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 سهان ئسظاء الحيامت الجُذةالخذكُم إلاداسي و 

Administrative Audit and the Bet of Establishing Good Governance 

 محعً الصباحي

ت   دهخىس في الحلىق   وباحث في ؽلىم إلاداٍس

املغشب –ولُت الؾلىم اللاهىهُت والاكخصادًت والاحخماؽُت بطىجت   
 

 ملخص:

م، بلى ج٣ىُاث الخىُٓم والخضبحر اإلاٗمى٫ به في ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت الخضًشت،  ٌؿدىض الخض٤ُ٢     ُٞٗض بهٟخه ؤخض ٞىىن اإلاؿاءلت والخ٣ٍى

٣ه بلى و  ٝغ ٍَغ ؾُلت لٟدو وج٣ُُم هٓام اإلاغا٢بت وؤصاء الجماٖاث الترابُت، و٢ض ؤزبدذ ٞٗالُخه وهجاٖخه في ال٣ُإ الٗام والخام، ٖو

ٟىن مً صازل اإلاىٓمت، بدُض ًؼاولىن الٟدو لئلظغاءاث اإلاىٓىمت  ُٟت ًاصحها مْى املخلُت ٧ألُت خضًشت للمغا٢بت، ٞالخض٤ُ٢ هى ْو

 وللؿُاؾاث والخ٣ُُم اإلاؿخمغ لها، والخد٤٣ مً ؤن م٣ىماث الغ٢ابت الضازلُت ؾلُمت ومٗلىماتها ص٣ُ٢ت و٧اُٞت.

ت الخ٩امت  –الخاعجي الخض٤ُ٢  – ضازليالخض٤ُ٢ ال –صاعي الخض٤ُ٢ ؤلا  اليلماث املفخاحُت:  الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي -ؤلاصاٍع

Abstract : 

Auditing, as one of the arts of accountability and evaluation, is based on the techniques of organization and management in 

force in modern government sectors. It is considered a means of examining and evaluating the monitoring system and the 

performance of territorial groups. It has proven its effectiveness and efficiency in the public and private sectors. It is 

performed by employees from within the organization, so that they conduct examination and continuous evaluation of 

procedures and policies, and verify that the elements of internal control are sound and their information is accurate and 

sufficient. 

Key Words: 

Administrative audit - internal audit - external audit - administrative governance - administrative and financial corruption. 
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 م٣ضمت: 

ؤوال في املجا٫ اإلاالي واملخاؾبي ٢بل ؤن ًيخ٣ل بلى مجا٫ اإلا٣اولت وؤلاصاعة، وهى ما ٌٗٝغ بالخض٤ُ٢ الٗملي، ٞمهىت الخض٤ُ٢  ٖٝغ مٟهىم الخض٤ُ٢

٤٣ مً صخت البُاهاث املخاؾبُت التي ٌٗخمض ٖلحها في اجساط ٢غاعاجه، والخإ٦ض مً مُاب٣ت جل٪ حؿخمض وكإتها مً خاظت ؤلاوؿان بلى الخد

حن والُىهان ٧اهذ  سُت ٖلى ؤن خ٩ىماث ٢ضماء اإلاهٍغ البُاهاث للىا٢٘، و٢ض ْهغث هظه الخاظت ؤوال لضي الخ٩ىماث، خُض جض٫ الىزاث٤ الخاٍع

 ، و٧ان اإلاض٤٢ ٌؿدىض بلى ال٣ُىص اإلاشبخت بالضٞاجغ والسجالث للى٢ٝى ٖلى مضي صختها. حؿخسضم اإلاض٣٢حن للخإ٦ض مً صخت الخؿاباث الٗامت

ٗض             ٤ مغظُٗاث ٖملُت ومهىُت ص٣ُ٢ت مً ؤظل الى٢ٝى ٖلى َو م بيُاث اإلاغا٢بت الضازلُت ٞو لخض٤ُ٢ الضازلي بإهه ٧ل ٖمل ٌؿتهضٝ ج٣ٍى

 ؤظل الؿُُغة ٖلُه. الخلل الظي حٗاوي مىه ؤلاصاعة في قتى املجاالث مً

 في ٧ىهه: "الخذكُم إلاداسي وسهان ئسظاء الحيامت الجُذة" أهمُت مىطىؼجخجلى و           

  جٗل بال ق٪ ؤلاصاعة الٗمىمُت اإلاٛجفي ٌؿهم ت ٍو  غبُت ٢اصعة ٖلى مىاظهت الخدضًاث.سل٤ُ الخُاة ؤلاصاٍع

  ت آلُاث ٣ًىي ىُت للكٟاُٞت والجزاهت، جمذ صؾترة مسخل٠ ماؾؿاث  ٢ابلُتها الؾدُٗاب مخُلباث الخىمُت، وبٛاًت ج٣ٍى اإلاىٓىمت الَى

  ٤ الخُاة الٗامت والخ٩امت الجُضة.جسلُ

 مت، ٌٗخبر ٢ُإ اإلااؾؿاث الٗمىمُت باإلاٛغب ؤو٫ مجا٫ ًلجإ إلظغاءاث الخض٤ُ٢ الخاعجي، ؤي الخٗا٢ض م٘ م٩اجب زانت لل٣ُام بهظه اإلاه

لى واملجالـ ب٣ًاً ؤؾاًؾاوطل٪ عاظ٘ ألؾباب مغجبُت  ل الضولي، ؤما ال٣ُإ الٗمىمي ُٞسً٘ للخض٤ُ٢ مً َٝغ املجلـ ألٖا ا الخمٍى

ت للخؿاباث، ول٣ض ٧ان البى٪ الضولي ونىضو١ الى٣ض الضولي ٌكضصان ٖلى يغوعة ؤلاقهاص والخض٤ُ٢ ٖلى الخؿاباث اإلاالُت  الجهٍى

لها، مً َٝغ م٩ا ٘ التي جخىلى جمٍى  جب جض٤ُ٢ زاعظُت ؤو م٩اجب زانت.للم٣اوالث الٗمىمُت، واإلاكاَع

 هىا٥:ٞ ،لهظا اإلاىيٕىأما باليعبت لذواعي اخخُاسي 

ها ؤلاصاعة الٗمىمُت ٖلى مغصوصًتها وبالخالي الخإزحر ٖلى أظباب مىطىؽُت:- الخىمُت املخلُت، بياٞت بلى  جخمشل في جإزحر اإلاكا٧ل التي حٗٞغ

ت واإلاالُتغجبُت ب٠ًٗ الخجهحزاث، والتي ًم٨ً بعظاٖهمك٨الث م  ،ا بلى ما حكهضه ؤلاصاعة الٗمىمُت مً م٣ُٗاث ٖلى مؿخىي اإلاىاعص البكٍغ

ٟحن لل٣ُام بمؿاولُاتهم ٖلى ؤ٦مل وظه.و   التي ج٠٣ ؾضا مىُٗا ؤمام اإلاىخسبحن واإلاْى

 ئشيالُت املىطىؼ:

عؾاء الخ٩امت الجُضة، ومً جم جد٤ُ٣ الخىمُت ج٨مً ؤهمُت صعاؾت اإلاىيٕى في مداولت ال٨ك٠ ًٖ صوع الخض٤ُ٢ الضازلي والخاعجي في ب      

لُه املخلُت، وفي اإلا٣ابل البدض ًٖ الخلى٫ الىاظٗت التي جم٨ً مً جد٤ُ٣ جىمُت م ؤلاق٩الُت املخىعٍت والتي ةن ٞؿخضًمت لئلصاعة الٗمىمُت، ٖو

 ٧الخالي:ٞهي ؾخ٩ىن مدىع مىا٢كدىا 

 د، وبالخالي املعاهمت في ئسظاء الحيامت الجُذة؟هُف ًمىً للخذكُم إلاداسي أن ٌعاهم في الحذ مً الفعا

ُت: ت ٖضة حؿائالث ٖٞغ  وجخٟٕغ ًٖ هظه ؤلاق٩الُت اإلاغ٦ٍؼ

 ماهي زهىنُاث الخض٤ُ٢ ؤلاصاعي؟ 

 ماهي ؤهىإ الخض٤ُ٢ ؤلاصاعي؟ 

  ٠ُ٦ ًم٨ً جض٤ُ٢ الؿُاؾاث الٗمىمُت للخض مً الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي؟ 

 ظىصة الخضماث؟ ٠ُ٦ ًم٨ً للخض٤ُ٢ ؤن ٌؿاهم في جد٤ُ٣ 

 :البحثمىهج 

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي،ؤلاق٩االث الٟٖغالغثِؿت لئلظابت ًٖ ؤلاق٩الُت    ت التي جد٣٣ها ؤلاصاعة  ُت جم الٖا ُٟت الخىمٍى ٖلى اٖخباع الْى

غة للٟٗل الخىمىي املخلي.   الٗمىمُت، والتي ٦غؾتها مسخل٠ الىهىم ال٣اهىهُت اإلاَا
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الظي ٌٗخمض اإلا٣اعبت الىهُت للم٣خًُاث ال٣اهىهُت طاث الهلت، إلاالمؿت  ذ ٖلى اإلاىهج الخدلُليكٗبه، اؾخٗىوهٓغا لُبُٗت اإلاىيٕى وح 

 صوع الخض٤ُ٢ ؤلاصاعي في بعؾاء الخ٩امت الجُضة.إلبغاػ و م٩اهت الضًم٣غاَُت املخلُت ومضي جُٟٗل هظه ال٣ًاًا ٖلى ؤعى الىا٢٘، 

ت التي ًُغخها اإلاىيٕى وباقي الدؿائالث بن هظه الضعاؾت والتي جخىدى اٖخماص اإلاىي ُت والابخٗاص ًٖ الظاجُت، ولئلظابت ًٖ ؤلاق٩الُت اإلاغ٦ٍؼ ٖى

ت ٖجها، اعجإًذ مٗالجخه مً زال٫ الخ٣ؿُم الخالي:  اإلاخٟٖغ

 اإلابدض ألاو٫: زهىنُاث الخض٤ُ٢ ؤلاصاعي وؤهىاٖه

 اإلاُلب ألاو٫: زهىنُاث الخض٤ُ٢ ؤلاصاعي 

 ض٤ُ٢ ؤلاصاعي اإلاُلب الشاوي: ؤهىإ الخ

ت  اإلابدض الشاوي: مؿاهمت الخض٤ُ٢ في جغؾُش الخ٩امت ؤلاصاٍع

 اإلاُلب ألاو٫: جض٤ُ٢ الؿُاؾاث الٗمىمُت للخض مً الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي

 اإلاُلب الشاوي: مؿاهمت الخض٤ُ٢ في جد٤ُ٣ ظىصة الخضماث
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: خصىصُاث الخذكُم إلاداسي وأهىاؽه املبحث  ألاٌو

ت واإلاالُت، و٦ظل٪ في ألاوؾاٍ الخ٩ىمُت والا٢خهاصًت ألي مجخم٘ وألي مؿدشمغ ًخسظ ٢غاعاث      ًلٗب الخض٤ُ٢ صوعا مهما في ألاوؾاٍ ؤلاصاٍع

ٞالخض٤ُ٢ ٖلم له مباصت ومٗاًحر و٢ىاٖض مخٗاٝع ٖلحها بحن ؤصخاب ٥ ختى جخسظ ٢غاعاث بُٖاء ال٣غوى، الكغاء والبُ٘ الؾدشماعاجه، وللبىى 

إلاهىت، وخاولذ اإلاىٓماث اإلاهىُت والجمُٗاث الٗلمُت للمداؾبحن واإلاغاظٗحن بعؾاءها زال٫ خ٣بت مً الؼمً، ٦ما ؤن للخض٤ُ٢ َغ٢ه هظه ا

اث الضٞاجغ والسجالث اإلاالُت، ويمً الؿُا١ الٗام  وؤؾالُبه وبظغاءاجه التي جىٓم ٖمل اإلاض٤٢ في ٞدهه ألهٓمت الغ٢ابت الضازلُت ومدخٍى

ذ ؤلاصاعة الٗمىمُت بضاًت إلنالح ؤلاصاع  ذ ُٞه الضولت اإلاٛغبُت ٖبر جدضًثها مً زال٫ ٖملُاث ؤلانالح اإلاخىالُت واإلاؿخمغة، ٖٞغ ة الظي اهسَغ

، للخىيُذ 1حك٩ل هىاة خ٣ُ٣ُت إلاهىت الخض٤ُ٢ الضازلي، م٘ الخ٨ٟحر في ؤهمُت جُب٣ُه ٖلى ظمُ٘ بصاعاث الضولت، ومً ظملتها الجماٖاث الترابُت

ٌ  ُغ١ بلى زهىنُاث الخض٤ُ٢ ؤلاصاعي ؤ٦ثر ؾيخ  .()املطلب الثاوي، وبلى ؤهىاٖه ()املطلب ألاو

 ٌ  : خصىصُاث الخذكُم إلاداسي املطلب ألاو

ُٗت والخىُٟظًت وال٣ًاثُت، ٞالغ٢ابت الؿُاؾُت التي ًماعؾها البرإلاان له     ُٟت الخض٤ُ٢ والغ٢ابت جخىػٕ بحن الؿلُاث الشالر الدكَغ ا بن ْو

ت عهحن بمضي هجاٖت الغ٢ابت الؿُاؾُت، ٞاإلصاعة هي التي جخىلى في الىا٢٘ الٗملي مماعؾت امخضاصاث ف ي الىا٢٘، بدُض ؤن ع٢ابت ألاظهؼة ؤلاصاٍع

ت ومؼاولت الغ٢ابت والخض٤ُ٢ الضازلي ل٩ل مًامُىه الٟٗلُت التي حؿىضها وجخٟاٖل مٗها، ٞبالىٓغ بلى الىخضاث واإلااؾؿاث والهُئاث الخ٩ىمُ

، وج٣اؽ صعظت ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت مً زال٫ ٞٗالُت وصوع 2ؤن ؤلاصاعة هي الًٟاء الظي جدبلىع ُٞه اإلاماعؾت الغ٢ابُت الضازلُت باٖخباع

ت وجدضًض الهالخُاث واإلاؿاولُاث، في بَاع الهُا٧ل  ًاث اإلاالُت وؤلاصاٍع الجهاػ الغ٢ابي الضازلي، و٦ظل٪ ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلى الخٍٟى

 ازل ماؾؿاث الضولت.الخىُٓمُت ص

 :3وجخلخو زهىنُاث الخض٤ُ٢ ؤلاصاعي في    

يبغي ؤن ًداٞٔ ٖلى اؾخ٣الله بك٣ُه الخ٣ُ٣ي والٓاهغ، الاظخلاللُت:  - ًيبغي ؤن ٩ًىن ال٣اثم بٗملُت الخض٤ُ٢ مؿخ٣ال ومداًضا جماما، ٍو

٤ الخض٤ُ٢ ؾىاء ٧ان ًٖىا زابخا ؤو ما٢خا، ؤو ؾ ىاء ٧ان مداؾبا ؤو مً طوي الخسههاث ألازغي مؿخ٣ال وؤن ٩ًىن ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء ٍٞغ

ٓهغ صوع اإلاض٤٢ ٖىض ٢ُامه بإٖما٫ الخض٤ُ٢ في ٧ىهه مخمخٗا باالؾخ٣ال٫ الخام، والظي ًدُذ له ال٣ضعة ٖلى ب بضاء ؤًًا في الٓاهغ والىا٢٘، ٍو

غاٝ اإلاغجبُت بٗملُت الخض٤ُ٢، مما ًازغ اصة ٞاٖلُت ٖملُت الخض٤ُ٢ في الىا٢٘ الٗملي. عؤًه ب٩ل ويىح وصون حٗغيه ألي يٍٛى مً ألَا  ٖلى ٍػ

جٓهغ ٖملُت الخض٤ُ٢ بك٩ل ٖام بهىعة مىهجُت ومىمُت ومدضصة لؤلٖما٫ التي حُٛحها ٖملُت الخض٤ُ٢، وج٩ىن مبيُت ؤًًا ٖلى  املىطىؽُت:

ُت )مضٖمت بإصلت ؤلازباث(.  ؤؾـ مىيٖى

ت: ت ؤوال بإو٫ ٢بل الى٢ٕى جٓهغ ٞاٖلُت ٖملُت الخض٤ُ٢ ؤلا  الذوسٍت والاظخمشاٍس ما٫ ؤلاصاٍع صاعي في ٢ضعتها ٖلى مٗالجت الاهدغاٞاث اإلاخٗل٣ت باأٖل

ت.   ٞحها، وطل٪ المخضاص جإزحر ؤٖما٫ ؤلاصاعة إلاضص مؿخ٣بلُت بُٗضة، والخض مً الخ٩ال٠ُ ؤلاياُٞت اإلاترجبت ٖلى ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ت، وؤن ًيبغي ؤن تهخم ٖملُت الخض٤ُ٢  الحفاظ ؽلى الؾالكاث: ؤلاصاعي وال٣اثمىن بها بالخٟاّ ٖلى الٗال٢اث التي جغجبِ بها الىخضاث ؤلاصاٍع

غ جل٪ الٗال٢اث بحن الىخضة  جإزظ صاثما في الخؿبان يغوعة الخٟاّ ٖلى هظه الٗال٢اث ٖىض ال٣ُام بإٖما٫ الخض٤ُ٢، وجدضًض جٟؿحر وجٍُى

غها والٗمل ٖلى احؿإ مجالها و٦ُُٟت جسهُو اإلاىاعص للخٟاّ ٖلى هظه و٧ل الٗاملحن والؼباثً، وال٣ُام بخ٣ضًم الخىنُاث الالػم ت لخٍُى

 الٗال٢اث وصٖمها. 

                                                           
1
 الخامس، دمحم جامعة العام، المانون فً الدكتوراه لنٌل أطروحة تبرٌكت، سال نموذج لٌةالمح الجماعات فً واالستشارة التدلٌك المنصوري؛ توفٌك -  

 .25ص ،5002/5002 الجامعٌة السنة الرباط، أكدال، الحموق كلٌة
2

 المالن عبد جامعة العام، نالمانو فً الدكتوراه لنٌل أطروحة الرلابٌة، والضمانات المانونٌة الحماٌة بٌن العام المال الحسنً؛ سالم بن حمد بن ناصر - 
 .550ص ،5002/5002 الجامعٌة السنة طنجة، واالجتماعٌة، وااللتصادٌة المانونٌة العلوم كلٌة السعدي،

3
 ،59 العدد واإلدارٌة، االلتصادٌة العلوم مجلة العراق، فً المالً الفساد حاالت عن الكشف فً االستراتٌجً التدلٌك دور علً؛ إبراهٌم سالمة -

 .225-220ص ،5009 بغداد، العراق، ،52 لدالمج
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ُٟت الغ٢ابت في مجا٫ الخض٤ُ٢ بىظىص هٕى مً الاختراٝ اإلانهي والخ٣جي، ٞالٗملُاث اإلاخٗل٣ت بالخض٤ُ٢ ج٩ىن في ؤٚلب الخخصص:  جخمحز الْى

ؾخٗما٫ آلُاث ٖملُت وج٣ىُت ومٗلىماجُت، وجىهب في الٗاصة الٗملُاث الغ٢ابُت ٖلى الخاالث طاث َبُٗت ج٣ىُت ومداؾبُت، وجخُلب ا

 اإلاُُٗاث والبُاهاث اإلاخٗل٣ت باليكاٍ اإلاالي.

م ازخالٝ آلالُاث اإلاٗخمضة في مجا٫ الخض٤ُ٢ ومجاالجه، ٞةن ؤهم ما ًمحز هظه آلالُت الغ٢ابُت هى الهحروعة الخىُٓمُت،  جىغُم الؾمل: ٚع

اإلاىيىعي واإلاى٣ُي، الظي ًمحز ؾحر الٗمل وجىُٟظ ٖملُاث الٟدو واإلاغا٢بت، وبالخالي ٌٗخبر جدضًض مىيٕى الخض٤ُ٢ ؤولى الٗملُاث والاهخٓام 

 التي ًخم يبُها ٢بل الاهخ٣ا٫ بلى وي٘ زُت الٗمل ألاؾاؾُت لؿحر الٗملُت الغ٢ابُت وخضوص مجاالث الخضزل الغ٢ابي.

٤ُ بكمىلُت مجاالجه ملخخل٠ ظىاهب الدؿُحر والخضبحر اإلاالي، بل بن الٗملُت الغ٢ابُت ال ج٣خهغ في وا٢٘ ًخمحز الخض٢ احعاؼ مجاٌ الخذكُم:

ت مً جىُٟظ الٗملُاث اإلاالُت والدؿُحر  ؤلاصاعي ألامغ ٖلى اليكاٍ اإلاالي، وبهما مجاالث ؤزغي، ٞالخض٤ُ٢ حهم في الىا٢٘ ظمُ٘ الجىاهب الخضبحًر

ت.   وجضبحر اإلاىاعص البكٍغ

ٞسهىنُاث الخض٤ُ٢ جخجؿض في ؤهمُت اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة وفي ص٢ت آلالُاث اإلاخسظة، ٞمً خُض مٗاًحر الخض٤ُ٢، ٌؿخضعي جُب٤ُ اإلاٗاًحر     

م الغ٢ابت الضازلُت للمىٓمت اإلاىظىصة ٢ُض الخض٤ُ٢ ، الٗامت، ووظىص ملٟاث ٖمل لضي اإلاض٤٢ ومٗلىماث مىز٤ بها، م٘ مداولخه الضاثمت لخ٣ٍى

غ الضازلُت.مٗخمض ٠ُ الخ٣اٍع دها جدلُلُا للمُُٗاث، م٘ جْى  ا في طل٪ ٖلى آلُاث مىهجُت وؤصواث ٖملُت جخًمً ؤبدازا مُضاهُت، ٞو

واإلاىاؾبت جٟترى في الخض٤ُ٢ الٗمل بالخسُُِ اإلاُضاوي اإلاؿب٤ والظي ٌٗخمض ٖلى الخىز٤ُ في بٖضاص اإلالٟاث اإلاهىُت  ٦4ما ؤن اإلاٗاًحر اإلاُضاهُت    

غة، م٘ ؤلاقغاٝ ٖلىوألاو  دو الىزاث٤ اإلاخٞى  عا١ وظظاطاث الٗمل، وجيبجي ٖلى اإلاالخٓت الُٗيُت، واإلاٗاًىت اإلاباقغة ل٩اٞت ٖىانغ الخىُٓم، ٞو

حن وج٣ىُحن، وطل٪ ختى ال ٣ًخهغ مجهىص اإلاض٤٢ ٖلى ٞدو املجا٫  ٤ طاجه، والاجها٫ ب٩اٞت مؿخسضمي اإلاىٓمت مً ؤَغ وبصاٍع م٩ىهاث الٍٟغ

واإلاالي وؤلاصاعي بك٩ل ٣ُٖم ومدضص، بل ٌؿعى بلى ٦ك٠ الؿلى٥ البكغي والخىُٓمي والاؾتراجُجي بك٩ل ٌؿهل ٖلُه ٞدو مضي  ال٣اهىوي

 .5الدؿُحر الٟٗلي و٢ُاؽ ٞٗالُت ؤصاء اإلاىٓمت اإلاض٣٢ت

ت واإلاهى     ُٟت الخض٤ُ٢، باٖخباعها ال٣اٖضة الىٍٓغ ُت الالػمت في البدض ًٖ م٩امً الخلل وحٗض الغ٢ابت الضازلُت مٟخاح الٗمل باليؿبت لْى

خماص  غى خؿاباتها وجبُان صعظت الٖا وال٠ًٗ صازل اإلاىٓمت اإلاض٣٢ت، ًٟٞال ًٖ جم٨ُجها مً الايُإل ٖلى ألانى٫ اإلاالُت للمىٓمت ٖو

ت، وعٚم اله ت اإلاىيٖى لى حصجُ٘ ههج ال٣ىاٖض ؤلاصاٍع ٗىباث التي ٢ض جهاصٝ ٖلحها، ٞةجها حؿاٖض اإلاؿدكاع ٖلى جىمُت ٦ٟاءة الٗمل، ٖو

ت ٦ما هى الكإن باليؿبت للجماٖاث الترابُت واإلااؾؿاث الٗامت، ٞةن مغا٢ب الخؿاباث  جُب٤ُ هظه ال٣ىاٖض، ؾُما في بٌٗ ألاوؿا١ ؤلاصاٍع

غه الجهاجي والخٗبحر ًٖ عؤًه بهٟت مىيى   .6ُٖتًخم٨ً مً ظم٘ ال٣ضع ال٩افي مً ال٣غاثً وؤصلت ؤلازباث التي جم٨ىه مً بٖضاص ج٣ٍغ

ؿخٗحن اإلاض٤٢ مً ؤظل ظم٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بخضبحر اإلااؾؿت اإلاض٣٢ت، بإهم ألاصواث اإلاىهجُت اإلاؿخسضمت في البدىر الاظخماُٖت، مش     ل َو

الخٓت اإلا٣ابلت والاؾخبُان والاؾخماعة، و٦ظا اإلاظ٦غاث اإلا٨خىبت، وظضاو٫ الىٓم، مٗخمضا في طل٪ ٖلى وؾاثل ٖملُت بظغاثُت مً ٢بُل اإلا

                                                           
4
 العمل معاٌٌر وتتمثل وغٌرها، والمرائن األدلة جمع: مثل الفحص عملٌة بإجراءات للمٌام الالزمة اإلرشادات بمثابة المٌدانً العمل معاٌٌر وتعتبر -  

 :فً المٌدانً
 والولت المتاحة اإلمكانٌات الحسبان فً وٌأخذ منها، المتوخاة األهداف ددٌح كونه عملٌة، ألٌة الفمري العمود التخطٌط ٌعتبر :واإلشراف التخطيط

 توجٌه ٌتضمن فإنه اإلشراف أما المطلوبة، االختٌارات على التدلٌك لعملٌة المتاح الولت بتوزٌع الحالة هذه فً المدلك ٌموم إذ ذلن، لتحمٌك المستغرق
 .ال أم النهاٌة فً تحممت األهداف هذه كانت إذا ما وتحدٌد ك،التدلٌ أهداف وتحمٌك تنفٌذ على المائمٌن المساعدٌن

 مدى فً تتجلى الثانٌة الخطوة أما المرالبة، بموضوع باإللمام األولى ترتبط خطوات، بثالث الداخلٌة المرالبة تمٌٌم ٌمر: الداخلٌة المرالبة نظام تمٌٌم
 غٌر لكنه النظرٌة، الناحٌة من سلٌما النظام ٌكون أن الممكن من أنه حٌث النظام، بها ٌعمل التً الكٌفٌة تحدٌد فً الثالثة الخطوة تكمن حٌن فً الدلة،
 .به العاملٌن لبل من اإللمام عدم بسبب مطبك
 أن حٌث والممابلة، والمالحظة بالفحص لٌامه خالل من كافٌة، إثبات ولرائن أدلة على المدلك حصول ضرورة على المعٌار هذا ٌنص :األدلة كفاية
 .المٌدانً العمل معاٌٌر وٌدعم التدلٌك، عملٌة فً أساسٌا ٌعتبر المرٌنة أو الدلٌل

5
 الملن عبد جامعة العام، المانون فً الدكتوراه لنٌل أطروحة الفساد، ومحاربة الجودة ضبط بٌن الحكومً المطاع فً اإلداري التدلٌك ممنً؛ أحمد -  

 .22ص ،5002/5002 الجامعٌة السنة واالجتماعٌة، ةوااللتصادٌ المانونٌة العلوم كلٌة السعدي،

6
 .52-50ص ،5000 ،55عدد والتنمٌة، للتدلٌك المغربٌة المجلة والتدبٌر، األخاللٌات حركات؛ دمحم -  
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جها وازخهاناتها، ؤو مً خُض ٖال٢اتها الٓاهغة والباَىت بمسخل٠ ٖىانغ الخىُٓم ، 7اإلاباقغة والٗىاًت لخغ٦ُت اإلااؾؿت، مً خُض ج٩ٍى

ٞالخىاػن الخؿابي في البُاهاث اإلاالُت للماؾؿاث الخ٩ىمُت، ًم٨ً ؤن ًسٟي وعاءه الٗضًض مً ٖالماث الاؾخٟهام، لظا ٖلى اإلاض٤٢ بٖضاص 

غ خماًت ٧اُٞت ألنى٫ بغهام ج قامل، ٌٗخمض ُٞه ٖلى الىؾاثل اإلاىهجُت اإلاٗمى٫ بها في صعاؾت الٓىاهغ الاظخماُٖت، مً ؤظل الخإ٦ض مً جٞى

ت ال٣اثمت ٖلى مؿخىي مغا٦ؼ  م ؤصاء الىؾاثل البكٍغ ت يض الازخالؽ والخبظًغ، و٦ظا مً ؤظل ج٣ٍى اإلاىٓمت الٗمىمُت املخلُت والجهٍى

 .8ًم٨ً اؾخ٣هائه مً زال٫ آلُاث الخض٤ُ٢ اإلاؿاولُت، وهى ما

 : أهىاؼ الخذكُم إلاداسي املطلب الثاوي

حن، جض٤ُ٢ صازلي      ت بلى هٖى ، والظي ٌٗض ألاؾلىب ال٣ابل للخُب٤ُ في مجا٫ جضبحر الكإن Audit interneًى٣ؿم الخض٤ُ٢ مً الىاخُت الًٍٗى

ت، ولخدبٗه اإلاباقغ إلاؿلؿل اجساط ال٣غاع، وإلاٗاًيخه لؿلى٧اث ؤظهؼة ، إلاٗاٌكخه ًٖ ٢غب Audit externeاملخلي، وجض٤ُ٢ زاعجي  للٓاهغة ؤلاصاٍع

 الدؿُحر ؤلاصاعي.

 أوال: الخذكُم الذاخلي

ت املخخلٟت، وظض لخدؿحن وبياٞت ٢ُمت      الخض٤ُ٢ الضازلي هى وكاٍ مؿخ٣ل ومىيىعي، حهضٝ بلى جإصًت الخضماث وألاوكُت الاؾدكاٍع

م وجدؿً للٗملُاث في اإلااؾؿت ؿاهم هظا اليكاٍ مً زال٫ اجبإ ؤؾلىب مجهجي مىٓم في ج٣ٍى ، وهى ٌؿاٖض اإلااؾؿت في جد٤ُ٣ ؤهضاٞها، َو

ٞاٖلُت ٖملُاث بصاعة املخاَغ والغ٢ابت والخ٩امت، واإلاض٤٢ الضازلي هى شخو ٌٗمل يمً ٢ؿم الخض٤ُ٢ الضازلي، ٣ًىم بٗملُاث الخض٤ُ٢ 

خدمل مؿاولُاتها، ٞالخض غه، مً وكاٍ ًتر٦ؼ ؤؾاؾا ٖلى ألامىع اإلاالُت الضازلي، ٍو ٤ُ٢ الضازلي هى هٕى مً الاهًباٍ ؤلاصاعي الظي جم جٍُى

ت باإلاىٓماث ػاص مً ح٣ُٗض ألاوكُت والٗملُاث، مما ولض اث الدكُٛلُت، وؤن حجم اػصًاص الالمغ٦ٍؼ  واملخاؾبُت، بلى ؤن ونل ل٩امل اإلاؿخٍى

٩ي للمض٣٢حن الضازلُحن بتروٍج إلاهىت اإلاض٤٢ الضازلي اإلاٗخمض 9الخض٤ُ٢ الضازليالخاظت إلًجاص وؾاثل مغا٢بت ؤصث لىمى  ، و٢ام اإلاٗهض ألامٍغ

كمل هُا١ الخض٤ُ٢  وظٗلها مهىُت ومخُىعة، وؤوظض ؤهٓمت و٢ىاٖض وحٗلُماث ووي٘ مٗاًحر صولُت لًبِ الخض٤ُ٢ واإلاض٣٢حن الضازلُحن، َو

ٗالُت الغ٢  .10ابت الضازلُت باإلاىٓمت وظىصة ألاصاء ٖىض جإصًت ألاوكُت املخخلٟتالضازلي ٞدو وج٣ُُم مضي ٦ٟاًت ٞو

ت مً الاهدغاٝ، في خح     ٣ضم الخض٤ُ٢ الضازلي زضماث و٢اثُت وبوكاثُت، جخجلى ألاولى في ٧ىهه ًدمي ؤمىا٫ وؤنى٫ ؤلاصاعة والخُِ ؤلاصاٍع ن ٍو

٤ الخىنُاث التي ٣ًضمها  جخمشل الخضماث ؤلاوكاثُت في يماهه لجملت البُاهاث التي حؿخسضمها ؤلاصاعة في جىظُه الؿُاؾت الٗامت لها، ًٖ ٍَغ

جب ٖلى اإلاض٤٢ الضازلي ؤزىاء اإلاماعؾت اإلاُضاهُ ت ؤن والخدؿِىاث التي ًضزلها ٖلى الُغ١ الغ٢ابُت اإلاؿخٗملت، لخىا٦ب الخُىعاث الخضًشت، ٍو

ٗالج املخاَغ اإلاغجبُت بالدؿُحر لضازلي ٖلى ج٣ُُم صعظت املخاَغ والٗىامل اإلاازغة ؾلبا ٖلى مؿاع اإلاىٓمت ؤو ، ٦ما ٌٗخمض الخض٤ُ٢ ا11ًدلل َو

المي ملخخل٠  الم، والتي جم٨ً مً الضعاؾت والخدلُل اإلاٗلىماحي وؤلٖا اإلااؾؿت مدل الخض٤ُ٢، بلى ظاهب اٖخماصه ٖلى ج٣ىُت الخىانل وؤلٖا

 الٗىانغ واإلا٩ىهاث اإلاٗىُت بهظه الٗملُت الغ٢ابُت.   

ت مً ؤلاظغاءاث حؿخٗمل مً ؤظل الخد٤٣ مً مضي جُب٤ُ البرامج وال     خض٤ُ٢ ؤلاصاعي الضازلي ًيكإ يمً بيُاث اإلااؾؿت، وهى مجمٖى

ُٟت الخض٤ُ٢ الضازلي في  ت واإلاالُت، وهى بهظا اإلاٗجى ٌٗض ؤصاة مً ؤصواث الغ٢ابت الضازلُت وظؼء مً هٓامها، وهظا ٌٗجي خهغ ْو ؤلاصاٍع

اثٟه مً الجاهب ؤلاصاعي في الخ٣ُُم الضوعي وبظغاءاث جىُٟظها وببضاء اإلاغاظٗت الخؿابُت و  ت للبرهامج ؤلاصاعي، وهى بهظا اإلاٗجى ٣ًُض ْو ؤلاصاٍع

                                                           
7
 .05-2ص ،5002 ،01عدد والتنمٌة، للتدلٌك المغربٌة المجلة المحلٌة، والتنمٌة التضامنً االلتصاد حركات؛ دمحم -  

8
 .21ص نفسه، المرجع ممنً؛ أحمد -  

9
 .05:05 الساعة على 52/02/5005 التصفح ٌوم www.ar.wikipedia.org الداخلً، التدلٌك -  

10
 .نفسه المرجع الداخلً؛ التدلٌك -  

11
 :التالً النحو على وهً -  

 حماٌتها ووسائل األصول وجود من التحمك. 
 فعال سلوببأ الموارد استعمال من وكذا التسٌٌر، طرق من التحمك. 
 بٌنهما االختالالت لتحدٌد المسطرة واألهداف المحممة النتائج تطابك من التحمك. 
 وتصنٌفها المعلومات لمٌاس المستعملة والوسائل والعملٌات المالٌة المعلومات صدق تدلٌك. 
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ت اإلابخٛاة، ومً الجاهب اإلاالي في الخ٣ضًم اإلاىاػي للؿُاؾاث اإلاالُت وامل خاؾبُت، الغؤي بكإجها، بٛغى جدؿُجها مً ؤظل جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة ؤلاصاٍع

 .٦12ض مً ؤجها حؿحر خؿب الخُت اإلاىيىٖت صون اهدغاٝوفي الخإ

ٞالخض٤ُ٢ الضازلي ًلخ٣ي م٘ ع٢ابت الدؿُحر، في ؤ٢صخى ما ًم٨ً مً الٟٗالُت وؤلاهخاظُت، ل٨ىه في الى٢ذ هٟؿه ٌكمل ازخهاناث الغ٢ابت     

وخضاث صازلُت للخض٤ُ٢، ؤَل٤ ٖلحها ؤخض الباخشحن الضازلُت، ول٣ض ؤزبذ ال٨ٟغ ؤلاصاعي اإلا٣اعن، ؤن الخضبحر الخضًض للمىٓماث ًخُلب بوكاء 

بت ألا٦ُضة لضي الٟاٖل واإلا٣غع، مً ؤظل  ٤ الاؾدكاعي، وهى ؤؾلىب ؤهجلىؾ٨ؿىوي ٨ٌٗـ الىُت الهاص٢ت، والٚغ لجان الخض٤ُ٢ ؤو الٍٟغ

ًيبجي ٖلى اإلاُُٗاث وؤلاخهاثُاث والخض٤ُ٢   ،13الؿعي وعاء يمان الجىصة في زضماث اإلاىٓمت، ومضي مالءمت ج٩لٟخه للٟٗالُت ؤلاهخاظُت

ش غة باالجٟا١ م٘ بصاعة اإلاىٓمت اإلاُلىب جض٣ُ٢ها، ٖلى ٖضص م٨خىب ٌكحر بلى َبُٗت الخض٤ُ٢، والٟترة التي حُٛحها الٗملُت، وجاٍع ج٣ضًم  اإلاخٞى

ً واؾٗحن، ختى ًخم٨ ٤ بغهامج للخض٤ُ٢ ًخُلب ؤن ج٩ىن للمض٤٢ ز٣اٞت وج٩ٍى غ الجهاجي، ٞالٗمل ٞو ً مً ؤصاء مهامه بالك٩ل الظي ًسضم الخ٣ٍغ

ؿحر بها هدى ؤلانالح والخ٣ضم، ؾُما بطا ْل ملتزما ب٣ىاٖض قٝغ اإلاهىت وآصابها.  اإلاىٓمت، َو

مً زال٫ ألاهمُت التي ًدٓى بها الخض٤ُ٢ الضازلي، ًم٨ً جدضًض ؤهم ألاهضاٝ اإلاغظىة مً ظهت، وألاهضاٝ أهذاف الخذكُم الذاخلي: -1

م٨ً ال٣ى٫ بإن الهضٝ الغثِسخي في ؤي جىُٓم هى جد٤ُ٣ ألاهضاٝ ال٩لُت.اإلاغؾىمت لٗىانغ ب  صاعة الخض٤ُ٢ الضازلي مً ظهت ؤزغي، ٍو

 :14وجٓهغ ؤهمُت الخض٤ُ٢ الضازلي لئلصاعة مً زال٫ ج٣ضًم الخضماث الخالُت    

 خُض ٣ًضم الخض٤ُ٢ الخإ٦ُضاث ٖلى وظىص الخماًت ال٩اُٞت لؤلنى٫ وخماًتها. خذمت وكائُت: -

ت. خذمت جلُُمُت: - ُٟت ٖلى ٢ُاؽ وج٣ُُم ٞٗالُت هٓام الغ٢ابت الضازلُت وبظغاءاتها، ومضي الالتزام بالؿُاؾاث ؤلاصاٍع  خُض حٗمل هظه الْى

ت صازل اإلاكغوٕ. خذماث ئوشائُت: -  ًم٨ً ج٣ضًم هظه الخضمت مً زال٫ ا٢تراح الخدؿِىاث الالػمت ٖلى ألاهٓمت اإلاىيٖى

ت مً الاهحشاف ؽً الخطبُم الفؾلي:حماًت العُاظت إلاد - هىا٥ الٗضًض مً الٗىامل التي جًاٞغث وؾاٖضث ٖلى همى وجُىع واػصًاص  اٍس

ُٟت الخض٤ُ٢ الضازلي مجها:  ؤهمُت ْو

  الؿلُاث، بال ؤهه ما ٌ م مً جٍٟى لى الٚغ ت في ؤلاصاعة هخج ًٖ ٦بر حجم اإلاكغوٖاث وجىازغها ظٛغاُٞا، ٖو اهتهاط ؤؾلىب الالمغ٦ٍؼ

ًترجب ٖلى جل٪ ؤلاصاعاث الالتزام بالؿُاؾاث وؤلاظغاءاث وجد٤ُ٣ الٟٗالُت اإلاُلىبت، وختى جخم٨ً ؤلاصاعة مً الغ٢ابت ٧ان البض  ًؼا٫

 مً اؾخدضار وؾُلت ع٢ابُت جد٤٣ طل٪ مشل الخض٤ُ٢ الضازلي.

 هىع قغ٧اث اإلاؿا همت، و٦ظل٪ الكغ٧اث اإلاخٗضصة ٦بر حجم اإلاكغوٖاث الخضًشت وح٣ٗض ٖملُاتها هدُجت ٦بر حجم اإلاكغوٖاث، ْو

الجيؿُاث والكغ٧اث الضولُت، ؤصي بلى ْهىع الخاظت لخد٤ُ٣ الغ٢ابت ٖلى جل٪ الٟغوٕ وػٍاصة ٢ضعة ؤلاصاعة ٖلى مغا٢بت ظمُ٘ 

 اليكاَاث.

يبغي ؤ     ؤ ٖلى وكاٍ اإلايكإة، ال ٠٣ً صوع الخض٤ُ٢ الضازلي مى٠٢ الجمىص، بل ًجب ؤن ًخُىع م٘ الؼمً لُيسجم م٘ الخُٛحراث التي جُغ ٍو

 ومً ؤهضاٝ الخض٤ُ٢ الضازلي:

  غ اإلاخٗل٣ت بٟدو وجدلُل هخاثج ت بالجماٖاث الترابُت في بزالء مؿاولُاتهم، مً زال٫ الخ٣اٍع اث ؤلاصاٍع مؿاٖضة ظمُ٘ اإلاؿخٍى

 .15ؤٖمالهم بك٩ل وا٢عي بُٗضا ًٖ الخدحز
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 .25ص ابك،س مرجع الفساد، ومحاربة الجودة ضبط بٌن الحكومً المطاع فً اإلداري التدلٌك ممنً؛ أحمد -  
13

- Laraqui Houssain ; le mangement d’audit interne dans l’entreprise marocaine, l’institut international de 
l’audit interne a recommandé la création du comité d’audit émanant du conseil d’administration (USA) ou 
composée de la direction général et des grands directeur (France) REMALD N°4, juin1995, p51. 

14
 .92-92ص سابك، مرجع الفساد، ومحاربة الجودة ضبط بٌن الحكومً المطاع فً اإلداري التدلٌك ممنً؛ أحمد -  
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 ض ٖملُاتها ومؿاٖضتها لخد ٤ ج٣ُُم وجدؿحن ٖملُاث بصاعة املخاَغ، بياٞت ٢ُمت لئلصاعة الٗمىمُت وججٍى ٤ُ٣ ؤهضاٞها ًٖ ٍَغ

 والغ٢ابت والخىظُه.

  ت طاث آلازاع اإلاالُت جىٟظ بض٢ت وو٣ٞا لل٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها، ومً ؤن ٧اٞت ال٣ىاهحن والخٗلُماث الخإ٦ض مً ؤن ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ٟحن ال ت جُب٤ بٟٗالُت وخ٩امت، مً ٢بل ظمُ٘ اإلاْى  ٗاملحن باإلصاعة.وال٣غاعاث الؿاٍع

 ًاء ؤلاصاعة ت وبهخاظُت مم٨ىت بخ٣ضًم الخضماث أٖل  .16جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٦ٟاًت بصاٍع

 .الىنى٫ بلى ألاهضاٝ والٛاًاث وجدضًض مىاًَ الخُغ، والٗمل ٖلى ا٦دكاٝ الٛل والاخخُا٫ 

  ُما بطا ٧اهذ الٗملُاث والبرامج ٢ض جم مغاظٗت الٗملُاث والبرامج للخإ٦ض ُٞما بطا ٧اهذ الىخاثج جيسجم م٘ ألاهضاٝ اإلاؿُغة، ٞو

 جىُٟظها ٦ما هى مسُِ لها.

مىما، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن هُا١ الخض٤ُ٢ الضازلي وؤهضاٞه ًسخلٟان بك٩ل ٦بحر بحن اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث، ألجهما ٌٗخمضان ٖلى حجم      ٖو

بُٗت هظه اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث، ٦ما ؤن مجا٫ ٖمله لم ٌٗض ٣ًخهغ ٖلى ما هى مالي ٣ٞ ِ، بل امخض لِكمل ٧اٞت ؤوكُت ؤلاصاعة، خُض َو

ُٟت الخض٤ُ٢ الضازلي هظه ألاوكُت بالٟدو والخدلُل والخ٣ُُم ٦سضمت واضخت بالجماٖاث الترابُت، لهظا ٞةن هُا١ الخض٤ُ٢  جىاولذ ْو

 :17الضازلي ًغج٨ؼ ٖلى ما ًلي

o  ت والٗملُاجُت، ومغاظٗت ٧ل اٖخماصاتها و الىزاث٤ والؿىضاث والبُاهاث اإلاٗخمضة، والىؾاثل ٞدو اإلاٗلىماث اإلاالُت وؤلاصاٍع

غ الخانت باإلاٗلىماث والاؾخٟؿاعاث ًٖ بىىص مدضصة.  اإلاؿخسضمت لخدضًض و٢ُاؽ وجهي٠ُ وبٖضاص الخ٣اٍع

o  ُٟت ؤؾاؾُت جخُلب ٖىاًت م٣ٗىلت ومؿخمضة مً ؤلاصاعة التي جٟىى مغاظٗت الىٓام املخاؾبي وؤهٓمت الًبِ الضازلي ٧ْى

ما٫ ووي٘ الخىنُاث الالػمت بكإجها.مهامها جل٪،   باإلياٞت بلى ؤلاقغاٝ ٖلى ٞدو ألٖا

o  ت، باإلياٞت إلاغاظٗت ت وهجاٖت الٗملُاث في اؾخسضام ؤمشل للمىاعص اإلااصًت والبكٍغ ٞدو وج٣ُُم ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت وؤلاصاٍع

ت في الجماٖاث الترابُت، والخإ٦ض مً الالتزام بالؿُاؾاث ا  إلاخبٗت والخُِ وؤلاظغاءاث وال٣ىاهحن اإلاىٓمت.الًىابِ ٚحر ؤلاصاٍع

ؤنبذ الخض٤ُ٢ بمٟهىمه الخضًض ًُا٫ مسخل٠ ألاوكُت، وال ٣ًخهغ ٖلى مجا٫ صون ٚحره مً املجاالث، بل أهىاؼ الخذكُم الذاخلي: -2

ُٟي ًم٨ً الخمُحز بحن زالزت ؤهىإ مً ت، وخؿب اإلاُٗاع الْى ت والخضبحًر  الخض٤ُ٢: ٌكمل الجىاهب اإلاالُت وؤلاصاٍع

، ومضي مُاب٣تها ٣ً18هض به الٟدو اإلاىخٓم للٗملُاث اإلاالُت ومجمٕى السجالث املخاؾبُت اإلاغجبُت بهاالخذكُم الذاخلي املالي:  - أ

خًمً هظا الىٕى ق٣حن مً  ت طاث الهلت بالك٤ اإلاالي، ٍو لل٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها صازل الجماٖاث الترابُت، و٦ظا الؿُاؾاث ؤلاصاٍع

، خُض ٌكحر ألاو٫ بلى بخضي مغاخل الغ٢ابت الخض٤ُ٢، ألا  ، والشاوي جض٤ُ٢ مالي بٗض الهٝغ و٫ هى جض٤ُ٢ صازلي مالي ٢بل الهٝغ

الضازلُت الظاجُت، يماها لؿالمت ؤلاظغاءاث وا٦خما٫ اإلاؿدىضاث، لخهل بلى اإلاىا٣ٞت الجهاثُت للؿلُت املخخهت بالخىُٟظ، ؤما الىٕى 

ُٟخه جخجلى في الخإ٦ض م ٤ ال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى٫ بها، و٦ظا مُاب٣خه لؤلهضاٝ اإلاخىزاة الشاوي ْٞى ً ؾحر الٗملُاث اإلاالُت، ٞو

 . 19مً هظه الٗملُت

ها مجا٫ الخض٤ُ٢ الضازلي بك٩ل ٖام،  الخذكُم الذاخلي الؾملي: - ب ٌٗض هٓاما خضًشا في هظا املجا٫، ظاء هدُجت للخُىعاث التي ٖٞغ

ت اث٠  ومً مهامه ج٣ُُم الٗملُاث ؤلاصاٍع والغ٢ابُت الضازلُت ومُاب٣تها، بلى ظاهب الىجاٖت الا٢خهاصًت وال٨ٟاءة والٟٗالُت م٘ الْى

لُه، ٞةن  ام لخ٣ُُم ظمُ٘ هُا٧ل ؤلاصاعة، وعبِ هخاثجها م٘ ألاهضاٝ اإلاؿُغة، ٖو الضازلُت لئلصاعة، ٞهى بمشابت جض٤ُ٢ قامل ٖو
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ُٟت للخض٤ُ٢ الضازلي الٗملُاحي هي بًجاص َغ١ ظض اث املخخلٟت صازل ؤلاصاعة، ؤهم ْو ٗالت، لخخىانل بحن اإلاؿخٍى ًضة هاظٗت ٞو

ٗالُت، وهظا ما ٌٗٝغ بمٟهىم الكمىلُت في الخض٤ُ٢ الضازلي الخضًض  .20واؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت ب٨ٟاءة ٞو

خ٤ٟ هظا الىٕى مً الخض٤ُ٢ ًخٗل٤ باإلاهام التي ٣ًىم بها اإلاض٤٢ الضازلي خؿب ما  جذكُم املهام الخاصت:-ج  اث، ٍو ٌؿخجض مً مىيٖى

حر مضعط يمً  حن الؿاب٣حن، ول٨ىه ًسخل٠ مً هاخُت الخى٢ُذ، بط ؤهه ٚالبا ما ٩ًىن ٞجاثُا ٚو مً خُض ألاؾلىب ؤو الىُا١ م٘ الىٖى

 .21زُت الخض٤ُ٢ الضازلي

 زاهُا: الخذكُم الخاسجي

في الهُئت املخخهت بمماعؾت الٟٗل الغ٢ابي، ؤما ال٣ىاٖض وألاؾـ  بن الخض٤ُ٢ الخاعجي ال ٌٗا٦ـ مشُله الضازلي، بال مً الىاخُت الك٩لُت    

اث٠ الغ٢ابُت ٞخخمازل وؿبُا وبك٩ل ٦بحر بحن هاجحن الهُٛخحن مً الخض٤ُ٢، ٞهى ٌك٩ل ؤهمُت بالٛت في مؿإلت خماًت اإلاا٫ الٗام،  والْى

ىٓغ بلُه ؤهه نمام ألامان لئلصاعة اإلاالُت ألي ماؾؿت، ؾىاء في ال٣ُإ الٗ إحي صوع اإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت ٍو ام ؤو في ال٣ُإ الخام، ٍو

ؼ ٢ضعاث الخض٤ُ٢ الخاعجي في بَاع بنالح مىٓىمت الغ٢ابت اإلاالُت ٖلى مؿخىي ألاظهؼة الٗلُا في الض  .22ولتاإلاٗىُت بالغ٢ابت الخاعظُت في حٍٗؼ

بضو ؤن ألاظهؼة الضؾخىعٍت اإلا٩لٟت بخض٤ُ٢ ال٣ُإ الخ٩ىمي، وا     ت للخؿاباث، بياٞت ٍو لى للخؿاباث واملجالـ الجهٍى إلاخمشلت في املجلـ ألٖا

م وجضبحر مسخل٠ ؤهىإ الكإن الٗام ت، ج٣ىم ٖلى اؾخٗما٫ الخ٣ىُاث ومىاهج املخاؾبت الٗمىمُت في ج٣ٍى ، للمٟدكُاث الٗامت للمهالر اإلاغ٦ٍؼ

اهل اإلاؿخ ت الخاعظُت، وفي هظا إلاا ٌُٗي للخض٤ُ٢ الخاعجي الٗمىمي اإلا٩اهت اإلاؿخد٣ت، ٍو ىي الخٗا٢ضي اإلاخمشل في م٩اجب الخبرة الاؾدكاٍع

لى للخؿاباث اإلاغجبُت بمضي مكغوُٖت ٖملُاث مىاعص وه٣ٟاث اإلااؾؿاث  الؿُا١، ٖمل اإلاكٕغ اإلاٛغبي ٖلى صٖم ازخهاناث املجلـ ألٖا

٠ ؤو الٗمىمُت، ومغا٢بت حؿُحرها وجضبحرها، و٦ظل٪ ٖلى ؤلاظغاءاث الخإصًبُت التي ًم ٨ً ؤن جُا٫ عئؾاء املجالـ الخضاولُت الترابُت، و٧ل مْى

 . 23ٖىن ٌٗمل جدذ لىاء مىٓمت جماعؽ ازخهاناث تهم الكإن الٗمىمي ؤو املخلي

م الازخالالث الضازلُت لئلصاعة الٗمىمُت ؤو      ُٟت الخض٤ُ٢ الضازلي، خُض ٌؿتهضٝ ج٣ٍى ُٟت الخض٤ُ٢ الخاعجي ًٖ ْو ال جسخل٠ ٦شحرا ْو

ٖاث الترابُت وجدؿحن ع٢ابتها، ؾُما وؤن الخض٤ُ٢ الخاعجي ًخم اهُال٢ا مً َلب مٗالجت وجض٤ُ٢ مىا٠٢ ومماعؾاث ؾاثضة، جخُلب الجما

خباع الى٢ذ اإلاىاؾب واإلاىاعص اإلاخاخت لخد٤ُ٣ الجىصة ال٩لُت لُه، ٞمجا٫ الخٗاون والخ٩امل بحن 24بضاثل وا٢تراخاث ظضًضة، جإزظ بٗحن الٖا ، ٖو

ض مً اٖخماص اإلاض٤٢ الخاعجي ٖلى صعظت اإلاض٤٢ الضا زلي والخاعجي واؾ٘، ٞلِـ هىا٥ ؤصوى ق٪ مً ؤن وظىص هٓام ؾلُم للخض٤ُ٢ الضازلي ًٍؼ

خماص ٖلى بًًاخاث اإلاض٤٢ الضازلي إلاا له  مخاهت ؤهٓمت الغ٢ابت الضازلُت، وباؾخٗما٫ ؤؾلىب الُٗىت مً َٝغ اإلاض٤٢ الخاعجي ٌؿخُُ٘ الٖا

اث وال٣ىاثم مً زبرة قاملت خى٫  الٗملُاث التي جىجؼها ؤلاصاعاث الٗمىمُت ؤو الجماٖاث الترابُت، ٦ما ٌؿخُُ٘ اٖخماص بٌٗ ال٨كٞى

م هظا الخ٩امل والخٗاون الىز٤ُ، ٞةن وظىص هٓام ؾلُم للخض٤ُ٢ الضازلي لً ٌٛجي ًٖ جض٤ُ٢  والخدلُالث التي ؤٖضها اإلاض٤٢ الضازلي، ٞٚغ

 ض ومؿخ٣ل.الخؿاباث بىاؾُت مض٤٢ زاعجي مداً

 

ت املبحث  الثاوي: معاهمت الخذكُم في جشظُخ الحيامت إلاداٍس

بن الضواٞ٘ وألاؾباب التي جضٖى للخض٤ُ٢ بال٣ُإ الخ٩ىمي اإلاٛغبي، ًم٨ً بظمالها في صاٞٗحن عثِؿُحن، صاٞ٘ صازلي ًخهل بىا٢٘ ألاػمت     

ت الظي ًخسبِ ُٞه ال٣ُإ الخ٩ىمي، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الخىُٓمي ؤو ا دى٫ صون جد٤ُ٣ الٛاًاث اإلاىَى لخضبحري، الصخيء الظي ٤ٌُٗ ؤصاءها ٍو
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بها، وصاٞ٘ زاعجي، ًخجلى ؤؾاؾا في الؿُا١ الضولي، بد٨م جغابُاث وج٣اَٗاث الىٓام الضولي، وبالخالي ٞال٣ُإ الخ٩ىمي اإلاٛغبي لم ًب٤ 

غ و  ت، مٗؼوال ًٖ الٗالم ومازغاجه، ٞال زُاع ؤمام الؿلُاث الٗامت بال جٍُى جدضًض آلُاث الٗمل الٗمىمي، إلاىاظهت مساَغ ٖالم ًخٛحر بؿٖغ

 .25ج٣ىُا وا٢خهاصًا وز٣اُٞا

جي ووزحرة الىمى، واؾخجابت إلاُالب      وجماقُا م٘ اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت الجضًضة، وهٓغا لآلزاع الؿلبُت الهدكاع الٟؿاص ٖلى الا٢خهاص الَى

ت ؤصواع الكٗب بةؾ٣اٍ الٟؿاص، ؤولذ الخ٩ىمت في بغها ٘، مً زال٫ ج٣ٍى مجها ؤهمُت زانت ملخاعبت ٧ل ؤق٩ا٫ الٟؿاص وا٢خهاص الَغ

ـ اؾخ٣اللها وجُٟٗل جىنُاتها، والٗمل ٖلى جسل٤ُ الخُاة الٗامت ووكغ ٢ُم الجزاهت والكٟاُٞت وعبِ اإلاؿاولُت  ماؾؿاث الغ٢ابت وج٨َغ

 باملخاؾبت.

لى      غ الهاصعة ًٖ املجلـ ألٖا للخؿاباث ٢ض ؤزاعث ه٣اقا واؾٗا خى٫ جضبحر اإلاالُت الٗمىمُت ٖلى مؿخىي ال٣ُاٖاث وبطا ٧اهذ الخ٣اٍع

ت واإلااؾؿاث الٗمىمُت والجماٖاث الترابُت، ٞةجها اٖخبرث بد٤ مً ؤهم آلُاث الغ٢ابت الؿُاؾُت ٖلى اإلاا٫ الٗام، ٖلى اٖخباع ؤن  الىػاٍع

َي ال٨خمان ُٞما مطخى، وؤَلٗذ الغؤي الٗام ٖلى جٟانُل ص٣ُ٢ت تهم  مالخٓاث وزالناث املخا٦م اإلاالُت ٞطخذ زغو٢اث هاثلت ٧اهذ

، وللخىيُذ ؤ٦ثر ؾيخُغ١ بلى جض٤ُ٢ الؿُاؾاث 26ازخالالث الدؿُحر وؾلُذ الًىء ٖلى ًٞاثذ بالجملت ٖلى اإلاؿخىي اإلاالي والخضبحري 

ٌ الٗمىمُت للخض مً الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي   .()املطلب الثاويفي جد٤ُ٣ ظىصة الخضماث ، وبلى مؿاهمت الخض٤ُ٢ ()املطلب ألاو

 ٌ  : جذكُم العُاظاث الؾمىمُت للحذ مً الفعاد إلاداسي واملالياملطلب ألاو

 ٌٗخبر جضبحر الؿُاؾاث الٗمىمُت باإلاٛغب بخضي اإلاًٗالث التي واظهذ الخ٩ىماث الؿاب٣ت، ؾىاء ُٞما ًخٗل٤ بُغ١ الخضبحر في خض طاتها، ؤو    

ي حٗض هظه الؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث وألاوعاف ال٨بري، ؤو الخ٩ال٠ُ اإلاالُت لهظه الؿُاؾاث التي جخم جغظمتها بلى بغامج بُبُٗت الهُئاث الت

 . 27ومهام، ًى٧ل ؤمغ جىُٟظها لؤلظهؼة الخ٩ىمُت ؤو الى٧االث واإلااؾؿاث الٗمىمُت التي جىظض بضوعها في ويُٗت ٚمىى

ُاب قٟاُٞت الخضبحر واؾدكغاء الٟؿاص والغقىة ٌٗخبر بخضي الىخاثج اإلاباقغة للٛمىى ال٨بحر بن الخضًض ًٖ الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاع      ي، ٚو

غ١ جضبحر اإلاا٫ الٗام باإلاٛغب، ٞخضبحر اإلاالُت الٗمىمُت ٣ً٘ في نلب الخضًض ًٖ الٟؿاص  الظي ًُب٘ َغ١ بٖضاص الؿُاؾاث الٗمىمُت َو

الي، صون الخضًض ًٖ الهُئاث املخخهت بخضبحر الؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث الٗمىمُت، اإلاالي، وال ًم٨ً في هظا الؿُا١ ط٦غ الٟؿاص اإلا

اث مسخلٟت، وال ًم٨ً الخضًض ًٖ ؤلانالح ومداعبت الٟؿاص وجسل٤ُ الخُاة الٗامت وجغقُض ؤلاهٟا١ الٗمىمي صون  وبدىُٟظها ٖلى مؿخٍى

٠ الغقىة والٟؿاص، ومً الخُغ١ لآللُاث ألاؾاؾُت التي جم٨ً الخ٩ىمت مً الغ٢ابت ٖلى ال خضبحر الٗمىمي، ومً نُاهت اإلاا٫ الٗام وو٠٢ هٍؼ

 جم جد٤ُ٣ الخىمُت.

ؼ الغ٢ابت      ٞدماًت اإلاا٫ الٗام حٗخبر عهاها ؤؾاؾُا آلان في ؾُا١ الخضًض ًٖ ؤلانالخاث الؿُاؾُت والضؾخىعٍت اإلايكىصة، ٞما لم ًخم حٍٗؼ

، وما لم ًخم الخىهُو ٖلى مؿخىي 28خلُت، ال ًم٨ً الخضًض ًٖ اٖخماص مباصت الخ٩امت اإلاالُتال٣ًاثُت ٖلى اإلاالُت الٗمىمُت واإلاالُت امل

لى للخؿاباث، ٞلً ه٩ىن ؤمام جغؾُش ع٢ابت ال٣ًاء اإلاالي ٖلى الخضبحر الٗمىمي  .29الضؾخىع ٖلى الُاب٘ ال٣ًاجي الىاضر للمجلـ ألٖا

ت ظضا، جخمشل في جبيُه إلاىاهج ٖلمُت في مُضان مغا٢بت اإلاا٫ الٗام، وجىؾُ٘ هُا١ ول٣ض قهض هٓام الغ٢ابت الٗلُا باإلاٛغب جُىعاث مهم    

الغ٢ابت، زم في الىعي اإلاتزاًض بإهمُتها ال٣هىي في جغقُض الخضبحر الٗمىمي اإلاالي وجيكُِ الٗمل الؿُاسخي وجد٤ُ٣ الكٟاُٞت، خُض ٖمض 
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 .العمومٌة السٌاسات وضع خالل المادي غٌر الرأسمال مؤشر اعتماد وضرورة وأركانه، وحٌثٌاته مجاالته بمختلف العمومً
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ألامىا٫ الٗامت بحن صوالُب الضولت، وطل٪ مً زال٫ بٞغاص خحز هام ألظهؼة ال٣ًاء اإلاكٕغ اإلاٛغبي بلى جدضًض خمىلت ومهام الغ٢ابت الٗلُا ٖلى 

لى للخؿاباث هُئت ٖلُا مؿخ٣لت، جخىلى مماعؾت 2011وصؾخىع  1996اإلاالي يمً ٞهى٫ الضؾاجحر، الؾُما صؾخىع  ، والظي اٖخبر املجلـ ألٖا

غ١ جضبحر اإلاحزاهُت الٗامت بهٟت زانت، واإلاالُت وجىُٟظ  ازخهاناث طاث َبُٗت ع٢ابُت ٢ًاثُت خ٣ُ٣ُت، جخٗل٤ ؤؾاؾا بمغا٢بت جىُٟظ َو

 . 30الؿُاؾاث الٗمىمُت طاث ألازغ اإلاالي واإلاحزاهُاحي بهٟت ٖامت

ول٨ً ٖلى نُٗض اإلاماعؾت الٗملُت ؤْهغث عجؼا واضخا ٖلى مؿخىي ؤصاء مىٓىمت الغ٢ابت ال٣ًاثُت التي ؤزاعث بالٟٗل الٗضًض مً     

خٗل٣ت بؿلى٦ُاث الٟؿاص اإلاالي صازل الٗضًض مً ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الٗمىمُت والجماٖاث الترابُت زال٫ الؿىىاث اإلاايُت، الازخالالث اإلا

طر الجغاثم اإلاالُت اإلاغج٨بت بالي لى للخؿاباث بلى الغؤي الٗام، ٞو ت التي ًهضعها املجلـ ألٖا غ الؿىٍى ؿبت وهظا ما هلمؿه مً زال٫ الخ٣اٍع

 .31لل٣ُإ الٗام

ل آلُاث اإلاغا٢بت واملخاؾبت والخ٣ُُم      وجىُىي ال٨شحر مً الخُب الغؾمُت اإلال٨ُت ٖلى صٖىة مؿخمغة لخمشل ٢ُم الخ٩امت الغقُضة، ولخجًز

ش  ٢ض صٖا ُٞه اإلال٪ بلى الخُٟٗل  2017ًىلُىػ  29وبهٟاط ال٣اهىن، ومداعبت الٟؿاص في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث واملجاالث، و٧ان زُاب الٗغف بخاٍع

لى بزغ هظا الخُاب جم بٖٟاء ٖضص مً الىػعاء واإلاؿاولحن بمسخل٠ صعظاتهمال م٨ً ون٠ 32هاعم إلابضؤ عبِ اإلاؿاولُت باملخاؾبت، ٖو ، ٍو

ل مبضؤ عبِ اإلاؿاولُت باملخاؾبت بكإن مل٠  بإجها م٣اعبت مبيُت ٖلى بُٖاء  " الحعُمت مىاسة املخىظط "اإلا٣اعبت التي جم اٖخماصها في ججًز

ش ٞاجذ ًىلُىػ ال٣ضوة، ٖو اث، َاإلاا ؤهه ٌك٩ل ؤ٦بر ٣ٖبت  2018اص اإلال٪ بخاٍع للخإ٦ُض ٖلى ؤن مداعبت الٟؿاص ًيبغي ؤن جىي٘ في نمُم ألاولٍى

٣ُت، ٢اثال: "... الٟؿاص ٌؿا هم ح٤ُٗ ظهىص الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، وجدض مً َمىح الكباب مً زال٫ عؾالت مىظهت بلى ال٣مت ؤلاٍٞغ

مت اإلاىٓمت، في الاهدغ  ٌ ؾُاصة الخ٤ وال٣اهىن، ٦ما ًاصي بلى جغصي ظىصة الِٗل، وجٟصخي الجٍغ اٝ ب٣ىاٖض اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت، وفي ج٣ٍى

 . 33واوٗضام ألامً وؤلاعهاب ..."

