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اقية للمدة   2020-1921تأث�� األقليات الدينية �� تأسيس واستقرار الدولة العر

 أ.م.د. حس�ن قاسم محمد فرج الياسري /جامعة البصرة/مركز دراسات البصرة وا�خليج العر�ي 

The influence of religious minorities in the establishment and stability of the Iraqi state for the 

period 1921-2020 

 �خص ستم

عام        �شأ��ا  منذ  الدولة  تأسيس واستقرار   �� العراقية  الدينية  األقليات  تأث��  البحث  عام    1921يتناول  ،   2020ح�ى 

  ، ��ا  ال�ي مرت  السياسية  والظروف   ، بالدولة  ال�ي نظمت عالق��ا  ، والتشريعات  امل�ا�ي  وتوزيعها  تحديد حجمها  ��دف 

ع��   العراق  ع��  �عاقبت  ال�ي  األنظمة  ومحاولة   ، لها  �عرضت  ال�ي  واملشا�ل   ، الدولة  مؤسسات   �� مشارك��ا  ومدى 

الن هذا  أهمية  ال   ، قضاياها  ومعا�جة  وما  استيعا��ا   ، األقليات  بحقوق  العاملي  االهتمام  تزايد  ظل   �� الدراسات  من  وع 

 �� املشاركة السياسية لتحقيق الوحدة الوطنية ، وتوصل البحث إ�� نتائج من أهمها أن العراق  
ً
يمكن أن تؤديھ مستقبال

 فمعظم الس�ان هم من املسلم�ن ، مع وجود أقليات دينية ص
ً
غ��ة العدد  ، لك��ا مؤثرة ��  �عد من الدول املتجا�سة دينيا

بناء الدولة ، واستقرارها ، وشارك �عضها �� ا�حكم ، كما �عرض �عض م��ا و�� ف��ات متفرقة إ�� أعمال عنف ، واق��اح  

 �عديل الدستور ، و�شريع قوان�ن خاصة باألقليات ، والتنمية املستدامة ملناطق تواجدها . البحث عدة مق��حات م��ا 

 الس�ان استقرار، العراق، األقليات، تاحية: املفال�لمات 

Abstract 
   The research deals with the impact of Iraqi religious minorities in the 
establishment and stability of the state from its inception in 1921 until 2021, 
with the aim of determining its size and spatial distribution, the legislation that 
organized its relationship with the state, the political conditions that it went 
through, the extent of their participation in state institutions, the problems they 
were exposed to, and the attempt of the systems that Iraq has succeeded in 
assimilating it and addressing its issues. This type of studies is not important in 
light of the increasing global concern for the rights of minorities, and what it can 
perform in the future in political participation to achieve national unity, and the 
research reached results, the most important of which is that Iraq is one of the 
religiously homogeneous countries, as most of the population are Of the 
Muslims, with the presence of religious minorities, small in number, but 
influential in building the state and its stability, and some of them participated in 
government, and some of them were exposed in separate periods to acts of 
violence. Her presence.  
Key words: minorities, Iraq, stability, population 

 :مقدمة

و�ان    الس�انية،  األغلبية  مع  وا��جمت  القدم،  منذ  العراق   �� األقليات  تار�خ  وجدت  صنع   �� كب��  تأث��  لبعضها 

واعتمد  السياسة،  عن  االبتعاد  أخرى  أقليات  فضلت  ح�ن   �� واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  وأحداثھ    العراق 
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العراقية    تأسيس بناء  1921عام  امللكية  الدولة  ال��يطانيون ألجل  ف��ا  ال�ي عمل  السياسية واالجتماعية  التوافقات  ع�� 

املتعاقبة  دولة �عددية تضم   �افة األطياف، لكنھ أسس للطائفية عندما استبعد فئات أخرى، وقد استخدمت األنظمة 

األنظمة   تلك  وتم��ت  الفرعية،  هو�ا��ا  إلغاء  هو�ة وطنية واحدة، ومحاولة   �� األقليات  انصهار  أجل  من  وسائل عديدة 

ا�جم ف��ا  �ش��ك  ال�ي  املواطنة  دولة  تأسيس  إ��  تفتقد  سياسة  القرار  بان��اج  صنع   �� األقليات  دور  �غييب  مع  يع، 

عام   �عد  للدولة  السيا��ي  الواقع  ويش��  الصراعات    2003السيا��ي،   �� وا�حة  بصورة  تبلورت  إش�الية  وجود  إ�� 

والتنفيذية   التشريعية  الدولة  مؤسسات   �� مساهم��ا  من  اضعف  ما  الدينية  األقليات  �حقوق  وان��ا�ات  الداخلية، 

الذي ا�عكس ع�� عدم استقرار الدولة من الناحية الواقعية، وفتح مجاالت للتدخل ا�خار�� بالرغم  والقضائية، األمر  

السيا��ي، ومنحها   تفعيل دورها  العمل ع��  يتطلب  ما  الصر�حة،  بأسما��ا  األقليات  الدستوري، و�سمية  االع��اف  من 

 املز�د من ا�حقوق لتحقيق استقرار الدولة. 

وهل    حقوقها،وحصلت ع��    العراقية،هل أن األقليات الدينية العراقية قد ساهمت �� تأسيس الدولة    البحث:مش�لة  

 الدولة؟وما مدى تأث��ها ع�� استقرار   وال��ميش،�عرضت لالضطهاد 

ووضعت مجموعة من التشريعات ال�ي تنظم    السياسية،تباينت مساهمة األقليات الدينية �� املشاركة    البحث:رضية  ف

  .2020ح�ى عام وتزايد تأثرها  لالضطهاد،و�عرض �عضها  طموحها،لك��ا لم تكن بمستوى   شؤو��ا،

 ، 1921��دف البحث إ�� تحديد األقليات الدينية العراقية ال�ي آثرت �� تأسيس واستقرار الدولة منذ عام    :البحثهدف  

  دينية.واستقراء ملستقبلها �� ضوء مساهمة �ل أقلية  ،2020عام  إ��وح�ى قيام النظام الديمقراطي التعددي 

من    :البحثأهمية   باملز�د  األقليات  مطالبة  تزايد  ظل   �� النظام    ا�حقوق،تأ�ى   �� مؤثرة  دينية  فكر�ة  تيارات  و�روز 

 �� املشاركة السياسية لتحقيق الوحدة  للدولة،السيا��ي 
ً
 الوطنية. والدور الذي يمكن أن تقوم بھ مستقبال

 باملدة من  اعتمد البحث ع�� املن�ج التار���،    :البحثمن�جية وحدود  
ً
-1921واملن�ج الوصفي التحلي��، و�تحدد زمانيا

2020،  ) عرض  دائر�ي  ع��  تقع  ال�ي  العراق  بجمهور�ة   
ً
وقو��ي   37.22ْ- 29.5ْوم�انيا  ،(

ً
شماال   48.45ْ- 38.45ْ(طول   

(
ً
  .شرقا

 
ً
 الدينية:مفهوم األقليات  -أوال

أو      بلغة  يت�لمون  أو  ديانة   �� �ش���ون  األ�خاص  من  (مجموعة  بأ��ا  األقلية  األ�سان  �حقوق  العاملي  اإلعالن  وصف 

 �جموع الشعب) 
ً
 ، ) 2(   ينسبون لقومية أو من رعايا دولة معينة اكتسبوا جنسية الدولة، وهؤالء �ش�لون �سبة قليلة قياسا

%) من مجموع س�ان الدولة، وقد تقل هذه    50�انت عدد أفرادها يقل عن (والغالب إن �س�ى مجموعة �شر�ة أقلية إذا  

  )3(  %) بصرف النظر عن املوقف الرس�ي م��ا 1النسبة عن (
ً
، واألقليات الدينية �� (جماعة س�انية ترتكز هو���ا أساسا

دين ��  مسالة االستقرار  ع�� معتقدات دينية تختلف عن دين األغلبية أو تختلف عن دين الدولة الرس�ي، و��ون دور ال 

 عندما �سود دين واحد جميع أفراد الدولة)
ً
 �� حال �عدد األديان أو ت�امليا

ً
، في�ون معرقال

ً
،  )4(  السيا��ي للدولة مزدوجا

واألقلية أثنية قليلة العدد من األفراد مقارنة مع العدد اإلجما�� للس�ان الذين يمثلون األغلبية، ولهذا يمكن القول بأن  

األغلبية من   قد �ش�لمجموعة أثنية  قلية �� عبارة عن أثنية، ولكن ال يمكن القول بأن �ل أثنية �� أقلية، فهناك  �ل أ

 .)1( الس�ان �� دول معينة
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والثقافية          الدينية  واملمارسات  املعتقدات   �� التنوع  إن  إ��  �ش��  ال�ي  الطائفة  مصط�ح  ب�ن  الباحثون  و�فرق 

ا�جتمع م��ا  يت�ون  ال�ي  وا�جموعات  اإلفراد،  ب�ن  الدي�ي    ،واالجتماعية  التنوع  هذا  استخدام  إ��  �ش��  ال�ي  والطائفية 

، وكذلك تختلف األقلية  )5( لتحقيق أهداف سياسية، أو اقتصادية، أو ثقافية مثل ا�حافظة ع�� مصا�ح، ومزايا مكتسبة 

عا�ش املعتقدات الدينية املتنوعة ا�ختلفة من األديان بمفهومها الشامل الواسع  الدينية عن التعددية الدينية ال�ي �� (�

م��ا) �ل  وخصائص  مم��ات  بقاء  مع  واحد  وقت   �� وغ��ها  السماو�ة  يرتبط    العرقية، أما  .  )6( لألديان  �شري  (تجمع  ف�ي 

أو ثقافية حال    ا�جسمانية، أفراده فيما بي��م من خالل روابط ف��يقية أو بيولوجية �وحدة األصل أو الساللة أو السمات 

القول    ،)7(  الثقافةأو    الدين،أو    اللغة،وحدة   للمعيار    واألثنية،  والتعددية،  الطائفة،  ناو�مكن  تخضع  ال  والعرقية 

 وهناك عدد من العوامل ال�ي تحدد تأث�� األقليات الدينية �� بناء واستقرار الدولة و��:  األقلية،العددي مثل 

إ�� حالھ من    ا�حكم، طبيعة نظام    -1 ال��ميش واإلقصاء لألقليات سيؤدي ذلك  القائم ع�� سياسة  النظام  �عامل  فاذا 

و��ن   بي��ا  صراع  إ��  تصل  قد  تحقيق    و�ذا  الدولة،التوتر  إ��  ذلك  سيؤدي  األغلبية  و��ن  بي��م  �املة  بمساواة  �عاملت 

 ا�حكم. ��ا �� وقد يصل اعتماد النظام ا�حاكم إ�� حد االعتماد الك�� عل االستقرار،

الدينية �� مناطق    -2 إذا �شتت ع��    للدولة،قد يز�د من خطرها و��ديدها    محددة، ال��كز ا�جغرا�� لألقليات  و�تضاءل 

  إذا وت��ايد املشا�ل   تواجدها،وش�لت جماعات صغ��ة ب�ن األغلبية و�نحصر تأث��ها �� مناطق  الدولة،مساحة واسعة من  

، وقد يؤدي وجود  الدولةمن دولة مجاورة تتداخل مع مجموعة دينية تمثل أغلبيھ �� تلك  تركز وجودها �� مناطق قر�بة  

 مس�حة. ش�لت فصائل  إذاثروات اقتصادية �� مناطقها إ�� ��جيعها ع�� االنفصال السيما  

ة ت�اد املشا�ل  فاذا ما �ان هناك ا��جام و�عاون وتقبل من األغلبية الدينية لألقلي  ،لألقلياتمدى استيعاب األغلبية    -3

 . تتال��ى

إل��ا غالبية س�ان الدولة، وا��        يندر أن يوجد تجا�س دي�ي تام �� أي دولة، فالغالب انھ توجد مجموعة دينية ينت�ي 

) تتجاوز  بنسبة  واحد  دين  ف��ا  فهناك دول �سود  آخر،  مذهب  أو  لديانة  أبناؤها  ينت�ي  أك��  أو  أقلية  %) من  90جوارها 

ي وف��ا  األغلبية،  س�ا��ا،  مع  والتعاون  للتكيف  �س��  لذلك  التأث��،  قليلة  األقليات  وت�ون  الس�ان،  ب�ن  ا��جام  حدث 

%) من الس�ان ، �� ح�ن هناك دول تتعدد ف��ا  70-60وهناك دول تضم أك�� من ديانة واحدة لكن �غلب ف��ا دين بنسبة (

الدولة ع��   
ً
كب��ا خطرا  التعدد  �ش�ل  وال  �سبة    ،)8(الديانات  فيھ  تتجاوز  الذي  األول  النوع  من  العراق  ويعد 

، 90املسلم�ن(
ً
 و�� �اآل�ي :  ،وتوجد عدد من األقليات الدينية%)  كما سنب�ن ذلك الحقا

وعرفت    امليالدي،و�� الديانة ال�ي جاء ��ا الن�ي عي��ى بن مر�م(ع) ال�ي انتشرت �� العراق �� القرن األول    املسيحيون:-1

واسع  
ً
(انتشارا للمدة  الساساني�ن  زمن   ��  

ً
م��م    ،)9(  م)26-12ا طوائف  عدة  من  تت�ون  أقلية    األرثوذوكس، ويش�لون 

 بالنصارى.وقد أطلق عل��م �� بداية العهد املل�ي  وال��و�ستانت، وال�اثوليك، 

إال أن جذوره تمتد إ�� عهد اإلم��اطور�ة األشور�ة الثانية    والثا�ي،اق��ن الوجود ال��ودي بالس�ي الباب�� األول    ال��ود:  -2

ق.م) حملة استو�� ف��ا ع�� مملكة ��وذا والسامرة وضمها  727-745(الثالث  فقد شن تيجالت بالصر    )،ق.م  745-621(

وقد أطلق عل��م ��    ،)10( بابلق.م ونقل أهلها إ��    586ق.م) ع�� أورشليم سنة    526-605(واستو�� نبوخذ نصر    آشور،إ��  

   اإلسرائيلي�ن.وكذلك   باملوسو��ن،التشريعات العراقية 
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الثالث قبل    األيز�دي�ن:   -3 الديانة منذ األلف  ولأليز�دي�ن كتابان مقدسان هما م�حف رش و�ع�ي    امليالد،وجدت هذه 

و�ت�لمون   ا�جلوة،وكتاب  ديان��م،الكتاب األسود الذي ألفھ الشيخ عدي بن مسافر اله�اري الذي َ�ُعده األيز�ديون مجدد 

 بال��يدي�ن. و�ان يطلق عل��م  ،)11(  الكرديةباللغة 

ألن هذه التسمية غ��    ،لهم�سمية الصابئة أي املغتسلة باآلرامية من قبل األقوام ا�جاورة    أطلقت  املندائي�ن: الصابئة  -4

 فهم �عرفون نفسهم  
ً
(مندا)    بمندائي،معروفة عندهم دينيا إ�� �لمة  العلم واملعرفة    اآلرامية، و�� منسو�ة   العلياو�ع�ي 

 ). اتباع الن�ي يحيى بن زكر�ا(ع  بأ��م، ويعرفون )12(

انھ    1844بدأت الدعوة ال��ائية بحركة البابية ال�ي ظهرت �� إيران حينما أد�� مؤسسها ع�� محمد الش��ازي    ال��ائي�ن:-5

و�روز من تالمذتھ �عد    ،1850ح�ى تم إعدامھ عام    والر�و�ية،  فالنبوة،  املهدو�ة، ثم اد��    )،الباب الذي يبشر باملهدي(ع

عام  مق ال��ائية  الديانة  أسس  الذي  النوري  املازندرا�ي  ع��  ثم    ،1867تلھ حس�ن  والرسالة  النبوة  هللا واد��  ��اء  وس�ي 

 . )*() 13(1892وتو�� �� ع�ا عام  السابقة، و��خ الشرائع واألديان  األلوهية،

   
ً
 العراق: حجم وتوزيع األقليات الدينية ��  -ثانيا

%)، 92.9�سمة) ، و�انت �سبة املسلم�ن (  2.849.282عدد س�ان العراق (  بلغ  1920عام  قبل تأسيس الدولة العراقية     

(3.1وال��ود( واملسيحي�ن   ،(2.8) األخرى  والديانات  واأليز�دية،  والصابئة  �عداد  1.5)،  و��  س�ان    1947)،  مجموع  بلغ 

) املسلم�ن،  4.564.000العراق  �سبة  و�انت  واأليز�د  �سمة)،  والصابئة،  وال��ود،  ��  واملسيحي�ن،  األخرى  والديانات  ية، 

 2020%) ع�� التوا��، ثم بدأت أعداد األقليات بالتناقص، لتصل �سبة املسلم�ن عام  0.02،  0.7،  0.1،  2.6،  3.3،  95.5(

) واملسيحي�ن،97.8إ��  والصابئة  %)،  أر�عة  0.0.3،  1.4،  0.8((**)وااليز�دي�ن،  سوى  ال��ود  من  يبقى  ولم  التوا��،  ع��   (%

عام  نتيجة    أ�خاص، منذ  ال��ود  بالقتل  1948�جرة  وال��ديدات  الدو��،  ا�حصار  ظروف  �سبب  املسيحي�ن  و�جرة   ،

، و��جيع تلك ال�جرة املتواصلة من �عض ا�جهات  2014، وت�ج��هم من قبل داعش عام  2003وأعمال العنف �عد عام  

 عن استمرار حظر ��جيل ال��ائية �� �جالت األحوال املدنية، 
ً
 )،  1)، وش�ل (1ينظر جدول (الدولية، فضال

 )1( جدول 

 2020-1920التوزيع العددي والنس�ي للديانات �� العراق للمدة 

 ا�جموع أخرى  ال��ود الصابئة  االيز�دي�ن  املسيحي�ن املسلم�ن السنة

1920 
 2849282 42302 87488 - - 78792 2637700 العدد

% 92.6 2.8 - - 3.1 1.5 100 

1947 
 4564000 593 117000 6597 32433 149377 4258000 العدد

% 93.3 3.3 0.7 0.1 2.6 0.02 100 

1957 
 6339960 1039 4906 11825 55885 206206 6060099 العدد

% 95 3.3 0.9 0.2 0.01 0.0 100 

1965 
 8261000 93689 3000 14262 69653 232446 7847950 العدد

% 95 2.8 0.8 1.2 0.0 1.1 100 

1977 
 11862620 16404 318 15937 102191 253478 11474292 العدد

% 96.7 2.1 0.9 0.1 0.0 0.1 100 

2020 
 40150174 - 4 12000 560000 320000 39268170 العدد

% 97.8 0.8 1.4 0.03 0.0 - 100 
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 ع�� ،املصدر
ً
 1957و ،1947�عداد الداخلية،وزارة   العامة،دائرة النفوس  العراقية،اململكة  -1: اعتمادا

 2020وتقديرات  ،1977و ،1965التعدادات الس�انية  لإلحصاء،ا�جهاز املركزي  التخطيط، وزارة  العراق،جمهور�ة  -2

 / https://ar.wikipedia.org/wiki العراق،الديانات ��  ا�حرة،املوسوعة  -3

 https://www.aljazeera.net/news ،1/3/2021�عرف ع�� أبرز الطوائف املسيحية �� العراق،  نيوز،ا�جز�رة   -4

الغ�� مسلمة املسيحية واأليز�دية    حسن،ملى مط��    -5 العاملي لدعم االقليات  الهو�ة �� ظل االتجاه  ،العراق وتحدي �عر�ف 
ً
العدد   إنموذجا

   393ص ،2020 واسط،جامعة  ال��بية،مجلة �لية  ،1ج ،39

 https://www.sotaliraq.com ،2021/ 3/ 12ألف صابئي متمسك بالبقاء �� العراق  12 العراق،صوت -6

وتمثل    والسليمانية،  وكر�وك،  والبصرة،   ودهوك،   وأر�يل،  ونينوى،  �غداد،  و��:  محافظات،املسيحيون �� سبع    يتوزع    

أك�� تجمع   (  لهم،�غداد  تبلغ �سب��م  نينوى من مجموع  30و(  )،%60إذ  املعروفة �سهل  املنطقة   �� العراق  �� شمال   (%

  �� ( أما    ، العراقاملسيحي�ن  نحو  فف��ما  نينوى، ودهوك،  محافظ�ي   �� يتوزعون  فهم  ��  98األيز�دي�ن  األيز�ديون  من   (%

و���كز معظمهم �� قضاء سنجار، �� ح�ن يتوزع الصابئة   ،%) من مجموعهم �� العراق 89العراق، وتضم نينوى لوحدها ( 

) بنسبة  �غداد   �� (50.2املندائية  البصرة  و��   ،(%15.5) ميسان  و��   ،(%12،(%  ) قار  ��  10وذي  املتبقية  والنسبة   ،(%

ت الذي �عيشونھ  )14(ا�حافظات األخرى 
ّ
، وال توجد إحصائيات رسمّية عن أعداد ومناطق تواجد ال��ائي�ن؛ �سبب التشت

األالف �سمة) يتوزعون ع�� مختلف ا�حافظات السيما �� �غداد والبصرة    10إال أن النسبة التقدير�ة لهم �� بحدود (

 .، أما ال��ود فقد تالشوا �� العراق، ولم يتبقى م��م سوى أفراد معدودين �� �غداد)15(نيةوالسليما

 
ً
 الدينية: لألقليات  التنظيم القانو�ي -ثالثا

تخلت بر�طانيا عن ا�حكم املباشر للعراق، وعمدت إ�� �شكيل ح�ومة مؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب، وتم تتو�ج      

أك�� من (  1921آب    23امللك فيصل ��   املؤ�دة، وقامت �عدها 96�عد استفتاء شع�ي حصل ف��ا ع��  %) من األصوات 

إذ أكدت املادة (  ال�ي تضمنت  )16( 1922بر�طانيا بتوقيع معاهد �� عام   ) م��ا ع�� ضرورة وضع  3مواد تتعلق باألقليات، 

تمي��،   هناك  ي�ون  ال  وأن  الدينية،  الشعائر  ممارسة  حر�ة  و�كفل  العراق،  س�ان  جميع  حقوق  يرا��  للدولة  دستور 

) املادة  ع10والزمت  نيابة  بر�طانيا  عقد��ا  ال�ي  االتفاقيات  جميع  ع��  باملوافقة  العراقية  ا�ح�ومة  السيما  )  العراق  ن 

) ع�� عدم اتخاذ ا�ح�ومة أية وسائل  12االتفاقيات ا�حدودية ال�ي تتعلق بمناطق استيطان األقليات، وتضمنت املادة (

ا�ح�ومة   أو جنسي��م، واستطاعت  أو مذه��م  ديان��م  املبشر�ن حسب  ب�ن  التمي��  أو  التدخل �شؤونھ  أو  التبش��  ملنع 

م��ا عدم التدخل ال���ي �� شؤون املناطق ا�حدودية    1923قليات �� معاهدة لوزان عام  ال��يطانية إدخال بنود تخص األ 

) املادة  و��  أقليات،  تقط��ا  و( 30ال�ي  العراقية،  36)  با�جنسية  التجنس  العراق   �� الساكنة  األقليات  �جميع  سمحت   (

، والشعائر لألقليات، ووضع جميع املواد  ) حر�ة استعمال اللغة38وضمان ا�حماية، وا�حر�ة �� ا�حركة، وحفظت املادة (

بتأليف �جنة دولية أكدت ف��ا رغبة أها��    1924ا�خاصة باألقليات تحت حماية عصبة األمم، وقررت عصبة األمم عام  

جميع   رغبة  تضمن  الذي  تقر�رها  ال�جنة  وأصدرت  ال��يطا�ي،  االنتداب  تحت  العراق  ضمن  بالبقاء  األيز�دي�ن  سنجار 

 . )17(والية املوصل أن ي�ونوا ضمن العراقاألقليات �� 

 :2020-1921قوان�ن االنتخابات للمدة -1

ما    �� التأسي��ي  ا�جلس  النتخابات  املؤقت  النظام  لتمثيل  1922  يو  �شر  خمسة  نائب،  بمائة  ا�جلس  أعضاء  وحدد   ،

تأسس ا�جلس التأسي��ي، وأجر�ت االنتخابات �� العام    1924�شر�ن األول عام    19، و��  )18(ال��ود، ومثلهم للمسيحي�ن

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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��ودية،  ) من القانون األسا��ي للمجلس بوجوب تمثيل األقليات ع�� املسلمة، و�� املسيحية، وال37ذاتھ، ونصت املادة (

 �� ال��ود  املسيحي�ن، وواحد عن  نائب�ن عن  بواقع  يتوزعون  مناصفة  أعضاء  ثمانية  وال��ود  للمسيحي�ن،  ي�ون  أن  ع�� 

األيز�دية   تمثيل  مق��ح  البصرة، ورفض   �� واحد  واحد، و��ودي  �غداد، ومسي��   �� واحد  و��وديان، ومسي��  املوصل، 

انتخا قانون  حدد  وقد  عددهم،  لقلة  عام  والصابئة  النواب  مجلس  ففي    1924بات  الس�ا�ي،  ا�حجم  حسب  املقاعد 

الثانية عشر لم يحصل ال��ود ع�� مقعد واحد �سبب قلة أعداهم عام   الثالثة عشر حصل  1952الدورة  الدورة  ، و�� 

السادسة  الدورة  ح�ى  مقعدين  من   
ً
بدال املوصل   �� مقاعد  ثالثة  ع��  املسيحي�ن  وحصل  واحد،  مقد  ع��    األيز�دية 

عام  )19(عشر األعيان  مجلس  �شكيل  وتم   ،1925) عددهم  يبلغ  الذين  أعضاءه  �عي�ن  و�تم  امللك    40،  قبل  من   (
ً
عضوا

 ل�ل م��ما
ً
 واحدا

ً
النواب واألعيان مجلس    ،)20(وحدد للمسيحي�ن وال��ود عضوا ومع بداية    األمة،ويش�ل �ل من مجلس 

ا�حياة   توقفت  ا�جمهوري  بداية    النيابية،العهد  النظام    1980عام  ح�ى  ش�لھ  الذي  الوط�ي  ا�جلس  انتخاب  تم  حينما 

 األقليات.ولم تمثل ف��ا  البعث،السابق بانتخابات صور�ة لم �سمح ف��ا باملشاركة سوى حزب  

، الذي منح األقليات الدينية  2005) لسنة  16صدر أول قانون لالنتخابات رقم (  2003ومع التغي�� �� نظام ا�حكم عام     

) منھ ع�� أن( تمنح امل�ونات التالية حصة (�وتا) تحتسب  15�� مجلس النواب، فقد ذكرت املادة (مقاعد  
ً
) الفقرة (ثالثا

الوطنية، و�� امل�ون   من املقاعد ا�خصصة �حافظا��م ع�� أن ال يؤثر ذلك ع�� �سب��م �� حالة مشارك��م �� القوائم 

�وك ودهوك وأر�يل، وامل�ون األيز�دي مقعد واحد �� نينوى، امل�ون  املسي�� خمسة مقاعد توزع ع�� �غداد ونينوى وكر 

خصصة من ال�وتا للمسيحي�ن ضمن دائرة انتخابية  
ُ
) ت�ون املقاعد ا�

ً
الصابئي مقعد واحد �� �غداد)، و�� الفقرة (خامسا

) خصص مقعد 11معدل عن الذي سبقھ ففي املادة(  2013) لسنة  45ثاٍن رقم (، وصدر قانون  )21(واحدة)
ً
) الفقرة ( ثانيا

ال�وتا   من  ا�خصصة  املقاعد  (ت�ون  أن  القانون  ف��ا  ذكر   (
ً
الفقرة(ثالثا و��  دهوك،  من   

ً
بدال البصرة   �� للمسيحي�ن 

انتخابية واحدة) دائرة  ضمن  واأليز�دي�ن والصابئة  (  �� ح�ن،  )22( للمسيح�ن  رقم  قانون  لسنة  9أن  املادة    2020)  ذكرت 

) نفس املقاعد ال�ي وردت �� قانون  13(
ً
) ع�� أن (ت�ون املقاعد ا�خصصة  2005) فقرة( ثالثا

ً
، �� ح�ن بينت الفقرة(ثالثا

ي�ن من  ، و�� هذا القانون األخ�� حرم املسيح)23(من ال�وتا للمسيحي�ن والصابئة املندائي�ن ضمن دائرة انتخابية واحدة)

محافظة    �� األيز�دي�ن  تواجد  من  بالرغم  نينوى  محافظة   �� حصر  لأليز�دي�ن  ا�خصص  واملقعد  البصرة،   �� مقعدهم 

 دهوك ما �ع�ي حرما��م من التصو�ت ملمثل��م. 

عام       �عد  تم �شكيلها ألول مرة  ا�حافظات فقد  مجالس  (2003أما  رقم  انتخا��ا  قانون  أول  لسنة  36، وصدر   (2008 

(ال املادة   �� جاء  أن 52ذي   (
ً
(أوال الفقرة  مجالس    )،   �� ا�خصصة  املقاعد  من  التا��  العدد  التالية  امل�ونات  (تمنح 

 ا�حافظات،

 مقعد واحد للمسيحي�ن ومقعد واحد لأليز�دي�ن،  :نينوى  -2مقعد واحد للمسيحي�ن ومقعد واحد للصابئة،  :�غداد-1 

واحد    -3  مقعد  ()24(  للمسيحي�ن)البصرة:  رقم  قـانون  وصدر  لسنة  12،  السابقة  2018)  املقاعد  نفس  وخصصت   ،

ميسان  �� املندائي�ن  للصابئة  واحد  مقعد  إضافة  مع  مجلس  )25( لألقليات   �� تمثيلهم  من  البصرة   �� الصابئة  وحرم   ،

 ا�حافظة وذي قار بالرغم من تواجدهم �� هات�ن ا�حافظت�ن.  
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اقي-3  :2020-1921ة للمدة الدسات�� العر

عام         �� عرا��  دستور  أول  أهم    1925صدر  ومن  �عديالت،  عليھ عدة  وجرت  العرا��،  األسا��ي  القانون  باسم  وعرف 

ما جاء �� الدينية  باألقليات  ا�خاصة  (  املواد  القانون، وان  6املادة  أمام  ا�حقوق   �� العراقي�ن  ب�ن  ) منھ ع�� أن (ال فرق 

القومية، والدين، واللغة)، و� املادة (اختلفوا ��  ... ، وتضمن �جميع ساك�ي    ) ورد أن13�  الدولة الرس�ي،  (اإلسالم دين 

) فقد ذكرت ع�� (...وجوب تمثيل األقليات غ��  37البالد حر�ة االعتقاد التامة، وحر�ة القيام �شعائر العبادة)، أما املادة (

) املادة  و�ينت  و 69اإلسالمية)،  مدنية،  إ��  ا�حاكم  (تقسم  أن  ع��  منھ   () املادة  وو�حت  وخصوصية)،  أن  75دينية،   (

املادة وشرحت  طائفية)،  روحانية  ومجالس  الشرعية،  محاكم  إ��  الدينية  ا�حاكم  أن78(  (تقسم  ا�جالس    )  (تنظر 

) الوصايات،  1الروحانية فقرة  الزوجية، وتصديق  والنفقة  والتفر�ق،  والطالق،  والصداق،  بالن�اح،  املتعلقة  املواد   ��  (

مصدقة من �اتب العدل، خال األمور الداخلة ضمن اختصاص ا�حاكم املدنية �� ما يخص أفراد الطائفة، عدا  مالم تكن 

الفقرة و��  م��م،  موافقة  2(  األجانب  عند  الطوائف  بأفراد  املتعلقة  ال�خصية  األحوال  مواد  من  ذلك  غ��   ��  ،(

) املادة  بينت  �� ح�ن  (�ع�ن أصول ا�حاكمات80املتقاض�ن)،  بأن  ال�ي تؤخذ    )  الطائفية والرسوم  الروحانية  ا�جالس   ��

 بقانون الوراثة وحر�ة الوصية، وغ�� ذلك، من مواد األحوال ال�خصية ال�ي ليست من  
ً
ف��ا بقانون خاص، و�ع�ن أيضا

) املادة  وذكرت  الطائفية)،  الروحانية  ا�جالس  املناطق  112اختصاص   �� مجالس  تأليف  طائفة  ل�ل  (يحق  أنھ  ع��   (

  ا
ً
وفقا وصرفھ  إيرادها،  خ��ية، وجمع  ألغراض  وال���ات،  املوقوفة،  واملستغالت  املسقفات،  بإدارة  تختص  املهمة  إلدار�ة 

 للقانون، وت�ون ا�جالس  
ً
لرغبة الواهب، أو للعرف الغالب ب�ن الطائفة، وكذلك القيام بالنظارة ع�� أموال األيتام وفقا

 . )26(املذ�ورة تحت إشراف ا�ح�ومة) 

صدر       ا�جمهور�ة  قيام  عام  وعند  املادة   1958دستور   �� ب�ن  الذي   ، أن9(  املؤقت  منھ  أمام    )  سواسية  (املواطنون 

العامة الواجبات  ا�حقوق   �� أو    ،القانون  الدين  أو  اللغة  أو  األصل  أو  ا�جنس  �سبب  ذلك   �� بي��م  التمي��  يجوز  وال 

) املادة  و��  االع10العقيدة)،  (حر�ة  ف��ا  ذكر   () املادة  و��  بقانون)،  وتنظم  مضمونة  والتعب��  (حر�ة  12تقاد  أن  ورد   (

، وال  )27(األديان مصونة و�جب اح��ام الشعائر الدينية ع�� أن ال ت�ون مخلة بالنظام العام وال متنافية مع اآلداب العامة )

العراقي�ن وحر�ة األديان، ولكنھ    ) عما سبقة ا�خاصة باملساوة ب�ن28) و(19املؤقت �� مواده (  1963يختلف �� دستور  

) املادة   �� الدينية)41اش��ط  بالشعائر   
ً
مل��ما  

ً
مسلما ا�جمهور�ة  رئيس  (ي�ون  أن  عام  )28()  دستور  أما  ال    1968،  فهو 

 ) املواد   �� سابقيھ  عن  و(21يختلف  األديان30)  وحر�ة  العراقي�ن  ب�ن  باملساوة  ا�خاصة  عام  )29()  دستور  وأشار   .1970 

� (املؤقت  املادة  أنھ5�  ع��  (ب)  الفقرة  الوحدة    )،  ضمن  �افة  لألقليات  املشروعة  ...ا�حقوق  الدستور  هذا  (....يقر 

) ال�ي  36)، ولكن وضعت املادة (25) و(19العراقية)، وتكررت اإلشارة إ�� املساوة ب�ن املواطن�ن وحر�ة األديان �� املادة (

ا أهداف  مع  يتعارض  �شاط  �ل  (يحظر  أن  ف��ا  �س��دف  ذكر  تصّرف  أو  عمل  و�ل  الدستور  هذا   �� ا�حددة  لشعب، 

العدوان   الطائفية أو اإلقليمية ب�ن صفوفها أو  أو  العنصر�ة  النعرات  إثارة  الوحدة الوطنية �جماه�� الشعب أو  تفتيت 

عراق)، الذي  ، تم الشروع بكتابة نص (مشروع دستور جمهور�ة ال1991، و�عد عام  )30(ع�� م�اس��ا ومنجزا��ا التقدمية)

 لم يتم العمل بھ لذلك فضلنا عدم ذكر املواد الدستور�ة ال�ي جاء ��ا. 

      �� ا�حكم  مجلس  �ش�ل  العراق  إ��  األجنبية  القوات  دخول  املوحد،  2003تموز    12�عد  االئتالف  سلطة  من  بقرار   ،

) �� هذا ا�جلس، ولم يمثل األقليات الدينية سوى   25وق��ى القرار بتعي�ن (
ً
و�ش�لت    عضو واحد من املسيحي�ن،  عضوا
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وأشار ��   2004، ووضعت قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعام  )31( 2004حز�ران    28ا�ح�ومة املؤقتة ��  

) ع��  4املادة  االتحادي  النظام  و�قوم  �عّددي،  ديمقراطي،  فيدرا��،  اتحادي  العراق جمهوري،   �� ا�حكم  (نظام  أن  إ��   (

و العرق أو األثنية أو القومية أو  أساس ا�حقائق ا�جغرافية والتار�خية والفصل ب�ن السلطات وليس ع�� أساس األصل أ

اإلسالم دين الدولة الرس�ي، و�ضمن �امل ا�حقوق الدينية �جميع األفراد �� أن ()، �� الفقرة(أ)  7املذهب)، و�ينت املادة (

�ة  ) فال تختلف عما ورد �� الدسات�� السابقة من املساواة وحر 13) و(12حر�ة العقيدة واملمارسات الدينية)، أما املادة (

املادة   و�ينت  املواطن�ن،  �جميع  فقرة20(العقيدة   (    �� التصو�ت  ألغراض  عرا��  أّي  ضّد  التمي��  يجوز  (ال  أن  (ب) 

، الذي ب�ن �ش�ل وا�ح  2005، وصدر  الدستور ا�جديد عام  )32(االنتخابات ع�� أساس ا�جنس أو الدين أو املذهب...)

املادة ذكرت  فقد  األقليات،  (العراق3(  حقوق  أن  واملذاهب    )  واألديان  القوميات  متعدد  املادة)بلٌد  و��  أن 14(  ،  ذكر   (  

(العراقيون متساوون أمام القانون دون تمي�ٍ� �سبب ا�جنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو املذهب  

بأحوالهم ال�خصية، حسب ديانا��م أو مذاه��م  (العراقيون أحرار �� االل��ام    ) فقد بينت أن41أو املعتقد ...) أما املادة (

) املادة  بينت  ح�ن   ��  (... اختيارا��م  أو  معتقدا��م  ممارسة  43أو   �� أحرار  مذهٍب  أو  ديٍن  �ل  (اتباع  أن   (
ً
(أوال الفقرة   (

دة وحماية  الشعائر الدينية، و�دارة األوقاف وشؤو��ا ومؤسسا��ا الدينية، و�نظم ذلك بقانون، وتكفل الدولة حر�ة العبا

املادة وشرحت  أن125(  أماك��ا)،  للقوميات    )  والتعليمية  والثقافية  والسياسية  اإلدار�ة  ا�حقوق  الدستور  هذا  (يضمن 

   .)33(وسائر امل�ونات األخرى)  واآلشور��نا�ختلفة �ال��كمان وال�لدان 

أن     �ستنتج  هنا  لألقليات    الدسات��ومن  ذكر  ف��ا  يرد  لم  وا�ح    الدينية، العراقية  �ش�ل  حقوقها  إ��  اإلشارة  ح�ى  وال 

ب�ن   املساواة  إ��  الطا�ع    1970منع دستور  فقد    املواطن�ن، بالرغم من أشار��ا  ا�جمعيات واألحزاب ذات    الدي�ي، �شكيل 

مواطنون من    بأ��م�ي �شعر ا�جموعات الس�انية الصغ��ة    األقليات،�لمة امل�ونات بدل    2005واستخدم دستور عام  

 الصر�حة. الدرجة األو��، وس�ى �عض األقليات بأسما��ا 

 :2020-1921قوان�ن العطل الرسمية للمدة  -4

يومان،  ) منھ بينت عطل ال��ود، و�� (راس السنة املوسو�ة  5، ففي املادة (1922سنة    صدر أول نظام للعطالت الرسمية  

والف�ح   املظلة  الكفارة، وعيد  املادة  4و�وم  �� ح�ن ذكت  م��ما)  ل�ل  املسيحي�ن و��7(  أيام  السنة،    ) عطل  راس  (يوم 

يومان   الكب��  يومان    17و  16والعيد  امليالد  وعيد  األول)  26و   25نيسان،  ()34(�انون  رقم  قانون  و��  لسنة  16،   (1941  

(يوم ل�ل من الكفارة، واملظلة، والف�ح)، وللمسيحي�ن    ) منھ أن لل��ود4(  املادةقلصت أيام العطل الرسمية، إذ ورد ��  

 لألعياد ال�ي ذكرت �� عام  
ً
، الذي حدد ��  1958) لسنة  21صدر قانون رقم (  ، و�� العهد ا�جمهوري)35(  1922(يوم واحدا

ب��)، ولل��ود (يوم الكفارة، و�وم�ن ل�ل من  ) العطل الرسمية للمسيحي�ن، و�� (يوم راس السنة، و يوما العيد الك2(  املادة

تلك   غ��  أما  الصغ��)  للعيد  و�وم  ودهفة،  والبنجة،  الكب��،  العيد  من  ل�ل  يوم�ن   ) وللصابئة  والف�ح)،  املظلة  عيد 

يبوا  (املوظف�ن واملستخدم�ن من غ�� املسلم�ن الذين لم يذكروا �� املادة الثانية أن يتغ  ) أن3الطوائف فقد بينت املادة (

ال�ي   االعتيادية  إجازا��م  من  لهم  تحسب  أن  ع��  الرسمية  وشبھ  الرسمية  الدوائر   �� الدوام  عن  الدينية  أعيادهم   ��

()36(�ستحقو��ا) �� قانون رقم  العطل  املادة  1972) لسنة  110، واستمرت نفس  أر�ع عطل  2(  لكن  ) أضافت لأليز�دي�ن 

  2003. و�عد عام  )37(أيلول)  30  –  23تموز، ومن    21  –  18من نيسان، ومن  (أول جمعة من �انون األول، وأول أر�عاء    و��
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�عض   مع  السابق  العطالت  قانون  واستمر  النيابية  الكتل  ب�ن  السياسية  ا�خالفات  �سبب  للعطالت  قانون  يصدر  لم 

 التعديالت.

   الدينية:األنظمة والقوان�ن ا�خاصة باألقليات -5

   :1958-1921�� العهد املل�ي -أ

) ع�� أن (يجوز إصدار أنظمة تتعلق بطائف�ي  1( الذي جاء �� املادة 1930 لسنة 24صدر مرسوم أنظمة الطوائف، رقم      

) ع��  1(  �� املادة  1931لسنة    70، و��ن قانون طائفة األرمن األرثوذكس رقم  )38(املوسو�ة، واألرمن األرثوذكس العراقيت�ن)

األرثوذكس �� العاصمة رئاسة الطائفة، ومجلس روحا�ي، وعمومي، و�� مدن املوصل والبصرة  أن (ت�ون لطائفة األرمن  

) منھ أن  1�� املادة (  1931لسنة  36، وحدد نظام الطائفة اإلسرائيلية رقم )39(وكر�وك ممثل الكنيسة، وجمعية الكنيسة)

، و�
ً
، أما ا�جلس  (ا�جلس العمومي للطائفة �� البصرة يت�ون من رئيس وثالث�ن عضوا

ً
� املوصل من رئيس وعشر�ن عضوا

املوصل)   �� أعضاء  وأر�عة  رئيس  ومن  البصرة،   �� أعضاء  وستة  رئيس  من  فيت�ون  آخر  )40(ا�جسما�ي  قانون  وصدر   ،

) أن (الطائفة اإلسرائيلية تتألف من عدة جماعات �� العراق،  1املادة (  ، جاء �� 1931لسنة    77للطائفة اإلسرائيلية رقم  

، وعند تنفيذ هذا القانون ت�ون ا�جماعات املع��ف ��ا تلك ال�ي ي�ون لها مراكز �� �غداد، والبصرة، واملوصل، و�مكن  ...  

أنھ (�� جماعات �غداد، والبصرة، واملوصل  14إضافة �شكيالت أخرى تحدد منطق��ا حسب النظام)، و�� املادة ( ) ورد 

، كما صدر نظام لطائفة األرمن األرثوذكس  )41(ية تتش�ل محكمة دينية)و�� غ��ها من ا�جماعات ال�ي تتش�ل بإرادة ملك

 .)42((انتخاب نائب رئيس من الروحاني�ن) ) ع�� أن1ب�ن �� املادة (  1932لسنة  9رقم 

الذي سمح بموجبة �� املادة    1947) لعام  32ونظمت ا�حاكم الدينية للطوائف املسيحية واملوسو�ة �� القانون رقم (     

) الطوائف و�� (ال�اثوليك، واألرمن  2ع�� أن (تنظم ا�حاكم الدينية للطوائف املسيحية واملوسو�ة) وذكرت �� املادة (  )1(

(، وتم  )43(األرثوذكس، واليعاقبة االرثوذكس، واإلسرائيلي�ن) �� قانون رقم  ال��ود  ا�جنسية عن  ، 1950) لسنة  1إسقاط 

لس الوزراء أن يقرر أسقاط ا�جنسية العراقية عن ال��ودي العرا�� الذي يرغب ) منھ ع�� أن (�ج1الذي جاء �� املادة (

املادة  �� )، وكذلك 
ً
��ائيا العراق  �غادر بصورة غ�� مشروعة  2(  باختيار منھ ترك  ا�جنسية ملن  أكدت ع�� أسقاط  ال�ي   (

العراق إ��  لعوتھ  شهر�ن  مدة  مراقبة  )44(وحددت  قانون  صدر  ذلك  اثر  وع��  ع��م  ،  سقطت  الذين  ال��ود  أموال  و�دارة 

) 1(  وهو ذيل للقانون السابق، فقد ورد �� املادة  1951لسنة    12، وقانون رقم  )45( 1951) لسنة  5ا�جنسية العراقية رقم (

وم  منھ ع�� أن (تجمد من تار�خ نفاذ هذا القانون أموال ال��ود العراقي�ن الذين غادروا العراق بجواز سفر اعتبارا من الي

وقد سمح النظام املل�ي   املدنية. وأودعت أعمالها ا�حاكم   بال��ود،لذلك ألغيت ا�حاكم ا�خاصة   .) 46()1948األول من سنة  

املسيحية   للطائفة  ا�خاصة  املدارس  شبھ    واملوسو�ة،بتشكيل  ت�ون  أن  األشراف    ح�ومية،ع��  ي�ون  وصرف    عل��ا،إذ 

خ��ت وزارة املعارف الطائفت�ن ب�ن   1922و�� عام  الطائفي،االحتفاظ بنظامها  رواتب معلم��ا من جانب نظارة املعارف مع

أو ت�ون    مسؤوليا��ا، وتو�� جميع    الدين،ترك هذه املدارس لتصبح مدارس رسمية ع�� أن يؤخذ رأ��ا �� �عي�ن مدر��ي  

 . )47(  ارساملد ووافق السر�ان األرثوذكس ثم ال�اثوليك ع�� التخ�� عن �عض  محضة،مدارس طائفية  

األيز�دي�ن     مثل  الرس�ي  التعامل   �� طائفة  صفة  عل��م  تطلق  الدولة  أجهزة  �انت  فقد  الصابئة  حصل    أما  ح�ن   ��  ،

واألحوال   الزواج،  عقود  ع��  تصادق  العراقية  ا�حاكم  بدأت  فقد  املل�ي،  العهد   �� الرس�ي  االع��اف  ع��  ال��ائيون 

صدر قانون ا�جمعيات والنقابات العراقية فتقدم    1931ال�خصية حسب ما �عقدها ا�حفل ال��ائي الروحا�ي، و�� عام  
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ال��ائي ا�حفل  فتح  بطلب  ضمن    ال��ائيون  بال��ائية  اع��اف  حصل  أعوام  بخمسة  العرا��  الدليل  صدور  و�عد   ،
ً
رسميا

وا�جوس   ال��ائية،  من  قليل  وعدد  وصابئة،  و�ز�ديون،  ومسيحيون، و�سرائيليون،  مسلمون،  العراق  (و��  اال�ي:  النص 

، )48(اقيون منذ األزمنة إ�� اليوم)وا�حر�ة الدينية مكفولة بالدستور العرا�� ومضمونھ بالعقد االجتما�� الذي اخ��عھ العر 

الكرخ عام    1936و�ذلك تأسس عام   ��ائي بمنطقة السعدون، وآخر ��   1957، وقامت ا�ح�ومة عام  1939أول محفل 

 .  )49(بت�جيل ديان��م �� النفوس العامة

 : 2003-1958�� العهد ا�جمهوري للمدة -ب

جاء فيھ (�� العراق مسلمون وهم ذوو األك��ية   1960ورد االع��اف باألقليات �� الدليل العرا�� بالعهد ا�جمهوري عام      

الغالبة، ونصارى، و��ود، و�ز�ديون، وصابئون، وأعداد قليلة من البابي�ن، ومجوس زرادشتيون، وشبكيون، وصارليون،  

ا�جمهور�ة العراقية املؤقت، ومكفول لها بالتوالف والعرف االجتما�� الذي    ونص��يون وا�حر�ة الدينية مكفولة بدستور 

و�دأت املضايقات ع�� ال��ود حينما صدرت �عليمات حول سفر ال��ود العراقي�ن  ،  )50(اح��مھ العراقيون منذ أقدم األزمنة

وز بقاء ال��ودي ...�� خارج العراق ملدة  ) منھ ع�� أن (ال يج1، الذي جاء �� املادة (1963) لسنة  13إ�� خارج العراق رقم (

السنة الواحدة)، و�� املادة الدرا��ي الذي يروم 2(  تز�د ع��  املعهد  الطالب ال��ودي ��  ) ب�ن أن(تؤ�د وزارة ال��بية قبول 

ع�� األر�عة  ) ذكرت أن (...أن ال تز�د مدة السماح بامل�وث خارج العراق  3(  الدراسة العالية فيھ خارج العراق)، و�� املادة

املادة  �� ورد  التجارة  مجال  و��  السياحة واالصطياف،  لغرض  أنھ 4(  اشهر)  بامل�وث خارج    )  السماح  مدة  تز�د  ال  (...أن 

اشهر) األر�عة  ()51(العراق عن  الطائفة املوسو�ة رقم  إدارة  (  1963) لسنة  178، وصدر قانون  املادة   �� (تدار  1جاء  أن   (

الطائفة   املذ�ورة)أموال  الطائفة  أبناء  �� ح�ن   .)52(املوسو�ة وأوقافها ومدارسها وسائر شؤو��ا من قبل �جنة تؤلف من 

) رقم  األرثوذكس  األرمن  طائفة  إدارة  قانون  لسنة  87أشار   (1963  ) املادة  منھ2��  وأوقافها    )  الطائفة  أموال  (تدير 

) من القانون ��  372بينت املادة (  1969و�� قانون العقو�ات    ،)53(ومدارسها وسائر شؤو��ا �جنة تؤلف من أبناء الطائفة)

) ألتز�د  1الفقرة  مدة  بال�جن  (�عاقب  أنھ  ألحدى  3)  معتقد  ع��  العالنية  طرق  بإحدى  من  اعتدى  من  �ل  سنوات 

بناء خرب أو اتلف أو شوه أو د�س  الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها، ومن �عمد التشويش ع�� إقامة شعائرها ...أو  

 عند طائفة دينية اذا  
ً
 مقدسا

ً
 آخر لھ حرمة دينية، ومن طبع أو �شر كتابا

ً
 أو شيئا

ً
 إلقامة شعائر طائفة دينية أو رمزا

ً
معدا

 هو موضع تقد�س أو تمجيد أو اح��ام لدى  
ً
 أو �خصا

ً
 رمزا

ً
...،  من أهان علنا  �غ�� من معناه 

ً
 تحر�فا

ً
حرف نصھ عمدا

 بقصد ال�خر�ة منھ)طائفة دينية، ومن قلد علنا  
ً
 دينيا

ً
 أو حفال

ً
، وتقرر إعفاء الكنائس املسيحية والبيع ال��ودية )54(�س�ا

ال��ائي بالقانون رقم (حرم  ، و )55(1970) عام  124من أجور املاء والكهر�اء بالقرار رقم ( الذي    1970) لسنة  105النشاط 

ترو�ج ال��ائية أو االنتساب ألي محفل أو جــهة �عمل ع��  ) منھ ع�� أن (يحظر ع�� �ل �خص تحبيذ أو  1تضمن �� املادة (

املادة( األش�ال)، و��  باي ش�ل من  إل��ا  الدعوة  أو  ال��ائية  أو �شر  أو    ) ذكر ف��ا2تلق�ن  أو طبع  أو توزيع  بيع  يجــوز  (ال 

ا�حافل ال��ائية ومراكزها املوجــودة �� العراق  (�غلق جــميع    ) فقد ورد  أن3(  حيازة الكتب والنشرات ال��ائية...)، أما املادة

) العقو�ة (...بال�جن املؤ�د أو ال�جن املؤقت ملدة خمس عشرة سنة، وت�ون  6(  و�وقف �شاطها ...)، �� ح�ن بينت املادة

 . )56(العقو�ة اإلعدام �� حالة العود)

 أعطى بموجبھ للمسيحي�  1970وأصدرت ا�ح�ومة العراقية عام     
ً
ن بجميع طوائفهم انتخاب ممث�� إلدارة شؤو��م  قانونا

 عن املسيحي�ن عام  1933الدينية و�لغاء القرارات ال�ي اتخذت بحقهم بالرحيل عام  
ً
 1972، وصدر النظام السابق عفوا
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ا�جنسية ع��م  أسقطت  الذين  اآلشور��ن  (،  )57(السيما  رقم  العراق   �� اآلشور�ة  الطائفة  إدارة  قانون  لسنة 78وصدر   (  

قبل    1971 من  شؤو��ا  وأوقافها وكنائسها ومدارسها وسائر  الطائفة اآلشور�ة  أموال  (تدار  األو��  املادة   �� الذي تضمن 

) لسنة 251، كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم ()58(�جنة أو اك�� منتخبة من أبناء �ل كنيسة من كنائس الطائفة)

الناطق�ن باللغة السر�انية من اآلشور��ن وال�لدان والسر�ان، وتدريس    ، املتضمن منح ا�حقوق الثقافية للمواطن�ن 1972

برامج خاصة   �� جامعة �غداد، واستحداث  اللغة، وتدريسها  ��ذه  الناطق�ن  ال�ي غالبية تالميذها من  �� املدارس  لغ��م  

تلفز�ون كر�وك ونينوى، و�صدار م العراقية ومحط�ي  إذاعة ا�جمهور�ة   �� السر�انية  إ�شاء جمعية  باللغة  جلة شهر�ة، 

 .)59(لألدباء والكتاب الناطق�ن باللغة السر�انية، وضمان تمثيلهم �� االتحادات وا�جمعيات األدبية

الذي    1980لسنة    32النظام السابق نظام رعاية الطوائف الدينية رقم    أصدر وقبل اندالع ا�حرب العراقية اإليرانية      

) املادة   �� تتو�� وزارة  1جاء  أن  ع��   تنظيم(األوقاف  ) منھ  تنص  ال�ي  الدينية  الطوائف  شؤون  إعداد مشروعات    و�دارة 

 � مهم��ا  و�سهيل  الدينية  الطوائف  رعاية  تخص  ال�ي  والتعليمات  والقرارات  واألنظمة  شعائرها  القوان�ن  إداء    الدينية، � 

واإلشراف ع��    الدينية،و�شييد و�عم�� و�ناء الكنائس واملعابد للطوائف    �ختلف،ورجال الدين    العبادة،ورعاية أماكن  

   )،60( ...)املواد اإلعالمية واملطبوعات 

 : 2020-2003�� العهد ا�جمهوري للمدة  -ج

عام       النظام  سقوط  (  2003عقب  رقم  القرار   �� ا�حكم  مجلس  وقرر  املفعول،  سار�ة  القوان�ن  تلك  معظم  )  86ظلت 

أم ي�ون هناك رئيس ديوان للطوائف غ�� املسلمة، وأن ي�ون نائبھ من الكنيسة الشرقية بدرجة مدير عام،    2003لسنة  

الدي �� هذا  املسلمة موظف  الطوائف غ��  ، فيما تم إصدار قانون �شكيل ديوان  )61(وان و�درجة مديرول�ل طائفة من 

الديانات املسيحية ، واأليز�دية ، والصابئة املندائية رقم ( ليحل محل وزارة األوقاف والشــؤون    2012) لسنة  58أوقاف 

طف أو تقييد حر�ات  ) أن (خ8) �� الفقرة (2بينت املادة (  2005) لعام  13، و�� قانون  م�افحة اإلرهاب رقم ()62(الدينية

األفراد أو احتجازهم أو لالب��از املا�� ألغراض ذات طا�ع سيا��ي أو طائفي أو قومي أو دي�ي أو عنصر نف�� من شانھ ��ديد  

اإلرهاب) ع��  والت�جيع  الوطنية  والوحدة  رقم  )63(األمن  الكتاب   �� ال��ائي�ن  قيود  تجميد  إلغاء  الداخلية  وز�ر  وقرر   ،

القرار بالكتاب املرقم (19/3/2007بتار�خ  )  5441( الذين لم يحصلوا    4/4/2007) ��  5708، و�عد �عميم  ال��ائي�ن  قام 

ع�� هو�ة أحوال مدنية بمراجعة دوائر األحوال املدنية ، ورفع اإلشارة ع��م و��جيلهم ��ائي �� ال�جالت �� حقل الدين، 

  ��  
ً
كتابا الوزراء  مجلس  أصدر  اشهر  أر�عة  حقل    26/7/2007و�عد   �� ��ائي  �لمة  تثبيت  فيھ  يمنعھ  الداخلية  وز�ر  إ�� 

 . )64(الدين

و�ان    الدينية،يتب�ن مما سياق أن هناك العديد من األنظمة والقرارات والقوان�ن ال�ي صدرت لتنظيم شؤون األقليات     

�ستفد ال��ود العراقي�ن من القوان�ن    ولم  العراق،�عض م��ا قد أج�� ما تبقى من ال��ود ع�� ال�جرة وتال��ي وجودهم ��  

ولم تصدر قوان�ن وا�حة �عا�ج الوضع القانو�ي لأليز�دي�ن والصابئة،   العراق،من العودة إ��  2003ال�ي صدرت �عد عام 

وعندما    العراقية، لذلك لم تكن تلك التشريعات بمستوى طموح األقليات الدينية    ال��ائي،واستمر قانون تحر�م النشاط  

 �اآل�ي:ب بحقوقها ستواجھ �عدة من إش�اليات م��ا تطال

أو  -1 بالقومية  غ��ها  �ش��ك مع  دينية  أقليات  �عضهم    بالعكس،هناك  املسيحي�ن   
ً
وهناك    �ورد،و�عضهم    عرب، فمثال

 فكيف يمكن أن ي�ون تمثيلهم ع�� أساس دي�ي أم قومي؟   األكراد،أما األيز�دي�ن فهم  وأرمن،   آثور��ن،
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الد-2 اتجاه  االقلية  يمثلها  ال  الواحدة  �عضھ    واحد، ينية  متعددة  فكر�ة  اتجاهات  وشيو��، وآخر    قومي،فهناك    دي�ي، 

   املتناقضات؟فكيف يمكن حل هذه   ا�خ،ومستقل ...  

 ا�حقوق. وصعو�ة حصر جميع  تواجدها،عدم وجود إحصائيات دقيقة تب�ن عدد �ل أقلية ومناطق -3

 املسلم�ن. يخص �شكيل ا�حكمة االتحادية ال�ي �ش��ط أن ي�ون القضاة من  اش�اليات �� ما-4

، وكذلك قوان�ن االنتخابات التوفيق ب�ن مبدأ دين أغلبيھ العراقي�ن اإلسالم،  2005حاولت مواد الدستور ا�جديد عام     

ق الدينية �جميع األفراد �� حر�ة  وحقوق األقليات العراقية الدينية، بحيث ال يتم أي �عارض بي��ما، و�ضمن �امل ا�حقو 

تو��  ال�ي  التوافقية  الصيغة  ٌيظهر  وهذا  الصر�حة،  بأسما��ا  الدينية  األقليات  وسميت  الدينية،  واملمارسة  العقيدة 

خاص   قانون  �شريع  ضرورة  إ��  ا�حاجة  تظهر  ذلك  من  و�الرغم  العراقية،  القوى  ب�ن  السياسية  التوازنات  بمراعاة 

ذ ويعزز  االتفاقيات  باألقليات،  إ��  العراق  انضمام  عن   
ً
فضال ذلك،  ع��  ��جع  دستور�ة  ومواد  قوان�ن  وجود  لك 

واملعاهدات الدولية ا�خاصة بحقوق األ�سان، ووجود تمثيل لألقليات �� مجلس النواب �ستطيعون املطالبة بوضع هكذا  

 قانون يحقق ضمان والء األقليات للدولة وتحقيق استقرارها. 

