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 تجارب الجامعات االفتخاضية بالجول العخبية
The experiences of virtual universities in Arab countries 

 الدكتور يونس قبيبشي                                                      
 أستاذ القانون والعلوم السياسية، جامعة عبد المالك السعدي، المغرب

 الملخص:
 في مجا٫ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث، وخىلذ الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت 

ً
 َاثال

ً
ً، ج٣ضما قهضث بضاًاث ال٣غن الحاصي والٗكٍغ

ت ٧الخٗلُم؛ ٞٓهغث ؤهماٍ ونُٜ ظضًضة  ت ٧ىهُت نٛحرة. واو٨ٗـ َظا الخُىع في مجاالث مخىٖى الحضًشت الٗالم الى ٢ٍغ

في الٗضًض مً صو٫ الٗالم، وخ٣٣ذ الٗضًض مً ؤلاهجاػاث، وفى َظا للخٗلُم ومجها الجامٗاث الاٞترايُت، التي اهدكغث 

ت مً اإلا٣ترخاث خى٫ ٦ُُٟت جبجى جل٪ الهُٛت  ا، ومجمٖى اإلا٣ا٫ ٖغى ليكإة الجامٗت الاٞترايُت، وزهاثهها، وجُىَع

 .في الخٗلُم الجامعي الٗغبي

Abstract : 

The beginning of the twenty-first century witnessed tremendous progress in the field of 

information technology, and modern technological means have transformed the world into a 

small global village. This development was reflected in various fields such as education; New 

patterns and forms of education emerged, including virtual universities, which have spread in 

many countries of the world, and have achieved many achievements. 

 :مقجمة

م٘ حٛحر الٗالم مً خىلىا والخُىع اإلادؿإع في مجا٫ وؾاثل الاجها٫ والخىانل، جمذ مىا٦بت َاجه الخدىالث مً    

ضعى ب ""الخٗلُم ًٖ بٗض" ٖبر الجامٗاث الاٞترايُت وطل٪ لالؾخٟاصة بك٩ل ؤ٦بر مً  ًُ زال٫ هٓام حٗلُمي ظضًض 

غ َغاث٤ الخٗل   .ُم ووؾاثلهالخ٨ىىلىظُا وبالخالي اإلاؿاَمت في   جٍُى

 ما ٩ًىن اإلا٩ىن    
ً
اصة غ بٌٗ الجامٗاث "بغامج الخٗلُم الٗالي ًٖ بٗض" مً زال٫ الىؾاثِ ؤلال٨تروهُت، ٖو جٞى

وفى َظا اإلا٣ا٫ ؾِخم ٖغى ليكإة الجامٗت الاٞترايُت، م٘  ألاؾاسخي لخل٪ الجامٗاث َى ؤلاهترهذ بك٩ل زابذ وؤؾاسخي.

ا، ٦ما ت مً اإلا٣ترخاث خى٫ ٦ُُٟت جبجى جل٪ الهُٛت في الخٗلُم  الخظ٦حر بسهاثهها، ومغاخل جُىَع ؾِخم ج٣ضًم مجمٖى

   .الجامعي الٗغبي

ذي والظي ًم٨ً مً نغص مغاخل جُىع الجامٗاث الاٞترايُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي ٦ما   حٗخمض الضعاؾت اإلاىهج الخاٍع

جدبجى اإلا٣اعبت اإلا٣اعهت مً زال٫ اٞخدام ججاعب الجامٗاث الٗغبُت بُٛت اإلاؿاَمت في وكغ الخجاعب الىاجحت في بَاع 

 جباص٫ الدبراث وجشمحن اإلاماعؾاث. 
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 :ل: نذأت الجامعات االفتخاضيةالمحؾر األو

حر الىلىط بلى ؤولئ٪ الظًً     مً ؤق٩ا٫ الخٗلُم ؤلال٨ترووي، والهضٝ مجها َى جٞى
ً
٨ٞغة "ظامٗاث ًٖ بٗض" حٗخبر ق٨ال

ال ًخم٨ىىن مً الىنى٫ بلى الحغم الجامعي اإلااصي، ألؾباب مشل بٗض اإلاؿاٞت بحن م٩ان ب٢امت الُالب واإلااؾؿاث 

ىاث الجا بت في مخابٗت الضعاؾت صون ٢ُىص عؾمُت الجامُٗت   مً زال٫   الاؾخٟاصة مً ج٩ٍى مٗاث ألاظىبُت؛ م٘ الٚغ

ت.   والحاظت الى الاؾخ٣اللُت والحٍغ

اث ٚحر مترابُت مً الجامٗاث ؤو اإلاٗاَض ؤو ألا٢ؿام     جىظض بٌٗ َظٍ اإلاىٓماث )ظامٗاث ًٖ بٗض( ٣ِٞ ٦مجمٖى

ىن ؤو وؾاثل ؤلا  ٖالم ألازغي، والتي ج٩ىن مىٟهلت ومخمحةة ًٖ البرامج التي ج٣ضم ٖضًصا مً الضوعاث ٖبر ؤلاهترهذ ؤو الخلٍٟؼ

التي ج٣ضمها اإلااؾؿاث ألازغي. وحٗض اإلااؾؿاث الخٗلُمُت الاٞترايُت ظامٗاث ًٖ بٗض طاث بَاع ٢اهىوي، وم٘ طل٪ 

ت.” اٞترايُت“ًُل٤ ٖلحها    ألجها جماعؽ ؤوكُتها ٣ِٞ ٖلى ؤلاهترهذ، بضون مى٢٘ ماصي بًُٗضا ًٖ وخضاتها ؤلاصاٍع

ً، وؤّو٫     م٘ اهدكاع ؤلاهترهذ وؾهىلت اؾخسضامه مً ٢بل الجمُ٘ بغػ الخٗلُم ًٖ بٗض ٦سُاع مخاًخا ؤمام ال٨شحًر

ا بلًضا عاثًضا في مجا٫ الخ٨ىىلىظُا م٣اعهت م٘ باقي الضو٫  ٨ُت باٖخباَع   .ظامٗت اٞترايُت ٧اهذ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
ّ
بال

ُا ألو٫ مغة في ؤواثل الؿخِىُاث في َُئت ؤلاطاٖت ” الجامٗت ًٖ بٗض“هُا. هى٢كذ ٨ٞغة ؤن ؤؾاؽ ال٨ٟغة ٌٗىص بلى بٍغ

ُاهُت ض مً ألا٩ٞاع ختى  BBC البًر مً ٢بل التربىي واإلااعر "ظُه سخي ؾخىباعث". مىظ جل٪ البضاًاث اإلاب٨غة، ْهغث اإلاٍؼ

ت لخإؾِـ  لؿىن" لجىت اؾدكاٍع  .ظامٗت مٟخىخت ًٖ بٗضق٩ل خؼب الٗما٫ في الجهاًت ب٣ُاصة "َاعولض ٍو

الؿمت اإلامحةة لجمُ٘ ؤق٩ا٫ وؤظُا٫ الخٗلُم ًٖ بٗض هي الٟهل بحن الُالب واإلاٗلم في الؼمان واإلا٩ان. ًم٨ً اٖخباع    

الخٗلُم ًٖ بٗض م٣ضمت للخٗلم ٖبر ؤلاهترهذ. ٢بل ْهىع الجامٗاث ًٖ بٗض، ٢ضمذ الٗضًض مً ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي 

تبٌٗ الخٗلُم ًٖ بٗض م  .ً زال٫ صوعاث اإلاغاؾلت اإلاُبٖى

ألو٫ مغة باإلاٗجى الحؿابي، جم جُب٣ُه ٖلى ألاقُاء التي جم ” ؤو اٞتراضخي –ًٖ بٗض “ٖىضما جمذ نُاٚت مهُلح    

ا  ًُ اث مدا٧اتها بىاؾُت ال٨مبُىجغ، مشل الظا٦غة الاٞترايُت. بمغوع الى٢ذ، جم جُب٤ُ الهٟت ٖلى ألاقُاء اإلاىظىصة ٞحًة

ا ؤو خملها بىاؾُت ؤظهؼة ال٨مبُىجغوالتي جم بو  .كاَئ

٧اهذ الجامٗت اإلاٟخىخت في اإلامل٨ت اإلاخدضة ؤو٫ ظامٗت هاجحت للخٗلُم ًٖ بٗض في الٗالم. جم جإؾِؿها في الؿخِىُاث    

غ حٗلًُما ٖالي الجىصة لؤلشدام 1960مً ال٣غن اإلااضخي ) خ٣اص بإن ج٨ىىلىظُا الاجهاالث ًم٨ً ؤن جٞى ( ٖلى ؤؾاؽ الٖا

في ؤإلااهُا ؤخض  (VGU) حٗخبر الجامٗت الاٞترايُت الٗاإلاُت .لظًً لم جخذ لهم الٟغنت لحًىع ظامٗاث الحغم الجامعيا

ماظؿخحر صولي في “بغهامج الضعاؾاث الٗلُا  VGU ألامشلت ٖلى الجامٗاث التي جداٞٔ ٖلى ظضو٫ ػمجي ي٤ُ. ج٣ضم

ما٫ حٍر مً البرامج التي حؿخ (MBI) ”مٗلىماجُت ألٖا  .ؤعبٗت ٞهى٫ صعاؾُت إل٦مالها بضوام ٧املٛغ١ في اإلاخىؾِ ٚو

 :المحؾر الثاني: خرؾصيات الجامعة االفتخاضية 

ٍذ للجامٗت الاٞترايُت ٧ان مجها    ٠ٍ واضٍح ونٍغ  :خاو٫ ال٨شحرون بًجاص حٍٗغ

خماص ٖلى خًىع  -  مً الٖا
ً
 للخٗلم مً زال٫ قب٨ت ؤلاهترهذ بضال

ً
املحايغاث هي الجامٗت التي ج٣ضم ٞغنت

 .والضعوؽ يمً ٢اٖاٍث صعاؾٍُت ج٣لُضًت
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 ج٩ىن ٖلى ق٩ل قب٨ت   لٗضٍص مً الجامٗاث واإلاٗاَض ٖبر -
ً
 إلاخابٗت الخٗلُم الٗالي ٖاصة

ً
 هي ماؾؿت جاّمً ٞغنت

 .الاهترهِذ

وهُت هي ظامٗت جدُذ للُالب الدسجُل ببرامج الخٗلُم الٗالي مً زال٫ ؤلاهترهذ ؤو ؤي وؾُلت مً الىؾاثل ؤلال٨تر -

 .الحضًشت

ِ٘ مٟهىٍم ٖاٍم وقامٍل للجامٗت الاٞترايُت، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤجها ؤخض ؤق٩ا٫ الخٗلُم املدخلٟت ًٖ َغ١     وفي مداولٍت لىي

لى ق٩ل م٣اَ٘ ُٞضًى  الخٗلُم الخ٣لُضًت، خُض ًخجلى الازخالٝ مً زال٫ ج٣ضًم الضعوؽ واملحايغاث ٖبر ؤلاهترهذ ٖو

 قٍغ خً
ً
 .ىع الُالب يمً ٢اٖاٍث مدضصٍة وفي و٢ذ مدضصونىع جٟاٖلُت مخجاوػة

ض     ب والبًر ًخم حؿلُم البرامج في ظامٗت اٞترايُت مً زال٫ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث مشل نٟداث الٍى

م ؤن الجامٗاث الاٞترايُت جدىٕى ٖلى هُا١ واؾ٘، ٞال جؼا٫ َىا٥ ؤؾئلت  ؤلال٨ترووي واإلاهاصع الكب٨ُت ألازغي. ٚع

خماص وظىصة الخ٣ُُممُغوخت خ  .ى٫ الٖا

حر الىنى٫ بلى الخٗلُم الٗالي لجمُ٘ الُالب، ؤؾهل بدُض ؤن مٗٓم الجامٗاث الاٞترايُت لِـ لضحها     ؤنبذ جٞى

جحن ؤو ؤولئ٪ الظًً  مخُلباث صزى٫ لضوعاتها الجامُٗت. َىا٥ خاظت إلاخُلباث ال٣بى٫ للضوعاث التي حؿتهضٝ الدٍغ

بُت ٖبر ؤلاهت اث٠ مدضصة.   الضوعاث الخضٍع رهذ جم٨ً الُالب مً الخٗلم في و٢تهم الدام مً زال٫ ٢غاءة ٌٗملىن في ْو

ً مً زال٫ اإلااجمغاث الخٟاٖلُت. ًم٨ً  بُت، والٗمل ٖلى ؤوكُت الضوعة، وعبما الٗمل م٘ الُالب آلازٍغ مىاص الضوعة الخضٍع

 .ؤن ٩ًىن الخٗلم ٖبر ؤلاهترهذ ججغبت مىٗؼلت ألن الُالب ٣ًطخي مٗٓم و٢خه في الٗمل بمٟغصٍ

 :ئًجابُاث الجامػت الافتراطُت

جل٣ى الجامٗت الاٞترايُت احكاع واؾ٘ وا٢با٫ ٦ش٠ُ مً ٢بل الُالب في مسخل٠ ؤهداء الٗالم خُض جخمخ٘ بال٨شحر    

 وجبحن الضعاؾاث ؤن الجامٗت الاٞترايُت جد٤٣ اإلاؼاًا آلاجُت:مً ؤلاًجابُاث 

الالخدا١ بالجامٗت الاٞترايُت مً ؤي م٩ان في الٗالم صون ٢ُىص ؤي بن اإلاخٗلم ٌؿخُُ٘  : Accessibility ؤلاجاخت -1

 الجامٗاث الخ٣لُضًت.

دضص متى وؤًً ًخٟاٖل م٘  :   Flexibility اإلاغوهت -2 ًُ  ًْ ٞاإلاخٗلم ال ًخ٣ُض بؼمان الخٟاٖل والخىاظض في بِئت الخٗلم، ٞهى َم

باجه.  بِئت الخٗلم الاٞترايُت التي جلبي اخخُاظاجه وحكب٘ ٚع

حر الخٟاٖل  :  Interaction ٖلالخٟا -3 غ البِئت اإلاشلى للخٗلم مً خُض جٞى ِ
ّ
ـ ًٞى بن اؾخسضام ؤلاهترهذ في الخٗلم والخضَع

ض ؤلال٨ترووي الظي ٧ان ًًمً الخٟاٖل الهىحي واإلا٨خىب. ٦ما ؤجها جضٖم اإلاٗلمحن في  اإلاُلىب للخىانل مً زال٫ البًر

اظٗل الخٗلم ؤؾٕغ وؤؾهل ٞاإلاخٗلم ٞاٖل وكِ ولِ ًُ  ـ ؾلب

٠ الخٗلم م٣اعهت م٘ ه٣ٟاث الخٗلُم الخ٣لُضي وطل٪ مً  -4 الخ٩لٟت: جم٨ً الجامٗت الاٞترايُت الخ٣لُو مً مهاٍع

زال٫ زٌٟ الخ٩ال٠ُ ٚحر اإلاباقغة مشل اوٗضام ج٩ال٠ُ اإلاضًىت الجامُٗت لؿ٨ً الُالب، واوٗضام ه٣ٟاث ؾٟغ، 

٣ُت إلاباوي الخٗلُم الجامعي، با ت خُض ؤن اإلا٣غعاث واوٗضام بقٛاالث ٞحًة إلياٞت بلى ج٣لُو ه٣ٟاث اإلاىاص اإلاُبٖى

٣ًا   .ج٣ضم في نىعة بل٨ُتروهُت جٟاٖلُت وهي ؤ٦ثر حكٍى
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٘ وؿب الاؾدُٗاب لضي الُالب مً زال٫ مالثمت  -5 الاؾدُٗاب: ٌؿاَم الخٗلُم ًٖ بٗض ٖبر اإلاىهاث الاٞترايُت في ٞع

 .ب٣ًإ الخٗلم خؿب زهىنُاث و٢ضعاث ٧ل مخٗلم

:اإلاٗاٌكت والاؾخٛغا١ والخٟاٖل حٗض هدُجت خخمُت ل٩ىن َظا الىٕى مً  Immersion و الاؾخٛغا١  presenceكت اإلاٗاٌ -6

ظا ما ًٟخ٣ضٍ الخٗلُم الخ٣لُضي.   الخٗلُم ًساَب خىاؽ اإلاخٗلم ٧اٞت، َو

 ظلبُاث الجامػت الافتراطُت:

غ الجامٗاث الاٞترايُت الخٗلم ًٖ بٗض وحؿاَم في وكغ ا    ت مً خ٣ُ٣ت جٞى ت ل٨ً حٗٝغ مجمٖى لٗلم واإلاٗٞغ

 اإلاٗى٢اث والؿلبُاث الصخيء الظي ٠ًًٗ ٢ضعتها ٖلى الخإزحر، مً بُجها:

هم اإلاٗلىماث الخ٣ىُت والتي جخُلب اهجاػ وعقاث  -1 ٌٗاوي َالب الجامٗت الاٞترايُت مً مكا٧ل في اؾدُٗاب ٞو

 الجامُٗت الٗلمُت والخ٣ىُت.وخًىع ٖلى مؿخىي اإلاٗامل واملدخبراث، زانت باليؿبت للمؿاعاث 

 للبٗض بحن الُالب ومٗلمهم ًب٣ى َىا٥ هٕى مً الٟجىة، زانت وان الخٗلُم ًىضعط يمً ٢ُإ التربُت التي  -2
ً
هدُجت

ض مً صعظت اصماظهم الاظخماعي وال٨ٟغي. ٍؼ ٘ الخٟاٖالث والخىانل بحن الاٞغاص ٍو  جخىدى جىَى

ا ببٌٗ الدبراث ال -3 لحن البض ؤن ٩ًىن الُالب ُملمًّ ت للضعاؾت ًٖ بٗض وبالخالي ًىاظه الُالب الٛحر مَا خ٣ىُت الًغوٍع

 الؾخٗما٫ الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت لئل٢هاء والتهمِل.

4-  
ً
ؿبُب ٖؼلت ٌُ ظا ٢ض  ًب٣ى الخٟاٖل الاٞتراضخي بحن الُالب م٣خهًغا ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ وبًُٗضا ًٖ الٗالم الح٣ُ٣ي َو

 لضي البٌٗ
ً
 .اظخماُٖت

 .بٌٗ اإلاٗى٢اث الخ٨ىىلىظُت التي جازغ ٖلى صعاؾخه ٦ٗضم ال٣ضعة ٖلى الاجها٫ بكب٨ت ؤلاهترهذ٢ض جىاظه الُالب  -5

 مً ٖضم الش٣ت  -6
ٌ
ُت، مما ًُغح خالت نٗىبت مغا٢بت ؤوكُت الُالب وؤلاقغاٝ ٖلى ج٣ُُم ٢ضعاتهم الٗلمُت واإلاٗٞغ

 .ب٨ٟاءة َالب الجامٗت الاٞترايُت وبالكهاصاث التي ًدهلىن ٖلحها

ضم زىيهم ججغبت الحُاة الجامُٗت الح٣ُ٣ُت ب٩ل ما ٖؼلت الضا -7 عؾحن ًٖ اإلااؾؿت الاٞترايُت التي ًىدؿبىن بلحها ٖو

ت م٘ بم٩اهُت الاهًمام الى جىُٓماث اظخماُٖت وز٣اُٞت وؾُاؾُت، مما ٌٗجى  جؼزغ به مً ؤخضار وؤوكُت ٨ٍٞغ

 .٣ٞضاجهم خُاة ٧املت ال ًىظض لها هٓحر زاعط ؤؾىاع الجامٗت الخ٣لُضًت

 المحؾر الثالث: أشيخ تجارب" جامعات عؽ بعج "في الجول العخبية 

َىا٥ ال٨شحر مً الجامٗاث التي ج٣ضم صوعاث ٖلمُت مٗخمضة ًٖ بٗض، وبغامج صعاؾُت ٧املت في جسههاث مسخلٟت.    

ت  بضؤ َظا الىمِ مً الخٗلُم بالٓهىع والاهدكاع في البالص الٗغبُت مىظ ٞترة، وؤبغػ الجامٗاث الٗغبُت هي الجامٗت الؿىٍع

 الاٞترايُت والجامٗت الاٞترايُت الخىوؿُت.

ت:  الجامػت الافتراطُت العىٍس

 للضعاؾت الجامُٗت بمسخل٠    
ً
ً الٗغبي التي ج٣ضم ٖبر ؤلاهترهذ ٞغنت هي الجامٗت الاٞترايُت اإلاخ٩املت ألاولى في الَى

وكإث ٖام 
ُ
ت والاؾخ٣ال٫ اإلااصي وج٣ضم بغامج الخإَُل  2002الازخهاناث، ؤ خباٍع ا صمك٤ وجخمخ٘ بالصدهُت الٖا وم٣َغ

جامعي إلاٗٓم الازخهاناث ٖلى هدى بل٨ترووي ٦خ٣اهت اإلاٗلىماث وج٣اهت الاجهاالث والهىضؾت اإلاٗلىماجُت ألا٧اصًمي ال
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ما٫، ٦ما ويٗذ الجامٗت ؤو٫ هٓام لتر٢ُت قهاصاث اإلاٗاَض  الم وإصاعة ألٖا والح٣ى١ وصبلىم الخإَُل التربىي وؤلٖا

غ بِئت ٢اثمت ٖلى ج٣ىُاث  والخٗلم مضي الحُاة.  حٗخبر ماؾؿت حٗلُمُت خ٩ىمُت ج٣ضم الخٗلُم الٗالي  .الخ٣اهُت ٞى
ُ
َوج

 .اإلاٗلىماث والاجهاالث والخٗلم ؤلال٨ترووي والخٗلُم اإلاضمج، وجمىذ الجامٗت قهاصاث الب٩الىٍعىؽ والضعاؾاث الٗلُا

ب وبدض خضًشت في املجا٫ ألا٧اصًمي واإلانهي جم٨ً اإلاخٗلم و     حر مىٓىمت حٗلُم وجضٍع اإلاخضعب مً حؿعى الجامٗت لخٞى

ت خضًشت ه في مجاالث مخىٖى غ مهاعاجه ومٗاٞع ًدهل الُالب ٖىض  .الاهسغاٍ الٟٗا٫ واإلاباقغ في ؾى١ الٗمل ٖبر جٍُى

 لضعظت الضبلىم الٗالي
ً
ىؽ في جسههه بياٞت ًمحة َظٍ الجامٗت هي قغا٦تها م٘ ؤَم  ام .الخسغط ٖلى صعظت الب٩الىٍع

٨ُت وألاوعوبُت الٗاإلاُ  .ت وجخمخ٘ الكهاصة التي جمىدها باٖتراٝ صولي ومدليالجامٗاث ألامٍغ

 حامػت جىوغ الافتراطُت: 

غ 2002، ماؾؿت ٖامت، جإؾؿذ في ًىاًغ  (VUT) الجامٗت الاٞترايُت بخىوـ    ، وجخمشل مهمتها الغثِؿُت في جٍُى

اختراُٞت مهممت زهًُها لُالبها صوعاث  VUT الضوعاث واإلاىاهج الجامُٗت بما ًخماشخى م٘ الجامٗاث الخىوؿُت. ج٣ضم

ىُت والضولُت  .لخالثم املجاالث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والَى

 جخمحة باؾخ٣اللُتها ًٖ الجامٗاث الخ٣لُضًت  2002جإؾؿذ ظامٗت جىوـ الال٨تروهُت ٖام    
ٌ
 خ٩ىمُت

ٌ
وهي ظامٗت

اّمً الاجها٫ بحن ألاؾاجظة والُالب بياٞت لدؿهُل ًُ ا ٖلى ؤلاهترهذ  ًٗ حٗخمض َظٍ  .ؤمىع الدسجُل وصٞ٘ الغؾىم وج٣ّضم مى٢

الجامٗت ٖلى ٧ىاصع جىوؿُت مضعبت بالخٗاون م٘ ظامٗت ظىعظُا، خُض خ٣٣ذ ظاثؼة ؤًٞل مدخىي بل٨ترووي في الٗالم 

 .الٗغبي

ىؽ واإلااظؿخحر في الخسههاث الجامُٗت والخٗلُم اإلاؿخمغ والخٗلُم  ًدهل الُالب ٖىض الخسغط مجها ٖلى صعظت الب٩الىٍع

 .ي الحُاةمض

 الاماساث:  –حامػت حمذان بً دمحم الزكُت 

اهُل٣ذ ظامٗت خمضان بً دمحم الظ٦ُت مً صبي وؤزظث ٖلى ٖاج٣ها وكغ ز٣اٞت الجىصة والبدض الٗلمي مً زال٫    

اًت الصحُت  ما٫ والجىصة، والخٗلُم، والٖغ ا في جسههاتها ألا٧اصًمُت في بصاعة ألٖا ًُ برػ طل٪ ظل  .والبِئتالخٗلُم الظ٧ي، ٍو

 ٖمان: –ظامٗت َال٫ ؤبى ٚؼالت 

ؼ اإلاىاَىت الٗاإلاُت واإلاؿاولُت الٟغصًت. في بَاع مهمتها     حٗخبر بىابت للحهى٫ ٖلى ؤًٞل حٗلُم بل٨ترووي مم٨ً، وحٍٗؼ

 )ظامٗاث ًٖ بٗض(”. ظٗل البرامج الخٗلُمُت اإلاٗخمضة مخاخت للجمُ٘ وفي ٧ل م٩ان“اإلاخمشلت في 

ت   للخػلُم الالكترووي:الجامػت املصٍش

ظامٗت عاثضة ٖلى اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي في ج٣ضًم ٧اٞت الدضماث الخٗلُمُت بىٓام الخٗلم ؤلال٨ترووي ٖلى ؤٖلى مؿخىي    

مً الجىصة، وحؿاَم في بٖضاص ٢اصة اإلاؿخ٣بل ل٩ي ٩ًىن لهم جإزحر بًجابي ٖلى الجاهبحن الا٢خهاصي واملجخمعي في مهغ 

 .والٗالم
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كُت بالعلُماهُت الجامػت الام  كشدظخان الػشاق: –ٍش

٨ُت في الٗغا١، الؿلُماهُت     اث ٖالُت مً  (AUIS)حٗمل بظغاءاث يمان الجىصة في الجامٗت ألامٍغ ٖلى يمان مؿخٍى

 .اإلاٗاًحر ألا٧اصًمُت وألاصاء اإلااؾسخي

ً للخػلم الالكترووي  ً:  –مشكض ٍص  حامػت البحٍش

ً للخٗلم ؤلال٨ترووي بٗض نضوع ٢غاع مجلـ الجامٗت ع٢م     باصعث  . 2004ماًى  8، في 188/2004ؤوصخئ مغ٦ؼ ٍػ

ً بةوكاء زُت َمىخت لخدضًض الخٗلُم ومىا٦بت اإلاؿخجضاث في ٖالم الخ٣ىُت لخىؾٗت ٢اٖضة الاؾخٟاصة  ظامٗت البدٍغ

غ ؤصاء الهُئت ألا٧اصًمُت  .أل٦بر ٖضص مم٨ً مً الُالب وجٍُى

 المحؾر الخابع: تقييؼ واقع الجامعات االفتخاضية العخبية: 

مً زال٫ هٓغٍة قاملٍت ٖلى الجامٗاث الاٞترايُت الٗغبُت هغي ؤجها ظامٗاٌث ؤّؾؿتها الح٩ىماث وجسً٘ إلقغاٞها    

 لضعاؾت الازخهاناث التي جلبي ؾى١ الكٛل مً
ً
٣ضم ٞغنت

ُ
زال٫ ؤلاهترهذ  وتهخم بخُب٤ُ مبضؤ الخٗلُم الاٞتراضخي، ٦ما ج

ا حَر ما٫ والا٢خهاص والخجاعة ؤلال٨تروهُت والح٣ى١ ٚو  .٧ةصاعة ألٖا

مً ظاهب ازغ، جىانل الجامٗاث الاٞترايُت الٗغبُت الخٗاون م٘ ؤًٞل الجامٗاث الاٞترايُت في الٗالم    

م مً ٧ل جل٪ الجهى  ص جهُضم بمٗى٢اث جازغ ٖلى والاؾخٟاصة مً زبراتها في ؾبُل جد٤ُ٣ مٗاًحر الجىصة، بال ؤجها وبالٚغ

 :ؤصاء الجامٗت بك٩ل ٖام، مجها

ل البدض الٗلمي وبالخالي ٌٗاوي الُالب مً ي٠ٗ الام٩اهُاث  -1 حٗاوي مٗٓم الضو٫ الٗغبُت مً ي٠ٗ الُاث جمٍى

 اإلااصًت التي حؿمذ بالىنى٫ للخ٨ىىلىظُاث الحضًشت.

بت الكباب في ٖضم ج٣ّبل املجخم٘ ل٨ٟغة ؤن الخٗلُم ًٖ بٗض ٢ض ًًاهي  -2 الخٗلُم الخ٣لُضي بياٞت الى ي٠ٗ ٚع

ىُت  الخدهُل الضعاسخي والخٗلم مضي الحُاة الصخيء الظي ًلؼم الؿلُاث الٗمىمُت جىُٓم ؤًام وملخ٣ُاث َو

 للخدؿِـ بإَمُت الخٗلم مضي الحُاة.

جي بكب٩اث ي٠ٗ زضمت ؤلاهترهذ في مٗٓم الضو٫ الٗغبُت الصخيء الظي ًلؼم الح٩ىماث جإمحن حُُٛت التر   -3 اب الَى

حر الدضماث الال٨تروهُت ٘ الكغ٧اء واإلاخضزلحن في جٞى  الاهترهِذ وجىَى

ُٚاب ؤَضاٝ واضحت للخٗلُم الاٞتراضخي في الضو٫ الٗغبُت الصخيء الظي ًٟغى يغوعة اٖخماص ؾُاؾت حٗلُمُت في  -4

 مجا٫ الضعاؾت ًٖ بٗض واضحت ألاَضاٝ مً ٢بل خ٩ىماث الضو٫ الٗغبُت.

ت للضعاؾت ٖلى مؿخىي الىخضاث واإلايكأث الخٗلُمُت،  الخ٩لٟت اإلااص -5  ًت الٗالُت لخإمحن الخ٨ىىلىظُا الًغوٍع

 خاتمة:

غ   الث الخٗلُمُت لخهمُم اإلاىاهج »خ٣ُ٣ت جخٞى الجامٗاث ٖبر ؤلاهترهذ" ٖلى مضعبحن مٗخمضًً ًخمخٗىن بالدبرة واإلاَا

ٛجي ًٖ  وجىُٟظَا ٦ما ًخه٠ الخٗلُم بالجامٗت الاٞترايُت ؤهه حٗلٌُم  ٌُ ببضاعي ومغن، ل٨ً َظا الىمِ مً الخٗلُم ال 
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خماص  ب، ٦ما ال جؼا٫ َىا٥ ؤؾئلت خى٫ الٖا  إلاخابٗت الخدهُل الٗلمي إلاً ًٚغ
ً
 بياُٞت

ً
اّمً ٞغنت ًُ الخٗلُم الخ٣لُضي بل ٢ض 

 .وظىصة الخ٣ُُم

جم٨ً الجامٗاث الاٞترايُت "الخٗلُم الجامعي الٗغبي" مً الخٛلب ٖلى ٦شحر مً اإلاٗى٢اث واإلاك٨الث التي ٌٗاوي    

ضاص الجُض  مجها، ٦ما حؿهم في جلبُت الُلب الاظخماعي اإلاتةاًض ٖلى الخٗلُم الجامعي، ول٨ً ًجب ؤن ٌؿب٤ طل٪ ٧له ؤلٖا

لُه ٞةن وتهُئت اإلاخُلباث ألاؾاؾُت لىجاخها، ووكغ ا حر البِئت الخ٨ىىلىظُت التي حؿهم في هجاخها، ٖو لىعي بإَمُتها وجٞى

 :َىا٥ خاظت بلى

  حصجُ٘ ظامٗاث الخٗلم اإلاٟخىح والخٗلُم ًٖ بٗض الخ٣لُضًت ٖلى الخدى٫ بلى ظامٗاث اٞترايُت حؿخسضم الكب٨ت

 بىؾاثِ ؤزغي 
ً
 .الٗى٨بىجُت بك٩ل ٧امل ؤو مضٖما

  الٗغبُت وال٣ُإ الدام لخ٣ضًم بغامج اٞترايُت بهضٝ م٣ابلت خاظاث َظا ال٣ُإ جُٟٗل الكغا٦ت بحن الجامٗاث

جي  .وصٖم الا٢خهاص الَى

  صعاؾت ججاعب ظامٗاث اٞترايُت ٖاإلاُت مٗخمضة وهاجحت الؾخسالم الضعوؽ والخىنُاث اإلاُلىبت إلاباصعاث الخٗلُم

  .الجامعي الاٞتراضخي

  ت والخىوؿُت في  .الخٗلُم الجامعي الاٞتراضخي ٧ىجهما مباصعجحن عاثضجحنصعاؾت الخجغبخحن الؿىٍع

 ُئاث الخضَعـ في الجامٗاث الاٞترايُت  .صعاؾت مضي ظىصة الخٗلم الجامعي الاٞتراضخي وصعاؾت مضي عيا الُالب َو

 المخاجع:قائمة 

ت جدضًاث ظضًضة جىاظه الخٗلُم الٗالي، ال٣اَغة، 2003البى٪ الضولي ) - اث الكغ١ ألاوؾِ.(، بىاء مجخمٗاث اإلاٗٞغ  مُبٖى

ا في الخٗلُم الاٞتراضخي، مجلت الباخض الٗضص )2010الدىا١ ؾىاء ٦ما٫ الضًً ) - ت وصوَع ( ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت، 7(، َىضؾت اإلاٗٞغ

 http://rcweb.luedld.net/art.htmظامٗت ٢انضي مغباح وع٢ـلت 

(، الجامٗت الاٞترايُـت ؤخض ألاهماٍ الجضًضة في الخٗلُم الجامعي، وع٢ت ٖمل م٣ضمت بلى اإلااجمغ ال٣ىمي الغاب٘ 2007ما٫ )الضَكان ظ -

غ الخٗلُم الجامعي "ؤٞا مبر26ـ 25ظضًضة في الخٗلُم الجامعي الٗغبي في الٟترة مً ١ٖكغ إلاغ٦ؼ جٍُى بضاع الًُاٞت بجامٗت ٖحن 2007هٞى

 (46-1قمـ، )م 

غاء ٞاَمت ) - غ الخٗلُم ًٖ بٗض، املجلت ؤلال٨ُتروهُت، الٗضص الشاوي، ٧لُت التربُت ظامٗت 2006الَؼ (، صوع الخٗلُم ؤلال٨ُترووي في جٍُى

 www.emag,man.edu.egاإلاىهىعة، 

 ط. اإلااجمغ الضولي للخٗلم ًٖ بٗض، مؿ٣ِ/ؾلُىت ٖمان.م(، الخٗلم ًٖ بٗض: بق٩الُت الىمىط2006الهالح بضع ٖبض هللا ) -

ت مٗانغة، 2008ظىعط صمُان، ظىعظُذ ) - ت جغبٍى ( الجامٗت الاٞترايُت مضزل إلاىاظهت الُلب الاظخماعي ٖلى الخٗلُم الجامعي "عٍئ

ً الٗغبي -اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي الؿاصؽ ٖكغ   .386 - 314م  مهغ: -الخٗلُم مً بٗض في الَى

الخٗلُم مً بٗض في  -(، اإلاىٓىمت الخٗلُمُت بحن الخ٣لُضًت والاٞترايُت اإلااجمغ الٗلمي الؿىىي الؿاصؽ ٖكغ 2008بُل ؾٗض )زلُل ه -

ً الٗغبي، مهغ.  الَى

مت الخٗلُم الٗالي بالجؼاثغ وزضمت املجخم٘ في ْل بهدكاع ٞحروؽ ظضلُت الٗال٢ت بحن البدض الٗلمي في مىٓى ُٖضة خضاع، لُلى قِباوي،  -

ت اؾخ٣هاثُت ٖبر مى٢٘ الخىانل الاظخماعي الٟاٌؿبى٥(    .112 – 91، م ٧ىعوها )صعاؾت هٍٓغ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123151 

غ،  - ا في ظىصة الخٗلُم في اإلاضعؾت وزضمت املجخم٘ طًب دمحم، ي٠ُ الاَػ  . 236 – 227، م ج٨ىىلىظُا الاجها٫ الحضًشت وصوَع

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_university
http://rcweb.luedld.net/art.htm
http://www.emag,man.edu.eg/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123151
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123151
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/180041
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https://www.asjp.cerist.dz/en/article/180041 

 The Role Of The University In Theظامٗت ٢اإلات ؤهمىطظا  -صوع الجامٗت في ٖملُت الخٗلُم والبدض وزضمت املجخم٘ خالسخي وعصة،  -

Process Of Education, Research And Community Service –guelma University Model  106 – 91، م.  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/187673 

-  ،  Methodsؤؾالُب جد٤ُ٣ صوع الجامٗت في مجا٫ جىمُت البِئت وزضمت املجخم٘ في يىء الخدضًاث اإلاٗانغة دمحم ٖامغ عبُ٘ ٖبض الغئٝو

To Achieve The University's Role In The Field Of Environmental Development And Community Service In Light Of 

Contemporary Challenges  179 – 150، م  .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138539 

ُض ٖمغ بً ِٖكىف وخؿان بىؾغؾىب،  - ُت الصحُت خى٫ ٞحروؽ ٧ىعوها ٧ٞى ؼ الخٖى صعاؾت مُضاهُت  19صوع قب٨ت الٟاٌؿبى٥ في حٍٗؼ

ُت الصحُت همىطظا   .309 – 288، م لُٗىت مً مؿخسضمي الٟاٌؿبى٥ نٟدت ؤزباع ٞحروؽ ٧ىعوها والخٖى

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123161 

ازغ زُاب ال٨غاَُت في مى٢٘ الٟاٌؿبى٥ ٖلى الجمهىع صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً مؿخسضمي ٖمغاوي نالح الضًً وم٣ٗاف ًىؾ٠،  -

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184075.  398 – 375، م مى٢٘ الٟاٌؿبى٥ في الجؼاثغ 

ا في الخُٛحر الاظخماعي"هماطط للحمالث الصحُت مل٨ُت خاسخي،  - ٤ الاظخماعي ٖبر وؾاثل الخىانل الال٨تروهُت وصوَع خمالث الدؿٍى

تر"  ت مً مى٢٘ الٟاٌؿبى٥ والخٍى  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/66085.  126 – 109، والؿالمت اإلاغوٍع

صوع مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي في جضُٖم الخىانل الٗلمي إلاىاظهت جبٗاث ظاثدت ٧ىعوها ٖلى البدض صحغاوي ظهاص وقاًب الضعإ ولُض،  -

ت(.  The Role Of Social Media In Strengthening Scientific الٗلمي )صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً َلبت وؤؾاجظة الجامٗت الجؼاثٍغ

Communication To Face The Consequences Of The Corona Pandemic On Scientific Research (a Field Study On A 

Sample Of Students And Professors Of The Algerian University .)  71 – 44م  .

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128704  

ٞاٖلُت الخٗلُم ؤلال٨ترووي في ْل بهدكاع ٞحروؽ ٧ىعوها مً وظهت هٓغ اإلاضعؾحن ب٩لُت الٗلىم بلٗباؽ ٖبض الحمُض، بىخُلت عيىان،  -

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/181094.  379 – 357 مؤلاوؿاهُت وؤلاظخماُٖت بجامٗت دمحم بىيُاٝ اإلاؿُلت. 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/187673
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/187673
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138539
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138539
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138539
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123161
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123161
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184075
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184075
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/184075
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/66085
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/66085
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/66085
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128704
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128704
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128704
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128704
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128704
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/181094
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/181094
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/181094
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/181094
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كُت ا غلى العُاظت الخاسحُت ألامٍش اكػُت في الػالكاث الذولُت وأزَش ت الى  الىظٍش

Realist theory in international relations and its impact on American foreign policy 

 :غبذ الشحُم حمذ الػشكان د.                                                                                                                     

 –ؤؾخاط الٗال٢اث الضولُت اإلاؿاٖض                                                                                                                         

ً -٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت –ظامٗت الٗلىم الخُب٣ُُت   ممل٨ت البدٍغ

 :خالذ فىصي املحاظىهد.                                                                                                                        

ت وال٨ٟغ الؿُاسخي اإلاؿاٖض                                                                                                                           –ؤؾخاط الىٍٓغ

ً -٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت –ظامٗت الٗلىم الخُب٣ُُت    ممل٨ت البدٍغ

 الملخص بالعخبية:

ت الىا٢ُٗت في الؿُاؾت الداعظُت، وؤَم الخُىعاث التي لح٣ذ  َضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى مٟهىم الىٍٓغ

ت الىا٢ُٗت ؤن الؿُاؾت  بها ججاٍ جدلُل الؿُاؾت الضولُت، وال٣ىي الهاٖضة في الىٓام الٗالمي. خُض ؤْهغث الىٍٓغ

 في مباصئها واٞترايا
ً
٨ُت اعجبُذ ٦شحرا ت الداعظُت ألامٍغ تها الضالت ٖلى جد٤ُ٣ وإصامت الهُمىت ٖلى ٦شحر مً ؤ٢الُم خٍُى

٩ي، والتي ْهغث بىيىح  ت الىا٢ُٗت ٢ض َُمىذ ٖلى ال٨ٟغ الاؾتراجُجي ألامٍغ ٖضة خى٫ الٗالم.  زلهذ الضعاؾت بن الىٍٓغ

ت والا٢خ  -هاصًت، والتي ق٩لذٖلى ؾلى٥ ؾُاؾتها الداعظُت، بٗض بن ؾٗذ الاَخمام بال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

 ؤبغػ ع٧اثؼ الىالًاث اإلاخدضة في ْل الخىاٞـ والهغإ م٘ ال٣ىي الضولُت الهاٖضة.   –ؤي ال٣ىة 

٨ُت، الؿُاؾت الضولُت، ال٣ىة الهلبت(  ال٩لماث اإلاٟخاخُت:)الىا٢ُٗت، الؿُاؾت الداعظُت، الاؾتراجُجُت ألامٍغ

Abstract: 

 This study aimed to identify the concept of realism theory in foreign policy, and the 

most important developments that have occurred in the theory towards the analysis of 

international politics, and the emerging powers in the international system. Based on the 

realism theory, it is clear that the American foreign policy was closely linked in its principles 

and assumptions to the theory, leading to the realization and continuation of hegemony over 

many vital regions around the world .The study concluded that the realism theory has 

dominated the American strategic thought, which appeared clearly in its foreign policy, as it is 

based primarily on military power, and economic power, which constituted - that is, the 

power - the most prominent pillars of the United States' foreign policy in light of competition 

and conflict with the emerging international powers. 

Keywords: Realism, Foreign policy، American Strategy, International politics, Hard Power 

 :المقجمة

ُتي، وجّدى٫ الىٓام الضولي بلى اخاصي ال٣ُبُت، والتي مىظ جهاًت الحغب الباعصة، والتي ؤصث بلى اجهُاع الاجدا    ص الؿٞى

حراث ؤزغث بك٩ل واضح في الهُا٧ل الؿُاؾُت،  –ؤي الٗال٢اث الضولُت  –جمحةث  ٌٛ بخدىالث اؾتراجُجُت، مما ؤصي بلى ح

ظ ا ؤصي بلى تهضًضاث وألامىُت، والا٢خهاصًت اإلاك٩لت لىخضاث الىٓام الضولي ألاؾاؾُت في ق٩لها الخ٣لُضي او الحضًض، َو

ؤمىُت م٣ٗضة. و٢ض اظتهض ٦شحر مً ٖلماء الٗال٢اث الضولُت ومهم )الىا٢ُٗىن الجضص(، لم ًخدضزىا ًٖ الؿالم والخٗاون 
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الظي ًغوظىن له البىاثُىن واللُبرالُىن، واهما الحضًض خى٫ َبُٗت ومؿخ٣بل الهغإ الضولي بحن الىالًاث اإلاخدضة وباقي 

ضة، مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ )الهحن، الاجداص ألاوعوبي، الُابان، عوؾُا، الهىض(. ول٣ض مغث الىا٢ُٗت ال٣ىي الضولُت الهاٖ

 ٖضًضة في الىٓام الضولي الظي جٟىصٍ الىالًاث 
ً
ا نىعا غَو

ّ
زال٫ ال٣ٗىص الؿخت اإلاايُت بخُىعاث ٦بحرة ظضا واؾخدضر مىٓ

٨ُت، بهضٝ اب٣اء جىظههم الخدلُلي في الؿُ اؾت الضولُت في مى٢٘ الهضاعة، والخهضي لالهخ٣اصاث التي وظهها اإلاخدضة الامٍغ

لُه جخمدىع ماصة بدشىا َظا  تهم َُلت ٧ل َظٍ ال٣ٗىص. ٖو بٌٗ ه٣اص ٖلم الؿُاؾت والٗال٢اث الضولُت التي الخ٣ذ هٍٓغ

 مً بؾهاماث ماؾؿها 
ً
سها بضءا ت الىا٢ُٗت ٖبر جاٍع  حىن ميرشاًمشوختى ؤَغوخاث  َاهض مىسحاهثىخى٫ جدلُل الىٍٓغ

 والظي ٌٗض ؤخض ؤبغػ مىٓغحها في ٖالم ما بٗض الحغب الباعصة. 

٣ا الى ما  ا مً زال٫ ؤلاؾهاماث في الؿُاؾت الداعظُت ٞو  ملحْى
ً
ت الىا٢ُٗت جُىعا وفي َظا الؿُا١، قهضث الىٍٓغ

اث الاخغي، التي َغختها جل٪ ا  ٖلى بٌٗ م٣ىالث الىٍٓغ
ً
ت الىا٢ُٗت، عصا ت َغخت م٨ٟغي الىٍٓغ اث، زانت الىٍٓغ لىٍٓغ

اإلاشالُت، التي َغخذ مباصئها ٦بضًل لخٟؿحر املجا٫ اإلاٗغفي في الٗال٢اث الضولُت، و٠ُ٦ ًم٨ً نى٘ الؿُاؾت الداعظُت 

اث الؿُاؾت واإلاهمت  ت الىا٢ُٗت بخضي الىٍٓغ ملُت الخٟاٖل الضولي بحن وخضاث الىٓام الضولي. لظل٪ حٗض الىٍٓغ للضو٫ ٖو

 إلاؿخ٣بل التي ج٣ىم ٖلى جدل
ً
ُل الؿُاؾت الداعظُت. ولم جخى٠٢ ٖىض َظا الحض، بل اٖخ٣ض الىا٢ُٗىن ان َىا٥ جدضًا

ظا ما ٌٗجي بإن لضحهم جهىع بإن الىٓام الضولي الظي ؤوصخئ بٗض الحغب الٗاإلاُت  للىٓام الضولي، وم٩اهت الىالًاث اإلاخدضة َو

غبُت الى مهاٝ ال٣ىي ال٨بري مىظ ْهىع  الشاهُت، ؾٝى ًمشل تهضًض للىالًاث اإلاخدضة بٗض نٗىص ال٣ىي  الضولُت الٚا

ت واضحت جبىاَا " ٦ُيض والتة" بإن ال٣ىي ال٨بري والهاٖضة  ؿخٟالُا. الا ان َىا٥ عٍئ الىٓام الضولي الٛغبي بٗض اجٟا٢ُت َو

ُاحي والتي ج٠٣ في وظهه الىالًاث اإلاخدضة وجدضحها في الىٓام الضولي مىظ جهاًت الحغب الباعصة وؾ٣ٍى الا جداص الؿٞى

ت " جىاػن التهضًض". ت جىاػن ال٣ىي، والتي ؤَل٤ ٖلحها في ال٨خاباث بىٍٓغ  ؤَغوخاث هٍٓغ
ً
 الؿاب٤، مؿخسضما

 مذكلة الجراسة:

ت الىا٢ُٗت الجضًضة في وسدتها )ألامً الضولي( لـ     عاؾت في الخٗغُّٝ ٖلى مضي ٢ضعة هٍٓغ ُمً بق٩الُت الّضِ
ْ
 "،"والتزج٨

غ مً ؾبخمبر ٖام ٖلى جٟؿحر الىا٢
ْ
م، وطل٪ مً زال٫ جُب٣ُها ٖلى 2001٘ الّضولي زانت بٗض ؤخضار الحاصي ٖك

مى في ّْلِ هٓام صولي ٞىيىي. ٞ
ْ
٨ُت وال٣ىي الٗٓ خجض الىا٢ُٗت الجضًضة الؿُاؾت الداعظُت للىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ٓام والب ٣ت بالّىِ ِ
ّ
م اإلاخٗل

ُ
ت الُىٓ ا في ألا٩ٞاع ألاؾاؾُت لىٍٓغ ؼ مهضَع ِ

ّ
جها، ٞتر٦ ُْ بُٗت الٗال٢ت والخٟاٖالث ب يُت والىخضاث َو

ٓام الّضولي اٖل ؤؾاسخي في الّىِ ٓام ٦مؿخىي للخدلُل، والضولت ٧ىخضة جدلُل ٞو ٖلى الّىِ
، ٞدؿعى الىا٢ُٗت الجضًضة 1

 َٟ ٣ت ٖلمُت مىهجُت ل  ًم٨ً مً زال٫ الىٓغة الكمىلُت لخ٣ضًم ٍَغ
ُ
خه وخغ٦ُاجه؛ بدُض ٓام الّضولي واؾخمغاٍع هم الّىِ

غ 
َّ
ماٍ جٟاٖلها جخإز

ْ
ٓام، ل٨ً ؤه ْهم ؾلى٥ الىخضاث اإلا٩ّىهت له. ٞالّضو٫ هي ألاؾاؽ في الخٟاٖل صازل الّىِ

َ
ٓام الّضولي ٞ للّىِ

ت التي جٟغى مجمى  ٓام ٩٦ل وزهاثهه البيٍُى ضة باألؾاؽ بُبُٗت الّىِ ِ
ُّ غ ٖلى ٖت مً الٓغٝو اإلا٣ ِ

ّ
از
ُ
للىخضاث، ٞهي ج

ؾلى٥ الىخضاث مً زال٫ م٩اٞإة بٌٗ ؤهىإ الؿلى٥ ومٗا٢بت ؤهىإ ؤزغي مىه ومً زال٫ الخ٠ُُ٨ الاظخماعي 

لت ومً زال٫ اإلاىاٞؿت بُجها ت طاث الّهِ
َُّ  ٖلى ما ج٣ضم جإحي الٗضًض مً الدؿائالث التي حك٩ل(2)للىخضاث الضول

َ
 . وجإؾِؿا

إحي في م٣ضمت َظٍ الدؿائالث  ت الىا٢ُٗت جدخٟٔ بم٩اهتها  حؿإ٫مجخمٗت مك٩لت البدض، ٍو ى: َل ما جؼا٫ الىٍٓغ عثِسخي َو

ا ٖلى ؾلى٥  اث الٗال٢اث الضولُت وجدلُلها في الىٓام الضولي في ٖالم ما بٗض الحغب الباعصة، ومضي جإزحَر بحن هٍٓغ
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٨ُت في ًْل هٓام صو  لُه ًشحر الدؿائ٫ الغثِسخي ٖضة حؿائالث الؿُاؾت الداعظُت الامٍغ ٨ُت؟ ٖو ت الامٍغ لي ًخمحة بالٟىيٍى

 مجها.

 .٨ُت ت الىا٢ُٗت والؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ  ما َبُٗت ال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت بحن الىٍٓغ

 .ت الىا٢ُٗت وجدلُل الؿُاؾت الضولُت  ما َبُٗت وجإزحر اإلاباصت والاٞتراياث التي ظاءث بها الىٍٓغ

  .٨ُت م٘ نٗىص ال٣ىي ال٨بري ٤ ؤي اٖخباعاث اججهذ الؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ  ٞو

  ُاحي الؿاب٤ ٖلى الؿُاؾت الداعظُت ٠ُ٦ ؤزغ الخٛحر في الىٓام الضولي بٗض ؾ٣ٍى الاجداص الؿٞى

٨ُت.  ألامٍغ

 أىمية الجراسة:

عاؾت، وطل٪ مً زال٫ ُمداولتها اؾخ٨كاٝ اعجباٍ الخٛحُّ     ت الّضِ َُّ ع ؾلى٥ الؿُاؾت جإحي ؤَم ٓام الضولي بخُىُّ ر في الّىِ

ت لهظا الىٓام، وؤن ُٚاب  َُّ ٨ُت مً مىٓىع الىا٢ُٗت الجضًضة، التي جغي ؤن الٟىضخى هي الدهُهت ألاؾاؾ الداعظُت ألامٍغ

ت َُّ غاٝ الّضول و  الٟاٖل اإلاغ٦ؼي لم ًاِص بلى قُٕى الٟىضخى وخؿب، بل وإلى ؾُُغة خالت مً اوٗضام ال٣ُحن بْحن ألَا وجغبُّ

ْىبش٣ت ًٖ خالت الٟىضخى
ُ
ي بلى مًٗلت ألامً اإلا ٧ل َٝغ باآلزغ بما ًاّصِ

(3). 

 منيجية الجراسة: 

 ألن الضعاؾت حؿعى لل٨ك٠ ًٖ ؤزغ اإلاخٛحراث اإلاغجبُت بالىٓامحن الضولي وؤلا٢لُمي واإلاخٛحراث املحلُت ٖلى 
ً
هٓغا

٨ُت، ٣ٞض ٩ًىن مً ألاوؿب اؾخسضام مىهج " جدلُل الىٓم" ٦مىهج عثِسخي وما َغؤ ٖلُه مً  -الٗال٢اث ألاعصهُت  ألامٍغ

ت الدانت بٗملُت نى  ٘ واجساط ٢غاع الؿُاؾت الداعظُت. حٗضًالث ٖلى هماطظه الخٟؿحًر

طح ؤَمُت و٦ُُٟت اؾخسضام اإلاىهجُت ُٞما ًلي:   وجخَّ

 مىهج جحلُل الىظم:

غ َظا اإلاىهج الىٓغ بلى الٗال٢اث بحن الضو٫ ٖلى ؤجها هٓام ) ( ًخٟاٖل م٘ مضزالث البِئت، وج٣ىم وؿ٤ًخًمً ظَى

ل ومً زم الاؾخجا ُت بٗملُاث الخدٍى بت للمُالب ال٣اصمت مً البِئت ٖلى ق٩ل ٢غاعاث ؤو ؤهٓمت َظا اليؿ٤ الٟٖغ

 مسغظاث الىٓام، زم حٗىص هخاثج َظٍ ال٣غاعاث )الخٛظًت ال٨ٗؿُت( ٦مُالب جخض٤ٞ ٖلى ق٩ل هٓام البِئت مً ظضًض. 

اع الظي ًخم ُٞه اجساط ٢غاعاث الؿُاؾت الداعظُت، طل٪ ؤن مدضصاث ؤو مخٛحراث َظٍ  ولظل٪، ٞالبِئت جمشل ؤلَا

حن: زاعظُت هابٗت مً الىٓام الضولي  البِئت جازغ ٖلى جهىعاث ناوعي ال٣غاع، وجى٣ؿم َظٍ املحضصاث ؤو اإلاخٛحراث بلى هٖى

بُٗت قب٨ت الٗال٢اث بحن الٟاٖلحن في َظا الىٓام، والىٓام الٟغعي الدام ؤو جل٪ الٗال٢ت التي جًم صولت م٘ بخضي  َو

ت والا٢خهاصًت واله٩ُل الؿُاسخي صاو الضو٫ الٗٓمى اإلاؿُُغة ٖلى الىٓام الضولي.  زلُت جخًمً ال٣ضعاث الٗؿ٨ٍغ

 وظماٖاث اإلاهالح والىسب الخىاٞؿُت. 
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ا مً الضو٫ ٦دالت الٗال٢اث ألاعصهُت  حَر بن اؾخسضام َظا اإلاىهج ًُٟض في جٟؿحر الٗال٢ت بحن الضو٫ الٗٓمى ٚو

٨ُت، طل٪ ؤن َىا٥ ظملت ٦بحرة مً اإلاخٛحراث اإلاغجبُت بالبِئت  بُٗت َظٍ ألامٍغ الضولُت وؤلا٢لُمُت واملحلُت، جدضص ق٩ل َو

ال٢اجه بخل٪ اإلاخٛحراث واملحضصاث، ٞمً هاخُت ٞةن  حن مغتهً في ؾُاؾخه ٖو الٗال٢اث. ٞٗلى َظا اإلاؿخىي ٞةن ٦ال الُٞغ

٨ُت ٦ضولت مؿُُغة ٖلى الىٓام الضولي وطاث مهالح في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ جإزظ بٗح خباع الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ن الٖا

اب اخخال٫ الٗغا١ ومل٠ بًغان الىىوي، والهغإ الٗغبي  في اؾتراجُجُتها وؾُاؾتها اٖخباعاث ٖضة مشل الحغب ٖلى ؤلاَع

 ؤلاؾغاثُلي. 

خباع في خغ٦خه الداعظُت ما جمل٨ه الىالًاث اإلاخدضة ٣٦ىة ٖٓمى في  ومً هاخُت زاهُت، ٞةن ألاعصن ًإزظ بٗحن الٖا

ت، وخاظخه بلى صٖم ا٢خهاصٍ واؾخ٣غاٍع الؿُاسخي، باإلياٞت بلى ٖىامل ؤزغي مجا٫ اإلاؿاٖضاث الا٢خ هاصًت والٗؿ٨ٍغ

غ مداولت جٟؿحر م٣بىلت لُبُٗت الٗال٢اث ألاعصهُت  اب، والهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثُلي. ألامغ الظي ًٞى  –مشل الحغب ٖلى ؤلاَع

٤ جٟؿحر جل٪ اإلاخٛحراث.  ٨ُت ٞو  ألامٍغ

ا التي حٗجى بها الضعاؾت، ؾِخم بٖما٫ مبضؤ الخ٩امل اإلاجهجي مً زال٫ وبهضٝ جىؾُ٘ بصعا٥ ٧اٞت ا إلاخٛحراث وؤزاَع

اؾخسضام م٣ىالث الىا٢ُٗت الجضًضة في الٗال٢اث الضولُت بلى ظاهب مىهج الىٓم، لضعاؾت ٠ُ٦ ًم٨ً ؤن حؿهم م٣ىالث 

ت  ا الىا٢ُٗت في جٟؿحر الٗضًض مً ؤلاق٩الُاث في ٞهم الحالت الضعاؾُت، مً ػاٍو ٩ي لهظٍ اإلا٣ىالث وباٖخباَع الخبجي ألامٍغ

٨ُت اإلايكإ والخُب٤ُ.  مضعؾت ؤمٍغ

، خُض وؿعى الى الخٍٗغ٠    
ً
وبىاًء ٖلُه ٞةن َظا البدض ٌؿتهضٝ ؤلاظابت ًٖ ظملت الدؿائالث التي َغخىاَا ؾلٟا

ت الىا٢ُٗت، والاٞتراياث التي اٞتريتها في جدلُل الىمىطط ال٨ٟغي الىا٢عي في ج ٨ُت. بالىٍٓغ دلُل الؿُاؾت الداعظُت الامٍغ

عاؾت عؤًىا ؤن جخًمً الضعاؾت بلى ٖضة مباخض وزاجمت ٖلى الىدى الخالي: ت الّضِ َُّ  بمك٩لت الضعاؾت وؤَم
ً
 واعجباَا

ت الىا٢ُٗت الجضًضة.  اإلابدض ألاو٫: مٟهىم الىٍٓغ

ت الىا٢ُٗت وجدلُل الؿُاؾت الضولُت.  اإلابدض الشاوي: الىٍٓغ

 الىالًاث اإلاخدضة وال٣ىة والىٓام الضولي.اإلابدض الشالض: 

 اإلابدض الغاب٘: نٗىص ال٣ىي الضولُت.

٨ُت   اإلابدض الدامـ: الىا٢ُٗت في الؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ

 وؤما الداجمت بُبُٗت الحا٫ ؾخ٩ىن هخاط ما زلهىا بلُه ُٞما ًخٗل٤ بهضٝ البدض.

 المبحث األول: مفيؾم النغخية الؾاقعية 

ت ا ت في ظاءث الىٍٓغ َُّ ت الىا٢ٗ ت، و٢ض ْهغث الىٍٓغ َُّ ت ٦غص ٞٗل للمضعؾت اإلاشال َُّ ت في صعاؾت الٗال٢اث الضول َُّ لىا٢ٗ

ت  َُّ عاث التي ويٗها ؤههاع الخُاع اإلاشالي م٘ اهضإل الحغب الٗاإلا ت الشاهُت، بٗض ؤن ؤز٣ٟذ الخهىُّ َُّ ؤ٣ٖاب الحغب الٗاإلا

م مً َظٍ اليكإة الحضًشت وؿ لى الٚغ ت، ٞةن ألا٩ٞاع التي ظاءث بها الشاهُت. ٖو َُّ  للخُاع الىا٢عي في صعاؾت الٗال٢اث الضول
ً
بُا
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ماعؾت؛
ُ
٨غ ؤو ٖلى مؿخىي اإلا ِٟ ت لها ظظوع ٖم٣ُت ؾىاء ٖلى مؿخىي ال َُّ م٨ً الٗىصة بها بلى ٦خاباث  اإلاضعؾت الىا٢ٗ ًُ خُض 

ِغٝ بـ "اإلاىاْغاث الك ُٖ لذ ما 
َّ
ً ال٣ُضامى، التي ق٩ ٍغ ِ

ّ
ت 1919هحرة" مىظ ٖام الٗضًض مً اإلا٨ٟ م، وهي: اإلاىاْغة بْحن الُىباٍو

((Utopianism ( ت َُّ غ )Method( واإلاىاْغة خى٫ ألاؾلىب )Realismوالىا٢ٗ (، واإلاىاْغة الشالشت خى٫ Substance( ،والجَى

ت َُّ ت وما بٗض الىيٗ َُّ  .(4)الىيٗ

ت مً اإلاباصت في الٗال٢اث  ت ٖلى مجمٖى َُّ ت الىا٢ٗ ت وهي٢ض اٖخمضث الىٍٓغ َُّ  :5الضول

 .ة في بَاع وي٘ حؿىصٍ الٟىضخى ت باألؾاؽ، وال٩ل ٌؿعى بلى امخال٥ ال٣ىَّ َُّ  الٗال٢اث الضولُت نغاٖ

 .ت للّضو٫ َُّ غ الؿُاؾت الداعظ ظا ظَى ت هي الب٣اء والاؾخمغاع، َو َُّ ى  اإلاهلحت الَى

 .ت الُبٗض الؿُاسخي ًٖ ألابٗاص ألازغي َُّ  اؾخ٣الل

  .ت َُّ ت للضولت في الؿُاؾت الداعظ َُّ م٨ً جُب٤ُ ال٣ُم ألازال٢ ًُ  ال 

  خباعاث ت ٞى١ ٧ّلِ الٖا
َُّ ى ًجغي الخٗامل م٘ الضو٫ ألازغي وج٣ُُمها ِو٣ٞا إلاىٓىع ًً٘ اإلاْهلحت الَى

 ألازغي.

ت:  َُّ اكػ  وأَم الافتراطاث التي اهطللذ منها الى

  .ت َُّ ال٢اث الضول ِٗ ولت هي الٟاٖل ألاؾاسخي في ال
 ؤن الضَّ

  ت َُّ ت؛ ألن ٖىهغ الؿُاصة ال٣ىم َُّ ت ٖلى الداعظ َُّ الضولت وخضة واخضة، ولِـ َىا٥ جإزحر للبِئت الضازل

ة ٞى١ ال٣اهىن.  ُتها، ٞال٣ىَّ
ْ
ُت جٟى١ ُؾل

ْ
ٓام الضولي، ولِـ َىا٥ ُؾل  َى ؤؾاؽ الّىِ

  ت. عبِ الاؾخ٣غاع بخىاػن ال٣ى َُّ ة هي مدىع الٗال٢اث الضول  ي، ٞال٣ىَّ

ت(: ت البيُىٍَّ َُّ اكػ ظام الذولي )الى ِ
ّ
ت الجذًذة والى َُّ اكػ  الى

ٓام الضولي     ت، ٞالّىِ ٓام الضولي، ولِـ صعاؾت الُبُٗت البكغٍَّ ت الجضًضة مً التر٦حة ٖلى جإزحر الّىِ َُّ اهُل٣ذ الىا٢ٗ

بري التي حؿعى
ُ
ل مً مجمٕى ال٣ىي ال٨

َّ
ى هٓام ٞىيىي ال تهخمُّ في بَاٍع ٧ّل صولت  ًدك٩ ٧لُّ مجها للحٟاّ ٖلى وظىصَا، َو

ت ؛ألجها الىخُضة ببال  َُّ ولت هي الٟاٖل ألاؾاسخي في الؿُاؾت الضول مهالحها. و٢ض ؤب٣ى الىا٢ُٗىن الجضص ٖلى اٞتراى ؤن الضَّ

م مً َبْحن ٧ّلِ الٟاٖلحن الضولُحن 
َّ
ى٠ اإلاىٓ ُٗ ً، ٞالٟاٖلىن آلازغون مً ٚحر الّضو٫ ما َم بال التي جمخل٪ وؾاثل ال آلازٍغ

ل آزغ ظضًض لخٟاٖل الضو٫ بألُاث ظضًضة
ْ
مغخلت مً مغاخل جُىع  Neorealismخُض جمشل الىا٢ُٗت الجضًضة .6ق٩

ت الىا٢ُٗت والتي جإؾؿذ ٖلى ًض  ت الؿُاؾت الضولُت" "كُىِث والتزالىٍٓغ  Theory of" ، في ٦خابه الكهحر "هٍٓغ

international politicsت للىٓام الضولي، والتي  والظي مشل مغخلت ظضًضة في ال٨ٟغ ألاؾاسخي للىا٢ُٗت الجضًضة الٟىيٍى

ت، هي املحضص  ٨ُت، باٖخباٍع ؤن َظٍ البيُت، ولِؿذ الُبُٗت البكٍغ ْهغث بك٩ل واضح في الؿُاؾت الداعظُت الامٍغ

   7واإلاىظه لؿلى٦ُاث الضو٫ وزُاعاتها.
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غي الىا٢ُٗى  ص ؾلى٥ الّضو٫؛ وطل٪ بؿبب ُٚاب ٍو دّضِ
ُ
ٓام الضولي هي التي ج ت للّىِ ن الجضص ؤن الُبُٗت الٟىيىٍَّ

ٓام ٣ًىص الّضو٫ للكّ٪ِ  ولت ؤْمجها. ٞالبىاء الٟىيىي للّىِ
لُت التي جٟى١ ؾلُت الّضو٫ ٖلى اإلاؿخىي الداعجي، وجًمً للضَّ الؿُّ

ا بالتهضًض؛ لظل٪  ٣ت ُٞما بُجها وقٗىَع ِ
ّ
ضم الش ح في بَاع جىاٞؿها والٗمل ٖلى جد٤ُ٣ مهالحهاٖو

ُّ
 . 8جلجإ الّضو٫ للدؿل

ة     ٤ الخىاػن، وال٣ىَّ د٣ِّ
ُ
ٓام هي التي ج ٗها في الّىِ ٣ت جىَػ ت؛ خُض بن ٍَغ ت مغ٦ؼٍَّ َُّ ة ؤَم ت الجضًضة ؤن لل٣ىَّ َُّ وجغي الىا٢ٗ

ل الاهًمام للُٝغ ال٠ًُٗ لخد٤ُ٣ الخىاػن؛ ألن الاهًمام للُٝغ  ِ
ًّ ٟ
ُ
لِؿذ َضٞها بدّضِ طاتها؛ ولظل٪ ٞالّضو٫ ج

ت الازخُاع، ٞةجها ألا٢ىي ؾلى٥ ٚحر ٣ٖالوي؛ ألهه ً مىت، ٞلى جغ٥ للضو٫ الهٛغي خغٍَّ ُْ ػ اله ّٗؼِ
ض مً ازخال٫ الخىاػن وَُ ٍؼ

ُتي ٧ان ؤمام صو٫ الٗالم  داص الؿٞى ِ
ّ
ص مهالحها. وبٗض اجهُاع الاج ٠ُٗ؛ ألن ال٣ىي َى الظي ُحهّضِ

ًَّ جخدال٠ م٘ الُٝغ ال

دضة وؾُاصت ١ الىالًاث اإلاخَّ ا ؤن ج٣بل بخٟىُّ ً: بمَّ ل الٗالم ِو٤ٞ ؤخض ؤمغٍْ
ُّ
٠ صولي ظضًض بٗض حك٩

ُ
ها، وجْىسٍغ مٗها بخدال

ت َُّ ٨ ة ألامٍغ ٟاث جىاػي ال٣ىَّ
ُ
ب الىاخض، ؤو ؤن حؿعى بلى جإؾِـ جدال

ْ
تراٝ بؿُاصة ال٣ُُ  .  9الٖا

 المبحث الثاني: النغخية الؾاقعية والدياسية الجولية 

اث الؿُاؾُت التي ت    ت الىا٢ُٗت بخضي الىٍٓغ هخم بخدلُل الؿُاؾت الداعظُت للضو٫، ؤو الؿُاؾاث حٗخبر الىٍٓغ

ت الىا٢ُٗت بمشابت بؾهاماث في الؿُاؾت الضولُت للغص ٖلى اإلاشالُت، بٗض ؤن بغػث  الضولُت، ومً َظا اإلاىُل٤ ٧ان للىٍٓغ

ت، التي جدلل الؿُاؾت الضولُت بٗض الحغب الٗاإلاُت ألاولى، وحك٨ُ ل اإلاىٓماث اإلاضعؾت اإلاشالُت ٧إخض الخُاعاث ال٨ٍٟغ

والتي عوظذ الحها اإلاضعؾت اإلاشالُت في الؿُاؾت الضولُت؛ ٦مُٗاع لضعظت ومضي جىا٤ٞ الؿُاؾاث  –ٖهبت ألامم –الضولُت 

ا مً اإلاٟاَُم  حَر  10الداعظُت للضو٫ ٦مىهج ؤزالقي و٢ُمي في ؾلى٥ الضو٫ ججاٍ ؾُاؾاتها الداعظُت، ٚو

اث في الح٣ل ألا٧اصًمي مً زال٫ وفي الؿُا١ هٟؿه َهغث الىا٢ُٗت في الؿُاؾت ال ا ٧إخض الىٍٓغ هىَع ضولُت، ْو

ً. مما ًض٫ ٖلى ؾُُغتها لؿىىاث ٖضًضة،  ً والحاصي والٗكٍغ ٩ي زال٫ ال٣غهحن الٗكٍغ اعجباَها بال٨ٟغ الاؾتراجُجي ألامٍغ

ت في خ٣ل الٗال٢اث الضولُت، بٗض َُمىتها ٖلى ٧ل اٞتراياث اإلاشالُت في  ختى في و٢خىا الحالي، ٖلى مجا٫ الضعاؾاث الىٍٓغ

بضاًت ال٣غن اإلااضخي. وبٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت قهضث الؿُاؾت الضولُت َُمىت واضحت لالٞتراياث التي اهُل٣ذ مجها 

ت الىا٢ُٗت ٖلى اٞتراياث ومؿلماث الضعاؾاث في الؿُاؾت الضولُت، زانت ٞترة الحغب الباعصة، بٗض ؤن َغح  الىٍٓغ

ً ؤمشا٫ " مباصئها واٞتراياتها مً و " "َاهض مىسحاهثى" و "وسوبشث حبلين" كُيث والتززال٫ ٦خاباث ٖضص مً اإلا٨ٍٟغ

ً، الظًً وحىسج كُىان" و"َنري كِعىجش" ، وؤَغوخاث الؿُاؾُحن ؤمشا٫ ""ادوسد كاس م مً الؿُاؾُحن واإلا٨ٍٟغ حَر " ٚو

 في جل٪ 
ً
م الىا٢ُٗت ٖلى الخ٨ٟحر جبىىا اَغوخاتهم في الؿُاؾت الضولُت للىالًاث اإلاخدضة صوعا الهُمىت لُغح ؤ٩ٞاَع

ت الىا٢ُٗت بٗض اهتهاء الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ٦خُاع ٨ٞغي عاٌٞ الٞتراياث الخُاع  11الاؾتراجُجي. لظل٪ جغسدذ الىٍٓغ

في ا٣ٖاب اللُبرالي او اإلاشالي الظي َُمً ٖلى جدلُل الؿُاؾت الضولُت زال٫ ٞترة الحغبحن الٗاإلاُخحن. خُض ْهغث اإلاشالُت 

"و٧امللي بلىر" و " وظىعط ظىحل. و٢ض َهغث َظٍ  Sidny fayالحغب الٗاإلاُت ألاولى مً زال٫ ٦خاباث "ؾُضوي ٞإي" 

ت في ٖالم  هم ق٩ل الهغإ الٗالمي، مً ؤظل ججىب َظا الٗالم ؤي ٧اعزت ماصًت وبكٍغ ت ٞو ت اؾخجابت لحاظت إلاٗٞغ الىٍٓغ

 12ما بٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت.
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لى ٨ٖـ الخُاع اإلاشالي ؤ٦ضوا الىا٢ُٗىن ٖلى ؤن ؤي جدلُل للؿُاؾت الضولُت ال بض مً ؤن ًغ٦ؼ ٖلى ٖال٢اث ٖو   

ظا ٌٗجي الابخٗاص ًٖ اٞتراياث اإلاشالُت او الخُاع اللُبرالي والتر٦حة ٖلى ع٧اثؼ الىا٢٘  ؤي مٟاَُم ال٣ىة  –ال٣ىة بحن الضو٫، َو

وفي ٦خابه الكهحر "اػمت  كاس". وفي َظا املجا٫ طَب "13تي ًخمحة بها الىا٢ُٗىن وهي ه٣ُت الاهُال١ ال –والخىاػن ال٣ىة 

 "ً ا  The twenty years crisisالٗكٍغ ُاهُا وصوَع  بٍغ
ً
؛ ًا٦ض ان الٗال٢اث الضولُت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ جىاػن ال٣ىي مظ٦غا

ت الىا٢ُٗت ال14٨املحىعي في الؿُاؾت الٗاإلاُت   ٖلى ال٣ىة واإلاهلحت . اما َاهؼ مىعظاهشى ماؾـ الىٍٓغ
ً
الؾ٨ُُت مغ٦ؼا

ا ٦خابت "الؿُاؾت بحن ألامم" الظي اٖخبٍر ال٨شحرون بضاًت  الىَىُت، الظي ٢ضم ٖضة ٦خاباث في الٗال٢اث الضولُت وؤقهَغ

ت الىا٢ُٗت في جدلُل الؿُاؾت الضولُت ٧ىن الضولت الٟاٖل الغثِـ في الؿُاؾت الضولُت، ٦ما ًخطح ؤن  ؛15مٟهىم الىٍٓغ

ت  ا في ؤٞٗا٫ وؾلى٥ ؤلاوؿان.عٍئ  مىعظاهشى لضوع ال٣ىة في الؿُاؾت الضولُت ال ًم٨ً ٞهله ًٖ صوَع

 بلى طل٪ ٣ٞض ؤوعص "   
ً
٣ا في ٦خابت الكهحر" الؿُاؾت بحن ألامم "، ٖضة مباصت عثِؿُت في الخدلُل  َاهض مىسحاهثى"وٞو

  16الىا٢عي للؿُاؾت الضولُت وجخمشل َظٍ اإلاباصت.

  ت طاتها.خالت مً الخىا٤ٞ ا في الُبُٗت البكٍغ  بحن الٓىاَغ الؿُاؾُت والاظخماُٖت، جد٨مها ٢ىاهحن ظظوَع

 ،ممشلت  حؿدىض الىا٢ُٗت الؿُاؾُت في ٞهم وجدلُل بِئت الؿُاؾت الضولُت مً زال٫ مٟهىم اإلاهلحت ال٣ىمُت

 بال٣ىة. والبٌٗ ًغي؛ اإلاهلحت مدضصة في بَاع ال٣ىة. 

  املحىع ألاؾاسخي الظي جٟتريه الىا٢ُٗت بن ال٣ىة ٌٗض اإلاُٗاع اإلاىيىعي الظي ًٟؿغ ؾلى٥ الضو٫ ٖلى اإلاؿخىي

 الٗالمي. 

  جضع٥ الىا٢ُٗت الؿُاؾُت ؤَمُت ال٣ُم ألازال٢ُت، وبالخالي ججض الضولت ؤٖٓم مباصئها ألازال٢ُت في يمان الب٣اء

ت.  17او الاؾخمغاٍع

  الىا٢ُٗت ٨ٞغة التةام ٌ الضو٫ في ٖال٢اتها بال٣ىاٖض ألازال٢ُت، وإصعا٦ها الدحر والكغ في الؿُاؾت الضولُت، جٞغ

 18ل٨جها حؿعى بخد٤ُ٣ مهلحتها واإلاخمشلت بامخال٥ ال٣ىة بمىإي ًٖ ؤي ٢ُم ؤزال٢ُت او ؾُاؾُت.

  ١ ٖلى جا٦ض الىا٢ُٗت الؿُاؾُت ٖلى اؾخ٣اللُت املجا٫ الؿُاسخي، ٦ما ًدغم عظا٫ الا٢خهاص وال٣اهىن وألازال

 مجاالتهم. ٦ما ؾاثغ املجاالث ألاخغي ٖلى ؤن ج٩ىن جابٗت للمجا٫ الؿُاسخي.

 بلى "   
ً
٣ا قإجها قإن ٖالم الؿُاؾت، لِؿذ بال خالت نغإ مً ؤظل ال٣ىة، ٦ما  مىسحاهثى"ان الؿُاؾت الضولُت، ٞو

ىمُت. بن ال٣ىة واإلاهلحت والهغإ ما بن الٗال٢اث الضولُت بحن الضو٫ هي ٖال٢اث ٢ىي ال ًد٨مها الا ٢اهىن اإلاهلحت ال٣

، ٖلى اٖخباع ان 
ً
 ٞاقال

ً
هي بال ْاَغة في الؿُاؾت الضولُت. ٣ٞض اهخ٣ض ؤههاع الىا٢ُٗت هٓام ألامً الجماعي واٖخبرٍو هٓاما

اليؿ٤ الضولي  جىاػن ال٣ىي َى ؤًٞل الؾخ٣غاع الٗال٢اث الضولُت وؤن محةان ال٣ىي ًمى٘ ؾُُغة ٢ىة وخُضة ٖلى مؿخىي 

لظل٪ جباًيذ مىا٠٢ الاججاٍ الىا٢عي واللُبرالي خى٫  19مً اظل املحاٞٓت ٖلى الىي٘ الغاًَ لل٣ىة في الؿُاؾت الٗاإلاُت.

٨ُت اإلاٗانغة. ٞالىا٢ُٗىن ًغون ؤن الخ٣الُض اللُبرالُت ؤزغث في   في الؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ
ً
ت ألا٦ثر جإزحرا ؤَمُت الىٍٓغ

لت، ٖل ٩ي لٟترة ٍَى ى اٖخباع ؤن ال٣ُم ألازال٢ُت والالتةام بال٣اهىن وخؿً الىىاًا، ٢ض خ٨مذ الؿُاؾت ال٨ٟغ ألامٍغ

م ؤهٟها ٖضاة  ٨ُت، ؤزُغث ٚع ٨ُت َُلت ٞترة ما ٢بل الحغب الٗاإلاُت الشاهُت. الا ؤن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ الداعظُت ألامٍغ

ت الىا٢ُٗت.جل٪ الحغب بلى الخسلي ًٖ ال٨ٟغ اللُبرالي والتةام باإلاباصت والاٞت  20راياث التي ظاءث بها الىٍٓغ
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 المبحث الثالث: الؾاليات المتحجة والقؾة والنغام الجولي.

٢ام الىٓام الضولي، بٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ٖلى زالر م٣ىماث، ألاولى ؾُاسخي بٖاصة حك٨ُل اإلاىٓماث الضولُت،    

لسخي )الىاجى(، ٢ُاصة الىالًاث اإلاخسظة، والخ٣ا خل٠ واعؾى لضو٫  )ألامم اإلاخدضة(، والشاوي ٖؿ٨غي بٓهىع خل٠ قما٫ ألَا

ُاحي  خىن وودصؾاب٣ا، والشالض ا٢خهاصي مالي، ؤوعوبا الكغ٢ُت ب٣ُاصة الاجداص الؿٞى ، واجٟا٢ُت الجاث، زم مىٓمت بٍش

ان ما جُىع بلى نغإ بحن اإلاٗؿ٨غ الٛغبي واإلاٗؿ٨غ الكغقي  الىالًاث اإلاخدضة والاجداص –الخجاعة الٗاإلاُت. وؾٖغ

ُتي ىا حك٩ل الىٓام الضولي مغظلت الشىاثُت ال٣ُبُت، خُض اهضلٗذ الحغب الباعصة، و  -الؿٞى اهتهذ باجهُاع الاجداص َو

ُتي   21الؿٞى

٨ُت،     ول٨ً ًبضو بهىا بػاء مغخلت مدخملت مً مغاخل جُىع الىٓام الضولي بؿبب ؾُاؾاث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت في ؤٞٛاوؿخان، واخخال٫ الٗغا١ واؾ٣اٍ هٓام  2001ؾبخمبر  11بٗض حٗغيها ألخضار  واؾخسضامها لل٣ىة الٗؿ٨ٍغ

ُاهُا؛ في َظا ألامغ ًغي نضام خؿحن بمؿاٖضة ا لى عؤؾها بٍغ حٍر مً الباخشحن بإن الىالًاث حىصف هاي لضو٫ الٛغبُت ٖو ٚو

ت مً الىا٢ُٗحن ًغون ان الىٓام الضولي لً ًب٣ى بلى ٞترة  اإلاخدضة ؾٝى جب٣ى ٢ىة ٖٓمى زال٫ َظا ال٣غن، بال ؤن مجمٖى

لت ٦ىٓام اخاصي ال٣ُبُت، بٗض جهاٖض ال٣ىي الضولُت اإلاىاٞ ؿت للىالًاث اإلاخدضة مشل ) عوؾُا ، والهحن ، والاجداص ٍَى

ل للخُٛحر الى مخٗضص ألا٢ُاب ٧ىن ٖملُت جدَىله جهاٖضًت  . 22ألاوعوبي ، والهىض ، والُابان (، ول٨ً بداظت بلى و٢ذ ٍَى

ى ألامغ الظي ظٗل الىالًاث اإلاخدضة جخىٍع في ٦شحر مً الخضزالث في ٖضص مً الهغاٖاث، مما ؤصي بلى  ا َو جغاظ٘ صوَع

الٗؿ٨غي في الٗالم بٗض ؾلؿلت مً ؤلازٟا٢اث في بصاعة بٌٗ الهغاٖاث ؤلا٢لُمُت في مىا٤َ مخٗضصة مً الٗالم مشل 

ت وجؼاًض الاهخ٣اصاث الضولُت  ؾٍُى
ّ
ها ٖاظؼة ؤمام جىامي ال٣ىة الهِىُت والا ٣ُا وؤؾُا والكغ١ ألاوؾِ. وو٢ٞى البل٣ان وؤٍٞغ

٩ي للٗا  .23لمالىاؾٗت للضوع ألامٍغ

غي     اٍو ذ صكٍش  ٖما ؾب٣ه، ٞبل ماثت ٖام، ٧ان الىٓام الضولي مخٗضص  فٍش
ُ
بإن الىٓام الضولي ال٣اصم ؾ٩ُىن مسخلٟا

بُٗت الٗضوان والهغإ الضولي. زم ظاء ق٩ل  ألا٢ُاب ب٣ُاصة الضو٫ الٛغبُت، والظي ًدؿم بخّٛحر ق٩ل الخدالٟاث َو

ً الٛغبي والكغقي الىٓام الضولي زىاجي ال٣ُبُت لل٣ىة إلاٟهىم  والاجداص  –الىالًاث اإلاخدضة  –الحغب الباعصة بحن اإلاٗؿ٨ٍغ

ُتي الؿاب٤  ( في صعاؾت قهحرة له ًٖ walts) كُيذ والتزوالظي احؿم اؾخ٣غاعا بك٩ل مً ألاق٩ا٫، ٦ما ظاص٫  -الؿٞى

ُتي، وؾ٣ٍى خاثِ بغلحن ؤن24الىٓام الضولي اإلاخٗضص ألا٢ُاب بذ الٗالم جدذ مٓلت . وبٗض ؾ٣ٍى الاجداص الؿٞى

٨ُت، ٦ك٩ل مً ؤق٩ا٫ الىٓام الضولي اخاصي ال٣ُبُت ٌؿىصٍ الٟىضخى، وجدؿإع ُٞه مٗالم  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

َظا الخىؾ٘ َما ق٩ل مً اق٩ا٫ الخٗبحر ًٖ مٟهىم  -ؤي الهغإ الا٢خهاصي –الا٢خهاص اإلاٟخىح والخجاعة الضولُت 

بُٗت الىٓام الضولي. لظل٪ جبحن ب  ن الىالًاث اإلاخدضة باجذ في وي٘ مدغط َو
ً
ٖلى مؿخىي الٗالم، ٞخدلُل الٗال٢اث ظضا

٨ُت ججاٍ ال٣ىي الضولُت ألازغي في الىٓام الضولي، ٦غوؾُا، والهحن،  بُٗت ألاهماٍ الؿلى٦ُت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ َو

اصٍ الخىاػن  الضولي، واهخ٣ا٫ الٗالم بلى هٓام مخٗضص ألا٢ُاب،  والُابان، والهىض، والاجداص ألاوعوبي، ًبضو ؤن َىا٥ بىاصع أٖل

م مً الخدضًاث الضولُت الجؿُمت التي جىاظهها 1914 -٧1871الظي ٧ان ؾاب٣ا ٢بل الحغب الٗاإلاُت ألاولى ) (، بالٚغ

ن ال٣ُب ألاوخض في الٗال٢اث الضولُت
ّ
٨ُت؛ ما ػالذ الا  .25الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
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٘ وح    هبذ مما ؾب٤ ًبضو ؤن جىَػ ت ًخٛحر، ٍو ك٨ُل ال٣ىة )ا٢خهاصًا، وؾُاؾُا، وز٣اُٞا(، ما ٖضا ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

٩ا، ٩ًىن للكٗىب والٗضًض مً  ا ٖالم ما بٗض ؤمٍغ ض ػ٦ٍغ  ًٖ َُمىت الىالًاث اإلاخدضة ٖلُه. َظا ما ؤَل٤ ٖلُه ٍٞغ
ً
بُٗضا

ٟه  م مً طل٪ ًجٗل ألا٢ُاب الضولُت، ولِـ مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة، ٩ًىن لهم صوع في حٍٗغ و٢ُاصة وجىظهه. بالٚغ

الىالًاث اإلاخدضة بداظت ٖلى ؤظضار حٛحر واؾ٘ في اؾتراجُجُتها ال٣ىمُت، ٧ىجها جىاظه ازخباعاث نٛبت في ؾُاؾتها 

الداعظُت ججاٍ الٗالم الداعجي، مما ظٗل ال٨شحر ًُغح بٌٗ الؿاثالث اإلاى٣ُُت مشل، َل لها الضوع ألاؾاسخي في ألاؾهام 

ل٣ىي الهاٖضة في اؾخ٣غاع الىٓام الٗالمي، والخٗاٌل م٘ َظا الٗالم، والخىاػ٫ ًٖ بٌٗ َُمىتها و٢ىتها في ٦شحر بإقغا٥ ا

 وج٩٨ٟا، ٢ض ًاصي بلى ازخال٫ ق٩ل الىٓام 
ً
مً مىا٤َ الٗالم، وال٣بى٫ بٗالم مخٗضص ال٣ىة في اهخاط ٢ىمُاث ا٦ثر اهدكاعا

  .     26تالضولي الظي ق٩لخه زال٫ ال٣ٗىص الؿخه اإلاايُ

 املبحث الشابؼ: صػىد اللىي الذولُت.

ُاهُا في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ َى نٗىص ٢ىي صولُت ؤزغي بلى     ، وبٍغ
ً
بن ؤ٦ثر ما ٧ان جدّض للىالًاث اإلاخدضة خالُا

ُاهُا وهخج ًٖ طل٪ اجهُاع  مهاٝ ال٣ىي الٗٓمى، خُض ٧اهذ اإلااهُا والُابان وإًُالُا هي الخدضي ألابغػ الظي واظهه بٍغ

ُاوي  ت ٞغ 27هٓام جىاػن ال٣ىي البًر ُاهُا، .وخؿب عٍئ ا بن الىالًاث اإلاخدضة ؾخىاظه جدضي ٦بحر مشلما واظهخه بٍغ ٍض ػ٦ٍغ

٩ي، ل٨ً الازخباع الح٣ُ٣ي َى ازخباع ؾُاسخي  ُاهُا بؿبب ٢ىة الا٢خهاص ألامٍغ ل٨ً لِـ بال٣ضع ال٨بحر الظي واظهخه بٍغ

ت" حّٛحر ال٣ .28بدذ  ا الى اؾخسضام هٍٓغ ىة" لخضُٖم م٣ىالجه التي ًُغخها في وباٖخباٍع ؤخض ٦باع الىا٢ُٗحن ٣ٞض خاو٫ ػ٦ٍغ

٘ ال٣ضعاث، بحن ال٣ىي الضولُت، والخباًً  ٨ُت، والتي جغ٦ؼ ٖلى حّٛحر وجدى٫ نىع جىَػ صعاؾخه ًٖ مؿخ٣بل ال٣ىة ألامٍغ

 29والخٟاوث بحن مً ًمخل٪ ال٣ضعاث، َى الظي ًدضص مهحر وق٩ل الىٓام الضولي 

 بن الؿُاؾت الضولُت ما هي   
ً
بال خالت مً الخىاٞـ والهغإ، وبالخالي ٞإن جىامي ٢ىة الضو٫ ال٨بري  ل٣ض ط٦غها مؿب٣ا

مشل )الهحن، عوؾُا، الهىض، الاجداص ألاوعوبي(، ومداولتها الخسلو مً ال٣ٗباث والٗىاث٤ التي جىاظهها مً ٢بل "هٓام 

ً اهه ما ػا٫ مؿُُغ ٖلى الىٓام الٗالمي، ولِـ ٣ِٞ بل ٌ ال٣ُب ألاوخض"، والظي ًغي ال٨شحًر ى َظا الحض، بل جٞغ

الىالًاث اإلاخدضة الخسلي ًٖ ٢ُاصجه للىٓام الضولي، وجهغ ٖلى اؾخسضام ال٣ىة في جد٤ُ٣ مهالحا مً زال٫ مبضؤ 

الىا٢ُٗت في الٗال٢اث الضولُت. مً َىا ؾِبضؤ الهغإ ٖلى اإلاىاعص واإلاهالح وجىؾُ٘ خالت الهغإ، ومما ًض٫ ٖلى طل٪؛ ما 

ً التي خضزذ في ٢امذ به عوؾُا ججاٍ ؤو٦غ  ٌ الهحن الخضزل في قاوجها الضازلُت، وخالت الهغإ في ٢مت الٗكٍغ اهُا، وٞع

ؾُا(، ومداوالث باقي )ألاعظىخحن، وإٖا٢ت مهالح الىالًاث اإلاخدضة في ٦شحر مً اإلاىا٤َ 
ّ
٣ُا وقغ١ ا الكغ١ ألاوؾِ وؤٍٞغ

ب٣ُاصة الىالًاث اإلاخدضة، مً صون الىنى٫ بلى  هٓام صولي ٞىيىي(،)ال٣ىي الضولُت في بٖاصة حك٨ُل الىٓام الضولي 

 30مىاظهت مباقغة م٘ الىالًاث اإلاخدضة 

اث الاخضار الضولُت، بهضٝ      الى ما ؾب٤، ٞإن ال٣ىي الضولُت الٗٓمى ؾخداو٫ بؿِ هٟىطَا ٖلى مجٍغ
َ
٣ا وٞو

والتي جدمي مهالحها وؤَضاٞها. جد٨مها بُبُٗت الٗال٢اث ال٣اثمت في خالُا، خٟايا ٖلى َبُٗت جىاػن ال٣ىي الضولُت، 

ظا  غة لضحها، َو بِىما ال٣ىي الضولُت الهاٖضة حؿعى الى حُٛحر ق٩ل الىٓام الضولي مً زال٫ ما جمخل٨ه مً ٢ىة مخٞى

ؾُجٗل اإلاىظهت بحن ال٣ىي الضولُت والىالًاث اإلاخدضة خخمُت، و٢ض ًخد٤٣ في مىا٤َ ؤ٦ثر التهابا في الى٢ذ الحالي مشل 

ُتي والظي قهض الٗالم الكغ١ ألاوؾِ  او ختى اوعاؾُا، )الحغب الغوؾُت ٖلى ؤو٦غاهُا(، زانت بٗض اجهُاع الاجداص الؿٞى
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ل ،  ،)الهحن ، والُابان، وؤوعوبا اإلاخدضة، والهىض، والبراٍػ
ً
٘ ال٣ىة بحن ال٣ىي الٗٓمى خالُا مغخلت حّٛحر في ٖملُت جىَػ

.والهىض(، والتي خ٣٣ذ مٗضالث همى ا٢خهاصي ٧اهذ مً 
ً
، والظي ما ػا٫ مؿخمغا

ً
 31الهٗب جد٣ُ٣ه ؾاب٣ا

الىا٢ُٗت اإلابضثُت" التي جغي خاله مً الدكائم في الٗال٢اث الضولُت، ٞالٗالم ٚحر “مً َظا اإلاىُل٤ وخؿب    

ٗاوي ال٨شحر مً اإلاكا٧ل والهغاٖاث، مما ًجٗل الضو٫ جبدض ًٖ مهالحها، ولِـ ٦ما ٧اهذ ٖلُه  مؿخ٣غ، َو

٨ُت الؿاب٣ت؛ وزهىنا اؾتراجُجُت ؤصاعة اوباما التي ق٨٪ جغامب في مهضا٢ُتها، مما ؤصث الى الاؾتراجُجُت ألام ٍغ

لظل٪ جغي اؾتراجُجُت ألامً ال٣ىمي التي جبىاَا جغامب ؤن الٗال٢اث  32ؤيٗاٝ الىالًاث اإلاخدضة ؤمام الٗالم الداعجي.

ظا ًض٫ ٖلى ؤن الٗالم ًدك٩ل مً صو٫ نغاُٖت " اإلاىاٞؿت بحن ال٣ىي الٗٓمى ".  الضولُت ج٣ىم ٖلى خؿاب صو٫ ؤزغي، َو

ىضما جدضص الاؾتراجُجُت " الضو٫ اإلاىاٞؿت " للىالًاث اإلاخدضة، ٞإجها حكحر الى الهحن وعو  ؾُا. وبالخالي ٖلى الىالًاث ٖو

ا، وؤن ج٣ىم ب٩ل ما حؿخُُ٘ مً جد٤ُ٣ خالت الخٟى١ في َظٍ اإلاىاٞؿت،  حَر اإلاخدضة ؤن جىسٍغ في مىاٞؿت جل٪ الضو٫، ٚو

ٞالب٣اء لؤل٢ىي. ؤما الخٗاون ؤن خهل ٞهى لخد٤ُ٣ اإلاهالح الظاجُت للضولت. ولظل٪ جخُل٤ َظٍ الاؾتراجُجُت مً مٟهىم 

وبالخالي ًُغح ؾاا٫ ٖلى نىإ  ٢33اث الضولُت والتي هي مً مباصت اإلاضعؾت الىا٢ُٗت في الٗال٢اث الضولُت.ال٣ىة في الٗال

٨ُت ما َى ٢ضعة الىالًاث اإلاخدضة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ اإلاخٛحراث في الىٓام الضولي،  ال٣غاع الؿُاسخي في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

 خُت الؿُاؾُت او الا٢خهاصًت ؤم ال؟والظي ٌكهض مً نٗىص ٢ىي صولُت ؾىاء ٧اهذ مً ها

 المبحث الخامذ: الؾاقعية في الدياسة الخارجية األمخيكية 

ُتي وج٨ٟ٪ اإلاٗؿ٨غ الاقترا٧ي، ْهغث الىالًاث اإلاخدضة هٟؿه ٣٦ىة ٖاإلاُت، خُذ بػذ     ؾ٣ٍى الاجداص الؿٞى

ظا ًض٫ ٖلى بن الهغإ اهخهى الهغإ ألاًضًىلىجي بحن الغؤؾمالُت )اللُبرالُت الٛغبُت(  ُت )الاقترا٦ُت(، َو والكُٖى

ؤلاًضًىلىجي ٢ض اهخهي باهخهاع ال٣ُم اللُبرالُت الٛغبُت، مما وظضث الىالًاث اإلاخدضة هٟؿها ؤمام خ٣بت ظضًضة في خ٣ل 

 34الٗال٢اث الضولُت
ً
حن والتي ؤُٖذ مبرعا ٖلى . ظاءث اخضار الحاصي ٖكغ مً ؤًلى٫/ؾبخمبر وفي ْل بصاعة الجمهىٍع

ت واؾخسضامها زاعط خضوص الضولت، ٖلى اٖخباع ألاصاة الغثِؿُت للحٟاّ ٖلى ب٣اء الضولت مً  اصة ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ ٍػ

اصة ال٣ىة الؿُاؾت، والاَخمام بالٗامل الا٢خهاصي والخجاعة الضولُت في الٗال٢اث بحن  التهضًضاث الداعظُت، والٗمل ٖلى ٍػ

ت إلاىظهت الازُاع الداعظُتالىخضاث الضولُت، ألن الجاهب الا٢خهاص اصة ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ . 35ي ٌك٩ل الٗامل ألاؾاسخي في ٍػ

مما ًض٫ ٖلى ان اخضار الحاصي ٖكغ مً ؤًلى٫ / ؾبخمبر ؤُٖذ مبرعاث إلصاعة بىف الابً ٞغى مباصت الىا٢ُٗت والتي 

ا وان اإلاهلحت ال٣ىمُت مٟاصَا ؤن ال٣ىة هي الٛاًت ألاؾاؾُت ٖلى الهُٗضًً الضازلي والداعجي ب٩ل اق٩الها ونى  َع

ت ؤو ختى   بمٟهىم ال٣ىة ومً ٚحر اإلام٨ً جد٤ُ٣ الامً والاؾخ٣غاع صون اللجىء الى ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ
ً
 وز٣ُا

ً
مغجبُت اعجباَا

 ال٣ىة الا٢خهاصًت. 

خضاء ٖلحها في ٣ٖغ ص    ٩ي في املجا٫ الٗؿ٨غي والا٢خهاصي، الا اجها لم جمى٘ مً الٖا م مً الخٟى١ ألامٍغ ا في بالٚغ اَع

ٓم اإلاىظىصة مً و٠٢ الٗضوان الداعجي ٖلى ؤعايحها،  م مً امخال٦ها ٧ل َظٍ ال٣ىة ألٖا اخضار ؤًلى٫، والتي عجؼث بالٚغ

٩ي بٗض خاصزت " بحر٫ َاعبغ"  ش ألامٍغ ٣ا الى ؤههاع الىا٢ُٗت، مشل "36عبما او٫ مغة في الخاٍع ظدُفً والذ" و" وظدُفً . وٞو

"، مً جهاٖض خالت الٗضاء بُجها وبحن ال٣ىي الهاٖضة )خهىنا الهحن ير شاًمشبشوكغ"و"وكُيث والتز" وحىن م

ظا ٢ض ًضٞ٘ بىظىص  (Rebalanceوعوؾُا(، والتي ٢ض جضٞ٘ جل٪ الضو٫ بةٖاصة خالت الخىاػن)  م٘ الىالًاث اإلاخدضة، َو
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اصة  ٨ُت الاهٟغاصًت ٖلى الٗالم والتي جخلدو في ٖضة ٖىامل، ٢ض حؿهم َظٍ الٗىامل في ٍػ نٗىباث إلاىظهت الؿُاؾت ألامٍغ

صعظت ماقغاث واهماٍ ٖضم الخىاػن بُجها وبحن باقي ال٣ىة الضولُت، ومً َظٍ الٗىا٫ ال٣ُبُت الضولُت، وال٣ىي الهاٖضة، 

الاؾخ٣غاع الضولي، الخٛحر في مٟهىم الخىاػن الضولي، الحغب الغوؾُت ٖلى ؤو٦غاهُا.  الٗال٢ت م٘ ؤوعوبا، الىالًاث اإلاخدضة و 

غى َُمىتها مً زال٫ ال٣ُم واإلاباصت  وبالخالي بضؤث الىالًاث اإلاخدضة البدض ًٖ ٖضو زاعجي، وجضزلها في قاون الٗالم ٞو

اب والاٞتراياث للىا٢ُٗت الهجىمُت، ٣ٞض اؾخٛلذ ما ٌؿمى الدُغ ال٣اصم مً ا لداعط والظي ؾمخه ؤلاَع

الانىلي)ؤلاؾالمي(، ومداعبت الجماٖاث ؤلاؾالمُت، جىُٓم ال٣اٖضة، ؤو ما ٌؿمى الضولت ؤلاؾالمُت )صاٖل(، وخغ٧اث 

ابُت مؿخٛلت اخضار الحاصي ٖكغ مً ؤًلى٫؛ باٖخباٍع  جي والتي جهٟها ؤًًا الىالًاث اإلاخدضة باإلاىٓماث ؤلاَع الخدغع الَى

  .37ؤمً واؾخ٣غاع الىالًاث اإلاخدضة والٗالم  الدُغ الظي حهضص

 الى ما ؾب٤ ًغي ؤههاع الىا٢ُٗت، بن الخٗامل م٘ الىالًاث اإلاخدضة لِـ بالؿهل، بل ٢ض ج٩ىن ٖملُت    
ً
٣ا وٞو

ا، الُمً، لُبُا،( وجؼاًض   بٗض جغاظ٘ ؤَمُت ال٣ىي الهاٖضة، وجؼاًض اإلاكا٧ل في صو٫ الٗالم الشالض، )ؾىٍع
ً
م٣ٗضة، خهىنا

ؤَمُت ال٣ىي الهلبت والؿلى٥ الٗضواوي في الخٗاون م٘ وخضاث املجخم٘ الضولي. لظل٪ ْهغث بٌٗ اإلااقغاث ألاؾاؾُت 

٨ُت مً زال٫ زُاباث الغثِـ صوهالض جغامب مجها:   38للؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ

 ِسخي ألي ٞٗل مً زال٫ املحاٞٓت ٖلى مهالح الىالًاث اإلاخدضة في الٗالم والخٗامل مٗها ٖلى اٖخباع الضاٞ٘ الغث

ا صون م٣ابل. ٩ا ؤوال"، ٞالىالًاث اإلاخدضة لً جخدمل ؤٖباء خماًت ٚحَر  مهُلح" ؤمٍغ

 .٨ُت ؤي ٖضم الخضزل في خل مكا٧ل الٗالم  ؤجبإ مبضؤ ؾُاؾت" الٗؼلت" في الؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ

 في مٟهىم الخضزل ؤلاوؿاوي ٧ىؾُلت للخضزل في قاون ال 
ً
ضازلُت الضو٫ ما صام الامغ ال ًازغ ٖضم الاَخمام ٦شحرا

ت في الكاون الداعظُت للىالًاث  ٖلى مهالح الىالًاث اإلاخدضة، مً َىا ٌؿعى الى ٖضم ا٢دام ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

٨ُت  .39اإلاخدضة ألامٍغ

  الاَخمام بالكاون الضازلُت للىالًاث اإلاخدضة زانت ٢ًاًا "الهجغة" ؤي و٠٢ الهجغة الى الىالًاث اإلاخدضة

ضم الدؿاَل في ال٣ًاًا الضازلُت.وج٣لُل  ً ٖو  مٗضالث اإلاهاظٍغ

غ الؿُاؾت       ٨ُت ٖلى مباصئها ان ظَى م مً طل٪، ٣ٞض اعج٨ؼث الىا٢ُٗت في الؿُاؾت الداعظُت الامٍغ لى الٚغ ٖو

٘ ال٣ضعاث ومهاصع ال٣ىة بحن  الضولُت ما هي الا ٖال٢اث نغاُٖت جىاٞؿُت، والؿبب َى صعظت الخٟاوث بحن نىع جىَػ

الىالًاث اإلاخدضة وباقي ال٣ىي الضولُت، و٦شحر مً الىا٢ُٗحن الجضص ٌؿدبٗض ٢ضعة ال٣ىي الضولُت مً حك٨ُل جىاػن يض 

ضم ٢ضعة َظٍ ال٣ىي الضولُت بدك٨ُل جدال٠ في الىٓام  الىالًاث اإلاخدضة، وطل٪ بؿبب الخٟاوث ال٨بحر في ال٣ضعاث، ٖو

 .40الضولي الحا٫ يضَا

ت باخ    خًاع: ٖلى بن الىالًاث اإلاخدضة، في ؾٗحها الى ٞغى الهُمىت ٖلى الٗالم، ؤنبدذ جلجإ بلى ج٣ىم َظٍ الىٍٓغ

٤ جىاظضَا في ٦شحر مً مىا٤َ الٗالم، زانت في  ت، ٖلى اإلاؿخىي الضولي، وطل٪ ًٖ ٍَغ جىؾُ٘ هُا١ ٢ىتها الٗؿ٨ٍغ

اصة مؿخىي ال٣ىة ا لهجىمُت لضحها؛ إلاىاظهت الٗضاء الضولي مىا٤َ الجةإ، وطل٪ لحماًت مهالحها في الٗالم، مً زال٫ ٍػ

اإلاىّظه يضَا مً ٢ىي صولُت يضَا. وبالخالي جداو٫ مى٘ ؤي جدال٠ صولي يضَا، زانت مً ٢بل الهحن وعوؾُا، مما 

ى الاؾتراجُجُت التي حؿعى الحها الىالًاث اإلاخدضة مً زال٫ مىاظهت  ظٗلها حؿعى الى عصٕ وج٣ُُض خغ٦ت ال٣ىي الضولُت، َو



       2222  سيتمبر - ايلول –العشرونمجلة اتجاهات سياسية: العدد  

27 
 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

ً زال٫ جدالٟها م٘ جاًىن، وجدالٟها م٘ ؤو٦غاهُا يض عوؾُا وصٖمها الا مدضوص م٘ بؾغاثُل يض بًغان. َظٍ الهحن م

زغ
َ
اُٖى الىالًاث اإلاخدضة ٢ضعة للضٞإ  الؿلى٥ الاؾتراجُجي ؤصي بلى ٦بذ ظماح ال٣ىي وج٣ُُضَا مً ظاهب، ومً ظاهب ا

ت الىا٢ُٗت في الؿُاؾت ًٖ مهالحها، ختى ولى ؤصي طل٪ الى اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨ ت، مبرعة طل٪ اٞتراياث الىٍٓغ ٍغ

  41الضولُت.

٨ُت في م٣ا٫ وكغ في مجلت "ميرشاًمشحىن ٌٗىص "     ت الىا٢ُٗت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ، ٧إخض ابغػ مىٓغي الىٍٓغ

(The national interest ،)2014  ض مً جٟا٢م ظا ًٍؼ والتي اهخ٣ض ؾُاؾت الخضزالث الداعظُت في قاون الٗالم، َو

٨ُت"، مً  -خؿب وظهت هٓغ قاًمغ -اإلاكا٧ل ولِـ خلها ىُت ؤمٍغ ظا ٣ًىصها بلى ؤن الٗالم انبذ ًمشل "مهلحت َو َو

٩ي واإلابالٜ ُٞه زانت في اإلاىاَشاًمشوظهت هٓغ  ٤ الٗغبُت، والتي ط٦غهاَا ؾاب٣ا، ، خُض ًغي قاًمغ ٞان الضوع ألامٍغ

ت باليؿبت للىالًاث  ا ولُبُا ومهغ(،خُض ًيخ٣ض قاًمغ املحاٞٓحن صازل الىالًاث اإلاخدضة بإن َظٍ اإلاىا٤َ خٍُى )ؾىٍع

٣ت مباقغة او ٚحر مباقغة مً زال٫:  ٨ُت ومً الًغوعي الخضزل ؾىاء بٍُغ  اإلاخدضة ألامٍغ

  ت للىال  .ًاث اإلاخدضة ؾىاء خماًت مهالحها او مىاظهت اٖضائهابن َظٍ اإلاىا٤َ جمشل مىا٤َ خٍُى

 ا ًمشل ٢ًُت ؤزال٢ُت للىالًاث اإلاخدضة، وهي الضٞإ ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان   .بن الخضزل في ؾىٍع

  بن مٗالجت اإلاكا٧ل في َظٍ اإلاىا٤َ ًمشل مهلحت ٖلُا للىالًاث اإلاخدضة بهٟتها ال٣ىي الضولُت الؿاثضة في الىٓام

غي اّجها ؤخض الضولي. اط ٣ًلل ق اًمغ مً ؤَمُت َظٍ اإلاىا٤َ، ٧ىجها ال جمشل مهلحت ٖلُا للىالًاث اإلاخدضة، ٍو

٨ُت خى٫ الٗالم، ولِـ ٣ِٞ في  كل الؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ ألاؾباب الغثِؿُت التي ؤنابذ جغاظ٘ صوع بل ٞو

 الكغ١ ألاوؾِ.

٨ُت هي ؤخض ؤؾباب ْهىع مك٩لت     ا٦ض قاًمغ بن الؿُاؾت ألامٍغ ابٍو ا 42ؤلاَع . ؤما باليؿبت بلى بًغان، والتي حٗخبَر

ا ألاوخض في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ؛ ٖلى اٖخباع ؤجها تهضص مهالحه ومهالح خلٟائها، زانت  االىالًاث اإلاخدضة ٖضَو

ض مً اعاصتها في امخال٥ ؤؾلحت الضم ا بالتهضًض مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة، ؾحًة اع بؾغاثُل، ٞإن بًغان ومً زال٫ قٗىَع

حن في ٞترة خ٨م صوهالض جغامب1+5الكامل، زانت بٗض اوسحاب الىالًاث اإلاخدضة مً اجٟا٢ُت   .43، والتي ؤٖلجها الجمهىٍع

ظا  ت محرقاًمغ، ٞان الىالًاث اإلاخدضة ما ػالذ حٗاوي مً خاالث الٟكل مً وعاء الخضزل في ؤٞٛاوؿخان والٗغا١، َو عٍئ

ا ٞإن الضٖاوي بالٗبء والالتةام صلُل ٖلى ٖضم ٢ضعتها ٖلى خل اإلاكا٧ل الت ي جضزلذ ٞحها. اما باليؿبت الى الخضزل في ؾىٍع

ا، َى مً و٢ٕى بباصة ظماُٖت مً جىاظض ٢ىاجه  ٨ُت في ؾىٍع ألازالقي ٞإن قاًمغ ٣ًغع باإلاهضا٢ُت وؤزال١ الؿُاؾت الامٍغ

ت في مىا٤َ ألا٦غاص، واؾخسضامه ال٣ىة في بٌٗ اإلاىا٤َ   .44الٗؿ٨ٍغ

ت مً ألاَضاٝ التي   ٨ُت جخًمً مجمٖى مً َىا ًغي الباخشان ؤهه ومً زال٫ ما ؾب٤، بإن الؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ

لها ٖال٢ت مباقغة باإلاهالح الٗلُا للىالًاث اإلاخدضة في ٦شحر مً اإلاىا٤َ في ؤوعوبا، ؤو ختى في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ، وفي 

وعاؾُا، وفي بدغ الهحن الُٗٓم، والهضٝ م
َ
ىُت ا ى في الجهاًت جد٤ُ٣ اإلاهالح الَى ٠ُ اإلاىاعص اإلاخاخت لها، َو ً طل٪ جْى

ت الىا٢ُٗت في الٗال٢اث الضولُت.   للضولت، مً زال٫ جُب٤ُ اٞتراياث الىٍٓغ

 



       2222  سيتمبر - ايلول –العشرونمجلة اتجاهات سياسية: العدد  

28 
 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

  الخاتمة:

ت الىا٢ُٗت في جدلُل الؿُاؾت الضولُت واٞتراياتها ججاٍ الؿُاؾت الداعظُت  ؾٗذ َظٍ الضعاؾت الخٍٗغ٠ بالىٍٓغ

ت الىا٢ُٗت ومدللحن في الؿُاؾت الضولُت، ومً زم ألام ً للىٍٓغ ٨ُت في الؿُاؾت الٗاإلاُت، في ْل بؾهاماث ٖضص مً اإلاىٍٓغ ٍغ

اث الٗال٢اث الضولُت، وجدلُل الؿُاؾت  الى٢ٝى ٖلى مضي هجاح الىمىطط الىا٢عي في الاخخٟاّ بم٩اهخه اإلاخ٣ضمت بحن هٍٓغ

٨ُت ججاٍ ا ت الىا٢ُٗت ؾلى٥ الؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ ل٣ىي الهاٖضة، والىٓام الٗالمي. وفي الؿُا١ هٟؿه هجض ؤن الىٍٓغ

ً مً زال٫ ال٨ٟغ الاؾتراجُجي ال٣اثم ٖلى  ً والحاصي والٗكٍغ ٨ُت في ال٣غن الٗكٍغ َُمىذ ٖلى الؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ

ت بلى ظاهب ال٣ىة الا٢خهاصًت، وال٣اثمت ٖلى جد٤ُ٣ اإلاهالح الى  كُا َىُت الٗلُا مً زال٫ مبضؤ "بىاء ٢ىتها الٗؿ٨ٍغ أمٍش

 
ا
 بما ج٣ضم ٣ٞض يمّىا صعاؾدىا زمؿت مباخض ٖلى الىدى اإلاخ٣ضم؛ خُض بِىا في زىاًا الضعاؾت اإلابدض ألاو٫  اوال

ً
". واعجباَا

ت الىا٢ُٗت في جدلُل الؿُاؾت الضولُت  ت الىا٢ُٗت، زم ٖغيىا في اإلابدض الشاوي صوع الىٍٓغ مٟاَُم واٞتراياث الىٍٓغ

"ظدُفً "  حىصف هاي" "  َاهضمىسحاهثى“"" ظُذوي فاي" ""كُيث والتزبالتر٦حة ٖلى م٣ىالث مىٓغي الىا٢ُٗت ؤمشا٫ 

"، ومً جم ؤٞغصها اإلابدض الشالض للخٍٗغ٠ بضوع ٢ىة الىالًاث اإلاخدضة في وحىن مير شاًمش  "وظدُفً بشوكغ"  "والذ

ا في اؾخسضام ال٣ىة في ْل هٓام صولي بخضاي ال٣ُبُت جىٟغص الىالًاث اإلاخدضة   صوَع
ً
الىٓام الضولي، الظي انبذ واضحا

وال٣ىي الهاٖضة، زانت عوؾُا ب٣ىتها ججاٍ الٗالم، ؤما اإلابدض الغاب٘ ٞٗغيىا َبُٗت الٗال٢ت بحن الىالًاث اإلاخدضة 

٨ُت.  ت الىا٢ُٗت في الؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ والهحن، ؤما اإلابدض الدامـ وألازحر، ٞال بض مً جىيُذ اٞتراياث الىٍٓغ

م٨ً ببغاػ الىخاثج التي جىنلىا بلحها مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ُٞما ًلي:   ٍو

ت الىا٢ُٗت بٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت،   وبك٩ل نٍغذ ْهغث الىٍٓغ
ً
وبك٩ل واضح ببضاًت الحغب الباعصة، خُض ٧اهذ عصا

 ٖلى م٣ىالث الىمىطط اإلاشالي اللُبرالي ا

 

                                                           

 الهىامش:

1. Barry Busan, (et al.)، "The Logic of Anarchy: Neo-Realism to Structural Realism", (New York: Columbia University Press, 

1993)، p. 132-133. See also: Light, Margot & A.J.R Groom, International Relations: A Handbook of Current Theory, (London: 

Frances Printer Publishers, 1985), P. 81.   
2 Kenneth Waltz, Theory of International Politics, (New York: McGraw-Hill, 1979), P. 74. 

3. Andrew Linklater, "Neo-realism in Theory and Practice", in: Ken Booth & Steve Smith (eds), International Relations Theory 

Today, (Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2nd edition, 1997), P. 241. 
4. Glenn H. Snyder, ‘„Mearsheimer„s world offensive realism and the struggle for security: A Review Essay„„, international 

security, Vol .27, No.1 (summer 2002) P.149,   
ً
اهٓغ اًًا  

ـ بغاون، ٞهم الٗال٢اث الضولُت، جغظمت مغ٦ؼ الدلُج للضعاؾاث، )صبي: مغ٦ؼ الدلُج لؤلبدار والضعاؾاث،  -  .24 -23م(، م ٦2004َغ

ىص ٚــــاهم، البٗــــض الش٣ــــافي فــــي الٗال٢ــــاث الضولُــــت: صعاؾــــت فــــي الدُــــاب خــــى٫ نــــضام الحًــــاعاث، ال٣ــــاَغة: ٧لُــــت الا٢خهــــاص والٗلــــىم ؤمــــاوي مدمــــ -

 .37م، م 2007الؿُاؾُت، 



       2222  سيتمبر - ايلول –العشرونمجلة اتجاهات سياسية: العدد  

29 
 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

                                                                                                                                                                                     

 مــً اإلااضــخي، اهٓــغ:  5
ً
ــالم مــا بٗــض الحــغب البــاعصة: َــل باجــذ اإلاضعؾــت الىا٢ُٗــت فــي الٗال٢ــاث الضولُــت قــِئا  ؤخمــض ٖلــي ؾــالم، ال٣ــىة والش٣اٞــت ٖو

:121 -م(، م2008، )بحروث: مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، 20املجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت، الٗضص 
ً
 ، واهٓغ ؤًًا

 - Hedley Bull, "New Directions in The Theory of International Relations", International Studies, (April – June,1975), Vol 14, 

No 2, p.p. 278 – 279. 

- Paul R. Viotti and Mark V. Hauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, (New York: Macmillan, 

1987), p.p. 6 –7. 
6. Kenneth Waltz: Anarichal order and Balance of Power, In: Keohane, R., Neorealism and its Critics, (New York: Columbia 

University, 1986), P. 103  

7. Stephen Walt, keeping the world “of Balance “self Restrainaint and U.S. Foreign policy, in john Inkberry, ed., American 

Unrivaled: the future of the Balance power (Ithaca, NY: Cornell university press,2002, p.p. 123. 

 
8. Barry Buzan, Jones, C., and Little, R, The Logic of Anarchy, Neorealism to Structure Realism, op. cit., P78. 
9. Steven Ford, International Realism and The Science of Politics: Thucydides, Machiavelli, International Studies Quarterly, 

Vol. 39, No. (2), 1995, P. 145.  

٨ُــت بــحن مضعؾــخحن: املحاُٞٓــت الجضًــضة والىا٢ُٗــت، )بحــروث: الــضاع الٗغبُــت للٗلــىم، الُبٗــت ألاولــى، َــاصي ٢بِســخي، الؿ- ُاؾــُت الداعظُــت ألامٍغ

 .25-24م( ، م  2008
10 . Rahol Sagar، Andrew Sabal، Realism in political theory. London. Routledge. 2018.PP 1-3 
11 . Norrin Ripsman, Jeffrey Taliaferro, Steven Lobell, Neoclassical Realist Theory of International Politics, United Kingdom, 

oxford, University Press, 2016, PP. 8-9 
12 . Ionut Serban, Theories and Concepts in International Relations from Idealism to Realism”, Revue des Sciences Politiques, 

(No.40), 57 
13 . Peter Sutch, and Juaunita Eliasa.International Relations: The Basics, New York, Routledge, P. 142 
14 . Ionut Serban, opcit.pp.55-56  
15 . Ipid.p57. 
16 . Peter Sutch, and Juaunita Eliasa, Opcite, p.47 
17 . Nicoletta Lasan. International Relations, Theories and security, The public Administration and social policies Review IV, 

No, 2.PP. 39-40. 
18 . Ipid, P. 40 
19 . Ionut Serban, Opcite.p.57 
20 Keith Shimko, “Realism, Neorealism, and American Liberalism” The Review of politics, Vol, 54. No. 2.1992. PP. 282-283  

٩ا "الترامبُت"، خؿاباث اإلا٨ؿب والدؿاعة، الؿُاؾت الضولُت، الٗضص 21  82، م54، مجلض 2019، ًىاًغ 215. ؤبى ب٨غ الضؾىقي، ؤمٍغ
22 . Joseph Nye: “The Future of American power: Dominance and decline in perspective” Foreign Affairs، vol، 89  )6 ، Nov-

Dec 2010) PP 2-10 
23 . Barry Posen، The security Dilemma and Ethnic conflict، survival، Vol، 35، No، 1(spring) 1993، pp. 27-28  
24 . Fareed zakaria، The post American World (New York: ww Norton and company، 2008) pp.4-9 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=intestudquar


       2222  سيتمبر - ايلول –العشرونمجلة اتجاهات سياسية: العدد  

30 
 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

                                                                                                                                                                                     

 
25. Ibid، pp.19-21 
26 . Ibid، pp.219-225 
27 . Fareed zakaria، The post American World، Opcit.pp.19-20 
28. Richard Haass ،The Age of Nonpolirity: What Will Follow U.S Dominance، Foreign Affairs، vol.87.no.3(may-jon2008). 

Pp.44-50 
29. Fareed Zakaria، The Futhere of American power: How American Can Survive the Rise، Foreign Affairs، vol. 87.3. (May-

June2008). pp-18-22 
ٖلي نباح نابغ، م٩اهت الىالًاث اإلاخدضة في الؿُاؾت الضولُت بٗض خغب الدلُج الشاهُت، مجلت اججاَاث ؾُاؾُت، الٗضص الخاؾ٘ ٖكغ،  30

غان  94-90م-، م2022ًىهُى، -خٍؼ
31. Fareed zakaria، The post American World، Opcit.p.4 
32. Ibid, p. 27 

بلىماؾُت جغامب، مجلت اججاَاث ؾُاؾُت، الٗضص الدامـ ٖكغ،   33 ٨ُت ججاٍ بًغان، في جٍى هاصًً ظاص مؿلم، الؿُاؾت الداعظُت ألامٍغ

غان  185-178م -، م2021ظىان،-خٍؼ
34. . Francis Fukuyama، The End of History and last man Ideology (New York: free press 1992) and William Wohlforth، “The 

stability of A Unipolar World”، International security، vol. 24. No. 2. 1999. P. 4    
٨ُــت، مجلــت ا  . 35 ــت الىا٢ُٗـــت والؿُاؾــت الداعظُـــت ألامٍغ ــؼاث، الىٍٓغ ، ًىاًغ/ـ٧ــاهىن 4، املجلــض 2لٗلـــىم الؿُاؾــُت وال٣ــاهىن، الٗـــضص عاًـــ٤ البًر

  .115، اإلاغ٦ؼ الضًمى٢غاَي الٗغبي، م 2020الشاوي، 

36.Suzane Nossel, "Smart Power", Foreign Affairs, Vol.83, No.2, March/April 2004, p.154. 