ىُت للجزاهت والى٢اًت مً الغقىة      ت مً الخضابحر، ٞخم بخضار الهُئت الَى ملذ الخ٩ىمت اإلاٛغبُت ٖلى اجساط مجمٖى ومداعبتها، والتي خلذ ٖو

اع  ت للى٢اًت مً الغقىة، خُض حٗؼػث اؾخ٣اللُت الهُئت واحؿٗذ نالخُاتها لدكمل الخد٤ُ٣ والؼظغ، وجم ججضًض ؤلَا مدل الهُئت اإلاغ٦ٍؼ

ىُت ل ت، بٗض ؤن جمذ صؾترجه ٖلى ٚغاع الهُئت الَى ٍغ غ ٖلى نالخُاث واؾٗت وج٣ٍغ لجزاهت والى٢اًت اإلااؾؿاحي ملجلـ اإلاىاٞؿت، والظي باث ًخٞى

ت مً الغقىة ومداعبتها، وجم ج٩لُٟه بًمان الكٟاُٞت وؤلاههاٝ في الٗال٢اث الا٢خهاصًت، ومغا٢بت اإلاماعؾاث اإلاىاُٞت لها واإلاماعؾاث الخ جاٍع

ت مً الخٗضًالث ال٨ُٟلت بًمان  ٚحر اإلاكغوٖت، و٢امذ الخ٩ىمت بمغاظٗت الىو الخىُٓمي اإلاىٓم لله٣ٟاث الٗمىمُت، بةصزا٫ مجمٖى

ض مً الكٟاُٞت وج٩اٞا الٟغم، وجم جبؿُِ ؤلاظغاءاث اإلاخٗل٣ت بترازُو البىاء والؿ٨ً ت مً 34اإلاٍؼ ، ومً ظهت ؤزغي جم جُٟٗل مجمٖى

ذ باإلامخل٩اث و٢اهىن خماًت الطخاًا واإلابلٛحن والكهىص ، ال٣ىاهحن التي جخىدى مدانغة الٟؿاص، ٣٦اهىن م٩اٞدت ٚؿل ألامىا٫ و٢اهىن الخهٍغ

 .35الكغوٕ في بنالح ال٣ًاء وجسل٤ُ مىٓىمت الٗضالت، وجدضًض ؤلاصاعة ال٣ًاثُتوجم 

ا باإلاٛغب، ألن وا٢     ٘ وعٚم ٧ل الترؾاهت ال٣اهىهُت واإلاىٓىمت اإلااؾؿاجُت وخؼمت ؤلاظغاءاث التي خ٣٣تها الضولت، ٞةن الٟؿاص ماػا٫ مؿدكٍغ

اتها ج٨ك٠ ٧ل ؾى ت ًٖ ملٟاث و٢ًاًا وؤع٢ام مسخلٟت، جىضر الدجم الهاثل لؤلمىا٫ الٗمىمُت ألاظهؼة الغ٢ابُت بمسخل٠ ؤهىاٖها ومؿخٍى

لى ٖضم اإلاجهىبت، والتي بلٛذ ؤع٢اما ٢ُاؾُت، وجب٣ى ٧ل الٗملُاث وؤلاظغاءاث التي ج٣ىم بها هظه ألاظهؼة الغ٢ابُت ٚحر طي ٢ُمت،  وهظا ٌٗىص ب

مت ومكضصة، إلهؼا٫ ال٣ٗاب ٖلى ٧ل اإلاٗىُحن باملخالٟاث ومسخل٠ ؤق٩ا٫ الٟؿاص جم٨حن اإلاكٕغ اإلاٛغبي لل٣ًاء اإلاالي مً جغؾاهت ٢اهىهُت ناع 

ت للخؿابا لى ومجالؿه الجهٍى ث، اإلاالي، وهظا ما حٗاوي مىه ألاظهؼة الغ٢ابُت ٧اإلاٟدكُت الٗامت ولجان ج٣صخي الخ٣اث٤، ًٞال ًٖ املجلـ ألٖا
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لى للخؿاباث بمدضوصًت وؾاثل وآلُاث الخإصًب والتي حك٩ل الخل٣ت ألاهم في مىٓىمت الغ٢ابت الٗلُا ٖلى اإلا ا٫ الٗام، بط ًدؿم املجلـ ألٖا

ٖلى والجؼع وبهؼا٫ ال٣ٗاب، خُض ال حٗضو ٣ٖىباجه ؤن ج٩ىن مجغص ٚغاماث مالُت بؿُُت ال جغقى بلى مهاصعة ألامىا٫ اإلاجهىبت مً اإلاا٫ الٗام 

 .36ؾبُل اإلاشا٫

غ الىَىُت والضو      ت مً الخ٣اٍع لى عؤؾها ماقغ بصعا٥ الٟؿاص الؿىىي الظي جهضعه مىٓمت جغاوؿبراوسخي الضولُت؛ وجا٦ض مجمٖى لُت ٖو

غ للمىٓمت نضع ؾىت  ، خهلذ الضو٫ الٗغبُت، باؾخصىاء ؤلاماعاث و٢ُغ، ٖلى ماقغاث مخضهُت في 2017، وحهم ؾىت 2018وبدؿب آزغ ج٣ٍغ

% ٣ِٞ وظاء في 40% لخىوـ، بِىما خهل اإلاٛغب ٖلى 42ن، و% لؿلُىت ٖما44%، م٣ابل  49مداعبت الٟؿاص، ٞدهلذ الؿٗىصًت ٖلى 

 .بحن صو٫ الٗالم اإلاٗخمضة في اإلااقغ، وخل زاهُا بٗض جىوـ ٖلى مؿخىي مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي 81اإلاغجبت 

 .2011جطىس مإشش ئدسان الفعاد في املغشب ما بؾذ دظخىس 

 العىت 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 ملإششا 36 37 39 36 37 40

81 90 88 88 91 88 
 الترجِب الؾالمي

 

ش جشاوعباساوس ي الذولُت بشظم ظىت   2018ئلى  2012املصذس: جلاٍس

ًُغح الترجِب اإلاخضوي للمٛغب ٖلى مؿخىي ماقغ  الؿلُت 2011جُىع ماقغ بصعا٥ الٟؿاص في اإلاٛغب مىظ حؿلم خ٩ىمت ما بٗض صؾخىع بن     

الُت وهجاٖت الؿُاؾاث التي جم اجباٖها في اإلااضخي، و٦ظا بكإن ظضًت الٟاٖل الؿُاسخي في مداعبت الٟؿاص الٟؿاص ؾاالا عثِؿُا بكإن مضي ٞٗ

٤ ب٣ًإ بُيء وب٩ىجها ج٣ىم ٖلى الخدؿِـ ؤ٦ثر مما ج٣ىم ٖلى  الؼظغ، في اإلاٛغب، ٞاالؾتراجُجُت التي اجبٗتها الضولت ختى آلان، جدؿم بالؿحر ٞو

 :٠ٗ الاؾتراجُجُت التي اجبٗتها الضولت في م٩اٞدت الٟؿاص في اإلا٣ُٗاث الخالُتوبك٩ل ٖام، ًم٨ً جدضًض ؤؾباب ي

 نٗىبت جُٟٗل ؤلاعاصة الؿُاؾُت. -

 ي٠ٗ جمشل اإلاٗاًحر الضولُت مً ٢بل ؤظهؼة الخ٩امت وم٩اٞدت الٟؿاص. -

 ه٣و في اإلاىاعص وال٣ضعاث وبِء في جُٟٗل اإلااؾؿاث. -

لى للخؿاباث ؾاهم في وي٘ و      ٤ اإلا٣اعبت الخ٣ى٢ُت، بال ؤن هظه الكغوٍ ٞاملجلـ ألٖا جدُحن قغوٍ اإلاؿاولُت ويماهاث املخاؾبت ٞو

ا وجىُٓمُا وماؾؿاجُا ٖلى وي٘ مكغوٕ مضوهت ؤو  ب٣ى هى ألا٢ضع بصاٍع والًماهاث لم ججض مً ٣ًم بخدضًضها وظغصها وج٣ىُجها وجدُُجها، ٍو

ُت، ، ب٩ل اؾخ٣اللُت وججغص وخُاص ومىيٖى بُٗضا ًٖ ؤي مؿاومت ؾُاؾُت ؤو خؼبُت، ٦ما هى الكإن باليؿبت ل٣اهىن  مُشا١ في اإلاىيٕى

ٗه الؿُاسخي بٌٗ وػعائها، والظًً ٢امىا وما ػالىا ٣ًىمى  لبُت، واؾخٟاص مً َع ن الخُٗحن في اإلاىانب الٗلُا، والظي الخٟذ ٖلُه ؤخؼاب ألٚا

 .37بخصبِذ اإلاىالحن لهم ؤو ألخؼابهم

ت م٩اهت ال٣ًاء     اإلاالي وجىؾُ٘ ع٢ابخه ٖلى ظمُ٘ الهُئاث واإلااؾؿاث الٗامت التي لها ٖال٢ت واضخت بهٝغ ألامىا٫ الٗامت،  وفي ؤ٤ٞ ج٣ٍى

لى جب٣ى آلُاث ال٨ك٠ ًٖ الازخالالث اإلاالُت في بَاع الاٞخدام والخض٤ُ٢ مً ؤهم الىؾاثل التي حٗخمض ٖلحها الغ٢ابت ال٣ًاثُت، باإلياٞت ب

٪ مخابٗت مغج٨بي الجغاثم اإلاالُت  ؿا ل٣اٖضة ٖضم ؤلاٞالث مً ال٣ٗاب، وطل٪ مً زال٫ جدٍغ غى ملٟاتهم ٖلى ال٣ًاء اإلاخسهو ج٨َغ ٖو

وجد٤ُ٣ آلُاث اإلاخابٗت الجىاثُت في ملٟاث ظغاثم الٟؿاص اإلاالي والا٢خهاصي اإلاخٗل٣ت بخضبحر الكإن الٗام، وطل٪ في بَاع صولت الخ٤ وال٣اهىن 

جي ؤًٞل الٗضالت الاظخماُٖت، وألاهم مً طل٪ ال خٟاّ ٖلى مسؼون الثرواث الىَىُت وخماًت اإلاا٫ الٗام ونُاهتها مً ؤظل ا٢خهاص َو

م.  وجد٤ُ٣ اإلاُالب الاظخماُٖت ؤبغػها الِٗل ال٨ٍغ
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 : معاهمت الخذكُم في جحلُم حىدة الخذماثاملطلب الثاوي

٤ الٗام في جضبحره ٖلى ٢ُم ومىاهج جسخل٠ بُبُٗتها ًٖ جل٪ التي     جُىعث في ْل ال٣ُإ الخام والتي ؤزبدذ هجاٖتها، مما صٞ٘  ٌٗخمض اإلاٞغ

ت مً الضو٫ في  بال٣ُإ الٗمىمي بلى جغخُلها بهضٝ ٣ٖلىت الخضبحر وجد٤ُ٣ ظىصة الخضماث الٗمىمُت، ٞمىظ ؤوازغ الشماهُيُاث ٖملذ مجمٖى

٣ت  يمىُت في ُٚاب إلاىاهج واضخت، طل٪ ؤن البدض اإلاجهجي ؾُاؾاتها لئلنالح ؤلاصاعي ٖلى جبجي م٣اعبت الجىصة، ٦غ٦حزة لئلنالح، ل٨ً وبٍُغ

ٗامت ًٖ الجىصة اعج٨ؼ في بضاًت ألامغ ٖلى جدضًض اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت، بجٗلها ج٣خهغ ٖلى هضٞها ألاؾاسخي، اإلاخمشل في جإمحن اخترام اإلاهلخت ال

بت اإلاغج٣ٟحن  .38بخدؿحن الخضماث وبقبإ ٚع

ٗخبر جدؿحن ظىصة الخضمت الٗمىمُت      ا، زهىنا م٘ الخُىع املجخمعي واعجٟإ جُلٗاث ؤٞغاص املجخم٘، باليؿبت بلى الخضماث َو ؤمغا يغوٍع

التي ج٣ضمها اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت، بل ًجب الاهخمام بجىصة الخضماث في ؤلاصاعة الٗمىمُت، ل٨ً هظه ألازحرة ٞهي الُىم في ٖؼلت ًٖ مدُُها 

في جدمل ؤصواع مدىعٍت ٚحر ج٣لُضًت، في بصاعة ٖملُاث الخدى٫ املجخمعي وبصاعة خغ٦ت الخىمُت  الخاعجي، والتي ًجب ٖلحها ؤن جخدمل مؿاولُتها

ٖلى الكاملت ٖمىما، ٞالىٓام الٗالمي الجضًض ٢اثم ٖلى مٟاهُم التهضًض بالؼوا٫ لئلصاعاث التي ال حؿاًغ وال جخ٠ُ٨ م٘ اإلاخٛحراث، والشىعة 

 .39خ٩اعظمُ٘ اإلاٟاهُم الخ٣لُضًت ٧االؾخ٣غاع والاخ

اثٟها بإٖلى ٦ٟاءة وظىصة      غ ؾُاؾاتها بما ًخالءم م٘ مخٛحراث الٗهغ، وبما ًًمً ؤصاء ْو و٢ض ؾٗذ ٚالبُت صو٫ الٗالم مىظ ػمً بلى جٍُى

ؤن مم٨ىت، زانت في ال٣ُإ الخ٩ىمي، الظي اجه٠ صوما بالبحرو٢غاَُت والٟؿاص وح٣ٗض ؤلاظغاءاث اإلاُلىبت، ومً زم ؤنبذ لؼاما ٖلى الضو٫ 

 .40ج٣ىم بما ًجب مً ؤظل مىاظهت هظه اإلاخٛحراث

وفي الخ٣ُ٣ت، حٗض بصاعة الجىصة في اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت بصاعة للجىصة في ٧اٞت اإلااؾؿاث، ٞاإلااؾؿاث الخ٩ىمُت هي اإلاىٍى بها ؤن جغا٢ب     

اٞت الؿل٘ والخضماث التي ج٣ضمها ٧اٞت ؤهىإ الجىصة، وؤن جً٘ مٗاًحر الخضماث اإلا٣ضمت، و٦ظل٪ ج٣٘ ٖلحها مؿاولُت بٖضاص اإلاىانٟاث ل٩

ً هٓام  اإلااؾؿاث ألازغي، ؾىاء ٧اهذ ٢ُاٖا زانا ؤو بصاعة ٖمىمُت خ٩ىمُت ؤو ق٨ال آزغ مً اإلااؾؿاث، ٞمهمتها ألاؾاؾُت جخمشل في ج٩ٍى

غ اإلاؿخمغ للخضماث اإلا٣ضمت، ٩ٞان لؼاما ٖ لى ؤلاصاعة الٗمىمُت ال٣ُام بةصاعة الجىصة ٢ُاسخي لؤلصاء، ٌؿعى بلى زضمت الٗمالء والخدؿحن والخٍُى

ُت لجىصة الخضماث، ٩ٞلما ٧اهذ هظه ألازحرة اإلا٣ضمت للمجخم٘ ممازلت ومُاب ٣ت والغ٢ابت ٖلحها في زضماتها، والتي حٗض بمشابت ال٣ىاة الكٖغ

 .41إلاٗاًحر الجىصة خُٓذ بغياهم

غ و٢ض بضؤ وعي الؿلُاث الٗمىمُت في اإلاٛغب بإهمُت اٖخماص م     ٣اعبت للجىصة في الخضماث الٗمىمُت، بىي٘ مُشا١ لخؿً الخضبحر، ًٞى

٤ الٗام ٖلى هُا١ واؾ٘، وحصجُ٘ اإلاباصعاث الٟغصًت والجماُٖت الغامُت بلى  مغظُٗت للمهالر الٗمىمُت في مجا٫ الخضبحر ووكغ ز٣اٞت اإلاٞغ

ت، وهظا ما ؤ٦ضه البرهام ٘ مً ظىصة الخضماث ؤلاصاٍع ُٗت جدؿحن ألاصاء والٞغ ل-1438)عظب  2021-2016ج الخ٩ىمي للىالًت الدكَغ (، 2017ؤبٍغ

بها مً اإلاىاًَ، بدُض التزمذ الخ٩ىمت بالخضابحر الخالُت:  في ال٣ٟغة الخانت بةنالح ؤلاصاعة والخضماث الٗمىمُت وج٣ٍغ

 م٤ُ لئلصاعة ٌٗخمض ؤؾاؾا ٖلى ؤلاصاعة الغ٢مُت والخضبحر اإلابجي ٖلى ال  ىخاثج.مباقغة بنالح قامل ٖو

 .بنضاع مُشا١ اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت 

 .ت  مغاظٗت مىٓىمت الىُْٟت الٗمىمُت وؤؾالُب الخضبحر واإلاؿاَغ ؤلاصاٍع

 .ت باإلصاعة الٗمىمُت  وي٘ ؾُاؾت ٖمىمُت مىضمجت لخضبحر خضًض للمىاعص البكٍغ

 .ت وع٢مىتها  وي٘ بَاع جىُٓمي لخبؿُِ ؤلاظغاءاث واإلاؿاَغ ؤلاصاٍع

 ٣ضمت والىزاث٤ اإلاُلىبت مً َٝغ ٧ل ؤلاصاعاث.وكغ ٢اثمت الخضماث اإلا 
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 - Ali Sedraji et autres ; Administration, gouvernance et décision publique, L’harmattan-Greet, paris, 2004, 
p27. 
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 .حٗمُم ًٞاءاث الاؾخ٣با٫ وجىانل ؤلاصاعة م٘ اإلاىاَىحن 

 .اٖخماص مىٓىمت مخ٩املت لخضبحر الك٩اًاث 

  .ت لخم٨حن اإلاغج٣ٟحن مً الاخخجاط بها  وي٘ آلالُاث الالػمت لئلقهاص ٖلى اإلاؿاَغ ؤلاصاٍع

لى هظا ألاؾاؽ ٞةن م٣اعبت جض٤ُ٢ ا     ُٟت قاملت ل٩ل اإلاٟاهُم اإلاخٗل٣ت بدؿً الاؾخ٣با٫ وؤلاههاث وؤلاعقاص  42لجىصةٖو جغج٨ؼ ٖلى ْو

والخىانل والكٟاُٞت والجزاهت وؤلاهخاظُت واإلاغصوصًت، و٢ض ؤيخى بعؾاء ؤؾـ م٣اعبت الخض٤ُ٢ للجىصة عهاها ؤؾاؾُا ل٩ل ٢ُإ بصاعي، مما 

حن اإلاخٗاملحنٌؿخلؼم بٖاصة الىٓغ في ٖال٢ت ؤلاصاعة باإلاغج٤ٟ ٞو  .٤43 بَاعاث جدضص الالتزاماث اإلاٟغويت ٖلى الُٞغ

٣ا إلاغظ٘ الجىصة، هظا الخباص٫ ٖلى مؿخىي الخضبحر الٗمىمي     ، 44ٞٗلى ؤلاصاعاث الٗمىمُت ؤن حُٗض الىٓغ في َغ١ الخىُٓم وج٣ضًم الخضمت ٞو

ت، والظي ًخم ٤ الٗام إلاى٤ُ اإلاٗاًحر الخ٣ىُت الخضبحًر حز باإلاغوهت ٖىى الجمىص الظي جٟغيه ٢ىاٖض ال٣اهىن ؤلاصاعي ٣ًخطخي بزًإ اإلاٞغ

ُت، و٢ض ق٩لذ اإلاباصت اإلاٗخمضة في جضبحر الجىصة صلُال للٗمل ؤلاصاعي وج٣ضًم الخضماث الٗمىم ُت، اإلادؿمت باإللؼامُت ويغوعة اخترام الكٖغ

٣ا لٗالماث الجىصة  ٤ الٗمىمي، ل٨ً جُب٣ُها ٞو  45ًخُلب ججمُٗها في بَاع ؾُاؾت ٖامت للجىصة هي ؤلاقهاصولم ًخم ججاهلها مً َٝغ اإلاٞغ

خماص  .46والٖا

 ومً اإلابرعاث التي جضٖى بلى الاهخمام بجىصة الخضماث الٗمىمُت وجدؿُجها في ؤلاصاعة الٗمىمُت ما ًلي:     

صاعة الٗمىمُت، والتي مً ؤبغػها، جٟا٢م : جازغ هظه اإلاك٨الث بك٩ل ؾلبي ٖلى ظىصة املخغظاث في ؤلا املشىالث التي جىخىف إلاداسة الؾمىمُت -

صاعة خضة ؤلاظغاءاث الغوجُيُت اإلا٣ٗضة في ؤصاء وج٣ضًم الخضمت، و٦ثرة وجىٕى اإلاك٨الث التي ٌٗاوي مجها اإلاىاَىىن في حٗامالتهم م٘ ؤظهؼة ؤلا 

 الٗمىمُت، وهظا ما ًبرع اهسٟاى صعظت عياهم ًٖ الخضماث التي ج٣ضمها لهم هظه ألاظهؼة.

ت:الا  - ت ٌٗض ؤخض الؿماث ألاؾاؾُت التي ًمحز ٖمل ؤلاصاعة الٗمىمُت، ألجها جسضم  ظدثماس في املىاسد البشٍش بن الاؾدشماع في اإلاىاعص البكٍغ

غ ٢ضعاث وبم٩اهُاث  لى طل٪ ٞةن جٍُى ت، ٖو ًت مً ٞئاث املجخم٘ وبالخالي، ٞةجها جدؿم بدكُٛل ؤٖضاص هاثلت مً اإلاىاعص البكٍغ ٢ُاٖاث ٍٖغ

ت وحُٗٓم حجم الاؾخٟاصة مجها، في ؾبُل ج٣ضًم مؿخىي مً الخضمت جل٪ ا إلاىاعص، ٧إخض ؤؾـ بصاعة الجىصة، ًمشل اؾدشماعا إلاىاعصها البكٍغ

 .47ًغضخي جُلٗاث اإلاىاًَ
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 المخططة، المعاٌٌر مع تتفك بها المرتبطة والنتائج ودةالج أنشطة كانت إذا ما تحدٌد إلى ٌهدف ومستمل منتظم فحص بأنه الجودة تدلٌك ٌعرف -  
 .أهدافها بتحمٌك مالئمة وأنها بفاعلٌة، تطبٌمها ٌتم المعاٌٌر هذه كانت إذا وما

 منشأة دىل أو حالً، مورد أو محتمل مورد لدى أو المنشأة إدارة لدى بالجودة الخاص النظام فاعلٌة لتحدٌد تستخدم إدارٌة أداة الجودة تدلٌك وٌعتبر
 .تطوٌرها أو تحسٌنها األمر ٌتطلب التً والمواطن الحاالت عن تكشف كما للجودة، الحالً البرنامج لكفاٌة تمٌٌما توفر التدلٌك فنتائج مستملة،
 للتدلٌك الخاضعة شأةالمن وإن مرضً، غٌر الجودة نظام أن ٌتبٌن عندما إال منفردا ٌحدث وال متكررة عملٌات األحوال معظم فً الجودة تدلٌك وٌعتبر

 .المكتشفة األخطاء لتصحٌح اهتماما تبد لم
43

 اتجاه اإلدارٌة للمٌادات ودائم لوي التزام تأمٌن فً سواء للمتطلبات، العمومً المرفك تدبٌر إخضاع ٌمتضً للجودة مماربة أي نجاح إن - 
 وإرساء اإلدارٌة، للمٌادات الجودة تدبٌر مجال فً تكوٌن ووضع مرفك،لل العامة االستراتٌجٌة ضمن الجودة سٌاسة وإدماج والموظفٌن، المستعملٌن

 ثمافة وإرساء والمستمبلٌة، اآلنٌة واالختٌارات االستراتٌجٌات على والشركاء الموظفٌن واطالع ،)المرتفمٌن( المستهدفٌن مع تشاركٌة عاللة أسس
 .والمرالبة والتمٌٌم العام، المرفك لٌم توضح والمسؤولٌة، الثمة

44
 - Jaques Chevalier ; la gestion publique à la banalisation, revue française de gestion, n° 115, septembre- 

octobre1997, p26- 37. 
45

 الجودة، نظام بضبط وذلن االختالالت، مخاطر من والحد متطلباتهم وإشباع للزبناء الثمة منح أجل من المنظمة تتبعها الجودة، لتأمٌن مسطرة هو -  
 أو المنتوج أو البٌئة، تدبٌر نظام أو الجودة، تدبٌر بنظام اإلشهاد ٌتعلك ولد المعتمدة، للمعاٌٌر الخدمة أو المنتوج بمطابمة تشهد محاٌدة هٌئة بواسطة
 وال الخدمة، أو المنتوج بجودة اإلعالم منطك عن ٌجٌب فهو إشهاده، المراد المجال بحسب اإلشهاد ٌتم كما التمنٌة، المؤهالت أو األشخاص أو الخدمة،
 .الجودة لمرجع واحترامها المعاٌٌر، مع بالمطابمة المتعلمة المعلومات بصحة ضمانات ٌحمل ما بمدر لٌمٌا حكما ٌعطً

46
 االجتماعٌة لطبٌعةا ذات العمومٌة المرافك خصوصا كاالعتماد، الجودة لتأمٌن أخرى مماربات تبنً إلى الهٌئات بعض الجودة متطلبات دفعت -  
 عن االعتماد وٌتمٌز الجودة، لمرجع عمومٌة أو خصوصٌة التعلٌمٌة أو الصحٌة المؤسسات احترام على شهادة بمثابة فهو ،...) التعلٌم الصحة،(

 تحمٌك فً المساهمٌن دمٌنوالمستخ الموظفٌن بكفاءة أٌضا ٌشهد وإنما الجودة، نظام بمٌام المرفك داخل والحجة الثمة فمط ٌمنح ال بكونه اإلشهاد
 .الخدمة أو المنتوج

47
 السٌاسٌة العلوم فً الماجستٌر شهادة لنٌل بحث التطبٌك، ومعولات التغٌٌر حتمٌة بٌن اإلدارٌة للتنمٌة الحدٌثة األسالٌب مرسلً؛ بن رافٌك -  

 .92ص ،5000 الجامعٌة السنة لجزائر،ا وزو، تٌزي السٌاسٌة، والعلوم الحموق كلٌة معمري، مولود جامعة الدولٌة، والعاللات
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ما٫ ٢ض ظٗلذ مً جدؿحن الجىصة مبضؤ  اللشن الىاحذ والؾششون هى كشن جحعين الجىدة في وافت املجاالث: - جلتزم به ٞةطا ٧اهذ بصاعة ألٖا

ضؤ، ألجها وههجا جدبٗه هدى الا٢تراب مً ٖمالئها وجلبُت اخخُاظاتهم، ٞمً اإلاى٣ُي ؤن ج٩ىن ؤلاصاعة الٗمىمُت، ؤ٦ثر خغنا ٖلى الالتزام بهظا اإلاب

غ ؤ صائها وجد٤ُ٣ ج٣ضم زضماث واؾٗت جغجبِ ب٩اٞت قاون الخُاة الُىمُت للمىاَىحن، بالك٩ل الظي ًجٗلها مُالبت ببظ٫ ٧اٞت الجهىص، لخٍُى

 ؤهضاٞها.

لٗل ٧اٞت الضو٫ ٖلى وظه ؾىاء، جخُل٘ خالُا ٖلى جىؾُ٘ اؾخسضاماث الخُب٣ُاث الخ٨ىىلىظُت، في ؤصاء الاؽخماد املتزاًذ ؽلى الخىىىلىحُا:  -

ت.  ٧اٞت ألاوكُت والٗملُاث التي جماعؾها ؤظهؼتها ؤلاصاٍع

، والظي اعجبِ باعجٟإ مؿخىي مِٗكتهم، ؤصي بلى همى جُلٗاتهم، بكإن ظىصة بن همى وجُىع جى٢ٗاث اإلاؿتهل٨حن جىكؾاث املعتهلىين: -

 الخضماث التي ًدهلىن ٖلحها، في حٗاملهم م٘ اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت. 

غ مض٤٢ الخؿاباث، ٞاإلاؿخسضمحن الخاعظُحن لل٣ىاثم اإلاالُت  48وجخجلى ؤهمُت ظىصة الخض٤ُ٢     مً زال٫ مسغظاث ٖملُت الخض٤ُ٢ في ج٣ٍغ

ٗىن مً مسغظاث ٖملُت الخض٤ُ٢ ظىصة جامت، ألجهم ٌٗخمضون في اجساط ٢غاعاتهم وعؾم ؾُاؾاتهم ٖلى جل٪ ال٣ىاثم، وبالخالي ٞةن ظىصة ًخى٢

غاٝ اإلاؿخُٟضة مً ٖملُت الخض٤ُ٢.  الخض٤ُ٢ مهلخت مكتر٦ت لجمُ٘ ألَا

ت وما جخُلبه عوح ٞاإلااؾؿاث الٗمىمُت جم٨ىذ مً زىى مٗغ٦ت ؤلانالح والخدضًض بك٩ل ٦بحر، وؤن     ُا ب٣ًاًاها الجىهٍغ بدذ ؤ٦ثر ٖو

ُت الخ٨ٟحر ف ٟحن، وهظا قٍغ ت الٟاٖلت في الخ٣ل الالمغ٦ؼي مً مؿخسضمحن ومْى ي الٗهغ، باإلاىاػاة م٘ بٖاصة الىٓغ في مؿخىي اإلاىاعص البكٍغ

مىما، ٞالخضًض ًٖ ؤ٤ٞ ؾلُم زل٤ ٖال٢اث حكاع٦ُت بحن هُئاث الخض٤ُ٢ واإلااؾؿاث الٗمىمُت، في بَاع ما ٌؿمى بالخض٤ُ٢  الدكاع٧ي، ٖو

للخض٤ُ٢ باإلااؾؿاث الٗمىمُت زانت ال٣ُإ الٗام، ًخُلب الٗمل الجاص الظي حهضٝ بلى بٖاصة الىٓغ في ؤؾباب ألاػمت، وجدُحن ألاصاء 

ً الضاثم واإلاؿخمغ  . 49جىُٓمُا ووُُْٟا، والدصجُ٘ ٖلى وكغ ز٣اٞت الخض٤ُ٢ ٖبر الخ٩ٍى

ٗخمض الخض٤ُ٢     الدكاع٧ي اإلاىاهج البُضاٚىظُت وحهضٝ بلى ال٨ك٠ ًٖ ألازُاع املخخملت ل٩ل ٖمل جضبحري، ٨ٖـ بظغاءاث الخض٤ُ٢  َو

ألازغي ٞخً٘ اإلاىيٕى اإلاغاص ٞدهه مىي٘ ق٪ مً خُض نض١ البُاهاث املخاؾبُت واإلاؿاَغ اإلاخبٗت، وهظا ما ًخجلى في اؾتهضاٝ ال٨ك٠ 

غاٝ، ومىه ٢بى٫ ًٖ الخلل ؤو الخُإ باإلاٗجى ال٤ًُ، ٞإ هضاٝ الخض٤ُ٢ الدكاع٧ي ج٨مً في البدض ٖلى ب٢امت ٖال٢اث ز٣ت وحكاوع بحن ألَا

٣خى٘ ؤًًا  الخىنُاث والٗمل ٖلى جُب٣ُها، ألن اإلاضبغ ؤلاصاعي ٢ض ؾاهم ٞحها وؾاًغ مسخل٠ مغاخلها، ختى ؤضخذ حك٩ل ظؼءا مىه، ٍو

ُت اإلاض٤٢.  بمىيٖى

غ التي ؤنضعها     م  ول٣ض ٦كٟذ الخ٣اٍع لى للخؿاباث، زال٫ الؿىىاث ألازحرة وظىص ازخالالث زُحرة في جضبحر اإلاا٫ الٗام، ٞٚغ املجلـ ألٖا

٪ اإلا غ، ٞةن هىا٥ ٢هىعا في الىهىم ال٣اهىهُت التي حك٩ل ٖاث٣ا في بخالت اإلالٟاث ٖلى ال٣ًاء، وجدٍغ خابٗت ألاهمُت التي ج٨دؿحها هظه الخ٣اٍع

غها ٖلى ٢ىة الغصٕ، هى ما ٦غؽ ال٣ًاثُت في خ٤ اإلاخىعَحن، باإليا ٞت بلى مدضوصًت الغ٢ابت التي ًماعؾها ٢ًاة هظه املخا٦م لٗضم جٞى

 الاؾخمغاع في جهب اإلاا٫ الٗام وؾىء الخضبحر وجبظًغ ألامىا٫ الٗمىمُت باإلياٞت بلى ٖىاث٤ ٖلى اإلاؿخىي اإلااؾؿاحي.

لى للخؿاباث يمً مىٓىمت مخ٩املت للغ٢ابت ٖلى اإلاا٫ الٗام بلى ظاهب باقي ول٩ي جخد٤٣ اإلاُالب الؿاب٣ت ًجب ؤن ٩ًىن ٖمل املجلـ ألٖا    

ىُت للجزاهت والى٢اًت مً الغقىة ومداعبتها، وبٖاصة الىٓغ في ٢اهىن املخا٦م اإلاالُت، زانت  اإلااؾؿاث، ويغوعة الخيؿ٤ُ الخام م٘ الهُئت الَى

اث. الكٍغ اإلاخٗل٤ بةخالت ألاٞٗا٫ طاث الُبُٗت الجىاثُت، والتي غ اإلاىظهت بلى وػاعة الٗض٫ والخٍغ  ج٩ىن يمً الخ٣اٍع
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 تشبع التً الحسابات لمدلك المهنً األداء خصائص فً ٌتمثل والذي للجودة، العام المفهوم: مفهومٌن خالل من توضٌحها ٌمكن التدلٌك جودة إن -  
 الموائم مستخدمً احتٌاجات تحدٌد هً البداٌة طةنم تكون أن ٌتضمن والذي التدلٌك، لجودة التشغٌلً والمفهوم المالٌة، الموائم مستخدمً احتٌاجات
 تملٌل إلى ٌؤدي مما تنفٌذها، عند المهنٌة بالمعاٌٌر االلتزام وهً الثانٌة الخطوة ثم للتنفٌذ، لابلة معاٌٌر إلى االحتٌاجات هذه ترجمة ٌتم بحٌث المالٌة،
 .المالٌة موائمال فً توجد لد التً الجوهرٌة واألخطاء المخالفات عن الكشف عدم مخاطر

49
 .520-555ص سابك، مرجع الفساد، ومحاربة الجودة ضبط بٌن الحكومً المطاع فً اإلداري التدلٌك ممنً؛ أحمد -  
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 :زاجمت

 :بن الخض٤ُ٢ ؤلاصاعي له

م صوع مهم في جسل٤ُ ؤلاصاعة الٗمىمُت،   - حر الكغوٍ اإلااصًت وال٣اهىهُت وخضها الطل٪ ٞول٨ً ٚع لئلصاعة الٗمىمُت  ًمًج خٞى

 ًب٣ى خاؾما في هظه الٗملُتؿلى٧ي ٖهغهتها وخضازتها، ٞالكٍغ الش٣افي وال

طل٪ ؤن الٗىهغ البكغي ؾىاء الٗامل صازل ؤلاصاعة ؤو طل٪ اإلاخل٣ي لخضماث ؤلاصاعة البض مً ونىلهم بلى صعظت مً ال٣ضعة   -

الش٣اُٞت ٖلى اؾدُٗاب و٢بى٫ الخدضًض، ٞإًت ٖملُت جُىعٍت بال وجىاظهها م٣اومت للخُٛحر، والتي ج٩ىن ٖباعة ًٖ عصوص ؤٞٗا٫ 

 ، ًهضعها ألاٞغاص. عاًٞت
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 مُ٘ بالىالء والالتزام، وبالخالي:ٞال٣ُم ألازال٢ُت هي الؿلُت التي ًضًً لها الج     

لها بلى ؾلى٥ ًىمي في خُاجىا الخانت والٗامت وفي ماؾؿاجىا وبُىجىا ومضاعؾ  -  ىا وظامٗاجىا.ًيبغي ؤلاظمإ خىلها وجدٍى

ت وعي الٗاملحن واإلاغج٣ٟحن بإهمُت هظه ال٣  - ض مً ج٣ٍى غي، وهي جدخاط بلى اإلاٍؼ ُم، بل هي مًمىن اإلاكغوٕ الخدضًثي والخٍُى

 الا٢خضاء والٗمل.
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 اإلا٣ضمت:
ت صًيُت حؿخمض ؾُىتها مً -٢امذ الؿٗىصًت ٖلى جدال٠ صًجي ُتها مً الضًً، وعٍئ ؾُاسخي، ؤي جدال٠ بحن عئٍت ؾُاؾُت حؿخمض قٖغ

ُ غة الٗغبُت، الكٖغ ت التي ؤؾبٛتها ٖلى الؿلُت الؿُاؾُت، ومً زّم ؤٞاصث ٧ل مً اإلااؾؿخحن مً بًٗهما، ألاولى ٦ؿبذ الىٟىط في ؤعظاء الجٍؼ

 –بالى٢ذ هٟؿه  –واإلااؾؿت الضًيُت اؾخُاٖذ ؤن جُٟض مً ظمُ٘ ماؾؿاث الخ٨م ليكغ ٨ٞغها الىهابي زاعط خضوص الضولت، وهظا ال٨ٟغ 

لى ٣ٖلُت الخا٦م واإلااؾؿت الؿُاؾُت، ٞال٣ٗل الؿُاسخي الخا٦م وبن ٧ان هضٝ اجٟا٢ه جغ٥ بهمت ٖلى الب ت الضولت ٖو ٗض ألاًضًىلىجي لهٍى

م٘ ال٨ٟغ الىهابي الىنى٫ بلى الؿلُت، ل٨ً ٖىض ونىله بلى الؿلُت لم ٌؿخُ٘ مى٘ اإلااؾؿت الضًيُت مً ٞغى ٢ىاهُجها و عئاها ٖلى الضولت 

لى اإلاخجم٘، وبهظا جدّىل  ذ ألاًضًىلىظُت الىهابُت بلى ٣ُٖضة ؾُاؾُت للضولت.ٖو

ُت، ؤم ؤن هظا الضوع ئشيالُت البحث:  ذي الظي هخج ًٖ اجٟا١ الضٖع ما هى صوع اإلااؾؿت الضًيُت في الؿٗىصًت، هل الػالذ جدخٟٔ بد٣ها الخاٍع

 ٢ض ؤٞل وجغاظ٘ لخؿاب اإلااؾؿت الؿُاؾُت؟



       0202 ديضمبر -كاوون األول –عشر  ضابعالعذد الالمجلذ الخامش، مجلة اتجاهات صياصية:  

 
27 

 برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراصات االصتراتيجية والضياصية واالقتصادية / الماويا 

ًت لم حٗض ٢اصعة ٖلى الايُإل بضوعها بىنٟها اإلاىاػن للماؾؿت الؿُاؾُت، بل ان صوعها ان اإلااؾؿت الضًيُت في الؿٗىصفشطُت البحث: 

ؼ وابىه للؿلُت.  م٘ ونى٫ اإلال٪ ؾلمان بً ٖبض الٍٗؼ
ً
 جغاظ٘ لخؿاب اإلااؾؿت الؿُاؾُت زهىنا

 وإلاىا٢كت هظه البدض ؾ٣ُؿم الى املخاوع الاجُت:

 )الحىبلُت الىهابُت( أظغ الؾلُذة الىهابُت -أوال

 
 
 الذًً والعُاظت في العؾىدًت وأداجين طابطخين -زاهُا

 
 
 املإظعت الذًيُت في العؾىدًت البيُت والادواس -زالثا

 
 
 هُئت هباس الؾلماء رساؼ املإظعت الذًيُت في العؾىدًت: -سابؾا

 
 
 هُئت ألامش بـ)املؾشوف والىهي ؽً املىىش( الزساؼ املىاصن في املإظعت الذًيُت: -خامعا

 امللخص

ؼ وولي ٖهض دمحم بً ؾلمان، مً زال٫ جدب٘ ؤؾـ ًى ا٢ل هظا البدض صوع اإلااؾؿت الضًيُت في الؿٗىصًت بٗض ونى٫ ؾلمان بً ٖبض الٍٗؼ

ال٣ُٗضة الىهابُت وصوع اإلااؾؿت الضًيُت الؿٗىصًت في جإؾِـ الضو٫ الؿٗىصًت التي ٢امذ بخدال٠ بحن ا٫ الكُش وا٫ ؾٗىص في اجٟا١ 

ُت، وبم٩اهُت الٟ هل او الىنل بحن الكإن الضًجي والؿُاسخي في املجا٫ الٗام، وإلاً الٛلبت، وطل٪ مً زال٫ الخضًض ًٖ اإلااؾؿاث الضٖع

 الغؾمُت الضًيُت في الؿٗىصًت باٖخباعها اإلااؾؿت التي جمشل الضولت الٗم٣ُت، والتي حؿُُغ ٖلى ماؾؿاث الضولت ٧اٞت، ٞهل ب٣ي هظا الضوع 

 للماؾؿت الضًيُت ؤم ؤٞل؟

Abstract 

This research discusses the role of the religious institution in Saudi Arabia after the arrival of Salman bin AbdulAziz and 

Crown Prince Mohammed bin Salman, by following the foundations of the Wahhabi faith and the role of the Saudi religious 

institution in establishing the Saudi religious institutions that formed an alliance between the Sheikh and Saud in the 

Daraya agreement, and the possibility of separating or linking religious and political affairs in the public sphere, and to 

whom the predominance, by talking about official religious institutions in Saudi Arabia as the institution representing the 

deep state, which controls all state institutions, does this role remain for the religious institution or is over؟ 

 اليلماث الافخخاحُت

 الىهابُت –لعؾىدًت ا –املإظعت الذًيُت 

 

 )الحىبلُت الىهابُت(:  أظغ الؾلُذة الىهابُت -أوال

ًغي ان ًخ٤ٟ ٧ل مً اإلاؿدكغ١ الحهىصي ٚىلضػحهحر والباخض دمحم ُملحن ٖلى ان انى٫ الىهابُت حٗىص الى ا٩ٞاع الخىبلُت، ٞــ)اظىاحـ ٚىلضػحهحر( 

حن مً ألاعزىط٦ؿُت، واخضة ؾماها عؾمُت اي الاق ت م٘ الٛؼالي، والشاهُت ؾماها ال٣ضًمت اي الخىبلُت، وهى اإلاظهب اإلاؿاو٫ الاؾالم هٖى ٍٗغ

ًٖ ٧ل الجمىص والخٗهب ومٗاصاة الخضازت خؿب ٚىلضػحهحر، و٧ل هظه الىٗىث التي وٗذ بها اإلاظهب الخىبلي، ٧اهذ جخجؿض في شخو واخض 

كضص )اظىاحـ ٚىلضػحهح .(50)ومً اقهغ ممشلُه هى ج٣ي الضًً ابً جُمُت ذي للمظهب الخىبلي مضًً ل٨خاباث ابً َو ر( ٖلى وا٢ٗت ان الخإزحر الخاٍع

                                                           
)50 (

-000ص ،5009بٌروت، ،0ط والنشر، لألبحاث العربٌة الشبكة السٌد، رضوان: تمدٌم المولى، سعود: ترجمة الحنبلً، االسالم ممدسً، جورج
005. 
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ت في م٨خبت  اث املخْٟى جُمُت وجالمُظه، ٞهى ًغبِ في الىا٢٘ بحن ماؾـ الىهابُت وابً جُمُت، وطل٪ بإزغاظه لىا٢ٗت ان بٌٗ املخَُى

 . (51)هاب ٢ض وسخها بسِ ًضهظامٗت لُضن هي وسخ مً مالٟاث ابً جُمُت ٧ان ماؾـ الىهابُت دمحم بً ٖبض الى 

 إلاٟهىم الضولت؛ ألامغ الظي ًا٦ض ؤّن َبُٗت هظه الخغ٦ت  (52) ؤن صوع الىهابُت
ً
 وؤًضًىلىظُا

ً
ججاوػ البٗض الضًجي الهٝغ بلى الخإؾِـ ز٣اُٞا

ش الخ ت الخضازت بخاٍع غ٦ت، ٚابذ ٖجهم خ٣ُ٣ت ؤّن ٧اهذ ؾُاؾُت ب٣ضع ما ؤجها ٧اهذ صًيُت. مً هاخُت ؤزغي، وهدُجت لٗضم بإلاام ؤصخاب هٍٓغ

ت، ٧اهذ مىاهًت في مباصئها وقٗاعاتها لل٣بُلت ولىمِ اإلاِٗكت البضوي في  ت ٖملذ ٖلى الخإؾِـ لضولت مغ٦ٍؼ الىهابُت، بىنٟها خغ٦ت خًٍغ

غة. ولّٗل مً اإلاىاؾب ط٦غه ؤن ؤخض الباخشحن ٌكحر بلى ؤّن هظا الخىظه هدى الابخٗاص ًٖ ال٣بُلت اؾخمغ نٟت مال  ػمت للضولت ختى مغخلتها الجٍؼ

ً الىهابُت . (53) اإلاٗانغة عؤي بٌٗ الباخشحن ؤجها خغ٦ت صًيُت زالهت هضٞها جُهحر الضًً، وعؤي البٌٗ آلازغ مً الباخشحن  -بالخدضًض  –ٖو

 ٢ا٫ ؤن الىهابُت خغ٦ت ؾُاؾُت ٧اهذ تهضٝ بلى ؾلخ هجض والبالص الٗغبُت ًٖ الخالٞت الٗشماهُت، وب٢امت صولت مؿخ٣لت ٞح
ً
 زالشا

ً
٣ا ها. ل٨ً ٍٞغ

ا  ٖلى ؤلاؾالم يمً ؤلَا
ً
 مبيُا

ً
ج مً الضًً وال٣ىمُت، ألجها ٧اٞدذ في هظًً اإلاُضاهحن، واؾخُاٖذ ؤن ج٣ُم صولت، وجىظض هٓاما ع بإجها مٍؼ

 ٞالىهابُت لِؿذ خغ٦ت ؾُاؾُت وصًيُت او مظهب، بل هي ْاهغة ؾُاؾُت واظخماُٖت. .(54) الؿلٟي

ت، ول٨ً ٖىض اعجباَها باإلااؾؿت الؿُاؾُت في الؿٗىصًت ظٗل عئاها جيسجم م٘ الىا٢٘ ان ال٣ُٗضة الخىبلُ ت الىهابُت ٣ُٖضة عظُٗت مايٍى

، ٞٗلى امخضاص ؤ٦ثر مً 
ً
ماجُت ؾُاؾُت ظضًغة باإلاالخٓت،  250الؿٗىصي ٢ؿغا ش الؿٗىصي، َىع ٖلماء الضًً الىهابُىن بٚغ  مً الخاٍع

ً
ٖاما

ماجُت الؿُاؾُت (55) اًت جدالٟهم م٘ الخ٩ام، ختى ٖىضما ٧اهذ مخىا٢ًت م٘ ٣ٖاثضهم الضًيُتٞضٖمىا الؿُاؾت الؿٗىصًت لخم . ٞٗىهغ البٚر

للماؾؿت الضًيُت، هى مً ظٗل ال٣ُٗضة الىهابُت نالخت للى٢ذ الخايغ م٘ وظىص بٌٗ الخ٨هىاث في ايمدال٫ صوع الىهابُت في الؿُاؾت 

 ؾلمان. واملجخم٘ الؿٗىصًحن التي بضؤث م٘ ٖهض اإلال٪

ت اإلاٗاعيت مً صازل اإلااؾؿت الضًيُت، ومً   ٦ما ان ؾُاؾت بً ؾلمان باٖخباعه الٟاٖل الؿُاسخي الاو٫ في الؿٗىصًت الُىم ٢ض جاصي الى ج٣ٍى

للضولت  اإلام٨ً ان جدبلىع هظه اإلاٗاعيت الى ٦ُان مىاػي للضولت ًٟغى آعاثه وا٩ٞاعه، ٞالؿٗىصًت جخمحز بٗضم وظىص ٦ُان ٢اهىوي ماؾسخي مٗخبر

باإلاٗجى الخضًض والضًم٣غاَي، الا ان طل٪ ال٨ُان الطخم واإلاىاػي لؿلُت الاؾغة الخا٦مت وؾلُت الضولت والظي ًخمشل بٗكغاث الاالٝ مً 

والجِل مٗخى٣ي الخُاع الؿلٟي اإلادكضص اإلاامً بإ٩ٞاع دمحم بً ٖبض الىهاب، هظا ال٨ُان اإلاىاػي للضولت ٌؿُُغ ٖلى ال٣ًاء والاٞخاء والخٗلُم 

ت الخُاع الؿلٟي اإلادكضص وا٩ٞاعه في ٢با٫ ا٩ٞاع الاؾغة الخا٦ ًمدل لهالر الضولت، الامغ الظي ًاصي مً ظهت ازغي الى ج٣ٍى  مت.بضؤ ًىدؿغ ٍو

 

 
 
 الذًً والعُاظت في العؾىدًت وأداجين طابطخين: -زاهُا

ت في ٧ان اإلاظهب الخىبلي الىهابي مىظ ْهىعه في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الشام ت والغمٍؼ ُت واإلاُٗاٍع ً ٖكغ ًُمذ الى ٞغى مباصثه اإلاٗٞغ

ُت ٖلى هظا الُمىح، لجإ الٗلماء الى مبضؤ الامغ باإلاٗغوٝ وال ىهي ًٖ املجا٫ الٗام الؿٗىصي، اي في املجاالث اإلاٟخىخت للجمُ٘، وإليٟاء الكٖغ

م ٖلى الا٢ل في الٗلً، ولئن ٧ان واظب الامغ اإلاى٨غ مً ؤظل ه٠ اؾاسخي هى اْهاع املجخم٘ املخاٞٔ ٖلى ال٣ُٗضة الصخُد ت والؿلى٥ ال٣ٍى

ت، ٞإن الؿلُت الؿُاؾُت واإلاغظُٗت الضًيُت بظلخا ٧ل ظهض مم٨ً لخىُٓمه  باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ ٞغى ٖحن مً الىاخُت الىٍٓغ

 ,(56)ومإؾؿخه للخٟاّ ٖلى الىٓام

                                                           
)51   (

 .29ص نفسه، صدرالم
)

52
 أن إلٌه، اإلشارة ٌجدر مما. 05ص ،5002 بٌروت، والنشر، لألبحاث العربٌة الشبكة ،0ط المبٌلة، وتصدع الشرن بٌن الوهابٌة الدخٌل، خالد) 
 بن دمحم على رد   الذي ،الوهاب عبد بن سلٌمان أخوه هو) الوهابٌة( تسمٌة الوهاب عبد بن دمحم الشٌخ دعوة على أطلك من أول أن تذكر المصادر بعض
 ذكر ولد الوهاب، عبد بن دمحم على الرد فً الخطاب فصل( والثانً ،)الوهابٌة على الرد فً اإللهٌة الصواعك( هو األول كتابٌن، فً الوهاب عبد

 حول أثٌرت التً الشبهات ً،الرفاع نسٌب دمحم. منها الناس تنفٌر بغرض العثمانٌون، هم بالوهابٌة الدعوة هذه وصف من أول أن المؤلفٌن بعض
 .00ص ،0510 اإلسالمٌة، سعود بن دمحم اإلمام جامعة الرٌاض، ،0ط الوهاب، عبد بن دمحم دعوة

)53 (
 .05ص السابك، المصدر الدخٌل، خالد

)
54

ن محددات: والمجتمع الدولة السعودٌة صنٌتان، بن دمحم)  . 20ص ،5001 بٌروت، ،والنشر لألبحاث العربٌة الشبكة ،0ط السعودي، الكٌان تكو 
 .51ص ،0552 بٌروت، السالم، دار ،0ط الحدٌث، اإلسالمً الفكر فً وأثرها الوهابٌة ضاهر، كامل دمحم: ٌُنظر أٌضا   وللمزٌد

)55(
 فً السعودٌة العربٌة المملكة مؤلفٌن، مجموعة فً ،)هذا ٌومنا الى 0922 العام من( السعودٌة والدولة الوهابٌون الدٌن علماء شتاٌنبرغ، غٌدو 

 .22ص ،5005 بٌروت، ،0ط العربٌة، الوحدة دراسات مركز الخارجٌة، والشؤون والمجتمع السٌاسً االلتصاد: المٌزان
)56(

: ترجمة والعشرٌن، والحادي عشر الثامن المرنٌن بٌن السعودٌة فً الدٌنٌة المؤسسة وبٌنة تارٌخ: االسالم علماء ُملٌن، نبٌل دمحم ُملٌن، نبٌل دمحم 
 .200-205ص ،5002 بٌروت، ،5ط والنشر، لألبحاث العربٌة الشبكة هللا، عبد بن وعادل سالم الحاج دمحم
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ي في الؿٗىصًت ٌٗىص الى الغبِ الىز٤ُ بحن ال٣ٗاثض الضًيُت وال٣ٗاثض الؿُاؾُت، ٞٗلى وال٣ى٫ بإن ال اهٟها٫ بحن الكإن الؿُاسخي والكإن الضًج

ؾبُل اإلاشا٫ عبِ ؾٟغ الخىالي املخؿىب ٖلى ٢ُاصاث الصخىة بحن مبضؤ الخىخُض الاؾالمي بالٗامل الؿُاسخي، و٢ض اوضر ان الخىخُض ه٩ُل: 

 او
ً
ت، او اظخماُٖت في اي ٖلم ومجا٫ ومُضان ؤًا ٧اهذ اإلاؿمُاث: ا٢خهاصا ت، او صازلُت، او ٖال٢اث اؾٍغ ، او امىع ٖؿ٨ٍغ

ً
 -ؾُاؾت او اظخماٖا

 .(57)خؿب حٗبحره ؤًا ٧اهذ ًجب ان ه٩ىن مىخضًً مؿخمضًً ٧ل اإلاٗاًحر وال٣ُم والاخ٩ام مً ٦خاب هللا وؾىه عؾىله، وهظه خ٣ُ٣ت الخىخُض

ت قٗاعها، ٞالضواثغ الشالزت اإلاخدضة اإلاغ٦ؼ و٢بل ون٠ وجدلُل هُا٧ل هُئت الامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى  ان ه٣ىم بٟ٪ عمٍؼ
ً
٨غ بضا لىا مىاؾبا

، وجدخل زالزت عمىػ ٢لب الضاثغة الاولى، اولها ٦خاب مٟخىح وهى (58)جمشل الُغ١ الشالزت املخخلٟت لؤلمغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ ) مً عؤي(

ُت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت مىؾىمت بكاعة الٗاثلت اإلاال٨ت، وهي اقاعة ٖلى ما ًبضو الى ان ال٣غان هى اؾاؽ الىٓام  الاظخماعي، والشاوي زٍغ

اع الترابي الظي ًجب ان جىجؼ ُٞه مهمتها، ٞالضولت هي خامي خمى الضًً وم٣ُم  جغمؼ الى مىالاة الٗغف والُاب٘ الغؾمي للماؾؿت والَا

ٗت. والشالض هى الكغإ وهى ًدُل الى خضًض هبىي  مٗغوٝ باؾم )خضًض الؿُٟىت(. ٞهظا الخضًض ًه٠ الامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ الكَغ

م، وهي الغمىػ الشالزت اإلاتراب ُت اإلاى٨غ بإهه ؾُٟىت هجاة اإلاامىحن في الضهُا والازغة، مً زال٫ التزام بال٣ُٗضة الصخُدت والؿلى٥ ال٣ٍى

ُت، مداَت باللىن الاػع١، وهى ما ًظ٦غ ببدغ الظهىب واإلاٗاصخي الظي ٖلى واإلاخ٩املت الغامؼة للخىا٤ٞ بحن الؿلُت الؿُاؾُت والؿلُت الضًي

ًم٨ً اإلاامً مىاظهخه والخٛلب ٖلُه للىنى٫ الى بغ الامان، لظا ٞةهه ًيبغي ٖلى الىاؽ َاٖت الخ٩ىمت واجبإ حٗالُم اإلااؾؿت الضًيُت، وبظل٪ 

٨حن اخخ٩اع مماعؾت الخؿبت في الخُاة الٗامت  .(59) للكٍغ

ٗىص ؾ  مً َو
ً
ؿخمّض في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت مً الضًً، وجيب٘ ؤًًا

ُ
ّغ الٗال٢ت بحن آ٫ ؾٗىص واإلااّؾؿت الضًيُت الى ؤن الؿلُت اإلاُل٣ت ح

ؼ ٢ىتها الؿُاؾُ غاٝ. ٞاألؾغة الخا٦مت ٖىضما حٗتٝر بإهمُت الضًً وال٣بُلت مً ؤظل حٍٗؼ ت ومً ألٖا ت البجى الاظخماُٖت ال٣بلُت والٗكاثٍغ

 ًٖ طل٪ ؤّن اإلال٨ُت خاولذ وبك٩ل مخ٨غع ؤن جُىّ واؾخ٣
ً
ل ؤًٞل الخ٣الُض الضًيُت وال٣بلُت. ًٞال

ّ
 بإجها جمش

ً
ع غاعها ٞهي جهّىع ماؾؿاتها ٚالبا

 الؾخ٣غاع 
ً
 خاؾما

ً
٩ىمت الخصمج ال٣ىة الضًيُت وال٣بلُت زال٫ مغاخل بىاء الضولت املخخلٟت، ل٩ىن ب٢امت ٖال٢ت مخىاٚمت بحن هظًً الجاهبحن ؤمغا

ٗت وبهٟاط حٗالُمها. ولهُاهت  .(60) اإلال٨ُت ت الؿُاؾُت الىهابُت الخ٣لُضًت ٖلى اٞتراى ؤن هضٝ الخ٩ىمت في ؤلاؾالم نىن الكَغ وحٗخمض الىٍٓغ

ٟحن 
ّ
اٖخه واظب صًجي. ول٨ً م٘ طل٪ ًجب ٖلى هظا الخا٦م ؤن ٌؿدكحر الٗلماء اإلا٩ل ٗت وبهٟاطها، هىا٥ خاظت بلى خا٦م ػمجي، َو الكَغ

ٗتو   .(61) اإلاكهىعًٍ بخىيُذ مباصت الكَغ

ت نىاٖت وجهضًغ  ل في مداولت ب٢ٟا٫ مل٠ الدك٨ُ٪ الٛغبي اإلاخىانل في خهٍغ
ّ
تهم وظىاخه بإن هضٝ ما ًدضر ًخمش ًُ ؤن دمحم ابً ؾلمان 

ض مً ال٣غاعاث، مً قإجه« الخىؾ٘ الش٣افي»ال٨ٟغ ؤلاعهابي مً صازل الؿٗىصًت. وبظل٪، ٞةّن زُىة  خت إلاٍؼ
ّ

ا ؤن تهّضص الضوع والىٟىط مغش

 .(62) الخ٣لُضًحن للجىاح الىهابي، وهى ؤمغ ٢ض ًدمل ال٨شحر مً الخبٗاث واملخاَغ ٖلى مؿخ٣بل الؿٗىصًت

 
 
 املإظعت الذًيُت في العؾىدًت البيُت والادواس: -زالثا

ٍ٘ ٚحر مُمئن، بط لم ًهضع مً هُئت  ُه اإلااّؾؿت الضًيُت في الؿٗىصًت بّغمتها آلان حكٗغ بىي ٦باع الٗلماء ؾىي اٖتراى ٖلى ٢غاع هُئت التٞر

 مً الخُاع الضًجي بك٩ل ٖام ٦ما خضر في خ
ً
 مًاصا

ً
ض اهٟجاعا

ّ
ًّ هظا الخُٛحر الجظعي ٢ض ٩ًىن له جبٗاث ؤو ٢ض ًىل غب بٟخذ صوع الؿِىما. ل٨

                                                           
)57 (

-0510 بٌن السعودٌة فً االسالمٌة الصحوة لٌادات خطاب وتحلٌل توثٌك: السعودٌة فً السٌاسً واالصالح االسالمٌون الشامسً، منصور
 .92ص ،5002 بٌروت، ،0ط النشر،و للترجمة جسور الصاوي، منى: ترجمة م،5002

)58(
ا منكم رأى من: ((الحدٌث نص   )).اإلٌمان أضعف وذلن فبملبه، ٌستطع لم فإن فبلسانه، ٌستطع لم فإن بٌده، فلٌغٌره منكر 

)59 (
 .225-220ص ذكره، سبك مصدر ُملٌن، نبٌل دمحم

)60(
 ،5002 بٌروت، والنشر، لألبحاث العربٌة الشبكة ،0ط بالارد، بكر أبو :ترجمة الحداثة، تحدٌات مواجهة فً الوهابً اإلسالم العطاونة، دمحم 
 .22ص

)61 (
 والذٌن السلطة ٌملكون الذٌن الحاكمٌن األمراء وبٌن الفمه أمور فً المرجعٌات ٌشك لون الذٌن العلماء بٌن الدولة هٌمنة الوهاب عبد بن دمحم لسم
 لكن. مستمرٌن وشرعٌة دعم إلى الدولة وتحتاج بمبادئها ملتزما   حاكما   ٌتطل ب الشرٌعة إنفاذ ثنائٌةال العاللة هذه وفً. العلماء ٌستشٌرون أنهم ٌفترض

 نفسه، المصدر: ٌُنظر. ووظائفها الوهابٌة الدولة تركٌبة ٌبٌ ن لم كما والحك ام، العلماء بٌن للتعاون محد دا   أنموذجا   الوهاب عبد بن دمحم ٌمد م لم ذلن، مع
 .92ص

)62 (
 العدد م،5009 نٌسان 0 السبت اللبنانٌة، األخبار جرٌدة المساكنة؟، إلى التزاوج من: والوهابٌ ة سعود آل: المملكة ٌهز   «الترفٌه» كوثرانً، خلٌل

2025. 
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لى زالٝ هظه ال٨ٟغة ٌٗخ٣ض الباخض دمحم ُملحن ))ان الخهاثو الؿى (63) الخلُج الشاهُت  . ٖو
ً
ؾُىلىظُا للماؾؿت الضًيُت، ظٗلذ مجها ؤَاعا

 لىٓام خ٨م مؿخ٣غ ٚحر مخإزغ بخٛحر الؿالالث الخا٦مت((
ً
 .(64) مخِىا

سُت مً صون ان ٩ًىن ٖلى عؤؾها اإلاٟتي دمحم بً ابغاهُم  ولم ٨ًً للماؾؿت الضًيُت في الؿٗىصًت ان جًا٠ٖ م٩اؾبها مً هظه الىيُٗت الخاٍع

ُت الخضًشت. ٣ٞض ٖمل ٖلى اوكاء جىُٓم قامل خضًض ومغ٦ؼي في ٢لب اإلااؾؿت الضًيُت ماػالذ هي التي حؿحر في ماؾـ الخىبلُت الىهاب (65)

 الًٟاء الكغعي الؿٗىصي.

ال٣ٗالهُت  –ان مكغوُٖت و٢ىة اإلااؾؿت الضًيُت ج٣ىم ٖلى الؿلُت الاًضًىلىظُت التي ًخمخ٘ بها اًٖائها، ٞؿلُتهم الخ٣لُضًت وال٣اهىهُت 

ؼ   ٖلى اؾخسضام ظُض لؤلًضًىلىظُاوال٩اٍع
ً
 .66مُت، حٗخمض اؾاؾا

 وخى٫ مؿاع الٗال٢ت بحن الضًً والضولت، ًم٨ىىا الخضًض ًٖ ٖضة مغاخل:

ت، وهجخذ في  1961اإلاغخلت ألاولى بضؤث في الٗام  .1 مت و٢ىٍّ
ّ
امت الضًيُت مً نىتها ال٣ضًمت بلى ماؾؿت مىٓ  مً الٖؼ

ً
وقهضث جدّىال

 ث الضًيُت الغؾمُت.الهُمىت ٖلى ظمُ٘ اليكاَا

ماء، وجدّى٫ الؿُاؾت بلى اوكٛا٫ الاًغاهُتاإلاغخلت الشاهُت جؼامىذ م٘ الشىعة ؤلاؾالمُت  .2 ، بط قهضث ْهىع ظُل ظضًض مً ألاجبإ والٖؼ

 ًىمي.

ذ في الٗام  .3 ي ماامغة يض ، وقهضث جىظُه اتهاماث بلى الضولت الؿٗىصًت بالًلٕى ف1990اإلاغخلت الشالشت ظاءث في ؤ٣ٖاب اخخال٫ ال٩ٍى

 ؤلاؾالم.

 وبضؤث ٞحها الضولت بؿلؿلت مً ؤلاظغاءاث لخذجُم الخُاع الضًجي. 2001ؤًلى٫  11اإلاغخلت الغابٗت جغا٣ٞذ م٘ ؤخضار  .4

اإلاغخلت الخامؿت حٗض مً ؤهم اإلاغاخل، بط بضؤث م٘ زىعاث ما ٌؿمى بالغبُ٘ الٗغبي، وؤؾئلت ٦شحرة ؾٝى جشاع خى٫ هظه اإلاغخلت ؤؾئلت  .5

حرها؟ لظ ٞان اإلااؾؿت الضًيُت في الؿٗىصًت ؾخ٩ىن امام ٦شحرة، م جها ما ًسو الضًم٣غاَُت والخٓاهغ والخ٨م اإلاُل٤ والضؾخىعي ٚو

ُت اإلاباصت الضؾخىعٍت. ً قٖغ  مدىت ٦بحرة ُٞما ًُغخه الخُاع الؿُاسخي الخدضًثي ٣٦ًُت الاهخساباث والضؾخىع ٖو

في مدّهلخه الجهاثُت جًائ٫ صوع اإلااؾؿت الضًيُت لخؿاب اإلااؾؿت الؿُاؾُت مً زال٫  والخضًض ًٖ الخُاع الٗلماوي في الؿٗىصًت ٌٗجي  

ضم الخلِ بحن اإلاٗاًحر الضًيُت واإلاٗاًحر الؿُاؾُت. الكٗب هى مهضع اإلاكغوٖ ُت الاؾخ٣ال٫ اإلاخباص٫ بحن اإلااّؾؿخحن الؿُاؾُت والضًيُت ٖو

ت في جدضًض مى٢ٟه  ٠ هظا الكٗب مً ؤٞغاص، و٧ّل الىخُض للىٓام الؿُاسخي وناخب الخٍغ
ّ
خإل مً اإلااّؾؿت الضًيُت، والضًً، صون ب٦غاه، ٍو

ت م٘ ٚحره صون جمُحز وصون خاظت الاهخماء بلى ٢بُلت ؤو ب٢لُم ؤو خؼب ؤو ماّؾؿت ؤو َاثٟت ومً ظهت  .ٞغص )مىاًَ( له خ٣ى١ وواظباث مدؿاٍو

ح مت بك٩ل ٧امل، لظا ًخٗظع وظىص جُاع لُبرالي مخ٩امل في الؿٗىصًت بؿبب ازغي بن الا٩ٞاع اللُبرالُت في الؿٗىصًت لم جدبلىع بٗض ٚو
ّ
ر مىٓ

ه مً ٢ىة اإلااّؾؿت الضًيُت واعجباَها الىز٤ُ بالضولت، وان اصخاب ال٨ٟغ اللُبرالي ٌٗخبرون ؤن اهخماءهم لِـ بلى اللُبرالُت بالًغ  وعة؛ بهما زٞى

ىُت ٦ما ًجب ؤن ج٩ىن، مخدّغعة مً ٢ُىص صًيُ  ال بلى الَى
ً
ت ؤزغث بك٩ل ٖلى بصاعة الؿُاؾت والخ٨م في الؿٗىصًت مىظ الخإؾِـ، وخملتها ز٣ال

                                                           
)63 (

 مع ،«الترفٌه ةهٌئ» تشكٌل مشروع عن اإلعالن بموازاة عام، حوالى لبل السلطات دش نتها لد الوهابٌة، لمشاٌخ األمنٌة المالحمات أولى كانت
 للكف ار إرضاء دٌنه بعض عن تنازله أن الحك ام بعض ٌظن»: بالمول الهٌئة، تشكٌل إلرار عشٌة عل ك الذي الطرٌفً، العزٌز عبد الشٌخ اعتمال
 ٌهز   «الترفٌه» رانً،كوث خلٌل: للمزٌد. «) ملتهم تت بع حتى( فغاٌتهم واحد، والضغط واحد الثبات أُخرى، دفعوه درجة نزل وكلما ضغوطهم، سٌولف
 .2025 العدد م،5009 نٌسان 0 السبت اللبنانٌة، األخبار جرٌدة المساكنة؟، إلى التزاوج من: والوهابٌ ة سعود آل: المملكة

)64(
 .09ص ذكره، سبك مصدر ُملٌن، نبٌل دمحم 

)65 (
 العلمٌة، والمعاهد الشرٌعة كلٌة رئاسة للمضاء، العالً المعهد ورئاسة المضاء، رئاسة اإلفتاء وظٌفة مع ٌجمع الشٌخ آل إبراهٌم بن دمحم الشٌخ كان
 اإلسالمً، العالم لرابطة التأسٌسً المجلس ورئاسة األٌتام، ودار البنات، تعلٌم على واإلشراف المنورة، بالمدٌنة اإلسالمٌة الجامعة ورئاسة
. المنورة المدٌنة فً الحدٌث دار ورئاسة الرٌاض، فً السعودٌة المكتبة ةورئاس ،"الدعوة" مجل ة تصدر التً اإلسالمٌة، للصحافة الدعوة ومؤس سة

 أن كما لهم، التابعة المنطمة حدود ضمن نفسه الولت فً المفتٌن بدور ٌمومون والمرى المدن لضاة كان إبراهٌم، بن دمحم الرسمً المفتً جانب وإلى
 المسائل، من عدد فً رأٌه مع ٌتوافك ما بغٌر الفتٌا من أحٌانا   بعضهم بمنع لٌامه من غمالر   على واإلفتاء المضاء ٌمارسون كانوا طالبه من كثٌرا  
عت م0525 العام فً وفاته وبعد  التأسٌس: السعودٌة فً العلماء كبار هٌئة الضحٌان، سلٌمان: ٌُنظر للمزٌد. الدٌن علماء من عدد على مناصبه توز 

 .92-92ص ص ،5000 دبً، والبحوث، للدراسات المسبار مركز ،2ط الدٌنٌة، ساتالمؤس  : اإلٌمان حراسة: كتاب فً والوظٌفة،
)66 (

.50ص ذكره، سبك مصدر ُملٌن، نبٌل دمحم   
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ُت( ب الاججاه  .(67) ًجب ؤن جدمله بالتزامها بـ)مُشا١ الضٖع ٗخ٣ض الض٦خىع )ٞااص ابغاهُم( ان الضولت الؿٗىصًت ٧ان ًجب ٖلحها ان حؿخٖى َو

 لها، بٗض ازٟا٢ه في
ً
الخدغع مً ٢بًتها، ول٨جها ازخاعث ان جىجب همىطظها اللُبرالي الخام، بةٖاصة جإهُل  اللُبرالي ال٣ابل الن ٩ًىن ًٖضا

ىت لها، اي اهخاط لُبرالُت ؾلُٟت، مهممت لضٞ٘ تهمت اعجباٍ الخُٝغ الضًجي بمىاب٘ مدلُت. وهظه اللُبرالُت  جمخاػ َٟىلي لؤلًضًىلىظُت اإلاكٖغ

. ووٗخ٣ض ان (68) لض ٖجها، خملذ عؾالت مخًاعبت، ٞهي مدكضصة في الضازل مدؿامدت في الخاعطبالخىا٢ٌ الخام في بيُتها، وعصاءة الىمىطط اإلاخى 

 هظه الاًضًلىظُت جم حٗضًلها في ٖهض اإلال٪ ؾلمان ووالًت الٗهض ملخمض بً ؾلمان ٩ٞاهذ ٣ُٖضة مٗخضلت في الضازل والخاعط.

ظ٦غ مً هُئت ٦باع ال
ُ
جابه الؿلُت الخا٦مت بإي مٗاعيت ج

ُ
ُاٝ والخُاعاث ٦ما لم ج ٗلماء ؤو هُئت ألامغ باإلاٗغوٝ، ؤو عظا٫ الضًً مً ألَا

 جدخاط ُٞه
ً
ملها ٖلى بػاخت اإلااّؾؿت الضًيُت مً ال٣غاعاث، ختى لى ٧ان ٢غاعا  ألازغي. وهظه بقاعة ؤزغي بلى هُمىت الؿلُت الؿُاؾُت، ٖو

كغ بٗلماهُت الضولت الؿٗىصًت ال٣اصمت، ٞبٗض ؤن ٧اهذ ٧ّل ٢ًُت الؿلُت الؿُاؾُت بلى مكاع٦ت اإلااؾؿت الضًيُت. وهظه الخُىاث عّبما جب

 بحن اإلااّؾؿت الضًيُت والؿُاؾُت مً حٗلُم اإلاغؤة بلى ٢ُاصتها، ؤنبدذ اإلاغؤة الؿٗىصًت الُىم في ٢لب الخُٛحراث والخدضًشا
ً
ث التي حكٗل ظضال

بت اإلااؾؿت الضًيُت. واإلاا   لٚغ
ً
ؾؿت الضًيُت اؾخُاٖذ ؤن جُٟض مً ظمُ٘ ماؾؿاث الخ٨م ليكغ حؿعى بلحها اإلااّؾؿت الؿُاؾُت، زالٞا

لى ٣ٖلُت الخا٦م  –بالى٢ذ هٟؿه  –٨ٞغها الىهابي زاعط خضوص الضولت، وهظا ال٨ٟغ  ت الضولت ٖو جغ٥ بهمت ٖلى البٗض ألاًضًىلىجي لهٍى

ى٫ بلى الؿلُت، ل٨ً ٖىض ونىله بلى الؿلُت واإلااؾؿت الؿُاؾُت، ٞال٣ٗل الؿُاسخي الخا٦م وبن ٧ان هضٝ اجٟا٢ه م٘ ال٨ٟغ الىهابي الىن

لى املجخم٘، وبهظا جدّىلذ ألاًضًىلىظُت الىهابُت بلى ٣ُٖضة ؾُ اؾُت لم ٌؿخُ٘ مى٘ اإلااؾؿت الضًيُت مً ٞغى ٢ىاهُجها و عئاها ٖلى الضولت ٖو

 للضولت،  ألن اإلامل٨ت في مى٢٘ ظٛغافي ًٟغى ٖلحها التزام
ً
اث صًيُت، بىنٟها اإلا٩ان الغوحي إلائاث اإلاالًحن للضولت، وهظه ال٣ُٗضة ؤخضزذ ظضال

ٗت"  -مً اإلاؿلمحن في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم  بتها في  -وهظا ٖىهغ مهم لب٣اء هٟىط اإلااؾؿت الضًيُت اإلاىاصًت بـ"جُب٤ُ الكَغ وفي الى٢ذ هٟؿه، ٚع

 مىظ ٢
ً
هُمىت ومً ظهت ازغي ان  ُام الضولت الؿٗىصًت الخالُت.اإلاطخي بلى بىاء صولت ٢اثمت ٖلى ألاؾـ الخضًشت. هاجان الغئٍخان ؾببخا جهاصما

الخُاعاث الضًيُت اإلاخدالٟت م٘ الضولت الؿٗىصًت لم ًمى٘ مً جبلىع خغ٧اث بؾالمُت وكُت وناصمت للضولت الؿٗىصًت، ٣ٞض ظاءث الهضمت 

ت والش٣ل ألا٦بر في املجخم٘ للضولت الؿٗىصًت بداصزت ظهُمان الٗخُبي وؤههاعه الظًً ججاوػوا اإلااّؾؿت الضًيُت الغؾمُ ت ناخبت الغمٍؼ

ُت الؿلُت الؿُاؾُت بىنٟها ال جد٨م بما ؤهؼ٫ هللا  حن بكٖغ ُتها الؿُاؾُت  –بدؿب ٢ىلهم  –الؿٗىصي، و ٚحر مٗتٞر تراٝ بكٖغ ضم الٖا ٖو

ُت الؿُاؾُت في الؿٗىصًت لم ج٣م ٖلى ٣ٖض اظخما ، ألن الكٖغ
ً
ُت الضًيُت ؤًًا عي، وبهما ٢امذ ٖلى ٣ٖض صًجي ٌٗجي ٖضم اٖتراٝ بالكٖغ

ُت الؿُاؾُت للممل٨ت.  بالىهابُت وبالكٖغ
ً
ل َٗىا

ّ
ذي. ومً زمَّ زغوط ظماٖت ظهُمان الٗخُبي بهما ًمش  وؾُاسخي جاٍع

بلى ؤلاب٣اء وفي بَاع جذجُم صوع الخُاعاث الؿلُٟت الخغ٦ُت و٢ّو مسالبها مً ٢بل الضولت، ؾٗذ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في اإلاضة ألازحرة      

 لها. وفي الى٢ذ طاجه ٢امذ الؿلُاث الؿٗىصًت 
ً
ٖلى صوع هُئت ٦باع الٗلماء ٧ىجها ماّؾؿت عؾمُت جسً٘ لغؤي الضولت وال جشحر اؾخٟؼاػا

ً في اإلاكهض الؿٗىصي، في الخاؾ٘ مً ؾبخمبر مً الٗام  ٍغ
ّ
خ٣االث حٗىص ألؾباب2017باٖخ٣ا٫ ٖضص ٦بحر مً عظا٫ صًً ماز  ، وؤن هظه الٖا

ؤٖم٤، ؤولها الخدّى٫ الجظعي في ٖال٢ت الؿلُت الؿٗىصًت بالخغ٧اث الضًيُت التي جخٗاَى بالكإن الؿُاسخي ؤو ما ٌٗٝغ بدغ٧اث ؤلاؾالم 

مهضع ٢ل٤ للؿلُت. والؿبب الجظعي آلازغ، هى ؾبب بيُىي في َبُٗخه، ًغجبِ بالخدّى٫  2014الؿُاسخي التي ٧اهذ مىظ الشماهُيُاث وختى 

، بمٗاوهت والضه اإلال٪ بٗض ٖؼ٫  32م م٘ نٗىص ولّي الٗهض دمحم بً ؾلمان البالٜ مً الٗمغ 2015هٓام اإلامل٨ت مىظ الٗام  الظي َغؤ ٖلى
ً
ٖاما

 ٖلى ٨ٞغة الخىاػن  2015دمحم بً ها٠ً ًٖ والًت الٗهض. ٣ٞبل 
ً
ذ اإلامل٨ت هٓام خ٨م ؾلُىي ؤبىي ًم٨ً ونٟه بـ"ما ٢بل خضاسي" مبيُا

ّ
جبي

 مجهم، ٌؿعى لبىاء ؾلُت عؤؾُت  ألا٣ٞي في جىػَ٘
ً
 ٦بحرا

ً
الؿلُاث بحن ؤٞغاص ألاؾغة الخا٦مت، ل٨ً م٘ نٗىص دمحم بً ؾلمان الظي اٖخ٣ل ٖضصا

ؼ ؤلا  ؿّىٙ ابً ؾلمان هظا الخدّى٫ بإهه مىاظهت الخدضًاث ؤلا٢لُمُت ومجها جىؾ٘ بًغان في اإلاى٣ُت، ولخٍٗؼ نالخاث جيخهي بلُه وجخمدىع ٖلُه، َو

٨ُت لالؾدكاعاث2030والا٢خهاصًت التي ٢ّضمها في مكغوٖه "عئٍت الاظخماُٖت   .(69) " بالخٗاون م٘ قغ٦ت ما٦جزي ألامٍغ

 
 
 هُئت هباس الؾلماء رساؼ املإظعت الذًيُت في العؾىدًت: -سابؾا

لهُئت مغخلت ظضًضة مً الخىّىٕ جدبّجى هُئت ٦باع الٗلماء مىظ جإؾِؿها عؤي اإلاظهب الخىبلي، وبٗض هدى ؤعبٗت ٣ٖىص مىظ جإؾِؿها، صزلذ ا    

ؼ في الغاب٘ ٖكغ مً ٞبراًغ  ، الغامي بلى بقغا٥ ٖلماء اإلاظاهب 2009اإلاظهبي ٖلى اإلاؿخىي الؿّجي، ٣ٖب ٢غاع اإلال٪ ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ

ُت ألازغي في الهُئت، والظي ٌٗخ٣ض البٌٗ ؤن هظا ال٣غاع ؾِؿهم بك٩ل ٦بحر في بزغاط البالص مً صاثغة ا
ّ
ُت الىاخضة التي الؿي لغئٍت الكٖغ

                                                           
 )67(

 .0922 الموافك هـ0029 عام فً الوهاب عبد بن دمحم واإلمام سعود بن دمحم اإلمام الدرعٌة أمٌر بٌن ولع اتفاق هو الدرعٌة مٌثاق 
)68 (

.00ص م، بال ،5005 المٌزان، دار ،0ط مثاال ، سعود وآل الوهابٌة: والسٌاسة ٌدةالعم ابراهٌم، فؤاد   
)69(

: 5009 األول تشرٌن 2 بتارٌخ منشور بوست، هافٌنغتون مولع السلطوٌة، تحدٌث: السعودٌة الكروا، ستٌفان 
http://www.huffpostarabi.com. 
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ً
ُا ل٨ً عبما مكاع٦ت ٖلماء صًً مً  .(70) ٧اهذ مغجبُت باإلاظهب الخىبلي، لخهبذ الغئٍت والٟخىي جخّم مً زال٫ صاثغة آعاء ؤوؾ٘ وؤقمل قٖغ

، َاإلاا هىا٥ ؤٚلبُت خىبلُت، و 
ً
 ٦بحرا

ً
 ؤو حُٛحرا

ً
 واضخا

ً
ل ٞغ٢ا

ّ
ت الغاجخت في آلاعاء اإلاظهب اإلاال٩ي والكاٞعي والخىٟي ٢ض ال حك٩ ّٟ هظا ٌٗجي ؤن ال٨

 ؤن
ً
 ؾخ٩ىن لؤلٚلبُت مً ؤًٖاء هُئت ٦باع الٗلماء. ٦ما ؤن اإلاؿخٛغب مً ٢غاع اإلال٪ ؤهه لم ًإمغ بةقغا٥ ٖلماء مً اإلاظهب الكُعي، زهىنا

 باإلائت مً ؾ٩ان اإلامل٨ت.  15-10الكُٗت في اإلامل٨ت ًمشلىن وؿبت 

ل وظهت
ّ
ُت للؿلُت الؿُاؾُت. ل٨ً هظا ال ٌٗجي ؤن هُئت ٦باع الٗلماء ال  ٞالهُئت ٧اهذ وما ػالذ جمش الىٓغ الضًيُت للضولت، ؤو الغئٍت الكٖغ

؛ بل جسىى ٖال٢ت ظضلُت م٘ الخُاعاث الضًيُت والؿُاؾُت ألازغي التي حٗاعى ؤو جيخ٣ض الضولت، وهسّو بال٣ى٫ الجض٫ الظي 
ً
جسىى ظضال

 بالخُاع الؿلٟي الخ٣لُضي وبحن الخُاع الصخىي مً ظهت، وبحن الخُاع الؿلٟي خهل بٗض ؤخضار الخلُج بحن هُئت ٦باع ال
ً
ال

ّ
ٗلماء مخمش

 بحن الخُاعاث الؿلُٟت الخغ٦ُت 
ً
 بحن الضًً والضولت، بهما وؿمُه ظضال

ً
الخ٣لُضي والخُاع الؿلٟي الجهاصي. وهظا الجض٫ ال وؿّمُه ظضال

 للضولت.والجهاصًت مً ظهت، وبحن الخُاع الؿلٟي الخ٣لُضي 
ً
ُا  الظي ٌّٗض ُٚاء قٖغ

لىن الى٣ض ٚحر الٗلجي للخا٦م  ًّ . ٞٗلماء الىهابُت ًٟ
ً
ُا

ّ
ومً زمَّ مً الخُإ الخ٨ٟحر بإن الٗال٢ت بحن ٦باع اإلاٟخحن والخ٩ىمت ٖال٢ت مخىاٚمت ٧ل

حن، ل٨ّجهم ًداٞٓىن ٖلى قغا٦ت مؿخمّغة هاٞٗت ل ت الخىجغاث ال٣اثمت بحن الُٞغ بىن ام٩اهُت مٗٞغ ّٗ حن، مً زال٫ صٖم اإلاٟخحن ًه لُٞغ

ه  في ألاو٢اث الخغظت. ومً زمَّ اإلال٪ ًٟسر املجا٫ ألن ٩ًىهىا "يمحر" الخ٩ىمت ومؿدكاٍع
ً
 . (71) ؾُاؾاث الخ٩ىمت وزهىنا

ٗت، وهظا ال  ٖلى الكَغ
ً
ّٗض مٗاعيخه زغوظا ٗاجه بلى واظب صًجي َو ٠ الىهابُت إلاىهب اإلال٪ ًدّى٫ واظب الخًٕى لدكَغ ٠ ٦ما ؤن حٍٗغ خٍٗغ

لؿلُت اإلال٪، وي٘ ألاؾاؽ لخ٨م قغعي وبغاٚماحي. ٞبًٟل ؾلُخه، ٣ًىص اإلال٪ الضولت بدؿب ما  –٦ما ًهٟه ؤخض الباخشحن  –الًٟٟاى 

خاواهم، ما ٌٗجي  ٗت الىاضخت بمؿاٖضة اإلاٟخحن ٞو ، بِىما ًدّل الخىا٢ًاث املخخملت بحن اإلاماعؾاث الخ٩ىمُت وحٗالُم الكَغ
ً
ؤن ًغاه مىاؾبا

ٗت ؤلاؾالمُت اإلاٟ وبظل٪ ٌؿهمىن وبك٩ل  –وهما لِؿا مخىا٣ٞحن بالًغوعة  –خحن الغؾمُحن ًغصمىن الٟجىة بحن الؿُاؾاث الؿٗىصًت والكَغ

 .(72) ٦بحر في اؾخ٣غاع ٧ّل مً الضولت ومجخمٗها

 وخؿب اإلاغؾىم اإلال٩ي ُخضصث مهام ووْاث٠ الهُئت وهي: 

اث ٣ًّغها ولّي  ُت خى٫ مىيٖى  ألامغ. بنضاع ٞخاوي قٖغ

ت في ٢ًاًا ال٣اهىن الٗامت ولدؿهُل ٢غاعاث اإلال٪.   وحٗمل الهُئت ٦هُئت اؾدكاٍع

 حٗمل هُئت ٦باع الٗلماء ٣ِٞ ٦مجلـ اؾدكاعي. 
ً
ا  وهٍٓغ

 وم٘ طل٪، ٞةن ٢غاعاث الهُئت بهٟتها ؤٖلى ؾلُت صًيُت في البالص خاؾمت وؤؾاؾُت ُٞما ًسّو الكاون الٗامت. وفي ٖضص مً ال٣ًاًا جهبذ

ٗت ٞدؿب؛  ٢غاعاث هُئت ٦باع الٗلماء ٢ىاهحن الضولت بٗض مهاص٢ت اإلال٪ ٖلحها. ؤي ؤجها ال حٗمل ٦داعؽ ًًمً ٖضم حٗاعى ال٣اهىن م٘ الكَغ

٘ ٢ىاهحن  ٧ألُت ال٢تراح مكاَع
ً
ُٖض جإؾِؿه مً ٢بل (73) بل حٗمل ؤًًا

ُ
. وهظه آلالُت هي ما ًمحز هُئت ٦باع الٗلماء ًٖ مجلـ الكىعي الظي ؤ

ؼ في الٗام اإلا م بٗض ؤن جّم ججمُضه في مغاخل مخّٗضصة، ٞمجلـ الكىعي ٌّٗض مجلـ اؾدكاعي، ل٨ّىه ال ًمخل٪ خ٤ّ 1992ل٪ ٞهض بً ٖبض الٍٗؼ

٘ ال٣ىاهحن، وطل٪ ألن الؿلُت الخىُٟظًت وال٣ًاثُت بُض مجلـ الىػعاء ومجلـ  ُٗت، ٦ما ال ٌؿخُُ٘ حكَغ الغ٢ابت ٖلى اإلااّؾؿت الدكَغ

 .(74) اإلال٪ وولّي الٗهض الىػعاء بُض

 
 
 هُئت ألامش بـ)املؾشوف والىهي ؽً املىىش( الزساؼ املىاصن في املإظعت الذًيُت: -خامعا

                                                           
 )70(

 العدد ،5005 فبراٌر 02 االحـد الدولٌة، األوسط الشرق جرٌدة األولى، للمرة واألحناف كٌةللمال تمثٌل: العلماء كبار هٌئة تشكٌل مالمح أبرز 
00029. 