 
ً
 الدينية: لسياسية لألقليات ا�حياة ا-را�عا

 : 1958-1921�� العهد املل�ي -أ

امللك      بوصول   
ً
كب��ا  

ً
احتفاال أقاموا  إذ  ال��ود،  السيما  العراقية  الدولة  تأسيس   �� املسيحية  الدينية  األقليات  شاركت 

يوم   العراق  إ��  األول  ع��    1921تموز    18فيصل  وا�حافظة  امللك،  ود  كسب  هدفهم  و�ان  التتو�ج،  حفلة  قبل  أي 

م��م  كب��  عدد  �عي�ن  تم  فقد  ورعاي��ا،  بالشر�ات    مصا�حهم   
ً
اقتصاديا  

ً
ارتباطا م��م  التجار  وارتبط  الدولة،  وظائف   ��

،  ) 66( 1925، وتو�� ساسون حزقيل وزارة املالية ح�ى عام  ) 65(ال��يطانية ال�ي �انت تزود السوق العراقية بالسلع وا�خدمات

أحد كتبة دستور   امل1925و�ان  النيا�ي  الوفد  احد أعضاء  إبراهيم حاييم  النائب  �� عصبة  ، و�ان  العراق  بإدخال  �لف 

سنة   املتحدة  ال��ودي  1932األمم  أعضاءه  أـ��ز  من  �ان  كب��  فر�ق  بجهود  بالعراقية  الهندية  العملة  استبدال  وتم   ،

عام   انتدب  الذي  صا�ح  ع��    1924إبراهيم  العامل�ن  من  و�ان  العثمانية،  الديون  من  العراق  حصة  �شان  أرسل  بوفد 

عام الرافدين  مصرف  وضع  1941  إ�شاء   �� وساهم  حسقيل،  صا�ح  �عقوب  مع  العراقية  العملة  ل�جنة   
ً
مندو�ا وع�ن   ،

البنك املركزي العرا��، وانخرط ال��ود �� املؤسسة العسكر�ة، وتم �عي�ن رو��ن داود مديرا ل�حسابات العسكر�ة   أسس 

و�ان1936-1930للمدة   عام    ،  عرا��  مد�ي  طيار  أول  دانيال  ت1930حسقيل  وعندما  �ان  ،  �غداد  تجارة  غرفة  أسست 

 . )67(نصف عدد أفرادها من ال��ود، لذلك اخت�� عزا الياهو وز�را للتجارة

، أما املسيحي�ن فقد �ان دورهم      
ً
–  1920تمثل �� اختيار داود يوسفا�ي وز�ر بال وزارة للمدة من �شر�ن األول    ضعيفا

 ��  1921أيلول  
ً
م املسيحيون    ، كما)68( 1951تموز    15مجلس األعيان ��  ، وع�ن البطر�ك يوسف السا�ع غنيمة عضوا �سنَّ

الدينية املسيحية �� مساندة    العراقية،وزارات عراقية بدًءا بالدكتور حنا خياط �أول وز�ر لل�حة   القيادات  وأسهمت 

�� ح�ن �ان البتعاد األيز�دي�ن وال��ائي�ن عن الدخول    ،)69( املا��يمطالبة العراق بوالية املوصل أواسط عشر�نات القرن  

 أمام مشارك��م  السياسة،�� 
ً
 السياسية. وقلة أعدادهم حائال

املل�ي عام      العهد  عندما �عرضوا إلبادة مدبرة عرفت باسم مجزرة اآلشور��ن  1933عا�ى املسيحيون من االضطهاد �� 

، أما ال��ود فقد �عرضوا إ�� أعمال عنف  )70(دى إ�� إسقاط ا�جنسية ع��مح�ن طالبوا با�حكم الذا�ي �� سهل نينوى ما أ
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عام   بالفرهود  (1941عرفت  وقتل  والدور،  ا�حالت،  ��ب  نتائجھ  و�انت   ،110  ) و��بت   ،(
ً
تقر�ر    911��وديا وا��م   ،(

ً
دارا

ثت مجزرة �جن ال�وت تم  حد1953�جنة التحقيق الضباط القومي�ن، وم��م يو�س السبعاوي بتدب�� الفرهود، و�� عام  

) )  15إعدام 
ً
��وديا  

ً
املدة  )71(�جينا ففي  فلسط�ن  إ��  ال��ود  وُ�جر   ،1950-1951  ) مواليد    121.541هاجر  من   ،(

ً
��وديا

املهاجر�ن( مجموع  و�لغ  للمدة  124.180العراق،   
ً
��وديا وتجميد    )72(1949-1951)  ع��م  ا�جنسية  إسقاط  مع  بال��امن 

 � تحر�ا��م، وحرما��م من ا�حقوق. أموالهم، واملضايقة ع�

ال��يطاني�ن �حقوقهم      لتجاهل  نتيجة  �� سنجار  الداود  بقيادة داود  أعمال عنف عندما تحر�وا  إ��  األيز�دي�ن  و�عرض 

 لتنفيذ مشروع ا�جز�رة الذي ��دف إ��    1925، وجرت أول حملة عسكر�ة عل��م عام  1924القومية والدينية عام  
ً
تمهيدا

نحو سنجار، وتمكن من اعتقال    1935، وتحرك ا�جيش العرا�� عام  )73(ى األيز�دية �� سنجار، وتوط�ن العربإخالء القر 

ع��   جديدة  قوان�ن  بفرض  ا�ح�ومة  قامت  ذاتھ  العام  و��  القرى،  من  العديد  ودمرت  الناصر�ة،  إ��  ونفيھ  الداود  داود 

ا�خدمة العسكر�ة اإللزامية ، وأعلنت األح�ام العرفية ، واعدم    األيز�دي�ن م��ا رفضها �عيي��م �� الدوائر، واستثنا��م من 

) واعتقال  زعما��م،  من  �سعة  عام    300خاللها  ا�ح�ومة  وقامت  آخر�ن،  ونفي  ا�جز�رة    1936�خص)  مشروع  بتنفيذ 

 . )74(1941وتوط�ن العرب ف��ا، ما أدى إ�� تمرد آخر عام 

 : 2003-1958�� العهد ا�جمهوري للمدة  -ب

و�ان يمثلهم    وز�ر�ن،�� ف��ة ا�حكم ا�جمهوري تمتع املسيحي�ن ببعض ا�حقوق السياسية وم��ا تمثيلهم بواقع وز�ر أو     

  �� أعضاء  عام    ،)75( ال��ملانأر�عة  وز�را  طارق عز�ز  عام    ،1974وع�ن  الوزراء  لرئيس  ل�خارجية عام    ،1979ونائبا  ووز�ر 

 ��   1959تمرد الشواف عام  واضطهاد فبعد    لك��م �عرضوا إ�� اعمل عنف   .)76( 1983
ً
تم اغتيال أك�� من خمس�ن مسيحّيا

املوصل، وهرب اك�� من خمسة آالف عائلة مسيحّية من املدينة �سبب �شر دعايات بأن املسيحي�ن يطمحون إ�� إقامة  

ردية �� شمال العراق، انضم كث�� م��م إل��ا عام    دولة مستقلة �� سهل نينوى عاصم��ا تلكيف،
ُ

وأثناء اندالع ا�حركة الك

ٲلف �سمة) ع�� ترك مناطقهم، وقامت    30قر�ة مسيحّية) للتدم��، وأج�� نحو (  150، ما أدى إ��  �عرض أك�� من (1961

) رقم  قانون  إصدار  وتم  الشمال،   �� املسيحّية  الكنائس  جميع  �غلق  لسنة  87ا�ح�ومة  بموجبھ    1963)  ألغيت  الذي 

ارتكبت مجزرة �� قر�ة صور�ا �� قضاء   19/6/1969، و��  )77(ا�حاكم الكنسية ال�ي تمّتع ��ا املسيحّيون �� العهد املل�ي

ف��ا( وجرح  قتل  ال�ي  �عداد  )78(  مسي��)  60زاحو   �� الكردية  أو  العر�ية  القوميت�ن  ب�ن  االختيار  ع��  اآلشور��ن  واج��   ،

ا�ح�ومة  )79ٍ(1997و   1987و  1977 وعملت  الدينية  ،  األقليات  بقية  إرضاء  العشر�ن  القرن  من  السبعينيات  بداية   ��

السيما املسيحي�ن من أجل كس��م فقامت بتسمية املوصل باسمها اآلشوري القديم محافظة نينوى، ثم وجهت ا�ح�ومة  

  �� العراق  لز�ارة  شمعون  املار  املنفي  اآلشوري  للزعيم  رسمية  و�� 24/4/1970دعوة   ،
ً
كب��ا  

ً
استقباال واستقبل   ،

30/4/1970  ) السابقة ضدُه، وتم  414صدر مرسوم جمهوري برقم  ، و�لغاء �افة اإلجراءات  البطر�رك  بإعادة  )  ق��ى 

) العراق، وصدر قرار رقم   أع�� للقومية اآلشورّ�ة �� 
ً
تم بموجبھ عفو عام عن    28/12/1972) بتار�خ  972�عيينھ رئيسا

ا�جر  سنة  �افة  اآلشورّ�ة  با�حركة  املرتبط�ن  اآلشور��ن  قبل  من  املرتكبة  للذين  1933ائم  العراقية  ا�جنسية  و�عادة   ،

 .)80(اش���وا �� تلك ا�حركة

أما ال��ود ففي بداية العهد ا�جمهوري اهتم املسؤولون �ش�اواهم، ورفع ا�حظر عن قبول أبنا��م �� ال�ليات واملعاهد،       

السفر  �� ف��ة حكم    وأز�لت موا�ع  الشعبية، و�دأت املضايقات عل��م  املهرجانات   �� لهم فرصة املساهمة  ع��م وفتحت 
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عندما أممت حص��م �� املؤسسات األهلية، وصدر قانون يلزمهم بمراجعة دوائر    1968-  1963عبد السالم عارف عام  

واال  العودة،  ا�خارج   �� املسافرون  وع��  جديدة،  هو�ة  ع��  ل�حصول  صفراء    ا�جنسية  هو�ة  ومنحوا  أموالهم،  صودرت 

عام   و�عد  م��ا،  حرموا  (  1967و�عضهم  مبلغ  لل��ودي  وحدد  املصرفية،  باملعامالت  لهم  �سمح  ل�حبة،   100لم  دينار) 

وقطعت خطوط الهاتف عن �ل عائلة ��ودية، ومنع ال��ود من االنضمام إ�� النوادي، ومنع تنقلهم داخل العراق ، وعمل  

صدر قانون   1975�شر�ن الثا�ي عام  26اعدم الكث�� م��م ، و��  1968تموز  17�ل ��ودي، و�عد انقالب �حيفة أعمال ل

 .)81(�سمح بموجبھ �عودة ال��ود إال أنھ لم �عد أحد م��م

الكردية، فقد قامت ا�ح�ومة بمعاونة       القومية  التحرر�ة  ا�حركة   �� األيز�دي�ن من االضطهاد �سبب مشارك��م  وعا�ى 

، 1966قر�ة) أيز�دية �عد ����ا، و�� حز�ران عام    20فتم حرق (  1963�جيش السوري بحملة عسكر�ة ع�� مناطقهم عام  ا

 آخر عل��م، وكذلك عام  
ً
    1973آب عام    19، وتم قصف سنجار وقراها يوم  1972شنت القوات العراقية �جوما

ً
تنفيذا

قرار   املنحل  الثورة  قيادة  مجلس  واصدر  العرب،  (لتوط�ن  ��  358رقم  عام    16)  األرا��ي    1978آذار  جميع  بمصادرة 

قامت ا�جيش بإخالء قراهم بمسافة    1987من نيسان    25العائدة لأليز�دي�ن �عد أن ُرحلوا م��ا عنوة �� الشيخان، و��  

)30  ) و�طول   ،
ً
عرضا املدة    40كم)  وخالل  (  1980-1947كم)،  مصادرة  حول   22355تم  الزراعية  األرض  من   (

ً
  دونما

) اك�� من  للمدة    60سنجار، وسنو�ي، والشيخان، وتلكيف، وسميل، وزاخو، وتم إخالء  ، وأصدرت  1987-1974قر�ة) 

قرار بإخالء الدور املصادرة ف��ا لتوط�ن القبائل العر�ية، وقامت ا�ح�ومة للمدة    1999ال�جنة األمنية �� الشيخان عام  

1996-2002  ) وسنجار    69ب��حيل  املوصل  من  (  والشيخانعائلة)  رقم  الرئاسة  ديوان  من  قرار  وصدر   ،1044  ��  (11 

الثا�ي   بأسماء    2001�شر�ن  ا�جنسية  الدوائر  قبل  من  �افة  للعراقي�ن  ا�حديثة  الوالدات  ��جيل  فيھ  منع  (أ)  الفقرة 

م و�عرضت  العرا��،  ��ا  يدين  ال�ي  الديانة  عن  النظر  بصرف  إسالمية  أو  عر�ية  بأسماء  ��جل  و�نما  ناطقهم  أجنبيھ، 

للمدة   األنفال  حمالت   �� (1988-1983للتدم��  بحوا��  ال�حايا  عدد  قدر  إذ  الشيخان    2000،  من  أيز�دية)  �حية 

، وقد عانوا من سياسة التعر�ب �� النظام السابق ، )82(لوحدها، وقد تم إبادة من رحل م��م إ�� ال�جن الكب�� �� دهوك

د إلدارة شؤ��م عرف بمكتب إدارة شؤون األمو��ن �� العراق ، و�انت مهمتھ  وأطلق عل��م األمو�ون، وأ�شاء مكتب �� �غدا

 إظهار عرو���م. 

إ�� املضايقات، فقد أصدرت ح�ومة عبد السالم عارف عام       ال��ائيون  الوطنية حرمت    1965و�عرض  قانون السالمة 

) باملادة  بحقهم  4فيھ  صدر  وقد   ، تنفيذه   �� تتشدد  لم  لك��ا  ال��ائية  ا�حافل  أغالق  بموجبھ  وقررت  ال��ائي،  النشاط   (

ذكره، �عميم قرار من وزارة الداخلية إ�� مدير�ة األحوال املدنية رقم    الذي سبق  1970قانون تحر�م النشاط ال��ائي عام  

تضمن جرد    1975تموز عام    24الذي ع�� ضوءه صدر كتاب مدير�ة األحوال املدنية العامة ��    1975تموز    15) ��  8747(

سب ديانة أحد األبو�ن،  �جالت ال��ائي�ن وحذفت مفردة ال��ائية أينما وجدت، و�دون محلها احد الديانات السماو�ة ح 

و�� حال اختالفهما يؤخذ بأشرف الديانت�ن أي اإلسالم، و�� حال عدم وجود سيانة لألبو�ن يحذف ال�جل و�جمد، وع��  

 
ً
باتا  

ً
منعا ال��ائية  ��جيل  عن  الدوائر  تمتنع  ا�حفل)83(أن  رئيس  ع��  القبض  وتم  عباس    ،  الدكتور  الكرخ   �� ال��ائي 

 لقسم ا�جيولوجيا �� �لية العلوم بجامعة �غداد، و�1995البغدادي عام 
ً
 . )84(قي �� ال�جن ح�ى تو�� �عد أن �ان رئيسا
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 : 2020-2003�� العهد ا�جمهوري للمدة -ج

ا�حكم عام      �� نظام  التغي��      ،2003�عد 
ً
السيا��ي لألقليات حضورا �� املؤسسات    أك��، شهد الوضع  تمثيلها  تم  فقد 

االع��اف    ا�حكم،ومؤسسات    الدستور�ة، بقي    ��ا، وتم  تمثيلها  ، ولكن 
ً
من    ضعيفا واحد  وز�ر  سوى  هناك  يكن  فلم 

ا�ح�ومة    املسيحي�ن،   �� سيادية  مناصب  ع��  األخرى  األقليات  تحصل  خالل    االتحادية،ولم  من  تأث��ها  ا�سع  لكن 

 دولية. وتزايد مطال��ا بتدخل قوى ومنظمات  ياسية، الس�شكيلها لألحزاب وا�جمعيات  

سياسية        أحزاب  (  �ش�لت  عددها  بلغ  وحزب  15مسيحية  عام    كيان  قبل  �ان   
ً
�عضا ا�حركة 2003سيا��ي)  مثل   ،  

، وجميع تلك األحزاب تدعو إ�� وقف  1991الديمقراطية اآلشور�ة ال�ي شاركت �� مؤتمرات املعارضة العراقية �عد عام  

ة، لكن ال تتمتع بنفوذ سيا��ي كب��، ف�ل حزب ُ�عد نفسھ قومية قائمة بذا��ا، وهم منقسمون فيما بي��م �� الرؤ�ا،  ال�جر 

، ولد��م أجندات �عيدة املدى تدعو إ�� بناء دولة  
ً
فا�حركة الديمقراطية اآلشورّ�ة ترى جميع املسيحي�ن آشور��ن قوميا

 هم أقرب  إ�� ا�ح�ومة امل  آشور�ة،
ً
بينما االتحاد الديمقراطي ال�لدا�ي فهم    ركز�ة، و�دعون إ�� إدارة حكم ذا�ي،وسياسيا

إ�� باالنضمام  نينوى  سهل   �� املسيحي�ن  جميع  محافظة    يّدعّون  ع��  داعش  تنظيم  �جوم  إثر  وع��  ردستان، 
ُ

ك إقليم 

عام   امل  2014نينوى  للدفاع عن  بتشكيل وحدات عسكر�ة  املسيحية  والتنظيمات  األحزاب  املسيحية، فقد  قامت  ناطق 

بابلّيون   وكتائب  ال��ر�ن،  بيت  اتحاد  وحزب  الديمقراطي،   ال��ر�ن  بيت  وحزب  اآلشورّ�ة،  الديمقراطية  ا�حركة  ش�لت 

مس�حة فصائل  ال�لدا�ي  سالم  ر�ان  برئاسة  الشع�ي  ل�حشد  ففي  )85( التا�عة  بت�ج��    2014  حز�ران   10،  التنظيم  قام 

 بفرض ا�جز�ة أو القتل، و��  
ً
 وميثاقا

ً
عائلة) من مركز ا�حافظة    400تموز نزحت نحو (  20املسيحي�ن، �عد ما اصدر بيانا

 من املسيحي�ن، ووصل عدد امل�جر�ن إ�� (
ً
مسي��)، وتم تفريغ قضاء ا�حمدانیة بال�امل بت�ج��    500.000وأفرغت تماما

، و���م املسيحيون �عض الفصائل املس�حة باالستحواذ ع��  )86(الف مسي��)  20قضاء تلكیف (  ألف مسي��)، ثم   50(

 ممتل�ا��م �� �غداد، وسهل نينوى، وقدم عدد من نوا��م ش�اوى بالتجاوزات ا�حاصلة ع�� مناطقهم. 

عام        عنف  أعمال  إ��  �عرضوا  فقد  األيز�دي�ن  (  2007أما  م��م  قتل  بت  800عندما  بمجمع  أيز�دي)  إرها�ي  فج�� 

 3000ما أدى إ�� قتل (    2014القحطانية، و�عرضت املدن األيز�دية و�األخص سنجار ل�جوم من قبل تنظيم داعش عام  

امرأه)    1000امرأه) لالغتصاب، و�يع (  1500أيز�دي)، و�عرض (  400.000أيز�دي)، وت�ج�� (  5000أيز�دي)، واختطاف (

ا  قام  لذلك  ونتيجة  للسبايا،  ��  �سوق  واعلنوا  امللك،  طاووس  كتائب  بتأسيس  سنجار   �� عن    2014  اب   28أليز�دي�ن 

 لها  700انضمام (
ً
، و�نقسم األيز�دية إ�� عدة تيارات  )87(مقاتل) لهذه الكتائب املس�حة ال�ي تتخذ من جبل سنجار معقال

را�عة، وهناك تيار توافقي ينادي بكردية   م��ا التيار القومي الكردي، والعر�ي، وتيار قومي أيز�دية واالع��اف ��م كقومية

مستقلة أيز�دية  هو�ة  عام  )88(األيز�دي�ن مع وجود  إ�� تدم��  البصرة   �� معبدهم  �عرض  الصابئة فقد  أما  كما  2006،   ،

 504عائلة) �� الفلوجة، وتم إجبارهم ع�� اعتناق اإلسالم وختا��م، وقد قتل م��م �� عموم العراق (  35تمت مداهمة (

، �� ح�ن ان ال��ائي�ن �ادوا أن يحصلوا ع�� االع��اف كما اشرنا،  )89(عائلة)  4663صابئي)، و�جرة(  118صابئي)، وخطف (

سنة   املنتظري  هللا  آلية  فتوى  أبرزها  التسامح  من   
ً
نوعا تتضمن  ال�ي  الفتاوى  �عض  الدين  علماء  تق��ي   2009وأصدر 

بالذكرى املئو�ة ملولد مؤسس الطائفة ��اء هللا ��    2017/ 30/11  غداد يوماملواطنة، وقد احتفلوا �� �  بمراعاة حقوقهم ��

، و�ما أن الدعوة ال��ائية �� األساس تدعو اتباعها إ�� عدم  )90(مناسبة علنية حضر��ا �خصيات، ومنظمات محلية ودولية

بالس التدخل  ويعد  السياسية،  األحزاب  إ��  االنتساب  وعدم  السياسية  املسائل   �� �القتل  التدخل  الكبائر  بمثابة  اسة 
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والزنا، وأن مخالفة أي ح�ومة من ا�ح�ومات محرمة كشرب ا�خمر وا�خدرات، لذلك لم تكن لهم فاعلية �� السياسة  

 حالهم حال الصابئة.

ا�حاصص     لنظام   
ً
األمنية، ووفقا ال��ديدات  استمر   عن 

ً
ال��ميش، فضال �عا�ي من  العراقية  الدينية  ة  والزالت األقليات 

واألكراد)، والسنة،  الشيعة،   ) األقوى  امل�ونات  ب�ن  األضعف  ا�حلقة  تمثل  األقليات  ي�ون   فهذه  ما   
ً
غالبا لتلك  فتمثيلها 

 ألحزاب سياسية تا�عة لألقليات تطمع �� عدد املقاعد البسيط الذي منح لها كضمان لتمثيلها السيا��ي الذي �عرف  
ً
تا�عا

م�� أسباب  لعدة  ذلك  ويعزى   ، والهو�ة  بال�وتا  املواطنة،  مبدأ  باعتماد  الدولة  ع��  �سيطر  ال�ي  األغلبية  نجاح  عدم  ا 

املش��كة، كما أن �عض األطراف السياسية فتحت ا�جال بالتدخل ا�خار�� بالشؤون الداخلية، لذلك استمر سع��ا إ��  

و  ا�حاصصة،  ونظام  التوافقية،  الديمقراطية  ضمن  بحقوقها  الدياملطالبة  شؤو��ا  خاصة  �دارة  إدارة  بتأسيس  نية 

 بأوقافها، كما عملت ع�� حق التعليم بلغا��ا وممارسة شعائرها، وحماية ترا��ا الثقا��.

 
ً
اقية �عد ( -خامسا  تأسيسها: عام) من  100مستقبل األقليات الدينية �� الدولة العر

�غلب صفة التجا�س الدي�ي �� العراق، فمعظم الس�ان هم من املسلمون، ومن البدي�ي أن ت�ون الدولة مستقرة، لكن      

ا�حقوق   من  بمز�د  تطالب  اتجاهات  و�روز  األقليات،  حماية  بحجة  العراق  شؤون   �� والدولية  اإلقليمية  التدخالت 

  ذلك يجب ز�ادة فاعلية األقليات الدينية �� املشاركة السياسية، وا�حر�ات جعلت الدولة �� حالة من عدم االستقرار، ول

السيا��ي، وال ح�ى مؤ�دة،   للنظام  املواطنة، ف�ي ال تطرح شعارات سياسية مضادة  متبلورة وقائمة ع�� أسس  فهو���ا 

با للمخاطرة  مستعدة  ت�ون  أن  غ��  من  الراهن  الوضع  من  لإلفادة  �س��  الصغ��  الس�ا�ي  حجمها  بحكم  لتعا�ش  ف�ي 

ول�ي يتحقق استقرار الدولة يتوجب وضع اس��اتيجية وطنية  ،  السل�ي املم�� الذي حققتھ �� عالقا��ا باألغلبية املسلمة

، املتبادلة  الثقة  ووجود  والشعب،  السيا��ي  النظام  ب�ن  للمصا�حة  تحقيقھ    شاملة  الشاملة  و�ن  التنمية  يتطلب 

مل أو اتفاق مطلق ب�ن األديان �� العراق بقدر ما �ع�ي وجود نوع من االتفاق  املستدامة، وهذا ال �ع�ي بالضرورة وجود ت�ا

وتحقيق    ، ع�� ثقافة وطنية مش��كة، مع ضمان حق األقليات باالحتفاظ بخصوصي��ا الدينية ضمن اطار الدولة الواحدة

 وضمان األمن واالستقرار وا�حماية.، مطال��ا

انھ بدون هذا النظام ال يمكن ألي فرد    إن مشاركة األقليات الدينية �� السلطة التشريعية يتم من خالل نظام ال�وتا أي    

اإلدار�ة   املناصب   عن 
ً
املؤسسات فضال تلك  إ��  الوصول  أقلية دينية من  أي  إ�� صعو�ة  من      ما يؤدي 

ً
تمكي��م سياسيا

إدراج    فتمثيلهم وتم   ومجزأ، 
ً
ممثل��م ضمنمحدود جدا ،    �عض  الكتل  تلك  تأث��  ما جعلهم تحت  األغلبية،  كتل  قوائم 

 عن أن تقسيم مرش�� األقليات ع�� محافظات محددة يتناقض مع �ون العراق دائرة انتخابية واحدة ل�ل أقلية  
ً
فضال

�م لم ي�ونوا مر�ح�ن  الذي أدى إ�� عدم وصول مر�ح�ن من األقليات الدينية حصلوا ع�� أصوات كث��ة ال�  دينية األمر

عن محافظات خصصت ف��ا مقاعد لألقليات، بينما فاز مر�حون حصلوا ع�� أصوات أقل، أما تمثيل األقليات الدينية  

التنفيذية فلم يحصل سوى املسيحي�ن ع�� منصب وز�ر، ووزارة واحدة ولم يتو�� أي �خص من األقليات   �� السلطة 

نائبھ، وهناك ندرة �� الدرجات ا�خاصة ، و�ساهم جملة من املعوقات �� ��ميش    الدينية منصب وكيل وز�ر أو محافظ أو

 وم��ا: 
ً
 ومستقبال

ً
 األقليات الدينية �� بناء الدولة العراقية حاضرا

اإلرادة ا�حقيقية �حل مش�لة  -1 م��ا غياب  للدولة  السيا��ي  النظام  �� فلسفة  تتمثل  وغياب مفهوم    األقليات،معوقات 

 الدولة. رة الشراكة �� إدا 
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و�عدد األحزاب    ممثل��م، معوقات سياسية تتمثل �� غياب القيادات السياسية املوحدة لألقليات والقادرة ع�� توحيد  -2

 الواحد. واالنقسامات الداخلية داخل ا�حزب   الواحدة،والتوجهات داخل األقلية 

أي  -3 رفض  ع��  الدستور  فنص  وقانونية،  دستور�ة  و�ش�اليات  أبطال  معوقات  إ��  يؤدي  اإلسالم  مع  يتعارض  قانون 

ال�خصية ا�حالية    القانونية، كما أن قوان�ن األحوال العديد من القوان�ن ال�ي �س�� إ�� شمول األقليات الدينية با�حماية

القاصر  ال�خص  القانون  هذا  يلزم  إذ  اإلسالمية،  للشريعة  األولو�ة  �عطي  األو�� منھ  فاملادة  املسلم�ن،  من    تنطبق ع�� 

، وهذا األمر يؤدي إ�� منع األوالد  أبناء األقليات الدينية أن يتم
ً
 نتيجة تحول والدتھ إ�� اإلسالم قسرا

ً
من    ��جيلھ مسلما

 . )91(اإلسالمية تحظر ع�� األفراد ترك اإلسالم اختيار دي��م عندما يصبحوا بالغ�ن، كما أن القوان�ن

األقلية  جغرافية:معوقات  -4 مناطق  غالبية  عل��ا    تقع  املتنازع  املناطق  ضمن  العراق  شمال   �� واأليز�دية  املسيحية 

وتقف حالة العزلة   وكردستان،وتدخل ضمن دائرة الصراع ب�ن ا�ح�ومة االتحادية    الدستور،) من  140وشمولها باملادة (

مناطق    �� األخرى  الدينية  لألقليات  اتصالها مع  محدودة،ا�جغرافية  تجعل  �شت��ا  أو  تباعدها  ال    أو    يتم بصورة �عضها 

 وغ��  مباشرة،
ً
.لذلك فان مستقبلها بالتأث�� سيبقى محدودا

ً
 فاعال

استمرار �جرة األقليات الدينية    بالتعددية،هيمنة الثقافات الفرعية ال�ي ال تؤمن    أبرزها  وثقافية:معوقات اجتماعية  -5

 مطال��م. وعدم وجود قنوات إعالمية �ستطيعون من خاللها التعب��  العراق، خارج 

 سينار�وهات: ومن خالل استقراء مستقبل األقليات الدينية �� بناء الدولة نتوقع ثالث    

وأغلبية    األول:السينار�و   الدينية  األقليات  ب�ن  التام  تمثيلها    الس�ان، اال��جام  �سبة  رفع   �� ذلك    السيا��ي، و�تحقق 

�� صنع  ومشا التدخالت    القرار،رك��ا  ا�ح�ومة    ا�خارجية، وال يمكن أن يحدث ذلك �سبب  األقليات من  وتباين مواقف 

 املركز�ة. 

دول    الثا�ي:السينار�و   وت�و�ن  ذلك    صغ��ة،االنفصال  إ��  األقليات  �عض  �س��  إ��   االتجاه،فقد  �عضها  �عمل  وقد 

وال يمكن أن    املتداخلة، ونزاع مستمر حول املناطق    الدينية، لصراعات  �شكيل إدارات محلية قد تدخل العراق �� دوامة ا

  العرا��.يحصل ذلك السينار�و لوجود روابط حضار�ة وتار�خية وثقافية ب�ن ا�جتمع  

  الدستور، االستقرار النس�ي مع استمرار األقليات الدينية �� املطالبة بحقوقها القانونية ال�ي يضم��ا    الثالث:السينار�و  

�� ظل توجھ القيادات السياسية �� �عديل �عض    املتوقع،وهذا هو    ا�حكم،مع رفع �سبة تمثيل األقليات �� مؤسسات  

 فقرات الدستور. وتزايد األصوات املطالبة بتعديل �عض  أخرى،والتشريعات و�قرار  القوان�ن، 

 االستنتاجات: 

وأيز�دية وصابئة    مسيحية، ة الس�ان هم من املسلم�ن إ�� جانب اقليھ  يتم�� ا�جتمع العرا�� بالتجا�س الدي�ي فأغلبي  -1

 العراق. فيما تال��ى الوجود ال��ودي ��  و��ائية،  مندائية، 

ا�جماعات  -2 اليوم ع�� توافقات نظام  العراقية منذ �شوؤها وح�ى  الدولة  األقليات    الفاعلة،اعتمد قيام  و��ميش دور 

 الدينية والقومية الصغ��ة �� بناء الدولة.

حقوقها  وضعت مجموعة من القوان�ن والتشريعات لتنظيم شؤون األقليات الدينية �عضها �ان �س��دف حرما��ا من  -3

   والسياسية. الدينية

 وجودها. وتضييق ع��  وقتل، وت�ج��، �عرضت األقليات الدينية منذ �شوء الدولة العراقية إ�� أعمال عنف -4
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     ا�جديد.�� بناء العراق  السياسية للمساهمةمازالت األقليات الدينية تطالب بمنحها املز�د من ا�حقوق -5

 املق��حات:  

   الدينية.و�شريع قانون خاص باألقليات  األخرى،�عديل الدستور العرا�� و�عض القوان�ن  -1

   تمثلها. تمثيل األقليات عند صياغة القوان�ن ا�خاصة ��ا من قبل املرجعيات ال�ي -2

 والتنفيذية.ز�ادة تمثيل األقليات الدينية �� �افة املؤسسات التشريعية   -3

 لألقليات الدينية لتحديد حجمها  أجراء �عداد س�ا�ي شامل  -4
ً
 الس�ا�ي. يتضمن حقال

 األديان. وتضمي��ا حضارة وتراث   الدينية،إجراء �عديالت ع�� املنا�ج الدراسية �� مادة التار�خ وال��بية   -5

 الفرعية. واالع��اف ��و�ا��ا   الدينية،التنمية املستدامة �� مناطق األقليات -6

 الهوامش: 

احمد  1( محمد  احمد  حال  الدولية    الدوري،)  ا�حماية  تطور  ��مظاهر  الدو��    إطار  لألقليات  ال��بية    املعاصر،القانون  �لية  أبحاث  مجلة 

 .1373-1372ص ،2019 املستنصر�ة،ا�جامعة  األساسية،�لية ال��بية  ،3العدد  ،15ا�جلد  األساسية،

بلقاسم  2( التعددية األ  مر���،)  النموذج  آليات إدارة   �� بناء الدولة دراسة   �� �لية ا�حقوق والعلوم   ماجست��، رسالة    املال��ي،ثنية ودورها 

 . 37ص 2015 ا�جزائر، �سكرة،جامعة محمد خيضر  السياسية،

جامعة الشرق األوسط للدراسات  -�لية اآلداب    نموذًجا،األقليات وأثرها �� استقرار الدولة القومية أكراد العراق    العساف،  عبد هللا) فايز  3(

 .22ص ،2010 األردن، عمان، ماجست��،رسالة  العليا،

  خيضر، جامعة محمد    ية،السياس�لية ا�حقوق والعلوم    دكتوراه،أطروحة    العر�ية،ا�حماية القانونية لألقليات �� الدول    خذير،) ز�نب  4(

 . 45ص ،2017 ا�جزائر، �سكرة،

،التنوع االجتما�� وأثره �� ش�ل الدولة االتحادي العراق    عطية،) عمار تر�ي  5(
ً
، �لية 12العدد    القانونية،مجلة القانون للبحوث    إنموذجا

 . 203ص  ،2016 قار،جامعة ذي  القانون،

 .4ص ،2017 مال��يا، سيتاخان، اإلسالم،التعددية �� م��ان  صقر،هشام  )6(

محمد    )7( العالم    وهبان،احمد   �� السيا��ي  واالستقرار  العرقية  للعلوم    العر�ي،الصراعات  السعودية  امللك    السياسية،ا�جمعية  جامعة 

 . 4ص ،2014 سعود،

 . 158-157ص ،1998 لقاهرة،ا العر�ي،دار الفكر   السياسية،أسس ا�جغرافية  هارون،ع�� احمد  )8(

عبود  9( غازي  ثائر  ��    العا�ي،)  املسيحية  دخول  ا�جامعة    العراق،تار�خ  ا�جامعة  1العدد    27ا�جلد    العراقية،مجلة    ، 2011  العراقية، ، 

 . 250ص

 .45ص ،2017 دمشق، والنشر،صفحات للدراسات  اإلسالمي،ال��ود �� املشرق  جلو،) خض�� الياس 10(

مدى    ال��يدية،الطائفة    البح��ي،محمد    )11( ع��  األديان  من  عام    سنة،األالف    4�وكتيل  ح�ى  حراما  �ان   ،1980والتعليم 

https://kelma.wordpress.com/2007/06/28 

 . 8، ص2003 �غداد،جامعة  اآلداب، ماجست��، �ليةرسالة   الس�ان،صابئة العراق دراسة �� جغرافية  النا��ئ،) سمر عبد وحواح 12(

 . 37ص ،1994 دمشق، الداودي،مطبعة  ا�جديد،ال��ائية والنظام العاملي  الدين،) احمد وليد سراج 13(

تأث�� ا�حركت�ن البابية وال��ائية �� ا�جتمع    ا�حمدا�ي،طارق نافع    املصدر:  ،1853(*) دخلت ال��ائية العراق مع دخول ��اء هللا إ�� �غداد عام  

 . 91-89ص منشور،غ��  تار�خ،بدون  �غداد،جامعة  ال��بية، �لية  العرا��،

(محمود عزو    املصدر:�سمة) ع�� التوا��    ألف  14  ،255  ،635والصابئة بلغ (  واأليز�دي�ن،  املسيحي�ن،(**) إشارات وزارة التخطيط أن عدد  

 ).431ص ،2018 دهوك،جامعة  ،2 العدد، ،21ا�جلد دهوك،مجلة جامعة  العراق،التوافقية و�عز�ز املواطنة لألقليات ��  حمدو،

https://kelma.wordpress.com/2007/06/28
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السيد  14( محمد  رضا  ��    سليم، )  دراسة  للعراق  السياسية  لوظائف  ا�جغرافيا  امل�انية    اآلداب، �لية    ماجست��، رسالة    الدولة،ا�حددات 

 .242-241، و233ص ،2008 الزقاز�ق،جامعة 

 https://al-aalem.com/newsال��ائيون �� العراق: نصف قرن من التغييب  ا�جديد،) العالم 15(

ال��بية    الظاملي،) حميدة عبد ا�حس�ن محمد  16( ـ، �لية  ـ، أطروحة دكتوراه  العر�ي  تحليل جغرا�� سيا��ي لعالقات العراق مع دول ا�جوار 

 .107-106، ص2016 ال�وفة،جامعة  للبنات،

خميس  17( عماد  العراق    حمزة،)   �� ال��يدي�ن  تجاه  بر�طانيا  اآلثار�ة    وثائقية،دراسة    ،1926  –  1920سياسة  للدراسات  امللو�ة  مجلة 

 .295-292ص ،2021 سامراء،جامعة   ،23العدد  ،8مجلد ية،والتار�خ

العدد   الدولية،مجلة السياسة    العرا��،تطور التنظيم الدستوري والقانو�ي لالنتخابات ال��ملانية �� العهد املل�ي    نزال،) ايمن عبد عون  18(

 . 609ص ،2016 املستنصر�ة،ا�جامعة  السياسية،�لية العلوم  ،23-24

 .219-218ص ،2016  د�ي، والبحوث،مركز املبسار للدراسات  ،1ج وحاضرها،االديان واملذاهب فيا العراق ماض��ا  يون،ا�خ) رشيد 19(

 https://ar.wikipedia.org/wiki العرا��،مجلس األعيان  ا�حرة،) املوسوعة 20(

 .3ص  ،2005/ 11/ 23�غداد  ،4010العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 21(

 .5ص  2/12/2013�غداد  ،4300العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 22(

 . 6-5ص  ،9/11/2020�غداد  ،4603العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 23(

 . 16ص  2008/ 10/ 23�غداد  ،4091العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 24(

 .6ص  4/6/2018�غداد  ،4494العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 25(

 . 109- 73ص ،2020-2017قاعدة التشريعات العراقية مجموعة القوان�ن واألنظمة   العدل،) وزارة 26(

 . 2-1ص ،28/7/1958�غداد  ،2العدد العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 27(

 .3، و1ص  ،1964/ 10/5 �غداد،، 949العدد العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 28(

 .2ص ،21/9/1968 �غداد، ،1625العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 29(

 . 4-1ص ،17/7/1970 �غداد،، 1900العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 30(

 / https://ar.wikipedia.org/wiki  ملؤقتة،اا�ح�ومة العراقية  العرا��،مجلس ا�حكم  ا�حرة،) املوسوعة 31(

 .101-97ص  ،2004 �غداد، ،3981العدد  العراقية،جر�دة الوقائع  العدل،) وزارة 32(

 .27-2ص  ،2005/ 11/ 28�غداد  ،4012العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 33(

 .184ص �غداد، ،1922مجموعة القوان�ن واألنظمة لسنة  العدل،) وزارة 34(

 .1، ص3/1941/ 10 ،1886العدد  العراقية،الوقائع  العدلية، وزارة  العراقية،) اململكة 35(

 . 1ص ،1958/ 8/ 30�غداد  ،21العدد العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 36(

 .1ص  ،19/9/1972 �غداد، ،2184الوقائع العراقية العدد  العدل،) وزارة 37(

 . 163ص ،2020-2017مجموعة القوان�ن واألنظمة  العراقية،قاعدة التشريعات  األع��،مجلس القضاء  العدل،) وزارة 38(

 . 641ص ،2020-2017مجموعة القوان�ن واألنظمة  العراقية،قاعدة التشريعات  األع��،مجلس القضاء  العدل،)  وزارة 39(

اململكة  40( رقم    العدلية،وزارة    العراقية،)  اإلسرائيلية  الطائفة  قانون  ا�خ��ية    ،1931لسنة  36ورقم  ،1931لسنة    77مجموعة  ا�جمعية 

 . 13ص ،1932 �غداد، اإلسرائيلية،

ا  العدلية،وزارة    العراقية،اململكة    )41( الطائفة  قانون  رقم  مجموعة  ا�خ��ية   ،1931لسنة  36ورقم  ،1931لسنة    77إلسرائيلية  ا�جمعية 

 . 8و 2ص ،1932 �غداد، االسرائيلية،

 .30-29ص ،2021-2017مجموعة القوان�ن واألنظمة  العراقية،قاعدة التشريعات  األع��،مجلس القضاء  العدل،) وزارة 42(

 . 321، ص2021-1917مجموعة القوان�ن واألنظمة  العراقية،قاعدة التشريعات  األع��،مجلس القضاء  العدل،) وزارة 43(

 .213ص ،2015 ب��وت، الفلسطينية،مؤسسة الدراسات  ،1ط  العراق،�جرة أو ت�ج�� ظروف ومال�سات �جرة ��ود  شبالق،) عباس 44(

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 .23ص ،2020-2017وان�ن واألنظمة مجموعة الق العراقية،قاعدة التشريعات  األع��،مجلس القضاء  العدل،) وزارة 45(

 . 66 ،64ص ،2021-2017مجموعة القوان�ن واألنظمة  العراقية،قاعدة التشريعات  األع��،مجلس القضاء  العدل،) وزارة 46(

حار 47( العدد:    غنيمة،يوسف    ث)  العـراقـيــة  الـقـوانــ�ن  فـي  الديـنـيــة    2002/ 13/8  املتمدن،ا�حوار    ،218الطــوائـف 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2521 

 . 609سابق، صمصدر  ا�خيون،) رشيد 48(

،موقف البغدادي�ن من األقليات الدينية/ال��ائية    ،ي عبد الن�  دبد الواح ع) احمد  49(
ً
مركز   ،40العدد    العر�ي،مجلة ال��اث العل�ي    أنموذجا

 . 185ص ،201-200ص  ،2019 �غداد،جامعة  العر�ي،إحياء ال��اث العل�ي 

 . 609ص  سابق،مصدر  ا�خيون،) رشيد 50(

 .4-1، ص1963/ 8/ 3�غداد  ،837العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 51(

 .2ص  1964/ 12/1 �غداد، ،901العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 52(

 .2، ص 8/1963/ 22: �غداد، ،846 العراقية، العددالوقائع  العدل،) وزارة 53(

 . 38ص  ،1969-12-15، �غداد 1778العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 54(

 .1ص  ،11/2/1970 �غداد، ،1839 العدد، العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 55(

 .2-1ص، 1970/ 5/ 18 �غداد، العدد، العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 56(

،إنموذالعراق وتحدي �عر�ف الهو�ة �� ظل االتجاه العاملي لدعم األقليات الغ�� مسلمة املسيحية واأليز�دية    حسن،) ملى مط��  57(
ً
العدد    جا

 . 395ص ،2020 واسط،جامعة  ال��بية،مجلة �لية  ،1ج ،39

 .7ص،  1971/ 13/5 �غداد،، 1996 العدد،الوقائع العراقية  العدل،) وزارة 58(

 . 248، ص1972مجموعة القوان�ن واألنظمة لسنة  العراقية، التشريعات قاعدة العدل،) وزارة 59(

 981ص  ،1981/ 5/10 �غداد، ،2852العدد  العراقية،) الوقائع 60(

 http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=30305 العراقية،) قاعدة التشريعات 61(

 20، ص2012/ 10/ 15�غداد  ،4254العدد  العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 62(

 .9/11/2005��  ،4009العدد  ،2005) لسنة 13رقم ( اإلرهابقانون م�افحة   العراقية،الوقائع  العدل،) وزارة 63(

 . 624ص  سابق،مصدر  ا�خيون،) رشيد 64(

 . 80ص ،2015 ب��وت، الرافدين،دار  ،1ط والسيا��ي،دراسة �� الدور ال��ملا�ي  املل�ي،أقليات العراق �� العهد  نا��،) ز�د عدنان 65(

 . 341ص  سابق،مصدر  ا�خيون،) رشيد 66(

جواد  67( فكري  اململكة    عبد،)  بناء   �� ال��ودية  الطائفة  ال��بية    العراقية،دور  �لية  ا�جلدمجلة  ال��بية    ،89العدد  ،21  األساسية،  �لية 

 .325-322ص ،2015 املستنصر�ة،ا�جامعة  األساسية،

 .384 ،380ص ،2009 ب��وت، ا�حدودة،دار الوراق للنشر  ،1ط  العراق،مسيحيو  قاشا،) سهيل 68(

فارس  69( السياسية    ا�خطاب،)  املعادلة   �� والعرقية  الدينية  ا�جز�رة    العراقية،األقليات   ،2020يونيو    4  للدراسات،مركز 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4691 

 .241ص سابق،مصدر  سليم،) رضا محمد السيد 70(

 . 348، و329ص  سابق،مصدر  ا�خيون،) رشيد 71(

 https://www.diwanalarab.com ،2004اذار  6قراءة �� ال��كيبة الس�انية لعراق خال من االستبداد ، ا�خزر��،) نض�� 72(

  ، 2019-2018عدد خاص باملؤتمرات    االداب،مجلة مداد    السياسية،دراسة �� ا�جغرافية    العراق،األقلية األيز�دية ��    داود، ) رضا سالم  73(

 . 79-76ص ،2019 العراقية، ا�جامعة  اآلداب،�لية 

  الوثائق، ، مركز الدراسات ال�وردية وحفط  1ط  ، 2003-1921معاناة الكرد االيز�دي�ن �� ظل ا�ح�ومات العراقية    فرحان،) دلشاد �عمة  74(

 .81-80ص ،2008 ،دهوكجامعة 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2521
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=30305
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4691
https://www.diwanalarab.com/
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 .241ص سابق،مصدر  سليم،) رضا محمد السيد 75(

 . 388ص  سابق،مصدر  قاشا،) سهيل 76(

 .7ص ،2019 املغرب، واألبحاث،مؤمنون بال حدود للدراسات  الهو�ة،انحسار الوجود وفقدان  ع��،) ماجد حسن 77(

مواد مقدمة للقاء   والشبك، أوضاع امل�ونات العراقية من األيز�دي�ن واملسيحي�ن    العر�ي،) مركز الدراسات واألبحاث العلمانية �� العالم  78(

 http://www.ssrcaw.org ،2014/  11/ 9 – 8جمعيات ومنظمات و�شطاء حقوق اإل�سان ب��ل�ن بتار�خ 

  املستنصر�ة،ا�جامعة    ،108العدد    األساسية، مجلة �لية ال��بية    العراق،الواقع االجتما�� لألثنيات واألقليات ��    مهدي، ) ماجدة شاكر  79(

 . 325ص ،2020

 .8ص سابق،مصدر  ع��،) ماجد حسن 80(

 . 371و ،333-331ص  سابق،مصدر  ا�خيون،) رشيد 81(

 . 102-82ص سابق،مصدر  فرحان،) دلشاد �عمة 82(

 . 617، و611ص  سابق،نصدر  ا�خيون،) رشيد 83(

 . 201-200ص سابق،مصدر  ،ي عبد الن� دعبد الواح) احمد 84(

 . 28-26ص سابق،مصدر  ع��،) ماجد حسن 85(

حكمت  86( شهباء  محافظة    الياس، )   �� األقليات  االن��ا�ات    نينوى،واقع  دراسات    واملعا�جات،دراسة  مركز    ،53العدد    موصلية، مجلة 

 . 189ص  ،2019  املوصل،جامعة  املوصلية،الدراسات 

 . 159ص سابق،مصدر  الداود،) رضا سالم 87(

 . 394ص  سابق،مصدر  حسن،) ملى مط�� 88(

سات  مجلة ميسان للدرا  السياسية،�غ�� ا�خر�طة ا�جغرافية للم�ونات الدينية �� العراق دراسة �� ا�جغرافية    عذيب،) قاسم عبد ع��  89(

 . 194ص ،2017 ميسان،جامعة  األساسية،�لية ال��بية  ،32العدد  اال�اديمية،

 . 201-200ص سابق،مصدر  ،ي عبد الن� دعبد الواح) احمد 90(

�وركيس  91( فراس  ��    عز�ز،)  للمسيحي�ن  السيا��ي  قضايا    العراق،التمك�ن  العلوم    ،63العدد    سياسية،مجلة  جامعة   السياسية، �لية 

 . 398ص ،2020ال��ر�ن، 

 املصادر: 

مدى    ال��يدية،الطائفة    محمد،  البح��ي،)  1( ع��  األديان  من  عام    سنة،األالف    4�وكتيل  ح�ى  حراما  �ان    ، 1980والتعليم 

https://kelma.wordpress.com/2007/06/28 

 . 2017 دمشق، والنشر،صفحات للدراسات  ،1ط اإلسالمي،ال��ود �� املشرق  الياس،خض��  جلو،) 2(

  ،1/3/2021�عرف ع�� أبرز الطوائف املسيحية �� العراق،  نيوز،) ا�جز�رة 3(

https://www.aljazeera.net/news 

 . 2020وتقديرات  ،1977و ،1965التعدادات الس�انية  لإلحصاء،ا�جهاز املركزي  التخطيط،وزارة  العراق،) جمهور�ة 4(

،قليات الغ�� مسلمة املسيحية واأليز�دية  العراق وتحدي �عر�ف الهو�ة �� ظل االتجاه العاملي لدعم األ  مط��، ملى    حسن،)  5(
ً
العدد   إنموذجا

 .2020 واسط،جامعة  ال��بية،مجلة �لية  ،1ج ،39

 منشور.غ��   ت،ب  �غداد،جامعة  ال��بية،�لية  العرا��،تأث�� ا�حركت�ن البابية وال��ائية �� ا�جتمع  نافع،طارق  ا�حمدا�ي،) 6(

 . 2018 دهوك،جامعة  ،2  العدد، ،21ا�جلد دهوك،مجلة جامعة  العراق،التوافقية و�عز�ز املواطنة لألقليات ��  عزو،محمود  حمدو،) 7(

العراق    خميس،عماد    حمزة،)  8(  �� ال��يدي�ن  تجاه  بر�طانيا  اآلثار�ة   وثائقية،دراسة    ،1926  –  1920سياسة  للدراسات  امللو�ة  مجلة 

 . 2021 سامراء، جامعة  ،23العدد  ،8مجلد والتار�خية،

 https://www.diwanalarab.com ،2004ذار آ 6قراءة �� ال��كيبة الس�انية لعراق خال من االستبداد ، نض��،  ا�خزر��،) 9(

http://www.ssrcaw.org/
https://kelma.wordpress.com/2007/06/28
https://www.aljazeera.net/news
https://www.diwanalarab.com/
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  خيضر، جامعة محمد    السياسية،�لية ا�حقوق والعلوم    دكتوراه،أطروحة    العر�ية،ا�حماية القانونية لألقليات �� الدول    ز�نب،  خذير،)  10(

 .2017 ا�جزائر، �سكرة،

السياسية    فارس،  ا�خطاب،)  11( املعادلة   �� والعرقية  الدينية  ا�جز�رة    العراقية، األقليات    ، 2020يونيو    4  للدراسات،مركز 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4691 

 . 2016د�ي،  والبحوث،مركز املبسار للدراسات  ،1ط  ،1ج وحاضرها،واملذاهب فيا العراق ماض��ا  األديان  رشيد، ا�خيون،) 12(

 ، 2019-2018عدد خاص باملؤتمرات    اآلداب،مجلة مداد    السياسية،دراسة �� ا�جغرافية    العراق،األقلية األيز�دية ��    سالم،رضا    داود،)  13(

 .2019 العراقية، ا�جامعة  اآلداب،�لية 

��    احمد،حال أحمد محمد    الدوري،)  14( ال��بية    إطارمظاهر تطور ا�حماية الدولية لألقليات  الدو�� املعاصر، مجلة أبحاث �لية  القانون 

 . 2019ا�جامعة املستنصر�ة،  األساسية،�لية ال��بية  ،3العدد  ،15ا�جلد  األساسية،

 . 1994 دمشق،  الداودي،مطبعة  ا�جديد،ال��ائية والنظام العاملي  وليد،احمد  الدين،) سراج 15(

محمد    سليم،)  16( لوظائف    السيد،رضا  امل�انية  ا�حددات   �� دراسة  للعراق  السياسية    اآلداب، �لية    ماجست��،رسالة    الدولة،ا�جغرافيا 

 . 2008 الزقاز�ق،جامعة 

 .2015 ب��وت، الفلسطينية،مؤسسة الدراسات  ،1ط  العراق،�جرة أو ت�ج�� ظروف ومال�سات �جرة ��ود  عباس، شبالق،) 17(

 .2017 مال��يا، سيتاخان،  اإلسالم،التعددية �� م��ان  هشام، صقر، )18(

  https://www.sotaliraq.com ،12/3/2021ألف صابئي متمسك بالبقاء �� العراق  12 العراق،) صوت 19(

�لية ال��بية    تحليل جغرا�� سيا��ي لعالقات العراق مع دول ا�جوار العر�ي ـ، أطروحة دكتوراه ـ،  محمد،حميدة عبد ا�حس�ن    الظاملي،)  20(

 .2016 ال�وفة،جامعة  للبنات،

 https://al-aalem.com/newsال��ائيون �� العراق: نصف قرن من التغييب  ا�جديد،) العالم 21(

 . 2011 العراقية،، ا�جامعة 1العدد  27ا�جلد  العراقية،مجلة ا�جامعة  العراق،تار�خ دخول املسيحية ��  عبود،ثائر غازي  العا�ي،) 22(

اململكة    جواد،فكري    عبد،)  23( بناء   �� ال��ودية  الطائفة  ال��بية    العراقية،دور  �لية  ا�جلدمجلة  ال��بية    ،89العدد  ،21  األساسية،  �لية 

 . 2015 املستنصر�ة،ا�جامعة  األساسية،

مركز   ،40مجلة ال��اث العل�ي العر�ي، العدد    أنموذجا،ن من األقليات الدينية/ال��ائية  موقف البغدادي�  ،دعبد الواح أحمد    ،ي عبد الن�)  25(

 . 2019 �غداد،جامعة  العر�ي،إحياء ال��اث العل�ي 

مجلة ميسان للدراسات    السياسية،�غ�� ا�خر�طة ا�جغرافية للم�ونات الدينية �� العراق دراسة �� ا�جغرافية    ع��،قاسم عبد    عذيب،)  26(

 . 2017 ميسان،جامعة  األساسية،�لية ال��بية  ،32العدد  اال�اديمية،
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 2017ا��  1989لعنف الهيك�� داخل برادايم الدولة السودانية �� الف��ة ا 

  ا. اسماعيل محمد عبد هللا 

 بور�سودان االهلية �لية /   باحث �� القضايا السياسية واالجتماعية

 المستخلص:

أثر        تناولت  ايضا  كما  علية،  امل��تبة  واالثار  وانواعھ  خصائصة  واهم  الهيك��،  العنف  مفهوم  الدراسة  هذه  تناولت 

ع��   العنف  استخدام  والسيما  مستقبال،  عل��ا  ي��تيب  وما  ا�حاضر  وق��ا   �� السودانية  الدولة  ع��  الهيك��  العنف 

املوسسة العسكر�ة وا�خدمات املدنية، وكيفية انتشار العنف الهيك�� من خاللها، وايضا تناولت    مؤسسات الدولة نحو

 الدراسة ال��ميش الذي �عمل ع�� ذيادة وت��ة العنف الهيك�� �شقيھ ال��ميش البسيط واملركب. 

 ا�جيش.  -الدولة  -االثنية   -ال��ميش املركب  الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 

This study dealt with the concept of structure violence, and it is most important 
characteristics, types and implication, as well as the impact of structural 
violence on the Sudanese state at the present time and it is consequences in the 
future, especially the use of violence through state institution toward the military 
and civil serves and how it spreads structure violence, both simple and 
compound marginalization 

Key Words: Compound marginalization ---- ethnicity ----state --- army  

 المقدمة:  

السياقات           �� تمايزات  خلق  ع��  عملت  بحيث  السودانية،  للدولة  متالزمة  ثمة  الهيك��  العنف  ظاهرة  اصبحت  ر�ما 

 �� تمايزات  ان تحدث  الطبي��  من  هنا،  ان االش�الية التكمن   نجد  ولكن  االقتصادي  السيا��ي،  االجتما��،  ا�ختلفة، 

ما�ع هيك�� تجاه فئات معينة، تمنع وصولها ا�� حقوقها الطبيعية  ��     �افت الدول �شرط ان ال تتحول هذه التمايزات ا��  

الدولة ا�حديثة  ال�ي قامت ع�� شرط ان  املواطنة �� اساس ل�حقوق والواجبات، ظلت عملية العنف الهيك�� كظاهرة  

ركب، االعالم التضلي��، او  يتم الت��ير لها �� الدولة السودانية منذ زمن �عيد، ع�� استخدام ميكن�مات مثل  ال��ميش امل

ع�� سياق ال��ميش البسيط الذي  يتضمن االقتصاد، و هذا ما تم استخدامھ من جانب فئة معينة ��  الدولة السودانية  

حصلت ع�� السلطة و ال��وة وسيطرت ع�� مفاصل الدولة ع�� مؤسس��ا بل جعلت من تلك املؤسسات ادوات لتحقيق  

السودانية، اذا ما تم النظر ا�� ظاهرة العنف الهيك�� داخل بردايم الدولة السودنية سوف    العنف الهيك�� داخل الدولة 

املدنية   بلمؤسسات  مختص  (مد�ي  سياق�ن   �� يتما��ى  بحيث    -----نجده  العسكر�ة)  بلمؤسسات  شق عسكري مختص 

له الت��ير  يتم  �ان  ال�حية،  الرعاية  التعليم،    �� خلل  احداث   �� املد�ي  الشق   اغلب  ساهم   �� املستبط�ن  العنف  ذا 

السيا��ي،   االستقرار  لعدم  نتيجة  ذلك  �ان  حلها  كيفية  و  مسبب��ا  ا��  النظر  دون  ولكن  صراع  مناطق  با��ا  املناطق 
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االضطرابات االجتماعية، الفقر ولكن هذه االسباب لم تكن نتيجة لفعل طبي�� بل �انت مقصودة، اي من خلف فعل 

 �� السودان.  سيا��ي مرتبط بظاهرة السلطة  

من    همیة البحث:أ النوع  هذا  ان  خصوصا  السودان   �� الهيك��  العنف  بظاهرة  متعلقة  جديدة  معلومات  اضافة 

 الدراسات لم يجد االهتمام املطلوب �� ظل دولة مثل السودان �� حوجة م�حة ملثل هذه الدراسات.

اش�الية البحث تتمثل اش�الية البحث �سؤال رئي��ي هو ما أثر العنف الهيك�� ع�� الدولة السودانية،  : مشكلة البحث

 وتتفرع منھ اسئلة فرعية و��:   

 ؟ 2017ا��  1989ما�� العوامل ال�ي ادت ا�� تفاقم العنف الهيك�� �� الف��ة من  -1

 دانية؟ما�� االثار امل��تبة ع�� العنف الهيك�� �� مستقبل الدولة السو  -2

 فرضیة البحث:

 ادت عملية العنف الهيك�� داخل الدولة السودانية ا�� تفكك �سيجها االجتما��.   -1

 هنالك عوامل اقتصادية، سياسية، اجتماعية ادت ا�� تفاقم العنف الهيك��.   -2

 لة. إذا استمر العنف الهيك�� �� وت��ة التفاقم سوف يؤدي ذلك مستقبيال من انتشار الفساد، وا��يار الدو  -3

الدولة السودانية، �سليط الضوء ع�� ضرورة    :هداف البحثأ العنف الهيك�� داخل  توضيح االثار امل��تبة ع�� ظاهرة 

 االهتمام بدراسة العنف الهيك�� 

 استخدم الباحث املن�ج التحلي�� الوصفي.  منهجیة البحث:

 تقسیم الدراسة:

  اإلطار النظري، مفهوم العنف الهيك��، خصائصھ، انواعھ، االثار امل��تبة عليھ، الدولة، عالقة العنف  املبحث االول

 الهيك�� بالدولة.  

 العنف الهيك�� وال��دايم السيا��ي.   املبحث الثا�ي 

 العنف الهيك�� داخل مؤسسات ا�جيش.  املبحث الثالث 

  القبيلة والعنف القائم ع�� ا�جنس.  العنف الهيك�� و�ردايم املبحث الرا�ع 

  املصادر واملراجع 

 العنف الهیكلي:  :المبحث االول اإلطار النظري 

غالتو�غ       (يوهان  طوره  مفهوم  (هو   " السالم  وابحاث  والسالم  العنف   " مقال   �� قدمھ  والذي  ا�� 1969)  ويش��   ،(

احتياجا��م   وتلبية  التطور  من  وتمنعهم  معين�ن  بأفراد  االجتماعية  والهيا�ل  املؤسسات  �عض  ��ا  تضر  ال�ي  امليكن�مات 

 ما��). األساسية، وسوف يقود �� ��اية املطاف ا�� عدم املساواة ب�ن املوطن�ن (الظلم االجت
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هنالك �عض التعر�فات ال�ي صكت مت جانب علماء االن��بلوجيا ونخص م��م عالم االن��بلوجيا الدكتور بول فارمر        

لتماشيھ مع االطروحة، الذي عرف العنف الهيك�� ع�� انھ الطر�قة ال�ي يتم من خاللها بناء ال��تيبات االجتماعية لوضع  

االذي �� السيقات ا�ختلفة (سياسية، اجتماعية، اقتصادية)، بحيث يفرض اإلطار    افراد معين�ن من الس�ان �� طر�ق

 االجتما�� السائد حواجز غ�� مرئية تديم معاناة مجموعة معينة من الناس. 

 خصائص العنف الهیكلي:

املساوا  -1 تمايزات  : ةعدم  تحدث  ان  للمجتمعات  الدينامكية  ا�حركة  داخل  جدا  الطبي��  تصبح    من  ولكن  طبيعية 

�املشارك حقوقهم  ع��  ا�حصول  من  االخر�ن  تمنع  موا�ع  ا��  التمايزات  تلك  تتحول  عندما  السياقات    ةاملش�لة   ��

السياسية، االقتصادية، االجتماعية، القانونية، من هنا تكمن املش�لة وتتمظهر التعقيدات االجتماعية و�تمظهر العنف  

 د معين�ن، وتظهر ا�حروب والفقر تجاه فئات معينة. الهيك�� ع�� املؤسسات تجاه افرا

ان ظاهرة عدم املساوا       بالسيا   ةلكن �ستوجب علينا ان ���  لھ    ق ليست مرتبطة  بل  الدولة  االقتصادي فقط داخل 

 ا�عاد تصل ا�� السياقان (السيا��ي واالجتما��) و�ختلف االرتباط حسب تتطور الدولة.  

نصيغ       ان  يمكن  املساوا  بالتا��  عدم  مفهوم  ال��ميش    ةان  او  البسيط  (ال��ميش  ع��  القائمة  االقصائية  العملية   ��

 املركب) من قبل الدولة وفئات معينة تجاه االخر�ن.

ان مفهوم حقوق اال�سان يختلف من مجتمع الخر النھ مرتبط بتصورات مختلفة ولكن تلتقي  �عيق حقوق اإل�سان:    -2

مة، ا�حر�ات املدنية، ا�حقوق االجتماعية واالقتصادية، ولكن �عمل العنف الهيك�� ع��  �� نقاط مش��كة حقوق السال 

 �غو�ض تلك املفاهيم لصا�ح مجتمعات معينة ع�� مؤسسات الدولة تجاه االخر�ن  

 �� عملية تقسيم ا�جتمع ا�� طبقات حسب ال��اتبية ااقتصادية  الطبقية:  -3

 بالغ�ي و�مستوى ممتاز من ال�حة، التعليم، الثقافة، السلطة. الطبقة الغ�ي: �� ال�ي تمتاز  -أ

الطبقة املتوسطة: �� ال�ي ت�� الطبقة الغنية حسب ال��اتبية االجتماعية، و�� تمتلك حد مع�ن من االموال بحيث   -ب

 يحصل افرادها ع�� نوع معتدل من التعليم وال�حة. 

تماعية و�� تمثل العمال وال�ادح�ن �� مجتمع ما وتتمتع  الطبقة ال�ادحة: �� أفقر الطبقات حسب ال��اتبية االج -ج

 هذه الطبقة بمستو�ات متدنة جدا من التعليم، ال�حة. 

ولكن �ستوجب علينا ان ��� ��ي مهم ان عملية ال��تيب حسب السياق الطبقي تختلف من مجتمع الخر الن مفهوم        

بالبع ارتباط  لھ  وصل  دالطبقية  مجتمعات  هنالك  السياقات  التار���،   �� تمايزات  ف��ا  وحدثت  الرأسمالية  مرحلة  ت 

بالتا� السياسية  االجتماعية،  للراسمالية    �االقتصادية،  سابقة  مجتمعات  هنالك  ولكن  اعاله،  التصنيف  ف��ا  يتمظهر 

العنصر  تلعب ف��ا عالقة الدم والقرابة وهنالك عناصر اخر غ�� عناصر االقتصاد نحو العامل االث�ي الثقا�� الذي يمثل  

 االك�� فعالية �� هذه ا�جتمعات بل �عت�� الية ملمارسة العنف الهيك��. 
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او ا�جسم واستخدام هذه الفروقات من اجل خلق    العنصر�ة:  -4 املبنية ع�� الون  �� تصنيف الناس وفقا للفروقات 

خ من  دونية  وقدرات  صفات  ا�ختلف  اعطاء  يتم  بلتا��  االجتما��  سيقها   �� دونية  مصط�حات  تفس��ات  استعمال  الل 

 ، ثقافية، اجتماعية  ةبيولوجي

 اشكال العنف الهیكلي:

الثقا�� -1 الهيك��  ��    :العنف  االجتماعية  الدارو�نية  البنيوي  والعنف  املباشر  العنف  من  �ل  لت��ير  تفك��  طر�قة  هو 

املثال الشه�� لثقافة التفك�� العنيف أل��ا ترى �� سياق االصالح من الطبي�� ان تنشا ا�حروب والصراعات العنيفة من  

 اجل القضاء ع�� االضعف  

 ا�جسدي و�تمظهر ع�� التلفاز واالفالم   هو الذي �ش�� ا�� االيذاء  :العنف املباشر-2

مباشر:-3 الغ��  الهيك��  يتجزاء  العنف  ال  املشاركة    هو   �� ا�حق  الرجل  �عطي  الذي  ا�جتمع  نحو  السائد  النظام  من 

 . الفاعلة �� ا�جتمع ولكن يتم اقصاء النساء

 أسباب العنف الهیكلي:

 . عدم االستقرار السيا��ي -1

   .الفساد -2

 .العنصر�ة -3

 . الفوارق االقتصادية والنوعية -4

 االثار المترتبة على العنف الهیكلي:

 . الفقر -1

 . ا�جهل -2

 .الص��  القطاع تدهور  -3

 . الوفيات معدل ارتفاع -4

 .االهلية  ا�حروب -5

 مفهوم الدولة: 

عليھ         متفق  مع�ن  سيا��ي  نظام  ا��  و�خضعون  مع�ن  جغرا��  اقليم  ع��  �شاطهم  يمارسون  االفراد  من  مجموعة   ��

بالتا� تقدمها وازدهارها  ا��  ��دف  كما  االقتصادية،  الثقافية،  السياسية،  اال�شطة  الدولة ع��  بي��م و�شرف  ان    �فيما 

�ي ما اخ�� االتفاق تدخل الدولة �� حالة من ال��اجع و�� ��اية املطاف  مفهوم الدولة قائم ع�� اساس العقد اي االتفاق م 

 . يتم انتخاب نخبة مثقفة تمارس النخة السلطة السياسية وفق املؤسسات الثالثة �قد تصل ا�� مرحلة اال��يار، بالتا�
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 :ةعالقة العنف الهیكلي �الدول

السيا��ي،          السياق   �� اخرى  جماعات  ع��  معينة  جماعات  اقصاء  ع��  مبنية  ال�ي  الهيك��  العنف  ظاهرة  ان 

، تتم ع�� مؤسسات الدولة ا�ختلفة سوى �انت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، قانونية بحيث  �االقتصادي، االجتما�

اصبحت    �السيطرة ع�� السلطة وال��وة و��ميش االخر�ن بالتا��سيطر عل��ا مجموعة معينة من الناس لصا�حها �غرض  

ش�ل   يتضمن  ايضا  وذلك  الهيك��.  العنف  لعملية  الطر�ق  و�مهد  يحقق  ميكن�م  سوى  ليس  مؤسسات  كمفهوم  الدولة 

 الدولة سوى �انت قائمة ع�� اساسا الدينس او العقال�ي. 