 
37. Joseph Nye، The future of American power، Opcit.pp.2-10 

ؼاث، مغظ٘ ؾاب٤. م   38  117. عا٤ً ؾلُم البًر
 355 -، م2017، لىضن، صاع ال٨خب، 1. ٖبضالحُٟٔ مدبىب، الخهضي الهلب: الؿٗىصًت في مىاظهت الاهضٞاٖاث ؤلاًغاهُت، ٍ  39

40.  .Robert Jerves، “The remarking of A Unipolar World” Washington Quarterly vol. 29. No 3. (summer2006) pp-7-15 
41 . John Mearsheimer،  "The Gathering storm: China„s Challenge to US Power in Asia” The Chinese Journal of International 

Politics. Vol. 3. No 4. (Winter 2010) pp381- 390. 
42. John JMearsheimer “American Unhinged “The National Interest. No .129. (Jan-Feb). 2014. P -10  
43 . Ibid.pp.19-20 
44 . Ibid.p.20 

 

 



       2222  سيتمبر - ايلول –العشرونمجلة اتجاهات سياسية: العدد  

31 
 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

 الغشبي حىل أوكشاهُا-أداة إلداسة الصشاع الشوس ي  :الحشوب الهجُىت
Hybrid Warfare: A Tool to Manage the Russian-Western Conflict for 

Ukraine 

 نض٤ًالؿُض خؿً ؤمحرة . ص                                                                                                
ت - الٗال٢اث الضولُتباخشت في   مهغ - ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

 :امللخص

م طل٪ قهض الٗالم  ال٣ىي ال٨بري جؼاًضث خضة نغاٖاث             ا في  -مىظ ؾىىاث–في الى٢ذ الغاًَ، وٚع
ً
ا ملحْى ًٗ جغاظ

ت ٧إصاة إلصاعة نغاٖات مُلهم ، وطل٪ هدُجت لٗضص مً اإلاخٛحراث الؿُاؾُت الضولُت هم الضولُتالؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

ا والخ٨ىىلىظُت في بَاع طل٪، ًدىاو٫ َظا البدض بالخدلُل ؤصاة ظضًضة  ًُ الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت إلصاعة  زال٫ ثْهغ وؿب

 ؤال وهي الحغوب الهجُىت، ال ؾُما بحن ال٣ىي ال٨بري، الهغاٖاث الضولُت 
ً
 ٞٗاال

ً
ت وطل٪ ٧ي ج٩ىن بضًال ًٖ ألاصاة الٗؿ٨ٍغ

ْهغ مٟهىم الحغب الهجُىت باألؾاؽ لىن٠  ج٩لٟتها في ٦شحر مً ألاخُان. اعجٟإالخ٣لُضًت التي زُبذ جغاظ٘ ٞاٖلُتها و 

ب، وال ؾُما في ؤو٦غاهُا ٖام الاؾ . 2014تراجُجُت الغوؾُت الهاصٞت إلصاعة الهغإ الضولي م٘ الٛغب في الجىاع الغوسخي ال٣ٍغ

ت الغوؾُت في ب٢لُم صوهباؽ، ْهغث 2022م٘ ججضص الهغإ خى٫ ؤو٦غاهُا ٖام  ، والظي جمسًذ ٖىه الٗملُت الٗؿ٨ٍغ

ت ألصو  ٠ُ الضو٫ اإلاخهاٖع ت باألؾاؽ في بصاعة الهغإ الغوسخي الدؿائالث خى٫ مضي جْى  -اث الحغب الهجُىت ٚحر الٗؿ٨ٍغ

ت في ألاػمت ألاو٦غاهُت 2022الٛغبي اإلاخجضص في ؤو٦غاهُا ٖام  ، وطل٪ هدُجت الخىؾ٘ الغوسخي في اؾخسضام ألاصاة الٗؿ٨ٍغ

  ألازحرة.

غٝو ْهىٍع وجُىٍعالهجُىت الحغب مباخض، ًدىاو٫ ؤولها الخٍٗغ٠ بمٟهىم  زالزتًى٣ؿم البدض بلى            ًيخ٣ل زاهحها  ،ْو

ا املدخلٟت التي ًخم جهجُجها  األصواثللخٍٗغ٠ ب ًٗ دلل زالثها م مضي اؾخسضام الحغب الهجُىت ٧إصاة لخيخج الحغب الهجُىت، ٍو

 . 2014م٣اعهت بٗام  2022الٛغبي خى٫ ؤو٦غاهُا ٖام  -إلصاعة الهغإ الغوسخي 

غة ال٣غم، ب٢لُم صوهباؽ. ال٩لماث اإلاٟخاخُت:  الحغب الهجُىت، عوؾُا، خل٠ الىاجى، ؤو٦غاهُا، قبه ظٍؼ

Abstract: 

Greatpower conflicts have intensified recently. However, great powers have shown a 

declining tendency to use military force as a means for managing their conflicts. That could 

be understood in light of several global and technological variables. This research paper aims 

to analyze a relatively new tool that has emerged as a means for managing conflicts among 

great powers while avoiding direct military confrontation, which is "hybrid warfare". The 

concept was put forward to describe Russia’s strategy to manage its conflicts with the West in 

its "near abroad", especially in Ukraine in 2014. In light of renewing that conflict in 2022, as 

well as the Russian military operation in the Donbas region which extends to this day, the 

concept of "hybrid warfare" was questioned. The main goal of the paper is to examine 

whether "hybrid warfare", as a non-military tool, is still valid as a tool for managing 

greatpower conflicts. The paper is divided into three sections. The first one defines the 

concept of "hybrid warfare" and traces its emergence and development. The second one 

defines the tools hybrid together to produce "hybrid warfare" at the end. The third examines 
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whether "hybrid warfare" tactics were used to manage the Russian-Western conflict for 

Ukraine in 2022 compared with that of 2014. 

Keywords: Hybrid Warfare, Russia, NATO, Ukraine, Crimea, Donbas Region. 

 مىطىع البحث:

ا؛ خُض بضؤث جخطح مٗاإلاها مىظ ٖام             ًُ ، ؤال وهي ْاَغة الحغب 2014ًضوع مىيٕى البدض خى٫ ْاَغة خضًشت وؿب

م ؤن  ت ْاَغة الحغب الهجُىت. وٚع ا خخمُت في الٗال٢اث الضولُتالٗؿ٨ٍغ ُتة- باٖخباَع  ااؾخمغاعً  -٦ما ؤقاع ٦الوٞػ

ىُت بٗض اؾدىٟاًخم اللجىء بلحها ٖاصة ما خُض للؿُاؾت ول٨ً بىؾُلت ؤزغي،  ٧اٞت ألاصواث  صلخد٤ُ٣ اإلاهلحت الَى

ث الٗاإلاُت، ؤنبدذ الضو٫ بال ؤهه م٘ جؼاًض خضة الهغاٖاث الضولُت، وهدُجت لٗضص مً اإلاخٛحرا ألازغي، الؿلمُت اإلام٨ىت

ت  ت جبدض ًٖ ؤصواث ظضًضة إلصاعة نغاٖاتها الضولُت ونىن مهالحها بًُٗضا ًٖ اؾخسضام ألاصاة الٗؿ٨ٍغ اإلاخهاٖع

م ؤجها جدمل مؿمى  اإلاباقغة ٢ضع ؤلام٩ان، ومً َىا ْهغ مٟهىم الحغب الهجُىت ٧إصاة إلصاعة الهغاٖاث الضولُت، ٚع

 الحغب.

 َذف البحث وأَمُخه:

           
ً
ا 2014الظي بضؤ ًٓهغ بىيىح ٖام الهجُىت  بالحغ بمٟهىم الخٍٗغ٠ حهضٝ البدض بلى: ؤوال ًُ ؤَم ألاؾباب  بُان، وزاه

ا جدلُل ؤَم ألاصواث التي ًخم  واؾخسضامهاالتي ؤصث بلى ْهىع الحغب الهجُىت 
ً
٧إصاة إلصاعة الهغاٖاث الضولُت، وزالش

ا في بصاعة  ًُ ٠ُ َظٍ ألاصاة الجضًضة وؿب ا لخٓهغ الحغب الهجُىت، وؤزحًرا ج٣ضًم صعاؾت خالت خى٫ ٦ُُٟت جْى ًٗ جهجُجها م

، م٘ جدلُل بلى ؤي مضي جم 2014 الٛغبي خى٫ ؤو٦غاهُا ٖام -الهغاٖاث الضولُت وطل٪ بالخُب٤ُ ٖلى خالت الهغإ الغوسخي 

، ال ؾُما بٗض الخىؾ٘ الغوسخي في 2022اؾخسضام الحغب الهُجىت ٧إصاة إلصاعة الهغإ الظي ججضص خى٫ ؤو٦غاهُا ٖام 

 في بصعاة 
ً
ت مباقغة ت في ب٢لُم صوهباؽ، ألامغ الظي ؤزاع حؿائالث خى٫ الٗىصة الؾخسضام ألاصاة الٗؿ٨ٍغ ٖملُاتها الٗؿ٨ٍغ

 لضولُت.الهغاٖاث ا

 املشكلت والدعاؤالث البحثُت:

 ٌؿعى البدض لئلظابت ًٖ ٖضص مً الدؿائالث ٧الخالي:

؟ التي شجٗذ ٖلىما اإلا٣هىص بالحغوب الهجُىت؟ ومتى ْهغ َظا اإلاٟهىم؟ وما الٓغٝو الضولُت  -1  ْهىٍع

ا لخٓهغ الحغب الهجُىت بالجهاًت؟ -2 ًٗ  ما ؤَم ألاصواث التي ًخم جهجُجها م

ُــ٠ ال -3 حن بــحن عوؾــُا والٛــغب، وال ؾــُما فــي الحالــت الهــغإ والخىــاٞـ الــضولُحــغب الهجُىــت فــي بصاعة ٦ُــ٠ جــم جْى

ُــ٠ الحــغب الهجُىــت زــال٫ الهــغإ الــظي ججــضص خــى٫ ؤو٦غاهُــا ٖــام ؟2014ألاو٦غاهُــت ٖــام  ، وإلــى ؤي مــضي جــم جْى

ت ا ؟2022 ل بالٟٗل جغاظٗذ الحغوب الهجُىت مجضًصا لهالح اؾخسضام ألاصاة الٗؿ٨ٍغ  إلاباقغة؟َو

 مىهج البحث:

؛ وال٣اثم ٖلى اإلاالخٓت الىا٢ُٗـت للٓـاَغة مدـل املىهج الاظخلشاتيالبدض  ٌؿخسضملئلظابت ًٖ الدؿائالث البدشُت،           

ما ؤم٨ـً. 
ّ
ا، والخيبا بمأالتها اإلاؿخ٣بلُت ٧ل ٌؿـخٗحن  بيـاٞت بلـى طلـ٪،الضعاؾت بهضٝ ال٨ك٠ ًٖ زىانها، ومً زم جٟؿحَر
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جدلُـل مـضي اؾـخسضام الحـغب الهجُىـت فـي بصاعة الهـغإ ، وطل٪ مـً زـال٫ واملذخل امللاسن دساظت الحالت البدض بمضزل 

 بٗام  2014الضولي بحن عوؾُا والٛغب بالخُب٤ُ ٖلى خالت ؤو٦غاهُا جدضًًضا زال٫ ٖام 
ً
 .2022م٣اعهت

 جلعُم البحث:

واخــض مــً الدؿــائالث البدشُــت اإلاُغوخــت؛ خُــض ًدىــاو٫ ؾــاا٫ مباخــض، ًجُــب ٧ــل مجهــا ٖلــى  زالزــتى٣ؿــم البدــض بلــى ً         

ـــ٠ بمٟهـــىم الحـــغب الهجُىـــت، مـــ٘ بُـــان ألاؾـــباب والٓـــغٝو الضولُـــت التـــي ؤصث بلـــى ْهـــىع َـــظا اإلاٟهـــىم.  املبحثثثث ألاول  الخٍٗغ

ا لخيخج  املبحث الثاويٍدىاو٫ و  ًٗ  املبحث الثالث دللٍو الحغب الهجُىت. في الجهاًت الخٍٗغ٠ بإَم ألاصواث التي ًخم جهجُجها م

ُٟ٦٠ُ ؤو٦غاهُا جدضًًضا  الٛغبي بالخُب٤ُ ٖلى خالت - ٧إصاة إلصاعة الخىاٞـ والهغإ الضولي الغوسخيالحغب الهجُىت  ُت جْى

 ؤَم الىخاثج التي جم الخىنل بلحها.  البحث خاجمت . وفي الجهاًت، حٗغى2022و 2014والظي اقخٗل زال٫ ٖامّي 

 

الهجُىتاملبحث ألاول: مفهىم الحشب   

:بذاًت   ظهىس املفهىم وجطىٍس

ا            ًُ ْهــــغث  ،التــــي صزلــــذ املجــــالحن الٗؿــــ٨غي والؿُاســــخيو  ،مٟهــــىم الحــــغب الهجُىــــت واخــــض مــــً اإلاٟــــاَُم الجضًــــضة وؿــــب

ــا اؾــتراجُجُاث الحــغب الهجُىــت فــي البضاًــت  ًُ صاعة الهــغاٖاث ؤلا٢لُمُــت؛ إل  اةـ٧ـإص 2005الكــغ١ ألاوؾــِ ٖــام مى٣ُــت فــي ٞٗل

ـؼ ٢ىتهـا و خُض  غاٝ ألاي٠ٗ بهضٝ حٍٗؼ ـض مـً ال ٦ؿـباؾخسضمتها ألَا ـاء، و٧اهـذ ٨ٞـغة مٍؼ ٣ـىة فـي مىاظهـت زهـىمها ألا٢ٍى

، بمٗجــى لجــىء (Asymmetric warfare)ؤو ؤو ٚحــر اإلاخ٩اٞئــت  الالمخمازلــتالحــغب الهجُىــت آهــظا٥ ؤ٢ــغب بلــى ٨ٞــغة الحــغب 

ـــر الضولــــت ـــمشــــل  - ٞــــاٖلحن ٚحـ ـــاث الخمــــغص وظماٖــــاث اإلا٣اومـ ذ مــــً ٢َِبــــل زهــــىمها بالخغـ٧ َٟ ـــاث ؤلا ت التــــي ُوِنــــ ابُــــتحغـ٧ بلــــى  - َع

وبٗــض طلــ٪، احؿــ٘ اؾــخسضام مٟهــىم الحــغب الهجُىــت، بــل ج٨خ٩ُــاث خــغب الٗهــاباث اإلاكــابهت لخ٨خ٩ُــاث الحــغب الىٓامُــت. 

الاؾــتراجُجُاث التــي واظهتهــا الىالًــاث اإلاخدــضة مــً اإلا٣اومــت ألاٞٛاهُــت والٗغا٢ُــت ٣ٖــب  وبــضؤ اؾــخسضامه بــإزغ عظعــي لىنــ٠

ــا ٦مــا  (1)،ٖلــى الخــىالي 2003و 2001 ّي جــضزلها الٗؿــ٨غي فــي البلــضًً ٖــام ًً ٖلــى الاؾــتراجُجُاث  اإلاٟهــىمؤَل٣ــذ بؾــغاثُل ؤً

 (2)التي واظهتها مً خؼب هللا اللبىاوي وخغ٦ت خماؽ الٟلؿُُيُت.

ـــل  ــ ــــىماهخ٣ــ ــ ـــً  اإلاٟهـ ــ ــــالمي،بلــــــــى اإلاؿـــــــخىي ال اإلاؿــــــــخىي ؤلا٢لُمـــــــي الكـــــــغ١ ؤوؾـــــــُيمــ ــ ـــــضؤ ً ٗـ ٓهــــــــغ فـــــــي الضعاؾـــــــاث الؿُاؾــــــــُت وبــ

٨ُـــت مىـــظ ٖـــام  فـــي يـــم عوؾـــُا هجـــاح ألاو٦غاهُـــت و  - ألاػمـــت الغوؾـــُتاقـــخٗا٫ وطلـــ٪ ٣ٖـــب  جدضًـــًضا 2014والاؾـــتراجُجُت ألامٍغ

ـــغة ال٣ـــغم.  ٨ُـــت و٢ـــض قـــبه ظٍؼ التـــي اؾـــخسضمتها  تلىنـــ٠ الاؾـــتراجُجُغب الهجُىـــت مٟهـــىم الحـــاؾـــخسضمذ الضعاؾـــاث ألامٍغ

ـا ٣ٖـب ؤػمتهـا ٖـام بـل ، 2008، و٢بلها في ظىعظُـا ٖـام 2014عوؾُا في ؤو٦غاهُا ٖام  ًً ا ؤً ٣َهـض بهـ2011وفـي ؾـىٍع ًُ ظا ، و٧ـان 

ج مــً ؤصواث ال٣ــىة " اإلاٟهــىم ُــ٠ مــٍؼ ــوالتــي جْى
ُ
ت، الـ٧ـان ًــخم اللجــىء بلحهــا ٞ ضبلىماؾــُت، غاصي فــي الؿــاب٤ ـ٧ـاألصواث الٗؿــ٨ٍغ

ا" حَر ٨ُت  اإلاٟهىم ، بضؤ ًيخ٣ل2016ومىظ ٖام  (3).الاؾخسباعاجُت، الدُٟت، اإلاٗلىماجُت، ٚو  الضعاؾاثبلى مً الضعاؾاث ألامٍغ

ــغاٝ الغوؾـــُت  التــي اجبٗتهـــا الىالًــاث اإلاخدــضة  ؾــتراجُجُتالغوؾــُت وطلــ٪ لىنـــ٠ الا  ـــا ٖلــى ألَا ًُ ججـــاٍ الــضو٫ الىا٢ٗــت ظٛغاٞ

ُتي الؿاب٤قغ١ ؤوعوبا صو٫ مشل   (4).وصو٫ الاجداص الؿٞى
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ف الحشب الهجُىت:  ئشكالُت حػٍش

ــ٠ ظــام٘ مخٟــ٤ ٖلُــه إلاٟهــىم الحـــغب الهجُىــت ، لــِـ َىــا٥ حٍٗغ
ً
ــظا هدُجــت أل٦ثــر مـــً ٞــاإلاٟهىم فــي جُــىع مؿــخمغ،  ؛بضاًــت َو

 ؾبب:

كُثت: (1 ٨ُـت بن  خُـض حذازت املفهىم ووشثأجه ألامٍش اإلاٟهـىم هـي مـً ؤَلـ٤ َـظا الضعاؾـاث الاؾـتراجُجُت والؿُاؾـُت ألامٍغ

ا، 2008جدضًــًضا، ومــً ٢بلهــا ظىعظُــا ٖــام  2014ٖــام  التــي اجبٗتهــا عوؾــُا ججــاٍ ؤو٦غاهُــا اثلىنــ٠ الاؾــتراجُجُ  وؾــىٍع

ض اإلاٟهىم ٖاًما مجغًصا، بل ُوِلَض مخدحًةا لىنـ٠ الاؾـتراجُجُت الغوؾـُت الجضًـضة التـي لم  ،ٖلُهبىاًء و  .2011مىظ ٖام 
َ
ىل ًُ

  التي اؾخسضمتها ظماٖاث اإلا٣اومت في الكغ١ ألاوؾِ. مخمازلتتراجُجُاث الال ًٖ الاؾ جمحةث

ش الحشب الهجُىت راجه املخغير: (2 ؿـَخسَضم  حَى
ُ
ٞالحغب الهجُىت ج٣ـىم ٖلـى جهجـحن ؤو مـؼط ٖـضص مـً ألاصواث التـي ٧اهـذ ح

ـــــ
ُ
ىُـــــتٞ ـــلحت الَى ـــً ؤظـــــل جد٣ُـــــ٤ اإلاهــ ــــي الؿـــــاب٤ مــ ـــت لـــــظلوإصعاة الهـــــغاٖاث الضولُـــــت غاصي فـ ألاصواث  جسخلـــــ٠٪، . هدُجــ

ج  ىت فـــي الهجـــحن ؤو اإلاـــٍؼ ٖىامـــل ٢ىتهـــا  الـــضو٫ ُٞمـــا بُجهـــا مـــً خُـــضوطلـــ٪ الزـــخالٝ  ؛مـــً صولـــت ألزـــغي  -بـــال قـــ٪-اإلاخًـــمَّ

ؿـــَخسَضمت يـــضَا.
ُ
باإلاشـــل، ٢ـــض جسخلـــ٠ ألاصواث التـــي ًـــخم ( 5)ال٣ىمُـــت، و٦ـــظل٪ الزـــخالٝ ٖىامـــل ٢ـــىة ؤو يـــ٠ٗ الضولـــت اإلا

ــا فــي بَــاع الحــغب الهجُ ًٗ ُــت ألاصواث التــي ًــخم جهجُجهــا. ومــً َىــا، مــً الهــٗب جهجُجهــا م ىــت ٖبــر الؿــىىاث خؿــب ٞاٖل

ىت بهىعة ٢اَٗت. هجَّ
ُ
 جدضًض ألاصواث اإلا

ثثثثثم غل هثثثثثا املىطلثثثثثت الشمادًثثثثثت (3
َ
طل ًُ م ؤن  ( بثثثثثين العثثثثثلم والحثثثثثشب:Grey Zone) وكثثثثثىع الحثثثثثشوب الهجُىثثثثثت فُمثثثثثا  ٞـــــٚغ

ـب اؾتراجُجُت الحغب الهجُىت ٢ـض  ؿـَخسِض ْهـغث باألؾـاؽ لُخَجّىِ
ُ
ت مباقـغة، الـضو٫ اإلا مت لهـا الخـىٍع فـي مىاظهـت ٖؿـ٨ٍغ

ا بق٩الُت باليؿبت لل٣اهىن الضولي، وطل٪ هدُجت الازخالٝ خـى٫ بلـى ؤي  (6)بال ؤجها جدمل مؿمى الحغب. ًً َظا ٌؿبب ؤً

 َٗ
ُ
ا ًٖ الىٟـ.  ضمضي ح ًٖ ا ٌؿخلؼم الغص صٞا ًُ ا ٖضواه ًُ  خغب

ً
 الحغب الهجُىت ٖمال

ف ا  الهجُىت:لحشب حػٍش

ــ٠ ظــام٘             م٨ــً ؤلاقــاعة بلـــى لحــغب الهجُىــت، اإلاٟهــىم مــاو٘ هٓــًغا لُٛــاب حٍٗغ ٟــاث للحــغب الهجُىــت. ٍو ْهــغث ٖــضة حٍٗغ

ما ٟحن ازىحن ًخبىاَما البدض؛ َو  :حٍٗغ

لىُــي التهضًــضاث الهجُىــت  (1 ت "بإجهــا ج٣ــىم ٖلــى  2016فــي ٢مــت لــه ٖــام ٖــغَّٝ خلــ٠ قــما٫ ألَا حــر مــؼط ألاصواث الٗؿــ٨ٍغ ٚو

ت فــــي نــــىعجحها الٗلىُــــت ، ومجهــــا الخًــــلُل اإلاٗلىمــــاحي )الكــــاجٗاث(، والهجمــــاث الؿــــُبراهُت، والًــــِٛ والدُٟــــت الٗؿــــ٨ٍغ

ـــت،  ـــر الىٓامُـــ ـــلحت ٚحـــ ــــخٗاهت بالجماٖــــــاث اإلاؿـــ ـــل التهضًــــــضاث  واؾــــــخسضامالا٢خهــــــاصي، والاؾــ ـــت، وحٗمـــ ــــىاث الخ٣لُضًـــ ال٣ــ

ؿَتهَضٞحن"الهجُىت ٖلى بػالت الحضوص ال٣اَٗت بحن الحغب والؿالم، 
ُ
  (7).ووكغ الك٩ى٥ في ٣ٖى٫ اإلا

ٞذ بخضي الضعاؾاث الغوؾُت الحغب الهجُىت  (2 غَّ ا مـً َبُٗـت الـىمِ الهجـحن الـظي حكـّىه الىالًـاث  2015ٖام َٖ
ً
اهُال٢

ُــت املحُُــت بهــا، ُتي الؿــاب٤ مشــل اإلاخدــضة يــضَا فــي اإلاىــا٤َ الُٞغ  -٧أؾــُا الىؾــُى وال٣ى٢ــاػ- مى٣ُــت الاجدــاص الؿــٞى

ّغٞهــا بإجهــاوقــغ١ ؤوعوبــا.  "همــِ ظضًــض مــً الحــغوب ٌٗخمــض ٖلــى اإلاــؼط بــحن اؾــتراجُجُت الشــىعاث اإلالىهــت والحــغوب ٚحــر  ٖو

 (8) الخ٣لُضًت"التي ًسىيها ٞاٖلىن ٚحر الضولت.
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 خصاةص وظماث الحشوب الهجُىت:

م ؤن الحغب الهجُىت              ٟـٚحر زابذ مٟهىم مغن ٚع ـا ٦بحـًرا خـى٫ حٍٗغ
ً
، ل٨ـً بهـىعة ٖامـت هاإلاٗالم، ألامغ الـظي ؤزـاع زالٞ

 :يه تؤؾاؾُؾماث  زالرجخ٤ٟ الحغوب الهجُىت في 

ج  ظثمت الخهجثثين: (1 ــ ؤصاةؤ٦ثــر مــً  مــًالحــغب الهجُىــت هــي مـٍؼ
ُ
ؿــخسَضم ٞ

ُ
ىُــت ٧اهـذ ح غاصي مــً ؤظـل جد٣ُــ٤ اإلاهــالح الَى

م، ج .نـــىضو١ ألاصواث هـــي ؤ٢ـــغب بلـــى بالخـــالي، و وإصعاة الهـــغاٖاث الضولُـــت ىـــتسخلـــ٠ و٦مـــا ؾـــب٤ وج٣ـــضَّ هجَّ
ُ
مـــً  ألاصواث اإلا

 .و٢ض جسخل٠ ٖبر الؼمً ،صولت ألزغي 

ت با ظثثثاط: (2 ؿـــخسَضم مٟهـــىم الحـــغب للخٗبحـــر ٖـــً اؾـــخسضام  العثثثمت الالغعثثثكٍش ٌُ ت الغؾـــمُتٖـــاصة مـــا   ال٣ـــىة الٗؿـــ٨ٍغ

ـم و  -لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الؿُاؾت الداعظُت، ول٨ـً الحـغوب الهجُىـت فـي الجهاًـت  ال حٗخمـض ٖلـى  -ؤجهـا جدمـل اؾـم الحـغبٚع

ت  َعث فــــي ألا  الحــــغب الهجُىــــت بـــل بن ؤصاة؛ فــــي ؤيــــ٤ُ الحــــضوصبال  الغؾـــمُتاللجـــىء لل٣ــــىة الٗؿــــ٨ٍغ ؿــــخسَضم  ؾــــاؽَـــّىِ
ُ
لد

ىُــــت وإصاعة الهــــغاٖاث الضولُــــت صوهمــــا الحاظــــت بلــــى اؾــــخسضام  تلهــــىن اإلاهــــلحت الَى . ول٨ــــً اإلاباقــــغة ال٣ــــىة الٗؿــــ٨ٍغ

الخــٔ ؤهــه  ــ٤ مبــرعاث املحــضوص بٗــٌ ألاخُــان جــم اللجــىء للحــغوب الهجُىــت ٦م٣ضمــت وجمهُــض للخــضزل الٗؿــ٨غي فــي ًُ ٞو

ؿــخسَضم مــً  -ختــى وإن ْهــغث الخ٨خ٩ُــاث الحغبُــت فــي بَــاع الحــغوب الهجُىــت-، وفــي بٗــٌ ألاخُــان مسخلٟــت
ُ
ٞهــي ٖــاصة ح

ؿــخسَضم بهــىعة
ُ
وفــي خالــت ؤجهــا اؾــُخسِضمذ مــً  زُٟــت. ٢َِبــل ٞــاٖلحن ٚحــر الضولــت ٌٗملــىن بالى٧الــت ٖــً صو٫ ؤزــغي، ؤي ح

 ظاهب صولت، ٞهي ٖاصة ما ج٩ىن ؤقبه بدغوب نٛحرة مدضوصة في بَاع الهجحن اإلاخٗمض.

عثخخذم الحثشب الهجُىثت طثذٍ:  (3
ُ
ــى غثذم وطثىا الػثذو الثشةِغ الثزي ح وفـي َـظا الكـإن ًم٨ـً َـغح ؾـاا٫ بؿـُِ، َو

ــً الحــغب الهجُىــت؟، َــل يــض الضولــت الٗــضو؟، ؤم يــ
َ
ك
ُ
ض صولــت ؤزــغي جدىلــذ بلــى ؾــاخت خــغب بالى٧الــت بــحن يــض َمــً ح

ـم ؤن مٟهـىم الحـغب الهجُىـت ٢ـض ْهـغ زهًُهـا ٖـام  ىا ًم٨ً ال٣ـى٫ بهـه ٚع حن الغثِؿحن؟، َو حن اإلاخهاٖع  2014الُٞغ

لىنـــــ٠ الاؾـــــتراجُجُت الغوؾـــــُت اإلاخبٗـــــت ججـــــاٍ ؤو٦غاهُـــــا جدضًـــــًضا، بال بن ؤو٦غاهُـــــا لِؿـــــذ الٗـــــضو الـــــغثِـ لغوؾـــــُا، بـــــل 

ٟتـرى البدـض ؤن الحـغب الهجُىـت مـا هـي بال ؤصاة إلصاعة الهـغإ الىالًاث ا إلاخدضة والٛغب َمـا اإلا٣هـىصان بـالحغب.  ٍو

  .
ً
 الضولي بحن عوؾُا والٛغب. وؾِخُغ١ اإلابدض الشالض بلى َظٍ الى٣ُت جٟهُال

 ب الهجُىت:و الحش  لظهىس  التي أدثالػىامل 

مــذ ْهـىع الحــغب الهجُىــت              َّٖ ٧ـإصاة ظضًــضة إلصعاة الهـغاٖاث الضولُــت صوهمــا َىـا٥ ٖــضص مـً الٗىامــل اإلاترابُــت التـي ص

ت الغؾمُت،الاؾخسضام اإلاباقغ  الحاظت بلى  مجها:و  لل٣ىة الٗؿ٨ٍغ

 غىامل مخػللت بطبُػت الظشوف الذولُت: (1

هجــاح ب الهجُىــت، وجخدــضص َــظٍ الٓــغٝو فــي و جــضُٖم ْهــىع الحــغ ـ٧ـان لُبُٗــت الٓــغٝو الضولُــت الحالُــت صوع ٦بحــر فــي           

ً اإلاىٟـغصة ٖلـى الٗـالم تهاَُمىالىالًاث اإلاخدضة في جإ٦ُض  ان مـا تهـضصث، والتـي مىـظ حؿـُٗيُاث ال٣ـغن الٗكـٍغ هجـاح مـ٘  ؾـٖغ

بتهــا فــي وؿــ٤ صولــي مخٗــضص ألا٢ُــاب، مىــظ بضاًــت ال٣ــغن الحــالي ٖــضص مــً ال٣ــىي ألازــغي فــي الهــٗىص ــل تهضًــًضا و  لــخٗلً ٚع ِ
ّ
لخمش

 
ً
٨ُـــتمدـــخمال ـــض الخدـــضي ألاو٫ للهُمىـــت  مـــً َـــظٍ ال٣ـــىي الهـــاٖضة ٖلـــى ؾـــبُل اإلاشـــا٫ اإلاىٟـــغصة.  للهُمىـــت ألامٍغ َٗ

ُ
الهـــحن التـــي ح

٨ُت الٗاإلاُت، وطل٪ بٗض ؤن جم٨ىذ مً اخخال٫ مغ٦ؼ زاوي ؤ٦بر ا٢خهاص ٖلى مؿخىي الٗالم بٗض الىالًاث  الا٢خهاصًت ألامٍغ
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 في ْل ألاػماث واإلاك٨الث الا٢خهاصًت التي جمغ بها ألا 2010مىظ ٖام  اإلاخدضة
ً
، و٦ظل٪ عوؾـُا التـي ؾـٗذ مىـظ زحرة، زانت

 الؾخٗاصة م٩اهتها الؿُاؾُت الٗاإلاُت. 2000ونى٫ الغثِـ بىجحن بلى الؿلُت ٖام 

م الخدضًاث،  ت في الٗالم، والىخُضة ال٣اصعة ٖلى الٚع ا خضزل ماػالذ الىالًاث اإلاخدضة ؤ٦بر ٢ىة ٖؿ٨ٍغ في ؤي م٩ان ٖؿ٨غًٍ

مــ ولهــظا، .الٗــالمفــي  َّٖ الــضو٫ اإلاىاًَــت  ـ٧ـإصاة مــً ٢بــل ٖلحهــا ٖخمــاصالا ٨ٞــغة قــً خــغوب هجُىــت و الٓــغٝو الضولُــت  ٍَــظ ذص

ـــض عثـــِـ ؤعـ٧ــان الجـــِل الغوســـخي ،ٞٗلـــى ؾـــبُل اإلاشـــا٫والؾـــُما عوؾـــُا. للىالًـــاث اإلاخدـــضة، 
َّ
ٞـــالحري ظحراؾـــُمٝى ٖلـــى جؼاًـــض  ؤ٦

ت ـ٧ـإصاة لخد٣ُــ٤ اإلاهــلحت ال٣ىمُــت". ؤَمُــت ٖىامــل ال٣ــىة ت، بــل وجٟى٢هــا ٖلــى ال٣ــىة الٗؿــ٨ٍغ هدُجــت لــظل٪  (9)ٚحــر الٗؿــ٨ٍغ

ــــً الُــــٝغ ألايــــ٠ٗ مــــً جدــــضي ومىاظهــــت زهــــمه اإلاخٟــــى١ بًم٨ــــً ال٣ــــى٫  ِ
ّ
م٨
ُ
ن اؾــــتراجُجُت الحــــغب الهجُىــــت ؤصاة ٞٗالــــت ج

ت مباقغة ا، ومً صون الخىٍع في مىاظهت ٖؿ٨ٍغ  . مٗه ٖؿ٨غًٍ

ً مدِ اَخمام الُٝغ ألاي٠ٗ  نؤالجضًغ بالظ٦غ، 
ُ
ا الحغوب الهجُىت لم ج٨ ًُ ٧إصاة إلاىاظهت الُٝغ ألا٢ىي ٞدؿب؛ وؿب

ــــا بــــل جؼاًــــض  ًً مــــً ٢َِبــــل  هاالحغب الهجُىــــت وطلــــ٪ جدؿــــًبا إلم٩اهُــــت اؾــــخسضامبــــ -٣٦ــــىة مهُمىــــت-الىالًــــاث اإلاخدــــضة اَخمــــام ؤً

 مـً ؤظـل فـي مىاظهتهـا، و  الدهـىم
ُ
ـا اؾـخسضامها إلصاعة ( 10)،شلـى إلاىاظهتهـا والخهـضي لهـاصعاؾـت الُـغ١ اإلا ًً بـل و٧ـإصاة ًم٨ـً ؤً

ت اإلاباقغة.  الهغإ م٘ الدهىم مً صون اللجىء بلى اإلاىاظهت الٗؿ٨ٍغ

 غىامل خاصت بخطىس جكىىلىحُا ألاظلحت: (2

             ً م ؤن زهىمها املحخملحن ماػالىا ٚحر ٢اصٍع م الخٟى١ الٗؿ٨غي ألامحر٧ي، وٚع َظا الخٟـى١،  آلان ٖلى جسُي ختىٚع

ا ؤبال  ًُ ت وؿـب غ ٢ـضعاتهم الٗؿـ٨ٍغ ، الخ٨ىىلىظُـا الحضًشــتجُـىع  مؿـخٛلحنن َـاالء الدهـىم هوحـىا فـي الٟتـرة ألازحـرة فـي جُــٍى

ـــم جٟى٢هـــا الٗؿـــ٨غي مـــا  ٨ُـــت ٚع ـــو ٞٗالُـــت ال٣ـــضعة الهجىمُـــت ألامٍغ
َّ
َـــاالء الدهـــىمٖـــؼػ ٢ـــضع الىاضـــح، بـــل و  ٢ل هدُجــــت - اث 

٨ُـتٖلى  -ىىلىظُاَظٍ الخ٨امخال٥  ت بكـ٩ل  ظـضوي . هدُجـت لـظل٪، جغاظٗـذ تهضًـض اإلاهـالح ألامٍغ اؾـخسضام ال٣ـىة الٗؿـ٨ٍغ

ت يض زهىمها.وؿبي  (11)، ٦ما اعجٟٗذ ج٩لٟت اؾخسضام الىالًاث اإلاخدضة ل٣ضعاتها الٗؿ٨ٍغ

ـ٧ـإصاة إلصاعة الهــغإ  هجُىــتجُــىع ج٨ىىلىظُــا ألاؾــلحت، ؤصي الٗامــل الخ٨ىىلــىجي صوًعا ٦بحــًرا فــي ْهــىع الحــغوب البيــاٞت بلــى 

ت اإلاباقــغة ا - ؛ ٞالخىؾــ٘ فــي اؾــخسضام اإلاٗلىمــاث والحاؾــب آلالــي وقــب٩اجهالــضولي بُٗــًضا ٖــً اؾــخسضام ألاصاة الٗؿــ٨ٍغ ًُ مــضه

ا ؿ٨غًٍ ، ٦مـا ؤصي بلى حؿهُل بم٩اهُت قً هجماث ؾُبراهُت ٢ـض جغقـى فـي هٓـغ بٗـٌ الـضو٫ بلـى مغجبـت الحـغوب الؿـُبراهُت -ٖو

ـــض الخًــلُل اإلاٗلىمــاحي والحـــغوب الؿــُبراهُت مــً ؤَـــم  -٦مـــا ؾــحرص الخ٣ــا-لخالٖــب فــي اإلاٗلىمـــاث، ٖلًمــا بإهــه ؤصي لدؿــهُل ا َٗ ٌُ

 . ؤصواث الحغب الهجُىت

 غامل الشدع الىىوي: (3

اٖخمض اليؿـ٤ الـضولي زـال٫ ٞتـرة الحـغب البـاعصة ٖلـى ٖامـل الـغصٕ الىـىوي فـي جد٣ُـ٤ اجؼاهـه، ومـ٘ جهاًـت الحـغب البـاعصة           

تبــــحن ال٣ــــىي ال٨بــــري  ؾـــازىتوكــــىب خــــغوب ٖاإلاُــــت  فــــي مىـــ٘اؾـــخمغ صوع الٗامــــل الىــــىوي   ؤن اإلاخهـــاٖع
ً
ال٣ــــىي ؤبــــغػ ، زانــــت

ـــا ًُ ـــت. -وؾـــُا والهـــحنوهـــي الىالًـــاث اإلاخدـــضة وع - الٗاإلاُـــت الٟاٖلـــت خال ـــا ؤؾـــلحت الىىٍو ًٗ ـــا ـ٧ــان امـــخال٥ َـــظا  (12)جمخلـــ٪ ظمُ
ّ
وإلا

ت مباقــغة لُــه بــحن ال٣ــىي ال٨بــري  الؿــالح ًدــى٫ صون وكــىب خــغب ٖؿــ٨ٍغ ، جــؼصاص ٞــغم وكــىب الحــغوب ٚحــر الخ٣لُضًــت، ٖو

للجـىء بلـى الحـغوب فـي ْـل نـٗىبت ا الٟٗالـت فـي بصاعة الخىـاٞـ والهـغإ الـضولي ألاصواثجٓهغ الحغوب الهجُىت ٧ىاخضة مـً 

ت بحن ال٣ىي ال٨بري.  الؿازىت بما جخًمىه مً زُغ وكىب خغب هىٍو
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كُت: (4  الىخاةج العلبُت للحشوب الخللُذًت ألامٍش

ت              ــــىم مىــــــظ بضاًــــــت ال٣ــــــغن الحــــــالي جؼاًــــــضث ؤَمُــــــت ألاصاة الٗؿــــــ٨ٍغ ـــت الدهــ ــ ـــي مىاظهـ ــ ـــ٪ فـ ــ ـــت وطلـ ــ ُـ ٨ ـــت ألامٍغ ــ ـــي الؿُاؾـ ــ فـ

ًــض بلــى اؾــخسضامها فــي  والتهضًــضاث املحخملــت، ٩ــي ظــىعط بــىف الابــً الــظي جبجــى  ٖهــضو٢ــض ْهــغ اإلاُــل اإلاتةا بصاعة الــغثِـ ألامٍغ

ـت فـي بخـضي م٣ـاالث ٧ىهـضولحةا عاٌــ 2002ٖـام  الى٢اثُتمبضؤ الحغوب  ـغة الداعظُـت-، ٦ـظل٪ ْهـغث َـظٍ الجٖة ٨ُـت وٍػ  ألامٍغ

ت لحؿـم بٗـٌ ال٣ًـاًا و ل -الؿاب٣ت لها-والتي اهخ٣ضث ٖضم لجىء بصاعة ٧لُيخىن  -آهظا٥ ل٣ًـاء ٖلـى بٗـٌ ال٣ـىة الٗؿـ٨ٍغ

ُــت  الهُمىــتاؾــخٛال٫ بألاهٓمــت اإلااع٢ــت  ٨ ٨ُــت.اإلاىٟــغصة ألامٍغ ت ألامٍغ ُــاب ؤي مىــاٞـ خ٣ُ٣ــي لل٣ــىة الٗؿــ٨ٍغ  ،بالٟٗــلو  (13)ٚو

ت  صاةؤنبدذ ألا  ٨ُت الٗاإلاُت؛ خُض اؾـخسضمتها الىالًـاث اإلاخدـضة جىُٟظ عثِؿت في  -الهجىمُت-الٗؿ٨ٍغ الاؾتراجُجُت ألامٍغ

 ؤلمً الضولي. لحلٟائها و لهالحها و إلا اًض ًتهضجمشل الضو٫ التي  اثوجضمحر ٢ضع ٚحر الهض٣ًت لخُٛحر ألاهٓمت 

ـــضفـــي اإلا٣ابـــل،  َٗ
ُ
ـــم الخٟـــى١ الٗؿـــ٨غي، ح مـــا 11/9ار الىخـــاثج الؿـــلبُت لحـــغبحن زايـــتهما الىالًـــاث اإلاخدـــضة ٣ٖـــب ؤخـــض ٚع ، َو

ت ألا  اؾـــخسضام، مـــً ؤبـــغػ الٗىامـــل التـــي صٞٗتهـــا للتراظـــ٘ ٖـــً 2003والٗـــغا١ ٖـــام  2001خغبـــا ؤٞٛاوؿـــخان ٖـــام  صاة الٗؿـــ٨ٍغ

ت  ٧ىؾُلت لٟغى ؤظىضتها بالداعط، ولهظا اهًمذ الىالًاث اإلاخدضة بلى ٢اثمت الضو٫ الباخشت ًٖ وؾاثل ؤزغي ٚحـر ٖؿـ٨ٍغ

ت اؾخسضام ال٣ىة  ؤنبذ بياٞت بلى طل٪، (14).جد٤٣ مً زاللها مهالحها الىَىُت  الٗؿ٨ٍغ
ً
ا بهىعة متةاًضة، زانت ًُ بق٩ال

ت اإلاباقغة بحن الدهىم. طل٪ باإلياٞت بلى خاظـت الىالًـاث  (15) في اإلاىا٤َ الؿازىت التي جؼصاص بها ٞغم اإلاىاظهاث الٗؿ٨ٍغ

حر الى٣ٟاث   (16)اث املحلُت اإلالحت.للحغوب وإٖاصة جىظحهها بلى الحاظ الهاثلتاإلاخدضة بلى جٞى

بــت  ٨ُــت، جــاصي الٗىإلاــت ومخٛحراتهــا صوًعا بــاعًػا فــي جٟؿــحر جغاظــ٘ ٚع -الــضو٫ املدخلٟــت بيــاٞت بلــى الىخــاثج الؿــلبُت للحــغوب ألامٍغ

ـــا  ـــً بُجهــ ـــخسضام ألا  -الىالًـــــاث اإلاخدـــــضةومــ ت صاةفـــــي اؾــ ـــا واجهـــــاالث واٖخمـــــاص  ؛الٗؿـــــ٨ٍغ ـــً ج٨ىىلىظُــ ـــت بمـــــا جخًـــــمىه مــ ٞالٗىإلاــ

ـا مـً ا٢خهاصي  ًً ـيذ الٗىإلاـت ؤً ت ؤمـًغا ؤ٦ثـر نـٗىبت وزُـىعة وج٩لٟـت، فـي خـحن خؿَّ مخباص٫ ظٗلذ اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

 (17)الٟغم اإلاخاخت الؾخسضام ٖىامل ال٣ىة ألازغي ٧األصاة الا٢خهاصًت والخ٨ىىلىظُا ٖلى ؾبُل اإلاشا٫.

 ضو٫ ٖلـىٖضص مً الـبضؤ  ،هدُجت لهظٍ الٗىامل الؿاب٣ت مجخمٗت، الخالصت

اث ٢ىتهـــا  جبدـــض ٖـــً  -وال ؾـــُما الىالًـــاث اإلاخدـــضة وعوؾـــُا-ازـــخالٝ مؿـــخٍى

ت ؤ٦ثـــــــــر ٞٗالُـــــــــت ًم٨ـــــــــً اؾـــــــــخسضامها فـــــــــي بصاعة  ؤصواث ظضًــــــــضة ٚحـــــــــر ٖؿـــــــــ٨ٍغ

نغاٖاتها الضولُت ونىن مهالحها ال٣ىمُت، وهدُجت لظل٪ ْهغث فـي الٟتـرة 

٨ُــــت- ألازحــــرة  فــــي ألاصبُــــاث ألامٍغ
ً
ــــر ٖــــً ؤهمــــ -وزانــــت ّٗبِ

ُ
اٍ مٟــــاَُم ظضًــــضة ح

ٚحـــر ال٣ـــىة الهـــلبت مشـــل ال٣ـــىة الىاٖمـــت، وال٣ـــىة الظ٦ُـــت،  ظضًـــضة مـــً ال٣ـــىة

ام، وؤزحًرا الحغوب الهجُىت ٧إصاة إلصاعة الهغاٖاث الضولُت  .و٢ىة ؤلاٚع

متاملبحث الثاوي: 
َ
خذ

َ
عخ

ُ
لحشوب الهجُىتطمً ا ألادواث امل  

  :ؤجهـالحــغوب الهجُىــت وؾـماث ازهــاثو ؤَــم مـً اهخهـى اإلابدــض ألاو٫ بلــى ؤن 
ً
 حٗخمــض ٖلــى جهجـحن ٖــضص مــً ألاصواث التــي ؤوال

ؿــــخسَضم فــــي الؿــــاب٤ 
ُ
ــــغاصي ٧اهــــذ ح

ُ
ت باألؾــــاؽ؛ بمٗجــــى ؤجهــــا ال حٗخمــــض باألؾــــاؽ ٖلــــى ٞ ــــا ؤجهــــا جدؿــــم بالالٖؿــــ٨ٍغ ًُ ا، وزاه ًُ وؿــــب

تاؾخسضام ال٣ىاث  م ؤجها جدمل مهُلح الحغب- الٗؿ٨ٍغ لًـغوعة بال في ؤي٤ُ الحضوص، طل٪ بياٞت بلى ؤجها لِؿـذ با -ٚع

الحغب ٚحر 
 الخ٣لُضًت

 الشىعاث 

 اإلالىهت

الحغب 

 الؿُبراهُت
خغب 

 اإلاٗلىماث

الخضزل 

 الٗؿ٨غي 

ألاصاة 

 الا٢خهاصًت

ج٨ُٟ٪ 
 الضو٫ 
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ؿــخسَضم يـــض الٗـــضو الــغثِـ. 
ُ
ـــا اح

ً
ال ؾـــُما -الـــضو٫ جهـــا ، حهـــضٝ َـــظا اإلابدـــض بلــى جدلُـــل ؤَـــم ألاصواث التــي جهّج مـــً طلــ٪هُال٢

ا  -الىالًاث اإلاخدضة وعوؾُا ًٗ   .لخيخج في الجهاًت الحغب الهجُىتم

: الحــــغب ٚحــــر الخ٣لُضًــــت، الشــــىعاث اإلالىهــــت، الحــــغب الؿــــُبراهُت، خــــغب بهــــىعة ٖامــــت، ًم٨ــــً جدضًــــض َــــظٍ ألاصواث فــــي الخــــالي

ٓــــغ) ، ألاصاة الا٢خهــــاصًت، وؤزحــــًرا ج٨ُٟــــ٪ الــــضو٫.مبــــرعاث مسخلٟــــتبلــــى  اؾــــدىاًصااإلاٗلىمــــاث، الخــــضزل الٗؿــــ٨غي  ـــ٩ل اه  الكــ

ـــض مـــً ًـــم م٣بل لَـــظٍ ألاصواث لِؿـــذ ظامٗــت ماوٗـــت؛ بمٗجـــى ؤن املجـــا٫ ٢ــض ًدؿـــ٘ فـــي اإلاؿــخو٦مـــا ؾـــب٤ وج٣ــضم، . (اإلا٣ابــل ٍؼ

ٟـــّي عوؾـــُا والىـــاجى -2014. والجـــضًغ بالـــظ٦غ، ؤهـــه فـــي بضاًـــت ْهـــىع مٟهـــىم الحـــغب الهجُىـــت ٖـــام ألاصواث  -و٦مـــا ًٓهـــغ فـــي حٍٗغ

ٟــت ب٣ــىة، ول٨ــً ٦مــا جبــحن فــي ألاػمــت الغوؾــُت 
َّ
ؤنــبدذ  2022ألاو٦غاهُــت ألازحــرة ٖــام -٧اهــذ ألاصواث الدمـــ ألاولــى هــي اإلاْى

ـــم ؤن ألاصاة الا٢خهـــاصًت و  ٢ـــض وعصث فـــي  ألاصاة الا٢خهـــاصًتج٨ُٟـــ٪ الـــضو٫ واضـــحت بكـــ٩ل ؤ٦بـــر يـــمً الحـــغب الهجُىـــت. وٚع

لىُــي للحــغوب الهجُىــت ٖــام  ــ٠ خلــ٠ قــما٫ ألَا ، بال ؤجهــا بــغػث بهــىعة ؤوضــح يــمً الحــغب الهجُىــت فــي الٟتــرة 2016حٍٗغ

مـت، ول٨ ٟـاث اإلا٣ضَّ جهـا ْهـغث بىيـىح فـي اإلاماعؾـاث الغوؾـُت الٟٗلُـت، ألازحرة. باإلاشل، ؤصاة ج٨ُٟ٪ الضولـت لـم جٓهـغ فـي الخٍٗغ

٨ُــت  وجإ٦ــضث ٖبــر الــؼمً. ىــت ٢ــض جسخلــ٠ فــي الاؾــخسضاماث ألامٍغ بيــاٞت بلــى طلــ٪، وظــب ؤلاقــاعة بلــى ؤن َبُٗــت ألاصواث اإلاهجَّ

َــــــظٍ الاؾــــــتراجُجُاث مخضازلـــــت ومدكــــــاب٨ت بكـــــ٩ل ٦بحــــــر وطلـــــ٪ بًٟــــــل الخُــــــىع ٖجهـــــا فــــــي الاؾـــــخسضاماث الغوؾــــــُت. وؤزحـــــًرا، 

ُمـا ًلـي ٖـغى مـىظؼ للم٣هـىص ب٩ـل ؤصاة مـً َـظٍ  لخ٨ىىلىجي، و٢ض ًهٗب في ؤخُان ٦شحرة ٞهلها ًٖ بًٗها الـبٌٗ. ا ٞو

ا. ًٗ  ألاصواث التي ًخم جهجُجها م

 :الالمخمازلتالحشب  (1)

ـــا عثًِؿـــا فـــي  ،صوًعا متةاًـــًضا للٟـــاٖلحن ٚحـــر الضولـــت -مىـــظ جهاًـــت الحـــغب البـــاعصة-قـــهضث الؿُاؾـــت الٗاإلاُـــت 
ً
والـــظًً ؤنـــبدىا َٞغ

ــــض الحـــغب نــــضاًما مؿـــلًحا بــــحن  ُٗ
َ
الهـــغاٖاث الضولُــــت، و٢ـــض ؤصي َــــظا بلـــى حٛحــــر الهـــىعة الخ٣لُضًــــت الغؾـــمُت للحــــغوب؛ ٞلـــم ح

ظِكــــحن هٓــــامُحن، بــــل ٢ــــض جيكــــب خغًبــــا بــــحن ٢ــــىاث مؿــــلحت هٓامُــــت جابٗــــت لضولــــت مــــا يــــض ٞــــاٖلحن ٚحــــر صولــــت ٌؿــــخسضمىن 

ــــابهت  ت مكـ ــــ٨ٍغ ٗــــــَغٝ َـــــظٍ الٓــــــاَغة فـــــي ألاصبُــــــاث الؿُاؾـــــُت بــــــالحغوب الالمخمازلــــــت ؤو ج٨خ٩ُـــــاث ٖؿــ
ُ
للجُــــــىف الىٓامُـــــت، ح

ت ال٩لُـــت ؾـــىاًء  خدـــاعبحنجباًىـــاث ٦بحـــرة بـــحن اإلابىظـــىص  جخمحـــةالتـــي و الالمخ٩اٞئـــت  ٣ـــت جىٓـــُم  وؤفـــي ال٣ـــىة الٗؿـــ٨ٍغ ال٣ـــىة فـــي ٍَغ

ُٟو  ابُـــت باإليـــاٞت بلـــى خغـ٧ــاث  ألاصاة َـــم ٍون بلـــى َـــظإمـــً ؤبـــغػ الٟـــاٖلحن ٚحـــر الضولـــت الـــظًً ًلجـــو  (18).هـــاجْى الجماٖـــاث ؤلاَع

 الخمغص واإلا٣اومت التي حؿخسضم ج٨خُ٪ خغب الٗهاباث.

ــــا ؤصاة مـــً ؤصواث بصاعة الهـــغاٖاث الضولُـــت ٌؿـــخسضمها الُـــٝغ ألايــــ٠ٗ  ْهـــغث الحـــغوب الالمخمازلـــت بهـــظا اإلاٗجـــى باٖخباَع

ض مً ال ٦ؿببهضٝ   مٍؼ
ّ
ألا٢ىي؛ ٞالٟاٖل ٚحر ال٣اصع ٖلى جإمحن ج٩لٟت الخىنل بلى ىه مً مىاظهت وجدضي زهمه ٣ىة جم٨

ٌ ي٠ٗ ٢ضعاجه اليؿـبي، بدُـض ٌؿـتهضٝ الُـٝغ ألايـ٠ٗ  ت م٣ٗضة ًلجإ بلى الحغب الالمخمازلت لخٍٗى مىٓىماث ٖؿ٨ٍغ

٘ الخ٩لٟت ٖلى ألا٢ىي واؾخجةاٞه بلى الحض الظي ًجبٍر ٖلى حُٛحر ؤَضاٝ الؿُاؾُت وؾلى٦ه الٗؿ٨غي.   (19)ٞع

ؿــخسِضمت للحـــغوب لحــغب الهجُىــت؛ اإلا٩ىهــت ل الٗىانــغالحــغب الالمخمازلــت بخــضي  ؤنــبدذ
ُ
وطلــ٪ مــ٘ جؼاًــض لجــىء ال٣ــىي اإلا

ابُـــت، خغـ٧ــاث الخمـــغص واإلا٣اومـــتصوع ضٖم الهجُىـــت لـــ ـ٧ــي جســـىى خغوًبـــا بالى٧الـــت  ؛يـــض زهـــىمها الؿُاؾـــُحن والحغـ٧ــاث ؤلاَع

 
ً
ت مباقـــغةبـــضال ـــذ زـــال٫ الحـــغب  خُـــضلِؿـــذ ظضًـــضة،  ألاصاةَـــظٍ ظ٦غ، والجـــضًغ بالـــ . مـــً الخـــىٍع فـــي مىاظهـــت ٖؿـــ٨ٍغ

َ
ِغٞ ُٖ

 بلــى اؾــخسضام
ً
والجــضًغ بالــظ٦غ، ؤن ٨ٞــغة  ُٞدىــام.خــغب فــي  الىالًــاث اإلاخدــضة لــى٦الء لهــا البــاعصة باؾــتراجُجُت الٟخىمــت وؿــبت

اب،  ْهىع خغ٧اثؤَمُت الٗىامل الضازلُت الضاٞٗت ٖلى  ٟيىجال الاؾخٗاهت بى٦الء  اإلا٣هىص َىا ؤهه ًخم  ول٨ًالخمغص وؤلاَع
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لخد٣ُــ٤ مهـــالحها وزــىى الحـــغب بالى٧الــت ججىًبـــا للخــىٍع فـــي مــً ٢بـــل ؤَــغاٝ زاعظُـــت  اؾــخٛال٫ َـــظٍ الٓــغٝو الضازلُـــت

ت مباقغة.  مىاظهت ٖؿ٨ٍغ

 الثىساث امللىهت: (2)

الشــــىعاث  ج٨خُـــ٪ٗخمـــض َوال٣ٗـــض ألاو٫ مـــً ال٣ـــغن الحـــالي.  زـــال٫مٟهـــىم الشـــىعاث اإلالىهـــت مـــً اإلاٟـــاَُم الحضًشـــت التـــي ْهــــغث 

اخــت بد٩ىمــت صولــت ؤزــغي ٚحــر مىالُــت باإلالىهــت ٖلــى ٢ُــام صولــت مــا  مــً زــال٫ حصــجُ٘ وصٖــم خــغا٥ ؤو نــض٣ًت لهــا، وطلــ٪ اإَل

ـــ الخ٨خُـــ٪ٝ َـــظا ٗـــغَ ٌُ ٦شحـــًرا مـــا  .قـــٗبي صازلـــي ت سخلـــ٠ ٖـــً الاه٣البـــاثً ىبـــااله٣الب الىـــاٖم، َو  وختـــىالخ٣لُضًـــت،  الٗؿـــ٨ٍغ

ُذ َظٍ الشىعاث و٢ض (20).َاخت بىٓام ما ٚحر نض٤ًبهضٝ ؤلا لٟت الخضزل الٗؿ٨غي جدذ مبرعاث مسخ مً ٢بل عوؾُا - ُؾّمِ

اع لىًها ما ٦كٗاع لشىعتهم، مشل الشىعة البرج٣الُـت باإلالىهت -جدضًًضا التـي  2005 - 2004ام فـي ؤو٦غاهُـا ٖـ ألن ٖاصة ما ًخسظ الشىَّ

٘ بها اإلاخٓاَغون عاًاث بغج٣الُت اللىن   .ٞع

جان ؤظهؼة َظٍ ألاصاة لِؿذ ظضًضة، بل اؾخسضمتها  ٨ُت ومبضؤ ٍع ا، و٦شحًرا ما اعجبُذ بالؿُاؾت ألامٍغ ًُ س الاؾخسباعاث جاٍع

ً،زــــال٫ زماهُيُــــاث ال٣ــــغن  ــــضة ووصٖــــم الضًم٣غاَُــــت خــــى٫ الٗــــالم.  الٗكــــٍغ فــــي الى٢ــــذ الحــــالي، احؿــــ٘ وكــــاٍ الحغـ٧ـــاث اإلاٍا

ـضة للضًم٣غاَُــت والشــىعاث ؤؾــهم الخُــىع الخ٨للضًم٣غاَُـت فــي الٗـالم، و  ـؼ ٞــغم ْهــىع وهجـاح الحغـ٧ـاث اإلاٍا ىىلـىجي فــي حٍٗؼ

 ٖاًمـــا لخبـــاص٫ آلاعاء 
ً
 مـــ٘ جـــىاٞغ وؾـــاثل الخىانـــل الاظخمـــاعي الحضًشـــت التـــي ؤنـــبدذ مجـــاال

ً
الكـــٗبُت بضعظـــت متةاًـــضة، زانـــت

ؿخٛل (21)وللخىُٓم الؿُاسخي. لهـا بهـضٝ زـاعجي ٣ـضًم صٖـم بخت الشـىعة اإلالىهـت َـظٍ الحغ٧ـاث وؤَـضاٞها الضًم٣غاَُـ ج٨خُـ٪ َو

اخت بىٓام مٗاٍص    (22).ؤلَا

في ج٣ُُم ٢ضعة الىالًاث اإلاخدضة ٖلى ػٕع بظوع اإلاٗاعيت املحلُـت وجـضُٖمها،  -مشل الهحن وإًغان وعوؾُا- جبالٜ بٌٗ الضو٫ 

ًـــاث اإلاخدــــضة بــــإن َـــظا الاصٖــــاء  م فـــي خــــحن حكــــحر الىال  اإلاٗاعيــــت خغـ٧ـــاث ٢مـــ٘لؤلهٓمــــت ال٣مُٗــــت للمطـــخي ٢ــــضًما فــــي مبـــرًعا ٣ًــــّضِ

 (23) .اإلاُالبت بالضًم٣غاَُت

لُـــه ؛، ٞمـــً ظاهـــبمـــً مىٓـــىع مؿـــخسِضمحها لهـــظٍ ألاصاة مؼاًـــا ٖضًـــضة  ،جخســـظ الاخخجاظـــاث ؤو الشـــىعاث الهـــٟت الكـــٗبُت، ٖو

 ؤن الحغـ٧ــاث الالٖى
ً
ُت فــي هٓـــغ الـــغؤي الٗـــام الٗــالمي هدُجـــت اؾـــدىاصَا بلـــى ؤلاعاصة الكــٗبُت، زانـــت ُٟـــت ٞهــي جدؿـــم باإلاكـــغٖو

مً ظاهب زاٍن، حؿخُُ٘ َظٍ ألاصاة يغب اؾخ٣غاع ؤ٢ىي ألاهٓمت الاؾدبضاصًت ( 24)ؤزبدذ ٞٗالُتها م٣اعهت بالحغ٧اث الٗىُٟت.

ٞل٩ل هٓام ؾُاسخي مٗاعيت صازلُت، وطل٪ باؾخصىاء  ؛في الٗالم، ولِـ َىا٥ صولت بمٗؼ٫ ًٖ ْهىع مشل َظٍ الحغ٧اث بها

 
ً
ؤنبدذ مٗٓم صو٫ الٗالم ٢ابلـت لالزتـرا١، وػاصث ٞـغم  لظل٪ الخ٨خُ٪، اجضي مٗها َظًوالتي ٢ض ال  ،ؤ٦ثر الضو٫ اوٗؼالا

ــــى الـــــضازل. ــــي الخـــــإزحر ٖلـ ـــاعط فـ ـــض،  (25)الدــ ـــً ظاهـــــب زالــ ـــة َـــــظًمــ ـــاع؛  الخ٨خُـــــ٪ اخمحــ ـــت لئله٩ــ ــــىبال٣ابلُــ ــــى الٗملُـــــاث  ٞهـ ؤ٢ـــــغب بلـ

الاؾخسباعاجُت التي ًهٗب بزباث الجهت املحغ٦ت لها؛ ٞالشىعاث اإلالىهت ٖـاصة مـا ًغا٣ٞهـا اتهامـاث بىظـىص صٖـم زـاعجي لًـغب 

ُتها فــي هٓــغ الــغؤي الٗــام، وإال ٣ٞــضث  اؾــخ٣غاع الىٓــام، ل٨ــً ال ا، وطلــ٪ ـ٧ـي جدــاٞٔ ٖلــى قــٖغ بــض ؤن ٩ًــىن َــظا الــضٖم ؾــغًٍ

ُت خا٫ زبى  ؛ ٞـاألمغ ٢ـض ٖضم يمان هخاثجـه الخ٨خُ٪ اَظٖلى  ل٨ً ٌٗابث وظىص ٖال٢ت بُجها وؤَغاٝ زاعظُت. َظٍ الكٖغ

ؤو خــــضور الاهخ٣ــــا٫ مــــً هٓــــام ؾــــلُىي آلزــــغ، ؤو ، ؤو ٖــــضم جد٣ــــ٤ الضًم٣غاَُــــت بكـــ٩ل جــــام، ُــــت٢مٗؤهٓمــــت  ًيخهـــي بهــــٗىص

 (26)لالهٟها٫.بٌٗ الجماٖاث الضازلُت  ؤو جىامي مُى٫ ٞىضخى، 

ـــم ٨ُـــت؛ ل٨ـــً الخ٨خُـــ٪  اٍ َـــظااعجبـــ ٚع الخـــٔ بالؿُاؾـــت ألامٍغ ٖلـــى  -مشـــل عوؾـــُا-٢ـــضعاث صو٫ ؤزـــغي  ىفـــي الٟتـــرة ألازحـــرة همـــًُ

ا، و  ج٨خُ٪اؾخسضام  ًُ ٪ خكىص اإلاٗاعيـت طل٪ بالشىعة اإلالىهت وؿب وحصـجُ٘ الحغ٧ـاث الاهٟهـالُت واإلاٗاعيـت  الضازلُـتخدٍغ
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ىــا ًخ٣ــاَالضازلُــت للخمــغص ٖلــى ألاهٓمــت ٚحــر اإلاىالُــت لهــا ٘ ج٨خُــ٪ الشــىعة اإلالىهــت مــ٘ الحــغب الالمخمازلــت وإن ٧اهــذ الشــىعة ، َو

ٗه الحغوب الالمخمازلت.  اإلالىهت جإزظ الُاب٘ الؿلمي ال الٗى٠ُ الظي جٞغ

 الحشوب العُبراهُت: (3)

ؼَّن ٖلحطل٪ املجا٫ الا َى املجا٫ الؿُبراوي 
َ
س ًُ ها مً ٞتراضخي الٗالمي ٚحر اإلالمىؽ والظي ًخًمً ؤظهؼة الحاؾب آلالي، وما 

هــغ ألو٫ مــغة فــي ٦خابــاث الدُــا٫ الٗلمــي،  (27)مٗلىمـاث وبُاهــاث، ومــا ًخهــل بهــا مــً قــب٩اث. َــظا اإلاهــُلح ًىهــاوي ألانــل، ْو

اهدكــــغث الاؾــــخسضاماث الؿــــلمُت للمجــــا٫ الؿــــُبراوي بهــــىعة ٦بحــــرة بًٟــــل الشــــىعة  (28)وـ٧ـــان ٣ًهــــض بــــه الــــخد٨م ٖــــً ُبٗــــض.

 ، ومً َىا ْهغ ج٨خُ٪ الحغب الؿُبراهُت.املجا٫ الٗؿ٨غي بضعظت ٦بحرةاإلاٗلىماجُت، ٦ما جىؾٗذ اؾخسضاماجه في 

ـــم ازـــخالٝ َبُٗتهمـــا؛ ال جسخلـــ٠ الحـــغب الؿـــُبراهُت ٦شحـــًرا ٖـــً الحـــغب الخ٣لُضًـــت، بـــل ًـــغجبِ الا ـــا وال ًىٟهـــالن ٚع ًٗ زىـــان م

ا بظباع الدهىم ٖلى الا  ًً الضولت اإلاؿـخسِضمت لهـا نـىًها مخشا٫ إلصاعة ٞالحغب الؿُبراهُت مشل الحغب الخ٣لُضًت حؿتهضٝ ؤً

ىُــت وؤَــضاٝ ؾُاؾــُتها الداعظُــت، ول٨ــً جســخو الحــغوب الؿــُبراهُت باألؾــاؽ باؾــخسضام ال٣ــىة فــي املجــا٫  إلاهــالحها الَى

ـــــُبراوي الا  ــــخي.الؿــ ــ ـــــاث و  (29)ٞتراضــ ــــ٘ اإلاٗلىمـــ ــ ـــــُبراوي ظمــ ـــــا٫ الؿـــ ــــي املجـــ ــ ـــا فـ ــ ـــ ـــــً بظغاَئ ـــي ًم٨ـــ ــ ت التـــ ــــ٨ٍغ ــ ـــــاث الٗؿـ ـــــمً الٗملُـــ جخًـــ

٦مــا  (30)ٖلــى الٗــضو مــً زــال٫ الخًــلُل اإلاٗلىمــاحي، واإلاٗلىماجُــت ٖلــى الٗــضو، والحــغب الىٟؿــُتوالخجؿـــ  ،الاؾــخسباعاجُت

ــضاء، و٦ـــظل٪ ال٣ــضعة ٖلـــى  جخًــمً الحــغوب الؿـــُبراهُت ٖىهــغي الهجـــىم والــضٞإ؛ بمٗجـــى ال٣ــضعة ٖلــى قـــً هجــىم يـــض ألٖا

.ً ت الخ٣لُضًــت هدُجـت الخ٣ــضم الخ٨ىىلـىجي فـي مجــا٫ الدؿـلُذ، ًم٨ـً و  الـغصٕ ونـض هجمــاث آلازـٍغ ؤن جــضاع اإلاٗـاع٥ الٗؿـ٨ٍغ

ش وحُُٗل ؤهٓمت الـغاصاع والـضٞإ الهـاعودي باؾـخسضام  مً املجا٫ الؿُبراوي. ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ًم٨ً الخد٨م في الهىاٍع

 املجا٫ الؿُبراوي. 

كاع بلى اٖتراٝ الىالًاث اإلاخدضة باؾخسضامها َظا الىٕى ٌُ مً الحغوب زال٫  الحغوب الؿُبراهُت لِؿذ ْاَغة ظضًضة، بل 

ُتي. ؤنــــبدذ ٞــــغم ال٣ــــىي ال٨بــــري لدــــىى خــــغوب  ،هدُجــــت للخُــــىع الخ٨ىىلــــىجيو  (31) الحــــغب البــــاعصة يــــض الاجدــــاص الؿــــٞى

ا ًُ  م٘ امخال٥ ظمُ٘ ال٣ىي ال٨بري الٟاٖلت صول
ً
لهظٍ  -٧الىالًاث اإلاخدضة وعوؾُا والهحن- ؾُبراهُت ؤ٦بر مً الؿاب٤، زانت

 صاة في بصاعة الهغاٖاث الضولُت.ال٣ضعاث والتي ؤنبدذ حؿخسضم ٧إ

٣ًا إلاؿخسضمها للهجماث والحغوب الؿُبراهُت مؼاًا ٖضًضة  ٞو
ً
ـا، هـي ؛ ٞهي ؤوال ًُ ـا مـً ألاصواث. زاه ُضة الخ٩لٟت م٣اعهت بٛحَر  َػ

 ،الىا٢ـ٘ ل٨تروهُت والبُاهاث ٞال جاصي بلى آزاع ٞٗلُت ٖلى ؤعىجُا٫ اإلاىا٢٘ ؤلا ٞهيٚحر ملمىؾت،  هدُجت ٧ىجها٢ابلت لئله٩اع 

 ّٗ لُـه ٞـةن الٟاٖـل مما ًه ً َظٍ الهجماث ًٖ ُبٗض مـً صو٫ ؤزـغي ٚحـر اإلاؿـتهضٞت، ٖو
َ
ك
ُ
ب بزباث خضوثها، ٦ظل٪ ٖاصة ما ح

٘ الٟاٖل و  كتٍر ؤن ًخىاظض في اإلا٩ان اإلاؿتهضٝ، مما ًجٗل مً الهٗب جدبُّ ٌُ ٗخَبـر إال 
ُ
زباث مؿئىلُخه ًٖ الهجىم. ؤزحًرا، ح

االهجمــاث الؿــُبراهُت ؤصاة ٞ ؿــ٨غًٍ ا ٖو ًُ ًجٗــل  مــا ،ٗالــت هدُجــت للخُــىع الخ٨ىىلــىجي وجؼاًــض اؾــخسضام املجــا٫ الؿــُبراوي مــضه

ًبا  (32)غيت لهظٍ الهجماث.ُٖ  -باؾخصىاء ؤ٢لها جُىًعا- ٧ل صو٫ الٗالم ج٣ٍغ

 حشب املػلىماث: (4)

ـــــاث،  ـــ٤ باإلاٗلىمـ ــ ـــــا ًخٗلـ ـــل مـ ــ ـــــغب ٧ـ ــــظٍ الحـ ـــمل َــ ــ ـــــُتؾــــــىاًء ٧اهــــــذ حكـ ـــــاصًت، ؤو شدهـ ــــت.، ؤو ا٢خهـ ـــــغب  (33)ٖاإلاُــ ـــبدذ )خـ ــ وؤنـ

ًهــــــ اإلاٗلىمــــــاث( ٖىهــــــًغا مهًمــــــا مــــــً ٖىانــــــغ الحــــــغب الهجُىــــــت؛ ألن ـــ ااإلاٗلىمــــــاث م٩ّىِ اؤؾاؾـــ ـــت لٗملُــــــت نــــــى٘ ال٣ــــــغاع  ًُ ــــى ٧اٞـــ ٖلــ

ت. اث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والٗؿ٨ٍغ   اإلاؿخٍى
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ـــ ،ٖلـــى الجاهـــب الؿُاســـخي، جخســـظ خـــغب اإلاٗلىمـــاث فـــي ظاهيهـــا ؤلاًجـــابي نـــىعة الضٖاًـــت ًُ س ا زـــال٫ ٞتـــرة والتـــي اؾـــُخسِضَمذ جاٍع

بــــحن الىالًــــاث اإلاخدــــضة  حنالــــضولُوالهــــغإ الحــــغب البــــاعصة، خُــــض ـ٧ـــان للٗىامــــل ألاًضًىلىظُــــت صوع ٦بحــــر فــــي بصاعة الخىــــاٞـ 

ُتي ؾاب٣ًا، وحؿتهضٝ َظٍ ألاصاة حك٨ُل  الغؤي الٗام. ؤما ٖلى ظاهيها الؿلبي، جخسظ خغب اإلاٗلىماث  وحٗبئتوالاجداص الؿٞى

ج ي ؤو نىعة الخًلُل اإلاٗلىماح غ َظٍ اإلاٗلىماث  ؛الكاجٗاثجغٍو
َ
يك
ُ
حر خ٣ُ٣ُت. ٢ض ج بمٗجى وكغ مٗلىماث وؤزباع ٧اطبت ٚو

ه نـىعجه ؤمـام الـغؤي الٗـام، و٢ـض ج٩ـىن مىظهـت بلـى الدهـم بهـضٝ جًـلُله وإعبا٦ـه وإٞؿـاص  ال٩اطبت ًٖ الدهم بهضٝ حكـٍى

 ف
ً
 .و٢ذ ألاػماث يٖملُت نى٘ ال٣غاع التي حٗخمض ٖلى اإلاٗلىماث وزانت

ــالم الــضولي صوًعا ٦بحــًرا فــي  خــغب اإلاٗلىمــاث؛ خُــض جدــغم صو٫ الٗــالم ال٨بــري ٖلــى بَــال١ ٢ىــىاث  ج٨خُــ٪جــاصي مىهــاث ؤلٖا

ت  ـا، ؤو ليكـغ مٗلىمـاث ٧اطبـتًٞاثُت وإزباٍع ًُ ه الدهـىم، ها٣َت بلٛاث مسخلٟت بهضٝ جدؿحن نـىعتها ٖاإلا  وحٗبئـت وحكـٍى

٣ًــا للمهــلحت ــاصة مــا حٗبــر َــالــغؤي الٗــام ٞو ٗــو  ظٍ ال٣ىــىاث ٖــً وظهــت هٓــغ صولهــا.، ٖو
ُ
ــت الٗاإلاُــت ألاصاة ض ال ح ال٣ىــىاث ؤلازباٍع

ـــل جــــاص(الىخُــــضة اإلاؿــــخسضمت فــــي )خــــغوب اإلاٗلىمــــاث ِؿــــبى٥- مىا٢ــــ٘ الخىانــــل الاظخمــــاعي ي، بـ تر ٞو ـــل جــــٍى صوًعا ال ٣ًــــل  -مشـ

ـــالم الـــضولي لـــذ . و زُـــىعة ٖـــً صوع مىهـــاث ؤلٖا
َّ
الَخـــٔ َىـــا ٦ُـــ٠ ًخـــضازل جـــإزحر ألاصاة اإلاٗلىماجُـــت مـــ٘ ألاصاة الؿـــُبراهُت. مش ٍُ

في الٟترة ألازحرة مهضع تهضًض زُحر لؤلمً ال٣ىمي هدُجت إلاا ًخم جضاوله مً مٗلىماث  -بال ق٪-مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي 

ــــى َـــــظٍ اإلاىا٢ــــــ٘، وال وب اإلاٗلىمـــــاث، وطلـــــ٪ بؿــــــبب الٗـــــضص الهاثــــــل قـــــ٪ ؤن َـــــظٍ اإلاىا٢ــــــ٘ جـــــاصي صوًعا بــــــاعًػا فـــــي مجـــــا٫ خــــــغ  ٖلـ

كـاع٧ىهه مـً صون يـىابِ  إلاؿخسضمي َظٍ الخ٨ىىلىظُـا، باإليـاٞت بلـى ؤن اإلاؿـخسضمحن ؤهٟؿـهم َـم مـً ًهـىٗىن الدبـر َو

، ؤو ٢ضعة ٖلى الخد٤٣ مً صحت اإلاٗلىماث اإلاخضاولت.  (34) خ٣ُ٣ُت ٖلى ما ًخم وكٍغ

ؿــخسَضم خــغب اإلاٗ
ُ
لىمــاث ٖلــى هُــا١ واؾــ٘، وطلــ٪ بهــضٝ ؾــغ٢ت مٗلىمــاث اؾــخسباعاجُت ٖــً ؤمــا ٖلــى اإلاؿــخىي الٗؿــ٨غي، ح

ت ٖىـه، ؤو ختـى جـضمحر ٢ىاٖـض  ج مٗلىماث ٧اطبت للدهم بهضٝ جًلُله، ؤو ٢ُـ٘ جـض٤ٞ اإلاٗلىمـاث الٗؿـ٨ٍغ الدهم، ؤو جغٍو

ـاع ج٣ـ (35)مٗلىماجه، وطل٪ بهضٝ بعبا٦ـه وقـل ٢ضعاجـه ٖلـى اجسـاط ال٣ـغاعاث الؿـلُمت. الَخـٔ فـي َـظا ؤلَا اَ٘ خـغب اإلاٗلىمـاث ًُ

 لحغب الؿُبراهُت والتي حؿتهضٝ جض٤ٞ اإلاٗلىماث باألؾاؽ للدهمحن اإلاخداعبحن.ابضعظت ٦بحرة م٘ 

٣ًــا إلاؿــخسضمها لحـغب اإلاٗلىمــاث مؼاًــا ٖضًـضة  ٞو
ً
 بلــى ٞٗالُتهــا و٢ـضعتها الهاثلــت ٖلــى الخــإزحر؛ ، ٞهـي ؤوال

ً
ُــضة الخ٩لٟــت، بيـاٞت  َػ

غ نــُاٚت ؤي ٢ـغاع ؾُ ذ بخـضي الضعاؾــاث ٖىـضما ؤقــاعث ٞاإلاٗلىمـاث ظـَى
َ
اســخي ٧ـان ؤم ا٢خهــاصي ؤم ٖؿـ٨غي. لهـظا، َنــَض٢

اث ألامىع. ٗخبـر خـغب اإلاٗلىمـاث ؤصاة هاٖمـت  (36) بلى ؤهه مً ٌؿُُغ ٖلى اإلاٗلىماث ٞةهه ٌؿُُغ ٖلى مجٍغ
ُ
بيـاٞت بلـى طلـ٪، ح

٫ ب٢ىاٖهم ب٨ٟغة مـا، ؾـىاء ٧اهـذ َـظٍ وزُٟت، ٞهي حؿتهضٝ الخإزحر ٖلى بصعا٥ وإعاصة ألاٞغاص ؤو الجماٖاث، وطل٪ مً زال

ـــتؤو  مـــً زـــال٫ الضٖاًـــت صـــحُدتال٨ٟـــغة  ٗـــٝغ خـــغب  مـــً زـــال٫ الخًـــلُل اإلاٗلىمـــاحي مٛلَى
ُ
والكـــاجٗاث، ولهـــظا ٦شحـــًرا مـــا ح

  ،(37)اإلاٗلىماث بالحغب الىٟؿُت
ً
لُـه ًم٨ـً الـخد٨م بهـىعة ٚحـر ٞمً اإلاٗغٝو ؤن الؿلى٥ ؤلاوؿاوي ًإحي مىٟٗال  بـال٨ٟغ، ٖو

الؿلى٥ وؤلاعاصة مً زال٫ الخإزحر في ٨ٞغ وإصعا٥ ألاٞغاص والجماٖـاث واإلااؾؿـاث. وؤزحـًرا، ال ج٣خهـغ َـظٍ ألاصاة مباقغة في 

م، ٦ما ٌؿخُُ٘ الٟاٖلىن ٚحر الضولت  ٖلى صولت بُٗجها بل حؿخُُ٘ ؤي صولت ؤن حؿخسضم َظٍ ألاصاة بٟاٖلُت ٦ما ؾب٤ وج٣ضَّ

 اؾخسضام ألاصاة بٟٗالُت قضًضة.

ا ئلى مبرساث:الخذخل  (5)  الػعكشي اظدىذادا

ـم ْهـىع ؤهمـاٍ ظضًـضة مـً الحـغوب، ال ًم٨ـً بـإي  ت الخ٣لُضًت خخمُت في الٗال٢اث الضولُـت، وٚع الحغوب بهىعتها الٗؿ٨ٍغ

ـــا اإلاـــالط  الجـــؼمخـــا٫ مـــً ألاخـــىا٫  بخ٣ـــاصم الحـــغوب الخ٣لُضًـــت ال٣اثمـــت ٖلـــى اؾـــخسضام ال٣ـــىاث اإلاؿـــلحت ؤو الهـــلبت باٖخباَع
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 ألازحر في جد٣
ُ
ِٟ ٤ُ ؤَضاٝ الؿُاؾـت الداعظُـت بطا مـا اؾـد ؤعسـخى ال٣ـاهىن  ، ختـى بٗـض ؤنالؿـلمُت ألازـغي  ىؾـاثلث ٧اٞـت الَض ى

ت في الٗال٢اث الضولُت   .الضولي ٢ىاٖض اؾخسضام ألاصاة الٗؿ٨ٍغ

ت ؤو بن  ـم ؤنالحـغب الخ٣لُضًـت ؤخـض ٖىانـغ الحـغوب الهجُىـت،  ج٨خُـ٪ألاصاة الٗؿ٨ٍغ ْهـغث  -٦مـا ؾـب٤ وج٣ـضم-ألازحـرة  ٚع

ت باألؾـــاؽ-باألؾـــاؽ ـ٧ــإصاة  إلصاعة الهـــغاٖاث الضولُـــت بُٗـــًضا ٖـــً اللجـــىء للهـــضام الٗؿـــ٨غي اإلاباقـــغ. ول٨ـــً  -ٚحـــر ٖؿـــ٨ٍغ

ت يــمً ج٨خ٩ُــاث الحــغب الهجُىــت. ول٨ــً فــي الجهاًــت، ال ٩ًــىن  ُــ٠ ألاصاة الٗؿــ٨ٍغ بمالخٓــت الىا٢ــ٘، مــً اإلام٨ــً ؤن ًــخم جْى

ؿــخسضم الخ٨خُــ٪ الٗؿــ٨غي ألاَــم مــً بــحن الخ٨خ٩ُــاث ٌُ ــاصة مــا  ىــت ألازــغي، ٖو  الخ٨خ٩ُــاث لخــضُٖمبمــا بهــىعة زاَٟــت  اإلاهجَّ

ت واؾـــــــٗت اإلاـــــــضي ىـــــــت ألازـــــــغي وجدؿـــــــحن ٞـــــــغم هجاخهـــــــااإلاهجَّ   بطا مـــــــا ٧اهـــــــذ صون الحاظـــــــت لدـــــــىى خـــــــغب ٖؿـــــــ٨ٍغ
ً
، زانـــــــت

هجىــت اإلا الخ٨خ٩ُـاثالاؾـتراجُجُاث اإلاهجىـت ٚحــر ٢ـاصعة وخــضَا ٖلـى جد٣ُــ٤ ألاَـضاٝ اإلايكــىصة، ؤو ٢ـض ًــخم البـضء باؾــخسضام 

 ألازــغي 
ً
٣ًــا للمبــرعاث اإلاٗلىــت، والتــي ٖــاصة مــا ج٩ــىن بوؿــاهُت باألؾــاؽ   للخــضزل الٗؿــ٨غي فــي ؤخُــاٍن ؤزــغي جمهُــًضا وحؿــهُال ٞو

 
ُ
ت.بدُض ج ُت ٖلى َظٍ الخضزالث الٗؿ٨ٍغ  ًٟي الكٖغ

 :ألاداة الاكخصادًت (6)

ؤَمُـــت اإلاخٛحـــراث والٗىامـــل الا٢خهـــاصًت ٖلـــى مؿـــخىي ألاصاة الا٢خهـــاصًت مـــً ؤ٢ـــضم ؤصواث الؿُاؾـــت الداعظُـــت. ومـــ٘ جؼاًـــض 

ً، بضؤث ألاصاة الا٢خهاصًت جؼصاص ؤَمُتهـا فـي بصاعة الٗال٢ـاث  الٗالم م٘ جغؾُش ْاَغة الٗىإلات مىظ حؿُٗيُاث ال٣غن الٗكٍغ

 بل والهغاٖاث الضولُت.

ـــض ألاصاة الا٢خهـــاصًت  َٗ
ُ
ُمـــا ًخٗلـــ٤ بـــالحغب الهجُىـــت، ح ـــ٠ خلـــ٠ الىـــاج-ٞو ٣ًـــا لخٍٗغ م للحـــغب الهجُيُـــت ٖـــام ٞو  -2016ى اإلا٣ـــضَّ

الخٔ ؤن َظٍ ألاصاة  ؿخسَضم يمً الحغوب الهجُىت. ٍو
ُ
 -مشل الحغب الؿُبراهُت وخغب اإلاٗلىمـاث-ؤخض ؤَم ألاصواث التي ح

 مً ؤَم ألاصواث التي اؾُخسِضَمذ مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة وعوؾُا في بصاعة نغاٖهما الضولي. 

ة الا٢خهـــاصًت بـــحن مـــىذ اإلاؿـــاٖضاث الا٢خهـــاصًت للحلٟـــاء ؤو ٞـــغى ال٣ٗىبـــاث الا٢خهـــاصًت ٖلـــى جدىـــٕى نـــىع اؾـــخسضام ألاصا

ــــظا بهــــضٝ بظبــــاع وإ٦ــــغاٍ الدهــــم ٖلــــى الامخشــــا٫ إلعاصة الضولــــت اإلاؿــــخسِضمت لهــــظٍ ألاصاة، مــــً صون الحاظــــت بلــــى  الدهــــىم، َو

ت اإلاباقغة.  اللجىء بلى اإلاىاظهت الٗؿ٨ٍغ

ت في الًِٛ ٖلى ألاهٓمت الؿُاؾُت، ؤقاعث بخضي الضعاؾاث بلى جؼاًض  ٞٗالُت ال٣ٗىباث اإلاالُت م٣اعهت بال٣ٗىباث الخجاٍع

ُت، بيـــاٞت بلـــى ؤجهـــا حؿـــتهضٝ شدهـــُاث الغؤؾـــمالُت بُٗجهـــا، وطلـــ٪ ب٨ٗــــ ال٣ٗىبـــاث  وطلـــ٪ هدُجـــت ج٩امـــل ألاهٓمـــت اإلاهـــٞغ

.ً ؼ الخجاعة م٘ قغ٧اء آزٍغ ًها بخٍٗؼ ت التي ًم٨ً للضولت حٍٗى  (38)الخجاٍع

 الذول ودغم النزغاث الاهفصالُت: جفكُك (7)

ضمذ للحغوب الهجُىت، ول٨ً جـغي الباخشـت ؤن َـظٍ ألاصاة مـً 
ُ
ٟاث ألاولى التي ٢  يمً الخٍٗغ

ً
لم ًغص ط٦غ َظٍ ألاصاة نغاخت

ـــا مـــً مالخٓـــت الىا٢ـــ٘، 
ً
ؤَـــم ألاصواث التـــي جـــم جُٟٗلهـــا ب٣ـــىة، والتـــي ًم٨ـــً يـــمها بلـــى نـــىضو١ ؤصواث الحـــغب الهجُىـــت اهُال٢

الخٔ ؤن في بصاعة الهغاٖاث مـ٘ الٛـغب، خُض ْه غث َظٍ ألاصاة في الؿُاؾاث الغوؾُت الٟٗلُت ججاٍ ظىعظُا وؤو٦غاهُا. وٍُ

ٖاصة ما لجإث عوؾُا بلى ؤلايغاع بالىخضة ؤلا٢لُمُت للضو٫ التي جدىلذ بلى ؾاخت للحغوب بالى٧الت م٘ الٛغب؛ ٟٞـي الحالـت 

ا وؤوؾُدُا الجىىبُت ٣ٖب ؤػمت اهًمام ظىعظُا الجىعظُت ْهغث َظٍ ألاصاة مً زال٫ صٖم عوؾ ُا الهٟها٫ ب٢لُمّي ؤبساٍػ

غة ال٣غم بلحها ٣ٖب ألاػمت ألاو٦غاهُت ٖـام 2008بلى الىاجى ٖام  ذ عوؾُا بًم قبه ظٍؼ ، و٦ـظل٪ ؾـٗذ 2014. باإلاشل، ؾاٖع

اوؿ٪ وصوهدؿ٪( ٣ٖب جضزلها الٗؿ٨غي في ؤو٦غاهُا ٖام   .2022بلى ٞهل ب٢لُمي صوهباؽ )لَى
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: دساظت حالت أوكشاهُاإلدساة الصشاغاثاملبحث الثالث: الحشوب الهجُىت كأداة   

ــا مــً 
ً
ــا،  ،مٟهــىم الحــغب الهجُىــتاهُال٢ ًٗ ُــل بلــى ؤي حهــضٝ َــظا اإلابدــض بلــى وبٗــض بُــان ؤَــم ألاصواث التــي ًــخم جهجُجهــا م جدل

نــــغاٖهما الــــضولي، وطلــــ٪ بــــالخُب٤ُ ٖلــــى الحالــــت مــــضي لجــــإث الىالًــــاث اإلاخدــــضة وعوؾــــُا ٧لخاَمــــا للحــــغب الهجُىــــت فــــي بصاعة 

ــــغة ال٣ــــغم ٖــــام  ـــان مٟهــــىم 2022، وإ٢لــــُم صوهبــــاؽ ٖــــام 2014ألاو٦غاهُــــت جدضًــــًضا زــــال٫ ؤػمتــــّي قــــبه ظٍؼ ، مــــ٘ بُــــان بطا مــــا ـ٧

بٗــضما جىؾــٗذ عوؾـــُا فــي اؾـــخسضام ألاصاة  الحــغب الهجُىــت نـــالًحا لالؾــخسضام لخدلُــل ؤػمـــت ب٢لــُم صوهبـــاؽ ألازحــرة ؤم ال

ت.الٗ  ؿ٨ٍغ

 أظباب اظخخذام الحشب الهجُىت طذ أوكشاهُا:

ـم ؤن ألازحـرة لِؿـذ الٗـضو  م في اإلابدض ألاو٫، جم اؾخسضام الحغب الهجُىت مً ٢بل عوؾـُا يـض ؤو٦غاهُـا ٚع ٦ما ؾب٤ وج٣ضَّ

مى٢ٗهـا الغثِـ لغوؾُا، بل الٛغب وخل٠ الىاجى، وفي الح٣ُ٣ت ٞةن الىاجى َى اإلا٣هىص الح٣ُ٣ي مً الحـغب. ول٨ـً بًٟـل 

ا وخلـ٠ الىـاجى ٚغًبـا، ؤنـبدذ ؤو٦غاهُـا
ً
حنصولـت خـاظؼة بـحن  الجٛغافي الظي ًخىؾِ عوؾُا قـغ٢ ٣ًـا لل٣ـىاهحن ، الُـٞغ والتـي ٞو

ُــــت، ـــبدذ جـــــضًً  الجُىبىلُد٨ُ ا الؿُاؾـــــُحن لل٣ـــــىي التـــــي ج جـــــؼ بُجهـــــا، ولهـــــظاؤنــ ٦شحـــــًرا مـــــا جخدـــــى٫  ؛باؾـــــخ٣اللها واؾـــــخ٣غاَع

ت واإلاخىاٞؿت الى٧الت بحن َظٍ ال٣ىي لؿاخت للهغاٖاث والحغوب بؤو٦غاهُا   (39).اإلاخهاٖع

غ الهغإ الغوسخي  خٗل٤ ظَى حن الغوسـخي والٛغبـي فـي ؤو٦غاهُـا. ٞمـً ظاهـب، جًـ٘ الىالًـاث  -ٍو الٛغبي بخٗاعى مهـالح الُـٞغ

اتها  ـًضا مـً  -مىظ جهاًت الحغب الباعصة-اإلاخدضة ٖلى ٢مت ؤولٍى ا لخًـم مٍؼ
ً
ت خل٠ الىـاجى قـغ٢ الـضو٫؛ ال مؿإلت جىؾُ٘ ًٍٖى

ا ٖلـى عؤؽ التهضًـضاث التـي ًىاظههـا 
ً
ـب، فـي خـحن جًـ٘ عوؾـُا مؿـإلت جىؾـ٘ الىـاجى قـغ٢ ؾُما في مى٣ُت الجـىاع الغوسـخي ال٣ٍغ

. ولهـــظا، ؤنـــبذ َـــضٝ مىـــ٘ 
ً
ألامـــً ال٣ـــىمي الغوســـخي، وطلـــ٪ ألن جىؾـــٗاث الىـــاجى جًـــ٘ الحلـــ٠ ٖلـــى الحـــضوص الغوؾـــُت مباقـــغة

ا مـً ؤَـم ألاَـضاٝ الغو 
ً
و٦مـا ًٟتـرى البدـض، ٞـةن الحـغب الهجُىـت ٖلـى ؤو٦غاهُـا مـا هـي بال ؤصاة   (40)ؾـُت.جىؾ٘ الحل٠ قغ٢

 إلصعاة الهغإ بحن َغفي الهغإ الح٣ُ٣ُحن.

شة اللشم2014 غام الغشبُت الهجُىت في أوكشاهُا - الحشب الشوظُت  : أصمت شبه حٍض

جُٟٗلهـا إلصاعة الخىـاٞـ الجُىبـىلُد٩ُي بـحن  ، وجـم2014ٖـام  ْهغث اؾتراجُجُت الحغب الهجُىت بهىعة واضحت في ؤو٦غاهُـا

ؿــخسَضمت فــي عوؾــُا والىــاجى
ُ
، بــل بن مٟهــىم الحــغب الهجُىــت طاجــه ٢ــض جُــىع فــي الٗــام طاجــه لىنــ٠ الاؾــتراجُجُت الغوؾــُت اإلا

ــــغة ال٣ــــغم. و  ٕبدـــض حٗبحــــر َىدىجخــــىن ؤو٦غاهُـــا زــــال٫ ؤػمــــت قـــبه ظٍؼ  خُـــض ًًــــم ز٣ــــاٞخحن مخبــــاًيخحن،؛ ، ؤو٦غاهُـــا بلــــض مخهــــّضِ

ذيإلاحــــرار اهدُجــــت و  بلــــى اػصواظُــــت الــــىالء  ؤصيًى٣ؿــــم الؿــــ٩ان ألاو٦غاهُــــىن بلــــى عوؽ قــــغ٢ُحن وؤو٦ــــغاهُحن ٚــــغبُحن، مــــا  الخــــاٍع

 ٞغنت ؤ٦بر للخضزل في الكإن ألاو٦غاوي. بضوٍع عوؾُا  ىُٖؤما  (41)،ال٣ىمي واإلاظَبي واللٛىي  والاهخماء

ٛــ2014زــال٫ ؤػمــت ٖــام  ًــض ال ُــض ٢امـــذ، بــضؤث الحــغب الهجُىـــت ٖلــى  يــض الــغثِـ ألاو٦غاوـــي  الاخخجاظُــت الحغـ٧ـاث غب؛ خ

ا لغوؾــــُا ًُ ُدل اإلاــــىالي ؾُاؾــــ ـــه،  ،ًــــاهى٧ٞى ــــٌ الــــغثِـ ألاو٦غاوــــي نــــ٣ٟت و٢ــــام البرإلاــــان ألاو٦غاوــــي بٗؼلـ ــــظا ٖلــــى زلُٟــــت ٞع َو

خخجاظـــاث اٖخبـــرث عوؾـــُا َـــظٍ الا . (42)، بـــل و٢بىلـــه لٗـــغٍى عوســـخٍي مىـــاٞـ2013ا٢خهـــاصًت ٦بحـــرة مـــ٘ الاجدـــاص ألاوعوبـــي ٖـــام 

 وعاًٞـــت ، مـــا ؤصي بلـــى ٢ُـــام خغـ٧ــاث اخخجاظُـــت مًـــاصة فـــي قـــغ١ ؤو٦غاهُـــا مىاًَـــتمضٖىمـــت مـــً الٛـــغببمشابـــت زـــىعة ملىهـــت 

٨ُــت بلــى ؤن َــظٍ الاخخجاظــاث اإلاًــاصة ٧اهــذ  فــي اإلا٣ابــل، ؤقــاعث. بٗــؼ٫ الــغثِـ إلظــغاءاث البرإلاــان ألاو٦غاوــي الضعاؾــاث ألامٍغ
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ً
ـــا للحـــغب الهجُىـــت الغوؾـــمشـــاال ًُ بـــي الالٖىُـــ٠ مـــً زـــال٫ الخـــإزحر ٖلـــى  ٞٗل ُت، وطلـــ٪ مـــً زـــال٫ لجـــىء عوؾـــُا للخ٨خُـــ٪ الخسٍغ

 ال٣ؿــــم الغوســــخي مىــــ ألاو٦غاوــــي الــــغؤي الٗــــام الــــضازلي
ً
ؤلاظــــغاءاث التــــي اجســــظَا البرإلاــــان  ٖلــــى وجدٟحــــٍة ٖلــــى الخمــــغص ه،وزانــــت

ألاو٦غاوي، ل٨ً حكحر الضعاؾت طاتها بلى ي٠ٗ ٢ضعاث الحغب الهجُىت وخضَا ٖلى ٞغى ألاظىضة الغوؾُت، وطل٪ بٗض ٢ُام 

ا للٛــــغب- الجضًــــضةألاو٦غاهُــــت الح٩ىمــــت  ًُ بالؿــــُُغة ٖلــــى الاخخجاظــــاث فــــي قــــغ١  -بغثاؾــــت الــــغثِـ بىعقــــِى٩ى اإلاــــىالي ؾُاؾــــ

جدـذ مبـرع خماًـت  فـي قـغ١ ؤو٦غاهُـا مـً زـال٫ الخـضزل الٗؿـ٨غي  ها وخلٟائهـائمغ الظي صٞ٘ عوؾُا لخضُٖم و٦الؤو٦غاهُا، ألا 

 مضُٞــض٠ًالخــضزل لحماًــت الـغوؽ الــظي ؤَل٣ــت الــغثِـ الغوسـخي الؿــاب٤ صًمتــري اؾــخمغاًعا للٗمـل بمبــضؤ  ،ألا٢لُـت الغوؾــُت

ــــالم (43) .2008ٖــــام  ُت ٖلــــى الخــــضزل، إلاٗلىماجُــــت مجــــضًصا والحــــغب ا اؾــــخسضمذ عوؾــــُا الضٖاًــــت وؤلٖا بهــــضٝ بيــــٟاء الكــــٖغ

ٍغ بإهه  ى لٛغى ٧ان وجهٍى   (44) .خماًت الغوؽبوؿاوي َو

ألامغ الظي ؤؾـٟغ  ،اإلاىالُت لها وحصجُٗها ٖلى الاهٟها٫ مً زال٫ صٖم الحغ٧اث املحلُت اؾخ٨ملذ عوؾُا الحغب الهجُىت

ــغة ال٣ـــغم لغوؾــُا ٣ٖـــب اؾــخٟخاء  ظــغي ٖــً يــم قـــبه ظٍؼ
ُ
 ، وطلــ٪ بٗـــض اؾــخسضام الضٖاًـــت والحــغب اإلاٗلىماجُـــت2014ام ٖـــؤ

 ٖلى الا  ألاو٦غاهُحن ِمً ألانل الغوسخي لخدٟحةمجضًصا 
ً
ٖلـى - مـً ؤن ٩ًىهـىا مـىاَىحن مـً الضعظـت الشاهُـت هًـمام لغوؾـُا بـضال

 (45)بطا ٢غعوا الب٣اء يمً صولت ؤو٦غاهُا. -خض ون٠ عوؾُا

ؿــــخسّضمت فــــي بَــــاع الحــــغب الهجُىــــت، 
ُ
ؤو٦غاهُــــا اؾــــدىاًصا بلــــى فــــي  اٖؿــــ٨غًٍ عوؾــــُا خــــضزل ؤن ج٢بــــل بيــــاٞت بلــــى جلــــ٪ ألاصواث اإلا

ىــــت
َ
ذاإلابـــرعاث اإلاٗل

َّ
ؤ٢ــــغب بلـــى الخجؿـــــ الؿــــُبراوي  ظــــاءثؤو٦غاهُـــت،  ٖلـــى قــــب٩اث خ٩ىمُــــت هجمــــاث ؾــــُبراهُت عوؾـــُا ، قــــي

ً َىا٥ صلُـل واضـح ٖلـى اإلاؿـئىلُت الهاصٝ بلى ظم٘ مٗلىماث لضٖم الٗملُاث الٗؿ٨غ 
ُ
ٍت الغوؾُت ٖلى ألاعى، ل٨ً لم ٨ً

لىُـي وبٗـٌ صو٫  الغوؾُت. لم جُل َظٍ الهجماث قب٩اث ؤو٦غاهُت ٣ِٞ، بل امخضث الهجماث لكب٩اث خل٠ قما٫ ألَا

كــاع بلــى  ٌُ لــى الاهخسابــاث يــض قــب٨ت لجىــت الاهخسابــاث ألاو٦غاهُــت بهــضٝ الخــإزحر ٖ ؤزــغي هجمــاث ؾــُبراهُت قــً ؤوعوبــا، ٦مــا 

 (46)البرإلااهُت.

بـــضؤث مـــ٘ اؾـــخسضام الىالًـــاث اإلاخدـــضة لخ٨خُـــ٪ الشـــىعة اإلالىهـــت ٦مـــا ونـــٟتها  2014ًالخـــٔ ممـــا ؾـــب٤ ؤن ؤػمـــت ؤو٦غاهُـــا ٖـــام 

عوؾـُا لئلَاخــت بــالغثِـ ألاو٦غاوـي اإلاــىالي لغوؾــُا، مـا اؾــخدبٗه الــغص الغوســخي مـً زــال٫ الحــغب الهجُىـت والتــي اقــخملذ ٖلــى 

٣ًـا إلابــرعاث بوؿــاهُت، جهجـحن ألاصو  اث الخالُــت: خغ٧ـاث الخمــغص، الهجمــاث الؿـُبراهُت، خــغب اإلاٗلىمـاث، الخــضزل الٗؿــ٨غي ٞو

غة ال٣غم. ما اؾخدبٗه عص الىالًاث اإلاخدـضة باؾـخسضام ألاصاة الا٢خهـاصًت مـً زـال٫  وج٨ُٟ٪ الضولت مً زال٫ يم قبه ظٍؼ

 ٞغى ٣ٖىباث ا٢خهاصًت ٖلى عوؾُا.   

 : أصمت ئكلُم دوهباط2022 غام الغشبُت الهجُىت في أوكشاهُا - الحشب الشوظُت

ـــا  - ن الحــــغب الغوؾــــُتبًم٨ــــً ال٣ــــى٫  ُـ ـــت فــــي ؤو٦غاه ـــت الهجُىـ ـــا هــــي بال ج٨ــــغاع  2022ب٢لــــُم صوهبــــاؽ ٖــــام ؤػمــــت  زــــال٫الٛغبُـ مـ

ى ألاػمت ألاو٦غاهُت   .2014ٖجها في  2022وطل٪ باإلقاعة بالُب٘ بلى جُىع ق٩ل الحغب الهجُىت في  .2014لٗام لؿِىاٍع

حٗـىص الجـظوع واإلااقـغاث الضالـت ٖلـى خــضور الهـضام الحـالي بـحن عوؾـُا والٛـغب ٖلــى ألاعاضـخي ألاو٦غاهُـت بلـى ونـى٫ الــغثِـ 

لُيؿـــ٩ي بلـــى الغثاؾــــت ٖـــام  ٞلــــىصًمحرألاو٦غاوـــي الحـــالي  ٛـــغب مىــــظ ونـــىله للح٨ـــم، خُــــض للاجطــــحذ مُىلـــه  الـــظيو  ،2019ٍػ

٣ـــت ألاو٦غاهُـــت ال الغوؾـــُت ٞهـــى ٞلـــىصًمحر ال ٞالصًمحـــر ٦مـــا ؤهـــه ٣ٖـــب  (47).جمؿـــ٪ الـــغثِـ ألاو٦غاوـــي ب٨خابـــت اؾـــمه ٖلـــى الٍُغ

لىُــي. ومــً الىاضــح ؤن  ت الاجدــاص ألاوعوبــي وخلــ٠ قــما٫ ألَا جىلُــه الغثاؾــت مباقــغة ؤ٦ــض ٖلــى جُلٗــاث بــالصٍ للٟــىػ بًٗــٍى
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٩ي ظى باًضن بلى الؿلُت ٖام الٓغٝو الضولُت ٧  جىز٣ـذ  2020اهذ مىاجُت للخُلٗاث ألاو٦غاهُت، ٞم٘ ونى٫ الغثِـ ألامٍغ

٨ُــــت ت ألامٍغ ٨ُــــت  - الٗال٢ـــاث الؿُاؾــــُت والٗؿــــ٨ٍغ ألاو٦غاهُـــت. بــــل وؤ٦ــــض الــــغثِـ باًــــضن فـــي اؾــــتراجُجُت ألامــــً ال٣ــــىمي ألامٍغ

 (48) ٖلى الىالًاث اإلاخدضة مىاظهخه. ًضا،تهضًجمشالن ؼالا جٖلى ؤن عوؾُا والهحن ما  2020اإلاا٢خت والهاصعة في ماعؽ 

ـ اتهضًًض ًمشل  الىاجىاهًمام ؤو٦غاهُا لحل٠ ألن  هًٓغا و٦ما ؾب٤ وج٣ضم، ًُ ٖـاصث اؾـتراجُجُت ، باليؿـبت لغوؾـُا اظُىبىلُد٨ُ

٣ذ ٖام  ّبِ
ُ
ؿخسَضم مً ظضًض  2014الحغب الهجُىت التي َ

ُ
عوؾـُا والٛـغب ٖلـى ألاعاضـخي ٧ـإصاة إلصاعة الخىـاٞـ مجـضًصا بـحن لد

 َما َظٍ ألاصاة في مىاظهت بًٗهما البٌٗ في ألاػمت ألاو٦غاهُت ألازحرة.ألاو٦غاهُت. و٢ض اؾخسضم الٛغب وعوؾُا ٦ال 

بالٟٗـل  ٞهىـا٥، 2014مضٖىمـت مـً الٛـغب ٦مـا ٧ـان الحـا٫ ٖـام  ٔ ؤن الكغاعة ألاولـى لؤلػمـت لـم ج٨ـً بؿـبب زـىعة ملىهـتالَخ ًُ 

ا  غَّبم٣ــعثــِـ ؤو٦غاوــي  ًُ داث الــغثِـ ألاو٦غاوــي ول٨ــًؿُاؾــاجه. مــىا٫ٍ للٛــغب و مــً اؾُاؾــ ، ظــاءث الكــغاعة ألاولــى مــً جهــٍغ

لُىِؿ٩ي  بخه  التي ؤٖلً ٞحهاٍػ   والاجداص ألاوعوبي. الىاجىبلى  امًمالاهفي ٚع

م٨ــً ال٣ــى٫ بن الحــغب الغوؾــُت الهجُىــت ألازحــرة ٖلــى ؤو٦غاهُــا ٖــام   ؛2014ألاو٦غاهُــت ٖــام ٣ٖــب ألاػمــت ٢ــض بــضؤث  2022ٍو

فـي قـغ١ ؤو٦غاهُـا وزانــت  اؾـخمغث عوؾـُا فـي اؾـخسضام ج٨خُـ٪ الحـغوب ٚحـر اإلاخ٩اٞئـت مـً زـال٫ صٖـم خغ٧ـاث الخمـغصخُـض 

تيّ  اوؿـــ٪ وصوهدؿــــ٪ فـــي ب٢لــــُم صوهبـــاؽ، ٞىدُجـــت ؤن ٚالبُــــت ؾـــ٩ان قــــغ١ ؤو٦غاهُـــا وزانـــت ب٢لــــُم صوهبـــاؽ مــــً  ظمهـــىٍع لَى

وجـغي الخدلـُالث الٛغبُـت ؤن عوؾـُا هـي  .الىيـ٘ مـً ؤظـل جإ٦ُـض هٟىطَـا فـي ؤلا٢لـُم الغوؽ، جم٨ىذ عوؾُا مً اؾـخٛال٫ َـظا

ى جمـــغص ب٢لـــُم قـــغ١  ـــى ج٨ـــغاع لؿـــِىاٍع ا ٦بحـــًرا. َو
ً
املحـــغ٥ ألاؾاســـخي لحغـ٧ــاث الخمـــغص فـــي َـــظا ؤلا٢لـــُم الـــظي جمـــاعؽ ٖلُـــه هٟـــىط

، ول٨ً جمغص ؤلا٢لُم َظٍ اإلاغة ٧ان عًصا ٖلى 2014ؤو٦غاهُا ٖلى ٢غاع البرإلاان ألاو٦غاوي ٖؼ٫ الغثِـ اإلاىالي لغوؾُا آهظا٥ ٖام 

داث لىُي والاجداص ألاوعوبي.عثِـ  جهٍغ بت في الاهًمام لحل٠ قما٫ ألَا  ؤو٦غاهُا اإلاىالي للٛغب وإٖالن الٚغ

تيّ وبهــظا،  اوؿــ٪ وصوهدؿــ٪ الاهٟهــالُخحن، خُــض ؤٖلىخــا الاهٟهــا٫ ْهــغث مكــ٩لت ظمهــىٍع ٖــً ؤو٦غاهُــا ٣ٖــب يــم قــبه  لَى

ـغة ال  لهــالح% مــً ؾـ٩ان اإلاى٣ُــت 90ث ُٞــه ؤ٦ثـر مــً ، بـل وجــم بظــغاء اؾـخٟخاء ٖلــى َــظا الاهٟهـا٫، ونــىّ ٣2014ــغم فــي ظٍؼ

 2014ؾــىي عوؾــُا ٣ٞــِ. وزــال٫ ٖــامّي ٧لــه ً املجخمــ٘ الــضولي الاهٟهــا٫ ٖــً ؤو٦غاهُــا، ول٨ــً َــظٍ الىدُجــت لــم ٌٗتــٝر بهــا ِمــ

ت  2015و ا ومؿـــــاٖضة ؤو٦غاهُــــا ٖلـــــى الحٟـــــاّ ٖلـــــى جــــم الخىنـــــل بلـــــى بغوجى٧ــــىالث واجٟا٢ُـــــاث ميؿـــــ٪ لدؿـــــٍى ًُ اإلاؿــــإلت ؾُاؾـــــ

ـا. ول٨ـً ٦مـا ٌكـحر  ًً كـى٩ى اإلاـىالي للٛـغب ؤً اًت عوؾـُت، وطلـ٪ فـي ٖهـض الـغثِـ ألاو٦غاوـي الؿـاب٤ بىَع ؾالمتها ؤلا٢لُمُت وبٖغ

خــان بلــى صولتـــيّ  وا٢ــ٘، بـــل ؤمــغ  املحللــىن، بًٟــل الــضٖم الؿُاســـخي والا٢خهــاصي والٗؿــ٨غي الغوســخي جدىلـــذ َاجــان الجمهىٍع

خان جابٗخباجذ  ا. حَاجان الجمهىٍع ؿ٨غًٍ ا ٖو ًً  (49)ن لغوؾُا ا٢خهاص

لُيؿــ٩ي ؾُاؾـــاث  هدُجــتألاو٦غاهُـــت  - مــ٘ جــىجغ الٗال٢ـــاث الغوؾــُتو  ُــت للٛـــغب،ٍػ تيّ  اإلاىال اوؿـــ٪  ٖــاصث مكـــ٩لت ظمهــىٍع لَى

كـــاع بلـــى الـــضوع الغوســـخي فـــي صٖـــم جمـــغص َـــاجحن الجمهـــى  خحن، ومـــً الىاضـــح ؤن َـــظا وصوهدؿـــ٪ بلـــى الىاظهـــت مـــً ظضًـــض، بـــل َو ٍع

ول٨ـً ؤصي الًـِٛ الغوسـخي . والىـاجى ٧ان بهضٝ الًِٛ ٖلى الغثِـ ألاو٦غاوي للتراظ٘ ًٖ ؾُاؾاجه اإلاىالُت للٛـغبالضٖم 

ى فـــي ب٢لـــُم صوهبـــاؽ بلـــى  لُيؿـــ٩ي ٖـــً ٖملُـــت  2014ج٨ـــغع ؾـــِىاٍع مجـــضًصا، ٞـــغًصا ٖلـــى جمـــغص الـــغوؽ فـــي ب٢لـــُم صوهبـــاؽ ؤٖلـــً ٍػ

ت في قغ١   ؤو٦غاهُا للؿُُغة ٖلى ؤلا٢لُم.ٖؿ٨ٍغ

اوؿـ٪ وصوهدؿـ٪ التـي حٗتـٝر بهمـا عوؾـُا ٖلى  وعًصا تي لَى ت ألاو٦غاهُـت فـي ب٢لـُم صوهبـاؽ يـض جمـغص ظمهـىٍع الٗملُـت الٗؿـ٨ٍغ

٣ًا إلابرعاث اؾخسَضمذ عوؾُا٣ِٞ،  ؤو٦غاهُا، خُض اٖخبرث عوؾـُا  في مىاظهت مجضًصا بوؿاهُت ج٨خُ٪ الخضزل الٗؿ٨غي ٞو

ت الٗملُت ال ملُـت ميؿـ٪. ولهـظا، ؤٖلىـذ عوؾـُا فـي  ألاو٦غاهُتٗؿ٨ٍغ ت ٖو بمشابـت زـغوط ٖـً اإلاؿـاع الؿـلمي الؿُاسـخي للدؿـٍى
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ت يـض ؤو٦غاهُـا جدـذ مبـرعاث بوؿـاهُت وهـي خماًـت الؿـ٩ان الـغوؽ 24 فـي ب٢لـُم صوهبـاؽ  ٞبراًغ اإلااضخي ًٖ ٖملُتها الٗؿ٨ٍغ

ى ما ٌٗض امخضاصً  ـامً الهجماث ألاو٦غاهُت، َو ًً ؤ٦ـض مىـضوب  وبالٟٗـل، .2014بـضؤ مضُٞـض٠ً الـظي جـم جُٟٗلـه فـي ؤػمـت إلا ا ؤً

ت الغوؾـــُت لـــِـ اخـــخال٫ ؤو٦غاهُـــا ول٨ـــً خماًـــت اإلاـــىاَىحن فـــي  ،عوؾـــُا الـــضاثم فـــي ألامـــم اإلاخدـــضة ؤن َـــضٝ الٗملُـــت الٗؿـــ٨ٍغ

 (50)الظًً حٗغيىا لئلباصة الجماُٖت. (اوؿ٪َصوهُدؿ٪ ولى )صوهباؽ 

الؿـــُبراهُت، حٗغيـــذ ؤو٦غاهُـــا لهجمـــاث ؾـــُبراهُت مىـــظ ًىـــاًغ اإلااضـــخي، ؤي ٢بـــل بـــضء الٗملُـــت ؤمـــا باليؿـــبت لخ٨خُـــ٪ الهجمـــاث 

ذ عوؾـُا ت الغوؾُت يضَا، ٦ما قٖغ مىا٢ـ٘  يـضبضاًـت قـهغ ٞبراًـغ فـي قـً هجمـاث ؾـُبراهُت لدجـب الدضمـت فـي  الٗؿ٨ٍغ

ـــوَُ  ،صٞاُٖـــتمىا٢ـــ٘ بل٨تروهُـــت ؤو٦غاهُـــت مخٗل٣ـــت بـــالبىى٥ و 
َ
ت الغوؾـــُتن اإلاهـــضع ـ٧ــان و٧اإض بـــٗخ٣ ، لـــت الاؾـــخسباعاث الٗؿـــ٨ٍغ

ت ءجؼامًىا م٘ بضو جؼامًىا م٘ جهاٖض الخىجغ بحن عوؾُا وؤو٦غاهُا.  وطل٪ قيذ عوؾُا هجماث ؾُبراهُت يض ، الٗملُت الٗؿ٨ٍغ

ت الغوؾـــُت عُ بـــضء  بٗـــض ًـــىم واخـــض مـــً. بيـــاٞت بلـــى طلـــ٪، ٞبراًـــغ 24ؤهٓمـــت الح٩ىمـــت ألاو٦غاهُـــت فـــي   ثَض ِنـــالٗملُـــت الٗؿـــ٨ٍغ

حن ألاو٦غ  يض -اإلاىالُت لغوؾُا-بُالعوؽ صولت مً  تؾُبراهُ ثهجما وزـال٫   (51).هُحن مً زـال٫ الخهـُض الؿـُبراوياالٗؿ٨ٍغ

  ،قهغ ماعؽ
ُ
 ق
َّ
ول٨ـً لـم ًخطـح مهـضع الهجمـاث ألازحـرة وإطا مـا  ،وػاعة الـضٞإ ألاو٦غاهُـت يـضذ هجماث لدجب الدضمـت ي

  (52) ٧اهذ عوؾُا زلٟها ؤم ال.

ـم جإ٦ُـض َــظا  ا وٚع
ً
ـغ ٖلــى ؤن مؿـخىي الهجمــاث الؿـُبراهُت الغوؾــُت يـض  ؤو٦غاهُــا ظـاء ؤ٢ــل مـً اإلاخى٢ــ٘، بـل ومؿــتهضٞ الخ٣ٍغ

ت الغوؾـُت،َضاٝ خ٩ىمُت ومضهُت ؤ٦ثر مجها هجماث أل  ؤقـاع فـي اإلا٣ابـل ٖـضص مـً اإلاخسههـحن ( 53)لضٖم الٗملُاث الٗؿـ٨ٍغ

ت ؤو٦غاهُــا ألازحــرة؛ خُــض قــيذ عوؾــُا هجمــاث ؾــُبراهُت بلــى ؤن ج٨خُــ٪ الحــغب الؿــُبراهُت الغوؾــُت لــم ج٨ــً بُٗــضة ٖــً ؤػمــ

ت فــي ب٢لــُم صوهبــاؽ، ٞٗلـى ؾــبُل اإلاشــا٫ جــم مهاظمـت ال٣مــغ الهــىاعي ألاو٦غاوــي  ـغاى صٞاُٖــت ولخــضُٖم ٖملُاتهــا الٗؿـ٨ٍغ أٚل

ت، ما ؤزغ بالؿـلب ٖلـى هٓـم الـخد٨م والؿـُُغة ألاو٦غاهViasatُٞاؾاث ) ؿ٨ٍغ ت ٖو غاى ججاٍع ؿخسَضم أٚل ٌُ ُـت التـي ( الظي 

ُـاوي الاتهامـاث لغوؾـُا بـالى٢ٝى زلـ٠ َـظا الهجـىم.  جي البًر جم ازترا٢ها، وفي ماًى اإلااضخي وّظه مغ٦ؼ ألامً الؿُبراوي الَى

ت الاجهاالث  و٢ض اؾخدب٘ طل٪ ٢ُام الىالًاث اإلاخدضة بضٖم الضٞاٖاث الؿُبراهُت ألاو٦غاهُت، خُض جم٨ىذ مً ازترا١ ؾٍغ

ــت  ـت والجٍى ُاهُـا ؤو٦غاهُــا ٖلـى الٗمــل مـً زــال٫ ؾــخاعلُى٪ بـحن ال٣ــىاث البًر الغوؾـِخحن، ٦مــا ؾـاٖضث الىالًــاث اإلاخدــضة وبٍغ

(Starlink مــــً ُٞاؾــــاث، وطلــــ٪ زــــال٫ قــــهغ واخــــض ٣ٞــــِ، مــــا ؾــــاٖض الُــــاثغاث ألاو٦غاهُــــت بــــضون َُــــاع ٖلــــى يــــغب 
ً
( بــــضال

كــــاع ٌُ ــــ٤ فــــي ازتــــرا١ هٓــــم ؾــــخاعلُى٪ الجضًــــضة، بــــل 
َّ
ــــظ٦غ ؤن عوؾــــُا لــــم جٞى بمؿــــاٖضة –٦ــــظل٪ لىجــــاح ؤو٦غاهُــــا  ؤَــــضاٞها. ٍو

ُاهُــت ٨ُـت وبٍغ ــت الغوؾــُت، بــل وجدضًــض مىا٢ــ٘ ٖــضص مــً ألاَــضاٝ  -ؤمٍغ ــت والجٍى مــً ازتــرا١ هٓــم الاجهــا٫ بــحن ال٣ــىاث البًر

ـت ٖلـى جدضًـض مىا٢ـ٘ ؤٞـغاص الجـِل  ت بدـًغا وبـًغا. ٦مـا ؾـاٖض الخىؾـ٘ الكـضًض فـي اؾـخسضام الهىاجـ٠ الدلٍى ت الحٍُى الٗؿ٨ٍغ

  ( 54)وإن ٧اهذ مٛل٣ت، ما ؾاٖض ٖلى جهُٟت ٖضص مً ٦باع الًباٍ الغوؽ.الغوسخي ختى 

ـــي اؾــــخسضمذ ج٨خُــــ٪ الهجمــــاث الؿــــُبراهُت، بــــل جــــم اؾــــخسضام َــــظا لــــم ومــــً الىاضــــح ؤن عوؾــــُا  ـــت الىخُــــضة التـ ج٨ــــً الضولـ

ـا يـضَا ًً فــي  (55).َا١ يـض، خُـض اتهمـذ عوؾـُا الىالًـاث اإلاخدـضة وخلٟاءَـا بكـً ٖملُـت ؾـُبراهُت واؾـٗت الىُـاالخ٨خُـ٪ ؤً

ٌكـاع ٦ــظل٪ بلـى الهجمــاث التـي حٗغيــذ لهــا ( 56).اإلا٣ابـل حٗــغى مى٢ـ٘ وػاعة الُــىات الغوؾـُت الزتــرا١ مـً مدؿــللحن مجهــىلحن

  (IT Army of Ukraineبىى٥ عوؾُت وقب٩اث للُا٢ت وزٍُى الؿ٨٪ الحضًض مً ٢بل الجِل ؤلال٨ترووي ألاو٦غاوـي )

ُت. الظي ٌٗض  (57)مىٓمت جُٖى
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ـا حٗـض  ًً ـا؛مـً ؤَـم الخ٨خ٩ُـاث التــي اؾـخسضمها الٛـغب وعوؾـُا ؤو الضٖاًـت خـغب اإلاٗلىمـاث ؤً ًٗ خاولـذ عوؾــُا ٞمـً ظاهـب  م

  وكــغ ٨ٞــغة
ً
اؤن الحــغب ٖلــى ؤو٦غاهُــا لِؿــذ ٖمــال ًُ  ِمــًجــضزل مــً ؤظــل خماًــت ؾــ٩ان ب٢لــُم صوهبــاؽ الــغوؽ  اول٨جهــ ؛ ٖــضواه

ت ألاو٦غاهُــت ت فــي ب٢لــُم صوهبــاؽ لــم  وكــغ ٨ٞــغة ؤو٦غاهُــا خاولــذ ومــً ظاهــب آزــغ، .الٗملُــاث الٗؿــ٨ٍغ ؤن الٗملُــت الٗؿــ٨ٍغ

ج ل٨ٟـــغة ؤن الٛـــغب  خـــاو٫  مــً ظاهـــب زالــض،و  يـــض اإلاخمـــغصًً.ؾـــخٗاصة الاؾــخ٣غاع فـــي ب٢لـــُم صوهبــاؽ ج٨ــً بال ال  الحـــغب التــرٍو

ؤو٦غاهُـــا  ةبلـــى الىُــل مـــً وخــض وؤن الحـــغب تهــضٝ ،ٖــضوان ٖؿـــ٨غي ٖلــى صولـــت طاث ؾــُاصةؤو٦غاهُـــا هــي بمشابـــت الغوؾــُت ٖلــى 

 ؤلا٢لُمُت.