)71 (
 .50ص ذكره، سبك مصدر الحداثة، تحدٌات مواجهة فً الوهابً اإلسالم العطاونة، دمحم

)72 (
 .55ص ، السابك، المصدر العطاونة، دمحم

)73(
بً لتل فتوى المضاٌا، تلن أمثلة ومن  . لزوجها النمدي التعوٌض بعض الزوجة دفع ممابل فً الطالق أي الخلع، طالق وفتوى المخد رات مهر 
 فً العلماء كبار هٌئة لرار: ٌُنظر للمزٌد وأٌضا  . 20-20ص ذكره، سبك مصدر الحداثة، تحدٌات مواجهة فً الوهابً اإلسالم العطاونة، دمحم: ٌُنظر

 .0599 أٌار 09 فً الصادر 0512/س/2 الرلم ذي ملكًال بالمرسوم لانونا   أصبح 0599 آذار 52
)74(

الت فً دراسة: السعودٌة النخب صنٌتان، بن دمحم   السلطة المرزولً، هللا عبد بن دمحم: واٌضا. 12ص ذكره، سبك مصدر واإلخفالات، التحو 
 .050ص ،5002 الرٌاض، للنشر، العبٌكان مكتبة ،0ط السعودٌة، العربٌة المملكة فً التنظٌمٌة
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ٗت ؤلاؾالمُت، وبٗض ما ؾُُغ  هُئت ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ هُئت عؾمُت ؾٗىصًت م٩لٟت بخُب٤ُ هٓام الخؿبت اإلاؿخىحى مً الكَغ

ؼ آ٫ ؾٗىص ٖلى ال ٠ الكُش ٖبض هللا بً بلحهض عثِـ ٢ًاة الدجاػ بدك٨ُل لجىت 1927دجاػ وظٗلها جدذ ؾلُخه في الٗام ٖبض الٍٗؼ
ّ
, ٧ل

ىاًت. و٧ان ال٣هض مً جل٪ الخُىة اإلاب٨غة ٢ُ٘  حن وهجضًحن بض٢ت ٖو لؤلمغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ، وظغي ازخُاع ؤًٖائها مً حجاٍػ

اء الظًً نضمتهم بٌٗ اإلآاهغ الاظخماُٖت في خايغة الدجاػ، مً جغ٥ الهالة، وقغب الضزان، الُغ١ ٖلى "بزىان مً ؤَاٖىا هللا" والٗلم

حرها خذ الض٧ا٦حن في ؤزىاء ؤو٢اث الهالة، ٚو ت (75) ٞو
ّ
غّجر بٌٗ الباخشحن ٚغى بوكاء الهُئت، ؤهه هاب٘ مً الخّض مً مٗاملت ؤلازىان الٟٓ .  ٍو

لت في جل٪ اإلاضة  –لؿ٩ان م٨ت، وبٟٓاْت ؤ٦ثر للدجُج ألاظاهب   –٧ان اؾخمغاع الدّج ٚاًت في ألاهمُت باليؿبت بلى مىاعص الضو٫ الؿٗىصًت الهٍؼ

غ  76و٧ان ؤلازىان )بزىان مً ؤَاٖىا هللا(
ّ
ىن، ٞٗاملىا ؤهالي م٨ت ؤو٫ صزىلهم لها بمىخهى الكّضة، ما ايُ

ّ
مً البضو، ٌٗخ٣ضون ؤن الخًغ يال

ّحن ٢اي  مً ؤظل الىٓغ في ال٣ًاًا التي ًشحرها وكاَهم. ل٣ض وكإث اإلااؾؿت بهظا الىدىابً ؾٗىص بلى ٦بذ ججاوػاتهم، ٖو
ً
 .(77) ُا

ب ػزاٝع الضولت ال٣ىمُت الخضًشت وجبّجي  بخه في ججٍغ وبِىما ٧ان ابً ؾٗىص ًاّؾـ الؿلُت الىهابُت ٧اهذ ٖال٢اجه م٘ الٗلماء م٣ّٗضة بٚغ

ض الٗل
ّ

ىُت الىؾاثل الخ٣ىُت التي جضٖم بها ؾلُخه. و٢ض ؤ٦ ، ٧اهذ هىا٥ ُٖلت َو
ً
 للٗمل بها. ٞمشال

ً
ماء آعاءهم بهغاخت وؤ٢ىٗىا ابً ؾٗىص ؤخُاها

حن 1932لالخخٟا٫ بخإؾِـ اإلامل٨ت في الٗام  ، هاقض الكُىر الىهابُىن ابً ؾٗىص إلجهاء هظه اإلاماعؾت، ألن ؤلاؾالم ًىا٤ٞ ٖلى ُٖضًً ؾىٍى

ض ٞسر املج ت، ٧ان ًٍغ ٣ت بالخ٣ىُت ٣ِٞ. خى٫ هظه اإلاؿإلت الغمٍؼ
ّ
ت اإلاخٗل ٓاث الٗلماء ال٣ٍى ّٟ  جد

ً
ا٫، ومً هاخُت ؤزغي، ٧ان ًخجاهل ٚالبا

ً ألاظاهب الٗغب، الظًً المهم الىهابُىن لخإزحرهم ٖلى ابً ؾٗىص يض آعائهم خماص ٖلى اإلاؿدكاٍع  .(78) الخضًشت واإلااّؾؿاث الخ٩ىمُت والٖا

ؼ لهُئت ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ، وب٣ُذ ٦ظل٪ في ٖهض ؾٗىص بً ٖبض اؾخمّغ جم٨حن اإلالى٥ الظًً ظاءوا بٗض والضهم ٖبض ال ٍٗؼ

لذ هُئت ألامغ باإلاٗغوٝ بمغؾىم مل
ّ
ؼ، زم في ٖهض ُٞهل ؤزظث جخىّؾ٘ لخهل بلى البلضاث واإلاىا٤َ الىاثُت، وفي ٖهض اإلال٪ زالض حك٩ ٩ي الٍٗؼ

ئت ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ، وطل٪ بٗض يم ٧ّل مً الهُئت في الدجاػ وفي م جدذ مؿّمى ظضًض، وهى: الغثاؾت الٗامت له1976ُفي الٗام 

ت ٖلى مىا٤َ اإلامل٨ت ٧اٞت، وحُٗحن عثِـ ٖاّم لها بمغجبت وػٍغ، و٧ان ؤو  ٫ هجض في هُئت واخضة، لؿهىلت ؤلاقغاٝ ٖلحها ولخهبذ لضحها مغ٦ٍؼ

ؼ بً دمحم بً ببغاهُم آ٫ ا لكُش، الابً ألا٦بر ألو٫ مٟتي للضولت الؿٗىصًت الخالُت، وه٨ظا اؾخمغ صٖم عثِـ ٖام لها الكُش ٖبض الٍٗؼ

 . (79)الخ٩ىماث الؿٗىصًت اإلاخٗا٢بت ٖلى الضٖم

م مً ؤن اإلااّؾؿخحن خ٩ىمُخان  ًّ الٗال٢ت بحن هُئت ٦باع الٗلماء وبحن هُئت ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ لم ج٨ً مشالُت، بالٚغ وحؿحران ل٨

م ؤل٣ى ؤًٖاء هُئت ألامغ باإلاٗغوٝ ال٣بٌ ٖلى قاّب ٣ًىص ؾُاعجه بصخبت ٞخاة في وؾِ الؿى١، و٧ان 1982خ٩ىمت، ٟٞي الٗام م٘ مؿاع ال

هه ؤن بع٧اب اإلاغؤة ألاظىبُت لِـ ازخالء ٌؿخىظب ؤلا٣ًاٝ وال٣ٗا
ّ

ب، للكُش نالر البلُهي ؤخض ٖلماء الضًً ال٨باع عؤي آزغ في ال٣ًُت، ملخ

ت الىىاٞظ. وبٗض ؾىىاث ّٖضة في الدؿُٗيُاث ؤنضع الكُش دمحم الٗشُمحن ٞخىي ألن الخلىة اإلامىى   ال جخىاٞغ قغوَها في ؾُاعة م٨كٞى
ً
ا ٖت قٖغ

ض عؤي البلُهي، ما ؤزاع عظا٫ هُئت ألامغ باإلاٗغوٝ، ل٨ّجها ب٣ُذ صُٞىت الهضوع وخضًض املجالـ الخانت  . (80)جٍا

 ًٖ ٢ض ج٩ىن هظه الهُئت ؤخض مالمذ الضولت الؿٗى  
ً
ل وجٓهغ بٗباءة ظضًضة مً صون آ٫ الكُش ؤو الىهابُت، وبُٗضا

ّ
صًت الغابٗت، التي عّبما جدك٩

ُه ٣ِٞ،   للتٞر
ً
ُه، لِـ مكغوٖا ذي. ٦ما ؤنَّ بَال١ الهُئت الٗامت للتٞر ب٣ضع ما اإلاؼاوظت بحن ال٨خاب والؿ٠ُ، ٦ما هى الخا٫ في الخدال٠ الخاٍع

ذي  سُتهى ٦ؿغ للجمىص الاظخماعي الخاٍع  ٖلى اوٛال١ ز٣افي ٧ان ؾببه ؾُىة وهُمىت وهابُت جاٍع
ً
 .(81) الهاعم، واهٟخاخا

                                                           
)0(

 ،5005 دبً، والبحوث، للدراسات المسبار مركز ،0ط السعودٌة، فً المنكر عن والنهً بالمعروف األمر: المحتسبون الملون النمٌدان، منصور 
 .02ص

)76 (
 شمال اوٌةاألرط فً 0500 عام هجرة أول تأسست. الهجر واستمروا البادٌة حٌاة هجروا الذٌن البدو على ٌطلك اسم: هللا اطاعوا من اخوان
 .الرٌاض

)77(
 الفكر فً المنكر عن والنهً بالمعروف األمر كون، ماٌكل: عن نمال  . 205-205ص ص ،2ط العشرٌن، المرن فً العرب جزٌرة وهبة، حافظ 

 ،5002 ٌروت،ب والنشر، لألبحاث العربٌة الشبكة ،5ط الجالصً، وعمار السالمً الرحمن عبد السٌد، رضوان: له ولدم وراجعه ترجمه اإلسالمً،
 .512ص

)78(
 بٌروت، والتوزٌع، والنشر للطباعة جداول ،0ط العسكر، إبراهٌم هللا عبد: ترجمة السعودٌة، العربٌة والمملكة الوهابٌة الدعوة كٌمنز، دٌفٌد 

 .025ص ،5005
)79 (

 العدد ،5009 سبتمبر 01 السعودٌة، ةالجزٌر صحٌفة وتمٌز، وتفرد ورعاٌة عناٌة المملكة فً المنكر عن والنهً بالمعروف األمر: ٌُنظر
05912. 

)80(
 .22ص ذكره، سبك مصدر السعودٌة، فً المنكر عن والنهً بالمعروف األمر: المحتسبون الملون النمٌدان، منصور 

)81(
 م،5009 أٌلول 51 الخمٌس اللبنانٌة، األخبار جرٌدة الشٌخ، آل بال «الرابعة السعودٌة»: سلمان بن «ربٌع» كوثرانً، خلٌل: ٌُنظر أكثر لالطالع 
 .2512 العدد
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ؼ بً ٖبض  هللا آ٫ ومً الجضًغ بالظ٦غ، ؤن اإلااّؾؿت الضًيُت ؤو هُئت ٦باع الٗلماء ما ػا٫ ًضًغها ؤو ًترؤّؾها آ٫ الكُش، خُض ًترؤّؽ ٖبض الٍٗؼ

اة ابً باػ في الٗ  ؤخض ؤبىاء آ٫ الكُش، 1999ام الكُش هُئت ٦باع الٗلماء مىظ ٞو
ً
م. ؤما هُئت ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ، ٧ان ًترؤّؾها ؤًًا

ؼ للٗغف، ٢ام بٗؼله مً مىهبه، وؤمغ بخُٗحن ٖبض الغخمً الؿىض، وألازحر  وهى ٖبض الل٠ُُ آ٫ الكُش، ل٨ً م٘ ونى٫ ؾلمان بً ٖبض الٍٗؼ

 .(82) مً زاعط ٖاثلت آ٫ الكُش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخاجمت والاؾخيخاظاث:ا
 
َ
سُت، وجذجُم صوعها بك٩ل واضر، واجطر هظا ظلُا ًخطر مما ج٣ضم ان اإلااؾؿت الضًيُت في الؿٗىصًت حِٗل في مغخلت ج٣لُو ؤصواعها الخاٍع

لى يىء هظه الغئٍت ًم٨ً ان هاقغ ٖلى ٖضة اؾخيخاظاث: ؼ للخ٨م، ٖو  بٗض ونى٫ ؾلمان بً ٖبض الٍٗؼ

  زهاثو الضولت اإلال٨ُت )الؿٗىصًت(.الؿلُت والضًً وال٣غابت :٘  والَغ

 .ان مؿإلت الخىعٍض ؤ٦ثر ه٣اٍ ال٠ًٗ في الىٓام الؿُاسخي في الؿٗىصًت 

 .جي لهالر الؿلُت الؿُاؾُت  ان اإلااؾؿت الضًيُت في الؿٗىصًت بضؤ باالجهُاع الخضٍع

 ل للخض م ما ٣ًىم به دمحم بً ؾلمان لِؿذ ٢ُُٗت خ٣ُ٣ت بل خل٣ت واخضة مً مؿلؿل ٍَى عط والاهٟخاح للؿُاسخي مً ظهت وج٣ٍؼ

 اإلااؾؿت الضًيُت مً ظهت ازغي.

                                                           
)82(

 على متاح ،5002 الثانً كانون 20 السعودٌة، الحٌاة صحٌفة المنكر؟، عن والنهً بالمعروف األمر لهٌئة الجدٌد الرئٌس هو من: ٌُنظر للمزٌد 
 http://www.alhayat.com :اآلتً الرابط
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  ان ال٣ُٗضة الىهابُت ٢ض اؾخدضزذ مً ٢بل دمحم بً ابغاهُم مما م٨جها مً الهمىص في الؿٗىصًت، في خحن حك٩ل صاٖل امخضاص َبُعي

 لل٣ُٗضة الىهابُت الانُلت.

 الٗلماء والشاهُت هُئت الامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ. جيكُغ اإلااؾؿت الضًيُت الى هُئخحن الاولى هُئت ٦باع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاهاصع
 الىخب الؾشبُت واملترحمت -أوال

 ٍ ،1ظىعط م٣ضسخي، الاؾالم الخىبلي، جغظمت: ؾٗىص اإلاىلى، ج٣ضًم: عيىان الؿُض، الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار واليكغ ،

 .2017بحروث،

  ظضاو٫ للُباٖت واليكغ 1واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، جغظمت: ٖبض هللا ببغاهُم الٗؿ٨غ، ٍصًُٟض ٦ُمجز، الضٖىة الىهابُت ،

 .2012والخىػَ٘، بحروث، 

 ٍ ،ُٟت، في ٦خاب: خغاؾت ؤلاًمان: اإلااّؾؿاث الضًيُت ، مغ٦ؼ 3ؾلُمان الطخُان، هُئت ٦باع الٗلماء في الؿٗىصًت: الخإؾِـ والْى

 .2011اإلاؿباع للضعاؾاث والبدىر، صبي، 
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  ٖلماء الضًً الىهابُىن والضولت الؿٗىصًت )مً الٗام ، ت مالٟحن، اإلامل٨ت الٗغبُت  1745ُٚضو قخاًىبٙر الى ًىمىا هظا(، في مجمٖى

 .2012، بحروث، 1الؿٗىصًت في اإلاحزان: الا٢خهاص الؿُاسخي واملجخم٘ والكاون الخاعظُت، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، ٍ

  ٍٞااص ابغاهُم، ال٣ُٗضة ،
ً
 ، بال م.2012، صاع اإلاحزان، 1والؿُاؾت: الىهابُت وآ٫ ؾٗىص مشاال

  ما٩ًل ٧ى٥، ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي، جغظمه وعاظٗه و٢ضم له: عيىان الؿُض، ٖبض الغخمً الؿالمي

ماع الجالصخي، ٍ  .2013، الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار واليكغ، بحروث، 2ٖو

  الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار واليكغ، بحروث، 1هت، ؤلاؾالم الىهابي في مىاظهت جدضًاث الخضازت، جغظمت: ؤبى ب٨غ با٢اعص، ٍدمحم الُٗاو ،

2014. 

 ٍ ،الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار واليكغ، بحروث، 1دمحم بً نيُخان، الؿٗىصًت الضولت واملجخم٘: مدضصاث ج٩ّىن ال٨ُان الؿٗىصي ،

2008. 

 واًًا: دمحم بً ٖبض هللا اإلاغػوقي، 83ب الؿٗىصًت: صعاؾت في الخدّىالث وؤلازٟا٢اث، مهضع ؾب٤ ط٦غه، مدمحم بً نيُخان، الىس .

اى، 1الؿلُت الخىُٓمُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ٍ  .2004، م٨خبت الٗب٩ُان لليكغ، الٍغ

 ٍ ،1993بحروث،  ، صاع الؿالم،1دمحم ٧امل ياهغ، الىهابُت وؤزغها في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الخضًض. 

  ش وبِىت اإلااؾؿت الضًيُت في الؿٗىصًت بحن ال٣غهحن الشامً ٖكغ والخاصي دمحم هبُل ُملحن، دمحم هبُل ُملحن، ٖلماء الاؾالم: جاٍع

اص٫ بً ٖبض هللا، الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار واليكغ، ٍ ً، جغظمت: دمحم الخاط ؾالم ٖو  .2013، بحروث، 2والٗكٍغ

 اعي، الك اى، ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت، 1بهاث التي ؤزحرث خى٫ صٖىة دمحم بً ٖبض الىهاب، ٍدمحم وؿِب الٞغ ، الٍغ

1980. 

  مىهىع الكامسخي، الاؾالمُىن والانالح الؿُاسخي في الؿٗىصًت: جىز٤ُ وجدلُل زُاب ٢ُاصاث الصخىة الاؾالمُت في الؿٗىصًت بحن

 .2016، بحروث، 1ت واليكغ، ٍم، جغظمت: مجى الهاوي، ظؿىع للترظم1981-2006

 ٍ ،مغ٦ؼ اإلاؿباع للضعاؾاث والبدىر، صبي، 1مىهىع الى٣ُضان، اإلالى٥ املخدؿبىن: ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ في الؿٗىصًت ،

2012. 
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 .3142م، الٗضص 2017
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  باإلاغؾىم اإلال 1977آطاع  ٢24غاع هُئت ٦باع الٗلماء في 
ً
 .1977ؤًاع  17الهاصع في  1283/ؽ/٩4ي طي الغ٢م ؤنبذ ٢اهىها

 
 
 الاهترهذ -زالثا

  ش ت، مى٢٘ هاُٞىٛخىن بىؾذ، ميكىع بخاٍع ً ألاو٫  5ؾدُٟان ال٦غوا، الؿٗىصًت: جدضًض الؿلٍُى : 2017حكٍغ

http://www.huffpostarabi.com. 

 مخاح ٖلى ٧2015اهىن الشاوي  30ُاة الؿٗىصًت، مً هى الغثِـ الجضًض لهُئت ألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ اإلاى٨غ؟، صخُٟت الخ ،

 http://www.alhayat.com الغابِ آلاحي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلاججاه العُاس ي في اللصت اللصيرة ؽىذ الياجب العىداوي ئبشاهُم ئسحاق

The Political Trend in the Short Story of the Sudanese Writer Ibrahim Ishaq 

 بى ٖمغ ــ ؤؾخاط ألاصب الخضًض اإلاؿاٖض وعثِـ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت ـ/ ص.دمحم خؿً قا1ً

ت ــ ظامٗت ػالىجي ــ الؿىصان   :٧Shaibo1235@gmail.comلُت اللٛاث والٗلىم اللٍٛى

ش الخضًض ـ ٧لُت التربُت ـ ظامٗت ػالىجي2  ./ ؤ. ص. الُاهغ خاط الىىع ؤخمض ـ ؤؾخاط الخاٍع

 

 مخلص:

وجإحي ، باإلججاه الؿُاسخي في ال٨خابت الؿغصًت بالتر٦حز ٖلى ال٣هت ال٣هحرة ٖىض ال٩اجب الؿىصاوي ببغاهُم بسخا١ٖىِذ هظه الضعاؾت        

ؤهمُت الضعاؾت في ؤن ال٣هت ال٣هحرة ؤنبدذ جدخل مجزلت الهضاعة بحن ٞىىن ألاصب، مً خُض الاهخمام ب٣ًاًا املجخم٘ في ٧اٞت الجىاهب، 

 
ً
ٗض جٟؿحر الىو ال٣هصخي ٖامال مؿاًٖضا ٖلى ؾبر ؤٚىاع الخُاة وؤهماَها اإلاخباًىت في ظىاهبها املخخلٟت، ومً ؤهم ال٣ًاًا التي ٖالجها  َو

ؤلاججاه الؿُاسخي ـ بإؾلىبه الٟجي اإلااح٘ ـ ٢ًُت الخسُُِ الاؾتراجُجي وألامً والخىمُت اإلاؿخضامت، و٢ض اجبٗذ الضعاؾت اإلاىهج في ال٩اجب 
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٠ ببضاٖه ال٣هصخي إلاٗالجت اإلاك٨الث املخخلٟت التي ٖاوى مجها مجخمٗه ــ ب٢لُم ٚغبي الؿىصان ــ الخدلُلي الىنٟي، وزلهذ بلى ؤن  ال٩اجب ْو

ىع اإلاخٗل٣ت  و٢ض ُو٤ٞ ال٩اجب في ونٟه لظل٪ الىا٢٘ الؿُاسخي وألامجي بلى خٍض ٖضه بٌٗ الى٣اص بمشابت ؤلاهظاع اإلاب٨غ ل٣ًُت ب٢لُم صاٞع

ت وبسانت في املجا٫ ألامجي، ٦ما ٦ك٠ ًٖ حجم ألايغاع بالخىمُت، ونىع ال٩اجب اهخماماث ؤلا ٟي وخاظخه بلى الخضماث الًغوٍع وؿان الٍغ

 
ً
، البالٛت ظغاء مك٩لت الجهب اإلاؿلر والخٟلخاث ألامىُت اإلاخ٨غعة ٖلى اإلاى٣ُت؛ ختى اؾخد٣ذ ؤن حٗٝغ بإجها ْاهغة ولِؿذ خاصزت ظاءث ٖغيا

  ؤلا٢لُم وجدخاط بلى خلى٫ ظؼعٍت ومؿخعجلت.وهي حٗض مً ؤهم اإلاك٨الث التي ٌٗاوي مجها 

ىع. اليلماث املفخاحُت:     ؤلاججاه الؿُاسخي، ال٨خابت الؿغصًت، ال٣هت ال٣هحرة، الخغب، ب٢لُم صاٞع

 

 

 

  Abstract 

   This study is concerned with the political trend in narrative writing by focusing on the short story of the Sudanese writer 

Ibrahim Ishaq. Interpretation of the narrative text is a helpful factor in exploring the depths of life and its different patterns 

in its various aspects. One of the most important issues that the writer addressed in his artistic style is  the issue of strategic 

planning, security and sustainable development. The study was used the descriptive analytical method, and concluded that 

the writer employed his fictional creativity to address the various problems that his community suffered from it - the 

western region of Sudan. 

The writer was successful in describing this political and security reality to an extent that some critics considered as an early 

warning to the issue of the Darfur region related to development. the writer portrayed the concerns of the rural man and his 

need for necessary services, especially in the security field, he also revealed the extent of the severe damage caused by the  

problem of armed looting and the repeated security breaches in the area; It deserved to be known as a phenomenon and not 

an accident, and it is one of the most important problems that the region suffers from and needs absolute and urgent 

solutions. 

     Key words:  political trend, narrative writing, short story, war, Darfur region. 

 

 

 

 

 

 

 م٣ضمت:
 مً مٓاهغ الخُاة ؤلاوؿاهُت، وجخجلى ٞحها قتى ؤلاججاهاث: الؿُاؾُتب     

ً
ت ًهىع ٞحها ال٣ام مٓهغا  طا ٧اهذ ال٣هت الخضًشت ججغبت ؤصبُت هثًر

جلىها وجازغ الخىاصر في  والاظخماُٖت والىٟؿُت ..الخ، في بِئت مدضصة، "وجٓهغ جل٪ الجىاهب بخإزحر خىاصر حؿا١ ٖلى هدى م٣ى٘ ًبرعها ٍو

غ  .(1984)ألاًىبي،  اث ؤلاوؿاهُت ومكاٖغها الٗم٣ُت وجخإزغ بها"الصخه وال٣ام الظي حهخم بمك٨الث ؤلاوؿان اإلاٗانغة، البض له مً الخهٍى

ي البِئت اإلاُٗىت التي ٨ًخب الض٤ُ٢ للُبُٗت وؤلاوؿان والخُاة، م٘ الٗىاًت ال٨بحرة بالخٟانُل التي ٌِٗكها طل٪ ؤلاوؿان في خُاجه الُىمُت، ف

جؿضها مك٨التها ىع ٚغبي (1968)اليؿاط،  ًٖ همىمها ٍو ، وه٨ظا هجض ال٩اجب ببغاهُم بسخ٤ ًدؿً الخٟاٖل م٘ ٢ًاًا ب٢لُم صاٞع

خماص ٖلُه في خل جل٪ الؿىصان، وبسانت في ؤلاججاه الؿُاسخي الظي ًغاهً ٖلى ؤن ح٣ُٗض اإلاكهض بضؤ مً طل٪ ؤلاججاه،  يبغي ؤن ٩ًىن الٖا ٍو

ال٣ًاًا اإلالخت التي شخهها مً زال٫ ببضاٖه الؿغصي، و٢ض جىاولذ هظه الىع٢ت الخدلُل الٟجي لئلججاه الؿُاسخي ٖىض ال٩اجب، بالى٢ٝى ٖلى 

اهغة ظغاثم الخغب والجهب والؿلب، زم زمذ الىع٢ اإلاًامحن التي جًمىذ مىيٕى ت بإهم الىخاثج التي زلهذ الؿلُت وهٓام الخ٨م، ْو

 بلحها. 
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 الخحلُل الفني لإلججاه العُاس ي في اللصت اللصيرة ؽىذ الياجب ئبشاهُم ئسحاق: 

٠ ال٩اجب ببغاهُم بسخا١ ببضاٖه الغواجي وال٣هصخي في مٗالجت اإلاك٨الث التي ٌٗاوي مجها ب٢لُم ٚغبّي الؿىصان الظي ٌكمل مى٣ُتي        ْو

ىع، وؤولى   ٖلى الخٗلم والخ٣ضم الا٢خهاصي ٦غصٞان وصاٞع
ً
جل٪ اإلاك٨الث "الخسل٠ الخًاعي الظي ٌكٗغ به ؾ٩ان ٚغبّي الؿىصان م٩ٗىؾا

 الظي ًدٓى به الكما٫ الىُلي "اإلاغ٦ؼ" ؤ٦ثر مً مما ًدٓى به ب٢لُم ٚغبي الؿىصان، و٢ض ًغظ٘ بلى الىعي الؿُاسخي والش٣افي والاظخماعي في

لى "اإلاغ٦ؼ" ٦ظل٪ الىٓغة اإلاخٗالُت م ٟحن مً ٢بل جل٪ الخ٩ىماث وبسانت الظًً وكإوا باإلاضن هدى ؾ٩ان هامل اإلاضًىت )الًىاحي( ٖو ً اإلاْى

 بالٓلم والايُهاص والخ٣ض يض اإلاغ٦ؼ"
ً
. (1976)الضعصًغي،  وظه الخدضًض ؤولئ٪ ال٣اصمحن مً ؤ٢لُم ٚغبي الؿىصان مما ٨ٖـ ٖلحهم قٗىعا

ٗخى 
ُ
حر طل٪ مً الىٗىث التي جشحر ٣ٞض و اة الب٣غ( ٚو ت، مشل ٧لمت: ٚغابي )ٚغباوي(، وب٣اعي )ؤي مىدؿب بلى ٖع ا بإوناٝ ٌكخم مجها عاثدت الجهٍى

ت.   الىٗغاث الٗىهٍغ

ىع ٚغبّي الؿىصان؛ ٞ ةجهم لم بطا ٧ان طل٪ عؤي بٌٗ الى٣اص واملخللحن، مجهم الض٦خىع باب٨غ ألامحن الضعصًغي في قإن مك٩لت ب٢لُم صاٞع

بت ٩ًىهىا مسُئحن، ولم ًظهبىا بُٗض ًٖ وا٢٘ الخا٫؛ ألن اإلاخإمل للمكهض الؿُاسخي ٌٗلم ؤن "الؿلُاث الخا٦مت ــ ٖلى مضي الخ٩ىماث اإلاخٗا٢

 ختى بضؤث خغ٧اث اهٟهالُت في الٓهىع 
ً
 ٦بحرا

ً
ؼ بهماال ً الٍٗؼ ٖلى الؿُذ مىظ ٖهض الاؾخ٣ال٫ ــ ٢ض ؤهملذ طل٪ الجؼء اإلاهم مً جغاب هظا الَى

لم مغع وبسانت مً الُاثُٟحن وعظا٫ ألاخؼاب الؿُاؾُت  جُالب بالخ٨م ؤلا٢لُمي جدذ اجداص ُٞضعالي هدُجت إلاا لخ٣هم مً بهما٫ واضر ْو

الظًً ٧اهىا حهملىجهم ملجغص الٟىػ في الاهخساباث اإلاىؾمُت ٞإنبذ الؿ٩ان زانت الكباب مجهم ًمىط قٗىعهم بالٓلم الظي ٌِٗكىهه في 

 .(1976)الضعصًغي،  هم وصًاعهم في الٛغب، مما ؤوظض مكا٧ل ب٢لُمُت ٧اصث ؤن جاصي بلى خغب ؤهلُت"٢غا

و٢ض و٢ٗذ بٌٗ الخغوباث ألاهلُت بحن م٩ىهاث ٢بلُت ٧اهذ مخٗاٌكت ومتزاوظت  مىظ ػمً بُٗض، ٦ما ْهغث خغ٧اث ؾُاؾُت مخمغصة       

لُم وجداو٫ ؤلاؾدُالء ٖلى الؿلُت بال٣ىة ؛ ولىال ؤن ٚلب عؤي الخ٨ماء بةػ٧اء عوح ال٣ٗل وجغظُذ لٛت الؿلم ٖلى لٛت جخُالب بد٣ى١ ؤلا٢

ىع.  الؿالح؛ لٗهٟذ جل٪ الخغوباث بالخُاة الاظخماُٖت في ب٢لُم صاٞع

ت في ٚغبّي الؿىصان ال ًٟاع٢ه ٖلى َى٫ مكغوٖه  خُه وهجض ؤن اهخمام ببغاهُم بسخا١ بٗىالم ال٣ٍغ ؤلابضاعي، وبسانت في مجمٖى

 
ً
بضو ؤهه هظع ٢لمه وخُاجه إلاٗالجت ٢ًاًا جل٪ اإلاى٣ُت بهظا الاججاه الٟجي بضال ًٖ ؤي ال٣ههِخحن: "هاؽ مً ٧اٞا" و"خ٩اًاث مً الخالالث". ٍو

ٝر بظل٪ في ٦شحر مً اججاه آزغ، و٢ض هّهب هٟؿه ٧اجب ٖغاثٌ بلؿان ؤولئ٪ البؿُاء اإلاٛلىب ٖلى ؤمغهم، مخدضزا باؾمهم و٢ض اٖت

غيه لخل٪  غه ٖو اجه ال٣ههُت، و٢ض ٧ان وا٢ُٗا في جهٍى دا في ازخُاعه اؾم "ٖغضخاالث ٦باقُت" إلخضي مجمٖى ل٣اءاجه، بل ظاء طل٪ نٍغ

ت ب بحن املجخمٗاث ؛ "ألن ؤلابضإ الؿغ (2011)ببغاهُم، ٖغضخاالث ٦باقُت،  الخاالث التي جىاولها في جل٪ املجمٖى صي ًُمذ بلى الخ٣ٍغ

سا ٢غوٍا ٣ًغؤ الىا٢٘ بخٟانُله الض٣ُ٢ت لخل٪ ألاويإ ٚحر ؤلابضإ الؿغصي"  ، ٞظل٪ مبضؤ (2019)ؾلُمان، ؤلاوؿاهُت، وال ًىظض مً ٨ًخب جاٍع

ىع هي مك٩لت جسل٠ جىمىي ْهغث بٗض  ال٩اجب ٖلى َى٫ مكغوٖه ؤلابضعي الظي ازخاعه. و٢ض ّْل بٌٗ الؿُاؾُحن ٌٗخ٣ض ؤن ٢ًُت صاٞع

ىهغم. ألالُٟت الشالشت، ول٨ً اإلاُل٘ ٖلى ؤٖما٫ ال٩اجب ببغاهُم بسخا١ ؤلابضاُٖت ًٓهغ له ؤجها واضخت اإلاٗالم مىظ الغب٘ ألازحر مً ال٣غن اإلا

 ٖىض بضاًت اهٟجا
ً
المي الهٟخي دمحم الغبُ٘ دمحم نالر: "٦خبُذ م٣اال  ٣ًى٫ ؤلٖا

ً
ىع بٗىىان: ؤؾالىا الؿُض ببغاهُم بسخا١، و٢لذ بضال ع ؤػمت صاٞع

 .(2005)نالر،  مً بعؾا٫ شخو ًدمل ٖهاجه، ًجب بعؾا٫ شخو ٣ًغؤ هاالء الىاؽ بهضوء"

 ًىا٤ٞ هىي ؤهل جل٪ الغ٢ٗت "٧اٞا ببغاهُم ب 
ً
 وناثبا

ً
سخا١" ما لم جخم ٢غاءة طل٪ ٞال ًم٨ً نضوع ؤي ٢غاع ؾُاسخي ًهبذ هاجخا

" املجخم٘ بالى٢ٝى ٖلى ٖاصاجه وج٣الُضه و٢ُمه... الخ، و٢ض وعص ٧ل طل٪ في "هاؽ مً ٧اٞا" ؤو "ٖغضخاالث ٦باقُت" ؤو "خ٩اًاث مً الخالالث

ما٫ الخالضة التي خضصث مالمذ طل٪ املجخم٘ ا حرها مً جل٪ ألٖا ت" ؤو "ؤٖما٫ اللُل والبلضة" ٚو إلاخىا٢ٌ بحن الُُبت في ؤو "خضر في ال٣ٍغ

ب اء الخٗامل والٛلٓت والجٟاءة في لخٓت ؤزغي، و٢غاءة ال٣غآن زم الاههُإ ألوامغ الكُُان، والٛحرة ٖلى اإلاغؤة واخترامها، زم بل٣اء ألٖا

٠؛ وطل٪ اإلاُل ؤمٌغ َبُعي في جهٝغ ؤلاو ؿان زلُٟت هللا في الخُاجُت الكا٢ت ٖلحها ُٞما ًٟى١ َا٢ت طل٪ اإلاال٥ ال٠ًُٗ واملخلى١ الٍٓغ

هِب، "وؤن الغظٕى بلى بهخاط ببغاهُم  ؿٟ٪ الضماء، ٞهى ًسُئ ٍو ؤعيه الظي اؾدى٨غث اإلاالث٨ت صوعه في زالٞت ألاعى؛ ألهه ًٟؿض ٞحها َو

ىع"  للخٗامل م٘ ؤػمت صاٞع
ً
غ ٖلُىا مضازل ؾلُمت ظضا  .(2005)نالر،  بسخا١ ؤلابضاعي، و٢غاءجه وبٖاصة الخإمل ُٞه ًم٨ً ؤن ًٞى

ؿها،  خه بإص١ ما ٞحها، بوؿاجها وخُىاجها وجًاَع ىع "٧اٞا" وطل٪ إلاٗٞغ مشل ببغاهُم بسخا١ الهىعة الهاص٢ت واإلاٗبرة ألهله في صاٞع ٍو

ئ٪ البؿُاء ال٣اَىحن في ُٞىُب٤ ٖلُه ال٣ى٫: بإن "ؤهل م٨ت ؤصعي بكٗابها" ٞهى طل٪ الغاثض ألامحن الظي ال ٨ًظب ؤهله، ألهه ٌّٗبر ًٖ ؤول

سُِ له، وهى ٌٗخبر هٟؿه نىث مً ال نىث   إلاا ًٟٗله ٍو
ً
ؤ٢اصخي الٛغب ب٩ل وعي وبصعا٥، "وال٣ُمت إلاكغوٕ ببغاهُم بسخا١، بهه وإ جماما

اإلاها وهى ًداو٫ ؤن ٨ٌٗـ طل٪ لآلزغ بك٩ل ببضاعي ٞهى مت ت الىاثُت البُٗضة بلٛتها وبق٩االتها ٖو رنض آل٫ ٦باشخي لهم، نىث جل٪ املجمٖى

٤ ٞحها بلى خّضِ بٍُٗض  ِ
ّ
ل ٌؿغص خ٩اًاجه بخ٣ىُاث مؿخمضة مً ال٨خاباث الٛغبُت وماصة مؿخمضة مً وا٢ٗه بجها مؼواظت ُوٞ ؾاهم  ٖلى اإلاضي الٍُى

"ُ٘  .(2008)عاضخي،  ٞحها بسبراجه، وبَالٖه الىاؾ٘، وزُاله الخهب وطو٢ه الٞغ
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لدؿمُت "ٖغضخالث خاالث ٦باقُت" ًىضر ال٩اجب مهمخه التي جُٕى في ؾبُلها، وما ًغوم مً ٢هض وعائها، وهي ٦خابت ومً زال٫ ا

 ًىمُاث ؤهل "٧اٞا" ؤو الخ٩اوي ًٖ خالالتها ؤو حسجُل جل٪ اإلآالم التي ًخٗغيىن لها؛ ٞبضؤها بإزباع "هاؽ مً ٧اٞا" زم خ٩ي "خ٩اًاث مً

 ؤنبذ ٧اجب
ً
 ٢ُل ؤن ؤخض الىاؽ صزل ٖلى ال٣اضخي الخالالث" وؤزحرا

ً
 لئلوكاء اإلاٗغوٝ بالٗغضخالجي في ٢ُامه بـ"ٖغضخالث ٦باقُت".  و٢ضًما

ً
ا

 و٢٘ له ٞإمغه ال٣اضخي ب٨خابت ٢هخه ــ ؤي ما و٢٘ ٖلُه مً ْلم ــ ٞلما ٖغى ؤمغه ٖلى ٧اجب ؤلاوكاء )الٗغضخالجي( ٦خب له ق٩ى 
ً
اه، ًد٩ي ْلما

ًت، ٢غ  ، ٣ُٞل له ما ًب٨ُ٪ ٢ا٫: وهللا ما ٦ىذ ؤٖلم ؤهجي ْلمذ بلى وإلاا ؤجم ٦خابت الٍٗغ
ً
ؤها ٖلى ناخبها، ٞلما ؾمٗها الكا٧ي ب٩ى ب٩اًء قضًضا

 ًجُض ون٠ 
ً
ًت. وه٨ظا هجض ببغاهُم بسخا١ ٧اجبا لي ٖلّى في هظه الٍٗغ

ُ
 ٖلى خالتي التي ؾمٗذ ٖجها مً زال٫ ما ج

ً
هظا الخض؛ ٞب٨ُذ خؼها

 ٢غاثً ألاخىا٫.الخا٫ بلؿان اإلا٣ا٫ وم٣خطخي 

 العلطت وهغام الحىم: 

ىُت، ومً ؤهمها ٢ًُت الؿلُت وهٓام الخ٨م؛       في م٣ضمت ال٣ًاًا التي جىاولها ال٩اجب في ؤلاججاه الؿُاسخي جل٪ الهمىم ال٣ىمُت والَى

ش الؿلُت ؤلا٢لُمُت في "٧اٞا" طل٪ الٗالم ا ت هٓام الخ٨م وؾبر ؤٚىاعه، البض مً الى٠٢ ٖلى جاٍع إلاخسُل اإلاخمىط بحن الىا٢٘ الٟجي وإلاٗٞغ

ىع "وهى اؾم ؤَل٤ ٖلى الجؼء الٛغبي ش الخ٣ُ٣ي للمى٣ُت التي ٢هضها ال٩اجب، مى٣ُت صاٞع جضع بىا الى٢ىٝ ٖلى الخاٍع ش الخ٣ُ٣ي، ٍو  والخاٍع

 وبحن زُي َى٫   15.10مً صولت الؿىصان، الىا٢٘ بحن زُي ٖغى 
ً
ىع" 27.22قماال ، وهظه الدؿمُت "صاٞع

ً
ٗٝغ  ظىىبا

ُ
، بط لم ح

ً
خضًشت وؿبُا

جل٪ اإلاى٣ُت بهظا الاؾم بال في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ اإلاُالصي، الظي هى بضاًت جإؾِـ هظه اإلامل٨ت، ٣ٞض ؾب٣ها ٢ُام ممل٨خحن هما: ممل٨ت 

ً اإلاٗغوٞحن آلان "بالضاظى في ال٣غهحن الشاوي والشالض ٖكغ اإلاُالصًحن، وممل٨ت الخىجغ مً ال٣غن الغاب٘   ٖكغ بلى ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ"الخاظٍى

 .(2011)بسخ٤، 

وهظه اإلامل٨ت هي التي هؼ٫  بها ؤخمض اإلا٣ٗىع الظي ًيخمي بلى الهاللُحن ال٣اصمحن مً جىوـ وهؼ٫ ببالٍ مل٪ الخىجغ )قاو صوعقُض( 

 ٖلحهم، وبلُه ًغ  -وناهغه بالؼواط مً ابيخه )زحرة
ً
ظ٘ الًٟل بلحهم في جإؾِـ هظه اإلامل٨ت التي اؾخمغث ػهاء ؤعبٗت ٢غون، ٦حرا( وظٗلىه خا٦ما

٣ُت باالؾخٗماع ألاوعبي الخضًض" خه، ولم ًيخه ؤمغها بال ٖىضما ابخلُذ ال٣اعة ألاٍٞغ  مً طٍع
ً
)بسخ٤،  جىاوب ٖلى خ٨مها ؾبٗت ٖكغ ؾلُاها

2011). 

ىض مجئ الؿلُان ٖبضهللا صو  ص بىجي بً ب٨غ بً دمحم الًٟل وجؼامً طل٪ م٘ بٖالن اإلاهضًت للجهاص؛ ٞلبي هضاء اإلاهضًت وطهب بجِكه "ٖو

عبٗت وؤهله ؤبىاء الؿلُان ٧لهم خُض باٌٗىا ؤلامام اإلاهضي بك٩ُان، و٢ا٫ صوص بىجي ٢ىلخه اإلاكهىعة: ًا مهضي هللا لىهغة ٦خاب هللا ؤهضًخ٪ ؤ

م ؤز تي، ٞؿُٟي وخهاوي أل٢اجل بهما في ؾبُل هللا وصٞاٖا ًٖ صٖىج٪ وههغتها، وهٟسخي الؾدكهض في ؾبُل ؤقُاء: هٟسخي وؾُٟي وخهاوي ومٍغ

م هظه ل٪ ختى ال جى٣ُ٘ نلتي ب٪، ٞخبؿم اإلاهضي و٢ا٫ له: باع٥ هللا ُٞ٪ وهضًخ٪ م٣بىلت" . و٢ض جؼوظها ؤلامام (1998)اصم،  هللا وؤزتي مٍغ

 وسجل اإلاهضي وؤه
ً
بض هللا، ومجهم آلان ؤؾغة اإلاهضي اإلاٗغوٞت، و٢ض ؤبلي صوص بىجي بالًء خؿىا ه ٖلي ٖو جبذ له ؤبىاءه ؤلامام ٖبض الغخمً وؤزٍى

 للخلُٟت ٖبض هللا بلى ؤن اؾدكهض مٗه في مى٢ٗت ؤم صب٨ُغاث، وإلاا ٧
ً
ان بغظاله مىا٠٢ بُىلُت في خغب ألاخباف م٘ الؼا٧ي َمبل وناع مالػما

ت ظمٗذ بلحها ٧ل ؤبىاء و٢باثل الؿىصان" الىاؽ  ٍغ )اصم، ٖلى صًً ملى٦هم ٞةن الٟىع ٧ان هظا قإجهم في ههغة اإلاهضًت ٦شىعة ظهاصًت جدٍغ

ا بً الؿ(1998 لُان دمحم الًٟل . هظا ٧ان هًا٫ ؤهل الؿلُىت في ػمً اإلاهضًت وبٗض مٗغ٦ت ؤم صب٨ُغاث اهُل٤ الؿلُان ٖلى صًىاع بً ػ٦ٍغ

 لالؾخٗماع ؤلاهجلحزي ختى اؾدكهض ؾىت 
ً
ل م٣اوما م بمى٣ُت ػولي خى٫ ٢اعؾال قغ١ ظبل مغة، و٢ُل بٛغب 1916وؤٖاص ٖغف الؿلُىت ْو

 ؤي ختى اؾخ٣ال٫ الؿىصان في ؾىت 
ً
ىع لالؾخٗماع ؤلاهجلحزي إلاضي ؤعبٗحن ٖاما  م.1956ظبل مغة خى٫ مضًىت ػالىجي، بٗضه زًٗذ صاٞع

الخ٨م في صولت الٟىع هى الىٓام اإلال٩ي اإلاُل٤ بدُض ٌٗخبر الؿلُان ؤٖلى ؾلُت وله مجلـ زام مً اإلا٣غبحن وخاقِخه وهٓم 

 ما ٩ًىهىن مً ٖكحرة الؿلُان 
ً
البا ٗحن الؿلُان عئؾاء ؤلاصاعاث ؤلا٢لُمُت ٚو  لُدباخض مٗهم في قئىن الضولت وؾُاؾاتها َو

ً
ًجخم٘ صوعٍا

 ًضعى الىاثب لًمان والئهم لضًه ؤو مً ب
ً
 في الؿُُغة ٖلى الؿلُىت و٢ُاصتها وظٗلىا ٖلى ٧ل ٢ؿم خا٦ما

ً
ا ُاهخه الخانت ٩ٞان هٟىطهم ٢ٍى

والظي ًىىب ًٖ اإلال٪ ؤو الؿلُان في بصاعة صٞت خ٨م ؤلا٢لُم ؤو ال٣ؿم الظي ًلُه وظٗل م٘ ٧ل هاثب ٖضة قغاحي وجدذ الكغجاي ٖضة صمالج 

 
ً
، وهىال٪ اإلا٣ضوم وله  ؤو ٖمض وجدذ ٧ل ٖمضة او صملج ٖضصا

ً
 ؤو هاْغا

ً
مً الكُىر، و٦ظل٪ ٢ؿمىا ٢باثل الباصًت ٞسهو ل٩ل ٢بُلت ؤمحرا

لُه ؤن ًخاب٘ ؤمغ الىٓاع وألامغاء والكغاحي بضاثغجه ؤو ب٢لُمه، ألن اث ٖو ٟهل في ظمُ٘ اإلاىاٖػ ضام ٍو  ؾلُاث واؾٗت جهل بلى الخ٨م باإٖل

لى اإلا٣ضوم ؤن ًدًغ بلى ٖانمت الضولت "الٟاقغ" مغة ٧ل زالر ؾىىاث ل٩ي ٌكهض  الؿلُىت ٧اهذ ؤعبٗت ؤ٢الُم ٧ل ب٢لُم ٌٗٝغ باإلا٣ضومُت ٖو

 في 
ً
ُا ه ٖلى ب٢لُمه، و٧ان ال٣ًاء قٖغ  مىه لُهٞغ

ً
دؿلم ظؼءا اصي زغاط الشالر ؾىىاث ًٖ ب٢لُمه ٍو الاخخٟاالث بخجضًض الُبل الؿلُاوي ٍو

٣ىم بدىُٟظه ٖلماء الضًً، وو   في اإلاؿاثل اإلاضهُت والجىاثُت، و٧ان لؿلُىت الٟىع ججاعة مؼصهغة م٘ ٦غصٞان وؤم ألاخىا٫ الصخهُت ٍو
ً
يُٗا

٤ الدجاػ والُم ً صعمان وبدغ الٛؼا٫ ووصاي و٧اٞت اإلاىا٤َ املجاوعة لهم بل هىال٪ صعب ألاعبٗحن لحربِ الؿلُىت م٘ لُبُا ومهغ وهىال٪ ٍَغ

ىع ًغؾ ذ لحربُهم بالدج وصو٫ الخلُج، ٩ٞان ؾلُان صاٞع ٠ خا٦م م٨ت مً الٟاقغ ٖانمت الؿلُىت، و٢ض ٖٞغ ل ٦ؿىة ال٨ٗبت بلى الكٍغ
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٤، له ط٦ٌغ  .(1998)اصم، جل٪ ال٣ىاٞل التي جدمل ال٨ؿىة باملخمل  ٝغ ؤمجاصه ٖلى َى٫ الٍُغ ٤ جٞغ سه الٍٗغ ىع في جاٍع وه٨ظا ْل ب٢لُم صاٞع

 ٌَُب مجُض، في طل٪ اإلااضخي البُٗض.

)ببغاهُم، هاؽ  وهظه الغمىػ الؿُاؾُت مخىاٞغة ٖىض ببغاهُم  بسخا١ في مجمىٖت "هاؽ مً ٧اٞا"، هجض في "الٟجىة في خىف ٧لخىمت"

٣ا و٧اها ًمشالن ٢مت الهغم الؿلُىي ومٗهم بصاعاث(2006مً ٧اٞا،  ؤهلُت ؤزغي جمشل  ، ٞهىال٪ الكغجاي زم ًلُه الكُش ؤلاصاعي آصم مدحًر

ٟت لم ٌٛحرها الجاه والؿُاصة، وبهما َلبذ الا٢تران بظل٪ الٗالم الٗاٝع الى٢ىع   الخ٩ىمت والجاه الؿُاسخي، ول٨ً ٧لخىمت ٧اهذ ُٖٟٟت  قٍغ

٢ٗضوا في الخ٨ُم ٖبض اإلاىلى ٦ما هغي مً زال٫ الىو "ماث ظضي الىٗمان في الخغوباث ٞجاءث ٧لخىمت م٘ ٖبض ال٣اصع وهاؽ ٖمغ ُٞما بٗض 

ًخه ؾماها وؿىة في الخلت مجىىهت" ٣ا ٞٞغ  .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  الض٦ت ألظل الب٣غ َلبها للؼواط قُش آصم مدحًر

ٌ في ٖٝغ طل٪ املجخم٘، ول٨جها م٘ نض٣ًتها ؤم الًٟل ٌ طل٪ الجاه الٍٗغ ت( ؤهه ال ًم٨ً ؤن ًٞغ ٢ضمخا لهً  ٩ٞان عؤي وؿىة )ال٣ٍغ

ً ؤ٢ضاع الغظا٫ وؤن ظض  ٢الذ لهً م٘ ؾدىا بجهً لم ٌٗٞغ
ً
 في ال٣ُم التي ًيبغي ؤن حؿىص "ٞما ٧ان مً ؤم الًٟل بال ؤن قخمتهم ٖلىا

ً
ي صعؾا

في الىٗمان بٗكغة جمام مشل قُش آصم وختى الكغجاي شخهه، ولى ظمٗىا قغاحي الضًاع مً ؤ٢هاهم بلى ؤ٢هاهم إلاا وػهىا مىه ٢ضع ظلؿخه 

 .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  التراب"

ت ٖلى ناخبخه ول٨ً مً ٧اهذ لها ٖؼة وؤباًء ٞةجها ال جبالي بما ًإجحها في ؾبُل ط٥،  ذ ٢ض ج٩ىن له عصة ٞٗل ٢ٍى وهظا الغص الهٍغ

بض ال٣اصع وللمغة الشاهُت ٢ا٫ له هاالء ؤجهً نض٢ً ٣ِٞ،  "الكغجاي اؾخاء للٛاًت مً ؤ٢ىا٫ ألامهاث ٞإوضر م٣االتهً للغظا٫ مً ٞئت ٖمغ ٖو

، وابخلي مىه ؤوالص ٦باشخي ؤقض الك٣اء"
ً
 ٧امال

ً
 م٨ض ٖىضه ٖاما

ً
 ٖاعما

ً
ًب ًٚبا  .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  ٞشاع الكغجاي ٚو

ض ؤن ًخ٣ىي  بالخ٨م والؿلُت لخد٤ُ٣ ؤٚغايه الخانت ٞهى ال حهمه زضمت قٗبه ؤو جىمُت  وفي مشل هظه الخالت هجض ؤن الخا٦م ًٍغ

جزوي الخبض بحن بوؿان  ت ٖلى ألاهاهُت هى ٞخُذ مبحن ل٣ُىي الخحر ٍو بلضه بل ٧ل همه هٟؿه وقهىاجه، ٩ٞان اهخهاع الٗلم والخ٨مت واإلاٗٞغ

 "٧اٞا".

غظ٘ بلحها في خالت جإػم ألامغ ؤو ججاوػه ؾلُت ولِـ الخ٨م ٧له في ًض ؤلاصاعة ألاهلُت وبهما هىال٪ الخ٩ىم ًُ ت الىٓام ال٣اثم ٦جهت ٖلُا 

 في الٗغاء وصٞىىه ٣ًى٫: "٧إهىا وؿد٣ُٔ زلٗحن
ً
ٖلى  ؤلاصاعة ألاهلُت ٞهظا خمضان ٨ًٟغ في مؿإلت الخ٩ىمت لهم في ٢ًُت الغظل الظي وظضه مُخا

ا )حٗجي آلان( ًا ًدحى زالم با٦غ )حٗج ( بؿإلىوي )ؤي ٌؿإلىوي( في ال٩لمت ٢ضام الخ٩ىمت صٞىا قان قىى؟ )ؤي إلااطا صٞىاه هبرجه اإلاخٛحرة جٍى
ً
ي ٚضا

 .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  ( ه٣ضع وٗٝغ ٦ً هللا ؤعاص الى٣ىلى لحهم" )ٌٗجي ؤٖلم ما ؤ٢ىله لهم(

اء ال طهب لهم ألن ؾلُت ال٣اهىن ال حٗٝغ املجامالث؛ ٞالبض ج٩ىن ؤ٢ى  اله مىز٣ت وناص٢ت ال جخٛحر ختى جخم بصاهتهم وهم في ألانل ؤبٍغ

 بمؿإلت ال٣اهىن له ٞٓل ٨ًٟغ في ألامغ َُلت اإلاكىاع بٗض خاصزت الضًٞ 
ً
ٚحر ؤجهم ؤخؿىىا ٖلى طل٪ اإلاُذ بضًٞ ظشخه، و٧ان خمضان مكٛىال

 ف
ً
لُه ؾ٣ُؿم ال٨خاب ٖىض املخ٨مت "ًهمذ زالي ًدجى بغؤؾه ٖلى ٖٝغ خماعه ًضعي بما ؾ٨ُخبه ٚضا مًاه ٖو ي صٞاجغ املجلـ والبىلِـ ٍو

ٞةجهم ٢ض ؤنبدىا متهمحن ًضاٞٗىن ًٖ ؤهٟؿهم بدل٠ الُمحن، ألن ال٣اٖضة  الٗضلُت  (2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  ؤمام هاؽ البلض"

هم مً ؾاا٫ ًىم ال٣ُامت ما ٞٗلىا طل٪.اإلاٗلىمت ج٣ى٫: البِىت ٖلى مً اصعي والُمحن ٖل  ى مً ؤه٨غ، ولىال زٞى

ىص هىال٪ لئلٞاصة بهض١  ً خاظخه ألا٦ثر ًىم الٞى ما ًترظاه ٖو "٧إهه ل٣ُى٫ لهم ًٖ ؾهىلت هظا ؤمام جهاع اإلاٗغى الٗهِب ٖو

 .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  ؤلاهابت"

غاٝ والهلر ألاهلي، مشلما هجض  وؤهل "٧اٞا" ٦ٛحرهم ٤ املجالـ التي جىا٢ل قاوجهم ؤو ألٖا مً ؾ٩ان ال٣غي ًداولىن خل مك٨التهم ًٖ ٍَغ

في ٢هت "مداعبت اإلااطن العجىػ" وهي ج٨ك٠ ًٖ مًمىجها مً زال٫ الٗىىان إلاا ازخهمىا م٘ العجىػ لجإوا بلى الجلؿت ألاهلُت "الجىصًت" 

بت في لٌٟ الجزإ وعٞ٘ الخهام الظي  َغؤ بُجهم، ٩ٞان َلب خًىع الغظا٫ ال٨باع إلاضاعؾت ألامغ: "و٦ما هسكاه ٣ٞض ػاص جلٟخه بخل٪ الٚغ

 اؾدبُان ٚغابت ألامغ و٦كٟه ختى ؤجه٪ ٞخلٟٔ به:

 الُىم خاعبخى؟ ظام٨ٗم إلاً ؾضًخى ٧لى ٧لى؟ )ؤي خضر زالٝ بِى٨م ختى بٚل٣خم مسجض٦م(  -

 )ًضوم الهمذ(:

اجى الهىا٥ صا٥؟ ) - ب ٣ٞلذ له بإو٫ ما زُغ ٖلى بالي: ٍو  بمٗجى: مً الظي هىال٪( لم ٌؿٟغ نمخىا ًٖ شخيء ختى وظضجه ًبخلٗه الٍغ

 اإلااطن. -

 ومالى ٣ًٗض وخُضو؟ ) ما الظي ظٗله ًجلـ وخُضا( -

 عجباهى... )مؼاظه ٣ِٞ( -

خٟاء ٞغؤًذ الخ٤ ؤيمً وؤؾلم وؤ٢غب ٖلى مالى ٌؿضي ظام٘ في ع٢بخى وخُضو؟، لم ؤظبه إلاضة زم ٨ٞغث ٖما ؾُضٞٗىا بلُه هظا ال -

 ٧ل م٣اًِـ زم ما طهبىا هدً؟ ٢لذ له:
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بض الخىاب  - م وخؿان ٖو بض ال٨ٍغ ؤؾم٘ ًا ولُض ٦ً مكِذ ٢ى٫ ألبهاج٪ بضعي ًجىها ٢ى٫ لحهم الكُش وخمضان وؤٖمام٪ ؾُل ٖو

 للم٩اقٟت التي ظغث في ٢ًُت اإلااطن اهتهذ  (2006اهُم، هاؽ مً ٧اٞا، )ببغ  ٣ًىلىا لحهم يغوعي ًجىها بضعي... ما جيسخي!!
ً
٩ٞان الخىاع مضزال

اإلاضاوالث بخىػَ٘ ع٢إ الضٖىة لجلؿت مىؾٗت ٌكهضها ؤصخاب الغؤي الظًً ٌٗخمض ٖلى ٢غاعاتهم، ول٨ً هٟـ اإلااطن العجىػ ظاء ؤظلها ٞلم 

ض.ًخإزغ، وجىفى العجىػ ٢بل مىاُٖض الجلؿت "الجىصًت"   اإلاًغوبت للمٖى

ت"  مت مشلما ٧ان لٓهىعها  (2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا، وفي ٢هت "حؿٗحرة ٢اعوعة بالالٍو ٧ان لُٛاب الخ٩ىمت صوع في اهدكاع الجٍغ

 ما ٧ان ُٚاب الخ٩ىمت هى الٗامل الغثِـ في ْاهغة ظ
ً
مت بٗض خضوثها، و٦شحرا حرها مً ؤزغ في ا٦دكاٝ الجٍغ غاثم الخغب والؿلب والجهب ٚو

 الجغاثم البكٗت التي جىته٪ يض ؤلاوؿاهُت.

 عاهشة حشائم الحشب والنهب والعلب: 

 لىا٢٘ ؤلاوؿان في م٩ان وػمان مدضصًً، وطل٪ ٌٗجى ؤن الهغإ في ؤي مجخم٘ ٌٗؼي 
ً
بن ببغاهُم بسخا١ ًداو٫ ؤن ٣ًضم جهىعا

داو٫ ال٩اجب ؤن ًهل بلى م٣هض مٗحن مً زال٫ ٖغيه للهغاٖاث الٗىُٟت ؤو الهاصثت للٓغوٝ الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خها صًت ...الخ ٍو

ٍت التي جضوع في املجخم٘ ال٣غوي ختى جبرػ ٦ُاهه اإلاخمحز بىيىح وجشحر ٢ًاًاه ومكا٧له ؤمام ؤلاوؿان اإلاخدًغ لُدـ بما ٣ًاؾُه بوؿان ال٣غ 

في الخ٣ضم الاظخماعي والخُىع الخًاعي وحٛغ١ في الجهل والكٗىطة والخغاٞت وج٣ضٌـ اإلااضخي  مً اإلاكا٧ل التي جدض مً ٢ضعاجه ومً مؿاهمخه

 .(1976)الضعصًغي،  ب٩ل ما ًدمل مً جىا٢ًاث

م ٧اٞا ؤ٦برها الجهل، وبطا ٧اهذ الخُاة صازل ال٣هت هي خُاة مهٛغة إلاا ًجغي زاعظها في الىا٢٘، ٞهىال٪ مكا٧ل ظمت ٌٗاوي مجها ب٢لُ

٩ٞاهذ هىال٪ ظغاثم َغؤث ٖلى املجخم٘ هدُجت جٟصخي الجهل، بل بهه لم ٨ًً يض الٗلم وخضه وبهما يض الخلم، ٩ٞإن ؤهل "٧اٞا " ٌِٗكىن في 

اص بلى بلضه لُى٣ظ خُاث ؤه ، ٖو
ً
 صعؽ بالخٗلُم الىٓامي ختى ؤنبذ َبِبا

ً
له مً اإلاغى ٖهض الجاهلُت وبال ٠ُ٨ٞ ًم٨ً ؤن هخهىع ؤن شخها

ت  ألهه جؼوط ابىت ٖمه الخؿىاء ٖكىقت بيذ ٢لبي البالالٍو
ً
 بْعبا

ً
جؼثىهه بْعبا   .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  والك٣اء ٣ُٞخلىهه ٍو

هبر ٖلى ؤطاهم ول٨جهم ٚضعوا به، ٞخأمغوا ٖلُه، ً جخم٘ خمىصة ولض بؿىؽ وعظا٫ وال ًمىٗه مجهم ٖلمه ؤو خلمه، ٩ٞان ًجالؿهم ٍو

ىٟظوهه ٖلى قمؿحن وهى في ٟٚلٍت مً ؤمغه:   ٍو
ً
 ٢ظعا

ً
ان الشالزت ُٞضبغون مسُُا  ال٣ٖغ

 ًسصخى ٖلحها مً اللهىم ٞإنبذ ًبِذ هىال٪ 
ً
ضا ه ظىالاث ؾمؿم لم ٌؿلمها للخجاع ٚو "وعاء ظبل اإلاىانحرة ٧ان لكمؿحن في مؼاٖع

"لخغاؾتها ًسبروي ظلُل بإن ٖكىقت ؤزظث ب
ً
)ببغاهُم، هاؽ مً  لُه ؤلاُٞاع ًىم ألاخض مً ألاؾبٕى الخاجم إلاهلتهم في الض٦ت ٞلم ججض له ؤزغا

 .(٧2006اٞا، 

 والخلت ٧لها حٗلم زالٞاجه م٘ خمىصة، ٦ما ؤن 
ً
وهىا مالخٓت جض٫ ٖلى ؤن ٖكىقت لم جسلو لؼوظها في اإلاىصة ٠ُ٨ٞ ال ججض له ؤزغا

 زم ٖاال٣غ 
ً
لٗا بلى ظبل اإلاىانغة يخى ٦بحرا ٟي ل٨جها ٖاصث ٞإزبرث ؤباها، "ع٦ب ٢لبي وها٧ىع ظىاصحهما َو

ُ
 ص..."وي ال ًم٨ً ؤن ًٟىجه ؤزٌغ مهما ز

 لم ٨ًك٠ ب(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا، 
ً
 بظغامُا

ً
 جض٫ ٖلى ؤن هىا٥ مسُُا

ً
بضو ؤجهما وظضا آزاعا الجهاث  -ٗض، ٣ٞاما بدبلُٜ الخ٩ىمت. ٍو

ت الٛباع، ختى ؤ٣ٖبذ الجبل  -ألامىُت ٗت لظل٪ الباٙل "ٞدؿام٘ الىاؽ بؿُاعة ألامباشخي جُىي الى٣ٗت الؿىصاء بٖهاٍع و٧اهذ الاؾخجابت ؾَغ

 وفي ؤو٫ ا
ً
لهباح ٧اهىا مكغ٢حن وعاء ؤم و٢ام الٟٕؼ وع٦ب لها مً الض٦ت ٧ل مً وظض صابت ؤو هسىة، الٟٕؼ قب ال٣حزان ٞٗبر ٧لُمىضو ٖهغا

  .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  قى٣ت..."

٩ٞاهذ مالمذ البِئت ال٣غوٍت واضخت مً زال٫ هظه الىٟغة الجماُٖت في لخٓت الكضة والجض، ٦ظل٪ مخابٗت ألازغ بض٢ت ومالخ٣ت 

 بحن ٖامت الىاؽ
ً
ت: "هاعون ولض زاَغ ٧ان مٗهم وزٟغاء الٗمض ألاعبٗت وعهِ مً  الجىاة ب٣ىة، و٧ان الٟٕؼ مسخلُا وزٟغ الٗمض وعظا٫ الكَغ

٣هم، ٞخىاصي الٗغبان ًخجاعون ختى ؾضوا مضازل بِذ  ب قاهضوهم مً مغجٟ٘ ال٣ىػ مخضلحن بلى ٍٞغ اٍع ٧ل حي ًسبروي ؤخمض ًُٞل ؤن ألٖا

ً ؤهد حن! ٌعجب٪ في هظه ال٩لُماث هاعون ولض زاَغ، قُسهم، بىاص٢هم بإًضحهم ًا ظماٖت ؤمان ؤمان ماها ٚاًٍغ ً، ؤهدً ٞاٖػ ً ماها ٚاًٍغ

. ًمضخه لي ؤخمض ًُٞل ٩ًلمهم قُش الٗغب: البال ًؼو٫، الخاثً باًً هللا ال ظاب الكِىت! وبن ظاب الكِىت ًجب ال٣ٗل! ؤهؼلىا... ؤهؼلىا..

ُضة الضاٞئت غاب الخاعؾحن  ؤهؼلهم و٢ضمىا لهم لبن الىى١ الباعص وماء الؿٗىن والٚغ  خُض ًخضٕع ألٖا
ً
زم ؤٞىىهم بلى باب الخُمت اإلاًغوبت ظاهبا

ىلى٫ مشل الخِـ   ومؿخىع الخٟحر ؤنبذ ٌٗىي ٍو
ً
بالبىاص١ الظي ال ٩ًىن مً الغظا٫ الشىابذ ال ًهلر له ؤن ًخ٣ضم مً جل٪ الخُمت قبرا

  .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  الخصخي ٣ًى٫: هللا هللا لى ل٣ُىا٦م في الخالء ًا ؤوالص الىام هام"

 ٤  ؾُد٨مىن نىث الجهل خُجها ل٨ً ٧اهذ صازل الٍٟغ
ً
زم ؤهه لى ٧ان اللخا١ بإولئ٪ املجغمحن في الخالء ل٩اهذ مجؼعة ألجهم ظمُٗا

ان الشالزت وؤقالء  قمؿحن ل٣ائهم ٞؿب٤ ال٣اهىن ٖلى ؾُاصة ألاهىاء والاهخ٣ام: "ألامباشخي لم ًغى للٟٕؼ ؤن ٌؿحر م ٗه وفي خىػجه ال٣ٖغ

٤ الٗغب ٧اٞا مي واخض ختى ٣ًُ٘ ألامباشخي هه٠  اإلاىػٖت في املخالًاث زم هاعون ولض زاَغ ًدل٠ بالُال١ مً وؿاثه الشالر ال ًُل٘ مً ٍٞغ

٤ بلى الض٦ت ًا ؤمباشخي ٣ًى٫ هاعون الىاؽ صًل ٦ً ؾب٣ى٥ في الض٦ت خمىصة ولض بؿىؽ ما بخل  )ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  مىه ًٖم"الٍُغ

2006).  
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 مً بعا٢ت 
ً
ضا ٩ٞان هاعون ولض زاَغ هى الغظل الغقُض الظي حهضت الخىاَغ لُُٗض ألامىع بلى ههابها بغؤًه الؿضًض ٞهى ًسصخي مٍؼ

ت ٩ٞاهذ الخ٨مت ؤن ًجغي ال٣اهىن مجغاه، مؿا ٣ت ٞىيٍى ان الشالزت مً الضماء ؤو ال٣هام بٍُغ ء الشالزاء ؤزغظىا خمىصة ولض بؿىؽ وال٣ٖغ

بِذ ألاباشخي جدذ الخغاؾت اإلاكضصة، م٣ُضي ألاًضي وألاعظل ٞإع٦بىهم الؿُاعة واملخالًاث و٢ض ٦ممىا عواثدها في ظىالاث زِل مخالبؿت في 

  .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  الخل٠"

٦مت الٗاصلت الىاظؼة بةٖضام ؤولئ٪ املجغمحن ظؼاًء بما ٌؿخد٣ىن ٩ٞاهذ جل٪ ؤمت زلذ لهم مؿاوئهم وبظغامهم الظي وظغث املخا

 ح٣ٗلىا هظه ألاًام وما ٖاصوا ًهض٢ىن بما ٧اهىا 
ً
اث الٟغح ال٣اصم م٘ الجُل الجضًض "ؤولئ٪ الٛلمان خخما خٗل٤ ال٩اجب ببكٍغ ٖلُه ٌٗملىن، ٍو

  .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  ٖان الشالزت بلى الضاع آلازغة"ًىم ٚاصعهم خمىصة وال٣غ 

مت ٢خل ناخب  حر طل٪، وظٍغ مت الى٨غاء البكٗت ٢ض جغج٨ب في ؤي مجخم٘ جٟصخي ُٞه الجهل ؤو الُم٘ ؤو الٟؿاص ٚو وهظه الجٍغ

ىم ٢بل ٖضة ؾىىاث لِؿذ ببُٗضة، ٣ٞض ٢خل طل٪ الكاب وُوٕػ في ٢ماماث مخٟغ٢ت بكىإع في ؤخُاء  مدالث املجىهغاث بٗماعة الظهب بالخَغ

ض ٖلى ال٣ٗضًً مً الؼمان ٣ٞض  مسخلٟت باإلاضًىت، وجم ال٣بٌ ٖلى املجغمحن وبصاهتهم و٢طخي ٖلحهم بال٣هام. والٟغ١ بحن الخاصزخحن ما ًٍؼ

 م.٦1988خبذ ال٣هت في 

 في الىو ؤلابضاعي الظي ٌٗالج ٢ًاًا املجخم٘ اإلالخت ٦ما عؤًىا.و٢ض جخ٨غع الخىاصر بحن الىا٢٘ والىا٢٘ اإلاخهىع 

سخم الغاوي ب٣ىله:" جخململ امغؤحي ٖلى اللُل الظي ٌؿغي بىا في ؤ٢انُو العجُباث جخمجي لى ج٣٘ بى٢ذ حٛمٌ ُٞه ظٟىحها لهىاءة  ٍو

وث الىاؽ الُىم ووٖذ ختى ؤهل٨م ناعوا ؤهل ٖلم ٟٚىة جىبض مىه في صوعاث البا٦غ بإقاُٚل اإلاٗاٌل وهمىمها ج٣ى٫ لي: الخمض هلل احؿا

ل الىاؽ، وؾابىا الجهل، ؤعاها ٖلى خ٤ وؤ٢ى٫ ل٨ً الغظا٫ ال ًؼالىن ٌٛىون البىاث ما لم ً غصٖىا، وصًً... جغا اجسلىا ًٖ اإلاباَىت وجغ٧ىا حٍٗؼ

غهبىا" ًُ ٣خل الغظا٫ ألظلهً الغظا٫ ما لم   .(2006هاؽ مً ٧اٞا، )ببغاهُم،  ٍو

 ًخمشل في 
ً
٧اهذ هظه هي الجهاًت التي زخم بها ال٩اجب هظه ال٣هت، ًٓهغ ٞحها الىضاء الضازلي ؤو هضاء الًمحر الباًَ، ٞجغص مىه شخها

ل الىاؽ" م ت "حٍٗؼ ضه، مجخم٘ زالي مً الٗىهٍغ خدلي بالٗض٫ خضًض ػوظخه لخى٤ُ بما ٧ان ًدلم به ال٩اجب مً نىعة مشلي للمجخم٘ الظي ًٍغ

تر٥ الىٟا١ الاظخماعي "اإلاباَىت" والجهل.  وؤلاخؿان واإلاؿاواة بحن ؾ٩ان "٧اٞا" "احؿاوث الىاؽ" ٍو

ول٨ً الىا٢٘ ال ًٟاع٢ه ِٞؿخضع٥ بإن الغظا٫ ٞحهم الٛاوون "الظًً ٌٛىون البىاث" ُٞجب بؿِ هُبت ألامً وؾلُت ال٣اهىن وخ٨م 

 ٦ما ٢ا٫ ال٣اثل: "بن ؤي٨ٟٗم ٖىضي ال٣ىي ختى الضولت ال خ٨م الٛابت، ألن الخ٨مت اؾخٗم
ُ
ا٫ ال٣ىة والغصٕ والغهبت متى ما صٖذ بلحها خاظت

 ؤزظ الخ٤ مىه" ولىال طل٪ ل٩ان ال٣ىي ْالم وال٠ًُٗ مٓلىم، ٣ٞض ٖالج الىو مك٩لت الجهل واإلاى٨غ والبغي بإؾلىب ٞجي بضٌ٘.

ببغاهُم بسخا١، ٞٓل ٨ًك٠ ًٖ مضي الٟىضخى التي ونل بلحها خا٫ طل٪ وجبضو مؿإلت ألامً مً ؤ٦ثر ال٣ًاًا التي ؤزاعتها ٦خاباث 

٣كذ في طا٦غجه مىظ ٖه
ُ
 بٗىالم جل٪ ال٣غي التي ه

ً
ىص ؤلا٢لُم، الظي ٨ًخب ٖىه، بضؤ بم٣اعهت ؤخىا٫ جإمحن اإلاضن بسالٝ ال٣غي، ٦ما ْل مىلٗا

 بها ٣ًى٫: "و٢ض حؿم٘ ًا ٖشمان هُاٍ الخُِ ٖىض٦م وه
ً
ل مؿ٩ىها اث املخ٨ماث، وجل٪ الهبا، ْو ى ٣ً٘ في خىق٨م وؤهخم آمىىن في الٛٞغ

ها هدً ؤهل الخالء"   .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا، و٢اًاث ال وٗٞغ

٠ خُض ال ًسصخي ؤهل اإلاضًىت ؾىي لهىم  ٗت بحن ؤزُاع ؤهل اإلاضًىت، وؤزُاع ؤهل الخالء في الٍغ ٞجري ؤهه ؤظغي م٣اعهت ؾَغ

لىطون بالٟغاع وال ًم٨  ما ًخم ال٣بٌ ٖلى مغج٨بحها بسالٝ ؤولئ٪ الظًً ًجهبىن الىاؽ في وضر الجهاع ب٣ىة الؿالح ٍو
ً
ً اللخا١ اللُل، التي ٚالبا

ضهم ؤن ًل٣ى  ت جٟخ٣غ بلى الؿالم الظي ٣ًاوم هاالء ألاقاوؽ ٠ُ٨ٞ جٍغ ا بهم؛ ألن ٖخاصهم الخغبي ًٟى١ ما لضي الخ٩ىمت ؤلا٢لُمُت "الكَغ

، ٣ٞض اؾخٛل هاالء املجغمىن (2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،   بإًضحهم بلى التهل٨ت... لِـ في عؤؽ الجامىؽ ٧له الُىم ؾالح ٣ًاوم ما لهاالء..."

