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يؤ. د ـ ساب  3 ظامٗت الجؼاثغ ـــ ذ ؼٍش

ىُت الٗلُا لإلٖالم ْالاجها٫ ـــ الجؼاثغ ؤ. د ـ عبذ العالم بً صاوي   املضعؾت الَٓ

 3 ظامٗت الجؼاثغ ـــ خىجت مدمذؤ. د ـ 

ٓاصيظامٗت  ؤ. د ـ عمش فشخـاحي   ال

 املغ٦ؼ الجامعي ــــ جمنراؾذ ا.د. ؼىؼت عبذ الغني

  3 ـــ ؼاثغ ظامٗت الج ظالم بشكىق  ؤ. د ـ

م خلفان ْػْ ؤ. د ـ هٍش  ظامٗت جُــــــؼي 

ٓم الؿُاؾُت  ؤ. د ـ خعحن بؽاوي  ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ ـــاملضعؾت الَٓ

ٓبل ـــ ٞغوؿاْ غ ـظامٗت ٚ ؤ. د ـ عبذ الخمُذ بىدًا مــشا د  ه

ٓبل ـــ ٞغوؿاْ ظامٗت ٚغ  ؤ. د ـ جىن ماسهى   ه

ى د ـ للمان مغـشاوي  ٓم الؿُاؾُت ـــاملضعؾت الَٓ  الجؼاثغ ُت الٗلُا للٗل

ٓم الؿُاؾُت ـــ د ـ مدمذ هىاد ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ املضعؾت الَٓ

ـلي ٓبــــــــــــــــت  د ـ مدمذ جٍى ٓوـ ـــظامٗت مى  جــــــــ

ٓم الؿُاؾُت  د ـ مدمذ الععُذ ميي ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ ـــاملضعؾت الَٓ

ٓم الؿُاؾُت ـــ الجؼاثغامل د ـ بىؼشف هماٌ ىُت الٗلُا للٗل  ضعؾت الَٓ

ٓم الؿُاؾُت ـــ د. علي لىساسي  ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ املضعؾت الَٓ

مد ـ  ٓم الؿُاؾُت  خُمش مدمذ عبذ الىٍش ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ ـــاملضعؾت الَٓ

ٓم الؿُاؾُت  د ـ علي سبُج ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ ـــاملضعؾت الَٓ

ٓم الؿُاؾُت  ؤ ـ بشخى ظهُلت  ىُت الٗلُا للٗل  الجؼاثغ ـــاملضعؾت الَٓ



 

 

 من ضمن شروط النشر في المجمة الجزائرية لمدراسات السياسية 

 أن يتوافق المقال مع اهداف المجمة. -
 أن يكون المقال غير منشور سابقا. -
إلضافة إلى إمكانية إرسال مواضيع صفحة بالمغة العربية، با 23أن ال يتجاوز الموضوع  -

بالنسبة لمغة  Simplified Arabic، )يكتب الموضوع بخط وإلنجميزيةبالمغتين الفرنسية 
ون ـــن يكأ، و واإلنجميزيــــةة ـــة لمغتين الفرنسيـــبالنسب Times New Romanة، وـــالعربي

غة العربية (، ويكون مرفوقا بممخص بالم82، الهامش بحجم 81المضمون بحجم 
يجب أن تتوفر عمى  واإلنجميزيةوممخص بمغة أخرى )بالنسبة لممواضيع بالمغتين الفرنسية 

 ممخص بالمغة العربية(.
 إلتزام الدقة والعمق في المضمون و األمانة العممية، والتوثيق المنهجي. -
 تكتب الهوامش بترقيم متسمسل في نهاية كل صفحة، مع مراعاة أسموب منهجي موحد: -

  .الكتب: المؤلف، العنوان، دار النشر، مكان النشر، السنة، الصفحة 
  .المقاالت: المؤلف، العنوان، المجمة، المجمد، العدد، السنة، الصفحة 

يرفق عنوان البحث مع إسم الباحث، ورتبته العممية، وتخصصه، و الهيئة العممية التي  -
 ينتمي إليها.

 (journal@enssp.dz)مجمة.يرسل الموضوع عبر البريد االلكتروني لم -
 يعرض البحث عمى لجنة عممية لمتقييم. -
 المقاالت التي ال تنشر ال تعاد ألصحابها. -
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يد كله إرادة وعزم على يصدر العدد الثامن من مجلة المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، بتأك
في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التي تعرف في ترسيخ قيم البحث العلمي  الاستمرار

حيث طبيعة المواضيع العلمية القابلة للبحث والملاحظة أو تلك  تطورات علمية ومنهجية مكثفة من
 الظواهر السياسية المعاصرة التي تعرفها ال كثير من الدول المعاصرة.المتصلة ب

ث الاهتمام بالقضايا السياسية المعاصرة التي تشهدها وعليه، فإن هذا العدد تتنوع مواضيعه من حي
التحليل والتقييم، سواء في البعد الداخلي، الإقليمي والدولي، فنجد تجربة الانتقال الديمقراطي  والجزائر 

في الجزائر مصحوبة بالظاهرة الحزبية من حيث خلفيتها التاريخية، كما تتطرق المواضيع البحثية إلى 
ي ية بين الرهانات والخيارات، و الأمن الغذائي. أما في الموارد الحيو ة للجزائر، مثل الاحتياطات الغاز

ية  الأوروبية–البعدين الإقليمي والدولي، فإن الاهتمام انصب على مواضيع إعادة تقييم الشراكة الجزائر
ية ا إلى موضوع الدولية، وصول-بين الأهداف والنتائج مرورا بموضوع حيوي لمستقبل العلاقات الجزائر

 الأمريكي من حيث التجربة والتقييم، بأهمية أكاديمية، نظرا لحداثة الموضوع-الحوار الاستراتيجي الجزائري
يع الشركاء. ومقاربة تناوله ل    إثراء النقاشات في باب السياسة الخارجية للجزائر بخلفية تنوع/تنو

يةأما فيما يخص المواضيع الأكاديمية ال ت حول الدولة والمواطنة، التنشئة ، فنجد دراسانظر
 والتعليم، والتنمية المستديمة والتوجهات في السياق السياسي.

ية والتطبيقية للظواهر الأمنية الجديدة، بداية  ومن جهة أخرى، يزخر هذا العدد بالدراسات النظر
ظاهرة  من محاولة لتحديد مفهوم ظاهرة الإرهاب بين التأصيل الأكاديمي والتأسيس القانوني،

ودراسة حول آثار الهجمات الإرهابية على السياحة من خلال  جريمة الإل كترونية والأمن الوطنيال
 حالة تونس.

 وأخيرا، فإن المجلة تتطرق إلى التحولات الدولية الراهنة من حيث دور الفاعلين الدوليين، من خلال
ية استشرافية للدور الأمريكي في النظام الدولي الجديد مع ا  الأوراسي القادم.-لتطرق للدور الروسيرؤ

ونهاية، الشكر والتقدير لكل الساهرين على إخراج وإعداد هذا العدد، ولكل المساهمين بأفكارهم، 
 أن تبقى المجلة في خدمة البحث العلمي ومن أجله. ،في ذلك ،وقناعتنا
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 لخق: م

ْالىخاثج 1992ْ  1989 جخٗل٤ الضعاؾت بٓاَغة إلاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي في الجؼاثغ زال٫ الٟترة املمخضة بين ْاٞ٘  ، مً خُض الض

٢ٓٝٓ ٖىض إلاعجباَاث الؿبةُت التي التي ؤٞغػَا الحغا٥ الؿُا ْلت ال ْمدا ٓجغاث إلاظخماُٖت التي عا٣ٞذ املغخلت،  ْالخ س ي، 

ْال٣ٔٓ الخ٣لُضًت للىٓام الؿُاس ي . الث الؿُاؾُت، بين ال٣ٔٓ الهاٖضة   ق٩لذ ه٣اٍ إلاوُٗاٝ في مؿاع الخد

ْ جل٪ إلاعجباَاث في ؾُا٢ِا الٓغفي ٖباعة ًٖ ؾلؿلت مً الٗال٢اث ألا٣ٞ ٕ الضًم٣غاَي ْجبض ٓصًت بين آلُاث املكْغ ْالٗم ُت 

ْاضحت ٓعٍت  ٓاٖض صؾخ ْالؿلمي، يمً ٢ ْلت ٖملُت إلاهخ٣ا٫ املىٓم  لخإَير اللٗبت الؿُاؾُت ٖلى ، ْؤَضاّٞ، جخٓلى ُّٞ الض

ْلت. ْالض  ؤؾـ حٗا٢ضًت بين املجخم٘ 

ٍ جمشُل إلاعاصة الٗامت لألمت  ٍٓاث ٍُْغح إلاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي مؿإلت مدضصاث ْقْغ ْاملجخم٘ ٖبر إلاهخساباث، ل٩ل مؿخ

. ْبمخضاصاتها املاؾؿاجُت ألازٔغ ْلت،   مغا٦ؼ ال٣غاع في الض

ٓطط الضًم٣غاَي الٟتي،  ْاملالخٔ ٓعٍت التي نُٛذ ٦مٟخاح الحل في ألاهم ُت الضؾخ زال٫ َظٍ الخجغبت ال٣هيرة، ؤن الكٖغ

ٓلذ الى ؤػمت ؾُاؾُت مخٗضصة ألابٗاص، بؾخٗص ي  ْاملاؾؿُت، ْؾُُغة ما لبصذ بن جد خلِا بؿةب ي٠ٗ إلاعاصة الؿُاؾُت 

ٍٓت لضٔ هسب املجخم٘ الؿُاس ي..... ت الٗهب  النٖز

Abstract: 

This article analyzes the "inputs" and "outputs" of democratic process and difficulties of 

transition from a centralized and monopolized system to multiparty system during the period 1989 - 

1992.the approach actually raises the fundamental issue of political change. It tried to introduce 

new political and institutional conditions of representation. On the what a new form of exercise of 

political power will be considered .the constitutional mechanisms; openly and fully approved 

(separation of powers, civil liberties, and multiparty system...) have not managed to organize, or to 

enforce compliance with rules of the political game. The failure of the democratization of political 

life has been transformed into crisis multidimensional, which remains without end while the 

treatment denies its character completely political: legitimacy of the ruling class; alternation in 

power; and crisis of Representation... 

 

 لذمت:م

ْ ؤن َـــــغح مؿـــــإلت إلاهخ٣ـــــا٫ الـــــضًم٣غاَي فـــــي الؿـــــُا١  ًبـــــض

ٓ ٖملُــــت ٚيــــر مــــخد٨م  ٓجغ، َــــ ْالخــــ الٗــــام الــــظي ًدؿــــم بالخــــإػم 

ْالهــــغإ،  ن  ْالٗىــــ٠  ٢ْــــض جــــاصي بلــــي ٖــــضم إلاؾــــخ٣غاع  ٞيهــــا، 

ُت. ْلت ؾخٗٝغ ؤزىاءَا ؤػمت قٖغ  الض

ــــت ج٣ــــ٘ فــــي ٖمــــ٤ الٓــــاَغة املشــــاعة  ْبمــــا ؤن الحالــــت الجؼاثٍغ

ــــــــت لِٟــــــــم َبُٗــــــــت إلا  هخ٣ــــــــا٫ الــــــــضًم٣غاَي، ٞةهــــــــّ ًيب ــــــــي مٗٞغ

ٓاٖـض َـظٍ الٗملُـت  الخلُٟاث الح٣ُ٣ُت التـي ؤؾؿـذ سعؾـاء ٢

ْبالخــــالي ال جــــٓء بلــــى صعاؾــــت ؤَــــم املبــــاصت التــــي  الضًم٣غاَُــــت، 

ٓع  ْبختـرام ٦1989غؾِا صؾـخ ، لًـمان الخـضا٫ْ ٖلـى الؿـلُت، 
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ــاصة  ٓعٍت، فــي نــُٛعها الخٗا٢ضًــت الجضًــضة، ٖس ُت الضؾــخ الكـٖغ

م٣خًـــُاث الخمشُـــل الـــضًم٣غاَي سعاصة ألامـــت مـــً زـــال٫ َـــغح 

إلا٢ترإ الٗام، ٦إؾـم  ؤؾـلٓل للخٗبيـر ٖـً ؾـُاصة املجخمـ٘ فـي 

ْالخىُٓم املاؾس ي.  إلازخُاع 

ـــــا ، لضعاؾـــــت مىُل٣ـــــاث َـــــظٍ الحالـــــت ْم ْمخابٗـــــت مؿـــــاعاتها 

ؤخضزخـــــّ مــــــً بٞـــــغاػاث، ًم٨ــــــً َــــــغح إلاقـــــ٩الُت الخالُــــــت : َــــــل 

اَي في الجؼاثغ هـي التـي حؿـبةذ ؤؾـ ٖملُت إلاهخ٣ا٫ الضًم٣غ 

ْالتـي ًم٨ـً إلاظابـت ٖ هـا ٖبـر  فـي ؤػمـت الخدـ٫ٓ الؿُاسـ ي ٞيهـا ت 

ْع الخالُت:  املدا

ألاهمـــــىري الـــــذًمىكشاوي الجضائـــــشي: خلفُـــــاث الاهفخـــــاح  -ؤوال

 وابعاده

بن الجؼاثــــــغ لــــــم جدــــــضر ظضًــــــضا بةهٟخاخِــــــا الــــــضًم٣غاَي، 

ْلــــذ جبنــــي م٣اعبــــت ؾٓؾــــُٓ ٓم ٖلــــى-بدُــــض خا ؤن  ؾُاؾــــُت ج٣ــــ

ٓاؾــ٘ الخــضا٫ْ ٖلــى الؿــلُت  ٓمِــا ال الضًم٣غاَُــت حٗنــي فــي مِٟ

ــــ٤ بزخُــــاع ممشلُــــّ بهــــٟت  ٖبــــر خ٨ــــم الكــــٗب لىٟؿــــّ ٖــــً ٍَغ

ٓهُت. ٢ْاه ُت   قٖغ

ْمــــً مىُلــــ٤ ؤن إلاقــــترا٦ُت ٧اهــــذ بزخُــــاعا بؾــــتراجُجُا ال 

ْعَا جخُلــــــب ؤن ج٨دســــــ ي  عظٗــــــت ُٞــــــّ، ٞــــــةن الضًم٣غاَُــــــت بــــــض

كـــا٧ل التـــي ًجـــب هٟــــ الغئٍـــت، ل٩ـــي حكـــ٩ل الحـــل ألاهجـــ٘ للم

مٗالجعهـــا يــــمً ملــــ٠ إلانــــالح الؿُاســـ ي، الــــظي لــــم ج٨ــــً لــــّ 

هٟـــــ ألاَمُــــت التــــي مىدــــذ لإلنــــالح إلا٢خهــــاصي، طلــــ٪ عبمــــا 

ْْْاثٟـــــّ،  ٝ جخٗلـــــ٤ ببيُـــــت الىٓـــــام الؿُاســـــ ي  ـــــْغ  ؾـــــبال ْْ

بالىٓغ بلى خغ٦ُت املجخم٘، ؤي الخـٝٓ مـً آزـاع إلانـالح الٗـام 

ْالظي ٢ض ًجٗل مىّ ٖملُت ٚ ْاخضة،   ير مخد٨م ٞيها.صٞٗت 

ا ــ حؿعهضٝ َظٍ إلانالخاث ــ ََٓغ اث ـجٓؾُ٘ مماعؾـ في ظ

ْطلــ٪ مــً زــال٫ الحــض مــً  ْحٗم٣ُِــا فــي الــبالص،  الضًمـــ٣غاَُت 

ـــــــ٤  ْمهـــــــاصع ال٣ـــــــغاع الؿُاســـــــ ي، ٖـــــــً ٍَغ لُت،  بخخ٩ـــــــاع املؿـــــــْا

ْؤ٦ ـــــر ٣ٖلىـــــت للٗمـــــل  ـــــت ؤْؾـــــ٘  ٓػَــــــ٘ للمِـــــام، خٍغ ؤًٞـــــل فـــــي ج

ْلِـــــــــا ؤًًـــــــــا ٦ِـــــــــضٝ بٖـــــــــاصة جىٓـــــــــُم املاؾؿـــــــــاث  الؿُاســـــــــ ي، 

ْؤ٦ ـــر ٞٗالُـــت  الؿُاؾـــُت، بٛـــغى يـــمان حؿـــُير ؤ٦ ـــر بولـــجاما 

ص بإؾـــــالُب ظضًـــــضة  َُْااتهـــــا ا... ، ٦مـــــا ؤن البــــــالص جـــــْؼ ْلــــت  للض

ْم هــا ؤهمــاٍ ظضًــضة لخىٓــُم الٗال٢ــاث بــين  ملماعؾــت الؿــلُت، 

ْاملجخم٘ املضوي"  . 1ااملجخم٘ الؿُاس ي 

ٓطط الجؼاثـــــغي فــــي مماعؾـــــت الٗمــــل الؿُاســـــ ي  ًُــــغح ألاهمــــ

ــــــغ املجخمــــــ٘ مــــــً زــــــال٫ الؿــــــماح  مؿــــــإلت الضًم٣غاَُــــــت، لخدٍغ

ْجًـــُل٘  ْبـــضاثل ؾُاؾـــُت مخٗـــضصة،  ٓص مٗاعيـــت مىٓمـــت  بٓظـــ

ْالكـــــغ ي فـــــي خغ٦ـــــت الخُٛيـــــر  ْع املـــــىٓم املاؾؿـــــاحي  ْلـــــت بـــــض الض

ْ جُبــــــ٘ ال٨ٟــــــغة الضًم٣غاَُــــــت ٦مــــــا جإزــــــظ  ْاملخــــــضعط،  الؿــــــلمي 

ْبهمـــا هـــي  ْن ؤن جٟـــغى ٞغيـــا،  ٓا٢ــــ٘ املدلـــي ص زهــــٓنُاث ال

بٗــت مــً إلازخُــاع الحــغ للكــٗب،  ن هجــاح ألاهمــاطط الجــاَؼة ها

ْٖــضم جــالءم  ٓا٢ــ٘،  ْال مؿــخدُل، َاملــا َىــا٥ ٞــغ١ بــين الــىو 

ٓا٢٘ إلاظخمـا ي، خُـض ًب٣ـل الُـاب٘  ْال بين الخ٣ىُت املؿخٗملت 

ـت ًٓنـ٠ بإهـّ " هٓـام ب٢ُـا ي" ٌٗمـل  ْلـت الجؼاثٍغ املُِمً للض

ؤن املجخمــــــ٘ فـــــي خـــــين ، ٖلـــــى ؤؾـــــاؽ الٗال٢ـــــاث " امل خهـــــىت"

ٓاٖـــــض الخىٓـــــُم الجضًـــــض ملماعؾـــــت الؿـــــلُت ال ًـــــامً  املٗنـــــي ب٣

ٍ جد٫ٓ الىٓام  . 2اقْغ

ْالجــضًغ بالــظ٦غ ؤن الخجغبــت الضًم٣غاَُــت الٛغبُــت لِؿــذ 

ــا  ال ًم٨ــً ؤن جىاؾــب ٧ــل الــض٫ْ، ٞٗاملُعهــا بةٖخباَع مداًــضة، 

ٓاَىـــت،  ْمُٗـــاع ؾـــُاصة ز٣اٞـــت امل اَُـــت إلاظخماُٖـــت،  ً الٞغ مـــَٓ

غ، بمجــــــغص إلاؾــــــخٗاهت ـهــــــا جهــــــبذ ها حــــــت لـــــضٔ الُٛــــــال ٌٗنـــــي ؤ 

ْبهمـــا ًجـــب الخٗامــــل  ؾـــت لِــــا،  ْاملدا٧ــــاة ٚيـــر املضْع ال٩لُـــت  هـــا 

ْجغا٦مـــــاث  مِٗـــــا ٦خجغبـــــت بوؿــــــاهُت ذي  ٓع جـــــاٍع ٧اهـــــذ هخـــــاط جُـــــ

 .ؾاب٣ت، جٓظذ بإٖلى مشلِا الظاجُت في هُا١ ًٞائها الخـام

ٓ مــــــا ًاقــــــغ ٖلــــــى ؤن ألاهمــــــاطط الٛغبُــــــت للضًم٣غاَُــــــت  َْــــــ

ْممإؾؿــــــت، بمٗنــــــ  ؤن الؿــــــلُت ؤنــــــبدذ ؤنــــــ بدذ َبُُٗــــــت 

 ٓ َْــ اء صًم٣غاَُــت، مــ٘ إلايــاٞت الــى ماقــغ مِــم  بُبُٗــت ألاقـُـ

ش  ذي، هدُجت للخـاٍع ًٍٓ جاٍع ؤن َظٍ ألاق٩ا٫ املاؾؿاجُت هي ج٩

ْعا عثِؿُا  . *ا 3االظي مً زاللّ لٗبذ إلاخخجاظاث الٗىُٟت ص

ْبزخُاع  ٓم البىـــــاء الـــــضًم٣غاَي ٖلـــــى بعاصة الكـــــٗب  اجـــــّ ٣ًـــــ

ْالؿـــــــــــــــُضة،  ن الحُـــــــــــــــاة الؿُاؾــــــــــــــُت فـــــــــــــــي ألاهٓمـــــــــــــــت  الحــــــــــــــغة 

ُت الخمشُـــل، مـــً  ـــ٤ قـــٖغ ْجٟـــغػ ٖـــً ٍَغ الضًم٣غاَُـــت جخدـــضص 

ٓ املهــضع  زــال٫ مسخلــ٠ ؤقــ٩ا٫ الا٢تــرإ، ٞهــٓث الىــازبين َــ

ٓ ٦ـــــظل٪ ٨ًـــــغؽ إلاججـــــاٍ  َْـــــ ْلـــــت  ُت فـــــي الض الٓخُـــــض  ي قـــــٖغ

ٓام  الٛالب فـي ْؾـِ املجخمـ٘ ٦مـا حٗخبـر املكـاع٦ت الؿُاؾـُت ٢ـ

ْعَا جمـــاعؽ الؿـــُاصة إلا  ْالتـــي هـــي بـــض عاصة الٗامـــت فـــي املجخمـــ٘، 

ُٖعها هـــي  ىُــت بهُال٢ــا مــً املاؾؿـــاث التــي حؿــخمض مكــْغ الَٓ

 ألازٔغ مً ألامت.

ْٖلُــّ، ٞلِؿـــذ َىــا٥ بلـــى خلــ٫ٓ ظـــاَؼة، ب٣ــضع مـــا َىـــا٥ 

ٓم الضًم٣غاَُـت،  ح املبـاصت املشلـى ملِٟـ خاظت ماؾت بلى جبني ْع

ن الح٨ـــــم فـــــ ْاملجخمـــــ٘، يـــــمً ٦إؾـــــلٓل سصاعة قـــــْا ـــــت  ْل ي الض



  ( : الخجـشبــت و الالُــاث.1992 – 1989صمــت الخــدٌى العُــاس ي في الجـضائـــش )ؤالاهخلــــاٌ الذًملـشاوــــي و 
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ْلٗـــل ؤبـــغػ  ٍ الخهٓنـــُت الش٣اُٞـــت ال٣اثمـــت فـــي ٦ُا هـــا،  قـــْغ

ُت الؿُاؾــُت، الش٣اٞــت  املٗـاًير املم٨ــً إلاؾــخٟاصة م هــا : الكــٖغ

ــــاث الٗامـــت،الؿُاؾـــُت،  ٕٓ  الحٍغ ْالخىــــ الخدـــضًض، إلازــــخالٝ 

 ٓ ُت الضًم٣غاَُــت جــضٞ٘ بالىٓــام الؿُاســ ي هدــ ...الــ ،  ن قــٖغ

ُــت، مــً زــال٫ جد٣ُــ٤ مجــا٫ مؿــخ٣ل ٖــً مــا ال٣ٗلىــت الخدضًص

ٓاَىين ٓ ؾُاس ي، ْزل٤ مجخم٘ امل  . 4اَ

ٓلُت ٍ َظٍ الٗملُت الخد ت، جخمشـل -لٗل ؤبغػ قْغ الخُٛيًر

  5ا ُٞما ًلي:

 جغقُض بىاء الؿلُت الؿُاؾُت. -

اث٠ الؿُاؾُت. - ْالْٓ  جماًؼ البيُاث 

ْالؿُاؾُت للىٓام الؿُاس ي. -  جضُٖم ال٣ضعاث املاؾؿُت 

ح  - ْاؾـــخٛغا٢ِا ؾـــُاصة ْع ٓاظبـــاث  ْال ْاة فـــي الح٣ـــ١ٓ  املؿـــا

.  املجخم٘ بإؾٍغ

 ٕ ٓعٍـــــت، فـــــي ؤصبُـــــاث املكـــــْغ بطا ٧اهـــــذ َـــــظٍ الؿـــــماث املد

الــضًم٣غاَي ٖلــى ألا٢ــل ٖلــى املؿــخٔٓ الىٓــغي، ٨ُٞــ٠ وكــإث 

ْمـــا  ال٨ٟـــغة الضًم٣غاَُـــت لـــضٔ الىٓـــام الؿُاســـ ي الجؼاثـــغيت، 

ٓاٖــــض الٗملُــــت الؿُاؾــــُت فــــي املماعؾــــت الجضًــــضة ت ْؤي ، هــــي ٢

 مؿاع جإزظ بّ الخٓظِاث الجضًضة للٓاَغة الضًم٣غاَُتت.

ــــ فـــي اَـــاع  ٢امــذ آلُـــاث ٖمـــل الىٓـــام الؿُاســـ ي الجؼاثـــغي ـــــ

ٓ مـــا  َْــ ْلــت  ْالض ٓاخــض ـــــــ ٖلـــى جــضازل ؤظِــؼة الحـــؼل  الحــؼل ال

ْاملِــــــام  ــــــاث٠ الؿُاؾــــــُت  ٓبت فــــــي الخمُيــــــز بــــــين الْٓ زلــــــ٤ نــــــٗ

ت التي ًخٓلى إلايُإل  ها خؼل ظب ني، الخإَيًر غ الـَٓ هت الخدٍغ

ْ فـي الٗضًـض مـً الحـاالث ــــــ م مـً ؤن َـظا ألازيـر ــــــ ًبـض  ٖلى الٚغ

 ٦ْإهّ ظِاػ صٖاجي ؤ٦ ر مىّ ناوٗا للؿُاؾاث.

ْلُــــــــــــت لإلهٟخـــــــــــــاح  الجــــــــــــضًغ بالــــــــــــظ٦غ، ٞـــــــــــــةن املــــــــــــضزالث ألا

ٓامـل الؿُاؾـُت  ٓمِـا مـً الٗ ْالتـي حكـ٩لذ فـي ٖم الضًم٣غاَي 

ذ  جٟاٖالتها افـي ْـل ُٚـال ْإلا٢خهاصًت ْإلاظخماُٖت ٢ض ٖٞغ

ٓاًـــــــــــا الؿـــــــــــلُت  بولـــــــــــجام م٣بـــــــــــ٫ٓ بـــــــــــين مُالـــــــــــب ْه املجخمـــــــــــ٘ 

ٓبغ  05ؤخــــضار   ،الؿُاؾــــُت ْالتــــي ٧اهــــذ ٦ضاللــــت  1988ؤ٦خــــ

ـــــت املهـــــابت آهـــــظا٥  ٓا٢ـــــ٘ الكـــــبِبت الجؼاثٍغ ْٖم٣ُـــــت ل خ٣ُ٣ُـــــت 

ٓعة يــض ٚــالء املِٗكــت ْلِؿــذ ٣ٞــِ زــ ٦مــا   6اب٩ــل ألامــغاى، 

مـــت ؤ٦ُـــضة ٖلـــى  جــــم مشـــل "إلاهٟجـــاع املـــضْي" الىـــاجج ٖ هــــا ٖال 

ُْٚـــــــال الخـــــــإَير ال٣ٗالوـــــــي لحغ٦ـــــــت املجخمـــــــ٘  ال٨بـــــــذ املتـــــــرا٦م 

م مــً ؤن َــظٍ ألاػمــت فــي  7االؿُاؾـُت ْالاظخماُٖــت ْٖلــى الــٚغ  ،

ــــا مجــــغص يــــاث٣ت مالُــــت،  ؤصبُــــاث الخُــــال الغؾــــمي ٢ــــض بٖخبَر

ـ٘ الىُٟـي بؿـةب بهدهـاع  ْٞــغة ، مــضازُل الَغ ْلِؿــذ بؿـةب 

بكـــــغاء الؿــــــلم  ألاػمـــــتجلـــــ٪ املـــــضازُل التــــــي ؾـــــمدذ لـــــّ ٢بــــــل 

ٓ مــا ؤصٔ بلــى َْــ ْالغزــاء،  الاظخمــا ي،  جٓؾــُ٘ همــِ إلاؾــعهال٥ 

٦ُٓاث. ٓا٢ب مشل َظٍ الؿل ْن ج٣ضًغ ٣ٖالوي لٗ  ص

ْعة ألاػمـــت الىـــاجج ٖـــً  جـــؼ  صٞـــ٘ َـــظا الخٓظـــّ الحل٣ـــي لـــض

ْلـــت بالؿُاؾـــت إلا٢خهـــاصًت بلـــى إلاؾـــخضاهت  ٓاػهـــت الٗامـــت للض امل

ْؤٖبـــــاء ْبالخـــــالي بعجٟـــــإ زضمـــــت  الـــــضًً الخاعظــــــي، ختـــــ   ؤ٦ ـــــر، 

ٓ هـــــا، ممـــــا  ْلـــــت ٚيـــــر ٢ـــــاصعة ٖلـــــى صٞـــــ٘ زـــــضماث صً ؤنـــــبدذ الض

صِٞٗـــا بلـــى بهعهـــاط ؤؾـــلٓل ج٣كـــٟي مـــً ؤظـــل ج٣لـــُو ْيـــِٛ 

ٓن ضـــــحاًاٍ ؤٞـــــغاص  ْالـــــظي ٖـــــاصة مـــــا ٩ًـــــ ٓمي ...،  إلاهٟـــــا١ الح٩ـــــ

 ٓ َْــ الُب٣ــت الٓؾــُل التــي ٖاقــذ ٖلــى امل٩اؾــب الاقــترا٦ُت، 

ْجأ٧ـــــــل مـــــــا حؿـــــــةب فـــــــي خـــــــضْر ألاػمـــــــت املاصًـــــــت ْإلا  ظخماُٖـــــــت، 

ُت  ٓامــــل بيــــٗاٝ قــــٖغ ْالتــــي ٧اهــــذ مــــً ٖ امل٩اؾــــب الكــــٗبُت 

ــض مــً ال٣الثــل  ــ٤ ؤمــام املٍؼ ْالتــي ٞخدــذ الٍُغ الــىٓم ال٣اثمــت، 

َٓغ بؾخ٣غاع البالص الؿُاس ي ْإلا٢خهاصي  . 8االتي جمـ ظ

ٓبغ،  ْلــــضث الضًم٣غاَُــــت هدُجــــت لِــــظا، مــــ٘ ؤخــــضار ؤ٦خــــ

ْػ  ــــــــــر ــــــــــا الــــــــــبٌٗ ٦ؿــــــــــةب مباقــــــــــغ لب لٓــــــــــاَغة ا"التــــــــــي ٌٗخبَر

ْاخـض مـً  "الضًم٣غاَُت بلى الٗلً، بال ؤ ها لـم جدـٔ بخٟؿـير 

ٍٓت، ؤم ؤخضار مىٓمت  ا ؤخضار ٖٟ خُض َبُٗعها، بةٖخباَع

ت ٖلـى مؼاًـا  ْمخد٨م ٞيها مً ٢بـل ؤَـغاٝ مخهـاٖع ْمبرمجت 

ٍْخمشــل  *االؿلُت ٓمّ ؾُاؾــُا،  ، بال ؤن الؿةب ًب٣ـل في ٖم

 :   9اُٞما ًلي

ْالؿـعي سمـخال٥ الهغإ ٖلى ال٣ُاصة ال - ؿُاؾـُت للىٓـام، 

ْلت.  الض

ٌ مــــــــً ٢بــــــــل املجخمــــــــ٘ للىٓــــــــام الؿُاســــــــ ي، خُــــــــض  - الــــــــٞغ

ْاملجخمـ٘ بُــاب٘ ٚيـر ميلــجم  ْلــت  بحؿـمذ الٗال٢ــت بـين الض

جمِٓغث ٖال٢خّ ـــــ ٦إػمت ـــــ في جمؼ٢اث اليؿُج إلاظخمـا ي، 

ُْٚــــــال  ُت الؿُاؾــــــُت،  ٓاَىين، ْيــــــألت الكـــــٖغ ٍْـــــإؽ املــــــ

 ْ ٣ــــــت الٗضالــــــت إلاظخماُٖــــــت،  ٍغ الخــــــضا٫ْ ٖلــــــى الؿــــــلُت، َْ

الءاث الخانت.  الح٨م الؿُاس ي املبيُت ٖلى ال

ٓاؾـــــــــُت جلـــــــــ٪ ألاخـــــــــضار بؾـــــــــخُإ الىٓـــــــــام الؿُاســـــــــ ي  ْب

مـً بٖـاصة الخ٨ُـ٠  الجؼاثـغي ــــــ بٗـض ٞـ٪ جىا٢ًـاجّ الضازلُـت ــــــ

ٝ املؿـــــــخجضة،  ٍٓاجـــــــّ، خؿـــــــب م٣خًـــــــُاث الٓـــــــْغ ْل ْجغجِـــــــب ؤ

ٕٓ للًٛـب إلاظخمــا ي بلــى م ٓع مٟهــلي فــي ٞخدـ٫ٓ مــً مٓيــ دـ

جىٓــــُم اللٗبـــــت الضًم٣غاَُـــــت، خُــــض صٞـــــ٘ إلازٟـــــا١ الؿُاســـــ ي 
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ٍ جدخُـــــت ل٣ُـــــام ٖملُـــــت الاهخ٣ــــــا٫  ْلـــــت بلـــــى جإؾـــــِـ قــــــْغ بالض

الضًم٣غاَي، بٓنِٟا ٖملُـت ؾُاؾـُت ؾـلمُت، ال تهـضص ؾـلُت 

ْاملباقغ  ٓعي  ٌٍٓ الٟ  . 10االىسب الحا٦مت بالخ٣

 ، ٦ىٓــــام ج٣اَٗــــذ املخٛيــــراث الضازلُــــت التــــي ؤٞغػَــــا املجخمـــ٘ـ

خُــــض بــــغػث ٖلــــى قــــ٩ل مدهــــلت ج٩امــــل مـــ٘ـ –اظخمــــا ي قــــامل، 

ٕ الٗملُـــت  ْاكـــضة ٖلـــى مكـــْغ مخٛيـــراث زاعظُـــت، لخـــازغ فـــي ال هاًـــت 

 ، ٓظُــــــّـ ْالخ الَـــــــا الىٓـــــــام الؿُاســـــــ ي بالخـــــــإَير  ت، التـــــــي ج الؿُاؾــــــُـ

ٓظـاث الؿـسِ ْإلاخخجاط الجماَيري. ــ ُـال لحضة م  ج٣ل

ٓامــــــل ال خاعظُــــــت ْفــــــي بَــــــاع َــــــظا الخٟاٖــــــل ظــــــاء جــــــإزير الٗ

 :    11ابيؿ٣ين مخىا٢ًين

ْالخٗبيـــــر ٖ هـــــا  ٍٓـــــت ألانـــــلُت  بخـــــضاَما جمشـــــل فـــــي ؤٖبـــــاء الِ

ٓ ال٣ــــــــــــــُم املىُٟٗــــــــــــــت  ا ْنزــــــــــــــغ فــــــــــــــي إلاهجــــــــــــــظال هدــــــــــــــ ؾُاؾـــــــــــــُـ

ٓ مـــــا ًِٓـــــغ ؤن طلـــــ٪ الخدـــــ٫ٓ ٧ـــــان  َْـــــ ْإلا٢خهـــــاصًت الٛغبُـــــت، 

ٓع مـــــــــا ًهـــــــــِب ؤخـــــــــض ألاهٓمـــــــــت  هدُجـــــــــت صًال٨خُـــــــــ٪ بـــــــــضؤ بخُـــــــــ

ظخماُٖــت زــم ًى٣ــل بلــى املجخمُٗـــت الؿُاؾــُت ْإلا٢خهــاصًت ْإلا 

ٓن مدملـــــت بمــــــضزالث  ب٣ُـــــت الـــــىٓم ٖبـــــر ظضلُـــــت مؿـــــخمغة ج٩ـــــ

ْطلــ٪ ٖبــر  ظضًــضة جــضٞ٘ بالىٓــام الؿُاســ ي بلــى إلاؾــخجابت لِــا 

ٓعاث ض مـً الخُ ٓن ٖامال مٗؼػا لحضْر املٍؼ  . 12اؤٞٗا٫ ج٩

٨َْـــظا، جــــم جبنـــي ْنــــُاٚت ٢ــــغاع إلاهٟخـــاح الــــضًم٣غاَي فــــي 

ٓطط إلا  ْالخسلـــي ٖـــً ألاهمـــ ْبن الجؼاثـــغ  ٓ زُـــاع ختـــ   َْـــ قـــترا٧ي 

ْص ٚيـــر ؤهـــّ جسُــــل مىــــظ  ْػ بٗـــٌ الحـــض ٧ـــان ًـــغاص لـــّ ٖـــضم ججـــا

ْالٗىُــــ٠، جلــــ٪  ْبخــــإزير مــــً بهبٗازــــّ ال٣ؿــــغي  ال حٓــــت ألاْلــــى، 

ْل٩ــي ٌؿــخمغ مشــل  ٓ صًم٣غاَُــت الحُــاة الؿُاؾــُت.  ْص هدــ الحــض

ٓابِ  َــظا إلاوُٗــاٝ الــضًم٣غاَي الحاؾـــم، ًيب ــي جغؾــُم يـــ

ٓاٖـــــض ملماعؾـــــت الل ٗبـــــت الؿُاؾـــــُت املؿـــــخدضزت، التـــــي ْْيـــــ٘ ٢

، ًجـب ؤن ًغا ـى ٞيهـا إلاَخمـام باملىُل٣ـاث ألاْلـى لِـظا الخدـ٫ٓ 

ْالخ٨ٟـــل لحماًـــت  ْلـــت،  ٓابِ البدُـــت الؿُاؾـــُت للض ْبختـــرام يـــ

ْجد٤ُ٣ ألامً إلاوؿاوي.  امله حت الٗامت، 

 .زاهُا: كىاعذ العملُت العُاظُت

 ٓ ُت الضؾــــــــخ عٍت جةـــــــُذ الضًم٣غاَُــــــــت ـــــــــــــ فــــــــي هُـــــــا١ الكــــــــٖغ

ــــــ ٓ مـــــا  الجــــــضًضة ــــ َْـــــ للمٗاعيـــــت الؿُاؾـــــُت ال٣ُـــــام بيكـــــاَِا، 

ًٟتـــــــــرى بعؾـــــــــاء ز٣اٞـــــــــت إلاختـــــــــرام املخبـــــــــاص٫ بـــــــــين ٧ـــــــــل ال٣ـــــــــٔٓ 

ْمُالبهـا بُــغ١  الؿُاؾـُت ْإلاظخماُٖـت، لخٗبــر ٖـً بوكــٛاالتها 

ٓن مـــــــً الىٓـــــــام  ْمخدًـــــــغة  ن ؤَـــــــغاٝ اللٗبـــــــت جخ٩ـــــــ ؾـــــــلمُت 

ٓٔ الخمشُلُـت فـي املج ْال٣ ٓاٖـضالؿُاس ي ب٩ل ؤوؿا٢ّ،  ْال٣  ،  خم٘ـ

ٓعٍت التــــي جــــىٓم ؾــــير املماعؾــــت الؿُاؾــــُت،  ْالضؾــــخ ٓهُــــت  ال٣اه

ــــ  ٖٓـــا مـــا ـــ ــــ ه ْٞاٖلـــت بُٗـــضة ـــ مـــً خُـــض ؤ هـــا ماؾؿـــاث مداًـــضة 

ٖٓا مباقــــغا لإلبخــــ ٓن مٓيــــ ْالخــــإزير الؿــــل ي،  ن ـٖــــً ؤن ج٩ــــ ؼاػ 

ْجخإؾـــــ  ٓم  ــــا هــــي عابُــــت ٣ٖضًــــت ج٣ــــ ََٓغ الضًم٣غاَُــــت فــــي ظ

 ٓ ٓاٖض ببخضاثُت حؿم  ٢ اٖض اللٗبت الؿُاؾُت ــــ بن صـ  ٖلى ٢

ٍ، ٦مـــا جدُُِـــا  ْجًــ٘ لِـــا الكـــْغ ا  ؤ هــا لٗبـــت ـــــــ جد٨ـــم مؿـــاَع

ْالًـماهاث، لخهـير َـظٍ ظمُٗـا ظـؼءا  ٓابِ ْإلاظـغاءاث  بالً

 . 13اال ًخجؼؤ مـً َظٍ الغابُـت ال٣ٗضًت 

ال ٌٗخبر بخخ٩اع الؿلُت للمجا٫ الٗام، بُـغ١ حٗؿـُٟت،  

ًم٣غاَُــت،   هــا لــم حٗــض الالٖــب بــضًال مى٣ُُــا فــي الش٣اٞــت الض

ٞلِـ املُلٓل ؤن جدؿأْ مـ٘ بـا ي ال٣ـٔٓ  ألاْخض في املُضان،

ــــــا جمشــــــل وؿــــــبت مُٗىــــــت مــــــً  ْبهمــــــا ٖليهــــــا ؤن جدترمِــــــا بةٖخباَع

ٓمِا  ْؤمـام زهـ ٓاَىين، جخدضر هُابت ٖ هم ؤمام الؿلُاث  امل

ــغ ؾــل٪ مؿــال٪  ٓ جبًر ــت هدــ الؿُاؾــُين، ٞٛلــ٤ املجــا٫ ًشيــر هٖؼ

ْمضمغ   ة.ٖىُٟت 

ٓع  ْبختــرام ؤخ٩ــام الضؾـــخ ٓن  ْجب٣ــل ٖملُــاث جُبُــ٤ ال٣ــاه

ْلـــت ٖلـــى الخ٣ُـــض  هـــا  ـــا بطا لـــم حٗمـــل ماؾؿـــاث الض ٦المـــا هٍٓغ

ْػًٍ،  ن الخجغبـت ؤزبدـذ  ْعصٕ املخجا ُا في ٌٞ النزاٖاث  خٞغ

ؤن الــــى٣و ال ٨ًمــــً فــــي َــــظٍ الىهــــٓم، ب٣ــــضع مــــا ٨ًمــــً فــــي 

ٓا٢عي،  ن ْلــت  الُٗــب لــِـ فــي ٖــضم بٖمالِــا فــي الٗــالم الــ مدا

ْ ال٨ٗــ  ْ الحــل مدلِـا ـــــ ؤ جإزير َظٍ ال٣ٔٓ في ٖمـل الؿـلُت ؤ

ٖت  ـــــــــ ؤخـــــضَما  سػاخـــــتْبهمـــــا فـــــي بؾـــــخٗما٫ ْؾـــــاثل ٚيـــــر مكـــــْغ

ٓة، ِٞــضٝ اللٗبــت الؿُاؾــُت ٣ًخطــ ي باليؿــبت ل٩ــل  لألزــغ بــال٣

ٍٓٞغ ،  14اٞاٖــل ؤن ًدــ٫ٓ جــإزيٍر بلــى الؿــلُت  ْٞــ٤ مــا جــ ْطلــ٪ 

 املكـــاع٦ت الٟٗالـــت،ؤَمِـــا : ْالتـــي مـــً ، الضًم٣غاَُـــت مـــً عئٔ

ْاة فــــي ٖملُــــت إلا٢خــــ ٓع،، غإـاملؿــــا مماعؾــــت  ٦ؿــــب الِٟــــم املخىــــ

ٓاثم ، بالـــــــــخد٨م ال هـــــــــاجي ٖلـــــــــى البـــــــــرامج صعاط البـــــــــالٛين فـــــــــي ٢ـــــــــ

ٓٞغ الش٣ـــــــــت  ْهـــــــــي عئٔ جٟـــــــــغى فـــــــــي امل٣ـــــــــام ألا٫ْ جـــــــــ الىـــــــــازبين، 

ٓم. ْاملد٩  املخباصلت بين الحا٦م 

 ش٣ــــت بــــينبعؾــــاء صٖــــاثم ال، ًخٗــــظع  الجؼاثــــغل٨ــــً فــــي خالــــت 

ْالىٓــــام الؿُاســــ ي،  ٓ مــــا ٌٗنــــي ؤن لٗبـــــت ال٣ــــٔٓ املٗاعيــــت  َْــــ

ـــغاٝ،  ْالخــــإزير، مـــً ظمُـــ٘ ألَا ـــ٤ الًـــِٛ  ٓاػهـــاث ٖــــً ٍَغ الخ

ٓا٢ـــــ٘، مـــــً ٢بــــــل  جب٣ـــــل مدؿـــــمت بالغاص٩ًالُـــــت، لـــــــٟغى ألامـــــغ ال

، بال ؤهــّ ْالخٓظُـّـ ًم٨ــً  الٟاٖــل الــظي ًملـــ٪ ؤ٦بــر ؤصاة للخــإزير 



  ( : الخجـشبــت و الالُــاث.1992 – 1989صمــت الخــدٌى العُــاس ي في الجـضائـــش )ؤالاهخلــــاٌ الذًملـشاوــــي و 
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ٓاٖـــض ألاؾاؾـــُت فـــي بص ٓعة بٗـــٌ ال٣ ْطلــــ٪ بلـــ اعة اللٗبـــت ٞيهـــا، 

  15ا بىاًء ٖلى ؤن :

ْٚيــٍر مســال٠  - ــ٤ الٓخُــض بلــى الح٨ــم،  ٓ الٍُغ إلاهخســال َــ

 للضًم٣غاَُت.

ٓ الٓؾـــــُلت للخٗبيــــر ٖـــــً بغهـــــامج ؾُاســـــ ي ْ - ؤصاة  الحــــؼل َـــــ

ٓ ي.  يِٛ مٓي

مماعؾـــت الضًم٣غاَُـــت الضازلُـــت فـــي الحـــؼل الـــظي ًبدـــض  -

 ًٖ اؾخ٣اللّ املالي.

ٌ ال جٓء بلى الٗى٠. -  ٞع

ْلت.ٖضم  -  الخضزل في ؾير ماؾؿاث الض

ٓابذ املكتر٦ت بين ألاخؼال. -  اخترام الش

ْجىــــاٞـ خــــ٫ٓ الؿــــلُت  ًب٣ــــل  ْمِمــــا ًدــــضر مــــً نــــغإ 

ٓصٌ٘  ٝ الاؾخصىاثُت املخميزة بخ ؤمغا َبُُٗا، في مشل َظٍ الْٓغ

٢ٓغاَي لُبرالــي،  همــِ ؾُاســ ي قــمٓلي ْإلاهخ٣ــا٫ بلــى همــِ صًمــ

تٞــاملجخم٘ مــخم٨ً مـًـ زــال٫ خغ٦ُـــخّ مـًـ ٞــ  غػ الؿــاخت الؿُاؾـُـ

ٓاٖـــــــــــض اللٗبـــــــــــت  ْٞـــــــــــ٤ ٢ ْصِٞٗـــــــــــم للٗمـــــــــــل  ْبزخُـــــــــــاع ممشلُـــــــــــّ، 

ْالخــــضا٫ْ ٖلــــى  ْْٞــــ٤ املبــــاصت اليؿــــةُت،  ٓاضــــحت  الؿُاؾــــُت ال

ٓع  ْالدؿـــامذ، ْإلاؾـــخٗاهت بالضؾـــخ الؿـــلُت فـــي بَـــاع الخٗضصًـــت 

ٕٓ في ألاػماث الؿُاؾُت. ٢ٓ ْن ال ٓلت ص  ْإلاخخ٩ام لىهٓنّ ل حُل

الخاث الذظخىسٍت  .1989لعىت  زالثا: الـا

ٓاٖـض ْألاخ٩ـام التـي  ٖٓت مً ال٣ ٓع بإهّ مجم ٌٗٝغ الضؾخ

ْٖال٢ـــــاث َـــــظٍ  ْجـــــىٓم الؿـــــلُاث الـــــشالر ُٞمــــا بُ هـــــا،  جد٨ــــم 

ٓن بد٣ــــــــ١ٓ،  ٓاَىين، الـــــــظًً ًخمخٗــــــــ ٕٓ املــــــــ ألازيـــــــرة مــــــــ٘ مجمـــــــ

ٓعٍا، زـــــم ؤن مسخلـــــ٠  ْاظبــــــاث م٨غؾـــــت صؾـــــخ ٓن بـــــإصاء  ْملؼمـــــ

ٓاهين  ٓن ال٣ــ ٓ ٢ــاه ٓع َــ ٠ جا٦ــض ٖلــى ؤن الضؾــخ ْؤؾــم  الخٗــاٍع

ْلت.  ْز٣ُـت في الض

ٓع  ٍٓج ملؿــــــــــاع  1989ُٟٞــــــــــغي  23ْل٣ــــــــــض ظــــــــــاء صؾــــــــــخ ٦خخــــــــــ

٢ٓغاَي لـــ٨ُٗـ جُلٗـــاث  انـــاث بنـــالخُت طاث َابــــ٘ صًمـــ بَع

ٓعٍت ما  ٓز٣ُت الضؾخ ْعص في صًباظت ال الكٗب الجؼاثغي، ٣ٞض 

ْمغآجــــــّ  ــــــت الكــــــٗب الخانــــــت  ٓع ًجؿــــــم ٖب٣ٍغ ًلــــــي: " ٞالضؾــــــخ

ْزمغة بنـغاٍع الث الهاُٞت التي ح٨ٗـ جُلٗاجّ  ْهخـاط الخدـ  ،

ٓع ٞــــــــ١ٓ  الاظخماُٖــــــــت الٗم٣ُــــــــت التــــــــي ؤخــــــــض ها ا... . بن الضؾــــــــخ

ـــاث ْالحٍغ  ١ٓ ٓن ألاؾاســـ ي الــظي ًًـــمً الح٣ــ ٓ ال٣ــاه َْـــ  ،  الجمُـ٘ـ

ـــــــت بزخُـــــــاع الكـــــــٗب،  ٍْدمـــــــي مبـــــــضؤ خٍغ ْالجماُٖـــــــت،  الٟغصًـــــــت 

٨ٍْٟــــل الحماًــــت  ُت ٖلــــى مماعؾــــت الؿــــلُاث،  ًٍْــــٟي الكــــٖغ

 ٓ ْع٢ابــــــــت ٖلـــــــى الؿــــــــلُاث الٗم ٓهُـــــــت،  مُـــــــت، فــــــــي مجخمــــــــ٘ ال٣اه

ٍْخد٤٣ ُّٞ جٟخذ إلاوؿان ب٩ل ؤبٗاصٍ ". ُت  ٓصٍ الكٖغ  حؿ

ٓاث  ْمـــا ؾـــب٣ّ فـــي لؿـــى ٓع  ْجبـــين امل٣اعهـــت بـــين َـــظا الضؾـــخ

ْاضـــــحت فـــــي نـــــُٛخّ مـــــً خُـــــض مبـــــضؤ 1976ْ 1963 ٢ـــــا  ، ْٞغ

لُـــــــــت  ْمؿْا ْالخٗضصًــــــــت الحؼبُــــــــت،  الٟهــــــــل بــــــــين الؿــــــــلُاث، 

ٓمـت ؤمام البرملان، بٗض ؤن ٧اهـذ الؿـلُت مٓخـض ْممشلـت الح٩ ة 

ُٟـــــت  ٓعٍـــــت بةٖخبـــــاٍع ًجمـــــ٘ بـــــين الْٓ فـــــي ئـــــخو عثـــــِـ الجمِ

ْالخىُٟظًت ... ُٗت   الدكَغ

ٓع  ٍٓاث  1989ٍْمشـــــــل صؾــــــــخ ٢ُُٗــــــــت خاؾـــــــمت مــــــــ٘ الدؿــــــــ

ْز٣ُـت  ٓلٓظُت التي ؾب٣خــّ، ٨ٖــ  ، 1976املاؾؿاجُت ْإلاًضً

ت خُض ؤ٦ؿب َظٍ  ْلت الجؼاثٍغ ٖلى بهّ ٖمل قغ ي مشالي للض

هـــــــــت ماؾؿـــــــــاجُت، ح ؿـــــــــمذ لِـــــــــا بةنـــــــــالح الىٓـــــــــام ألازيـــــــــرة، مْغ

ٓن  ْلـــــت ال٣ـــــاه ال جغ٦ـــــؼ  16االؿُاســـــ ي ْإلا٢خهـــــاصي فـــــي بَـــــاع ص  ،

سـّ  ْجاٍع ـت الكـٗب  ٓع ٣ِٞ ٖلى ٖب٣ٍغ الهُاٚت الٟىُت للضؾخ

ْبهمــــا ؤًًــــا  ــــغاٝ،  ــــب، بد٨ــــم جــــإزير ألٖا ْال٣ٍغ الخــــام البُٗــــض 

، لِــــا بــــإ  حؿــــخلِم بٗــــٌ ألا٩ٞــــاع مــــً ججـــــاعل بوؿاهُـــــت ؤزــــٔغ

ٓص فـــــي املماعؾـــــت الؿُاؾـــــ ٓعي، لـــــِـ مكـــــِ ْالخىٓيـــــر الضؾـــــخ ُت 

ٓلٓظُا الؿـــــاثضة  بٛــــغى الخ٣لُـــــض املدـــــٌ للؿُاؾـــــاث ْإلاًـــــضً

ْبهمـــــا ٖلـــــى ؤؾـــــاؽ ؤ هـــــا ؤهمـــــاٍ مخ٣ضمـــــت مـــــً الخىٓـــــُم،  ٞيهـــــا، 

ْبؾـــخٗمالِا ٣ٖالهُـــا ٖىـــض بىـــاء املاؾؿـــاث  ًجـــضع إلا٢خـــضاء  هـــا 

ٓن ُٞــــــّ الكــــــٗب  ٓعي، الــــــظي ٩ًــــــ ْالىٓــــــام الضؾــــــخ الؿُاؾــــــُت 

ْالٟٗلي للؿُ ىُتاملال٪ الح٣ُ٣ي  ْمجخم٘.، اصة الَٓ  ٦إمت 

ٓع الجؼاثـــــــغي بـــــــين  ْٖلُـــــــّ، ٣ٞـــــــض ظمٗـــــــذ مهـــــــاصع الضؾـــــــخ

  17ا الٗىانغ الخالُت :

ْالىٓـــــام الغثاســـــ ي،  ْالىٓـــــام الٟغوســـــ ي، الىٓـــــام البرملـــــاوي، 

ٓع  ُت،، 1976ْصؾـــــخ ٓ ؤصٔ بلـــــى  ْالكـــــٖغ َْـــــ دـــــ٫ٓ جْإلاؾـــــالم . 

ٓع ا ٓع/ البرهــــــــــــــــــــــامج بلــــــــــــــــــــــى 1989ؤي صؾــــــــــــــــــــــخ   مــــــــــــــــــــــً الضؾــــــــــــــــــــــخ

ــــــــــظل ْب ٓن،  ٓع/ال٣اه ٪ ًــــــــــضزل يــــــــــمً الــــــــــضًم٣غاَُاث الضؾــــــــــخ

ٍ ؤؾاؾــــُت ، اللُبرالُــــت :   18االتــــي ج٣خطــــ ي جد٣ُــــ٤ زالزــــت قــــْغ

ٓعي   ْخ٨م خغ، ْخ٨م بالكٗب.، خ٨م صؾخ

ــــــضازلِا الىٓــــــام  ْج ٓاػن الؿــــــلُاث  ْل٣ــــــض ظــــــغص يــــــ٠ٗ جــــــ

الؿُاس ي الجؼاثغي مً زهاثهّ البرملاهُت لخ٣غبّ مً الىٓام 

ْن ال٣ــــــــاثم بــــــــين عثــــــــِـ  قــــــــبّ الغثاســــــــ ي، ٦ماقــــــــغ ٖلــــــــى الخٗــــــــا

ٓص ؤٚلبُـــــت  ـــــت، ل٨ـــــً فـــــي خالـــــت ْظـــــ ٓم ْعثـــــِـ الح٩ ٓعٍـــــت  الجمِ

ٓعٍـت ًم٨ـً ؤن ال حؿــير  بغملاهُـت مسالٟـت لخٓظــِاث عثـِـ الجمِ
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ٓمـــت لــِـ  ٓعة َبُُٗــت، ٦مــا ؤن حُٗــين ؤًٖــاء الح٩ ٓع بهــ ألامــ

لبُـــــــــت،  ٓا مـــــــــً ال٨خلـــــــــت الحؼبُـــــــــت طاث ألٚا ـــــــــ ٓه عة ؤن ٩ً بالًـــــــــْغ

ــــــت حُُٗــــــ هم  ٓعٍــــــت خٍغ ْبهمــــــا لــــــغثِـ الجمِ ٓعة جامــــــت  بٗــــــض بهــــــ

ْعٍ  ٓ بـــض ٓمـــت، املٗــين َـــ ب٢تــراح الدكـــ٨ُلت مـــً ٢بــل عثـــِـ الح٩

ٓ مـا  َْـ ٍ التي ًغاَـا،  ْالكْغ ٤ْٞ امل٣اًِـ  مً ٢بل الغثِـ، 

ٓعٍـــت ًــــخد٨م مـــً ًـــض٫ ٖلـــى ؤن ــــــــ زـــال٫ نلُــــاث  عثـــِـ الجمِ

ٓعٍت ْالؿـــلُت  الضؾـــخ ــــــــ فـــي مجمـــل وكـــاٍ الؿـــلُت الخىُٟظًـــت 

ٓ ال٣اض  ُٗت، هاَُ٪ ًٖ اٖخباٍع َ ْلت.الدكَغ  ي ألا٫ْ في الض

ٓعٍـت فـي جىُٟـظ  ـم بقـترا٥ عثـِـ الجمِ ٓ ٚع ل٨ً املالخٔ َ

ٓمــــت ٞةهــــّ ٚيــــر  الؿُاؾـــت التــــي ًًــــِٗا مـــــً زــــال٫ بغهــــامج الح٩

ـــ٤ ٍْب٣ــل بُٗــضا ٖـًـ الى٣ــض، بهـّـ ٍَغ ت،  لُت ؾُاؾـُـ ٫ مؿــْا  مؿــْا

٦ْـظا ْيـ٘  ْلـت مداًـضة،  ب٦دكافي س٢امت هٓام ؾُاس ي لبىاء ص

ٓعٍــت الــظي ًمشلـــِا بمىـــإٔ ٖــً إلاخخجاظــاث الــظي  عثــِـ الجمِ

 ٕ بٓؾــــــــــّٗ مـــــــــــىذ بــــــــــضًل ًٟـــــــــــغى هٟؿــــــــــّ فـــــــــــي نــــــــــُٛت مكـــــــــــْغ

ـــــا ،  19امجخمـــــ٘ ت التـــــي ؤ٢َغ ٢ٓـــــ٠ ٖمـــــل الُِاـــــاث إلاؾدكـــــاٍع ٍْخ

ٓعي ٖلى َبُٗت إلازُاع الظي زهـو ٣ٞـِ  ٓطط الضؾخ ألاهم

ٓعٍــت ْص ، لــغثِـ الجمِ ْالــغص ني،  ْعثــِـ املجلـــ الكــٗ ي الــَٓ

ْهـــي آعاء  ـــت، ْنعاء ٚيـــر ملؼمـــت لُالبيهـــا،  ْٚيـــر بظباٍع ـــت  بزخُاٍع

ٓ هـــــا  ْصة الٟٗالُـــــت ل٩ ٓعٍت مدــــــض ممـــــا ٌٗنـــــي ؤن الغ٢ابـــــت الضؾـــــخ

بت الغثِـ املُِمً ٖلى م٣الُض الح٨م.  جخدغ٥ مً مى٤ُ ٚع

ٓلٓظُت مــــــً زــــــال٫ الخجغبــــــت  لــــــم جــــــازغ الح٣ــــــاث٤ الؿٓؾــــــُ

ْمؿــخمغا  ُٖٓــا  ٓعٍت للىٓــام الؿُاســ ي الجؼاثـغي، جــإزيرا ه الضؾـخ

 ْ ٓع ، ـــغ ٖىـــض نـــُاٚت ؤخ٩ـــام الضؾـــخ ٟـــذ ٦مـــضازل لخبًر بهمـــا ْْ

ى لإلؾــخٟخاء فـي زًــم  ٓع املٗـْغ ٕ الضؾـخ غ مكــْغ ٖملُـت جمــٍغ

َْـــظا هـــاجج ٖـــً ؾـــُدُت حٛلٛـــل  بضاًـــت الخدـــ٫ٓ الـــضًم٣غاَي، 

ــــــت املؿــــــب٣ت  ْلــــــت فـــــي املجخمــــــ٘، الــــــظي ًٟتـــــرى املٗٞغ ز٣اٞـــــت الض

ْاملُِمىــت فــي ألاْؾــاٍ  باججاَــاث الــغؤي الٗــام الش٣ُلــت ال٣اثــضة 

ُٚــال مشــل َــظٍ املُُٗــاث، للُــٝغ  الاظخماُٖــت، خُــض ؤُٖــل

ٓطط  ال٣ـــــٓي فـــــي الىٓـــــام ٓ الؿــــــلُت ــــــــــ ؤخ٣ُـــــت ْيـــــ٘ ؤهمـــــ َْـــــ ـــــــــــ 

ٓهُـــــت لضؾـــــترة الخُٛيـــــر املٗبـــــر ٖىـــــّ  ٓعي، ٦مجـــــغص آلُـــــت ٢اه صؾـــــخ

ٓعي  ٦داظـــــت مـــــً املجخمــــــ٘، لُِٓــــــغ ٢بـــــل طلـــــ٪ ٦تر٦ُـــــب صؾــــــخ

بــــت فــــي الحٟــــاّ ٖلــــى الؿــــلُت  لخضمــــت مهــــال  آهُــــت م هــــا الٚغ
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الخــــــــالي، ٞٗملُــــــــت إلانــــــــالح الؿُاســــــــ ي جمــــــــذ بسلُٟــــــــاث ْب 

ـــــض مــــــً الخإًُــــــض  ؾُاؾـــــُت، لخجٗــــــل مغ٦ـــــؼ الىٓـــــــام ٨ًؿــــــب املٍؼ

ْاع مخباصلت في لٗبت حُٛيـر لـم جمــ  ٤ لٗب ؤص ْالخجضص ًٖ ٍَغ

ٓٞــــــا مــــــً ٢ــــــضعة املٗاعيــــــت  َْــــــظا ز َٓغ الىٓــــــام الؿُاســــــ ي،  ظــــــ

ــــ٤ إلاهخســــال،  الؿُاؾــــُت ٖلــــى الٓنــــ٫ٓ بلــــى الؿــــلُت ٖــــً ٍَغ

ْبن ٧ــــــا ــــــت ْختــــــ   ٖت ٞة هــــــا فــــــي خؿــــــاباث مغ٦ٍؼ ن ٚاًــــــت مكــــــْغ

٠ُ. الح٨م ٞغيُت ــــ ما جؼا٫ ـــــ  ٚير ٢ابلت للخْٓ

ٓع الهــــــاصع ؾــــــىت  ْعٍ، لخٗــــــضًل 1989زًــــــ٘ الضؾــــــخ ، بــــــض

ـــــــــــؼ نـــــــــــالخُاث عثـــــــــــِـ  ــــــــــــبا، خُــــــــــــض ػاص مـــــــــــً حٍٗؼ ظـــــــــــظعي ج٣ٍغ

خين :  ٓن مـــً ٚــــٞغ ْؤنــــبذ َىـــا٥ هٓــــام هُابُـــا ًخ٩ــــ ٓعٍـــت،  الجمِ

ْمجلـ ألا  ني  ٓ ألامـغ الـظي ٢لـو املجلـ الكٗ ي الَٓ َْـ مـت، 

ْطلـ٪ جماقـُا  ت ألاْلى لٟاثضة الشاهُـت،  ُت جمشُل الٛٞغ مً قٖغ

ػ ؤٚلبُـت جمــاعؽ  ت ل حـض مـً بـْغ ٍع م٘ ْي٘ الاخخُاَاث الًْغ

ٓاٖــــض  ــــا يــــمً ال٣ ٓاَئ ْعاص٩ًالُــــت، ُٞــــخم اخخ مٗاعيــــت ٞٗالــــت 

ٓعٍت. ٖٓت جدذ جـهٝغ عثِــ الجمِ ٓعٍت املٓي  الضؾخ

ٓع  ْػ 1996ْظــــاء صؾــــخ ْن ، لخجــــا خالــــت ألاػمــــت، لُهــــبذ ص

ُت الخمشُـــل التـــي جخميـــز  هـــا  ْطلـــ٪ بؿــــةب يـــ٠ٗ قـــٖغ  ، ظـــضْٔ

ُٖت  ْٖــــــضم ٢ـــــــضعتها ٖلــــــى ٦ؿــــــب مكـــــــْغ املاؾؿــــــاث ال٣اثمــــــت، 

ٓعي الجضًض جًمً مبـاصت  ٓطط الضؾخ ٓاَىين، ٚير ؤن ألاهم امل

ـــــــــغ  ٓ جدٍغ ْْاظبــــــــاث جـــــــــضٞ٘ هدــــــــ ٢ٓـــــــــا  ٦ْــــــــغؽ خ٣ صًم٣غاَُــــــــت، 

ـــت، ْإلا  ْلـــت إلاصاٍع ٓاًَ مـــً ٣ٖلُـــت الض هخ٣ـــا٫ بـــّ بلـــى مجـــا٫ املـــ

َْــــظا مــــا  ْالٟاٖلــــت،  ؤْؾــــ٘ مــــً املكــــاع٦ت الؿُاؾــــُت املىٓمــــت 

ـاث الٗامـت  ًِٓغ مً زال٫ الٟهل بين الؿـلُت ْنـُاهت الحٍغ

ْالؿماح بةوكاء ألاخؼال الؿُاؾُت. ْالٟغصًت،   الجماُٖت 

اث العامت 3-1  الخٍش

٢ُْـــــاؽ  ٓعٍت،  ْز٣ُـــــت صؾـــــخ جخجلـــــى ال٣ُمـــــت الح٣ُ٣ُـــــت  ي 

ْْاظبــــاث  مــــضٔ ٞٗالُعهــــا، مــــً زــــال٫ مــــا ج٨غؾــــّ مــــً خ٣ــــ١ٓ 

لين ، لٟاثــــضة املجخمـــــ٘ ْ مؿـــــْا ٓاَىين ٖـــــاصًين ؤ ٓا مـــــ ٓاء ٧ــــاه ؾـــــ

ْبمـــــا  ْلـــــت،  ٓن مىانـــــب عؾــــــمُت فـــــي مسخلـــــ٠ َُاـــــاث الض ٌكـــــٛل

ٓع مـــً آلُــــاث لخجؿــــُض ممــــاعؾت جلــــ٪ الح٣ـــــ١ٓ  ًًـــّٗ الضؾــــخ

ٓاظباث.  ْإلالتزام بال

ــــــــــاث الٗامــــــــــت ـــــــــــــــ الٟغصًــــــــــت  ٓم الحٍغ ٓاظــــــــــّ جدضًــــــــــض مِٟــــــــــ ً

ـــــْالجماٖ ُــــت، ٦مــــا ؤهـــــّ مًــــٍٛٓ باملٗــــاًير  ُـــت ــــ ح٣ُٗــــضاث مٗٞغ

ْالٟلؿـــــُٟت، خؿـــــب َبُٗـــــت الىٓـــــام الؿُــــــاس ي  ٓلٓظُـــــت  إلاًضً

 ٘ ْاملبــــاصت ْألاَـــضاٝ التـــي جغمـــي بلـــى جد٣ُ٣ِـــا املكـــاَع ال٣ـــاثم، 

ٓمـــــت  ـــــا مىٓ ىُـــــت، باٖخباَع ٓلٓظُاث الَٓ الاظخماُٖــــت فـــــي إلاًـــــضً

ْامل ْؤوؿا١ مىخٓمُت لِا عئٍعها لإلوؿان   جخم٘ مٗا.ؤ٩ٞاع 



  ( : الخجـشبــت و الالُــاث.1992 – 1989صمــت الخــدٌى العُــاس ي في الجـضائـــش )ؤالاهخلــــاٌ الذًملـشاوــــي و 
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ــــــت التــــــي ظــــــاءث مـــــ٘ـ  ْلــــــت الجؼاثٍغ ث صؾــــــاجير الض ْل٣ــــــض بخخـــــٓـ

ٓٔ الـىو الىٓــغي  َٓني، ٖلــى م٩اهـت مِمــت ٖلـى مؿــخ ٕ الـ املكـْغ

ٓاًَ،   هــــا بجســــظث  ْاملــــ ١ إلاوؿــــان  ت ْخ٣ـــٓـ ــــاث ألاؾاؾـــُـ ل حٍغ

، ُٞبُٗــت  ْاملجخمـ٘ـ اص الٟــغص  ْعا بظخماُٖــا قــامال سؾـٗـ ا ص لىٟؿِـ

ــــاث التــــي ًدــــىٗم  هــــ ْالحٍغ  ١ ْالجماٖــــاث ْ جــــم الح٣ـــٓـ ا ألاٞــــغاص 

٫ٓ ؤن بقــــــ٩الُت  ْلــــــظل٪ ًم٨ـــــًـ ال٣ــــــ  ، جيبـــــ٘ـ مـــــًـ خــــــغا٥ املجخمـــــ٘ـ

خ١ٓ٣ إلاوؿان هـي هخـاط ؤؾاسـ ي لٗال٢ـاث إلاوؿـان م٘ـ مدُُّـ 

 ٕٓ ْمجمــ ٓاًَ  ْبــإ٦ ر ص٢ــت، الٗال٢ــت بــين إلاوؿــان املــ إلاظخمــا ي، 

ٓصٍ إلاظخما ي  . 21ااملاؾؿاث التي جًمً ْظ

ْلــت ً ٓاَىين فــي الض جــب ؤن جخدــضص ْٖلُــّ، ٞــةن خ٣ــ١ٓ املــ

اث، في خين خ١ٓ٣  ٖلى يٓء خ١ٓ٣ إلاوؿان،   ها حٗخبر خٍغ

ٓاًَ حٗخبر ؾلُاث ٓع، فـي ِٖـض ،  22اامل ٓ مـا ٖبـر ٖىـّ الضؾـخ َْـ

ٓلُضة، ا في الٟهل الغاب٘ مـً البـال ألا٫ْ مـً  الضًم٣غاَُت ال

ملــا ٖــض٫ ؤنــبدذ مــً املــاصة 56بلــى املــاصة  28املــاصة  بلــى  29، 
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ْالخمُيــــــز بــــــين الح٣ــــــ١ٓ ْمــــــا ؤِْــــــغ ؤ ن مكــــــ٩لت الخهــــــي٠ُ 

ٓ ئخـــص ي ؤْ ْ بــين مــا َـــ ــاث، ؤ ظمـــا ي ال حكــ٩ل ٖاث٣ــا  ْالحٍغ

ٓن. ْلت ال٣اه ْص ٓاَىين  ْلت امل ٓ بىاء مٟاَُم ص  هد

ٓلــــــض مــــــ٘  ح الُبُُٗــــــت التــــــي ج ٓع الــــــْغ ح الضؾــــــخ ْج٨مــــــل ْع

ْحٗـــالى،  إلاوؿــان، بةٖخبــاٍع ٧اثىــا م٨غمـــا مــً ٢بــل ل ؾــبداهّ 

 ٓ اجــــّـ ْخ٣ ْجٟـــــخذ لخٓؾـــــ٘ خٍغ ٓ إلاػصَـــــاع  ٢ـــــّ بكـــــ٩ل مـــــىٓم هدـــــ

ْلـــــت هـــــي الؿـــــلُت الٓخُـــــضة امل٩لٟـــــت بًـــــمان  ْالض ئخهـــــِخّ، 

ٓاص املخٗل٣ـــت  ٢ْـــض ظــاءث املـــ ـــاث،  ْالحٍغ مماعؾــت جلـــ٪ الح٣ــ١ٓ 

ٓهت،  ْبوكــــــــاء الجمُٗــــــــاث ْالاظخمــــــــإ مًــــــــم ــــــــاث الخٗبيــــــــر  بدٍغ

ْالى٣ابُت. اث الؿُاؾُت   ْهٟـ الص يء باليؿبت ل حٍغ

ٓع َْٗخبــر َــظا الخهــي٠ُ صلُــل بزــغ  ٕٓ فــي خغ٦ُــت جُــ ْجىــ اء 

ْحٗــــــضصَا  ٕٓ املُالــــــب  ٓاًَ صازــــــل املجخمـــــ٘، ٞبدىـــــــ وكـــــاٍ املــــــ

ْالؿــلمُت جبــرػ ز٣اٞــت  ٓاث املكــاع٦ت املضهُــت  ٓلبعهــا يــمً ٢ىــ ٢ْ

ْجىــضزغ قــِاا ٞكــِاا الىٓــغة الدؿــلُُت التــي  جمــذ  ٓاَىــت،  امل

ُــــــت مجــــــغصة ال خـــــــ٤ لِـــــــا فــــــي نــــــى٘  ــــــى مجــــــغص ٖع ٓاًَ بل ْع املــــــ ص

ٓا٤ٞ ٓ ما ًخ َْ ـاث الٗامـت  ال٣غاع،  جمامـا مـ٘ عئٍـت ؤن ٧ـل الحٍغ

ْبامل٣ابــــل ٞــــةن ٧ــــل الح٣ــــ١ٓ ألاؾاؾــــُت  هــــي خ٣ــــ١ٓ ؾُاؾــــُت، 

اث ٖامت عة خٍغ  . 23الِؿذ بالًْغ

ٓإ  ْل٣ـــــض قـــــِضث الجؼاثـــــغ صًىامُـــــت بظخماُٖـــــت ػازـــــغة بـــــإه

تراٝ بـــبٌٗ  ْالخىُٓمـــاث للمُالبـــت بـــاٖس ْالخٗـــابير  الجمُٗـــاث 

ْ الـــضٞإ ٖـــً بٗـــٌ ال٣ًـــاًا املِمـــت، خُـــض ؾـــمذ  الح٣ـــ١ٓ، ؤ

ٓع وكــــــاٍ خ٣ــــــٓ ي بمسخلــــــ٠  املــــــُالص الــــــضًم٣غاَي ببضاًــــــت جبلــــــ

ٓ ي فــي بيُــت  ْاؾــٗت سخــضار حُٛيــر هــ املًــامين، ممــا ٞــخذ ؤمــاال 

ْلـــــــــــت  ْالض ٓاَىين  الٗال٢ــــــــــاث التــــــــــي ؾــــــــــاصث بـــــــــــين مجخمــــــــــ٘ املــــــــــ

٦ُٓاث.  ٦ماؾؿاث ْؾل

اث ٚير ٧افي،  ْالحٍغ ٓز٣ُي ل ح١ٓ٣  ـ الخ ْهًٓغا  ن الخ٨َغ

ٓص ٞةهــــــــــّ ًدــــــــــخم البدــــــــــض ٖــــــــــً آلُــــــــــ اث ؤزــــــــــٔغ لــــــــــضٖم املجِــــــــــ

ٓ بىـــاء مجخمـــ٘ مـــضوي مـــىٓم ْخ٣ُ٣ـــي، ٨ًمـــل  الـــضًم٣غاَي، هدـــ

ْطلـــ٪ مـــً زـــال٫ ح ـــجُ٘ الخٗضصًـــت  ٖمـــل املجخمـــ٘ الؿُاســـ ي، 

ْبالخالي الٓنـ٫ٓ بلـى بخـضار  ْالٟهل بين الؿلُاث،  الحؼبُت 

.٘ ْاملكاَع  جضا٫ْ ؾلمي للؿلُت بهُال٢ا مً جىاٞـ البضاثل 

 الخعذدًت الخضبُت 3-2

ٓص ٌٗنـي ال عة ـــــــ ْظــ حــضًض ٖــً الخٗضصًـت الحؼبُــت ـــــــ بالًـْغ

ٓم فــي  ْاملد٩ـ ٓاع بـين الحـا٦م  صًم٣غاَُـت،   هـا بمشابـت ب٢امـت خـ

ٓاع ٖبـــــر ماؾؿـــــاث مىخسبـــــت،  ٍْـــــخم الحـــــ ٢ًـــــاًا تهـــــم املجخمـــــ٘، 

ْلِــظا ظــاءث الخٗضصًــت الحؼبُــت فــي الجؼاثــغ ٦مبــضؤ ؤؾاســ ي مــً 

 ٓ ظـــّ الجضًـــض، مبـــاصت الخىٓـــُم الـــضًم٣غاَي املٗبـــر ٖىـــّ فـــي الخ

، لُىٓـــــــغ بليهـــــــا ٦ةم٩اهُـــــــت خ٣ُ٣ُـــــــت  الـــــــظي ؤزـــــــظث الؿـــــــير ُٞــــــّـ

ط مـً ؤْيــإ بخخ٩ـاع الؿـلُت، ٦مــا جدـضر ٖ هـا ٦ىٓــام  ل خـْغ

 بضًل، لىٓام قمٓلي قبّ مُل٤ ٢اثم بالٟٗل.

ْل٣ض ظاء بزخُاع الخٗضصًت الحؼبُت بمشابت بزخُـاع ؾُاسـ ي 

ٓدي "، بٗــــــــض ؤن  ؤ٦ ــــــــر مىــــــــّ بزخُــــــــاع ٓل ْ بًــــــــضً ٓدي ؤ ٓل " ؾٓؾــــــــُ

غ ٖلـى إلازخُـاعا فـي مـاجمٍغ الؿـاصؽ ج دٟٔ خؼل ظبهت الخدٍغ

ٓٞمبر  ٕٓ 1988فـي هــ ْلذ بٗــٌ إلا٢تراخـاث سًجــاص جىــ  ، بطا جـضا

ٓاٖــــــــض الحــــــــؼل، ٦مغخلـــــــــت  ل حؿاؾــــــــُاث الؿُاؾــــــــُت يـــــــــمً ٢

ــــــت  جمُِضًــــــت لــــــضز٫ٓ الخٗضصًــــــت، ٞــــــالخسٝٓ مــــــً بَــــــال١ الحٍغ

ُـا  ا مً زال٫ الخىهُو خٞغ سوكاء ألاخؼال ًم٨ً بؾخ٣غاَئ

ٓع  40اصة في املـ ٖلـى ؤن خـ٤ بوكـاء الجمُٗـاث  1989مـً صؾـخ

ْبيــــماع  ، ؤي َىــــا٥ بزٟــــاء  طاث الُابـــــ٘ الؿُاســــ ي مٗتــــٝر بـــّـ

ٓم الحؼل، بةٖخباٍع ظمٗـُت طاث َاب٘  للمضل٫ٓ الؿُاس ي ملِٟ

ٓع  ٢ٓـــ٠ مـــ٘ صؾـــخ ْعص فـــي 1996ؾُاســـ ي، لِؿـــخضع٥ امل ، خُـــض 

ذ الٗبـاعة ؤن خ٤ بوكاء ألاخؼال مٗتٝر بّ. 42املاصة   بهٍغ

بطن، الحـــــــؼل الؿُاســـــــ ي كهـــــــضٝ بلـــــــى املكـــــــاع٦ت فـــــــي الحُـــــــاة  

ت بٓؾــــــــاثل صًم٣غاَُــــــــت ْؾــــــــلمُت، مـــــــًـ زــــــــال٫ ظمـــــــ٘ـ  الؿُاؾـــــــُـ

ْن ببخٛـاء َـضٝ ًــضع  ٫ٓ بغهـامج ؾُاسـ ي، ص ين خـ ٓاَىين ظؼاثـٍغ مـ
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ت التــي ،  24اعبدــا ٓن املبــاصت ألاؾاؾـُـ ْلــظل٪ خــضصث ؤخ٩ــام ال٣ــاه

ٓم ٖليهـــــا الٗمـــــل الحؼاـــــي، ٦ـــــإن ًةخٗـــــض الحـــــؼل فـــــي  ًجـــــب ؤن ٣ًـــــ

ْاخخـاؾ َٓىُت في الضٖاًـت الحؼبُـت،  ٍٓت ال ٓهاث الِ غام ـخٗما٫ م٩

ٓٞمبر  ٓعة هــ ٫ْ ٖلــى ـ، هبــظ الٗىــ٠ ... اخخــ1954مبــاصت زــ غام الخــضا

 الؿلُت ًٖ ٍَغ٤ الازخُاع الحغ للكٗب الجؼاثغي ...

ــــــت  ٍٓ ْالجِ ٓػ اؾــــــخٗما٫ املماعؾــــــاث الُاثُٟــــــت  ٦مــــــا ال ًجــــــ

ٖ ْ ْمىــ٘ ؤي بعجبـاٍ ؤ ٓبُت ...  ْاملدؿـ ال٢ــت بـين ؤًــت ْإلا٢ُاُٖـت 

َْــظا  ْ ؤي ظمُٗــت ؤزــٔغ مِــما ٧اهــذ َبُٗعهــا،  خـؼل ؾُاســ ي ؤ

ْالٗـــــــــــمل  ْجىُٓمــــــــــي بــــــــــين الٗمــــــــــل الؿُاســــــــــ ي  ٓوي  ٞهــــــــــل ٢ــــــــــاه

ْالٗمــل ٢امــذ ٖلــى  ٍ الخإؾــِـ  ْؤن قــْغ الجمٗــٓي املُلـــ ي، 

ْاملضهُـــــــــت فـــــــــي ألائخــــــــــام  ـــــــــت  ٓٞير بٗـــــــــٌ إلاظـــــــــغاءاث إلاصاٍع جـــــــــ

الــــــــغاٚبين فــــــــي بوكــــــــاء الحــــــــؼل الؿُاســــــــ ي، ْخــــــــضصث ٖــــــــضصَم 

ً ا ْٖكـــــٍغ ٓن ٞٗـــــال فـــــي 25بسمؿــــت  مـــــً  3/1  ئخًهـــــا، ٣ًُمـــــ

 ... ً الًاث الَٓ  ٖضص 

ٓاٖــــض املماعؾــــت الؿُاؾــــُت ٖــــً  ْجٓيــــُذ ٢ َْكــــير جدضًــــض 

ـــ٤ ألاخـــؼال الؿُاؾـــُت، بلـــى ؤن املجخمـــ٘ ًملـــ٪ آلُـــت الٟـــغػ  ٍَغ

هســـب ؾُاؾـــت  الاظخمـــا ي لخمِـــين الحغ٦ُـــت الؿُاؾُت،ــــ سهخـــاط

ْالخٓظُـــــّ، ال ؾــــــ لى ال٣ُــــــاصة  ْؤن الخدـــــ٫ٓ بلــــــى ظضًـــــضة جخــــٓـ ُما 

ٓ زُــاع مجخمعــي،  الخٗضصًــت لــم ٨ًــً زُــاعا َاعثــا ٢انــغا، بــل َــ

ٓكهــا املجخمــ٘ الجؼاثــغي جبٗــا  لــم ًلــم ب٩ــل الخىا٢ًــاث التــي ًدخ

ا  . 25الترابُِا ْضخامت جإزيَر

ٓعٍت  ٓاٖـــــــــــضٍ الضؾــــــــــــخ ــــــــــــاع الىٓـــــــــــغي ب٣ ْؾـــــــــــمذ ْيـــــــــــ٘ إلَا

ٓهُــت ْختــ  الؿُاؾــُت، بخإؾــِـ ٖــضة ؤخــؼال ؾُاؾــُت،  ْال٣اه

ْبغامجِـا  *اخؼبا  60ذ الؿخين اخُض بلٛ ْحٗضصث قٗاعاتها   ،

ـــــا، ال  ْؤنـــــبدذ الحُـــــاة الؿُاؾـــــُت، مـــــً بخخ٩اَع خاتهــــا،  ْغ َْ

ؾــــــُما جلــــــ٪ الخُــــــاعاث طاث إلاججاَــــــاث الش٣ُلــــــت فــــــي املجخمــــــ٘، 

ُت جمشُلِــــا،  ْْظِـــذ ٧ـــل بهخ٣اصاتهـــا للؿـــلُت، َاٖىـــت فـــي قـــٖغ

ٓاء،  ْلــــت ٖلــــى الؿــــ ْالض ن املجخمــــ٘  ْٖــــضم ؤَلُعهــــا لدؿــــُير قــــْا

ٓ في ٚالبـّ زُـال خؼاـي ًـىم ٖـً ٦بـذ صٞـين للى٣ـض، ًٟؿـغ  َْ

بلـــى خـــض مـــا، مـــضٔ إلاهٟهــــام بـــين ٖىانـــغ املجخمـــ٘ الؿُاســــ ي، 

ل٨ــــــــً الٓـــــــــاَغة املالخٓـــــــــت هـــــــــي بوُٗـــــــــاٝ الى٣ـــــــــاف الؿُاســـــــــ ي 

ْالجــــــــــض٫ ال٨ٟـــــــــــغي مــــــــــً مٗاعيـــــــــــت الؿــــــــــلُت بلـــــــــــى "مٗاعيـــــــــــت 

ْبخــــــــــضار نـــــــــغإ خــــــــــاص مـــــــــ٘ مسخلــــــــــ٠ ألاخــــــــــؼال ، املٗاعيـــــــــت"

ْعبما مغص طل ْج٣لـب الىاقات،  ٪ بلى خضازـت الخجغبـت الخٗضصًـت 

ْع املىـــــــــٍٓ بـــــــــالحؼل  ْٖـــــــــضم ِٞـــــــــم الـــــــــض ألامؼظـــــــــت الؿُاؾـــــــــُت، 

ت".  الؿُاس ي في مجخم٘ آزظ في "الضم٣َغ

ْبظـــــــغاء  ْ" جب٣ــــــــل مؿـــــــإلت ب٢ـــــــغاع الخدـــــــ٫ٓ بلـــــــى الخٗضصًـــــــت، 

ٓبت فــي  ٓ مــً نــٗ ٓعٍـــت لخُبُـــ٣ِا، مؿــإلت ال جسلــ حٗــضًالث صؾخ

خبــــاع،  ــــت، الخُبُــــ٤، بطا مــــا ؤزــــظ بٗــــين إلٖا ْلــــت الجؼاثٍغ ؤن الض

ٓاخضًـــــــت، خُـــــــض بٞخ٣ـــــــاع  مىــــــــظ بٖـــــــاصة بىائهـــــــا، بعج٨ـــــــؼث ٖلـــــــى ال

الٟــاٖلين ٞيهــا بلــى الخلُٟــت املكــتر٦ت للٗبـــت الؿُاؾــُت، هدُجــت 

 . 26ا لٗضم ججظع ال٨ٟغ الضًم٣غاَي في املجخم٘ الجؼاثغي ..."