؛ وطلـ٪ ملجـا٫ الؿـُبراويابٓاللهـا ٖلـى  ؤل٣ـذ الحـغب اإلاٗلىماجُـتوهًٓغا للترابِ الكضًض بحن املجـالحن اإلاٗلىمـاحي والؿـُبراوي، 

مى٢ـ٘ خُـض جـم قـً هجمـاث ؾـُبراهُت يـض  ، وجـم اؾـخسضامها مـً ٢بـل عوؾـُا والٛـغب وؤو٦غاهُـا؛ا ًخٗل٤ بى٧االث ألاهباءمُٞ

ــــــالم  عوؾــــــُا الُــــــىم ـــا تالغوؾــــــُوالغواًــــــت ؤلازبــــــاعي لدجــــــب ؤلٖا اث وكــــــغتها وػاعة الــــــضٞإ  خٓــــــغث، ٦مـــ بصاعة ًىجُــــــىب ُٞــــــضًَى

ــ٘ ؤن جوطلــ٪ ٢بــل   (58)،مــً اإلاــىاعص ؤلال٨تروهُــت الغوؾــُت مجهــا مــىاعص جابٗــت لىؾــاثل بٖــالم عثِؿــت 50 ذجبــبــل و الغوؾــُت،  ٞغ

ُتي وال ــــىن الؿــــٞى ُتيالحٓــــغ ٖــــً ٢ىــــاحي الخلٍُٟؼ ًــــى الؿــــٞى ــــ (59).غاص
َّ
ًُ  ا٘ الــــغثِـ الغوســــخي ٢اهىًهــــولهــــظا و٢ ـــغ ًجــــغِّ  اُٞــــضعال م وكـ

ه نـــىعة ؤوكـــُت ؤظهـــؼة الؿـــلُت الغوؾـــُت فـــي الدـــاعط ٦مـــا و٢ـــ٘ ٢اهىًهـــا ًخًـــمً  جـــب ألازبـــاع  ،اإلاٗلىمـــاث ال٩اطبـــت ؤو حكـــٍى

ـــــاث٤. ت للح٣ـ ــــَى ـــت واإلاكــ ــ ـــل، ( 60)ال٩اطبـ ــ ٨ُــــــت باإلاشـ غ ألامٍغ ـــالن ٌكــــــحر ؤخــــــض الخ٣ــــــاٍع ــ ٖـ ـــى ب ــ ـــــُبراهُحن بلـ ــــُاء الؿـ ـــــً اليكــ ـــــت مـ ٖـ مجمى

ت الغوؾــُت يــض مىا٢ــ٘ بل٨تروهُــت  ألاو٦ــغاهُحن الحــغب ٖلــى عوؾــُا فــي ألاو٫ مــً مــاعؽ وبٗــض ؤًــام مــً بَــال١ الٗملُــت الٗؿــ٨ٍغ

ـــ٘  ،24، ال٣ىـــاة ألاولـــى، ومىؾـــ٩ى 24عوؾـــُا مشـــل ٖـــضص مـــً ال٣ىـــىاث الغوؾـــُت يـــض و٦ـــظل٪  ،جابٗـــت لئلٖـــالم الغوســـخي وطلـــ٪ بٞغ

ت يضحغب في ؤو٦غاهُا، بل وؾغ٢ت ٖضص مً اإلالٟاث الغوؾُت خى٫ م٣اَ٘ مغثُت لل  (61)ؤو٦غاهُا. الٗملُت الٗؿ٨ٍغ

ـــ َُّ غ الىنـــى٫  Google Newsضث عوؾـــُا الىنـــى٫ بلـــى زضمـــت باإلاشـــل، ٢ ؤزبـــاع جدخـــىي ٖلـــى مٗلىمـــاث  بلـــىبـــضٖىي ؤجهـــا جـــٞى

ت الغوؾــُت فـي ؤو٦غاهُــا. لــىٟـ  ٖلــى ألاعاضـخي الغوؾــُت ٦Euronewsمـا  جبــذ ٢ىـاة (  62)زاَئـت خــى٫ ؾـحر الٗملُــت الٗؿـ٨ٍغ

وؤٖلىـــذ ٖـــً ٞـــخذ نـــٟدت  بـــل (64)،بٗـــض اتهامهمـــا بـــالخُٝغ Instagramو ٦Facebookمـــا ٢امـــذ بدٓـــغ مىا٢ـــ٘ ( 63)،الؿـــبب

عؾمُت للخىانل الاظخماعي في عوؾُا والتي بمىظيها ؾـِخم مكـاع٦ت مٗلىمـاث خـى٫ ال٣ـغاعاث الغثِؿـت للح٩ىمـت مـا ؾـُجٗل 

 Facebook مىا٢ـ٘ىماث مىزى٢ت خى٫ ال٣غاعاث والخـضابحر التـي جخسـظَا الح٩ىمـت، وطلـ٪ فـي مىاظهـت ن ًخل٣ىن مٗلحاإلاكتر٦

حن الغوؽ.ى اإلامل Instagramو  (65)٦ت للىالًاث اإلاخدضة والتي جدغى ٖلى اؾخسضام الٗى٠ يض الٗؿ٨ٍغ

ـــل  ــ ـــت مشــ ــ ٨ُــ ـــــغ٧اث ؤمٍغ ـــراء ؤن قــ ــ ـــض الدبــ ــ ـــــل، ؤ٦ــ ــــي اإلا٣ابــ ــ ــــبى٥  Amazon ،Twitter ،Apple ،Metaفـ ــ ـــــت لِٟؿـ ـــرة مال٨ــ ــ )ألازحــ

 (66) وإوؿخجغام وواحؿاب( ٢ض قاع٦ذ الىالًاث اإلاخدضة في الحغب الؿُبراهُت يض عوؾُا.

واضـــًحا فـــي بصاعة عوؾـــُا والٛـــغب لؤلػمـــت ألاو٦غاهُـــت؛ ٞمـــً ظاهـــب اجٟـــ٤  ألاصاة الا٢خهـــاصًت ْهـــغ ج٨خُـــ٪ ،بيـــاٞت بلـــى مـــا ؾـــب٤

ت الغوؾـُت يـض  ال٣اصة ألاوعوبُىن ٖلى ٞغى ٣ٖىباث ا٢خهاصًت ٖلى عوؾُا بٗض ؤعبٗت ؤًام ٣ِٞ مً بضء الٗملُـت الٗؿـ٨ٍغ

ــــا. ــــضة   ٦مـــــا( 67)ؤو٦غاهُـ ــــاث اإلاخدـ ًـ ـــذ الىال ـــــل اإلااضـــــخي،٢امــ ـــغ،  (68)بٟـــــغى ٣ٖىبـــــاث ظضًـــــضة ٖلـــــى عوؾـــــُا فـــــي ببٍغ ـــب آزــ ـــً ظاهــ ومــ

اؾخسضمذ عوؾـُا ألاصاة الا٢خهـاصًت للـغص ٖلـى ال٣ٗىبـاث الٛغبُـت اإلاٟغويـت ٖلحهـا، و٢ـض ؤصث جبُٗـت ؤوعوبـا لغوؾـُا فـي مجـا٫ 

ـــاع،  % مـــً اخخُاظاتهـــا مـــً الٛـــاػ مـــً عوؾـــُا، ولهـــظا 40خُـــض جدهـــل صو٫ ؤوعوبـــا ٖلـــى الٛـــاػ الُبُعـــي صوًعا ٦بحـــًرا فـــي َـــظ ؤلَا

بضٞ٘ ٞاجىعة الٛاػ بالغوبل الغوسخي بضال مً ٚحر الهض٣ًت  ٢غاًعا بةلؼام صو٫ ؤوعوبا 2020ًت ماعؽ بجها الغثِـ الغوسخيؤنضع 

ظ٦غ ؤن هدى  (69)الضوالع ؤو الُىعو،  (70).% مً ال٣ٗىص اإلابرمت بحن ٚاػبغوم والضو٫ ألاوعوبُت م٣ّىمت بالُىعو ؤو الضوالع97وٍُ
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ى ج٨ُٟ٪ الضو٫، ٞم  ً اإلاالَخٔ ؤن عوؾُا ٢ض لجإث بلى اؾخسضامه في بَاع الحغب الهجُىت ؤما باليؿبت للخ٨خُ٪ ألازحر، َو

كـــاع بلـــى ؤن عوؾـــُا لـــم ج٨خـــ٠ِ ٖـــام  ـــغة ال٣ـــغم بلحهـــا، بـــل  2014الحالُـــت فـــي ب٢لـــُم صوهبـــاؽ، وَُ بٗمـــل اؾـــخٟخاء لًـــم قـــبه ظٍؼ

ـــم ؤن الٛال اوؿـــ٪ وصوهدؿـــ٪ فـــي الٗـــام هٟؿـــه، وٚع تي لَى بُـــت الٗٓمـــى مـــً صٖمـــذ بظـــغاء اؾـــخٟخاء لخـــإمحن اؾـــخ٣ال٫ ظمهـــىٍع

٣ـب اقـخٗا٫ ألاػمـت ألازحـرة  ألانىاث ظاءث لهالح الاهٟها٫ بال ؤهه لم حٗتٝر ؤي صولت بهظٍ الىخـاثج ؾـىي عوؾـُا ٣ٞـِ. ٖو

خحن في ٞبراًغ اإلااضخي. تراٝ باؾخ٣ال٫ الجمهىٍع  (71)ظضصث عوؾُا الٖا

الخـــٔ ممـــا ؾـــب٤ ؤن زـــال٫ ؤػمـــت ؤو٦غهُـــا ألازحـــرة ٖـــام  جدـــضصث ألاصواث التـــي ٢امـــذ عوؾـــُا بخهجُجهـــا فـــي بَـــاع الحـــغب  2022ًُ

الهجُىــت فــي مىاظهــت ؤو٦غاهُــا فــي الخــالي: خغـ٧ـاث الخمــغص قــغ١ ب٢لــُم صوهبــاؽ، الحــغب الؿــُبراهُت، خــغب اإلاٗلىمــاث، الخــضزل 

٣ًـا إلابــرعاث بوؿـاهُت، ألاصاة الا ٢خهــاصًت، وج٨ُٟـ٪ الضولــت. فـي خــحن ظـاء عص ال٣ــىي الٛغبُـت ٖلــى الحـغب الغوؾــُت الٗؿـ٨غي ٞو

الخٔ ؤن خالت ألاػمـت  الهجُىت مً زال٫ جهجحن ألاصواث الخالُت: الحغب الؿُبراهُت، خغب اإلاٗلىماث، ألاصاة الا٢خهاصًت. وٍُ

ا فــي اؾــخسضام ألاصاة الا٢خهــاصًت ، خُــض جىؾــٗذ عوؾــ2014ُظــاءث مخُــىعة بضعظــت ٦بحــرة ٖــً ؤػمــت  2022ألاو٦غاهُــت ٖــام 

ت مـا ؤصي بلـى بَالـت ؤمـض الحـغب فـي ؤو٦غاهُـا، و٧ـان  يض ؤو٦غاهُا بل والٛـغب، بيـاٞت بلـى الخىؾـ٘ فـي اؾـخسضام ألاصاة الٗؿـ٨ٍغ

ا.  ًُ ا ومٗلىماج ؿ٨غًٍ ا ٖو ًُ م بلى ؤو٦غاهُا للهمىص ؤمام عوؾُا ؾُبراه  َظا هدُجت الضٖم الٛغبي اإلا٣ضَّ

:خاةجخاجمت البحث والى    

ـــــ٠ بــــــالحغب  ؿــــــخسضم إلصاعة الهـــــغاٖاث الضولُـــــت. اؾــــــتهضٝ البدـــــض الخٍٗغ
ُ
ا ح ًُ ْهـــــغث الحـــــغب الهجُىـــــت ـ٧ـــــإصاة خضًشـــــت وؿـــــب

ـا، مـ٘ بُـان مـضي نـالخُت اؾـخسضام اإلاٟهـىم فـي خالـت الهـغإ الغوسـخي  ًٗ الٛغبـي  -الهجُىت، وبإَم ألاصواث التي ًخم جهجُجها م

 و٢ض جىنل البدض بلى الىخاثج الخالُت:. 2022زحرة ٖام في ؤو٦غاهُا زال٫ ؤػمت ب٢لُم صوهباؽ ألا 

ا، (1 ًُ هـغ بمٟهىمـه الحـالي  بن مٟهىم الحغب الهجُىت خضًض وؿب ٨ُـتالضعاؾـاث فـي ْو ـت  2014ٖـام  ألامٍغ لىنـ٠ مجمٖى

 م٘ الٛغب في ؤو٦غاهُا.بصاعة نغاٖاتها  بهضٝعوؾُا هّجىتها التي  الخ٨خ٩ُاث

، ؤولهـا نـٟت الخهجـحن؛ تعثِؿـؾـماث  بـشالرلحغب الهجُىـت، ل٨جهـا وبهـىعة ٖامـت جخمحـة ظام٘ ماو٘ لٍٗغ٠ حلِـ َىا٥  (2

بـر الـؼمًَـظا الهجـحن مــً صولـت ألزـغي  م٩ىهــاثبمٗجـى مـؼط ؤ٦ثــر مـً ؤصاة، وجسخلـ٠  مــً ؤبـغػ ألاصواث التـي ًــخم . و ، بــل ٖو

ـــــاب الحــــغوب ٚحــــر الخ٣لُضًــــتجهجُجهــــا:  الؿــــُبراهُت، خــــغب اإلاٗلىمـــــاث، ، الشــــىعاث اإلالىهــــت، الحــــغب خغـ٧ـــاث الخمــــغص وؤلاَع

ـــً ؤن ً. بوؿـــــاهُت، ألاصاة الا٢خهـــــاصًت، وج٨ُٟـــــ٪ الـــــضو٫  الخـــــضزل الٗؿـــــ٨غي اؾـــــدىاًصا بلـــــى مبـــــرعاث ـــً اإلام٨ــ َـــــظا دؿـــــ٘ ومــ

ــًض الهجــحن لًُــم م ت باألؾــاؽ، بمٗجــى ؤن ظمُــ٘  اٍؼ مــً ألاصواث فــي اإلاؿــخ٣بل. زاهحهــا جدؿــم الحــغب الهجُىــت بالالٖؿــ٨ٍغ

ت بـاإلاٗجى الاؾتراجُجُاث اإلاهجىـت التـ الخ٣لُـضي ي ًـخم اللجـىء بلحهـا هـي ؾـلمُت باألؾـاؽ وال جخسـظ نـىعة الحـغب الٗؿـ٨ٍغ

ـــب ألامــــغاإلاباقــــغ ت بطا جُلــ ـــت بـــــال٣ىة الٗؿــــ٨ٍغ ـــتراجُجُاث الهجُىـ ـــً جــــضُٖم الاؾــ ـــً َـــــظا ال ًمىــــ٘ مــ ـ٧ــــي ج٩ــــىن ؤ٦ثـــــر  ؛، ل٨ـ

الٗــضو الــظي ًــخم اؾــخسضام الحــغب زالثهــا، ٖــضم ويــىح  مسخلٟــت.وإوؿــاهُت ٞٗالُــت، وطلــ٪ اؾــدىاًص بلــى مبــرعاث ؾُاؾــُت 

ؿخسضم الحغب الهجُىت في مىاظهت صو٫ جدؿم ب٩ىجها ؾـاخت للحـغوب بالى٧الـت ال ب٩ىجهـا ٖـضًوا فـي خـض 
ُ
يضٍ، ٞٗاصة ما ح

ّضث الحغب الهجُىت ؤصاة إلصاعة الهغاٖاث بحن ال٣ىي الٗاإلاُت. ُٖ  طاجه، ولهظا 
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ــغاٝ ألايــ٠ٗ َىــا٥ ٖــضص مــً الٗىامــل التــي ؤصث بلــى ْهــىع الحــغب الهجُ (3 ٗــذ ألَا ًــت ال٣ُبُــت والتــي صٞ ىــت مشــل: ألاخاص

ت، بياٞت بلى جغاظ٘ ٞٗالُت الحغوب الاؾدبا٢ُت ومبـضؤ ال٣ـىة الـظي جبيخـه  إلاىاظهت الُٝغ ألا٢ىي بإؾالُب ٚحر ٖؿ٨ٍغ

الىالًـــاث اإلاخدـــضة فـــي ؾُاؾـــتها الداعظُـــت، و٦ـــظل٪ ٖامـــل الــــغصٕ الىـــىوي، بيـــاٞت بلـــى الخُـــىع الخ٨ىىلـــىجي الـــظي ظٗــــل 

 ، ما صٞ٘ الضو٫ اإلاخىاٞؿت للبدض ًٖ َغ١ ظضًضة إلصاعة نغاٖاتها الضولُت.ؤصاة م٩لٟتالحغب 

ًم٨ــً اؾــخسضام َــظا اإلاٟهــىم بكــ٩ل ٦بحــر فــي جدلُــل ال٨ُُٟــت التــي جمــذ بهــا بصاعة الهــغاٖاث بــحن عوؾــُا والٛــغب خــى٫  (4

الخــٔ ؤن الىالًــاث اإلاخدــضة وعوؾــُا ٧لخحهمــا جم٨ىخــا مـً اؾــخسضام  ــ٤ ؤو٦غاهُـا. ٍو اؾــتراجُجُت الحــغوب الهجُىــت ول٨ــً ٞو

هجحن ٧ل مجهما الدام، ٦ما ًالخٔ ؤن ؤصاة ج٨ُٟ٪ الضو٫ مً ؤخضر ألاصواث التي ْهغث في الهجحن الغوسخي، ٦ما ؤن 

٪ الحغ٧ـاث الاخخجاظُـت ٢ـض جُـىعث، ولـم حٗـض خ٨ـًغا ٖلـى الىالًـاث اإلاخدـضة ٣ٞـِ التـي ٖـاصة مـا  ٢ضعاث عوؾُا ٖلى جدٍغ

تهم بضٖم الحغ٧ 
ُ
ٗٝغ بالشىعاث اإلالىهت.ج ٌُ  اث الاخخجاظُت في بَاع ما 

الخٔ ؤهه  (5 ًُ م خضازت مٟهىم الحغب الهجُىت، بال ؤن وؤزحًرا،  ا لِؿذ ٧لها ظضًـضةٚع ًُ ٦مـا ، ألاصواث التي ًخم جهجُجها ٞٗل

ــت مــً ألاصواث املدخلٟــت والتــي ح٨ٗـــ ٖىامــل ٢ؤن ٨ٞــغة الخهجــحن لِؿــذ ظضًــضة،  ــ٠ الضولــت مجمٖى ِ
ّ
ىتهــا ٞٗــاصة مــا جْى

ال٣ىمُــت لخد٣ُــ٤ ؤَــضاٝ ؾُاؾــُتها الداعظُــت ولخــضُٖم ٢ــضعتها ٖلــى ٞــغى بعاصتهــا ٖلــى الدهــىم، ل٨ــً جغاظــ٘ ٞٗالُــت 

ت باألؾـــاؽ إلصاعة نــغاٖاتها الضولُـــت بٟاٖلُــت ؤ٦بـــر  ت صٞــ٘ صو٫ الٗـــالم بلــى البدـــض ٖــً ؤصاة ٚحـــر ٖؿــ٨ٍغ ألاصاة الٗؿــ٨ٍغ

 .(لهجُىت)الحغب ا اؾتراجُجُتوج٩لٟت ؤ٢ل، ولهظا جم ابخ٩اع 

ُــــ٠ )الحــــغب الهجُىــــت( بضعظــــت ٦بحــــرة فــــي بصاعة الهــــغإ الــــضولي بــــحن عوؾــــُا والٛــــغب خــــى٫ ؤو٦غاهُــــا ٖــــام  (6 ، 2022جــــم جْى

الخٔ ؤن الحغب الهجُىت ٢ض جُىعث زال٫ ؤػمت ؤو٦غاهُا ألازحرة ٖجها في ؤػمت  ، خُض ْهغث ألاصاة الا٢خهاصًت 2014ٍو

ت ٦بحــرة فــي الاؾــتراجُجُت الغوؾــُت، و٦ــظل٪ اؾــخمغ جُٟٗــل ؤصاة ج٨ُٟــ٪ ؤو٦غاهُــا، بــل وجىؾــٗذ عوؾــُا فــي واضــحت بضعظــ

الخــٔ ؤن الٛــغب زــاى خغبــه الهجُىــت مــً زــال٫ جهجــحن ألاصواث الؿــُبراهُت  ًُ اؾــخسضام ؤصاة الخــضزل الٗؿــ٨غي. ٦مــا 

ت عوؾـــُا، مـــا ؤصي بلـــى بَالـــت ؤمـــض الخـــضزل والا٢خهـــاصًت واإلاٗلىماجُـــت، ٦مـــا ٢ـــضم الـــضٖم الٗؿـــ٨غي ألو٦غاهُـــا فـــي مىاظهـــ

الٗؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٨غي الغوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ؤو٦غاهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

                                                           

 الهىامش:

(1) Vikrant Deshpande (Ed.), Hybrid Warfare: The Changing Character of Conflict, (New Delhi: Institute for Defence 

Studies and Analyses, Pentagon Press, 2018), p. 74. 
اب الضولي والخمغص وخغب الُاثغاث بضون َُاع" (2) ً: ؤلاَع ت مً  ؤوؾتن لىهج، "الحغوب الالمخمازلت في ال٣غن الحاصي والٗكٍغ في مجمٖى

ًاإلاالٟحن،   .97(، م2014مغ٦ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجي،  :ؤبى ْبي( الحشوب املعخلبلُت في اللشن الحادي والػشٍش
(3) Christopher J. Lamb and Susan Stipanovich, "Back to Basics on Hybrid Warfare in Europe: A Lesson from the Balkans", 

Joint Force Querterly (Washington D.C.: NDU Press, 2nd Quarter, No. 81, 2016), p. 92. 
(4) Frans-Paul van der Putten, Minke Meijnders, Sico van der Meer, etal, Hybrid Conflict: The Roles of Russia, North 

Korea and China, (Netherland: The Netherlands Institute of International Relations, the Dutch National Network of Safety 

and Security Analysts (ANV), Clingendael, 2018), p.5. 

(5) London School of Economics, Global Strategies: Hybrid Warfare in the Middle East (London: LSE, Feb. 2017), p. 5. 
(6) Andrew Monaghan, “Putin„s Way of War: The War in Russia„s Hybrid Warfare”, Parameters (Washington D.C.: US Army 

War College, Vol. 45, No. 4, Winter 2016), p. 66. 



       2222  سيتمبر - ايلول –العشرونمجلة اتجاهات سياسية: العدد  

50 
 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

                                                                                                                                                                                     

 (7) North Atlantic Treaty Organization, Warsaw Summit, July 9th 2016, Paragraph 72,  access date: February 15, 2019, 

available at: 

 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm#hybrid 
(8) Andrew Korybko, Hybrid Wars: the Indirect Adaptive Approach (Moscow: Peoples„ Friendship University of Russia, 

2015), p. 12. 
(9) Michael Kofman and Matthew Rojansky, A Closer Look at Russia„s Hybrid Warfare (Washington, DC: Woodrow 

Wilson International Center for Scholars, Kennan Institute, 2015), p. 3. 
ت، الٗضص ألاو٫،  مجلت الفكش الػعكشي ، ”ظضًغة بالخإمل الحغب الهجُىت اؾتراجُجُت“دمحم بؾماُٖل خضًض، ( 10) )صمك٤: وػاعة الضٞإ الؿىٍع
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كيأ م في الخىافغ ألامٍش  الصُني -زش مششوع الحضام والطٍش

Impact of The Belt and Road Project on U.S-China Rivalry 

شاء محعً هجىل ، طالبت ماحعخير    َص

اكُت  بغذاد  –كلُت اللاهىن والػلىم العُاظُت الجامػت الػش  

 امللخص:

٤ والظي ًىن٠ مً البٌٗ بإهه   جخًمً َظٍ الضعاؾت ؤَمُت زانت ٧ىجها حؿخٗغى مكغٕو الحؼام والٍُغ

ً، وؤزغ َظا اإلاكغٕو الاؾتراجُجي  ٩ي والُغ١ -والجُىمكغٕو ال٣غن الحاصي والٗكٍغ اؾتراجُجي في الخىاٞـ الهُجي ألامٍغ

ا مىا٤َ هٟىط للىالًاث اإلاخدضة  ٤ باٖخباَع ٨ُت،التي ًمغ بها َظا الٍُغ و٦ظل٪ ًخُغ١ البدض بلى آلالُاث التي حكُض  الامٍغ

، و٦ُ ٨ُت لهظا اإلاكغٕو ت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٤، و٦ظل٪ بُيذ َظٍ الضعاؾت عٍئ ٠ ٌك٩ل بها مكغٕو الحؼام والٍُغ

 لها في مىا٤َ 
ً
 وؤمىُا

ً
 ا٢خهاصًا

ً
  هٟىطَا.جدضًا

٤،مكغٕو الحؼام الكلماث املفخاحُت:  ٩ي  والٍُغ ٤  الهُجي،الخىاٞـ ألامٍغ غ،نىضو١ ٍَغ البى٪ الاؾُىي  الحٍغ

 الخدخُت.لالؾدشماع في البجى 

Abstract:  

This study includes special importance as it reviews the Belt and Road 

Project which some describe as the project of the twenty-first century. and the 

impact of this strategic and geostrategic project on the Sino-American 

competition and the ways in which this road passes as areas of influence of the 

United States of America. The research also touches on the mechanisms praised 

by the Belt and Road project. This study also showed the awareness of the 

United States of America of this project ،and how it poses an economic and 

security challenge to it in its areas of influence. 

Keywords: The Belt and Road Project, U.S China rivalry, The Silk Road Fund, 

Asian Infrastructure Investment Bank. 

 : المقجمة

ؤ٦ثر  ظاهب هٓام ؾُاسخيبلى  الضازلُت والداعظُتخُلباث ًلبي اإلا خضًض ومخُىع  ا٢خهاصٖملذ الهحن ٖلى اوكاء  

ا وم٩اهتها الٗاإلاُت الضولُت؛في الؿُاؾت  اوكاَ ؼ صوَع في اإلا٣ابل ًىظض  .ي والخإزحر الهُجي٢خهاصوالؾخضامت الىمى الا، لخٍٗؼ

جهىص ٖاإلاُت لظل٪ بضؤث الهحن ب، في الٗالم ٞجىة ٦بحرة في البيُت الخدخُت ج٣ُض الخجاعة والاهٟخاح والاػصَاع في اإلاؿخ٣بل
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ؼ َظا الا ٤ زُت حٗٝغ ٦بحرة لخٍٗؼ ٤ججاٍ ًٖ ٍَغ مً هاخُت الخإًُض  االتي ال٢ذ نضي ٖاإلاُو  ،بمكغٕو الحؼام والٍُغ

اث  2013والى٣ض مىظ بٖالجها ٖام  ت جغبِ ٢اعاث الٗالم بكب٨ت مً مكغٖو ت وبدٍغ ختى الُىم ٧ىجها جًم َغ١ وممغاث بٍغ

٘ الُا٢ت التي  البجى الخدخُت ُت الٗالم الا٧الجؿىع والؿ٨٪ الحضًضًت ومكاَع ٞالهحن  ؛ًتخهاص٢ًم٨ً ؤن حٛحر زٍغ

٤ ت ظضًضةبلى  حؿعى مً زال٫ مباصعة الحؼام والٍُغ ولهٗىصَا الؿلمي للىٓام الضولي الظي الىاٖمت،  تهال٣ى  اْهاع عٍئ

٨حؿُُغ ٖلُه الىالًاث اإلاخدضة ألا   ظااإلاالي و٦َا ولضوع ، إلاهالحها اللىالًاث اإلاخدضة وتهضًض اوالظي ٌك٩ل جدضً ،ُتمٍغ

٤ اؾخدبٗه اهدكاع ٖلى زلُٟت  امىُؤ اتهضًض زانت في اإلاىا٤َ طاث ألاَمُت  ،للهحن اٖؿ٨ٍغ ا٧ىن مكغٕو الحؼام والٍُغ

 .باؾُٟ٪-ضوهًت في الٗالم مشل الكغ١ ألاوؾِ ومى٣ُت الا ٢خهاصالا

 أىمية الجراسة:

 طا بٗض ٖالمي ومؿخ٣بلي في ؤَمُت َظا البدض ٨مًج
ً
ا  خٍُى

ً
ا ط بالضولي  ٢خهاصالا٢ض ٌٛحر مٗالم ، ٧ىهه ٌٗالج مىيٖى

ت جم حكبحهها بمكغٕو ؤن  ت واإلامغاث البدٍغ ها والتي جًمً الُغ١ البًر اث التي ٢ضمتها الهحن في مكغٖو  جم اإلاكغٖو

٩ماعقا٫ ألا  ًم٨ً ؤن والظي ، ٣ٖاب الحغب الٗاإلاُت الشاهُتؤٖاصة بىاء ؤوعوبا الٛغبُت وجدضًثها في بالظي ؾاَم في ، يمٍغ

 ؤوجإحي ؤَمُت َظٍ الضعاؾت  .اإلاخسلٟت ًاث٢خهاصالاًُىع مً الضو٫ الىامُت طاث 
ً
اصة الخىاٞـ في ًًا ٧ىجها ؾدؿاَم بٍؼ

 و٦ٟاء، صولُت ًتا٢خهاصالضولي وؾُدٟؼ اإلاكغٕو ٢ُام وحك٨ُل ججمٗاث 
ً
ال اث ؤٖلى جمٍى مما  ة٢ض جداو٫ ج٣ضًم مكغٖو

٤ ٨ُت الىالًاث اإلاخدضة ألا  زهىنا مً ٢بل، ٣ًضمه مكغٕو الحؼام والٍُغ   ها.وخلٟائمٍغ

 :أىجاف الجراسة

  :بلى تهضٝ َظٍ الضعاؾت

٤ الظي ب ٠ٍالخٗغ  -1  الهحن.َل٣خه ؤمكغٕو الحؼام والٍُغ

.٦ُُٟت جىُٟظ الهحن لهظا  جىيُذ -2  اإلاكغٕو

٤ ٖلى الخىاٞـ ؤزغ -3 ٩ألا  مكغٕو الحؼام والٍُغ   الهُجي. -يمٍغ

 مذكلة الجراسة: 

 الخالي: مهاٙ ٖلى الىدىجىُل٤ مك٩لت الضعاؾت مً ؾاا٫ مدىعي 

كي  م غلى الخىافغ ألامٍش  الصُني؟ –كُف ًإزش مششوع الحضام والطٍش

 :مهاٚت ٖلى الىدى الخالي ٖضة ؤؾئلتخٟٕغ ومً َظا الؿاا٫ املحىعي ج

٤؟ما َضٝ مكغٕو الحؼام  -  والٍُغ

٤؟٠ُ٦ جىٟظ الهحن مكغٕو الحؼام  -  والٍُغ

٠ُ٦٨ جىٓغ الىالًاث اإلاخدضة ألا  - ٤؟ُت إلاكغٕو الحؼام مٍغ  والٍُغ
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 فخضية الجراسة:

٨ػاص مً تهضًض مهالح الىالًاث اإلاخدضة ألا ، ٧لما اؾخمغث الهحن في مكغٕو الحؼام والٍُغ٤ ُت في اإلاىا٤َ التي مٍغ

٤  .ًمغ بها الٍُغ

 منيجية الجراسة:

٤ مً زال٫ ج٨ُٟ٪ مخٛحراث في َظٍ الضعاؾت ؾٝى وؿخسضم  اإلاىهج الخدلُلي لخدلُل مكغٕو الحؼام والٍُغ

الضعاؾت الى ٖىانغ بؿُُت ومً زم ؤٖاصة جغ٦ُب َظٍ الٗىانغ مً اظل الىنى٫ الى هخاثج مُٗىت ججُبىا ًٖ ؤؾئلت 

 . الضعاؾت وازباث ٞغيُت الضعاؾت

 الجراسات الدابقة:

ً، مجلت صعاؾاث صولُت، ظامٗت بٛضاص،  -1 ٤ الهِىُت لل٣غن الحاصي والٗكٍغ باَغ مغصان، اؾتراجُجُت الحؼام والٍُغ

  .2016ـ10، 67الٗغا١، ٕ 

٤ وبى٪ الاؾدشماع            جخمدىع ٨ٞغة الباخض في َظا البدض خى٫ وظىص ٖال٢ت بحن اؾتراجُجُت الحؼام والٍُغ

٤ ولخد٤ُ٣ الاؾتراجُجُت  الاؾُىي للبيُت الخدخُت مً باب  ان البى٪ ًمشل الضٖامت اإلاالُت إلاكغٕو الحؼام والٍُغ

٤ الهِىُت مٟهىم اؾتراجُجي مً الهِىُت لل٣غن الحاصي والٗك غي الباخض  ان اؾتراجُجُت الحؼام والٍُغ غون  ، ٍو

يخهي َظا البدض الى  ٣ها ،  ٍو ظا الدجم هاب٘ مً ٖضص الضو٫ التي ج٣٘ ٖلى ٍَغ الىاخُت الجٛغاُٞت والاؾتراجُجُت َو

٤ ،٧ىهه آلُت مال ُت ؾٝى جاؾـ م٘ ألالُاث  ألازغي هدُجت جض٫ ان البى٪ ظؼء ال ًخجؼؤ مً اؾتراجُجُت الحؼام والٍُغ

المي   اؾخ٣غاع جىمىي ب٢لُمي ٖو

٤ ومؿخ٣بل م٩اهت الهحن الٗاإلاُت -2 حر ظاؾم مباصعة الحؼام والٍُغ ، ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، خُضع َػ

ً  .  2021، ظامٗت الجهٍغ

٤ و٠ُ٦ مم٨ً ان حٗؼػ َظٍ اإلاباصعة م٩اهت الهحن الٗاإلاُت،          جًمىذ َظٍ الضعاؾت هٍٓغ الى مباصعة الحؼام والٍُغ

اث مباصعتها في ؤٚلب  و٠ُ٦ حؿاَم في حُٛحر الا٢خهاص الٗالمي، خُض ًغي الباخض ؤن جىؾ٘ الهحن في َغح مكغٖو

ؼ م٩اهت الهحن الٗاإلاُت، ٦ما ٖؼػث َظٍ اإلاباصعة جدغ٧اث الهحن  صو٫ الٗالم ؤ٦ؿيها امخُاػاث ؾاَمذ في حٍٗؼ

اصة اَخمام الضو٫ بالهحن ٦ضولت ٦بري  الؿُاؾُت والضبلىماؾُت والا٢خهاصًت في الٗال٢اث الضولُت، وؤصث الى ٍػ

مىخت حؿعى الى جد٤ُ٣ الخىمُت وجد٤ُ٣ صولت َمىخت.  َو

٤ ٠ُ٦ جغبِ الهحن ، ٖلي نالح -3 مغ٦ؼ ، مجلت اججاَاث الاخضار، بالٗالم الداعجي َاا٢خهاصمكغٕو الحؼام والٍُغ

  .2018، 26ٕ، اإلاؿخ٣بل لؤلبدار والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت

٤ مً خُض اَضاٝ اإلاكغٕو وما ًخًمىه اإلاكغٕو مً           غ هٓغة قاملت خى٫ مباصعة الحؼام والٍُغ جًمً َظا الخ٣ٍغ

غي الباخض ان مباصعة الحؼام  ت الٗاإلاُت، ٍو ٤ بضؤث جججي الٗىاثض الا٢خهاصًت اإلاخى٢ٗت والتي اإلامغاث الخجاٍع والٍُغ
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٤  بضؤث غي الباخض ان إلاكغٕو الحؼام والٍُغ جٓهغ ٖلى اعى الىا٢٘ مً زال٫ ا٢خهاصاث الضو٫ اإلاكاع٦ت، ٦ما ٍو

ا٦ض الباخض في صعاؾخه -ابٗاص ظُى لى بيُت الىٓام الضولي ٩٦ل، ٍو اؾتراجُجُت جازغ ٖلى الهحن ٣٦ىة ٦بري في الٗالم ٖو

٤ جمشل يغوعة لال٢خهاص الهُجي.   ان مباصعة الحؼام والٍُغ

٤ و٠ُ٦ ًازغ في م٩اهت الهحن الٗاإلاُت و٠ُ٦ جداو٫ الهحن عبِ ، ٧ل َظٍ الضعاؾاث جىاولذ ون٠ الحؼام والٍُغ

 بىن٠صعاؾدىا جسخل٠ في طل٪ ال ؤن ب .و٦ُُٟت ب٢امت ٖال٢اث صبلىماؾُت م٘ الضو٫ لخىُٟظ اإلاكغٕو، َاا٢خهاصالٗالم ب

٤ ٩الخىاٞـ ألا ُت جإزحٍر و٦ُٟ ،مكغٕو الحؼام والٍُغ  الهُجي.- يمٍغ

 هيكلية الجراسة:

 ًٖ  جم ج٣ؿُم الضعاؾت
ً
خُض جًمً اإلابدض ألاو٫ الخٍٗغ٠ بمكغٕو ، زاجمت٣ضمت و مبلى زالزت مباخض ًٞال

٤ والخُغ١  ٦ظل٪ جًمً اإلابدض الشاوي الخٗٝغ ٖلى ، ًت وألامىُت٢خهاصصواٞ٘ اإلاكغٕو الؿُاؾُت والابلى  الحؼام والٍُغ

اإلابدض الشالض في خحن جُغ٢ىا في تي جمذ بألُخحن صبلىماؾُت ومالُت، التي جىٟظ ٞحها الهحن اإلاكغٕو وال آلالُاثألاصواث و 

٩ألا صعا٥ ئل ل ٤ مٍغ  ا٢خهاصي.و  ؤمجىخدضي ٦ي إلاكغٕو الحؼام والٍُغ

 التعخيف بمذخوع الحدام والظخيق األول:المبحث 

لت ألا  مكغٕو الحؼام ت َمىخت ٍَى ٤ َى عٍئ تللخٗاون  ظلوالٍُغ ٣ُا  والخ٩امل بحن الهحن وال٣اعة ألاوعو آؾٍُى وؤٍٞغ

ت وما وعاءَا ظا  مً وظهت هٓغ الهحنوبالخالي ؾٝى هخُغ١ بالكغح والخدلُل والخٟؿحر لهظا اإلاكغٕو ، واإلامغاث البدٍغ َو

ت ازىحن؛ خُض ؾِخًمً اإلاُلب ألاو٫  مُلبحنمً  ت والبدٍغ ٤ وؤَم الُغ١ البًر ت  الخٍٗغ٠ بمكغٕو الحؼام والٍُغ والجٍى

٤   وألامىُت.والؿُاؾُت  ًت٢خهاصالاؿِخًمً صواٞ٘ َظا اإلاكغٕو ٞ اما اإلاُلب الشاوي، لهظا الٍُغ

 تعخيف مذخوع الحدام والظخيق  األول:المظلب 

غ الجضًض الظي ٌُٗض  2013ؾىت (  Xi Jinping) ش ي حين بِىغؤَل٤ الغثِـ  ٤ الحٍغ  ًضعى ٍَغ
ً
 ضدما

ً
ا مكغٖو

٣ُا، مً زال٫  ،ؾُاآمً الٗالم في ؤوعبا، ؤظؼاء ٦بحرة بلى  الهُجيخمغ٦ؼ ال ت واٍٞغ مً الُغ١ واإلاىاوئ واإلاُاعاث مجمٖى

٘ البيُت الخدخُت خًمً اإلاكغٕو  .ومكاَع ل خىالي ٍو اؾدشماعي في الٗضًض مً صو٫ الٗالم  يا٢خهاصمكغٕو  ٠٩٩جمٍى

لُىن صوالع ٤،١بخ٩ال٠ُ ج٣ضع ب ٩ي، ألا ماعقا٫ ألا مغة ٢ُمت مكغٕو  ٤١ما ٌٗاص٫  ؛ ؤيجٍغ مغ الظي ًم٨ً مً زالله مٍغ

٤ ه٣ل مًبلى  هه حهضٝؤ، ال ؾُما ي٢خهاصالااٖخباٍع مكغٕو ال٣غن  م، وزِ الٝ ٦آ 10آؾُا بلى ؤوعبا ٖلى َى٫  اوكاء ٍَغ

 *(116ؤوعبا. )بلى  ؾ٨٪ خضًضًت جُل٤ مً ٚغب الهحن

غ البري" ٞالحؼام ٣ًهض به "الحؼام الا ٤ الحٍغ غ  بىاء قب٨تي ؤ٢خهاصي لٍُغ ٤ الحٍغ ت مً ٍَغ قاملت مخٟٖغ

٤ ؤ .والبدغ اإلاخىؾِ باو وجغ٦ُا وؤوع آؾُا  ومً زم عبُها م٘ وؾِ ،مً الهحن ؤؾاؽ الظي ًبضألا  ما ُٞما ًخٗل٤ بالٍُغ

 "ً غ البدغي لل٣غن الحاصي والٗكٍغ ٤ الحٍغ ت َغ١ ي بىاء ؤ٣ُٞهض به "ٍَغ ت حؿتهضٝ عبِمجمٖى الؿاخل الهُجي  بدٍغ
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ـ والبدغ ألا الهحن الجىىبي واملحُبدغ ر بإوعوبا ٖب ٤ واخض ونىالِ الهىضي و٢ىاة الؿَى بلى  بٌُ اإلاخىؾِ بٍُغ

٣ُت وعبِ الؿاخل الهُجي ومى٣ُت ظىىب قغ١ الؿىاخل ؤلا   والباؾُٟ٪.آؾُا  ٍٞغ

زٍُى ه٣ل و وزٍُى الُا٢ت ال٨هغباثُت والاهترهِذ  قب٩اث مً الُغ١ وؾ٨٪ الحضًضبىاء اإلاكغٕو خًمً ٍو

 الىِٟ والٛاػ ومسخل٠ البجى الخدخُت، واوكاء ماؾؿاث بضًلت إلااؾؿاث الحى٦مت الٗاإلاُت التي جًِٛ ٖلحها مشل بى٪

٨ـض الجضًؾُا، وبى٪ الخىمُت ؾُىي الظي ٌٗخبر ٦بى٪ ٖالمي آل الخىمُت الخدخُت آلا  غللبًر ٤ الحٍغ  ( 117). *1، ونىضو١ ٍَغ

ظا مً ، -صح الخٗبحر ؤو عبُه ؤن– بالٗالم لالعجباٍبلى  حؿعى الهحن زال٫ اؾدشماعاث ملُاعاث الضوالعاث في البجى َو

غ الظي ًغبُها بإوعوبا ٤ الحٍغ تلبر مكغٕو ٦ؤ، ل٩ُىن الخدخُت ٖلى َى٫ ٍَغ ش البكٍغ وؾٝى حكمل ، لبيُت الخدخُت في جاٍع

غ٢اث وؾ٨٪ خضًضًت ومىا٤َ نىاُٖت ت بحن الهحن والضو٫ و٢ض ججاوػث ٢ُمت اله٣ٟاث الخجا .اإلاباصعة بىاء مغافئ َو ٍع

٤ اإلاباصعة ى ما ٌؿاوي ، ملُاع صوالع 918 ٢ُمت الىا٢ٗت ٖلى مؿاع ٍَغ ، ظمالي الخجاعة الهِىُتب (4/1) ؤ٦ثر مً عب٘ َو

ى ما ؾاٖض ٖلى بىاء، ملُاع صوالع 50وججاوػث ٢ُمت الاؾدشماعاث اإلاباقغة للكغ٧اث الهِىُت خىالي  مى٣ُت  56مً ؤ٦ثر  َو

بُت ب٣ُمت ؤصي ل ألامغ الظي، يا٢خهاصحٗاون ججاعي و  اث والٖاؤن  (118).ملُاع صوالع 1، 1خد٤ُ٣ ٖاثضاث يٍغ ضاص الهٍى

٤ ما جؼا٫ مخباًىت حكاع٥ في مباصعة الض٣ُ٢ت للبلضان التي ًخى٢٘ ؤن  وؾاٍ ال ؤن الح٩ىمت الهِىُت وألا بالحؼام والٍُغ

ت  (06) ؾذ وا٧اصًمُت خضصألا غ١ بدٍغ ت َو  ؤَغ١ بٍغ
ً
تض جخإل٠ ؛ خًًُا  مً: الطشق البًر

حٗمل َظٍ الكب٨ت مً زٍُى الؿ٨٪ الحضًضًت مً مُىاء حخمل ؤن سخي الجضًض: مً املاوع ألا ٣اعي الجؿغ ال -1

مغ ٖبر م٣اَٗت  ٤ بلى عوجغصام في ؤوعبا الٛغبُت ٍو لى َى٫ الٍُغ لُاهُىه٣اوٜ في م٣اَٗت ظباوٛؿى قغ١ الهحن ٖو

قبُجاهبٜ في ٚغب الهحن و٧اػزؿخان وبىلىضا وعوؾُا و٢ض جم بالٟٗل جُٟٗل ظؼء مً زِ الؿ٨ت في ٖام 

2015. 

ٗت َظٍ مً ب٨حن وجمخض مً زال٫  مىٛىلُا ممغ الهحن -2 عوؾُا: ؾدبضؤ قب٨ت الؿ٨٪ الحضًضًت والُغ١ الؿَغ

 و ظىىب قغ١ عوؾُا. ؤمىٛىلُا و٧اػزؿخان للىنى٫ بلى وظهاث في ٚغب 

هابِب الىِٟ والٛاػ الُبُعي، وجيخ٣ل َظٍ ؤؾاؾا مً زٍُى ؤؾُا: ًخ٩ىن آٚغب  الىؾُىآؾُا  ممغ الهحن -3

غة الٗغبُت وجغ٦ُا و إمغوعا بالكب٨ت مً ٚغب الهحن  ًغان م٘ بىاء إوػب٨ؿخان و٧اػزؿخان ونىال بلى قبه الجٍؼ

 والاؾدشماع.البيُت ألاؾاؾُت وج٨ىىلىظُا الًٟاء والخجاعة 

ٗت ممغ الهحن -4 ٗت والُغ١ الؿَغ غة الهىض الهِىُت: ًخ٩ىن مً ممغاث الؿ٨٪ الحضًضًت الؿَغ وحهضٝ  .قبه ظٍؼ

ُدىامَظا اإلامغ بلى عبِ اإلاغا٦ؼ الا  .٢خهاصًت في الهحن و٦مبىصًا ومُاهماع والوؽ وجاًالهض ٞو

عاضخي الهىاُٖت في الهحن م٘ الهىض مً َى عبِ الا مىه والٛغى الغثِسخي  مُاهماع: لهىضا لهحن ا ممغ بىٛالصف -5

ب ؤزال٫ مُاهماع، و٢ض  ٢امذ الهىض والهحن آلُت الخٗاون لبىاء ؾ٨٪ خضًضًت وحٗاون نىاعي وزضماث جضٍع

 ت.مهىُ

                                                           

1
ش . * ٤ ؤ٦بر ظهض َىضسخي في مجا٫ الخاٍع ٌٗخبر مكغٕو الحؼام والٍُغ  
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غ للهحن  با٦ؿخان: ممغ الهحن -6 ت بلى الهحن وبا٦ؿخان، مما ٢ض ًٞى تهضٝ قب٨ت الؿ٨٪ الحضًضًت ٖالُت الؿٖغ

٣ا مسخهغا  مان مخجاوػة م٤ًُ مللٍَغ ٣ُا ٖبر صبي ٖو ل٣ا الظي ٌٗض ه٣ُت ي٠ٗ ؾٝى اكغ١ الاوؾِ واٍٞغ

٨ُت ُٞه م مً ؤن الهحن وبا٦ؿخان جىنلخا بلى  .ٌؿبب الىظىص الا٢لُمي للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ لى الٚغ ٖو

٢لُم ة، ٞان الهىض حٗاعى بكضة الدُت بؿبب الكب٨ت التي جمغ ب2015ملُاع صوالع في ٖام  40اجٟا٢اث ب٣ُمت 

 (119)ٖلُه. ٦كمحر اإلاخىإػ 

تما ؤ ً:خٞ الطشق البحٍش  خ٩ىن مً ممٍغ

 ببدغ الٗغب ونىال امغوعا بم٤ًُ ممً مىاوئ الهحن الجىىبُت بلى املحُِ الهىضي ؤوصخئ و٫ ألا  -1
ً
ل٣ا والهىض ماعا

ـ.بلى البدغ ألا   خمغ زم البدغ اإلاخىؾِ ٖبر ٢ىاة الؿَى

 ًغبِ مىاوئ الهحن الجىىبُت بجىىب املحُِ الهاصي الشاوي  -2

٤ البدغي  ت في اإلاباصا٢امت َغ١ مىانالث ٞٗالت بحن اإلاىاوئ الغثِؿُت في ظمُ٘ البلضان اإلاىًبلى  وحهضٝ الٍُغ عة ٍى

حر   ًٖ جٞى
ً
. )ًٞل ؾبل الى٣ل وألاؤًٞال

ً
 (٢120ل ج٩لٟت ٖاإلاُا

٣للٗلم؛ ؤ م اللطبي" 2018زغ في ٖام آ ابدٍغ اياٞذ الهحن ٍَغ بٌُ الهُجي والظي ط٦غ في ال٨خاب ألا  "الطٍش

ا صولت عثِؿُت االهحن بؤن  ٖالم الخاب٘ ملجلـ الضولت *مجلـ الىػعاء* وظاء ُٞهالهاصع ًٖ م٨خب ؤلا  مؿاولت، ٖخباَع

سُت في جىمُت ال٣ُب الكمالي والخهضي جها مؿخٗضة للخٗاون م٘ ظمُ٘ ألا ةٞ خىام الٟغنت الخاٍع َغاٝ اإلاٗىُت اٚل

 (121)اإلاى٣ُت لىاظمت ًٖ الخُٛحراث في للخدضًاث ا

تو٦ظل٪  ت اإلاباقغة  الطشق الجٍى ٤ خُض جم عبِ الدٍُى الجٍى مى٣ُت مدلُت في الهحن  26إلاكغٕو الحؼام والٍُغ

٤ اإلامخض، م٘ اٞخخاح  43م٘  ٘ اإلاُاعاث 2016زِ ظىي ظضًض في ٖام  240صولت ٖلى َى٫ الحؼام والٍُغ ، زم جدضًض مكاَع

 ٤ ت التي جخ٩ىن مجها مباصعة الحؼام والٍُغ ت والبدٍغ للبلضان اإلاكاع٦ت باإلاباصعة، وهي البلضان التي ج٣٘ ٖلى الُغ١ البًر

 الجىي وهي:

حةؾخان، ٧ 1 ت: ٢حٚر ، جغ٦ُا، عوؾُا، عوؾُا البًُاء، بىلىضا، بًغان، اػزؿخان، َاظ٨ؿخان، اوػب٨ؿخان_الُغ١ البًر

 اإلااهُا، َىلىضا.

٣ُا، الُىهان واًُالُا.2 اله٩ا، اٍٞغ ت: الهىض، ؾٍغ  _ الُغ١ البدٍغ

ت: َاهىي، ٧ىالا المبىع، ظا٦غجا. )-3  ( 122الدِ الجىىبي الكغقي مً اإلاىاوئ البدٍغ

٤ ٗت وزٍُى الُحران والُ، ؾخ٣ىم الهحن ببىاء الؿ٨٪ الحضًضًت بمىظب مباصعة الحؼام والٍُغ غ١ الؿَغ

في الضولت اإلاكاع٦ت في اإلاباصعة وؾخدك٩ل اإلامغاث ، وقب٩اث الاجهاالث، هابِب الٛاػ، وزٍُى الى٣لؤوزٍُى 

غ الكامل للبىاء والاؾخٟاصة مً اإلاٗاصن ومهاصع الُا٢ت والخٗاون ٢خهاصالا ًٞال ًٖ ، اإلااليًت، بدُض ًإحي مٗها الخٍُى

غ الاجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت والدضماث اللىظِؿدُت والؿُاخت مضاصاث الُا٢ت ب، وؾِؿاٖض طل٪ ٖلى جدؿحن جٍُى
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ض مً الخٗاون الا، والى٣ل بالؿ٨٪ الحضًضًت في جدؿحن الخجاعة والاؾدشماعٍ واإلاُا ي والخ٨ىىلىجي اإلاخٗم٤ ٢خهاصواإلاٍؼ

٣ُت َى ما و ، واوكاء مىا٤َ للخجاعة الحغة  (123وعاؾُت . )ؤؾُىلض في الجهاًت ؾى٢ا اٍٞغ

 دوافع مذخوع الحدام والظخيق  الثاني:المظلب 

غ الجضًضمً وعاء  تَضاٝ مغ٦ٍؼؤبلى جد٤ُ٣  تهضٝ الهحن ٤ الحٍغ  توؾُاؾُ تا٢خهاصً حكمل مجاالث ،مكغٕو ٍَغ

  .تمىُوؤ

 :
ا
افؼ اوال  ًت:كخصادالاالذو

غ البجى ألا ؿتهضٝ مباصع ال حخُض  الاكخصادي:الخػاون -1  ٤ جٍُى اث ، ؾاؾُتة الحؼام والٍُغ وجىُٟظ مكغٖو

ي الٗالمي مخًمىه جيؿ٤ُ ٢خهاصج٩ىن اإلاىهت الغثِؿت لخد٤ُ٣ الخٗاون الاؤن  اًؤً، ول٨جها حؿتهضٝ مسخلٟت ٞدؿب

ل.الؿُاؾاث والخجاعة   والخمٍى

ضالاكخصاد الػالمي املفخىا-2 ٢لُمي اإلاٟخىح والكامل الحغة الٗاإلاُت بغوح الخٗاون الا : لضٖم هٓام الخجاعةحػٍض

ؼ الخض٤ٞ اإلاىخٓم والحغ للٗىامل الا، واإلاخىاػن  م٘ ، ؾىا١ٖالُت وج٩امل ألا  ةوجسهُو اإلاىاعص ب٨ٟاء، ًت٢خهاصوحٍٗؼ

٤ ٖلى جيؿ٤ُ ؾُاؾتها الا  تاًجابُ تم٘ التر٦حة ٖلى ضخ َا٢، ًت٢خهاصحصجُ٘ الضو٫ الىا٢ٗت ٖلى َى٫ الحؼام والٍُغ

ؼ الؿالم والخىمُت  ةظضًض   الٗاإلاُت.في حٍٗؼ

ض الخجاسة بين الذول املشاسكت في -3 محػٍض ذ الغثِـ الهُجي في ؤطاع  :الطٍش  لخهٍغ
ً
٣ا  مً اإلاؿتهضٝٞةهه  ،2015ٞو

٤ؤن  لُىن صوالع ١،٢بلى  ًهل  جم الخجاعة م٘ الضو٫ الىا٢ٗت ٖلى َى٫ الٍُغ ٩جٍغ  بدلى٫ ٖام ؤمٍغ
ً
ا ، 2025ي ؾىٍى

٤ للهحن والىنى٫  ؼ الخجاعة بحن الضو٫ اإلاكاع٦ت في الٍُغ ًمً حٍٗؼ ؼ ال٣ضعة ، اإلاىاعص البترولُتبلى  ٍو خُض ًإحي حٍٗؼ

 لخىُٟظوزانه: اإلاىاعص إلاىاعص الُبُُٗت ابلى  الهِىُت للىنى٫ 
ً
 عثِؿُا

ً
غ الجضًض مً  البترولُت مدغ٧ا ٤ الحٍغ اث ٍَغ مكغٖو

 . زال٫ جىُٟظ اإلامغاث الا٢خهاصًت الؿخت

ل الػملت -4  ٌٗؼػ مً ٢ضعتها ٖلىا٢خهاصخُض حُٗض الهحن حك٨ُل  الصِىُت:جذٍو
ً
 تجهبذ ناوٗؤن  َا مٟخىخا

ل الٗملت الهِىُت ل٩ُىن لها صوع ، الٗالمي ٢خهاصفي الا تومؿاَم ال٣غاع في جد٤ُ٣ الخىمُت ٖلى  اعثِؿ ابما ٌؿاَم في جضٍو

 (124) ضولي.الؿخىي اإلا

ض مكاهت ششكاث جكىىلىحُا الاجصاالث -5 حصجُ٘ قغ٧اتها الٗاإلاُت في بلى  حؿعى الح٩ىمت الهِىُت :الصِىُتحػٍض

وكاء البيُت الخدخُت ل٣ُإ ج٨ىىلىظُا بظل لٗب صوع خُىي في ؤباصعة مً الؾخٟاصة مً اإلال مجا٫ ج٨ىىلىظُا الاجهاالث

ؼ وكاٍ الكغ٧اث الهِىُت زان ا ٌؿاَم فياإلاٗلىماث والاجهاالث في ٖضص ٦بحر مً صو٫ اإلاباصعة بم قغ٦ه َىاوي  تحٍٗؼ

 ًٖ 
ً
اصةًٞال  (125) الٗاإلاُت.خهتها الؿى٢ُت مً الخجاعة الال٨تروهُت  ٍػ
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 الدياسية:الجوافع ثانيا: 

ض-1 ؼبلى  تهضٝ اإلاباصعة :اوساظُاحىد في مىطلت الى  حػٍض َمُت وظىصَا في مى٣ُه اوعآؾُا طاث ألا  حٍٗؼ

ت ما٦ُىضعالجُىؾتراجُجُت  ٗها الُامدت  "كلب الاسض"، خؿب هٍٓغ  حؿدشمغ مكاَع
ً
والتي جمشل للهحن ٖم٣أ اؾتراجُجُا

غ لها ٢ىة  ، اطفي الحهى٫ ٖلحها  (126)ألامىُت. ًت وظٛغاُٞت ًٞال ًٖ الحماًت ا٢خهاصجٞى

ادة-2 زال٫ ً مجىؾُ٘ هٟىطَا ٖبر الٗالم بلى  حؿعى :والػالميالىفىر الصُني غلى املعخىي الاكلُمي  ٍص

ت، الؾُما في الضو٫ آلا همىطط الٛغبيج٣ضًمها ؤهمىطط جىمىي بضًل ًٖ ألا الاؾدشماعاث الطدمت و  اؾدشمغث  طب ؛ؾٍُى

اله٩ا وبىٛالصف لخدؿحن البيُمشل هِبا٫ آؾُا  ملُاعاث الضوالعاث في ظىىب الح٩ىمت الهِىُت  ( 127)الخدخُت.  توؾٍغ

خدضة والظي التي تهُمً ٖلُه الىالًاث اإلا الىٓام الضولي مً ألاخاصًتحؿعى مً زال٫ حُٛحر  :اللطبُتالخػذدًه -3

ِؿهم في جد٤ُ٣ ؾت الهحن ٞةن اإلاكغٕو ب ألن خؿب عٍئهٓام مخٗضص الا٢ُابلى  ،خلٟائهاَظٍ ألازحرة و  تًهب في مهلح

اَُت.الؿالم والاؾخ٣غاع   (128) والٞغ

 األمنية:الجوافع ثالثًا: 

ػها تحماً-1 ط ب ت؛حٗاوي مً نغاٖاث وايُغاباث صازلُصوال ومىا٤َ  لدكمل الهحن ألامىُت خمالثجىؾُ٘  :مشاَس

٘ الطدمت ٣ُت خُض بضؤث الكغ٧اث ألا لحماًتها الؾُما في البلضا تبلى ٢ىاث ٖؿ٨ٍغ التي جدخاط جخُلب اإلاكاَع مىُت ن الاٍٞغ

ت وها٢الث الىِٟ التي جمغ ب تالهِىُت الٗمل َىا٥ لحماً  .الهىمالُتىاخل ؿالوجامحن ؾٟجها الخجاٍع

٘ مهاصع الىِٟ واًجاص مىا٤َ اؾدشماع مخٗضصة  اإلاكغٕومً اَضاٝ  :الطاكتاًجاد مىافز إلمذاداث  -2 جىَى

مام جىجغ ؤػ١ إمما ًجٗلها في م ،ها للُا٢تخخُاظاتا% مً 80ل٣ا الظي حٗخمض ٖلُه الهحن خىالي االُا٢ت جخسُى م٤ًُ م

٨ُت الٗال٢ت م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألا  ٨وجىاظض ال٣ىاث ألا  تزانمٍغ  ٌك٩ل زُغ ٖلى مٍغ
ً
ُت في املحُِ الهىضي والهاصي مٗا

٨ألا  امضاص الُا٢ت مً ٞغى الىالًاث اإلاخدضة  مٍغ
ً
  ٖلحها.ُت خهاعا

اب والخطشف مً إلا الحماًت  -3 في ا٢لُم قُِىجاوٜ  الؾُماؤن َظا الهضٝ شج٘ ٖلى َغح اإلاباصعة  :والاهفصالَس

في صو٫ الجىاع  َىا٥ ًٞال ًٖ امخضاصَم الٗغفي و٢ل٣ها مً خغ٦ه ألاٌٛىع اإلاخىاظضطاث الح٨م الظاحي في ٚغب البالص 

ظا مً زال٫ جدؿحن الٓغٝو  حةؾخان َو  ( 129) ًت.٢خهاصالاالا٢لُمي مشل ٧اػزؿخان و٢حٚر

٤ؤن  ُٞم٨ً ال٣ى٫  ٤بلى  الهحن تهضٝ مً زال٫ الحؼام والٍُغ ، جضاو٫ الٗملت جض٤ٞ الخجاعة، مىانلت الٍُغ

ت الدالٞاث( ظل ؤوالخٗاون مً   مجخمٗاتها.بحن الضو٫ وجد٤ُ٣ الترابِ بحن خل اإلاكا٧ل )حؿٍى

 آليات تنفيح مذخوع الحدام والظخيق الثاني:المبحث 
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٤ بَال١خغنذ الهحن بٗض  اعبزغاظها مً بلى  مكغٕو الحؼام والٍُغ ط ججلى الجهض ب، الخىُٟظخحة لى ب الىٓغي  ؤلَا

ها ٖبر آلُخحن  .مُلبحنوالتي ؾٝى هدىاولها في  ،آلُت اإلاالُت ،آلُت الضبلىماؾُت :الح٩ىمي الهُجي لضٖم مكغٖو

 جبلؾماسيةالاآللية  :األولالمظلب 

ي إبلى اؾخسضام ال٣ىة والهُمىت ب ٞهي ال حؿعى ؛ظل جد٤ُ٣ الجهًت والخىمُت الؿلمُتؤج٨غؽ الهحن هٟؿها مً 

جد٤ُ٣ اإلاهالح اإلاخباصلت والٟىػ اإلاكتر٥ وصٞ٘ الخىمُت اإلاكتر٦ت بلى  بل هي جضٖى مً زال٫ صبلىماؾُتها ،خا٫ مً ألاخىا٫

غ صبلىماؾُتها في الخٗامل م٘ الضو٫ اإلاكتر٦ت مٗها في مكغٕو الحؼام  ؛وخماًت الؿالم الٗالمي ظا َى ظَى ٤َو  (130) .والٍُغ

اعاث التي ٢امىا بهاجمش ،٢امذ الهحن بيكاَاث صبلىماؾُت ٚلب الضو٫ التي حكملها مباصعة الحؼام ؤبلى  لذ بالٍؼ

٤ في ، الاظخمإ الىػاعي الؿاصؽ إلاىخضي الخٗاون الهُجي _ الٗغبي الظي ٣ٖض في الٗانمت الهِىُت ب٨حن ٞسال٫   ،والٍُغ

٤ ( ٖلى ؤ 2014الٗام  ، ؾاؽ مباصت ) الدكاوع اإلاكتر٥َغح الغثِـ الهُجي )شخي ظحن بِىٜ( مباصعة بىاء )الحؼام والٍُغ

مغ٦ؼا ٖلى الخٗاون في مجا٫ الُا٢ت ٖبر ٖملُت نىاٖت ، واإلاكاَغة اإلاكتر٦ت ( بحن الهحن والضو٫ الٗغبُت، والبىاء اإلاكتر٥

اؾتراجُجُت في  اثوالؿعي لخإؾِـ ٖال٢، وه٣ل الُا٢ت، ؾالمت اإلامغاث والٗمل مً اظل يماهت، قاملت للىِٟ والٛاػ

 (131) َظا املجا٫ .

ها ٖلى مؿخىي ٖال٢تها م٘ الضو٫ الٗغبُت  2016قهضث ٢ُغ في الٗام ، ويمً الجهىص الهِىُت لخُٟٗل مكغٖو

 بمكغٕو الحؼام الا، او٣ٗاص اظخماٖاث مىضي الخٗاون الهُجي الٗغبي
ً
غ ٢خهاصها٢ل ٦ُُٟت الضٞ٘ ٢ضما ٤ الحٍغ ي لٍُغ

بتها  و٢ض، ًٍالبدغي لل٣غن الحاصي والٗكغ  ٤في اؤٖغبذ الضو٫ الٗغبُت ًٖ ٚع ط ب، لخٗاون يمً مباصعة الحؼام والٍُغ

ذ ًٖ زُت الؾدشماع غ ٖلى ؾىاخلها 130 ؤٖلىذ ال٩ٍى  ،ملُاع صوالع لخإؾِـ مى٣ُت ظضًضة جدمل اؾم مضًىت الحٍغ

٤ام مكغٕو الحؼ  ًا٢خهاصًت في مُىاء ناللت لخ٩ىن يمُٞما جسُِ ؾلُىت ٖمان لخإؾِـ مى٣ُت   .والٍُغ

 اإلاكغٕو بخإًُض ؤوعوبيؤًًدٓى 
ً
دشاسحغماسجِىا ط ؤٖلىذ اإلاؿاولت في الاجداص ألاوعوبي )ب ،ًا  Martina) (ٍس

Richarts) ٤ ؾخٗمل ٖلى جِؿحر ب٢امت عوابِ ا٢ىي بحن الهحن  أن وؾخ٣ضم مشاال ظُضا  وواعوبامباصعة الحؼام والٍُغ

ؼ الغوابِ بحن الهحن والٗالم ٖلى اؾخ٨كاٝ  2016مت الهِىُت اج٣ٟخا في الٗام اإلاٟىيُت ألاوعوبُت والح٩ى و٧اهذ  لخٍٗؼ

٤  (132. )ؤوعبا وهٓحرتها في الاجداص ألاوعوبي وهي قب٨ت الى٣ل ٖبر وؾاثل الغبِ بحن مباصعة الحؼام والٍُغ

، و في  ٘ وجحرة اهجاػ اإلاكغٕو ُٗت اإلابَاع جمخحن الغوابِ لدؿَغ اعاث اإلاخباصلت ٞع ٖبر آلُاث الخٗاون ؿخىي يمً الٍؼ

اعة 2016ماعؽ في قهغ   (  ( Xi Jinping (  ش ي حين بِىغ٢ام الغثِـ الهُجي )، الشىاجي ت حكُ٪ل بٍؼ وجم الخى٢ُ٘  ،جمهىٍع

 (٤ اع جلتها  ،(133ٖلى مظ٦غة جٟاَم بحن الهحن والدكُ٪ خى٫ زُت الخٗاون في جىُٟظ بىاء الحؼام والٍُغ خحن في عؾمُ جحنٍػ

لدُت الخٗاون في  خُض جم جى٢ُ٘ مظ٦غة الخٟاَم خى٫ الهُاٚت اإلاكتر٦ت، ٦مبىصًا وبىٛالصف ل٩ل مً 2016ؤ٦خىبغ 

٤ بحن الهحنالضٞ٘ اإلاكتر٥  وجم جى٢ُ٘ وزاث٤ الخٗاون بحن الهحن وبىٛالصف في مجاالث ، و٦مبىصًا لبىاء الحؼام والٍُغ

٤ ( كغٕوالبىاء اإلاكتر٥ إلا والى٢اًت مً  والاؾدشماع، واإلاٗلىماث والاجهاالث، والُا٢ت، والُا٢ت ؤلاهخاظُت، )الحؼام والٍُغ

ا حَر   .ال٩ىاعر وٚو
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٤(د٤٣ الاجها٫ والترابِ بحن )مكغٕو الحؼام ج ت والٍُغ ىُت لٗضة ، التي َغختها الهحن وؤلاؾتراجُجُاث الخىمٍى الَى

٤ الىىع( ال٩اػازؿخاوي ٤ التي حكمل )ٍَغ ٤ ، ي( ألاوعآسخي الغوسخيخهاص٢و)الاجداص الا، صو٫ ٖلى َى٫ الحؼام والٍُغ و)ٍَغ

ا. ، لالجداص ألاوعوبي ؤلاؾتراجُجي(و)الهىضو١ الاؾدشماعي ، اإلاغوط( اإلاىٛىلي حَر  واملدُِ الٗام لترابِ صو٫ آؾُان ٚو

ت غ ألازًغ والهخي والظ٧ي ، ومً زال٫ اجها٫ الاؾتراجُجُاث الخىمٍى ٤ الحٍغ ؾخٗمل مسخل٠ الضو٫ لبىاء ٍَغ

 (134)والؿلمي. 

٤ للخٗاون  نمت ب٨حنالٗاباٞخخذ الغثِـ الهُجي  2017وفي  بمكاع٦ت مؿاولحن  الضولي(٢مت )مىخضي الحؼام والٍُغ

ماء ) صولت 100مً ؤ٦ثر  مً  ، (مىٓمت صولُت 70صولت و 29بُجهم ٖػ
ً
ًٖ مكاع٦ت ألامحن الٗام إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة  ًٞال

ج للمباصعة الهِىُت مً وحهضٝ اإلاىخ .ٖلى مضي ًىمحن ٣ُا وؤوعوباآؾُا  ظل جىؾُ٘ الغوابِ بحن صو٫ ؤضي الترٍو ، واٍٞغ

الضبلىماؾُت  آلالُاثًضزل يمً الجهىص و اليكاٍ ٧ل َظا للٗلم؛ ٞةن  (135) الخدخُت.وصٖمها باؾدشماعاث مالُت في البجى 

٤.الهِىُت لخىُٟظ مكغٕو الحؼام   والٍُغ

٤وفي ؾُا١ ؾعي الهحن الؾخ٨ما٫ مبا غ الغ٢مي ٦دل إل  َظٍ ألازحرة، جغوط صعة الحؼام والٍُغ ٤ الحٍغ  خخُاظاثلٍُغ

٣ُا مً البُاهاث  لىؾاثل اٖالم نِىُتو  .اٍٞغ
ً
٣ا مً بُجها َىاوي ٖلى بىاء مغا٦ؼ بُاهاث  ةحٗمل ب٨حن ٖبر قغ٧اث ٖض ؛ٞو

 ًٖ جشبُذ قب٩اث الجُل الدامـ في الٗضًض مً البلضان وج٣ضع ، وميكأث سحابُت
ً
ٖبر ، مُٛاواٍ 1000ؾٗتهاًٞال

٣ُا٢خهاصاوكاء ؾبٗماثت مغ٦ؼ بُاهاث ظضًض إلاىا٦بت الخدى٫ الا ُٛي اإلاكغٕو الجضًض الخجاعة ، ي والاظخماعي في ؤٍٞغ َو

ت جدذ ؾُذ البدغ، و٧ابالث ألاواإلاضن الظ٦ُت، الال٨تروهُت ، ومغا٦ؼ البُاهاث، وقب٨ت الجُل الدامـ، لُاٝ البهٍغ

 (136) اإلاالُت.والظ٧اء الانُىاعي و٦ظل٪ الخ٨ىىلىظُا 

 اآللية المالية  الثاني:المظلب 

ت مً اإلاهاصع حٗخمض الهحن ٤ ٖلى مجمٖى ل مكغٕو الحؼام والٍُغ عاؽ بلى  ياٞتؤ ،*1مشل البىى٥ الهِىُت، لخمٍى

 ( 137)  والٗامت.اإلاا٫ الهُجي الدام والؿىضاث واإلااؾؿاث اإلاملى٦ت للضولت والكغ٧اث الدانت 

٤  لىجاح الحؼام والٍُغ
ً
 َاما

ً
ٗخبر الخ٩امل اإلاالي ٖامال  في طل٪ خُض، َو

ً
 َاما

ً
، لٗبذ البىى٥ الهِىُت صوعا

بى٪  ؤوكإ 2016ٞسال٫ الٗام  .ٞاإلااؾؿاث اإلاالُت ال٣اثمت ٖلى الؿُاؾاث املحلُت هي بمشابت ٖمىص ٣ٞغي للخٗاون اإلاالي

٘ الخىمُت الهُجي ت مً مكاَع ٤ وجًم مجمٖى حكمل ٢ُاٖاث ، صولت 60مً ؤ٦ثر  مكغٕو مً 900مً ؤ٦ثر  الحؼام والٍُغ

 ٦1000ما ًدخٟٔ بى٪ الخهضًغ والاؾخحراص بغنُض ٢غى مؿخد٤ أل٦ثر مً  ،الى٣ل والُا٢ت واإلااعص وال٣ُاٖاث ألازغي 

واملجمٗاث ، الثوالاجها، هابِب، وزٍُى ألا واإلاىاوئ ومىاعص الُا٢ت، مكغٕو لدكمل الُغ١ والؿ٨٪ الحضًضًت

٤.صولت ٖلى َى٫ الحؼام  49الهىاُٖت في   (138)  والٍُغ

                                                           

1
جي، وبى٪ الهحن والبى٪  * بى٪ الخىمُت الهُجي، وبى٪ الاؾخحراص والخهضًغ الهُجي، والبى٪ الهىاعي والخجاعي الهُجي وبى٪ الخٗمحر الَى

 الؼعاعي الهُجي
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، ًاث هامُتا٢خهاصٚلب الضو٫ اإلاكاع٦ت في اإلاكغٕو طاث ؤ، ٧ىن الضٖم اإلااليبلى  جد٤ُ٣ اإلاباصعة ًدخاطبلى ؤن  هٓغا

غ،نىضو١  :ع٦ؼث ٖلى ماؾؿخحن مالُخحن َما ٞةن الهحن  الخدخُت.ىي لالؾدشماع في البجى والبى٪ الاؾُ الحٍغ

ش  2014الهحن قُضث ، لخىُٟظ الاؾدشماعاث التي ًخُليها اإلاكغٕو اؾخٗضاصا م الحٍش ٣ُمت مالُت بصىذوق طٍش

ا ٢ ٩ملُاع صوالع 40 ملُاع ًىان نُجي، ؤي ما ٣ًابل 100ضَع اإلااصًت  ؤبغػ الًماهاثٌٗض مً ًم٨ً ؤن والظي ، يؤمٍغ

٘ لغثِؿُت إلصامت ا ٤. وحهضٝ بَاعفي دُِ لها املاإلاكاَع ل البجبٖاهت بلى  الهىضو١  مكغٕو الحؼام والٍُغ الخدخُت ى وجمٍى

٤(ٖلى َى٫ )الحؼام مخضة في الضو٫ اإلاجىاهب، في مسخل٠ ال ى ً، والٍُغ ت الضولُت)البىى٥( م٘ باقي  ىضعطَو ، الخىمٍى

م صج٘ َو ا ٚع ٤.عجباَا باؤ٦ثر  هه٧ى ؤصواَع غخب  ٛاًاثَى آؾُىي ال)اإلايكإ( بال ؤهه هه نُجي ؤم٘  مكغٕو الحؼام والٍُغ ٍو

 (139) وزاعظها.ًٍ ؾىاء مً صازل وآؾُا اإلاؿدشمغ  ضزى٫ ب

٤ َىؤزغ الظي ما البى٪ آلا ؤ ظُىي لالظدثماس في البنى البىك لا  وكإجه الهحن لخىُٟظ مكغٕو الحؼام والٍُغ

غاٝ ج٣ضم الخحخُت  ٘ البيُت الخدخُت في والظي ٌٗخبر ماؾؿت مالُت صولُت مخٗضصة ألَا ؼ جىُٟظ مكاَع الضٖم اإلاالي لخٍٗؼ

ت مً زال٫ ٖملُت حكاع٦ُتت آلا اإلاى٣ُ غ البجى الخدخُت وال٣ُاٖاث ؤلاهخاظُت بما في طل٪  .ؾٍُى ًغ٦ؼ البى٪ ٖلى جٍُى

ُٟت والؼعاُٖت ا الُا٢ت وال٨هغباء والى٣ل والاجهاالث والبيُت الخدخُت الٍغ حَر ًم البى٪  .ٚو ٢لُمُت للهحن ؤلا البلضانٍو

حر ؤلا٢لُمُت غ البيُت الخدخُت  ،ٚو ، ؤلا٢لُمي الغبِو و٦ظل٪ الضو٫ الىامُت واإلاخ٣ضمت التي حؿعى للمؿاَمت في جٍُى

)البى٪ ؤن  ًت والٗاإلاُت٢خهاص( ٦ما ؤ٦ض ألامحن الٗام للمغ٦ؼ الهُجي للمباصالث الا140) صوالع.ملُاع 100بغؤؾما٫ ًهل الى

ًغخب بمكاع٦ت ٧ل الضو٫ ختى  ؤههو  ،لحهابؾ٩ُىن مىهت مٟخىخت ٌؿهل الىنى٫  الخدخُت( الاؾُىي لالؾدشماع في البجى

ت مشل الىالًاث اإلاخدضة والضو٫ إو   (141)ألاوعوبُت. ن لم ج٨ً آؾٍُى

لى الهُٗض الخىُٟظي للمباصعة و٢امذ ، ملُاع صوالع في الضو٫ اإلاكاع٦ت ٞحها ٣ٞ50ض اؾدشمغث الهحن ما ًغبى ٖلى ، ٖو

صولت  43ملُاع صوالع في  95، 2ي وججاعي في َظٍ الضو٫ واؾدشمغث ا٢خهاصمى٣ُت حٗاون  56الكغ٧اث الهِىُت ببىاء هدى 

٤ في الغب٘ ألاو٫ مً الٗام  لى الهُٗض طاجه .2017ٖلى َى٫ مى٣ُت الحؼام والٍُغ و٢ٗذ الح٩ىمت الهِىُت في الٗام  ؛ٖو

حةؾخان في 3ملُاع م٘ صوالع م٘ ؤوػب٨ؿخان و ٧15اػزؿخان و ملُاع صوالع م٘ 30اجٟا٢اث ب٣ُمت  2014 ملُاع صوالع م٘ ٢ٚغ

غ البجى الخدخُت اله٩ا.مُىاء ٧ىلىمبى في  ملُاع صوالع للمؿاٖضة في ججضًض 4و1واه٣ٟذ ، مجا٫ جٍُى ٦ما جمى٫ الهحن  ؾٍغ

ا في البجى الخدخُت في ظُبىحي وبخ٩لٟت جهل 14 اث ؾخت مىاوئ مهوحكم ،ملُاع صوالع4، 14بلى  مكغٖو ممت ل اإلاكغٖو

اث ال٣اصمت  ـؤحٗض الهحن  ؛و٦ظل٪ .ً الهحنمالؾخ٣با٫ الحاٍو ٗذ و٢و  ،٦بر مؿدشمغ ٌؿاَم في جىمُت مدىع ٢ىاة الؿَى

خًمً ، ملُاع صوالع 10ي جهل ج٩لٟتها تالو  2016ى٣ُت الهىاُٖت في الٗام وكاء اإلاؾلُىت ٖمان اجٟا٢ا م٘ الهحن إل ٍو

اثالاجٟا١ اوكاء مهٟا ٣ُاؤ .ة هُُٟت وظم٘ للبترو٦ُماٍو ٘ في ؾهام الهُجي في صٖم اإلابلٛذ ٢ُمت ؤلا  ؛ ٣ٞضما في اٍٞغ كاَع

٣ُا في الٗام بةمجا٫ البجى الخدخُت   (142) صوالعملُاع  30 ما ٢ُمخه 2017ٍٞغ

غ والبى٪ آلاؾُىي لالؾدشماع في البجى الخدخُت مً ؤَم  ٤ الحٍغ مً زال٫ ما ؾب٤؛ مً اإلام٨ً اٖخباع نىضو١ ٍَغ

ٗه في بَاع مبضؤ الغبذ  ٤ وجُب٤ُ مكاَع ت بمكغٕو الحؼام والٍُغ الخإمُىاث الح٣ُ٣ُت ٖلى اؾخُاٖت الهحن في الاؾخمغاٍع

ت الهح م مً جباًً اإلاكتر٥ وا٢دؿام اإلاىاٞ٘ الظي حٗخبٍر ظمهىٍع  في ؾُاؾتها الداعظُت الا٢خهاصًت. وبالٚغ
ً
ا ٍغ  ظَى

ً
ن مدىعا
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ًاء ٧ىهه ًىٟخذ ٖلى ظمُ٘ ؤًٖاء  غ مً خُض َى َُئت صولُت مخٗضصة ألٖا ٤ الحٍغ البى٪ آلاؾُىي ًٖ نىضو١ ٍَغ

ت الضاثمت في مجلـ ألا  مً ما ٖضا املجخم٘ الضولي الغاٚبت باالهًمام، لظل٪ هجض مً بحن ؤًٖاءٍ الضو٫ طاث الًٍٗى

 ٖلى ؤن البى٪ ًا٦ض ؤؾاؾا ٖلى الاؾدشماع في مجا٫ الى٣ل والاجهاالث وفي مجا٫ الُا٢ت بمسخل٠ 
ً
الىالًاث اإلاخدضة، ًٞال

ت بؤق٩الها، و٧ل ما قإهه عبِ اإلاضن الهىاُٖت  جغبِ الهحن  ؛اإلاالُت آلالُاثوبهظٍ  (143) .تؾٍُىآلا  ضو٫ واإلاغا٦ؼ الخجاٍع

  لم.الٗاًاث ا٢خهاصَا با٢خهاص

  ي لمذخوع الحدام والظخيقمخيكاألدرا  اإل الثالث:المبحث 

٨ُت مً حٗض الىالًاث اإلاخدضة ألا   ٤ؤمٍغ وجخٟا٢م َظٍ املداٝو بؿبب ، قض اإلاٗتريحن ٖلى مباصعة الحؼام والٍُغ

وفي َظا اإلابدض  الضولي.بم٩اهُت حُٛحر اإلاكهض الجُىؾُاسخي ومٗاًحر الحى٦مت الٗاإلاُت للمجخم٘  فيصواٞ٘ اؾتراجُجُت ٧امىت 

ت ألا  ٨ؾىدىاو٫ الغٍئ  ؤمجي.ي ا٢خهاصو٠ُ٦ عؤث به جدضي  ،لمكغٕولُت مٍغ

 ي قترادالتحجي اال األول:المظلب 

٨ًغي بٌٗ الدبراء ألا   ٤ قُضجه الهحن إلاىاظهت اؾتراجُجُت بٖاصة الخىاػن في آؾُا ؤن  ُحنمٍغ مكغٕو الحؼام والٍُغ

٨ُت في ٖام الباؾُٟ٪، والتي ؤٖلىذ ٖجها  ٨ُت جغي في اإلااؾؿاث 2011الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ؛ ٞالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

غ ، والبى٪ آلاؾُىي لالؾدشماع في البجى الخدخُت ِماؾؿاث  اإلاالُت التي ؤ٢امتها الهحن والتي جخمشل: في نىضو١ الحٍغ

الحغب الٗاإلاُت  بٗض ضوليلضولي والبى٪ النىضو١ الى٣ض االظي قُض  "" " Bretton woodsمىاٞؿت لىٓام "بغجً ووصؽ

٤ ًٖ الخٗامل م٘ الشاهُت،  لهظا حؿعى الىالًاث اإلاخدضة بلى نٝغ هٓغ الضو٫ الحلُٟت واإلاكاع٦ت في مكغٕو الحؼام والٍُغ

 ( 144. )َظٍ اإلااؾؿاث وحك٨٪ في هجاخاتها ومغصوصَا الا٢خهاصي 

غ، ؾُىي للبيُت الخدخُتؤن بى٪ الاؾدشماع آلا  خُض ٤ الحٍغ ؾ٠ًُٗ مً ؾُىة اإلااؾؿاث اإلاالُت ، ونىضو١ ٍَغ

بُٗضة ، ومً زم بعؾاء ٢ىاٖض حٗامل مالُت ظضًضة، الٗالمي ٢خهاصٖلى الا الضولي(الٛغبُت )نىضو١ الى٣ض الضولي والبى٪ 

٠ مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة ألا   ما جْى
ً
٨ًٖ جإزحر َظٍ اإلااؾؿاث التي ٚالبا ؾخسضام الهىاٖت ابلى  تهضٝ الهحنبط ، ُتمٍغ

ت الهِىُت لدل٤ هٕى ظضًض مً الٗىإلات التي ؾٝى جى٠٢ ؾُُغة اإلااؾؿاث اإلاالُت التي تهُمً ٖلحها الضو٫ ، والثروة واإلاٗٞغ

 ( 145)الٛغبُت. 

٨جبيذ ؤلاصاعة ألا  ل٣ض ٤مٍغ  ججاٍ مباصعة الحؼام والٍُغ
ً
 خاصا

ً
 اهخ٣اصًا

ً
ً ألاو٫  4في، ُت الؿاب٣ت مى٢ٟا في ، 2018 حكٍغ

ٌؿمى )صبلىماؾُت  ُٞما( الهحن باالهسغاٍ ماًك بيغاتهم هاثب الغثِـ ألاؾب٤ ) خُض، خى٫ ؾُاؾُت الهحنزُاب 

ت الهحن الكٗبُتان  و٢ا٫، الضًىن(  ب٨حن.بلى  خؿً ألاخىا٫ وحُٗي اإلاىاٞ٘ بك٩ل ٦بحرؤميهمت في  قغٍو ٢غوى ظمهىٍع

٨وجغي الىالًاث اإلاخدضة ألا  ٤ ٖؤن  ُتمٍغ  ًت٢خهاصالاؾخضامت الابلى  ٟخ٣غ بكضةؤهه ًغيت للٟؿاص و مكغٕو الحؼام والٍُغ

اث تهضص الؿُاصةبلى  وجاصي َظٍ الُٗىب مٗا، قُضوالكٟاُٞت الخىُٓمُت والح٨م الغ  زاع داٝو بكإن آلااملوجشحر ، مكغٖو

.الجُىؾتراجُجُت   للمكغٕو
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٨ة ألا في ٖضص مً ال٩لماث التي ؤل٣اَا ٦باع ؤًٖاء ؤلاصاع  ا اإلاى٠٢و٢ض جم جىيُذ َظ  غ ، ُتمٍغ بما في طل٪ وٍػ

اتها  إلاٗالجت الٟجىاث في مكغٖو
ً
ٞؿ٩ُىن مً الهٗب ، الداعظُت الؿاب٤ خُىما ٖبر بال٣ى٫ ))اط لم جٟٗل الهحن قِئا

٤ بلى  جىٓغ، ؤن ٖلى الضو٫ ألازغي مشل الىالًاث اإلاخدضة مً ٧ىجها ٞغنت  بضال، ؾىي الك٪باي شخي مباصعة الحؼام والٍُغ

 ( 146) للخٗاون((.

خُض حٗاملذ  ،ًت الهِىُت بمشابت اهخهاع صبلىماسخي لب٨حن وه٨ؿت صبلىماؾُت لىاقى٢ًُخهاصوجبضو اإلاباصعاث الا

٨ُت بك٩ل سخيء م٘ ْهىع بى٪ الا الىالًاث اإلاخدضة ألا  لشجي بٌٗ الحلٟاء ًٖ  ابظلذ ظهض بط، ؾدشماع آلاؾُىي مٍغ

ىن و وبُىن وجم يبُها بٗض طل٪ ٖىضما ازخاع الحلٟاء ألاوع  ،الاهًمام  ( 147) الاهًمام.آلاؾٍُى

٨ٞالىالًاث اإلاخدضة ألا   ؤ ُت ججض في الهٗىص الهُجيمٍغ
ً
َىا٥ ماقغاث ؤن  اط، مغا حهضص م٩اهتها الضولُت مؿخ٣بال

َضٞها َى زل٤ هٓام ؤن  و٢ض ٖبرث ال٣ُاصاث الهِىُت ًٖ، ي٢خهاصجىامي ٢ىة الهحن هدُجت نٗىصَا الابلى  صولُت حكحر

٨ُت في َظا زُغ حهضص مهالحها و٢ض وججض الىالًاث اإلاخدضة ألا  .ال٣ىي ٖالمي مخٗضص  خض عواص اإلاضعؾت الىا٢ُٗت ؤ٦ض ؤمٍغ

ا الاب٣ىله )لى  (Jhon .Mearsheimer)( ميرشاًمشحىن ) الجضًضة ي اإلاظَل ٖلى مضي ٢خهاصاؾخمغث الهحن في همَى

٨اإلاخدضة ألا جىسٍغ الىالًاث ؤن  ٞمً املحخمل ،ال٣ٗىص ال٣لُلت ال٣اصمت ض م٘ بم٩اهُت ٦بحرة ُت والهحن في جىاٞـ قضًمٍغ

 (148)خغب( ليكىب 

 ًٖ ؤن 
ً
، ًٞال بن جدغ٥ الىالًاث اإلاخدضة في ٢اعة آؾُا إلاىاظهت الىٟىط الهُجي جبرٍع في ٢ىة الا٢خهاص وجؼاًض همٍى

ؼ اإلا٩اهت ؤلا٢لُمُت والضولُت للهحن َى الٗمل ٖلى بىاء هٓام ا٢خهاصي  ذ ال٣اصة الهِىُحن ًٖ الهضٝ مً حٍٗؼ جهٍغ

٨ُت في ٖالمي ظضًض ٩ًىن ُٞه للهحن م٩اهت اؾتراجُجُت بٗ ُضا ًٖ َُمىت ال٣ىي ال٨بري والتي جإحي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٨ُت ٖلى الٗالم مىظ جهاًت الحغب الباعصة، خُض ؤٖلىذ نغاخت ٖضم  م٣ضمتها ، اط حٗترى الهحن ٖلى الؿُُغة ألامٍغ

غى ال٣ٗىباث ٖلى الضو٫  ٨ُت في اؾخسضام ال٣ىة ٞو  149).)  مىا٣ٞتها ٖلى ؾُاؾت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 التحجي األمني والعدكخي  الثاني:المظلب 

٨ي جغي الىالًاث اإلاخدضة ألا ٢خهاصالخدضي الابلى  بياٞت  ٤ جدضً ُت بمكغٕو الحؼاممٍغ حهضص مهالحها  اؤمىُ اوالٍُغ

٘ ؤن  ؤي ؛في الٗالم الهحن ؤي ٦بر زاعط ؤ مىُتؤباصعة حؿخلؼمها ؤوكُت اإلااؾدشماعاث الهحن الى٣ضًت والؿُاؾُت في مكاَع

خضاءاث في الضو٫ التي ًمغ ب ابُحن والٖا ٤ مً ؤلاَع ٘ مباصعة الحؼام والٍُغ ً والكغ٧اث الهِىُت ومكاَع ها خماًت اإلاؿدشمٍغ

غ اإلاكغٕو   (150) الهُجي.ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ ظِل الخدٍغ

٤ جٞالخدضًاث ألامىُت التي  في حك٨ُل وعي نُجي متةاًض بإَمُت امخال٥ ٢ىة  ذؾهمؤىاظه مباصعة الحؼام والٍُغ

ت ٢اصعة ٖلى خماًت َغ١ ججاعتها لظل٪ ٖؼػث الهحن بهٟا٢ها الٗؿ٨غي بك٩ل مخهاٖض مؿخُٟضة مً الٟاثٌ ، ٖؿ٨ٍغ

ٍغ ا الا اإلاالي الظي ًٞى ما ًٓهغ م، الٗؿ٨غي ٖضة مغاث زال٫ ال٣ٗضًً اإلاايُحن هابهٟا٢ط جًا٠ٖ ب، ي٢خهاصهمَى

ت الهحن ةاًض الظي جىلُهالاَخمام اإلات  البلض الشاوي في  جم الاهٟا١ الٗؿ٨غي ؛ بط حٗض لل٣ىة الٗؿ٨ٍغ
ً
 261الظي بلٜ ، خالُا
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 بال٣ىة الا جغبِؤن  وجداو٫ الهحن *.1ملُاع صوالع 
ً
 وز٣ُا

ً
ت اعجباَا ظا ما ًشحر مساٝو ألامً  ،ًت٢خهاصال٣ىة الٗؿ٨ٍغ َو

جي في   ٢خهاصالاٞالهحن جغ٦ؼ ٖلى الك٣حن  واقىًُ.الَى
ً
ؤن  ن الهِىُىن )ٖلُىاى اإلاؿاولبط ٣ًى٫ ، ي والٗؿ٨غي مٗا

غ اإلاخىاػي للضٞإ ال٣ىمي ولال ن هضٞ٘ ٢ضما باججاٍ الخدضًض الضٞاعي والٗؿ٨غي ٖلى ٢اٖضة ؤ٢خهاص، و هدبجى مبضؤ الخٍُى

 (151) ي(٢خهاصالىمى الا

بما ٞحها الخىاظض  ،اإلاىا٤َ الاؾتراجُجُتًت حؿخجلب مٗها الخىاظض والاهدكاع في ٢خهاصاإلاهالح الاؤن  واإلاٗغٝو

ت لم ٨ًً لدضمت مهالحها ن ٞة لظا، الٗؿ٨غي  ت ٖلى َى٫ اإلامغاث البدٍغ ؾلى٥ الهحن ٖبر خهىلها ٖلى ٢ىاٖض بدٍغ

ؼ وظىصَا الاؾتراجُجي في َظٍ اإلاىا٤َ اط ،ًت ٞدؿب٢خهاصالا ًخد٨م في ، مً ًخد٨م في اإلاًا٤ً الاؾتراجُجُتؤن  بل لخٍٗؼ

 ( 152)وؤمىه. ٍ ا٢خهاصلٗالم و ججاعة ا

ت الهِىُت الٗضًض مً الخُىعاث ٦ما التي جمشلذ في ٢ُام الهحن ببىاء خامالث َاثغاث ، قهضث الهىاٖاث الٗؿ٨ٍغ

ت جهل غ ؤهٓمت ناعوزُت مخ٣ضمت ، ملُاع صوالع 20بلى  مخُىعة ب٣ضعاث طاجُت وبمحةاهُاث ٖؿ٨ٍغ ٦ظل٪ ٢ُامها بخٍُى

تالؾتهضاٝ ألا٢ماع الهىاُٖت  ش الٗابغة لل٣اعاث، الٗؿ٨ٍغ  ًٖ ٢ُامها بخىؾُ٘ ، وؤهٓمت ناعوزُت مًاصة للهىاٍع
ً
ًٞال

ت الداعظُت في مى٣ُت ظىىب وظىىب قغ١  الؿًٟ والٛىاناث وحكتري  ٦ظل٪ جبجي الهحن آؾُا، هُا١ جدالٟاتها الٗؿ٨ٍغ

 (153)اإلا٣اجلت. َاثغاث الجُل الغاب٘ 

ا الجىى  ا الٗؿ٨غي في بدَغ ت ومغا٦ؼ مغا٢بتة، خُض ٢امذ الهحن ببيٖؼػث الهحن خًىَع ، وكاء ز٨ىاث ٖؿ٨ٍغ

ت بال٣غب مً الؿاخل الٟلبُجي ت ، وؤ٢ماع ججؿـ ٦ما ٢امذ ببىاء ٢اٖضة ٖؿ٨ٍغ ؼ َُمىتها الٗؿ٨ٍغ  (154) ،ؤلا٢لُمُتلخٍٗؼ

٩للىظىص الٗؿ٨غي ألا  اجمشل جدضً وهي بظل٪ مى٣ُتها بٗض مً ؤفي مىا٤َ  ٖؼػث وظىصَا الٗؿ٨غي  ٦ما َىا٥.ي مٍغ

٣يال٣غن ؤلا ٧اإلاى٣ُت الٗغبُت و٢غب ، ؤلا٢لُمُت ٦ما ٦شٟذ خغ٦ت ، وبيذ ؾلؿلت مً اإلاىاوئ ٖلى َى٫ املحُِ الهىضي، ٍٞغ

ت في الكغ١ ألاوؾِ تها الٗؿ٨ٍغ تها في ٖمانؤن  ومً اإلاخى٢٘ .بدٍغ ت لبدٍغ ٢اٖضتها بلى  بياٞت، جيصخئ ٢اٖضة ٖؿ٨ٍغ

 (155)ظُبىحي. اإلاىظىصة في 

ت اػصخاما في الٗالم "م٤ًُ باب اإلاىضب "ؤ٦ثر  ظُبىحي جخد٨م بإخض ةنٞلئلقاعة؛   اإلامغ الظي ًغبِ ، الُغ١ البدٍغ

مغ ٖبٍر هدى  جهبذ ظُبىحي ؤن  ؤط مً اإلاهم باليؿبت لب٨حن، % مً بمضاصاث الىِٟ الٗاإلاُت4زلُج ٖضن بالبدغ ألاخمغ ٍو

 
ً
٩ا  ا٢خهاصقٍغ

ً
 مىزى٢ا

ً
ا"ؾلؿلت اللالا " بلى  ًهل بها، ًا ت للى٣ل والخجاعة ، التي حٗمل ب٨حن ٖلى بهجاَػ بغبِ اإلاىاوئ البدٍغ

٣ُابلى  والاجهاالث مً الهحن  ا٢خهاصالهحن  و٦ظل٪ تهضٝ، ؤٍٞغ
ً
ؼ الهاصعاث الهِىُتبلى  ًا ت  حٍٗؼ مً زال٫ الُغ١ البًر

ت ت الخجاٍع ٤، والبدٍغ بلى  الهحن الُىمُت٧ىن مٗٓم ناصعاث ، ٣ٞاٖضة ظُبىحي ؾخد٤٣ اَضاٝ مباصعة الحؼام والٍُغ

ـ ا ٖبر زلُج ٖضن و٢ىاة الؿَى  والتي حؿبب َظٍ ال٣اٖضة للىالًاث، ؤوعوبا التي جبلٜ ٢ُمتها ملُاع صوالع ججخاػ مؿحَر

ملُاجُت ت ٖو ٨لل٣ىاث ألا  اإلاخدضة جدضًاث اؾخسباٍع ُت اط جمشل َظٍ اإلاى٣ُت باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة الجاهب الٛغبي مٍغ

٨الهاصت الظي جؼصاص ؤَمُخه )مؿاخت قاؾٗت جمخض مً الؿاخل الٛغبي للىالًاث اإلاخدضة ألا -ي إلاُضان املحُِ الهىض  ُتمٍغ

                                                           

٨ُت جتهم الهحن، ؤن اهٟا٢ها الٗؿ٨غي الح٣ُ٣ي ًٟى١ الغ٢م اإلاٗلً ب٨شحر * ٖلما1  ؤن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
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٣ُابلى  ٦ظل٪ مكغٕو اجٟا٢ُت ، (156اإلاؿغح ألاؾاسخي الظي ؾِخم الخٗامل م٘ بغوػ الهحن () ، الؿاخل الكغقي ألٍٞغ

ئ ٢ضم في مى٣ُت ٧اهذ حكٛل با٫ مما ًمى، م٘ اًغان  الكغا٦ت م٘ اًغان لخٗم٤ُ الخٗاون الٗؿ٨غي الهُجي ذ الهحن مَى

٨الىالًاث اإلاخدضة ألا   مىظ ٣ٖىص . )مٍغ
ً
 ( 157ُت اؾتراجُجُا

ت ألا ، ٞالخىؾ٘ البدغي الهُجي الظي ال مٟغ مىه ٩ؤزغ ٖلى الهُمىت الٗاإلاُت لؿالح البدٍغ ا الظاحيمٍغ ، ي وج٣لُو صوَع

ت اإلاالخت في ؤٖالي   ( 158) البداع.بهٟتها الىصخي الىخُض ٖلى خٍغ

غ الكٗبي الهُجيؤن  ٦ما  لخ ظِل الخدٍغ
ً
 ظضًا

ً
ت ظضًضة في ٦مبىصًاإًدغػ ج٣ضما وججةاهُا الاماعاث  محن ٢ىاٖض ٖؿ٨ٍغ

باحي والتي ج٣٘ ٖلى بٗض خىالي  بما ٞحها، الٗغبُت اإلاخدضة ت وألا  ٦18000حًر ٨مُل مً اإلايكأث الٗؿ٨ٍغ ُت الحؿاؾت في مٍغ

٨ٞالىالًاث اإلاخدضة ألا ، َاواي  بُت ونٟذ ٞغ٢ت الٗمل الهِىُت الخابٗت مٍغ
ً
جها الخدضي ألاو٫ إلىػاعة الضٞإ الهحن مازغا

 لل٣ل٤ في الخ2022وجىانل محةاهُت البيخاٚىن لٗام  .في واقىًُ
ً
 مشحرا

ً
غ الكٗبي ٖلى اججاَا هه تهضًض ؤٗامل م٘ ظِل الخدٍغ

ل  ٨حؿعى الىالًاث اإلاخدضة ألا  خُض ( 159) .الاظلٍَى ويمان ، ي صولت مٗاصًت لها مً الهُمىت ٖلى اؾُامى٘ ؤبلى  ُتمٍغ

ش )ا الىظىص الخجاعي والؿُاسخي والٗؿ٨غي لها في اإلاى٣ُت ومى٘ ت وج٨ىىلىظُا الهىاٍع ظا ما  ،(160هدكاع ألاؾلحت الىىٍو َو

٨ًخمشل بالهحن باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة ألا  ت لِـ ٢خهاصُت التي جداو٫ مىٗها مً الهُمىت الامٍغ  ٣ِٞ فيًت والٗؿ٨ٍغ

  الٗالم.اهما في ٧ل ؤظؼاء و آؾُا 

ها الحؼام والٍُغ٤، ٧ل َظا الاهدكاع الٗؿ٨غي للهحن في مىا٤َ مسخلٟت مً الٗالم  ل٩ي حٗؼػ وجغسخ مكغٖو

تها في الهٗىص الا ٨الظي ًشحر ٢ل٤ الىالًاث اإلاخدضة ألا و ، ي٢خهاصواؾخمغاٍع   الهحن.ُت مً مىاٞؿها ألاو٫ في الٗالم مٍغ

 ستنتاجات: الخاتمة واال

٤ تهضٝبلى ؤن  جىنلىا في صعاؾدىا غ ال٣ضًم ل٨ً بلى  الهحن مً زال٫ مكغٕو الحؼام والٍُغ ٤ الحٍغ اخُاء ٍَغ

٤ ججاعي في الٗالم الحضًض، بألُاث الؼمً الجضًض الٗالم ختى بلى  الظي ًخ٩ىن مً قب٩اث َغ١ جمخض، لُهبذ ا٦بر ٍَغ

ٟذ الهحن بلى  ونل خُض ويٗذ ، ٢ضعاث َاثلت مً اظل صٖم البيُت الخدخُت لهظا اإلاكغٕوال٣ُب الكمالي خُض ْو

خُض ٌٗاص٫ َظا الغ٢م محةاهُت  جغلُىن صوالع 4وإط ما ازظها الغ٢م ألا٢ل الظي َى، جغلُىن صوالع 8-4محةاهُت ج٣ضع مً 

٨الىالًاث اإلاخدضة ألا  دضي للىالًاث اإلاخدضة الظي ًمشل ج َظا ًبحن مضي الٗم٤ للخسُُِ للمكغٕو، ُت لؿىت واخضة مٍغ

٨ألا  ٤، ُتمٍغ ٨ازظث الهحن مى٢٘ الىالًاث اإلاخدضة ألا  خُض مً زال٫ مكغٕو الحؼام والٍُغ ت في مٍغ ُت ٧إ٦بر صولت ججاٍع

٤ اإلاكغٕو ٨جداٍو وج٤ًُ الدىا١ ٖلى الىالًاث اإلاخدضة ألا ؤن  الٗالم و٦ظل٪ جداو٫ الهحن ًٖ ٍَغ في مىا٤َ ، ُتمٍغ

 ا٢خهاصهٟىطَا لِـ ٣ِٞ 
ً
ا الٗؿ٨غي في مى٣ُت الاهضو باؾُٟ٪ ًا  ٧اهدكاَع

ً
ا ؿ٨ٍغ  ٖو

ً
والكغ١ ألاوؾِ  اهما ؾُاؾُا

٩و٦ظل٪ مداولت الهحن صٖم الضو٫ الىامُت في  ٤ ب٢امت زِ بدغي بُجها وبحن ؤمٍغ ٩ا الجىىبُت ًٖ ٍَغ ا الجىىبُت ًٖ ؤمٍغ

٤ املحُِ الهاصت ؤي ب٢امت ٖال٢اث  ال و٧ىبا الضولخان التي لضحهما مكا٧ل زانت م٘ ٞجةٍو، ًت وصبلىماؾُتا٢خهاصٍَغ

٨مؿخمغة م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألا  ظا ًىضح ٠ُ٦، ُتمٍغ ٩الهحن جخىاظض في مىا٤َ هٟىط ؤن  َو ا مما ٌك٩ل مهضع ؤمٍغ

٢٨ل٤ للىالًاث اإلاخدضة ألا    ُتمٍغ
ً
ا م مً جٟى١ الىالًاث اإلاخدضة ٖؿ٨ٍغ الهحن جخضزل ؤن  ل٨جها جغي ٠ُ٦، ٖلى الٚغ
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 في ا٢خهاص
ً
٨لهظا خاولذ الىالًاث اإلاخدضة ألا  ظمُ٘ اهداء الٗالمًا ت الضو٫ الؿب٘مٍغ ، ؤن ُت في ؤصاعة باًضن ويمً مجٖى

٤ بسُت مكابهه للمكغٕو ؤَل٣ذ ٖلُه )بىاء اًٞل للٗالم خُض خكضث ، ( جىاظه الهحن وجىاٞـ مكغٕو الحؼام والٍُغ

 صٖم البجى الخدخُت في الضو٫ ٢غاع َظا اإلاكغٕو ل٩ي جغص ٖلى مكغٕو الحؼام والُغ خلٟائها إل
ً
١ و جًمً َظا اإلاكغٕو اًًا

٤ ومؿاٖضة َظٍ الضو٫ في الجهىى بٗض وباء ٧ىعوها والتر٦حة ٖلى اإلاىار  ال٣ٟحرة والىامُت ٦ما َى الحا٫ م٘ الحؼام والٍُغ

ذ زُغ مكغٕو الحؼام الىالًاث اإلاخدضة اصع٦ؤن  ما هالخٓهؤن  الا، والصحت وال٣ُإ الغ٢مي وم٩اٞدت الخباًً الاظخماعي

٤ وؤٖلىذ ًٖ زُت إلاىاٞؿخه الهحن بضؤث ؤن  في خحن، 2021خُض ؤٖلىذ ًٖ مباصعتها في ٖام  ؾىىاث 8بٗض  والٍُغ

ها مىظ ٖام  ٩مكغٕو ؤن  في خحن، وانبذ خ٣ُ٣ت ٖلى اعى الىا٢٘ 2013بمكغٖو وان ج٣ضًم ، ا وخلٟائها ما ًؼا٫ ميهمؤمٍغ

٨الىالًاث اإلاخدضة ألا  الىالًاث اإلاخدضة للتهضًض الظي ًمشله مكغٕو الحؼام بصعا٥ ُت لهظا اإلاكغٕو ًض٫ ٖلى مضي مٍغ

٤ إلاهالحها في الٗالم ومىا٤َ هٟىطٍ ومً زال٫ ٢غاءة اإلاهاصع التي جسو ، الهحن جخٛلٛل صازلهاؤن  و٠ُ٦، والٍُغ

ج٩ىن ال٣ىي الٗٓمى الىخُضة في ن ؤ الهحن تهضٝ مً جىاٞؿها م٘ الىالًاث اإلاخدضةؤن  اإلاىيٕى َىا٥ مً ًجم٘ ٖلى

ض جدمل مؿاولُت صو٫ الٗالمبلى ؤن  الا اهىا هغي ، الٗالم ً ، الهحن ال جٍغ بل هي جدب٘ اؾتراجُجُت ال٣اء اإلاؿاولُت ٖلى الازٍغ

ض غاٝ ولِـ هٓام ٖالمي اخاصي ال٣ُبُت .ؤن  ٞهي جٍغ  ٩ًىن الىٓام الٗالمي مخٗضص ألَا

٤ في الخىاٞـ ألا  ؤزغومً زال٫ صعاؾدىا والبدض في  ٩مكغٕو الحؼام والٍُغ وظضها ٠ُ٦ ًازغ َظا ، ي الهُجيمٍغ

٩اإلاكغٕو في الخىاٞـ ألا  والظي ازبدىاٍ مً زال٫ ٞغيِخىا في الضعاؾت وبهظٍ الضعاؾت هٟخذ الباب امام ، ي الهُجيمٍغ

٤ واإلاكغٕو ألا ، بلى الباخشحن ٩صعاؾت الخىاٞـ بحن اإلاكغٕو الهُجي الحؼام والٍُغ و٠ُ٦ ؾٝى ، ؤًٞلهدى ٖالم ي مٍغ

ض مً  ٍؼ   جىاٞؿهما.ًازغ ٖلى مهالح وهٟىط الضولخحن في اإلاؿخ٣بل ٍو

                                                           

 الهىامش:

ت، اإلاغ٦ؼ الٗغبي الضًم٣غاَي، بغلحن، ٕ -116 ٤ ٢غاءة اؾتراجُجُت، ٢ًاًا آؾٍُى   7، م2020، ٧اهىن الشاوي 3عػ٢حن ؤخمض، مباصعة الحؼام والٍُغ
ذ، ٕ - 117 ذ، ج٨ٍغ ذ للٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ج٨ٍغ ٤ ألاَضاٝ والخدضًاث، مجلت ج٨ٍغ اص، مباصعة الحؼام والٍُغ ىض ٍػ ، 19ٖضهان زل٠ َو

 . 171-170، م2020ؤًاع 
٤ في جُىع الٗال٢اث الهحن م٘ صو٫ اإلاكغ١ الٗغبي  - 118 ، عؾالت ماظؿخحر ٚحر 2018-2013اخمض خؿً مدمىص، ازغ مباصعة الحؼام والٍُغ

 .  68، م 2019ميكىعة، ٧لُت آلاصاب، ظامٗت الحرمى٥، ؤعبض، 
٤ الهِىُت ٞغنت للٗغا١، ؤوعا١ ؾُاؾاجُت  - 119 -7، م2018وبدشُت، مغ٦ؼ البُان للضعاؾاث والخسُُِ، بٛضاص، ، ، مباصعة الحؼام والٍُغ

 . 8م

٤ ومؿخ٣بل م٩اهت الهحن الٗاإلاُت، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت  -1 حر ظاؾم، مباصعة الحؼام والٍُغ خُضع َػ

ً، بٛضاص،   .  22، م2021الجهٍغ
 

اص، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ - 121 ىض ٍػ  175، مٖضهان زل٠ َو
، م - 122 حر ظاؾم، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ  .  173خُضع َػ
 . 23اإلاهضع هٟؿه، م - 123
غ الجضًض في الاؾتراجُجُت الهِىُت ألاَضاٝ ال٨بري والىػن الاؾتراجُجي والخدضًاث  . مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت،  -124 ٤ الحٍغ ، ٍَغ دمحم مُإو

 .  32-31، م2020، 460اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث، الضوخت، 
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٤ ٠ُ٦ جغبِ الهحن ا٢خهاصَا بالٗالم الداعجي، مجلت اججاَاث الاخضار، مغ٦ؼ اإلا - 125 ؿخ٣بل لئلبدار ٖلي نالح، مكغٕو الحؼام والٍُغ

 . 4، م2018،  26والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت ٕ 
٤ الهِىُت الدلُٟت والاَضاٝ واإلا٩اؾب، مً ٦خاب مباصعة ال - 126 ٤ الهِىُت مكغٕو ال٣غن ؤمحرة اخمض، مباصعة الحؼام والٍُغ حؼام والٍُغ

  80، م2019، 1الا٢خهاصي في الٗالم، اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي، بغلحن، ٍ
٤ الهِىُت، اإلاهضع هٟؿه، م - 127 اهاث الاؾتراجُجُت إلاباصعة الحؼام والٍُغ  . 110قىاػ بً ٢اهت، الَغ
ا ٖلى الا٢خهاص الضولي، مجلت ظُل للضعاؾاث الؿُاؾُت  - 128 ٤ وجإزحَر خؿحن الُُب، الاؾتراجُجُت الهِىُت في ؤَاع مباصعة الحؼام والٍُغ

 .117، م2019، 24والٗال٢اث الضولُت، مغ٦ؼ ظُل للبدض الٗلمي، لبىان، ٕ 
، م- 129 ىض هؼاع، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ  . 179-178ٖضهان زل٠ َو
٤ جدىالث الضبلىماؾُت الهِىُت في ال٣غن ظاوٜ ًىن لُى - 130 ٘،  21ٜ، الحؼام والٍُغ جغظمت : اًت دمحم الٛاػي، صاع الهٟهاٞت لليكغ والخىَػ

 . 67، م2017، 1ٞلؿُحن، ٍ
٘، بٛضاص،  - 131  . 81، م2018ببغاَُم خغصان، الؿُاؾت الداعظُت الهِىُت ٢غاءاث مابٗض ؤلانالح، صاع الغاثض لليكغ والخىَػ
، م - 132  . 82ؤبغاَُم خغصان، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
غ ال٣ضًم والجضًض زل٤ ٖالم مترابِ بحن الكغ١ والٛغب، الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون، لبىان، ٍ - 133 ٣ا الحٍغ  . 77، م2018، 1لُىوي، ٍَغ
، م  -- 134  . 78لُىوي، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
، م  - 135  . 84ؤبغاَُم خغصان، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
غ ال - - 136 ٤ الحٍغ ٣ُا، الكغ١ لؤلزباع، ٍَغ  //;https، ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي26/ 2021/12غ٢مي الهحن جخىؾ٘ في ؤٍٞغ

//youtu>be/Lw0sxnFlgaQ :  اعة ش ؤزغ ٍػ  . 28/ 2021/12، جاٍع
، م - 137   69اخمض خؿً مدمىص، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
  70اإلاهضع هٟؿه، م - 138
٤ الهِىُت مكغٕو - 139 ت ، مً ٦خاب مباصعة الحؼام والٍُغ ٤ الهِىُت في ال٣اعة الاؾٍُى ٖبض هللا ٖكاف، اَمُت صوع مباصعة الحؼام والٍُغ

، م  . 219ال٣غن الا٢خهاصي في الٗالم، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
ً، مجلت صعاؾاث صولُت، ظامٗت بٛضاص، الٗغا١، ٕ  - 140 ٤ الهِىُت لل٣غن الحاصي والٗكٍغ ، 67باَغ مغصان، اؾتراجُجُت الحؼام والٍُغ

 .  204، م2016ـ10
ضَُضعو للح٣ى١ واليكغ،  - 141 غ الجضًض بلى الجؿغ البري الٗالمي، جغظمت خؿحن الٗؿ٨غي، قغ٦ت ؾٍى ٤ الحٍغ ا٦ؼ٦خ٠ اهخلجُيـ، مً ٍَغ

 .  14، م2016، 1ٍض، ٍ الؿى 
، م  - 142  . 86-85ببغاَُم خغصان، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
، م - 143  . 222ٖبض هللا ٖكاف، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
٤ الهِىُت مكغٕو ال٣غن الا٢خهاصي في  - 144 ت، بحن بٖاصة جمى٢٘ الهحن ومىاظهت الخدضًاث، مً ٦خاب : مباصعة الحؼام والٍُغ ٨ً ٞاٍػ ٍو

، م  .  147الٗالم، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
145 -  ،  .  93ببغاَُم خغصان مُغ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
، م - 146 حر ظاؾم، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ  .  177خُضع َػ
٘، ٖمان، ٍ- 147 ٤، ، صاع ألاًام لليكغ والخىَػ  .  35، م2019، 1واز٤ ٖلي، مباصعة الحؼام والٍُغ
، م - 148  . 105ببغاَُم خغصان مُغ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ

، م 149- ت، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ ٨ً ٞاٍػ  .  148ٍو
150 -Alek Chance . American perspectives on the Belt and Rode Initiative, The Institute for China -America Studies, 

Washington, November2016, P15 .  
وال٣ىة الىاٖمت (، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، ٧لُت ٖلي خؿحن مدمىص، مؿخ٣بل الهحن في الىٓام الٗالمي )صعاؾت في الهٗىص الؿلمي - 151

 .  79، م2016الح٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت بحروث الٗغبُت، بحروث، 
، م - 152  .  91ببغاَُم خغصان مُغ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
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٨ُت الهِىُت بٗض الحغب الباعصة وابٗاصَا الؿُاؾُت والا٢خها- 153 يب ٖبض هللا مى٩اف، الٗال٢اث ألامٍغ صًت، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، ٍػ

ً، بٛضاص،   .  171، م٧2015لُت الٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الجهٍغ
٩ي الهُجي في بدغ الهحن الجىىبي، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت ال٣اهىن والٗلىم  - 154 دمحم ٖلي ٖباؽ، مؿخ٣بل الخىاٞـ ألامٍغ

 . 91، م2021الؿُاؾُت، الجامٗت الٗغا٢ُت، بٛضاص، 
٩ي  - 155 غة للضعاؾاث، الضوخت، ٧اهىن ألاو٫  –دمحم ٚاػي، الهغإ ألامٍغ ، 2020الهُجي وؤزٍغ ٖلى الىٓام الضولي، وع٢اث جدلُلُت، مغ٦ؼ الجٍؼ

 .  10م
٨ُت، مغ٦ - 156 ؼ ػا٥ ٞحرجحن، مىاٞؿاث ال٣ىي الٗٓمى في البدغ ألاخمغ ججغبت الهحن في ظُبىحي وجضاُٖاتها باليؿبت بلى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

مبر   .  16، م2020بغو٦ىجؼ، الضوخت، هٞى
، م  - 157  .  11دمحم ٚاػي الحمل، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
، م- 158  .  83واز٤ ٖلي، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ
159 -Ani, peoples Liberation Army eyes new military bases across Indo-pacific, 2021/6/9, on the website :https ://wap. 

Busiss-standard.com /article-amp/international /people-s-   liberation-army-eyes-new-military -bases-across-indo-

pacific1210709001htm, date time202128 .  
، م - 160  . 115ببغاَُم خغصان، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ

 كاةمت املشاحؼ :

 : الكخب:
ا
 اوال

٘، بٛضاص،  (1  .  2018ببغاَُم خغصان، الؿُاؾت الداعظُت الهِىُت ٢غاءاث ما بٗض ؤلانالح، صاع الغاثض للُباٖت واليكغ والخىَػ

٤ الهِىُت مكغٕو ال٣غن  (2 ٤ الهِىُت الدلُٟت والاَضاٝ واإلا٩اؾب، مً ٦خاب مباصعة الحؼام والٍُغ ؤمحرة اخمض، مباصعة الحؼام والٍُغ

 .  2019، 1الا٢خهاصي في الٗالم، اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي، بغلحن، ٍ

٤ الهِىُت في ال٣اعة آلاؾُى  (3 ٤ الهِىُت مكغٕو ٖبض هللا ٖكاف، ؤَمُت صوع مباصعة الحؼام والٍُغ ٍت، مً ٦خاب مباصعة الحؼام والٍُغ

 ال٣غن الا٢خهاصي في الٗالم، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ . 

٘، ٖمان، ٍ (4 ٤، ، صاع ألاًام لليكغ والخىَػ  .  2019، 1واز٤ ٖلي، مباصعة الحؼام والٍُغ

5)  ٤ ت، بحن بٖاصة جمى٢٘ الهحن ومىاظهت الخدضًاث، مً ٦خاب : مباصعة الحؼام والٍُغ ٨ً ٞاٍػ الهِىُت مكغٕو ال٣غن الا٢خهاصي في  ٍو

 الٗالم، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ . 

 : الكخب الترحمت : 
ا
 زاهُا

غ الجضًض بلى الجؿغ البري الٗالمي، جغظمت خؿحن الٗؿ٨غي، قغ٦ت ؾىٍضَُضعو للح٣ى١  (1 ٤ الحٍغ ا٦ؼ٦خ٠ اهخلجُيـ، مً ٍَغ

ض، ٍ   ، . 2016، 1واليكغ، الؿٍى

٤ جدىال  (2 ٘،  21ث الضبلىماؾُت الهِىُت في ال٣غن ظاوٜ ًىن لُىٜ، الحؼام والٍُغ جغظمت : اًت دمحم الٛاػي، صاع الهٟهاٞت لليكغ والخىَػ

 .  2017، 1ٞلؿُحن، ٍ

٨ُت،  (3 ػا٥ ٞحرجحن، مىاٞؿاث ال٣ىي الٗٓمى في البدغ ألاخمغ ججغبت الهحن في ظُبىحي وجضاُٖاتها باليؿبت بلى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

م  .  2020بر مغ٦ؼ بغو٦ىجؼ، الضوخت، هٞى

غ ال٣ضًم والجضًض زل٤ ٖالم مترابِ بحن الكغ١ والٛغب، الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون، لبىان، ٍ  (4 ٣ا الحٍغ  . 2018، 1لُىوي، ٍَغ
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 : ألاطشوحاث والشظاةل الجامػُت : 
ا
 زالثا

 الاطشوحاث : - أ

٤ ومؿخ٣بل م٩اهت الهحن الٗاإلاُت، ؤَغوخت ص (1 حر ظاؾم، مباصعة الحؼام والٍُغ ٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم خُضع َػ

ً، بٛضاص،   .  2021الؿُاؾُت، ظامٗت الجهٍغ

٨ُت الهِىُت بٗض الحغب الباعصة وابٗاصَا الؿُاؾُت والا٢خهاصًت، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر  (2 يب ٖبض هللا مى٩اف، الٗال٢اث ألامٍغ ٍػ

ً، بٛضاص،   .  2015ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت الجهٍغ

ٖلي خؿحن مدمىص، مؿخ٣بل الهحن في الىٓام الٗالمي )صعاؾت في الهٗىص الؿلمي وال٣ىة الىاٖمت (، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة،   (3

 . ٧2016لُت الح٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت بحروث الٗغبُت، بحروث، 

 الشظاةل:  - ب

٤ في جُىع الٗال٢اث الهحن (1 ، عؾالت ماظؿخحر 2018-2013م٘ صو٫ اإلاكغ١ الٗغبي  اخمض خؿً مدمىص، ازغ مباصعة الحؼام والٍُغ

 .  2019ٚحر ميكىعة، ٧لُت آلاصاب، ظامٗت الحرمى٥، ؤعبض، 

٩ي الهُجي في بدغ الهحن الجىىبي، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت ال٣اهىن والٗلىم   (2 دمحم ٖلي ٖباؽ، مؿخ٣بل الخىاٞـ ألامٍغ

 .  2021الؿُاؾُت، الجامٗت الٗغا٢ُت، بٛضاص 

: الذساظاث البحثُت: 
ا
 سابػا

ً، مجلت صعاؾاث صولُت، ظامٗت بٛضاص، الٗغا١، ٕ   (1 ٤ الهِىُت لل٣غن الحاصي والٗكٍغ ، 67باَغ مغصان، اؾتراجُجُت الحؼام والٍُغ

 . 2016ـ10

ا ٖلى الا٢خهاص الضولي، مجلت ظُل للضعاؾاث الؿُاؾُت  (2 ٤ وجإزحَر خؿحن الُُب، الاؾتراجُجُت الهِىُت في ؤَاع مباصعة الحؼام والٍُغ

 .  2019، 24والٗال٢اث الضولُت، مغ٦ؼ ظُل للبدض الٗلمي، لبىان، ٕ 

ت، اإلاغ٦ؼ  (3 ٤ ٢غاءة اؾتراجُجُت، ٢ًاًا آؾٍُى  .  2020، ٧اهىن الشاوي 3الٗغبي الضًم٣غاَي، بغلحن، ٕعػ٢حن ؤخمض، مباصعة الحؼام والٍُغ

ذ، ٕ  (4 ذ، ج٨ٍغ ذ للٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ج٨ٍغ ٤ ألاَضاٝ والخدضًاث، مجلت ج٨ٍغ اص، مباصعة الحؼام والٍُغ ىض ٍػ ٖضهان زل٠ َو

 .  2020، ؤًاع 19

٤ ٠ُ٦ جغبِ الهحن ا٢خهاصَا بالٗالم الداعجي، مجل  (5 ت ؤججاَاث الاخضار، مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل ٖلي نالح، مكغٕو الحؼام والٍُغ

 . 4، م2018،  26لئلبدار والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت ٕ 

٤ الهِىُت ٞغنت للٗغا١، ؤوعا١ ؾُاؾاجُت وبدشُت، مغ٦ؼ البُان للضعاؾاث والخسُُِ، بٛضاص، ،   (6  .  2018مباصعة الحؼام والٍُغ

٩ي  (7 غة للضعاؾاث، الضوخت، ٧اهىن ألاو٫ الهُجي وؤزٍغ ٖلى الىٓام الضولي، وع  –دمحم ٚاػي، الهغإ ألامٍغ ٢اث جدلُلُت، مغ٦ؼ الجٍؼ

2020  . 