 (المؤتمر الوطني):     العنف الهیكلي والبردا�م السیاسي نموذج المبحث الثاني:

لھ حر�ة         ا�جميع حقوق سياسية دون تمي�� ف�ل فرد  بھ اعطاء  ننع�ي  الستقيم  السيا��ي  ال��دايم  ا�حديث عن  عند 

قابلية   االك��  لطر�ق  تمهد  بل  االختالفات   �� املفص��  الدور  تلعب  هنا  فلديمقراطية  انتمائھ  عن  النظر  �غض  التعب�� 

 ا�جيع ان ينافس �� الوصول ا�� السلطة، وا�جميع يحملون صفة املواطنة.   للفعل السيا��ي نحو من حق

انقالب عسكري بقيادة الشيخ حسن ال��ا�ي و من ثم قامت ا�ج��ة االسالمية         نجد ان نظام االنقاذ بداء احتاله ع�� 

ملنتخبة اناذك ح�ومة الصادق  باستدعاء عمر البش�� الستالم مهام الرئيس بحكم انھ اع�� رتبة انذاك اطاح ب�ح�ومة ا

املهدي  و هو ول فعل مب�ي ع�� العنف الهيك�� و الشق الثا�ي من الفعل هو �غو�ض النظام الدمقراطي و تفكيك نظام  

هو   من  �ل  ��ميش  و  ال��وة  و  للسلطة  حصولها  �غرض  �عي��ا   تم  جماعة  ع��  الديمقراطي  االساس  عل  القائم  الدولة 

الداخلية  و او��  ا�خطوات قام نظام االنقاذ بفصل االف من املوظف�ن �� �ل القطاعات و    مختلف ع��ا ,و شن ا�حروب 

مؤسسات    ��  " االسالمية  "ا�ج��ة  مناصري  من  مجموعة  ادخل  بلتا��    ( العام  الصا�ح   ) عليھ  اطلق  لذلك  قانون  صاغ 

ا�ج��ة االسالم الدولة بل اصبحت  النظر للكفاءات  مما افسد جهاز  الدولة �ش�ل  الدولة دون  , فضعفت  ية �� الدولة 

عام و ا�خدمة املدنية �ش�ل خاص مما سهل االعتداء ع�� املال العام  بلتا�� �عد ما سيطرت ا�ج��ة االسالمة ع�� مفاصل  

الدولة عملت ع�� استخدام العنف الهيك�� ع�� مؤسسات الدولة و همشت �ل من هو مختلف ع��ا �� السياق السا��ي  

تالف االيديلو�� لم �سلم م��ا استمرت الف��ة �ش�لها الع���� ا�� ان حدثت املفاصلة ب�ن البش�� و ال��ا�ي �� و  و ح�ي االخ

هو    1999 املفاصلة   �� السبب  ان  البش��  الرئيس  بة  صرح  الذي  الت��ير  عقب   ( الشع�ي  املؤتمر   ) انجاب  ا��  ادت  ال�ي 

استمر   بلتا��  ال��ا�ي  ب�ن  و  بينھ  القرار  ع��  اذدواجية  يحافظ  كسالح  الدولة استخدمها  القبض ع�� مفاصل   �� البش�� 

التعب�� عن   ال�ي حصل عل��ا ع�� اجهزة الدولة بجانب ��ميش االخر�ن و منعهم من استخدام ا�سط حقوقهم  السلطة 

حرب دارفور  الراي االخر التنافس �� السلطة و ال��وة , و خ�� نموذج الستخدام العنف الهيك�� ع�� مؤسسات الدولة ��  

�عاملت ح�ومة البش�� مع االحتجاجات �� دارفور بقمع مفرض ع�� استخدا ادوات الدولة و تم استخدام خاصية التمي��  

هذه   اسفرت  و  القانون   عن  خارج�ن  متمردين  يقودها  عملية  ا��ا  ع��  وصفاالحتاجات  ثم  ومن  القمع  لت��ير  السل�ي 

 .  208الف اخر�ن ) وفقا لبيان صدر عن االمم املتحدة عام  300) الف و نزوح (300االحتجاجات ا�� مقتل (
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تم ايضا تم توجيھ الؤسسة االقتصادية من اجل اشعال ا�حرو ب االهلية �غرض السيطرة ع�� السلطة ألطول ف��ة        

(الدباب�ن  ميليشياتھ  وتمو�ل  دارفور   �� ا�حروب  ع��  انفاقھ   �� النفط  حاصل  استخدام  تم  انھ  نجد  الدفاع    –  ممكنة 

  .االمن الطال�ي)  –الشع�ي 

بالنقاذ       �عرف  سابقا  �ان  الذي  الوط�ي  املوتمر  الدولة    بالتا�� ظل  مفاصل  السيطرة ع��  ع��  السياسية  العملية  ع�� 

جنوب   بانفصال  الشنيعة  العملية  هذه  ذهبت  املطاف  ��اية   �� الدولة،  مؤسسات  من  واستبعادهم  االخر�ن  و��ميش 

 . السودان

 العنف الهیكلي داخل مؤسسات الجیش: المبحث الثالث:

ولة وفقا للدور الذي تقوم بھ بمع�ي اخر تندرج اهميتة �� حماية  �عت�� مؤسسات ا�جيش �� املرتكذ االسا��ي �� الد       

 الدولة داخليا او خارجيا. 

)   1958ولكن تجارب ا�جيش السودا�ي تبصر غ�� ذلك بحيث نجد ان اول انقالب للعسكر �ان انقالب ( ابراهيم عبود       

خرق لبنية الدولة ال�ي ش�لها املستعمر اناذاك    و هو �ان اول انقالب عسكري �� جنوب ال�حراء و ه �انت �عت�� بمثابة

جاء  السودانية  للدولة  مالزمة  العسكر�ة  االنقالبات  عملية  اصبحت  �عدها   , العسكر�ة  املدنية  بلعالقة  يختص  ما   ��

السيا��ي    1989,    1969انقالب   االستقطاب  ا��  �عود  السياسة   �� العسكر�ن  تدخل   �� السبب االسا��ي  ان  نجد  بلتا�� 

العسكر�ة  بل��ا املؤسسة  داخل  للمدن�ن  امتداد  هم  العسكر�ون  القادة  اصبح  بلتا��  العسكر�ة  املؤسسة  �سيس  مع  من 

العسكري �� السودان   بلتا�� اصبح االنقالب  العسكر�ة ميكن�م لتحقق السلطة و مع االخر�ن  بلتالس صبحت املؤسسة 

ك�� داخل مؤسسات ا�جيش ع�� سيطرة �عض النخب  استمرار للعملية السياسية �ش�ل اخر بلتا�� تمظهر العنف الهي

, و ح�ي عملية التدرج �� الهي�ل الوظيفي لدي القوات   ع�� موسسات ا�جيش و ع��ها السيطرة ع�� املؤسسات االخرى 

ما   ) و تمظهر  ا�حر�ية دون االخر�ن  بل�لية   ) االلتحاق  لها  ا�خدش بحيث هنالك مجموعات يحق  لم �سلم من  املس�حة 

بلت عمما  �عرف  السودا�ي  الشعب  افراد  �جميع  ملك  مضم��ا   �� ا�حر�ية  ال�لية  ان  بحيث  ��ا  االلتحاق  اجل  من  ذكية 

و سيطر ع�� امؤسسة ا�جيش و    1989استمرت املوسسة العسكر�ة ع�� هذا الن�ج ا�� ان جاء انقالب ا�ج��ة االسالمية  

الوط�ي مما ا�حق الضرر   املوتمر  و  اصبحت الحقا �عمل ملص�حة حزب  االعتقالت  السيا��ي  ع��  الصعيد  بالخر�ن ع�� 

بيوت االشباح او ا�حروب االهلية و ع�� االقتصادي ��ميش �عض الفئات ��ميش مركب اي يتضمن البعد االقتصادي ,  

 السيا��ي , االجتما�� و القانو�ي .

 القبیلة نموذج ملیشیات الدعم السر�ع:  العنف الهیكلي و�ردا�م المبحث الرا�ع:

قوات حرس ا�حدود قبل مس�ى الدعم السريع �� �� االصل ملشيات قائمة ع�� االساس االث�ي �� تركي��ا �ان بقيادة        

الشيخ مو��ى هالل , فيما �ان القائد  محمحد حمدان دقلو قائد قطاع ( نياال ) قبل ان يتمرد مو��ى هال ضد ا�ح�ومة و  

ون قوات ال�حوة الثور�ة , �عدها استعانة الدولة بمليشيات  حرس ا�حدود ال�ي صار اسها مليشيات الدعم السريع  و��

  �� االحتجاجات  ا��ا   �� الدولة  �ستخدمها  ان  يمكن  الية  با��ا  اناذاك  الدولة  نخب  اعت����ا   بلتا��  دارفور   �� حرو��ا   ��

تطه� تحدث  ان  ا�ح�ومة  استطات  ع��ها  و  ع��  دارفور  ال��ميش  و  اقتصادي  كمورد  الذهب  ع��  السيطرة  و  عر��   �
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الصعيد التعلي�ي و الص�� . بلتا�� تكمن خطورة �� ا��ا سو ف �عمل ع�� استن�اف موارد الدولة لذا��ا دون االخر�ن وهذا  

ماية السلطة بل  �� ��اية املطاف سوف يقود ا�� تفكك القوات املس�حة ما دام مازالت مليشيات ا�جنجو�د �عمل ع�� ح 

سوف �سيطر ع�� مفاصل الدولة و�عيد عهد من عهود نظام االنقاذ القائم ع�� ال��ميش املركب وسوف تق��ي ع�� اي  

بالتناف �سمح  لن  بلتا��  الشعب  لصا�ح  امتيازا��ا  تفكيك  ع��  �عمل  ديمقراطي  املساوا  ستحول  بل  ةا�حر،  العدالة،   ،

 صبح ب��ة ل�حروب االهلية.سوف تخلق املز�د من تدهور الدولة، ز ت

 العنف الهیكلي القائم على الجنس في السودان 

ب�ن ا�جنس�ن وع�� النساء �ش�ل أك�� رغم    ةنجد ان العنف الهيك�� يؤثر ع�� �ل السودان�ن نظرا لوجود عدم املساوا      

 الكم العددي ا�جود من هن بلتا�� هن اك��ضررا من الرجال لعدة عوامل  

 النثوي بحقوقها  بنية الو�� ا -1

 الو�� الذ�وري املتسلط  -2

 ارتفاع �سبة االمية   -3

ا�جسدي         للعنف  النساء عرضة  بحيث جعلت  الدولة    �� ا�جنس�ن  ب�ن  هي�لية  تفاوتات  ا��  االشياء  هذه  ادت  بالتا�� 

مل  ح�ي ع�� الصعيد نحو االغتصاب الزو�� , الذي  ال �عت�� جر�مة , و هن اقل اجور من الذ�ور �� ما يتقاضونھ �� الع

االد�ي نحو االغا�ي , الشعر ,االمثال  يتم التعدي عل��ن  نحو املثل الذي �ش�� ا�� ( املراءة لو بقت فاس ما بتقطع الراس )  

للدولة  الوظيفي  للهي�ل  الصعود  عملية   �� ا�جنس  اساس  ع��  القائم  الهيك��  التفاوت  يتمظهر  ضعفها  ا��  �اشارة 

صعدنا �لما  ال��بية    السودانية  نن��ى  ال  ايضا   , ينعدم  ي�اد  الوظائف  �عض   �� بل  يقل  املراءة  وجود  ان  نجد  اع��  ا�� 

 ع�� عملية الت��ير للعنف الهيك��.  تاالجتماعية القائمة ع�� القهر االنثوي و التسلط الذ�وري ساعد

 االثنیة:

�� والء الفرد �جموعتھ بوصفها رمزا لهو�تھ ولها مستو�ات متدرجة قد تصل ا�� التعصب املفرط كما عرفها متو�ل        

 .2021دقاش �� كتابھ ااالثنية والديمقراطية �� السودان اغسطس 

العامل االث�ي الثقا�� دورا    �عت�� الدولة السودانية من الدول ال�ي تمتاز ببنية اجتماعية معقدة جدا بحيث يلعب ف��ا      

االقتصادي والسيا��ي، عملت االثنية �� السودان ع��    رجهور�ا �� عملية حيازات السلطة وال��وة وهو مرتبط بالعنص 

وهذا   االخرون  عل��ا  يحصل  الت  املوارد،  نفس  ع��  ا�حصول   �� ا�جموعات  لبا��  مصد  اصبحت  بل  اث�ي  تمايز  خلق 

 األرض. دولة السودانية، صراع النموذج وا�ح �� تركيبة ال

 التعلیم والصحة:

خاصة بتعليم , وذلك    �عت�� عملية التعليم من اساسيات  ��وض اي دولة بلتا�� اصبحت الدولة املتقدمة تضع م��نية      

لضرورتھ العاملية لكن ما يحدث �� السودان هو عملية تحو�ل التعليم ا�� سلعة سوقية , �عمل ا�� جلب املال هذا الن�ج  

ما   سيطرة  اك��  ا�خاص  القطاع  اصبح  بلتا��  بقر�ب  ليس  منذ زمن  الدولة  ��ميشھ من  تم  الذي  ا�ح�ومي  بلقطاع  اضر 
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انھ   القطاع ا�خاص  ,  �عيب ع��  التحاقالفرد بلمؤسسة  , من اجل  , يتطلب اموال ذات قيمة عالية  سوق راسما�� بحت 

 هذه العملية تصعب ع�� �عض السودان�ن �سبب الدخل ا�حدود بلتا�� �انت نتيجتھ �ارثية و ترتبت عل��ا عدة عوامل:  

 التسيب املدر��ي   -1

 ارتفاع معدل ا�جر�مة   -2

 ارتفاع معدل البطالة   -3

 انتشار ا�خدرات  -4

ولكن إذا ما تم النظر ا�� املناطق ال�ي �سود ف��ا ما تم ذكره اعاله نجد ا��ا مناطق يمكن انطلق عل��ا مناطق الهامش        

الدولة سوف �عا�ي مستقبال    �سوى �انت �� السياق السياسيال�ي تم �غي��ا عن دورها داخل الدولة �ش�ل متعمد بالتا�

ال  هيك��، نفس ال��ي م��تب ع�� القطاع الص�� هنالك فوارق �� ا�حصول ع��  بل سوف �شهد مذيدا من تجزر العنف 

 . ، وهنالك مناطق تتمتع بمستشفيات عالية ا�جودة والعكسننفس العالج ب�ن السوداني�

 النتائج:

   .القبليةادت عملية العنف الهيك�� ا�� تفكك النسيج االجتما�� �� السودان مما ترتب ع�� ذلك تزايد الصرعات  -1

 . ان استخدام العنف الهيك�� ع�� مؤسسات الدولة ذاد منھ وعمل ع�� اضعافها -2

 . ولدت استمرار�ة العنف الهيك�� داخل مؤسسات الدولة فساد بداخلها -3

 :التوصیات

املساوا -1 باب  االجتما�� ع�� فتح  النسيج  رتق  �عيد عن    ة البد من  الكفاءة  التنافس حر حسب  عل مصرعيھ، وجعل 

 مؤسسات الدولة والقبيلة لتحقيق اهداف ذاتية. استخدام 

بالدو  -2 يل��م  م��ا  كال  وجعل  الدولة  ملؤسسات  �عر�ف  اعادة  من  التشريعية،    ر البد  السلطات  وفصل  عليھ  امل��تب 

 . عن �عضها البعض ةالقضائية، التنفيذي

   .الفساد داخل هيا�ل موسسات الدولة  ةا�شاء محاكم خاصة بمحار� -3

 الخاتمة:

من املظاهر ال�ي ظلت ترتبط ارتباط وثيق مع الدولة السودانية بل تأكد ان تكن جزء من    ��عت�� ظاهرة العنف الهيك�      

ثقاف��ا، خصوصا �عد اخ��قها ملؤسسات الدولة، بل اصبحت ما�ع هيك�� تجاه جمعات معينة من اجل وصولها للسلطة 

امل ح�ى  الدولة،  داخل  الطبيعية  حقوقها  �ستخدم    ةؤسسوممارسة  ميكن�م  اصبحت  بل  ذلك  من  �سلم  لم  العسكر�ة 

 لتحقيق مصا�ح معينة.  

 ولكن إذا أردنا ان ��� عملية العنف الهيك�� داخل الدولة السودانية �ستوجب النظر ا�� الفوارق النوعية.        

 المصادر:

 . 2019، العنف البنيوي دراسة �� نظر�ة جوهان غالتونج لتفس�� العنف، مجلة العلوم السياسية باسم ع�� خريسان  -1
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 لعوامل
ً
 القوة والضعف مستقبل االتحاد األورو�ي وفقا

The future of the European Union according to the factors of strength 
and weakness 

 عبدالكر�م توفيقغفران  الباحثةو   .د. إبراهيم حردان مطر  أ

 خص  �امل

ابرز        أحد  االورو�ي  االتحاد  تجر�ة  القرن    �عد  من  الثا�ي  النصف   �� العالم  شهدها  ال�ي  الوحدو�ة  التجارب 

 قلي�ي.  ندماج االالعشر�ن، وال�ي �ان هدفها تحقيق الت�امل واال 

�ع��ض التجر�ة الت�املية األورو�ية العديد من التحديات ال�ي تؤثر ع�� مسارات الت�امل ا�حتملة ، هذا ع�� الرغم  

، حيث ابتدأت مس��ة الت�امل األورو�ي بتوقيع ست    1951إ�شا��ا ابتداء من العام  من النجاحات ال�ي حقق��ا منذ  

اتفاقية باريس للصلب والفحم ثم   املانيا وفر�سا وايطاليا)  إ��  دول أورو�ية (ب�جي�ا ، هولندا، لكسمبورغ، اضافة 

عام   املش��كة  السوق  اتفاقية  ا1957توقيع  هذا  ع��  األورو�ية  النجاحات  توالت  ثم  اتفاقية  ،  إ��   
ً
وصوال لصعيد 

 ال�ي وضعت حجر األساس لبناء سياسة خارجية موحدة لالتحاد األورو�ي. 1992ماس��يخت عام 

القوة        تناول عوامل  ضوء  اال��  يكتمل  ان  يمكن  مستقبلھ ال  االورو�ي واستشراف  االتحاد  م�انة  و�ن ��خيص 

 والضعف فيھ �و��ا �� من تحدد مستقبل مسار االتحاد. 

 , عوامل القوة , عوامل الضعف : االتحاد االور�ي , الت�امل   ال�لمات املفتاحية 

Abstract:                                                                 
The experience of the European Union is one of the most prominent experiences of unionism 
that the world witnessed in the second half of the twentieth century, which aimed to achieve 
regional integration and integration. 
The European integration experience faces many challenges that affect the potential 
integration paths, despite the successes it has achieved since its establishment starting in 1951, 
where the European integration process began with the signing of six European countries 
(Belgium, the Netherlands, Luxembourg, in addition to Germany, France and Italy).  The 
Paris Agreement on Steel and Coal, then the signing of the Common Market Agreement in 
1957, followed by successive European successes in this regard, reaching the Maastricht 
Agreement in 1992, which laid the foundation stone for building a unified foreign policy for 
the European Union. 
Diagnosing the position of the European Union and foreseeing its future cannot be completed 
in the two thousand light in light of addressing the factors of strength and weakness in it, as 
they are the ones who determine the size of the impact of regional variables and the extent of 
the positive factors strength in facing challenges or the extent of the strength of weakness 
factors that may work negatively in the cohesion and continuity of the Union.          
 
Key words: The European Union, Integration, factors of strength , factors of weakness. 
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 املقدمة

�عــد التجر�ــة األورو�يــة النمــوذج االمثــل للت�امــل االقتصــادي والنقــدي، وأك�ــ� نقلــة وانجــاز �ــ� تــار�خ أورو�ــا اجمــع وأك�ــ�       

العـــالم �ســـبب النجـــاح الـــذي �غي�ـــ� �ـــ� تـــار�خ أورو�ـــا ا�جغرا�ـــ� والسيا�ـــ�ي أيضـــا، بـــل و�عـــد األهـــم �ـــ� التجـــارب االندماجيـــة �ـــ� 

حققـــھ االتحـــاد األورو�ـــي و�ـــاألخص ع�ـــ� الصـــعيد االقتصـــادي واصـــدار العملـــة األورو�يـــة املوحـــدة وال�ـــي �عـــد العملـــة األو�ـــ� 

 املنافسة للدوالر.

، ابتــــدأت مســــ��ة الت�امــــل األورو�ــــي بتوقيــــع ســــت دول أورو�يــــة ( ب�جي�ــــا ، هولنــــدا، لكســــمبورغ، 1951وابتــــداء مــــن عــــام     

ــام  ــ��كة عـ ــة الســـوق املشـ ــم ثـــم توقيــــع اتفاقيـ ــاريس للصـــلب والفحـ ــا) اتفاقيــــة بـ ــا وايطاليـ ــا وفر�سـ ــ� املانيـ ــافة إ�ـ ، ثــــم 1957اضـ

 إ�ــ� اتفاقيــة ماســ��يخت عـام توالـت النجاحــات األورو�يــة ع�ــ� هــذا الصـعيد وصــو 
ً
ال�ــي وضــعت حجــر األســاس لبنــاء  ١٩٩٢ال

 سياسة خارجية موحدة لالتحاد األورو�ي.  

والشـــــك أن االتحـــــاد األورو�ـــــي �عـــــرض �جموعـــــة مـــــن األزمـــــات هـــــددت كيانـــــھ، وخلقـــــت حالـــــة مـــــن الاليقـــــ�ن �شـــــأن الصـــــورة 

فـاظ ع�ـ� انجـازات االنـدماج مثـل أزمـة الـديون السـيادية املستقبلية ال�ي سي�ون عل��ـا , وكـذلك �شـأن قـدرة قادتـھ ع�ـ� ا�ح

ومشـــ�لة ال�جـــرة وازمـــة الالجئـــ�ن  وال�ـــي بـــدأت تتنـــامى �شـــ�ل كب�ـــ� �عـــد  ال�ـــي �عرضـــت لهـــا اليونـــان وال���غـــال واألزمـــة العامليـــة

و�ـي ولهـا ا�ع�ـاس ثورات الر�يع العر�ي، كما �عد قضية الطاقة من ضـمن املتغ�ـ�ات ال�ـي �شـ�ل اشـ�الية ألمـن االتحـاد االور 

اذ �عـد دول االتحـاد االورو�ـي  ةع�� استقالليتھ وتماسـكھ، اذ �عـيش االتحـاد االورو�ـي تبعيـة مزمنـة فيمـا يخـص امـن الطاقـ

 من الدول املس��لكة للطاقة، و�عد روسيا اول مزود لها بالطاقة.

أن يكتمــل إال �عــد دراســة عوامــل القــوة يمكــن  و�ن استشــراف مســتقبل االتحــاد األورو�ــي �ــ� ضــوء التحــديات ال�ــي تواجــھ ال

ــا �ـــــ� مســـــ��ة االتحـــــاد, اي والضـــــعف تـــــأث��  �ـــــ� مـــــن تحـــــدد حجـــــم ودرجـــــة  وفقـــــا �حجـــــم ونـــــوع التـــــأث�� االيجـــــا�ي او الســـــل�ي لهـــ

 �ــــ� مواجهــــة التحــــديات أو مــــدى قــــوة عوامــــل الضــــعف ال�ــــي  تــــؤثر �شــــ�ل ســــل�ي �ــــ� 
ً
التحــــديات، ومــــدى قــــوة العوامــــل ايجابــــا

 مراره.تماسك االتحاد واست

: ا�ــ� تنــاول  عوامــل القــوة والضــعف �ــ� االتحــاد األورو�ــي بأ�عادهــا السياســية واالقتصــادية والديمغرافيــة  و��ــدف الدراســة

 لذلك .
ً
 والعسكر�ة واستشراف مستقبلھ وفقا

مــام : �عــد موضــوع االتحــاد األورو�ــي احــدى موضــوعات الدراســات الدوليــة ال�ــي �انــت والتــزال تحظــى باهت أهميــة الدراســة

املتخصصــ�ن �ــ� الشــأن األورو�ــي مــن حيــث بحــث وتحليــل  الظــاهرة االتحاديــة وعوامــل �شــأ��ا ومســار تطورهــا، ف�ــي دراســة 

.
ً
 استشرافية مستقبلة تطرح احتماليات حول مسار الظاهرة مستقبال

�يــة اال ان مســتقبلها : ع�ــ� الــرغم مــن مســ��ة النجــاح �ــ� الت�امــل الــذي انجزتــھ التجر�ــة الوحدو�ــة االور  اشــ�الية الدراســـة

مرهون �عوامل ذات ا�عاد , وعليھ فان االش�الية ت��كز حول �ساؤل اساس هو: ما طبيعة هذه العوامل واثرها �� مستقبل 

 االتحاد, ومن هذا تأ�ي االسئلة ال�ي ��دف الدراسة ا�� تناولها بالبحث والتحليل, و��: 

 مس��ة االتحاد االور�ية . ما عوامل القوة  ضمن •
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 ما عوامل الضعف ال�ي تكتنف مس��ة االتحاد  •

 ما اثر �ل من عوامل القوة والضعف �� مستقبل مسار االتحاد األورو�ي.  •

  فرضــية الدراســة
ً
: مــن اجــل تحقيــق اهــداف الدراســة واالجابــة عــن اشــ�الي��ا ، تف�ــ�ض الدراســة ان لعوامــل الضــعف اثــرا

 ع�ـــ� مســـتقبل اال
ً
تحـــاد األورو�ـــي �شـــ�ل يفـــوق عوامـــل القـــوة  ومـــن املمكـــن ان تـــؤدي ا�ـــ� التفكـــك ا�جزئـــي لـــھ و تجعـــل ســـلبيا

 مستقبلھ امام رهان التطور والبقاء.

ظيـف املـن�ج التحلي�ـ� االستشـرا�� لدراسـة و : من اجـل االجابـة عـن �سـاؤل الدراسـة وأثبـات فرضـي��ا تـم ت  من�جية الدراسة

 وة والضعف وطبيعة العالقة  وأثرها �� مستقبل االتحاد محاور املوضوع، وما�� عوامل الق

 املبحث االول: عوامل القوة

منــذ ��ايــة ا�حـــرب البــاردة يبـــذل االتحــاد األورو�ــي جهـــده الســتكمال مســـ��ة بنــاءه الوحدو�ــة األورو�يـــة �ــ� عـــدة جوانــب و�ـــ�:  

العامل االقتصادي والتكنولو��، إذ يحتـل االقتصـاد األورو�ـي م�انـة متقـدم بـ�ن اقتصـاديات الـدول الك�ـ�ى و�مثـل الرك�ـ�ة 

السيا�ــــ�ي والعســــكري، إذ �عــــد العامــــل السيا�ــــ�ي كمقــــوم قــــوة لالتحــــاد األورو�ــــي  االساســــية لالتحــــاد األورو�ــــي، أمــــا العامــــل

و�تمثـل باملؤسســات السياســية لالتحــاد األورو�ــي وكــذلك العامــل العسـكري فيــدلل ع�ــ� االم�انيــات العســكر�ة ال�ــي يمتلكهــا 

�ا�ي، فيعـــد عامـــل قـــوة مهـــم االتحـــاد األورو�ـــي بمـــا يؤهلـــھ للـــدفاع عـــن حقوقـــھ بصـــورة مســـتقلة، أمـــا العامـــل ا�جغرا�ـــ� والســـ

 
ً
يـــدفع باالتحـــاد األورو�ـــي نحـــو البنـــاء والتوحيـــد والقيـــادة ع�ـــ� صـــعيد أورو�ـــا، إذ تحتـــل أرا�ـــ�ي دول االتحـــاد األورو�ـــي موقعـــا

، وتتوسط قارات العالم، وتأخذ ش�ل شبھ جز�رة تحيط ��ا املياه من ثالث اتجاهات، مما �عط��ا م��ات إضافة 
ً
اس��اتيجيا

التجــارة ، و�ــذلك فــإن االتحــاد األورو�ــي يمتلــك العديــد مــن العناصــر ال�ــي تؤهلــھ ألخــذ حجــم كب�ــ� مــن مســاحة ع�ــ� النقــل و 

 النفوذ والتأث�� �� تفاعالت النظام العاملي. 

فهــوم ا�حــديث للقــوة والقــدرة ، لــذلك ســيتم �ســليط الضــوء �ــ� هــذا املو�مــا ان تنــوع مصــادر القــوة �شــ�ل �ــ� الوقــت ا�حــا�� 

بناًء ع�� دور هذه العوامل �� �عز�ز جهود الت�امـل االور�ـي وملـا لهـا مـن اثـر ايجـا�ي  عوامل قوة االتحاد األورو�ياملبحث ع�� 

  
ً
 من خالل ثالث مطالب :  �� �عز�ز ا�جهود الرامية ا�� امل��ي بمس��ة االتحاد نحو مستو�ات اتحادية اك�� اندماجا

 املطلب األول : العامل السيا�ىي والعسكري 

االتحـــاد األورو�ـــي أحـــد أبـــرز التجـــارب االتحاديـــة ع�ـــ� الصـــعيد الـــدو��، �عـــد ا�حـــرب العامليـــة الثانيـــة،  و�حكـــم طبيعتـــھ �عـــد 

 االتحادية وم�وناتھ يتمتع �عوامل قوة متعددة أبرزها �� :

 : العامــل السيا�ـــىي :
ً
تحــاد وتطــوره تمثــل القــوة السياســية بمؤسســات االتحــاد ال�ــي تقــوم بــدور مهــم �ــ� تقو�ــة بنيــة اال أوال

ــية  ــ� (ا�جلـــس األورو�ـــي، ا�جلـــس الـــوزاري، املفوضـ ــنع قراراتـــھ ضـــمن مؤسســـات دســـتور�ة رصـــينة و�ـ ورســـم سياســـاتھ وصـ

 )∗(األورو�ية، ال��ملان األورو�ي، محكمة العدل األورو�ية، ال�جنة االقتصادية واالجتماعية)

 

)∗(  ) املادة  بموجب  االختصاص  هذا  يمارس  حيث  األورو�ي،  لالتحاد  واالمنية  ا�خارجية  للسياسة  الك��ى  املعالم  يحدد  األورو�ي    13فا�جلس 

لعام  1فقرة   العامة للس1997) من معاهدة امس��دام  " يحدد ا�جلس األورو�ي املبادئ والتوجهات  ياسة ا�خارجية واالمنية  ، وال�ي جاء ف��ا 
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 �ـــــــ� الســـــــاحة الدوليـــــــة مـــــــن الناحيـــــــة السياســـــــة واالقتصـــــــادية 
ً
 مهمـــــــا

ً
فالقـــــــدرات السياســـــــية جعلـــــــت لالتحـــــــاد األورو�ـــــــي دورا

والعسكر�ة ، اذ يمتلك االتحاد األورو�ي م�انة ال يمكن اغفال أهمي��ا و�نظر اليھ بأنھ منظمة تتجاوز ا�ح�وميـة ولـھ مركـز 

 عن ح�ومات الدول 
ً
  يتيح لها سلطات واسعة �ـ� مجـاالت معينـة ومـن قانو�ي يتعلق بذاتھ �عيدا

ً
األعضاء وملؤسساتھ وضعا

 تخضع لھ برملانات الدول األعضاء �� مجـاالت كث�ـ�ة، اذ اق�ـ�ح �سـمية 
ً
 فدراليا

ً
ناحية أخرى ال �عد ح�ومة اتحادية او نظاما

ذ ��ــــذا الشــــ�ل الــــذي عليــــھ االتحــــاد ا�جماعــــة األورو�يــــة لهــــذه التجر�ــــة و�نظــــرون إ�ــــ� هــــذا التعب�ــــ� ع�ــــ� أنــــھ �عب�ــــ� موفــــق، إ

والصــــفة القانونيــــة املســــتقلة ال�ــــي يتمتــــع ��ــــا عــــن الــــدول األعضــــاء البــــد مــــن ت�ــــون لــــھ سياســــات خارجيــــة واجــــراءات أمنيــــة 

 )1(مش��كة. 

(هــو��� فــدر�ن)هل �ســتطيع أورو�ــا أن تقــوم  2002 – 1997وحينمـا تــم طــرح ســؤال ع�ــ� وز�ــر خارجيــة فر�سـا االســبق لعــام 

 �� عالم متعـدد االقطـاب وقـوة بدور ا
ً
لقطب الذي يمكن أن يخلق عالم متعدد االقطاب ؟ أجاب : "إن أور�ا ستصبح قطبا

عظ�ـــى مـــن خـــالل وجـــود املؤسســـات املناســـبة"، إذا يمكـــن فهـــم السياســـة ا�خارجيـــة األورو�يـــة مـــن خـــالل دراســـة السياســـة 

 )2(جوار . ا�خارجية املش��كة لالتحاد األورو�ي والسياسة األورو�ية ل�

) مـــن أبـــرز )∗(ان مـــا �عـــزز مـــن قـــوة االتحـــاد وهـــو الـــدور الفاعـــل ال قطابـــھ واملتمثـــل بأملانيـــا االتحاديـــة وفر�ســـا،إذ �عـــد (املانيـــا

 اذ بلــــغ االنتــــاج ا�ح�ــــ� 
ً
الــــدول األورو�يــــة القائــــدة واملــــؤثرة �ــــ� مســــ��ة االتحــــاد وواحــــدة مــــن الــــدول الصــــناعية الرائــــدة عامليــــا

  �ــ� االســتجابة لــثالث أزمــات �ــ� ( أزمــة  2019ترليــون يــورو) عــام  3,888و (االجمــا�� لهــا نحــ
ً
، وقــد لعبــت املانيــا  دوًرا محور�ــا

 عن سياسات أورو�ية مش��كة. فقد تكفلت 2015، وأزمة الالجئ�ن عام 2013، وأوكرانيا عام 2009اليورو عام 
ً
) ، مدافعة

زمــة االقتصـادية، و�عهـدت بإنقـاذ منطقــة اليـورو مـن األزمـات، ال ســيما أملانيـا بإنقـاذ اقتصـاديات الــدول ال�ـي عصـفت ��ـا األ 

 عـن ذلـك فقـد قامـت بإ�شــاء نظـام اقتصـادي موحـد يكفــل 
ً
تلـك ال�ـي عصـفت باالقتصـاد اليونــا�ي وغ��هـا مـن الـدول، فضــال

 

العقد  املش��كة مقتضيات  حسب  واالجتماعية  االقتصادية  بالسياسات  املتعلقة  القضايا   �� التنفيذي  بدورها  األورو�ية  املفوضية  ،وعرفت 

األور  ال��ملان  يلعب  كما  املوحد،  �ش�ل  األورو�ي  التقار�ر  و�تلقى  يتشاور  حيث  واالمنية  ا�خارجية  السياسة  وتنفيذ  صياغة   ��  
ً
مهما  

ً
دورا و�ي 

األورو�ي  اإلتحاد   �� القرار  صنع   : ��را  فؤاد  د.  كمال،  مصطفى  محمد  د.  انظر  للمز�د  االتحاد".  أجهزة  مختلف  طرف  من  ومنتظم  دوري 

 .43، ص 2001ة العر�ية، ب��وت،األورو�ية، مركز دراسات الوحد-والعالقات العر�ية 
�وثر عباس الر�ي��، مروان سالم الع��: مستقبل النظام الدو�� ا�جديد �� ظل بروز القوى الصاعدة واثرة ع�� املنطقة العر�ية االتحاد    )1(

 ، مجلة قضايا سياسية ، العدد 
ً
 .11ص ، 2012، �لية العلوم السياسية، جامعة ال��ر�ن، �غداد 26األورو�ي انموذجا

 .11املصدر نفسھ،  ص  )2(

)∗( ) الغرب والشرق، والشمال وا�جنوب، و�بلغ عدد س�ا��ا  ف��بط  أورو�ا  قلب   �� االتحادية  املانيا  تقع  ) مليون �سمة، و��    942,783,83اذ 

وسويسرا    ، الغرب   �� وفر�سا  ولكسمبورغ  و��جي�ا  وهولندا  الشمال،   �� الدنمارك   ) و��  دول  بتسع  وجمهور�ة محاطة  ا�جنوب   �� والنمسا 

) مساح��ا  وتبلغ   ،( الشرق   �� و�ولونيا  ع��    348,560التشيك  ا�عكس   
ً
اقتصاديا  

ً
تنوعا لها  وفرت  قد  املساحة  سعة  وان   ، مر�ع  م��  كيلو   (

البة قطاعيھ الصنا��  القدرات الصناعية والتكنولوجية والعسكر�ة .و�عد أول واك�� اقتصاد ع�� املستوى األورو�ي، و�ش��ر بصادرا��ا، وص

فواز احمد املو��ى : جغرافية    -واملصر��، و�متاز االقتصاد األملا�ي بتنوع شر�ائھ التجار��ن ليشملوا الص�ن والهند والواليات املتحدة.  انظر  

ص    ، ذكره  سبق  مصدر   ، االقليمية  وكذلك.  265أورو�ا   .–   ، دو�تشالند  مجلة 

-2020-1-Edition-Deutschland-https://interactive.deutschland.de/epaper/epaper
DEU/index.html#49   21/8/2021تار�خ الز�ارة. 

https://interactive.deutschland.de/epaper/epaper-Deutschland-Edition-1-2020-DEU/index.html#49
https://interactive.deutschland.de/epaper/epaper-Deutschland-Edition-1-2020-DEU/index.html#49
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ألك�ــ� مـن مليــون ال�ــ�  ضـمان االســتقرار االقتصـادي �ــ� االتحـاد األورو�ــي ك�ــل ، وقـد ادارت أملانيــا أزمـة الالجئــ�ن ممــا سـمح

 )1(بالدخول إ�� البالد، كما �ان لها دور بارز �� فرض العقو�ات األورو�ية ع�� روسيا ع�� خلفية األزمة األوكرانية.

امــا فيمـــا يخــص التوجـــھ السيا�ــ�ي ا�خـــار�� االملــا�ي �ـــ� قيـــادة اورو�ــا ف�ـــي �ســ�� ا�ـــ� التوجــھ ا�ـــ� االتحــاد االورو�ـــي وتوســـيعھ 

واالتجــاه ا�ــ� حلــف شــمال االطل�ــ�ي (النــاتو) وتوســيعھ حيــث نجــد ان املانيــا مــن الــدول املنشــئة ل�حلــف والداعمــة لتوســعھ 

و�قائــھ امــا فيمــا يخـــص اتجاههــا نحــو جنــوب شـــرق اورو�ــا ووســط شـــرق اورو�ــا فأملانيــا مــن الـــدول الداعمــة لالنضــمام تلـــك 

رو�ــي فنجــد ان املانيــا مــن الــدول االو�ــ� الداعمــة لألمــن االورو�ــي الســيما الــدول لالتحــاد االورو�ــي امــا تجاههــا نحــو االمــن االو 

 )2(اتجاه منظمة االمن والتعاون االورو�ي ، وامأ اتجاهها نحو فر�سا فأ��ا ��دف ا�� اقامة �عاون وشراكة ب�ن الدولت�ن.

ذو م�انـــة عامليـــة ولـــيس فقـــط أورو�ـــا  فهـــو االخـــر يتمثـــل �ـــ� الطمـــوح بـــأن يصـــبح االتحـــاد األورو�ـــي )∗(أمـــا عـــن الـــدور الفر��ـــ�ي

الســوق، ذات تــأث�� فاعــل ومــؤثر �ــ� حقــل العالقــات الدوليــة، ومــن ثــم �ســ�� إ�ــ� ايجــاد نظــام دو�ــ� ثنــائي او متعــدد االقطــاب 

 )3(و��ذا ي�ون االتحاد األورو�ي هو املر�ح األبرز واالفضل �� العقود املقبلة.

لت اال�شطة الدفاعية الفر�سية    
ّ
، 2020مـن النـاتج ا�ح�ـ� اإلجمـا�� �ـ� العـام  )% 2.1(فيما يتعلق بامل��انية، �سبة وقد مث

ــبة   بنسـ
ً
ــة ــام ) % 1.83(مقارنـ ــ� العـ ــبة  2019�ـ ــا �سـ ــ�  )%26.50(،  وقـــد خصصـــت فر�سـ ــد��ا �ـ ــي اعتمـ ــة الـــدفاع ال�ـ مـــن م��انيـ

لشــراء املعــدات الهامــة وللبحــث والتطــو�ر، وتــوفر فر�ســا �ــل عــام، �ــ� إطــار ا�حضــور املتقــّدم واملعــزز �ــ� بلــدان  2020العــام 

) عنصــر و�شــمل دبابــات  300البلطيــق و�ولنــدا، مجموعــة فرعيــة قتاليــة مختلطــة التســليح مدرعــة مي�انيكيــة مؤلفــة مــن ( 

لــو�ل�� ومركبــات مشــاة قتاليــة، انــدمجت بالتنــاوب ملــدة ثمانيــة أشــهر �ــ� كتيبــة متعــددة ا�جنســيات �ــ� إســتونيا �ــ�  مــن طــراز

 بر�طانيــــــا وأملانيــــــا ع�ــــــ� التــــــوا��، و�حظــــــى هــــــذا  0202 -2018)، و�ــــــ� ليتوانيــــــا �ــــــ� العــــــامي (2019_  2017العــــــامي (
ً
)، مــــــؤازرة

ــ� مــــا يخـــص دعــــم ــع ,امــــا �ـ ــة حلــــف شـــمال األطل�ــــ�ي املتعلـــق بم�افحــــة  االنخـــراط الناشـــط بتأييــــد واسـ ــا لنشــــاط منظمـ فر�سـ

 �ـ� م�افحـة اإلرهـاب. وتنخـرط فر�سـا ع�ـ� نحـو �امـل ع�ـ� الصـعيد الـوط�ي 
ً
 أساسـيا

ً
اإلرهاب ، فيكت��ي التعاون الدو�� �عـدا

 

سي  )1(  : الب�ي  رغدة   . الز�ارة  د  تار�خ  املتقدمة.   والدراسات  لألبحاث  املستقبل  مجلة   ، األورو�ية  الساحة  ع��  االملا�ي  الصعود  نار�وهات 

21 /8/2021 . 

.com/ar/Mainpage/Item/2972/%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9https://futureuae
%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%84- 

كرار عباس متعب املسعودي ، الدور االملا�ي �� بناء املستقبل االورو�ي ، رسالة ماجست�� غ�� منشورة ، �لية العلوم السياسية، جامعة    )2(

 . 100، ص  2006ال��ر�ن، 

لص�ن �عد فر�سا قوة اقتصادية عاملية، إذ تحتّل فر�سا املرتبة السا�عة �� قائمة االقتصادات العاملية، �عد الواليات املتحدة األمر�كية وا  )∗(

العام    �� النقد الدو��،  ا2019واليابان وأملانيا والهند واململكة املتحدة (وفق إحصاءات صندوق  الناتج ا�ح�� اإلجما��  لذي  ) ، وذلك بفضل 

مليون    )67(، كما إ��ا تحتل املرتبة الثانية ب�ن األسواق األورو�ية بفضل أك�� من    2019مليار يورو باألسعار ا�جار�ة �� العام    )2762(وصل إ��  

)  2017ام منشأة من ب�ن املنشآت ا�خمسمائة األو�� �� العالم (بحسب تصنيف ال��وات ا�خمسمائة العاملية �� الع 29مس��لك ، وتضّم فر�سا 

ا�خاص   ، وتحتل فر�سا املرتبة الثامنة �� قائمة االقتصادات املائة والسبعة والثالث�ن من حيث جودة البنىالتحتية ف��ا، وفق التقر�ر العاملي

التنافس   ع��  العام    Global Competitiveness Reportبالقدرة   �� ينظر    2018الصادر  ،    –للمز�د  فر�سا   �� االجن�ي  االستثمار 

 . 2021/ 8/ 22ار�خ الز�ارة  ت
عدد    )3(  ، الدولية  الدراسات  مجلة  واالفاق،   .... الواقع  األورو�ي  االتحاد  توسيع  �عد  االطل��ي  ا�حلف  مستقبل  الظاهر،   مركز   66سم��   ،

 .39، ص  2004الدراسات الدولية ، جامعة �غداد،  

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2972/%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2972/%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2972/%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2972/%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
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ومنظمــة األمــم  �ــ� إطــار تحالفــات الــدول الطوعيــة ، ومــع املنظمــات الدوليــة ال�ــي �شــارك �ــ� عضــو���ا مثــل االتحــاد األورو�ــي

 )1(املتحدة ومنظمة حلف شمال األطل��ي.

 : العامـــــل العســـــكري: 
ً
ــا إذا توحــــدت  )2(يــــذكر بــــول كنــــدي �ــــ� كتابــــة " االســــتعداد للقــــرن ا�حــــادي والعشــــر�نثانيـــــا " أن أور�ــ

ســت�ون مركــز الصــناعة والتجــارة والصــناعة التكنلوجيــة الك�ــ�ى �ــ� القــرن ا�حــادي والعشــر�ن، كمــا أ��ــا أن توحــدت ســوف 

تجمع �ل محاسن الواليات املتحـدة واليابـان وروسـيا مـن اسـتثمار واسـ��الك وقـوة عسـكر�ة مـن دون مبالغـة، فمـن املمكـن 

 )3(العسكر�ة. أن توازي امر��ا من الناحية 

م ۱۹۹۹وتتمثل املسـا�� األورو�يـة بصـدد ا�شـاء قـوة عسـكر�ة إذ أعلـن ا�جلـس األورو�ـي �ـ� اجتماعـھ �ـ� هيلسـن�ي �ـ� العـام 

عــن توصـــية بتشـــكيل وتجه�ـــ� قــوة عســـكر�ة مســـ�حة أورو�يـــة للتــدخل الســـريع ، وت�ـــون مهم��ـــا التــدخل �ـــ� األزمـــات الدوليـــة 

رت ع�ـ� أن ال تتــدخل هـذه القـوات �ـ� االمـاكن ال�ــي �سـتطيع قـوات حلـف االطل�ـ�ي (النــاتو)  واإلقليميـة، إال أن بر�طانيـا أصـ

ــا أن ت�ــــون القــــدرة  ــاتو، بينمــــا أرادت فر�ســــا وأملانيـ ــة مهمــــة حلــــف النـ الســـيطرة عل��ــــا، و�ن ي�ــــون دور هـــذه القــــوات هــــو تكملـ

 )4(األورو�ية مستقلة عن حلف األطل��ي

ل التســـ�ح ع�ـــ� املـــوارد البشـــر�ة والتكنولوجيـــة، وللـــدول االعضـــاء �ـــ� االتحـــاد األورو�ـــي وقـــد اعتمـــد االتحـــاد األورو�ـــي �ـــ� مجـــا

) طــائرة 2000مليــون كمــا تمتلــك نحــو ( 1.7(املانيـا، فر�ســا، بر�طانيــا، ايطاليــا)، إذ إن حجــم جيوشــهم النظاميــة تصــل نحــو 

.وقــــــد تــــــم تأســــــيس و�الــــــة  )5(ملتطــــــورة) ســــــفينة وغواصــــــة واالف الــــــدبابات ومنظومــــــات االرســــــال والقواعــــــد والبحر�ــــــة ا50و(

��ــدف إ�ــ� تطــو�ر االتحــاد األورو�ــي �ــ� مجــال التســ�ح وتقو�ــة قاعــدة  2003متخصصــة و�موافقــة ا�جلــس األورو�ــي �ــ� العــام 

التصــــنيع الدفاعيــــة والتكنولوجيــــا األورو�يــــة وخلــــق ســــوق تنافســــية ملعــــدات الــــدفاع األورو�ــــي. وال يمكــــن إغفــــال القــــدرات 

 .)6(وجود دولة لد��ا ترسانة نوو�ة و�� فر�ساالنوو�ة األورو�ية ال سيما 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-.2021  /  10/    26فر�سا ومنظمة حلف شمال األطل��ي ،  تار�خ الز�ارة.    )1(
D8% A3%D9%85%D9%86 france/%D8%A7%D9%84%-la-de-etrangere- 

 .  22/8/2021االستثمار االجن�ي �� فر�سا ، تار�خ الز�ارة  )2(

https://www.plateforme-attractivite.com/wp-content/uploads/2020/06/Bilan_des-IDE-
2019_UK.pdf 

للقرن    )3( ، االستعداد  ،  بول كينيدي  ، عمان  والتوزيع  للنشر  الشروق  دار  القادر وغازي مسعود،  : محمد عبد  ترجمة  ا�حادي والعشر�ن، 

 .  53، ص  1998

العدد    )4( السياسية،  للعلوم  العر�ية  ا�جلة  والتحديات،  القدرات  ب�ن  األورو�ي  االتحاد  التنوع،   �� متحدون  نوفل:  سعيد  مركز 26احمد   ،

 . 142، ص  2010،  دراسات الوحدة العر�ية، لبنان 

العلوم    )5( �لية  منشورة،  غ��  ماجست��  رسالة  والدور،  املقومات   �� دراسة  الدولية  والعالقات  األورو�ي  االتحاد   : ال��رزي  ع��  حسن  شهد 

 65،  2016السياسية، جامعة ��ر�ن، 

، مركز الدراسات الدولية ، جامعة 45يا دولية ، عدد  فيليب أ . ج  �وردن ، أورو�ا و�ناء قوة عسكر�ة ، ترجمة سم��ة إبراهيم ، مجلة قضا  )6(

 4، ص  2001�غداد ، 

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%25
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/%D8%A7%D9%84%25
https://www.plateforme-attractivite.com/wp-content/uploads/2020/06/Bilan_des-IDE-2019_UK.pdf
https://www.plateforme-attractivite.com/wp-content/uploads/2020/06/Bilan_des-IDE-2019_UK.pdf
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و�عتمــد القــدرات العســكر�ة األورو�يــة ســواء فيمــا يخــص التعــاون أو التســ�ح ع�ــ� حجــم األنفــاق مــن النــاتج ا�ح�ــ� اإلجمــا�� 

 )1.( 2019مليار دوالر �� العالم  1991فقد وصل االنفاق العسكري األورو�ي إ�� نحو 

 العامل االقتصادي والتكنولو��  املطلب الثا�ي :

 -يتج�� قوة االتحاد األورو�ي �� �عده االقتصادي والتكنولو�� من خالل العوامل االتية: 

:  العامل االقتصادي. 
ً
 اوال

، و�ســتند قـــوة العوامـــل االقتصـــادية ال�ـــي 
ً
 �ـــخما

ً
 عامليـــا

ً
�عــد االتحـــاد األورو�ـــي أك�ـــ� التكـــتالت االقتصــادية العامليـــة، وســـوقا

 -لكها االتحاد األورو�ي إ�� مختلف العوامل املتمثلة ��:يمت

يؤكـــد (صـــموئيل هنتكتـــون) بأنـــھ (إذا مـــا اصـــبحت االمـــة األورو�يـــة املـــوارد الطبيعيــــة والقــــدرة اإلنتاجيـــة والتصــــنيعية : -1

ــا  ــادية وتكنلوجي��ـ ــا االقتصـ ــا وثرو��ـ ــ�ا��ا ومواردهـ ــان سـ ــة -متماســـكة فـ ــة وال�امنـ ــت�ون القـــوة وقـــدر��ا العســـكر�ة، العقليـ سـ

 )2(الك��ى �� القرن ا�حادي والعشر�ن.

ــا�� الـــذي يقـــدر نحـــو( ــاتج ا�ح�ــــ� اإلجمـ ــاد األورو�ـــي االقتصــــادية مـــن خـــالل مجمـــوع النـ ــر قـــدرة االتحـ ) تر�ليــــون دوالر 18تظهـ

، اذ �عــزز ذلــك تــوفر ال�ــ�وات الطبيعيــة والقــدرة اإلنتاجيــة والتصــنيعية مــع وجــود العديــد مــن 
ً
املــوارد األساســية ال�ــي ســنو�ا

تــدخل �ــ� التصــنيع ، مثــل ا�حديــد ا�خــام، والفحــم، والنحــاس ا�ــخ .... ، وهــذا بمجملــھ يــوفر لــدول االتحــاد األورو�ــي القــدرة 

ــي  ــ� والعـــاملي، ممـــا جعـــل االتحـــاد األورو�ـ العاليـــة  �ـــ� دعـــم اإلنتـــاج الصـــنا�� املتنـــوع واملســـاهمة الهامـــة ع�ـــ� املســـتو��ن ا�ح�ـ

 عامل
ً
 �ـــ� مجـــال صـــناعة الســـيارات، و�تفـــوق بإنتـــاج ( منافســـا

ً
 �ـــ� العـــام  18,177,481يـــا

ً
، مقابـــل  2015) مليـــون ســـيارة ســـنو�ا

ــا ينـــافس الـــدول الصـــناعية الك�ـــ�ى �ـــ� إنتـــاج 12,100,095) مليـــون، و( 9,278,238اليابـــان (  ) مليـــون للواليـــات املتحـــدة، كمـ

 )3(ة الطائرات ( إير�اص ).الصناعات عالية التكنولوجيا �الصناعة الفضائية وصناع

 ع�ـ� قـوة النـاتج ا�ح�ـ�  أما ع�� صعيد الناتج ا�ح�� االجما��،
ً
فقد اصبح االتحاد األورو�ي قـوة اقتصـادية رئيسـة اعتمـادا

 )4(.2019) تر�ليون دوالر �� العام 132,705,18االجما�� والذي وصل قيمتھ نحو(

 )5(%) من املبادالت التجار�ة العاملية32مساهمة االتحاد األورو�ي إ�� ( وع�� صعيد التجارة  تصل

 

 . 21/6/2021. تار�خ الز�ارة. 2019احصائيات معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدو�� ،( سي��ي) عام  )1(

ata.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018https://d 
االتحاد األورو�ي والعوامل املؤثرة ع�� وزنھ الدو��، بحث منشور �� مجلة املنارة للبحوث والدراسات ، ع   -محمد املقداد، صايل السرحان :  )2(

 . 30، ص  2013، عمادة البحث العل�ي، االردن،  2

األورو�ي (الواقع واالفاق) ،مجلد االستاذ الباحث للدراسات القانونية   –لعالية منصوري، د. ل�جال محمد مل�ن ا�جال : التنافس االمر��ي    )3(

 .108، ص  2018، �لية ا�حقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر �سكرة ، ا�جزائر، 10والسياسية، العدد 

ألورو�ي �� مطلع االلفية الثالثة، الواقع والتحديات،بحث مقدم ا�� �لية العلوم السياسية، جامعة ال��موك،  احمد سعيد نوفل: االتحاد ا  )4(

 .2019بيانات ا�حسابات القومية للبنك الدو�� ، لعام  –. وكذلك 11، ص 2010االردن، 

 . 31لدو�� ، مصدر سبق ذكره ، ص  االتحاد األورو�ي والعوامل املؤثرة ع�� وزنھ ا -محمد املقداد، صايل السرحان : )5(

https://data.albankaldawli.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2018
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فقد عرف االتحاد األورو�ي ب�خامة انتاجھ وذلك بفضل السياسة الزراعة  املش��كة، حيث يحتل  أما �� ا�جال الزرا�� 

 �عــد الواليــات املتحــدة االمر�كيــة �ــ� االن
ً
تــاج الزرا�ــ�، و�شــ�� بيانــات منظمــة األغذيــة االتحــاد األورو�ــي املرتبــة الثانيــة عامليــا

ــي بلـــغ نحـــو( FA0والزراعـــة العامليـــة (  ــاج الزرا�ـــ� لالتحـــاد األورو�ـ ــ� أن الـــرقم القيا�ـــ�ي لإلنتـ ــام 87,5) إ�ـ ــار دوالر �ـــ� العـ ) مليـ

2019.)1( 

، و�عد من أهم مظاهر القوة األورو�ية وقد بدأ التعامل ��ا �ـ�  1999وال�ي ظهرت �� العام  -العملة املوحدة ( اليورو ) :  -2

، وتمثل عامل قوة اقتصادية لالتحاد األورو�ي �� مسـ��تھ نحـو البنـاء والتوحيـد والقيـادة ع�ـ� صـعيد مسـتقبل   2002العام  

 )2(القارة األورو�ية. 

�� املرتبة الثانية �عد الدوالر ضمن سلة العمالت العاملية، وقد اسهم ذلك ع��   إن توحيد العملة األور�ية جعل من اليورو 

الصــــعيد الــــداخ�� �ــــ� �عز�ــــز التعــــاون االقتصــــادي وذلــــك  عــــن طر�ــــق محار�ــــة الت�ــــخم وضــــبط ال�جــــز �ــــ� املوازنــــة العامــــة 

  2008�ـ� العـام  والتحكم �� اسعار الفائدة فع��  سبيل املثال �� وقـت األزمـات املاليـة كتلـك ال�ـي حـدثت 
ً
وفـر اليـورو مجـاال

 للعمـــل الســـريع مـــن خـــالل البنـــك املركـــزي األورو�ـــي، أمــا مـــن الناحيـــة ا�خارجيـــة ، فـــأن تـــوفر العملـــة املوحـــدة  أحـــدث 
ً
واســعا

اســـتقرار �ـــ� العالقـــات االقتصـــادية والنقديـــة الدوليـــة، أضـــافة إ�ـــ� ذلـــك فـــإن قـــوة العملـــة جعلـــت مـــن االتحـــاد األور�ـــي قـــوة 

 )3(فاعلة �� ا�جتمع الدو��.اقتصادية 

 : العامل التكنولو��: 
ً
من أهم مصادر ال��وة املعرفية وعناصر قوة الدول وأبرز وسائل تطو�ر القدرات االقتصادية ثانيا

ــ� القــــرن ا�حــــادي والعشـــر�ن ــ� اطــــار التنســــيق )4(والعســـكر�ة الســــيما �ـ ــاز العديــــد مـــن املشــــاريع التكنولوجيــــة �ـ ، وقــــد تــــم انجـ

 )5(و�مكن االشارة إ�� اهم تلك املشاريع التكنولوجية و��األورو�ي 

بليون دوالر أمر��ـي، وأسـس  )4,8(: س�� االتحاد األورو�ي ع�� تمو�ل مشروع (م�وك الفضاء ) ب�لفة  �� مجال الفضاء-1

 للعمل �� اطار ال��امج الفضائية لصناعة الصوار�خ و األقمار االصطناعية. شركة أر�ان اسياس

فــتم اتحــاد ثــالث شــر�ات أورو�يــة ك�ــ�ى �ــ� شــركة فيلــيس ( هولنــدا )، ســيمنس  �ــ� مجــال صــناعة الرقــائق االلك��ونيــة:-2

ــا ) لبنـــاء أك�ـــ� شـــركة متطـــورة ع�ـــ� مســـتوى العـــالم �ـــ� صـــنا –(املانيـــا)،  طوســـن ( فر�ســـا  عة رقـــائق الكمبيـــوتر ب�لفـــة ايطاليـ

 خمسة بالي�ن دوالر.

 

 . 21/6/2021.تار�خ الز�ارة. 2019بيانات ا�حسابات للبنك الدو�� ، لعام  )1(

https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS 
 –، مركز الدراسات الدولية    30ناظم عبد الواحد ا�جاسور: أورو�ا ما ب�ن قرن�ن :البحث عن هو�ة أورو�ية محددة ، أوراق أورو�ية، العدد    )2(

 . 2، ص 200جامعة �غداد ، 

  -128،   2013، لبنان،  ، منشورات ا�حل�ي ا�حقوقية1محمد دحام كردي : مستقبل اإلتحاد األورو�ي دراسة �� التأث�� السيا��ي الدو��، ط  )3(

129 . 

 . 262، ص 1986عبد املنعم سعيد: ا�جماعة األورو�ية تجر�ة الت�امل والوحدة ، مركز دراسات الوحدة العر�ية، ب��وت   )4(

 .142محمد دحام كردي : مستقبل االتحاد األورو�ي دراسة �� التأث�� السيا��ي الدو��، مصدر سبق ذكره،  ص  )5(

https://data.albankaldawli.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
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تـــــم إ�شـــــاء مشـــــروع ( مفتـــــت الـــــذرة ) ، و (مشـــــروع الليـــــب ) ، ميکـــــرون ســـــلي�ون ، و(مشـــــروع يور�ـــــا " �ــــــ� مجــــــال الــــــذرة : -3

Eureka مــن أهــم ال�ــ�امج ا�حاليــة و تصــل إجمــا��  )297(") مقــره بروکســل ومهمتــھ التنســيق بــ�ن 
ً
 ، و�بلــغ وأحــدا

ً
مشــروعا

 بليون دوالر . )8(��ا م��اني

 مليــــار دوالر  )463(مليــــار دوالر مقارنــــة  )346(انفــــق االتحــــاد األورو�ــــي ع�ــــ� البحــــث والتطــــو�ر العل�ــــي نحــــو  2015و�ــــ� عــــام 

أن مجمـوع العلمـاء والفنيـ�ن الـذين  2006البنك الـدو�� لعـام  بيانات مليار دوالر لليابان ، و�ش��   )155(للواليات املتحدة ،  

) ألـف ف�ـي و�ـ� فر�سـا وصـل عـدد العلمـاء  110,3) ألـف عـالم و (  258,6البحث والتطو�ر وصل �ـ� املانيـا  نحـو (   �عملون ��

مليون عالم �� الواليات املتحـدة االمر�كيـة  )1,2() ألف ف�ي مقارنة 59,8) ألف ف�ي، و( 169,8) ألف عالم و (  160,4نحو ( 

 )1() ألف ف�ي �� اليابان. 7,84) ألف عالم و ( 8,675نحو (

ويعد االتحاد االورو�ي أك�ـ� سـوق عـاملي �ـ� مجـال اإلنفـاق ع�ـ� البحـث العل�ـي وتطـو�ره ، و�ـ� مجـاالت التكنولوجيـا وحقـول  

ــارات، كمـــا أن أر�ـــع دو  ــاء الفضـــاء والســـو�ر كمبيـــوتر والقطـ ــا ) تمثـــل نصـــف أعضـ ــا ، بر�طانيـ ــا ، إيطاليـ ــا ( أملانيـــا، فر�سـ ل م��ـ

) لقـد احتـل االتحـاد األورو�ـي املرتبـة الثالثـة �عـد �ـل مـن الواليـات املتحـدة   G 8الدول الصناعية الثمانية ال�ي يطلـق عل��ـا ( 

ــاول ت ــاد األورو�ــــي يحـ ــال التقــــدم التكنولـــو��، وخالصــــة القــــول ان االتحـ ــان �ــــ� مجـ وظيــــف القـــدرات التكنولوجيــــة بمــــا واليابـ

يتناســــب مــــع قدراتــــھ االقتصــــادية ليــــتمكن مــــن املنافســــة الدوليــــة مــــع القــــوى األخــــرى الســــيما �ــــ� ا�جــــال التكنولــــو�� وال�ــــي 

 )2(ستنعكس ع�� تأث��ه السيا��ي الدو��.

 املطلب الثالث : العامل ا�جغرا�� والس�ا�ي

 �عد العامل ا�جغرا�� والس�ا�ي أحدى مقومات الدول وقو��ا السيما إذا ما احسن توظيفها و�� هذا املطلب سنتناول : 

ــ�   : العامـــل ا�جغرا�ـ
ً
أورو�ـــا أحـــدى قـــارات العـــالم الســـبع ، ومـــن اك�ـــ� القـــارات ال�ـــي طـــرأت عل��ـــا �غ�ـــ�ات سياســـية �ـــ�  �عـــدأوال

ــ�ي لـــدولها ال�ـــي تتفـــاوت مـــن حيـــث  العصـــر ا�حـــديث ، فالتفاعـــل بـــ�ن العوامـــل ا�جغرافيـــة وا�حضـــار�ة أدى إ�ـــ� تفتيـــت سيا�ـ

 �عـــد أورو�ـــا شـــبھ جز�ـــرة كب�ـــ�ة ت�ـــون ا�جـــزء ا)3(املســـاحة والســـ�ان
ً
لغر�ـــي املمتـــد مـــن أوراســـيا بـــ�ن جبـــال األورال ، وجغرافيـــا

وجبـــال القوقـــاز و�حـــر قـــزو�ن مـــن الشـــرق وا�حـــيط األطل�ـــ�ي مـــن الغـــرب  والبحـــر األبـــيض املتوســـط  ومنطقـــة القوقـــاز مـــن 

ا�جنـــــوب وا�حـــــيط املتجمـــــد الشـــــما�� مـــــن الشـــــمال، و�عـــــد قـــــارة صـــــغ��ة �ســـــبيا مقارنـــــة ببقيـــــة القـــــارات، إذ تبلـــــغ مســـــاح��ا 

 )1-1ينظر ا�خر�طة ( )4(من مساحة اليا�سة.)% 7( مليون)  شاغلة بذلك نحو 2كم00,458,15(

 

 2021/ 8/ 24تار�خ الز�ارة    / spending-d-r-leaders-https://www.visualcapitalist.com/globalديجاردان : جيف  )1(

،مركز دراسات الوحدة الع )2(
ً
 . 392, ص 2004، 1ر�ية،  ب��وت، طحسن نافعة : االتحاد األورو�ي والدروس املستفادة عر�يا

 . 17، ص 2017، 1فواز احمد املو��ى : جغرافية أورو�ا االقليمية ،دار االعصار العل�ي للنشر والتوزيع، ط  )3(

 (4) املصدر نفسھ ، ص 17.

https://www.visualcapitalist.com/global-leaders-r-d-spending/
https://www.visualcapitalist.com/global-leaders-r-d-spending/
https://www.visualcapitalist.com/global-leaders-r-d-spending/


        2022 یونیو  -حزیران  –عشر  التاسعمجلة اتجاھات سیاسیة: العدد  

42 
 برلین –إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة / المانیا 

 ) تب�ن دول القارة االورو�ية 1 -1خر�طة  ( 

املصدر: منشورة ع�� شبكة املعلومات الدولية ( االن��نت ع�� الرابط، 

oropa.html?m=1-https://www.sawla360.com/2021/02/dowal 

 :  العامل الس�ا�ي :
ً
�عـد االتحـاد األورو�ـي اك�ـ� كتلـة سياسـية واقتصـادية مـن حيـث السـ�ان ، إذ يبلـغ عـدد سـ�انھ �ـ�  ثانيا

من س�ان العالم و�توزعون �شـ�ل غ�ـ� منـتظم فـوق أرض القـارة . أمـا  )% 12(مليون �سمة  أي  )447,7(نحو    2020العام  

و�تم�ـ� سـ�انھ بارتفـاع �سـبة املتعلمـ�ن ملـا يمتلكـھ مـن  التنوع الس�ا�ي فأغل��م ينتمون إ�� العرق األبـيض أو الهنـد األورو�ـي،

 )1(خ��ات ومؤهالت. 

 ع�ـــــ� م�انـــــة االتحـــــاد 
ً
و�ــــذلك يمكـــــن القـــــول أن ســـــعة املســـــاحة وتنــــوع الســـــ�ان وز�ـــــادة عـــــدد املتعلمـــــ�ن قــــد ا�عكـــــس ايجابيـــــا

ة مهمــة، فوقــوع أورو�ــا �ــ� وســط األورو�ــي، وأن االمتــداد امل�ــا�ي والســ�ا�ي لالتحــاد أدى إ�ــ� أن يتم�ــ� بخاصــية جيوســ��اتيجي

. ويعـد االمتـداد 
ً
 وسياسـيا

ً
 وعسـكر�ا

ً
 وثقافيا

ً
  اقتصاديا

ً
 جعلها أقرب من غ��ها إ�� القارات األخرى وأك�� تفاعال

ً
العالم تقر�با

امل�ــــا�ي والســــ�ا�ي  داعــــم ومرتكــــز أسا�ــــ�ي مهــــم لالتحــــاد األورو�ــــي الســــيما أن قــــوة أي دولــــة أو كتلــــة دوليــــة تت�ــــون مــــن دول 

تعددة إنما �� �� املساحة ا�جغرافية وعدد س�ا��ا ، أضافة إ�� ذلك فالألتحاد األورو�ي م�انة تار�خية، فقد شهدت هذه م

 عـن اإلم��اطور�ـات األخـرى، وف��ــا 
ً
الرقعـة ا�جغرافيـة نمـو العديـد مـن اإلم��اطور�ـات أهمهــا اإلم��اطور�ـة ال��يطانيـة، فضـال

 

الدراسات   مركز  عدد  66  ،   ، الدراسات  الدولية  مجلة   , الواقع  األورو�ي  االتحاد  توسيع  �عد  االطل��ي  ا�حلف  مستقبل  الظاهر،   (1)  سم�� 

. 31، ص  2004الدولية ، جامعة �غداد،    

https://www.sawla360.com/2021/02/dowal-oropa.html?m=1
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ــ ا يؤهلهــــا للم�انــــة الدوليــــة مثــــل ( أملانيــــا، فر�ســــا، ايطاليــــا) وال�ــــي تتســــم باألهميــــة دول تملــــك مــــن مصــــادر القــــوة والنفــــوذ مــ

 )1(ا�حضار�ة واالقتصادية والعسكر�ة والتكنولوجية

 املبحث الثا�ي : عوامل الضعف

ذاتيــة  لبنــاء ع�ــ� الــرغم مــن أن االتحــاد األورو�ــي قــد قطــع مرحلــة مهمــة �ــ� تحقيــق الوحــدة بــ�ن دولــھ، و�متلــك م�ونــات قــوة 

، إال إنـھ مـازال �عـا�ي مـن �عـض عوامـل الضـعف وال�ـي �عـد بمثابـة تحـديات 
ً
 دوليا

ً
قوتھ املستقلة ال�ي يمكن أن تجعلھ فاعال

�عمل ع�� ت�و�ن خلل وضـعف داخـل جسـد االتحـاد األورو�ـي ، ومـن املمكـن أن �سـتمر �ـ� املسـتقبل و�عيـق عمليـة التطـور. 