بطا ٧ــــــــــــان مُٗــــــــــــل الخٗضصًــــــــــــت الحؼبُــــــــــــت مــــــــــــً امل٩اؾــــــــــــب 

ُضاهُــــــــــت ٦كــــــــــٟذ ُٖــــــــــٓل الضًم٣غاَُـــــــــت، ٞــــــــــةن املماعؾــــــــــت امل

٢ْٗـــــذ زلُــــــا بــــــين  ْؤ ْمٗاعيــــــت،  املجخمـــــ٘ الؿُاســــــ ي خ٩امـــــا 

ْػاث  ْؤصث بلــى ججــا ْالىًـــا٫ الؿُاســ ي،  ٍٓــت  املُالــب الجمٗ

الؾــُما ٖىــض جىٓــُم خغ٧ــاث الاخخجـــاط  ٓاهين،  ْال٣ــ ٓع  للضؾـخ

ـــت ... ،ممـــا نـــٗب مـــً مِمـــت جهـــي٠ُ  ْاملٓـــاَغاث الجماَيًر

ت  ْالخُب الىاٍع الىا٢مت ٖلى الٓي٘ جل٪ املُالب املخًاعبت 

الٗـــــام للـــــبالص، ألامـــــغ الـــــظي ؾـــــمذ للىٓـــــام الؿُاســـــ ي بةٖـــــاصة 

ٞـــــغى عئاٍ مـــــً زــــــال٫ بًجـــــاص خلٟـــــاء مـــــغخلُين مـــــً ال٣ـــــٓٔ 

ْبالخـــــالي الخ٨ُـــــ٠ مـــــ٘ مؿـــــخجضاث  الؿُاؾـــــُت ْإلاظخماُٖـــــت، 

الًـــــــٍٛٓ املٓظِـــــــت بلُـــــــّ مـــــــً ظمُـــــــ٘ الاججاَـــــــاث، لُهـــــــبذ 

ٔ بلــــى الُــــٝغ ألاؾاســــ ي فــــي بصاعة اللٗبــــت الؿُاؾــــُت، ممــــا ؤص

ٓ مجــــــــغص عص ما٢ــــــــذ  ٓ الخٗضصًــــــــت َــــــــ بٖخبــــــــاع ؤن الخدــــــــ٫ٓ هدــــــــ

ْبيــغاع بامل٣ــاًِـ  ٓم ل حــا٫ املًـُغل، ٞفــي مٟاظـإة  ْمدؿـ

املؿـــخسضمت مـــً ٢بــــل الىٓــــام لًبــــِ ٖملُــــاث املباصلــــت ٞـــــي 

ْاع   . 27األاص

ٓعاث   ٓطظُـــــت نـــــُاٚت الخهـــــ ٌُٗـــــض مؿـــــاع الخٗضصًـــــت ألاهم

٢ْــضعة املجخمــ٘ ٖلــى بخ٩ــا ْلُــت الضًم٣غاَُــت،  ٓاػن بــين ألا م الخــ

ت الهـــاٖضة ٓٔ الؿُاؾــُـ ْال٣ـــ ٓٔ الخ٣لُضًـــت للىٓـــام الؿُاســـ ي   ال٣ـــ

٘ اظخماُٖت مخىا٢ًت.  ٦بضاثل ؾُاؾُت، جُغح مكاَع

ٕٓ مــــــــً  ت ًُبِٗــــــــا هــــــــ ْ ؤن َــــــــظٍ املــــــــضازل الؿُاؾـــــــُـ ٍْبــــــــض

خــــضاص  ْٖلُــــّ ٞــــةن إلٖا ٕ الخٗضصًــــت.  الاهدُــــاػ فــــي نــــُاٚت مكــــْغ

ٓهُـــت لهـــُاهت املؿـــاع الـــضًم٣غاَي ل لخـــضا٫ْ ٖلـــى باملـــضازل ال٣اه

ْبخخـــــ غام مبـــــاصت ـالح٨ـــــم، مـــــً زـــــال٫ الٟهـــــل بـــــين الؿـــــلُاث 

٢ٓــــــذ  ٓع َب٣ــــــت ؾُاؾــــــُت ْفــــــي هٟـــــــ ال ٓع ًخُلــــــب جبلـــــــ الضؾــــــخ

ْاملطـــ ي  ٓع،  ا صٞاٖـــا مؿـــخمُخا ٖــــً الضؾـــخ ًٟتـــرى فـــي ٖىانـــَغ

ٓ ي الؿُاســــــ ي  ْالــــــ ٓ جغؾــــــُش الش٣اٞــــــت الضًم٣غاَُــــــت  ٢ــــــضما هدــــــ

ْْي٘ خض  هماٍ إلا  خخ٩ـاع ال٣ـاٖضي، لخـإَير املجخم٘ ؾُاؾُا 

ٓن ْإلاخــــــــترام املخبـــــــاص٫،  ح ال٣ـــــــاه ـــــــؼ ْع ْحٍٗؼ ـــــــت  ٍٓ مـــــــً ؤظـــــــل ج٣

ْاملجخم٘. ْلت   ٣٦ُمت مشلى في الض
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ٌٗخبـــر الٟهـــل بـــين الؿـــلُاث مـــً املبـــاصت الغثِؿـــُت التـــي  

 ٕ ٓعي الجؼاثــــــــغي يــــــــمً املكــــــــْغ ٓطط الضؾــــــــخ ظــــــــاء  هــــــــا ألاهمــــــــ

ــــاث٠ فــــي  ْل٣ــــض ٧اهــــذ َــــظٍ الؿــــلُاث مجــــغص ْْ الــــضًم٣غاَي، 

ْالتـــي هـــي مجمٗـــت فـــي ًـــض عثـــِـ بَـــ ـــت  اع ْخـــضة الؿـــلُت املغ٦ٍؼ

ًٍٓـــــــا ٖىـــــــّ، ٖلـــــــى قـــــــ٩ل  ْمـــــــا ٖـــــــضاَا ًمـــــــاعؽ جٟ ٓعٍـــــــت  الجمِ

ت.  حؿلؿل َغمي في الؿلمُت إلاصاٍع

ْمً مبضؤ ؤن ألاهٓمت البرملاهُت حؿخُُ٘ جُب٤ُ مشـل َـظٍ 

ٓاػهــا ٣ٖالهُــا فــي ٖمــل الؿـلُاث التــي هــي فــي  ْجد٣ــ٤ ج املبـاصت، 

ٖ ٓا٢٘ جخمخ٘ بمكْغ ٓ الؿـُاصة ال َْـ ْمهضع زام  ُت قٗبُت، 

ٓع  ىُت املٗبر ٖ ها قٗبُا، ٞـةن املـاصة الؿاصؾـت مـً الضؾـخ الَٓ

ٓ مهـــــــضع ٧ــــــــل 1996ا   الجؼاثـــــــغي جـــــــىو ٖلــــــــى ؤن الكـــــــٗب َــــــــ

٦ْـظا  ىُـت ملـ٪ للكـٗب ْخـضٍ،  ْٖلى ؤن الؿـُاصة الَٓ ؾلُت، 

ُٖعها  ْلــت حؿـــخمض مكــْغ املــاصة الحــاصي ٖكــغ جــىو ٖلــى ؤن الض

ٓصَا مً بعاص  ة الكٗب.ْؾةب ْظ

ٓع : جىٓــــــــــُم  ْعص فــــــــــي البــــــــــال الشــــــــــاوي مــــــــــً الضؾــــــــــخ ْل٣ــــــــــض 

ٓان ٣ًــــــــغ بمبــــــــضؤ الٟهـــــــــل يــــــــمىُا بــــــــين  ٓ ٖىــــــــ َْــــــــ الؿــــــــلُاث، 

ْبهــــــــّ فــــــــي  ْص،  الؿــــــــلُاث ٖلــــــــى ؤؾــــــــاؽ جىُٓمــــــــي طا ؤزــــــــغ مدــــــــض

ْلــــــــِـ ٢اٖــــــــضة جســــــــو  ٓع مجــــــــغص ٢اٖــــــــضة ازخهـــــــام  الضؾـــــــخ

ٓع الجؼاثــــغي الــــظي  ْالضؾــــخ ٓمُــــت ...،  ٖال٢ــــاث الؿــــلُاث الٗم

البرملاهُــت، ٖلــى بن الخمُيــز بــين الُِاــاث ال  بؾــخٗاع مــً الضؾــاجير 

ُٟي ْن الْٓ ال الخٗا ْن الًٗٓي  ْن الخٗا  . 28اًد٫ٓ ص

ٓعٍـــت ا املـــاصة  ٓع ٖلـــى ؤن عثـــِـ الجمِ    70ٍْـــىو الضؾـــخ

ٓع، ٦مـــــا  ْْخـــــضة ألامـــــت ْخـــــامي الضؾـــــخ ْلـــــت  ًجؿـــــض عثـــــِـ الض

ٓاص ؤزٔغ جسـو املِـام التـي ًًـُل٘  78ْ 77خضصث املاصة  ْم

ٓع  ـــغ  هـــا عثـــِـ الجمِ ْج٣ٍغ ني  لُت الـــضٞإ الـــَٓ لي مؿـــْا ٍـــت ٦خــٓـ

ْلـت ...،  ـاث٠ الؿـامُت للض ْالخُٗين فـي الْٓ الؿُاؾت الخاعظُت 

ــــــت،  ْل ْبالخــــــالي ٣ًــــــ٘ ٖلــــــى ٖاج٣ــــــّ جىُٟــــــظ الؿُاؾــــــت الٗامــــــت للض

َْكاع٦ّ في مماعؾت بٌٗ املِام طاث الُاب٘ الخىُٓمـي عثـِـ 

ٍْىفــي مِامــّ، ْختــ   ٓعٍــت  ٓمــت، الــظي ٌُٗىــّ عثــِـ الجمِ الح٩

ٓعٍت.ؤٖ ٓمت ٌُٗ هم عثِـ الجمِ  ًاء الح٩

لُت مباقـغة ؤمـام البرملــان  ٫ مؿــْا ٓمـت مؿـْا ٞـغثِـ الح٩

ني، الــــــــظي  خُــــــــّ، ْزانــــــــت ؤمــــــــام املجلـــــــــ الكــــــــٗ ي الــــــــَٓ بٛٞغ

لبُـــت البرملاهُـــت التـــي جدــــك٩ل م هـــا  ًٟتـــرى ُٞـــّ ؤهـــّ نـــاخب ألٚا

ٓ ؤن  ٓمت  ل٨ً ما صعط ٖلُّ الٗٝغ الؿُاس ي الجؼاثغي َ الح٩

ٓعٍـــت  ٓمـــت مـــً ٚيـــر عثـــِـ الجمِ لـــّ بم٩اهُـــت حُٗـــين عثـــِـ الح٩

لبُت. ٓة الؿُاؾُت ناخبت ألٚا  ال٣

٨ٍْـــغؽ ٓعٍـــت ٖلـــى الؿـــلُت الخىُٟظًـــت،  ـ الجمِ ُغ عثــِـ  َْؿـُـ

ُٗت ٞة هــا  بــظل٪ هٓامــا قــبّ عثاؾـــي ٢ــٓي، ؤمــا الؿــلُت الدكــَغ

ْمجلـــ ألامــت، خُــض  ني  مــً ازخهــام املجلـــ الكــٗ ي الــَٓ

ٍٓذ ْالخهـــ ٓن   ، 98ٖلُـــّ ااملـــاصة  لـــّ الؿـــُاصة فـــي بٖـــضاص ال٣ـــاه

ْبطا  ٓمـــت،  ٓاهين م٨ٟــــ٫ٓ لـــغثِـ الح٩ خـــ٤ املبـــاصعة بـــا٢تراح ال٣ـــ

ن هاثبـــا َب٣ـــا للمـــاصة  ، مـــً 119بلٛـــذ ههـــابا ج٣ـــضم بـــّ ٖكـــْغ

٢ْـــــــــــض خـــــــــــضصث املـــــــــــاصة  ٓع،  ٘ 122الضؾـــــــــــخ ، مجـــــــــــاالث الدكـــــــــــَغ

ٓايــُّٗ، ٦مــا خهــغث املــاصة  ٘ البرملــان فــي  123ْم مجــا٫ حكــَغ

ٓايـــــــُ٘  ٍٓت الخانـــــــت بم ٓاهين الًٗـــــــ طاث نـــــــبٛت مِمـــــــت، ال٣ـــــــ

الم... ٓن ألاخؼال، ْإلٖا ٢ْاه ٓن إلاهخساباث،   ٣٦اه

٘ مــً بزخهــام املجلـــ  ، ٞــةن الدكــَغ ْمــً هاخُــت ؤزــٔغ

ْمدــضص مجالـــّ فــي ؤ٦ ـــر مــً  ني،  مجـــاال، ل٨ـــً  30الكــٗ ي الـــَٓ

لبُــــت املُل٣ــــت، فــــي خــــين ؤن  ًالخـــٔ ٦ــــظل٪ املهــــاص٢ت جــــخم باٚ 

ين مىخسبـين   زلشـ3/2مجلـ ألامــت الـظي جدكـ٩ل جغ٦ُبــخّ مـً ا

ْزلشـّ ا   البـا ي 1/3بهٟت ٚير مباقـغة مـً املىخسبـين املدلُـين، 

 ٘ ٓعٍــــــت، ًهـــــــاص١ ٖلــــــى املكـــــــاَع مٗــــــين مــــــً ٢بـــــــل عثــــــِـ الجمِ

يت ٖلُّ بإٚلبُت زالزت ؤعبإ ا   .3/4املْٗغ

ٓع  ْلإلقـاعة ــت الشاهُـت ٢ـض بؾــخدضزذ مـ٘ الضؾــخ ٞـةن الٛٞغ

ٓاػن ماؾســــ ي 1996املٗــــض٫ لؿــــىت  جمشُلــــي  بٛــــغى بخــــضار جــــ

زــــل البرملــــان، بطا مــــا ؤزــــظ ٞـــــي الحؿــــبان ؤن عثــــِـ مجلـــــ صا

ْال خهـُت الشاهُـت  ٓ ٖبـاعة ٖـً الىاثـب ألا٫ْ للـغثِـ،  ألامت َ

ْلـت، زـم ؤن ؤخ٩ـام املـاصة  ، جمـىذ عثـِـ 124املِمت ٞـي َغم الض

ٓع املجلــــــ  ْامغ ٞـــــي خالـــــت قــــٛ ٘ بــــا  ٓعٍــــت خــــ٤ الدكـــــَغ الجمِ

ْعحــــي البرملــــان، ِٞىــــا  ْ بــــين ص ني، ؤ ًخــــضزل عثــــِـ الكــــٗ ي الــــَٓ

ْمــً زمــت جبــرػ الخٓظِــاث  ُٗت،  ٓعٍــت فــي الؿــلُت الدكــَغ الجمِ

ٓم ُٞـــــــّ عثـــــــِـ  ألاؾاؾـــــــُت لٟـــــــغى همـــــــِ هٓـــــــام ؾُاؾـــــــ ي ٣ًـــــــ

ْالُب الؿلُت. ْالخد٨م في مسخل٠ ص ٓعٍـت بالُِمىت   الجمِ

ْلخُٟٗـــــل ٞهـــــل خ٣ُ٣ـــــي بـــــين الؿـــــلُاث، ْإلابخٗـــــاص ٖـــــً 

ٓاػن مًــــاص ٍْخدــــ٫ٓ البرملــــان بٟٗالُـــــت بلــــى جــــ  حٗؿــــ٠ الح٩ــــام، 

ٓن البرملان مؿخ٣ال فـي مماعؾـت ؾـلُاجّ  ٓمت، ًجب ؤن ٩ً ل ح٩

ْجمــــاعؽ فــــي بَــــاع  ْحٗخبــــر الؿــــلُت ال٣ًــــاثُت مؿــــخ٣لت  ٧املــــت، 

ْجًــــــمً  ــــــاث،  ْالحٍغ ْحٗمــــــل ٖلــــــى خماًــــــت املجخمــــــ٘  ٓن،  ال٣ــــــاه

٢ِٓم ألاؾاؾــــُت،  ْاخــــض ــــــــ املداٞٓــــت ٖلـــى خ٣ــــ ْل٩ـــل  ـــــ  ل جمُـــ٘ ــــ
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ْاملؿــــا ُت  ْال٩ـــــل ْج٣ــــغ ؤن ؤؾــــاؽ ال٣ًــــاء مبــــــاصت الكــــٖغ ْاة، 

ٍْجؿـضٍ  ْؤهّ في مخىا٫ْ الجمُ٘،  ٓاؾُت ؤمام ال٣ًاء،  ُّٞ ؾ

ٍْهضع ال٣ًاء ؤخ٩امّ بةؾم الكٗب ٓن،   . 29ابخترام ال٣اه

ٓعٍــــــت امــــــً زــــــال٫ جغؤؾــــــّ للمجلـــــــ  ًم٨ــــــً لــــــغثِـ الجمِ

ــاث٠  ْمــً زــال٫ نــالخُاجّ فــي الخُٗــين فــي الْٓ لــى لل٣ًــاء  ألٖا

ٍُْبـــــ٘ جلـــــ٪ امل اؾؿـــــاث الؿـــــامُت فـــــي َـــــظا ال٣ُـــــإ  ؤن ًـــــازغ 

َْــــظا ٌٗنــــي ؤن  ٓ ؾــــل٥ٓ مؿــــل٪ مٗــــين،  ْجٓظِاجــــّ هدــــ بخـــّـ  بٚغ

ـغ الؿُاؾـت  ٓاؾـ٘ الهـالخُاث لخ٣ٍغ الؿلُت الخىُٟظًت جخمخـ٘ ب

ٓعٍت التي ْيٗعها لظل٪. ٓاٖض الضؾخ  الٗامت لألمت، بًٟل ال٣

ٚيـــر مـــخم٨ً  ًِٓـــغ ؤن الىٓـــام الؿُاســـ ي الجؼاثـــغي ال ًـــؼا٫

ْببٗــــــــاص مُــــــــ٫ٓ ئخهــــــــىعه ا، مــــــــً مإؾؿــــــــت مماعؾــــــــت الؿــــــــلُت 

ٓعٍا ال ٌٗنـي ؤهـّ مجؿـض مُـضاهُا،  ـ امل٣غع صؾـخ ْبالخالي الخ٨َغ

ْللماؾؿـــاث ال٣ــــاثمت،  ٓع  ْػاث للضؾـــخ ٨ٞشيـــرا مـــا خـــضزذ ججـــا

ٓص ٖال٢ــــــاث ٚيــــــر  ْطلــــــ٪ بؿــــــةب ْظــــــ جدــــــذ مسخلــــــ٠ الببــــــع، 

ْٚيـر  ى ؤ هـا مؿـخ٣لت  ْالتي مً املٟـْغ مخ٩اٞات بين الؿلُاث، 

ْمخًامىت لخضمت الهال  الٗام. ْهت   جابٗت، بل مخٗا

ْل٣ـــض ؤهخجــــذ َبُٗــــت الىٓـــام الؿُاســــ ي الجؼاثــــغي ال٣ــــاثم 

ـــــــــا  ٍَٓغ ْن ؤن ٌٗـــــــــٝغ حُٛــــــــــيرا ظ ْاع، ص ٖلـــــــــى الخباصلُـــــــــت فـــــــــي ألاص

ٓبت فــــــــي بهجــــــــاػ خ٣ُ٣ــــــــي ملبــــــــضؤ الٟهــــــــل بــــــــين الؿــــــــلُاث،  نــــــــٗ

ٓ صؾـــــترة َـــــظا  ٦ماؾؿـــــاث ٢اثمـــــت، جا٦ـــــض ؾـــــالمت الاججـــــاٍ هدـــــ

ٕٓ البــــــــضاثل  ْجىــــــــ الخُٛيــــــــر، ؤمــــــــام جىــــــــاٞـ البــــــــرامج الخٗضصًــــــــت، 

ٓعةالؿُاؾـــــــُ ْال٣ــــــاصعة ٖلــــــى بلــــــ ؤؾــــــالُب ؾُاؾــــــُت  ت املم٨ىـــــــت 

ٓعة مؿـــخ٣لت ٖـــً ظضًــت  ٓ مجخمــ٘ مــضوي، ٌٗبــر بهــ ملؿــاٖضة همــ

ْالخىٓــــــُم املُل ــــــي  الخمُيــــــز بــــــين الخــــــإَير الؿُاســــــ ي للمجخمــــــ٘، 

 لخلبُت خاظُاجّ ألاؾاؾـُت املخىامُت.

ؤصث ٖملُــــت الخإؾــــِـ للٓــــاَغة الضًم٣غاَُــــت الخٗضصًــــت، 

ْاظخماُٖــــت، ًُبِٗــــا خمـــــاؽ بلــــى وكــــٓء ٖــــضة ٢ــــٔٓ ؾُاؾــــُ ت 

ْعَــــــا،  ْحؿــــــُِـ ٧ــــــل الًٟــــــاءاث التــــــي ججا      ُٞــــــاى الؾــــــخٛال٫ 

ا ٦ــإصاة  ْصَا، بٛــغى ج٣ــضًم هٟؿـِـ ْ جلـــ٪ التــي جيكــِ فــي خــض ؤ

ْػ الىٓــام الؿُاســ ي، لخٟــغى هٟؿــِا ٦بــضًل ؤْخــض  حُٛيــر جخجــا

ْمــــغص طلــــ٪، ؤ هــــا ْظــــضث فــــي يــــألت  فــــي ْظــــّ الٓيــــ٘ الؿــــاثض، 

ْلت  جعها. ُت ماؾؿاث الض   قٖغ

ٓجغ  ٕٓ مــــــــً الخــــــــ ْظــــــــاء ٖــــــــضم الغضــــــــ   الحؼاــــــــي مدؿــــــــما بىــــــــ

ْمـــــا ٨ٖــــــ بلـــــى ؤ٢صـــــ   خــــــض مم٨ـــــً صعظـــــت الى٣ـــــض  الاظخمـــــا ي، 

ْالاخخجـــاط يـــض الؿـــلُاث ال٣اثمـــت، ل٨ُكـــ٠ ماقـــغاث جـــإػم 

ْ  جـم  ْاملاؾؿـاث،  ٓاًَ  ٓص بين امل الٗال٢اث الِكت التي حؿ

ْالؿـــــــُخي ٞــــــــي  ْلـــــــت ألا٣ٞـــــــي  الجٟــــــاء ال٣ـــــــاثم ٖلـــــــى حٛلٛـــــــل الض

ٓاظِــــــــت زُٟــــــــت الٓؾـــــــِ الاظخ ْلــــــــت ؤنـــــــبدذ فــــــــي م مــــــــا ي. ٞالض

ُغة  للمجخمـــــــ٘، نـــــــجُىت مى٣ُِـــــــا الخــــــــام املبنـــــــي ٖلـــــــى الؿــــــُـ

ٓاتهــــــــــا الخد٨مُــــــــــت  ْطلــــــــــ٪ بٗـــــــــض ؤن ج٣لهــــــــــذ بلـــــــــى ه ْإلا٦ـــــــــغاٍ، 

ٓم بال٣ًاء خت  ٖلى ما جب٣ل مً  الؿاب٣ت. َظٍ ألازيرة ٢ض ج٣

ْ بصزالِا في ؤػماث صاثمت ْلت، ؤ  . 30اَظٍ الض

ٓن مهـــــــــاصع العهضًـــــــــض للتراظـــــــــ٘  ٖـــــــــً ٖملُـــــــــت الاهخ٣ـــــــــا٫ ج٩ـــــــــ

ٓة املخىٟــظة فــي ؤظِــؼة  الــضًم٣غاَي طاث مهــضع صازلــي مــً ال٣ــ

ُــــــ٠ إلازخالٞــــــاث إلاظخماُٖــــــت  ْالتــــــي حٗخمــــــض ٖلــــــى جْٓ ــــــت  ْل      الض

٢ْـ٠ مؿـاع  ٘ الؿُاؾُت املخىا٢ًت، ْخكـض مبـرعاث  ْ املكاَع ؤ

َْـــــظا  جـــــؼ فـــــي ٦ُُٟـــــت الاصاعة الؿـــــلمُت  الخُٛيـــــر الـــــضًم٣غاَي، 

 . 31املت في وكٓء الضًم٣غاَُاثالىا حت للنزاٖاث املدخ

ـــض  ٢ْـــ٠ املؿـــاع الـــضًم٣غاَي ٢ـــض ؤصٔ بلـــى املٍؼ ْلِـــظا، ٞـــةن 

لُت  ْالتـــــي ج٣ـــــ٘ مؿـــــْا مـــــً املأســـــ ي إلاظخماُٖـــــت ْإلا٢خهـــــاصًت، 

ْمـا نـاخبها مـً ئـ   ْلـت،  ا ٧لِـا ٖلـى ٖـاج٤ الض ْحؿـُيَر بصاعتها 

 ٓ اث ٚيـــر مخىاَُـــت، بـــل ْألا٦ ـــر مـــً طلـــ٪ َـــ ٓاعص ْيـــَٛٓ فـــي املـــ

 ْ ٓعة الض لــــت الخدغعٍـــــت، التــــي ٧اهـــــذ جٓنــــ٠ ب٣بلـــــت ٣ٞــــضان نـــــ

ٓػن املٗىٓي الـظي ٓاع هدُجت ال ْلـت  الش ٧اهـذ جخمخـ٘ بـّ َـظٍ الض

ىُت، في بٗضَا الضْلي.  الَٓ

 خاجمت

ــم املبـاصت الخإؾِؿــُت التــي َغخعهــا  لـم جــخم٨ً الجؼاثــغ، ٚع

ْجغؾــُم  ٓعٍت، مـً اهجـاػ اهخ٣ـا٫ صًم٣غاَـي . الانـالخاث الضؾـخ

سىا املٗانغ.خ٣ُ٣ُت بين مغخلخين َا ٢ُُٗت  مخين مً جاٍع

ين  ٓٞغ قــــــــــَغ ج٣خطـــــــــ ي ٖملُـــــــــت الاهخ٣ــــــــــا٫ الـــــــــضًم٣غاَي جـــــــــ

 اؾاؾُين:

 الاعاصة الؿُاؾُت ال٣اثمت ٖلى الش٣ت ْالاخترام املخباص٫. -1

اع الخٗا٢ضي لخُٟٗل جل٪ الاعاصة الؿُاؾـُت فـي مجالِـا  -2 الَا

 املاؾؿاحي.

ُت جمشُــــل َبُعــــي لالججاَــــاث  ان لبىــــاء قــــٖغ ًمِــــض الكــــَغ

ْلت.ال٨بٔر في امل  جخم٘ في مسخل٠ ماؾؿاث الض

ٕ ىُـــت  ظٗلـــذ  خالـــت ألاػمـــت التـــي جُبـــ٘ مكـــْغ ْلـــت الَٓ الض

ْبالخــالي ٞــةعاصة  ْلــت،  ْجابٗــا لِــظٍ الض مــً املجخمــ٘ ٦ُاهــا م ح٣ــا 

ال ًجـــــــب ان  املجخمــــــ٘ ًجـــــــب ان جخدـــــــ٫ٓ الـــــــى اعاصة ؾُاؾـــــــُت ،



  ( : الخجـشبــت و الالُــاث.1992 – 1989صمــت الخــدٌى العُــاس ي في الجـضائـــش )ؤالاهخلــــاٌ الذًملـشاوــــي و 
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ُىــت البير٢ْغاَُــت الؿُاؾــُت التــي جيخجِــا ز٣اٞــت الؼمــغ  جب٣ــل َع

الؼباثيُـــت التـــي ا٦دلـــحذ املجـــا٫ الٗـــام بٗـــض ٞكـــل  بامخـــضاصاتها

ُُْْْٟــــت بــــين اػمــــت  ــــت  ٍٓ الخجغبــــت الضًم٣غاَُــــت، ٞالٗال٢ــــت بيُ

ْاػمت الخد٫ٓ الؿُاس ي.  الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي 

ْجبُٗـــت  يـــ٠ٗ ال٣اٖـــضة الاظخماُٖـــت للمجخمـــ٘ الؿُاســـ ي، 

خـــــــّ، ْألاَـــــــم ْبهعهاٍػ بـــــــل ْألازُـــــــغ مـــــــً طلـــــــ٪  املجخمـــــــ٘ املـــــــضوي 

ْجملـــــــو الىســـــــ ت، بهٟهـــــــا٫  ب مـــــــً ٢ًـــــــاًا مجخمِٗـــــــا املهـــــــيًر

ٓامــــــل  ٍٓــــــت، ٖ ْبه٨ٟاءَــــــا بالبدــــــض ٖــــــً حٗٓــــــُم م٩اؾــــــبها الٟا

ْ ؤ٦ ـــر ٧لٟــــت مــــً طي  ْانـــبذ ًبــــض ٓبت الخُٛيــــر  ٞا٢مـــذ مــــً نـــٗ

 ٢بل.

ْجدهـغ  ٞٗٓى ؤن جٟخذ ؤٞا٢ا للمؿخ٣بل، جخمِٓـغ ألاػمـت 

ىُـت  ْن ؤن حك٩ل ٢ًـُت َْ ْص مً ص في بٗضَا إلاظخما ي املدض

ٍْاظـــــــل الحـــــــل الؿُاســـــــ ي املالثـــــــم فـــــــي ْــــــــل  ًخةىاَـــــــا الجمُـــــــ٘، 

ْلــــت  تهضًــــضاث زاعظُــــت متزاًــــضة حؿــــخٓظب بعؾــــاء ماؾؿــــاث ص

ٓاعت املغخلت. ٍٓت صازلُا ٧ي حؿخُُ٘ الخٗامل م٘ َ ٢ 
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 :خقمل

ْالتــــي ٢امــــذ ٖلــــى ؤؾــــاؽ  سُــــت للبٗــــض الخٗــــضصي للٓــــاَغة الحؼبُــــت فــــي الجؼاثــــغ،  جبدــــض َــــظٍ الضعاؾــــت فــــي الخلُٟــــت الخاٍع

ـ ٓعة الخدٍغ ىُـت ٢بـل زـ ْالظي ججلـى فـي املغخلـت التـي ظؿـضتها الحغ٦ـت الَٓ ذي  ْجمشـل فـي غٖاملين، ؤخضَما جاٍع ْا٢عـي  ْالشـاوي   ،

ــت الخىُٓمــاث الحؼبُــت التــي ٖاعيــذ الىٓــام الؿُ ْب٢ــغاع خٍغ ت،  اســ ي فــي الؿــغ زــم فــي الٗلــً، بٗــض بٖــالن إلانــالخاث الؿُاؾـُـ

 بوكاء ألاخؼال الؿُاؾُت.

Summary 

This study examines the subject of multi-partyism in Algeria, which is based on two factors, 

one historical, which is reflected in the stage embodied by the national movement before the 

revolution of liberation, and the second is realistic, which is the partisan organizations that 

opposed the political system in secret and then in public, after the announcement of political 

reforms, Freedom of political parties. 

 

 

 :جمهُذ

سِـــــــا الؿُاســـــــ ي الحـــــــضًض ٖـــــــضة  ـــــــذ الجؼاثـــــــغ ٖبـــــــر جاٍع ٖٞغ

الث هـــي  ْلٗـــل ؤبـــغػ َـــظٍ الخدـــ ْا٢خهـــاصًت  الث ؾُاؾـــُت  جدـــ

ْلت. ٓص ماؾؿاث الض  جل٪ التي اؾعهضٞذ ْظ

ــــــذ اهُــــــال١ إلانــــــالخاث الؿُاؾــــــُت فــــــي  1989ؾــــــىت  ٖٞغ

َبٗـــــذ الٗضًـــــض مـــــً الدؿـــــائالث مىخـــــى َـــــظٍ ْ ٢ـــــض الجؼاثـــــغ، 

ْ آلُاتهــــا، لُجُــــب  ٓع إلانــــالخاث  ْال٣اضــــ ي  1989ٖليهــــا صؾــــخ

ْلـــــــــــت ٖلـــــــــــى ؤؾــــــــــــ  ْبىـــــــــــاء الض بمبـــــــــــضؤ الخٗضصًـــــــــــت الؿُاؾـــــــــــُت 

صًم٣غاَُــــت، خُــــض ؤنــــبدذ الخٗضصًــــت ُٞمــــا بٗــــض هــــي ؾــــمت 

 الىٓام الحؼاي الجؼاثغي.

ْطلـ٪ بٗـض   ٓ إلاهٟخـاح الؿُاسـ ي،  بضؤث الجؼاثـغ جخجـّ هدـ

ُٖت هٓامــــّ  ؤن قـــٗغ الىٓــــام الحـــا٦م ب٣ٟضاهــــّ املتزاًـــض ملكــــْغ

ذ َىــا٥ مُالبــت صازــل َــظا الىٓــام بخٓؾــُ٘ الؿُاســ ي، ٩ٞاهــ

ًٍٓ ألاخـــــــؼال  ـــــــت ج٩ـــــــ ـــــــت الزـــــــحاٞت ْخٍغ ـــــــت ٦دٍغ َــــــامل الحٍغ

ٓة بلـــــــــــى بظـــــــــــغاء  ْالــــــــــضٖ ْالخىُٓمــــــــــاث الؿُاؾـــــــــــُت املسخلٟـــــــــــت، 

ْحٗضصًت مً زال٫ بظـغاءاث ؤ٦ ـر ٖم٣ـا  ْهؼكهت  اهخساباث خغة 

ٓاٖض اللٗبت الضًم٣غاَُت  . 1الترؾُش ٢

لخٗــــــــضصي فــــــــي البٗــــــــض ا بؼــــــــيالُت هــــــــزه الذساظــــــــتجبدــــــــض 

 ً ٓم ٖلـى ؤؾـاؽ ٖىهـٍغ ْالتي ج٣ للٓاَغة الحؼبُت في الجؼاثغ 

ذي ًخجلـــى فـــي املغخلـــت التـــي ظؿـــضتها  ْ ٖـــاملين، ؤخـــضَما جـــاٍع ؤ

ــ ٓعة الخدٍغ ىُــت ٢بــل زــ ْ ًخمشــل غالحغ٦ــت الَٓ ْا٢عــي  ْالشــاوي   ،

فــــي الخىُٓمـــــاث الحؼبُـــــت التـــــي ٖاعيــــذ الىٓـــــام الؿُاســـــ ي فـــــي 

ْ ب٢ـغاع الؿغ زم في الٗلً، بٗض بٖالن إلانـالخا ث الؿُاؾـُت، 

ت بوكاء ألاخؼال الؿُاؾُت.  خٍغ

ْال٣ـــــ٫ٓ بـــــإن اهُـــــال١ الحُـــــاة الحؼبُـــــت ظـــــاء بٗـــــض بٖـــــالن 

، ٌٗــض طلــ٪ ج٣هــيرا بدــ٤ 1989إلانــالخاث املٗلــً ٖ هــا ؾــىت 

ش الؿُاســــــ ي  ْعَا فــــــي ؤٖمــــــا١ الخــــــاٍع ألاخــــــؼال التــــــي جمخــــــض ظــــــظ

 الجؼاثغي . 
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ْع الخالُت: ٓع٢ت البدشُت املدا  جدىا٫ْ َظٍ ال

 زوس الخعذد العُاس ي :ج -1

سُت للخٗضص الؿُاسـ ي ًضٞٗىا  الاهُال١ مً ألان٫ٓ الخاٍع

ْمــــضٔ  ًــــضٞٗىا بلــــى البدــــض فــــي مٓــــاَغ الامخــــضاص ْالاؾــــخمغاع، 

ــــــــا فــــــــي الخُــــــــاعاث الؿُاؾــــــــُت التــــــــي جيكــــــــِ فــــــــي الؿــــــــ١ٓ  َػ بْغ

ٓم.   الؿُاؾُت الُ

سُــت ٢ــض ؤٞايــذ فــي الحــضًض  ْبطا ٧اهــذ الضعاؾــاث الخاٍع

ىُــــــت با ــــــا الكــــــ٤ الؿُاســــــ ي للىًــــــا٫ ٖــــــً الحغ٦ــــــت الَٓ ٖخباَع

الجؼاثــغي يــض املؿــخٗمغ، بال بن َــظٍ الحغ٦ــت لــم جىــل خِٓــا 

ـــــــــم حٗـــــــــضص  ٓعٍت ٚع ْالضؾـــــــــخ ٓهُـــــــــت  ال٩ـــــــــافي مـــــــــً الضعاؾـــــــــت ال٣اه

ْاملاؾؿــاجُت لجؼاثــغ  ٓعٍت  ٓعاتها الضؾــخ ْجبــاًً جهــ حكــ٨ُالتها 

 ما بٗض مغخلت الاؾخ٣ال٫.

ىُـــت، حؿـــلُِ ؾـــىدا٫ْ  مـــً زـــال٫ صعاؾـــدىا ل حغ٦ـــت الَٓ

ء ٖلــــــى َــــــظا الجاهــــــب مــــــً زــــــال٫ البدــــــض ٖــــــً ألا٩ٞــــــاع الًــــــٓ

ىُــــت ْالتــــي خملعهــــا حكــــ٨ُالث الحغ٦ــــت الَٓ ٢هــــض  ،الؿُاؾــــُت 

 اؾخسالم مٓاَغ الخٗضصًت الحؼبُت في َظٍ املغخلت.

ٓا٢ـــــ٠ ا جًـــــٗىا ىُـــــت،م  لبـــــاخشين مـــــً وكـــــإة الحغ٦ـــــت الَٓ

     ؤمـــــــام ؤعاء مخباًىـــــــت ٞـــــــان الضعاؾـــــــت ج٣خطـــــــ ي اٖخمـــــــاص بخـــــــضاَا 

٠٢ٓ مً  ْ بُٖاء م  َظٍ نعاء جاؾـ ٖلُّ الضعاؾت.ؤ

بلـــــى بن الحغ٦ـــــت  "جـــــىن ولـــــىد فـــــاجً"ٟٞـــــي خـــــين ًـــــظَب 

ٌٗخ٣ـض ،  2ا 19 ن بضؤث جِٓغ في قـ٩لِا الحـضًض مـ٘  هاًـت ال٣ـغ 

ٓص بلـــــى الشالزِىـــــاث "شونـش اجُــــــؼـــــاٌس سوبُـــــ"   3اؤن وكـــــإتها حٗـــــ

الظي ٢ا٫ ؤن الجؼاثغ لم جإث بلـى  "سوجي لىجشان"ل٣ُاعل عؤي 

ت الحُـــاة الؿُاؾـــُت ا ٓالي ؾـــىت بال لٗهـــٍغ ٓ هـــا  1939فـــي خـــ ل٩

ني ٓع الَٓ  . 4اججِل مٗن  الكٗ

ٓن ٨ٞشيرا مـا ٌٗخبـرْن ؾـىت  ٓن الجؼاثٍغ  1919ؤما املاعز

ٓ الكــــإن باليؿــــبت  ىُــــت، ٦مــــا َــــ ــــــ لبضاًــــت ليكــــإة الحغ٦ــــت الَٓ

غا ـالــــظي ٌٗخبــــر وكــــاٍ ألاميــــر زالــــض حٗبُــــ "مدفــــىً كــــذا ػ"

ُت الٟغوؿــــُ ْمددكــــما، فــــي بَــــاع الكــــٖغ ْلُــــا  ىُــــت ؤ ت ٖــــً الَٓ

ٓن  ت خُض ٧ان ل٣اه إلانالحي، م٩اٞـإة فـي هٓـغ  1919الجؼاثٍغ

ٍٓ مـً جاـحُاث فـي  ين، ل٣اء مـا بـظل الٟغوؿُين ج٣ضم ل جؼاثٍغ

ْل٨ـــــً الخــــإزير الـــــظي  ،ؾــــةُل ٞغوؿــــا ٓص ؾــــاب٣ت،  ٖٓــــ ْجىُٟـــــظا ل

ٓ حؿـــةبّ فـــي بخـــضار حٛيـــراث فـــي ؤْيـــإ  ٓن َـــ جغ٦ـــّ َـــظا ال٣ـــاه

٣ؿـــمذ الىسبـــت ٖلـــى الخجمٗـــاث الؿُاؾـــُت ال٣اثمـــت، خُـــض اه

٫ٓ ظماٖــــــــت  ــــــــى بؿــــــــةب ٢بــــــــ ْل ا، بٗــــــــض الحــــــــغل الٗاملُــــــــت ألا هٟؿـــــــِـ

ٓمً ماؾســ ي لجىــت الـضٞإ ٖـًـ مهــال  املؿــلمين،  َْــ َٓـامي،  الخ

ٓن ؾـىت  ، 1919التي لم ٌٗض لِا ط٦غ بٗض الحـغل، بةنـالخاث ٢ـاه

ٓا٫  ٓن ألاخـــــ ْن الاخخٟـــــاّ ب٣ـــــاه ت، ص ت الٟغوؿــــُـ ٓلِم الجيؿــــُـ ٢ْبـــــ

ت ًــــذ ظماٖــــت ألا  ،ال خهـــُـ ميــــر زالــــض عبـــِـ الخجــــيـ خُىمــــا ٞع

ٓا٫ ال خهُت إلاؾالمُت.  بالخسلي ًٖ ألاخ

ت هدُجـت َـظا الاه٣ؿـام ،٨َْظا ، بغػ بلى الؿاخت الجؼاثٍغ

، ٧ـــان لِـــا  ىُـــان، زـــم ِْـــغث بٗـــضَما ؤخـــؼال ؤزـــٔغ خؼبـــان َْ

جــإزير فــي مجــٔغ ألاخــضار الؿُاؾــُت، خــؼل الكــٗب الجؼاثــغي 

ـــــت ُٖٓت الجؼاثٍغ ٞضعالُـــــت  ،إلازـــــاء الجؼاثـــــغي، الٟضعالُـــــت الكـــــُ

ٓال مؿــلمي الجؼاثــغ ، "مدمــذ خشبــي" ْبن ٧ــان ٧ــل مــً ، 5ا هــ

بةعظــــــإ َــــــظٍ  ،ًسالٟــــــان َــــــظا الــــــغؤي "مفــــــىفى ألاؼــــــشف"و

٣ُـــــا ْاٖخبـــــاع املُالبـــــت  ،اليكـــــإة بلـــــى جإؾـــــِـ هجـــــم قـــــما٫ بٍٞغ

ْم٣ُاؾا لِا ىُت   . 6اباالؾخ٣ال٫ ماقغا ٖلى الَٓ

ْاـــي فـــي وكـــإة  ْع ْاُٗـــضا ٖـــً اه٩ـــاع ؤزـــغ ال٨ٟـــغ الؿُاســـ ي ألا

ٓص ا ــــت، بال ؤهـــّـ ال ًجــــب به٩ــــاع ْظـــــ ْمــــت الؿُاؾــــُت الجؼاثٍغ مل٣ا

ــــت، ٢بــــل  نــــي لــــضٔ ألامــــت الجؼاثٍغ ٓع َْ ٓدي ْقــــٗ ٓل ج٨ٟيــــر بًــــضً

الث ؤُٖان الجؼاثغ ؤمشـا٫ خمـضان زٓظـت  ْ ن مدا الاخخال٫، 

ْالخٟـــــــاْى مـــــــ٘  1830مىـــــــظ ؾـــــــىت  فـــــــي الـــــــضٞإ ٖـــــــً الجؼاثـــــــغ 

ا الؿُاســ ي، مُــالبين بــإن  الؿــلُاث الٟغوؿــُت بكــإن مهــيَر

ٓمُــــــت  ْبٖــــــاصة ال٣ ًد٨ـــــم الكــــــٗب الجؼاثــــــغي هٟؿــــــّ بىٟؿــــــّ، 

ٓمـــــت خـــــغة ْب٢امـــــت خ٩ ـــــت مـــــً ظضًـــــض  ٓع  الجؼاثٍغ ـــــغ صؾـــــخ ْجدٍغ

ْج٣الُـــضَم ْهـــي مبـــرعاث ٧اُٞـــت لل٣ـــ٫ٓ ،  7اًخٟـــ٤ مـــ٘ ٖـــاصاتهم 

ٓلــــت  ْمبــــضؤ خ٨ــــم الكــــٗب لــــم ج٨ــــً مجِ ٓع  بــــإن ٨ٞــــغة الضؾــــخ

ين ٢بل الاخخال٫.  لضٔ الجؼاثٍغ

 ي فــي اليكـــاٍ الؿُاســـ يججؿــض الخـــإزغ الح٣ُ٣ــي بـــال٨ٟغ الٛغاـــ

فــي نــُٛت ألاخــؼال الؿُاؾــُت، التــي ججلــذ مــً زــال٫ البــرامج 

الؿُاؾــُت ملسخلــ٠ الدكــ٨ُالث التــي هسخهــِا بالضعاؾــت، ممــا 

ًجٗلىـــا هغ٦ـــؼ فـــي َـــظٍ الضعاؾـــت ٖلـــى َـــظٍ املغخلـــت ألازيـــرة مـــً 

ت. ىُت الجؼاثٍغ  اليكاٍ الؿُاس ي ل حغ٦ت الَٓ

ت املكـــ٩لت ل  َٓىُـــت ظٗلـــذ وكـــإة ألاخـــؼال الؿُاؾــُـ حغ٦ـــت ال

ُت الٟغوؿــُت، جهــي٠ُ الخُــاعاث الؿُاؾــُت فــي  فــي بَــاع الكــٖغ

٢ٓــــــ٠ مـــــــً  جلــــــ٪ املغخلــــــت نـــــــٗبا، بدُــــــض اٖخمــــــض الـــــــبٌٗ امل

ني ؤؾاؾـــا لِــــظا الخهــــي٠ُ ي خــــين اٖخمــــض فـــ ،الاؾـــخ٣ال٫ الــــَٓ

ْلــت الٟغوؿــُت، ٢ٓــ٠ مــً الض ن امل ٓمــاث ال خهــُت  آزــْغ ْم٣
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ْا٢٘ الاؾـخٗ ُٖٓا للخهي٠ُ في  ت ؤؾاؾا مٓي ماع ْفـي الجؼاثٍغ

 ْل الؿُاصة ألاظىةُت. 

ٞخهــــــــى٠ ألاخــــــــؼال الؿُاؾــــــــُت ٖلــــــــى  ،ؤمــــــــا املُٗــــــــاع ألا٫ْ 

ً َمـــا الاؾـــخ٣اللي الـــظي مشلـــّ هجـــم قـــما٫  ،ؤؾاؾـــّ بلـــى جُـــاٍع

٣ُـا ٓعٍ ،بٍٞغ ْالخُــاع إلانـالحي الــظي  ،ٖبـر مسخلــ٠ مغاخـل جُـ

ٓال ْالاججـاٍ املاع٦سـ ي ممـشال  ،يم الاججاٍ الالث٩ي ممشال بـالى

ٓ ي ا لجؼاثـــغي ْالاججـــاٍ الـــضًني ممـــشال بجمُٗـــت بـــالحؼل الكـــُ

 . 8االٗلماء املؿلمين

ْجهـــــى٠ هٟــــــ ألاخـــــؼال ٖلـــــى ؤؾـــــاؽ املُٗـــــاع الشـــــاوي بلـــــى 

جُـــاعاث زمــــ، بدُـــض هجـــض فـــي ؤ٢صـــ   الُمـــين عظـــا٫ الُـــغ١ 

ٓا مــــــ٘ الاؾــــــخٗماع ْه ُٓٞت الــــــظًً حٗــــــا  غ الاخخٟــــــاّـهُٓــــــ ،الهــــــ

ٓطَم ٖلـــى ألاَـــالي، بط ٨ًمـــً إلاقـــ٩ ْهٟـــ ا٫ بامخُـــاػاتهم املاصًـــت 

 في ز٣ت َاالء  هم.

ٓال  ٓن مــــــــً الىـــــــــ ٍْــــــــإحي بٗــــــــضَم الُمــــــــين املٗخـــــــــض٫ املخ٩ــــــــ

ٓن فــي الحهــ٫ٓ ٖلــى الح٣ــ١ٓ املضهُــت  بــ ين الــظًً ًٚغ الجؼاثــٍغ

ين الـظًً  ْبهًـم بلـيهم ٖـضص مـً املش٣ٟـين الجؼاثـٍغ الٟغوؿُت، 

ٓا حٗلُما ٚغبُا.  جل٣

ٓؾـــــــِـ عهم  ،ؤمــــــــا ال ٓن املٗتــــــــزْن ب خهـــــــُـ ــــــــ ُٞمشلـــــــّـ الجؼاثٍغ

ش مدمــــض الٗغبُـــت إلاؾــــالم ٓا مـــًـ الٗلمــــاء املخــــإزٍغً بالكـــُـ ٧ْــــاه ُت، 

٣ُـا الخُـاع  ٢ْـض قـ٩ل هجـم قـما٫ بٍٞغ ض عيـا،  ض عقُـ ْالؿُـ ٖبـضٍ، 

بخمشُلــــّـ للٗمـــــا٫ الجؼاثـــــٍغين  –ْٞـــــ٤ َـــــظا الخهـــــي٠ُ  -الِؿـــــاعي 

م، لىجـــض فـــي ؤ٢صـــ   الِؿـــاع  ْظــّـ الخهــٓـ ْاملِـــاظٍغً مـــ هم ٖلـــى 

ٓ ي الجؼاثغي خامل ٨ٞغة ألاممُت  . 9االحؼل الكُ

ٓبت الخهــــــي٠ُ ْهٓــــــغا  لِــــــظا الخبــــــاًً الــــــظي ٨ٌٗـــــــ نــــــٗ

خـــــّ الدكـــــ٨ُالث الؿُاؾـــــُت،  ٓع الـــــظي ٖٞغ املىجـــــغة ٖـــــً الخُـــــ

ىُـــت، ٓابـــذ الَٓ ٓا٢ِٟـــا مـــً الش مـــً  ْالخُٛيـــر الـــظي َـــغؤ ٖلـــى م

٢ًــــُت الاؾــــخ٣ال٫، ٞةهىــــا وؿــــخٗغى ألا٩ٞــــاع الؿُاؾــــُت التــــي 

ْن اٖخبــــــاع لِــــــظ الخهــــــي٠ُ        ٧اهــــــذ ؾــــــاثضة فــــــي َــــــظٍ املغخلــــــت ص

ْ طا٥ مــــــــــــً زــــــــــــ ظؼ ملسخلــــــــــــ٠ الدكــــــــــــ٨ُالث ؤ ال٫ ٖــــــــــــغى مـــــــــــٓـ

ٓا٢ِٟـــا مـــً بٗـــٌ ال٣ًـــاًا التـــي حٗـــض مـــً ٢بـــل  ْم الؿُاؾـــُت 

ت. ٓماث ألاؾاؾُت لل خهُت الجؼاثٍغ  امل٣

  مٍاهش الخعذد في حؽىُالث الخشهت الىوىُت : -2

ٓلت ٦بيــرة َٓىُــت، ًجــض ؾـِـ  لٗـل الــضاعؽ لخُــاعاث الحغ٦ــت ال

ٓا ضــ  بــين فــي ملـــ الٓــاَغة الخٗضصًــت مــً زــال٫ الخًــاعل ال

مسخل٠ حك٨ُالث َظٍ الحغ٦ت ٖلى املؿخٔٓ الؿُاس ي الـظي 

ْزُــ٤ الهــلت بالٗال٢ــت مــ٘ املؿــخٗمغ، زــم ٖلــى املؿــخٔٓ  ًب٣ــل 

ٓا٫ ْالش٣ـــافي الـــظي ال ًم٨ــًـ بٟٚالــّـ بـــإي خـــا٫ مــًـ ألاخـــ ٓمي  ، ال٣ـــ

ٓاٖــض بٗــٌ ألاخــؼال  ْعٍ فــي بعؾــاء ٢ ٢ْــض ٧ــان لِــظا الخبــاًً ص

ٓ مــا ًِٓــغ ظلُــا فــي ْتهضًــض َْــ  ، ٓص ؤزــٔغ ؾــعي ال٨شيــر مــً  ْظــ

 الدك٨ُالث بلى حُٛير زُِا الؿُاس ي ٦ما ؾب٤ ط٦ٍغ .

ْظـضثكهمىا في َظا امل٣ـام ؤن وكـير بلـى بٌٗـ ال٣ًـاًا التـي   ؤ

ُـت بـين مسخلـ٠ الدكـ٨ُالث، ظٗلـذ ٦ـال  ْنىٗذ الٗال٢ت الخىاٖػ

ٍْخٗلـ٤ ألامـغ بمؿـإلتي اللٛـت  م هما حٗخبر هٟؿِا ماؾـ٨ت ل ح٣ُ٣ـت، 

ْاملؿالت   البربٍغت مً ظِت ؤزٔغ .ْالضًً مً ظِت، 

ٓ ال٣اؾم ؾٗض ل ٓع ؤب ؤهّ ٢ض   هظا الكإن، ٫ٓ٣ً الض٦خ

ْاللٛـت –ٌٗخ٣ض البٌٗ ؤن َظٍ ال٣ًُت   –ؤي ٢ًُت الضًً 

ْلُــضة  ْ ختــ   ْ الحغ٦ـت إلانــالخُت ؤ ْلُـضة ال هًــت الؿُاؾــُت ؤ

ٓا٢ــــ٘ ؤ هــــا ٢ضًمــــت ٢ــــضم الاؾــــخٗماع فــــي بالصهــــا،  ْال الاؾــــخ٣ال٫، 

ْاضحا مىظ طل٪ ؤن الانُضام الش٣ا في ٢ض ؤزظ ق٨ال عؾمُا 

ـ٘ 1943 ٖلى ًض املٟتي املال٩ي مهـُٟل بـً ال٨بـابُي الـظي ٞع

ٓ اؾـــــخ٣ال٫ الـــــضًً  َْـــــ ىُــــت  قــــٗاعا مب٨ـــــغا خـــــ٫ٓ الش٣اٞـــــت الَٓ

ــــب الخٗلــــُم فــــي الجؼاثــــغ ْحٍٗغ ٢بــــل ؤن  ،إلاؾــــالمي ٖــــً ٞغوؿــــا 

ىُت الجضًضة بإ٦ ر مً ؾبٗين ؾىت ّٗ الحغ٦ت الَٓ  . 10اجٞغ

ــــت فــــي لــــضازلي ؤخــــضار الخجــــاطل امـــً  ٓع البربٍغ ؤًًــــا ِْــــ

ٓص خـــــؼل الكـــــٗب ت ؤزىـــــاء ْظـــــ ، ٣ٞـــــض ٧اهـــــذ ٢ًـــــُت الٗىهـــــٍغ

الاؾـــــخٗماع الٟغوســـــ ي ٢ـــــض اخخلـــــذ م٩اهـــــا بـــــاعػا، ممـــــا َُـــــإ لِـــــا 

سُــت زــم  ْجٓظيهــاث اجســظث نــٟت جاٍع ْاٞــ٘  ن مــً ص املؿــخٗمْغ

٦ْخـــب ٦خـــا هم ؤن  قـــبّ عؾـــمُت، ٓن  ٨ٞشيـــرا مـــا اص ـــى الٟغوؿـــُ

ت زانــت مـًـ الجــي ْة بهـٟـ ا ْن ٢باثــل ْػ َْــم ٣ًهــض مــاوي   ـ الْغ

ىــــــت، الــــــظًً جغظــــــ٘  ش الح٣ُ٣ــــــي لبنــــــي مٚؼ بــــــظل٪ جٟىُــــــض الخــــــاٍع

ْن  ْؤ٦ضٍ بً زلض ٓن  م بلى الُٟي٣ُين ٦ما ؤزةخّ املاعز ِٓل  . 11اؤن

ْاللٛت هي التي ٢غبذ بـين الـىجم  ْبطا ٧اهذ ٢ًُت الضًً 

ْالجمُٗــت، ٞــةن  ْمــً زــم بـين خــؼل الكــٗب  ْظمُٗـت الٗلمــاء 

٦ْـــال ال٣ًـــُت طاتهـــا هـــي التـــي باٖـــ ضث بـــين َـــاجين الدكـــ٨ُلخين 

ين . ٓال الجؼاثٍغ ْاجداص الى ٓ ي   مً الحؼل الكُ

ٖـــــــً الٟـــــــغ١ بـــــــين خـــــــؼل الكـــــــٗب  ٣ًـــــــ٫ٓ مدمـــــــض ٢ـــــــضاف

ٓ ي: ْالحــــــؼل الكــــــُ ٓ ي ًخل٣ــــــل " الجؼاثــــــغي  ؤن الحــــــؼل الكــــــُ

ً  هــّ ٖــالمي ؤمــا الحــؼل الجؼاثــغي،  حٗالُمــّ مــً زــاعط الــَٓ

بهـــــــّ  زـــــــم ،ٖليهـــــــا ِٞؿـــــــخمض حٗالُمـــــــّ مـــــــً ألاعى التـــــــي ٌٗـــــــِل
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َٓغي، ٓ ؤن الـضًً الـظي  ًسخل٠ ًٖ املاع٦ؿُت في ش يء ظـ َْـ

ٓن الكٗٓل ٌٗض ٖىض خؼل الكٗب مً  حٗخبٍر املاع٦ؿُت ؤُٞ

ٓماث ألاؾاؾُت ألانلُت  . 12ا" امل٣

٢ٓـ٠ ٞغخـاث ٖبـاؽ مـً اللٛـت الٗغبُـت فـي هٟــ  ًهب م

ْعاء ؤبىـاء املضعؾـت  ٓة الكـٗبُت هـي  الاججاٍ بط ٣ًـ٫ٓ :" بن ال٣ـ

ىُـــت ْالٗغبُـــت ... الٗ خِـــا الَٓ لِـــظا ال  غبُـــت فـــي الجؼاثـــغ هـــي ْع

ْعظــــا٫ الٗغبُـــت لالزــــخالٝ  ؤظـــض ؤي مبــــرع مـــا ًدــــاعل الٗلمـــاء 

 . 13االحؼاي "

ٓعٍت ل٩ـــــــــل  ٓعاث الضؾـــــــــخ ْعاء الخهـــــــــ بطا ٧اهـــــــــذ الش٣اٞـــــــــت 

ىُـــت  خـــؼل، ٞـــةن َـــظا لـــم ٨ًـــً باليؿـــبت  خـــؼال الحغ٦ـــت الَٓ

ْالٗم٣ُت،  ًت  ممـا التي لم ج٨ً ز٣اٞعها ز٣اٞت الجماَير الٍٗغ

ٓعاتها ال حٗبــــر ٖــــً َمٓخــــاث جلــــ٪ الجمــــاَير، التــــي  ظٗــــل جهــــ

ٓة التــــــــي جٟهــــــــلِا ٖــــــــً 1945ؤِْــــــــغث مٓــــــــاَغاث مــــــــاي  ، الِــــــــ

ِٗا  ٢ُــــاصاث ألاخــــؼال الؿُاؾــــُت، التــــي ٧اهــــذ مسخلــــ٠ مكــــاَع

ُت الٟغوؿُت . ٕٓ للكٖغ َت بالخً  مكْغ

ىُــت  لــم جمىــ٘ ُــت بــين ؤ٢ُــال الحغ٦ــت الَٓ الٗال٢ــت الخىاٖػ

ــم اهخمائهــا بلـــى نــٟت مـــً اخــضة، هـــي م٩اٞدــت الاؾــخٗماع، ْ  ٚع

ٓص مٓـــــاَغ للخ٣ـــــاعل ٓلت  ْظـــــ ْالدكـــــابّ بُ همـــــا، ججلـــــذ فـــــي ؾـــــِ

ْلٗـــــل طلـــــ٪ ًغظـــــ٘ بلـــــى ؤن  اهخ٣ـــــا٫ املىايـــــلين مـــــً جُـــــاع رزـــــغ، 

خــا ٖلــى مؿــخٔٓ ال٣ُــاصاث ال ٖلــى مؿــخٔٓ  الخىــإػ ٧ــان مُْغ

 البن  الاظخماُٖت لِظٍ ألاخؼال .

 خـؼال ال ؤص٫ ٖلى طل٪ مً ٞغم الٓخضة التـي ؤجُدـذ 

ىُـــــت، فـــــي بَـــــاع بُـــــان الكـــــٗب الجؼاثـــــغي، الـــــظي  الحغ٦ـــــت الَٓ

ٓع الحغ٧ــاث الؿُاؾــُت  ش جُــ ٌٗخبــر ه٣ُــت جدــ٫ٓ ٦بيــرة فــي جــاٍع

ْالجمُٗــــاث  ْؤن مٗٓــــم عظــــا٫ ألاخــــؼال  فــــي الجؼاثــــغ، زانــــت 

ـــــــت ٢ـــــــض اهًـــــــمذ بلُـــــــّ فـــــــي َُاـــــــت ؾـــــــمُذ  الؿُاؾـــــــُت الجؼاثٍغ

ت . ْالحٍغ  بإخبال البُان 

ْعة  جًــمً البُــان الــظي خـــغعٍ ٞغخــاث ٖبــاؽ بٗــض مكـــا

مؿــــــــب٣ت مــــــــ٘ ٢ــــــــاصة الدكــــــــ٨ُالث الؿُاؾــــــــُت ماٖــــــــضا الحــــــــؼل 

ش  ٓ ي بخاٍع ٓة مـً ٞغوؿـا،، 10/02/1943الكُ  املُالب املغظـ

ْجـخ خو  ىُـت،  ْالتي ال٢ذ بظماٖـا لـضٔ ؤ٢ُـال الحغ٦ـت الَٓ

ٓع زـــــام ًًـــــّٗ  صة بضؾـــــخ ـــــت مـــــْؼ ْل َـــــظٍ املُالـــــب بةوكـــــاء ص

ين،  مجلـــــــ جإؾِســــــ ي ظؼاثــــــغي مىخســــــب مــــــً َــــــٝغ الجؼاثــــــٍغ

ْٖىانــــــــــــــغ ص ــــــــــــــت  ْل ــــــــــــــاث َــــــــــــــظٍ الض ٓم ــــــــــــــى م٣ ْهمــــــــــــــا إلاقــــــــــــــاعة بل
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َــــــظٍ الخجغبــــــت فــــــي الخجمــــــ٘ ٢ــــــض ٧للــــــذ بالىجــــــاح،  بمـــــا ؤن

ٓة ؾُاؾـــــــُت يـــــــاعبت،  ٓلـــــــذ بلـــــــى ٢ــــــــ اؾـــــــخٛل خــــــــؼل ٣ٞــــــــض ْجد

الكـــــــٗب املدـــــــل َُا٧لِـــــــا لُيكــــــــِ مـــــــً زاللِـــــــا فـــــــي مغخلخــــــــّ 

ـــت للـــضٞإ  ْلـــت الخٓخـــض فـــي الجبهـــت الجؼاثٍغ ت، بال ؤن مدا الؿــٍغ

ــــت  ٍٓلُــــت  ْاخترامِــــا التــــي جإؾؿــــذٖــــً الحٍغ ، لــــم 1951فــــي ظ

ْالٟٗالُت خُض ٫ٓ٣ً بكإن َـظا الباخـض ، جل٤ هٟـ الىجاح 

ْجلــ٪ الحماؾــاث  ٢ٓخُــت  ٓن :" لــم ج٨ــً جلــ٪ الخٟــائالث ال ال٣ٗــ

ٓكهـاث خؼبُـت  ـت بال جم املهُىٗت ؤزىاء جإؾِـ الجبهت الجؼاثٍغ

ْؤخـــــُِ  ْ هٟدـــــاث فـــــي ظؿـــــم  جُـــــب زلـــــ٤ مُخـــــا  اهخسابُـــــت، ؤ

ْل٨ى صٞ٘ بليها ال٣م٘ الاؾـخٗماعي الـظي  زغآّ في مِٓغ بمإجم 

ٓاصر بُيــذ ُٞمــا  ْن جميــز، طلــ٪ الن الحــ هــؼ٫ ٖلــى ألاخــؼال بــض

ٓن مبيُـــــت ٖلـــــى ؤؾـــــاؽ مـــــً ْخـــــضة  بٗـــــض ؤن ؤًـــــت ْخـــــضة ال ج٩ـــــ

٣ْٖاثـضي مـً ظمُـ٘  ْٖلـى ا٢خىـإ ٢ل ـي  ْْخـضة املبـضؤ  الاججـاٍ 

ال جلبـــــــض ؤن جى٨كـــــــ٠  ٍٓال  ْم َـــــــ ـــــــغاٝ، ال ًم٨ـــــــً ؤن جـــــــض ألَا

ا" الح٣ُ٣ت  . 15ا التي ال ب٣اء لٛيَر

ٞكـــل الٓخـــضة بـــين ؤخـــؼال ْعاء ٓن الؿـــةب الـــظي ٩ـــ٢ـــض ً

ُغة املُـــل بلـــى  ٓ ؾــُـ ىُـــت ٖىـــض بٗـــٌ املدللـــين، َـــ الحغ٦ـــت الَٓ

ٓح لـــــضٔ خـــــؼل  ْبن ججلـــــى بٓيـــــ ٍْـــــت الؿُاؾـــــُت الـــــظي  الٓخض

ْالــــــــظي اٖخبــــــــر هٟؿـــــــّـ املمشــــــــل الٓخُــــــــض  ،الكــــــــٗب الجؼاثــــــــغي 

خلـ٠ الدكـ٨ُالث ْالح٣ُ٣ي للكٗب الجؼاثغي، بال ؤهـّ ميـز مس

ْطلــ٪ مــً زــال٫ خــضًض ٞغخــاث ٖبــاؽ   ْ الؿُاؾــُت ٦مــا ًبــض

ــــت،  ٓص ألامــــت الجؼاثٍغ باؾــــم الكــــٗب الجؼاثــــغي فــــي به٩ــــاٍع لٓظــــ

الــــظي عص ٖلُــــّ  حــــضًض بــــً بــــاصٌـل ْالصــــ يء هٟؿــــّ باليؿــــبت

مخعجبــــا مـــــً ج٩لمــــّ باؾـــــم ألامـــــت مٗخ٣ــــضا ؤن الجمُٗـــــت ؤخـــــ٤ 

 . 16ابظل٪ مىّ

ٓ  ،في َظا امل٣ـامًُٟضها  ىُـت ؤن وٗـٝغ م ٢ـ٠ الحغ٦ـت الَٓ

ْبن  ْالخٗضصًــت الحؼبُــت،  ـت مــً مؿــإلتي الضًم٣غاَُــت  الجؼاثٍغ

ٓ وؿــ ي  ْلــ بكــ٩ل ؾــُخي لىــخم٨ً فــي ال هاًــت مــً بظــغاء ج٣ُــُم 

ش الجؼاثغ . ٓ في َظٍ املغخلت مً جاٍع ْل  لخجغبت الخٗضصًت 

ــضة البهــاثغ  229ظــاء فــي الٗــضص   ٖلــى  احٗل٣ُــ، مــً اظٍغ

ع الخجغبـــت ، مٟـــاصٍ 1951هـــا الجؼاثـــغ ؾـــىت الاهخسابُـــت التـــي ٖٞغ

غة فـــــــي ال٣ُـــــــغ ـؤن ٧ـــــــل مـــــــً جإمـــــــل الاجىسابـــــــاث البلضًـــــــت ألازُـــــــ

ؤن ألاخــــــــؼال  ي، ًد٨ــــــــم خ٨مــــــــا ال ٣ًبــــــــل الخ٣ُٗــــــــب،الجؼاثــــــــغ 

، بـــل ؤنـــبدذ حٗـــاوي مـــً ؾـــ٨غاث املـــٓث ،الؿُاؾـــُت ؤٞلؿـــذ

بطا ٧اهــــذ ال جهــــضع ؤي ؤمــــغ ... ٞفــــي  ،ال مٟــــغ لِــــا الحؼبُــــت ْؤن

ْٖلــــــــى جًٟــــــــل املهــــــــ حت الخانــــــــت ٖلــــــــى امل هــــــــ حت الٗامــــــــت، 
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ا ٖلــــى  ْبـــاال ٖلـــى بًٗــِـ ْبـــظل٪ ؤنــــبدذ  بـــاث الكـــٗبُت،  الٚغ

ىُـــت ْل٩لِٟـــا ْ ٖلـــى امل٣اٖـــض  الجلـــٓؽ ًْٞـــلذ ،ال٣ًـــُت الَٓ

 . 17اِال٧ٟماطل٪ 

٫ٓ ؤن الخجغبـــــــت الخٗضصًـــــــت الحؼبُـــــــت فـــــــي  ،ْٖلُــــــّـ ًم٨ــــــًـ ال٣ـــــــ

ْئها فــي ْــل املغخلــت الاؾــخٗماٍعت، حٗــض ججغبــت  م مؿــا ْبــٚغ الجؼاثــغ 

ِٖٓـــــا ـــــضة مــــًـ ه ٫ْ الٗـــــالم الٗغاـــــي  ،ٍٞغ ميـــــزث الجؼاثـــــغ ٖــــًـ بـــــا ي ص

ْة املغخلــــــــــت  ــــــــــم ٢ؿــــــــــا ٓمـــــــــا، ٚع ْالشالــــــــــض ٖم ْالٗــــــــــالم  ْإلاؾـــــــــالمي 

َٓىُــت، ْبن ؤصث بلــى ٢مـ٘ـ الحغ٦ــت ال ْالتــي  ُت،  ت الخٗؿـٟـ  الؿُاؾـُـ

ـــــم  الدكـــــ٨ُالث املسخلٟـــــت٢ـــــضعة ؤزبدـــــذ  بال ؤ هــــا ٖلـــــى الخٗـــــاٌل، ٚع

ٓاضــ  ٞفــي ؾــاَمذ فــي صٞـ٘ـ بؾــىاص اليكــاٍ الؿُاســ ي  الخبــاًً ال

ٓعي املؿ   ٦دخمُت ال مىام م ها .  بلى الخُاع الش

 الخىَشغ اللاهىوي للخعذدًت الخضبُت: -3

ٓظـــــب  ،الخٗـــــضص الؿُاســـــ يلـــــم ٨ًــــًـ  ٓعا بم الـــــظي ٧ـــــان مدٓـــــ

ٓخا فـــي  ٓع، لُهـــبذ مؿـــم ٓعٍـــت ْفـــي م٣ـــضمعها الضؾـــخ ٓاهين الجمِ ٢ـــ

ُت، ْألامـــــغ  ٍُْبٗــــّـ بؿـــــمت الكـــــٖغ ٓعي ًةُدــــّـ  ُٚــــال هـــــو صؾـــــخ

يــــــت فــــــي الجؼاثــــــغ جيكـــــِـ زلــــــ٠ ؾــــــخاع الــــــظي ؤب٣ــــــل ظبهــــــاث املٗاع 

ٓظِـــا  ت التــي ج ــالن ٖـًـ إلانـــالخاث الؿُاؾـُـ الؿــٍغت بلــى ٚاًـــت إلٖا

ٓعي ٣ٖـــب اؾـــخٟخاء ُٟٞـــغي  ْالـــظي ٞـــخذ 1989الخٗـــضًل الضؾـــخ  ،

ٓظب املاصة  ْاؾٗا للخٗضصًت الحؼبُت بم  مىّ. 40املجا٫ 

ٓبغ ـحٗخـــــــ ٓاصر ؤ٦خـــــــ ْال٣ـــــــٓي  1988بر خـــــــ الٗامـــــــل الـــــــضاٞ٘ 

ْالتي مً ؤَمِـا لحملت إلانالخاث التي ٖغ  ٞعها الجؼاثغ ٣ٖبها، 

ٓاؾـــ٘، بط لـــم جـــغص  صزـــ٫ٓ ِٖـــض الخٗضصًـــت الحؼبُـــت مـــً بابـــّ ال

ٓمـــت الكـــاطلي بـــً ظضًـــض ٖلـــى ؤقـــض املٓـــاَغاث ٖىٟـــا مىـــظ  خ٩

ـ٤ إلانـالخاث الؿُاؾـُت،  إلاؾخ٣ال٫ بال٣م٘، بل بؿـل٥ٓ ٍَغ

 ْ الث ألاٞـــغ ْاخـــض مـــً ؤ٦ ـــر املدـــا ٖغبُـــت -التـــي ظـــاءث لخاؾــــ 

 . 18اْ الخد٫ٓ الضًم٣غاَي ظغؤة في الخٗضصًت

ٓ ي الُبُٗــــــــت املخمُـــــــــال ًىٟــــــــي  ؼة لِـــــــــظٍ ـالخدلُـــــــــل املٓيـــــــــ

ْجدضًــــض  ا  ـــم إلازخالٞـــاث البـــاعػة بكـــإن جٟؿـــيَر ألاخـــضار، ٚع

ْؤ هــا ؤزــظث َــاب٘ الخمــغص الح٣ُ٣ــي املــىٓم  زلُٟاتهــا، زانــت 

ْماؾؿاث ال٣ُـإ الٗـام،  ْلت  ٓػ الض ْاؾعهضٞذ عم ْامل٩ُِل، 

بــــاث بــــر ألاخــــضار هدُجــــت ممــــا ظٗــــل مٗٓــــم الخدالُــــل حٗخ جاٖل

ٍٓت. ْالٟٗ ْببٗاصَا ًٖ الهضٞت  ْمه حُت،   ؾُاؾُت 

ٓبغ حٗخبـــــ"ضـعلـــــي الىىـــــ"ٍْـــــٔغ ألاؾـــــخاط  غ ـ، ؤن ؤخـــــضار ؤ٦خـــــ

ْ ـــي ظمـــا ي للكـــٗب الجؼاثـــغي  ْحٗبـــر ٖـــً  ، َـــظا  19ااهخٟايـــت 

ْبا ػمـــــت  ٓاخـــــض  ـــــا بىٓـــــام الحـــــؼل ال الكـــــٗب الـــــظي يـــــا١ طٖع

 ا ال٤ًُ.الا٢خهاصًت الخاه٣ت، ٞاهخٌٟ مٗبرا ًٖ َظ

ٓبغ ؤن ؤػمـت الىٓــام الؿُاســ ي هــي  ل٣ـض ؤزبدــذ ؤخــضار ؤ٦خــ

ٓاخـــض، َــظا الخىٓــُم الــظي  جـــؼ  فــي ؤؾاؾــِا ؤػمــت الخىٓــُم ال

ٓاظِـــــت ؾلؿـــــلت مـــــً النزاٖـــــاث التـــــي ؤضـــــحذ جخاـــــخم  ٖـــــً م

ٓبغ.  لخىٟجغ في ؤ٦خ

ًٍْـــ٠ُ ٖلـــي ال٨نـــز  هـــظا الكـــإن ؤن : " هٓـــام الح٨ـــم ٢ـــض 

 ْ ـ فــــي الُغ٢ــــاث  ن اَتــــز بٗــــض ب٢امــــت املخــــاَع ؤنــــبذ املخٓــــاَْغ

ْاضـــحا  ا  جـــؼا  ٓن بـــظَال عظـــا٫ الح٨ـــم الـــظًً ؤِْـــْغ ًُـــالب

ٓاظِِـــــا الـــــبالص، ممـــــا صٞـــــ٘  ٍٓهـــــت التـــــي ج فـــــي خـــــل املكـــــا٧ل الٗ

ٓن  خمـاص ٖلـى ال٣ـاه ٓة بـضال مـً الٖا ٓمت بلى اؾخٗما٫ ال٣ بالح٩

ْبــــظل٪ ؤنـــبدذ الٛلبــــت ل جىــــاح  س٢ىـــإ الىــــاؽ باالهًـــباٍ، 

 ٓ ْبـــغػث ٢ـــ ـــت الٗؿـــ٨غي فـــي الىٓـــام الؿُاســـ ي  ة الىٓـــام ال٣ٍِغ

ٓجّ إلا٢ىاُٖت ٓاػ في ٢  .  20ا" التي ٢ابلِا ي٠ٗ م

ٓعة قبال ظؼاثـغي لـِـ ٣ٞـِ  ٓبغ بطن هي ز ٞإخضار ؤ٦خ

غ م٩ُِلـــــت، عاًٞـــــا ـبـــــل يـــــض ؾـــــلُت ُٚـــــ ،ٚـــــالء املِٗكـــــتيـــــض 

ـــــاث  ـــــض مـــــً الحٍغ ْ مُالبـــــا بمٍؼ ٓاخـــــض  بـــــظل٪ هٓـــــام الحـــــؼل ال

ْالٗضالـــت، ٞل٣ـــض َـــغح الكـــٗب الجؼاثـــغي ٖلـــى لؿـــان قـــبِبخّ 

ـــــــضتؾـــــــ ْعا١   21ااالّ الاـــــــخم، ؤي ظؼاثـــــــغ هٍغ الـــــــظي ؤزلـــــــِ ؤ

ْؤعبـــــ٪ مؿـــــيرجّ ما٦ـــــضا ٖلـــــى عؤي الخجمـــــ٘ مـــــً ؤظـــــل  -الىٓـــــام 

ْ الضًم٣غاَُــــت ْبن  -الش٣اٞــــت  ؤهــــّ ٢ــــض ٢ــــغع جىمُــــت مؿــــخ٣بلّ، 

ت حؿ٣ِ بغنام ظِكّ. اخا بكٍغ  ٧لّٟ طل٪ ؤْع

ٞـــــةن الجؼاثـــــغ ، "هـــــىس الـــــذًً بـــــىهشوح"غ ـْٖلـــــى خـــــض حٗبُـــــ

ٓبغ بال  ٧اهـــــذ ٖلـــــى خاٞـــــت ايـــــُغاباث ْلـــــم ٨ًـــــً ؤ٦خـــــ قـــــاملت، 

 . 22اماقغا ؾاب٣ا ٖلى َظٍ الايُغاباث

ْٖـــً ؤؾــــبال َـــظٍ الايــــُغاباث ٌٗــــض مدمـــض َــــاصٝ مــــً 

ٓص ؤػمـــــــت صازـــــــل الىٓــــــام، ظٗلـــــــذ البِاـــــــت  بــــــين ال٣ـــــــاثلين بٓظــــــ

ٓص  ،الهٟجـــــاع الٓيـــــ٘ مىاؾـــــبت بال ؤهــــّـ ال ًجـــــؼم بمـــــا ٢ُـــــل بٓظـــــ

ً مدـــاٞٔ ٦مـــا طَـــب بلُـــّ  ،ْبنـــالحي، فـــي َـــظا الىٓـــام جُـــاٍع

٦ّٓ مـــً زـــال٫ حؿـــائلّ ٖمـــً ب ٢ْـــض بـــضث قـــ٩ ٗـــٌ املدللـــين، 

ْباليؿــبت ملــاطات املدــاٞٔ ًمشــل خ٣ُ٣ــت ل٣ُــغ مـــً  ْإلانــالحي 

ُت الؿُاؾــــــــُت  ظِــــــــت ؤزــــــــٔغ بإهــــــــّ: ْخــــــــضٍ الــــــــخُٗل للكــــــــٖغ

ْالجـــظعي الـــظي ًٟؿـــغ  ْالخٛيـــر الكـــامل  ْالٗضالـــت الاظخماُٖـــت 

ٓبغ  ٓح ؤخضار ؤ٦خ  . 23ا1988بٓي
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ٓبغ الــغثِـ بــً ظضًــض ٞغنــت طَبُـــت  ؤُٖــذ ؤخــضار ؤ٦خــ

ٓم  لل٣ُـــــــام بُٟـــــــغة فـــــــي جىُٟـــــــظ بنـــــــالخاجّ خُـــــــض ْيـــــــ٘ زهـــــــ

ٓ ًجٗــــل الضًم٣غاَُــــت  َْــــ ْالؿــــىضان،  إلانــــالح بــــين املُغ٢ــــت 

ٍُْالـــــب بـــــّ باٖخبـــــاٍع مُلبـــــا  ْٖـــــضا عؾـــــمُا ًيخٓـــــٍغ الكـــــٗب 

ْمغجبُــــا باسنــــالح الا٢خهــــاصي، ٞإنــــبذ الىٓــــام ٧لــــّ  مم٨ىــــا 

ٖٓض  . 24امُالبا بخ٣ضًم جغظمت ٖملُت لِظا ال

ٓع ظضًــــــــــض ال حٗــــــــــضًل  ججلــــــــــذ َــــــــــضٍ الترظمــــــــــت فــــــــــي صؾــــــــــخ

ٓعي ً الؿـــلُت فـــي الجؼاثـــغ مـــً زـــال٫  ،صؾـــخ ٓاٍػ  هـــّ ٢لـــب مـــ

 حٛيراث مدهلعها ؤمغان عثِؿُان :

ْع الـــــــــغثِـ  -1 ـــــــــاصة ص ال جـــــــــٓء بلـــــــــى الكـــــــــٗب مباقـــــــــغة  فـــــــــيٍػ

ٓع الِامـت بم٣خطـ   املـاصة  مـً  79اؾخٟخاء ٖام خـ٫ٓ ألامـ

ٓع   . 1989صؾخ

ٓط  -2 ني مــــــً زــــــالج٣لـــــُو هٟــــــ ــــــغ الــــــَٓ ٫ جغ٦يــــــز ظبهــــــت الخدٍغ

ٓػعاء ٌُٗىــــّ عثــــِـ  ،الؿــــلُت الخىُٟظًــــت فــــي ًــــض عثــــِـ الــــ

ٓعٍــــــــــت ْعا لل ،الجمِ ــــــــــِـ ص ْل ْع خؼاــــــــــي ٣ٞــــــــــِ  ٣ُــــــــــام بــــــــــض

ٓ ألامــــــــــغ ألا٢ــــــــــغل بلــــــــــى الىٓــــــــــام  َْــــــــــ ال ع٢ابُــــــــــا،  بقــــــــــغاُٞا 

 الخٗضصي. 

ٓع  ْال٣ايــــــِخين بمبــــــضؤ 1976ْل٣ــــــض ازخٟــــــذ مــــــً صؾــــــخ  ،

ني ــغ الــَٓ ٓاخــض مخمــشال فــي خــؼل ظبهــت الخدٍغ ِٞــظا  ،الحــؼل ال

ٓع  14ؼل الــــظي جدــــضزذ ٖىــــّ الحــــ ، لــــم 1976مــــاصة فــــي صؾــــخ

ٓع  ذي،  1989ًــظ٦غ بال فــي صًباظــت صؾــخ مــً بــال الؿــغص الخــاٍع

ٓاخـض  ْلم ج٨ً ٖملُت بػالت الهٟت املاؾؿاجُت ًٖ الحؼل ال

بال اؾـــــخجابت للمُالــــــب امل حــــــت  ْبالخـــــالي ٖــــــً خـــــؼل الاٞــــــالن،

 للكإع الجؼاثغي .

ٓع الجضًــض ب كــإن الحــؼل ٧ْــان ؤَــم مــا جغجــب ٖــً الضؾــخ

ٓاخـــــض الٟهـــــل بـــــين الحـــــؼل ْ ٓع  ال ْلـــــت ٦ماقـــــغ ٖلـــــى جُـــــ الض

مدؿــــٓؽ فــــي الىٓــــام الؿُاســـــ ي الجؼاثــــغي، ٞلــــم ٌٗــــض عثـــــِـ 

ٓع ًجؿـــض الحـــؼل ْ ٓعٍـــت بمٓظـــب َـــظا الضؾـــخ ْلــــت  الجمِ الض

ٓة يــاعبت  بــل ؤنــبذ ًجؿــض ْخــضة ألامــت، ْ لــم ٌٗــض الحــؼل ٢ــ

بٗـــض ؤن َغخـــذ مؿـــإلت الخٗضصًـــت الحؼبُـــت التـــي ٧اهـــذ حكـــ٩ل 

َٓاث . ؤ٦بر   الُاب

ٍٓـــل مـــً  ْلـــت بٗـــض ِٖـــض َ بن ٢ـــغاع ٞهـــل الحـــؼل ٖـــً الض

الح٨م في ْل اهضماظِا، لِـ بة٢غاع الظي لـّ ؤزـاع، خُـض ؤن 

ٓح ٖلـــى مؿـــخٔٓ َغفـــي َـــظٍ الٗال٢ـــت  َـــظٍ نزـــاع ججلـــذ بٓيـــ

ْالحؼل مٗا . ْلت   مخمشلين في الض

ْلـــــــــــتبــــــــــغػث  ْؤزـــــــــــٔغ  ٖلــــــــــى مؿــــــــــخٔٓ الض هخــــــــــاثج ٣ُِٞــــــــــت 

ٓاخـض، ماؾؿاجُت َبٗـذ الىٓـام الؿُ اسـ ي مـا بٗـض الحـؼل ال

ْاملغظُٗـت  ني  بدُض ججلذ الىخاثج في الخسلي ًٖ املُشا١ الَٓ

ٓاء ، ممـــــا ظٗـــــل الـــــبٌٗ ٣ًـــــ٫ٓ  25االاقـــــترا٦ُت ٖلـــــى خـــــض الؿـــــ

ٓع  ْاٖخبــــاٍع مــــً  89بــــاٞغاٙ صؾــــخ ٓلٓظُــــت  مــــً ال ــــحىت إلاًضً

ٓاهين ال مً صؾاجير البرهامج  . 26اصؾاجير ال٣

ًٍٓ ٨ٞـغة  ،لالىخاثج املاؾؿـاجُت لِـظا الٟهـجخجلى  فـي ج٩ـ

ــاث٠  ٓم بْٓ ْج٣ــ املاؾؿــاث التــي ًجــب ؤن جدــل مدــل الحــؼل 

، ْلـــــــت املخٗـــــــضصة بـــــــضال ٖىــــــّـ ججؿـــــــُضا ملبـــــــضؤ الٟهـــــــل بـــــــين  الض

ٓن . ْلت ال٣اه ْص   الؿلُاث 

ؤمــا ٖلــى مؿــخٔٓ الحــؼل، ٣ٞــض قــملذ هخــاثج ٞهــلّ ٖــً 

ْلـــت الدؿـــائ٫ خـــ٫ٓ مهـــير الجبهـــت التـــي ماعؾـــذ إلا٢هـــاء  ،الض

َـــظٍ الجبهـــت  ،ؾـــىت 25ؿُاؾـــُت َُلـــت اججـــاٍ بـــا ي الخُـــاعاث ال

ْ ؤ هـــا ؾـــخداٞٔ ٖلـــى امخُاػاتهـــا خؿـــب  ٖبـــض ال٣ـــاصع "التـــي ًبـــض

، ْخؿــــــب عص الٟٗــــــل ال٨بيــــــر اججاَـــــا الــــــظي ظــــــاء فــــــي "ظٛلـــــ٫ٓ 

ذ وكـــــــــغ فـــــــــي  ٖٓـــــــــت مـــــــــً  1989مـــــــــاي  24جهـــــــــٍغ ٢ْْٗخـــــــــّ مجم

ْهي، اجدـاص ال٣ـٔٓ الضًم٣غاَُـت الجبهـت ، الحغ٧اث الؿُاؾُت 

ظخمــــا ي الــــضًم٣غاَي، الحغ٦ــــت لإله٣ــــاط، الحــــؼل الا  إلاؾــــالمُت

مـــً ؤظـــل الضًم٣غاَُــــت فـــي الجؼاثـــغ، اجدــــاص ال٣ـــٔٓ مـــً ؤظــــل 

ني الجؼاثغي . ْالحؼل الَٓ  الخىمُت، 

ذ :"هدً وٗخبـر ؤن الٓيـُٗت املمخـاػة  ْعص في َظا الخهٍغ

ٓلــــت  ــــغ الــــَٓني ٚيــــر م٣ب التــــي ًٓظــــض ٞيهــــا خــــؼل ظبهــــت الخدٍغ

ٓاٖــــــــــــــــــــــــض  ٢ْ ٓعٍت  لٗـــــــــــــــــــــــضم مغاٖاتهـــــــــــــــــــــــا لألخ٩ـــــــــــــــــــــــام الضؾـــــــــــــــــــــــخ

، ٚيـــــــــر ؤن الحـــــــــؼل الــــــــظي خملـــــــــّ الجمُـــــــــ٘  27اغاَُــــــــتالضًم٣

ْالــظي  مؿــاْلُت ألاػمــت لؿــٓء حؿــُير الــبالص مىــظ الاؾــخ٣ال٫ 

ًـــــّ للخٗضصًـــــت مـــــً زـــــال٫ مـــــاجمٍغ املى٣ٗـــــض زالزـــــت  ؤٖلـــــً ٞع

ٓع  ، مــــا ٧ـــــان لُيلـــــحب مـــــً 1989ؤقــــِغ ٢بـــــل اٖخمـــــاص صؾـــــخ

ال  ْبهمـــا عاح ٌُٗـــض جىٓـــُم هٟؿـــّ مخدـــ الىاخُـــت الؿُاؾـــُت، 

ٓمّ فــــي خلبــــت بلــــى خــــؼل ٖهــــغي فــــي مؿــــخ ٓاظِــــت زهــــ ٓٔ م

ــغ  28االاهخسابـاث ْبن اٖخبــر مٗٓــم املدللـين ؤن ظبهــت الخدٍغ  ،

ٓص لُليهــا  ٓبغ ألاؾــ الــَٓني ٧ــان الخاؾــغ ألا٦بــر فــي ؤخــضار ؤ٦خــ

 ٓ الجِل ٦ساؾغ مً الضعظت الشاهُت ْفي خين ٧ان الـغابذ َـ

ٓعٍــت بــً ظضًــض الــظي ؾــاَم فــي ببٗــاص الجــِل  عثــِـ الجمِ

ًْٞــــــل الحــــــض مــــــ ً نــــــالخُاث خــــــؼل ظبهــــــت ٖــــــً الؿُاؾــــــت 

غ الَٓني  . 29االخدٍغ
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ــغ  ججـضع إلاقـاعة فــي َـظا امل٣ــام بلـى ؤن زؿــاعة ظبهـت الخدٍغ

ٓع الجضًـض،  ن َـظا ألازيـر ٧ـان  ني لم ج٨ً هدُجت للضؾـخ الَٓ

٢ٓا بةُــــان نــــاصع ٖــــً الغثاؾــــت بكــــإن إلانــــالخاث ؤٖخبــــر  مؿــــب

٣ِــــا،  هــــّ جًــــمً ب هــــاء اخخ٩ــــاع الحــــؼل  ٓة َامــــت فــــي ٍَغ زُــــ

ْامل ْبن لـــــم ٣ًــــــغ  ،اؾؿـــــاث مىـــــظ عاــــــ٘ ٢ـــــغن للؿـــــلُت  ٞالبُـــــان 

نغاخت بالخٗضصًت بال ؤهّ لم ٌٛل٤ البال في ْظِِا خُض ممـا 

 ٌ ني ال ًـٞغ ـغ الـَٓ ظاء ُّٞ، ؤن الؿعي لخإنُل ظبهـت الخدٍغ

ٓع الٗمـــــل الؿُاســـــ ي فـــــي ال٣اٖـــــضة بلـــــى حٗضصًـــــت  ؤن ًـــــاصي جُـــــ

ٓا٫ ب٢امــــت  ْمــــً زــــم ال ًم٨ــــً بــــإي خــــا٫ مــــً ألاخــــ ؾُاؾــــُت ... 

جُمـــــــ٘ فــــــي الؿــــــلُت ْفـــــــي  البضاًـــــــت مــــــ٘ ؤْؾــــــاٍ حٗضصًــــــت مــــــً

ــت حٛــظكها  الحهــ٫ٓ ٖلــى الامخُــاػاث فــي بَــاع صًم٣غاَُــت مٍِٓغ

ٍٓت . ْاٖخباعاث ٞا  مؼاًضة صًماٚٓظُت 

ْلــــــت لٟلــــــ  املجــــــا٫ لحــــــؼل  ْلغبمــــــا ٧اهــــــذ َــــــظٍ املبــــــاصعة مدا

ْعَــا فــي  ْجلٗــب ص ٫ٓ بلــى ظبهــت جًــم جُــاعاث مخباًىــت  ألاٞــالن لخخدــ

ت مـًـ زــال٫ ٓدي ٞيهــا الؿـاخت الؿُاؾـُـ ٓل ألامــغ  ،مـأل الٟــغاٙ إلاًــضً

ْالكلل . ٓص   الظي  جؼث ٖىّ الجبهت في ِٖض ؤنا ها الجم

ٓعٍتٍم٨ــــً الىٓــــغ بلــــى حٗـــــضص ْ   ٖلــــى ؤهـــــّ املغاظٗــــت الضؾــــخ

ٓع الؿُاســ ي للـــبالص لـــِـ ٣ٞـــِ   هـــا  ،طاث بٗــض َـــام فـــي الخُـــ

ْل٨ــــً ؤًًــــا   هــــا ج٨كــــ٠ لىــــا ٖــــً بٗــــٌ  ٖامــــل مدــــغ٥ لــــّ، 

ٓن املٓـــــاَغ الؿُاؾـــــُت فـــــي الـــــب ٓعٍت ج٩ـــــ الص، ٞاملغاظٗـــــت الضؾـــــخ

ٓاػن م٣ٗـ٫ٓ بــين  مدـضصة فـي مؿــٗاَا بط جبدـض ٖـً ؤخــضار جـ

ْبــــــين  ٓع مــــــ٘ الح٣ــــــاث٤ الجضًــــــضة  بــــــت فــــــي ج٨ُُــــــ٠ الضؾــــــخ الٚغ

بت في املداٞٓت ٖلى ؤنلّ .  الٚغ

ؤن الخٛيــــــــراث  "بُــــــــاس فشاوعـــــــى فىهُـــــــذن" ٣ًـــــــ٫ٓ ألاؾـــــــخاط

ٓع  ٓاظِِــــــــا  ،الضاثمــــــــت فــــــــي الضؾــــــــخ ٓباث التــــــــي ً ح٨ٗـــــــــ الهــــــــٗ

َْكـــــير  الح٩ـــــام ٓلـــــت ملكـــــا٧ل الح٨ـــــم،  فـــــي بًجـــــاص الحلـــــ٫ٓ امل٣ب

م مـــــً الاؾـــــخ٣غاع  "جحـــــراس هىهـــــان"ألاؾــــخاط  بلـــــى ؤهــــّ ٖلـــــى الـــــٚغ

بـــت  ٓعٍت ح٨ٗــــ ٚع ْاملغاظٗـــاث الضؾـــخ الث  الـــضاثم ٞـــةن الخدـــ

ْبظـــــــــــغاءاث ؤ٦ ـــــــــــر مالثمـــــــــــت ل ح٣ُ٣ـــــــــــت  البدـــــــــــض ٖـــــــــــً َُا٧ـــــــــــل 

ْلـــت ْالش٣اُٞـــت ل٩ـــل ص ٓلٓظُت  ْمـــً الؿـــِل ظـــضا  30االؿٓؾـــُ  ،

 الخدالُـــل ٖلـــى ٖملُـــت الخاـــخم فـــي املغاظٗـــتان حؿـــ٣ِ َـــظٍ 

ٓعٍت مىـــــــظ  ٓع  1962الضؾـــــــخ ـــــــا ْيـــــــ٘ صؾـــــــخ ْالتـــــــي ٧اهـــــــذ ؤزَغ

 . 1996جمذ مغاظٗخّ مغة ؤزٔغ مىظ  1989

ْهٓـــــغا لخميـــــز الىٓـــــام الؿُاســـــ ي الجؼاثـــــغي بٓـــــاَغة جغ٦يـــــز 

ْالــظي ًم٨ىــّ ٓعٍــت،   مــً الؿــلُت التــي ًخمخــ٘  هــا عثــِـ الجمِ

ٓعي، ْختــــــــ  َُاــــــــاث الحــــــــؼل ٞــــــــةن  بظــــــــغاء ؤي حٗــــــــضًل صؾــــــــخ

٢ــــض مـــــ ؤؾاؾــــا يــــمان  1989الخٗــــضًل الــــظي جــــم فــــي ؾــــىت 

ـــاث الٗامـــت  ْ ٫ْ مـــغة هٓـــام الحٍغ جٟـــ١ٓ املاؾؿـــت الخىُٟظًـــت 

٦ْــغؽ حٗــضصا خؼبُــا فــي قــ٩ل زــام ججؿــض  ْخ٣ــ١ٓ ألاٞــغاص، 

مىّ الىاخُـت ٖلـى ؤن خـ٤ بوكـاء الجمُٗـاث  40في هو املاصة 

ال ًم٨ــــــً الخــــــظٕع   هــــــظا طاث الُــــــاب٘ الؿُاســــــ ي مٗتــــــٝر بــــــّ، 

ْالؿـالمت  ىُـت  ْالٓخـضة الَٓ اث ألاؾاؾُت  الح٤ لًغل الحٍغ

ْجخجلـــــــــــــى  ْاؾـــــــــــــخ٣ال٫ الـــــــــــــبالص، ْؾـــــــــــــُاصة الكـــــــــــــٗب  الترابُـــــــــــــت 

: ً  الخهٓنُت َىا في ؤمٍغ

  ٘ألامـــــغ ألا٫ْ ًخٗلـــــ٤ بدؿــــــمُت الجمُٗـــــاث طاث الُــــــاب

ْبــــــــضًال  ال انـــــــُالخا مغاصٞـــــــا  الؿُاســـــــ ي، التـــــــي ال حٗـــــــض لٛــــــــت 

اجساطَــا بــضًال ٖىــّ  بكــإن ملهــُ   الحــؼل ممــا ًشيــر الدؿــائ٫ 

ٓ الخٗـــضص الحؼاــــي  ٓن الؿُاســـ ي لِــــظٍ املـــاصة َــــ بطا ٧ـــان املًــــم

 املُل٤ .