غ الجضًض في الاؾتراجُجُت الهِىُت ألاَضاٝ ال٨بري والىػن الاؾتراجُجي والخدضًاث . مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت،  (8 ٤ الحٍغ ، ٍَغ دمحم مُإو

 .  32-31، م2020، 460اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث، الضوخت، 

 : الاهترهذ :
ا
 خامعا

٣ُا، الكغ١ لؤلزباع،  (1 غ الغ٢مي الهحن جخىؾ٘ في ؤٍٞغ ٤ الحٍغ  //;https، ٖلى اإلاى٢٘ الال٨ترووي26/ 2021/12ٍَغ

//youtu>be/Lw0sxnFlgaQ  اعة ش ؤزغ ٍػ  .  28/ 2021/12: ، جاٍع
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ا
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Busiss-standard.com/article-amp/international/people-s-liberation-army-eyes-new-military-bases-across-indo 

pacific1210709001htm, date time2021/12/28 .  
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 أظباب اليشأة، وفاغلُت ألاداء الُمني:مجلغ اللُادة الشةاس ي 

Yemeni Presidential Leadership Council: reasons of establishment, and the 

effectiveness of performance 

ذ نالح نالح ال٣اػ ئغذاد:                                                                                                                                       ص٦خىع. نٍغ

 .2022مغ٦ؼ الضعاؾاث الاؾتراجُجُت، نىٗاء، 

 :الملخص
ُت(،  بلى جىيُذ ألاؾباب الضازلُت حهضٝ البدض ؤلاماعاث(، التي ؤصث مجخمٗت  -)الؿٗىصًت والداعظُت )الح٩ىمت الكٖغ

ش  اى بخاٍع ل  7بلی حك٨ُل مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي الُمجي في الٍغ و٦ظا الخُغ١ بلی الخىا٢ًاث ال٩اثىت في بىِخه، 2022ؤبٍغ

 باإلياٞت بلی اإلا٣ضمت، والداجمت في زالزت مباخض: والهٗىباث التي ج٠٣ ؤمامه، و٢ض جمذ مٗالجت اإلاىيٕى 

 .ألاو٫: جىاو٫ ألاؾباب الضازلُت، بِىما جىاو٫ الشاوي ألاؾباب الداعظُت، ُٞما جىاو٫ الشالض الهٗىباث، والازخالالث اإلاازلت

ن، وعوح الكغا٦ت الُمجي الكامل اإلاىُل٤ مً هىاًا ناص٢ت، واملح٩ىم بال٣اهى  -وجىنل الباخض بلی: ؤن الحىاع الُمجي 

  .الىَىُت، ومبضؤ الٗضالت الؿُاؾُت والاظخماُٖت، والا٢خهاصًت َى ألاهج٘ إلزغاط الُمً مً مدىخه

 .ٞاٖلُت -ألاؾباب  -عثاسخي  -٢ُاصة  -مجلـ  الكلماث املفخاحُت:

Abstract 

The research aims to clarify the internal reasons (the legitimate government) and the external 

(Saudi-UAE) that collectively led to the formation of the Yemeni Presidential Leadership 

Council in Riyadh on April 7, 2022. It also addresses the contradictions in its structure and the 

difficulties that stand in front of it, and the issue has been addressed. In addition to the 

introduction and conclusion in three sections, the first dealt with internal causes, the second 

dealt with external causes, and the third dealt with difficulties and existing imbalances. 

The researcher concluded that the comprehensive Yemeni-Yemeni dialogue based on sincere 

intentions, governed by law, the spirit of national partnership, and the principle of political, 

social, and economic justice is the most effective way to get Yemen out of its ordeal. 

keywords: Leadership, Council Presidential, Reasons, Effective. 

 :المقجمـــة
٣ضث في م٣غ ألاماهت الٗامت ملجلـ الخٗاون لضو٫ الدلُج الٗغبي مً  ُٖ  ماعؽ ختى  27بن اإلاكاوعاث الُمىُت الك٩لُت، التي 

ل  7 ُت 2022ؤبٍغ ، مً ٚحر مكاع٦ت خ٩ىمت نىٗاء لِؿذ ؤ٦ثر مً حُُٛت بةقغاٝ ما ٌؿمى ٢ُاصة جدال٠ صٖم الكٖغ

tel:2022
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ُت  ا -الُمىُت )الؿٗىصًت  ا(، مً زال٫ مجلـ ال٣ُاصة ؤلاماعاث(، لخجضًض قٖغ ًُّ ُت )الح٩ىمت الُمىُت اإلاٗتٝر بها صول لكٖغ

ش  اى بخاٍع ٖلً ٖىه في الٍغ
ُ
ل  7 الغثاسخي الظي جم حك٨ُله مؿب٣ًا، وا ت ٧ل   ، بغثاؾت عقاص دمحم الٗلُمي، 2022ؤبٍغ ًٍى ٖو

غط البدؿجي، ُضعوؽ الُؼبُضي، وؾلُان الٗغاصة، ٞو بضهللا  مً : َاع١ دمحم ٖبضهللا نالح ، ٖو ت املحغمي، ٖو وؤبى ػٖع

الٗلُمي، و٧ان بمشابت مٟاظإة ؾُاؾُت ؤػاخذ الغثِـ ألاؾب٤ ٖبض عبه مىهىع َاصي، وهاثبه ٖلي مدؿً ألاخمغ ًٖ 

الؿلُت، ونٗضث َظٍ الصدهُاث بلُه بهضٝ بنالح الازخالالث املدخلٟت، وججاوػ الخىا٢ًاث، وإلالمت، وجىخُض ٧ل 

ت اإلاخىازغة اإلاىاًَت لح٩ىمت نىٗاء )ؤههاع هللا( في م٩ىن واخض.ال٣ُاصاث، والخُاعاث الؿُاؾ  ُت، والٗؿ٨ٍغ

بهظٍ الدُىة، التي بن ٧ان  ؤن َىا٥ ظملت مً ألاؾباب الضازلُت، والداعظُت، التي صٞٗذ بالضولخحن بلی ال٣ُام ٪وال ق 

و بالخىا٢ًاث ا
ُ
ٛ ٌَ ت، والحؼبُت، ٞحها شخيء مً الىجاح الىٓغي بال ؤن َظا اإلا٩ىن الجضًض الظي  ت، والٗؿ٨ٍغ ل٨ٍٟغ

 .املجهى٫ الؿُاسخي الٗملُت ًىاظهواإلاىا٣َُت، ما ًؼا٫ مً الىاخُت 

 :إشكالية البحث

ماهي ألاؾباب الضازلُت، والداعظُت التي ؤصث بلی حك٨ُل مجلـ  الخالُحن:جخمشل ؤلاق٩الُت لهظا اإلاىيٕى في الؿاالحن 

ل ًخم٨ً مً جد٤ُ٣ اإلاهام التي حك٩ل مً ؤظلها؟  ال٣ُاصة الغثاسخي؟ َو

 :افتخاضات البحث

ا م٘ ٢ىاث خ٩ىمت نىٗاء، باإلياٞت بلى الدؿاثغ اإلاالُت صٞٗا الؿٗىصًت، وؤلاماعاث   نٗىبت خؿم اإلاٗغ٦ت ٖؿ٨ٍغ

ت الخابٗت لدك٨ُل مجلـ ال٣ُاص ٩ُلت اإلا٩ىهاث الؿُاؾُت، والدك٨ُالث الٗؿ٨ٍغ ة الغثاسخي الظي بن لم ًخم٨ً مً صمج، َو

 له ٞلً ًىوح في الجهىى بىاظباجه، ومهامه.  

 :أىجاف البحث

 جىيُذ ألاؾباب الغثِؿت الضازلُت والداعظُت اإلااصًت بلى حك٨ُل املجلـ. 

  ؤمام حك٨ُل املجلـال٨ك٠ ًٖ الخىا٢ًاث املدخلٟت التي جمشل ٖاث٣ًا. 

  ت اإلاى٠٢ اإلاخظبظب للمجلـ الاهخ٣الي الجىىبي صازل  .املجلـمٗٞغ

 :منيجيـة البحث
 في مٗالجت مىيٕى البدض. واإلااؾسخيل٣ض اٖخمض الباخض ٖلی اإلاىهجحن الخدلُلي، 

 :هيكــل البحث

  الىدى آلاحي:جم جىاو٫ َظا اإلاىيٕى باإلياٞت بلی: اإلا٣ضمت، والداجمت في زالزت مباخض ٖلی  

  .ألاؾباب الضازلُت املبحث ألاول:



       2222  سيتمبر - ايلول –العشرونمجلة اتجاهات سياسية: العدد  

77 
 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

 .ألاؾباب الداعظُت املبحث الثاوي:

 .الهٗىباث، والازخالالث اإلاازلت املبحث الثالث:

 :األسباب الجاخلية لنذأة مجلذ القيادة الخئاسي: المبحث األول
ت، وؾٝى هىضحها ٦ما ًلي:      ا، وطاث ؤولٍى   ٧اهذ ألاؾباب الضازلُت لخإؾِـ مجلـ ال٣ُاصة ؤَم مً ٚحَر

ثثثا:1  _ غعكٍش

ُت اإلاىاًَت لح٩ىمت نىٗاء، ؾىاًء ال٣ىاث ألاؾاؾُت  ت الخابٗت للح٩ىمت الكٖغ ت، وألالٍى لم جخم٨ً ال٣ُاصاث الٗؿ٨ٍغ

جي_، التي ؤٖلىذ والءَا لح٩ىمت الغثِـ اإلاؿخ٣ُل ٖبضعبه مىهىع َاصي ٣ٖب ؾُُغة خغ٦ت ؤههاع هللا  _مجها الجِل الَى

تي حك٩لذ جباٖا زاعط بَاع خ٩ىمت )َاصي(، و٢ُاصحي وػاعة الضٞإ ٖلی الٗانمت نىٗاء، وماؾؿاث الضولت، ؤو جل٪ ال

ألاخؼمت ألامىُت، و٢ىاث   ، ملجابهت الحغ٦ت في مضًىت ٖضن، واملحاٞٓاث الجىىبُت، وؾاخل تهامت، مشل:2015مىظ ٖام 

ت  ت الٗمال٣ت ب٣ُاصة ؤبىػٖع بُضي ، وؤلٍى ت ب٣ُاصة َاع١ دمحم الىسبت ب٣ُاصة ُٖضعوؽ الؼُّ املحغمي ، و٢ىاث خغاؽ الجمهىٍع

ٖبضهللا نالح )ابً ق٤ُ٣ الغثِـ الؿاب٤ ٖلي ٖبضهللا نالح(، واإلا٣اومت التهامُت ب٣ُاصة ٖبضالغخمً  جغي بضٖم، 

وإؾىاص )ؾٗىصي _بماعاحي(، و٢ض لٗبذ َظٍ ال٣ىاث والدك٨ُالث صوعا ٞاٖال في مٗاع٥: ٖضن وؤبحن، وقبىة، والًال٘، 

٢ُاصة الخدال٠ الٗغبي حٗى٫ ٖلحها   ؾاخل تهامت يض ٢ىاث الجِل، واللجان الكٗبُت الخابٗت لح٩ىمت نىٗاء، و ٧اهذو 

 . (161)بزغ طل٪ في الؿُُغة ٖلی الٗانمت نىٗاء، وب٣ُت املحاٞٓاث الكمالُت

ُذ مؿخ٣لت مالُا، بال ؤن َظٍ ال٣ىاث بٗض اوسحاب ٢ىاث خ٩ىمت نىٗاء مً املحاٞٓاث الجىىبُت، وؾاخل تهامت َب٣

ا ًٖ ؾلُت الضولت، وونل ألامغ ببًٗها للخىٍع في مٗاع٥ مخىاجغة م٘ ٢ىاث الضولت الىٓامُت، مشل: جل٪ اإلاٗاع٥   وإصاٍع

ٖضن، وبٌٗ  التي صاعث بحن ٢ىاث ألاخؼمت ألامىُت الخابٗت للمجلـ الاهخ٣الي الجىىبي، وال٣ىاث الح٩ىمُت في مضًىت

لح٩ىمت الغثِـ َاصي )ٖضن( بٗض ؤن حٗغيذ  اإلاا٢ختذ بؿُُغة ألاخؼمت ٖلی الٗانمت املحاٞٓاث الجىىبُت، واهته

ت، التي جم اؾخ٣ضامها مً مداٞٓتي مإعب، وقبىة إلؾىاص ال٣ىاث الح٩ىمُت ل٣ه٠ ظىي مً اإلا٣اجالث  ال٣ىاث الٗؿ٨ٍغ

ذ300ؤلاماعاجُت في مضزل ٖضن )ه٣ُت الٗلم(،زل٠ )  .(162)( ما بحن ٢خُل وظٍغ

ٟترى، باجذ حك٩ل ٖبًئا ٖلحها بىنٟها  لح٩ىمت الغثِـن جٓل َظٍ الدك٨ُالث ٖىها، وؾىضا وبضال مً ؤ ًُ َاصي ٦ما ٧ان 

ت، وم٣ىيت لؿلُتها، _زانت_ بٗض ؤن ؤقخض الهغإ الٗؿ٨غي ألاًضلىجي  ٢ىاث مخٗضصة ال٣ُاصاث، والخىظهاث، ومىاٍػ

جي صازل مداٞٓت ماعب الظي ؤصی بلی اوسحاب ٢ىاث ؤلاماعاث مً املحاٞٓت،  بحن ال٣ىاث ؤلاماعاجُت، و٢ىاث الجِل الَى

ت جهم اإلاخازمت للٗانمت نىٗاء جي، وجغاظٗها مً مىا٢ٗها اإلاخ٣ضمت صازل مضًٍغ مت ٢ىاث الجِل الَى  .ومً زم ٍَؼ

ومداٞٓت حٗؼ هي ألازغی لم ج٨ً بُٗضة ًٖ َظا الخىاخغ البُجي بل قهضث مٗاع٥، وضحاًا، بحن اإلالِكُاث اإلاؿلحت 

ٖاص٫ ٖبضٍ ٞإع الظبداوي )ؤبى الٗباؽ(، وملِكُاث ال٣ُاصي في خؼب الخجم٘  ٗت لل٣ُاصي الؿلٟي اإلاضٖىم بماعاجُاالخاب

 .(163) املدالفيالُمجي لئلنالح )ؤلازىان اإلاؿلمحن( خمىص ؾُٗض 

tel:2015
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ذ، وج٣اجلذ م٘  ت _الٛحر هٓامُت_ التي ؤوكئذ، ومىلذ مً ٢بل الداعط، وجهاٖع ال٣ىاث ٧ل َظٍ الدك٨ُالث الٗؿ٨ٍغ

الح٩ىمُت مً ؤظل الثروة، والؿلُت، ؾاَمذ _بلی خض ٦بحر_ في بيٗاٝ الح٩ىمت، ومىٗتها مً مماعؾت مهامها صازل 

مضًىت ٖضن. وؤمام َظا اإلاكهض اإلاخًاعب لم ٨ًً ؤمام الؿٗىصًت، وؤلاماعاث اللخحن زؿغجا ال٨شحر مً الٗضة، والٗخاص في 

ُت، وجىٟش في عوخها مً الُمً مً خل ؾىی البدض ًٖ اؾتراجُجُت ظض ًضة لٗلها حٛحر اإلاٗاصلت لهالح الح٩ىمت الكٖغ

 جديد.

ش  حيث  ل  7 صٞٗذ بخاٍع ، وبهىعة مٟاظئت بالغثِـ الؿاب٤ ٖبضعبه مىهىع َاصي بلی بٖالن مغؾىمحن عثاؾُحن 2022ؤبٍغ

٤ ٖلي مدؿً ألاخمغ مً مىهبه ٦ىاثب  ً، ألاو٫ ٢طخى بةٖٟاء الٍٟغ ت، والشاوي ٢طخى بى٣ل مخلٍٟؼ لغثِـ الجمهىٍع

ت بلی مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي ، بغثاؾت الض٦خىع عقاص الٗلُمي، واإلا٩ىن مً زماهُت ؤًٖاء بما (164)نالخُت عثِـ الجمهىٍع

ت  ت اإلاخىا٢ًت ٖلی ألاعى )ؤبى ػٖع ٞحهم الغثِـ بهضٝ ججضًض ماؾؿت الغثاؾت، وظم٘ ال٣ُاصاث، والدك٨ُالث الٗؿ٨ٍغ

عوؽ الؼبُضي، َاع١ نالح ، ٞغط البدؿجي، ؾلُان الٗغاصة( في ٦ُان ؾُاسخي  ٖؿ٨غي ظضًض إلاىاظهت املحغمي،ُٖض

 .(165)خ٩ىمت نىٗاء

 _ظُاظثثُا:2

( 2022ختى  2016(، وهاثبه ٖلي مدؿً ألاخمغ )2022ختى  2012الق٪ ؤن عثاؾت الضولت )الغثِـ ٖبضعبه مىهىع َاصي )

ٗىص طل٪ بلی  لذ، وُمىِذ باإلخباٍ، والغجابت، ولم حؿخُ٘ ؤن جد٤٣ ما ٧ان مغؾىما لها، ومُلىبا مجها، َو ٢ض قازذ، وجَغ

مغى  الغثِـ َاصي، وحٛايُه ًٖ جضزل ؤوالصٍ، وم٣غبُه في ٢غاعاث الضولت، بياٞت بلی اإلاٗمٗت الؿُاؾُت، واإلاىا٦ٟاث 

ت، وخؼبُت )نغإ قمالي   حؼبُت التي ؤ٢دمذال ٨ٍغ قمالي ، نغإ  -ظىىبي ، نغإ قمالي  -ٞحها بسلُٟاث مىا٣َُت، ٞو

اقترا٧ي،  -ماجمغي، نغإ بنالحي  -ماجمغي، نغإ اقترا٧ي  -بنالحي ، نغإ بنالحي  -ظىىبي، نغإ ؾلٟي  -ظىىبي 

جي  نغإ بُجي صازل ٧ل م٩ىن(، باإلياٞت بلی وكىء م٩ىهاث ؾُاؾُت ؤزغی طاث عئی، وؤَضاٝ مخباًىت )الاثخالٝ الَى

لی (166)الجىىبي، ماجمغ خًغمىث الجام٘، املجلـ الاهخ٣الي الجىىبي، اإلا٨خب الؿُاسخي للم٣اومت الىَىُت ، املجلـ ألٖا

غ، واؾخ٣ لی للحغا٥ الشىعي للخدٍغ غ واؾخ٣ال٫ الجىىب ظىاح خؿً باٖىم ، املجلـ ألٖا ال٫ للحغا٥ الشىعي لخدٍغ

غ واؾخ٣ال٫ الجىىب ظىاح ٞااص عاقض لی للحغا٥ الشىعي لخدٍغ  .(167)الجىىب ظىاح ٢اؾم ٖؿ٨غ ظبران، املجلـ ألٖا

ُت مً املحاٞٓاث الكمالُت  ُت ٌٗاوي مً الدالٞاث، والخىا٢ًاث، ٞٗلی مؿخىی ٢ُاصاث الكٖغ ؤي ؤن مٗؿ٨غ الكٖغ

لي مدؿً ألاخمغ مً ظهت، وؤخمض ٖلي ٖبضهللا  ٖبضهللا بً خؿحن :هجض ؤن َىا٥ زإع ؾُاسخي بحن ؤوالص الكُش ألاخمغ، ٖو

نالح هجل الغثِـ الؿاب٤: ٖلي ٖبضهللا نالح عثِـ اإلااجمغ الكٗبي الٗام، و٧ل ٖاثلت نالح _مً ظهت ؤزغی_ ًغظ٘ بلی 

ض إلاا ؾمي بشىعة ) لي مدؿً اإلاٍا تي اهضلٗذ يض الىٓام الؿُاسخي بغثاؾت ، ال(168)(2011ٞبراًغ  11مى٠٢ ؤوالص ألاخمغ، ٖو

ٖلي ٖبضهللا نالح، وخؼبه اإلااجمغ الكٗبي الٗام، هاَُ٪ ًٖ الخىجغ ال٣اثم بحن ٖاثلت نالح، وخلٟائها مً خؼب اإلااجمغ 

الكٗبي الٗام مً ظهت، وؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ )خؼب الخجم٘ الُمجي لئلنالح ، الحؼب الاقترا٧ي الُمجي، الخىُٓم 

، اجداص ال٣ىی الكٗبُت ... بلخ(، مً ظهت زاهُت ٖلی زلُٟت جإًُض ال٣ُاصاث الكمالُت صازل َظٍ ألاخؼاب، الىانغي 

ُت، بط  وأفضت الثورة._ لخل٪  _وبك٩ل ؤ٦ثر ٢ُاصاث خؼب الخجم٘ الُمجي لئلنالح َظٍ اإلاكاخىاث بلی زلدلت م٩ىن الكٖغ
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ٌ، واإلاٗاعيت مً ٢بل ٖاثلت نا لح، وخلٟائهم مً خؼب اإلااجمغ لٗلي مدؿً ألاخمغ ٦ىاثب للغثِـ َاصي، اؾخمغ الٞغ

ه وعاء ال٣غاعاث ألاممُت ال٣ٗابُت للغثِـ نالح، وهجله   .(169) ؤخمضولهاصي هٟؿه بتهمت و٢ٞى

ش الهغإ الؿُاسخي  ؤبىاء املحاٞٓاث الجىىبُت ( بحن 1986ًىاًغ  13اإلاىا٣َي الضمىي الظي اهضل٘ في ) -٦ما ؤن جاٍع

)مداٞٓتي: لدج ، الًال٘(، مً ظهت، وؤبىاء)مداٞٓتي: ؤبحن، قبىة(، مً ظهت ؤزغی ٢ض ٖاص بلي الىاظهت صازل خ٩ىمت 

ٌ، والخمغص ٖلی ٢غاعاث الغثِـ ٖبضعبه مىهىع َاصي اإلاىدضع مً مداٞٓت ؤبحن مً ٢بل  خجلی طل٪ في الٞغ ُت، ٍو الكٖغ

بُضي، وقال٫ قاٌ٘ اإلاىدضعان بلی مداٞٓتي الًال٘، ولدج، وألامغ هٟؿه ًىُب٤ ٖلی ٚالبُت ؤبىاء املحاٞٓاث  ُٖضعوؽ الؼُّ

ًىن بك٩ل قبه ٧امل وكإة، وجمضص املجلـ الاهخ٣الي الجىىبي  الجىىبُت ألازغي: خًغمىث، واإلاهغة، وؾ٣ُغی الظًً ًٞغ

بُضي، الظي ًًم ال٨شحر مً ؤبىاء مداٞٓتي الًال٘  .(170)، والدجبغثاؾت ُٖضعوؽ الؼُّ

 1994ظىىبي( ٞةن ٢ًُت الىخضة الُمىُت ٢ض خًغث ب٣ىة مخإزغة بيخاثج خغب ن٠ُ ٖام  –ؤما الهغإ بهُٛت )قمالي 

التي اهتهذ باهخهاع ٢ىاث الىخضة ب٣ُاصة ٖلي ٖبضهللا نالح ٖلی ٢ىی الاهٟها٫ ب٣ُاصة هاثب الغثِـ الؿاب٤: ٖلي ؾالم 

ت، والؿُاؾُت الجىىبُت البٌُ، و ه لمـ جضاُٖاث طل٪ الهغإ في جدغ٧اث، وؤوكُت ٖضص مً ال٣ُاصاث الٗؿ٨ٍغ

زاثىا في جل٪ الحغب خحن ٢اجل في ن٠ ٢ىاث الىخضة  -خؿب ونٟها  -اإلاىاًَت للغثِـ ٖبض عبه مىهىع َاصي باٖخباٍع 

وماػا٫ ًضٖى بلى الضٞإ ًٖ الىخضة، التي  يض ٢ىاث الاهٟها٫ الجىىبُت، و٧ان م٘ نىٗاء الكمالُت يض ٖضن الجىىبُت،

، مما ظٗل الغثِـ َاصي، وصولخه الظًً ًىاصون بالٗىصة بلی نىٗاء ٚحر (171)جُالب َظٍ ال٣ُاصاث بٟ٪ الاعجباٍ مٗها

غ ٖضن ؤن ٌٗىص بلی نىٗاء؟ ا، ٠ُ٨ٞ إلاً ال ٌؿخُُ٘ جدٍغ ً ٖلی الب٣اء في ٖضن، ؤو ٚحَر  ٢اصٍع

 :_ اكخصثثثادًا3

ىُت، والدؿِب، بياٞت بلى ُٚاب الغ٢ابت الٟاٖلت، واملحاؾبت، والخُِٗىاث ٧ان الجهُاع  الا٢خهاص، وجغاظ٘ ٢ُمت الٗملت الَى

ُُٟت ٖلی ؤؾاؽ خؼبي  ُت، ؤزٍغ البالٜ في جٟصخي ْاَغة ج٣ضًم اإلاهالح الصدهُت ٖلی  -الْى ظهىي صازل خ٩ىمت الكٖغ

ىُت، وباجذ ُظلُّ ٖاثضاث الضولت املدخ ت م٘ ٖاثضاث الىِٟ، خؿاب اإلاهلحت الَى ت، والبدٍغ ت، والبًر لٟت مً اإلاىاوئ الجٍى

والٛاػ، واإلاؿاٖضاث الداعظُت مجها ما ًجبى في ٧ل مداٞٓت بًغاصًت ٖلی خضة )ماعب، ٖضن، خًغمىث(، ومجها ما ًجبى بلی 

ب ألامىا٫ بلى خؿاباث شدهُت، وؤنبذ الخ٨ٟحر ًىهب في بىاء الاؾدشماعاث الدانت، ولِـ بىاء الضولت، ولى لم جظَ

ظُىب ؤمغاء الحغب إلاا ب٣ي ٖلی ؾبُل اإلاشا٫ الجِل بضون مؿخد٣اث لكهىع، وإلاا ْل الضاعؾحن في الداعط صون بٖاهاث 

 .(172)مالُت

 :األسباب الخارجية لنذأة مجلذ القيادة الخئاسيي: المبحث الثان
ى ما هبِىه في آلاحي:َىــا٥ ؤؾباب مً ُنى٘ الؿٗىصًت، وؤلاماعاث خؿب اؾتراجُجُت ٧ل مجهما،   وجهىٍع في الُمً، َو

1.  
ا
ثثا  :غعكٍش

اء في  -ل٣ض ؤصي الاؾدى٩اع الٗالمي، الظي حٗغيذ له ٢ُاصة الخدال٠ الٗغبي )الؿٗىصًت  اء ٢خل اإلاضهُحن ألابٍغ ؤلاماعاث(، ظغَّ

ُت، في الُمً بلی صٞ٘ الضولخحن بلى بٖاصة الىٓغ في ٧ل طل٪_ زانت_ م٘  التراظ٘ الٗؿ٨غي، ل٣ىاث الح٩ى  مت الكٖغ
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م مً الاؾىاص الجىي اإلاخىانل لها، ولظل٪ ٧له ٧اهذ  مٗاع٦ها م٘ ٢ىاث خ٩ىمت نىٗاء في مسخل٠ ظيهاث ال٣خا٫، ٖلی الٚغ

ُت الُمىُت، ول٣ُاصة الخدال٠ التي حؿعی بلى الاوسحاب  ٨ٞغة بوكاء مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي الحل اإلام٨ً، وألاًٞل للكٖغ

جي مً الهغإ في الُ ت، التي ونلذ بلی مؿخىی مخ٣ضم في الخضٍع مً إلاا مً قإهه ججىب يغباث ٢ىاث خ٩ىمت نىٗاء الجٍى

ت في الٗم٣حن الؿٗىصي،  -مجا٫ الخهيُ٘ الحغبي)َاثغاث مؿحرة  ش مسخلٟت(، وباجذ جًغب اإلايكأث الحٍُى نىاٍع

٨ُت م ت اإلاًاصة وؤلاماعاحي بٟاٖلُت، وص٢ت ٖالُت _زانت_ بٗض ؤن سحبذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ىٓىماث صٞاٖاتها الجٍى

ر مً ؤٚلب مىا٤َ الدلُج الٗغبي ش، والُحران اإلاؿحَّ  .(173)للهىاٍع

ت اإلاخىا٢ًت التي ؤوكإتها ٢ض حؿببذ في بيٗاٝ خ٩ىمت   وا٦دكٟذ ٢ُاصة الخدال٠ _ؤًًا_ ؤن الدك٨ُالث الٗؿ٨ٍغ

ت  ٗخبر ألاهخهاع الٗؿ٨غي الظي خ٣٣خه ٢ىاث ؤلٍى ، وباث جىخُضَا طا ؤَمُت ٢هىی، َو الغثِـ َاصي، ومٗؿ٨ٍغ

ؿُالن، ٢ىاث الجِل، واللجان الكٗبُت الخا _ ٖلىفي ؤ٢ل مً قهغالٗمال٣ت _ اث بُدان، ٖو بٗت لح٩ىمت نىٗاء في مضًٍغ

لضی ٢ُاصة الخدال٠ لدك٨ُل مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي، ل٩ُىن ؤصاٍئ الٗؿ٨غي  ؤخض الضواٞ٘والٗحن في مداٞٓت قبىة 

ت الٗمال٣ت   .(174) اإلاىخضةٞاٖال، ومىخضا مشل ٢ىاث ؤلٍى

 ظُاظثثثُا: .2

ُت ؤَمُت جىخُض الجيه ُت، وزل٤ خالت مً الاوسجام، بحن ل٣ض عؤث ٢ُاصة جدال٠ صٖم الكٖغ ت الؿُاؾُت صازل الكٖغ

ال٣ُاصاث، وال٣ىاٖض الحؼبُت، وصٞٗها للمطخي ٢ضما في مىاظهت ؾلُت نىٗاء بؿُاؾت، وؤَضاٝ مىخضة مً زال٫ نهغ 

ا(، حَر واإلا٩ىهاث،  ٧ل َظٍ ال٣ىی، وألاخؼاب )اإلااجمغ الكٗبي الٗام، الخجم٘ الُمجي لئلنالح، الحؼب الاقترا٧ي الُمجي،... ٚو

ىُت، الحغا٥والخُاعاث الحضًشت ٖلی الؿاخت )املجلـ الاهخ٣الي الجىىبي، اإلا٣اومت  ، ماجمغ خًغمىث الَى

ا( صازل مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي، ولجىت اإلاهالحت. و٢ض ظاء مُالص املجلـ مؿاًغا للٓٝغ الظي جغاظٗذ  حَر الجام٘،...ٚو

٩ي ُٞه بصاعة الغثِـ  ت ججاٍ الؿٗىصًت بىنٟها خل٠ُ اؾتراجُجي، )ظى باًضن( ًٖ الألامٍغ تةاماتها الؿُاؾُت، والٗؿ٨ٍغ

٩ا لم حٗض ج٨ترر باإلاى٣ُت، وملٟاتها، بل ٢غعث الاوسحاب مجها بلی مىا٤َ، و٢ًاًا ؤَم جخهإع  واؾدكٗغث ألازحرة ؤن ؤمٍغ

٩ي ٚحر الحاػم م٘ خ ن َظا التراظ٘ في الخٗاَي ألامٍغ لٟاء بًغان في الُمً )خغ٦ت ؤههاع م٘ الهحن، وعوؾُا خىلها، وجبحَّ

حر الحاؾم م٘ بًغان هٟؿها ُٞما ًخٗل٤ ببرهامجها   .(175) الىىويهللا(، ٚو

ؤلاماعاحي( خى٫ اإلال٠ الُمجي، ٢ض ؤؾهم في اعجبا٥ اإلاكهض، وزلِ  –وال ًٟىجىا ال٣ى٫ بإن الخباًً الؿُاسخي )الؿٗىصي 

غ٢ل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ، التي ؤٖلً ٖجها، وؤَ مها الحٟاّ ٖلی وخضة الُمً، وؾالمت ؤعايُه، بط هجض ؤن ؤلاماعاث الاوعا١، ٖو

التي ٧اهذ ٖلی زالٝ مؿخمغ م٘ الغثِـ ٖبضعبه مىهىع َاصي، وهاثبه ٖلي مدؿً ألاخمغ، وخؼب الخجم٘ الُمجي 

ٗخبر مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي خال وؾُا بحن الؿٗىصًت،  لئلنالح، ٢ض ُٖلذ ٖمل الح٩ىمت، وقخدذ ظهىصَا، َو

بت ألاولی في الحٟاّ ٖلی الكغا٦ت م٘ الشاهُت صازل الخدال٠ ٧ي ال جخدمل اإلاؿاولُت الؿُاؾُت، وؤلا  ماعاث، ٣ٞض لبى ٚع

ُ٘ خلٟائها ) َاع١ نالح  بت الشاهُت بتٞر باء اإلاالُت بمٟغصَا، ولبى ٚع ت املحغمي  -وألازال٢ُت، وألٖا ُٖضعوؽ  -ؤبى ػٖع

بُضي(، بلی ُؾضة الغثاؾت، وإػاخت ال بان مً خؼب الخجم٘ الؼُّ غثِـ ٖبضعبه مىهىع َاصي، وهاثبه ٖلي مدؿً ألاخمغ ال٣ٍغ

 .(176) الُمجي لئلنالح ٖجها

 _اكخصثثادًا:3
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جداو٫ الؿٗىصًت _٧ىجها ناخبت ؤلاهٟا١ ألا٦ثر_ ج٣لُو ه٣ٟاتها مً اإلاا٫، والؿالح، واإلاان، التي ال ججض لها ؤزغا ٖلی 

ألاعى ًىاػي ضدامتها، وعؤث في مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي بصدىنه الجضًضة، واللجىت الا٢خهاصًت اإلاىبش٣ت ٖىه وؾُلت 

ُل ؾُاؾت مالُت ٞاٖلت جدمي اإلاا٫ الٗام بالحض مً الاهٟا١ الٗبثي، إلنالح الجاهب الا٢خهاصي مً زال٫ جبجي، وجٟٗ

خماص ٖلی اإلاا٫    السعودي.وحٗؼػ مهاصع الضزل ؾحرا في ؾبُل ج٣لُل الٖا

ؤلاماعاحي( ٖلی الجؼع، واإلاىاوئ الُمىُت، ومىا٤َ الىٟىط ؤٞٙغ  –والهغإ الا٢خهاصي )الؿٗىصي ط٦ٍغ ؤن الخىاٞـ،  الجدير

 .(177) الٗغبيخ٩ىمت الغثِـ َاصي مً مدخىاَا، وؤ٣ٞض اإلاىاًَ الُمجي ز٣خه في الغثِـ، والح٩ىمت، والخدال٠ 

 :الماثلةت واالختالال الرعؾبات: الثالث المبحث

ججاوـ ال٣اثمت ُٞه،  الغثاسخي مً ُٚاب الخىاػن، والاجٟا١ الخام، بحن ؤًٖاثه اهُال٢ا مً خالت الالٌٗاوي مجلـ ال٣ُاصة 

 :وؾٝى هبحن طل٪ في ما ًلي

 :_ طبُػت الػالكت بين أغظاء املجلغ1

خُض الجٛغاُٞا هجض ؤن عثِـ  فمن، وسياسياٌٗخبر مجلـ ال٣ُاصة جىلُٟت، ؤو ٞؿُٟؿاء ٚحر مخجاوؿت مىا٣َُا، ومظَبُا، 

شمان مجلي ًىدضعون بلی بٌٗ مداٞٓاث قما٫ الُمً،  اع١ نالح، وؾلُان الٗغاصة، ٖو املجلـ عقاص الٗلُمي، َو

غط البدؿجي  بُضي، ٞو ُضعوؽ الؼُّ بض هللاٖو ت املحغمي بلی بٌٗ مداٞٓاث  ٖو  .(178) ظىىبهالٗلُمي، وؤبى ػٖع

بُضي،   ُضعوؽ الؼُّ غط البدؿجي، ٖو بضهللا الٗلُمي، ٞو ؤما مً ظهت اإلاظَب ٞىجض ؤن عثِـ املجلـ عقاص الٗلُمي، ٖو

ان   ؾيُىن  قاُٞٗىن، وؾلُان الٗغاصة، ؤعبٗتهم ًَّ ض شمان مجلي ٍػ اع١ نالح، ٖو ُان ـ ؾلُٟان، َو ِ
ّ
ت املحغمي ؾي وؤبى ػٖع

ان، ومً خُض الخىظه الؿُاسخي هجض ؤن عق َُّ شمان مجلي ًيخمىن ؾُاؾُا بلى خؼب قُٗ اع١ نالح، ٖو اص الٗلُمي، َو

غط البدؿجي ًيخمُان ؾُاؾُا بلى الحؼب الاقترا٧ي الُمجي، بِىما ًيخمي  بُضي، ٞو ُضعوؽ الؼُّ اإلااجمغ الكٗبي الٗام، ٖو

ت املحغ   ٖبضهللا الٗلُمي، وؾلُان الٗغاصة بلى خؼب الخجم٘ الُمجي لئلنالح، مي بلی خؼب الغقاص ُٞما ًيخمي ؤبى ػٖع

َى الٗضاء اإلاكتر٥ لحغ٦ت ؤههاع هللا، وإػاختها ًٖ الؿلُت في  الؿلٟي، وال٣اؾم اإلاكتر٥ الىخُض الظي ًجمٗهم

 .(179)نىٗاء

 ،2216)ٚحر ؤجهم ًسخلٟىن في ٖضة مؿاثل ؾُاؾُت، و٢اهىهُت، ومشا٫ ٖلی طل٪ ق٩ل الضولت، وجُب٤ُ ال٣غاع ألاممي )

ت املحغمي(، ومجهم  مجلي،ٞمجهم مً ٣ًبل بب٣اء الىخضة الاهضماظُت الُمىُت ٦ما هي )عقاص الٗلُمي، َاع١، ٖشمان  ابى ػٖع

ض الىخضة الُٟضعالُت مً ب٢لُمحن، ؤو ؤ٦ثر ) ض الاهٟها٫  ٖبض هللامً ًٍا الٗلُمي، ٞغط البدؿجي، ؾلُان الٗغاصة(، ومً ًٍا

بكإن الُمً هجض ؤن اإلاىخمحن مً ؤًٖاء  (2216) لُؼبُضي(. ومً خُض ال٣غاع ألامميبحن قما٫ الُمً، وظىىبه )ُٖضعوؽ ا

ضون املجلـ بلی خؼب اإلااجمغ الكٗبي  الكٗبي الٗام ٖلي  عثِـ اإلااجمغماٖضا البىىص التي ٖا٢بذ  (2216) ال٣غاع الٗام ًٍا

ضٍ بهىعة ٧املت ) ٖبض هللا ت  ٖبض هللانالح وهجله، بِىما ًٍا ٞغط البدؿجي(،  املحغمي،الٗلُمي، ؾلُان الٗغاصة، ؤبى ػٖع

ضٍ ماٖضا الىخضة )ُٖضعوؽ  بُضي(ُٞما ًٍا  .(180) الؼُّ

 

tel:2216
tel:2216
tel:2216
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 :_الخلاسب املشحلي الشكلي بين أغظاةه1

لمـ ؤي زُىاث،  وما ناخبهمىظ حك٨ُل مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي، 
َ
مً خالت ج٣اعب ق٩لُت ـ بٖالمُت بحن ؤًٖاثه لم ه

ت، وألامىُت،  واإلاهام التيوا٢ُٗت ح٨ٗـ ألاَضاٝ،  بُل ٩َُلت اإلااؾؿخحن الٗؿ٨ٍغ
َ
ؤٖلً َظا املجلـ جىظهه لخد٣ُ٣ها مً ٢

ىُت(، في بَاع ٢ُاصة وػاعحي الضٞإ، الٗمال٣ت، اإلا٣اومت٢ىاث  ألامىُت،)ألاخؼمت وصمج  والضازلُت بىاًء ٖلی ما ظاء في  الَى

اى٢غاع بوكاء املجلـ واجٟا١   .(181) الٍغ

٦ما ؤن ب٣اء ال٨ُاهاث الؿُاؾُت الجضًضة التي ج٩ىهذ بك٩ل َاعت في ْٝغ الحغب)املجلـ الاهخ٣الي الجىىبي، ماجمغ  

لی للحغا٥ الجىىبي، اإلا٨خب الؿُاسخي للم٣اومت الىَىُت، ...ٚو ا(، بُٗضا ٖما ههذ خًغمىث الجام٘، املجلـ ألٖا حَر

ت ،وألامً، وؤي ٢ىاث 36ٖلُه اإلااصة ) ت الُمىُت" الضولت هي التي جيصخئ ال٣ىاث اإلاؿلحت، والكَغ ( مً صؾخىع الجمهىٍع

ت، وؾالمت ؤعايحها، وؤمجها وال ًجىػ ألي َُئت، ؤو ٞغص، ؤو ظماٖت،  ؤزغي، وهي مل٪ الكٗب ٧له، ومهمتها خماًت الجمهىٍع

بحن ؤو جىُٓم، ؤو خؼب ؾ ت ألي ٚغى ٧ان وجدذ ؤي مؿمى، ٍو ت، ؤو قبه ٖؿ٨ٍغ ُاسخي بوكاء ٢ىاث، ؤو حك٨ُالث ٖؿ٨ٍغ

ـت، وألامـً" خه اإلااصة)(182)ال٣اهىن قغٍو الدضمـت، والتر٢ُـت، والخإصًب في ال٣ىاث اإلاؿلحت، والكَغ ما اقتَر ( مً 8، ٖو

ألاخؼاب، والخىُٓماث الؿُاؾُت، وجدضًضا ال٣ٟغة الغابٗت مجها" ٖضم ٢ُام ، بكإن بوكاء 1991( لؿىت 66ال٣اهىن ع٢م )

الحؼب، ؤو الخىُٓم الؿُاسخي ٖلى ؤؾاؽ مىا٣َي، ؤو ٢بلي، ؤو َاثٟي، ؤو ٞئىي، ؤو منهي، ؤو الخمُحة بحن اإلاىاَىحن بؿبب 

٣ا للضؾخىع، وال٣اهىن، ٌٗض مًٗلت ؾُاؾ (183)الجيـ، ؤو ألانل، ؤو اللىن" ُت واظخماُٖت مؿخ٣بلُت؛ ألن صون ٩َُلت ٞو

ؤي حك٨ُل ؾُاسخي، ؤو ٖؿ٨غي ٣ًىم ٖلی ؤؾاؽ ظهىي، ؤو مظَبي، ؤو ٞئىي، ؤو خؼبي لً ٩ًىن في زضمت ٧ل الكٗب 

اى اإلابرم بُجها )املجلـ  ىتها ؤوال: مً زال٫ اجٟا١ الٍغ ب٣ضع ما ًسضم مىدؿبُه، ولم ٨ًً مً املجضي  الدؿٕغ في قٖغ

ت، الاهخ٣الي الجىىبي، ماجمغ  ٘ اإلاىانب الىػاٍع جي الجىىبي(، وبحن الح٩ىمت لخىَػ خًغمىث الجام٘، الاثخالٝ الَى

بُضي ًٖ املجلـ (184)وج٣اؾمها مٗها ُضعوؽ الؼُّ ىُت، ٖو ، وزاهُا: مً زال٫ جهُٗض ٧ل مً: َاع١ نالح ًٖ اإلا٣اومت الَى

ت الٗمال٣ت بلی عثاؾت الضولت ت املحغمي ًٖ ؤلٍى ىت  الاهخ٣الي الجىىبي، وؤبى ػٖع )مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي(، ألن َظٍ الكٖغ

ت، مشل: املجلـ الاهخ٣الي الجىىبي، الظي  ل٣ُاصاث، وم٩ىهاث ألامغ الىا٢٘ التي ٞغيذ وظىصَا، وهٟىطَا باآللت الٗؿ٨ٍغ

ض مً الايُغاب الؿُاسخي، والٗؿ٨غي، ولِـ َىا٥ ٞغ١  َغص الغثِـ َاصي، وخ٩ىمخه مً ٖضن، لً جاصي بال بلى اإلاٍؼ

ظٍ اإلا٩ىهاث، والدك٨ُالث بىنٟها ٢ىة ؤمغ وا٢٘، وبحن ؾلُت ألامغ الىا٢٘ في نىٗاء)خغ٦ت ؤههاع هللا(، بل بن بحن َ

ىىن لؤلولی،   اإلاٟاع٢ت ٣ِٞ في ههج ُت، بِىما َم ٌكٖغ مىن ؤن ألازحرة ٞا٢ضة للمكغٖو الخدال٠ الٗغبي، وؤجباٖه الظًً ًٖؼ

ُت(، صٖم اإلاىاَىت اإلاد ت هجضَاوخحن جضعي )خ٩ىمت الكٖغ ت إل٢لُم تهامت   ؿاٍو اى جخجاَل الحهت الىػاٍع في اجٟا١ الٍغ

ت مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي( بلى ظاهب  مت(؛ وججاَلذ _ؤًًا_ خهخه الغثاؾُت)ًٍٖى ذ،  جت، الحضًضة، ٍع )املحٍى

اى )ماجمغ خًغمىث الج ت املجلـ لحهتي اإلا٩ىهحن الجىىبُحن اللظًً قاع٧ا في اجٟا١ الٍغ  -ام٘ ججاَلها في ًٍٖى

جي الجىىبي  .(185)الاثخالٝ الَى

ت مُضاهُت، ٞةن طل٪ ًض٫ ٖلى ؤن َظا املجلـ لم   با شدهُاث ٖؿ٨ٍغ وبما ؤن ٧ل ؤًٖاء مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي ج٣ٍغ

٨ًً ؾىي مجلـ خغب ٖؿ٨غي، وؤن َظٍ الدك٨ُلت طاث الُاب٘ الٗؿ٨غي ًغاص مجها ال٣ُام بضوع ٖؿ٨غي ؤ٦ثر مىه 

tel:1991


       2222  سيتمبر - ايلول –العشرونمجلة اتجاهات سياسية: العدد  

83 
 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

املجلـ عقاص الٗلُمي مىظه لح٩ىمت نىٗاء  زُاب لغثِـغح َى اللٛت ال٣اؾُت في ؤو٫ ؾُاسخي، وما ًضٖم َظا الُ

 .(186))خغ٦ت ؤههاع هللا(، وللكٗب 

وم٘ َظا الخىخض، وؤلاظمإ ٖلی ٢خا٫ خ٩ىمت  نىٗاء بال ؤن ماقغاث الهغإ البُجي اإلاب٨غ صازل املجلـ ٢ض ْهغث مىظ  

ت الُمً الضًم٣غاَُت الكٗبُت(، الؿاٖاث، وألاًام ألاولی  مً زال٫ حكبض ُٖضع  بُضي بٗلم الاهٟها٫)ظمهىٍع وؽ الؼُّ

ت ؤزىاء جإصًخه  ت، والىخضة مً هو الُمحن الضؾخىٍع وإب٣اثه باؾخمغاع ٖلی نضع بضلخه، واظتةاثه اإلا٣هىص إلاٟغصحي الجمهىٍع

لجىىبي بالهجىم ٖلی ٢هغ الُمحن بىنٟه ًٖىا في مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي، و٢ُام مؿلححن جابٗحن للمجلـ الاهخ٣الي ا

ُلىا ٞٗالُت الاخخٟا٫ بظ٦غی الىخضة الُمىُت، التي ؤٖضَا مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي، وؤهؼلىا ٖلم  اإلاٗاق٤ُ الغثاسخي، ٖو

بُضي، ومىدؿبي مجلؿه  مض ُٖضعوؽ الؼُّ ُّٗ ت الُمىُت مً مجة٫ ًٖى مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي َاع١ نالح، وح الجمهىٍع

ٌ الىخضة، و  بُضي، وؤههاٍع ال الاهخ٣الي ٞع إٖالن الاهٟها٫ في ظمُ٘ اإلاىاؾباث، والٟٗالُاث، ومما الق٪ ُٞه ؤن الؼُّ

ىت، وظىصَم زُىة جلى  ًبخٛىن ٚحر الاهٟها٫ ؾبُال، وما ٢بىلهم الك٨لي بمجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي بال مً ؤظل قٖغ

تراٝ املحلي، وؤلا٢لُمي، والضولي اإلاخضعط بهم.   ؤزغی ختى الىنى٫ بلى الٖا

ت ٖلى ٖىصة عثِـ، وؤًٖاء مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي بلی ٖضن بال ج٨خ٩ُا ؾُاؾُا إلبتةاػ مجلـ  َُّ وما ٧اهذ مىا٣ٞتهم آلاه

ت بمضًىت ٖضن، واملحاٞٓاث الجىىبُت،   ال٣ُاصة، والح٩ىمت بىاؾُت الًِٛ ٖلحهما لخىُٟظ مُاليهم الا٢خهاصًت، وؤلاصاٍع

م بإن ؤي مكغٕو زضمي، ؤو بهماجي ًىٟظٍ مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي، وخ٩ىمخه بهما  و مً زم لً ًترصصون في اإلاؼاًضة، والٖؼ

ً، ولِـ مً ٢بُل  َى بًٟل، وبغ٦ت مجلؿهم الاهخ٣الي الجىىبي لُٗؼػوا عنُضٍ الؿُاسخي، والاظخماعي في ظىىب الَى

ضن، ماهي بال ٖال٢ت م٣اًًت، اإلابالٛت ال٣ى٫ بإن الٗال٢ت بحن املجلؿحن)ال٣ُاصة الغثاسخي(، و)الاهخ٣الي الجىىبي( في ٖ

ؤي ؤن مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي  -ًدهل الغثاسخي بمىظيها ٖلی الحماًت مً الاهخ٣الي م٣ابل جلبُت الغثاسخي إلاُالب الاهخ٣الي، 

 . (187)جدذ عخمت املجلـ الاهخ٣الي -

حر ألامً، والاؾخ٣غاع، في الى٢ذ الظي لم ٌؿخُ٘ ٧ل مً: مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي، ؤو املجلـ الاهخ٣الي الجىىبي جٞى

ابُت التي ٠٣ً وعائها  ما٫ ؤلاَع وباألزو في مضًىت ٖضن بط قهضث ٣ٖب حك٨ُل مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي ؾلؿلت مً ألٖا

، وحٗغى  2022جىُٓم ال٣اٖضة مشل: اٚخُا٫ اللىاء زابذ ظىاؽ ٢اثض مدىع الٗىض، ومغا٣ُٞه بؿُاعة مٟخدت في ماعؽ 

عثِـ الٗملُاث اإلاكتر٦ت اللىاء نالح ٖلي خؿً ملحاولت اٚخُا٫ ٞاقلت بؿُاعة مٟخدت، وهجاة مداٞٔ لدج اللىاء نالح 

الؿُض مً مداولت اٚخُا٫ باؾتهضاٝ مى٦به ٖبر جٟجحر ؾُاعة مٟخدت، واٚخُا٫ الصحٟي نابغ الحُضعي بخٟسُش ؾُاعجه 
(188) . 

ٗخ٣ض ٢اصجه ؤن وماػا٫ الك٪ ٌؿ٨ً ٢ُاصة املجلـ الا  هخ٣الي في ؤن الكغا٦ت لً جضوم صازل مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي، َو

ٖلی ؤؾاؽ املحانهت الحؼبُت،  1990مهحٍر لً ًسخل٠ ًٖ مهحر املجلـ الغثاسخي الظي حك٩ل في نىٗاء ٖام 

اث ال(189) 1994والجٛغاُٞت، وج٨ٟ٪ بُٗض خغب ن٠ُ  خدٍغًُت ًخٗامل املجلـ الاهخ٣الي ، وبىاء ٖلی جل٪ الظ٦ٍغ

ُت زال٫ عثاؾت ٖبضعبه مىهىع َاصي، وبٗضَا بمىخهى الحُُت، والحظع، ٦ما لى٧ان ًخٗامل  الجىىبي صازل م٩ىن الكٖغ

م٘ صولت ؤظىبُت، و٧إهه ًهغ ٖلی ٖضم و٢ٕى ال٣ىی الجىىبُت الُمىُت مغة زاهُت ُٞما ٌٗخ٣ضٍ زُإ الكغا٦ت الؿُاؾُت م٘ 

ت اإلاوحٟت بد٤ ٢ىی الجىىب. ال٣ىی الُمىُت  الكمالُت، وهدُجخحها الؿُاؾُت، والٗؿ٨ٍغ

tel:2022
tel:1990
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 :إلاماساحي -_الىفىر العػىدي 2

ًبضو ؤن مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي ٚحر ٢اصع_ بلی خض ٦بحر_ ٖلی الايُإل بمهامه املدخلٟت، التي ؤٖلً ٖجها و٢ذ بوكاثه، 

ألن ؤظىضاتهما، واؾتراجُجُاتهما، وجهىعاتهما بسهىم الهغإ ووٗؼو طل٪ بلی جإزٍغ بالىٟىطًً الؿٗىصي، وؤلاماعاحي، 

ىُت الٗلُا ل٩ل مجهما  .الُمجي جخ٣اَ٘، وجدباًً بىاًء ٖلی اإلاهالح الَى

وإلاا ٧ان مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي مً نىٗهما زاعط التراب الُمجي ٞةهه ب٩ل جإ٦ُض لً ٨ًً بمىإی ًٖ جضزالتهما، بل ؾٝى 

 .بُجهما، وإلاؼاظُتهما التي جاصي بلی صًمىمت الهغإ، وإجها٥ الضولت، والكٗبًٓل زايٗا لخ٣لب الٗال٢ت 

ش  اى بخاٍع ل 7ٞهظا املجلـ الظي ولض في الٍغ االء  2022  ؤبٍغ بغثِؿه، وؤًٖاثه، وهٓامه، لم ٨ًً َظا الغثِـ، َو

ض مُالصٍ، وال بمهامه، ولم ٌكاع٧ىا بكحئ في حك٨ُله، وفي نُاٚت مؿىصة هٓامه؛ قإجهم قإن  ًاء ٖلی ٖلم ال بمٖى ألٖا

حهما في ب٣غاع ب٢التهما مً مىهب -ؤًًا  -الغثِـ ٖبض عبه مىهىع َاصي، وهاثبه ٖلي مدؿً ألاخمغ اللظان جٟاظئا َما 

) الغثاسخيهٟـ ًىم مُالص مجلـ ال٣ُاصة 
190
ت مغتهىت ( ظا بال مغاء ًض٫ ٖلى ؤن ال٣ُاصاث الُمىُت الؿُاؾُت، والٗؿ٨ٍغ . َو

ت، ومؿخ٣بل ؤبىاثه والضولي، ٖلیللداعط ؤلا٢لُمي،   .خؿاب ؾُاصة الُمً، وؾالمت ؤعايُه، وخٍغ

 :الخاتمـــــــة
خطح ؤن ٢ُاصة ما ٌؿمى بخدال٠ صٖم ُت )الؿٗىصًت   ًَ ؤلاماعاث(، وبالظاث الؿٗىصًت في خالت _ؾُاؾُت ،  -الكٖغ

اى ألاو٫  ت_ ال ًدؿض ٖلحها، ٞدحن ه٣اعن بحن بُاوي ماجمغ الٍغ ؤن للمكاوعاث الُمىُت هلحٔ  2022، والشاوي 2015ٖؿ٨ٍغ

البُان ألاو٫ ؤقبه ببُان ٖؿ٨غي، ؤو مٗاَضة صٞإ مكتر٥ لضزى٫ الحغب، بِىما هجض الشاوي، و٧إهه ههاثذ، وإعقاصاث في 

م٨ً ال٣ى٫ بإن مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي وكإ بٟٗل ظملت مً ألاؾباب الضازلُت )الح٩ىمت الُمىُت(،  زُبت وصإ، ٍو

ت، وال ض ٖلی ؾب٘ ؾىىاث، والداعظُت)الؿٗىصًتـ ؤلاماعاث(، الٗؿ٨ٍغ ؿُاؾُت مجها، والا٢خهاصًت التي جغا٦مذ زال٫ ما ًٍؼ

ش  جد٤ُ٣ ؤي مً  2015ماعؽ  26ولم ٌؿخُ٘ ما ٌٗٝغ بالخدال٠ الٗغبي مىظ جضزله الٗؿ٨غي ٚحر اإلاكغٕو في الُمً بخاٍع

 . ألاَضاٝ التي ؤٖلً ٖجها، و٧ل ما خهل َى زل٤ ٧اعزت بوؿاهُت ًمىُت

ذ ًٖ ؤَضاٝ الخدال٠،  وؤلاماعاث وعاءو٧اهذ ٧ل مً الؿٗىصًت،  ؤلازٟا١ الظي خهل، وبك٩ل ٦بحر، ؤلاماعاث التي اهدٞغ

واججهذ في ٖضن، واملحاٞٓاث الجىىبُت نىب الؿُُغة ٖلی اإلاىاوئ، والجؼع، وخ٣ى٫ الىِٟ، والٛاػ، بٗض ؤن ؤوكإث 

ت مىالُت ًٍ ٦ُاهاث ؾُاؾُت، وحك٨ُالث ٖؿ٨ٍغ لها زاعط بَاع الضولت، ما ٞخئذ تهضص وخضة الُمً، وؾالمت ؤعايُه،  مىٟغص

ت الخابٗت له التي هاًَذ الغثِـ ألاؾب٤ ٖبضعبه مىهىع  وؤَمها املجلـ الاهخ٣الي الجىىبي، وألاخؼمه ألامىُت، والٗؿ٨ٍغ

 .َاصي، وخ٩ىمخه، و٢ىيذ ؾلُتهما

باث، ومساٝو  -جىا٣ُٞت ؾٗىصًت واهُال٢ا مما ؾب٤ ٌٗض حك٨ُل مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي زُىة  بماعاجُت، عاٖذ ٚع

ٗذ ؤزغی، وظمٗذ ٧ل ال٣ىی، والخُاعاث، والدك٨ُالث   الجاهبحن في الحايغ، واإلاؿخ٣بل، وؤػاخذ شدهُاث، وٞع

ُت واخخىتها، ووخضتها في ٦ُان ؾُاسخي،  ت، واإلاضهُت اإلاخىا٢ًت، واإلادكغطمت، التي جضوع في ٞل٪ مٗؿ٨غ الكٖغ الٗؿ٨ٍغ

ؿ٨غي، ملجابهت خ٩ىمت  نىٗاء )ؤههاع هللا(، التي جًا٠ٖ هٟىطَا، و٢ىتها ،الؾُما في مجا٫ الخهيُ٘  ٖو

tel:2022
tel:2015
tel:2022
tel:2015
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ت في الٗم٣حن الؿٗىصي،  ت ج٣ه٠ اإلايكأث الحٍُى ر(، وباجذ ٢ىاتها الجٍى ش املدخلٟت ـ الُحران اإلاؿحَّ الحغبي)الهىاٍع

ال٣ُاصة الغثاسخي في ألاؾاؽ لم ٣ًم  بإ٦ثر مً ه٣ل وؤلاماعاحي بض٢ت ٖالُت، ٚحر ؤن اإلااقغاث لىا٢ُٗت جض٫ ٖلى ؤن مجلـ 

ٗاوي مً ُٚاب الش٣ت، بحن  غاٝ بلى اإلاغ٦ؼ (، َو ٢اصة الهغإ الؿُاسخي، والٗؿ٨غي مً ألاعى بلى عؤؽ الضولت ) مً ألَا

ت، واإلاىا٣َ مخل٪ ال٣لُل مً ٞغم الىجاح، وال٨شحر مً ؤؾباب الٟكل بد٨م الخىا٢ًاث الحؼبُت، وال٨ٍٟغ ُت ؤًٖاثه، ٍو

ت)  ال٣اثمت بحن م٩ىهاجه، _زانت_ بطا لم ًخم٨ً في اإلا٣ام ألاو٫ مً ٩َُلت، وصمج مسخل٠ ال٣ىاث، والدك٨ُالث الٗؿ٨ٍغ

ت ـ اإلا٣اومت التهامُت(، يمً وػاعحي الضٞإ، والضازلُت، وجدذ ٢ُاصتهما؛  ت الٗمال٣ت ـ خغاؽ الجمهىٍع ألاخؼمت ألامىُت ـ ؤلٍى

ت الُمً الضًم٣غاَُت ألن ججاعب اإلااضخي جسبرها بإن ٖ ضم الضمج ال٩امل لل٣ىاث اإلاؿلحت، وألامىُت الخابٗت لجمهىٍع

ً ٧ان مً ؤَم ألاؾباب التي ؤصث  ت الٗغبُت الُمىُت بمىظب اجٟا٢ُت الىخضة بحن الكٍُغ الكٗبُت م٘ هٓحرجحهما في الجمهىٍع

، واطا ٧ان ماجمغ الحىاع 1994 (، واهضإل خغب ن٠ُ ٖام1994 – 1990بلی ٞكل، وج٨ٟ٪ مجلـ الغثاؾت الُمجي )

جي اإلاى٣ٗض بهىٗاء في  ت ٞحها ماػالذ خبرا 2013الَى ، ومسغظاجه التي باع٦تها مىٓمت ألامم اإلاخدضة، والضو٫ الضاثمت الًٍٗى

في ْل َظٍ التر٦ت الهاثلت مً اإلاًٗالث الؿُاؾُت، ٞما الظي ًجٗلىا هخى٢٘ الىجاح ملجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي   ٖلی الىع١،

 .والاظخماُٖت اإلاترا٦مت، والاه٣ؿاماث، والخىا٢ًاث املدخلٟت

ولِـ َىا٥ مً خل ٚحر الحىاع الُمجي ـ الُمجي الكامل بحن ٧ل َظٍ الخىُٓماث، والٟٗالُاث الؿُاؾُت، 

ت، ٖلی الؿاخت الُمىُت قماال، وظىىبا بى غاٝ ٖلی ؤؾاؽ والاظخماُٖت، والٗؿ٨ٍغ ىاًا ناص٢ت، وإعاصة نلبت مً ٧ل ألَا

ىُت، ومبضؤ الٗضالت الؿُاؾُت، والاظخماُٖت، والا٢خهاصًت، بم وعوح الكغا٦تال٣اهىن،   الَى
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https://carnegieendowment.org   

ــا الخدـــــــــضًاث التـــــــــي جىاظـــــــــه مجلــــــــــ ال٣ُـــــــــاصة الغثاســـــــــخي، ومـــــــــا ٞـــــــــغم هجاخـــــــــه؟، ( 180) ـــالم ٢اثـــــــــض، مـــــــ ـــــــــل   14ٖبـــــــــض الؿــــــ غ ٖلـــــــــی الـــــــــغابِ الخـــــــــالي: 2022ببٍغ ، مخـــــــــٞى

https://belqees.netreports ›  

ٌ صمج ٢ىاجه بىػاعحي صٞإ وصاز( 181)  press.net-http://www.masa، مخىٞغ ٖلی الغابِ الخالي:  2022ماًى  24لُت الٗلُمي، اإلاؿاء بغؽ، الاهخ٣الي ًٞغ

ت الُمىُت، نىٗاء ، وػاعة الكاون ال٣اهىهُت،( 182)  .25الؿاصؾت والشالزىن، ماإلااصة  ،2001صؾخىع الجمهىٍع

 .3م، اإلااصة الشامىت( م 2008، بكإن بوكاء ألاخؼاب والخىُٓماث الؿُاؾُت، )نىٗاء، وػاعة الكاون ال٣اهىهُت، 1991( لؿىت ٢66اهىن ع٢م ) (183)

ــــــــــــــاى، مغ٦ــــــــــــــؼ نــــــــــــــىٗ (184) ــــــــــــــاوي، مًٗــــــــــــــلت اجٟــــــــــــــا١ الٍغ غ ٖلــــــــــــــی الــــــــــــــغابِ الخــــــــــــــالي:  2020ًىلُــــــــــــــى  13اء للضعاؾــــــــــــــاث الاؾــــــــــــــتراجُجُت، ٖبــــــــــــــض الٛجــــــــــــــي ؤلاٍع ، مخــــــــــــــٞى

https://sanaacenter.orgar-analysis 

 .، مغظ٘ ؾاب2022٤ماًى   31جدضًاث جىاظه املجلـ الغثاسخي.. ح٣ُٗضاث الؿالم ووا٢٘ الحغب في الُمً (185)

ل 8ٞحروػ ٖبض الٟخاح، ؤو٫ زُاب للغثِـ الٗلُمي.. ماطا ٢ا٫؟ اإلاكاَض هذ،  (186)  https://almushahid.net، مخىٞغ ٖلی الغابِ الخالي: 2022ببٍغ

ـــل  27مـــاطا بٗـــض جإؾـــِـ املجلــــ ال٣ُـــاصي الغثاســـخي فـــي الُمً؟،)جغ٦ُـــا، مغ٦ـــؼ ال٨ٟـــغ الاؾـــتراجُجي للضعاؾـــاث،  (187) غ ٖلـــی الـــغابِ الخـــالي:2022ببٍغ  (، مخـــٞى

› https://fikercenter.comfikercente  

في ٖضن، الُمً: م٣خل الصحٟي نابغ الحُضعي باهٟجاع ٖبىة هاؾٟت بؿُاعجه في ٖضن الُمً: م٣خل الصحٟي نابغ الحُضعي باهٟجاع ٖبىة هاؾٟت بؿُاعجه  (188)

  ure.nethttps://yemenfut› news https://yemenfuture.net› news، مخىٞغ ٖلی الغابِ الخالي:  2022ًىهُى  16

ل  15مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي في الُمً: اإلاخىا٢ًاث َل جىوح؟،  (189)   nethttps://south news › newse.24، مخىٞغ ٖلی الغابِ الخالي:  2022ببٍغ

جـىعي صي ظىوؿـىن، املجلــ الغثاسـخي الُمجـي: ال٣ـضًم فـي زـىب ظضًـض، مٗهـض صو٫ الدلـُج الٗغبُـت فـي واقـىًُ، (190) ـل  7ظٍغ  Arab Gulf States، 2022ببٍغ

Institute :مخىٞغ ٖلی الغابِ الخالي ،https://agsiw.org old-wine-in-new. 

 :املشاحثثؼكاةمت 

 الكخثثثب:  .1

 ( ،ت الُمىُت زال٫ عب٘ ٢غن مً الاؾدبضاص، والهُمىت ألاظىبُت نىٗاء،  )،2015 - 1990ؤوـ ال٣اضخي، مً الىخضة بلى الشىعة، الجمهىٍع

 .2022مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت، والاؾتراجُجُت الُمجي، ٞبراًغ 

ش والىزاةم الشظمُت: .2  الخلاٍس
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 ،ت الُمىُت، نىٗاء، وػاعة الكاون ال٣اهىهُت  اإلااصة الؿاصؾت والشالزىن. ،2001صؾخىع الجمهىٍع

 ( لؿىت ٢66اهىن ع٢م )م، اإلااصة 2008ت، )نىٗاء، وػاعة الكاون ال٣اهىهُت،، بكإن بوكاء ألاخؼاب والخىُٓماث الؿُاؾ1991ُ

 .الشامىت(

 امللثثاالث الػلمُت: .3

  (2018، صٌؿمبر 32اإلا٩ىهاث الؿُاؾُت في ظىىب الُمً، )بحروث، ؾلؿلت البدض الغاب٘، الٗضص ا٫. 

  ت الُمً: الحلٟاء   م.2021ماعؽ  15والدهىم، مٗهض واقىًُ لؿُاؾت الكغ١ ألاصوی، بلُىا صًلىظغ، مهٟٞى

  قُماء بهاء الضًً، الخدال٠ الؿٗىصي ؤلاماعاحي في الُمً: مً الاجٟا١ بلی الازخالٝ، )ال٣اَغة، مجلت ٢ًاًا وهٓغاث، مغ٦ؼ

 .(2020(، ًىاًغ، 16الحًاعة للضعاؾاث والبدىر، الٗضص، )

اكؼ .4  إلالكتروهُت: املى

هاثل مخٗضصة )جدلُل اإلاى٢٘ بىؾذ، ألاعبٗاء  - ت في الُمً مهمت جهُضم بخدضًاث ٞو  1ٖامغ الضمُجي، صمج الدك٨ُالث الٗؿ٨ٍغ

اعة اإلاى٢٘،   2022ًىهُى  ش ٍػ  ، interviews  https://almawqeapost.net ‹ٖلی الغابِ الخالي:  .2022ًىهُى  5جاٍع

اعة اإلاى٢٘    2022ٞبراًغ 19مُلِكُاث ؤلاماعاث في الُمً.. بَالت ؤمض ألاػمت والاه٣ؿام الضازلي،  - ش ٍػ ل    13جاٍع ٖلی  .2022ؤبٍغ

  https://emiratesleaks.comالغابِ الخالي: 

اعة 2021ؾبخمبر  16زالض ٞاعو١، حٗؼ: م٣ٗل اإلاُلِكُاث ٚحر الىٓامُت، مغ٦ؼ نىٗاء للضعاؾاث الاؾتراجُجُت،   ش ٍػ ، جاٍع

ل  13اإلاى٢٘    https://sanaacenter.orgٖلی الغابِ الخالي:  .2022ؤبٍغ

اعة اإلاى٢٘  ،2022ًىهُى  9 الُمً، في الغثاسخي ُاصةال٣ مجلـ جىاػهاث - ش ٍػ  ٖلى الغابِ الخالي: ،2022ًىهُى  19جاٍع

https://carnegieendowment.org  

ل  7دمحم الؿجهىعي، مً َم ؤًٖاء املجلـ الغثاسخي الُمجي.. وما هي نالخُاتهم وزلُٟاتهم؟، ال٣اَغة،  - اعة اإلاى٢٘ 2022ؤبٍغ ش ٍػ ، جاٍع

ل    22    https://www.cairo24.comٖلی الغابِ الخالي:   2022ؤبٍغ

ًىاًغ  4الح٩ىمت الُمىُت الجضًضة: ْغٝو حك٩لها والخدضًاث التي جىاظهها، )الضوخت اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾاث الؿُاؾاث،  -

اعة اإلاى٢٘ 2021 ش ٍػ    .https://www.dohainstitute.orgٖلی الغابِ الخالي:   2022ًىهُى    22، جاٍع

لُه الخىخي، - اعة اإلاى٢٘ ، ج2011ماًى  27الكُش خؿحن ألاخمغ: "الغثِـ ٖلي ٖبض هللا نالح عظل ٞاؾض ٖو ش ٍػ ل  15اٍع ٖلی  2022ؤبٍغ

   https://www.mc-doualiya.comالغابِ الخالي: 

ل  16ماظض اإلاظخجي، الُمً بٗض َاصي، مغ٦ؼ نىٗاء للضعاؾاث الاؾتراجُجُت،  - اعة اإلاى٢٘ 2020ؤبٍغ ش ٍػ ل    25،جاٍع ٖلی 2022ؤبٍغ

  . ar/972-all/analysis-https://sanaacenter.org/ar/publicationsالغابِ الخالي:

ش  2022ماًى  31جدضًاث جىاظه املجلـ الغثاسخي: ح٣ُٗضاث الؿالم، ووا٢٘ الحغب في الُمً، مغ٦ؼ ؤبٗاص للضعاؾاث والبدىر، - جاٍع

اعة اإلاى٢٘   .https ://abaadstudies.org › news-59902ٖلی الغابِ الخالي:  2022ًىهُى  17ٍػ

ل  9ؤؾٗض ٧اْم قبِب، جُىعاث اإلال٠ الُمجي بٗض ؾب٘ ؾىىاث مً بٖالن الحغب الؿبذ  - اعة اإلاى٢٘  2022ؤبٍغ ش ٍػ ماًى   13، جاٍع

  https://www.mcsr.net741› newsٖلی الغابِ الخالي:   2022

كل الجِل الُمجي في قبىة؟،  - ٤ُ ٖلي الدمِـ، إلااطا هوحذ "الٗمال٣ت" ٞو اعة اإلاى٢٘  .2022ًىاًغ  20َكام الكبُلي، جٞى ش ٍػ جاٍع

 . https://www.independentarabia.comٖلی الغابِ الخالي: 2022ًىهُى  14

خمىص هانغ ال٣ضمي، صواٞ٘ حك٨ُل مجلـ ٢ُاصة عثاسخي ظضًض في الُمً، )ؤبى ْبي، مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل للضعاؾاث لؤلبدار  -

ل،  11والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت،  اعة اإلاى٢٘  ،(2022ؤبٍغ ش ٍػ   ttps://futureuae.comhAE › -ar ٖلی الغابِ الخالي: 2022ًىهُى  16جاٍع

Item 

ان؟، ٣ٌٗ94ىب الؿُٟاوي، في مىاظهت ٢ىي ن٠ُ  - مبر  3، َل ٨ًؿب الاهخ٣الي الجىىبي الَغ اعة اإلاى٢٘ 24ؾىر .2020هٞى ش ٍػ ، جاٍع

 https://south24.net/news/news.php?nid=1056ٖلی الغابِ الخالي: 2022ماًى  18

ل  23الجىض بىؾذ،  -مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي: ٢غاءة في الىظٍى والخىاػهاث  - اعة اإلاى٢٘ 2022ؤبٍغ ش ٍػ ٖلی الغابِ 2022ًىهُى  17، جاٍع

  https://aljanadpost.net الخالي:
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اعة اإلاى٢٘  ،sada، نضی2022ًىهُى  9بلُىىعا ؤعصماٚجي، جىاػهاث مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي في الُمً،  - ش ٍػ ٖلی 2022ًىهُى  23جاٍع

  https://carnegieendowment.org الغابِ الخالي:

ل   14ٖبض الؿالم ٢اثض، ما الخدضًاث التي جىاظه مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي، وما ٞغم هجاخه؟،  - اعة اإلاى٢٘ 2022ؤبٍغ ش ٍػ  27، جاٍع

ل        https://belqees.netreportsٖلی الغابِ الخالي:  2022ؤبٍغ

-  ٌ اعة اإلاى٢٘ 2022ماًى  24صمج ٢ىاجه بىػاعحي صٞإ وصازلُت الٗلُمي، اإلاؿاء بغؽ، الاهخ٣الي ًٞغ ش ٍػ ٖلی 2022ًىهُى  18، جاٍع

    .  press.net-http://www.masa الغابِ الخالي:

اى، مغ٦ؼ نىٗاء للضعاؾاث الاؾتراجُجُت،  - اوي، مًٗلت اجٟا١ الٍغ اعة اإلاى٢٘ 2020ًىلُى  13ٖبض الٛجي ؤلاٍع ش ٍػ ًىلُى  1، جاٍع

 https://sanaacenter.organalysis-arٖلی الغابِ الخالي:  2022

ل  8اإلاكاَض هذ،  -ٞحروػ ٖبض الٟخاح، ؤو٫ زُاب للغثِـ الٗلُمي.. ماطا ٢ا٫؟  - اعة اإلاى٢٘ 2022ؤبٍغ ش ٍػ ٖلی 2022ماًى  24، جاٍع

  https://almushahid.net  الغابِ الخالي:

ل  27سخي في الُمً؟، )جغ٦ُا، مغ٦ؼ ال٨ٟغ الاؾتراجُجي للضعاؾاث، ماطا بٗض جإؾِـ املجلـ ال٣ُاصي الغثا - اعة 2022ببٍغ ش ٍػ (، جاٍع

  fikercente https://fikercenter.com ٖلی الغابِ الخالي:2022ماًى  18اإلاى٢٘ 

هٟجاع ٖبىة هاؾٟت بؿُاعجه في ٖضن الُمً: م٣خل الصحٟي نابغ الحُضعي باهٟجاع ٖبىة الُمً: م٣خل الصحٟي نابغ الحُضعي با -

اعة اإلاى٢٘ 2022ًىهُى  16هاؾٟت بؿُاعجه في ٖضن،  ش ٍػ   https://yemenfuture.net newsٖلی الغابِ الخالي: 2022ًىهُى  29، جاٍع

ل  15مجلـ ال٣ُاصة الغثاسخي في الُمً: اإلاخىا٢ًاث َل جىوح؟،  - اعة اإلاى٢٘ 2022ؤبٍغ ش ٍػ ٖلی الغابِ الخالي:   2022ًىهُى  27، جاٍع

https://south24.net› news ›  

جىعي صي ظىوؿىن، املجلـ الغثاسخي الُمجي: ال٣ضًم في زىب ظضًض، مٗهض صو٫ الدلُج الٗغبُــت في واقىًُ، - ل  7ظٍغ ، 2022ؤبٍغ

Arab Gulf States Institute ٘اعة اإلاى٢ ش ٍػ  ...-https://agsiw.org  old-wine-in-newٖلی الغابِ الخالي: 2022ماًى  23، جاٍع
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 دساظت وصفُت  جذاغُاث اهلعام العلطت في الاكخصاد الُمني

 2020 - 2014خالل الفترة 

the Consequences of Yemeni economy Division Inasmuch evens that happened  

between 2014 and 2020 

ىف                                                                                                               بٖضاص الباخض: طي ًؼن الٖا

 :الملخص

و٢ض جم اجبإ اإلاىهج  الا٢خهاص،ًضعؽ َظا البدض جإزحر اه٣ؿام الؿلُت الظي خضر ظغاء الحغب الُمىُت ٖلى 

ومً ؤَم هخاثج الضعاؾت زبىث الخإزحر الؿلبي اله٣ؿام الؿلُت وصوٍع في جغصي  الضعاؾت،الىنٟي الخدلُلي لخىُٟظ 

 اعي واعجٟإ مٗضالث ال٣ٟغ والبُالت في الُمً.الا٢خهاص مً خُض جإزغ ال٣ُإ اإلاهغفي وجًغع ال٣ُإ الاؾدشم

اعجٟإ مٗضالث الٗملت، جضَىع الاؾدشماعي، جًغع ال٣ُإ اإلاهغفي، جًغع ال٣ُإ الؿلُت، ام اه٣ؿ :الكلماث املفخاحُت

 ال٣ٟغ.

Abstract: 

       This research studies the effect of the power division that occurred as a result of the 

Yemeni war on the economy. The descriptive and analytical approach was followed to 

implement the study, and among the most important results of the study was the confirmation 

of the negative impact of the power division and its role in the deterioration of the economy in 

terms of the impact of the banking sector, the damage to the investment sector and the high 

rates of poverty and unemployment in Yemen 

key words Split power, Damage to the banking sector, Damage to the investment sector, 

Currency deterioration وHigh rates of poverty. 

 

 المبحث األول: الخظة المنيجية للبحث والجراسات الدابقة

 :مقجمة

ٌٗؼي ال٨شحر مً الا٢خهاصًحن ؤؾباب ألاػماث والخضَىع الا٢خهاصي بلى اهضإل الحغوب والخىجغاث الؿُاؾُت 

م مً صحت َظٍ ال٣اٖضة بال ؤجها لِؿذ الٗامل  ت، وبالٚغ الىخُض، خُض باإلم٩ان ؤن ًخماؾ٪ الا٢خهاص بلى خض والٗؿ٨ٍغ

ما ختى في ْل الحغب، وما ًشبذ َظا الخىظه وي٘ الا٢خهاص ألاإلااوي في ْل الح٨م الىاػي ؤزىاء الحغب الٗاإلاُت الشاهُت 

لذ ال٣ضعة الهىاُٖت ألإلااهُا متةاًضة بك  ْو
ً
٩ل ٦بحر ختى ٞسال٫ الحغب هٟؿها ٧ان الا٢خهاص ألاإلااوي مؿخضاًما ومخماؾ٩ا

م مً ال٣ه٠ اإلا٨ش٠، ولهظا الؿبب جم جىُٟظ َظٍ الضعاؾت لل٨ك٠ ًٖ صوع اه٣ؿام الؿلُت  191جهاًت الحغب ٖلى الٚغ

في جغصي الا٢خهاص الُمجي، وبهظٍ بقاعة بلى ؤن اه٣ؿام الؿلُت ػاص مً الخإزحراث الؿلبُت بهىعة ؤقض مً و٢ٕى الحغب 

ا بك٩ل مىٟغص ٖلى الا٢خهاص   .وجإزحَر
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 إشكالية البحث: 

والتي ؤَاخذ بالغثِـ  2011حٗىص ظظوع مك٩لت الُمً التي ؤزغث ٖلى الجىاهب الؿُاؾُت وؤلا٢خهاصًت بلى ؤخضار 

ا امخضث بلى  ٨مً ؤ٦بر جإزحراث َظٍ اإلاك٩لت في ؤن ازاَع خُض ؤن ؤخضار َظا الٗام ما  2014الؿاب٣ت ٖلي ٖبضهللا نالح، ٍو

ا جدال٠ الغثِـ الؿاب٤ م٘ الحىزُحن بهضٝ بؾ٣اٍ نىٗاء ٦غص ٖلى هي بال هخاثج لئلخضار الؿاب٣ت  والتي ٖلى بزَغ

غي ؤن اؾ٣اٍ نىٗا حؿبب في اهخ٣ا٫ الغثاؾت  ظا ما جم بزباجه في ؾُا١ َظا البدض، ألامغ الجَى زهىمت الؿُاؾُحن َو

ضة بلى اإلاىا٤َ الجىىبُت والكغ٢ُت والاؾخٗاهت بضو٫ ال غاٝ اإلاٍا جىاع لُيكإ اه٣ؿام ؾُاسخي ٖؿ٨غي والح٩ىمت و٧اٞت ألَا

 ما حؿبب في وكا اه٣ؿام ب٢خهاصي مهاخب، َظا ما ًشحر حؿائ٫ البدثي ًخمشل في آلاحي:

 ؟2020 - 2014ما الخضاُٖاث والازاع الؿالبت التي هخجذ ًٖ اه٣ؿام الؿلُت في الا٢خهاص الُمجي زال٫ الٟترة 

 :فخضيات البحث

 ؿاث الح٩ىمُت اإلاازغة والٟٗالت في الا٢خهاص.اه٣ؿام الؿلُت حؿبب في اػصواط اإلااؾ .1

ٗها.  .2  اه٣ؿام الؿلُت حؿبب في بيٗاٝ اإلاىاعص الا٢خهاصًت الؿُاصًت وؾىء جىَػ

 باه٣ؿام الا٢خهاص. .3
ً
ىُت ؾلبا  جإزغ الٗملت الَى

باء ٖلى الكغ٧اث واإلااؾؿاث الدانت. .4  اػصواط اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ػاص مً  جم ألٖا

 اإلاغ٦ؼي او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي الُمجي.جغجب ٖلى اه٣ؿام البى٪  .5

 جغصي الا٢خهاص الُمجي حؿبب في َغوب الاؾدشماعاث للداعط. .6

 ٖلى الىي٘ الا٢خهاصي لؤلٞغاص وحؿبب في اعجٟإ مٗضالث ال٣ٟغ.     .7
ً
 جإزحراث اه٣ؿام الا٢خهاص الُمجي او٨ٗؿذ ؾلبا

 منيج البحث:

جم اجبإ اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي ٧ىهه ألا٦ثر مالثمت إلاىيٕى الضعاؾت خُض اؾخسضم ألاؾلىب الىنٟي لل٨ك٠  

 ًٖ الح٣اث٤ وألاخضار والى٢اج٘ في خحن اؾخسضم ألاؾلىب الخدلُلي للىنى٫ بلى الغوابِ والٗال٢اث والىخاثج. 

 :أىمية البحث

 لت في ؤػمت الا٢خهاص الُمجي.ًضعؽ واخضة مً ؤَم الحاالث الا٢خهاصًت واإلاخمش .1

 ٨ًك٠ ًٖ صوع اه٣ؿام الؿلُت في جضَىع الا٢خهاص و٧ىجها ٖامل بالٜ ألاَمُت والخإزحر في ألاػماث الا٢خهاصًت. .2

 بياٞت ٢ُمت ملجا٫ بصاعة ألاػماث الا٢خهاصًت.  .3

 :البحث ىجافأ

 الا٢خهاص. ٖلى هدُجت اه٣ؿام الؿلُتاػصواط اإلااؾؿاث الح٩ىمُت  ال٨ك٠ ًٖ جإزحر .1

ٗها.  ب٠ًٗاه٣ؿام الؿلُت ال٨ك٠ ًٖ ٖال٢ت  .2  اإلاىاعص الا٢خهاصًت الؿُاصًت وؾىء جىَػ

 الٗملت الىَىُت.ال٨ك٠ ًٖ جإزحر اه٣ؿم الا٢خهاص ٖلى  .3
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باء ٖلى الكغ٧اث واإلااؾؿاث الدانت.باعجٟإ اػصواط اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ال٨ك٠ ًٖ ٖال٢ت  .4   جم ألٖا

 ه٣ؿام البى٪ اإلاغ٦ؼي ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي الُمجي.ال ؿلبُت الو٩ٗاؾاث جدضًض الا .5

 جغصي الا٢خهاص الُمجي. هدُجت َغوب الاؾدشماعاث للداعط صعاؾت .6

 مٗضالث ال٣ٟغ.    و الىي٘ الا٢خهاصي لؤلٞغاص ٖلى جإزحراث اه٣ؿام الا٢خهاص الُمجي ال٨ك٠ ًٖ  .7

 :ادوات البحث

ت التي مً زاللها جم  خماص ٖلى ألاصواث الىٍٓغ غ جم الٖا ت والخ٣اٍع ٤ اإلاىا٢٘ الازباٍع صعاؾت الىي٘ وطل٪ ًٖ ٍَغ

اث.  واإلاُبٖى

 :مجتمع وعينة البحث

ًخمشل مجخم٘ البدض باملجخم٘ الؿُاسخي واملجخم٘ ؤلا٢خهاصي للُمً، ؤما ًٖ الُٗىت ومً باب ألاماهت الٗلمُت لم 

خماص ٖلى البدض الٗكىاجي في مىا٢٘ ألازباع و   وجم الٖا
ً
حر اإلاباقغة.جدضص ؤي ُٖىت مؿب٣ا غ واإلاٗلىماث اإلاباقغة ٚو  الخ٣اٍع

  :حجود البحث

 ت ت الُمىُت وفي ٧اٞت اإلاىا٤َ الدايٗت لؤلَغاٝ اإلاخىاٖػ  الحضوص اإلا٩اهُت: الجمهىٍع

  :2020 - 2014الٟترة الحضوص الؼمىُت. 

 :مرادر جمع البيانات والمعلؾمات

 لصحت الضاعؾا
ً
غ املحلُت والضولُت واإلاهاصع  ثهٓغا خماص ٖلى اإلاهاصع اإلاباقغة واإلاخمشلت في الخ٣اٍع الؿاب٣ت جم الٖا

ت اإلاىزى٢ت واإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت الغؾمُت  ؤلازباٍع

 :الجراسات الدابقة
 ال ًىظض ؤي صعاؾاث ؾاب٣ت.

 : الجراسة التحليلية الؾصفيةالثانيالمبحث 

 في ازدواج المؤسدات الحكؾمية المؤثخة والفعالة في االقتراد. الفخضية األولى: انقدام الدلظة تدبب
٘ الضٖم ًٖ  2014في الٗام   بٞغ

ً
هٟظث خغ٦ت ؤههاع هللا )الحىزُىن( الٗضًض مً الاخخجاظاث يض الح٩ىمت جىضًضا

ًخمغ٦ؼ في مضٕع الظي  310اإلاكخ٣اث وطل٪ بٗض مٗغ٦ت ٖمغان التي ؾُُغ الحىزُىن ٞحها ٖلى مداٞٓت ٖمغان وم٣غ اللىاء 

ت لجإث  192مضًىت ٖمغان، ألامغ الظي اٖخبٍر ؤههاع  جت ال٢خدام الٗانمت نىٗاء  للهضام واإلاىاظهت الٗؿ٨ٍغ
ً
وجٟاصًا

ىُت الظي ٢طخى  الح٩ىمت بلى الخٗاون والاجٟا١ م٘ ٢ُاصاث الحغ٦ت خُض ظغي الخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا١ الؿلم والكغا٦ت الَى

ً مً الحىزُحن  جي، وبخُٗحن مؿدكاٍع ا١ الَى  إلاا ُؾمي بد٩ىمت الٞى
ً
بدك٨ُل خ٩ىمت ظضًضة ب٣ُاصة زالض بداح زلٟا

ت،والحغا٥ ا ٚحر ؤن الاخضار التي جلذ حؿببذ في ٞكل اجٟا١ الؿلم والكغا٦ت خُض َاظم  193لجىىبي لغثِـ الجمهىٍع
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غى  194، 2015ًىاًغ  19الحىزُىن مجة٫ الغثِـ َاصي، وخانغوا ال٣هغ الجمهىعي الظي ٣ًُم ُٞه عثِـ الىػعاء في  ٞو

و٢ض اؾخٛلذ خغ٦ت ؤههاع هللا الخدال٠ الظي   195ت،الحىزُىن ٖلى َاصي وعثِـ الىػعاء وؤٚلب وػعاء الح٩ىمت ب٢امت ظبًر

ت اإلاىالُت للغثِـ الؿاب٤ ٖلي ٖبض هللا نالح في الؿُُغة ٖلى اإلاغا٦ؼ واإلاىانب ال٣ُاصًت في  ٢ام م٘ ال٣ُاصاث الٗؿ٨ٍغ

٤  196الضولت، ومهاصع ؤزغي حكحر بلى جىٍع خؼب اإلااجمغ الكٗبي الٗام خُض ٢ام الحىزُىن بخُٗحن مداٞٓحن ًٖ ٍَغ

ما صٖا الغثِـ ٖبض عبه مىهىع َاصي وعثِـ الىػعاء زالض بداح بلى ج٣ضًم اؾخ٣االتهم في  197إلااجمغ في املجالـ املحلُت،ا

ل ٖضن ٖانمت  2015ٞبراًغ مً الٗام  24وفي  198ًىاًغ 22 ؤٖلً ٖبضعبه مىهىع َاصي ٖضوله ًٖ ٢غاع اؾخ٣الخه، وجدٍى

ها ألامغ الظي مشل ؤو٫ مٓاَغ اه٣ؿام الؿلُت في الُمً ٦ىدُجت ما٢خت للبالص، واؾخ٣با٫ البٗشاث الضبلىماؾُت ٞح

 16في   2014،199ؾبخمبر ٖام  21اث الضولت في ال٢خدام ظماٖت اههاع هللا الحىزُت للٗانمت وؾُُغتهم ٖلى ماؾؿ

مخه، ٖاص عثِـ الىػعاء الُمجي، زالض بداح، للمغة الشاهُت بلى ٖضن، م٘ ٖضص مً ؤًٖاء خ٩ى  2015ؾبخمبر مً الٗام 

داث للمخدضر باؾم الح٩ىمت عاجح باصي،  ت ؤلا٢امت الضاثمت ٞحها بدؿب جهٍغ ُّ اى، بي ا ٢اصًما مً الٍغ ًُ اإلاٗتٝر بها صول

اى، بٛغى الدكاوع م٘ الغثِـ َاصي  8وفي   بلى الٗانمت الؿٗىصًت الٍغ
ً
ا٦خىبغ مً هٟـ الٗام ٚاصعث الح٩ىمت مجضصا

َظا الىي٘ حؿبب في اػصواط ظمُ٘ الىػاعاث م٘ اإلااؾؿاث الخابٗت لها  200ت،٦ما ؤٖلىذ، ل٨جها اؾخمغث َىا٥ ختى اللحٓ

في الجاهبحن ومجها الىػاعاث الٟاٖلت في الا٢خهاص مشل وػاعة اإلاالُت، وػاعة الخجاعة والهىاٖت، وػاعة الىِٟ واإلاٗاصن، وػاعة 

وبهظا جم  2016،201مجي بلى ٖضن في ؾبخمبر ي الُالاجهاالث، ومً ؤبغػ ؤوظه الاه٣ؿام انضع َاصي ٢غاع بى٣ل البى٪ اإلاغ٦ؼ 

 بزباث الٟغيُت ألاولى.

 الفخضية الثانية: انقدام الدلظة تدبب في إضعاف المؾارد االقترادية الديادية وسؾء تؾزيعيا.
% مً بًغاصاث الضولت 75ًمشل الخى٣ُب ًٖ الىِٟ وجهضًٍغ الغ٦حةة ألاؾاؾُت لال٢خهاص الُمجي خُض ًمشل وؿبت  

ب مىه في ؤخؿً الحاالث والظي ٌٗٝغ بإهه  2010202في ٖام  عي ؤو ٢ٍغ ظا ما ًهى٠ الا٢خهاص الُمجي باال٢خهاص الَغ َو

ظا اإلاهضع ٚالبا ما ٩ًىن مهضعا َبُُٗا لِـ بداظت بلى آلُاث بهخاط  ٘ )الضزل(، َو اٖخماص الضولت ٖلى مهضع واخض للَغ

ت ؤو ماصًت ٦مُاٍ ألامُاع والىِٟ وا لٛاػ، بدُض حؿخدىط الؿلُت الحا٦مت ٖلى َظا اإلاهضع م٣ٗضة ؾىاء ٧اهذ ٨ٍٞغ

ٗه وبُٗه، ُت امخال٦ه وجىَػ عي في ؤهه ًاصي بلى اٖخماص الضولت الخام  203وجدخ٨غ مكغٖو وجخمشل ؤقض ؾلبُاث الا٢خهاص الَغ

 ٖلى املجخم٘، ول
َ
٘ اإلاىاعص الُبُُٗت بدُض جهاب ٢ُاٖاث ٦شحرة بالكلل مما ًى٨ٗـ ؾلبا ظا ؤزُغ ما ؤو قبه الخام ٖلى َع

٘ َى جدى٫ املجخم٘ بلى الىمِ الاؾتهال٧ي واٖخماصٍ ٖلى الاؾخحراص الداعجي ومً ظهت ؤزغي  ًم٨ً مالخٓخه في ا٢خهاص الَغ

٘ الىاجج  ٘ ٚحر ٢اصع ٖلى ٞع ى ؤخض ألاؾباب الغثِؿُت لخٟا٢م البُالت وال٨ؿل الاظخماعي، خُض  ٞةن ا٢خهاص الَغ املحلي َو

غ ٞحها ٞغم ٖمل ٧اُٞت إلاىاَجي الضولت مما ًسل٤ خالت مً ٖضم الخىاػن في املجخم٘ ًخدضص في ٢ُاٖاث مُٗىت ال  204ًخٞى

عي والظي ًخه٠ به الا٢خهاص الُمجي ْهىع جإزٍغ بإخضار  الوة ٖلى ؾلبُت الا٢خهاص الَغ ، ٣ٞبل ؤقهٍغ مً اه٣الب 2014ٖو

ذ ف ي بٖاصة ٖملُاث الاؾخ٨كاٝ والخى٣ُب في الحىزُحن ٖلى الٗانمت الُمىُت نىٗاء، ٧اهذ الح٩ىمت الُمىُت ٢ض قٖغ

ًّ ؤٖمالها ما لبصذ ؤن جى٢ٟذ، وبخضزل الؿٗىصًت  ت ناٞغ الح٩ىمُت، ل٨ مداٞٓاث الكما٫ بضاًت بالجٝى ٖبر قَغ

ؤل٠ بغمُل في الُىم، بلى  150 – 100جغاظ٘ بهخاط الُمً مً الىِٟ الدام مً  2015بإخضار الُمً في ماعؽ )آطاع( ٖام 

ًُ ؤل٠ بغ  16هدى  ولم ج٣خهغ جإزحراث ألاػمت ٖلى اإلاهضع الغثِسخي لال٢خهاص  205،ا، هدُجت مٛاصعة الكغ٧اث الىُُٟتمُل ًىم

الُمجي بل ججاوػ لُهل بلى اإلاهاصع ألازغي ٖلى ٢لتها ويٟٗها ومجها بًغاصاث اإلاىاوئ الُمىُت مشل مُىاء ٖضن، ٞدؿب 

ذ الدبحر اإلاالحي مهٗب ال٣ُُبي" بن ويُٗت وؤَمُت مُ ىاء ٖضن في الهغإ الضاثغ في الُمً باٖخباٍع ؤخض ؤَم جهٍغ



       2222  سيتمبر - ايلول –العشرونمجلة اتجاهات سياسية: العدد  

93 
 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

 صولت ؤلاماعاث، ظٗلخه في وظه ٖانٟت مً ألاػماث اإلاخٟا٢مت التي تهضص بة٣ًاٞه بك٩ل جام 
ً
ؤَضاٝ الخدال٠ زهىنا

ت الُمىُت" ؼله ًٖ اإلاىٓىمت البدٍغ ولم ًخى٠٢ ألامغ ٖىض َظا الحض ٞةلى ظاهب جإزغ  206وحُُٗله و٢ض جاصي بلى جضمحٍر ٖو

ؤلاًغاصاث وجغاظٗها حٛحرث زٍُى اإلاالخت مً مُىاء الحضًضة والىا٢٘ جدذ ؾُُغة ؤههاع هللا بلى مُىاء ٖضن والىا٢٘ جدذ 

ضٝ للؿُُغة لٗضة وظهاث خُض  ؾُُغة خ٩ىمت َاصي، ومً هاخُت ؤزغي ؤنبدذ بًغاصاث مُىاء ٖضن ه٣ُت نغإ َو

ل زٍُى اإلاالخت مً الحضًضة بلى ٖضن ظٗل ؤلاًغاصاث التي ًخم جدهُلها مىه مدل ؤياٝ ا ده" ؤن جدٍى ل٣ُُبي في جهٍغ

ُت التي ٧اهذ بًغاصاتها الغثِؿُت الىخُضة حٗخمض بك٩ل عثِسخي ٖلى مُىاء  ؤَمإ الجهاث وال٣ىاث اإلاىاوثت للح٩ىمت الكٖغ

ذ ٞةن بٖالن ؤلاصاعة الظاجُت حؿبب في  207الظاجُت" ٖضن ٢بل بٖالن الاهخ٣الي الجىىبي ما ٌؿمى باإلصاعة وبدؿب الخهٍغ

٘ ؤلاًغاصاث ولِـ ٖلى مؿخىي ؤَغاٝ الجةإ وخؿب بل في صازل م٩ىهاث َٝغ خ٩ىمت َاصي.  ؾىء جىَػ

ٗها،مً زال٫ الح٣اث٤ الؿاب٣ت هجض ؤن اه٣ؿام الؿلُت حؿبب في بيٗاٝ اإلاىاعص الا٢خهاصًت الؿُاصًت وؾىء   جىَػ

 بزباث الٟغيُت الشاهُت.وبهظا جم 

 الفخضية الثالثة: تأثخ العملة الؾطنية سلبًا بانقدام االقتراد.
اث  ا٫( والظي ونل بلى مؿخٍى ىُت )الٍغ مً ؤبغػ اإلآاَغ الؿلبُت ألخضار الُمً جضَىع ؾٗغ نٝغ الٗملت الَى

 ٖلى ٧اٞت ألاوظه الا٢خهاصًت، وبالٗىصة بلى ٞترة ما ٢بل ألا 
ً
خضار هجض ؤن ؾٗغ نٝغ الٗملت قضًضة او٨ٗؿذ ؾلبا

سضم الاخخُاظاث الا٢خهاصًت بك٩ل م٣بى٫، ٟٞي الٗام   ما ٍو
ً
ا  هٖى

ً
ىُت م٣ابل الٗمالث ألاظىبُت ٧ان مؿخ٣غا  2013الَى

ا٫ ًمجي، وفي الٗام الخالي بضؤث ؤو٫ مؿبباث اجهُاع الٗملت والتي جمشلذ بخأ٧ل وجىا٢و  250بلٜ ؾٗغ نٝغ الضوالع  ٍع

 2.1بلى  2014ملُاع صوالع في صٌؿمبر مً الٗام  4.7ي ألاظىبي لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي، خُض جًاء٫ مً الاخخُاَي الى٣ض

ملُاع مً الكهغ طاجه في الٗام الؿاب٤ التي حكمل في ألانل وصٌٗت ؾٗىصًت ب٣ُمت ملُاع صوالع َليها الغثِـ الُمجي ٖام 

 للٗملت املحلُت. 2012
ً
 208صٖما

ا٫ بٗض اظخُاح الٗانمت نى ىُت بك٩ل ٦بحر في جل٪ الٟترة والٟتراث التي جلتها خُض ونل الٍغ ٗاء جإزغث الٗملت الَى

اجه زال٫ َظٍ الٟترة وونل الضوالع الىاخض بلى مؿخىي ًىاػي  ا٫ ًمجي في ؤوازغ  400ألصوى مؿخٍى  2016ٍع
ً
، وجظبظب هؼوال

ا٫، واؾخ٣غ ٖلى ألا٢ل في بضاًت ًىلُى  350ختى  ا٫  363ب  2017ٍع ٩ي،ٍع ونل ؾٗغ  2018في ؤ٦خىبغ  209للضوالع ألامٍغ

ا٫ للضوالع الىاخض، و٧ىؾُلت به٣اط وجضزل ا٢خهاصي ٢ضمذ الؿٗىصًت مىدت بلى  830الهٝغ للضوالع الىاخض ؤ٦ثر مً  ٍع

مبر  200البى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي في ٖضن ٢ُمتها   بٗض جضَىع خاص اؾخٗاص 2018ملُىن صوالع للحض مً جضَىع الٗملت، وفي هٞى

ا٫ ٖاُٞخه خُض خضص البى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي ؾٗغ الهٝغ بىا٢٘  ا٫ م٣ابل الضوالع ول٨ً ٖاص بلى ؾٗغ نٝغ في  450الٍغ ٍع

ا٫ للضوالع الىاخض وبٗض اظغاءاث مخسظة مً الح٩ىمت اؾخُاٖت زٌٟ الؿٗغ بلى  800بلى الاعجٟإ  2019ٖام  زم  700ٍع

ول٨ً اؾخمغ لٟترة وهؼ٫  505ي ٖضن بؿٗغ نٝغ الضوالع الىاخض ٌؿاوي وبٗض طل٪ نضع ٢غاع مً البى٪ اإلاغ٦ؼي ف 600بلى 

 2021و  2020ٚحر ؤن الٗملت ونلذ بلى خض ٚحر مؿبى١ في الٗامحن  600،210وبٗض ٞترة اعجٟ٘ مغة ازغة وجسُُه  456بلى 

ا٫  745بلى  2020وباألزو الٗملت الجضًضة واإلاٗخمضة في مىا٤َ خ٩ىمت َاصي خُض ونل ؾٗغ الهٝغ في الٗام  ٍع

ا٫ للضوالع الىاخض. 915ونل بلى  2021وفي الٗام  211للضوالع الىاخض   212ٍع

ٌٗخبر اه٣ؿام الٗملت مً ألازاع اإلاترجبت ٖلى اه٣ؿام البى٪ اإلاغ٦ؼي خُض ؤنضع البى٪ اإلاغ٦ؼي في ٖضن   انقدام العملة:

ا٫ الُمجي ) (، وفي البضاًت جم الخضاو٫ بهظٍ الٟئاث و٢بىلها في ظمُ٘ ؤهداء 1000، 500، 200، 100َبٗت ظضًضة لٟئاث الٍغ
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هللا، ٚحر ؤن خغ٦ت ؤههاع هللا خٓغث خُاػة و اؾخسضام  الُمً ؾىاء في مىا٤َ خ٩ىمت َاصي ؤو مىا٤َ خ٩ىمت ؤههاع

 لها، و٢ا٫ 
ً
ألاوعا١ الى٣ضًت الجضًضة التي ؤنضعتها الح٩ىمت اإلاٗتٝر بها مً ٢بل املجخم٘ الضولي والتي جخسظ مً ٖضن م٣غا

وعا١ الحىزُىن بن اؾخسضام ألاوعا١ الجضًضة ؾُدؿبب في جطدم الا٢خهاص، ؤما الح٩ىمت الغؾمُت ٞىنٟذ خٓغ ألا 

ا٫ ًمجي ب٣ُمخحن مسخلٟخحن ٢ض ًهٗض الهغإ في البالص  الى٣ضًت التي ؤنضعتها ب"الٗبض في الا٢خهاص" ، ٦ما ؤن وظىص ٍع

إة الحغب مىظ زمـ ؾىىاث.  213التي ج٣٘ جدذ َو

 ،الح٨ُممً هاخُت ا٢خهاصًت ٞةن بظغاء ظماٖت ؤههاع هللا في مى٘ الخٗامل بالُبٗت الجضًضة ًم٨ً ونٟت باإلظغاء 

لى ألا٢ل ٞةن َظا ؤلاظغاء له جإزحراجه ؤلاًجابُت ٖلى الا٢خهاص في اإلاىا٤َ التي ًد٨مها ؤههاع هللا خُض جمشل ؤَم  ٖو

ومً هاخُت ؤزغي ال ًم٨ً  هللا،الخإزحراث ؤلاًجابُت في اؾخ٣غاع ؾٗغ الهٝغ في اإلاىا٤َ التي حؿُُغ ٖلحها خغ٦ت ؤههاع 

 ط٦ٍغاعجٟإ ٖمىالث الحىالاث هدُجت ٞاع١ ؾٗغ الهٝغ بحن الُبٗخحن والظي ؾُإحي  به٩اع الخإزحراث الؿلبُت واإلاخمشلت في

.
ً
 جالُا

ىُت وب٨ال الُبٗخحن بك٩ل  أسباب تجىؾر العملة اليمنية: بال ؤن جضَىع الٗملت  ٖام،جضَىعث ٢ُمت الٗملت الَى

بلٜ ؾٗغ نٝغ الضوالع  2020ـ، ؤٚؿُ 25ٟٞي  هللا،الجضًضة الهاصعة مً بى٪ ٖضن ٧ان ؤقض مً هٓحرتها لضي ؤههاع 

اال  790الىاخض في ٖضن  ا٫ بُ٘، ؤما في نىٗاء ٞهى  795قغاء وٍع  214  بُ٘. 603قغاء و 601ٍع

 َىا ًٓهغ حؿائ٫ مهم للٛاًت" إلااطا ازخلٟذ ٢ُمت الٗملت الُمىُت بُبٗخحها ال٣ضًمت والجضًضة؟؟!

 ٌٗىص َظا الازخالٝ لٗضة ؤؾباب ؤَمها:

ت الجضًضة: اججهذ خ٩ىمت َاصي، مىظ بضاًت الحغب، بلى َباٖت ٦مُاث ٦بحرة مً الى٣ىص مً الاٞغاٍ في َب٘ الٗمل -

ض مً الاهسٟاى في ؾٗغ  صون ُٚاء ه٣ضي، إلاىاظهت ؤػمت الؿُىلت، ما ٞا٢م مً ؤػماث الا٢خهاص وحؿّبب بمٍؼ

ونلذ بلى مُىاء اإلا٨ال، مغ٦ؼ مداٞٓت خًغمىث، شحىت مالٟت مً  ٧2020اهىن ألاو٫  4ٟٞي  املحلُت،الٗملت 

اث الى٣ضًت الجضًضة مسّؼهت في  200 ا٫ ًمجي هي بظمالي اإلاُبٖى ت، 11ملُاع ٍع  215خاٍو

ب الٗملت ألاظىبُت: خُض جخه٠ عئوؽ ألامىا٫ بدؿاؾُت قضًضة ججاٍ صعظت الاؾخ٣غاع  - هؼوح عئوؽ ألامىا٫ وتهٍغ

ت،الظي ًدؿبب في زغوظها بلى البِئاث آلامىت ٖىض خضور ألاػماث والخىجغاث الؿُاؾُت ألامغ  ظا ما  والٗؿ٨ٍغ َو

 ؾِخم جىاوله بك٩ل مؿخٌُٟ في الٟغيُت الؿاصؾت.

 بحن الُبٗخحن خُض ونلذ وؿبت 
ً
ل ألامىا٫ صازلُا  ٖلى ٖمىلت جدٍى

ً
َظا الخباًً بإؾٗاع الهٝغ او٨ٗـ ؾلبا

غظ٘ بٌٗ املحللحن ؤؾباب اعجٟإ الٗمىالث بهظا الك٩ل بلى ٞغى 29الٗمىالث بلى ؤ٦ثر مً  % مً ؾٗغ اإلابلٜ املحى٫، وٍُ

ٚحر ؤن َظا ال ًمشل ؾبب  216الحىزُحن ٞاع١ نٝغ بحن الٗملت ال٣ضًمت والجضًضة التي مىٗىا جضاولها في مىا٤َ ؾُُغتهم،

ا٫ مى٣ُي وم٣ى٘ مً الىاخُت الا٢خهاصًت خُض ًغظ٘ الؿبب مً اإلاىٓىع الا ٢خهاصي بلى ازخالٝ ؾٗغ الهٝغ للٍغ

الُمجي في ٦ال الجاهبحن ٞازخالٝ ؾٗغ الهٝغ ظٗل مً الٗملت الُمىُت ال٣ضًمت والجضًضة جخٟاٖل في صًىام٨ُُت الٗغى 

ل، مً هاخُت ؤزغي ال ًم٨ً اٌٗاػ الؿبب بلى جد٨م الحىزُحن  والُلب ٦ٗملخحن مسخلٟخحن ما ؤصي بلى اعجٟإ ٖمىلت الخدٍى

ىُت ؤمام الٗملت ألاظىبُت ٩ٞلما ػاص  جم اإلاٗغوى في ؾٗ غ الهٝغ ألن ؾٗغ الهٝغ مد٩ىم ب٣اٖضة ٖغى الٗملت الَى

ً ألاو٫  ىُت ٧لما ٢لذ ٢ُمتها ؤمام الٗمالث ألاظىبُت وال٨ٗـ صحُذ ٦ما خهل في لبىان جهاًت حكٍغ الى٣ضي للٗملت الَى
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ىُت ، ٦ما ؤن جضزل الضولت بٟغى مؿخىي ألؾٗاع 217 2019مً ٖام  الهٝغ في ْل اعجٟإ اإلاٗغوى الى٣ضي للٗملت الَى

 بلى زل٤ الؿى١ الؿىصاء ختى ولى بٗض ٞترة مً الؼمً،
ً
ؤما مً خُض ٦ُُٟت زل٤ ٞجىة في  جم ٖمىالث  218ؾُاصي خخما

ل  ٤ عبِ جدٍى ل بإؾٗاع الهٝغ املدخلٟت للُبٗخحن وطل٪ ًٖ ٍَغ ٤ آلُت الخدٍى الحىالاث ُٞم٨ً مالخٓخه ًٖ ٍَغ

 املحلُت بؿٗغ الهٝغ ألاظىبي ٦ما َى مىضح في اإلاشا٫ آلاحي:الٗملت 

ل مبلٜ بالضوالع مً ٖضن بلى نىٗاء ًيبغي قغاء  ىض اؾخالم الحىالت ألظىبُت  79500بـ  100ٞٗلى ؤؾاؽ جدٍى ا٫ ٖو ٍع

ها بـ  ا٫ وطل٪ بٟاع١ ؾلبي  60100في نىٗا ؾِخم نٞغ ا٫ والظي ًمشل  19400ٍع ظا اليؿبت جمشل ٞاع١ 25ٍع الهٝغ  % َو

ظا ًا٦ض اعجٟإ الٗمىلت بؿبب بياٞت ٞاع١ الهٝغ ولِـ الٟغى الغؾمي.  ل َو  ٣ِٞ ولم حكمل ٖمىلت الخدٍى

ىُت،مما ؾب٤ هالخٔ ؤن اه٣ؿام الؿلُاث ؤزغ بك٩ل ؾلبي ٖلى الٗملت   وبهظا جم بزباث الٟغيُت الشالشت.  الَى

ألعباء على الذخكات والمؤسدات الفخضية الخابعة: ازدواج المؤسدات االقترادية زاد مؽ حجؼ ا
 الخاصة.

٤ ال٣اهىن صازل هُا١  وفي  الضولت،جمشل الجماع٥ والًغاثب واظباث مالُت وظباًاث بلؼامُت ٖلى الٟئاث اإلا٣غة ٞو

ً والخجاع هاَُ٪ ًٖ خالت ألاػمت والحغب واػصواط الؿلُاث  خُاصًت حك٩ل َظٍ الجباًاث ٖبئ ٖلى اإلاؿدشمٍغ الحاالث الٖا

لى عؤؾها الاػصواط الجمغ٧ي، خُض ًخم بظباع ججاع نىٗاء والىاظبا ث اإلاالُت اإلاٟغويت والتي ٌٗاوي مجها الخجاع في الُمً ٖو

ت  ت والبًر ومىا٤َ قما٫ البالص ٖلى صٞ٘ عؾىم ظمغ٦ُت مًاٖٟت بسالٝ الغؾىم التي جم صٞٗها في اإلاىاٞظ الجمغ٦ُت البدٍغ

 219الخابٗت للح٩ىمت.

ت ٢بل ألاػمت بل ونل ألامغ بلى ٞغى ظباًاث ؤزغي ٦ما ؤن ألامغ لم ٣ًخهغ ٖ لى الىاظباث اإلاالُت اإلا٣غة واإلاٗغٞو

ت لضي الخجاع  حر مٗغٞو ً،خضًشت ٚو و٦مشا٫ ٖلى َظٍ الحالت قغ٦ت زانت حؿخىعص ألاؾما٥ مً الحضًضة وحٗؼ  واإلاؿدشمٍغ

ضن بلى املحاٞٓاث املجاوعة التي ٌؿُُغ ٖلحها الحىزُىن. جسً٘ َظٍ الكغ٦ت % مً ٢ُمت  20للًغاثب الخالُت:  ٖو

مـ، و
ُ
 ل٣اهىن الد

ً
٣ا % ٖلى الضزل 35% ٦غؾىم ػ٧اة ٖلى زغوة الكغ٦ت، و2.5ألاؾما٥ اإلاؿخسغظت مً البدغ، ٞو

ت والهىاُٖت واإلاٟغوى بمىظب ٢اهىن يغاثب الضزل ع٢م ) بت ألاعباح الخجاٍع  2010.220( لٗام 17الداي٘ لًٍغ

باء اإلاالُت الىاظب َظا الىي٘ ظٗل الكغ٧اث واإلااؾؿاث  إة ألٖا ج٣٘ بحن اإلاُغ٢ت والؿىضان، خُض حٗاوي مً َو

صٞٗها ل٨ال الؿلُخحن في الى٢ذ الظي ًتراظ٘ في ؾى١ الاؾتهال٥ وال٣ىة الكغاثُت لضي ألاٞغاص هاَُ٪ ًٖ اه٣ؿام الٗملت 

ل، ولظل٪ ٧اهذ الحغب بك٩ل ٖام واه٣ؿام الؿلت   وجضَىع ؾٗغ الهٝغ واعجٟإ ٖمىالث الخدٍى
ً
بك٩ل زام ؾببا

ذ ؤالٝ ألاًضي الٗاملت التي ٧اهذ حٗمل في جل٪ الكغ٧اث   في اٞالؽ ٖكغاث الك٩اث واإلااؾؿاث الدانت وحؿٍغ
ً
مباقغا

حر ًمىُحن، ً ًمُىحن ٚو وما ًا٦ض خالت الاجهُاع في ٢ُإ الكغ٧اث  221واإلااؾؿاث التي ًمخل٨ها عظا٫ ؤٖما٫ ومؿدشمٍغ

ت واإلااؾؿاث خاالث ؤلاٞالؽ للكغ٧اث  الٗمال٢ت ٦ما خضر في قغ٦ت الاجهاالث واي خحن اٖلىذ املح٨مت الخجاٍع

 بلى الح٨م الهاصع في ؤوازغ 
ً
الابخضاثُت بإماهت الٗانمت نىٗاء بقهاع بٞالؽ قغ٦ت" واي"، مبِىت ؤن طل٪ ظاء اؾدىاصا

ت.، والظي ظاء مىُى٢ه بةٞالؽ الكغ٦ت لالجهاالث، ألؾباب عجؼ الكغ٦ت ٖىض ص2020قهغ ٞبراًغ   222ٞ٘ صًىجها الخجاٍع

ٞاجهُاع َظٍ الكغ٦ت ًبحن  جم  الُمجي،اٞالؽ قغ٦ت مشل قغ٦ت واي ا٢ىي مشا٫ للىي٘ الظي ونل ؤلُه الا٢خهاص 

باء التي جخ٨بضٍ الكغ٧اث الُمىُت هاَُ٪ ًٖ الكغ٧اث اإلاخىؾُت   وبهظا جم بزباث الٟغيُت الغابٗت. والهٛحرة،ألٖا
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 البنػ المخكدي انعكاسات سلبية على القظاع المرخفي اليمني. الفخضية الخامدة: تختب على انقدام
٦ما ؤن اه٣ؿام البى٪ اإلاغ٦ؼي  الىىاحي،ؤزغث الاويإ الا٢خهاصًت بك٩ل مباقغ ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي ومً ظمُ٘ 

ؤػمت لم ٨ًً اإلاازغ الىخُض خُض ؾب٣ذ الٗضًض مً اإلاازغاث التي ق٩لذ ٖبئ جغا٦مي ٖلى ٖاج٤ اإلاهاٝع الُمىُت مشل 

 الؿُىلت.

، وبك٩ل 2015مشلذ ؤػمت الؿُىلت ؤو٫ مٓاَغ ؤػمت اإلاهاٝع الُمىُت والتي بضؤث في  أزمة الديؾلة وتخاجع النذاط:

عثِسخي هخجذ ؤػمت الؿُىلت بؿبب ٣ٞضان الش٣ت لضي الجمهىع بال٣ُإ اإلاهغفي ألامغ الظي ًمشل ٧اعزت في ال٣ُإ اإلاالي 

باألؾاؽ ٖلى الش٣ت والظي ٌٗجي ٣ٞضاجها الاهضٞإ لسحب الىصاج٘ وال٣غوى ما  خُض ؤن ٖمل البىى٥ واإلاهاٝع ٣ًىم

 ًاصي بلى ؤلاٞالؽ املح٤٣.

 وجٓهغ ماقغاث ٣ٞضان الش٣ت في ال٣ُإ اإلاهغفي الُمجي في ظاهبحن:

 :٣ٞض سحب الٗمالء مً  2016ٟٞي ألاقهغ الؿخت ألاولى مً ٖام  اسجفاع مػذل طلباث السحب الىلذي

ا للخض٣ٞاث اإلاالُت مً الا٢خهاص الغؾمي  300 خؿاباتهم هدى ًُ ا٫ ًمجي، ألامغ الظي مشل زغوًظا ظماٖ ملُاع ٍع

 223هدى الا٢خهاص ٚحر الغؾمي.

 :ألاو٫  الخذاول الخاسجي ً غ للبى٪ الضولي  جم الخضاو٫ زاعط ال٣ُإ في ؤ٦خىبغ/ حكٍغ  2018خُض ٢ضع ج٣ٍغ

ا٫ بلى  810.9، مً 2017و 2014ؤن جضاو٫ الٗمالث زاعط ال٣ُإ اإلاهغفي الغؾمي جًا٠ٖ بحن   1.67ملُاع ٍع

ؿمذ أل٦ثر ٌُ غ، خُض لم  ا٫. ومً املحخمل ؤن ًغجٟ٘ َظا الغ٢م مىظ نضوع الخ٣ٍغ لُىن ٍع ا٫  1مً  جٍغ لُىن ٍع جٍغ

ت الٗاملت في مىا٤َ الحىزُحن، طاث ال٨شاٞت  ت في ٖضن بضزى٫ البىى٥ الخجاٍع مً ألاوعا١ الى٣ضًت اإلاُبٖى

.70الؿ٩اهُت الٗالُت والتي جًم خىالي 
ً
 ؤٖلى وؿبُا

ً
 ا٢خهاصًا

ً
 ووكاَا

ً
 224% مً الؿ٩ان، وبالخالي جًم اؾتهال٧ا

% مً بظمالي ؤنى٫ البىى٥ ٚحر مخاخت لالؾخسضام وهي في ق٩ل 65ىالي وجمشلذ ؤبغػ مٓاَغ ؤػمت الؿُىلت في ؤن خ

ؤوعا١ مالُت خ٩ىمُت، وؤعنضة وصاج٘، واخخُاَي ٢اهىوي لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي، و٢غوى لل٣ُإ الدام مٗغيت لدُغ ٖضم 

ل اخخُاظاث الا٢خهاص وما ًا  225الؿضاص، ٦ض َظا الىي٘ الىدُجت اإلاى٣ُُت لهظا الىي٘ هي جغاظ٘ وكاٍ البىى٥ في جمٍى

ىلُى  2018% بحن صٌؿمبر  13.5جغاظ٘ الاثخمان اإلا٣ضم لل٣ُإ الدام بدىالي   2019.226ٍو

ض مً  ض الُحن بله ولخً٘ مٍؼ  ٖلى ؤػمت الؿُىلت والتي حٗخبر ٧اعزُت بدض طاتها ؤجذ مك٩لت اه٣ؿام الؿلُت لتًة
ً
ٖالوة

حن.   ال٣ُىص والٗىاث٤ ؤمام ال٣ُإ اإلاهغفي وفي ظمُ٘ اإلاىا٤َ ل٨ال  الُٞغ

ا جلتةم بدىُٟظ  ازدواج الدلظة: ُت والتي بضوَع ٌٗخبر البى٪ اإلاغ٦ؼي الؿلُت اإلاباقغة ٖلى اإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاهٞغ

 
ً
جي بك٩ل ٖام وخماًت ال٣ُإ اإلاهغفي هٓغا  بلى ٞلؿٟت خماًت الا٢خهاص الَى

ً
ظا اؾدىاصا حٗلُماث وؤوامغ البى٪ اإلاغ٦ؼي َو

ظا ما ًلؼم  ،الا٢خهاصألَمُت وصوٍع في  ت مغا٢بت ال٣ُإ اإلاهغفي َو ومً ؤوظه الؿلُت التي جماعؾها البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

٘ الضوعي ببُاهاتها ومٗلىماتها و٢ىاثمها اإلاالُت. ُت بالٞغ  اإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاهٞغ

٘ البُاهاث للج هخحن، بال اه٣ؿام البى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي ق٩ل مًٗلت ؤمام ال٣ُإ اإلاهغفي ما ؤظبر اإلاهاٝع ٖلى ٞع

ُت، ٟٞي ًىاًغ/٧اهىن  ؤن َظا ألامغ ؤزاع خُٟٓت خغ٦ت ؤههاع هللا ما صٞٗها ب٣ًاٝ الٗضًض مً اإلااؾؿاث اإلاالُت واإلاهٞغ
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، مىٗذ ؾلُاث الحىزُحن اإلااؾؿاث اإلاالُت الٗاملت في البالص مً الاؾخمغاع في ج٣ضًم بُاهاتها الى٣ضًت بلى 2020الشاوي 

إحي هٟىط ا ل اإلاغ٦ؼ الا٢خهاصي للُمً، البى٪ في ٖضن، ٍو
ّ
لحىزُحن لٟغى َظا ؤلاظغاء مً خ٣ُ٣ت ؤن نىٗاء ما ػالذ جمش

ا مً ؤنل  17خُض ًىظض ٞحها اإلا٣غاث الغثِؿُت لـ
ً
ا، ٦ما ًىظض ٞحها ؤ٦بر قغ٧اث الهغاٞت  18بى٩ ًُّ ا حٗمل في البالص خال

ً
بى٩

ؼ هٟىطَا ٖلى ال٣ُإ  227في البالص، اإلاالي وإيٗاٝ نالخُت الح٩ىمت الُمىُت، ٟٞي جهاًت وؾٗذ ؾلُاث الحىزُحن بلى حٍٗؼ

ل ألانٛغ بةٚال١ م٣ٍغ الغثِسخي في نىٗاء وظمُ٘  مي ؤلاؾالمي للخمٍى ؾبخمبر/ؤًلى٫ ؤمغ البى٪ اإلاغ٦ؼي بهىٗاء بى٪ ال٨ٍغ

مي في  ُٖض ٞخذ ٞغٕو ال٨ٍغ
ُ
ه الٗاملت في اإلاىا٤َ الدايٗت لؿُُغتها، وؤ ً ألاو٫ بٗض ؤن ح 1ٞغٖو ّٗهض البى٪ ؤ٦خىبغ/حكٍغ

ا٫ ًمجي لؿلُاث الحىزُحن. ا ملُاع ٍع  228باالمخىإ ًٖ ج٣ضًم بُاهاجه اإلاالُت للبى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي في ٖضن وصٞ٘ ٚغامت ٢ضَع

م مً ؾُُغة البى٪ اإلاغ٦ؼي الخاب٘ لحغ٦ت ؤههاع هللا ٖلى اإلاغا٦ؼ الغثِؿُت وؤلاصاعاث  التأثيخ على العمليات: بالٚغ

ت واإلاازغة ٖلى  الٗامت للمهاٝع واإلااؾؿاث اإلاالُت بال ؤن بى٪ ٖضن اإلاغ٦ؼي ًمخل٪ الٗضًض مً وؾاثل الًِٛ ال٣ٍى

% مً اليكاٍ 95ؤوكُت ال٣ُإ اإلاهغفي خُض ٌؿُُغ البى٪ اإلاغ٦ؼي في ٖضن الخاب٘ للح٩ىمت اإلاٗتٝر بها صولُا ٖلى هدى 

ٟذ ٧ىص" للحىالاث اإلاالُت وخ٤ بصاعة الاخخُاَُا مل٪ هٓام "ؾٍى ث الى٣ضًت في الداعط، ٦ما ٌؿُُغ ٖلى اإلاهغفي، ٍو

خماصاث اإلاؿدىضًت بيؿبت  %، َظا ما حؿبب في نغاٖاث خى٫ الؿُُغة ٖلى وكاٍ اإلاهاٝع خُض ؤن الحىزُحن 100الٖا

خماصاث ألامغ الظي َضص بخُٗل واعصاث الى٢ىص، وؤ٦ض مداٞٔ البى٪ اإلاغ٦ؼي الُمجي دمحم 50ؾٗى بلى اهتةإ  % مً الٖا

بت الحىزُحن في اهتةإ ػمام، صحت اإلاٗل خماصاث اإلاؿدىضًت وٚع ت ًٖ الضزى٫ في َلباث الٖا ىماث ًٖ جى٠٢ بىى٥ ججاٍع

ٌ ط٦غ اؾمه، لـ"الٗغبي الجضًض" بن "يٍٛى 50 خماصاث، و٢ا٫ مؿاو٫ في بى٪ ججاعي في الٗانمت نىٗاء، ٞع % مً الٖا

خماصاث اإلاؿدىضًت، وؤبلٛذ الخجاع بكغٍو الحىزُحن ٖلى البىى٥ صٞٗتها بلى الخى٠٢ ًٖ ٢بى٫ َلباث الخجاع لخُُٛ ت الٖا

% لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي الخاب٘ 50% مً ٢ُمت الىاعصاث لضي البى٪ اإلاغ٦ؼي في نىٗاء و50الحىزُحن بإن ًضٞ٘ الخجاع 

ُت في ٖضن".  229للح٩ىمت الكٖغ

غاٝ اه٣ؿام البى٪ اإلاغ٦ؼي واػصواط الٗملت والاهدكاع الجٛغافي للٟغٕو اإلاالتجخالت المباشخة:  ُت في مىا٤َ ألَا هٞغ

ت ظمُٗها ٖىامل ؤو٢ٗذ ال٣ُإ اإلاهغفي في مًٗلت قضًضة وظٗلها بحن اإلاُغ٢ت والؿىضان، ومً الًٍٛى التي  اإلاخىاٖػ

ًخٗغى لها ال٣ُإ اإلاهغفي الخضزل اإلاباقغ وما ًشبذ َظا ألامغ ألاويإ التي حٗاوي مجها اإلاهاٝع في الٗانمت نىٗاء 

، وؤٚل٣ذ  10ىسي، هدى خُض ا٢خدمذ ظماٖت الح غٕو قغ٧اث نغاٞت بُجها ؤخض ؤ٦بر  20بىى٥ ومهاٝع مدل نغاٞت، ٞو

ى بى٪ الخًامً ؤلاؾالمي، الظي صاَمذ اإلا٣غ الغثِـ له، في  مبر  11البىى٥ َو ذ  2020هٞى و٢امذ بة٣ًاٝ ٖمله وحؿٍغ

غاث، ٟحن ومهاصعة الؿحٞر داث  230اإلاْى بكإهه ٣ٞض ه٣لذ و٧الت ألاهباء ألامغ الظي لم جخطح ؤؾبابه وجًاعبذ الخهٍغ

ا الحىزُىن ًٖ مهضع مؿاو٫ في البى٪ اإلاغ٦ؼي بهىٗاء لم جهغح باؾمه  الُمىُت "ؾبإ" بيسدتها في نىٗاء، والتي ًضًَغ

٢ىله بن "بى٪ الخًامً بالخٗاون م٘ البى٪ اإلاغ٦ؼي في ٖضن اؾخٛل الىصٌٗت اإلاالُت الؿٗىصًت لل٨ؿب وؤلازغاء ٚحر 

،" اث مخباصلت مً ٢بل ؤَغاٝ الهغإ في الُمً “نغح بى٪ الخًامً ؤلاؾالمي  في خحن 231اإلاكغٕو بهه ًخٗغى لًَٛى

ه في مداٞٓت نىٗاء .  232وطل٪ جى٠ُ٢ البى٪ واٚال١ ٖٞغ

وبهظا  اإلاهغفي،ظمُ٘ الح٣اث٤ الؿاب٣ت جشبذ ؤن اه٣ؿام البى٪ اإلاغ٦ؼي ؾبب او٩ٗاؾاث ؾلبُت قضًضة ٖلى ال٣ُإ 

 جم بزباث الٟغيُت الدامؿت.
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 الفخضية الدادسة: تخدي االقتراد اليمني تدبب في ىخوب االستثمارات للخارج.
 الاؾدشماع الدام بك٣ُت املحلي 

ً
مً ؤ٦ثر ال٣ُاٖاث خؿاؾُت باألويإ الا٢خهاصًت َى ٢ُإ الاؾدشماع وجدضًضا

 بلى ال٣اٖضة الٟلؿُٟت )عؤؽ اإلاا٫  وألاظىبي،
ً
إحي َظا الخإزغ ٧ىن الاؾدشماعاث جىجظب هدى البِئاث آلامىت وطل٪ اؾدىاصا ٍو

 ظبان(.