ٗلىا ألاٞاُٖل، "وٗم خامض ولض خمضون مًغوب بصخيء ال ٌٗلمه بال الٗلُم نٟدخه ت ٞو الِؿغي مب٣ىعة ًغشر صمه مً  هظه ال٣ىة اإلاَٟغ

٦ؿىع الًلٕى ٦هباباث الىسالت باع٥ الله٠ حهما ٖمغ ولض مؿخىع ودمحم ولض هاصر لم ًجهب ٣ٖلهما ٕٞؼ الغنام اإلاجهمغ مً الجهخحن ٖلى 

)ببغاهُم،  ؤزلصخي..."اللىعي ٞدمال ابً ٖمهما واهضٞٗا به وؾِ ألاشجاع ؤما ب٣ُت الغ٧اب والؿاث٤ واإلاؿاٖضًً ٣ٞض مغ٢ىا مً يغب، ًا ع٢بت 

 .(2006هاؽ مً ٧اٞا، 

و٦ك٠ ال٩اجب ًٖ حجم ألايغاع البالٛت ظغاء مٗاع٥ الجهب اإلاؿلر اإلاخ٨غعة ٖلى اإلاى٣ُت التي ٢ًذ ٖلى زحراتها؛ ٩ٞاهذ هىال٪ 

ُت الؿاعبت ما بحن الجلض  ٟه ؤو٫ ؾُاعة طاهبت بلى اإلاضًىت ؾىجٗل ؤناباث بالٛت "هظا الضم ٣ًى٫ الخ٨ُم ًغشر مً ألاٖو ًاٍع ولخم الهضع ٚو

"
ً
دا  مٍغ

ً
، ولِـ هىال٪ مالط آمً ٚحر اإلاضًىت ٞال خماًت وال ٖالط وال اؾخ٣غاع، في جل٪ (2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  له ٞحها م٘ مغا٣ٞت ويٗا

ت لئلوؿان هي وٌٗم جمجن بها اإلاضًىت ٖلى ؤهل الضًاع اإلالتهبت. و٦ما ٢ُل حٗٝغ ألاقُاء  بإيضاصها، ٞىٗمت ألامً والصخت و٧اٞت الخضماث الًغوٍع

 ال٣غي.

٧ل نبذ  -٣ًهض الجهابحن -وبٌٗ ؤخضار الجهب ال جمهل اإلاهابحن ٞغنٍت لى٣لهم للٗالط وبهما ٣ًًىن هدبهم في الخا٫ "ؤزباعهم مٗىا

كُت ٣ًىلىن بجهم في بدغ الغػ٣ٍاث، او  ً مً الٗؼ٫ وفي الىزاًم ؤو واصي هىع يغبىا لىاعي الىجضة اإلااظغة ٖو كٍغ ٦ُٟا٢ىجي ٢خلىا بًٗت ٖو
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ؿاب٣هم ألاقاوؽ ؤوالص ألاقاوؽ بال٨الف  ٣ٞخلىا زمؿت ؤو ؾخت بحن ؾاث٤ ومؿاٖض ٖلحهم عخمت هللا، ٌؿاب٣ىن الجٕى بالضزً والظعة، َو

 .(2006، هاؽ مً ٧اٞا، )ببغاهُم وال٣غهُض..."

ت عنضث )  للجهب اإلاؿلر في الؿىصان في 6958وخؿب الضعاؾاث في املجا٫ الؿُاسخي وؤلاؾتراجُجي ؤزبدذ ؤن سجالث الكَغ
ً
( بالٚا

ىع مجها )2000بلى  1978الٟترة )مً  ، ؤي بيؿبت 5325م( ٧ان ههِب ب٢لُم صاٞع
ً
ا   (2015)مامً،  % مً ظملت البالٚاث التي سجلذ"77( باٚل

 ٦ب٣ُت الجغاثم.
ً
 وبظل٪ اؾخد٣ذ ؤن حٗٝغ بإجها ْاهغة ولِؿذ خاصزت ظاءث ٖغيا

ض م ضتها بمٍؼ ت، بال ؤن اإلاضًىت ٞع حرها مً الجغاثم التي جٟكذ في ال٣ٍغ ً وم٘ هظه الجغاثم ال٨بحرة اإلاخمشلت في الؿلب والجهب وال٣خل، ٚو

هٕى مٛاًغ مشل ْهىع اليكالحن والبٛاء والاخخُا٫... الخ، وإلاا حؿاء٫ الغاوي ًٖ الغظل الظي عآه "ؤًً عؤًخه ًا ألمحن، ألاوبئت، ٞٓهغث ظغاثم مً 

ٗل الؿاا٫ ، ول(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  هظا ال ًصر وٗم عؤًخه في هظه الض٦ت ٢بل ما ال ٣ًل ًٖ الٗكغ ؾىىاث ػاصث ؤو ه٣هذ ٢لُال"

ت الض (، ٢ام بيكل ؤخض الٗمض في مىاؾبٍت ما في ٢ٍغ
ً
 )ؤي لها

ً
٦ت، ًجٗلىا جهخم بالصخو اإلاؿاو٫ ٖىه واإلاٟاظإة بن " الغظل لم ٨ًً بال وكاال

ت"  في ال٣ٍغ
ً
 مؿخدضزا

ً
مت هٟؿها ؤمغا مت مً ؤ (2012)بكغي،  و٧اهذ الجٍغ ؿدى٨غ الغاوي الجٍغ نلها في باصت ألامغ، ألهه ما ٧ان ًخى٢٘ ْهىع . َو

ت الىاصٖت، ًدلم ؾ٩اجها بمجخم٘ مشالي زالي مً الجغاثم: "لِـ لضًىا في البلض وكالحن ٠ُ٦ ٌٗجى وكالحن مً الًىا حي!" اليكالحن في جل٪ ال٣ٍغ

 بمؿاوت اإلاضًىت. زم صزل الؿاث٣
ً
 مدمال

ً
ت ؤجاها واٞضا ىن م٘ اللىاعي واإلاؿاٖضون الظًً ٌٗملىن مٗهم وبالٟٗل ٧ان اليكا٫ مً زاعط ال٣ٍغ

ت وزال لؿاث٣ه الجى، ختى ٨ٞغ في ٢ًاء قهىاجه وملظاجه"  ًدملىن ٖضوي ؤزغي مً اإلاضًىت، وهي مماعؾت الضٖاعة وما ؤن صزل اللىعي ال٣ٍغ

ضها جغ٦ذ بًاٖتها م٘ ب ىاث ج٨غوع ٖىض الٗهغ ألاّو٫، وجىظهذ ٞىظض جل٪ البيذ و٧اهذ ُٖجها َاًغة في ٞخُان مى٠٢ اللىاعي، طل٪ الؿاث٤ ٖو

٤ ُظ٣ى ُظ٣ى، واهخٓغث اللىعي في ْل   بلى ٍَغ
ً
غ مً بٌٗ اإلاؿاٖضًت، ٖبرث جىضلتي قغ٢ا خؿب ٢ىلها بلى اإلاؿدكٟي ل٨جها في ما ٖلم الخ٩اٍع

ُ٘ صون ظبا٫ الؿمُاث، مً هىال٪ الخ٣ُها طل٪ الؿاث٤ ٢بل اإلاٛحرب، ويٗها   هجُلُجت جدخب٪ بٓل ال٣ىػ الٞغ
ً
في اإلا٣ٗض بلى ظىاعه، مىدضعا

"ً  .(2013)ببغاهُم، خ٩اًاث مً الخالالث،  بها بلى ؤم صعمان ٣ًىلىن اجسظها مدُٓخه ألاظض، لكهٍغ ؤو لكهٍغ

لى الؿاث ٤: "الظي ؾمٗىاه هى ؤن ظغاثض و٧اهذ جهاًتها ؤن باٖها طل٪ الؿاث٤ بلى بُىث الضٖاعة وإلاا جدب٘ ؤهلها ؤزباعهما، ٢ًىا ٖلحها ٖو

 ٖما خهل لها"
ً
ت لم ججض مؿاوال ىم، والكَغ ىم ْلذ جخدضر ًٖ بيذ مسىى٢ت في بِذ الخضم بخي الؿ٨ت خضًض في الخَغ )ببغاهُم،  الخَغ

الؿاث٤ الظي الر في ٖغيه وعماه في بئر حجغ ٢ضو،  عؤًخه ٖام الاؾخ٣ال٫ خؼم -والض الٟخاة -. "وهظا هى نابغ ولض ؤًىب(2006هاؽ مً ٧اٞا، 

 .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  زم صٞ٘ مً ٖمغه ؤعب٘ ٖكغة ؾىت في سجً زحر زى٣ا!"

 ىؽو٢ض ٦ك٠ ال٩اجب ًٖ بٌٗ ظغاثم الاخخُا٫ والٛل والضظل والكٗىطة مشلما هغي في ٢هت مدىت خمُضة بذ خمىصة ولض بؿ

خُض ٧ان ٞسغي ولض زًغ الٗهغهجي الظي جؼوط مً خمُضة بذ خمىصة، في ؤزىاء ٖمله بؿى١ الض٦ت   .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا، 

إلالٗىن بٗضما احكاظغ م٘ مٗغافي ٞاعف في َٝغ الؿى١ هىا٥ الجماٖت الٛغاب ب٣ىلى ؾمٗىا ٞسغي قخمى بإمى وؤبىهى قدُمت ٦ٗبت الغاظل ا

غى ٩ًىؽ ٞحهى،  سغي ٢اَ٘ بالص هللا َى٫ ٖو ٞسغي عاح مىى قا٫ ؤم ٚمىصة جغاب مً صعبى وفي اإلاٛحرب صً٪ اإلالٗىن جاوي ما قاٞى ػو٫ جب ٞو

ا٢ب ٖلُه وما ب٣ضع ًغظ٘ بال هى! ألهى قالى لحهى وعاح بحهى "ٌٗجى الغظىلت ؤو الٟدىلت"... خُىما حٗبر الكإع اهدٝغ وعاء شجغة ؤو ع٦ً وع 

٣ت اإلاضاعي اإلاخشٗلب" -ًًغب –٢لب٪ ٧اإلاغطبت   .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  ؤال ٩ًىن ٢ض ٚٝغ مً صعب٪ ؤم ٚمىصة جغاب هظه ٍَغ

حرها مً اإلاضن ٢بل ؾ ىم ٚو ٣ت مً َغ١ الاخخُا٫ ٖلى الىاؽ وؤ٧ل ؤمىالهم بٛحر خ٤ و٢ض ْهغث في الخَغ ىىاث ٢لُالث بإن ؤجها ٍَغ

 م٣ابل بٖاصتها، و مىا٢كت ال٣ًُت بهظه الهىعة الٟىُت 
ً
سضٕ الطخُت بإهه سخب مىه الغظىلت "الٟدىلت" زم ًإزظ ماال ًإحي شخو مدخا٫ ٍو

٘ الىعي ختى ال ٣ً٘ في املخظوع ؤخض، ٞهي ٦بؿىلت جش٣ُُٟت حؿخسضم ٖىض اللؼوم، وألن ببغاهُم بسخا١ مبضٕ ًغي بُٗىه  البانغة، حؿهم في ٞع

 مً ؤلاهظاع اإلاب٨غ و٦ك٠ الكغ ٌؿاٖض ٖلى اج٣اءه ٞضعهم و٢اًت ز
ً
ا دلم باإلاضًىت الٟايلت، ٩ٞاهذ مىا٢كخه ل٣ًاًا الٟؿاص وؤلاظغام هٖى حر ٍو

 مً ٢ىُاع ٖالط.

ت بإخضاثهم الُىمُت في مجخمٗهم ال٤ًُ وؤخاصًثهم اإلا٨غعة الغ  جِبت ًٖ وه٨ظا ْل ببغاهُم بسخا١" ًهىع اهخماماث ؤهل ال٣ٍغ

ت صاث  صون ملل ؤو ؾإم، وهظا ما ٨ٌٗـ ؤن ال٣ٍغ
ً
 ألاخضار التي تهؼ املجخم٘ زم جب٣ي في طا٦غتهم بلى مؿاٞاث بُٗضة مً الؼمً جخ٨غع ًىمُا

ً
ما

ضهم ألجها جسصخي صزى٫ اإلاؼ  (1976)الضعصًغي،  مكٛىلت بإمغ هٟؿها ال ج٨ٟغ في ؤبٗض مً خضوصها ال٣ًُت" ٍض مً ؤلاق٩االث التي جٟخجهم ٞتًز

 ٖلى همىمهم، وحكٛلهم ٞى١ قٛلهم.
ً
 هما

و٢ض ٢هض بةزاعجه إلاشل هظه ال٣ًاًا الؿُاؾُت جىبُه اإلاؿئىلحن ًٖ ألامغ صون ؤن ًسصخي اإلاالخ٣ت مجها، زانت جل٪ الخ٩ىماث التي 

 جض٫ بىيىح ٖلى مٗاعيدىا لها، ل٨جها ٦خب ٢ههه هظه ؤو بًٗها، في ٖهضها، ٞهى ًهغح بظل٪: "٦ىا وٗاعى ماًى وه٨
ً
بطا  -خب ههىنا

 لم حكٛل هٟؿها بمٗا٦ؿدىا ؤو ٌٚ الُٝغ ًٖ مجهىصاجىا الش٣اُٞت ؤو مداولت مىٗىا مً الىنى٫ بلى اإلاخل٣ي" -اؾخصىِىا خبـ بٌٗ اإلابضٖحن

 (2011)بسخ٤، 
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دت إلاا ٧ان ٣ًىم به هٓام ماًى )وهى (2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  وفي ٢هت "الغظل في ؾى١ ؤم صٞؿى" . هجض هظه اإلاٗاعيت الهٍغ

ه في اهخٟايت 1969ماًى  25الىٓام الٗؿ٨غي الظي خ٨م الؿىصان في الٟترة مً  ل 6م وختي ؾ٣َى (، ولل٩اجب عؤي يض طل٪ الىٓام 1985ببٍغ

٤ ما ًملُه ٖ ها هٓام ماًى، خُض ٧ان ٨ًخب ٞو  مٗه الىا٢٘ الؿىصاوي مً زال٫ مٗاٌكت ٢ىاهحن ؾبخمبر التي قٖغ
ً
لُه يمحره، مؿخصخبا

 في ٢هت "الغظل في ؾى١ ؤم صٞؿى"
ً
ٓهغ طل٪ اإلاى٠٢ ظلُا . ٞظل٪ الغظل الكاب ؾمحر الخلبي وص ال٣حزاهُت (2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا،  ٍو

يكل ؤخض الٗمض في بخضي اإلاىاؾباث ٧ان ألامغ الظي ًجغي في جل٪ ألاًام ؤن ٌؿلم بلى الخ٩ىمت ٞخ٣ُ٘ ًضه، ل٨ً ؤهل ٧اٞا ٢غعوا الظي ٢ام ب

ّضع له ؤن جاب وخؿً ٖمله، واؾدشمغ ما ٧ان ٣ًىم به صازل 
ُ
ما٫ الكا٢ت، وبٗضها ٢ ٣تهم، خُض خ٨م ٖلُه بالسجً م٘ ألٖا خ٨مه ٖلى ٍَغ

 للبلض، ٣ًى٫ الغاوي: "ؾإلخه بامخدان ٚحر  السجً مً ٖمل ًضع ٖلُه
ً
 ٦شحرا

ً
، ٢ضم زحرا

ً
ٟا  قٍغ

ً
امال  ٖو

ً
 نالخا

ً
؛ ٞإنبذ مىاَىا

ً
صزال مىاؾبا

لى م٣هىص: ٌٗجى ؤهذ مً ؤههاع صعء الخضوص بالكبهاث ًا ؾمحر؟ ُٞجُب: لي با٦غ.. ولي بٗض با٦غ.. ًم٨ً ًا ألمحن هغوبي مً الضًم ٦خبى عبي ٖ

لبجي ٖ  َالب ال٨ٟاعة..."باب الخىبت، ٚو
ً
 ىض٦م اإلاغى بُٗىبي، الخض ما ٣ً٘ ٞحهى ًا زىي بال اإلاٗاهض بال اإلا٩ابغ بال البُغان بال املجاهض ؤو ػوال

 .(2006)ببغاهُم، هاؽ مً ٧اٞا، 

٠ ببضاٖه الغواجي وال٣هصخي إلاٗالجت اإلاك٨ال     ث املخخلٟت التي ٖاوى مجها مجخمٗه، وبسانت في وهسلو بلى ؤن ال٩اجب ببغاهُم بسخا١ ْو

ىع ٖىض بضاًت هظه ألالُٟت الشالشت، و٢ض عاح ضخُتها آلاال  ٝ مً طل٪ الجاهب الؿُاسخي الظي ٧ان ؾببا في اهضإل ال٩اعزت ؤلاوؿاهُت بة٢لُم صاٞع

٤. و٢ض ُو٤ٞ ال ً؛ ٞةن ٦خاباجه حٗض بمشابت ؤلاهظاع اإلاب٨غ ٢بل اقخٗا٫ الخٍغ ٩اجب في ون٠ طل٪ الىا٢٘ الؿُاسخي وألامجي بلى خٍض ؤبىاء الَى

ت  خباع إلاا آ٫ بلُه وا٢٘ الخا٫. ونىع ال٩اجب اهخماماث ؤهل ال٣ٍغ  ٞحها شخيء مً الك٣ٟت والٖا
ً
ًجٗل ال٣اعت ًل٣ي ٖلى طل٪ املجخم٘ هٓغة

ٌ الظي ٌِٗكت ؤلاوؿان  ٟي وبسانت في املجا٫ الخىمىي؛ باألخضار التي ججغي خى٫ مجخمٗهم ال٤ًُ، وطل٪ صلُل ٖلى الٟغاٙ الٍٗغ الٍغ

ً همىمهم ومك٨التهم. ٦ما ٦ك٠ ال٩اجب ًٖ ْهىع بٌٗ ظغاثم الاخخُا٫  بدُض لم ًسغط ج٨ٟحره ًٖ هُا١ الظاث، ولم ًدكاع٥ م٘ آلازٍغ

ت؛ ٞهي آٞاث حؿغبذ  مً اإلاضًىت ضها مً الجغاثم الضزُلت ٖلى مجخم٘ ال٣ٍغ ملُاث اليكل، ٖو لخىدكغ في مدُِ   والٛل والكٗىطة والضظل ٖو

ت.      ال٣ٍغ

وؤزحًرا ٦ك٠ ال٩اجب ًٖ حجم ألايغاع البالٛت ظغاء مك٩لت الجهب اإلاؿلر اإلاخ٨غعة ٖلى اإلاى٣ُت؛ ٞةهه بدؿب الضعاؾاث في املجا٫      

ت عنضث ) زبذ ؤن سجالث الكَغ
ُ
 للجهب اإلاؿلر في الؿىصان في الٟترة )مً 6958الؿُاسخي وؤلاؾتراجُجي ؤ

ً
م( ٧ان 2000بلى  م1978( بالٚا

ىع مجها ) ، ؤي بيؿبت 5325ههِب ب٢لُم صاٞع
ً
ىن٠ بإجها ْاهغة ولِؿذ 77( بالٚا

ُ
% مً ظملت البالٚاث التي سجلذ، وبظل٪ اؾخد٣ذ ؤن ج

ذ ؾ٩اهه آلامىحن، وؤّع٢ذ مًاظ٘ ال٣اثمحن ٖلى ألا   ٦ب٣ُت الجغاثم، و٢ض ٢ًذ هظه الٓاهغة ٖلى زحراث ؤلا٢لُم، وعٖو
ً
مغ، خاصزت ظاءث ٖغيا

 وما ػالذ بلى الُىم حٗض مً ؤ٦بر مكا٧ل ؤلا٢لُم آلاهُت التي جدخاط بلى خلى٫ ظؼعٍت ومؿخعجلت.  

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘:
ىم للصخاٞت واليكغ.2011ابغاهُم اصم بسخ٤. ) ىم: هُئت الخَغ ىعٍت. الخَغ  (. معجم اللهجت الٗامُت الضاٞع
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 الىغام الؾالمي بؾذ حائحت هىسوها )سؤٍت اظدششافُت(

 ا.د هىاس حلُل هاشم

ت ولُت الؾلىم العُاظُت الجامؾت  املعدىصٍش

ت التي ؤخضثها وباء ٧ىعوها، هغي ان الىٓام الٗالمي ونل الى مغخلت ظضًضة م     ً في يىء الخٛحراث الاظخماُٖت والا٢خهاصًت ال٨بري واإلادؿاٖع

الضازل ، وهى الخُٛحر ، في زًم  جهاٖض نغإ ال٣ىي ال٨بري ٖلى ٢ُاصة الٗالم، واوكٛا٫ جل٪ ال٣ىي بىٟؿها واوٛال٢ها، بلى خض ٦بحر، هدى 

ل: "لم ج٨ً الٗال٢ت بحن ال٣ىي ما ٌك٩ل زُىعة ٖلى الٗال٢اث في هظا الىٓام وهظا ما ا٦ض ٖلُه  ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة، ؤهُىهُى ٚىجحٌر

مخىا ". ا[ ... ؤو ًم٨ً هٍؼ ًٗ غ ٞغنت هاصعة لهُاٚت هٓال٨بري ٖلى هظا ال٣ضع مً الازخال٫، بما ؤن هىًم ]م ام ٖالمي ظضًض هظه اإلاخٛحراث جٞى

 ؤ٦ثر ٖضال مً الىاخُت الا٢خهاصًت والؿُاؾُت.

 ال٩لماث اإلاٟخاخُت: الىٓام الٗالمي، ظاثدت ٧ىعوها، ال٣ىي ال٨بري، الهحن، الىالًاث 

 اإلاخدضة 
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The world order after the Corona pandemic 

(forward vision) 
Prof.Nawar Jaleel Hashim 

College of Political Science, Al-Mustansiriyah University 

In light of the major and rapid social and economic changes brought about by the Corona epidemic, we see that the global 

system has reached a new stage of change, in the midst of the escalation of the struggle of the major powers to lead the 

world, and the preoccupation of these forces with themselves and their closing, to a large extent, inward, which constitutes 

a danger On relations in this system, as emphasized by UN Secretary-General António Guterres: “The relationship between 

the great powers has never been so dysfunctional, we either join [together] ... or we can be defeated.” These variables 

provide a rare opportunity to formulate A new world order is more just economically and politically. 

 Keywords: global order, Corona pandemic, major powers, China,  United States 
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 الىغام الؾالمي بؾذ حائحت هىسوها ) سؤٍت اظدششافُت(
ت –٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت  \ا.ص هىاع ظلُل هاقم   الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

 اإلا٣ضمت:
 2020، هظا ما ٢اله الغثِـ الٟغوسخى ما٦غون، بٗض اهدكاع املخ٠ُ لجاثدت ٧ىعوها ٖام «ل٣ض حٛحر الٗالم... وؤن ٚضا لً ٌكبه الُىم»    

ً
، م٨غعا

٩ي ألاؾب٤ هجري ٦ِؿىجغ، ًغي بإن  ما ٞحروؽ ٧ىعوها »٢اله الغثِـ الهُجى شخي ظحن بِىٜ ٢بله بإًام؛ في خحن ان مؿدكاع ألامً ال٣ىمي ألامٍغ

غبه ووؾُه، جبحن بىيىح ؤن الخُٛحر «. ؾُٛحر الىٓام الٗالمي بلى ألابض ً مً قغ١ الٗالم ٚو هظه ال٩لماث، والتي نضعث ًٖ ٢اصة وم٨ٍٟغ

حر مدضوص؛ وؤن ٖالم ما بٗض ٧ىعوها لً ٩ًىن ٦ؿاب٣ه. لظا، ؾىداو٫ في هظه الضعاؾت اؾدكغاٝ ؾماث ٖالم ما بٗض ال٣اصم ؾُ  ٚو
ً
٩ىن هاثال

٧ىعوها، ختى هخم٨ً مً نُاٚت ؾُاؾاث مىاؾبت للخٗامل م٘ هظا اإلاؿخ٣بل املجهى٫ . ول٩ي ج٩ىن ٖملُت الاؾدكغاٝ جل٪ ٖلمُت ومىهجُت، 

الخٗٝغ ٖلى الاو٩ٗاؾاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت الغثِؿُت لىباء  ٧ىعوها ٖلى مؿخ٣بل الىٓام الٗالمي ، وهىا ج٨مً ؾىداو٫ في هظه الضعاؾت 

.  ؤهمُت اإلاىيٕى

لظا ٞان بق٩الُت الضعاؾت جخمدىع خى٫ الؿاا٫ الخالي: هل ان ظاثدت ٧ىعوها ؾخٛحر الىٓام الٗالمي، في يىء ألاخضار، التي ظغث زال٫   

لُه، ظاءث الٟغيُت لئلظابت مغخلت بضء اهدك  الى طعوجه، لدكمل مسخل٠ ألابٗاص )الؿُاؾُت، الا٢خهاصًت، والاظخماُٖت(. ٖو
ً
اع الىباء ونىال

 ٢ض ًدك٩ل في اإلا
ً
 ظضًضا

ً
 ٖاإلاُا

ً
ؿخ٣بل ٖلى هظا الؿاا٫، "اط اهه وفي زًم الاخضار التي ظغث ازىاء الجاثدت حكحر الى٢اج٘ الى ان هىا٥ هٓاما

ب".  ال٣ٍغ
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٤ ما ًغاه الباخض وبُبُٗت الخا٫ هي لِؿذ ٖلى ؾبُل الخهغ ،     ه٩ُلُت البدض ج٩ىهذ مً زالزت مكاهض مؿخ٣بلُت وهي عئٍت اؾدكغاُٞت ٞو

ألاو٫ ًٟترى ان ب٣اء الخا٫ ٖلى ما هى ٖلُه في الىٓام الٗالمي، اما الشاوي ٣ٞض زهو  إلاىيٕى الٗهغ الجُىؾُاسخي الجضًض وال٣ُبُت 

٨ُت والهحن، اما الشالض ٩ٞان لضعاؾت مىيٕى الخٗاون الجضًض في الىٓام الٗالمي.الشىاثُت بحن الى   الًاث اإلاخدضة الامٍغ

: بلاء الحاٌ ؽلى ما هى ؽلُه  املشهذ ألاٌو

٣ت ما بٗض الخض    ازت(، وؤهه جدذ ٖىىان ظاثدت ٧ىعوها ؾخٛحر الىٓام الٗالمي بلى ألابض، ٦خب ٦ِؿىجغ ّٖما ؾّماه هٓام ما بٗض ٧ىعوها )ٖلى ٍَغ

ال بض مً الاؾخٗضاص لهظا الىٓام الجضًض. وخملذ م٣الت ٦ِؿىجغ بقاعاث ٖضًضة، وجيبااث وههاثذ بلى ؤلاصاعة ألامحر٦ُت ال٣اثمت لخٟاصي 

 إلاٗالجت الجاثدت، ٩ٞل صولت ؤٚل
ً
كحر ٦ِؿىجغ بلى بغوػ ال٣ىمُت ؤؾاؾا ٣ذ الىي٘ الغاهً، ولخإ٦ُض م٩اهت ؤمحر٧ا والىٓام الظي ؤؾؿخه، َو

 بلى ؤهه ال بض م
ً
ً خضوصها واه٨ٟإث ٖلى طاتها إلاٗالجت اإلاهابحن وو٠٢ اهدكاع الجاثدت، في ُٚاب واضر للخيؿ٤ُ والخًامً، ول٨ىه طهب ؤًًا

غ والضًم٣غاَُت  .83ظهىص واضخت للخٟاّ ٖلى ٢ُم الخىٍى

ى ؾىي ال٣لُل مً الضٖم، اط بهه ًبرػ الٗال٢ت بحن     دكاعص هاؽ،  COVID-19ال ًجض هظا الؿِىاٍع وػوا٫ الىٓام الٗالمي الخالي، ٦ما ٣ًى٫ ٍع

عثِـ مجلـ الٗال٢اث الخاعظُت، "... لِؿذ ٧ل ؤػمت هي ه٣ُت جدى٫" و٦ما ٌكحر ظىػ٠ٍ هاي، "ال جاصي ألاؾباب ال٨بحرة بالًغوعة بلى 

ا ؤ٢ل لُبرالُت، ٞةن ؤػمت ًُ الجهاًت  جىي٘لً  COVID-19ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض  جإزحراث ٦بحرة". ل٨ً في الى٢ذ الظي ًخى٢٘ ٦الهما هٓاًما ٖاإلا

 الٟىعٍت له.

لى ا    ٨ُت ٖلى ٢مت الهغم في الىٓام الٗالمي، بؿبب اؾخسضام ٢ىتها الىاٖمت والهلبت ٖو ى، ؾدب٣ى الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ إلاضي في هظا الؿِىاٍع

ل ٣ت ًم٨ً ؤن حٗؼػ مهالخهم في ؤ٣ٖاب ؤي زلل  ٣ٞض قهضث الىالًاث اإلاخدضة ٞجغ الىٓام الضولي الخالي، ل٣ض. 84الٍُى ناٚىها بٍُغ

٫، ا٢خهاصي وؾُاسخي واؾتراجُجي. في الى٢ذ هٟؿه ٞةن الىٓام الغؤؾمالي اللُبرالي ًمغ بدالت مً الخضهىع الخاص، ل٨ً مً الؿاب٤ ألواهه ال٣ى 

٨ُت في  الىٓام الٗالمي الجضًض، ٢ا٫ هجري ٦ِؿىجغ: "ال ًم٨ً ؤن بهه ؾِخم الخسلي ٖىه بال٩امل. وفي خضًشه ًٖ صوع الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ًدضر ]الىٓام الٗالمي الجضًض[ بضون مكاع٦ت الىالًاث اإلاخدضة، ألهىا ؤهم ٖىهغ مىٟغص. وٗم، ؾ٩ُىن هىا٥ هٓام ٖالمي ظضًض، وؾٝى 

 .85ًجبر الىالًاث اإلاخدضة ٖلى حُٛحر جهىعاتها"

 ًخٗل٤ ؤخض ؤبغػ ظىاهب الجض٫ خى٫ ٖال  
ً
م ما بٗض الىباء بم٣ىلت التراظ٘ ألامحر٧ي ونٗىص الهحن ٣٦ىة ٢اثضة لىٓام ٖالمي ظضًض، وزال٫ اطا

ا ًهٗب ٦ؿغه، وفي عوؾُا  ًًّ ال٣ٗض ال٣اصم، ٢ض ًهبذ هظا اإلاكهض ؤ٦ثر ويىًخا؛ خُض ؾخجض الىالًاث اإلاخدضة في الهحن مىاًٞؿا ا٢خهاص

ا، ولى بهىعة مدضوصة، وف ًُّ ا وؾُاؾ ٟٛل مىاًٞؿا ٖؿ٨غًٍّ ٌُ  في ٢غاعه. ول٨ً ما ًجب ؤال 
ً

ا ؤ٦ثر اؾخ٣الال ًُّ ي ٖضص مً ال٣ىي ألانٛغ مىاًٞؿا ب٢لُم

ضة، ؾدؿاٖضها في الخٟاّ ٖلى مى٢٘ الضولت ألابغػ وألا٦ثر جإزحًرا ٍغ ٨ُت جخمخ٘ بٗىانغ ٢ىة مخٗضصة ٞو بحن  ٖىه، ؤن الىالًاث اإلاخدضصة الامٍغ

 86ل مً الؼمً.ٖضص مً اإلاىاٞؿحن، عبما أل٦ثر مً ٣ٖض م٣ب

ىُت والصين  املشهذ الثاوي: الؾصش الجُىظُاس ي الجذًذ واللطبُت الثىائُت بين الىالًاث املخحذة الامٍش

ا في الىٓام الٗالمي، اط ان هىا٥ ٖىهغان لهظا الخضهىع:    ًُ ى جضهىًعا مؿخمًغا وصعاماج٨ُ  ًٟترى هظا الؿِىاٍع

م مً ؤهه لم ًهل بلى خض الخغب واإلاىاظهت اإلاباقغة، بال ؤهه ًٓل ألاو٫: اجهُاع ٖام في الىٓام الا٢خهاصي وال     لى الٚغ ؿُاسخي الٗالمي، ٖو

ى ألاؾىؤ م٘ ٖضم وظىص اؾتراجُجُت زغوط واضخت.  الؿِىاٍع

اإلابجي خى٫ الشاوي: اججاه مهاخب هدى الجٛغاُٞا الؿُاؾُت والجٛغاُٞا الا٢خهاصًت وبيٟاء الُاب٘ ؤلا٢لُمي اإلاتزاًض ٖلى الىٓام الٗالمي    

٨ُت والهحن.  خغب باعصة زىاثُت ال٣ُب بحن ٧ل مً الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ
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هىع مجاالث ظضًضة مً     ًخى٢٘ هظا اإلاكهض، ؤن ًى٨ٗـ هٓام ما بٗض الجاثدت في اجهُاع ا٢خهاصي ٦بحر مشل زالزُيُاث ال٣غن اإلااضخي، ْو

ظخماُٖت والا٢خهاصًت، ونٗىص الاؾدبضاص الؿُاسخي الكٗبىي، في ٖالم جتراظ٘ الىٟىط الجُىؾُاسخي، ٦ما ؾُهاخبها جىامي ٖضم اإلاؿاواة الا 

اث ألاؾاؾُت، وػٍاصة ٖضم الاؾخ٣غاع البُئي(.  ُٞه مؿاثل مشل )الٗضالت الاظخماُٖت، الخٍغ

: الانهُاس الاكخصادي
 
 أوال

غ ألامم اإلاخدضة الهاصع جهاًت اطاع/ ماعؽ     كتر٦ت، الخًامً الٗالمي: إلاىاظهت آلازاع الاظخماُٖت اإلاؿاولُت اإلا»، بٗىىان 2020ٌكحر ج٣ٍغ

لت اإلاضي ٖلى الا٢خهاص الٗالمي وا٢خهاص الضو٫ ٖلى الؿىاء. و٢ض «19 ــCOVID والا٢خهاصًت لـ ٍى  هاثلت َو
ً
، ؤن ظاثدت ٧ىعوها ؾ٩ُىن لها آزاعا

 بإن الٗالم ٢ض صزل مغخلت ٦ؿاص ؤؾىء مً جل٪ التي ، م2021و 2020اهخهى نىضو١ الى٣ض الضولي مً بٖاصة ج٣ُُمه للىمى اإلاخى٢٘ لٗامي 
ً
ا٦ضا

ش 2009قهضها ٖام  ىع٥ جاًمؼ، بخاٍع غ لصخُٟت هٍُى ه٨ظا ؾٝى ًضمغ »، بٗىىان 2020اطاع/ ماعؽ  16. وفي الؿُا١ هٟؿه، ًىضر ج٣ٍغ

غ ؤهه ، ؤن ظاثدت ٞحروؽ ٧ىعوها حهضص بةخضار مًاٖٟاث خاصة في الا٢خهاص الٗالمي اإلاغ «٧ىعوها الا٢خهاص ا٦ض الخ٣ٍغ ٌٍ واإلاش٣ل بالضًىن. ٍو

 .٧200887لما َالذ مضة الجاثدت، ٧لما ػاص اخخما٫ خضور ؤػمت مالُت ؤزُغ ب٨شحر، مً جل٪ التي قهضها الٗالم ٖام 

لُه، ٢ضع نىضو١ الى٣ض الضولي )     ا بيؿبت IMFٖو
ً

م٤  ، وهى الغ٧ىص2020% مً بظمالي الىاجج املخلي الٗالمي في ٖام 3.5( اه٨ماق الٗالمي ألٖا

٣ُا، مما ًمدى ما  34ما ًهل بلى  COVID-19مىظ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت. هدُجت لظل٪، ًم٨ً ؤن ًضٞ٘  ملُىن شخو بلى ال٣ٟغ اإلاض٢٘ في بٍٞغ

م الخجاعة % في حج9.2اهسٟاًيا بيؿبت  (WTO) ٦ظل٪، جخى٢٘ مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ال ٣ًل ًٖ زمـ ؾىىاث مً الخ٣ضم في م٩اٞدت ال٣ٟغ.

ا، ٞةن الخجاعة في الخضماث ما ػالذ مخباَئت2020الٗاإلاُت في ٖام  ًٗ ا ؾَغ
ً

ُما 88. وبِىما قهضث الخجاعة في الؿل٘ اهخٗاق لُه، ٞو ًخٗل٤ . ٖو

 م٘ اهخ٣ا٫ ؤلاهخاط ٖبر الخضو 
ً
اتها جخهاٖض في الؿىىاث ألازحرة، وال ؾُما جماقُا ىُت، بهاصعاث الخضماث، ٟٞي الى٢ذ الظي ٧اهذ مؿخٍى ص الَى

مً اإلاخى٢٘، خضور اهسٟاى ٦بحر في جض٣ٞاث الخضماث، هدُجت لخإزحراث الجاثدت ٖلى ٢ُإ الؿُاخت الٗالمي، وؾدكهض ا٢خهاصاث صو٫ 

  . 89ٖضة، جمخل٪ ٢ُإ زضماث ٦بحر وجغ٦حز ٦بحر ٖلى الؿُاخت مشل بؾباهُا، جإزحًرا ٦بحًرا مً الىباء هدُجت اهسٟاى ٖضص الؼواع الحها

اصة في ال٣ٟغ اإلاض٢٘ 2020ملُىن شخو بلى ال٣ٟغ اإلاض٢٘ في ٖام  124 - 119ً اإلاغجر ان جضٞ٘ ازاع الجاثدت ما بحن وم    ، وهى ما ًمشل ؤو٫ ٍػ

لى، ٌِٗكىن في  ظىىب 1، و ًىضر الك٩ل )1998مىظ ٖام  ( ؤن مٗٓم ال٣ٟغاء الجضص ٖىض زِ ال٣ٟغ اإلاض٢٘، و٦ظل٪ ٖىض زٍُى ال٣ٟغ ألٖا

 آؾُا.

 ( جىػَ٘ ال٣ٟغاء في مىا٤َ الٗالم بٗض ظاثدت ٧ىعوها1) الك٩ل 
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Global Trends in 2021: How COVID-19 is Transforming International Development :اإلاهضع 

Mikaela Gavas and Samuel Pleeck , center for global development , march 2021,p5 

(، التي قهضها الٗالم، ؤن جضهىع الا٢خهاص الٗالمي هظه اإلاغة لم ًىلض في 2009، و1998، 1987، 1929اإلاا٦ض هىا، اهه بسالٝ ؤػماث )    

مى٣ُت مُٗىت مً الٗالم، وال بٟٗل ٖامل ا٢خهاصي/مالي مدضص. بل ان الخضهىع، هظه اإلاغة، ٖالمي الُاب٘، ًُى٫ الا٢خهاصاث ال٨بري ٧اٞت 

اإلاا ؤن ؤخًضا ال ًم٨ ىه جى٢٘ مؿحرة الىباء، وؤزغه ٖلى ٧ل صولت ٖلى خضة، وال ٦ُُٟت مدانغجه، ٞةن و٢٘ الىباء )اإلاخىؾُت والهٛحرة(. َو

٣ها  ، مشل الهحن، هجخذ في مدانغة الىباء بهىعة مب٨غة، وهي في ٍَغ
ً

الا٢خهاصي ال ًؼا٫ مدل ظض٫. ٦ما ان هىا٥ عؤي ًظهب بةن صوال

ال١ ال٨لي ؤو الجؼجي؛ الؾخٗاصة مٗضالث ؤلاهخاط الؿاب٣ت ٖلى اهدكاع الىباء؛ وصو  ض وصو٫ هه٠ ال٨غة الجىىبي، التي ججىبذ ؤلٚا ، مشل الؿٍى
ً

ال

 .90ؾخ٩ىن ؤ٢ل جإزًغا باألػمت الا٢خهاصًت. ول٨ً ألاعجر ؤن هظه الخؿاباث لِؿذ ص٣ُ٢ت بك٩ل او بازغ

ت ) : جىامي الشؾبٍى
 
ت(زاهُا  كىمُت مخصاؽذة وأكلمه ججاٍس

ا. ول٨ىه، وبِىما جغجٟ٘ ألانىاث، التي جىاصي بإن هظا الىباء، بطن، ًمشل بالخإ٦ُض ؤػ     ًٗ  او مجخم
ً
 او صولت

ً
مت ٖاإلاُت الُاب٘، لً حؿدشجي ا٢لُما

ا بلى خض ٦ ًٟ ا، وؤن الىباء ًخٗامل م٘ املجخمٗاث ؤلاوؿاهُت بضون جًُٟل ؤخضها ٖلى آلازغ، ًبضو الىا٢٘ مسخل ًٗ ت في هظه ألاػمت م بحر. البكٍغ

ا، اط ان ؤٚلب صو٫ الخ٣ُ٣ت، ؤن الاخضار التي 
ً
اث ألاهاهُت والاه٨ٟاء ال٣ىمي في ؤ٦ثر ججلُاجه اوٛال٢  في مؿخٍى

ً
ظغث بٟٗل الىباء قهضث اعجٟاٖا

٨ُت، ؤخض ؤ٦بر اإلاىخجحن، ؤو٢ٟذ الهاصعاث بضون  ذ الٗالم اإلاىخجت لؤلصواث واإلاىاص الصخُت والُبُت، بما في طل٪ الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ جهٍغ

٣ها بلى صولت ؤزغي، وباؾخصىاء بٌٗ اإلاؿاٖضاث خ٩ىمي، وفي خاالث  ازغي، ٢امذ صولت ما بالؿُُغة ٖلى شخىاث مً هظه اإلاىاص ٧اهذ في ٍَغ

ت بخ٣ضًم  التي مىدتها ٧ل مً الهحن وجغ٦ُا و٢ُغ وصو٫ ٢لُلت لٗضص مً الضو٫ ألازغي، لِـ هىا٥ صلُل ٖملي وواضر ٖلى ٢ُام الضو٫ الثًر

اظلت للضو٫  ت ٖو ال٣ٟحرة، ؾُما يمً اإلاغخلت ألاولى الهدكاع الىباء. وختى يمً الاجداص ألاوعوبي، اإلاىٓمت ؤلا٢لُمُت ألا٦ثر مٗىهاث يغوٍع

جخهاٖض  ٞٗالُت وعٞاًها في الٗالم، ق٨ذ الضو٫ ألا٦ثر جإزًغا بالىباء، مشل بًُالُا وبؾباهُا، مً ُٚاب وقاثج الخًامً بحن صو٫ الاجداص، بِىما

ا٫ ألاوعوبي لكغ٧ائها في الجىىب، ل٠ًٗ بيُت ألازحرة اإلاالُت وجؼاًض اإلااقغاث ٖلى عجؼها ًٖ مىاظهت آلازاع الاهخ٣اصاث مً صو٫ الكم

 .91ا٢خهاصًت للىباء

ً، بال ؤ    ت الٗكٍغ م مً الاجهاالث واإلاكاوعاث التي ا٢ُمذ بحن ٢اصة الضو٫ ال٨بري، بما في طل٪ الاظخمإ ًٖ ُبٗض ل٣اصة صو٫ مجمٖى ن وبالٚغ

ان م٩اٞدت الىباء ججغي ٖلى ؤؾاؽ ٢ىمي، وؤن لِـ زمت ؤي مؿخىي مً الخيؿ٤ُ الضولي، ال ُٞما ًخٗل٤ بالخٗٝغ ٖلى الٗالط  الىاضر،
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ُض غ ل٣اح ٞٗا٫ يض ٞحروؽ ٧ٞى خسظ ٖلى 19-ألاًٞل للمغى، او جٍُى
ُ
، ؤو ختى الخىا٤ٞ خى٫ ظملت ؤلاظغاءاث الا٢خهاصًت التي البض ؤن ج

ب اإلاخى٢ٗت للىباء. ومً اإلاخى٢٘، بٗض اهدؿاع الىباء، ؤن جلجإ الضو٫ بلى الخى٦ُض ٖلى زُاعاث الا٦خٟاء الظاحي في مؿخىي صولي الخخىاء الٗىا٢

لى هظا ألاؾاؽ، ٞان ما ًهىٗه الىباء هى الخى٦ُض ٖلى اججاه خماص اإلاخباص٫، ٖو ت لؤلمم، وؤن جىدؿغ بالخالي م٣ىالث الٖا  الخاظاث الًغوٍع

 .92الٗال٢اث الضولُت، الظي اهُل٤ بهىعة خشِشت مىظ ٣ٖض ٖلى ألا٢ل"ٖىصة الضولت" بلى مؿغح 

ً اإلاىاص الٛظاثُت وج٣ُُض الهجغة وقٗاعاث "هدً    لُه ٞان ال٣ىمُت اإلاخهاٖضة، هي ٢ًُت ؤزغي َٛذ ٖلى الؿاخت الضولُت، اط بن جسٍؼ ٖو

ض ؤن جداٞٔ ٖلى "، ما هي الا صلُل واضر ٖلى ٖىصة ال٣ىمُت، ٩ٞل صولت جٍغ
ً
ت الخا٦مت لها ؤوال  .93مهالخها وهي ألاولٍى

غ ٞغنت لاليُغاب الجٛغافي الاؾتراجُجي والجُىؾُاسخي، ٦ما ٣ًترح املخللىن  COVID-19لظل٪، ًٟترى الاؾتراجُجُىن ألامىُىن ؤن     ؾُٞى

ت ألا  ا ٚحر حٗاووي ؤ٦بر مً ظاهب الضو٫ ال٣ٍى
ً
ا ؾلى٧ ًً زغي، والتي ًم٨ً ان جضٞٗها الٛغبُىن ؤن طل٪ لً ٌصج٘ الهحن ٞدؿب، بل ؾِصج٘ ؤً

 الجساط ٖضص مً ؤلاظغاءاث، مجها: 

 جهبذ اوٗؼالُت بك٩ل متزاًض.  -1

 ٞغى يىابِ ٖلى ألاظاهب والهجغة. -2

ؼ ؤهٓمت اإلاغا٢بت الغ٢مُت إلاىانلت مغا٢بت الىاؽ وجدغ٧اتهم، بمجغص اهتهاء ؤؾىؤ ٖىانغ الىباء -3  .94حٍٗؼ

: نهاًت الؾىملت
 
 زالثا

ع اإلاب٨غ للىباء، اهُل٣ذ الخى٢ٗاث بجهاًت الٗىإلات، واجسظث اٚلب صو٫ الٗالم بظغاءاث ناعمت بةٚال١ خضوصها، وويٗذ ٢ُىًصا م٘ الاهدكا   

ذ ؾُاؾاث مسخلٟت إلاىاظهت الىباء، وجباصلذ الاتهاماث خى٫ 
َّ
اث، ٦ما جبي ٗاث م٣ُضة للخٍغ ذ حكَغ

َّ
 متزاًضة ٖلى خغ٦ت البكغ والبًاج٘، وؾي

ت الخغ٦ت ال٩املت وججاوػ الخضوص وال٣ىاهحن وألاهٓمت. اإلاؿاولُت ًٖ ْهى  ع الٟحروؽ ؤو اهدكاعه. وؤنبذ )الٟحروؽ( وخضه مً باث ًخمخ٘ بدٍغ

ءاث وهىا وبن ٧ان مً الصخُذ الخى٢٘، ٦ما هي ججاعب ألاػماث ال٨بري مً ٢بل، بإن جهاًت الىباء ؤو اهدؿاعه، لً حٗجي بالًغوعة جهاًت ؤلاظغا

ىص التي بكغث بها. بُض ؤن اإلاك٩لت في ظض٫ الٗىإلات، ؤهه الُاعثت ٧اٞت الت ي ٞغيها، ٞالبض ؤن الٗالم ٌكهض آلان بالٟٗل جهاًت ًىجىبُا الٗىإلات والٖى

حن ؤؾاؾُحن: ألاو٫: ًخٗل٤ باألصواث والىؾاثل التي ٖملذ، ولم جؼ٫ حٗمل، ٖلى حؿإع مٗضالث الى٣ل والاجها٫ والخغ٦ ت، ال ًّٟغ١ِ بحن مؿخٍى

ِ ؾىاء ل
ٌّ ت ٧اٞت، بٛ لبكغ، او للمٗامالث، ؤو للىهىم والٟىىن. والشاوي: ًخٗل٤ ب٨ٟغة هُمىت جهىع واخض للٗالم ٖلى املجخمٗاث البكٍغ

ض وال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث الخانت ب٩ل ظماٖت ؤو ؤمت  .95الىٓغ ًٖ اإلاىاٍع

ر لها، ؤ    غجَّ
ُ
ٗت، مً اإلا ٘ ٦شحر مً الضو٫ مىظت هجغة ؾَغ

َّ
 مغاظٗت ظاصة إلمضاصاتها الٛظاثُت والُبُت، وم٘ طل٪، ٢بل ؤن جخى٢

ً
جغي ؤوال

ُ
ن ج

 با
ً
ظجه ُٞدىام ؤًًا َّٟ ٣َخه عوؾُا بخ٣ُُض ناصعاتها مً الخبىب، والظي ه ً، ؤو "جإمُم الُٗام" الظي َبَّ  مً الخسٍؼ

ً
ا ً هٖى

ّ
لخِضّ مً وعبما جضِق

 . 96جهضًغ اهخاظها مً ألاعػ املخلي

ً و     الكامل.  COVID-19الباخشحن في قاون الٗال٢اث الضولُت ؤن مىظت مً جغاظ٘ الٗىإلات ؤو ال٣ىمُت ؾخدب٘ لظل٪ ًخى٢٘ الٗضًض مً اإلا٨ٍٟغ

ُاهُت مازًغا، والظي  ٦YouGovما اهه وو٣ًٞا الؾخُإل ؤظغجه واخضة مً اهم الكغ٧اث الٗاإلاُت املخخهت بإبدار الؿى١، وهي قغ٦ت  البًر

٨ُت، بإهه ًجب الخض مً الٗىإلات٪ مً اإلاكاع٦حن مً زماوي صو٫ ؤ43ًظهب بان   .97وعوبُت والىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

٦ما حكحر الٗضًض مً الضعاؾاث واإلا٣االث اإلايكىعة في املجالث الٗاإلاُت بلى ؤن ؤػمت ٧ىعوها لم جشبذ ٞكل الٗىإلات ٞدؿب، بل ؤزبدذ مضي   

غها. ٞم٘ بضاًت ْهىع ال ذ ظمُ٘ الضو٫ التي عوظذ للٗىإلات، واؾخٟاصث مجها هكاقتها وػ٠ٍ ال٨شحر مً الدجج التي ؾ٣ُذ لخبًر ىباء، ؾاٖع
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اع هٟؿه، ٣ٞض ؤ٦ض ً ؤلامضاصاث الُبُت. وفي ؤلَا  ا٢خهاصًا واؾتراجُجُا، بلى الاوٛال١ بلى الضازل والخض مً الؿٟغ وبٚال١ خضوصها، وجسٍؼ

٨ُت، بإن « Foreign Affairs»م٣ا٫ وكغ في مجلت  ها٧ىعوها ٣ًخل الٗىإلات الت»ألامٍغ  ؤن ٩ًىن « ي وٗٞغ
ً
وؤن هظا الىباء ٌٗض هضًت لل٣ىمُحن؛ مخى٢ٗا

ت خغ٦ت ألاٞغاص والبًاج٘. لت اإلاضي ٖلى خٍغ  له آزاع ٍَى

غ اإلاهمت، ؤهه بِىما ٧اهذ الٗىإلات جسضم ؤهٓمت عؤؾمالُت صولُت ٖلى خؿاب ال٣ٟغاء في الٗالم الشالض، ٞ    ةن مً هاخُت ازغي، جغي بٌٗ الخ٣اٍع

؛ بدُض ؤنبذ ٧ل مً ال٣ٟحر والٛجي ٖلى خض ؾىاء «اقترا٦ُت اإلاغى»ى جل٪ الٟىاع١ الُب٣ُت وؤوظض ما ًم٨ً حؿمُخه بـ٧ىعوها ٢ض جسُ

 للُب٣اث الاظخماُٖت ب٩ل صعظاتها وجهيُٟاتها، وهظا الىي٘ ٢ض ظٗل الجمُ٘ 
ً
مٗغيحن بىٟـ الضعظت لهظا الىباء، الظي ؤنبذ ٖابغا

حن، مً خُض العجؼ، ؤمام مىاظه  .98ت هظا الىباءمدؿاٍو

ىُت  : الؾالكاث الامٍش
 
 الصِىُت –سابؾا

حٗض اإلاىاٞؿت بحن الىالًاث اإلاخدضة والهحن في الى٢ذ الخالي ؤؾاؽ الى٣اف خى٫ مؿخ٣بل الىٓام الٗالمي، وفي هظا الكإن ٣ٞض ٢ا٫ ال٨شحر    

٩ي الؿاب٤ صوها ت التي قجها الغثِـ ألامٍغ لض جغامب، ٞةن خغًبا باعصة ظضًضة بضؤث بحن واقىًُ وب٨حن. مً اإلاغا٢بحن، باهه ومىظ الخغب الخجاٍع

ا٦ضه، اط ؤصث الخغب ال٨المُت بح ٩ي ظى باًضن ٞترجه الغثاؾُت بىٕى مً الخهُٗض، ًضٖم هظا الاصٖاء ٍو بضو ؤن بضء بصاعة الغثِـ ألامٍغ ن ٍو

ش  ٩ان والهِىُحن في اظخمإ ٣ٖض بخاٍع ض مً الىاؽ ٖلى ؤن الخغب الباعصة ف 2020اطاع/ ماعؽ  18الضبلىماؾُحن ألامٍغ ي ؤالؾ٩ا، بلى اجٟا١ اإلاٍؼ

 بحن هاجحن ال٣ىجحن الٗٓمُحن ؤمغ ال مٟغ مىه.

٨ُت والاجداص     ً بلى ؤن خغًبا باعصة قاملت )ٖلى ٚغاع ما خضر بحن الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ ً ًسخلٟىن م٘ طل٪ الغؤي، مكحًر ٚحر ؤن آزٍغ

ُتي الؿاب٤( ال ًم٨ً ؤن ج ، ال ًىظض نغإ ؤًضًىلىجي الؿٞى
ً
٨ُت والهحن. لشالزت ؤؾباب عثِؿت: ؤوال دضر ببؿاَت بحن الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

حن في الى٢ذ الخالي للٟىػ بإَغاٝ زالشت، اط ال ًم٨ً ج٣ؿُم ٖالم الُىم )اإلاٗىلم( بلى ٦خلخحن ا٢خهاصًخحن مىٟهلخحن زاهُا. ا ما الشالض بحن الُٞغ

ُدىام -ة والهحن ال ج٣ىصان جدالٟاث مخىاٞؿت حكاع٥ في خغوب بالى٧الت هي ؤن الىالًاث اإلاخدض  . 99مشل ٧ىعٍا ٞو

٨ُت والهحن( ٖلى قٟا نغإ ٖلى     بن ٖضم الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي الظي ْهغ بٗض هظا الىباء ًً٘ ال٣ىي الٗٓمى )الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

اؾخسضمذ ال٣ىي الٗٓمى الىٓام الٗالمي الغؤؾمالي لخإمحن ومخابٗت مهالخها، وبن الؿلُت ًم٨ً ان ٣ًىص الٗالم هدى هٓام ٖالمي ظضًض، اط 

ب. اط ؾ٩ُىن هىا٥ جدى٫ مً الغؤؾمالُت اللُبرالُت بلى الغؤؾمالُت اللُبرالُت الجضًضة   في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ
ً
ػوا٫ الغؤؾمالُت لِـ واضخا

ٗض الضًىام٨ُُاث اإلاخٛحرة والخدى٫ الٗالمي
ُ
لُه ح جلمًُدا بلى ؤن قًِئا ظضًًضا ٖلى وق٪ الٓهىع، ٦ما في الخُىعاث الخانلت في ق٩ل  الغ٢مُت، ٖو

٨ُت، وما بلى  Covid-19الغ٢مىت الؿاخ٣ت بٗض  ت في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ ، والجزإ الخضوصي الهُجي الهىضي ، وؤٖما٫ الكٛب يض الٗىهٍغ

دت ٖلى جدى٫ ؾُاسخي وا٢خهاصي   ٖالمي. طل٪، حٗض ماقغاث واضخت ونٍغ

٨ُت وخلٟائها الٛغبُىن لخجىب ؤي هٕى مً الهغإ في اإلاؿخ٣بل، والظي ٧ا ن ٞالىٓام اللُبرالي ال٣ضًم الظي نممخه الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

لسخي والبى٪ الضولي، ٞكل الؾباب  ًخإل٠ بك٩ل اؾاؽ مً ألامم اإلاخدضة ونىضو١ الى٣ض الضولي ومىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت وخل٠ قما٫ ألَا

مً ٖضة، في م٣ضمتها، ؤن الىالًاث اإلاخدضة جالٖبذ به للخٟاّ ٖلى مهالخها الخانت، ٦ما ؤزغث الهحن، باؾتراجُجُاتها الجضًضة، ٖلى الٗضًض 

ا٢خهاصي( ال٦دؿاب ال٣ىة، م٘ التر٦حز ٖلى مؿإلت الخٗاون  -الضو٫ الىامُت واإلاخ٣ضمت في الٗالم، وطل٪ في بَاع الٗمل يمً همىطط )ؾُاسخي 

٢خهاصي م٘ مسخل٠ صو٫ الٗالم. وفي زًم ؤػمت الىباء الخالُت، ٣ٞض ابضث الهحن اؾخٗضاصها لخ٣ضًم الضٖم واإلاؿاٖضة ألي صولت بداظت الا

 .100الحها ملخاعبت الىباء

غا      ٖلى ما ؾب٤، ُٞبضو ؤن ال٨شحر مً الخبراء واإلاهخمحن ًخ٣ٟىن ٖلى ؤن الاؾخجابت ٚحر ال٩اُٞت مخٗضصة ألَا
ً
ٝ للىباء، ال ؾُما واؾدىاصا

ت الؿب٘، وختى مىٓمت الصخت الٗاإلاُت، هي هدُجت للضًىام٨ُُاث الخالُت بحن  ً ومجمٖى ت الٗكٍغ اؾخجابت مجلـ ألامً الضولي ومجمٖى

٨ُت والهحن، اللخان اؾخٛلخا بالٟٗل ألاػمت الصخُت لخل٤ والءاث والاهسغاٍ في ؤل ٗاب ال٣ىة، ال٣ىي ال٨بري، ال ؾُما الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

والتي ؤزغث وزٟٟذ اإلاباصعاث مً ؤظل اؾخجابت ٖاإلاُت ميؿ٣ت، بٗض ؤن اوٛمؿذ بالٟٗل في جىاٞـ ظُىؾُاسخي وؤًضًىلىجي متزاًض وخغب 

٩ي والظي ٣ًى٫، "ل٣ض ؤْهغ الىباء ؤن اإلااؾؿاث وخضها  ٪ مً مجلـ الٗال٢اث الخاعظُت الامٍغ ت مدخضمت. و٦ما ًظهب ؾدُىاعث باجٍغ ججاٍع
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٧اُٞت، بل ًجب ؤن ج٩ىن هىا٥ بعاصة وز٣ت". اط ٌٗض ٞحروؽ ٧ىعوها بمشابت صٖىة لالؾد٣ُاّ لخ٣ُ٣ت ؤن الخىاٞـ بحن الىالًاث اإلاخدضة لِؿذ 

٨ُت والهحن، بضون جس٠ُٟ، ًم٨ً ؤن ٤ٌُٗ الخٗضصًت بكضة  .101الامٍغ

ٗؼوا ماؾـ ماؾؿ    ٨ُت، َو بُتر ػحهان"، طل٪ في ٦خابه “ت ػحهان الجُىؾُاؾُت ؤن الؿىىاث ألازحرة ؤزبدذ ٞكل الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

ت بك٩ل ؤ٦بر مً ؤصواتها غ ؤصواتها الٗؿ٨ٍغ  اإلاٗىىن )ؤمم مخٟغ٢ت: الخ٩الب ٖلى ال٣ىة في ٖالم ٚحر مد٩ىم(، ٌٗؼوا طل٪ لتر٦حزها ٖلى جٍُى

ُتي ، وهى ألامغ الظي ظٗل ؾُاؾتها الخاعظُت الضبلىماؾُت ومؿاٖضاتها الا٢خهاصًت التي ج٣ضمها للضو٫، وطل٪ مىظ ؾ٣ٍى الاجداص الؿٞى

كحر "ػحهان" في ٦خابه بلى مالمذ الايُغاب في الىٓام الضولي، خُض ًغي ؤن الخدالٟاث لً حؿخمغ بضون مجابه ت يُٟٗت م٣اعهت بضو٫ ؤزغي. وَُ

ت في الخٟ ت، ٞم٘ ايُغاب الىٓام الضولي لً ج٩ىن الضو٫ ال٨بري ٢اصعة ٖلى الاؾخمغاٍع اّ ٖلى ؤمجها الٛظاجي، والهخي، تهضًضاث مخىٖى

صاث ال٣اصمت لً جخٗل٤ باؾخٗما٫ الؿالح ؤو الاؾخٗماع مً ٢بل ٢ىي ٦بري، وبهما هي مهضصا ث واملجخمعي، واإلااجي، والؿُاسخي، خُض بن اإلاهِضّ

 ٚحر ج٣لُضًت بداظت لخ٨ٟحر ٚحر همُي في مىاظهتها.

صاث ٚحر الخ٣لُضً ىضر "ػحهان" في ٦خابه ؤهىإ اإلاهِضّ ت التي حكمل الخّٛحراث اإلاىازُت، وما ؾدؿببه مً ًُٞاهاث وظٟاٝ ًازغ ٖلى ألامً اإلااجي ٍو

كحر "ػحهان" ٦ظل٪ بلى ألامغا ا ؤن ؾىء ال٣ُاصة الؿُاؾُت ؾ٩ُىن ؾبًبا عثًِؿا في ؤٞى٫ هجم ال٣ىي ال٨بري، َو ًٟ ى والٛظاجي الٗاإلاُحن، مًُ

ت والٗى٠ ججاه ٞئاث مُٗىت، الىباثُت ال٨ُٟلت بخُٛحر مىٓىمت ألامً الٗالمي؛ ل اصة خضة الٗىهٍغ ٣ضعتها ٖلى الخإزحر في الش٣اٞاث الكٗبُت، ٦ٍؼ

 ًٖ ٢ضعتها ٖلى بيٗاٝ اإلاىٓىمت الخٗلُمُت وجضمحر البجى الخدخُت صازل 
ً

اصة الخباٖض الاظخماعي، وال٣ًاء ٖلى بٌٗ الٗاصاث، ًٞال ؤو ٍػ

ىضر بإن الخٗافي مً آزاع ألامغاى الىباثُ ا.الضو٫. ٍو ًُّ لت وؿب   102ت ؤمغ مم٨ً، بال ؤهه ًخُلب ٞتراث ػمىُت ٍَى

 إلا٣ىماث ال٣ىة، ؤ٢ىي  COVID-19لظا ؾخ٩ىن الؿمت اإلامحزة لىٓام ما بٗض    
ً
٣ا مىاٞؿت قضًضة بحن الىالًاث اإلاخدضة والهحن، وباٖخباعهما، ٞو

، وطل٪ ببؿاَت، ألن ٧ل مجهما لضحها ؤٖٓم ال٣ضعة ٖلى تهضًض صولخحن في الىٓام الضولي، ٞةن ٧ل مجهما ملؼمت بةل٣اء هٓغة خظعة ٖلى ألازغي 

لُه ؾخ٩ىن الضولخان مخىاٞؿخحن ؛اط بن الازخالٞاث الىاضخت بحن الضًم٣غاَُت اللُبرالُت في الىالًاث ت للُٝغ آلازغ، ٖو  اإلاهالر الجىهٍغ

غ و  ٨ُت مً ظهت، وصولت الخؼب الىاخض في الهحن مً ظهت ؤزغي، ؾخٞى ض مً الك٩ى٥ ؤ٦ثر. اإلاخدضة الامٍغ  لله٣ىع في ٦ال البلضًً وجٍؼ
ً
٢ىصا

بي لل٣ىي في ؤ ل ألامض بالخٟاّ ٖلى جىاػن ج٣ٍغ  م٘ التزامها الٍُى
ً
 ٖلى طل٪، ٞةن ؤهضاٞهم الاؾتراجُجُت ألاوؾ٘ مخىا٢ًت، جماقُا

ً
اصة وعاؾُا، ٍػ

٨ُت الخإ٦ض مً ؤن الهحن لً جهبذ "٢ىة مهُمىت  ٨ُت ؾخداو٫ الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ ب٢لُمُت" في آؾُا. ؾدؿعى الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ت ألازغي، مً ظاهبهم، ضص مً ال٣ىي آلاؾٍُى  للخٟاّ ٖلى ٖال٢اث ؤمىُت وز٣ُت م٘ الُابان والهىض و٧ىعٍا الجىىبُت وؾىٛاٞىعة وؤؾترالُا ٖو

ض مً الغاخت وألامان بطا لم ٨ًً لخهمهم الغثِـ ٢ىا ت مىدكغة بال٣غب مً ألاعاضخي ؾِكٗغ ٢اصة الهحن، وبال ق٪، بمٍؼ ت ٢ٍى ث ٖؿ٨ٍغ

 الهِىُت، ولم ًداٞٓىا ٦ظل٪ ٖلى جدالٟاث وز٣ُت م٘ بٌٗ ؤ٢غب ظحران الهحن. 

حن وج٣لُو صوع الىالًاث اإلاخدضة في  ٌ ٖال٢اث الىالًاث اإلاخدضة م٘ قغ٧ائها آلاؾٍُى وو٣ًٞا إلاا ؾب٤، ؾخداو٫ الخ٩ىمت الهِىُت ج٣ٍى

اصة م٨شٟت اإلاى٣ُت، جماًما ٦ما صٞٗذ الا  زحرة ال٣ىي ألاوعوبُت للخغوط مً هه٠ ال٨غة الٛغبي في جهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، وؾخ٩ىن الىدُجت ٍػ

م٤ الخٗاون الٗالمي. ٦ما ؤوضر ظىن محرقاًمغ  بك٩ل متزاًض، للخىاٞـ ٖلى الؿلُت والىٟىط وألامً، مما ؾًُ٘ ٢ُىًصا ٦بحرة ٖلى هُا١ ٖو

ا" في َبُٗخه، مدضًصا في اإلا٣ام ألاو٫ مً زال٫ الخىاٞـ اإلاؿخمغ بلى خض ما ٖلى طل٪ بالخٟهُل، وؾ٩ُىن الىٓام ا ًُ لٗالمي ؤؾاًؾا "وا٢ٗ

 .103الؿلُت

 املشهذ الثالث: الخؾاون 

    ًُ ا ولِـ مدل ًُ غ اؾخجاباث الؿُاؾت الصخُت اإلاىاؾبت صول ا، بطا ما ؤعاصث الضو٫ اخخىاء ألاوبئت في اإلاؿخ٣بل، ًيبغي باألؾاؽ ؤن ٩ًىن جٍُى

في اط ال ًم٨ً للخ٩ىماث خماًت مىاَىحها بال مً زال٫ الخسلي ًٖ الخُاب واإلاماعؾاث ال٣ىمُت وجبجي حٗاون صولي ؤ٦ثر ٢ىة، وؾخ٩ىن البضاًت 

ا، ولً جخم مٗالجت اإلاكا٧ل 
ً
 مكتر٧

ً
لُه ًيبغي ؤن ٩ًىن اإلاؿخ٣بل الٗالمي مؿخ٣بال بنالح جل٪ اإلااؾؿاث الضولُت ال٣اثمت طاث نلت، ٖو

ؼ الخٗاون الٗالمي.الٗ  اإلاُت، مشل ألاوبئت وآزاع جضهىع اإلاىار، بال مً زال٫ حٍٗؼ
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مىت ٞالىٓام الٗالمي اإلاؿخ٣بلي ؾُدخاط وإلاغخلت ما بٗض الىباء بلى الخ٠ُ٨ م٘ الخىٕى "الخًاعي". اط ال ًخىا٤ٞ هظا الىٓام الضولي م٘ الهُ   

٨ُت وال ًم٨ً للىالًاث اإلاخدضة وخضها ؤن جًمً  ً ؤ٦ثر ح٣ًُٗضا ألامٍغ ؤي هٓام مؿخ٣بلي. اط ان الىٓام الٗالمي في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

حرهما بلى حٗلم ٖاصة الخٗاون الخ٣ُ٣ي  لُه جدخاط الهحن وال٣ىي ألازغي مشل عوؾُا والهىض ٚو  وهجًُىا مما ٧ان ٖلُه في ال٣غن اإلااضخي. ٖو
ً
، بضال

ت والخُابُت. في الى٢ذ هٟؿه ، جدخاط الىالًاث اإلاخدضة بلى الخٗاون م٘ ال٣ىي الازغي. اط ختى هجري ٦ِؿىجغ ، الىا٢عي  مً ؤلاًماءاث الغمٍؼ

جي بدذ الخٛلب ٖلى الٟحروؽ.  ًجب ؤن اإلاشالي لل٣ىة ، ًضع٥ طل٪. ال بلض ، ٦ما ٣ًى٫ ،"... وال ختى الىالًاث اإلاخدضة ، ًم٨جها مً زال٫ ظهض َو

 .104وبغهامج حٗاووي ٖالميج٣ترن يغوعاث اللخٓت في جهاًت اإلاُاٝ بغئٍت 

لُه حٗمل الىالًاث اإلاخدضة م٘ خلٟائها والضو٫ ألازغي طاث الخ٨ٟحر اإلامازل، ل٣ُاصة الاهخٗاف وججضًض الىٓام الٗالمي ال٣اثم ٖلى ال ٣ىاٖض. ٖو

خىن ووصػ ى ٣ٞض َغخذ ال٣ىي ألازغي ٨ٞغة ٖاإلاُت الاؾخجابت للىباء وحؿهُل الاهخٗاف الا٢خهاصي و انالح هٓام بٍغ . جد٤ُ٣ هظا الؿِىاٍع

 .105ٌٗخمض ٖلى حٗاون ٖم٤ُ ومؿخضام بحن الىالًاث اإلاخدضة والخلٟاء وؾٝى ٌؿخُٟضون مىه بالخيؿ٤ُ م٘ الهحن

٪ قمُضث ، عثِـ مجلـ ؤلاصاعة والغثِـ الخىُٟظي الؿاب٤ لكغ٦ت     ، Schmidt Futuresواإلااؾـ اإلاكاع٥ لكغ٦ت  Googleاٞخخذ بٍع

٨ُت والهحن، خُض اإلاىخضي الاٞتراضخي إلاغ  ٦ؼ ٦ِؿىجغ، ببُان عثِسخي ٢ىي، ًضٖى بلى بٖاصة يبِ ظظعي للٗال٢ت بحن الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

 مً الاؾخمغ 
ً
هم ٖال٢تهما ٖلى ؤجها ٖال٢ت صًىام٨ُُت "حٗاوهُت" بضال ٪ مىاٞـ"، ٞو تراٝ باآلزغ ٖلى ؤهه "قٍغ اع في ًجب ٖلى ٧لخا الضولخحن الٖا

٤ اإلاىاٞؿت، ٦ما خظع مً املخاَغ ال٩امىت في الخىاٞـ ٖلى الخُىعاث في اؾخسضام الظ٧اء الانُىاعي، زانت في ألاؾلخت الٟخا٦ت طاجُت  ٍَغ

 ،106الدكُٛل

 بدلى٫    
ً
ا ٨ُت، ٢ض ًٓل هٓام الخدال٠ الخام بها ٢ٍى بىاًء ٖلى اٞترايحن: الاو٫، بم٩اهُت ان  2030-2025ُٞما ًخٗل٤ بالىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ض الخٗض صًت ال٣ُبُت مً الخىاٞؼ الهههاع ألاخؼاب طاث اإلاهالر اإلاكتر٦ت، ٞالٗضًض مً ألا٢ُاب الهاٖضة في الىٓام الٗالمي الجضًض جٍؼ

اصة اإلاىاٞؿت الٗاإلاُت، هىا٥ خىاٞؼ  اؾدبضاصًت، م٘ وظهاث هٓغ مك٨٨ت بكإن الضًم٣غاَُت والصخاٞت الخغة وألاؾىا١ اإلاٟخىخت، م٘ ٍػ

ؼ وظهاث الىٓغ اإلاكتر٦ت ونض ألاهٓمت التي جداو٫ حُٛحره٩ُلُت وماؾؿُت لخلٟاء ا ا لخٍٗؼ ًٗ الىٓام  لىالًاث اإلاخدضة الضًم٣غاَُحن، لاللخ٣اء م

 الٗالمي.

 في ال٣ُاصة الؿُاؾُت، ٞمً اإلاغجر ؤن جًٟل ؤلاصاعاث ألامغ 
ً
٨ُت ًم٨ً ؤن حكهض حُٛحرا ٨ٍُت الاٞتراى الشاوي، هى ؤن الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

 ٖلى طل٪ ٞاهه ًم٨ً لٓغوٝ اإلاىاٞؿت بحن ال٣ىي الٗٓمى بلى اإلاؿخ٣بلُ
ً
اصة ت، ؾىاًء ٧اهذ ظمهىعٍت ؤو صًم٣غاَُت، بَاع جدال٠ ؤ٢ىي. ٍػ

ؤن جسل٤ ٞغًنا للخض مً الدؿلر بىاًء ٖلى مهالر الضولت الاؾتراجُجُت ٣ِٞ، وجد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع في  Covid-19ظاهب الًٍٛى الا٢خهاصًت لـ 

ض مً جدٟحز مى٘ الاهدكاع. و٢ض ج٩ىن هظه الٗىامل ؤ٦ثر جدٟحًزا للضو٫، ٦دىاٞؼ لدصجُ٘ الخض مً اإلاىاٞؿت، وبصاعة  الهغإ، مما ًم٨ً ؤن ًٍؼ

لُه مً اإلام٨ً، وعبما ختى ٖلى ألاعجر، ؤن جلجإ الىالًاث اإلاخدضة والهحن وعوؾُا بلى ؤ صواث الدؿلر ؤ٦ثر مً الخٗاون بٗض الخغب الباعصة. ٖو

 107إلصاعة مىاٞؿت ال٣ىي الٗٓمى.الخض مً الدؿلر 

لُه ٞان الىٓام الٗالمي اإلاؿخ٣بلي ًدخاط بك٩ل ؤؾاؽ بلى "هٓام حكُٛل": وهى اقبه بىٓام مً ال٣ىاٖض، ٌؿاٖض الضو٫ ٖلى بصاعة ٧ل مً     ٖو

ت مً ال٣ًاًا ألازغي(، ٦ما جهمم ت والٟاٖلت  )الخجاعة، الاؾدشماع، الاجهاالث، خغ٦ت الكٗىب، وبصاعة الضبلىماؾُت ومجمٖى الضو٫ ال٣ٍى

ؼ مهالخها الخانت ؤو خماًتها؛ ولهظا الؿبب، ٞةن الىٓام الؿاثض في ؤي و٢ذ هى صاثًم  ا هظه ال٣ىاٖض وجُب٣ها وج٣ىم بخٗضًلها، مً ؤظل حٍٗؼ

 . 108او٩ٗاؽ لخىاػن ال٣ىي ألاؾاسخي

                                                           
104

 Three scenarios for world order after COVID-19: op cit.  
105

 Jeffrey Cimmino, Rebecca Katz, Matthew Kroenig, Josh Lipsky, and Barry Pavel, A Global Strategy for Shaping 
the Post-COVID-19 World, Atlantic Council , strategy papers,  2020,p21,  
www.AtlanticCouncil.org  
106

 World Order after COVID-19 Forum, June 30, 2020, Johns Hopkins University School of Advanced 
International Studies, https://sais.jhu.edu/kissinger/news/world_order_after_covid-19  
107

  Seth G.Jones ; World Order after Covid-19 , CSIS center for strategic & international studies ,May 28, 2020. 
108

 INSTITUTE FOR SECURITY POLICY (ISP), op cit, p24 
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ا ؤًٞل ب٨ش    ًُ ، وطل٪ لخجىب ؤؾىؤ لظا جخُلب الخدضًاث الٗاإلاُت الخالُت واإلاؿخ٣بلُت، حٗاوًها صول  بك٩ل ملخّى
ً
حر، وبظغاءاث ؤ٦ثر خؿما

ل  ىهاث، وهًٓغا ل٣لت ؤلاظغاءاث التي جخسظها الهُئاث الؿُاؾُت الضولُت اإلاهمت في الخٗامل م٘ ٞحروؽ ٧ىعوها، ٞاهه ًيبغي جدٍى الجهىص الؿِىاٍع

ت وال٣ضعة  ٗت للخُىع واإلاىاعص بلى مىٓماث صولُت ج٨ىى٢غاَُت ؤ٦ثر مغوهت، جخمخ٘ باإلاٗٞغ حر اؾخجابت ؾَغ  .109اإلاا٦ضة ٖلى جٞى

غ الاؾخجابت للىباء، ٞغنت ؾاهدت الؾخٗاصة الش٣ت في ٢ُمت الخٗاون الٗالمي، ومٗالجت ٞجىاث اإلاىاعص واإلاؿاءلت زاعط جل٪ اإلااؾؿ اث ٦ما جٞى

 .110الٗاإلاُت، اإلا٩لٟت بك٩ل مباقغ بم٩اٞدت الىباء

مت الىُىلُبرالُت ؤمام ٞحروؽ ٧ىعوها، جلٟذ اهدباه الضو٫ طاث الىٓام الاقترا٧ي الضًم٣غاَي مشل  اما باليؿبت الى ؤوعوبا، ٞاهه م٘ اٞتراى    هٍؼ

اهُت ا ىلىضا(، والتي جدبجى هٓام الٞغ ض ٞو لكاملت )ؤإلااهُا والىمؿا(، بلى ظاهب صو٫ الكما٫ ألاوعوبي مشل )الضهماع٥ وؤٌؿلىضا والجروٍج والؿٍى

جي، م٘ وؿبت ٖالُت مً ال٣ىي الٗاملت الى٣ابُت، وفي الى٢ذ هٟؿه، ج٣ىم ٖلى ألاؾـ الا٢خهاصًت  واإلاٟاويت الجماُٖت ٖلى اإلاؿخىي  الَى

اهُت  اث مىسًٟت مً ٖضم اإلاؿاواة، ٦ما ؤجها صو٫ ٞع  مً "الغؤؾمالُت اللُُٟت"، ومؿخٍى
ً
لغؤؾمالُت الؿى١ الخغة، ما ٌٗجي ؤن لضحها ق٨ال

 سخُت، وجغ٦حز الضزى٫ اإلاغجٟٗت ٞحها مىسٌٟ.