  تــــــراٝ بدــــــ٤ بوكــــــاء نمــــــغ الشــــــاوي ًخٗلــــــ٤ بةخاَــــــت الٖا

الجمُٗــــــــــاث طاث الُـــــــــــاب٘ الؿُاســـــــــــ ي بضاًـــــــــــت، زـــــــــــم ألاخـــــــــــؼال 

ٓص التـي لـم  1996الؿُاؾُت بٗض حٗضًل ؾىت  بجملت مً ال٣ُـ

ا نزـغ مـً  حٛير بًِٗا بمٓظب الخٗضًل، فـي خـين ه٣ـل بًِٗـ

ٓن الخـــام بالجمُٗـــاث طاث الُـــاب٘ الؿُاســـ ي الهـــاصع  ال٣ـــاه

ٍٓلُـــت  05فـــي  ْصٍ فـــي 1989ظ ٓع ٓعٍت بـــ ْؤنـــبذ طا ٢ُمـــت صؾـــخ  ،

ٓع  "خـــ٤  مىـــّ ٖلـــى مـــا ًلـــي 42الـــظي ههـــذ املـــاصة  1996صؾـــخ

ٓن، ْمًــــم ال ًم٨ــــً  بوكــــاء ألاخــــؼال الؿُاؾــــُت مٗتــــٝر بــــّ 

ـــــــــاث ألاؾاؾـــــــــُ ْال٣ـــــــــُم الخـــــــــظٕع  هـــــــــظا الحـــــــــ٤ لًـــــــــغل الحٍغ ت 

ْؤمـت  ىُـت،  ْالٓخـضة الَٓ ىُـت  ٍٓـت الَٓ ٓهاث ألاؾاؾـُت للِ ْامل٩

٦ْــــظا  الخــــغار ْاؾـــخ٣ال٫ ْؾــــُاصة الكــــٗب  ني، ْؾــــالمخّ  الــــَٓ

ْلت ". ٓعي للض ْ الجمِ  الُاب٘ الضًم٣غاَي 

ٓػ جإؾــــِـ  ٓع، ال ًجـــ فـــي ْـــل اختــــرام ؤخ٩ـــام َـــظا الضؾــــخ

ْ ظيســ ي  ْ ٖغ ــي ؤ ٓي ؤ ْ لٛــ ت ٖلــى ؤؾــاؽ صًنــي ؤ ألاخــؼال الؿُاؾـُـ

ْ ظِـــــٓي، ْ ْ منهـــــي ؤ ٓػ لألخـــــؼال ال جـــــٓء بلـــــى الضٖاًـــــت  ؤ ال ًجـــــ

ٓم ٖليهـا الٗىانـغ املبِىـت فـي ال٣ٟـغة الؿـاب٣ت،  الحؼبُت التي ٣ً

ٍْدًـــــــغ ٖلـــــــى ألاخـــــــؼال الؿُاؾـــــــُت ٧ـــــــل قـــــــ٩ل مـــــــً ؤقـــــــ٩ا٫ 

ٓػ ال جـــٓء  ْ الجِـــاث ألاظىةُـــت، ٦مـــا ال ًجـــ الخبُٗـــت للمهـــال  ؤ

ْ إلا٦غاٍ مِما ٧اهذ َبُٗعه ْ ق٩لِا.بلى اؾخٗما٫ الٗى٠ ؤ  ا ؤ

ٓع، لم جبض مـً  زم بن جىا٫ْ ألاخؼال الؿُاؾُت في الضؾخ

ْع لِـــــا جلٗبـــــّ فـــــي بىـــــاء  ْ زاللـــــّ ؤًـــــت ؤَمُـــــت لألخـــــؼال ال ؤي ص
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٦ْإ هـا الكـغ الـظي ال  ـ الضًم٣غاَُـت، بـل بـضث  ْ ج٨َغ ْلت  الض

بض مىّ زال٫ مٗالجت املكـٕغ التـي اٖخمـضث ٖلـى مهـُ حاث 

ْالحٓـغ اال ًم٨ـً، ال جسغط في مجملِا ًٖ نـُٛت ألامـغ بـا ملى٘ 

ٓلـــّ  ٧ْاهـــذ آزـــغ ٖبـــاعة اؾـــخٗملِا املكـــٕغ ٢ ٓػ، ًدٓـــغ ،  ال ًجـــ

٦ْــــــــإن  ٓن"،  ٓاظبــــــــاث بمٓظــــــــب ال٣ــــــــاه ْ ال "جدــــــــضص إلالتزامــــــــاث 

ال  ْ جىُٟـظ التزامـاث  ْاظباث  ْاث  صاء  ألاخؼال الؿُاؾُت ؤص

 آزغ ٚير طل٪ت  ش يء

ٓع  40بن ال٣ـــ٫ٓ بـــإن املـــاصة  مـــً  42ْاملـــاصة  89مـــً صؾـــخ

ٓع  ٓعي للخٗضصًـــت الحؼبُـــت فـــي  1996صؾـــخ هـــي ألاؾـــاؽ الضؾـــخ

ٓاص هـــــي التـــــي ؤوكـــــإث ألاخـــــؼال  الجؼاثـــــغ، ال ٌٗنـــــي ؤن َـــــظٍ املـــــ

ْ هــــــظا الكــــــإن  ْ هـــــا،  ْمــــــا ٧اهـــــذ ألاخــــــؼال لخيكــــــإ ص الؿُاؾـــــُت 

ٓع  ٢ـض ؤنـال  ؤن املكـٕغ الجؼاثـغي  "ٖمغ نـض١ْ "٫ٓ٣ً الض٦خ

باؾخٗمالّ للٟٔ "مٗتٝر بّ" للضاللت ٖلى ؤن الخٗضص الحؼاي 

ا٧ــــــــــان  ْبن ْــــــــــل ؾــــــــــٍغ ٓا٢ــــــــــ٘ الؿُاســــــــــ ي  ٓصا فــــــــــي ال ،  31امٓظــــــــــ

ُت،  ن َـــــظا  ٍُْبٗـــــّ بالكـــــٖغ ْا٢ٗـــــا  ٓع ظـــــاء ل٣ُـــــنن  ٞالضؾـــــخ

ٓهُـــت جخمشـــل  ٢ْاه تـــراٝ مـــً قـــإهّ ؤن ًغجـــب آزـــاعا ؾُاؾـــُت  الٖا

ــــــت  ْ خٍغ ْاملكــــــاع٦ت الؿُاؾــــــُت،  ٓص  ُت الٓظــــــ ؤؾاؾــــــا فــــــي قــــــٖغ

ْالدؿاب٤ بلى الؿلُت.  املٗاعيت الٗلىُت 

م ؤن املماعؾـــــــت ٢ـــــــض ؾـــــــب٣ ـــــــت مـــــــً زـــــــال٫ بـــــــالٚغ ذ الىٍٓغ

ٓا٢عي للخٗضصًــت الحؼبُــت فــي الجؼاثــغ، بال  ْالــ ذي  ٓص الخــاٍع الٓظــ

ٓع بلـى الٗمـل الٗلنـي  ٍٓـل الٗمـل الؿـغي املدٓـ ؤن املباصعة بخد

ٕ التي ظاءث مً ١ٓٞ، ججض مبرعاتهـا فـي الحخمُـت التـي  املكْغ

تهـــــــا مـــــــً  ٓاظِـــــــت ألاػمـــــــت الكـــــــاملت التـــــــي بلٛـــــــذ طْع ٞغيـــــــعها م

ْالخــــــضازل، ممــــــ ــــــت فــــــي ظــــــل الخ٣ُٗــــــض  ا ا٢خطــــــ   حٛيــــــراث ظظٍع

ٍٓاث. ْٖلى ٧اٞت املؿخ  ال٣ُاٖاث 

ْهــــــي ٖــــــضاص  ٓع حٗضصًــــــت خؼبُــــــت  ْ بٗــــــض ؤن ٦ــــــغؽ الضؾــــــخ

ُٗت  ٓ الضًم٣غاَُـــــــت، ظــــــاءث الىهــــــٓم الدكـــــــَغ الخدــــــ٫ٓ هدــــــ

ْصَا التــــــي ال  ْ خــــــض ٓهُــــــت لِــــــظٍ الخٗضصًــــــت  ــــــغ ال٣اه لخدــــــضص ألَا

ٓن ع٢م  ْػَا، مخمشلت في ال٣اه املاعر في  89/11ًجب ؤن جخجا

ٍٓلُــــــــــــــــــت  05 املخٗلـــــــــــــــــــ٤ بالجمُٗــــــــــــــــــاث طاث الُـــــــــــــــــــاب٘  1989ظ

، 1997مــاعؽ  06املــاعر فــي  97/09الؿُاســ ي، زــم ألامــغ ع٢ــم 

ٓن الًٗٓي املخٗل٤ با خؼال الؿُاؾُت.  املخًمً ال٣اه

ٓن ع٢ـــــم ٧ـــــان  ْع ال٣ـــــاه فـــــي ْـــــل هٓـــــام ًخمخـــــ٘  89/11نـــــض

ٓعٍ ْؤ٢غجـّ فـي َُاـت صؾـخ ٓعٍت،  ُت الضؾخ ت هـي املجلــ بالكٖغ

ني،  ٓع  بىــاءً الكـٗ ي الـَٓ ٓ صؾــخ ٓع ؾــاعي املٟٗـ٫ٓ َـ ٖلـى صؾـخ

ـــــذ  97/09، ؤمــــا ألامـــــغ ع٢ــــم 1989 ٓ نــــاصع فـــــي مغخلــــت ٖٞغ ِٞـــــ

ْ ٖـً َُاـت ما٢خـت هـي ني الاهخ٣ـالي،  باالهخ٣الُـت،  املجلــ الـَٓ

ٓع  ْبىــــاءً  الــــظي لــــم ج٨ــــً مٗٓــــم املاؾؿــــاث  1996ٖلــــى صؾــــخ

التي ظاء  ها ٢اثمت، بضءا مـً ماؾؿـت الغثاؾـت التـي ٧ـان ٖلـى 

ـ مٗـــــين، ممــــا ظٗـــــل َـــــظا الــــىو ٌؿـــــم  ؤمـــــغا فـــــي عؤؾــــِا عثـــــِ

ٓاهين. ُٗت خ٣ُ٣ُت حكٕغ بال٣  ُٚال َُات حكَغ

زهو املكٕغ الجؼاثغي البـال املخٗلـ٤ با خ٩ـام الٗامـت 

ٓاظـب  ٍ ال مً الىهين املخٗل٣ـين بـا خؼال الؿُاؾـُت للكـْغ

ٓص  ْايـــــٗا ظملــــــت مـــــً ال٣ُــــــ ًٍٓ خــــــؼل ؾُاســـــ ي،  ـــــا لخ٩ـــــ َٓٞغ ج

ـــت بوكـــاء ألاخــ ٓهُــت ٖلـــى خٍغ ؼال الؿُاؾـــُت التـــي ًٟتـــرى ال٣اه

ٓ مخٗـاٝع ٖلُــّ  ٓن زايـٗت  ي التـزام مؿــب٤، بال مـا َـ ؤال ج٩ـ

 في الضًم٣غاَُاث الٛغبُت الؿبا٢ت بلى الخٗضصًت الحؼبُت.

ٓعٍـت الخامؿـت ؾـىت  ٓع الجمِ ٟٞي ٞغوؿـا مـشال هـو صؾـخ

ًٍٓ ألاخـــؼال  1958 ـــت ج٩ـــ فـــي ماصجـــّ الغابٗـــت نـــغاخت ٖلـــى خٍغ

ٓهـــــــــا زانـــــــــا لخىُٓمِـــــــــ ْلـــــــــظل٪ ٞفـــــــــي جيكـــــــــإ ْلـــــــــم ًًـــــــــ٘ ٢اه ا، 

ٓصٕ بم٣ــــــغ املداٞٓــــــت بٖالهــــــا  ٦جمُٗــــــاث ٨ًٟــــــي ل٣ُامِــــــا ؤن جــــــ

ظؼ لِــــــظا  ٣ــــــا بــــــّ هٓامِــــــا ألاؾاســــــ ي مــــــ٘ وكــــــغ مـــــٓـ ب٣ُامِــــــا مٞغ

ٓص بوكـــــاء  ْج٩ـــــاص جىدهـــــغ ٢ُـــــ ـــــضة الغؾـــــمُت،  ـــــالن فـــــي الجٍغ إلٖا

ْاخترامِا ملبـاصت الضًم٣غاَُـت  ُٖت ؤَضاِٞا  ألاخؼال في مكْغ

ا بؿـال  ْٖـضم مؿاؾِـ ىُت  ْ اجساطَـا ْالؿُاصة الَٓ ْلـت ؤ مت الض

ا.  َابٗا ٖؿ٨ٍغ

ٓن ألاخـــــؼال  فـــــي بهجلتـــــرا ؤًـــــً عنـــــخذ الضًم٣غاَُـــــت  جخ٩ـــــ

ــــــت  ٓعٍت، بخل٣اثُـــــت ْخٍغ ـــــغاٝ الضؾـــــخ ٣ـــــت، ْألٖا البرملاهُـــــت الٍٗغ

٧املت، آًا ٧اهذ الاججاَاث التي جمشلِـا، لُتـر٥ ألامـغ للىـازبين 

ٓابِ املى٣ُُــــت  بكــــإن ج٣ُــــُم َــــظٍ ألاخــــؼال، مــــ٘ بٗــــٌ الًــــ

ْػ املبـاصت الضًم٣غاَُـت ٦ٗضم اؾـخسض ْ ججـا ٓة املاصًـت ؤ ام ال٣ـ

ْلت ْؾُاصتها ْ املؿاؽ ب٨ُان الض  . 32اؤ

ٍ  تِْــــــــغث مبالٛــــــــ املكــــــــٕغ الجؼاثــــــــغي فــــــــي ْيــــــــ٘ الكــــــــْغ

الالػمــــــت ليكــــــإة ألاخــــــؼال الؿُاؾــــــُت بكــــــ٩ل بــــــضا مــــــً زاللــــــّ 

ُٖٓت، بلى الىٓغة ال خهُت للؿـلُت  خباعاث املٓي حٗضٔ الٖا

ْػ ا ٓن، َـــــــظا الخجـــــــا لـــــــظي جإ٦ـــــــض بالهـــــــُٛت ٖىـــــــض ْيـــــــ٘ ال٣ـــــــاه

ْالتي صٞٗذ الـبٌٗ   ،ٍ ٓهُت املٗخمضة لظ٦غ َظٍ الكْغ ال٣اه

ٖٓاث.  بلى حؿمُت البال الظي جًم ها ببال املمى

ٓص ٖلـــــى وكـــــإة  ْلـــــم ٨ًخـــــ٠ املكـــــٕغ الجؼاثـــــغي بٟـــــغى ٢ُـــــ

ألاخــؼال الؿُاؾــُت بــل عاح ٣ٌٗــض بظــغاءاث الخإؾــِـ بكــ٩ل 
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ـــــال١، ٣ٞـــــض ٧ـــــان جإؾـــــِـ الحـــــؼل  ال هجـــــض لـــــّ مشـــــاال ٖلـــــى إلَا

ٓن  دا جإؾِؿــــــــُا  89/11الؿُاســــــــ ي فــــــــي ال٣ــــــــاه ًخُلــــــــب جهــــــــٍغ

ْػٍـــغ الضازلُـــت  ٓصٖـــّ الجمُٗـــت طاث الُـــاب٘ الؿُاســـ ي لـــضٔ  ج

ضة  ٓػٍغ امل٩ل٠ بالضازلُت وكٍغ في الجٍغ م٣ابل ْنل ًخٓلى ال

ش إلاًـــــــضإ لُترجـــــــب ٖىـــــــّ  ً مـــــــً جـــــــاٍع الغؾـــــــمُت، زـــــــال٫ قـــــــٍِغ

مباقـــــغة جمخـــــ٘ الجمُٗـــــت طاث الُـــــاب٘ الؿُاســـــ ي بال خهـــــُت 

 ٓ ٓهُــــت ملماعؾــــت وكــــاَِا ألاؾاســــ ي، مــــ٘ املٗى ٍــــت ْألاَلُــــت ال٣اه

ٓزـــاث٤  ذ الخإؾِســـ ي ًخًـــمً ملٟـــا ٌكـــمل ال الٗلـــم ؤن الخهـــٍغ

املخٗل٣ـــــــــــت بةُاهــــــــــــاث الجمُٗــــــــــــت، بدُـــــــــــض جىدهــــــــــــغ بظــــــــــــغاءاث 

ْاليكـــــغ اللــــــظان ال  ذ  ٓن فـــــي الخهـــــٍغ الخإؾـــــِـ فـــــي َـــــظا ال٣ــــــاه

ْػ مــــــضتهما  ٓمــــــا، ؤمــــــا فــــــي ألامــــــغ ع٢ــــــم  60جخجــــــا ، ٣ٞــــــض 97/09ً

ذ ؤنــبدذ بظــغا ع بمغخلــت الخهــٍغ ءاث الخإؾــِـ جخُلــب املــْغ

خماص   33االخإؾِس ي زم مغخلت املاجمغ الخإؾِس ي زم مغخلت الٖا

 ْطل٪ بٗض او٣ٗاص املاجمغ الخإؾِس ي ل حؼل.

ٓاعص  ًب٣ــــــل ؤن وكــــــير فــــــي َــــــظا امل٣ــــــام بلــــــى الغ٢ابــــــت ٖلــــــى مــــــ

الَـــــــــا املكـــــــــٕغ ٖىاًخـــــــــّ  ْ مجـــــــــاالث اجٟا٢ِـــــــــا التـــــــــي ؤ ألاخـــــــــؼال 

ْبن ٧ــان الــغؤ ي الٛالــب فــي مــا طَــب بلُــّ املكــٕغ فــي الخانــت، 

ٍٓل ْمجاالث بهٟا٢ِا .  ٞغى ع٢ابخّ ٖلى مهاصع جم  ألاخؼال 

ـــاث ْالاقـــترا٧اث  ـــضٍ فـــي جدضًــض  جـــم الخبٖر بال ؤهىــا ال هٍا

املٓظِـــت ل حـــؼل الؿُاســـ ي،  ن فـــي َـــظا الكـــٍغ جًـــ٤ُِ ٖلـــى 

ْالحضًشـت اليكـإة  ين  ألاخؼال التي جميـز بٗـض ٢لُـل مـً املىسـَغ

ْمـــــً ظِـــــت  ألامـــــغ الـــــظي ٣ٍُْـــــض وكـــــاَِا،  ٓاعصَـــــا  ٣ًلـــــل مـــــً م

ؤزــٔغ َــظا الخ٣ُُــض مــً قــإهّ خغمــان ألاخــؼال طاث الكــٗبُت 

ـــــــاث  ْالخإًُـــــــض الجمـــــــاَيري مـــــــً الاؾـــــــخٟاصة مـــــــً جبٖر ال٨بيـــــــرة، 

ـــــضكها ٖلـــــى الٓظـــــّ لحؿـــــً زانـــــت بطا ٖلمىـــــا آن  ،َْبـــــاث مٍا

ٓة الحــــؼل  ٓ ؤَــــم ٖىهــــغ فــــي بزبــــاث ٢ــــ ْؤهــــّ  ،الجاهــــب املــــالي َــــ

ْوكــــغ ؤ٩ٞــــاٍع ْؾــــُلخّ فــــي جىٓــــُم ْاعاثــــّ،  خمالجــــّ الاهخسابُــــت 

ٍٓـــــل  ال ٌؿـــــخُُ٘ جد َْـــــ َْـــــل ًب٣ـــــل مٗنـــــ  ل حـــــؼل الؿُاســـــ ي 

  صحُٟت جى٤ُ باؾمّ ت

   خاجمت:

الخجغبــت الحؼبُــت فــي  ؤن ،الضعاؾــتًم٨ــً ال٣ــ٫ٓ فــي زخــام 

ؾــىت  25ْــل الحــؼل الٛنــي الــظي ال ػا٫ ًدــخٟٔ بم٨دؿــباث 

ٓاظِـت، ؾـِب٣ل ألا٢ـٔٓ فـي ْـل َـظ ٍ مً الب٣اء في ال ٍ الكـْغ

ىُـت بٓظـّ  ْؤل الجغاثض الَٓ ْامل٩اجب،  ٓ ناخب ال٣ٗاعاث  َْ

ال جــــؼا٫ فــــي بــــضاًعها ؤي الخٗضصًــــت الحؼبُــــت خُــــض ٖلــــ٤  ٖــــام، 

ــــــّ ؤن ٞهــــــل  ٓل ٖبــــــض ال٣ــــــاصع ظٛلــــــ٫ٓ ٖلــــــى َــــــظٍ الح٣ُ٣ــــــت ب٣

ني ـــــغ الـــــَٓ ْلــــت ٖـــــً ظبهـــــت الخدٍغ ـــــض،  الض ب٣ـــــل فـــــي خ٣ـــــل الخجٍغ

ــــــغ الــــــ ْبمــــــا ؤن خــــــؼل ظبهــــــت الخدٍغ ني٦ُْٟمــــــا ٧ــــــان ألامــــــغ،  َٓ 

ْمؿــــــاٖضاث  ْالؿــــــُاعاث  ٌؿـــــخمغ فــــــي الاؾــــــخٟاصة مـــــً امل٣ــــــغاث 

ــــت، ٞــــةن الحــــؼل  ْل ٓن ؤمامــــّ ؤًــــام ظمُلــــت  –الض ْلــــت ؾــــخ٩ الض

 .  34اؤزٔغ ٌِٗكِا

  :هىامؾ ال

 

  1ا
 ،اإلاعـــخلبل العشبـــي ،" الخجغبـــت الضًم٣غاَُـــت فـــي ألاعصن" ،مدمـــض ٦ىـــٓف

ٍٓلُــــــت  ،مغ٦ــــــؼ الضعاؾــــــاث الٓخــــــضة الٗغبُــــــت ،بيــــــرْث ،257الٗــــــضص   .2000ظ

 . 180م
 (2) 

VATI N (j.c) , l'Algérie Politique, histoire et société, 

E.D.A.Colin, 1974, p156. 
 3ا

بيـر آظيـرْن:  خ الجضائــش اإلاعاــش" قــاع٫ ْع ٓع  -جـاٍس  ،جغظمـت ِٖسـ   ٖهــٟ

ٍٓضاث ،بيرْث ٓعاث ٖ  140م  ،1982 ،ميك
(4)

 LeTourneau (R):Evolution Politique de l'Algérie du nord 

musulmane (1920- 1961), E.D/Colin- 1962, P311. 
  5ا

 ،الجــــــؼء ألا٫ْ  ،الجؼاثــــــغ ،خــــــضب الؽـــــعب الجضائــــــشي  ،ؤخمــــــض الخُُــــــب

ىُت لل٨خال  .54م ،53م 1986 ،املاؾؿت الَٓ
(6) 

HARBI (M), LA guerre commence en Algérie, Edition 

complexe, 1984, p135. 
 7ا

خ. ،مدٟـــــّٓ ٢ـــــضاف  ىُــــــت  ،الجؼاثـــــغ ،..الجضائـــــش فـــــي الخـــــاٍس املاؾؿـــــت الَٓ

 .53م ،1987 ،لل٨خال
  8ا

 .13 ،10م ،املغظ٘ هٟؿّ
 9ا

خ اإلاغــشب الىبحـر: اإلاغــشب الىبحـر فــي الفتـرة اإلاعاـــشة  ،ظـُال لـي ًد ــ   جـاٍس

، 1981 ،بيـــــــــــرْث صاع ال هًـــــــــــت الٗغبُـــــــــــت وخشوـــــــــــاث الخدـــــــــــشس والاظـــــــــــخلالٌ 

 .216م
 10ا

ٓ ال٣اؾــم ؾــٗض ل  خ الجضائــش ،ؤبــ . الجؼاثــغ: الجــؼء ؤبدــار وآساء فــي جــاٍس

ىُت لل٨خ ،ألا٫ْ   .16م ،1986 ،الاملاؾؿت الَٓ
 11ا

الىفـــاح اللـــىمي و العُاظـــ ي مـــً  ،ٖبـــض الـــغخمً بـــً ببـــغاَُم ال٣ٗـــٓن  

. الجؼاثــغ : املاؾؿــت 1954-1947خــالٌ مــزهشاث معاـــش : الفتــرة الثالثــت 

ىُت لل٨خال   .112-110م ،1986 ،الجؼء الشالض  ،الَٓ
  12ا

 .304م ،مغظ٘ ؾاب٤
 13ا

 ِ -1919شهـت الىوىُـت : الخعذدًت الخضبُت فـي ججشبـت الخ ،ألامين قٍغ

ٖٓاث الجامُٗت  .1962 ٓان املُب  .67م ،1998 ،الجؼاثغ : صً
 14ا

 .43م ،مغظ٘ ؾاب٤ ،ألامين قٍغِ 
 15ا

 .180م ،مغظ٘ ؾاب٤ ،ٖبض الغخمً بً ببغاَُم ال٣ٗٓن   
 16ا

 .48م ،مغظ٘ ؾاب٤ ،ألامين قٍغِ 
 17ا

 205 ،مغظ٘ ؾاب٤ ،ٖبض الغخمً بً ببغاَُم ال٣ٗٓن  
ن " الجؼاثــــــــغ ٖلـــــــى مٟتــــــــر١ الُــــــــغ١ " :  ،ظــــــــٓن ؤهـــــــخلـ   18ا مجلــــــــت ليــــــــزا آْع

 .1993 ،صاع الىبإ  ،16الٗضص  ،الخمامً 



 . لعشوس ي سابذد 
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  19ا

صاع  ،: الجؼاثــــغ  دساظــــاث خــــٌى الجضائــــش و العــــالم العشبــــي ،ٖلــــي ال٨نــــز 

 .8م ،1990 ،بٓقان 
  20ا

 .10م  ،مغظ٘ ؾاب٤ 
(21)

 Hadef (M) , Lalgerie Menacée : par qui ? et par quoi ? , ED. 

Media plus , Algerie, 1995, p 36.37. 
(22)

 Boukrouh (N) , « Vivre Lalgerie * , Articles de presse ( 1979-

1989) , SEC. 1989 ? P 167. 
(23) 

Hadef (M) , opcit , p 38. 
  24ا

مجلـت العُاظـت  " ٖملُـت الخدـ٫ٓ لخٗـضص ألاخـؼال " . ،ٖؼ الضًً ق٨غي 

 .155م  ،1989 ،95الٗضص  ،الذولُت
(25) 

Lavenue( J.J), Algerie la democracie interdit, parie, ED . 

Larmattan , 1993, p 28. 
 26ا

ـــــــــ   ٦ٓغا بصَع ْافــــــــي  ،بــــــــ ــــــــت العامــــــــت للذولــــــــت . ،ؤخمــــــــض  ..الجؼاثــــــــغ : الىٍٍش

ت للُباٖت   .193م  ،1992 ،املاؾؿت الجؼاثٍغ
(27)

 Lavenue( J.J ) , opcit, p 35. 
(28) 

Charef ( A) , Algerie le grand derapage : ED de Laube-France, 

1994, p7 
  29ا

ْ إلا٢خهــــــاصي"  ٖبــــــض ل زىــــــاء ٞــــــااص، مجلــــــت  ،"ؤبٗــــــض الخٛيــــــر الؿُاســــــ ي 

 .191م  ،1989 ،91الٗضص  ،الجؼاثغ  ،العُاظت الذولُت
 30ا

ــــ  ٦ٓغا بصَع ٓعٍت ،بــ ْ الخٛيـــر" "املغاظٗـــت الضؾـــخ ، فــي الجؼاثـــغ بـــين الشبـــاث 

 .16م ،1993 ،3الٗضص  ، مجلت ؤلاداسة
 31ا

: . الجؼاثــغؤساء ظُاظــُت وكاهىهُــت فــي بعــن كمــاًا ألامــت ،ٖمــغ نــض١ْ  

ٖٓلذ الجامُٗت  ٓان املُب  .74م  ،1995 ،صً
  32ا

 ٓ ٖٓـاث اللـاهىن الذظـخىسي  ،ماظض عاٚب الحلـ ت. صاع املُب : إلاؾـ٨ىضٍع

 .128م  ،1994 ،الجامُٗت
 33ا

 .97/09مً ألامغ  18ؤهٓغ املاصة  
(34)

 Lavenue(J.J) , opcit , p 42. 
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 ملخق :

ٓعْر  ُٗت للمــ ا فــي الخبــاًً الحانــل فــي الحماًــت الدكــَغ ْعا ؤؾاؾـُـ ْلــت، ص ٓٔ ٧ــل ص ٓهُــت، ٖلــى مؿــخ ْالٟلؿــٟت ال٣اه لٗبــذ الكــغاج٘ 

ْؤن  -بكـــ٩ل ٖـــام -الش٣ـــافي. ٟٞـــي الجؼاثـــغ، حٗـــض ؾُاؾـــت خماًـــت الخــــغار الش٣ـــافي مؿـــإلت جدٓـــل باَخمـــام بـــالٜ لـــضٔ الؿـــلُاث، زانـــت 

خضاءاث امل ٓٞغ مىّـ  ٖلى ما-خ٨غعة إلٖا ٓ مخـ ٫ْ.  -َـ ٓم ْـاَغة ٖاملُـت حٗـاوي م هـا ؤٚلـب الـض ؾـخ٣ال٫، مىـظ إلا بـضؤث الجؼاثـغ، ؤنـبدذ الُـ

ْزـت مـًـ ٞغوؿـا1962ٖـام  ٓع ٓاهين لل٣ُـإ الش٣ـافي، مـًـ ؤظـل بصاعة البنــ  الخدخُـت امل ْمـًـ ؤظـل، ؤًًـا، يــبِ ٢ُـإ ؤنــبذ ، ، حكـغّٕ ٢ــ

ٓلٓظ ْلــت التــي ؾــلبذ م هــا فــي مغخلــت اؾــتراجُجُا مـًـ ْظِــت الىٓــغ ألاًضً ٓمــاث الض ــاصة بىــاء م٣ ُــت خُــض ًمشــل ؤَمُــت ٦بــٔر باليؿــبت ٖس

 إلاؾخضماع الٟغوس ي.

Résumé 

Dans la présente étude, l’accent est mis sur la préservation du patrimoine culturel en Algérie 

à travers le système juridique mis en place depuis l’indépendance. Cette mission est stratégique 

au vu de la particularité du patrimoine destiné à marquer, avec force, une identité algérienne 

avant l’ère coloniale française qui a tenté, par tous les moyens, d’anéantir la personnalité 

historique d’un pays qu’elle voulait dépendant de la métropole, éternellement. 

 

 ملذمت

ٓعْر الش٣ــــــافي ٕٓ ؾُاؾــــــت خماًــــــت املــــــ بكــــــ٩ل  -ًغ٦ــــــؼ مٓيــــــ

ٓع  -زام ٓمـاث  ٖلى مد ٓهُـت  ؾــ م٣ ؾُاؾت الحماًـت ال٣اه

ْالتــي ًم٨ــً مــً زاللِــا الٓنــ٫ٓ بلــى جد٣ُــ٤ خماًــت  املجخمــ٘، 

ْمخُلبـــــاث جُٟٗلـــــّ،  ْالحًـــــاعي لألمـــــت  ٞٗالـــــت للتـــــرار الش٣ـــــافي 

ُٗت الجىاثُــــــت التــــــ ٓم الؿُاؾــــــُت الدكــــــَغ ي ْاهُال٢ــــــا مــــــً مِٟــــــ

ْالـــــــــضْلي ٖلـــــــــى خــــــــــض  ني  جـــــــــغجبِ بةخخُاظـــــــــاث املجخمـــــــــ٘ االــــــــــَٓ

ُٗت  ٓاء ، ٧ــــــان مــــــً املى٣ُــــــي ؤن جخجــــــّ الؿُاؾــــــت الدكــــــَغ الؿــــــ

ت  ْللةكــــٍغ ٓعْر الش٣ــــافي لألمــــم  ْلُـــت بلــــى خماًــــت املــــ ْإلاعاصة الض

ْالـــض٫ْ جٟـــازغ بدًـــاعتها  ظمٗـــاء، ٞالكـــٗٓل حٗخـــض بمايـــيها، 

 ْ ْٖغا٢عهـا،  ٓ هـا جمشـل ؤنـالعها  ْؤمجاصَـا، ٧ جبـين مـضٔ ال٣ضًمت 

 بؾِامِا في الحًاعة إلاوؿاهُت.

ا  ْعا ؤؾاؾُـ ْلـت ص ٓهُـت ل٩ـل ص ْالٟلؿـٟت ال٣اه لٗبذ الكـغاج٘ 

ٓعْر الش٣ــــافي،  ُٗت للمــــ فـــي الخبــــاًً الحانــــل فــــي الحماًـــت الدكــــَغ

 -بكـــ٩ل ٖـــام -الش٣ـــافي الخــــغارٟٞـــي الجؼاثـــغ حٗـــض ؾُاؾـــت خماًـــت 

ْؤن  مؿــــــــإلت جدٓــــــــل باَخمــــــــام بــــــــالٜ لــــــــضٔ الؿــــــــلُاث، زانــــــــت 

خــضا ٓٞغ مىـّـ  ٖلـــى مــا -ءاث املخ٨ـــغعة إلٖا ٓ مخـــ ٓم  -َـــ ؤنـــبدذ الُـــ

ْمىــــظ إلا   ،٫ْ ؾــــخ٣ال٫ ٖــــام ْــــاَغة ٖاملُــــت حٗــــاوي م هــــا ؤٚلــــب الــــض

ٓاهين لل٣ُــــإ الش٣ــــافي، مـــًـ ؤظــــل  1962 بــــضؤث الجؼاثــــغ حكــــغّٕ ٢ــــ

ْزـت مًـ ٞغوؿـا ٓع ْمًـ ؤظـل ؤًًـا يـبِ ، بصاعة البن  الخدخُـت امل

 ٓ لٓظُــــت ًمشــــل ٢ُـــإ ؤنــــبذ اؾــــتراجُجُا مـــًـ ْظِـــت الىٓــــغ ألاًضً

ْلـــت التـــي ؾـــلبذ  ٓمـــاث الض ـــاصة بىـــاء م٣ ؤَمُـــت ٦بـــٔر باليؿـــبت ٖس

 م ها في مغخلت إلاؾخضماع الٟغوس ي.

ٓم ع٢ــــــم   1963ًىــــــاًغ  8الهــــــاصع فــــــي  63 – 12ٌٗــــــض املغؾــــــ

ْاثـــل الىهــٓم التـــي  الخــام بدىٓــُم املؿـــغح الجؼاثــغي، مــً ؤ

ـــــــا بكـــــــ٩ل زـــــــام، نـــــــجلذ َـــــــظٍ البـــــــضاًاث ٣ٞـــــــض ؾـــــــمذ ، عمٍؼ

ْلــت بخــ ْبــغا الجؼاثــغ الٗانــمتبالٟٗــل للض ٓ بظــغاء ، إمُم صاع ؤ َْــ

ت، ٣ٞض  ني الجؼاثـغي،  ؤجاحلّ صاللخّ الغمٍؼ بوكـاء املؿـغح الـَٓ
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ىُـــــــــــت  الـــــــــــظي ؤنـــــــــــبذ ال٣لـــــــــــب الىـــــــــــابٌ لؿُاؾـــــــــــت ز٣اُٞـــــــــــت َْ

 قٗبُتااقترا٦ُت  جخميز بالخد٨م في بصاعتها.

ْلــــــت  غة، ٖــــًـ ج٣ىـــــين ال٣ُــــــإ ـمىـــــظ َـــــظٍ الٟخــــــلـــــم ج٨ـــــ٠ الض

ْجـــت  املسخلٟـــت،  مــًـ الكـــضة جبٗـــا للمغاخـــلالش٣ـــافي، بـــضعظاث مخٟا

ْلـــــــت، لدكـــــــمل  ْص الض ٢ْـــــــض بمخـــــــضث َـــــــظٍ الؿُاؾـــــــت زـــــــاعط خـــــــض

ٓعْر الش٣ــافي، هٓـغا لألَمُــت  ْلي فــي مجـا٫ خماًــت املـ ْن الـض الخٗـا

ْؤن  ْلي لِــــظا ال٣ُــــإ، زانــــت  ٓليهــــا املجخمـــ٘ـ الــــض البالٛــــت التــــي ً

ُت باملمخل٩ـــــــاث الش٣اُٞـــــــت ؤنـــــــبدذ جدخـــــــل  ـــــــر الكـــــــٖغ الخجـــــــاعة ٚي

الشت ٖاملُـا مًـ خُـض مـا جـضٍع مًـ ٖاثـضاث، بٗـض ججـاعة املغجبت الش

ْ مـًـ ٫ْ املٗىُــت، ؤ ْالخ٣ــاٍعغ امل٣ضمــت مـًـ الــض ْاملســضعاث،   ألاؾــ حت 

٫ٓ ، جبــين اؾـــخٟدا٫  ت الجىاثُـــت اإلاهتربــ ْلُــت للكــَغ املىٓمــت الض

ٓاخضة.  َظٍ الٓاَغة في ٖضة بلضان زال٫ الؿىت ال

 ؤهمُت اإلاىلى  وؤهذافه: -

ٕٓ ؾُاؾــت خم اًــت املمخل٩ــاث الش٣اُٞــت بإَمُــت ًدٓــل مٓيــ

ْطلــــ٪  لين فــــي ٧ــــل البلــــضان،  ٦ْبــــاع املؿــــْا بالٛــــت، لــــضٔ املِخمــــين 

ْلي، خُـــــض ٌٗخبـــــر  ْالـــــض َٓني  ُضًً الـــــ هٓـــــغا  َمُخــــّـ ٖلـــــى الهــــٗـ

الـــــظا٦غة إلاظخماُٖـــــت ل٩ـــــل ؤمـــــت، ْزيـــــر مشـــــا٫ ٖلـــــى طلـــــ٪  الخــــــغار

٫ْ الٗــــــالم  ْلُــــــت املبرمــــــت فــــــي َــــــظا املجــــــا٫ بــــــين ص إلاجٟا٢ُــــــاث الض

ٓم املسخلٟــت ْلُــت املؿــدى٨غة ملــا ٣ًــ ْص الٟٗــل الض ، باسيــاٞت بلــى عص

٫ْ التــي جخٗــغى ملماعؾـاتهم، ْفــي ٧ــل م٩ــان  ٓن فــي الـض ــابُ بّـ إلاَع

 ْ  بك٩ل ٖام. الخـغارمً الٗالم، مً جدُُم ْؾغ٢ت للخد٠ 

ْٖلُـــّ ٞـــةن الِـــضٝ مـــً َـــظٍ الضعاؾـــت ٨ًمـــً فـــي حؿـــلُِ 

ماًــت الًـٓء ٖلــى الؿُاؾـت التــي بٖخمـضَا املكــٕغ الجؼاثـغي لح

ٓن الــــــضْلي الخـــــــغار ْٖال٢ــــــت َــــــظٍ الؿُاؾــــــت بال٣ــــــاه ، الش٣ــــــافي، 

ْالــضْلي، ل حــض مــً  ني  ْلــت ٖلــى الهــُٗضًً الــَٓ ٓص املبظ ْالجِــ

ٓهُـت بدخـت ٍْـت ٢اه ٓعْر الش٣ـافي مـً ػا خضاء ٖلى املـ ، ْاَغة إلٖا

ٕٓ م مــً ألاَمُــت البالٛــت التــي ٨ًدؿــيها َــظا املٓيــ ، ْٖلــى الــٚغ

ٓوي. بال ؤهّ لم ٌُٗل خ٣ّ مً الضعاؾت  ْالخدلُل ال٣اه

 بؼيالُت اإلاىلى :

ٕٓ املخٗل٣ــــت بؿُاؾــــت الحماًــــت  جخمشــــل بقــــ٩الُت َــــظا املٓيــــ

ٓعْر الش٣ــــافي فــــي مــــضٔ هجــــاح بؾــــتراجُجُت املكــــٕغ  الجؼاثُــــت للمــــ

ٓهُت الالػمـت ل حٟـاّ ٖلـى جـغار  الجؼاثغي في جإمين الحماًت ال٣اه

ْبؾـــتراجُجُا ْلُـــت،  ُٗاث الض ْمـــضٔ جٟاٖلِـــا مــ٘ـ الدكـــَغ تها ألامـــت، 

ٓ بلى الدؿائ٫: املٗخمضة في َظا املجا٫. ٓ ما ًضٖ َْ 

ْبــــــــا ي ؤًٖــــــــاء   َـــــــل َىــــــــا٥ عئٍــــــــت مٓخــــــــضة بــــــــين الجؼاثــــــــغ 

ٕٓ املداٞٓـت ٖلـى  ْلُت بػاء مٓيـ ٖٓت الض الٗـالمي  الخــغاراملجم

ٓبتت ْبالخهٓم ُٞما ًخٗل٤ بظا٦غتها امل ه  ْجغار الكٗٓل، 

ــــــــا  ْؾــــــــدخم إلاظابــــــــت ٖــــــــً حؿــــــــائالث إلاقــــــــ٩الُت التــــــــي ًشيَر

ْاملـــــــى ع امل ذي  ٕٓ مٗخمـــــــضًً فـــــــي طلـــــــ٪ ٖلـــــــى املـــــــى ع الخـــــــاٍع ٓيـــــــ

الٓنٟي، للخم٨ً مً جٓيُذ مضٔ بم٩اهُت بزباث ٞغيُت ؤن: 

ْن مـــــــ٘  ْبالخٗــــــــا ٓعْر الش٣ــــــــافي  جبيخــــــــّ مــــــــا ؾُاؾـــــــت خماًــــــــت املـــــــ

ت  ٍع ْلُـت ٌٗـض مـً ألاؾــ الًـْغ ُٗاث الض بؾتراجُجُاث الدكَغ

ٕ الش٣افي/الحًاعي في الجؼاثغتلبىاء املك  .ْغ

ع اإلادــــىس ألا  : ظُاظــــت خماًــــت اإلاــــىسور الثلــــافي فــــي الدؽــــَش ٌو

 الجضائشي.

بَـــــــــــخم املكـــــــــــٕغ الجؼاثـــــــــــغي ٖلـــــــــــى ٚـــــــــــغاع ؤٚلـــــــــــب املِخمـــــــــــين 

ْطلـ٪  ٕٓ خماًـت املمخل٩ـاث الش٣اُٞـت،  ٗاث الٗالم بمٓيـ ْحكَغ

ٓاهين التـــي مـــً قـــإ ها يــــمان  مـــً زـــال٫ ؾـــً الٗضًـــض مــــً ال٣ـــ

ْمــــــــً مخُلبــــــــاث الخــــــــٓى فــــــــي َــــــــظٍ ، جُٟٗــــــــل َــــــــظٍ الحماًــــــــت

ٓاهين، ً ال-جـــب ال٣ـــ جدضًـــض املمخل٩ـــاث الش٣اُٞـــت، التـــي ٣ًـــغع  -ؤ

ٓهُت زانت.   لِا املكٕغ الجؼاثغي خماًت ٢اه

 الدؽَشع الجضائشي. في بالخماًت اإلامخلياث الثلافُت اإلاؽمىلت  -1

ٓاء ٧اهــذ  ْلــت، ؾــ حٗخبـر ظمُــ٘ املمخل٩ــاث الش٣اُٞــت مل٩ــا للض

٢ُٟٓــت  ْ ٚيــر زابخــت، مــا ٖــضا ألامــال٥ ال ْالتــي  1ازابخــت ؤ ٓن ،  جخ٩ــ

ٓما  مً: -ٖم

 شار الثلافي اإلاادي: ـالخ -ؤ

ْهــي التـــي  الخـــغارٌكــمل َـــظا  ـــت،  املمخل٩ـــاث الشابخــت ؤي ال٣ٗاٍع

ْالخهـــــــي٠ُ، زـــــــم  جسًــــــ٘ـ للدلـــــــجُل فـــــــي ٢اثمـــــــت الجـــــــغص إلايـــــــافي 

ْٓـت، ؤمـا باليؿـبت للممخل٩ـاث  إلاؾخدضار في ق٩ل ٢ُاٖـاث مدٟ

ْالخهــي٠ُ  ْعَا جسًـ٘ـ للدلــجُل  ٓلــت ٞفــي بــض ٖـًـ الش٣اُٞــت املى٣

ْ ٞىُـــــت،  ْظِـــــت، جاٍعسُـــــت ؤ ــــ٤ جدضًـــــض طاث ألاَمُـــــت م هـــــا، مــــًـ  ٍَغ

ْٚيـٍر  ٢ْـض خـضصث املـاصة  2اؤْفي ٖلـم نزـاع  ٓن  08،  -98مًـ ال٣ـاه

ٓ الخالي: 04  املمخل٩اث الش٣اُٞت ال٣ٗاٍعت ٖلى الىد

سُت.   املٗالم الخاٍع

ٓن مً ٖمـل إلاوؿـان،   ٓا٢٘ التي ج٩ ْهي امل ت،  ٓا٢٘ ألازٍغ امل

ما٫ ْ ألٖا ْالُبُُٗتاملك ؤ  . 3اتر٦ت بين إلاوؿان 
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فُت:   ت ؤو الٍش  اإلاجمىعاث الخمٍش

ْٓــت،ْ   َلــ٤ ٖلــى َــظٍ املمخل٩ــاث الش٣اُٞــت ال٣ُاٖــاث املدٟ

سُــت ٖٓــت َُا٧ــل جاٍع ،  4اْهــي ٖبــاعة ٖـًـ مى٣ُــت خايــىت .... ملجم

ْجخ٣ـغع  ْجمشل ؾالمت املى٣ُت ؤخض الٗىانغ الغثِؿـت التـي جدـضص 

ت، ْاملــــضن  بمٓظبهــــا ؤَمُــــت املى٣ُــــت الحًــــٍغ ْحكــــمل ال٣هــــباث 

ْاملجمٗاث الؿ٨ىُت الخ٣لُضًت املخميـزة بٛلبـت   ، ْال٣ٔغ ٓع  ْال٣ه

ــت ْْخــضتها املٗماٍع ا  ْالتــي ج٨دســ ي بخجاوؿـِـ  املى٣ُـت الؿــ٨ىُت ٞيهــا، 

ْ ج٣لُضًــــت، مـــًـ  ْ ٞىُــــت ؤ ــــت ؤ ْ مٗماٍع سُــــت ؤ ْالجمالُــــت ؤَمُــــت جاٍع

ْجشمُ هـا، ْبٖـاصة جإَُلِـا  ْبنـالخِا،  ْٖلـى  قإ ها ؤن جبرع خماًعها 

ْصَا  ْحٗــــين خــــض ْٓــــت،  َٓني جيكــــإ ال٣ُاٖــــاث املدٟ ٓٔ الــــ املؿــــخ

ٓم ًخســـــظ بىـــــاءً  ٓػعاء امل٩لٟـــــين  بمغؾـــــ ـــــغ مكـــــتر٥ بـــــين الـــــ ٖلـــــى ج٣ٍغ

ْالخٗميــــــــر  ْالبِاــــــــت  ْالجماٖــــــــاث املدلُــــــــت،  ْالضازلُــــــــت  بالش٣اٞــــــــت 

ــت، ٦مــا ًم٨ـًـ ؤن ج٣ترخِــا الجماٖــاث املدلُــت  ْالِىضؾــت املٗماٍع

ٓػٍغ ا ــــــــت ٖلــــــــى الــــــــ ٍٓ ْ الحغ٦ــــــــت الجمٗ مل٩لــــــــ٠ بالش٣اٞــــــــت، ٣ٖــــــــب ؤ

َٓىُــت للممخل٩ــاث الش٣اُٞــت ْطلــ٪  هـــضٝ  5ااؾدكــاعة ال جىــت ال  ،

ُِْٟٓــــــا بمــــــا ًد٣ــــــ٤ الؿُاؾـــــــت  ْج عؾــــــم بؾــــــتراجُجُت لخ٣ُُمِــــــا، 

ْجُٟٗل ألامً صازل املجخم٘.  ْلت،   الش٣اُٞت للض

ٓلـــــــت ٞة هــــــــا  ،ؤمـــــــا ُٞمـــــــا ًخٗلـــــــ٤ باملمخل٩ــــــــاث الش٣اُٞـــــــت املى٣

ٓن 50خؿـــــب هـــــو املـــــاصة ا ٖلـــــى  ،جخمشـــــل ،04-98  مـــــً ال٣ـــــاه

ــت فــي  ،ْظــّ الخهــٓم فــي هــاجج الاؾخ٨كــاٞاث ْألابدــار ألازٍغ

ٓص  ٣ٍْهـــــض  هـــــظٍ ألازيـــــرة ظمُـــــ٘ آزـــــاع الٓظـــــ ْجدـــــذ املـــــاء،  البـــــر 

ْالتـــــي  ْ ؤزـــــغي،  ذي ؤ ْ جـــــاٍع إلاوؿـــــاوي التـــــي جدؿـــــم بُـــــاب٘ ز٣ـــــافي ؤ

ْ ٧لُا ٓعة باملُاٍ ظؼثُا ؤ  . 6اْلذ مٛم

ٓلٓظ -٦مـــــــــا حكـــــــــمل ٓلٓظُـــــــــت ْألازى ُــــــــــت، املٗـــــــــضاث ألاهترْب

ش  ْجـــاٍع ْالخ٣ىُـــاث  ٓم  ش الٗلـــ ْبخـــاٍع ْاملمخل٩ـــاث املخهـــلت بالـــضًً 

ْالؿُاســـــ ي، املمخل٩ـــــاث طاث  ٓع إلاظخمـــــا ي ْإلا٢خهـــــاصي  الخُـــــ

ٓم املىجــؼة ٧املــت  ْالغؾــ دُــت  ألاَمُــت الٟىُــت مشــل اللٓخــاث الٍؼ

 . 7ابالُض ٖلى ؤًت صٖامت مً ؤًت ماصة ٧اهذ

ْاملله٣اث  ٓماث ألانلُت  ٓع باسياٞت بلى جل٪ الغؾ ْالهـ

ْالخجمُٗـــــــــــــاث  ـــــــــــــا ْؾـــــــــــــُلت لإلبـــــــــــــضإ،  ٓٚغاُٞـــــــــــــت باٖخباَع ٓج الٟ

ٓاص مشــــــل مىخجــــــاث الٟــــــً الخمــــــازلي  ْالتر٦ُبــــــاث مــــــً ظمُــــــ٘ املــــــ

ٓاص مشـل  ْجدـ٠ الٟـً الخُب٣ُـي فـي مـ ٓاص  ْالى٣ل مً ظمُ٘ امل

ــــــــــاث  ْاملسَُٓ ْالخكــــــــــب...ال ،  ْاملٗــــــــــضن  ْالخــــــــــٝؼ  الؼظــــــــــاط 

ٖٓاث َباٖت اؾـعهال٦ُت ْاملي، ْاملُب ٓزـاث٤  ْال ٓعاث ْال٨خـب  كـ

٢ُْـــــ٘ ه٣ضًـــــت   ٧ٓاث اؤْؾـــــمت  ْاملؿـــــ٩   طاث ألاَمُـــــت الخانـــــت، 

ْْزــاث٤ ألاعقــ٠ُ بمــا فــي طلــ٪ حلــجُالث  ضًــت،  ٓابــ٘ البًر ْ الُ ؤ

ْٚيــر طلــ٪ مــً مٗــضاث عؾــم الخــغاثِ ْ الخــغاثِ  ، الىهــٓم ؤ

ٓٚغاُٞــــــــت ٓج ٓع الٟ ْامللــــــــجالث ، ْألاٞــــــــالم الؿــــــــِىماثُت، ْالهــــــــ

٤ نلت، الؿمُٗت ٓزاث٤ التي ج٣غؤ ًٖ ٍَغ  . 8اْال

، ؤن ؾُاؾـــت َـــظٍ الحماًـــت حكـــمل  م-املالخــٔـ  جلـــ٪ -بالخهــٓـ

ٓ مـا ًشةـذ  َْ ٓا٢٘،  ٓٞير البضًل لِا في ال املمخل٩اث ٚير ٢ابلت لخ

ٓعٍ. ْمؿاًغة جُ  ؤَمُعها املؿخضًمت في بىاء ز٣اٞت املجخم٘ 

 الثلافي الالمادي: الخـشار -ب

ٓاعص الش٣اُٞــــــــت  الخـــــــــغارًخمشــــــــل  الش٣ــــــــافي الالمــــــــاصي فــــــــي املــــــــ

ْ املدلُــت،ْاملٗــاع  ْمماعؾــاث املجخمٗــاث ألانــلُت ؤ  ٝ ْإلابخ٩ــاعاث، 

ْللتــرار ٚيــر املــاصي مــً ، التــي ججؿــض ؤهمــاٍ الحُــاة الخ٣لُضًــت

ْبالخهــٓم ، الخهٓنــُاث مــا ًٟــغى بُٖــاءٍ ؤَمُــت بالٛــت

ٓٞغاهــّ  ْمــا ج ْمٓــاَغ الخدــ٫ٓ إلاظخمــا ي،  ملــت  ؤمــام ٖملُتــي الٗ

ٓاع مخجــــــضص ُٞمــــــا بــــــ ٝ مؿــــــاٖضة ٖلــــــى ب٢امــــــت خــــــ ين مــــــً ْــــــْغ

الالمـاصي بلـى املٟطـ ي  الخــغارالصـ يء الـظي ٌٗـغى ، الجماٖاث

ا٫ ْالْؼ ْالخضمير  ٓع  الؾـُما ؤمـام إلاٞخ٣ـاع بلـى ، خخما بلى الخضَ

ٓن َظا  ٓاعص الالػمت له  .  9االخـغارامل

ٖــــٝغ املكــــٕغ الجؼاثــــغي املمخل٩ــــاث الش٣اُٞــــت ٚيــــر املاصًــــت، 

ٓن  67مً زال٫ هو املاصة  يهـا ، خُـض ظـاء 04ٞ-98مـً ال٣ـاه

 ؤن املمخل٩ـــاث الش٣اُٞـــت ٚيـــر املاصًـــت بإ هـــا مجمٖٓـــت مٗـــاٝع 

ْ مِــــاعة، ـــت، ؤ ْ مٗٞغ ْ جهـــٓعاث اظخماُٖــــت، ؤ ْ ٦ٟــــاءاث،  ؤ   ؤ

 ْ ج٣ىُــــاث ٢اثمــــت ٖلــــى الخ٣الُــــض، فــــي مسخلــــ٠ مُــــاصًً الخـــــغار ؤ

ٍٓت الش٣اُٞـت،  ْجمشل الضالالث الح٣ُ٣ُت لالعجباٍ بالِ الش٣افي، 

ْح ٖٓـــــــت ؤئـــــــخام،  ْ مجم ٓػَـــــــا ئـــــــخو ؤ كـــــــمل مُـــــــاصًً ٍْد

ـــــــــــاوي الخ٣لُضًـــــــــــت  الخــــــــــــغار الش٣ـــــــــــافي املٓؾـــــــــــ٣ُل الٗغبُـــــــــــت، ْألٚا

ْٞـــــــــــً الــــــــــــغ٢و  ْاملؿـــــــــــغح  ْالكـــــــــــٗبُت ْألاهاقـــــــــــُض ْألالحــــــــــــان 

ٓن الُــــبش،  ْٞىــــ ْإلا٣ًاٖــــاث الحغ٦ُــــت، ْإلاخخٟــــاالث الضًيُــــت، 

ْالح٩اًــــاث  سُــــت،  ْال٣هــــو الخاٍع ٍٓت  ْالخٗــــابير ألاصبُــــت الكــــٟ

ٓعة،  ْالح٨ـــم، ْألاؾـــاَير، ْألالٛــــاػ، ْألامشـــا٫، ٓا٫ املــــإز ْألا٢ـــ

ٓأٖ ْألالٗال الخ٣لُضًت  . 10اْامل

 اإلاغمىس باإلاُاه: الخـشار -ي

ٓع باملُــاٍ فــي ـجُــغ١ املكــٕغ الجؼاثــغي بلــى ط٦ــغ الخــ غار املٛمــ

ٓن البدــــغي خُـــــض ٖبــــر ٖــــً طلـــــ٪ فــــي هــــو املـــــاصة ا   358ال٣ــــاه

ٓلعهــــــا،  ْ آلــــــت ٖاثمــــــت ْخم "حٗــــــض ٦دُــــــام بدــــــغي ٧ــــــل ؾــــــُٟىت ؤ

مــت ٧ــل مــا ًٓظــض لٗــضة ؤٚــغاى فــي ْبهــٟت ٖا، ٦ْــظل٪ ب٣اًاَــا
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ْالتي ٣ٞض مال٨ِا خُاػتها خُـض ظىدـذ ٖلـى  الٓؾِ البدغي، 

ْ ؤهدكـلذ مـً ٢ٗـغ البدـغ،  ْ ْظضث ٖاثمت ؤ الؿاخل البدغي ؤ

ـــتْجــم ظلب ٓمُــت البدٍغ ْة ٖلــى طلـــ٪ هــا بلـــى ألامــال٥ الٗم ْٖــال  ،"

ٓن فـــــي املـــــاصة ا "بن الحُـــــام    مىـــــّ ٖلـــــى381هـــــو هٟــــــ ال٣ـــــاه

ْ ٞىُـــــت البدـــــغي الـــــظي ًىُـــــٓي  ـــــت ؤ ْ ؤزٍغ سُـــــت ؤ     ٖلـــــى ٞاثـــــضة جاٍع

ت" ْلت الجؼاثٍغ ذ بّ ٦مل٪ للض ْ ٖلمُت ًخم الخهٍغ  . 11اؤ

ـــــ٠ الش٣اٞـــــت  ٓهـــــاث حٍٗغ حٗـــــض ٧ـــــل َـــــظٍ املمخل٩ـــــاث مـــــً م٩

ىُـــــت،  ـــــت الَٓ ٍٓ ْعؾـــــم زهٓنـــــُعها املٗبـــــرة ٖـــــً الِ ٓماتهـــــا  ْم٣

 ْاملؿاٖضة ٖلى عؾم بؾتراجُجُت خماًعها.

ـىسها فـي الخماًت اللاهىهُت للمـىس  ظُاظت -2 ور الثلـافي ـو

ع الجضائشي.  الدؽَش

ٓهُــــــت جغمــــــي بلــــــى  ؤ٢ـــــغ املكــــــٕغ الجؼاثــــــغي ٖــــــضة ههــــــٓم ٢اه

ٓعْر الش٣ــــافي ٢ْــــض جمشلــــذ َــــظٍ ، إلالتــــزام بؿُاؾــــت خماًــــت املــــ

٢ٓاثُــت،  ْ ال ــت ؤ الحماًــت فــي قــ٣ين ًخٗلــ٤ ألا٫ْ بالحماًــت إلاصاٍع

ٓ ، ٍْخٗل٤ الشاوي بالحماًت الجؼاثُت ٓاهين َـ ْلٗل ؤَم َظٍ ال٣

ٓن خماًـــــــت ٢ـــــــ  15املـــــــاعر فـــــــي  04-98الش٣ـــــــافي، ع٢ـــــــم  الخــــــــغاراه

ٍٓلُـــت  ٓاص مـــً ، 1998ظ مـــً َـــظا  104بلـــى  94خُـــض ههـــذ املـــ

مــــــــت  ٖٓــــــــت مــــــــً ألاٞٗــــــــا٫ التــــــــي حكــــــــ٩ل ظٍغ ٓن ٖلــــــــى مجم ال٣ـــــــاه

ٓبت الجؼاثُت ٦ما قضصث الجـؼاءاث فـي ، حؿخٓظب جُب٤ُ ال٣ٗ

ٓص.  خالت الٗ

ت. -ؤ  الخماًت ؤلاداٍس

٢ْ ــــــــــت  اثُــــــــــت بــــــــــالىٓغ بلــــــــــى ج٨ُُِٟــــــــــا حٗخبــــــــــر الحماًــــــــــت إلاصاٍع

ٓوي خُـــض جٓيــ٘ َـــظٍ الحماًـــت ؤؾاؾــا مـــً ٢بـــل إلاصاعة ، ال٣ــاه

َْــــظا  ْ مدلُــــت،  ــــت ؤ ٓاء ٧اهــــذ مغ٦ٍؼ ٓاِٖــــا، ؾــــ ٖلــــى ازــــخالٝ ؤه

ٕٓ ؤًـــت يــغع ٖلـــى الصـــ يء مدــل الحماًـــت ٢ْـــ ٓع بــــغ ْج، ٢بــل  ػ نـــ

ْههٓم ؤَمِا: ٓاهين  ٢ٓاثُت مً زال٫ ّٖضة ٢  الحماًت ال

ت للخٍائش  -  .02-11الىوىُت في اللاهىن الخماًت ؤلاداٍس

ٓؾــِـ  ْلـــى لحماًـــت ال َٓىُـــت ٦ماؾؿـــاث ؤ ؤوكـــاذ الحٓـــاثغ ال

ٓاَىين  ُٖٓــــــت ال٨شيــــــر مـــــًـ املــــــ ٣ِــــــا ج الُبُعــــــي، خُــــــض جــــــم ٖـــــًـ ٍَغ

ُٖٓـــت  ، بال ؤن َـــظٍ الخ ْاملداٞٓـــت ٖلُــّـ بدماًـــت َـــظا الٓؾـــِ، 

ْ جــغ٥ ا، ال  ؤ يَر ْؤؾــالُب حؿـُـ ْن جدضًــض جىُٓمِــا  ٓع ٨َــظا بــض ألامــ

َٓىُــــ ت، بــــل ًـــــازغ ٖليهــــا ؾــــلبا، ممــــا ًدؿــــةب فـــــي ًســــضم الحٓــــاثغ ال

ْالىباجُـــت، خُـــض ٧ـــان  ٓاهُــت  اتهـــا الحُ ٓع زْغ ْجـــضَ خــضْر بؾـــخنزاٝ 

ٓاهين للؼامــــــــا ٖلــــــــ َْؿـــــــًـ ٢ــــــــ ٟــــــــغى الحماًــــــــت ى املكــــــــٕغ ؤن ًــــــــىٓم 

ٓن ع٢ـــــم  َٓىُـــــت، ٧ـــــان ؤخـــــض ها ال٣ـــــاه مـــــاعر فـــــي  02-11ل حٓـــــاثغ ال

، ًخٗلـــــ٤ باملجــــاالث املدمُـــــت فـــــي بَـــــاع 2011الؿــــاب٘ ٖكـــــغ ُٟٞـــــغي 

مُــت املؿــخضامت، خُــض هــو فــي البــال الشــاوي مىـّـ ٖلــى ٦ُُٟــاث الخى

َٓىُــــــــت، ٦هــــــــى٠ مـــــــًـ ؤنــــــــىاٝ املجــــــــاالث  جهــــــــي٠ُ الحٓــــــــاثغ ال

ٓاهين ؤزــــٔغ الًــــبِ إلاصاعي الخــــام  -املدمُــــت، ٦مــــا هٓــــم فــــي ٢ــــ

ٓمـــــا ْالخٗمـــــ -ٖم  -زهٓنـــــا-يرـْالًـــــبِ إلاصاعي الخـــــام بالعهُاـــــت 

َٓىُت  . 12اصازل الحٓاثغ ال

 الثلافي: الخـشاردماًت اإلاخعلم ب 04-98اللاهىن  -

ب٣هــــض  ، 49بلـــى املـــاصة  8جىـــا٫ْ البـــال الشـــاوي امـــً املـــاصة 

ـــــت،  ،جُٟٗــــل َــــظٍ الحماًــــت ـ مؿــــإلت املمخل٩ــــاث الش٣اُٞــــت ال٣ٗاٍع

ْالتـــــي بهُل٣ـــــذ مـــــً الدلـــــجُل فـــــي  ْؤهٓمــــــت الحماًـــــت،  ٦ُُْٟـــــت 

ْالخهــــــي٠ُ، إلاؾــــــخدضار فــــــي قـــــــ٩ل ، ٢اثمــــــت الجــــــغص إلايــــــافي

ــــت ، ُــــت مــــً ؤظــــل املىٟٗــــت الٗامــــتْهــــٕؼ املل٨، ٢ُاٖــــاث مدْٟٓ

  مىـــّ 16ا ْخــ٤ الكـــٟٗت خُـــض جـــىو املـــاصة الؿاصؾـــت ٖكـــغ

ٌٗــــــض الخهــــــي٠ُ ؤخــــــض بظــــــغاءاث الحماًــــــت ال هاثُــــــت ..."، ٦مــــــا "

ؤْظب املكٕغ في َـظا البـال ٖلـى ال٣ـاثمين بٗملُـاث الدلـجُل 

٧ْـــــل ؤقـــــ٩ا٫ الحٟـــــٔ  ْالخهـــــي٠ُ،  فـــــي ٢اثمـــــت الجـــــغص إلايـــــافي 

ْالخُٛيـــــر  ْالعهُاـــــت املـــــغاص ال٣ُـــــام  هـــــا ٖلـــــى ْالتـــــرمُم، ْإلايـــــاٞت 

سُــت امل٣ترخــت للخهــي٠ُ ٕ بىــاء، ، املٗــالم الخاٍع ٦ْــظا ؤي مكــْغ

ْ ججؼثــــــــت ــــــــت امل٣خـــــــــ ؤ غح ـمــــــــً ؤظــــــــل البىــــــــاء ٖلــــــــى املدمُــــــــت ألازٍغ

ـــا مــً إلاظـــغاءاث الخانـــت بةوكـــاء  ْٚيَر ْ املهـــىٟت  جهــيُِٟا، ؤ

ت، بلى جغزُو مؿب٤ مً املهال  امل٩لٟت  ال٣ُاٖاث املدْٟٓ

ٓػٍغ امل٩لـــــ٠ بالش٣اٞــــــتبالش٣اٞـــــت،  ْ مــــــً الــــــ ْطلــــــ٪  هــــــضٝ  13اؤ  ،

ٕٓ مـــً  ٓهـــاث َـــظا الىـــ ٦ُُْٟــــت الخــــغارالـــخم٨ً مـــً يـــبِ م٩  ،

عؾــــم ؾُاؾــــاث طاث ؤبٗــــاص ز٣اُٞــــت حؿــــاَم فــــي ٖملُــــت جيكــــات 

ٓصٍ. ت ْظ ْحؿاٖض في بؾخمغاٍع  املجخم٘، ْفي بىاء ْخضجّ، 

  اللاهىن اإلاخعلم بالخىمُت اإلاعخذًمت للعُاخت: -

ْلـــى املكـــٕغ الج ؼاثـــغي ؤَمُـــت زانـــت للتـــرار الش٣ـــافي فـــي َـــظا ؤ

ْجدؿــــين  ْطلــــ٪ مـــًـ زــــال٫ املؿــــاَمت فــــي خماًــــت البِاــــت  ٓن،  ال٣ـــاه

ْالخاٍعسُــت،  ْالش٣اُٞــت  ْجشمــين ال٣ــضعاث الُبُُٗــت،  بَــاع املِٗكــت، 

ٓاعص الُبُُٗــــت  ْاملــــ ٦ْــــظا ٞــــغى الخىمُــــت التــــي جدــــاٞٔ ٖلــــى البِاــــت 

لخلــــ٠ ْإلاهــــضزاع ْالخــــغار الش٣ــــافي لألظُـــا٫ ال٣اصمــــت، مـــًـ ٖملُـــاث ا

ْ إلاوؿـان ٓٞير مؿـخلؼماث جد٣ُـ٤  14ابٟٗل الُبُٗـت ؤ ، مًـ اظـل جـ

ألامــًـ إلاوؿـــاوي، ٖبــــغ ؾُاؾـــت الحٟـــاّ ٖلـــى الخىمُـــت املؿـــخضًمت، 

 ْٖلى بصامت مهالحت إلاوؿان م٘ ألاعى. 
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ــــ٠  ٦مــــا ئــــج٘ الؿــــُاخت الش٣اُٞــــت التــــي تهــــضٝ بلــــى الخٍٗغ

ْال٣ــٔغ  الٗمغاوــي الــظي ٌكــمل الخـــغاراملــاصي، ٧ الخـــغارب املــضن 

ــــا ْٚيَر ْاملبــــاوي الضًيُــــت  ْالحــــضاث٤  سُــــت  ٦ْــــظا ، ْاملٗــــالم الخاٍع

ــــــــــــ٠ ب بيــــــــــــاٞت بلــــــــــــى الؿــــــــــــُاخت ، غ املــــــــــــاصيـُٚــــــــــــ الخـــــــــــــغارالخٍٗغ

ٍْت ْبؾــــخٛال٫ مسخلــــ٠ ، الزــــحغا ٓم ٖلــــى بؾخ٨كــــاٝ  التــــي ج٣ــــ

ْالش٣اُٞــــــــت سُــــــــت  ْالخاٍع ٓٞير الٗمــــــــل ، ال٣ــــــــضعاث الُبُُٗــــــــت  ْجــــــــ

الث  المــي الؿــُاحي خــ٫ٓ جغ٢ُــت املــَا ْالش٣اُٞــت إلٖا الؿــُاخُت 

بكـٍغ ؤن ًــخم طلـ٪ فــي بَــاع ، ْالُبُُٗـت، التــي جؼزـغ  هــا الــبالص

ْالخىُٓمُـت املخٗل٣ـت بدماًـت  ٓهُـت   الخــغاربخترام ألاخ٩ـام ال٣اه

ْالٗمـــــــــغان ـــــــــ٠  . 15االش٣ـــــــــافي  ـــــــــت مـــــــــً الخٍٗغ ْل ل٩ـــــــــي جـــــــــخم٨ً الض

بسهٓنــــُت ألاعى ْإلاوؿــــان الــــظي ٖــــاف فــــي َــــظٍ املىــــا٤َ، 

عة بهٟخاخــّ ٖلــى م ْالــضْلي، ل٩ــي ًــضٖم ْبالًــْغ ني  دُُــّ الــَٓ

الخٓظِــــاث الؿُاؾــــت الباخشــــت ٖــــً بــــضاثل ب٢خهــــاصًت ظضًـــــضة 

ْ إلاؾدشماع  .جدؿم بالٟٗالُت ٧الؿُاخت 

  اللاهىن اإلاخعلم بمىاوم الخىظع واإلاىاكع العُاخُت: -

ٓن بلؼامُـــــت جُـــــاب٤  ْعص املكـــــٕغ الجؼاثـــــغي فـــــي َـــــظا ال٣ـــــاه ؤ

ٓا٢ــــ٘ الؿــــُاخُت مــــ٘ الدكــــ ْامل ٗاث املخٗل٣ــــت مىــــا٤َ الخٓؾــــ٘  َغ

 ْ ْالؿاخل  الش٣ـافي، ٖىـضما جدخـٓي َـظٍ  الخــغاربدماًت البِات 

٦مــا ٞــغى ٖىــض بؾــخٛاللِا ، املىــا٤َ ٖلــى جــغار ز٣ــافي مهــى٠

ٓن خماًــــت  ْالخ٣ُــــض بإخ٩ــــام ٢ــــاه  ٕٓ  الخـــــغارْبؾـــخٗمالِا الخًــــ

ْهو في املاصة ا ْػاعة ،   مى24ّالش٣افي،  ٖلى بلؼامُت ؤزـظ عؤي 

لٟــــت بالش٣اٞــــت ٖىـــض مــــىذ عزهــــت البىــــاء الؿـــُاخت، ْإلاصاعة امل٩

ٓا٢ــــــ٘ الؿــــــُاخُت التــــــي جدــــــٓي مٗــــــالم  ْامل فــــــي مىــــــا٤َ الخٓؾــــــ٘ 

  بلــى ؤهــّ ًم٨ــً ل٩ــل ظمُٗــت ٦41مــا جُــغ١ فــي املــاصة ا، ز٣اُٞــت

ٓ هــا ألاؾاســ ي ٖلــى خماًــت البِاــت  ْجــىو فــي ٢اه ٓهــا  ماؾؿــت ٢اه

ْالؿــُاخُت سُــت  ْالخاٍع ؤن جخإؾـــ ٦ُــٝغ ، ْاملٗــالم الش٣اُٞــت 

ٓن مــضوي ُٞمــا  ٓ مــا ،  16اًســو مسالٟــاث ؤخ٩ــام َــظا ال٣ــاه َْــ

كهــــــــضٝ بلــــــــى مــــــــىذ ؤخ٣ُــــــــت سقــــــــغا٥ املاؾؿــــــــاث طاث الُـــــــــاب٘ 

اًــت  ْاملخمشــل فــي ٖع ٓهــا،  ٓاظبهــا املاؾـــ ٢اه الؿُاســ ي، لل٣ُــام ب

ْلــــت  ْمؿــــاٖضة ؤظِــــؼة الض ْالحٟــــاّ ٖلُــــّ.  ٓصَــــا  ٓمــــاث ْظ م٣

ٓماث املجخم٘.  ٓمت لحماًت م٣  لخىُٟظ ؾُاؾاتها املغؾ

   ش:ـعلم بالتهُئت والخعمُاللاهىن اإلاخ -

ٖلى ؤهّ " ال  ، 3  ال٣ٟغة الشالشت ا4هو في املاصة الغابٗت ا

ْص  ٓن فـــي الحـــض ٓن ٢ابلـــت للبىـــاء بال ال٣ُـــ٘ ألاعيـــُت التـــي ج٩ـــ ج٩ـــ

٦ْـــظا  ْالش٣اُٞـــت"،  ـــت  عة خماًـــت املٗـــالم ألازٍغ املخالثمـــت مـــ٘ يـــْغ

ْػ 6املــاصة الؿاصؾــت ا   التــي جـــىو ٖلــى ؤهــّ" ال ًم٨ــً ؤن ًخجـــا

 ٓ ٓ ٖلـــــ البىاًـــــاث فـــــي ألاظـــــؼاء املٗمـــــغة مـــــً البلضًـــــت مخٓؾـــــِ ٖلـــــ

ْطلــــ٪ فــــي بَــــاع بختــــرام ألاخ٩ــــام املىهــــٓم  ْعة  البىاًــــاث املجــــا

٘ املٗمـــــ٫ٓ بـــــّ، ْزانـــــت مـــــا ًخٗلـــــ٤ بدماًــــــت  ٖليهـــــا فـــــي الدكـــــَغ

سُت"  هـضٝ ْيـ٘ خـض لإلؾـخٛال٫ ٚيـر املـىٓم  ، 17ااملٗالم الخاٍع

ٓعة ٣ٖالهُــــت ججٗلــــ ْلًــــبِ َــــظا إلاؾــــخٛال٫ بهــــ ّ للمدــــُِ، 

ٓاظض  ها َظا  ٓا٢٘ التي ًخ  .الخـغارمخىاٚما م٘ زهٓنُت امل

   كاهىن ألامالن الىوىُت: -

٦ُُْٟــاث  ْعصث ٖــضة ههــٓم جدــضص مــً ظِعهــا بظــغاءاث 

ٓلـت ْاملى٣ ـت  ىُت ال٣ٗاٍع ت ، ْجضابير خماًت ألامال٥ الَٓ الٗؿـ٨ٍغ

ـت  ْ ألازٍغ سُـت ؤ ٓا٢٘ ْألامـا٦ً الخاٍع ْامل ٦ْظا امليكأث  ْاملضهُت، 

َٓــــا ٓم الخىُٟـــــظي 146خُـــــض ٢ًــــذ املـــــاصة ا، ْهد   مــــً املغؾـــــ

ـــت ع٢ـــم  454-91ع٢ـــم  ـــضة الغؾـــمُت الجؼاثٍغ  60ْالهـــاصع بالجٍغ

سُـــت ، 1991لٗـــام  ْاملٗـــالم الخاٍع بمـــا ًلـــي: " ال جسًـــ٘ ألامـــا٦ً 

ْاملدُـــــاث املهـــــىٟت  ْاجِٗـــــا،  ْع ْٚغاثـــــب الُبُٗـــــت  ْالُبُُٗـــــت 

ٓمُــــت ٓاٖــــض املل٨ُــــت الٗم ٖٓا جل٣اثُــــا ل٣ ْجب٣ــــل زايــــٗت ، زًــــ

م جهـيُِٟا ٢هـض املداٞٓـت لل ٘ الخام املُب٤ ٖليها، ٚع دكَغ

ْ ٖمــــل ٞنــــي لــــّ  ٖليهـــا، ٚيــــر ؤهــــّ ٖىــــضما ًهــــى٠ شــــ يء مى٣ــــ٫ٓ ؤ

ىُــت ٖٓــاث الَٓ ىُــت ؤ٦ُــضة يـــمً املجم ٞةهــّ ًـــضمج ، ؤَمُــت َْ

ٓمُـــت، بمجـــغص بجســـاط ٢ـــغاع جهـــيُّٟ فـــي بخـــضٔ  فـــي ألامـــا٦ً الٗم

ٓاٖــــــض املل٨ُــــــت  ٍْهــــــبذ خُياــــــظ زايــــــٗا ل٣ ٖٓــــــاث،  َــــــظٍ املجم

ٓمُـــــــت"الٗ ٓ فـــــــي ٧ـــــــل  18ام ىُـــــــت حٗلـــــــ ، بةٖخبـــــــاع ؤن املهـــــــ حت الَٓ

ْؤن ؾُاؾت خماًت َـظا   الخــغاراملجاالحٗلى املهال  الخانت، 

ىُت بالضعظت ألاْلى.   هي مؿإلت َْ

  اللاهىن البدشي: -

ٓع  الخــغاربلى خماًـت  ، ؤًًا،جُغ١ املكٕغ الجؼاثغي  املٛمـ

ٓن البدـغي، خُـض ٖ هـو املـاصة ٖـً طلـ٪ فـي  بــغ باملُـاٍ فـي ال٣ـاه

ْ ميكـإة ، 358ا ْ آلـت ٖاثمـت، ؤ  "حٗض ٦دُام بدغي ٧ل ؾـُٟىت ؤ

ْبهــٟت ٖامــت ٧ــل مــا ًٓظــض  ٦ْــظل٪ ب٣اًاَــا  ٓلعهــا،  ٖاثمــت ْخم

ْالتــي ٣ٞــض مال٨ِــا خُاػتهــا  لٗــضة ؤٚــغاى فــي الٓؾــِ البدــغي، 

ِكـلذ
ُ
ْ ؤهد ْظـضث ٖاثمـت، ؤ  ْ  خُض ُظِىدذ ٖلـى الؿـاخل البدـغي ؤ

ْجــم ظلبهــا بلــى ألا  ــت "،مــً ٢ٗــغ البدــغ،  ٓمُــت البدٍغ  مــال٥ الٗم

ٓن فــــي املــــاصة ا ْة ٖلــــى طلــــ٪ هــــو هٟـــــ ال٣ــــاه ، 381ْٖــــال   مىـــّـ

ٖلــــى مــــا ًلــــي: "بن الحُــــام البدــــغي الــــظي ًىُــــٓي ٖلــــى ٞاثــــضة 

ذ بــــّ ٦ملــــ٪  ْ ٖلمُــــت، ًــــخم الخهــــٍغ ْ ٞىُــــت ؤ ــــت ؤ ْ ؤزٍغ سُــــت ؤ جاٍع



 عض الذًً عثماوي. د 

 

36 

ــــــــت " ْلــــــــت الجؼاثٍغ ٘  19اللض ٓ مــــــــا ٌٗــــــــض مــــــــً مؼاًــــــــا الدكــــــــَغ َْــــــــ  ،

 ٓ ْلـــــــت ٖلـــــــى الجؼاثــــــغي الـــــــظي بَــــــخم بخ ؾـــــــُ٘ مجـــــــا٫ ؾــــــُاصة الض

ْبمـــــا ٌٗـــــؼػ مـــــً  ْمىدِـــــا الحـــــ٤ فـــــي خماًعهـــــا،  اتهـــــا الش٣اُٞـــــت  زْغ

ٓمت  ُِٟا لخىُٟـظ ؾُاؾـاتها املغؾـ ْجْٓ ٓماتها َظٍ الش٣اُٞت،  م٣

ني.   لحماًت ؤم ها الَٓ

 الخماًت الجىائُت.  -ب

ؤ٢ــــــغ املكــــــٕغ الجؼاثــــــغي ظملــــــت مــــــً الىهــــــٓم تهــــــضٝ بلــــــى 

ْ ًدؿـــــــةب فـــــــي إلا  ٖخـــــــضاء ٖلـــــــى املمخلـــــــ٪ مٗا٢بـــــــت مـــــــً ٌٗخـــــــضي ؤ

ٓبـــاث الٗـــام،  ٓن ال٣ٗ ٢ْؿـــم َـــظٍ الىهـــٓم بـــين ٢ـــاه الش٣ـــافي، 

ٓن خماًت  ٢ْاه ٓاهين امل٨ملت لّ،   الش٣افي. الخـغارْال٣

  الجشائم الىاسدة في كاهىن العلىباث:

جُـــــــغ١ املكـــــــٕغ الجؼاثـــــــغي فـــــــي ال٣ؿـــــــم الغابـــــــ٘ االخــــــــضهِـ 

ٓبــــاث فـــــي املـــــاصجين  ٓن ال٣ٗ ــــب  مـــــً ٢ـــــاه ، 3م٨ـــــغع  160ْالخسٍغ

ٓن ع٢ـم 4م٨غع  160ْ ْاللخين ؤيُٟخا بم٣خط   ال٣اه  ،82-04 

بلــــى مٗا٢بــــت ٧ــــل مــــً ٢ــــام ٖمــــضا ، 1982اًغ بـــــغ ٞ 13املــــاعر فــــي 

ْ جـضهِـ ألامــا٦ً املٗــضة للٗبـاصة، بــالحةـ مـًـ ْ َــضم ؤ ـب، ؤ  بخسٍغ

ْاٛغامت مً  ٓاث،    20ا صط. 10.000بلى  1.000ؾىت بلى زمـ ؾى

 ٍّٓ ْ حكــــ ْ َــــضم ؤ ــــب  ٦ْــــظا ٧ــــل مــــً ٢ــــام بــــةجالٝ ؤ ْ جسٍغ ؤ

ْ ؤقُاء ؤزٔغ مسههـت للمىٟٗـت  ْ لٓخاث ؤ ْ جمازُل ؤ ههب ؤ

ٓبت مــً  ْ مىهــ ْم٣امــت ؤ ٓمُــت  ين ألامــا٦ً الٗم ْ جــٍؼ ٓمُــت ؤ الٗم

ٓاؾـــــُت جـــــغزُو م هـــــا، ؤْ ٓمُـــــت ب     ههـــــب  َــــٝغ الؿـــــلُت الٗم

ٖٓت فــي املخــاخ٠  اء ٞىُــت مٓيــ ْ ؤًــت ؤقـُـ ْ لٓخــاث ؤ ْ جمازُــل ؤ ؤ

ٓع، بــال ْ فــي املبــاوي املٟخٓخــت ل جمِــ ً اؤ ٍغ   بلــى 2حةـ مــً قـِـ

ْاٛغامــــت مــــً 5زمـــــ ا ٓاث  ْطلــــ٪  2.000بلــــى  500  ؾــــى صط، 

٢ٓاًـــــت،  ن ْـــــاَغة الٗـــــالط ؤي التـــــرمُم، حٗـــــض  لخُٟٗـــــل مبـــــضؤ ال

ال ح َظا  م٩لٟت،    *ا .الخـغارحٗبر ًٖ ْع

  : كاهىن التهٍشب

ــــــــــــرة للممخل٩ــــــــــــاث  ؤُٖــــــــــــل املكــــــــــــٕغ الجؼاثــــــــــــغي ؤَمُــــــــــــت ٦بي

ــــــ، الش٣اُٞــــــت م تهٍغ ب الخدــــــ٠ الٟىُــــــت ْطلــــــ٪ مــــــً زــــــال٫ ججــــــٍغ

ت ٓن " 10ْطل٪ بىو املاصة ا، ْاملمخل٩اث ألازٍغ   مً َظا ال٣اه

ْ املمخل٩ـــــــــــــــــــاث  ْالخد٠ الٟىُـــــــــــــــــــت ؤ ـــــــــــــــــــب... ٌٗا٢ـــــــــــــــــــب ٖلـــــــــــــــــــى تهٍغ

ْاخــــضة ا ــــت...بالحةـ مــــً ؾــــىت    مــــغاث 5  بلــــى زمـــــ ا1ألازٍغ

ـــاصة  21ا٢ُمـــت البًـــاٖت املهـــاصعة " ْٖس ٓعر،  ، لحماًـــت َـــظا املـــ

ٓعة َظا ْجدؿِؿّ بسُ ٓاًَ   الٗمل. جإَُل امل

   كاهىن الجماسن:

عبــــــــِ املكــــــــٕغ مِمــــــــت بصاعة الجمــــــــاع٥ ٖلــــــــى الؿــــــــِغ َب٣ــــــــا 

٘ ٖلـــى خماًـــت  ْالٟنـــي الخــــغارللدكـــَغ ْجُبُـــ٤ ؤخ٩ـــام ، الش٣ـــافي 

ب في خالت مٗاًىت ظغاثم املؿاؽ ب ٓن العهٍغ الش٣افي  الخـغار٢اه

ٓن الجمـــــــــاع٥ ٦مـــــــــا اؾـــــــــدشن  املمخل٩ـــــــــاث ، ٣ْٞـــــــــا مل٣خطـــــــــ   ٢ـــــــــاه

ٓم الش٣اُٞــت فـــي بَــاع الخبـــاص٫  ْالغؾـــ الش٣ــافي مـــً صٞــ٘ الح٣ـــ١ٓ 

ْطلـــــ٪ ٦ـــــةظغاء امخُـــــاػ  ٓعاث طاث الُـــــاب٘ إلا٢خهـــــاصي  ْاملدٓـــــ

ْبصاعتهـــــا بمـــــا  22اهٓـــــغا  َمُعهـــــا ٓهُـــــت،  اًـــــت ال٣اه ٓٞير الٖغ ، ؤي جـــــ

ْلت. ٓٞغ ٞاثضة للض ً 

   الثلافي: الخـشارالجشائم الىاسدة في كاهىن خماًت 

ٓاص مـــً  ٓن خماًـــت  105بلـــى  94ط٦ـــغث املـــ  الخــــغارمـــً ٢ـــاه

٦ُٓاث التــــــي حكــــــ٩ل ظــــــغاثم ْظــــــب  الش٣ــــــافي، ظملــــــت مــــــً الؿــــــل

ٓ الخالي: ْهي ٖلى الىد ٓباث عاصٖت   الخهضي لِا ب٣ٗ

ٓػٍغ امل٩لـــ٠   ْن جـــغزُو مـــً الـــ ـــت ص بظـــغاء ألابدـــار ألازٍغ

ْٖــــــــضم  ذ بامل٨دكــــــــٟاث الش٣اُٞــــــــت،  ْٖــــــــضم الخهــــــــٍغ بالش٣اٞــــــــت، 

ت املـغزو  هـا  ذ با قُاء امل٨دكٟت ؤزىاء ألابدار ألازٍغ الخهٍغ

اء مخإجُـــــــت مــــــــً ْٖـــــــض ْبزٟـــــــاء ؤقــــــُـ ْبُـــــــ٘  ْلـــــــت،  م حؿـــــــلُمِا للض

ْ ؤزىـــــاء ال٣ُـــــام  ْ جى٣ُـــــب م٨دكـــــٟت بالهـــــضٞت ؤ ٖملُـــــاث خٟـــــغ ؤ

اء مخإجُـــت مـــً  ْ بزٟـــاء ؤقــُـ ْ بُـــ٘ ؤ ـــت مـــغزو  هـــا.  بإبدـــار ؤزٍغ

ْ بزٟــــاء ممخل٩ــــاث  ْبُــــ٘ ؤ ــــذ جدــــذ مُــــاٍ البدــــغ،  ؤبدــــار ؤظٍغ

ْ ملـــجلت فـــي ٢اثمـــت الجـــغص إلايـــافي ٦ْـــظل٪ ، ز٣اُٞـــت مهـــىٟت ؤ

ْ ججؼثعها.امل  مخل٩اث الش٣اُٞت املخإجُت مً ج٣ُُِٗا ؤ

ـــت مخإجُـــت مـــً ج٣ُُـــ٘  ْ بزٟـــاء ٖىانـــغ مٗماٍع ٦ـــظل٪ بُـــ٘ ؤ

ْ ججؼثخـــــّ ْ ٣ٖـــــاعي بالخسهـــــُو ؤ ،  23اممخلـــــ٪ ز٣ـــــافي ٣ٖـــــاعي ؤ

ٓلــت ٍٓ ٖمــضا ؤخــض املمخل٩ـاث الش٣اُٞــت املى٣ ْ ٌكـ  ٧ْـل مـًـ ًخلــ٠ ؤ

ْ امللــــــجلت فــــــي ْ املهــــــىٟت ؤ ــــــت امل٣ترخــــــت للخهــــــي٠ُ ؤ ْ ال٣ٗاٍع  ؤ

، ْقـــــــــٛل ممخلـــــــــ٪ ز٣ـــــــــافي ٣ٖـــــــــاعي  24ا٢اثمـــــــــت الجـــــــــغص إلايـــــــــافي

ْ اؾـخٗمالّ اؾـخٗماال ال ًُـاب٤ إلاعجٟا٢ـاث املدـضصة ، مهى٠ ؤ

ٓعة فــــي الخــــ ٓػٍغ امل٩لــــ٠  غزُو املؿــــب٤ـْاملــــظ٧ الــــظي ؾــــلمّ للــــ

 بالش٣اٞت.