٘ وؾلبي لخٛحر ألاويإ، ٣ٞض سجل  الاؾدشماع في الُمً  في خالت ألاػمت الُمىُت ؤْهغ ٢ُإ الاؾدشماع ججاوب ؾَغ

٘ اإلاسجلت في الهُئت الٗامت لالؾدشماع  و َغوب الٗضًض مً خُض جغاظ٘ ٖضص   2015هخاثج ؾالبت زال٫ ٖام  اإلاكاَع

٣ضان لكغ٧اث بال٩امل في مىا٤َ الهغإ ً و جضمحر الٗضًض مً الكغ٧اث ٞو غظ٘ ؾبب التراظ٘ املد٠ُ في  233اإلاؿدشمٍغ ٍو

ت الؿُاؾُت ًصبِ الاؾدشماعاث ا ضٞ٘ باججاٍ ٢ُإ الاؾدشماع  الى الٗضًض مً الٗىامل مجها ؤن بِء مؿاع الدؿٍى ملحلُت ٍو

ما٫ لدؿاثغ مالُت ظغاء الهغإ، ومً هاخُت ؤزغي  جٟا٢م عجؼ اإلاىاػهت  َغوب عئوؽ ألامىا٫ للداعط وحٗغى ميكأث ألٖا

اث الضزل والُلب ٖلى مىخجاث ال٣ُإ   2015% ٖام 25.8الٗامت وجضوي الى٣ٟاث الٗامت بيؿبت  مما ؤزغ ٖلى مؿخٍى

الاؾدشماعي الٗام وحٗل٤ُ صٖم اإلااهدحن الخىمىي ؤصي بلى حُٗل ٢ُإ اإلا٣اوالث  بلى جى٠٢ البرهامج الدام بياٞت 

ل الىاعصاث وألاوكُت طاث الٗال٢ت ىُت وهضعة الى٣ض ألاظىبي ما نٗب جمٍى غى ٢ُىص ٖلى  جضَىع ٢ُمت الٗملت الَى ٞو

الث الداعظُت بالضوالع.  234خغ٦ت عئوؽ ألامىا٫ والخدٍى

% مً 70لخٛحر ألاويإ الا٢خهاصًت ٖلى ٢ُإ الاؾدشماع ٣ٞض ٚاصعث ٢غابت  ؤما مً خُض صعظت الخإزحر الؿلبي

غث للمؿدشمٍغً  ت اإلاىاؾبت وٞو الاؾدشماعاث املحلُت بلى ٖضص مً البلضان وفي م٣ضمتها مهغ التي َُإث البِئت الاؾدشماٍع

 إلاا ه٣لخه مهاصع بٖالمُت ملُاع صوالع  12حؿهُالث ويماهاث ٦بحرة لخهل اؾدشماعاث الُمىُحن ٞحها بلى ؤ٦ثر مً 
ً
٣ا وطل٪ ٞو

 235مدلُت ًٖ عثِـ ماؾؿت ًمً ٧ابِخا٫ للخىمُت والبدىر.

٣ٞض سجلذ الهُئت الٗامت لالؾدشماع  ألاػمت،ولبُان مضي جإزغ الا٢خهاص بغخُل الاؾدشماعاث هغظ٘ بلى ٞترة ما ٢بل 

ا بغؤؽ ما٫ اؾدشماعي بلٜ 104ٖضص ) 2014الٗام زال٫   اؾدشماٍع
َ
ا ا٫ وبٟاع١ ًٖ 176.2)( مكغٖو  2013الٗام ( ملُاع ٍع

اصة بلٛذ )101)مً بلٜ ؤ٦ثر  ا٫ وبيؿبت ٍػ ا٫،( ملُاع 95.3و٢ُمت مىظىصاث زابخت بلٛذ ) (،%134.39( ملُاع ٍع خُض  ٍع

غث َـظٍ ٘ ) ٞو ا ٖلى الا٢خهاص.70وبالخإ٦ُض ؤن عخُل َظٍ ألاع٢ام بيؿبت  236ٖمل،( ٞغنت 5437اإلاكاَع  % ؾِى٨ٗـ ؤزَغ

بالظ٦غ ؤن عخُل الاؾدشماعاث اعجبِ بك٩ل مباقغ بترصي ألاويإ الا٢خهاصًت ٦ما ههذ ٖلُه الٟغيُت  الجضًغ

ذ  غي: ما ٖال٢ت اه٣ؿام الؿلُت بغخُل الاؾدشماعاث؟  الٗباعة،بهٍغ ظا ٣ًىصها بلى حؿائ٫ ظَى  َو

ألامغ الظي ؤزبدخه ٖال٢ت اه٣ؿام الؿلُت لِؿذ مغجبُت بغخُل الاؾدشماعاث بل بترصي ألاويإ الا٢خهاصًت 

الٟغيُاث الؿاب٣ت وبالخالي ج٣ىصها َظٍ الٗال٢ت بلى حؿبب الاويإ الا٢خهاصًت اإلاترصًت في عخُل الاؾدشماعاث وبهظا جم 

 بزباث الٟغيُت الؿاصؾت.
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الفخضية الدابعة: تأثيخات انقدام االقتراد اليمني انعكدت سلبًا على الؾضع االقترادي لألفخاد وتدبب 
 ارتفاع معجالت الفقخ.في 

ا جا٦ض الىدُجت  الا٢خهاصًت،بزباث َظٍ الٟغيُت ٌٗخبر مً البضحهُاث  ٞجمُ٘ اإلاازغاث الؿلبُت الؿاب٤ ط٦َغ

ض مً ؤلازباث جىظب ٖغى  ال٣ٟغ،اإلاى٣ُُت في جغصي الىي٘ الا٢خهاصي لؤلٞغاص والدؿبب في اعجٟإ مٗضالث  وإلاٍؼ

٤ ألا  اث الخإزغ ٞو  ع٢ام وؤلاخهاثُاث الا٢خهاصًت الغؾمُت. الدؿلؿل اإلاى٣ُي إلاؿخٍى

ىانٍغ في الجاهبحن الٗام  انقظاع المختبات: بُيذ الٟغيُاث الؿاب٣ت مضي جإزحر اه٣ؿام الؿلُت ٖلى الا٢خهاص ٖو

والدام، ٦ما ؤن الاه٣ؿام ٦ك٠ ًٖ ؤقض ألاوظه الؿلبُت ٖلى الا٢خهاص واإلاخمشل في الخإزحر اإلاغخل واإلادؿلؿل ٞخًغع 

اث و٢ُاٖاث ؤزغي،  الا٢خهاص م٤ الًغع في مؿخٍى في ظاهب ؤو مؿخىي ؤو ٢ُإ ًاصي بلى جغخُل الخإزحر واحؿإ هُا١ ٖو

ٟحن الح٩ىمُحن الظي بضؤ في   2016ومً ؤقض ألايغاع اإلاغخلت جإزغ مغجباث ال٣ُإ الٗام خُض ٧ان اه٣ُإ عواجب اإلاْى

 
ً
ا جإزحرا  ؤؾىؤ ٧اعزت بوؿاهُت في الُمً، والظي اؾخمغ ختى الُىم ؤخض ؤقض ألايغاع وؤ٦ثَر

ً
 237ٖلى املجخم٘ الُمجي مسلٟا

٠ في ال٣ُإ الٗام في ّْل ؤػمت ؾُىلت في ؾبخمبر  1.2م، جّم ججمُض نٝغ عواجب 2016ٞبدلى٫ ؾبخمبر 
ّ
ملُىن مْى

غ مً  2017، وفي مُل٘ ٖام 2016
ّ
، ول٨ً ٣ِٞ في اإلاىا٤َ الدايٗت 2017ؤُٖض نٝغ الغواجب مً ظضًض في و٢ٍذ مب٨

، وبٗض جإزحر 
ً
% مً 50بلٜ زمؿت ؤقهغ، وال ًؼا٫ َىا٥ الُىم ما ٣ًاعب لؿُُغة الح٩ىمت الُمىُت اإلاٗتٝر بها صولُا

ُما ٧اهذ مٗاقاث اإلاخ٣اٖضًً جهٝغ لحىالي زلثي مخ٣اٖضي الدضمت اإلاضهُت  ٟي ال٣ُإ الٗام ٌٗملىن بضون عاجب، ٞو
ّ
مْى

مبر  الىي٘ لهظا  238م لِكمل ظمُ٘ اإلاخ٣اٖضًً في ؤعظاء الُمً،2018اإلاسجلحن، و٢ض جم الخىؾ٘ في الهٝغ مىظ قهغ هٞى

٠ وكحر بلى  جم ألاؾغ بىٟـ الٗضص التي حٗغيذ للٗىػ  1.2جإزحر مباقغ ٖلى ألاٞغاص واملجخم٘ ٞبالحضًض ًٖ  ملُىن مْى

واه٣ُإ مهضع الغػ١، ال٩اعزت الح٣ُ٣ُت ؤن َظا لِـ الًغع الىخُض مً الىاخُت الا٢خهاصًت خُض ًىظض وبك٩ل ٚحر 

مهم الحغ٦ت الا٢خهاصًت لل٣ُإ الدام وباه٣ُاٖها ًتراظ٘ الؿى١ مباقغ يغع ؤقض، ٞهظٍ اإلاغجباث ٧ان لها صوع 

ت مما ًضٞٗها بلى اجبإ  ت والاؾدشماٍع  ٖلى الىي٘ اإلاالي للماؾؿاث والكغ٧اث الخجاٍع
ً
الاؾتهال٧ي مما ًازغ ؾلبا

جسٌُٟ  اؾتراجُجُاث الاه٨ماف وجسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ٢ضع ؤلام٩ان لخد٤ُ٣ بم٩اهُت الب٣اء، وبالخإ٦ُض ؤن ؤو٫ ؤوظه

 مً ألاًضي 
ً
 ٦بحرة

ً
ما٫ٍ، ؤٖضاصا ٟحن خُض َؾّغخذ الكغ٧اُث و٢ُإ ألٖا ذ ا٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلاْى الخ٩ال٠ُ ًخمشل في حؿٍغ

ذ في نىٗاء بـ ضعْث وؿبت الدؿٍغ
ُ
% مً 80وفي نٗضة َؾّغخذ الكغ٧اث  2017% مً الٗما٫ م٘ جهاًت 85الٗاملت، خُض ٢

ظا بالخإ٦ُض ما ًاصي بلى اعجٟإ مٗضالث  239 %،73ت ونلذ اليؿبت بلى % وفي  ج50% وفي ؤبحن 78ٖمالها وحٗؼ  َو

 البُالت.    

لى مضي  2014ٖاهذ الُمً في ٞترة ما ٢بل  معجالت البظالة: ٖام وطل٪  15مً اعجٟإ متةاًض في مٗضالث البُالت ٖو

 2014في اإلااثت ٖام  13.5اعجٟ٘ بلى بيؿب حٗخبر مغجٟٗت باليؿبت لؤلويإ الُبُُٗت ٣ٞض ؤْهغ اإلاسح بإن مٗض٫ البُالت 

في اإلااثت مً الؿ٩ان في ؾً  45.9ُٞما جغاظ٘ مٗض٫ اإلاكاع٦ت في ال٣ىي الٗاملت مً  1999في اإلااثت ٖام  11.5م٣اعهت م٘ 

،َظا ألامغ ًمشل ؤويإ البُالت في ٞتراث ٧اهذ مؿخ٣غة  240هٟؿها،في اإلااثت في الٟترة  36.3الٗمل بلى 
ً
٠ُ٨ٞ ؾ٩ُىن  وؿبُا

 في ْل الخضاُٖاث الؿلبُت الؿاب٤ 
ً
 وزهىنا

ً
ا الىي٘ في ٞترة الحغب؟؟ بالخإ٦ُض ؤن الىي٘ ؾ٩ُىن ؤقض ؾىء وؤ٦ثر جُٞغ

ا، غ ٌكحر بلى ؤن وؿبت البُالت في الُمً  ط٦َغ وما ًا٦ض ونى٫ البُالت بلى َظا الىي٘ ما وكغجه ظماٖت ؤههاع هللا في ج٣ٍغ

 2019.241٪في الٗام 65ججاوػث 
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و٩ٗاؾاث اعجٟإ مٗضالث البُالت ٖلى الا٢خهاص واملجخم٘ خؿب اإلاى٤ُ الا٢خهاصي ٞخخمشل في ؤما مً خُض ا

 الٗضًض مً اإلآاَغ الؿلبُت والتي ًإحي ال٣ٟغ في ؤٖلى صعظاتها. 

باه٣ُإ اإلاغجباث واعجٟإ البُالت ٣ًىصها اإلاى٤ُ الا٢خهاصي بلى هدُجت خخمُت مخمشلت في اعجٟإ مٗضالث  معجالت الفقخ:

٘ بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ؾخهبذ الُمً ؤ٣ٞغ بلض في الٗالم بطا ا ٍغ  ناصع ًٖ مكاَع ل٣ٟغ، ٞدؿب ما ظاء في ج٣ٍغ

اصة ال٣ٟغ في الُمً مً 2022اؾخمغ الجةإ ختى ٖام  في اإلااثت   75في اإلااثت مً الؿ٩ان بلى  47، ، خُض حؿببذ الحغب بٍؼ

، ٞؿُخهى٠ الُمً ٧إ٣ٞغ بلض في الٗالم، 2022وإطا اؾخمغ ال٣خا٫ ختى ٖام ، 2019بدؿب الخى٢ٗاث بدلى٫ جهاًت ٖام 

هى٠  79خُض ٌِٗل  ، ٦ما ظاء  65في اإلااثت مً الؿ٩ان جدذ زِ ال٣ٟغ وٍُ
ً
في اإلااثت مجهم ٖلى ؤجهم ٣ٞغاء ظضا

غ.  242بالخ٣ٍغ

ى الظي  ٧ان مخى٢٘ خضوزت لى لم وما ًا٦ض جإزحراث الحغب واه٣ؿام الؿلُت ٖلى الا٢خهاص في الُمً وظىص الؿىاٍع

غ، الظي جم اٖضاصٍ لبرهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي مً ٢بل مغ٦ؼ  جىضل٘ الحغب وجى٣ؿم الؿلُاث خُض ٣ًى٫ الخ٣ٍغ

٪ بؽ باعصي لآلٞا١ اإلاؿخ٣بلُت الضولُت في ظامٗت صهٟغ، ل٣ض ٧ان باإلم٩ان ان ًدغػ الُمً ج٣ضما هدى جد٤ُ٣  ضٍع ٍٞغ

اع الٗالمي إلا٩اٞدت ال٣ٟغ الظي جم الاجٟا١ ٖلُه في ٖام ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت وا ٗض ؤلَا
ُ
ش  2015لتي ح م٘ الخاٍع

ت إلاضة  2030اإلاؿتهضٝ لٗام  ومً ٚحر اإلاغجح ؤن  -ٖاًما  21ول٨ً ؤ٦ثر مً ؤعب٘ ؾىىاث مً ال٣خا٫ ؤٖا٢ذ الخىمُت البكٍغ

ا مً ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت ختى لى جى٢ٟذ الحغب الُ ًً  243ىم.جد٤٣ الُمً ؤ

 وبهظا جم بزباث الٟغيُت الؿابٗت.

 : النتائج والتؾصيات وقائمة المرادر والمخاجعالثالثالمبحث 

 :النتائج

 اه٣ؿام الؿلُت حؿبب في اػصواط اإلااؾؿاث الح٩ىمُت اإلاازغة والٟٗالت في الا٢خهاص. .1

ٗها.  .2  اه٣ؿام الؿلُت حؿبب في بيٗاٝ اإلاىاعص الا٢خهاصًت الؿُاصًت وؾىء جىَػ

 باه٣ؿام الا٢خهاص.جإزغ  .3
ً
ىُت ؾلبا  الٗملت الَى

باء ٖلى الكغ٧اث واإلااؾؿاث الدانت. .4  اػصواط اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ػاص مً  جم ألٖا

 جغجب ٖلى اه٣ؿام البى٪ اإلاغ٦ؼي او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى ال٣ُإ اإلاهغفي الُمجي. .5

 جغصي الا٢خهاص الُمجي حؿبب في َغوب الاؾدشماعاث للداعط. .6

 ٖلى الىي٘ الا٢خهاصي لؤلٞغاص وحؿبب في اعجٟإ مٗضالث ال٣ٟغ.   .7
ً
 جإزحراث اه٣ؿام الا٢خهاص الُمجي او٨ٗؿذ ؾلبا

 التؾصيات:

جغ٦حة الجهىص البدشُت مً الضازل والداعط ٖلى الاويإ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت في الُمً زال٫ ٞترة الحغب لخجىب  .1

يبغي ؤن ج٩ىن الجهىص البدشُت مىظهه لجمُ٘ الجىاهب مً  الٟجىاث التي مً قإجها ؤن حٗخم ٖلى الىي٘ الُمجي، ٍو
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خُض الكمىلُت والخسهُو إلاىايُ٘ الضعاؾت، ٦ما ؤن َظا الجاهب ؾِؿاٖض بك٩ل ٦بحر في بٖضاص صعاؾاث بٖاصة 

 بٖماع الُمً في مغخلت ما بٗض الحغب.

غاٝ الداعظُت املحاًضة واإلاىٓماث ألاممُت ؤن جىظه ظ .2 هىصَا ٢ضع ؤلام٩ان هدى ٖؼ٫ ؤلا٢خهاص الُمجي ًيبغي ٖلى ألَا

٢ضع اإلاؿخُإ ًٖ الحغب والجةاٖاث الؿُاؾُت والٗمل ٖلى صمج َغفي ؤلا٢خهاص ولى بالحض ألاصوى ٦ضمج البى٪ 

ىُت.  اإلاغ٦ؼي وجىخُض الٗملت الَى
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إل في https://almahrahpost.com، 2020ًىهُى  27ؾٗغ الضوالع في الُمً الُىم الؿبذ  211  .2021\3\9/، جم الَا
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 كلُت الاكخصثاد حامػثت بىغثثاصي                                                                                                                           

غ   هثىال بالػُذ ظالم الفُخىسي، ُغثظى َُئت جذَس
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ٍت ِلَهّضِ َوج ٍت ُمِهمَّ َُّ َراِجُِج

َ
اْؾت
َ
٧ ،"
َ
ت ِغٍَّ
ْ
٨ ِٟ َمَل "الَجَىاِهَب ال

ْ
ك َِ ا ِل ََ ا ضَّ َٗ َخ ِت ُنىِع ًَ

َّ
اٞ
َ
٧ ًَ ٣ُى٫ِ ِم ُٗ ِت ال ًَ ِت، َوِخَما

َ
ّغِٞ

 َُّ  الَبْدِش
ُ
ت
َ
ٍِ الَىَع٢ ِظ

ََ َىاَو٫ُ 
َ
د
َ
اِع ج
َ
ا ؤلِاَ

َ
ظ ََ  ًَ ، َوِيْم ِٝ ِدَغا

ْ
ًْ الاه ِلَ٪ ِم

َ
"، َوط ِٝ غُّ

َ
ُ َغِة الخَّ َِ ا

َ
ِغّيِ ِفي ُمَىاَظَهِت ْ

ْ
٨ ِٟ ًِ ال ْم

َ
: "َصْوَع ألا

ُ
ت

)
ً
خا
َ
ال ُِ  َواْن

ً
ت
َ
ٛ
ُ
: )ل ِٝ غُّ

َ
ُ َغِة الخَّ َِ ا

َ
ْ 
ُ
ِغ٠ٍ ْٗ

َ
٫ُ: ح وَّ

َ
ٍت ِهَي: امِلْحَىُع ألا َُّ ِت َمَداِوَع َعِثِِؿ

َ
ز
َ
ال
َ
٫ِ ز
َ
  ِزال

َ
اِوي: ألا

َّ
ِتَها. الش َٖ َىاِمُل ِنَىا َٖ ًُ َو ْمـ

ٍُ ِفي ُم  ِغيُّ َوَصْوُع
ْ
٨ ِٟ  ال

ًُ ْم
َ
: ألا

ُ
اِلض
َّ
ْهِغ الٗـىإلات؟. امِلْحَىُع الش َٖ ٍت ِفي 

َ
٢
َ
ال ِٖ  

ُ
ت ًَّ : ؤ ـِغيُّ

ْ
٨ ِٟ  ال

ًُ ْمـ
َ
: َوألا

ُ
ـاِجَمـت

َ
". الد ِٝ غُّ

َ
ُ َغِة "الخَّ َِ ا

َ
َىاَظَهِت ْ

 
َ
 ِبل
ُ
ت
َ
َهِذ الَىَع٢

َ
ل
ُ
ـاِث. َوز َُ ْىِن َعاَؾــِت َوالخَّ َخـاِثـُج الّضِ

َ
ًَ ه ِ٘ ِم ْجَخَم

ُ
ْغِص َوامل َٟ ِت ال ًَ ِت ُمِهمٌّ ِفي ِخَما َٟ َخِل

ْ
د
ُ
ٍِ امل اِص

َٗ ْب
َ
ِغيَّ ِبإ

ْ
٨ ِٟ  ال

ًَ ْم
َ
: ألا نَّ

َ
ى ؤ

"، وَ  ِجّيِ
َ
ًِ الَىَ ْم

َ
ِت "ألا ًَ ِت ِفي ِخَما ِهمَّ

ُ
اِثِؼ اإلا

َ
٧ َخُض الغَّ

َ
َى ؤ َُ ِت، َو

َ
ْىَدِغٞ

ُ
ِت َواإلا

َ
ّغِٞ
َ
َخُ
ُ
اِع اإلا

َ
٩
ْ
ٞ
َ
 بِ ألا

ُ
ت
َ
ْوَنِذ الَىَع٢

َ
ٍٕ ؤ ُغو

ْ
١ِ "َمك

َ
ال
ْ
ُغوَعِة ِبَ ًَ

خَ 
ُ
ِغ اإلا

ْ
٨ ِٟ ْظِل ُمَىاَظَهِت ال

َ
ًْ ؤ ِت، ِم َُّ ِى ْٗ

َ
ِ٘ الِجَهاِث اإلا اُمِل َظِمُ

َ
٩
َ
ى ج
َ
ل َٖ ٣ُىُم  ًَ  ،" ِجّيٍ

َ
َراِجُِجّيٍ َوَ

َ
٫ِ اْؾت

َ
ًْ ِزال ـاِبّيِ ِم

ََ ى٥ِ ؤلِاْع
ُ
ل ، َوالؿُّ ِٝ ّغِ

َ
ُ

ْد 
َ
يُّ ج ثِسخِ َها الغَّ

ُ
َضٞ ََ ٍت  َُّ َمِل َٖ اٍث  َُّ ِه.          آل ُْ

َ
ل َٖ ـَضِة  ِٞ ِت الَىا َُّ ِب

ْ
ل ِت الؿَّ ِغًٍّ

ْ
٨ ِٟ َغاِث ال ِ

ّ
ز
َ
ا
ُ
ِغّيِ ِيضَّ اإلا

ْ
٨ ِٟ  ِهحُن الِبَىاِء ال

ت: َُّ  في ُمدـاعبت  كلماٌث مفخاح
ُ
ت  اإلاهغٍَّ

ُ
، الخجغبت ُ٘ الٗـغبيُّ جخم

ُ
، امل  ال٨ٟغيُّ

ُ
، الاهدغاٝ  الخُٝغ

ُ
، ْاَـغة ًُ ال٨ٟغيُّ ألام

   ."ٝ  "الخُغُّ

Abstract 

Extremism, in general, is a complex and multi-dimensional social phenomenon. Its effect goes beyond the 

narrow circle of the individual, to extend to the whole society, And it grows when it finds an incubating 

environment that helps it to do that. At the individual or societal level. 

In order to combat this phenomenon, many countries have adopted the "comprehensive perspective", that 

focuses not only on the traditional security aspects, Rather, it goes beyond it to include "intellectual 

aspects", As an important strategy for repelling and refuting extremist ideas, and protecting minds from all 

forms of deviation, Within this framework, this research paper deals with: "The Role of Intellectual 

Security in Confronting Phenomenon", This is done through three main axes : 

-The first axis: the definition of the phenomenon of extremism: (language and idiomatically) and the 

factors behind it . 
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-The second: security and intellectual security: what is the relationship in the era of globalization.؟ 

-The third axis: Intellectual security and its role in confronting the phenomenon of “extremism .” 

-Conclusion: the study results and recommendations . 

The paper concluded that: Intellectual security with its various dimensions is important in protecting the 

individual and the group . 

It is one of the important pillars in protecting "national security ." 

The paper recommended the necessity of launching a "national strategic project" based on integrating all 

sides, In order to confront extremist ideology and terrorist behavior, Through practical mechanisms whose 

main objective is to immunize the intellectual structure against negative mental influences . 

-Keywords: intellectual security, phenomenon of extremism, intellectual deviation, arab community, The 

Egyptian experience in combating "extremism." 

مــة:  الُمـقــجِّ
ِزحرُ 
ْ
إ
َ
َخَجاَوُػ ج ًَ ـاِص،  َٗ ْب

َ
 ألا
ُ
َصة ّضِ
َٗ  َوُمَخ

ٌ
َضة ـ٣َّ َٗ  ُم

ٌ
ت َُّ ـ ِٖ  اْظِخَما

ٌ
ـَغة َِ ا

َ
ـاّمٍ ْ

َٖ ٍل 
ْ
٩
َ
 ِبك

َ
ٝ ُغُّ ا٫َ بنَّ الخَّ

َ
ُ َُ ْغِص، ِل َٟ ٣ت لل ِ

ُّ ًَّ  ال
َ
اِثَغة ا الضَّ ََ

 ٍُ ٖـُض ؿا
ُ
 ح
ً
 خايىت

ً
ُٕ ٖىضما ًجُض بِئت ٖـغ تر ْىُمى ٍو ًَ ى  َُ ، و ٍِ ْؾـِغ

َ
َ٘ ِبإ ْجَخَم

ُ
.  امل جخمعّيِ

ُ
ُِض الٟــغصّيِ ؤو امل ِٗ

ى الهَّ
َ
ل َٖ ِلَ٪(، َؾَىاٌء 

َ
ى ط
َ
ل َٖ (

ى٥ِ، )ؤبى الٗشم، 
ُ
ل ِغ والؿُّ

ْ
٨ ِٟ ّىٍ في ال

ُ
ل
ُ
لُّ ٚ
ُ
ـى ٧ َُ  اإلابضؤ 

ُ
ًْ خُض  م

ُ
ٝ ُغُّ ى مً الٓىاَغ الدُحرة التي 91م، م2009ٞالخَّ َُ (، و

. )َاقم،  جخم٘ ؤلاوؿاوّيِ
ُ
 ٖلى امل

ٌ
ة ، مشلما ؤنَّ ه٣اثًُه، 56-55م، م 1991لها آزاٌع ياعَّ

ٌ
ت َُّ  اظخماٖ

ٌ
ُه نىاٖت (. ٦ما ؤهَّ

ضٞها وال٣اثم ٖلى  ها َو ظٍ ألازحرة، ؤًا ٧ان مىيٖى ، َو
ً
 ؤًًا

ٌ
ت َُّ  اظخماٖ

ٌ
ؿاُمذ والاهٟخاح، نىاٖت

َّ
ت والد َُّ خضا٫ والىؾُ الٖا

ا، ال جخمازل في َبُٗتها وال م٣ضماتها وهخاثجها م٘ الُبُٗت واإلا٣ضماث والىخاثج الىمُُت اإلا٩ُاه٨ُُت للهىاٖت اإلااصًت  ؤمَغ

، ٧اثىاث خُت ومخدغ٦ت ومخٛحرة، بما ًجٗل نىاٖت ؤلاوؿان لئلوؿان اظخماُٖا،  )الؿلُٗت(، ٞاإلوؿان الهاو٘ واإلاهىٕى

 (.      279م، م2014نىاٖت خُت ومخدغ٦ت ومخٛحرة في َبُٗتها وم٣ضماتها وهخاثجها ظملت وجٟهُال. )مغاص، 

بضو ؤهىا في اإلا اب؛ ٍو ى٣ُت الٗغبُت بل في الٗالم ٩٦ل ؾٝى وِٗل لٟترة ٢اصمت م٘ ْىاَغ الخُٝغ والٗى٠ وؤلاَع

دخلٟت
ُ
ٖاتهما امل اب الٗابغة للُحُضوص ٧ال٣اٖضة وصاٖل وجٟغُّ ى٠ وؤلاَع ُٗ  طل٪ اؾخمغاع ؤوكُت جىُٓماث ال

ُ
ىُص  .ومبٗض ُٗ َو

اث الخَّ  اث مً ال٣غن اَخماُم الباخشحن في الجامٗاث ومغا٦ؼ الُبُدىر بمىُيٖى َُّ اب بلى ٣ٖض الؿبُٗي ى٠ وؤلاَع ُٗ ٝ وال ُغُّ

 ، ٍت مً اإلاٟاَُم مشل: الخُٝغ مُحة بحن مجُمٖى ت الخَّ َُّ  ؤَّمِ
ُ
ًُ ُمالخٓت م٨ ًُ ت،  َُّ اإلااضخي. وبُمغاظٗت ال٨شحر مً ؤلاؾهاماث البدش

ٌل في اإلا
ُ
اب والخٗهب، والدكضص، والٛلى، ُٞهىا٥ جضاز  ٦بحٌر في والخُٝغ الٗى٠ُ، والٗى٠ وؤلاَع

ٌ
ٗاوي بُجها، وزلِ

ؿُِـ .اؾخسضامها
َّ
تي "الد َُّ مُحُة بحن ٖمل خُّغِٞحن الخَّ

ُ
ى٥ اإلا

ُ
 في جدلُل ُؾل

ً
هّمِ ؤًًا

ُ
مً هاخٍُت، "(Politicization) مً اإلا

ٌُ حٗبحر:  ِل٤ُ ٖلحها البٗ
ْ
ُ ًُ ىُٟت، والتي  ت ٖو َُّ  (Radicalizationالغص٧لت""واللُجىء بلى ؤؾالُب جهاُصم

ُ
هّمِ ٦ظل٪ ؤْن (، ومً اإلا

ُاسخّيِ بما ٌؿاٖض ٖلى ٞهم ٖملُت  ٟـ الاظخماعّيِ والّؿِ
ُاسخّيِ مً هخاثج ُبُدىر ٖلم الىَّ دلُل الّؿِ

ىن بالخَّ
ُ
كخٛل

ُ
ٌؿخُٟض اإلا

اب  بلى اهتهاط ؾلى٥ الٗى٠ وؤلاَع
ً
ا "، و٦ُُٟت اهخ٣ا٫ اإلاخُٝغ ٨ٍٞغ ً "ال٣ٗل اإلاخُٝغ  م(. 2019)َال٫،  .ج٩ٍى
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ًُ ال٨ٟغ  ت و٢ض باث "ألام َُّ ازل ًاث الضَّ دّضِ
ٓغ للخَّ ً الٗغبّيِ بالىَّ اث اإلاُُغوخت في الَى " الُىم ؤخض ؤَّمِ اإلاىُيٖى

يُّ

ش  . بنَّ جاٍع  آزاٍع ٖلى ؤمىه واؾخ٣غاٍع الاظخماعّيِ
ًْ ُص الاوسجام ال٨ٟغيَّ ألٞغاصٍ، وما ًترجُب ًٖ طل٪ م ت التي ُتهّضِ َُّ والداعظ

ُن ؤنَّ الٛؼو الش٣اف بّحِ
ًُ جخمٗاث 

ُ
ُـّ ؤٚلى ما ًملُ٪ ؤلاوؿان، امل ْىِن خغب ألا٩ٞاع جُم

َ
ت؛ ِل٩ ًَّ ٣لُض  مً الُحُغوب الخَّ

ً
ى ؤقضُّ ٞخ٩ا َُ ي 

ِث. )صٚباع، 
َ
َجاال
َ
ت امل

َّ
ٍُ الُىم في ٧اٞ ع الظي هغا ُىُّ لَّ َظا الخَّ

ُ
٧ 
ُ
ت عث البكغٍَّ ٍُ إلاا جُىَّ ى "ال٨ُٟغ"، والظي لىال َُ  (. 90م: 2014ؤال و

اع، جدىاو٫ُ  ت: " يمً َظا ؤلَا َُّ ت"، َظٍ الىع٢ت الَبْدِش ُـغُّٝ: صعاؾت هٓغٍَّ صوع ألامـً ال٨ٟـغّيِ في ُمىاظهـت ْـاَـغة الخَّ

ت ألامً بك٩ٍل  َُّ ت، وجىيُذ ماَ َُّ ت والانُالخ اخُخحن اللٛىٍَّ ُغُّٝ مً الىَّ ر٦حة ٖلى حٍٗغ٠ ْاَغة الخَّ
َّ
ًْ زال٫ الت وطل٪ م

مَّ 
ُ
، ز ، وألامً ال٨ٟغي بك٩ٍل زاّمٍ ١ بلى مشا٫ٍ جىيُخّيٍ ٖاّمٍ

ُغُّ ٝ. م٘ الخَّ ُغُّ جدضًُض صوع ألامً ال٨ٟغّيِ في ُمىاظهت ْاَغة الخَّ

ُؼ ٖلى الجىاهب ألا  ِ
ّ
غ٦ ًُ امل، الظي ال 

َّ
ىع الك

ُ
ًْ زال٫ اإلاْىٓ ٝ م ُغُّ ٩اٞدت الخَّ

ُ
 إلا
ً
ا ُّ ت خال ولت اإلاهغٍَّ ٤ُ بُجُهىص الضَّ

َّ
ت ًخٗل َُّ مى

اَا لِك ت ٣ِٞ، بْل ًخٗضَّ ًَّ ٣لُض ى الخَّ
َ
ل َٖ ر٦حُة 

َّ
، وبالخالي، الت

ً
ت" ؤًًا ْد٤ُِ٣ِ مل "الجىاهب ال٨ٟغٍَّ

َ
ٍت ج َُّ اؾتراجُج

َ
٧ " ِغّيِ

ْ
٨ ِٟ ًِ ال "ألاْم

ى..  
َ
ول
ُ
 ِفي َمَغاِخِلِه ألا

ً
ُهىنا

ُ
"، ز ِٝ ُـغُّ

ـَغِة "الخَّ َِ ا
َ
َىاَظَهِت ْ

ُ
ٍت إلِا َُّ ِى

َ
 َوَ

راســة:   ُمذكـلة الجِّ
ـى بم َُ ت  َُّ ك٩لت البدش

ُ
ُه "بنَّ جدضًض اإلا ؛ ألهَّ ٤ البدض الٗلمّيِ حر في ٍَغ

٤ ؾالمت الؿَّ د٣ِّ
ًُ ه الظي  ىّظِ

ُ
غقض ؤو اإلا

ُ
شابت اإلا

ُــىاث اإلاىهج
ُ
ت ؤولى الد همَّ

ُ
ُـىة اإلا

ُ
ٗـضُّ َـظٍ الد

ُ
خه، ولهـظا ح  بلى مٗـٞغ

ً
 جدضًضا

ُ
 البـضاًـت، ما ٌؿعى الباخض

ُ
ُص ُمىظ دـّضِ

ت في ًُ َُّ

". )ٖـمـغ،  ٨ٟحر الٗـلمّيِ
 (.28م: 1992الخَّ

ِض  ًُ ؼا
َ
ى ج
َ
ـا..( ِبل ََ ـْحِر

َ
ت ٚو َُّ ت والش٣اٞ َُّ الم ت وؤلٖا َُّ ُاؾ ت والّؿِ َُّ ٗانغة )ألامى

ُ
راث اإلا خّٛحِ

ُ
 مً اإلا

ٌ
ت ْث مجُمٖى  ْاَـغٍة ل٣ض ؤصَّ

 ًَّ ُغ١ الخ٣لُض
ُّ
ـْض ج٣خهُغ ٖلى الُ ُٗ اب لم ح ُغُّٝ وؤلاَع  ؤنَّ ُمداعبت الخَّ

ً
ا ُّ ى "الاهدغاٝ ال٨ٟغي"، وبضا ظل ؿمَّ

ُ
ت، ال٣اثمت زُحرٍة ح

ى َظىَ 
َ
ل َٖ ٨ُِؼ 

َ
ْغج
َ
َمُل، ج

ْ
 الؾخسضام ُم٣اعبٍت ؤق

ٌ
 َواِضَحت

ٌ
ت َُّ ـّمِ
ََ َىا٥َ ؤَ َُ ْنَبَذ 

َ
ت ٞـ٣ِ، َبْل ؤ َُّ ٣اعباث ألامى

ُ
ـا: ٖلى اإلا ََ ْبَغُػ

َ
َغي ؤ

ْ
ز
ُ
اِهَب ؤ

ت، وال َُّ ًي ت، والّضِ َُّ  ما بحن ألاصواث الضبلىماؾ
ُٕ "، التي جدىىَّ

ُ
ت ِغٍَّ
ْ
٨ ِٟ َىا "الَجَىاِهُب ال َُ  ًْ ت..، َوِم َُّ الم ت، وؤلٖا َُّ ٗلُم ت، والخَّ َُّ ش٣اٞ

اِثَم 
َ
ِت"، ال٣

َ
اِمل
َّ
اَعَبِت الك

َ
٣
ُ
ٍِ "اإلا ـِظ

ََ ْمِدُِو َخْى٫َ  َعاَؾِت ِفي: الَبْدِض َوالخَّ ٍِ الّضِ ِظ
ََ  
ُ
ت
َ
٩ِل
ْ
ُل ُمك

َّ
َخَمش
َ
ًْ ج " ِم ِغّيِ

ْ
٨ ِٟ ًِ ال ْم

َ
ْد٤ُِ٣ِ "ألا

َ
ى ج
َ
ل َٖ ِت 

 ِ٘ ْجَخَم
ُ
ِت امل ًَ َُ  ؤْظِل ِخَما ـَى: َمـا  َُ َعاَؾِت  ٍِ الّضِ يَّ ِلَهـِظ ِثِسخِ ا٫َ الغَّ

َ
ا ـِةنَّ الؿُّ

َ
ـاِع، ٞ

َ
ا ؤلِاَ

َ
ظ ََ ". َوِفي  ِٝ ُغُّ

ــَغِة "الخَّ َِ ا
َ
ـَى َصْوُع "ألامًـ ِمً ْ

؟.. ًِ ـــ َِ ا
ِذ الغَّ

ْ
" ِفي الَى٢ ِٝ ـغُّ

َ
ُ ـَغِة "الخَّ َِ ـا

َ
" ِفي ُمـَىاَظَهـِت ْ  ال٨ٟـغّيِ

 

 

راسـة:   تداُؤالُت الجِّ
ثثثالُثثثثت: 

َّ
ثثثت الخ َُّ ثثثابم ألاظئلت الفثشغث ةِثس ّيِ العَّ

ثثثإال الشَّ  ًىبثثُم مثً العُّ

(؟.  .1
ً
خـا
َ
ـال ُِ  واْن

ً
ــت
َ
ٛ
ُ
ِٝ )ل ُـغُّ

ــَغِة الخَّ َِ ـا
َ
ْ 
ُ
ـِغ٠ٍ ْٗ

َ
ــى ح َُ  ما 

ُــغُّٝ؟. .2  ما هي ؤؾباُب ؤو ٖــىامـُل نىاٖـت ْاَــغة الخَّ

 بحن ألاْمـً بك٩ٍل  .3
ُ
؟. ما هي الٗال٢ت ِغّيِ بك٩ٍل زاّمٍ

ْ
٨ ِٟ ًِ ال  ٖاّمٍ وألاْمـ

"؟.    .4 ت في جد٤ُ٣ "ألامـً ال٨ٟـغّيِ
جغبــت اإلاهغٍَّ  ما هي مـالمـُذ الخَّ
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راسـة:    أْىـــجاُف الجِّ
1.  .)

ً
خـا
َ
ـال ُِ  واْن

ً
ــت
َ
ٛ
ُ
ِٝ )ل ُـغُّ

ــَغِة الخَّ َِ ـا
َ
 جىيُذ اإلا٣هىص بٓ

2.  
ْ
٨ ِٟ  ِغّي بك٩ل زام.جىيُذ الٗال٢ت بحن ألاْمـً بك٩ل ٖام وألاْمـً ال

ت في جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي.     .3  التر٦حة ٖلى مالمذ الخجغبت اإلاهٍغ

راســة:   منيجيَّة الجِّ
ِت(  ِغٍَّ

َ
ٓ ِت )الىَّ َُّ ِٟ َعاَؾاِث الَىْن  الّضِ

ًَ َخَبُر ِم ْٗ
ُ
َعاَؾِت ح ٍِ الّضِ ِظ

ََ ِخَباِع ؤنَّ  ْٖ ـَغِة َمَدّلِ ِبا َِ ا
َّ
ِت الِتي َتْهَخمُّ ِبِضَعاَؾِت الٓ

َ
ـِغٞ ْٗ
َ
الَبْدِض، إلِا

ةةِ  َمّحِ
ُ
ـَهاِثِهَها، َوِؾَماِتَها اإلا

َ
ِتَهـا َوز َٗ ِبُ

َ
ــضاُم: َ

ْ
ِخمُّ اْؾـِخس ًَ  

َ
ُه َؾــْىٝ  ، ٞــةهَّ

-،" َهِج الَىْصِفّيِ
ْ
ى
َ
ِمَُماٍث  "امل ْٗ

َ
ى ح
َ
ا للُىُنى٫ِ ِبل ِ٘ الح٣اث٤ واإلاٗلىماث وُم٣اعهتها وجدلُلها وجٟؿحَر ٣ُىُم ِبَجْم

ًَ الِظي 

ٍت)ظُضًغ،ص.ث:َم٣ْ 
َ
٣ُـىمُ 100ُبىل ًَ ُه  عاؾت، والٗمـل ٖــلى اؾخســالم  الٓاَــغة وجٟؿحر ِبَىْن٠ِ  (، ؤْي ؤهَّ َمَدـلَّ الّضِ

خاثـج.) (، ولهظا، "ؾٝى هدب٘ اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لىخم٨ً مً اؾخيباٍ الىخاثج، في يىء iii،م٢2016ؿمُىعي،الىَّ

سُت". )ناخب، عاؾت في َوْن٠ِ وجدلُل: "25-24: 2004ال٣غاثً الخاٍع  ؾِخمُّ اؾخسضاُم َظا اإلاىهج في َظٍ الّضِ
ُ
ض ُْ صوع (. َخ

  ألامـً ال٨ٟـغّيِ في ُمـىاظهـت ْـاَـــغة الخُـغُّٝ". 

- :
ُ
ت َُّ  ألامى

ُ
لاسبت

ُ
ِب صعاؾت  امل ْٗ ْض ًجُٗل مً الهَّ

َ
ْىَم ٢ َُ  ال

ُ
ت َُّ ىُم الاظخماٖ

ُ
ؿُم به الٗل

َّ
و الظي جد سهُّ باٖخباع ؤنَّ َاب٘ الخَّ

م مِ  َِ ْحِر
َ
ُاؾت ٚو لماء الّؿِ

ُٖ الي، ٞةنَّ الحاظت ٢ض جؼصاُص بلى حٗاُون ؤ٦ثر بحن  ًْ ظمُ٘ ؤبٗاصَا، وبالخَّ ت م َُّ ُاؾ ىاَغ الّؿِ
َّ
ًَ الٓ

لَماِء في الخَّ  ُٗ َغي، ال ؾُما في مجــاالٍث مشل: الا٢خهاص والاظخمإ والاخـهـاء. )زكُم، ال
ْ
ز
ُ
َهاِث ألا (. و٦ظل٪: 82م:2002سهُّ

خمخ٘  الضعاؾاث ألامىُت، ٞاألمً باليؿبت لل٩اثً ؤلاوؿاوي ًدمل مًامحن اظخماُٖت، ب٣ضع ما ؤن ؤلاوؿان ٧اثً اظخماعي، ٍو

ت وقاملت، ب٣ضع ما ؤن للحُاة ؤب ىُت/ ٢ىمُت، ب٣ضع ما ؤن بإبٗاص مخىٖى مخل٪ زهاثو ؾُاؾُت َو ت وقاملت، ٍو ٗاصا مخىٖى

ىُت ال٣ىمُت. لظل٪، ٞمً اإلاى٣ُي والُبُعي ؤن جى٨ٗـ اخخُاظاث  للمجخمٗاث ؤلاوؿاهُت زهاثهها الؿُاؾُت الَى

ه. )مؿٗىص ومـغاص،  ولضعاؾت (.  5م: 2006الحُاة ؤلاوؿاهُت وجدىالتها ومك٨التها، ٖلى زهاثو ألامً وؤبٗاصٍ وقـغَو

ت"،وجدلُل اإلاىُيٕى مدلَّ الَبْدِض اؾخسضمىا  َُّ لاسبت ألامى
ُ
ت " "امل ٣اعبت ُملاسبت ألامً الفكشّيِ"وزانَّ

ُ
 وؤنَّ اإلا

ً
ُهىنا

ُ
، ز

اٍث لؤلمً  َُّ  مً ال٠ًٗ والعجؼ، في ّْلِ ٖضم ُوُظىص اؾتراجُج
ً
ا اب ؤْهغث هٖى ُغُّٝ وؤلاَع  في ُمداعبت الخَّ

ً
ت ُمىٟغصة الٗؿ٨غٍَّ

ى ُمَداَعبَ 
َ
ْول
َ
اٌث، ولهظا ٞاأل َُّ ى٦

ُ
ٞاٌث وُؾل ىن جهغُّ

ُ
 ٢ْبَل ؤْن ج٩

ٌ
٣ُضة ت هي ٨ٌٞغ ٖو َُّ اب ما٫ ؤلاَع ، باٖخباع ؤنَّ ألٖا ًِ ال٨ٟغّيِ ْم

َ
ُتَها ِباأل

ْمَداء. )مـىلــىص، )ص.ث(: ت الؿَّ َُّ ت ؤلاؾالم َُّ اب٘ مً ال٣ُم الىؾُ  (.3ال٨ٟغّيِ الىَّ

 َأَدَواُت َجـْمـِع الَبَياَناِت:  
ِت:  َُ اِل

َّ
ِت الخ َُّ َدَواِث الَبْحِث

َ
َذاُم ألا

ْ
َساَظِت اْظِخخ ٍِ الّذِ ثِز

ََ ثاِس 
َ
ِخمُّ ِفي ِئط َِ  َظ

1- 
ُ
ت َُّ ِل وَّ

َ
َصاِدُس ألا

َ
َغاَعاِث ؤو البُاهاث( ؤو (primary Sources) امل

َ
ال٣
َ
عاؾت )٧  ِبمىُيٕى الّضِ

َ
ت
َ
٣ ِ
ّ
ل َٗ َخ
ُ
اِث٤َ اإلا

َ
َمُل الَىز

ْ
ك
َ
: َوح

ـا.    ٚحَر
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2- 
ُ
ت ٍَّ ِى

َ
اه
َّ
َصاِدُس الث

َ
َؾاِثِل (Secondary Sources) امل ُح٠ِ َوالغَّ اِث َوالصُّ ْوِعٍَّ ـاِث َوالضَّ َٖ ُبى

ْ
ُ
َ
ِث َواإلا

َ
اال
َ
٣
َ
ُخَب َواإلا

ُ
َمُل ال٨

ْ
ك
َ
: َوح

 ِٗ ـِت بِ )ال
َ
ِت. ِباإِلَياٞ َُّ َعاَؾِت الَحاِل ٤ُ ِبالّضِ

ّ
ل َٗ َخ
َ
 ج
ً
ت َٟ َخلـِ

ْ
َىاَو٫ُ َظَىاِهَب ُمس

َ
د
َ
ِت الِتي ج َُّ ِٗ ِت( الَجاِم َُّ ِم

ْ
ِت ل َُّ ْوِل ىَماِث الضَّ

ُ
ل ْٗ
َ
ِت اإلا

َ
َب٨
َ
ى ق

َ
ل

 )ؤلِاهترهذ(.   

اِبَقُة:  َراَســاُت الدَّ  الجِّ
اب٣ت مغ  اث الؿَّ َُّ  ألاصب

ُ
ٗـضُّ ُمغاظٗت

ُ
ُتها ٖلى ظمُ٘ اإلاغاخل ألازغي، "ح َُّ ـُ ؤَّمِ ، وجى٨ٗ ت البدض الٗلمّيِ

َُّ  في ٖمل
ً
ت  ُمهمَّ

ً
خلت

 
ُ
: بٖاصة

ً
ٛت
ُ
 ل
ُ
غاظٗت

ُ
ِجي اإلا ْٗ  في املجا٫ ٢ُض البدض، وح

ُ
ت النت الحالت التي ٖلحها اإلاٗٞغ

ُ
ٗغُّٝ ٖلى ز ُىة بلى الخَّ

ُ
 َظٍ الد

ُ
 وتهضٝ

ٓغ في شخيٍء ؾب٤ بهخاُظُه، ٢هض الاؾخئىاؽ ً،  الىَّ م: 2005ؤو الاَخضاء به ٖىض ُمداولت بهخاط قبٍُه لُه". )الحهاصي وآزٍغ

(. وحك٩ل الضعاؾاث الؿاب٣ت مىُل٣ا عثِؿُا للبدض الحالي، وجدخل ؤَمُت ٢هىي في مجا٫ البدض الٗلمي؛ بط حؿهم 190

ٖلى اإلاىهجُاث املدخلٟت في ج٣ضًم اؾدبهاعاث جُٟض في جىظُه مجغي البدض الٗلمي، وجدُذ الٟغنت للباخض ل٩ي ًخٗٝغ 

ضا الضع  ٣ض اإلا٣اعهاث بحن ما جىنل بلُه الترار الٗلمي وبحن ما ًخىنل بلُه مىيٕى الضعاؾت. )ٍَى الزخُاع ؤوؿيها، ٖو

،ً  (.44م: م2009(. )وؤهٓغ: ٖىاًت، 21م: م2009وآزٍغ

عاؾاث التي زم في الّضِ
، وال هجُض طل٪ الؼَّ ٍل ٖاّمٍ

ْ
ُغُّٝ" بك٩ عاؾاث التي جىاولذ مىُيٕى "الخَّ  في الّضِ

ً
ىا٥ ػزما َُ  ؤنَّ 

ُ
الخٔ  وٍُ

ً عثِؿُحن، ٦ـمــا ًـــلي:   اب٣ت بلى مدىٍع اث الؿَّ َُّ ُم ُمغاظٗت ألاصب ٣ّؿِ
ُ
ضص، ؾٝى ه  جىاولذ مىُيٕى "ألامً ال٨ٟغي"، وفي َظا الهَّ

ًْ حىاهب غثذًذة، ِمْنَها: املح طشُّف بشكٍل غاّمٍ م
َّ
 التي جىاولذ مىُطىع الخ

ُ
ساظاث ُل: الّذِ

 ىُس ألاوَّ

ت وجحذًاث غملُت مؼ ئشاسة 2017دساظت غبذ الحعين شػبان)- اب: ئشكالُاث هظٍش م(، بػىىان: )الخطشف وإلاَس

ا ْاَغة عاَىت وإنخاصت للػشاق(،  ، باٖخباَع ٧اهذ حٗىص بلى اإلااضخي، ل٨ً زُىعتها ؤنبدذ  جىاو٫ ٞحها ْاَغة الخُٝغ

ى مىظىص في  قضًضة في ْل الٗىإلات، ولها ججاطباث صازلُت وزاعظُت، ٖغبُت وإ٢لُمُت وصولُت؛ ألن الخُٝغ ؤنبذ ٧ىهُا، َو

اب: بقاعة للحالت  اب، ويبِ اإلاٟاَُم، والخُٝغ وؤلاَع مجخمٗاث مخٗضصة، وجىاو٫ اإلاال٠: ظضلُت الخُٝغ وؤلاَع

ـاب باؾخسـضام الٗغا٢ ، وزلهذ الضعاؾت بلى ؤهه ال ًم٨ً ال٣ًاء ٖلى ؤلاَع اب والخُٝغ ُت، هدى اؾتراجُجُت إلا٩اٞدت ؤلاَع

ى ما ؤٞغػجه الخجاعب الٗـاإلاُـت ظمُٗهـا.  ـابُحن، َو ا في ُمـىاظهـت ؤلاَع ََ حت َوْخَض
َّ
ؿل
ُ
 ال٣ـىة اإلا

اكؼ(، م(، بػىىان: )الخطشف الذًني: ألا 2020دساظت صالح العىىس ي)- جىاو٫ ٞحها الخُٝغ مىمت الثلافُت وحغزًت الى

غ، وزخمذ الضعاؾت  ت، وزُاباث الخىٍى : الش٣اٞت والهٍى الضًجي: الٓاَغة والدُاب، وؤؾباب الخُٝغ الضًجي، وبظوٍع

ض م٘ الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى املجخمٗاث ؤلاؾالمُت في ا غ ؤن ج٩ىن ٖلى مٖى ل٣غن بالخإ٦ُض ٖلى ؤهه ًجب ٖلى خغ٦ت الخىٍى

ظا ال ٩ًىن بال مً زال٫  ً، وؤن حؿاَم في حك٨ُل ٣ٖل ها٢ض مخدغع مً الؿُاظاث الالَىجُت، َو الحاصي والٗكٍغ

 الخٗلُم.

   

 املحىس الثاوي: الذساظاث التي جىاولذ ألامً الفكشي ودوٍس في مىاحهت الخطشف: منها: 

ض، بػىىان: "ألامً الفكشي ودوٍس في مىاح- هت ظاَشة الخطشف في املجخمػاث إلاظالمُت"، دساظت هفِعت غبذ الػٍض

وتهضٝ بلى بُان ؤَمُت صوع ألامً ال٨ٟغي في الخهضي بلى ؤق٩ا٫ الخُٝغ املدخلٟت، التي ؤنبدذ ؾاثضة في صولىا الٗغبُت 

؟.. و٢ض جىنلذ  وؤلاؾالمُت، وخاولذ َظٍ الضعاؾت: ؤلاظابت ًٖ حؿائ٫: "ما صوع ألامً ال٨ٟغي في مىاظهت ْاَغة الخُٝغ
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ت مً الىخاثج مجها: ؤن صعاؾت ألامً ال٨ٟغي وجإ٦ُضٍ، مً ؤبغػ الضعاؾاث التي جدخاط بلحها  جل٪ الضعاؾت بلى مجمٖى

ُا ًجب الحٟاّ ٖلُه، مً ؤظل ال٣ًاء ٖلى بٌٗ  املجخمٗاث ؤلاؾالمُت الُىم، وؤن ٚغؽ ألامً ال٨ٟغي ٌٗخبر مُلبا قٖغ

. وؤونذ الضعاؾت: بًغوعة التر٦حة ٖلى )ألامً ال٨ٟغي( في الخٗامل الهىع الؿلبُت الكاجٗت خالُا، ومجها: ْاَغة الخ ُٝغ

 م٘ ألاٞغاص في املجخم٘، ختى ج٩ىن خهىا مىُٗا للمجخمٗاث يض الخُٝغ ب٩اٞت ؤق٩اله".   

ت الٗامت في مىاظهت الخُٝغ ال٨ٟغي لضي َالبها: صعاؾمشيرة أبى بكش فىدة دساظت- ت ، بٗىىان: )صوع بصاعة اإلاضاعؽ الشاهٍى

، وصوع ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في مىاظهت الخُٝغ  مُضاهُت بمداٞٓت الض٢هلُت(، وجىاولذ مٟهىم الخُٝغ ال٨ٟغي ومٓاٍَغ

ىُت لضي الُالب مً زال٫ َغح بٌٗ الىماطط  ال٨ٟغي، وزلهذ بلى ؤن: ؤلاصاعة اإلاضعؾُت حؿهم في بىاء الصدهُت الَى

ىُت، والتر٦حة ٖلى بهجاػاث الضولت..    الَى

ك) - مت  ، بٗىىان:م(2017دساظت: غبذ الغفاس الذٍو ت اظتراجُجُت لخحلُم ألامً الفكشي في مشحلت ما بػذ ٍَض "سٍؤ

وجىاولذ َبُٗت وؤؾباب الاهدغاٝ ال٨ٟغي لضي الكباب، وؤَمُت ألامً ال٨ٟغي في مغخلت ما بٗض صاٖل، زم داغش"، 

ت اؾتراجُجُت لى٢اًت الكباب مً الاهدغاٝ ال٨ٟغي. وزلهذ الضعاؾت بلى ؤن: زبرة الخٗامل م٘ الٗاثضًً مً ؾاخاث  عٍئ

م  ا ٧اهذ ؾببا في اؾخمغاع ظاطبُت ؤ٩ٞاَع غ اؾتراجُجُت للخٗامل مٗهم ٨ٍٞغ الهغاٖاث ٦كٟذ ًٖ ؤن ؤي بَما٫ لخٍُى

اجهم.  ى٠ في ؤَو ُٗ ماعؾت ال
ُ
ت ألظُا٫ مسخلٟت مً الكباب، وجدىلهم إلا  اإلاىدٞغ

ض ألامً الفكشي 2015ىشان )دساظت: بشكت بً صامل بً بشكت الح- ضٞذ بلى م(، بػىىان: "أَمُت املذسظت في حػٍض "، َو

، باؾخسضام اإلاىهج الاؾخ٣غاجي الاؾخيخاجي الخدلُلي، وجىنلذ  ٍؼ جدضًض مٟهىم ألامً ال٨ٟغي، ومؿئىلُت اإلاضعؾت في حٍٗؼ

خضا٫ والى  -مدل الضعاؾت-بلى ؤن مؿخىي ٞاٖلُت اإلاضاعؽ  ض الُالب ب٣ُم الٖا اب ٧ان في جؼٍو ؾُُت بال٨ٟغ في مىاظهت ؤلاَع

 مخىؾُا.  

ثابلثت:  ساظثثاث العَّ  الخػلُُم غلى الّذِ

جخم٘. -
ُ
ُغُّٝ"، وؤهىاٖه، وؤبغػ ؤؾبابه وهخاثجه ٖلى امل عاؾاث ٖلى مُٟهىم "الخَّ ٌُ الّضِ ؼث بٗ

َّ
 ع٦

" ٖلى وظه الخَّ  - ت "ألامً ال٨ٟغّيِ
َُّ
َغي ٖلى مُٟهـىم وؤَّمِ

ْ
ز
ُ
ؼث صعاؾاٌث ؤ

َّ
دضًض، وُؾُبل ؤو وؾاثل ُمـىاظهـت "الاهدغاٝ ع٦

غّيِ في ُمـىاظهــت الخُغُّٝ.
ْ
٨ ِٟ ُِض ال ِٗ ت جد٤ُ٣ "ألامً" ٖلى الهَّ َُّ "، و٦ُٟ ِغّيِ

ْ
٨ ِٟ  ال

"، ويُغوعة جد٣ُ٣ه،  - ت "ألامً ال٨ٟغّيِ
َُّ
اب٣ت ِفي الخإ٦ُض ٖلى ؤَّمِ

عاؾاث الؿَّ  م٘ ُمْجَمـِل الّضِ
ُ
ت َُّ ىا الحال

ُ
جخ٤ُٟ صعاؾد

 
ً
 جمَّ  خماًت

ُ
ضص، خُض ت في َظا الهَّ همَّ

ُ
ت اإلا َُّ جاعب الٗغب ىا ٖلى اؾخلهام الخَّ

ُ
ُؼ صعاؾد ِ

ّ
غ٦
ُ
ٝ. وج جخم٘ مً مساَغ الخُغُّ

ُ
للٟغص وامل

 َُّ ًْ ؤظل الاؾخٟاصة مجها في نُاٚت اؾتراجُج "، م ٝ وجد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغّيِ
ُغُّ ت في ُم٩اٞدت الخَّ جغبت اإلاهغٍَّ ر٦حُة ٖلى "الخَّ

َّ
ٍت الت

 َُّ ى . َو ِٝ ُغُّ
 الخَّ
َ
ْبظ
َ
ىاَىت وه

ُ
ُخ مباصت اإلا غّسِ

ًُ ت، بما  ىاظهت ال٨ٟغٍَّ
ُ
٫ِ ؤصواث اإلا

َ
ًْ ِزال " ِم ٝ ال٨ٟغّيِ

ُغُّ حاعبت "الخَّ
ُ
 ٍت مل

راســة:   تقديُؼ الجِّ
)
ً
خـا
َ
ـال ُِ  واْن

ً
ــت
َ
ٛ
ُ
ِٝ )ل ُـغُّ

ــَغِة الخَّ َِ ـا
َ
ْ 
ُ
ـِغ٠ٍ ْٗ

َ
٫ُ: ح ِتَها.  امِلْحـَىُع ألاوَّ َٖ َىاِمُل ِنَىا َٖ  َو

ْهـِغ الٗـــىلـمـت؟. َٖ ــٍت ِفي 
َ
٢
َ
ال ِٖ  
ُ
ـت ًَّ : ؤ ــِغيُّ

ْ
٨ ِٟ  ال

ًُ ًُ وألاْمـ اِوي: ألاْمـ
َّ
 امِلْحــىُع الش

   . ِٝ ُــغُّ
ــَغِة الخَّ َِ ا

َ
ٍُ ِفي ُمـــَىاَظَهـِت ْ ـِغيُّ وَصْوُع

ْ
ـ٨ ِٟ  ال

ًُ : ألاْمـــ
ُ
الض
َّ
 امِلْحـىُع الش
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ىنُـاُث.  الدـاجمـت: هخـاثـُج  عاؾــت والخَّ  الّضِ

ُل: تْعـخيُف عاىـخة التَّظـخُّف: )ُلَغـًة واْصـِظـالحــًا( وعـؾامل صناعتيا:    الِمْحـؾُر األوَّ
 كث)ِفْػثثٍل(: -

ُ
ف طشُّ

َّ
: الخ

ا
غثت

ُ
طثشُّف ل

َّ
 الخ

ُ
ف ، للُمخٗـّضِ  حػثٍش

ٌ
ى٫ُ ُمخُّغِٝ

ُٗ ، واإلاٟ
ٌ
، ُٞهى ُمخُّغِٝ

ً
ٞا ، جُغُّ

ُ
ٝ ، ًخُغَّ

َ
ٝ ي. عؤي جُغَّ

 ظىاهب اإلاغعى: ناعث بإَغاٞه. 
ُ
ٞذ اإلااقُت ، ؤي: الجاهب آلازغ. جُغَّ ٝغ

َّ
: ابخٗض بلى الُ

ً
 ظاهبا

َ
إع ٞخُغَّٝ

َّ
 في الك

ً
زهاما

حَها.  ِٞ  
ُٜ بال ًُ خضا٫ والُحُضوص اإلا٣ُٗىلت، ؤْي:  ْٖ : ًخجاوُػ خضَّ الا  في ؤ٨ٞـاٍع

ُ
ٝ ـُغوب. ًخُغَّ

ُ
: صهذ بلى الٛ ـُ ْم

َّ
ٞذ الك  جُغَّ

 
َّ
 كث)اْظٍم(:الخ

ُ
  طشُّف

َ
ٝ ُغُّ ـُغوب. ؤْي ؤنَّ الخَّ

ُ
ا بلى الٛ ََ ىُّ

ُ
: ُصه ـُ م

َّ
ٞذ الك ما٫: الابخٗاُص. جُغَّ

َّ
 بلى الك

ُ
ٝ ُغُّ ى مهضُع جُغَّٝ، الخَّ َُ و

ت، ؤو الّضِ  َُّ ُاؾ ٛاالة الّؿِ
ُ
ّىِ ؤو اإلا

ُ
ل
ُ
ٌٕ مً الٛ ى: هى َُ  

ً
ا ٨غٍّ ت.. ٞو َُّ هاث ْيِء بلى الُحُضوص الّجِ

َّ
ى طَـاُب الصخ ت َُ ت ملجُمٖى َُّ ت، ؤو اإلاظَب َُّ ًي

 َٖ  
ً
ْؿـغا
َ
ْغِيَها ٢

َ
ْبكحر بهـا، ٞو  الخَّ

ً
، ُمداوال

ً
ؾت ٗخبُرَا ُم٣ضَّ ت، َو جخمٗاث البكغٍَّ

ُ
ٌ٘ مً امل .. ؤ٩ٞاٍع و٢ٍُم ٌٗخ٣ُض بها ُمجخم ٍِ ْحِر

َ
ى ٚ
َ
ل

خضا٫ والخىؾِ. )395ٖم:2016)نـالـذ،  (. 26م: 2015لي، (. بطا الخُٝغ في ألانل وبازخهاع َى خُىص ًٖ خض الٖا

 (. 591-590م: 2003(. )ابً مىٓـىع، 382-381م: 1984)الؼاوي، 

- :
ا
طشُّف اصطالحثا

َّ
 الخ

ُ
ف ٌح حػٍش

َ
ل
َ
ِت ُمْهُ َُّ ـ ِٖ ىِم الاْظِخَما

ُ
َغي ِفي الٗل

ْ
ز
ُ
لَحاِث ألا

َ
ْهُ

ُ
ٌِ اإلا

ْٗ ِن َب
ْ
إ
َ
ك
َ
ُه ٦
ُ
ه
ْ
إ
َ
" ق ِٝ ُغُّ

ُح "الخَّ
َ
ل
َ
ُمْهُ

 ْٗ ٍُ الَب َخِبُر ْٗ ٌَ َما 
َ
ٞ ،
ٌ
ِت َواُمَغاوِٙ ِغٍَّ

ْ
٨ ِٟ اِث ال َُّ ِٗ ْغِظ

َ
ِةنَّ اإلا

َ
َىا ٞ َُ ، َو

ً
ا ًّ اِص َٖ  َو

ً
ا ُّ ِٗ ِبُ

َ
َ 
ً
ى٧ا
ُ
ُغوَن ُؾل

َ
ٍُ آز َخِبُر ْٗ ٌَ ْض 

َ
٢ 
ً
ٞا غُّ
َ
ُ
َ
ُل ٌُ ج َخَضزَّ

َ
ِت ج ًَّ ِض

َ
٣ َٗ ل

ا١ِ  َُ ًِ الّؿِ
َٖ  
ً
اِعظا

َ
ْو ز

َ
 ؤ
ً
اِلُا
َ
ْو ُمٛ

َ
 ؤ
ً
َخِضال ْٗ ْو ُم

َ
 ؤ
ً
ّغِٞا
َ
ٍُ ُمَخُ ِخَباُع ْٖ ًُ ا ْم٨ِ ًُ  ًْ ـاُع  ِفي َم َُّ ِو الخَّ

َ
ـاِثَضِة ؤ ِت الؿَّ َٖ ـُ للَجَما ثِ ، َوالغَّ ـاّمِ

َٗ ال

ـُ  ِثـِ  .  الغَّ

اث  َُّ بُٗي اب بلى ٣ٖض الؿَّ ى٠ وؤلاَع ُٗ ُغُّٝ وال اث الخَّ خماُم الباخشحن في الجامٗاث ومغا٦ؼ الُبُدىر بمىُيٖى َْ ىُص ا ُٗ ٌ

ًَ ؤلِاْؾَهاَماِث . مً ال٣غن اإلااضخي ِشحِر ِم
َ
ٍت مً اإلاٟاَُم مشل: وبُمغاظٗت ال٨ ْمُحة بحن مجُمٖى ت الخَّ َُّ  ؤَّمِ

ُ
ت
َ
َخٓ
َ
ًُ ُمال ْم٨ِ ًُ ِت،  َُّ الَبْدِش

 
ٌ
ِ
ْ
ٌل في اإلاٗاوي بُجها، وزل

ُ
، ُٞهىا٥ جضاز ّىِ

ُ
ل
ُ
ص، والٛ كضُّ

َّ
ب، والد ٗهُّ اب والخَّ ى٠ وؤلاَع ُٗ ٝ الٗى٠ُ، وال ُغُّ ُغُّٝ، والخَّ  ٦بحٌر الخَّ

ؿُِـ(  .في اؾخسضامها
َّ
ْمُحُة بحن ٖملُتي: )الد خُّغِٞحن الخَّ

ُ
ى٥ اإلا

ُ
 في جدلُل ُؾل

ً
ًا ًْ هّمِ ؤ

ُ
مً هاخٍُت،  "Politicization"مً اإلا

ٌُ حٗبحر  ْٗ ْحَها الَب
َ
ل َٖ  ٤ُ

َ
ل
ْ
ُ ًُ ىُٟت، والتي  ت ٖو َُّ ص٧لت((واللُجىء بلى ؤؾالُب جهاُصم هّمِ ٦ظل٪ ؤْن  "Radicalization"الغَّ

ُ
. ومً اإلا

 
ْ
ك
ُ
ت ٌؿخُٟض اإلا َُّ ؿاُٖض ٖلى ٞهم ٖمل ٌُ ُاسخّيِ بما  ـِ الاْظخماعّيِ والّؿِ ْىٟ

َّ
ُاسخّيِ مً هخاثج ُبُدىر ٖلم ال دلُل الّؿِ

ىن بالخَّ
ُ
خٛل

اب ى٠ وؤلاَع ُٗ ى٥ ال
ُ
 بلى اهتهاط ُؾل

ً
ا خُّغِٝ ٨ٞغٍّ

ُ
ت اهخ٣ا٫ اإلا َُّ خُّغِٝ"، و٦ُٟ

ُ
ً "ال٣ٗل اإلا  (. 2019)َال٫،  .ج٩ٍى

ـُ بل ؿُِ
َّ
 الد
ُ
ت َُّ ِكحُر ٖمل

ُ
ت ح َُّ اج

َّ
ًْ صاثغة اإلاهالح الظ ُغُط ٖ

ْ
اٍث جس إن الٗاّمِ وب٣ًاًا ومىُيٖى

َّ
خمام بالك َْ ى اػصًاص الا

ٍت، وجخإزُغ خُ َُّ ٍت واظخماٖ َُّ الٍث ؾُاؾ ُٖ  في جٟا
ُ
ُه ًْىسٍغ ْضِع٥ُ الٟغُص ؤهَّ ًُ  ٖىضما 

ُ
ت َُّ  جل٪ الٗمل

ُ
باقغة للٟغص. وجْدُضر

ُ
ُه اإلا

ُ
اج

 ًْ مبٗال٢اث ٢ىي ٚحر ُمخ٩اٞئٍت، وم
ْ
ل
ُّ
ُغ بالٓ ُٗ   .زمَّ ٌك

 ما ًٟؿغ الٟغص َظا الٓلم 
ً
خه  -الح٣ُ٣ي ؤو اإلاخهىع  –و٦شحرا بإهه بؿبب مٗخ٣ضاجه الضًيُت ؤو الؿُاؾُت ؤو ٍَى

ٖملُت حؿُِـ ألاٞغاص بطن هي هدُجت اهسغاَهم في جٟاٖالث اظخماُٖت ٌٗخ٣ضون ؤجها ٚحر ٖاصلت باليؿبت  .الازيُت والُاثُٟت

ا مً زال٫ ألاؾالُب التي ٦ٟلها الضؾخىع وال٣اهىن لهم ؤو ؤجها ال جد٣ ٤ ٧ل ما حهضٞىن بلُه، ومً زم ٌؿٗىن بلى حُٛحَر

تراى والاخخجاط، ؤي الؿعي للخُٛحر بىاؾُت الُغ١ الؿلمُت  .للخٗبحر ًٖ الغؤي والٖا

ؾلى٥ طل٪ الٟغص ؤو  ، ؤو"الغص٧لت"، ٞدكحر بلى حُٛحر في اإلاٗخ٣ضاث واإلاكاٖغ وؤهماٍ""اللجىء الى الٗى٠  ؤما ٖملُت

ت مً ألاٞغاص ًى٣لهم مً الٗمل لخد٤ُ٣ ؤَضاٞهم بىاؾُت ألاؾالُب الؿلمُت بلى اهتهاط ؾبُل الهضام  جل٪ املجمٖى

اب  (. 2019)َال٫،  .والٗى٠ وؤلاَع
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خضا٫ في الحىاع والى٣اف والدجاط والخىاْغ والخ٨ٟحر والى٣ض، والابخٗا  ٗجي الخُٝغ في ألا٩ٞاع ججاوػ خض الٖا ُص ًٖ َو

، واإلاُ ْمؼّيِ
ّيِ والغَّ ى٠ اإلااّصِ

ُٗ بالٛت ُٞه بلى صعظت الهىي، والاصٖاء باللُجىء بلى ال
ُ
ل بلى الُحُضوص اإلا٣ُٗىلت في ج٣ضًم الغؤي، واإلا

ً ومىٗهم مً الخٗبحر  ت آلازٍغ ل م٘ الٛحر ؤو آلازغ. بمٗجى ؤن الخُٝغ َى مهاصعة خٍغ ٌُ ٗا ؿاُمذ والخَّ
َّ
ضم الد ب، ٖو ٗهُّ الخَّ

م ًٖ  ً، والخٗهب للغؤي الىخُض، م٘ هبظ جهىعاث الدهىم واخخ٣اع ؤ٩ٞاَع ٌ آعاء آلازٍغ آعائهم بهض١ ونغاخت، وٞع

وجىظهاتهم ومُىلهم، واػصعاء مٗخ٣ضَم الضًجي ؤو الؿُاسخي ؤو اإلاظَبي ؤو ؤلاًضًىلىجي. ٦ما ؤن الخُٝغ ؤًًا َى مداولت 

الضًيُت ؤو ؤلاًضًىلىظُت ؤو الضًماٚىظُت ٖلى آلازغ ؤو  َٝغ ؤو شدو ؤو ظماٖت ما مً ٞغى جهىعاتها ومٗخ٣ضاتها

ى الخٗهب لغؤي ؤوصًً بدؿب الخىظه الظي  الجماٖت. ؤي ؤن: الخُٝغ َى هٕى مً الٗضواهُت يض ؤلاوؿاهُت ظمٗاء، َو

ت مً ألاٞغاص داو٫ ؤن ًٟغيه ٖلى مجمٖى  م(. 2018)خمضاوي،  .ًيخمي بلُه الصدو ٍو

 
ُ
ٝ ُغُّ خهُل الخَّ ٌ ال٣ُم "ٍو ، والٛلى في ال٨ٟغ والؿلى٥، وٞع ؤّيِ

٨ٟحر والغَّ ت في الخَّ ًَّ خاص
ُ
ص وألا كضُّ

َّ
ٛاالة والد

ُ
باإلا

 ُمخُّغِٞ
ً
ى مً ؤٞغاٍص ؤو ظماٖاٍث جدمُل ؤ٩ٞاعا

ُ
ٍ٘ ًسل  ُمجخم

٘ وؤلا٢هاء. وال ٩ًاُص ؤيُّ رَو
َّ
 ما ٣ًترُن بالت

ً
البا ت، ٚو َُّ جخمٗ

ُ
، امل

ً
ت

ى  َُ  في مًامُجها بحن ما 
ُ
جي، جسخل٠ ". )ل٨ٍغ  (.91م: 2009م(. )ؤبـى الٗـشم، 2019ؾُاسخيٌّ وصًجيٌّ وز٣ـافيٌّ

 ًدؿم في ال٣ُُٗت في اؾخجابت للمىا٠٢ الاظخماُٖت التي تهمه 
ً
 مدكضصا

ً
بن الخُٝغ َى "اجساط الٟغص مى٢ٟا

 في ال٣بى٫ الخام، ا
ً
ٌ الخام، واإلاىظىصة في بُئخه التي ٌِٗل ٞحها َىا وآلان، و٢ض ٩ًىن الخُٝغ اًجابُا  في اججاٍ الٞغ

ً
و ؾلبُا

خضا٫ في مىخه٠ اإلاؿاٞت بُجهما". )اإلاؿخ٩اوي،  ٣٘ خض الٖا  م(.1982ٍو

ٟاث الٗلمُت بضواثغ اإلاٗاٝع الٗاإلاُت والٗلىم  ٣ا للخٍٗغ غي البٌٗ )ص.ؾمحر وُٗم ؤخمض( ؤن: "الخُٝغ ٞو ٍو

ت: ) ظا في الىا٢٘ َى (، ؤي: الجمىص ال٣ٗاDOGMATISMالاظخماُٖت مغاصٝ لل٩لمت ؤلاهجلحًة ثضي والاوٛال١ ال٣ٗلي، َو

ت. والخُٝغ بهظا اإلاٗجى َى: ؤؾلىب مٛل٤ للخ٨ٟحر، ًدؿم  غ ال٨ٟغ الظي جخمدىع خىله ٧ل الجماٖاث اإلاؿماة باإلاخُٞغ ظَى

٠ًُ: "بن  بٗضم ال٣ضعة ٖلى ج٣بل ؤًت مٗخ٣ضاث جسخل٠ ًٖ مٗخ٣ضاث الصدو ؤو الجماٖت، ؤو ٖلى الدؿامذ مٗها". ٍو

ْاَغة مغيُت ٖلى اإلاؿخىي ال٣ٗلي واإلاٗغفي والٗاَٟي والىظضاوي والؿلى٧ي، وله ؾماث ْاَغة ٖلى ناخبه، الخُٝغ 

٣ت مبضٖت وبىاءة. ٦ما ؤن ؾماجه الىظضاهُت والٗاَُٟت  ؤَمها: اوٗضام ال٣ضعة ٖلى الخٗامل والخ٨ٟحر وإٖما٫ ال٣ٗل بٍُغ

ى٧ي ٞةن اإلاخُٝغ شدو مىضٞ٘ بال ٣ٖل، ًمُل ٚالبا بلى جٓهغ في ق٩ل اهضٞإ وظضاوي خاص.. ؤما ٖلى اإلاؿخىي الؿل

 (.271-269م: 2012م(، )الٗمُم، 1990الٗى٠". )ؤخمض، 

وفي َظا الهضص، َىا٥ اججاٍ ًغبِ بحن الخُٝغ والٗى٠، مً زال٫ بَال١ مهُلح "الخُٝغ الٗى٠ُ"، بدُض 

ىا٥ اججاٍ ًُا٫ اإلاٟهىم ٧ل نىٝى الخُٝغ التي جدبجى الٗى٠، وال حؿدبٗض اللجىء ب لُه ٧ىؾُلت لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها.. َو

. وبىظه ٖام ًم٨ً حٍٗغ٠ الخُٝغ ٖلى ؤهه:  آزغ ًجٗل مً الؿلى٥ الٗى٠ُ ؤخض ألاع٧ان ألاؾاؾُت في حٍٗغ٠ الخُٝغ

"ٖملُت الاؾخ٣ُاب التي ًخٗغى لها ٞغص ؤو ظماٖت، والتي ًخم ٞحها الخسلي ًٖ الحىاع والدؿامذ والخىا٤ٞ م٘ مً لهم ؤ٩ٞاع 

لٟت، بل والاهسغاٍ في ج٨خ٩ُاث إلاىاظهتهم، والتي ًم٨ً ؤن جخضعط مً اؾخسضام الًِٛ وؤلا٦غاٍ ٚحر الٗى٠ُ، ونىال مسخ

ابُت ؤو ظغاثم  ما٫ ؤلاَع بلى اللجىء بلى ؤق٩ا٫ مسخلٟت مً الٗى٠ الؿُاسخي، واهتهاء بإٖما٫ الخُٝغ الٗى٠ُ اإلاخمشلت في ألٖا

 (.7-6م: 2014)ٖمغ،  :الٗى٠" ؤهٓغ مشال(. وخى٫ ْاَــغة "3م:2015الحغب". )ًخي، 

ا 
ً
" مٟهىم طو نبٛت ٖملُت مغجبُت بالخُب٤ُ ألاًضًىلىجي الحغفي ؤ٦ثر مىه اعجباَ : "الخُٝغ ٌُ الباخشحن ؤنَّ غي بٗ ٍو

ت لؤل٩ٞاع التي جمُُل بلى الخمؿُّ  َُّ ُب٣ُاث الٗمل ماعؾاث والخَّ
ُ
٪ بالٟهم بالُاب٘ الىٓغي ألانىلي، بمٗجى ؤهىا هه٠ به ٚالًبا اإلا

م٨ىُ  ًُ  
ُ
ت، بدُض َُّ ُنىل

ُ
ُغُّٝ باأل  الخَّ

ُ
ىا جإحي نلت َُ َها، ومً 

َ
ُؼّوِ ل
ْٗ ؾت ؤو اإلا ٣ضَّ

ُ
ُخب اإلا

ُ
ًْ حٗالُم ال٨ ٣خبـ م

ُ
 ىا ال٣ى٫ُ بنَّ الحغفّيِ اإلا
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ت في ؤ٦ثر نُاٚاتها َُّ ُنىل
ُ
ت ألا ٓغٍَّ ت والىَّ همُماث ال٨ٟغٍَّ  مً الخَّ

ُ
ت َُّ ماطُط الٗمل ى الىَّ َُ  

َ
ٝ ُغُّ ى  الخَّ . َو ٟؿحر الحغفّيِ

ا بالخَّ
ً
٩ جمؿُّ

ما ٣ًىصها بلى جٟغ٢ت ممازلت بحن الخُٝغ ؤلاؾالمي والخُٝغ اإلاؿُخي، بط ٨ًدؿب ألاو٫ نبٛت ماصًت وقمىلُت جخجاوػ 

ٗامالث، طاًَبا بلى جدضًضاث و"٦خالىظاث" 
ُ
ُت في قئىن اإلاٗخ٣ضاث والٗباصاث واإلا خضوص الخمؿ٪ ال٣ُىسخي بالهُٜ الحٞغ

ظَُب الخُٝغ اإلاؿُخي ٖاصة مٟهلت جغج (، ٍو
ً
٣ت ألا٧ل واللباؽ مشال -بِ بإ٦ثر قئىن الحُاة اإلااصًت بًٗضا ًٖ الضًً )ٍَغ

ا ًُّ بلى خضوص ؤ٢ل في جىاو٫ ؤمىع الٗالم اؾدىاًصا بلى ٢اٖضة مؿُدُت جٟغ١ بحن ما ل٣ُهغ وما هلل، وبحن  -بٟاع١ ٦مي ولِـ هٖى

حري،  .مضًىت الؿماء وهللا ومضًىت ألاعى والبكغ" اب َى 213-212م:2021)الَؼ (. و٢ض زلو بٌٗ الباخشحن بلى ؤن: "ؤلاَع

ما٫ التي حٗغى للدُغ ؤعواخا 142م: 2010هخاط للخُٝغ الضًجي". )ؾحن ومىَعـ،  اب بإهه: "جل٪ ألٖا ٗٝغ ؤلاَع (.. َو

اث ألاؾاؾُت، ؤو جىته٪ ٦غامت ؤلاوؿان". ومً ؤؾبابه الخُٝغ ا ئت، ؤو تهضص الحٍغ ت بٍغ ً، بكٍغ لضًجي.)الكلى٫ وآزٍغ

، بل ؤخُاها بلى ٞغى 169-165م: 2013 (. ؤو الخٗهب الضًجي، "الظي ٣ًىص اإلاخٗهب لِـ ٣ِٞ بلى ٞغى صًىه ٖلى ٚحٍر

". )ؤبى صبىؽ،  اب، 279م: 1996وظهت هٍٓغ ؤو جٟؿحٍر للضًً ٖلى ٚحٍر ً، جُىعث ٨ٞغة ؤلاَع (. واٖخباعا مً ال٣غن الٗكٍغ

ابُىن الخ٣ضم جدذ جإزحر ؤؾباب ؤًضًىلى  مت، واهتهؼ ؤلاَع ظُت ؤو صًيُت ؤو ؾُاؾُت، ٦ما جُىعث وؾاثل َظٍ الجٍغ

ى ما  ت وؾاثل الاجها٫، َو الخ٨ىىلىجي واؾدشمغوا مىار الٗىإلات الؾخٛال٫ ٧ل وؾاثل الاهخ٣ا٫، وؾهىلت ه٣ل ألامىا٫، وؾٖغ

ابُت، )ؾغوع،  ـابُت زُحرة ٦خىُٓم (، وبغوػ جى4م: 2008ؤصي بلى ال٣ى٫ بٗىإلات التهضًضاث ؤلاَع ت وإَع ُٓماث مخُٞغ

ظان الخىُٓمان ًمشالن اوُٗاٞت خاؾمت في مىهج الخ٨ٟحر  ال٣اٖضة وجىُٓم الضولت ؤلاؾالمُت في الٗـغا١ والكـام)صاٖل(، َو

َاع ػمجي ؤلاوؿاوي، وجيب٘ اإلاٟاع٢ت صاللُا مً ظضلُت الٗال٢ت )الخىخض/ الاهٟها٫/الب٣اء/الٟىاء(، التي ًخم الخٗبحر ٖجها في ب

تراب ًٖ الىا٢٘ الاظخماعي،  ؤؾُىعي.. ػمً ٢ُ٘ الغ٢اب، والبدض ًٖ همىطط ؤبضي زاع١ للؿلُت، ًٟطخي بلى هٕى مً الٚا

بت والٟىضخى والٟخىت والخ٣ؿُم. )٧امل،  (. وؤهٓغ: 92-91م:2014وإقاٖت الَغ

 (. 75-56م:2019م(،)السحاحي،2005)الٗؿ٨غي،

ظٍ "بن ما ًيخج ًٖ الخُٝغ والٛلى َى بز اعة الٟتن، والهغاٖاث الُاثُٟت، التي بلٛذ خضا ٦بحرا مً الٗى٠، َو

ش ؤلاوؿاوي". ت ٦ما َى قإن الكىاَض اإلاشُلت في الخاٍع (. )خى٫ 13م: 2009)الٗؿ٨غي:  ْاَغة حٗبر ًٖ ٖم٤ ؤػمت الهٍى

: ألانِبعي والالفي، 
ً
غ مشال

ُ
سُت ٖلى الخُغُّٝ ؤهٓ ــان، )ا(. 157-146م:2002بٌٗ الكىاَض الخاٍع  (.111-46م: 0202لريَـّ

غي،   م(.2019)الكٍى

 دوائُخ وأسبـاُب التَّظــخُّف: 
 ًُ ْم٨ ًُ  ال 

ُ
ٍت، خُض ُ٘ الٗـغبيُّ بُهىعٍة ٖامَّ جخم

ُ
ىاظُهها( امل ًُ ًْ ؤ٦بر ألاػماث التي واظهها )وما ًؼا٫ُ   م

ُ
ٝ ُغُّ َخَبُر الخَّ ْٗ ٌُ ٍُ  خْهُغ

ىٍت ومى٣ٍُت  َُّ ىٍت ؤو ٞئٍت ُمٗ َُّ  للٟغص؛ بجهٍت ُمٗ
ً
ىُن ْاَـغة

ُ
جخم٘ ٢ْض ال ج٩

ُ
صٍة في امل ُص صازل ٞئاٍث ُمخّٗضِ

ى ما طل٪ ًخمضَّ َُ ىٍت.. و َُّ ُمٗ

 ًْ ى ِم َُ ْىَم، و َُ اٖت ال ُٕ الؿَّ ى َمْىُيى َُ ت ؤؾبابه  ـاٍب(، ومٗٞغ ْى٠ٍ وإَع ُٖ وٍع )وهخاثجه مً 
ُ
ُغُّٝ وُظظ  ؤنَّ ال٨ك٠ ًٖ الخَّ

ُ
 خُض

( ."
ً
ـىَعة
ُ
ُ
ُ
اِث ز َٖ  م(.2017الىاثلي، ؤقّضِ اإلاْىُيى

 
ُ
ت، وصاثغة  املجُمٖى

ُ
 الٟغص، وصاثغة

ُ
ت هي: صاثغة َُّ  ٖبر زالر صواثغ ؤؾاؾ

ُ
ُغُّٝ ًدُضر : الخَّ ٌُ الباخشحن ؤنَّ ًغي بٗ

َهــا ِبةًَجــاٍػ: 
ُ
َىاَول
َ
د
َ
 ه
َ
ُغُّٝ". وَؾـْىٝ ُب في "الخَّ ـّلِ صاثغٍة ِمْجَها م٩ُاهؼماتها التي جدؿبَّ

ُ
جخم٘(، َوِل٨

ُ
 )امل

 داخل داةشة الفثثشد: الخطش -1
ُ
ًدضر بؿبب حٗغى الٟغص لىاخضة ؤو ؤ٦ثر مً اإلا٩ُاهؼماث الخالُت: ؤؾباب هٟؿُت: جدىٕى ف

ؼي لضي الٟغص للٗى٠، ؤو ٧ىهه مخىٟؿا إلاكاٖغ ٖاَُٟت خاصة هاظمت ًٖ الخٗغى للٓلم  جٟؿحراتها ما بحن اإلاُل الٍٛغ
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.. حٍر ت، الت وؤلاًظاء ٚو ي جل٣ً الُٟل بٌٗ ال٣ُم والؿلى٦ُاث الضاٖمت للخُٝغ مىظ ؤو ٩ًىن بؿبب الخيكئت ألاؾٍغ

الهٛغ.. باإلياٞت بلى الٓلم الؿُاسخي، ؤو الاهًمام بلى ظماٖاث ٖغ٢ُت ٣ًخى٘ الٟغص بإَضاٞها الغامُت لالهٟها٫ ًٖ 

 الضولت.

 داخل داةشة الجماغت: -2
ُ
ى ما ٢ض ًدضر لؤلؾباب الخالُت: التهضًض والٗؼ٫، خُض ًخم ٖؼ٫ الخطشف ألاٞغاص اإلاىًمحن  َو

ا، وتهضًضَم في خا٫ مسالٟت طل٪.. ؤو بؿبب الخىاٞـ بحن  لجماٖت ما ًٖ ؤي ٞغص آزغ زاعظها مسخل٠ ٖجهم ٨ٍٞغ

الجماٖاث، ٞىظىص ظماٖخحن جدىاٞؿان للحهى٫ ٖلى صٖم الٟئت هٟؿها مً اإلاخٗاَٟحن ٢ض ًضٞ٘ بخضاَما ؤو ٧لحهما 

ت للضٞإ ًٖ ال٣ًُت   التي ًخم جبىحها.  الؾخسضام ؤؾالُب مخُٞغ

 داخل داةشة الجماَير)املجخمؼ(: -3
ُ
ٞمً اإلام٨ً ؤن ًدضر الخُٝغ هدُجت: ؤؾباب مجخمُٗت وز٣اُٞت مغجبُت الخطشف

بخإزغ ؾلى٦ُاث الٟغص بش٣اٞت مجخمٗه، و٦ظل٪: ازخٟاء َغ١ الخ٨ٟحر الىا٢ض والحىاع البىاء والخىاو٫ الٗلمي ل٩اٞت 

ضم ٢ُام اإلااؾؿاث امل ا في املجخم٘، و٦ظل٪: الٟهم الداَئ للضًً ال٣ًاًا، ٖو المُت والح٩ىمُت بإصواَع جخمُٗت وؤلٖا

اَغة الٗىإلات..، وؤًًا: الهغاٖاث الؿُاؾُت وال٨غاَُت بحن بٌٗ الكٗـىب..  ومباصثه وؤخ٩امه..، و٦ظل٪: الخ٨ىىلىظُا ْو

 (. 5-4م:2015)ًخي، 

 عــؾامـُل صناعة التَّظـخُّف: 
 ٌُ ُل بٗ ِ

ّ
دل
ُ
ت، هي ج َُّ ر٦حة ٖلى عنض ؤعبٗت ٖـىامل عثِؿ

َّ
ًْ زال٫ الت ُـغُّٝ" م ىامل ْاَغة "الخَّ عاؾاث ؤؾباب ٖو الّضِ

ــِلي: )ٖبض الٟـخاح،  ًَ ما 
َ
ـ
َ
 م(.2016(. )ال٣ُٗضي،134-128م: 2018بةًجــاٍػ ٦

1-:) فس يُّ
َّ
ىجيُّ )الى

ُ
ُكىل  ف الػثامُل العَّ

ً
 ُمهّما

ً
ٟسخيُّ صوعا  ًلُٗب الدلُل الىَّ

ُ
ُجها خُض ٩ّىِ

ًُ ت، التي  َُّ ازل ت الضَّ َُّ ٟؿ ٣اومت الىَّ
ُ
ي جلُحن اإلا

، ٢ْبل ؤْن ًُغح زُاع الاؾدؿالم والاوؿُا١ ٧إمٍغ خخمّيٍ الُبضَّ مً  جخمعّيِ
ُ
ى٠ امل ُٗ ت هدى ُمماعؾت ال ىله الُٟغٍَّ ُُ الٟغُص يضَّ م

ت لآل  َُّ ٟؿ ت الىَّ َُّ .. "خى٫ ألاعي احّيِ
َّ
ـغ: )لىبىن، اجباٖه ٧ىؾُلٍت لخد٤ُ٣ الّغِيا الظ

ُ
ٗخ٣ضاث ؤهٓ

ُ
 (".46-37م: 2016عاء واإلا

2- : ٢ض ٩ًىن املجخم٘ ؾببا في طل٪ مً زال٫ بق٩الُاجه الٗامت الٗال٣ت، والتي حؿبب الػامُل الاحخماعيُّ والاكخصاديُّ

بت ٖامت بخُٛحر الؿُاؾاث ال٣اثمت بؿبب ٞكلها في جلبُت ٗض  اؾدُاء ٖاما بحن ألاٞغاص، ما ًىلض لضحهم الخ٣ا ٚع باتهم. َو ٚع

، مً ؤظل حُٛحر ؾُاؾت ألامغ الىا٢٘ ؤو بظباع  ا لؤلٞغاص إلاماعؾت الٗى٠ بك٩ل مٍٟغ ُٚاب الٗضالت الاظخماُٖت صاٞٗا ٢ٍى

 الىٓام الحا٦م ٖلى جبجي ؾُاؾت مٛاًغة لخل٪ ال٣اثمت.

3- : ًنيُّ ٞغاص إلاماعؾت الٗى٠؛ بضٖىي ٌٗخبر الضًً مً ؤَم ألاصواث التي ًخم اؾخسضامها مً ؤظل خكض ألا الػامُل الّذِ

الضٞإ ًٖ خ٣هم في مماعؾت ال٣ُٗضة، و٢ض لىخٔ في الٟترة ألازحرة جهضع الٗى٠ الضًجي لؿاخت الخُٝغ الٗالمي. 

حن: ؤخضَما حهضٝ بلى جد٤ُ٣ ٚاًت ؾُاؾُت، وجخم  ى٣ؿم الخُٝغ الظي ٌٗخمض ٖلى الضًً في اؾخ٣ُابه ألجباٖه بلى هٖى ٍو

ى، مً الهٗب جد٣ُ٣ها هدُجت للمخٛحراث  الاؾخٗاهت بالضًً لخضُٖم
َ
ل
ْ
ٍت ُمش َُّ مى٢ٟه، بِىما آلازغ حهضٝ بلى جد٤ُ٣ ٚاًٍت صًي

م٨ىىا ؤن هُل٤ ٖلى الهغاٖاث التي  املحلُت وؤلا٢لُمُت والضولُت، ولظا ٞةهه ًلجإ بلى الٗى٠ ٧ىؾُلت لخد٣ُ٣ه بال٣ىة. ٍو

ت طاث اإلاغظُٗت الضًيُت، جىضعط جدذ  ًخم اؾخدًاع الضًً ٞحها ٖىٟا ؾُاؾُا، ختى جل٪ التي ج٣ىم بها الخىُٓماث اإلاخُٞغ

 َظٍ ال٣اٖــضة.

4- : ُاس يُّ  في صٞ٘ ألاٞغاص الػامُل الّعِ
ً
 باعػا

ً
ؤّيِ الىاخض وإ٢هاء آلازغ، صوعا

، مشل ٞغى الغَّ
ُ
دخلٟت

ُ
 امل
ُ
ت َُّ ُاؾ جلُٗب الٗىامُل الّؿِ

ت"؛ خ َُّ ولت ال٣ىم ي ُعئي ُمخُّغِٞت ججاٍ "الضَّ ىِٟـ ًٖ هدى جبّجِ ت الالػمت للخَّ ٍَّ  ُٚاُب اإلاؿاخت اإلا٣ُٗىلت مً الُحّغِ
ٗضُّ ٌُ  

ُ
ُض
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ٗا  للخَّ
ً
 مسغظا

ُ
خُّغِٞت

ُ
ىُٓماُث اإلا م لُه الخَّ ُاسخّيِ، الظي ج٣ّضِ ْبِذ الّؿِ

َ
ض مً ال٨  هدى اإلاٍؼ

ً
، صاٞٗا ٗبّيِ الٗاّمِ

َّ
ُمل م٘ الًٛب الك

ت  َُّ ُاؾ ٚباث الّؿِ ل الغَّ
َُ  الىا٢٘.. ٦ما هجُض ؤنَّ ججا

ُ
ت َتْهِضٝ َُّ ًَ بغامج ؾُاؾ ُٛحر، بجاهب ٞكل اؾدُٗابهم ِيْم ت بالخَّ َُّ باب

َّ
الك

ت  َُّ باب
َّ
 لضي َظٍ الٟئت الك

ً
ـؼا ِ
ّٟ  ُمد

ً
ٗضُّ ٖامال ٌُ ت، ٢ض  َُّ جخمٗ

ُ
اث امل ت لخدضًض ألاولىٍَّ َُّ ٗب

َّ
كاع٦ت الك

ُ
لالخخجاط بلى جإَُلهم في اإلا

 ٖلى 
ً
ىن، ما ٢ْض ٌٗمُل الخ٣ا

ُ
 ال٣اه

ُ
سال٠ ًُ ولت.بما  ى ٢ُاصة الٗـمـل يضَّ الضَّ

َّ
ٍت جخىل َُّ ٚـبت في بوكاء َُئٍت جىُٓم )ٖبض  جىلُض الغَّ

 (.134-128م: 2018الٟخاح، 

: أيَُّة عـالقـٍة في عـرـخ العـــؾلمة؟:  المحـؾُر الثاني: األْمـُؽ واألْمـُؽ الِفْكـِخيُّ
مإهِىت، Securityبنَّ ُمهُلح ألامً )

ُّ
الم والُ ها، ( ٌٗجي: "الؿَّ ُغَو

ُ
ماتها وق وصًُمىمت مٓاَغ الحُاة، واؾخمغاع ُم٣ّىِ

هضًض ومهاصع الدُغ". )مؿٗىص ومغاص،   ًٖ ٖىامل التَّ
ً
غي ألا٧اصًميُّ الٟغوسخيُّ ؤعهىلض ولٟغػ )14م:2006بُٗضا م( 1952(. ٍو

ت، وبمٗجى طاحي، ٞهُ  هضًضاث يضَّ ال٣ُم اإلاغ٦ؼٍَّ  بُٛاب التَّ
ُ
 ًغجبِ

ً
ا ُّ : "ألامً مىُيٖى ىن جل٪ ؤنَّ

ُ
ًْ ؤْن ج٩ ى ُٚاُب الدٝى م

اعؾحن. )بً ٖىتر،   مً ؤلاظمإ بحن الضَّ
ً
ا ٠ٍ لؤلمً ها٫ هٖى خبُر ؤ٢ضم حٍٗغ ْٗ ٌُ ظا   (. 56م: 2005ال٣ُُم مدلَّ ُهُجىٍم". َو

وم٘ الخُىعاث الغاَىت في املجخم٘ الضولي ومخٛحراث ٖهغ الٗىإلات احؿ٘ مٟهىم ألامً، ولم ٌٗض ًخٗل٤ بالجىاهب 

ا،  لُهبذ قمىلُا ومخٗضص الٗؿ٨ٍغ حَر ت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت ٚو ت ٣ِٞ، بل جًمً ؤًًا الجىاهب الش٣اُٞت وال٨ٍٟغ

(.. ولظل٪، ٧ان َىا٥ جغ٦حة ٖلى خماًت ؤلاوؿان 46، 8م:2008ألابٗاص، وؤ٦ثر ٢غبا مً الحُاة الاظخماُٖت. )ؤبى ظـىصة، 

ا وز٣اُٞا لُخم٨ً مً مىاظهت جدضًاث الٗىإلات وؾ ً ؤلاوؿان َى ؤؾاسخي في جد٤ُ٣ ألامً الش٣افي ٨ٍٞغ لبُاتها ال٨شحرة، ٞخ٩ٍى

 (.34م:2012وال٨ٟغي. )مـغاص،

جبضؤ ال٨شحُر مً ال٨خاباث ٖىض جدضًض َظا اإلاُٟهىم بالبدض ًٖ الٗال٢ت بحن ال٨ٟغ وألامً مً زال٫ جدضًض اإلاٗجى "

 اللٛىي والانُالحي للمُٟهىمحن، لُيخهي الاؾخ٣هاُء بلى جبُان مٗ
ً
جى "ألامً ال٨ٟغي"، الظي اٖخبر مً ؤ٦ثر ال٣ًاًا بلحاخا

اث  َُّ ى الجاهُب الدامُّ بال٨ٟغ وآل َُ ىبت، و
ُ
ًْ ظىاهب ألامً اإلاُل  م

ً
صا  ُمدضَّ

ً
ٗالُج ظاهبا ٌُ اَـً، وبىن٠ اإلاُٟهىم  في الى٢ذ الغَّ

 بإن الضعاؾاث الجاصة والؿضً
ُ
الخٔ

ُ
ىض جدضًض مُٟهىم "ألامً ال٨ٟغي" ه ٨ٟحر. ٖو ضة جا٦ض ٖلى ؾالمت الخ٨ٟحر الخَّ

 ٘ اب وجغَو والاؾخضال٫، ٦ما جا٦ض ٖلى زلى ٖملُت حٛظًت ال٣ٗى٫ ونُاٚتها مً ألا٩ٞاع الهضامت والباَلت التي جبرع ؤلاَع

 (.3م: م2010آلامىحن وؾلب ألامىا٫". )ػمـــام، 

:  مفُيــؾُم األمـؽ الفكـخيِّ
ى  َُ : بٖما٫ ال٣ٗل،  و

ً
ٛت
ُ
ِجي ل ْٗ ٌَ " اْبِخَضاًء مً حٍٗغ٠ "ال٨ٟغ"، ُٞهى  عاؾاث في جىيُذ "ألامً ال٨ٟغّيِ جىُل٤ُ ٦شحٌر مً الّضِ

 
ُّ
٨ٟ  الخَّ

ُ
ت َُّ ٓغ، ؤو ٖمل ٣ِْل، ؤو بٖما٫ُ الىَّ َٗ ًْ ظهٍت: ُٞٗل ال ِل، ُٞهى م ْٗ ِٟ ى اؾٌم لشمغة َظا ال

َُ ى ٌٞٗل ٣ًُىُم به ؤلاوؿاُن، و َُ غ، و

ِ الا 
ّ
٨ٟ ًُ غ 

َّ
٨ ٣َْل. ٞو َٗ َمَل ال ْٖ : ؤ ٍُ َىا ْٗ : )٨ٞغ(، وم السيُّ

ُّ
ُل الش ْٗ ُه الٟ

ُ
َمَغِجِه، وؤنل

َ
ِل وز ْٗ ِٟ ُل٤ُ ٖلى هدُجت ال

ًُ : ؤْي ؾُم الظي 
ً
٨ِحرا ْٟ ُغ ج

َع  ضَّ
َ
َغ َو٢

َّ
٨
َ
ُه ٞ َل. ٢ا٫ حٗالى: "بهَّ َجى: جإمَّ ْٗ غ ُٞه ِبَم

َّ
غ في ألاْمَغ وج٨ٟ

َّ
٨ . ٞو ِجيَّ َْ ِ

ّ
ضزغ، آلاًت: ماعؽ وكاَُه الظ

ُ
ُغ 18". }ُؾىعة: اإلا

ْ
٨ ِٟ {. وال

ِت َمْجُهى٫ٍ، و٢ض َوَعصَ 
َ
ِغٞ ْٗ ىِم للُىُنى٫ِ بلى َم

ُ
ل ْٗ ٣ِْل في اإلا َٗ َما٫ِ ال ْٖ  ب

ُ
ت َُّ ى ٖمل َُ ٨ِحُر  ْٟ اٌع، والخَّ

َ
٩
ْ
ُه: ؤٞ ُٗ ِغ في ال٣ُغآن َظْم

ْ
٨ ِٟ ة ال

ْث ماصَّ

 
َ
َها في ِنُٛ

ُّ
ل
ُ
٧ ، ٍٜ ، في زمـ نُ

ً
م في زماهُت ٖكغ مىيٗا ــِل. )مل٨ـاوي، ال٨ٍغ ْٗ ِٟ  (.   22م: 2015ِت ال

 
ً
ى :وال٨ُٟغ انُالخا َُ "  

ُ
٤ُ  ما ُظملت

َّ
ا٦غة بمسُؼون ًخٗل

َّ
ت الظ َُّ ت وال٣ُم الش٣اٞاث مً ؤلاوؿاه َُّ  التي واإلاباصت ألازال٢

ي بها
َّ
جخم٘ مً ؤلاوؿاُن  ًخٛظ

ُ
ُِٗل  ُٞه ًيكإ الظي امل ". )الب٣مي،  َبْحَن  َو ٍِ َغاِص

ْ
  (.8م: م1430ؤٞ
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ُ
" "ألامً ؤنَّ  الحا٫ وخ٣ُ٣ت   ال٨ٟغيَّ

ٌ
  ُظملت

ٌ
بت
َّ
ما: مً ُمغ٦ َُ ، ٧لمخحن، ؤوال ًُ هُلح ال٨ُٟغ، ولهظا وزاهحهما: ألام

ُ
ألامً  (اإلا

ٗاٍع٠ مً الٗضًُض  )ال٨ٟغي  لت الخَّ دخلٟت، وال الٍُى
ُ
دكابهت وامل

ُ
ُ٘  في ٚالبه الازخالٝ َظا ؤنَّ  ًسٟى وال٣هحرة، واإلا  ًغظ

اث الزخالٝ َُّ تا الدلٟ َُّ ىن  التي ًدىاو٫ُ  لٗلم
ُ
ُٟهم ٞحها الباخش ىا .ال٨ٟغّيِ  لؤلمً حٍٗغ َُ ْبُرُػ  و ت َصْوُع  ًَ َُّ ول

ُ
ت" "اإلاْؿا َُّ  الاظخماٖ

ؿاث وإقٗاع ال٨ٟغي"، ألامً "اإلاُٟهىم  َظا الجهاث في وكغ مً للٗضًض اؾَّ
ُ
ِخِه، والجهاث ألاٞغاص واإلا َُّ ًْ  بإَّمِ  ما طل٪ وم

 ُ٘   به الجهاُث  جًُل
ُ
ت َُّ لُم ْٗ ُا الخَّ

ْ
ل ُٗ ًْ  ٧الجامٗاث ال ٍت يمً ؤصواعٍ  م َُّ ت مُٟهىم اظخماٖ َُّ ول

ُ
ت" "اإلاؿا َُّ  الٟغص ججاٍ الاظخماٖ

جخم٘، إلاا
ُ
هُ  وامل

ُ
ًْ  جمخل٨ عاٍث  م ضعاٍث  ُم٣ضَّ

ُ
ٍت  و٢ ٍت  بكغٍَّ ًَّ ُجها وماّصِ ِ

ّ
م٨
ُ
ًْ بخضار ج ؼ ججاٍ بًجابّيٍ  اظخماعيٍّ  ؤزغٍ  م  "ألامً حٍٗؼ

 ،" جيِّ  الاهخماء وجد٤ُ٣ال٨ٟغّيِ  (. 65م:2016)الهلُل،  .ُمجخمٗها في الَى

 ،" ىضما ًهاب ال٨ٟغ باالهدغاٝ ًٖ ظاصة الهىاب ههبذ ؤمام مًٗلت زُحرة ظضا، و٢ض ًخجه هدى "الخُٝغ ٖو

: "ؾمت هٟؿُت لها  اصة الصخيء ًٖ خضٍ الُبُعي في ٧ل شخيء، و٢ض اجطح مً الضعاؾاث اإلاخٗضصة ؤن الخُٝغ الظي َى ٍػ

٪، ٖال  (.   10م: ٢2017ت بإبٗاص ؤزغي بًٗها اظخماعي، وبًٗها ا٢خهاصي ؤو ؾُاسخي". )الضٍو

 في طّمِ 
ُٜ بال ًُ ُه 

ُ
خُّغِٝ، ججٗل

ُ
بالٛاُث التي ؤنبدذ ؾمت لل٨ٟغ اإلا

ُ
هًت، ٞاإلا ُل ؤخض ٖىاث٤ الجَّ ِ

ّ
ك٩ ٌُ  " ٝ ال٨ٟغيَّ ُغُّ  بنَّ "الخَّ

 
ُ
ُه بلى صعظت ؤلاؾ٣اٍ وؤلا٢هاء، وفي اإلا

ُٟ سال ًُ  ًْ ه ًٖ ألازُاء. م جًة ٣ضٌـ والخَّ ىا٣ُُٞه لضعظت الخَّ ًُ ٣ابل اإلاضح والشىاء ٖلى مً 

ي ألاخ٩ام   ٖىض جل٣ِّ
ً
ُهىنا

ُ
ًً، وز ىُص بلى الدلل ال٨بحر في ٞهم الّضِ

ُٗ باب ٌ
َّ
ُغُّٝ ال٨ٟغيَّ لضي بٌٗ الك ٌُ ؤنَّ "الخَّ غي البٗ ٍو

ِم م
ْ
ل ِٗ ي ال ُهىم. ٞمً الدلل جغ٥ُ جل٣ِّ

ُخب ؤو الاؾخضال٫ بالىُّ
ُ
٦ ًْ ُمظ ٖلى ألاناٚغ، ؤو ألازظ م

ْ
خل لماء وُمجالؿتهم، والخَّ ُٗ ً ال

ْهمِ 
َ
ِو ٖلى ٞ

ْ
د
َّ
ً بُىُظىٍص، وُظُمىص الص  مٗه لآلزٍغ

ُ
 ال ٌٗتٝر

ً
با ؤي حٗهُّ ُب للغَّ ٗهُّ : الخَّ

ً
ًْ ُنىع الدلل ؤًًا ِه ؤَل ألاَىاء. وم

ٍت واضحٍت إلاهالح الدل٤ وال م٣انض   ال ٌؿمُذ لُه بُغٍئ
ً
ً، ُظُمىصا ُغٝو الٗهغ، وال بٟخذ هاٞظٍة للحىاع م٘ آلازٍغ

ُ
ٕغ وال ْ

َّ
الك

ْم" َُ ْىَض ِٖ  ِبَما 
ٍُ ْىَض ِٖ   م(.2008)ال٣دُاوي،  .وُمىاػهت ما 

ُض  ِ
ّ
ا٦ ًُ ت ما  ٟـ الاظخماعّيِ ٖلى ألا٢ّلِ -ولِـ زمَّ

ُه، -في بَاع ٖلم الىَّ
ُ
ج ، مهما بلٛذ خضَّ   ال٨ٟغيَّ

َ
ٝ ُغُّ َب ؤو الخَّ ٗهُّ ؤنَّ الخَّ

ت و  َُّ َاث الاهٟٗال كىُّ
َّ
ي بلى الٗضًض مً الد اّصِ

ًُ ُه  . صحٌُذ ؤهَّ ٍٕ  ؤّيِ هْى
ًْ ى٠ٍ م ُٖ  بلى ُمماعؾت 

ً
ا ُّ ي جل٣اث اّصِ

ًُ ًُ ؤْن  م٨ ت، اًُ ل٨ٟغٍَّ

 ًْ ىعة، وم ت الجاهب آلازغ مً الهُّ ي ٦ظل٪ بلى العجؼ ال٨ٟغّيِ ًٖ ُعٍئ اّصِ
ًُ ىُع ِمْىُه، ٦ما  ُٟ  لآلزغ، والىُّ

ُ
: ال٨غاَُت

ً
زمَّ  ومجها مشال

ُب ؤْن ًخىاٞغ بلى
َّ
ٍت، ًخُل َُّ ى٦

ُ
٫ ألا٩ٞاع والاهٟٗاالث بلى ُمماعؾاٍث ُؾل ت. بنَّ جدىُّ َُّ ت اإلاىُيٖى ٍئ ظاهيها الٗضًُض مً  العجُؼ ًٖ الغُّ

ا  يبُّ ُتها ال ج٨ٟي وخضَا للخَّ ت. ٨ٞغاَُت آلازغ مهما بلٛذ قضَّ َُّ ت، واإلاى٢ٟ َُّ ت، والاظخماٖ َُّ ٟؿ ماث الىَّ الدهاثو والّؿِ

 
ً
ًال . ٞو  مً ُمىاظهت َظا آلازغ اإلا٨ُغٍو

ً
ت َُّ ِ
ّ
ل
ُ
 بلى الاوسحاب ٧

ً
ا ُّ ي ٖمل اّصِ

ُ
ها ٢ض ج ى٠ خُا٫ َظا آلازغ، بل بجَّ ُٗ  ًٖ بُمماعؾت ال

بت، جا٦ض ما هظَب بلُه، ٞالخُٝغ ال٨ٟغي، والخٗهب اإلاظَبي، ٦شحرا ما ًاصًان  ش، البُٗضة وال٣ٍغ طل٪، ٞةن خ٣اث٤ الخاٍع

ٖلى اإلاؿخىي الؿلى٧ي، بلى ؤ٢صخى صعظاث الؿلبُت، بل وختى الاؾدؿالم. زالنت ال٣ى٫: ؤن مداولت ال٣ًاء ٖلى ألا٩ٞاع 

ت للٗى٠  ش مٗا. ٞدحن بضٖىي اظخشار الجظوع ال٨ٍٟغ ام جضخًها خ٣اث٤ الٗلم والخاٍع والٗى٠ اإلاًاص، لِؿذ ؾىي ؤَو

 (. 31-30م: 2004جداو٫ الؿلُت طل٪، ٞةجها ال جىوح في اإلاضي البُٗض في ال٣ًاء ٖلى ؤي مً ال٨ٟغ ؤو الؿلى٥. )خٟجي، 

ِكح ٌُ ى٥ٍ ٖى٠ٍُ 
ُ
ي ُؾل  زال٫ جبّجِ

ًْ ِى٠ُِ" م َٗ ُغُّٝ ال ْدَى "الخَّ
َ
جاٍ ه ِ

ّ
، بنَّ الاج

ً
ِو بلى خالٍت زُحرٍة ظّضا

ْ
د
َّ
ُر بلى ُوُنى٫ الص

قُض ) ى٥ الغَّ
ُ
ل ـِ "الؿُّ

ْ
٨ َٖ حُُحن به، ٖلى 

ُ
لى امل ُم ُٞه ال٣ُٗل واإلاى٤ُُ، Rational Behaviorٖلى هٟؿه، ٖو

َّ
( الظي ًخد٨

غ: بً ٖامغ، 
ُ
". )ؤهٓ

ُ
: "ؤهه لِـ للخُٝغ ق٨لي ال219م: 2002ولِـ الاهٟٗا٫ُ والٗاَٟت ٌُ غي البٗ ىمُي اله٨ُلي (. ٍو

ٌ لآلزغ، املدخل٠ ٨ٞغا واهخماء و٢ىاٖاث  الدام، بضًً ؤو َاثٟت ؤو مظَب، بل َى )لضي ؤجباٖه وال٣اثلحن به( خالت ٞع

زغي م٣ُبىلٍت لضي 
ُ
ٍت بلى ؤ ًْ خالٍت م٨ُغَو ٌ ًهل خض اؾخٗما٫ ال٣ىة والٗى٠ بهضٝ الخإزحر والى٣ل ؤلاظباعي م ؾلى٦ُت، ٞع
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خُّغِٝ". 
ُ
ى 386م: 2016)نالح، ؤجبإ ال٨ٟغ اإلا َُ ا   بإ٩ٞاٍع بُٗضٍة ٖمَّ

ُ
ٝ ًغجبِ ُغُّ ، "ًٓهُغ ؤنَّ الخَّ ٍُ (. في يىء ما ؾب٤ ط٦ُغ

ٍت ٖىُ ًَّ اٍث ماّصِ َُّ ى٦
ُ
ٗخ٣ضاُث وألا٩ٞاُع بُؿل

ُ
، ُصون ؤْن جغجبِ جل٪ اإلا

ً
ا ُّ  وصًي

ً
ا ُّ  واظخماٖ

ً
ا ُّ  ٖلُه، ؾُاؾ

ٌ
ٍٟت في ُمٗخاٌص، وُمخٗاٝع

ول جخم٘ ؤو الضَّ
ُ
ٍٍ ٖىٍُٟت مً ُمىاظهت امل  بلى ؤهما

ُ
خُّغِٝ

ُ
٫ُ ال٨ُٟغ اإلا ا ٖىضما ًخدىَّ  ًٓلُّ في صاثغة ال٨ٟغ، ؤمَّ

ً
 صاثما

ُ
ٝ ُغُّ ت، ٞالخَّ

حت التي حؿخسضُم في ُمىاظهت 
َّ
ؿل
ُ
ىُٓماث اإلا مخل٩اث ؤو ألاعواح، ؤو حك٨ُل الخَّ

ُ
اث ؤو اإلا ٍَّ  اٖخضاءاٍث ٖلى الُحّغِ

ًْ ى٥ م
ُ
ل الؿُّ

ولت، ُٞهى  جخم٘ ؤو الضَّ
ُ
ُغ١ ُمٗالجخه، امل

ُ
ًْ زال٫ َ  م

ً
اب ؤًًا  ًٖ ؤلاَع

ُ
ٝ ُغُّ  الخَّ

ُ
اٍب. ولظل٪، ًسخل٠ ٫ُ بلى بَع ٖىضثٍظ ًخدىَّ

 ًْ  بلى جهاُصٍم ٖى٠ٍُ ُٞهى ًسُغُط ٖ
ُ
ٝ ُغُّ ٫ الخَّ ا بطا جدىَّ  ُمٗالجخه ال٨ُٟغ والحىاُع، ؤمَّ

ُ
ىُن وؾُلت

ُ
 في ال٨ٟغ ج٩

ُ
ٝ ُغُّ ُخُضوص ٞالخَّ

مت، وبال ـغ، ال٨ٟغ بلى هُا١ الجٍغ ولت". )ظـَى ىن الضَّ
ُ
ىبها صازل ٢اه

ُ
ٗاملت وؤؾل

ُ
الي، ٌؿخلؼُم حُٛحر مضزل اإلا (. 97م: 2017خَّ

ؼ،  (.42-39م: 2008)خى٫ ٨ٞغة الٗى٠، واخخ٩اٍع مً ٢بل الضولت ؤهٓغ: )بل٣ٍؼ

 :  أسباُب االنحخاف الفكخيِّ
"، )جِخان،  ت "ألامً ال٨ٟغّيِ ـٖؼ ي بلى ٖػ اّصِ

ًُ ُغُّٝ"، الظي  ًْ ُنىع "الخَّ  م
ً
 ال٨ٟغيُّ ُنىعة

ُ
خبُر الاهدغاٝ ْٗ (، 29م:2017ٌُ

ـٍ  ُؾ
ُ
ت ٖلى ؤ َُّ ت اإلابي َُّ ًي ربُت الّضِ

َّ
ى: الت َُ ت  ىدٞغ

ُ
بب ألاؾاسخيَّ لخبجي ألا٩ٞاع اإلا : "الؿَّ عاؾاث بلى ؤنَّ ٌُ الّضِ  زاَئٍت و٢ض ؤقاعث بٗ

٪، مً  ". )الضٍو
ً
 وإًجابا

ً
 التي لها صوٌع في وكإة ؤلاوؿان ؾلبا

ُ
 الحايىت

ُ
(. و٦ظل٪ مً 10م: 2017ؤلاٞغاٍ والخٍٟغِ، والبِئت

ت. )دمحم،  َُّ ؼلت الاظخماٖ ُٗ مى، وال ما الخ٣لُُض ألٖا ، وُعبَّ ُٕ ت، وؤلا٢ىا َُّ يكئت الاظخماٖ م(. باإلياٞت بلى: "ي٠ٗ 2018ألاؾباب: الخَّ

ىاُنل الىإػ الضًجي، و  ت، و٦ظل٪: وؾاثُل الخَّ َُّ ٗلُم ؿاث الخَّ اؾَّ
ُ
الجهـل بالضًً والٟهـم الداَئ ألخ٩امه، وي٠ٗ التربُت في اإلا

ُغُّٝ". )خامض  ىء ْاَـغة الخَّ
ُ
ك
ُ
، وو  في جىمُت الاهدغاٝ ال٨ٟغّيِ

ً
ا  خُىٍّ

ً
الم الحضًشت، التي جلُٗب صوعا الاظخماعّيِ ووؾاثُل ؤلٖا

اَغ،   7م:2020َو
ُ
ى٠ ُٗ ُغُّٝ (. وال  للخَّ

ُ
إة َُّ ه
ُ
ت اإلا َُّ ٟؿ )البِئت الىَّ ٟسخيُّ )ال٣ٟغ(، والٗامُل الىَّ يضَّ الكباب، والٗامُل الا٢خهاصيُّ

ـــً،  ى٠(. )الخمُمي وآزـٍغ ُٗ  (. 136-119م:2020(. وؤهٓغ: )ٖلي، 399م:2016(. )نالح، 20-17م: 2017وال

: يَُّة األمـؽ الفكخيِّ  أىـمِّ
 َُّ  لؤلمً ال٨ٟغّيِ ؤَّمِ

 مً اإلاباصت بنَّ
ً
ت ُم مجُمٖى ٣ّضِ

ًُ ُه  هىي في خماًت ألاٞغاص مً "الاهدغاٝ ال٨ٟغي"، ٦ما ؤهَّ
ُ
٢ 
ً
ت

 للّضِ 
ٌ
ًُ ال٨ٟغيُّ خماًت جخم٘، وحٗمُل ٖلى جىُٓمها، ٞاألم

ُ
ت ألٞغاص امل ماعؾاث ال٨ٟغٍَّ

ُ
ُه ؤصاء اإلا ىّظِ

ُ
ت، التي ج َُّ ًً وال٣ُم ألازال٢

ؼ للحىاع بحن الحًاعاث، و   في يبِ وال٣ُٗضة، وحٍٗؼ
ً
ا ُّ ؿهُم اظخماٖ ٌُ ُه  ٝ.. ٦ما ؤهَّ ُغُّ اب والخَّ ىاظهت ؤلاَع

ُ
 إلا
ً
 ُمهّما

ً
ُل ٖامال ِ

ّ
مش ٍُ

ُاسخّيِ   زال٫ جد٤ُ٣ الىعّيِ الّؿِ
ًْ ، م ُاسخّيِ  في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الّؿِ

ت وُمٗالجتها، و٦ظل٪: لُه صْوٌع ُمهمٌّ َُّ لب ىاَغ الؿَّ
َّ
الٓ

ت والضَّ  َُّ ت وؤلا٢لُم َُّ ِ
ّ
ــاِث. )ؤهٓغ: هان٠، بال٣ًاًا املحل َٗ ْجَخَم

ُ
َو٫ِ َوامل ى الضُّ

َ
ل َٖ ت، ولُه مغُصوٌص بًجابيٌّ  َُّ  (.  818-817م: 2020ول

ُض  جّىِ
ُ
ت التي ج َُّ اب ىُٓماث ؤلاَع ت، )٦سُغ الخَّ َُّ حض٢ت بمى٣ُخىا الٗغب

ُ
ت امل َُّ اب عاؾاث بلى ؤنَّ ألازُاع ؤلاَع ٌُ الّضِ كحُر بٗ

ُ
 وح

 
ُ
 ح
َ
ها(، َؾْىٝ ٞى ُٟ باب في ُن

َّ
ت، الك ىدٞغ

ُ
٠ م٘ ألا٩ٞاع اإلا

ُ
ٗاَ باب، ملداَغ الاهؼال١ ؤو الخَّ

َّ
 الك

ً
ت ّٗغُِى ُمجخمٗاجىا، زانَّ

ت  َُّ  ؤّنِ اإلاغظٗ
ُ
"، خُض ىاظهت "الاهدغاٝ ال٨ٟغّيِ

ُ
ي مُٟهىم "ألامً ال٨ٟغي" ٦مضزٍل عثِسخّيٍ إلا ت جبّجِ

َُّ
عاؾت ؤَّمِ ولظل٪ جغي الّضِ

غإ هي ؤ ت للٗاثضًً مً مىا٤َ الّهِ
ؿلمحن. ال٨ٟغٍَّ

ُ
لماء اإلا ُٖ  

ُ
ت
َّ
ت ازخل٠ ٖلحها ٧اٞ َى

ُ
ل
ْ
 اٖخمضث ٖلى مهاصع َمٛ

ٌ
ت ٩ٞاٌع ُمىدٞغ

 ،٪  (.  14م: 2017)الضٍو

 الِمْحـؾُر الثَّالُث: األْمُؽ الِفْكِخيُّ وَدْوُرُه ِفي ُمَؾاَجَيِة عاىـخة التَّظـــخُّف:
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ِه  ًْ َض
َ
ـَل الِظي ل ِٖ ا

َٟ ى ؤنَّ ال
َ
عاَؾاِث ِبل ٌُ الّضِ ِكحُر بٗ

ُ
ْدَى ح

َ
َخ٣ُِل ه

ْ
ي ًَ  ِٝ غُّ

َ
ُ  ِللخَّ

ٌ
ت َُّ اِبِل

َ
ٝ ال٨ٟغّيِ »٢ ُغُّ ُغُّٝ «الخَّ مَّ الخَّ

ُ
، ز

ــغَّ  َٗ َخ ًَ ٍع ُمخضّعٍِط  ُىُّ
َ
ْبَر ج َٖ ِت التي جلحها 

َ
ْغَخل
َ
ٍت بلى اإلا

َ
ٍت ًيخ٣ُل ٞحها مً مْغَخل َُّ اب، ٖبر ٖمل مَّ ؤلاَع

ُ
ـٍت الٗى٠ُ، ز َُّ ِؿ ْٟ

َ
اٍث ه َُّ َمِل َٗ ُِه ِل ِٞ ُى 

ُع، َوِإْصعَ  حّغِ
ُ
ـَضٍة..)امل ـ٣َّ َٗ ـٍت ُم َُّ  (. 12م:2021ا٦ِ

ا.. وال  حَر ت ٚو َُّ ُاؾ ت والّؿِ َُّ ت والش٣اٞ َُّ ًي ت ُنىع الاهدغاٝ الّضِ
َّ
ًْ ٧اٞ  لحماًت ال٣ٗل م

ً
" مضزال ًُ ال٨ٟغيُّ خبُر "ألام ْٗ وَُ

ىظُض ُخغِّ 
ُ
ُه ال ج اث، م٘ ألازظ في الُحؿبان ؤهَّ ىا الخ٣ُض و٦بذ الُحٍغ َُ ىابِ حٗجي الحماًت  ًَّ ٣ُْهىُص بالحماًت ال

َ
، بل اإلا

ٌ
 ُمُل٣ت

ٌ
ت ٍَّ

ساطَــا، ومجها مـــا ًـــلي:   ِ
ّ
" باج ًُ ال٨ٟغيُّ ٤ُ "ألام ت التي ًخد٣َّ َُّ ت والاظخماٖ َُّ ت وألازال٢ َُّ ًي  الّضِ

 بىاُء ال٣ٗل ؤلاوؿاوي ختى ٩ًىن ٢اصعا ٖلى الٟغػ والازخُاع اإلابجي ٖلى بصعا٥ ٧اٞت الخهىعاث والغئي. .1

ت الىاٞضة ٖلُه، ؾىاء ٧اهذ  .2 جدهحُن البىاء ال٨ٟغي ل٩ي ٌؿخُُ٘ الهمىص ؤمام اإلاازغاث والاهدغاٞاث ال٨ٍٟغ

 اهدغاٞاث ؾُاؾُت ؤو ؤزال٢ُت ؤو ٣ٖاثضًت. 