 لب اال�ي :وسيتم تناول البحث وفقا للمطا

 املطلب األول : العامل السيا�ىي والعسكري 

يواجــھ االتحــاد األورو�ــي جملــة مــن التحــديات السياســية والقضــايا ا�خالفيــة ال�ــي تــؤثر �ــ� مســتوى اال��ــجام السيا�ــ�ي       

 للدول االعضاء و�� : 

: عدم وجود سياسة أورو�ية مش��كة:
ً
  -أوال

األورو�ــي مــن حالــة الت�امــل واالنــدماج، الســيما �ــ� ا�جــال االقتصــادي، اال انــھ مــازال ع�ــ� الــرغم ممــا وصــل اليــھ االتحــاد      

 )2(يفتقر إ�� سياسة خارجية مش��كة مما يث�� الشك �عدم نجاح الوحدة السياسية ال�املة

 �� العالم مال
ً
 محور�ا

ً
 سياسيا

ً
م يتم توحيـد سياسـتھ ولقد ادرك األورو�يون بأن االتحاد األورو�ي لن يقدر لھ أن يؤدي دورا

ا�خارجية واالمنية، فمن الطبي�� ان ت�ون هذه ا�خطوة أحدى الغايات أو االهداف العليا ال�ي ترمي ال��ا جميع التحر�ـات 

ع�� الصعيد األورو�ي، وأن هذا االدراك قد دفع بصناع القرار �� االتحاد إ�� إبداء تنازالت وطنية وذلـك �ـ� سـبيل ان ي�ـون 

 )3(جية موحدة مما سينعكس ع�� مستوى تأث��ه �� السياسة الدوليةلهم سياسة خار 

كمــا ان ا�خالفــات �ــ� السياســة ا�خارجيــة لالتحــاد �عــد عامــل ضــعف داخــل االتحــاد األورو�ــي، إذ نالحــظ أن هنــاك خالفــات 

تحر�ا��ــا الدوليــة قــد بــ�ن الــدول الصــغ��ة والــدول الكب�ــ�ة ع�ــ� قضــية الســيادة الوطنيــة والنفــوذ الــدو��، إذ تــری هولنــدا إن 

تقلصـت �عــد اتفاقيــة ماســ��خت ال�ـي دعــت إ�ــ� ايجــاد سياسـة أورو�يــة خارجيــة موحــدة ، وأن هنـاك تفــاوت �ــ� ال�ــ�ام الــدول 

 

العلوم السياسية، جامعة    )1( بناء املستقبل االورو�ي، ، رسالة ماجست�� غ�� منشورة ، �لية   �� كرار عباس متعب املسعودي: الدور االملا�ي 

 .82، ص  2006ال��ر�ن، 

 (2)Hazel smith , European Union Forign policy, London : pluto press , 2002 , p. 3. 
سعيد الالوندي : أورو�ا سايكس بي�و جديد �� الشرق األوسط ، مالمح اولية لوفاق دو�� جديد ، ��ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،    )3(

 . 144، ص  2006القاهرة، 
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األورو�ية �� االتحاد �� السياسـة ا�خارجيـة املوحـدة، فتعـد الـدول الصـغ��ة أك�ـ� ال��امـا �سياسـة أورو�ـا املوحـدة مـن الـدول 

 )1(ت تملك هامشا أك�� من االل��ام أو عدمھ �سياسات االتحادالك��ى ال�ي ال زال

 : املشكالت املتعلقة با�خالف حول عدم وجود دستور أورو�ي موحد :
ً
  -ثانيا

تبقى مش�لة الدستور األورو�ي من أهم العقبات ال�ي تحد من حركة االتحاد األورو�ي ومسـتوى تـأث��ه السيا�ـ�ي الـدو��، إذ 

 �ــ� كث�ــ� مــن الــدول األورو�يـــة إن مشــروع 
ً
الدســتور األورو�ــي وع�ــ� الــرغم مـــن التعــديالت ال�ــي شــهدها مــازال ال يلقــى تجاو�ـــا

 لالتحاد األورو�ي،
ً
وعدم وجود اتفاق ع�� صيغة رسمية للدستور األورو�ي املوحد قـد  )2(الصغ��ة، والسيما املنضمة حديثا

� الدستور فرصة مناسبة للت�امل واالندماج األورو�ي والذي سينعكس ع�ـ� ادى إ�� بروز اتجاه�ن متعارض�ن األول : يرى �

ــا الثــــا�ي : ف�ــــ�ى �ــــ� الدســــتور لــــيس اك�ــــ� مــــن صــــيغة لتســــهيل عمــــل  قــــوة وتــــأث�� االتحــــاد األورو�ــــي �ــــ� السياســــة الدوليــــة، امــ

 .)3(مؤسسات االتحاد األورو�ي

دولة اما عن طر�ـق  )18(استفتاء ع�� مشروع الدستور �� معظم الدول األعضاء، صادقت عليھ  2005وقد جرى �� العام 

ال��ملان او عن طر�ق االستفتاء، �� ح�ن رفضت �ل من فر�سـا وهولنـدا املصـادقة ع�ـ� املعاهـدة املنشـة للدسـتور األورو�ـي، 

، بينمـــا �ـــ� هولنـــدا �ســـبة )%69.34(مـــن �ســـبة مشـــاركة بلغـــت  )%54.68(فقـــد بلغـــت �ـــ� فر�ســـا �ســـبة الرافضـــ�ن للمعاهـــدة 

 .)% 63(من مشاركة بلغت  )%61.7(املصوت�ن الرافض�ن للمعاهدة بلغت 

أما بقيـة الـدول االعضـاء فقـد ايـدت الدسـتور األورو�ـي ، حيـث نالحـظ �ـل مـن ايطاليـا وسـلوفاكيا و��جي�ـا زادت �سـبة تايـد 

ة ال�ي اق��عت ع�� الدستور كما ابدت ا�جماه�� �ل من اسبانيا واملانيا وسلوفينيا وا�جر من االصوات الشعبي  )%61(عن  

ووصـلت �سـبة  )%50(،اما با�� الدول فقد �انت نتيجـة االق�ـ�اع اقـل مـن  )%51(واستوانيا ولوكسمبورغ بنسبة زادت عن 

انظـر ا�جـدول  )4(نيـا وايرلنـدا والسـو�د وق�ـ�ص.كما هو عنـد بر�طا )% 30(التأييد عند عدد من الدول االعضاء إ�� اقل من 

)و�ن عدم االتفاق حول الدستور األورو�ي �عد أحدى التحديات ال�ي عملت ع�� عرقلة العمل نحو قيام االتحـاد 2-1رقم (

 من الدول األورو�ية الك��ى لصا�ح الدول الصغرى ، داخ
ً
ل االتحاد األورو�ي بدور عاملي مؤثر، ولذا يتطلب هذا االمر تنازال

 )5(لقبول الدستور 

 

ب�ن    )1( األورو�ي  االتحاد   ، التنوع   �� متحدون  نوفل:  سعيد  ا�جلة احمد  والتحديات،  القدرات  ب�ن  األورو�ي  ،االتحاد  والتحديات  القدرات 

 18، ص 2010، مركز دراسات الوحدة العر�ية، لبنان ، 26العر�ية للعلوم السياسية، العدد 

العدد    )2(  ، الدولية  السياسة  مجلة  والقيود،   الفرص  األورو�ي  الدستور   : فه�ي  ثروت  االهرام  158جورج  مركز  السياسية  لدراسل  ،  ات 

 . 181، ص   2004، القاهرة ، واالس��اتيجية

ل    )3( لشبونة  معاهدة  مساهمة   : مراد  ا�حقوق   2007د�سم��    13قر�ب��  مجلة   ، األورو�ي  لإلتحاد  الوحدوي  االندماج  مسار  �عث  اعادة   ��

 .  103، ص  2015والعلوم السياسية ، ا�جزائر،  ،جامعة ز�ان عاشور ا�جلفة، ، �لية ا�حقوق  25والعلوم اال�سانية (محكمة)، العدد 

والدراسات   )4( للبحوث  املنارة  مجلة   �� منشور  ،بحث  الدو��  وزنھ  ع��  املؤثرة  والعوامل  األورو�ي  االتحاد  السرحان،  صايل   : املقداد  محمد 

 . 13،  ص  2013، عمادة البحث العل�ي،  االردن،  2،العدد 

 ،مركز دراسات الوحدة العر�ية،ب��وت،حسن نافعة : االتحاد األورو� )5(
ً
 .206، ص 2004ي والدروس املستفادة عر�يا
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اقف الدول األورو�ية أتجاه الدستور األورو�ي املوحد. 2 -1جدول  (   ) يب�ن مو

املقداد : صايل السرحان، االتحاد األورو�ي والعوامل املؤثرة ع�� وزنھ الدو��، بحث منشور �� مجلة املنارة للبحوث   املصدر:  محمد

 . 14، ص  2013، عمادة البحث العل�ي،  االردن،  2والدراسات ،العدد 

 : املشكالت املتعلقة بتوسيع االتحاد األورو�ي :
ً
 -ثالثا

التحديات ال�ي واجهت االتحاد األورو�ي �� مس��تھ االندماجية، و ذلك الرتباطها بجملة لقد مثلت فكرة التوسيع أحد أهم 

ــا الشـــرقية االقـــل مســـتوى مـــن حيـــث التطـــور )1(مـــن التحـــديات وكـــم هائـــل مـــن األهـــداف ــاد إ�ـــ� دول أورو�ـ ،فـــان توســـع االتحـ

ف املاديــة لل��ــوض بواقــع اقتصــاديات االقتصــادي والعل�ــي حمــل م��انيــة االتحــاد هــذا الفــارق اذ تطلــب االمــر تحمــل االكــال 

هذه الدول ومعا�جتھ ازما��ا ا�ختلفة ، وان دخول دول اورو�ا الشرقية قد اثر ع�� بنية االتحـاد املؤسسـية وكـذلك عمليـة 

 )2(صنع القرار فيھ، وادى �شللفيما يخص عمل املؤسسات االورو�ية املش��كة

: 
ً
 -مش�لة التباين ب�ن الدول األورو�ية حول موضوع الوحدة األورو�ية : را�عا

 )3(: لقد انقسمت الدول األورو�ية إ�� اتجاهات ثالثة متباينة فيما بي��ا و��    

و�مثل هذا التوجـھ دول أورو�ـا الشـرقية ، وتـرى �ـ� املشـروع أنـھ مجـرد سـوق تجار�ـة وال أهميـة ألي دور  -االتجاه األول :  –أ  

 سيا��ي. 

ــاه الثـــا�ي –ب  و�مثـــل هـــذا التوجـــھ فر�ســـا واملانيـــا ، وتـــرى  ضـــرورة اســـتكمال االتحـــاد األورو�ـــي مشـــروعھ السيا�ـــ�ي  -: االتجـ

 ودوره العاملي كقطب بازغ �� الساحة الدولية.

 

( 1 )  Communication de la commission au parlement Européen et au Conseil. Stratègie 
élargissement et Principaux défits, 2006 -2007. Bruxelles, le 08.11.2006 com (2006) p 64. 

) ، اال�اديميون   )2(  
ً
 (دول أورو�ا الشرقية أنموذجا

ً
  مهند حميد مهيدي صا�ح ، االثار السياسية واالقتصادية لتوسيع االتحاد األورو�ي شرقا

 . 165، ص   2019للنشر والتوزيع ، االردن ، 

العدد    )3(  ، اس��اتيجية  دراسات   ، وحدة  صناعة  االتحاد  ا��  السوق  من  أورو�ا   : الشو��ي  االهرام  141عمرو  مركز  السياسية    ،  للدراسات 

 . 95 – 93، ص. ص  2004واالس��اتيجية ، 

الدولة   ع

افضة   الر

  الدولة املؤ�دة   النسبة 

 %  100 – 61 ب�جيك  –سلوفاكيا  –ايطاليا  % 61،7 هولندا   1

  –ليتوانيا    –ا�جر    –سلوفانيا    –املانيا    –اسبانيا   % 54.68 فر�سا 2

 لوكسمبورغ 

51 – 60 % 

 % 50– 41 الدنمارك   –فنلندا  –التفيا  –بولندا  –النمسا    3

 % 40 – 31 استوانيا  –مالطا   –اليونان  –ال���غال  –التشيك    4

 %   30 – 5 ق��ص    –السو�د  –ايرلندا  –بر�طانيا    5
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و�مثــل هــذا التوجــھ ( بر�طانيــا  قبــل خروجهــا مــن االتحــاد) موقــف داٍع  لبنــاء قــوة سياســية وعســكر�ة  -: تجــاه الثالــثاال -ج

 واقتصادية أورو�ية ولكن بما يتناسب واملشروع األمر��ي.

التبـــاين إ�ـــ�  و�ن تلـــك التوجهـــات املتباينـــة بـــ�ن الـــدول األورو�يـــة، قـــد أدت إ�ـــ� أضـــعاف التـــأث�� �ـــ� السياســـة الدوليـــة، ويعـــود 

املنافســة الشـــديدة بـــ�ن الـــدول مـــن أجـــل محافظـــة �ـــل دولـــة ع�ـــ� مصـــا�حها القوميـــة العليـــا واخـــتالف مواقـــف �ـــل دولـــة مـــن 

 القضايا الدولية. 

 : مش�لة التبعية للواليات املتحدة األمر�كية :
ً
�عد مشـ�لة التبعيـة للواليـات املتحـدة االمر�كيـة أحـدى التحـديات -خامسا

تحـــاد األورو�ـــي وال شـــك أن ارتبـــاط سياســـة االتحـــاد األورو�ـــي أو تبعي��ـــا للواليـــات املتحـــدة األمر�كيـــة تضـــعف ال�ـــي تواجـــھ اال

 )1(الدور املف��ض لقوة هذه السياسة

وقد �عرضت عالقات االتحاد األورو�ي مع الواليات املتحـدة األمر�كيـة إ�ـ� حالـة مـن التجاذبـات السياسـية �ـ� عهـد الـرئيس   

 ملصا�ح أورو�ا والشـراكة 
ً
األمر��ي (دونالد ترامب ) نتيجة لعدد من املواقف والقرارات وهو ما عّده ا�جانب األورو�ي ��ديدا

  2017� إعالنـھ العـام اال��ـحاب مـن اتفاقيـة بـاريس للمنـاخ �ـ� العـام ب�ن الطرف�ن ، وقد جـاء أولهـا �ـ
ً
، بحجـة ا��ـا تـؤثر سـلبا

، فقــــد قامــــت اإلدارة األمر�كيــــة برفــــع الرســــوم الكمركيــــة ع�ــــ� واردات الصــــلب  2018ع�ــــ� االقتصــــاد األمر��ــــي ، و�ــــ� العــــام 

��ــحاب األمر��ــي مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران �ــ� ع�ــ� التــوا��، ثــم جــاء اال )% 25(و  )% 10(واالملنيــوم مــن أورو�ــا بنســبة 

، ليو�ـــح حالـــة مـــن عـــدم التوافـــق وعـــدم التنســـيق بـــ�ن ا�جـــانب�ن، وقـــد اثـــارت تصـــر�حات الـــرئيس األمر��ـــي �ـــ�  2018العـــام  

حــول مطالبــة األعضــاء األورو�يــ�ن �ــ� حلــف شــمال األطل�ــ�ي بز�ــادة �ســبة مســاهم��م �ــ� م��انيــة ا�حلــف الكث�ــ�  2018العــام 

مــن االســـتياء لـــدى ا�جانــب األورو�ـــي، فقـــد صــرح الـــرئيس الســـابق (دونالـــد ترامــب) بأنـــھ ( مـــن غ�ــ� املالئـــم أن تمـــّول الواليـــات 

املتحــدة الــدفاع األورو�ــي �ــ� مواجهــة روســيا بينمــا تــدفع املانيــا و�ــ� البلــد األك�ــ� ثــراًء �ــ� االتحــاد األورو�ــي مليــارات الــدوالرات 

 الــدول األورو�يــة با�خضــوع للســيطرة االقتصــادية الروســية، وهــذا مــا  لروســيا لتــأم�ن إمــدادا��ا مــن
ً
الطاقــة) ، بــذلك م��مــا

 )2(اثار مخاوف الدول األورو�ية من مدى ال��ام الرئاسة األمر�كية بال��اما��ا تجاه شر�ا��ا

لقتـال، لـذا ف�ـي تفتقـر ، فـإن أورو�ـا تفتقـر إ�ـ� التـوازن بـ�ن قـوات حفـظ السـالم وقـوات اأما ع�� صعيد العامل العسكري 

إ�ــــ� قــــوات قابلــــة لالنتشــــار أو للقيــــام بأعمــــال حــــرب دفاعيــــة أو استكشــــافية ،  ول�ــــون هــــذه التحــــديات م��ابطــــة مــــع �عضــــها 

 فا�جانــب االقتصــادي �ســهم و�شــ�ل خط�ــ� �ــ� تخلــف ا�جانــب العســكري باملقارنــة مــع الواليــات املتحــدة األمر�كيــة، فالــدول 

 

  2021،   23مث�ى فائق مر�� : التحديات السياسية مل�انة االتحاد األورو�ي العاملية ، بحث منشور �� مجلة تكر�ت للعلوم السياسية ، العدد    )1(

 40، ص 

، مركز االهرام للدراسات السياسية    215جسر أم معضلة ؟ ، مجلة السياسة الدولية ، العدد    االمر��ي ...  –مرام ضياء : اليم�ن األورو�ي    )2(

 .123 –  122، ص   2019واالس��اتيجية ، القاهرة، 
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 بذلك الذي تمتلكھ الواليات املتحدة األمر�كية ، األورو�ية �� االتحاد األور 
ً
و�ي لها إنتاج جما�� �خم يمكن مقارنتھ تقر�با

 )1(مما تنفقھ واشنطن ع�� قوا��ا املس�حة )%  65(لك��ا تنفق ما مقداره 

ــو ( ــة تصـــل نحـ  أو (75فاإلم�انيـــات العســـكر�ة األور�يـــة االجماليـ
ً
ــا ــادل فـــرقت�ن تقر�بـ ــا �عـ ــو مـ ــة 4-3) ألـــف جنـــدي، وهـ ) أجنحـ

%)  فقــــط مــــن حجــــم اإلســـهام األمر��ـــي وهــــو مــــا �ـعبــــر عــــن  20) قطعـــة بحر�ـــة قتاليـــة ، و�ـــ� بـــذلك �شـــ�ل ( 30-20جو�ـــة و( 

) ألف جنـدي أو أك�ـ� المتـداد تلـك القـوة فيمـا  350تحدة األمر�كية ال�ي �سهم بـ (ضـعف إم�انيا��ـا أمام نظ����ا الواليات امل

 ليس بإم�ا��م االنفتاح سريعا نحو العالم75ال يضيف األور�يون سوى (
ً
 )2() ألف جندي تقر�با

للواليــــات  ونتيجــــة للضــــعف األورو�ــــي خاصــــة العســــكري مقارنــــة بالواليــــات املتحــــدة االمر�كيــــة، نجــــد هنــــاك تبعيــــة أورو�يــــة

املتحــــدة االمر�كيــــة �ـــــ� إطــــار حلــــف األطل�ـــــ�ي، وقــــد ادى هـــــذا الضــــعف إ�ــــ� وجـــــود ذلــــك التجــــاذب املســـــتمر بــــ�ن التوجهـــــات 

األطلســـية والتوجهـــات األورو�يـــة �ســـبب ا�خـــوف مـــن حصـــول خـــالف مـــع الواليـــات املتحـــدة االمر�كيـــة، ووجـــود هـــذا االتجـــاه 

ــ�ي قــــد زاد مــــن أهميــــة دور وتــــأث�� العامـــل األ  ــا وسياســــ��ا ا�خارجيــــة، وال شــــك أن هــــذا األطل�ـ مر��ــــي �ــــ� تحديــــد مواقــــف أورو�ـ

التجــــاذب �عــــد أيضــــا مــــن املعوقــــات الك�ــــ�ى لتوحيــــد السياســــة ا�خارجيــــة األورو�يــــة ، ولعــــب أورو�ــــا دور مــــؤثر �ــــ� السياســــة 

 )3(العاملية .

فك�� والعمل ع�ـ� حمايـة أم��ـا والـدفاع وهنا نرى وجود اختالف ب�ن الدول األورو�ية، فهناك من ترى انھ من حق أورو�ا الت 

ــا الغر�يـــة )،  عـــن مصـــا�حها، وذلـــك مـــن خـــالل بنـــاء منظومـــة دفاعيـــة مســـتقلة وتب�ـــي سياســـة خارجيـــة موحـــدة ، ( دول أورو�ـ

وهنـــاك مـــن �عـــارض ذلـــك وتـــدعو إ�ـــ� بقـــاء أورو�ـــا تحـــت املظلـــة األطلســـية أي األمر�كيـــة ( دول أورو�ـــا الشـــرقية) وهكـــذا فقـــد 

تـــأرجح بـــ�ن األطلســـية واألورو�يـــة مـــع ميـــل أك�ـــ� نحـــو االتجـــاه األول، وذلـــك �ســـبب محدوديـــة القـــوة األورو�يـــة، ظلـــت أورو�ـــا ت

وعـدم وجـود دفـاع أورو�ـي مسـتقل ، ممـا خلـق تبعيـة سياسـية وأمنيـة ألمر��ـا. وهـذه التبعيـة تقـف عائقـا أمـام الهـدف الــذي 

 وهـو توحيـد ساســ��ا ا�خارجيـة، ولعـب دور مـؤثر ع�ـ� الســاحة �سـ�� أورو�ـا تحقيقـھ مـن خــالل إسـ��اتيجي��ا الت�امليـة ، أال

 ع��ا لكن هذا املس�� مازال �عيد املنال
ً
 )4(الدولية ، �عيدا عن الهيمنة األمر�كية ومستقال

 : تداعيات ا��حاب بر�طانيا من االتحاد االور�ي :
ً
 سادسا

، ف��يطانيا بتعدا
ً
%) من 12 .5مليون) �ش�ل مايقرب نحو (  67د س�ا��ا (إّن أورو�ا من دون بر�طانيا ست�ون أصغر حجما

حسب تقديرات املكتب االحصائي األورو�ي (يوروستات)، ونحـو  2017مليون) مطلع العام   511,5س�ان اإلتحاد األورو�ي (

 

جامعة   )1( السياسية  العلوم  �لية  منشورة،  غ��  ماجست��  رسالة   ، الدو��  النظام  ومستقبل  األورو�ي  االتحاد   ، شكر  محمود  ثامر  نجالء 

 211، ص  2006ن،  ال��ر�

 .272املصدر نفسھ  ، ص  )2(

 ، مجلة    )3(
ً
: سياسة أورو�ا اتجاه الصراع العر�ي االسرائي�� نموذجا : تحديات قيام سياسة خارجية  أورو�ية موحدة ومؤثرة  مجدان محمد 

 . 284 – 283، ص  2016، ا�جزائر : جامعة خض�� �سكرة ،  11املفكر ، العدد 

)4(    : للدراسات االس��اتيجية هيبة غر�ي  العر�ي  الديمقراطي  املركز    ، األورو�ي  االتحاد   �� األمنية  املسألة  ال��يطا�ي ع��  تداعيات اال��حاب 

 .87، ص  2018املانيا ،  –والسياسية واالقتصادية ، برل�ن 
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ــاده، ونحـــو ( 14.8( ــر قـــوة  % )19 .8% ) مـــن اقتصـ  عـــن ذلـــك ســـوف تخسـ
ً
ــال ــارة البينيـــة ) فضـ ــتثناء التجـ مـــن صـــادراتھ ( باسـ

 )1(عسكر�ة ذات تأث�� مهم �� األمن األورو�ي.

 املطلب الثا�ي: العامل االقتصادي

يواجــھ االتحــاد األورو�ــي تحــديات اقتصــادية عديــدة، تــؤثر ع�ــ� وضــعھ ومســتقبلھ، إذ إن هنــاك ثــالث بواعــث قلــق رئيســة �ــ� 

ال: و�ــــ� كيفيــــة التعــــاطي مــــع بــــط النمــــو والبطالــــة �ــــ� منــــاطق معينــــة منــــھ، وا�خــــاوف مــــن أن تحــــل االيــــد العاملــــة هــــذا ا�جــــ

 عن كيفية ادارة الية العوملة و�ل هذا فقد 
ً
الرخيصة الوافدة من بلدان أخرى داخل االتحاد محل العمال ا�حلي�ن، فضال

القلــــق مــــن قــــدرة االتحــــاد  –�ــــ� الســــنوات ا�خمــــس االخ�ــــ�ة  – عــــززت ا�خــــاوف املتعلقــــة بضــــعف النمــــو والبطالــــة املرتفعــــة

ــي تتعـــرض لهــــا دول  ــة ال�ـ ــات املاليـ ــا كشـــفت االزمـ  مـ
ً
ــ�ا ــا��، وكث�ـ ــھ االجتمـ ــ� أنموذجـ ــ� ا�حفـــاظ ع�ـ ــة وع�ـ ــ� املنافسـ ــي ع�ـ األورو�ـ

 واالك�ــ� 
ً
 اقتصــاديا

ً
 بــ�ن الــدول األورو�يــة االك�ــ� تقــدما

ً
وال�ــي  –قــدرة ماليــة االتحــاد عــن مــدى ا�خالفــات فيمــا بي��ــا وتحديــدا

مقابــــل الــــدول األورو�يــــة ال�ــــي �عــــا�ي مــــن تــــد�ي  –عل��ــــا واجــــب تحمــــل اعبــــاء تبعــــات هــــذه االزمــــات مــــن أجــــل انقــــاد االتحــــاد 

العامليـــة ، اذ عانـــت العديـــد مـــن الـــدول  2008اقتصـــادي ومـــا��. وأبـــرز هـــذه االزمـــات �ـــ� األزمـــة املاليـــة ال�ـــي حصـــلت �ـــ� العـــام 

) ، وال�ي �انـت الواليـات املتحـدة االمر�كيـة 2008لية نتيجة األزمة االقتصادية العاملية منذ العام (األورو�ية من مديونية عا

 لهــا، وانتقلــت هــذه األزمــة لــتمس بــا�� دول العــالم ، املتقدمــة م��ــا والناميــة ع�ــ� حــد الســواء، وهــذه املــرة وصــلت إ�ــ� 
ً
مســرحا

 )2(ومية مفرطة، و�سب �جز �� املوازنة غ�� مسبوقة. دول االتحاد األورو�ي ال�ي اصبحت تتأرجح ب�ن ديون عم

فقــد واجهــت منطقــة اليــورو مــا عــرف بأزمــة الــديون األورو�يــة ، حينمــا تــراكم الــدين ا�ح�ــومي �ــ� بلــدان  2010ومنــذ العــام 

ــة بــــا صــــدارها �عملــــة اجنبيــــة وتقــــوم بطرحهــــا لل ــة اليــــورو ، إذ تتمثــــل الــــديون الســــيادية �ــــ� ســــندات تقــــوم ا�ح�ومـ بيــــع منطقـ

 )3(للمستثمر�ن من خارج الدولة

ظـــاهرة ال�جـــرة مـــن أهـــم القضـــايا الدوليـــة املطروحـــة ع�ـــ� الســـاحة الدوليـــة وال�ـــي تواجـــھ ا�جتمـــع االورو�ـــي، ويشـــ��  كما�عـــد

، شـهدت محاولـة  2017�شـر�ن الثـا�ي مـن العـام   19موقع منظمة ال�جرة العامليـة، إ�ـ� أن املـدة مـن أول �ـانون الثـا�ي  ح�ـى 

) الـــف وصــلوا إ�ــ� إيطاليـــا، و 14,000حــر املتوســـط، ومــن ضــمن هــؤالء ( ) الــف  �خصــا ال�جــرة إ�ـــ� أورو�ــا ع�ــ� الب67,000(

  إ�� ق��ص.1,029() الف  وصلوا إ�� اليونان، ووصل  25,614) الف وصلوا إ�� أسبانيا، و (   18,000(
ً
 )4() الف مهاجرا

 

السياسية واالقتص  )1( اال�عاد  األورو�ي  االتحاد  ال��يطا�ي من  : اال��حاب  الرحيم  االدار�ة واالقتصادية،  ع�� عبد  للعلوم  الدكتور  ادية،دار 

 . 231 -230. ص 2019�غداد، 

البوا��،    فراح ص��ينة : االزمة املالية اليونانية الراهنة والدور الذي لعبھ االتحاد األورو�ي �حل األزمة ، مجلة العلوم اال�سانية �جامعة ام  )2(

 .780، ص  2018، ا�جزائر،  9العدد 

 60، ص  2013، ا�جزائر،  13نور الدين بوال�ور: ازمة الدين السيادي �� اليونان االسباب وا�حلول ، مجلة الباحث ، العدد  )3(

، املركز العر�ي للبحاث    2احمد قاسم حسن: االتحاد االورو�ي وال�جرة غ�� النظامية، دراسة حالة ليبيا، مجلة ح�امة (محكمة) ، العدد    )4(

 .89، ص  2021ت، معهد الدوحة للدراسات العليا، ودراسة السياسا
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وتضيف ال�جرة غ�� الشرعية ضغوطات ع�� اقتصادات �عض الدول األورو�يـة ، اذ ترتـب اعبـاء ع�ـ� املاليـة العامـة نتيجـة 

ت�ــاليف اســتقبال وايــواء املهــاجر�ن ، وتــام�ن االحتياجــات اال�ســانية لطــال�ي ال�جــوء واملصــار�ف الالحقــة وامل��تبــة مــن جــراء 

 )1(م��م ا�� بالدهم.دمجهم �� سوق العمل أو إعادة املرفوض�ن 

وقد ش�ل االمن الطاقوي لالتحاد االورو�ـي اشـ�الية محور�ـة اذ ان معظـم الـدول االورو�يـة �عـا�ي مـن اعتماديـة �ـ� واردا��ـا 

، فقــد بلــغ معــدل  2019مــن الطاقــة ( الــنفط والغــاز) ع�ــ� االســت��اد. ، وحســب احصــائيات شــركة ( بــر�ش ب��وليــوم ) لعــام 

 , �� ح�ن ان مجموع ماتنتجھ14,975خام ) للدول األورو�ية نحو ( اس��لتك ( النفط  ا�
ً
األور�ية  الدول  ) مليون برميل يوميا

) 531يوميـا,، امـا ( الغـاز الطبي�ـ� ) فقـد بلـغ اسـ��الك الـدول األورو�يـة نحـو ( برميل مليون  )3,566(  بنحو  ا�خام  النفط  من

، اما انتاجها فيصل
ً
, و�عد روسيا اول مزود لها بالطاقة النفط  مكعب م�� مليار )228 ( نحو مليار م�� مكعب سنو�ا

ً
سنو�ا

 )2(%).44%) والغاز (34بنسبة (

 املطلب الثالث : العامل الس�ا�ي

ع�ــ� الــرغم مــن ايجابيــات امل�ــون الســ�ا�ي األورو�ــي مــن حيــث درجــة التقــدم العل�ــي واملســتوى االجتمــا�� العــاملي اال انــھ �ــ� 

 وهذه املشا�ل �� : 
ً
 جانب اخر منھ �عا�ي من مشا�ل �ش�ل عنصر ضعف لدول االتحاد عموما

 كب� أوال : مش�لة ضعف النمو الس�ا�ي:
ً
 لدى االتحاد األورو�ـي ، وذلـك �سـبب ارتفـاع يمثل ضعف النمو الس�ا�ي تحديا

ً
�ا

�ســـبة الشـــيخوخة �ـــ� أورو�ـــا وانخفـــاض معـــدل النمـــو الســـ�ا�ي، وال�ـــي �ســـب��ا اصـــبح يطلـــق ع�ـــ� أورو�ـــا بالقـــارة ال�جـــوز الن 

 وتكشــف العديــد مــن املؤشــرات االحصــائية عــن الز�ــادة الســريعة �ــ� )3(�ســبة كبــار الســن ف��ــا أع�ــ� مقارنــة بأعمــار الشــباب،

 ، وهــو مــا يمثــل مــا  )60(مليــون �ــخص تجــاوز  )18(معــدالت الشــيخوخة بالــدول األورو�يــة ، ففــي ايطاليــا �عــيش نحــو 
ً
عامــا

، أي مــا �عــادل  )60(مليــون �ــخص اك�ــ� مــن  )24(مــن اجمــا�� الســ�ان. كــذلك يوجــد �ــ� أملانيــا نحــو  )%30(يقــرب مــن 
ً
عامــا

ــا أك�ـــ� مـــن  مـــن اجمـــا�� الســـ�ان،  ويعـــيش )% 28.6( ، وهـــو مـــا �شـــ�ل  )60(مليـــون �ـــخص يتجـــاوزون  )17,5(�ـــ� فر�سـ
ً
ــا عامـ

 )4(من اجما�� الس�ان. )27%(

 ، ولھ أثار م��ا، يكمن  
ً
 خط��ا

ً
و�عد مش�لة ضعف النمو الس�ا�ي ، وارتفاع معدالت الشيخوخة �� االتحاد األورو�ي مؤشرا

�سبة ال�جزة �� أي مجتمع يؤدي بالضرورة إ�� ارتفاع ت�لفة ا�حمايـة  �� ا�حقوق االجتماعية املتاحة لكبار السن، فارتفاع

 

  نادية بن ورقلة، ح�ى حس�ن، ابو قاسم سعد هللا: تداعيات ال�جرة غ�� الشرعية ع�� الدول االورو�ية وأ�عادها االقتصادية والديمغرافية،   )1(

 .228، ص  2018ئر، ، جامعة ز�ان عاشور ا�جلفة، ا�جزا 4مجلة الباحث للعلوم الر�اضية واالجتماعية، العدد 

 (2)Bb, Statical Review of world Energy, 2019, Bp p.l.c, Uk-London, 2019, p.34-36 

، ملستقبل لألبحاث والدراسات   )3( �� أورو�ا ، سلسلة دراسات خاصة  القارة ال�جوز  كيف �عمق الديموغرافيا أزمة �ورونا   : مصطفى ر�يع 

 .6  – 5، ص  2020لعر�ية املتحدة ، ، االمارات ا 1املتقدمة ،  العدد 

عثمان : شيخوخة ا�جتمعات كيف تؤثر " دول كبار السن " �� خرائط النفوذ العاملي ؟ ,  املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة  احمد ز�ي  )4(

 متوفرع�� الرابط  ، 2017، 

ae.com/ar/Mainpage/Item/2573/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%https://futureu
AE%D8%A9-    12/9/2021تار�خ الز�ارة . 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2573/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2573/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2573/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/2573/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-
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ً
 ماليـا

ً
االجتماعية بما �عنيھ هذا من بناء مؤسسات وتوظيـف عـامل�ن لرعايـة العـدد امل��ايـد مـن كبـار السـن ، كمـا أن لـھ أثـرا

دفع للمتقاعدين.
ُ
 يتمثل �� االرتفاع املستمر �� أموال املعاشات ال�ي ت

 : م
ً
 -ش�لة اختالف الثقافات ( االختالف العر�� ، الثقا�� ، االجتما�� ) :ثانيا

و�مثــــل هــــذا االخــــتالف عامــــل ضــــعف داخــــل أعضــــاء االتحــــاد األورو�ــــي، إذ نالحــــظ أن االتحــــاد يضــــم مجموعــــة مــــن الــــدول 

مختلفــة مــن حيــث مســتواها الثقــا�� والت�ــو�ن واالجتمــا�� والعر�ــ�، وهــذا مــا �عكــس صــعو�ة بالغــة �ــ� تحقيــق مســتوى مــن 

االتحاد، حيث نالحظ قضية اختالف الثقافات األورو�ية  اال��جام فيما ب�ن تلك الدول الذي يؤدي إ�� عرقلة مس��ة ذلك

ــا اكـــده أحـــد مهند�ـــ�ي البنـــاء األورو�ـــي ( جـــان مونيـــھ ) حـــ�ن قـــال : ( لـــو  �عـــد مـــن أهـــم مـــا واجـــھ االتحـــاد مـــن تحـــديات، وهـــو مـ

 )1(أتيحت �� فرصة بناء أورو�ا من جديد ، كنت قد ركزت ع�� الثقافة وليس االقتصاد )

مسلم ذو ثقافة غر�بة عن الثقافة األورو�ية السائدة �� أورو�ا أمر يقلـق �عـض األطـراف �ـ� االتحـاد   مليون   )15(و�ن وجود  

) مليــون يــورو ع�ــ� السياســة الثقافيــة �ـــ�  500، ومــن ا�حتمــل ، و�حــل هــذه املعضــلة، فقــد صــرف االتحـــاد األورو�ــي نحــو ( 

االتحـــــاد، �الثقافـــــة الفر�ســـــية واألملانيـــــة وااليطاليـــــة  أورو�ـــــا، وذلـــــك مـــــن أجـــــل تقر�ـــــب الثقافـــــات األورو�يـــــة ا�ختلفـــــة داخـــــل

واالن�ل��يـــــة والثقافـــــات األخـــــرى، ولهـــــذا فقـــــد ركـــــز اليمـــــ�ن األورو�ـــــي خـــــالل االنتخابـــــات ال��ملانيـــــة �ـــــ� الـــــدول األورو�يـــــة ، ع�ـــــ� 

 )2(م�ن من أورو�ا.التناقض ب�ن الثقافة الغر�ية األورو�ية والثقافة االسالمية، وقد طالب بطرد املهاجر�ن العرب واملسل

 املبحث الثالث : مستقبل االتحاد األورو�ي

 باملستقبل قال: " ببساطة ألننا ذاهبون إ�� هنـاك " غ�ـ� إن املشـ�لة �ـ� 
ً
عندما سئل العام ال��ت ا�شتاين ملاذا يبدى اهتماما

��نــا وقائعــھ لكــن املســتقبل التعامــل مــع املســتقبل �ــ� �ــ� القــدرة ع�ــ� معرفتــھ، فا�حاضــر شــاخص بيننــا واملا�ــ�ي عرفنــاه وخ

 يمثل البعد الزم�ي ا�جهول.

تمثـــل دراســـة عوامـــل القـــوة والضـــعف مرحلـــة اساســـية �ـــ� الدراســـات املســـتقبلة ملعرفـــة مســـتقبل االتحـــاد االورو�ـــي وســـوف 

 نتناول هذا املبحث ضمن ثالث مطالب. 

 املطلب األول : احتمالية تفكك االتحاد

 للمحاور االتية : 
ً
 ضمن هذا املطلب سيتم مناقشتھ وفقا

: االحتمال  املمكن .
ً
 أوال

هـو تفكـك االتحـاد ضــمن البعـد الزم�ـي املنظـور القر�ــب السـيما انـھ الزال لــم يطـور سياسـة امنيـة اك�ــ� وحدو�ـة ومركز�ـة �ــ�  

و�ـي وهـذا مـا اشـار اليـھ مستشـار االمـن القـومي صنع واتخاذ القرار. إذ ان عامل املص�حة املش��كة ضعيفة �� االتحـاد األور 

 

 .19احمد سعيد نوفل : متحدون �� التنوع ، االتحاد األورو�ي ب�ن القدرات والتحديات ، مصدر سبق ذكره ، ص  )1(

 .19املصدر نفسھ ، ص  )2(
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 (إن غيـــــاب سياســـــة خارجيـــــة أور�يـــــة موحـــــدة يرجـــــع إ�ـــــ� اخـــــتالف األولو�ـــــات 
ً
االمر��ـــــي االســـــبق (ز�يغنيـــــو بر�جنســـــ�ي) قـــــائال

 )1(السياسية لدى االتحاد األورو�ي) . 

 مــــن دول االتحــــاد �ســــ�� إ�ــــ� تحقيــــق دور اقلي�ــــي وم��ــــا مــــن �ســــ�� إ�ــــ
ً
� تحقيــــق دور عــــاملي، ولــــيس تحقيــــق إذ نجــــد ان قســــما

ــة الفيدراليــــة ال�ــــي تتحقـــق ف��ــــا ذو�ــــان ال�خصــــية  ــاد األورو�ــــي لــــم يصـــل �عــــد درجــــة الدولـ الت�امـــل بمعنــــاه ا�حقيقــــي فاالتحـ

الدوليـة للــدول االعضــاء �ــ� االتحــاد. وال�ــي �ســمح بتشــكيل سـلطة مركز�ــة تفــرض ســلط��ا ع�ــ� وحــدا��ا. إذ إن التنــازل الــذي 

تحــاد األورو�ــي �ــان �ــ� �عــض ا�جــاالت �السياســة املاليــة والنقديــة ومازالــت الســيادة واملصــا�ح الوطنيــة تحــدد تالحظــھ �ــ� اال

 عمن يتحدثون عن �عاظم قوة 
ً
معظم املواقف، وهو ما ع�� عنھ وز�ر الدفاع األمر��ي االسبق " دونالد رامسفيلد " ساخرا

 صــــغ��ة ومتوســــطة االتحــــاد األورو�ــــي قــــائال : " إن أورو�ــــا ال تمثــــل كيانــــ
ً
 ، و�نمــــا مجــــرد مســــاحة جغرافيــــة تضــــم دوال

ً
 وأحــــدا

ً
ا

ا�حجم ، �جزت خالل عقود من الزمن عـن االتفـاق ع�ـ� االتحـاد �ـ� إطـار دولـة وأحـدة .... انـھ لـيس مـن السـهل التعامـل مـع 

 )2(هذا الكيان ، الذي ليس هو بدولة ، بل مجموعة من الدول �عمل معا . 

 مـا �ـ� استشـرافا��ا املسـتقبلية، مـن خـالل عـد أن الت�امـل وع�� هذا األساس نجد 
ً
أن اللي��الية املؤسساتية قد بالغت نوعا

ــة إلثبــــات هــــذا التصـــور. �ــــحيح أن عمليــــة  ــاملي �ــــ� ازديــــاد، ووضـــعت االتحــــاد األورو�ــــي كحالـ ــ� الصــــعيدين اإلقلي�ــــي والعـ ع�ـ

 لكـن �عـد الت�امل االقتصادي �� االتحاد األورو�ي بلغت مرحلـة متقدمـة ع�ـ� 
ً
سـنة نجـد  )43(الصـعيد االقتصـادي تحديـدا

 بر�طانيا ا��حبت  من االتحاد.

 : م��رات احتمالية التفكك : 
ً
 ثانيا

 هناك جملة م��رات تدفع إ�� احتمالية حدوث تفكك االتحاد و�مكن اجمالها �� اال�ي :  

ــا بــــ�ن املؤسســــات االتحاديــــة واملؤسســــات -1 ا�جانــــب املؤسســــاتية واليــــة صــــنع واتخــــاذ القــــرار واشــــ�الية العالقــــة و مركز���ــ

الوطنيــة ال�ــي الزالــت صــاحبة الــدور النافــذ �ــ� الغالــب ع�ــ� حســاب دور املؤسســات االتحاديــة. فنــوازع الوطنيــة ال زالــت �ــ� 

  املتحكمة واملتصدرة للمشهد السيا��ي األورو�ي.

 �ـ� ظـل عـدم   -2
ً
مسألة فشل اقرار دستور أورو�ي موحد وذلك �ون التـوازن بـ�ن سـيادة الـدول االعضـاء و��ـي االتحـاد هشـا

 عـــن عـــدم تبلـــور هو�ـــة 
ً
اتضـــاح الرؤ�ـــا ا�خاصـــة باملســـتقبل السيا�ـــ�ي لالتحـــاد والصـــيغة ال��ائيـــة املقـــرر الوصـــول ال��ـــا فضـــال

 ة االنتماء إ�� الدولة الوطنية. أورو�ية بالش�ل الذي �سمح بالتخ�� عن خصوصي

كـرد فعــل ع�ـ� فشـل مشـروع الدسـتور حــذفت االشـارات ال�ـي تـو�� بتحــول  2007وح�ـى مـع اقـرار اتفاقيـة لشــبونة �ـ� العـام 

وابقـــت ع�ــ� االصـــالحات املؤسســاتية وال�ـــي أبرزهــا اســـتحداث منصــب رئـــيس ا�جلــس االداري ومنصـــب  –االتحــاد إ�ـــ� دولــة 

 

االحزاب  )1( اف�ار  ارتباط  غر�ي:  القومية    هيبة  الن�عة  تنامي  ظل   �� األورو�ي  االتحاد  مستقبل  كتاب  من  شرعية،  الغ��  بال�جرة  اليمينية 

 . 115، ص2018الوطنية،املركز الديمقراطي العر�ي للدراسات االس��اتيجية والسياسية واالقتصادية، برل�ن: املانيا، 
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اد للشؤون ا�خارجية واالمنية واعطاء صالحيات اوسع ملؤسسات االتحاد لكن من دون تجـاوز السـقف املمثل االع�� لالتح

 )1(السيادي الذي رسمتھ الدول االعضاء.

 مــن أورو�ـا الشـرقية �ـان لهـا اثرهـا الســل�ي مـن حيـث االعبـاء االقتصـادية ال�ــي  -3
ً
مسـألة توسـع االتحـاد األورو�ـي بضـمھ دوال

 �ـ� مـن�ج ومسـتوى تحمل��ا دول أورو�ـا  
ً
الغر�يـة �ـ� سـبيل اعـادة تأهيـل اقتصـاديات أورو�ـا الشـرقية ال سـيما وان هنـاك فارقـا

 عــن ســبب تحمــل االكــالف االقتصــادية ازاء هــذا 
ً
االقتصــاد بي��ــا. ممــا اف�ــ�ى إ�ــ� احســاس مجتم�ــ� �ــ� الــدول االك�ــ� تقــدما

 التوسع.

إذ �سـ�� الواليـات املتحـدة وضـمن اسـ��اتيجي��ا األطل�ـ�ي، ف شـمال مش�لة التبعيـة إ�ـ� الواليـات املتحـدة األورو�يـة وحلـ  -4

ــاد وا�حيلولــــة دون  ــذا االتحـ ــ� تبعيــــة هـ  مــــا تحـــرص ع�ـ
ً
ــ�ا ــاء. وكث�ـ ــاد األورو�ــــي ضـــمن دائـــرة الشــــر�اء وا�حلفـ ــ� ان ي�ـــون االتحـ إ�ـ

املتحــدة �ــ� عالقــة املركــز تطــوره و�زوغــھ إ�ــ� فاعــل مــؤثر ومــوازن للــدور االمر��ــي إذ ان العالقــة ال�ــي تحــرص عل��ــا الواليــات 

 ا�جتم�� واالطراف التا�ع�ن. موظفھ بذلك أبرز مؤسسا��ا االتية العسكر�ة وهو حلف شمال االطل��ي.

ــي  ــ� اســـتقاللية املـــن�ج والقـــرار األورو�ـ ــا ال�ـــي �ســـ�� إ�ـ ــيما فر�سـ و��ـــذا الصـــدد نجـــد ان هنـــاك مـــن يـــرفض هـــذه العالقـــة ال سـ

 تدعما ��ذا
ً
 وعسكر�ا

ً
 وامنيا

ً
 املانيا االتحادية. سياسيا

مش�لة اختالف الثقافات واالعراف. واللغات. وعدم ت�و�ن هو�ة أورو�ية موحدة. وهذه �عد أبرز التحديات ال�ي يواجها  -5

االتحـاد األورو�ــي وهــو مــا ذهـب اليــھ مهنــدس البنــاء األورو�ـي (جــان موشــيھ) مؤكــد انـھ ( لــو أتيحــت �ــ� فرصـة بنــاء أورو�ــا مــن 

 )2(ت ع�� الثقافة وليس االقتصاد) .جديد، كنت قد ركز 

وعليھ فغن التحديات االقتصادية ال�ي واجه��ا أورو�ا مع أزمة الهو�ة ال�ي �عيشها مواطنوها، وا�حر�ات االنفصالية، وعلو 

ية الن�ــ�ة القوميــة لــدي أحــزاب اليمــ�ن الفر��ــ�ي واليونــا�ي، والتمــايز الثقــا�� واملــذه�ي �ــ� شــرق أورو�ــا، والضــغوط االقتصــاد

ا�خانقــــة لسياســــات التقشــــف، والرغبــــة �ــــ� االنضــــمام إ�ــــ� منطقــــة اليــــورو، أو ح�ــــى سياســــات التعامــــل مــــع املهــــاجر�ن غ�ــــ� 

األورو�ي�ن، قد منحت الفرصة لصعود األحزاب وا�حر�ات القومية �� العديـد مـن األقطـار األورو�يـة، وأصـبح حلـم الوحـدة 

القطــر األورو�ــي الواحــد ، و�م�انيــة ا��يــار �عــض الــدول الوطنيــة،  األورو�يــة عرضــة لالنكمــاش �ــ� ظــل الشــ�وك حــول وحــدة

 )3(ال�ي تن��ت فجأة إ�� أن التجا�س الداخ�� ب�ن مواطن��ا ليس ع��  خ�� ما يرام.

 

 

 

، رسالة ماجست�� منشورة، �لية ا�حقوق والعلوم السياسية  حس�ن ابراهيم شمعون : مسار  )1(
ً
 واقتصاديا

ً
االتحاد األورو�ي ومستقبلھ سياسيا

 . 29، ص  2018واالدار�ة، ا�جامعة اللبنانية، 

 19احمد سعيد نوفل : متحدون �� التنوع ، االتحاد األورو�ي ب�ن القدرات والتحديات ، مصدر سبق ذكره ، ص  )2(

الن�عة القومية   محمد بو�وش  )3( تنامي  القارة ال�جوز، متعددة ورغبات انفصالية ، من كتاب مستقبل االتحاد االورو�ي �� ظل   ..... : اورو�ا 

 .126الوطنية ، مصدر سبق ذكره ، ص 
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 املطلب الثا�ي : احتمالية  بقاء االتحاد األورو�ي

إن �شأت الت�امل األورو�ي �ان �� االساس من أجل تحقيق أمل تخليص الو�� ا�جم�� األورو�ي �ـ� غـرب أورو�ـا مـن م�ـ�اث 

 مـا. فقـد نجـح االتحـاد األورو�ـي �ــ� 
ً
القوميـة ال�ـ�يء والسـ�� �ـ� أتجـاه أورو�ـا متعاونـة تأمـل �ـ� تحقيـق الوحـدة الفيدراليـة يومـا

 قت  أورو�ا إ�� تحقيقھ �� االزمات السابقة.تحقيق ت�امل اقتصادي وسالم طاملا تا

ــد         لـــرأي ( جـــان مونيـــھ ) الـــذي يؤكـــد ( ان اعـــادة بنـــاء أورو�ـــا ع�ـــ� اســـس الســـيادة املطلقـــة للـــدول األورو�يـــة، قـــد �عيـ
ً
ــا وفقـ

هنــاك التأســيس لعوامــل �شــوب ا�حــروب مــن جديــد الســيما ان التجر�ــة �انــت ماثلــة بــ�ن ا�حــر��ن العــامليت�ن ، انــھ لــن ي�ــون 

 لقاعــــدة الســــيادة الوطنيــــة .... دول أورو�ــــا صــــغ��ة ع�ــــ� ضــــمان االزدهــــار 
ً
ســــالم �ــــ� أورو�ــــا إذا مــــا اعيــــد �شــــكيل الــــدول وفقــــا

 فيما بي��ا )
ً
 فدراليا

ً
 )1(والتطور االجتما��، وع�� الدول األورو�ية ان تب�ي نظاما

ت سـائدة �ــ� أورو�ــا وال�ـي ولــدت الشــعور الســل�ي هـذا الكــالم �عكــس رؤ�ـة طموحــة ناتجــة عـن رد فعــل ع�ــ� الظـروف ال�ــي �انــ

 تجاه الدوافع القومية.

 
ً
ولقــد تمكــن االتحــاد األورو�ــي مــن انجــاز مــا امكــن تحقيقــھ ح�ــى األن ، بفضــل بنيــة مؤسســية وتنظيميــة جعلــت منــھ نظامـــا

 ذا طا�ع مم�� وخاص فهو فاعل دو�� لھ خصائصھ الفر�دة ، فهو ال �ش�ل دولة 
ً
 وقانونيا

ً
وأن �ان نظامھ السيا��ي سياسيا

والقــــانو�ي يتصــــف بـــــبعض ا�خصــــائص ال�ــــي ال توجـــــد إال �ــــ� الــــدول الفدراليـــــة أو ال�ونفدراليــــة ولــــيس هـــــو بمنظمــــة دوليـــــة 

 ح�ومية وان �ان نظامھ السيا��ي والقانو�ي يتسم �سمات ال توجد �� املنظمات الدولية.

 )2(التحاد �� :فع�� الصعيد املؤسسا�ي نجد املالمح األتية ال�ي تم�� ا  

 ع�� اساس التعاون فيما بي��ا ال �ستطيع اي جهاز ان �عمل بمعزل عن األخر.-1
ً
 تؤدي اجهزة االتحاد اختصاصا

 عن الدول االعضاء فالتعامل والتفاوض معھ اسهل من التفاوض مع �ل دولة ع�� انفراد. -2
ً
�عد االتحاد ب�ل اجهزتھ نائبا

 باملقابل.
ً
 وهذا �عزز من دور الدول ع�� اتحادها وت�املها معا

ــائھ عـــزز القناعـــة لـــدى -3 ــا�ح اعضـ ــة مـــع مصـ ــ��كة وتوافقيـ ــي �عمـــل بصـــورة مشـ ــاد وال�ـ ــات االتحـ ــھ وجـــود مؤسسـ ــھ بم�انـ دولـ

العمل املوحد من اجل مواجهة التحـديات املشـ��كة بصـورة اك�ـ� ت�امليـة وت�امليـة ف�ـي تـدرك ان حجـم التحـديات اليمكـن 

مواجه��ا منفردة السيما وان هناك دولة لها مركز�ة وثقلها �� االتحاد وقادرة ع�� ادارتھ وتحمل مستحقات الدور ( كما هو 

 ا�حال مع املانيا وفر�سا ).

مليــون كــم )  10(فقــد نجــح االتحــاد األورو�ــي �ــ� �شــكيل تكتــل اقتصــادي بمســاحة تز�ــد عــن  وع�ــ� الصـــعيد االقتصـــادي :

 �عـــد  447,7و�تعـــداد ســـ�ا�ي (
ً
) مليـــون ثالـــث اك�ـــ� عـــدد ســـ�ان �ـــ� العـــالم �عـــد الصـــ�ن والهنـــد و�قـــوة اقتصـــادية الثـــا�ي عامليـــا

 )1(من حجم التجارة العاملية ، و�عملة وحدة. )%20(الواليات املتحدة االمر�كية و�نسبة 

 

، مصدر سبق ذكره ، ص  )1(
ً
 واقتصاديا

ً
 .15 – 14حس�ن ابراهيم مشعون : مسار االتحاد األورو�ي ومستقبلھ سياسيا

 .241خلد عبيد املبيض�ن: االتحاد األورو�ي كظاهرة اقليمية متم��ة ، مصدر سبق ذكره،  ص م )2(
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 احتمال تطور االتحاد األورو�ي إ�� صيغة اك�� وحدو�ة املطلب الثالث :

 عــن ذلــك إن تبلــور الصـــيغة 
ً
�عــد  والدة االتحــاد تنميــة ملـــا شــهدت القــارة األورو�يــة مـــن تحــديات وتــداعيات ا�حــروب. فضـــال

 االتحاديـــة بمختلـــف مســـتو�ا��ا �انـــت ثمـــرة تنـــازل طـــو�� مـــن قبـــل دول االتحـــاد عـــن جانـــب مـــن ســـياد��ا لصـــا�ح مؤسســـات

االتحـاد ولتمكــ�ن هـذا الكيــان مـن ممارســة مهامـھ وتحقيــق االهــداف والطموحـات ال�ــي حملتـھ ايــاه قوانينـھ االساســية وهــذا 

�عــزز مــن قناعــة دولــة بجــدوى بقــاء الصــيغة االتحاديــة وا�حافظــة عل��ــا. وتطو�رهــا. ال ســيما وان امل��تــب عل��ــا مــن انجــازات 

 �� ا�جاالت االقتصادية واملال
ً
 ية حققت النفع العام لدولها.وتحديدا

 عـن اتصـالها بقـدر كب�ـ� 
ً
إذ �عد التجر�ة الت�املية األورو�ية تجر�ة فر�دة ورائدة سواء من حيث التنظ�� ام التطبيق فضال

مـن التنــوع �ـ� �عــد��ا االفقـي (ا�جغرا�ــ�) الــذي مـا زال يحــتفظ بجاذبيتـھ والبعــد العمــودي الـذي �ســمح بـدرجات متباينــة مــن 

 � صعيد مجاالت الت�امل ا�ختلفة.العمق ع�

 اقتصــــاديا يجمــــع بــــ�ن دول لي��اليــــة ديمقراطيــــة 
ً
 وتكــــتال

ً
 قانونيــــا

ً
إن االتحــــاد األورو�ــــي �عناصــــره املتم�ــــ�ة والــــذي يجســــد كيانــــا

 )2(ويعدها أحد شروط االنتماء اليھ.

ــة الديمقراطيــــة املعتمــــدة �ــــ� عمليــــة صــــنع  السياســــات �ــــ� االتحــــاد �ــــ� األخــــرى � عــــزز مــــن قناعــــة اطرافــــھ �ــــ� ضــــرورة إن اآلليـ

ا�حافظــة ع�ــ� هــذه التجر�ــة وديموم��ــا. إذ نجــد حــرص االتحــاد ع�ــ� ان ت�ــون ح�ومــات دولــة �ــ� ح�ومــات ديمقراطيــة كمــا 

تحــرص الــدول االعضــاء ع�ــ� اســتفتاء شــعو��ا ع�ــ� اي �عــديالت يــتم ادخالهــا ع�ــ� صــيغ العمــل واالتفاقيــات املنظمــة ملســار 

 . إن كفالــــة الصــــيغ الوحــــدة األورو�يــــة. ك
ً
ــا  منتخبــ

ً
 أور�يــــا

ً
ــا مــــا حــــرص االتحــــاد ع�ــــ� تضــــم�ن البنيــــة املؤسســــية لالتحــــاد برملانــ

 من قبل دول االتحاد بجدوى الت�امل ضمن صيغتھ املالية.
ً
 )3(الديمقراطية �� العمل املؤسسا�ي �عطي ايمانا

 املشهد املرجح ا�حدوث:

 ملعادلة عوامل القوة والضعف  هات حول مستقبل االتحاد األورو�يبناء ع�� ماتقدم طرحھ من احتماالت او سينار�و 
ً
وفقا

 لهـذه املعطيـات 
ً
 وفقـا

ً
�� الذات األورو�ية ضمن اطره الرسمية وغ�� الرسمية نجد ان مستقبل االتحاد سوف ي�ون مرهونـا

ومدى قدرتھ ع�� معا�جة عوامل الضعف  من خالل مدى قدرة االتحاد األورو�ي �� ا�حافظة ع�� عوامل القوة و�عز�زها ،

 ل�ي ترجح لديھ مقومات القوة �� سبيل �عز�ز ام�انياتھ ملواجهة التحديات االقليمية.

 هـــو      
ً
وضـــمن املعطيـــات ا�حاليـــة فـــأن الســـينار�و املمكـــن هـــو التفكـــك ا�جزئـــي لالتحـــاد األورو�ـــي بـــدافع اقتصـــادي تحديـــدا

 
ً
. التخلص من تبعات التوسع الذي شمل دوال

ً
  أورو�ية اقل تطورا

 

 

 . 31سم�� الظاهر: مستقبل ا�حلف االطل��ي �عد توسيع االتحاد األورو�ي الواقع .... واالفاق، مصدر سبق ذكره،  ص  )1(

 .27مخلد عبيد املبيض�ن: االتحاد األورو�ي كظاهرة اقليمية متم��ة ، مصدر سبق ذكره،  ص  )2(

 .30املصدر نفسھ ، ص  )3(
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 :ا�خاتمة

ــد  ــ� الصـــعيد الـــدو�� ال �ســـ��ان بـــھ ،  فقـ ــية واقتصـــادية وعســـكر�ة لهـــا وزن كب�ـــ� ع�ـ أن االتحـــاد األورو�ـــي يمتلـــك قـــوة سياسـ

استطاع االتحاد األورو�ي ، أن ينجح ع�� الصعيد االقتصادي �� بناء قوة اقتصادية مهمة ، إال ان ذلك ال �ع�ي أن االتحاد 

ر ع�� مواجهة التحديات األخرى ال�ي تواجهھ ع�� الصعيد السياسة ا�خارجية والدفاعية , كما أن توسيع عضو�ة دول قاد

 االتحاد سوف يز�د من تلك التحديات الختالف سياسة األعضاء ا�جدد عن الدول األخرى.

 لهــذه املعطيــات مـــن خــالل مــدى قـــدرة ا
ً
 وفقـــا

ً
التحــاد األورو�ــي �ـــ� ا�حافظــة ع�ـــ� وان مســتقبل االتحــاد ســـوف ي�ــون مرهونــا

ــا ، ومــــدى قدرتــــھ ع�ــــ� معا�جــــة عوامــــل الضــــعف ل�ــــي تــــرجح لديــــھ مقومــــات القــــوة �ــــ� ســــبيل �عز�ــــز  عوامــــل القــــوة و�عز�زهــ

 ام�انياتھ ملواجهة التحديات االقليمية. 

 هـــــو وضـــــمن املعطيـــــات ا�حاليـــــة فـــــأن الســـــينار�و املمكـــــن هـــــو التفكـــــك ا�جزئـــــي االتحـــــاداألور�ي بـــــدافع اقت   
ً
صـــــادي تحديـــــدا

.
ً
 أورو�ية اقل تطورا

ً
 التخلص من تبعات التوسع الذي شمل دوال

 -وتوصلت الدراسة ا�� ابراز االستنتاجات وع�� النحو اال�ي: 

�عد تجر�ة االتحاد االورو�ي تجر�ة فر�دة ورائدة سواء ا�انت من حيث التنظ�ـ� ام مـن حيـث التطبيـق، اذ تصـف بقـدر  -1

 كب�� من التنوع وشهدت العديد من التطورات �� �عدها االفقي والعامودي.  

ــ�انية ، و�ـــ�  -2 ــة وسـ ــية واقتصـــادية وجغرافيـ ــاد األورو�ـــي عوامـــل قـــوة ذات مضـــام�ن سياسـ ــا  يمتلـــك االتحـ ذات الوقـــت ف��ـ

 جوانب ضعف عند نفس اال�عاد.

 ملـدى قـدرة  -3
ً
�� ضوء التحديات  ال�ي تواجھ االتحاد األورو�ي فأن عوامل القوة والضعف اثرها �� مسـتقبل االتحـاد تبعـا

 عادلـــة مـــن خـــالل ا�حافظـــة ع�ـــ� ديمومـــة عوامـــل القـــوة و�عز�زهـــا وا�حـــد مـــن تـــأث�� عوامـــلهـــذه املاالتحـــاد ع�ـــ� التعامـــل مـــع 

 الضعف .

ضــمن املتوقــع بصــدد مســتقبل االتحــاد االورو�ــي هنــاك ثالثــة احتمــاالت �ــ�: احتمــال بقــاء االتحــاد االورو�ــي ع�ــ� مــا هــو  -4

 مل��رات �ل احتمال.
ً
 عليھ، او تطور االتحاد ا�� صيغة اك�� وحدو�ة او تراجع هذه التجر�ة باتجاه التفكك ا�جزئي ، وتبعا

ــال املمكــــن وحســـب مــــا   -5 ــتقب�� ( املســــتقبل القر�ـــب) فــــأن بحســـب االحتمـ ــة �ــــ� �عـــدها الزم�ــــي املسـ اعتمـــدت عليــــھ الدراسـ

 للم��رات ال�ي تم ذكرها �� الدراسة.
ً
 .ووفقا

ً
 الدراسة ترجع احتمالية تفكك االتحاد جزئيا
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 الدبلوماسية ا�حز�ية 

Partisan Diplomacy 

 Mohammed Tijaniمحمد التجا�ي :  الباحث 

 باحث �سلك الدكتوراة مخت�� الدراسات واألبحاث القانونية والسياسية لدول البحر األبيض املتوسط 

 املغرب  –وجدة  ، �لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 mohammed.tijani21@ump.ac.ma: ال��يد اإللك��و�ي

 م�خص: 

الدولية ،حيث �انت        البدء �انت الدولة العنصر األسا��ي �� ا�جتمع الدو�� واملمثل الوحيد لشعو��ا ع�� الساحة   ��

سية بمفهومها التقليدي، غ�� أن �عقد العالقات �ستأثر بممارسة وتوجيھ السياسة ا�خارجية وتنفرد بممارسة الدبلوما

ا�حديثة   واللي��الية  العوملة  ظل   �� صغ��ة خاصة  العالم قر�ة  من  ال�ي جعلت  اإلعالم  والتواصل  الدولية وتطور وسائل 

ة وغ��  ،أدى األمر إ�� بروز فاعل�ن جدد ع�� الساحة الدولية ال يقلون أهمية عن الدول ،م��م املنظمات الدولية ا�ح�ومي 

االقتصادية  الدولية  ،والتكتالت  ا�جنسية  املتعددة  ،والشر�ات  املدنية  ،وا�جتمعات  السياسية   ،واألحزاب  ا�ح�ومية 

 والتحالفات العسكر�ة وغ��ها.. 