باسيـــــــاٞت بلــــــــى ٧ــــــــل مــــــــً ًباقــــــــغ ال٣ُــــــــام بإٖمــــــــا٫ بنــــــــالح 

ْ مهـــــــــىٟ ـــــــــت م٣ترخـــــــــت للخهـــــــــي٠ُ ؤ        ت ملمخل٩ـــــــــاث ز٣اُٞـــــــــت ٣ٖاٍع

ْ بٖــــاصة جإَُلِـــــا  ٓلت فــــي املى٣ُـــــت املدمُــــت ؤ ْ لل٣ٗــــاعاث املكــــم     ؤ

ْ بٖـــــاصة حكـــــ٨ُلِا  ْ اؾخهـــــالخِا ؤ ْ بيـــــاٞت بليهـــــا ؤ ْ جغمُمِـــــا ؤ    ؤ

ْ َـــــضمِا بمـــــا ًســـــال٠ إلاظـــــغاءاث املىهـــــٓم ٖليهـــــا ٧ْـــــل  25اؤ  ،
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ْجىٓـُم خٟـالث  ٓن جخٗل٤ باسقـِاع،  مسالٟت  خ٩ام َظا ال٣اه

ٚٓ ٓج ْمكـــــــــاَض ٞ ٓع  ْ جخٗلـــــــــ٤ ، غاُٞـــــــــت ْؾـــــــــِىماثُتْؤزـــــــــظ نـــــــــ ؤ

ْ ؤقــــٛا٫ ٦ ْب٢امــــت مهــــاو٘ ؤ ٔ بـــــغ باؾــــخٗما٫ ميكــــأث ٢اٖضًــــت 

ْ ٢ُ٘ ؤئجاع. ْ ح جير ؤ ْ زانت ؤ ٓمُت ؤ  ٖم

فـــي خالـــت ٖـــضم ٢ُـــام خـــاعؽ ممخلـــ٪ ز٣ـــافي بـــالخبلُٜ زـــال٫ 

ٓهُــت  24 ٓعة ٚيــر ٢اه ٧ْــل مــً ًهــضع بهــ ؾــاٖت ٖــً ازخٟاثــّ، 

ال ٧ْــل مــً ًيكــغ فــي التــر  26اممخل٩ــا ز٣اُٞــا مى٣ــ  ، ْ ني ؤ ال الــَٓ

ْزــاث٤ ٚيــر  ِٖٓا  ٓن مٓيــ زاعظــّ ؤٖمــاال طاث نــبٛت ٖلمُــت ج٩ــ

ـــت فـــي الجؼاثـــغ ٖٓـــت مدْٟٓ ْن  الخــــغارْجســـو ، مُب الش٣ــــافي ص

ٓػٍغ امل٩ل٠ بالش٣اٞت.  جغزُو مً ال

ْ ؤي قــــــاٚل آزــــــغ خؿـــــًـ الىُــــــت  ْ املؿــــــخإظغ ؤ ْؤزيــــــرا املالــــــ٪ ؤ

ْ ملـجل فــي ٢اثمــت الجــغص إلايــافي  ملمخلـ٪ ز٣ــافي ٣ٖــاعي مهــى٠، ؤ

لين زهُها لل٣ٗاع ٌ اعة عظا٫ الًٟ املَا  . 27اٗترى ٖلى ٍػ

اإلادــىس الثـــاوي: ؤوجـــه الخعـــاون بــحن الجضائـــش واإلاجخمـــع الـــذولي 

 في مجاٌ خماًت اإلاىسور الثلافي. 

جيّبـــــــّ املجخمـــــــ٘ الـــــــضْلي بلــــــــى ؤَمُـــــــت املمخل٩ـــــــاث الش٣اُٞــــــــت  

ــا ٖىهــغا مــً  ت ظمٗــاء الخـــغارباٖخباَع ْطلــ٪ ، الٗــالمي للةكــٍغ

ًمىــظ بضاًــت  ٞــخم ٣ٖــض الٗضًــض مــً املــاجمغاث ، ال٣ــغن الٗكــٍغ

، الش٣ـافي الخــغارالتي ؤؾـٟغث ٖـً ببـغاػ ٖـضة اجٟا٢ُـاث لحماًـت 

ْن الضْلي في َظا املجا٫. ٓع للخٗا  ٦ما ٧اهذ َىا٥ ّٖضة ن

 اإلاعاهذاث وؤلاجفاكُاث راث الىابع الذولي.  -1

ــغاٝ فـي اجٟا٢ُــت ألامـم املخدــضة مل٩اٞدــت  ظـاء فــي مـاجمغ ألَا

ٓبغ  بـــغ ٍمــت املىٓمــت ٖالجغ  ىُــت، املى٣ٗــض فــي ؤ٦خــ ؤن ، 2012الَٓ

ٓ بكــــإن  ٓوؿــــ٩ الجؼاثــــغ ؤٞــــاصث بإ هــــا نــــّض٢ذ ٖلــــى اجٟا٢ُــــت الُ

ْه٣ــــل  ْجهــــضًغ  ْمىــــ٘ اؾــــخيراص  الٓؾــــاثل التــــي حؿــــخسضم لحٓــــغ 

ٖت لٗـــام  ، 1970مل٨ُـــت املمخل٩ـــاث الش٣اُٞـــت بُـــغ١ ٚيـــر مكـــْغ

ٓن الخــــــام املخٗ ل٣ــــــت ْاجٟا٢ُــــــت املِٗــــــض الــــــضْلي لخٓخُــــــض ال٣ــــــاه

ٖت ْ املهــــضعة، بُــــغ١ ٚيــــر مكــــْغ ٢ت ؤ  باملمخل٩ــــاث الش٣اُٞــــت املؿــــْغ

 الخــــــغاراملخٗل٣ـــــت بدماًـــــت  1973ْاجٟا٢ُـــــت ٖـــــام ، 1990لٗـــــام 

ْالُبُعـــي ٓ مـــا ًا٦ـــض ٖلـــى ؤن ؾُاؾـــت الجؼاثـــغ فـــي ، الش٣ـــافي  َْـــ

ٓعْر الش٣افي ميلجمت م٘ جٓظِاث املجخم٘ الضْلي.  خماًت امل

ْلُــــــــ  ت التــــــــي لِــــــــا ٖال٢ــــــــتببــــــــغام الٗضًــــــــض مـــــــًـ الاجٟا٢ُــــــــاث الض

ٓاِٖـــا، بـــضءا  ٕٓ خماًـــت املمخل٩ـــاث الش٣اُٞـــت بمسخلـــ٠ ؤه بمٓيـــ

ال بلـــى اجٟا٢ُـــت خماًـــت1949بةجٟا٢ُـــت ظىُـــ٠ الغابٗـــت لٗـــام   ، ْنـــ

ْهـــي حٗبيـــر ٖـــً مؿـــاع 2003الش٣ـــافي ٚيـــر املـــاصي لٗـــام  الخــــغار  ،

ٓاظِــــت الخدــــضًاث الجضًــــضة التــــي تهــــضص  ٓانــــل ٌؿــــعى بلــــى م مخ

ٓاظِت.الش٣افي بٓؾ الخـغارَظا   اثل جغج٣ي بلى مؿخٔٓ َظٍ امل

بؽـــــــــإن خماًـــــــــت  1949ؤــــــــــ اجفاكُـــــــــت جىُـــــــــف الشابعـــــــــت لعـــــــــام  

 ألاشخاؿ اإلاذهُحن في وكذ الخشب: 

ٖلـــى ط٦ـــغ بٗــــٌ  1949ا٢خهـــغث اجٟا٢ُـــاث ظىُـــ٠ لٗـــام 

ْطلــ٪ فــي املــاصة ا ٧ٓــ٫ٓ ألا٫ْ 53املمخل٩ــاث الش٣اُٞــت،    مــً البرج

مــا٫ ج»ْالتــي ههــذ ٖلــى ؤهــّ ، 1977امل حــ٤  هــا لٗــام  دٓــغ ألٖا

ْن إلازــــــــال٫ بإخ٩ــــــــام اجٟا٢ُــــــــت الَــــــــاي  ْطلــــــــ٪ مــــــــً ص الخالُــــــــت، 

ٓصة  املخٗل٣ـــــت بدماًــــــت الش٣اٞــــــت فــــــي خالــــــت النــــــزإ املؿــــــ   امل٣ٗــــــ

ش  ْلُـــــــــت ألازـــــــــٔغ 1945ؤًـــــــــاع  14بخـــــــــاٍع ٓازُـــــــــ٤ الض ْؤخ٩ـــــــــام امل  ،

مــــــــا٫ الٗضاثُــــــــت  ْاعج٩ــــــــال ؤي مــــــــً ألٖا  ،....ٕٓ الخانــــــــت باملٓيــــــــ

ْ ألا  سُــــت، ؤ ْ ؤمــــا٦ً املٓظِــــت يــــض نزــــاع الخاٍع ٖمــــا٫ الٟىُــــت، ؤ

حـــي للكـــٗٓل الش٣ـــافي الخــــغارالٗبـــاصة التـــي حكـــ٩ل  ْ الْغ ،  28ا«ؤ

 هــضٝ الحٟــاّ ٖلــى الحــ٤ إلاوؿــاوي، التــي جــغجبِ ؤؾــاؽ ٖلــى 

ٓاظض الجؿضي. خُت لضًّ ٢بل الخ ٓاهب الْغ  الج

 :1954بجفاكُت الهاي لعىت  -ب

خــــضاءاث التــــي جُــــا٫  خــــا٫ْ املجخمــــ٘ الــــضْلي الحــــض مــــً إلٖا

ْؤن ًٟــــــــغى  املمخل٩ــــــــاث الش٣اُٞــــــــت ؤزىــــــــاء النزاٖــــــــاث املؿــــــــ حت، 

ــــغاٝ مدــــل النــــزإ،  29اغامـبلتزامــــاث الحماًــــت ْإلاخخــــ ، ٖلــــى ألَا

ٓن الـضْلي إلاوؿـاوي ٦مـا ٧ـان  ْلم حٗض الحماًت الخ٣لُضًت لل٣اه

ً، بــل امخــض هُا٢ِــا  ٖلُــّ الحــا٫ ختــ  مىخهــ٠ ال٣ــغن الٗكــٍغ

ْلُـــــــــت للممخل٩ــــــــاث الش٣اُٞـــــــــت فــــــــي ٞتـــــــــرا ث لخ٨ٟــــــــل الحماًــــــــت الض

ت مــً  ْالنزاٖــاث املؿــ حت، ٦ىدُجــت ملــا قــِضجّ الةكــٍغ ل  الحــْغ

ْجٓظِـــذ  زانـــت زـــال٫، آزـــاع مـــضمغة ْالشاهُـــت،  الحـــغبين ألاْلـــى 

ٓوؿـ٩ٓ، جبٗـا للمبـاصت امل٣ـغعة  ٓص في ٢ُام مىٓمـت الُ َظٍ الجِ

ْاقــــــىًُ 1899ْ1907فــــــي اجٟــــــا٢ُتي الَــــــاي لٗــــــامي  ، ْمُشــــــا١ 

ٓلىـضا ب٣ٗـض ٓمـت َ مـاجمغ صْلـي فـي  ْبىاءا ٖلى ا٢تراح ٢ضمخّ خ٩

ـــــــــل بلـــــــــى  21مضًىـــــــــت الَـــــــــاي مـــــــــً  جىـــــــــا٫ْ ، 1954مـــــــــاي  10ؤٍٞغ

٢ْـــذ  ْلُـــت للتـــرار الش٣ـــافي  ٓٞير خماًـــت ص ٓهُـــت لخـــ ٓاٖـــض ال٣اه ال٣

ٓن طاث ٞٗالُــــــت، الؿــــــلم مــــــً زــــــال٫ الخُبُــــــ٤ فــــــي خالــــــت  لخ٩ــــــ

ْجـم ب٢ـغاع اجٟا٢ُـت ؾـمُذ باجٟا٢ُـت الَـاي ، وكٓل هؼإ مؿ  

إ مؿـــ  ، مـــ٘ الثدـــت لحماًـــت املمخل٩ـــاث الش٣اُٞـــت فـــي خالـــت هـــؼ 

ْطل٪ في  ٫ٓ٧ٓ بيافي ؤْلي،  ْبغج  .1954ماي  14جىُٟظًت 
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 ٢ؿـــمذ َـــظٍ إلاجٟا٢ُـــت خماًـــت املمخل٩ـــاث الش٣اُٞـــت بلـــى خماًـــت

َْــظٍ ألازُــ ْخماًــت مٗــؼػة،  ْخماًــت زانــت  ٓظــب ـٖامــت  غة ؤ٢ــغث بم

اي الشاوي املاعر في  ٫ٓ اَل ٧ٓ  . 30ا 1999ماعؽ لٗام  26بغج

التـــي حعـــخخذم لخٍـــش ومىـــع جفـــذًش اجفاكُـــت بؽـــإن الىظـــائل  -ي

 (:1970وهلل ملىُت اإلامخلياث الثلافُت بىشق غحر مؽشوعت )

ٓ ٢بـــل َــــظٍ إلاجٟا٢ُـــت جٓنــــُت فـــي َــــظا  ٓوؿــــ٩ اٖخمـــضث الُ

ـــــاع ؾـــــىت  ، املخٗل٣ـــــت فـــــي 1970، بال ؤن اجٟا٢ُـــــت ٖـــــام 1964إلَا

ٕ باملمخل٩ــــاث الش٣اُٞــــت ٓ ها باالججــــاع ٚيــــر املكــــْغ  بـــــغ حٗخ، مًــــم

ِٖٓــا  ٓ هــا جخٗلــ٤ ، هٓــغا لٗــضص الخهــض٣ًاثألاْلــى مــً ه ٦ْــظا ل٩

ْـــــــــاَغة ًم٨ـــــــــً ؤن جخٗـــــــــغى لِـــــــــا املمخل٩ـــــــــاث  بــــــــــغ بمٗالجـــــــــت ؤ٦

ْؤٖمـــــــــا٫ الحٟـــــــــغ  ْاملخمشلـــــــــت ؤؾاؾـــــــــا فـــــــــي الؿـــــــــغ٢اث  الش٣اُٞـــــــــت 

ْه٣ــــل مل٨ُــــت املمخل٩ــــاث  ْجهــــضًغ  ْاؾــــخيراص  ٓاهين  املسالٟــــت لل٣ــــ

ٖت  . 31ا الش٣اُٞت بُغ١ ٚير مكْغ

اإلامخليــــــاث اجفاكُــــــت جىخُــــــذ اللــــــاهىن الخــــــاؿ خــــــٌى  -د

 :1995الثلافُت اإلاعشوكت ؤو اإلافذسة بىشق غحر مؽشوعت 

ٓن َــــــظٍ إلاجٟا٢ُــــــت بالُلبــــــاث طاث الُــــــاب٘  ًخٗلــــــ٤ مًــــــم

ْاملخٗل٣ت ؤؾاؾا بـ:  الضْلي 

ْ بٖـــــــــاصة ال٣ُـــــــــ٘ ـالتر٦ُـــــــــ  ؼ ٖلـــــــــى املٗاملـــــــــت املٓخـــــــــضة فـــــــــي عص ؤ

ٖت. ْ املهضعة بُغ١ ٚير مكْغ ٢ت ؤ  الش٣اُٞت املؿْغ

ْ بٖاصة ال٣ُ٘ الش٣اُٞت جدضًض آظا٫ ػمىُت للمُالبت   . 32ابغص ؤ

ؤْث  ٢ْ30ــــــض نــــــاص٢ذ الجؼاثــــــغ ٖلــــــى َــــــظٍ إلاجٟا٢ُــــــت فــــــي 

، بًماهــا م هــا بــإن بٖــاصة مــا حٗــغى لــّ جغا هــا الش٣ــافي مــً 2009

ْه٣ــــــل مخٗمــــــض ؤزىــــــاء إلاؾــــــخضماع  ــــــب ْؾــــــغ٢ت   بٖخــــــضاءاث الخسٍغ

 ٓ ٓن الضْلي. الٟغوس ي َ  مُلب ٨ًٟلّ ال٣اه

 :1972ي الثلافي والىبُعي لعام اجفاكُت لخماًت الخـشار العاإلا -ه

ٓ مـً زـال٫ َـظٍ إلاجٟا٢ُـت بةوكـاء ٢ ٓوؿـ٩ امذ مىٓمت الُ

ْالُبُعــي طي ال٣ُمــت  الخـــغارنــىض١ْ خماًــت  الٗــالمي الش٣ــافي 

ٓم  هـــا الـــض٫ْ ، إلاؾـــخصىاثُت ٓ ٖبـــاعة ٖـــً بؾـــِاماث ج٣ـــ ْالـــظي َـــ

ــغاٝ فـــي إلاجٟا٢ُــت الٗــالمي الش٣ـــافي  الخــــغارجٓظـــّ لحماًــت ، ألَا

  . 33اْزانت مىّ املِضص بالخُغْالُبُعي، 

 :2001اجفاكُت بؽإن خماًت الخـشار الثلافي اإلاغمىس باإلاُاه  -و

ــغاٝ ُٞمــا ٧ــان  ْن للــض٫ْ ألَا الِــضٝ م هــا بًجــاص ؾــبل حٗــا

ْطلـ٪ بمـا ًخماشـ   ، بُ ها، مً ؤظل امله حت الٗامت لإلوؿـاهُت

ْن املؿـــــــــــاؽ  ٓن البدـــــــــــاع، ص ٢ْـــــــــــاه ٓن الـــــــــــضْلي  ْؤخ٩ـــــــــــام ال٣ـــــــــــاه

ْلـت ، ُاصًت للـض٫ْ بالحهاهاث الؿـ ال ٖلـى حٗـضًل خ٣ـ١ٓ ؤي ص

ٓمُت اثغاتها الح٩  . 34ا ُٞما ًخٗل٤ بؿٟ ها َْ

ٓص ٧ـــل ألا  ٓٞغ ظِـــ عة جـــ ْلُـــت َـــؤصع٦ـــذ الجؼاثـــغ يـــْغ غاٝ الض

ْالـــــظي ال  مـــــً ؤظـــــل جد٣ُـــــ٤ َـــــظا الِـــــضٝ إلاوؿـــــاوي ألاؾـــــم ، 

ٓم مِما ٧اهـذ بم٩اهاتهـا ؤن جد٣٣ـّ  ْلت في ٖالم الُ ًم٨ً  ي ص

ْٖلُّ بٖخمض  30ث املهاص٢ت ٖلى َظٍ إلاجٟا٢ُت في بمٟغصَا، 

،   هــا جــضع٥ مــضٔ ؤَمُعهــا للمؿــاَمت فــي 2009ؤْث مــً ؾــىت 

ىُت. ٍٓت الَٓ  بىاء الِ

 الخعاون ألامني. -2

ٓ جـــــال  ٓوؿــــــ٩ فـــــي ٖــــــام  ،"M„Bow" الؿـــــُض املــــــضًغ الٗـــــام للُ

" بٖـــــاصة املمخل٩ـــــاث  بكـــــإنملجخمـــــ٘ الـــــضْلي ٖلـــــى ابُاهـــــا  ،1978

٧ْان َظا البُان بمشابت " هضاء " الش٣اُٞت بلى بالصَا ألانلُ ت " 

ْن الـــضْلي، مـــً ؤظـــل جم٨ـــين  ٖٓـــت الجِـــاث الٟاٖلـــت للخٗـــا ملجم

ٓاع  ٣ْٞــا لحــ ٍٓعهم،  َْــ الىــاؽ مــً اؾــخٗاصة ظــؼء مــً طا٦ــغتهم، 

 . 35امخباص٫ بين الض٫ْ 

عة الٗمـــــــل ٖلـــــــى  ٦مـــــــا ا بًـــــــْغ ٓهُـــــــضْع ؤْنـــــــذ مىٓمـــــــت الُ

ـــــــ٤ الخد٨ـــــــُم ٍٓغ الخ٣اضـــــــ ي ٖـــــــً ٍَغ ْجُـــــــ باٖخبـــــــاٍع ، ح ـــــــجُ٘ 

ْلُـت املخٗل٣ـت باؾـخٗاصة ْؾُل ٍٓت الخالٞاث الض ت لدؿ ت خًاٍع

 . 36ااملمخل٩اث الش٣اُٞت

INTERPOL) ْن الـــــضْلي حؿــــــعى الجؼاثــــــغ   ْفـــــي بَــــــاع الخٗــــــا

ت الجىاثُــــــت ٖــــــً ْلُــــــت للكــــــَغ ْن مــــــ٘ املىٓمــــــت الض ْمــــــا للخٗــــــا  ص

ْطل٪ مً زال٫ : ني  ٤ امل٨خب املغ٦ؼي الَٓ  ٍَغ

ٓع الخجــــــــــاعة ٚيــــــــــر الكــــــــــغ   ٓمــــــــــاث خــــــــــ٫ٓ جُــــــــــ ُٖت جبـــــــــاص٫ املٗل

 . 37اللممخل٩اث الش٣اُٞت ٖلى املؿخٔٓ الضْلي

ـــــــاث خـــــــ٫ٓ الكـــــــب٩اث إلاظغامُـــــــت ْألاؾـــــــالُب   ٓم جبـــــــاص٫ املٗل

 . 38اإلاظغامُت

ني، ُٞمـا ًسـو الخدـ٠    بظغاء ألابدار ٖلـى املؿـخٔٓ الـَٓ

٢ت بالخاعط. ت ال٣ضًمت املؿْغ ْال٣ُ٘ ألازٍغ  الٟىُت 

ــ٤ امل٨خــب املغ٦ــؼي    ْلُــت للبدــض، ٖــً ٍَغ وكــغ بؾــخماعاث ص

٢ت  ني / ؤهتربــــ٫ٓ، مخٗل٣ــــت باملمخل٩ــــاث الش٣اُٞــــت املؿــــْغ الــــَٓ

ني.  ٖلى املؿخٔٓ الَٓ

ـت مــً زــال٫ اؾــترظاِٖا   صعاؾـت بم٩اهُــت خماًــت ال٣ُــ٘ ألازٍغ

ا للخهـضًغ ٚيـر  ْؤٖاصتها بلى بلضا ها ألانلُت، فـي خالـت حٗغيِـ

ٕ  . 39ااملكْغ
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ْن الجؼاثـــغي الـــضْلي ؤًًـــا ٖلـــى وكـــغة  بىـــاءً ، فـــي بَـــاع الخٗـــا

ْلُـــت لل ٓع٥ص ـــ ٍٓ الًـــاث املخدـــضة بيُ ت ال ، بدـــض ب٦دكـــٟذ قـــَغ

ــــــت جمشـــــل إلام، 2004 هاًـــــت ؾـــــىت  ٓع مــــــاع٧ٓؽ بــــــغ ٢ُٗـــــت ؤزٍغ اَ

ْعالُٓؽ   1996التي حٗغيذ للؿـغ٢ت ؾـىت ، Marc Auréliesؤ

يــــــت للبُــــــ٘ بــــــضاع املــــــؼاص الٗلنــــــي، مــــــً مخدــــــ٠ ؾــــــ٨ُ٨ضة  مْٗغ

Christie„s ْجـــــــــــم إلاجهـــــــــــا٫ ٢ْٟـــــــــــذ ٖملُـــــــــــت البُـــــــــــ٘،  ، خُـــــــــــض ؤ

ت الجؼاثٍغ ني الجؼاثـغي،بالكَغ ٖلـى  ت ٖبر امل٨خب املغ٦ؼي الَٓ

ْػاعة الش٣اٞـــت  ٓن مـــً مهـــال   ٓط ٖمـــل م٩ـــ ـــا جـــم بوكـــاء ٞـــ بزَغ

ـــــــــــــت املسخهـــــــــــــت ت املغ٦ٍؼ سظـــــــــــــغاء الترجِبـــــــــــــاث ، ْٞغ٢ـــــــــــــت الكـــــــــــــَغ

ت ٍع ٨ُــت لىٓيـــٍر ، الًــْغ الًــاث املخدـــضة ألامٍغ ْٞـــض ال ٢ْـــض ؤ٦ــض 

زــــال٫ امللخ٣ــــل الــــضْلي الؿــــاصؽ لألهتربــــ٫ٓ املخٗلــــ٤ ، الجؼاثــــغي 

ٓان باس ٕ باملمخل٩اث الش٣اُٞـت فـي ظـ ،  40ا2005ججاع ٚير املكْغ

٩ـــــــي سعظــــــــإ  ٖلـــــــى خؿـــــــً ؾـــــــير ال٣ًــــــــُت لـــــــضٔ ال٣ًـــــــاء ألامٍغ

ـــــــت ْفـــــــي ؾـــــــىت  ـــــــت للؿـــــــلُاث الجؼاثٍغ جـــــــم  2007ال٣ُٗـــــــت ألازٍغ

ت املٗخمضة  ت املؿترظٗت للؿٟاعة الجؼاثٍغ حؿلُم ال٣ُٗت ألازٍغ

٨ُـــــــــت ْفـــــــــي ؾـــــــــىت  الًـــــــــاث املخدـــــــــضة ألامٍغ ؤؾـــــــــترظٗذ  2008بال

ـــــــم  ْج ن الخاعظُـــــــت  ْػاعة الكـــــــْا ـــــــ٤  ـــــــت ٖـــــــً ٍَغ ال٣ُٗـــــــت ألازٍغ

ني لمزــاع ال٣ضًمــت بــالجؼاثغ  ْيــِٗا ٖلــى مؿــخٔٓ املخدــ٠ الــَٓ

ْػٍغة الش٣اٞت. الٗانمت  بإمغ مً 

ٓم لــى الٗمــ ٓٞغ إلام٩اهــاث املاصًــت التــي  لْــي فــ، ْٖ ٖــضم جــ

ًم٨ــً جُِْٟٓــا مــً ٢بــل املاؾؿــاث امل٩لٟــت بدماًــت الخـــغار 

ثمـــــــت مـــــــ٘ الؿُاؾـــــــاث املخٗل٣ـــــــت  هـــــــظٍ الـــــــَٓني، ْظٗلِـــــــا مخال 

ٓاهين لخىُٟـظَا،  ّٗ مـً ٢ـ ْما جـم حكـَغ ؾـ٩ُٓن ٖلـى الحماًت 

ْلـــت إلالخـــ ٖـــاج٤ ٓصاث مًـــاٞت لخد٣ُـــ٤ ـالض ؼام بال٣ُـــام بمجِـــ

ْمـــا بلـــى الٗمـــل فـــي اججـــاَين: ٌٗخمـــض  ْالؿـــعي ص َـــظا الِـــضٝ، 

ٓمـــــــــــاث الخيكـــــــــــات  بخــــــــــضاَما ٖلـــــــــــى م٣اعبـــــــــــت الــــــــــغبِ بـــــــــــين م٣

ْمبضؤ الدكاع٦ُت ا ٓاَىُت في الخدؿِـ بم٩اهت الؿُاؾُت،  مل

ٓصٍ،  ت ْظـــ ْاؾـــخمغاٍع ْاَمُـــت َـــظا الخــــغار فـــي خُـــاة املجخمـــ٘ 

َْٗخمض زاهيهما ٖلى ؾُاؾت الخٟاٖل إلاًجااي م٘ املاؾؿاث 

ْلُــــــــــــــت  يــــــــــــــر  –طاث الٗال٢ــــــــــــــت بالخـــــــــــــــغار  –الض ٓمُــــــــــــــت ْٚ الح٩

ْصٖمِـــا  ٓمُـــت، ْختـــ  ال جُىـــت م هـــا لإلٞـــاصة مـــً زبــــغتها  الح٩

ؿـــــإلت ال ٌؿـــــما مـــــ٘ مـــــا ًخٗلـــــ٤ م هـــــا فـــــي الخٗامـــــل مـــــ٘ َـــــظٍ امل

 ٓ ٦ُُْٟــت الحٟــاّ ٖلــى مــا َــ بةٖــاصة الخـــغار الش٣ــافي املِــغل، 

ٓم  ٓٞغ لضكها،  هـّ مُلـب للـخم٨ً مـً بىـاء مِٟـ ْمخ م٨دك٠ 

ْزابخت. ٓماث ؤنُلت  ٓاَىت ٖلى م٣  امل

 

 خاجمت:

ْالخـــــغارًمشـــل  ش  ــــت  همــــا ،الخــــاٍع ظاهبــــا مِمــــا  ،ْحٗمُــــ٤ املٗٞغ

ت للكـــ ـــت ألاؾاؾــُـ ذي مــًـ املٗٞغ ٓ ي الخـــاٍع ٗٓل، بط مــًـ زـــال٫ الـــ

ٍْدــضر الخ٩امــل بــين املاضــ ي  ٓمُــت،  ْألازــغي ج٨خمــل الش٣اٞــت ال٣

ـــــــت بترمُمِـــــــا  ٓا٢ــــــ٘ـ ألازٍغ ْالحايـــــــغ، لـــــــظل٪ البـــــــض مــــــًـ جإَُـــــــل امل

ْجُٟٗــــل الٗمــــل الكـــٗـ ي  اخت لِــــا،  ْح ــــجُ٘ الؿـــُـ ْالٗىاًــــت  هــــا، 

ْاملــــــاجمغاث  ْاث  ْب٢امـــــت الىـــــض ٓ ي ل حٟـــــاّ ٖلـــــى الخـــــــغار،  الخُـــــ

ٓن ْألاًــام  ال ٩ًــ ْعٍــت، ل٩ــي ًغنــ  فــي ألاطَــان  الخـــغازُت بهــٟت ص

ٗاث الحضًشــت بلــى جــضُٖم  ْلــظل٪ جخجـّـ الدكــَغ ان،  ٖغيــت لليؿـُـ

َْـــــظا مـــــا جا٦ـــــضٍ ٖضًـــــض  ٓعْر الش٣ـــــافي،  ٓهُـــــت للمـــــ الحماًـــــت ال٣اه

ْلُــــــت التــــــي جًــــــم م، ىالاجٟا٢ُــــــاث الض ٖٓــــــت مـــــًـ الىهـــــٓـ ذ مجم

 الِضٝ م ها املداٞٓت ٖلى الخـغار الش٣افي للكٗٓل.

ٓن ع٢ــــم ٌٗ ٓان  15املــــاعر فــــي  04-98خبـــــغ ال٣ــــاه ، 1998ظــــ

ني،  ٘ ألازـــغي ٖلـــى الهـــُٗض الـــَٓ ش الدكـــَغ ُٖٓـــت فـــي جـــاٍع ٢ٟـــؼة ه

ْالــظي كهــضٝ  ٓمىــا َــظا،  ْالش٣ــافي ل جؼاثــغ مىــظ إلاؾــخ٣ال٫ بلــى ً

ٓاٖــــض الٗامــــت  ــــ٠ بالخـــــغار الش٣ــــافي لألمــــت، ْؾــــً ال٣ بلــــى الخٍٗغ

َْٗـــض َـــظا ال ْجشمُىـــّ،  ْاملداٞٓـــت ٖلُــّـ  ٓن زمـــغة لحماًخــّـ  ٣ـــاه

ٓ فـــــــي مجــــــــا٫ خماًــــــــت  ٓوؿــــــــ٩ ْمىٓمــــــــت الُ ْن بــــــــين الجؼاثـــــــغ  حٗـــــــا

 ٓ َْــــــ ني، بـــــــغئٍت طاث بٗــــــض صْلــــــي،  ٓعْر الش٣ــــــافي الــــــَٓ  مــــــا املــــــ

ٓن  ٘ الجؼاثــــــغي مــــــ٘ ال٣ــــــاه ْن قــــــ٪ بولــــــجام الدكــــــَغ ٨ٌٗـــــــ ص

ــغاٝ فــي  ٢ْــض ؤ٦ــض ٖلــى طلــ٪ مــاجمغ ألَا الــضْلي فــي َــظا املجــا٫، 

مـت املى ىُـت بجٟا٢ُت ألامم املخدـضة مل٩اٞدـت الجٍغ ٓمـت ٖبــغ الَٓ

ٓبـغ   .2012املى٣ٗض في ؤ٦خ

ُٗت  ْمـــــا ًم٨ـــــً ؤن ٣ًـــــا٫ بكـــــإن ؾُاؾـــــت الحماًـــــت الدكـــــَغ

ٓهُــت جب٣ــل مجــغص  ٓ ؤن الىهــٓم ال٣اه للممخل٩ــاث الش٣اُٞــت، َــ

ْجُٟٗلِـا ٖلـى  ٍٓـت لخد٣ُ٣ِـا  ْع١، ما لم ججض بعاصة ٢ خبـغ ٖلى 

ٓا٢ـــ٘، لــــظل٪ ًجــــب جـــضُٖم َــــظٍ الىهــــٓم بالٓؾــــاثل  ؤعى ال

ْامل ت  ْطلــ٪ مــً ؤظــل الةكــٍغ اصًــت التــي ج٨ٟــل ٞٗالُــت جُب٣ُِــا، 

ْزىـــــــا الش٣ــــــــافي املتـــــــرا٦م ٖبـــــــــغ  ٓع الٓنـــــــ٫ٓ بلـــــــى خماًــــــــت ٧املـــــــت مل

 الؿىين. 
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 ملخق :

ٓص امل٣بلت، بما َظٍ الضعاؾت بل خُغ١ ج ؼ اخخُاَاتها مىّ في ال٣ٗ ا الُبُعي، لخٍٗؼ َٓ٘ الجؼاثغ ملهاصع ٚاَػ ى ؤَمُت مؿإلت جى

ْالظي ًغج٨ؼ ٖلى زُ ت ،  ص ؤؾاس ي للُا٢ت الٛاٍػ ٢ّٓٗ ٦مْؼ ً اؾتراجُجُين ٚير ج٣لُضًً ٌؿمذ للبلض مً املداٞٓت ٖلى م  َما:اٍع

ٓػ الجؼاث ٍٓغ مهاصع الٛاػ الزخغي، الظي جد ٓاعص ضخمت مىّ ج١ٟٓ اخخُاَاتها املا٦ضة مً الٛاػ الخ٣لُضي، زُاع جُ غ ٖلى م

زُاع الخى٣ُب ًٖ الٛاػ في البدغ املخٓؾِ، خُض نى٠ خٓى املكغ١ الظي ٣ً٘ في املُاٍ الٗم٣ُت في املى٣ُت املخٓؾُُت ْ 

ْجغؾُم مى٣ُت ا٢خهاصًت زالهت جبرػ خخمُت بوكاء  ،َْىا .، ٦إخض ؤٚن  مىا٤َ الٗالم ٚير امل٨دكٟت بالٛاػ الُبُعيالٛغبُت

 . جؼاثغزانت بال

ٓاعص -الاخخُاَاث-الجؼاثغ اليلماث اإلافخاخُت: .املى٣ُت الا٢خهاصًت الخالهت -الخى٣ُب البدغي  -الٛاػ الزخغي  -امل

Abstract 

This study aims to highlight the importance of diversifying Algeria's natural gas sources; 

to strengthen its reserves in the coming decades and to keep its key position as an 

irreplaceable gas supplier. In order to do so, Algeria is in need of two non-traditional 

strategic options: the first is by developing its huge resources of shale gas which exceed those 

of its natural gas. The second is by offshore drilling in the rich non-explored Mediterranean 

basin, and hence comes the exigency of establishing an Algerian exclusive economic zone.  

Keywords: Algeria - Reserves - Resources - Shale gas - Offshore drilling - Exclusive Economic 

Zone (EEZ). 

 

 ملذمت:

ْؤمــــــً  جِٓــــــغ ؾُاؾــــــاث الخهــــــضي لٓــــــاَغة الخٛيــــــر املىــــــادي 

ْاخــــــــضة"  عة "ْظِــــــــان لٗملــــــــت   الُا٢ــــــــت بإ هــــــــا ال حٗــــــــض بالًــــــــْغ

ٓص  ٢ْــــ عة جــــإمين  ٞؿُاؾــــت ؤمــــً الُا٢ــــت التــــي ع٦ــــؼث ٖلــــى يــــْغ

ٓمخّ بإ٢ل ج٩لٟت، ظٗلِا جخٗـاعى مـ٘ الؿُاؾـت  ْصًم ٓعي  ؤخٟ

التـي تهـضٝ بلــى جسٟـٌُ اهبٗازـاث ٚـاػاث الضُٞاــت، ال  املىازُـت

ٓن، الىاججــــت ٖـــً اختــــرا١ َــــظا  ٦ْؿــــُض ال٨غبـــ ؾـــُما ٚــــاػ زـــاوي ؤ

ْطلــــــ٪ مــــــً زــــــال٫ ال جــــــٓء بلــــــى الُا٢ــــــاث املخجــــــضصة  ٓص،  ٢ٓــــــ ال

ٓاثُـــــت،... ، ل٨ـــــً مـــــا ًازـــــظ ٖلـــــ َـــــظٍ الازيـــــرة  ىاالكمؿـــــُت، الِ

ٓلٓظُعها ٚيـر املـخد٨م ٞيهـا بمـا جخُل ْج٨ى بـّ مـً ج٩لٟعها الٗالُت 

ج الُـا٢ٓي 20ام٩اهاث، بلى خض ؤ ها جمشل ؤ٢ل مً  % مـً املـٍؼ

 الٗالمي.

ج َــا٢ٓي، ًمشــل الٛــاػ  بــغػث الحاظــت بلــى جبنــي ؤًٞــل مــٍؼ

ُٖٓـت  ْطل٪ مِلا ًمخاػ بّ مً ؤًٞـلُاث ه ٓهاجّ،  الُبُعي ؤَم م٩

ْبم٩اهُــــــــت  ٓاٍ ٖلــــــــى الُا٢ــــــــت،  ْالٟدــــــــم فــــــــي مدخــــــــ ٖلــــــــى الــــــــىِٟ 

ْمالثمخــــــــــّ للبِاــــــــــت اؾــــــــــخسضام ماصجــــــــــّ الخــــــــــام فــــــــــي الخهــــــــــيُ٘، 

ــــــــــالن ٖــــــــــً ا٦دكــــــــــاٝ  ْجؼاًــــــــــض ؤَمُخــــــــــّ ٣ٖــــــــــب إلٖا ْهٓاٞخــــــــــّ، 

٢ض جٟـي باخخُاظـاث  ،اخخُاَاث مدخملت ٦بيرة للٛاػ الزخغي 

ٍٓلــــت ٢اصمــــت، ٓص َ  اٖخمــــضث ْلــــظل٪، الٗــــالم مــــً الُا٢ــــت ل٣ٗــــ

ْاــي الاجدـاص ص٫ْ  ٚــغاع ٖلـى- الــض٫ْ  بٗـٌ ْع ٍٓــت  -ألا م٣اعبـت َا٢
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ْط٦ُــــت للٓنــــ٫ٓ بلــــى مغخلــــت إلاخــــال٫  ال٨لــــي للُا٢ــــاث ؾلؿــــت 

حؿـــب٣ِا ٞتـــرة اهخ٣الُـــت ٌؿـــخٓي ٞيهـــا الٛـــاػ الُبُعـــي  ،املخجـــضصة

 م٘ الُا٢اث املخجضصة. 

ـــا بلــــضا بااػ اَخمامــــا اؾـــتراجُجُا ل جؼاثــــغ  ًمشـــل الٛـــ ٖخباَع

ـــــــا ؤ٦ ـــــــر مىـــــــّ هُُٟـــــــا، ٌؿـــــــخلؼم طلـــــــ٪ ازخُـــــــاع ؤًٞـــــــل  ٧لـــــــّ ٚاٍػ

ٓاظِــــــت  الخدــــــضًاث املؿــــــخ٣بلُت، ؤَمِــــــا البــــــضاثل الاؾــــــتراجُجُت مل

اصة ٓعصًً ٍػ ْاملدخملـين مشـل ص٫ْ  خضة الخىـاٞـ م٘ـ املـ الحـالُين 

اهـاث   ٦ؿـب َع
ً
ْؤًًـا ـت،  قغ١ املخٓؾِ التي حكِض َٟـغة ٚاٍػ

ــــــــــؼ امل٩اهـــــــــت  ت ْالاؾـــــــــتراجُجُت للٛــــــــــاػ ظضًـــــــــضة لخٍٗؼ ٓؾُاؾـــــــــُـ الجُ

ْبُت. ْع ١ٓ ألا  الجؼاثغي في الؿ

، ؾـِخم مـً زـال٫ َــظا البدـض، إلاظابـت ٖلـى   ؾــاا٫ْٖلُّـ

 :  إلاق٩الُت الخالُت

مــــــا يــــــي الخُــــــاساث الاظــــــتراجُجُت اإلاخاخــــــت ؤمــــــام الجضائــــــش 

ت؟ ض اخخُاواتها الغاٍص  لخعٍض

ٕٓؾِخم  خماص في صعاؾت َظا املٓيـ ، بىـاًء ٖلـى مـا ؾـب٤ الٖا

، ْع الشالزت الخالُت: ط٦ٍغ  ٖلى املدا

: ت ل جؼاثغ. اإلادىس ألاٌو  ْا٢٘ الاخخُاَاث الٛاٍػ

ٍٓغ مهاصع الٛاػ الزخغي. اإلادىس الثاوي:   زُاع جُ

 .Offshoreزُاع الخى٣ُب ًٖ الٛاػ في البدغ  اإلادىس الثالث:

 : ت ل جؼاثغ:اإلادىس ألاٌو  ْا٢٘ الاخخُاَاث الٛاٍػ

ٓاعص  كهـــــخم َـــــظا البدــــــض بمٗالجـــــت مؿـــــإلت الخمُيــــــز بـــــين املــــــ

(Resources)  ٢ـــاث التـــي وٗنـــي  هـــا ال٨مُـــاث املخاخـــت مـــً املدْغ

ْالتــــي لــــم ججــــغ  ْالحبِؿــــت فــــي م٨م هــــا،   ٞيهــــافــــي بــــاًَ ألاعى 

ْلُــــت،  مـــا مـــا جـــؼا٫ مجـــغص ج٣ـــضًغاث ؤ
ّ
ْبه ؤٖمـــا٫ جى٣ُـــب ْخٟـــغ، 

ن ال٨مُــاث  (Reserves) ْالاخخُاَــاث ْالتــي ه٣هــض  هــا مســْؼ

ن  1اال٣ابلت لالؾترصاص بمؿخٔٓ مٗين مً ال٣ُين َْظا املسـْؼ  ،

ٓ الخالي  : 2اًهى٠ ٖلى الىد

ٓ ٖبـاعة ٖـً  (Possible reserves)الاخخُـاَي املدخمـل  - َْـ  :

ن ال٨م ْل٨ هــــا بداظــــت بلــــى صعاؾــــاث مســــْؼ ُــــاث امل٨دكــــٟت، 

٢اث.  ٓلٓظُت لخ٣ضًغ مؿخٔٓ املدْغ  ظُ

ٓ ٖبــاعة ٖــً (Probable reserves)الاخخُــاَي املــغ    - َْــ  :

ْامل٨دكـــــٟت ٖلمُـــــا، ل٨ هـــــا ٚيـــــر م٣ـــــضعة  ٞـــــت  ال٨مُـــــاث املْٗغ

٢ــــــــاث  ْهـــــــي ؤًًــــــــا ٦مُـــــــت املدْغ ْ هاثُــــــــت،  ٓعة ص٣ُ٢ـــــــت  بهـــــــ

ْا ٓلٓظُـــت  ٓمـــاث الجُ لخ٣ىُـــت التــــي إلايـــاُٞت، بدؿـــب املٗل

ٕٓ مــــً  ـــب، َـــظا الىـــ حؿـــمذ باؾـــترصاصَا فـــي املؿــــخ٣بل ال٣ٍغ

ٓامـــــل  ْالٗ ٝ الا٢خهـــــاصًت  ن ًب٣ـــــل مغجبُـــــا بـــــالْٓغ املســـــْؼ

 الخ٣ىُت. 

 : هــي ال٨مُــاث(Proven reserves)الاخخُــاَي املا٦ــض ااملشةــذ   -

ٓلٓظُـــــــــت املخاخـــــــــت  ْالجُ         التـــــــــي حكـــــــــير البُاهـــــــــاث الِىضؾـــــــــُت 

ْاضـــــ  ال ٣ًبـــــل الكـــــ٪- بلـــــى بم٩اهُـــــت اؾـــــخسغاظِا  -بكـــــ٩ل 

 ٝ مؿـــــــخ٣بال مـــــــً الح٣ـــــــل، مـــــــ٘ اٞتـــــــراى اؾـــــــخمغاع الٓـــــــْغ

ٓلٓظُت ْالا٢خهاصًت الحالُت.  الخ٨ى

ٓ الاخخُــاَي الــظي ًم٨ــً  بخٗبيــر آزــغ، الاخخُــاَي املا٦ــض َــ

ْػ  %، ؤّمــــا الاخخُــــاَي املــــغ   90بهخاظــــّ بمؿــــخٔٓ ٣ًــــين ًخجــــا

%، بِىمـــــا الاخخُـــــاَي املدخمـــــل ال  ٣ً50ـــــاعل مؿـــــخٔٓ ال٣ُـــــين 

ْػ مؿخٔٓ ال٣ُين ً  . 3ا%10خجا

ججـضع إلاقـاعة بلــى ؤن َـظا الخهــي٠ُ إلاظغاجـي لالخخُاَــاث 

ْالٛــــــاػ، بِىمـــــا ٖلـــــى املؿـــــخٔٓ بــــــا ي  كهـــــم ؤ٦ ـــــر قـــــغ٧اث الـــــىِٟ 

ٓم الاخخُاَــــــاث  اهـــــت بمِٟـــــ ْلُـــــت، مـــــً ألاظـــــضع الٖا ٓاٖـــــل الض الٟ

ال٣ابلـــــت لالؾـــــترصاص التـــــي هـــــي  (Ultimate reserves)ال هاثُـــــت 

:ٕٓ  مجم

 ْاملؿـــــــخٗملت امىـــــــظ بضاًـــــــت اؾـــــــعهال٥ ال٨مُـــــــاث امل ىخجـــــــت 

ٓم . ٓعص بلى ٚاًت الُ  امل

  .الاخخُاَاث املا٦ضة 

 .الاخخُاَاث ٚير امل٨دكٟت 

  الاخخُاَاث إلاياُٞت املم٨ً الحه٫ٓ ٖليهـا مـً زـال٫

 . 4اجدؿين وؿب الاؾترصاص

ت املا٦ضة خؿب  باليؿبت ل جؼاثغ، ٞةّن الاخخُاَاث الٛاٍػ

 ، 3ملُـاع متـر م٨ٗـب ام 4700 ٢ـض ٢اعبـذ 2002ج٣ضًغاث ؾـىت 

ل٨ــً ًيب ـــي الخإ٦ُــض ٖلـــى ؤن َــظٍ الخ٣ـــضًغاث جب٣ــل ٚيـــر زابخـــت، 

ْالخ٣ىُـــــــــــــاث  ٞفـــــــــــــي مخٛيـــــــــــــرة بدؿـــــــــــــب وؿـــــــــــــ٤ الاؾخ٨كـــــــــــــاٞاث 

 1960املؿــــخسضمت، ٞٗلــــى ؾــــةُل املشــــا٫ ٧اهــــذ ج٣ــــضًغاث ؾــــىت 

ؾــىت  3ملُــاع م 2875، لخ٣ٟــؼ بلــى ؤ٦ ــر مــً 3ملُــاع م 600ج٣ــاعل 

 .  5ا 2016الي لؿىت ، لخهل بلى الخ٣ضًغ الح1970

ْبُــــ٪ لؿــــىت  ــــغ ؾــــىٓي ملىٓمــــت ؤ ، 2017ْخؿــــب ؤزــــغ ج٣ٍغ

ٞـــــةّن اخخُاَــــــاث الجؼاثــــــغ مــــــً الٛــــــاػ الُبُعــــــي اؾــــــخ٣غث ٖىــــــض 

ٍْيب ـــــي إلاقـــــاعة بلـــــى ؤن البُاهـــــاث الّغؾـــــمُت  6ا3ملُـــــاع م 4504  .

ْع مىـــظ ؾـــىت  ٢ٟٓـــذ ٖـــً الهـــض ـــت ل جؼاثـــغ ج لالخخُاَـــاث الٛاٍػ

 .  7ا 2002
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ْهي ْجخمغ٦ؼ َظٍ الاخخُاَاث ت،   : 8افي زمـ مىا٤َ ٚاٍػ

، 1956امل٨دكــــ٠ فــــي ٖــــام  "خاســــ ي الغمــــل"ؤَمِــــا خ٣ــــل  -

ٓ خ٣ـــل ٚــــاػي ضـــخم  جمــــّ ًٟـــ١ٓ   ،3ملُــــاع م 2415َْـــ

ٓ بــظل٪ ًمشــل ؤ٦ ــر مــً ههــ٠  2200ٖلــى ٖمــ٤  َْــ متــر، 

 الاخخُاَاث إلاظمالُت للٛاػ. 

عص هــٓؽ"املى٣ُــت الشاهُــت:  - ٓهــت مــً ؾــخت خ٣ــ٫ٓ "ْع ، املخ٩

، ؤَمِــا ؤ٦دكــ٠ 3ملُــاع م 500ْي باخخُــاٍ بظمــالي ٌؿــا

 .1962ٖام 

الًـــــــــــت بًليـــــــــــزي، "ؤلـــــــــــغاع"املى٣ُـــــــــــت الشالشـــــــــــت:  - ٓا٢ٗـــــــــــت ب ، ال

ْج٣ـــــضع اخخُاَاتهــــــا املا٦ـــــضة بمــــــا 1961امل٨دكـــــٟت ٖــــــام   ،

 .3ملُاع م ٣ً317اعل 

ٍٓـــل"املى٣ُـــت الغابٗـــت:  - ٓا٢ٗـــت ظىـــٓل قـــغ١ "٢اســـ ي َ ، ال

ٓص، ا٦ــــــــدك٠ َـــــــظا الح٣ـــــــل ؾـــــــىت  ، 1961خاســـــــ ي مؿـــــــٗ

 .3ملُاع م 195.3 باخخُاَاث جبلٜ

ٓا٢ٗـــــت قـــــغ١ ؤصعاع "ٖـــــين نـــــال "املى٣ُـــــت الخامؿـــــت:  - ، ال

ْاملخًمىت الٗضًض مً نباع، التي جّم اؾخ٨كاِٞا زـال٫ 

هاتهـــــــا  ٢ْــــــضعث مسْؼ ٣ٖــــــض حؿــــــُٗيُاث ال٣ـــــــغن املىهــــــغم، 

 ٓ ت بىد  .3ملُاع م 300الٛاٍػ

ـــــغ نـــــاصع ٖـــــً الكـــــغ٦ت الٗغبُـــــت لإلؾـــــدشماعاث ب دؿـــــب ج٣ٍغ

ن امل٩امً الىاضجت في بهدضاع، ، ٞةن مسApicorpالىُُٟت  ْؼ

ــــت بكــــ٩ل مدؿــــٓؽ،  َْــــظا ٌٗنــــي بهسٟــــاى الاخخُاَــــاث الٛاٍػ

٣ٍْابـــــل طلـــــ٪ جؼاًـــــض مًـــــُغص للُلـــــب الـــــضازلي ٖلـــــى الُا٢ـــــت، 

َْـــظا ألامـــغ مـــً املدخمـــل ؤن ٌكـــ٩ل ٖاث٣ـــا ؤمـــام ٢ـــضعة الجؼاثـــغ 

ْبالخـالي  ت،  ٖلى املداٞٓت ٖلى املؿخٔٓ الحالي لهاصعاتها الٛاٍػ

 
ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
 . 9اٖلى بًغاصاث البلض تهضًضا

م مـــــــً الى٣اقـــــــاث خـــــــ٫ٓ ال٨مُـــــــاث الح٣ُ٣ُــــــــت  ٖلـــــــى الـــــــٚغ

، ٞــةّن الِــضٝ ًب٣ــل  الالخخُاَــاث املا٦ــضة ال٣ابلــت لالؾــترظإ

٫ٓ الٛــــاػ الُبُعــــي ٍٓغ خ٣ــــ ْجُــــ ِ الٗملُــــاث الاؾخ٨كــــاُٞت،   جيكـــُـ

ـــــــــر  ْ ٚي ْالح٣ـــــــــ٫ٓ الِامكـــــــــُت امل٨دكـــــــــٟت، ْ/ؤ ٚيـــــــــر الخ٣لُـــــــــضي، 

٢ــــــاث ؤ٦ ــــــر اؾــــــخ٣ُابا امل٨دكــــــٟت، ْظٗــــــل البدــــــض ٖــــــً املد ْغ

للكـــــغ٧اث ألاظىةُـــــت فـــــي املىـــــا٤َ ٢لُلـــــت الاؾخ٨كاٝاالكـــــما٫، 

ْؤًًا في البدغ   .  10اْالجىٓل الٛغاي، 

َْكـــــــــــــــــــــير مهـــــــــــــــــــــُ   الٛـــــــــــــــــــــاػ الُبُعـــــــــــــــــــــي ٚيـــــــــــــــــــــر الخ٣لُــــــــــــــــــــــضي 

ٓاظـض الٛـاػ الُبُعـي  Unconventional gas)ا بلـى خالـت ٖـضم ج

ٓاظــض ْ ًخ ْل٨ىــّ ًإزـظ قــ٨ال مٛـاًغا ؤ فــي  فـي امل٩ــامً الخ٣لُضًـت، 

ًٍٓ مميــز، ممــا ًجٗــل ٖملُــت اؾــخسغاظّ مسخلٟــت ٖــً جلــ٪  ج٩ــ

ٓاعص الخ٣لُضًــــت ْللٛــــاػ ٚيــــر الخ٣لُــــضي مهــــاصع  11ااملخٗل٣ــــت بــــامل  ،

 : 12امسخلٟت، ؤَمِا

   َُضعاث املُخـان االٛـاػ املـاجي(Methane hydrate) جٓظـض :

ٓعاث الـــــش ع فــــي ألاعاضـــــ ي  ٓعة فـــــي بلــــ اــــاث الٛـــــاػ، مدهــــ ظٍؼ

ْج ٢ْـــــإ البدـــــاع،  ٓاعص َـــــظا الٛـــــاػ، بإ هــــــا املخجمـــــضة  ٣ـــــضع مـــــ

ألاضـــخم مــــً بــــا ي مهــــاصع الٛــــاػ الُبُعــــي مجخمٗــــت، ل٨ــــً 

 الخ٣ىُاث املخاخت خالُا، ال حؿمذ بةهخاط ججاعي ملٗٓمّ. 

 مُشــان الُب٣ـــت الٟدمُـــت اCoalbed methane ٚـــاػ ٓ َْـــ  : 

ٓاى  ْحٗـــــــض ؤخـــــــ ٓع فـــــــي َب٣ـــــــاث الٟدـــــــم البجـــــــغي،  مدهـــــــ

ْن املؿخٔٓ ألامش .الٟدم البجغي في الٛالب ص
ً
ا  ل ججاٍع

  الٛــاػ املد٨ــم ْ : (Tight sand gas)ٚــاػ الغمــا٫ املد٨مــت ؤ

ٓع  ٍٓىــاث الزــخ ٓصة فــي ج٩ ٓص بــّ م٩ــامً الٛــاػ املٓظــ ْامل٣هــ

ـــــغ  الغملُـــــت ال٣لُلـــــت الىٟاطًـــــت، التـــــي جخُلـــــب الخ٨ؿـــــير لخدٍغ

 الٛاػ م ها.

  الٛــاػ الزــخغي(Shale gas) هــاجج م٩ــامً فــي الُٟــل ٓ َْــ  :

ًٍٓ ٌٗـــــٝغ بزـــــ ٓع امليكـــــإ بمـــــا ؤهـــــّ الهـــــٟخي اَـــــظا الخ٩ـــــ خ

ٓن  ٦غب ـــت  13امهـــضع الُِـــضْع ٓع البجٍغ ْحٗـــّض َـــظٍ الزـــخ  ، 

ىـــــّ.اؤهٓغ الكـــــ٩ل  ْْؾـــــاثل لخسٍؼ مهـــــضعا اؾـــــخصىاثُا للٛـــــاػ 

  . 1ع٢م 

 : سظم بُاوي لجُىلىجُا مىاسد الغاص الىبُعي1الؽيل سكم 

 

 

 

 

 

 

 

Source: U.S Energy Information Administration (EIA), 2011. 

ْالٛــــــــــاػ ًم٨ــــــــــً للٟاخــــــــــي ْالغابٗــــــــــت، الٛــــــــــاػ املــــــــــاجي  ن ألاْلــــــــــى 

ٓهـــا يـــمً الخُـــاعاث الاؾـــتراجُجُت للؿـــلُاث  الزـــخغي، ؤن ج٩

َٓـــــ٘  ـــــان جى ْطلـــــ٪ فـــــي مؿـــــعى بدعهـــــا ٖـــــً ٦ؿـــــب َع ـــــت،  الجؼاثٍغ

ؼ اخخُاَاتها مىّ. ْحٍٗؼ  مهاصع الٛاػ، 
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ْالتــــــي ّن ؤ٫ْ بئــــــر ٚــــــابلــــــى ؤ إلاقــــــاعة َىــــــا، جــــــضع ج ػ َبُعــــــي، 

٨ُـــــت، ٧اهـــــذ فـــــي  1821خٟـــــغث ؾـــــىت  ٓع٥ ألامٍغ ـــــ ٍٓ الًـــــت هُ فـــــي 

ٓص  م مـــً زبـــٓث ْظــــ ْٖلـــى الـــٚغ الح٣ُ٣ـــت بئـــرا للٛـــاػ الزـــخغي، 

ٓاث ٖضًــــضة  ٓع امليكــــإ خــــ٫ٓ الٗــــالم مىــــظ ؾــــى اث فــــي صــــخ زــــْغ

ُـــت ع٢ـــم  ٓع لـــم حٗخبـــر 1اؤهٓـــغ الخٍغ  ، ٞـــةن ؤٚلـــب َـــظٍ الزـــخ

ــــت مــــً الٛـــــاػ الُبُ عــــي، لٗـــــضم مهــــاصع مدخملــــت ل٨مُـــــاث ججاٍع

ْ ؤَمُت بلى خٟغة البئر ٓاثل ط  . 14اهٟاطًعها الُبُُٗت لخض٤ٞ ؾ

ىت سكم   : جمشهض الغاص الصخشي خٌى العالم1الخٍش

 

Source: U.S Energy Information Administration (EIA), 

2011. 

ْجُبُـــ٤ ج٣ىُـــاث  ٍٓغ  جيؿـــب َٟـــغة الٛـــاػ الزـــخغي بلـــى جُـــ

 ْ ْالخ٨ؿــــير الُِــــضع ل٩ُي ، التــــي م٨ىــــذ ظضًــــضة االحٟــــغ ألا٣ٞــــي 

ْجد٣ُـــ٤ مٗـــضالث بهخـــاط  بٟٗالُـــت مـــً "بخـــضار م٩ـــامً هٟـــاطة" 

ْلـــــظل٪ ٌٗخبـــــر َـــــظا ألامـــــغ بـــــا خٔغ مؿـــــإلت اؾـــــخٛال٫  مغجٟٗـــــت، 

ْ بٖـاصة ج٣ُــُم  ٓاعص ظضًــضة، ؤ ْلـِـ مؿــإلت ا٦دكـاٝ مـ ٓاعص،  مـ

ٓاعص   .  15الخ٣ضًغاث ؾاب٣ت مل

ْاؾـــــــٗت مـــــــً  ٖٓـــــــت  ـــــــى مجم ٓن فـــــــي الٛـــــــاػ بل جٓنـــــــل البـــــــاخش

 ٓ ٫ الٛـــــاػاث الُبُُٗــــت ٚيـــــر الخ٣لُضًــــت، ال٣ابلـــــت الخ٣ــــضًغاث خــــ

ْمــــــــ٘ طلـــــــ٪ ختــــــــ  ؤ٦ ــــــــر  لالؾـــــــخسغاط ٖلــــــــى املؿـــــــخٔٓ الٗــــــــالمي، 

ــــاصة  ــــى ٍػ الخ٣ــــضًغاث ؾــــلبُت جب٣ــــل مغجٟٗــــت ٦شيــــرا، ٞفــــي حكــــير بل

% فــــي 20وؿــــبت مؿــــاَمت الٛــــاػ الزــــخغي لٓخــــضٍ ٖلــــى ألا٢ــــل 

 . 16االاخخُاَاث الٗاملُت مً الٛاػ لُبُعي

ْهـــي ؾـــاب٘ ؤ٦بـــر مهـــضع ؿـــُا١ َـــظا ال، فـــي ٢ـــغعث الجؼاثـــغ 

٣ٞٓـا  - 17اللٛاػ فـي الٗـالم ٍٓغ مهـاصع الٛـاػ الزـخغي ٞيهـا، ٞ جُـ

ْلُـــت للُا٢ـــتلخ٣ـــضًغاث  ٧ٓالـــت الض ٓاعص الٛـــاػ  ، ٞـــةن 2013ا ال مـــ

 3مملُـــاع  6540م هـــا  ،3مملُـــاع  17جهـــل بلـــى الزـــخغي للبلـــض 

ْػة بـظل٪ اخخُاَاتهـا الحالُـت  18ا٢ابلت لالؾترصاص ج٣ىُا  ، مخجا

 مً الٛاػ الُبُعي. املٗلىت

ٍٓغ الٛــــاػ الزــــخغي، م هــــا  الث َاثلــــت لخُـــ جمخلـــ٪ الجؼاثــــغ مــــَا

ْظٛغاُٞــــا  ُت،  ٓص نــــىاٖت زضماجُـــت وكــُـ ْْظـــ ْاٖـــضة،  ٓظُـــا  ٓل ظُ

ٓاعص ٚيـــر الخ٣لُضًـــت مـــ٘ـ  ٓاظــــض املـــ مىاؾـــبت، خُـــض جترا٦ـــب مىـــا٤َ ج

ٓاعص الخ٣لُضًـــت اؤهٓـــغ الخٍغُـــت ع٢ـــم  َْـــظا 2املىـــا٤َ الٛىُـــت بـــامل  ، 

بــت وؿـــةُا لى٣ــل الٛـــاػ. ٌٗنــي بم٩اهُــت اؾـــ خٛال٫ البنــ  الخدخُـــت ال٣ٍغ

ت مـــــًـ َــــــظا الٛــــــاػ ٚيــــــر  ٓاعص قاؾـــــٗـ ٓص مــــــ ْظــــــ م مـــــًـ  ــــــالٚغ ْب  ، ل٨ـــــًـ

 ، ٍٍٓغ الخ٣لُــضي، ٞــةن َىــا٥ الٗضًــض مـًـ الخدــضًاث التــي ججابـّـ جُــ

٫ٓ الجمـــــــاَيري لخٟـــــــاصي الاخخجاظـــــــاث الغاًٞـــــــت التـــــــي  م هـــــــا: ال٣بـــــــ

ى ؤخىـاث بـال٣غل ٓهاَغا٥ فـي خٓـ  ناخبذ خٟغ بئر مً َـٝغ ؾـ

ْزانـــت مـــا ًخٗلـــ٤  ْمكـــ٩لت الخـــضاُٖاث البُاُـــت،  مــًـ ٖـــين نـــال ، 

ْٖــــــضم الاؾــــــخ٣غاع الؿُاســــــ ي  ْؤمـــــًـ امليكــــــأث،  م هــــــا بــــــةصاعة املُــــــاٍ، 

ْهـي جدــضًاث ٢ـض ج٣لــ٤ املؿـدشمٍغً املدخملــين ،  19اْالبير٢ْغاَُـت، 

ـــــالن ٖـــًـ املىا٢هـــــاث فــــي الٟتـــــرة  ٓ مــــا جإ٦ـــــض ٞٗــــال خـــــين جــــّم إلٖا َْــــ

دـذ ؾـب٘ ٦خـل ٣ِٞـ لكـغ٧اث ، خُض ُمى2011-2008املمخضة مً 

 . 20االه٠ الشاوي

حن بالجضائش2الخٍشىت سكم   : ؤخىاك الغاص والىفي الصخٍش

 

 

 

 

 

 

Source : Advanced Resources International, 2013. 

عي لليكـــاَاث ٖلُــّْ  ْالدكــَغ ٓوي  ــاع ال٣ـــاه ، جــّم حٗـــضًل إلَا

ٓن  ٓاص مـً ال٣ـاه ت، خُض ؤلُٛـذ زمــ مـ ْالٛاٍػ -05الىُُٟت 

ْؤيـــــ07 َْـــــظا لـــــِـ لخزـــــحُذ ألاْيــــــإ ،   ، ُٟذ ؾـــــب٘ ؤزـــــٔغ

٢ـاث  ٣ِٞ، بل ؤًًا لعهُات ألاعيُت املىاؾبت الؾـخٛال٫ املدْغ

ْمً ؤَم الخٗضًالث بػالت نٟت الحٓـغ ٖـً  21اٚير الخ٣لُضًت  ،

الن ٖــً املىا٢هــاث لــم ٌٗــض بلؼامُــا،  الخٗا٢ــض بالتراضــ ي، ٞــاٖس

ٓهاَغا٥  ـــت، ٨ًٟـــي قـــغ٦ت ؾـــ ٞمـــشال ُٞمـــا ًســـو ال٨خـــل البدٍغ
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ْصة للكــغ٧اث املخسههــت مشــل ال  ٣Statoilُـام باؾدكــاعة مدــض

 ْ ْؤًًـــا جـــّم Petrobrasؤ ، ْختـــ  الخٗا٢ـــض املباقـــغ مـــ٘ بخـــضاَا، 

٢ـــاث ٓص البدــض ْالاؾـــخٛال٫ املخٗل٣ـــت باملدْغ  الخمضًــض فـــي مـــضة ٣ٖـــ

َْــــظٍ الخٗــــضًالث مــــً قــــإ ها ؤًًــــا ؤن ججٗــــل  ٚيــــر الخ٣لُضًــــت، 

لكـــــــــغ٧اء الـــــــــظي جـــــــــّم ججاَلـــــــــّ مـــــــــً ٢بـــــــــل ا -البدـــــــــغ الجؼاثـــــــــغي 

 .   22اظاطبُت ٦ ر ؤ -املدخملين لٛاًت نن 

ٓاعص الٛـــاػ الزـــخغي ٌٗـــض بـــضًال  ْ ؤن زُـــاع اؾـــخٛال٫ مـــ ًبـــض

ـــــــت  َامــــــا ٖــــــً املهــــــاصع الخ٣لُضًــــــت لخــــــضُٖم الاخخُاَــــــاث الٛاٍػ

ٓػ ٖلـــــى  للبلـــــض، ٖلـــــى اٖخبـــــاع ؤن الجؼاثـــــغ مـــــً البلـــــضان التـــــي جدـــــ

ْلُــــت للُا٢ــــت،  ٧ٓالــــت الض ٓاعص ٦بيــــرة مىــــّ خؿــــب ج٣ــــضًغاث ال مــــ

ٓ ل ٢ٓـــذ الـــغاًَ َــــ ٨ـــً مـــا ٌُٗـــ٤ ال جـــٓء بلـــى َــــظا الخُـــاع فـــي ال

ْؤًًـــــــا ه٣ـــــــو الخبـــــــرة الٟىُـــــــت  ْالبُاُـــــــت  ٓص الا٢خهـــــــاصًت  ال٣ُـــــــ

ْٖــضم الــخد٨م ال٩امــل فــي  ٓلٓظُــا مخسههــت  ْالاٞخ٣ــاع بلــى ج٨ى

ــــــــــظل٪، ٞــــــــــةن الٗمــــــــــل بىٓــــــــــام  ْل ج٣ىُــــــــــاث إلاهخــــــــــاط الجضًــــــــــضة، 

ْبهخـاط ا ٓن الحـل ٖىـض الخى٣ُـب  لٛـاػ الامخُاػاث ألاظىةُت ٢ض ٩ً

ْبسانت في خالت الٛاػ املاجي.   ٚير الخ٣لُضي 

ٓع الشالض: زُاع الخى٣ُب ًٖ الٛاػ في البدغ    Offshoreاملد

ٓاعص بدــغ الكــما٫ بلــى  ٓص اَخمــام الكــغ٧اث الىُُٟــت بمــ ٌٗــ

ْمـــ٘ طلـــ٪، ب٣ـــي الاَخمـــام زـــال٫ جلـــ٪ الٟتـــرة  ا1959ؾـــىت   ،

ْبالٟٗــل، ا ْصا،  ٢ــاث فــي َــظا البدــغ مدــض  ؾــخمغثباؾخ٨كــاٝ املدْغ

ْبُــــت بخلبُــــت الىهــــِب ألا٦بــــر مــــً اخخُاظاتهــــا مـــــً  ْع الــــض٫ْ ألا

٢ْلـت  ٓلت الٓنـ٫ٓ بلـى نبـاع ٞيهـا  مى٣ُت الكغ١ ألاْؾـِ، لؿـِ

ج٩ـــــــال٠ُ اؾـــــــخٛاللِا، ٞفـــــــي فـــــــي طلـــــــ٪ الحـــــــين لـــــــم حٗـــــــٝغ بٗـــــــض 

ٓاعص.  ْ هضعة امل ْ بعجٟإ ألاؾٗاع ؤ  الًٍٛٓ الجُٓؾُاؾُت، ؤ

، 1979ْ 1973 ظٗلـــــــــذ الهـــــــــضمخان الىُُٟخـــــــــان لؿـــــــــىتي

ٓص مؿــــــإلت  َٓـــــ٘ـ مىــــــا٤َ إلامــــــضاص ؤمــــــغا م حــــــا، ٞخًــــــا٠ٖ مجِــــــ جى

الــــــظي ؾــــــمذ با٦دكــــــاٞاث مِمــــــت زــــــال٫ ٣ٖــــــضي  الاؾخ٨كــــــاٝ،

ْالشماهِىــــــــــــــــــــــــــــــاث، ؤبغػَــــــــــــــــــــــــــــــا بغهــــــــــــــــــــــــــــــذ  Brent الؿـــــــــــــــــــــــــــــبُٗىاث 

ُاهُا،  . 23ااخ٣ل ٚاػي ٖمال١  بالنرٍْجStatfjord ْTrollْ ببًر

ْجىامي إلاَخمام بارزاع  ٓدي املؿخمغ  ٓل ٓع الخ٨ى ؾاَم الخُ

ُاُـــت فـــي ظٗـــل اهخـــاط الٛـــاػ البدـــغي ؤمـــغا ال ًم٨ـــً الخٛاضـــ ي الب

ـــــت الٗاملُـــــت،  ٍٓ ، للمؿـــــاَمت الٟٗالـــــت فـــــي الامـــــضاصاث الُا٢ ٖىــــّـ

% مــً إلاهخـاط إلاظمــالي  30خُـض ؤنـبذ إلاهخــاط البدـغي ًمشـل 

َْـــظٍ اليؿـــب  27الٗـــالمي مـــً الـــىِٟ، ْ % مـــً بهخـــاط الٛـــاػ، 

ـــــم َْـــــظا ٚع ٓع  ْلـــــذ زابخـــــت مىـــــظ بضاًـــــت ألالُٟـــــت الشالشـــــت،  الخُـــــ

، مشـــل الغمـــا٫  ٢ـــاث ٚيـــر الخ٣لُضًـــت ألازـــٔغ خـــّ املدْغ الـــظي ٖٞغ

ْمــــً املٟتـــرى زبــــاث ؤَمُــــت  ت،  ٢ــــاث الزـــخٍغ ْاملدْغ املد٨مـــت 

، خُض ٣ًـضع ؤّ هـا جمشـل  ٍٓلت ؤزٔغ ٓاث َ الخى٣ُب البدغي لؿى

% مـــــً جلـــــ٪  30% مـــــً الاخخُاَـــــاث الٗاملُـــــت الىُُٟـــــت، ْ 20

ت  . 24االٛاٍػ

سُــت مكــا هت  ٌكــِض قــغ١ البدــغ املخٓؾــِ ٞتــرة جدــ٫ٓ جاٍع

للٟتــرة الظَبُــت لبدــغ الكــما٫ فـــي ال٣ــغن املاضــ ي، خُــض بـــضؤث 

ت ٓع ج٣ىُاث جى٣ُب ْخٟغ بدـغي  جل٪ الخٛيراث املدؿاٖع م٘ ِْ

ً، حؿــــمذ بــــالحٟغ  ْالٗكــــٍغ خضًشــــت، فــــي مُلــــ٘ ال٣ــــغن الحــــاصي 

ْػ  ـل  2000جدذ ٖم٤ ًخجا ْلـىٟـ الؿـةب حكـِض البراٍػ متـر، 

 . 25اَٟغة ا٢خهاصًت مكا هت

ٓاعص الٛـاػ  Us Geological Survey ب ج٣ضًغاثخؿ ٞةن مـ

ــت لكــغ١ املخٓؾــِ جبلــٜ  مــً  3ملُــاع م 3450فــي املى٣ُــت البدٍغ

، بمــــا ٌٗــــاص٫ الىــــاجج الٗــــالمي الؿــــىٓي مىــــّ،  26االٛــــاػ الُبُعــــي

ٓزُـــان 2010ْ 2009ْؤخـــضزذ ا٦دكـــاٞاث  ْل   ابد٣لـــي جمـــاع 

ٖ هـا الٗمال٢ين، َٟغة بإوكُت الخى٣ُب بكغ١ املخٓؾِ، هخج 

ٓ ؤ٦بـــر  َْـــ ت،  ٓاخل املهـــٍغ ١" ٢بالـــت الؿـــ ا٦دكـــاٝ خ٣ـــل "قـــْغ

ٝ للٛـــــــــاػ فـــــــــي البدـــــــــغ املخٓؾـــــــــِ، خُـــــــــض ٢ـــــــــضعث  خ٣ـــــــــل مٗـــــــــْغ

 ٓ ٓن ٢ضم م٨ٗب 30اخخُاَاجّ بىد لُ   . اجٍغ

 ؤ٦بر خ٫ٓ٣ ٚاػ م٨دكٟت في البدغ املخٓؾِ :1الجذٌو سكم 

ٓن ٢ضم م٨ٗب  لُ  الٓخضة: اجٍغ

 الخالت عام الاهدؽاف اإلاىكع الدجم اظم الخلل

 البدغ املخٓؾِ:

"١  "قْغ
ٍٍٓغ 2015 ٢بالت مهغ 30  لم ًخم جُ

ٓزُان  17 ل
ُين ٢بالت" ٞلؿ

 "املدخلت
ٍٍٓغ 2010  لم ًخم جُ

 2006ًيخج مىظ  1999 ٢بالت لبِبا 9-10 الخدضي

 7.9 جماع
ٞلؿُين ٢بالت"

 "املدخلت
 2013ًيخج مىظ  2009

ٍٍٓغ 2013 ٢بالت مهغ 5 ؾالماث  لم ًخم جُ

ٍٍٓغ 2015 ٢بالت مهغ 5-1 آج٫ٓ   لم ًخم جُ

صًذ ٍٍٓغ 2011 ٢بالت ٢برم 4.5 ؤْٞغ  لم ًخم جُ

ٓمُت لىضهُت، :اإلافذس ضة ال٣ضؽ الٗغاي، ً  . 2015-09-02 ظٍغ

www.alquds.co.uk/ 

http://www.alquds.co.uk/
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جإحي َظٍ الا٦دكـاٞاث ال٨بـٔر فـي البدـغ ألابـٌُ املخٓؾـِ 

ٓاث ألا  - ـــــؼ  -زيـــــرة زـــــال٫ الؿـــــى فـــــي ؾـــــُا١ ؾـــــعي الجؼاثـــــغ لخٍٗؼ

ٓاث  ْمـً الخُـ ت مً املهاصع ٚيـر الخ٣لُضًـت،  اخخُاَاتها الٛاٍػ

ــــاع  التــــي ؤهجؼتهــــا الجؼاثــــغ فــــي َــــظا الاججــــاٍ مــــً ٚيــــر حٗــــضًل إلَا

ٓوي، ما ًلي:  ال٣اه

ْطلــ٪ بٗــض مٟاْيــاث  - ٓوـ،  ــت مــ٘ جــ ْصَا البدٍغ جغؾــُم خــض

ٓانــلذ مــً ٖــام  ٍٓلــت ج ْجًــ2011بلــى ٖــام  1995َ مىذ ، 

ْْيــ٘ زُــٍٓ ماثُــت  اجٟا٢ُــت الترؾــُم، جدضًــض بخــضازُاث 

ْالُـــــــاٝع  ٓوؿــــــُت  اٞترايــــــُت، جمخــــــض بــــــين مضًىــــــت َبــــــر١ الخ

ْجــىو الاجٟا٢ُــت ؤًًــا ٖلــى جبــاص٫  ــت الؿــاخلُخين،  الجؼاثٍغ

ٓاعص  ْ اؾــدشماع املــ ٓمــاث فــي خــا٫ الخى٣ُــب سؾخ٨كــاٝ ؤ املٗل

ْحٗـض َـظٍ  ت،  ْص البدٍغ الُبُُٗت ٖلى م٣غبت مً زِ الحض

ٓاث ممازلــــت مـــــ٘ الا ٓة مغخلُـــــت فــــي اهخٓــــاع زُـــــ جٟا٢ُــــت زُــــ

ْم ها املٛغل ألا٢ص    ،  . 27اص٫ْ ؤزٔغ

ا بـــين بوكـــاء  - ْح ٖغيــِـ  52ْ 32مى٣ُـــت نـــُض زالهـــت، ًتـــرا

ا  .  28امُال بدٍغ

ْلُــــت فــــي مجــــا٫ الخى٣ُــــب  - ٓهاَغا٥ لخبــــرة ؤ ٦ؿــــب قــــغ٦ت ؾــــ

ٕ "مِضًــت  " باملُــاٍ إلا٢لُمُـــت 2البدــغي، خُــض قــ٩ل مكـــْغ

ٓوؿــــــُت ؤ٫ْ ا٦دكــــــ ْصامــــــذ 2012اٝ بدــــــغي لِــــــا ؾــــــىت الخ  ،

٢ٓـــ٘  ٓمـــا بخ٩ـــال٠ُ لـــم  73ؤقـــٛا٫ إلاؾخ٨كـــاٝ فـــي َـــظا امل ً

ْػ  ٖان  30جخجـــا َْىـــا٥ ؤًًـــا، مكـــْغ ٩ـــي،  الع ؤمٍغ ٓن ص ملُـــ

َْْـغان،  ت فـي بجاًـت  ل حٟغ البدغي في ؤٖالي البداع الجؼاثٍغ

ْلُــت فــي املُــاٍ إلا٢لُمُـــت  بٗــض اؾــخ٨ما٫ بهجــاػ الضعاؾـــاث ألا

٢ٓٗين    . 29الِظًً امل

بيــاٞت بلـــى مــا ؾـــب٤،  ٘ طلـــ٪،، مــًيب ــي ٖلــى الجؼاثـــغ 

ــــــــــت لدكــــــــــمل  ْصَا البدٍغ املى٣ُــــــــــت الا٢خهــــــــــاصًت جٓؾــــــــــُ٘ خــــــــــض

، ٖلــــى ٚــــغاع مهـــــغ Exclusive Economic Zone الخالهــــت

ٓوي التـــــــي ب٦دكـــــــٟذ الٛـــــــاػ فـــــــي َـــــــظٍ  ْال٨ُـــــــان الهـــــــُِ ٢ْبـــــــرم 

ُت ع٢م    .3املىا٤َ، اؤهٓغ الخٍغ

 

 

 

 

 ن اإلاخىظي بلى مىاوم : جلعُم البدش ألاب3ُالخٍشىت سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : «Atlas Géographique des espaces maritimes», par 

Didier Ortolland et Jean-Pierre Pirat, Editions TECHNIP. 

سؾـــدُٗال ؤَمُـــت املى٣ُـــت الا٢خهـــاصًت الخالهـــت، ًيب ـــي 

ٓن الــــــضْلي للبدــــــاع، الــــــظي ًميــــــز بــــــين زــــــالر  ٕٓ بلــــــى ال٣ــــــاه الغظــــــ

   .2بداع ٖلى الٓظّ الخالي: اؤهٓغ الك٩ل ع٢م مىا٤َ مً ال

 الخلىق الذولُت في مُاه البداس: 2الؽيل سكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْلـت جمـاعؽ  اإلاىىلت ألاولى: حٗض بمشابت ظؼء مً ب٢لُم الض

ْاملُــــــــاٍ إلا٢لُمُــــــــت  ْحكــــــــمل املُــــــــاٍ الضازلُــــــــت  ٖلُــــــــّ ؾــــــــُاصتها 

Territorial waters مُل بدغي .12ا 
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ْلـــت ْ  اإلاىىلـــت الثاهُـــت: هـــي املى٣ُـــت التـــي جمـــاعؽ ٖليهـــا الض

ْل٨ هــــا ال حٗــــض ظــــؼًءا مــــً ب٢لــــُم  ْالؿــــلُاث،  بٗــــٌ الح٣ــــ١ٓ 

ْحكـــمل املى٣ُـــت املخازمـــت  ْلـــت،   مُـــل 12ا Contiguous zoneالض

ْاملى٣ُــت الا٢خهــاصًت الخالهــت   Exclusive Economicبدــغي ، 

Zone مُل بدغي  ْإلامخضاص ال٣اعي  200اcontinental shelf.  

ــــت بهــــٟت  لــــت الثالثــــت:اإلاىى ْل ْهــــي جســــغط ٖــــً ؾــــُاصة الض

ْ ؾـــلُاث،  ْلـــت ؤًــت ازخهانــاث ؤ ال جمــاعؽ ٖليهــا الض ٧املــت، 

 International waters.ْحكمل ؤٖالي البداع 

 ، ْلــــــــت ؾــــــــاخلُت فـــــــــي  ًم٨ــــــــً ؤنْٖلُـــــــّـ ٓن ل جؼاثــــــــغ ٦ض ٩ًــــــــ

٣ْْٞـــــا سخ٩ـــــام  املى٣ُـــــت الا٢خهـــــاصًت الخالهـــــت الخاّنـــــت  هـــــا،

ٓن  ٢ٓـــــــا ؾـــــــُاصً َـــــــظا ال٣ـــــــاه ْاؾـــــــخٛال٫ خ٣ ت بٛـــــــغى ال٨كـــــــ٠ 

ْبــاًَ ؤعيــّ،  ْٚيــر الحُــت ملُــاٍ البدــغ  ٓاعص الُبُُٗــت الحُــت  املــ

ْبصاعتها ٓاعص    . 30اْخٟٔ َظٍ امل

 ًِٓــــغ مّمــــا ؾــــب٤، ٖىــــض امل٣اعهــــت بــــين الخُــــاٍعً الاؾــــتراجُجُين

ْجــــضُٖم اخخُاَاتهــــا ل ــــا الُبُعــــي،  ــــ٘ الجؼاثــــغ ملهــــاصع ٚاَػ َٓ خى

ٓاث ال٣اصمت، ملا لِما مـً ـا  ؤَمُـت فـي مىّ في الؿى ـؼ مغ٦َؼ حٍٗؼ

ــــت،  ــــ١ٓ للُا٢ــــت الٛاٍػ ٓز ْم ؤّن زُــــاع الخى٣ُــــب ٦ممــــ٫ٓ ؤؾاســــ ي 

 ، ٓاخل ْفـي املُـاٍ الٗم٣ُـت للبدـغ املخٓؾِـ ًٖ الٛاػ ٢بالت الؿ

ٍٓـــــا م٣اعهـــــت بسُــــــاع  ٌٗـــــض باليؿـــــبت للؿـــــلُاث املٗىُــــــت بـــــضًال زاه

ٓن َــظا البدــغ  م مــً ٧ــ ٓاعص الٛــاػ الزــخغي، ٖلــى الــٚغ ٍٓغ مــ جُــ

مىـــــا٤َ الٗـــــالم ٚيـــــر امل٨دكـــــٟت بالٛـــــاػ  ًهـــــّى٠ مـــــً بـــــين ؤٚنـــــ 

مى٣ُعهــــا ْاملالخـــٔ ؤًًــــا جـــإزغ الجؼاثـــغ ٖــــً جدضًـــض  الُبُعـــي،

ْاملٛــغل  ٓوـ  ً جـ ٓة بالبلـضًً الجـاٍع الا٢خهـاصًت الخالهـت ؤؾـ

ٓجغاث ؾُاؾـــُت ْظُـــٓ ؾُاٌؿـــت التـــي -ألا٢صـــ  ، عبمـــا لخٟـــاصي جـــ

ٓاط ٖلـى الح٣ـ٫ٓ  ٢ض جـىجم ٖـً الخىـاٞـ املدخمـل ٖلـى الاؾـخد

ت ٖىض   ب٦دكاِٞا في املىا٤َ املخىإػ ٖليها.الٛاٍػ

 خاجمت:

ــــــــت ٌٗــــــــض  ــــــــان جٓؾـــــــُ٘ الاخخُاَــــــــاث الٛاٍػ ل٣ـــــــض جبــــــــين ؤّن َع

ٍٓت ال٣هٔٓ لضٔ الجؼاثغ فـي املجـا٫ الُـا٢ٓي، ْل َْـظا ًـخم  ألا

 ،ً ٕٓ الــــَٓ ٖبـــر ج٨شُــــ٠ الٗملُــــاث الاؾخ٨كــــاُٞت فــــي ظمُــــ٘ عبــــ

ْؤّن زُـا ْٚير الخ٣لُضًـت،  ٓإ املهاصع الخ٣لُضًت م ها  ع لجمُ٘ ؤه

اؾــــــخسغاط الٛـــــــاػ الزــــــخغي فـــــــي الــــــبالص، مـــــــا ًــــــؼا٫ فـــــــي مغاخلـــــــّ 

ٓن َىـــا٥ بهخـــاط لِـــظا الٛـــاػ ٚيـــر  ْمـــً املؿـــدبٗض ؤن ٩ًـــ املب٨ـــغة، 

ْبن اٖخبـرث هخـاثج  ـب،  ت في ألامـض ال٣ٍغ الخ٣لُضي ب٨مُاث ججاٍع

ْالبُٗض. ْاٖضة ٖلى ألامضًً املخٓؾِ   الخى٣ُب الخجٍغ ي 

ـــــــت فـــــــي بدـــــــغ ا ملخٓؾـــــــِ ٌٗـــــــض اؾـــــــخٛال٫ الاخخُاَـــــــاث الٛاٍػ

٢ْــــض  ٢ٓٗــــت ال٢خهــــاصًاث ص٫ْ قــــغ١ املخٓؾــــِ،  ٞغنــــت ٚيــــر مخ

ٓن زُاعا مشمغا  في املؿخ٣بل باليؿبت ل جؼاثغ. ٩ً

ٓص الا٢خهــاصًت  ٖلــى ٚــغاع -ْالبُاُــت جب٣ــل املالخــٔ ؤّن ال٣ُــ

ٍٓغ الخى٣ُب البدغي. -الٛاػ الزخغي  ٓاظّ جُ ٓص التي ج  ؤَم ال٣ُ

 ْ اػ ُٞمــــــا ًســــــو الٛــــــمّمــــــا ًجــــــب ٞٗلــــــّ باليؿــــــبت ل جؼاثــــــغ 

الزــخغي، ٞٗٓيــا ٖــً الخجاَــل قــبّ الخــام للؿــ٩ان املدلُــين 

ـــــت  ٖىـــــض الخسُـــــُِ، ٧ـــــان مـــــً ألاظـــــضع ٖلـــــى الؿـــــلُاث الجؼاثٍغ

ٓلــضة، مــً زــال٫ ؾــبر  ترايــاث املخ الٗمــل بجِــض ٖلــى بػاخــت الٖا

الاَخمامـــــاث املدلُـــــت ْإلالتـــــزام مـــــ٘ الجماٖـــــاث الٟاٖلـــــت، ٢بـــــل 

ٕ َْــــــظا ٢ــــــض ًخًــــــمً ج٣ــــــضًم مكــــــْغ  البــــــضء بإقــــــٛا٫ الحٟــــــغ، 

ْْيــ٘ مسُــِ  للخىمُـت الا٢خهــاصًت ملىــا٤َ الجىــٓل ال٣ٟيــرة، 

 مغخلي للخٗامل م٘ الاَخماماث املخٗل٣ت باملُاٍ.