 الضولت واملجخم٘ وألاٞغاص في مىاظهت الاهدغاٞاث اإلاخمشلت في آلاعاء والخىظهاث التي ًخم الخٗبحر ٖجها ال٩لمت  .3
ُ
خماًت

ت، ؾىاء ٧ان طل٪ بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة.  اإلا٨خىبت  ؤو اإلاؿمٖى

ُيهــاث  .4
ُّ
ت الك

َّ
ِه، وإػالت ٦ـاٞ ًْ َض

َ
ت ل َى

ُ
ل
ْ
 الاهدغاٝ مً زال٫ الحىاع والدُاب بهضٝ جصحُذ اإلاٟاَُم اإلاٛ

ُ
ُمٗالجت

ـِىِه.  َْ ٪، والالخبـاؾـاث الٗـال٣ـت ِبِظ  (. 16-15م: 2017)الضٍو

ا في التربُت، والخيكئت الحؿىت ألٞغاصَا،  ها صوَع ت، التي حٗٞغ خد٤٣ ألامً ال٨ٟغي مً زال٫ ألاؾغة الؿٍى ؤما ٍو

اإلاسجض واإلااؾؿاث الضًيُت ٞلها صوع مغ٦ؼي في ألامً ال٨ٟغي ٧اؾتراجُجُت مخ٩املت، بدُض ًجب ؤن حؿعى بلى مداعبت 

ت جد٤ُ٣ )ألامً الٛلى في الضًً، وزانت الٛلى في الخ٨ٟحر. و٦ظل٪ اإلا َُّ اؾؿاث الخٗلُمُت لها صوٌع ؤؾاسخيٌّ في اؾتراجُج

ًْ ؤظل  ٗاُون م٘ ألاؾغة م  اإلاضعؾت، الخَّ
ً
ت ؿاث، وزانَّ اؾَّ

ُ
 ًجُب ٖلى جل٪ اإلا

ُ
اب، بدُض ُغُّٝ وؤلاَع ىاظهت الخَّ

ُ
( إلا ال٨ٟغّيِ

ضٍة بحن اإلاضعؾت وألاؾغ  ىٍع وُم٣اعبٍت ُمىخَّ
ُ
ُتهم يمً مىٓ باب وجٖى

َّ
ؿاث جىظُه الك اؾَّ

ُ
ٗضَّ اإلا

ُ
ولت ؤْن ح جُب ٖلى الضَّ ة، ٍو

ُغُّٝ، وجىم ــاب والخَّ ت، في ُمدـاعبت ؤلاَع َُّ الم ؿاث ؤلٖا اؾَّ
ُ
، باإلياٞت بلى صوع اإلا اب والخُٝغ ىاظهت زُغ الاَع

ُ
ت إلا َُّ ٗلُم ُت الخَّ

حُدت لئلؾــالم. ىعة الصَّ ًْ ؤْظل ببغاػ الهُّ جّيِ وال٣ىمّيِ م ـاّمِ الَى
َٗ بن جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي (. 11-9)مىلىص،  الَىْعّيِ ال

مؿاولُت املجخم٘ ب٩ل م٩ىهاجه، التي حؿاَم في حك٨ُل الظَىُت، ونىاٖت الغؤي الٗام، وبض الىعي والحـ اإلاضوي، وجىظُه 

ت باخشحن، 2010 ،للُملخ٣ى الٗلمّيِ اإلاٛاعبّيِ خـى٫ ألامً ال٨ٟغّيِ   )البُان الدخامي .الؿلى٥  م(.2010م،(. )مجُمٖى

ٍغ مً وعي صًجي وؾُاسخي و٢ضعة ٖلى الخ٨ٟحر الى٣ضي،  بن جد٤٣ "ألامً ال٨ٟغي" ٖبر الىؾاثل ؾالٟت الظ٦غ، وبما ًٞى

ت. ابُت اإلاخُٞغ  ًدمي الٟغص مً ؤي مداولت لئل٣ًإ به ؤو ججىُضٍ مً ٢بل الٗىانغ ؤلاَع

 

 

 :  التجخبة المرخيَّة في ُمكافحة التظخُّف وتحقيق األمـؽ الفكـخيِّ
ْمِهثُثثٌذ: 

َ
ساج ِ

ّ
ُه: الُبضَّ مً اج ت ٖلى ؤهَّ َُّ اب اِث ؤلاَع َٖ ِهحَن ِفي ِصَعاَؾِت الَجَما ّهِ

َ
َخس
ُ
َٕ َبْحَن اإلا ِبُه ؤلِاْظَما

ْ
ك ٌُ  َما 

ٌ
ت ط ُخْؼَمٍت ٧املٍت "زمَّ

 َُّ ت والش٣اٞ ُغُّٝ، حكخمُل ٖلى الجىاهب ال٨ٟغٍَّ ىاظهت الخَّ
ُ
ت، إلا َُّ ت وألامى ضابحر ٚحر الٗؿ٨غٍَّ ت". مً الخَّ َُّ ُاؾ ت والّؿِ َُّ ت والاظخماٖ

اب،  ُغُّٝ، ؾىاٌء 1م: 2015)ٖبض الَى دهحن ال٨ٟغّيِ وُمىاظهت الخَّ
و٫ لهُاٚت ؾُاؾاٍث للخَّ ٍُ الضُّ جا ِ

ّ
(. ولظل٪، جهاٖض اج
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ت خُّغِٞحن وجصحُذ ُعٍئ
ُ
خُّغِٝ ؤو ٖالط اإلا

ُ
ت ٚحر ُمىاجُت الهدكاع ال٨ٟغ اإلا َُّ جخمٗ

ُ
ُا٢اث امل  زال٫ ظٗل الّؿِ

ًْ ت، م هم ال٨ٟغٍَّ

.)ًىوـ، 
ً
ا ُّ ـحن اظخمـاٖـ ِٞغ

ّ
خُـ
ُ
ـاث بٖـاصة جـإَـُل وَصْمـِج اإلا

َُّ ـىاػي م٘ـ ٖـمل خضا٫ لضحهم، بالخَّ ل والٖا ٌُ ـغؽ ٢ُم الخٗا ٚو

(. ؤو مً زال٫ بوكاء ماؾؿاث مخسههت في م٩اٞدت الخُٝغ في ٖاإلاىا الٗغبي، مشل: مغ٦ؼ "اٖخضا٫" الظي 14م:2015

اى بالؿ ٗاث 10م: 2017م. )ًىوـ، 2017ٗىصًت ٖام ؤوكإ في الٍغ (. ؤو مً زال٫ مىاًَت ال٨ٟغ اإلاخُٝغ ٖبر الدكَغ

ابُت باإلماعاث، الظي ؾعى الخخىاء ألاٞغاص الظًً ًخبىىن ال٨ٟغ اإلاخُٝغ ؤو  ىُت، ٣٦اهىن م٩اٞدت الجغاثم ؤلاَع الَى

ابي، وطل٪ بةًضاٖهم في ؤخض مغا٦ؼ اإلاىاصحت. )الغقُضي،  َظا باإلياٞت بلى التر٦حة ٖلى الخٗلُم،  (.5م: 2016ؤلاَع

(، و٦ظل٪: جإنُل ز٣اٞت 46م:2017واإلااؾؿاث الضًيُت والش٣اُٞت والخٗلُمُت، ومغا٦ؼ الخ٨ٟحر والضعاؾاث)الضؾىقي، 

٤ ال٣ٗل، الىا٢ض، اإلاخدـغع مً 2021اإلاىاَىت والدؿامذ صازل املجخم٘، )بؾماُٖل، م(. وجيكئت ؤظُا٫ ج٨ٟغ ًٖ ٍَغ

ـض خى٫ الخ٨ٟحر الىـا٢ـض ؤهٓـغ: )الحهــاصي،99م: 2020الالَـىجُـت.)الؿىـىسخي، الؿُـاظـاث   م(. 2004م(. )وو٫، 2020(. للمٍؼ

 مالمُح التجخبة المرخيَّة في ُمكـافحة اإلرىـــاب والتظـخف: 
ٍت""بلى  الكباب، بحن زانت مهغ، في الخُٝغ ْاَغة "جدىلذ َُّ ولت؛ ُنْى٘ ال٣غاع في صواثغ حكُٛل  ؤنبدذ ٢ً  الضَّ

ٗضُّ  لِـ
ُ
ْىِجَها ح

َ
َ٘  ل٩ اٞ اب ال٨ٟغيَّ  الضَّ خلٟت، بإهىاٖه لئلَع

ْ
د
ُ
ت امل ًَّ ٣لُض ت، الخَّ ًَّ ٣لُض حر الخَّ ضاُٖاث ول٨ً بؿبب ٚو  ٚحر الخَّ

بتconsequences  (unintendedاإلا٣ُهىصة) ِ
ّ
ترج
ُ
خُّغِٞت اهدكاع ٖلى اإلا

ُ
دخلٟت، بإهىاٖها ألا٩ٞاع اإلا

ُ
صُ  والتي امل الم ُتهّضِ  الؿَّ

دضًض والاؾخ٣غاع الاظخماعيَّ  غم الخَّ
ُ
ولت في ٞو ٣بلت". )عظب،  زال٫ الٟترة الضَّ

ُ
 (.  5م:2015اإلا

ابي، الظي صٞٗها بلى زىى 2015-2014و٢ض قهضث مهُغ زال٫ ٖامي ) اث ٚحر مؿبى٢ت مً اليكاٍ ؤلاَع ( مؿخٍى

ابُت طاث الامخضاصاث ؤلا لت اإلاضي يض الخىُٓماث ؤلاَع ٍى ــغان، 4-3م: ٢2015لُمُت)ظمٗت، خغب قغؾت َو م(. 2019(. )َػ

اب الخُٝغ وجٓل ٢ًُت م٩اٞدت ا ٖلى خاٞٓذ التي ال٣ًاًا مً مهغ في وؤلاَع اث ٢اثمت جهضَع  الغثِـ هٓام ؤولٍى

ًعا الٟترة َظٍ وقهضث .ألاولى والًخه ٞترة جهاًت وختى 2014 ًىهُى في جىلُه الح٨م مىظ الؿِسخي ا جُىُّ
ً
 ؾُاؾاث في ملُحْى

اب ُم٩اٞدت  اجبٗتها التي والخُٝغ ؤلاَع

،
ُ
ولت ُاؾاث ٖلى ٣ًخهُغ  ال الخُىع  َظا الضَّ ت الّؿِ َُّ ت ؤو ألامى ٗاُمل في الٗؿ٨غٍَّ اب، م٘ الخَّ ُؼ ٖلحها والتي ؤلاَع ِ

ّ
غ٦
ُ
 الٗضًُض  ج

ت ال٨ٟغ مغا٦ؼ مً َُّ حن والٗضًُض  الٛغب هخّمِ
ُ
اب مً اإلا ُهْم  هدىٍ  ٖلى مهغ، في باإلَع ُٗ ىا٥ بإنَّ  بلى اؾخيخاط ًْضٞ  "ٖؿ٨غة" َُ

٩اٞدت و"ؤمىىت"
ُ
ــاب إلا   مهغ، في ؤلاَع

ُ
ىا٥ ؤنَّ  خُض ٍت  ؤْبٗاًصا ٚحر َُ َُّ اب في ُم٩اٞدت ؤمى   ٞحها اؾدشمغث ؤلاَع

ُ
ولت  زال٫ الضَّ

ت للحٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع2م:2018اإلاايُت. )عظب،  الٟترة ـاب والخُٝغ مهمت مدىٍع جخم٘  (. اهُال٢ـا مً ؤن مـىاظهـت ؤلاَع
ُ
امل

ًْ ُخ٣ُى١ ؤلاوؿان.  ى خ٤ٌّ ؤنٌُل م َُ اب، و ى بمشابت ُمىاظهت خ٣ُ٣ُت لئلَع َُ خُٝغ 
ُ
 ال٨ٟغ اإلا

ُ
ىاًَ، ُٞمىاظهت

ُ
وؤمان اإلا

ًٖ ؤزغ الٗى٠ الؿُاسخي والخُٝغ الضًجي -في الؿىىاث اإلاايُت–(. و٢ض جىنلذ بخضي الضعاؾاث 182م:2019)هان٠ُ، 

٣هىع الىاضح في الخٗلُم الضًجي في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت في مهغ ٢ض ؤصي بلى الخجاء ٖلى ألامً ال٣ىمي اإلاهغي، بلى ؤن ال

 ،ً ض وآزٍغ ً مً الكباب بلى ظماٖاث صًيُت لِـ لها ٖلم ٧اٝ للخٗٝغ ٖلى صًجهم. )ؤبىٍػ (. وفي َظا 51م: 2011ال٨شحًر

اع، ٢ضم الغثِـ الؿِسخي في ماًى  "، وطل٪ م "اؾتراجُجُت مهغ الكاملت إلاىاظهت ز2017ؤلَا اب وصخغ الخُٝغ ُغ ؤلاَع

ضم ازخهاع اإلاىاظهت في مؿغح ٖملُاث واخض صون آزغ،  ابُت صون جمُحة، ٖو مً زال٫ مىاظهت ظمُ٘ الخىُٓماث ؤلاَع

ل، والدؿلُذ، والضٖم الؿُاسخي  اب ُٞما ًخهل بالخمٍى وجإ٦ُضٍ ٖلى اإلاىاظهت الكاملت بمىاظهت ظمُ٘ ؤبٗاص ْاَغة ؤلاَع

م. 2014(. وؤهٓغ: ٧لمت الغثِـ الؿِسخي ؤمام الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٖام 46م:2017ضؾىقي، وألاًضًىلىجي.. )ال
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، وهي جخٗل٤ُ بُهىعةٍ 1م:2014)ألاَغام،  جخم٘ مً مساَغ الخُٝغ
ُ
٤ُ بخدهحن امل

َّ
ٍت  (. و٢ض اجبٗذ مهُغ ؾُاؾاٍث جخٗل َُّ  عثِؿ

ٗاُمل حّغ٥ِ باٖخباٍع الخُغُّٝ م٘ بالخَّ
ُ
ثِسخي امل اب، الغَّ ًُ  لئلَع م٨ ْى٫ُ  وٍُ

َ
ت اإلاغخلت زال٫ مهغ ُظُهىٍص في مً ُبِظ٫َ  ما بنَّ  ال٣ َُّ  الحال

ىعة باٖخباٍع الضًجيِّ  الخُٝغ م٘ ًخٗامُل  ت الهُّ َُّ ثِؿ ُغُّٝ، الغَّ اث ًٖ واإلاْؿُئىلت للخَّ َُّ ت الٗمل َُّ ـاب قهضتها البلُض في  التي ؤلاَع

ىىاث اإلاــايُــت. )عظب،   (. 3م:2018الؿَّ

ىاظهت  ومً
ُ
ت إلا غ آلُاٍث ٚحر ٖؿ٨ٍغ ــاب اججهـذ لبظ٫ ظهــىص ُم٨شٟت لخٍُى اإلاٗلىم ؤن الضو٫ التي حٗاوي مً ؤلاَع

 ٜ ، جغ٦ؼ ٖلى: جج٠ُٟ اإلاىاب٘، وجس٠ُٟ باع الخىجغ، و٢ُاؽ مٗضالث الخجىُض، وجَٟغ ابُت وال٨ٟغ اإلاخُٝغ الخىُٓماث ؤلاَع

ل الم اإلاًاص. )الترابي، الحىايً، وجإَُل ٖىامل الاؾخ٣غاع، وزٌٟ الخمٍى (. و٢ض اجبٗذ ٖضة ؾُاؾاث 40م: 2015، وؤلٖا

 وزُىاث مهمت، مجها: 

ف(:  -1 ش الشٍش غ ًٖ اؾتراجُجُت ظضًضة بهضٝ جصحُذ نىعة ؤلاؾالم في الٗالم، دوس املإظعاث الذًيُت)ألاَص ؤٖلً ألاَػ

ىهُت، صًيُت والخٍٗغ٠ بخٗالُمه الؿمدت، مً زال٫ نٟداث الخىانل الاظخماعي الدانت به ، وإَال١ زالزت بغامج جلٍُٟؼ

"، مً ٢بل مغنض  ذ ال٣ٗل اإلاخُٝغ غ الكٍغ٠. ٦ما جم بَال١ مكغٕو "حكٍغ الن ًٖ بَال١ ٢ىاة ألاَػ واظخماُٖت، وؤلٖا

، بهضٝ خماًت الكباب مً الى٢ٕى في الخُٝغ  ت الٗىامل التي جاصي للخُٝغ ت، إلاٗٞغ ت بضاع ؤلاٞخاء اإلاهٍغ الٟخاوي الخ٨ٟحًر

اب.)الضؾىقي:وؤلا   (.  47-46َع

ـغ جاب٘ بل٨ُترووي" "مغنض بَال١ ٦ما جم ت الٟخاوي  ٖلى الكٍغ٠ للغص لؤلَػ َــا التي الخ٨ٟحًر ٖـل"،  جىُٓماث جيكغ "صا

ـــا ؤٞٛـاوؿخــان، و"َالبان" و"لك٨غ َُبت"، خـغام"، و"بى٦ـى ـحَر  ألاثمت بخضٍعب الدانت ألاوكُت ظاهب بلى وطل٪. ٚو

اّ، ت ال٣ىاٞـل وإعؾـا٫ والٖى ُجٕى ال٣ُـغي  بلى الضٖـٍى اثضة لخصحُذ اإلاٟاَُم والىُّ  مً وجصحُذ ال٨شحر ؤلاؾالم، ًٖ الؿَّ

ت اإلاٟاَُم َى
ُ
ت، مشل: اإلاٛل َُّ ــا. )عظب:  والهجــغة، الحـغب، وصاع ؤلاؾالم، وصاع والدالٞت، الحا٦م حَر (. وؤهٓـغ: 4والبُٗت، ٚو

 (.68م: 2015)الهاجٜ، 

وهي حٗض ؤ٢ىي ؤصواث اإلاىاظهت بما حٛغؾه في اليلء مً ٢ُم الؿالم وز٣اٞت الخٗاٌل، ٖبر  املإظعاث الخػلُمُت:دوس -2

لت. )الضؾىقي: غ (. 47اإلاغاخل الخٗلُمُت املدخلٟت، ل٨ً َظا الضوع ال ًاحي زماٍع بال ٣ٖب ٞتراث ػمىُت ٍَى و٢ض اٖخمض وٍػ

اؾتراجُجُت ألامً ال٨ٟغي إلاىاظهت ْاَغحي الٗى٠ والخُٝغ بالخٗلُم ٢بل » التربُت والخٗلُم اإلاهغي ص/ مدمىص ؤبى الىهغ:

م. وج٣ؿم بلى 2016/2017م، وجيخهي في:2014/2015ؾىىاث. جبضؤ مً الٗام الضعاسخي: 3، مضة الاؾتراجُجُت: «الجامعي

 زالر مغاخل عثِؿُـــت: 

ًخم ٞحها بٖضاص ألاصواث وازخُاع ُٖىت مً اإلاضاعؽ صازل املحاٞٓاث، والبضء بيكغ ز٣اٞت "ألامً ال٨ٟغي"  املشحلت ألاولى:

ت والخٗلُمُت وؤولُاء ألامىع، ٦ما ًخم بوكاء "هاصي ألامً ال٨ٟغي  باإلاضاعؽ، ب اإلاٗلمحن واإلاىظهحن وال٣ُاصاث التربٍى وجضٍع

ب مٗلمي ألاوكُت   لل٣ُام بإٖباء جىمُت م٩ىهاث "ألامً ال٨ٟغي".  واإلاٗلىماحي" باإلاضاعؽ، وجضٍع

ًخم ٞحها البضء في مٗالجت م٩ىهاث ألامً ال٨ٟغي واإلاٗلىماحي م٘ الُالب، مً زال٫ خهت واخضة  املشحلت الثاهُت:

ُا، ؤو بالخىاوب م٘ خهت اإلا٨خبت، بياٞت بلى جُٟٗل ؤهضًت "ألامً ال٨ٟـغي".  ؤؾبٖى

بُت لٗالط الهٗىباث يماها إلعؾاء ال٨ٟغة صازل اإلاُضان، م٘  املشحلت الثالثت: ًخم ٞحها مخابٗت الخجغبت، وإٖضاص صوعاث جضٍع

م. 2030صعاؾت بم٩اهُت حٗمُمها ٖلى ظمُ٘ اإلاضاعؽ، وصمجها في الدُت الاؾتراجُجُت للخٗلُم ٢بل الجامعي ختى ٖام 

:٪ الم ؾىت (. ظضًغ بالظ٦غ ؤن مهغ ٧اهذ لها ججغبت في جضع 11)الضٍو م، ما٦ضة 2010َـ ألازال١، جدضزذ ٖجها وؾاثل ؤلٖا
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ؤن وػاعة التربُت والخٗلُم آهظا٥ ؤ٦ضث ؤن جضَعـ َظٍ اإلااصة حهضٝ بلى التر٦حة ٖلى مباصت زانت باألزال١ واإلاىاَىت. 

 (.10م: م2010)البُاعي، 

، مً زال٫  : لها صوع مهم في الخش٠ُ٣ ووكغ الىعي في املجخم٘،دوس املإظعاث الثلافُت-3 و٦ك٠ مساَغ ال٨ٟغ اإلاخُٝغ

ت، التي ج٣ىم مىظ  اتها املدخلٟت، وزحر مشا٫ ٖلى طل٪: م٨خبت ؤلاؾ٨ىضٍع ً واإلاش٣ٟحن، وإنضاعاتها ومُبٖى ٦خاباث اإلا٨ٍٟغ

اب. )الضؾىقي:  (.47ؾىىاث ب٣ٗض ماجمغ ؾىىي ًٖ الخُٝغ وؤلاَع

عاؾت َظٍ الٓاَغة، وجدبٗها، وجدلُلها، وج٣ضًم ؤ٩ٞاع ظضًضة وهي مٗىُت في اإلا٣ام ألاو٫ بض مشاكض الخفكير والذساظاث:-4

(. ومجها: مغ٦ؼ ألاَغام 47)اإلاغظ٘ الؿاب٤: لهاو٘ ال٣غاع للخهضي لها، وإن ٧ان الخيؿ٤ُ بُجها ؤنبذ يغوعة خخمت.

ت، للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت، واإلاغ٦ؼ ؤلا٢لُمي للضعاؾاث الاؾتراجُجُت، واإلاغا٦ؼ البدشُت في الج امٗاث اإلاهٍغ

ا مً مغا٦ؼ الخ٨ٟحر والضعاؾاث في مهغ. حَر  ٚو

"،  بمىظب ال٣غاع ع٢م )2017ظضًغ بالظ٦غ ؤهه جم في   اب والخُٝغ (، بهضٝ بلى 355م بوكاء "املجلـ ال٣ىمي إلاىاظهت ؤلاَع

ك٩ل املجلـ، بغثاؾت اب ومٗالجت آزاٍع َو عثِـ  خكض الُا٢اث اإلااؾؿُت واملجخمُٗت للحض مً مؿبباث ؤلاَع

غ الضٞإ  ت ووٍػ غ وبابا ؤلاؾ٨ىضٍع ت ٧ل مً عثِـ مجلـ الىىاب وعثِـ مجلـ الىػعاء وقُش ألاَػ ًٍى ت، ٖو الجمهىٍع

غ الاجهاالث  غ الضازلُت ووٍػ غ الداعظُت ووٍػ غ الخًامً الاظخماعي ووٍػ ايت ووٍػ غ الكباب والٍغ غ ألاو٢اٝ ووٍػ ووٍػ

غ الت غ الٗض٫ ووٍػ غ الخٗلُم الٗالي وعثِـ ظهاػ املدابغاث الٗامت وعثِـ وج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ووٍػ ربُت والخٗلُم ووٍػ

ت. )اإلاهغي الُىم،  م(.  2017َُئت الغ٢ابت ؤلاصاٍع

، وج٣ىم ٖلى مداولت ب٢ىإ ؤًٖاء جل٪  -5 غ ؤي اؾتراجُجُت إلا٩اٞدت الخُٝغ ت وألاًضًىلىظُت: حٗض ظَى اإلاغاظٗاث ال٨ٍٟغ

ت في َظا املجا٫؛ خُض جمذ مغاظٗت  م والخسلي ٖجها، وفي َظا الؿُا١ ٌكاع بلى الدبرة اإلاهٍغ الجماٖاث بمغاظٗت ؤ٩ٞاَع

ًاء الجماٖت ؤلاؾالمُت في الدؿُٗ ت أٖل م٨ً اؾخمغاٍع وجٟكُه ٨ٍٞغ
ُ
يُاث، وهوحذ في و٠٢ هٍؼ٠ الضماء الظي ٧ان مً اإلا

في البالص. ونضعث ؾلؿلت مً ال٨خب الىاججت ًٖ ٖملُاث اإلاغاظٗاث ألاًضًىلىظُت جل٪، ومً َظٍ ال٨خب: "الىصح 

غ الكٍغ٠ بما ظاء في َظٍ ال٨خب مً مٟاَُم صح ُدت للضًً، والخبُحن في جصحُذ مٟاَُم املحخبؿحن"، وؤ٢غ ألاَػ

ت ٖىض جل٪ الجماٖاث. )الىعصاوي،   م(.  2016م(. )ولُم، 2016وشجب اإلاٟاَُم اإلاٛلَى

 (.4م:2018)عظب،  الجولة المرخية في مؾاجية التظخف: تؾاجييا التي أبخز التحجيات 

اب مجا٫ في اإلاخسههحن الدبراء مً لالؾخٟاصة ماؾؿُت آلُت ُٚاب1-  . والخُٝغ ؤلاَع

اب الدانت الضولُت للماقغاث اإلاخسههت ٚحر ال٣غاءة-2 . باإلَع  والخُٝغ

ىُت اؾتراجُجُت جخًمً وز٣ُت وظىص ٖضم-3 اب إلا٩اٞدت َو . ؤلاَع  والخُٝغ

. الضًجي ال٨ٟغ م٘ الخٗامل في الضًيُت اإلااؾؿاث ؤصواع وج٨غاع حٗضص-4  اإلاخُٝغ

اب م٩اٞدت في مؿئى٫  صوع  لٗب مً اإلاىاًَ بخم٨حن الدانت الجهىص مدضوصًت-5 . ؤلاَع  والخُٝغ

خحن في ؾبُل ُمٗالجت ْاَغة  َِّ ت ووػاعتها اجسظث ؾُاؾخحن عثِؿ ولت اإلاهغٍَّ : ؤظهؼة الضَّ عاؾاث بلى ؤنَّ ٌُ الّضِ وؤقاعث بٗ

ذ بلى  ا الشاهُت: ٞاههٞغ اٖمت للخُغُّٝ، ؤمَّ ت لل٨ُاهاث الضَّ َُّ ؿ اؾَّ
ُ
ت واإلا َُّ ىه

ُ
الخُغُّٝ، جمشلذ ألاولى: في ج٨ُٟ٪ الُبجى ال٣اه
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غ بالخٗاُون م٘ وػعاث ألاو٢اٝ والكباب والش٣اٞت وصاع ؤلاٞخاء. ُم  ؿت ألاَػ وع ُماؾَّ خُّغِٝ، وايُل٘ بهظا الضَّ
ُ
دانغة ال٨ٟغ اإلا

، وال  ًجّيِ ٝ ال٨ٟغّيِ والّضِ
ُؼ ٖلى ُمداعبت الخُغُّ ِ

ّ
غ٦
ُ
ٍت ج ًْ "ؤوكٍُت" ٖامَّ ٖ 

ٌ
ُاؾاث هي ٖباعة : َظٍ الّؿِ

واؾخيخجذ الضعاؾت ؤنَّ

 بهُ 
ُ
ُا٢اث حْؿتهضٝ ا، والّؿِ

ََ ِؼ
ُ
َمْغ٦
َ
٤ِ ج َِ ِت، وَمَىا َُّ اِب

ََ اِث ؤلاْع َٖ ًْ ظاهب الَجَما حخمل جْجىُُضَا م
ُ
صٍة الٟئاث امل ىعٍة ُمدضَّ

ٍت  َُّ ْمَخضَّ طل٪ بلى نُاٚت "اؾتراجُج ًَ "، ُصون ؤْن  ُ٘ "الٗالجيُّ حُُت بها، وبالخالي، ٚلب ٖلحها الُاب
ُ
ت امل َُّ ت والبُئ َُّ  الاظخماٖ

اَغة ٢بل اهخ٣الها بلى مغخلت  ُمخ٩املٍت"،
َّ
 جغنُض الٓ

ٌ
 واضحت

ٌ
ت َُّ غاٌث اؾدبا٢ ِ

ّ
سخيٌّ لخىُٟظَا، ولضحها ُماق ىظُض ٦ُاٌن ُماؾَّ ًُ

ـاب. )الىعصاوي،  ى٠ وؤلاَع ُٗ  م(. 2015ال

ُؼ  ِ
ّ
غ٦
ُ
ُاؾاُث  وج   الّؿِ

ُ
ت جخم٘ بخدهحن الدانَّ

ُ
ت ُم٩اٞدت ألا٩ٞاع ٖلى امل َُّ ًي خُّغِٞت، الّضِ

ُ
 ألاؾباب م٘ جخٗامُل  ال بِىما اإلا

خُّغِٝ ال٨ٟغ الهدكاع ألازغي 
ُ
اب اهدكاع ؤنَّ  طل٪ ،اإلا   ال الخُغُّٝ وؤلاَع

ُ
 الدُاب ًٖ بٍُٗض  صًجيٍّ  زُاٍب  باهدكاع ًغجبِ

ُر  الظي الىؾُّيِ  ّٗبِ
ُ
  ٖىهُ  ح

ُ
ؿت غ ُماؾَّ   طل٪ وألامشلت ٖلى ٣ِٞ، ألاَػ

ٌ
ىا٥ اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى .٦شحرة ابُحن ال٣اصة مً ٖضصٌ  َُ  ؤلاَع

كُحن
َّ
ْم  ؾِىاء قما٫ في الي َُ  

ُ
زىة

ُ
ابُحن اٖخ٣لتهم وؤبىاءُ  ؤ اُث  بَع ىَّ

ُ
ت ٢ َغ

ُّ
ْث  خمالٍث  في الك

َ
ظ ِ
ّٟ هْذ  ، 2006ٖام في هُ  لضحهم وج٩ىَّ

هاٌث  ًً، ٖال٢ت لها لِـ جىظُّ بُب  ٧اهذ هي بالّضِ ثِسخيُّ  الؿَّ ُض  ُٞما اإلا٣ضؽ" بِذ "ؤههاع جىُٓم بلى الهًمامهم الغَّ ْٗ وفي . َب

  الىاصي، ثُمداٞٓا
ً
ت " "ال٣ٗاب خالت في زانَّ ٣اومت الشىعّيِ

ُ
ت"، و"اإلا َُّ ٗب

َّ
 "لىاءُ  الك

ً
غا ُهْم ال خؿم"،"و ،"الشىعة وُمازَّ  ٞةجَّ

ماعُؾىههُ  ُٞما ٌؿدىُضون  ًُ  ًْ اٍب  م ت لؤل٩ٞاع بَع َُّ ًي ت، الّضِ َُّ اص٩ًال ما الغَّ ٍت  وإهَّ ٗخ٣ضاث مً ملجُمٖى
ُ
دكاب٨ت، اإلا

ُ
ُ٘ بحن والتي اإلا  ججم

ت ألاؾباب َُّ ده
َّ
ـىامـل الص ــَغي  ٖو

ْ
ز
ُ
ُ٘ 29-28م:2019)عظب، .ؤ ت" ٢ض ال جْمَى َُّ ى : بغامج "بٖاصة الخإَُل الَى ٌُ ؤنَّ غي البٗ (. ٍو

ــؼ. ) ِ
ّٟ ى٠ في خا٫ ُوُظىص ُمد ُٗ ابُحن مً ُمماعؾت ال ًُ 76م: 2017(. )عظب، Triggerؤلاَع ْم٨ِ هُ  ال٣ى٫ُ  (. وٍُ هّمِ  مً بهَّ

ُ
حٗمل  ؤْن  اإلا

  ُث الجها
ُ
ت َُّ ت اإلاٗى َُّ اب ُم٩اٞدت ب٣ً غ ٖلى ؤلاَع ٍت  جٍُى َُّ ٍت  اؾتراجُج َُّ ٩اٞدت ٢ىم

ُ
اب وؤزغي  ُمخ٩املٍت إلا ٩اٞدت ؤلاَع

ُ
 إلا

، ؿاث بحن الكغا٦ت ؤؾاؽ ٖلى الخُٝغ ولت ُماؾَّ ىاًَ الضَّ
ُ
جخم٘ واإلا

ُ
اب، صواٞ٘ ُمٗالجت مً ؤظل اإلاضوّيِ  وامل  والٗمل ؤلاَع

جخم٘ جدهحن ٖلى
ُ
  وجٓلُّ  .امل

ُ
ُىة

ُ
  الد

ُ
ت همَّ
ُ
ُن  التي اإلا ىمت ًخٗحَّ

ُ
َا ٖلى الُح٩

ُ
غ اجساط ت بخٍُى َجى وإظغاءاث بغامج زانَّ ْٗ

ُ
 ح

ًاث بُمٗالجت اع، الخدّضِ ىمت بغهامج في ٦ُم٩ىن عثِـ مٗها والخٗاُمل اإلاُُغوخت في َظا ؤلَا
ُ
٣بلت، الٟترة َىا٫ الُح٩

ُ
لى اإلا  ٖو

ٗؼُػ  هدى ضعاتها ٖلى مً ٌُ
ُ
ٍُ  ًخم ما وج٣ُُم جسُُِ ٢

ُ
ًْ  جىُٟظ  (. 35م:2019)عظب، ًىاًغ .ؾُاؾاٍث  م

" في مرـخ بيؽ التأييج والخفـض:  سيـاسـاُت تعـديد "األمؽ الفكخيِّ
جخم٘ اإلاهغّيِ بحن الخإًُض 

ُ
ها في امل

ُ
" في مهغ ٢ض جمَّ جىاُول ؼ "ألامً ال٨ٟغّيِ  ؾُاؾاث حٍٗؼ

 ؤنَّ
ُ
الخٔ

ُ
ضص، ه وفي َظا الهَّ

ه
ُ
، ٖلى نُٗض اإلا ٌِ

ْ
ٞ اث: والغَّ َُّ ُاؾاث والاؾتراجُج لى نُٗض الّؿِ  ُلح طاجه، ٖو

ُض:  - ِ
اٍّ
ُ
اُع اإلا َُّ  ؤنَّ الٗضًض مً الخ

ُ
الِخٔ

ُ
ت، ه َُّ ت اإلاٗى َُّ ؾم ؿاث الغَّ اؾَّ

ُ
ت اإلا َُّ ، وب٣ ذ اإلاكُغٕو

َّ
بلى ظاهب وػاعة الخٗلُم التي جبي

 ، ُضوا َظا اإلاكُغٕو ًَّ حن ٢ض ؤ براء التربٍى
ُ
اب والباخشحن والد خَّ

ُ
 ال٨

ً
ْؾِميِّ –ٞىجض مشال ُٗض الغَّ : اللىاء خؿام ؤبى املجض -ٖلى الهَّ ؤنَّ

ـُ ألامً ال٣ىميَّ إلاهغ، وؤ ٌٕ َامٌّ ًلم ت ألامً ال٨ٟغّيِ مىُيى
َُّ ُض: "ؤنَّ اؾتراجُج ِ

ّ
ا٦ ًُ غ التربُت والخٗلُم  ـُ ٢ُإ م٨خب وٍػ نَّ عثِ

ت ومداوع  َُّ ت، بْضًءا مً ُمباصعة وػاعة التربُت والخٗلُم فى جىنُل الاؾتراجُج َُّ ٗلُم ىمت الخَّ
ُ
ت اإلاىٓ

َّ
ٍُت ل٩اٞ َا في ُنىعٍة ؾهلٍت ُمبؿَّ

 
ٌ
ت  ُملحَّ

ٌ
ها يُغوعة  ؤجَّ

ً
خبرا ْٗ ٍٕ ُمؿدىحٍر. ُم ُغ١ للُحُهى٫ ٖلى ٨ٍٞغ وا

ُّ
الب في مضعؾخه، ُٞهى ؤًُٞل الُ

َّ
 ال٣ُاصاث، واهتهاًء بالُ

؛ وطل٪ للٗمل ٖلى خما
ُ
َىت َِ ا  الغَّ

ُ
ُغٝو
ُّ
ًْ ٧اٞت ؤهىإ الٛؼو الش٣افي الهضام، جٟغُيها ٖلُىا الٓ م م ًت ؤوالصها، ونُاهت ٨َٞغ

جُت جبضؤ  الم ومىا٢٘ الخىانل الاظخماعي، مكحرا بلى ؤجها حؿحر ٖلى زُت جضٍع الظي ٢ض ًخٗغيىن له مً زال٫ وؾاثل ؤلٖا

، اهتهاء بيكغ ز٣اٞت ألامً ال٨ٟغي فى اإلاضاعؽ، ومغوعا بُمماعؾت ؤوكُت مً زال٫ هىاص لؤلمً ال٨ٟغي جض ٖم طل٪ اإلاكغٕو

بخًمحن طل٪ في اإلاىاهج في مغخلت الخ٣ت بهىعة ٖامت صٖما للمىاَىت والاهخماء واخترام ال٣اهىن وخ٤ الازخالٝ فى ظى مً 
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غ١ الخضَعـ باإلاغ٦ؼ 2015)هاٞ٘، . الخٟاَم اإلاكتر٥" ًْ ظهخه ؤوضح ص/هانغ الؿُض ٖبض الحمُض ؤؾخاط اإلاىاهج َو م(. م

ت جدمي ال٣ىمي للبدىر الت َُّ ده
َّ
ماث الص ٣ّىِ

ُ
ٍت مً اإلا ًُ بىاء مجُمٖى ت والخىمُت الاؾتراجُجُت، ؤن: "ألامً ال٨ٟغي ًًم ربٍى

، وزٌٟ ْاَغة  ُمٗخ٣ضاث  بهما مً اؾخ٣غاٍع اظخماعّيٍ
ُ
، وجضُٖم الُمإهِىت وألامً الىٟسخي لضًه، وما ًغجبِ الُالب وؤ٩ٞاٍع

٩ىِّ 
ُ
ت مً اإلا ًُ مجُمٖى خًمَّ . ٍو ى٠ اإلاضعسخّيِ

ُٗ ْدهحُن ال٨ٟغيُّ وألازالقيُّ للُالب)التربُت ال ً، والخَّ هاث: الىالُء والاهخماُء للَى

ى٠  ُٗ  ال
ُ
خضا٫ والىؾُُت، ووكُغ ز٣اٞت الحىاع والازخالٝ، و٢ُبى٫ُ آلازغ، وهبظ ت(، وجإ٦ُُض ٢ُم الدؿاُمذ والٖا َُّ ألازال٢

ي وؤمً اإلاٗلىماث، ومٗالجت الكاجٗاث ٖبر وؾاثِ والخُٝغ ال٨ٟغي، وج٣ضًغ ال٣ٗل وتهظًب الىٟـ، وآلُاث ألامً الخ٣ج

ً  م(.  2015)هاٞ٘،  .اإلاٗلىماث والخىانل، ج٣ضًغ عظا٫ الضًً وال٨ٟغ والضولت، ج٣ضًغ عظا٫ ألامً في الحٟاّ ٖلى الَى

ٗــاعُى: -
ُ
ٛت الثرزغة والٟغاٙ ال٣ٗليِّ الخُاُع اإلا

ُ
ى ُظْؼٌء مً ل َُ : "ألامً ال٨ٟغيَّ  ٌُ ؤنَّ  عؤي البٗ

ُ
، وحٗبحر ًٖ ُٚاب خُض

ى ُُ ىؾ ٣اعبت الؿُّ
ُ
ش٠٣ واإلا

ُ
ك٨الث -الش٣اٞت واإلا

ُ
ت في ُمٗالجت اإلا َُّ ٍت .ز٣اٞ ًْ خالٍت ٖامَّ ها ُظْؼٌء م  بلى ؤجَّ

ً
ىُص ؤًًا ُٗ  ح

ُ
. َظٍ الٓاَغة

 ٖلى جض
ٌ
سبت، وبحن الُجمُهىع، والتي هي صاللت ًُغبت، ٖىض الىُّ

ُ
اثلت والٛامًت واإلا َُىٍع في الخٗلُم جخمشُل في َُمىت اللٛت الؿَّ

ً والدبراث ٩ٍى ت والالتةام والاهًباٍ اللٛىّيِ في ..والخَّ
َُّ ول
ُ
ٍب مً اإلاؿا ٍٛت وحٗبحراٍث ٚامًٍت جىُىي ٖلى تهغُّ

ُ
ٕى ل ُُ وق

، واللٛى 
ً
ـُمىما ُٖ ُاث "الٟهلىة"  ِ

ّ
ًْ ججل َجّلٍ م

َ
صة، وهي ج حضَّ

ُ
ت، واإلاٗاوي والضالالث امل ٟغصاث والترا٦ُب اللٛىٍَّ

ُ
ت ٖلى اؾخسضام اإلا ٍَّ

ُهىِم 
ُ
 (.2015)ٖبض الٟخاح،  .َوْظِه الد

ت  َُّ : "َظٍ لِؿذ اؾتراجُج ٌُ ؤنَّ  «لؤلمً ال٨ٟغي »وعؤي البٗ
ٌ
ت َُّ ها: اؾتراجُج  ؤجَّ

ً
ًَّ ألاصح ٢ىال ًْ «لل٣هغ ال٨ٟغّيِ »، ول٨ ؛ ل

ٗ ت الخَّ َُّ ىُن لها ؤزٌغ ؾلبىٌّ ٞاصٌح ٖلى الٗمل
ُ
، وؾ٩ُ

ً
ٞا َداِعَب جُغُّ

ُ
ًْ ج ، ول

ً
غ ؤمىا ٞى

ُ
 ج

ً
ا قحن ٨ٞغٍّ  ُمكىَّ

ً
با
َّ
ال
ُ
َ ٤ُ

ُ
ت، وؾخسل َُّ لُم

ى ؤظىبيٌّ ؤو واٌٞض ؤو ٚحر ُمخُاب٤ٍ م٘ ُمىانٟاث  َُ ل ما 
ُ
ضم الش٣ت ججاٍ ٧ ، ٖو ىن جدذ الىناًت والدٝى

ُ
، ٌِٗك

ً
ا ُّ وهٟؿ

جيِّ » ٤ُ «ال٨ٟغ الَى
ْ
ل
َ
ًْ قإهه ز ى ما ِم َُ ٕ، و ضعاُث بصاعة الخىىُّ

ُ
ْم ٢ َُ ىُػ ُٗ ىن مً الازخالٝ، وح

ُ
ى ، ًساٞ

َ
او َٖ  ٍ٘ ْجَخَم

ُ
ـٍ مل ُمؿخ٣بٍل باج

ًجيَّ  ٕ الش٣افيَّ والّضِ  الخىىُّ
ً
ت ال جدترُم ؤْنال َُّ ض مً اإلاأسخي. ٦ما ؤنَّ َظٍ الاؾتراجُج ، وال خاظت لُه باإلاٍؼ

ً
اِوي ٦شحرا َٗ اإلاىُظىص في  وَُ

: "جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغّيِ ٞكل؛ أل 2015مهغ". )ٖبض عبه، 
اع عؤي آزُغون ؤنَّ ٍٝ َاعثٍت، ؤْو م(. وفي َظا ؤلَا ُغو

ُ
ه ُوِلَض في ّْلِ ْ

هَّ

 
َ
ُه ألاْوَخُض وألا

ُ
ُمىه ًْ ٍذ آلزغ، ولظل٪ ٧ان َم

ْ
ًْ و٢ ُ٘ م ت التي ج٣ َُّ اب ٍل لؤلٖما٫ ؤلاَع ْٗ ِٞ ىٍت ٦غّصِ  َُّ ٍٝ ُمٗ ُغو

ُ
ْل: بؿبب ْ

ُ
ى ٢ َُ يُّ  َؾاسخِ

 
ُ
ة في امل ىدكغ بحن قغاثذ ٖضَّ

ُ
٨ٟحرّيِ اإلا

ِغ الِجَهاِصّيِ والخَّ
ْ
٨ ِٟ  ال

ُ
ًُ جدضًُضَا.. زم احؿٗذ ال٨ٟغة لُهبذ ُمىاَظَهت ْم٨ِ ًُ جخم٘ ال 

اب ٣ِٞ بلى  مًمىجها ألاؾاسخي مىاظهت ال٨ٟغ الجهاصي والخ٨ٟحري، زم احؿ٘ ؤ٦ثر ٖىضما جدى٫ مً مجغص ُمداعبت ؤلاَع

ًُ ال٣ى٫ُ ؤنَّ «الٛؼو الش٣افي»ُمىاظهت ما ُصِعَي بـ م٨ ًُ اإلاكُغٕو لُه نُٛخان، ، والحٟاّ ٖلى الى٣اء ال٨ٟغّيِ للُمىاَىحن. بطا 

ُٕ بدؿب َظٍ  ، و٢ض هوح َظا اإلاكُغو
ً
ت
َّ
اب بإق٩اله ٧اٞ ي بلى ؤلاَع اّصِ

ًُ  بال٨ٟغ الظي 
ً
٣ت: جخٗل٤ُ خْهغا ِ

ُّ نُٛت ؤنُلت ي

ها  : ؤَل٤ ٖلحها لؿبٍب ؤو آزغ، ؤجَّ ٍٗت للمكُغٕو ك٩لت هي في ُمداولت وي٘ نُاٍٚت ُمىؾَّ
ُ
ًَّ اإلا اب، ل٨ ُٛت في ُمداعبت ؤلاَع الّهِ

ُه مكُغو ج م٨ُىىا ال٣ى٫ُ بهَّ ًُ ، بْل 
ً
 آزغ جماما

ً
ا ُٕ ألانليُّ مكُغٖو ىا ًهبُذ اإلاكُغو َُ ٍت، و ي أل٩ٞاٍع صزُلٍت وواٞضٍة ومكُبَى ٌٕ خهضَّ

ُغ ؤ ُٗ  ؤق
ُ
ٍت؛ خُض َُّ ٍت بلى خالٍت مىُيٖى َُّ ًْ خالٍت طاج " م ٫ُ "ألامً ال٨ٟغيَّ دّىِ

ُ
ٗت ج ىؾَّ

ُ
٫، ٞالهُٛت اإلا ٍٝ للمكُغٕو ألاوَّ ها ُمىا

هُ 
ُ
ظا ألامُغ طاج ٍٝ زالٍض، َو  َغ

ًْ  م
ً
ىطا
ُ
ـىعي مإز ُٗ

ُ
ٌص ولِـ ؤها، ؤْي بٗباعٍة ؤزغي ًجُٗل ق ا آزغ ُمهضَّ ىا٥ َٞغ َُ هضًض ألنَّ  ى بالتَّ َُ  

م  ًْ حصدُو وج٣ٍى ُ٘ م جخم٘ بإنَّ ؤمجُهم ال٨ٟغيَّ ًيُب
ُ
ُٕ ؤٞغاص امل جخم٘، ؤْي ا٢خىا

ُ
ابّيِ ؤْن ًىُمى فى امل الظي ؾمذ لل٨ٟغ ؤلاَع

 ٍٝ دصخّيِ ؤو الظاحّيِ  َغ
َّ
 م(.2020)إلاعي،  .آزـغ بالدٝى ٖلُه، ولِـ مً الدٝى الص

" في مـرـخ:   ُمقتخحـاُت لتحقيق "األمـؽ الفكخيِّ
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" للٟغص             ى٠، وجد٤ُ٣ "ألامً ال٨ٟغّيِ
ُٗ ُغُّٝ وال ا في ُمىاظهت الخَّ لُم مً الايُإل بضوَع ْٗ ؿاُث الخَّ ً ُماؾَّ

َّ
ل٩ي جخم٨

ُغُّٝ، وحؿخٗ ع ُنىع الخَّ خاب٘ جُىُّ
ُ
لُمت، وؤْن ج ، واإلاىاهُج الؿَّ

ُ
 الىاضحت

ُ
ت ٍئ غ لها الغُّ

َّ
ُغوعّيِ ؤْن جخٞى

ًَّ جخم٘، مً ال
ُ
حن وامل

ىا
ُ
اث إلا َُّ ل بأل ر همِ الُحُغوب وؤؾالُب الخضزُّ ب اإلاضاعؽ، وحٛحُّ

َّ
ال
ُ
بُٗت َ جاَاجه وجضاُٖاجه، َو ِ

ّ
ظهتها جدىاؾُب م٘ ؤؾالُبه واج

ى٠،  ُٗ غاٖاث، وُنىع ال ت لضي الُلبت، وُمغا٢بت الّهِ
َُّ ى٦
ُ
ل ىب، َظا باإلياٞت بلى يُغوعة عنض الٓىاَغ الؿُّ ُٗ

ُّ
ُئىن الك

ُ
في ق

ت، وال ىٍَّ اث "الاهدغاٝ ال٨ٟغّيِ" وألا٩ٞاع ٚحر الؿَّ  زال٫ الاؾخٟاصة مً ؤَل الغؤّيِ والدبرة بمىُيٖى
ًْ ٗمل ٖلى جصحُدها، م

ت الغؤّيِ وؤصب الحـىاع. 
ٍَّ
ًُم٣ـغاَُت، وُخّغِ ؼ ُمماعؾت الّضِ ت في حٍٗؼ

ربىٍَّ
َّ
٠ُ ألاوكُت الت  م(.2020)الهاللي، والخُغُّٝ، وجْى

لىا٢٘، والدُِ والاؾتراجُجُاث بطا لم ج٨ً ٞاٖلت و٢ابلت للخُب٤ُ وإطا ٧اهذ الٗبرة صاثما في الخُب٤ُ ٖلى ؤعى ا

، ؤو في  ت مً اإلا٣ترخاث لخد٤ُ٣ "ألامـً ال٨ٟغي" في مهغ بك٨ـٍل زاّمٍ ج٩ىن مجغص خبر ٖلى وع١، ٞةهىا وكحر بلى ؤن مجمٖى

، ومجها مــا ًـلي: ت بك٩ٍل ٖـاّمٍ
َُّ  ُصولىا الٗغب

 ُعوح الحــىاع ؤلاًجــابّيِ  -
ُ
.بقـاٖـت  ال٣ٗـالوّيِ وز٣ــاٞت الازخالٝ، واخترام وظهـاث الىٓـغ بك٨ــٍل ُمؿخمـّغٍ

غاظٗت اإلاؿخمغة للمىاهج )اإلا٣غعاث( الضعاؾُت، مً ؤظل جى٣ُتها مً ؤي اهدغاٝ ٨ٞغي بإي مغخلت. -
ُ
 اإلا

م ٣ٖىلهم، بياٞت ماصة )الخ٨ٟحر الىا٢ض( ل٩ل اإلاغاخل الضعاؾُت؛ ألَمُتها ال٣هىي في حصجُ٘ الُالب ٖلى اؾخسضا -

ضم ؤزظ ٧ل اإلاٗلىماث ٖلى ؤجها مؿلماث ال ج٣بل الى٣اف.  والى٣اف اإلاىيىعي، ٖو

غجبُت بــ"ألامً ال٨ٟغي" للُـــالب.  -
ُ
ــت اإلا  التر٦حة ٖلى ألاوكُت الضعاؾُت التي جد٤٣ ألاَـضاٝ الخـغبٍى

٘ ألاصواع، وجدضًض - اإلاؿاولُاث، وجسهُو  الاهخ٣ا٫ مً الٗمىمُاث بلى جدضًضاث ومهماث واضحت حكمل: جىَػ

ت ب٩ل ٞـــغص.    اإلاهام اإلاىَى

 جدضًض ألاَضاٝ الدانت ب٩ل وكاٍ، وجغظمتها بلى مماعؾاث وجُب٣ُاث جدىاؾب وصوع ٧ل ًٖى. -

ت مً ٢بل وػاعة التربُت والخٗلُم لخد٤ُ٣ "ألامً ال٨ٟغي"، والخٗٝغ ٖلى  - اإلاخابٗت اإلاؿخمغة لالؾتراجُجُت اإلاىيٖى

ــان. ؤوظه ال٣هىع التي ٢ض ح  ٗترحها ٖىض جُب٣ُها ٖلى ؤعى الىا٢٘، ٞالخجغبت زحر بَغ

 (. 252-250م:2010(. )ؤبى ٖـغاص، 216-214م: 2017)ؤهٓغ: ٖبضهللا،

م٨ً جد٤ُ٣  مً زال٫ الٗمل ٖلى زالر مغاخل عثِؿُت، ألاولى: مغخلت الى٢اًت مً "الاهدغاٝ  "ألامً الفكشي"ٍو

ال٨ٟغي"، مً زال٫ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت في مغاخلها املدخلٟت، اإلاغخلت الشاهُت: اإلاىا٢كت والحىاع، مً ٢بل اإلاؿاولحن ًٖ 

م والٗالط، وجبضؤ الخٗلُم وؤصحاب ال٨ٟغ والغؤي مً الدبراء والباخشحن، للخهضي لؤل٩ٞاع اإلاىدغ  ٞت. اإلاغخلت الشالشت: الخ٣ٍى

ى جصحُذ َظا ال٨ٟغ، مً زال٫  ، وج٣ضًغ مضي زُىعجه، زم ًيخ٣ل الٗمل بلى مؿخىي ؤٖلى َو بخ٣ُُم ال٨ٟغ اإلاىدٝغ

 ،٪ ت مشل: اإلاضعؾت والجامٗت في مٗالجت َظا ال٨ٟغ. )الضٍو  (.  16م: 2017الضوع اإلاهم الظي ج٣ىم به اإلااؾؿاث التربٍى

 

 الخاتمة والنتائج:
خُّغِٞت 

ُ
جخم٘ مً ألا٩ٞاع اإلا

ُ
خلٟت ُمِهـمٌّ في خماًت الٟغص وامل

ْ
د
ُ
" بإبٗاصٍ امل : "ألامً ال٨ٟغيَّ  بلى ؤنَّ

ُ
َهذ الىع٢ت

ُ
زل

 بًُغوعة بَال١ "مكُغوٍٕ اؾتراجُجّيٍ و 
ُ
ىصخي الىع٢ت

ُ
"، وج جّيِ ت في خماًت "ألامً الَى

ِهمَّ
ُ
٧اثؼ اإلا ى ؤخض الغَّ َُ ت، و ىدٞغ

ُ
"، واإلا َجّيٍ
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ٍت  َُّ َمِل َٖ اٍث  َُّ ًْ زال٫ آل ابّيِ م ى٥ ؤلاَع
ُ
ل خُّغِٝ، والؿُّ

ُ
ًْ ؤظل ُمىاظهت ال٨ٟغ اإلا ت، م َُّ  ٣ًُىُم ٖلى ج٩اُمل ظمُ٘ الجهاث اإلاٗى

ِت ا ِغٍَّ
ْ
٨ ِٟ غاث ال ِ

ّ
از
ُ
ِت اإلا
َّ
ـاٞ
َ
َباِب، ِيضَّ ٦

َّ
 للك

ً
ُهىنا

ُ
"، وز : جدهحُن "البىاء ال٨ٟغّيِ

ثِسخيُّ ها الغَّ
ُ
صٍة َضٞ ِت الِتي ُمدضَّ

َ
ْىَدِغٞ

ُ
ِت اإلا َُّ لب لؿَّ

اعِِط.          
َ
ًَ الد ِه ِم ُْ

َ
ِحَي ِبل

ْ
إ
َ
ًُ ؤْن ج ْم٨ِ ًُ 

اب ًيبغي ؤْن جيبجي ٖلى ٞهٍم ص٤ٍُ٢  ى٠ وؤلاَع ُٗ خُّغِٝ" وُمماعؾت ال
ُ
٩اٞدت "ال٨ٟغ اإلا

ُ
ٍت هاجحٍت إلا َُّ بنَّ ؤيَّ اؾتراجُج

ُ٘ ألاٞغاص والجماٖاث بلى اهتهاط َظا ُت  لؤلؾباب التي جضٞ ت زٍغ غة ٖلُه، م٘ يُغوعة مٗٞغ ِ
ّ
از
ُ
٤، والٗىامل اإلا ٍغ

َّ
الُ

، ٞهظا الٟهُم ال
ً
ا  وبكغٍّ

ً
ا ًّ ت، ماّصِ َُّ خُلباث الالػمت لخد٤ُ٣ جل٪ الاؾتراجُج

ُ
ولت، وؤهىاٖها، واإلا ت في الضَّ َُّ اب ٗم٤ُُ الجماٖاث ؤلاَع

د٣ِّ 
ُ
اث ج َُّ ُاؾاث والاؾتراجُج  التي ؾٝى ججُٗل جل٪ الّؿِ

ُ
ماهت ًَّ ى ال ىبت. ولهظا، ٞةنَّ نُاٚت َُ

ُ
اًاتها اإلاُل ٤ ؤَضاٞها ٚو

اؾَّ 
ُ
ت الُجُهىص اإلا

َّ
ـغ ٧اٞ

ُ
ُب جًاٞ

َّ
اب جخُل ُغُّٝ وؤلاَع " في ُمىاظهت ْاَغة الخَّ ٍت لخد٤ُ٣ "ألامً ال٨ٟغّيِ

َُّ ى ٍت َو َُّ ت اؾتراجُج َُّ ؿ

م٨ً  بُلت. ٍو ت لخد٤ُ٣ َظا الهضٝ، والُىُنى٫ بلى جل٪ الٛاًت الىَّ َُّ جخمٗ
ُ
مً زال٫ الخجغبت اللُبُت في الخٗاَي م٘ ْاَغة وامل

، ٖلى ؤن  ؼ ألامً ال٨ٟغي" في مىاظهت ال٨ٟغ اإلاخُٝغ ىُت لخٍٗؼ الخُٝغ زال٫ الؿىىاث اإلاايُت نُاٚت "اؾتراجُجُت َو

ا: وػاعة الخٗلُم، وػاعة ألاو٢اٝ والكاون ؤلاؾالم ُت، جخًاٞغ ظهىص ٧اٞت الجهاث واإلااؾؿاث اإلاٗىُت بهظا ألامغ، وؤبغَػ

ا ٖلى ؤ٦مل وظه. ٖلى ؤن  ت مىاؾبت إلهجاَػ وػاعة الش٣اٞت، وػاعة الكاون الاظخماُٖت، وجسهو لها بم٩اهُاث ماصًت وبكٍغ

ت في م٩اٞدت الخُٝغ  ًخم اؾخلهام ٧اٞت الخجاعب الٗغبُت والٗاإلاُت في َظا الهضص، ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: الخجغبت اإلاهٍغ

ؼ ألامً ال٨ٟغي، التي بها  ىُت، وحٍٗؼ ل ٖلحها إلهجاػ جل٪ الاؾتراجُجُت الَى م٨ً الخٍٗى ال٨شحر مً الضعوؽ اإلاؿخٟاصة، ٍو

ا مً  حر ٧اٞت ؤلام٩اهُاث الالػمت لخدهِىه ٨ٍٞغ ٓل اإلاىاًَ َى عؤؽ اإلاا٫ البكغي الشمحن للضولت، والظي ًجب جٞى ٍو

ؼ ؤمىه ال٨ٟغي، وخماًخه مً ٧اٞت ؤق٩ا٫ الخُٝغ وؤلا  اب.  "الاهدغاٝ ال٨ٟغي"، وحٍٗؼ  َع

 قـائمـة المـخاجـع: 
 أوال: الكخب: 

٘، لعثان الػثشب، املجلثذ: الخثامثغابً مىٓىع،  .1  م. 2003، ال٣اَغة: صاع الحضًض لليكغ والخىَػ

2.  ،ً ض)بقغاٝ(، ؾىؾً ٞاًض )باخض عثِسخي(، وآزٍغ الػىف العُاس ي في املجخمؼ املصشي في طىء املخغيراث املحلُت والػاملُت: ؤخمض ؤبىٍػ

ش ألاول   م.  2001، ال٣اَغة: اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر الاظخماُٖت والجىاثُت، الجماغت إلاظالمُت همىرحا: الخلٍش

ثابؤخمض ٞخخي ؾغوع،  .3 ىاحهت اللاهىهُت لإلَس
ُ
مبر 2، ٍامل  م.2008، ال٣اَغة: مغ٦ؼ ألاَغام للترظمت واليكغ، هٞى

ىاطىت في ُمىاحهت بؾغاء ؤخمض بؾماُٖل،  .4
ُ
 م. 2021، ال٣اَغة: صاع الجهًت الٗغبُت، الخطثشفزلافت امل

٘، 1، ٍألامً البششي وظُادة الذول بلُاؽ ؤبى ظــىصة،  .5  م.  2008، بحروث: )مجض( اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىَػ

جي للبدض ، جغظمت: هجُب الحهاصي، مغاظٗت ٖلمُت: دمحم ػاهي اإلاالخفكير الىاكذ في اللظاًا ألاخالكُتجىماؽ وو٫،  .6 ٛحربي، َغابلـ: اإلا٨خب الَى

 م. 2004والخُىٍغ، 

، بغلحن/ ؤإلااهُا: اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي 2، ٍاملخطشفىن: الخطشف الفكشي وشأجه وأظبابه وآزاٍس وطشق غالحه ،جميل أبو العباس زكير الريان .7

 م.2020الٗغبي للضعاؾاث الاؾتراجُجُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت، 

ا كُفُتخاػم ال٣ُٗضي،  .8 ٘، صىاغت الخطشف: الخيشئت العُاظُت ودوَس  م. 2016، ال٣اَغة: الٗغبي لليكغ والخىَػ

اب مً مىظىس غلم الاحخماعخؿحن ٖبض الحمُض ؤخمض عقىان،  .9 ت الجامُٗت، الخطشف وإلاَس ت: صاع اإلاٗٞغ  م. 1997، ؤلاؾ٨ىضٍع

، ، ال٣اَغة: اإلا٨خ1، ٍآساء وجأمالث في غالم العُاظتزالض زمِـ السحاحي،  .10  م. 2019ب الٗغبي للمٗاٝع

الن، 1، ٍاللثامثىط: ظُثاس يعظب ؤبى صبىؽ،  .11 ٘ وؤلٖا ت لليكغ والخىَػ  م.  1996، ؾغث/ لُبُا: الضاع الجماَحًر

12.  ،ً ا الكلى٫ وآزٍغ ٘، 1، ٍمػثالم في الثلافت إلاظالمُتػ٦ٍغ ت الٗلمُت لليكغ والخىَػ  م.  2013، ٖمان: صاع ٦ىىػ اإلاٗٞغ

ت باخشحن،  .13 جخمؼ الػثشبيؾمحر وُٗم ؤخمض، "املحضصاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للخُٝغ الضًجي"، في: مجُمٖى
ُ
، بحروث: مغ٦ؼ صعاؾاث الذًً في امل

 م.1990الىخضة الٗغبُت، الجمُٗت الٗغبُت لٗلم الاظخمإ، 
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ت ملشُشوغثاث الُبُحىر: مالؿُض ؤخمض مهُٟى ٖمغ،  .14 َُّ لترحاث ألاول
ُ
طبُمئغذاد امل

َّ
ـىوــ، 1، ٍؼ هُمىرٍج للخ ـىعاث ظـامٗـت ٢ــاٍع

ُ
، بىٛــاػي: ميك

 م.  1992

اكؼنالح الؿىىسخي،  .15 ت الٗامت لل٨خاب، الخطشف الذًني: ألامىمت الثلافُت وحغزًت الى  م.  2020، ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

لت مخخاس الصحاا واملصبااالُاَـغ ؤخمض الؼاوي،  .16  م. 1984، لُبُا/جىوـ: الضاع الٗـغبُـت لل٨ـخـاب، املىير مخخاس اللامىط: مشجب غلى طٍش

ـؼ،  .17 ُـت لؤلبدــار واليكـــغ، 1، ٍالذولت واملجخمؼ: حذلُاث الخىحُذ والاهلعام في الاحخماع الػشبي املػاصشٖبض ؤلاله بل٣ـٍؼ ، بحروث: الكب٨ت الٗـغب

 م. 2008

، علمي والاصالا الشامل في الىطً الػشبي: لامال املىخظشة والخذاغُاث املحخملتحامػت الذول الػشبُت ومعاس الخغُير الٖبض الحمُض صٚباع،  .18

 ،٘  م. 2014الجؼاثغ: صاع َىمت للُباٖت واليكغ والخىَػ

لي ٖباؽ مـغاص،  .19 ثت جطبُلثُتٖبض هللا دمحم مؿٗىص ٖو ـار ال٨خاب ، َغابلـ: اإلاغ٦ـؼ الٗــالمي لضعاؾـاث وؤبد1، ٍألامثً وألامثً اللثىمي: ُملثاسبت هظٍش

 م. 2006ألازـًـغ، 

ـىوــ، 1، ٍمفثاَثُم أظثاظُت في غلم الاحخماع والػمل الاحخماعيٖشمان ٖمغ بً ٖامغ،  .20  م. 2002، بىٛــاػي: ميكـــىعاث ظـامٗـت ٢ــاٍع

ي للصحاٞت واليكغ ، صبي/ ؤلاماعاث اإلاخدضة: ٦خاب مجلت صبي الش٣اُٞت، صاع الهضظاَثشة الػىف في الخطاب الشواتي الػشبيٖؼث ٖمغ،  .21

٘، ؤلانضاع: )  م.    2014(، صٌؿمبر 118والخىَػ

خ: آساء في الحذازت والصحىة وفي اللُبرالُت والِعاسٖلي الٗمُم،  .22 ، بحروث/ لبىان: ظــضاو٫ لليكغ والترظمت 2، ٍش يء مً الىلذ.. ش يء مً الخاٍس

 ،٘  م. 2012والخىَػ

ت/ لُبُا: الكغ٦ت املظاَش والحشكاث الهذامت: املخذساث والضهذكت والغضو الفكشي والثلافيٖلي دمحم ِٖسخى ألانِبعي وظمٗت ٖلي الالفي،  .23 ، الؼاٍو

 م. 2002الٗامت للىع١ والُباٖت، 

ـاب .24  م. 1991صعاؾت اظخماُٖت هٟؿُت ؾُاؾُت، ال٣اَغة: م٨خبت مضبىلي،  :ٖمغو َاقم، الخُٝغ وؤلاَع

ت: مـاؾـؿت قبــاب الجـامٗـــت، ئغثثذاد البحثث الػثلميٚـاػي ٖـىاًت،  .25  م. 2009، ؤلاؾ٨ىضٍع

اٚىؾخاٝ لىبىن،  .26 ا وجطىَس ٘، 2، جغظمت: هبُل ؤبى نٗب، ٍلاساء واملػخلذاث: وشىَؤ ا: صاع الٟغ٢ض للُباٖت واليكغ والخىَػ ، صمك٤/ ؾىٍع

 م. 2016

اجه وخشاةطهٞخخي خؿً مل٩اوي،  .27 ا الىالًاث اإلاخدضة: اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ ؤلاؾالمي، ، َغهضن/ ٞغظُي1ُ، ٍالبىاء الفكشي: مفهىمه ومعخٍى

 م. 2015

م ؤبى الٗشم،  .28 ٘، مً حصاد العىين: أبحار ظاخىت في كظاًا مػاصشةٞهض ٖبض ال٨ٍغ ان: صاُع الش٣اٞت لليكغ والخىَػ  م.  2009، ٖمَّ

ٗت؟"،  .29 اب ٦ظَع املجخمؼ املذوي في: ٧اؾخىعي ؾحن وجُم مىَعـ، ٧اؾخىعي ؾحن وجُم مىَعـ، "َل حؿخسضم ؤهٓمت الح٨م في آؾُا الىؾُى ؤلاَع

َثثاب  م. 2010، جغظمت: خاػم ببغاَُم، بحروث: مغ٦ؼ صعاؾاث الىخـضة الٗـغبُت، والحشب غلى إلاس

بخذب في مىُطىغاث البحث وسظاةل املاحعخير والذكخىساٍمازُى ظُضًغ،  .30
ُ
ت البحث: دلُُل الباحث امل َُّ ت: ممىهج َُّ ْغَظَمُه مً الٟغوؿ

َ
ل٨ت ؤبٌُ، ، ج

 جيؿ٤ُ: دمحم ٖبض الىبي الؿُض ٚاهم، ال٣اَغة: )ص.ن(.

ؼ ببغاَُم،  .31 ت، املىهج التربىي والىعي العُاس يمجضي ٍٖؼ  م.1998، ال٣اَغة: م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

ت باخشحن،  .32 ابي: املصادس وألافكاسمجُمٖى  م.  2017، (130للضعاؾاث والبدىر، ال٨خاب: ) مغ٦ؼ اإلاؿباع، صبي: مشحػُاث الػلل إلاَس

 م.   2008، بحروث: الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار واليكغ، أزش املىهج ألاصىلي في جششُذ الػمل إلاظالميمؿٟغ بً ٖلي ال٣دُاوي،  .33

 م. 2002، َغابلـ: الهُئت ال٣ىمُت للبدض الٗلمي، مىاهج وأظالُب البحث العُاس يمهُٟى ٖبض هللا ؤبى ال٣اؾم زكُم،  .34

٘، الخطشف الفكشي: وشأجه أظبابه آزاٍس وطشق غالحهمىهىع ؤخمض ٖبض اإلاىٗم،  .35 ـان: صاع الغاًت لليكغ والخىَػ  م. 2018، ٖمَّ

36.  ،ً ا ومدغعا(، وآزٍغ اكُت في اللىىاث هجىي الٟىا٫ )مكٞغ حػشض الجمهىس املصشي ملشاَذ الػىف في اللظِخين الفلعطُيُت والػش

ىهُت الػشبُت ألاسطُت والفظاةُت  م.   ٦2009ؼ ال٣ىمي للبدىر الاظخماُٖت والجىاثُت، ، ال٣اَغة: اإلاغ الخلُفٍض

 م. 2005، ؤلاماعاث: ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، مهاساث البحث الػلميهجُب الحهاصي، زل٠ ههاع، باؾم ٖخُلي،  .37

ت واملىطلُتهجُب الحهاصي،  .38 الم ومجم٘ لُبُا ، صبي/ لُبُا: ميكىعاث ٦ـالم للبدىر حعاظاث الخفكير الىاكذ: املفهىمُت واللغٍى وؤلٖا

 م. 2020للضعاؾــاث اإلاخ٣ـضمــت، 

اء دمحم بغعي،  .39 ت الجامُٗت، دوس الجامػت في مىاحهت الخطشف الفكشي ٞو ت: صاع اإلاٗٞغ  م.  2002، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت: ماؾؿت الكباب الجامٗت، الخطشف الفكشي: وشأجه أظبابه آزاٍس وطشق غالحهًاؾغ ٖبض الخىاب،  .40  م.  2019، ؤلاؾ٨ىضٍع

غي، ً .41  م. 2019، بحروث: مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، ألاصىلُت إلاظالمُت: حشكاث إلاحُاء وإلاصالا والخطشفىؾ٠ الكٍى

 م. 2016، ال٣اَغة: مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت، الخبراث الذولُت وإلاكلُمُت في مكافحت الخطشفًىؾ٠ وعصاوي،  .42

اث:  : الذوٍس
ا
 زاهُا
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1.  ،" افُت حىل إلاظالم الحشكيؤخمض ؾامي ٖبض الٟخاح، "ٖىامل نىاٖت الخُٝغ ، باَعـ، مغ٦ؼ مجلت: املشحؼ، دساظاث وأبحار اظدشش

 م. 2018ًىلُى-صعاؾاث الكغ١ ألاوؾـِ، الٗـضص: الشاوي، ًىهُى

ت في جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي لُالبها"،  .2 غ، نى٫ التربُتمجلت: ؤؤخمض ؾمحر ٞىػي ٖبضهللا، "صوع الجامٗاث اإلاهٍغ ، ٧لُت التربُت، ظامٗت ألاَػ

 م. 2017، الجؼء الشالض، ؤ٦خىبغ 175ال٣اَغة، الٗضص: 

اب بٗض صاٖل"،  .3  م.    2015، ؤ٦خىبغ 52، املجلض: 210، ال٣اَغة، ماؾؿت ألاَــغام، الٗضص: مجلت: العُاظت الذولُتبًمان عظب، "جدىالث ؤلاَع

اب م٩اٞدت بًمان عظب، "ؾُاؾاث .4 ت باخشحن،  في والخُٝغ ؤلاَع اب: الخبراثمهغ"، في: مجمٖى  والذولُت"، الػشبُت "ظُاظاث مكافحت إلاَس

ت، ال٣اَغة: مغ٦ؼ ألاَغام للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت، ٞبراًغ   م. 2018مل٠ مً بٖضاص وخضة الضعاؾاث ألامىُت والٗؿ٨ٍغ

اب في مهغ: آلالُت والخ .5 ، ال٣اَغة، مغ٦ؼ ألاَغام للضعاؾاث الؿُاؾُت كشاظاث اظتراجُجُتدضًاث"، بًمان عظب، "ؾُاؾاث م٩اٞدت ؤلاَع

جلض: الشامـً والٗـكـغون، ًىاًـغ 296والاؾتراجُجُت، الٗـضص: 
ُ
 م. 2019، امل

"،  "٢ًُت“ فى الخ٨ٟحر بٖاصة ؤَمُت بًمان عظب، "جؼاًض .6 ، 10جُت، الٗضص: ، ال٣اَغة، مغ٦ؼ ألاَغام للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُبثذاةثثلالخُٝغ

 م. 2015الؿىت: الدامؿت، ًىاًغ 

الم، الٗضص: مجلت: الػثثشبيبغ٧اث دمحم مغاص، "ألامً الش٣افي الٗغبي وؤلاؾالمي وآٞا١ اإلاؿخ٣بل"،  .7 ذ، وػاعة ؤلٖا ل 641، ال٩ٍى  م.  2012، ؤبٍغ

ؼ ألامً ال٨ٟغي"،  .8 ، الكاع٢ت، ؤلاماعاث اإلاخدضة، ال٣ُاصة جلت: الفكش الششطيمبغ٦ت بً ػامل بً بغ٦ت الحىقان، بٗىىان: "ؤَمُت اإلاضعؾت في حٍٗؼ

ت، املجلض:  ت الكاع٢ت، مغ٦ؼ بدىر الكَغ  م.2015، 94، الٗضص: 24الٗامت لكَغ

٠ وججلُاث الىا٢٘"،  .9 اب الضولي: بق٩الُت الخٍٗغ ، َغابلـ، اإلاغ٦ؼ الٗالمي لؤلبدار والضعاؾاث، مجلت: دساظاثظٟٗغ ٖبض اإلاهضي ناخب، "ؤلاَع

 ،٠  م.  2004الٗضص: الشامً ٖكغ، الدٍغ

م"،  .10 ال٢تها باألمً ال٨ٟغي: صعاؾت جإنُلُت في يىء ال٣غآن ال٨ٍغ ، مجلت: دساظاث اللشآنخىان ٖىى ببغاَُم ٖلي، "الىؾُُت في ؤلاؾالم ٖو

م. ٖلى الغابِ الخالي: 2020، 16املجلض: ،2الٗضص:  بغهامج صعاؾت التربُت ؤلاؾالمُت،ؤهضوهِؿُا، 

http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/15303/9003  

اص الهاجٜ، "بحن الغبُ٘ الٗغبي والخُٝغ الضًجي: َل مً ؾا٨ًـ .11 ، ال٣اَغة، ماؾؿت ألاَـغام، الٗضص: مجلت: العُاظت الذولُتب٩ُى ظـضًضة؟"، -ٍػ

 م.  2015ىبغ ، ؤ٦خ50، املجلض: 202

غ(،  .12 ت اججاَاث ألاخضار، مفاَُم املعخلبلؾاعة ًخي، "ماَُت الخُٝغ ؤهماَه ؤؾبابه"، في: قاصي ٖبض الىَاب)جدٍغ ، ملح٤ ًهضع م٘ صوٍع

بي، الٗـضص:   م.   2015ؤ٦خىبغ -، ؾبخمبر14ؤبْى

ؼ ألام .13 املجلت ً ال٨ٟغي بمضاعؽ الخٗلُم الٗام ببلضًت بىٛاػي"، ؾامي ؾلُمان خامض وهبُلت ٖلي ٖبض هللا َاَغ، "صوع ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في حٍٗؼ

 م.   2020، ٧لُت التربُت، اإلاـغط، ظامٗت بىٛاػي، الٗضص: الشامً وألاعبٗىن، ًىلُى اللُبُت الػثاملُثثت

: مدمىصا ومظمىما"،  .14 الم، الٗضص: مجلت: الػثثشبيؾُٗض بؾماُٖل ٖلي، "الخُٝغ ذ، وػاعة ؤلٖا  .  م2015، ماًى 678، ال٩ٍى

15.  ،" ب ومُغ٢ت الخُٝغ ت الٗغبُت: بحن ؾىضان الخٍٛغ الم، الٗضص: مجلت: الػثثشبيؾلُمان ببغاَُم الٗؿ٨غي، "الهٍى ذ، وػاعة ؤلٖا مبر 612، ال٩ٍى ، هٞى

 م.  2009

مى: مداولت لخدضًض اإلاٟهىم"،  .16 الم، الٗضص: مجلت: الػثثشبيؾلُمان ببغاَُم الٗؿ٨غي، "طل٪ الٗى٠ ألٖا ذ، وػاعة ؤلٖا ل 557، ال٩ٍى  م.   2005، ؤبٍغ

: خ٤ ؤنُل مً خ٣ى١ ؤلاوؿان"،  .17 ، ال٣اَغة، الهُئت الٗامت مجلت: دساظاث في حلىق إلاوعانٖاًضة هان٠ُ، "مىاظهت ال٨ٟغ اإلاخُٝغ

 م.  2019لالؾخٗالماث، الٗــضص: الدامـ، 

اب: بق٩الُاث هٍٓغ .18 ، ع٢م: ظلعلت: مشاصذ، كشاظاث غلمُتت وجدضًاث ٖملُت م٘ بقاعة زانت للٗغا١"، ٖبض الحؿحن قٗبان، "الخُٝغ وؤلاَع

ت، 42)  م.2017(، م٨خبت ؤلاؾ٨ىضٍع

ًُ ال٨ٟغيُّ ٦مُٟهــىٍم"،  .19 ؼ بً ٖبض الغخمً الهلُل، "ألامـ اى، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ظامٗت ها٠ً الٗغبُت مجلت: ألامً والحُاةٖبض الٍٗؼ ، الٍغ

ت،للٗـلىم  َُّ  م. 2016، مـاعؽ 407الٗـضص:  ألامى

مت صاٖل"،  .20 ت اؾتراجُجُت لخد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي في مغخلت ما بٗض ٍَؼ ٪، "عٍئ ، بذاةل، ظلعلت دساظاث ظُاظاث محكمتٖبض الٟٛاع الضٍو

مبر 25ال٣اَغة، مغ٦ؼ ألاَغام للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت، الٗضص:   م.  2017، الؿىت: الشامىت، هٞى

، 40، املجلض: 160، ال٣اَغة، ماؾؿت ألاَغام، الٗضص: مجلت: العُاظت الذولُتبض الىىع بً ٖىتر، "جُىع مُٟهىم ألامً في الٗال٢اث الضولُت"، ٖ .21

ل   م.  2005ؤبٍغ

 .  م2014، ؾبخمبر 122، ال٣اَغة، صاع الهال٫، الؿىت: مجلت: الهثاللٖؼة ٧امل، "ؤعي قغزا في مغاًا ال٣لب: ٧لىا صاٖكُىن"،  .22

ٌ للخجضًض الضًجي"،  .23 حري، "ألانىلُت اإلاؿُدُت: بحن الحاظت والٞغ ذ الثلافُتٖهام الَؼ ذ لليكـغ، الٗــضص: مجلت: ميًر ، 32، ال٣اَـغة، صاع محًر

 م. 2021ؤٚـؿُــ 

ـً، الٗــضص: مجلت: كظاًا ظُاظُتٖلي ٖباؽ مغاص، "الخُٝغ نىاٖت بوؿاهُت"،  .24   م.      2014، 37، ظـامٗـت الجهـٍغ

ًاء بغإلاان الُالج٘"،  .25 ؼ ألامً ال٨ٟغي أٖل ٣ت زضمت الجماٖت وحٍٗؼ مجلت: دساظاث في الخذمت ٖلي ًخي ًخي هان٠، "الخضزل اإلانهي بٍُغ

ل 3، املجلض: 50، ظامٗت خلىان، الٗضص: الاحخماغُت والػلىم إلاوعاهُت  م. 2020، ؤبٍغ
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ت .26 بي، مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل لؤلبدار اججاَاث ألاحذارإلاىاظهت جىُٓم صاٖل"،  ٖمغ البكحر الترابي، "جج٠ُٟ اإلاىاب٘: آلالُاث ٚحر الٗؿ٨ٍغ ، ؤبْى

 م. 2015، ًـىلـُى 12والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت، الٗــضص: 

ت والخىُٓمُت"،  .27 ابُت الجضًضة في مهغ: ألابيُت ال٨ٍٟغ َـغة، مغ٦ـؼ ألاَـغام للضعاؾاث كشاظاث اظتراجُجُتدمحم ظمٗت، "الجماٖاث ؤلاَع ، ال٣ا

 م. 2015، صٌؿمبر 24، املجلض: 259والاؾتراجُجُت الٗــضص: الؿُاؾُت 

غ(،  .28 "، قاصي ٖبض الىَاب)جدٍغ ت والاظخماُٖت إلاىاظهت الخُٝغ ، ملح٤ ًهضع م٘ مفاَُم املعخلبلدمحم ٖبض هللا ًىوـ، "ج٣ُُم اإلاضازل ال٨ٍٟغ

بي، الٗـضص:  ت اججاَاث ألاخضار، ؤبْى   م.  2015ؤ٦خىبغ -، ؾبخمبر14صوٍع

ت "اججاَاث ألاحذاردمحم ٖبض هللا ًىوـ )بٖضاص(، "الهغاٖاث اإلاٟخىخت"،   .29 ش املعخلبل"، ملحم ًصذس مؼ دوٍس بي، مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل "جلٍش ، ؤبْى

 م.   2017ؤٚؿُـ-، ًىلُى22لؤلبدار والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت، الٗضص: 

ت الٗامت في مىاظهت الخُ .30 مجلت: ٝغ ال٨ٟغي لضي َالبها: صعاؾت مُضاهُت بمداٞٓت الض٢هلُت"، مكحرة ؤبى ب٨غ ٞىصة، "صوع بصاعة اإلاضاعؽ الشاهٍى

  https://cutt.us/RlaLyم. 2019، املجلض: الغاب٘، 108، ظامٗت اإلاىهىعة، اإلاىهىعة، مهغ، الٗضص: كلُت التربُت

، الٗــغا١، مغ٦ؼ الٗحن للضعاؾاث والبدىر اإلاٗانغة، الٗضصان: مجلت: إلاًمثانألاو٫"، هبُل ٖلي نالح، "الخُٝغ الضًجي في الٗالم الٗغبي: ال٣ؿم  .31

 م. 2016، عبُ٘ ون٠ُ 1-2

اب في الٗالم"،  .32 غ(، "الاججاَاث الؿاثضة في ٢ىاهحن م٩اٞدت ؤلاَع ش املعخلبل"، ملحم َالت الغقُضي)بٖضاص(، قاصي ٖبض الىَاب)جدٍغ "جلٍش

ت "اججاَاث ألاحذ بي، مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل لؤلبدار والضعاؾاث اإلاخ٣ضمت، الٗضص: ارًصذس مؼ دوٍس  م.   2016ٞبراًغ -، ًىاًغ15، ؤبْى

 زالثا: الشظاةل الػثلمُت: 

، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، الخطشف وغالكخه بمفهىم الزاث لذي طلبت مإظعاث الخػلُم الػالي في محافظت كللُلُتؾُٗض ٖضهان جِخان،  .1

 م.  2017ٞلؿُحن: ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت، 

، 2015-2008الخكامل الاكخصادي باالجحاد ألاوسوبي كأداة لخذغُم الاظخلشاس الاكخصادي دساظت حالت الُىهان خالل الفترة: ٦ُٟت ٢ؿمُىعي،  .2

 م. 2016عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، الجؼاثغ/ بؿ٨غة: ظامٗت دمحم زًُغ، 

، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ال٣اَغة: الػالكت بين الخطشف والاغخذال في الاججاَاث الذًيُت وبػع ظماث الشخصُتَه ؤخمض اإلاؿخ٩اوي،  .3

 م.٧1982لُت آلاصاب، ظامٗت ٖحن الكمـ،

 :
ُ
إجمشاث

ُ
 وامل

ُ
 سابػا: الىذواث

ؼ ألامً ال٨ٟغي بى  .1 بحث ملذم للمإجمش الىطني ألاول لألمً الفكشي:  "،ػاعة التربُت والخٗلُمؾٗىص بً ؾٗض دمحم الب٣مي، "هدى بىاء مكغٕو حٍٗؼ

اض، ) ؼ لضعاؾاث ألامً ال٨ٟغي بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص، ٌ(1430حماد ألاول  25-22املفاَُم والخحذًاث، الٍش ، ٦غسخي ألامحر ها٠ً بً ٖبض الٍٗؼ

اى:   ٌ.    1430الٍغ

ت هٟؿُت"، في:  .2 اب: عٍئ ت باخشحن، ٢ضعي خٟجي، "م٣اومت ؤلاَع ثاب: حزوٍسمجمٖى اب، لىذن، -أهىاغه-إلاَس ظبل غالحه، أبحار هذوة مكافحت إلاَس

 م.   2005، لىضن: ماؾؿت الٟـغ٢ــان للترار ؤلاؾالمي، 1، ٍم(11-13/3/2004)

ت باخشحن،  .3 ن الذًيُت وألاوكاف، بعكشة، ألامً الفكشّيِ ودوس مإظعاث املغشب الػشبي في ئسظاةه"، بحىر امللخلى املغاسبي، وصاسة الشإو مجُمٖى

 م. 2010 ، الجؼاثغ: ميكىعاث وػاعة الكاون الضًيُت وألاو٢اٝ،م(2010ماًى  24-22الجضاةش، )

ؼ، "ألامً بيذ هِٟؿت .4 ت"،  الخُغُّٝ ْاَغة ُمىاظهت وصوٍع في ال٨ٟغي  ببغاَُم ٖبض الٍٗؼ َُّ جخمٗاث ؤلاؾالم
ُ
 ألاول  الىطني للمإجمش ملذم بحثفي امل

اض، حامػت امللك ظػىد،  املفاَُم الفكشي: لألمً اى: ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص، م(2009/ًىلُى 28-27والخحذًاث، )الٍش  م. 2010، الٍغ

جي  هىع الضًً ػمام، "بق٩الُت جإؾِـ ألامً ال٨ٟغي في بلضان اإلاٛغب الٗغبي: اإلاٟهىم واإلاًامحن، وألاؾباب وآلالُاث"، وع٢ت م٣ضمت للملخ٣ى .5 الَى

 م. 2010. الجؼاثغ: م(2010ماًى  24-23-22ألامً الفكشي ودوس مإظعاث املغشب الػشبي في ئسظاةه"، بعكشة، الجضاةش، )"ملخلى ألاو٫: 

: الصحف الُىمُت: 
ا
 خامعا

م، مخاح ٖلى الغابِ املدخهغ الخالي: 2015/ؤ٦خىبغ/4ؤخمض ٖبضعبه، "ألامً ال٨ٟغي ومؿخ٣بل مهغ"، بىابت الكغو١،  .1

https://cutt.us/mKa52  

2.  ،" جي، "الهجغة وإق٩االث الخُٝغ ـ ل٨ٍغ ذة: الخلُجبصَع  م. 2019، صٌؿمبر 14817، ؤلاماعاث، صاع الدلُج،الٗضص:حٍش

ابُحن"،  .3 اب وؤلاَع ـغان، "مهغ وُمىاظهت ؤلاَع ذة: ألاَثثشامظما٫ َػ ش: ، ال٣اَـغة، ُماؾؿت ألاَــغامحٍش  م.  2019/ؤٚؿُـ/17، بخاٍع

ـــابي؟ "،  .4 ُع، "ما الظي ًدى٫ الخُٝغ بلى جـىٍع بَع حّغِ
ُ
ذة: الػثثشبامل ؿت الٗغب اللىضهُت، الؿىت: حٍش ش: 12076، الٗضص: 44، لىضن، ُماؾَّ ، بخاٍع

 م.2021/ًىهُى/1

ذة: ألاَشام، "٧لمت الغثِـ الؿِسخي ؤمام الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة"دمحم ٖبض الهاصي ٖالم،  .5 ، 46679، ال٣اَغة، ماؾؿت ألاَغام، الٗضص: حٍش

ش: 139الؿىت:   م. 2014/ؾبخمبر/25، بخاٍع

https://cutt.us/RlaLy
https://cutt.us/mKa52
https://cutt.us/mKa52
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ذة: الحُاةمًٗ البُاعي، "جضَعـ ألازال١ خاظت ٖغبُت جضقجها مهغ"،  .6 ش: 17213، لىضن، صاع الحُاة، الٗضص: حٍش  م.  2010ماًى/-/آًاع21، بخاٍع

اكؼ إلالكتروهُت:   ظادظا: املى

  :ش ت الٗغبُت الكاملت، بخاٍع الظه"، مى٢٘: اإلاىؾٖى م، ٖلى الغابِ املدخهـغ 2018/ماعؽ/23ؤؾماء ؤخمض دمحم، "ؤؾباب الاهدغاٝ ال٨ٟغي ٖو

  https://cutt.us/AEOnKالخـــالي: 

  :ش   https://cutt.us/8ue3r، 4/9/2020ب٦غام إلاعي، "ألامً ال٨ٟغي"، بىابت الكغو١، بخاٍع

  ،٘ٞش: بحهاب ها ت.. واؾتراجُجُت لؤلمً ال٨ٟغي باإلاضاعؽ"، مى٢٘: عوؾُا الُىم، بخاٍع ٌغ في الجامٗاث اإلاهٍغ ِ
ّ
 ُمب٨

ٌ
ى٠ ُٖ "

م، مخاح ٖلى الغابِ املدخهغ الخــالي: 2/10/2015 HTTPS://CUTT.US/NBEDP  

 بل٣اؾمي مىلىص" ، : إل ش الَا اب: جىُٓم صاٖل ؤهمىطظا"، جاٍع م، مخاح ٖلى 15/1/2020ألامً ال٨ٟغي ٧اؾتراجُجُت إلاىاظهت الخُٝغ وؤلاَع

  .us/csLA0https://cuttالغابِ املدخهغ الخالي: 

 للُملخ٣ى الٗلمّيِ اإلاٛاعبّيِ خـى٫: "ألامً ال٨ٟغّيِ وصوع ماؾؿاث اإلاٛغب الٗغبي في بعؾاثه"، وػاعة الكاون الضًيُت وألاو٢اٝ،   البُان الدخامي

  https://cutt.us/E9wy4م(، عابِ مسخهغ: 2010ماًى  24-22الجؼاثغ، )

  :ش م، مخاح ٖلى الغابِ الخالي: 2018/ًىاًغ/10ظمُل خمضاوي، "الخُٝغ بحن الىا٢٘ الاظخماعي واإلاىار ال٨ٟغي"، مى٢٘: ظؼاًغؽ، بخاٍع

https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/231641  

 ؼ ا ت"، ؾٗض دمحم بً ٖبض الٍٗؼ ُت ال٨ٍٟغ ؼ في الخٖى ً، "ؾبل الى٢اًت مً الاهدغاٝ ال٨ٟغي وظهىص ظامٗت ألامحر ؾُام بحن ٖبض الٍٗؼ لخمُمي وآزٍغ

: ًىاًغ إل ش الَا ؼ، جاٍع   utt.us/ZUrTKhttps://cم، مخاح ٖلى الغابِ املدخهغ الخـــالي: 2020مى٢٘: ظامٗت ألامحر ؾُام بحن ٖبض الٍٗؼ

 " ،")اب والخُٝغ )هو ٧امل ش: ٢غاع ظمهىعي بدك٨ُل املجلـ ال٣ىمي إلا٩اٞدت ؤلاَع م، الغابِ 26/7/2017بىابت اإلاهغي الُىم، بخاٍع

  https://www.almasryalyoum.com/news/details/1168164الخالي:

  ،جإل٠ُ: ًىؾ٠ وعصاوي، مى٢٘: اإلاغ٦ؼ الٗغبي للبدىر والضعاؾاث ،" مىه٩ُا ولُم)ٖغى(، "الدبراث الضولُت وؤلا٢لُمُت في م٩اٞدت الخُٝغ

ش:     http://www.acrseg.org/40411م، الغابِ الخالي:2016/صٌؿمبر/26بخاٍع

  ضة البُان، بهبُل ٖبض الٟخاح، "ألا ش:مً ال٨ٟغي في مهغ"، مى٢٘: ظٍغ م، مخاح ٖلى الغابِ الخالي:  2015ؾبخمبر  24 :خاٍع

1.2465435-24-09-https://www.albayan.ae/opinions/articles/2015  

 :ش غان/24هبراؽ الىاثلي، "ؤؾباب الخُٝغ الضًجي وبىاٖشه في املجخم٘ الٗغاقي"، قب٨ت الىبإ اإلاٗلىماجُت، بخاٍع  م، ٖلى الغابِ الخالي: 2017/خٍؼ
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اليبيعملية التحؾل الجيمقخاطي في الخارجي على  تأثيخ التجخل  

The Impact of External Intervention on Democratization in Libya 

 أ.د مصطفي عبدهللا أبوالقاسم خشيم،
 ستاذ علم السياسة بجامعة طرابلس، ليبياا

         

 امللخص:

لِكمل زىعة مدلُت م٘ خغب مدخملت بالى٧الت. ٞٗلى ؤػمت صولُت، ألهه ًمخض  ٨ٌٗ2011ـ الىي٘ في لُبُا مىظ ٖام 

ؾبُل اإلاشا٫، ؤقخض الهغإ والخىاٞـ في بَاع ألاػمت اللُبُت بحن جغ٦ُا وعوؾُا واًُالُا مً هاخُت، و٧ل مً مهغ وؤلاماعاث 

اإلاا ؤن َضٝ َظٍ الضعاؾت ًخمشل في ون٠ وجدلُل ألاػمت اللُبُت وحٗثر ٖملُت ا غوؿا مً هاخُت ؤزغي. َو لخدى٫ ٞو

ت ألاؾئلت الخالُت: َل ما ًدضر في لُبُا مىظ  ٌٗخبر  2011الضًم٣غاَي، ٖلُه ًم٨ً بلىعة بق٩الُت الضعاؾت في مجمٖى

غاٝ الضازلُت  ل الهغإ الضازلي بالى٧الت ًغقى بلى مؿخىي ألاػمت الضولُت؟ وما هي ألَا مك٩لت ٖابغة ؤم ؤػمت صولُت؟  َو

ملُت والداعظُت لؤلػمت اللُبُت اإلاٗانغة ل ألاػمت اللُبُت ح٨ٗـ ٞغى الىمىطط الٗؿ٨غي ٦بضًل للضولت اإلاضهُت ٖو ؟، َو

اث الخضزل الداعجي في  َى ل ًم٨ً ٢ُاؽ جإزحرا الخضزل الداعجي في ألاػمت اللُبُت؟ وما هي ؾِىاٍع الخدى٫ الضًم٣غاَي؟ َو

 ألاػمت اللُبُت؟

م مً ؤن ألاصبُاث حكحر بلى حٗضص ؤؾباب ألاػمت اللُب ُت، بال ؤن ال٣ُىص اإلاىهجُت للضعاؾت ج٣ىصها بلى ازخباع وبالٚغ

غ  مضي جإزحر الخضزل الداعجي ٖلى ألاػمت اللُبُت. ٖلُه، ٞةن ؤلاظابت اإلابضثُت ٖلى الدؿائالث الؿاب٣ت ج٣ىصها ٖمىما بلى جٍُى

ت ال جغبِ ٞغيُت ؤؾاؾُت مٟاصَا ؤن جضزل ال٣ىي الضولُت وؤلا٢لُمُت ًازغ ؾلبا ٖلى مؿاع ألاػمت اللُبُت ، وؤزغي نٍٟغ

ت  الخضزل ألاظىبي باألػمت اللُبُت الغاَىت. وجمكُا م٘ مىهجُت الضعاؾت الؿالٟت الظ٦غ، ٞةهه ؾِخم الخٗغى ملجمٖى

 املحاوع الخالُت:

 ألاػمت اللُبُت: اإلاٟهىم وألابٗاص 

 :اث الخضزل الداعجي في ألاػمت اللُبُت  مؿخٍى

o مؿخىي الٟغص 

o مؿخىي الضولت 

o ىي اإلاؿخىي الجه 

o اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي 

o اإلاؿخىي الضولي 

 جإزحر الخضزل ألاظىبي ٖلى ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا 

 زاجمت: الىخاثج والخىنُاث 

ألاػمت اللُبُت، ألاػمت الضولُت، ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي، الخضزل الداعجي، الحغب بالى٧الت،  الكلماث الذالت:

اث الخدلُل.  ومؿخٍى
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Abstract: 

The situation in Libya since 2011 reflects an international Crisis, as it extends to 

include a local revolution with a possible proxy war. For example, the conflict of interest and 

competition intensified in the context of the Libyan Crisis between Turkey, Russia, and Italy 

on the one hand and Egypt, the UAE, and France on the other. Libya has suffered from a 

severe Crisis since 2014 due to a setback in the democratic process. In short, Libya's Crisis is 

a conflict of interest between the supporters of transitional democracy and the adherents of the 

dictatorship model. 

As long as the objective of this study is concerned, it aims to describe and analyze the 

impact of the external intervention on the Libyan transitional democratic process since 2011. 

Thus, this study seeks to answer several questions: Is the Libyan situation since 2011 

considered a local or international Crisis? Does the internal proxy conflict rise to the level of 

the Global Crisis? Moreover, what are the internal and external parties to the contemporary 

Libyan Crisis? Moreover, does Libya have to choose between a military model and a 

democratic transitional alternative? Is it possible to measure the impact of external 

interference on democratization in Libya? Furthermore, what are the scenarios of external 

interference in the Libyan Crisis? 

The literature review indicates the diversity of independent variables that have affected 

democratization in Libya since 2011; this study examines the influence of external 

intervention on the Libyan transitional democracy. We may assume that the foreign 

intervention influences democratization (primary hypothesis) or has no impact whatsoever 

(Null assumption). Accordingly, this study may be divided into the following: 

 The Libyan Crisis: concept and dimensions 

 Levels of External Intervention in the Libyan Crisis: 

o Individual Level 

o State Level 

o Regional Level 

o Regional Level 

o International Level 

 The Impact of Foreign Interference on the Process of Democratic Transition in Libya 

 Conclusion: Results and Recommendations 

 

Keywords: Libyan Crisis, International Crisis, Democratization, External Intervention, Proxy 

War, and Level of Analysis. 

 مقجمة:

. وإطا ٧ان 1648ل٣ض بغػث الٗال٢اث الضولُت والخٟاٖالث بحن الضو٫ طاث الؿُاصة مىظ هٓام وؾخٟالُا ٖام  

، ٞةهه ٢ض جُىع ُٞما بٗض بلى هٓام ٖالمي ًًم بلى ظاهب ٞىاٖل 1648ملحّى مىظ ٖام الىٓام الضولي ٢ض جُىع بك٩ل 

ؤزغي مشل الضو٫ اإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت والكغ٧اث ٖبر ال٣ىمُت. ول٣ض اؾخٗمغث البلضان ألاوعوبُت ال٨بري مٗٓم 

٣ُا والٗالم الجضًض. بطن ٞالىٓام الٗالمي اإلاٗانغ وؾ٘  ٖمىما مً مٟهىم الٗىامل الداعظُت الكٗىب في آؾُا وإٍٞغ

غاٝ ؤزغي ظضًضة، مشل اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت والكغ٧اث مخٗضصة  بدُض امخض مً جإزحر الضو٫ ال٣ىمُت بلى جإزحر ألَا

الم ال٨بري.  الجيؿُاث ووؾاثل ؤلٖا
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صًت في ٖاإلاىا اإلاٗانغ. وحكحر ألاصبُاث ٖمىما بلى ؤن اإلاخٛحراث البُئُت جازغ ٖلى ألاػماث الؿُاؾُت والا٢خها

م مً ؤن الٗىامل البُئُت حكمل ٖىانغ صازلُت وزاعظُت، ٞةن الباخشحن ًغ٦ؼون ٖاصة ٖلى مخٛحراث ؤو ٖىامل  وبالٚغ

مُٗىت جازغ ٖلى بلض ؤو مى٣ُت ظٛغاُٞت مُٗىت. بن الخٗٝغ ٖلى جإزحر اإلاخٛحراث الضازلُت والداعظُت مٗا ًخُلب جًاٞغ 

مً مجا٫ ؤ٧اصًمي، ٖلُه ٣ٞض ًغ٦ؼ البٌٗ ٖلى جإزحر مخٛحر ؤو مخٛحراث مؿخ٣لت مُٗىت بالخٟهُل. ظهىص الباخشحن في ؤ٦ثر 

وؾِخم التر٦ؼ في َظٍ الضعاؾت ٖلى جإزحر الٗامل الداعجي مخمشال في الخضزل ألاظىبي في ألاػمت اللُبُت مً هاخُت، 

ت في ألاػمت اللُبُت ٦د  االث مً هاخُت ؤزغي. واؾخٗغاى مىا٠٢ البلضان والخىُٓماث اإلاخىَع

وجدؿم ألاػمت اللُبُت بالخضازل والخ٣ُٗض في هٟـ الى٢ذ، خُض ًالخٔ ؤجها جغقى بلى مؿخىي ألاػمت الا٢لُمُت بل 

م مً ؤن الٗضًض مً ال٣ىي  والضولُت. ٞاألػمت اللُبُت هي هدُجت لٗىامل صازلُت وؤزغي زاعظُت ال جسٟى ٖلى ؤخض. وبالٚغ

في البضاًت زىعة قباٍ/ٞبراًغ يض ال٣ظافي، بال ؤن ؤٚليها جغاظ٘ ًٖ طل٪ وؾاَم في صٖم اه٣الب  الا٢لُمُت والضولُت اًضث

ُت مىظ  ت زال٫ الؿىىاث، 2014خٟتر ٖلى الكٖغ ، بال 2014-2012. وم٘ ؤن لُبُا قهضث ٖملُت جدى٫ صًم٣غاَي ملحْى

بىٛاػي، جم صعهت والجىىب اللُبي، وؤزحرا  في 2014ؤن خٟتر مضٖىما ب٣ىي ا٢لُمُت وصولُت ؤقٗل ٞخُل خغب صازلُت مىظ 

 2014ٖمىما، ومىظ  2011َغابلـ وؾغث والجٟغة. ٖلُه، ٞةن ألاػمت اللُبُت قهضث جضزالث ا٢لُمُت وؤزغي صولُت مىظ 

الخٔ في َظا الؿُا١ حٗضص ال٣ىي الا٢لُمُت والضولُت اإلاازغة ٖلى ألاػمت اللُبُت م٣اعهت بما ًجغي مشال في ؾىع  ٍا زهىنا. ٍو

 وألاعصن.

بطن ٞبض٫ مً صٖم اإلاؿاع الضًم٣غاَي في لُبُا ما بٗض ال٣ظافي، ج٣ابلذ مهالح الٗضًض مً ال٣ىي الا٢لُمُت   

والضولُت في بظهاى الخجغبت الضًم٣غاَُت في لُبُا الجضًضة ألامغ الظي ٣ٖض ألاػمت اللُبُت ٦ما و٦ُٟا. ٞمً الىاخُت ال٨مُت 

لكاون الضازلُت بلى صعظت ؤجها َضصث بيكىب خغب بالى٧الت ٖلى التراب اللُبي. ؤما مً ػاص ٖضص البلضان اإلاخضزلت في ا

اصة مٗاهاة الكٗب وبغوػ الٗضًض مً ألاػماث الضازلُت في  الىاخُت ال٨ُُٟت، ٣ٞض هخج ًٖ الخضزل ألاظىبي في الكإن اللُبي ٍػ

مت اللُبُت ؤزغ ٖلى البلضان املجاوعة مً خُض الهجغة ٚحر املجاالث الا٢خهاصًت واإلاالُت وألامىُت. ٦ما ؤن البٗض ال٨ُٟي لالػ 

جغها الحضًض ًٖ ٖمىمُاث الخضزل الداعجي في  ا مً تهضًضاث ألامً ال٣ىمي للضو٫ ألازغي. ٍو حَر اب ٚو ُت وؤلاَع الكٖغ

ت ؾدخم الاقاعة بلحها في الجؼء الخالي اإلاخٗل٤ بمىهجُت   الضعاؾت.الكإن اللُبي ٖمىما بلى اؾخٗغاى حؿائالث مكغٖو

 منيجية الجراسة:

ٖمىما بلى ؤن الباخشحن ٢ض حٗاملىا م٘ اإلاىيٕى بما في بَاع  ”the Libyan Crisis“حكحر ؤصبُاث ألاػمت اللُبُت 

مؿخىي جدلُل ظؼجي ؤو ٦لي. وبِىما ع٦ؼث بٌٗ ألاصبُاث ٖلى بٌٗ الٗىامل الضازلُت ؤو الداعظُت مشل ال٣بلُت وؤلاؾالم 

مت اللُبُت بلى ًالخٔ ؤن البٌٗ ألازغ جبجى مؿخىي جدلُل ٦لي، وبالخالي ٣ٞض اعظ٘ ألاػ  244الؿُاسخي والخضزل الداعجي،

 245ٖىامل صازلُت وزاعظُت في هٟـ الى٢ذ.

ما اإلاضزل  حن لضعاؾت ألاػماث الؿُاؾُت، َو ول٣ض َىع الباخشىن في بَاع اإلاضعؾت الؿلى٦ُت مضزلحن هٍٓغ

خمشل مدىع  ”Decision-Making Approach”ؤو الىٓم، ومضزل اجساط ال٣غاعاث ”Systemic Approach“اليؿ٣ي  . ٍو

ت في ؤػمت صولُت ما، الؾُما جل٪ ألاػماث التي جخىٍع ٞحها صو٫ جغ٦حة اإلاضزل  اليؿ٣ي ٖمىما ٖلى الهغإ بحن الضو٫ اإلاخىَع

ت في  ت في ؤػمت صولُت، ٞةن الحغب جهبذ ؤ٦ثر زُىعة م٣اعهت بخىٍع صو٫ ٚحر هىٍو ت مخىَع ت. ٞٗىضما ج٩ىن الضو٫ الىىٍو هىٍو

خم ٞحها اؾخسضم ج٣ىُاث مخ٣ضمت، ؤػماث ؤزغي. ل٨ً ال٨شحر مً ألاػماث اإلاٗانغة حك ت، ٍو حر هىٍو ت ٚو مل ٖمىما صو٫ً هىٍو
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مشل الُاثغاث بضون َُاع وألا٢ماع الهىاُٖت وؤهٓمت اإلاٗلىماث الغ٢مُت. بازخهاع بن الحغوب الىاظمت ًٖ ؤػماث صولُت 

ت في ألاػماث اإلاٗانغة  ؤو ب٢لُمُت تهضص الؿلم وألامً الضولُحن، وبالخالي ًغ٦ؼ ؤههاع اإلاضزل اليؿ٣ي ٖلى البلضان اإلاخىَع

ت. ت ؤو ٚحر هىٍو   246ؾىاء ؤ٧اهذ هىٍو

ل٨ً مضزل نى٘ ال٣غاعاث ًغ٦ؼ ٖلى البٗض الضازلي لؤلػمت وطل٪ مً خُض حٗامل وجٟاٖل الىسب الؿُاؾُت. بن 

ذ اإلاخاح ناوعي ال٣غاعاث ًخٗاملىن م٘ اإلاىا٠٢ التي جىاظههم مً خُض مؿخىي الىعي )اإلاٟاظإة م٣ابل الخى٢٘(، والى٢

ىضما ًخهىع  اث التهضًض اإلاىسًٟت م٣ابل اإلاغجٟٗت(. ٖو ل(، والتهضًضاث )مؿخٍى الجساط ال٣غاع )ػمً ٢هحر م٣ابل و٢ذ ٍَى

ناوٗىا ال٣غاعاث ؤن اإلاىا٠٢ التي ًىاظهىجها جدؿم باإلاٟاظإة و٢هغ الى٢ذ والتهضًض، ٞةن طل٪ ٌٗجي وظىص ؤػمت صولُت 

ضص، ٌكحر َحرمان بلي ؤن الخضازل بحن مؿخىي الىعي، وو٢ذ ال٣غاع، والتهضًض خ٣ُ٣ُت، وال٨ٗـ صحُذ. وفي َظا اله

ا اإلاى٠٢ الظي ٌٗجي وظىص ؤػمت تهضص بيكىب خغب. بازخهاع  ًاصي بلى زماهُت ؤهىإ مسخلٟت مً اإلاىا٠٢، والتي مً ؤبغَػ

٨ٗـ بالًغوعة وظىص ؤػماث هٓغا ان ألاػمت حكحر بلى مؿخىي تهضًض ؤٖلى وو٢ذ ٢هحر ومٟاظإة. ل٨ً اإلاىا٠٢ ألازغي ال ح

ٓم التهضًضاث.   247لُٛاب اإلاٟاظإة والى٢ذ ال٩افي ٖو

م مً ؤن الٗىامل البُئُت حكمل ٖىانغ صازلُت وزاعظُت، بال ؤن الباخشحن ًغ٦ؼون ٖاصة ٖلى مخٛحراث ؤو   وبالٚغ

ر اإلاخٛحراث الضازلُت والداعظُت مٗا ٖىامل بُٗجها جازغ ٖلى الٗملُت الؿُاؾُت في بلض ؤو مى٣ُت مُٗىت. وجخُلب صعاؾت جإزح

ٖمىما مؿاخت بياُٞت وظهىًصا ٚحر ٖاصًت، لظل٪ ٣ًلل الباخشىن ٖاصة بما مً ٖضص اإلاخٛحراث ؤو مً ٖضص الحاالث. وجخمحة 

َظٍ الضعاؾت ًٖ ألاصبُاث الؿاب٣ت في التر٦حة ٖلى جإزحر الخضزالث الداعظُت ٖلى ألاػمت اللُبُت مً خُض ال٠ُ٨ وال٨م 

 .مٗا

م مً ؤن الٗىامل البُئُت الضازلُت ٢ض جٟؿغ لىا ظؼًءا ٦بحًرا مً الخباًً في َظٍ الحالت، بال ؤن َظا الٟهل  وبالٚغ

ًغ٦ؼ ٖلى الٗىامل الداعظُت بك٩ل ٖام، والخضزل ألاظىبي في ألاػمت اللُبُت بك٩ل زام، وطل٪ لالٖخباعاث الخالُت. ؤوال، 

، واػصاص ح٣ُٗضا بٗض طل٪، وبالخالي ٞةن 2011ت مىظ بضاًاث زىعة قباٍ/ٞبراًغ في بن الخضزل الداعجي وا٦ب ألاػمت اللُبُ

الحاظت جبضو ماؾت لئلإلاام بخضاُٖاث جضزل الضو٫ ألاظىبُت في الكاون الضازلُت اللُبُت مً مىٓىع م٣اعن. زاهُا، بن َظٍ 

اب٘، وبالخالي ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى مؿخىي جإزحر الضعاؾت جخٗامل م٘ الخضزل الداعجي ٦مخٛحر مؿخ٣ل وألاػمت اللُبُت ٦مخٛحر ج

ىا ًم٨ً ازخباع ٞغيُت ؤن خل ألاػمت اللُبُت لم ٌٗض قإها صازلُا  الخضزل ؤلا٢لُمي والضولي م٣اعهت بالٗىامل الضازلُت. َو

ؤصبُاث  وإهما انبدذ خلىله بُض ال٣ىي الضولُت وؤلا٢لُمُت. زالشا، تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلي مداولت حُُٛت بٌٗ العجؼ في

الخضزل الداعجي في ألاػمت اللُبُت، خُض ؤن َظا اإلاىيٕى ًدخاط بلي جىٕى وحٗضص الاؾهاماث ال٨ُُٟت وال٨مُت واإلا٣اعهت. 

ت التي جٟؿغ لىا الخضزل الداعجي في ألاػماث الضولُت، خُض ًالخٔ في َظا الؿُا١ مشال ؤن  غ الىٍٓغ عابٗا، الاؾخٗاهت باأَل

ا١ مً اإلاىٓىع الىا٢عي في ؤصبُا تراٝ بد٩ىمت الٞى ث ٖلم الٗال٢اث الضولُت ًىضح لىا ٠ُ٦ جضعي ال٣ىي الداعظُت الٖا

ا مً هاخُت ؤزغي. ٦ما ؤن جبجي اإلاضزل اليؿ٣ي ٌؿاٖضها في ٞهم ح٣ٗض وحكاب٪  ؿ٨ٍغ هاخُت،  وجضٖم خٟتر ؾُاؾُا ٖو

 الٗال٢اث الضولُت وؤلا٢لُمُت هدى ألاػمت اللُبُت.