غ والضًم٣غاَُت، هىا٥ مً ًغي ؤن      وبكإن م٣الت ٦ِؿىجغ وخضًشه ًٖ حك٩ل هٓام ما بٗض ٧ىعوها، وؤهه ال بض مً الخٟاّ ٖلى ٢ُم الخىٍى

الىمىطط الهُجي هى الظي ؾخ٩ىن له الٛلبت وؾ٩ُىن ؾُض الٗالم في الٟترة اإلا٣بلت، ؤي الىمىطط الكُىعي اإلاىٛل٤ )في الخ٣ُ٣ت هى قُىعي 

،)
ً
ض ؤي هٓام ٢معي في صولها، ٖلى ٚغاع الىٓام  اؾما ُّ اه، حؿ ت وصولت الٞغ في اإلا٣ابل، ؾخمى٘ الجماهحر، التي اٖخاصث الضًم٣غاَُت والخٍغ

ضم حؿُض الىٓام الهُجي ٌُُٗان ٞغنت للىٓام الاقترا٧ي الضًم٣غاَي". مت الىُىلُبرالُت ٖو  الهُجي، "ٞهٍؼ

قترا٧ي الضًم٣غاَي )الىمىطط ألاإلااوي والىمؿاوي(، ؤو همىطط صو٫ الكما٫ ألاوعوبي، في ٖالم ٦ما ان طل٪ ؾُمىذ ٞغنت خ٣ُ٣ُت للىٓام الا    

ٞهى ما بٗض ٧ىعوها، وهظا ال ٌٗجي ازخٟاء الغؤؾمالُت وؤن الكُىُٖت ؾدؿىص في هظه الضو٫، ؤو ؤهه ؾِخم "بىاء مجخم٘ اقترا٧ي"، هظا لً ًدضر 

٣ت عؤ ٣ت ؤلاؾالم هى الخل، إلااطا؟ ألن لِـ الهضٝ، ؤو ؤهه مٗاص ٢ىلبخه بٍُغ ؾمالُت مخ٣ضمت، وبالخالي لً ج٩ىن الاقترا٦ُت هي الخل ٖلى ٍَغ

حرها، ٖاظؼ ًٖ جىؾُ٘ جدالٟاجه الاظخماُٖت، و٢ض اجطر هظا  ُاهُا والبرحٛا٫ ٚو ٨ُت وبٍغ اه الهاٖض في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ م٘ ٌؿاع الٞغ

ُم خؼب الٗما٫، ومغشخه لغثاؾت ال مت ٖػ ُاهُت في صٌؿمبر/ ٧اهىن ألاو٫ هٍؼ مي ٧ىعبحن(، في الاهخساباث البًر ، واوسخاب 2019ىػعاء )ظحًر

و الؿِىاجىع الضًم٣غاَي، بحروي ؾاهضعػ، مً ؾبا١ الغثاؾت ألامحر٧ي لهالر ظى باصًً. ولظا ًم٨ً ؤن ٩ًىن الىمىطط الاقترا٧ي الضًم٣غاَي ؤ

 ىعوها. الكما٫ ألاوعوبي ناخب الٟغنت في ٖالم ما بٗض ٧

 ولً ٩ًىن هظان الىمىطظان الاهٟا الظ٦غ يض ب٣ًاٝ عجلت الٗىإلات الا٢خهاصًت والخ٨ىىلىظُا، ول٨ً ألاؾـ التي ٣ًىمان ٖلحها ؾخجٗل الخ٨ٟغ

٣ت  اإلاؿُُغ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي هى الىنى٫ بلى مؿخىي ؤو خض ؤصوى ٖالمي للضزل، بلى ظاهب مجاهُت الخٗلُم والىٓام الهخي، ٖلى ٍَغ

اث٠ والغ٧ىص م٘ ٖضم ب٣ًاٝ عجلت الا   ٖلى مؿخىي ٣ٞضان الْى
ً
قترا٦ُت الضًم٣غاَُت، ولً ًخم هظا بال مً ؤظل مىاظهت الخضهىع، زهىنا

، هى مً 
ً
ـ همىطظا ت ومٗضالث الاؾتهال٥، ٞبالخالي ال الىمىطط الهُجي ال٣معي وال الىمىطط الاقترا٧ي الظي ًغي مً باَع ؾخ٩ىن الٗىإلات الخجاٍع

 .111غنت للدؿُض وخ٨م الٗالمله الٟ

ا ملتزًما بالخٗضص    ًُ ًبا ٖاإلا ت الؾتراجُجُت الاجداص ألاوعوبي وبٗض هٓغه، بهٟخه اٖل ًت اإلاؿدىضة وبالخالي، ٞةن التر٦حز ٖلى اإلاىا٤َ هى زُىة يغوٍع

يبغي ؤن ًىانل الاجداص ألاوعوبي الٗمل ٖلى ب٢امت قغا٧اث م٘ اإلاىا٤َ، ومؿاٖضتها  ٖلى بىاء اإلاغوهت في مىاظهت جإزحر الاػصواظُت بلى ال٣ىاٖض، ٍو

غاٝ ٢اثم ٖلى ال٣ىاٖض. ًٞال ًٖ الخىظه هدى مباصعاث "الكغا٦ت الاؾتراجُجُت" م٘  ؼ صٖمها لىٓام مخٗضص ألَا في الٗال٢اث الضولُت وحٍٗؼ

٣ي وعابُت ؤمم ظىىب قغ١   112آؾُا. مىا٤َ بإ٦ملها، م٘ الخٗاون م٘ اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت مشل الاجداص ألاٍٞغ
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 الخاجمت:
 مً خالٌ ما جلذم خلص البحث الى مجمىؽت مً الاظخيخاحاث وهي هما ًلي:

ا في ظىهغه، بال ؤن هىا٥ الٗضًض مً املجاالث، خُض ال جؼا٫  -1 ًُ  وجىاٞؿ
ً
م مً ؤن الىٓام الٗالمي الىاشخئ ؾ٩ُىن وا٢ُٗا ٖلى الٚغ

 هىا٥ خاظت ماؾت للخٗاون الٗالمي

٨ُت، ًيبغي ؤن جغ٦ؼ ظهىص ما بٗض بٌٛ ا  -2 لدك٨ُل مؿخ٣بل ؤ٦ثر بًجابُت ٖلى  COVID-19لىٓغ ًٖ خالت الٗال٢اث الهِىُت ألامٍغ

، مجها ما ًخٗل٤ باهه لضي ظمُ٘ الضو٫ مهلخت مكتر٦ت في جغوٌٍ الٟحروؽ الخاجي 
ً
ت الخالُت وألا٦ثر ويىخا ال٣ًاًا الخٍُى

غ وؾاثل ؤًٞل للى٢اًت مً ألاوبئت ا  إلاؿخ٣بلُت ؤو اخخىائها.وجٍُى

، ٞدكتر٥ ٧ل  -3
ً
٨ُت والهحن وظمُ٘ ال٣ىي ال٨بري ألازغي مهلخت مكتر٦ت في مٗالجت حٛحر اإلاىار، وازحرا ان للىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

 مً الىالًاث اإلاخدضة والهحن وعوؾُا والٗضًض مً ال٣ىي اإلاخىؾُت في مهلخت مكتر٦ت في جدؿحن ؤمً الُا٢ت الىىوٍت في الٗالم. 

ت. COVID-19ؾ٩ُىن الىٓام الٗالمي بٗض   -4 ا في نمُمه، ل٨ً هُا١ وقضة جل٪ اإلاىاٞؿت مؿإلت ازخُاٍع ًُ  جىاٞؿ
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مً ٚحر اإلاخى٢٘ ؤن ًدٓى الخىاٞـ الجُىؾُاسخي وألاًضًىلىجي بحن الىالًاث اإلاخدضة والهحن بخُُٛت ٖاإلاُت. ُٞما ؾُداٞٔ   -5

٣ُا، ٖلى مؿخىي مٗحن مً الاؾخ٣اللُت الاجداص ألاوعوبي، بلى ظاهب عوؾُا والهىض والبراػ  ا وجغ٦ُا وظىىب بٍٞغ ٍل وبهضوهِؿُا وهُجحًر

 113.الجبإ ؾُاؾت جىاػن ال٣ىي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت  املصادس الؾشبُت وإلاهيليًز
 اإلاهاصع الٗغبُت

غ، جيبااث بىٓاٍم ٖالمٍيّ إلاا بٗض ال٩ىعوها، ٖغبي بىؾذ، جغظمت هُئت ال 6ألا٢لمت هي الٗىإلات الجضًضة:  .1 ،  18/04/2020خدٍغ

https://cutt.ly/zRlvWte 

غ جغ٥ بغؽ     -صًلي نباح  -، م٣االث 2021ماعؽ  31بغهان الضًً صوعان، بلى ؤًً ًخجه الىٓام الضولي،  .2 جغظمت وجدٍغ

https://www.turkpress.co/news 

،اإلاؿخ٣بل لؤلبدار  2020ًىهُى،  22بُتر ػحهان، ايُغاباث ٢اصمت: مؿخ٣بل جدىالث ال٣ىة في ْل ٞىضخى الىٓام الضولي،  .3

  https://futureuae.com/ar/Tag/Index/2083والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت، 

4.  ،
ً
ل  19ج٣اصم الخُُب، ٖالم ما بٗض ٧ىعوها.. ا٢خهاصًا   https://cutt.ly/hRpoV7z، مى٢٘ الٗغبي الجضًض، 2020ابٍغ

ً، ٖالم ما بٗض ٧ىعوها... عئٍت اؾدكغاُٞت .5 ل  24، مى٢٘ الكغو١، ٖىتر ٖبضالٗا٫ بى٢ٍغ  2020هِؿان/ ابٍغ

ُض  .6 غة للضعاؾاث، 19ما بٗض وباء ٧ٞى ل/ هِؿان  13: ؤي ٖالم ًم٨ً جى٢ٗه؟ ج٣ضًغ مى٠٢، مغ٦ؼ الجٍؼ  . 2020ابٍغ
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 برس ترن وتحرٌر ترجمة - صباح دٌلً - مماالت ،5050 مارس 20 الدولً، النظام ٌتجه أٌن إلى دوران، الدٌن برهان 

https://www.turkpress.co/news  

https://www.turkpress.co/news
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Turkey and Russia 

From conflict to cooperation 

Prof. Ahmed Jassim Ibrahim 

Babylon Center for Civilization and Historical Studies / University of Babylon 

Abstract 

             The importance of studying the relations between Russia and Turkey is extremely important from a political and 

geographical point of view, especially after the end of the Cold War, as several regional and international variables have 

occurred, especially in Europe, and this importance also occupies in discussing the issues, interests, and developments 
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facing these relations. Research and studies on the issue of Russian-Turkish geopolitical relations, but there is an urgent 

need to deal with more study and research due to the historical depth that governs these relations, their complexity and the 

complexity of their problems, which requires that they be addressed in the language of political and strategic analysis rather 

than the language of historical narration if the researcher wants to reach conclusions Close to the reality in the past, present, 

or future, in addition to the tremendous internal changes that the countries have witnessed since the end of the Cold War 

and until now, as well as the international changes resulting from the end of that war, and the collapse of the Soviet Union 

touched the essence of international relations, whether between Turkey and Russia. Or the essence of each other's relations 

with other countries, and the geopolitical and geostrategic facts surrounding them, especially the Balkans and Asia Central, 

the Caucasus, and the Middle East region, hence our interest in this issue and our choice for I. 

 :امللخص

ج٨دؿب صعاؾت الٗال٢اث بحن عوؾُا وجغ٦ُا ؤهمُت بالٛت مً الىاخُت الؿُاؾُت والجٛغاُٞت ، زانت بٗض اهتهاء الخغب الباعصة ، خُض خضزذ 

ا مىا٢كت ال٣ًاًا واإلاهالر واإلاؿخجضاث التي جىاظه هظه  ًً ٖضة مخٛحراث ب٢لُمُت وصولُت ، زانت في ؤوعوبا ، وجدخل هظه ألاهمُت ؤً

ض مً الٗال ٢اث. ألابدار والضعاؾاث خى٫ مىيٕى الٗال٢اث الجُىؾُاؾُت الغوؾُت التر٦ُت ، ل٨ً هىا٥ خاظت ماؾت للخٗامل م٘ اإلاٍؼ

ذي الظي ًد٨م هظه الٗال٢اث ، وح٣ُٗضها ، وح٣ُٗض مكا٧لها ، ألامغ الظي ًخُلب ؤن ج٩ىن ٦ظل٪. بلٛت  الضعاؾت والبدض بؿبب الٗم٤ الخاٍع

بت مً الىا٢٘ في اإلااضخي ؤو الخايغ ؤو الخدلُل الؿُاسخي والا  ذي بطا ؤعاص الباخض الىنى٫ بلى اؾخيخاظاث ٢ٍغ  مً لٛت الؿغص الخاٍع
ً
ؾتراجُجي بضال

ُت الىاججت اإلاؿخ٣بل ، باإلياٞت بلى الخٛحراث الضازلُت الهاثلت التي قهضتها الضو٫ مىظ جهاًت الخغب الباعصة وختى آلان ، و٦ظل٪ اإلاخٛحراث الضول

ُتي ، إلاؿذ ظىهغ الٗال٢اث الضولُت ، ؾىاء بحن جغ٦ُا وعوؾُا. ؤو ظىهغ ٖال٢اث بًٗىا م٘ ًٖ اهت هاء جل٪ الخغب ، واجهُاع الاجداص الؿٞى

الضو٫ ألازغي ، والخ٣اث٤ الجُىؾُاؾُت والجُىاؾتراجُجُت املخُُت بها ، زانت البل٣ان وآؾُا الىؾُى وال٣ى٢اػ ومى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ ، 

 .مىا بهظه ال٣ًُت وازخُاعها باليؿبت ليومً هىا اهخما

 

 

 

 

 

 

The importance of studying; 

         It is represented in the fact that the Russian Federation and Turkey are two large and important countries, not only in 

terms of power in their broad sense, but also in terms of capacity, in the sense of the mutual influence between them, and 

the influence on conflict and cooperation relations in the nearby surroundings. They are oceans full of conflicts and 

conflicts, some of which have their roots in the Cold War, and to the extent that Russia and Turkey have a direct and indirect 

presence in these conflicts and conflicts, they have an undeniable presence in their settlement, and it is sufficient to point 

out that this is the case that the Caucasus, Central Asia, and Middle East issues are At the heart of the two countries 

„concerns after the Cold War. Indeed, the Iraqi issue after the year 2003 has inaugurated an agreement in their positions on 

some of the problems of this issue, even if it contradicts the US positions. Turkey and Russia after the Cold War, and from 

these common ones, each of them adopting a realistic and interest-based methodology in drawing up their international 
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relations, as their interests may converge in one issue and may differ in another, although each of them may encapsulate 

that interest with ideological perspectives, especially when it comes to the competition of roles in regions of overly sensit ive 

In the interest of any of them, such as the Caucasus region, the region of Central Asia, and the Balkans The other common 

denominator is that each of them suffers from the dilemma of defining their identity after the Cold War. Russia, after 

stripping away its Marxist ideological orientation, suffers from a struggle between being a nation-state or a polar state, 

between the European reluctance to accept it within the European family and the Asian fear of its colonial and communist 

past. This dilemma is more clear for Turkey, as its repeated failure to gain the identity of the European Union can create in it 

formal and informal perceptions of remorse for the great services it provided when it was one of the hotlines for defending 

Europe against the communist threat. Rather, the analysis does not exclude that this failure generates a nationalist 

tendency. Or Islamic forces pushing it towards its Arab and Islamic surroundings, in addition to that, there is a third 

commonality in Russian-Turkish relations, represented by the American-Israeli influence. In the regions of the Balkans, 

Central Asia, the Caucasus and the Middle East, Israel, as is well known, is trying to benefit from the changes that are taking 

place in The major Arabs and the Arab-Israeli conflict, therefore, was the first to take advantage of the shift that took place in 

Russia's policy towards the Arabs after the collapse of the Soviet Union, just as it was a forerunner in linking Turkey to the 

1996 agreement, in order not to be dragged into its Islamic surroundings .                                                                                                                          

The problematic of the study: 

         Every study is based on a specific problem represented in the idea of the topic and its unity, and if the statement of the 

factors affecting the relations of the two countries after the Cold War represents one of the vocabulary of this problem, then 

the second item is the statement of aspects of convergence and divergence in Russian-Turkish relations, whether those 

aspects are political or economic The third and important vocabulary is to clarify the rules or rules of behavior that any of 

them can follow in relation to the other in the post-Cold War years, with the need to refer to the difference between these 

rules and the rules that characterized their relations in the Cold War                           .                                                                                                                            

The first topi. 

Historical roots of the two-state relations: 

           The Turkish-Soviet relations were affected in their historical course, by the characteristics of the strategic location of 

the two countries, the historical legacy of the conflict between the Ottoman Empire and Tsarist Russia, the developments of 

the Soviet perception of the geographical position of Turkey in the Soviet national security and the effects of the military, 

economic and political variable on those relations. From the time of the Ottoman Empire, a great role in the quality of the 

historical relationship with Tsarist Russia, as the Turks, during the Ottoman Empire and the contemporary era, bordered the 

Aegean Sea and the Mediterranean Sea, as well as the narrow lands facing the Bosporus, the Dardanelles and Lake 

Marmara, which lie outside the entrance to the Black Sea, all matters are imperative. Choose from the control of the Turks 

over the waterway and reduce or restrict the penetration of the Russians to Europe. Therefore, since 1677 AD, Russia has 

fought many wars      

with the Ottoman Empire, as a result of which it lost large parts of its lands.( )                  

          Many variables contributed to the creation of a friendly rapprochement between the Ottomans and the Russians, 

especially in the period between the first and second world wars. The defeat of the Ottoman Empire in World War One and 

the loss of most of its lands and their division among the Allied countries. And the imposition of the Treaty of Sèvres in 1920 
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on Turkey, in addition to not inviting the Soviet Union to the peace conference held in Paris after the First World War, the 

Soviets remained in opposition to the terms of the conference that had been reached with regard to Turke( ), and in order to 

avoid the threat of Western threats, especially from Britain, it abandoned The Soviets expressed their territorial demands for 

the Turkish straits, and worked on the withdrawal of Soviet forces from Turkish lands, as well as their relinquishment of the 

privileges that were established for them in the secret agreement concluded with Britain and France during the war, as the 

Soviet leader Lenin in 1917 stated, In general, and Turkey's secret treaties in particular,( ) " the matter that prompted Turkey 

to establish new relations with the Soviet Union that were marked by mutual friendship and cooperation.                                                                                

        However, the path of the relationship between the two countries was tense, especially after the end of World War II, as 

regional problems began to appear between the two countries. Especially after Joseph Stalin (1879-1953) declared)( ) ( The 

system established by the Montreux Charter no longer fits into the new status of the Soviet Union))( ). Accordingly, the issue 

of the Turkish Straits was included in the agenda of the Yalta Conference ( ), which took place between 4-11 February 1945 

AD, through which it was suggested that amendments should be made to the articles of the charter in a way that allows 

Soviet warships to pass at all times in the straits as long as it is It is no longer possible to accept a situation for Turkey to have 

the upper hand in tightening the screws on the Soviets. The issue of inconveniences was also raised again at the Potsdam 

Agreements ( ), and Stalin emphasized the return of both the “Kars and Wardhan” regions to the Soviets. Turkey refused. 

This prompted it to cooperate with the West, especially the United States, to obtain more economic and military aid and 

political suppor( ).                                                                                     

       There was a slight improvement in the Turkish-Soviet relations after the death of President Joseph Stalin in 1953. As the 

Soviet Minister of Foreign Affairs "Moltov" presented on May 30, 1953 a memorandum to the Turkish government in which 

he explained the beginning of the reform campaign to the harm caused by Stalin, and to restore the understanding that 

prevailed in the twenties of the last century, as well as its confirmation of Moscow's abandonment of its territorial claims in 

Turkey, justified These demands came in circumstances that imposed the elimination of a potential threat that might 

threaten the security of the Soviets because of the straits ( )Only that reaction Al-Turki was lethargic because the Turkish 

government was running within the sphere of Western influence, its projects and alliances in the Middle East region. Turkey 

became a member of the North Atlantic Treaty Organization (NATO).                                     .                                                                                 

      On the other hand, the Soviet Union supported Turkey and stood by its side in the Cyprus issue in 1964, which created 

great satisfaction on the part of the Turkish circles, in contrast to the American position in support of Greece in its vital 

demands on that island, which prompted the exchange of visits between Ankara and Moscow at its highest levels to remove 

barrierSuspicion, mistrust, and the creation of the appropriate atmosphere to develop relations between him.( )                                                                               

     Based on that, "Podgorny", Secretary General of the Central Committee of the Sovie Communist Party, visited Ankara at 

the beginning of 1965 AD, when he publicly admitted his country's mistakes in the deterioration of Turkish-Soviet relations 

since the end of World War II, and at the same time the Soviet Foreign Minister, Andrei Gromyko. He has stated that he does 

not rule out reaching a federal solution to the Cyprus problem, and it was not until a few months passed since this statement 

that the Turkish Prime Minister, "Agd Polo", visited Moscow to lay with the Soviet officials the basis for Soviet-Turkish 

cooperation( ).The nature and objectives of these mutual visits were mostly economic in order to strengthen economic 

cooperation. In 1965, the Soviet Union provided a loan to Turkey in the amount of one million dollars to finance industrial 

projects, especially after Suleiman Demirel came to power in the October 12, 1965 elections to poweKosygin “Prime 

Minister of the Soviet Union in Turkey in December 1966, and on March 25, 1967, an economic agreement was concluded 
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that stipulated the commitment of the Soviet Union to help Turkey build aluminum and iron projects, chemical projects and 

oil refineriesr( ).                                                                                                                    

      Demerl responded in December 1967 AD the visit and during it the signing of an agreement between the two countries 

to build a steel plant in the port of Iskenderun "Hatay"( ). On November 21, 1969, the President of the Turkish Republic, 

"Jawdat Sunay", visited Moscow and held talks with Soviet officials that dealt with issues. One of them is the strengthening 

of European security and another of interest to the two countries.( ) The impact of this rapprochement on Moscow„s role in 

the Middle East and increased the importance of the Soviet Union in the Middle East region, which made Turkey in the 

period from 1964-1969 the Soviet Union„s fourth trade partner In the Middle East, especially after the deterioration of 

Turkish-American relations in the seventies of the last century, as a result of the Cyprus issue and the US embargo on Turke.                                                                                                                                                                                      

        Turkish-Soviet relations witnessed a great rapprochement in the beginning of the seventies of the twentieth century, 

which was reflected in Turkey's role in the Middle East region, as the West considered this rapprochement against them. 

Among its results was the signing of the Turkish and Soviet parties in 1972 a document stipulating the principle of good 

neighborliness, and the Soviet Union provided long-term loans to Turkey more than those provided to any other country in 

the third world, and despite that the Turks feared that relations would reach the political sphere for this.  They refused 

Kosijin's offer to conclude a non-aggression pact in 1975.( ) In 1975, the Soviets renewed the technical cooperation 

agreement signed in 1967.( ) In 1976, Turkey authorized the Soviet aircraft carrier (Kiev) to pass through the straits, ignoring 

the protest made by NATO, which saw in this matter a violation of the provisions of the Montreux Charter( ). In June 1978 

AD, during his visit to Moscow, Turkish Prime Minister "Poland Ecevit" held extensive discussions with Soviet leaders that 

led to the signing of a political document on cooperation based on good neighborliness and friendship. The Soviets also 

worked to improve Turkey's economic relations with the "Comecon" countrie The invasion of Afghanistan in 1979, revived 

fears of Soviet expansion, as Turkey condemned the invasion and refused to participate in the Moscow Olympics.( ) Until 

the military coup on September 12, 1980 AD in Turkey to rearrange its internal conditions and to make fundamental 

changes in its foreign policy, relations returned to their previous pace and officials in the two countries exchanged official 

visits.( ) In this context, the visit of Soviet Prime Minister "Nikolai Tikhonov" to Ankara in December 1985, and the 

discussions between the two sides focused on a report on long-term economic cooperation extending from 1986-1990, and 

a document was signed that provided for closer cooperation in the economic, commercial, scientific and technical fields.( )                                                          

        However, the most important development in Soviet-Turkish relations came after Mikhail Gorbachev came to power in 

March 1985. When he came to power, the Soviet Union was suffering from internal and external problems that called him 

to present his well-known policy (Balbir Westroika and Glasnut) and the essence of this policy is (political thinkin  New) in 

order to get out of these problems and restore life to the Soviet Union, in other words that international relations have 

become driven by considerations of national interests and the need for cooperation to overcome common threats to human 

well-being and from On this basis, the Soviet Minister of Foreign Affairs (Advardchevardnadze) visited Ankara in December 

1990, followed by a visit in March 1991 by Turgut Ozal, the former Turkish president of the Soviet Union, during which he 

signed an agreement of friendship, good neighborliness and cooperation. This treaty placed bilateral relations on a legal 

basis new( ).                                                                                           

          Political relations between the two countries witnessed some tension, especially in February 1992, due to the Turkish 

position in support of the Republic of Azerbaijan in its conflict with Armenia over the Karabag Nagor no region on the one 

hand, as well as allowing the Kurdistan Workers Party in Turkey (KKP) to hold conferences on Russian lands, which The 
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number of conferences was three between 1991-995, as well as the establishment of a Kurdish cultural center in 1994 

there.( )                                                                                                  

       The visits between the two countries also developed, especially a visit by Turkish Foreign Minister Tansu Ciller to 

Moscow in 1996, during which she met with Viktor Chernomyrdin, Prime Minister of Russia, and Yevgeny Ber Yamakov,                            

Minister of Foreign Affairs, in December of the same year, with the aim of restoring the normal relations that prevailed 

betwee The two countries have been for more than thirty years. She emphasized the mutual respect between them in 

protecting their regional borders, as well as the emphasis on increasing investment and trade exchange.( )                                                                                                                           

      Through the foregoing, we noticed that the Russian-Turkish relations have undergone many developments that affected 

geographical, religious and national factors in their nature. These relations were characterized by the nature of hostility in 

the period before World War I between Tsarist Russia and the Ottoman Empire, and one of the results of the First World War 

was the occurrence o Political changes that prompted cooperation and coordination between the two parties, this 

cooperation was justified for both parties, but these relations soon returned to the nature of tension in the period following 

World War II (the Cold War).                                                                          

       Based on the foregoing, it can be said that the indicator of Soviet-Turkish relations was not the result of reactions to the 

state of coldness or retreat in relations with Western European countries and the United States of America, although he 

understood this view sometimes, but rather the balance between the two sides of the equation for Turkey's security and 

self-interests in terms of its interest The West and the United States from another side. Any breach between the two scales of 

the balance between Turkey's interests and the West is quick to correct it by building approaches with the Soviet Union.                                                                                                        

  The second topic 

Factors influencing Turkish-Russian relations. 

        The elements of power possessed by states and the ability to influence the behavior of each other, either towards 

achieving common goals and interests or employing them to serve the purposes of conflicts and crises existing between 

them, and with regard to Russia and Turkey, these factors have played a historical role in making conflict and crisis the 

predominant character of the two countries' relations. The concept of power and its components and influence in it have 

changed after the end of the Cold War, whether in terms of the diminution of the role of some in influencing international 

relations or in terms of the rise of the influence of new factors, such as the fourth dimension of power represented by 

information and communication technology, but the influence of traditional factors such as geographical location and 

military potential, as well as Economic power has the biggest impact on convergence or divergence in the relationship 

between the two countries.                                                 

. Geographical effect (geopolitical)- 

        As for the geographical factor, the area of Russia is estimated at (17,075,200 km2), and thus it is the largest country in 

the world, in terms of area, an area that is almost twice the size of the United States, and represents seven times the size of 

the      European Union, as it extends from the Baltic Sea and the oceaNorth in the north to the territory of China and 

Mongolia in the south, and even the Pacific Ocean to the east .( ) As it is bordered on the east (the Bering Sea, Bahrachotsk, 

and the Sea of Japan), and these three seas branch out from the Pacific Ocean, and on the west are bordered by (Belarus, 

Latvia, Estonia, the Gulf of Finland, and Norway), and the Russian (Kalingrad) region is located between (Lithuania and 
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Poland). While it is bordered from the north (the Barentser Sea, the Kara Sea, the Laptev Sea, the East Siberian Sea and the 

Choconka Sea), all of these seas branch out from the Arctic Ocean. As for the south, (it is bordered by China, Mongolia, 

Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, and the Black Sea) While adjacent to i The far southeast of North Koreat( ). And since 

Russia covers more than nine almost the area of the world, it can be divided into three broad geographical regions, namely :                                                 

-European Russia, located to the west of the Ural Mountains   

-Siberia, which extends eastward to the Ural Mountains  

-The Russian Far East, including the far southeast, and the Pacific coas                         

        Thus, Russia is a bridge between the continents of Europe and Asia, as Russia is characterized historically and 

geographically by mixing Europe and Asia, "Eurasia", as 75% of its territory is located in Asia and 25% in Europe, and from 

here the strategic location of Russia becomes clear.( ) Through its control of the Eurasian "Heart of the World" region, we can 

imagine the tremendous potential inherent in that superpower. The American strategist, "Nicholas Speakman," divided the 

Eurasian geography into: the heart of a continental (Heart Land), which is Russia, which has a land extension of (17) million 

km2, and to a large crescent of coastal countries he called (the edge land) "Rim Land" and it includes all (Europe, the Arabian 

Peninsula, Iraq, Central Asia, Iran, Afghanistan, India, Southeast Asia, China, and Korea), which are countries characterized 

by the importance of their locations and economic resources. Speakman believed that World War II took place with the aim 

of controlling the coastal zone, and then It is the "Crush Zone"That is, the region that will witness the struggle for control of 

its resources and waterways, and since Russia is the rear back of the area of impact and is the heart, it will seek to reach the 

seas and oceans by incursion into this region, so the policy of containment must be adopted for the sake of Containing the 

Russian Slavic tide in Eurasia, it is the only effective way to confront the fortified site of Russia( )Nevertheless, Russia lacks 

major sea lanes, as it overlooks a group of seas, some of which are of little importance because it is frozen for a period of 

time during the year, such as, the Arctic Ocean, and the sea The Baltic and even its northeastern coasts overlooking the 

Pacific Ocean are witnessing freezing for a period of time during the year, and the only warm sea that the Russian 

Federation overlooks is the Black Sea in the south, which is a semi-inland sea due to Turkey's control of its entrances, and 

this is what made the former Soviet Union Russia set its basic goals Going out to the warm waters of the Mediterranean, 

where Turkey controls the Bosphorus and the Dardanelles straits( ).                                           

        The geographical factor between Russia and Turkey has a great role in determining many matters, because Turkey since 

ancient times borders the Aegean Sea and the Mediterranean and the narrow lands facing the straits of the Bosporus, the 

Dernel and its Marmara, which lie outside the entrance to the Black Sea, which leads to Turkey having strong influence and 

overall influence in the waterway, And thus lead to determining Russia's penetration into the center of Europ.( ) Where 

Turkey is unique in a very important location, it can only be described as a link between the continents of Asia and Europe 

on the one hand, and between Asia, Africa and Europe on the other hand through the (Arab Bridge), which is the huge land 

mass that forms the Arab East (Iraq and countries Sham). It is also a mass link between five regional environments, which 

are respectively: Arab, Caucasian, Slavic (Russia and Ukraine across the Black Sea), Balkan, Iranian and Central Asia. Turkey 

has always played a game of owning this privileged location, which increases the importance of its possession of the 

Bosporus and the Dardanelles straits. And in the Sea of Marmara, this site has given Turkey a significance that has made the 

major powers in the world take an account for it and try to reach some kind of understanding on goals, interests and 

intentions .( )                                                                                                            

      While the total area of Turkey is estimated at about 779,500 km2, and a small part of this area, about 3% of the total area, 

is located in the European continent, and it is known as "Eastern Thrace", and extends west to the (Maritza) River, while the 

largest part is located in the Asian continen It is known as (Asia Minor) or the Anatolian plateau, and separates the European 
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and Asian sections of the Bosphorus Strait, the Sea of Marmara and the Dardanelles, and they all form an important 

waterway between the Black Sea and the countries bordering on it (Russian Federation, Ukraine, Romania, Bulgaria, 

Georgia) and the Mediterranean Sea( )The geographical location of Turkey on the outskirts of the Asian continent made it 

an inter-land confined between the forces of the Asian mainland and the forces of the surrounding sea and confrontation, 

so it formed a section of the front of collision between land pressures from the north, the east, and the sea from the south, 

and the main danger to which Turkey was exposed was the power of land. The Russian Federation, which snatched the 

northern shores of the Black Sea, then the eighteenth century witnessed several Russian thrusts to storm the Turkish straits, 

and until the end of the nineteenth century there had been at least seven wars between Russia and Turkey, and in all of 

them one of the two sea powers, France or Britain, or both were advancing To stand with Turkey( ) . That is why Turkey 

became the alliance's southeastern defense line against Soviet threats throughout the Cold War. Turkey, since its accession 

to NATO inFebruary 18, 1952 was one of the US containment episodes that targeted the Soviet Union„s surrounding of a 

series of military bases and alliances.( ) Turkey's geographical location to the south of the Russian Federation has given it  

great importance to meet Russian aspirations to warm waters in the Mediterranean and the Arabian Gulf, as its supervision 

of the Black Sea and the straits of the Bosphorus and the Dernel also has its strategic importance in the European and 

Russian orientation towards the Asian continent and the Middle East region, especially the oil fields.( ) Moreover, this 

important location of Turkey made it a country in control of most of the direct air and land routes between Russia and its 

allied countries - the former Soviet Union countries - and the Middle East and Africa region.                                                                                                                                

      It is worth noting that Ankara did not hide its desire to use the Turkish Straits card in its pursuit of securing its oil 

interests, at the level of the Baku-Ceyhan pipeline, despite the fact that the 1936 Montreux Agreement stipulates Turkey„s 

commitment to ensuring free passage in the straits. At any time, except in times of war, Turkey has expressed its 

unwillingness to allow the expected increase in the passage of giant oil tankers as a result of the shipment of larger 

quantities of crude oil, which will arrive in the future from the Caspian Sea to the Russian port (Novorsisk) through the 

straits, justifying this with the environmental danger that will be exposed to it. Residents of Istanbul in the event of a 

maritime accident, which prompted it to adopt a new maritime traffic law, according to which restrictions were imposed on 

the movement of sea tankers, which made Russia object to such a measure by Turkey. Therefore, the geographical position 

still influences the relations of the two countries.                         

      In addition to the fact that the main differences between Turkey and the Russian Federation are geopolitical in nature, as 

many Russian politicians see that Turkey is the main beneficiary of the collapse of the Soviet Union, as it is seeking all new 

means for the purpose of reaching the southern borders of neighboring countries( ).       

         In fact, it confirms that there is a Russian-Turkish geopolitical competition over the Caucasus region. Armenia, which 

owes gratitude to Moscow for its support in the Karabakh war, signed an agreement in August 1992, in which it allowed the 

establishment of Russian military bases on its territory, and Georgia did the same in September 1995 in the wake of   Its 

defeats in Abkhazia and South Ossetia, as for Azerbaijan, continued to stand still, but internal, external and especially 

Russian pressures led to the overthrow of the pro-Turkey government of President (Abul Fadl al-Chebbi) in June 1993, and 

the rise of the more neutral President (Heydar Aliyev) Azerbaijan, with rhetorical support, has any benefit when Moscow 

intervened, calling on them to implement their threats and bear their consequences, after President Ozal threatened in mid-

May 1992 to send troops to Nakhchivan( ).                                                                                      
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     The continued Russian interference in violent conflicts and conflicts in the Caucasus, and beyond the Caucasus, warns of 

the possibility of Russian-Turkish conflicts due to the ties that tie Turkey to many countries in the region, and the history of 

the Chechen uprising in 1994, witnesses that such a possibility is possible, just as the forces are still The Russian Federation 

is spread along Turkey's borders with Georgia and Armenia, and Turkey is concerned about what it considers Russia's 

unilateral position on the conflict over Nagorno Karabakh, this conflict that has important political and security implications 

and repercussions for Turkey, given its tense relations with Armenia on the one hand, and its relations Enhanced friendly 

(ethnically) with Azerbaijan from the other sid.( ) Russia and Turkey are competing for dominance in the Black Sea. If Turkey 

takes advantage of the differences on borders and minorities between Russia and Ukraine, to strengthen its relations with 

Ukraine, which seeks to permanently exit from the sphere of Russian influence, it is strongly supported by the United States, 

which believes that without Ukraine, Russia cannot return to an empireA large portion of the Turks who live in the lands 

that Khrushchev gave in 1954 to Ukraine, and Russia claimed it again after the dissolution of the Soviet Union, where 

Turkey stands with the Turks and keeps the lands in which they are in the hands of Ukrana  ( )                                                                                           

In fact, Turkey„s orientation towards the Caucasus and Central Asia was not only motivated by the dream of being led by an 

international Turkish group, but also by the desire to contain the awakening of Russian influence, so it used cultural kinship 

ties to expand its economic and political ties( ) As there is a Russian-Turkish competition over determining a map of the oil 

and gas pipelines in the Caspian Sea basin and Turkmenistan, and the issue of drawing this map is of great strategic 

importance, with regard to the development of the region and whether the Turkish straits will be open to the passage of the 

expected quantities of oil if the pipelines are poured Its cargo is from the Russian port of Novorasisk( ).                                                                          

 -The political factor and its impact on the rapprochement of the two countries.      

       The beginning of the twenty-first century marked a major breakthrough for the two countries with regard to political 

advancement. The two countries, Russia and Turkey, worked to overcome all obstacles that prevent their political 

cooperation from reaching the required level, and as a step to activate that cooperation and to give a clear picture to the 

media and the world about the seriousness of the development of relations between them. In 1997, Turkish Foreign 

Minister Tansu Ciller visited Moscow and met her Russian counterpart Primakov The two sides agreed to create conditions 

to work gradually to dissolve the obstacles that hinder the development of relations, especially in cases where the views of 

both countries coincide.( ) The launch of Russian President Vladimir Putin's project since 2000 to restore Russia's economic 

power and external influence coincided with the AKP's project in 2002 to revive Turkey's regional and international 

standing.                                                                

        As for Russia, it emerged from the post-Soviet era in a new form, even though it lost control of many lands and 

resources, but it has strongly preserved its strategic independence and regional influence and its neighborhood, especially 

the Middle East, as well as preserving its influential international position thanks to the presence of a permanent sea In the 

UN Security Council, its nuclear and missile forces are among the pillars of the strategic balance.() However, restoring its 

international status required more than preserving the status quo, especially as it watches the West as it expands its 

influence in its direction until it reaches its direct borders through Ukraine and Georgia As a result of the expansion of NATO 

and the European Union towards the east, Russia concluded that “while the ideological rivalry that prevailed during the 

Cold War has been ruled out, the struggle to achieve geopolitical goals still exists.( ).                                                                                                                  

        As for Turkey, it shares with Russia its aspiration to revive its regional and international position that befits its historical 

legacy, its geographical location, and its inherent strategic potential. It considers that it was and still is an effective central 
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state; Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu says, "Central states like Turkey, which occupies a central position in the 

mother African continent - or a plumb, do not accept to remain confined to a specific region and are known to it, and have 

the ability to access multiple other regions at once. Therefore, he believes that this geopolitical situation must be viewed as a 

tool to open up to the world within interim steps in order to convert the regional influence into an international influence 

and in a way that allows Turkey to make international policie( ) Hence, Turkey is working to revive its political and 

economic presence in many regions in the East and West, and to conclude agreements and partnerships with regional and 

international powers, especially its opponent, Russia, yesterday.                                                                    

         Based on these visions, Russia sought to ensure that it had a special position that would enable it to participate in any 

role to formulate European security, as it is a vital matter for it And a culture and civilization striking at the roots of world 

history, Russia is a country of enormous geopolitical depth, as its lands extend from the middle of the European continent 

and end with the borders of Western Asia.( )                                                                                                          

        the trend was towards Europe, as it is a basic economic and security partner, and all European countries are located 

deep in the European geo-political side of Russia, and from here their orientation was an attempt to participate in the 

formulation of European security on bases different from the Soviet era, in other words from the ideological confrontation 

policy to the policy of openness and participation Up to cooperation, if not the alliance, and the fact of the matter confirms 

that Russia's allowing the former Soviet republics to join NATO did not give Russia the desired results, and instead of 

erasing the line between East and West in its previous concept, this division was consecrated in the interest of Europe, and it 

seemed as if the matter came on Russia„s expense, neither the countries organizing to NATO fulfilled Russia's ambitions, nor 

did the United States give the way to Russia for a security participation according to the Russian visio.( )                                                                  

        Based on these facts, new priorities for Russia's foreign policy were formulated, and Russia proceeded on the path of 

diversifying its foreign policy, which led to its association with strategic partnership relations with many countries on the 

basis of the congruence of many of its national interests with it( ).                                                    

      In the same context, the Russian option appears clear regarding strengthening relations with Turkey, and this agreement 

coincided with Turkish dissatisfaction with the Europeans, due to the failure of its accession to the European Union, which 

prompted (Tuncer Klinc - former Secretary General of the Turkish National Security Council) to declare ((thatTurkey should 

abandon its efforts to guarantee membership of the European Union and search for alternative alliances with Russia or Iran 

as an alternative to the European Union))( ). Ankara wants to show the European Union that it has an alternative, which is 

Russia, while Moscow is taking advantage of that to show Washington and the European Union that it can attract the Turks 

who have played the role of a buffer between Russia and NATO for half a century, and an appropriate response to Western 

moves to control UkraineAnd the Caucasus( ).Turkey seeks to strengthen security cooperation with Russia in the Black Sea 

basin in order not to give this role to Romania, Bulgaria, which joined NATO in 2004, and Ukraine in the future, which will 

be at the expense of the Turkish role in NATO for this region, therefore it called on Turkey to wait in the matter of joining 

Georgia and Ukraine to the alliance. Turkey also believes that there is no need for an American military presence in the 

region, and the expansion of NATO's operations in the Black Sea to combat terrorism, Turkey confirms that the security 

initiative that it is implementing jointly with Russia in the Black Sea is in fact complementary to the process of (active 

endeavors) carried out by the alliance at sea. Turkey does not rule out that the increased military activity in the Black Sea 

will lead to the reopening of the debate over the re-examination of the 1936 Montreux Agreement, which governs the 

passage of ships in the Turkish straits.( )                                                                                         
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        Therefore, it opposes any penetration into the region, stressing that, there is no need for NATO to enter the region, as 

the current regional structures are sufficient and linked to NATO operationsIn addition to that any regional initiative must 

include Russia, so as not to provoke hostility to Russia and thus destabilize the region. This trend enjoys the support of 

Germany and France as they oppose any move to isolate Russia in the region and this position is evident in NATO 

discussions towards Georgia and Ukraine( ).Within the framework of Russian-Turkish security cooperation in the Black Sea 

Basin, Russia and Turkey are making continuous efforts to implement the initiative to protect regional security in the Black 

Sea Basin, as the military group under the name (Black C4) is currently working in the Black Sea to combat terrorism and 

repel attempts to spread weapons of destruction.                         Comprehensive and its components, and in the same context 

the initiative called (Harmony of the Black Sea), which Russia and Ukraine joined.( )                                                                                                        

-The economic and commercial factor and its impact on the cooperation relations between the two countries                                                                          

         Turkey is pursuing a new strategy based on removing Turkey from a country (party), a member of axes and enmities to 

a country (center), at a distance from everyone, a country with an active and proactive role in all regional and international 

issues, which explains the great development in Russian-Turkish relations.( ) Russia, from the Turkish point of view, which 

is the most hostile candidate in traditional terms, seems at this stage and perhaps for years to come completely preoccupied 

with internal problems, and these problems have culminated in economic backwardness and Chechen separatism, in 

addition to that Ukraine has identified Moscow in the Black Sea region.( )                                                                                                                   

         Based on this, Russia and Turkey stressed on giving priority to the horizons of cooperation and marginalizing the 

concept of traditional competition in order to extend influence, so the two countries sought to strengthen relations on the 

basis of mutual trust and good neighborliness, and to deepen and diversify areas of cooperation, especially in the economic 

field( ). Russia is showing interest in opening new horizons for economic cooperation with Turkey. There are about (60) 

bilateral agreements currently between Russia and Turkey, covering scientific, cultural, commercial, and energy 

cooperation( ).                                                                            

       It is noticed that the figures of the volume of bilateral trade exchange moved quickly from 1.4 billion dollars in 1992 to 

4.2 billion dollars in 1997. (See Table 11), and after the agreement on canceling double taxation between them concluded 

on December 15, 1997, the volume of trade exchange between them increased to reach In The year 2004 amounted to 

about 8,445.1 million dollars.( ) The volume of bilateral trade exchange reached 15 billion dollars in 2005, and the rapid 

economic growth witnessed by the two countries increased the volume of trade exchange between them to reach 34 billion 

dollars in 2008( ).                                                                                

        During his visit to Moscow on July 2, 2009, and his meeting with his Russian counterpart Lavrov, Turkish Foreign 

Minister Ahmet Davutoglu announced that relations with Russia are characterized by trust and partnership. Thus, Russia 

has become Turkey's first economic partner, and Turkey ranks fifth in the system of trade relations between Russia's trading 

partners, in addition to increasing the volume of investments between them, as Russia's investments in Turkey amounted to 

nearly 4 billion dollars, while Turkey invested in Russia about 7 billion dollars.( )                                    

Table No. (1) The volume of bilateral Russian-Turkish trade exchange (Billion dollar) 

1,482.7 598.5- 0.42 1,040.8 441.9 1992 

2,047.0 1,037.6- 0.33 1,452.3 504.7 1993 
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1,866.2 225.8- 0.78 1,046.0 820.2 1994 

3,320.5 844.3- 0.60 2,082.4 1,238.1 1995 

3,328.0 364.0- 0.80 1,846,0 1,4820 1996 

4,097.7 0.9 1.00 2,048,4 2,049.3 1997 

3,502.4 807.5- 0.63 2,154,9 1,347.5 1998 

2,958.5 1,785.3- 0.25 2,371,9 586.6 1999 

4,529.9 3,242.1- 0.16 3,886.0 643.9 2000 

4,359.7 2,511.5- 0.26 3,435.6 924.1 2001 

5,018.0 2,692.0 0.30 3,855,0 1,163.0 2002 

 

Source: Cihangir Gurkan, Turkish – Russian Federation Economic and Trade Relations report, Confederation of Russia –

Turkish Businessmen Publications, No. 8, May 2003,p.132.                                                                                                   

      In fact, cooperation in the field of energy takes strategic dimensions, especially since Turkey imports from Russia 65% of 

the gas (see Table2) and 25% of the oil it imports from abroad( ).                                                                                                    

Table No. (2) 

Russian gas exported to Turke Period - year date of signature quantity billion year m3 / current contracts 

February 14, 1986 6 Russia (west) 

April 14, 1988 4 Algeria (LNG)20 

November 9, 1995 1.2 Nigeria (LNG)22 

August 25, 1996 10 Iran 

December 15, 1997 16 Russia (blue stream)25 

February 18, 1998 8 Russia (west)23 

May 21, 1999 16 Turkmenista 30 

March 2001 6.6 Azerbaija 15 12 

Source: Russia Federation report, export development research center, Ankara, December, 2000, p.11. 

           Russian and Turkish companies have also succeeded in extending a pipeline (the Blue Stream) at the bottom of the 

Black Sea, to transport Russian gas to the Turkish and European markets, which authorized Russia to own the keys to 

supplying Europe with gas through all pipelines, especially when it was able to persuade Turkmenistan to export part of its 

gas through (Blue Stream) Russia has also deliberately repaired the current gas pipeline from (Russia to Ukraine - Moldova - 

Bulgaria - Turkey) which allows to supply 14 billion cubic meters of natural gas per year.( ) In fact, Turkey is one of the main 

markets for Russian gas, as Russia's exports of gas to Turkey are clearly increasing, as it increased from 14.5 billion cubic 

meters in 2004 to 18 billion in 2005, and the percentage increased from 25-30% in 2006, where the transfer is carried out. 

Russian gas to Turkey via the (Blue Stream) pipeline and a project to extend another pipeline at the bottom of the Black Sea 

by the year 2015 is being discussed, in order to meet Turkey's growing demand for oil, as well as to transport it to Europe via 

Turkey, and this was discussed during a president's visit The Russian company (Gazprom) to Turkey in February 2006.( ) On 

the other hand, Turkish construction companies own the largest percentage in Russian construction projects, as more than 

100 Turkish construction companies worked in Russia in 1997, and more than 15 thousand worker.( )                                                                                      
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       The (Russian Federal Agency for Construction, Housing and Municipal Services) announced that Turkish companies 

obtained more than other foreign companies licenses to work in the construction market in Russia in 2007, as Turkish 

companies obtained 21.3% of work permits, and obtained the amount of deal A work value of 4.3 billion dollars. The total 

of what these companies accomplished until the year 2009 amounted to 800 projects with a total value of 26 billion dollars. 

Many Turkish companies also show great interest in contributing to the construction of sports complexes and facilities for 

the Winter Olympic Games in (Sochi) in 2014.( ) For its part, Russian construction companies are also undertaking various 

projects on Turkish territory, the most important of which is the iron and steel project signed by the Russian "Magneto 

Gorsky" and the major Turkish company specialized in importing coal "Akash Group". The deal value was estimated at 1.1 

billion dollars, whose production capacity is estimated at 2 6 million tons of iron.( ) In addition to the construction of two 

hydroelectric stations in Derner and Tulum, a gas distribution station in the city of Sivas, and the tunnel under the 

Bosphorus Strait.( ) Turkish companies invest about 1.5 billion dollars in Russia in various industrial and service sectors, 

while the volume of Russian investments in Turkey is 200-300 million dollars, and it may seem that there is an imbalance, 

but the Russian (Al-Fagroup) company alone intends to invest more thanOver $ 3 billion in the telecom sector in Turkey.( )                                                                                                                          

The tourism sector and its impact on the rapprochement of the two countries.- 

        The tourism sector occupies great importance in the relations of Russia and Turkey, especially the tourism cooperation 

agreement signed in 1995 between Russia and Turkey. The tourism sector gave an indication of the development of 

Russian-Turkish relations, as the tourism sector with Russia is important to Turkey due to the importance of its contribution 

to the national income.                                                    

It is considered one of the most promising sectors in economic relations between Russia and Turkey, and Turkey is the first 

favorite tourist country for the Russians due to its geographical proximity, ease of obtaining entry visas to it and the quality 

of services it provides to tourists in comparison to their reasonable prices. The number of Russian tourists in 2002 reached 

less than 500 thousand and increased in the year that It was followed by 1,2 tourists, and thus the number of Russian 

tourists to Turkey increased, reaching 2.7 million tourists in 2008.( )                                                          

 

 

Conclusion and conclusions. 
          It became clear from this study that the Russian-Turkish relations after the year 1991 and their future are a set of facts 

and results. On the level of facts, the study revealed to us that geographical, political and national factors were among the 

factors affecting Russian-Turkish relations, as geographical considerations were represented in Russia's continuous 

attempts to reach warm waters, and on Despite the decline in religious and national calls during the era of the Soviet Union, 

the geographical and ideological factor remained influential in relations until the collapse of the Soviet Union in 1991.                                                                                                            

         In addition to the internal, regional and international environment factors among the most prominent influences in 

Russian-Turkish relations after the end of the Cold War, geographical considerations dictated that Russia and Turkey made 

changes in their foreign policies, as it led the openness of both countries to new regions in Central Asia, the Caucasus, the 

Balkans, and the Middle East. To formulate a new strategy through which it can preserve its economic and political interests 
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in those regions, so the Russian-Turkish competition appeared in these areas, which was evident in 1994, when Turkey put 

in place a new regulation. To regulate passage in the straits, which angered the Russian Federation because it saw this as an 

attempt to prevent it from competing with Turkey in transporting Caspian oil. Besides, the military and economic factors 

showed the great difference in the capabilities between the two countries, which indicates the state of imbalance in the 

economic and military power between the two countries. In that, the impact of the human factor, as Russia began 

sympathizing with the Kurdish rebellion, while Turkey began sympathizing with the rebellion in Chechnya, especially in the 

nineties of the twentieth century.                                                                 

       On the other hand, the Russian Federation developed a new regional policy called (near abroad) in order to establish a 

security belt for Russia in the former Soviet republics, and in order to confront the aspirations of other regional powers, 

especially Turkey, which sought to play an influential regional role, and quickly established the Economic Cooperation 

Organization for the Sea Countries the black. Turkey was also able to regain its position in the US strategy for the post-Cold 

War period, especially after the United States went to control Eurasia and besiege Russia, and that the United States had 

counted on the Turkish role there, despite the Russian-Turkish competition to get closer to the European Union and the 

negative repercussions of Russia's security role in Europe. After the Cold War on the Turkish role, Turkey was able to 

compensate for this through its active role in NATO, which plans to expand to the east and the former Soviet republics.                                                                              

       While the study revealed that there is a competition of roles in three strategic regions, the Turkish role in the Balkans was 

at the expense of the Russian role, and with the emergence of the Central Asia and Caucasus regions after the collapse of the 

Soviet Union until both countries declared that it was a vital interest area for them, especially after the opening of the Baku - 

Tbilisi - Jabhan line Oil, the Chechnya and Karabakh issues have become among the regional problems affecting Russia and 

Turkey. Therefore, the two parties sought to find peaceful settlement solutions that would help achieve stability..                                                                                                          

         The Middle East region is one of the regions of strategic importance, so the US occupation of Iraq in 2003 had a direct 

impact on Russia and Turkey. Russia faced the fact that it lost its most important allies in the Middle East region and lost its 

economic interests with it, while Turkey began to face the dangers of the Kurdish revival, but thi. The consensus in Russian-

Turkish interests did not continue with the rest of the Middle East issues, especially with regard to the issue of the Iranian 

nuclear program and the new Russian alliances with Iran and Syria.                                            

        The study showed that the future of Russian-Turkish relations may take the scene of competition between the two 

countries, as there is a Russian-Turkish competition in Central Asia, the Caucasus and the Black Sea region, and there is also 

economic competition over determining a map of oil and gas pipelines in the Caspian Sea basin, and therefore Russia 

remains an obstacle to movement Turkey is in the Caucasus and Central Asia, so Turkey seeks to benefit from the American 

role and the role of NATO in these vital areas, and accordingly, the competition scene is a logical one, but that does not 

mean that this will lead to a war between them. Given the development of economic cooperation between the two 

countries in the post-Cold War era, this contributed to pushing relations to advanced levels, especially since Russia is 

Turkey's second economic partner. The most important sectors affecting the Russian market, in addition to that, there has 

become a Russian-Turkish consensus towards issues of the Middle East, especially Iraq, but this does not eliminate 

competition between them on certain issues, which means that Russian-Turkish relations will be governed in the 

framework of competition, cooperation, tension and attraction.                                                                                                                       

As for the results of the study, they are as follows:                                                     
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-Russia and Turkey have become pivotal countries in the process of geostrategic development in Eurasia. However, 

matching US interests with Turkey„s special interest in the desire to play a stronger regional role in its relations with newly 

independent countries may necessitate reducing Russian influence, which will be reflected in the relations between them.                                                                        

-It is certain that Moscow and Ankara are unwilling to create permanent tensions in their relations, but this does not mean 

that they will not compete in the pursuit of their interests.                                                                                                                       
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 خحىالث العُاظُت الجذًذة"والسوظُا الاجحادًت في عل املخغيراث الذولُت "

.د . مصطفى أبى اللاظم دبىب   

 ملخص .  

ً مُل٘ قهض  ٦ُبُٗت ال٣ىة الٟاٖلت، والخدالٟاث ال٣اثمت, بيُان الىٓام الضولي جدىالث ٖم٣ُت في ال٣ٗض الشاوي مً ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

بُٗت الٗال٢اث الضولُت وا لخىظهاث الؿُاؾُت والجُىؾُاؾُت لخل٪ ال٣ىي، وؤزغها ٖلى الىٓام الضولي, ومً جل٪ اإلاخٛحراث التي ق٩لذ َو

نٗىص بٌٗ ال٣ىي الضولُت الٟاٖلت في الؿُاؾت الضولُت هُا٧ل البىاء الؿُاسخي للؿُاؾت الضولُت وهماطط ج٨ٟحرها وجىظهاتها الؿُاؾُت هى 

ت ألامحر٦ُتجغاظ٘ هٟىط الىالًاث اإلاخدضة ألا ؤمام  ٞاألػمت الا٢خهاصًت الٗاإلاُت التي اهُل٣ذ مً الىالًاث ، محر٦ُت ُٞما ًُل٤ ٖلُه بجهاًت اإلاغ٦ٍؼ

٨ُت والاجداص ألاوعوبي، صٞٗذ الىٓام الٗالمي هدى جدىالث ه٩ُلُت جمُل للخٗضصًت ال٣ُبُت،   ومً ؤبغػ هظه ال٣ىي الهاٖضةاإلاخدضة ألامٍغ

http://www.ar.rain.ru.co/
http://www.ar.rian.ru.co/
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، خُض 2000بىاصع الهٗىص الغوسخي في الٓهىع م٘ ونى٫ "ٞالصًمحر بىجحن" بلى الؿلُت في عوؾُا ٖام عوؾُا والهحن والهىض، و٢ض بضؤث 

 في ألاخضار الضولُت، ولها خًىعها الؿُاسخي ٖلى اإلاؿغح الضولي، وبضؤث ؤ٦ثر ٞاٖلُت ووكاَا في الخٗاَي م٘ 
ً
 مازغا

ً
با ؤنبدذ عوؾُا اٖل

 اإلاٗى٢اث مً الٗضًض هىا٥ ؤن ٚحرخبر هٟؿها ٢ىة صولُت ٞاٖلت ٖلى الؿاخت الٗاإلاُت . ٧اهذ عوؾُا وال جؼا٫ حٗال٣ًاًا الضولُت، خُض 

باء جؼاًض مشل صازلُت جدضًاث مجها والخدضًاث   . وب٢لُمُت صولُت وجدضًاث اإلاالُت ألٖا

ٍذ خغ٦ت الخٟاٖالث التي جيسجها ٞهم وحكغ مداولت هظه الضعاؾت هي مداولت لئلَاللت ٖلى الضوع الغوسخي الجضًض في مؿغح الؿُاؾت الضولُت، و 

ُت جدالٟاتها، الؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت  التي جضوع م٘ اإلاهالر ال٣ىمُت الغوؾُت  .  وزٍغ

 البٗض ال٣ىمي في الؿُاؾت الغوؾُت . الهٗىص الغوسخي ، الىٓام الضولي ،  ولماث مفخاحُت :

 :   أهمُت الذساظت

ت في بيُت الىٓام الضولي مً زال٫ صعاؾت خالت ٌؿعى ج٨مً ؤهمُت اإلاىيٕى مدل الضعاؾت ٧ىهه  بلى مداولت ج٣ضًم جٟؿحر للخدىالث الجاٍع

ً وجٟاٖالث الؿُاؾت الضولُت، ٦ما جيب٘ ؤهمُت الضعاؾت   في مىاٍػ
ً
٧ىجها ج٣ىم بخدلُل "عوؾُا"، وما بطا ٧ان نٗىص عوؾُا ًمشل بالٟٗل جدىال

بالخٛحراث في الٗامل ال٣ُاصي الغوسخي، وجىيُذ ؤهم الٗىامل اإلاازغة ٖلى الؿلى٥ الخاعجي اعجباَها ، ومضي ؤبٗاص الخدىالث الؿُاؾُت الغوؾُت

 الغوسخي ومدضصاث الؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت وآلالُاث التي اجبٗتها في حٗامالتها خُا٫ ال٣ًاًا الضولُت اإلاازغة في الىٓام الضولي  .

 إلاشيالُت :

ً جدىالث ٦بحرة جغجب ٖلحها جغاظ٘ الىٓام ؤخاصي ال٣ُبُت لهالر بٌٗ ال٣ىي الضولُت قهض الىٓام الضولي زال٫ ال٣غن الىاخض وا لٗكٍغ

بةٖاصة ه٩ُلت الاؾتراجُجُت الغوؾُت في  ،2006بعهاناث الهٗىص الغوسخي في الٓهىع مىظ ٖام بىاصع و  الجضًضة، ٦غوؾُا الاجداصًت خُض بضؤث

 ؿائ٫ الخالي : الؿُاؾت الضازلُت والخاعظُت، هظه الخدىالث جُغح الد

 ؟ الذولي الىغام هُيل ؽلي الشوس ي الصؾىد أزش  هُف

ُت .  ت مً ألاؾئلت الٟٖغ ىبش٤ ًٖ الؿاا٫ الغثِـ مجمٖى  ٍو

  - ما هي ؤبٗاص الهٗىص الغوسخي ؟

 - ٠ُ٦ ؤزغ الهٗىص الغوسخي ٖلى جدىالث ال٣ىي في بيُت الىٓام الضولي ؟  

 غ في الؿُاؾت الضولُت ؟ إلااطا حؿعى عوؾُا الؾخٗاصة صوعها ٦ٟاٖل ماز -

 الفشطُت الذساظت :

 مً زال٫ ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت جم وي٘ الٟغيُت الخالُت : 

ً ال٣ىي في الٗالم وحُٛحر همِ ال٣ُبُت ألاخاصًت .   -  ل٣ض ؤصي الهٗىص الغوسخي بلي ٢لب مىاٍػ

ُت الٗال٢اث الضولُت بُٗضا ًٖ ؾُاؾت الخغب البحؿٗغ عوؾُا بلى بٖاصة  -  اعصة .  عؾم زٍغ

ئ ٢ضم لها في الىٓام الضولي الخالي، ومداولت حُٛحر ه٩ُل الىٓام الضولي ال٣اثم .  -  حؿعى ال٣ُاصة الغوؾُت إلًجاص مَى

 جد٤ُ٣ اإلاهالر ال٣ىمُت الغوؾُت ومداولت عوؾُا اؾخٗاصة صوعها ٣٦ىي ب٢لُمُت  .  -

 أهذاف الذساظت : 

 جخمشل ؤهضاٝ الضعاؾت في ٖضص مً الى٣اٍ الغثِؿت وهي  : 

الى٢ٝى ٖلى ؤبٗاص الهٗىص الغوسخي، وؤزغه ٖلى بيُت الىٓام الضولي .  -  

الى٢ٝى ٖلى ؤبغػ اإلاخٛحراث في ه٩ُل الىٓام الضولي . -  

الخٗٝغ ٖلى املخضصاث الضازلُت والضولُت الخا٦مت للؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت الجضًضة .  -  

  الحذود الضمىُت للذساظت :

ُتي الؿاب٤ ٖام جبضؤ هظه الضعاؾت   بلى جىلي الغثِـ  1990مىظ اجهُاع الاجداص الؿٞى
ً
 بتراظ٘ صوع عوؾُا في الؿُاؾت الضولُت ونىال

ً
مغوعا

 .   2020الغوسخي "ٞالصًمحر بىجحن" للغثاؾت في  ٞترجه ألاولى وختى ٖام 

 جلعُماث الذساظت : 
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 جخ٩ىن الضعاؾت مً م٣ضمت وزالزت مباخض عثِؿت وزاجمت :

 ٌو : إلاطاس املفاهُمي للذساظت  .    املبحث ألا 

 املبحث الثاوي : جحىالث العُاظت الشوظُت الجذًذة  .

  .  املبحث الثالث : الاظتراجُجُت الشوظُت ألابؾاد والخحذًاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلا٣ضمت : 
ً، الىاخض ال٣غن  زال٫ الضولُت ألاخضار مؿغح ٖلى الغوسخي الضوع  جهاٖض ، ؤخضر جدىالث 2000بٗض جىلي "بىجحن" الؿلُت ٖام ٞ والٗكٍغ

ت، وحكضًض ٢بًتها ٖلى اإلااؾؿاث  ٖم٣ُت مً زال٫ اٖخماصه ٖلى الٗضًض مً اإلاغج٨ؼاث ؤلاؾتراجُجُت التي تهضٝ بلى صٖم ؾلُت الضولت اإلاغ٦ٍؼ

ت ٢ضعاتها ؤلاؾتراجُجُت، ما ظٗل عوؾُا جخٗافي مً  حٗىص مً ظضًض ٦الٖب و  ىُٟت التي حٗغيذ لها،الهؼاث الٗالا٢خهاصًت والؿُاؾُت وج٣ٍى

بت في الخىؾِ لخل الٗضًض ألاػماث الضولُت بما ًخماشخى واإلاهالر الغوؾُت . مازغ في ألاخضار الضولُت جمشل حٗاْم الضوع الغوسخي ، وببضاء الٚغ

ت مً اإلاخٛحراث الهامت مجها  الخىجغاث والهغاٖاث اإلاؿلخت، ألامغ الظي  في بٌٗ باع  لالهسغاٍ زانت ؤهمُت ببضاء في مىؾ٩ى عئٍتفي مجمٖى

٨ٌٗـ ج٣ضًغاث الىسبت الؿُاؾُت الغوؾُت للمهالر الىَىُت مً ظغاء الخضزل الٗؿ٨غي الخاعجي في الهغاٖاث الضازلُت للضو٫ ألازغي 

٣ا إلابضؤ  ال٣ُاصة الؿُاؾُت ؾُت، ٦ما ؤن التي ججم٘ بحن خؿاباث الٗال٢اث الا٢خهاصًت وح٣ُٗضاث الجٛغاُٞا الؿُا” البرظماجُت الؿُاؾُت“ٞو

 في عؾم وجسُُِ بؾتراجُجُت عوؾُت ٞاٖلت ومازغة ٖلى الؿاخت الضولُت  .
ً
 باعػا

ً
 الغوؾُت ٧ان لها صوعا
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 . للذساظت  الخأصُل املفاهُمي املبحث ألاٌو : 

مبر )  ٣ٖب ؾ٣ٍى ظضاع بغلحن في ُتي في صٌؿمبر )1989هٞى ا٣ٞه اجهُاع ا٢خهاصي وي٠ٗ ؾُاسخي ( الظي ع 1991(، واجهُاع ؤلاجداص الؿٞى

 ٖلى اإلاؿخىي الضولي وؤلا٢لُمي ٞغى جدضًاث ٖضة ٖلى الضولت 
ً
 اؾتراجُجُا

ً
ىضخى في ماؾؿاث الضولت الغوؾُت ٧اٞت، واظهذ عوؾُا مإػ٢ا ٞو

هغ عجؼ الضولت الغ  وؾُت الجضًضة مً زال٫ الغوؾُت الجضًضة، زانت في ْل الخىامي ألامحر٧ي الٛحر مؿبى١، مً خُض ألاهضاٝ وآلالُاث، ْو

زال٫ هظه اإلاغخلت ٧اهذ الضولت الغوؾُت جخجّىب ؤي مىاظهاث ؤو جضزالث زاعظُت، (، 1)ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي ويى٪ ألاػمت الا٢خهاصًت

ت ألاًضي جىٓغ ب ها م٨خٞى  بزغ و٢ٞى
ً
٣ضث ال٨شحر مً ٢ّىتها وهٟىطها ؤلا٢لُمي والضولي وم٩اهتها ال٩ىهُت . بضؤ طل٪ واضخا لى خلُٟها "ؾلىبىصان ٞو

ىؾالُٞا ٖام  ُدل" وهى ًؼاح مً الؿلُت في الخغب ٖلى ًٚى ؤزخل٠ في ٖهض الغثِـ "ٞالصًمحر بىجحن" (، بال ؤن ألاويإ ٢ض 2)1997مُلىػٞو

الدؿُٗيُاث، هجر بلى خض ٦بحر في و٠٢ الخضهىع والخسبِ الظي ٖاهذ مجهما عوؾُا ٖلى امخضاص خ٣بت ( الظي 2000بزغ مجُئه بلى الخ٨م ٖام )

ت للخ٨م  ً بصاعة ٢ٍى خ٤٣ بىجحن بةخ٩ام ٢بًخه ٖلى عوؾُا هضٞه ألاؾاسخي مً بصزا٫ ؤلانالخاث ٖلى هٓام الضولت، وبٖاصة  .واؾخُإ ج٩ٍى

ى ومل٠ البرهامج الىىوي  بىائها بك٩ل ٢ىي ومؿخ٣غ . لخ٣ىم بضوع وكِ في ٖضة ملٟاث هامت مٗاعيت اإلاى٠٢ الٛغبي، مشل مل٠ ٧ىؾٞى

حرهما مً اإلالٟاث ألازغي،ؤلاًغا  ج٨ٟ٪ ٣ٖب الاجهُاع ٖلى ؤوق٨ذ ؤن بٗضهظه الخدىالث ؤٖاصة عوؾُا ٣٦ىة صولُت مازغة  وي واإلال٠ الؿىعي ٚو

ُتي، الاجداص ٖلى ؾُاؾتها الخاعظُت، واؾتراجُجُاتها وم٩اهتها بحن الضو٫، ٦ما َالذ جضاُٖاجه وا٢٘ الؿُاؾت الضولُت  ؾلبا او٨ٗـ الظي الؿٞى

ُتي )الؿاب٤( ووعزتها عوؾُا الاجداصًت ٖىه ظٗل ٖملُت نُاٚت ٖمىًم  ا، ٧ل هظه الخضاُٖاث وألاخضار التي ٖهٟذ باالجداص الؿٞى

ث ؤلاؾتراجُجُت الغوؾُت الجضًضة في بَاعها الخاعجي طاث بٗضًً ؤؾاؾُحن هما الىا٢٘ الجضًض والؿاب٤، وما بحن ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت ويغوعا

 (  . 3زلُت وؤلانالخاث الالػمت بإي ٢ُاصة ؾُاؾُت ظضًضة)ٖملُت الخىمُت الضا

 :  بيُت الىغام الذولي .    
 