ًم٨ـــــــــً مـــــــــ٘ ٦ـــــــــبذ الاؾـــــــــعهال٥ املدلـــــــــي لٓخـــــــــضٍ، جيكـــــــــُِ 

ــض مــً  ــب، ل٨ــً، مــ٘ مٍؼ ــت ٖلــى املــضٔ ال٣ٍغ الهــاصعاث الجؼاثٍغ

ْجسٟــــٌُ ج٩ــــال٠ُ إلاهخــــاط   ْاؾــــدشماعاث ٧اُٞــــت،  الخىاٞؿــــُت، 

ْػ الجؼاثـــــغ ٦مىـــــخج عثِســـــ ي للٛـــــاػ الزـــــخغي فـــــي ٢ـــــض حؿـــــمذ ببـــــ ر

ٓن ال٣ٗض امل٣بل. ًٚ  

ْجغؾــُم  ْل٣ــض ِْــغ ؤّن  جدضًــض مى٣ُــت ا٢خهــاصًت زالهــت 

ْبؾـباهُا،  ت ل جؼاثغ بض٢ت ام٘ املٛغل ألا٢ص  ،  ْص البدٍغ الحض

عة اؾـــتراجُجُت لحٟـــٔ خ٣ـــ١ٓ البلـــض مـــً  ْبًُالُـــا ، حٗـــّض يـــْغ

ٓاعص الُبُُٗــت، ال ؾــُما الاخخُاَــاث الٛ ــت م هــا، لخم٨ُ هــا املــ اٍػ

ُـ٠ زُاعاتهـا  اهاث التي ججٗلِـا ؤ٦ ـر جد٨مـا فـي جْٓ مً عبذ الَغ

 املؿخ٣بلُت.
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 ملخق

 ها الٛظاجي، املخه٠ باملى٨ك٠ خُض ؾِخم البدض في جبدض َظٍ الضعاؾت في اق٩الُت جبُٗت الجؼاثغ ل خاعط، مً زال٫  ؤم

ني للمكاع٦ت في هجاح البرامج   ْ حٗبات ٧ل ٢ُاٖاث الا٢خهاص الَٓ ٍٍٓغ  ْ جُ ٍٓت لل٣ُإ الٟالحي  ْل ٘ َظا الخدضي ل بُٖاء ألا ٞع

ُٟت. ْ جىمُت املىا٤َ الٍغ ٘ الاهخاظُت  ْ ٞع ْ جدؿِىّ   َّٗٓ ْ جى  بخ٨ش٠ُ الاهخاط 

، ًجب  ْ جدؿين مؿخٔٓ ألامً الٛظاجي ال ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ بال مً زال٫ الاؾخٛال٫ مً هاخُت ؤزٔغ الخإ٦ُض ٖلى ؤن يمان 

ٓٞغة لضٔ الجؼاثغ ، ٦ما ؤن ٢ًُت جد٤ُ٣ الامً الٛظاجي لِؿذ مِمت ًًُل٘  ها ال٣ُإ  ْ إلام٩اهُاث املخ ٓاعص  ال٣ٗالوي ل٩ل امل

 ْ ْلت  ْ الؿ٩ان .الٟالحي لٓخضة  بل هي  ٢ًُت تهم هسخل٠ ٢ُاٖاث الض ــــــت  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٓمُــ  الؿلُاث الٗم

Résumé 

L’étude se propose d’étudier la dépendance de l’Algérie vis-à-vis de l’étranger pour la 

concrétisation de sa sécurité alimentaire. Pour ce faire, l’accent est mis, ici, sur la 

préservation et l’amélioration de cette sécurité en prenant en charge les volets permettant de 

mettre au point une politique publique agricole efficiente. 

D’autre part, il faut préciser que la sécurité alimentaire n’est pas une mission dévolue 

uniquement au secteur agricole mais l’affaire de tous les acteurs qui pourraient, dans une 

action empreinte de synergie, réaliser cet objectif vital. 

 

 ملذمت :

ٌٗخبــر ال٣ُــإ الٟالحــي مــً بــين ال٣ُاٖــاث الاؾــتراجُجُت 

في الا٢خهاص الَٓني، باٖخباٍع ال٣ُإ الظي ًم٨ً مً جلبُت 

ٓٞير الٗـــــِل  ْجـــــ ٓاص الٛظاثُـــــت ،  الحاظـــــاث ألاؾاؾـــــُت مـــــً املـــــ

ْ بالخــــالي ٌؿــــاَم ب٣ؿــــِ ٦بُــــ م  ٞــــغاص الكــــٗب،  فــــي  غـال٨ــــٍغ

يــــر لــــم ٌٗـــــض جد٣ُــــ٤ ألامــــً الٛــــظاجي، بط ؤن جد٣ُـــــ٤ َــــظا ألاز

٢ًـــُت ا٢خهـــاصًت ٞالخُـــت بـــل حـــــٗضث طلـــ٪ لخـــهـــــبذ مؿـــإلت 

  . بالؿُاصة الَٓىُت  مخٗل٣ت اؾتراجُجُت

للم٩اهت الاؾتراجُجُت التي ًدخلِا ال٣ُإ الٟالحـي  ىٓغ بال

ــ٘ الخدــضًاث التــي ْمــً ؤظــل ٞع ني،  ٓاظِِــا  فــي الا٢خهــاص الــَٓ ج

ٍٓغ ال٣ُــإ الٟال ْ املخمشلــت ؤؾاؾــا فــي جُــ حــي لخد٣ُـــ٤ الجؼاثــغ 

ٓمُت فـي ؾـىت  الا٦خٟاء الظاحي الجؼجي. ْيــٗذ الؿـــــلُاث الٗم

ؾُاؾــــت ( 2014-2009)، فــــي بَــــاع املسُــــِ الخماســــ ي  2008

ٓان ؾُاؾـــــــت ظضًـــــضة ٟـــــي ،  جدـــــذ ٖىـــــ ْ الٍغ الخجضًـــــض الٟالحـــــي 

ٍٓغ ال٣ُـإ  هضٝ  ْاملخمشلـت فـي جُـ ٓاظِت الخدضًاث املسخلٟت  م

  : الٟالحي مـــً زال٫

اصة إلا  -  هخاط، ٍػ

ُٟت -  .جىمُت املىا٤َ الٍغ

الٗمل ٖلى جشةُذ الُض الٗاملت الٟالخُت في َظٍ املىا٤َ   -

ني، ٍٓغ الا٢خهاص الَٓ ْ مؿاَمــــعها في جُ  مً ؤظل جىمُعها 

ضصة بالخـــزحغ - ٓاعص الُبُُٗت، زانت ألاعاض ي املــِـ  .خماًت امل

 اؾخهالح ألاعاض ي،  -

راث املىازُت ْي٘ الحل٫ٓ املىاؾبت للخٗامل م٘ املخٛي -

ْطل٪  هــضٝ جد٣ـــ٤ُ ألامــً الٛظاجي   .  الُاعثت 

: َـل الؿُاؾـاث ٖلى َظا ًُغح البدض الاق٩الُت الخالُت 

الٟالخُـــت املخبٗـــت مـــً َـــٝغ الجؼاثـــغ جم٨ هـــا مـــً جد٣ُـــ٤ ؤم هـــا 

 الٛظاجيت
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مــً زــال٫  لإلظابــت ٖلــى ؾــاا٫ إلاقــ٩الُت،ضعاؾــت حٗمــل ال

ْع الخالُت:الخُغ١ لل  مدا

ٓع  - ْالىٓغي املد اع املٟاَُمي   ألا٫ْ : إلَا

ٓامل املدضصة لخد٤ُ٣ ألامً الٛظاجي - ٓع الشاوي : الٗ  املد

ٓماث ألامً الٛظاجي - ٓع الشالض :  م٣  املد

ٓع الغاب٘: ؾُاؾاث الخىمُت الٟالخُت . -  املد

 اإلادىس ألاٌو : ؤلاواس اإلافاهُمي والىٍشي  -

 اإلافاهُم و ألابعاد: -ؤوال

ٖىـــــــــــض بضاًـــــــــــت  ،لٛـــــــــــظاجيبـــــــــــضؤ اؾـــــــــــخسضام مهــــــــــُـ   ألامــــــــــًـ ا

ْاججــــاَاجــّـ خُــض الٗكــٍغً،  الؿــبُٗىاث لل٣ــغن  حٗــضصث مٟاَُـــــمّ 

ي ـْ الخــــــ 1973/1974ْزانــــــت مـــــ٘ـ ؤػمــــــت الٛــــــظاء الٗــــــالمي لؿــــــىتي 

ذ اهسٟاي ٗـالمي مً الٛظاء اغ ـ٦بُ اٖٞغ ن ال  .في املسْؼ

ٓاص الاعجٟٗ، ٦ىدُجت لظل٪ م٘  جؼامىا ٛظاثُت ،ذ ؤؾٗاع امل

ْ البتـــر٫ْ ؤَـــم خــضْر ؤػمـــت هُُٟـــت خـــاص ة ظٗلــذ مـــً الٛـــظاء 

ــــ٣اص  خــ ٧ْـــان الٖا ؾـــلٗخين بؾـــتراجُجُخين فـــي الا٢خهـــاص الٗـــالمي، 

ٓم ألامً الٛــظاجي ًىهــب ٖـــلى وكـاَين  الـؿاثض آهظا٥ ؤن مِٟ

 :ا٢خهاصًين َما 

ن إلاؾـــتراجُجي الٛــظاثـي،  -  املســـْؼ

ن  مٗنـــ  خُـــض ًىهــــب الا٦خٟـــاء الــــظاحي مـــً الٛــــظاء - املـــــسْؼ

ن مل٣ابلــت مــا ٖلــى ، َىــا راجُجي الٛــظاجيإلاؾــت الُٗــام املســْؼ

ْ ه٣ــو فــي الُٗــام ، بِىمــا  ـــً ؤػمــاث ٚظاثُــت ؤ ٢ــض ًدــضر مــ

ْلـــت  ٓن لــضٔ الض   الا٦خٟــاء الــظاحي ٚالبـــا مــا ٣ًهــض بـــّ ؤن ٩ًــ

ــــــاتها مـــــــــً الُـــــــٗام بمـــــا  ــــــ٨ٟي خـــــاظـــ ا مـــــا ًــــ ـــــِـ ـ ــــــدذ جهٞغ ْ جــ ؤ

ْ الكغاء   (1).باسهخاط ؤ

سضام ٧ـــــل مــــً َـــــظًً املهــــُ حين للضاللـــــت ٖلـــــى عاط اؾــــخ

ٓمينألامــً الٛــظاجي،  ألامــً كــيران بلــى ال ٌ فــي خــين ؤن ٦ــال املِٟــ

ٓم "ألامـــً  الٛـــظاجي، بـــل َمـــا ظـــؼء مـــً املٗنـــ  إلانـــُالحي ملِٟـــ

ًخٓظــب ٖلُىــا ج٣ــضًم  ،ْ ٖلُــّفــي مٗىــاٍ إلاؾــتراجُجي.  الٛــظاجي"

ْجدضًــــض ؤبٗ ٓمي إلا٦خٟــــاء الــــظاحي ْألامــــً الٛــــظاجي  اصَمــــا مِٟــــ

ٍ جد٣ُ٣ِما   .ْقْغ

 : (2)مفهىم الاهخفاء الزاحي الغزائي -1

ٌٗـــــٝغ إلا٦خٟـــــاء الـــــظاحي الٛـــــظاجي :" ب٣ـــــضعة املجخمـــــ٘ ٖلـــــى 

ٓاعص ْإلام٩اهـاث  ْٖلـى املـ خماص ال٩امل ٖلـى الـىٟـ ، جد٤ُ٣ إلٖا

الظاجُــــــت  فــــــي اهخــــــاط ٧ـــــــل اخخُاظاجــــــّ الٛظاثُــــــت مدلُــــــا ". َـــــــظا 

ٖٓت مً الخدٟٓاث  ٓلّ مجم ٠ ؤزيرث خ  ؤَمِا : الخٍٗغ

ٓم إلا٦خٟـــــاء الـــــظاحي  مفهـــــىم عـــــام وغحـــــر وا ـــــ  - : ٌٗخبـــــر مِٟـــــ

ْاضـــــ  بطا لـــــم ًٓيـــــ٘ فـــــي بَـــــاع  ْٚيـــــر  ٓمـــــا ٖامـــــا  ال٩امـــــل مِٟ

ذي مدـــضص، ٦مـــا ؤهـــّ فـــي بٗـــٌ ألاخُـــان ًدمــــل  ْجـــاٍع ظٛغافـــي 

ٓلٓظُا .  َابٗا بًضً

ْجِٓـــــــغ َـــــــظٍ  وعـــــــوُت مفهـــــــىم ؤلاهخفـــــــاء الـــــــزاحي الغـــــــزائي -  :

ٓص إلاظا بت ًٖ خ٣ُت إلا٦خٟاء اليؿبت في الٛمٓى الظي ٌؿ

ٓٞير الاخخُاظـاث  الظاحي الٛظاجي ، َل ٖىض الحض الاصول في جـ

لـــــى ت ْفـــــي َـــــظا  ْ الحــــض ألٖا ْ الحـــــض املخٓؾـــــِ ، ؤ الٛظاثُــــت، ؤ

بــــض مــــً عبــــِ مؿــــخٔٓ إلا٦خٟــــاء الــــظاحي الٛــــظاجي  الهــــضص ال

ْ املجخمـــــــــ٘  باملؿــــــــخٔٓ إلا٢خهــــــــاصي املِٗصـــــــــ ي للمجخمٗــــــــاث ا

ٕٓ الضعاؾت .  مٓي

بن إلا٦خٟـــــاء  لُـــــم هـــــزا الهـــــذف عملُـــــا :عـــــذم بمياهُـــــت جد -

ىُــا هةــُال ،بال ؤن  ٓن َــضٞا َْ الــظاحي الٛــظاجي ال٩امــل ٢ــض ٩ًــ

٢ْـضعتها ٖلـى  ٓاعص املخاخـت  جد٣ُ٣ّ مغجبِ بالضعظـت ألاْلـى بـامل

ٓٞاء باالخخُاظاث .  ال

خمـــــاص  مــــذي العلالهُــــت ؤلاكخفـــــادًت لهــــزا اإلافهــــىم : - بن إلٖا

ٓعة مُل٣ــــت ٖلــــى ال٣ــــغاع الا٢خهــــاصي ال٣ا ضــــ ي بؿُاؾــــت بهــــ

ض ًجٗلــــــّ ٢ــــــغاعا ا٢خهــــــاصًا ٚيــــــر إلا٦خٟــــــاء الــــــظاحي ال٩امــــــل ٢ــــــ

ٓامل ال ًم٨ـً عقُض ، الن ال٣ُإ الؼعا ي ًسً٘ الى ٖضة ٖ

ٓاعص الؼعاُٖـت ،  ْه٣ـو املـ الخد٨م ٞيها ٧الخٛيراث املىازُـت ، 

ملـت  ٓاعر َبُُٗت ، ٦ما ان فـي ْـل الٗ ٧ ْ ْ خضْر خغاث٤ ا ا

لغقـــُض ًمُـــل الـــى ازخُـــاع الا٢خهـــاصًت ، ٞـــةن مُٗـــاع الازخُـــاع ا

ْن جمُيــــــز بــــــين  ْالؿــــــل٘ طاث الخ٩لٟــــــت الاًٞــــــل ص املىخٓظــــــاث 

َْىــــا٥ اٖخبـــــاع زالــــض ًخٗلـــــ٤  ْ اهخــــاط زـــــاعدي،  اهخــــاط مدلـــــي ا

ْا١  ْؤط ْحٗــــــــــــضص مخُلبــــــــــــاث  ٍٓاث املِٗكــــــــــــت  باعجٟــــــــــــإ مؿــــــــــــخ

 ًهٗب مِٗا ان جيخج ٧لِا مدلُا . املؿعهل٨ين الى صعظت

ٓم م مــً ْظاَــت الخدٟٓــاث خــ٫ٓ مِٟــ الا٦خٟــاء  ٖلــى الــٚغ

الٛــظاجي الــظاحي ال٩امــل، ٞــان اٖخمــاص ؾُاؾــت الا٦خٟــاء الــظاحي 

ْ الجؼجــــــــــي مــــــــــً الؿــــــــــل٘ الاؾــــــــــعهال٦ُت ٌٗخبــــــــــر زُــــــــــاعا  ال٩امــــــــــل ا

ْلت ٖضم الخىاػ٫ ٖىّ مِما ٧ل٠ مـً  اؾتراجُجُا ًجب ٖلى الض

ْهجـــض ٖلـــى املؿـــخٔٓ الٗـــالمي امشلـــت خُـــت فـــي الخاـــحُت  الـــشمً. 

فـــــــي بٗـــــــٌ الؿـــــــل٘  الا٢خهـــــــاصًت فـــــــي ؾـــــــةُل جد٣ُـــــــ٤ الا٦خٟـــــــاء

ٓ ا  .لحا٫ في ؾُاؾت الاعػ في الُابانالاؾاؾُت ، ٦ما َ
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ْمـــــا الث الا٢خهـــــاصًت الٗاملُـــــت  عا٣ِٞـــــا مـــــً  فـــــي ْـــــل الخدـــــ

ــــــغ للخبــــــاص٫ الخجــــــاعي ٞــــــان البــــــاخشين الا٢خهــــــاصًين، ٖلــــــى  جدٍغ

ٓم ٌٗخبـــرْن  ٓم الا٦خٟـــاء الٛـــظاجي الـــظاحي ال٩امـــل ؤالٗمـــ ن مِٟـــ

ًّ ٓما زُالُا، بل َىا٥ مُل الى ٞع ٖلى اٖخباع اهّ ًـاصي  مِٟ

ٓاص الٛظاثُـت  ـت الخانـت بـامل الى ا٣ًـاٝ ظمُـ٘ الٗال٢ـاث الخجاٍع

ـــــى  ٓن ال مـــــ٘ الـــــض٫ْ الازـــــٔغ ،لـــــظا ٞـــــان مٗٓـــــم الضاعؾـــــين ًمُلـــــ

ٓم الامً الٛظاجي لحُاصٍ  .(3)اؾخسضام مِٟ

 :    مفهىم الامً الغزائي -2

ٓٞير اخخُاظـاث الخٛظًـت  ٣ًهـض بـّ "  ٢ـضعة املجخمـ٘ ٖلـى جـ

الكـــــــــٗب ،ْيـــــــــمان خــــــــض اصوـــــــــل مـــــــــً جلـــــــــ٪  ٞـــــــــغاص  الاؾاؾــــــــُت 

 .(4)الاخخُاظاث باهخٓام"

ـ٠ ،٨ىىـامً ٍٓين  ،ٖلـى يـٓء َـظا الخٍٗغ الخمُيـز بـين مؿــخ

ْازــــغ وؿــــ يلأل  ، خُــــض ٌكــــير مــــً الٛــــظاجي : اخــــضَما مُلــــ٤، 

ْلــــــــت  بلــــــــىمـــــــً الٛــــــــظاجي املُلـــــــ٤ ألا  اهخـــــــاط الٛــــــــظاء صازـــــــل الض

ــظا املؿــخ ْ ًٟــ١ٓ الُلــب املدلــي، َْ ٓاخــضة بمــا ٌٗــاص٫ ا ٓٔ ال

الٛــظاجي فــي خــين ؤن ألامــً ، مــغاصٝ لال٦خٟــاء الــظاحي ال٩امــل

ٓاص  ْاملــــــــ ٓٞير الؿــــــــل٘  ْلــــــــت ٖلــــــــى جــــــــ اليؿــــــــ ي، ٌٗنــــــــي "٢ــــــــضعة الض

، ْيـــــــمان الحـــــــض الاصوـــــــل مـــــــً جلـــــــ٪ ْ ظؼثُـــــــاؤالٛظاثُـــــــت ٧لُـــــــا 

 .(5)الاخخُاظاث باهخٓام "

ٓم  ـــ٠ الجؼجـــي الازيـــر ، ٞـــان مِٟـــ ْاهُال٢ـــا مـــً َـــظا الخٍٗغ

عة اهخاط ٧ل الاخخُاظاث الامً الٛظاجي اليؿ ي ال ٌ ٗني بالًْغ

ٓاص الالػمـت  ٓٞير املـ الٛظاثُت الاؾاؾُت ، بل ٣ًهض بـّ اؾاؾـا جـ

خمــاص ٖلــى مىخجــاث ازــٔغ ًخمخــ٘  لخلبُــت َــظٍ الاخخُاظــاث بااٖل

لــّ لخــٞيهــا ال ْن إبلــض املٗنــي بميــزة وؿـــةُت جَا   مين الٛــظاء بالخٗـــا

ٓم اليؿـؤ ْبالخالي ٞان املِٟ  لألمـً ي ْ الخباص٫ م٘ ص٫ْ ازٔغ ، 

.ً ْن م٘ الازٍغ  الٛظاجي ٌٗني جامين الٛظاء بالخٗا

 : (6)مفهىم ؤمان الغزاء  -3

ٓم مىٓمــت الزــحت الٗاملُــت لألمــان الٛــظاجي ٧ــل ٌٗنــي  مِٟــ

ت الالػمــــت، زــــال٫ ٖملُــــاث  ٍع ْاملٗــــاًير الًــــْغ  ٝ  ،اهخــــاطالٓــــْغ

ٓن ، جســٍؼً، جهــيُ٘ ْاٖــضاص الٛــظاء، لًــمان ؤن ٩ًــ ٓػَـ٘ـ  الٛــظاء  ج

٢ٓا بّ ص ٓز ْمالثما لالؾعهال٥ الاوؿاويامىا م  .حُا 

ب٩ــــل املغاخــــل، ؤي مــــً مغخلــــت َىــــا،  ،ؤمــــان الٛــــظاءخٗلــــ٤ ً

 .ا ي ْخت  لحٓت الاؾعهال٥ ال هاجيالاهخاط الؼع 

٤ٍٓ فــــــي مجــــــا٫ الؿــــــل٘ الٛظاثُــــــت بــــــًــــــظ٦غها  ن إٖلــــــم الدؿــــــ

ٓٞير الؿــــــل٘  الاَخمــــــام فــــــي املغخلــــــت الاْلــــــى ٧ــــــان مىهــــــبا ٖلــــــى جــــــ

ُلــــــب ًٟــــــ١ٓ الٗــــــغى ، زــــــم الٛظاثُــــــت بال٨مُــــــت ال٩اُٞــــــت الن ال

ٓاػهــت  ْ امل ُٖٓـت ؤ ْالى ٓصة  بـضؤث بٗـض طلـ٪ مغخلـت الاَخمـام بـالج

ْال٨ُــــ٠ فــــي الؿــــل٘ الٛظاثُــــت ، فــــي املغخلــــت ألازيـــــرة  بــــين ال٨ــــم 

ْ مـا  اخالُا  بضؤ التر٦يز ٖلى الابٗاص الزـحُت للؿـل٘ الٛظاثُـت ؤ

ٓاص  ٌٗــــــٝغ بإمــــــان الٛــــــظاء ، زانــــــت بٗــــــض جؼاًــــــض اؾــــــخسضام املــــــ

ٓن الب٣ـــغ ال٨ُمُاثُـــت فـــي  ٓع مـــغى ظىـــ ِـــ الؼعاٖـــت الحضًشـــت ، ْْ

ْالحمــــــــــــ  ال٣الُٖــــــــــــت ، الامــــــــــــغ الــــــــــــظي ظلــــــــــــب مســــــــــــاْٝ ٦شيــــــــــــرة 

٣ـــــت ظضًـــــضة ؤ٦ ـــــر ؤماهـــــا  ْبـــــضؤ الحـــــضًض ٖـــــً ٍَغ للمؿـــــعهل٨ين ، 

ٍٓتلزحت الاوؿان ٧الؼعا ْ الؼعاٖت الًٗ  .ٖت البضًلت ؤ

 :   مفهىم الخبعُت الغزائُت -4

ــــــت ٖلــــــى ْل جلبُــــــت  حٗنــــــي الخبُٗــــــت الٛظاثُــــــت ٖــــــضم ٢ــــــضعة الض

ٓاص الاؾــعهال٦ُت الاؾاؾــُت لٛــظائهم  اخخُاظــاث الؿــ٩ان مــً املــ

ـــــا ٖـــــً  ٓٞيَر ٓن فـــــي َـــــظٍ الحالـــــت مًـــــُغة ٖلـــــى ج ْج٩ـــــ ٓمي،  الُـــــ

ْلــت امــٓالا  ىـت الض ـ٤ الاؾــخيراص مـً الخــاعط ، ممـا ٩ًلــ٠ زٍؼ ٍَغ

ٓاص ٢ــض  ْ الىــضعة فـي َـظٍ املـ َاثلـت ، باسيـاٞت الـى ان الازـخال٫ ا

ْلت ًازغ ٖلى الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي  ْ املؿاؽ بؿُاصة الض  . 7اا

 مفهىم الفجىة الغزائُت :   -5

ٓة الٛظاثُـــــت الـــــى الٟـــــاع١ الحامـــــل بـــــين  ٓم الٟجـــــ ٌكـــــير مِٟـــــ

ٓعصة  ْال٨مُــت املؿـــخ ٦مُــت الاهخــاط املدلـــي مــً الؿــل٘ الٛظاثُـــت 

ٓمي ،  مــــً الخــــاعط لخلبُــــت اخخُاظــــاث الؿــــ٩ان مــــً الٛــــظاء الُــــ

ْلُــــــت املخٗــــــاٝع ٖليهــــــا ٣ْٞــــــا للمٗــــــاًير الض مــــــً ؾــــــٗغاث  ْطلــــــ٪ 

جِىاث .....ال  . ْبْغ ت   خغاٍع

مؿـــخٔٓ الخٛظًـــت فــي الجؼاثـــغ جظبـــظبا ًخجــّ ا٦ ـــر الـــى ٌٗــٝغ 

ٓاث الازيـــــــرة ، بؿـــــــةب الاعجٟـــــــإ  الاهسٟــــــاى زانـــــــت فـــــــي الؿــــــى

ٓاص الٛظاثُــت الاؾاؾــُت ، هدُجــت لــى٣و  الٟــاخل فــي اؾــٗاع املــ

ٓاعصاث لًـمان  ْال جـٓء ال٨بيـر الـى الـ مٗضالث الاهخـاط املدلـي ، 

َٓم الــضًمٛغافي ًــؼصاص الؿــ٩ان الــظي مــا ٞتــم مٗــض٫ همــحٛظًــت 

ُْٚــال ؾُاؾــت ٖامــت ػعاُٖــت ٣٦ُلــت بال٣ًــاء بكــ٩ل مٟــٍغ  ،

ٓة.  ٖلى َظٍ الٟج

ْبىـاءا ٖلـى جهـي٠ُ صْلـي زـام آؤقاع اخمـض  ًـذ ٖمـاعة ، 

خمـاص ٖلـى  ْلت ما حٛـظًعهم ، بااٖل بٗضص الؿ٩ان الظًً بةم٩ان ص
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ٓٞغ ٖليهـــا ، الـــى ؤن الجؼا ثـــغ جهـــى٠ فـــي املغجبـــت الاعاضـــ ي التـــي جخـــ

ٓن مـــً حؿـــ٘ صعظـــاثالؿـــ ، ممـــا ًجٗلِـــا فـــي ابٗت ٖلـــى ؾـــلم ًخ٩ـــ

 . (8)مغجبت الض٫ْ طاث الخُغ املغجٟ٘ في مجا٫ الامً الٛظاجي

ْمغ٦بـــت جخـــضازل ٞيهـــا ٓة الٛـــظاء مكـــ٩لت م٣ٗـــضة   حٗـــض ٞجـــ

ْا٢خهـــــــــاصًت صازلُـــــــــت ْزاعظُـــــــــت ، جخٗلـــــــــ٤  ٓامـــــــــل ؾُاؾـــــــــُت  ٖ

بُٗـــــــت الىٓـــــــام مـــــــً الىاخُـــــــت ال ضازلُـــــــت ، ؤمـــــــا بالؿُاؾــــــاث َْ

ْلُـت  ْالض الث الا٢لُمُت  ٓهت بالخد ٓامل الخاعظُت ٞفي مَغ الٗ

ْالُِااث املسخلٟت ْاملىٓماث   . (9)ٖلى مؿخٔٓ الض٫ْ 

ت -6  :  مفهىم الفجىة الخغزٍو

ُٖٓــــــت الٛــــــظاء الــــــظي  ْه ــــــت ب٣ُمــــــت  ٍْ ٓة الخٛظ جخٗلــــــ٤ الٟجــــــ

ــــــــ٤ ٍْجــــــــب الخٍٟغ ْلـــــــّ الاوؿــــــــان ، بــــــــين الــــــــى٣و فــــــــي َىـــــــا ،  ًدىا

الخٛظًــت، ٞــالى٣و فــي الخٛظًــت ٌٗنــي الحهــ٫ٓ الخٛظًــت ْؾــٓء 

ْبالخـالي خهـ٫ٓ  ٍْت ب٨مُـاث ٚيـر ٧اُٞـت  ٖلى الاخخُاظاث الخٛظ

ـــــت ُٚـــــ غ ٧اُٞـــــت ، فـــــي خـــــين ؾـــــٓء ـال ـــــخو ٖلـــــى ؾـــــٗغاث خغاٍع

ٓاص ٚظاثُـــت طاث  الخٛظًـــت ًـــض٫ ٖلـــى خهـــ٫ٓ ال ـــخو ٖلـــى مـــ

ٓاص  ٓ الحـــــــا٫ باليؿـــــــبت للمـــــــ ٍْـــــــت مىسٟٓـــــــت ،٦مـــــــا َـــــــ ٢ُمـــــــت حٛظ

ْ البرْجِىا ٍٓت ؤ ْ الب٫ٓ٣ الجاٞت .اليك ٓاهُت ، ا  ث ٚير خُ

ٍْـــت مـــا ٞخاـــذ  ،ممـــا ج٣ـــضم ٓة الخٛظ ًم٨ـــً ال٣ـــ٫ٓ ؤن الٟجـــ

ْهٓيـٍر فـي الــض٫ْ  ْ الىامُــت  ج٨بـر بـين الٟـغص فــي الـض٫ْ املخسلٟـت ؤ

ْلّ ٧ل م هما  ٓمي الظي ًدىا ٓٞغ الٛظاء الُ املخ٣ضمت مً خُض ج

ْال٣ُمت الٛظاثُت الٗالُت.  ٕٓ ْالخى ت  ٍع ٓماث الًْغ  ٖلى امل٣

ٖلـــى مـــا ؾـــب٤، ًم٨ــــً ج٣ؿـــُم الـــض٫ْ جبٗـــا ملؿــــخٔٓ  ْبىـــاءً 

ٓإ   :(10)ؤم ها الٛظاجي الى ٖضة ؤه

ٓٞغ ٞيهـــــا  - ؤ ْجخـــــ ٓاعص الُبُُٗـــــت الؼعاُٖـــــت،  ص٫ْ جمخلـــــ٪ املـــــ

ٓاعص املالُــت الالػمــت الؾــخٛاللِا ٞفــي بــظل٪ بٗــض مــً البلــضان  املــ

خُـــــــــض ان مٗٓـــــــــم  ،التـــــــــي جخمخـــــــــ٘ بـــــــــا مً الٛـــــــــظاجي املؿـــــــــخضام

ال  الاخخُاظـــــاث الُبُُٗـــــت ، ان لـــــم ج٨ـــــً ٧لِـــــا، جيـــــخج مدلُـــــا، 

ٓمي .   ًٓظض ما كهضص الامً ال٣

ْل٨ هــــــــا   - ب ٓاعص الُبُُٗــــــــت الؼعاُٖــــــــت ،  ْلــــــــت ال جمخلــــــــ٪ املــــــــ ص

ْبالخــالي ٞفــي جمخلــ٪ ال٣ــضعة ٖلــى اؾــخيراص  ٓاعص املالُــت ،  جمخلــ٪ املــ

 ٫ْ ْجــإحي فــي م٣ــضمعها ص ٓاَىيهــا الٛظاثُــت مـًـ الخــاعط،  خاظُــاث م

ج الٗغاـي ٕٓ مًـ البلــضان بـا مً الٛـظاجي مــا َــظًخمخ٘ـ  .الخلُـ ا الىـ

ْهُا ْحٗا ْلُا ؾلمُا  ْص  .صامذ حِٗل مىازا ا٢لُمُا 

ٓٞغ   - ط ٓاعص الُبُُٗت الؼعاُٖت، ل٨ هـا ال جخـ ْلت جمخل٪ امل ص

ٓاع  ٓصان ص الا٢خهـــاصًت الالػمـــت الؾـــخٛاللِاٖلـــى املـــ ْلٗـــل الؿـــ  ،

فـــــي  ،الـــــى الامـــــً الٛـــــظاجي خُـــــض جٟخ٣ـــــغ زيـــــر مشـــــا٫ ٖلـــــى طلـــــ٪، 

ٓعة ْ  ٣هــــير ال ًـُــــًاملض ٍْخد٣ــــ٤ ؤم هــــا الٛــــظاجي بهــــ املخٓؾــــِ، 

ٓاعص الالػمــــــــت ْالاصاعة الؿُاؾــــــــُت  ٓٞغث املــــــــ مؿــــــــخضامت متــــــــ  جــــــــ

ٓاعصَا الُبُُٗت .  الؾخٛال٫ م

ٓاعص  - ص ْجٟخ٣ــــغ الــــى املــــ ٓاعص الُبُُٗــــت ،  ْلــــت ال جمخلــــ٪ املــــ ص

مــــــً اؾــــــخيراص الاخخُاظــــــاث  املالُــــــت ْالا٢خهــــــاصًت التــــــي جم٨ هــــــا

ٕٓ مـــــً البالٛظاثُـــــت َْـــــظا الىـــــ لـــــضان هـــــي التـــــي حٗـــــاوي مكـــــا٧ل ، 

 ْ  املخٓؾـــــِ. خ٣ُ٣ُـــــت فـــــي ام هـــــا الٛـــــظاجي ٖلـــــى املـــــضًين ال٣هـــــير 

ٖٓـــت اٚلـــب ص٫ْ الجىـــٓل ، ْزانـــت  ْجـــضزل يـــمً َـــظٍ املجم

٣ُــت  ال جهــى٠ يــمً ؤي .بن الجؼاثــغ  م هــا اٚلــب الــض٫ْ الاٍٞغ

ُٖٓت ًم٨ــــــً ان  ٓإ، ٞفــــــي مــــــً الىاخُــــــت املٓيــــــ مــــــً َــــــظٍ الاهــــــ

ٖٓـــــت الاْلـــــى ٖلـــــ ٓٞغ ٖلـــــى جـــــضزل يـــــمً املجم ى اٖخبـــــاع ؤ هـــــا جخـــــ

ٓص مؿـاخاث  ْْظـ ٓاعص املاثُت  اليؿـةُت ،  ْامل الاعاض ي الؼعاُٖت 

ٍْت ،ْقـــــــبّ  قاؾــــــٗت جًـــــــم ؤ٢ــــــالُم مىازُـــــــت مخباًىــــــت اصـــــــحغا

ٍْت،صـــ .الـــ  ، ٦مـــا جخمخـــ٘ بمؿــــخٔٓ .. ْمٗخضلـــت ْؾـــاخلُت، حغا

ْمالي مالثم اٖلى  ، الا٢ل مىظ بضاًت الالُٟت الشالشـت ا٢خهاصي 

اع مغجٟٗـت،الا ؤ ها جب٣ل َع ٓعصٍ مًـ الخـاعط بإؾٗـ  ُىت ما ٢ض حؿـخ

ٓعصٍ مــــً الٛــــظاء مــــً وؿــــبت الــــى ازــــٔغ  ــــؼصاص ٦مُــــت مــــا حؿــــخ ْج

ْػ  بدُـــض جهـــبذ ٢ـــضعاتها املالُـــت م ه٨ـــت، ل٨ـــً مـــً املم٨ـــً ججـــا

ْج٨شُـــ٠ الاؾــــدشماعاث  َـــظا الخلـــل بخُٛيـــر ؾُاؾــــاتها الؼعاُٖـــت 

ْاُٖا ىُـــــــت الخاعظُـــــــت فـــــــي ال٣ُـــــــإ الٟالحـــــــي  ّ الاَمُـــــــت ثـــــــالَٓ

ْاملالُـت ْزانـت الٗىهـغ الالث ٓاعص املاصًـت  ْحٗباـت ٧ـل املـ ٣ت بّ، 

ة مدلُت . ْجدٟيٍز ٖلى الٗمل مً اظل زل٤ زْغ  الةكغي 

 ؤبعاد ألامً الغزائي: -زاهُا

لــــم حٗــــض مكــــ٩لت ألامــــً الٛــــظاجي مؿــــإلت ا٢خهــــاصًت بدخــــت 

ٓٞير الٛـــــظاء للؿـــــ٩ان مـــــً ؤظـــــل اؾـــــخمغاع الحُـــــاة  جخمشـــــل فـــــي جـــــ

، بـــل ؤزـــظث َـــظٍ ال٣ًـــُت ؤب ٗـــاص ؤزـــٔغ مخضازلـــت ُٞمـــا ٣ٞــِـ

ْاخــض جإزيراجــّ املسخلٟــت ْل٩ــل  ٓعص ُٞمــا ًلــي ؤعاٗــت (11)بُ هــا  ْهــ  ،

 :ؤبٗاص ؤؾاؾُت

 البعذ الذًمغشافي :  (1

ًخا  جإزير البٗض الضًمٛغافي في ٢ًُت ألامـً الٛـظاجي مـً 

 :  ظاهبين بزىينزال٫ 



  بؼيالُت ألامً الغزائي في الجضائش
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خمــــــاص ٖلــــــى  - ٓٞير ٚظاثــــــّ بااٖل ٓ امل٩لــــــ٠ بخـــــ ؤن إلاهـــــــــؿان َــــــ

ْ ا ٓصٍ ألاؾــــــــــــــــالُب  ٓعَــــــــــــــــا مىــــــــــــــــظ ْظـــــــــــــــــ لُــــــــــــــــغ١ التــــــــــــــــي َ

ْطل٪ لًمان ْ اؾخمغاٍع في الحُاة  الاظخما ي،  .ب٣اثّ 

ـــــخاط  - ٓم بةهخــــاط الؿــــل٘ التــــي ًدــ ٓ الــــظي ٣ًــــ ؤن إلاوؿــــان َــــ

ا ختــــــ  ًــــــخم٨ً مــــــً  َْٗــــــــمل ٖلــــــى  خؿــــــــً حؿــــــُيَر ا  ــــــِـ بلُـ

 .٤ُ٣ ألامً الٛظاجي ب٨ٟاءة ٖالُتجد

 (البعذ الاكخفادي:2

ْ ألامـــــً  جٓظــــض ٖال٢ـــــت مباقـــــغة بـــــين الٗىهـــــغ  الا٢خهـــــاصي 

ْػٍاصجـــّ  ْ طلـــ٪ مـــً زـــال٫ ج٨شُــ٠ إلاهخـــاط الٟالحـــي  الٛــظاجي  ،

ٓاٞغ  ْ لخد٣ُـــ٤ َــظا الِــضٝ ًجــب جـــ لخلبُــت ٧اٞــت الاخخُاظــاث، 

ْ الُـض  ْ املخمشلت في عؤؽ املـا٫  ٧ل ٖىانغ الٗملُت الا٢خهاصًت 

ْ ألاعاضـــ ي الؼعاُٖـــت الخهـــبتال ، باسيـــاٞت بلـــى الٗىــــــهغ ٗاملـــت 

ــــغي  الٗىانـــغ مـــً ؤظـــل ال٨ـــ٠ء ال٣ـــاصع ٖلـــى جىٓـــُم َـــظٍ الةكـــــ

ٓصة ٚظاثُت ٖالُت ْٞير ْظ ٓ مـا ٌٗـٝغ الحه٫ٓ ٖلى بهخاط  َْ  ،

 .في بؾتراجُجُاث الض٫ْ، نن بـ : "الؿُاؾت الٗامت الىاظٗت" 

 (البعذ العُاس ي:3

ْلــت بخــإمين الٛــظاء ل٩اٞــت ؤٞــغاص املجخمــ٘ ، مــً  جًــُل٘ الض

ا لجملــت مـــً ال٣ــغاعاث ا لالػمـــت لخجؿــُض بعاصتهـــا زــال٫ بنـــضاَع

ْ مؿاَمعها الٟٗالت في صٖم  لت لخد٤ُ٣ ألامً الٛظاجي،  املؿْا

ْ املكــــا٧ل التــــي حُٗــــ٤   ْ بػالــــت ٧ــــل ال٣ٗبــــاث  ال٣ُــــإ الٟالحــــي 

ْ الخىمُــت الؼعاُٖــت  ٓعة ٖامــت  ٖملُــت الخىمُــت الا٢خهــاصًت بهــ

ـــــــت ال ًىدهـــــــغ ٣ٞـــــــِ فـــــــي  ْل ْع الض ٓعة زانـــــــت ، ٦مـــــــا ؤن ص بهـــــــ

 ْ ٓا٫ لل٣ُـإ  الٟالحـي ، بــل ٖملُـت بنـضاع ٢ـغاعاث  جغنــُض ألامـ

ْجىُٓمـــــــــّ  ًخٗـــــــــضاٍ بلـــــــــى جسُـــــــــُِ وكـــــــــاَاث  َــــــــــــظا ال٣ــــــــــــُإ 

 .ْمغا٢بخّ خت  جخم٨ً مً جإمين اخخُاظاث ألاٞغاص

ْلــــت  جلتـــزم ـ  ال٣ُــــامالض ــــت بخ٨ــــَغ الث الجضٍع بــــةظغاء الخدــــ

ــــ٤ ؤمــــام الكــــٗٓل للخــــإزير بــــالُغ١  ْ ٞلــــ  الٍُغ الضًم٣غاَُــــت 

ت ْالا٢خهـاصًت ْالاظخماُٖـت الضًم٣غاَُـت فـي ال٣ـغاعا ث املهـيًر

ْ مخابٗاتها ْ ٞــــي َغ١ جىُٟظَا   .(12)ْ الؿــــُاؾُت 

 (البعذ الثلافي :4

ْ خبـــــّ للٗمـــــل حٗـــــؼػ  ْ جمؿـــــ٨ّ بإعيـــــّ  مٗخ٣ـــــضاث الٟـــــغص 

ْحؿـــاَم بكـــ٩ل ٦بيـــر فـــي ، الٟالحـــي بؾـــتراجُجُت ألامـــً الٛـــظاجي

 ْ ـاصة إلاهخـاط  ْ بالخـالي ٍػ ٓع ال٣ُـإ الٟالحـي،  ْجُ ٖٓـّ   هجاح  جى

ْجلبُت خاظُــاث ألاٞغاص. ٣ٞض ؤزبدذ صعاؾاث ٖضًـضة فـي مجـا٫ 

ـــــــشير مــــــً  :ؤن "ٖلــــــم إلاوؿــــــان  " ـــــــدمل ال٨ـــ ـــــــاٞت ؤي قــــــٗب جـ ز٣ــ

ْ بالخـــالي  ــــم املخٗل٣ـــت بدـــب ألاعى ْخـــب الٗمـــل الٟالحـــي  ال٣ـــــُـ

ٖٓــــا مــــً ال٣ضاؾــــت، بيــــاٞت بٔ ؤن  ًهــــبذ الخمؿــــ٪ بــــا عى ه

لخإمين الٛظاجي ٧ل خؿب البِات ؤق٩اال ٦شيرة ل إلاوؿان ؤْظض

٢ٓـــــ٘ الجٛغاٞـــــــي، ٣ٞـــــض ٖـــــٝغ  ْ مُُٗـــــاث امل ــــــِٗل ٞــــــــيها  التــــي ًــ

ْ ؾــــــــ٩ان  ؾــــــــ٩ان ال٣ُــــــــب الكــــــــمالي "إلاؾــــــــ٨ُمٓ" "الخجمُــــــــض" 

ـــــي حٗخبــــر  َْـ "الجبــــا٫"" الخ٣ضًــــض" ْؾــــ٩ان  "الــــخال٫" "الخمــــغ" ، 

ٕٓ مً مكــــاع٦ت   .(13)في ججؿُض ألامً الٛظاجي إلاوؿانه

 :العىامل اإلادذدة لخدلُم ألامً الغزائي: اإلادىس الثاوي

٢ٓــــ٠  ٓامــــل ًخ ٓاٞغ ٖــــضة ٖ جد٣ُــــ٤ ألامــــً الٛــــظاجي ٖلــــى جــــ

ـــِٗا  ٓػَـ ْج ْ التــي لِــا جــإزير ٖلــى بهخــاط الؿــل٘ الٛـــــــظاثُت  ؤؾاؾــُت 

ٓاعص ألاعيـــُت  ــــي املــــ ــــمِا ٞـــ ْالتـــي ًم٨ـــً خهـــغ ؤَـــ ْاملخـــاظغة  هـــا، 

ت  ٓاعص البــــكٍغ ْ املــــ ٓاعص املاثُت  ْ املؿـخٔٓ ْامل ٓاعص املالُـت      ْاملـ

  .(14)الخ٣ني باسيـاٞت بلى ألاصاء الا٢خهاصي

 ـ اإلاىاسد ألاسلُت: 1

ـــــــؿاخت ٖلــــــى مؿــــــخٔٓ ال٣ــــــاعة  ـــــــبر مـــ جتربــــــ٘ الجؼاثــــــغ ٖلــــــى ؤ٦ـ

ـــــضع بــــ  ٣ــــُت خـــــــُض ج٣ـ ، بال ؤن مـــا ٣ًــــاعل 2هــــم 2.381.741إلاٍٞغ

غ ـُٚـــــباملاثــــت مـــــً املؿــــاخت إلاظمالُــــت  جمشـــــل ألاعاضــــ ي 79.3مــــً

ْ ُٚــــــــامل ٓظِــــــــت للٟالخــــــــت ، ؤمــــــــا ألاعاضــــــــ ي الؼعاُٖــــــــت املغ ـىخجــــــــت 

٨َخــــاع ؤي مـا  8.454.630 ٞفي ال ج٣ضع بال بــالهالحت للؼعاٖت 

ٓالي   ْ   % 3.5ًمشـــل خــــــ مـً   %19.89مً املؿاخت إلاظمالُت 

ْ جــخــــــــغ٦ؼ ؤؾاؾـــــا فـــــي املـــــــــىا٤َ  املؿـــــاخت الٟالخُـــــت  إلاظمالُـــــت  

ْ الًِال الٗلُا الكغ٢ُت الكمالُت لل بالص زانت في الؿِٓل 

 .ْ الٛغبُت 

دت  ــــــــــــتًر ــــــــــــي املؿـــ ججـــــــــــضع إلاقـــــــــــاعة بلـــــــــــى ؤن مؿـــــــــــاخت ألاعايــ

(Jachère)  ٓالي ٓالي  3.152جدخل خ ْجـــمشــــل خـــ ٓن َــــــ٨خاع  ملـــــــُ

ٓ مـا ًٓضـحّ  ،مـــً املـؿاخت الهالــــــدت للـؼعاٖــــت % 37.28 ْ َـ

ٓػَ٘ الٗام لألعاض ي في الجؼاثغ  1الجض٫ْ ع٢م ا  .املخٗل٤ بالخ
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 ـ 2012( الخىصَع العام لألساض ي في الجضائش ـ 1الجذٌو سكم )

اليؿبت 

ٍٓت مً  املا

املؿاخت 

الٟالخُت 

 إلاظمالُت

اليؿبت 

ٍٓت مً  املا

املؿاخت 

الٟالخُت 

 إلاظمالُت

 املؿاخت

 ا٨َخاع 
ٕٓ ألاعاض ي  ه

 الؼعاٖاث الح٣لُت 4.354.242 10.2 

 7.4 3.152.328 
دت  ألاعاض ي املؿتًر

ٓع   االب

 ألائجاع املشمغة 849.387 2.0 

م 74.338 0.2   ال٨ْغ

 املغا ي الُبُُٗت 24.335 0.1 

3.5 19.9 8.454.630 
املؿاخت الهالحت 

 للؼعاٖت

 77.5 32.943.690 
ألاعاض ي الؿِبُت 

 املؿال٪ْ 

 2.6 1.101.110 
ٚير  ألاعاض ي الٟالخُت

 ىخجتامل

17.8 100.0 42.499.430 
املؿاخت الٟالخُت 

 إلاظمالُت

ٍْت 2.498.085  1.0  ألاعاض ي الحلٟا

 ألاعاض ي الٛابُت 4.268.110  1.8

79.3  188.908.475 
ىخجت اإلاألاساض ي غحر 

 ىجهت للفالختاإلاغحر و 

 املؿاخت إلاظمالُت ²ولم 2.381.741  100.0

    Source : MADR-DSASI : Serie B2012                                 

ؤن مؿــاخت الؼعاٖــاث الح٣لُــت  (01)ًٓضـ  الجــض٫ْ ع٢ــم 

ْجمشـل  4.354.242سهخاط الحبٓل ج٣ضع بـ  مـً  % ٨َ10.2ـــخاع 

ْ َـــظٍ املؿــاخت حٗخبـــر ٚيــر ٧اُٞـــت  ظمالُــت 
ي

املؿــاخت الٟالخُـــت إلا

ْ جد٣ُـــــــ٤ ألامـــــــً الٛـــــــظاجي، ٦مـــــــا ؤن ألاعاضـــــــ ي  ـــــــاصة إلاهخـــــــاط  لٍؼ

دت األا  ْ التي ج٣ـاعل مؿـاخعها املؿتًر ٓع    3.152.328عاض ي الب

مـــً املؿـــاخت الٟالخُـــت إلاظمالُـــت   ٨َ7.4خـــاع بيؿـــبت جهـــل بلـــى 

ٓاعص  ْن اؾخٛال٫ ٌك٩ل َضعا ٦بيرا للمـ ْ جغ٥ َظٍ املؿاخت بض

 .املخاخت 

ًجـب إلاقـاعة بلــى ؤن مخٓؾـِ ههـِب الٟــغص الجؼاثـغي مــً 

ع ٖلــــــــى  ٨َخــــــــا ٣ً0.21ـــــــضع بـــــــــ  2016ألاعاضـــــــ ي الؼعاُٖــــــــت لؿــــــــىت 

ٓن وؿــــمت ا ْػ ألاعاٗــــين ملُــــ  40.5اٖخبـــاع ؤن ٖــــضص الؿــــ٩ان ججـــا

  ٓ ٓن وؿــــمت  ٞــــــِ بـــا للمخٓؾــــِ الٗــــالميملُــــــــ ْ ج٣ٍغ  0.20ا مؿــــا

ْ ؤٖلى ، خؿـب ٨َخـاع  0.16ا مـــً املـــــخٓؾـــِ الٗـــــــــــغاي ٨َخاع   

امل٣ضمــــت مــــً َــــٝغ املىٓمــــت الٗغبُــــت   2011بخهــــاثُاث ٖــــام 

ً .للخىمُت الؼعاُٖ  ت باليؿبت لِظًً املٗضلين نزٍغ

ًجــــب إلاقــــاعة بلــــى ؤن الؼعاٖــــت فــــي الجؼاثــــغ حٗخمــــض بيؿــــبت 

خُـــــــض ج٣ـــــــضع  اػعاٖـــــــت بٗلُـــــــت ، ٦بيـــــــرة ٖلـــــــى حؿـــــــا٢ِ ألامُـــــــاع

ٍــــــت زــــــال٫ ؾــــــىت  ٓن  1.04ًٟــــــ١ٓ  مــــــا 2012املؿــــــاخت املْغ ملُــــــ

باملاثـــت  ٣ٞـــِ مـــً املؿـــاخت الهالــــــدت  ٨َ12خـــاع ؤي مـــا ًمشـــل 

ْهٓـــــــغا للم ْلــــــــت مـــــــً ؤظـــــــل جٓؾــــــــُ٘ للؼعاٖـــــــت ،  ٓصاث  املبظ جِـــــــ

ــذ َــظٍ  ْاؾــخسضام ج٣ىُــاث الؿــ٣ي امل٣خهــضة للمــاء ٣ٞــض ٖٞغ

ٓاث ألازيرة . اصة ٦بيرة في الؿى  املؿاخت ٍػ

 ـ اإلاىاسد اإلاائُت 2

حٗخبــر الجؼاثــغ مــً مىــا٤َ الٗــالم التــي جهــى٠ بــال٣ٟيرة فــي 

ْ قـــــــبّ  ِٖٓــــــا فــــــي املى٣ُـــــــت الجــــــــــاٞت  ٢ٓ ْطلـــــــ٪ ل ٓاعص املاثُــــــت  املــــــ

ٓاء مــــً الجاٞــــت ٓاعص املاثُــــت جدؿــــم بالىــــضعة ؾــــ ، ممــــا ًجٗــــل املــــ

خُــض اهسٟــاى مخٓؾــِ ههــِب ْخــضة املؿــاخت مــً حؿــا٢ِ 

ْ ههِب الٟغص مً املُاٍ الهالحت للكـغل. ْٖلـى َـظا  ألامُاع ؤ

ْ املدـضص لإلهخـاط  ٓاعص املاثُـت الٗامـل الغثِسـ ي  ألاؾاؽ جمشـل املـ

ْجى٣ؿم بلى زمؿت مهاصع ع  ْمؿخ٣بال،   ثِؿُت.الؼعا ي خايغ ا 

ْ املُـــاٍ  - زالزـــت ج٣لُضًـــت جخمشـــل فـــي ألامُـــاع، املُـــاٍ الؿـــُدُت 

ُٓٞت .  الج

ْ مُـــاٍ الخى٣ُـــت  - َْمـــا مُـــاٍ الخدلُـــت  ً ٚيـــر ج٣لُـــضًً  مهـــضٍع

 .(15)ابٖاصة اؾخسضام مُاٍ الهٝغ الهخي  

ٓٞغة فــــــــي  ْ الجــــــــض٫ْ الخــــــــالي ًٓضــــــــ  ال٣ــــــــضعاث املاثُــــــــت املخــــــــ

                                                                       الجؼاثغ.                                    

 الىخذة : ملُاس متر مىعب( اللذساث اإلاائُت اإلاخىفشة 2الجذٌو سكم )

اليؿبت 

 ا% 
ٕٓ  املجم

املُاٍ 

ُٓٞت  الج

املُاٍ 

 الؿُدُت
 املىا٤َ

%83 13.9 1.9 12 
املى٣ُت 

 الكمالُت

%17 2.9 1.4 1.5 
املى٣ُت 

 ٓ  بُتالجى

%100 16.8 3.3 13.5 ٕٓ  املجم

 اليؿبت% %80 %20 %100 %100

Source : Loucif Seid : les ressources en eau et leur utilisation 
dans le secteur Agricole en Algérie, Revue H.T.E .N°125, 
Mars 2003pp94-95.                    
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ٓٞغة فـي الجؼاثـغ ًخا  مً الجض٫ْ ؤن ال٣ضعاث املاثُت امل خ

ٓػٕ ٖلى املى٣ُخين :  16.8ج٣ضع بـ  ْجخ  ملُاع متر م٨ٗب 

ٓٞغ ٖلـى  - ْ جخـ ْ جمشــل   13.9املى٣ُـت الكـمالُت  ملُـاع م٨ٗـب 

ٓػٖـــت بـــين  % 83 ْهـــي م ٓاعص ال٩لُـــت ،  ملُـــاع متـــر  12مـــً املـــ

 ْ ملُــــاع متــــر م٨ٗــــب مــــً  1.9م٨ٗــــب مــــً املُــــاٍ الؿــــُدُت 

ُٓٞت .  املُاٍ الج

-  ْ ٓبُـــــت  ٓٞغ ٖلـــــى  املى٣ُـــــت الجى ْ  2.9جخـــــ ملُـــــاع متـــــر م٨ٗـــــب 

ٓػٖــــــت بــــــين  % 17جمشــــــل  ْهــــــي م ٓاعص ال٩لُــــــت ،   1.5مــــــً املــــــ

 ْ ملُــاع متــر م٨ٗــب  1.4ملُــاع م٨ٗــب  مــً املُــاٍ الؿــُدُت 

ُٓٞت .  مً املُاٍ الج

ملُــاع  ٦13.5مــا ًبــين الجــض٫ْ ؤن املُــاٍ الؿــُدُت ج٣ــضع بـــ 

ٓالي  % 80متر م٨ٗب ؤي بيؿبت  ُٓٞـت خـــ ملُـاع  3.3ْ املُـاٍ الج

ْ بيؿبت   .% 20متر م٨ٗب 

ٓاعص املاثُـــت املخجـــضصة جمشـــل  ًجــب إلاقـــاعة بلـــى ؤن وؿـــبت املــ

مــً  % 10مــً املُــاٍ الؿــُدُت ْ % ٣ٞ70ــِ مــً بُ هــا  % 80

ْ جتر٦ــؼ ؤؾاؾـــا فـــي املى٣ُــت الكـــمالُت ل جؼاثـــغ،  ُٓٞـــت  املُــاٍ الج

ُٓٞـت فـي  ٓاعص الٛيـر مخجـضصة ٞخٓظـض فـي َب٣ـاث املُـاٍ الج ؤما املـ

ٍْت املىا٤َ   .الزحغا

ٓاعصج٣ضع  َٓىُـت للمـ ٧ٓالـت ال   جم املُاٍ املؿخٗملت، خؿـب ال

ٓ ما ملُاعاث متر م٨ٗب ْ 4املاثُت بـ  ٓاعص %25 ًمشل َ ، عا٘ امل

ٓػٕ ٖلى ال٣ُاٖاث الخالُت ْ جخ ٓٞغة   :املاثُت املخ

 ، % 55.3ملُاع متر م٨ٗب ؤي  2.1حؿخسضم الؼعاٖت  -

 ،% 34.2يؿبت ملُاع متر م٨ٗب ب 1.3جٓظّ الاؾعهال٥  -

ٓالي  0.6حؿخٗمل الهىاٖت  -  . % 10.5ملُاع متر م٨ٗب خ

ت :  -3  اإلاىاسد الوؽٍش

ٌٗـــــٝغ ٢ُـــــإ الٟالخـــــت فـــــي الجؼاثـــــغ ْـــــاَغة جـــــغ٥ الكـــــبال 

ْ الخٓظّ بلى ٢ُاٖاث ا٢خهـاصًت ؤزـٔغ ال  لألعاض ي  الٟالخُت  

َْــظا  ٓهت ألاظــغ،  ْ مًــم ًخُلــب الٗمــل ٞيهــا بــظ٫ ظِــضا ٦بيــرا 

ْبالخــــالي مــــا ؤصٔ بلــــى ٢لــــت ٖــــض ص الُــــض الٗاملــــت فــــي َــــظا ال٣ُــــإ 

ٓاص الٛظاثُـــت  ْ ال جـــٓء بلـــى اؾـــخيراص املـــ ه٣ـــو إلاهخـــاط الٟالحـــي 

ْ الب٣ــــــــ٫ٓ الجاٞــــــــت، ًٓضــــــــ    إلاؾــــــــتراجُجُت ْزانــــــــت الحبــــــــٓل 

ٓػَـــــــــــــ٘ الُـــــــــــــض الٗاملـــــــــــــت ٖلـــــــــــــى ال٣ُاٖـــــــــــــاث   الجــــــــــــض٫ْ الخـــــــــــــالي ج

 . 2014  - 2000الا٢خهاصًت للٟترة 

ٓػَـــــــــ٘ الُـــــــــض الٗا3الجـــــــــض٫ْ ع٢ـــــــــم ا ملـــــــــت ٖلـــــــــى ال٣ُاٖـــــــــاث   : ج

 باآلالف   الٓخضة 2014-2000الا٢خهاصًت للٟترة ا

وعبت 

 الخىىس 

ٓاث 2000 2004 2009 2014 الؿى

  

 ال٣ُاٖاث

5.33% 

35.96% 

66.21% 

85.54% 

1953 

1290 

1826 

6224 

1852 

1194 

1718 

5318 

1843 

1263 

1257 

4737 

872 

826 

617 

906 

 الٟالخت

 الهىاٖت

ألاقٛا٫ 

ٓمُت  الٗم

 ثالخضما

71.47 

% 

11293 10082 9100 3221 ٕٓ  املجم

Source : O.N.S : Algérie en chiffres, séries de résultats 

2000 -2015 

ٓصة فـــي الجـــض٫ْ  ًخاـــ   مـــً زـــال٫ جدلُـــل البُاهـــاث املٓظـــ

م مـــــــً ؤهـــــــّ نـــــــجل اعجٟاٖـــــــا  ،ؤن ال٣ُـــــــإ الٟالحـــــــي ٖلـــــــى الـــــــٚغ

ا فـي ٖـضص الُـض الٗاملـت زـال٫ الٟتـرة املمخـضة مـً  2000 م حْٓ

ؤلـ٠  872 خُض اهخ٣ل الٗضص مـً  %،55.33، ٣ًضع بـ  2014-

، بال ؤن 2014فـــــي ؾـــــىت  ؤلــــ1953٠بلـــــى  2000ٖــــامال فـــــي ؾــــىت 

ْ ًب٣ــــل َــــظا ال٣ُــــإ مخسلٟــــا  الىخــــاثج امللــــجلت حٗخبــــر يــــُٟٗت 

ٓص ْ ٌٗـــ  ، َـــظا ؤؾاؾـــا  م٣اعهـــت بال٣ُاٖـــاث الا٢خهـــاصًت ألازـــٔغ

 خ٣ُببلـــى جغاظـــ٘ خهـــت الٟالخـــت التـــي ٧اهـــذ حؿـــ ،مـــً ظِـــت

ٓاث ٖضًـــــضة،  ْ الٗمـــــا٫ مىـــــظ ؾـــــى الٗـــــضص ال٨بيـــــر مـــــً الٟالخـــــين 

ح  ْؤَمُعها الاؾتراجُجُت هدُجـت هـْؼ ٦ْظا جغاظ٘ م٩اهت الؼعاٖت 

ـــــى املـــــضن،  الُـــــض ـــــاٝ بل ، بلـــــى الٗاملـــــت مـــــً ألاٍع مـــــً ظِـــــت ؤزـــــٔغ

ْ التـــــــي ؾـــــــاَمذ  الؿُاؾـــــــاث املخبٗـــــــت فـــــــي مجـــــــاالث الدكـــــــُٛل 

ح الُــــض  ْ ٚيــــر مباقــــغة فــــي هــــْؼ ٣ــــت مباقــــغة ؤ ٓ لٗاملــــت ابٍُغ هدــــ

ْ البىــــــــاء  ٢ُاٖــــــــاث ا٢خهــــــــاصًت ؤزــــــــٔغ ٣٦ُاٖــــــــاث الخــــــــضماث 

ْطلـ٪ ملـا ج٣ضمـّ َـظٍ ال٣ُاٖـاث  ْ الهىاٖت  ْألاقٛا٫ الٗامت 

ْ بٚغاءاث م٣اعهت ب٣ُإ الٟالخت   .مً امخُاػاث 

ؤالٝ  906ٖـــــــضص الٗمـــــــا٫ ل٣ُـــــــإ الخـــــــضماث مـــــــً اهخ٣ـــــــل 

ٓ  2014 ٖامل في ؾىــــت 6224000بلى  2000ٖامل في ؾىت  َْـ

ٓع ج٣ــــــضع بـــــــ مــــــا  ْبيؿــــــبت جُــــــ ــــــض مــــــً ؾــــــخت ؤيــــــٗاٝ،  ًمشــــــل ؤٍػ

ٓعا بـــين % 85.54 ٖلـــى ٨ٖــــ ٢ُـــإ الٟالخـــت الـــظي نـــجل جُـــ

بال ؤهـــــــّ مىـــــــظ جلـــــــ٪ %( 52.26، بيؿـــــــبت ا2004و 2000ؾـــــــىتي 

ٓعا مِمـــــا ختــــ  ؾــــىت  َْــــظا ٖلـــــى 2014الٟتــــرة لــــم ٌٗــــٝغ جُــــ  ،
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م مــً الخدٟيــزاث التــي ٢ــضمعها الؿــلُاث املٗىُــت لل هــٓى  الــٚغ

ْ املخ  مشلت ؤؾاؾا في :بال٣ُإ 

ؾُاؾاث صٖـم الٟالخـين مـً زـال٫ بوكـاء نـىض١ْ زـام  -

ْ املغبين الهٛاع.   ً ْ املؿدشمٍغ  بضٖم الٟالخين 

ٓم ٖلــــى ال٣ُمــــت املًــــاٞت  - بٖٟــــاء الٟالخــــين مــــً صٞــــ٘ الغؾــــ

ل٣ــُم إلاًجـــاع للخجِيـــزاث الٟالخُـــت املهـــىٗت بـــالجؼاثغ ختـــ  

 . 2018صٌؿمبر  31

طاث الاؾـــــعهال٥ ْيـــــ٘ هٓـــــام لًـــــبِ املىخجـــــاث الٟالخُـــــت  -

ٓاؾ٘ لحماًت مضازُل الٟالخين باسيـاٞت بلـى جسلـي ، (16)ال

الٟالخــــــــين ٖــــــــً مؿــــــــدشمغاتهم بؿــــــــةب اؾــــــــخٛال٫ ألاعاضــــــــ ي 

َْــظا مــا ؤصٔ بلــى  ٓمُــت  الٟالخُــت مــً ؤظــل الخجِيــزاث الٗم

ْ بالخـالي اهســـــــــٟاى الىهــــُب  ه٣و املؿـدشمغاث الٟالخُـت 

ـــــــٟغص ـــــــ٣اعي للــ  0.52بلــــــى  1960 ٨َخــــــاع فــــــي ؾــــــىت 1مــــــً  الٗـ

 0.24ْ ٨َ1985خـــــاع فـــــي ؾـــــىت  0.34ْ  ٨َ1970خـــــاع ؾـــــىت 

، ْؾــــــٝٓ ٨َ2016خــــــاع فــــــي  0.21ْ ٨َ2008خــــــاع فــــــي ؾــــــىت 

٨َخــاع مــً ألاعاضــ ي الهــالحت للؼعاٖــت فــي  0.17ًتراظـ٘ بلــى 

َْــــظا مــــا ًٓضــــ  ؤن  2020ؤٞــــ٤  مــــً املؿــــدشمغاث  70%، 

ْح مؿـاخعها مـا ٨َخـاعاث، ألامـغ  10ْ 0.1بـين  الٟالخُت جترا

الــــظي ًدــــض مــــً ٢ــــضعة املؿــــدشمغة ٖلــــى حكــــُٛل ًــــض ٖاملــــت 

 ٦250.000بيرة، باسياٞت بلـى ؤن ٢ُـإ الؼعا ـي ٢ـض ٣ٞـض 

 .(17)مً ألاعاض ي الٟالخُت الخهبت لٟاثضة البىاء 

 : اإلاىاسد اإلاالُت -4

عهـا  ٓٞغة املالُت مً املضازُل الخاعظُت التي ٖٞغ ؾمدذ ال

ٖــً اعجٟــإ ؤؾــٗاع ْ الىاظمــت  2000مــً ؾــىت،  الجؼاثــغ ابخــضاءً 

ٓمُــت مــً عؾــم  الــىِٟ ٖلــى املؿــخٔٓ الٗــالمي، الؿــلُاث الٗم

٢ُاٖــــاث الا٢خهــــاص  ؾُاؾــــاث مالُــــت جٓؾــــُٗت ججــــاٍ مسخلــــ٠

ٓمُت ضـخمت للــــــٟترة  ني ، ٖبر بٖضاص بغامج اؾدشماعاث ٖم الَٓ

ْجمشلذ ُٞما ًلي : 2014بلى ؾىت  2001املــمخـــضة مـــً ؾىت   ، 

 Programme de الاكخفـادي: ـ بشهامج دعـم ؤلاوعـاػ 1

soutien à la relance économique PRSE)) 

بلــــى ؾــــىت  2001جــــم ْيــــ٘ مسُــــِ زالســــي ًمخــــض مــــً ؾــــىت 

ْاليكاَاث2004 إلاهخاظُت  ، ٧ان مٓظّ لضٖم ٧ل ال٣ُاٖاث 

ملـُاع صًىاع ظؼاثغي مـا  1216، ْزهو لّ ٚالٝ مالي ٣ًضع بـ 

ــــــــٗاص٫  الع، 16ًــــ ــــــــلُاع ص الـــــــضٖم املٓظِـــــــت ٧ْاهـــــــذ خهـــــــت  مـــ

 .(18)ملُاع صًىاع ظؼاثغي  65لليكاَاث الٟالخُت ، 

 Programme) البرهــــــــــــامج الخىمُلــــــــــــي لــــــــــــذعم الىمــــــــــــى -2

complémentaire de soutien à la croissance PCSC )  

بن َظا البرهامج جم بٖضاصٍ ٖلـى قـ٩ل املسُـِ الخماسـ ي 

 ٫ْ  ٗــاص٫ملُـاع صًىــاع ظؼاثـغي ،مـا ٌ 9680مبلٜـ  (،2009 -2005)ألا

ٓالي  الع ؤمــا الحهــت املسههــت لــضٖم الٟالخــت  130خــ ملُــاع ص

ُٟت  ٢ضعث بـ   (19)ملُاع صًىاع ظؼاثغي  300ْالخىمُت الٍغ

 programme deبشهــامج جىوُــذ الىمــى الاكخفــادي -3

consolidation à la croissance économique  . 

ٓ ظــاء  ــض الىمــ ًَٓ ْ َــظا البرهــامج لُــضٖم البــرامج الؿــاب٣ت 

َُْٛــــي ال٣تـــرة املمخــــضة مـــً ؾــــىت الا٢خهـــ بلـــى ؾــــىت  2010اصي 

َْٗخبر املسُِ الخماس ي الشاوي، خُض عنـض لـّ مبلٛـ2014  ا، 

ْ جدهل ال٣ُـإ  ٣ً21.214ضع بـ  ابظمالُ ملــُاع صًــىاع ظــؼاثغي 

ملُــــــاع صًىـــــــاع  1000ٖلــــــى خهــــــت مالُــــــت جبلــــــٜ ، ؤًًــــــا الٟالحــــــي

  .(20)ظؼاثغي 
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ٍٓغ خُلـــــــب ً ال٣ُـــــــإ الؼعا ـــــــي ؤجبـــــــإ الُـــــــغ١ الحضًشـــــــت  جُـــــــ

ــــــــــاصة إلاهخــــــــــاط  املؿــــــــــخٗملت فــــــــــي الؼعاٖــــــــــت التــــــــــي حؿــــــــــاٖض ٖلــــــــــى ٍػ

خمــــــاص ٖلــــــى م٨ىىــــــت الؼعاٖــــــت  ْطلــــــ٪ مـــــًـ زــــــال٫ الٖا ْإلاهخاظُــــــت، 

ْ بجبــإ الُــغ١  ْع املدؿــىت  ْ البــظ ٍْت    ْاؾــخسضام ألاؾــمضة ال٨ُـــــــما

الحضًشــت  للــغي، خُــض ًٓضــ  ماقــغ اؾــخسضام املا٦ىــت الؼعاُٖــت 

ٖـــضص الجـــغاعاث املؿـــخسضمت ب٣ـــضعاتها املسخلٟـــت ل٩ـــل ؤلـــ٠ ٨َخـــاع 

ـــــجغاع ًمشــــل ال٣ــــاَغة  مـــًـ ألاعاضــــ ي الؼعاُٖــــت، ٖلــــى ؤؾــــاؽ ؤن الــ

ْٓاث٠ مخٗضصة. ٓم ب ْج٣  التي ججغ مٗٓم نالث الؼعاُٖت 

 ٓ  12 ٣ًــــضع اؾــــخسضام املا٦ىــــت الؼعاُٖــــت  فــــي الجؼاثــــغ بىدــــ

ـــشل وؿــ ـــي جمــ َْـ  ، ْٕ بت ؤٖـــلى ب٣لُــل ظــغاع ل٩ــل ؤلــ٠ ٨َخــاع مــؼع

ْ املــــــــــ٣ضع بــــــــ  ــــــــٗغاي  ظـــــــغاعاث بِىمـــــــا ٣ًـــــــضع   9مــــــــــً املــــــــــخٓؾِ الــ

جـــضٖمذ ، (21)ظـــغاع ل٩ـــل ؤلـــ٠ ٨َخـــاع  20املخٓؾـــِ الٗـــالمي بــــ 

ىُـــــــت ٍٓمـــــــا لِـــــــظا الـــــــى٣و بـــــــالالحٓيـــــــرة الَٓ ْ آالث ، ج٣ جغاعاث 

ْ الـضعؽ في ؾىــت  آلــــت  1252 ْ  سظــغا 7829ا  2011الحهاص 

ىُــــــت   %15.6مشــــــل بمـــــا ً ، ؾـــــتاعّ خانـــــضة ص مـــــً الحٓيـــــرة الَٓ

ــــت  َْــــظا بًٟــــل إلاظــــغاءاث الخدٟيًز ْ الــــضعؽ،  رالث الحهــــض 

ْالتي ٧اهذ تهضٝ بلـى بوٗـاف نـىاٖت  2009التي اجسظث ؾىت 

ـــــــــى  مغا٣ٞـــــــــت  املا٦ىـــــــــاث الٟــــــــــالخُت  فـــــــــي الجــــــــــؼاثغ، باسيـــــــــاٞت بل

ى مــــً بىـــ٪ ٓٞير لِــــم ٢ــــْغ ْ  الٟالخـــين مــــً زــــال٫ جــــ الٟالخــــت 

ُٟ  ت .الخىمُت الٍغ
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جبـــــــين إلاخهـــــــاثُاث امل٣ضمـــــــت مــــــًـ َـــــــٝغ املىٓمـــــــت الٗغبُـــــــت 

ُٞمــــــــــا ًخٗلــــــــــ٤ باؾــــــــــخسضام ،  2011للخىمُــــــــــت الؼعاُٖــــــــــت لؿــــــــــىت 

ٍْــــــــت، ــ  ألاؾــــــــمضة ال٨ُما ٧لــــــــٜـ  33.1ؤن املٗـــــــــض٫ الٗغاــــــــي ٣ًـــــــــضع بـــــــ

٢ٓــــا ٧لـــٜـ لل٨ِخـــاع  95 بِىمــــا املٗـــض٫ الٗــــالمي ٣ًـــاعل ،لل٨ِخـــاع مخٟ

ٓٔ ٖلُّ بشالر ؤيٗاٝ، في خين ؤن املٗض٫ الجؼاثـغي ال   ًبلٜـ ؾـ

ْصًــــت امللــــجلت فــــي  ٧لـــٜـ لل٨ِخــــاع ، 17 ٠ املغص َْــــظاما ًٟؿــــغ يـــٗـ

ْع املدؿـــىت   .(22)إلاهخـــاط الىبـــاحي باسيـــاٞت بلـــى طلـــ٪، حٗخبـــر البـــظ

ـــــــاصة بهخاظُــــــت ال٨ِخـــــــاع،ا ٖىهــــــغ  ا فــــــي ٍػ ض٫  ْ ؤؾاؾــــــُـ ـــــــٗـ ـــ ــ ٣ًــــــضع مـ

ٓالي  ـــت بدـــ ٫ٓ الجؼاثٍغ ٢ْـــض  28اؾـــخسضامِا فـــي الح٣ـــ ٧لــٜـ /٨َخـــاع 

ْع  ٓل٢ــضعث  ٦مُــت البــظ ـــب ْهُــت الحــــــــ  املؿــلمت للمىخجــين مـًـ َــٝغ حٗا

ؾم ـــــاٞت ملــــٓـ ٫ٓ الجـ ـــــ٣ ــ اع  1.662بـــ 2012-2011ْ البــ ـُـ ـــ ٓن ٢ىــ ـــــ ــ ُـ ــ ــلـ مـ

ــم  1.446مــ٣ابــــل.  ؾـ اع ٞــــي املــٓـ ـُـ ٓن ٢ىــ ــ ــ ُـ ــل ؤي مـا ، 2011-2010مـ

 %.47.7ٌٗاص٫ وؿبت حُُٛت خبٓل ج٣ضع بـ   

ًســــــو مٗــــــض٫ اؾــــــخسضام َــــــغ١ الــــــغي اعة ُٞمــــــا ًجــــــب إلاقــــــ

الحضًشـــــــــت، بلـــــــــى ؤن مؿـــــــــاخت ألاعاضـــــــــ ي املؿـــــــــ٣ُت بىٓـــــــــام الؿـــــــــ٣ي 

ٓن ٨َخــاع  بٗــضما ٧اهــذ  ٢1.04ــض بلٛــذ  2012املسخلٟــت لؿــىت  ملُــ

ٓالي  2011فـــي ؾـــىت  ٓن ٨َخـــاع ، بِىمـــا ٧اهـــذ فـــي  0.98ج٣ـــضع بدـــ ملُـــ

ٓٔ  2008ؾــىت  َْـــظا مــا ٌكــير بلـــى  0.85ال جبلـٜـ ؾـــ ٓن ٨َخــاع،  ملُــ

ٓاث  املؿـــــاخاث ؤن ٍـــــت حٗـــــٝغ جؼاًـــــضا مؿـــــخمغا زـــــال٫ الؿـــــى املْغ

 ألازيرة.

جىصَع اإلاعاخاث اإلاعلُت على مخخلف  :(4الجذٌو سكم)
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ـــذس: خمـــــاص ٖلـــــى بخهـــــاثُاث ب اإلافــ ٖـــــضاص الجـــــض٫ْ مـــــً َـــــٝغ الباخـــــض بااٖل

 .13، املغظ٘ الؿاب٤، م املىٓمت الٗغبُت للخىمُت الؼعاُٖت 

ٖٓــــــت ألائــــــجاع املشمــــــغة جدخــــــل  بلــــــى ٌكـــــير الجــــــض٫ْ  ؤن مجم

مؿـــــــاخت  ْ  %44 بـــــــــ مغجبـــــــت الهـــــــضاعة فـــــــي املؿـــــــاخاث املؿـــــــ٣ُت

ٖٓـــــــــــت  ٢456ــــــــــضعث بـــــــــــ  ْاٗــــــــــض َـــــــــــا جــــــــــإحي مجم ؤلـــــــــــ٠ ٨َخــــــــــاع ، 

ـــــــؿاخت   % 32ْاث بيؿــــــبت الخـــــــــًغا ؤلــــــ٠ ٨َخــــــاع ،  337ْ بمــ

ٖٓــــــت الحبـــــٓل  ظــــــاءث فـــــي املغجبــــــت  م  مـــــً ؤن مجم ْٖلـــــى الــــــٚغ

ــــــؿاخت  ــــــ٠  ٨َـــــــخاع 137الـشالشـــــــت بمـــ بال ؤ هـــــا    %13بيؿـــــبت  ؤلــ

ٓعا مٗخبرا م٣اعهت بؿـــىت  ذ جُ  ؤًـً ٧اهــذ املــؿاخــت 2008ٖٞغ

 ؤل٠ ٨َخاع . 91املؿ٣ُت ال جبلٜ ؾٔٓ 

بلـــــى ؤن ج٣ىُـــــاث الـــــغي الحضًشـــــت ًـــــخم ، َىـــــا، قـــــاعةًجـــــب إلا 

ؤلــــــ٠ ٨َخــــــاع ، ؤي مــــــا  339اؾــــــخسضامِا ٖلــــــى مـــــــؿاخت جـــــــ١ٟٓ 

ـــــؿاخت  %37ًمشــــل مــــً مجمــــل ألاعاضــــ ي    املؿــــ٣ُت ، بِىمــــا املـــ

ْ التي جــــ٣ضع بـ  ْ بيؿـبت  701.000املخب٣ُت  ماػالـذ  %٨َ63خـاع 

 حٗخمض ٖلى ؤؾالُب الغي الخ٣لُضًت .

م مـــً  ٓاث ٖلـــى الــــٚغ ــــاصة ألاعاضــــ ي املؿـــ٣ُت زــــال٫ الؿــــى ٍػ

ْ زانــــــت املخٗل٣ــــــت بؼعاٖــــــت الحبــــــٓل بال ؤ هــــــا ماػالــــــذ  ألازيــــــرة 

ْلــــت ٓصاث املبظ ْ املجِــــ ٓاعص املالُــــت املسههــــت  ُٟت م٣اعهــــت بــــامل  يــٗـ

ْ امل٣خهضة للمُاٍ.  مً ؤظل جٓؾُ٘ ؤؾالُب الغي الحضًشت 

 ملىماث ألامً الغزائي  اإلادىس الثالث:

ي مً ال٣ُاٖاث ألاؾاؾُت التي جغج٨ـؼ ٌٗخبر ال٣ُإ الؼعا 

ْطلــ٪  َمُخــّ البالٛــت  ٖليهــا الخىمُــت الا٢خهــاصًت فــي الجؼاثــغ ،

ت ملِٗكـــــت ألاٞـــــغاص ،  ٍع ْاملخمشلـــــت فـــــي جلبُـــــت الاخخُاظـــــاث الًـــــْغ

ْ ٦ــظل٪ الٗــاملين فــي  بًجــاصْ  ُٟين  ـــمل للؿــ٩ان  للــٍغ ٞــغم الٗـ

ــــــُإ ــــــغجبُت بال٣ـ ــــــسضماجُت املـ ْ الـ ، ٦مـــــا ألاوكـــــُت الاظخماُٖـــــت 

ٓاص الخام الالػمت لل٣ُإ الهىا ي ٓٞير امل  .ٌٗمل ٖلى ج

ٓماث ؤؾاؾُت:  ًم٨ً ج٣ؿُم ألامً الٛظاجي بلى ؤعا٘ م٣

ٓٞغ الٛـــظاء ب٨مُـــاث ٧اُٞـــت  :الغزائُـــت الـــىفشة - َْٗنـــي  هـــا جـــ

ْ الحهـــــ٫ٓ ٖلُـــــّ مـــــً  ـــــ٤ إلاهخـــــاط املدلـــــي ؤ ٓاء ٖـــــً ٍَغ ؾـــــ

ٓعة صاثمت ْ به ٫ْ ألاٞغاص،  ٓن في مخىا ٓاعصاث بدُض ٩ً  .ال

ْ ٣ًهــض  هــا ٢ــضعة الٟـــغص  بمياهُــت الخفــٌى علــى الغــزاء: -

ـــه٫ٓ ٖلــى ال٨ـــمُت ال٩اُٞــت مــً الٛــظاء  ْ ألاؾــغة ٖلــى الحـ ؤ

 الظي ًل ي اخخُاظاجّ ألاؾاؾُت .