اإلاا ؤن َضٝ َظٍ الضعاؾ ت ًخمشل في ون٠ وجدلُل ألاػمت اللُبُت وحٗثر ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي، ٖلُه َو

ت ألاؾئلت الخالُت: َل ما ًدضر في لُبُا مىظ  ٌٗخبر مك٩لت ٖابغة ؤم ؤػمت  2011ًم٨ً بلىعة بق٩الُت الضعاؾت في مجمٖى

ل الهغإ الضازلي بالى٧الت ًغقى بلي مؿخىي ألاػمت الضولُت؟ وما هي  غاٝ الضازلُت والداعظُت لؤلػمت اللُبُت صولُت؟  َو ألَا
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ل  ملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي؟ َو ل ألاػمت اللُبُت ح٨ٗـ ٞغى الىمىطط الٗؿ٨غي ٦بضًل للضولت اإلاضهُت ٖو اإلاٗانغة؟، َو

اث الخضزل الداعجي في ألاػمت اللُبُت؟ َى  ًم٨ً ٢ُاؽ جإزحرا الخضزل الداعجي في ألاػمت اللُبُت؟ وما هي ؾِىاٍع

ٚم مً ؤن ألاصبُاث حكحر بلي حٗضص ؤؾباب ألاػمت اللُبُت، بال ؤن ال٣ُىص اإلاىهجُت للضعاؾت ج٣ىصها بلي ازخباع وبالغ 

غ  مضي جإزحر الخضزل الداعجي ٖلى ألاػمت اللُبُت. ٖلُه، ٞةن ؤلاظابت اإلابضثُت ٖلى الدؿائالث الؿاب٣ت ج٣ىصها ٖمىما بلي جٍُى

ضولُت وؤلا٢لُمُت ًازغ ؾلبا ٖلى مؿاع ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي، وؤزغي ٞغيُت ؤؾاؾُت مٟاصَا ؤن جضزل ال٣ىي ال

ت ال جغبِ الخضزل ألاظىبي باألػمت اللُبُت الغاَىت. وجمكُا م٘ مىهجُت الضعاؾت الؿالٟت الظ٦غ، ٞةهه ؾِخم الخٗغى  نٍٟغ

ت املحاوع الخالُت:  ملجمٖى

 ألاػمت اللُبُت: اإلاٟهىم وألابٗاص 

  اث الخضزل الداع  جي في ألاػمت اللُبُت:مؿخٍى

o مؿخىي الٟغص 

o مؿخىي الضولت 

o  اإلاؿخىي الجهىي 

o اإلاؿخىي ؤلا٢لُمي 

o اإلاؿخىي الضولي 

 جإزحر الخضزل ألاظىبي ٖلى ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا 

 زاجمت: الىخاثج والخىنُاث 

 األزمة الليبية: المفيؾم واألبعاد:

ىا٥  2014بك٩ل ٖام، و 2011ٖاهذ وحٗاوي لُبُا ما بٗض ال٣ظافي مً ؤػمت م٣ٗضة مىظ   بك٩ل زام. َو

ا. وحٗاوي لُبُا  ال٨شحر مً ألاصبُاث التي جدلل وج٣اعن ؤػمت لُبُا بخجاعب ؤزغي في الٗالم الٗغبي، مشل جىوـ ومهغ وؾىٍع

 2014بك٩ل ٖام، ومىظ  2011ب٢لُمُت وصولُت مىظ  قباٍ/ٞبراًغ مً نغاٖاث صازلُت حٛظحها ٢ىي  17بٗض ٢ُام زىعة 

بك٩ل زام، وبالخالي جُل٤ ألاصبُاث ٖلى طل٪ ألاػمت اللُبُت. بن ألاػمت اللُبُت هي بطن ٖباعة ًٖ نغإ بحن ؤَغاٝ 

مدلُت مضٖىمت ب٣ىي ب٢لُمُت وصولُت ٌؿعى ٦ال مجها بلى ٞغى هٓام خ٨م ؾُاسخي مٗحن. وبِىما ٌؿعى ؤههاع ال٣ظافي 

ضو زىعة قباٍ/ٞبراًغ بلى بىاء لُبُا ٦ضولت -بإ ٖملُت ال٨غامت بلى ٞغى الىمىطط الٗؿ٨غي وإج الدؿلُي، ٌٗمل مٍا

 مضهُت وصًم٣غاَُت. 

ُما ًخٗل٤ بإَغاٝ ألاػمت اللُبُت، ٣ٞض الخٓىا ؤن َىا٥ ؤَغاٝ ب٢لُمُت وصولُت حٗمل يض زىعاث الغبُ٘ الٗغبي  ٞو

ملُت الخدى٫ الضًم٣غاَ 248بك٩ل ٖام، غاٝ املحلُت اإلاٗغ٢لت ٖو ي في لُبُا بك٩ل زام، ل٨ً لم ًخم جدضًض ألَا

للضًم٣غاَُت في لُبُا ما بٗض ال٣ظافي. بن اإلاخدب٘ للكإن الؿُاسخي في لُبُا، ًالخٔ ؤن مٗغ٢لي ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي 

ضي ٖملُت ال٨غامت مً هاخُت ازغي. بن ٦ال مً ال خىظهحن الؿاب٣حن ًمُل بلى ًخمشل في ؤههاع ال٣ظافي مً هاخُت، ومٍا

ٞغى همىطط حؿلُي للح٨م، وبالخالي ٞةن اإلاهلحت اإلاكتر٦ت ٢ض ظٗلتهما ًخدالٟان يض زىعة قباٍ/ٞبراًغ، التي ٢ُٗذ 

. ًخطح مما ؾب٤، ؤن ٢ىي ؾُاؾُت 2014-2011زُىاث َامت في ٖملُت الخىمُت الؿُاؾُت زانت زال٫ الؿىىاث 

٢لُمه وصولُت مٗاصًت لشىعاث الغبُ٘ الٗغبي إلظهاى ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي مً مدلُت في لُبُا ٢ض جدالٟذ م٘ صو٫ ب
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داث هاثبت البٗشت  249هاخُت، وإ٢امت هٓام خ٨م ٖؿ٨غي ًد٤٣ مهالح صو٫ اظىبُت مُٗىت مً هاخُت ؤزغي. ٣ا لخهٍغ وٞو

ت ٖلى َغابلـ مٗضة ؾلٟا، وبالخالي  ألاممُت في لُبُا ٞةن ال٣ًاء ٖلى ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي مً زال٫ ٖملُت ٖؿ٨ٍغ

غابلـ مً ح٣ُٗضاث ألاػمت اللُبُت.  ٣ٞ250ض ٖم٣ذ الحغب ٖلى بىٛاػي وصعهت َو

ً في 2011وحٗىص بضاًت ألاػمت اللُبُت ٖمىما بلى اهضإل زىعة قباٍ/ٞبراًغ  ، خُض ًالخٔ ؤن مُلب اإلاخٓاٍَغ

ً الٞخاث ٦خب ٖلحها "مُلب ٘ اإلاخٓاٍَغ ت. ٣ٞض ٞع ت يض البضاًت ٧ان الحٍغ ىضما اؾخسضم ال٣ظافي ال٣ىة اإلاَٟغ ت". ٖو ىا الحٍغ

ت بلى زىعة  ت بلى اإلاُالبت بخُٛحر الىٓام. جم جدىلذ اإلآاَغاث الؿلمُت بؿٖغ اإلاضهُحن، جدىلذ مُالب اللُبُحن مً الحٍغ

ت مىظ مُل٘ ٖام  الخٔ في َظا الؿُا١ ؤن الخضزل ألاظىبي في لُبُا وا٦ب زىعة قباٍ/ٞبراً 2011.251صمٍى غ مىظ الاؾابُ٘ ٍو

 27ألاولى للمٓاَغاث الكٗبُت. ٖلُه ٣ٞض َالب الغثِـ الٟغوسخي الؿاب٤ ه٣ُىلي ؾغ٧ىػي بةجهاء هٓام ال٣ظافي في 

بكإن بوكاء مى٣ُت  1973جىُٟظ ٢غاع مجلـ ألامً الضولي ع٢م  2011ؤطاع/ماعؽ  19، وؤٖلً في 2011قباٍ/ٞبراًغ 

٘ وزحرة ٢خل ال٣ظافي في خٓغ َحران في لُبُا. ول٣ض ؾاَم الخضزل ألا  ً ألاو٫/ؤ٦خىبغ واهخهاع الشىعة  22ظىبي في حؿَغ حكٍغ

 .2011اللُبُت في اًلى٫/ؤٚؿُـ 

جي الاهخ٣الي في   ؤما ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي ٣ٞض وا٦بذ ٢ُام زىعة قباٍ/ٞبراًغ، خُض حك٩ل املجلـ الَى

الن الضؾخىعي في 2012قباٍ/ٞبراًغ  27 جي 2011ٚؿُـ اًلى٫/ا 3، ونضوع الٖا . جم جال طل٪ اهخساباث اإلااجمغ الَى

مما ظٗل ألاػمت اللُبُت ؤ٢غب بلى الؿالم مجها  2014، ومجلـ الىىاب، ولجىت نُاٚت الضؾخىع في ٖام 2012الٗام في ٖام 

لى بلى خالت الحغب. وم٘ طل٪، صزلذ ألاػمت اللُبُت خ٣بت ظضًضة ٖىضما ؤٖلىذ ٖملُت ال٨غامت ب٣ُاصة خٟتر الحغب ٖ

غابلـ ) 2019، وظىىب لُبُا في 2018(، وصعهت في 2018-2014بىٛاػي ) (، وبالخالي صزلذ ألاػمت اللُبُت في 2020-2019َو

ىُت وؤلا٢لُمُت والضولُت.  252ه٤ٟ مٓلم حٗضصث ؤَغاٞه الَى

ت  ًالخٔ مما ؾب٤، ؤن بضاًت الىي٘ في لُبُا ٨ٖـ وظىص ؤػمت صازلُت، خُض َالب اإلاخٓاَغون بالحٍغ

ً. بن والض ت يض اإلاخٓاٍَغ ٣ُا وقغ١ ؤوعوبا واؾخسضم ال٣ىة اإلاَٟغ ًم٣غاَُت، ل٨ً ال٣ظافي اؾخٗان باإلاغجؼ٢ت مً ؤٍٞغ

ت ؾٕغ مً وزحرة بيٟاء البٗضًً الا٢لُمي والضولي لؤلػمت اللُبُت.  جدى٫ زىعة قباٍ/ٞبراًغ مً زىعة ؾلمُت بلي زىعة صمٍى

ش  7360 ٖلُه، اجسظث ظامٗت الضو٫ الٗغبُت ال٣غاع )ع٢م حر الٗغبُت 2011 ماعؽ 12بخاٍع غاٝ الٗغبُت ٚو ( والظي صٖا ألَا

 253بلي:

 .صٖىة مجلـ ألامً الضولي الي اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت لٟغى مى٣ُت خٓغ َحران لحماًت اإلاضهُحن في لُبُا 

 ُحر الحماًت الالػمت لل جي الاهخ٣الي اإلاا٢ذ في لُبُا وجٞى  بُحن.الخٗاون والخىانل م٘ املجلـ الَى

 .صٖىة املجخم٘ الضولي لخ٣ضًم الضٖم واإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت الٗاظلت للُبُحن زال٫ َظٍ ألاػمت 

  الخيؿ٤ُ م٘ ألامم اإلاخدضة، واإلاىٓماث الح٩ىمُت ؤلا٢لُمُت والضولُت ألازغي، واإلاىٓماث ٚحر الح٩ىمُت بكإن ألاػمت

 اللُبُت.

( بةوكاء مى٣ُت خٓغ َحران في 1973واؾخجابت ل٣غاع ظامٗت الضو٫ الٗغبُت، ؤنضع مجلـ ألامً ال٣غاع ع٢م )

( بلى الٟهل الؿاب٘ مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة حٗامل م٘ ألاػمت اللُبُت ٦تهضًض للؿلم وألامً 1973لُبُا. بن اؾدىاص ال٣غاع )

حن ؤلا٢لُمي والضولي. بن جضزل صو٫ الضولُحن، وبالخالي ٣ٞض جدى٫ الىي٘ في لُبُا بؿ جي بلى اإلاؿخٍى ت مً اإلاؿخىي الَى ٖغ
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اخت بىٓام ال٣ظافي في  ٘ ٖملُت ؤلَا مً هاخُت،  2011ؤب/ؤٚؿُـ  23ب٢لُمُت وصولُت في الاػمت اللُبُت ؤصي بلى حؿَغ

ل الحالت اللُبُت مىظ ألاؾابُ٘ ألاولى لشىعة قباٍ/ٞبراًغ مً هاخُت ؤزغي.  وؾاَم في جضٍو

م مً حؿإع ؤخضار ألاػمت اللُبُت في باصي ألامغ، بال ؤن وؾاثل ًٞها بالُغ١ الؿلمُت احؿمذ بالخ٣ُٗض  وبالٚغ

خطح مما ؾب٤، ؤن ألاػمت اللُبُت جدؿم بالدهاثو الخالُت: ت. ٍو اث الخضزل ألاظىبي اإلالحْى اصة مؿخٍى  والخضازل وٍػ

جي بلى اإلاؿخىي ؤلا٢ل1ُ  مي والضولي في و٢ذ ٢هحر.. بجها جُىعث مً اإلاؿخىي الَى

اإلاُت. وبِىما 2 حن جضٖمهما ٢ىي ب٢لُمُت ٖو ىُحن مخىاٖػ حن َو . لِؿذ ؤػمت بحن صولخحن طاث ؾُاصة، بل هي ؤػمت بحن َٞغ

ٌؿعى ؤخض َغفي الهغإ بلى ٞغى الىمىطط الٗؿ٨غي للح٨م، ٌٗمل الُٝغ ألازغ بلى بىاء لُبُا ٦ضولت مضهُت 

 وصًم٣غاَُت.

٨ظا ٖاهذ لُبُا مً خغوب صازلُت . بجها ح٨ٗـ ؾلؿ3 لت مخهلت مً ألاخضار هي ؤ٢غب بلى الحغب مجها بلى الؿالم. َو

غابلـ وؾغث والجٟغة زال٫  ٖضًضة مضٖىمت مً ٢ىي ب٢لُمُت وصولُت، مشل خغوب بىٛاػي وصعهت والجىىب َو

 .2020-2014الؿىىاث 

م مً ٢ُام الحغب الضازلُت اللُبُت، ل٨ً ًالخٔ وظ4  ىص و٢ذ ؾمذ للكٗب اللُبي باإلاكاع٦ت في الاهخساباث . ٖلى الٚغ

، ومجلـ الىىاب ولجىت نُاٚت الضؾخىع في 2012والخىمُت الؿُاؾُت مشل اهخساباث: ماجمغ الكٗب الٗام في 

، خُض جم مشال اهخساب الٗضًض مً املجالـ البلضًت في 2014. ٦ما اؾخمغث وزحرة الاهخساباث البلضًت بٗض 2014

حن م٩ان عئؾاء البلضًاث اإلاىخسبىن في قغ١ لُبُا، 2019ُا في ٚغب وظىىب لُب . ل٨ً خٟتر ٖحن خ٩ام ٖؿ٨ٍغ

اءة الح٨م الٗؿ٨غي مىظ   .2014وبالخالي ؤنبذ الكغ١ اللُبي جدذ َو

غوؿا وعوؾُا، ؤو اإلاى٠٢ 5 . املداٝو مً خغب بالى٧الت بحن ال٣ىي ؤلا٢لُمُت والضولُت، مشل نغإ جغ٦ُا يض مهغ ٞو

٩ي   الغاٌٞ للخىاظض الغوسخي في لُبُا.ألامٍغ

م مً ؤن الخضزل ألاظىبي في 6  يض هٓام ال٣ظافي، بال ؤن الخضزل الداعجي مىظ ٖام  2011. بالٚغ
ً
٧ان في ألاؾاؽ مىظها

جي" في اإلاى٣ُت  2014 ا١ الَى ؤنبذ مىظها بما بلى مٗؿ٨غ خٟتر في الكغ١ اللُبي، ؤو بلى ظاهب "خ٩ىمت الٞى

 الٛغبُت.

ض في . بن الخضز7 غوؿا وعوؾُا جٍا ل ألاظىبي في ألاػمت اللُبُت ًخم بما بك٩ل مٗلً ؤو ٚحر مٗلً. ٞاإلماعاث ومهغ ٞو

ا١ مً هاخُت، وجضٖم مٗؿ٨غ خٟتر بالؿالح واإلاا٫ واإلاغجؼ٢ت مً هاخُت ؤزغي. ؤما الخضزل  الٓاَغ خ٩ىمت الٞى

جي اإلاٗتٝر  ا١ الَى بها صولُا َلبذ مً جغ٦ُا الخضزل، وجم التر٧ي ٨ُٗٞـ البٗض الغؾمي، خُض ؤن خ٩ىمت الٞى

بالخالي ابغام اجٟا٢ُت زىاثُت بالدهىم. ٦ما ًالخٔ ؤن الخضزل ألاظىبي ًم٨ىه جهيُٟه اًًا بما الي جضزل مباقغ 

حر مباقغ مشل الجؼاثغ.  مشل ٞغوؿا، ٚو

ىُت، مشل ألاػماث الا٢خهاص8ً اث الَى ُت ٖلى اإلاؿخٍى  ت واإلاالُت وؤلاوؿاهُت واإلاالُت.. ؤصث ألاػمت اللُبُت بلى ؤػماث ٖٞغ

. ألاػمت اللُبُت ؤصث بلى جهُٗض ب٢لُمي، ٖلُه، ٞةن مساٝو الحغب بحن جغ٦ُا ومهغ ؤو بحن جغ٦ُا والُىهان جب٣ى اخخما٫ 9

 واعص ما لم ًخم الخىنل بلى خلى٫ ؾلمُت بحن الضو٫ اإلاٗىُت بالكإن اللُبي.
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ا بلى ٢ل٤ ٖالمي 10 ًً اصة جض٤ٞ اإلاغجؼ٢ت بلى . ؤصث ألاػمت اللُبُت ؤً اب، واهتها٧اث خ٣ى١ ؤلاوؿان، وٍػ اصة خضة ؤلاَع خى٫ ٍػ

ً بلى ؤوعوبا في  الخٔ ؤن اعجٟإ مؿخىي جض٤ٞ اإلاهاظٍغ ُت بلى ؤوعوبا. ٍو لُبُا، واعجٟإ وزحرة الهجغة ٚحر الكٖغ

جي زال ا١ الَى  2020، و٫2017 ٖامي الؿىىاث ألازحرة صٞ٘ بًُالُا ومالُا بلى ابغام اجٟا٢ُاث م٘ خ٩ىمت الٞى

إلصاعة ؤػمت الهجغة، وج٣لُل مؿخىي جض٣ٞها بلى ؤوعوبا. ٦ما ؤصي ببغام مظ٦غة الخٟاَم بكإن حُٗحن خضوص مىا٤َ 

بلى جىاػن ظضًض في هٓام ال٣ىي بحن جغ٦ُا مً هاخُت  2019في ٖام الازخهام البدغي في البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ 

 والُىهان و٢برم مً هاخُت ؤزغي.

ؤصث ألاػمت اللُبُت بلى جدالٟاث ظضًضة وإٖاصة جدالٟاث بحن ال٣ىي ؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت ٖلى ؤؾاؽ اإلاهالح اإلاخباصلت  .11

م مً اؾتراجُجُت  وجغجِباث مسخلٟت لخىاػن ال٣ىي. ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، جضٖم ٞغوؿا وعوؾُا مٗؿ٨غ خٟتر، ٖلى الٚغ

م مً ؤن ؤلاماعاث و٢ُغ  ً في مجلـ الخٗاون الدلُجي، بال ؤجهما ٌٗخبران زهمحن الىاجى يض عوؾُا. وبالٚغ ًٍٖى

 في ألاػمت اللُبُت.

م مً الخىمُت الؿُاؾُت التي جد٣٣ذ في لُبُا زال٫ الؿىىاث 12 اصة الخضزل ألاظىبي وما 2014-2012. بالٚغ ، بال ؤن ٍػ

ؾخٟخاء ٖلى مكغٕو ناخب طل٪ مً خغوب صازلُت ؤزغ ؾلبا ٖلى ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي، خُض لم ًخم الا 

ًاء الجضص ملجلـ الىىاب اإلاىتهُت نالخُاجه في   . 2015الضؾخىع واهخساب الٖا

 مدتؾيات تحليل التجخل الخارجي في األزمة الليبية:

حر   اث مسخلٟت جتراوح ٖمىما ما بحن الخضزل اإلاباقغ ٚو بن الٗامل الداعجي في ألاػمت اللُبُت ٨ٌٗـ ٖمىما مؿخٍى

حر الكغعي، والخضزل الخ٨خ٩ُي والاؾتراجُجي.  اإلاباقغ، والخضزل الؿُاسخي والا٢خهاصي والٗؿ٨غي، والخضزل الكغعي ٚو

بِىما ًمخض الخضزل ألاظىبي اإلاباقغ بلى الخإًُض الؿُاسخي والا٢خهاصي والضٖم الٗؿ٨غي، ًالخٔ ؤن الخضزل ٚحر اإلاباقغ 

م  المُت. ٞبالٚغ داث والل٣اءاث الصحُٟت وؤلٖا مً ؤن عوؾُا جىٟي جضزلها الغؾمي في لُبُا، بال ؤجها ٣ًخهغ ٖلى الخهٍغ

ا باألؾلحت واإلاغجؼ٢ت. ٦ما ؤن جضزل عوؾُا في لُبُا  جضٖم مىا٠٢ خٟتر ؾُاؾُا في ؤعو٢ت مجلـ ألامً، وجمضٍ ٖؿ٨ٍغ

خٟتر في ٨ٌٗـ بٗضا ج٨خ٨ُُا في ألامض ال٣هحر، وؤزغ اؾتراجُجي في ألامض البُٗض. ٞخضزل عوؾُا في لُبُا حهضٝ بلى ب٣اء 

غوؿا  اإلاكهض اللُبي في اإلاضي ال٣هحر، والي الخىاظض الٗؿ٨غي الضاثم في ألاظل البُٗض. وؤزحرا، ال جدؿم جضزالث عوؾُا ٞو

ُت ألجها حؿدىض بلى مداوالث خٟتر بلي حُٛحر هٓام الح٨م اللُبي بال٣ىة اإلاؿلحت، وبالخالي ٞهي  وؤلاماعاث ومهغ بالكٖغ

ُت في َغابلـ مً هاخُت، وجمض خٟتر بالؿالح والدبراء مً هاخُت جهغح بك٩ل مؿخمغ بإجها حٗتر  ا١ الكٖغ ٝ بد٩ىمت الٞى

ا١ اإلاٗتٝر بها صولُا، خُض جم ببغام مظ٦غة جٟاَم  ؤزغي. ل٨ً في اإلا٣ابل ٞةن الخضزل التر٧ي ظاء بىاء ٖلى َلب خ٩ىمت الٞى

ت بالدهىم في -ؤمىُت اث .  وؾِخم ون٠ وجدلُل الخضزل الداعجي 2019ٖؿ٨ٍغ في ألاػمت اللُبُت في بَاع ؤعب٘ مؿخٍى

اث: الٟغص، الضولت، والىٓامحن ؤلا٢لُمي والضولي.  للخدلُل هي مؿخٍى

 التجخل األجنبي في األزمة الليبية على مدتؾى الفخد:

بن مدىع جغ٦حة َظا الجؼء مً الٟهل ًىهب ٖلى جىظهاث الغؤي الٗام ومىا٠٢ الىسب الؿُاؾُت في البلضان  

ا في ألاػمت اللُبُت مىظ  ؿ٨ٍغ ت ؾُاؾُا ٖو ذ بٌٗ اؾخُالٖاث الغؤي الٗام في باصت ألامغ ًٖ 2011اإلاخىَع . ٞل٣ض اظٍغ

ُاوي 2011الخإًُض الكٗبي ًٖ جضزل بٌٗ الضو٫ في ألاػمت اللُبُت في  الخٔ في َظا الؿُا١ مشال ؤن الغؤي الٗام البًر . ٍو
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. بن ؤٞغاص الُٗىت ؾىاء ؤ٧اهىا مداٞٓحن ؤو لُبرالُحن ٢ض ٢2011ض اًض جضزل بالصٍ الٗؿ٨غي في بضاًت ألاػمت اللُبُت ٖام 

ُاوي في لُبُا اؾدىاصا بلى اٖخباعاث اًضًىلىظُت وا٢خهاصًت وؾُاؾُت  254مىظىصة مؿب٣ا. اًضوا الخضزل الٗؿ٨غي البًر

ضًً  ٩ي زال٫ بصاعة الغثِـ باع٥ ؤوباما بالخظبظب، خُض ؤن وؿبت اإلاٍا ل٨ً في اإلا٣ابل احؿمذ اججاَاث الغؤي الٗام ألامٍغ

. وفي هٟـ الٟترة الؼمىُت، 2011ًىهُى  22% في 39بلى  2011ماعؽ  21% في 47للخضزل الٗؿ٨غي في لُبُا ج٣لهذ مً 

٩ي ٌٗخبر ال٣اثض الٗام 46% بلى ٨37ُحن للحغب في لُبُا مً ػاصث وؿبت اإلاٗاعيحن ألامٍغ م مً ؤن الغثِـ ألامٍغ %. وبالٚغ

٩ي في ْل جدالٟاث صولُت،  ا بمىاظهت الاػماث اإلاٟاظئت التي تهضص ألامً ال٣ىمي ألامٍغ لل٣ىاث اإلاؿلحت وؤهه مسى٫ صؾخىٍع

٩ي في ٖملُت ٞجغ الاوصٌؿا والظي لم ٌؿخمغ  حن اؾخٛل ؾُاؾُا مً ٢بل الحؼب بال ؤن الخضزل ألامٍغ ؤ٦ثر مً اؾبٖى

 255الجمهىعي اإلاٗاعى يض بصاعة الغثِـ ؤوباما.

، ل٨ً اؾخمغاع ألاػمت اللُبُت هخج ٖىه ٦2011ما اًض الغؤي الٗام الٟغوسخي وألاوعوبي الخضزل الٗؿ٨غي في لُبُا في  

ا وؾُاؾُا. و  ت ٖؿ٨ٍغ ٍالخٔ طل٪ مً زال٫ اإلآاَغاث اإلاىاًَت للحغب حُٛحراث في جىظهاث الغؤي الٗام في الضو٫ اإلاخىَع

ؤما ُٞما ًخٗل٤ باججاَاث الغؤي الٗام الٗغبي هدى   واإلاُالبت بمدا٦مت مىته٩ي خ٣ى١ الاوؿان في الحغب الضازلُت اللُبُت.

٤ البدثي للماقغ الٗغبي ) الؿُاؾت  ( حكحر بلى ؤن2020لُبُا ٞةن ؤ٦ثر مً زلثي ؤعاء الظًً جم اؾخُالٖهم مً ٢بل الٍٟغ

٨ُت هدى ألاػمت اللُبُت بما ؤجها ؾِئت ) ىن 30%(. ل٨ً خىالي زلض اإلابدىزحن )22%( ؤو ؾِئت ظضا )48ألامٍغ %( ال ٌٗٞغ

ال٨شحر ًٖ زٟاًا الؿُاؾاث الغوؾُت هدى لُبُا، وبالخالي ج٣لهذ وؿبت الظًً ٌٗخبرون ؤن الخضزل الغوسخي في لُبُا ؾحئ 

ا ؤ٦ثر ٣ًُىا مً ؾلبُت الؿُاؾاث الٟغوؿُت ججاٍ ألاػمت اللُبُت، %(. ل٨ً ال21ٗ%( ؤو ؾحئ ظضا )26) ُىت اإلاؿخُل٘ آعاَئ

%(. 31%( ؤو ؾحئ ظضا )23%( ؤن جضزل ٞغوؿا في ألاػمت اللُبُت ٌٗخبر ؾحئ )54خُض ٌٗخ٣ض ؤ٦ثر مً هه٠ ؤٞغاص الُٗىت )

ض خىالي زلض  وازحرا، ٞةن الغؤي الٗام الٗغبي اه٣ؿم ٖلى هٟؿه ُٞما ًخٗل٤ بالضوع التر٧ي في ألاػمت اللُبُت، خُض ًٍا

ٗاعى طل٪ ؤ٦ثر مً زمسخي اإلاؿخُلٗحن )31اإلابدىزحن الخضزل التر٧ي ) ت 42%( َو %(. ًخطح مما ؾب٤، ؤن وؿبت ملحْى

ض ومٗاعى  مً الغؤي الٗام الٗغبي بما ؤجها ال تهخم بمىا٠٢ الضو٫ ألاظىبُت ججاٍ ألاػمت اللُبُت، ؤو ؤجها مى٣ؿمت ما بحن مٍا

 256لؿُاؾاث الضو٫ ال٨بري وؤلا٢لُمُت هدى ألاػمت اللُبُت.

م مً هضعة اؾخُالٖاث الغؤي الٗام اللُبي بؿبب ٖضم الاؾخ٣غاع، بال ؤن بٌٗ الضعاؾاث حكحر بلى احؿام   وبالٚغ

خضا٫. ن %( مً اإلابدىزح70، ؤًض )2013وبىاء ٖلى اؾخُإل للغؤي الٗام ؤظغي في  257الش٣اٞت الؿُاؾُت للُبُحن بااٖل

٣ُت بىٓام  ٣ُا مً زىعة ٞبراًغ، هٓغا العجباٍ مهالح الٗضًض مً البلضان ألاٍٞغ اللُبُحن بلى بٖاصة الىٓغ في مى٠٢ ؤٍٞغ

جي 60.6ال٣ظافي. ٦ما ؤًض ) تراٝ باملجلـ الَى ما بااٖل %( مً اللُبُحن ج٣ُُم مى٢ٟي ٦ال مً الهحن وعوؾُا هدُجت لخإزَغ

ٞبراًغ. ل٨ً ؤعاء اإلابدىزحن وا٣ٞذ ٖلى مىذ صو٫ الخدال٠ التي جضزلذ لهالح زىعة  الاهخ٣الي الظي ٢اص البالص زال٫ زىعة

%( ٢ض ٖاعيىا طل٪. ًالخٔ 26.8%( ٖلى م٩اٞإة َظٍ الضو٫ ًالخٔ ؤن )54.6ٞبراًغ مؼاًا جًٟلُت، وبالخالي بِىما وا٤ٞ )

حؿاَم في خل ألاػمت اللُبُت، وال٨ٗـ مما ؾب٤، ؤن اججاَاث اللُبُحن ٧اهذ وماػالذ حٗخبر بًجابُت ججاٍ الضو٫ التي 

 258صحُذ.

وال ج٣خهغ اججاَاث ألاٞغاص هدى ألاػمت اللُبُت ٖلى جدب٘ جىظهاث الغؤي الٗام، بل ؤجها جمخض لدكمل ؤعاء الىسب 

ت في ألاػمت اللُبُت، مشل عئؾاء ٧ل مً ٞغوؿا وجغ٦ُا ومهغ. وبِىم ا وال٣اصة الؿُاؾُحن، مشل ؤعاء عئؾاء البلضان اإلاخىَع

اٖخبر الغثِـ اإلاهغي ٖبض الٟخاح الؿِسخي في ؾُا١ زُابه ؤمام الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ؤن خل ألاػمت اللُبُت 

٘ الٗاص٫ للثروة، عص ٖلُه عثِـ املجلـ الغثاسخي ٞاثؼ الؿغاط بإن طل٪ ٌٗخبر جضزال ؾاٞغا في  ٨ًمً في ٖملُت الخىَػ
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٘ الٗاص٫ للثروة بحن ؤ٢الُم لُبُا، بل ؤجها حٗضث  الكاون الضازلُت اللُبُت. ولم ج٣خهغ جىظهاث الؿِسخي ٖلى ٖملُت الخىَػ

جي بإن ال جدغع ؾغث والجٍٟغ مً ٢ىاث الٟاٚجر الغوؾُت اإلاخدالٟت م٘ خٟتر.  ا١ الَى طل٪ بلى تهضًض ٢ىاث خ٩ىمت الٞى

. واؾخٛغب الٗضًض مً ال٣ا صة الؿُاؾُحن في لُبُا ٞالؿِسخي اٖخبر ٧ل مً ؾغث والجٍٟغ زُا ؤخمغ ال ًم٨ً ججاوٍػ

ُت في َغابلـ التي جضاٞ٘ ًٖ هٟؿها. ٞل٣ض اؾخهجىذ الىسب الؿُاؾُت  وزاعظها مً تهضًض الؿِسخي للح٩ىمت الكٖغ

ذ واٖخبرجه اهتها٧ا للؿُاصة اللُبُت. ان اٖخبر م٣ابلت الؿِسخي  259اللُبُت َظا الخهٍغ ٦ما ؤن الغثِـ التر٧ي عظب َُب اعصٚو

 260اللُبي ٚحر ٢اهىوي وجضزل في الكاون الضازلُت اللُبُت.لبٌٗ اُٖان ٢باثل الكغ١ 

ًالخٔ مما ؾب٤، ؤن مدىع الاَخمام في الجؼء اإلاخٗل٤ بالخضزل الداعجي ٖلى مؿخىي الٟغص ٢ض اههب ٖلى  

م مً هضعة اؾخُالٖاث الغؤي الٗا م جىظهاث الغؤي الٗام والىسب الؿُاؾُت هدى الخضزل الداعجي في ألاػمت اللُبُت. وبالٚغ

في مغا٦ؼ ألابدار اللُبُت، بال ؤن مغا٦ؼ بدىر ٖغبُت وؤظىبُت ظغث وججغي صعاؾاث في َظا الؿُا١ خُض جمذ الاؾخٗاهت 

بها لخُُٛت العجؼ في َظا املجا٫. وال ًم٨ً بُبُٗت الحا٫ اؾخٗغاى ٧ل اؾخُالٖاث الغؤي الٗام خى٫ لُبُا، ول٨ً مً 

٩ي مزغ بٓغٝو بِئت صازلُت ؤ٦ثر مً اَخماالىاضح ؤن الغؤي الٗام الٗغبي وألاظىبي ًخإ ه باألػمت اللُبُت. ٞالغؤي الٗام ألامٍغ

ٌ الخىٍع الٗؿ٨غي في صو٫ ؤزغي، ٖلُه ٞةن ٖملُت ٞجغ ألاوصٌؿا في  ٢ض اجغر ؾلبا ٖلى قٗبُت الغثِـ ؤوباما  2011ًٞغ

اث الؿُاؾت الد اعظُت، وبالخالي ٞةن الغؤي الٗام والحؼب الضًم٣غاَي. ٦ما ؤن الاَخماماث الضازلُت جُغى ٖلى ؤولٍى

٩ي ال حهخم باألػمت اللُبُت.  ألامٍغ

 التجخل األجنبي في األزمة الليبية على مدتؾى الجولة:

غاٝ الضولُت التي جخضزل مباقغة في ألاػمت اللُبُت هي مً اهسٍغ في  وباصت طي بضء، ًم٨ً الاقاعة بلى ؤن ألَا

غوؿا وعوؾُا وؤإلااهُا.  ٞمشال، اإلااجمغاث الضولُت التي ٣ٖضث في ٖىانم  بلضان مسخلٟت مشل مهغ وؤلاماعاث واًُالُا ٞو

بلى ؤخض ٖكغة صولت هي ٖلى الخىالي: الجؼاثغ،  2019قباٍ/ٞبراًغ  19ونل ٖضص الضو٫ التي قاع٦ذ في ماجمغ بغلحن في 

خدضة، اإلامل٨ت اإلاخدضة، والىالًاث الهحن، مهغ، ٞغوؿا، اإلااهُا، اًُالُا، عوؾُا، جغ٦ُا، ال٨ىٛى، الاماعاث الٗغبُت اإلا

الخٔ ؤن ٢اثمت الضو٫ التي قاع٦ذ في ماجمغ بغلحن ألاو٫، والشاوي الظي ٧ان اظخمإ اٞتراضخي، جخضزل  ٨ُت. ٍو اإلاخدضة ألامٍغ

ا. ٞبِىما ٣ًخهغ مشال جضزل الجؼاثغ في الكإن اللُبي ؾُاؾُا مً زال ٫ في الكإن اللُبي بما ؾُاؾُا ؤو ا٢خهاصًا ؤو ٖؿ٨ٍغ

ا١ مً هاخُت، وجخضزالن في لُبُا  ان بد٩ىمت الٞى غوؿا حٗتٞر صٖم الحل الؿلمي لؤلػمت اللُبُت، ًالخٔ ؤن ٦ال مً عوؾُا ٞو

ا مً هاخُت ؤزغي. ٞغوؾُا جؼوص ٢ىاث خٟتر بالؿالح واإلاغجؼ٢ت والضٖم الؿُاسخي في مجلـ  ؿ٨ٍغ ؾُاؾُا وا٢خهاصًا ٖو

ا، خُض اٖتٝر الغثِـ الٟغوسخي ؤوالهض بخدُم مغوخُت ٞغوؿُت و٢خل ألامً. ٦ما ؤن ٞغوؿا جضٖم خٟتر ؾُاؾُا ٖو ؿ٨ٍغ

ً ٧اهىا ٖلى مخجها ازىاء الحغب ٖلى بىٛاػي في ٖام  غ 2016زالزت َُاٍع . ٦ما جم الاؾدُالء ٖلى اؾلحت ٞغوؿُت بٗض جدٍغ

غ الض ان بلى ظاهب اٖخ٣ا٫ م٣اجلحن ٞغوؿحن ٖلى الحضوص اللُبُت الخىوؿُت خُض اٖتٝر وٍػ  261ٞإ الخىوسخي بظل٪.ٍٚغ

بن جدبجى الهحن لؿُاؾت مداًضة هدى ؤَغاٝ ألاػمت اللُبُت، لم ًمى٘ مً اؾخسضام الؿالح الهُجي في الحغب 

الضازلُت، خُض جم اؾخسضام الُاثغاث الهِىُت بضون َُاع مً ٢بل صولت الاماعاث في ٢ه٠ ؤَضاٝ مضهُت. ٞل٣ض 

ب مؿاجي و٢خلذ مجهم ؤ٦ثر مً زالزحن ٞغصا. بن ٢هٟذ َاثغة مً نى٘ نُجي َلبت ال٩لُت الٗؿ٨ٍغ ت في َغابلـ ؤزىاء جضٍع

اؾخسضام خٟتر وخلٟاثه لؤلؾلحت الهِىُت جم عنضٍ مً ٢بل زبراء مجلـ ألامً، وبالخالي ٞةن اصٖاء الهحن للحُاص هدى 

حُاص ججاٍ زىعاث الغبُ٘ زل في الكاون الضازلُت والضألاػمت اللُبُت ٚحر ص٤ُ٢. بن اصٖاء الهحن بدبجي ؾُاؾت ٖضم الخ
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ت م٘ بلضان ٖغبُت مشل ؤلاماعاث  الٗغبي، وال حٗخبر لُبُا اؾخصىاء لظل٪، ال ٌٗجي ؤجها لم ح٣ٗض ن٣ٟاث ؾالح ٚحر مكغَو

   262ومهغ. ٞمهالح الهحن الا٢خهاصًت م٘ ؤلاماعاث ظٗلتها حٌٛ الُٝغ ًٖ اؾخسضام اؾلحتها في ٢خل اإلاضهُحن.

م مً ؤن ال٨ىٛى بُٗضة ٣ُت في ألاػمت  وبالٚغ ا لضوع ال٣اعة ألاٍٞغ ظٛغاُٞا ًٖ لُبُا، بال ؤجها حٗخبر ممشال عمٍؼ

٣ُا ُٞما مطخى. ل٨ً اإلااهُا ٦بلض مىٓم إلااجمغ بغلحن لٗبذ صوع  اللُبُت، الؾُما وؤن ال٣ظافي ٧ان ًضعي بإهه مل٪ ملى٥ ؤٍٞغ

ت الحضوص الجىىبُت لالجداص ألاوعبي مً الهجغة ٚحر ؾُاسخي ملحّى في بصاعة ألاػمت اللُبُت. ٞمهالح ؤإلااهُا جخمشل في خماً

م مً حؿٍغب  اب مً هاخُت، وجإمحن امضاصاث الىِٟ والٛاػ اللُبي بلى ؤإلااهُا وؤوعوبا مً هاخُت ؤزغي. وبالٚغ ُت وؤلاَع الكٖغ

ش الباهدؿحر مً ٢بل ٢ىاث الٟاٚجر، بال ؤن ؤ ت ألاإلااهُت التي جدمل مىٓىمت نىاٍع إلااهُا جدبجى مى٠٢ بٌٗ اإلاٗضاث الٗؿ٨ٍغ

مداًض مً َغفي ال٣خا٫ في لُبُا. ٖلُه ٣ٞض هوحذ الجهىص ألاإلااهُت في ٣ٖض ماجمغ بغلحن بٗض جىا٤ٞ ؤَغاٞه ٖلى بُان 

ت  م٨خىب مً زمـ نٟداث ًا٦ض ٖلى خًغ الؿالح بلى لُبُا مً هاخُت، واهسغاٍ اللُبُحن في خىاعاث ٖؿ٨ٍغ

لٟغى خًغ  ”IRINI“ٗل ٣ٞض حك٩لذ ٢ىاث مً الاجداص ألاوعوبي حٗٝغ  وا٢خهاصًت وؾُاؾُت مً هاخُت ؤزغي. وبالٟ

الؿالح ٖلى ظاهبي الهغإ، ول٨ً َظٍ ال٣ىة حٌٛ الُٝغ ًٖ امضاصاث الؿالح إلاٗؿ٨غ خٟتر، وجدكضص ٖلى امضاصاث 

ا١.  263الؿالح الي خ٩ىمت الٞى

م ٖؿ٨غي في لُبُا، خُض ؤن ُٞما ًخٗل٤ بمهغ وؤلاماعاث ٞةجهما ٌٗخبران مً ؤ٦ثر الضو٫ جإًُض لىٓام خ٨

جضزلهما ججاوػ البٗضًً الٗؿ٨غي والؿُاسخي بلى املجالحن الا٢خهاصي والاظخماعي. ٞةلي ظاهب الخإًُض الؿُاسخي والٗؿ٨غي 

ؾٗذ ٧لخا الضولخحن بلى جإظُج الهغإ ال٣بلي وجدٍغٌ الداعظحن ًٖ ال٣اهىن باخخال٫ اإلاىاوئ والح٣ى٫ الىُُٟت في وؾِ 

٘ الٗاص٫ للؿلُت والثروة في لُبُا ما بٗض ال٣ظافي، م٘ ؤن َظا ٌٗخبر قإها لُبُا لُبُا. وجُالب  ٦ال مً مهغ وؤلاماعاث بالخىَػ

انُال. وهٓغا لىٟىط مهغ وؤلاماعاث في الكغ١ اللُبي، ٞةهه ًخم ٖغ٢لت الحىاعاث اإلاخٗضصة ب٣هض الهُمىت ٖلى الؿلُت 

الث ٢ؼمُت.   والثروة ؤو جٟخِذ لُبُا بلى صٍو

َىا٥ ٢اثمت ؤزغي، بلى ظاهب ٢اثمت ماجمغ بغلحن، مً صو٫ الجىاع الجٛغافي، مشل اإلاٛغب، والؿىصان،  ل٨ً

والىُجغ، وحكاص، وهي صو٫ جخضزل ؾلبا ؤو بًجابا في ألاػمت اللُبُت ولم جخم صٖىتها للمكاع٦ت في ماجمغ بغلحن. ٦ما ؤن َىا٥ 

ا في ألاػمت ؿ٨ٍغ ت ؾُاؾُا ٖو اللُبُت ولم جخم صٖىتها ؤًًا إلااجمغ بغلحن، مشل الؿٗىصًت،  صو٫ ٖغبُت وؤظىبُت مخىَع

ا، وإًغان. وإطا ٧اهذ الؿٗىصًت جضٖم جدال٠ خٟتر ؾُاؾُا ومالُا، ٞةن ألاعصن ػوصجه بالؿالح والؿىصان  والاعصن، وؾىٍع

ا ٞةجها جغؾل اإلاغجؼ٢ت بلى َغفي الحغب الضازلُت في لُبُا. ٦ما ؤن بًغان ػو  ث الضعٕو صاصث خٟتر بمًاباإلاغجؼ٢ت. ؤما ؾىٍع

ت في ألاػمت اللُبُت جُى٫، ل٨ً اناب٘ الاتهام حكحر  التي جبض اؾخسضامها في الحغب ٖلى َغابلـ. بن ٢اثمت البلضان اإلاخىَع

 .ؤًًا بلى ؤن صو٫ قغ١ ؤوعوبا زانت ؤو٦غاهُا ٢ض اعؾلذ الؿالح واإلاغجؼ٢ت بلى لُبُا زال٫ زىعة قباٍ/ٞبراًغ وما بٗضَا

م مً جي، بال ؤجها لم حكاع٥ في ماجمغ بغلحن. وحٗخبر ٢ُغ  وبالٚغ ا١ الَى مىا٦بت ٢ُغ لشىعة قباٍ/ٞبراًغ وصٖم خ٩ىمت الٞى

ا١  مً ؤههاع ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا الجضًضة، وبالخالي ٞهي ج٣ضم الضٖم الؿُاسخي والٗؿ٨غي لح٩ىمت الٞى

جي والكٗب اللُبي.  264الَى

بُت، ٞةن الخٗاون بحن اإلاٛغب والبٗشت ألاممُت في لُبُا ٢ض هخج ٖىه ٣ٖض زالزت ل٣اءاث ُٞما ًخٗل٤ بالبلضان اإلاٛاع 

ت َامت، وم٘ َظا لم جخم صٖىة اإلاٛغب بلى ماجمغ بغلحن  هخج ٖىه اجٟا١ ؾُاسخي  2015. ٞماجمغ الصدحراث في 2020خىاٍع

ُٗت مخ٩ىهت مً مجلـ للىىاب وؤزغ للكُىر ٌٗٝغ باملجلـ لى للضولت، وؾلُت جىُٟظًت  اؾـ لىظىص ؾلُت حكَغ ألٖا

ىجت في  حن في ٧ل مً بىػه٣ُت َو ظمٗخا ممشلحن ًٖ مجلسخي  2020ممشلت في املجلـ الغثاسخي. ٦ما ٣ٖضث ظلؿخحن ؤزٍغ
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لى للضولت. بن الىٓام الؿُاسخي اللُبي ال٣اثم ) ( َى هدُجت الجٟا١ الصدحراث الظي 2020-2015الىىاب واملجلـ ألٖا

 م٘ البٗشت ألاممُت الدانت بلُبُا. هٓمخه اإلاٛغب بالخيؿ٤ُ

ؤما جىوـ ٣ٞض صُٖذ إلااجمغ بغلحن ول٨جها اٖخظعث هٓغا ل٤ًُ الى٢ذ، هٓغا ألن ؤإلااهُا ٢ض جإزغث في جىظُه 

الضٖىة لخىوـ. ل٨ً جىوـ مهخمت ظضا باألػمت اللُبُت ٖلى اٖخباع ؤجها جازغ في ؤمجها ال٣ىمي بك٩ل مباقغة. ول٣ض اؾخ٣بلذ 

الخٔ ؤن ألاػمت  2011لالظئحن اللُبُحن زال٫ زىعة قباٍ/ٞبراًغ جىوـ آلاالٝ ا م مً مكا٧لها الا٢خهاصًت. ٍو بالٚغ

حن جىوؿُحن بخٟجحر  الا٢خهاصًت والبُالت ٢ض ؾاَمذ في اهًمام الجهاصًحن بلى جىُٓم صاٖل في ؾغث، خُض ٢ام اهخداٍع

ٖىصة الجهاصًحن الي جىوـ ٧ابىؽ ؾُاسخي هٓغا لهٗىبت ؤهٟؿهم في بىاباث ؤمىُت، مشل بىابت الضاٞىُت في مهغاجه. وحك٩ل 

 صمجهم في املجخم٘ وزُىعتهم ٖلى ألامً ال٣ىمي الخىوسخي.

اٍ -٦ما اؾخًاٞذ جىوـ الٗضًض مً الل٣اءاث اللُبُت اللُبُت، ال ؾُما اظخماٖاث الحىاع الؿُاسخي الظي جٖغ

ت  اللُبي في جىوـ مخ٩ىن مً زمـ وؾبٗحن -اسخي اللُبي. ٞالحىاع الؿُ”UNSMIL“البٗشت ألاممُت الدانت بلُبُا اإلاٗغٞو

ضٞهم وي٘ ؤؾـ مغخلت اهخ٣الُت ظضًضة بضماء ظضًضة  م مً ٢بل هاثبت عثِـ البٗشت ألاممُت في لُبُا، َو ممشال جم ازخُاَع

بىاء صولت . ل٨ً اإلاىٓىع الخىوسخي لحل ألاػمت اللُبُت ال ًخمصخى و 2021صٌؿمبر  24وإظغاء اهخساباث بغإلااهُت وعثاؾُت في 

م في خل  ضا ًمشل بٌٗ ال٣باثل اللُبُت و٢ض بالٜ في صوَع مضهُت وماؾؿاجُه، خُض ؤن الغثِـ الخىوسخي ٢ض اؾخ٣بل مشال ٞو

 ٌ ألاػمت اللُبُت. بن جإًُض الغثِـ الخىوسخي لضوع ال٣باثل في بىاء لُبُا ٌٗخبر ؤًًا جضزال في الكإن الضازلي. ٦ما ؤن ٞع

مت صاٖل في ؾغث ال ٌٗجي جىوـ الؾخ٣با٫ الجهاصًحن ا ض مً ح٣ُٗض وجٟا٢م ألاػمت اللُبُت، ٖلى اٖخباع ؤن ٍَؼ لخىوؿُحن ًٍؼ

ت  ٨ُت اإلاٗغٞو خم مهاظمتها ؤخُاها مً ٢بل ال٣ىاث ألامٍغ اب. ٞبٌٗ ٖىانغ صاٖل جخىاظض في الجىىب اللُبي، ٍو اهتهاء الاَع

٩ىم   . (AFRICOM)باالٍٞغ

جي، خُض ابغمذ ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالخضزل التر٧ي في  ا١ الَى لُبُا ٣ٞض ظاء بىاء ٖلى َلب عؾمي مً خ٩ىمت الٞى

ت بُجهما، وألازغي ؤمىُت ت ؾاَمذ في جد٤ُ٣ جىاػن ال٣ىي -الضولخحن مظ٦غحي جٟتهم ؤخضاَما لغؾم الحضوص البدٍغ ٖؿ٨ٍغ

لُه،  جي و٢ىاث خٟتر اإلاضٖىمت مً ظاهب ٢ىي ا٢لُمُت وصولُت. ٖو ا١ الَى ٞةن جضزل جغ٦ُا م٨ً بحن ٢ىاث خ٩ىمت الٞى

خذ املجا٫ للحل  غ مٗٓم مضن لُبُا الٛغبُت مً هاخُت، ٞو ا١ مً عص الٗضوان ٖلى َغابلـ وجدٍغ ٢ىاث خ٩ىمت الٞى

الؿُاسخي لالػمت اللُبُت مً هاخُت ؤزغي. ٖلُه، ًالخٔ ؤن جغ٦ُا لٗبذ صوع الضولت اإلاىاػهت لل٣ىي في الحغب الضازلُت 

ت والا٢خهاصًت اللُبُت، ألامغ الظي ظٗل َغفي  الهغإ ًجضون في البدض ًٖ خل ؾُاسخي مً زال٫ الحىاعاث الٗؿ٨ٍغ

 والؿُاؾُت.

ومً صو٫ الجىاع التي ًتةوص خٟتر مجها باإلاغجؼ٢ت الؿىصان وحكاص والىُجغ. وجخ٨ٟل الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة 

ض ٖلى ؤؾاؽ خغاؾت اإلايكأث الىُُٟت في الاماعاث، ول ٨جهم وظضوا ؤهٟؿهم في ظيهاث ال٣خا٫ بخجىُض اإلاغجؼ٢ت الجىجاٍو

اللُبُت. و٢ض زغظذ مٓاَغاث في الؿىصان جُالب بٗىصة ابىائهم اإلاٛغع بهم بلي بالصَم ول٨ً بضون ظضوي. ٣ٞىاث خٟتر 

حٗخمض بك٩ل ٦بحر ٖلى اإلاغجؼ٢ت الغوؽ وألاٞاع٢ت، وؾِؿخمغون في جىظضَم بالتراب اللُبي بلى خحن الاجٟا١ الضولي ٖلى اجهاء 

 ػمت اللُبُت. ألا 

اب وجض٤ٞ -ؤما مدىع اَخمام صو٫ الجىاع ألاوعو ُت وؤلاَع مخىؾُُت ٞةهه ًىهب ٖلى م٣اومت الهجغة ٚحر الكٖغ

ٖلى  2020و 2017املدضعاث مً الؿىاخل اللُبُت. ٖلُه ٣ٞض ٣ٖضث ٧ل مً اًُالُا ومالُا اجٟا٢ُخحن في َظا الكإن ٖامي 
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م مً اهسٟاى مٗضالث اله ُت في ٦ال مً اًُالُا ومالُا بٗض ٣ٖض مظ٦غحي الخٟاَم م٘ الخىالي. وبالٚغ جغة ٚحر الكٖغ

م اعجٟإ ٖضص ضحاًا ما ٌٗٝغ ب٣ىاعب اإلاىث. وحؿاَم ماُٞا  خ٩ىمت الؿغاط، بال ؤن الهجغة ٚحر الىٓامُت لم جى٣ُ٘ بالٚغ

ً والبلضان اإلاؿخ٣بلت لهم.  ب في جٟا٢م مٗاهاة اإلاهاظٍغ  التهٍغ

خباعاث ًم٨ً جلدُها في ًخطح مما ؾب٤، بن جضز  ل الضو٫ في الكإن اللُبي ٨ٌٗـ بلى خض ٦بحر ظملت مً الٖا

 آلاحي:

ضاء الظًً جدالٟىا م٘ ألاظىبي مً ؤظل جهُٟت خؿاباث -الاه٣ؿام اللُبي .1 اللُبي ؤصي بلى بغوػ ما ٌٗٝغ باألزىة ألٖا

غاٝ الداعظُت َظ اث ؾلمُا. و٢ض اؾخٛلذ ألَا ٌ اإلاىاٖػ ٍ الهغاٖاث الضازلُت لخد٤ُ٣ ًم٨ً خلها بالحىاع ٞو

 مهالحها ال٣ىمُت.

لُه ٞةهه  .2 خباعاث الازال٢ُت وؤلاوؿاهُت، ٖو ت في ألاػمت اللُبُت جُغى ٖلى الٖا خباعاث الىا٢ُٗت للبلضان اإلاخىَع بن الٖا

 ًخم الضٞ٘ بال٣اهىن الضولي الاوؿاوي لدضمت مهالح ؾُاؾُت وا٢خهاصًت ومالُت. 

حن الا٢لُمي والضولي، خُض ؤن الاججاٍ الؿاثض ًسصخى مً اإلاض جىامي الٗضاء لشىعاث الغبُ٘ ا .3 لٗغبي ٖلى اإلاؿخٍى

الضًم٣غاَُت بلى بالص ٖغبُت ؤزغي. ٞالخدال٠ م٘ خا٦م ؤو هسبه مدؿلُت ؤؾهل مً الخٗامل م٘ صو٫ طاث 

 2014-2012ماؾؿاث صًم٣غاَُت، وبالخالي ٞةن هجاح ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا زانت زال٫ ٖامي 

 اٖخبرجه بٌٗ البلضان الٗغبُت وألاظىبُت تهضًضا ألمجها ال٣ىمي.

جد٤ُ٣ م٩اؾب ظُى ؾُاؾُت ٖلى اٖخباع ؤن الحغب الضازلُت ؾخجه٪ وج٠ًٗ الضولت اللُبُت ٖاظال ؤم ؤظال،  .4

٨ٗـ الخضزل الٟغوسخي وا الث ٢ؼمُه ًم٨ً الؿُُغة ٖلحها ُٞما بٗض. َو لغوسخي وبالخالي ٣ٞض ًخم ج٣ؿُم البالص بلى صٍو

 َظا الاججاٍ، خُض حؿعى ٧ل مجهما بلى اًجاص وا٢٘ ظضًض ًد٤٣ مهالحهما الاهُت وؤلاؾتراجُجُت.

 التجخل األجنبي في األزمة الليبية على المدتؾى اإلقليمي:

ٌكحر البُان الدخامي إلااجمغ بغلحن بكإن ألاػمت اللُبُت بلى ؤن َىا٥ زالزت مىٓماث ا٢لُمُت ؾاَمذ في ماجمغ  

٣ي والاجداص ألاوعوبي وظامٗت الضو٫ الٗغبُت. ٞالجامٗت الٗغبُت اًضث مىظ بضاًت ألاػمت اللُبُت بغلحن  وهي: الاجداص الاٍٞغ

م مً حؿٕغ الجامٗت الٗغبُت في اجساط ٢غاع ًُالب 2011الخضزل الضولي لحماًت اإلاضهُحن زال٫ زىعة قباٍ/ٞبراًغ  . وبالٚغ

 ؤن طل٪ ال٣غاع ٨ٖـ في طل٪ الى٢ذ امخٗاى مٗٓم البلضان الٗغبُت مً مجلـ ألامً بٟغى خًغ ظىي ٖلى لُبُا، بال

ها جدض جإزحر  ا باألػمت اللُبُت، هٓغا لى٢ٖى هٓام خ٨م ال٣ظافي. ول٣ض ؤولذ ظامٗت الضو٫ الٗغبُت بٗض طل٪ اَخماما ملحْى

-غبُت في الخيؿ٤ُ والخٗاون الٗغبيمهغ وؤلاماعاث والؿٗىصًت. بن َى٫ ألاػمت اللُبُت ؤزغ ؾلبا ٖلى ؤصاء وصوع الجامٗت الٗ

ت جخمصخى وؾُاؾت  الٗغبي في املجاالث املدخلٟت. ٞالضو٫ اإلاخدالٟت م٘ خٟتر سدغث الجامٗت الٗغبُت لهضوع ٢غاعاث عمٍؼ

ُت م٘  مهغ وؤلاماعاث هدى ألاػمت اللُبُت. ول٣ض اهخ٣ضث خ٩ىمت الؿغاط ٖمىما عجؼ الجامٗت الٗغبُت في الخٗامل بمىيٖى

 لُبُت.ألاػمت ال

م مً ؤن ظامٗت الضو٫ الٗغبُت انضعث الٗضًض مً ال٣غاعاث التي جضًً الخضزل ألاظىبي في لُبُا، بال ؤجها   وبالٚغ

ُت ٢غاعاث الجامٗت م٣ٟىصة هٓغا لخإزحر مهغ وؤلاماعاث والؿٗىصًت ٖلحها. وال ٌٗجي  ٖىذ بظل٪ جغ٦ُا صون ؾىاَا. ٞمىيٖى

ضون الاهدُاػ لُٝغ صون ؤزغ، خُض ًالخٔ ؤن مشال الضو٫ اإلاٛاعبُت ما ؾب٤ ؤن ٧ل ؤًٖاء ظامٗت الضو٫ الٗغب ُت ًٍا

و٢ُغ ًخدٟٓىن ٖلى ال٣غاعاث اإلاىداػة لهالح صو٫ مُٗىت. ٣ٞغاعاث ظامٗت الضو٫ الٗغبُت ٚحر ملؼمت، وإن ٧اهذ طاث 

ت في بَاع الٗال٢اث الٗغبُت  الٗغبُت.-عمٍؼ
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٣ُت  م مً حٗا٠َ الٗضًض مً البلضان ألاٍٞغ ٣ي هدى  وبالٚغ م٘ هٓام ال٣ظافي الؿاب٤، بال ؤن صوع الاجداص ألاٍٞغ

٣ي،  ألاػمت اللُبُت ٌٗخبر ؤ٦ثر خُاصًت م٣اعهت بمىا٠٢ ظامٗت الضو٫ الٗغبُت. ٞمهغ لِؿذ مهُمىت ٖلى الاجداص ألاٍٞغ

٣ُا وه ا ٌٗخبر مدضوصا في َظا الؿُا١ هٓغا لىظىص صو٫ ؤزغي مىاٞؿت، مشل ظىىب ؤٍٞغ ا. وهٓغا لخ٣ٗض وبالخالي ٞخإزحَر ُجٍغ

٣ي ٌٗخبر مدضوصا، خُض جم الا٦خٟاء بضٖىاث للحل الؿلمي وخًىع بٌٗ  وجضازل ألاػمت اللُبُت، ٞةن صوع الاجداص ألاٍٞغ

٣ي في ٢مت ؤصٌـ ؤبابا 2020الل٣اءاث واإلااجمغاث مشل ماجمغ بغلحن  اٖخبر الخضزل الداعجي ٖلى  2020. ل٨ً الاجداص ألاٍٞغ

حن الا٢لُمي  بتهم في خل اإلاؿخٍى ٣ي ٚع اصة ح٣ُٗض وجٟا٢م ألاػمت اللُبُت. ولم ًسٟى ٢اصة الاجداص ألاٍٞغ والضولي ؾببا في ٍػ

٣ُحن.  ألاػمت اللُبُت ٖلى اٖخباع ؤجها مً يمً ؤبغػ الجةاٖاث التي تهضص الؿلم وألامً ألاٍٞغ

ضم الاَخمام بما ًجغي في وؤزغا ولِـ ؤزحرا، ٞةن مى٠٢ الاجداص ألاوعوبي مً ألاػمت اللُبُت ًدؿم بالترص  ص ٖو

لُبُا، الؾُما مىا٠٢ صو٫ قما٫ ؤوعوبا. ل٨ً ؤًٖاء الاجداص ألاوعبي الجىىبُحن ؤ٦ثر ؤَخما بما ًجغي ٖلى الؿاخت اللُبُت، 

ُت، والخدال٠ التر٧ي اللُبي، ويمان اؾخمغاع جهضًغ الىِٟ والٛاػ -زانت ما ًخٗل٤ بةق٩الُت جض٤ٞ الهجغة ٚحر الكٖغ

غوؿا، ألامغ الظي ٖغ٢ل وظىص مى٠٢ مىخض لضو٫ بلى ؤوعوبا . وفي َظا الؿُا١ ًالخٔ وظىص جىاٞـ مهالح بحن بًُالُا ٞو

 265الاجداص ألاوعوبي ججاٍ ألاػمت اللُبُت.

وبِىما ًدؿم اإلاى٠٢ الٟغوسخي اإلادكضص هدى ألاػمت اللُبُت بٗضم ال٣بى٫، ًالخٔ ؤن الؿُاؾت ألاإلااهُت اإلادؿمت 

خضا٫ حٗخبر ؤ٦ثر ٢بىال بحن ؤًٖاء الاجداص ألاوعوبي. وإطا ٧اهذ الًٍٛى الٟغوؿُت ٢ض هوحذ في صٞ٘ الاجداص ألاوعوبي  بااٖل

ت حٗٝغ  ت، زانت بمضاصاث الؿالح التر٦ُت  ”IRINI“بلى حك٨ُل ٢ىة بدٍغ غاٝ اللُبُت اإلاخىاٖػ إلاى٘ امضاصاث الؿالح بلى ألَا

ا في ٣ٖض ماجمغ بغلحن لٗام  ت اإلاٗخضلت ألإلااهُا ٢ض هوحذ بضوَع ا١، ٞةن الجٖة ، الظي ؤ٦ض ٖلى 2020بلى ٢ىاث خ٩ىمت الٞى

بن اؾخمغاع جض٤ٞ الهجغة والخٗاون   ٨غي.الحل الؿلمي لؤلػمت اللُبُت مً زال٫ الحىاع الؿُاسخي والا٢خهاصي والٗؿ

التر٧ي ٢ض ؤظبر الاجداص ألاوعوبي ٖلى الخضزل الؿُاسخي مً زال٫ ٣ٖض ماجمغ بغلحن، والخضزل الٗؿ٨غي مً زال٫ -اللُبي

جي   (IRINI). اهُال١ ٖملُت اًٍغ

جداصًً ألاوعوبي بن جدلُل الاػمت اللُبُت ٖلى اإلاؿخىي الا٢لُمي اهدهغ في زالزت جىُٓماث ب٢لُمُت هي الا 

ٗؼي الاَخمام الا٢لُمي باألػمت اللُبُت  ٣ي بلى ظاهب ظامٗت الضو٫ الٗغبُت ٖلى اٖخباع ؤجها خًغث ماجمغ بغلحن. َو وألاٍٞغ

 ٖمىما بلى الٗىامل الخالُت:

٣ي وظامٗت الضو٫ الٗغبُت بٗضا ظُى ؾُاؾُا، خُض .1 ؤن  ح٨ٗـ ألاػمت اللُبُت باليؿبت لالجداصًً ألاوعوبي وألاٍٞغ

لُبُا جمشل ٖم٣ا اؾتراجُجُا لهظٍ الخىُٓماث الشالزت. ٞلُبُا جخإزغ اًجابا ؤو ؾلبا بالىٓامحن الا٢لُمُحن الٗغبي 

٣ي. ٦ما ؤن ٖضم اؾخ٣غاع لُبُا ًازغ ؾلبا ٖلى ألامً ال٣ىمي للضو٫ ألاوعوبُت اإلاخىؾُُت بك٩ل زام،  وألاٍٞغ

 والاجداص ألاوعوبي بك٩ل ٖام.

ت لُبُا ٞحهما، بن جضزل ٧ل مً الجا .2 ٣ي في ألاػمت اللُبُت هاب٘ في ألاؾاؽ مً ًٍٖى مٗت الٗغبُت والاجداص ألاٍٞغ

اث بالُغ١ الؿلمُت. ٌ اإلاىاٖػ  وبالخالي ٞمُشا١ الخىُٓمحن ٌكحر بلي الخيؿ٤ُ والخٗاون ٞو

٣ي وظامٗت الضو٫ الٗغبُت ٖلى ألاػمت اللُبُت ًخى٠٢ ٖلى ص .3 وع البلضان بن جإزحر الاجداصًً ألاوعوبي وألاٍٞغ

الخٔ في َظا الؿُا١ ؤن الضوع ألاإلااوي والٟغوسخي ؤؾٟغا ًٖ بُان بغلحن وحك٨ُل ٢ىة ) (. IRINIال٣ُاصي ٞحهما. ٍو

ل٨ً ي٠ٗ الجامٗت الٗغبُت ؤؾٟغ ًٖ ٢غاعاث ٚحر ملؼمت ومخدحةة لهالح الخدال٠ اإلاهغي ؤلاماعاحي، وهي 

ت ٢غاعاث جدٟٓذ ٖلحها البلضان اإلاٛاعبُت و٢ُغ. ؤما الا ٣ي ٣ٞض جم تهمِكه هٓغا لٗضم وظىص عٍئ جداص ألاٍٞغ
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٣ي في البٗشت  قاملت لحل ألاػمت اللُبُت. بن بعؾا٫ لجىت لخ٣صخي الح٣اث٤ في لُبُا وحٗحن مىضوب ًٖ الاجداص ألاٍٞغ

 ألاممُت الدانت بلُبُا ٢ض ٤ٌُٗ ؤ٦ثر مما ٌؿٕغ خل ألاػمت اللُبُت.

 مدتؾى الجولي:التجخل األجنبي في األزمة الليبية على ال

بن مدىع جغ٦حة َظا املحىع ًخمشل في الخٗٝغ ٖلى الخضزل الداعجي في ألاػمت اللُبُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي. بن 

ىُت في لُبُا ما  الخضزل ألاظىبي ونغإ اإلاهالح بحن ال٣ىي الضولُت وؤلا٢لُمُت ٌٗخبر تهضًضا زُحرا لالؾخ٣غاع والىخضة الَى

م مً ؤنال٣ظافيبٗض  جي في َغابلـ، بال ؤن  . وبالٚغ ا١ الَى  بد٩ىمت الٞى
ً
ال٣ىي ؤلا٢لُمُت والٗاإلاُت حٗتٝر صبلىماؾُا

ٗؼي جضزل ال٣ىي الا٢لُمُت والضولُت ٖمىما بلى ٖضة ٖىامل لٗل 2014مٗٓمها ًضٖم الخمغص الظي ٣ًىصٍ خٟتر مىظ  . َو

ا١ ججاٍ الجماٖ ملُاث الضٖاًت التي ؤَمها حٗاعى مهالح ال٣ىي الداعظُت، وي٠ٗ مى٠٢ خ٩ىمت الٞى اث اإلاؿلحت، ٖو

غوؿا، ومهغ.  ٣ًىصَا خلٟاء خٟتر مشل ؤلاماعاث ٞو

اث الخدلُل ٖلى ال٣ىي الضولُت وؤلا٢لُمُت، ول٨ىه  وال ٣ًخهغ الخضزل الداعجي في بَاع َظا اإلاؿخىي مً مؿخٍى

وؤظهؼتها املدخلٟت ًخمشل في بصاعة وإن  ًمخض لِكمل صوع ألامم اإلاخدضة في ألاػمت اللُبُت. بن الهضٝ مً جضزل ألامم اإلاخدضة

ؤم٨ً خل ألاػمت اللُبُت. ٞمجلـ ألامً الظي ؤنضع خىالي زالزحن ٢غاعا اٖخبر ألاػمت اللُبُت تهضًضا للؿلم وألامً الضولُحن، 

ا مً ال٣غاعاث ألازغي جدذ البىض الؿاب٘ مً مُشا١ َُئت ألامم اإلاخدضة. حَر ً  وبالخالي جم انضاع َظٍ ال٣غاعاث ٚو ٞال٣غاٍع

ً ع٢م  ًا٦ضان ٖلى يغوعة اوكاء مى٣ُت خًغ ظىي وخماًت اإلاضهُحن في لُبُا زال٫ زىعة  1973و 1970الكهٍغ

 . وجىالى بٗض طل٪ نضوع ٢غاعاث مجلـ ألامً ب٣هض بصاعة ألاػمت اللُبُت.2011قباٍ/ٞبراًغ ٖام 

ذ ٖىض اجساط مجلـ ألامً ل٣غاع الخضزل ا  2011( في 1973لٗؿ٨غي في لُبُا )ل٨ً عوؾُا امخىٗذ ًٖ الخهٍى

مً هاخُت، واٖخبرث الخضزل ٚحر قغعي مً هاخُت ؤزغي، ألامغ الظي ٌكحر بلى جىا٢ٌ في اإلاى٠٢ الغوسخي ججاٍ ألاػمت 

اللُبُت. ٞغوؾُا ٧ان بةم٩اجها اؾخسضام خ٤ الى٣ٌ، وبالخالي ٖغ٢لت نضوع ال٣غاعاث اإلالؼمت في َظا الكإن. ل٨ً البٌٗ 

عوؾُا للخضزل الٗؿ٨غي في لُبُا هٕى مً الضٖاًت لخلمُ٘ ؾمٗتها ونىعتها الىمُُت بحن الضو٫ الىامُت. ٌٗخبر مٗاعيت 

ا مً الضو٫ الا٢لُمُت والٗاإلاُت بإن جد٤٣ مهالح ظُى ؾُاؾُت ما ٧ان  حَر ٞالخضزل الضولي في لُبُا ٞخذ املجا٫ لغوؾُا ٚو

 266لها ؤن جخد٤٣ لى ب٣ذ ؤويإ لُبُا ٖلى ما هي ٖلُه.

( ج٣ىم بالىؾاَت UNSMILاصاعة مجلـ ألامً لؤلػمت اللُبُت جُلب جإؾِـ بٗشت ؤممُت زانت بلُبُا حٗٝغ ) بن

ض ًٖ مهام البٗشت ألاممُت في لُبُا ؤهٓغ ال٣غاع ت اإلاٍؼ  ,S/Res/2542) واإلاؿاعي الحمُضة في الٗضًض مً املجاالث: وإلاٗٞغ

 267الظي خضص مهام البٗشت الدانت في الاحي: (2020

 ح الٗملُت الؿُاؾُت والحىاع الا٢خهاصي وألامجياهجا 

 الاؾخمغاع في جُب٤ُ الاجٟا١ الؿُاسخي اللُبي اإلاٗغٝو باجٟا١ الصدحراث 

 ا١ في الانالخاث الا٢خهاصًت والخٗاون م٘ اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت  صٖم ظهىص خ٩ىمت الٞى

 ٪صٖم ظهىص و٠٢ بَال١ الىاع وج٣ضًم اإلاؿاٖضاث الالػمت لخىُٟظ طل 

 ٖم ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي، الؾُما في مجالي جبجي صؾخىع وإظغاء اهخساباث بغإلااهُت وعثاؾُتص 

 غاٝ الضولُت لحل ألاػمت اللُبُت، زانت صو٫ الجىاع واإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت  الخيؿ٤ُ م٘ ألَا

 ج٣ضًم الٗىن للماؾؿاث اللُبُت الغثِؿُت 
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 اإلا ٘ ؿاٖضاث الاوؿاهُت، الؾُما في مجا٫ م٩اٞدت ظاثدت ج٣ضًم الضٖم في مجا٫ الدضماث الاؾاسخي، وجىَػ

 ٧ىعوها

  ضم اهدكاع الؿالح وملح٣اجه  صٖم ظهىص لُبُا في الؿُُغة ٖو

  جي في جإمحن مىا٤َ ا١ الَى جيؿ٤ُ اإلاؿاٖضاث الٗاإلاُت م٘ ج٣ضًم الاؾدكاعة واإلاؿاٖضة لجهىص خ٩ىمت الٞى

 الجةإ، زانت اإلاىا٤َ املحغعة مً صاٖل

م مً اإلاهام اإلاخٗضصة للبٗشت ألاممُت الدانت بلُبُا، بال ؤجها ٞكلذ في ا٣ًاٝ الخضزل الداعجي والحض مً  وبالٚغ

ؤن الخىاظض  بلى( 2020اؾدُٟاوي ولُام ) Stephanie Williams جض٤ٞ الؿالح واإلاغجؼ٢ت. و٢ض ؤقاعث هاثبت عثِـ البٗشت 

ت في لُبُا ٩٦ل. و٢ضعث ٖضص اإلا٣اجلحن ألاظاهب واإلاغجؼ٢ت الٗؿ٨غي ألاظىبي مىدكغ بك٩ل ؤو بإزغ في ٖكغة ٢ ىاٖض ٖؿ٨ٍغ

ً ؤل٠ م٣اجل. ٞالخضزل ألاظىبي بلٜ طعوجه، وبالخالي جيبه اإلاىضوبت ألاممُت بلى زُىعة وجٟا٢م ألاػمت اللُبُت بك٩ل  بٗكٍغ

. ت مً اإلاالخٓاث ً 268مدؿإع الخٔ ٖلى الخضزل الداعجي في ألاػمت اللُبُت ؤًًا مجمٖى  م٨ً جلدُهها في الى٣اٍ الخالُت:ٍو

ت في مجلـ ألامً، ٖلُه ٞةن  .1 َاإلاا ؤن مُشا١ ألامم اإلاخدضة ٣ًىم ٖلى ٞغيُت اجٟا١ الضو٫ الدمـ صاثمت الًٍٗى

م مً ؤن ٢غاعاث مجلـ ألامً  خل ألاػمت اللُبُت لً ًخإث َاإلاا ؤن عوؾُا والهحن مىداػة لُٝغ صون ؤزغ. ٞبالٚغ

هل الؿاب٘ مً مُشا١ ألامم اإلاخدضة، بال ؤجها لم جُب٤ ٖلى ؤعى الىا٢٘ هدُجت الزخالٝ بكإن لُبُا حؿدىض بلى الٟ

 مهالح الضو٫ الدمـ ال٨بري.

ا بٌٗ ال٣اصة الؿُاؾُحن في لُبُا بإن  .2 مً اإلاالخٔ ؤن مهام البٗشت ألاممُت في لُبُا مخٗضصة ألاوظه، وبالخالي ٌٗخبَر

بلى ظهاػ ؤممي ٌؿاٖض في بصاعة وخل ألاػمت اللُبُت. ٞالبٗشت ألاممُت مهامها ؤ٢غب ؤلي هٓام الىناًت ألاممي مجها 

ذ  ا١ ٢ض ٖل٣ذ ٖلى جهٍغ لُه ًالخٔ مشال ؤن وػاعة زاعظُت خ٩ىمت الٞى جخضزل في الكاون الضازلُت للُبُا ٖو

د٤ لها ٣ٖض اجٟا٢ُاث للضٞإ ًٖ البالص وؤن البٗشت لِـ لها ال ًد٤ لها الحضًض  البٗشت بإن لُبُا طاث ؾُاصة ٍو

ٖلى اهدكاع الٟؿاص في الجهاػ الح٩ىمت بضون وظىص ؤصلت صامٛت. ٞمهام البٗشت جخمشل في و٠٢ الحغب ومى٘ ٢خل 

ل  4زانت ؤجها ٧اهذ ٖلى ٖلم بسٟاًا الحغب ٖلى َغابلـ في  ناإلاضهُح  2019.269ببٍغ

م مً ؤن ألاػمت اللُبُت حٗخبر تهضًضا للؿلم وألامً الضولُحن، بال ؤن ؤلاع  .3 ًاء مجلـ ألامً بالٚغ اصة الؿُاؾُت أٖل

ش ألامم اإلاخدضة ٌكحر ٖمىما بلى ؤجها جضًغ ألاػماث الضولُت ؤ٦ثر مً خلها  الخٔ ؤن جاٍع يُٟٗت في خل الاق٩الُت. ٍو

 زانت ٖىضما ًخٗل٤ ألامغ بالٗالم الٗغبي والبلضان الىامُت.  

ـ بحن ؤًٖاء مجلـ ألامً، خُض ؤن حُٗحن عثِـ بن البٗشت ألاممُت الدانت بلُبُا جخإزغ ؾلبا ؤو بًجابا بالخىاٞ .4

البٗشت ًسً٘ إلاؿاوماث ؾُاؾُت بُٗضة في ال٨شحر مً الاخُان ًٖ ال٨ٟاءة اإلاهىُت. ٞمشال حٗحن زلُٟت لٛؿان 

ل بؿبب مٗاعيت الىالًاث اإلاخدضة إلاغشححن مدؿىبحن ٖلى عوؾُا.  ؾالمت اؾخٛغ١ و٢ذ ٍَى

م مً ؤن البٗشت ألاممُت في لُبُا   .5 ًٟترى ٞحها مىانغة الُٝغ الكغعي في الهغإ، بال ؤن بٌٗ عئؾائها ٢ض بالٚغ

ؿان ؾالمت في الا٧اصًمُت  اهداػ بك٩ل ؾاٞغ لخدال٠ خٟتر. ٞل٣ض جمذ م٩اٞإة ٧ل مً بغهاعصًىى لُىن ٚو

م لخدال٠ الاماعاث م٘ خٟتر.  270الضبلىماؾُت بمغجباث ٖالُت ظضا هدُجت الهدُاَػ

 ية التحؾل الجيمقخاطي في ليبيا:تأثيخ التجخل األجنبي على عمل

ًخطح مما ؾب٤، ؤن ألاػمت اللُبُت ٢ض جإزغث بالخضزل الداعجي مىظ اهُال١ ٖملُت ألاوصٌؿُا في ؤطاع/ماعؽ 

غان/ماًى 2011 (. وؾِخم في َظا املحىع ٢ُاؽ جإزحر 2014، واػصاصث ح٣ُٗض م٘ اهضإل الحغب الضازلُت في بىٛاػي )خٍؼ
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ا َضٞا عثِؿُا لشىعة ؤًاع/ٞبراًغ الخضزل الداعجي ٖلى  . ٞإؾاؽ ألاػمت اللُبُت 2011ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي، باٖخباَع

٦ما الخٓىا ًخمشل في حٗثر ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي بؿبب مداولت ٞغى همىطط خ٨م ٖؿ٨غي ٖلى ٚغاع الىمىطط 

ضة لحٟتر ؤ٦ثر اؾخ٣غاعا وؤمىا مً همىطط  اإلاهغي. ٞخبجي همىطط الؿِسخي للح٨م في لُبُا حٗخبٍر مهغ وب٣ُت البلضان اإلاٍا

   271الضولت اإلاضهُت الظي ًىاصي به زىاع قباٍ/ٞبراًغ.

ت لضلُل الضًم٣غاَُت حكحر ٖمىما بلى اهجاػاث لُبُا وب٣ُت صو٫ الٗالم في مجا٫  بن الاخهاثُاث الضوٍع

لخدى٫ الضًم٣غاَي. ٦ما ؤن بُاهاث صلُل البلضان الضًم٣غاَُت، وبالخالي ٞةهه ؾِخم م٣اعهت بلضان الغبُ٘ الٗغبي في مجا٫ ا

الٟاقلت ٌكحر بضوٍع بلى الخضزل ألاظىبي، وبالخالي ًم٨ً م٣اعهت َظٍ البُاهاث ل٩ي هخٗٝغ ٖلى جإزحر الخضزل الداعجي ٖلى 

كحر الك٩ل ع٢م ) غبي التي ( بلى ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا وب٣ُت البلضان ال1ٖٗملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي. َو

ت اإلاالخٓاث الخالُت:  قهضث زىعاث الغبُ٘ الٗغبي، خُض ًالخٔ في َظا الؿُا١ مجمٖى

، خُض ًالخٔ ؤن صلُل 2019-2006جظبظب ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في بلضان الغبُ٘ الٗغبي زال٫ الؿىىاث  .1

غاث لل٣ُاؽ وهي: بظغاء ( الظي ٌٗخبر اإلاهضع الغثِسخي لهظٍ الضعاؾت ٢ض اٖخمض ؤعبٗت ماق2019الضًم٣غاَُت )

اث اإلاضهُت. ٞبٌٗ هٓم الح٨م  اث ألاصاء الح٩ىمي، ووؿبت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت، والحٍغ الاهخساباث، ومؿخٍى

ت وزًذ للًٍٛى الضولُت بكإن بٌٗ  2011الدؿلُُت في البلضان الاعبٗت ٢بل  ٢ض اظغث اهخساباث نىٍع

اث يُٟٗت  الح٣ى١ اإلاضهُت، وبالخالي ٣ٞض خ٣٣ذ مهغ في ٖهض مباع٥ ً الٗابضًً بً ٖلى مؿخٍى وجىوـ في ٖهض ٍػ

في بَاع صلُل الضًم٣غاَُت. ل٨ً جضوي صلُل الضًم٣غاَُت ٢ض بلٜ طعوجه في لُبُا زال٫ خ٨م ال٣ظافي، خُض لم ًخٗض 

. بن ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي اعجٟٗذ زال٫ الؿىىاث 2010-2008( زال٫ الؿىىاث 2/10مؿخىي ألاصاء )

البلضان ألاعبٗت، خُض بلٛذ الظعوة في جىوـ ولُبُا ومهغ، هدُجت ألظغاء اهخساباث، واعجٟإ وؿبت في  2011-2013

اث اإلاضهُت. وبِىما اؾخمغ صلُل الضًم٣غاَُت في  اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت، وجدؿً ألاصاء الح٩ىمي، وإَال١ الحٍغ

في الُمً ولُبُا ومهغ بلى  ، ًالخٔ اهسٟايه ٖلى الخىالي2019 م( ٖا6.72/10الخدؿً في جىوـ خُض بلٜ )

ا الخضزل الداعجي. 3.6/10(، )2.02/10(، )1.95/10)  ( لٗضة ؤؾباب لٗل ؤبغَػ

بن الىٓم الدؿلُُت الٗغبُت ؾاَمذ في ٖضم بىاء ماؾؿاث ؾُاؾُت ٞاٖلت، وبالخالي وعزذ بٌٗ بلضان الغبُ٘  .2

وعزذ ماؾؿاث ٞاٖلت، مشل اإلااؾؿاث الٗغبي ٞغاٙ ماؾؿاحي ًدخاط بلى و٢ذ وظهض ٦بحر إلالئه. بن جىوـ التي 

ت لهالح الكٗب، وبالخالي اػصَغث ٞحها  ال٣ًاثُت وألامىُت، لم جخٗغى لحغب ؤَلُت هدُجت الهدُاػ الجِل والكَغ

ا في الضًم٣غاَُت مً ) . 2019( ٖام 6.72/10بلى ) 2010( ٖام 2.79/10الٗملُت الضًم٣غاَُت واعجٟ٘ مٗض٫ ؤصاَئ

ٞةن بضاًت الاهخساباث ٢بل بىاء ماؾؿاث الضولت ٌٗخبر مً يمً ؤبغػ الٗىامل الضازلُت في ؤما ُٞما ًخٗل٤ بلُبُا، 

ىُت والٗضالت الاهخ٣الُت ػاص مً الدالٞاث ال٣بلُت وؤلا٢لُمُت، ألامغ   272ح٣ٗض ألاػمت اللُبُت. بن ٖضم اإلاهالحت الَى

 في لُبُا ما بٗض ال٣ظافي. الظي ؤزغ ؾلبا ٖلى الخالخم الاظخماعي وهجاح ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي

3.  ، بن اهسغاٍ لُبُا والُمً في خغوب صازلُت مضٖىمت مً ؤَغاٝ صازلُت وصولُت ٣ٖض مً ؤػمخحهما بك٩ل ملحّى

اث. )ؤهٓغ بُاهاث الك٩ل ع٢م  ( بن الاه٣ؿام الؿُاسخي واهضإل 1وبالخالي ج٣لو صلُل الضًم٣غاَُت ٞحهما بلي ؤصوي اإلاؿخٍى

. بن الحغب 2019( ٖام 2/10بلى ) 2013( ٖام 4.82/10الضًم٣غاَُت في لُبُا مً ) الحغب الضازلُت ٢لو صلُل

الضازلُت في ٦ال مً الُمً ولُبُا جدىلذ مىظ البضاًت بلي خغب بالى٧الت حٛظحها ٢ىي إل٢لُمُت وصولُت مٗاصًت للمض 

خسبت في مهغ وخل مدلها هٓام الضًم٣غاَي في بلضان الغبُ٘ الٗغبي. و٢ض ؾاَمذ ال٣ىي الضولُت في اؾ٣اٍ خ٩ىمت مى

ؿعي بلى وكغ الىمىطط الض٨ًخاجىعي في لُبُا.  حؿلُي مٗاصي للضًم٣غاَُت َو

 صلُل ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا مً مىٓىع م٣اعن  (1الك٩ل ع٢م )
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   Data Source: (Democracy Index, 2019) 

جإزحرا ٖلى ألاػمت اللُبُت، ٖلُه ًخُلب ألامغ جدضًض ماَُت بن الخضزل الداعجي ٌٗخبر مً ؤبغػ الٗىامل الداعظُت 

ٖباعة ًٖ جإزحر ؾُاسخي زاعجي، وخى٦مت،  (Imai) ٦ال مً الٗامل الداعجي والخضزل ألاظىبي. ٞالٗامل الداعجي باليؿبت،

ىإلات، وجضازل في الٗال٢اث الضولُت. غ صلُل الضو٫ الٟاقلت، ٞةهه ٌٗٝغ الخضزل الداعجي ف 273ٖو ي الكاون ؤما ج٣ٍغ

بن البٗض ألامجي للخضزل  الضازلُت لضولت ما ٖلى ؤهه " جإزحر صو٫ ؤظىبُت في املجاالث ألامىُت والا٢خهاصًت وؤلاوؿاهُت."

ا ؤو ٖلىُا مً ٢بل خ٩ىمت ؤو ظِل ؤو ؤظهؼة ؤمىُت  الداعجي، ٌٗجي الخضزل في الكاون الضازلُت لضولت ما ؾىاء ؤ٧ان ؾٍغ

ى ألاويإ الضازلُت ٞحها. ؤما الخضزل الا٢خهاصي، ِٞكحر بضوٍع بلى جضزل الضو٫ واإلاىٓماث ؤو ؤًت ٦ُاهاث ؤزغي جازغ ٖل

٘ الخىمُت واإلاؿاٖضاث الداعظُت مشل الضٖم اإلاؿخمغ للمحةاهُت ؤو الؿُُغة  الضولُت وؤلا٢لُمُت مً زال٫ ال٣غوى ومكاَع

بلى الخبُٗت الا٢خهاصًت. وؤزحر ٞةن حٍٗغ٠ الخضزل ٖلى الكاون اإلاالُت ؤو اصاعة الؿُاؾت الا٢خهاصًت للضولت مما ًاصي 

ألاظىبي ًإزظ في الحؿبان ما ٌٗٝغ بالخضزل الاوؿاوي اإلاغجبِ بيكغ بٗشاث خٟٔ الؿالم الضولُت. ًخطح مما ؾب٤ ؤن 

ت والا٢خهاصًت.   274حٍٗغ٠ الخضزل الداعجي ٌٗجي الجم٘ بحن الخضزالث الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

ت الدؿائالث الخالُت: َل   بن ٢ُاؽ الخضزل الداعجي في الكاون الضازلُت للضو٫ ًخُلب ؤلاظابت ٖلى مجمٖى

ت مً  َىا٥ صٖم زاعجي للٟهاثل اإلاٗاعيت للح٩ىمت؟ َل ال٣ىاث ألاظىبُت مىظىصة بالٟٗل؟، َل َىا٥ هجماث ٖؿ٨ٍغ

ت زاعظُت ؟، َل َىا٥ جضع  ب الٗؿ٨غي مً ٢بل صو٫ ؤزغي ؟، َل َىا٥ مؿاٖضاث ٖؿ٨ٍغ ت ؤو صٖم للخضٍع ٍباث ٖؿ٨ٍغ

ل ججغي ٖملُاث  ت؟، َو ب الكَغ ٢بل صو٫ ؤزغي؟ َل َىا٥ ٖملُت خٟٔ ؾالم ٖلى ألاعى؟ َل ًىظض صٖم زاعجي لخضٍع

ل حٗخمض الضولت ٖلى اإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت؟ وبىاء ٖلى الاظاباث  ا ؤم مٗىهت ؟، َو ًً  ا٢خهاص
ً
ت؟ َل جخل٣ى الضولت جضزال ؾٍغ

ا مً البلضان ٖلى الد حَر غ صلُل الخضزل ألاظىبي في الكاون الضازلُت للضو٫ ألازغي مشل لُبُا ٚو ؿائالث الؿاب٣ت جم جٍُى

 الىامُت. 

كحر الك٩ل ع٢م ) -2006( بلى ٖال٢ت الخضزل ألاظىبي بٗملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا زال٫ الؿىىاث 2َو

 ٖت اإلاالخٓاث الخالُت:خُض ؤن الخمًٗ في بُاهاجه ٣ًىصها بلى مجمى  2019

-2006بِىما احؿم صلُل ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في الؿىىاث ألازحرة مً هٓام خ٨م ال٣ظافي زال٫ الؿىىاث ) .1

، ًالخٔ ؤن صلُل 2010( في 2/10و ) 2006( في 1.84/10( بالخضوي، خُض بلٛذ صعظت صلُل الضًم٣غاَُت بلى )2010

الخٔ في َظا الؿُا١ ؤن ٖال٢ت الخضزل ألاظىبي بالضًم٣غاَُت حٗخبر 5/10الخضزل ألاظىبي ٢ض ٧ان في اإلاخىؾِ ) (. ٍو

ت ٧اهذ الؿمت اإلامحةة، وبالخالي ٌٗؼي الخضزل الداعجي بلى ؾُاؾاث لُبُا الداعظُت ولِـ  يُٟٗت ألن الض٨ًخاجىٍع

 لُٛاب الضًم٣غاَُت.
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( 3.3/10مخىؾُها زال٫ ٖكغة ؾىىاث )، خُض بلٜ 2011احؿم صلُل الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا باالعجٟإ مىض  .2

(، و 4.82/10(، و )5.15/10، خُض بلٜ ٖلى الخىالي )2014-2012بك٩ل ٖام، وبلٜ الظعوة زال٫ الؿىىاث 

ان ما جغاظ٘ صلُل الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا بٗض 3.8/10) ( في 2.02/10، خُض ونل بلى )2014(. ل٨ً ؾٖغ

ٗؼي طل٪ بلى اٖخباعاث صازلُت  2019  وؤزغي زاعظُت. َو

اث الخضزل ألاظىبي ألامغ  2014بن جضوي صلُل الضًم٣غاَُت في لُبُا ما بٗض ال٣ظافي مىض  .3 ناخبه اعجٟإ في مؿخٍى

اث الخضزل ألاظىبي بلٛذ طعوتها في الؿىىاث  ً. ٞمؿخٍى  2017الظي ٌٗجي وظىص ٖال٢ت ٨ٖؿُت ما بحن اإلاخٛحًر

(. و٦ما الخٓىا ٞةن الخضزل في الكاون 9.7/10بلى  2019 ٖام (، جم جضهذ ٢لُال10/10، خُض ونلذ بلى )2018و

الضازلُت اللُبُت ٢ض ػاص مً خُض ال٨م وال٠ُ٨ مٗا. ٞبِىما اهدهغ ٖضص البلضان اإلاخضزلت زال٫ زىعة 

ٖلى جدال٠ ٖملُت ألاوصٌؿُا جم بٌٗ ؤًٖاء خل٠ الىاجى، ًالخٔ ؤن ٖضص البلضان ألاظىبُت  2011قباٍ/ٞبراًغ 

٩ل ملحّى بٗض اٖالن خٟتر الحغب ٖلى بىٛاػي جم َغابلـ. ؤما مً خُض ال٠ُ٨، ٣ٞض جىؾ٘ الخضزل ٢ض ػاص بك

حر خ٩ىمُت في مجا٫ خ٣ى١ الاوؿان  الداعجي ل٩ي ٌكمل البٗشت ألاممُت الدانت بلُبُا، ومىٓماث خ٩ىمُت ٚو

ا بمدا٦مت شده ُت. ٦ما ؤن مد٨مت الجىاًاث الضولُت َالبذ بضوَع ُاث لُبُت اعج٨بذ ظغاثم والهجغة ٚحر الكٖغ

 خغب زال٫ الحغب الضازلُت.

 (2الك٩ل ع٢م )

 2019-2006ٖال٢ت الخضزل ألاظىبي بٗملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا زال٫ الؿىىاث 

 

   Data Source: The Fragile State Index, and Democracy Index (Different Issues) 

ضا مً بن جمًٗ جإزحر الخضزل الداعجي ٖلى  الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا ما بٗض ٖهض ال٣ظافي ٢ض ًخُلب مٍؼ

ت )1الخدلُل الاخهاجي للبُاهاث، ٖلُه ًالخٔ ؤن بُاهاث الجضو٫ ع٢م ) ( بحن 0.892-( حكحر بلى وظىص ٖال٢ت ؾلبُت ملحْى

اصة في 0.001صلُل الخضزل الداعجي وصلُل الضًم٣غاَُت في لُبُا وطل٪ ٖىض مؿخىي صاللت َامت اخهاثُا ) (.  ٞالٍؼ

اث الخضزل الداعجي وا٦يها في هٟـ الى٢ذ جغاظ٘ في مؿاع ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي. ل٨ً ال ًم٨ىىا ال٣ى٫ َىا  مؿخٍى

ض مً الخدلُل الاخهاجي  بإن الخضزل الداعجي ٌٗخبر ؾببا في جغاظ٘ ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي ألن طل٪ ًدخاط إلاٍؼ

 للبُاهاث اإلاخاخت.
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ًضا مً الخدلُل ؤلاخهاجي. بن ٞدو ال ٗال٢ت الؿببُت بحن الخضزل الداعجي والخدى٫ الضًم٣غاَي ًخُلب بطا مٍؼ

ٖلى ٖملُت  ”X1“ٌكحر بلى وظىص جإزحر ؾلبي للخضزل الداعجي  ”Regression Test“ٖلُه، ًالخٔ ؤن ازخباع الاهدضاع 

البُاهاث في َظا الهضص بلي هخاثج جدلُل الاهدضاع  . وحكحر2012بٗض ال٣ظافي مىظ ٖام  ”Y“الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا 

الخٔ  B = -26.229  ،R = .892  ،R Square = .796  ،Adjusted R Square = .762الدُي واإلاخمشلت في ال٣ُم الخالُت:  .ٍو

ت ٖىض مؿخىي مٗىىي ٢ضٍع ) ً هي ٖال٢ت ؾالبت و٢ٍى ُمت (. 003٣ٞ.مً البُاهاث الؿاب٣ت، ؤن الٗال٢ت بحن اإلاخٛحًر

(adjusted R Square = .762) حكحر بلى ؤن الخضزل الداعجي ًٟؿغ لىا جغاظ٘ ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا ما بٗض ،

(، ٞةجها حكحر بلى وظىص مخٛحراث مؿخ٣لت ؤزغي جازغ ؤًًا ٖلى ٪23.8%. ؤما وؿبت الخباًً اإلاخب٣ُت )76.2ال٣ظافي بيؿبت 

ض مً البدض في َظا الهضص، وزانت ما  ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا ما بٗض ٖهض ال٣ظافي، ألامغ الظي ًخُلب مٍؼ

 ًخٗل٤ بالخدلُل الاخهاجي لخإزحر الٗىامل الضازلُت ٖلى الخدى٫ الضًم٣غاَي في لُبُا ما بٗض ٖهض ال٣ظافي.

Table: 1 

Pearson Correlation between Democracy and External Intervention, 2012-2019 

 Y X1 

Y Pearson Correlation 1 -.892-** 

Sig. (1-tailed)  .001 

N 8 8 

X1 Pearson Correlation -.892-** 1 

Sig. (1-tailed) .001  

N 8 8 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 

 

 :الخاتمة: النتائج

بٗىامل صازلُت وؤزغي زاعظُت مشلها في طل٪ مشل ب٣ُت صو٫ الغبُ٘ الٗغبي. ٞالخضزل بن ألاػمت اللُبُت جخإزغ  

، واػصاص ٦ما و٦ُٟا م٘ اؾخمغاع الهغإ 2011قباٍ/ٞبراًغ  17ألاظىبي في ألاػمت اللُبُت بضاء مىظ ألاؾابُ٘ ألاولى لشىعة 

-ُت وصولُت ب٣هض ٞغى هٓام خ٨م ٖؿ٨غي اللُبي م٘ ٢ىي ب٢لُم-اللُبي. بن جدال٠ ؤخض ؤَغاٝ الهغإ اللُبي-اللُبي

حؿلُي ٖم٤ مً ح٣ُٗضاث ألاػمت اللُبُت، بدُض ؤن بصاعة وخل ألاػمت ؤنبذ جدذ ؾُُغة ال٣ىي الداعظُت. ٞالهغإ مً 

ؤظل ٞغى هٓام ٖؿ٨غي مً ٢بل ٦خل ؾُاؾُت لُبُت مضٖىمت ب٢لُمُا وصولُا ٌٗخبر ؤؾاؾا لٟهم ألاػمت اللُبُت، خُض 

ملُت ال٨غامت جخالقى مهالحهم في الدُاع الض٨ًخاجىعي. ل٨ً لُبُا ما بٗض ال٣ظافي ٢ض ًالخٔ ؤن ؤههاع ٦ ال مً ال٣ظافي ٖو

جبيذ زُاع الخدى٫ الضًم٣غاَي، وبالخالي ٞاألػمت اللُبُت مؿخمغة ما لم ًخم الاجٟا١ ٖلى خلى٫ وؾِ حؿاَم في بىاء صولت 

ت ال م٩ان ٞحها للخضزل ألاظىبي الؿاٞغ في الكاون   الضازلُت.٢ٍى

م٨ً ٖمىما جلدُهها في   ت الىخاثج التي جم الخىنل بلحها ٍو م٨ً الاقاعة في زاجمت َظا الٟهل ٖمىما بلى مجمٖى ٍو

ت الى٣اٍ الخالُت:  مجمٖى
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جدؿم ألاػمت اللُبُت بالخ٣ُٗض والخضازل، هٓغا لخٗضص ؤَغاٞها الضازلُت والداعظُت. بن َى٫ الٟترة الاهخ٣الُت  .1

غاٝ الضازلُت والداعظُت، ػاص مً 2014، ووكىب الحغب الضازلُت مىظ للخدى٫ الضًم٣غاَي ، والخ٣اء مهالح ألَا

 ح٣ُٗض وجضازل ألاػمت اللُبُت.

بن ؤَضاٝ َغفي الهغإ الضازلي والداعجي جخجؿض ٖمىما بما في مداولت ٞغى همىطط حؿلُي للح٨م، ؤو الؿحر  .2

 .٢2014ضما في ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي اإلاخٗثرة مىظ 

هخج ٖجها ٞغاٙ ؾُاسخي وؤمجي ؾاَم ُٞه هٓام ال٣ظافي الظي ؤي٠ٗ ماؾؿاث الضولت،  2011ألاػمت اللُبُت مىظ  .3

ت وألامىُت، وبالخالي ٣ٞض جم ملء َظا الٟغاٙ مً ٢بل ظماٖاث مؿلحت ٖلى اإلاؿخىي  الؾُما اإلااؾؿاث الٗؿ٨ٍغ

حن ؤلا٢لُمي والضولي.  املحلي، و٢ىي زاعظُت ٖلى اإلاؿخٍى

م  .4 غاٝ املحلُت في ألاؾابُ٘ ألاولى مً زىعة قباٍ/ٞبراًغ، بال ؤن بالٚغ مً ؤن بضاًت ألاػمت اللُبُت اهدهغث ٖلى ألَا

اث ح٣ُٗضَا، وبالخالي ٞةن ٢ىاٖض اللٗبت لم حٗض في ؤًضي لُبُت بل ؤنبدذ جدذ  جُىعاتها ُٞما بٗض ػاصث مً مؿخٍى

 ؾُُغة ٢ىي صولُت وإ٢لُمُت.

، واػصاص مؿخىي َظا 2011ت اللُبُت ٢ض بضء مىظ ألاؾابُ٘ ألاولى لشىعة قباٍ/ٞبراًغ بن الخضزل الداعجي في ألاػم .5

ٖىضما ٢امذ الحغب ٖلى بىٛاػي. ولم ٣ًخهغ الخضزل الداعجي ٖلى صو٫ مً مسخل٠  2014الخضزل ٦ما و٦ُٟا بٗض 

ازلُت للُبُا. بن جضزل ٢اعاث الٗالم، بل ؤن املجا٫ ٢ض احؿ٘ ؤًًا لخضزل مىٓماث صولُت وإ٢لُمُت في الكاون الض

 البٗشت ألاممُت والاجداص ألاوعوبي واإلاىٓماث الح٣ى٢ُت ٌٗخبرون ؤمشلت واضحت للخضزل في الكاون الضازلُت للُبُا.

م مً حٗضص البلضان اإلاخضزلت في ألاػمت اللُبُت بال ان الضو٫ التي قاع٦ذ في ماجمغ بغلحن    .6 هي ؤ٦ثر  2019بالٚغ

 البلضان جضزال في لُبُا. 

جي اإلاىبش٣ت ًٖ الاجٟا١  .7 ا١ الَى ُت خ٩ىمت الٞى م مً ؤن البلضان اإلاخضزلت في ألاػمت اللُبُت حٗتٝر بكٖغ بالٚغ

اب جاعة،  الؿُاسخي بالصدحراث، بال ؤن مٗٓمها حهضٝ بلى اظهاى ٖملُت الخدى٫ الضًم٣غاَي باؾم مداعبت الاَع

 وباؾم ؾُُغة الجماٖاث اإلاؿلحت ٚحر اإلاىًبُت جاعة ؤزغي.
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  طماهاث هضاَت جلعُم الذواةش الاهخخابت وحماًتها مً الفعاد: الػشاق اهمىرحا

Guarantees of the integrity of electoral divisions and their protection from 

corruption: Iraq as a model 

  م.َىضدمحمٖبض الجباع                                                                                                                                    

   hind.abduljabar@uoalkitab.edu.iq 

٠ُ ٖبض الؿخاع                                                                                                                                        م.صٞع

   rafeef.a.abduljabar@uoalkitab.edu.iq  

  -٢ؿم الٗال٢اث الضولُت-٧لُت ال٣اهىن -الٗغا١_ ظامٗت ال٨خاب

 الملخص: 

ب باقي  ى جدضًض الضواثغ الاهخسابُت، والظي  ٌؿخٖى ت لٗملُت الا٢ترإ، َو ٌٗالج اإلاىيٕى ؤَم  ؤلاظغاءاث الخدًحًر

ت واإلاخمشلت في ال٣ُض الاهخسابي والترشح والحملت الاهخسابُت، ٦ما ؤهه الاظغاء الظي ًضٖم ٨ٞغة الخمشُل  الاظغاءاث  الخدًحًر

بحن بممشلحهم ختى بٗض جمام ٖملُت الا٢ترإ، ومً َىا خغنذ ألاهٓمت اإلا٣اعهت ٖلى صازل املجلـ اإلاىخسب في ٖال٢ت الىاز

غ٢ها والًىابِ التي ًيبغي مغاٖاتها  ُت جخٗل٤ بإؾاؾاتها الٗملُت َو بخاَت ٖملُت جىُٓم الضواثغ الاهخسابُت بًماهاث هٖى

حن ٖلى ٖضص مً الضواثغ الاهخسابُت بهضصَا، والتي جهب في ججؿُض مباصت اإلاؿاواة والخىاػن بحن ظمُ٘ الىازبحن  اإلاىٖػ

٣ا ل٣اٖضة ل٩ل هازب وؤخض نىث واخض.   ٞو

 : يماهاث، الضواثغ، هؼاَت، الاهخساباث،الٟؿاصالكلماث املفخاحُت

Abstract  

The topic deals with the most important preparatory procedures for the voting process, 

which is defining the electoral districts, which accommodates the rest of the preparatory 

procedures represented in electoral registration, candidacy and the electoral campaign. The 

comparison should include the process of organizing electoral districts with qualitative 

guarantees related to its practical foundations, methods and controls that should be observed 

in this regard, which are aimed at embodying the principles of equality and balance among all 

voters distributed over a number of electoral districts according to a rule for each voter and 

one vote. 

 المقجمة 

لٗملُت الا٢ترإ، والتي جخد٨م بالًغوعة في باقي  الدُىاث ألاؾاؾُت  في م٣ضمتالهخسابُت ؤ جدضًض ض بظغاءاثحٗ    

جي  ًاء اإلا٩ىهحن للمجلـ اإلاىخسب ) الَى مدلی ( والظي ًخُلب  -الاظغاءاث ألازغي، وهي جغج٨ؼ ٖلى جدضًض ٖضص ألٖا

م مً زهىنُت الٗملُت ول٩ىجها جخٗل٤ بٗملُاث خؿابُت وج٣ىُت لى الٚغ ، بالًغوعة عبُه بٗضص الىازبحن في ٧ل صاثغة، ٖو

mailto:hind.abduljabar@uoalkitab.edu.iq
mailto:rafeef.a.abduljabar@uoalkitab.edu.iq
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ُٗت ؤو  خباعاث الؿُاؾُت زهىنا وؤجها جترظم في ق٩ل ٢اهىن ناصع ًٖ الؿلُت الدكَغ ٞال ًم٨ً ٞهلها ًٖ الٖا

 الخىُٟظًت خُض ًسخل٠ الىي٘ َىا مً صولت بلى ؤزغي .

مما ج٣ضم ًدبحن لىا ؤن ٖملُت جدضًض الضواثغ الاهخسابُت ٌٗخبر ؤخض اإلا٣اًِـ اإلاٗى٫ ٖلحها لصحت ومهضا٢ُت ٖملُت 

ٗاث الاهخسابُت اإلا٣اعهت ٖلى الؿعي الزخُاع اوؿب وؤًٞل اإلاٗاًحر التي جدىاؾب م٘ الخ ى ما ًٟؿغ خغم الدكَغ ذ، َو هٍى

 ْغٝو الضولت الؿ٩اهُت ، والاظخماُٖت ، والا٢خهاصًت .

 مذكلة البحث :

م  الٗملُت  ؾحر ٖلى جى٨ٗـ والتي الدغو٢اث مً ال٨شحر الاهخساباث ما ػالذ جٓهغ في ل٨ً ألاهخسابُت الٗملُت الصاعة مؿخ٣لت َُئت وظىص مً بالٚغ

غظ٘ ت اإلاىاص َبُٗت في ٢هىع  زلل وظىص الى طل٪ الاهخسابُت وهخاثجها، ٍو   الاهخسابُت الٗملُت ؾحر جدضص التي ال٣اهٍى
ً
 الضواثغ وجدضًض الترقُذ بكغٍو مغوعا

ً بٗملُت مغوعا ى ما ًضٞٗىا للدؿائ٫  الضولت، في والا٢خهاصي الؿُاسخي الاؾخ٣غاع ٖلى بمجملها او٨ٗؿذ ج،والتيالىخاث واٖالن والٟغػ  الخهٍى  ٞاٖلُت ًٖ َو

ت الًماهاث  .الٟؿاص مً زالُت هؼحهت اهخساباث الى الىنى٫  في مجها اإلاغظىة الٛاًت الىنى٫  في الضؾخىٍع

 فخضية البحث :

ان الضواثغ الاهخسابُت حٗخبر ؤخض الًىابِ اإلاهمت لٟدو صعظت مهضا٢ُت الٗملُت الاهخسابُت، وطل٪ 

 مً خُض مضي جد٨مها في بٞغاػ ؤٚلبُت هُابُت حٗبر ًٖ الاعاصة الكٗبُت صازل املجلـ اإلاىخسب . 

 أىمية البحث:

ب ؤن ًدٌ مىيٕى الضواثغ الاهخسابُت به٨ظا ؤَمُت َاإلاا ؤن الضاثغة الاهخسابُت جمشل   لِـ مً الٍٛغ

اء الاهخسابي الظي ًخد٨م في باقي ؤظؼاء الٗملُت الاهخسابُت ، خُض حٗخبر مً هاخُت املجا٫   -1 الٖى

الك٨لي إلاباقغة خ٤ الجٛغافي الظي ًخم في هُا٢ه حسجُل الىازبحن بال٣ىاثم الاهخسابُت بىنٟه الكٍغ 

ذ.  الخهٍى

اع الظي ًماعؽ في ْله خ٤ الترشح، ٦ما حٗخبر مً هاخُت ازغي الًٟاء الظي ًخم ُٞه  -2 جمشل ؤلَا

 بصاعة صوالُب الحملت الاهخسابُت، والتي مً زاللها ًخٗٝغ الىازبىن ٖلى بغهامج الترشح .

الن ًٞال ٖلى ؤن الضاثغة الاهخسابُت جمشل اإلا٩ان الظي ًجغي ُٞه ٖمل  -3 ُت الخهىٍذ والٟغػ والٖا

 ًٖ الىخاثج.
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 تقديؼ البحث:

٢ؿم البدض الى م٣ضمت ٖامت واَاع هٓغي جم الخُغ١ به الى مٗجى الضواثغ الاهخسابت وؤؾالُب جدضًض  

الضواثغ واهىاٖها، ومً بٗضَا جم الخُغ١ الى يماهاث الجةاَت في مؿاواة الضواثغ الاهخسابُت وخماًتها مً 

 بٗضَا الداجمت .الٟؿاص، ومً 

  اواًل: اإلطار المفاهيمي الجوائخ االنتخابية

 مذلىل الذواةش الاهخخابُت وغملُت جحذًذَا -1

ت مٟىم الضواثغ الاهخسابُت الضواثغ الاهخسابُت ان الضعاؾت جسو مىيٕى        لظل٪ يغوعة مٗٞغ

محن اإلا٣ُاإلاىاَىىن خُض ٣ًىم خضوصَاالجٛغاُٞت ال٣اثمت في  وبهىعة ٖامت مبؿُت خُض حٗض اإلاى٣ُت 

هخساب ممشل لها او ا٦ثر في املجالـ الىُابُت البرإلااهُت او املحلُت إب بىُا٢ها وع٢ٗتها الجٛغاُٞت واإلاسجلحن 

 (275) مُب٣حن ما مىظىص في الضؾخىع باإلياٞت الى ما ًدضصة ٢اهىن الاهخساباث .

ُم الضولت بلى وخضاث ظٛغاُٞت مؿخ٣لت ًٖ جدضًض الضواثغ الاهخسابُت ؤو جغؾُمها ٌٗجي ج٣ؿُم ا٢ل  

بًٗها البٌٗ بدُض ج٩ىن ٧ل صاثغة اهخسابُت هاججت ًٖ َظا الخ٣ؿُم مجا٫ ٌؿمذ لؤلٞغاص ٞحها مً 

ذ( ٚحر ؤن  ج٣ؿُم الضولت بلى وخضاث ظٛغاُٞت ال ًجب ؤن ًٟهم ٖلى اهه ًجٗل  جغقُذ واهخساب) جهٍى

٩ىن الهضٝ الضواثغ الاهخسابُت مىٟهلت في وظىصَا ًٖ الض ولت بهما َى ج٣ؿُم بصاعي ًسً٘ لل٣اهىن ٍو

عي ٩ًىن ٖلحهم ؤن ًمشلىا الضولت ٩٦ل صون   الزخُاع اإلامشلحن الظًً بمجغص ونىلهم الى املجلـ الدكَغ
ً
مجضًا

 اهٟغاص اإلامشلحن جمشُل الضاثغة التي ًيخمىن بلحها .

ثغ الاهخسابُت و٢ُاٖاث الا٢ترإ ؤو اإلاغجبُت بخ٣ؿُم الضوا ؤلاظغاءاث وال٣ىاٖضوالجضًغ بالظ٦غ ؤن 

ذ هي ٖلى ظاهب مً الدكابه ل٨ً جغمي بلى ؤَضاٝ مسخلٟت ظضا في مٗٓم البلضان جدضر  مغا٦ؼ الخهٍى

ت مدًت ٞةهه هاصعا ما ٌٗاص الىٓغ في َظٍ اإلاىا٤َ  غاى اصاٍع ٢ُاٖاث الا٢ترإ بما ان َظا الخدضًض َى اٚل

تر٥ ؤمغ ج٣ؿُمها لجهت اإلاكٝغ ٖلى بصا البا ٍو ٩ىن ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت ؤ٦ثر ح٣ُٗضا ٚو عة الاهخساب ٍو

 (276)ما ٩ًىن مىيٕى هؼإ 
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 .أظالُب جحذًذ الذواةش الاهخخابُت  -2

مً الىخضاث مجمىٖت بلى  لضولت جإزظ ب٨ٟغة ج٣ؿُم ب هالِؿذ ٧ل ان ألاهٓمت الؿُاؾُت في الضو٫     

ىا٥ ؤهٓمت ؾُاؾُتالاهخسابُت  ٗخبر ؤن الضولت ب ال جإزظ  َو حك٩ل في خض طاتها واخضة او  هظا الخ٣ؿُم َو

اإلاىاَىحن الظًً صاثٍغ اهخسابُه واخضٍ ٣ًخطخي ؤن ٩ًىن َىا٥ ٖضص مً اإلامشلحن لها ًخم اهخسابهم مً َٝغ 

التي جإزظ ٨ٞغة الخ٣ؿُم ٢ض جخسلى ٖىه في خاالث  هٓمتختى ألا و بل  ًد٤ لهم الاهخساب في جل٪ الضولت،

ٓهغ طل٪ بك٩ل واضح ٖىض اظغاء الاؾخٟخاء   جخجؼؤ ؤنحٗخبر الضوله واخضة ٚحر ٢ابلت مُٗىت بدُض  ٍو

 الغثاؾُت. ألاهٓمت  والاهخساباث

 اظلىب الذاةشة الىاحذة  - أ

هٓمت ٖضص ٢لُل مً ألا  الٗمل ُٞه م٣خهغ ٖلى انبذ مً الاؾالُب الىاصٍع والتي \ٌٗض َظا الىهج      

غجبِ  نٛحر الضولت ؿاخه مبمؿاخت الضولت ٩ٞلما ٧اهذ َظٍ َظا الىٕى مً الخ٣ؿُم  ٍو
ً
ؤنبذ مً ٚحر  ا

 هٓام الخ٣ؿُم زان جبإا ي ًغوع ال
ً
مً ؤظل يمان ٢ضع مً اإلاؿاواة بحن وخضة  اوكإ هٓام الخ٣ؿُم  ؤن خا

وؤزغي ٖلى ؤؾاؽ الخمشُل مً ؤظل حُُٛت خاظُاث ومهالح الكٗب الظي ًخىٕػ ٖلى ب٢لُم ٦بحر مً 

ٖلى اإلاىاٞؿت الاهخسابُت بحن  ضَظا البلض بالظاث اٖخم 1933هظا الىٓام البرحٛا٫ ٖام الضو٫ التي ؤزظث ب

ال بدُض جم   (277). الخسلي ٖىهبٖضاص ٢ىاثم بما ٌؿمذ للىازب اإلاٟايلت بحن اإلاغشححن ٚحر ؤهه لم ًضم ٍَى

الضواثغ الىاخضة  وان هٓام الضاثغة الىاخضة لم ٌٗض مٗمى٫ به ٣ِٞ في بؾغاثُل خُض ًدب٘ ٞحها هٓام

 بإ٦مله ٣ًىم مً  مً اظل
ً
 واخضا

ً
اهخساب ؤًٖاء البرإلاان الاؾغاثُلي )ال٨ىِؿذ( خُض حٗخبر الضولت ب٢لُما

 120البالٜ ٖضصَم والخهىٍذ ٖلحهم و اإلاك٩لحن لهُئت الىازب بازخُاع الىىاب  اإلاىاَىحن زاللها ظمُ٘ 

  (278)هاثبا.

م هجاح َظا الىٓام في صولت اؾغا  وطل٪ الن مؿاختها ثُل مما ًا٦ض اؾخمغاع في ألازظ به ول٨ً ٚع

خمخ٘ بىمى و٦شاٞت ؾ٩اهُت ٖالُت  التي    ٍو
ً
نٛحرة اط ان جُب٣ُه في صولت ج٩ىن مؿاختها واؾٗت نٗب ظضا

 جاصي الى ازخالٝ وجىٕى مُالب ٧ل مى٣ُت ًٖ ألازغي ، لظل٪ هغي ان بلضان الٗالم ازظث مٗٓمٗا 
ً
صاثما

 ملُت الاهخسابُت . بهظا ألاؾلىب في الٗ
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 املخػذدة. اظلىب الذواةش الاهخخابُت  - ب

اصة جٟغى بال٣ابل ٖضص الضواثغ الاهخسابُت  ٦ثرة ان   ج٩ىن مغا٣ٞت لٗملُت الىمى الؿ٩اوي الن َظٍ الٍؼ

اصة بما ًخم مً الضواثغ  حنب٢لُم الضولت بلى ٖضص مٗلظل٪ انبذ يغوعة ج٣ؿُم الهُئت الىازبت  في  ٍػ

م جد٤ُ٣  جدضًضفي ألازظ بمبضؤ اإلاؿاواة ال٣اهىن الاهخسابي م٘  جدضًضة في  اإلا٣اٖض للضاثغة الىاخضة ٚع

 م٘ ال
ً
ظا في بٌٗ ألاخُان الخى٣ل مً صاثغة الى ازغي  ؾهىلتالؿ٩اوي و  ىمىاإلاؿاواة الحؿابُت زهىنا َو

 (279)جد٣ُ٣ها بك٩ل وؿبي . نٗىبت الى ازغي ٚحر ان َظا ال ٌٗجي  مضةالىٓام الاهخسابي مً ًاصي الى حٛحر 

ٖىضما  1254اإلال٪ ؤلاهجلحةي  )َجري الشالض( ٖام ٧ان  ما َظا ألاؾلىب بلىبروػ ألاولى ل نى٫ وجغظ٘ ؤلا 

 َى ؾبب طل٪ ٞاعؾحن مً ٧ل م٣اَٗت لالقترا٥ في خًىع ظلؿاث البرإلاان، و٧ان  ٧ان ٣ًىم بضٖىة

َظٍ  ٗضصثاالث الُىاعت والحغوب، زم حمىاظهت خ مً اظل ؤ٦بر مً اإلاا٫  خهتمداولت الحهى٫ ٖلى 

ً. زم  اثالضٖى  واي٠ُ بلى الٟاعؾحن اإلامشلحن ل٩ل م٣اَٗت ممشلحن ل٩ل مضًىت مً اإلاضن الىاخضة والٗكٍغ

٘ اإلا٣اٖض في البرإلاان ٖلى ؤؾاؽ ٖضص الؿ٩ان ولِـ اإلاهالح الا٢خهاصًت واٖخباعاث  جُىع اإلاىيٕى وجم جىَػ

 (280.)ؤزغي 

م٨ً الضواثغ الاهخسابُت اإلاخٗضصة ًيخج ٖىه وظىص ٖال٢ت بحن اإلاغشح والىازب،  هٓام اجبإان  الجؼم ٍو

مً خُض ال٣ىة وال٠ًٗ جبٗا لُبُٗت الىٓام الاهخسابي اإلاخب٘ في ٧ل صولت،  دباًًٚحر ؤن َظٍ الٗال٢ت ج

ٞخ٩ىن الضواثغ الهٛحٍر في خالت ألازظ بىٓام الاهخساب الٟغصي خُض ًؼصاص ٖضصَا وج٣ل وؿبت ٖضص 

مً خُض الٗضص ٖىض ألازظ بىٓام الاهخساب  لت٩اجها، بِىما ج٩ىن الضواثغ ٦بحرة مً خُض اإلاؿاخت و٢لُؾ

لبُت  اليؿبُت( او الخمشُل اليؿبي. -)اإلاُل٣ت بال٣اثمت مهما ٧ان ألاؾلىب الاهخسابي اإلاخب٘ ٞحها ؾىاء ألٚا

جب التر٦حة ٖلى ان   بااله ٍو
ً
ٖلى  مغجبُت ٓمت الاهخسابُت ألجهاجدضًض الضواثغ الاهخسابُت مغجبِ ٖمىما

الؿ٩اوي، ٦ما  ىمىالًغوعي بٖاصة الىٓغ في َظٍ الضواثغ ختى ح٨ٗـ ال لظل٪ مً صواثغ طاث م٣ٗض واخض، 

ت لحضوص الضواثغ الاهخسابُت، ( الخمشُل اليؿبيالاهخسابُت )ؤهٓمت   ؤن بٌٗ حكهض هي ألازغي مغاظٗه صوٍع

ت.بالجم٘ بحن الاهخساب بالالثدت ؤو الا٢ترإ  اؾاؾهًىُب٤ ٖلى الىٓام املدخلِ الظي  اللءوهٟـ   األ٦ثًر

لبُت( خُض ال  ًدباًًبن الخ٣ؿُم  ًمهما ٨ً  ت )ألٚا بازخالٝ الىٓام الاهخسابي ال٣اثم ٟٞي هٓام ألا٦ثًر

ٖض اإلاُٗاة لها وج٩ىن اٖاصة مخىاؾبت م٘ ٖضص اإلا٣ا في الاهخساباث ألاخؼاب ٨ؿيهاج٩ىن وؿبت ألانىاث التي ج

 الخ٣ؿُم ؤَم مجها في الاهٓمه املدخلُت و الخمشُل اليؿبي.
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الؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿه في َظا اإلا٣ام احهما اًٞل مً الىاخُت ال٣اهىهُت َل َى الخ٣ؿُم الظي 

لى الاظابت ٖلى َظا الؿاا٫ ج٩ىن بالخٗغى ا  ٣ًىم ٖلى وظىص صواثغ نٛحرة ؤو صواثغ ٦بحرة الق٪ ان

 . ؾلبُاث ٧ل هٕى مجها لىسلو مً زاللها الى جدضًض مى٠٢ وؾِ

ٖضص الىىاب في البرإلاان  ٘متةاًض ان ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت بلى وخضاث نٛحرة ً ًم٨ىىا ان هالخٔ

بخٗض اإلامشلىن ُٞه مً ال٣ُام بىاظيهم الاهخسابي مً البدض في   ٖلى ألاصاء البرإلااوي، ٍو
ً
مما ًى٨ٗـ ؤزٍغ ؾلبا

 (281) .ٞاثضة اظاث ألامت ومهالحها الى الخىاٞـ الحؼبي الظي ال ًغجى مىه خ

اصة  جم الضواثغ الاهخسابُت ًاصي الى ٢لت ٖضص الىازبحن ألامغ الظي  الاججاة ألازغوفي  ٞةن ال٣ى٫ بٍؼ

ل ٖملُت الًِٛ ٖلحهم و اعحكائهم مً ؤظل صٖم خؼب مٗحن للٟىػ، ٦ما جاصي ٦ظل٪ بلى ُؿهٌؿاٖض في ح

 لضاثغجمالىاثب مظٗل 
ً
الظي ًى٨ٗـ  الصخيء ملحلُت، الضازلُت وابمهالحها ا تالاهخسابُت ٣ِٞ واوكٛال تشال

  (282)إَما٫ مهالح ألامت ٩٦ل .ٖضم ألاَخمام و ٖلى 

اصة  جم الضواثغ الاهخسابُت ال ٌؿمذ للىازب الخٗٝغ بؿهىلت ٖلى اإلاغشححن واإلاٟايلت   ًٞال ًٖ ٍػ

 ٖلى اؾـ ؾلُمت .بُجهم وبالخالي ال ٩ًىن الدُ
ً
 (283)اع مبيُا

وبحن َظًً اإلاى٢ٟحن ه٣ى٫ اهه ال ًم٨ً الجؼم بإن ألازظ بإخضَما وجغ٥ آلازغ َى ال٨ُٟل بًمان  

ها الىٓغي والٗملي ألن ألامغ ًغجبِ بٓغٝو ٧ل صولت ومضي هجاح ٧ل ؤؾلىب ٞحها، حجد٤ُ٣ الٗضالت في ظاهب

ا  هجاح الٗمل البرإلااوي، و ٣ٞض ٩ًىن  جم الضواثغ ال٨بحرة في صولت ما َى اإلاٗمى٫ ٖلُه لًمان اؾخ٣غاَع

ي و٢ض ٩ًىن نٛغ  جم الضواثغ في صولت ؤزغي امغ يغوعي إلاٗالجت مكا٧لها وجد٤ُ٣ مُالب الؿ٩ان والت

  ما ج٩ىن مخٟاوجت ومسخلٟت
ً
 .٦شحرا

 ثانيا: ضمانات النداىة في مداواة الجوائخ االنتخابية وحمايتيا مؽ الفداد.