خصوصا   الدول،إذ أصبح لهؤالء الفاعل�ن ا�جدد دور هام �� توجيھ ورسم معالم السياسة ا�خارجية جنبا إ�� جنب مع       

 الدولية. مع غلبة طا�ع التقنية ع�� املشكالت 

ا�خارجية         السياسة  إعداد  السياسية ودورها ��  األحزاب  الدراسة مؤسسة  بذلك    وتوجيھ دف��ا، خالقة وتتناول هذه 

املواز�ة    الدبلوماسية، تد��نوعا جديدا من   ال�ي تحتكر   –بالدبلوماسية  التقليدية  املواز�ة للدبلوماسية    –ها الدول  أي 

آليات   وتأث��هام��ز�ن  تحت    إشتغالها،  املنضو�ة  للدول  ا�خارجية  السياسات  مقدم�ن��  �عض    إطارها،  من  نماذج 

 الواحد. أخرى ��يمن عل��ا منطق ا�حزب  وأنظمةاملمارسات ا�حز�ية �� ظل أنظمة حز�ية �عرف �عددية 

 العالقات الدولية   -السياسة ا�خارجية –الدبلوماسية التقليدية  -الدبلوماسية ا�حز�ية –: األحزاب السياسية ال�لمات املفتاحية

Abstract 

     Initially, the state was the main element of the international community and the only representative 
of its peoples on the international scene, because it monopolized the practice and direction of foreign 
policy and was the only one to practice diplomacy in its traditional sense, but the complexity of 
international relations and the development of media and communication that have made the world a 
small village, especially in light of globalization and modern liberalism. The issue has led to the 
emergence of new actors on the international scene, no less important than states, including 
international governments. and non-governmental organizations, political parties, civil societies, 
multinational companies, international economic blocs, military alliances and others. 

       For these new actors have an important role in guiding and shaping foreign policy alongside 
states, especially with the prevalence of technology on international issues . 
      This study deals with the institution of political parties and their role in the preparation and 

direction of foreign policy, creating a new type of diplomacy, called parallel diplomacy - that is, 
parallel to the traditional diplomacy monopolized by states - highlighting the mechanisms of their 
operation, and their influence on the foreign policies of countries within its framework, providing 
examples of Some partisan practices in party systems define pluralism, and others are dominated by 
the logic of the single party. 

mailto:mohammed.tijani21@ump.ac.ma
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 :مقدمة

فطبقا            للدولة،  السيا��ي  النسق  من  جزءا  �ش�ل  ال�ي  السياسية  املؤسسات  أبرز  من  السيا��ي  ا�حزب  �عت�� 

أما    أش�الھ �ش�ىطليعة الطبقات ال�ادحة ال�ي �س�� إ�� تصفية االستغالل  " لإليديولوجية املاركسية �عرف ا�حزب بأنھ

بأنھ جماعة من األ�خاص يتحدون من خالل نضال مش��ك ملص�حة قومية  "N.O.Key" .�� اإليديولوجية الغر�ية، ف��ى 

 . "بدأ محدد متفق عليھ بي��مملأو 

�ل من         يرى  ا�حزب Andre Hauriou و Jean Gicquel بينما  من  " أن  يتحرك ع�� مستوى وط�ي ومح��  دائم  تنظيم 

Fا�حصول ع�� الدعم الشع�ي، و��دف إ�� الوصول إ�� ممارسة السلطة �غية تحقيق سياسة معينة أجل  

1". 

إذا �ان يقصد بالدبلوماسية الرسمية تلك الدبلوماسية ال�ي يمارسها أ�خاص القانون الدو�� �الدول واملنظمات الدولية  

الدبلوماسية    عن ا�ح�ومية املؤسسات  فإطر�ق  من    ن املعروفة،  جديد  نمط   �� ا�حز�ية  أو  الشعبية  الدبلوماسية 

 2  الدبلوماسية ظهر �� الوقت ا�حاضر و�مارس ع�� صعيد العالقات الدولية نتيجة لتطور املفاهيم الدبلوماسية

يد          �� السلطة  تتمركز  حيث  بامللك،  خاصة  وسلطة  مجاال  عادة  التقليدية  األنظمة   �� الدبلوماسية  �انت  امللك  قد 

بموازاة مع سلسلة من التنظيمات السياسية ال�ي �شارك �ش�ل محدود �� اللعبة السياسية بحيث تتج�� مساهم��ا �جرد  

 3  تواجدها �� الواجهة 

لتعو�ض         جديدة،  دبلوماسية  مسارات  عن  البحث  إ��  دفع  مجاال��ا،  وتنوع  املعاصرة  الدولية  العالقات  �عقد  لكن 

ليات الدبلوماسية التقليدية، وهو ما ظهر بمس�ى الدبلوماسية املواز�ة  ا  ل�جز الذي �عا�ي منھ �عضالنقص أو أحيانا ا

املتحدة    استعمل  الذيط�ح  ص امل الواليات   �� مرة  عامأول  األمر��ي  1981  األمر�كية،  الدبلوما��ي  قبل  جوز�ف  " من 

. وضمن هذا الطر�ق  4 الدبلوما��ي الثا�ي أو الدبلوماسية املواز�ة، الذي اق��ح �عب�� الطر�ق  Joseph Montville "مونتفيل

 .الثا�ي للدبلوماسية تندرج الدبلوماسية ا�حز�ية، كمفهوم أسا��ي �� السياسة ا�خارجية للدولة

  واملع��ة عن هذه الدراسة لتسليط الضوء ع�� مؤسسة من أهم املؤسسات التمثيلية للشعوب    �س��   : الدراسةأهمية  

مؤسسة األحزاب السياسية من خالل    و��  -�و��ا قناة وصل ب�ن هذه الشعوب والسلطة القائمة �� تلك البلدان    -إراد��ا  

 وماسية املتاحة لها بصدد ذلك األدوات الدبل ا�خار��، واستخدامتبيان دورها �� صناعة القرار السيا��ي  

ا�حز�ية   الدبلوماسية  أهمية  التقليدية،  وتكمن  للدبلوماسية  خالفا  با�جدة  يتسم  دبلوماسيا  مسارا  تخلق  �و��ا   ��

، ف�ي من جهة ينظر إل��ا داخليا ع�� أ��ا �ع�� عن إرادة جميع فئات  ةوخارجي  ةضرورة داخلي  ا�حز�ية ذات والدبلوماسية  

الشعب امل�ونة للدولة، باعتبارها آداة لتوجيھ السياسات العامة للدولة، أما من جهة أخرى فالدبلوماسية ا�حز�ية ع��  

 صورة الدولة إيجابا أو سلبا تجاه ا�خارج  �سو�ق عوامل عامل من   ا�خار�� �عدالصعيد 

 

 . 41-40: ص، 1998دار نافع للطباعة والنشر،القاهرة،ر األحزاب السياسية �� النظام النيا�ي دراسة مقارنة، دو طارق فتح هللا خضر،    1 
 .97: ص، 2009سهيل حس�ن الفتالوي: الدبلوماسية ب�ن النظر�ة والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األو��،    2
منشورات الزمان، مطبعة النجاح  الطبعة األو��، الدارالبيضاء ،،    برو�ي��  لعا، السياسة ا�خارجية للمغرب،ترجمة عبد اميغيل ه��ناندو  3

 .101، ص: 2005ا�جديدة ،
 77.۰، ص: 2002مطبوعات الهالل،  وجدة،،قراءة �� ا�عاد الدبلوماسية ا�جديدة، صديقي سعيد ال-   4
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الدراسةإش�ال العام الذي تتحرك فيھ، و�طبيعة    باإلطار تتعلق  اإلش�االت،تث�� الدبلوماسية ا�حز�ية مجموعة من  :  ية 

آخر جانب  ومن  جانب،  من  بي��ما  التناغم  ودرجة  الرسمية،  بالدبلوماسية  من     عالق��ا  النوع  هذا  ممارسة  بطر�قة 

ا�حز�ية    الدبلوماسية، ع��ا �ساؤالت    عنفسها، وتتفر خاصة �� ظل اختالف األنظمة السياسية وكذلك اختالف األنظمة 

 عملها؟ مدى مساهمة الدبلوماسية ا�حز�ية �� تطو�ر وتنشيط ا�حقل الدبلوما��ي الرس�ي، ثم مدى محدودية من قبيل 

الدراسة الدبلوماسية    :فرضيات  إطار   �� بھ  �س��ان  ال  دور  لها  السياسية  األحزاب  أن  فرضية  من  الدراسة  تنطلق 

ا�خارجية   نظراوالسياسة  رؤ�ة    لدولها،  لها  أحزاب  من  تنبثق  الديمقراطية  األنظمة  ظل   �� ا�ح�ومات  أغلب  ل�ون 

أن برامجها اإلنتخابية ال تخلو من تبيان األدوار ال�ي ستضطلع ��ا هذه    ا�خارجية، كما واس��اتيجية محددة �� السياسة  

 السلطة.األخ��ة ح�ن تقلدها زمام  

ثان يزداد دورها و�       األحزاب �اف��اض  ��  وأن  الذي �عمل  السيا��ي  النظام  ا�خارجية، حسب نوع  السياسة   �� تقلص 

سوده حزب واحد هو    األحزاب، أوإن �ان هذا النظام �سمح بتعدد    رئا��ي)، وحسبما شبھ   –رئا��ي    –نظام برملا�ي  إطاره (

 ا�حزب ا�حاكم أم �سود فيھ نظام الثنائية ا�حز�ية. 

املعتمدة هذا  :  املن�جية  يق��ي  ولدراسة  الذي  املوضوع  لطبيعة  نظرا  واملقارن،  التار���  املن�ج�ن  اعتمدنا  املوضوع 

ا�جال    �� الدول  داخل  ا�حز�ية  األنظمة  ومردودية  فعالية  ب�ن  واملقارنة  التار�خية  املعطيات  تحليل  ع��  االعتماد 

 الدبلوما��ي 

  :هذا املوضوع، ارتأينا تقسيم املوضوع ع�� الش�ل التا�� وملقار�ة

 بحث األول: اإلطار العام للدبلوماسية ا�حز�ية امل

 املبحث الثا�ي: املمارسة العملية للدبلوماسية ا�حز�ية 

 : املبحث األول: اإلطار العام للدبلوماسية ا�حز�ية

بالدبلوماسية  �� هذا املبحث سنتناول الطبيعة ال�ي تر�ط الدبلوماسية ا�حز�ية كمفهوم جديد �� العمل الدبلوما��ي         

الوسائل   مجموعة  إ��  التطرق  ثم  أول)  (مطلب  الزمن  من  مدة  الدبلوما��ي  ا�جال  ع��  هيمن  تقليدي  كنمط  الرسمية 

 واملؤثرات املتاحة أمام الدبلوماسية ا�حز�ية �� ا�جال ا�خار�� (مطلب ثا�ي

 : املطلب األول: طبيعة عالقة الدبلوماسية ا�حز�ية بالرسمية

الت�امل        عنصر  إ��  التطرق  ثم  أول)،  (فرع   �� ا�حز�ية  الدبلوماسية  وظائف  دراسة  املطلب  لهذا  التطرق  يقت��ي 

 ثا�ي)  (فرعواالختالف ب�ن الدبلوماسية ا�حز�ية والرسمية 

 : الفرع األول: وظائف الدبلوماسية ا�حز�ية

ع��         سواء  ��ا  تقوم  وظائف  عدة  السياسية  العام،  لألحزاب  الرأي  بتأط��  تقوم  حيث  ا�خار��،  أو  الداخ��  املستوى 

، قادرة ع�� العطاء ع�� املستوى الدبلوما��ي، ��تم  1وتوج��ھ ، ف�ي بذلك �ساعد �� ت�و�ن نخبة متم��ة �شهد لها با�خ��ة

با ي�ون  حيث  للبالد،  ا�خارجية  بالسياسة  املتعلقة  املسائل  ف��ا  بما  العامة،  املسائل  التأث��  بمناقشة  األفراد  ستطاعة 

والضغط ع�� النواب املنتم�ن ل�حزب من أجل التحرك وتقديم رؤ�ة محددة �� السياسة ا�خارجية للدولة ، كما أ��ا تقوم  

 

 .57طارق فتح هللا خضر، مرجع سابق، ص:   1
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ا�خاصة   التحسيسية  االجتماعات  عقد  من  بھ  تقوم  ما  طر�ق  عن  وذلك  العام،  الرأي  تأط��  و  بتنو�ر  ذلك  جانب  إ�� 

 1 اإلعالم ا�ختلفة  خر ألجل ذلك وسائلبالسياسة ا�خارجية، حيث ��

وتحتل األحزاب السياسة م�انة متم��ة �� س��ورة التأث�� الذي تمارسھ ع�� القوى الفاعلة �� السياسة ا�خارجية، إذ       

 2  .تندرج ضمن فئات الضغط الالمتناهية

يرى       السيا��ي  ل�حزب  األساسية  الوظائف  من  مرل " وانطالقا  أجهزة   "مارسيل  �و��ا  إ�� جانب  السياسية  األحزاب  أن 

وأدوات ترمي إ�� ممارسة السلطة فإ��ا أيضا وسيط ب�ن ا�حاكم�ن وا�ح�وم�ن، لذا وجب األخذ �ع�ن االعتبار �� دعاي��ا  

للمشا�ل   الدو��  البعد  ممارس��ا   �� �ش�ل3كما  ف�ي  و�التا��  النسق   ،  عن  الصادرة  للمطالب  وصل  السيا��ي  وسيلة 

 .ا�خارج الداخ�� وأداة ملالئم��ا مع التحديات ال�ي تأ�ي من 

إال أن واقع ا�حال، يثبت أن األحزاب السياسية تلعب غالبا دورا تمو��يا، عن طر�ق إخفاء أهداف سياس��ا ا�خارجية       

الداخلية  بالسياسة  املتعلقة  برامجها  �4وراء  للدبلوماسية  األو��  املهمة  �انت  و�ذا  ا�حيو�ة  ،  املصا�ح  عن  الدفاع   �

للشعوب فإن إخضاع العمل الدبلوما��ي للرقابة الشعبية يمثل ظاهرة إيجابية تتفق تماما مع الهدف الذي من أجلھ تتم  

 5   هذه املمارسة الدبلوماسية بالنيابة عن ا�جتمع

 الفرع الثا�ي: الدبلوماسية ا�حز�ية والرسمية (ت�امل ام �عارض) 

ال�ي        الدبلوماسية،  املمارسة  من  جديدة  نوعية  عن  ا�حز�ية  الدبلوماسية  عن    -�ع��  أساسية  بصفة  تختلف 

 املغلقة.�عرف بالدبلوماسية   فيماتمثلت   -الدبلوماسية التقليدية 

سوى    و�عت�� الدبلوماسية ا�حز�ية نتاج للمخاض الذي ترتب عن مجموعة من التفاعالت الدولية، فظهورها لم يأ�ي     

 الرسمية.منھ الدبلوماسية   ألهمي��ا الكب��ة لسد الفراغ الذي عانت

األخ��ين        العقدين  خالل  البشر�ة  شهد��ا  ال�ي  العميقة  التحوالت  واالتصال    -وأمام  التكنولوجيا  مجال   �� خاصة 

ا�خار�� أصبح مش���ا مع عدد    دفع -واإلعالم التقليدية بخصوص مراقبة مجالها  الدولة  األمر لالقتناع بأن دبلوماسية 

من الفاعل�ن الذين يمارسون أ�شط��م الدولية ا�خاصة، و�تمتعون بإرادة سياسية مستقلة، ح�ى أصبحنا �عاصر �ش�ل  

 6الدولة. مجال عام واسع ينشغل بالقضايا الدولية خارج رقابة  

ومهما يكن نوع ا�ح�ومات، فإن الدول دائما تتصرف طبقا ملص�ح��ا القومية، لهذا يرى أ�حاب النظر�ة الواقعية أن       

 7  موضع الدولة �� املنظومة الدولية يحدد مصا�حها القومية و�ن�ئ عن سياس��ا ا�خارجية

الوحدات أو    عالقة  ش�لو�� مجال الدبلوماسية ي�ون الت�امل ع��         أو  يتبدل ف��ا سلوك هؤالء املمثل�ن السياسي�ن 

إ�� السلطة ع�� أ��ا عالقة يج�� ف��ا ممثل واحد ع�� األقل ع�� أن يتصرف بطر�قة مختلفة   امل�ونات، إذ يمكن النظر 

  8العالقة.هذه  لوال  عادةعن ال�ي يتصرف ��ا 
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 الهي�ل الدبلوما��ي، إذ أن نمو الدبلوماسية املتعددة ا�جوانب أدى إ�� استدعاءويعهد تطبيق السياسة ا�خارجية إ��       

  وا�خ��اء1  و�خصيات سياسية للتدخل بواسطة التعاون الوثيق مع الدبلوماسي�ن ا�ح��ف�ن "خ��اء"

األ       طبيعة  بحسب  ا�حز�ية  والدبلوماسية  الرسمية  الدبلوماسية  ب�ن  واال��جام  الت�امل  هذا  ا�حز�ية  و�ختلف  نظمة 

 اإليديولوجية، فوضعية دولة الص�ن الشعبية مثال واملرجعية

إن     ا�خارج،  أخطار  مع  مباشرة  عالقة  ع��  ت�ون  عندما  والسيما  ا�حزب،  ملراقبة  السيا��ي  الصعيد  ع��  دائما  تخضع 

هذه   تخضع  املستو�ات،  �ل  وع��  اإلدارة  ع��  تامة  ديكتاتور�ة  ثمة  أن  تثبت  وتوج��ات  الوقائع  ال�جن،  إلشراف  اإلدارة 

املركز�ة   ال�جنة  تحددها  ال�ي  السياسة  تنفيذ  أداة   �� الصينية  ا�ح�ومة  إن  الصي�ي،  الشيو��  ا�حزب   �� املسؤول�ن 

 2ل�حزب 

  .إن أزمة السلطة ليست سوى ا�ع�اس للتشابك املتنامي ب�ن مجاالت السياسة الداخلية والسياسة ا�خارجية

التحقيق، السيما وأن عدة ممثل�ن يظهرون    صعب إنجاز دبلوماسية الرسمية والدبلوماسية ا�حز�ية هو إن التوفيق ب�ن ال

 3  ع�� املسرح السيا��ي الداخ�� ل�ي قصد محاولة التأث�� ع�� مجرى السياسة ا�خارجية باتجاه مصا�حهم أو قناعا��م

، إذ قام بحشد الفرق املعارضة بمجلس  2009والتنمية املغر�ي �� يناير  و�مكننا االستشهاد بما قام بھ حزب العدالة       

،  "خو��ي أبيل �ال ديفيغو" إ�� مقر القائم باألعمال الفن�و�لية باملغرب، السيد "ود وامتنان" النواب، ودفعها للقيام بز�ارة

 لد��ا. جراء طرد فن�و�ال للسف�� اإلسرائي�� املعتمد 

املبادرة ال�ي اعت����ا املؤسسة امللكية، عدا �و��ا مبادرة خارجة عن اإلجماع الوط�ي، فإ��ا �ع�� عن موقف ناشز  ولعلها       

أ��ا مجالھ   ال�ي يحتفظ ف��ا امللك بالسياسة ا�خارجية ع��  ال �ستقيم مع أعراف وضوابط السياسة ا�خارجية املغر�ية 

 4  ا�حفوظ

�خصھ       ما  العامة    "واشنطنجورج  " ولعل هذا  ا�جالس  إلهاء  إ��  تؤدي  أ��ا  ع��  السياسية  األحزاب  ح�ن حديثھ عن 

و�ضعاف اإلدارة العامة، وأ��ا تحرض ا�جماعة إ�� �غي�� غ�� ذات أساس يولد ذعرا زائفا و�لهب العداوات، و�ث�� الشغب  

ل� ينفذان  اللذان  والفساد  ا�خار��  للنفوذ  األبواب  يفتح  وأنھ  من  واالضطرابات،  نفسها  القنواتح�ومة  ال�ي    خالل 

 5  البالد تخضع لسياسة و�دارة بالد أخرى  و�دارة ولذا فإن السياسة  السياسية، األحزاب  تتيحها

 املطلب الثا�ي: وسائل تأث�� األحزاب السياسية �� ا�جال الدبلوما�ىي

صناعة         �� للتأث��  السياسية �س�� جاهدة  األحزاب  �انت  ذلك إذا  �ستعمل ألجل  فإ��ا  الرسمية،  السياسة  القرارات 

 .عدة أدوات ومؤثرات (فرع أول) وتختلف درجة التأث�� ع�� الدبلوماسية الرسمية حسب �ل أداة (فرع ثان)

 الفرع األول: أدوات تأث�� األحزاب السياسية �� ا�جال الدبلوما�ىي

تمك��ا من ممارسة العمل الدبلوما��ي، سواء بطر�قة مباشرة عن  تمتلك األحزاب السياسة مجموعة من الوسائل ال�ي       

تفعيل    �� أساسا  تتمثل  اآلليات  من  مجموعة  طر�ق  عن  مباشر  غ��  �ش�ل  أو  الرسمية  املؤسسات   �� مشارك��ا  طر�ق 

العالقات ال�خصية ومن ثم االستشارات. فبخصوص األداة اإلعالمية، يتم التعب�� عن املطالب    واستثمار  اإلعالم وسائل
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ا�حز�ية من خالل تحر�ك اآللة اإلعالمية ال�ي تمتلكها األحزاب من �حف وقنوات تلفز�ونية وغ��ها م�خرة إياها لنشر  

 .وقيمهاتوجها��ا 

القنوات ال�خصية دورا كب��ا        أو سياسية يقيم    �� خاصةكما تلعب  إذ أن وزن �خصية حز�ية  النامية،  ا�جتمعات 

 الدبلوماسية. عادة بمدى امتداد شبكتھ العالئقية ومدى فعالي��ا �� تحقيق األهداف 

  أما فيما يخص االستشارات فعادة ما �ستش�� السلطات العامة األحزاب السياسية �� �عض القضايا الوطنية، و�مكن أن 

 1  ات إما دائمة أو مؤقتة حسب ما تقتضيھ الظروف السياسية أو االقتصاديةت�ون هذه االستشار 

ع��        مق��حات  خالل  من  ال��ملان  داخل  من  الدبلوماسية  تمارس  أن  السياسية  لألحزاب  يمكن  ا�حز�ية  الدبلوماسية 

بخصوص األداء الدبلوما��ي ا�خار��    تقنيات متعددة، مثل تقنية املسائلة أو التصو�ت أو الرقابة ع�� أعمال ا�ح�ومة

كما أنھ �� ح�ومات  ،  من أحزا��ا  ذلك أن ال��ملان يتش�ل من مجموعة من الفرق وا�جموعات ا�حز�ية، �عمل بتوجيھ،  لها

الدول ذات النظام النيا�ي، ت�ون ا�ح�ومة منبثقة عن األحزاب السياسة و�التا�� ف�ي تطبق رؤ�ة ا�حزب سواء �� ا�جال  

� أو ا�خار��، ذلك أن هؤالء الوزراء يتم التوافق ع�� ترشيحهم للوزارات حز�يا، و�التا�� فهم أك�� والءا ل�حزب ��  الداخ�

كما ت�جأ األحزاب السياسية إ�� الرأي العام الوط�ي أو الدو�� �وسيلة للتأث��  ،  أطروحاتھ ورؤاه ا�خارجية للقضايا الوطنية

ا�ح�ومات   الدولة،فتضع  توجهات  الدبلوما��ي    -ع��  التفاوض  أثناء عمليات  للرأي    -خاصة  املباشرة  الضغوط  بؤرة   ��

العام، وهو ما يرغم هذه األخ��ة ع�� اتخاذ مواقف معينة، و�الصورة املرجوة . وتحدث هذه املناورة ا�حز�ية ليس دفاعا  

 2  عن املصا�ح الوطنية للدول، و�نما للوصول إ�� السلطة ع�� أنقاض ا�ح�ومات القائمة 

و�� هذا السياق، يمكن القول أن األحزاب السياسية �عت�� من ا�خاطب�ن املم��ين �� مجال إعداد السياسة ا�خارجية،       

الدولية  بالقضايا  يتعلق  ما  �ل  االنتخابية  برامجها   �� تدرج  بأن  ملزمة  تجعلها  بالسلطة  عالق��ا  أن  ال  3كما  امل��ة  وهذه   .

ياسات الرسمية �� مجال السياسة ا�خارجية، بل تتعداه إ�� وضع برامج سياسية تتضمن  تنحصر �� تتبع املواقف والس

  ا�خطوط العر�ضة ملا تنوي هذه األحزاب القيام بھ �� مجال تفعيل دبلوماسي��ا،

 الفرع الثا�ي: درجة تأث��ها �� صناعة القرار ا�خار�� 

قضايا        أن  رغم  ا�خار��،  القرار  صنع  مجال   �� دور  لها  أصبح  ال�ي  القوى  أهم  إحدى  ا�حاضر  وقتنا   �� األحزاب  �عد 

الداخلية،   السياسة  �عد  األحزاب  أولو�ة  ضمن  الثانية  املرتبة   �� إال  تأ�ي  ال  ا�خارجية  يجد    و�روزالسياسة  القوى  هذه 

 .4أساسھ �� املمارسة الديمقراطية 

�� محاولتھ لتوضيح صنع القرار �� الواليات املتحدة األمر�كية،   "�ارل دو�تش" يدعم هذا الطرح هو ما ذهب إليھ وما       

يمكن أن ننظر إ�� ا�ح�ومة األمر�كية بأسرها كنظام واحد لصنع القرارات، لھ ذاكرتھ ومسالكھ ا�خارجية   " حيث يقول 

أن   أيضا  املعلومات، كذلك �ستطيع  لتلقي  املتحدة  والداخلية  الواليات  �� داخل  الفرعية األصغر  النظم  إ��  من    -ننظر 

قبيل الو�االت ا�ح�ومية الرئيسية �وزارة ا�خارجية أو وزارة الدفاع أو األحزاب السياسية الرئيسية والتجمعات �� داخل  

 

العليا    قالصدي - 1 الدراسات  دبلوم  القرار،  وصناعة  املغر�ية  ا�خارجية  السياسة  متغ��ات  و  املعمقةنخ��،  القانونية  العلوم  �لية   ،

 .115-113: ص، 2000-1999د األول،  وجدة، االقتصادية واالجتماعية ، جامعة محم
 .319: ص،مرجع سابق، مقلد  اسماعيل ص��ي  2
3M.Merle, sociologie des relations internationale 3eme edition, Dallaz, 1982, P:283.  
بطل 2- 4 الفاعلموسهند  دبلوم  و ،  لنيل  رسالة  املغر�ية،  ا�خارجية  السياسة   �� ا�جدد  املن  العليا  العام،    عمقةالدراسات  القانون  �لية �� 

 .48، ص: 2006-2005القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد ا�خامس، أكدال، الر�اط  العلوم
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لومات، و�ناء عليھ فأي قرار  التخاذ القرارات، لھ آلياتھ وقنواتھ الستقبال املع  ع�� أن �ل م��ا �ش�ل نظاما  -ال�ونجرس

 " 1رئي��ي فع�� خاص بالسياسة ا�خارجية يتخذ ،فهو �عد نتيجة تفاعل هؤالء املمثل�ن العديدين �� الداخل (واملتنازع�ن)

املواثيق         بنود  مناقشة  عند  الرسمية  للتوجهات  م��ا  املعارضة  وخصوصا  لألحزاب  ا�حر�ة  كفالة  فإن  �ل  وع�� 

ال�ي   تلك  واملعاهدات  أن  كما  ال��امات،  من  تتضمن  ملا  وتقبلهم  بم��را��ا  إقناعهم  إ��  يؤدي  ف��ا،  أطرافا  دولهم  ت�ون 

يتفق وضرورات   الذي  االتجاه   �� التعاهدية  االل��امات  مضمون هذه  �غي��  أخرى ع��  ناحية  من  �ساعد  املناقشات قد 

 .املص�حة الوطنية املش��كة

الدبلوماسي التأكيد ع�� أن  ا�خارجية وتفعيل دورها وتنشيطها، ف�ي  والبد من  السياسة  �� صنع  ة ا�حز�ية، بمساهم��ا 

، كما أ��ا أداة تكميلية  والدوليةبذلك �ش�ل أداة لدعم الدبلوماسية الرسمية، وتوج��ها �� اتجاه خدمة القضايا الوطنية 

 التعاون والتنسيق ب�ن �ل الفاعل�ن للدبلوماسية الرسمية ال�ي يصعب ضمان فعالي��ا ونجاع��ا �� غياب 

لكن األحزاب السياسية تختلف �� ممارس��ا للدبلوماسية باختالف أصولها املذهبية، فتوجد أحزاب تحدد أهدافا ال        

يدفع رجال الدولة واملسؤول�ن السياسي�ن إ�� أن    الظروف ممامحيد ع��ا، بينما توجد أخرى �عدل أهدافها تبعا الختالف  

من أجل احتواء األحزاب السياسية واستثمارها ع��    2 ا صورة مستقرة ع�� نحو ما، متباينة الدقة متفاوتة األح�امي�ونو 

 املستوى الدبلوما��ي، خدمة للمص�حة القومية 

 املبحث الثا�ي: املمارسة العملية للدبلوماسية ا�حز�ية 

حيث يحدث هذا من خالل تنوع ال��تيبات    السياسية،تختلف املمارسة ا�حز�ية للدبلوماسية حسب طبيعة األنظمة         

ا�حز�ية   بالثنائية  مرورا  ا�حز�ية  التعددية  إ��  بالسلطة  املستفرد  ا�حاكم  ا�حزب  فمن  املوجودة،  األحزاب  ب�ن  املمكنة 

 .(املطلب األول)

السياسية األخرى، إال أنھ من    األنظمة  ع��ف بأن نظام األحزاب يتفوق �� أهميتھ الش�لية  و�تفق ا�خ��اء ع�� االع��ا        

القوة   مظاهر  تبیان  خالل  من  إبرازه  نحاول  سوف  ما  وهو  األحزاب،  لهذه  الدبلوما��ي  األداء  حصيلة  تقييم  الصعب 

 .والقصور �� هذه املمارسة (املطلب الثا�ي)

 نماذج عملية للدبلوماسية ا�حز�ية  األول: املطلب 

إن �عدد أش�ال األحزاب واألنظمة ا�حز�ية ترتب عليھ اختالف �� ش�ل وحجم املمارسة الدبلوماسية لهذه األحزاب، سواء  

 .�علق األمر باألنظمة الثنائية ا�حز�ية (فرع أول) أو األنظمة ذات التعددية ا�حز�ية (فرع ثا�ي)

 لثنائية ا�حز�ية (بر�طانيا وأمر��ا) الفرع األول: الدول ذات ا 

إ��        ينت�ي  العم��  التطبيق  من حيث  ولكنھ  األحزاب،  �عدد  القائمة ع��  األنظمة  من  ا�حز�ية نوع  الثنائية  نظام  �عت�� 

ترك�� القوى السياسية �سظ حز��ن كب��ين، �ستطيع أحدهما أن يحصل ع�� األغلبية ال��ملانية، أو أن �ش�ل ا�ح�ومة  

 .3بمفرد

 

 100: ص، مرجع سابق، دو�تش�ارل  1
 422ص:،1982منشورات عو�دات، الطبعة الثانية،ب��وت،روز�ل: مدخل إ�� تار�خ العالقات الدولية، و فان و جان باتیست دنو بي�� ر�  .2
 .241طارق فتح هللا خضر، مرجع سابق، ص:   3

 



        2022 یونیو  -حزیران  –عشر  التاسعمجلة اتجاھات سیاسیة: العدد  

63 
 برلین –إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة / المانیا 

و�ستقر ا�حياة السياسية �� دول، مثل الواليات املتحدة األمر�كية و�ر�طانيا العظ�ى، وذلك من خالل تناوب نظام�ن       

سياسي�ن ع�� السلطة، لكن هذا التداول أو املناو�ة ا�حاصلة تنطوي باألساس ع�� خطر وا�ح، يفيد �عدم االستمرار�ة  

 البعض. إذا ما �انت مواقف هذه األحزاب متباعدة املتضار�ة عن �عضها  ميدان السياسة الدولية، خاصة ��

وكث��ة �� األمثلة الواردة �� هذا ا�خصوص حول األنظمة الثنائية ا�حز�ية، حيث ي�جأ القادة السياسي�ن إ�� محاولة       

 .إيجاد نوع من التوافق �� ما يخص ان��اج سياسة خارجية ثنائية حز�ية

رؤساء        توصل  الثانية،  العاملية  ا�حرب  ومنذ  األمر�كية،  املتحدة  الواليات  إ��    الديمقراطي ا�حز��ن ففي  وا�جمهوري 

ا�خار��   السيا��ي  األداء  تأم�ن  تم  وهكذا  ا�حز��ن،   �� املعتدل  ا�جناح  من  مؤلفة  توافقية  أغلبية  ع��  االعتماد 

روزفلت إ�� نيكسون دون أخطاء كث��ة، لكن هذه املسألة تبقى غ��    واالستمرار�ة �� ن�ج السياسة ا�خارجية األمر�كية من

 1   قابلة للتطبيق، إال فيما يخص األحزاب املرنة ال�ي تتوفر ع�� عقيدة متينة ورؤى وا�حة

أما �� بر�طانيا العظ�ى، فإن جمود بنية وصالبة النظام املسيطر ع�� صعيد الكتل ال��ملانية، أج�� ع�� ال�جوء إ�� نوع       

السياسة   أهداف  حول  الكب��ين  ا�حز��ن  ب�ن  ضم�ي  اتفاق  بفضل  األخ��ة  هذه  وتتحقق  ا�حز�ية،  الثنائية  من  آخر 

نقد  �� عادة  تنحصر  املناقشة  أن  باعتبار  األهداف    ا�خارجية  هذه  لبلوغ  املستخدمة  وهكذا الوسائل  اإلبقاء    فقط،  تم 

 .1951 سنة من قبل ا�حافظ�ن الذين عادوا إ�� السلطة  1945ال�ي بدأها العمال ��  "سياسة نزع االستعمار" قضية وتب�ي

و�فضل اإلنصاف الذي تبديھ األحزاب، فإن استمرار�ة ان��اج نفس الن�ج الدبلوما��ي بخصوص السياسة ا�خارجية       

 .السلطةيمكن ضما��ا بالرغم من التناوب ع�� 

باالنضباط        و  بي��ما  الفاصل  العقائدي  ا�خط  بوضوح  ال��يطانية،  األحزاب  تتم��  األمر�كية،  األحزاب  خالف  وع�� 

ف ا�حافظ�ن ا�حز�ي،  وحزب  العمال  حزب  سياسات  ب�ن  االختالف   �� تام  وضوح  هناك  السياسية  العقيدة  حيث  ، 2من 

ا�خارجية ع��   السياسة  ��ديدا الستمرار�ة  الدفاعية �ش�ل  السياسة  العمال ع�� صعيد  أن تجذر مواقف حزب  حيث 

واليات املتحدة األمر�كية إذ نجد أنھ تم انتقاد  ، وهو ما يتأكد كذلك بالنسبة لل3نفس الن�ج �� حال التناوب ع�� السلطة

نيكسون، من طرف ال�و�غرس الذي ��يمن عليھ ا�حزب  " برنامج األس�حة املضادة للصوار�خ الباليستية �� عهد الرئيس

 4  ، حيث أجاز مجلس الشيوخ التوقيع ع�� معاهدة الصوار�خ املضادة للصوار�خ الباليستية بفارق صوت واحدكمعارضة

وازدادت هذه التوترات وا�خالفات حول الرؤى اإلس��اتيجية لتدب�� ا�حقل الدبلوما��ي �� تلك اآلونة، وهو ما تجسد ��      

الشأن    التدخل بالعراق وأفغا�ستان، مما أثار جدال ونقاشا حادا ب�ن األحزاب السياسية �� كال البلدين حول طر�قة تدب��

 ا�خار��. 

هذا         ي��ر  ما  لدبلوماسية  ولعل  التخطيط  ينب��  أنھ  يرى  حيث  العليا،  اإلس��اتيجية  للمصا�ح  كيسنجر  رؤ�ة  الطرح 

بحيث أنھ عندما يتعلق األمر باألمن القوميو، فا�حسابات الضيقة ال تطبق، وع�� القادة إظهار    اإلس��اتيجية،تالئم هذه  

 .التطبيق نزعة عالية إ�� التوافق، تجعل هذه اإلس��اتيجية ممكنة 

تفاقم التوترات الدولية هو الذي ��دد التوافق ا�حز�ي، �� بر�طانيا العظ�ى والواليات املتحدة،    فان ذلكوع�� ضوء       

 الداخلية.و�قلب التوازنات السياسية  

 

 

 . 74، مرجع سابق، ص: مارسيل م��ل  1
،تار�خ الز�ارة   www.cnniraq/archives/ 713،اإللك��و�ي  املوقع  ،  "سطيةأو الشرق    وسياس��اا�ح�ومة ال��يطانية ا�جديدة   "مقال �عنوان   2

2011 /1/8 
 . 57، مرجع سابق، ص: ارسيل م��ل م 3
 60ص:،2003، الطبعة الثانية، ب��وت ،  تاب العر�ي، دار الكسياسة خارجية،هل تحتاج امر��ا ا��   هن�ي كسنجر 4
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 فر�سا)  -الفرع الثا�ي: الدول ذات التعددية ا�حز�ية (املغرب  

 .ب�ن األغلبية الرئاسية املعارضة فصللقد مثلت حالة فر�سا حال طر�فا، أل��ا تر�ط التعددية ا�حز�ية مع      

إال أن األحزاب السياسة الفر�سية، حاولت رسم سياس��ا ا�خارجية الذاتية بصورة عامة. وغالبا ما �ش��ك مسؤولوها       

�� أحزاب متقار�ة التوجهات، سواء �علق األمر بحر�ات مثل األممية االش��اكية، أو ع�� صعيد الكتل ال��ملانية، مثل تلك  

 عن طلب  يتوانون  ال ا�خارج، حيث    صوب  توجها��ا  من األحزاب هذه    اعفاألورو�ية وتض ال�ي ت�ونت �� ظل ا�جمعيات  

وروما)   وواشنطن  لندن،   �� ش��اك  وجاك  وا�جزائر...  وموس�و  بيكن،   �� مارشيھ  (جورج  املسؤول�ن  كبار  مع  لقاءات 

الذي   املر�ح، ويستخدم هذا اإلجراء أحيانا للتأث�� ع�� السياسة ا�خارجية من ا�خارج، كما �ستخدم غالبا لتدعيم صورة  

 1الوطن. يأمل الوصول إ�� أع�� املراكز داخل 

 هو إن التوافق املف��ض وجوده ع�� مستوى الطبقة السياسية الفر�سية حول ا�خطوط الك��ى السياسية ا�خارجية       

 حقيقي. أك�� منھ  ظاهري 

سياسة       حول  املعارض  االش��ا�ی  ل�حزب  العامة  السكرت��ة  شنتھ  الذي  ا�حاد  ال�جوم   �� ذلك  ��   "سار�وزي" و�تج�� 

ق االتحاد من أجل املتوسط، حيث اعت��ت أن سياستھ تض�� باستقاللية فر�سا �� العالم  الشرق األوسط و�عادة إطال 

األطل��ي   ا�حلف  قيادة  إ��  فر�سا  لعودة  و�ا�سبة  وتحر�ا��ا،  مناور��ا  هامش  وضيق  ا�خار��  نفوذها  من  قلص  وأنھ 

انتقدتھ،  املتحدة فقد  الواليات  يتسم    واالصطفاف وراء  ا�خارجية  واعت��ت أن سار�وزي  السياسة  تدب��   �� بالعشوائية 

�عبئة  ،  آنذاك  �� الفر���ي، حيث نجحت  العام  الرأي  �� توجيھ  تأث�� كب��ة  �� فر�سا بقوة  السياسية  األحزاب  تتمتع  كما 

ا�جماه�� لرفض ومخالفة التوجهات الرسمية ل�ح�ومة، وهذا ما ات�ح برفض الشعب الفر���ي للدستور األورو�ي ع��  

 .لسبيل املثا 

و�خصوص املغرب، فقد أظهرت الدبلوماسية الرسمية �� ف��ة الثمانينات عن �جزها �� كسب التعاطف الدو�� �� ما       

الرسمية   التوجهات  تدعيم   �� ا�خط  للدخول ع��  السياسية  باألحزاب  أدى  مما  ال�حراء،  حيث    للدولة،يخص قضية 

، بحيث لم �عد السياسة ا�خارجية تمثل مجاال  2ر�ف ��ذه القضيةأبانت الدبلوماسية ا�حز�ية عن فاعلية كب��ة �� التع

األزمات   أداة �سمح بحل  املعارضة والقصر، بل تحولت  ب�ن  الوط�ي    ة،يالسياس ل�جدل والصراع  إطار اإلجماع  وذلك �� 

الدو��. ومثال ذلك  حيث شاركت مختلف األحزاب �� شرح املوقف املغر�ي وتبنيھ ع�� الصعيد   ."قضية ال�حراء" حول 

 .3�� منظمة الوحدة اإلفر�قية) "ا�جمهور�ة ال�حراو�ة "ا�جهود املكثفة املبذولة �� منع دخول 

و�النظر لوضعية حقوق اإل�سان املزر�ة وضيق هامش ا�حر�ة والديمقراطية، لم يكن بمقدور األجهزة الرسمية جلب       

الش الكتلت�ن  ب�ن  القائم  الصراع  ظل   �� �عبئة  التأييد   �� الرسمية  الدبلوماسية  �جز  إ��  باإلضافة  هذا  والغر�ية،  رقية 

ذلك    للمملكة،مما جعل حزب االتحاد االش��ا�ي با�خصوص يدخل ع�� ا�خط مع و�ؤ�د السياسة الرسمية    العام،الرأي  

أسا��  دور  لعب   �� �ساهم  جعلھ  التناوب)  (ح�ومة  الديمقراطي  باملسلسل  �س�ى  فيما  ا�حزب  انخراط  مواجهة  أن   �� ي 

 من الدول اع��افها   �حب العديدا�جزائر�ة. وهذا ما ات�ح من خالل    لدن القصر املل�ي  من ا�حتكرةاآللة الدبلوماسية  

 

 .77ص:،مرجع سابق ،مارسیل میرل  1
العمرا�ي:   2 العليا  خديجة  الدراسات  دبلوم  لنيل  بحث  نموذجا،  العر�ية  القضايا  ا�خارجية،  السياسة  الشعبية  للقوات  االش��ا�ي  االتحاد 

 .123: ص، 2000-1999، �لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد ا�خامس، اكدال، الر�اط ،عمقةامل
دبلوم الدراسات العليا املعمقة �� القانون العام، �لة العلوم    السياسة ا�خارجية املغر�ية، رسالة لنيلد ��  د، الفاعلون ا�جھند بطلیموس  3

 50،ص:2005القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد ا�خامس، أكدال، الر�اط، 
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العديد من العالقات الوطيدة    ر�طھو   اإلش��اكيةة  ميا�حزب داخل األم  ھنظرا للدور البارز الذي لعب  ،"سار�ويالبول  بج��ة"

 العر�ي.�� العالم  "التقدمية" مع �عض األنظمة

أما بخصوص العهد ا�جديد، فقد لوحظ ز�ادة مكثفة �� �شاط الدبلوماسية ا�حز�ية، وهو ما ات�ح جليا عندما قام       

ة للتعر�ف بمشروع ا�حكم  رؤساء األحزاب السياسية �� ح�ومة عباس الفا��ي، بز�ارات متكررة لبعض العواصم الغر�ي

الذا�ي. بل أك�� من ذلك، دخلت األحزاب السياسية �� محاولة ح�حلة األزمة الدبلوماسية ب�ن اململكة املغر�ية واسبانيا،  

أزمة بز�ارة إلسبانيا بخصوص توضيح  "أمينتو حيدار" �سبب  العام �حزب األصالة واملعاصرة  األم�ن  ، حيث قام خاللها 

 .ن هذه القضية وشرحھ للسياسة االسباناملوقف املغر�ي م

اإليرا�ي      الرئيس  مع  لقاء  �عقد  ل�حزب  العام  األم�ن  الياز��  محمد  قام  نجاد "كما  القمة   "أحمدي  هامش  ع�� 

املنعقدة ب��كيا، نون��   ، ملنظمة املؤتمر اإلسالمي، �حاولة إعطاء مؤشرات إيجابية عن إم�انية إعادة  2009االقتصادية 

ا البلدينالدفء  ب�ن  الرس�ي  الدبلوما��ي  التطبيع  إعادة  ومعها  اإليرانية،  املغر�ية  للعالقات  طبيعة  ،  ملفتقد  تبقى  لكن 

النظام السيا��ي املغر�ي الذي يبقي ا�جال الدبلوما��ي وتدب�� السياسة ا�خارجية �� إطار ا�جال ا�حفوظ للملك، ي��ك  

�جال ، ال��يء الذي يحرمها من أي فرصة للتعر�ف برؤ���ا ا�خاصة  أثرا سلبيا من حيث جعل األحزاب �عيدة عن هذا ا

  �� ا�حز�ية  األطر  ت�و�ن   �� �ساهم  ال�ي  العملية  التجارب  اكتساب  من  حرما��ا  عن  ناهيك  ا�خارجية،  السياسة  لقضايا 

 .ا�جال الدبلوما��ي

التعددية   الدول ذات  الدبلوماسية ا�حز�ية ��  العموم، فان  الدبلوماسية من نظام  وع��  تأث��ها ع��  ا�حز�ية تختلف �� 

 .سيا��ي إ�� أخر

فبالرجوع إ�� فر�سا نجد أن أحزا��ا السياسية جد متجذرة داخل األوساط الشعبية الفر�سية، ال��يء الذي يمنحها       

املستوى ا�خار��. إضافة  فيما يصب �� مصا�حها، وترتبط �شبكة عالقات واسعة ع��    قوة �� التأث�� وتوجيھ الرأي العام

 .إ�� م��ة التناوب ال�ي �سمح لألحزاب الفر�سية بالوصول إ�� أع�� مراتب صنع القرار

بل إن األحزاب السياسية الفر�سية، كما �� الدول الديمقراطية أك�� ارتباطا باملصا�ح اإلس��اتيجية القومية. وهذا ما        

العالم   الوطنية بل أ��ا  تفتقده األحزاب السياسية �� دول  الثالث، حيث �غلب مصا�حها ا�حز�ية الضيقة ع�� املص�حة 

صاحب مق��ب صناعة القرار   "ر�تشارد سنایدر" تبقى �عيدة عن ا�جال ا�حفوظ أصال للرؤساء وامللوك. وهذا ما يؤكده

و ا�خارجية  السياسة  فورنیس"��  ما  ."أدغار  بأ��ا  القومية  املص�حة  االثنان  هذان  عرف  فهو    وقد  القرار،  صا�ع  يقرره 

الذي يحدد أولو�ات السياسة ا�خارجية، و�تأثر بذلك بالطبع �عوامل عديدة م��ا جماعات املصا�ح ا�ختلفة �� الدولة �ل  

قد ير�د أن يدفع بمص�حتھ ال�خصية ا�� اعتبارها املص�حة القومية. إذن، فاملص�حة �� الدولة �� ما �عمل املسؤولون  

 1  عليھ وتقو�تھظ �� الدولة ل�حفا 

 املطلب الثا�ي: حصيلة الدبلوماسية ا�حز�ية 

الوسائل         خالل  من  وذلك  الرسمية،  األجهزة  جانب  إ��  الدبلوما��ي  ا�جال   �� مهما  دورا  السياسية  األحزاب  لعبت 

(الفرع األول)    قوةمظاهر للواألدوات ال�ي وظف��ا �� ممارس��ا لهذا العمل الدبلوما��ي، إال أن املمارسة العملية أبانت عن  

 )الفرع الثا�ياألداء (كما كشفت عن مظاهر للقصور �� هذا  

 

 

 

 . 34-33، ص:  1985، ،ب��وتر�ي دار الكتاب العالطبعة األو��،  ، النظر�ة �� العالقات الدولية ،  ي ناصيف يوسف ح� 1
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 الفرع األول: مظاهر القوة �� العمل الدبلوما�ىي ا�حز�ي

للدولة. وهذا        الدبلوما��ي  األداء  وتنشيط  ا�خارجية  السياسة  إعداد   �� شك دورا هاما  السياسة دون  األحزاب  تلعب 

التوجهات الك��ى للعمل ا�ح�ومي والقوى  الدور   الهام يظهر �ش�ل خاص، السيما عندما يتعلق األمر بإقامة جسر ب�ن 

 .األخرى 

ع��   مباشرا  تأث��ا  العادة   �� �ش�ل  ما  وكث��ا  املصا�ح،  من  ما  نوعا  عر�ضة  مجاالت  ما  حد  إ��  السياسية  األحزاب  تمثل 

إ��ا تحاول ع�� أجهز��ا ومؤسسا��ا املنتخبة التأث�� ف��ا وتوج��ها �� اتجاه  السياسة ا�خارجية وع�� املناخ السياسية. بل  

لألف�ار   استنادا  وذلك  يمثلها،  ال�ي  ا�جموعة  مصا�ح  عن  الدفاع  إ��  �س��  حزب  �ل  أن  إذ  القومية  املصا�ح  خدمة 

سة ا�خارجية وأيضا سياسات ح�ى  واالتجاهات الطبقية ال�ي تمارس أحيانا تأث��ا قو�ا (وان �ان ذكيا) ع�� اتجاهات السيا

 .أك�� البالد تقدما وأحس��ا ت�امال من الناحية االجتماعية

ما و�حھ        األحزاب بضمانات قانونية. وهذا  ف��ا  تتمتع  ال�ي  الديمقراطية  الدول   �� السياسية  األحزاب  أهمية  وتكمن 

االنجل��ي اليوم يجب أن تبدأ وتنت�ي باألحزاب وأن    للدستور  جديةحيث أبرز أن دراسة   "إيفور جينغز " ال�اتب االنجل��ي 

اللذان    وعرضا،طوال    نناقشها ا�حز�ان  أو�ح  و�صورة  بمجملھ،  للنظام  الدافع  �عطي  ال�ي   �� الواقع   �� األحزاب  إن 

 1  يتنافسان ع�� السلطة ا�حافظون والعمال

و�خاصة        ا�ح�ومات،  تضع  ا�حز�ية  الدبلوماسية  املباشرة  و�ن  الضغط  بؤر   �� الدبلوما��ي  التفاوض  عمليات  أثناء 

للرأي العام، وهو ما يحرجها و�رغمها ع�� اتخاذ مواقف متصلبة أو متطرفة و�الصورة ال�ي قد تكن خارج مقدورها تماما،  

ة األطراف األخرى  ذلك أن نزعة نحو املرونة أو التساهل غالبا ما يفسر ع�� أ��ا تحمل مع�ى الضغط أو التخاذل �� مواجه

إ��  يؤدي  قد  الداخ��  العام  الرأي  من  املوضو��  غ��  أو  العاطفي  التفس��  هذا  مثل  التفاوض،  عملية  �شملهم  الذين 

 "نتائجھ  اإلطاحة با�ح�ومة مع أول انتخابات عامة وهو ما تحسب لھ ا�ح�ومة ألف حساب وتخ��ى

الدبلوما��ي ا�حز�ي، باتت م�حوظة ومتنوعة خاصة �� ظل عصر العوملة،  وع�� العموم، فإن مظاهر القوة �� العمل       

الت�امل ب�ن جميع الفاعل�ن �� ا�حقل الدبلوما��ي خدمة للمصا�ح   القضايا ا�خارجية والداخلية، وتنامي فكرة  و�شابك 

 .القومية

 الفرع الثا�ي: مظاهر القصور �� العمل الدبلوما�ىي ا�حز�ي

ا      أو  الصفوة  غلبة  الدبلوماسية  إن  عمل  �عيق  الثالث  العالم  دول   �� وخصوصا  السياسية،  العمليات  ع��  لنخبة 

آليات   العليا، واختفاء  السياسة  �� تقر�ر موضوعات  امللكية  أو املؤسسة  الرئاسية  املؤسسة  ا�حز�ية، فاستمرار سيادة 

لنظام، يفرغ الدبلوماسية ا�حز�ية من  التفاوض املؤس��ي وسيادة آليات االستقطاب السيا��ي للمعارضة واملشارك�ن �� ا

محتواها األسا��ي واملتمثل �� املشاركة �� �سي�� الدبلوماسية باملوازاة مع الدبلوماسية الرسمية. إضافة إ�� ذلك يمكن أن  

  اإلفراغ من ا�حتوى �� سيطرة مفاهيم الوحدة دون االختالف �� اآلراء والتنافس االجتما�� واختالف منظومة   يلمس هذا 

أو العر��،  أو االجتما�� أو االقتصادي  القيم ب�ن فئات الشعب ا�ختلفة دون األخذ �ع�ن االعتبار تنوعهم اإليديولو�� 

 .مما يؤدي إ�� فهم االختالف �� اآلراء ع�� انھ دائما مصدر الفرقة والتشتت

ا�ل الدولية، خاصة �� الدول ذات األنظمة  وما يمكن مالحظتھ، أن األحزاب السياسة ال �ع�� إال اهتماما ثانو�ا باملش     

 .السياسية املغلقة، ال�ي �عد ف��ا السياسة ا�خارجية مجاال محفوظا للملك أو لرئيس الدولة

 

 .  79ص،1970مطبعة ا�جام��،الطبعة األو��، ب��وت،ي، و السياسية �� بر�طانيا العظ�ى، ترجمة برجا األحزاب، بيلر مارسيل مرل االب�� م - 1
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لذا فاألحزاب ال�ي تناضل �� ا�جال ا�خار�� قليلة �� الدول غ�� الديمقراطية، ف�ي غالبا ما تحاول إخفاء أهدافها ��      

وراء   ا�خارجية  تصورات  الداخلية برامجهاالسياسة  أن  من  و�الرغم  القائمة.  ا�حز�ية  التشكالت  بتنوع  ذلك  رهن  مع   ،

ا الدبلوماسية، تتفق وتتكيف مع التطورات ال�ي �عرفها حقل السياسة  األحزاب السياسية للسياسة ا�خارجية وممارس��

ا�خارجية �� ظل العوملة، إال أ��ا مطالبة بل مدعوة بإ�حاح إ�� تب�ي رؤ�ة عملية وا�حة للتمكن من التعامل الواق�� مع  

 ا�خار��.العالم 

الدبلوما��ي، يفرض غالبا معا�جة سر�      الطبيعة السر�ة للعمل  ا�خارجية، نظرا �حساسي��ا  إال أن  السياسة  ة مللفات 

. مما يحول دون إشراك األحزاب باإلطالع ع�� مجر�ات وحيثيات القضايا املتعلقة  47وخطور��ا ع�� أمن واستقرار الدولة  

 .بالشأن الدبلوما��ي

 خاتمة: 

كما        ا�خار��،  املستوى  ع��  كب��ا  دورا  تلعب  ا�حز�ية  الدبلوماسية  صنع  باتت  ع��  للتأث��  أليات  عدة  تمتلك  أ��ا 

متمثلة أساسا �� قدر��ا ع�� جلب تأييد ا�جماه��، و��خ�� اإلعالم ملص�ح��ا ورؤاها اآلنية  ،  القرارات الداخلية وا�خارجية

ا  واإلس��اتيجية. فالدبلوماسية ا�حز�ية اليوم، أ�حت أهم رافد من روافد السياسة ا�خارجية للدول، بل موجها ومراقب

 .حقيقيا للتصرفات ا�خارجية ال�ي ترى ف��ا مساسا باملصا�ح الوطنية

ذلك، فإن هذا الدور يختلف من دولة إ�� أخرى، طبقا لفلسف��ا السياسية واالجتماعية وطر�قة إدارة ا�حكم    لكن مع       

كما أن الدبلوماسية ا�حز�ية نفسها، ال زالت تواجھ مجموعة من العراقيل ال�ي تقف �� وجهها، نظرا لطبيعة العمل  ،  ف��ا

الدبلوما��ي نفسھ، �السر�ة الشديدة ال�ي تلفھ. ثم إن هذا ا�جال أصال من ا�جاالت ا�حفوظة. وال�ي ال �سمح للكث��ين  

التطور ا�حاصل    هذا مسايرةروح هل حقا للدبلوماسية ا�حز�ية القدرة ع��  باملشاركة ف��ا. ومع ذلك سيبقى السؤال املط

�� ا�جال ا�خار��؟ أم أ��ا سوف ��جز عن مسايرتھ ومواكبتھ، كما هو حال الدبلوماسية الرسمية، و�التا�� فتح ا�جال  

 .أمام آخر�ن من أجل سد الفراغ ا�حاصل �� السياسة ا�خارجية

 :واملراجعالئحة املصادر 
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 البيئة �� التشريع ا�جزائري  مبدأ امللوث الدافع �إجراء وقائي ورد�� �حماية
The motive polluter principle as a preventive and deterrent measure to protect the 

environment in Algerian legislation. 
 بوصوار عبد الن�ي الدكتور:

 مخ�� القانون والتنمية  -�لية ا�حقوق والعلوم السياسية -ا�جزائر -جامعة طاهري محمد ببشار 

 : م�خص

حماية البيئة، من الناحية املدنية واإلدار�ة او ح�ى ا�جزائية رغم  يمكن تطو�ر اح�ام مسؤولية امللوث يدفع �� مجال       

 �عقيدا��ا، باالستعانة بالعلوم والتكنولوجيا الدقيقة وذلك من أجل:

 البيئة والتنمية املستدامة سواء �� شقها الوقائي او الرد��.      وغايات قانون تحقيق اهداف  -

-    
ً
وقوة االقناع    للثقة واملصداقيةالتقر�ب ب�ن مواقف املدافع�ن �شراسة واملعارض�ن �شراسة ملبدأ امللوث يدفع نظرا

 غ��ها.من   أك��ال�ي تحظى ��ا املعطيات والقواعد العلمية الدقيقة  

لذي ترا�� فيھ مصا�ح جميع  �ساهم القواعد ال�ي �ستند للمعطيات العلمية �� توف�� قدر كب�� من االمان القانو�ي.  ا  -

لتجسيد الشراكة ب�ن واملرجوة ب�ن �ل االطراف،   املتدخل�ن �� مجال البيئة والتنمية املستدامة مما �ش�ل دعامة قو�ة

  ن الصناعي�من البعد الرد�� والزجري، �حمل    أك�� و�� الغاية من ابراز وال��ك�� ع�� البعد الوقائي ملبدأ امللوث يدفع  

 نضمام ا�� االس��اتيجيات ذات البعد الوط�ي والدو�� �� هذا ا�جال. وامللوث�ن لال 

  املعطيات العلمية الدقيقة. -التنمية املستدامة -حماية البيئة -: امللوث الدافعال�لمات املفتاحية

Abstract 

Provisions of the polluter’s liability can be developed to foster environment protection be it at 
the civil, administrative or even the criminal level, regardless of its inherent complexity.  This 
can be achieved using cutting-edge technology and precision sciences in order to: 
- Meet the objectives and aims of environment and sustained development law through its 
twofold aspect: protective and repressive. 
- Reach a common position between radical defenders and radical opponents of pollution 
principles using scientific and exact data as these means are the mot accurate. 
- Rules that are based on scientific data give us higher legal security where interests of all 
actors, in the field of environment and sustainable development, are guaranteed. This stability 
is a strong support for concretizing the expected partnership between all parties. It opens the 
way to emphasize protection dimension of pollution and distances us from repression and 
prevention to push industrials and polluters to engage in nationwide and worldwide strategies 
in the field of environment.  

 Key Words: Polluter pays principle, environment protection, sustainable development, 
precise scientific data 
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 مقدمة: 

وتبنتھ مجموعة    االورو�ية،من خالل توصية منظمة التعاون والتنمية    1972ماي    26ظهر مبدأ امللوث الدافع بتار�خ          

) الثالثة  املادة  ا�جزائر من خالل نص  بي��ا  الدول من  القانون رقم  03من  إطار    10-03) من   �� البيئة  املتضمن حماية 

ال�ي سيق التعار�ف  لهذا  التنمية املستدامة. ومع �عدد  ")1(  املبدأت  ا�جزائري  املشرع  بھ  امللوث    ، فقد قصد  أن يتحمل 

مع ضرورة    منھ،تبعات �شاطھ الصنا�� �� ا�حاق الضرر بالبيئة و�التا�� نفقات �ل التداب�� الوقائية من التلوث وا�حد  

"    و�يئ��ا ا��اعادة االماكن   القانو�ي  و�ندرج هذا املبدأ ضمن مجموعة من  حال��ما االصلية  املبادئ ال�ي تؤسس للنظام 

ع�� أنھ " �ل �غي�� مباشر   8�حماية البيئة من ش�ى انواع التلوث. فبعد �عر�فھ ملفهوم التلوث �� نص املادة الرا�عة فقرة 

والنبات   اال�سان  وسالمة  بال�حة  مضرة  وضعية  يحدث  قد  او  يحدث  فعل  �ل  فيھ  يتسبب  للبيئة،  مباشر  غ��  أو 

واله نفس  وا�حيوان  من  الثالثة  املادة  املشرع   �� حدد  وقد  والفردية".  ا�جماعية  واملمتل�ات  واالرض  واملاء  وا�جو  واء 

املستدامة،   التنمية  مرتكزات  أهم  �أحد  البيئة  �حماية  مت�املة  منظومة  لبناء  ا�حاكمة  املبادئ  من  حزمة  القانون 

 وألهمي��ا نذكر م��ا:

 ��، بتجنب ا�حاق ضرر معت�� بالتنوع البيولو��.مبدأ ا�حافظة ع�� التنوع البيولو  -   

 و�اطن االرض وال�ي �عت�� جزء ال يتجزأ �� مسار التنمية املستدامة. الطبيعية �املاء واالرضمبدأ عدم تدهور املوارد  -   

وغ��       النوو�ة،  الطاقة  عن  الناجمة  االضرار  عن  املدنية  باملسؤولية  ا�خاصة  الدولية  املعاهدة  من  وكذلك  ها 

 االتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 مبدأ االستبدال، ومفاده ام�انية استبدال عمل مضر بآخر أقل خطًرا ح�ى ولو �انت ت�لفتھ مرتفعة.  - 

القطاعية    -    وال��امج  ا�خططات  اعداد  ع��  املستدامة  والتنمية  بالبيئة  املتعلقة  ال��تيبات  ادماج  اي  االدماج،  مبدأ 

 وتطبيقها. 

 مبدأ النشاط الوقائي وت�حيح االضرار البيئية باألولو�ة عند املصدر. وذلك باستعمال أحسن التقنيات. - 

   -      ��  
ً
سببا ا�حالية،  والتقنية  العلمية  للمعارف   

ً
نظرا التقنيات  توفر  عدم  ي�ون  اال  بمقتضاه،  و�جب  ا�حيطة  مبدأ 

 من خطر االضرار ا�جسيمة املضرة بالبيئة.  التأخر �� اتخاذ التداب�� الفعلية واملناسبة للوقاية

 االعالم واملشاركة فيما يتعلق بحالة البيئة والقرارات املتخذة �شأ��ا.   -  
ً
 مبدا

مبدأ    -    
ً
الدافع  واخ��ا االول  امللوث  يتعلق  اساس�ن،  محور�ن  خالل  من  نتناولھ  وسوف  مداخل�ي،  موضوع  وهو 

الصل ذات  والتنظيمية  القانونية  تصاحب  باإلجراءات  ال�ي  االش�االت  لبعض  فيتعرض  الثا�ي  اما   ،
ً
واقعا بتجسيده  ة 

تفعيل هذا املبدأ خاصة ما اتصل م��ا بجانب املسؤولية، وما هو ودور التكنولوجيا الدقيقة �� املساهمة �� تحديدها  

  خاصة عندما يتعلق االمر بالبعد االقتصادي �� مبدأ امللوث الدافع.

 امللوث الدافع بتجسيد مبدأول: االجراءات القانونية والتنظيمية املتصلة املبحث األ 

وط�ي  مخطط    إطار التنمية املستدامة السالف الذكر عدة اجراءات استباقية ��    إطار تبّ�ى قانون حماية البيئة ��         

 ولعل من أهمها: )2( الدولةوالتنمية املستدامة معد من طرف   للبيئة
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لسنة  ما         العمومية  الصفقات  قانون  ا�جديدة  2015ف�ح  املعاي��  �عض  ادراج  املتعاقدة  املص�حة  امام  ، )6(ا�جال 

كمعيار   العمومية،  الصفقات  عقود   �� كبنود  فقط  وليس  املتعاقد  املتعامل  اختيار  عملية   �� م�ا��ا  تأخذ  وأصبحت 

دامة ال�ي تأخذ �� ا�حسبان متطلبات ا�حاضر دون أن  ضمن منظور التنمية املست Le critère environnementalالبيئة 

، �أن �ش��ط املص�حة املتعاقدة تقديم عروض �ستجيب لشروط بيئية معينة كعدم  )7( ترهن حقوق األجيال املستقبلية

اإلي�ولوجية املطابقة  �شهادات  ا�خصوص  هذا   �� االستفادة  وتتم  بالبيئة،  ومضرة  خطرة  مواد  ع��   Lesاحتوا��ا 

ls écolabe  8(املعدة من طرف السلطات العمومية بالتنسيق مع منظمات ا�جتمع املد�ي(. 