ىــاث الغزائُــت - عة اؾــخمغاع  : الــذوام فــي الخمٍى ْ ٌٗنــي يــْغ

ٍٓىـاث الٛظاثُــت ٖلـى مــضاع الؿـىت ْن اه٣ُــإ للخم ْ مــً  بـض

ٓص بم٩اهُاث ٧اُٞت ؾىت بلى ؤزٔغ ، ألا  مغ الظي ًخُلب ْظ

ٓػَِٗـا ٖىـض الحاظــت ؤي  ْ خؿـً ج ٓاص الٛظاثُـت  ً املـ لخسـٍؼ



 جىىخاث خعحنؤ.  
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٢ْــاث ٢لــت املدانــُل الؼعاُٖــت  ْ فــي ؤ فــي الحــاالث الُاعثــت ؤ

ٍٓت .   ٓا٫ الج ْ ؾٓء ألاخ  ؤ

٣ـــــــــت  :هُفُـــــــــت الاظـــــــــخفادة مـــــــــً الغـــــــــزاء ٣ٍْهـــــــــض  هـــــــــا ٍَغ

ٓاص الاؾــــــخٟاصة مــــــً ال٣ُمـــــــت الٛظاثُــــــت التــــــي جدخـــــــٓي ٖليهــــــا املـــــــ

ْ حكـــــمل  ْالتـــــي جل ـــــي الحاظـــــاث ألاؾاؾـــــُت لألٞـــــغاص،  الٛظاثــــــُت 

ْمؿـــخلؼماث   ً ْج٣ىُـــاث الخســـٍؼ الخــــــجِيزاث املـــــىاؾبت لألٚظًـــت 

ْ الخضماث الزحُت.  الىٓاٞت 

حؿـــــــعى الجؼاثــــــــغ بلـــــــى جد٣ُــــــــ٤ ؤم هــــــــا الٛـــــــظاجي مــــــــً زــــــــال٫ 

ْ املخمشلت في املغاخل الخالُتبؾتراجُجُت الخىمُت الٟالخُت املخبٗ  :ت 

 جىفحر الغزاء : شخلت ألاولى اإلا

ٓٞير الؿـــــل٘ الٛظاثُــــت بال٨مُـــــت ال٩اُٞـــــت  الجؼاثـــــغ حٗمــــل  ٖلــــى جـــــ

ْطلــ٪  ء بلــى الاؾــخيراص  ْ ال جـٓـ ـــخماص ٖلــى إلاهخــاط املــــــدلي ؤ ٖـ ٓاء باال ؾــ

ت للؿــــــ٩ان املتزاًــــــضة مـــــًـ ؾــــــىت بلــــــى  ،لخلبُــــــت الاخخُاظــــــاث ألاؾاؾـــــُـ

ْ ٦ـــظل٪ اعجٟـــإ  ـــاصة فـــي ٖـــضص الؿـــ٩ان  ، هدُجـــت الٍؼ ٓٔ ؤزـــٔغ مؿـــخ

ٓاظ. مِٗكعهم ٓٞير الٛـظاءج ت جـ م مًـ ِّ الجؼاثـغ فـي ٢ًُـ ، ٖلـى الـٚغ

ٓا٫  ْ ألامـــــــ ٓصاث ال٨بيـــــــرة التـــــــي بـــــــظلعها فـــــــي ال٣ُـــــــإ الٟالحـــــــي  املجِـــــــ

ٓاعص  .البآَـــــت التـــــي عنـــــضث لــــّـ ٓعة ؤن املـــــ ْممـــــا ػاص فـــــي ألامـــــغ زُـــــ

٢اث  ٢ـض جًـاءلذ ٦شيـرا هدُجـت اهسٟـاى  املالُت املخإجُت مً املـدْغ

ا مــًـ ظِـــت، اَع ٓاص الٛظاثُـــت ٖلـــى  ؤؾــٗـ اع املـــ ْ الاعجٟـــإ ال٨بيـــر  ؾــٗـ

 ٔٓ ، ٞــال جٓء بلـــى الاؾـــخيراص فـــي ْـــل   الٗـــالمياملؿــخ مــًـ ظِـــت ؤزـــٔغ

ِــــظٍ ألاؾــــــبال  ْ ل ْلــت،  ٓاعص املالُــت ؤنــبذ ًســـل بميزاهُــت الض هــضعة املــ

ٓاث ألازيــرة ،٣ٞــض ع٦ـــؼث الجؼاثـــغ ٓٞير الٛـــظاء مــًـ  ،فـــي الؿـــى ٖلـــى جـــ

َٓني  .ُاؾاث الخالُت، مً زال٫ الؿإلاهخاط ال

ٍٓاث ( جــىفحر الغــزاء مـــً ؤلاهخــاي الـــىوني : 1 ــذ مؿـــخ ٖٞغ

ني زـــال٫ الٟتـــرة املمخـــضة مـــابين  ٓٞير الٛـــظاء مـــً إلاهخـــاط الـــَٓ جـــ

ـــا زانـــت فـــي الكـــٗب طاث  2011ْ 2000ؾـــىتي  ٓعا م حْٓ جُـــ

ٖٓيهـــــا الحمـــــغاء  ٓم بى ْ ال حـــــ ْاث  ٓاؾـــــ٘ ٧الخًـــــغا الاؾـــــعهال٥ ال

ْ الحمًــُاث، ماٖــض ٓع  ْ الخمــ ا ٞــٕغ الحبــٓل الــظي ْالبًُــاء، 

ٖــٝغ جغاظٗــا فــي إلاهخــاط، زانــت بٗــضما بلٛــذ ٦مُــت الحبــٓل 

ٓالي  2009املىخجــــــت فــــــي ؾــــــىت  تهــــــا بدــــــ ٓن ٢ىُــــــاع  61.2طْع ملُــــــ

ٓن ٢ىُـــاع،  54.6بلـــى مـــا ٣ًـــاعل  2010لخـــىسٌٟ فـــي ؾـــىت  ملُـــ

ٓن ٢ىُـــــاع فـــــي ؾـــــىت  42.5بلـــــى  زـــــم ًـــــىسٌٟ  ، ل٨ـــــً 2011ملُـــــ

ْ امل٣ـــضع بــــ  2008ـ  ــــــــــــــ2000م٣اعهـــت بمٗـــض٫ الٟتـــرة املمخـــضة مـــً 

ٓعا مٗخبــــرا ٢ــــضع  29.7 ٓن ٢ىُــــاع، ٣ٞــــض ٖــــٝغ إلاهخــــاط جُــــ ملُــــ

ـاصة وؿــبت  ؤمــا ُٞمــا ًخٗلــ٤ بٟــٕغ  . 2011زــال٫ ؾــىت  % 50بٍؼ

ـــاصة مٗخبـــرة بط بلٛـــذ  ـــذ ال٨مُـــاث املىخجـــت ٍػ الحلُــب ٣ٞـــض ٖٞغ

ٓالي  2011ؾــىت   2009ملُــاع لتــر بٗــضما ٧اهــذ فــي ؾــىت  2.93خــ

ْ  2.39ج٣ــضع بـــ  ، مــ٘ الٗلــم ؤن 2010ملُــاع لتــر فــي  2.7ملُــاع لتــر 

 2لـم، ًخٗـضٔ  2008ـ  ـ2000مخٓؾِ بهخـاط الحلُـب فـي الٟتـرة 

ملُـــاع لتـــر ، ٦مـــا ًجـــب إلاقـــاعة بلـــى ؤن ظمـــ٘ مـــاصة الحلُـــب ٢ـــض 

ٓالي  ــا خُــض بلــٜ خــ ٓن لتــر ؾــىت  300نــجل اعجٟاٖــا م حْٓ ملُــ

ٓن لتـــر فـــي ؾـــىت  400زـــم اهخ٣ـــل بلـــى  2009 ، لُيخ٣ـــل  2010ملُـــ

ٓن  572بلى   . 2011لتر في ملُ

ـــاصة  ْ البًُـــاء ٍػ ٖٓيهـــا الحمـــغاء  ٓم بى ٦مـــا ٖـــٝغ ٞـــٕغ ال حـــ

ٓالي  ٦2009بيــــرة فـــــي إلاهخـــــاط خُـــــض ٢ـــــضع بهخاظِـــــا فـــــي ؾـــــىت  بدـــــ

3.46  ْ ٓن ٢ىُـــــاع  ٓن ٢ىُـــــاع فـــــي ؾـــــىت   2.09ملُـــــ ،  2010ملُـــــ

ٓم  4.2بلــــى  2011ليرجٟــــ٘ زــــال٫ ؾــــىت  ٓن ٢ىُــــاع مــــً ال حــــ ملُــــ

ٓم ا 3.36الحمغاء ْ ٓن ٢ىُاع مً ال ح  لبًُاء.ملُ

 ( جــــــىفحر الغــــــزاء مــــــً الخــــــاسي ) الــــــىاسداث الغزائُــــــت( :2

ًخُلــــــب جد٣ُــــــ٤ ألامــــــً الٛــــــظاجي ج٩ــــــامال بــــــين ٢ُــــــا ي إلاهخــــــاط 

ْطلـ٪ لخُُٛـت ؤي  جـؼ فـي إلاهخـاط  ْ الخجـاعة الخاعظُـت  ني  الـَٓ

خمــاص  ٓٞير الٛــظاء بااٖل ٓاعصاث الٛظاثُــت ، بال ؤن جــ ــ٤ الــ ٖــً ٍَغ

خّ الؿل٘ الؼعاُٖـت  ٖلى الخجاعة الخاعظُت ؤنــبذ م٩لٟا  ملا ٖٞغ

ٓا١  ٓاص الغثِؿـــــــُت فـــــــي ألاؾـــــــ ْ اعجٟـــــــإ ؤؾـــــــٗاع املـــــــ مـــــــً ج٣لبـــــــاث 

ٓاص الٛـــظاثُت بيــؿبت  بُـً  مـا % 15الٗاملُت، خــُض اعجٟـــٗذ املـــ

ـــذ  هاًـــت  2011ْ  2010 ــــاقغ البىـــ٪ الـــضْلي، ٦مـــا ٖٞغ ــــ٣ا ملــ ْٞـــ

ٓاص  2011 ــاصاث فــي ألاؾــٗاع الٗاملُــت للمــ الغثِؿــُت  اؾــخمغاع الٍؼ

ذ ْ الٍؼ ْ الؿ٨غ  ْ الـــــظعة   .(23)زانت ال٣مذ 

ٓعصة زــال٫ الٟتــرة  ٓاص الٛظاثُــت املؿــخ ــذ ٢ُمــت املــ ل٣ــض ٖٞغ

ْجيرة مخهاٖضة خُض بلٛذ  2012بلى  2000املمخضة مً ؾىت 

ـــــــل  2.1ا 2000ملُــــــاع صط ؾــــــىت  163.9 ـــــــهل بلـــ الع  لخــ ملُــــــاع ص

ـــخٔٓ  ـــاع صط ؾــىت  309.8مؿــــ الع   ؤي  4.46ا 2007ملُـ ملُــاع ص

 ٓ ٓالي  2012لخبلـــٜ فـــي ؾـــىت  ، %105بيؿـــبت همـــ ملُـــاع  6543خـــ

ٓالي  8.98صط ا الع  ؤي ما ًمشل خ مـً ٢ُمـت  % 19.19ملُاع ص

ٓاعصاث ال٩لُت  .ال

ٓع بهخـــاط الحبـــٓل فـــي الجؼاثـــغ مـــً ظِـــت ؤزـــٔغ ، نـــجل جُـــ

ٓعة بــــــين ــــــترة املدــــــه  2000ؾـــــىت  مىدنــــ  جهــــاٖضًا زــــــال٫ الٟــ

ٓن َـً فـي ؾـىت  ٢16.521ضع بـ  خُض 2011ْ لُبلـٜ  2000ملُـ

ٓن َــــً فــــي ؾــــىت  36.954 ــــاصة  2011ملُــــ َْــــظا ًـــــــغظ٘ بلــــى ٍػ  ،

ني ، خُض اهخ٣ل مـً  ٓن َـً  9.133ْجدؿين إلاهخاط الَٓ ملُـ

ٓن َـً ؾـىت  25.394بلى  2000ؾىت  ؤي مـا ًمشـل  ،2011مـــلُ

ٓالي  ني ج٣ضع بد   .%70وؿبت حُُٛت مً إلاهخاط الَٓ



  بؼيالُت ألامً الغزائي في الجضائش

 

59 

                                           2011-2000( جىىس بهخاي الخبىب  )بالدجم( للفترة 5) الجذٌو سكم

 الىخذة : ملُىن وً

وؿبت 

الخُُٛت 

مً إلاهخاط 

ني  الَٓ

وؿبت 

الخُُٛت 

مً 

ٓعصاث  ال

املخاح 

 لالؾعهال٥

االٓخضة 

 الٛظاثُت 

ٓاعصاث  ال
إلاهخاط 

ني  الَٓ

ٓاث  الؿى

                  

 البُان

55 

63 

56 

67 

69 

68 

70 

69 

64 

73 

74 

70 

45 

37 

44 

33 

31 

32 

30 

31 

36 

27 

26 

30 

16.521 

18.357 

20.150 

23.684 

25.860 

26.369 

26.391 

25.550 

26.171 

33.788 

34.055 

36.954 

7.387 

6.869 

8.798 

7.924 

8.103 

8.503 

7.844 

7.999 

9.541 

9.217 

8.853 

11.959 

9.133 

11.488 

11.352 

15.760 

17.756 

17.865 

18.546 

17.505 

16.629 

24.571 

25.202 

25.394 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

ُٟت ، مؿاع الخجضًض الٟالحي ٖغى  املهضع: ْ الخىمُت الٍغ ْػاعة الٟالخت 

 . 1، م 7ْآٞا١ ، امل ح٤ 

٫ْ ؤٖالٍ  ٓصة في الجض ًدبين مً زال٫ جدلُل البُاهاث املٓظ

ــــبٓل ٢ض ٖٝغ ٖضة  َٓني مً الحـ ؤن مىدن  همٓ إلاهخاط ال

ُُت  ٓاء حٗل٤ ألامغ بحجم إلاهخاط ؤْ وــؿبت الخـٛـ حٛيراث ؾ

ــاءْ  ٟـ ــخ ٤ الا٦ـ بلى  2000الٟــترة املمـخضة مً ؾىت ٞالظاحي،  جد٣ـُـ

َٓني مً الحبٓل بط اهخ٣ل مً 2006 ، جًا٠ٖ إلاهخاط ال

ٓن ًَ بلى 9.133 ٝ ملُىن وً 18.546ملُ ْطل٪ عاظ٘ للْٓغ

ْحلجُل َظا الىمٓ املٗخبر ؾمذ ل جؼاثغ  ٓاجُت،  املىازُت امل

ــــىت  %70لٛذ بخد٤ُ٣ وؿبت ا٦خٟاء طاحي مً الحبٓل ب في ؾـ

بال  2000ؾـــىت  %55بٗضما ٧اهـــذ َــظٍ الـــيؿبت جـ٣ضع بـ  2006

َٓني ٢ض جغاظ٘ زال٫ ؾىتي  2008ْ  2007ؤن مىدن  إلاهخاط ال

ٓن ًَ ْ 17.505لُىسٌٟ بلى  ٓن ًَ ٖلى  16.629ملُ ملُ

ٝ املىازُت ُٚ ٓالي، بؿةب الْٓغ الثمت التي ميزث َاجين املغ ـالخ

 ْ ما وؿبت الا٦خٟاء الظاحي خُضالؿيخين،   ٢ض اهسًٟذ ٖلى بزَغ

، ليرجٟ٘ إلاهخاط  2008ؾىت  % 64ْ 2007ؾىت  %69بلٛذ 

َٓني مً ظضًض لُبلٜ  ٓن ًَ في ؾــىت  24.571ال  ،2009ملـُـ

 25.202لِؿــــــجل  2010ٌؿــــخمغ فــــي الاعجٟــــإ زــــال٫ ؾــــىت 

ْ ؾـــىت  ٓن َــــً  ٓن ًَ، مل 25.394بـ  خــــُض ٢ــضع 2011مــلُــــ ُ

ألامغ الظي ؤصٔ بلى  اعجٟإ وؿب الا٦خٟاء الظاحي مـً الحبـٓل 

ٓالي ٓالي %70ْ  %74 ، %73بد  .ٖلى الخ

 اإلاشخلت الثاهُت : بمياهُاث الخفٌى على الغزاء :

ا ل٨ىــّ ٌٗخبــر ٚيــر ٌٗــض  ٍع ا يــْغ ٓاص الٛظاثُــت قــَغ بهخــاط املــ

ٓامـل املـازغة ٖلـى ؤم٨ىُـاث ْجدلُـل الٗ  ٧اُٞا بط لم ًـخم صعاؾـت 

ْ مؿــــخٔٓ ؤؾــــٗاع الؿــــل٘  الحهــــ٫ٓ ٖليهــــا ، ٦ــــضز٫ٓ ألاٞــــغاص ، 

ٓ الؿـــــــ٩اوي ْإلاهخــــــاط الٛـــــــظاجي ، ن  ْمـــــــــٗض٫ الىـــــــــم الٛظاثُــــــت ، 

بم٩اهُاث الحه٫ٓ ٖلى الٛظاء ج٣اؽ ب٣ضعة ألاٞغاص ٖلى جلبُت 

ٓٞغة لـضكهم.   ْٞـ٤ بم٩اهُـاتهم املالُـت املخـ اخخُاظاتهم مً الٛظاء 

ٓٞير الٛـــظاء لٓخــــضٍ ال  ، ٞخــــ عة بلـــى جد٣ُــــ٤ ْٖلُــّـ ًـــاصي بالًــــْغ

ٖٓــت مــً إلاظــغاءاث  ٓبا بمجم ألامــً الٛــظاجي بط لــم ٨ًــً مزــح

ٓٞغ ؾـــل٘  ـــ ْج ــــمت  ــــ٫ٓ صاثــــ ــــلت فـــي خهـــ٫ٓ ألاٞـــغاص ٖلـــى صزــ ْاملخمشـ

ْػٍـــــــاصة مؿـــــــخمغة سهخـــــــاط الؿـــــــل٘ الٛظاثُـــــــت  ـــــــت   ٓل بإؾـــــــٗاع م٣ٗ

َْـــظا مـــا ؾـــىدا٫ْ صعاؾـــخّ  ٓ الؿـــ٩اوي.  ـــاصة فـــي الىمـــ مل٣ابلـــت الٍؼ

 :اٍ الخالُتمً زال٫ الى٣

اث دخٌى ألافشاد:1  ( معخٍى

ْ ٦مُـاث الؿـل٘ الٛظاثُـت ؤؾاؾـاجخإزغ  ٓإ   ٍٓاث  ،ؤه بمؿـخ

الضز٫ٓ املخدهل ٖليها مً َـٝغ ألاٞـغاص، ٩ٞلمـا ٧ـان الـضزل 

ُٖٓــــت الؿــــل٘ املخدهــــل ٖليهــــا  ْ ه مغجٟٗــــا ٧لمــــا ػاصث ال٨مُــــاث 

ٓ الـــــــظي ٌٗبـــــــر ٖلـــــــى  ْال٨ٗــــــــ صـــــــحُذ، ٞمؿـــــــخٔٓ الـــــــضزل َـــــــ

 .صمؿخٔٓ مِٗكت ألاٞغا

ٓع ٖـــٝغ  بلـــى  2001مـــً ؾـــىت فـــي الٟتـــرة  اصزـــل ألاٞـــغاص جُـــ

الع بلــــى  1771.70خُــــض اهخ٣ــــل مــــً  %64.16بيؿــــبت  2008 ص

الع  زم ٖٝغ بٗض طل٪ جغاظٗا بيؿبت  4943.5 فـي %  21.28ص

ْ َــــــظا  3891.2، بط اهسٟــــــٌ الــــــضزل بلــــــى 2009 ؾــــــىت الع،  ص

عهــا الجؼاثــغ زــال٫ َــظٍ الؿــىت زــم  عاظــ٘ لألػمــت املالُــت التــي ٖٞغ

ْص الاعجٟــــــــإ مــــــــً ظضًــــــــض ابخـــــــضاءا مــــــــً ؾــــــــىت  لُبلــــــــٜ  2010ٖـــــــا

َْؿـــــــخمغ فـــــــي َـــــــظا املؿـــــــخٔٓ لُهـــــــل فـــــــي ؾـــــــىت  4479.4 الع ،  ص

ٓع الضزــــــ٫ٓ  5474.3بلــــى  2014 الع، خُــــض جــــــ٣ضع وؿــــبت جُــــ ص

اهسٟـٌ الـضزل  2015ل٨ـً فـي ؾـىت %، 22.21لِظٍ الٟــترة بــ 

ٍٓت ٢ــــــــــــــ 4132.6بلــــــــى  ٓ مــــــــا ًمشــــــــل زؿــــــــاعة ؾىــــــــــــ َْــــــــ الع  ُمعها ص

ْوؿبت جضوي في مؿخٔٓ املِٗكت بـ    1341.7 الع   %.25.50ص

اث الخضخم :2  ( معخٍى

ني لإلخهـاء ؤن ماقـغ ألاؾـٗاع  ٓان الـَٓ غ الضً ٨ًك٠ ج٣ٍغ

ٓ ٨ٌٗــــ 2015اعجٟـــ٘ ٦شيـــرا ٖـــً ؾـــىت  2016 زـــال٫ ؾـــىت َْـــ  ،

ل ْزانـــت الحبــٓـ ٓاص الاؾـــعهال٦ُت   الخاــخم امللـــجل فـــي مٗٓـــم املـــ

ْالـــٍؼٓث ب  ٓمـتْال  ْالحلـُـ ٢ٓ٘ـ الح٩ م مًـ ج ْ َـظا ٖلـى الـٚغ ٓم،   حـ



 جىىخاث خعحنؤ.  
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ٓن املالُت  وؿب جاخم يـُٟٗت  2015/2016في مكْغ ي ٢اه

ٓ ما ًبِىّ الجض٫ْ الخالي : 4خُض ٢ضعث بـ  َ ْ  باملاثت 

٫ْ ع٢م  ٓع وؿبت الخاخم في الجؼاثغ  (6)الجض  (2016-2010)جُ

ٍٓت  الٓخضة: وؿبت ما

 العىىاث % الخضخموعب  معذٌ الىمى

3.6 

2.9 

3.4 

2.8 

3.8 

3.8 

 ـــــــــ

5.70 

5.00 

8.89 

3.25 

2.92 

4.78 

6.40 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

َٓني لإلخهاءاإلافذس ٓان ال خماص ٖلى بُاهاث الضً  : مً  بٖضاص الباخض بااٖل

٫ْ ؤٖـــالٍ  ًدبــين مــًـ زـــال٫ جدلُــل اليؿـــب املخًـــمىت فــي الجـــض

ٓ الاعجٟـإ ، بضؤث َظٍ اليؿب جخجـ2014ؤهّ ابخضاء مً ؾىت  ّ هدـ

، زـــــم 2015فـــــي ؾـــــىت % 4.78بلـــــى % 2.92خُـــــض ؤ هـــــا اهخ٣لـــــذ مــــًـ 

ْ ٧ـل املاقـغاث جـض٫ ٖلـى ؤ هـا  2016فـي بضاًـت  %6.40اعجٟٗـذ بلـى 

ــــــىت  ٓٔ بد٨ـــــم ؤن ؾــــ ٢ٓـــــ٠ ٖىـــــض َـــــظا املؿـــــخ ضث   2017لــــًـ جخ قــــِـ

اع  اعجٟاٖـــــا فـــــي ٓاص الاؾـــــعهال٦ُت، ممـــــا ً هـــــ٪ ال٣ـــــضعة  ؤؾــــٗـ مٗٓـــــم املـــــ

ؤن ألاظـــغ ىـــا بلـــى َ ، ٦مـــا ٌكـــاع، ذ املجــــــــخم٘قـــغاثٚلبُـــت الكـــغاثُت   

ٓن لــــــــم ٌٗــــــــٝغ حٛيــــــــرا مىــــــــظ  اعجٟاٖـــــــّـ جــــــــاٍعش  2012ألاصوــــــــل املًــــــــم

. ٦مـــــا صط18000صط بلـــــى  12000، خُـــــض ؤهــــّـ اهخ٣ـــــل مــــًـ اهخ٣الــــّـ

اصي َــــــظا الٓيـــــ٘ـ ٓةبلــــــى احؿــــــإ ا ؾـــــُـ باؾــــــخمغاع بــــــين الٟاـــــــــاث  لِــــــ

ْالٟــااث الٛىُت. ـ  ال٣ٟيرة 

 ئُت:( جىىس واسداث العلع الغزا3

ٖٓـــت الؿـــل٘ الٛظاثُـــت املغجبـــت الشالشـــت فـــي ٩َُـــل  جدخــل مجم

ٓاعصاث لؿـــــىت  ٓعص فـــــي مـــــاًلي جغجِـــــب َـــــظٍ  2015الـــــ ْ الـــــظي  هـــــ

ٓاعصاث  ْاخــــــــضة م هــــــــا فــــــــي  جــــــــم الــــــــ ٖٓــــــــاث ْخهــــــــت ٧ــــــــل  املجم

 إلاظمالي:

 ،% 34.39ؾل٘ الخجِيز بيؿبت  -

 ،%30.83ؾل٘ مٓظِت لدكُٛل ْؾاثل إلاهخاط بيؿبت  -

 ،% 18.09الؿل٘ الٛظاثُت بيؿبت  -

 .%16.69الؿل٘ الاؾعهال٦ُت الٛير ٚظاثُت  -

ْاعصاث الؿــل٘ الٛظاثُـــت لؿــىت   ؾـــ٠٣ 2015بلٛــذ ٢ُمـــت 

َْـــــــــظا املبلـــــــــٜ ألازيـــــــــر اهــــــــــــسٌٟ بيـــــــــــؿبت  9.314 الع،  ملُـــــــــاع ص

ملُــاع  11.005خُــض ٧ــان ٌٗــاص٫  2014م٣اعهــت  لؿــىت  15.37

ٖٓـــــت الؿـــــل٘  الع ٦مـــــا ؤهـــــّ ججـــــب إلاقـــــاعة بلـــــى ؤن جغجِـــــب مجم ص

، خُــــض ؤهــــّ 2016مــــغة زاهُــــت فــــي ؾــــىت ، غاـثُــــت ٖــــٝغ حُٛــــالٛظا

ــــــيرة، بط ؤنـــــبدذ خهـــــعها ال  جغاظـــــ٘ ْ ألازـــ بلـــــى املغجبـــــت الغابٗـــــت 

ٓاعصاث إلاظمالُـــــــت  19.13جمشـــــــل ؾـــــــٔٓ  باملاثـــــــت مـــــــً  جـــــــم الـــــــ

الع 7.532ْمبلِٛا اهسٌٟ بلى        .ملُاع ص

( وعبت جىىس واسداث العلع الغزائُت 7الجذٌو سكم )

الع                (2016 -2014ألاظاظُت )  الٓخضة: ملُاع ص

وعبت 

الخىىس 

العامت 

مابحن 

ظىتي 

ـ  2014

2016 

2016 

 30/11الى1/1)مً
2015 2014 

الؿل٘ الٛظاثُت 

 ألاؾاؾُت
 ال٣ُمت اليؿبت ال٣ُمت اليؿبت ال٣ُمت اليؿبت

28.41 34.97 2633.88 38.00 3539.93 33.43 3679.51 
 الخبىب 

 و الذكُم

56.10 11.92 897.82 12.57 1170.28 18.58 2045.16 
 الخلُب 

 و مؽخلاجه

 العىش 910.61 8.27 751.12 8.10 829.27 11.01 08.86

 اللهىة و الؽاي  372.37 3.44 377.75 4.10 371.66 4.94 01.77

23.42 3.76 283.42 3.60 336.23 3.36 370.12 
البلىٌ الجافت 

 وؤخشي 

 اللخىم 307.27 2.79 259.28 2.78 218.99 2.91 28.13

 اإلاجمى  الجضئي 7691 69.89 6435.19 69.10 5235.64 69.51 31.91

30.70 30.49 2296.36 30.90 287.81 30.11 3314 
 غزائُت مىاد

 ؤخشي  

 اإلاجمى  الىلي 11005 100% 9314 100% 7532 100% 31.55

ـــذس:  خــــــــــماص ٖلـــــــى بــــــــُااإلافــــ ــــــــاخض بااٖل ـــــــت الٗامـــــــت مـــــــً بٖـــــــــضاص البـــ هاث املضًٍغ

ني لإلٖالم نلي ْإلاخهاء    ل جماع٥ ااملغ٦ؼ الَٓ

ٓصة فــي  ،ًم٨ىىــا ْ جدلُــل البُاهــاث املٓظــ مــً زــال٫ صعاؾــت 

 :حلجُل املالخٓاث الخالُت (6)الجض٫ْ ع٢م 

ـــــــــ  بضاًــــــــت اهسٟــــــــاى ٢ُمــــــــت الؿــــــــل٘ الٛظاثُــــــــت ألاؾاؾــــــــُت  ـــ

ٓعصة، ابخـــضاء مـــً ؾـــىت  ــــظٍ ،2015املؿـــخ  خُـــض ؤنـــبدذ فـــي َـ

الع بٗـــــضما ٧اهـــــذ فـــــي ؾـــــىت  9.314الؿــــــىت جبلـــــٜ   2014ملُـــــاع ص

الع ، زم اؾخــمغث في 11.005ج٣اعل   إلاهسـٟاى ملُاع ص

 30ظـــــــاهٟي بلـــــــى  1،اللٟتـــــــرة املمخـــــــضة مـــــــً 2016فـــــــي ؾـــــــىت 

ٓٞمبر  لخبلــٜـ  الع،  7.532هـــ ٓص ملُـــاع ص ـــاصة ، مــًـَـــظاٌٗـــ  ظِـــت بلـــى ٍػ

ْمكـخ ْ الحلُـب  ْمـً إلاهـخاط زــانت ٞــي قـٗبت الحبـٓل  ٣اجّ، 

ٓاعصاث  )ظُاظـــت ظِــت ؤزـــٔغ بلـــى جُبُـــ٤ ؾُاؾــت الحـــض مـــً الـــ

 .املُب٣ت مً َٝغ الجؼاثغ ؤلاخالٌ مدل الىاسداث(



  بؼيالُت ألامً الغزائي في الجضائش
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ـــ ٓع الٗامــت لؿــىتي  ـــ ، ؤن 2016مــ٘  2014جبــين وؿــبت الخُــ

ذ اهسٟايـا مدؿٓؾـا  ٧ل ٢ُم الؿل٘ الٛظاثُت ألاؾاؾُت ٖٞغ

ْ الحبــــــــــٓل  ٓم  ْ ال حــــــــــ ْ مكــــــــــخ٣اجّ  ْزانــــــــــت مــــــــــاصة الحلُــــــــــب 

٦ما ؤهّ ًجب إلاقاعة بلى ؤن ٢ُمت  الحـــــبٓل  لب٫ٓ٣ الجاٞت،ْا

ٓالي  مـــــً ال٣ُمــــــت إلاظمالُـــــت للؿـــــل٘ الٛظاثُــــــت  %30حكـــــ٩ل خـــــ

ْ مكـخ٣اجّ بيؿـبت مـا ٓعصة ًدبِٗا الحلُـب  بـين  ألاؾاؾُت املؿخ

ٓة  %، 20% بلــــــــى  12 ْ ال٣ِــــــــ ــــــــإحي الؿــــــــل٘ ألازــــــــٔغ ٧الؿــــــــ٨غ  ْج

ٓم فـــي املغجبـــت ْ ال حـــ ْ الب٣ـــ٫ٓ الجاٞـــت  ألازيـــرة بيؿـــب  ْالكـــاي 

ْح ما  .باملاثت 10باملاثت ْ 2بين  جترا

اهسٟـــاى ٢ُمـــت الؿـــل٘ الٛظاثُـــت ألاؾاؾـــُت زـــال٫ م٨ـــً ـــــــ 

ْلـــت مـــً  2016بلـــى  هاًـــت  2014الٟتـــرة املمخـــضة مـــً  ىـــت الض زٍؼ

ٓٞير مبلٜ ٣ًضع  ْ ًمشـل وؿـبت3.473بـج الع  باملاثـت  31.55ملُـاع ص

ٓعصة  .مً ٢ُمت الؿل٘ املؿخ

 ُاظاث الخىمُت الفالخُتاإلادىس الشابع: ظ

ْبنـالخاث ٣ُإ الٟالحي في الجؼاثـغ ٖـضة حٛيـال ٖٝغ راث 

ٓمىــــا َــــظا، ٧اهــــذ تهــــضٝ فــــي مجملِــــا الــــى  مىــــظ إلاؾــــخ٣ال٫ بلــــى ً

ٓاص الٛظاثُـــت  ـــاصة بهخــاط املـــ جد٣ُــ٤ ألامـــً الٛــظاجي مـــً زــال٫ ٍػ

ْ ًم٨ـــــــــــً ج٣ؿـــــــــــُم  ُٟـــــــــــت،  ْ جىمُـــــــــــت املىـــــــــــا٤َ الٍغ ْإلاهخاظُـــــــــــت  

 جت في الٟتراث الؿاب٣ت ٦ما ًلي:الؿُاؾاث الٟالخُت املىخ 

 :العُاظاث الفالخُت في ٌل الخىجه الاؼتراوي -ؤوال

 :ظُاظت الدعُحر الزاحي -1

ـــــــذ فـــــــي ؾـــــــىت  الجؼاثـــــــغ ؤ٫ْ ؾُاؾـــــــت ٞالخُـــــــت ْيـــــــٗعها  ٖٞغ

ٓم ٖلــــى  1963 ْالــــظي  ٧ــــان ٣ًــــ ٧اهــــذ حٗــــٝغ بالدؿــــُير الــــظاحي 

الدؿـُير الــظاحي للٗمــا٫ للٓخــضاث إلاهخاظُــت التــي ٧اهــذ قــاٚغة 

ً فــــــــي ا ٓاث ألاْلــــــــى لالؾـــــــــخ٣ال٫ بؿــــــــةب مٛـــــــــاصعة املٗمـــــــــٍغ لؿـــــــــى

ْ ٢ض ؾمدذ َظٍ الؿُاؾـت بدؿـُير  ني  الٟغوؿُين للترال الَٓ

ــــــــ  22037 ٓن ٨َخـــــــاع،  4.2مؼعٖـــــــت ٖلـــــــى مؿـــــــاخت ج٣ـــــــضع بــ ملُـــــــ

٦ْــــــظل٪ اؾــــــخٛال٫ ألاعاضــــــ ي الٟالخُــــــت الكــــــاٚغة، بال ان َــــــظٍ 

ٓم  الؿُاؾت باءث بالٟكل بؿةب ٖضم اخترام املبـضؤ الـظي ج٣ـ

ـــــت فـــــي ٖلُـــــّ  ْل ٓ ٖـــــضم جـــــضزل الض ْ َـــــ ؾُاؾـــــت الدؿـــــُير الـــــظاحي 

، باسياٞت الـى ٖـضم ألازـظ  ْ املؼإع حؿُير املاؾؿاث إلاهخاظُت 

ٟي الجؼاثغي ازىاء اجساط ال٣غاعاث. ٓا٢٘ الٍغ خباع ال  بٗين الٖا

 :ظُاظت الثىسة الضساعُت -2

ٓعة الؼعاُٖــت فــي ؾــىت  ــالن ٖــً ؾُاؾــت الشــ ، 1971جــم إلٖا

حُٛيـر ظـظعي فـي ال٣ُـإ الٟالحـي مـً ٧ْاهذ تهـضٝ الـى بخـضار 

ال ًمل٪ الحـ٤ فـي ألاعى  ا " ألاعى ملً ًسضمِا،  زال٫ قٗاَع

ْالتر٦يـــز ٖلـــى الخٟـــاْث فـــي مل٨ُـــت  ا"،  َْؿـــدشمَغ بال مـــً ًٟ حِـــا 

ٓع اؾــــخٛال٫ املل٨ُــــاث ال٨بيــــرة ْال٣ًــــاء ٖلــــى نــــ ،    24ا ألاعى 

ٓاء ٖلــى قــ٩ل ٞــغصي  ْن ؾــ ٓم َــظٍ الؿُاؾــت ٖلــى هٓــام الخٗــا ْج٣ــ

ْ ظمــــا ْتهــــضٝ الــــى ال٣ًــــاء ٖلــــى ظمُـــ٘ـ مٓــــاَغ الخسلــــ٠ؤ مــــً   ي 

ْلت في ال٣ُإ الٟالحي بالخٓظّ ْالاؾدشماع.  زال٫ جضزل الض

م مـــــً بٗـــــٌ الىجاخـــــاث التـــــي خ٣٣عهـــــا َـــــضٍ  ل٨ـــــً، بـــــالٚغ

ْاملخمشلـــت ؤؾاؾـــا فـــي ظمـــ٘ ألاعاضـــ ي التـــي جـــم جإمُمِـــا  الؿُاؾـــت 

ٖٓت لـــــــم بال ؤلخد٣ُــــــ٤ الخىمُــــــت الٟالخُـــــــت،  ن ألاَــــــضاٝ املٓيــــــ

، زانت الِضاٝ املخٗل٣ت بال٣ًاء ٖلى جسل٠ ال٣ُإ جخد٤٣

ُٟـــــــــــت  ْعٞـــــــــــ٘ مؿــــــــــخٔٓ املجخمٗـــــــــــاث الٍغ الٟالحــــــــــي الخ٣لُـــــــــــضي، 

 ْجدؿين ٢ضعاتها ٖلى جدضًض ألاؾالُب الؼعاُٖت.

الخاث الفالخُت في الثماهِىاث -3  :ظُاظاث ؤلـا

َْما:يفي ٞترة الشماهِىاث ؾُاؾخ ،لٟالحيٖٝغ ال٣ُإ ا  ن 

ـالن  ْجخمشل في ؾُاؾت : ألاْلى ْالتـي جـم إلٖا بٖـاصة ال٩ُِلـت 

ْالتــــي ٧اهــــذ تهــــضٝ بلــــى اوكــــاء ال٣ُــــإ 1981ٖليهــــا فــــي ؾــــىت   ،

ـــــ٤ صمـــــج مسخلـــــ٠ مـــــؼإع الدؿـــــُير  الٟالحـــــي الاقـــــترا٧ي ٖـــــً ٍَغ

ْج٣لـــــُو مؿـــــاخاث املـــــؼإع  ٓعة الؼعاُٖـــــت،  ْمـــــؼإع الشـــــ الـــــظاحي 

ٓة الٗاملـــــت  ْجُٟٗـــــل ال٣ـــــ الكاؾـــــٗت  هـــــضٝ خؿـــــً اؾـــــخٛاللِا، 

الىخـــــاثج املخدهـــــل ٖليهـــــا ٧اهـــــذ يـــــُٟٗت، ، بال ان  25االٟالخُـــــت

ٓص.  ْلم ًخد٤٣ الا٦خٟاء الظاحي امليك

ٓص  هـــــــــــا: لشاهُــــــــــت ا ، 1987هـــــــــــي بنـــــــــــالخاث َىــــــــــا،  ،امل٣هـــــــــــ

ْاملخٗل٣ت ب٨ُُٟت الاؾخٛال٫ ال٩امل لألعاض ي الٟالخُت الخابٗـت 

 ًٍٓ ْج٩ــ ْاظبــاث ْخ٣ــ١ٓ املىخجــين  ْجدضًــض  ىُــت،  لألمــال٥ الَٓ

ْبُٖـــــــاء ال ـــــــت ال٩املـــــــت للٓخـــــــضاث املؿـــــــدشمغاث الٟالخُـــــــت،  حٍغ

م مــــــــً َــــــــظٍ  ْل٨ــــــــً بــــــــالٚغ ْاملىخجــــــــين فــــــــي الٗمــــــــل،  إلاهخاظُــــــــت 

إلاظـــــغاءاث امل ـــــجٗت بال ؤن َـــــظا إلانـــــالح لـــــم ًد٣ـــــ٤ الىخـــــاثج 

ْطلـــ٪ عاظـــ٘ بلـــى خـــضْر هؼاٖـــاث ْزالٞـــاث بـــين  ٓة مىـــّ،  املغظـــ

.  مؿدشمغي املؼإع



 جىىخاث خعحنؤ.  
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 :العُاظاث الفالخُت في ٌل اكخفاد العىق  -زاهُا

ٍٓغ ال٣ُإ بٗض ٞكل الؿُاؾاث ال ٟالخُت الؿاب٣ت في جُ

الٟالحــي، ظــاءث ؾُاؾــاث ظضًــضة حٗخمــض ٖلــى آلُــاث الؿــ١ٓ 

ْجنـــٕز ٧ـــل ؤقـــ٩ا٫ الغ٢ابـــت ٖلـــى  بدُـــض جمىـــ٘ ؤي جـــضزل لـــإلصاعة 

ْب٣ُــذ َــظٍ الؿُاؾـــت مؿــخمغة مــً ؾـــىت   26األاؾــٗاع  ،1990 

ْل٨ً بدؿمُاث مسخلٟت هظ٦غ ؤَمِا:  ٓمىا َظا،   بلى ً

 :1993ىت بشهامج الخىُُف الهُىلي لع -1

 1993جُبُـــــ٤ بغهــــــامج الخ٨ُُـــــ٠ ال٨ُِلــــــي فـــــي بضاًــــــت ظـــــاء 

ٓامــــــل صازلُــــــت ْزاعظُــــــت مخمشلــــــت ؤؾاؾــــــا فــــــي  هدُجــــــت لٗــــــضة ٖ

ْال٣ُـــــــإ الٟالحـــــــي  ني بهـــــــٟت ٖامـــــــت  ٓع الا٢خهـــــــاص الـــــــَٓ جـــــــضَ

ْ اقـــــتٍر نـــــىض١ْ الى٣ـــــض الـــــضْلي بنـــــالخاث  بهـــــٟت زانـــــت، 

ْلِـظا  ٓن،  ْج٠ُُ٨ ٨َُلي م٣ابل بٖـاصة ٩َُلـت الـضً ا٢خهاصًت 

ْال٣ُــــــام ٧ــــــان  إلانــــــالح كهــــــضٝ الــــــضز٫ٓ فــــــي ا٢خهــــــاص الؿــــــ١ٓ 

ٓع  ، الا٢خهـاصباسنالخاث الا٢خهاصًت الالػمـت  ل حـض مـً جـضَ

ٖٓـت مـً  ٓمُـت مجم ْ ٖلى َظا ألاؾاؽ اجسظث الؿلُاث الٗم

فـي بٖـاصة ٩َُلــت  ، باليؿـبت لل٣ُـإ الٟالحـي،إلاظـغاءاث جمشلـذ

اٖـاث ال٣ٗاع الٟالحي، يمان الؿٗغ ٖىض إلاهخاط باليؿـبت للؼع 

الاؾـــــتراجُجُت، ْؾُاؾـــــت صٖـــــم املـــــضزالث الؼعاُٖـــــت بلـــــى ٚاًــــــت 

ٓة 1994 ْلــــــت جد٣ُــــــ٤ ألاَــــــضاٝ املغظــــــ ، ل٨ــــــً لــــــم حؿــــــخُ٘ الض

ْا٢خهاصًت خباعاث امىُت       27ا. اٖل

ًجـــب إلاقـــاعة بلـــى ؤن ؾُاؾـــت بٖـــاصة ال٩ُِلـــت جهـــى٠ مـــً 

خُــــض إلاظــــغاءاث املخســــظة ٖلــــى ا هــــا ؾُاؾــــت ٞالخُــــت ٩َُلُــــت، 

 صة ٩َُلت ال٣ُإ الٟالحي.  ها تهضٝ بلى بٖا

 (:2007-2000اإلاخىي الىوني للخىمُت الفالخُت ) -2

ني للخىمُـــــت الٟالخُـــــت فـــــي ؾـــــىت  بـــــضؤ جىُٟـــــظ املسُـــــِ الـــــَٓ

٧ْــان كهــضٝ بالضعظــت ألاْلــى بلــى جد٣ُــ٤ ألامــً الٛــظاجي 2000  ،

مــــــــً زــــــــال٫ جىمُــــــــت ٢ــــــــضعاث إلاهخــــــــاط باليؿــــــــبت بلــــــــى املــــــــضزالث 

ٓا ْجٓؾــــُ٘ الٟالخُــــت، ْالاؾــــخٛال٫ ال٣ٗالوــــي للمــــ عص الُبُُٗــــت، 

ْجد٣ُـــ٤ جىمُـــت ػعاُٖـــت مؿـــخضامت  ألاعاضــ ي الهـــالحت للؼعاٖـــت 

 في بَاع جُب٤ُ الخىمُت املؿخضامت.

ْػاعة الٟالخت لخجؿُض ألاَـضاٝ املؿـُغة فـي َـظا  ،ٖملذ 

ٖٓــــت مــــً البــــرامج جخٗلــــ٤  ْجيكــــُِ مجم ٍٓغ  املسُــــِ ٖلــــى جُــــ

ٖــــــــّ، ج٨ُُــــــــ٠ ؤهٓمــــــــت  ني بمسخلــــــــ٠ ْٞغ بــــــــضٖم إلاهخــــــــاط الــــــــَٓ

ـــــــ٤ الامخُـــــــاػ، البرهـــــــامج إلاهخـــــــاط ، اؾخهـــــــالح ألاعاضـــــــ ي ٖـــــــً ٍَغ

ني للد جير، اؾخهالح ألاعاض ي بالجىٓل  . 28االَٓ

ني للخىمُـــــت الٟالخُـــــت فـــــي ؾـــــىت  جـــــم جٓؾـــــُ٘ املسُـــــِ الـــــَٓ

ٟـي، ل2003ُ املسُـِ دمـل حؿـمُت "، بةصماط صٖـم الٗـالم الٍغ

ُٟـــــت  ْالٍغ ني للخىمُـــــت الٟالخُـــــت  ، هٓـــــغا  َمُـــــت "PNDARالـــــَٓ

ُٟــت ٍٓغ الٟالخــت مــً زــال٫ جغ٦ــؼ الؿــ٩ان فــي  املىــا٤َ الٍغ فــي جُــ

م مـً الىخـاثج الجُـضة املخدهـل ٖليهـا  َظٍ املىا٤َ. ل٨ـً بـالٚغ

ْجدؿــــِىّ ْزلــــ٤ مىانــــب للدكــــُٛل  ــــاصة إلاهخــــاط  ْاملخٗل٣ــــت بٍؼ

ٓن مىهب قـٛل بال ؤن ال٣ُـإ الٟالحـي لـم  ٓالي ملُ ٢ضعث بد

 ًد٤٣ الا٦خٟاء الظاحي.

 (2014ـــــ 2009ٍفي )ــــ ظُاظت الخجذًذ الفالحي و الش 3

ٟـي ْ الٍغ  ،2008فـي ؾــىت  ،ظـاءث ؾُاؾـت الخجضًـض الٟالحـي 

ٓن  ٓ مبــــــين فــــــي ٢ــــــاه مـــــًـ ؤظــــــل جغ٢ُــــــت ال٣ُــــــإ الٟالحــــــي، ٦مــــــا َــــــ

ْالــظي 2008ؤْث  08املــاعر فــي  16-08الٟالحــي ع٢ــم  الخٓظُـّـ  ،

ـــ٠ بهـــٟت  ْٖـــالم الٍغ ْع الخىمُـــت املؿـــخضامت للٟالخــت  ًدــضص مدـــا

ٍْبــــــين ٖىانــــــغ الخٓظُـــــّـ  َٓني التــــــي حؿــــــمذ ٖامــــــت،  الٟالحــــــي الــــــ

ـاع جـم  باملكـاع٦ت الٟٗالـت فـي جد٣ُـ٤ ألامًـ الٛـظاجي. ْ فـي َـظا إلَا

ْ الــــــظي  ٟــــــي  ْ الٍغ َٓني للخجضًــــــض الٟالحــــــي  بٖــــــضاص املسُـــــِـ الــــــ

امسُــِـ  2014بلـــي ؾــىت  2009ٌُٛــي الٟتــرة املمخـــضة مـًـ ؾــىت 

ْعٞـــ٘ـ  ْ جدؿــــِىّ  ــــاصة إلاهخــــاط  ْكهــــضٝ با ؾــــاؽ بلــــي ٍػ زماســــ ي  

ْجى ُٟـــــــت مــــــًـ زـــــــال٫ جشةُـــــــذ الُـــــــض إلاهخاظُـــــــت،  مُـــــــت املىـــــــا٤َ الٍغ

ْاملؿــاَمت بهــٟت ٞٗالــت  الٗاملــت ٞيهــا مـًـ ؤظــل اؾــخمغاع إلاهخــاط 

 في الىاجج الضازلي الخام .

خد٣ُـــــ٤ لحٗخمـــــض بؾـــــتراجُجُت الخجضًـــــض الٟالحـــــي الِاصٞـــــت 

 ٖلى الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت الخالُت : ،ألامً الٛظاجي

حـــــي بلـــــي كهـــــضٝ الخجضًـــــض الٟالالخجذًـــــذ الفالحـــــي :  –ؤ 

ْصًـــــــــت  ْ مغص ْ جدؿـــــــــين إلاهخاظُـــــــــت  َٓٗـــــــــّ  ْ جى ـــــــــاصة إلاهخـــــــــاط  ٍػ

للبالص،  الٛظاجيال٣ُإ الٟالحي لخد٤ُ٣ بهٟت صاثمت ألامً 

ْ صٖـــــم الاؾــــــدشماعاث  ْ ٖهــــــغهّ إلاهخـــــاط  مـــــً زـــــال٫ ج٨خُـــــ٠ 

ْ مـضٖم لإلهخـاط فـي ظمُـ٘  ٓ صاثـم صازلـي  الٗضًضة لًـمان همـ

ٕ إلاهخاظُت .  الْٟغ

ـــــــاع  ،خـــــــضصث ٕ للمىخجـــــــاث طاث ٖـــــــض، فـــــــي َـــــــظا إلَا ة ٞـــــــْغ

ْلُـت فـي عنـض املبـالٜ املالُـت  ْ ؤُُٖذ لِـا ألا ٓاؾ٘  الاؾعهال٥ ال

ٕ: الحبــٓل ،الب٣ــ٫ٓ، ؤئــجاع  ْ املخمشلــت فــي ٞــْغ ٓاعص،  ٓٞير املــ ْ جــ

ْ الىسُــــــل، البــــــ ٓن  خــــــ ْ ظالٍؼ الكــــــخاثل. باسيــــــاٞت بلــــــي يــــــبِ ْع 

ٓاؾــــــ٘ هٓــــــام للمىخجــــــاث ْطلــــــ٪ الٟالخُــــــت  طاث الاؾــــــعهال٥ ال  ،

ْ يــــلخـــإمين ٖـــغى امل ، مان خماًـــت مـــضازُل الٟالخــــينىخجـــاث 
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ْ ج٨ُُــ٠  ْ ٦ــظل٪ ٖهــغهّ  ْاؾــخ٣غاع ألاؾــٗاع ٖىــض الاؾــعهال٥، 

ْ الخإمُىاث الٟالخُت . ٍٓل   الخم

فــــي -ب ٟــــي بلــــي الخجذًــــذ الٍش : ًغمــــي بغهــــامج الخجضًــــض الٍغ

ٓاػهت ْ مؿخضامت ملسخل٠ ألا٢الُم  ،جد٤ُ٣ جىمُت مخ ميلجمت 

ٓن َىــا٥ جىمُــت ُٟــت، بدُــض ال ج٩ــ ْن  الٍغ ٓصبــض ٧ــل  جٓــاٞغ ظِــ

ْ املؿـــــخٔٓ املدلــــــي  ني ؤ ٓاء ٖلـــــي املؿــــــخٔٓ الـــــَٓ ال٣ُاٖـــــاث ؾـــــ

ٓٞغة  ْ الٓؾـــــــاثل املخـــــــ ٓاعص  ْن حٗباـــــــت ٧ـــــــل املـــــــ ْبـــــــض ْال٣اٖـــــــضي، 

ْبمكـاع٦ت ٧ـل  ـت للخىمُـت،  ٓاٍع ٘ الج ْال٣اصعة ٖلي جىُٟظ املكاَع

َْــــــــــظا  ُٟــــــــــت ججؿــــــــــُضا سؾــــــــــتراجُجُت الخىمُــــــــــت الٟــــــــــاٖلين،  الٍغ

ْالـ ٍٓغ ال٣ُـإ الٟالحــي،كهـضٝ بلـي  ظيالدؿـاَمُت  ْجُـ  بنـالح 

ْ الاظخماُٖـت فـي مجـا٫  مً ؤظل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الا٢خهـاصًت 

ْاؾــــــخ٣غاع  بًجــــــاص ْ جدؿــــــين صزــــــ٫ٓ ألاٞــــــغاص  مىانــــــب الكــــــٛل 

ني لعهُاــت إلا٢لــُم  ٞــا١  ْاملخًــمىت فــي املسُــِ الــَٓ الؿـ٩ان، 

ٟــي   .SNATام.ْ.ث.ب.١  ا 2025 ٓم بٗملُــت الخجضًــض الٍغ ْ ٣ًــ

ين املدلــــــــــــــين: ٧الجماٖــــــــــــــاث املدلُــــــــــــــت، الٗضًــــــــــــــض مــــــــــــــً الٟــــــــــــــاٖل

ْٚيــــر  ٓن، املاؾؿــــاث الٟالخُــــت  ن الٟالخــــ ٟالخُــــت، الاملؿــــدشمْغ

ـــــت  ْاملىٓمــــاث املِىُـــــت، املهــــال  إلاصاٍع ٓن، الجماٖـــــاث  ُــــ الحٞغ

ًٍٓ، البى٥ْٓال بلـ ، .، ْقغ٧اث الخإمين ..خىُٟظًت، َُااث الخ٩

ْع الخالُـــــــت  ْ ٍْىهـــــــب وكـــــــاَِم الغثِســـــــ ي ٖلـــــــي املدـــــــا : حؿـــــــُير 

، خماًت الًٟاءاث ل رْاث الٛابُت، م٩اٞدت الخزحغخماًت ا

ْاملؿـــــــــاخاث  ٓاى املاثُـــــــــتالُبُُٗـــــــــت   املدمُـــــــــت، خماًـــــــــت ألاخـــــــــ

 اؾخهالح ألاعاض ي.ْ 

 دعم اللذساث الوؽٍشت و لمان اإلاعاعذة الخلىُت: –ي 

ت الجؼاثـــــــغ حٗمــــــل  ْ صٖــــــم ال٣ـــــــضعاث الةكـــــــٍغ ٖلــــــي ح ـــــــجُ٘ 

   خالُت:ْج٣ضًم مسخل٠ املؿاٖضاث الخ٣ىُت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ ال

ْ الُِاــــــاث امل٩لٟــــــت  - ْ املاصًــــــت  ت  ــــــؼ املؿــــــاٖضاث الةكــــــٍغ حٍٗؼ

ْ مىخجي ال٣ُإ الٟالحي .  بضٖم مخٗاملي 

 ٖهغهت مىاهع إلاصاعة الٟالخُت . -

 صٖم مهال  الغ٢ابت في ٧ل مجاالث الخىمُت الٟالخُت . -

مما ؾب٤ ًم٨ً ج٣ضًم خٓنلت خ٫ٓ مسخل٠ الؿُاؾاث 

ٓعة الٟالخُـــــــــت الؼعاُٖـــــــــت الاقـــــــــترا٦ُت ٧الد ْ الشـــــــــ ؿـــــــــُير الـــــــــظاحي 

ْ اؾـخٛاللِا،  ٓػَِٗـا  ْ ج ٓم ٖلـي جـإمُم ألاعى  الؼعاُٖت ٞفـي ج٣ـ

ٓ ٖبـــاعة ٖـــً مبـــاصعة قـــٗبُت مـــً ؤظـــل جد٣ُـــ٤  ْ مــا جخميـــز بـــّ َـــ

الٗضالـت الاظخماُٖـت، ؤمــا ُٞمـا ًخٗلـ٤ بالؿُاؾــاث التـي َب٣ــذ 

ٓامـل زاعظُـت جمشلـذ  ٓع ٖ في الشماهِىـاث، ٣ٞـض ظـاءث بٗـض ِْـ

ٓا١ الٗاملُــــت فــــي ؾــــىت فــــي ؤػمــــت ا هُــــاع ؤؾــــٗا ع البتــــر٫ْ فــــي ألاؾــــ

ْ الـظي جبٗـّ ا ه1986 ني فـي ؾـىت ،   ،1987ُـاع الا٢خهـاص الـَٓ

ْ ل٨ـــً ب٣ـــي ال٣ُـــإ  ْممـــا اؾـــخض ي ال٣ُـــام بةنـــالخاث ٩َُلُـــت 

م مً ؤهّ ٢ُإ اؾتراجُجي .  الٟالحي مِكما ٖلي الٚغ

ُٞمـــا ًســو الؿُاؾـــاث الؼعاُٖــت فـــي ، ٞلــم ٨ًـــً الازخُــاع 

ْ ًٖ ا٢خىإْل ا٢خهاص الؿ١ٓ  يـا مـً  ،بعاصًا  بل ٧ان مْٟغ

َـٝغ نـىض١ْ الى٣ــض الـضْلي ٖلـي الا٢خهــاص الجؼاثـغي فـي ؾــىت 

ْ بـضل٪ جـم1989 ٣ْٞـا  .1990بٖـاصة ٩َُلـت ال٣ُـإ فـي ؾـىت  ، 

ني  2000لىٓـــام الؿــــ١ٓ  ْظــــاء بٗــــضٍ فــــي ؾــــىت  املسُــــِ الــــَٓ

ْع  خبـاع للٟالخــت ٦إخــض املدــا للخىمُـت الٟالخُــت ؤن جــم بٖــاصة الٖا

ني، زــــم ظــــاء بٗــــض صلــــ٪ مسُــــِ ألاؾاؾـــ ُت فــــي الا٢خهــــاص الــــَٓ

ٟــــــــــي للٟتــــــــــرة  ْ الٍغ ٍٓغ   2014-2009الخجضًــــــــــض الٟالحــــــــــي  لخُــــــــــ

ْ جُبُــــــ٤ ؤبٗــــــاص الخىمُــــــت املؿــــــخضامت، ٖلــــــي  ال٣ُــــــإ الٟالحــــــي 

ْالبُ ــــــي، مــــــ٘ إلاقــــــاعة بلــــــي  ْ الاظخمــــــا ي  املؿــــــخٔٓ الا٢خهــــــاصي 

ٓاهب ألازٔغ .  َُٛان الجاهب الا٢خهاصي ٖلي الج

ٓاعص بن مكـــــ٩لت ال٣ُـــــ إ الٟالحـــــي لِؿــــــذ فـــــي ه٣هـــــان املــــــ

ٓاهــــــــب الخ٣ىُــــــــت  ْ املالُــــــــت بــــــــل فــــــــي الج ت ؤ ْ الةكــــــــٍغ الُبُُٗــــــــت ؤ

ٓاظـــــــّ ال٣ُـــــــإ  ت التـــــــي ج ْ الدؿـــــــُيًر ٓلٓظُـــــــت  ْ الخ٨ى ْالٗلمُـــــــت 

ٍٓغ ال٣ُإالٟالحي في الجؼاثغ  ، مما ْ بظل٪ حٗغ٢ل جد٤ُ٣ جُ

ٌؿــخلؼم بٖــاصة عؾــم ؾُاؾــت ظضًــضة جغا ــي ٞيهــا َــظٍ املكــا٧ل 

 ا ؤبٗاص الخىمُت املؿخضامت.  ْجُب٤ ٞيه

 خـــــــــــــــــاجمت:

 ْ ٕٓ الجؼاثـغ  ما ًم٨ً اؾخيخاظّ مـً زـال٫  صعاؾـدىا ملٓيـ

ؤن ؤٚلـــب املكـــا٧ل التـــي  ٌٗـــاوي م هـــا  ألامـــً الٛـــظاجي،بقـــ٩الُت 

ال٣ُــإ الٟالحــي جغظــ٘ با ؾــاؽ بلــى ٖــضم الٗىاًــت بكــ٩ل ٧ــافي 

ٓاث ألاْلــى لالؾــ خ٣ال٫ ؤُُٖــذ بال٣ُــإ الٟالحــي بط مىــظ الؿــى

ٍٓــت لل٣ُـــإ الهــىا ي باٖخبـــاٍع ال٣ـــاَغة التــي ٧اهـــذ ٌٗـــ٫ٓ  ْل ألا

ني، ل٨ـً الىدُجــت ٧اهــذ  ٖليهـا ظــغ ٧ــل ٢ُاٖـاث الا٢خهــاص الــَٓ

 مُِـــــإمسُبـــــت لممـــــا٫، بؿـــــةب ؤن ال٣ُـــــإ الهـــــىا ي لـــــم ٨ًـــــً 

ٓٞير اؾدشماعاث ضـخمت لـم  ْ الظي ًخُلب ج ْع  لل٣ُام  هظا الض

 ٓ ـت ج٨ى ٦ْـظل٪ مٗٞغ ٓصة  ْ زبـرة مِىُـت ٚاثبـت ج٨ً مٓظـــــ لٓظُـت 

ٍٓـــــت لل٣ُـــــإ الٟالخــــــــــي  .جمامـــــا ْل ـــــاصة ألا ْان ٖس ْ ل٣ـــــض خـــــان ألا

ْ ٖلــى  ْالا٢خىــإ بــإن الجؼاثــغ جهــى٠ يــمً البلــضان الٟالخُــت 

َــظا ألاؾــاؽ ًجــب صٖــم َــظا ال٣ُــإ ب٩ــل إلام٩اهُــاث الالػمــت 

ٍٍٓغ بٗض بٖاصة جىُٓمُّ ْ جُ  . لل هٓى بّ 
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ٓٞغ   ٓامـــــل جخـــــ ٓاعص الُبُُٗــــــت،الجؼاثـــــغ ٖلــــــى ٖ  إلاهخــــــاط: املـــــ

ٓ ٖــــــــضم    ؤن ألامــــــــغ الــــــــظي ًى٣هــــــــِا َــــــــ
ّ
ْ املالُــــــــت، بال ت  ْالةكـــــــٍغ

ٓاعص املخاخـت،  ْ الاؾخٛال٫ ألاًٞل لِظٍ امل ــــُـ٠ ألاخؿً  الخْٓ

ْ الغ٢ابـــــت الالػمـــــت  ْ الخسُـــــُِ  باسيــــاٞت بلـــــى ه٣ـــــو الخىٓـــــُم 

ٓاص  ٓاء حٗلــــــ٤ ألامــــــغ  بةهخــــــاط املــــــ باليؿــــــبت لل٣ُــــــإ الٟالحــــــي ؾــــــ

ْ الٛظاثُــــ ْ جسٍؼ هــــا ؤ ٓاؾــــ٘  ؤ ت إلاؾــــتراجُجُت طاث الاؾــــعهال٥ ال

ــــــــــا بال٨مُــــــــــت ال٩اُٞـــــــــت، ٦مــــــــــا ؤن ال٣ُــــــــــإ  ٓٞيَر ْ ج ٣ٍِٓا، ؤ حؿـــــــــ

م مــــــً ؤهــــــّ لالٟالحــــــي لــــــم حُٗــــــ ٍٓــــــت  بــــــالٚغ ْل ٢ُــــــإ  لــــــّ ألا

خمــــــــاص ٖلُـــــــّ فـــــــي صٞــــــــ٘ ٖملُـــــــت الخىمُــــــــت  اؾـــــــتراجُجي ًم٨ـــــــً الٖا

ْ بالخالي جد٤ُ٣ ألامً الٛظاجي.  الا٢خهاصًت 

ٓن الؿُاؾـــاث الٟالخُـــت مـــً زـــال٫  ،ًخاـــ  صعاؾـــت مًـــم

املخبٗـــت مـــً َـــٝغ الجؼاثـــغ ؤن ؤٚلبهـــا ٢ـــض خ٣ـــ٤ بٗـــٌ الىخـــاثج 

ت مــً ألالُٟــت الشالشــتإلاًجابُــت زانــت فــي  ْاملخمشلــت فــي  الٗكــٍغ

ْ جٓؾــُ٘ ألاعاضــ ي الهــالحت للؼعاٖــت ،  َٓٗــّ،  ْجى ــاصة إلاهخــاط  ٍػ

ُٟــــــت، بال ؤ هـــــا ٞكــــــلذ فـــــي جد٣ُــــــ٤  ْجىمُـــــت بٗــــــٌ املىـــــا٤َ الٍغ

ضاٝ فـــــي مجــــــاالث ٦شيـــــرة،   هــــــا ؾُاؾـــــاث عؾــــــمذ بٗـــــٌ ألاَــــــ

ت ملٗالجــــت مكــــا٧ل ؤهُــــت جٟخ٣ــــض بلــــي الخسُــــُِ  بهــــٟت مدؿــــٖغ

ُْٚــــال الىٓــــغة إلاؾدكــــغاُٞت، ْيــــ٠ٗ جىُٟــــض البــــرامج  الجُــــض 

ْ الهــغامت فــي الغ٢ابــت  ٍٓــت الىــاظم ٖــً ه٣ــو فــي املخابٗــت  الخىم

ـــــ٠ الجؼاثـــــغي الـــــظي ٌٗخبـــــر مدـــــغ٥  .باسيـــــاٞت بلـــــي تهمـــــِل الٍغ

ٓ ها هالخىمُت ال  .ي اليكاٍ الغثِس ي في َظٍ املىا٤َؼعاُٖت ل٩

الحض مً الخبُٗت ل خاعط مً الجؼاثـغ ؤن جخجـّ بلـى ًخُلب 

ْ بصزــــــا٫  ٍْت ، باؾخهـــــالح ألاعاضــــــ ي  ٍٓغ الؼعاٖــــــت الزــــــحغا جُـــــ

ْامل٣خهـــــــضة للمُــــــاٍ ْجىمُــــــت املىـــــــا٤َ  ،ؤهٓمــــــت الــــــغي الحضًشــــــت 

ٓاص الٛظاث ٓخضاث الهىاُٖت املىخجت للم ْح جُ٘ ال    ُت.الٍغُٟت 

 الهىامؾ :
 

 1ا
لٛـــــــــــظاجي الٗغاـــــــــــي : ال٣ٗبـــــــــــاث خؿـــــــــــين ٖبـــــــــــض املُلـــــــــــب ألاؾـــــــــــغط، ألامـــــــــــً ا 

ت،  ، الاؾ٨ىضٍع  .23، م 1996ْالخدضًاث، ميكإة املٗاٝع
  2ا

ْجدــضًاث ألامــً الٛــظاجي ٓػٍــت ٚغاــي، الؼعاٖــت الٗغبُــت  خالــت الجؼاثــغ،  -ٞ

 .51،52، م م، 2010مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، لبىان، 
   3ا

ًَٓ الٗغاــــي ، ٖــــال ض ٖبــــض الؿــــالم ،الامـــًـ الٛــــظاجي للــــ ــــت،مدمــــض الؿـــُـ  م املٗٞغ

ٍٓذ: 230 ْالٟىٓن ْالاصل، ، ال٩ ني للش٣اٞت  .86، م1998املجلـ الَٓ
 

   4ا
.90مدمض الؿُض ٖبض الؿالم ،مغظ٘ ؾاب٤،م

 

   5ا
ْع٢ــــت  لألمــــًالابٗــــاص الؿُاؾــــُت  ٖــــؼث ملــــ٥ٓ ٢ىــــاْي، الٛــــظاجي الٗغاــــي، 

ين الــــظي ٣ٖضجـــّ الجمُٗــــت  ٢ـــضمذ الـــى املــــاجمغ الٗاقـــغ لال٢خهــــاصًين املـــؼاٖع

ت لال 4-2،م م 2002ؾةخمبر 26-٢25خهاص الؼعا ي ،مًاملهٍغ
 

   6ا
.101-98مدمض الؿُض ٖبض الؿالم ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م م 
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ٓػٍت ٚغاي، مغظ٘ ؾاب٤، م    ٞ54. 

                                                                                 
   8ا

 ، ً ضة الَٓ .7،م 03/04/2007خؿين اًذ ٖماعة ،ظٍغ
 

  9ا
ٓػٍت ٚغاي، مغظ٘ ؾاب٤ ، م  ٞ56.

 

   10ا
ْمدض ٓطظـــا ، الُُـــب مىيـــر ،"الامـــً الٛـــظاجي الٗغاـــي  ٓصان هم صاجـــّ : الؿـــ

ب ، الؿــــــــىت  ْالخــــــــضٍع ، 24، الٗــــــــضص 17املجلــــــــت الٗغبُــــــــت للضعاؾــــــــاث الامىُــــــــت 

.302، م 2006ؾةخمبر 
 

 11ا
ٓم ألامـــــــً  ٓعٍت ملِٟــــــ ٓع، مٗالجــــــت جهــــــ ــــــ ْ مل٨ُــــــت ٖٖغ بل٣اؾــــــم ؾــــــالَىُت 

ٓم إلاوؿـــــــــاهُت، الٗـــــــــضص  ْالٗلـــــــــ ْؤبٗـــــــــاصٍ، مجلـــــــــت ٧لُـــــــــت نصال  ، 05الٛــــــــظاجي 

.07، م 2009ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، 
 

   12ا
ـــــــغ إلا٢خهـــــــاصي الٗغاـــــــي املٓخـــــــض  : 2001نـــــــىض١ْ الى٣ـــــــض الٗغاـــــــي :الخ٣ٍغ

.284 – 281، م م2001إلاماعاث الٗغبُت املخدضة: ؾةخمبر 
 

   13ا
ٓع ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م  ْ مل٨ُت ٖٖغ .   16بل٣اؾم ؾالَىُت 

 

   14ا
املىٓمــــــت الٗغبُــــــت

 
للخىمُــــــت الؼعاُٖــــــت، ؤْيــــــإ ألامــــــً الٛــــــظاجي الٗغاــــــي، 

ٓم. ظامٗت   .06، م 2011الض٫ْ الٗغبُت، الخَغ
(15) 

Mesli Mohamed Ilyes : l„agronome et la terre, éd : ALPHA, 

Alger, 2007, p 223. 
  16ا

ُٟـت :  الٟالخـت وصاسة  ٟـيْ الخىمُـت الٍغ ْ الٍغ ، ججضًـض الا٢خهـاص الٟالحـي 
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 ملخق 

ْعْ في مخٓؾُُت ٖلى الجؼاثغ بُغخِا لٗضة بق٩االث جخمشل ؤؾاؾا -جغج٨ؼ الضعاؾت ٖلى ج٣ُُم او٩ٗاؾاث الكغا٦ت ألا

ْعْ ْاي الجؼاثغي ْ ألا ْع ٓهيها ألا مخٓؾُي. لظل٪، ؾخإحي ه٣اٍ الخ٣ُُم -الخضازل الكضًض بين ج٣ُُم الكغا٦ت ببٗضكها/مًم

نالحت، في بًِٗا، للخٗمُم ٖلى الٗضًض مً الكغ٧اء، الؾُما الض٫ْ الٗغبُت م ها، ٦ما ؤن طل٪ الخ٣ُُم املٓظّ، نٓل الكغا٦ت 

ْعْ ْ ظماُٖا. مً  مخٓؾُُت، ٢ض ًهبذ نالحا-ألا ت باٖخباع الجؼاثغ ظؼءا م ها ٞغصًا  ْبُت الجؼاثٍغ ْع للخُب٤ُ ٖلى الكغا٦ت ألا

ْالخضازل بين ج٣ُُم  ْاليكاٍ الشىاجي،  خباع الخضازل بين ج٣ُُم اليكاٍ إلا٢لُمي  ، ًجب ؤن هإزظ بٗين الٖا ظِت ؤزٔغ

ْعْ ٕ الكغا٦ت ألا ٓع الظي ًدملّ مكْغ ْبين ججؿُ-الاصعا٥/الخه ٓا٢٘. مخٓؾُُت   ضٍ ٖلى ؤعى ال

Résumé 

L'étude se propose d’étudier les conséquences du partenariat Algéro-euro-méditerranéen 

dont plusieurs problématiques sont principalement énoncées sous le prisme du chevauchement 

extrême entre l'évaluation du partenariat Algéro-Européen et le processus du partenariat 

euro-Med. D'autre part, l’étude tient compte du chevauchement entre l'évaluation de l'activité 

régionale et l'activité bilatérale, et le chevauchement entre l'évaluation de la perception des 

décideurs des deux rives sur le partenariat euro-méditerranéen et sa concrétisation sur le 

terrain. 

 

 ملذمت :

ْن  ٓهت ٖلـــى الخٗـــا اجٟـــ٤ قـــغ٧اء املخٓؾـــِ ٖبـــر بٖـــالن بغقـــل

مــــــً ؤظــــــل جد٣ُــــــ٤ زــــــالر ؤَــــــضاٝ عثِؿــــــُت، جمشلــــــذ فــــــي ألامــــــً 

ـــا   ْ اػصَاَع ْالاؾــخ٣غاع فــي املخٓؾــِ  جىمُـــت مى٣ُــت املخٓؾــِ 

ْؤجــــذ َــــظٍ ألاَــــضاٝ يــــمً  ْالخ٣ــــاعل بــــين قــــٗٓل املى٣ُــــت، 

ْاث ؾُاؾــعها الخاع  ْبــا  ٦ــإصاة مــً ؤص ْع ٕ نــى٘ فــي ؤ ظُــت مكــْغ

ْؤَـــــضاِٞا، زـــــم ٖـــــغى ٖلـــــى قـــــغ٧اء املخٓؾـــــِ لخبيُـــــّ  بمباصئهـــــا 

ْاهــــضمجذ ص٫ْ ظىــــٓل املخٓؾــــِ فــــي َــــظا  ٕ مكــــتر٥،  ٦مكــــْغ

ْم هـــا الجؼاثـــغ التـــي اهًـــمذ بلـــى قـــغا٦ت مـــ٘  ـــي  ْا ْع ٕ ألا املكـــْغ

ْاــــــي مىـــــــظ  ْع ْٖلُــــــّ، ٞةهىـــــــا هدــــــا٫ْ ج٣ُـــــــُم ، 2005الاجدــــــاص ألا

ٓهت مــً خُــض ألاَــضا ٝ الكــغا٦ت إلا٢لُمُــت يــمً مؿــاع بغقــل

ْلــــت جيخمــــي بلــــى  ْ جدلُــــل الىخــــاثج باليؿــــبت ل جؼاثــــغ ٦ض املٗلىــــتت 

ْايت  ْع ٪ لالجداص ألا ٦ْكٍغ  مى٣ُت املخٓؾِ 

ْعْ جُـــغح ٖملُـــت خٓؾـــُُت ٖلـــى امل-او٩ٗاؾـــاث الكـــغا٦ت ألا

خبـــــاع، جخمشـــــل  الجؼاثـــــغ ٖـــــضة بقـــــ٩االث ًجـــــب ؤزـــــظَا بٗـــــين الٖا

ْبُـــــت  ْع ؤؾاؾــــا فـــــي الخـــــضازل الكـــــضًض بـــــين ج٣ُـــــُم الكـــــغا٦ت ألا

ْعْالجؼا ْالكــــــغا٦ت ألا ــــــت  لــــــظل٪ ؾــــــخإحي ، مخٓؾــــــُُت ٩٦ــــــل-ثٍغ

ال٨شيـــر مــــً ه٣ــــاٍ الخ٣ُــــُم نــــالحت للخٗمــــُم ٖلــــى الٗضًــــض مــــً 

٦مــا ؤن ؤي ج٣ُــُم ًٓظــّ ، الكــغ٧اء الؾــُما الــض٫ْ الٗغبُــت م هــا

ْعْ مخٓؾـــــــــُُت ًهـــــــــبذ نـــــــــالحا للخُبُـــــــــ٤ ٖلـــــــــى -للكـــــــــغا٦ت ألا

ْمــً ــت باٖخبــاع الجؼاثــغ ظــؼءا م هــا.  ْبُــت الجؼاثٍغ ْع  الكــغا٦ت ألا

خبـاع ٦ـظل٪ الخـضازل بـين  ، ًجب ؤن هإزظ بٗـين الٖا ظِت ؤزٔغ



 اظمهاند. جمغاسث  

 

66 

ْالخـــــضازل بــــــين  ْاليكـــــاٍ الشىـــــاجي،  ج٣ُـــــُم اليكـــــاٍ إلا٢لُمـــــي 

ْعْ ٕ الكـــــــــــغا٦ت ألا ٓع الـــــــــــظي ًدملـــــــــــّ مكـــــــــــْغ -ج٣ُـــــــــــُم الخهـــــــــــ

ٓع.  ْبين جىُٟظ َظا الخه  مخٓؾُُت 

٦مــــــا ًخُلــــــب الخ٣ُــــــُم الىٓــــــغ فــــــي الاو٩ٗاؾــــــاث الاًجابُــــــت 

ْلــــــت ْالؿـــــلبُت للكــــــغا٦ت ٖلـــــى الجؼ  ٦ْض ْلـــــت مخٓؾــــــُُت  اثــــــغ ٦ض

ْاي. ْع ٪ مباقغ لالجداص ألا ٦ْكٍغ  ٖغبُت 

 الؽشاهت على اإلاعخىي العُاس ي وألامني. -ؤوال

ْعْ مخٓؾـُُت -ًدىا٫ْ البٗض الؿُاس ي ْألامنـي للكـغا٦ت ألا

الِـــــضٝ املخٗلــــــ٤ بخد٣ُــــــ٤ ألامــــــً ْالاؾـــــخ٣غاع فــــــي املى٣ُــــــت ٖبــــــر 

ْن الجمــا ، مؿـل٨ين : ألا٫ْ ب٢لُمــي ي مـً ؤظــل ًخمشـل فــي الخٗـا

ٓاظِــــــــــــت العهضًــــــــــــضاث املكــــــــــــتر٦ت فــــــــــــي املخٓؾــــــــــــِ ا النزاٖــــــــــــاث  م

ْص .. ، ، الدؿــــــــ  ، إلا٢لُمُــــــــت ٓاَغ ألامىُــــــــت الٗــــــــابغة ل حــــــــض الٓــــــــ

ْن الشىـــــاجي مـــــً ؤظـــــل بنـــــالح  ْالشـــــاوي صازلـــــي ًخمشـــــل فـــــي الخٗـــــا

ؤؾـالُب الح٨ـم التـي اٖخبـرث مهـضعا لٗـضم الاؾـخ٣غاع الـضازلي 

إزيراجــّ املباقــغة الــظي كهــضص ٦ــظل٪ ألامــً فــي املخٓؾــِ بؿــةب ج

 ْٚير املباقغة ٖلى ٧ل املى٣ُت.

ْعْ مخٓؾــــــُُت -لــــــظل٪ ؾــــــىٗغى او٩ٗاؾــــــاث الكــــــغا٦ت ألا

ْالؿُاســـ ي مــً زــال٫  بقـــ٩الُت  ٖلــى الجؼاثــغ فـــي املجــا٫ ألامنــي 

ـــــــى ٢ًـــــــُت بنـــــــالح  ْ الاؾـــــــخ٣غاع زـــــــم الخُـــــــغ١ بل جد٣ُـــــــ٤ ألامـــــــً 

 ؤؾالُب الح٨م . 

 بؼيالُت جدلُم ألامً و الاظخلشاس :  -1

ْح ا ْعْجتــرا مخٓؾــُُت ٖلــى الجؼاثــغ -و٩ٗاؾــاث الكــغا٦ت ألا

ْ ؤزــــٔغ  ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ باملجــــا٫ ألامنــــي بــــين او٩ٗاؾــــاث اًجابُــــت 

ْلـــــت مخٓؾـــــُُت جخـــــإزغ بـــــإي تهضًـــــض  ال ٦ض ٓص ٖليهـــــا ؤ ؾـــــلبُت، حٗـــــ

ْلت ٖغبُت جخ٣اؾم مـ٘ ؾـب٘ ص٫ْ ؤزـٔغ  ًدُِ باملى٣ُت زم ٦ض

ْؤزيـــــرا ٧ٓخــــــضة  ٓاظـ ْالاَخمامـــــاث ألامىُـــــت،  ال٨شيـــــر مـــــً الِـــــ

ىُــــــــت لِــــــــا زهٓنــــــــُاتها ألامىُــــــــت، لــــــــظل٪ ؾــــــــيخٗغى لِــــــــظٍ َْ

الو٩ٗاؾــــــاث خؿــــــب حؿلؿــــــل مى٣ُــــــي ًىُلــــــ٤ مــــــً ال٩ــــــل بلــــــى 

ْعْ ٓع ألامنـــــي للكـــــغا٦ت ألا مخٓؾـــــُُت -الجـــــؼء فـــــي ج٣ُـــــُم الخهـــــ

ٓا٢٘ .   ٦ْظا جىُٟظٍ ٖلى ؤعى ال

ٓع ألامنـــي ، فُمـــا ًخـــق الاوعياظـــاث الاًجابُـــت بنـــي الخهـــ

ْعْ ٓم قـــامل مخٓؾـــُُت ٖ-الـــظي ا٢ترخخـــّ الكـــغا٦ت ألا لـــى مِٟـــ

ْمٗانغ لألمـً فـي املخٓؾـِ ٞـةلى ظاهـب العهضًـضاث الخ٣لُضًـت، 

خبــــــــاع العهضًــــــــضاث الجضًــــــــضة الٗــــــــابغة  ٓع بٗــــــــين الٖا ؤزــــــــظ الخهــــــــ

ــ٤  ْالــخد٨م ٞيهــا بال ٖــً ٍَغ ْالتــي ال ًم٨ــً م٩اٞدعهــا  ْص  ل حــض

َْظٍ ؤَم امليزاث إلاًجابُت املكتر٦ت: ْن إلا٢لُمي،   الخٗا

ٓع ظملــــت مــــً العهضًــــض - اث ال ًم٨ــــً ؤن جسخلــــ٠ خهــــغ الخهــــ

ْ الاؾـخ٣غاع فـي  ـا زُـغا خ٣ُ٣ُـا ٖلـى ألامـً  ْلت ٖلى اٖخباَع ص

ٓاء العهضًـــضاث الخ٣لُضًـــت مشـــل النزاٖـــاث إلا٢لُمُـــت ٓؾــِـ ؾـــ  املخ

ْ الجضًـضة مشـل  ْؤؾـ حت الـضماع الكـامل، ؤ ْاهدكاع ألاؾ حت 

ٓع البِاـــــــت،   مـــــــت املىٓمـــــــت، جـــــــضَ ْالجٍغ ـــــــال، املســـــــضعاث  إلاَع

ٓاظِت َظٍ العهضًـضا ٓع ؤصاجـين َمـا، اختـرام مل ث ٢ـضم الخهـ

ْن  ْالخٗـــا ٓن الـــضْلي فـــي الخٗامـــل بـــين الكـــغ٧اء  مبـــاصت ال٣ـــاه

ْص.  الجما ي مل٩اٞدت نٞاث الٗابغة ل حض

ْعْ - ٓاع -مىدــذ الكــغا٦ت ألا ْ الحـــ مخٓؾـــُُت بَــاعا لالجهــا٫ 

ٓع  بـــــين ص٫ْ املخٓؾـــــِ ًم٨ـــــً الاؾـــــخٟاصة مىـــــّ سزـــــغاء الخهـــــ

ْ جٓيــــُ ٪ ألاْلــــي الــــظي َغخخـــــّ الكــــغا٦ت  ذ عئٍـــــت ٧ــــل قـــــٍغ

 مخٓؾُي.

ْعْ - مخٓؾـــُُت يـــمً مغخلـــت الاجدـــاص -ا٢ترخـــذ الكـــغا٦ت الا

٘ طاث مهــ حت مكـتر٦ت ملمٓؾــت  مـً ؤظـل املخٓؾــِ مكـاَع

ما م هــا التـــي  ٓاؾــ٘، الؾــُـ ٓمـــّ ال ْجســضم ألامـــً املكــتر٥ بمِٟ

تهضٝ بلى بػالت الخلٓر فـي البدـغ املخٓؾـِ، إلاصاعة الغقـُضة 

ْالخُــــــــــــت الكمؿــــــــــــُت للبِاــــــــــــت، جغ٢ُــــــــــــت الحماًــــــــــــت املضهُــــــــــــت 

 .2010املخٓؾُُت التي اهُل٣ذ بغامجِا مىظ 

ٓاهــب الاًجابُــت   - بلــى ظاهــب َــظٍ الى٣ــاٍ ًم٨ىىــا بيــاٞت الج

ْبُــــــت بمىاؾــــــبت ج٣ُــــــُم ٖملُــــــت  ْع التــــــي ط٦غتهــــــا املٟٓيــــــُت ألا

ٓاث مـً اهُال٢ِــا ٓهت بٗــض ٖكـغ ؾــى ْالتـي ع٦ــؼث ٞيهــا ، بغقـل

ٖضاث بلــى ظاهــب اهخٓــام الل٣ــاءاث بــين الكــغ٧اء، ٖلــى املؿــا

ْاـي لـضٖم ٖملُـت  ْع ى املالُت التي ٢ـضمِا الاجدـاص ألا ْال٣ْغ

ـــــــي لالؾـــــــدشماع  ْا ْع ٓهت ٖبـــــــر بـــــــغامج "مُـــــــضا"، البىـــــــ٪ ألا بغقـــــــل

ْعْ ْ الكـــــغا٦ت "-ْ"الدؿـــــُِل الا زـــــم   1امخٓؾـــــُي لالؾـــــدشماع 

ٓاع " التـــــي ٖٓيـــــذ بـــــغامج  ْ الجـــــ ْبُـــــت للكـــــغا٦ت  ْع "ألاصاة ألا

تــــراٝ، 2007مُــــضا ابخــــضاء مــــً  بــــإن َــــظٍ  خُــــض ًم٨ىىــــا الٖا

املؿـــــــاٖضاث ٢ـــــــض حكـــــــ٩ل بيـــــــاٞت باليؿـــــــبت لـــــــبٌٗ قـــــــغ٧اء 

ْاكــــ٩ل ؤ٢ـــــل باليؿــــبت ل جؼاثـــــغ م٣اعهـــــت  ْبــــا املخٓؾـــــُُين  ْع ؤ

ْاملٛغل. ٓوـ   بجاعجيها ج

ٖٓــــــت الٗغبُـــــت التــــــي جخ٣اؾـــــم مِٗــــــا الجؼاثــــــغ  - باليؿـــــبت للمجم

ـــاع الـــظي  ٓاظـ ألامىُـــت ًم٨ هـــا اؾـــخٗما٫ إلَا ال٨شيـــر مـــً الِـــ

ْعْ    لخ٣ــــــضًم عئٍــــــت ظضًــــــضة ت مخٓؾــــــُُ-جمىدــــــّ الكــــــغا٦ت ألا
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ح بكــ٩ل ًإزـــظ  ٓع ألامنــي املُـــْغ ْ ٖلــى ألا٢ـــل م٨ملــت للخهـــ ؤ

ْ ؤ هـــا حكـــ٩ل زل ـــي  خبـــاع اوكـــٛاالتها ألامىُـــت زانـــت  بٗـــين الٖا

ْبا. ْع  الكغ٧اء املخٓؾُُين  

ْعْ - ٖٓــــت الٗغبُــــت ؤن ججٗــــل مــــً الكــــغا٦ت ألا -ًم٨ــــً للمجم

٨ُـــــت  ْلــــت ٦ؿـــــغ الُِمىـــــت ألامٍغ مخٓؾــــُُت بَـــــاعا مىاؾـــــبا ملدا

ٓاػن اًجـــااي بـــين  ـــ٤ زلـــ٤ جـــ الضزُلـــت ٖلـــى املى٣ُـــت ٖـــً ٍَغ

ٓا٣ٞت لظل٪ .  ْاي امل ْع ْ اؾخٛال٫ عئٔ الجىاح ألا ٓجين   ال٣

ؤمـا ُٞمـا ًخٗلـ٤ باالو٩ٗاؾــاث املباقـغة ٖلـى الجؼاثـغ ٧ٓخــضة  -

ىُــــــــت ْعْ، َْ مخٓؾــــــــُُت -ًم٨ىىــــــــا ال٣ــــــــ٫ٓ بــــــــإن الكــــــــغا٦ت ألا

 او٨ٗؿذ بًجابا ٖليها في زالر ه٣اٍ عثِؿُت هي : 

ؤ هــا ؤزغظــذ الجؼاثـــغ مــً الٗؼلـــت التــي ٖاهـــذ م هــا مىـــظ  ؤوال: -

بضاًــــــــــــت الدؿــــــــــــُٗىاث بٗــــــــــــض الخٗ ــــــــــــر فــــــــــــي ٖملُــــــــــــت الاهخ٣ــــــــــــا٫ 

ٓاخــــــض بلــــــى الخٗضصًــــــت الحؼبُــــــت  الــــــضًم٣غاَي مــــــً الحــــــؼل ال

ْالىٓــام  ْٖىُــ٠ بــين إلاؾــالمُين  ْالــضز٫ٓ فــي نــغإ صمــٓي 

بلــــــى ظاهــــــب ؤن صزــــــ٫ٓ الجؼاثــــــغ فــــــي املبــــــاصعاث التــــــي ، ال٣ــــــاثم

ًــــِا للىٓــــام ج٣ــــضمِا ألاهٓمــــ ت الٛغبُــــت ًبٗــــض ٖ هــــا قــــبهت ٞع

ْ بصزالِـــــا  الـــــضْلي التـــــي ٢ـــــض ججلـــــب لِـــــا نـــــخِ َـــــظا ألازيـــــر 

 يمً ٢اثمت الض٫ْ املاع٢ت .

 ــــــ: ؤ هـــا ؾـــاَمذ فـــي ججىِـــب الجؼاثـــغ ٖـــضْٔ مـــا ٌؿـــم  بزاهُـــا -

ْاــــــي الجؼاثــــــغي الــــــظي ؤصٔ  ْع "الغبُــــــ٘ الٗغاــــــي" بالخ٣ــــــاعل ألا

جًـــمىّ اجٟـــا١  باملىاؾـــبت بلـــى جُٟٗـــل البٗـــض الؿُاســـ ي الـــظي

ْبــــــا  ْع ْ الــــــظي ٢ــــــضمذ ُٞــــــّ ؤ ــــــي الجؼاثــــــغي  ْا ْع الكــــــغا٦ت ألا

ُٗت التـــي هٓمعهـــا الجؼاثـــغ فـــي عبُـــ٘  جؼ٦ُـــت لالهخسابـــاث الدكـــَغ

ْاـــــــي ال٣ــــــاثم بمِمـــــــت  2012 ْع ـــــــ٤ الاجدــــــاص ألا خُــــــض ٖبــــــر ٍٞغ

ٓ ؾـــــاالٞغا٧ا"  مالخٓـــــت الاهخسابـــــاث ٖلـــــى لؿـــــان عثِؿــــّـ "اهُاؾــــُـ

ْ بن إلا  َــــــاع الاهخســــــااي بــــــإن : " الٗملُــــــت جمــــــذ فــــــي َــــــضْء ... 

الجضًــــــض ٢ــــــض ؤصزــــــل ٖىانــــــغ بيــــــاُٞت للكــــــٟاُٞت باليؿــــــبت 

ْ زانـــت ٖبـــر امل ٩اهيزمـــاث الجضًـــضة للغ٢ابـــت ُلإلَــاع الؿـــاب٤ 

 ". 2ا املخمشلت في لجان مغا٢بت الاهخساباث ...

ٍٓــت ججــاْل زالثــا - ْل ، جم٨ــً الجؼاثــغ مــً ٞــغى عئٍعهــا خــ٫ٓ ؤ

ــــــــــال يــــــــــمً اجٟــــــــــا١ الكــــــــــغا٦ت  ْعبــــــــــا مِٗــــــــــا مل٩اٞدــــــــــت إلاَع ؤ

ــــــت الــــــظي جميــــــز بكــــــ٣ّ املخٗلــــــ٤ بالٗضالــــــت  ْبُــــــت الجؼاثٍغ ْع ألا

ْ الــــظي هــــو فــــي ماصجــــّ الدؿــــٗين ٖلــــى  ن الضازلُــــت  ْالكــــْا

ْ قـــــــب٩اث  ابُـــــــت  ٖٓـــــــاث إلاَع ٓمـــــــاث خـــــــ٫ٓ املجم جبـــــــاص٫ املٗل

ـــا ل جؼاثــــغ فـــي َــــظا  ْبـــا جــــضًغ َِْغ ْع صٖمِـــم بٗـــض ؤن ٧اهــــذ ؤ

 . 3ااملُضان

ٓع ؤمــــا فُمــــا ًخــــق الاوعياظــــاث العــــلبُت،  م الخهــــ ٞــــٚغ

ْعْ ٓم ألامـً الـظي ٢ضمخـّ الكـغا٦ت ألا مخٓؾـُُت -الكـامل ملِٟـ

، بال ؤن َــظا  ٓاع بــين قــغ٧اء املخٓؾـِـ ْٞغجــّ ل حــ ــاع الــظي  ْ إلَا

ٍَٓغ ه٣هــــــا نــــــاعزا فــــــي جدضًــــــض ؾــــــلم  ٓع ًدمــــــل فــــــي ظــــــ الخهــــــ

ٍٓاتهــــــــــا باليؿــــــــــبت للمى٣ُــــــــــت  ْل ْ جغجِــــــــــب ؤ العهضًــــــــــضاث ألامىُــــــــــت 

غاٝ الكغا٦ت.   َْ 

ٓع ألامنـــــــي ًٓيـــــــ٘ بىـــــــ ٖلـــــــى ح ـــــــخُو  اءً ٞـــــــةطا ٧ـــــــان الخهـــــــ

العهضًـــــــضاث التـــــــي جدـــــــُِ بهـــــــاوّٗ، م٣ابـــــــل صعاؾـــــــت الٓؾـــــــاثل 

ٓاظِـــــت َـــــظٍ العهضًـــــضاث ًِٓـــــغ الخلـــــل ألا٫ْ الـــــظي ، املالثمـــــت مل

ْعْ ٓع ألا ٓ اهٟـغاص -ًيخال الخه َْ مخٓؾُي لألمً ْالاؾخ٣غاع، 

ـــــا بٗملُـــــت ح ـــــخُو العهضًـــــضاث التـــــي عجبعهـــــا بمٗـــــؼ٫ ٖـــــً  ْب ْع ؤ

ٍٓــاث ؤ ْل ٓن ؤ ْ جغجِـب آزــغ لِــاقـغ٧ائها الــظًً ٢ــض ٣ًـضم ، زــٔغ ؤ

ْبـا، ْع ٓن ب٩ـل العهضًـضاث التـي تهـم ؤ ٦مـا ؤن قـغ٧اء  ْ ٢ض ال ٌٗى

ٖٓــــــت ٚيــــــر مخجاوؿــــــت جمامــــــا ختــــــ  ؤن  املخٓؾــــــِ ٌٗخبــــــرْن مجم

ٖٓــــت  ْ لمزــــغ، ٞىجــــض مــــً ظِــــت املجم الــــبٌٗ مــــ هم ٌٗخبــــر ٖــــض

ْحكــ٩ل ٖىــض اهُــال١  الٗغبُــت التــي حٗخبــر مخجاوؿــت بلــى خــض مــا 

ٓهت زل ــي قــغ٧اء  ْاــي ازماهُــت مــً ازىــا ٖملُــت بغقــل ْع الاجدــاص ألا

ٓوي٣ابلِــــا ً، ٖكــــغ  ٗــــض ؤزُــــغ َــــٝغ ٌ ظيالــــ الاخــــخال٫ الهــــُِ

ا  ٓاظؿــــِـ ْمهـــــضع لجــــؼء ٦بيـــــر مـــــً َ ٖٓـــــت  باليؿــــبت لِـــــظٍ املجم

ْاـــي ، ألامىُـــت ْع ْمالُـــا اللخـــان الخد٣خـــا باالجدـــاص ألا زـــم ٢بـــرم 

بدُض ، ْؤزيرا جغ٦ُا التي جُمذ لظل٪ في املؿخ٣بل 2004مىظ 

ــــي  جهــــبذ الكــــغا٦ت ْا ْع ــــغاٝ، َــــٝغ ؤ فــــي الح٣ُ٣ــــت زالزُــــت ألَا

 ْ ٝغ ٖغاي  ٓويَْ  .نُِ

ْعبــــــــا  ٓهعهــــــــا ؤ ْلِــــــــظٍ الدكــــــــ٨ُلت التــــــــي ٧ ٓع  بن لِــــــــظا الخهــــــــ

ْ ٖلــى الجؼاثــغ  ٖٓـت الٗغبُــت  او٩ٗاؾـاث ؾــلبُت َامــت ٖلــى املجم

 هي : 

ٓم ب٢امــــت ٖال٢ــــاث  - ٌ بلــــى الُــــ بن الــــض٫ْ الٗغبُــــت التــــي جــــٞغ

ٓماؾــــُت مــــ٘  ٓويصبل ؼاثــــغ، ٢بلــــذ مشــــل الج الاخــــخال٫ الهــــُِ

ْعْ الاخــــــخال٫ مخٓؾــــــُُت الجلــــــٓؽ ؤمــــــام -ٖبــــــر الكــــــغا٦ت ألا

ٓوي ٫ الٗمـــــل املكـــــتر٥  الهـــــُِ ٪ مخٓؾـــــُي ٢ـــــض ًـــــْا ٦كـــــٍغ

ْٞـــخذ الٗال٢ــــاث مٗــــّ بكــــ٩ل ًســــضم  تــــراٝ بـــّـ  مٗـــّ بلــــى الٖا

ْبـــــا التـــــي  ْع ألاَـــــضاٝ ٚيـــــر املٗلىـــــت للكـــــغا٦ت التـــــي ج٣ترخِـــــا ؤ

ٓويج٣دـــم  ٓاع جيكـــ ها فـــي  الاخـــخال٫ الهـــُِ فـــي ٧ـــل مبـــاصعة خـــ

ـــا الٛغبُـــت ا ْب ْع ٓاع املخٓؾـــُي الجدـــاص ؤ ، 1992ملى٣ُـــت االحـــ

ْبـــــــــا  ْع ْن فـــــــــي ؤ ْ الخٗــــــــا ٓاع املخٓؾـــــــــُي ملىٓمــــــــت ألامـــــــــً  الحــــــــ

ْالخٗامل مِٗا . 4ا1994 ٓلِا    ، لخٗمُم ٢ب
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ٖٓـــــت الٗغبُــــت بمـــــا ٞيهــــا الجؼاثـــــغ ٦مخل٣ــــي ؾـــــل ي  - جِٓــــغ املجم

ٓع ألامني الظي لم حكاع٥ في ح خُو تهضًضاجّ  لِظا الخه

ٓاظـ ال فــي جغجُبهـــ ا بكـــ٩ل ؤصٔ بلـــى جمُيــز ٞٗلـــي ًًـــ٠ُ َـــ

ْ ٌُٗيهـــا  ٓاظـ املكـــتر٦ت بـــل  ْبُـــت بدخـــت بلـــى ٢اثمـــت الِـــ ْع ؤ

ٍٓــــاجغجِبــــا  ْل ٓاظـ التــــي ؤ ، بِىمــــا ًخجاَــــل ججــــاَال جامــــا للِــــ

ٖٓـــت الٗغبُـــت التـــي ؤنـــبدذ مِـــضصة فـــي ؾـــُاصتها  تهـــضص املجم

ْ ختــ  ٖلــى ؤعايــيها مــً ظــغاء َــظٍ العهضًــضاث  ٖلــى ٢غاعاتهــا 

 ي :ْاملخمشلت ف

٩ــــــــي الــــــــظي كهــــــــضص ؤمــــــــً َــــــــظٍ ، ؤوال - ٓص ألامٍغ اؾــــــــخمغاع الٓظــــــــ

ا ٖــــً  ــــب اؾــــخ٣غاَع ٓص فــــي جسٍغ ٍْدؿــــةب مىــــظ ٣ٖــــ ٖٓــــت  املجم

ْالــــظي ٌٗخمــــض ٖلــــى  ــــ٤ املىُــــ٤ الٗؿــــ٨غي الــــظي ًُب٣ــــّ  ٍَغ

ٓلٓظُـــــــت حؿـــــــمذ لـــــــّ بالخـــــــضزل فـــــــي املى٣ُـــــــت  خـــــــاث بًضً ؤَْغ

ْبصاعتهـــــا بمـــــا ًســـــضم ؤَضاٞــــــّ املخمشلـــــت فـــــي خماًـــــت مهــــــالحّ 

ْجـــإمين ٓص  الىُُٟـــت  ٓويْظـــ ٣ٞـــض حؿـــةب فـــي  ،ال٨ُـــان الهـــُِ

ٓصٍ ، لُةُـــــا، جـــــضمير الٗـــــغا١ ْ ٧ـــــل مـــــً ٌٗـــــاعى ْظـــــ ٓعٍا...       ؾـــــ

ْ ؾُاؾاجّ في املى٣ُت.  ؤ

ْعْزاهُــــــا - ٓع ألامنــــــي للكــــــغا٦ت ألا مخٓؾــــــُُت -، ٨ٌٗـــــــ الخهــــــ

ـــي لـــّ ْا ْع ْالخُبُـــ٤ ألا ـــت  ٞمـــً هاخُـــت ، اهٟهـــاما بـــين الىٍٓغ

ــــ٤ الحــــض مــــً الدؿــــ   فــــي ه ٓ للؿــــالم ٖــــً ٍَغ ٓ ًــــضٖ ٟـــــ َــــ

ت  ٓبُــت  هٓمعهــا الٗؿــ٨ٍغ ْبــا الجى ْع ٓع ٞيهــا ؤ الؿــىت التــي جُــ

ْالبرحٛا٫ في ماي مـً ، اًُالُا، خُض ؤوكإث ٞغوؿا اؾباهُا 

ت مكـــــــــــــــــــتر٦ت " 1995ؾـــــــــــــــــــىت  ٓة ٖؿـــــــــــــــــــ٨ٍغ " ٢EUROFORـــــــــــــــــــ

"ْEUROMARFOR "بلـــــــى ظاهـــــــب بَـــــــال١ بـــــــغامج "َلُـــــــٓؽ "

ت ٘ فـي بَــاع   للمغا٢بـت الٗؿــ٨ٍغ ٓاث الخـضزل الؿــَغ ْبوكـاء ٢ــ

الًــــاث الؿُاؾــــت ألا  ْن مــــ٘ ال ْالــــضٞإ بالخٗــــا ْبُــــت لألمــــً  ْع

بكـــ٩ل ًشيـــر املســـاْٝ لـــضٔ ،  5ااملخدـــضة يـــمً جٓظــّـ ؤَلســـ ي

٣ٍْٟـضَم الش٣ـت فـي خ٣ُ٣ـت  قغ٧اء الجىٓل بما ٞيهم الجؼاثغ 

ت .  بىاء ٖال٢اث زالُت مً العهضًضاث الٗؿ٨ٍغ

ْبـا خُـا٫ قـغ٧ائها املخٓؾـُُين زالثا - ْع ، الخمُيز الـظي جبضًـّ ؤ

ملُـــــــت الدؿـــــــ   خُـــــــض حٛـــــــٌ الُـــــــٝغ ٖـــــــً ُٞمـــــــا ًخٗلـــــــ٤ بٗ

ٓويامـــــخال٥  ْ جشيـــــر ظـــــضال  الاخـــــخال٫ الهـــــُِ ْٓي  للؿـــــالح الىـــــ

٦بيــــرا ؤمــــام بٖــــاصة ججضًــــض الجؼاثــــغ لٗخاصَــــا الٗؿــــ٨غي بٗــــض 

ٓص صام زالزــــين ؾــــىت فــــي خــــين ال جصُــــ غ الجــــض٫ طاجــــّ ؤمــــام ـظمــــ

ٓاػي ل جــــــاع املٛغاــــــي الــــــظي ٌؿــــــخُٟض مــــــً بــــــغامج  الدؿــــــ   املــــــ

٨ُت  .  6االدؿلُذ ألامٍغ

ـــــي بلـــــى  - ْا ْع ٕٓ املىُـــــ٤ ألامنـــــي ألا ٓا٢ـــــ٘ زًـــــ ْ ٨ٌٗــــــ َـــــظا ال

ْعْ -خؿــاباث بؾــتراجُجُت ال ٖال٢ــت لِــا بالخُــال ألامنــي ألا

ٓصة فـــــي  ٓاػهـــــاث املٓظـــــ ْا٢ُٗـــــت للخ ٓعة  ـــــا نـــــ مخٓؾـــــُي، جميَز

٩ـــــي الـــــظي  ْاـــــي ألامٍغ ْع ْال٣اثمـــــت ٖلـــــى الخدـــــال٠ ألا املى٣ُـــــت 

لســـــــــ ي مـــــــــ٘ مغاٖـــــــــاة مهـــــــــال   الاخـــــــــخال٫ ٨ٌٗؿـــــــــّ خلـــــــــ٠ ألَا

ٓوي ْالخٗامـــــل مـــــ٘ قـــــغ٧اء الجىـــــٓل بىـــــاء ٖلـــــى زُـــــت  الهـــــُِ

ْ مغا٢بـت  بؾتراجُجُت حؿـاهض ٞيهـا الـبٌٗ مـً ؤظـل بيـٗاٝ 

٧ــــل َــــظا فــــي قــــ٩ل ًجٗــــل الخُــــال ألامنــــي ، الــــبٌٗ نزــــغ

ْبـــا  ْع م ؤ ٍْخٓظـــّ لكـــغ٧اء حٗخبـــَر َٓـــا"  للكـــغا٦ت زُابـــا "مٗخ

م قغ٧اء.  مهضعا للعهضًض ؤ٦ ر مً اٖخباَع

ٓن الضْلي ُٞما ًخٗلـ٤ الٟكل في جضُٖم جُب٤ُ مباصت ال٣اه -

مكــــذ مب٨ــــغا مــــً ؤقــــٛا٫  َُ بدــــل النزاٖــــاث إلا٢لُمُــــت التــــي 

ْعْ -الٗغاـــــيزانـــــت م هـــــا : الهـــــغإ مخٓؾـــــُُت -الكـــــغا٦ت ألا

ٓوي ْة  الهـــــــــُِ ـــــــــّ مىـــــــــظ هـــــــــض ٓل ٓاعاث خ الـــــــــظي حُٗلـــــــــذ الحـــــــــ

ْاولـــحبذ  2002"ٞليؿـــُا" فـــي  ْلبىـــان  ٓعٍا  التـــي ٢اَٗعهـــا ؾـــ

ٓص الٗغبُـــــــــــت ؤمـــــــــــام مضازلـــــــــــت ممشـــــــــــل  ٓٞـــــــــــ ٫ الاخـــــــــــخالم هـــــــــــا ال

ٓوي ْعْ،  7االهــــُِ مخٓؾــــُُت -خُــــض لــــم جًــــ٠ الكــــغا٦ت ألا

 ٪ ْػن الكــــــــٍغ ــــــــم  ٍٓت َــــــــظا النــــــــزإ ٚع ؤي ٢ُمــــــــت جــــــــظ٦غ لدؿــــــــ

ْاــــي الــــظي قــــاع٥ فــــي ٖملُــــت الؿــــالم ٖبــــر "الغباُٖــــت" ْع   8األا

ْن هدُجــــــــــت بؿــــــــــةب ٚلبــــــــــت الغئٍــــــــــت  9ا2003التــــــــــي قــــــــــ٩لذ  ص

٨ُت.  ألامٍغ

ٓطظـــا آزـــغا للخىـــا٢ٌ وجمثـــل كمـــُت الصـــخشاء الغشبُـــت - ، هم

ْعبــا ْزهٓنــا ٞغوؿــا املٛــغل ٖلــى ألاْ  ْاــي، خُــض حؿــاهض ؤ ع

ــغ مهــيٍر ممــا  خؿــال مبــضؤ خــ٤ الكــٗب الزــحغاْي فــي ج٣ٍغ

ْ املٛــغل الــظي ٌكـــ٩ل  ًدؿــةب فــي بَالــت النــزإ بـــين الجؼاثــغ 

 ؤخض ؤَم العهضًضاث باليؿبت  مً الجؼاثغ .