 أوال

ً ٧ىهه صاثم الخغ٦ت واليكاٍ والخٛحر هٓغا لىظىص ؤ٦ثر مً ٞاٖل صولي مازغ في هظه البِئت،  ًخمحز الىٓام الضولي بالضًىام٨ُُت والخُٛحر اإلاؿخمٍغ

ً ال٣ىة م  ببضاًت هٓام ؤخاصي لظا ٣ٞض مشلذ جدىالث مىاٍػ
ً
ً ؤبغػ املخاوع الغثِؿت في خغ٦خه، و٢ض ق٩ل اجهُاع هٓام زىاجي ال٣ُبُت بًظاها

٨ُت، ألامغ الظي ٧ان له الٗضًض مً الخضاُٖاث الضولُت ٦خدى٫ الخىاػن الضولي هدى الازخال٫ ال مه الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ كضًض، ال٣ُبُت جتٖز

 وخُض في الٗالم)وجدىلذ مٗاصلت ال٣ىي لهالر الهُمى
ً
٨ُت التي اهٟغصث ٢ُبا ت بالٗامل الا٢خهاصي 4ت ألامٍغ  .والخٟى١ الٗؿ٨غي ( . مضٖٞى

الىالًاث اإلاخدضة للؿُُغة الٗاإلاُت، مً زال٫ مداولت يبِ ٢ىاٖض خغ٦ت الخٟاٖالث الضولُت بما ًد٤٣ لها ٞغى الهُمىت ٣ٞض ؾٗذ 

ىؾالُٞا )الؿاب٣ت( .  1995البضاًت، زم الهىما٫، والبىؾىت والهغؾ٪ في  1991لخلُج واؾخمغاعها في ٢ُاصة جل٪ الخغ٦ت. و٢ض ٧اهذ ؤػمت ا ًٚى

 اخخال٫ الٗغا١ وبؾ٣اٍ الىٓام ال٣اثم ؾىت  2001بال ؤن الخضزل ألا٦بر ٧ان في ؤٞٛاوؿخان في ٖام 
ً
ألامغ الظي ٧ان له الٗضًض  ،2003، وؤزحرا

)الجؿُمت زال٫ جل٪ الخضزالث وهى ما  مً الخضاُٖاث
ً
 واؾٗا

ً
(، ألامغ الظي هُئا ألاظىاء للخُٛحر في ه٩ُل الىٓام الضولي 5آزاعا اؾدُاء صولُا

٣ٖب ٞكل الىالًاث اإلاخدضة في ٞغى الؿلم وألامً الضولُحن زال٫ ٞترة الخٟغص بالىٓام الضولي ؤخاصي ال٣ُبُت، بل بن ما خهل زال٫ جٟغص 

٨ُت مً خغوب و٧ىاعر وؤػما ث صولُت ٞا١ بٗضصه وجضاُٖاجه زال٫ ما خهل ٞترة ال٣ُبُت الشىاثُت، ٞاإلٞغاٍ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اث الضولُت بما ًدىا٢ٌ ومباصت ال٣اهىن الضولي وخ٣ى١ ؤلاوؿان ومبضءا ٖضم الخضزل في الكئىن  ت اإلاىاٖػ ت لدؿٍى اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

ُت، ألامغ الظي حؿبب في جهضٕ بيُت الىٓام الضولي لهالر ٢ىي صولُت ناٖضة الضازلُت للضو٫ ألازغي . ٦ما خهل في الٗضًض مً ألاػماث الضول

 ( . 6ؾٗذ بلى مداولت بٖاصة ه٩ُلت الىٓام الضولي، ومداولت بىاء هٓام مخٗضص ألا٢ُاب)

 : محذداث ؽىدة سوظُا للعاحت الذولُت    
 
 زاهُا

، ( ٖمل ٖلى اؾخٛال٫ الٗضًض مً ال٣ًاًا واإلالٟاث واإلاخٛحراث الضولُت٣ٖ0200ب ونى٫ ٞالصًمحر "بىجحن" للؿلُت في عوؾُا م٘ بضاًت الٗام )

لت اإلاضي ب٣ىة صٞ٘ طاحي ٢اصع ٖلى خمل  ت الغوؾُت إلهخاط ؤخضر اإلا٣اجالث في الٗالم وجهيُ٘ نىعاًش ٍَى وجدضًض م٨ُىت الهىاٖت الٗؿ٨ٍغ

٩ي والاهٟالث الظي ٧ان مً ؤبغػ ؾماث ٖهغ الاخخ٩اع عئوؽ هىوٍت، ألظل ٖىصة عوؾُا إلاؿغح الؿُاؾت الضولُت زانت في ْل الاهضٞ إ ألامٍغ

هجر "بىجحن" في ال٣ُام بةٖاصة ه٩ُلت الؿُاؾت والا٢خهاص، ٦ما حٗؼػ هظا الىي٘ زانت ( . 7والخٟغص مىظ ٣ٖض الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلاىهغم)

 ، اإلاخ٩ىن مً زمؿت مباصت ؤؾاؾُت هي : م٘ ونى٫ عثِـ الخ٩ىمت "صًمتري مُضُٞض٠ً" الظي ؤنضع ما ٌؿمي بمبضؤ  مُضُٞض٠ً

ت إلاباصت ال٣اهىن الضولي، والٗمل ٖلى بىاء ٖالم مخٗضص ال٣ىي ج٩ىن عوؾُا ؤخض ؤ٢ُابه، والبٗض ًٖ ؾُاؾت الخغب الباعصة ؤو  ؤن ج٩ىن ألاولٍى

غ الٗال٢اث م٘ ألا٢ا لُم الهض٣ًت لغوؾُا، باإلياٞت بلى ٖىصة الضزى٫ في مىاظهت م٘ صو٫ ؤزغي، وخماًت عوؾُا إلاىاَىحها ؤًىما ٧اهىا، وجٍُى
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ٗا٫ في ٢ًاًا الكغ١ ألاوؾِ) عوؾُا ٣٦ىي ب٢لُمُت وصولُت ( . اؾدشمغ "بىجحن" الٗضًض مً الٗىامل الهامت 8ومداولت ال٣ُام بضوع مازغ ٞو

ت  2 ىن ٦مملُ 17الضازلُت والخاعظُت، ٞٗلى اإلاؿخىي الضازلي عوؾُا حٗخبر مً الضو٫ ألا٦بر مؿاخت التي ج٣ضع بـ  ، باإلياٞت بلى ال٣ىي البكٍغ

ُتي، ٞالجِل ألاخمغ ٌٗض مً ؤ٢ىي ظُىف الٗالم  150الهاثلت التي ًبلٜ حٗضاصها خىالي  ملُىن بوؿان ، هظا بلى ظاهب محراثها لئلجداص الؿٞى

٦ما ٧ان هضٝ ؤلاؾتراجُجُت الغوؾُت ، (9ولضًه ؤ٦بر مسؼون مً جغؾاهت ألاؾلخت الىىوٍت، وحٗض عوؾُا مً ؤ٦بر الضو٫ اإلاىخجت للىِٟ والٛاػ)

 واظخماُٖا، وؤن جمخل٪ الخإزح
ً
غ عوؾُا صازلُا ومداولت الاؾخٟاصة مً الٗىإلات وؤن ج٩ىن ٢ىي ا٢خهاصًا ٦بري، وجخُىع ج٣ىُا ر الجضًضة جٍُى

الا٢خهاصي وحصجُ٘ وكاٍ الؿُاسخي وج٩ىن مخ٨ُٟت م٘ ا٢خهاص الٗىإلات، مً زال٫ اٖخماص ؾُاؾت زاعظُت ٞٗالت لتهُئت الٓغوٝ للىمى 

عئوؽ ألامىا٫ الغوؽ، ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي ؾٗذ عوؾُا الضزى٫ في مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت، ٦ما ؤولذ ؤلاصاعة الغوؾُت الجضًضة ؤهمُت 

لهُبت بلى ٢ىتها "بىجحن" مً بٖاصة مٓاهغ ال٣ىة لغوؾُا وؤٖاص اخترامها ٣٦ىة ٦بري مً زال٫ بٖاصة ا( . جم٨ً 10زانت للمهالر الا٢خهاصًت)

ُتي، ٢ام اإلاُٗاع الٗؿ٨غي ٖلى الُاب٘ ال٣ىمي الضٞاعي، ؤي  اث ٣ٖب اجهُاع الاجداص الؿٞى ت التي ٧اهذ ٢ض ونلذ بلى ؤصوى اإلاؿخٍى الٗؿ٨ٍغ

ُت ٖلى ججىب الخغب بال في الخاالث التي تهضص ألامً ال٣ىمي الغوسخي واإلاهالر ؤلاؾتراجُجُت الغوؾُت، ومً زم ٣ٞض خغنذ الضولت الغوؾ

ت لُهبذ الجِل الغوسخي مً ؤ٢ىي ظُىف الٗالم،  غ اإلاؿخمغ ل٣ضعاتها الٗؿ٨ٍغ جدضًض بيُتها الخدخُت ؾٗذ عوؾُا بلى  2019وفي ؾىت الخٍُى

ت زانت في اإلاىا٤َ الخضوصًت لغوؾُا)  (  . 11و٢ضعاتها الٗؿ٨ٍغ

ت وهٟىطها واؾخٗاصة البٌٗ مً ٢ىة الاج اصة ٢ىتها الٗؿ٨ٍغ بت عوؾُا في ٍػ  م٘ اؾدبٗاصها لؿُاؾت الخغب ٚع
ً
ُتي الؿاب٤ ظاء متزامىا داص الؿٞى

تها بإجها خغب م٩لٟت ٖلى ٧اٞت ألانٗضة هاهُ٪ بجها ال جؼا٫ ج٩اٞذ ؤزاعها الؿلبُت صازل املجخم٘ الغوسخي، باإلياٞت ؤن ؾُ اؾت الباعصة إلاٗٞغ

غاٝ الضولُت)الخغب الباعصة جخ٣اَ٘ ومهالر عوؾُا الجضًضة التي لها قب٨ت مهالر م٘ الٗ . خاولذ ال٣ُاصة الغوؾُت الجضًضة  (12ضًض مً ألَا

م مً الٗضًض مً ه٣اٍ الخالٝ بُجهما ٧الخغب  ٨ُت ٖلى الٚغ ٖلى الٗغا١، الظي هضصث الضزى٫ بلى ٖال٢اث ظُضة م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

واقىًُ زانت خى٫ ٞغى ال٣ٗىباث الا٢خهاصًت ٖلى جىجغث الٗال٢اث بحن مىؾ٩ى و ُٞه عوؾُا اؾخسضام خ٤ الُٟخى في مجلـ ألامً، ٣ٞض 

٨ ُت الٗغا١، والتي اؾخمغث زال٫ ٞترة الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلاىهغم، ؤ٣ًىذ ال٣ُاصة الؿُاؾُت الغوؾُت خُجها بإن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ض مً جىجغ الٗال ٩ي للٗغا١، مداولت ؤن حؿعى بلى ٞغى هُمىتها ٖلى مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ، بال ؤجها لم حؿعى بلى مٍؼ ٢اث ٣ٖب الٛؼو ألامٍغ

٩ي في الٗغا١) ت في مؿخ٣بل الىظىص ألامٍغ ا في ؤًت حؿٍى
ً
٩ (، ألامغ الظي ًٟؿغه ؤزخل٠ مى٠٢ ال٣ُاصة الغوؾُت ٖلى اإلاؿخىي 13ج٩ىن قٍغ

 بهظا الٛؼو، ٖلى خحن احؿ
ً
م اإلاى٠٢ الغؾمي الغوسخي بالؿلبُت الغؾمي ًٖ اإلاىا٠٢ الكٗبي في عوؾُا، ٣ٞض زغظذ الخٓاهغاث في عوؾُا مىضصة

٨ُت، ألامغ الظي ٩ي بالٗغا١ ويض الهُمىت ألامٍغ ق٩ل  في باصت ألامغ، بال ؤهه وم٘ الى٢ذ ٢ض حٛحر لخ٩ىن جدال٠ صولي عاٌٞ لهظا الخضزل ألامٍغ

ا ٦بحًرا ٖلى واقىًُ، وؤونل عؾالت للٗالم مٟاصها بإن ما ًجغي ٖلى ؤعى الٗغا١ هى مكغوٕ هُمىت ؤ
ً
٩ي وجٟغص صولي)يُٛ ( . ؤُٖى 14مٍغ

ض مً الىٟى  ٩ي اإلاخىامي ٖلى الؿاخت الضولُت زانت في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ خاًٞؼا للؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت لخدهُل اإلاٍؼ ط الىٟىط ألامٍغ

٨ُت، لظا ٣ٞض جدغ٦ذ الؿُاؾت الغوؾُت مً مىُل٤ اإلاكاع٦ت ؤلا٢لُمُت، وطل٪ مً زال٫  والخإزحر ٣٦ىة ٖاإلاُت ؤمام الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٨ُت، ولخإ٦ُض ٢ضعتها ٖلى ب ت ألظل جد٤ُ٣ الخىاػن ؤمام الىٟىط ألامٍغ ؼ الكغا٧اث والخدالٟاث الضولُت زانت ألاوعبُت مجها وألاؾٍُى صاعة حٍٗؼ

 .(15ٖال٢اث جىاٞؿُت م٘ الىالًاث اإلاخدضة)

 : املشجىضاث إلاظتراجُجُت للعُاظت الشوظُت  . 
 
 زالثا

 غج٨ؼاث ألاؾاؾُت للؿُاؾت الغوؾُت الجضًضة في الٗضًض مً الى٣اٍ الغثِؿت : جمشلذ اإلا

٤ُ بحن ؤهضاٞها بيٟاء  -1 ىُت الغوؾُت، ومداولت الخٞى البٗض ال٣ىمي ٖلى الؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت، مً زال٫ الضٞإ ًٖ اإلاهالر الَى

 .الا٢خهاصًت واإلاهالر ؤلاؾتراجُجُت   

ؼ الخًىع الؿُاسخي و  -2 ٩ي بالىٓام الضولي، و حٍٗؼ يغوعة بٖاصة حك٨ُل الٗؿ٨غي الغوسخي ٖلى الؿاخت الضولُت، ملخاولت بجهاء الخٟغص ألامٍغ

 وزل٤ حٗضصًت ٢ُبُت جٟطخي بلى هٓام ٖالمي ظضًض بما ًدىاؾب والُمىخاث الغوؾُت الجضًضة .  محزان ال٣ىي الٗالمي

ُتي في مً زال٫ الخٗاون ؤلا  -3  ؾتراجُجي م٘  ؤنض٢اء الاجداصالاؾخٟاصة مً ؤلاعر الؿٞى

ُُتي الؿاب٣حن  .   الؿٞى
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غ ؾُاؾاتها في بَاع جد٤ُ٣ م٩اهت مىاؾبت لغوؾُا في الىٓام الىا٢ُٗت الؿُاؾُت و  -4 ؼ  الضولي، جٍُى والبدض ٖلى مجاالث للخٗاون وحٍٗؼ

 . الٗال٢اث ؤلا٢لُمُت  

 اث اإلااصًت بلى ٖضمالاجٟا١ م٘ بٌٗ ال٣ىي الضولُت في ؤؾُا إلاى٘ اهدكاع الجزاٖ -5 

 ( . 16الاؾخ٣غاع في اإلاى٣ُت)

ت  -6 خخمُت ٢ىاٖض الجٛغاُٞا والضًمٛغاُٞا إلاى٣ُت ٢لب الٗالم ) الكغ١ ألاوؾِ ( خُض ًخ٣غع ٞحها مغا٦ؼ الخىاػهاث وال٣ىي الضولُت، وزاَع

 ( . 17حك٨ُل الٗالم الجضًض)

 املبحث الثاوي : جحىالث العُاظُت الشوظُت الجذًذة .  

  
ّ
ا في الؿُاؾت الضولُت، ق٩ ا مهمًّ ًٟ زانت ٣ٖب  جىامي الضوع الغوسخي في الٗضًض مً ال٣ًاًا لذ جدىالث الؿُاؾُت الغوؾُت الجضًضة مىُٗ

الخضزل في ألاػمت الؿىعٍت وحُٛحر اإلاؿاع الضولُت، ٦مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ، واخخىاء مهالر وؾُاؾاث ٧ّلٍ مً بًغان وجغ٦ُا مً ظهت ؤزغي، و 

الظي جم٨ً مً اؾخٗاصجه الؿُُغة واهدؿاع ٢ىي اإلاٗاعيت اإلاؿلخت، وهى ألامغ الظي ق٩ل ه٣ُت اعج٩اػ  هالر الىٓام الؿىعيالؿُاسخي ل

 مهًما ف
ً
ت لهالر عوؾُا، خُض م٨ً الغوؽ مً الاهٟخاح ٖلى صو٫ اإلاى٣ُت بما ٞحها مى٣ُت الخلُج الٗغبي وألاعصن ومهغ، ما ق٩ل مىُٟٗا ي ٢ٍى

٧ي، التي بضؤث جخدّؿـ مً جضاُٖاث هظا الخىؾ٘ اإلاتزاًض . ٦بُ٘ ألاؾلخت الغوؾُت لٗضٍص مً صو٫ اإلاى٣ُت التي ٧اهذ حٗخمض مىا٤َ الىٟىط ألامحر 

 . لُذ ٖلى الىالًاث اإلاخدضة ؤؾاًؾافي الدؿ

 مهما في مل٠ ٚاػ قغ١ اإلاخىؾِ، لدؿخُٗض ٖال٢اتها ؤلاؾتراجُجُت م٘ جغ٦
ً
ُا لى٣ل الٛاػ . ٦ما هظه الخدىالث الجضًضة ؤُٖذ عوؾُا صوعا

جإزحر جل٪ اإلاخٛحراث في الؿُاؾت الغوؾُت ؾاٖضها في اؾخٗاصة صوعها ٦الٖب ؤؾاسخي في اإلاى٣ُت، وؤؾـ لخدىالث ومخٛحراث ؾُاؾُت بياُٞت و 

 .  (18)ٖلى طل٪ جباًيذ الؿُاؾت الغوؾُت ججاه الٗضًض مً ألاػماث ؤلا٢لُمُت والضولُتالجضًضة، 

 : دًىامُاث العُاظ
 
 ت الشوظُت .أوال

اث الؿُاؾت الضولُت وؤلا٢لُمُت، ٣ٞض جبيذ زال٫ الؿىىاث ألازحرة  حؿعى عوؾُا مً زال٫ ؾُاؾتها الجضًضة بلى مداولت الخإزحر في مجٍغ

ل في مً زال٫ الخضز، مىا٠٢ في ؾُاؾتها الخاعظُت ؤخُذ جُلٗاتها بٗىصة الخىاػن في الىٓام الضولي بما ًداٞٔ ٖلى جد٤ُ٣ م٩اهتها ومهالخها

 الٗضًض في ال٣ًاًا وألاػماث الضولُت وؤلا٢لُمُت وجدضًض ٢ىاٖض اللٗب ٖلى الؿاخت الضولُت، وعٌٞ الخُىاث الاهٟغاصًت للىالًاث اإلاخدضة

 . عوؾُا حٗخبر ؤن م٩اهتها الخالُت و٢ضعاتها جاهلها للٗب صوع ؤ٦بر في الؿُاؾت الضولُت، وججٗل والضو٫ الٛغبُت بمٗؼ٫ ًٖ الضوع الغوسخي

لسخي ) ( هدى NATOمكاع٦تها في الكئىن الضولُت ؤ٦ثر ٞاٖلُت . في الى٢ذ الظي خاولذ ُٞه مً مداولت الخض مً الخىؾ٘ لخل٠ قما٫ ألَا

ت الا٢خهاص الغوسخي  ُتي )الؿاب٤( . ٖلى الهُٗض الضازلي ٖملذ الؿُاؾت الغوؾُت الجضًضة ٖلى ج٣ٍى الكغ١، ومى٣ُت هٟىط الاجداص الؿٞى

ل٨شحر مً  الهٗىباث املخلُت، زانت ُٞما ًخٗل٤ باألعنضة البى٨ُت، ِوبق٩الُاث الاؾدشماع وؤػمت البُالت التي ٧اهذ حٗاوي مجها الظي ٌٗاوي مً ا

 . ل عوؾُا
ً
ت اإلاى٠٢ الغوسخي صولُا  خ٣ٍى

لٗاإلاُت ٖلى هدى ًدىاؾب صؤبذ الضًىامُاث الغوؾُت الجضًضة ٖلى بجبإ زُت بؾتراجُجُت جٟطخي بلى بخال٫ الخٗضصًت ال٣ُبُت ٖلى الؿاخت ا

ت الضوع ؤ٦ثر واججاهاث الٗالم الجضًض، ٦ما  ت ال٨بري ألازغي؛ بهضٝ ج٣ٍى جىظهذ بضبلىماؾُتها هدى آؾُا ٧الهحن والهىض والضو٫ آلاؾٍُى

ُُتي )الؿاب٣حن(، ال ؾُما اله (، لخل19٤الغوسخي في الكئىن الٗاإلاُت) ىض وبًغان ٖال٢اث حٗاون بؾتراجُجي م٘ ؤنض٢اء الاجداص الؿٞى

الاجٟا١ م٘ صو٫ الجىاع ؤلا٢لُمي خى٫ ٦ُُٟت ب٢غاع الؿالم والاؾخ٣غاع في اإلاى٣ُت . ٦ما ٖملذ ٖلى الاهضماط في الٗضًض مً و  والهحن،

ت الضو٫ الهىاُٖت الشماوي ال٨بري، ومىخضي آؾُا باؾُُٟ٪ للخٗاون الا٢خهاصي، وعابُت ألامم  -اليكاَاث الؿُاؾت الخاعظُت مشل مجمٖى

 (  . 20ىب قغ١ آؾُا، وماجمغاث ال٣مت الغوؾُت م٘ الاجداص ألاوعوبي)لجى

 : ئظتراجُجُت ئداسة ألاصماث الذولُت .    
 
 زاهُا

الؿُاؾت الغوؾُت الجضًضة ناعث ؤ٦ثر جدغعا مً ال٣ُىص ؤلاًضًىلىظُت ال٣ضًمت . ٦ما ؤنبدذ ؤ٦ثر بغاٚماجُت مً ؾاب٣تها، ٣ٞض ؾٗذ بلى 

ت بُٗضا ًٖ ال٣ُىص ألاًضًىلىظُت الؿاب٣ت،جد٤ُ٣ آلُاث الؿى١ والخإ٦ُض ٖلى الضوع اإلاغ٦ؼي للضولت،  بىاء زِ بؾتراجُجي ٌكمل  لخخدغ٥ بدٍغ
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اع جدبجى عوؾُا ال٨ٟغ الىا٢عي في الٗال٢ت م٘ الضو٫ والٟاٖلحن ألاؾاؾُحن ٖلى الؿاخت الضولُت . هظا الىمِ الجضًض في اإلا ضع٥ وفى هظا ؤلَا

ت م٘ ٖضص مً الغوسخي اجسظا مىا٠٢ ظاص ة خُا٫ الٗضًض مً ال٣ًاًا وألاػماث الضولُت، وجبٗا لظل٪ جم٨ىذ عوؾُا مً بىاء ٖال٢اث ٢ٍى

بت الغوؾُت في اإلاطخي هدى مىا٤َ جسضم مهالخها وحٗؼػ ؤهضاٞها وصوعها وم٩اهتها ٖلى الؿاخت الضولُت .  لُه الٟىاٖل الضولُت . م٘ جؼاًض الٚغ ٖو

 ٞةن بصاعة ألاػماث الضولُت جٓه
ً
 ؤمام ؤصخاب ال٣غاع وحٗخبر هضٞا

ً
 عثِؿا

ً
غ هدُجت الخالٞاث واإلاىاظهاث بحن الىخضاث الضولُت والتي حك٩ل جدضًا

 هدُجت لخًاعب اإلاهالر بحن الالٖبحن في الىٓام الضولي، مً هىا ظاءث ؤلاؾتراجُجُت الغوؾُت في بصاعة ألاػماث
ً
، ٧األػمت الكِكاهُت التي ملخا

اضخت مً زال٫ اإلاؼط بحن ال٣ىة الهلبت والىاٖمت، واؾخسضام ٧اٞت ألاؾالُب اإلام٨ىت و٢ض ٧اهذ حؿعى لخىنُل عؾالت حٗاملذ مٗها ببراٖت و 

ت ولً حؿمذ بالتهاون م٘ مهضصاث ؤمجها ال٣ىمي، ٦ما ٞغيذ ألاػمت  ت للىالًاث اإلاخدضة والضو٫ الٛغبُت بإن عوؾُا ال جؼا٫ صولت ٢ٍى ٢ٍى

غاءاث الٛغب في جدضي الغوؽ مً زال٫ اإلاؿاؽ باألمً ال٣ىمي جد 2008في ؤٚؿُـ ( 21الجىعظُت)  ٣ٖب اؾخجابذ ظىعظُا إٚل
ً
ا  مهحًر

ً
ضًا

 وصمٍى
ً
ٗا لبُت الغوؾُت واإلاخمخ٘ بالخ٨م الظاحي صازل ظىعظُا، ظاء الغص الغوسخي ؾَغ ، لهم بإ٢ضامها ٖلى اظخُاح ب٢لُم "اوؾخِىُا" طو ألٚا

ً
ا

ث اإلاخدضة في ظىعظُا ولِـ م٘ ال٣ىة الجىعظُت ختى وؤن جهضعث الىاظهت، ٦ما ٢امذ بالًِٛ خُض ؤصع٥ الغوؽ ؤن اإلاىاظهت م٘ الىالًا

ا لُغص الجىعظُحن اإلا٣ُم ٨ُت مً زال٫ الخغ٧اث الاهٟهالُت في ؤبساٍػ حن ٖلى ظىعظُا جدذ خ٨م "ؾا٧اقُٟلي" اإلاىالي للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لم ج٨ً ؤػمت ال٣ى٢اػ "الغوؾُت الجىعظُت" مجغص ؤػمت ( . 22لىِٟ والٛاػ الُبُعي)في عوؾُا، وو٠٢ الىاعصاث مً ظىعظُا وزٌٟ مضها با

غى بعاصتها ؤلا٢لُمُت   للؿُاؾت الغوؾُت الجضًضة ٧إخض ؤ٢ُاب الؿُاؾت الضولُت ٞو
ً
ا  مهحًر

ً
ب٢لُمُت بحن صولخحن ظاعجحن بل ق٩لذ مىُٟٗا

٨ُت ٖلى ٖضم الخهُٗض والخهاصم م٘ عوؾُا التي زغظذ مىخهغة والضولُت . زال٫ ألاػمت "الغوؾُت الجىعظُت" خغنذ الىالًاث ا إلاخدضة ألامٍغ

ً ال٣ى   في مىاٍػ
ً
ُا  هٖى

ً
دضر جدىال

ُ
خضاء ٖلي ؤمىه ال٣ىمي وج  ال ًم٨ً ججاوػه ؤو الٖا

ً
 ؤؾاؾُا

ً
با  مً ألاػمت لخا٦ض ؤجها اٖل

ً
ي ؤلا٢لُمُت صبلىماؾُا

 في بصاعة ألاػماث الضولُت)لهالخها، وججٗل مً الٗال٢ت م٘ الٟىاٖل الضولُت زانت ا
ً
( . ٧ان اإلاى٠٢ الغوسخي في 23لىالًاث اإلاخدضة ؤ٦ثر جىاػها

" اإلاىاظهت م٘ الىالًاث اإلاخدضة والضو٫ الٛغبُت جهُٗضًا ما ؤٖاصا لؤلطهان ؤظىاء الخغب الباعصة، زانت ٣ٖب جإ٦ُض الغثِـ الغوسخي "بىجحن

ت إلاىاظهت ؾُاؾت الضو٫ الٛغبُت والىالًاث اإلاخدضة، وهى ما ٌؿخلؼم ٖلى عوؾُا ٖضم بٖاصة حؿلُذ عوؾُا بٗض ؤن ؤنبدذ ٢ىي ٖاإلاُ"بًغوعة 

ش الٗابغة لل٣اعاث واإلا٣اجالث والٛىان اث وطل٪ جسلحها ًٖ ٢ضعاتها للغصٕ ؤلاؾتراجُجي لًمان ؤمً عوؾُا"، في بقاعة بلى الؿالح الىىوي والهىاٍع

ٖاعى "بىجحن" ؾُاؾاث الىالًاث اإلاخدضة والٛغب في مض مٓلت خل٠  ، ٦ما1991عها ٖام مً زال٫ ؤضخم بغهامج للدؿلُذ في عوؾُا مىظ اجهُا

ش مًاصة في بىلىضا وظمهىعٍت الدكُ٪، ٦ما ؤٖاصة عوؾُا ٩ي لبىاء ٢ىاٖض نىاٍع  اإلاكغوٕ ألامٍغ
ً
عؾم  الىاجى بلى الخضوص الغوؾُت، عاًٞا

ُتي )الؿاب٤( ٧األ  ت التي هٟظها الجِل الغوسخي في قبه)بؾتراجُجُاتها في صو٫ مى٣ُت الىٟىط الؿٞى غة ال٣غم بزغ 24ٖما٫ الٗؿ٨ٍغ ( ظٍؼ

ي الخدىالث ال٨بحرة التي خهلذ في ؤو٦غاهُا و٧اهذ جهب في مهلخت الىالًاث اإلاخدضة، ومً زم اظخُاح ال٣ىاث الغوؾُت ٢ىاٖض الجِل ألاو٦غاو

غة ال٣غم بهىعة ٚحر ٢اهىهُت، ألا   للخضوص ؤلا٢لُمُت ألوعوبا، بال ؤجهابال٣غم، وبالخالي يم عوؾُا لكبه ظٍؼ
ً
صزلذ في  مغ الظي ٞغى جدضًا

لسخي والضٕع  ت خضوص خل٠ ألَا مٗاصلت الخغب والؿالم وبٖاصة جىاػن ال٣ىي مً زال٫ الكغا٦ت في ألامً ألاوعوبي واإلاؿاهمت في عؾم زاَع

ىالًاث اإلاخدضة ألامغ الظي ؾهل ٖلحها الخٗاون م٘ الاجداص (، ٦ما جم٨ىذ عوؾُا مً الاؾخدىاط ٖلى الاهخمام ألامجي مً َٝغ ال25الهاعودي)

م مً ج٣اَ٘ اإلاهلخت الجُىؾُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت، ٣ٞض جم اخخىاء الٗضًض مً ؤلاق٩الُاث بحن عوؾُا والضو٫ الٛغبُت  ألاوعوبي، ٖلى الٚغ

ىُت وخماًت ؤمجها ال٣ىمي) تها بالُغ١ التي جم٨ً عوؾُا مً يمان مهالخها الَى  ( . 62وحؿٍى

ؤصع٦ذ ال٣ُاصة الؿُاؾُت الغوؾُت مىظ البضاًت ؤن ؾ٣ٍى خلُٟها الخ٣لُضي، وب٢امت هٓام ؾُاسخي بضًل ٖىه لً ٩ًىن في  في ألاػمت الؿىعٍت

اصة عؾم ظٛغاُٞت اإلاى٣ُت بما ًسضم مهالر الىالًاث اإلاخدضةنالر عوؾُا، ٦ما ؤن ؾ٣ٍى هٓام ألاؾض ٢ض  ٤ إٖل ، و٢ض ًاصي بلى ًمهض الٍُغ

عوؾُا مً اإلاى٣ُت ومدانغتها مً ظهت ؤؾُا، لظا ٣ٞض ٖملذ م٨ُىت الؿُاؾت الغوؾُت ٖلى مؿاٖضة الىٓام الؿىعي ٣ٖب الخهى٫ اط  ؤزغ 

٠ُ ٧امل ٢ضعاتها وبم٩اهُاتها في الىٓام الضولي إلصاعة ألاػمت الؿىعٍت بالك٩ل ال ٌ مً ال٨غملحن، ومً زم ٣ٞض ٢امذ عوؾُا بخْى ظي ٖلى جٍٟى

ت وجدالٟاتها الضولُت وؤلا٢لُمُت، ًسضم مهالخها  في ؾىعٍا والكغ١ ألاوؾِ، زانت مً زال٫ مى٢ٗها في مجلـ ألامً و٢ضعاتها الٗؿ٨ٍغ

كل  ل اؾتراجُجي ظاء في و٢ذ ٢ض ضجغ ألاوعوبُحن مً ؤػمت الالظئحن التي زلٟتها ألاػمت الؿىعٍت، ٞو
ُ

ضز
َ
ٞالىظىص الغوسخي في ؾىعٍا هى ج

ُٓم الضولت، باإلياٞت الوكٛا٫ ٢ىي ب٢لُمُت ٖغبُت بدغب الُمً واهدكاع خغ٧اث الخُٝغ وؤلاعهاب، وهى الخدال٠ الضولي في بزًإ جى

الٓٝغ الظي ظٗل الخضزل الغوسخي م٣بىال مً ؤَغاٝ ٖضة صازل وزاعط اإلاى٣ُت، ٦ما ؤعاصث عوؾُا ؤن ج٩ىن ؾىعٍت هي اإلاٟخاح واإلاضزل 

٧اٞت ألاخضار الؿازىت في اإلاى٣ُت، ووع٢ت يِٛ ظضًضة في ًض عوؾُا للخٟاوى خى٫ اإلال٠ الغثِـ في اإلاى٣ُت الظي ًم٨جها مً الخإزحر ٖلى 

ب ُٞه عوؾُا خماًت الؿاخل ؤلاؾتراجُجي للبالص ٖلي البدغ اإلاخىؾِ، باإلياٞت لٛاػ قغ١ اإلاخىؾِ،  بال 27ألاو٦غاوي ) (، في الى٢ذ الظي جٚغ

ا" ٖلى ؾاخل ظىعظُا ٖلى البدغ ألاؾىص، ومشل هظه ؤن الهضٝ الغوسخي ألابغػ هى مداولت بوكاء صولت ؾاخلُ لت "ؤبساٍػ ت نٛحرة قبحهت بضٍو

ت مىّؾٗت في قغ١ البدغ اإلاخىؾِ، )  ( .28الضولت الهٛحرة مً اإلاٟترى ؤّن جًمً ولىط عوؾُا بلى ٢اٖضة ظّىٍت وبدغٍّ
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 : محذداث إلاظتراجُجُت الشوظُت في العُاظت الذولُت . 
 
 زالثا

ىص الغوسخي ٧ان له جضاُٖاجه ٖلى ه٩ُل الىٓام الضولي مً زال٫ جدىالث  الٗال٢اث الضولُت بحن عوؾُا والٟىاٖل الضولُت مما الق٪ ؤن الهٗ 

ال٨بري في الىٓام الٗالمي، ٞغوؾُا صزلذ في مىاظهت ومؼاخمت م٘ الضو٫ ال٨بري للبدض ًٖ صوع ٞاٖل في الؿُاؾت الضولُت، ومداولت ٞغى 

الضولي، ٦ما صزلذ في ٖال٢اث حٗاوهُت م٘ ٧ل مً الىالًاث اإلاخدضة والهحن اهُال٢ا مً بٌٗ الضواٞ٘ واإلاخٛحراث  عئٍتها ووظىصها ٖلى الىٓام

ض  ا مً الخٗغى ألي هؼاث ا٢خهاصًت، ومداولت الخٟاّ ٖلى  الخإزحر ؤلا٢لُمي لغوؾُا، ٞغوؾُا ال جٍغ ٦خضُٖم الىمى الا٢خهاصي الغوسخي زٞى

ض زل٤ هٕى مً جىاػن ال٣ىي في الىٓام الضولي والخُلىلت صون بهٟغاص ٢ُب صولي واخض الضزى٫ في مىاظهت م٘ الىالًاث  اإلاخدضة ب٣ضع ما جٍغ

ٞالضًىامُاث الغوؾُت والخ٣ضًغاث البراٚماجُت حعي آلالُاث وألاصواع الجضًضة التي ًجب ٖلى عوؾُا ال٣ُام بها ٖلى الؿاخت ، (31بةصاعة قئىهه)

والؿعي بلى (، مً زال٫ الخضزل في ال٣ًاًا وألاػماث الضولُت، 29الضولُت . جمحزث الؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت الجضًضة بالُاب٘ البراٚماحي)

( . ٦ما ؾٗذ الؿُاؾت الخاعظُت الغوؾُت بلى مداولت الخٟاّ ٖلى ٢ضعاتها ؤلاؾتراجُجُت م٘ 30الازيُت في صو٫ الجىاع ؤلا٢لُمي)بصاعة الجزاٖاث 

ت الخ٣لُضًت . مً  الضو٫ ال٨بري ٧الىالًاث اإلاخدضة، زانت ما ًخٗل٤ بالترؾاهت الىىوٍت، ٦ما ٖملذ عوؾُا ٖلى جدضًض الترؾاهاث الٗؿ٨ٍغ

ش "بؾ٨ىضع" طاث الخإزحر وال٣ضعاث الىىوٍت ال٨بحرة في مى٣ُت خُض اإلاضي والٟٗا لُت والدجم والض٢ت والخإزحر، مٗلىت ٖلى وكغ مىٓىمت الهىاٍع

 (  . 31"٧الُىٛغاص" الغوؾُت الىا٢ٗت قما٫ ٚغب عوؾُا بحن بىلىضا ولُخىاهُا)

٩ي ًتراظ٘ ٖلى اإلاؿخىي الضولي، الخٗامل م٘ الٗضًض مً ألاػماث الضولُت في الى٢ذ جم٨ىذ عوؾُا مً الىجاح في  الظي بضؤ ُٞه الضوع ألامٍغ

٣ٞىاٖض اللٗبت الضولُت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي بضؤث في الخبلىع وبضؤث مالمذ وبعهاناث هٓام صولي ظضًض في الٓهىع مً زال٫ الخضًض ًٖ 

اٖض التي جٟغيها مُُٗاث الؿاخت الضولُت ٖىصة عوؾُا ٦ٟاٖل عثِـ ٖلى مؿغح ألاخضار الضولُت، ولم ٌٗض اللٗب الغوسخي ٣ًبل بال٣ى 

اٖله وؤ٢ُابه  الخ٣لُضًت، بل ناع ٌؿعى بلى جإؾِـ ٢ىاٖض ٢اهىهُت ظضًضة جخماشخى م٘ الىي٘ الضولي الجضًض الظي ؤنبذ ؤخض ٞو

 ( . 32الغثِؿُحن)

 : الؾمل ؽلى ئظتراجُجُت جىاصن اللىي  .  
 
 سابؾا

ٗٝغ مٟهىم جىاػن ال٣ىي بإهه "خالت جخٗاص٫  ت مً الضو٫"، ٞالخىاػن ال ٌٗجي ٌُ وجخ٩اٞإ ٖىضها اإلا٣ضعاث البىاثُت والؿلى٦ُت وال٣ُمُت ملجمٖى

، وال ًىظض خضوص ؤو ٞىانل في ْل هٓام الخىاػن لل٣ىي 
ً
 ٦ما ،خالت بظاتها، ول٨ىه ًخ٩ىن ٖضة ٢ىي . جل٪ ال٣ىي حٗمل ٖلى مىاػهت بًٗها بًٗا

  اإلاخٗضصة ال٣ىي  بؾتراجُجُت جلٗب
ً
في الؿُاؾت الضولُت, ٦ما ؤن الخدى٫ في محزان ال٣ىي ًجٗل مً محزان ال٣ىة ًخدى٫ مً لهالر ٢ىة صوعا هاما

 صولُت ؤزغي ؤو ٖضة ٢ىة ٖلي الؿاخت الؿُاؾُت الضولُت . 

لى الٗال٢اث  هظا الخدى٫ مً قإهه ؤن ًازغ ٖلي الؿلم وألامً الضولُحن, ٦ما ؤن طل٪ الخدى٫ ًازغ ٖلي بيُت  الىٓام الضولي وبٖاصة حك٨ُله، ٖو

 (  . 33جم٨جها مً طل٪)  بحن الضو٫ . لظل٪ ٞان ال٣ىة الضولُت الهاٖضة البض ؤن جمخل٪ اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت التي

خدىالث الضولُت الخانلت واخخمالُت اهخ٣ا٫ الىٓام الضولي مً خالت هٓام ال٣ُب ألاوخض بلى هٓام مخٗضص ألا٢ُاب حؿعى عوؾُا بلى الوفي ْل 

الاؾتراجُجي الٗالمي ال٣اصم، ٞغوؾُا جضع٥ ؤن مؿخ٣بل  غ ٢ضعاتها واؾتراجُجُاتها ل٩ُىن لها صوع ٞاٖل في حك٨ُل جىاػن ال٣ىي مداولت جٍُى

غ  الخىاػن الاؾتراجُجي الٗالمي مد٩ىم بُبُٗت ال٣ىي الضولُت الٟاٖلت ال٣اصعة ٖلى بٖاصة  حك٨ُل هظا الخىاػن ما صٞ٘ بها بلى بٖاصة جٍُى

٣اثضها ؤلاؾتراجُجُت)ؾُاؾاتها و٢ضع  ٖغ ت، وجٍُى ت والبكٍغ ً ال٣ىي الضولُت في الؿاخت الؿُاؾُت (34اتها الٗؿ٨ٍغ ، وهى ما ؤصي بلى جإزغ مىاٍػ

هغث بعهاناث وبىاصع الىٓام الٗالمي الجضًض وبضؤ ال٣ضًم الضولُت، ٦ما حٛحر همِ ال٣ُبُت  التي اهٟغصث بالىٓام الٗالمي لٟترة مً الؼمً ْو

خُٛحر في ْل الهٗىص اإلاخىامي لبٌٗ ال٣ىي الضولُت الهاٖضة ٦غوؾُا والهحن والهىض التي ؾٗذ ب٩ل ٢ىة في الضزى٫ لؿاخت بالـخإزغ وال

جي للىالًاث اإلاخدضة  ٨ُت الخىاٞـ الضولي مً ظضًض مؿخٛلت الٗضًض اإلاخٛحراث الضولُت التي ًمغ بها الىٓام وخالت التراظ٘ والاهدضاع الخضٍع ألامٍغ

امت وي٠ٗ ٢بًتها  ٖلى الٗالم، ٣ٞض نٗضث ال٣ىة الغوؾُت ٖلى مؿغح ألاخضار الضولُت في مداولت لهى٘ وا٢٘ آزغ ولدك٩ل ؤ٦بر جدض للٖؼ

٘ م٩اؾبها في الى٢ذ الظي ججهم٪ ُٞه الىالًاث اإلاخدضة ؤ٦ثر ٞإ٦ثر في اهخساباث ٨ُت في اإلا٣ام ألاو٫ وجغي في الٟغنت مخاخت لدؿَغ الغثاؾت  ألامٍغ

٨ُت الخاَئت  2020مبر/ اإلا٣بلت في هٞى ٠ُ جهضٕ بيُت الىٓام الضولي . هدُجت الؿُاؾاث ألامٍغ .  جم٨ىذ الؿُاؾت الغوؾُت الجضًضة مً جْى

 في في الخٗامل م٘ الٗضًض مً اإلالٟاث الضولُت زال٫ الؿىىاث ألازحرة
ً
 مازغا

ً
، وم٘ جىامي الُمىخاث الغوؾُت بالٗىصة مً ظضًض لخإصًت صوعا

لذ عوؾُا في جىاٞـ م٘ الٗضًض مً ال٣ىي الضولُت ٖلى الؿاخت ال٩ىهُت م٘ الٗضًض مً الٟىاٖل الضولُت، وما ؤصي بلى ؾعي الىٓام الضولي، صز

٨ُت بلى مداولت اؾخمالت عوؾُا مً ظضًض هدى ؤوعوبا  (  . 35)الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ
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يي في الىغام الذولي .   : جشاحؿ الذوس ألامٍش
 
 خامعا

٨ُت الٗضًض مً مهاصع ال٣ىي الٟاٖلت في الٗال٢اث الضولُت، ٞهي ال جؼا٫ ألا٦ثر جإزحرا في الؿُاؾت اإلاٗانغة، جمخل٪ الىالًاث اإلا خدضة ألامٍغ

لُت جىػَ٘ ال٣ىة ٖلى آخُض امخل٨ذ الىالًاث اإلاخدضة مهاصع ال٣ىة اإلاخٗضصة التي لها جإزحر مباقغ في الٗال٢اث الضولُت، وهى ما ؤزغ ؾلبا في 

ُتيالؿاخت الضو  ، جٟغصث الىالًاث اإلاخدضة ٣٦ُب ؤوخض في الٗالم وظٗلذ مً هٟؿها لُت . ٞم٘ جهاًت الخغب الباعصة واجهُاع ال٣ُب الؿٞى

ٗت الٗضًض مً الكٗاعاث مجه ا املخاٞٔ ٖلى ألامً والاؾخ٣غاع الضولُحن، و٢امذ بالخضزل في الٗضًض مً ألاػماث الضولُت وؤلا٢لُمُت جدذ طَع

٩ي ٖلى الهُٗض الٗالمي ؤزظا في التراظ٘ وال ًم٨ىه مهمت مداعبت ؤلاعه اب ٦ما خهل في ٧ل مً الٗغا١ وؤٞٛاوؿخان، بال ؤن الضوع ألامٍغ

اتها وهى ألامغ ٨ُت جدضًض ؤولٍى الظي  الاؾخمغاع في ههج الؿُاؾت الؿاب٣ت لٗضة اٖخباعاث مجها مدضوصًت اإلاىاعص التي جٟغى ٖلى ؤلاصاعة ألامٍغ

 ؾت الاوسخاب والتراظ٘ ًٖ ؾُاؾتها الؿاب٣ت  . حؿبب في بجباٖها ؾُا

سُت اإلاٗانغة، هدُجت لخإزحر اإلاخٛحراث الضولُت والخدىال  ث في بن الىٓام الؿُاسخي الضولي الخالي ًمغ بمغخلت مٟهلُت مً مغاخل نحروعجه الخاٍع

سُا لل ثروة وال٣ىة، م٘ جىامي ؤخضاث ٞاٖلت ومازغة ٚحر جىاػن ال٣ىي للضو٫ ال٨بري وبغوػ ٢ىي ؾُاؾُت وا٢خهاصًت صولُت جمشل اهخ٣اال جاٍع

م٨ً ال٣ى٫ ؤن بيُت وه٩ُل الىٓام الضولي ؾِخدى٫ مً هٓام ألاخاصي ال٣ُبُت بلى حٗضص ألا٢ُاب  ( . 36)صولُت، ٍو

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث : إلاظتراجُجُت الشوظُت ألابؾاد والخحذًاث   .

عة عئي ومباصت ظضًضة ٧ان ؤبغػ مٗاإلاها الىا٢ُٗت الؿُاؾُت، والابخٗاص ًٖ ألاًضًىلىظُت بلى بلى حؿعى عوؾُا مً زال٫ اإلا٣اعبت الجضًضة  

ُدُت الؿاب٣ت، وبىاء ؾُاؾت ؤ٦ثر بغاٚماجُت وبخال٫ مبرعاث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت ؤ٦ثر ويىخا وحٗبحرا ًٖ جُلٗاث عوؾُا اإلاؿخ٣بلُت،  الؿٞى

ضم الٗىصة بلى و٢ُم ظضًضة بضؤث حٗمل بها مً زال٫ ٢ُ٘ الٗال٢اث باإل  ُت, ٖو الىعاء مىظ ازخٟاء ٖهغ ألاًضًىلىظُاث ًضًىلىظُت الكُٖى

ت ٖلى الؿاخت الضولُت، وبخال٫ بضلها اإلاىاٞؿت ٖلى ألاؾىا١ الٗاإلاُت التي ؤظاػها الضؾخىع الغوسخي الجضًض، الؾخٗاصة هُبت الض ولت اإلاخهاٖع

 .    (37الغوؾُت والخٟاّ ٖلى ؤمجها وؾُاصتها)

 : امل
 
 لاسبت إلاظتراجُجُت . أوال

ع٦ؼث ال٣ُاصة الؿُاؾُت الغوؾُت الجضًضة مً زال٫ الخدىالث في ؾُاؾتها الخاعظُت بلى يغوعة الٗمل ٖلى ؤن ٩ًىن لغوؾُا صوع ٞاٖل ٖلى 

الٗمل ٖلى  الؿاخت الضولُت، ومداولت اؾترظإ الهُبت واإلا٩اهت الضولُت لغوؾُا، للخٟاّ ٖلى مهالخها ال٣ىمُت . ٣ٞض ٖمضث عوؾُا بلى

اؾخسضام ٧اٞت وؾاثل ال٣ىي الىاٖمت والهلبت . ٞمؿإلت الخٟاّ ٖلى اإلاهالر ال٣ىمُت الغوؾُت ٌؿخلؼم نُاٚت بؾتراجُجُت ظضًضة ٖلى ٧اٞت 

ت، باإلياٞت بلى وؾاثل وآلُاث ال٣ىة الىاٖمت،  ؿ٨ٍغ ٢ها الؾخٗاصة صوعها ؤلاؾتراجُجي في هُاألانٗضة . ؾُاؾُت، وا٢خهاصًت، وز٣اُٞت، ٖو

ؤلا٢لُمي والضولي يمً الخىظهاث الجُىؾتراجُجُت الجضًضة، زانت ٣ٖب الخسلو مً الخدضًاث واملخاَغ الضازلُت، ٦ما ع٦ؼث عوؾُا ٖلى 

غا الخٗامل اإلااؾؿاحي الضولي والظي عؤث ُٞه ؤلاؾتراجُجُت ألامشل في جٟاٖالتها الضولُت، وعؤث في ألامم اإلاخدضة ومجلـ ألامً الضولي ٖىه

 (  .  38ٍا لخد٤ُ٣ هٓام صولي مؿخ٣غ)مدىع 
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 : البؾذ الجُىظُاس ي. 
 
 زاهُا

وبًجاص مىي٘ ٢ضم لها في اإلاُاه الضاٞئت بال٣غب مً  ٖملذ عوؾُا ٖلى بٖاصة جغجِب ؤوعا٢ها لخدضًض مهامها الضولُت ومداوع جدالٟاتها ؤلا٢لُمُت،

ُتي )الؿاب٤(، التي حٗخبر يمً م٣ًُي البىؾٟىع والضعصهُل، ومجها بلى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ، وا لضو٫ التي ٧اهذ يمً مجا٫ ؤلاجداص الؿٞى

ن ؤمجها ال٣ىمي، ولها ؤهمُت زانت في اإلاضع٥ ؤلاؾتراجُجي الغوسخي م٘ الؿعي للخ٩امل ٖلى اإلاؿخىي البُٗض في بَاع ٢اهىوي واخض، ٦ما جخٗاو 

ً ختى الضو٫ ال٨بري التي جمخل٪ مً ال٣ضعاث وؤلام٩اهُاث ال٨بحرة في املجاالث الا٢خهاصًت والش٣اُٞت  عوؾُا م٘ خلٟاء ظُىبىلخ٨ُحن آزٍغ

 إلاا جمشله هظه اإلاى٣ُت مً زهاثو مهمت 39وآلامً)
ً
ؼ هٟىطها الؿُاسخي والا٢خهاصي في مى٣ُت ؤؾُا الىؾُى، هٓغا ( . هجخذ عوؾُا في حٍٗؼ

لذ عوؾُا في  الٗضًض مً ال٣ُاٖاث زانت اإلاالُت مً زال٫ الاؾخدىاط ٖلى ٧اإلاىاعص الا٢خهاصًت والُبُُٗت اإلاهالر الجُى بؾتراجُجُت، جٚى

الٗضًض مً خهو البىى٥ اإلاملى٦ت للضولت، ألامغ الظي ًجٗلها ج٣ىم بالخإزحر ٖلى ا٢خهاصًاث جل٪ الضو٫ وظٗلها جضوع في ٞل٪ الا٢خهاص 

والظي ؾُجٗل هجاح جل٪ ال٣ىي في اإلاى٣ُت ؤخض  ( . حؿعى عوؾُا في طل٪ بلى مىاظهت بٌٗ ال٣ىي الضولُت الغاٚبت في اؾخٛالله،40الغوسخي)

( . ال 41مهضصاث ألامً ال٣ىمي الغوسخي، وحٗمل ٖلى جيكُِ وجإمحن بمضاصاث الُا٢ت زانت ٣ٖب الا٦دكاٞاث الخضًشت إلاهاصع الُا٢ت والٛاػ)

 والٗمل ٖلى بؾتراجُجُت بىاء الظاث ٢ض ؤُٖى هخاثج مخىاٚمت صا
ً
 وؤؾهم في جُٟٗل ألاصاء ق٪ بن بعؾاء مباصت خا٦مت صازلُا

ً
 وزاعظُا

ً
زلُا

سُت، في الى٢ذ الظي لم تهمل ُٞه مىا٤َ الجىاع ال٣ٍغ ُٟي لغوؾُا ما م٨جها مً الخىظه هدى الًٟاءاث الجٛغاُٞت والخاٍع ب ؤلاؾتراجُجي الْى

ن بمضي ٢ضعة عوؾُا الاجداصًت بالىٟاط والتي حٗخبرها يمً ؤمجها ال٣ىمي ٦تر٦ُا التي حٗضها يمً مجالها الخُىي ٞاألمً ال٣ىمي الغوسخي مغهى 

غة ال٣غم لخٗؼ  ٍؼ بلى البدغ ألابٌُ ٖبر هظه اإلاًا٤ً، ألن اإلاىاوي الكمالُت لغوؾُا مُٗلت بؿبب ججمض اإلاُاه، وهى ؤخض ؤؾباب ٖملُت يم ظٍؼ

ملذ ال٣ىىاث الغوؾُت ؾىاء الخًىع الٗؿ٨غي البدغي في البدغ ألاؾىص ٦بىابت بؾتراجُجُت لغوؾُا هدى اإلاُاه الضاٞئت، لظا ٣ٞض ٖ

( 42الضبلىماؾُت ؤو الا٢خهاصًت للمداٞٓت ٖلى ٖال٢اث ظُضة م٘ جغ٦ُا، في الى٢ذ الظي خاٞٓت عوؾُا ٖلى ٖال٢اث ظُضة م٘ بًغان والهحن)

الث اإلاى٣ُت . الكغ١ ألاوؾِ مى٣ُت مهالر بؾتراجُجُت وصولُت، ومً زم مداولت الضزى٫ ٦الٖب مازغ في جٟاٖ . ٦ما عؤث عوؾُا في مى٣ُت

ت في مؿغح الؿُاؾت الضولُت، اؾخٛلذ عوؾُا زانت وؤن مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ مى٣ُت نغإ صولي، ألامغ الظي ًدُذ  لها اللٗب بإوعا١ ٢ٍى

ؼ هٟىطها في اإلاى٣ُت، ٣ٞض ٧اهذ لخضاُٖاث الشىعاث الٗغبُت وألاػمت الؿىعٍت والا جٟا١ اإلاخٛحراث ؤلا٢لُمُت في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ لخٍٗؼ

ظاء الخىاظض الٗؿ٨غي في ؾىعٍا  الىىوي ؤلاًغاوي بمشابت اإلاٟاجُذ للمى٣ُت ومً زم الىلىط بلى م٩امً ال٣ىة والىٟىط في الكغ١ ألاوؾِ، لظا ٣ٞض

ا٢ت الخل٠ُ الخ٣لُضي لدجم اإلاهالر ؤلاؾتراجُجُت الغوؾُت في املجاالث ٧اٞت التي جمـ آلامً ال٣ىمي الغوسخي، زانت في خغب ممغاث الُ

ت، ومى٘ ؤي مكغوٕ لٟ٪ اخخ٩اع الُى١ الغوسخي ٖلى ؤوعوبا) ( . ظاء الخىظه 43والٛاػ التي حؿعى عوؾُا بلى الهُمىت ٖلحها الخخ٩اع الُا٢ت الٛاٍػ

الجُىؾُاسخي الغوسخي هدى ؾىعٍا ٧ىجها بىابت هدى الٗالم، والؿُُغة ٖلى زٍُى ه٣ل الُا٢ت والٛاػ في الى٢ذ الظي اخخ٨غث عوؾُا مىاب٘ 

غ١ ؤلامضاص الُا٢ىي وخانغجه) ٦ما جغي في بًغان ه٣ُت صزىلها الكغ١ ألاوؾِ، في الى٢ذ الظي جسصخى ُٞه مىؾ٩ى مً ؤن (، 44ؤلاهخاط َو

 للىالًاث
ً
اإلاخدضة  حٗىص بًغان بلى لٗب صوع الٗاػ٫ الجٛغافي لغوؾُا ًٖ اإلاُاه الضاٞئت في الكغ١ ألاوؾِ والخلُج، ٟٞي خالت وظىص بًغان مىالُت

٨ُحن ألا   باليؿبت إلاىؾ٩ى مً ؤن ج٩ىن بًغان صولت هىوٍت، مً هما عوؾُا حٗمل ٖلى مداولت ج٣لُو ٞغنت جالقي ألامٍغ
ً
٨ُت ؤقّض زُغا مٍغ

٨ُت هى بيٗاٝ إلاى  ٠٢ وؤلاًغاهُحن مً ظضًض في اإلاٗاصلت الؿُاؾُت في الكغ١ ألاوؾِ، ٞغوؾُا حٗخ٣ض ؤن الخدّؿً في الٗال٢اث إلًغاهُت ألامٍغ

 .( 45ى الؿاخت ؤلا٢لُمُت)عوؾُا ٖل

غى طاتها ٦ٟاٖل صولي مهم في الٗال٢اث الضولُت  .  بر بؾتراجُجُاث ُمد٨مت الؾخٗاصة م٩اهتها ٞو  مً هىا ٞةن عوؾُا ٧اهذ حٗمل ٖو

 ثالثا  : التحدٌات أمام المماربة الروسٌة الجدٌدة.   

م مً ؤلاؾتراجُجُت الغوؾُت الجضًضة التي هجخذ بلى خض ٦ب حر في الى٢ذ الخالي، بال ؤجها جمغ بالٗضًض مً الخدضًاث واإلاٗى٢اث في ٖلى الٚغ

 .الضازل والخاعط، خُض بن الؿُاؾاث الخاعظُت الغوؾُت ال حؿلم مً الخبٗاث والخضاُٖاث بؿبب مًاٖٟت هٟىطها وم٩اهتها الضولُت 

ٟاوث مؿخىي الضزل الٟغصي في الٗضًض مً اإلاىا٤َ الكغ٢ُت اإلاخمشلت في اهدكاع البُالت وجغاظ٘ الخُُٛت الصخُت وج الخحذي الاحخماؽُت . -

تها عوؾُا   التي  والكمالُت التي جغجٟ٘ بها ألاظىع بؿبب ْغوٝ الٗمل الهٗبت بمىاظم اؾخسغاط البترو٫، باإلياٞت بلى ؤلاق٩الُاث البُئُت، ٖٞغ

ت خغ٦ت الخهيُ٘، وجغاظ٘ الُٛاء الىباحي )الٛاباث(، وجضهىع التربت  الهالخت للؼعاٖت، والخلىر البُئي ظغاء مسلٟاث الهىاٖاث بؿبب ؾٖغ

ت)  (   .46ال٨ُماٍو

 املجخمؿ املذوي .  جحذًاث -
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 جٟا٢م بلى 2013 - 2012حؿبب الخ٤ًُِ ٖلى املجخم٘ اإلاضوي مً زال٫ جُب٤ُ الٗضًض مً الؿُاؾاث وال٣ىاهحن التي نضعث مً ٢بل الضوما في 

غاٝ، اإلاغ٦ؼ حنب الٗال٢ت في اله٩ُلُت الازخالالث اصة هدُجت الاظخماُٖت، الكغاثذ جباًً بلى ؤصي ما وألَا ؼ ٍػ  ؤوكُت ٖلى الخ٩ىمت ٢بًت حٍٗؼ

الم مً زال٫  باإلياٞت الاظخماعي، الخىانل قب٨ت ٖلى الخ٤ًُِ ًٖ ًٞال اإلاضوي، املجخم٘ ٦مىٓماث الخ٩ىمي، ٚحر ال٣ُإ بلى وؾاثل ؤلٖا

المُت بإزغ  ت الؿلُت مهضصاث ؤخض الؿُاؾاث جل٪، مشلذ ي جضٖم الؿلُت الخا٦متحُٛحر مضعاء الهُئاث ؤلٖا  ( .47)اإلاغ٦ٍؼ

٨ُت وألاوعبُت واهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ الخإزحر الؿلبي ٖلى الا٢خهاص الغوسخي، وجغاظ٘ ال٣ىة  . الخحذي الاكخصادي - ل٣ض ٧ان لل٣ٗىباث ألامٍغ

 باليؿبت للكغ٧اث ؤو الخ٩ىمت الغوؾُت، باإلياٞت بلى اعجٟإ مٗضالث البُالت،الكغاثُت للغوبل الغوسخي، واعجٟإ الضًىن الخاعظُت، ؾىاء 

وهغوب عئوؽ ألامىا٫ والاؾدشماع ألاظىبي ٖلى زلُٟت ٞغى ال٣ٗىباث ما ؤصي بلى جباَا في الىاجج املخلي ألاظما٫ الغوسخي، ٣ٞض حٗغى 

ًذ بسٌٟ  2020مىؾ٩ى ٢غاعاث اظخمإ مىٓمت ؤوب٪ في ماعؽ  الا٢خهاص الغوسخي لهؼة ٖىُٟت ظغاء الخىجغ الؿٗىصي الغوسخي ٖىضما ٞع

ا بلى  12في الى٢ذ الظي اهسٌٟ بهخاط الىِٟ الغوسخي مً ؤلاهخاط للؿُُغة ٖلى تهاوي ألاؾٗاع،  ًُ ( بغمُل ٣ِٞ، 48ملُىن) 6ملُىن بغمُل ًىم

ىخجت، ظاءث جضاُٖاث ٞحرو
ُ
م يٍٛى الضو٫ اإلا اصة وؿبت ؤلاهخاط ٚع ىضما خاولذ مىؾ٩ى ٍػ ؿخجض لخٛل٤ الخضوص وجى٠٢ ٖو

ُ
ؽ ٧ىعوها اإلا

ترصًت وألاػماث الضازلُت
ُ
م٨ً ال٣ى٫ بن ألاويإ الا٢خهاصًت اإلا ًُ ؤل٣ذ   ٖملُاث الاؾخحراص والخهضًغ بجاهب جغاظ٘ الُلب ٖلي الىِٟ، وبالخالي 

 بٓاللها ال٣اجمت ٖلى اإلاكهض الضازلي، خُض ػاصث مً خالت اخخ٣ان الكإع  . 

لم حٗض عوؾُا ٢اصعة ٖلى مىاظهت ٧اٞت مساَغ ألامً ال٣ىمي الغوسخي زانت صازل مىا٤َ الجىاع ؤلا٢لُمي لغوؾُا  ُت .الخحذًاث ألامى -

ه هظه اإلاىاَ غا١ والازيُاث والضًاهاث، باإلياٞت بلى ما جدٍى سُت )الخض٣ًت الخلُٟت(، وطل٪ لدجم اإلاؿاخت وجباًً ألٖا ٤ مً والًٟاءاث الخاٍع

ُتي )الؿاب٤(،) زغواث هاثلت لخ٩ىن مدِ اث الؿِئت م٘ ؤلاجداص الؿٞى ش خاٞل مً الظ٦ٍغ ( والتي 49ؤهٓاع، ٦ما ؤن قٗىب جل٪ اإلاىا٤َ لها جاٍع

ال جؼا٫ في طا٦غة جل٪ الكٗىب م٘ بٌٗ الاؾخصىاءاث، ٞضو٫ ال٣ى٢اػ الجىىبي ال جؼا٫ لضحها مىا٠٢ ٖضاثُت مً عوؾُا، "ظىعظُا ٖاهذ مً 

طاث ؤهمُت بؾتراجُجُت، ؤطعبُجان لضحها جدٟٔ ٖلى الضٖم الغوسخي ألعمُيُا" في ب٢لُم )هاٚىعهى ٧اعابار(  صٖم عوؾُا اهٟها٫ زالر ؤ٢الُم

 والظي ٣ً٘ في ٢لب الهغإ بحن الضولخحن اإلامخض مىظ ٖكغاث الؿىىاث بحن ؤعمُيُا وؤطعبُجان، ٦ما جدصج٘ ٧ل مً ظىعظُا وؤطعبُجان للخٗاون 

ت ٖلى م٘ خل٠ الىاجى، في آؾُا الىؾُى، ٦م ٨ُت ب٣بى٫ ب٢امت ٢ىاٖض ٖؿ٨ٍغ ا ؾب٤ وؤن ٢بلذ بٌٗ صو٫ جل٪ اإلاىا٤َ الٗغوى ألامٍغ

 (. 50ؤعيحها)

 

شة اللشم  .  -  شبه حٍض

بىن في اؾخٗاصة وخضة  ٚغ غة ال٣غم، ال ًؼا٫ الٗضًض مً الؿ٩ان لم ًخ٣بلىا الخُٛحر الظي خهل، ٍو بٗض ؾىىاث مً يم عوؾُا لكبه ظٍؼ

٢ض ْهغ طل٪ مً زال٫  الٗؼوٝ ًٖ اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت الغوؾُت، ٦ما ؤن ٖملُت يم ال٣غم ٢ض صقً لخل٣ت ألاعاضخي ألاو٦غاهُت، و 

ظضًضة مً خل٣اث الهغإ م٘ الٛغب والظي ٧ان حهضٝ باألؾاؽ بلي بٖاصة حك٨ُل الًٟاء الؿُاسخي الضازلي، وحك٨ُل ٢اٖضة قٗبُت ظضًضة 

 (51اصاة الٛغب)تهمل صوع الىسبت اإلاىالُت للٛغب، ومٗ
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 الخاجمت .
مىُل٣اث ؤلاؾتراجُجُت خى٫ ما َغح بٗض الاهتهاء مً الضعاؾت البدشُت خى٫ الؿُاؾت الغوؾُت الجضًضة، و٦ساجمت للضعاؾت وكحر بلى ؤن 

٤ مىٓىعاتها واٞتراياتها التي ًهبى بلحها ٢اصة ونىإ وكحر بلى ؤن ال٣غاع الؿُاسخي الغوسخي،  الغوؾُت الجضًضة، وجىظهاتها الخاعظُت ٞو

ُت، والخدىالث الضازلُت، التي ؤّصث بلى بٖاصة ه٩ُلذ الؿُاؾت الغوؾُت ونىاٖت الؿُاؾت الغوؾُت  ٢ض مغث بالٗضًض مً اإلاخٛحراث الىٖى

 مً ال٣غاع الغوسخي، هدُجت ؾُاؾاث ال٣ُاصة الؿُاؾُت الغوؾُت الجضًضة، التي ازخلٟذ ًٖ ؾاب٣تها وؤنبدذ ؤ٦ثر ج
ً
ال٣ُىص دغعا

ألاًضًىلىظُت،  و٢ُ٘ ٖال٢اتها باإلااضخي الكُىعي وع٧اثؼ الخغب الباعصة، خُض اؾدشمغث الؿُاؾت الغوؾُت الٗضًض مً ألاخضار وألاػماث 

ً جدال ٟاث ب٢لُمُت الضولُت وؤلا٢لُمي . ٧إػمت ال٣غم، واإلال٠ الىىوي ؤلاًغاوي وألاػمت الؿىعٍت، والؿعي لٗالم مخٗضص ألا٢ُاب مً زال٫ ج٩ٍى

 وصولُت م٘ ؤ٢ُاب صولُت  . 

ُتي )الؿاب٤( اهُال٢ا مً جل٪ املخضصاث التي ؤؾهمذ في جُٟٗل ألاصاء ؤلاؾتراجُجي الخاعجي لغوؾُا، و  بٖاصة بٗض صوعها في صو٫ الاجداص الؿٞى

ت ُٞه ولها جإزحر ٢ىي ف ي الٗضًض مً ال٣ًاًا وألاػماث الضولُت، ولٗل هجض ؤجها ٢ض ؤنبدذ مً صولت مغ٦ؼ في الىٓام الضولي، وؤخض الٟىاٖل ال٣ٍى

ً ال٣ىي في ه٩ُل الىٓام الضولي و٢ض ٧ان طل٪ ٖلى خؿاب الىالً  في مىاٍػ
ً
٦غ في الضعاؾت ٧ان الضلُل، ٣ٞض ق٩ل الهٗىص الغوسخي جدىال

ُ
اث ما ط

٨ُت وجإزحر مباقغ ٖلى ه٩ُل الىٓام الضولي، ومً زم ٖلى الؿُاؾاث الضولُت .    اإلاخدضة ألامٍغ

مً اإلاغجر ؤن الىٟىط الغوسخي ؾٝى ًخهاٖض في ؤػماث الكغ١ ألاوؾِ، اؾدىاًصا إلااقغاث مدضصة وصواٞ٘ خا٦مت، وطل٪ مً زال٫ ٖضة َغ١ و 

ا إلزباث هٟىطها وجإ٦ُض م٩اهتها ٣٦ىة ٖاإلاُت لها  ًٗ ٧األؾلخت والخجاعة والُا٢ت ٞمىؾ٩ى ناعث جغي في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ مؿغًخا واؾ

 .عها في الٗضًض مً اإلالٟاث الضولُت   م٩اهتها وصو 
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غ الذًملشاطُت الاهخخابُت؟  ما مذي فؾالُت الخمثُل العُاس ي للمشأة في جىَش
ت في جىَشغ الذًملشاطُت  معاعي الخمثُل العُاس ي للمشأة الجضائٍش

Efforts of representation for Algerian females in establishing democracy 

 :امللخص

ـ الضًم٣غاَُت ؾىٝ هدىاو٫ مؿإلت جم٨حن اإلاغؤة ؾُاؾُا بالخُىع م ت في ج٨َغ ً زال٫ صعاؾت مىيٕى مؿاعي الخمشُل الؿُاسخي للمغؤة الجؼاثٍغ

ؼ م٩اهت اإلاغؤة في املجخم٘، وبقغا٦ها في نى٘ ال٣غاع ؾُاؾُا ص ت وصوعها في حٍٗؼ ون الخًاعي والاظخماعي والش٣افي وؤلاعاصة الؿُاؾُت ال٣ٍى

ؼ مباصت الضًم٣غاَُت وججؿُض مبضؤ اإلاؿاواة  والٗضالت الاظخماُٖت بحن الغظل واإلاغؤة في الجؼاثغتهمِ  .ل، في ْل حٍٗؼ

ه في لئلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت ٣ٞض حٗغيىا في البضاًت لضعاؾت إلاٟهىم الخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة ولآللُاث اإلاىٓمت للخمشُل الؿُاسخي للمغؤة وصوع 

ـ مبضؤ الضًم٣غاَُ ت، ومً زم صعاؾت هٓام ال٩ىجا والخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة في املجالـ اإلاىخسبت، ول٣ض جىنلىا للٗضًض مً الىخاثج ؤهمها ج٨َغ

اهخمام اإلاكٕغ الجؼاثغي بخىؾُ٘ خّٓى اإلاغؤة في املجالـ اإلاىخسبت، والٗضًض مً الًماهاث التي ًخم بها جُٟٗل مكاع٦ت اإلاغؤة في الٗمل 

غ ال٣ضعاث اليؿاثُت في الخٗبحر ًٖ الغؤي واإلاكاع٦ت في اجساط الؿُاسخي، ٦ما اهتهذ الض عاؾت بىي٘ جىنُاث جمـ نلب اإلاىيٕى ؤهمها جٍُى

٤ بغامج زانت  .ال٣غاع ًٖ ٍَغ

 .ال٩لماث اإلاٟخاخُت: اإلاغؤة، اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت، نى٘ ال٣غاع، الخ٣ى١ الؿُاؾُت، الضًم٣غاَُت
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Summary:  

Through this study of efforts of representation of Algerian female in ensuring democracy we'll have the issue of 

empowering females politically with civil, social, cultural development, and the strong political will and it's role in 

strengthening the female role in society, and make her a part of political decision making without any denial, on the basis of 

strengthening democratic principles, and shaping the principle of equality and social justice between men and women. 

To answer this question we began this study to understand the term of female's political empowerment, and the organizing 

mechanisms for  female's political representing, and it's role in dedicating the democracy principle, and then to study the 

female's political share system, and the political empowering in elected councils, and we concluded to many results, the 

most important one is, the care of legislator to widen the chances if females at elected councils with assurances in which 

activates the female's participation in political work, and the study concluded in making recommendations that touches the 

heart of the issue which develops the female's ability to express their opinions and take part in decision making through 

special programs. 

Keywords: Female, Political Participation, Decision Making, Political Rights, Democracy. 