 : اجراءات ذات صبغة اقتصادية ول األ طلب امل

 ملبدأ امللوث الدافع، فانھ         
ً
�ان هدف االجراءات واالدوات القانونية حمل امللوث�ن ع�� اح��ام نظم حماية   إذاتجسيدا

تأ�ي كتداب�� وقائية   االدوات االقتصادية  العقو�ات االدار�ة والقضائية، فان  غاي��ا    محفزة ومكملة البيئة تحت طائلة 

تحمل   وضرورة  التلوث  �خاطر  التوعية  بل  العقاب  ت�لفة ليس  �شاطا  امللوث�ن  االضرار  وتبعات  و�عو�ض  امللوثة  ��م 

 . الناجمة ع��ا

مبدعة        جديدة  طرق  باعتماد  االس��ال�ي  وسلوكهم  عملهم  اساليب  وتطو�ر  �غي��  ع��  ��جيعهم  .  ) 1(  ونظيفةبالتا�� 

 ابتداًء    النشاطات امللوثةومن أجل جعل هذه  
ً
 واقتصاديا، عمد املشرع ا�جزائري، �� تجر�تھ ا�حديثة �سبيا

ً
م�لفة ماليا

 ، ا�� فرض جملة من الضرائب والرسوم ع�� استخدام املواد ا�خطرة وامللوثة للبيئة اهمها: 1992من سنة 

املالية -1 قانون  طر�ق  عن  اقرارها  تم  البيئة،  ع��  ا�خطرة  او  امللوثة  النشاطات  ع��  وحدد 1992لسنة    الضر�بة   ، 

 تطبيقها �اال�ي:    مجال  )9( 336-09املرسوم التنفيذي رقم 

 دج بالنسبة للمؤسسات املصنفة ا�خاضعة ل��خيص وزارة البيئة. 120.000 -     

.  دج بالنسبة90.000 -     
ً
 للمؤسسات املصنفة ا�خاضعة ل��خيص الوا�� ا�ختص اقليميا

.  دج بالنسبة24.000 -     
ً
 للمؤسسات املصنفة ا�خاضعة ل��خيص رئيس ا�جلس الشع�ي البلدي ا�ختص اقليميا

النفايات    بنوع وكميةالنشاط، أو    بطبيعة وأهميةهذه املبالغ يتم رفعها بحسب معاِمالت ترتبط    ان قيمةمع اإلشارة        

 ومخلفات النشاط. 

ارتباطها   -2 بحسب  امللوث�ن  ع��  املفروضة  الضرائب  تنوع  كذلك  الدافع  امللوث  مبدأ  مقتضيات  من  أخرى:  ضرائب 

البيئة من ناحية اخرى. ومن امثل��ا: تدعيم وحث املؤسسات   تأث��ها ع��  باملؤسسات املصنفة من ناحية، ودرجة 

النفايات   تخز�ن  اساليب  تطو�ر  بمبلغ    )10( ا�خطرةع��  الصناعية  النفايات  تخز�ن  ضر�بة  ا��  باإلضافة  و�شمل 

واملستلزمات    10.500 بالعالج  املتصلة  ا�خلفات  تلك  /طن،  للمستشفيات دج  والعيادات  واملستوصفات    الطبية 

 دج /لي��. 01،0دج، الضر�بة ع�� ا�حروقات (بن�ين، الديزل) وحددت ب 24.000 بمبلغ

بمب       ومشتقا��ا  قدره  والز�وت  ب  12.500لغ  وحددت  السيارات  اطارات  ع��  الضر�بة  طن،  �جلة، 10دج/  ل�ل  دج 

التلوث الناتج عن املياه    الصنا�� وكذلك باإلضافة ا�� �عض الضرائب التكميلية املتعلقة بتلوث الهواء �سبب النشاط  

 ). 11(املستعملة �� الصناعة 
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الضرائب         هذه  محصول  ان  العلم  بنسبمع  �ل    يوزع  ع��  بنسبة  من:متفاوتة  و  25البلديات  ا�� 75باملئة،  باملئة 

ومحار�ة   للبيئة  الوط�ي  سنة  )FNED(التلو  الصندوق  الصندوق  هذا  أ���ئ  وقد  املساعدة    1992.  تقديم  اجل  من 

ا�� استعمال التكنولو  املنشآت املوجودة  البيئية، وكذلك  الضرور�ة �� عملية انتقال  النظيفة تطبيقا ملبدأ الوقاية  جيا 

من مصدرها، كما �ساهم �� تمو�ل االبحاث �� مجال البيئة ال�ي تقوم ��ا معاهد    مراقبة التلوثمن اجل تمو�ل عمليات  

 .)12( واالجنبيةالبحث العل�ي وم�اتب الدراسات الوطنية 

 واش�الية املسؤولية الناتجة عنھ : تفعيل مبدأ "امللوث يدفع"  الثا�يطلب امل

التنمية        الشأن بالنسبة ملبدأ  ال�ي    املستدامة،كما �ان  التجاذبات  امللوث يدفع من  الوقائي، لم �سلم مبدأ  املبدأ  او 

�عرضت لها سائر املبادئ ال�ي يقوم عل��ا القانون البيئي، ب�ن رجال القانون من جهة ورجال االقتصاد من جهة اخرى،  

القانون ��   البيئة ورجال أنصارسواء �علق االمر بتحديد املفاهيم ومدلوال��ا او بقواعد املسؤولية امل��تبة ع��ا. فقد رأى  

يقرر مسؤولية    البيئي �ونھما �عرف "بمبدأ مسؤولية امللوث" انھ بمثابة حجر الزاو�ة �� القانون    يدفع اومبدأ امللوث  

محدث التلوث عن �عو�ض االضرار الناشئة عن �شاطھ و�ذلك �ش�ل دعامة قو�ة وفعالة ضمن منظومة حماية البيئة  

 ت الناتجة عن النشاطات امللوثة.وردع �ل االعتداءا

من         ومناهضة  نقد  ا��  املبدأ  �عرض  املبدأ  لهذا  املؤ�دين  مواجهة  فر�ق و��  رجال    طرف  والصناع�ن يمثل    االعمال 

�عض   النشاطات  )13( الساسةوكذلك  طبيعة  تحديد  ومعاي��  اسس  وغموض  املسؤولية  قواعد  وضوح  عدم  �سبب   ،

رف من  عنھ  ينجر  وما  النشاط  امللوثة،  ع��   
ً
سلبا يؤثر  مما  االس��الكية  املنتوجات  اسعار  رفع  و�التا��  االنتاج  ت�لفة  ع 

 االقتصادي والصنا�� والتجاري. 

يبدو سيستمر لوقت اطول ب�ن املبارك�ن والرافض�ن ملبدأ امللوث يدفع، هوما حذا بالعديد    الذيولعل هذا ال�جال        

لهذا   توفيقية  صياغات  تب�ي  محاولة  ا��  الدولية  واالعالنات  املعاهدات  محاولةمن  لتقر�ب    املبدأ  لعلها م��ا    املضام�ن 

 ن.  تحقق التوازن ب�ن عناصر هذه املعادلة، وان بذا ذلك ليس باألمر اله�

و�� هذا السياق نصت املادة السادسة عشر من اعالن ر�و دي جان��و ا�خاص بالبيئة والتنمية ع�� أنھ" يجب ع��         

االقتصادية   االدوات  استخدام  �عز�ز  وكذلك  البيئية  للتبعات  املسؤول�ن  تحمل  لضمان  �س��  ان  الوطنية  السلطات 

امللوث يجب   امل  –آخذة �ع�ن االعتبار أن  العامة    -بدأمن حيث  أن يتحمل مسؤولية التلوث ومراعية �� ذلك املص�حة 

 ع�� التجارة واالستثمار
ً
 ".وان ال تؤدي االجراءات املتخذة �� هذا الشأن ا�� التأث�� سلبا

ورغم ا�جهود املبذولة من طرف مختلف الفاعل�ن واملتدخل�ن ع�� الصعيد الداخ�� والدو�� لتجاوز هذه االش�الية،        

،  ا
ً
 أن عنصر املسؤولية حال دون الوصول ا�� التوافق املنشود حول �عض مفاصل القانون البيئي �التغ�� املنا�� مثال

ّ
ال

يتحملها   ان  يمكن  ال�ي  الباهظة  االقتصادية  والت�لفة  نتائجها  من  والتوجس  ناحية  من  قواعدها  وضوح  عدم  بحجة 

�عض الساسة خاصة، وصل ا�� حد    االعمال، وح�ى من قبل رجال  امللوث�ن �� حال اقرارها. ولعل هذا التوجس وا�حذر  

حول   الدولية  االتفاقية  اقرار  دون  حال  ما  وهو  امر��ا،  فعلت  كما  املعاهدة  من  باال��حاب  ال��ديد  ا��  �عضهم  دفع 

و دي جان��و ا��  حول التغ�� املنا��) رغم املؤتمرات املتعددة ال�ي عقدت �� هذا الشأن من ر�(املستدامة  البيئة والتنمية  

 باريس ثم ا�� مراكش وغ��ها. 
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وازدادت تلك ا�خاوف لدى هؤالء بظهور مفاهيم جديدة تصبو ا�� تنمية اال�سان وترقية محيطھ البيئي واالقتصادي       

التنمية    �� ا�حق  �ش�ل  حيث  اال�سان  حقوق  من   
ً
بدال اال�سانية  ل�حقوق  ميثاق  عن   

ً
مثال ا�حديث  فبدأ  واالجتما��، 

أحد امل ال�ي    أبرز   ستدامة  وما املفاهيم  ��  ساهمت  البيئة    زالت  مشا�ل  بخصوص  والوطنية  الدولية  السياسات  وضع 

عام   بورتالند  �جنة  او    1987وحماي��ا، وقد عرف��ا  الت�حية  ا�حاضر دون  ا�جيل  احتياجات  تل�ي  ال�ي  التنمية   " بأ��ا 

ويعت�� ا�حفاظ ع�� البيئة وحماي��ا من اهم تجليات ومظاهر  )  14(.  االضرار بقدرة االجيال القادمة ع�� تلبية احتياجا��ا"

 كذلك من ا�حقوق اال�سانية الواجب مراعا��ا.  املستدامة وهوالتنمية 

�ع�ي " �ل �غي�� ك�ي او نو�� �� م�ونات البيئة ا�حية أو غ��    والذيواستتبع ذلك ظهور مفهوم التلوث �ش�ى انواعھ        

باإلضافة ا�� ا�حديث عن ا�شاء محكمة دولية    )،15(استيعا��ا دون ان يختل اتزا��ا"  البيئية ع��ا�حية ال تقدر االنظمة  

حماية البيئة وعناصرها  طبيعة مزدوجة وقائية �� غال��ا وكذلك زجر�ة وردعية �  بيئي ذوما استد�� وضع قانون    للبيئة،

 ع�� اال�سان ومحيطھ االي�ولو��.      أثرهامن اخطار التلوث ال�ي قد ينعكس 
ً
 سلبا

وكيفية        املسؤولية  بقواعد  املرتبطة  تلك  تبقى  القانون  هذا  انفاذ  عملية  �ع��ض  ال�ي  الصعو�ات  أهم  من  ولعل 

ا�خ��اء انھ ال مناص من ال�جوء ا��   ا�حالة يجمعتحديدها بالنسبة للملوث وحجم التعو�ضات الواجب دفعها، و�� هذه  

    ز هذا املش�ل.  ا�خ��ات الفنية وا�� التكنولوجيا الدقيقة �حاولة تجاو 

 الدقيقة �� تحديد مسؤولية امللوث الدافع  مساهمة التكنولوجيااملبحث الثا�ي: 

يتم�� القانون البيئي بأن قواعده بالرغم من ا��ا قواعد قانونية باملع�ى االصطال�� أي تتوفر ف��ا خصائص القاعدة        

هو   والف�ي  العل�ي  الطا�ع  ان   
ّ

اال املعروفة،  ع��القانونية  حاجة    الغالب   �� املشرع  يضل  ولذلك  م��ا،  يقينية  الكث�� 

املتصل  ل�خ��ات العلوم   �� للمتخصص�ن  والف��ياءة  الفنية  �الكيمياء  واالحياء    بالبيئة  االرض  وعلوم  والطب  والهندسة 

 وغ��ها من العلوم الطبيعية والتطبيقية. 

ن�حظ           ان  يمكن  البيئي  القانون  ��ا  يتمتع  ال�ي  ا�خاصية  من    أثرهاهذه  جلية  صياغةبصفة  قواعھ    خالل  و�ناء 

 لية فيھ وتدليلواح�امھ من جهة، وكذلك من خالل تفعيل قواعد املسؤو 

الصعو�ات املتصلة بإنفاذها، و�� اهداف �� غاية االهمية كفيلة بالتخفيف من مخاوف وهواجس الرافض�ن لقواعد       

 املسؤولية عن االخطار البيئية والتلوث. 

�عت��         اش�الھ  ب�افة  التلوث  �ان  ع��    أحد وملا  االخطار  هذه  والتكنولوجيا    البيئة،أهم  الدقيقة  العلوم  دور  فان 

تحديد مستو�ات التلوث او من ناحية تحديد ا�جهات املسؤولة وكذلك حجم االضرار    من ناحية ا�حديثة غ�� خاف ال  

 و�التا�� تقدير حجم التعو�ضات املفروضة بحسب العناصر االتية:

 ول: دورها �� تحديد مستو�ات التلوث املطلب األ 

التلوث واالضرار بصفة مطلقة، اعتمد املشرع ا�جزائري مقار�ة عقالنية وواقعية قانونية         باستحالة منع   منھ 
ً
وعيا

املادة    �� جاء  حيث  التلوث  مستو�ات  تحديد  مبدأ  تب�ى  رقم    10عندما  القانون  من  ثانية  ��    10-03فقرة  املؤرخ 

التنمية املس  19/7/2003 اطار   �� البيئة  البيئة، يجب  املتعلق بحماية  الدولة حراسة مختلف م�ونات  تدامة " تضمن 
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واالرض   واملاء  بالهواء  يتعلق  فيما  سيما  ال  التوعية،  وأهداف  االنذار  ومستوى  القصوى  القيم  تضبط  أن  الدولة  ع�� 

اتخاذها �� حالة وضعية خاصة .  و�اطن االرض، وكذا اجراءات حراسة هذه االوساط املستقبلية، والتداب�� ال�ي يجب 

 )16(تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طر�ق التنظيم."

وا�حدود ال�ي �ش�ل تجاوزها    علمية املستو�ات  و�طر�قةباإلم�ان اليوم تحديد   أصبحو�فضل التطور العل�ي والتق�ي        

ال��دي منسوب  ثم  التلوث واالضرار ومن  معدالت  لقياس   
ً
مرجعا تمثل  و�التا��  وال�حة  البيئة  ع��   

ً
البيئة  خطرا ع��  د 

املبدأ االول والرئي�ىي للنظام العام  "  ا�حدود القصوى للتلوث بمثابة  مسألة تحديد وسالم��ا، وقد اعت�� �عض الفقهاء 

 .)17"االيكولو�� 

ا�جزائية، من        او ح�ى  او االدار�ة  و�أ�ي هذا التطور النو�� �� وقت �انت �عا�ي اح�ام املسؤولية، سواء املدنية م��ا 

 مش�لة الغموض وعدم الدقة �� االلفاظ واملصط�حات املستعملة �� صياغة النصوص.  

يتم        �ان  والف�ي  العل�ي  العنصر  غيات   �� واالكتفاءحيث  ا  ال�جوء  صياغة  ع��  ��  الغالب   �� املسؤولية  هذه  ح�ام 

مبدأ   حيث  م��ا  ا�جزائية  خاصة  املسؤولية  عنصر  ومتطلبات  بمقتضيات  االوقات  من  كث��   �� تفي  ال  وصفية  ألفاظ 

الشرعية الذي يتطلب الوضوح والدقة �� الصياغة وااللفاظ. و�� هذا السياق شهدت السنوات االخ��ة صدور مجموعة  

التنظيمية   النصوص  الطا�ع  ذامن  �ستندت  معطيات    التطبيقي  وعلميةا��  استعمال    فنية  �عد  فلم  ألفاظ  دقيقة 

التعب�� عن االضرار    وأصبح  وغ��ها،النفايات الضرة" او الغاز " السام" او ال�جيج "الشديد"  لفظ "ومرنة مثل    مطاطة

رات ا�حصل عل��ا من تكييف درجة  و�درجة ترك�� العناصر ف��ا (بالدسيبل) بحيث �سمح املؤش  املئو�ة للموادبالنسب  

 التلوث وطبيعة امللوثات. و�مكن االشارة ا�� �عض النماذج من ذلك �� القانون ا�جزائري. 

التنفيذي رقم    -   الهواء فقد حدد املرسوم  و�دقة كب��ة �سبة ترك��    2006ابر�ل    15مؤرخ ��    138-06بالنسبة لثلوث 

 حد 
ً
 بالنسبة ل��ك�� الغبار.  Nm3مغ/   50ديو كسيد الك��يت، و ل  Nm3مغ /300العناصر امللوثة �� الهواء، مثال

    املكبات من املاء، يجب اال تتجاوز �سبة    بالنسبة لتلوث  -  
ً
يجب ان    PH/مغ/لي��. والزئبق  01،0املياه املستعملة صناعيا

 . o30تقل عن   يجب انحرارتھ  ، ودرجة,58و  6 5,ما ب�ن ت��اوح النسبة

       
ً
علميا املثبتة  ا�حدود  هذه  دقة  للنقد   ومع  معرضة  تبقى  ا��ا  اال  املادية،  الوقائع  تكييف   �� �عض واهمي��ا    �سبب 

ال�ي ما    الضبابية  العل�ي  التطور  اثبت  حال   �� او  صدقي��ا  ع��  العلماء  اتفاق  عدم  حالة   �� خاصة  تكتنفها  قد 

 .)18(يخالفها

 االفعال ا�خلة بقواعد البيئة ثا�ي: دورها �� ضبط  ال طلب امل

ضبط         فان  البيئي  التلوث  مجال   �� املسؤولية  لقواعد  والعل�ي  الف�ي  والطا�ع  املعقدة  الطبيعة  ا�خالفات  �سبب 

   وتحديد
ً
 �� هكذا قطاع يتطلب قدرات علمية وخ��ات وتخصص   املسؤوليات مدنيا

ً
 او جزائيا

ً
ومن ثم او�لت    ف�ي،او ادار�ا

نص    ا�جزائية بمقت��ىالقضائي ألهل االختصاص. فع�� سبيل املثال بالنسبة للمسؤولية    وا  )19(الدري  ا  مهمة الضبط

القانون رقم    111املادة   القضائية، وقد عددت    10-03من  الشرطة  البحث عن ا�جرائم من مهمة  الذكر فان  السالف 

هذه   اعطت 27من قانون االجراءات ا�جزائية السلطات ا�ختلفة ال�ي لها صفة الشرطة القضائية، غ��ان املادة  14املادة 

وعلم تقنية  كفاءات  ذات  اخرى  لسلطات  البيئةالصالحية  مفتشو  البيئة:  حماية  مجال   �� م��ا  نذكر  املوظفون    -ية 
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اعوان وشرطة    –العل�ي والتق�ي    ملعهد البحثاالعوان التقنيون    -ضباط واعوان ا�حماية املدنية  -التقنيون إلدارة البيئة

 املياه وغ��هم.  

 ثالث: دورها �� تقدير ا�خطأ �� مجال املسؤولية. ال طلب امل

منظومة حماية البيئة و�الرغم من التطور الذي شهدتھ اح�امھ،    محور�تھ ��مبدأ امللوث يدفع، رغم    يواجھ تطبيق     

حيث التجسيد العم�� خاصة فيما �علق بأساس املسؤولية الذي �ستند اليھ سواء �ان هذا االساس هو    من  ��صعو�ة  

ا�خطأ او املسؤولية بدون خطأ وسواء �علق االمر باملسؤولية املدنية او ا�جزائية. ولتدليل هذه الصعاب يمكن االستعانة  

 يمكن اعتماد: اإلطار ال البيئة وانظمة حماي��ا، و�� هذا  بما وصلت اليھ العلوم الدقيقة والتكنولوجيا ا�حديثة �� مج 

وضع تكثيف    -  الالزمة   وتوسيع      االنظمة 
ً
داخليا العلمية  االبحاث  لھ  توصلت  ما  بتكريس  البيئة  قانون  اح�ام  لتنفيذ 

 �� النصوص القانونية ذات الصلة.
ً
 ودوليا

اعتماد مستوى تطور البحث العل�ي  كمرجع لقياس حدود ومستو�ات ا�خطأ املوجب ملسؤولية امللوث  يدفع  وكذلك    - 

امل �سأل  ال  بحيث  والتعو�ضات،  االضرار  تقدير  التطور  ��  مستوى  وفق   
ً
علميا املثبتة  واالضرار  االخطاء  ع��    

ّ
اال لوث 

العل�ي  وقت ارت�اب ا�خطأ وليس  وقت حدوث االضرار، ع�� غرار ما هو معتمد  �� ا�خطأ الط�ي ومسؤولية الطبيب  

 لقرار محكمة النقض الفر�سية (
ً
ذل العناية الالزمة  ) الذي اقر بأن ال��ام الطبيب هو ب  arrêt Mercierوالصيد�� طبقا

 . )20(وليس تحقيق نتيجة �� حدود ما توصل اليھ التطور العل�ي وقت ارت�اب ا�خطأ املوجب للمسؤولية 

 خاتمة 

مجال حماية البيئة من الناحية املدنية واإلدار�ة او ح�ى ا�جزائية رغم    يدفع ��نخلص ا�� القول ان مسؤولية امللوث       

 أجل: �عقيدها يمكن تطو�ر اح�امها باالستعانة بالعلوم والتكنولوجيا الدقيقة من  

 البيئة والتنمية املستدامة سواء �� شقها الوقائي او الرد��.      وغايات قانون تحقيق اهداف  -

  التقر�ب ب�ن مواقف املدا  -
ً
وقوة االقناع    للثقة واملصداقيةفع�ن �شراسة واملعارض�ن �شراسة ملبدأ امللوث يدفع نظرا

 غ��ها.من   أك��ال�ي تحظى ��ا املعطيات والقواعد العلمية الدقيقة  

ترا�� فيھ مصا�ح جميع    القانو�ي الذي �ساهم القواعد ال�ي �ستند للمعطيات العلمية �� توف�� قدر كب�� من االمان    -

لتجسيد الشراكة املرجوة ب�ن �ل االطراف، و��   تدخل�ن �� مجال البيئة والتنمية املستدامة مما �ش�ل دعامة قو�ةامل

يدفع   امللوث  ملبدأ  الوقائي  البعد  ع��  وال��ك��  ابراز  من  �حمل    أك��الغاية  والزجري،  الرد��  البعد    ن الصناعي� من 

   وامللوث�ن لالنضمام ا�� االس��اتيجيات ذات البعد الوط�ي والدو�� �� هذا ا�جال. 

 الهوامش: 

.   2012د. عبد الناصر هيا جنة، القانون البيئي، النظر�ة العامة القانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، دار النشر الثقافة، االردن،  -1

 دولية ا�خاصة باملسؤولية عن �عو�ض االضرار الناشئة عن التلوث النفطي،وقد تبنت مبدأ امللوث يدفع املعاهدة ال

للمادة  -2  
ً
القانون رقم    14طبقا ��    10-03من  ��  2003يوليو    19مؤرخ  البيئة  يتعلق بحماية    43التنمية املستدامة، جر�دة رسمية    إطار، 

 ) 2003-07-20مؤرخة �� 
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 السابق الذكر. 10-03من القانون  15املادة رقم  -3

 من القانون املذ�ور اعاله.  17،18،19املواد رقم  -4

 القانون املذ�ور اعاله.     من 37، 36، 35املواد رقم  -5

رقم    78املادة    -6  الرئا��ي  املرسوم  ��    247-15من  العام    2015سبتم��  6مؤرخ  املرفق  وتفو�ضات  العمومية  الصفقات  تنظيم  يتضمن 
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 صراع الشرق والغرب ع�� الشرق األوسط 

East and West struggle over the Middle East 

 ، املغرب. أحمد أهل السعيد، طالب باحث �سلك الدكتوراه �� العالقات الدولية، جامعة محمد ا�خامس 

AHMED AHL ESSAID, PhD student in international relations, Mohammed V University, Morocco. 

ahmedahlessaid@gmail.com 

 م�خص:  

األوسط الشرق   �� وروسيا  للص�ن  املتنامي  وا�جيوسيا��ي  االقتصادي  الصعود  إبراز  إ��  الدراسة  هذه    ، ��دف 

تأثرت   الشرق والغرب.  ب�ن  إ�� فضاء جيوسيا��ي للصراع  األوسط  الشرق  املتحدة. و��ذا تحول  الواليات  ملواجهة هيمنة 

مما الصراع.  ��ذا  األوسط  الشرق   �� الصاعدة  اإلقليمية    من   العديد  ��   األوسط  الشرق   ع��   ا�ع�اسات   لھ   �ان   القوى 

 املستو�ات.

 ألوسط، النظام الدو��، االقتصاد، ا�جيوسياسة.  �لمات مفتاحية: الشرق، الغرب، الشرق ا

Abstract: 

           This study aims to highlight the growing economic and geopolitical rise 
of China and Russia in the Middle East, to counter the hegemony of the United 
States. Thus, the Middle East has turned into a geopolitical space for conflict 
between East and West. The emerging regional powers of the Middle East have 
been affected by this conflict. Which had repercussions on the Middle East on 
many levels. 

Keywords: East, West, Middle East, international system, economics, geopolitics 

  مقدمة: 

العصر   وروسيا   ا�حا����  للص�ن  املتنامية  القوة  إ��  �ش��  ال�ي  الواقعية،  املتغ��ات  من  مجموعة  ودورهما    ظهرت 

ا�جديد. العاملي  النظام   �� األ   املرتقب  وثيقة  بھ  اع��فت  ما  بايموهو  جون  للرئيس  القومي  قائلة  دن  أن  ن  علينا  "يجب 

ا يخلق ��ديدات جديدة، لذلك يجب ع�� الواليات  نتعامل مع حقيقة أن توزيع السلطة �� جميع أنحاء العالم يتغ��، مم

 .املتحدة أن �ش�ل مستقبل النظام الدو��، �عت�� هذه املهمة م�حة"

لنا    القوة االقتصادية األ مختلف األ تؤكد  اقتصادية  رقام تراجع  املتنامي كقوة  الص�ن  عامليا.    �و�أمر�كية، وصعود 

% معدل  الص�ن  حققت  للنمو  %    6بالنسبة   �� نموها  انحصر  ال�ي  املتحدة  بالواليات  لدى  2مقارنة  للتجارة  بالنسبة   .

مليار دوالر. كما أن الواليات املتحدة �عا�ي    420  ب  أي ما يقدر  12   %الواليات املتحدة �جز تجاري مع الص�ن وصل إ��

صينية    امن الناتج الداخ�� اإلجما��. كما أن للواليات املتحدة ديون  4.6دوالر أي %    مليار  984من �جز �� امل��انية يقدر ب

جما��. حيث بلغ الناتج ا�ح��  ترليون دوالر. لكن تبقى الواليات املتحدة متفوقة ع�� الص�ن �� الناتج ا�ح�� اإل   1.3تقدر ب
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يناهز   ما  املتحدة  للواليات  ما   421.اإلجما��  أي  دوالر،  بلغت   24.4  %يمثل    تر�ليون  ح�ن   �� العاملي،  ا�ح��  الناتج  من 

الهيمنة االقتصادية  1من الناتج ا�ح�� العاملي  16 % تر�ليون دوالر أي ما �ش�ل  314.الص�ن فقط   . ول�ي تواجھ الص�ن 

 2001)، أسست سنة  (SCOاألمر�كية قامت بتأسيس العديد من املنظمات االقتصادية، أهمها منظمة شنغهاي للتعاون 

واألم�ي   والسيا��ي  االقتصادي  التعاون  تحقيق  إ��  ��دف  العالم،  س�ان  نصف  حوا��  س�ا��ا  و�مثل  شنغهاي،   ��

بر�كس منظمة  جانب  إ��  أعضا��ا.  ب�ن  والثقا��  املنظمة    (BRICS)والعسكري،  �ش�ل  الناشئة  االقتصادات  تضم  ال�ي 

. ��يمن ع�� املنظمة الطا�ع االقتصادي، و�� ��دف  2008  حوا�� ثلث س�ان العالم، بدأت اجتماعا��ا الرسمية منذ سنة

 الرو��ي  للمعهد الرو��ي الفكري  املركز تقر�ر كدأ إ�� مواجهة الهيمنة الغر�ية �� ا�جاالت املالية واالقتصادية والتجار�ة.  

  برمتھ،  العاملي االقتصادي الهي�ل ترتيب إعادة إ�� النامية، البلدان من بدعم �س��،  ن ال��يكسأ االس��اتيجية للدراسات

 املواد مصادر ع�� والسيطرة  األجنبية، واالستثمارات املالية، والعالقات األجن�ي والنقد الدولية، التجارة  ذلك �� بما

 .2املتطورة والتكنولوجيات اإلقليمية،  واألسواق  ا�خام،

األمر�كية هذه ال�حظة ا�جديدة من �عز�ز االستبداد، بما ��  ول خطاب لھ "يجب أن تواجھ القيادة  أقال بايدن ��  

ديمقراطيتنا" و�عطيل  تدم��  ع��  روسيا  وتصميم  املتحدة  الواليات  ملنافسة  للص�ن  امل��ايدة  الطموحات  ما    .ذلك  وهو 

تصر ع�� �عز�ز  رئيس جون بايدن ال�ي أشارت إ�� ال��ديد الذي تفرضھ روسيا ال�ي ال تزال  لمن القومي لجسدتھ وثيقة األ 

 ."نفوذها العاملي، وأن تلعب دورا يتسبب �� حالة من الفو��ى ع�� الساحة العاملية

أصبحت الص�ن وروسيا تنافس الواليات املتحدة �� مركز نفودها �� الشرق األوسط، وأصبح لهما تواجد �� العديد  

 من املستو�ات. وهو ما يدفعنا إ�� إلقاء اإلش�الية التالية:  

 ر روسيا والص�ن صراعهما مع الواليات املتحدة �� الشرق األوسط؟  كيف تدي

صعود الص�ن ورسيا ��    لإلجابة ع�� هذا السؤال، سنقسم هذه الدراسة إ�� مطلب�ن: سنتطرق �� املطلب األول إ�� 

 الشرق األوسط، فيما سنخصص املطلب الثا�ي للتقارب الصي�ي والرو��ي واإليرا�ي.  

 املطلب األول: الشرق األوسط وصعود الص�ن وروسيا  

توجد مجموعة من العوامل االقتصادية وا�جيوسياسية ال�ي تؤشر ع�� صعود الص�ن االقتصادي (الفقرة األو��)  

 وروسيا العسكري (الفقرة الثانية). ودورهما املرتقب �� الشرق األوسط. 

 األوسط �� الشرق  صعود الص�ن املتنامي الفقرة األو��:

الديمقراطية من  أقال بايدن ��    ال�ي يفرضها ازدهارنا وأمننا وقيمنا  ول خطاب "سنواجھ �ش�ل مباشر التحديات 

لصد   والقسري،  العدوا�ي  عملها  مواجهة  االقتصادية،  الص�ن  ان��ا�ات  سنواجھ  الص�ن،  جدية،  األك��  منافسنا  قبل 

رئيس  لمن القومي لما أكدتھ وثيقة األ أيضا  " وهذا  .الفكر�ة وا�حوكمة العاملية�جوم الص�ن ع�� حقوق اإل�سان وامللكية  

 

 . 65-64، ص 2019االقتصاد العالمي،  آفاقتقریر صندوق النقد الدولي،  -1
 . 58، ص 2017، كالیفورنیا، مؤسسة راند ن النظام الدولي، أریتش، وجھان النظر الروسیة بشأندرو رادین وكلینت  - 2
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الصادرة بايدن  أن"2021مارس    2  بتار�خ  جون  ب�ن   ،  ا�جمع  ع��  القادر  ا�حتمل  الوحيد  املنافس  باتت    ة قو الالص�ن 

دو�� مست  لنظام  مستدام  تحد  لتشكيل  والتكنولوجية،  والعسكر�ة  سي�ون  االقتصادية والدبلوماسية  لهذا  قر ومنفتح. 

   .وجودنا العسكري األقوى �� منطقة ا�حيط�ن الهندي والهادئ وأورو�ا، مع ردع أعدائنا والدفاع عن مصا�حنا"

ن الوجود العسكري األقوى للواليات املتحدة سي�ون ��  إ  من القومي للرئيس جون بايدن قائلة "كدت وثيقة األ أ كما  

الهادئ وأورو�ا،   األ إ"   .بينما سي�ون �� الشرق األوسط بما يكفي لتلبية احتياجات معينةمنطقة ا�حيط  م�ي  ن التعاون 

األ  الشرق   �� املتحدة  للواليات  ملتا�عة  الفعال  املتحدة  للواليات  االس��اتيجية  املرونة  من  املز�د  يتطلب  ولو�ا��ا  أوسط، 

 .  1ا�جديدة املتمثلة �� املنافسة ب�ن القوى العظ�ى" 

اإل إهناك   داخل  األ جماع  بدارة  ا�جديدة  األ أمر�كية  الشرق  يفتقر  ن  األ إوسط  بأ��  مقارنة  االس��اتيجية  رو�ا  و همية 

مر��ي وسياساتھ وفقا  وسط، وتكييف الوجود األ ن التحدي يكمن �� �غ�� املصا�ح �� الشرق األ إ.  2وآسيا وا�حيط الهادي 

 . 3ا�حلية والدوليةولو�ات لذلك. وتحقيق التوازن ب�ن تلك املصا�ح واأل 

ستصبح الص�ن منافسة حقيقية �� األ�عاد الرئيسة للقوة العاملية، كما أن الص�ن    2020قال بر�جنس�ي " �� سنة  

إ�� أن تصبح القوة اإلقليمية املتفوقة �� شرق آسيا"   الطر�ق  مر�كية، �� تقر�رها املتعلق  . كما اع��فت ا�خابرات األ 4�� 

 .2030ة �� العالم سنة منبحقائق العالم، أن الص�ن ستصبح �� القوة املهي

سنة    الص�ن  والعشر�ن،    2013أعلنت  الواحد  القرن   �� مشروع  أ�خم  �عت��  الذي  والطر�ق"،  "ا�حزام  مشروع 

حيث س��بط ب�ن الشرق األق��ى والشرق األوسط وأورو�ا. عن طر�ق مجموعة من املمرات البحر�ة وال��ية، يتضمن هذا  

نت العديد من  لعأرة، الغاز، الب��ول، التكنولوجيا...).  املشروع العديد من املشاريع �� مختلف القطاعات (الطرق، التجا

األ  الشرق  انضمامها  دول  الناحية  إوسط  من  املشروع  إ��  نظرنا  و�ذا  والطر�ق،  ا�حزام  مشروع  يمكن  سياسيةجيو ا���   ،

  ا جياس��اتي  اوضع  الص�ن  نھ سيمكن للص�ن أن تتوفر ع�� ممرات بحر�ة �� مختلف قارات العالم، فهذا سيعطيإالقول  

ن " التمو�ل الس�� ملبادرة ا�حزام  أ�عت��    ة راندوهو ما جعل مؤسس ها ع�� العالم.ذ، تتمكن من خاللھ من �سط نفو امهم 

 5��ديدا كب��ا لنفوذ الواليات املتحدة �� أجزاء كب��ة من إفر�قيا وآسيا وأورو�ا والشرق األوسط". ، �ش�ل والطر�ق الصي�ي

تجاه   التن�ن اس��اتيجية اعتمدت قد الص�ن أن و�بدو األ  ا�حذر   �حماية جاهدة الص�ن و�س��.  وسطالشرق 

 الشرق  �� وا�خالفات الصراعات أطراف إ�� االنحياز تجنب ع�� ا�حرص  خالل من وسطالشرق األ  �� امل��ايدة مصا�حها 

 

1 -Bilal Y.Saad, US Security cooperation in Middle East, the Biden administration and the Middle East: policy 
recommendations for a sustainable way forward, Policy Center, Doha, 2021, p 63.  
2 -brian katulis and peter juul, seeking a new balance for us policy in the middle east, 2021,  on  the 
following site: 
https://ww.americainprogress.org/article/seeking -a- new -balance- for –us- policy- in- the -middle -east 
3 - Julie Norman, Middle East balance key to Biden’s foreign policy aims,  on the following site: 
https:// americain.chathamhoude.org/article/ Middle- East- balance- key- to -Biden’s- foreign- policy -aims/ 

 . 156  ، ص1999ا جیواستراتیجیا، الطبعة الثانیة، مركز الدراسات العسكریة، القاھرة، زبغنیو بریجنسكي، السیطرة األمریكیة وما یترتب علیھ - 4
5 - Rand, A Guide to Extreme  Competition with China, California, 2021, p 14. 



        2022 یونیو  -حزیران  –عشر  التاسعمجلة اتجاھات سیاسیة: العدد  

80 
 برلین –إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة / المانیا 

 ا�خارجية  والروابط ا�جيوسياسية والطموحات  واألمن الطاقة األوسط الشرق  �� الرئيسة الص�ن مصا�ح �شمل. األوسط

 . 1عظ�ى  قوة باعتبارها وضعها و�عز�ز الداخ�� لالستقرار

واردات   ع��  كب��  حد  إ��  �عتمد  الص�ن  زالت  احتمال  ما  ضعف  مع  األوسط،  الشرق  من  الطاقة 

ص�ن مص�حة كب��ة �� �ل من االستقرار اإلقلي�ي اإلجما�� وعالقات  ل�� ذلك املأزق. فل قص��ة األجل كب��ة تحوالت حدوث

 . 2ئيل العمل الالئقة مع أبرز الدول اإلقليمية املنافسة: ابتداء من إيران، ومرورا ببلدان ا�خليج العر�ي، ووصوال إ�� إسرا

ن يجهز ع��  أ مر��ي  أ ي انحطاط  أن أوسط متدهورة. ومن شن "م�انة الواليات املتحدة �� الشرق األ أكد فر�جن��ي  أ

وسط،  بالشرق األ   يوسط، ي��ايد االهتمام الصي�مام ال��اجع ا�جيوسيا��ي للواليات املتحدة �� الشرق األ أ.  3هذه امل�انة" 

 91 بقيمة األوسط الشرق  �� الدول  لبعض ميسرة �شروط قروض تقديم عن 2018 عام �� الص�ن علن رئيسأحيث  

  ي �� الشرق األوسط كما زاد إجما�� االستثمار الصي�  .4واليمن ولبنان واألردن اسور� ب�ن للتقاسم تخصص دوالر مليون 

من إجما��    16  %  تمثل.  2019و    2013مليار دوالر ب�ن عامي    143إ��    2012و    2006مليار دوالر ب�ن عامي    99من حوا��  

لص�ن. بينما ي��كز ا�جزء األك�� من االستثمار �� قطاعات الطاقة والنقل والعقارات، إال أن االستثمار  لاالستثمار األجن�ي  

 .2013.5جستية منذ عام واملواد الكيميائية، والسياحة، وال��فيھ، وا�خدمات اللو أخرى،   ينمو أيضا �� مرافق

كديبلوماسية    و�التا�� االقتصاد  �ستخدم  العالملالص�ن  ع��  ناعمة  بطر�قة  هيمن��ا  السياسة    .بسط  ملواجهة 

ها �� وضع أك��  لجديدة، تجع  سياسيةمر�كية الهادفة إ�� احتوا��ا �� الشرق األق��ى. أي أ��ا تر�د أن تضع قواعد جيو األ 

 ع�� العالم، تمهيدا لوضع قواعد النظام الدو�� ا�جديد.   افاعلية وتأث�� 

 إ�� الشرق األوسط  : عودة روسيا الفقرة الثانية

روسيا    األ إتنظر  السياسة  األ ��  الشرق   �� ع��  مر�كية  روسيا  أ وسط  مصا�ح  ع��  دائم�ن  وخطر  قلق  مصدر  ��ا 

  ألم��ا   ابمثابة تطو�ق شامل لروسيا و��ديدا مباشر وسط  . فموس�و �عت�� التواجد العسكري �� الشرق األ ا�جيوسياسية

القو�ة   الروسية  العودة  تندرج  السياق  هذا  و��  املعروفة    لإلقليمالقومي،  تلك  السيما  دولها  مع  العالقات  و�عميق 

��  إمر�كية  األ   للهيمنةبمعارض��ا   وسور�ا  جدا إيران  الخ��اق  سع��ا  األ   رطار  النفالطوق  موازنة  ومحاولة  هذا،  وذ  م�ي 

 . 6وسطمر��ي �� الشرق األ األ 

 

 .  7-2، ص 2016، كالیفورنیا، مؤسسة راند وسط، أندرو سكوبیل و علي نادر، الصین في الشرق األ - 1
 : ، على الرابط التالي 2021وسط،  الصین والنفوذ في الشرق األوسط: التخفي في وضح النھار، معھد واشنطن لدراسات الشرق األیفید بولوك،  - 2

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alsyn-walnfwdh-fy-alshrq-alawst-altkhfy-fy-wdh-alnhar 
 . 119 ، ص2012ستراتیجیة، أمریكا وأزمة السلطة العالمیة، ترجمة فاضل جتكر، دار الكتاب العربي، بیروت، ا زبیغنیو بریجینسكي، رؤیة   - 3
روسیا میكي  - 4 معھد نحو  السیر أم المصالح تضافر:ا  سوری في المستقبل وحسابات  والصین  أھارونسون،   لالستراتیجیا جروزلیم التصادم؟، 

 future/-the-for-thoughts-syria-in-china-and-russia-https://jiss.org.il/he/ahronsonواألمن، على الرابط التالي: 
5 -Ito Mashino, the future of the Middle east caught between us-china and us-russia rivalry ,Mitsui Co. Global 
Strategic Studies Institute, 2020, p 4. 

تحلیل  - 6 قراءة  أوسطیة:  الشرق  الروسیة  السیاسة  الھزاط،  واأل ی محمد  للمحددات  العدد  ة  والتنمیة،  المحلیة  لإلدارة  المغربیة  المجلة  ، 10ھداف، 
 . 23، ص 2016الرباط، 
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الرو  الرئيس  وصل  إ��عندما  بوت�ن  األ أر   ��ي  القطبية  هاجس  معھ  حمل  السلطة،  الواليات  س  واستفراد  حادية، 

حادي القطبية، مع ا�حرص �� الوقت ذاتھ ع�� املتحدة بتدب�� شؤون العالم، لذلك خطط لتغي�� هذا النظام الدو�� األ 

 . 1م�انات البلدينإتفادي املواجهة املباشرة، باعتبار التفاوت الهائل ب�ن  

أجل   من  العاملي،  دورها  تدر�جيا  �ستعيد  روسيا  ع��  إبدأت  روسيا  اعتمدت  وقد  السوفي�ي،  االتحاد  أمجاد  حياء 

  ه ائل العسكر�ة، ال�ي تظهر �ش�ل ج�� �� الدور الرو��ي �� سور�ا، وهذلتحقيق أهدافها، أهمها الوس  العديد من اآلليات

اإلدارة األمر�كية �� العراق وليبيا    ارتكب��اسابقة منذ ا��يار االتحاد السوفيا�ي. ذلك أن روسيا استفادت من األخطاء ال�ي  

مر�كية، الحتالل الدول غ��  األ   تاالدعاءاوأفغا�ستان وحاولت تكراره �� سور�ا، لذلك أصبحت تتعامل روسيا بحذر مع  

املرغوب ف��ا، تحت ذرائع الديمقراطية أو الثورات امللونة. لذلك فالتواجد الرو��ي �� سور�ا، ليس فقط من أجل دعم  

القطبية   األحادية  ومواجهة  مت�ا��،  �ش�ل  الدولية  األقطاب  ب�ن  التوزان  ضمان  أجل  من  أيضا  بل  لها،  تار���  حليف 

 . ا ست�ون الفضاء ا�جيوسيا��ي الذي ستعيد من خاللھ روسيا التوازن العسكري مع الواليات املتحدةاألمر�كية. وسور�

وسط ع�� أنھ فضاء جيوسيا��ي قيم، م�ان تلتقي فيھ املصا�ح اإلقليمية والعاملية. ع��  تنظر روسيا إ�� الشرق األ 

فه النحو،  قادرا    للصراعاتساحة    و هذا  األوسط  الشرق  تجعل  امل��ات  هذه  واألمنية،  واالقتصادية  السياسية  الدولية 

 .2ع�� �شكيل ��ديد محتمل لألمن القومي لروسيا 

بفعالية مشارك��ا �� الصراع السوري لتعز�ز صور��ا كقوة عظ�ى، بينما تمكنت ب��اعة من  روسيا  لقد استخدمت  

الرو��ي �� املنطقة  تواجد  . عالوة ع�� ذلك، من املرجح أن �ستمر الرق األوسطالشا�حفاظ ع�� عالقات متوازنة مع دول  

لبعض الوقت. هناك حوافز اقتصادية قو�ة لروسيا ملواصلة �عز�ز عالقا��ا مع دول الشرق األوسط، من خالل األس�حة  

  . 3والطاقة

انة العاملية، وز�ادة النفوذ اإلقلي�ي،  همها: �عز�ز امل�أإن انخراط روسيا �� الشرق األوسط قد جلب فوائد عديدة  

الغر�ي�ن   حساب  و�عض االستثمارات االقتصادية ا�جديدة، وز�ادة النفوذ ع�� نظرا لنجاحا��ا االس��اتيجية  .  4ا�خصوم 

والعوامل   ا�حلي�ن  الشر�اء  من  العديد  موس�و  اجتذبت  فقد  األوسط،  الشرق  أنحاء  جميع   �� والسياسية  العسكر�ة 

هذا   يمثل  ا�خاصة.  أهدافهم  مع  جنب  إ��  جنبا  مصا�حها  �عز�ز  ع��  ويساعدو��ا  سياسا��ا  �سهلون  الذين  التمكينية 

ال�ي ستمكن موس�و من    ،وهو أحد اآلليات أو العوامل الرئيسة  ، انتصارا للدبلوماسية الروسية واالس��اتيجية الشاملة

 .20255لعب دور شرق أوسطي رئيس ح�ى عام 

 

الغربيعمر    - 1 للصراع  الجدیدة  الساحات  الشرق  یللھ   اآلسیوي  الفال،  منطقة  المحلیة  منة على  لإلدارة  المغربیة  المجلة  العربي،  والخلیج  األوسط 
 .  446، ص 2020 الرباط،  ، 153والتنمیة، العدد 

2 - Zvi Magen, Russia and the Middle East:  Policy Challenges, No 127, Institute for National Security Studies, 
Haim Levanon, 2013, p 10. 
3 - Lisa Watanabe, Europe and Major-Power Shifts  in the Middle East, strategic trends, Center for Security 
Studies, Zurich, 2021, p 78. 
4 -Aron Lund, Russia in the Middle East, The Swedish Institute of International Affairs, Stockholm, 2019, p 4. 
5 -Theodore Karasik and Stephen Blank, Russia an the middle east, the Jamestown the foundation, Washington, 
2018, p 371. 
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 السياسات"   أّن كدت  أوسط"  حول "اس��اتيجية روسيا �� الشرق األ   راندمؤسسة    بإعدادها  تة قامحسب دراس

 روسيا تحفز تكن  فلم  .اإلقلي�ي واالستقرار والتجارة،  العاملية، امل�انة طلب  يحركها  األوسط الشرق  �� الروسية ا�خارجية

 املنطقة �� دورا تلعب أن يجب األوسط، للشرق  بالنسبة السياسات عاملية، قوة االعتقاد، و�نما بوصفها  �� معّينة رؤ�ة

 .  1الرئيسة  والقرارات  املفاوضات طاولة  ع�� مقعدا تملك وأن

�� اتخاذ القرار العاملي. ول�ي تصل    اهو أن تصبح شر��   ،وسطالهدف من االس��اتيجية الروسية �� الشرق األ أن  أي  

فها، اتبعت سياسة االنفتاح �� سياس��ا ا�خارجية، وتجنبت اال�سياق إ�� الصراعات اإلقليمية ��  اروسيا إ�� تحقيق أهد

فالسياسة الروسية تر�د أن تقدم نفسها للعالم    واالس��اتيجية لذلكالشرق األوسط، ل�ي ال تتأثر مصا�حها االقتصادية  

ن هذه السياسة نجحت �� �عض ا�جوانب، حيث استطاعت كسب �عاطف  إل عن السياسة األمر�كية. يمكن القول  كبدي

الشر�اء،   متعددة  ديبلوماسية  عالقات  بناء  وكذلك  الدولية،  الساحة  ع��  رمز�ة  م�انة  لها  حقق  وهذا  الشعوب،  �عض 

 �� األمور العسكر�ة.   الواليات املتحدةعن   يا بديالوهذا جعل العديد من الدول �ستورد أس�ح��ا من روسيا، لتصبح تدر�ج

 املطلب الثا�ي: تقارب الص�ن وروسيا و�يران  

ملواجهة   وعسكر�ة  اقتصادية  تحالفات  �شكيل  إ��  الثانية)  (الفقرة  و�يران  والص�ن  األو��)  (الفقرة  روسيا  �س�� 

 النظام الدو�� األحادي القطبية بقيادة الواليات املتحدة.  

 التقارب الصي�ي الرو�ىي الفقرة األو��: 

  20ن " ��ي ج�ن بينغ  التقى بوت�ن  إ  ت، قال2021بدراسة حول التعاون الصي�ي والرو��ي سنة    راندقامت مؤسسة   

وجها لوجھ. أصدرت الص�ن وروسيا  �انت . هذه االجتماعات  2017و    2012مناسبات منفصلة ب�ن عامي    ��  ع�� األقلمرة  

لقضايا. أهمها بيان مش��ك حول �عز�ز  �ش�ل مش��ك العديد من الوثائق ال�ي تو�ح اتفاقهما ع�� مجموعة واسعة من ا

�سلط البيان الضوء ع�� القلق املش��ك    .�� بك�ن  2016يونيو    26االستقرار االس��اتي�� العاملي صادر عن بوت�ن و��ي ��  

اس��اتيجية االستقرار بتقو�ض  ��دد  ال�ي  السلبية  العوامل  القطبية، مثل  العاملي  ملوس�و و�ك�ن من  األحادي  .  2" النظام 

الثنائي من    راندسب مؤسسة  ح العسكري  للتعاون  الطر�ق  2020إ��    2017"وقعت روسيا والص�ن خطة  . تضع خارطة 

. يظهر مستوى عال من الثقة  2020-2017تصميما عا�� املستوى وخطة عامة للتعاون العسكري ب�ن الص�ن وروسيا ��  

والتحديات   ال��ديدات  ملواجهة  االس��اتي��  والتعاون  األم�ي  املتبادلة  ا�جال   �� حماية  ا�جديدة  ع��  املش��ك  والعمل 

وابتداء    ،أ�شطة �� البحر األبيض املتوسط 2017و  2015السالم واالستقرار اإلقليمي�ن، نفذت القوات البحر�ة �� عامي 

 .  3بدأت روسيا والص�ن �� إجراء مناورات مش��كة للدفاع الصارو��" 2016من سنة 

"دو  بر�جينس�ي  املتحدة ر  يقول  بات  الواليات  سنة،  تبديد عشر�ن  �عد  سيما  بقدر    ال  بالتح��  ملزما  من  أاآلن  ك�� 

القوة ا�جديدة ��  أة و�استعداد  نا�حصا ت قو��ا، لم �عد ممكنة،  لغسيا. هيمنة دولة مهما باور أك�� للتجاوب مع وقائع 

 

   .9 -3، ص 2017، كالیفورنیا، مؤسسة راند وسط، االستراتیجیة الروسیة في الشرق األ - 1
2 - Rand, China-Russia  Cooperation, Future Trajectories, Implications for the United States, California, 2021, p 
123. 
3 - Rand, China-Russia Cooperation, Ibid, p 125. 
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ن �غدو العالم  أن من غ�� ا�حتمل  إالواليات املتحدة فذا �ع��ت  إ.  1دد ع�� الساحة ج  قليمي�نإسيما �عد بروز العب�ن  ال 

الص�ن.  مثل  منفرد  متفوق  خلف  لهيمنة  األخ��ةن  إ.  2خاضعا  خليفة  هذه  بوصفها  باطراد  ذكرها  يتكرر  الواليات    ال�ي 

القائم  الدو��  املتوقعة تتح�� بحكمة التسليم بالنظام  ن  أ�� تقر بن لم تكن ترى ال��اتب السائد فيھ دائما.  �و   ، املتحدة 

تدر�جيا.    ذعادة توزيع النفو إدرامي مث��، بل ع�� تطوره باتجاه نوع من  �ش�ل  نجاحها بالذات يتوقف ال ع�� ا��يار النظام  

 . 3�� اح��ام دو��إك��، وتتوق أ�� تلتمس نفوذا 

�عارض الص�ن وروسيا أي    ورد فيھ"  2022ف��اير    4  بتار�خ  بك�نأصدرت الص�ن وروسيا بيان مش��ك ب

محاوالت الن��اك القيم الديمقراطية، و�عارضان التدخل �� الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة تحت  

  �� واملواجهة  االنقسامات  إلثارة  محاوالت  أي  �عارضان  كما  اإل�سان،  وحقوق  الديمقراطية  حماية  اسم 

نوع الثقا�� وا�حضاري وحقوق شعوب الدول ا�ختلفة  ودعا البلدان ا�جتمع الدو�� إ�� اح��ام الت  .العالم

كما يتفق ا�جانبان ع�� أن الديمقراطية قيمة إ�سانية مش��كة وليست امتياًزا لعدد قليل  ، �� تقر�ر املص��

بأسره الدو��  للمجتمع  الديمقراطية وحماي��ا قضية مش��كة  �عز�ز  البلدان، وأن  كما يحق لشعوب    .من 

ا اختيار  الدول  واألمر  جميع  الوطنية،  ظروفهم  تناسب  ال�ي  الديمقراطية  لتطبيق  واألساليب  ألش�ال 

إذا �انت بالدهم ديمقراطية  تحاول �عض البلدان رسم خطوط فاصلة ع��    .م��وك لهم فقط لتقر�ر ما 

  �� ا�حق  البلدان األخرى، واحت�ار  ��ا ع��  ا�خاصة  الديمقراطية"  األيديولوجيا، وفرض "معاي��ها  أساس 

وتحالفات�عر� تكتالت  إ�شاء  خالل  من  الديمقراطية  الهيمنة    .ف  إ��  الساعية  التحر�ات  هذه  مثل  إن 

 ."�ش�ل ��ديدات خط��ة للسالم واالستقرار العاملي�ن واإلقليمي�ن وتقوض استقرار النظام العاملي 

ا�ي    الفقرة الثانية: التقارب الصي�ي اإلير

الص�ن     لعالقة  مؤسسة بإيران بالنسبة  قامت  فقد  األ إب  راند   ،  الشرق   �� الص�ن  حول  دراسة  سنة  عداد  وسط 

 و�� .املتحدة للواليات عنيدا خصما  كما �عت��  األوسط،  الشرق   �� الرئيسة  �عت�� القوة  إيران  ن " أكدت املؤسسة أ،  2016

 األمر��ي النفوذ موازنة ع�� الصاعدة سيو�ةاأل  القوة و�ساعد لها المحتم حليفا إيران  �ش�ل قد  للص�ن االختيار أتيح  حال

 الواليات مع املتحالفة غ��   األوسط الشرق  �� الوحيدة الرئيسة اإلقليمية القوة �عت��  يرانإن  إ.  4األوسط  الشرق  ��

 �� جوهر�ا دورا إيران حي��ا تلعب فقد،  األوسط الشرق  �� العسكري   وجودها ز�ادة الص�ن قررت حال و�� .املتحدة

 .5"سياسيةو ا�جي بك�ن أهداف  تحقيق

 

 .  153، ص ، المرجع السابق زبیغنیو بریجینسكي، رؤیة استراتیجیة - 1
 .  92، ص نفسھ زبیغنیو بریجینسكي، المرجع  - 2
 .96، ص نفسھ زبیغنیو بریجینسكي، المرجع  - 3
 .13، ص 2016، كالیفورنیا، مؤسسة راند وسط، أندرو سكوبیل وعلي نادر، الصین في الشرق األ - 4
 .53 ص ، لمرجع نفسھأندرو سكوبیل وعلي نادر، ا  - 5
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لعن  يران  إعلنت  أ موقعها  لانضمامها  و�عزز  الدولية  عزل��ا  من  تخرج  ل�ي  والطر�ق"،  "ا�حزام  الصي�ي  مشروع 

للشراكة االس��اتيجية الشاملة مع الص�ن    اأقّرت ا�ح�ومة اإليرانية اتفاق  2020يونيو    25��  . لذلك  املتم��  سيا��يجيو ا�

عاما،  قيم��ا   ملدة خمسة وعشر�ن  وتبلغ  األمد  والسياسية طو�لة  االقتصادية  تضمن    .مليار دوالر  400لتعز�ز عالق��ما 

 والطرق  واملوا�ئ (املواصالت التحتية الب�ى �� بمشاريع إيران �� االستثمار أفضلية ع�� الص�ن  تحصل   أناالتفاق  

 إيران  تل��م املقابل  و��  .والتطو�ر واألبحاث   الساي��  مجال  �� تعاون ال ذلك إ�� باإلضافة    .واالتصاالت)  والبنوك  رات والقطا

 من  العسكري  با�جزء يتعلق ما �� أما .طو�ل وملدى  �خية و�أسعار منتظم �ش�ل والغاز بالنفط  الص�ن ب��و�د  جان��ا من

تم   االتفاق  إ��    مش��كة   عسكر�ة وتمر�نات تدر�بات  إجراء فقد  و إضافة  االستخبارا�ي،    عسكر�ة  �جنة �شاء�التعاون 

 .األس�حة  و�نتاج بتصميم  تقوم العسكر�ة للصناعات مش��كة

��  إيران بحاجة �عد إالعزلة الدولية، ومعھ لم   خرج إيران من، و�امهم  ااقتصادي  اشر�ان  إليرانهذه االتفاقية ستوفر  

األ  العقو�ات  كما  رفع  ستقوي  أ مر�كية،  االتفاقية  هذه  ��  إن  ا�جيوسيا��ي  موقعها  ع��  سينعكس  مما  اقتصاديا،  يران 

األ  األ أ  .وسطالشرق  الشرق   �� نفوذها  لتوسيع  للص�ن  بوابة  �عت��  االقتصادي  االتفاق  فهذا  للص�ن  بالنسبة    ، وسطما 

 ها التقليدية.  ذملنافسة الواليات املتحدة �� مراكز نفو 

املع�ى إ�� مركز إقلي�ي ع�� "ا�حزام والطر�ق"، األمر الذي ال يضمن لها  و��ذا  إيران  ، فإن االتفاق �سهم �� تحو�ل 

العقو�ات   حزمة  �سبب  هي�لية  أزمات  من  اإليرا�ي  االقتصاد  ف��ا  �عا�ي  مرحلة   �� �خمة  اقتصادية  م�اسب  تحقيق 

لكنھ الراهنة،  أهمي ينطوي  األمر�كية  تقل  ال  اس��اتيجية  م�اسب  اإليرا�ي    ،ةع��  االقتصاد  ارتباط  �عميق  شأن  من  إذ 

إيران �� مواجهة السياسات األمر�كية،  بالبنية التحتية اإلقليمية وهذه املص�حة قد    ،خلق مصا�ح دولية �� الدفاع عن 

التحتية اإليراني ة باملراكز  ت�ون صينية باألساس �� املرحلة األو��، لكن �عميق ت�امل وارتباط االقتصاد اإليرا�ي والبنية 

 .1تدر�جيا تزايد حجم املصا�ح الدولية حول إيران  اإلقليمية األخرى ع�� املبادرة سيستتبع

اإل  الصي�ي  االتفاق  دفع  إ قلق  أيرا�ي  ما  وهو  شاينسرائيل،  القول  2سيما   تم  إن الصينية  "االستثمارات   بأن  إ�� 

 الضرر  إ�حاق إ�� االقتصادي الوضع تحسن  سيؤدي كما .ا�خنوق  اإليرا�ي قتصادلال حيو�ة قوة حزمة  ستش�ل تنفيذها

 ذلك إ�� و�اإلضافة  .إيران ضد األمر�كية  دارةاإل  تنفذها ال�ي الضغط أق��ى مااستخد اس��اتيجية  فعالية بمدى

 إيران موقف  أن  ح�ن  �� إيران  مع  ��ا امحادث  استئناف  عند  الغر�ية  الدول  �ستخدمها  ال�ي  الضغط  عوامل  ستضعف

  ضمان  إ�� أيضا اإليرا�ي  الصي�ي  االتفاق �� اال�شغال  يؤدي أن  إيران  تأمل ذلك جانب و��� الضغوط، هذه  أمام سيتحسن

 الدو��، األمن  مجلس �� إليران األس�حة  بيع  حظر صالحية تمديد إ�� الرامية األم��كية للمحاوالت الص�ن معارضة استمرار 

 . 3روسيا"  من أس�حة  شراء ع�� مساوم��ا موقف تحس�ن ور�ما  صينية، أس�حة ع�� ا�حصول  إليران سيتاح ذلك وعند

 

 ، على الرابط التالي: االتفاق اإلیراني الصیني وتداعیاتھ االستراتیجیة، مركز اإلمارات للسیاسات، حمد فایز فرحات - 1
https://epc.ae/ar/topic/the-iranian-chinese-agreement-and-its-strategic-repercussions 

 .   2009ونائبة لرئیس الوزراء سنة  ، ، ورئیسة الشؤون االستراتیجیة 2004سنة سرائیلیة  بحاث في المخابرات العسكریة اإلرئیسة قسم األ  - 2
األإیعدت  أھل    خرون، أسیما شاین و  - 3 أبحاث  معھد  المدى؟،  استراتیجیا طویل  اتفاقا  والصین  اإلسرائیلي،  ران  القومي  الرابط 2020من  على   ،

 agreement-iran-https://www.inss.org.il/he/publication/china/التالي:  
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ال�ي تر�ط ب�ن مدينة    يةسكك ا�حديدال  خطيران مع ا�ح�ومات العراقية املتوالية لتفعيل العمل �� بناء  إمحاوالت  

بطول   العراقية  البصرة  بمدينة  والهند  �لم  37ا�حمرة  الص�ن  تبدأ من  ال�ي  السككية  بر�ط خطوطها  لطهران  ، و�سمح 

جا��ار   ميناء  لر�ط  أيضا  تبذل  ال�ي  ا�جهود  عن   
ً
فضال املتوسط،  األبيض  البحر  وسواحل  وسور�ا  بالعراق  و�اكستان 

ا �� أعمال تطو�ره و�نائھ، بخطوط بر�ة وسككية مع ميناء غوادر الباكستا�ي الذي تقوم  اإليرا�ي الذي �سهم الهند وروسي 

 .1الص�ن بتشييده، و�رتبط مع املناطق الصناعية الصينية بخطوط بر�ة وسككية باتجاه مختلف مناطق العالم 

ا�ي الرو�ىي   الفقرة الثالثة: التقارب اإلير

لعالقة   بروسيإبالنسبة  البلدين    ا يران  الشرق  فإن   �� وا�جيوسياسية  االقتصادية  املصا�ح  من  العديد  تر�طهما 

إ�� الرئيس    أكد السف�� اإليرا�ي لدى موس�و �اظم جال��، أن الرسالة ال�ي �ع��ا املرشد اإليرا�يطار  وسط، �� هذا اإل األ 

إيران مستقلة، و��   كد ف��ا "ع�� خامنئي أ  2021ف��اير    8الرو��ي بوت�ن ��   الوقت روسيا �� جارتنا الشمالية،  أن  نفس 

اليوم، ألن وجهات نظرنا مش��كة تجاه   الدولية  أن ت�ون مفيدة ع�� الساحة  أن ت�ون روسيا قو�ة، و�مكن  أيضا  ونر�د 

ع�� أك�� والي�ي مستشار املرشد    وهو ما أكده أيضا  "2.القضايا العاملية، فنحن اليوم قوة إقليمية ك��ى إ�� جانب روسيا

وسط، تتمثل �� التعاون غ�� املسبوق ب�ن روسيا  ن �غ��ات كب��ة حصلت �� الشرق األ "إ:  قائال  يرا�ي للشؤون الدوليةاإل 

ل التعاون  من �ش أ ، بل �شمل أيضا العراق ولبنان، و�مكن  ايران وروسيا ال �شمل فقط سور�إن التنسيق ب�ن  إ يران،  �و 

 اليمن مستقبال".  