ال الظي كهـضص مى٣ُـت  - ٓص املٓظِت مل٩اٞدت إلاَع ي٠ٗ الجِ

ْ جداشـــ ي َـــغ  ح إلاقـــ٩الُاث الغثِؿـــُت التـــي حؿـــمذ املخٓؾــِـ 

ٓاظِخـّ ْن ٖلــى م ٢ٓـ٠ وكــاٍ الكـغا٦ت ؤمــام ، بالخٗـا خُــض ج

ــال الــظي اخخــاعث الكــغا٦ت  ــ٠ إلاَع ٓ حٍٗغ ْ َــ ؤ٫ْ ٖــاث٤ لــّ 

ْعْ ْ الاخــــــــخال٫ -ألا ْمــــــــت  مخٓؾـــــــُُت الٟهــــــــل ُٞــــــــّ بـــــــين امل٣ا

ٓهت الــــــــظي ٣ٖــــــــض فــــــــي  ٓٞمبر  28ْ  27زــــــــال٫ مــــــــاجمغ بغقــــــــل هــــــــ

ٓويالاخــــــــخْالــــــــظي اٖتــــــــرى ُٞــــــــّ   10ا2005 ٖلــــــــى  ال٫ الهــــــــُِ

ـــال...  ـــ٠ إلاَع ْمـــت الكـــٗٓل لالخـــخال٫ مـــً حٍٗغ اؾـــخصىاء م٣ا

ْن اجٟا١.   الظي ب٣ي ص
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٪ الظي اج٤ٟ  - ن الكٍغ تهمِل مىا٢كت مبضؤ الخضزل في قْا

ٓهت ٖلــــى اخترامــــّ مــــً ؤظــــل بخــــال٫ الؿــــالم فــــي  قــــغ٧اء بغقــــل

ْلُــت ٖبــر  ْعاث ال٣ــٔٓ الض املخٓؾــِ الــظي ؤنــبذ مهــغخا ملىــا

ْا ــــــــــال  ــــــــــا ٞؼاٖتــــــــــي إلاَع ْب ْع لضًم٣غاَُــــــــــت اللخــــــــــان ؾــــــــــمدخا  

٢ٓــذ الــظي ٧اهخــا جخٟاْيــان ُٞــّ ٖلــى  بالخــضزل فــي لُةُــا فــي ال

ْعْ  مخٓؾُُت.  -اجٟا١ قغا٦ت ؤ

ْعْ - مخٓؾـــــــُُت ٖلــــــــى ملــــــــ٠ -التر٦يـــــــز فــــــــي وكـــــــاٍ الكــــــــغا٦ت ألا

ْاــي الــظي  ْع ٪ ألا ٍٓــاث لــضٔ الكــٍغ ْل ال جــغة الــظي جهــضع ألا

٢ُٓــ٘ اجٟا٢ُـــاث اؾــترظإ امل ً هجــ  فــي جد٣ُـــ٤ َــضٝ ج ِـــاظٍغ

ُين مــــ٘ ؤٚلــــب الكــــغ٧اء الــــظًً ٌٗخبــــرْن مهــــضعا  ٚيــــر الكــــٖغ

مكــذ ٢ًــاًا  َُ ْبــا فــي خــين  ْع لِــظا العهضًــض ألامنــي باليؿــبت  

٦ْإ هــا  ٓن الــضْلي  َمــل اختــرام مبــاصت ال٣ــاه
ُ
ْ ا ألامــً املكــتر٥ 

ٓهت . ٕ بغقل  ؤصعظذ ق٩لُا في مكْغ

 بـالح ؤظالُب الخىم، -2

ْعْ ٫ بٖـــــــــالن مخٓؾـــــــــُُت مـــــــــً زـــــــــال-ؤ٦ـــــــــضث الكـــــــــغا٦ت ألا

ُـــــض  عة جَٓ ْ اجٟا٢ُـــــاث الكـــــغا٦ت الشىاثُـــــت ٖلـــــى يـــــْغ ٓهت  بغقـــــل

ْ املماعؾـــــــت  الضًم٣غاَُـــــــت ٖبـــــــر اختـــــــرام الخٗضصًـــــــت الؿُاؾـــــــُت 

ْ خ٣ـــ١ٓ إلاوؿـــان ـــاث ألاؾاؾـــُت  ٨ُٞـــ٠ ٧اهـــذ ، الٟٗلُـــت ل حٍغ

ْعْ ٓع ألا ْ جىُٟـظٍ فـي -او٩ٗاؾاث الخه مخٓؾُي للضًم٣غاَُـت 

 الجؼاثغ ت

ٞـــةن جبنــــي الجؼاثــــغ بُــــت، فُمـــا ًخعلــــم باالوعياظـــاث الاًجا

ْعْ -ملبــــــــــاصت الضًم٣غاَُــــــــــت التــــــــــي ؤ٦ــــــــــضث ٖليهــــــــــا الكــــــــــغا٦ت ألا

ا ا فـــي صؾـــاجيَر ؿــِـ ْج٨َغ ٓ بلـــى ظاهـــب ، مخٓؾـــُُت  ٢ُِٗـــا ؤٚلـــب ج

 ْ ٓازُـــــ٤ املخٗل٣ـــــت بدماًـــــت خ٣ـــــ١ٓ إلاوؿـــــان  ٌٗـــــض ، الكـــــٗٓلامل

، ٖلـى املؿـخٔٓ الـضازلي باليؿـبت ملؿـخ٣بل اًجابُا في خض طاجـّ

ْحٗلـــم مماعؾـــعهاالضًم٣غاَُـــت فـــي الجؼاثـــغ ْيـــ عة جغؾـــُسِا  ، ْغ

ْٖلــى املؿــخٔٓ الخــاعدي بدماًــت الجؼاثــغ مــً جــضاُٖاث الىٓــام 

ــــــــٌ َــــــــظٍ  ٣ــــــــت الــــــــضْلي فــــــــي خالــــــــت ٞع ْ مىا٢كــــــــت ٍَغ املبــــــــاصت ؤ

 .  جُب٣ُِا

ــــــــي فــــــــي مُــــــــضان بنــــــــالح  ْا ْع ٪ ألا ْن مــــــــ٘ الكــــــــٍغ بن الخٗــــــــا

ٓن  ْ حٗلــــم املماعؾــــاث الضًم٣غاَُــــت عبمــــا ٩ًــــ ؤؾــــالُب الح٨ــــم 

ْ ب٩ـــل ؤ٦ ـــر الاو٩ٗاؾـــاث اًج ابُـــت فـــي َـــظا املجـــا٫،  هىـــا وٗـــٝغ 

ـغ١  ْ ؤؾالُب خ٨مِا هي ألٖا ْبُت  ْع ُٖٓت بان ألاهٓمت ألا مٓي

ْؤؾـــالُب الح٨ـــم  فـــي الٗـــالم مـــً خُـــض مماعؾـــت الضًم٣غاَُـــت 

ْ عبمـــــــــا  املٗانـــــــــغة، ٖلمـــــــــا بإ هـــــــــا ٢ـــــــــض مـــــــــغث بمغاخـــــــــل نـــــــــٗبت 

ٓٙ َــــــــــظا املؿــــــــــخٔٓ مــــــــــً ألاصاء  ْ بلــــــــــ ٓعٍــــــــــت فــــــــــي حٗلمِــــــــــا  ص٨ًخاج

ْن ًب٣ــــل اًجابُــــا بكــــٍغ بطا لــــم ل٨ــــً َــــ، ْالاؾــــخ٣غاع ظا الخٗــــا

ْ مماعؾـــــــــاث طاث او٩ٗاؾـــــــــاث ؾـــــــــلبُت ٖلـــــــــى  ٓاًـــــــــا  جهـــــــــاخبّ ه

 الاؾخ٣غاع الضازلي ٦ما ؾيبين طل٪.

اؾخًـــــــــــاٞت مــــــــــً خُــــــــــض املماعؾـــــــــــت الضًم٣غاَُــــــــــت، ٞــــــــــةن 

ُٗت التي ظغث  ْبُين بمىاؾبت الاهخساباث الدكَغ ْع املغا٢بين ألا

ل ٦ــــــظل٪ جدمـــــ، ٧ــــــان لِـــــا او٩ٗاؾـــــاث اًجابُــــــت 2012فـــــي مـــــاي 

او٩ٗاؾـــــــاث اًجابُـــــــت ٖلـــــــى بنـــــــالح املماعؾـــــــاث الاهخسابُـــــــت فـــــــي 

عة  ْ التـــي ؤٖلــً م هــا يـــْغ الجؼاثــغ ٖبــر الخدٟٓـــاث التــي ٢ــضمعها 

ٓٞير ْ جم٨ـــين ألاخـــؼال مـــً  جـــ ىُـــت بإؾـــماء املىخسبـــين  ٢اثمـــت َْ

إل ٖليها    .(11)الَا

نزــــــاع الاًجابُــــــت املؿــــــخمضة مــــــً اليكــــــاٍ الجِــــــٓي الــــــظي 

ْ ج٣ىُــــاث ظضًــــضة قــــاع٦ذ ُٞــــّ الجؼاثــــغ ٖبــــ ر ا٦دؿــــال زبــــراث 

ْعْ مخٓؾــــــــُُت -الؾــــــــُما فــــــــي مجــــــــا٫ الٗضالــــــــت ٖبــــــــر الكــــــــب٨ت ألا

ْعْ ت ٖبــر الكــب٨ت ألا ْ مجــا٫ بصاعة الكــَغ ْن ال٣ًــاجي  -للخٗــا

ْن ألامنـــــــــــي ٠ َـــــــــــظٍ ، مخٓؾـــــــــــُُت للخٗـــــــــــا ٖلمـــــــــــا بـــــــــــإن مهـــــــــــاٍع

ْاي .   ْع  اليكاَاث ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ الاجداص ألا

ــا ُٞمــا ًخٗلــ٤ باليكــاٍ  هٟـــ نزــاع الاًجابُــت ًم٨ــً ط٦َغ

ْالخ٣ىُــــاث فــــي جدؿــــين ؤصاء إلاصاعة  الشىــــاجي امل٨ؿــــب للمِــــاعاث 

ـــــــــى خـــــــــض نن، مشـــــــــل بصاعة  ـــــــــت التـــــــــي اؾـــــــــخٟاصث م هـــــــــا بل الجؼاثٍغ

ٓػاعاث مشــــل املالُــــت ْاٗــــٌ الــــ ت  ْ الكــــَغ ٓن  ، الخجــــاعة، اللــــج

ُٟـــــت، الى٣ـــــل ْ الخىمُـــــت الٍغ باسيـــــاٞت بلـــــى اؾـــــخٟاصة ، الؼعاٖـــــت 

ــب ال٣ًـاء مـً هٟـــ نزـاع الاًجا ْ ج٣ٍغ بُـت فــي ه٣ـل إلاظـغاءاث 

ــت مــً ا٦دؿــال الخبــرة  ْلــت الجؼاثٍغ ٓاهين . ٦مــا حؿــخُٟض الض ال٣ــ

ٓا٫ ٖبــــر  ْن فــــي مُــــضان م٩اٞدــــت جبِــــٌُ ألامــــ مــــً زــــال٫ الخٗــــا

ْ ؤن  ْلُت في طل٪ قـٍغ جىُٟـظَا  زانـت  اٖخماص امل٣اًِـ الض

عي ًهٗب ُّٞ مغا٢بت اهخ٣ا٫ ال رْة.   الجؼاثغ بلض َع

ال ًسخلــــــ٠  ٞةهــــــّياظــــــاث العــــــلبُت، وفُمــــــا ًخعلــــــم باالوع

ؤخــــض ٖلــــى ؤَمُــــت املبــــاصت التــــي جةىاَــــا قــــغ٧اء املخٓؾــــِ ُٞمــــا 

ُـــض الضًم٣غاَُـــت، املكـــ٩لت هـــي ؤن َـــظٍ ألازيـــرة ال  ًخٗلـــ٤ بخَٓ

ْ ؤي  ْلــت ؤ ْ مٓخــض ٖلــى ؤًــت ص ًم٨ــً جُب٣ُِــا بكــ٩ل م٩ُــاه٩ُي 

ٓع الُبُعـــي للمجخمــــ٘ ، مجخمـــ٘   هـــا مغخلـــت مـــً مغاخـــل الخُـــ

لبُت لّ ْجًاعل املهال   ُّٞ، ًهل ٞيها الىٓام بلى ٢ب٫ٓ ألٚا

ٖبــــــــــــر الٟٗالُــــــــــــت ْالاؾــــــــــــخ٣غاع اللــــــــــــظان ٌؿــــــــــــخُُ٘ جد٣ُ٣ِمـــــــــــــا. 

ٓم ٞخهـــــبذ  ت جُبـــــ٤ الُـــــ ٞالضًم٣غاَُـــــت لِؿـــــذ ْنـــــٟت نـــــحٍغ
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لــت  ْهــي لِؿــذ ْنــٟت ؾُاؾــُت مْٗؼ ْلــت ٚــضا صًم٣غاَُــت،  الض

ْ الا٢خهــــــاصي   هــــــا ؾــــــخدضر خغا٧ــــــا  ــــــا الاظخمــــــا ي  ٖــــــً بَاَع

ْ ؾـُدُا بطا لـم َٓا  ْ  مكـ ـل ٖىانـغ إلاهخـاط  ّٗ َٟ جـىٓم بكـ٩ل جُ

ًدخـــــــٓي ٧ـــــــل قـــــــغاثذ املجخمـــــــ٘ مـــــــً ؤظـــــــل بهخـــــــاط الخىا٢ًـــــــاث 

ْلـــت املٗانـــغة ْ الزـــحُت فـــي بىـــاء الض ْهـــي خ٣ُ٣ـــت الح٣ُ٣ُـــت   ،

ْبا التي لم جهبذ صًم٣غاَُت بين لُلت ْضحاَا.  ْع  جضع٦ِا ؤ

ْ بعؾـــــاء  بن جىُٟـــــظ الكـــــ٤ املخٗلـــــ٤ بةنـــــالح ؤهٓمـــــت الح٨ـــــم 

ْ مــــ هم الجؼاثــــغ ٌٗخبــــر ٖملــــت ؤؾـــــ الضًم٣غاَُــــت لــــض ٔ الكــــغ٧اء 

ْ حٗلمِـــــــــــا فـــــــــــي املضعؾـــــــــــت  طاث ْظِـــــــــــين، ٞةعؾـــــــــــاء الضًم٣غاَُـــــــــــت 

٣ت ٌٗخب ْبُت الٍٗغ ْع غ في خـض طاجّـ م٨ؿـبا، ل٨ىّـ ًدمـل زُـغا ـألا

ْلـت طاث ؤَمُـت  ؤ٦ ر ج٣ضًغا مً َظا امل٨ؿـب زانـت باليؿـبت لض

ْبُــــت  ْع بؾــــتراجُجُت مشــــل الجؼاثــــغ التــــي ٢ــــض جــــاصي الحؿــــاباث ألا

ْلــت الخــضزل فــي قــْا ها ٞي ــاث هــا بلــى مدا باؾــم الــضٞإ ٖـًـ الحٍغ

ْمسُٟـــا فـــي ْـــل  ٓ قـــاجٗا  ١ إلاوؿـــان الـــظي ؤنـــبذ ؾـــِىاٍع ْخ٣ــٓـ

ْاي في املى٣ُت . ْع ٩ي ألا  الخدال٠ الاؾتراجُجي ألامٍغ

ـــــت فـــــي قـــــ٣ِا الؿُاســـــ ي  ْبُـــــت الجؼاثٍغ ْع جِؿـــــغ الكـــــغا٦ت ألا

ْاـــي املباقـــغ بـــاملجخم٘ املـــ ْع ضوي اخخ٩ـــا٥ ماؾؿـــاث الاجدـــاص ألا

ْصٖــــــــم الجمُٗـــــــــاث  ٍٓلِــــــــا لبــــــــرامج جغ٢ُـــــــــت  فــــــــي الجؼاثــــــــغ ٖبـــــــــر جم

الث  ٓ ؾـةُل مالثـم سوٗـاف مدـا ْ َـ ٓمُـت  ْاملىٓماث ٚير الح٩

ْ الخدــال٠ مــ٘ بٗــٌ الٟاــاث لِــؼ الاؾــخ٣غاع الــضازلي  الخٛلٛــل 

ِٟـا ٞغوؿـا  ْع٢ت "ألا٢لُاث" التي جْٓ في الجؼاثغ مشل اؾخٗما٫ 

 (12)ال٣باثــــــــل التــــــــي جدخًــــــــً اليكــــــــاَاث الاهٟهــــــــالُت ملى٣ُــــــــت

م  "ؤ٢لُــاث"  ْاــي ٖلــى اٖخبــاَع ْع غ الاجدــاص ألا ْاللــظًً ج ــ  ج٣ــاٍع

ْ ظِــــٓي  الًــــاث (13)حٗــــاوي مــــً جمُيــــز ٖىهــــغي ؤ ْ بــــغامج جمـــــ 

ـــــــت ٧اهـــــــذ خلـــــــم ب٣ـــــــاء الاؾـــــــدُُان الٟغوســـــــ ي ٞيهـــــــا بٗـــــــض  ظؼاثٍغ

َْغان  ْ الًتي الجؼاثغ  خُض ْيـٗذ ، مٟاْياث بًُٟان، مشل 

ُــــ٠ يــــِٛ املجخمــــ٘  املــــضوي ل حهــــ٫ٓ بغهامجــــا مــــً ؤظــــل جْٓ

٢ٓـّ   Lobbying et plaidoyer de la société civile »ٖلـى خ٣

pour une amélioration de l„accès aux droits » ، ٖلمـا بـإن

ْالتـــــي اؾـــــخٟاصث م هـــــا  بـــــا ي البـــــرامج املضٖمـــــت للمجخمـــــ٘ املـــــضوي 

ٓاٍ ،بكــاع ــ ج ، الًــاث ؤزــٔغ فــي الجؼاثــغ مشــل ألٚا ٍغ ٍٖٓغ بــغط بــ

ْع خــــ٫ٓ خ٣ــــ١ٓ املــــ ْاة مــــ٘ الغظــــل ،خ٣ــــ١ٓ ... جــــض غؤة فــــي املؿــــا

، (14) الُٟــل، خ٣ــ١ٓ الكــبال، م٩اٞدــت الٗىــ٠ فــي املــضاعؽ ...

ـــــــى  َـــــــظا الاَخمـــــــام بااليـــــــُغاباث الاظخماُٖـــــــت فـــــــي ْ هًـــــــ٠ُ بل

ْ التــــي  الجىــــٓل خــــ٫ٓ ؤػمــــت البُالــــت ٖلــــى ؤ هــــا خغ٦ــــت ؤ٢لُــــاث 

ٓاًا  .ًم٨ ها ؤن حٛظي هٟـ الى

ْ بــــإن ج ْبــــا مــــ٘ قــــغ٧ائها ًبــــض ْع مؿــــ٨ِا مــــً زــــال٫ حٗامــــل ؤ

ْ بعؾـــــــاء ؤؾــــــــ الضًم٣غاَُـــــــت ٞيهـــــــا  بةنـــــــالح ؤهٓمـــــــت الح٨ـــــــم 

ٓلت ؤمـام خؿـاباتها إلاؾـتراجُجُت، خُـض ًِٓـغ بإ هـا  ًتراظ٘ بؿِ

ال جهى٠ ألاهٓمت الؿُاؾـُت لكـغ٧ائها "الخالمُـظ" ٖلـى ؤؾـاؽ 

ال تهـــــخم باهٟخـــــاح ألاهٓمــــــت  املماعؾـــــاث الضًم٣غاَُـــــت الٟٗلُـــــت 

ٓ ها ب٣ضع ما تهخم باهٟخاخِا ٖل ْ ؤخؿً مشا٫ ٖلى قٗ ْبا  ْع ى ؤ

ْاــي ل"الخلمُــظ  ْع ٓوـ التــي ْنــِٟا الاجدــاص ألا ٖلــى طلــ٪ هــي جــ

٢ُٓـــــــت ٖلـــــــى ٢اثمـــــــت  (15)الىجُــــــب" غ املىٓمـــــــاث الح٣ ـــــــم ج٣ـــــــاٍع ٚع

 .(16)اهعها٧اث خ١ٓ٣ إلاوؿان في هٓام " بً ٖلي"

ٓم زاهُـــا: الؽـــشاهت علـــى اإلاعـــخىي الاكخفـــادي واإلاـــالي:  ج٣ـــ

ت في بٗـضَا ْبُت الجؼاثٍغ ْع ْاملـالي ٖلـى  الكغا٦ت ألا الا٢خهـاصي 

ٌ قــــــــ٣ين، ًخمشــــــــل  ْاملــــــــالي ٖلــــــــى  ألاو ْن الا٢خهــــــــاصي  فــــــــي الخٗــــــــا

ْعْ مخٓؾــــــــُي فــــــــي بَــــــــاع الٗال٢ــــــــت بــــــــين الكــــــــما٫ -املؿــــــــخٔٓ ألا

ْٖلى املؿخٔٓ الجِٓي في بَاع الٗال٢ت بـين الجىـٓل  ْالجىٓل 

ــــــــي  ْا ْع ْٖلــــــــى املؿــــــــخٔٓ الشىــــــــاجي بــــــــين الاجدــــــــاص ألا ْ الجىــــــــٓل، 

ُٞخمشــل فــي ب٢امــت مى٣ُــت جبــاص٫  الؽــم الثــاوي،ْالجؼاثــغ، ؤمــا 

ْالجؼاثـــغ ْاـــي  ْع ٢ٓـــ٘ ، خـــغ بـــين الاجدـــاص ألا ٧ـــل َـــظا فـــي َـــغح ًخ

جد٣ُــ٤ آزــاع اًجابُــت ٖلــى ا٢خهـــاص الجؼاثــغ ٧ٓخــضة مــً قـــغ٧اء 

ـــــي فـــــي املخٓؾـــــِ، ٞمـــــا هـــــي خ٣ُ٣ـــــت او٩ٗاؾـــــاث  ْا ْع الاجدـــــاص ألا

ْعْ ْ املـــــــــــالي للكـــــــــــغا٦ت ألا ٓع الا٢خهـــــــــــاصي  مخٓؾـــــــــــُُت -الخهـــــــــــ

 ْجىُٟظٍ في الجؼاثغت 

 ًمشــــــل َــــــظافُمــــــا ًخــــــق الخعــــــاون الاكخفــــــادي واإلاــــــالي، 

ْعْ ٓاهــــب اًجابُـــت فــــي او٩ٗاؾـــاث الكــــغا٦ت ألا -الكـــ٤ ؤ٦ ـــر الج

م مـً بٗـٌ الاو٩ٗاؾـاث الؿـلبُت  مخٓؾُُت ٖلى الجؼاثغ الٚغ

ْ ٖلـى  ٓاء باليؿـبت لليكـاٍ إلا٢لُمـي ؤ التي ًم٨ً جزحُدِا ؾ

ْن الشىاجي :   مؿخٔٓ الخٗا

ٓ ٌٗخبــــر الخاليؽــــاه ؤلاكلُمــــي:  ْن إلا٢لُمــــي الــــظي جــــضٖ ٗــــا

ْعْ مخٓؾـــــــُُت مـــــــً ؤخؿـــــــً الؿـــــــبل سصاعة -بلُـــــــّ الكـــــــغا٦ت ألا

ْعْ ـــــــت الٗال٢ـــــــاث ألا ٍٓ مخٓؾـــــــُُت ملـــــــا ًسل٣ـــــــّ مـــــــً ٞـــــــغم -ْج٣

ْج٣لُــــــل الهــــــغاٖاث  ْ الاهــــــضماط بــــــين ص٫ْ املخٓؾــــــِ  للخ٩امــــــل 

٘ التـــــــــي ا٢ترخِـــــــــا اليكـــــــــاٍ إلا٢لُمـــــــــي جســـــــــضم ، بُ هـــــــــا ٞاملكـــــــــاَع

 ْ ين مـــً ظِــت  جى٣ـــل الخبــراث زانـــت املهــ حت املكـــتر٦ت للُــٞغ

ْبـــا بلـــى قـــغ٧ائها ألا٢ـــل ج٣ـــضما ٦مـــا حؿـــاَم فـــي جزـــحُذ  ْع مـــً ؤ

ْمماعؾــــاتها فــــي املجـــاالث املسخــــاعة ٓهُــــت لِـــا  مــــً ، ألاهٓمـــت ال٣اه

ٓاء  ْجــــــإمين الى٣ــــــل فــــــي املخٓؾــــــِ ؾــــــ ْ ج٨شُــــــ٠  ٍٓغ  زـــــال٫ : جُــــــ

ٓي مىــّـ ٖبـــ Euromed-aviation civileِغ بغهـــامج " ـالجـــ  " لخيكــُـ
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ـــــــر بغهـــــــامج ؾـــــــ١ٓ الى٣ـــــــل الجـــــــٓي فـــــــي امل ْ البدـــــــغي ٖب خٓؾـــــــِ ؤ

"SAFEMED  لحماًــــت مدــــُِ الى٣ــــل البدــــغي الــــظي زغظــــذ "

ٓصاء في  ٦ْظا بغهامج  (17)2010بًٟلّ الجؼاثغ مً ال٣اثمت الؿ

ــت "  ْجٓؾــتراصاث البدٍغ " لخ٨شُــ٠ Autoroutes de la merالا

ٓاو  ظضًـــضة  ْحؿـــُِل الى٣ـــل البدـــغي فـــي املخٓؾـــِ ٖبـــر زلـــ٤ مـــ

ي اؾــــخٟاصث مىــــّ مضًىــــت بجاًــــت ْعبُِــــا ببًٗــــِا الــــبٌٗ الــــظ

ْ بين مضًىتي مغؾُلُ ٓهت  اللغبِ بُ ها  ْ مضًىـت بغقـل الٟغوؿـُت 

ـــت (18)الاؾـــباهُت ْ زلـــ٤ ؾـــ١ٓ ججاٍع ٍٓغ الُا٢ـــت الكمؿـــُت  ، جُـــ

لِــــا بــــين ص٫ْ املخٓؾـــــِ ٖبــــر "املسُـــــِ الكمســــ ي املخٓؾـــــُي"، 

ا فـــي املى٣ُـــت ممـــا  ْؤن الجؼاثـــغ حٗخبـــر مـــً ؤَـــم مهـــاصَع زانـــت 

ٍٓغ مهـــــــضع ظضًـــــــض لل ـــــــرْة ًم٨ هــــــا مـــــــً ا٦دؿـــــــال  الخبـــــــرة لخُــــــ

ىُت ً فـي املخٓؾـِ "، الَٓ ٍٓغ قـب٨ت املؿـدشمٍغ  INVEST INجُـ

MED ــــــــــر قــــــــــب٨ت " لخىمُــــــــــت الاؾــــــــــدشماع بــــــــــين ص٫ْ املخٓؾــــــــــِ ٖب

ً التـــــــــــي  ْمخٓؾـــــــــــُُت للـــــــــــغبِ بـــــــــــين املؿـــــــــــدشمٍغ ْع ٓانــــــــــل ألا الخ

ْ الاؾــــخٟاصة مــــً  ــــت  ٢ٓــــ٘ ٞيهــــا الكــــغ٧اث الجؼاثٍغ حؿــــخُُ٘ الخم

بغهــــــــامج جدؿــــــــين ؤصاء ؤظِــــــــؼة ، هازــــــــضماتها لخىمُــــــــت اؾــــــــدشماعات

"، الـظي ًم٨ـً ل جؼاثـغ ؤن MED STATإلاخهاء في املخٓؾِ " 

ٓٞغث إلاعاصة الؿُاؾــــُت فــــي جى٣ُــــت هٓامِــــا  حؿــــخُٟض مىــــّ بطا جــــ

ْ الخًـــلُل الؿُاســـ ي  ٓاثب الٛمـــٓى  ني لإلخهـــاء مـــً قـــ الـــَٓ

ْلت في ٖملُت اجسـاط ال٣ـغاع  ْالاظخما ي الظي ال ًسضم بصاعة الض

ٓا٢ٗـــّ الؿُاســـ ي ْالا٢خهـــاصي، ْفـــي َـــظا ْ ال بصعا٥ امل جخمـــ٘ ل

ني  املجـــــا٫ ٢امـــــذ الجؼاثـــــغ بةٖـــــاصة بٗـــــض وكـــــاٍ املجلــــــ الـــــَٓ

ْ إلاخهـــاء   *اْ بوكـــاء 2008لإلخهـــاء ؾـــىت  ْػاعة الاؾدكـــغاٝ 

 .  (19) 2010ؾىت 

ى املالُــت  ْ ال٣ــْغ اهــاث  َــظا بلــى ظاهــب الاؾــخٟاصة مــً إلٖا

ٍٓـــــــــل ؤٚلــــــــب َـــــــــظٍ البــــــــرامج ب ْبُــــــــت امل٣ضمــــــــت لخم ْع اؾـــــــــخصىاء ألا

"املسُـــــــِ الكمســـــــ ي املخٓؾـــــــُي" الـــــــظي ا٢تـــــــرح يـــــــمً بـــــــغامج 

ْ الـــــــظي َلـــــــب ُٞـــــــّ الُـــــــٝغ  "الاجدـــــــاص مـــــــً ؤظـــــــل املخٓؾـــــــِ" 

ٍٓالث بياُٞت لِا. ْاي البدض ًٖ جم ْع  ألا

ْن  ٢ٓٗــت لبــرامج الخٗــا ــم الاو٩ٗاؾــاث الاًجابُــت املخ ل٨ــً ٚع

إلا٢لُمــــــي بال ؤن بٗــــــٌ الى٣ــــــاثو مــــــا ػالــــــذ حكــــــٓل اليكــــــاٍ 

ْ هي : املخٓؾُي في َظا ا  ملجا٫ 

ْاـي الـظي  - ْع ٘ ًهضع صاثما مً الجاهب ألا بن ازخُاع املكاَع

ْع املخل٣ــــــــي الؿـــــــــل ي  ب٣ــــــــي الُــــــــٝغ نزــــــــغ للكــــــــغا٦ت فــــــــي ص ًُ

ٓص ٖلــــى  ْ ألازُــــغ مــــً طلــــ٪ ؤهــــّ ًخٗــــ لؿُاؾــــخّ املخٓؾــــُُت 

٢ٓـ٘ ؤن  ٘ امل٣ترخـت التـي هخ ْع، ٞةطا جإملىا في املكاَع َظا الض

ي ٓن او٩ٗاؾـــاتها اًجابُـــت ٖلـــى الُـــٞغ ـــم طلـــ٪ ، نج٩ـــ هجـــض ٚع

ْ اليكــــاٍ الا٢خهــــاصي ألا٦ ــــر ٦شاٞــــت  ؤ هــــا جســــضم الُــــٝغ ط

ْ مهـــــاصع  ٍٓغ ْؾـــــاثل الى٣ـــــل  ٓ جُـــــ لـــــظل٪ ًخجـــــّ ؤٚلبهـــــا هدـــــ

ْ جــى٣ال  ٪ ألا٦ ــر وكــاَا  الُا٢ـت فــي املخٓؾــِ لخضمــت الكـٍغ

ْاعصاث قـــــــغ٧ائها  ـــــــا التـــــــي حؿـــــــُُغ ٖلـــــــى ههـــــــ٠  ْب ْع ٓ ؤ ْ َـــــــ

ٓط ٦ـظ ٘ حؿخد ٓبُين خُض الخٓىا بان َظٍ املكاَع ل٪ الجى

ٍٓالث.  ٖلى خهت ألاؾض في الخم

بن ٢ُمـــــت املؿـــــاٖضاث املالُـــــت املسههـــــت لكـــــغ٧اء املخٓؾــــِـ  -

ْبـا  ْع م٣اعهت بجيرا ها في الكغ١ ح٨ٗـ ألاًٞـلُت التـي ج٨ هـا ؤ

ل ٖلـى خؿـال  ْ الٓؾُـ ْبا الكـغ٢ُت  ْع ٫ْ ؤ ْ جىمُت ص ٍٓغ  لخُ

ل املخٓؾـِـ التــي لــم جسهــو لِــا بــغامج "مُــضا  ٫ْ ظىـٓـ " 1ص

ٓٔ 2ْ "مُــضا  ْ ا 5،8" ؾــ ٓع   20ا م ي  3،5م ي زــم  4،3ملُــاع ًــ

ٍٓا ْ ؾـى ٓع ـاع ًـ ٓؾِـ ؤ٢ـل مًـ مُل ٓاث ؤي بمخ  ٖلى مضٔ ٖكغ ؾـى

"   40م٣ابــــل  ٫ْ "الب٩ُـــٓـ ْ زههــــذ ملــــا ٌؿــــم  بــــض ٓع ملُــــاع ًــــ

ٍٓا 10ؤي بمٗـــــــض٫  2006-2003لٟتــــــرة  ْ ؾـــــــى ٓع ،  21املُــــــاع ًـــــــ

ْاــي ْع ، ٢ْــض قــ٩ل َــظا اهخ٣ــاصا صازلُــا لؿُاؾــاث الاجدــاص ألا

 ٓ ٫ْ ظىــــ ــــا زانــــت ٞغوؿــــا التــــي َالبــــذ ٖبــــرث ٖىـــّـ ص ْب ْع ل ؤ

ٍٓـت  ْل ٓبُت لالجداص الـظي ٌكـ٩ل ؤ ٓاظِت الجى باَخمام ؤ٦بر بال

ْبـــا خُــــض  ْع ٫ْ قــــما٫ ؤ بؾـــتراجُجُت باليؿـــبت لِــــا م٣اعهـــت بـــض

ى  املالُــــت  ْال٣ــــْغ ْاــــي ٢ُمــــت املؿــــاٖضاث  ْع ـــ٘ـ الاجدــــاص ألا ٞع

ٓاع  ْبُـــــــــت ل جـــــــــ ْع ٫ْ املخٓؾــــــــِـ يــــــــمً "ألاصاة ألا املٓظـــــــّـ لـــــــــض

ْ للٟترة  11ْالكغا٦ت" بلى  ٓع  .   22ا2013-2007ملُاع ً

ْن الجِٓي ظىٓل - ظىـٓل باالَخمـام ال٩ـافي -لم ًدٌ الخٗا

فــــــي اليكــــــاٍ إلا٢لُمــــــي الــــــظي لــــــم ًسهــــــو ُٞــــــّ باليؿــــــبت 

ٓا١  ْاخـضا مخٗل٣ـا بةصمـاط ألاؾـ للمٛغل الٗغاي بال بغهامجا 

ْاملٛــغل فــي مجــا٫ الُا٢ــت ٓوـ  ــم ، املٛاعبُــت ل جؼاثــغ، جــ ٚع

ْعْ ٦ْــظا الاجٟا٢ــاث الشىاثُــت م-جإ٦ُــض الكــغا٦ت ألا خٓؾــُُت 

لِــــا ٖلــــى ؤَمُــــت َــــظا البٗــــض فــــي جد٣ُــــ٤ الاػصَــــاع إلا٢لُمــــي 

ْالجِــــــــٓي،  ٦مــــــــا ؤن ٞــــــــخذ مى٣ُــــــــت جبــــــــاص٫ خــــــــغ بــــــــين ص٫ْ 

ا اجٟـــــــا١ ؤٚــــــاصًغ بـــــــين املٛـــــــغل ، الجىــــــٓل مشـــــــل التــــــي ٦غؾــــــِـ

ٓوـ ْ ألاعصن ابخــضاء مــً ، جــ االــظي لــم جلخدــ٤  2006مهــغ 

ٍٓــــــــت بــــــــّ الجؼاثــــــــغ بٗــــــــض ، حؿــــــــخٓظب مغا٣ٞعهــــــــا ب بــــــــرامج ظِ

ْن ؾـ٠٣  باملاثـت  5لخيكُِ الخباصالث بُ ها التي ما ػالـذ ص
ْبا .  23ا ْع  ؤمام اعجباَِا الخجاعي الٛالب م٘ ؤ
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ْعْ - ـــــــم او٩ٗاؾـــــــاجّ -بن البرهـــــــامج ألا مخٓؾـــــــُي لإلخهـــــــاء ٚع

ن الضازلُت للبالص بال ؤهّ ٌٗض ، الاًجابُت التي جسضم الكْا

ـــــا فـــــي الا  ْب ْع ٍٓـــــاث ؤ ْل َـــــإل ٖلـــــى مـــــً البـــــرامج التـــــي جســـــضم ؤ

ْ الاظخماُٖــت لجيرا هــا لخضمــت ؤم هــا  املاقــغاث الا٢خهــاصًت 

الكامل زانـت بطا جٟدهـىا املجـاالث الؿـخت التـي ؤُُٖـذ 

ْ التـي جًــمىذ  ٍٓــت فـي ببــضاء الكـٟاُٞت إلاخهــاثُت  ْل لِـا ألا

ميـــزان ، الى٣ـــل ،الخجـــاعة، مجـــا٫ ال جـــغة بلـــى ظاهـــب الُا٢ـــت

ْ إلاخهاثُاث الاظخم ٖٓاث، الؼعاٖت   .   24ااُٖتاملضٞ

ْن بــــين الاجدــــاص ؤمــــا اليؽــــاه الثىــــائي،  ٞــــةن بــــغامج الخٗــــا

ٓاء املٓظِــت سصاعة الا٢خهـاص ال٨لـي ،مشــل  ْ الجؼاثـغ ؾـ ْاـي  ْع ألا

ْ حؿـُِل الخجـاعة   ْ حؿـُيٍر  بغامج صٖم بٖاصة ٩َُلت الا٢خهـاص 

ْ بلى الا٢خهاص الجؼجي، مشل بغامج صٖـم املاؾؿـاث الهـٛيرة  ؤ

ْ جلــــــــــ٪ املٓظِــــــــــ ت ل٣ُاٖــــــــــاث مؿــــــــــعهضٞت ،مشــــــــــل ْ املخٓؾــــــــــُت ؤ

ُٟــــت، الى٣ــــل، ٢ُاٖــــاث املــــا٫ ْ الخىمُــــت الٍغ ، املُــــاٍ ،الدكــــُٛل 

ــم خضازـت جىُٟــظَا او٩ٗاؾـاث ًٟتــرى ؤن  ٧لِـا بــغامج جدمـل ٚع

ٓن اًجابُــــــت فـــــــي اظخُــــــاح مغخلــــــت الاهخ٣ـــــــا٫ مــــــً الا٢خهـــــــاص  ج٩ــــــ

ْ حٗلـــم  ٓ ا٢خهـــاص الؿــ١ٓ  اؾــبّ هدــ ْ الــخسلو مـــً ْع املغ٦ــؼي 

 ْ ْبــــــا طاث الخجغبـــــــت الا٢خهـــــــاصًت م٨نزماجــــــّ ٖلـــــــى ًــــــض زبـــــــراء ؤ ع

ْؤن ؤهٓمعهــا الغؤؾــمالُت جخميــز  ٣ــت فــي َــظا املجــا٫ زانــت  الٍٗغ

ْ ًــــى٣و مـــــً  ــــا بالُــــاب٘ الاظخمــــا ي الــــظي ًهــــاخبها  ٖــــً ٚيَر

ْبُـــت ، ْخكـــُعها ْع ْج٨مـــً َـــظٍ الاو٩ٗاؾـــاث فـــي ه٣ـــل الخبـــرة ألا

ٍٓيُـــــت ْعاث الخ٩ ْ املىـــــاهع ، بلــــى الجؼاثـــــغ ٖبـــــر الــــض ْاث  ه٣ـــــل ألاص

ت فــــي  ْ املغا٣ٞــــت الخ٣ىُــــت الٗهــــٍغ ْ الدؿــــُير، املؿــــاٖضة  إلاصاعة 

ٓهُـت  ْ ٦ـظا جزـحُذ ألاهٓمـت ال٣اه ٓن  ْبُ ْع التي ٣ًضمِا زبراء ؤ

ْ الا٢خهـــــاصًت بمـــــا ًخماشـــــ   مـــــ٘ َبُٗـــــت  ـــــت  ٧ٓاث إلاصاٍع ْ الؿـــــل

ْاملٓظِـت ، ا٢خهاص الؿ١ٓ  ـا  ْ َظا في املجاالث التي جـم اهخ٣اَئ

ْ الاهخ٣ــا٫ مــً ا ملل٨ُــت الٗامــت بلــى : جــضُٖم ٖملُــت الخٓنهــت 

بلــى املل٨ُـــت الخانـــت لٓؾـــاثل إلاهخــاط  جـــضُٖم بنـــالح ؤؾـــالُب 

ْػاعة املالُـــــت  ْ ٖهــــغهعها التـــــي اؾــــخٟاصث م هــــا  بصاعة الا٢خهــــاص 

ٓمُـــت   جـــضُٖم جزـــحُذ مِـــام الخسُـــُِ  ْْػاعة ألاقـــٛا٫ الٗم

ُٖٓـــــت املُُٗـــــاث إلاخهـــــاثُت التـــــي اؾـــــخٟاصث  ْ ه ْالاؾدكـــــغاٝ 

ْ إلاخهـــــــا ْػاعة الاؾدكـــــــغاٝ  مغا٣ٞـــــــت الجؼاثـــــــغ فـــــــي  ثُاث م هـــــــا 

ٖملُــت الخٟـــاْى لالهًــمام بلـــى املىٓمــت الٗاملُـــت للخجــاعة التـــي 

ٓاَِا مىظ  ٘ مؿخٔٓ جىاٞؿُت املاؾؿاث  1998بضؤث ؤق   ٞع

ْ جدؿــــين ؤصاء  ْ املخٓؾــــُت   املؿــــاَمت فــــي ٖهــــغهت  الهــــٛيرة 

٥ ْ الاجهــــاالث، املُــــاٍ، الى٣ــــل، ٢ُاٖــــاث البىـــٓـ ــــض  ــــ٘ ، البًر ْ ٞع

ىُـــت  ٢ـــضعتها الخىاٞؿـــُت ٧ٓالـــت الَٓ   جزـــحُذ ؤؾـــالُب حؿـــُير ال

ْ ٦ُُٟت بصاعتها لٓاَغة البُالت .   للدكُٛل 

ْن الشىـــاجي  بلـــى ظاهـــب الاو٩ٗاؾـــاث الاًجابُـــت لبـــرامج الخٗـــا

ـــــــت فـــــــي امخهـــــــام التـــــــي حكـــــــتٍر هـــــــي ألازـــــــٔغ ا ؾـــــــخجابت ظؼاثٍغ

ٓلـــت فـــي مجملِـــا مـــً ٢بـــل ماؾؿـــاث الخبـــرة ، ال هيســـ   بإ هـــا مم

ْاـــي ْع ْ ، الاجدـــاص ألا ٢ـــض جدؿـــيذ ماقـــغاث امخهـــام  زانـــت 

ْعْ ٍٓلُـــــت ألا -الجؼاثـــــغ ملسههـــــاتها املالُـــــت يـــــمً البـــــرامج الخم

الـظي اؾـعهل٨ذ مىـّ ، " 2مخٓؾُُت ابخـضاء مـً بغهـامج " مُـضا 

التـــي نـــجلعها زـــال٫  18%باملاثـــت م٣اعهـــت بيؿـــبت   42ؤ٦ ـــر مـــً 

 . (25)" 1بغهامج "مُضا

ل٨ــً ًجــب الخــظ٦ير، بـــإن خهــت الجؼاثــغ ب٣ُــذ مىسًٟـــت 

ٓوـ ٖلــــــى مــــــضٔ بــــــغامج "مُــــــضا ؤمــــــا ْ جــــــ " 1م خهــــــو املٛــــــغل 

ْ م٣ابل   5،49"  اللظان زهها لِا 2ْ"مُضا  ٓع ٓن ً  4،1ملُ

 ْ ٓوـ 87ملُـــــاع للمٛـــــغل،  ْ لخـــــ ٓع ٓن ًـــــ ٦ْـــــظا بغهـــــامج ، (26)ملُـــــ

ْالكـــــغا٦ت" الـــــظي زهـــــو لِـــــا  ٓاع  ْبُـــــت ل جـــــ ْع  220"ألاصاة ألا

ْ م٣ابــــل  ٓع ٓن ًــــ ْ  654ملُــــ ْ للمٛــــغل  ٓع ٓن ًــــ ٓن  300ملُــــ ملُــــ

 ْ ٓع ٓوـ ًـــــ  35ٖلمـــــا بـــــإن ٖـــــضص ؾـــــ٩ان الجؼاثـــــغ ًٟـــــ١ٓ ، (27)لخـــــ

ٓن وؿمت امام  ْ  34ملُ ٓن في املٛـغل  مالًـين وؿـمت فـي  10ملُ

ٓوـ ــا بمشابــت الجاهــب الؿــل ي (28)جــ . َــظٍ املالخٓــت التــي وٗخبَر

ْن  ــــــت فــــــي مجــــــا٫ الخٗــــــا ْبُــــــت الجؼاثٍغ ْع فــــــي ج٣ُــــــُم الكــــــغا٦ت ألا

 ْ ٓوـ  ٓ جـــ ْاـــي هدـــ ْع ْمُـــل ؤ املٛـــغل الشىـــاجي   هـــا جدمـــل جٓظـــّ 

ْ بؾـــتراجُجُت فـــي  ال ؾُاؾـــُت  ٖلـــى خؿـــال الجؼاثـــغ ٨ٌٗــــ مُـــ

 املٛغل الٗغاي ٢ض ال جسضم مهال  الجؼاثغ .

فُمـــــــا ًخعلـــــــم بةكامـــــــت مىىلـــــــت جبـــــــادٌ خـــــــش بـــــــحن الجضائـــــــش 

خيـزا َامـا مـً اجٟـا١ الكـغا٦ت  ٞةهّ ٌكـٛلوالاجداد ألاوسوبي: 

ــــــت ْبُــــــت الجؼاثٍغ ْع ٞٗلــــــى قــــــا٧لت بــــــا ي اجٟا٢ُــــــاث الكــــــغا٦ت ، ألا

مخٓؾــــــُُت هجـــــــضٍ ٨ًدلــــــ  املؿـــــــاخت ؤمــــــام بـــــــا ي ؤبٗـــــــاص -ْعْألا 

ْ ٦إهـّ الِـضٝ  ْ املالي طاجّ  ْصازل البٗض الا٢خهاصي  الكغا٦ت 

ْع خـــ٫ٓ جد٣ُ٣ـــّ ٧ــــل  ْ الــــظي جـــض َٓغي مـــً الٗملُـــت ٧لِـــا  الجـــ

 ألاصبُاث ألازٔغ .

ْا٢ــــ٘ جىُٟــــظ الكــــغا٦ت   ٞــــةطا ٦ىــــا ٢ــــض الخمؿــــىا مــــً زــــال٫ 

ْعْ ٓ مِــــم -ألا ٓ ؤَـــــم مـــــً مخٓؾــــُُت جـــــضعظا بـــــين مـــــا َـــــ ْ مـــــا َـــــ

ْجىُٟــظي ، هاخُـت ْا٢عــي   ٓ ْ مــا َــ ْ ٞلؿـٟي  ٓ هٓــغي  ْ بــين مــا َــ

 ٔ ٞــــان ب٢امــــت مى٣ُــــت للخبــــاص٫ الحــــغ جــــضزل ، مــــً هاخُــــت ؤزــــغ

٢ٓـــذ باليؿـــبت  ٓ جىُٟـــظي فـــي هٟــــ ال ْمـــا َـــ ٓ ؤَـــم  يـــمً مـــا َـــ
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ْ ع  ْ املـــــالي  بمـــــا باليؿـــــبت لٗملُـــــت الكـــــغا٦ت للبٗـــــض الا٢خهـــــاصي 

 .  ٧لِا

ْوي ًم شـــل الجاهــب ألا٦ ــر اًجابُــت فـــي ْبطا ٧ــان البٗــض الخٗــا

ْعْ ْ الشىاثُــــت، -الكــــغا٦ت ألا ٓاء إلا٢لُمُــــت م هــــا ؤ مخٓؾــــُُت ؾــــ

ٞان ب٢امت مى٣ُت جباص٫ خغ ٢ض ؤؾالذ ال٨شير مً الحبر خـ٫ٓ 

ٓاء مــــــــًـ  ، ؾـــــــــ ٓؾــــــــِـ ل املخ ٫ْ ظىــــــــٓـ او٩ٗاؾــــــــاتها الؿـــــــــلبُت ٖلـــــــــى ص

ٓع الـــظي جُغخـــّ الكـــغا٦ت  الىاخُـــت ـــت التـــي جيخ٣ـــض الخهـــ الىٍٓغ

ـــ ٫ْ للخىمُــت ٖبـــر جدٍغ ْ مـًـ الىاخُـــت الخُب٣ُُـــت التـــي جدىـــا  غ الخجـــاعة ؤ

ْبــــا الــــظًً  ْع الاو٩ٗاؾــــاث الؿــــلبُت لِــــظا الُــــغح ٖلــــى قــــغ٧اء ؤ

 ماػا٫ ؤٚلبهم في مغخلت بٖاصة ال٩ُِلت الا٢خهاصًت مشل الجؼاثغ .

ْعْ ٓعَا لخىمُــت الًــٟت -جُــغح الكــغا٦ت ألا مخٓؾــُُت جهــ

ـغ الخجـاع  ٓ جدٍغ ْ َـ ٓبُت للمخٓؾِ ٖبر مؿل٪ ْخُض  ة بـين الجى

ْاملالُــــت  ــــي ْقــــغ٧اثّ م٣ابــــل املؿــــاٖضة الخ٣ىُــــت  ْا ْع الاجدــــاص ألا

ٓع ، الظخُــاح مغخلــت بٖــاصة ٩َُلــت الا٢خهــاص ٓم َــظا الخهــ ْ ٣ًــ

ــــــــت الا٢خهــــــــاصًت الخٗا٢ضًــــــــت املاؾؿــــــــت  خــــــــاث الىٍٓغ ٖلــــــــى َْغ

ْاقىًُ ط   *االجٟا١  ْ ًـْغ ْ بـغامج بٖـاصة ال٩ُِلـت التـي ٣ًترخِـا 

ٓع بـــــإن خُـــــض ً، (29)لِـــــا نـــــىض١ْ الى٣ـــــض الـــــضْلي ٟتـــــرى الخهـــــ

ْ ب٢امـــــت مىـــــا٤َ للخبـــــاص٫ الحـــــغ ؾـــــُاصي بلـــــى  ــــغ الا٢خهـــــاص  جدٍغ

ٖملُـــت اًجابُـــت ٌلـــحب ٞيهـــا املغ٦ـــؼ املخ٣ـــضم مدُُـــّ املخسلـــ٠ 

ـت ًٟتــرى  هـا بخــضار نزـاع إلاًجابُــت الخالُــت  ٖبـر نــضمت ججاٍع

  ٖلى ا٢خهاصًاجّ :

٘ جىاٞؿُت الا٢خهاص الضازلي فـي املدـُِ بؿـةب يـِٛ  - ٞع

ٓم ظمغ٦ُـت التـي املىخٓظاث امل ْن عؾـ ٓعصة مـً املغ٦ـؼ بـض ؿخ

ْ بٖـاصة جٓظُـّ  ؾخاصي بلى ٢خل الهىاٖاث ٚير الخىاٞؿـُت 

ٕ ؤ٦شــــــ ٓ ٞــــــْغ ىُــــــت ا الٗمــــــلو الغؤؾــــــما٫  هدــــــ ٓاعص الَٓ غ ـاملــــــ

 جىاٞؿُت    

ؼ ـظــــــــظل الاؾــــــــدشماعاث ألاظىةُــــــــت فــــــــي مدــــــــُِ ؤنــــــــبذ ًخمُــــــــ -

زانــــت مــــ٘ حؿــــُِل ه٣ــــل ألاعبــــاح بلــــى املغ٦ــــؼ ، باهٟخــــاح ؤ٦بــــر

 و ٖلُّ اجٟا٢اث الكغا٦ت الشىاثُت  الظي جى

ٓ الا٢خهـــاصي املغج٣ـــب  - ـــ٘ مؿـــخٔٓ الدكـــُٛل بًٟـــل الىمـــ ٞع

 جد٣ُ٣ّ  

ْعٍ بلــــى جــــضاُٖاث  - ْ جُٟٗــــل الا٢خهــــاص ؾـــُاصي بــــض جيكـــُِ 

ْ الؿُاســـــــ ي بخدؿـــــــين  اًجابُــــــت ٖلـــــــى املؿـــــــخٔٓ الاظخمــــــا ي 

ٝ املِٗكت ْ حؿـُِل ، ْْغ يمان اخترام خ١ٓ٣ إلاوؿـان  

 الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي  

ٖٓت املدُِ .زل -  ٤ اهضماط ظِٓي بين مجم

ٓع الــظي ج٣ترخــّ  ٖلــى َــظا ألاؾــاؽ ًم٨ــً ج خــُو َــظا الخهــ

ْعْ  : (30)  الخاليsyllogismeمخٓؾُُت في ال٣ُاؽ ا-الكغا٦ت ألا

ش الخجاسة + اإلاعاعذاث = جىمُت = دًملشاوُت  جدٍش

َـظا  (*)"IVAN MARTIN" ، ْ ًمشل ألاؾخاط "اًٟان مـاعجً"

ٓع ُٞمـــا ٌؿــــمُّ ْعْ الخهـــ -باملٗاصلـــت الا٢خهـــاصًت للكــــغا٦ت ألا

ْ الحل٣ت الاٞترايُت لخدٍغغ الخباصالث الخجاٍعت  ٓؾُُت، ؤ  :(31)مخ

الخاث الاكخفادًت   ----ؤلـا

ش اإلابادالث   حؽغُل جىمُت  اظثماساث اجىوُت   جدٍش

  ----------بعادة جىجُه اإلاىاسد الىوىُت

ٓع ُٞٓضــ  "اًٟــان مــاعجً" مٗاصلخــّ التــي ًسخهــغ ٞيهــا ج هــ

ْبُــــــت املخٓؾــــــُُت ْع ــــــغ ، الكــــــغا٦ت ألا مــــــً زــــــال٫ ٖىهــــــغي جدٍغ

ْ حؿـُِل الاؾـدشماعاث ألاظىةُـت اللـظان ًـضزالن يـمً  الخجاعة 

، إلانالخاث الا٢خهاصًت املُالـب بخـضا ها فـي ظىـٓل املخٓؾـِ

ْ اللــــظان مـــــً قـــــا هما زلـــــ٤ مىاٞؿـــــت ا٢خهـــــاصًت ج٣طـــــ ي ٖلـــــى 

ٓاعصَـا بدُض حُٗض جٓظُّ ، الهىاٖاث ٚير ال٣اصعة ٖلى طل٪ م

ْ زلـــ٤  ٓ ٢ُاٖـــاث ظضًـــضة ممـــا ًـــاصي بلـــى جيكـــُِ الخىمُـــت  هدـــ

 مىانب قٛل ظضًضة .

ل٣ــــــض خــــــا٫ْ بٗــــــٌ البــــــاخشين الخإ٦ُــــــض ٖلــــــى الاو٩ٗاؾــــــاث 

ٓع ٖلـــى ص٫ْ ظىــٓل املخٓؾـــِ ، الاًجابُــت املٟتريــت لِـــظا الخهــ

ْص" "Pageمشل "باًج" " ْ "اهضْع  "Underwood  ا " اللظان ؤظٍغ

لـــــــــى اجٟا٢ُـــــــــاث الكـــــــــغا٦ت ٖ 1997صعاؾـــــــــت اؾدكـــــــــغاُٞت ؾـــــــــىت 

ْ او٩ٗاؾـــــــــاتها ٖلـــــــــى َـــــــــظًً  ْ املٛـــــــــغل  ٓوـ  ْبُـــــــــت مـــــــــ٘ جـــــــــ ْع ألا

ْ جٓنـــــــــال بلـــــــــى جـــــــــغظُذ ؤزــــــــإع اًجابُـــــــــت ٖلـــــــــى وؿـــــــــبت  ٨ين  الكــــــــٍغ

ٓ فــــي َــــظًً البلــــضًً، ْ الىمــــ زــــم ٢ــــام  الاؾــــدشماعاث ألاظىةُــــت 

ٓعص" " ــ ْ "ال ــي" "  Rutherford "عازٞغ  "alii  بضعاؾــت مكــا هت "

ٓوـ ؾىت  ْ جٓنال بلى اخخماالث ، 1995ٖلى املٛغل زم ٖلى ج

جدؿـــً مؿـــخٔٓ املِٗكـــت فـــي البلـــضًً مـــً ظـــغاء جىُٟـــظ اجٟـــا١ 

ٓا اًؼهمـان"   ٦Dessusما جىـا٫ْ "صٌؿـٓؽ" "، الكغا٦ت ْ " ؾـ  "

"Suwa-Eisenmann صعاؾــــــــت اؾدكــــــــغاُٞت لــــــــىٟـ  1998" فـــــــي

ــــــــــ٘  َٓ ْ اؾــــــــــخيخجا اخخمــــــــــا٫ جى ٪ املهــــــــــغي  نزــــــــــاع ٖلــــــــــى الكــــــــــٍغ

 .(32)الجٟا١ الكغا٦ت الهىاٖاث في مهغ ٧او٩ٗاؽ اًجااي
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ْاظــــّ فــــي امل٣ابــــل اهخ٣ــــاصاث ٦شيــــرة  ٓع ٢ــــض  ل٨ـــً َــــظا الخهــــ

ٓطط ؾــــــــــلبا ٖلــــــــــى  ٓم ٖلــــــــــى اٞتــــــــــراى او٩ٗــــــــــاؽ َــــــــــظا الىمــــــــــ ج٣ــــــــــ

ْ ٖلـــــــــــــــــى صعاؾـــــــــــــــــاث ، ا٢خهـــــــــــــــــاصًاث ص٫ْ ظىـــــــــــــــــٓل املخٓؾـــــــــــــــــِ

اؾدكــــغاُٞت جيبــــإث بيخــــاثج ؾــــلبُت مــــً ظــــغاء جُبُــــ٤ اجٟا٢ــــاث 

ْعْ  هسخاع م ها نعاء الخالُت :، مخٓؾُُت-الكغا٦ت ألا

ــــغ الخبــــاصالث ا - ٓع ؾــــمير ؤمــــين بــــان جدٍغ ــــت ًــــٔغ الــــض٦خ لخجاٍع

ْع التـــي ج٣ترخِـــا الكــــغا٦ت ألا  ملــــت -ْع مخٓؾـــُُت حٗبــــر ٖـــً ٖ

ا الىٓــــــــام الا٢خهــــــــاصي الــــــــضْلي  ٓلُبرالُــــــــت التــــــــي ٨ًغؾـــــــِـ الىُ

ْماؾؿـاجّ التـي ال تهـخم بدىمُــت ص٫ْ املدـُِ ب٣ـضع مـا تهــخم 

ٓا٢ِا ؤمـــام جهـــضًغ مىخجـــاث املغ٦ـــؼ بكـــ٩ل ٌٗمـــ٤  بٟـــخذ ؤؾـــ

ـــــض مــــً ازـــــإع الخ٣ؿــــُم الـــــضْلي ال ْ ًٍؼ ٓاع١ بـــــين الًــــٟخين  ٟــــ

 .  33اللٗمل

ًـــــــٔغ الباخــــــــض املســــــــخو ُٞمـــــــا ٌؿــــــــم  خالُــــــــا بالجٛغاُٞــــــــا  -

ٚمــان الا٢خهــاصًت " فــي صعاؾــاث ، ""krugman " ل.ع.٦ْغ

ــغ الخجــاعة بــين  1991ؤظغاَــا ؾــىت  خــ٫ٓ آزــاع اجٟا٢ــاث جدٍغ

ْ مــا ٌؿــمُّ بــض٫ْ  ٖٓــت مــً الــض٫ْ املخ٣ضمــت ؤ ْ مجم ْلــت ؤ ص

"hub  ٓ ـ٤ الىمـ ْ ص٫ْ ؾـاثغة فـي ٍَغ ْلت ؤ ْ ص "  ؤي " املغ٦ؼ" 

ْ مــــا ًُلــــ٤ ٖلُــــّ اؾــــم الــــض٫ْ "  ، " ؤي " املدــــُِ" spokeؤ

ٕٓ مــــً الاجٟا٢ـــاث ًــــى٨ٗـ بًجابــــا ٖلــــى ص٫ْ  بـــان  َــــظا الىــــ

املغ٦ـــؼ ؤ٦ ـــر مـــً ص٫ْ املدـــُِ،   هـــا ال جـــىٗل الاؾـــدشماعاث 

ٓا١ ؤمـام  ألاظىةُت لض٫ْ املغ٦ؼ فـي املدـُِ بؿـةب ٞـخذ ألاؾـ

ْلـت املغ٦ـؼ   هـا  املؿدشمغ الظي ًهبذ مخمؿ٩ا باسهخاط في ص

ٓا١ فـي املدـُِ ممـا  حؿخُٟض مً الضز٫ٓ الحـغ فـي ٖـضة ؤؾـ

ًـــــــاصي بلـــــــى جمغ٦ـــــــؼ ا٦بـــــــر لإلهخـــــــاط  فـــــــي املغ٦ـــــــؼ ٖلـــــــى خؿـــــــال 

اٞـــت بلـــى ه٣ـــو ألازـــغ الـــظي ٢ـــض حؿـــةبّ َـــظٍ ، املدـــُِ بااْل

ٍٓغ الاهــــــضماط بــــــين ص٫ْ املدــــــُِ التــــــي  الاجٟا٢ــــــاث ٖلــــــى جُــــــ

ٓ املغ٦ـــــــؼ ْ دشمغ مؿــــــ ًهــــــبذ َا مىجــــــظبين بلــــــى الخهــــــضًغ هدــــــ

ٓا١ ممـــــا ًـــــاصي بلـــــى اهخٗـــــاف  ٓلت ا٢خدـــــام ألاؾـــــ بؿـــــةب ؾـــــِ

ظىــٓل مشـــل -ظىــٓل ٖلـــى خؿــال الٗال٢ــاث ظىـــٓل-قــما٫

ْعْ  .   34امخٓؾُُت-خالت الكغا٦ت ألا

ــــــــــذ ٖلــــــــــى  - مــــــــــً بــــــــــين الضعاؾــــــــــاث الاؾدكــــــــــغاُٞت التــــــــــي ؤظٍغ

ْعْ مخٓؾـــــــــُُت، جىـــــــــا٫ْ الباخـــــــــض -اجٟا٢ُـــــــــاث الكـــــــــغا٦ت ألا

ٍْ ْاــــــي  1997غػ" ؾــــــىت ـيخــــــ" ْع نزــــــاع املٟتريــــــت لالجٟــــــا١ ألا

ْ وؿـــــــبت ، اللبىـــــــاوي  ٓ ـــــــ٘ مؿـــــــخٔٓ الىمـــــــ ـــــــى ؤن ٞع ْ جٓنـــــــل بل

 ٪ ْ ؤي قـــــٍغ ٓن باليؿـــــبت للبىـــــان ؤ الاؾـــــدشماعاث ٚيـــــر مًـــــم

ــ٤ الىمـــٓ ْاــي ؾــاثغ فــي ٍَغ ْع خُــض جتراظــ٘ جبــاصالث َـــظٍ ، ؤ

الًـــاث املخدـــضة  الـــض٫ْ مـــ٘ مىـــا٤َ مخ٣ضمـــت ؤزـــٔغ مشـــل ال

ْ جتر  ْاي مماْالُابان  ْع ٪ ألا ٌُٗي هدُجت ٚيـر  ٦ؼ م٘ الكٍغ

 . 35امؿخدبت ا٢خهاصًا

ٓاث مـــً الكـــغا٦ت ًالخـــٔ ، ْ فـــي صعاؾـــخّ لخجغبـــت ٖكـــغ ؾـــى

ألاؾـــــــــــخاط "اًٟـــــــــــان مـــــــــــاعجً" بـــــــــــان املاقـــــــــــغاث الا٢خهـــــــــــاصًت 

مشــــل وؿــــبت ، ألاؾاؾــــُت لــــم جخدؿــــً لــــضٔ قــــغ٧اء الجىــــٓل

ٓ التــــــــي جغاظٗــــــــذ ٢لــــــــُال ماٖــــــــضا فــــــــي الجؼاثــــــــغ بؿــــــــةب  الىمــــــــ

، ٢خهاصي الظي ؤخضزّ اعجٟإ ؤؾٗاع البتـر٫ْالاهخٗاف الا

ْػ  ٓ  1%ْ وؿــــــــــبت الدكــــــــــُٛل التــــــــــي لــــــــــم جخجــــــــــا ؤمــــــــــام الىمــــــــــ

ٍٓا 1،5الضًمٛغافي الظي ًسل٤  ٓن ٖاَـل ؾـى َـظا بلـى ، ملُ

ٓاع١ بـــــــين  ظاهـــــــب ُٚـــــــال نزـــــــاع املغج٣بـــــــت فـــــــي ج٣لـــــــُو الٟـــــــ

ٓ الًـــــ٠ُٗ الـــــظي نـــــجلخّ  ـــــم الىمـــــ ْ الجىـــــٓل ٚع الكـــــما٫ 

ْبا فـي َـظٍ الٟتـرة ْع ْ ٖلـ(36)ؤ ى َـظا ألاؾـاؽ ًخيبـإ ال٩اجـب . 

ٓاػي  فـــــي ُٚـــــال  ٓع اليكـــــاٍ الا٢خهـــــاصي املـــــ باخخمـــــا٫ جُـــــ

ممــــا ؾــــُاصي ، الاؾـــدشماعاث ألاظىةُــــت املىخٓــــغة فــــي املى٣ُــــت

بلــــى خخمُــــت الاو٩ٗــــاؽ الؿــــل ي سوكــــاء مى٣ُــــت جبــــاص٫ خــــغ 

 .(37)ٖلى َظٍ الض٫ْ 

ٓع الخىمُــــــت ٖبــــــر  ْ الضعاؾــــــاث خـــــ٫ٓ جهــــــ ؤمـــــام َــــــظٍ نعاء 

ــــــغ املبــــــاصالث ا ْ او٩ٗاؾــــــاجّ ٖلــــــى قــــــغ٧اء ظىــــــٓل جدٍغ ــــــت  لخجاٍع

ٓع فـــي الجؼاثــــغ ، املخٓؾـــِ مـــا هـــي او٩ٗاؾـــاث جىُٟـــظ َـــظا الخهـــ

ْلِا ال٨شير مً الضعاؾاث ألاظىةُت مشـل بـا ي قـغ٧اء  التي لم جدىا

ْبا ْع  ْ ما مضٔ جد٣ُ٣ّ للخضاُٖاث املٟتريت لّ ت، ؤ

ْاملخمشلــت ــا  ــت التــي ًم٨ـًـ ط٦َغ ــم بٗـٌـ الاو٩ٗاؾــاث الاًجاُب  ٚع

ٓٔ الــــضازلي فــــي جزــــح ُذ املىــــار الخجــــاعي فــــي الجؼاثــــغ ٖلــــى املؿــــخ

ْمماعؾـــــاتها  ْالخـــــاعدي ٖبـــــر جزـــــحُذ الُِا٧ـــــل ال٣اثمـــــت بالخجـــــاعة 

ل ٖليهـــا بظـــغاءاث الاهًـــمام بلـــى املىٓمـــت الٗاملُـــت  ْالـــظي ؾِؿــِـ

ْ بــــــــان الاو٩ٗاؾــــــــاث الاًجابُــــــــت ، للخجــــــــاعة املىخٓــــــــغة س٢امــــــــت ًبــــــــض

ْاــ ْع ْبــين الاجدــاص ألا الخـٔـ بلــى خــض  ي لــممى٣ُــت جبــاص٫ خــغ بُ هــا 
ُ
ج

نن ٖلـــــــى ماقــــــــغاث الا٢خهــــــــاص الجؼاثــــــــغي َــــــــظا باسيــــــــاٞت بلــــــــى 

ْاضحت هُغخِا ٖبر الى٣اٍ الخالُت :  او٩ٗاؾاث ؾلبُت 

ٓ او٩ٗاؽ ٖام ٖلـى ظمُـ٘ ، ؤ٫ْ او٩ٗاؽ ًم٨ً ط٦ٍغ - َ ْ

ٓن الحماًت الجمغ٦ُت ؤمام الؿل٘  ٓا ًماعؾ الكغ٧اء اللظًً ٧اه
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ْبُــــــــت ْع ٓ الخؿــــــــاعة التــــــــي قــــــــِضت، ألا ٓمُــــــــت َــــــــ ىــــــــت الٗم ها الخٍؼ

ـت مــً ظــغاء جىُٟــظ بـغامج الخسٟــٌُ الجمغ٧ــي املىةش٣ــت  الجؼاثٍغ

ٖلمــا بــان الجؼاثـغ ٧اهــذ جخمخــ٘ ٢بــل طلــ٪ ، ٖـً اجٟــا١ الكــغا٦ت

ْعبُـــــت باليؿـــــبت للؿـــــل٘ الهـــــىاُٖت  ٓا١ ألا ـــــت صزـــــ٫ٓ ألاؾـــــ بدٍغ

ْبُــــــــت ٖىـــــــــض  ْع ٓم ظمغ٦ُــــــــت ٖلــــــــى الؿـــــــــل٘ ألا ؤمــــــــام ٞــــــــغى عؾـــــــــ

ــغ الخجــاعة ال ممــا ٌٗنــي ، اؾــخيراصَا فــي الجؼاثــغ مبــضثُا بــان جدٍغ

ْ ل٨ىــــّ  ًُٟــــض الجؼاثــــغ التــــي ٧اهــــذ جخمخــــ٘  هــــظا الحــــ٤ مــــً ٢بــــل 

ٓ الجؼاثــغ بًٟــل َــامل الــغبذ  ْبُــت هدــ ْع ًــىٗل الهــاصعاث ألا

ٓعص الجؼاثــــغي لِــــظٍ الؿــــل٘ التــــي ال ًــــضٞ٘  الــــظي ًد٣٣ــــّ املؿــــخ

ٓما ظمغ٦ُـــــــت ٓع ، ٞيهـــــــا عؾـــــــ ْ ًٓضـــــــ  لىـــــــا الجـــــــض٫ْ الخـــــــالي جُـــــــ

 2010ْ  2000الجؼاثــــــــغ بــــــــين ؾــــــــىت  إلاًــــــــغاصاث الجمغ٦ُــــــــت فــــــــي

ت  :(38)بمالًين الضًىاعاث الجؼاثٍغ

 اللُمت العىت

2000 90.380 

2001 104.597 

2002 128.455 

2003 143.557 

2004 137.171 

2005 143.683 

2006 113.590 

2007 132.766 

2008 164.104 

2009 172.816 

2010 183.573 

بان بًغاصاث الجماع٥ مً زال٫ الجض٫ْ ؤٖالٍ  ،هالخٔ

ى مً جىُٟظ اجٟا١ الكغا٦ت ٢ض زؿغث في الؿىت ألاْل

الع  42ملُاع صط ؤي ما ١ًٟٓ  30، ما ٢ُمخّ  2006ا ٓن ص ملُ

الع  في  15ملُاع صط ا  11زم  ٓن ص ٖلما بان ، 2007ملُ

ْاعصاث الجؼاثغ جتزاًض بك٩ل مدؿإع ٦ما ًبضْ في الجض٫ْ 

٘ ٢ُمت إلاً، ؤؾٟلّ غاصاث الجمغ٦ُت التي جتزاًض مما ًٟترى ٞع

ٓاعصاث اصة ٢ُمت ال  :(39)جىاؾةُا م٘ ٍػ

 

 

 2010-2000واسداث الجضائش 

 اللُمت بمالًحن الذوالساث العىت

2000 9.173 

2003 13.534 

2005 20.357 

2006 21.456 

2007 27.631 

2008 39.479 

2009 39.294 

2010 40.473 

ٓاعصاث في الجؼا ثغ ٢ض جؼاًضث مً هالخٔ بان ٢ُمت ال

الع 21ملُاع بلى  20،3مً  2006بلى  2005  27زم بلى ، ملُاع ص

ٓٙ ، 2009ْ  2008ملُاع  في  39ْ ، 2007ملُاع ؾىت  مً اظل بل

الع في   40ؾ٠٣ ٢ُاس ي ٣ًضع ل  ٌٗني ما ًمشل ، 2010ملُاع ص

ٓاعصاث لؿىت  ى ؤن ، 2005ي٠ٗ ٢ُمت ال ْ الظي مً املْٟغ

إلاًغاصاث الجمغ٦ُت ؤي ما ًمىدىا ًاصي بلى مًاٖٟت ٢ُمت 

ْ  ما ٢ُمخّ x 2 143.683ملُاع صط ا  228ج٣ٍغبا  الع 3  ؤ اع ص  مُل

ْ التي لم جبلٜ مً ظغاء جىُٟظ اجٟا١  مً إلاًغاصاث الجمغ٦ُت 

 ٔٓ ٓن صًىاع ؾىت  183.573الكغا٦ت ؾ مما ٌٗني ، 2010ملُ

ال  45ٞاع٢ا ٣ًضع ل  ٓن صًىاع ؤي ما ١ًٟٓ الىه٠ ملُاع ص  ع.ملُ

٢ٓذ ح٨ٗـ مُُٗاث الجض٫ْ الؿاب٤ ازغا  - في هٟـ ال

ٓ الاعجٟإ الخُالي ل٣ُمت  ٓاظؼ الجمغ٦ُت َْ آزغ لخسٌُٟ الح

ٓاعصاث في الجؼاثغ التي جًاٖٟذ بين  بك٩ل  2010ْ  2005ال

ٓاعصاث طاث املهضع  ْجًاٖٟذ ٦ظل٪ ُٞما ًخٗل٤ بال ٖام 

ْاي التي اهخ٣لذ مً  ْع الع ؾىت  11،2ألا  20،7بلى  2005ملُاع ص

ٓالي 2010ملُاع ؾىت  ٫ْ امل ْ في الجض ْاعصاث ، ٦ما ًبض ٖلما بان 

ْبُت بلٛذ  ْع  :(40)باملاثت في َظٍ الؿىت ألازيرة 51الجؼاثغ ألا

 2010-2005واسداث الجضائش راث اإلافذس ألاوسوبي 

 اللُمت بمالًحن الذوالساث العىت

2005 11.256 

2006 11.729 

2007 14.427 

2008 20.985 

2009 20.772 

2010 20.704 
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ٓع في ناصعاث الجؼاثغ ججاٍ  ،هالخٔ في امل٣ابل هٟـ الخُ

ْاي التي اهخ٣لذ مً  ْع الع في  25،5الاجداص ألا  2005ملُاع ص

الع في  28بلى  ، مما ًٓض  مغة ؤزٔغ بان (41) 2010ملُاع ص

ْبا بةوٗاف ناصعاتها ْع غ الخجاعة ًى٨ٗـ بًجابا ٖلى ؤ ، جدٍغ

ْبا. ْؾلبا ٖلى ا ْع ت    لجؼاثغ خُض ّٖم٤ جبُٗعها الخجاٍع

ـــي  - ْا ْع لـــم ًد٣ـــ٤ جىُٟـــظ اجٟـــا١ الكـــغا٦ت بـــين الاجدـــاص ألا

ــــــــــــ٘ وؿــــــــــــبت  ْالجؼاثــــــــــــغ الاو٩ٗــــــــــــاؽ املىخٓــــــــــــغ ُٞمــــــــــــا ًخٗلــــــــــــ٤ بٞغ

ْ اهجــ  الؿــبل فــي  الاؾــدشماعاث ألاظىةُــت التــي حٗــض مــً ؤخؿــً 

ْ ال٣ًـــــــــــــاء ٖلـــــــــــــى البُالـــــــــــــت  ٓ ـــــــــــــ٘ مٗـــــــــــــضالث الىمـــــــــــــ م ، ٞع ٞـــــــــــــٚغ

ْالدؿـــُِ ً زانـــت الخزـــحُداث  الث التـــي ؤُُٖـــذ للمؿـــدشمٍغ

ُٞمـــــــــا ًخٗلـــــــــ٤ بةم٩اهُـــــــــت ه٣ـــــــــل ألاعبـــــــــاح ،ب٣ُـــــــــذ الاؾــــــــــدشماعاث 

ْبُــت يــُٟٗت فــي الجؼاثــغ التــي حكــٛل املغجبــت الخامؿــت فــي  ْع ألا

ٓوي  ــــــــا بٗــــــــض جغ٦ُــــــــا، الاخــــــــخال٫ الهــــــــُِ ْب ْع ٖٓــــــــت قــــــــغ٧اء ؤ مجم

ْ مهــغ ْػ ، ،املٛــغل  ْ  8ب٣ُمــت اؾــدشماعاث لــم جخجــا ٓع مالًيــر ًــ

ٖلمـــا بـــان املى٣ُـــت ، (42) 2006ْ  2003ضة بـــين فـــي الٟتـــرة املمخـــ

ْبُــــــت  ْع ْاظِــــــت لالؾــــــدشماعاث ألا املخٓؾــــــُُت ٩٦ــــــل حٗخبــــــر آزــــــغ 

ْبــا ٢ــض قــٛلذ املغجبــت  3بيؿــبت  ْع ــم ؤن اؾــدشماعاث ؤ باملاثــت ٚع

ٓعْ 616ب٣ُمت ٞا٢ذ  2006ألاْلى في الٗالم ؾىت   .(43)ملُاع ً

ْبُت بك٩ل زـام ْألاظىةُـت ْع  ْ ٖلما بان الاؾدشماعاث ألا

بكـــــــــ٩ل ٖـــــــــام فـــــــــي الجؼاثـــــــــغ مٓظِـــــــــت فـــــــــي مٗٓمِـــــــــا بلـــــــــى ٢ُـــــــــإ 

ْ الخــــــــضماث  ٥ ٢ــــــــاث زــــــــم البىـــــــٓـ هــــــــٔغ بــــــــان الــــــــض٫ْ ، (44)املدْغ

ُٗـــت  ْلـــت َع ْبـــا جىٓـــغ بلـــى الجؼاثـــغ ٖلـــى ؤ هـــا ص ْع ْ م هـــا ؤ املخ٣ضمـــت 

 .(45)جه   لالؾعهال٥ ؤ٦ ر مً إلاهخاط

ًٟتــــــــرى اجٟــــــــا١ الكــــــــغا٦ت خـــــــــضْر آزــــــــاع اًجابُــــــــت ٖلـــــــــى  -

ال زٟـــــٌ ؤؾـــــٗاع ْؾـــــاثل إلاهخـــــاط املاؾؿـــــاث املىخجـــــت هـــــي : ؤ

ْ ٦ـظا  ٓعصة الظي ًٟترى ٦ظل٪ زًٟا لخ٩ال٠ُ إلاهخاط  املؿخ

زاهُــــا : ازخٟــــاء املاؾؿــــاث ٚيــــر الخىاٞؿــــُت ، ؤؾــــٗاع الاؾــــعهال٥

 ٔ ٓ وكــــــاَاث ؤزــــــغ ٓاعصَــــــا هدــــــ ــــــ٘ ، ْبٖــــــاصة جٓظُــــــّ م زالشــــــا : ٞع

ٓاظِت الؿل٘ ألاظىةُت.      الخىاٞؿُت مل

َٓني ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ بــــالجؼاثغ لــــم حلــــجل مُُٗــــ ٓان الــــ اث الــــضً

ْؾـاثل إلاهخـاط التـي ب٣ـي  اع   مىدىاَـالإلخهاء ؤي اهسٟاى فـي ؤؾٗـ

مـ٘ـ اعجٟــإ َُٟــ٠ ُٞمــا ًخٗلــ٤ بالهـــىاٖاث  2005مؿــخ٣ُما مىــظ 

ٓاص ، الٛظاثُـــــــت اع املـــــــ ْ بالخـــــــالي لـــــــم هالخــــــٔـ ؤي اهسٟـــــــاى فـــــــي ؤؾــــــٗـ

ْػاعة املاؾؿــــــــاث ، (46)الاؾــــــــعهال٦ُت زاهُــــــــا لــــــــم ح٨ٗـــــــــ مُُٗــــــــاث 

ٓؾُت ح ْ املخ ْٓـا فـي مىدنـ  ازخٟـاء املاؾؿـاثالهٛيرة  ، ٛيـرا م ح

يرة ض اعجٟاٖــا فــي ٖــضص املاؾؿــاث الهـٛـ امليكــإة يــمً  (47)بــل حكـِـ

ٓمُــــت لخــــضُٖم اؾــــدشماعاث الكــــبال ممــــا ٌٗنــــي بــــان ، ألاظِــــؼة الح٩

ـــــغ  ـ لــــّـ ٖال٢ـــــت مــــ٘ـ جدٍغ الصة املاؾؿـــــاث فـــــي الجؼاثـــــغ لــــِـ  ْ ث  مــــٓـ

ٓعصة ال جخ٣ــــــــــــاَ٘ مـــــــــــ٘ـ اليكـــــــــــــاٍ  الخجــــــــــــاعة الن املىخجــــــــــــاث املؿـــــــــــــخ

ـــــى اباؾـــــخصىاء الا ْل ٓظــــّـ بالضعظـــــت ألا ٢خهـــــاصي فـــــي الجؼاثـــــغ الـــــظي ًخ

ْ البىـــــــاء ٓ ٢ُـــــــإ املدـــــــاظغ  ٢ـــــــاث  هدـــــــ بكـــــــ٩ل ال  (48)٢ُـــــــإ املدْغ

ْ ال ًدىاٞـ م٘ ٢ُإ الاؾـخيراص ألاظى ـي الـظي ًجـض هٟؿّـ  ًخ٣اَ٘ 

اع  ٢ْابلــــــت لالهخٗــــــاف ٧لمــــــا اعجٟٗــــــذ ؤؾـــــٗـ ُت مٍغدــــــت بــــــل  فــــــي ْيـــــٗـ

ت املـــــ، البتـــــر٫ْ ٓعة فـــــي الى٣ُــــــت ممـــــا ًجٗـــــل بقـــــ٩الُت الخىاٞؿــــُـ ظ٧

ــــــغ الخجــــــاعة بـــــــين  ٨َْــــــظا وؿــــــخيخج بــــــان جدٍغ َْــــــم .  الشالشــــــت مجــــــغص 

ْ ٚنــي مشــل الجؼاثــغ  ْ بلــض هــامي  ْبــا  ْع ٖٓــت مخ٣ضمــت نــىاُٖا ٦إ مجم

ْبــا بكهامىــا بـّـ ْع ــض ؤ ٓطط املىــخج الــظي جٍغ بــل ، ال ًــاصي بلــى طلــ٪ الىمــ

عـــي الِـــل  ٌٗمـــ٤ فـــي خالـــت الجؼاثـــغ ازانـــت  مــًـ همــِـ إلاهخـــاط الَغ

٢ــــاث فــــي قــــ٩ل الــــظي ًخميــــ ز بخمغ٦ــــؼ الاؾــــدشماعاث فــــي ٢ُــــإ املدْغ

َْنــي ا بلـــى -جدــال٠  ؤظى ــي ًجلـــب ال ــرْة مـًـ اظـــل بٖــاصة جهــضًَغ

ْ بوٗــــاف ا٢خهــــاصَا ٖلــــى  ٓظاتهــــا الجــــاَؼة  ْبــــا ٖبــــر اؾــــخيراص مىخ ْع ؤ

ٓص  ْاملغئـ  ل جمـ خؿال اليؿُج الهىا ي الجؼاثغي قـبّ املىٗـضم 

ٓلت الاؾخيراص.  بؿةب ؾِ

ـــي جىُـــٓي اجٟا٢ـــاث الكـــغ  - ْا ْع ٢ِْٗـــا الاجدـــاص ألا ا٦ت التـــي 

ْ م هـــا الجؼاثـــغ ٖلـــى بٗـــض مجحـــ٠ فـــي خـــ٤ َـــاالء ، مـــ٘ قـــغ٧اثّ 

ٓا١ الكـــــــغ٧اء ؤمـــــــام الؿـــــــل٘  مخٗلـــــــ٤ بـــــــالحغم ٖلـــــــى ٞـــــــخذ ؤؾـــــــ

ـــــــــا ؤمـــــــــام ؾـــــــــلِٗم  ْب ْع ٓال ؤ ْ ٚلـــــــــ٤ ؤبـــــــــ ْبُـــــــــت  ْع الهـــــــــىاُٖت ألا

ٓلِــــــا ؤي ، الؼعاُٖــــــت التــــــي اظــــــل اجٟــــــا١ الكــــــغا٦ت  الخٟــــــاْى خ

ْلــت جُبُــ٤ مى٣ُــت للخبــاص٫  الحــغ للؿــل٘ الهــىاُٖت ٣ٞــِ مدا

ْعبـــــــــــا التـــــــــــي حؿـــــــــــعى لخهـــــــــــضًغ مىخٓظاتهـــــــــــا  ؤي  ٖلـــــــــــى م٣ـــــــــــاؽ ؤ

٢ٓــذ الــظي جدمــي ُٞــّ  ٓاظؼ فــي هٟـــ ال ْن ؤي خــ الهــىاُٖت بــض

ؾــلِٗا الؼعاُٖــت مــً املىاٞؿــت التــي حؿــخُُ٘ ؤن جماعؾــِا ؾــل٘ 

ا املىسًٟـــــت باليؿـــــبت  ٓا٢ِا بؿـــــةب ؤؾـــــٗاَع الجىــــٓل ٖلـــــى ؤؾـــــ

ٓصتها البُ ْ ظ ْبُت  ْع  ٓلٓظُت .للمىخٓظاث ألا

 زالثا: الؽشاهت على اإلاعخىي الاجخماعي والثلافي. 