ان مً م٣خًُاث اإلاماعؾت الصحُدت لح٤ الترقُذ ان ًغاعي مبضؤ اإلاؿاواة ٖىض ج٣ؿُم الضواثغ     

لُه ؾىداو٫ جىيیذ اَم الًىابِ  الاهخسابُت لًمان ج٩اٞا ٞغم الٟىػ بحن ظمُ٘ اإلاغشححن، ٖو

ت التي جد٨م جُب٤ُ مبضؤ و٫ اإلاؿاواة في ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت لظل٪ ؾىدىا الٗضالت و الضؾخىٍع

حن ألاو٫ جد٣ی٤ مبضؤ  حىع الشاوي ٖملُاث اإلاؿاواة في ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت، واملالٗضالت و مدىٍع

 .ان جخٗغى لها الضواثغ الاهخسابُتالٟؿاص الظي مم٨ً 
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ت التي جحكم جطبُم مبذأ  -1  املعاواة في جلعُم الذواةش الاهخخابُت:الػذالت و  الظىابط الذظخىٍس

ظا      ًدخم مبضؤ اإلاؿاواة ؤن ال ًماعؽ اإلاغشح خ٣ه بالترقُذ بال في خضوص صاثغة اهخسابُت واخضة، َو

ضص هٟىؾها . ٣ًخطخي ؤن ًدًا ظمُ٘ اإلاغشححن بىٟـ اإلاٗاملت مً خُض  جم الضاثغة  الاهخسابُت ٖو

له واخض او ا٦ثر حٗٝغ الضاثغة الاهخسابُت ٖلى اجها ظؼء مً ا٢لُم الضولت ٢ل احؿاٖت او ٦ثر، ًدضص 

م مً ٢بل الىازبحن في جل٪ اإلاى٣ُت.  مً اإلاغشححن الزخُاَع
(284)  

اع الجٛغافي ٗبر ًٖٞالضاثغة الاهخسابُت ح ًماعؽ ُٞه ٧ل مً الىازب واإلاغشح خ٣ى٢هم  ظيال الَا

 باالهخساب والترقُذ .

 في  
ً
وهُا١ الضاثغة الاهخسابُت ٢ض ٌكمل ا٢لُم الضولت بإ٦مله، وفي َظٍ الحالت ٩ًىن الىازب خغا

ت الىازبحن ٖىض ج٣ؿیم ا٢لُم الضولت الى ٖضص مً الضواثغ الاهخسابُت  ازخُاع مغشحُه. بِىما جخ٣ُض خٍغ

 وال 
ً
ذ ألي خُض ب٣ُض الىازب بازخُاع مغشحُه مً بحن مغقخي صاثغجه الاهخسابُت خهغا ٌؿمذ له بالخهٍى

وحهضٝ ج٣ؿیم ا٢لُم الضولت الى صواثغ اهخسابُت الى جد٤ُ٣ مهلحت  (285)مغشح زاعط صاثغجه الاهخسابُت. 

الىازب في ؤن ٩ًىن اکثر ص٢ت وصعاًت في ازخُاع مً ًمشله في املجلـ الىُابي، الن هُا١ بدض الىازب ؾٝى 

 ٣ًخهغ في خضوص مغقخي صاثغجه الاهخسابُت . 

حهضٝ الى جد٤ُ٣ مهلحت اإلاغشح في ؤن ٩ًىن ا٦ثر نض١ وويىح في َغح ا٩ٞاٍع وبغامجه،  و٦ظل٪

 وجغ٦حة وكاَه ال٣اهىوي والؿُاسخي في هُا١ مى٣ُت مُٗىت. 

م للضواثغ الاهخسابُت ان جترظم ؤنىاث الىازبحن الى م٣اٖض هُابُت جدىاؾب  والا٦بر بِىما الهضٝ ألٖا

م٘ ٖضص هٟىؽ ٧ل صاثغة اهخسابُت ، وجد٤ُ٣ الٗضالت واإلاؿاواة بحن الىازبحن في ؤن ٩ًىن ألنىاتهم طاث 

 .الىُابي ٢ُمت وجإزحر في الخمشُل

٣ت ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت  حن في الىٓم الؿُاؾُت اإلا٣اعهت في ٍَغ و٢ض جباًيذ مىا٠٢ اإلاكٖغ

حن في جدضًض َبُٗت الىٓام  لت الازخالٝ جغظ٘ الى ٞلؿٟت اإلاكٖغ وجدضًض الجهت املدخهت بظل٪. ٖو

اٞغاص الكٗب. الاهخسابي ، و٢ضعجه ٖلى جغظمت انىاث الىازبحن الى م٣اٖض هُابُت بك٩ل مدؿاوي بحن ظمُ٘ 
(286)  

حن ب٣ؿم الضواثغ الاهخسابُت ٖلى اؾاؽ  ٖضص م٣اٖض مجلـ الىىاب ومبضؤ لظا هجض بٌٗ اإلاكٖغ

 م ا٢لُم الضولت الى ٖضص مً الضواثغ الاهخسابُت ٌؿاوي ٖضص اًٖاء املجلـ الىُابي.٣ُؿًخم جبدُض 
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حن ال٨شاٞت الؿ٩اهُت ٧إؾاؽ لخ٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت ، بإن ًخم جدضًض   بِىما اٖخمض بٌٗ اإلاكٖغ

لى يىء طل٪ ًدضص ٖضص  ٖضص مٗحن مً هٟىؽ الكٗب م٣ابل ٧ل م٣ٗض مً م٣اٖض املجلـ الىُابي، ٖو

 (287)الضواثغ الاهخسابُت .

٣خحن بإن ًدضص ٖضص الىٟىؽ ىا٥ مً ًجم٘ بحن الٍُغ م٣ابل کل م٣ٗض هُابي م٘  إلااَجي الضولت  َو

 الاهخسابُت بك٩ل قبت زابذ.جدضًض ؾ٠٣ ؤٖلى لٗضص اإلا٣اٖض الىُابُت وجغؾُم الضواثغ 

وفي ْل َظٍ ألاَمُت لخ٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت جٓهغ ؤَمُت جضزل اإلاكٕغ الضؾخىعي لىي٘ 

لى َظ ت جًمً جد٤ُ٣ مبضؤ اإلاؿاواة في ج٣ؿحها، ٖو ىا الضؾخىعي الُت يىابِ صؾخىٍع ا ألاؾاؽ هٓم مكٖغ

( \49ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت باإلااصة )
ً
ٖىضما هو ٖلى ؤن " ًخ٩ىن مجلـ الىىاب مً ٖضص مً اوال

ًاء بيؿبت م٣ٗض واخض ل٩ل )ماثت ال٠ وؿمت( مً هٟىؽ الٗغا١ ًمشلىن الكٗب الٗغاقي بإ٦مله........(  الٖا

 .(288)  

: ان اإلاكٕغ  -ولى٣ُبم مى٠٢ اإلاكٕغ َظا مً خُض مغاٖاجه إلابضؤ اإلاؿاواة ، ًم٨ً ؤن هاقغ الاحي : ؤ

اٖخمض ال٨شاٞت الؿ٩اهُت في ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت، بإن ظٗل اإلا٣ٗض في مجلـ الىىاب ٣ًابل ماثت ال٠ 

٤ ًد٤٣ لجمُ٘ اٞغاص الكٗب مً صون  ظا اججاٍ مٞى جمُحة ؤن خهلىا ٖلى وؿمت مً هٟىؽ الٗغا١، َو

 جمشُل مدؿاوي صازل مجلـ الىىاب . 

ظا ٌٗجي ؤن ٖضص ؤًٖاء املجلـ ًخٛحر مً   - ؤ ؤن اإلاكٕغ لم ٌٗبحن ٖضص ؤًٖاء مجلـ الىىاب ، َو

خم جدضًضة في ٧ل صوعة اهخسابُت ٖلى يىء الٗضص ال٨لي لىٟىؽ البلض .  صوعة اهخسابُت الى ازغي ٍو

اصة في ٖضص مما ًدُذ للمكٕغ الٗاصي مغاٖاة ال اصة الحانلت في ٖضص الؿ٩ان مً زال٫ اخضار ٍػ ٍؼ

ظا مً م٣خًُاث مبضؤ اإلاؿاواة  اصة الؿ٩اهُت ، َو ؤًٖاء مجلـ الىىاب في ٧ل صوعة جدىاؾب م٘ الٍؼ

في ٖضم بٟٚا٫ اإلاخٛحراث التي ًم٨ً جُغؤ ٖلى ٖضص الؿ٩ان مشل الىالصاث والهجغة ويمان جمشُلهم 

 الىُابي .

ى ؤن اإلاكٕغ لم    - ب ًدضص  جم الضاثغة الاهخسابُت وإهما خضص اإلابضؤ الظي ٖلى اؾاؾه ًدضص  جمها َو

ت  ٤ خضوصَا الاصاٍع م٣ٗض هُابي ل٩ل ماثت ال٠ وؿمت، لظا اٖخبر اإلاكٕغ الٗاصي ٧ل مداٞٓت ٞو

ظا الا جاٍ بخه٠ بالكمى٫ والؿٗت خُض ٌؿخىٖب ظمُ٘ الخٛحراث جصاثغة اهخسابُت بظاتها، َو

ت والؿ٩اه دٟٔ لها الح٤ بالخمشُل في مجلـ الىىاب .الاصاٍع  ُت في اإلاؿخ٣بل ٍو
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 لُم مبذأ املعاواة في جلعُم الذواةش الاهخخابُت .جحطماهاث   -2

ؤن جد٤ُ٣ مبضؤ اإلاؿاواة يغوعة ال ًم٨ً اٟٚالها في ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت و الا حٗغى الىٓام  

٣ض املجلـ الىُابي جبٗا لظل٪ مهضا٢ُخه في الخٗبحر ًٖ بعاصة  ه ٞو الاهخسابي بغمخه بلى الًُٗ والدكٍى

 الكٗب وجُلٗاجه. 

هاث ال٣اهىهُت لًمان مغاٖاة لظا جدًا ٖملُت ه٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت بٗضص مً الًما

 م٣خًُاث مبضؤ اإلاؿاواة ٞحها . واَم َظٍ الًماهاث هي 

ظا ٨ًٟل للجمُ٘   - ؤ الىو بالضؾخىع ٖلى اإلاباصت التي جد٨م ٖملُت ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت، َو

ا بدُض ال   ومدؿاٍو
ً
ًمً ؤن ٩ًىن ج٣ؿیم الضواثغ ٖاصال الخمخ٘ ب٩امل الح٣ى١ ٖلى اؾاؽ اإلاؿاواة، ٍو

ت بالجمىص والؿمى بك٩ل يماهت  للمباصت ًًاع اإلاغشححن مً طل٪ . ٦ما ؤن اجهاٝ الىهىم الضؾخىٍع

 التي ٣ًىم ٖلحها ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت .

٤ ما خضصٍ لها اإلاكٕغ   - ؤ ُٗت الازخهام في ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت ٞو مىذ الؿلُت الدكَغ

ُٗت هي اإلامشل الح٣ُ٣ي للكٗب،  الضؾخىعي. وج٨مً ؤَمُت َظٍ الًماهت في ؤن الؿلُت الدكَغ

ه مً ٢ىاهحن التي ًإحي في م٣ضمتها ٢اهىن الاهخساباث  وجسخو بالخٗبحر ًٖ اعاصجه مً زال٫ ما حكٖغ

ُٗت ال ظي ًىٓم مماعؾت ألاٞغاص لح٣ى٢هم الؿُاؾُت اإلاخمشلت باالهخساب والترقُذ . ٞالؿلُت الدكَغ

ه مً ٢ىاهحن ومغاٖاة ج٩اٞا الٟغم واإلاؿاواة بحن اإلاغشححن  ملؼمت بالٗمل لهالح الكٗب ُٞما حكٖغ

 ( 289)ٖىض ج٣ؿُمها الضواثغ الاهخسابُت. 

ُٗت إلابضؤ اإلاؿاواة ٖىض ج٣ؿُم الضواثغ ع٢ابت ال٣ًاء الضؾخىعي ٖلى مضي مغاٖاة الؿلُ - ب ت الدكَغ

الاهخسابُت. وجخمشل َظٍ الًماهت بازخهام ال٣ًاء الضؾخىعي اإلاخمشل في الٗغا١ باملح٨مت 

ت ال٣ىاهحن والاهٓمت .  (290)الاجداصًت الٗلُا بالغ٢ابت ٖلى صؾخىٍع

الاجداصًت ازخهانها الغ٢ابي في َظا املجا٫، ٖىضما ٢غعث الٛاء هو  املح٨متَضا الاؾاؽ ماعؾذ 

ملدالٟتها اإلابضؤ الضؾخىعي الظي ويٗه  ۵۰۰۱( لؿىت  16زاهُا ( مً ٢اهىن الاهخساباث ع٢م ) /  ۵۱اإلااصة ) 

في ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت اإلاخمشل بإن ٣ًابل ٧ل م٣ٗض في مجلـ الىىاب ماثت ال٠ وؿمت  ۵۰۰۱صؾخىع 

ٖضص الىازبحن  ۵۰۰۱( لؿىت  16زاهُا ( مً ٢اهىن ) /  ۵۱مً هٟىؽ الٗغا١، بِىما اٖخمض اإلاكٕغ باإلااصة ) 

ىُت في  ٧إؾاؽ في جدضًض ٖضص اإلا٣اٖض في ٧ل صاثغة  ۵۰۰۱/۵/۰۰اإلاسجلحن في اهخساباث الجمُٗت الَى

 .(291)اهخسابُت.
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 الاهخخابُت .غملُاث الفعاد الزي ممكً ان جخػشض لها الذواةش -3

مىيٕى الضواثغ الاهخسابُت مهم لىظىص ٖال٢ت مباقغة بحن الضواثغ الاهخسابُت وهٓم الاهخساب     

وحٗخبر مغخله ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت مً اإلاغاخل اإلاهمت في ٖملُت الاهخساب ومٟاص طل٪ ان ٖملُت 

اَت الاظغاءاث الاهخسابُت وظضًتها و ج٣ؿُم الضواثغ الى صواثغ اهخسابُت ال حك٩ل في خض طاتها يمان لجة 

٩ (292)الٗبرة لِؿذ بالخ٣ؿُم اهما بٗضالت الخ٣ؿُم. ُٗت ىن الٟؿاص ٖىضما ج٣ىم الؿلُت الدٍو بخ٣ؿُم كَغ

٣ت جبٗض مٗاعيحها ًٖ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت  ٤ الضواثغ بهظٍ الٍُغ الضواثغ الاهخسابُت وحؿخسضمها اصاة لخمٍؼ

 اإلاؿاواة في الخمشُل الىُابي بحن املحاٞٓاث هي الدؿائ٫ الاحي:واإلاالخٓت الاَم في مؿإلت 

قاعج للجوائخ االنتخابيو يكؾن على اساس عجد سكان المحافغة أي معجد ما يخرص مؽ ىل ان  
 على اساس عجد الناخبيؽ فييا؟

  ٖلى َظا الدؿائ٫ ظابت والا  
ً
)ًخ٩ىن مجلـ اوال(  مىه  \ 49ظاء في الضؾخىع في اإلااصٍ)٦ما بِىا ؾاب٣ا

ًاء باليؿب شلىن الكٗب م٣ٗض واخض ل٩ل ماثت ال٠ وؿمت مً هٟىؽ الٗغا١ ًم تالىىاب مً ٖضص مً الٖا

 .الخ(….الٗغاقي با٦ملت

باء اإلاغجبُت بخ٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت إلاا ٧اهذ مغخلت ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت مً و  الخبٗاث وألٖا

ت بحن َظا ً بحن ؤَم اإلاغاخل اإلامهضة لال٢ترإ، ٞةن ى ؤجها جخُلب حسدحر ظهىص ماصًت وبكٍغ ًٖ ؤمغ مهم، َو

ملُاث ٞؿاص مالي واصاعي، وال ق٪ ؤن َظا  م ما ٨ًخى٠ َظٍ الٗملُت مً نٗىباث ٖو مً ظاهب الضولت ٚع

 ألامغ مخى٠٢ ٖلى بم٩اهُاث ٧ل صولت في الجاهبحن . 

ت لٗملُتوالُت ما وان َظٍ اإلاهمت وما جمشله مً او٩ٗاؾاث ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت ٌٗخبر جدضًض  صاٍع

لى َظا ألاؾاؽ ًخٗحن ٖلى الضولت ؤن  الضواثغ الاهخسابُت ٖملُت م٣ٗضة وقا٢ت هٓغا لُبُٗتها اإلاا٢خت ٖو

لى عؤؾها اإلاىاعص الالػمت لخم٨ُجها مً ال٣ُام بهظٍ اإلاهمت  ت واإلاالُت اإلاغجبُت بها، ٖو جغاعي الجىاهب ؤلاصاٍع

يهم  اعوازخُ حُٗحنواَمها،  ٟحن وجضٍع يهم  لظل٪ مًاإلاْى ٟحن وجضٍع الًغوعي ؤن ًخم الخُٗحن اإلاؿب٤ للمْى

يهم ٧لما اجب٘ ان ما ًال ٖلى َظٍ اإلاهمت، و  ٟحن الالػم جضٍع خٔ في َظا الدهىم ؤهه ٧لما اػصاص ٖضص اإلاْى

باء اإلاالُت للضول اصة ألٖا لىماث ظٛغاُٞت حؿخلؼم ظم٘ مُُٗاث ومٗ الجٛغافيبن ٖملُت الخ٣ؿُم  و، تطل٪ ٍػ

غاُٞت ًٖ ألاعاضخي اإلاٗىُت، وال ق٪ ؤن ج٩لٟت ججمُ٘ اإلاُُٗاث وجض٣ُ٢ها وجىلُٟها ؾخ٩ىن مخىاؾبت  وصًمٚى
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 وجدباًً ٨ٖؿُا م٘ جىاٞغ وصحت اإلاٗلىماث والدغاثِ الالػمت، وهي ؾخسخل٠ 
ً
زخالٝ مؿاخت إب ؤًًا

، ٩ٞلما ٧اهذ ألاعاضخي ٦بحرة ألاعاضخي اإلاُلىب ج٣ؿُمها والىخضة الجٛغاُٞت املحضصة ٦ٗىهغ م٩ىن 

 
ً
  والٗىهغ اإلا٩ىن نٛحرا

ً
  ٧ان اإلاكغٕو م٣ٗضا

ً
، وان مىيٕى ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابت مىيٕى قاث٪ وم٩لٟا

في الٗغا١ بؿبب َىا٥ ألاعاضخي اإلاخىإػ ٖلحها باإلياٞت الى املحانهاث الؿُاؾُت واله٣ٟاث مابحن 

 ٩اؾب شدهُت .و الحهى٫ ٖلى مؤالؿُاؾُحن مً اظل بُ٘ اإلاىانب 

 الخاتمة 

ا الاهخسابُت ٖلى ؤؾـ مُٗىت ومسخلٟت،  ٣ت ج٣ؿُم صواثَغ ان الضو٫ جسخل٠ ُٞما بُجها في جدضًض الٍُغ

 ازخالٞها وجباًجها في الجهت التي حؿىض لها َظا 
ً
باإلياٞت ازخالٝ الضو٫ في جدضًض هٓامها الاهخسابي واًًا

جخجه بًٗها الى اؾىاص الازخهام بكإن جدضًض و/ ؤو بٖاصة جغؾُم الضواثغ الاهخسابُت  الازخهام لظل٪ 

ُٗت بمىظب ٢اهىن ًهضع ٖجها،  ًٞلذ ؤهٓمت ؤزغي اؾىاص الازخهام الى الؿلُت و بلى الؿلُت الدكَغ

لى َُئت الخىُٟظًت واٖخبرجه ٖمال مً ؤٖمالها، ٦ما طَبذ ؤهٓمت ؤزغي وهي ٖلى ٢لتها بلى بهاَت الازخهام ا

 ؤو ظهت مداًضة .

ت هلدهها ٦ما   ٍغ ٖلى يىء ما ج٣ضم بُاهه ًم٨ً الىنى٫ بلى ب٢غاع ظملت اإلاالخٓاث والىخاثج الجَى

 ًلي:

بن ج٣ؿُم الضواثغ الاهخسابُت ٌٗخبر مً اإلاؿاثل اإلاهمت والهٗبت في هٟـ الى٢ذ، والتي ما ٞخإث  - 

المُح   جمشلن، طل٪ ؤجها حؿخ٣ُب اَخمام الباخشحن مً ال٣اهىهُحن وؤلٖا
ً
ٖلُه ل٣ُاؽ صعظت  ٌؿدىضماقغا

 
ً
ما  غبِالتي ج خل٣ت الىنل بمشابت  ضالاهخسابُت حٗ واثغوؤن الض ججؿُض الضًم٣غاَُت في ٧ل صولت زهىنا

 بحن الىازبحن واإلاغشححن.

ٖملُت الخ٣ؿُم بلى ع٢ابت ال٣ًاء  جًمحنمً زال٫  ًغجبِلًمان الٗضالت الح٣ُ٣ُت  الاؾاؽبن  - 

جصحُذ الازخالالث التي ؤؾٟغث ٖجها ٖملُت ج٣ؿُم الضواثغ، وبظل٪  مغا٢بت و املدخو خُض ٌٗمل ٖلى

٢ضع مً الجةاَت ٖلى ٖملُت الا٢ترإ، وإط وٗجي َىا بال٣ًاء ٢ًاء الاهخساب الظي ؤو٧لذ  يمانًم٨ً ؤن 

وظضث مً  زانت وؤن الضؾخىع هٟؿه هو ٖلى ؤن َظٍ الهُئتله مهمت الغ٢ابت ٖلى الٗملُت الاهخسابُت ، 

 ٖلُه ٞةن جد٤ُ٣ الجضًت والجةاَت في ج٣ؿُم الضواثغ  املحاٞٓت  اظل 
ً
ٖلى صحت الاهخساباث وهؼاَتها وبىاءا

  -الاهخسابُت ، ًبضؤ بخُب٤ُ ؾلؿلت مً الحلى٫ هىعصَا في ق٩ل م٣ترخاث ٦ما ًلي : 
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دُت طاتها في مسخل٠ الضواثغ الاهخسابُت خُض الحغم ٖلى بُٖاء نىث الىازب  - ال٣ُمت الخهٍى

ؤن ًد٤٣ الخ٣ؿُم الاهخسابي الٗضالت واإلاؿاواة باليؿبت ل٩ل مً الىازبحن واإلاغشححن في ظمُ٘  اصي الىً

 الضواثغ الاهخسابُت .

مخىإ ًٖ يغوعة اخترام الُبُٗت الؿ٩اهُت والاظخماُٖت والخىانل الجٛغافي للضاثغة الاهخسابُت والا  -

 الخداًل ؤو الخالٖب باإلاىا٤َ الاهخسابُت بهىعة مهُىٗت .

ُت الاهخسابُت  -  ٤ اقغا٥جد٣ی٤ مٗجى الكٖغ ممشلي الكٗب في وي٘ ٢اهىن الاهخساب  وطل٪ ًٖ ٍَغ

 إلقٗاع ألاٞغاص بإجهم ممشلىن ٖلى ؤؾـ ؾلُمت.  
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 وأزش جذاغُاجه في سظم مالمح الىظام الذولي  2022الغضو الشوس ي  وكشاهُا غام 

The Russian invasion of Ukraine in 2022 and the impact of its repercussions on shaping the 

international system 

اد ًىظف حمذ  أ.م.د. ٍص

اكُت / كلُت اللاهىن والػلىم العُاظُت  الػشاق  / الجامػت الػش

 امللخص 

ٖلمىا  جم ال٣ىة  ان الخضاُٖاث الضولُت للٛؼو الغوسخي ٖلى ؤو٦غاهُا ؤل٣ذ بٓاللها ٖلى املجخم٘ الضولي بهىعة ٖامت ، اطا ما    

ى الخ٣غب ؤ٦ثر  الا٢خهاصًت التي جخمخ٘ بها او٦غاهُا والتي جإزغث ٦شحرا بهظا الٗمل الٗؿ٨غي ، و٦ظل٪ ما ٧ان ًُمذ له خل٠ الىاجى َو

ىصٍ بًم او٦غاهُا ومىدها ُت ًٖ مً الحضوص الغوؾ ٤ ٖو ى مالم ًخد٤٣  مخُاػاثاٍَغ حؿاٖضَا ٖلى الى٢ٝى بالًض مً ظاعتها ، َو

ى ما ت لح٩ىمت ٠ُُ٦ ، ٧ان الٛغى مجها بزاعة الغوؽ َو ىص الىاجى قٍٟى لى ؤعى الىا٢٘  وفي مىاؾباث ٦شحرة ، اط ٧اهذ ٖو خضر ٞٗال ٖو

ت مؿخمغة لٛاًت ٦خابت َظا البدض ، ًٞال ًٖ ٧ىن َظا الٗمل الٗؿ٨غي جالَا مً ؤخضا ، وما 2022في قباٍ مً ٖام  ر ٖؿ٨ٍغ

ض وعاٌٞ وما الغوسخي ٢ض زل٤ ؤظىاء صولُت مصحىهت ما ٣ت وؤزغي  بحن مٍا بحن مخدٟٔ والؿبب ألن ال٨شحر مً الضو٫ جداو٫ بٍُغ

 ٖضم الضزى٫ بمىاظهت مباقغة م٘ عوؾُا .

Abstruct 

The international repercussions of the Russian invasion of Ukraine cast a shadow over the international community 

in general, if we know the size of the economic power enjoyed by Ukraine, which was greatly affected by this 

military action, as well as what NATO aspired to, which is to get closer to the Russian borders through its promises 

to annex Ukraine and grant it privileges Help her to stand against her neighbor, which was not achieved and on 

many occasions, as NATO's verbal promises to the Kyiv government, the purpose of which was to provoke the 

Russians, which actually happened on the ground in February of 2022, and the subsequent military events continue 

until writing this research, as well. About the fact that this Russian military action has created a charged international 

atmosphere between supporters and opponents and between conservatives, and the reason is because many 

countries are trying, in one way or another, not to enter into a direct confrontation with Russia. 

 

 /امللذمت 

ت ؾ  ُدُت بٗض عوؾُا ، وطاث ؤَمُت اؾتراجُجُت وا٢خهاصًت وز٣اُٞت ، ومىظ اهٟها٫ ؤو٦غاهُا ًٖ ؤن ؤو٦غاهُا  حٗض زاوي ؤ٢ىي ظمهىٍع ٞى

ُتي ، جىاٞؿذ ٧ل مً عوؾُا والٛغب مً ؤظل هٟىط ؤ٦بر في البالص للحٟاّ ٖلى محةان ال٣ىي في اإلاى٣ُت لهالحهما ،  الاجداص الؿٞى

٤ او٦غاهُا جمغ اهابِب الٛاػ الى اوعبا ، ٦ما جمش ل مهض الٗغ١ الغوسخي وجًم وؿبت ٖالُت مً الؿ٩ان حٗىص ؤنىلهم لهظا الٗغ١ ًٞٗ ٍَغ

ا الحغب الغوؾُت  2014، لظا خاو٫ الغوؽ بكتى الُغ١ مً الىنى٫ الى ؤو٦غاهُا ومجها ٚؼو ٖام  غة ال٣غم ، وآزَغ ويم قبه ظٍؼ

 اث  صولُت ٦بحرة .اإلاٗلىت ٖلى او٦غاهُا واإلاؿخمغة لٛاًت لحٓت ٦خابت َظا البدض ، ٧ل طل٪ له جضاُٖ

ى اشكالُت البحث  ما /ج٨مً بق٩الُت البدض في حؿائ٫ عثِسخي مٟاصٍ ؤن الٛؼو الغوسخي ألو٦غاهُا مشل ؤهتها٥ للؿُاصة الضولُت َو

ُت  ت ؤؾئلت ٖٞغ ؾُل٣ي بٓالله مؿخ٣بال ٖلى الىا٢٘ الضولي ، ومً ؤظل ؤلاظابت ٖلى َظا الدؿائ٫ ًخىظب ٖلُىا جدلُل طل٪ بمجمٖى

ُت هي :ــومً زالل ظٍ ألاؾىلت الٟٖغ  ها ؾِخم الخىنل إلظابت حؿائلىا الغثِسخي ، َو

 ؤَمُت عوؾُا باليؿبت ألو٦غاهُا . / ما1
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 / ما هي الاؾتراجُجُت الغوؾُت ججاٍ خل٠ الىاجى ومى٢ٟه مً ؤو٦غاهُا .2

ت اإلاؿخ٣بلُت إلاا بٗض الٛؼو الغوسخي .3  / ماهي الغٍئ

مٟاصَا َى ان َىا٥ جضاُٖاث صولُت ٦بحرة خضزذ بٗض الٛؼو الغوسخي ألو٦غاهُا ،، و٧ان لها  / ًىُل٤ البدض مً ٞغيُت فشطُت البحث

 صوع ٦بحر في عؾم وجىيُذ مٗالم الىٓام الضولي للمغخلت اإلا٣بلت  .

ومً زال٫  / جم ج٣ؿُم البدض الى زالزت مباخض ، ٟٞي اإلابدض ألاو٫ ؾِخم التر٦حة ٖلى ؤَمُت او٦غاهُا باليؿبت لغوؾُا َُكلُت البحث

سُت  ، بِىما ؾخ٩ىن ألاَمُت ألا٢خهاصًت مدىع اإلاُلب الشاوي ، ؤما  مُلبحن ، ؾ٩ُىن اإلاُلب ألاو٫ ًٖ ألاَمُت الجٛغاُٞت والخاٍع

غة ال٣غم ٖام  ،  2014اإلابدض الشاوي ؾ٩ُىن ًٖ ظىاهب الٛؼو الغوسخي ألو٦غاهُا ، ومً زال٫ مُلبحن ، الاو٫ مىه ًٖ ؤخضار قُه ظٍؼ

وصوع خل٠ الىاجى مىه . ؤما اإلابدض الشالض ؾدخم صعاؾخه بشالزت مُالب ،  2022ب الشاوي ؾِخم  البدض ُٞه ًٖ  ٚؼو ٖام اما اإلاُل

ألاو٫ مىه ًٖ الخضاُٖاث الضولُت للٛؼو ، ؤما الشاوي ٞؿ٩ُىن ًٖ الاؾتراجُجُت الغوؾُت مً خل٠ الىاجى والانغاع ٖلى يم او٦غاهُا ، 

ت اإلاؿخ٣بلُت  للىٓام الضولي  بٗض الٛؼو .بِىما ؾ٩ُىن مدىع اإلاُلب ا  لشالض ًٖ الغٍئ

 املبحث ألاول / أَمُت أوكشاهُا باليعبت للجاهب الشوس ي 

سُت وألا٢خهاصًت  ا وؤَمها هي الجىاهب الجٛغاُٞت والخاٍع جىضعط ؤَمُت ؤو٦غاهُا باليؿبت للجاهب الغوسخي مً مىُل٣اث ٦شحرة لٗل ؤبغَػ

 و٦ما  ًإحي :ــ

خُتاملطلب  افُت والخاٍس ا مً الضو٫ بط ج٣٘ ؤٚلبُت البالص صازل  ألاول / ألاَمُت الجغش :ــ  بن ظٛغاُٞت او٦غاهُا مسخلٟت ًٖ ٚحَر

الؿهل ألاوعوبي الكغقي. وهي زاوي ؤ٦بر بلض مً خُض اإلاؿاخت في ؤوعوبا بٗض  عوؾُا ، ٦ما ؤن مىا٣َها املدخلٟت طاث زهاثو 

ؿها  ج٩ىن ٖلى ق٩ل ؾُذ ؾهلي ٖام ظٛغاُٞت مخماًؼة مً اإلاغجٟٗاث ب لى ألاعاضخي اإلاىسًٟت م٘ جمخٗها بدىٕى مىادي  ٦بحر ، وجًاَع

% مً مؿاختها ( ج٩ىن مىا٤َ  ؾهلُت ٢لُلت الاعجٟإ  ، 70ًضزل في الؿهل الاوعبي ال٨بحر اإلادؿ٘ قغ٢ا ، ومٗٓم اعايحها )ما٣ًاعب 

% مً مؿاختها ( ، ؤما اإلاخب٣ي مً مؿاختها ٞخ٩ىن مىا٤َ مغجٟٗت 25) و٦ما جال٠ الهًاب والخال٫ اإلاىسًٟت ٞحها هدى ما٣ًاعب

 (.1وظبلُت ) 

ى جهغ الضهُبر و٦ظل٪ جهغ الضوهيُدـ الكمالي وجهغ الضهِؿتر وؾالٟحر وؤجهاع ؤزغي ٢هحرة)  حها ؤَم مجاعي الاجهاع َو ( ، جل٪ 2ٞو

سُا ٧اهذ حٗض او٦غاهُا ظؼءا مجها الجٛغاُٞت التي جخمخ٘ بها ؤو٦غاهُا ٧اهذ ٖامال مهما ومازغا باليؿ بت للجاهب الغوسخي) (، ٦ما اجها جاٍع

بط ٖضث عوؾُا جل٪ املحاوالث َى مداولت الضو٫ الٛغبُت لخُٛحر  2004الؾُما بٗض اهضإل الٗضًض مً الشىعاث ٞحها ومجها زىعة ٖام 

وفي جل٪ الشىعة جدضًضا اؾخُاٖذ عوؾُا مً اًها٫ اخض الاهٓمت اإلاىالُت إلاىؾ٩ى والهض٣ًت لها في مىا٤َ اوعاؾُا والبل٣ان وم٘ طل٪ 

ُدل( )  ى )٨ُٞخىع ًاهى٧ٞى  (، 3اإلاىالحن لها لؿضة الح٨م َو

ذي باليؿبت لغوؾُا وهٓغتها  ا ج٣ىصها الى هدُجت مٟاصَا مضي ؤَمُت الٗىامل الجٛغاُٞت ومؿىضة بالجاهب الخاٍع حَر َظٍ الاخضار ٚو

ى ما٧ان اخض ججاٍ او٦غاهُا بط حٗضَا مجالها الحُ بت لها َو ىي وبىابتها اإلاىُٗت ججاٍ الخىؾ٘ الظي ٌكهضٍ خل٠ الىاجى في الضو٫ ال٣ٍغ

 الاؾباب التي ؾخ٣ىصها في بدشىا َظا الت الخضزل الٗؿ٨غي الغوسخي في او٦غاهُا .

اث اإلاخُىعة ا٢خهاصًا لخىاٞغ الثرواث الب اَىُت اإلاهمت ، واَمها زاماث الٟ ج اإلاُلب الشاوي / ألاَمُت ؤلا٢خهاصًت :ــ  هي مً الجمهىٍع

الدجغي َى الحضًض ومهاصع الُا٢ت  ٦ظل٪ مً الىِٟ والٛاػ وال٨هغباء ، اط جتر٦ؼ اَم مىاظم الٟدم في خىى الضوهُدـ في قغقي 

( ، اما اإلاىٛ ٟىعي عٙو ىحة ٩ُٞىن البالص ، واخىاى )لٟٝى ـ ٞالُيؿ٪( في ٚغبي البالص اما اَم خ٣ى٫ اهخاط الحضًض ٞخىظض في )٦ٍغ

ذ)  حها مٗاصن ؤزغي مشل امالح البىجاؾُىم واإلالح الصدغي وال٨بًر  (. 4بؾخسغاظه بال٣غب مً مضًىت )ه٩ُىبى٫( ، ٞو

اوى ا٢خهاص الضولت الجضًضة مً اهسٟاياث َاثلت في ؤلاهخاط 1991اب  24في  ُتي الؿاب٤ ٖو ، بؾخ٣لذ ؤو٦غاهُا ًٖ الاجداص الؿٞى

 ٦بحرا في ؤواثل الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي بؿبب ٖضم الىنى٫ واعجٟإ مٗض٫ الخطدم في الؿى
ً
ىاث الخالُت.، ٦ما قهضث جطدما

ل ؤلاهٟا١ الح٩ىمي ، في خحن اهسٌٟ ؤلاهخاط بك٩ل  ٦بحر  ، و٧ان  َظا الاهسٟاى في  بلى ألاؾىا١ اإلاالُت والخىؾ٘ الى٣ضي الهاثل لخمٍى
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 في طل٪ الى٢ذ 
ً
ُدُت الؿاب٣ت ، ل٨ً ؤو٦غاهُا ٧اهذ مً بحن  الضو٫ ألا٦ثر ؤلاهخاط والخطدم اإلاغجٟ٘ قاجٗا اث الؿٞى إلاٗٓم الجمهىٍع

 مً َظٍ اإلاكا٧ل) 
ً
 (..5جًغعا

ً. وقهض ٖام  ؤو٫ ٖام مً الىمى الا٢خهاصي مىظ اؾخ٣اللها   2000اؾخ٣غث ؤو٦غاهُا في ؤواثل ال٣ٗض ألاو٫ مً ال٣غن الحاصي والٗكٍغ

بط ٧اهذ جل٪ الهاصعاث بك٩ل عثِسخي مً  2008و 2000٪ بحن ٖامي 50الهاصعاث بيؿبت  واؾخمغ الا٢خهاص في الىمى بًٟل همى

ظًت ، وبحن ٖامي  اث وألٚا ، بهخٗكذ ؤؾٗاعجل٪ اإلاىاص بؿبب الىمى  2008و 2001الهىاٖاث الخ٣لُضًت للمٗاصن وال٨ُمُاٍو

٘ ، بِىما ْل ؾٗغ الٛاػ الُبُعي اإلاؿخىعص مً عوؾُا مى ) الا٢خهاصي الضولي الؿَغ
ً
 (.6سًٟا

الى اهه ٖاص الى الخٗافي مغة ؤزغي بدلى٫ ٖام  ٦2008ما ٖاوى الا٢خهاص الاو٦غاوي بؾىة بباقي ب٢خهاصًاث الضو٫ مً ألاػمت اإلاالُت ٖام 

 بؿبب حٗافي الا٢خهاص الٗالمي و٦ظل٪ اعجٟإ ؤؾٗاع اإلاٗاصن، بط بلٜ همى الىاجج املحلي ؤلاظمالي الح٣ُ٣ي ألو٦غاهُا في ٖام  2010

 لخٗاص٫ ال٣ىة الكغاثُت مً الىاجج املحلي ؤلاظمالي ما٣ًاعب  4.3ما٣ًاعب  2010
ً
٣ا ٩ي ، ٦ما  6,700٪ وونل ههِب الٟغص ٞو صوالع ؤمٍغ

جغاظٗذ الهاصعاث  2013٪ مً ا٢خهاص البالص  في جل٪ اإلاضة َى ا٢خهاص الٓل*، وفي ن٠ُ ٢40ضع ؾُاؾُىن ؤو٦غاهُىن ؤن 

 (. 7بحر بؿبب الًىابِ الجمغ٦ُت التي ٧اهذ ناعمت مً ٢بل عوؾُا)ألاو٦غاهُت بلى عوؾُا بك٩ل ٦

ً ألاو٫ مً ٖام   ( ، وؤؾخمغ طل٪ الؾُما 8ؤنبذ الا٢خهاص ألاو٦غاوي في خالت  ٦بحرة مً الغ٧ىص)   2013وبدلى٫ مىخه٠ قهغ حكٍغ

غة ال٣غم مً ٢بل الغوؽ وؤؾخمغث باال٢خهاص ٚحر اإلاتةن وخاولذ بُغ١  ٦شحرة مً ؤظل الؿُُغة ٖلى َظا الىي٘ بٗض ى قبه ظٍؼ

ىُت و٦ظل٪ ٞغى ؾٗغ مؿخ٣غ لٗملتها في ؾى١ ٞىع٦ـ* ، و٦ما جى٣ؿم  م الٗملت الَى الا٢خهاصي ٚحر اإلاؿخ٣غ بُغ١ قتى مجها حٍٗى

لُت الكغ٢ُت ، او٦غاهُا الى حؿ٘ مىا٤َ ا٢خهاصًت هي : ال٩اعباث ، والكما٫ الٛغبي ، وبىصًلُا ، والٗانمت ، ووؾِ او٦غاهُا ، والكما

 (.    9والبدغ ألاؾىص والؿاخل ، وصهُبرو ، وصوهُدؿ٪)

 

 املبحث الثاوي / حىاهب الغضو الشوس ي  وكشاهُا

غة  2014َى ألاو٫ الظي قيخه عوؾُا ٖلى ؤو٦غاهُا ، بل ؾب٣ه الخضزل الظي خهل ٖام  2022لم ٨ًً ٚؼو ٖام  ) خغب قبه ظٍؼ

 و٦ما ًإحي :ــ 2022و 2014ببغاػ جل٪ الجىاهب لٗامي ال٣غم(  ، لظا وفي َظا اإلابدض ؾِخم 

غة ال٣غم ٖام   :ــ 2014اإلاُلب ألاو٫ / ؤخضار قبه ظٍؼ

غة ال٣غم " * ، ٧اهذ بضاًاجه ألاولى في ؤواثل ٖام  2014الٛؼو الغوسخي لى٦غاهُا ٖام  ٖىضما ؤنبدذ  2014ؤو ماحؿمى بإػمت " قبه ظٍؼ

غة مدىع ؤػمت بحن الكغ١ والٛ غب مىظ الحغب الباعصة ، الؾُما بٗض الُاخت بالغثِـ الى٦غاوي ) امىالي لغوؾُا( ٨ُٞخىع جل٪ الجٍؼ

ُدل بةخخجاظاث عا٣ٞها ال٨شحر مً الٗى٠ في الٗانمت ٠ُُ٦ )  ( ، وبٗض طل٪ ٢امذ ٢ىاث مىالُت لغوؾُا بالؿُُغة ٖلى 10ًاه٩ٞى

ذ ؾ٩اجها ) ٚالبُتهم مً ألانى٫ الغوؾُت ( غة ، ٣ٖب جهٍى بتهم في الاهًمام الى عوؾُا الاجداصًت  2013في اؾخٟخاء ٖام  جل٪ الجٍؼ بٚغ

 ( .11ول٨ً او٦غاهُا ومٗها لضو٫ الٛغبُت ؤظؼمذ بإن َظا الاؾخٟخاء ٚحر ٢اهىوي وقغعي )

 اوكٛا٫ ألازحرة 
ً
ظاء الخضزل الغوسخي ب جت خماًت ؤمً وخ٣ى١ الٛالبُت الغوؾُت ُٞه مً الؿلُاث )الٟاقُت( في ٠ُُ٦ مؿخٛال

ُدل وظمُ٘ عمىػ هٓامه ، بط ؤن بم ا مً اإلااؾؿاث بٗض َغوب ًاهى٧ٞى حَر ت في الىػاعاث ٚو لء الٟغاٚاث الؿُاؾُت وألامىُت والٗؿ٨ٍغ

الن ًٖ يم ال٣غم بلى عوؾُا ، ٢ض مىذ مىؾ٩ى ؾُُغة قبه ٧املت ٖلى  الخضزل الٗؿ٨غي "الىاٖم"، وحُٛحر الؿلُاث املحلُت، زم ؤلٖا

جها مً وكغ ٢ىاتها وصٞاٖاتها في ظمُ٘ ؤعظاء ال٣غم ، ؾىاخل وؤعاضخي ؤلا٢لُم ، 
ّ
ُه الؿاخلي ٣ِٞ ، ما ٢ض ًم٨ ال ٖلى ظؼء مً قٍغ

ا ، حؿخُُ٘ عوؾُا ؤن حؿخسضم ؤعاضخي وؾىاخل  ًً وبهظا جهبذ هي ال٣ىة ألا٦بر في قما٫ البدغ ألاؾىص. وبهظٍ الؿُُغة وطل٪ الىالء ؤً

ً ملُاع صوالع ٧اهذ ؾدى٣ٟها لخجاوػ اإلاُاٍ  ال٣غم لخىُٟظ مكغٕو زِ "الخُاع الجىىبي" لى٣ل حر هدى ٖكٍغ الٛاػ بلى ؤوعوبا ، ما ٌٗجي جٞى

ى في مىا٤َ ؤزغي جًم  ؤلا٢لُمُت ألاو٦غاهُت ، ٦ما ؤن والىجاح الغوسخي في ال٣غم ٢ض ٌٛغي مىؾ٩ى ؤو خلٟاءَا بخ٨غاع َظا الؿِىاٍع

لها بلى مىا٤َ مىا اًا عوؽ في قغ١ وظىىب ؤو٦غاهُا، لخدٍى لُت ؤو ختى جابٗت، ؤو عماصًت جٟهلها ًٖ الٛغب ٖلى ألا٢ل، ٞخدمي بظل٪ ٖع

 خضوصَا وهٟىطَا .



       2222  سيتمبر - ايلول –العشرونمجلة اتجاهات سياسية: العدد  

170 
 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

                                                                                                                                                                                     

٣خُ٘  ا مً مىي٘ الضٞإ ًٖ خضوصَا بلى ػخ٠ ٣ًغبها مً "ؤو٦غاهُا اإلاىالُت للٛغب" ، ٍو ًُ ٢لبذ عوؾُا اإلاٗاصلت لهالحها ٞخدىلذ ٖمل

٣اَعن ب٣ضعاث ؤعايحها  ، و٦ما ٣ًغبها مً الٛغب الضاٖم ل٠ُُ٨ ، و٦ظل٪  ًُ خاصٍ وحٗضاص ظىىصٍ ال  جضع٥ ؤو٦غاهُا ؤن ظِكها بٗضجه ٖو

مت مىؾ٩ى، ولهظا ًا٦ض ٖلى  ؤن ٖضم  ىه مً ٦ؿب جل٪ الدبراث الالػمت لضٞ٘ ؤو ٍَؼ
ّ
هٓحٍر الغوسخي ، وؤهه لم ًسٌ ؤي خغب جم٨

 بضٖم ؤلا٢لُم ٦ج
ً
غ ال٣غم ومى٘ اهٟهاله ، ٢ض حؿهم عوؾُا ٞٗال ؼء باث مً ؤعايحها ، ول٨ً طل٪ ٢ض ال ًُى٫ اؾخسضام ال٣ىة لخدٍغ

ت ٞةن  ل تهضًًضا ٦بحًرا ال٢خهاص ال٣غم الظي ؾُٗخمض ألو٫ مغة ٖلى هٟؿه مىظ ٣ٖىص ،  ؤما بطا ما و٢ٗذ مٗاع٥ ٖؿ٨ٍغ
ّ
٦شحرا ،  ما ٌك٩

ىا ججضع ا ، ب٣ٟغ قضًض  و٢لت مً الضو٫ حٗتٝر به ٦ضولت مؿخ٣لت ، َو ى ؤبساٍػ ؤلاقاعة بلى ؤن ظمُ٘  ال٣غم مغشح لخ٨غاع ؾِىاٍع

 (..12اإلاؿاولحن في ٠ُُ٦ ًا٦ضون ٖلى ٖضم اٖتراٞهم بال٣غم ٦جؼء مً عوؾُا ، وظمُ٘ ما ج٣ىم به ؾلُاجه مً بظغاءاث) 

 وصوع خل٠ الىاجى مىه :ــ 2022اإلاُلب الشاوي / ٚؼو ٖام 

ت الغوؾُت ٖلى الحضوص م٘ ؤو٦غاهُا ٢ل٤ الاجداص ألاوعوب ي وخل٠ الىاجى، وقاع٦تهم ٦ظل٪  الىالًاث اإلاخدضة ؤزاع خكض ال٣ىاث الٗؿ٨ٍغ

ض  ٍغ  مً ٢بل مىؾ٩ى للغص ٖلى جؼٍو ًبا ، ٦ما ؤن خكض ال٣ىاث الغوؾُت ظاء جبًر ٨ُت مً ؤن عوؾُا ٢ض جىىي ٚؼو ؤو٦غاهُا ٢ٍغ ألامٍغ

ا مً ألا  حَر ب وألاؾلحت اإلاًاصة للضباباث ٚو ٨ُت ال٣ىاث ألاو٦غاهُت بالخضٍع ت ، الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ مىع اللىظِؿدُت والٗؿ٨ٍغ

 ( . 13الؾخسضامها في ال٣خا٫ يض الاهٟهالُحن اإلاضٖىمحن مً عوؾُا في قغ١ البالص) 

ى ألامغ الظي ؤػعج  2021وفي اًلى٫  ت ُمكتر٦ت ،  َو لسخي مىاوعاث ٖؿ٨ٍغ ، ؤظغث ال٣ىاث ألاو٦غاهُت م٘ ٢ىاث مً خل٠ قما٫ ألَا

ت مً الحضوص الغوؾُت في مى٣ُت البدغ  مىؾ٩ى الؾُما م٘ ا٢تراب جل٪ اإلاىاوعاث التي اؾخسضمذ ٞحها ٢اطٞاث ٚغبُت طاث ٢ضعاث هىٍو

ى ألامغ الظي جغاٍ مىؾ٩ى ججاوًػا ٖلحها ، ألامغ آلازغ الظي ؤزاع ٢ل٤ مىؾ٩ى  12ألاؾىص ٖلى مؿاٞت   مً الحضوص الغوؾُت ، َو
ً
مُال

 (. 14ًخٗل٤ باخخمالُت اهًمام ؤو٦غاهُا لحل٠ الىاجى) 

ًاء في الخدال٠ ؤن   2008ٖام  ٟٞي  ى مى٠٢ ؤٖاصوا الخإ٦ُض ٖلُه مُل٘ ”ؤو٦غاهُا ؾخهبذ ًًٖىا في الحل٠“ؤٖلىذ الضو٫ ألٖا ، َو

غة ال٣غم وصٖمها لالهٟهالُحن في قغ١ البالص في ٖام  ، اػصاص الضٖم الكٗبي في  2014الٗام الحالي ، ومىظ ؤن يمذ عوؾُا قبه ظٍؼ

ت الىاجى ، و  ؿٟغ جدغ٧اث ال٣ىاث الغوؾُت الؿاب٣ت بال٣غب مً الحضوص ألاو٦غاهُت ًٖ و٢ٕى نضاٍم ؤو نغإ ُمؿلح ؤو٦غاهُا لًٍٗى
ُ
لم ح

ىحي بإن عوؾُا جىىي لٗمل ٖؿ٨غي ،  وباث 
ُ
٨ُت َظٍ اإلاغة ج بٗض ، ل٨ً ًبضو ؤن اإلاٗلىماث التي ٢امذ بجمٗها الاؾخسباعاث ألامٍغ

٨ُت في ؤوعوبا ٖ ا مً مهضع ز٣تهم في خلٟاء الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ًٗ ٨ُت ، وعبما ٩ًىن طل٪ هاب لى ا٢خىإ َظٍ اإلاغة باإلاٗلىماث ألامٍغ

٨ُت الحالُت في البِذ الابٌُ .  ؤلاصاعة ألامٍغ

سصخى ال٨غملحن ؤن حؿعى  لسخي وؤو٦غاهُا ،  ٍو اتها ألازحرة بإجها جإحي عًصا ٖلى الؿلى٥ اإلاهضص مً ٢بل خل٠ قما٫ ألَا برع عوؾُا جهٞغ
ُ
ج

ا الؾخٗاصة مىا٤َ ؾُُغة الاهٟهالُحن اإلاىالحن لغوؾُا بال٣ىة في مى٣ُت صوهباؽ في قغ١ البالص ، وجىٟي مىؾ٩ى ؤن ج٩ىن لها ؤو٦غاهُ

لسخي في الكغ١ ؾُخ٣ابل بغص ٞٗل ٖى٠ُ، لظا  ؤي هىاًا ٖضواهُت في ألاػمت الحالُت ، ل٨جها جىضح ؤن ؤي جدغ٧اث مً ٢بل خل٠ قما٫ ألَا

باث ٖؿ٨ ت الجىىبُت ،و التي ج٣٘ ؤظؼاء مجها ٖلى خضوص ؤو٦غاهُا ، واهخ٣ل بضؤث عوؾُا جضٍع ت مىخٓمت في مى٣ُتها الٗؿ٨ٍغ آالٝ  10ٍغ

ىا٥  ت مكتر٦ت م٘ عوؾُا ٖلى الحضوص ألاو٦غاهُت ، َو ب ، وؤٖلىذ خلُٟتها بُالعوؾُا ًٖ مىاوعاث ٖؿ٨ٍغ ظىضي بلى مىا٤َ الخضٍع

اصة ٖضص ٢ىاتها ب ال٣غب مً زِ الخماؽ في صوهباؽ ، ًٞال ًٖ اؾخسضام الجِل ألاو٦غاوي ؤؾلحت ز٣ُلت اتهاماث عوؾُت ألو٦غاهُا  بٍؼ

اثغاث مؿحرة مدٓىعة بمىظب اجٟا٢ُت   (، 15”  * ) 2مُيؿ٪ “َو

٨ُت ، بٗضم ؾعي ؤو٦غاهُا ” يماهاث ٢اهىهُت“مً ظاهيها ٞإن  مىؾ٩ى جداو٫ الحهى٫ ٖلى   مً الٛغب والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لسخي في الكغ١ ووكغ ؤهٓمت  لالهًمام بلى الحل٠. بياٞت الهتةإ يماهاث مً قإجها اؾدبٗاص ؤي جدغ٧اث ؤزغي لحل٠ قما٫ ألَا

ى ألامغ الظي ٌٗخبٍر  ؤؾلحت بال٣غب مً ألاعاضخي الغوؾُت، ٚحر م٣بى٫. وعًصا ٖلى ما جغاٍ ؤو٦غاهُا مؼاٖم عوؾُت بكإن ؾعي ” الىاجى“َو

٠ُُ٦ الؾخٗاصة ؾُُغتها ٖلى مى٣ُت صوهباؽ، هٟذ ٠ُُ٦ ؤي زُت ألي هجىم ٖؿ٨غي في صوهباؽ. مىضحت ؤجها ٣ِٞ صٖاًت 

البذ ؤوعو   (.16با بالى٢ٝى مٗها في َظٍ اللحٓت الحغظت)  عوؾُت للخُُٛت ٖلى اؾخٗضاصاث مىؾ٩ى لكً هجىم ُمدخمل، َو
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ت املعخلبلُت له  املبحث الثالث / جذاغُاث الغضو الشوس ي والشٍؤ

ان لهظا الٗمل الٗؿ٨غي الظي ؤ٢ضمذ ٖلُه عوؾُا ججاٍ ؤو٦غاهُا جضاُٖاث صولُت ، ٦ما ان َىا٥ اؾتراجُجُت عوؾُت ٢ض جم عؾمها مً 

ت اإلاؿخ٣بلُت لظل٪ ؾِخم جىيُدها و٦ما ًإحي :ـــؤظل ٖضم اهًمام او٦غاهُا الى خل٠ ال  ىاجى ، وماهي الغٍئ

 اإلاُلب ألاو٫ / الخضاُٖاث الضولُت للٛؼو الغوسخي :ــ

 في َظا اإلاُلب ؾى٣خهغ جل٪ الخضاُٖاث  بما ًإحي :ــ

 اوال / الٛاػ الغوسخي وؤزٍغ ٖلى ؤ٢خهاصًاث الضو٫ :ـ

 إ الحالي بحن عوؾُا والٛغب  مً زال٫ آلاحي :ــًًٟي الٛاػ الغوسخي ظملت مً الخ٣ُٗضاث ٖلى الهغ 

 

غ عوؾُا ما٣ًاعب زلض اؾتهال٥ الٛاػ 1-  اٖخماص الضو٫ الاوعوبُت ٖلى الٛاػ الغوسخي: ـــ   بهىعة ٖام جٞى

حر ؤ٦ثر مً عب٘ واعصاج ه مً الىِٟ الدام الُبُعي في ؤوعوبا اإلاؿخسضم في املجاالث املدخلٟت  ، ٦ما ًلجإ الاجداص ألاوعوبي بلى عوؾُا لخٞى

ى ما ًجٗل عوؾُا ؤ٦بر مهضع مىٟغص للُا٢ت في الاجداص ،  وجدضًًضا  في ألاعبإ الشالزت ألاولى مً ٖام  ، ٦ما اؾتهل٪ الاجداص  2021، َو

ا )  291ألاوعوبي ما٣ًاعب اصة ٢ضَع مً الٛاػ هدى ،  ُٞما بلٜ ؤلاهخاط ألاوعوبي   2020٪ ( م٣اعهت بٗام  6ملُاع متر م٨ٗب مً الٛاػ، بٍؼ

٪ ٣ِٞ مً الاؾتهال٥  ، ألاوعوبي املحلي ، في خحن حك٩ل ؤلامضاصاث الداعظُت ،  13ملُاع متر م٨ٗب والظي مً قإهه حُُٛت  38

ج والجؼاثغ ما٣ًاعب ) ٤ بخهاثُاث ٖام 80ومٗٓمها مً صو٫ عوؾُا والجرٍو  2020%(  مً الٛاػ الظي ٌؿتهل٨ه الاجداص ألاوعوبي ، وٞو

%(  مً بظمالي واعصاث الاجداص 43( ، ٞإن عوؾُا  حٗض ؤ٦بر مىعص للٛاػ بلى ؤوعوبا ، وبلٛذ خهتها ) Statistaمى٢٘  ) الهاصعة ًٖ 

%( ،  44، مشل ههِب الٛاػ الغوسخي مً واعصاث الٛاػ ألاوعوبُت  ما٣ًاعب ) 2021ألاوعوبي بهىعة ٖامت ، وفي الىه٠ ألاو٫ مً ٖام  

ذ23بيؿبت ٢لُلت ، ول٨جها ب٣ُذ صون)”  ػ الُبُعي اإلاؿا٫الٛا“ُٞما اعجٟٗذ واعصاث الاجداص ألاوعوبي مً  ٩ا  %( ، وجىٖػ بحن ؤمٍغ

 ( .17وعوؾُا وصو٫ٍ ؤزغي.)

خماص ٖلى الٛاػ الغوسخي بك٩ل ٦بحر مً صولت بلى ؤزغي، بط ٌكتري البٌٗ بال٩اص ؤي ٚاػ عوسخي ، مشل  في ؤوعبا ٖمىما  ًسخل٠ الٖا

ض. ، وفي اإلا٣ابل  َىا٥ صو٫ً ؤزغي الؾُما في وؾِ اإلامل٨ت اإلاخدضة ، ؤو ٌؿخسضمىن ٦مُاث مىسًٟ ت مً الٛاػ الُبُعي ، مشل الؿٍى

خماص بيؿب ؤ٢ل ٦ما في اإلااهُا 100وقغ١ ؤوعوبا، حٗخمض ٖلُه  بيؿبت ) ا ، والٖا حَر %(  ٪  مشل م٣ضوهُا الكمالُت، ٞىلىضا، نغبُا ، ٚو

ا الُبُعي وؤ٦ثر مً % مً بمضاصاتها مً الىِٟ الدام مً عوؾُا ، ُٞما جدهل ٞغوؿا  30 التي جدهل ؤإلااهُا ٖلى ؤ٦ثر مً هه٠ ٚاَػ

ت ل٨جها ال جؼا٫ حٗخمض ٖلى الىاعصاث الغوؾُت لخلبُت اخخُاظاتها مً الى٢ىص  ٖلى مٗٓم اخخُاظاتها مً ال٨هغباء مً الُا٢ت الىىٍو

 ( .18اخخُاظاتها) % مً  46ألاخٟىعي، بِىما حٗخمض بًُالُا ٖلى الٛاػ الغوسخي في بمضاصَا بما وؿبخه 

خماص ألاوعوبي ٖلى الٛاػ الغوسخي ، مجهاٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال للحهغ )  اصة الٖا ىا٥ ٖضص مً الٗىامل التي ؤؾهمذ وؾاٖضث في ٍػ  ( :ــ19َو

 ؤ /  ي٠ٗ ؤلاهخاط املحلي هًٓغا لٗىامل بُئُت ج٣ُض ٖملُت اؾخسغاط الٛاػ .

ُاوي ٖلى الٛاػ، ُٞما  ب /  جًائ٫ اخخُاَُاث بدغ الكما٫ بك٩ل ؤصي بلى حر هه٠ الُلب البًر ج في جٞى ُاهُا بلى الجرٍو لجىء بٍغ

ج هٟؿها  ا ؤ٦بر مىخج للٛاػ بال٣اعة–حٗاوي الجرٍو ًُ مً يٍٛى لى٠٢ اؾخسغاط الٛاػ ؤو جسُٟٟه ، إلاا في طل٪ مً ؤيغاع  -التي حٗض خال

 بُئُت.

خماص ألاوعوبي ٖلى الٛاػ اإلاؿا٫ بك٩ل ؤ٦بر ؤ و ٦بضًل ًٖ الٛاػ الُبُعي الغوسخي ألؾباب مخٗل٣ت باعجٟإ ج٩لٟت الٛاػ ط / نٗىبت الٖا

 اإلاؿا٫ ، بك٩ل ال ًدىاؾب م٘ ألاؾٗاع املحلُت ألاوعوبُت ، ًٞال ًٖ َغ١ ه٣له  ويغوعة وظىص بيُت جدخُت مجهؼة الؾخ٣باله  

 

ُتي  مً زال٫  / زٍُى ه٣ل الٛاػ الغوسخي بلى ؤوعوبا :ـــ  ان مٗٓم ناصعاث الٛاػ الغوسخي جخضٞ 2 ٪ الاجداص الؿٞى
ّ
٤ بلى ؤوعوبا بٗض ج٨ٟ

البيُت الخدخُت اإلاىظىصة في زٍُى ألاهابِب في ؤو٦غاهُا، وبٗض ج٨ٟ٪  الاجداص الؿاب٤ ، اخخٟٓذ عوؾُا بإ٦بر اخخُاَُاث الٛاػ في 

٘ الٗالم ، ُٞما وعزذ ؤو٦غاهُا زٍُى ألاهابِب ،  ومىظ طل٪ الى٢ذ ، ازخل٠ البلضان خى٫ َظا ؤلا  عر ، لظا ٖمضث عوؾُا بلى جىَى
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ا مض زٍُى ؤهابِب ظضًضة بلى الضو٫  قب٨ت الٛاػ، وج٣لُل اٖخماصَا ٖلى ؤو٦غاهُا ٖبر ٣ٖض قغا٧اث واجٟا٢اث ظضًضة حؿخُُ٘ ٖبَر

، والظي  1997ؤوعوبا(  ٖام  –( ، ومً َظا اإلاىُل٤ ظغي الٗمل ٖلى زِ ؤهابِب  )ًاما٫ 20ألاوعوبُت ال جمغ بالًغوعة ٖبر ؤو٦غاهُا ) 

بضؤث عوؾُا في اؾخسضام زِ ؤهابِب    2003بم٣خًاٍ ًخم ه٣ل الٛاػ الغوسخي بلى ؤإلااهُا  باإلاغوع ببُالعوؾُا وبىلىضا ، وفي ٖام 

م(  الظي ًمغ جدذ البدغ ألاؾىص ، وفي اًلىلغ   م(  بدًىع  2005)بلىؾتًر ، جم الخى٢ُ٘ ٖلى اجٟا٢ُت بىاء الدِ ألاو٫ مً) هىعص ؾتًر

اعص قغوصع(  والغثِـ الغوسخي) ٞالصًمحر بىجحن( ، اإلاؿ جم   2020، وفي ٖام    2012وجم بضء الٗمل به في ٖام دكاع ألاإلااوي الؿاب٤ )ظحَر

م)  الىانل بحن عوؾُا وجغ٦ُا ومً زم صو٫ الاجداص ألاوعوبي ، ُٞما بضؤ الٗمل في زِ ؤهابِب (هىعص  حكُٛل زِ ؤهابِب(جغ٥ ؾتًر

م ، ول٨ً هًٓغا إلاى٢ٗه في واظهت الهغإ  2021، وا٦خمل بىاٍئ في ٖام  2018ن عوؾُا وؤإلااهُا ٖبر بدغ البل٤ُُ ٖام (  الىانل بح2ؾتًر

 (.21الغوسخي م٘ الٛغب ، لم ًخم حكُٛله بٗض ،بط ال ًؼا٫ ًيخٓغ الترزُو الجهاجي مً َُئت جىُٓم الُا٢ت ألاإلااهُت) 

ؤن عوؾُا حؿخسضم ؾالح الُا٢ت إلاىاٞ٘ ا٢خهاصًت ، بلى ظاهب املحاٞٓت ٖلى هٟىطَا / اؾخسضام عوؾُا للٛاػ في مىاظهت الٛغب :ــ  3

ب*( وإطا ما صٖذ الحاظت بلى مماعؾت يِٛ ؾُاسخي ٖلى اإلاؿتهل٨حن الجهاثُحن ، حؿخسضم مىؾ٩ى  الؿُاسخي في صو٫ )الداعط ال٣ٍغ

٣ِْضُم ع 
ُ
ت اٖخماصَم ٖلى الٛاػ الغوسخي.  وال ج م بمدىٍع تراٝ باؾخسضامها الُا٢ت ٖمىًما ؤو الٛاػ الٛاػ بٛغى جظ٦حَر وؾُا ؤبًضا ٖلى الٖا

ا ل٣غاعاتها الًاُٚت ٖلى اإلاؿتهل٨حن ًغا ججاعًٍ  ٖلى وظه الخدضًض ٧ىؾُلت للًِٛ، بط صاثًما ما ج٣ضم قغ٧اتها )ٚاػبغوم ؤو عوؾىٟذ(  جبًر

، والتي  2004الشىعة البرج٣الُت في ؤو٦غاهُا جهاًت ٖام ، ٖىض الىٓغ في ٖضص مً خاالث حُٗل ؤلامضاصاث ؤو هؼاٖاث الدؿٗحر، ٟٞي ؤ٣ٖاب 

ُم مىا٫ٍ لل٨غملحن ، َالبذ قغ٦ت ٚاػبغوم ؤو٦غاهُا ٖام  اخت بٖؼ بضٞ٘ ؤؾٗاع الؿى١ بال٩امل م٣ابل الٛاػ اإلاهضع  2005ؤصث بلى ؤلَا

 ( .  22بلحها) 

، ٖلى بزغ الجةإ الضاثغ بحن عوؾُا  2009وي   مً ٖام ومً ؤمشلت اؾخسضام الغوؽ  للٛاػ ٦ؿالح يض الٛغب َى ماخضر في ٧اهىن الشا

وؤو٦غاهُا خى٫ عؾىم الٗبىع، بط جم  في خُجها خٓغ بمضاصاث الٛاػ بلى الاجداص ألاوعوبي ٖبر ؤو٦غاهُا  وؤصي طل٪ بلى جغ٥ بٌٗ صو٫ 

حن ، مما ايُغث صو٫  ؤوعوبا الكغ٢ُت ،) التي ٧اهذ عوؾُا اإلاىعص الىخُض لها( ، بضون بمضاصاث في مىخه٠ الكخاء  و إلاضة ؤؾبٖى

ا٦ُا وبٌٗ صو٫ البل٣ان بلى ج٣ىحن الٛاػ وإٚال١ اإلاهاو٘ و ٦ظل٪ ٢ُ٘ بمضاصاث ال٨هغباء ،  و٢بُل جهاٖض ألاػمت بحن عوؾُا  ٦ؿلٞى

م ج لدِ ؤهابِب (هىعص ؾتًر ٌ 2والٛغب ، ٧ان ًخم الترٍو الاهسٟاى  ) مً ٢بل قغ٦ت ٚاػبغوم وقغ٧اث الُا٢ت الٛغبُت ٦مكغٕو لخٍٗى

 ( . 23في بهخاط الٛاػ ألاوعوبي املحلي) 

اصة الىٟىط الؿُاسخي لغوؾُا ٖلحها ، وعبما ؾِؿهم   جغي الح٩ىماث في ؤوعوبا الىؾُى والكغ٢ُت ، في زِ ألاهابِب  اٖالٍ مداولت لٍؼ

مً ظاهب ، ومً ظاهب آزغ حكٗغ َظا الدِ في جىؾ٘ الاه٣ؿاماث الؿُاؾُت ألاوعوبُت خى٫ ٦ُُٟت الغص ٖلى الٗضوان الغوسخي.، َظا 

صو٫ ؤوعوبا الكغ٢ُت ، مشل بىلىضا وؤو٦غاهُا ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ، بال٣ل٤ مً ؤن ًدغمها الدِ الجضًض مً ملُاعاث الضوالعاث مً عؾىم 

ظا ما بجطح ٞٗال ٖىضما جم  اٞخ ت ، و٦ظل٪ بمضاصاث الٛاػ اإلاباقغة ، مما ؾًُٗها جدذ عخمت عوؾُا ، َو خاح زِ الٗبىع الؿىٍى

م ت ألو٦غاهُا ٢اعبذ )1(هىعص ؾتًر ٤ ٖبىع الٛاػ الغوسخي مً زاللها ، 720(  الى  زؿاعة ؾىٍى (  ملُىن صوالع ، والتي ٧اهذ ججىحها ًٖ ٍَغ

م ( ، وهدُجت للخإزغ في مىذ زِ 24(  ملُاع ًىعو) 1.8)  ًم٨ً ؤن جسؿغ ٠ُُ٦ ما٣ًاعب )  2وفي خا٫ حكُٛل الدِ الجضًض (هىعص ؾتًر

م(هىعص  ، بط  2021( اإلاىا٣ٞت الخىُٓمُت الجهاثُت ، لجإث عوؾُا بلى اؾخسضام ؾالح الًِٛ مجضًصا ، و٧ان طل٪  في ٧اهىن ألاو٫ 2ؾتًر

م مً ؤن عوؾُا ٧اهذ ال جؼا٫ جٟي  زًٟذ عوؾُا ناصعاتها مً الٛاػ بلى ؤوعوبا م٘ اقخضاص خضة ألاػمت اإلاخٗل٣ت بإو٦غاهُا ، ٞٗلى الٚغ

الٟىُت ، بال ؤجها جى٢ٟذ ًٖ بُ٘ ٚاػ بيافي ٞىعي ٦ما ٧اهذ جٟٗل في اإلااضخي ، مما ؤصي في الجهاًت بلى اعجٟإ  ب٣ٗىصَا مً الىاخُت

م٨ً ال٣ى٫ بهه   ؤؾٗاع الُا٢ت في ؤوعوبا زالر ؤيٗاٝ وؾِ تهضًضاث بدضور ه٣و في بمضاصاث الُا٢ت في ظمُ٘ ؤهداء ال٣اعة ، ٍو

ت ومً زال٫ ألاػمت ألازحرة ، هوحذ عوؾُا ال ى خض ٦بحر في اؾخسضام ؾالح الُا٢ت بك٩ل ال ًم٨ً اتهامها بسغ١ ؤي مً ٖال٢اتها الخجاٍع

 ( .25م٘ الضو٫ ألازغي) 
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 زاهُا / الخعاةش الشوظُت وألاوكشاهُت :ثث

ت )٧الٗملُاث ال٣خالُت م٘  ذ َظٍ الدؿاثغ بحن بكٍغ اء جضزلها الٗؿ٨غي في ؤو٦غاهُا، وجىٖى حٗغيذ عوؾُا لدؿاثغ مخىىٖت مً ظغَّ

َى٫ اإلاضة الؼمىُت للحغب( ، وا٢خهاصًت )بؿبب ال٣ٗىباث الٛغبُت ، والتي َالذ الٗضًض مً ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت الغوؾُت( ، 

٘ الخباص٫ وؾُاؾُت )ٖؼلت عوؾُا ًٖ امل ُِ
ُ
جخم٘ الضولي ( ،  وؤضحذ عوؾُا ؤ٦ثر ٖؼلت مما ٧اهذ ٖلُه ختى في مضة الحغب الباعصة ، و٢

ايُىن والٟىاهىن  ِٚل٤ املجا٫ الجىي ؤمام الُحران الغوسخي في الٗضًض مً الضو٫ ألاوعوبُت ، وُمى٘ الٍغ
ُ
الخجاعي والش٣افي والؿُاسخي، وؤ

غث خغ٦ت الؿًٟ الغوؾُت مً صزى٫ مىاوئ الٗضًض مً صو٫ والؿُاؾُىن الغوؽ مً اإلاكاع٦ت في الٗض ِٓ ًض مً الٟٗالُاث ، و٦ظل٪ ُخ

 الٗالم  . 

مً ظاهيها ، وم٘ اؾخمغاع الحغب بحن البلضًً ، جطدمذ زؿاثغ الا٢خهاص ألاو٦غاوي ، بط جى٢ٟذ مٗٓم ألاوكُت الا٢خهاصًت في 

ت البالص ، ٦ما لح٣ذ الايغاع بالبيُت الخدخُت ألاؾاؾُت مً  الُغ١ والجؿىع ٞالحغب الغوؾُت لم حؿتهضٝ جضمحر اإلاىا٢٘ الٗؿ٨ٍغ

ا ألاَضاٝ اإلاضهُت ، ٦ما ظغي اؾتهضاٝ البيُت الخدخُت لالجهاالث في ؤو٦غاهُا ، وؤٚل٣ذ ؤٚلب اإلاىاوئ  ًً ألاو٦غاهُت ٣ِٞ ، بل ؤً

ت ٖلى البدغ ألاؾىص الى ٖغ٢لت خغ٦ت الى٣ل واإلاُاعاث ألاو٦غاهُت هدُجت ألايغاع التي لح٣ذ بها ، وحؿبب بٚال١ اإلاىاوئ ألاو 
َّ
ُل
ُ
٦غاهُت اإلا

البدغي ، وخاولذ الح٩ىمت ألاو٦غاهُت اؾدبضا٫ ه٣ل البًاج٘ الؼعاُٖت ٖبر الؿ٨٪ الحضًضًت بلى صو٫ الجىاع ألاوعوبي ، ٢بل ؤن 

م مً نٗىبت خهغ ألايغاع اإلااصًت في ؤو٦غ  لى الٚغ اهُا بك٩ل جهاجي بال ؤن الخ٣ضًغاث جدٓغ جهضًغ الٗضًض مً الؿل٘ الؼعاُٖت ، ٖو

ا .100حكحر بلى ؤن ما ال ٣ًل ًٖ)   ( ملُاع صوالع مً البيُت ظغي جضمحَر

 زالثا /  جذاغُاث الحشب غلى ظُاظاث اوسبا الذفاغُت :ثث

٘ محةاهُتهم الٗؿ٨ ت بلى بٗض الاػمت ، ؤٖاص الهىلىضًىن الىٓغ في زُت الخسلو مً الضباباث الش٣ُلت، وؤٖلً ألاإلاان ٞع ملُاع ًىعو  100ٍغ

م مً الحٓغ الظ ا ٖلى الٛؼو الغوسخي ألو٦غاهُا ، وبالٚغ ت" وطل٪ عصًّ ؼ ال٣ضعاث الٗؿ٨ٍغ ض في حٍٗؼ ىا ًٖ ههج "التًر
َّ
ا ، جسل ًُّ ي ، ومُضاه

بهضص حؿلُم ، ؤجها 2022/قباٍ  27جٟغيه ؤإلااهُا ٖلى جهضًغ ألاؾلحت الٟخا٦ت بلى مىا٤َ الجةإ ،  بال ؤجها ؤٖلىذ الح٩ىمت في 

ا في  500ؤو٦غاهُا ؤل٠ ناعور مًاص للضباباث و
ً
ؼ ٢ىاتها اإلاىدكغة قغ٢ ناعور "ؾدىجغ" مً مسؼون الجِل ألاإلااوي ، ٦ما اججهذ لخٍٗؼ

ا٦ُا)   لسخي ، الؾُما في ؾلٞى  (.26بَاع خل٠ قما٫ ألَا

٣ٗىباث ٖلى عوؾُا ٦بحرة اطا ماجم م٣اعهتها م٘ وج٨مً اإلاًٗلت ألامىُت ألاوعوبُت في ٧ىن الاعجضاصاث ال٨ٗؿُت الىاججت ًٖ ٞغى ال

لى بٞتراى ان بطا ألاػمت  اعجضاصاتها ٖلى واقىًُ  وطل٪ بد٨م الاعجباَاث الجٛغاُٞت والضًمٛغاُٞت والا٢خهاصًت وألامىُت ، ٖو

م الٗال٢اث بحن مىؾ٩ى وصو٫ الاجد ا ، بال ان  ألاو٦غاهُت جد٤٣ لىاقىًُ الٗضًض مً ألاَضاٝ الاؾتراجُجُت ، مشل جإٍػ حَر اص ألاوعوبي ٚو

 لؤلمً ألاوعوبي ، و٢ض جاصي بلى حُٛحر ظظعي في الاؾتراجُجُاث ألامىُت ألاوعوبُت ، و٧لما 
ً
ا ٞانال ًٟ ل مىُٗ ِ

ّ
َظٍ ألاػمت ًم٨ً ؤن حك٩

مغ مٗها اؾخجةاٝ مىاعص و٧لما َا٫ ؤمض جل٪ ألاػمت واؾخمغ جض٤ٞ الالظئحن ألاو٦غاهُحن  بهىعة مؿخمغة بلى صو٫ الاجداص ألاوعوبي ، ٌؿخ

 (. 27و٢ضعاث الاجداص ألاوعوبي)

 سابػا/ الخعاةش الاكخصادًت ألاوسوبُت :ثث

ا بالى٣اٍ آلاجُت) ( :ــ  واظهذ الضو٫ ألاوعوبُت الٗضًض مً ألايغاع والخدضًاث بؿبب جضاُٖاث الحغب هىظَؼ

 جباَا الىمى الا٢خهاصي ألاوعبي . -1

 عوؾُا .ي٠ٗ  جم الخباص٫ الخجاعي م٘   -2

 تهضًض الاؾدشماعاث وألانى٫ ألاوعوبُت في عوؾُا وحٗغيها لدُغ اإلاهاصعة ؤو الخإمُم بؿبب الحغب وال٣ٗىباث الٛغبُت . -3

 تهضًض ؤمً الُا٢ت ألاوعوبي . -4

 تهضًض ألامً الٛظاجي . -5

ت بحن عوؾُا والضو٫ ألاوعوبُت . -6  جًغع ٢ُإ الُحران والؿُاخت م٘ خٓغ الغخالث الجٍى

 ؤػمت الالظئحن ألاو٦غاهُحن . -7
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 املطلب الثاوي /  إلاظتراجُجُت الشوظُت مً حلف الىاجى وإلاصشاس غلى غذم طم أوكشاهُا :ثث

لى زلُٟت  لسخي )الىاجى( قهضث جىجغاث متةاًضة الؾُما في آلاوهت ألازحرة ، ٖو ان الٗال٢اث  بهىعة ٖامت بحن عوؾُا وخل٠ قما٫ ألَا

ىص مً الحل٠  بت مً الحضوص الغوؾُت ، وٖو لسخي في اإلاىا٤َ ال٣ٍغ الحًىع اإلاتةاًض  الىاضح واإلالٟذ للىٓغ مً ٢بل خل٠ قما٫ ألَا

دذ ظىاح الحل٠ اطا ما بؾخ٣لذ بىٟؿها وب٣غاعاتها بمٗؼ٫ ًٖ الغوؽ ، مما  جغجب ٖلى طل٪  جهُٗض ٖؿ٨غي ألو٦غاهُا بكإن يمها ج

عوسخي ؤصي بلى جإػم ألاويإ  وجدضًضا ٖلى الحضوص ألاو٦غاهُت ، ومً َظا اإلاىُل٤ ، جم ٣ٖض  )٢مت اٞترايُت( * بالٛت الحؿاؾُت بحن 

ش عثِسخي الاجداص الغوسخي والىالًاث اإلاخدضة بخ وجمذ ال٣مت بك٩ل مٛل٤ ، ا٢خهغ ٖلى خًىع الغثِـ   ٧2021اهىن ألاو٫ مً ٖام  7اٍع

٩ي ” ٞالصًمحر بىجحن“الغوسخي  ٣ه الغثاسخي الظًً قاع٧ىا مً ” ظى باًضن“وخضٍ مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي الغثِـ ألامٍغ وؤًٖاء مً ٍٞغ

٩ي ؤزىاء ال٣مت)  ت طاتها م٘ الغثِـ ألامٍغ  ( ، 28زال٫ الحًىع في الٛٞغ

ان هٓغة الغثِـ الغوسخي إلهًمام ؤو٦غاهُا للحل٠ جسخل٠ ًٖ هٓغجه مً اهًمام باقي الضو٫ ٧ىجها ٖلى جماؽ خضوصي مباقغ م٘ 

ى ما ؤقاع الُه الغثِـ الغوسخي  بالغص ٖلى الحل٠ بطا ما وكغ ٢ىاث ؤو بيُت  صولخه وؤن اهًمامها للحل٠ ٌك٩ل زُغا ٦بحرا ٖلحها ، َو

ت في ٞىل ض ٖلى الخهىع ؤلاؾتراجُجي الجضًض للىاجى جدخُت ٖؿ٨ٍغ ض ، في خحن وا٤ٞ ٢اصة الحل٠ زال٫ ٢متهم اإلاى٣ٗضة في مضٍع ىضا والؿٍى

ً في جغ٦ماوؿخان ،  29/6/2022الظي ٌٗض عوؾُا ؤ٦بر تهضًض له ، ٟٞي اإلااجمغ الصحٟي* الظي ٣ٖض  في  ٖلى َامل ٢مِت صو٫ بدغ ٢ؼٍو

ىلى ض ٞو ضا للىاجى ؤمغ مسخل٠ جماما ًٖ مىيٕى ؤو٦غاهُا باليؿبت لبالصٍ ، ل٨ىه  خظع مً ؤهه في خالت بط ٢ا٫ بىجحن بن اهًمام الؿٍى

ٗبر ًٖ  ت ، ٞؿخًُغ عوؾُا للغص باإلاشل ، وانٟا الىاجى بإهه ؤصاة خغب باعصة َو ت وبجى جدخُت ٖؿ٨ٍغ وكغ البلضًً لىخضاث ٖؿ٨ٍغ

 ( .  29الؿُاؾت الداعظُت ألامحر٦ُت )

ت املعخلبلُت للىظام الذولي في ظل الغضو :ثثاملطلب الثالث / الش   ٍؤ

اث ًٟىم ٖلحها  ت اإلاؿخ٣بلُت للىىٓام الضولي في ْل الٛؼو ، ًىىظب ٖلُىا ججؼاة طل٪ الىٓام الى مدمىة مؿخٍى مً ؤظل جىيُذ الغٍئ

 َظا الىٓام ومضي جإزحر ألاػمت ٖلُه ، و٧االحي :ــ

 اإلااؾؿت الضولُت:ــ اإلاؿخىي ألاو٫ / جضاُٖاث الٛؼو الغوسخي ومؿخ٣بل 

ان  الٛؼو الغوسخي ٦ك٠ ًٖ الٗضًض مً ه٣اٍ ال٠ًٗ في الىٓام الضولي ال٣اثم ، والؾُما في مجلـ ألامً الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة ، 

ل ٖاث٣ًا ٦بحًرا ؤم ِ
ّ
ام  وصوٍع في ؤلاقغاٝ ٖلى َظا الىٓام  ، اط  ؤْهغث ألاػمت  ؤن خ٤ الى٣ٌ لؤلًٖاء  الضاثمحن في مجلـ ألامً ًمش

ٖملُت الؿالم ، ومىظ البضاًت  ٧ان ٣ٖبت عثِؿُت ؤمام اؾخ٨ما٫ الهُئت إلاهمتها ،  ل٩ىن  جل٪ الضو٫ ٚالًبا ما جى٣ؿم بلى ٦خل 

ظُىؾُاؾُت مخىاٞؿت ، ُٞماعؽ ًٖى في ٦خلت واخضة خ٤ الى٣ٌ )الُٟخى( ٖلى الٗضًض مً ال٣غاعاث الحاؾمت ، ٟٞي ؤػمت ؤو٦غاهُا 

٨ُت وخلٟاءَا ال ًم٨جهم ٞغى ٣ٖىباث بال مً زال٫ خالُا ، ٌٗجي خ٤ الى٣ٌ  الغوسخي في مجلـ ألامً  ، ؤن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اث ال٣اثم ٖلى الضوالع زاعط الحضوص ؤلا٢لُمُت  للىالًاث بر ٖضص البلضان واهدكاع هٓام اإلاضٖٞى
ُ
 )جدال٠ الغاٚبحن(* ، ومً اإلاٗلىم ؤن ٦

ض هٓام اإلاخدضة ًمىذ ال٣ٗىباث التي جٟغيها   ، وم٘ طل٪ ، وفي َظٍ الحالت ٦ما في خاالث ؤزغي ، ؾحًة
ً
ا َاثال

ً
الىالًاث اإلاخدضة هٟىط

ٌ الا٢خهاص الداي٘ لل٣ٗىباث)   ( ، َظا مً ظاهب .30ال٣ٗىباث الٗاإلاُت الظي ًٟغيه مجلـ ألامً مً ج٣ٍى

غاٝ ، ٞدالُ ا ًىاظه جدضًاث خ٣ُ٣ُت ، بالىٓغ للىُا١ اإلاتةاًض ومً ظاهب آزغ، بطا ٧ان مجلـ ألامً ٣ً٘ في ٢لب الىٓام مخٗضص ألَا

ما٫ الٗضواهُت الخ٣لُضًت مً الىٕى الظي ٌكهضٍ الٗالم في  للتهضًضاث التي ًىاظهها الؿالم وألامً. ، وال ج٣خهغ جل٪ التهضًضاث ٖلى ألٖا

لها الخ٣ىُاث الجضً ِ
ّ
ا التهضًضاث ألامىُت ألازغي التي حك٩ ًً ضة ، لظل٪ ًبرػ ومً يمً م٣ترخاث حُٛحر ؤو٦غاهُا ٞدؿب ، بل حكمل ؤً

٣ت ٖمل مجلـ ألامً ٤ بياٞت بىض بلى اإلااصة ) -ٍَغ ( مً قإهه ؤن ٌؿمذ بإٚلبُت 27ا٢تراح بم٩اهُت عّصِ خ٤ الى٣ٌ لًٗى صاثم ًٖ ٍَغ

ًاء  جخجاوػ خ٤ الى٣ٌ ) ل زلثي البلضان ألٖا ِ
ّ
 ( .  ٦31بحرة ، جمش

 يُت الضولُت وللبلضًً اإلاخداعبحن :ــاإلاؿخىي الشاوي / الىٓغة اإلاؿخ٣بلُت للب

م مً الدؿاثغ التي جلح٤ بغوؾُا بؿبب ٢غاع عثِؿها بالخضزل في ؤو٦غاهُا ، بال  ؤن اخخما٫ ؾ٣ٍى الىٓام الغوسخي ، ٢ض ٩ًىن  ٖلى الٚغ

ت ، في ْل الؿُاؾاث ال٣مٗ ُت التي جبىاَا بىجحن نًٗبا في اإلاضي ال٣هحر ، ولهٗىباث بػاخت الىسبت الحالُت باالخخجاظاث الجماَحًر
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ا)  ا في صٖم خلٟاثه في بُالعوؾُا و٧اػازؿخان وؾىٍع ًُّ ا وزاعظ ًُّ ( ، ومً ظاهب آزغ ، ًٖ عوؾُا الضولت ولِـ الىٓام ، ًغي ظىن 32صازل

دّى٫ِ ظاهب الاهدُاػ م٘ 
ُ
م مً ؤجها مىداػة آلان بلى الهحن ، ٞمً املحخمل ؤن ج الى٢ذ محرقاًمغ " ؤن عوؾُا ٢ىة ٖٓمى ، وبالٚغ

وجخدال٠ م٘ الىالًاث اإلاخدضة ، ألن ٢ىة الهحن اإلاتةاًضة ، حٗض ؤٖٓم تهضًض لغوؾُا هًٓغا لخ٣اعبهما الجٛغافي ، وإطا ما طَبذ مىؾ٩ى 

هما اإلاخباص٫ مً الهحن ، ٞؿِخم بصماط عوؾُا ٖلى هدى ؾهل في الىٓام املحضوص  وواقىًُ بلى نُاٚت ٖال٢اث مخ٣اعبت ، بؿبب زٞى

ها مً الىالًاث الظي ج٣ىصٍ  الىالًاث اإلاخدضة ، ؤما بطا ما اؾخمغث مىؾ٩ى في الحٟاّ ٖلى ٖال٢اث وصًت م٘ الهحن بؿبب زٞى

ها مً الهحن ، ٞؿٝى ًدضر بصماط عوؾُا ٖلى هدى ؾهل في الىٓام املحضوص الظي ج٣ىصٍ الهحن  ، ول٨ً ًب٣ى  اإلاخدضة ؤ٦ثر مً زٞى

ل في ؤن عوؾُا لً جه٠ُ ب
َّ
ا في اخخما٫ آزغ ًخمش ًٗ حن وجب٣ى ٖلى الهامل ، وحٗمل ٖلى الاؾخٟاصة مً جىاٞؿهما م لى ؤخض الُٞغ

ا هدى اؾخ٨ما٫ بيُتها ال٣ُبُت) ًُ ا ، ؾٗ ًٗ ( ، وبهظٍ الحالت ؾ٩ُىن  33ا٦دؿاب ه٣اٍ حٗؼػ مً ٢ضعاتها الخىاٞؿُت والخٟاويُت مٗهما م

ى هٓام ٖالمي حؿُُغ ُٞه عوؾُا بك٩ل ٞ ٗا٫ ٖلى ظؼء ٦بحر مً ؤوعوبا الكغ٢ُت ، بِىما حؿُُغ الهحن الاججاٍ والخ٨ٟحر في ؾِىاٍع

ىا ؾِخٗحن ٖلى الىالًاث اإلاخدضة وخلٟائهم في ؤوعوبا وآؾُا ؤن ٣ًغعوا  مغة  غب املحُِ الهاصت ، َو ٖلى ظؼء ٦بحر مً قغ١ آؾُا ٚو

 ، ألن َظا ٌٗجي جهاًت الىٓام الٗالمي الحالي 
ً
و"بضاًت خ٣بت مً الٟىضخى والهغإ الٗاإلاُحن ، بط  ؤزغي ، ُٞما بطا ٧ان َظا الٗالم م٣بىال

ً الجضًض لل٣ىة")   (  .34جخ٠ُ٨ ٧ل مى٣ُت في الٗالم بك٩ل ٚحر مؿخ٣غ م٘ الخ٩ٍى

ح ؤن جىضمج ؤٚلب البلضان في ؤوعوبا ، الؾُما ال٣ىي ألاؾاؾُت ، يمً الىٓام املحضوص ب٣ُاص ة ؤما ؤوعوبا ، ٞحري محرقاًمغ ؤهه مً اإلاغجَّ

ا في اخخىاء الهحن ، ٦ما ؤجها لِـ لها ال٣ضعة ٖلى جهضًغ ٢ىة الىالًاث  ًًّ ا ظض م مً ٖضم لٗيها  صوًعا ٖؿ٨غًٍّ ٨ُت ، ٖلى الٚغ اإلاخدضة ألامٍغ

ل تهضًًضا مباقًغا ألوعوبا ، وألن ألامغ ًبضو ؤ٦ثر مى٣ُُت باليؿبت ألوع  ِ
ّ
مش
ُ
ت ججاٍ  صو٫ قغ١ آؾُا ، ٦ما ؤن الهحن ال ج ٍغ ت ظَى وبا ٖؿ٨ٍغ

إ الؿُاؾت ألامحر٦ُت ؾُضزلىن ألاوعوبُحن صازل هٓامهم في جغ  حن  ، بال ؤن نىَّ خُل اإلاؿاولُت بلى الىالًاث اإلاخدضة وخلٟائها آلاؾٍُى

املحضوص ألؾباب ا٢خهاصًت وؤمىُت واؾتراجُجُت ، بط جدغم الىالًاث اإلاخدضة ٖلى مى٘ البلضان ألاوعوبُت مً بُ٘ الخ٨ىىلىظُاث طاث 

ط للهحن واإلاؿاٖضة في ٞغى يٍٛى ا٢خهاصًت ٖلحها خُىما ًخُلب ألامغ طل٪ ، في اإلا٣ابل ،  ؾدب٣ى ال٣ىاث الاؾخسضام اإلاؼصو 

ا ناو٘ للؿالم في اإلاى٣ُت) ا ومؿخمغة في الٗمل باٖخباَع ًُّ ت ألامحر٦ُت في ؤوعوبا ، مداٞٓت ٖلى الىاجى خ  ( .  35الٗؿ٨ٍغ

ُما ًخٗل٤ بمؿاعاث مؿخ٣بل الضوع الغوسخي، جبرػ  تها ٞو ضَا مً ًٍٖى ص الٛغب بخجٍغ ٢ًُت مى٢٘ عوؾُا في مجلـ ألامً، بٗض ؤن َضَّ

ذ ًىاظه نٗىباث خ٣ُ٣ُت ،  تها في مجلـ ألامً ؤو خ٣ها في الخهٍى الضاثمت في مجلـ ألامً. وإطا ٧ان َغص عوؾُا ؤو ججمُض ًٍٖى

تها ، مجها بم٩اهُت الُل ذ ٖلى ٢غاع مجلـ ٞةن َىا٥ مؿاعاث بضًلت ال حٗجي بالًغوعة ججمُض ًٍٖى ب مً عوؾُا الامخىإ ًٖ الخهٍى

ُدُت ؤٖلىذ في ٖام  اث الؿٞى هت الجداص الجمهىٍع اث اإلا٩ّىِ ؤن  1991ألامً، ألهه مخٗل٤ بٗضواجها ، و٢ض ؤقاعث ؤو٦غاهُا بلى ؤن الجمهىٍع

ُتي لم ٌٗض مىظىًصا ، و٧ان ًيبغي ؤن ٩ًىن مٗها الح٤ ال٣اهىوي ألي مً َظٍ ال٨ ُاهاث ، بما في طل٪ عوؾُا ، في الحهى٫ الاجداص الؿٞى

ت مجلـ ألامً ، ولم ًجِغ  ٗغى ٖلى الجمُٗت الٗامت ؤي ٢غاع بالؿماح لغوؾُا بًٍٗى ٌُ ٖلى اإلا٣ٗض ولِـ ٣ِٞ لهالح عوؾُا ، ولم 

ُتي غة حكحر بلى الاجداص الؿٞى ِ
ّ
٪ صو٫ الاجداص الؿاب٤ ، وال جؼا٫ اإلاظ٦

ُّ
، ولِـ عوؾُا  ، ٧إخض  حٗضًل إلاُشا١ ألامم اإلاخدضة  بٗض ج٨ٟ

ا مً ؤَم الىخضاث الضولُت اإلاغجبُت بهظٍ ألا  ًاء الضاثمحن في مجلـ ألامً الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة ، وباليؿبت ألو٦غاهُا ، بةٖخباَع ػمت ألٖا

ت وجهُٗض ا ٨غجه ج٣ىم ٖلى اؾخمغاع الٗملُت الٗؿ٨ٍغ لهجماث ، ، ٞةن ؤخض اإلاؿاعاث اإلاؿخ٣بلُت اإلاُغوخت لها َى الخ٣ؿُم ، ٞو

والخٟاوى خى٫ ج٣ؿُم ؤو٦غاهُا ؤو حُٛحر هٓام الح٨م لـ"خ٨م ُٞضعالي" ، وا٢خُإ مضن بؾتراجُجُت لًمها لضوهباؽ ، مشل مضًىتي 

ىبى٫( في ؤ٢صخى الجىىب ٖلى بدغ ؤػٝو ، ومضًىت )ؤوصٌؿا( ٖلى البدغ ألاؾىص ، ألجهما  ٤ ال٣ىاٖت الغوؾُت  -)ماٍع ظؼء مً  -ٞو

 ( .     ٢36لُم صوهباؽ )الخ٣ؿُم ؤلاصاعي إل

جم بُان ؤَم الخضاُٖاث الضولُت لٛؼو الغوسخي ٖلى ؤو٦غاهُا في قباٍ مً الٗام الحالي ، ًٞال ًٖ م٣ضماث  / زخاما وبٗض ما الخاجمت

الىاجى َظا الٛؼو والتي ٧اهذ ألقهغ ؾاب٣ت ، ًخطح ؤن الجاهب الغوسخي ٧ان ؾاُٖا وبضعظت عثِؿُت الى ببٗاص ؤو٦غاهُا ًٖ ٦ى٠ خل٠ 

ىص التي اَل٣ها الحل٠ لح٩ىمت ٠ُُ٦ ، ٧ىن َظا ألامغ ٌٗضٍ الغوؽ زُغا ٖلى ؤمجهم الضازلي وإو٩ٗاؾاجه ٖلى باقي  ضم جهض٤ً الٖى ٖو

الضو٫ املحُُت بها ، لظا وفي مىاؾباث ٦شحرة خاولذ عصٕ ألاو٦غاهُحن مً الخ٨ٟحر ولى لحٓت باإلهًمام للحل٠ وإًها٫ ٢ىة َظا 
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ىصٍ ال٩اطبت لها وإن لم ج٨ً بهًمذ بٗض  الخىُٓم الى خضوص ىا ظاءتها نضمت الىاجى وٖو عوؾُا ل٨ً او٦غاهُا ٧اهذ ٖاػمت ٖلى طل٪ ، َو

 ، ل٨جها خجىلت ظضا في ببضاء اإلاؿاٖضة الح٣ُ٣ُت والٟٗلُت ألو٦غاهُا ، ومً َىا وؿخيخج مً البدض ظملت مً اإلاىع ، ؤَمها :ــ

ا مهما الًم٨ً اإلاؿاؽ به . ــ حٗض ؤو٦غاهُا باليؿبت للغوؽ بٗضا1  ومجاال خٍُى

 ــ جىضعط يمً ال٣ٟغة ؤٖالٍ الاَمُت الا٢خهاصًت والؿُاؾُت ال٨بحرة لها .2

ى ماخضر في ٖام  3  ) ؤخضار ال٣غم ( ، وان حعي ظُضا  جم و٢ىة ظاعتها . 2014ــ ٧ان ٖلى خ٩ىمت ؤو٦غاهُا ؤزظ الضعؽ والخٗلم مىه َو

٤  ــ مابٗض الٛؼو الغوسخي ٧اهذ3 لى ٞو ٣ت بٖاصة عؾم ٦المذ الىٓام الضولي ٖو ا طل٪ الخهٝغ ، ؤَمها ٍَغ َىا٥ جضاُٖاث ٦شحرة ؤٞغَػ

 جىػهاث ظضًضة .     

 /    الهىامش 

( اخمض ؤمحن وآزغون ، الاػمت الاو٦غاهُت وجضاُٖاتها  ٖلى مؿخ٣بل اليؿ٤ الضولي ، اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ، اإلااهُا ، بغلحن ،  1)

  14م ، 2022

ت اللبىاهُت ، ال٣اَغة ،  2)    232، م 2008( خؿام الضًً ظاص الغب ، الجٛغاُٞا الؿُاؾُت ، الضاع اإلاهٍغ

3  (group of authors , the kremlin playbook, part 3 ,(keeping the faith) , a report of the CSIS Europe ,Russia ,  anr 

Eurasia program , center for strategic and international studies , February 2022 , p 25 

ض ، الاػمت الاو٦غاهُت  والحغب الباعصة الجضًضة  في ٞهم الىا٢٘ الضولي  ، مٗهض الٗغبُت للضعاؾاث ،  اطاع   4)  4،  م 2014( اخمض ابى ٍػ

٤ هدى الخىؾ٘ الامبراَىعي " ، مغ٦ؼ ( ماَغ ل٠ُُ ، " م٩اهت او٦غاهُا في ال٣ُٗضة الجُىؾُاؾُت الجُىبىلُدُ 5  ٨ُت الغوؾُت ـ ٍَغ

غان ،  5خمىعابي للبدىر والضعاؾاث الاؾتراجُجُت ، ابدار وصعاؾاث ، بٛضاص ،   . 4، م 2022خٍؼ

(6 “Verkhovna Rada of Ukraine Resolution on Declaration of Independence of Ukraine “ . Verkhovna Rada of 

Ukraine 24 August 1991, Archived from the original on 30 September 2007, Retrieved 12 September 2007. 

 ( ؤ٢خهاص او٦غاهُا َى ؤ٢خهاص الؿى١ الحغ الىاشخىء ، ميكىع ٖبر الغابِ :ــ 7) 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A3%D9%88%D9%83

%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/simplified 

غ مٗاًحر الالتةام بىٓم مُٗىت(  ا )بكٍغ جٞى ًً )*( ا٢خهاص الٓل َى ألوكُت التي ٢ض حٗخبر مىخجت باإلاٗجى الا٢خهاصي و٢اهىهُت ؤً

اٝ ول٨جها مسُٟت ًٖ ٖمض ًٖ الؿلُاث الٗامت )مً ؤظل جٟاصي صٞ٘ الًغاثب مشال ؤو صٞ٘ اقترا٧اث الًمان الاظخماعي ؤو الالخٟ

ض ًىٓغ :   خى٫ مٗاًحر ؤو مخُلباث مُٗىت، للمٍؼ

Interfax Ukraine Azarov , “Shadow trade accounts for 40% of domestic market , Kiev ,December 2011  

9 (Leonard Peter , “Ukraine to deploy troops to Quash Pro –Russian insurgency in the east” , Yahoo news Canada on 

14 April 2014 , Associated Press , Archived from the original Retrieved 26 October 2014  

10(  )Big debts and dwinding cash , Ukraine tests creditors nerves , Reuters 17 October 2013  

مالث ألاظىبُت، وهي ازخهاع للمهُلح الا٢خهاصي مً حكحر بلى ؾى١ الٗمالث ألاظىبُت ؤو البىعنت الٗاإلاُت للٗ« ٞىع٦ـ»)*(٧لمت 

ى ؾى١ ًمخض في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم خُض «ؾى١ جضاو٫ الٗمالث ألاظىبُت»" ؤي Foreign Exchange Marketاللٛت ألاظىبُت " ، َو

ض   ًىٓغ :ــجهٝغ الٗمالث مً ٢بل ٖضة مكاع٦حن، مشل البىى٥ الٗاإلاُت واإلااؾؿاث الضولُت وألاؾىا١ اإلاالُت ، للمٍؼ

Big debts and dwinding cash , Ukraine tests creditors nerves , Reuters 17 October 2013 

(11  )Report “Westinghouse Wins Contract to Provide Fuel Supplies to Ukraine “ , 19 june 2015 (press release) the 

original Westinghouse Electric , Archived from Retrieved 15 April 2014 . 
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غة هذ ، ٖبر الغابِ :ــ 12)  ٤ ألوعوبا ٖبر الح٨م، الجٍؼ  (دمحم نٟىان ظىال١، مٗاعيت ؤو٦غاهُا والٍُغ

http://www.aljazeera.net/news/pages/47ea560b-5c58-40d7-bfbf-3216d15e3796 

ض ل٣ٗىص ؛ ٞال٣غم ٧ان ظؼًءا مً الضولت الٗشماهُت في ؤظؼائها )*(بن الخىاٞـ والهغإ ؤلا٢لُمي ٖلى ال٣غم لِـ ظضًًضا ، وإن زم

َل٤ ٖلحهم 
ُ
الكمالُت ، بٗض ؤن صزله ؤلاؾالم في الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الٗاقغ اإلاُالصي ، و٧ان مٗٓم ؾ٩اهه مً ؤنى٫ جغ٦ُت ، ؤ

ؿمى ٌُ ت حٗجي ال٣لٗت ، و٧اهذ جًم مىا٤َ ما  غة ال٣غم" وألاعاضخي املحُُت  الخ٣ًا اؾم: "الخخاع". وحؿمُت "ال٣غم" جتًر آلان "قبه ظٍؼ

ت مً الٗام  غة ال٣غم )في ؤو٦غاهُا الُىم( ، ٢امذ ٖلى ؤعاضخي ال٣غم ممل٨ت ٢غمُت جتًر -1441ببدغ آػٝو )في عوؾُا آلان( وقما٫ ظٍؼ

ذ ٖجها َظٍ ألازحرة بخى٢ُ٘ مٗاَضة "٧ىظ٪ ٢ُىاعظه1783
ّ
"، التي ههذ ٖلى ، وهي ممل٨ت يٟٗذ ب٠ًٗ الضولت الٗشماهُت ، وجسل

ا ٖام  ًُ  طاج
ً
ىا الشاهُت 1774مىذ ال٣غم اؾخ٣الال غة ، ول٨ً ؤلامبراَىعة الغوؾُت ٩ًاجحًر ، لُبضؤ الىظىص الغوسخي ألو٫ مغة في قبه الجٍؼ

غة ٖام  ذ الجٍؼ
ّ
ذ باالجٟا٢ُت واخخل

ّ
ت الخت1783ؤزل ت ، وؤخغ٢ذ وصمغث ٖانمتها )بغجت ؾغاي آهظا٥( وال٨شحر مً اإلاٗالم الحًاٍع ًر

 ٠ ُم ظىٍػ ُذ ٖلُه ، زم هّجغ هٓام الٖؼ ؤلاؾالمُت ٞحها ، بٗض طل٪ جغاظ٘ الىظىص الختري في ال٣غم ، وزانت بٗض ؾُُغة الؿٞى

٢ؿًغا بضٖىي الدُاهت زال٫ الحغب، وُوّػٖذ بُىتهم وؤعايحهم ٖلى "الٗما٫ ال٩اصخحن" مً عوؾُا  1944ؾخالحن الخخاع بال٩امل ٖام 

ا ، لُٗٓم وظىص ا حَر ٖضث ٖام ٚو
ُ
٤ بخهاثُت ؤ ل الغوؽ واإلاىدضعون مً ؤنى٫ عوؾُا وؿبت ج٣اعب  2001لغوؽ في ؤلا٢لُم ، وٞو

ّ
ٌك٩

ل ألاو٦غاهُىن وؿبت ج٣اعب  2% مً بظمالي ٖضص الؿ٩ان البالٜ 58هدى 
ّ
ل جخاع ال٣غم وؿبت 24ملُىن وؿمت ، بِىما ٌك٩

ّ
ك٩ % 12%، َو

ت ال٣غم واخضة مً صو٫ الاجداص ا ُتي بلى الٗام ، و٧اهذ ظمهىٍع ُم ه٨ُُخا زغوحكٝى يمها بلى ؤو٦غاهُا  1954لؿٞى ، خُض ٢غع الٖؼ

ش اإلاٗانغ لىعبا  1991لخب٣ى ٦ظل٪ بٗض اؾخ٣ال٫ ألازحرة ٖام  ؼ ؾلُمان هىاع و ٖبض املجُض وٗىعي ، الخاٍع ض ًىٓغ :ــ ٖبض الٍٗؼ ، للمٍؼ

، و٦ظل٪ ًىٓغ : ظما٫  252ــ  245، م م  2014الٗغبُت ، بحروث ، مً الشىعة الٟغوؿُت الى الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ، صاع الجهًت 

ت ،  ت الجامُٗت ، الاؾ٨ىضٍع ً( ، صاع اإلاٗٞغ ،  1989مدمىص  جض ، ال٣ىي ال٨بري ةالكغ١ الاوؾِ )في ال٣غهحن الخاؾ٘ ٖكغ والٗكٍغ

ش الخخ 88ــ  67نو  غة ال٣غم وجاٍع ىٓغ اًًا :  ص. ؤمحن ال٣اؾم، ظٛغاُٞا قبه ظٍؼ  اع ٞحها، ؤو٦غاهُا بغؽ ٖبر الغابِ :ــ، ٍو

http://ukrpress.net/node/2512 

ُاهُت 13)   ( َىاعص آمىؽ ،" او٦غاهُا : ؾُٟاؾخىبى٫ حٗحن ٖمضة مىالُا لغوؾُا م٘ همى املداٝو الاهٟهالُت  ، صحُٟت الٛاعصًان البًر

ض ًىٓغ :  ابغاَُم ًىؾ٠ ٖبُض و وٗمت ؾُٗض ؾ  2014قباٍ  25في  غوع ،" الؿلىم الغوسخي ججاٍ اػمتي ظىعظُا ــ اوؾُدُا ، وللمٍؼ

ش الٗغبي ، الٗضص  2014، واو٦غاهُا ال٣غم  2008الجىىبُت   143، م 2017،  8" ، مجلت الخاٍع

غة ال٣غم وقغ١ او٦غاهُا " ، ابدار وصعاؾاث ، ماؾؿت عاهض  14)  مان وآزغون ، "ٖبر مً ٖملُاث عوؾُا في قبه ظٍؼ ( ما٩ًل ٧ٞى

    www.rand.org/t/RR1498والضعاؾاث ، ٖبر الغابِ :ــ  لالبدار

ض ًىٓغ :ــ اٝ ؾدًُٟ العابي وآزغون ، " عوؾُا والٛغب بٗض ألاػمت ألاو٦غاهُت ــ اوظه ال٠ًٗ ــ ألاوعبُت ظغاء الًٍٛى الغوؾُت  " وللمٍؼ

 www.rand.org/t/RR1498، ابدار وصعاؾاث ، ماؾؿت عاهض لالبدار والضعاؾاث ، ٖبر الغابِ :ــ 

( اؾماء خضاص ، "عوؾُا والخضاُٖاث الجُىؾُاؾُت لؼمت ال٣غم في ْل  الخىاٞـ الضولي ٖلى اوعاؾُا " ، مجلت اإلاُٗاع ، اإلاغ٦ؼ  15) 

سخي ، الجؼاثغ ، املجلض الخاؾ٘ ، الٗضص  ىٓغ لىٟـ الباخشت : الحغوب  135، م 2018، صٌؿمبر  4الجامعي اخمض بً ًخي الىوكَغ ، ٍو

 114، م م 2017: الاػمت الاو٦غاهُت ؤهمىطظا . مجلت مضاعاث ؾُاؾُت ، ٖضص صٌؿمبر الهجُىت 

سُت بحن مىؾ٩ى والٛغب " ، في ) عوؾُا واو٦غاهُا مً الاػمت الى الحغب  البضاًاث واإلاأالث 16)   ( ( اخمض الؿُض ، " او٦غاهُا باعة جىجغ جاٍع

 7، م 2022ل٣اَغة ،  ، اإلاغ٦ؼ اإلاهغي لل٨ٟغ والضعاؾاث الاؾتراجُجُت ، ا

(17 Taras Kuzio & pual D Anieri , the Sources of Russia„s Great power politics , E – International relation publishing , 

Bristol , England , 2020 , p.86  

سُت بحن مىؾ٩ى والٛغب " ، مهضع ؾب٤ ط٦غ  18)   9ٍ ، م( اخمض الؿُض ، " او٦غاهُا باعة جىجغ جاٍع



       2222  سيتمبر - ايلول –العشرونمجلة اتجاهات سياسية: العدد  

178 
 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا 

                                                                                                                                                                                     

اًت مىٓمت ألامً والخٗاون في ؤوعوبا. هٟظ الاجٟا١ الظي ؤ٣ٖب  )*(جم الخى٢ُ٘ ٖلُه بٗض مداصزاث م٨شٟت في مُيؿ٪ بُالعوؾُا، جدذ ٖع

ال١ الىاع. ل٨ىه ٞكل في و٠٢ ال٣خا٫ في صوهباؽ، وبالخالي جبٗتها خؼمت  ا إَل ا ٞىعًٍ ًٟ ٖضة مداوالث ؾاب٣ت لى٠٢ ال٣خا٫ في صوهباؽ و٢

ض ًىٓغ : اخمض الؿُض ، " او٦غاهُا باعة 2015ٞبراًغ  12مً ؤلاظغاءاث حؿمى مُيؿ٪ الشاهُت، والتي جم الاجٟا١ ٖلحها في ظضًضة  . ، للمٍؼ

سُت بحن مىؾ٩ى والٛغب " ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ .  جىجغ جاٍع

 )  77( ممضوح ٖبض اإلاىٗم ، عوؾُا جىاصي بد٤ الٗىصة الى ال٣مت ، ص.ث. ، م19

سُت بحن مىؾ٩ى والٛغب " ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ ، م 20)   9(اخمض الؿُض ، " او٦غاهُا باعة جىجغ جاٍع

اصي وآزغون ،" الخإزحراث الجُىؾُاؾُت ـ الٛاػ والكغ١ الاوؾِ  في الاػمت الاو٦غاهُت " ، في ) عوؾُا واو٦غاهُا مً الاػمت21)   ( عخاب الٍؼ

 63، م 2022هغي لل٨ٟغ والضعاؾاث الاؾتراجُجُت ، ال٣اَغة ،  الى الحغب  البضاًاث واإلاأالث ( ، اإلاغ٦ؼ اإلا

(22 )Taras Kuzio &  Crisis in Russian studies ? ( nationalism, imperialism) , Racism and war , E – International 

relation publishing , Bristol , England , 2020 , p.p .30 - 32 

اصي وآز 23)   65غون ،  مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ ،  م( عخاب الٍؼ

( ٖىاص ٧اْم خؿحن الىاثلي ، عوؾُا الاجداصًت ومؿخ٣بل الخىاػن الاؾتراجُجي الٗالمي ، الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون ، بحروث ،   24)

 183، م  2017

اصي وآزغون ،" الخإزحراث الجُىؾُاؾُت ـ الٛاػ والكغ١ الاوؾِ  في الاػمت الاو٦  25)  63غاهُت ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ ، م(  عخاب الٍؼ

ُتي . ت جدذ مٓلت الاجداص الؿٞى ٣هض بها جل٪ الضو٫ التي ٧اهذ مىًٍى ًُ )*( 

 184(ٖىاص ٧اْم خؿحن الىاثلي ، عوؾُا الاجداصًت ومؿخ٣بل الخىاػن الاؾتراجُجي الٗالمي ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ ، م  26)

اصي وآزغون ،" الخإزحراث الجُىؾُاؾُت ـ الٛاػ والكغ١ الاوؾِ  في الاػمت الاو٦غاهُت ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ ، م    64عخاب الٍؼ

 اإلاهضع هٟؿه    

اصي وآزغون ،" الخإزحراث الجُىؾُاؾُت ـ الٛاػ والكغ١ الاوؾِ  في الاػمت الاو٦غاهُت ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ ، م  27)  64( عخاب الٍؼ

،  ٚبر الغابِ ، 2022ماعؽ/آطاع  10ان ؤخمض ٖبض الحلُم ، "َل جخدى٫ الحغب ألاو٦غاهُت بلى ٧اعزت اؾتراجُجُت إلاىؾ٩ى؟"، ( بًم 28)

https://bit.ly/3KIfDXP 

، ٖبر الغابِ :ــ 2022ماعؽ/آطاع  23ماَُىاػ الباػ، "آلُاث ؤو٦غاهُا إلصاعة ا٢خهاص الحغب م٘ عوؾُا"، مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل،   

https://bit.ly/37oCwkT 

  Sudha David-Wilp and Thomas Kleine-Brockhoff, “A New Germany: How Putin„s Aggression Is Changing Berlin,” 

Foreign Affairs, March 1, 2022, “accessed April 3, 2022”.  https://fam.ag/3u31hLS. 

 ، ٖبر الغابِ :ــ 2022اًاع  3ٖهام ٖبض الكافي ، " جضاُٖاث  الحغب الغوؾُت الاو٦غاهُت " ،    

https://studies.aljazeera.net/ar/article/5361 

 ٖهام ٖبض الكافي ، " جضاُٖاث  الحغب الغوؾُت الاو٦غاهُت ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ .  

ت بحن الغثِؿحن ألا  ُّ غ الظي حكهضٍ الحضوص بحن البلضًً )*(لم جسغط ال٣ّمت الاٞتراي
ّ
محر٧ّي ظى باًضن والغوسخّي ٞالصًمحر بىجحن بدّل للخىج

غ الضٞإ ألاو٦غاوّي 2021ؤل٠ ظىضّي ٖلى الحضوص اإلاكتر٦ت في زُىة هي الشاهُت لٗان  93، اط خكضث مىؾ٩ى ؤ٦ثر مً  . و٢ّضع وٍػ

 ٖلى بالصٍ ؤواث
ً
ا  ٖؿ٨غٍّ

ً
ًّ عوؾُا هجىما ؼه٩ُٝى ق ض ًىٓغ :  2022ل ؤول٨ُسخي ٍع ى ماخضر ٞٗال ، للمٍؼ  َو

 ظىعط ِٖسخى ، " ٢مت باًض ن ــ بىجحن الاٞترايُت هجاح وؿبي ؟" ، ٖبر الغابِ :ــ 

https://www.annaharar.com/arabic/politics/international/usa/08122021093610613 
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) عوؾُا واو٦غاهُا مً الاػمت الى الحغب  البضاًاث واإلاأالث ( ، اإلاغ٦ؼ  صالُا ٌؿغي ،  " ازغ اوعا١ مىؾ٩ى في هؼاٖها يض او٦غاهُا " ، في  

 10، م 2022اإلاهغي لل٨ٟغ والضعاؾاث الاؾتراجُجُت ، ال٣اَغة ،  

/قباٍ اإلااضخي، ٢اثال بجها  24)*( وجدضر ؤًًا زال٫ اإلااجمغ الصحٟي ٖما ونٟها بالٗملُت الدانت التي حكجها ٢ىاجه في ؤو٦غاهُا مىظ 

ؤَضاٞها، وجاب٘ ؤن الهضٝ الجهاجي للٗملُت الدانت َى خماًت ب٢لُم صوهباؽ )قغقي ؤو٦غاهُا( ، وإعؾاء قغٍو جًمً ؤمً جد٤٣ 

ض عؾمُا  لسخي في مضٍع داث الغثِـ الغوسخي في جغ٦ماوؿخان بِىما ؤَل٣ذ ٢مت خل٠ قما٫ ألَا ٤ حٗبحٍر ، وجإحي جهٍغ عوؾُا ، ٖلى ٞو

ض بلى ا لحل٠، ٦ما جإحي في ْل جهُٗض ٦المي بحن عوؾُا والٛغب ٖلى و٢٘ الخهُٗض الٗؿ٨غي في ؤو٦غاهُا ٖملُت اهًمام ٞىلىضا والؿٍى

ض ًىٓغ : ـ " بىجحن ًلىح بالغص اطا ماوكغ ال ىاجى ، وجٟا٢م ؤػمت الٛظاء في الٗالم ظغاء الحغب اإلاؿخمغة في الجاعة الٛغبُت لغوؾُا ، للمٍؼ

ض و٢ُاصة الحل٠ الا  غة للضعاؾاث ، ٢ىاث في  ٞىلىضا والؿٍى َلسخي ٌٗخبرون ان عوؾُا هي التهضًض الا٦بر ، م٣الت اٞخخاخُت في مغ٦ؼ الجٍؼ

ش   ، ٖبر الغابِ : 6/2022/  30وكغث بخاٍع

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/30/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-

%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-

%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-

%D9%81%D9%8A 

لسخي ٌٗخبرون ان عوؾُا هي التهضًض الا٦بر ،   29) ض و٢ُاصة الحل٠ الَا (  بىجحن ًلىح بالغص اطا ماوكغ الىاجى ٢ىاث في  ٞىلىضا والؿٍى

ش م٣الت اٞخخاخُت  غة للضعاؾاث ، وكغث بخاٍع  ، ٖبر الغابِ : 6/2022/  30في مغ٦ؼ الجٍؼ

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/30/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-

%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-

%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-

%D9%81%D9%8A 

ت زال٫  ٨ُت ، وإلى ال٣ُاصة الٗؿ٨ٍغ )*( ٌكحر مهُلح جدال٠ الغاٚبحن بلى ال٣ىاث مخٗضصة الجيؿُاث ب٣ُاصة الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ض ًىٓغ :ــ، وما جال طل٪ مً خغب الٗغا١ وألابٟاء ٖلى َظا الخدال٠ لى2003٢ٚؼو الٗغا١ ٖام    ذ الؼماث ، للمٍؼ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8

%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86 

 

)30  (Kemal Derviş and José Antonio Ocampo, “Will Ukraine's Tragedy Spur UN Security Council Reform?,” Project-

Syndicate.org, March 3, 2022. “accessed April 1, 2022”.  https://bit.ly/3wFZxtO. 

  Ipid . 

 ( ٖهام ٖبض الكافي ، " جضاُٖاث  الحغب الغوؾُت الاو٦غاهُت ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ .  31)

 

)32   )John J. Mearsheimer, “Bound To Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order,” International 

Security, Vol. 43, no. 4 (Spring 2019): 48-49 

)33  (Robert Kagan, “What we can expect after Putin„s conquest of Ukraine,” Washington Post, February 21, 2022. 

“accessed April 3, 2022”.  https://wapo.st/3DcwEqs. 
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 ( ٖهام ٖبض الكافي ، " جضاُٖاث  الحغب الغوؾُت الاو٦غاهُت ، مهضع ؾب٤ ط٦ٍغ . 34)

" ، اإلاٗهض اإلاهغي للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت ، 2022ألاو٦غاهُت  -( دمحم بىبىف ، "ؤلاق٩الُاث ال٣اهىهُت للحغب الغوؾُت  35)

 . https://bit.ly/3Lyjzuq( ٖبر الغابِ :ــ ، 2022ماعؽ/آطاع  29

ت الغوؾُت في ؤو٦غاهُا"، مجلت الؿُاؾت الضولُت )ال٣اَغة، مغ٦ؼ   36) (مجى ؾلُمان، "الخضاُٖاث واإلاؿاعاث املحخملت للٗملُت الٗؿ٨ٍغ

ش الضزى٫: 2022ٞبراًغ/قباٍ  26ألاَغام للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت(،  (، 2022ماعؽ/آطاع  27، )جاٍع

https://bit.ly/3tG3Lji 
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  بالمجلة النشر قواعد

اإلا٣االث ألا٧اصًمُت جخًمً الىع٢ت ألاولى الٗىىان ال٩امل للم٣ا٫، اؾم الباخض وعجبخه الٗلمُت  §

 اإلااؾؿت الخاب٘ لها )٢ؿم، ٧لُت وظامٗت( الهاج٠ والٟا٦ـ، الٗىىان الال٨ترووي 

ملدهحن للمىيٕى في خضوص مإحي ٧لمت ؤو زماهُت ؾُىع ؤخضَما بلٛت اإلا٣ا٫ والشاوي بةخضي اللٛخحن  §

حن ٖلى ؤن ٩ًىن ؤخض اإلالدهحن باللٛت ألاز  الٗغبُت.ٍغ

 اخخىاء اإلا٣ضمت لجمُ٘ اع٧اجها اإلاىهجُت. §

ه٣ُت بحن  1.15بمؿاٞت  14م٣اؾه  Sakkal Majallaج٨خب اإلااصة الٗلمُت الٗغبُت بسِ مً هٕى  §

ُت Sakkal Majalla18 Grasألاؾُغ، الٗىىان الغثِسخي  ً الٟٖغ ، Simplified Arabic 14Gras، الٗىاٍو

ت ٞخ٣ضم بسِ مً هٕى   .12م٣اؾه  Times New Romanؤما الٟغوؿُت ؤوالاه٩لحًة

، ؤؾٟل 1.5، عؤؽ الىع٢ت 02، ٌؿاع 02، ًمحن 02، ؤؾٟل 02َىامل الهٟدت ج٩ىن ٦ما ًلي: ؤٖلى  §

 1.25الىع٢ت 

٣ت ؤ٧اصًمُت في آزغ اإلا٣ا٫ بالترجِب الخالي: اإلاال٠: ٖىىان § ال٨خاب ؤو  ًغ٢م التهمِل وؤلاخاالث بٍُغ

 اإلا٣ا٫، ٖىىان املجلت ؤو اإلالخ٣ى، الىاقغ، البلض، الؿىت، الُبٗت والهٟدت.

 (12بىمِ   Sakkal Majallaاإلاغاظ٘ ازغ البدض )هٕى الدِ  §

 ًجب ؤن ج٩ىن ظمُ٘ اإلا٣االث التي جغؾل زانت في املجلت ولِؿذ ٢ُض الىٓغ لليكغ في ؤي م٩ان آزغ. §

 ؿ٣ه ٖلى ق٩ل مل٠ ما ٨ًغوؾٟذ ووعص، للٛت الٗغبُت ميباجغؾل اإلاؿاَماث 

ض ؤلال٨ترووي  magazin@democraticac.de:           بلى البًر

 اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي

 للضعاؾاث الاؾتراجُجُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت ؤإلااهُا/بغلحن

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
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