ا عشهد مجمعها الصنا�� العسكري تراج�همية ك��ى للبلدين، فروسيا ال�ي  أ يران،  إيكت��ي التعاون العسكري مع  

األ  �� مبيعات  األ كب��ا  الدول  التسليح مع  االتحاد السوفيا�ي بحاجة ماسة لعقد  ا��يار  �عد  جنبية وم��ا  س�حة وتطو�رها 

اال� إ من  الصناعة  هذه  ا�حفاظ ع��  �ي �ستطيع  اليران،  العاملي  السالح  تجارة  قم��تي  ��يار ومجاراة    الواليات   ا���ع ع�� 

 .  3طار س�� روسيا ا�حثيث الستعادة م�ان��ا وهيب��ا ع�� الساحة الدوليةإ ��ا تندرج �� أاملتحدة، كما 

قامت القيادة    . الواليات املتحدة وشر�ا��ا اإلقليمي�ن مصا�ح  لتقو�ض   ، إقليمية قائدةتطمح إ�� أن تصبح  و�التا�� إيران       

 .4االقتصادية مع الص�ن  العالقات  مع روسيا، وتنمية سيا��ي من خالل التعاون ا�جيو   ،اإليرانية بتطو�ر هذا الهدف

مط  �� فرض النإحادية القطبية ال�ي �س��  مر�كية، واأل مواجهة العقو�ات األ هو  يران وروسيا والص�ن  إن ما يوحد  إ

ما    هذاك�� تحد ��دد وجود الواليات املتحدة. و أد هذه القوى الثالث �عت��  ياالقتصادي والثقا�� الغر�ي ع�� العالم. وتوح

 .5و�يران"  الص�ن وروسيا تحالف ال�ي ��دد الهيمنة األمر�كية �� السينار�وهات،  أخطر  "إن أكده بر�جنس�ي قائال

 

 ، على رابط التالي:  في  تي اندبندنت عربیة، على موقع االتفاق الصیني اإلیراني وصراعات جدیدة تنتظر المنطقة ،  حسن فحص -1
https://www.independentarabia.com/nodeD 

    https://arabic.rt.com/world/1251576قناة روسیا الیوم، على الرابط التالي:   - 2
بحاث في القانون  یرانیة، مجلة األوسط: نموذج الشراكة الروسیة اإلاالستراتیجیة الجدیدة لروسیا في منطقة الشرق األ   كاتمحمد الھزاط، الشرا  - 3

 . 57، ص 2016ص مكناس،  ، 2واالقتصاد والتدبیر، العدد 
4  - Steven A. Cook, Major Power Rivalry  in the Middle East, Council on Foreign Relations, Center for 
Preventive Action, New York, Carnegie, 2021, p 3. 

 .54، ص ، المرجع السابق األمریكیة وما یترتب علیھا جیواستراتیجیابریجنسكي، السیطرة  زبغنیو - 5

https://www.independentarabia.com/tv
https://arabic.rt.com/world/1251576
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إن الصراع ب�ن الغرب والشرق لم يحسم �عد ألن الغرب لم يفقد �عد قوتھ ��ائيا، كما أن الشرق (الص�ن وروسيا)             

لم يتمكن �عد من امتالك قوة �املة، لذلك القوت�ن الغرب والشرق التزال �� توازن، �ع�ي أ��ما �� مرحلة انتقالية تمهد  

ملستقبل. سي�ون الشرق األوسط الفضاء ا�جيوسيا��ي الذي سيحدد  لتشكيل القطب ا�جديد الذي سيقود العالم �� ا

التحالف و�التا��  (و )  االقتصادي(  الصي�ي   ذلك.  الكتلة  العسكري الرو��ي  مواجهة  ع��  تدر�جيا  قادرة  قوة  سيش�ل   (

 الغر�ية، من أجل �شكيل نظام دو�� جديد، قائم ع�� �عدد األقطاب �� املستقبل. 
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 ولية �عد حرب ا�خليج الثانية م�انة الواليات املتحدة االمر�كية �� السياسة الد 

The Role of the United States of American in International Politics After the Second Gulf War 

 د.ع�� صباح صابر

 دكتوراه �� مجال العلوم السياسية والعالقات الدولية 

اقية   �لية القانون والعلوم السياسية -ا�جامعة العر

 م�خص 

ان سـقوط االتحــاد الســوفي�ي ادى ا�ــ� تحـول جــذري �ــ� االدوار ال�ــي تضـطلع ��ــا مختلــف القــوى الدوليـة فقــد �شــأ نمــط        

جديـد مـن الهيمنـة االمر�كيـة ادى بال��ايـة ا�ـ� تحـول البنيـان الـدو�� نحـو القطبيـة االحاديـة  فالقيـادة األمر�كيـة اعتمـدت �ــ� 

ا ع�ــ� عــدد ال يح�ــ�ى مــن ا لتــدخالت العلنيــة والســر�ة �ــ� جميــع أنحــاء العــالم للتأكــد مــن بقــاء الواليــات النظــام الــدو�� دائمــً

املتحـدة �ـ� القمــة و�ـالرغم أن هنـاك توقعــات �شـ�� إ�ـ� إن هي�ــل النظـام العـاملي الــذي تقـوده قـد يتفكــك و�ن صـعود الصــ�ن 

ألم��كيـــة أالن �ـــل تلـــك التوقعـــات وغ��هـــا مـــن القـــوى الناشـــئة والعائـــدة إ�ـــ� الظهـــور مـــن املمكـــن إن يـــؤدي إ�ـــ� زوال الهيمنـــة ا

�انت مخيبة ألمال �عض الدول العظ�ى وهذا وا�ح من خالل انحسار تصـدعات القيـادة األمر�كيـة العامليـة وهـو مااثبتتـھ 

حـرب ا�خلــيج الثانيـة ال�ــي أحـدثت تحــول جـذري �ــ� م�ـ�ان القــوى العـاملي ووضــعت الواليـات املتحــدة �ـ� املرتبــة األو�ـ� للنظــام 

 . الدو�� ..

 حرب ا�خليج الثانية  -السياسة الدولية -املتحدة االمر�كية الواليات  : ال�لمات املفتاحية

Abstract: 

     The fall of the Soviet Unition led to a radical change in the roles played by different international 

powers. A new pattern of American hegemony arose and eventually led to the change of international 

structure into unipolarity. The American leadership has always relied on countless explicit and implicit 

interventions throughout the world in a bid to make sure that the United States remain at the top. Despite 

the fact that there are expectations that the structure of the global system led by the United States might 

disintegrate, and that China and other rising and re-rising powers might lead to the demise of the 

American hegemony, however, for the time being, all these expectations have been disappointing for 

some great countries. This is clear in the decline of the fractured role of the global American leadership, 

the thing that was demonstrated by the second Gulf War which made radical change in the balance of 

international powers and placed the United States in the first place of the international system. 
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 املقدمة: 

لقد صاحب سقوط نظام محمد رضا ��لوي الذي �ان �عت�� ممثل للنفوذ األم���ي �� منطقة ا�خليج العر�ي �غي��ات         

االتحاد   دول  تقوده  واش��ا�ي  املتحدة  الواليات  نفوذه  رأسما��  صراع  يرافقھ  �ان  السقوط  هذا  الدو��  النظام  لقواعد 

املنط  �� األم���ي  للوجود  أيضا  ��ديد  عام  السوفي�ي وش�ل  �ارتر  مبدأ  إعالن   �� اإلسراع  إ��  باألخ��  مما دفع  م 1980قة 
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ونقل قوات عسكر�ة إ�� ا�خليج العر�ي لتام�ن وجودها رغم تصر�حا��ا بان تلك القوات �انت لتام�ن حماية ملنا�ع النفط  

 إيرا�ي محتمل الوقوع. -�عد إن أصبحت املنطقة تدور �� دائرة ا�حروب واق��اب صراع عرا��

اإلس��اتي��           ن�جها  الدو�� ورسمت  النظام  إ�� قمة  للوصول  القوة  مبدأ  املتحدة  الواليات  فيھ  انت�جت  الصراع  ذلك 

ع�� أساس واحد وهو التفرد بالقرار الدو�� لغرض ا�حصول ع�� اك�� قدر ممكن من امل�اسب املادية، كما إن التفرد ��  

من جهة وزاد من الطموح األمر��ي الذي �ان �� بداية األمر مجرد طموح    صناعة القرار خلق فجوة كب��ة ب�ن طر�� الن�اع 

تلك  �ل  ولتحقيق  الدولية  األنظمة  معاي��  �ل  متجاهال  إم��اطور�ة  لت�و�ن  حقيقة  رغبة  وأصبح  الدو��  النظام  لقيادة 

تقل من  تتمكن  ح�ى  األورو�ي  االتحاد  داخل  إ��  ا�خالف  نقل  إ��  املتحدة  الواليات  سعت  املعارض�ن  األمور  أدوار  يص 

 لسياسة املعارض�ن لها. 

 أسباب اختيار املوضوع: 

معرفة األسباب ال�ي ساعدت الواليات املتحدة من الوصول إ�� قمة هرم النظام الدو�� وامل�انة ا�حقيقية ال�ي  

ا��يار   �عد  الدولية  الساحة  ع��  ظهرت  مهمة  أقطاب  قبل  من  والصراعات  التنافس  كم  وسط  ��ا  االتحاد  حظيت 

للواليات   الرأسما��  املعسكر   �� األول  ا�حليف  مع  الصراع  هو  واالهم  والهند  والص�ن  واليابان  بروسيا  تمثلت  السوفي�ي 

 املتحدة وهو االتحاد األورو�ي.

 إش�الية البحث: 

ا�حرب   �عد  ظهرت  أخرى  وأقطاب  األورو�ي  واالتحاد  األم��كية  التحالفات  حول  البحث  إش�الية  الباردة  تدور 

إن   إال  الصراعات  تلك  ورغم  الدو��  النظام  أو  الدو��  القرار  ع��  السيطرة  حول  وتنافس  صراع  إ��  التحالفات  وتحول 

التحالفات العسكر�ة مثل حلف شمال األطل��ي و�عض املؤسسات ومنظمات أخرى بقيت قائمة فظهرت �� ذلك الصراع  

م مجموعة  إ��  أدى  مما  التناقضات  من  كب��ة  األمر�كية  مجموعة  القرارات  تحول  أسباب  مقدم��ا   �� �ان  التساؤالت  ن 

 بمعزل عن االتحاد األورو�ي رغم الشراكة بي��م وعدم استجابة الطرف األخ�� ا�� تلك القرارات ال�ي اعت����ا فردية.

ث مباحث  فقامت ع�� مقدمة تناولت عرض موجز لتفاصيل البحث الذي ت�ون من تلك املقدمة وثال   هي�لية البحثما  ا

 وخاتمة وقائمة مصادر.

الفصل األول تحدث عن البدايات األو�� لصعود الواليات املتحدة إ�� قمة الهرم العاملي وسياسا��ا ال�ي انت�ج��ا  

 �� سبيل الوصول إ�� تلك امل�انة وعملية اختالق األزمات ال�ي مكن��ا من تحقيق طموحها �� سيادة النظام الدو��.

ي فقد أشار إ�� املوقف األمر��ي من الصراعات الدولية ع�� النظام الدو�� وردود الفعل حيال  إما املبحث الثا�

م�ان��ا   للمحافظة ع��  اتخذ��ا  ال�ي  كذلك اإلجراءات  الدو��  النظام  قيادة  األمر�كية و�حب  السلطة  تفو�ض  محاوالت 

 الدولية. 

تلك   تحو�ل   �� األمر��ي  الطموح  ع��  فركز  الثالث  املبحث  بالقوة إما  تقاد  عاملية  إم��اطور�ة  إ��  الهيمنة 

 العسكر�ة وهو ا�خيار األمثل بالنسبة لها وأشار إ�� النظر�ات ال�ي تمسكت ��ا �� سبيل تحقيق تلك اإلم��اطور�ة.

إما ا�خاتمة واالستنتاجات فقد بينت خالصة ما توصل إل��ا الباحث وهو إن الواليات املتحدة �� ا�حرك األول  

 لدو�� وجملة من االستنتاجات املهمة للبحث. للنظام ا
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 املبحث األول 

 2003-1991متغ��ات السياسة الدولية 

خالل ف��ة دخول جورج بوش االب ا�� البيت االبيض �غ��ت الرؤ�ة ا�خاصة للواليات املتحدة تجاه السياسة  

الدولية خصوصا ا��ا قد خرجت منتصرة من ا�حرب الباردة*، فجورج بوش حمل معھ حقيبة كب��ة تحتوي جملة من  

�ل عام وسياس��ا ا�خارجية �ش�ل خاص وتأث��ات  االمور املتعلقة �سياسة الواليات املتحدة تجاه السياسة الدولية �ش

االخ��ة �� الهيمنة ع�� القرارات السياسية العاملية او الدولية وال�ي �انت �� اغل��ا ناجحة بالنسبة ألم���ا  فقد �انت هناك  

س �� معيار  جملة من االمور ا�جيوسياسية ال�ي غ��ت خارطة الشرق االوسط السياسية واالقتصادية وال�ي �انت باألسا

امل�انة السياسية الدولية الي دولة و�التا�� �انت �� السلم الذي عن طر�قھ تمكنت الواليات املتحدة من فرض سيطرة  

 .)1( �املة ع�� السياسة الدولية محتلة املرتبة االو�� �� ترتيب الدول ع�� الساحة السياسية 

من ام���ا من خالل سلسلة  دور  �عز�ز  ش�ل    عمل جورج بوش ع��  املتباينة فدخل ع��  ا�خارجية  التدخالت 

ا�� بنما للمشاركة فيما اسماه الدكتاتور�ة عام   ال�ي شهد��ا مدينة    )2(*  1990غازي  وسبق ذلك تدخلھ �� االحتجاجات 

عام   الصينية  نم�ن  عام    ،  )3(*1989تيانا  املانيا  توحيد  ع��  عمل  قد  نجده  اخر  جانب  ايقاف  ) 4(*  1990من  ا��  وسارع 

سباق التس�ح النووي من خالل عقد سلسلة من االتفاقيات الدولية والعسكر�ة مع جمهور�ات االتحاد السوفي�ي ليعق��ا  

 .)5(1990توقيع اتفاقيات نزع السالح النووي عام 

ع��   التطورات  تلك  �ل  السوفي�ي ووالدة  أعقب  االش��ا�ي  االتحاد  ا��يار  الدولية  السياسية  دولة    14الساحة 

ما   االمر�كية متباين نوعا  الدولية  السياسة  ال�ي �ان وضعها تجاه  إ�� روسيا  املتحدة باإلضافة  للواليات  صديقة ومؤ�دة 

اك اعادة هي�لة وا�حة وجذر�ة ا�� حد  وازاء �ل تلك املتغ��ات ال�ي تركت ف��ا الواليات املتحدة بصمات وا�حة �ان هن

�عيد �� القوى العاملية وترتيب العالقات فيما ب�ن تلك القوى فمع ا��حاب االتحاد السوفي�ي كقوة عظ�ى اصبح العالم  

الذي استمر لسنوات عديدة مليئة بالصراعات   الواحد واصبح �عيد �ل البعد عن نظام القطب�ن  يدور �� فلك القطب 

 .)6( سباقات ب�ن الرأسمالية األمر�كية واالش��اكية السوفيتيةوالتنافس وال

 

1 )177.-JOHN PUMBRRELL, QMERICAN FOREIGN POLICY CATERTOCLING ON 1997,P.P.129 
�عملیة أطلق علیها القضیة العادلة نتج عن هذا الغزو اإلطاحة برئیس بنما �مانو�ل نور�یغا وأعقبها حل قوات الدفاع    1989غزت الوال�ات المتحدة بنما عام  )   2

 HOWARD JONES,CRUCIBLE OF POWER, A HISTORY OF US FOREIGNالبنمیة في نفس العام وتولي نمییر مو السلطة: للمز�د: انظر:  
RELATIONS SINCE 199-897, LONDON,1998, P.28.   

�القوة  وهي مظاهرات قادها الطالب والمفكر�ن ضد الحزب الشیوعي الصیني �سبب تردي الوضع االقتصادي حین ذاك سعت الصین إلى قمع تلك المظاهرات  )   3
-DAVID SHAMAUGH, BEAUTIFUL IMPERIALIST, CHINA PERCEIVES AMERCIA 1972وسقط العدید من �ال الطرفین: للمز�د:انظر:  

1990, PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1990,P.33 
تم التوحید �معاهدة االثنین واألر�عة التي ضمت الدول الكبرى الوال�ات    1989آذار    18وحدت ألمانیا على اثر االنتخا�ات التي حدثت في ألمانیا الشرقیة في  )   4

السوف انظر:المتحدة وفرنسا واالتحاد  للمز�د:   : االستقاللیة  المر�ز�ة  الجدیدة  الدولة  األلمانیتین سمتا   ,O.M. HARTWICH    یتي و�ر�طانیا منحت على أثرها 
AFTER THE WALL 20 YEARS ON POLICY, LONDON, 2010,P.25. . 

5 )Primacy Princeton, prineeton  S.G.Brooks, World out Balonce Interational Relation and  The Challenge Of American
University Press,2. 

 
6 ) E. LANGLEY, THE U.S. THE NEW WORLD ORDER AND THE INTER AMERICAN SYSTEM, UNIVERSITY PRESS OF 
FLORIDA, U.S.A. 1992, P.P.68-97. 
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السابقة   السنوات  التشذيب �خلفات  الدولية �سلسلة من  الساحة   �� املتحدة دورها ا�جديد  الواليات  ولعبت 

الهيمنة    �� ا�جديدة  املرحلة  مع  يتالءم  بما  ا�خاص  القطاع  وتطور  االمر��ي  الداخ��  االقتصاد  بناء  ع��  ع��  وركزت 

 .)1( السياسة الدولية وفرض القرار السيا��ي

�انت املتغ��ات ال�ي حدثت ع�� الساحة الدولية وسرعة ترتيب االوراق للواليات املتحدة تاث�� ع�� م��ان القوى  

العاملي و�خفي وراءه تطلعات اك�� من نصر ا�حرب الباردة وسياسة القطب الواحد بل �انت �س�� للقضاء �ش�ل ��ائي  

التنافس الدو�� والهيمنة �ش�ل وا�ح ع�� م��ان السياسة الدولية ولتحقيق ذلك �ان البد من القضاء ع�� التنافس  ع��  

جميع   مطلب  �ان  وهذا  حروب   �� الدخول  بدون  االوسط  للشرق  ا�حيو�ة  املناطق   �� السيادة  ع��  ا�حصول  اجل  من 

. وع�� )2( رار املناطق االس��اتيجية واملهمة بالنسبة لهمالقوى الدولية وهو عدم الدخول �� حرب قد تؤدي ا�� عدم استق

لتلك   املطلقة  السيادة  تحدد  �انت  من   �� األوسط  الشرق   �� املهمة  اإلقليمية  املنطقة  إن  القول  يمكن  األساس  هذا 

والتحكم الدولية  السياسة  م��ان   �� األو��  املرتبة  ع��  السيطرة  �ع�ي  الطاقة  منا�ع  ع��  فالسيطرة  لذلك    السياسة  بھ 

ا�خليج   حرب   �� الدو��  األمن  مجلس  قرار  ع��  السيطرة  فرض  ومحاولة  السريع  التدخل  إ��  املتحدة  الواليات  سارعت 

 )3(.1991الثانية عام 

هو   ما  بقدر  لل�و�ت  العراق  احتالل  هو  ليس  ا�حرب  تلك  الندالع  ا�حقيقية  املعطيات  إن  البعض  و�رى 

الفعل السيادة املطلقة ع��  اس��اتيجية ك��ى لغرض السيطرة  املهمة من جهة واعالن رس�ي لفرض  النفط  ية ع�� منا�ع 

 . )4( السياسة الدولية وهو ما �انت �س�� لها الواليات املتحدة

تطور   هناك  �ان  السوفي�ي  االتحاد  مع  الباردة  �� حر��ا  ا�شغالها  املتحدة عند  الواليات  ان  ذلك  �ل  من  األهم 

االتحاد السوفي�ي    تكنولو�� ومؤسسا�ي كب�� يحدث اك�� خطورة  من  ال�ي اصبحت  الص�ن  ا�جانب االسيوي تقوده   ��

لذلك   والتجارة  للوقود  االس��اتيجية  املناطق  ع��  وسياسية  اقتصادية  سيطرة  لغرض  العدة  �عد  اخذت  ا��ا  خصوصا 

ال ل�حرب  السابقة  متعلقا��ا  �ل  ع��  والقضاء  اوراقها  ترتيب  ا��  املتحدة  الواليات  من  سارعت  سلسلة  خالل  من  باردة 

التحالفات والعقود واملعاهدات والتوجھ ب�ل طاقا��ا وسلوكها االس��اتي�� نحو هذا االقليم ا�حيوي والذي �عت�� ا�حدد  

االهم �� السياسة الدولية فوضعت ا�خطوط العر�ضة الس��اتيجية ك��ى وا�حة ح�ى ان البعض اشار ا�� حرب ا�خليج  

البيت االبيض لف�ح ا�جال لهم  الثانية منذ احتالل ا لعراق لل�و�ت وح�ى ا��حابھ �ان مسالة عملية منسقة من قبل 

 . )5(لدخول تلك املنطقة العسكر�ة وفرض االرادة االمر�كية عل��ا وايقاف تقدم الص�ن السريع

ذات   اس��اتيجية  االو�� وضع  ا�خليج  كقوة عسكر�ة �عد حرب  العراق  و�روز  منافسة  كقوة  الص�ن  بروز  رافق 

اهداف معينة لتأم�ن غايات للواليات املتحدة يرافقها استخدام القوة العسكر�ة لتحقيق اهداف سياسية ومصا�ح امنية  

 

1  ) R. P. HOOK, THE GRAND STRATEGY OF THE UNITED STATES, NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS, 
WASHIGNTON , 2014, 22. 
2 ) R.P. HOOK, U.S. POLICY CHOICES DURING THE RWONDAN GERNOCIDE ON PUBLISHED, PAPER NATIONAL 
WAR COLLEGER, 2003, P.P.44 
3  ) Beeson, Mark . ‘ASEAN Plus Three and the rise of reactionary regionalism’, Contemporary Southeast Asia,2003. 
P.P.251-68 
4 ) J. COOK NANCY, STORIES OF MODERN TECHNOLOGY FAILURES AND COGNITIVE, LONDON, 2010, P.25. 

5CHOPIN IN METZ,, IRAQ COUNTRY STUDY, KESSINGER PUBLISHING, LONDON, 2004,34. )  
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صا ان الواليات املتحدة استفادت من سباق التس�ح ابان  اساسية قادرة ع�� الدفع ��ا ا�� صدارة السياسة الدولية خصو 

االرادة   وفرض  العاملي  املسرح  ش�ل  حسم  ا��  ��ا  دفعت  جدا  وقو�ة  كفوءة  عسكر�ة  ترسانة  خلق   �� الباردة  ا�حرب 

فرض  1األمر�كية(   �� األو��  إس��اتيجيت�ن  معضلت�ن  حل  السيادة  تلك  لتحقيق  أجند��ا  أولو�ات   �� وضعت  لذلك   .(

اية ع�� التجارة وأسواقها واملعضلة الثانية القضاء ع�� اي قوة معادية تحاول السيطرة ع�� تلك األسواق و�س�� ملد  ا�حم 

البوابة   حارس  مفهوم  وتحطيم  العراقية  ال��سانة  ع��  بالقضاء  تمثلت  فاألو��  األورو�ية،  اليا�سة  ع��  ح�ى  نفوذها 

و�زاء �ل تلك التحديات �انت الواليات املتحدة تواجھ اطار    )2( الصي�ي  الشرقية والثانية �انت القضاء ع�� الطموح واملد 

فردي   ارتجال  وليس  دو��  قرار  خالل  من  عل��ا  القضاء  ي�ون  ان  البد  �ان  العقبات  تلك  ف�ل  وتنوع  �عقيد  اك��  دو�� 

هات دولية عدة ول�ل  فم��انية ونفوذ االمم املتحدة اصبحت وا�حة املعالم و�شاط منظما��ا العديدة �ان مدعوم من ج

وأسواق   تجار�ة  ألسواق  امل��ايدة  ا�حاجة  مع  ا�ختلفة  واالسواق  ا�ختلفة  ا�جاالت  من  العديد   �� طموحة  اجندة  دولة 

 .)3( للمواد األولية وخصوصا النفط

و�� مختلفة وعميقة  العالم بطرق  ع��  اثرت  الدو��  االمن  بيئة   �� دراماتي�ي  تحول  احدثت  الدولية  اتجاهات    التحر�ات 

عديدة فقامت الواليات املتحدة بتقليص �شاطها العسكري �� مناطق معينة مقابل الدفع بذلك النشاط �� حرب ا�خليج  

الثانية وتحملها ثقل م��انية تلك ا�حرب وزاد االنفاق �ش�ل كب�� من اجل الصراع ع�� اسواق النفط وا�حرب ضد العراق  

 . )4(العاملي والرأسمالية العامليةال�ي اعلن��ا ع�� اساس ��ديده لألمن 

تمكنت الواليات املتحدة من االنفراد بالقرار السيا��ي �� مجلس االمن الدو�� مماف�ح ا�جال امامها �� اعادة   

ال��اية من تحقيق مصا�حها من جهة ومن جهة   هي�لية الوضع سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفق تصورها الذي يمك��ا �� 

 . )5( ع�� القطب االوحد �� السياسة العامليةثانية ا�حافظة 

إصرار جورج بوش االب �� جميع لقاءاتھ ال�حفية والتصر�حات ع�� مبدأ النظام الدو�� ا�جديد �ان ت�خيص   

ملا �س�� لھ الواليات املتحدة وهو ع�� عدة اوجھ م��ا ان تقوم باستخدام اس�ح��ا البيولوجية ال�ي استمرت لسن�ن طو�لة  

رها لهذا �انت ا�حرب ضد العراق فرصة لتجر�ة تلك االس�حة و�ذات الوقت ارعاب املنطقة االقليمية والعاملية  �� تطو�

الكب��   االنفاق  عملية  �انت  ذلك  �ل  ومقابل  وا�ح  �ش�ل  عاملية  عسكر�ة  هيمنة  ووضع  وتطورها  االمر�كية  بال��سانة 

 .)6( لألموال االمر�كية ضرور�ة لتحقيق تلك املصا�ح

��    �عد  استمرت  كما  السيا��ي  القرار  ع��  السيادة  تحقيق  من  املتحدة  الواليات  تمكنت  الثانية  ا�خليج  حرب 

سياس��ا للمحافظة ع�� تلك امل�انة من خالل سلسلة من القرارات ال�ي فرضها مجلس االمن الدو�� بدعم امر��ي لفرض  

 

1UNITED STATES ARMY COMMAND AND GENERAL STAFF COLLEGE, THE SEARCH FOR A COLD WAR GRAND  ) 
STRATEGY, PENNY HILLPRESS, U.S.A., 2016. 

 
2 ) G. JOHN IKERBERRY, INSTITUTIONS, STRATEGIC RESTRAINT AND THE PERSISTENCE OF THE AMERICAN 
POSTWAR ORDER INTERNATIONAL SEARITY, 1999,P.23 
3 ) J. COOK NANCY, STORIES OF MODERN TECHNOLOGY FAILURES AND COGNITIVE, LONDON, 2010, P.25. 
4 ) CHOPIN IN METZ,, IRAQ COUNTRY STUDY, KESSINGER PUBLISHING, LONDON, 2004,34. 
5 ) UNITED STATES ARMY COMMAND AND GENERAL STAFF COLLEGE, THE SEARCH FOR A COLD WAR GRAND 
STRATEGY, PENNY HILLPRESS, U.S.A., 2016 
6 ) UNITED STATES, I. BID. 



        2022 یونیو  -حزیران  –عشر  التاسعمجلة اتجاھات سیاسیة: العدد  

92 
 برلین –إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة / المانیا 

القرارات ساهمت �ش�ل كب�� �� �عز�ز بقاء وز�ادة �� عقو�ات اقتصادية ع�� العراق ونزع اس�حة الدمار الشامل ، تلك  

 .)1(عدد القوات االمر�كية �� منطقة ا�خليج العر�ي

لوز�ر           تصر�ح  خالل  من  بوضوح  تج��  املنطقة  تلك   �� االمر�كية  القوات  و�عز�ز  العراق  تحطيم  ع��  اإلصرار  هذا 

جعل   او  الشك  فائدة  النظام  بمنح  �سمح  ال  جدا  عالية  ا�خاطر  (ان  ذكر  حيث  كريستوفر  وارن  االمر��ي  ا�خارجية 

 )2املصا�ح التجار�ة او االرهاق البسيط يم�� سياستنا)(

و�انت الغاية االساسية �� استمرار اللعبة األمر�كية مرة أخرى �� مشروع هيمنة كب�� ينطوي ع�� مبالغ �خمة من          

إ��   فتعيد  اإلرهاب"  ع��  "حرب   �� بأ��ا  نفسها  االبن  بوش  إدارة  ووصفت  املتحدة  الواليات  من  أسا��ي  �ش�ل  األموال  

ال ا�حقبة  حدد  الذي  الشيوعية  مع  الصراع  �� الذاكرة  يكمن  املتحدة  للواليات  ساحق  �ش�ل  املهيمن  ,فاملوقف  سابقة 

  )3( املبادرات السياسية ا�خارجية ا�حددة وال�ي تق��ن بالتفاعل الدينامي�ي للقوى املادية واملؤسسية �ش�ل عام. 

لقوة األمر�كية و�عادة  ومن اجل �عز�ز م�ان��ا الدولية �� فرض القرارات السياسية دفعت باتجاه التطبيق األحادي ل      

أحد   ب�ن االقتصاد والسياسة  الفصل  املتحدة و�ان  للواليات  االقتصادية  ا�خارجية  السياسة  األم�ي ع��  الطا�ع  إضفاء 

 ).  4مصادر الهيمنة الفكر�ة �� نظام السوق اللي��ا�� الذي ساعدت الهيمنة األمر�كية ع�� خلقھ وشرعيتھ . (        أهم 

ال       ال�ي  بمرور  الدول  لبا��  انزعاج  مصدر  �ش�ل  االمن  مجلس  قرارات  ع��  املستندة  االمر�كية  القرارات  اخذت  وقت 

القيادة   تلك  من  البساط  ��حب  ان  و�ادت  لبلدا��ا  كب��ة  ومادية  اقتصادية  خسائر  وا�حصار  ا�حرب  تلك   �� وجدت 

 ).5وع اقتصادي وتجاري وهو طر�ق ا�حر�ر ( االمر�كية �� ظل تطور مطرد للقوة الصينية التجار�ة و�داية اك�� مشر 

و�زاء حالت التذمر من قبل �عض الدول بدأت الواليات املتحدة �س�� إ�� خلق األزمات, أو البحث عن األزمات ال�ي تضمن  

عام   �وسوفو  أزمة  لها  وفرت  وقد  العاملي  النظام  ع��  الناتو    1998هيمن��ا  حلف  استخدام  خالل  من  ا�خصبة  األرض 

ذات  للتدخ األلبان  الس�ان  �حماية  محاولة   �� صر�يا  ضد  النطاق  واسعة  جو�ة  �غارات  فقام  القضية  تلك  حل  أو  ل 

الهيمنة   مفهوم  ترسيخ    �� �انت  وا�حقيقة  الغارات  لتلك  الظاهر�ة  الغاية  �ان  إقليم �وسوفو,هذا   �� املسلمة  الغالبية 

�ش مرتبطة  عسكر�ة  مؤسسة  إ��  الناتو  حلف  وتحو�ل  من  األمر�كية  ليتحقق  األمر�كية  املتحدة  بالواليات  مباشر  �ل 

 .)6( خاللها تثبيت نظام القطبية األحادية وخدمة املصا�ح األم��كية 

ا�حرب ضد           إعالن  للهيمنة و��  األبواب  �ل  إمامها  تفتح  عاملية جديدة  أزمة  املتحدة  الواليات  ما وجدت  سرعان  ثم 

إل   اثر إحداث  , و�انت الوجهة نحو أفغا�ستان ضد تنظيم طالبان الذين تبنوا    2001من سبتم�� عام    11اإلرهاب ع�� 

رهاب فهو معهم مش��ك �� العمليات اإلرهابية و��ذه الطر�قة  تلك ال�جمات, وأعلنت أن الذي ال�ش��ك �� ا�حرب ضد اإل 

 

1 ) ROBERT KAGONE, I BID , P.P. 45-46  
2  ) DEVILLEPIN XAVIER, UN NOUVEAN MONDEDOMSLES RELATIONS INTERNATES, PARIES ELLIPSES, 2005, 
P.101. 
3) BAYLIS JOHN, STER-SMITH, THE GLOBELIZATION OF WORLD POLICY, LONDON, OXFORD EDITIONS, 2001, 
P.72. 
4 ) BAYLIS JOHN, I BID , , ,OP.CIT..P.P.72-73 

 . 2002-,جر�دة الحیاة -أورو�ا تعلن الحرب على أمیر�ا -محمد سعد)  5
 . 82ص. -2005-كلیة الحقوق –جامعة قسنطینة -رسالة د�توراه  -العالقات اإلستراتیجیة بین قوى المستقبل-شمامة خیر الدین)  6
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تمكنت إدارة بوش من ضم الدول والتحالف ضد أفغا�ستان وقسمت األدوار بأن توجھ �� الضر�ات ا�جو�ة القو�ة فيما  

  )1(تقوم القوات األخرى بال�جوم ال��ي.

�ستان لضمان الهيمنة الدولية  فقد تمكنت من السيطرة ع��  وحقيقة األمر أن أمر��ا �انت لها مصا�ح أخرى �� أفغا        

الشمالية   املنطقة  إ��  باإلضافة   , الص�ن  غرب   �� نفوذها  مناطق  ف��كزت  أسيا   �� اإلس��اتي��  العمق  ذات  املناطق  أهم 

حيط الهندي, وهو  الشرقية للهند , يضاف إل��ما املنطقة ا�جنو�ية الغر�ية لدول أسيا , ناهيك عن انتشار أسطولها �� ا�

األمر الذي اثأر مخاوف اغلب الدول خصوصا الص�ن و�يران و�اكستان ,فهذا االنتشار ��دد سياد��ا وأم��ا وهو ما�انت  

 )2( تب�� أم���ا الوصول إليھ.

من      إ��  جهودها  لنقل  العدة  �عد  أخذت  الس��اتيجة  املناطق  أهم   �� انتشارها  املتحدة  الواليات  ماحققت  إن  طقة  وما 

أخرى ألتقل أهمية إس��اتيجية عن أفغا�ستان ,�� مناطق الشرق األوسط, ومن خالل استخدام ذات الذريعة التوسعية  

و�� ا�حرب ضد اإلرهاب , فأعلنت أن نظام صدام حس�ن داعم لإلرهاب وضرورة اإلطاحة بھ للقضاء ع�� اإلرهاب و�نقاذ  

ش  �� األسباب  هذه  �انت  ا�حقيقة   �� ولكن  ع��  العراق  السيطرة  حرب  إلكمال  األمر�كية  املؤسسات  لها  روجت  �لية 

أرا��ي الطاقة ال�ي تضمن لها الهيمنة العاملية , كما أن وجودها �� منطقة ا�خليج العر�ي �عت�� الدعامة املهمة لتطلعا��ا  

 )3(قة .وقو��ا االقتصادية والعسكر�ة خاصة مع تطلعات الص�ن إ�� الوصول ملنا�ع الطاقة �� تلك املنط

العر�ي        وا�خليج  عام  �ش�ل  األوسط  الشرق  مناطق  ع��  �املة  سيطرة  فرض  من  املتحدة  الواليات  تمكنت  و�الفعل 

وجود   مع  املتوسط,  البحر  إ��  ا�حمر  والبحر  العر�ي  ا�خليج   �� العسكر�ة  القواعد  من  عدد  لها  فانتشرت  خاص  �ش�ل 

املنامة ليضمن مراقبة دائمة للمصا�ح األمر�كية هناك, واتخاذ موقف رادع تجاه أي  دائ�ي لألسطول البحري السادس ��  

م�ان��ا   ع��  وا�حفاظ  العاملي  النظام  ع��  السيطرة  دعائم  ,ولتثبيت  نفوذها  ومناطق  األمر��ي  االقتصاد  ل��ديد  محاولة 

الذين الروس  املنطقة وهم   �� لها  ظهور منافس  �عد  السوري  بامللف  بالتدخل  املسيح    قامت  املدافع�ن عن  أ��م  أعلنوا 

من   بامللف  اللعب  محاولة  اال  املتحدة  الواليات  من  �ان  ,فما  طرطوس  ميناء  ع��  السيطرة  فرض  ومحاولة  االرثوذوكس 

عام   السعودية  األم��كية  باالتفاقية  بالعمل  العودة  السعودية  )4(*1945خالل  املتحدة حق حماية  للواليات  منحت  ,ال�ي 

فس  عام  ع��  لست�ن  للصوار�خ  املضادة  باتر�وت  منظومة  �شر  من  مكن��م  ال�ي  االتفاقية  تلك  تجديد  إعادة  إ��  ارعوا 

 )5( ا�حدود السور�ة وال��كية حلفاء الروس املهم�ن .

العرا�� �ان م�لف             النظام  ا�خليج العر�ي واسقاط  إن مشروع السيادة عن طر�ق فرض سيطرة �املة ع�� منطقة 

االمر�كية حيث تكفلت الواليات املتحدة بمبلغ لتأم�ن ا�حملة ع�� العراق قدر بحوا�� ثالثة ترليون دوالر دفعها للم��انية  

 

1 ) Mark Beeson ‘Australia’s relationship with the United States: The case for greater independence’, Australian Journal of 
Political Science, 2003 P.P.387-405 

2 ) Berlin Isaiah Four Essays on Liberty, (Oxford: Oxford University Press).1969. 
3 ) Caporaso James and Levine, David ,Comparative Political Economy, New York: Cambridge University press.1992. 

ل سعود والتي نصت على حما�ة الوال�ات المتحدة األمیر�یة للملكة العر�یة السعود�ة لمدة  آالعز�ز    وهي معاهدة �انسي التي أبرمت مابین روزفلت والملك عبد( 4
المعاهدة هذا االسم.للمز�د انظر :كمال الرو�سي والمختار بن نصر ,شمال افر�قیا بین  ستین عام وقد وقعت على متن سفین �ان �طلق علیها �انسي لذلك حملة تلك

 . 33,ص  2016التواري األمر�كي والبزوغ الروسي, عمان ,
العدد  -راسات اإلستراتیجیةمر�ز االهرام للد-القاهرة  –السیاسة االنفراد�ة األمر�كیة في مواجهة العمل المشترك االورو�ي (السیاسة الدولیة )    -عوض هدى راغب  ) 5

 . 2003-نیسان-152
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هذا ا�� زعزعة امن املنطقة من خالل تب�ي مشروع التغ�� السيا��ي �� املناطق العر�ية وايجاد �سبة من ا�خوف ع�� ح�ام  

ع� الوضع  هذا  يج��ها  و�التا��  االخرى  مقابل  املناطق  السالح  هذا  �ان  و�النتيجة  القادم  من  تخوفا  للتس�ح  التسابق   �

النفط هذا التوجھ امن ألم���ا السيادة املطلقة ع�� منا�ع النفط وهذه السيادة تؤدي ا�� نتيجة حتمية �� فرض القرار  

 .)1( االمر��ي ع�� السياسة الدولية اي منحها السيادة املطلقة ع�� القرار السيا��ي العاملي 

كما إن هذا التخوف العر�ي وسباق التس�ح مكن الواليات املتحدة من اعادة انتشار قوا��ا ال��ية والبحر�ة وا�جو�ة ��          

ا�خليج �ش�ل خاص و�� الشرق االوسط �ش�ل   ارا��ي مختلفة وا�شاء قواعد عسكر�ة كب��ة جدا �� مناطق حيو�ة �� 

ال�ي اصبحت مرهون امل�انة الدولية  ا��  عام مما عزز تلك  ام���ا سعت �ش�ل جدي  العسكر�ة وا�حقيقة ان  ة بالسيطرة 

ع��   املطلقة  السيادة  و��  والدائمية  جوهر�ة  االك��  املصا�ح  ا��  توجهها  ف�ان  االس��اتيجية  مصا�حها   �� ا�خلط  عدم 

  )2(مناطق الوقود واملواد االولية املهمة للدول الصناعية االو�� �� العالم
ا        ل�ي �عت�� �� ا�حرك االسا��ي ل�ل مفاصل ا�حياة وال�ي �عت�� النفط األساس بدون منافس �انت �� فطاقة العالم 

املنطقة ال�ي �سط عل��ا املعسكر األمر��ي سيطرة مطلقة فأصبح �ش�ل منطقي العالم يدور �� فلك السياسة األمر�كية  

يات املتحدة هذا األمر مبكرا لذلك سعت ب�ل السبل  فهذا املوقع هو باألساس مفتاح السيطرة العاملية وقد أدركت الوال 

إ�� احتواء تلك املنطقة تحت سيادة البيت األبيض و�انت تلك السياسة الديناميكية األمر�كية تحمل الكث�� من املصا�ح  

بم  العاملية  القوى  من  البقية  جعل  مما  حلفا��ا  ومصا�ح  مصا�حها  بحماية  ستقوم  أ��ا  فأعلنت  األساسية  ثابة  ا�حيو�ة 

الذي   القرار  مصنع   �� اعت��ت  ال�ي  العر�ي  ا�خليج  منطقة  خصوصا  ال�خصية  حماي��ا  وتحت  األمر��ي  للعالم  التا�ع 

 ).3استمدت منھ أم���ا سياد��ا العاملية(

ان �سارع وت��ة اإلحداث والهيمنة األمر�كية العاملية ع�� مصادر الطاقة والقرار العاملي جاء م��امن مع بروز اقطاب          

 �� تنافسها  العاملي, خصوصا و���ا أصبحت  السيادة والقرار  لها ع��  االمر�كية واصبحت منافس  للقوة  جديدة منافسة 

االوضاع   �ستغل  أن  وحاولت  الطاقة  إنتاج  بوجھ  مناطق  الوقوف  لها  يضمن  �ش�ل  املهمة  املناطق  لبعض  املتذبذبة 

 )4الواليات املتحدة من ناحية القرار الدو�� وانفرادها فيھ( 

 املبحث الثا�ي

 املوقف األمر��ي من صراع السيادة الدولية 

ال        للهيمنة  بمحاوالت  تم��ت  أقطاب جديدة  ظهرت  العرا��  النظام  سقوط  من  ف��ة وج��ة  واالقتصادية  �عد  عسكر�ة 

ومحاولة كسر هيمنة الواليات املتحدة ع�� القرار السيا��ي الدو�� تمثلت بروسيا والص�ن والهند و�عض دول اورو�ا ال�ي  

تمتعت بقوة اقتصادية وعسكر�ة �� ذات الوقت، يرافقھ عدم استقرار �� الشرق االوسط �سبب سياسة ام���ا �� تلك  

العر�ي الذي رافقھ عنف كب�� ادى ا�� �شوب حروب داخل �عض البلدان العر�ية كسور�ا    املنطقة وتب�ي مشروع الر�يع

 ). 5وليبيا( 

 

 . 66ص.-2003تموز -135العدد -مؤسسة االهرام-القاهرة-السیاسة الدولیة  –هیكل النظام الدولي  –السیاسة الخارجیة األمر�كیة   –علیوي مصطفى  ) 1
 . 67-66ص.ص. –المصدر نفسه   –علیوي مصطفى  ) 2
 .82ص-1994-االهلیة للنشر والتوز�ع   –عمان  –ت مالك البدیري  –العظمى نشوء وسقوط القوى  –كندي بول )  3
 89.ص. 2007-دراسة حالة المملكة العر�یة السعود�ة والجزائر وقرطبة -تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث –مصباح عامر )  4
 . 94ص-2004 –دي للنشر  دار االحم–القاهرة  –المنظمات اإلقلیمیة والدولیة  -صوفان عاكف یوسف  ) 5



        2022 یونیو  -حزیران  –عشر  التاسعمجلة اتجاھات سیاسیة: العدد  

95 
 برلین –إصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة / المانیا 

العر�ية           املش�لة  تأزم  ذلك  �ل  من  –رافق  املتباينة  واملواقف  االمر�كية  املتحدة  للواليات  القوي  ا�حليف  االسرائيلية 

دارة بوش لشن حرب ع�� العراق من عدم امتالك العراق ألس�حة  هذا الصراع، باإلضافة ا�� كشف ا�خدع ال�ي مارس��ا ا

��ديد   اي  �ش�ل  ولم  شامل  دمار  اس�حة  يمتلك  لم  العراق  (ان  قائال  جيفرسون  رو�رت  ذلك  اكد  وقد  الشامل  الدمار 

وح املفرط  للواليات املتحدة االمر�كية وحلفا��ا ولكن �ان البد من القضاء عليھ عن طر�ق ا�حرب وهو ما يتناسب مع الطم

 ).1إلدارة بوش �� فرض سيطر��ا ع�� العالم)(

اثبت ذلك للقوى املتصاعدة عل الساحة الدولية ان ا�حرب �انت ميول طبيعة للتوسع من قبل الواليات املتحدة ال�ي           

منافذ   ع��  عسكر�ة  وهيمنة  السيا��ي  القرار  ع��  هيمنة  لفرض  العاملي  للنظام  القطب  احادي  النظام  هي�لية  اشغلت 

و  (من  قائال  شايمر  م��  جون  اشار  وقد  العاملي  و��  االقتصاد  حرب  بدون  العاملية  الهيمنة  تحقيق  يمكن  ال  نظرنا  جهة 

 ).2تصب �� مص�حة الواليات املتحدة االمر�كية) ( 

تن��ت تلك الدول العظ�ى ا�� ان ا�حرب ال�ي قاد��ا الواليات املتحدة لم تكن سوى وسيلة للسيطرة ع�� املواصالت           

اقتصاديا وسياسيا تحت سيطرة البيض االبيض بدون منافسة لذلك نجد   االس��اتيجية ب�ن الغرب والشرق وجعل العالم

هذه الدول خصوصا روسيا سارعت ا�� تبوء مركز سيا��ي مهم باعتبارها الند للسياسية االمر�كية وفرضت سيطرة �املة  

 ). 3السيا��ي(   ع�� �عض اوجھ ا�حرب �� سور�ا كما تحالفت مع الص�ن �� سبيل اضعاف السيطرة االمر�كية ع�� القرار
وع�� هذا االساس اعلنت الواليات املتحدة عزمها ع�� خوض سباق التنافس الدو�� ل�حفاظ ع�� م�ان��ا �� السياسة       

الدولية من خالل نقل للمنافسة من سياسية ا�� منافسة اقتصادية لضمان ديمومة سيطر��ا ع�� املركز االول �� صناعة  

القوى االخرى ا�� خلق تحالفات لت�و�ن محور مضاد ومت�ا�� قادر ع�� �غي�� ترتيب االماكن  القرار الدو��، باملقابل حث  

�� السياسة الدولية وا�حد من النفوذ االمر��ي وسيطرتھ ع�� القرار السيا��ي وايقاف جموحھ وحاولت تلك القوى ايجاد  

 ).4(اي تفوق ي�ون قادر ع�� �غي�� معالم السياسة الدولية وام�انية �ل دولة

         �� شرس  ومنافس  االبيض  للبيت  صر�ح  ��ديد  ش�ل  القطبية  التعددية  وظهور  الواحد  القطب  مفهوم  سقوط  إن 

م��ان القرارات السياسية ال�ي تحدد شرعية من ي�ون األول عامليا �� السياسة العاملية، ف�لما حافظت ع�� ترتي��ا االول  

ت ان  عل��ا  البد  �ان  الدولية  السياسة  القرار  ��  مقدمة  ع��  البقاء   �� املساعدة  شا��ا  من  ال�ي  القوة  من   املز�د  كتسب 

 ). 5السيا��ي الدو�� وهذا يتطلب خلق املز�د من الفو��ى �� �عض بلدان الشرق االوسط( 

فرض        تحاول  جعلها  ما  حد  ا��  املتحالفة  االقطاب  قبل  من  الدو��  النظام  ع��  ام���ا  ��ا  تمتعت  ال�ي  امل�انة  ف��ديد 

ممارس��ا الدولية من خالل جعل املرتكزات الشرعية للسياسة الدولية �� اخر اهتماما��ا والس�� ا�� شرعنھ �ل القوان�ن  

ة شرعية النظام الدو�� وجعلت من هيئة االمم املتحدة او مجلس االمن الدو��  والقرارات ال�ي تتخذها وادخلت العالم بأزم

�عمل لصا�ح الواليات املتحدة وخدمة جميع اس��اتيجي��ا ووظفت �ل اجهز��ا السياسية واالقتصادية لدعم التوجهات  

 

الدولیة  -دورتي جیمس رو�رت  ) 1 المتضار�ة في العالقات  للنشر والترجمة والتوز�ع  –بیروت    –ترجمة ولید عبد الحي    –التلغراف والنظر�ات  -.2004-�اظمة 
 . 82ص

 83-82ص.ص.-2005-دار الفرقان للنشر-عمان-صناعة القرار األمر�كي-الكیالني عرسان ماجد ) 2
3 )   BAYLI JOHN AND STEVE SMITH , THE GLOBALISATIONS OF WORLD POLITIC, OXFORD UNIVERSITY PRESS , 
2002, P.11 
4 ) R. P. HOOK, OP.CIT.P.60. 
5 ) BAYLIS JOHN ,OP.CIT.P 75. 
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االسرائي� الوزراء  رئيس  ز�ارة  �عد  خصوصا  الدو��  الهرم  قمة  لها  ضمنت  ال�ي  اثر  االسرائيلية  ع��  لواشنطن  شارون   �

عام   نيسان  من  عشر  ا�خامس   �� العراق  ورقة    2004احتالل  عل��ا  اطلق  ورقة  بوش  االمر��ي  الرئيس  سلم  حيث 

 ).1الضمانات االمر�كية ال�ي ضمنت إلسرائيل س�� ام���ا ا�حفاظ ع�� مصا�حها �� املنطقة( 

�� اتجاه�ن االول الوقوف بوجھ ثورات الشعوب ال�ي تتعارض مع  وركزت أم���ا ع�� استخدام حلفها العسكري الناتو        

خاللها   من  تضمن  عسكر�ة  ك��سانة  ا�حلف  هذا  استخدمت  اخرى  جهة  من  املش��كة،  االسرائيلية  االمر�كية  املصا�ح 

الدو�� ب��ديد وا�ح الستخدام السالح �� حال �عرض مصا�حها ومصا�ح حلفا��ا ل�خطر، ونص  بت  الهيمنة ع�� النظام 

للتدخالت   مسوغ  لنفسها  واوجدت  العسكر�ة  ال��سانة  تلك  خالل  من  العالم  شؤون  ع��  الشر��  الو��ي  نفسها  من 

 ). 2املرفوضة من االقطاب االخرى وهو حماية حقوق اال�سان( 

التج       ومنطقة  الدو��  النقد  صندوق  من  العاملي  االقتصاد  منظومة  ع��  املتحدة  الواليات  سلطة  إن  ارة  وا�حقيقة 

تمثلت   متنوعة  تنافسات  ايجاد  رغم  الدو��  النظام   �� االو��  امل�انة  العتالء  و�املة  محكمة  منظومة  م��ا  جعل  العاملية 

بالص�ن واليابان واالتحاد االورو�ي وروسيا اال ان سيطر��ا ا�حكمة جعل��ا تحافظ ع�� هذه املرتبة املتقدمة رغم ا��ا ع��  

الدراية �عدم قدر��ا ع�� السابقة وح�ى    �امل  ان السنوات  العاملي بمعزل عن االقطاب االخرى لذلك نجد  النظام  ادارة 

هذه    �� االول  ترتي��ا  ع��  املتحدة  الواليات  محافظة  مع  الدو��  النظام   �� قطبية  �عددية  هناك  اصبح  ا�حا��  الوقت 

خرى تحالفات عسكر�ة ال تقل اهمية عن  التعددية هذا القرار املفا�� للواليات املتحدة جاء �عد ان اوجدت االقطاب اال 

ثانية وال�ي مثلت   العاملي من جهة  التجارة  الدو�� ونظام  النقد  الناتو من جهة وانظمة اقتصادية تضا�� صندوق  حلف 

التجارة    �� منافس قوي  واليون اصبح  فاليورو  العاملي  االقتصاد  لقرون ع��  سيطر  الذي  االمر��ي  للدوالر  ��ديد صر�ح 

، النظام   الدولية  �� قيادة  القطبية  التعددية  املتحدة واج����ا ع�� قبول دافع  الواليات  املؤسسات روضت من  تلك  �ل 

 ).3الدو��(

العسكر�ة             م��ا  متعددة  جوانب   �� الوا�ح  التفوق  ع��  حافظت  املتحدة  الواليات  ان  اال  التعدد  هذا  ورغم 

سياسة   من  اتخذت  ال�ي  احيان  والدبلوماسية   �� واالقتصادي  السيا��ي  ا�جانب  و��  معينة  احيان   �� والوعيد  ال��ديد 

اخرى واصبح هذا التفوق حقيقة فرضت نفسها �أمر واقع ع�� الساحة الدولية، لذلك نرى ان اغلب القرارات الدولية  

الدولية واصبحت   اصبحت حكر للبيت االبيض رغم وجود مساحة لالع��اض من قبل �عض االقطاب املهمة ع�� الساحة

قضية صياغة القرارات �� املوضوع االهم بالنسبة للنظام الدو�� امام التوسع املراد لصالحيات الواليات املتحدة النا�عة  

من القوة االقتصادية والعسكر�ة واصبحت االنظمة العاملية مكيفة ملا ترتئيھ الواليات املتحدة �ش�ل وا�حا خصوصا  

 .)4منظمة االمم املتحدة( 

 

1 )CHOPIN METZOP.CIT. P.40. 
خلف  )   2 العالقات    –صالح  على  للكو�ت  العراق  االجتیاح  األمر�كیةاثأر  السیاسیة  -العراقیة  العلوم  اآلداب–قسم  العلیا-كلیة  للدراسات  األوسط  الشرق  -جامعة 

 . 44ص.-2010
خلف    ) 3 األمر�كیة  –صالح  العراقیة  العالقات  على  للكو�ت  العراق  االجتیاح  السیاسیة  -اثأر  العلوم  اآلداب–قسم  العلیا-كلیة  للدراسات  األوسط  الشرق  -جامعة 

 . 44ص.-2010
جزء من متطلبات نیل الشهادة    -2001تاثیر السیاسة الخارجیة األمر�كیة على عملیة صنع القرار في االتحاد االورو�ي �عد إحداث سبتمبر  -حمدوش ر�اض  ) 4

 . 240ص. -2012 -قسنطینة -جامعة فتوري -كلیة الحقوق السیاسیة-الد�توراه 
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ورغم محاوالت �عض االقطاب املهمة منافسة ام���ا �� م�ان��ا الدولية اال ان ا�حقيقة �� ان حرب ا�خليج الثانية            

اهوا��ا وطموحها وساعد��ا   للمنطقة وفق  �� وضع خارطة جديدة  ا�حق  املتحدة  للواليات  اعطت  �غداد  احتالل  وحرب 

املهمة واالو�� �� النظام الدو�� فال يخفى ان ام���ا نجحت �� اعداد  �عبئة كب��ة للعدوان  تلك ا�حروب �� احتالل امل�انة  

ع�� العراق ومن ثم احتاللھ هذا اعطاها فرصة لوضع قواعد سياسة دولية جديدة ت�ون تحت قياد��ا والتخلص �� ذات  

 ) .1السريع لالقتصاد اليابان واألملا�ي(الوقت من التدهور االقتصادي الذي اصاب االقتصاد االمر��ي وتحدي النمو 

فبعض النظر�ات حول الهيمنة االمر�كية وحرب ا�خليج الثانية وسقوط �غداد اشارت ا�� ان تلك ا�حرب لم تتعلق           

تحديد    بالعراق بقدر ما هو متعلق بالدور العاملي الذي ارتأت الواليات املتحدة ان تتبوؤه و�التا�� فان نقطة االنطالق ��

العوامل ا�ختلفة ال�ي دفعت بأمر��ا ا�� اختيار ا�حرب ضمن نظر�ة دورها �� السياسة العاملية لذلك وضعت امام عين��ا  

 .)2( وظيف��ا العاملية و�عز�ز العوملة الرأسمالية وخلق نظام عاملي فوضوي 

ع��             اللي��ا��  االقتصاد  �شر قواعد  اولو���ا  ضمن  اما  كما وضعت  مغلقة  �انت  ال�ي  العالم وفتح االسواق  مستوى 

االنظمة الرأسمالية باإلضافة ا�� ضمان تدفق الطاقة بأسعار رخيصة و�ذلك تضمن السيطرة ع�� االقتصاد العاملي كما  

خرى  اعتمدت الهيمنة االمر�كية ع�� قوة الهي�لية والقدرة ع�� وضع القواعد وهي�لية الوضع واخ��اق اقتصاديات لدول ا

ع��   الك��  شبھ  واالعتماد  الكب��  االمر�كية  للسوق  ا�حاجة  عن  فضال  ا�جنسيات  متعددة  االمر�كية  الشر�ات  قبل  من 

الدوالر كعملة دولية والهيمنة االيدولوجية ال�ي استخدم��ا �� املؤسسات االعالمية االمر�كية ، �ل تلك االمور مكن��ا من  

العامل النظام  ع��  مهيمنة  دولة  احتالل  ت�و�ن  االخ��ة  الثانية ووضع ملسا��ا  ا�خليج  لها حرب  هيئ��ا  االمور  تلك  ، و�ل  ي 

 ). 3العراق( 

وذكر جون ايكين��ي (ان الواليات املتحدة رغم احتاللها ملا يؤهلها للسيطرة ع�� النظام العاملي اال ان العنصر االهم الذي  

النظام ا ا�� درس حكم  املقبولة من قبل  �انت تحتاجھ للوصول �ش�ل ��ائي  لسيا��ي هو الشرعية الدولية اي القرارات 

العسكر�ة   إعمالها  شرعنھ  ا��  بحاجة  ف�انت  العاملي  النظام  عن  للدفاع  قرارات  ش�ل  ع��  جعل��ا  وال�ي  الدول  جميع 

 ).4لتضمن ��اية السلم ع�� عرش النظام الدو��) ( 

اع للوصول إ�� السيادة ع�� القانون الدو�� وهو خدمة املصا�ح  و�رى الباحث إن هناك حقيقة أخرى وراء هذا الصر         

والداعم   األمر��ي  االقتصاد  أساس  ل�و��ا  ولكن  العر�ي  العالم  قلب   �� املهم  ا�حلف  ليس  باعتبارها  إلسرائيل  ا�خاصة 

و أمر مهم وحت�ي بالنسبة  األك�� ل�ل رؤساء الواليات املتحدة األمر�كية فبقاء أم���ا �� املرتبة األو�� للسياسة الدولية ه

   الستمرار سيادة إسرائيل ا�خفية ع�� النظام االقتصادي والسيا��ي الدو��.
 

 

 

 

 

 

 . 82.ص.1992-دار العلم للمالیین-تبیرو –مالمح ومخاطر –النظام العالمي الجدید -شفیق المصري  ) 1
 83ص.–المصدر السابق   –وشفیق المصري  25ص-المصدر نفسه–حمدوش ر�اض  ) 2
 . 22ص.-2003-دار الكتاب العر�ي–القاهرة  –اقنعة االستعمار األمر�كي -سامي منصور ) 3
 23-22ص.ص. -المصدر نفسه  –سامي منصور  ) 4
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 املبحث الثالث 

 الواليات املتحدة نحو االم��اطور�ة العاملية 

الهيمنة           �عيد �ش�ل كب�� عن  العالم اخذ منعطفا خط��ا فهو اصبح   �� املتحدة  الواليات  االخ��ة لدور  ان املؤشرات 

ا�جديدة وأصبح اال�عد عن التنبؤ وضبط النفس و�دال من ان ت�ون عامل توازن  اصبحت قو��ا غ�� مقيدة مبنية ع��  

البنتاغون ال�ي تمكنت جر�دة نيو�ورك تايمز من  االم��يالية ذات امليل املب�ي ع�� الهيمنة ا ملفرطة وهذا ما اكدتھ وثيقة 

ا�حصول عل��ا و�سر���ا وال�ي جاء ف��ا ان الواليات املتحدة بحاجة ا�� قدرات عسكر�ة كب��ة لتتمكن من ا�حافظة ع��  

 ).  1الهيمنة العاملية وهذا يدل ان االخ��ة اخذت �س�� ا�� �شكيل ام��اطور�ة عاملية( 

لتوف��            كب��ة  مالية  اعباء  ع��ا  ينتج  ام��اطور�ة  ا��  وتحو�لها  الهيمنة  تلك  ع��  ل�حفاظ  امللموسة  احتياجا��ا  إن  إال 

هذا دفعها ا�� توسيع دور السياسة ا�خارجية وز�ادة الضغوط ع�� دول الشرق االوسط ومحاولة    ال��اما��ا العسكر�ة ، 

االقطاب   ��ا  ترهب  جديدة  تحديات  إليجاد  النووي  الدرع  �سياسة  والتذرع  العر�ي  ا�خليج  منطقة   �� القا��ي  دور  لعب 

 ).2االيرا�ي(  -ل الن�اع االمر��ي العاملية االخرى و�عيدها لاللتفاف حول العالم االمر��ي وهذا وا�ح من خال 

و�ان عدا��ا مع ايران هو لضمان الهيمنة العاملية من جهة ولضمان سيطر��ا ع�� منا�ع النفط ثانيا وايقاف التقدم          

ا�حافظة ع�� فرض سيطرة    �� االيرا�ي و�النتيجة �ساهم  النفط  الذي �عتمد �ش�ل شبھ ك�� ع��  الصي�ي  التكنولو�� 

السابق جورج بوش االب ��  كب��  العاملية وهو ما شار اليھ ��  ة ع�� االقتصاد العاملي وهو املطلوب ل�حفاظ ع�� م�ان��ا 

تصر�حاتھ ذاكرا السيطرة ع�� االقتصاد العاملي �� ال�ي ستقودنا ا�� الهيمنة واذا ما علمنا ان السياسة ا�خارجية بقيادة  

ال�ي   العسكر�ة  املتطرفة  االطراف  ولو�يات  تحالف  جهة  من  لل��ود  املوال�ن  ا�حافظ�ن  من  الصهيو�ي  اللو�ي  يقودها 

االس�حة والنفط ال�ي مثلها ر�تشارد �شي�ي و رامسفيلد سي�ون لدينا ادراك اك�� ا�� ان الواليات املتحدة �انت �س�� ا��  

ش�ل�� ال�ي  االم��اطور�ة  من  اك��  ام��اطور�ة  �شكيل  ا��  والوصول  العاملية  عندما  الهيمنة  ا�حديث  التار�خ   �� بر�طانيا  ا 

) فقد اجتمع  3سيطرت بواسطة شركة الهند الشرقية ال��يطانية ع�� اغلب مقدرات العالم اقتصاديا وتجار�ا وعسكر�ا( 

القرن   اجل  من  املش��ك  للعمل  وولفوت��  و�ول  ب��ل  ر�تشارد  مثل  ا�حافظ�ن  من  اللي�ود  مؤ�دي  مع  و�شي�ي  رامسفيلد 

ديد ودافعوا �شدة عن الهيمنة االمر�كية ع�� العالم كما ان ذلك ا�حلف هو الذي اكد ان الهيمنة االمر�كية  االمر��ي ا�ج

مرتبط با�حرب ع�� العراق وقد دعم ذلك التحالف مؤكدا ع�� ضرورة الهيمنة االمر�كية ع�� العالم شركة هالي��تون ال�ي  

 ).4ح كب��ة جدا للشر�ات االمر�كية( اعت��ت ان من شأن هذه الهيمنة العاملية تحقيق ار�ا

دول           امن  زعزعت  يتطلب  �ان  االم��اطور�ة  او  املطلقة  الهيمنة  ا��  الوصول  ان  اعاله  ال��م  املشار  املتحالفون  وجد 

النفط االسالمية الغ�� صديقة مما �ش�ل ام�انية اعالن حرب خفية او حرب باردة تمكن ام���ا من الوصول ا�� العاملية  

النظام  ا االم��اطور�ة ع�� عرش  ا��  الوصول  مقابل  ��ا  ال��مت  ال�ي  املتحدة  الواليات  ال��امات  لعسكر�ة وتحقيق جميع 

 ).5العاملي وهو تحقيق اسرائيل الك��ى(

 

 23-22ص.ص. -المصدر نفسه  –سامي منصور  ) 1
 55ص.-المصدر نفسه–طه المجدوب  ) 2
 ص.-المصدر نفسه–شفیق المصري  -56-55ص-ص–المصدر نفسه –طه المجدوب )  3
 56ص.-المصدرالسابق –طه المجدوب  ) 4
 . 89ص.-2003-جامعة القاهرة–بحوث والدراسات السیاسیة مر�ز ل –القاهرة –االمبراطور�ة األمر�كیة ثالثیة القوة والدین والثروة  –سمیر مرقس   ) 5
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سياس��ا            �� املتحدة  الواليات  وضعتھ  الذي  االساس  هو  �ان  العالم  مستوى  ع��  اإلم��اطوري  االمتداد  إن  كما 

تخضع  ا�خا ان  يمكن  ال  عسكر�ا  ولكن  للمنافسة  تخضع  ان  ممكن  اقتصاديا  الهيمنة  تلك  ان  ع��  راهنت  وقد  رجية 

للمنافسة والسبب هو ان حلفا��ا واالضداد من االقطاب ا�ختلفة متطور�ن اقتصاديا ولكن ضعفاء عسكر�ا لهذا ركزت  

م الدو�� ورغم محاوالت االتحاد االورو�ي ا�حد من  ع�� عمليات االمتداد العسكري لتضمن السيطرة املطلقة ع�� النظا

الهيمنة املطلقة للواليات املتحدة ع�� النظام الدو�� اال ان املوضوع اصبح متعلق بمسألة القوة الذي اصبح عامل كب�� ��  

صادر توف�� القوة  متغ��ات التأث�� ع�� القرار الدو�� وهذا دفع بالواليات املتحدة ا�� ان��اج سياسة البحث املستمر عن م

و��   ايضا  وال��غيب  ال��هيب  اساليب  واستخدام  املهمة  املناطق  امن  وزعزعة  العسكر�ة  قواعدها  توسيع  خالل  من 

ا�خيارات تبناها البيت االبيض وال�ي ال تقبل الشراكة وتدعوا ا�� املكتسبات الفردية مما دفع ا�� توتر وا�ح �� عالقا��ا  

 ).1ص�ن واليابان وروسيا �ش�ل اسا��ي( مع االتحاد االورو�ي ومع ال

هو           الثانية  ا�خليج  حرب  منذ  مشوارها  بدأت  ال�ي  االمر�كية  الهيمنة  ف��ة  ع��  يطلق  ان  املمكن  من  وصف  واقرب 

ا�� تنحية حلفا��ا عن   الوصف الذي اطلقھ فرا�سيس فر�و�اما ��( ف��ة امركة العالم ال�ي سعت ف��ا الواليات املتحدة 

السياسي�ن األمر�كي�ن وال�ي اعت��ها ا�حلفاء مرحلة اقصاء متعمد من قبل الواليات   املناطق ا�حيو�ة) , من وجهة نظراهم  

املتحدة االمر�كية هذا التطور الذي اعتمد �ش�ل ك�� ع�� ادراك سياس��م انھ اال�ح هو إن االقتصاد والقوة العسكر�ة  

ا�� الواليات  كالهما يحتاج ا�� سوق عاملية لتصر�فھ وهم   االمر الذي يضمن �ش�ل ال يقبل الشك ار�اح كب��ة ستدخل 

العاملية   االمر�كية  السياسة  دعمت  ال�ي  املهمة  الشر�ات  األبيض وجميع  البيت  إدارة  ع��  القائم�ن  واملتحالف�ن  املتحدة 

اجل   من  املتحدة  الواليات  ان  نجد  لذلك  واملصا�ح  الضغط  البعض جماعات  عل��ا  اطلق  ع��  وال�ي  البقاء  أو  ا�حصول 

راس العالم او النظام السيا��ي الدو�� والوصول ا�� مرحلة االم��اطور�ة او كما اطلقنا عليھ سابقا امركة العالم عملت  

(وهو القيام بحروب استباقية وضرب اي دولة من شأ��ا االضرار باي    JOHN MEARSHEARMERضمن مبدأ م��شهايمر

 .)2(ش�ل من االش�ال بمصا�ح بلدهم ومناطق نفوذه ا�حيو�ة) 

ا�� ا�حفاظ ع�� وضعها كقائد للنظام الدو�� دون           إذ سعت الواليات املتحدة منذ حرب ا�خليج وح�ى الوقت ا�حا�� 

خدام القوة وقد بو�ت تلك القوة ح�ى ال �عت�� ��ديد عدائي �حلفا��ا واالقطاب املنافسة  منافس ح�ى لو تطلب االمر است 

ع��   تطلقها  ال�ي  بالشعارات  الغرب  ومصا�ح  املسيح�ن  مشاعر  استمالة  محاولة  خالل  من  دينية  شرعية  ضمن  بو���ا 

العم لت��ير  الشر  محور  �شبھ  واعطت  املطلقة  والعدالة  املقدسة  ا�حرب  مثل  ضد  حرو��ا  قاد��ا  ال�ي  العسكر�ة  ليات 

 .)3(�عض الدول او االنظمة السياسية

عندما ر�ح جورج بوش    2000هذا التوجھ الدي�ي لصبغ التوسع بطا�ع دي�ي واستمالة مشاعر الغرب بدأ منذ عام          

ي ولم  املسيح  �سوع  هو  بھ  يقتدي  الذي  السيا��ي  الفيلسوف  ان  اعلن  حيث  لالنتخابات  نفسھ  كث��ا  االبن  عنھ  ختلف 

املر�ح الديمقراطي جوز�ف لي��مان �� حملتھ االنتخابية وهو ما عملت الواليات املتحدة ا�� تصديره للعالم االسالمي من  

خالل ر�ط الدين بالسياسة الذي استخدم �� البلدان العر�ية �ش�ل مغالط للواقع وف�ح ا�جال بالتا�� لإلدارة االمر�كية  

 

-دار الهالل  –القاهرة  -ترجمة احمد صدقي مراد  -التحد�ات التي تواجه أمیر�ا في عالم لیس �ه إال قوة عظمى واحدة  –الفرصة السائحة    -ر�تشارد نیكسون   ) 1
 . 62ص -2004-3ط
 63-62ص.ص.-المصدر نفسه-ر�تشارد نیكسون  ) 2
 12ص -2004-دار الرائي-دمشق-1ط –الصراحة واالمر�ة  -نقیبموفق ال ) 3
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العسكري   نفوذها  ذلك  بمد  طر�ق  عن  اخر  جانب  من  الدو��  النظام  ع��  إم��اطورت��ا  وت�و�ن  جانب  من  اراضينا  ع�� 

العسكري  اإلرهاب  )1( التوسع  ضد  األمر�كية  ا�حرب  بررت  وال�ي  ا�حضارات  نظر�ة صدام  األمر��ان  الساسة  لقد وظف   .