 

 

 

 

 

 :م٣ضمت
لى آله وصخبه بةخؿان بلى ًىم الضًً، ؤما بٗض؛  الخمض هلل عب الٗاإلاحن والهالة والؿالم ٖلى ؤقٝغ الخل٤ واإلاغؾلحن ٖو

ت لخ٣غع مهحرها مً زال٫ ألاخؼاب الؿُاؾُت التي بضوعها قهضث  ؼ اإلاماعؾت الؿُاؾُت  للمجخمٗاث البكٍغ ؾاهمذ الضًم٣غاَُت في حٍٗؼ

ت صون اؾخصىاء بما ًخماشخى وال٣ىاهحن الخىُٓمُت، خُض لم ج٨ً جىؾٗا ٖؼ  ػ مماعؾتها لليكاٍ الؿُاسخي، لدكمل ظمُ٘ الكغاثذ والٟئاث الٗمٍغ

م مً ؤجها لم حٗٝغ الخٗضصًت الخؼبُت واإلاماعؾت الؿُاؾُت بال ؤوازغ الشماهِىاث مً زال٫ صؾخىع  الجؼاثغ بُٗضة ًٖ هظه ألاخضار بالٚغ

، ٣ٞض ؤ٢غ في ماصجه الخامؿت خ٤ بوكاء هظه اإلاىٓماث الؿُاؾُت 1988ؤ٦خىبغ05زُىة بًجابُت إلصاعة ؤػمت ؤخضار ، والظي ٧ان 1989

٤ ههىم ولىاثذ جىُٓمُت ؾٗذ بضوعها للمؿاواة بحن  ُت جامت ٞو ىن مماعؾت خ٣ى٢هم الؿُاؾُت بكٖغ والجمُٗاث، ٞاؾخُإ الجؼاثٍغ

  .الغظل واإلاغؤة

ظا خاؾما إلا٩اهت اإلاغؤة في املجخم٘، خُض حٗض مماعؾت اإلاغؤة لخ٣ى٢ها الؿُاؾُت مً اإلاؿاثل التي جمشل جدضًا بظل٪ خ٣٣ذ الضًم٣غاَُت مىٗغ 

إلاٗٓم ألاهٓمت الىيُٗت، زانت الضًم٣غاَُت مجها و٢ض ؤنبدذ مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الٗامت يغوعة ٣ًخًحها الخُىع الخًاعي 

 .والاظخماعي والش٣افي وزانت الؿُاسخي

الظي صٞ٘ صو٫ الٗالم بلى الدؿاب٤ في اهخمام ب٣ًاًا اإلاغؤة لًغوعة بقغا٦ها في نى٘ ال٣غاع الؿُاسخي، ججؿُضا إلابضؤ اإلاؿاواة والٗضالت  ألامغ

الاظخماُٖت، ٣ٞض خغنذ مىٓمت ألامم اإلاخدضة مىظ وكإتها ب٣ًُت اإلاغؤة، ٞإنضعث ٖضصا مً اإلاىاز٤ُ والاجٟا٢ُاث حٗؼػ جمشُلها الؿُاسخي 

ً املجلـ الا٢خهاصي والاظخماعي الظي ًخًمً اللجىت اإلاٗىُت بياٞت ب لى ٢غاعاث وجىنُاث ناصعة ًٖ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٖو

 .بدالت اإلاغؤة، باإلياٞت بلى ال٣غاعاث والخىنُاث التي اٖخمضتها الى٧االث املخخهت والهُئاث ألازغي الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة
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٘ الٗىاث٤ والٗثراث ٞالجؼاثغ ٖلى ٚغاع صو٫ الٗا ت مً الؿُاؾاث التي حؿاهم في ٞع لم ٢ض جىلذ وصٖمذ الضوع الؿُاسخي للمغؤة وجبيذ مجمٖى

ُت  ُٗت، حؿاٖض ٖلى جىؾُ٘ ٢اٖضة الكٖغ التي خالذ صون جم٨ُجها ؾُاؾُا، خُض باصع اإلاكٕغ الجؼاثغي بؿلؿلت مً ؤلانالخاث الدكَغ

م٤ جمشُلها للمجخم٘ ، و٧اهذ بضاًخه الخٗضًل الضؾخىعي لؿىتللماؾؿاث الؿُاؾُت صازل الىٓم الؿُاؾُت، وجؼ  ،  2008ٍض مً ٢ىة ٖو

م٨غع مً الضؾخىع اإلاٗض٫ التي جىو ٖلى ؤن: "حٗمل الضولت ٖلى جغ٢ُت الخ٣ى١ الؿُاؾُت للمغؤة بخىؾُ٘ خّٓى  31وججؿُض مًمىن اإلااصة

 ."جمشُلها  في املجالـ اإلاىخسبت

 ؤهمُت  اإلاىيٕى

 :يٕى وؤؾباب ازخُاعه ُٞما ًإحيوجبرػ ؤهمُت اإلاى 

 .صعاؾت ؤهم ال٣ٗباث التي جىاظه ٖملُت مكاع٦ت اإلاغؤة في الخمشُل الضًم٣غاَي-

 .ببغاػ ٢ضعة وبم٩اهُت اإلاغؤة في بم٩اهُت مكاع٦تها بالٗمل الى٣ابي والبرإلااوي-

 .وكغ الىعي ال٨ٟغي والش٣افي اإلاخٗل٤ باإلاكاع٦ت الؿُاؾُت لضي اإلاغؤة-

ُت وال٣اهىهُت ؤن ج٠٣ ٖلى مؿاؽ هظا اإلا- ُت جىظب ٖلى الضعاؾاث الكٖغ ىيٕى بالىا٢٘ اإلاٗانغ، وؤهمُت ما ًغجبِ به مً اعجبا٧اث مىيٖى

  .هظه اإلاؿاثل بهضٝ اإلاٗالجت الٗلمُت

  :ؤهضاٝ البدض

 :وهي مخمشلت ُٞما ًإحي

ـ الضًم٣غاَُت- ت في ج٨َغ  .في اإلاٟهىم ال٣اهىوي بُان ٠ُ٦ ج٩ىن َبُٗت الخمشُل الؿُاسخي للمغؤة الجؼاثٍغ

ت اإلا٩اهت الؿُاؾُت التي ج٨دؿبها اإلاغؤة في الاجٟا٢ُاث الضولُت-  .مٗٞغ

ـ الضًم٣غاَُت، مً ؤظل الى٢ٝى ٖلى هظه ال٣ًُت بض٢ت - ت في ج٨َغ اث مؿاعي الخمشُل الؿُاسخي للمغؤة الجؼاثٍغ صعاؾت ما ًغجبِ بمىيٖى

 .وويىح

 :بق٩الُت الضعاؾت

ـ الضًم٣غاَُت الاهخسابُت؟ وفي هظا الؿُا١ جشحر هظه  الضعاؾت بق٩الُت مٟاصها: ما مضي ٞٗالُت الخمشُل الؿُاسخي للمغؤة في ج٨َغ

  :مىهجُت البدض

ت، وصوعه في  خماص ٖلى اإلاىهجحن الىنٟي والخدلُلي، وطل٪ ببُان الخمشُل الؿُاسخي للمغؤة الجؼاثٍغ ؼ ول٣ض ٧ان مىهج الباخشحن ٧اآلحي: الٖا حٍٗؼ

٤ جدلُل الىهىم وال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بظل٪ بهضٝ مبضؤ الضًم٣غاَُ ٘ الجؼاثغي، ًٖ ٍَغ ت، والُبُٗت ال٣اهىهُت الخانت بظل٪ في الدكَغ

اث البدض ُت، مً زال٫ الغظٕى بلى اإلاغاظ٘ اإلاخسههت في مىيٖى  .الى٢ٝى ٖلى مخٗل٣اث البدض الٗلمُت واإلاىيٖى

  :مدخىي البدض

 :في مدىعًٍ، وطل٪ ٖلى الىدى آلاحي -الخاجمت بياٞت للم٣ضمت و  -و٢ض ظاءث هظه الضعاؾت 

 املخىع ألاو٫: مٟهىم الخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة

ـ الضًم٣غاَُت  ؤوال: مٟهىم الخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة و صوعه في ج٨َغ

 زاهُا: آلالُاث ال٣اهىهُت الىاْمت للخمشُل الؿُاسخي للمغؤة في الجؼاثغ
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 اسخي للمغؤة في املجالـ اإلاىخسبتاملخىع الشاوي: هٓام ال٩ىجا والخم٨حن الؿُ

ت في املجالـ اإلاىخسبت  ؤوال: هٓام ال٩ىجا ٧ألُت لخىؾُ٘ مكاع٦ت اإلاغؤة الجؼاثٍغ

 زاهُا: الخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة في املجالـ اإلاىخسبت

٤ُ ٞبًٟل هللا حٗالى، وبن ٧اهذ ألازغي ٞمً عجؼ وج٣هحر   : ٞهظا ٚاًت ظهض الباخشحن، ٞةن ٧ان زم جٞى
ً
 .ووؿخٟٛغ هللا الُٗٓموؤزحرا

 املخىع ألاو٫: مضزل مٟاهُمي للخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة

حٗخبر اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة الغ٦حزة ألاؾاؾُت لخجؿُض الضًم٣غاَُت، ٞهي ٖامل مً الٗىامل التي حؿاهم في ج٣ضم وُعقي ؤي مجخم٘ مً 

ت ًٖ آلاعاء واإلا٣ ترخاث وبالخالي الخإزحر في ال٣غاعاث الخ٩ىمُت والؿُاؾُت الٗامت للبالص، ٦ما املجخمٗاث، خُض ًم٨ً مً زاللها  الخٗبحر بدٍغ

اسخي ؤجها جىمي الكٗىع باإلاؿاولُت وعوح اإلاباصعة، والىالء للمجخم٘ لضي ألاٞغاص، ومً زال٫ هظا اإلابدض ؾى٣ىم بالخُغ١ إلاٟهىم الخم٨حن الؿُ

ـ الضًم٣غاَُت وبلى آلالُاث ال٣اهىه  .ُت اإلاىٓمت للخمشُل الؿُاسخي للمغؤة في الجؼاثغللمغؤة وصوعه في ج٨َغ

ـ الضًم٣غاَُت  :ؤوال: مٟهىم الخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة و صوعه في ج٨َغ

ؼ ت والخٍٗؼ  . بن الخم٨حن لٛت ٌكحر بلى الخ٣ٍى

ل الؿلُت بلى شخو ما ؤو بجاخت الٟغنت لل٣ُام بٗم ٣هض بالخم٨حن انُالخا ٖملُت مىذ الؿلُت ال٣اهىهُت ؤو جدٍى  . ل ماٍو

٤ الاهسغاٍ في ؤوكُت وهُا٧ل حؿمذ لها   -1 ٌٗٝغ الخم٨حن: بإهه" ٖملُت جد٤٣ مً زاللها بٌٗ الٟئاث الؿُُغة ٖلى خُاتها ًٖ ٍَغ

٤ باإلاكاع٦ت ب٣ضع ؤ٦بر في ألامىع التي جازغ ٖلى خُاتها بك٩ل مباقغ، ؤي ؤن الخم٨حن ٌؿاٖض ألاٞغاص ٖلى الخ٨م ٖلى ؤهٟؿهم بالىجاٖت ًٖ َ ٍغ

ً بل ٣٦ضعة ٖلى اهجاػ ٖملُت الخُٛحر الاظخماعياؾخ  . سضام ال٣ىة ولِـ بهضٝ مماعؾتها ٖلى آلازٍغ

٣ت التي جازغ ٖبر ٖال٢اث ال٣ خه مىٓمت "ؤلاؾ٩ىا"  ٖلى ؤهه " الٗملُت التي جهبذ اإلاغؤة مً زاللها ٞغصًا وظماُٖا واُٖت بالٍُغ ىة في ٦ما ٖٞغ

 ."ؿاواة بُجها وبحن الغظلخُاتها، ٞخ٨دؿب ال٣ىة في الخهضي لٗضم اإلا

٤ وي٘ آلُاث مىاؾبت إلاكاع٦تها  . ومً زال٫ ٖملُت الخم٨حن اإلاغؤة في املجا٫ الؿُاسخي جؼصاص ٞاٖلُتها لخد٤ُ٣ الخىمُت في املجخم٘، ًٖ ٍَغ

ن مخل٣ُت ؤو جابٗت ، ٦ما ٖٝغ بإهه نى٘ زُاعاث مؿخ٣لت للمغؤة مً ؤظل زغوظها مً ويُٗت الخبُٗت وظٗلها ٞاٖلت وهاقُت بضال مً ؤن ج٩ى 

 . لظل٪ ٌٗخبر الخم٨حن الؿُاسخي هضٞا ؤؾاؾُا  لخ٣ضم اإلاغؤة وجم٨ُجها مً اجساط ال٣غاع واإلاُالبت بالخهى٫ ٖلى خ٣ى٢ها

٠ للخم٨حن الؿُاسخي بإهه ونى٫ اإلاغؤة بلى مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع مً زال٫ ظٗلها ممخل٨ت لل٣ىة وؤلام٩اهُاث وال٣ضع  ة ومما ؾب٤ ًم٨ً بُٖاء حٍٗغ

ؤة ل٩ي ج٩ىن ٖىهغا ٞاٖال في ٖملُت الخُٛحر، ٞهى مً ظهت ٌٗؼػ ٢ضعتها في اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ومً ظهت ًجؿض مبضؤ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغ 

 .مً زال٫ بًهالها بلى مىا٢٘ اجساط ال٣غاع في الضولت والبرإلاان وهى ما ج٣خًُه الضًم٣غاَُت

 : ؤهمُت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة.2

 . إلاكاع٦ت الؿُاؾُت اليكاٍ الظي ٣ًىم به مىاَىىن مُٗىىن ب٣هض الخإزحر ٖلى ٖملُت نى٘ ال٣غاع الخ٩ىمي٣ًهض با

٦ما ٖٝغ بإهه صعظت اهخمام اإلاىاًَ بإمىع الؿُاؾت ونى٘ ال٣غاع، ٩ٞلما ػاصث صعظت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للٟغص واإلاىاًَ ٧لما ػاصث ٢ىة 

ذ ؤو الاهخسابال٣غاعاث الؿُاؾُت في املجخم٘ التي جخى   . ؾ٘ ٞحها اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت. وجخمشل ؤهم نىعها في خ٤ الخهٍى

باث وا٢تراخاث اإلاىاَىحن بلى الخ٩ىماث مً ؤظل ؤن جىٓغ هظه ألازحر  ة ؤما اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة ٞهي مؿاهمت اإلاغؤة في ه٣ل وبًها٫ ٚع

 . لخُلٗاث هاالء اإلاىاَىحن
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الغ٦حزة ألاؾاؾُت لخجؿُض الضًم٣غاَُت، ٞهي ٖامل مً الٗىامل التي حؿاهم في ج٣ضم وعقي ؤي مجخم٘ مً  وحٗخبر اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة

ت ًٖ آلاعاء واإلا٣ترخاث وبالخالي الخإزحر في ال٣غاعاث الخ٩ىمُت والؿُاؾُت الٗامت للبال  ص، ٦ما املجخمٗاث، خُض ًم٨ً مً زاللها  الخٗبحر بدٍغ

 . عوح اإلاباصعة والىالء للمجخم٘ لضي ألاٞغاصؤجها جىمي الكٗىع باإلاؿاولُت و 

جي و الضولي،  ض في ٞاٖلُت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمىاَىحن ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الَى لُه ٞاإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة ٖلى وظه الخهىم جٍؼ ٖو

مُت الاظخماُٖت والخىمُت الؿُاؾُت خُض ٞمكاع٦ت اإلاغؤة ؾُاؾُا هى ظؼء مً الخُاب الضولي الٗالمي خى٫ اإلاغؤة  مً ؤظل بصماظها  في الخى

ُه الؿُاسخي  . حٗض مكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة هخاط جٟاٖل بحن زُاب الضولي وز٣اٞت املجخم٘ وصعظت ٖو

ـ الضًم٣غاَُت.3  :صوع اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة في ج٨َغ

لى ٨ٖـ طل٪ ؤي حٗض اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة ؤهم ماقغ للضًم٣غاَُت في ؤي هٓام ؾُاسخي ٣ًىم ٖلى  مبضؤ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة، ٖو

لُه ج٣اؽ صعظت همى املجخم٘  بم٣ضاع ٢ضعتها ٖلى صمج الٗىهغ اليؿىي في اإلاؿاث ل ي٠ٗ آللُاث الضًم٣غاَُت في املجخم٘ ًاصي بلى تهمِكها ٖو

 .لؿُاؾُت للمغؤةالؿُاؾُت ومكاع٦تها في نى٘ ال٣غاع خُض حٗؼػ مً الٗملُت الخىمُت ويمان مماعؾت خ٣ى١ ا

اُٖا، لظل٪ ٞةن اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة ججؿض مبضؤ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة وجد٤٣ الٗضالت الاظخماُٖت بُجهما ؾُاؾُا وا٢خهاصًا واظخم

 . لٗىهغ الظ٧ىعيوبالخالي حٗض آلُت مً آلُاث الخٗبحر ًٖ الضًم٣غاَُت التي حٗمل ٖلى حُٛحر الش٣اٞت املجخمُٗت التي جمُل هدى هُمىت ا

 زاهُا: آلالُاث ال٣اهىهُت الىاْمت للخمشُل الؿُاسخي للمغؤة في الجؼاثغ

ىُت اإلاخٗل٣ت بالخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة  ًجٗلىا ه٣غ بإجها جمحزث بٗضة ؾماث بًجابُت ؾىاء زال٫ خ ٣بت بن الخضًض ًٖ آلالُاث ال٣اهىهُت الَى

ٗاث )اإلا ىُت،مُشا١ َغابلـألاخاصًت الخؼبُت، وما جًمىخه مً حكَغ (، ؤو في 1986، مُشا١ 1976, مُشا1964١, مُشا١ الجؼاثغ1962ىاز٤ُ الَى

 05-02اإلاخٗل٤ باالهخساب، ال٣اهىن ع٢م 17-91, ٢اهىن 1989خ٣بت الخٗضصًت الخؼبُت والاهٟخاح الؿُاسخي ٖبر ال٣ىاهحن الهاصعة  )صؾخىع 

 .اإلاخٗل٤ بخىؾُ٘ خهت اإلاغؤة في املجالـ اإلاىخسبت 12-03اهىن الٗمل, ٢اهىن اإلاخٗل٤ بالجيؿُت، ٢ 01-05اإلاخٗل٤ باألؾغة, ال٣اهىن ع٢م

٤ اؾخٟخاء ؾىت 1976,1989, 1963الضؾاجحر: جبيذ الجؼاثغ بهٟت مخخالُت صؾخىع  -1 ، ويمذ الضؾاجحر الشالر  1996, وجم مغاظٗخه ًٖ ٍَغ

ت مً الخضابحر وؤلاظغاءاث بسهىم خ٤ اإلاغؤة ومؿاواتها م٘ مً  86الغظل، وطل٪ جُب٣ُا إلاباصت خ٣ى١ ؤلاوؿان اإلااصة  ألاولى مجمٖى

٣ُت الٗغبُت 1976صؾخىع  ت للمباصت وألاهضاٝ التي جخًمجها اإلاىاز٤ُ ألامم اإلاخدضة ومىٓمت الىخضة ؤلاٍٞغ  .الظي هو ٖلى جبجي الضولت الجؼاثٍغ

، لخ٠ًُ اإلااصة  ٢خهاصًت والش٣اُٞت والاظخماُٖتالامىه ٖلى يمان الخ٣ى١ الؿُاؾُت و 42في اإلااصة1976خُض هو ٖلى خ٣ى١ اإلاغؤة صؾخىع 

ٖلى اإلاؿاواة بحن الجيؿحن بىهها " ٧ل اإلاىاَىحن ؾىاؾُت ؤمام ال٣اهىن وال ًم٨ً ؤن ًخظٕع بإي جمُحز ٌٗىص ؾببه بلى   1996مً صؾخىع 29

ـ مبضؤ اإلاىلض ؤو الٗٝغ ؤو الجيـ ؤو الغؤي ؤو ؤي قٍغ ؤو ْٝغ آزغ، شخصخي ؤو اظخماعي" وعٚم  ٧ل ظه ت في ج٨َغ ىص الضولت الجؼاثٍغ

برإلاان اإلاؿاواة بحن الجيؿحن في الضؾخىع وال٣ىاهحن، زانت اإلاؿاواة بد٤ الاهخساب والترشر ومماعؾت الٗمل الؿُاسخي بال ؤن وؿبت جمشُلها في ال

 .ْلذ يُٟٗت وال جخىا٤ٞ م٘ حجم الخًىع الاظخماعي والا٢خهاصي

ت مً الخضابحر ومً ؤظل اؾخضعا٥ ال٠ًٗ اإلاسجل في م جا٫ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة في مىا٢٘ نى٘ ال٣غاع ٢ام اإلاكٕغ بةصعاط مجمٖى

، خُض ًا٦ض ٖلى الخ٣ى١ 2008ال٣اهىهُت وؤلاظغاثُت مً ؤظل جىؾُ٘ مكاع٦ت اإلاغؤة في مىا٢٘ نى٘ ال٣غاع جخمشل في حٗضًل صؾخىع ؾىت

" حٗمل الضولت ٖلى جغ٢ُت الخ٣ى١ الؿُاؾُت للمغؤة بخىؾُ٘ خّٓى جمشُلها في  م٨غع التي جىو ٖلى ؤن31الؿُاؾُت للمغؤة مً زال٫ اإلااصة

دضص ٢اهىن ًٖىي ٦ُُٟاث جُب٤ُ هظه اإلااصة  . "املجالـ اإلاىخسبت ٍو

ُٗت واملخلُت جبيذ ٖضة صو٫  -2 ال٣اهىن الًٗىي وجُب٤ُ هٓام الخهو: ؤمام ي٠ٗ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة وجمشُلها في املجالـ الدكَغ

٣ىص ج٣ىُت الخهو ؤو"ال٩ىجا" ٦خضبحر مغخلي لخدؿحن وجىؾُ٘ مكاع٦ت اإلاغؤة ؾُاؾُا،وفي ْل الخُىعاث التي قهضتها الؿاخت الضولُت ٖلى ٖ

ؼ خ٣ى١ ؤلاوؿان وإل٢غاع اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت جؼاًض ؤلا٢با٫ ٖلى هظا الىٓام في الؿىىاث ألازحرة  .مؿخىي حٍٗؼ

، والظي ًدضص آلُاث جىؾُ٘ خّٓى  2012ظاهٟي 12اإلااعر في 12-03الضؾخىع نضع ال٣اهىن الًٗىي ع٢م م٨غع مً 31وجُب٣ُا ألخ٩ام اإلااصة

٣ا ليؿب خؿابُت جتراوح بحن اصة 30و  20جمشُل اإلاغؤة في الهُئاث اإلاىخسبت ٞو ؿعى هظا ال٣اهىن بلى ٍػ ضص اإلا٣اٖض َو خؿب ال٨شاٞت الؿ٩اهُت ٖو
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جي )البرإلاان( ؤو املخلي)املجالـ الكٗبُت الىالثُت، واملجالـ الكٗبُت ٞغم ونى٫ اإلاغؤة للخمشُل في الهُئاث اإلا ىخسبت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الَى

ؼ بصعاط الٗىهغ اليؿىي يمً ٢ىاثم الترقُداث ٖلى ؤؾاؽ الخمُحز ؤلاًجابي  . البلضًت(، مً زال٫ حٍٗؼ

ذ والترشر" م٨ٟىال صؾخىعٍا وججضع ؤلاقاعة ؤهه ٢بل اإلاهاص٢ت ٖلى هظا ال٣اهىن ٧اهذ مكاع٦ت اليؿاء في ا لخُاة الؿُاؾُت "وخ٤ الخهٍى

 .مً الضؾخىع   50اإلااصة  1962مىظ

 :وؤهم ما ظاء في ال٣اهىن الًٗىي ما ًلي

ُٗت والىالثُت والبلضًت بما ًدىاؾب   02جدضص اإلااصة- مً ال٣اهىن الًٗىي وؿبت بلؼامُت لخمشُل اإلاغؤة في ال٣ىاثم اإلاترشخحن لالهخساباث الدكَغ

 .ٖضص اإلا٣اٖض م٘

، والتي بمىظبها ًخم مٗا٢بت ال٣ىاثم التي ال جدترم اليؿب اإلاىهىم ٖلحها في هظا ال٣اهىن 05بن ظىهغ ال٣اهىن الًٗىي ًخمشل في اإلااصة   

ٌ، وحهضٝ هظا ؤلاظغاء لًمان اإلاكاع٦ت الٟٗلُت للمغؤة في ال٣ىاثم اإلاىخسبت  .بالٞغ

إلاترشر ؤو اإلاىخسب بمترشر ؤو مىخسب مً هٟـ الجيـ؛ ٞهظا الخ٨م ًدمي اليؿاء اإلاىخسباث ألهه مىه ٖلى ؤن ٌؿخسل٠ ا  ٦06ما جىو اإلااصة-

 .ٌؿمذ لهً بالخٟاّ ٖلى ألاما٦ً التي جم الخهى٫ ٖلُه في الاهخساباث

ت ٢اثم ومىظىص ب٣ىاٖض صؾخىعٍت زابخت، وجغؾا اع ال٣اهىوي لتر٢ُت الخ٣ى١ الؿُاؾُت للمغؤة الجؼاثٍغ هت مً ال٣ىاهحن التي ال ومً زم ٞةن ؤلَا

 .جمحز بحن الغظل واإلاغؤة الىازبت واإلاترشخت مجها

بًغوعة الخسلي ًٖ الؿُاؾاث الؿاب٣ت التي ظٗلذ مً  1989اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة في ْل الخٗضصًت الخؼبُت: ظاء حٗضًل صؾخىع  -3 

جي ال٣ىة الؿُاؾُت الىخُضة في البالص، ٩ٞاهذ هظ غ الَى مبر  03ه الخٗضًالث مً زال٫ اؾخٟخاء خؼب ظبهت الخدٍغ لُه ٢ام  1988هٞى ،ٖو

خذ املجا٫ للخٗضصًت الخؼبُت، و٢ض ٢ضم اإلاكغوٕ  الغثِـ الكاطلي بً ظضًض بهُاٚت الضؾخىع الجضًض لُٗلً ُٞه ًٖ اهُال١ الاقترا٦ُت ٞو

ذ ٖلُه  .الجهاجي للضؾخىع للمىا٢كت والخهٍى

ظل٪ زل٣ذ الخٗضصًت الخؼبُت ًٞاء خغ مً ؤظل مماعؾت الخٗضصًت الخؼبُت والظي هخج ٖىه ، وب 1989ُٟٞغي 23وجمذ اإلاىا٣ٞت ٖلُه ًىم  

دت للمكاع٦ت مً ٢بل الجمُ٘ إليٟاء الُاب٘ الىاعي ٖلى الٗمل الؿُاسخي الظي ًجؿض عوح الضًم٣غاَُت  مماعؾت الضًم٣غاَُت وهي صٖىة نٍغ

 . الدكاع٦ُت

في املجالـ اإلاىخسبت باٖخباع ؤجها قاع٦ذ في الخمشُل الؿُاسخي في البرإلاان الجؼاثغي بٗض  ألامغ الظي شج٘ اإلاغؤة ٖلى اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت

ل الاؾخ٣ال٫، ومىظ ؤن ٧ان الىٓام الؿُاسخي الجؼاثغي هٓاما اقترا٦ُا في ْل الخؼب الىاخض ٣ٞض ج٣لضث مىانب اإلاؿاولُت في البرإلاان، مً ؤظ

 .اعاث وحك٨ُل الؿُاؾت الٗامت للبالصججؿُض مكاع٦تها الؿُاؾُت واإلاؿاهمت في نى٘ ال٣غ 

الم والصخت والتربُت والٗضالت و٢هض جىؾُ٘ خّٓى جمشُل اإلاغؤة في املجالـ اإلاىخس ا ومخمحزا في مجاالث ؤزغي ، ٧اإٖل بت و٢ض بضؤ خًىعها ٢ٍى

اث ألاؾاؾُت بحن الغظل واإلاغ  31خؿب اإلااصة مال بمبضؤ اإلاؿاواة في الخ٣ى١ والخٍغ ؤة، ؤ٦ض في ؤ٦ثر مً مىاؾبت ٖلى م٨غع مً الضؾخىع ٖو

ُخه الضؾخىعٍت، و٢ام بخُٗحن اإلاغؤة في مغا٦ؼ خؿاؾت في الخ٩ىمت، ومجلـ  ت وخ٨م قٖغ يغوعة جغ٢ُت الخ٣ى١ الؿُاؾُت للمغؤة الجؼاثٍغ

ُٗت، اؾخجابت للخُٛحر الؿُاسخي الخانل وم٩اهت اإلاغؤة التي ؤزبدذ وظىصها لى  ال٣ًاء، وفي الىػاعة، وفي املجالـ الدكَغ في ٖالم الكٛل ٖو

ت  . مؿخىي اإلاىٓىمت التربٍى

 املخىع الشاوي: هٓام ال٩ىجا والخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة في املجالـ اإلاىخسبت

ت بخضار بنالخاث ٖلى الىٓام الاهخسابي، ٧ىهه الىؾُلت  هٓغا للخٛحراث الؿُاؾُت الخانلت في الجؼاثغ ٧ان بلؼاما ٖلى الضولت الجؼاثٍغ

ؼ بىاء مجخم٘ صًم٣غاَي ًجؿض بعاصة الكٗب ، ومً زال٫ هظا الغثِؿُت لخدضًض  ُت الؿلُت الخا٦مت، مً ؤظل حٍٗؼ ُت ؤو ٖضم قٖغ قٖغ

ُغ١ اإلابدض ؾيخُغ١ في اإلاُلب ألاو٫ بلى صعاؾت هٓام ال٩ىجا، ٧ألُت لخىؾُ٘ مكاع٦ت اإلاغؤة في املجالـ اإلاىخسبت، وفي اإلاُلب الشاوي ؾٝى هخ

 .ؤة في املجالـ اإلاىخسبتلضعاؾت الخم٨حن الؿُاسخي للمغ 
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ت في املجالـ اإلاىخسبت  ؤوال: هٓام ال٩ىجا ٧ألُت لخىؾُ٘ مكاع٦ت اإلاغؤة الجؼاثٍغ

ت مً جإ٦ُض ٖلى خ٣ها في اإلاؿاواة بُجها  ؤولذ الجؼاثغ اهخماما ٦بحرا لخُٟٗل اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة مً زال٫ ما جًمىخه الضؾاجحر الجؼاثٍغ

جي اإلامخض وبحن الغظل في املجالـ اإلا ىخسبت، ل٨ىه ب٣ي يُٟٗا م٣اعهت م٘ مشُالتها في صو٫ الجىاع ٦خىوـ واإلاٛغب، ٞمشال في املجلـ الكٗبي الَى

ضص اليؿاء اإلاترجؿاث للمجالـ الكٗبُت 144وؿاء مً 07هاثبا ومجلـ ألامت  389امغؤة مً بحن  30, ٧ان هىا2007/2012٥بحن ًٖىا، ٖو

 .مجلـ بلضي 1541ًالبلضًت لم ًخٗضي زالر وؿاء مً يم

عب ولم جخم٨ً ؤي امغؤة مً عثاؾت املجلـ الكٗبي الىالجي في هظه الٟترة، هظا ما ظٗل اإلاكٕغ الجؼاثغي ٌؿدىض في جبجي هٓام ال٩ىجا ٖلى ججا

مً ٢بل ألاخؼاب  صو٫ ألاوعوبُت التي ؾب٣خىا في هظا املجا٫ واؾخ٣غ ألازظ بهظا الىٓام يمً ٢ىاثم اإلاترشخحن وفي اإلا٣اٖض اإلاخىاٞـ ٖلحها

مت لل٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز يض اإلاغؤة، ٦ما ظاء في اجٟا٢ُت ال٣اهىن الًٗىي والتي ههذ ٖلى ؤن" ًجب ؤال ٣ًل ٖضص اليؿاء في ٧ل ٢اث

 .جغقُداث خغة ؤو م٣ضمت مً خؼب ؤو ٖضة ؤخؼاب ؾُاؾُت ٖلى اليؿب املخضصة ؤصهاه بدؿب ٖضص اإلا٣اٖض اإلاخىاٞـ ٖلحها

جياهخسابا  :ث املجلـ الكٗبي الَى

 .( م٣اٖض04ٖىضما ٩ًىن ٖضص اإلا٣اٖض ٌؿاوي ؤعبٗت ) %20-

 .(م٣اٖض05ٖىضما ٩ًىن ٖضص اإلا٣اٖض ٌؿاوي ؤو ًٟى١ زمؿت) -%30

 .( م٣ٗض14ٖىضما ٩ًىن ٖضص اإلا٣اٖض ٌؿاوي ؤو ًٟى١ ؤعبٗت ٖكغ) -%35

 .٣ٗض( م32ٖىضما ٩ًىن ٖضص اإلا٣اٖض ٌؿاوي ؤو ًٟى١ ازىحن وزالزحن) %40-

ىُت بالخاعط %50-  . باليؿبت للم٣اٖض الجالُت الَى

 :اهخساباث املجالـ الىالثُت

 .م٣ٗض 47,43,39,35ٖىضما ٩ًىن ٖضص اإلا٣اٖض  %30-

 .م٣ٗض 55بلى51ٖىضما ٩ًىن ٖضص اإلا٣اٖض  %35-

 :اهخساباث املجالـ الكٗبُت البلضًت

ً ؤل٠ )في املجالـ الكٗبُت البلضًت اإلاىظىصة بم٣غاث الضواث %30 - ض ٖضص ؾ٩اجها ًٖ ٖكٍغ ( وؿمت, جىؾ٘ 20.000غ والبلضًاث التي جٍؼ

ؤٖاله وظىبا للمغشخاث خؿب  02اإلا٣اٖض بحن ال٣ىاثم بدؿب ٖضص ألانىاث التي جدهل ٖلحها ٧ل ٢اثمت وجسهو اليؿب املخضصة في اإلااصة

 . "جغجِب ؤؾمائهً في ال٣ىاثم الٟاثؼة

 جالـ اإلاىخسبتزاهُا: الخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة في امل

 ألامغ الظي ظٗلها جدبجى بؾتراجُجُت ٞٗالت جً٘ في اٖخباعها في اإلا٣ام ألاو٫ ال٣ىي الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت اإلاىانغة للخُٛحر

اصة ٞاٖلُت الؿلُت الدكَغ ُٗت لل٣ُام واإلاخدمؿت إلظغاثه . ولخ٩ىن هىا٥ ٢غاعاث وبنالخاث ؤ٦ثر مالثمت م٘ مؿخجضاث الى٢٘ الجؼاثغي، ولٍؼ

بإصواعها، وظب ٖلى الىٓام الاهخسابي ؤن ٌؿخٗحن باألخ٩ام التي جغمي بلى جىؾُ٘ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت، وجيكُِ الٗمل الخؼبي وجمشُل وؿبي 

ُٗت في الجؼا ضا مً الكٟاُٞت ٖلى الاهخساباث الدكَغ اصة جمشُل اإلاغؤة هظا ما ًًٟي مٍؼ  . ثغٖاص٫ لؤلخؼاب صازل البرإلاان بما في طل٪ ٍػ

٤ هٓام خهصخي بظباعي لًُمً للمغؤة خ٣ها في اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في املجالـ اإلاىخسبت،  ت ٞو ٞخم جسهُو وؿبت مدضصة للمغؤة الجؼاثٍغ

 إلاا ػاصلظل٪ جبيذ الجؼاثغ هٓام ال٩ىجا الظي ؾاهم بك٩ل ٞٗا٫ في بقغا٥ اإلاغؤة في الٗملُت الؿُاؾُت مىظ ب٢غاعها بلى الُىم ٞلىال هظا الىٓام 

ٖضص  جمشُل اليؿاء ًٖ م٣ٗض واخض ؤو م٣ٗضًً في ؤخؿً ألاخىا٫، ٞإظبرث ألاخؼاب الؿُاؾُت ٖلى ؤن جإزظ الخمشُل اليؿىي بجضًت وحٗمل 

ٖلى جإهُلها وجش٣ُٟها وجم٨ُجها بضوعها في اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ؾىاء بهىتها ؤو بترشخها ٞإنبذ نىث اإلاغؤة ٌٗاص٫ نىث الغظل في مجلـ 

 . الىىاب

٦ما ؾب٣ذ  2008زال٫ الخٗضًل الضؾخىعي ؾىت ل٪ اهخهجذ الجؼاثغ ؤؾلىبا ٌصج٘ ٖلى مكاع٦ت اإلاغؤة في الخُاة الؿُاؾُت و٧ان هظا مًوبظ

ت وجغؾُش ؤ٦بر للضًم٣غاَُت اث اإلاغؤة الجؼاثٍغ  .ؤلاقاعة بلُه، هظا وجدغم مباصت الضؾخىع ٖلى خماًت خ٣ى١ وخٍغ
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 :زاجمت
ـ مبضؤ اإلاؿاواة بحن الغظل واإلاغؤة في اإلاكاع٦ت في ألازحر ًم٨ىىا  ذ ٖضة بنالخاث في مجا٫ الاهخمام باإلاغؤة لخ٨َغ ال٣ى٫ بن الجؼاثغ ٖٞغ

٘ ونى٘ الؿُاؾاث الٗامت، والغ٢ابت ٖلى الخ٩ىمت وبة ٤ اإلاؿاح لها باإلاكاع٦ت في الدكَغ ت ًٖ ٍَغ عاصة الؿُاؾُت للغقي بم٩اهت اإلاغؤة الجؼاثٍغ

ٟٗالُت ٖمل عثِـ الجمهىعٍت الؿاب٤ ٖلى جىُٟظ هظه ؤلاعاصة مً زال٫ هٓام املخانهت لخؿاب اإلاغؤة في املجالـ اإلاىخسبت  ؾُاؾُت مٗلىت، وب

لًمان  مكاع٦ت وؿبت مٗخبرة مً اليؿاء في نىاٖت ال٣غاع الؿُاسخي  بمسخل٠  املجالـ اإلاىخسبت 12-03والتي ؤ٢غها ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  

ت ألاولى مً البرإلاانالبلضًت والىالثُت والٛ  .ٞغ

٪ خ٣ُ٣ي في الضٞ٘ بعجلت الخىمُت للبالص وج٣لُو الٟىاع١ اإلاىظىصة بحن الٗىهغ  ت ٖلى ظٗل اإلاغؤة قٍغ ما ٨ٌٗـ خغم الضو٫ الجؼاثٍغ

ؼ صوع اإلاىاَىت في بىاء مجخم٘ مخماؾ٪ ومؿخ٣غ، بٛغى حٗم٤ُ اإلاؿاع الضًم٣غاَي ا لظي باقغجه الغظالي واليؿىي في جغ٦ُبت املجخم٘ وحٍٗؼ

ت لخم٨حن اإلاغؤة ؾُاؾُا وػٍاصة وؿبت مكاع٦تها في  م مً ظهىص الضولت الجؼاثٍغ املجالـ الضولت مىظ ٞترة الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي، ل٨ً بالٚغ

٤ جُب٤ُ هٓام ال٩ىجا، بال ؤن صوعها ال ًؼا٫ يُٟٗا وال ًغج٣ي للمؿخىي الضًم٣غاَي مُلىب ولٗل طل٪ ًغظ٘  إلاٗى٢اث اإلاىخسبت ًٖ ٍَغ

ؾُاؾُت مغظٗها ي٠ٗ زبرة اإلاغؤة في املجا٫ الؿُاسخي ومؼاخمت الغظل واخخ٩اعه للمىانب الؿُاؾُت ؤو مٗى٢اث اظخماُٖت  ج٨مً في هٓغة 

املجخم٘ للمغؤة التي ًدبظها الغظل في البِذ بُٗضة ًٖ مىانب الكٛل و الخمشُل، هظا ما ًدبٗه ؾبب آزغ  هٟسخي وهى ؤن جغي ُٞه اإلاغؤة 

 .ا ٚحر ٢اصعة ٖلى مىاظهت الٗالم الغظالي وصزى٫ مٗاع٥ ؾُاؾُت وازباث وظىصها م٘ ه٣و زبرتها في هظا املجا٫هٟؿه

بياٞت بلى ؤؾباب ؤزغي اؾخٟايذ ٞحها الٗضًض مً الضعاؾاث والتي جدى٫ صون مكاع٦ت للمغؤة وهإمل ؤن جيخهج الجؼاثغ ؾُاؾت ٞٗالت في هظا 

ُت وجغؾُش ب  .ٌٗ ال٣ُم وبٖاصة حك٨ُل الهىعة الظهىُت ل٩ل مً الؿُاؾت ٦مماعؾت واإلاغؤة ٦ًٗىاإلاىيٕى مً زال٫ الخٖى

 :وفي هظا الؿُا١ ًم٨ً بُان ؤهم الىخاثج التي جىنلىا بلحها ٦ما ًلي

لبرإلااهُت جم٨حن اإلاغؤة ؾُاؾُا ًدُل بلى بم٩اهُت ونىلها بلى مىا٢٘ نىاٖت ال٣غاع واإلاكاع٦ت في نى٘ الؿُاؾاث الٗامت مً زال٫ املجالـ ا•

ت وختى ٖلى مؿخىي الجماٖاث املخلُت إلػالت ال٣ُىص التي جدض مً اإلاؿاواة بحن الجيؿحن في الخ٣ى١ الؿُاؾُت إلهاعة صع  ب والخ٣اثب الىػاٍع

 .اإلاىاَىحن واإلاىاَىاث وزضمتهم
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ت مً زال٫ ظملت مً ؤلانالخاث  ٦2008غؽ حٗضًل الضؾخىعي• الؿُاؾُت التي ٖهض عثِـ جغ٢ُت الخ٣ى١ الؿُاؾُت للمغؤة الجؼاثٍغ

٤ بًجاص آلالُاث التي جاصي بلى جىؾُ٘ ٞغم مكاع٦ت اإلاغؤة في الٗمل الؿُاسخي، مجها ؾً ال٣اهىن  الجمهىعٍت الؿاب٤ بخد٣ُ٣ها ًٖ ٍَغ

٤ هٓام الخ 2012ظاهٟي12اإلااعر في 12-03الًٗىي ع٢م  .هتاملخضص ل٨ُُٟاث جىؾُ٘ خّٓى مكاع٦ت اإلاغؤة في املجالـ اإلاىخسبت ًٖ ٍَغ

اإلاخٗل٤ بخىؾُ٘ خّٓى اإلاغؤة في املجالـ اإلاىخسبت الٗضًض مً الًماهاث التي ًخم بها جُٟٗل مكاع٦ت اإلاغؤة في 12-03ؤوظض ال٣اهىن الًٗىي •

جي واملجالـ الكٗبُت البلضًت والىالثُت بىي٘ خهت مدضصة زهُها  الٗمل الؿُاسخي، وباألزو في جمشُل اإلاىاَىحن في املجلـ الكٗبي الَى

بٗض ؿاء اإلاغشخاث في ألاخؼاب اإلاكاع٦ت في الاهخساباث ٖلى مؿخىي البرإلاان، ؤو املجالـ الكٗبُت البلضًت ؤو الىالثُت ؾىاء في الترشر ،ؤو للي

الٟىػ في الاهخساباث م٘ جدضص الجيـ في ٢اثمت الترشر، وعٌٞ ٢ىاثم  الترشر التي ال جدخىي ٖلى الخهو املخههت لليؿاء واؾخسالٝ 

تهم ومكاع٦تهً في اإلاغشخت ؤ و اإلاىخسبت بإزغي لٗضم ؤلازال٫ بإخ٩ام ال٣اهىن، وجدٟحز ألاخؼاب الؿُاؾُت لهً بمىدهم امخُاػاث لدصجُ٘ ًٍٖى

 .الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت

 :اؾدىاصا بلى الىخاثج اإلاظ٧ىعة ؤٖاله، جىنلىا بلى ظملت مً الخىنُاث هظ٦غها ٧اآلحي

ي في املجخم٘ ألن اإلاهلخت الٗامت ج٣خطخي ج٩اج٠ ظمُ٘ الجهىص لخٗم٤ُ مٟاهُم اإلاىاَىت ٖضم تهمِل ؤي ٞئت ٖلى خؿاب ٞئاث ؤزغ •

 .والضًم٣غاَُت والىعي الؿُاسخي ججؿُضا إلابضؤ جمخ٘ ظمُ٘ ألاٞغاص ب٩اٞت الخ٣ى١ ٖلى ٚغاع الخ٣ى١ الؿُاؾُت

ي بالخدى٫ هدى خهت ٞٗلُت في هٓام الخُٗحن اؾخدضار آلُاث ظضًضة لخُٟٗل مكاع٦ت اإلاغؤة في الٗمل الؿُاسخي وجدؿحن ؤصائها الؿُاسخ•

 .مبيُت ٖلى مُٗاع ال٨ٟاءة والجضاعة

 مىانلت مىاءمت ال٣ىاهحن م٘ الخٗهضاث الضولُت زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بالخ٣ى١ الؿُاؾُت للمغؤة واجساط ؤلاظغاءاث الخىُٟظًت لهظه الخٗهضاث•

 .واإلاُشا١ الٗغبي لخ٣ى١ ؤلاوؿان ال ؾُما اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤهىإ الخمُحز يض اإلاغؤة

جُب٤ُ هٓام املخانهت بك٩ل آوي لخُٛحر الظهىُت الخ٣لُضًت في املجخمٗاث الٗغبُت ٖامت والجؼاثغ زانت، ٦ما ًخُلب هظا ألامغ قً خملت •

ت  لخدؿِـ ألاٞغاص بإهمُت وصوع اإلاغؤة في الٗمل الؿُاسخي ٍى  .جٖى

غ ال٣ضعاث اليؿاثُت في الخٗبحر ًٖ ال• ٤ بغامج زانتجٍُى  .غؤي واإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاع ًٖ ٍَغ

ت• ىُت واملخلُت والجهٍى اث الَى  .ؤلاإلاام بالهٗىباث اإلاىاظهت مً ٢بل اإلاغؤة في اإلاكاع٦ت في الخُاة الٗامت في اإلاؿخٍى

٣ىا لخدهُل الٗلم، وؤن ٌٗلمىا ما ًىٟٗىا، ؛ ٞةهىا هخىظه بلى هللا ؾبداهه بسالو الضٖاء ؤن ًٞى
ً
،  وؤزحرا

ً
وؤن ًىٟٗىا بما ٖلمىا، وؤن ًؼصها ٖلما

 .بهه ؾمُ٘ مجُب الضٖاء
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 :التهمِش
ت الٗامت لل٨خاب، -  ت الٗغبُت للمجخم٘ اإلاضوي، ال٣اهغة، الهُئت اإلاهٍغ  .98، م 2008ؤماوي ٢ىضًل، اإلاىؾٖى

غ خؿً ؤبى ظاص نالح، هدى" بْهاع للمكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة الٗغبُت، في صال٫  -   البزعي وآزغون، اإلاغؤة الٗغبُت واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت، جدٍغ

 .20، م 2000عمان، مغ٦ؼ ألاعصن الجضًض للضعاؾاث، ٖمان،

٤" املجلـ ؤلا٢خهاصي  1973ؤٚؿُـ 09الاؾ٩ىا هي اؾم مسخهغ للجىت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لٛغب آؾُا، جإؾؿذ في  -  ًٖ ٍَغ

 ."والاظخماعي لؤلمم اإلاخدضة

وة مهباح الكِباوي، اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة الٗغبُت ومأالتها اإلاخٗثرة في الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي الغاهً: الخجغبت الخىوؿُت مشاال الىض -  

ماُٖت، اإلاٛاعبُت خى٫: "آٞا١ الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت ٝ صو٫ الخغا٥ الضًم٣غاَُت، اي صوع اإلاغؤة"، ٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والاظخ

مبر  01ؤ٦خىبغ, 31ابً ػهغ، اإلاٛغب ًىمي   .153، املجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت, م2014هٞى

نابغ بلى٫، الخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة الٗغبُت بحن ال٣غاعاث والخىظحهاث الضولُت والىا٢٘، مجلت ظامٗت صمك٤، للٗلىم الا٢خهاصًت  - 

 .650، م2009، 2، الٗضص25وال٣اهىهُت، املجلض

  - Fiona flintan l' autonomisation de la femme dans les société pastorales, étude sur la bonne pratique PNUD; septembre 

2008.p04. 

 .60,م2012ؤمحن دمحم ٖلى صبىع، صعاؾاث في الخىمُت الؿُاؾُت الجامُٗت ؤلاؾالمُت,ٚؼة، - 

 .15,م2007ٖىابت، الجؼاثغ,  صاع الٗلىم لليكغ والخىػَ٘، ،هاجي ٖبض الىىع، اإلاضزل بلى ٖلم الؿُاؾت -   

جت ؤهمُت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة قب٨ت اإلاغؤة الؿىعٍت -   جم الخهٟذ  www,swnwyaria.orgمىاح ٖلى مى٢٘ 2015/08/04سخغ خٍى

 .14:19،ٖلى الؿاٖت2019/08/15في
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إلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة الُمىُت، عؾالت م٣ضمت لىُل صعظت ص٦خىعاه في ٖلم الىٟـ ل٠ُ اإلاهضي، اإلاخٛحراث الىٟؿُت الاظخماُٖت اإلاىبئت با -  

 .24،م٢2012ؿم ٖلم الىٟـ، ٧لُت آلاصاب، ظامٗت ال٣اهغة، الؿُاسخي،

 .07، م2007ٖؼة ظال٫ هاقم، اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة ؤلاًغاهُت، مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر ؤلاؾتراجُجُت ؤبى ْبي -  

مُاعي هىض، اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخٗبحر يض اإلاغؤة، واو٨ٗؿاتها ٖلى ال٣اهىن الضازلي الجؼاثغي، مظ٦غة لىُل قهاصة  - 

غة،  .14, م2011- 2010ماظؿخحر في ال٣اهىن، ٕٞغ ٢اهىن الخٗاون الضولي، مٗهض الخ٣ى١، البٍى

ت في الخُا -  ة الؿُاؾُت، م٣ا٫ م٣ضم في ٦خاب اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت للمغؤة الٗغبُت جدضًاث امام ؾٗاص بً ظاب هللا، مكاع٦ت اإلاغؤة الجؼاثٍغ

با اإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى١ ؤلاوؿان، ـ الٟٗلي للمىاَىت, صعاؾت مُضاهُت في ؤخض ٖكغ بلضا ج٣ٍغ  .150-151، م 2004الخ٨َغ

ضة الغؾمُت ع٢م   29اإلااصة -   اإلااعر في  02-03، اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م1996اإلااعزت في صٌؿمبر 76مً صؾخىع الجؼاثغي، الجٍغ

ل10 ضة الغؾمُت ع٢م2002ؤٍٞغ ل14، اإلااعزت في 25، الجٍغ  .2002ؤٍٞغ

 .164، م2011ونا٫ هجُب الٗؼاوي، اإلاغؤة الٗغبُت والخُٛحر الؿُاسخي، صاع ؤؾامت، ٖمان، -  

مبر 15، اإلااعر في 19-08مشلما وعص في ال٣اهىن الضؾخىعي ع٢م -  ت ع٢م2008هٞى ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش 63، الجٍغ  16، بخاٍع

مبر  .2008هٞى

ت الصخاٞت في ْل الخٗضصًت الؿُاؾُت في الجؼاثغ، مجلت ظامٗت صمك٤, املجلض -    .107، م2003(, 3,4, الٗضص)19دمحم ٢حراٍ، خٍغ

جي، عؾالت ماظؿخحر في  ها،بق٩الُت الضًم٣غاَُت في الجؼاثغ ومى٠٢ الىسبت الؿُاؾُت مج ،ٚاوي بىصبىػ  -  صعاؾت خالت باملجلـ الكٗبي الَى

 .173، م 2004-2005ٖلم الاظخماعي الؿُاسخي، ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت ٢ؿم ٖلم الاظخمإ ظامٗت الجؼاثغ, 

 .122م 1995, 03اجىت الٗضصاخمض بىصعإ، ؤبٗاص اإلاكاع٦ت الضًم٣غاَُت، عئٍت جدلُلُت، مجلت الٗلىم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت ب -  

 .12مٗخى١ ٞخدُت، الضعاؾت الؿُدُت الخانت بالخم٨حن الؿُاسخي للمغؤة, الىػاعة اإلاىخضبت اإلا٩لٟت باألؾغة و٢ًاًا ألاؾغة, م - 

ت في املجالـ اإلاىخسبت ؤو جد٤ُ٣ اإلاؿاواة ًٖ ٍَغ -   ٤ الخمُحز ٖماع ٖباؽ، بً َُٟىع ههغ الضًً، جىؾُ٘ خّٓى مكاع٦ت اإلاغؤة الجؼاثٍغ

 .88، م2013, ظىان10ؤلاًجابي، ألا٧اصًمُت للضعاؾاث الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت, الٗضص

 .233, م2014, ٖمان 1اخمض ؾلُم البرنان، ٖلم الؿُاؾت, صاع ػهغان لليكغ والخىػَ٘, ٍ - 

ت في امل -  جالـ اإلاىخسبت، صعاؾت مُضاهُت الججاهاث َالباث ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، باعة ؾمحر, الخمشُل الؿُاسخي للمغؤة الجؼاثٍغ

 .236، م2015ظىان 13ظامٗت وع٢لت خى٫ مكاع٦ت اإلاغؤة بٗض جُب٤ُ هٓام ال٩ىجا، صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن, الٗضص 

، ًدضص ٦ُُٟاث جىؾُ٘ خّٓى جمشُل اإلاغؤة في 2012ًىاًغ12اإلاىا٤ٞ   1433نٟغ ٖام18ماعر  03/12مً ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  02اإلااصة -  

 .املجالـ اإلاىخسبت

 .130، م 2008ٖبض هللا الضاًغ، ٖلم الؿُاؾت وألاؾالُب الٗلمُت والٗملُت لئلنالح الؿُاسخي, صاع ال٨خاب الخضًض, - 

م مال٩ي، ؤلانالخاث الؿُاؾُت وجغقُض الخ٨م في الجؼاثغ للٟترة اإلامخضة مابحن -  مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم  ، 2012/2004مٍغ

الؿُاؾُت والٗال٢ت الضولُت، جسهو صعاؾاث ؾُاؾُت م٣اعهت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت دمحم بىيُاٝ، مؿُلت، 

 .72، م2015/2014

 .162، م2011ان،ونا٫ هجُب الٗؼاوي اإلاغؤة الٗغبُت والخُٛحر الؿُاسخي، صعاؾت ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، ٖم - 
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٘ الجؼاثغي، مظ٦غة لىُل قهاصة ماظؿخحر في الخ٣ى١ ٕٞغ الضولت  -   صهضن ظما٫ الضًً، آلُاث ووؾاثل يمان الٗملُت الاهخسابُت في الدكَغ

 .61-60، م2010/2009واإلااؾؿاث الٗمىمُت، ٧لُت الخ٣ى١ بً ًىؾ٠ بً زضة، ظامٗت الجؼاثغ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combating Illegal Migration: MoU Between Libya and Italy 
Dr. Mustafa Abdalla Abulgasem Kashiem 
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ح٨ٗـ الؿُاؾت الٗامت ؤلاًُالُت للهجغة ٖملُت صًىام٨ُُت مىظ ؤواثل الدؿُٗيُاث وطل٪ ٖىضما ؤنبذ الاججاع بالبكغ مً ال٣ًاًا  ملخص:

ىُت وؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت. وجخ٠ُ٨ وجخٟاٖل ؾُاؾت الهجغة في بًُالُا م٘ البِئت الضازلُت والخاعظُت بك٩ل الب اث الَى اعػة ٖلى اإلاؿخٍى

إلااطا مؿخمغ. وتهضٝ هظه الضعاؾت لئلظابت ٖلى ألاؾئلت الخالُت: ما هي ؤبٗاص البِئت الضازلُت والخاعظُت لؿُاؾت الهجغة في بًُالُا؟ ، ٠ُ٦ و 

غ ألاػمت اللُبُت ٖلى ؾُاؾت الهجغة ٚحر الىٓامُت في بًُالُا ؟ وهل حٛلب الؿُاؾت ؤلاًُالُت للهجغة اإلاهلخت ال٣ىمُت ٖلى الالتزاماث جاز

 ال٣اهىهُت وألازال٢ُت؟

ل في بَاع هظه الضعاؾت م٘ ؤما ُٞما ًخٗل٤ بٟغيُت هظه الضعاؾت، ٞةجها جخى٢٘ جإزحر ألاػمت اللُبُت ٖلى ؾُاؾت الهجغة في اًُالُا. وؾِخم الخٗام

لى ألاػمت اللُبُت ٦مخٛحر مؿخ٣ل وؾُاؾت الهجغة ؤلاًُالُت ٦مخٛحر جاب٘. ٖلُه، ٞةهه ؾِخم ج٣ؿم هظه الضعاؾت بلى ؤعبٗت ؤظؼاء عثِؿُت هي ٖ

ٖلى ؾُاؾت الهجغة في بًُالُا ،  الخىالي: الؿُاؾت الاًُالُت الٗامت للهجغة، والبٗض الخاعجي لؿُاؾت الهجغة ؤلاًُالُت، وجإزحر ألاػمت اللُبُت

 وزاجمت ؾدخم ٞحها ؤلاقاعة بلي الىخاثج والخىنُاث.

ت ، ومظ٦غة ال٩لماث اإلاٟخاخُت: الؿُاؾت الٗامت للهجغة ، الهجغة ٚحر الىٓامُت، البِئت الضازلُت للهجغة، البِئت الخاعظُت للهجغة، ألاػمت اللُبُ

 الخٟاهم اللُبُت ؤلاًُالُت.

Abstract: 

The Politics of irregular immigration in Italy is a dynamic process since the early 1990s when human trafficking and illegal 

migration became salient issues on the national, regional, and global levels. Italy's migration policy interacts and adapts to 

the internal and external variables. Immediate questions may ask by scholars, such as what are the internal and external 
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dimensions of Italy„s migration policy? Is the Libyan crisis affects the Politic of Irregular Immigration in Italy?  Is Italy's 

national interest navigates its migration policy more than its regional and global commitments? 

This study assumes that the Libyan crisis affects Italy's migration policy. While this study deals with the Libyan crisis as the 

independent variable, Italy's immigration policy deals with it as the dependent variable. Accordingly, this study is dividing 

into four main sections: Italy„s migration policy, the external dimension of Italy„s migration policy, the impact of Libya„s crisis 

on Italy„s migration policy, and a conclusion. 

Keywords: Policy, Irregular Migration, Internalization, Externalization, Libyan Crisis, and Memorandum of Understanding. 

Introduction 

Italy witnessed two types of immigration since the late twentieth century. The first type of migration reflected the 

commitment of Italy towards the European Union “the EU”. Citizens of the EU are moving freely. According to the 

Maastricht Treaty in 1992 and the Schengen Agreement in 1995, the EU's citizens move freely within the EU member states. 

Yet, the free movement of citizens may consider by some European countries as a threat to sovereignty, e.g., the United 

Kingdom “UK”. One reason for the withdrawal of the UK, e.g., the "preexist" from the EU, is the growing of the British 

negative attitudes towards immigrants belonging to Eastern European countries. (See Ford, 2013) 

The second wave of migration is illegal in character on the one hand and it comes from North African states on the other 

hand. However, Italy is considering the most influenced European country by the illegal immigration dilemma since the 

1990s. 
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Not all illegal immigrants aim to remain in Italy because many of them are using it as a transit area to the other European 

states, e.g., Germany.  

Data and Methodology 

The EU member states blame Italy for its inability to stop the continuing waves of illegal immigration. Italy is also criticizing 

for its inefficient procedures of the asylum system and allowing migrants to be employed illegally. Some scholars criticized 

the politics of irregular migration in Italy by pointing out that Italy has “Strong Fencing and Weak Gate-keeping serving the 

Labour Market.“ Thus, Italy adopts a conflicting public policy that mismanages the illegal migration dilemma efficiently and 

effectively on the one hand and uses a firm border control system on the other hand. (See Triandafyllidou and Ambrosini, 

2011) 

The "Salvini decree" did not stop the influx of irregular immigration because the number of illegal migrants has increased. It 

is become harder for asylum seekers to obtain permission to stay. Thus, dealing with the status of irregular immigration is a 

rational option available to decision-makers in Italy. Procedure to speed the process of determining the position of 

immigrants may complicate further the migration crisis. (ANSA, 2019) Italy„s policy towards irregular migration reflects a 

dichotomy between internal and external dimensions. Abbondanza (2017) identified four phases of Italy's migration policy: 

the absence of a legal framework, the execution of the EU regulations, increasing the number of illegal migrants, and Italy's 

controversial approaches since 2004.  Abbondanza concluded, “What is noticeable is a dichotomy in Italy„s migration 

policies, with generally consistent internal measures and often contrasting external ones.” (See Abbondanza, 2017) The 

problem is with Italian public policy and not with the natural phenomenon of migration. Accordingly, Italy should improve 

its public policy and avoids restrictive procedures towards irregular immigrants at the same time. Callia argues that Italy 

policy of restrictive control versus the illegal migrants becomes an end in itself (Callia, et. al., 2012) 

Scholars agree on the existence of the illegal migration dilemma that has faced Italy since the 1990s. However, Italy did not 

deal with the irregular immigration problem efficiently due to internal and external factors. Even domestic laws and decrees 

did not manage the irregularity of migration. By 2004, Italy adopted many legislations “internalization” deals with the 

problem of migration on the one side and sign agreements with other countries on the other side. Thus, this study aims to 

fill this gap by focusing on the impact of external variables “externalization” on Italy's migration policy.  

In this regard, many questions may be asked:  Is there a public policy of migration in Italy? What are the factors affecting the 

Italian policy of migration? To what extent the Libyan crisis affects the politic of irregular immigration in Italy?  Is Italy's 

national interest navigates its migration policy more than its regional and global legal commitments? Accordingly, this study 

assumes that “the external variables affect Italy migration policy.” While Italy's migration policy is the dependent variable, 

external factors are dealing with as independent variable. 

As far as the data is concerned, this study adopts quantitative and qualitative sources. While illegal migration statistics on 

the national level reflect the quantitative dimension, decisions, agreements, and treaties represent the qualitative aspect.  

Different techniques are using to examine the quantitative data and qualitative sources of this study, e.g., content analysis. 

Accordingly, this study is dividing into the following sections: 

 Italy„s Migration Policy 

 External Dimension of Italy„s Migration Policy 

 Impact of Libya„s Crisis on Italy„s Migration Policy 
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 Conclusion: Results and Recommendations 

Italy„s Migration Policy 

 Policy is a plane of action adopted by governments, e.g., laws, decisions, and treaties. Yet, policy reflects three 

levels: intentions, actions, and results. On the intention level, the Italian government may say it will combat irregular 

migration. But, when the government behaves accordingly, we can move from intention into action, e.g., signing a treaty to 

combat irregular migration. Finally, policy may view on its results. Therefore, we may say that the Italian policy to combat 

irregular migration succeeded or vice-versa. (Parsons, 1995) In short, Italy developed a public policy that reflects its 

intention, action, and consequences since the 1990s when illegal immigrants landed for the first time in the Southern 

seacoast of Mediterranean. 

 If we can distinguish between intention, action, and consequences on the theoretical level, they are more 

interdependent on the particle level. The Italian government has issued laws and decisions deal with the dilemma of 

irregular migration from different angles, e.g., legal, economic, and human dimensions. In this section, we will review the 

migration laws and decisions to see how they face the dilemma of illegal immigration.i  

Italy's migration policy is more oriented towards moderation. However, some laws reflect the right-wing. (See in this regard, 

Campani, 1993&1994, and Zaslove, 2004)  Shifts of migration policy towards liberal and conservative views respond to the 

Public opinion, political parties, civil society organizations, and mass media. (Davison, 2016: 1-5) Thus, when the Italian 

government adopts a conservative policy, migration policy may take a hard stand towards irregular immigrants and vice-

versa. 

 The early waves of migration inflows to Southern Italy started in the post-oil crisis in 1973-1974 when many 

European countries closed their borders, e.g., Germany and France. During the 1980s, more than 300,000 entered Italy 

without valid documents because Italy lacked at that time an effective policy of irregular immigration. However, Italy 

recognized the burden of the illegal migration phenomenon by the late 1980s. By the 1990s, Italy has issued the first 

national law dealt with irregular immigration from different perspectives.  

Thus, when the numbers of illegal immigrants have increased in the early 1990s, a shift in the Italians attitudes occurred. As 

a response to public opinion and other non-governmental organizations, the Italian government issued laws and decisions 

to deal with the new phenomenon of irregular migration. The development of migration policy reflects different stages. 

First, Italy's migration policy before the 1990s may be described as inconsistent on the one side and imposing a soft control 

on irregular immigration on the other side. Second, when Italy has signed the Schengen Convention in 1990, the flow of 

European citizens increased. Here, a gap between public opinion and government began to exist. Opposing the Schengen 

system by Italians was a result of signing and executing the convention by the Italian government at that time. Third, 

migration policy became more concerned with irregular migration since the early 1990s. When the Parliament issued the 

Immigration Law (No. 39/1990), the Italian government transferred from intention into action. (See Campani, 1994: 33-49) 

Finally, the recognition of the externalization factor led the Italian government to sign treaties and agreements with North 

African countries since the 2000s. 

A review of Italian migration documents reveals the existence of legislation and executive decisions. Due to methodological 

limitations, this study examines their development and content since 1990. During the last thirty years (1990-2020), the 

Italian government has developed a consistent public policy that responds to the internal and external milieu. Different 
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Italian decrees that have been taken to combat irregular migration will be examined in this section according to their issuing 

dates: 

First, the Immigration Law (No. 39/1990) aims to manage the dilemma of irregular immigration in Italy by determining a 

quota system consistent with job market demand. The Immigration Law (No. 39) was promoted by Legge Martelli and it 

aims to slow down the increasing flow of illegal immigration without affecting the demands on cheap labor by the Italian 

market. Here, employees, students, patients, and individuals who join their family reunion may renew their visa for two 

years. Illegal immigrants according to this law are persons without a visa, or with an expired visa, or any immigrants 

exceeding the quota system adopted by the Italian government. As with any national law, undocumented immigrants will 

be expelled within two weeks, either on their own or forcibly by police. Obviously, the Immigration Law of 1990 reflects a 

real political view rather than a humanitarian perspective. It is also delayed the problem of illegal migration to a later time 

because it ignored the impact of an external factor. Controlling the Italian border with other European countries is another 

negative aspect of the law. 

 Second, the next Immigration Law (40/1998) differentiate between legal and illegal migrants based on valid and invalid 

documentations. This law was promoted by Turco-Napolitano. This law gives the right to legal immigrants to ask for a 

permanent residency and then apply for citizenship. Yet, undocumented migrants will be held in a detention center and 

then deported from Italy. The Turco-Napolitano's Law recognizes a third category of migration called asylum seekers who 

are requesting political shelter. The asylum seekers wait for responses for their requests in contemporary detention centers. 

In short, this law regulates Italy's migration policy regarding social integration by allowing immigrants to work after having 

residency permission and enjoying health care services on the one hand and strengthen the government control and 

deportation procedures vis-à-vis illegal immigrants on the other hand.   

Third, the Bossi-Fini sponsored Law (No. 189/2002) was taken by the Italian government in 2002.  This law deals firmly 

with undocumented migrants coming to Italy from non-European countries. Thus, it is not allowing them to land in Italy. As 

we know, illegal migrants come to Southern Italy by sea. This law considers those immigrants illegal and refugees seeking 

shelter and protection. The Bossi-Fini-sponsored law takes a harder further step when it determines to return 

undocumented refugees to their first destination or where they come from. If the refugees landed safely in Southern Italy, 

they must be detained in short-lived centers for no more than two months and shall not return to Italy after ten years. The 

Law (No. 189/2002) also requires particular conditions for migrants who are employed by the Italians, such as the employer 

does not exceed a period between (3-12) months and at least a minimum wage of eight hundred EUR per month. The 

duration of residency for immigrants who already living in Italy has been shortened to two years instead of three years. 

Further steps have been taken by the Law (No. 189/2002). Fingerprints of all foreigners, codifying illegal residents by setting 

new income quota, and abolishing the sponsorship system by creating a unified procedure that permits a contract of 

employment reflected a new policy towards irregular migration in Italy. 

 The previous law is more affected by the right-wing position from the illegal immigration phenomenon. It reflects a 

compromise between the views of the extreme right-wing and moderate-right wing led by Berlusconi. The Italians attitudes 

towards illegal migration have shifted from a liberal into a conservative orientation. Thus, the popularity of the populist 

parties has increased. Also, a firm migration policy was adopted by the Italian government. (See Gomez-Reino, and 

Llamazares, 2013, and Zaslov, 2004)  Here, some scholar argues that the right-wing parties consider illegal migration as a 

threat to national security. The populist parties connect illegal migration with the loss of cultural identity, unemployment, 
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and increasing public spending.  The Freedom Party or the “Lega Nord” support for firm policy towards illegal migration is 

based on reasons, such as a loose migration policy to protect the Italian national security. (Zaslov, 2004) 

The Bossi-Fini sponsored law (No. 189/2002) was criticized on human and political grounds. The law ignores the rights of 

refugees to asylum and contradicts the regional and international obligations. It also denies the rights of immigrants for a 

family reunion in Italy. It exploits immigrant efforts in the business sector. Yet, the Bossi-Fini-sponsored law is conservative 

represents a large segment of the Italian public opinion. When the Italian public opinion shifted to the center-left, the new 

government attempted to alleviate the severity of extremism in the Law (No. 189) by harmonize it with other European 

countries on the other hand. The center-left government proposed a Directive (No. 83/2004), but this effort has failed. 

Four, the Italian government issued a Security Set (94/2009) to enhance the country's efforts to respond swiftly to the 

dilemma of irregular immigration. The Security Set considers illegal migrants a criminal act. The trafficking mafia and 

whomever housing and employ them without documents will be penalized.  The ranges of penalties extend from seizing in 

detention centers for more than six months and prison for up to three years. The penalties are not restricting to illegal 

migrants. But it extends to include those who help them to violate domestic laws. Here, the Security Set requires permanent 

residency permission for any money transaction by immigrants. Yet, the law exempts some services from money 

transactions, such as health care, school, and birth certificates. The law gives immigrants who married Italian a period of two 

years to become a citizen. The power to execute the law requires coordination and collaboration between unarmed citizens 

and patrol groups. The Security Set upgrades the migration policy in a new area, such as the role of civilians in the 

management of the migration dilemma. However, it is criticized on human and political grounds. 

Five, when the center-right government was in power in 2008, it suggests a package of migration law consists of three acts:  

 Act (No. 125/2008) identified new types of crimes committed by illegal immigrants and asylum-seekers, such as 

imposing penalties on immigrants who given false information. 

 In addition, the parliament decree (No. 160/2008) limited the number of family reunions and increasing the 

income of the family members.  

 Act (No. 94/2009), which deals with public safety, tightening penalties, extending the detention periods to six 

months, introduced new economic regulations that complied with previous consents to entry, family re-

unification, and renewal of residence permits. The Act (No. 94/2009) is considering the most restrictive solutions 

of the Italian migration policy. However, it was relaxed later on implementing decrees of the European directives„ 

Decrees (EC/115/2008, and EC/52/2009), which gives illegal immigrants more options.  

Six, the Interior Minister issued an executive decree in 2011 to deal with reporters„ involvement in the migration affairs. The 

circular letter issued by the Interior Minister Roberto Maroni does not permit journalists and reporters to enter any Italian 

detention center unless they have official permission. This act aims to stop any leaks that criticize the officials' treatment of 

illegal migrants during their stay in detention camps. Due to criticism of the circular letter on the ground of media freedom, 

the new Interior Minister Anna Maria cancellieri canceled the previous decree on 20 April 2012. 

Seven, Law (No. 67/2014) authorizes the Italian government to punish immigrants with a fine range between (EUR 5,000-

10,000). In cases of non-payment, the court may impose, at the request of the convicted illegal migrant, a labor option range 
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between one-to-six months. If the illegal immigrants cannot afford to pay the penalties or work, the court may expel the 

convicted illegal migrant and prohibit him from entry to Italy for a period that may extend to five years. (See Figueroa, 2014) 

Eight, Act (No. 46/2017), which developed rules concerning the protection and combating irregular migration by the 

specialized courts created for this objective. This Act also developed new procedures to protect illegal employees. Most of 

Italy„s migration laws aim to integrate legal immigrants within the society. The previous laws share the following principles: 

equal treatment, contact their home countries for the records, respecting international obligations, and relying on cultural 

activities exchanges. 

Nine, Law (No. 47/2017) aims to protect foreign minors who enter Italy without their parents as a result of their 

vulnerability. The Law recognizes their rights to be treated as Italian and European Union minors. The law (No. 47/2017) 

defines a foreign unaccompanied minor as “a minor who is not an Italian or EU citizen…and is a subject to Italian 

jurisdiction, and who lacks the assistance or representation of his/her parents or other adults who would be responsible for 

him/her according to Italian legislation.” According to this law, foreign minors may never be rejected at the border.   Yet, an 

official inquiry must be made to define their personal and family history and protect them. (See Figueroa, 2014) 

Ten, ‘Salvini Decree„ or ‘Security Decree„ (No. 132/2018), which takes a hard stand against illegal migration. This decree is  

different from the others in-term of substances and procedures aspects, therefore, it considers unconstitutional. The 

Security Decree is anti-human rights protection on the one side and it is also establishing new accelerating procedures for 

the detention of irregular immigrants who seeking asylum on the other side. The modality of reception is another changed 

by the Salvini Decree. In short, the Decree is more oriented towards the application of the security approach rather than 

humanitarian protection. (See Corsi, 2019) 

The law aims to gather asylum seekers in large holding centers instead of distributing them across the country. While the 

rejected asylum applicants were 80,000 in 2019, the number of undocumented immigrants reached 680,000 in 2019. 

Those illegal migrants will be sent first to repatriation centers. Yet, the number of illegal immigrants exceeds the capacity of 

the detention centers in Italy. Moreover, sending them to their home countries will cost Italy a lot. The Salvini Law did not 

help Italy to manage the crisis of illegal immigration because it left them without a home or job. (ANSA, 2019) The current 

Italian government amended the Salvini Decree on October 2020 in-term of a low fine (EUR 59,000 instead of 1.1m). Yet, 

the expulsion system becomes more responsive to the political conditions of immigrants. 

 The aim of the previous laws and decision is to manage the phenomenon of a global crisis either on pragmatic or 

human grounds. While asylum-seeker may get permission to remain in Italy, the non-asylum-seekers are the focus of Italy 

public policy. Minors and women have a peculiar treatment consists of the European and international standards. The 

effectiveness of the previous laws and decisions depend on Italy's swift responses to the external milieu; therefore, Italian 

policymakers are involved in bilateral and multilateral treaties and agreements to combat the increased influx of illegal 

migration. The next sub-section will describe and analyze the external aspects of Italy's migration policy.   

The Externalization of Italy„s Migration Policy 

 Decision-makers recognize the impact of external factors on their countries' policies. Thus, international relation is 

more independent than before. The issue of illegal migration becomes more externalized than before and countries are 

involving in bi-lateral and multi-lateral collaborations to manage and solve domestic issues. Italy recognized the 

externalization dimension of the irregular immigration phenomenon; therefore, it increased coordination and collaboration 
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with transit and exporting countries of illegal immigration. In this regard, Italy inked many multilateral and bilateral treaties 

and agreements, such as: 

 Universal Declaration of Human Rights, 1948 

 Refugee Convention, 1951. 

 Treaty of Friendship between Italy and Libya in 2008 

 Agreement between Italy and Tunisia in 2011. 

 Agreement between Italy and Egypt in 2011. 

 Agreement between Italy and Libya in 2012. 

 Memorandum of Understanding between Italy and Libya in 2017. 

Italy is committing to respect regional and international rules and principles regarding human rights and the protection of 

refugees because it is a member of the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the European Union legal system, 

and the Refugees Convention of 1951. The Ministry of Foreign Affairs confirms that Italy protects vulnerable children„s 

rights and human rights defenders on the one hand and combats human trafficking on the other hand. The Italian 

government considers human traffics "a serious violation of human rights, a crime against humanity, and a threat to 

international peace and security." Italy focuses in this regard on vulnerable victims and their rights, e.g., women and 

children. Also, Italy is committed to prevent organized crime, such as “suppress and punish trafficking in persons.” On the 

European Union level, Italy is a member of the Warsaw Convention against human trafficking. Italy inked the Warsaw 

Convention, known as the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, on June 6, 2005, 

and entered into force on March 1, 2011. (Ministry of Foreign Affairs, 2021) 

Italy also signed the Refugee Convention on November 15, 1954, and the refugee Protocol on January 26, 1972. Obviously, 

Italy inked the Convention and its Protocol before the existence of the illegal immigration dilemma. (UNHCR, 2015) The 

Refugees Convention and its Protocol create legal obligations for Italy regarding the protection of refugees. (Brownlie, 

2003:12) Thus, any mistreatments of immigrants violate the Refugees Convention of 1951 by Italy and other signatories' 

countries. However, Libya, which exports illegal migrants use its territory to sail to Italy, is not a party to the Refugees 

Convention of 1951 and its Protocol. 

Regional and international rules indicate that migration control should be combined with integration programs and an 

enduring strategy to tackle the dilemma due to war, persecution, and poverty in the world. Italy's approach to controlling 

the problem of irregular migration is not always security directed. As we mentioned, some laws and decrees take into 

account the human factor, e.g., the treatment of minors. (Strati, 2017) Yet, the pragmatic approach towards illegal 

immigration led Italy to sign an agreement with North African countries to return their illegal immigrants. In this regard, Italy 

inked agreements with Egypt and Tunisia in 2011 and Libya in 2012. (See Paoletti, 2012) 

The first two agreements dealt with returning the nationals of Egypt and Tunisia to their home countries within few days. 

Yet, the treaty of 2008 and the Memorandum of Understanding of 2017 between Italy and Libya manage the flow of illegal 

migrants from other nationalities, e.g., African and Asian states. In short, the last three agreements reflect the security 

approach rather than human rights considerations. (Paoletti, 2012) 

The early collaboration to combat illegal immigration goes back to the late 1990s when Italy and Libya signed the Treaty of 

Friendship and Cooperation in 2008. The treaty of 2008 focuses on different fields of collaboration between the two 
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countries, such as economic and political areas. It aims to increase collaboration in the field of illegal migration. Article (19) 

stresses the need for the two countries to collaborate in fighting terrorism, organized crime, drug trafficking, and illegal 

immigration. Furthermore, paragraph two indicates that Italy and Libya will establish a highly advanced system for 

monitoring the long Libyan borders. The Italian government and the EU will finance the high tech monitoring system 

equally. Italy and Libya will collaborate with the African countries, which export illegal migrants to combat the dilemma of 

human trafficking. (See the author, Kashiem, 2010: 10)   

There are three other agreements were signed between Italy and Libya: on 13 December 2000, 29 December 2007, and 19 

February 2017. The Agreement of 2000 focused on the war against terrorism, organized crime, drug trafficking, and illegal 

immigration. The MoU of 2007 focused on collaboration between both countries to combat illegal migration influx. The 

agreement of 2017 is also aiming to fight migrant trafficking. The previous agreements between Italy and Libya are a part of 

a complicated process on bilateral, multilateral, and global levels to combat human trafficking. 

The Memorandum of Understanding of 2017 emphasizes the importance of previous commitments between the two 

countries, especially the Treaty of 2008, which stressed the importance of joint efforts to eliminate illegal migration. The 

agreement of 2017 is a few pages in length, e.g., 2899 words and only eight articles. This study focuses on the 

Memorandum of Understanding of 2017 because it is the most recent document between Italy and Libya to combat the 

influx of illegal migration. Furthermore, Italy and the EU have strengthened their attempts to reduce the number of illegal 

immigration by externalizing migration control instruments and concluding agreements with Libya, e.g., the MoU of 2017. 

(See Palm, 2017) 

To begin with, the MoU of 2017 is a continuation of prior efforts between Italy and Libya, e.g., the Agreement of 2000 and 

the Treaty of 2008. Yet, illegal migration is considering a common challenge to both countries; thus, the MoU and other 

agreements signed and ratified to combat illegal immigration. According to the MoU, Italy supports the creation of a 

detention center in Libya to shelter illegal immigrants until they can return to their homeland. Furthermore, Italy supports 

the Libyan border guards to combat human trafficking from Africa countries. Italy commits itself to complete the building of 

the high-tech controlling system to monitor the Southern Libyan border. The Italian Fund for African countries established 

because of the signing of the MoU of 2017 to finance Euro-African economic projects. Such projects will create an economic 

booming in the African countries. Thus, new jobs will remain many migrant workers at home instead of risky trips that may 

take their lives. Finally, the MoU of 2007 is renewable every three years. Italy renewed the MoU in 2020, and the two 

countries are continuing their collaboration in combating human trafficking for the next three years. The renewable 

duration of the MoU indicates the effectiveness of the MoU to counter illegal human trafficking; an assumption is testing 

empirically in the next section of this study. 

A quantitative content analysis of the Memorandum of Understanding (of 2017) resulted in the data of Table: 1, which 

reflects the frequencies and percentages of words in the agreement text. The data of Table: 1 lead us to the following points: 

1. Italy (8.50%) and Libya (11.52%) are the most frequent words. Other words are also used in the text to mention 

both states, such as both parties (9.70%) and both countries (3.03%). Thus, the total frequencies that refer to Italy 

and Libya reached almost one-third of the total data (32.75%). Yet, Libya (11.52%) is more frequent than Italy 

(8.50%), which means it shares extra responsibilities vis-à-vis the illegal migration. The MoU of 2017 stresses the 

importance of Libya's efforts in combating illegal migrants.ii 
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2. The MoU (6.67%) aims to combat illegal immigration (9.10%) and human trafficking (3.03%) from Libya to Italy; 

thus, their percentage reached (18.80%). In this regard, the MoU stresses that: “[It aims] to combat illegal 

immigration, human trafficking and contraband, and on reinforcing the border security between the Libya State 

and the Italian Republic. [Both countries] are determined to work to face all the challenges which have negative 

repercussions on peace, security, and stability within the two countries and in the Mediterranean region in 

general." (MoU, 2017) 

3. Cooperation (4.24%) and controlling (2.42%) migration (1.21%) enables Italy and Libya to enhance (3.64%) 

peace (.61%), security (3.03%) and stability (1.21%) in the Mediterranean basin (0.61%). Also, cooperation 

includes the fight against terrorism (0.61%, fuel contrabands (2.42%) that Libya suffers from, as well as support 

border guards (1.21%), who combat the influx of illegal migrants in the Southern Libyan border (0.61%). 

Table: 9-1 

Content Analysis of MoU between Libya and Italy, 2017 

% Frequency Word % Frequency Word 

2.4242424 4 Control 11.515152 19 Libya 

2.4242424 4 Fund 9.6969697 16 Parties 

2.4242424 4 Financing 9.0909091 15 Illegal Migrants 

2.4242424 4 Contrabands 8.4848485 14 Italy 

2.4242424 4 Hosting Centers 6.6666667 11 Memorandum 

1.8181818 3 Return 4.2424242 7 Cooperation 

1.8181818 3 Health Conditions 3.6363636 6 Support 

1.8181818 3 International 3.030303 5 Security 

1.2121212 2 Guards 3.030303 5 Two Countries 

1.2121212 2 Stability 3.030303 5 Human Trafficking 

1.2121212 2 African Countries 3.030303 5 Development 

1.2121212 2 Migration 2.4242424 4 The EU 

1.2121212 2 Mixed Committee 2.4242424 4 Countries of Origin 

6.06% 10 Other words       

100.00% 165       Total  

Data Source: the MoU, translated by Sandra Uselli, at <http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/ITALY-LIBYA-

MEMORANDUM-02.02.2017.pdf> 

4. Social, economic, and political elements of the illegal migration dilemma are recognized by the MoU. Therefore, 

the frequencies of health condition (1.82%), unemployment (0.61%), life standard (0.61%), and job creation 

(0.61%) reach (10.30%). The agreement of 2017 also indicates the importance of establishing hosting centers 

(2.42%) in Libya to shelter the immigrants before their returning to their home countries. Because the Libyan 

government lacks the resources to establish hosting centers; thus, the fund (1.21%) established by the Italian 

government along with the EU will finance such projects.iii 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/ITALY-LIBYA-MEMORANDUM-02.02.2017.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/02/ITALY-LIBYA-MEMORANDUM-02.02.2017.pdf
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5. The MoU recognizes the regional and international aspects of the illegal migration dilemma. Consequently, words 

such as countries of origin (2.42%), African states (1.21%), international law and organizations (1.82), and the EU 

(2.42) are frequently mentioning in the text of the MoU.iv  

6. Yet, some words are repeated only once in the text of the agreement, such as: eliminate terrorism, poverty, 

unemployment, and chronic diseases, enhancing peace and create jobs for needy peoples in Africa. (See the data 

of Table: 9-1)   

The Impact of Libya„s Crisis on Italy„s Migration Policy 

 The Italian efforts to combat illegal immigration are affecting by political upheaval in Libya since the 1990s. 