بأ��ا حرب عادلة وأشارت إ�� إن  الدين هو أهم عامل لنشوب صراع �� املستقبل و�نوا أساسات حكمهم ع�� تلك النظر�ة  

و�� ومن ثم صنع إم��اطورت��م ال�ي حكمت  ووظفوها �ش�ل �حيح مك��م و�� غضون سنوات من الهيمنة ع�� النظام الد

 )2( ذلك النظام بالقوة العسكر�ة.

 ا�خاتمة واالستنتاجات: 

ادى سقوط وتال��ي االتحاد االش��ا�ي السوفي�ي ا�� ظهور اطر جديدة وتحول جذري �� االدوار خلقت نظام جديد          

قطب  بدخول  األحالم  �ل  و�دد  املطلقة  األمر�كية  الهيمنة  ع��    اثبت  السيادة   �� األمر�كية  السياسة  وان  للتنافس  أخر 

قرارات النظام الدو�� �ش�ل ��ديد ع�� أقطاب العالم األخر املتمثلة بحليفها السابق دول االتحاد االورو�ي خصوصا و�ن  

ي�ون منافس   االخ�� �انت لھ أحالمھ �� التنافس ع�� النظام الدو�� أو لعب دور مهم �� ذلك النظام ع�� اقل تقدير ان 

منح   مما  واقتصاديا  وعسكر�ا  مؤسسيا  املتحدة  الواليات  بقوة  اصطدم  الطموح  ذلك  إن  إال  املتحدة،  للواليات  ما  نوعا 

 األخ�� حر�ة التفرد بالقرار رغم محاوالت الشراكة امليئوس م��ا. 

 من هنا يمكن إن �ستنتج: 

حلفا��ا ع�� أ��م توا�ع لها ومنافس�ن يجب ترو�ضهم أو ا�حذر  : إن الواليات املتحدة وصلت ملرحلة أصبحت �عامل  أوال

 من تنافسهم ع�� سيادة النظام العاملي واستبعدت تماما مبدأ الشراكة �� إدارة النظام الدو��. 

د  : مبدأ القوة والسيادة الذي انت�جتھ الواليات املتحدة اخذ يظهر االتحاد األورو�ي بالتحديد �اتحاد ضعيف بدأ يفق ثانيا

 تأث��ه ع�� الساحة الدولية. 

أم��كية  ثالثا صناعة  �انت  األوسط  الشرق  مناطق  وأهمها  العالم  من  مختلفة  مناطق   �� خلقت  ال�ي  األزمات  جميع   :

لتحقيق أهداف معينة تصب �� مص�حة الواليات املتحدة و�ساهم �� عسكرة العالم وتحو�لھ إ�� منطقة تا�عة ملعسكر  

 الواليات املتحدة. 

الدين بالسياسة وال�ي ظهرت �ش�ل وا�ح �� �عض دول الشرق األوسط �انت مصدره من الفكر  را�عا : إن فكرة دمج 

األمر��ي الذي وضعها �ش�ل وا�ح لتحقيق أهدافھ السياسية واالقتصادية ملعرفتھ ال�املة إن الدين والسياسة ال يمكن  

 ر ف��ا وهو ما يخدم طموح أم���ا. إن يلتقيان وان التقوا فهناك زعزعة ألمن املنطقة ال�ي يظه

خامسا: إن سلوك الواليات املتحدة االمر�كية طوال ف��ة التسعينات دار حول منع ظهور منافس�ن محتمل�ن والتدخل ��  

 املسائل الدولية �ش�ل انتقائي واستمرار �عز�ز وجودها العسكري �� مختلف مناطق العالم بما يحقق استمرار الهيمنة . 

تزايد الطموح األمر��ي من املتوقع إن تظهر صدامات أك�� قوة ب�ن أم���ا ومنافس��ا من جهة و��ن املناطق ال�ي  لذلك مع   

 �سيطر عل��ا أم���ا من جهة ثانية.

 

 

 13ص.-المصدر السابق-موفق النقیب ) 1
 102ص -1990-102مجلة السیاسة الدولیة عدد–الوال�ات المتحدة وادارة عملیة الحشد الدولي   –حسن �كر   ) 2
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 العلوم والتقنية س��ا �� م�افحة الفساد املسؤولية االجتماعية ل�لية 

The social responsibility of the College of Science and Technology in Sebha 
in the fight against corruption 

 الدكتور/عي�ىى أحمد ابو�جيلة، أستاذ مساعد، ب�لية العلوم التقنية، س��ا 

 التقنية، س��ا  األستاذ/ فت�� محمد ادم، محاضر ب�لية العلوم

 امل�خص

ملســـئوليا��م العلـــوم والتقنيـــة ســـ��ا مســـتوي تقـــدير اعضـــاء هيئـــة التـــدريس والعـــامل�ن �ـــ� �ليـــة هـــدفت الدراســـة إ�ـــ� معرفـــة  

ــة الفســــاد ــة �ــــ� م�افحـ ــاء �ــــأداة االجتماعيـ ــ�، وتــــم اســـتخدم قائمــــة االستقصـ ــن�ج الوصــــفي التحلي�ـ ، واســـتخدم الباحثــــان املـ

) SPSSواستخدم برنامج التحليل االحصائي ( ) مفردة,169وتم اختيار عينة عشوائية  م�ونة من (رئيسية �جمع البيانات، 

العلــــوم تــــدريس والعــــامل�ن �ــــ� �ليــــة مســــتوي تقــــدير اعضــــاء هيئــــة الأن  إلدخــــال ومعا�جــــة البيانــــات، وتوصــــلت الدراســــة إ�ــــ�

ــ��ا  ــادوالتقنيـــة سـ ــ� م�افحـــة الفسـ ــة �ـ ــة احصـــائية ملســـتوي تقـــدير , و عاليـــة ملســـئوليا��م االجتماعيـ ال توجـــد فـــروق ذات داللـ

 –اعضــاء هيئــة التــدريس والعــامل�ن بال�ليــة ملســئوليا��ا االجتماعيــة �ــ� م�افحــة الفســاد وفقــا للمتغ�ــ�ات ال�خصــية (النــوع

 سنوات ا�خ��ة ) - املس�ى الوظيفي

Abstract: 

 The study aimed to know the level of appreciation of faculty members and employees at the 
Sebha College of Science and Technology for their social responsibilities in combating 
corruption. The Statistical Analysis Program (SPSS) for data entry and processing, and the 
study concluded that the level of appreciation of faculty members and employees at the Sebha 
College of Science and Technology for their social responsibilities in combating corruption is 
high, and there are no statistically significant differences in the level of appreciation of faculty 
members and college employees of their social responsibilities in combating corruption. 
According to personal variables (gender - job title - years of experience)  

 

 ا�حور األول: اإلطار العام للدراسة

خالل   من  ا�جتمع   �� تؤثر  أ��ا  اعتبار  ع��  أغراضھ  �عض  �خدمة  ا�جتمع  أ�شأها  اجتماعية  مؤسسات  ا�جامعات  �عد 

�عت�� املسؤولية االجتماعية  و األ�شطة واملهمات ال�ي تقوم ��ا، فالهدف األول ل�جامعات هو تطو�ر ا�جتمع وال��وض بھ

من أهم الواجبات ال�ي تقع ع�� عاتق ا�جامعات واملؤسسات الوطنية بالدول، و�� ال��ام مستمر من هذه املؤسسات �� 

وا  والثقا��  التعلي�ي  املستوى  وتحس�ن  توف��  تطو�ر  خالل  من  وذلك  ا�جتمع  ألفراد  االجتما��  والضمان  القتصادي 

 ا�خدمات املتنوعة. 

و�عد ظاهرة الفساد املا�� واإلداري من الظواهر ا�خط��ة ال�ي تواجھ الدول بصفة عامة و�األخص الدول النامية، وليبيا  

ينخ �ش�ل  ليبيا   �� الفساد  ظاهرة  تف��ي  التقار�ر  كشفت  فلقد  استثناء  واالقتصادية  ليست  السياسية  ا�حياة  ر 

ظل    �� الديمقراطي  االنتقال  ومسار  االجتما��  النسيج  و��دد  واملت�افئة  الشاملة  التنمية  فرص  و�ضعف  واالجتماعية 
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واالنتقا��   املؤقت  والطا�ع  واالجتما��  واالقتصادي  السيا��ي  الوضع  وهشاشة  القانون  وعلو�ة  املواطنة  قيم  اه��از 

 �اتيجية وطنية رشيدة مل�افحة الفسادللمؤسسات وغياب اس�

ا�عاد املسؤولية االجتماعية �� م�افحة  ومن هنا سوف تركز هذه الدراسة ع�� موضوع مهم وحيوي يتعلق بمعرفة   أثر 

 الفساد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والعامل�ن ب�لية العلوم والتقنية س��ا 

:
ً
 مش�لة الدراسة:  اوال

العامل�ن  �افة  لدى  الو��  مستوي  انخفاض   �� الدراسة  مش�لة  س��ا  ��    ت��ز  والتقنية  العلوم  تأث��  �لية  ومدى  بأهمية 

 . املسؤولية االجتماعية �� م�افحة الفساد

االجتماعية ما مستوي تقدير اعضاء هيئة التدريس بال�لية ملسئوليا��م  و�مكن صياغة مش�لة الدراسة �� السؤال التا��:

 ؟�� م�افحة الفساد

 
ً
  -فرضية الدراسة: : ثانيا

ستوي تقدير اعضاء هيئة التدريس والعامل�ن بال�لية ملسئوليا��ا االجتماعية �� م�افحة  ال توجد فروق ذات داللة احصائية مل

 املس�ى الوظيفي ).  -سنوات ا�خ��ة  –ال�خصية (النوع  وفقا للمتغ��ات الفساد

: اهداف الدراسة
ً
 -:ثالثا

التعرف ع�� مستوي تقدير اعضاء هيئة التدريس والعامل�ن �� �لية العلوم والتقنية س��ا ملسئوليا��م االجتماعية ��   -1

 م�افحة الفساد.

التدريس والعامل�ن بال�لية ملسئوليا��ا االجتماعية  مستوي تقدير اعضاء هيئة  أثر املتغ��ات ال�خصية ع�� معرفة  -2

 �� م�افحة الفساد 

: أهمية الدراسة:
ً
 -را�عا

�حد من انتشار  من املواضيع الهامة �� املنظمات ا�حديثة  ل  املسؤولية االجتماعية �� م�افحة الفساد  �عت�� موضوع   -1

 ا�خاطر وتقليل والفساد داخل املنظمات مثل الفضائح الالأخالقية واالنحرافات اإلدار�ة الظواهر السلبية 

 عل��ا.  امل��تبة وا�خسائر

كمجال للتطبيق مما يز�د من أهمية الوصول إ�� نتائج وتوصيات �ساعد �� عملية   �لية العلوم والتقنية س��ا أهمية  -2

 .م�افحة الفساد

ثر املسؤولية  أليمكن أن �سهم نتائج هذا الدراسة �� توجيھ انتباه ومساعدة املسئول�ن وأ�حاب القرار واملهتم�ن  -3

 .االجتماعية ل�لية العلوم والتقنية س��ا �� م�افحة الفساد

 
ً
 -حدود الدراسة:: خامسا

 �عاد املسؤولية االجتماعية �� م�افحة الفسادأ ا�حدود املوضوعية: يقتصر موضوع هذه الدراسة ع�� أثر -1

 .�لية العلوم والتقنية س��االعامل�ن �� اعضاء هيئة التدريس و ا�حدود امل�انية: طبقت هذه الدراسة ع��  -2

  �لية العلوم والتقنية س��ا) مفردة من 217ا�حدود البشر�ة: أجر�ت هذه الدراسة ع�� عينة من ( -3

 .2022- 2021ا�حدود الزمنية : ثم أجراء هذه الدراسة �� العام ا�جام��   -4
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 ا�حور الثا�ي: اإلطار النظري للدراسة 

: مفهوم املسؤولية االجتماعية 
ً
 اوال

أطراف   اتجاه  مؤسسة  أو  �خص  طرف  من  االخال��  واالل��ام  املسؤول  "التصرف  بأ��ا  االجتماعية  املسؤولية  �عرف 

 ) 2021ا�جتمع والبيئة"(حسن,

ولقد عرف��ا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية " ع�� أ��ا ال��ام املنظمة باملساهمة �� التنمية االقتصادية، مع ا�حفاظ  

مل مع العمال وعائال��م وا�جتمع ا�ح�� وا�جتمع �ش�ل عام هادف إ�� تحس�ن جودة ا�حياة �جميع هذه  ع�� البيئة والع

 ) 2018األطراف" (طهرات, مخفي,

األ�شطة    Holmesوعرفها   من  كب��ة  بمجموعة  املساهمة  فيھ وذلك عن طر�ق  �عمل  الذي  ا�جتمع  املنظمة تجاه  ال��ام 

الفقر وتح مثل محار�ة  التلوث وخلق فرص عمل وحل مش�لة اإلس�ان واملواصالت  االجتماعية  ا�خدمة وم�افحة  س�ن 

 )2017وغ��ها. (عبدالالوي, 

حقوق   التنظيمية؛  اإلدارة   :�� املنظمات   �� أساسية  مواضيع  سبعة  �عا�ج  االجتماعية  املسؤولية  إن  القول  و�مكن 

العادلة؛ قضايا املس��لك؛ وأشراك ا�جتمع وتطوره، ولها سبعة  اإل�سان؛ ممارسات العمل؛ البيئة؛ ممارسات التشغيل  

القانون؛   سيادة  اح��ام  املص�حة؛  أ�حاب  مصا�ح  اح��ام  األخال��،  السلوك  الشفافية؛  املساءلة؛   :�� رئيسية  مبادئ 

 ) 2019اح��ام قواعد السلوك الدولية؛ واح��ام حقوق اال�سان (عبدالقادر,

: املسؤولية االجتماعي
ً
 -ة ل�جامعات:ثانيا

 هيئة وأعضاء (الطالب،  ا�جامعة مجتمع أداء �جودة األخالقية السياسة" بأ��ا ل�جامعات االجتماعية املسؤولية �عرف

 مع تفاع�� حوار  مع وذلك العمل والتعليمية وسوق  واملعرفية البيئية التأث��ات  إدارة مسؤولية مع واإلدار��ن)، التدريس

 )(Cristina, B & others:2013 .املستدامة البشر�ة التنمية  لتحس�ن ا�جتمع

عالم   مع  وعالقا��ا  �شاطا��ا   �� والبيئية  واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية  وا�جوانب  االهتمامات  ل�ل  ا�جامعة  دمج 

) مجتمعا��م  تنمية  عن  مسؤولة  �وادر  لتخر�ج  ا�جتمع  م�ونات  و�ا��  ا�ح��  ا�جتمع  ومع   :Schmidt, n& Rnaudimeالعمل 

2013 ( 

) بأ��ا قدرة ا�جامعة ع�� �شر وتنفيذ مجموعة من املبادئ العامة والقيم ا�حددة، وذلك   Domínguez :2009ويعرفها (

ونقل   التعليمية  ا�خدمات  توف��  خالل  من  واإلرشاد،  البحث  التدريس،  اإلدارة،   :�� رئيسية  عمليات  أر�ع  باستخدام 

 للمب
ً
 ادئ األخالقية وا�حكم الرشيد، واح��ام البيئة، واملشاركة االجتماعية و�عز�ز القيم. املعرفة وفقا

تدريس   من  األساسية  وظائفها  خالل  من  والقيم  املبادئ  من  مجموعة  ممارسة  إ��  الدعوة  عن  ا�جامعة  مسؤولية  أ��ا 

وا�حقيقة   باملساواة  االل��ام  والقيم  املبادئ  هذه  و�شمل  مجتمعية,  ومشاركة  االجتماعية  و�حث  العدالة  ودعم  والتم��، 

 والتنمية املستدامة . 
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: مفهوم الفساد:
ً
 -ثالثا

أو أي �خص م�لف بخدمة عامة أو ما ��   ايجا�ي او سل�ي من قبل موظف عام  او تصرف  �عرفھ مطر بأنھ �ل سلوك 

حكمها ��دف إ�� تحقيق مصا�ح �خصية مادية أو معنو�ة أو اجتماعية سواء لنفسھ أو أل�خاص اخر�ن ع�� حساب  

لهذه الغاية, ويشمل كذلك افعال وتصرفات الطرف  املص�حة العامة واستغالل أو استثمار سلطاتھ الفعلية أو املف��ضة  

 ) 2011األخر الذي �عرض او يقدم مثل هذه املنافع و�ل من �ش��ك او يتوسط �� ذلك (مطر, 

الال مساوة  االجتماعية واالقتصادية  العامة, ويعزز  الشؤون  الدولة, و�فشل قدرا��ا ع�� �سي��  والفساد يزعزع شرعية 

املهمش  وظلم  السيئة  والسياسية,  با�ح�ومات  و�رتبط  استمرارها,  إ��  و�ؤدي  الداخلية  الن�اعات  ويعزز  واالقليات,  �ن 

القوان�ن وغياب اإلرادة السياسية ا�حقيقية �حار�ة الفساد, وغياب او ضعف وسائل االعالم. (عساف,   ) 2018وضعف 

ا�جت واضعاف  التنمية,  مؤشرات  وتراجع  والفاعلية  الكفاءة  انخفاض  إ��  اال�سان,  و�ؤدي  حقوق  وان��اك  املد�ي,  مع 

 ) 2014وضهور طبقات املنتفع�ن, والالمباالة ـ(توق,

ا�جتمعات   �� فهو  ا�جتمعات ��  أما والفقر،  والتخلف ا�جهل  لعوامل طبيعية  نتيجة  املتخلفة و�ظهر   نتيجة املتقدمة 

 من  وعالجية  وقائية تداب��  أخذ  وعدم القانونية واملساءلة الضوابط واألخال��, و�� ظل غياب الدي�ي الوازع  لغياب طبيعية 

 )2009االنضباط (الشرواورة,  وعدم الفو��ى إ�� تميل  شأ��ا أن 

: العالقة ب�ن املسؤولية االجتماعية ل�جامعات وم�افحة الفساد 
ً
 را�عا

� باملسؤولية االجتماعية ب�ن طال��ا  �عت�� ا�جامعات رك��ة أساسية للمجتمع ، أل��ا تلعب دوًرا محورً�ا �� رفع مستوى الو�

نظر   وجهات  تتب�ى  مجتمعية  ك�خصيات  يتصرفون  تجعلهم  بطر�قة   ، املوظف�ن  من  وغ��هم  التدريس  هيئة  وأعضاء 

 )Bokhari:2018جماعية وال تختار تب�ي التفك�� الفردي. (

املساهمة �� عملية التنشئة االجتماعية،  ول�جامعة وظائف عديدة مثل: إعداد املوارد البشر�ة، واجراء البحوث العملية، و 

خدمتھ   ع��  والعمل  ا�جتمع  ومشكالت  قضايا  وتناول  الطالب،  و��  و�شكيل  صياغة  ع��  العمل  وحّ�ى  الثقافة،  ونقل 

 �� طمعا  وذلك  كث��ا،  عنھ  ا�حديث  وزاد  بل  االجتماعية،  املسؤولية  مفهوم  األخ��ة  السنوات   �� انتشر  حيث  وتنميتھ. 

لتقّد  (األشهب,ا�جامعة  ا�حا��.  الوقت   �� خاصة  وظائفها،  أبرز  من  ذلك  باعتبار  للمجتمع  خدمة  وا�جامعات  2020م   (

الدي�ي   الو��  تنمية  خالل  من  الكث��  تقدم  أن  ا�جتمع  وتنمية  أمن  اتجاه  ا�جتمعية  مسؤولي��ا  تحمل  خالل  من  يمك��ا 

 ) 2019الوقائية واالرشادية واأل�شطة ا�جامعية. (زورا�� ,وتنمية التفك�� الناقد لدى طالب ا�جامعات ع�� برامج ال��بية 

واملشاركة الفعالة �� م�افحة الفساد ستحقق معاي�� املسؤولية االجتماعية املطلو�ة للمنظمات وال�ي تز�د من القيم غ��  

  ، الشأن  هذا   �� العاملية  املمارسات  أفضل  واعتماد  ،الشفافية  الن�اهة  وثقافة   ، املنظمة  من خالل أخالقيات  امللموسة 

وا�ح�ومة, وتمكن املنظمة من تجنب التأث�� السل�ي و املسؤولية ا�جنائية, وأن  وتحس�ن سمع��ا �� الصناعة ومع ا�جتمع  

املسؤولية االجتماعية للمنظمات ال تقتصر ع�� املمارسات الداخلية للمنظمة ، ولكن أيضا القيام إجراءات وسياسات  

 فعالة للقضاء ع�� الفساد   
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مند القدم, واملمارسات الفاسدة سائدة �� �ل بلد بطرق   ويعت�� الفساد سلوك �شري دائم �ان موجوًدا �� �ل مجتمع 

) ، �سببت املمارسات  WEFمختلفة و�كثافة مختلفة، و�جب دائًما اعتبارها سلبية, ووفًقا للمنتدى االقتصادي العاملي (

موال املسروقة (  تر�ليون دوالر من خالل الرشاوى واأل  3.5الفاسدة �� ت�لفة سنو�ة موثقة �� جميع أنحاء العالم تز�د عن 

 ) 2018جو�سون ، 

الفساد منتشر �� جميع   وهو ��ديد خط�� للمبادئ والقيم  يقوض إنفاذ سيادة القانون و �عرض الديمقراطية ل�خطر 

أنحاء العالم وهو ما يمثل ��ديد خط�� ملبادئ وقيم أي بلد. يتسبب الفساد �� إ�حاق الضرر ب�ل من ثقة ا�جمهور ��  

  (Ligia:2018 )ءة سيادة القانون الديمقراطية وكفا

 عن منظمة الشفافية الدولية إن "الفساد �� املوارد والشهرة والسمعة السيئة يضع  )  ,Segun  Jane :2020( و�قول  
ً
نقال

ا غ�� عادية ع�� مؤسسات التعليم العا�� ... �� �عض ا�حاالت ، اجتاح الفساد أنظمة التعليم العا�� ال�املة و��دد  
ً
ضغوط

ا جنوب  سمعة  إفر�قيا  منطقة  أيًضا  التقر�ر  يصنف  و  و�راء��م  ذن��م  عن  النظر  �غض  وا�خر�ج�ن  البحثية  ملنتجات 

 ال�حراء باعتبارها أك�� مناطق العالم فساًدا

) �ستمر الفساد �� تدم�� ا�جتمعات حول العالم, و�مكن أن ت�ون م�افحة الفساد مثمرة  Christian, 2019و�قول  ( 

وجهات النظر وأنھ يمكن ل�جامعات و�ليات إدارة األعمال اتخاذ إجراءات لتتما��ى مع االستدامة   فقط إذا تم تقر�ب

) إطاًرا ملؤسسات التعليم العا�� ملعا�جة  PRMEالدولية وأجندة م�افحة الفساد حيث يمكن أن يوفر التعليم اإلداري (

 القضايا املتعلقة بالفساد 

) م�افحةSitti, Suwarma:2019و�رى  أن  واالنضباط    )  الذات  ع��  واالعتماد  والرعاية  الصدق   �� تتمثل  الفساد 

الفساد ع�� أنھ جر�مة غ�� عادية تتطلب   إ��  ُينظر  ا�جاد والتواضع وال�جاعة والعدالة, و�جب أن  واملسؤولية والعمل 

الفساد   ع��  القضاء  جهود  إن  عل��ا.  للقضاء  عادية  غ��  جهوًدا  جزأين    -بالتا��  من  تت�ون  املالحقة  ال�ي  هما   ، رئيسي�ن 

أبًدا ع�� النحو األمثل إذا قامت ��ا ا�ح�ومة فقط دون إشراك ا�جتمع, لذلك  ليس من    -القضائية، و  املنع   لن تنجح 

 املبالغة أن �شارك الطالب بصف��م أحد األجزاء املهمة �� ا�جتمع الذين هم ورثة املستقبل 

إ�� املساءلة �� الفساد وعدم الكفاءة تؤدي إ�� مز�د من الفساد والشاغل  ) أن االفتقار    (Paul Lagunes:2018و�ضيف  

  األسا��ي هو أن األ�خاص الذين يقودون ا�جهود مل�افحة الفساد انفسهم يمكن أن يصبحوا فاسدين

)ع�� التنمية االخالقية لدى شباب ا�جامعة, من خالل  بيئة �عليمية ذكية عاطفية حديثة, من    (APAVEL I:2021وركز  

  �� الفساد  مل�افحة  السلوك  معاي��  تطو�ر  و  الشباب  ب�ن  والن�اهة  التعليم  لتعز�ز  ومن�جية  علمية  حزمة  تطو�ر  خالل  

ا�� عتيق وواسع النطاق,  �ش�ل خطرا ع�� العديد البيئة التعليمية باعتبارها أولو�ة وطنية والفساد باعتباره شر اجتم

من ا�جاالت الهامة �� ا�حياة االجتماعية يؤدي إ�� اختالالت مروعة �� نظام الدولة, واملؤسسات والعالقات وتدفع بتعز�ز 

 املدنية والتسامح وحب الوطن ب�ن الشباب وغرس القيم الروحية املرتبطة بالديانات التقليدية 
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: الدر 
ً
   -اسات السابقة:خامسا

مفهوم املسؤولية االجتماعية ل�جامعات، و تبيان كيفية دمج ممارسات املتعلقة    إ�� معرفة ) 2021هدفت دراسة(مقدم:  

ضرورة اعتماد املسؤولية    وتوصلت الدراسة إ�� باملسؤولية االجتماعية �� التخطيط االس��اتي�� ع�� مستوى ا�جامعة.   

 . ل فاعلة ب�ن ا�جامعة و مجتمعها و �ل األطراف ذات العالقةاالجتماعية باعتبارها حلقة وص 

دراسة(  االجتماعية,   )  :2021Marselaهدفت  للمسؤولية  الشمالية  ومقدونيا  ألبانيا   �� ا�جامعات  تب�ي  مدى  معرفة  إ�� 

�ان أقل. لم    أن ا�جال األع�� من حيث الدرجات هو ا�حوكمة التنظيمية، �� ح�ن أن مجال البيئة  وتوصلت الدراسة إ�� 

املسؤولية   مجاالت  عن  الكشف   �� وا�خاصة  العامة  ا�جامعات  ب�ن  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ع��  التعرف  يتم 

 االجتماعية ل�جامعة, وأن �عز�ز املسؤولية االجتماعية يز�د من مستوى ا�جامعة �� املشاركة والقيم واالصالة.

معرفة دور ا�جامعات األردنية �� تحقيق املسؤولية ا�جتمعية وفق متطلبات التنمية    إ��  )2020هدفت دراسة(الطراونة:

إ��  املستدامة   الدراسة  التنمية  وتوصلت  متطلبات  وفق  األردنية  ا�جامعات   �� ا�جتمعية  املسؤولية  تحقيق  درجة  أن 

النتائج عدم وجود فروق ذات دالل أظهرت  مرتفعة. وكذلك  بدرجة  املوقع  املستدامة قد جاءت  ملتغ��  عزى 
ُ
� ة إحصائية 

 ملتغ�� ال�لية   القيادي ونوع ا�جامعة (رسمية، وخاصة) بينما �ان هناك فروق

أن الفساد    وتوصلت الدراسة إ�� إ�� معرفة الفساد �� نظام التعليم العا�� األفر�قي   ) ,Segun   Jane:2020هدفت دراسة( 

فذت �ش�ل  نتاج لضعف املؤسسة وسوء اإلدارة, ومع ذلك، أنھ يمك
ُ
ن استخدام �عض اآلليات للم�افحة هذا ا�خطر إذا ن

جيد، حيث يمكن التحقق من سوء السلوك، و تقليل االن��ا�ات إ�� ا�حد األد�ى ومعاقبة ا�خالف�ن لي�ونوا بمثابة رادع  

 لآلخر�ن.

 ) إ�� Christian, 2019هدفت دراسة  يسرا ملعا�جة القضايا  �� سو   HTW Churدراسة اإلجراءات ال�ي اتخذ��ا جامعة    ) 

االجتماعية باستخدام املسؤولية  بالفساد  إ��:املتعلقة  الدراسة  وتوصلت  بأر�عة    ,  تتعلق  إجراءات  ا�جامعة اتخذت  أن 

 ) اإلداري  التعليم   �� خالل  PRMEمبادئ  من  الفساد  معا�جة  يمكن  وأنھ  وا�حوار,  والشراكة  والبحث  الطر�قة  و��   (

التعاون  الدخول �� شرا�ات مع   ا�جامعات و�عز�زها, و�التا�� فإنھ يبدو من املفيد وضع مبادئ توج��ية ومعاي�� لتسهيل 

 وا�حوار بطر�قة �شاركية وشفافة.

إ�� معرفة أثر توسيع وتحديث مؤسسات التعليم العا�� ع�� املسؤولية االجتماعية   ) ,Chen  Frank:2019هدفت دراسة( 

الص�ن,   إ�� ��  الدراسة  لم  أتھ    وتوصلت  االقتصادي,  الن�وح  من  السلبية  اآلثار  من  العديد  ا�حاليون  املوظفون  واجھ 

ي�ونوا راض�ن عن التعو�ض املقدم ، ولم يتم النظر �� آرا��م ومصا�حهم �ش�ل �اٍف، و�ان الكث��ون يخشون التعب�� عن  

ل��اما��ا البيئية واالجتماعية لضمان  مخاوفهم فشلت املؤسسات املشاركة �� املشروع �� الوفاء بمسؤولي��ا االجتماعية وا

 عدم حدوث أي ضرر. 

دراسة(عساف: تطبيق    إ��   )2019هدفت  ملدى  الفلسطينية  با�جامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  تقدير  درجة  معرفة: 

الفساد    �� م�افحة  االجتماعية  ا�حوكمة ف��ا, وعالق��ا بدرجة تقديرهم ملسؤوليا��م  إ�� مبادئ  الدراسة  أن  وتوصلت   :
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�� د االجتماعية  ال�لية ملسئوليا��ا  التقدير  أن درجة  كب��ة, وأن  �انت  ا�حوكمة  مبادئ  تطبيق  ال�لية ملدى  التقدير  رجة 

درجة   و  ا�حوكمة  مبادئ  تطبيق  ب�ن  احصائية  داللة  ذات  قو�ة  طردية  عالقة  وجود  مع  كب��ة,  �انت  الفساد  م�افحة 

 تقديرهم ملسئوليا��ا االجتماعية �� م�افحة الفساد 

دراسة(  ��   ),Sitti, Suwarma:2019هدفت  بإندونيسيا  �اليمانتان   غرب  جامعة  لطلبة  التثقيفية  ال��امج  أثر  معرفة  إ�� 

أن هذه ال��امج �ساعد �� ت�و�ن �خصية الطالب املناهضة للفساد مع تطو�ر    وتوصلت الدراسة إ�� م�افحة الفساد    

 لدولة ل�ي تتمتع با�حماية ال�املة من ��ديد الفساد .روحهم وكفاء��م كعامل �غي�� �� حياة ا�جتمع وا

دراسة(  قيم    )  :2019Mohammadهدفت  ع��  بناًء  ا�جامعات   �� االجتماعية  املسؤولية  لقياس  نموذج  تصميم  إ�� 

القرار صنع  مبادئ  توف��  خالل  من  الشرطية  طهران  ��    املتغ��ات  إ�� جامعة  الدراسة  الن�ج    وتوصلت  باستخدام  أنھ 

املق��ح ، يمكن ل�جامعات تقدير مستوى مسؤولي��ا االجتماعية بدقة بينما يمك��ا توف�� الوقت والنفقات من خالل قياس  

 عدد قليل فقط من املؤشرات 

ة  وتوصلت الدراس إ�� معرفة أنواع سلوكيات الطالب ال�ي  تؤدي إ�� الفساد   ) ,Binti   Siswandari:2019هدفت دراسة( 

أن أهم السلوكيات ا�حفزة ألفعال الفساد �� الرشوة، الغش �� االختبار؛ تقديم بيانات مالية خاطئة, ��خ أعمال    إ�� 

 اآلخر�ن, و االقتباس دون ذكر املصدر

دراسة(عبدالقادر: التنمية   ) 2019هدفت  ومستوى  الفلسطينية،  ا�جامعات   �� االجتماعية  املسؤولية  واقع  معرفة  إ�� 

إ�� ف��ا ومعيقا��ا    املستدامة  الدراسة  ا�جتمع، وتح��م    وتوصلت  أهداف وقيم  تتوافق مع  ا�جامعة وأهدافها  أن رسالة 

عادات وتقاليد ا�جتمع و�شارك �� أعمال تطوعية �خدمة ا�جتمع، وأنھ يوجد رضا عن ما يتقاضاه العاملون من رواتب  

عن  تدافع  للموظف�ن  نقابة  يوجد  أنھ  فيما  متوسطة،  مراكز    و�درجة  ب�ن  شراكة  يوجد  وأنھ  ضعيفة،  و�درجة  حقوقهم 

 البحث �� ا�جامعة ومؤسسات ا�جتمع.

دراسة(  �� م�افحة الفساد   ) : Ligia:2018هدفت  االجتماعية  املسؤولية  ال��از�لية بمدونة  ال��ام الشر�ات  أثر  إ�� معرفة 

إ��  الدراسة  لد  وتوصلت  فعالة  آلية  للشر�ات  االجتماعية  املسؤولية  الفساد  أن  ضد  املسؤولة  الشر�ات  ممارسات  مج 

 يمكن أن ت�ون ذات قيمة وأداة لتحس�ن نوعية ا�حياة ا�حلية للمجتمعات حيث �عمل الشر�ات متعددة ا�جنسيات 

دراسة(  وعمليات    )  2018Lina, Yanitzaryهدفت  مبادرات   �� املص�حة  أل�حاب  الداخلية  النظر  وجهات  معرفة  إ�� 

املسؤولية االجتماعية �� جامعة بورتور��و حول ا�حرم ا�جام�� املسؤول ، والتعليم امل�ي ، و�دارة املعرفة االجتماعية ،  

االجتماعية   إ�� واملشاركة  الدراسة  املص�   وتوصلت  أ�حاب  تصورات  �انت  عام   �ش�ل  ب�ن  أنھ  متسقة  الداخلي�ن  حة 

من الناحية النظر�ة ،    -ا�جموعات الثالث, يمكن مالحظة أن مختلف أ�حاب املص�حة الداخلي�ن ع�� دراية بما �عنيھ  

املمارسة   والتحديات    -و��  التحس�ن  فرص  أيًضا  يدر�ون  أ��م  من  الرغم  ع��   ، اجتماعًيا  مسؤولة  جامعة  ت�ون  أن 

 ولية االجتماعية. املستقبلية املتعلقة باملسؤ 
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دراسة(  التنمية    ) Bokhari:2018هدفت   �� ل�جامعات  االجتماعية  املسؤولية  دور  يو�ح  مفاهي�ي  إطار  تقديم  إ�� 

إ�� املستدامة   الدراسة  التنمية    وتوصلت  و��ن  بي��ا  الوثيقة  والعالقة  ا�ختلفة  وجوان��ا  االجتماعية  املسؤولية  توضيح 

 ز هذه العالقة.املستدامة ودور ا�جامعات �� �عز�

دراسة(حماد: االجتماعية    إ�� ) 2018هدفت  املسؤولية  تحقيق   �� بالسعودية  شقراء  بجامعة  ال��بية  �ليات  دور  معرفة: 

إ��  أن لل�لية دور �� تحقيق املسؤولية و�ظهر ذلك �� ال��امج اال�اديمية االجتماعية �� اعداد املعلم    وتوصلت الدراسة 

املوجهة   واأل�شطة  وثقافية  وال��امج  إدار�ة  نوا��   �� تكمن  ذلك  تحقيق  من  تحد  ال�ي  صعو�ات  وجود  مع  للمجتمع 

 وتنظيمية وتمو�لية  

 أوجھ التشابھ واالختالف ب�ن الدراسة ا�حالية والدراسات السابقة

ا�جيدة   الدعائم  و�رساء  الدراسة  تتضم��ا  أن  ينب��  ال�ي  العوامل  توصيف   �� السابقة  الدراسات  من  الباحثان  استفاد 

 كما أن هذه الدراسة مكملة لم جاءت بھ  الدراسات السابقة  لبناء اإلطار النظري،  

 تم استعمال  الدراسات جميع  �� حيث  الدراسة �� املستخدمة األدوات  �� السابقة الدراسات مع ا�حالية  الدراسة وتتشابھ

 �� الدراسة ا�حالية  املستعملة األدوات  نفس اإلحصائية و�� ا�حزمة برنامج خالل من بياناتھ تحليل وتم  االستبيان

أ��ا تختلف من حيث الهدف ومجال التطبيق, وركزت هذه الدراسة  و   السابقة  الدراسة عن الدراسات  إن ما يم�� هذه 

الفساد  مستوي معرفة  ع��   م�افحة   �� االجتماعية  ملسئوليا��م  والعامل�ن  التدريس  هيئة  اعضاء  والدراسات  تقدير   ,

�� كذلك من حيث الدراسة امليدانية, حيث تمت هذه الدراسة  ,    السابقة لم تتناول �عض اال�عاد الواردة �� هذه الدراسة

وأن هذه الدراسة من أوائل الدراسات ا�حلية  ن متفرقة,  بينما تمت الدراسات السابقة �� اماك   �لية العلوم والتقنية س��ا

الباحث    – علم  حدود  تناولت    –��  ��  ال�ي  االجتماعية  ملسئوليا��م  والعامل�ن  التدريس  هيئة  اعضاء  تقدير  مستوي 

 م�افحة الفساد

 ا�حور الثالث: من�جية الدراسة 

: أسلوب الدراسة: 
ً
 اوال

االستنتاجات   إ��  للوصول  وتحليلها  الظاهرة  بدراسة  ��تم  الذي  التحلي��,  الوصفي  املن�ج  ع��  الدراسة   �� االعتماد  تم 

و�مكن   للبيانات,  أساسي�ن  مصدر�ن  ع��  االعتماد  تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق   , وتفس��ها  الظاهرة  حول  الدقيقة 

 توضيحهما كما ي��: 

الثانو�ة  -1 والدور�ات  املصادر  واألجنبية،  العر�ية  والدراسات  الكتب,  من خالل  النظري  اإلطار  ت�و�ن   �� عل��ا  اعتمد   :

 واألبحاث العلمية, املوجودة �� ا�جامعات، أو منشورة ع�� اإلن��نت وال�ي تناولت موضوع الدراسة أو �عض جوان��ا. 

: لقــــد قــــام الباحثــــان بأعــــداد اســــتمارة  اســــتبيان حــــول موضــــوع الدراســــة،  مســــتعينا بــــبعض الدراســــات املصــــادر األوليــــة-2

  -واشتملت ع�� اال�ي: ال�ليةالسابقة, موجهة ملفردات عينة الدراسة �� 
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 .سنوات ا�خ��ة, املس�ى الوظيفيالنوع, القسم األول: محور املتغ��ات ال�خصية: ويشمل 

ــة �ــــ� م�افحــــة القســــم الثــــا�ي: محــــور متغ�ــــ�ات  ــة ملســــئوليا��ا االجتماعيـ مســــتوي تقـــدير اعضــــاء هيئــــة التـــدريس والعــــامل�ن بال�ليـ

 الفساد 

: صدق وثبات االستبانة:  •
ً
 ثانيا

صادقة القياس أداة أن والثبات الصدق اختباري  بنتائج يقصد  ثابتة أ��ا كما لقياسھ، وضعت ما قياس �� االستبانة 

 مما  كب��ة بدرجة
ً
  .تطبيقها بثقة و�مكن  الدراسة لهذه وفاعلة مناسبة قياس  أداة لت�ون  يؤهلها جدا

املتخصص�ن,   ا�حكم�ن من  من مجموعة ع��  األولية بصور��ا   عرضها تم  الدراسة أداة صدق من  للتحقق  األداة: صدق

ِلب
ُ
 الصياغة إ�� سالمة باإلضافة ف��ا، أدرجت ال�ي للمجاالت الفقرات انتماء حول مدى واملالحظات الرأي إبداء إل��م وط

وأي  وسهولة املع�ى، حيث  من  ووضوحها اللغو�ة، �عديل   اعادة تم وقد مناسبة, يرو��ا و�عديالت مالحظات الفهم، 

 ال��ائية   بصور��ا  �عد التحكيم  األداة أصبحت  حيث  ا�حكمون  السادة ارتأه ما  وفق االستبانة 

ومــن أشــهر  تطبيقهــا عــدة مــرات متتاليــة, أعيــد إذا النتــائج نفــس االســتبانة �عطــي : يقصــد بثبــات االســتبانة أناألداةثبــات 

   )930.جاءت اجما�� قيم معامالت الصدق والثبات (كرونباخ وقد  ألفا معامل الثبات لقياس االختبارات املستخدمة

ــد اســــتخدم الباحــــث معيــــار ليكـــرت ا�خما�ــــ�ي لقيــــاس  • اســــتجابة املبحثــــ�ن لفقـــرات اســــتمارة االســــتبيان ع�ــــ� النحــــو وقـ

 التا��:

 ) 1جدول رقم ( 

 معيار ليكرت 

افق �شدة افق  مو افق محايد مو افق �شدة غ�� مو  غ�� مو

5 4 3 2 1 

 

 ولتفس�� النتائج اعتمد امل��ان اال�ي ملتوسط االستجابات

 ) 2جدول رقم ( 

 معدل املتوسط ودرجة االستجابة 

 درجة االستجابة  املتوسطمعدل 

  1.8أقل من 
ً
 منخفضة جدا

 منخفضة 2.6إ�� اقل من  1.8من

 متوسطة  3.4إ�� اقل من  2.6من 

 عالية  4,2إ�� اقل من  3.4من 

  فأك��  4.2من 
ً
 عالية جدا

: تحديد مجتمع وعينة الدراسة: 
ً
 ثالثا

يت�ـــــون مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن اعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس والعـــــامل�ن ب�ليـــــة العلـــــوم والتقنيـــــة ســـــ��ا و�بلـــــغ  مجتمــــــع الدراســــــة:

 ) مفردة  300مجموعهم (
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 169% هــــو( 5 ±% وخطــــأ مســــموح بــــھ 95�ــــان حجــــم العينــــة اإلجمــــا�� عنــــد مســــتوي ثقــــة  عينـــــة الدراســـــة:
ً
) مفــــردة وفقــــا

) اسـتمارة مـن االسـتمارات 140)  ولقـد ثـم اسـتعادة (421, 2010سـيكران,(اوما  ل�جداول اإلحصائية املصممة لهذا الغرض

) 107) اســــتمارة لعــــدم اكتمالهــــا و�ــــذلك ت�ــــون االســــتمارات ال�ــــي ثــــم تحليلهــــا (33%) وثــــم اســــتبعاد (83املوزعــــة إي بنســــبة (

 استمارة.

: التحاليل اإلحصائية املستخدمة
ً
 :را�عا

 ل��نـــامج ا�حزمـــة اإلحصـــائية للعلـــوم االجتماعيـــة  
ً
قـــام الباحـــث ب��م�ـــ� املتغ�ـــ�ات والبيانـــات ثـــم تفريغهـــا با�حاســـب اآل�ـــ� وفقـــا

(SPSS)   لقد استخدم الباحث العديد من التحاليل اإلحصائية لتحقيق أهداف الدراسة و��:و 

املرجحـة، االنحـراف املعيـاري، وال��تيـب وذلـك ، التكـرارات والنسـب املئو�ـة، املتوسـطات ا�حسـابية اإلحصاء الوصفي -1

 .ا�جداول التوضيحيةالدراسة و لتحديد سمات عينة 

 independentاختبــار "ت" , و One Way Anovaمتمثــل �ــ� اســتخدام اختبــار تحليــل التبــاين  اإلحصــاء التحلي�ــ�  -2

sample t test كرونباخ ألفا معامل ، و )Cronbach's Alpha ( 

 الدراسة امليدانيةا�حور را�ع: 

:  توصيف عينة الدراسة:
ً
 اوال

 )3جدول رقم (

 عينة الدراسة طبقا ملتغ��ات ال�خصيةتوزيع أفراد  

 ال��تيب  النسبة العدد التوزيع م

 النوع 
 1 55.1 59 ذكر 

 2 44.9 48 أن�ى 

 الوظيفة 

 

 2 35.5 38 عضو هيئة تدريس 

 3 18.7 20 معيد 

 1 45.8 49 إداري 

 سنوات ا�خ��ة 

 

 3 3.7 4 سنوات   5اقل من 

 2 29 32 سنوات   10 – 6من 

 1 67.3 72 سنوات  10أك�� من 

 - % 100 107 ا�جموع

 :يت�ح من ا�جدول السابق

مع ز�ـادة صـغ��ة لعنصـر  �ش�� إ�� ان العينة  متقار�ة" النوعأن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغ�� "  النوع: -1

 %)،  وفقا لردود عينة الدراسة.55.1)، و�حوزون �سبة (الذ�ور (

�شـــ�� إ�ـــ� ان أغلبيـــة عينـــة  " املســـ�ى الـــوظيفيأن توزيـــع مفـــردات عينـــة الدراســـة وفقـــا ملتغ�ـــ� ": املســـ�ى الـــوظيفي -2

 الدراسة.%)،  وفقا لردود عينة 45.8)، و�حوزون �سبة (اإلدار��نالدراسة من (

�ش�� إ�� ان أغلبيـة العينـة تقـع �ـ�  "سنوات ا�خ��ة"أن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقا ملتغ�� سنوات ا�خ��ة:   -3

 .%)، وفقا لردود عينة الدراسة67.3سنوات) و�حوزون �سبة ( 10فئة ا�خ��ة ( أك�� من 
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ــ��ا نتـــائج الدراســـة املتعلقـــة بالســـؤال األول مـــا مســـتوي تقـــدير  ثانيـــا: اعضـــاء هيئـــة التـــدريس ب�ليـــة العلـــوم والتقنيـــة سـ

 ملسئوليا��م االجتماعية �� م�افحة الفساد

ــاري،  ــ� هـــذا الســـؤال ثـــم اســـتخدام املقـــاييس اإلحصـــائية االتيـــة:( املتوســـط ا�حســـا�ي، االنحـــراف املعيـ مـــن اجـــل االجابـــة ع�ـ

  وا�جدول التا�� يو�ح ذلك ترتيب االهمية, الدرجة) 

 ) 4جدول (

 الفساداإلحصاء الوصفي ملستوي تقدير اعضاء هيئة التدريس بال�لية ملسئوليا��م االجتماعية �� م�افحة 

 البيان  م
الوسط  

 ا�حسا�ي

االنحراف  

 الدرجة ال��تيب  املعياري 

 منخفضة 25 1.49 2.07 أ�حاب ا�حق ف��ا   عن للدفاع عامة مجتمعية قضايا ال�لية تتب�ى 1

 عالية  5 1.25 3,96 احتياجات الفقراء ودوي االحتياجات ا�خاصة  خاللها من ترا�� �سهيالت ال�لية تقدم 2

 متوسطة  24 1.29 3.28 اإلعالمية والتوعو�ة  الفساد م�افحة حمالت �� ال�لية �شارك 3

 عالية  20 1.10 3.55 دي�ي ووط�ي  �واجب اإلخالص  حول  املتمركز الو�� ال�لية تنشر 4

 عالية  1 . 90 4.14 رغم الضائقة املالية  ا�خزي  االب��از مظاهر من مظهر ال�لية أي ترفض 5

 عالية  14 1.14 3.72 الوالءات االجتماعية وا�حز�ية  �� للهيمنة وال�جوء ا�حاباة ال�لية تحارب 6

 عالية  9 . 72 3.87 ا�جتمع وعاداتھ  وقيم مع أهداف  أهدافها و ال�لية رسالة تتوافق 7

 عالية  13 . 82 3.74 بم�افحة الفساد والفاسدين  العالقة ذات البحثية املشاريع ال�لية تدعم 8

 عالية  4 ,81 3.97 .اإل�سان بحقوق  ا�خاصة القوان�ن ال�لية تح��م 9

 عالية  7 . 87 3.94 قانونية و�حثية قابلة للتطبيق  بطرق  ا�جتمع اصالح  هدف  ع�� ال�لية تركز 10

 عالية  8 . 88 3.93 ب�ن منتسيب��ا  املساواة لتوف�� �س�� ال�ي بالقوان�ن ال�لية تل��م 11

 عالية  16 1.20 3.68 ع�� حقوق العامل�ن  لتحافظ االجتماعية ا�خدمات بتوف�� ال�لية تل��م 12

 عالية  21 . 89 3.54 أوجھ الفساد ومحار���ا  كشف �� ا�حقوقية املؤسسات مع ال�لية تتعاون  13

 عالية  11 1.08 3.79 .)...الرشوة، االختالس، اإلداري، الفساد( مثل غ�� القانونية السلوكيات اتجاه عقو�ات صارمة ال�لية تتخذ 14

 عالية  12 . 80 3.74 حقوق العامل�ن  عن الدفاع  �� العامل�ن نقابة بأهمية ال�لية �ع��ف  15

 عالية  2 . 76 4.06 �� التعامل مع موظف��ا وطال��ا  خاصة والشفافية  للن�اهة مشرفة واجهة ال�لية تمثل 16

 عالية  17 . 89 3.68 االقتصادي العام  الوضع تردي مراعية خدما��ا ال�لية تقدم 17

 عالية  3 . 71 3.99 واإلدار�ة باعتبارها مؤسسة اجتماعية  األ�اديمية معامال��ا بصدق ال�لية تتم�� 18

  للفساد م�افح��ا ال�لية �عت�� 19
ً
 عالية  19 . 76 3.59 .تناف��ي مردود لتحقيق وليس املسؤولية االجتماعية من جزءا

 عالية  6 . 77 3.94 املساهمة �� م�افحة الفساد  من تمك��ا ال�ي البشر�ة املهارات ال�لية تمتلك  20

 عالية  10 . 71 3.79 .الشراكة بي��ا و��ن أطراف  امل��مة والقوان�ن ف��ا العمل قوان�ن ال�لية تح��م 21

 عالية  22 1.16 3.52 املتعلقة بالتجاوزات من الطلبة وا�جمهور  املقدمة الش�اوي  مع وحزم بجدية ال�لية تتعامل 22

 ملبدئ العدالة  امل�ان �� املناسب الرجل ع�� وضع ال�لية تحرص  23
ً
 عالية  15 1.22 3.70 املناسب تحقيقا

  ال�لية تمتلك  24
ً
  ميثاقا

ً
 عالية  18 . 99 3.67 وا�ح ومعلن ل�جميع  العمل بأخالقيات خاصا

 عالية  23 1.03 3.46 بملكي��ا الفكر�ة دون هوادة  املرتبطة العلمية السرقات ال�لية تالحق 25

   61. 3.69 ا�جموع
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 من خالل ا�جدول السابق 

" ملستوي تقدير اعضاء هيئة التــدريس بال�ليــة ملســئوليا��م االجتماعيــة �ــ� م�افحــة الفســادأن مفردات عينة الدراسـة "

), هـذا وقـد �انـت أهـم العبـارات اتفاقـا ع�ـ� 3.69بلغ املتوسط العام إلجما�� ا�حـور (هذا وقد أشارت إ�� االتجاه باملوافقة، 

 مشرفة واجهة ال�لية رغم الضائقة املالية),و (تمثل ا�خزي  االب��از مظاهر من مظهر ال�لية أي بنود ا�حور عبارة، (ترفض

 قضـايا ال�ليـة �ـ� التعامـل مـع موظف��ـا وطال��ـا), أمـا العبـارة األقـل اتفاقـا ف�انـت عبـارة، (تتب�ـى خاصـة والشـفافية للن�اهـة

اإلعالميـة والتوعو�ـة), وذلـك  الفساد م�افحة حمالت �� ال�لية أ�حاب ا�حق ف��ا)، و(�شارك  عن للدفاع عامة مجتمعية

 نت عالية.وفقا لردود عينة الدراسة وأن درجة االستجابة �� هذا ا�حور �ا

 :نتائج الدراسة املتعلقة بالفرضية 

  �� االجتماعية  ملسئوليا��ا  بال�لية  والعامل�ن  التدريس  هيئة  اعضاء  تقدير  ملستوي  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

 املس�ى الوظيفي ).  -سنوات ا�خ��ة   –م�افحة الفساد وفقا للمتغ��ات ال�خصية (النوع

 )5جدول رقم (

للمتغ��ات ال�خصية طبقا قياس فروق محاور مستوي تقدير اعضاء هيئة التدريس والعامل�ن بال�لية ملسئوليا��ا االجتماعية �� م�افحة الفساد 

 باختبار تحليل التباين أحادى االتجاه

 املصدر  ا�حور 
مجموع  

 املر�عات 

درجات  

 ا�حر�ة

متوسط  

 املر�عات 
 Fقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية 

 النوع 

 631. 232. 087. 1 087. ب�ن ا�جموعات

   375. 105 39.370 داخل ا�جموعات 

    106 39.457 الك��

 املس�ى الوظيفي

 724. 324. 122. 2 244. ب�ن ا�جموعات

   377. 104 39.213 داخل ا�جموعات 

    106 39.457 الك��

 سنوات ا�خ��ة 

 254. 1.390 514. 2 1.027 ب�ن ا�جموعات

   370. 104 38.429 داخل ا�جموعات 

    106 39.457 الك��

  :من ا�جدول السابق يت�ح

) 232.(  F)ال توجد فروق ذات داللة احصائية ب�ن اجابات عينة الدراسة �عزى ملتغ�� النوع حيث بلغت قيمة ( -1

 .) 05( ) وهو أع�� من مستوى املعنو�ة املعتمد 631.ومستوى الداللة (

ال توجد  فروق ذات داللة احصائية ب�ن اجابات عينة الدراسة �عزى ملتغ�� املس�ى الوظيفي حيث بلغت قيمة  -2

F)  ),( .324) 05) وهو أع�� من مستوى املعنو�ة املعتمد (724.) ومستوى الداللة(. 

)   (Fال توجد فروق ذات داللة احصائية ب�ن اجابات عينة الدراسة �عزى ملتغ�� سنوات ا�خ��ة حيث بلغت قيمة   -3

 .)05) وهو أع�� من مستوى املعنو�ة املعتمد ((254.) ومستوى الداللة 1.390(

اعضاء   تقدير  ملستوي  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  (ال  القائل  العدم  فرض  قبول  يتم  والعامل�ن  و�التا��  التدريس  هيئة 

(النوع ال�خصية  للمتغ��ات  وفقا  الفساد  م�افحة   �� االجتماعية  ملسئوليا��ا  ا�خ��ة    –بال�لية  ),    -سنوات  الوظيفي  املس�ى 
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بال�لية   والعامل�ن  التدريس  هيئة  اعضاء  تقدير  ملستوي  احصائية  داللة  ذات  فروق  (توجد  القائل  البديل  الفرض  ورفض 

 ) ماعية �� م�افحة الفساد وفقا للمتغ��ات ال�خصيةملسئوليا��ا االجت

 -نتائج الدراسة: 

تقدير اعضاء هيئة التدريس والعامل�ن بال�لية ملسئوليا��م االجتماعية �� م�افحة    اظهرت نتائج  الدراسة أن درجة  •

 ). 3.69بلغت درجة املتوسط العام (هذا وقد الفساد" عالية،  

 �� أ�حاب ا�حق ف��ا، كما ا��ا ال �شارك   عن  للدفاع عامة مجتمعية قضايا ال�لية ال تتب�ىاظهرت نتائج  الدراسة أن  •

من الطلبة وا�جمهور   املقدمة الش�اوي  مع وحزم بجدية اإلعالمية والتوعو�ة و�� ال تتعامل الفساد م�افحة حمالت

 املتعلقة بالتجاوزات.

الدراسة   • نتائج   والعامل�ن  اظهرت  التدريس  هيئة  اعضاء  تقدير  ملستوي  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنھ 

م�افحة   �� االجتماعية  ملسئوليا��ا  (النوع  بال�لية  ال�خصية  للمتغ��ات  وفقا  ا�خ��ة    –الفساد  املس�ى    -سنوات 

 الوظيفي). 

 املراجع: 

منصور(  القطرا�ي, -1 غ��  2016�عيمة  ماجست��  رسالة  الليبية:  النفطية  املنظمات   �� االجتماعية  املسؤولية  مفهوم  تب�ي  "معوقات   (

 منشورة �لية االقتصاد جامعة بنغازي 

2- ) ا�جيد  عبد  محمود  ��  2018عساف,  االجتماعية  بمسؤوليا��ا  وعالقتھ  الفلسطينية  ا�جامعات   �� ا�حوكمة  مبادئ  تطبيق  مدى   (

 37ة الفساد , ا�جلة العر�ية لضمان جودة التعليم العا��, ا�جلد  ا�حادي عشر, العدد (م�افح

) " املسؤولية االجتماعية ل�جامعات الفلسطينية وعالق��ا بالتنمية املستدامة" مجلة الدراسات املالية  2019عبد القادر, حس�ن خليل ( -3

 . 2العدد 6وا�حاسبية واإلدار�ة, ا�جلد 

) أهمية �عز�ز ممارسات املسؤولية االجتماعية ل�جامعات ، حالة جامعة اململكة بالبحر�ن, مجلة 2021. موفق لطفي �شر(  مقدم وهيبة -4

 . 4العدد  6الر�ادة القتصاديات األعمال ا�جلد 

5- ) حفصة  جرادي  و  بلقاسم  البشر�2017عبدالالوي,  للموارد  املستدامة  بالتنمية  وعالق��ا  االجتماعية  "املسؤولية  ا�جامعة" )  داخل  ة 

 25مجلة العلوم االجتماعية العدد 

) دراسة تقييمية لعالقة املسؤولية االجتماعية بالتنمية املستدامة مجلة التحليل واالستشراف 2021حس�ن يوسف، صديقي اسماعيل( -6

 االقتصادي ا�جلد الثا�ي، العدد: األول 

لية االجتماعية، ومساهم��ا �� التنمية املستدامة " تجارب دولية رائدة ب�ن )املقار�ات العملية للمسؤو 2018طهرات عمار، مخفي أم�ن، ( -7

 1،العدد 11النموذج�ن اإلسالمي والوض��"، مجلة الدراسات االقتصادية واملالية: ا�جلد 

األردنية   العامة ةاملساهم الشر�ات �� منھ والوقاية الفساد ظاهرة م�افحة �� دورها وتقييم ا�حوكمة ) قواعد2009الشواروة, فيصل ( -8

 الثا�ي العدد - 25 ا�جلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 ) الفساد اإلداري, ماهيتھ واسبابھ ومظاهره ,دار ا�جامعة ا�جديدة االسكندر�ة 2011مطر عصام ( -9

) دور �ليات ال��بية بجامعة شقراء بالسعودية �� تحقيق املسؤولية االجتماعية مجلة ا�جامعة االسالمية للدراسات  2018��لة (  حماد, -10

 .  3, العدد26ال��بو�ة والنفسية, ا�جلد 

11- ) الدين  م��  دار2014نوق,  الفساد,  مل�افحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  منظور  الفساد:  وم�افحة  الرشيدة  ا�حوكمة  للنشر    )  الشروق 

 والتوزيع عمان. 

) املسؤولية ا�جتمعية ل�جامعات ا�جزائر�ة �� تنمية الو�� ال��ا�ي لدى طلب��ا, مجلة أن��و�ولوجية األديان, ا�جلد  2019زروا�� وسيلة ( -12

 . 2, العدد 17
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ا�جتمعية ل�جامعات ب�ن املفهوم واأل�عاد, مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية    )املسؤولية2020األشهب عبد السالم . بوخاري فت�� (  -13

 . 1العدد 9ا�جلد  
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  بالمجلة النشر قواعد

العلمية   § ورتبتھ  الباحث  اسم  للمقال،  ال�امل  العنوان  األو��  الورقة  تتضمن  األ�اديمية  املقاالت 

 املؤسسة التا�ع لها (قسم، �لية وجامعة) الهاتف والفاكس، العنوان االلك��و�ي  

اللغت�ن   § بإحدى  والثا�ي  املقال  بلغة  ثمانية سطور أحدهما  أو  �لمة  �� حدود مأ�ي  للموضوع  م�خص�ن 

 العر�ية.ر��ن ع�� أن ي�ون أحد امل�خص�ن باللغة األخ

 احتواء املقدمة �جميع ار�ا��ا املن�جية.  §

نوع   § من  بخط  العر�ية  العلمية  املادة  ب�ن   1.15بمسافة    14مقاسھ    Sakkal Majallaتكتب  نقطة 

، Simplified Arabic 14Gras، العناو�ن الفرعية  Sakkal Majalla18 Grasاألسطر، العنوان الرئي��ي  

 . 12مقاسھ  Times New Romanأما الفر�سية أواالن�ل��ية فتقدم بخط من نوع 

أع��   § ي��:  كما  ت�ون  الصفحة  أسفل  02هوامش  يم�ن  02،  �سار  02،  الورقة  02،  رأس  أسفل 1.5،   ،

 1.25الورقة 

عنوا § املؤلف:  التا��:  بال��تيب  املقال  آخر   �� أ�اديمية  بطر�قة  واإلحاالت  ال��ميش  أو  يرقم  الكتاب  ن 

 املقال، عنوان ا�جلة أو امللتقى، الناشر، البلد، السنة، الطبعة والصفحة. 

 )12بنمط   Sakkal Majallaاملراجع اخر البحث (نوع ا�خط  §

 يجب أن ت�ون جميع املقاالت ال�ي ترسل خاصة �� ا�جلة وليست قيد النظر للنشر �� أي م�ان آخر.  §

 نسقھ ع�� ش�ل ملف ما يكروسفت وورد،  للغة العر�ية مباترسل املساهمات 

 magazin@democraticac.de:            إ�� ال��يد اإللك��و�ي
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