Kaddafi used illegal immigration as a means versus Italy and the EU in the 1990s to end the United Nations boycott.  The 

Treaty of Friendship in 2008 was the first step to externalize the irregular migration dilemma. The Libyan crisis since 2011 

increased the level of migration from Southern into Northern Mediterranean Sea. In this section, the focus will shift to the 

impact of the Libyan crisis on illegal immigration levels in Italy since 2000. The data published by the Italian Ministry of 

Interior indicates most irregular migration comes from the Libyan seashores.v Thus, this study assumes that the Libyan crisis 

since 2011 increased the number of illegal immigrants to Italy on the one hand and the signing of agreements control and 

decrease the influx of migration on the other hand. In this regard, the data of Figures: -9-1 and 9-2. Lead us to the following 

points:vi  

1. The number of immigrants reached (110476) in 1997-1999 Yet, the number of asylum seekers was 10123 in the 

1990s. By the 2000s, the numbers of landed migrants and asylum seekers increased noticeably. For example, the 

average of asylum seekers during 1990-2016 reached 23748. However, not all asylum seekers' requests are 

examined either due to lack of information or due to other subjective reasons. (See Lunghini, 2016) 

2. The Italian dilemma of migration is not a threatening factor, as it seems to be when it compares with similar 

countries, such as the United States and Germany. The ratio of illegal migrants to the whole population does not 

exceed 1.55% in Italy. Yet, it reaches double that (3.41%) in the United States of America in 2016. Furthermore, 

the stock of migrants as a ratio of the population in 2013 is much higher in Canada (20.7%), the United States 

(14.3%), and Germany (11.9%) compared to Italy (9.4%). However, the annual growth of the population dismay 

Italy when it dropped from (0.6%) during 2000-2005 to (0.2%) in 2010-2015. Thus, youths and skilled illegal 

immigrants who fulfill the conditions of asylum may need in Italy. (See the HDR, 2015: 234 and 262; and 

Lunghini, 2016) 

3. The data show unstable levels of landed irregular immigration in 1997-2020. The annual average of illegal 

migration in Italy reached 49,469 during 1997-2020. The fluctuation level of illegal migration is due to several 

factors, such as the Arab Spring Revolutions in North Africa and the civil war in Syria. 

Figure: 1 

Development of Illegal Immigration in Italy, 1997-2020 
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Data Source: Ministero Dell„Interno, Dipartimento per le Liberta Civili el„ Immigrazione, at 

<http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo> 

4. The worst wave of irregular immigration to Italy was in 2017. Yet, the lowest number of migration showed in the 

years that follow the singing of the Friendship treaty in 2008 and the MoU in 2017. While the number of landed 

migration did not exceed 4406 in 2009, the other lowest number (11471) also recorded in 2019. (See the data of 

Figure: 2) 

5. . African illegal immigrants are not intending to go back home; thus, the number of asylum seekers has increased, 

especially in 2011 and 2014-2016. Yet, many asylum seekers are from Arab Spring countries, e.g., Syrians. Asylum 

seekers outnumbered  

6. outside Italy. Thus, asylum seekers may apply their requests in the Italian embassies and consulates abroad. 

7. The data of this study emphasize that few African countries are considering the major sources of migration to Italy. 

For example, Nigeria (21%), Eritrea (11%), and Gambia (7%) were the leading exporter of illegal migrants to Italy 

in 2016. While Eritrea (25%) is the first exporter of illegal migrants, Nigeria (14%) was the second exporting 

country in 2015. Eritrea is a former Italian colony; thus, its„ illegal immigrants want to stay in Italy for cultural 

reasons. Yet, the Nigerians use Italy as a transit country to settle in other European countries, e.g., Germany. 

8. There is a correlation between the signing of the Friendship treaty of 2008 and the declining number of irregular 

immigration after that date. In 2007 and 2008, the number of landed migrants in Italy reached 20,455 and 36,951, 

respectively. Yet, the number of landed immigrants' dropped sharply from 36,951 in 2008 to 9,537 and 4606 in 

2009 and 2010 after signing the Treaty of Friendship. When Italy canceled the treaty of Benghazi in 2011, because 

of participation in the international alliance against the Kaddafi regime, the number of illegal migrants has 

increased in 2011 by fourteen double. (See the data of Figure: 2) Of course, Libya's instability and the fall of the 

Kaddafi regime are other reasons for this dramatic increase of irregular migration in Italy in 2011 and after that. 

(Zevi and  Meichtry, 2011)  

9. Figure: 2 also refers to the impact of MoU (2017) on the declining number of irregular migration in Italy. The 

number of landed immigrants has dropped from 119.369 in 2017 to 34.134 in 2020. The number of 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1
9
9
7

 1
9
9
8

 1
9
9
9

 2
0
0
0

 2
0
0
1

 2
0
0
2

 2
0
0
3

 2
0
0
4

 2
0
0
5

 2
0
0
6

 2
0
0
7

 2
0
0
8

 2
0
0
9

 2
0
1
0

 2
0
1
1

 2
0
1
2

 2
0
1
3

 2
0
1
4

 2
0
1
5

 2
0
1
6

 2
0
1
7

 2
0
1
8

 2
0
1
9

 2
0
2
0

 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo


       0202 صبتمبر -أيلول –عشر  ضابعياصية: العذد المجلة اتجاهات ص 

   

119 
 برلي –ية واالقتصادية / الماويا إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراصات االصتراتيجية والضياص

undocumented migrants dropped more than three times (350%) in 2020 compared with 2017 due to joint efforts 

between the two countries to combat human trafficking. The Salvini Decree may contribute to the declining 

number of undocumented migrants. Furthermore, the European Union has also contributed to the efforts of 

combating irregular immigration by launching the Sophia operation. Yet, the previous data may not confirm a 

causal relationship between the MoU on the one hand and the declining number of landed irregular immigration 

on the other hand. Thus, further research in this regard needs. 

Figure: 2 

Impact of Agreements on the Number of Illegal Immigration in Italy, 2008- 2017 

 

Data Source: same as Figure: 1.  

Conclusion: results and Recommendations 

 Italy's policy of irregular migration is a dynamic process that deals with a very complicated dilemma that reflects 

different levels of analysis, such as national, sub-regional, regional, and global levels. On the individual, there is a shift in 

anti-attitudes towards illegal migration among Italians. Thus, the influence of the right-wing has increased since the 1990s. 

Therefore, the government has taken laws and decrees reflect the security rather than human approach. 

 Also, Italy recognized from the beginning the importance of externalization to deal effectively with irregular 

migration. Thus, it signed agreements and treaties with the North African states in general and Libya in particular. Thus, 

Italy's policy of irregular immigration represents a package of national laws, bilateral and multi-legal frameworks that reflect 

domestic and foreign milieu.   

In the conclusion, the results of this study may summarize in the following points: 

1. The dilemma of Illegal migration is a new complicated phenomenon. It goes back to 1990 when the first wave 

landed on the Italian seacoast. 

2. Italy's migration policy reflects an evolutionary approach. Yet, the management of the migration dilemma has 

extended to three decades, and yet it is not solved. 
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3. Italy„s immigration policy adopts a Machiavellian oriented method to deal with the problem, but partial success 

has been achieved. 

4. The realist politics towards illegal immigration do not necessarily mean the absence of humanitarian aspects in 

dealing with landed immigrants, e., g., saving the lives of immigrants in the Mediterranean basin. 

5. Italy„s migration policy responses to the public opinion orientations and non-government politics. 

6. The migration policy has been affected by the center-right, left on, and the extreme right-wing on the other hand. 

7. The externalization of the illegal migration phenomenon began in the early 2000s, when Italy recognized the role 

of transit countries in managing the migration problem, e.g., singing agreements between Italy on the one side 

and Libya (2008, 2012 and 2017), Tunisia (2011), and Egypt (2011) on the other side. 

8. Italy„s migration policy focuses on the transit and sources of illegal migration; therefore, more intention is given 

to Libya and sub-Saharan African countries, e.g., controlling the Libyan Southern border and establishing a fund 

to combat irregular migration influx. 

9. Italy's membership in the EU, Declaration of Human Rights (1948), and the Refugee Convention (1951) enter to 

direct conflict with its domestic laws and decrees; thus, Italy has been criticized on these grounds. 

10. The externalization of migration policy was followed by a decreasing number of landed immigrants in the Italian 

seashores, e.g., the treaty (2008) and the MoU (2017).  

The results of this study support, largely, the underlying assumption regarding the impact of internal and external variables 

on Italy's migration policy. Domestically, Italy responded to public opinion pressure and non-governmental organizations 

by issuing many laws and decrees to deal effectively with the problem of illegal migration. Externally, Italy inked treaties and 

agreements to manage the migration dilemma. Yet, Italy's domestic laws and bilateral agreements are not always consistent 

with its international obligations towards protecting refugees and respecting human rights.  

As far as the recommendations of this study are concerned, three points may mention: 

1. Italy's migration policy is a complicated phenomenon that requires more coordination and collaboration 

among its internal and external actors. 

2. Italy should deal more effectively and positively with the African countries, which export irregular migration. 

3. Italy's migration policy should focus on stability in Libya because it is the transit country of refugees.  

Footnotes 

1. The asylum seekers to Italy reached the peak in 2016; thus, there “were more than 123,000, the highest figure ever 

reached in the last twenty years: an average of 10,000 per month”.(Lunghini, 2017) 

2. For more details on the dynamic process and crucial players of public policy, see Wayne Parsons (2003). 

3. Libya also suffers from the influx of illegal migrants who intended to stay or use it as a transit territory.  

4. Libya and more than forty countries are not parties to the 1951 Refugee Convention. Accordingly, Libya does not 

distinguish between migrants and refugees on the one hand, and it is not obligated to settle them on the other 
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hand. The Libyan Anti-Illegal migration Law (Number 19) of 2010 penalizes illegal migrants (article 6) with jail, 

paying a fine of one thousand Dinars, and deportation. However, Italy and most of the EU members are parties to 

the 1951 Convention. Thus, they are obligated to treat illegal migrants accordingly. (See the Refugee Convention 

of 1951) 

5. Italy and Libya signed the Universal Declaration of Human Rights of 1948, which guarantees the right to seek and 

enjoy asylum from persecution. As emphasized by the rules and principles of international law domestic law 

should not contradict regional and international treaties that were signed and ratified by a given state. 

Consequently, Italian domestic laws that deal with illegal immigration enter into a direct conflict with 

international law. Here, it may argue that the relationship between law and politics is not a clear-cut as the realist 

scholars„ mention. (See in this regard, for example, Morgenthau, 1985) 

6. Data on illegal migration in Italy is available consistently since the early 1990s by the Ministry of Interior website. 

According to the Italian Ministry of Interior, most illegal migrants use the Libyan territory as a transit route to reach 

Italy. In 2014, more than 140,000 migrants came to Italy from Libya, while around 25% came from other ways. 

Other available journeys for illegal migrants to reach Italy are from Egypt, Turkey, Greece, Tunisia, Algeria, Syria, 

Morocco, and Montenegro, and see the web site of the Ministry of Interior. 

7. There are many reasons for the influx of illegal migration in Italy. Geographical proximity, a lower level of 

population growth rate (0.23%), and cheap labor are prominent reasons to approach Italy as a suitable 

destination. For more details, see for example: (Banulescu-Bogdan and Fratzke, 2015). 
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ىُت  في يىء جدضًاث اإلاكهض اللُبي الغاهً زُاع اإلاهالخت الَى
The option of national reconciliation in light of the challenges of the current Libyan scene 

 ص. دمحم ٖبضالخُٟٔ الكُش

ـــ لُبُا  ٖمُض ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت الجٟغة 

 ملخو

ىُت  بلى ٞهم الضعاؾتتهضٝ هظه    ٣ها، ومأالث ما ٢ض ومخّٛحراتها، في لُبُا َبُٗت اإلاهالخت الَى وحصخُو ظملت الخدضًاث التي حٗترى ٍَغ

ىُت اللُبُت في بجمام ٟطخي بلُه ٞكل خ٩ىمت الىخضة الَى ٖملُت اإلاهالخت، والٟغم اإلاخاخت للخُلىلت صون ٞكلها، وطل٪ مً زال٫ ؤلاظابت  ًُ

 ٤ ىُت في لُبُا مم٨ً في يىء مُُٗاث اإلاكهض الغاهً؟ وما هي ال٣ٗباث التي حٗترى ٍَغ ًٖ الدؿائالث الخالُت: هل زُاع اإلاهالخت الَى

 اإلاهالخت ومخُلباث بهجاػها إلجهاء الاه٣ؿام؟

  

غاٝ اللُبُت ٧ىجها اإلاؿخُٟض ألاو٫ مً اهجاػ اإلاهالخت، وهي اإلاخًغع ال٨بر مً اؾخمغاع وزلهذ الىع٢ت بلى  ؤن الغهان باألؾاؽ ًب٣ى ٖلى ألَا

بت الخ٣ُ٣ُت لخد٤ُ٣ الخىا٤ٞ والىخضة، وخكض ٧ل الجهىص  غ الٚغ خالت الاه٣ؿام والدكٓي والهغإ والاؾخجزاٝ الضازلي، وهى ما ًخُلب جٞى

 عخبت ؤمام ولىط مغخلت ظضًضة مً والُا٢اث إلاىاظهت ألاز
ً
ٟخذ آٞا٢ا ُاع التي حؿتهضٝ لُبُا، وهي الؿبُل الىخُض بإن ًظلل ال٣ٗباث، ٍو

، ال بض ألي صولت حؿعى المخال٥ بعاصتها واؾخ٣اللُتها وججّىب الخٗاون والكغا٦ت وج٩امل ألاصواع. 
ً
 وصولُا

ً
٣ض واإلادكاب٪ ب٢لُمُا ّٗ ٞةػاء هظا الىا٢٘ اإلا

ُت آزاع الخّضزال 
ّ
اًاها.بخد٤ُ٣ ث الخاعظُت الؿلبُت، مً جدهحن ظبهتها الضازل ض مً الكغا٦ت املجخمُٗت والخىا٤ٞ والخٗاٌل بحن ٖع  مٍؼ

 

ىُت، الاه٣ؿام الؿُاسخي، الهغإ اإلاؿلر، الخًىع الضولي وؤلا٢لُمي، ظهىص ألامم اإلاخدضة في لُبُا. ا لىالًاث ال٩لماث اإلاٟخاخُت: اإلاهالخت الَى

٨ُت.اإلاخدضة ألا   مٍغ

 

Abstract 

    This study aims to understand the nature of national reconciliation in Libya and its variables, and to diagnose the number 

of challenges that stand in its way, and the consequences of what may lead to the failure of the Libyan National Unity 

Government to complete the reconciliation process, and the opportunities available to prevent its failure, by answering the 

following questions: Is an option National reconciliation in Libya is possible in light of the data of the current scene? What 

are the obstacles that stand in the way of reconciliation and the requirements for its achievement to end the division? 

 

   The paper concluded that the bet basically remains on the Libyan parties, as they are the first beneficiaries of the 

achievement of reconciliation, and they are the most affected by the continued state of division, fragmentation, conflict and 

internal attrition, which requires a real desire to achieve consensus and unity, and mobilize all efforts and energies to 

confront the dangers targeting Libya, which are The only way is to overcome obstacles and open up broad horizons for 

entering a new phase of cooperation, partnership and integration of roles. In the face of this complex and intertwined reality 

regionally and internationally, it is imperative for any state that seeks to possess its will and independence and avoid the 

effects of negative external interventions, to fortify its internal front by achieving more community partnership, consensus 

and coexistence among its citizens. 

 

Keywords: national reconciliation, political division, armed conflict, international and regional presence, United Nations 

efforts in Libya. United States of America. 
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 م٣ضمت
 

 ٧اهذ له جضاُٖاجه اإلاازغة ٖ
ً
 زُحرا

ً
ل الاه٣ؿام الؿُاسخي واإلااؾسخي اللُبي مىُٟٗا

ّ
ىُت ق٩ ، وؤيخى اللُبُتلى مؿاع جد٤ُ٣ اإلاهالخت الَى

الك٣ا١ ؾمت مغجبُت بالخهىمت الؿُاؾُت، ٦ما اعجبِ الاه٣ؿام بجملت مً الخجاوػاث الخُحرة لخ٣ى١ ؤلاوؿان؛ حؿببذ بخٗم٤ُ الاه٣ؿام 

ان ما اث ٢ىي ب٢لُمُت وصولُت وبإًاصي لهغاٖ بلى ؾاخت جضاٞ٘ ونغإ مدخضم، بمداوع واؾخ٣ُاباث مخ٣اَٗتجدىلذ لُبُا  املجخمعي. ؾٖغ

ض مً ح٣ُٗضاث اإلاكهض اللُبي، وما ؤؾٟغ ٖىه مً اه٣ؿاماث  في ْل ، مؿخمغة ختى آلان جبٗاجهاملجخم٘ اللُبي ال جؼا٫  بحن م٩ىهاثمدلُت لحًز

ىُت، ٖضم ت الهاهُ٪ ًٖ ُٚاب  جُٟٗل بىىص اإلاهالخت الَى ض مً بٗثرة  ها،٣اصعة ٖلى ال٣ُام بمهماتاإلااؾؿاث ألامىُت والٗؿ٨ٍغ وهى ما ؤصي إلاٍؼ

 وألامجي اللُبي. الىا٢٘ الؿُاسخي

 

ت في اهجاػ اإلاهالخت وبجه غاٝ اللُبُت اإلاخىاٖػ م مً املخاوالث الضولُت اإلاخ٨غعة، ٞكلذ ٧ل ظىالث الخىاع الؿاب٣ت بحن مسخل٠ ألَا اء بالٚغ

 )ؾُاؾُت، اظخماُٖت، ظٛغاُٞت، وهٟؿُت(
ً
. ولم جٟلر جل٪ الجهىص بال بٗض جى٢ُ٘ الاجٟا١ الؿُاسخي اللُبي خالت الاه٣ؿام الظي ؤزظ ؤبٗاصا

، بٗض الضوع ال٨بحر الظي ايُلٗذ به البٗشت ألاممُت للضٖم في لُبُا، وجؼاًض الىعي لضي ٞغ٢اء الخُاة الؿُاؾُت اللُبُت بإهمُت 2021الجضًض 

جي للخغوط مً خالت الاه٣ؿام، الظي جخُلب مٛاصعجه ج٣ضًم جى اػالث نٗبت مً ال٣ىي اللُبُت اإلاازغة بهضٝ الخىنل بلى جىا٣ٞاث الخىا٤ٞ الَى

حرة جد٤٣ اإلاهالخت وحٗؼػ مً ٢ضعة الكٗب اللُبي ٖلى مىاظهت الخدضًاث اإلاازلت، ومً اإلاٗلىم هىا ؤن الاجٟا١ لم ٨ًً ٢ض ونل بلى نُٛخه ألاز

 ٩ي الٟاٖل.مً صون اإلاؿاعي الخشِشت للبٗشت ألاممُت للضٖم في لُبُا والخًىع ألامٍغ

 

ىُت٦ًغوعة اإلاهالخت  ؤهمُتفي ؤهمُت هظه الضعاؾت جبرػ   د٤٣ ؤلاههاٝ بحن  ٌؿّض ٞمً صون جىا٤ٞ وزُاع اؾتراجُجي،  َو ٞجىة اإلآالم ٍو

ت الؿُاؾُت ٞٗالُت في جد٤ُ٣ بيُت مجخمُٗت، حؿاٖض في هجاح اإلااؾؿاث وبٖما٫ ال٣اهىن.لً  م٘ اللُبيخم٩ىهاث املج  ٩ًىن للدؿٍى

 

ىُت  بلى ٞهم الضعاؾتٝ تهض   ٟطخي ومخّٛحراتها، في لُبُا َبُٗت اإلاهالخت الَى ًُ ٣ها، ومأالث ما ٢ض  وحصخُو ظملت الخدضًاث التي حٗترى ٍَغ

ىُت اللُبُت في بجمام ٖملُت اإلاهالخت، والٟغم اإلاخاخت للخُلىلت صون ٞكلها.  بلُه ٞكل خ٩ىمت الىخضة الَى

 

ىُت في لُبُا مم٨ً في يىء مُُٗاث اإلاكهض الغاهً؟ وما هي ال٣ٗباث التي جىُل٤ الضعاؾت مً الدؿائالث الخالُت  : هل زُاع اإلاهالخت الَى

٤ اإلاهالخت ومخُلباث بهجاػها إلجهاء الاه٣ؿام؟  حٗترى ٍَغ

  

طخي الىنى٫ بلى صون ٦بذ ظماح الخضزالث الخاعظُت الٗبصُت للىا٢٘ اللُبي الخالي، وهظا ٣ًخ إهه لً جشمغ ظهىص اإلاهالختوهىا هٟترى ب   

ت  ىُت م٣اعبت  بًجاصبحن الٟغ٢اء اللُبُحن و ؾُاؾُت حؿٍى ذ ٢ىي الخاعط ؾهمؤب البلض ال٨شحر مً الخؿاثغ والتهضًضاث التي ججىّ إلاهالخت َو

 في اؾخمغاعها.
ً
 ٦شحرا

 

 ولئلظابت ٖلى الدؿائالث، ٣ٞض جم ج٣ؿُم الضعاؾت بلى زمؿت مداوع عثِؿت، هي:   

 :
ً
ىُت وزُاع اؾتراجُجي".  اإلاهالخت يغوعةؤوال  َو

:
ً
 مساياث اإلاهالخت ومؿاعاتها.  زاهُا

 :
ً
٤ بهجاػ اإلاهالخت في لُبُا. زالشا  ٣ٖباث حٗترى ٍَغ

: م
ً
 خُلباث بهجاػ اإلاهالخت وبجهاء الاه٣ؿام.عابٗا

: الىخاثج اإلاخى٢ٗت مً اإلاهالخت.
ً
 زامؿا

: املصالحت طشوسة وطىُت وخُاس اظتراجُجي
 
 أوال

جي وبضؤث جدك٩ل ٢ىاٖت لضي ؤَغاٝ الٗمل الؿُاسخي اللُبي، بإن خالت الاه٣ؿام ؤيٟٗذ زمت وعي متز    اًض بإهمُت جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الَى

 في جىٟ
ً
ت للمطخي ٢ضما غاٝ اإلاى٣ؿمت واإلاخهاٖع  ؤمام ؤظىضة زاعظُت ؤجـاح لها اللٗب ٖلى جىا٢ًاث ألَا

ً
خدذ الباب واؾٗا ُظ اإلاى٠٢ اللُبي ٞو

ٗها الؿُاؾُت ٖلى  الؿاخت اللُبُت وفي زل٤ و٢اج٘ ظضًضة ٖلى ألاعى. وهى ما ؤؾهم في زل٤ وعي ؾُاسخي ومجخمعي بإهمُت الخىا٤ٞ مكاَع
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م الخباًً في الغئي واإلاىا٠٢ والخىظهاث الؿُاؾُت وألاًضًىلىظُت. ٞ بضؤث والخهالر ومً زم الخغوط مً الخالت الاه٣ؿام ال٣اثمت، بالٚغ

ىع م٣اعباث جمُل بلى جبّجي ؾلى٥
ّ
 مً زُاع الخؿم الٗؿ٨غي  جخُ

ً
اث، بضال  .114ؾُاسخي مٗخض٫ وبلى جًُٟل الدؿٍى

ت اللُبُت، وو٠٢ حجغ ٖثرة ؤمام جد٤ُ٣ ؤي  بالٛا ًباإلاهالر الخٍُى
ً
 وفي الى٢ذ طاجه، ؤلخ٤ الاه٣ؿام والدكٓي بحن الٟغ٢اء اللُبُحن يغعا

 ٖما حؿبب به الاه٣ؿا
ً
غة بهجاػاث مهمت ٖلى نُٗض خ٣ى١ الكٗب اللُبي، ًٞال م مً بخباٍ هٟسخي للكٗب اللُبي الظي جاب٘ ٞهىله اإلاٍغ

اف جضاُٖاجه ٖلى وا٢٘ خُاجه ومؿخ٣بله، ٦ما جًغعث م٩اهت الضولت اللُبُت بك٩ل ٦بحر ظغاء الاه٣ؿام، وجغاظ٘ خًىعها والخٟاٖل مٗها  ٖو

حر بِ حن ؤلا٢لُمي والضولي، ولم ًخى٠٢ ألامغ ٖىض هظا الخض، بل حٗضاه لخٞى اصة الخضزالث الخاعظُت الٗبصُت في الكإن ٖلى اإلاؿخٍى ئت مىاؾبت لٍؼ

ألامغ الضازلي اللُبي، خُض لم حٗض ؤَغاٝ الٗمل الؿُاسخي اللُبي في ْل اه٣ؿامها، ٢اصعة ٖلى بصاعة ٖال٢اتها وججاوػ زالٞاتها بهىعة مباقغة، 

الخها، ختى لى ٧ان طل٪ ٖلى خؿاب الكٗب اللُبي الظي ّٖغى الٟغ٢اء بلى يٍٛى ال٣ىي الخاعظُت وبمالءاتها الؿاُٖت بلى جد٤ُ٣ مه

ىُت الٗلُا  .115ومهالخه الَى

لُه،  ت ألاظىبُت، التي ٦ّغؾذ ٖلى ٖو  ًٖ قبذ الخضزالث الٗؿ٨ٍغ
ً
ت بُٗضا ًب٣ى الخل الؿُاسخي ال٨ُٟل لًمان ؾُاصة لُبُا ومهالخها الخٍُى

 وؤن هىا٥ ظملت مً الخىا
ً
ٞؼ واإلا٣ضعاث الضازلُت التي حؿاٖض في ببٗاص قبذ الاه٣ؿام هدى زام الخباًً اإلاىا٣َي وال٣بلي. زهىنا

ت ج٣ىص عواٞ٘ والهغإ، وهي  هالخت ؾُاؾُت ومجخمُٗت، إلا٦ُٟلت بإن جدغع اللُبُحن مً ألاظىضة الخاعظُت الخُحرة، ومً زم الظهاب بلى حؿٍى

 . 116وهى ما ًخُلب حٛلُب لٛت الخىاع والخلى٫ الؿلمُت ٖلى زُاعاث الخل الٗؿ٨غي 

ىُت باجذ يغوعة لُه، ٞةن م٣اعبت اإلاهالخت ٖو هي الخُاع الاؾتراجُجي للكٗب اللُبي، واإلاضزل الىخُض إلجهاء خالت الاه٣ؿام والدكٓي، بط و َو

جي، م٘  ،ال ًم٨ً اؾخمغاع هظا الىي٘ في الؿاخت اللُبُت ُغح في الخ٨ٟحر الؿُاسخي الَى ًُ جب ؤن ج٩ىن الخؿاباث الخانت هي آزغ ما  يغوعة ٍو

 
ّ

جي قامل ًخجاوػ ؾلبُاث الخغب جسل ت وج٣ضًم الخىاػالث والخطخُاث مً ؤظل بهجاخها، بٗمل َو ي الٟغ٢اء ًٖ وي٘ الكغوٍ الخعجحًز

واؾخ٣ُاباتها وجهُٟت الخؿاباث، والىإي بلُبُا ًٖ الهغاٖاث الؿُاؾُت وؤلاًضًىلىظُت، وزمجها الباهٔ في الخإزحر ٖلى الؿلم الاظخماعي 

ىُتوالخىمُت والىخضة ا  .117لَى

: مخاطاث املصالحت ومعاساتها
 
 زاهُا

 ًبضو 
ً
ٞٗضم مٗالجت ظظوع الاه٣ؿام  .ًدى٫ صون وي٘ الخلى٫ الىاظٗت اللُبي في حصخُو اإلاك٩لمهّمت  ؤن هىال٪ ظىاهب ٢هىع واضخا

جيؤٞطخى بلى بزٟا١ اللُبي  ؾاهمذ الاه٣ؿاماث في جٟا٢م  ٦ما .٧ل اإلاؿاعي واإلاباصعاث الضولُت، وحُُٗل ؤي ظهىص هدى جد٤ُ٣ الخىا٤ٞ الَى

غاٝ اإلاخسانمت، ومً ظهت ؤزغي، ؤوظضث الٟغاٙ الؿُاسخي  ؤػمت ألامً في البالص. ٞمً ظهت ؤط٦ذ هظه الاه٣ؿاماث اإلاىاظهاث اإلاؿلخت بحن ألَا

ت. ٌ الخًٕى للؿلُت اإلاغ٦ٍؼ  وال٣ُاصي الظي ؾمذ بخ٩ىن الجماٖاث اإلاؿلخت التي جٞغ

اث ومؿاعاث مخّٗضصة، وازخلٟذ مًامُجها ومسغظاتها،في  اإلاهالختقهضث ٖملُت ل٣ض  
ّ
لذ عػهامت اإلاهالخت مٟخىخت ومؿخمغة،  لُبُا مدُ ْو

ـ وال٣اهغة وجىوـ وظى٠ُ، وجيخ٣ل مً بلض بلى آزغ  مً الصخحراث ٞباَع
ً
ًم٨ً مً زالله ؤن واؾخمغ الجض٫ خى٫ ؤهج٘ الؿبل بلى وا٢٘ ، بضءا

ىن بؿالم مىه٠ ومؿخضام. ُّ ٌ ظغ  ًىٗم اللُب ث مداوالث ٦شحرة في لُبُا بهضٝ بظغاء مهالخت بحن مضن و٢باثل بُٗجها، بال ؤجها ٞىظئذ بالٞغ

٣ه بلى الخل ختى اللخٓتال٣اَ٘.  ٓل مل٠ اإلاهالخت بحن مهغاجه وجاوعٚاء بك٩ل زام اإلال٠ الكاث٪ واإلا٣ٗض الظي لم ًجض ٍَغ بما ، ٍو

ىُت وبىاء الضولت الجضًضة  جد٤ُ٣ جىاظه جدضًاث هاثلت ؤزبدذ، ختى آلان، ؤجها ٖهُت ٖلى ؤًت مٗالجت. ٢بل ًجٗل مؿإلت اإلاهالخت الَى

 .118الٗضالت

ل الاجٟا١ الؿُاسخي اللُبي وفي بَاع الجهىص الضولُت مً ؤظل الضٞ٘ بجهىص اإلاهالخت،   
ّ
صٌؿمبر  17في ٖىض جى٢ُٗه في "الصخحراث" اإلاٛغبُت ق٩

٤ خل ألاػمت 2015  في ٍَغ
ً
 مهما

ً
ت، لم ًخم٨ىىا مً جد٤ُ٣ بال ؤن ، هجاخا اإلاخداوعًٍ الظي ونلىا بلى مغخلت الخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا١ الدؿٍى

خه ألامم اإلاخدضة وظىص جباًً  اإلاهالخت الكاملت ووي٘ خّض للهغإ الضازلي. ل٣ض ٧ان مً الىخاثج التي ٦ك٠ ٖجها الاجٟا١ الؿُاسخي الظي ٖع

غبها، واضر في اإلاهالر بحن الىسب اللُبُت، ٖالوة ٖلى الاه٣ؿ هغث بمىظبه ام الؿُاسخي واإلااؾسخي اإلاتزاًض بحن الىسب في قغ١ البالص ٚو ْو

ت ً اه٣ؿ . وبظل٪،ألازحرةالؿىىاث  وهما ؾمخان مهاخبخان للمكهض اللُبي زال٫، ماؾؿاث جىُٟظًت وؾُاصًت مىاٍػ مذ لُبُا بلى مٗؿ٨ٍغ

                                                           
، حول: األزمة الميبية العوامل الداخمية والخارجية 12/8/2020دة العربية يوم األربعاء ( عقدها مركز دراسات الوحzoomحمقة نقاشية من بعد عبر تطبيق زوم )114

 .31. ص2020، تشرين الثاني/نوفمبر 501وآفاق المستقبل، مجمة المستقبل العربي، العدد
 .214، ص2021مايو ، 7، العددالدوليةالعلمية ؤتمرات مجلة المدمحم عبدالحفيظ الشيخ، التنافس التركي المصري في ليبيا وتداعياته عمى التسوية السياسية،  115
 .23/6/2021، شوهد في 2020فبراير  18نورة الحفيان، التسوية السياسية في ليبيا: اإلشكاليات والتحديات، المعهد المصري لمدراسات، 116

https://bit.ly/3aLFL5i 
 .225-224، ص2013اسات الوحدة العربية، مركز در  ، بيروت،ليبيا الثورة وتحديات بناء الدولةيوسف دمحم الصواني،  117

 .70(، ص2015)بيروت، رياض الريس لمكتب والنشر،  مسالك وعرة، سنتان في ليبيا ومن أجلهاطارق متري، 118 
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 له، ٌٗٝغ بمٗؿ٨غ "ٞجغ لُبُا" ؤخضهما ٣ًىصه بؾال  ،مخداعبحن ل٩ل مجهما صاٖمىه مً ال٣ىي ؤلا٢لُمُت
ً
خسظ الٗانمت َغابلـ مغ٦ؼا مُىن ٍو

ٗٝغ بمٗؿ٨غ "ٖملُت ال٨غامت" ٣ىصه اإلاكحر خٟتر، َو  .119وآلازغ ًخمغ٦ؼ في الكغ١ اللُبي، ٍو

ي جد٤ُ٣ ؤي ج٣ضم واإلاباصعاث الؿُاؾُت في ج٣ضًم جهىعاث وزغاثِ لخ٣اؾم الؿلُت بحن الٟغ٢اء اللُبُحن، بال ؤجها لم جٟلر ف اإلاؿاعي٧ل عٚم و 

والتي ولم ٨ًخب للتهضثت، وو٠٢ بَال١ الىاع بحن َغفي الجزإ اللُبي خُاة، بال م٘ الجهىص ألاممُت ألازحرة،  ًظ٦غ في مؿاع خل ألاػمت ال٣اثمت،

٩ي الٟاٖل ٠٣ً زلٟها الضوع  ت ؾُاؾُت، حؿلمذ زاللها ؾلُت اهخ٣اؤزمغث و والتي اهبش٣ذ ًٖ ماجمغ ظى٠ُ ، ألامٍغ لُت مىخسبت، ًٖ حؿٍى

، بهضٝ بٖاصة جىخُض ماؾؿاث الضولت ويمان ألامً، و٢ُاصة البالص ختى الاهخساباث اإلا٣غعة في 
ً
 عثاؾُا

ً
صٌؿمبر جًم خ٩ىمت وخضة ومجلؿا

2021. 

م٘ الضولي ٞغم الىجاح بٗض ؤن عؤي املجخ ثالجضًض باع٢ت ؤمل في زغوط لُبُا مً ؤػمتها الغاهىت، وحٗؼػ اللُبي ل٣ض مىذ الاجٟا١ الؿُاسخي 

 بلى اؾخٗضاص 
ً
يغوعة بجهاء الهغإ بك٩ل جام والبضء بمغخلت ظضًضة، وؾعى بلى مىذ الاجٟا١ الجضًض يماهاث ج٨ٟل ٖضم ٞكله، ونىال

 .120الٗملُت الؿُاؾُت في لُبُا ٌٗغ٢لملخاؾبت ٧ل مً  الىالًاث اإلاخدضة والاجداص ألاوعوبي

ل٣ُاصة البالص زال٫ اإلاغخلت الاهخ٣الُت ختى الاهخساب اإلاؼم٘ ٣ٖضها في  2021ٞبراًغ  5في ؤن الىجاح في اهخساب ؾلُت جىُٟظًت ظضًضة ال ق٪ 

، وهى بمشابت اهٟغاظت في زِ اإلا٣اعبت، 
ً
 مهما

ً
ت، وما صٌؿمبر مً هٟـ الٗام ٌٗض مسغظا م مً ؤهمُت الخ٣ضم ٖلى نُٗض الدؿٍى لى الٚغ ٖو

بٗض الاجٟا١ ٖلى بوكاء مى٣ُت مجزوٖت الؿالح حكمل زِ ؾغث والجٟغة، وسخب  ن٨ٌٗؿه طل٪ مً ٖىصة ٢ضع مً الش٣ت بحن الٟغ٢اء اللُبُح

غاٝ ٣ىاث ألاظىبُت مً البالصال تاللُبُت ، وحكضًض خٓغ الؿالح اإلاٟغوى ٖلى ألَا ٚحر ؤن طل٪ ال ًسٟي الخدضًاث التي ؾىٝ جىاظه . اإلاخهاٖع

اصة جغجِب اإلاكهض الؿُاسخي وألامجي والاظخم  اعي اللُبي.  الخ٩ىمت اللُبُت إٖل

م ئهجاص املصالحت  : ؽلباث حؾترض طٍش
 
 زالثا

ىُت في لُبُا، بال ؤن طل٪ ال ًسٟي الٗضًض مً الخدضًاث وال٣ٗباث التي حٗترى     ٌٗض الاجٟا١ الؿُاسخي ٞغنت مهمت إلهجاػ اإلاهالخت الَى

٣ها، ٞهىا٥  ت مً الاؾخد٣ا٢اث الضازلُت ٍَغ جي نُاهت الىخضة الجإحي في م٣ضمتها مجمٖى ىُت اللُبُت مً ؤظل لم قمل خ٣ُ٣ي لله٠ الَى َى

إن مؿخ٣بل لُبُا وج٣ضمها مغجبُان ب٣ضعتها ٖلى مٗالجت ظغاخها مً ب "ٖبضالخمُض الضبِبت"ط٦غ عثِـ الخ٩ىمت اللُبُت في الضازل والخاعط. و 

ىُت وجد٤ُ٣ الٗضالت لظا، ٞةن هجاح ٖملُت اإلاهالخت جبضؤ مً  ، وهى ما ًخُلب الخٗامل م٘ ؤزُاء اإلااضخي وزُاًاه.زال٫ اإلاهالخت الَى

غاٝ اللُبُت ٧اٞت بإزُائها الؿُاؾُت  .121اٖتراٝ ألَا

ب٣ى الؿاا٫ اإلاُغوح هى: هل لضي الٟغ٢اء اللُبُحن الاؾخٗضاص لالٖتراٝ بإزُاء اإلااضخي وججاوػاجه؟ ال ًىظض ماقغ ٖلى ؤن لضي َغفي  ٍو

 ؤن حٗتٝر الهغإ اللُبي مً الٗلماهُحن وؤلاؾالمُحن الاؾخٗضا
ً
ت ص لالٖتراٝ بإزُائها الؿُاؾُت، وال ًبضو مً املخخمل ؤًًا اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

 باألزُاء والاهتها٧اث التي اعج٨بتها زال٫ ٞترة الهغإ. 

 ًٖ طل٪، 
ً
اخت به، وما ولّضجه مً  ًٖهىا٥ جدضًاث مغجبُت بما جغجب ًٞال خ٨م الىٓام الؿاب٤، والٓغوٝ وألاويإ التي هجمذ ًٖ ؤلَا

خُاالث الؿُاؾُت واملخاوالث الاه٣البُت الٟاقلت التي اؾخ٣ُاب خاص وقغر اظخماعي واضر.  ًغجبِ ظؼء ٦بحر مً هظه التر٦ت بؿلؿلت الٚا

ٟذ الٗضًض مً الطخاًا الظًً ٢خلىا في الٛالب مً صون مدا٦مت، 
ّ
ؤو قهضتها البالص زال٫ الشماهِىاث والدؿُٗىاث مً ال٣غن اإلااضخي، والتي زل

 
ً
٣ا ملخا٦ماث نىعٍت ق٩لُت، لم ًغاعى ٞحها الخض ألاصوى مً مخُلباث املخا٦مت الٗاصلت وقغوَها ال٣اهىهُت. ٦ما ؤزخ٠ُ البٌٗ ولم ٌٗٝغ ٞو

مهحرهم، وعاح البٌٗ آلازغ ضخُت خىاصر ٚامًت، ولم حٗٝغ جٟانُلهم ختى آلان، ولم جخى٠٢ الاهتها٧اث والخجاوػاث ًٖ طل٪ الخض، 

 .122ة الهغإ وفي الخ٣بت اإلاىالُت، وهي ؤمىع ظغث في الٛالب زاعط ال٣اهىن بهما اؾخمغث زال٫ ٞتر 

 

                                                           
، 2020، ربيع 181العدد، مجلة شؤون عربيةدمحم عبدالحفيظ الشيخ، تطورات الوضع الميبي سياسيًا وعسكريًا وانعكاساته إقميميًا عمى ضفتي المتوسط،  119
 .49ص
 .10/9/2021، شوهد في 2021مارس،  21المصالحة، الشروق، يوسف دمحم الصواني، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.. السيادة واإلنقاذ و  120

https://bit.ly/3xLxGGR  
 .30/8/2021، شوهد في 2021أبريل  20، الشرق األوسطة، جبريل العبيدي، ليبيا ومشروع المصالحة الوطني121

https://bit.ly/3eIk080 
االجتماعي واالقتصادي عمي عبدالمطيف أحميدة، دراسة تمهيدية عن المجتمع في ليبيا: الواقع والتحديات واآلفاق، الجزء الثاني من دراسة أولية لمشروع الحوار 122

 . 24/10/2021،شوهد في 2020يناير  الميبي
                                                                                   https://bit.ly/3ffBs2H 

https://bit.ly/3xLxGGR
https://bit.ly/3xLxGGR
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ًخُلب مىاظهت اإلااضخي، وجِؿحر اإلاهالخت باالؾدىاص بلى ظملت مً ؤلانالخاث التي جدًغ في بَاعها مؿإلت  ججاوػ مشل هظه الخدضًاثبن 

م مً جي الٗام في  الٗضالت الاهخ٣الُت والتي لم ًخم جىُٟظ ؤي مً اؾخد٣ا٢اتها، بالٚغ ( بكإن 29، ال٣اهىن ع٢م )2013صٌؿمبر 2ب٢غاع اإلااجمغ الَى

غ ٖلحهما لُبُا في الى٢ذ الغاهً في  التي ًخُلب مؿاعها 123الٗضالت الاهخ٣الُت ان ال جخٞى الخض ألاصوى مً الاؾخ٣غاع الؿُاسخي وألامجي وهما قَغ

 ًٖ ٖضم جىاٞغ ٢ىي صاٖمت له وعاٞض خ٣ُ٣ي لضًىامُخه الهاصٞت بلى ْل ُٚاب ؤعيُت مكتر٦ت مخىا٤ٞ بكإجها بحن الٟغ٢اء اللُبُحن، ٞ
ً
ًال

 .بعؾاء ٢ىاٖض صولت ال٣اهىن واإلااؾؿاث الضًم٣غاَُت

الاهخ٣ام ؾُاؾت  هاهُ٪ ؤنؤؾهمذ الخالٞاث الؿُاؾُت وألاًضًىلىظُت بحن ال٣ىي وألاخؼاب الؿُاؾُت وجباًً مهالخها املخخلٟت،  ٦ما

 مً  نُاٚت ُلُٗؤؾهمذ في حجغ٦ت مً اإلآالم والتهمِل، م٘ مً ٖضم الش٣ت،  الٗال٣ت في مغب٘ ؤلا٢هاءو 
ً
ؤي خل جىا٣ٞي، ال ؾُما ؤن ٦شحرا

بها، بٟٗل مماعؾاث ؤلا٢هاء وجإزحراتها الؿلبُت في مؿاع بىاء الضولت  تالهغاٖاث وخالت ٖضم الاؾخ٣غاع هاظمت ًٖ ُٚاب الضولت ؤو مغجبُ

 . 124وجغؾُش ماؾؿاتها

قهضث لُبُا ٞٗلى امخضاص الؿىىاث ألازحرة، ، جدذ ؾلُت جىُٟظًت واخضةالضولت جىخُض ماؾؿاث في مشل خًوهى ألاهم،  الخدضي آلازغ

 اه٣ؿام
ً
 ؾُاؾُا

ً
 وماؾؿاجُ ا

ً
وحك٩ل وا٢٘ ؾُاسخي وبصاعي في املجخم٘ اللُبي بخإزحر الاه٣ؿام، وبغوػ قب٩اث مهالر مؿخُٟضة مً اؾخمغاع ، ا

ت جدى٫ بلى ؤمغ وا٢٘، والخىاخغ الؿُاسخي، الىي٘ ال٣اثم وخالت الٟغ٢ت   للخىاػ٫ ًٖ اإلاٛاهم الؿُاؾُت واإلااصًت والجهٍى
ً
وهى ما ًخُلب اؾخٗضاصا

ت  التي جم جدهُلها بٟٗل الاؾدشماع في الاه٣ؿام لهالر الىخضة، وحٛلب ٖلُه عوح الخهى٫ ٖلى اإلا٩اؾب، وهى ًّغسخ ال٣بلُت والجهٍى

حرها مً اإلاماعؾاث، ب  بالٗضًض مً الخدضًاث والصخهىت ٚو
ً
٤ هدى اإلاهالخت ملُئا ض مً الاه٣ؿاماث، ُٞجٗل الٍُغ ما ًاصي بلى اإلاٍؼ

 .125وال٣ٗباث

ت ومى٢٘ باجذ مؿإلت بٖاصة ه٩ُلت ألاظهؼة ألامىُت و  ألابغػ وعاء ًمشل اإلال٠ في الترجِباث الجضًضة،  خلُفت حفتراإلاكحر جىخُض اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

 فيصمج اإلا٩ىن الٗؿ٨غي ٖلى ظاهبي الهغإوهى ما ًدخاط بلى بغهامج ٖمل ٣ًىم ٖلى  .هالختٖغ٢لت زُاع جد٤ُ٣ اإلا
ً
طخي ٢ضما

ُ
بىاء  ، واإلا

ت ىٓىمتم ؿ٨ٍغ ىُت  ؤمىُت ٖو تٖلى ؤؾـ َو  ؤمام ؤي ظهىص لخد٤ُ٣ اإلاهالخت  حُٛب ٞحها وجىههغ ألابٗاص اإلاىا٣َُت والجهٍى
ً
التي ج٠٣ ٖاث٣ا

ىُت في لُبُا.  ت لضٞإ ًٖ لُبُا ومهالخها ا اوؤن ج٩ىن مهمتهالَى ىُت وؾُاصتها جدذ خ٩ىمت وخضةالخٍُى ، ألن ٖؿ٨غة الضولت هي صاء َو

 .126الهغإ ال٣اثم

 في الخُاب الؿُاسخي بحن م٩ىهاث الخ٩ىمت 
ً
 و ٧ل طل٪ ًخُلب في ؾبُل ججاوػه، بعاصة ؾُاؾُت نلبت، واوسجاما

ً
مسخل٠ الٟغ٢اء، واؾخٗضاصا

 بالخٗامل م٘ للخىاػ٫ ًٖ اإلاٛاهم الؿُاؾُت واإلا
ً
 واضخا

ً
 وصولُا

ً
 ب٢لُمُا

ً
ت التي جم جدهُلها بٟٗل الاؾدشماع في الاه٣ؿام، والتزاما اصًت والجهٍى

ُت الىخُضة في لُبُا "الضبِبت" خ٩ىمت  .واملجلـ الغثاسخي الجضًض باٖخباعهما الؿلُت الخىُٟظًت الكٖغ

 ب٣ىة وماعؽ جإزحره في مىظ بضاًت ألاػمت اللُبُت، ٦كٟذ جُ الخاعجي،الخدضي ٖلى نُٗض 
ً
ىعاث ألاخضار ٠ُ٦ ٧ان الٗامل الخاعجي خايغا

غاٝ اللُبُت،  ؼ مكاٖغ الاه٣ؿام بحن ألَا ت.ٖغ٢لت الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي، وحٍٗؼ مً  وهى ما ظٗل اإلاهالخت بُٗضة ًٖ الخد٤٣ مً هظه الؼاٍو

 ب٢لُمُت وصولُت ما جؼا٫ حٗبض باإلاكهض اللُبي و 
ً
غى ؤمغ الىاضر ؤن هىا٥ ؤَغاٞا جماعؽ صوع اإلاُٗل إلاؿاع اإلاهالخت وبجهاء خالت الاه٣ؿام ٞو

 في ْل ما ًخّمخ٘ به خٟتر مً صٖم وا٢٘ ظضًض في لُبُا، 
ً
ٞالخضزل الٗغبي ؤلا٢لُمي له صوع واضر في بط٧اء الهغإ بحن الٟغ٢اء اللُبُحن، زهىنا

غوؿا وعوؾُا مهغ وؤلاماعاث ل٩ل مً ٢ىي  الٛغب  جبضي اهخمامها بالٛغبو٢ُغ وبًُالُا جغ٦ُا  هجضالجاهب آلازغ، ٖلى و . بلى الكغ١ اللُبيٞو

  ،اللُبي
ً
 وبٖالمُا

ً
 ؾُاؾُا

ً
 ولم جإلىا صٖما

ً
ا ؿ٨ٍغ جي الؿاب٣تٖو ا١ الَى  . 127للى٢ٝى بجاهب خ٩ىمت الٞى

ؿلر مً ؤهم الخدضًاث التي ؾٝى ؤل٠ ٖىهغ م 20جإحي مؿإلت بجهاء الىظىص الٗؿ٨غي ألاظىبي وزغوط اإلا٣اجلحن واإلاغجؼ٢ت البالٜ ٖضصهم و    

ت اللُبُت اإلاكتر٦ت ) ،جىاظه الخ٩ىمت الجضًضة  وؤن مهلت بزغاط اإلاغجؼ٢ت مً لُبُا ٢ض اهتهذ، صون ؤن جخم٨ً اللجىت الٗؿ٨ٍغ
ً
(، 5+5زهىنا

ت، مً بظباع ال2020ؤ٦خىبغ  25 التي جم الخى٢ُ٘ ٖلحها في ، وهى ما ًىبئ بةم٩اهُت ٖىصة ٖلى مٛاصعة ألاعاضخي اللُبُت ىبُتألاظ ٣ىاث الٗؿ٨ٍغ

 .128الهغإ اإلاؿلر
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ال ق٪ ؤن جإزغ زغوط جل٪ ال٣ىاث ألاظىبُت مً لُبُا مً قإهه ؤن ًً٘ البالص ٖلى مكاٝع ؤػمت اه٣ؿام ظضًضة، ومً زم ٢ض جسخل في ؤي    

غاٝ حٛلُب زُاع الخىا٤ٞ وج٣ضًم جىاػالث مخباص لت، طل٪ ؤهه لِـ هىا٥ بضًل ًٖ اإلاؿاع و٢ذ وجاصي بلى الاٞترا١، ما ًٟغى ٖلى مسخل٠ ألَا

ىُت الؿُاسخي، بال الٗىصة بلى الا٢خخا٫، وهى زُاع ٧اعسي ال ًجىػ الخ٨ٟحر ُٞه.  ب٣ى الخل في جهاًت ألامغ بداظت ماؾت إلعاصة ؾُاؾُت لُبُت َو ٍو

 .129حؿمى ٖلى الخالٞاث البُيُت، وجىٓغ للُبُا اإلاؿخ٣بل التي حؿ٘ ٧ل ؤبىائها

: سابؾ
 
 وئنهاء الاهلعاماملصالحت  إلهجاص املطلىب ا

ؼ ٞغم هجاح اإلاهالخت وبجهاء الاه٣ؿام ما ًلي:  مً ؤبغػ اإلا٣ترخاث التي ًم٨ً ج٣ضًمها لخٍٗؼ

ىُت ججىب الهغإ اٖخماص الخىاع وال .1 جي ٧إًٞل الخُاعاث إلجهاء الهغإ، خُض ًم٨ً مً زال٫ اإلاهالخت الَى خىا٤ٞ الَى

ىُت ؤو ا  ؾخٗاصتها.واملخاٞٓت ٖلى الىخضة الَى

، م٘ يغوعة الابخٗاص ًٖ الخُاهت، زانت  .2
ً
الٗمل ٖلى بٖاصة الش٣ت بحن الٟاٖلحن الؿُاؾُحن للمهالخت، بدُض ًهبذ الخٗاون مم٨ىا

غاٝ ٖلى ؤهه الٟغنت الىخُضة، وعبما ج٩ىن ألازحرة، اإلاخاخت لخد٤ُ٣ اإلاهالخت.  في ْل هٓغة ألَا

غاٝ .3 مشل الى٢ٝى ٖلى هظه ألاؾباب الخُىة ألاولى  هجاح ٖملُت اإلاهالخت جبضؤ مً اٖتراٝ ألَا اللُبُت ٧اٞت بإزُائها الؿُاؾُت، ٍو

لخ٣ضًم الخلى٫ اإلاخٗل٣ت باإلاهالخت، وجدضًض آلالُاث ألا٦ثر مىاؾبت م٘ هظه ال٣ًاًا. وبطا ما ؤعاص املجخم٘ اللُبي الاهخ٣ا٫ 

ىُت قاملت وظامٗت، ولً جبضؤ ٖملُت اإلاهالخت الضًم٣غاَي بىجاح بلى اؾخ٣غاع وؾالم مؿخضامحن، ال بض ؤن ًىسٍغ في م هالخت َو

 ما لم حؿب٣ها زُىاث ظاصة هدى الاهخ٣ا٫. 

ُٗت والغثاؾُت الاهخساباث  باعاٖخ .4 ىُت وبٖاصة جغجِب البِذ اللُبي، والخُلىلت الدكَغ اإلا٣بلت ٦ى٣ُت اهُال١ هدى جد٤ُ٣ الىخضة الَى

ض مً م  ؿاخت الخباٖض والخالٝ.صون ؤن جخدى٫ مً ه٣ُت الخ٣اء بلى ه٣ُت جٍؼ

ؾخ٨ما٫ اإلاؿاع الاهخسابي ختى جهاًت خل٣اجه، والتي جيخهي بةظغاء الاهخساباث البرإلااهُت والغثاؾُت ؤهمُت ويغوعة الجهىص الضولُت ال  .5

 ٖلى ؤؾـ صًم٣غاَُت، بدُض ًىًىي في بَاعها ظمُ٘ ٢ىي الكٗب اللُبي.

ضها اإلا٣غع، وما جالاهخساباث بةظغاء  ٣بى٫ ال .6 في ازخُاع ٢ُاصاجه، وججىب الخٗامل  واخترام بعاصة الكٗب اللُبيٟغػه هخاثجها، في مٖى

 باػصواظُت م٘ بعاصة الىازبحن وهخاثج الٗملُت الضًم٣غاَُت.

والتي مً قإجها بٖا٢ت ظهىص اإلاهالخت وبصامت خالت جدغع الٟغ٢اء اللُبُحن واوٗخا٢هم مً يٍٛى ال٣ىي الخاعظُت وبمالءاتها  .7

 ؿام.الخالٝ والاه٣

دى٫  .8 مكاع٦ت ال٣ىي الضولُت الٟاٖلت في ؤلاقغاٝ ٖلى ؾحر الٗملُت الاهخسابُت البرإلااهُت والغثاؾُت، بما ًًمً هؼاهتها وقٟاُٞتها، ٍو

 صون ؤي ٖملُت جؼوٍغ إلعاصة الىازبحن.

 وؤ٦ثر ٞاٖلُت في ٖلى ألامم اإلاخدضة ًيبغي  .9
ً
٩ي ال٣ىي  م٘ ألاػمت اللُبُت،حٗاملها ؤن جًُل٘ بضوع ؤ٦ثر خًىعا بالتزامً م٘ الضوع ألامٍغ

غاٝ الٟاٖل،  غى ٣ٖىباث ناعمت ٖلى ألَا وطل٪ مً زال٫ اإلاؿاعي في هٕؼ ؾالح اإلاُلِكُاث اإلاؿلخت زال٫ بَاع ػمجي مدضص، ٞو

غاٝ الخاعظُت التي جىته٪ ٢غاع خٓغ جىعٍض ألاؾلخت بلى لُبُا ٗغ٢لت للخىاع، و٦ظا ألَا
ُ
 .املخلُت اإلا

تها مغهىن باإلعاصة الؿُاؾُت لؤلَغاٝ اللُبُت، بالصخت ؾٝى حؿهم في جس٠ُٟ خضة الخىجغ في الؤن اإلاهال ال مىام  ، بال ؤن زباتها واؾخمغاٍع

غا٣ٝضمها جمضي الخىاػالث التي ًيبغي ؤن و  و٦ظا ال٣ىي  ومضي اإلاغوهت التي ًيبغي ؤن جبضحها الجماٖاث اإلاؿلخت مً ؤظل بهجاخها، جل٪ ألَا

 مً الخُىاث ؤلاًجابُت التي حٗؼػ الخىظه هدى جغظمت مسغظاث الاجٟا١  الخاعظُت الٟاٖلت في
ً
ضا  مٍؼ

ً
اإلاكهض اللُبي، ٦ما ًخُلب ألامغ ؤًًا

ٞالٟغنت الؿاهدت إلاشل هظه الجهىص ٢ض ال جب٣ى لخد٤ُ٣ اإلاهالخت الضاثمت، م٘ اؾخٛال٫ الٟغنت الؿُاسخي اللُبي بلى ؤٞٗا٫ وبظغاءاث ٖملُت 

 .مخاخت بلى ؤظل ٚحر مؿمى

: الىخائج املخىكؾت إلهجاص املصالحت
 
 خامعا

ض ال ق٪ ؤن مً قإن جد٤ُ٣ اإلاهالخت والخغوط مً خالت الاه٣ؿام الغاهىت ؤن ٌٗىص بالٗضًض مً الىخاثج ؤلاًجابُت ٖلى لُبُا باٖخباع ؤن ٖاث

، وهى ما ًبرع اإلاؿاعي الخشِشت والجهىص اإلا٨شٟت لخٗؼ 
ً
ً ؤًًا حن وللَى ٍؼ ٞغم هجاخها، ومً زم ججاوػ الخدضًاث التي اإلاهالخت بًجابي للُٞغ

٣ها.  حٗترى ٍَغ

 ؤن ألايغاع اإلاترجبت ًٖ ب٣اء الاه٣ؿام ألمض ؤَى٫، وؤن ٦الهما بدا
ً
حن بطا ما ؤصع٧ا جماما ٤ اإلاهالخت ًم٨ً ؤن جدؿ٘ ؤمام الُٞغ ظت بلى بن ٍَغ

ً واإلاغخلت الغاهىت مً الهغإ ؤخىط مجهما بلى اإلاهالخت والخىا٤ٞ، وؤن ؤو٫  اإلاهالخت والكغا٦ت بال٣ضع الظي ًدخاظه الُٝغ آلازغ، وؤن الَى
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الخُىاث جبضؤ بامخال٥ ؤلاعاصة الظاجُت، وجسلُو اإلاهالخت مً الخضزالث الخاعظُت وما قا٧ل طل٪ مً ؾلبُاث، والخٗامل مٗها ٦مل٠ لُبي 

 صازلي مدٌ.

 ومً ؤهم الىخاثج ؤلاًجابُت اإلاخى٢ٗت: 

ؼ م٩اهت الضولت اللُب .1  ُت واؾخٗاصة صوعها وخًىعها الٟاٖل في املخاٞل ؤلا٢لُمُت والضولُت.حٍٗؼ

حر ٞغنت مىاؾبت لخىخُض الجهىص في  .2 ت وجٞى ا٢اتها البكٍغ جى٠٢ الخالٞاث الضازلُت واؾخجزاٝ مىاعص البالص الا٢خهاصًت واإلاالُت َو

 مىاظهت الخدضًاث اإلاازلت.

ُٗت والخىُٟظًت .3 ُت اإلااؾؿاث اللُبُت الدكَغ حر ٞغم مهمت لخمشُل ظمُ٘ ال٣ىي اللُبُت الٟاٖلت في مسخل٠ ججضًض قٖغ ، وجٞى

 مىا٢٘ الضولت.

ؼ اؾخ٣اللُت ال٣غاع واإلاى٠٢ اللُبي اإلاىُل٤ مً الشىابذ  .4 ج٣لُو حجم الخضزالث الخاعظُت الؿلبُت في الكإن الضازلي اللُبي، وحٍٗؼ

ىُت الٗلُا.  واإلاهالر الَى

ؼ ٢ىة اإلاى٠٢ اللُبي و٢ُ٘ ال ق٪ ؤن جىخُض اإلاى٠٢ اللُبي وجد٤ُ٣ ا جي ٖلى بغهامج ؾُاسخي إلصاعة اإلاغخلت الغاهىت، مً قإهه حٍٗؼ لخىا٤ٞ الَى

٤ ٖلى ٦شحر مً الخضزالث والخإزحراث الؿلبُت.  الٍُغ

 ظضًضة البالصالجضًض ؤزغط اللُبي ٞةن الاجٟا١ الؿُاسخي  ،وفي ٧ل ألاخىا٫
ً
خذ ؤمامها آٞا٢ا غاٝ جمؿ بنحؿمذ ٢ض  مً ٖى٤ الؼظاظت ٞو ٨ذ ألَا

٤ الصخُذ.  البالص٢ض جً٘  مً زُىاث اللُبُت بما ؤهجؼجه ٣حن ال زالض لهما: مً ظضًض ٖلى الٍُغ  والُىم الٟغ٢اء اللُبُحن ؤمام مٟتر١ ٍَغ

ٌ ا ى ألاو غاٝ في صٖم خ٩ىمت اللعِىاٍس ىُت: ؤن جمطخي ظمُ٘ ألَا وجىخُض الجهىص هدى الىنى٫ بلى اإلاهالخت مً صون ؤي نغإ  ىخضة الَى

لُه ٞمً ا ٤ اإلاخ٤ٟ ٖلحها في ملخ٣ى الخىاع الؿُاسخي اللُبي، ٖو ت الٍُغ  في جىُٟظ زاَع
ً
طخي ٢ضما

ُ
إلاغجر مدخمل، في ْل بنغاع املجخم٘ الضولي اإلا

ت والاظخماُٖت(، وطل٪ ت مً اإلاباصعاث في ٧اٞت املجاالث )الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والٗؿ٨ٍغ ٖلى  ؤن حكهض لُبُا زال٫ اإلاغخلت اإلا٣بلت صٞٗت ٢ٍى

. الاؾتراجُجُتالخدضًاث ) مىاظهت بهضٝ هدى عبما ًٟى١ وجحرة ب٣ًاٖه الؿاب٤، 
ً
 والؿُاؾُت والا٢خهاصًت( ألا٦ثر ح٣ُٗضا

ض مً اإلاهالخاث والاهٟخاخاث اإلاالكإن ُٞما ًخٗل٤ باخخماالث ؤن جاصي اإلاهالخت اللُبُت بلى  بهظاجٟائلهم  اإلاغا٢بحن واإلاخابٗحن( بًٌٗبضي  ٍؼ

لى عؤؾها جغ٦ُا ومهغ، ٖلى الهُٗ خمخٗان بىٟىط ٦بحر ٖلى اللخان جض ؤلا٢لُمي مشل الخ٣اعب اللُبي م٘ بٌٗ ال٣ىي ؤلا٢لُمُت الٟاٖلت ٖو

ضم الاهدُاػ لُغفي الجزإ اللُبيخُض ؤن الؿاخت اللُبُت،   لؿُاؾت  ؤن مً قإن الضٖم التر٧ي واإلاهغي لى٠٢ بَال١ الىاع ٖو
ً
 مهضثا

ً
ًمشل ٖامال

ؼ ألامً والاؾخ٣غاع في املخاوع ؤلا ىُت وحٍٗؼ ٢لُمُت اإلاكخٗلت في لُبُا، ألامغ الظي ؾٝى ٌؿهم في مجمله في صٖم ظهىص جد٤ُ٣ اإلاهالخت الَى

 .130لُبُا واإلاى٣ُت بغمتها

ى الثاوي اث العِىاٍس بحن الٟغ٢اء  جُتالاؾتراجُ: ِٞكحر بلى ؤن اإلاهالخت ٢ض جىاظه زال٫ اإلاغخلت ال٣اصمت ٖضة ٖغا٢ُل مً بُجها جًاعب ألاولٍى

 ًٖ ج٣اَٗاث ال٣ىي الخاعظُت وجباًً ؾُاؾاتها م٘ اإلال٠ اللُبي، وفي هظا الؿُا١ ٌكحر بٌٗ  ،اللُبُحن
ً
 بلى اإلاغا٢بحن الؿُاؾُحن ًٞال

ً
ؤًًا

 لٗضم امخال٥ خ٩ىمت
ً
ٗىص الخا٫ بلى ه٣ُت الهٟغ، هٓغا ىُتالى  جؼاًض اخخماالث حٗثر الاجٟا١ الؿُاسخي في اإلاغاخل ال٣اصمت، َو لل٣ىة  خضة الَى

ىظع باجهُاع  ، ٍو
ً
الىاػهت والٟاٖلت ٖلى ألاعى، هاهُ٪ ًٖ ي٤ُ الخحز الؼمجي وخّضة الخضزالث الخاعظُت، وهى ما ًغجر ٖىصة الهغإ مجضصا

ت اإلاكتر٦ت ختى ٦خابت هظه الؿُىع مً ب ى، ؤهه لم جخم٨ً اللجىت الٗؿ٨ٍغ ىظىص الٗؿ٨غي جهاء الالخ٩ىمت الاهخ٣الُت. ما ًضٖم هظا الؿِىاٍع

ضم اؾخ٣غاع  ألاظىبي في لُبُا، ولم جخسظ ألامم اإلاخدضة ؤي زُىاث ملمىؾت خُا٫ طل٪، وهى ما ًغجر اخخمالُت ٖىصة الهغإ اإلاؿلر ٖو

خضور ازترا١ خ٣ُ٣ي عبما ظٗل بٌٗ ال٣ىي اللُبُت في خالت ق٪ ٦بحرة في ٞغم هجاح الاجٟا١ الؿُاسخي، و ألامغ الظي ألاويإ في لُبُا. 

 سغط البالص مً مؿلؿل ألاػماث الؿُاؾُت وألامىُت اإلاخالخ٣ت، لُى٣لها بلى خالت ظضًضة جًٗها في صعب الاؾخ٣غاع والىماء.ًُ 

 

 

 

 

 

 زاجمت
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ض مً ٣ٖض بٗض  ٖلى وكىب ألاػمت اللُبُت، واخخضام الهغإ بحن ٞغ٢اء الٗمل الؿُاسخي، ْلذ الخلى٫ الؿُاؾُت خبِؿت ألاصعاط وماصة ٖلى ؤٍػ

. َاولت ا الاجٟا١ الؿُاسخي الجضًض واخضة مً ؤؾىؤ ل٣ض ؤههى لخىاع واإلاٟاوياث، بِىما ْلذ ألاويإ اإلاُضاهُت ٖهُت ٖلى الخؿم ألي َٝغ

 في مؿاع خل ألاػم ألاػماث التي واظهتها لُبُا بٗضما خ٣٣ذ البٗشت ألاممُت
ً
 مهما

ً
 للجهىص الضبلىماؾُت اإلا٨شٟت الظي ٌٗض و ، تازترا٢ا

ً
جا جخٍى

وهي بمشابت ٞغنت مهمت لخدغع الٟغ٢اء اللُبُحن مً يِٛ الخجاطب ومساَغه ٖلى مؿخ٣بل ، في الؿىىاث ألازحرةاث الؿُاؾُت واإلاباخش

 وهجاخها.  هالختاإلا

 ًٖ خاالث الاؾخ٣ُاب البط   
ً
خاّصة جىاظه لُبُا الُىم جدضًاث ٦بحرة في مؿاع ٞ٪ الاعجباٍ م٘ ال٣ىي الخاعظُت اإلاازغة في اإلاكهض اللُبي، ًٞال

اإلاا ب٣ُذ 2011التي حِٗكها البالص مىظ ٖام  ت الؿلمُت. َو ، وجتزامً الخاظت بلى خل ؾُاسخي م٘ بغوػ الخالٞاث الٗم٣ُت خى٫ ؾبل الدؿٍى

نٍت ؤن بىاصع الخ٣ؿُم، بٟٗل الخضزل الخاعجي، جلى 
ّ
الث الخاعظُت الًاعة، ٞؿُٓل املجخم٘ اللُبي ٌٗاوي مً الاه٣ؿام والخ٨ٟ٪، وزا

ّ
ح الخضز

 في ألا٤ٞ.

زم ؤن خُصُاث الىي٘ اللُبي ب٩ل ججاطباث ؤَغاٞه الضازلُت والخاعظُت ؾٝى ٩ًىن لها جإزحر واضر في مؿاع اإلاهالخت، مشلما هى خا٫ 

اث ألاخضار، ٞإي صوع ب٢لُمي وصولي ٞاٖل في الكإن الضازلي اللُبي، ال ق٪ ؤهه ؾِؿهم في جد٤ُ٣ اإلاهالخت  الخًىع الخاعجي في مجٍغ

ُٚاب الٟاٖلُت والخإزحر الؿلبي ال بض ؤن ًى٨ٗـ ٖلى ؤمً واؾخ٣غاع لُبُا. وب٣ضع ٢غاءة لُبُت بهىعة ؾلُمت ومب٨غة، ةن وفي اإلا٣ابل، ٞ .الكاملت

اصة جغجِب البِذ اللُبي،  هاٖلى ظهىص اإلاهالخت، ؾخ٣ىص االؿُاسخي وجإزحره خغظاث الخىاعمل بلى هدُجت ُمٟاصها: بن اؾخٛال٫ الٟغم اإلاخاخت إٖل

ي الخدّضًاث اإلاازلت، ٦ُٟل بإن ٌؿهم في عؾم آٞا١ الضولت اللُبُت ومؿخ٣بلها. و 
ّ
 جسُ

 في يىء مُُٗاث الهغإ الؿُاسخي والٗؿ٨غي التي
ً
 ًٖ  ًدؿم وؤزحرا

ً
بها اإلاكهض اللُبي، والخجاطباث ؤلا٢لُمُت والضولُت الىاججت ٖجها، ًٞال

٣ت، ال ججضاع ٞ ؛لخدالٟاث واإلاهالرلبغوػ وي٘ مدكاب٪ ومخضازل  ُّ بلى اإلاهالر  غي ُه خؿاباث لٗبت الىٟىط والؿُُغة ٖلى ؤؾـ بغاٚماجُت ي

 إلاا حؿٟغ ٖىه جٟاٖالث الهغإ، ومضي 
ً
٣ا ىهاث ٖضًضة، ٞو ىُت؛ ٞةن هظا اإلال٠ مٟخىح ٖلى ؾِىاٍع اللُبُت الاؾتراجُجُت في اإلاهالخت الَى

ت مً قإجها عؤب الهضٕ الضازلي خغم ٞغ٢اء الٗمل الؿُاسخي والٗؿ٨غي واؾخٗضاصهم لخ٣ضًم جىاػال  ث خ٣ُ٣ُت وحؿهُالث مم٨ىت ويغوٍع

ت واإلاىا٣َُت،   ًٖ جإزحر اإلاهالر ال٣ًُت التي حؿدىض بلى اإلاُامذ الجّهٍى
ً
ىُت وخضه، بُٗضا  إلاى٤ُ اإلاهلخت الَى

ً
ٞةػاء هظا الىا٢٘ اللُبي اخخ٩اما

، ال بض ألي صولت حؿعى المخال
ً
 وصولُا

ً
٣ض واإلادكاب٪ ب٢لُمُا ّٗ ٥ بعاصتها واؾخ٣اللُتها وججّىب آزاع الخّضزالث الخاعظُت الؿلبُت، مً جدهحن اإلا

ُت 
ّ
اًاها.بخد٤ُ٣ ظبهتها الضازل ض مً الكغا٦ت املجخمُٗت والخىا٤ٞ والخٗاٌل بحن ٖع  مٍؼ
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ـ لل٨خب واليكغ، )بح معالً وؽشة، ظيخان في لُبُا ومً أحلهاَاع١ متري، ـــــ  اى الَغ  .(2015روث، ٍع

 .2013، 1، بحروث، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، ٍلُبُا الثىسة وجحذًاث بىاء الذولتُىؾ٠ دمحم الهىاوي، ـــــ

: املجالث
 
 زاهُا

، 36ث"، ؾُاؾاث ٖغبُت، الٗضصؤخمض ٢اؾم خؿحن، صوع ال٣ىي الخاعظُت في الٗملُت الؿُاؾُت: خالت لُبُا ما الاجٟا١ الؿُاسخي "الصخحراـــــ 

 .٧2019اهىن الشاوي/ًىاًغ 

ــــ  الم والٟىىن، الؿىت 2011ٖبضاملجُض زلُٟت ال٩ىث، ٞخخي دمحم ؤمُمه، ججغبت الٗضالت الاهخ٣الُت في لُبُا بٗض ــ ، آلالُاث والخدضًاث، مجلت ؤلٖا

 .2020ألاولى، الٗضص الشالض، ؤ٦خىبغ 

ت الؿُاؾُت، مجلت اإلااجمغاث الٗلمُت الضولُت، الٗضصـــــ دمحم ٖبضالخُٟٔ الكُش، الخ ، ماًى 7ىاٞـ اإلاهغي التر٧ي في لُبُا وجضاُٖاجه ٖلى الدؿٍى

2021. 

ــــ دمحم ٖبضالخُٟٔ الكُش  ٖلى يٟتي اإلاخىؾِ، مجلت قاون ٖغبُت، ــ
ً
 واو٩ٗاؾاجه ب٢لُمُا

ً
ا ؿ٨ٍغ  ٖو

ً
، جُىعاث الىي٘ اللُبي ؾُاؾُا

 . 2020، عبُ٘ 181الٗضص

ىُت في لُبُاجدضًاث ، ــــ دمحم ٖبضالخُٟٔ الكُشــ  .2015، ًىاًغ 431، الٗضصاملعخلبل الؾشبي، 2011بٗض ٖام  اإلاهالخت الَى

: هذواث ومإجمشاث
 
 زالثا

ُبُت ألاصمت الل، خى٫: 12/8/2020( ٣ٖضها مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ًىم ألاعبٗاء zoomخل٣ت ه٣اقُت مً بٗض ٖبر جُب٤ُ ػوم )ـــــــ 

مبر 501، اإلاؿخ٣بل الٗغبي، الٗضصالؾىامل الذاخلُت والخاسحُت وآفاق املعخلبل  .2020، هٞى

: املىاكؿ الالىتروهُت
 
 سابؾا

ـــ    .5/5/2021، اللىضهُت الجمعي ٢اؾمي، جغ٦ُا جدؿم الجض٫ بكإن وظىصها الٗؿ٨غي في لُبُا: لً هيسخب، الٗغبــ

https://bit.ly/3ejsD8D 

لل٠ُُ ؤخمُضة، صعاؾت جمهُضًت ًٖ املجخم٘ في لُبُا: الىا٢٘ والخدضًاث وآلاٞا١، الجؼء الشاوي مً صعاؾت ؤولُت إلاكغوٕ الخىاع ٖلي ٖبضاــــ 

 .2020الاظخماعي والا٢خهاصي اللُبي

https://bit.ly/3ffBs2H 

ىُت،  ل الٗبُضي، لُبُا ومكغوٕ اإلاهالخت الَى ل  20، الششق ألاوظطــــ ظبًر  .2021ؤبٍغ

https://bit.ly/3eIk080 

ت التر٦ُت ٖام ــــ  ىهاث الٗال٢اث اإلاهٍغ غة، 2021مدمىص ؾامي، بحن التهضثت والخىجغ: ؾِىاٍع  .31/12/2020، الجٍؼ

http://bit.ly/30RvTAS 

 .13/2/2021.. ٢غاءة في اإلاىا٠٢ والخدضًاث، مجلت الؿُاؾت الضولُت، في لُبُا مجى ؾلمان، مجلـ عثاسخي ظضًضــــ 

https://bit.ly/37qS1pb 

ت الؿُاؾُت في لُبُا: ؤلاق٩الُاث والخدضًاث، اإلاٗهض اإلاهغي للضعاؾاث،ـــــ   2020ٞبراًغ  18هىعة الخُٟان، الدؿٍى

https://bit.ly/3aLFL5i 

غة للضعاؾاث، ـــــ  ت الؿُاؾُت، مغ٦ؼ الجٍؼ  وال بضًل ًٖ الدؿٍى
ً
ا  .2017ماعؽ  28هضوة ألاػمت اللُبُت: ال خل ٖؿ٨ٍغ

   https://bit.ly/3gZ4yUq 

ىُت في لُبُا.. الؿُاصة وؤلاه٣اط واإلاهالخت، الكغو١،  ـــ ًىؾ٠ دمحم الهىاوي، خ٩ىمت الىخضة الَى  .2021ماعؽ،  21ــ

https://bit.ly/3xLxGGR 
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