ْاملــالي ٢ــض  بطا ٧ـان البٗــضًً الؿُاســ ي ْألامنـي الا٢خهــاصي 

هــــاال خِٓمــــا مـــــً الضعاؾــــاث الخ٣ُُمُـــــت الو٩ٗاؾــــاث الكـــــغا٦ت 

ْعْ ْبـــــا، ٞــــان البٗـــــض الاظخمـــــا ي -ألا ْع مخٓؾــــُُت ٖلـــــى قــــغ٧اء ؤ

ٓ الجاهـــب ألا٣ٞـــغ مـــً خُـــض الضعاؾـــاث  التـــي ٢ُمـــذ ْالش٣ـــافي َـــ

ال. (49)ؤصاثّ  الؾُما في الجؼاثغ التي ٧اهذ ؤ٢ل الىماطط جىا
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ْعْ ـ٘ -كهضٝ البٗض الاظخما ي للكغا٦ت ألا مخٓؾُُت بلى ٞع

ــــب بــــين  ٓاع الش٣ــــافي للخ٣ٍغ ْ بلــــى الحــــ ت  مٗــــضالث الخىمُــــت الةكــــٍغ

ٓٚـــــــّ  قـــــــٗٓل املخٓؾـــــــِ. َـــــــظا الِـــــــضٝ الـــــــظي ٖملـــــــذ ٖلـــــــى بل

 ْ ْ الشىاثُـــت  ٖٓـــت البـــرامج إلا٢لُمُـــت  التـــي ؾـــيخٟدو ؤَـــم  مجم

او٩ٗاؾـــــــاتها ٖلـــــــى الجؼاثـــــــغ مـــــــً زـــــــال٫ قـــــــ٤ مخٗلـــــــ٤ بالخىمُـــــــت 

ٓاع  ْ ق٤ مخٗلـ٤ بـالح ٓهت  الاظخماُٖت ٦ما ٖبر ٖ ها بٖالن بغقل

 الش٣افي . 

ْظِـــــــــذ الكـــــــــغا٦ت فُمـــــــــا ًخـــــــــق الخىمُـــــــــت الاجخماعُـــــــــت، 

ْعْ ٓايــــــُ٘ -ألا ٓ م مخٓؾـــــُُت وكـــــاٍ الخىمُــــــت الاظخماُٖـــــت هدـــــ

، الزـــــــحت، ال جـــــــغة، كـــــــٛلال، املـــــــغؤة، مسخـــــــاعة هـــــــي : الكـــــــبال

ْالؿــــــمعي ، خ٣ــــــ١ٓ إلاوؿــــــان ــــــال  املسلٟــــــاث الاظخماُٖــــــت لإلَع

ْلىــــــــا الو٩ٗاؾــــــــاث َــــــــظٍ اليكــــــــاَاث ٖلــــــــى  ْ فــــــــي جىا البهــــــــغي . 

ٓاحي الاًجابُت املخٗل٣ت ل :  الجؼاثغ ه٣غ بالى

ْ بؾــتراجُجُت فــي خــض  - ٓايــُ٘ التــي حٗخبــر خؿاؾــت  ازخُــاع امل

ىــــٓل خُــــض طاتهــــا باليؿــــبت للخىمُــــت الاظخماُٖــــت لــــض٫ْ الج

ٓلــــــّ  حؿــــــخُٟض الجؼاثــــــغ يــــــمً اليكــــــاٍ إلا٢لُمــــــي الــــــظي ًم

ْ الخبــــراث فــــي خــــل  ــــي مــــً جبــــاص٫ الخجــــاعل  ْا ْع الاجدــــاص ألا

املكــــــــــا٧ل املكــــــــــتر٦ت مشــــــــــل البُالــــــــــت، الزــــــــــحت، الؿــــــــــ٨ً، 

ْ الخٗلُم  ًٍٓ  الٗالي    الخ٩

ج٣ــــــضم البــــــرامج الشىاثُــــــت املخٗل٣ــــــت بــــــضٖم املىــــــا٤َ الىاثُــــــت  -

ـــال  ْ بٖاهـــاث مالُـــت ْاملىـــا٤َ التـــي حٗغيـــذ لإلَع زـــضماث 

ْ ٖلــى ألا٢ــل  ججلــب خــضا ؤصوــل مــً الاو٩ٗاؾــاث الاًجابُــت ؤ

ٓ مً الاو٩ٗاؾاث الؿلبُت   ٞفي جسل

اؾــــــــخٟاصث الجؼاثــــــــغ مــــــــً بغهــــــــامج لــــــــضٖم ٢ُــــــــإ الزــــــــحت  -

التــــي  ْبغهــــامج لــــضٖم جدؿــــين ؤهٓمــــت الحماًــــت الاظخماُٖــــت

ًم٨ً ؤن جى٨ٗـ بًجابـا ٖلـى الجؼاثـغ مـً خُـض مـا ج٣ضمـّ 

   ؾـــــــالُب حؿـــــــُير َـــــــظٍ ال٣ُاٖـــــــاث AUDITمـــــــً جـــــــض٤ُ٢ ا

ْبُت في طل٪، ْع  ْؤصائها اٖخماصا ٖلى الخبراث الا

ْعْ - ْبُـــــــت-ج٣ـــــــضم الكـــــــغا٦ت ألا ْع ْ ألا ـــــــت -مخٓؾـــــــُُت  الجؼاثٍغ

ْٖال٢عهمـا  ْالخٗلُم الٗـالي   ًٍٓ ح خُها ظُضا ملك٩لت الخ٩

ْعبــــــِ  ــــــ٘ مؿــــــخٔٓ  ال٣ُــــــاٖين  عة ٞع بالدكــــــُٛل ٖبــــــر يــــــْغ

عة وكــــــاَِما بمخُلبــــــاث الحُــــــاة الا٢خهــــــا ْ ٖلــــــى يــــــْغ صًت 

ُـــ٠ الـــظي َـــضٞذ الُـــّ  ْ الـــخٗلم مـــً اظـــل الخْٓ  ًٍٓ الخ٩ـــ

ًٍٓ املنهــــــــــــي باملاؾؿــــــــــــاث  بــــــــــــغامج عبــــــــــــِ ماؾؿــــــــــــاث الخ٩ــــــــــــ

ٓعاٍ" الــــــظي -ماؾـــــخير -هٓــــــام "لِؿــــــاوـ، الا٢خهـــــاصًت ص٦خــــــ

ْ بغهــامج بنــالح   50ا2004هٟظجــّ الجؼاثــغ ابخــضاء مــً ؾــىت 

ىُت للدكُٛل . ٧ٓالت الَٓ  ؤؾالُب بصاعة ال

ــــــــي بال ؤن َــــــــظا الخ ْا ْع ــــــــض بــــــــّ الاجدــــــــاص ألا ٓع الــــــــظي ًٍغ هــــــــ

ــــغ  ْ مٗالجــــت نزــــاع الؿــــلبُت التــــي جٟغػَــــا ٖملُــــت جدٍغ مغا٣ٞــــت 

ْ او٩ٗاؾــاث ؾــلبُت  (51)الخجــاعة ٖلــى املجخمٗــاث ٓبــا  ًدمــل ُٖ

ا ُٞما ًلي :  .ًم٨ً ط٦َغ

ٓايـــــُ٘ املسخـــــاعة لخضمـــــت الخىمُـــــت  الاظخماُٖـــــت  - ـــــم ؤن امل ٚع

ــــــ٘ مٗــــــضالث ا ْ بؾــــــتراجُجُت باليؿــــــبت لٞغ لخىمُــــــت خؿاؾــــــت 

ت زانـــــــت لـــــــضٔ قـــــــغ٧اء ظىـــــــٓل املخٓؾـــــــِ بال ؤن ، الةكـــــــٍغ

ٓن ٧اُٞـــــــــــت سخـــــــــــضار  البـــــــــــرامج امل٣ترخـــــــــــت ال ًم٨ـــــــــــً ؤن ج٩ـــــــــــ

ـــــ٘ ماقـــــغ الخىمُــــــت ، او٩ٗاؾـــــاث اًجابُـــــت مدؿٓؾــــــت الن ٞع

ت ٌٗـــــــــض زُابـــــــــا َمٓخـــــــــا ال ًم٨ـــــــــً جد٣ُ٣ـــــــــّ  ٖبـــــــــر الةكـــــــــٍغ

ْ البُُاــــت التــــي ال جخٗــــضٔ  ٘ املبٗ ــــرة  ٖٓــــت مــــً املكــــاَع مجم

ٓ بٗـــــٌ نزـــــاع الجاهةُـــــ ْ بهمـــــا َـــــ مـــــغجبِ بىجـــــاح البـــــرامج ت 

ٍٓت الا٢خهاصًت ْاملـضازُل  الخىم ٓٞغ مىانب الكٛل  التي ج

ـ٘ مؿــخٔٓ مِٗكـت الٟـغص ت لٞغ ٍع َــظا باسيـاٞت بلــى ، الًـْغ

ٓبت ال٨كـــــ٠ ٖـــــً خ٣ُ٣ــــت جدؿـــــً ماقـــــغاث الخىمُـــــت  نــــٗ

ِٖٓــا جدــذ الخاــخُم الــظي  ٢ْ ت فــي الجؼاثــغ بؿــةب  الةكــٍغ

  َظٍ املغخلت جًُّٟ ٖاثضاث البتر٫ْ املغجٟٗت في 

ْعْ - لي الكــــــغا٦ت ألا ٍٓــــــت مبالٛــــــت ملكــــــ٩لت -جـــــٓـ ْل مخٓؾــــــُُت ؤ

ــض  ْبــا التــي جٍغ ْع ال جــغة التــي ؤنــبدذ حكــ٩ل َــٓؽ لــضٔ ؤ

ٓاَني ظىـٓل املخٓؾـِ  ٓاع جدميها مً مـ بخاَت هٟؿِا بإؾ

ٓانــل بخ٩ــام الؿُاؾــت التــي ، زانــت مــ هم املٛاعبــت خُــض ج

ٓهت الـظي نـى٠  1974باقغتها مىظ  مـً زـال٫ مؿـاع بغقـل

ْجىُٟظٍ  ٓاَا  ال جغة يمً البٗض الاظخما ي بِىما ٖبر مدخ

ْاـــي بدــذ مـــً زـــال٫ خـــغم الاجدـــاص  ْع ٖــً اَخمـــام امنـــي ؤ

ْاــــي ٖلــــى جًــــمين اجٟا٢ــــاث الكــــغا٦ت باملــــاصة املخٗل٣ــــت  ْع ألا

٢ٓــ٘ الجؼاثـــغ  ُين التــي لـــم ج ً ٚيــر الكـــٖغ باؾــخٗاصة املِـــاظٍغ

ٓم  .(*)ٖلى الاجٟا٢ُت املىٟظة لِا بلى خض الُ

ٓ بن جىــا٫ْ  ٢ًــُت ال جـــغة فــي البٗــض الاظخمـــا ي الــظي ًهـــب

ت فــــــي املخٓؾــــــِ ٧ــــــان مــــــً  ــــــ٘ مٗــــــضالث الخىمُــــــت الةكــــــٍغ لٞغ

  هــــــــا حؿــــــــاَم بكــــــــ٩ل ، ألاخــــــــٔغ عبُِــــــــا ب٣ًــــــــُت البُالــــــــت

مدؿـٓؽ بــالخس٠ُٟ مــً خــضة َــظٍ ألازيــرة ٖبــر الخٟــاْى 

ـت جى٣ـل ألائـخام  خ٫ٓ بَاع قغ ي ًٟـخذ البـال ؤمـام خٍغ

ٍٓت مخ٤ٟ ٖليها ا ٞـخذ البـال ؤمـام مشلمـ، يمً خهو ؾى
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ــت جى٣ــل الؿــل٘ خُــض ًىٟــظ مبــضؤ الخىاٞؿــُت بــين الُــض ، خٍغ

َـــظا ل٩ـــي ال هبـــ٤ يـــمً ، الٗاملـــت مشلمـــا ًىٟـــظ ٖلـــى الؿـــل٘

ْعاـــــي فــــــي ٧ـــــل ؤبٗــــــاص  اجٟا٢ـــــاث مجحٟــــــت جســـــضم الجاهــــــب ألا

 الكغا٦ت .

بلــــــى ظاهــــــب َــــــظا ًم٨ــــــً اٖخبــــــاع الؿُاؾــــــت الحماثُــــــت التــــــي 

ْعبــا مــً بــين ألاؾــبال الغثِؿــُت ت  جماعؾــِا ؤ لل جــغة الؿــٍغ

٦مــا ٖبــر ٖــً طلــ٪ الٗضًــض مــً ال٨خــال مــً الًــٟخين مشــل 

ف"  ٓجْغ ٓها" "،  2003ا"  Boutruche""بــ "  Savona" ؾــاٞ

ْال٩اجــــــــب املٛغاــــــــي 2000" ا Castells  ٧اؾــــــــدُل" "1996ا   

ين " ً الؿــــٍغ ْػ" الـــظي عبــــِ جًـــا٠ٖ ٖــــضص املِـــاظٍغ بلٛىـــض

 .(52)بٟغى هٓام الخإقيرة في بضاًت الدؿُٗىاث

لي  - ْعْجـــــــٓـ مخٓؾــــــــُُت فــــــــي وكــــــــاَِا إلا٢لُمــــــــي -الكــــــــغا٦ت ألا

عة بصمـاط املـغؤة فـي الحُـاة  ْالشىاجي ؤَمُت خؿاؾت بلى يْغ

ْع املـــــغؤة املخٗـــــضص ، املِىُـــــت تـــــراى ٖلـــــى ص ْهمـــــا الٖا ْ ص ل٨ـــــً 

ٕٓ ، ألابٗــاص فــي بىــاء املجخمــ٘ جدخــاط الكــغا٦ت فــي َــظا املٓيــ

خبــــــاع الخهٓنــــــُاث الش٣اُٞــــــت  بلــــــى بــــــغامج جإزــــــظ بٗــــــين الٖا

ْ للمجخ ْاي الجاَؼ ملا حك٩لّ  ْع ٓع ألا ْ جةخٗض ًٖ الخه م٘ 

ْ طلــــ٪ بالٗمـــــل ٖلـــــى ، مــــا آلـــــذ بلُـــــّ املــــغؤة فـــــي مجخمٗـــــاتهم

ْن الدؿـــةب  ـــت ص ْعا اًجابُـــا للمـــغؤة الجؼاثٍغ ٓع ٌُٗـــي ص جهـــ

 ْ ٍٓعهــــــا الش٣اُٞــــــت . باسيــــــاٞت بلــــــى َــــــظا  فــــــي اٚترا هــــــا ٖــــــً َ

ؤنـــــــبدذ مكـــــــ٩لت بصمـــــــاط ، باليؿــــــبت ل جؼاثـــــــغ ٖلـــــــى ألا٢ـــــــل

ٓع فــــي الحُــــاة املِىُــــت جُـــغح فــــي الح٣ُ٣ــــت بكــــ٩ل ؤ٦ ــــر  الـــظ٧

ْػ  خـــضة مـــً مكـــ٩لت إلاهـــار ٞـــاملجخم٘ الجؼاثـــغي بـــضؤ ًخجـــا

َـــظٍ املكـــ٩لت بالـــضلُل ؤن ٖـــضص إلاهـــار ؤنـــبذ ًٟـــ١ٓ ٖـــضص 

ٓن مــً البُالــت  ْ ؤنــبذ َــاالء ٌكــ٩ ٓع فــي الجامٗــاث  الــظ٧

 ؤمام الٟغم املخاخت لإلهار .

ٓعاٍ" الــظ-ماؾــتر-لــم ًد٣ــ٤ هٓــام " لِؿــاوـ - ي جُب٣ــّ ص٦خــ

ْاخـــــض  الًـــــاث املخدـــــضة ؾـــــٔٓ او٩ٗـــــاؽ اًجـــــااي  ْ ال ْبـــــا  ْع ؤ

ٓ اهـّ بـضا ًـخٗمم فـي ظمُـ٘ الجامٗـاث َ ْ ، باليؿبت ل جؼاثغ 

ل٨ـــً الاو٩ٗاؾـــاث الاًجابُـــت ألازـــٔغ املىخٓـــغة مىـــّ زانـــت 

ْ ٞخذ الجامٗت ٖلـى ٖـالم الكـٛل لـم  ٘ مؿخٔٓ الخٗلُم  ٞع

٢ٓـــذ الـــغاًَ (53)ًِٓـــغ م هـــا شـــ يء ض خُــــ، ٖلـــى ألا٢ــــل فـــي ال

ْ الىٓــــــام الًــــــاث ، ًبــــــض ْ ال ــــــا  ْب ْع الــــــظي ٌٗخبــــــر ها حــــــا فــــــي ؤ

ْ مىٟـــــظ ، املخدـــــضة ٓعص  مخٗ ـــــرا فـــــي الجؼاثـــــغ  هـــــّ مىـــــخج مؿـــــخ

ٝ الىجـــــاح ْن صعاؾـــــت مؿـــــب٣ت جاـــــم لـــــّ ْـــــْغ ْن ، بـــــض ْ بـــــض

 مخابٗت حٗض٫ ؤزُاء جىُٟظٍ .

ْلـــذ او٩ٗاؾـــاث اجٟا٢ـــاث  - ح الضعاؾـــاث ال٣لُلـــت التـــي جىا ّٓ جلـــ

با زغ الظي ٌؿةبّ ج٣لو  الكغا٦ت ٖلى الجاهب الاظخما ي

ــغ الخجــاعة ٖلـــى  ٓمُــت مــً ظــغاء جدٍغ ىــت الٗم مــضازُل الخٍؼ

ْ مــا ًلُــّ مــً جــضاُٖاث ٖلــى مؿــخٔٓ  الى٣ٟــاث الاظخماُٖــت 

، ٞــةطا ٧اهــذ الجؼاثــغ لِؿــذ مٗىُــت خالُــا  هــظا (54)املِٗكــت

الاو٩ٗــــــاؽ بؿــــــةب اعجٟــــــإ ؤؾــــــٗاع البتــــــر٫ْ ٞفــــــي مٗغيــــــت 

 ْ  ٢اث . للخإزغ بّ بمجغص جغاظ٘ مضازُل املدغ

ــــــــى  - ٓاعصاث بل ْ اعجٟــــــــإ مؿــــــــخٔٓ الــــــــ ــــــــغ الخجــــــــاعة  ًــــــــاصي جدٍغ

ــ٘  او٩ٗاؾــاث ؾــلبُت ٖلــى املجخمــ٘ خُــض اهــّ ًدؿــةب فــي ٞع

ٓاًَ الجؼاثـــــغي فـــــي قـــــ٩ل ٚيـــــر  ز٣اٞـــــت الاؾـــــعهال٥ لـــــضٔ املـــــ

ْ مــــــً زــــــم ًدــــــضر  مخ٩ــــــافم مــــــ٘ ٦مُــــــت الٗمــــــل التــــــي ًبــــــظلِا 

ْ جتزاًــــض  ازــــخالال فــــي ز٣اٞــــت املجخمــــ٘ الــــظي جتراظــــ٘ ؤزال٢ـــّـ 

 آٞاجّ  

ْ جإًُــــــــض  - ــــــــا بــــــــين جــــــــضُٖم املجخمــــــــ٘ املــــــــضوي  ْب ْع بن جــــــــإع   ؤ

الؿــــلُت فــــي الجؼاثــــغ خؿــــب مــــا ج٣خًــــُّ مهــــالحِا مشلمــــا 

ُٗت فـــــي عبُـــــ٘  ججٗـــــل  ، 2012خـــــضر فـــــي الاهخسابـــــاث الدكـــــَغ

ْع املجخمــــــــــ٘ املــــــــــضوي الــــــــــظي هــــــــــو ٖلُــــــــــّ البٗــــــــــض  جغ٢ُــــــــــت ص

ٟـــــّ خـــــين  ـــــي جْٓ ْا ْع الاظخمـــــا ي للكـــــغا٦ت مجـــــغص زُـــــال ؤ

ْ ج٣خطـــ ي مهـــالحِا جغجـــض ٖال٢عهـــا مـــ٘ الؿـــلُت  الؿُاؾـــُت 

عهــــــا ٖؼ ْبُــــــت ، ٖػ ْع لــــــظل٪ ال ًيخٓــــــغ ؤن جدــــــضر الكــــــغا٦ت ألا

ٍٓغ مجخمـــــ٘ مـــــضوي  ـــــت او٩ٗاؾـــــاث صـــــحُت ٖلـــــى جُـــــ الجؼاثٍغ

 نخي في الجؼاثغ .

عة  ٞةهـــّؤمـــا فُمـــا ًخـــق الخـــىاس الثلـــافي،  ع٦ـــؼ ٖلـــى يـــْغ

جد٣ُـــــ٤ الخ٣ـــــاعل بـــــين قـــــٗٓل املخٓؾـــــِ التـــــي جٟغ٢ِـــــا ؤخ٣ـــــاص 

ت ؾـاَمذ  ْ خًـاٍع سُت  ٓعة ٢اجمـت ٖـً نزـغ  جاٍع ٍٓغ نـ فـي جُـ

ْ الخبــــــاًً  خــــــاث الخانــــــت بهــــــضام الحًــــــاعاث  ْغ ٖم٣عهــــــا ألَا

ْ الجىـــــــٓل ٓعا ، الا٢خهــــــاصي بــــــين الكــــــما٫  بكــــــ٩ل زلــــــ٤ جهـــــــ

 ٔ ٞـــالجىٓل ، ظماُٖـــا فـــي مسُلـــت قـــٗٓل ٧ـــل يـــٟت ٖـــً ألازـــغ

ٓصا  ْ املخسلــ٠ ًــٔغ بـان الكــما٫ الــظي مـاعؽ ٖلُــّ ٣ٖــ املؿـلم 

ٓ ؾـــةب ٧ـــل ؤْظاٖـــّ فـــ ٢ْـــذ ب جابـــّ مـــً الاؾـــخٗماع َـــ ي هٟــــ 

ْ الظي ؤنبذ ًماعؽ نـحغا  اٍ الظي ْنل بلُّ  ْ الٞغ بالخ٣ضم 

ْ املخ٣ـــضم ُٞىٓـــغ  ، خ٣ُ٣ُـــا ٖلـــى قـــبابّ ؤمـــا الكـــما٫ املؿـــُخي 

ْ للخسلــــ٠  ــــت  ٓلُت املخُٞغ ٓاهــــا لألنــــ بلــــى الجىــــٓل ٖلــــى اهــــّ ٖى

ٓع  ْ الاظخمـــا ي فـــي قـــ٩ل َــــ اللـــظان كهـــضصان ؤمىـــّ الا٢خهــــاصي 

ٓبُـــا خ٣ُ٣ُـــت ًـــضٞ٘ زم هـــا ؤب ْبـــا ٞ ْع ىـــاء الجىـــٓل ال٣ـــاَىين فـــي ؤ
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ـض ٢ُـ٘ " ؤي " بدغهـا" لالهخ٣ـا٫ la mer nostrum" ٧ْـل مـً ًٍغ

 .مً الجىٓل بلى الكما٫ 

ْعْ ـــــــذ الكـــــــغا٦ت ألا ْل ٓع -خا مخٓؾـــــــُُت ٦ؿـــــــغ َـــــــظٍ الهـــــــ

ٓصة لـــضٔ ٧ـــل يـــٟت مـــً املخٓؾـــِ ٖبـــر وكـــاٍ  الجماُٖـــت املٓظـــ

ْ ز٣اٞــــاث  ــــب قــــٗٓل  ْ بــــغامج زىاثُــــت َــــضٞذ بلــــى ج٣ٍغ ب٢لُمــــي 

ٓعًٍ : كهـــــــخم ألا٫ْ بالحٟـــــــاّ ٖلـــــــى الًـــــــٟخي ن مـــــــً زـــــــال٫ مدـــــــ

ٍٍٓغ ْ جُـــ ْ الشـــاوي ، التـــرار الش٣ـــافي ل٩ـــل مى٣ُـــت مـــً املخٓؾــِـ 

ْ الخباص٫ بـين الش٣اٞـاث ٖبـر مسخلـ٠ قـغاثذ  بخ٨ش٠ُ الاجها٫ 

 املجخم٘ .

ْ ج٩ـــــــاص ج٣خهـــــــغ مكـــــــاع٦ت الجؼاثـــــــغ فـــــــي َـــــــظا املجـــــــا٫ ٖلـــــــى 

 خُــــض اهدهــــغ اليكــــاٍ الشىــــاجي بطا، اليكــــاٍ إلا٢لُمــــي ٣ٞــــِ

ْ املـغؤة التــي نــىٟىاَا يــمً  ٓايــُ٘ الخٗلــُم الٗــالي  اؾـخصىِىا م

فــــي البرهـــامج املخٗلـــ٤ بةخُــــاء التـــرار الش٣ــــافي ، البٗـــض الاظخمـــا ي

ٓمىـا َــظا (55)الجؼاثـغي  لــظل٪ ، ْ الــظي لـم جىُلــ٤ ؤقـٛالّ بلــى ً

ؾــــُٗخمض ج٣ُُمىــــا لِــــظا البٗــــض ٖلــــى ج٣ُــــُم اليكــــاٍ إلا٢لُمــــي 

ٓع الح، الــظي ع٦ــؼ ٦مــا عؤًىـــا ٟـــاّ ٖلــى التــرار الش٣ـــافي ٖلــى مدــ

ْعْ جٓؾـــُي لـــإلعر -ل٩ـــل مى٣ُـــت فـــي املخٓؾـــِ ٖبـــر البرهـــامج الا

ْعْ  Euromed héritageاالش٣ــــــافي  مخٓؾــــــُي -ْ البرهــــــامج ألا

ْ ججضًـض ألاخُـاء ال٣ضًمـت  ٓع ،  Med pactاللٗمغان  ْ ٦ـظا مدـ

ْ الخبـــاص٫ الش٣ـــافي بـــين يــٟتي املخٓؾـــِ الـــظي ؤُٖـــل  الاجهــا٫ 

ٍٓــــــــت لحــــــــض نن بلــــــــ ْل ْعْألا ــــــــر البرهــــــــامج ألا -ى ٞاــــــــت الكــــــــبال ٖب

الٟىـــــــاهين مــــــً زـــــــال٫ البرهـــــــامج الؿـــــــمعي ، مخٓؾــــــُي للكـــــــبال

ْ املجخمــــــــ٘ املــــــــضوي ٖبــــــــر  البهــــــــغي لتر٢ُــــــــت إلاهخــــــــاط الؿــــــــِىماجي 

ْعْ ٓاع املجخم٘ املضوي. -املىخضٔ ألا  مخٓؾُي لح

بطا ٧ـــان اليكـــاٍ املخٓؾـــُي املٓظـــّ للخ٣ـــاعل الش٣ـــافي بــــين 

ْ جباص٫ الش٣اٞـاثبَاعا خمُض ؤْظض الكٗٓل ٢ض  ٓانل  ، ا للخ

ــال ٖــً إلاؾــالم عة ٞهــل إلاَع ْ صٖــم ؤَمُــت ، ْؤ٦ــض ٖلــى يــْغ

الحٟــــــــاّ ٖلــــــــى التــــــــرار الــــــــظي ٦شيــــــــرا مــــــــا ؤَملخــــــــّ الؿُاؾــــــــاث 

ىُــــــت ــــــا اًجابُــــــت، الَٓ ٓاهــــــب ًم٨ــــــً اٖخباَع ٞــــــان ، فــــــي قــــــ٩ل ظ

ـــــب قـــــٗٓل  ٓع الـــــظي ح٨ٗؿـــــّ البـــــرامج املسههـــــت لخ٣ٍغ الخهـــــ

ا اصًـــً ش ، ٞـــتز٣ا، املخٓؾـــِ املخباٖـــضة خًـــاٍع ا٢خهـــاصًا ، جـــاٍع

ٓح .   ْؾُاؾُا ال ًغ ى بلى مؿخٔٓ َظا الُم

ْ ألاخ٣ــاص بــين قــٗٓل الًــٟخين ٌكــتٍر  بن ٖــالط الخباٖــض 

تـــراٝ  هــــا مـــً اظـــل الـــخم٨ً مــــً  ْ الٖا ال ح ـــخُو ألاؾـــبال  ؤ

ٓ الص يء الظي جخجاَلّ جغ٦ُبت َظٍ البرامج التـي ، مٗالجعها َ ْ

قــٗٓل املخٓؾــِ  بــضث مٛتربــت ٖــً ؤؾــبال ألاخ٣ــاص التــي جبٗــض

ْ التــي جخمشــل باليؿــبت ل جىــٓل فــي بكــاٖت ْــاَغة  ا  ٖــً بًٗـِـ

ٍّٓ الـــــضًً إلاؾـــــالمي  ْ مماعؾـــــاجّ مًـــــاٞت بلـــــى حكـــــ الاؾـــــخٗماع 

ْ جخمشــل باليؿــبت للكــما٫  ٓصي يــضٍ.  ْالخدــال٠ املؿــُخي اليهــ

فـــــي الًـــــِٛ الـــــظي جدضزـــــّ ْـــــاَغة ال جـــــغة مـــــً الجىـــــٓل بلـــــى 

ط، الكـــما٫ ٓعاث التـــي ْع لِـــا َـــغح نـــضام  باسيـــاٞت بلـــى الخهـــ

ٓم ٖليها .  ٓلُت التي ٣ً ْ ألان  الحًاعاث ًٖ إلاؾالم 

ْ لخد٣ُـــــــــ٤ الخ٣ـــــــــاعل بـــــــــين قـــــــــٗٓل  ٖلـــــــــى َـــــــــظا ألاؾـــــــــاؽ 

ْع الخباٖـض  ٓم الكغا٦ت ٖلى مٗالجت ظـظ املخٓؾِ ًيب ي ؤن ج٣

 ٖبر :

ٌٍٓ ٖ هـــا َب٣ـــا  - ْ الخٗـــ ت  تـــراٝ باملماعؾـــاث الاؾـــخٗماٍع الٖا

ٓن الضْلي لدؿُِل ٖملُت اليؿـ ُان التـي جدـ٫ٓ ملباصت ال٣اه

ْن الخ٣اعل بين قٗٓل الًٟخين .  ص

ٕٓ الــــضًاهاث الــــظي جخجىبــــّ بــــغامج الكــــغا٦ت  - الخُــــغ١ ملٓيــــ

ٕٓ ٕٓ ممى ٓهت هـو ٖلـى ، ٦ْإهّ مٓي ٖلمـا بـان بٖـالن بغقـل

ؤَمُت حؿامذ الـضًاهاث الـظي ال ًم٨ـً ؤن ًـخم بال بةصعاظـّ 

يمً بغامج الخباص٫ الش٣افي للخٗـٝغ ٖلـى الٓظـّ الح٣ُ٣ـي 

ٓاَغ ل٩ــــــل صًـــــــً ز انـــــــت إلاؾـــــــالم الــــــظي ؤلهـــــــ٣ذ بـــــــّ الٓـــــــ

َٓخّ الُغ  ْ ق  خاث الؿُاؾُت املٛغيت .ْ الكاطة 

ـــــــا لٓـــــــاَغة  - ْب ْع بٖـــــــاصة الىٓـــــــغ فـــــــي البجـــــــم الـــــــظي حُُٗـــــــّ ؤ

ٓاع حٗؼلِـــــا ٖـــــً  ال جـــــغة التـــــي جـــــضِٞٗا سخاَـــــت هٟؿـــــِا بإؾـــــ

ب الكٗٓل .  الجىٓل في َغح ًدىا٢ٌ م٘ مُلب ج٣ٍغ

خــت جخجااٞــةطا ب٣ُــذ ب ٓعامــا البــرامج املُْغ َــل ؤؾــبال جباٖــض ه

ٓصَا  ٖلى البٗـض الؿـخاج٩ُي للش٣اٞـت مشـل ، الكٗٓل مغ٦ؼة ظِ

ْ ألاخُــــاء ْ البىاًــــاث  ٞلــــً ًدخمــــل لِــــا جد٣ُــــ٤ الِــــضٝ ، نزــــاع 

ـب قـٗٓل  ْ املخمشـل فـي ج٣ٍغ الظي اجٟـ٤ ٖلُـّ قـغ٧اء املخٓؾِـ 

ٓ ؤخ٣اصَا ْ مد ـب ، املخٓؾِ  ٦ما ؤن ماؾؿت "اهالُيذ" لخ٣ٍغ

ٓٙ طاث الِضٝ . الش٣اٞاث مٗىُت بىٟـ املى٤ُ  بطا ؤعاصث بل

ًجــــب الىٓـــــغ بلــــى بٗـــــض آزــــغ فـــــي ٢ــــغاءة بـــــغامج  ،بلــــى ظاهــــب َـــــظا

ْ الخبـــاص٫ ٖلـــى بٗـــٌ  الكـــغا٦ت التـــي جغ٦ـــؼ فـــي ٖملُـــت الاجهـــا٫ 

الكـــغاثذ الحؿاؾـــت مـــً املجخمـــ٘ زانـــت م هـــا الكـــبال الـــظًً 

ْبُـــت بإهـــّ ؤصاة الكـــغا٦ت املؿـــخ٣بلُت ْع ، حٗبـــر ٖـــ هم ألاصبُـــاث ألا

دت جــــض ٓاع ز٣ــــافي ال مخ٩ــــافم زانــــت مـــــ٘ ِٞــــظٍ الكــــٍغ زل فــــي خـــــ

ممـا ، اهبهاع قبال ظىٓل املخٓؾِ ؤمام ملٗان الش٣اٞت الٛغبُـت

ْ الخبـاص٫ ٓاع  ، ًاصي بلى الابـخإل الش٣ـافي ؤ٦ ـر ممـا ًـاصي بلـى الحـ
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ْ عبمـا حؿـعى بلُـّ لل٣ًـاء ٖلـى ز٣اٞـت  ْبـا  ْع ٓ ش يء جضع٦ّ ؤ َ ْ

ٓعتها . ه ْ بسُ  ي م٣خىٗت بخسلِٟا ؤ

 الهىامؾ :

 

ؤوسوبا مً ؤجل اإلاخىظي مً ماجمش بشؼلىهت بلى بكاعة زًغ،  1

غ ) اش ي (2008-1995كمت باَس   . بيرْث :  ، اجغظمت ؾلُمان الٍغ

ٓخضة الٗغبُت ،   .167. ، م  2010مغ٦ؼ صعاؾاث ال
Voir aussi : communication de la commission au parlement 
dixieme anniversaire du partenariat euromed  in :  
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!cel
explus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_
doc=2005&nu_doc=139 consulté le 30 janvier 2013. 
2 « Mission d„observation des élections législatives en 
Algérie », Revue de la délégation de l’Union européenne 
(UE) en Algérie, n°21,avril-mai 2012 , P 3. 

ٓم الغثاس ي ع٢م امل 3 ٓا٤ٞ  159-05غؾ ل  27امل املخًمً  2005اٍٞغ

ْاي املخٓؾُي لخإؾِـ قغا٦ت ْع بين  الخهض٤ً ٖلى الاجٟا١ ألا

ٖٓت  ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت مً ظِت ْ املجم ٓعٍت الجؼاثٍغ الجمِ

ضة الغؾمُت  ًاء ٞيها مً ظِت ؤزٔغ ، الجٍغ ْ الض٫ْ ألٖا ْبُت  ْع ألا

ت الضًم٣غ  ٓعٍت الجؼاثٍغ الهاصع في  31اَُت الكٗبُت ، الٗضص الجمِ

ل  30  .25م  .2005اٍٞغ
4 Amine ait Chaalal « le partenariat euro-méditerranéen dix 
ans après, quel bilan politique ? »,Revue Géostratégiques, 
n°8 du 20 juillet 2005,p 81 . 
5  Sven BISCOP  « ouvrir l„Europe au sud, la PESD et la 
sécurité euro-méditerranéenne », revue du marche 
commun et de l„Union Européenne ,n° 465 février 2003, p 
103. 
6 Abdenour  Benantar ,  « la démocratisation des Etats 
arabes redéfinira le dialogue  de sécurité en 
méditerranée »,notes internationales, CIDOB ,n ° 28 , 29 
avril 2011, p 3. 

ٓهت   7 ْمخٓؾُُت مً اٖالن بغقل ْع ٓع زلُٟي، الكغا٦ت الا ٖبض الى

ٓم  ٓعاٍ في الٗل خت ص٦خ الى الاجداص مً اظل املخٓؾِ ، ؤَْغ

ْ الاصاعي ، ظامٗت الجؼاثغ ، الؿىت  الؿُاؾُت ، الخىُٓم الؿُاس ي 

 . 106، م  2010-2011
ْ " quartetما ٌؿم  ل "   8 " الظي ٌكمل ممشلي ألامم quatuor" ؤ

اصة  ؾُا الظي ْي٘ ٖس ْبا ْ ْع ْع الًاث املخدضة ، ؤ املخدضة ، ال

 بوٗاف ٖملُت الؿالم في الكغ١ ألاْؾِ .
9 Amine Ait Chaalal « le partenariat Euro-Méditerranéen dix 
ans après, quel bilan politique ? », Revue  Géostratégiques , 
n°8 du 20 juillet 2005 . , p 83. 

ٓع زلُٟي ، املغظ٘ الؿاب٤ م   10  . 106ٖبض الى
11 « Mission d„observation des élections législatives en 
Algérie », Revue de la délégation de l’Union européenne 
(UE) en Algérie, op cite,p.3. 

                                                                                 
اٖالن خغ٦ت  في اَاع َظٍ اليكاَاث هظ٦غ ٖلى ؾةُل املشا٫  12

ٓمت املا٢خت ملى٣ُت  ـ ًٖ اوكاء " الح٩ ٞغخاث منهي في باَع

ٓان   ، ط٦غ في 2010ال٣باثل " في ظ
Kabylie: Un " gouvernement provisoire " à Paris, europe 1 : 
 http://www.europe1.fr/International/Kabylie-Un-
gouvernement-provisoire-a-Paris-206713/ 
consulté le 30 janvier 2013. 
13 Algérie : document de stratégie 2002-2006,op cite p 7. 
14 Délégation de l„union européenne en Algérie , « Rapport 
annuel de la coopération UE-Algérie 2011 » , op cite, p-p 
76-78 . 
15 Beatrice Hibou, « Le Partenariat en réanimation 
bureaucratique », Critique internationale n°18 - janvier 
2003,pp 117-128 . 
16 « la torture en Tunisie » , association de lutte contre le 
torture en Tunisie ,C.R.L.D.H.T, paris 2008,p 7.  
17 Délégation de l„union européenne en Algérie , « Rapport 
annuel de la coopération UE-Algérie 2011 »,  op cite, p 28. 
18 Ibid. p 30 . 

ٓػاعي الظي َغا في ؾةخمبر   *ا ا في الخٗضًل ال  .2013جم بلٛاَئ
19 Ibid. p 7 . 
20 « Le bilan du Programme MEDA » , les notes du 
CIHEAM ,n ° 22 du 11 décembre 2006,p 2. 

ْبا مً اظل املخٓؾِ" ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ ،   21 ْع بكاعة زًغ "ؤ

 . 156م 
22 Emmanuel DUPUY et Karim SADER, « La Politique 
Européenne en Méditerranée : « Plus que le libre-échange et 
moins que l„adhésion,  Qu„en est il aujourd„hui ?»document 
pdf,p3. 

ْبا مً اظل املخٓؾِ" ، املغظ٘ الؿاب٤  23 ْع ، م   بكاعة زًغ "ؤ

73. 
24 Délégation de l„union européenne en Algérie , « Rapport 
annuel de la coopération UE-Algérie 2011 »,  op cite, p 20 . 
25 Jean-Yves Moisseron, « Le Bilan Mitigé des Accords de 
Barcelone », fiche présentée a la Conférence Internationale 
« Le partenariat euro-méditerranéen, dix ans après 
Barcelone », Le Caire , 19-20 avril 2010, p 13. 
26 « Le bilan du Programme MEDA » ,op cite,p 2. 
27 La coopération Europe-Méditerranée: état des lieux , 
commission méditerranée, op cite p 7. 
28 « le partenariat euro-méditerranéen 10 ans après 
Barcelone : acquis et  perspectives »,FEMIS,2005,p101. 

ْاقىًُ ا *ا ًٖ   de washington   consensus ٌٗبر اجٟا١ 

ٖٓت إلاظغاءاث التي جُب٣ ْلُت ٖلى مجم ِا املاؾؿاث املالُت الض

ْ ج جا اليها لالؾخضاهت ،  ٍٓت  ٓباث جىم ٓاظّ نٗ الا٢خهاصًاث التي ج

ٍ الٗكغة : ٞت بالكْغ  ْ املْٗغ

 ،يبِ امليزاهُت الٗامت -

ت - ٓ ال٣ُاٖاث الاؾدشماٍع ٓمُت هد ٠ الٗم ٓظُّ املهاٍع  ،اٖاصة ج

http://www.europe1.fr/International/Kabylie-Un-gouvernement-provisoire-a-Paris-206713/
http://www.europe1.fr/International/Kabylie-Un-gouvernement-provisoire-a-Paris-206713/


ت    : الخلفُاث، ألاهذاف والىخائج  ألاوسوبُت –الؽشاهت الجضائٍش

 

81 

                                                                                 
ٓمُت  - ٘ املضازُل الٗم  ،بنالخاث ظباثُت ٢هض ٞع

غ  -  ،مٗضالث الٟاثضة جدٍغ

ٓخُض مٗضالث الهٝغ  -  ،ج

غ الخجاعة الخاعظُت -  ،جدٍغ

ٓاظؼ امام الاؾدشماعاث الاظىةُت -  ،بلٛاء الح

 ،زٓنهت املاؾؿاث -

ٓا١ - ط مً الاؾ ْ الخْغ  ٫ٓ  ،بلٛاء ج٣ىين الضز

ت - ْ م ها املل٨ُت ال٨ٍٟغ  .خماًت املل٨ُت الخانت 
29 Diana Hunt (1999), “Development Economics, the 
Washington ,Consensus and the Euro-Mediterranean 
Partnership Initiative”, dans George Joffé (ed.), Perspectives 
on Development: The Euro-Mediterranean Partnership, 
Frank Cass, Londres,  dans dans Ivan martin"du Partenariat 
euroméditerranéen à la Politique européenne de voisinage: 
  Des modèles économiques  la recherche du 
développement de la rive Sud " Atelier « Europe  and North 
Africa: Theorical Research Challenges », University of 
Liverpool le 22 mai 2006, document pdf , p 3. 
30 Eberhard Kienle«Political Reform Through Economic 
Reform? The Southern Mediterranean States Ten Years 
After Barcelona », dans Ivan martin"du Partenariat 
euroméditerranéen à la Politique européenne de voisinage: 
  Des modèles économiques  la recherche du 
développement de la rive Sud " Atelier « Europe  and North 
Africa: Theorical Research Challenges », University of 
Liverpool le 22 mai 2006, document pdf , p 3. 
(*) Université Carlos III de Madrid. 
31Ivan martin"du Partenariat euroméditerranéen à la 
Politique européenne de voisinage:   Des modèles 
économiques  la recherche du développement de la rive 
Sud " Atelier « Europe  and North Africa: Theorical Research 
Challenges », University of Liverpool le 22 mai 2006, 
document pdf , p 3. 
 
32 Sarah Bochud, «  Du processus de Barcelone à la politique 
européenne de voisinage : quelles avancées pour le 
commerce méditerranéen et le développement de la région 
? »,  Chaire en économie internationale et régionale, 
université de Fribourg, le 26 novembre 2008, pp 57-59. 

٫ْ املٛغل  لعجا٫ ا جا٫  "اؾتراجُجُت  33 ْاي ججاٍ ص ْع الاجداص الا

ٓم الؿُاؾُت ، ٕٞغ جىُٓماث  ٓعاٍ في الٗل الٗغاي " عؾالت ص٦خ

 .185، م  2007ؾُاؾُت ، ظامٗت الجؼاثغ 
34 Krugman P.R. (1991, Abid M. (2005), Joffé G. (2005), in 
Sarah Bochud, «  Du processus de Barcelone à la politique 
européenne de voisinage : quelles avancées pour le 
commerce méditerranéen et le développement de la région 
? », op cite ,p 12 . 
35 Winters L.A. (1997) “Lebanon„s Euro-Mediterranean 
agreement: possible dynamic benefits”, in Sarah Bochud, 

                                                                                 
«  Du processus de Barcelone à la politique européenne de 
voisinage : quelles avancées pour le commerce 
méditerranéen et le développement de la région ? », ibid P 
59. 
36 Ivan martin"du Partenariat euroméditerranéen à la 
Politique européenne de voisinage:   Des modèles 
économiques  la recherche du développement de la rive 
Sud", op cite , p 5. L„auteur cite pour plus de details 
statistiques :  
Heba Handoussa et Jean–Louis Reiffers (co-ords.) (2003), 5 
Rapport annuel du FEMISE 2003 sur le 
Partenariat euroméditerranéen, Institut de la Méditerranée, 
Marseille, http://www.femise.org/Pub-indic/an-
03.html#gb. 
37 Ibid p 11 . 
38 Republique algerienne, ministere des finances , direction 
générale des douanes, Evolution des recettes douanieres : 
2000-2010 ,document pdf :  
http://www.douane.gov.dz/Rapports%20periodiques.html 
reconsulte le 12 janvier 2013 . 
39 Évolution du commerce extérieur de l'Algérie par régions 
économiques: années 2000 à 2010, document pdf, 
http://www.douane.gov.dz/Rapports%20periodiques.html 
reconsulte le 12 janvier 2013 . 
40 Loc cite 
41 Loc cite 
42 «  Les investissements directes étrangers dans la région 
MEDA en 2006 »,ANIMA : réseau euro-méditerranéen des 
agences de promotion des investissements , notes et 
documents , n°23 , mai 2007, p25. 
43 Pr. KHELADI Mokhtar, «  L„Union pour la Méditerranée 
vue d„Algérie : mythe et limites » , op cite ,  p10 . 
44 «  Les investissements directes étrangers dans la région 
MEDA en 2006 », op cite ,  p20 . 

٫ٓ مُُٗاث الاؾدشماع الاظى ي اهٓغ م   45 ض مً الخٓيُذ خ للمٍؼ

 مً َظٍ الضعاؾت . 222
46 Données ONS 2006 ,dans Pr. KHELADI 
Mokhtar,  « L„Accord d„association Algérie-UE : un bilan-
critique »,op cite,p 12. 
47 Loc cite . 
48 Ibid , p 13. 
49 Erwan Lannon "  Vadémécum de la dimension sociale des 
relations euro-méditerranéennes 
1995-2009 " , FES dialogue méditerranée , lieu d„édition 
non déterminé : El Maarif el Djadida , 2009 , p 18 . 
50http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countrie
s/impact/algeria.pdf  
Visite le 20 février 2013. 
51 Jaques OULD AOUDIA « les enjeux économiques de la 
nouvelle politique euro-méditerranéenne, un choc salutaire 
pour les pays du sud et de l„est de la 
méditerranée ? »,république française ,ministère de 

http://www.douane.gov.dz/Rapports%20periodiques.html
http://www.douane.gov.dz/Rapports%20periodiques.html


 اظمهاند. جمغاسث  

 

82 

                                                                                 
l„économie des finances et de l„industrie , document de 
travail n° 96-5, 1996 , p 21 

 .2012صٌؿمبر  31(*)
52 Lorenzo GABRIELLI « les enjeux de la sécurisation de la 
questions migratoire dans les relations de l„union 
européenne avec l„Afrique » , carn .info , 2007/2 - n° 22 , p-p 
149-173. 
53Zineddine BERROUCHE et Youcef BERKANE “la mise en 
place du système LMD en Algérie : 
entre la nécessite d„une reforme et les difficultés du 
terrain », Revue des Sciences Économiques et de Gestion,n° 
7, 2007, P 11. 
 www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/Revue-
0 
Visite le 20 février 2013. 
54 Ivan MARTIN "du Partenariat euro-méditerranéen à la 
Politique européenne de voisinage:   Des modèles 
économiques  la recherche du développement de la rive 
Sud", op cite , p 11 
55 Délégation de l„union européenne en Algérie , « Rapport 
annuel de la coopération UE-Algérie 2011 » , op cite, PP 57-
75. 

http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/Revue-0
http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/Revue-0


 

83 

1021 

 

 : ملخق

ت، خُض ح ٓاعص ٗخبر ٌٗض جُب٤ُ إلاصاعة إلال٨ترْهُت ٞغنت مخميزة لالعج٣اء بالخضماث إلاصاٍع ٘ ٦ٟاءة امل ت  ْؾُلت لٞغ الةكٍغ

 ٤ ٓصة ؤصاء الٗمل ًٖ ٍَغ ت ٖ ها. حٗمل إلاصاعة إلال٨ترْهُت ٖلى جدؿين ظ باء إلاصاٍع ْجس٠ُٟ ألٖا ٍٓغ ؤصائها  ْجُ ْجدؿين 

ٓاظِت مك٨الث إلاصاعة  ت باسياٞت بلى ٢ضعتها ٖلى م ْالؿٖغ ْالٟٗالُت  اؾخسضام ؤؾالُب بل٨ترْهُت خضًشت جدؿم بال٨ٟاءة 

ْال٣ًاء ٖليها.  الخ٣لُضًت 

ْاملاؾؿاث جدىاٞـ في جُب٤ُ َظٍ الخ٣ىُاث الحضًشت في بصاعتها ،لظا ْاخضة مً َظٍ الض٫ْ التي ْ  .ؤزظث الض٫ْ  الجؼاثغ 

ُٟيْ  ؤصع٦ذ ؤَمُت اٖخماص الخ٣ىُاث الحضًشت في مجا٫ إلاصاعة، ؾُٗا لخدؿين حؿُِل جىُٟظ املٗامالث ْ  جغ٢ُت ألاصاء الْٓ

ٓاًَ. ما ظٗلِ ت، زانت املخٗل٣ت بامل ٘ جهب في بصزا٫ إلاصاٍع ْبَال١ مكاَع ْال٣غاعاث،  ٖٓت مً إلاظغاءاث  ا جخسظ مجم

 ٕ َْٗض مكْغ ت.  ٓلٓظُاث الحضًشت لإلصاعة الجؼاثٍغ ٓا٦بت  2013الخ٨ى بت الجؼاثغ في م ْالظي ؤْض  ٚع  ، ٘ ال٨بٔر اخض املكاَع

 الغ٦ب املٗغفي.

Résumé 

Dans cette étude, l’accent est mis sur l’outil électronique et la promotion du service public 

notamment au niveau du secteur administratif, au quotien, en contact avec le citoyen. Les 

compétences et les connaissances acquises par l’utilisation de cet outil, permettent l’exécution 

efficiente des missions dévolues à l’administration tout en simplifiant les opérations et rendant les 

décisions plus rapides et prises dans un cadre empreint de synergie. 

L’Algérie, a tenté de mettre au point une politique publique axée sur la promotion des services à 

travers la mise en place d’un système électronique, ce qui permettra, à court et moyen terme, 

d’accéder au rang des pays ayant une gouvernance électronique citoyenne. 

 

 ملذمت

حٗخبـــــر إلاصاعة الال٨ترْهُـــــت ؤ٫ْ مخٛيـــــر ٌؿـــــاَم فـــــي جدؿـــــين 

ْالدؿـــــــــــُير إلاصاعي ٖلـــــــــــى املؿـــــــــــخٔٓ الٗـــــــــــالمي فـــــــــــي بَـــــــــــا ع ألاصاء 

الث الغاَىـــــــــت ٓدي فـــــــــي مجـــــــــا٫ هٓـــــــــم ْ  الخدـــــــــ ـــــــــ ٓل الخ٣ـــــــــضم الخ٨ى

ٓم با ؾــــــــــــاؽ ْج٣ــــــــــــ ٓمـــــــــــاث،  ٖلـــــــــــى اؾــــــــــــخسضام الاهترهــــــــــــذ  ،املٗل

َْظا ٌؿمذ  ت،  اث٠ إلاصاٍع ْالدكةُ٪ الال٨ترْوي في اهجاػ الْٓ

ٟين  ٦ْظا املـْٓ ٓمُت،  ٓاَىين باملاؾؿاث الح٩ بةصاعة ٖال٢ت امل

ـــــــــــــا ٓٞيَر ٞـــــــــــــغم  بماؾؿــــــــــــاتهم. جخميـــــــــــــز إلاصاعة الال٨ترْهُـــــــــــــت بخ

ٓح ،الىجـــــــــاح ْاهجـــــــــاػ  الٓيـــــــــ ْالض٢ـــــــــت فـــــــــي ج٣ـــــــــضًم الخـــــــــضماث، 

ٗت ْؾــــِلت.  ٣ــــت ؾــــَغ  مــــا ًــــى٨ٗـ ٖلــــى ٞٗالُــــتماملٗـــامالث بٍُغ

ٓمُت  بالخالي جد٤ُ٣ الخىمُت. ْ  الخضمت الٗم

ٖٓــــــــــت مــــــــــً إلاظــــــــــغاءاث  ؾــــــــــٗذ الجؼاثــــــــــغ بلــــــــــى اجســــــــــاط مجم

ٕٓ الجضًـض مـً  ٫ بلى اٖخماص َظا الىـ ّٓ ْال٣غاعاث في ؾُا١ الخد

ْبَـ جي الؾــخسضام إلاصاعاث،  ٘ جتــرظم الخٓظــّ الخــضٍع ال١ مكــاَع
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ـــــت. ٓلٓظُـــــاث الحضًشـــــت فـــــي إلاصاعة الجؼاثٍغ ٕ ْ  الخ٨ى َٗـــــض مكـــــْغ

، التــــي ؤَل٣ــــذ ل خــــٓى فــــي َــــظا  2013 ٘ ال٨بــــٔر ؤخــــض املكــــاَع

 .املُضان

اهُال٢ـــــا ممـــــا ؾـــــب٤ هُـــــغح الدؿـــــائ٫ الخـــــالي: ُٞمـــــا جخمشـــــل 

ٓ إلاصاعة الال٨ترْهُتت   ؾُاؾت الجؼاثغ في الخٓظّ هد

 ألاهمُت(:و ؤلاداسة الالىتروهُت) اإلافهىم، ألاهذاف ال:ؤوّ 

 مفهىم ؤلاداسة الالىتروهُت:  .1

 ٓ ل الخّٓظـــــــّ هدـــــــ
ّ
ٓع اَخمـــــــام  قـــــــ٩ إلاصاعة إلال٨ترْهُـــــــت مدـــــــ

ْبــضؤث الضعاؾــاث جخُــّغ١ بلــ ْالضاعؾــين،  ٓمِــا، البــاخشين  ى مِٟ

ْج٣ ؤَضاِٞا ٍ هجاخِا.ُ،ؤبٗاصَا   ُم اؾتراجُجُاتها ْقْغ

ـا ل٨ترْهُـت ٣ًخط ي ِٞم إلاصاعة الا ع باٖخباَع ّٓ خخمُـت للخُـ

ٓمِــــا بالكــــغح، بط ٣ًــــّضم مهــــُ    ٢ٓــــٝٓ ٖىــــض مِٟ الةكــــغي ال

ْمهــــــــــُ حاث ؤزــــــــــٔغ  ٓعة متراصٞــــــــــت  إلاصاعة إلال٨ترْهُــــــــــت بهــــــــــ

ْالخجاعة الال٨ترْهُـت ْظـاء َـظا الخ٣ـاعل  ما٫ الال٨ترْهُت  ٧اٖ 

ْع الخالُت:  اهُال٢ا مً املدا

ٓص ٖال٢ـــــــت مباقـــــــغة بـــــــين ؤَغاِٞـــــــا ُٞمـــــــ - ـــــــ٤ ٖـــــــضم ْظـــــــ
ّ
ا ًخٗل

 ،باملٗامالث

 ،بم٩اهُت جىُٟظ ٧اٞت املٗامالث ال٨ترْهُا -

ٓمـــــــاث ْالاجهـــــــاالث  - ٓلٓظُـــــــا املٗل الاؾـــــــخسضام امل٨شـــــــ٠ لخ٨ى

بمٗنــــــ  الــــــغبِ مــــــا بــــــين ألاوكــــــُت ْالاجهــــــاالث فــــــي الٗــــــالم 

 .الغ٢مي

ْع ؤن ال ْ مــــً زــــال٫ َــــظٍ املدــــا بــــين املٟــــاَُم  خــــضازلًبــــض

ٖلــــى  ْظــــض مــــً زــــال٫ همــــِ الٗمــــل الــــظي ٌٗخمــــض فــــي ؤؾاؾــــّ

ٓماث ْالابخٗاص ًٖ إلاصاعة الخ٣لُضًت ٓلٓظُا املٗل  .ج٨ى

ــــ٠ إلاصاعة إلال٨ترْهُــــت بإّ هــــا  ٖٓــــت "ًم٨ـــًـ حٍٗغ ال٣ُــــام بمجم

ٓمـــــاث، لخ٣ـــــضًم  ٓلٓظُـــــا املٗل ٓص التـــــي حٗخمـــــض ٖلـــــى ج٨ى مــــًـ الجِـــــ

ْالؿــعي لخسُٟــ٠  املىخجــاث لٗمالءَــا مـًـ زــال٫ الحاؾــب نلــي 

خجـاث م٘ـ ألاٞـغاص خـضة املكـ٨الث الىاظمـت ًٖـ حٗامـل َالـب املى

ْالٟٗالُت في ألاصاء الخىُٓمي  . 1ا"بما ٌؿِم في جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة 

تـي "بلى  ،ؤًًا، حكير ٦ما
ّ
ت ال مـا٫ ْألاوكُـ ٓمـت ألٖا ؤّ ها مىٓ

ــــــــ٤  ْٖبــــــــر الكــــــــب٩اث بمٗنــــــــ  ٖـــــــًـ ٍَغ ًــــــــخم جىُٟــــــــظَا ال٨ترْهُــــــــا 

ْالٓؾـــــــــاثل الال٨ترْهُـــــــــت ل خُـــــــــض .  2ا"اؾـــــــــخسضام الـــــــــىٓم 
ّ
حكـــــــــ٩

ٓلٓظُا الٗمل باالهتره ٓة الضاٞٗت لإلصاعة الال٨ترْهُت.ج٨ى  ِذ ال٣

،  ٦مـــا ، مــًـ هاخُـــت ؤزـــٔغ ٖملُـــت م٨ُىـــت ظمُـــ٘ "ؤّ هـــا حٗـــٝغ

ٓمــــاث  خمــــاص ٖلــــى املٗل ــــت، بااٖل ْؤوكــــُت املاؾؿــــت إلاصاٍع مِــــام 

ـت الجضًـضة فـي  ت، للٓن٫ٓ بلى جد٣ُـ٤ ألاَـضاٝ إلاصاٍع ٍع الًْغ

ْال٣ًــــاء ٖلــــى  ْجةؿــــُِ إلاظــــغاءاث  ْعا١  ج٣لُــــل اؾــــخسضام ألا

جين ْ ْالــض٤ُ٢ للمٗــامالثالــْغ  ٘ َىــا بط حّٗبــر  ، 3ا"الاهجــاػ الؿــَغ

ٓاَىين.  ٓمُت للم  ًٖ ٖملُاث جةؿُِ إلاظغاءاث الح٩

٠ الؿـاب٣ت ؤن هٓـام إلاصاعة الال٨ترْهُـت،  جبّين مً الخٗاٍع

ْالُِاــــــاث املخٗل٣ــــــت  ــــــغاٝ  ٌٗخمــــــض ٖلــــــى الــــــغبِ بــــــين ظمُــــــ٘ ألَا

ٓمُـــت ٓمُـــت ْ  بالخضمـــت الٗم ْن ُٞمـــا بُ هـــا، ماؾؿـــاث خ٩ الخٗـــا

ْمىٓمـــاث املجخمـــ٘ املـــضوي ٖلـــى ازخالِٞـــا مــــ٘  مـــا٫  ٢ُْـــإ ألٖا

ٓاَىين. عة بقــــــــغا٥ املــــــــ ح ــــــــجُ٘ ْ  طلــــــــ٪ بخُٟٗــــــــلًــــــــخم  ْ  يــــــــْغ

 ْ ٓمـاث ْالاجهـا٫،  ٓلٓظُا املٗل ْج٨ى فـي  طلـ٪اؾخسضام ج٣ىُاث 

ٓماث في  ٓٞير ظمُ٘ املٗل بَاع مخ٩امل ٌؿاَم بك٩ل ٞٗا٫ في ج

 ٓ ْجد٣ُـــــــ٤ ألاَـــــــضاٝ املغظـــــــ ٢ٓـــــــذ املىاؾـــــــب، بخ٩لٟـــــــت ؤ٢ـــــــل  ة ال

ْص٢ـت ؤ٦بــر. ت  مــً ، م٩ـان٢ـضع إلا  ،الاؾــخٟاصةبيـاٞت بلـى  ْ  بؿـٖغ

 ،ألازـــظْ الخ٣ـــّضم الٗلمـــي الـــظي ٌكـــِضٍ الٗـــالم فـــي َـــظا املجـــا٫

خبــاع الخجــاعل الحضًشــت لــبٌٗ الــض٫ْ الٗغبُــت التـــي  ،بٗــين الٖا

ٓلٓظُـــــاث الٗالُـــــت مجـــــا٫ ؤنـــــبدذ عاثـــــضة فـــــي  اؾـــــخسضام الخ٨ى

  بصزالِا في هٓامِا إلاصاعي املدلي.ْ 

٨ــــــــً اؾــــــــخسالم زهــــــــاثو إلاصاعة إلال٨ترْهُــــــــت مــــــــً ًم 

  :زال٫ ما جم ٖغيّ في الٗىانغ الخالُت

خمــــــــــاص ٖلـــــــــى ألاعقــــــــــ٠ُ  :بداسة بـــــــــال ؤوساق .1 خُــــــــــض ًـــــــــخم الٖا

ْامل٨ٟــــــــــــــغاث  ــــــــــــــض إلال٨ترْوــــــــــــــي ْألاصلــــــــــــــت  ْالبًر إلال٨ترْوــــــــــــــي 

ْهٓـــم جُب٣ُـــاث املخابٗـــت  ٓجُت  ْالغؾـــاثل الهـــ إلال٨ترْهُـــت 

 ،نلُت

ٓن خُــــــــــض الاجهــــــــــا٫  بداسة عـــــــــًـ بعــــــــــذ: .2 ْالخلُٟــــــــــ إلال٨ترْوــــــــــي 

ْاملــــاجمغاث إلال٨ترْهُـــــت  ْلي الجضًـــــض  ٓن الــــض ْالخلُٟـــــ  ٫ٓ املدمــــ

ْؾاثل الاجها٫ الحضًشت ا مً   ،ٚيَر

ٓانـلت  24: خُـض الٗمـل ؤلاداسة بـالضمً اإلافخـىح .3 ؾـاٖت مخ

ْ ال هاع ْن الاعجباٍ باللُل ؤ  ،ص

: ٞالٗمــــــــل ًــــــــخم مــــــــً زــــــــال٫ بداسة بــــــــال جىٍُمــــــــاث جامــــــــذة .4

ْاملاؾ ؿـاث الظ٦ُــت التـي حٗخمـض ٖلــى املاؾؿـاث الكـب٨ُت 

ت  . 4انىاٖت املٗٞغ

الىدُجــــــــت، جىــــــــىن ؤلاداسة دكُلــــــــت، ظــــــــشعت وراث جــــــــذفم 

 معخمش معاهمت في حعهُل العمل ؤلاداسي.
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 ؤلاداسة ؤلالىتروهُتو ؤهمُت ؤهذاف .2

  ؤهذاف ؤلاداسة ؤلالىتروهُت 

ـــــى جد٣ُـــــ٤ ؤَـــــضاٝ  ؿـــــعيح مبـــــاصعاث إلاصاعة الال٨ترْهُـــــت بل

ْح اؾــتراجُجُت ْجسخْج٨خ٨ُُــت  فــي  ،لــ٠ َــظٍ ألاَــضاٝكــُٛلُت، 

ْمـــضاٍ ْمؿـــخٔٓ  ،ؤَمُعهـــا  سُـــت للـــض٫ْ  ازـــخالٝ الخجـــاعل الخاٍع

ٓعَــا الا٢خهــاصي ْالاظخمــا ي الــظي ًــى٨ٗـ عة ،جُ  ،بالًــْغ

ٖاث ْجٓظِـــاث مكـــْغ ٦مـــا  الال٨ترْهُـــت. إلاصاعة ٖلـــى ٚاًـــاث 

ت جدبــــــاًً  ْالؿُاؾـــــُـ ٍٓــــــت  ٖاث بدبــــــاًً البــــــرامج الخىم َــــــظٍ املكــــــْغ

ٓظِــــاث ٓمــــت  .للــــض٫ْ  الٗامــــت ْالخ ٕ الح٩ ٓم جُبُــــ٤ مكــــْغ ٣ًــــ

ٖٓــــــت مــــــً املبـــــاصت الٗامــــــت التــــــي جدــــــضص  الال٨ترْهُـــــت ٖلــــــى مجم

ْ ًم٨ـــً ٖـــغى ؤَـــضاٝ  ْ جّٓضـــ  ؤَضاٞـــّ،  ْجٓظِاجـــّ.  مالمدـــّ 

ٓعًٍإلاصاعة إلال٨ترْهُت في   : مد

ٓعة مغيـــُت ْفـــي زـــال٫ لج٣ــضًم الخـــضماث  - لمؿـــخُٟضًً بهـــ

ُلــــت 24 ٓم، َْ ٕٓ بمــــا فــــي  ؾــــاٖت فــــي الُــــ طلــــ٪ ؤًــــام ألاؾــــب

 اث الغؾمُت،إلاظاػ 

ْبخ٩لٟـــت  - ٓبـــت سهجـــاػ بظـــغاءاث الٗمـــل  ت املُل جد٣ُـــ٤ الؿـــٖغ

 ،مالُت مىاؾبت

  ،بًجاص مجخم٘ ٢اصع ٖلى الخٗامل م٘ مُُٗاث الٗهغ الخ٣ني -

ٓبُت - ْالبٗض ًٖ املدؿ ٓم الكٟاُٞت   ،حّٗم٤ مِٟ

ٟين مً خُض إلابضإ ْالابخ٩اع -  ،الحٟاّ ٖلى خ١ٓ٣ املْٓ

اصة مً  جم الاؾدشم - تالٍؼ ْالخجاٍع   ،اعاث الا٢خهاصًت 

ْج٣لُل مساَغ ٣ٞضَا - ٓماث،  ت املٗل  ، 5االحٟاّ ٖلى ؾٍغ

 التي ْؤهٓمت خل٫ٓ  مً الحضیشت الغ٢مُت الخ٣ىُاث اؾخسضام -

ٓیغ قا ها مً ْبالخالي الٗمل جُ ٘ إلاصاعي   ْبهخاظُت ٦ٟاءة ٞع

٠ْٓ ٓاصع  مً ظضًض ظُل بًجاصْ  امل ْي ال٨ٟاءة الٗالُت، ال٩  ط

ٓمُت الٗمل ح٣ُٗضاث ْ بير٢ْغاَُتال ٖلى ال٣ًاء -  ،الُ

ٓٞير - ٓمـاث جـ ت ال٣ـغاع  صـحال ْالبُاهـاث املٗل  ْفـي بالؿـٖغ

٢ٓــذ ٓٞير  .الغ٢ابُــت مؿــخٔٓ الٗملُــت ْعٞــ٘ اإلاىاظــبحن ال جــ

ٓعة الخ٣ىُـاث  مــً التــي الٗال٢ــت طاث املاؾؿـاث فـي املخُـ

 ،الاؾدشماع ْظظل الاهخٗاف الا٢خهاصي جدؿين قإ ها

 امللٟـاث ٦مُـاث زٟـٌ زـال٫ مـً الدكـُٛل ج٩ـال٠ُ ج٣لُـل -

ْعا١ املؿـخسضمت ٦ْمُـاث لحِٟٓـا ْالخـؼاثً  ْالاهجـاػ ألا

٘  ،للمٗاملت الؿَغ

ٓانـل - ٓاخـضة املاؾؿـت بصاعاث بـين ؤ٦بـر ْاعجبـاٍ ؤًٞـل ج  ال

ٔ  ؤًٞل زضماث ج٣ضیم قإهّ مً  .ألاصاء ْعٞ٘ مؿخٓ

  6االالىتروهُت ؤلاداسةؤهمُت   

ت ج٨مً  ُّ  ى٣اٍ الخالُت:في ال إلاصاعة إلال٨ترْهُتؤَم

 بجاخــت زــال٫ مــً ال٣ــغاع ْاجســاط ألاصاء ٞٗالُــت جدؿــين -

ٓماث ْحؿُِل ملً ْالبُاهاث املٗل  مً ٖليها الحه٫ٓ  ؤعاصَا، 

ٓاظـضَا زـال٫  الحهـ٫ٓ  ْبم٩اهُـت الضازلُـت الكـب٨ت ٖلـى ج

ٓص ٖلُّ ٓٞغة نلُت البدض ْؾاثل زال٫ مً بإ٢ل مجِ  ،املخ

هـت - ـ٠ ٖمـل فـي املْغ ـ یم٨ـً بدُـض املْٓ ٓلت ٠للمْٓ  ؾـِ

ٓاظـض ٢ـض مـً ؤي م٩ـان الضازلُـت الكـب٨ت ٖلـى الـضز٫ٓ   یخ

٢ٓـذ فـي بالٗمــل لل٣ُــام ُٞـّ ــب الــظي ْامل٩ـان ال ،  یٚغ ُٞـّـ

 الال٨ترْهُــت إلاصاعة امل٨خــب باؾــخسضام جُب٣ُــاث ٞإنــبذ

ْص ا لـّ لـِـ ٓن  ؤن یم٨ـً خـض ، مـً ی٩ـ  املُـاع البِـذ، الكـإع

ا بين إلاصاعاث  ،ظٛغاُٞا  املخباٖضة ْٚيَر

ٓن  لـً -  امللٟـاث زـؼاثً مـً ال٨بيـر للٗـضص خاظـت َىـا٥ ج٩ـ

ٓٞير ْبالخــالي ٓٞير ه٣ٟــاث مؿــاخعها جــ ــ٠ ٦ْــظل٪ جــ  املْٓ

 ،امللٟاث  هظٍ للٗىایت املسهو

ٓلت - ٓلت ٖـً الاظخماٖـاث ٣ٖـض ؾـِ ت بٗـض، ْؾـِ  ْنـ٫ٓ  ْؾـٖغ

ٟين إلاصاعیـــت ْاملٗـــامالث الخٗلُمـــاث  ْالؼبـــاثً للمـــْٓ

 ،ْاملغاظٗين

ٓلت - ٓم ْاخضة ظِت زال٫ مً املغاظٗين مٗامالث ب هاء ؾِ  ج٣

ٔ  باسهابت املِمت  هظٍ ْاثغ ألازغ  ،ًٖ الض

ٓلت - ً ؾـِ ٓمـاث البُاهـاث ْخٟـٔ جسـٍؼ  مـً ْخماًعهـا ْاملٗل

ٓاعر ٓامـل ْ ال٩ـ  باليلـ  الاخخٟـاّ مـً زـال٫ الُبُُٗـت الٗ

ْص زاعط ؤما٦ً في الاخخُاَُت  . املاؾؿت خض

ٓع ؤَمُــــــــت إلاصاعة  جسلــــــــو الى٣ــــــــاٍ املكــــــــاع بليهــــــــا فــــــــي مدــــــــ

ٓعة هُــــــــت بلــــــــى إلال٨ترْ ٓ الاؾــــــــخٟاصة مــــــــً زــــــــ جٓظــــــــّ الٗــــــــالم هدــــــــ

ْالبدـــــــــض ٖـــــــــً جد٣ُـــــــــ٤ بصاعة ال٨ترْهُـــــــــت ٖالُـــــــــت  ـــــــــاث،  ٓم املٗل

ْ ٖــــً طلــــ٪ ٌّٗبــــر ٦مــــا املؿــــخٔٓ فــــي ٧ــــل املُــــاصًً،  ٖــــً ؤَمُعهــــا 

ٓ هـــــا َـــــضٞا لـــــِـ  ْبهمـــــا  سصاعاث٧ ٓع اَخمــــــامْماؾؿــــــاث   مدـــــ

ٕ هٓـــــــام  ْ حٗبـــــــر ٖـــــــً مكـــــــْغ ْ ماؾؿـــــــاث ؾُاؾـــــــُت  ٓمــــــاث  خ٩

مُــــــــت إلاصاعة الال٨ترْهُــــــــت فــــــــي بجاخــــــــت ؾُاســــــــ ي، لــــــــظا ج٨مــــــــً ؤَ

ْالٗـــاملين ٞيهـــا،  ٓمـــاث ال٩املـــت ٖـــً ٧ـــل مـــا ًســـو إلاصاعة  املٗل

ت،  ٓاعص الةكــٍغ ــ٘ مــً ٦ٟــاءة املــ دؿــين ٢هــض جْالٗمــل ٖلــى الٞغ
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ْاملخٗــاملين مِٗــا، مــً زــال٫ جُٟٗــل مبــضؤ  الٗال٢ــت بــين إلاصاعة 

ــــ٤  ٣ــــت جٟاٖلُــــت ٖــــً ٍَغ الكــــٟاُٞت فــــي ج٣ــــضًم الخــــضماث بٍُغ

ٓظُـا ٓل ٓمــاث، التــي جــغبِ بــين مسخلــ٠ الى٣ــاٍ الجٛغاُٞــت ج٨ى  املٗل

ْ الؼمً.    هضٝ ج٣لُو املؿاٞت 

 2013زاهُا: مؽشو  الجضائش ؤلالىتروهُت 

  7ا :2013حعٍشف بمؽشو  الجضائش ؤلالىتروهُت  .1

ٕ الجؼاثــغ إلال٨ترْهُــت  يــمً املبــاصعاث،  2013ًىــضعط مكــْغ

ـــــت الجؼا ٓم ـــــت التـــــي جخةىاَـــــا الح٩ ٍٓ ٘ الخىم ـــــت لخد٣ُـــــ٤ ْاملكـــــاَع ثٍغ

ٓاهــــــب الحُــــــاة،   ًىــــــضعط٦مــــــا الخىمُــــــت املؿــــــخضامت فــــــي مسخلــــــ٠ ظ

ْالــــظي  ؤًًـــا، ــــت الجؼاثــــغي،  ْاملٗٞغ ػ مجخمــ٘ـ الٗلــــم  فــــي بَــــاع بــــْغ

م اؾـخٗما٫  ْحٗمُـ ٓع قـامل  ًغمي بلى بخال٫ هٓام بل٨ترْوي مخُ

ٓماجُـــت فــــي  ٓلٓظُـــاث الحضًشـــت مــًـ زـــال٫ جغ٢ُـــت هٓـــام املٗل الخ٨ى

٥، إلا  ٢ُْاٖـــــــاث ٢ُاٖـــــــاث الاجهـــــــاالث، البىــــــٓـ ٓمُـــــــت،  صاعة الٗم

م  ْالخٗلــــــُـ ال بلـــــــى ج٣ــــــضًمالتربُــــــت  زـــــــضماتها بكـــــــ٩ل ؤًٞـــــــل  ْنـــــــ

ٓاَىين مــــــًـ زـــــــال٫ بجاخـــــــت زـــــــضماتها ٖلـــــــى قـــــــب٨ت  ْؤبؿــــــِـ للمـــــــ

ْالكــــــــــغ٧اث ْإلاصاعاث، ٞخهــــــــــبذ  ٓاَىين،  إلاهترهــــــــــذ لٟاثــــــــــضة املــــــــــ

ْاملجخم٘ ٓمت   .ْؾُلت اجها٫ جٟاٖلُت ما بين الح٩

ٕ  ألاْلــى قــاعةجــإحي إلا  ٓز٣ُــت التــي ٢ــضمعها  فــيلِــظا املكــْغ ال

َٓؿــغا ؾــىت  ٓمــاث، التــي ٣ٖــضث بؿ الجؼاثــغ ل٣مــت مجخمــ٘ املٗل

ٓمـاث. "خُـض ؤبــغػث هُعهــا ، 2003 ٓط بلــى مجخمــ٘ املٗل ٓلــ بن  لل

ا ؤؾاؾـــُا  ٓمـــاث قـــَغ الجؼاثـــغ حٗخبـــر ؤن الىٟـــاط بلـــى قـــب٨ت املٗل

ع  ّٓ ْز٣ـافي ... بّن الخُـ ْاظخمـا ي  ْا٢خهـاصي  ل٩ل ج٣ـضم ؾُاسـ ي 

ٓمــ ٓ مجخمــ٘ املٗل ٓٞغ بيُــاث ٢اٖضًــت. فــي مجــا٫ هدــ اث ًخُلــب جــ

ٓهت بلـــى ظاهـــب  ٓاظـــضَا فـــي ظمُـــ٘ املىـــا٤َ املؿـــ٩ ْج الاجهـــاالث 

ٓاعص  ْاملــ ت ال٩اُٞـت  ٓاعص الةكـٍغ ٓٞغ بيُـاث ٢اٖضًـت فـي مجـا٫ املـ جـ

ت ٍع  . 8ا "املالُت الًْغ

داث  ٔ  ،عؾـــمُت ،زـــم جلعهـــا جهـــٍغ ذ  ،ؤزـــغ هـــظ٦غ م هـــا جهـــٍغ

ٓعٍــــت فــــي بَـــــاع ظلؿــــاث الاؾــــخمإ ٍٓت التـــــي  عثــــِـ الجمِ الؿــــى

ا ليكــاَاث مسخلــ٠ ال٣ُاٖــاث، خُــض جــغؤؽ اظخماٖــا  ًسهـِـ

ــــالم  ٓلٓظُــــاث إلٖا ْج٨ى ــــض  مهــــٛغا زهــــو لخ٣ُــــُم ٢ُــــإ البًر

ٓعٍــــــت " بــــــإّن حٗمــــــل ال جىــــــت  ْالاجهــــــا٫ اًــــــً ؤمــــــغ عثــــــِـ الجمِ

ٓمـــــــاث  ىُـــــــت امل٩لٟـــــــت باسقـــــــغاٝ ٖلـــــــى جغ٢ُـــــــت مجخمـــــــ٘ املٗل الَٓ

ــت ٖلــى ج٨شُــ٠ ٖملِــا ْ إلاؾــغإ  ْالا٢خهــاص ال٣ــاثم ٖلــى املٗٞغ

لٟاثــــضة  2009/2013الاؾـــتراجُجي الال٨ترْوــــيفـــي جىُٟــــظ املسُــــِ 

ٓاَىين ْالا٢خهاص ني امل  . الَٓ

ٓمـــت بُٛـــت جٓخُـــض  ْلـــت حٗلُمـــاث ل ح٩ ٦مـــا ْظـــّ عثـــِـ الض

ٓص  ٓٞغ ٖليهـــا الجؼاثـــغ فـــي الجِـــ الث التـــي جخـــ ْجشمـــين املـــَا املؿـــعى 

ـــــت بلـــــى مجـــــا٫  ْاملٗٞغ ٓلٓظُـــــا  ٍٓـــــل الخ٨ى الغامُـــــت بلـــــى جغ٢ُـــــت جد

ْط٦ـــــــــــغ عثـــــــــــِـ ج٨ ـــــــــــالم ْالاجهـــــــــــا٫ الحضًشـــــــــــت.  ٓلٓظُـــــــــــاث إلٖا ى

٢ٓـــ٘ الٗضًـــض مـــً الاجٟا٢ُـــاث  ٓعٍـــت ؤن " الجؼاثـــغ خالُـــا ج الجمِ

ــــــالم الحضًشــــــت،  ٓلٓظُــــــاث إلٖا ال٢خىـــــاء ججِيــــــزاث فــــــي مجـــــا٫ ج٨ى

ٓاث امل٣بلـت مـ٘ حٗمـُم حٗلـُم  ْؾختزاًض اخخُاظاتها زـال٫ الؿـى

ٓمُــت، مًــُٟا اهــّ  ٍٓغ الخضمــت الٗم ْجُــ ـالم نلــي  ًجــب ؤن إلٖا

ٍٓغ  ٓليهــــا بلــــضها بخُــــ ٓن ألاَمُــــت التــــي ً ٓهــــا املدخملــــ ٓه ًــــضع٥ مم

ٓمــت  ْٖلــى الح٩ ٓلٓظُــاث،  نــىاٖت مدلُــت فــي مجــا٫ َــظٍ الخ٨ى

 ."ؤن ججٗل م ها ماقغا للمىا٢هاث املؿخ٣بلُت في َظا املجا٫

بشهـــــــــــــــامج عمـــــــــــــــل جىفُـــــــــــــــز مؽـــــــــــــــشو  الجضائـــــــــــــــش ؤلاداسة  .2

 :2013الالىتروهُت 

ٓمــــــــــت الال٨ترْه ُــــــــــت يــــــــــمً املبــــــــــاصعاث ًــــــــــإحل بغهــــــــــامج الح٩

ٓمت الجؼاثغ لخد٣ُـ٤ الخىمُـت  ٍٓت التي جدب ها خ٩ ٘ الخىم ْاملكاَع

ٍْخمشـــل بغهـــامج ٖمـــل  ٓاهـــب الحُـــاة،  املؿـــخضامت فـــي مسخلـــ٠ ظ

ٓمت الال٨ترْهُت في: ٕ الح٩  جىُٟظ مكْغ

 :عاث ش الدؽـَش ٓن  بشهامج جىٍى ْالـظي ًخًـمً بٖـضاص ٢ـاه

ٍٓغ ا ْجُ ٓمُت الال٨ترْهُت   لدكَغٗاث.ًىٓم املٗامالث الح٩

  :ش البيُــت اإلاالُــت ٍٓغ بشهــامج جىــٍى ٌٗمــل البرهــامج ٖلــى جُــ

هت.  املاؾؿاث مالُا لخهبذ ؤ٦ ر مْغ

  :ش ؤلاداسي والخىفُـــــــــزي ْالـــــــــظي ٌكـــــــــمل بشهـــــــــامج الخىـــــــــٍى

ٍٓغ ؤؾـــــالُب الٗمـــــل فــــــي الجِـــــاث امل٣ـــــغع اؾــــــخسضامِا  جُـــــ

 للمٗامالث الال٨ترْهُت.

  :ش الفنــــي خسضام ًغ٦ــــؼ َــــظا البرهــــامج ٖلــــى اؾــــبشهــــامج الخىــــٍى

ٍٓغ الُا٢ــاث  ٓمُــت لخُـ ٓظُـا الغ٢مُـت فــي الجِـاث الح٩ ٓل الخ٨ى

ٕ، ٦ــــــظل٪ كهــــــخم البرهــــــامج  ْال٣ــــــضعاث الالػمــــــت سهجــــــاػ املكــــــْغ

ْالتـــــــــي جخًـــــــــمً اؾـــــــــخسضام  ُلُت  بخدؿـــــــــين ال٨ٟـــــــــاءة الدكــــــــٛـ

ْجدــضًض  ٓاٖــض البُاهــاث  ْؤهٓمــت ٢ ْاملٗــضاث  ؤخــضر ألاظِــؼة 

ٓماث. ْاملٗل  البيُت ألاؾاؾُت لالجهاالث 

 ت: بشهـــامج جىم مـــً زـــال٫ الٗمـــل ٖلـــى ُـــت الىـــىادس الوؽـــٍش

ٓم  ٓمُــــت بمــــا ًــــخالءم مــــ٘ مِٟــــ ٍٓغ ٨ٞــــغ ال٣ُــــاصاث الح٩ جُــــ

ب  ْبٖـــــضاص زُـــــت مىاؾـــــبت لخـــــضٍع ٓمـــــت الال٨ترْهُـــــت،  الح٩

ٍٓ هـــــــــا مـــــــــً ظمُـــــــــ٘ الجِـــــــــاث  ٞـــــــــغ١ الٗمـــــــــل التـــــــــي ًـــــــــخم ج٩



   2013الخىجه هدى ؤلاداسة الالىتروهُت في الجضائش مً خالٌ مؽشو  الجضائش الالىتروهُت 
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ٓمــت الال٨ترْهُــت  ٕ الح٩ ٓمُــت التــي حكــاع٥ فــي مكــْغ الح٩

 هانّ. هضٝ ال٣ضعة ٖلى بصاعجّ ٧ل خؿب ازخ

  :ًـخم مـً زـال٫ البرهـامج بٖـضاص بشهامج ؤلاعـالم والخىعُـت

٠ املجخمـ٘ بمؼاًـا الخدـ٫ٓ بلـى املجخمـ٘ الغ٢مـي  زُت حٍٗغ

ٓمت إلال٨ترْهُت ٕ الح٩  . 9ا٦ُُْٟت الاؾخٟاصة مً مكْغ

مـً زـال٫ جبنـي َـظا البرهـامج، بلـى ٖهـغهت  ،حؿعى الجؼاثغ

ٓمي مــــًـ زـــــال٫ جىمُـــــت  ْمٗـــــاٝع ال٣ُـــــإ الح٩ـــــ اءاث ال٨ٟـــــ٢ـــــضعاث 

ْاملاصًـــت، بمـــا جملُـــّ الحاظـــت الؿُاؾـــُت ْالا٢خهـــاصًت  الةكـــٍغت 

ٓلٓظُــــت، التــــي مؿــــذ الٗــــالم مــــً الخ٣ــــضم  ْالخ٨ى ْالاظخماُٖــــت 

جُـــــت  ٣ـــــت جضٍع ٓن بٍُغ ْالٗلمـــــي. َـــــظا الاهخ٣ـــــا٫ ٩ًـــــ ٓدي  ٓلـــــ الخ٨ى

ْٞـــــ٤ مسُـــــِ جىُٓمـــــي ٌؿــــــمذ  خؿـــــب إلام٩اهُـــــاث املخاخـــــت.  ْ

ْحُٛيـــــر ْ ْ املُُٗـــــاث الا باهخ٣ـــــا٫  ٍٓغ ًدىاؾـــــب  ٢خهـــــاصًت جُـــــ

ٓن  ٓاٞـــ٤ مـــ٘ الـــىمِ الاظخمـــا ي للمجخمـــ٘، ظتـــ  ٩ًـــ ٍْخ ْاملالُـــت 

ٓن لــّ ٢ابلُــت  ْ ج٩ــ ٓلٓظُــاث  ٢ــاصعا ٖلــى الخٗامــل مــ٘ َــظٍ الخ٨ى

ٓ َظا الخُٛير.   بًجابُت هد

 ؤهذاف مؽشو  الخىىمت ؤلالىتروهُت في الجضائش .3

ٖٓــــت مــــً  ٕ الجؼاثــــغ الال٨ترْهُــــت مجم ْز٣ُــــت مكــــْغ بُيــــذ 

 لخالي:ألاَضاٝ الغثِؿُت هي ٧ا

ــــالم ْالاجهــــا٫  - ٓلٓظُــــاث إلٖا ٖهــــغهت إلاصاعة بةصزــــا٫ ج٨ى

ٓاًَ بها مً امل  ،ْج٣ٍغ

ــــالم  - ٓلٓظُــــاث إلٖا صٖــــم ال٣ُــــإ الا٢خهــــاصي بةصزــــا٫ ج٨ى

 ،ْالاجها٫

 ،حٗمُم الىٟاط بلى الاهترهذ  -

ـالم  - ٓلٓظُـا إلٖا ٍٓغ نـىاٖت ج٨ى ٝ املالثمت لخُـ ٓٞير الْٓغ ج

 ،ْ الاجها٫

ْ الٟـــاث٤ اهجـــاػ ميكـــااث الاجهـــاالث طاث الـــض -  ٘ ٤ٞ الؿـــَغ

ُٖٓت ٖالُت ْطاث ه ت، مامىت   ،الؿٖغ

-  ًٍٓ ْ الخ٩ــــــ ًٍٓ الٗــــــالي  ٍٓــــــت للخ٩ــــــ ْل ْيــــــ٘ بغهــــــامج ًمــــــىذ ألا

الم ٓلٓظُاث إلٖا  ،املنهي في مجا٫ ج٨ى

ْالخــــــضماث طاث ال٣ُمــــــت املًــــــاٞت بلــــــى   - ٍٓغ املىخجــــــاث  جُــــــ

ــ٤ ج٨شُــ٠  ــالم ْالاجهــا٫ ٖــً ٍَغ ٓلٓظُــاث إلٖا مجــا٫ ج٨ى

ْ إلاب ٍٓغ   ، ضإوكاٍ البدض الخُ

ٓمت الال٨ترْوي - ْ الخىُٓمي ل ح٩ عي  اع الدكَغ  ،تهُات إلَا

ــــــــــالم ْالاجهـــــــــــا٫  - ٓلٓظُــــــــــاث إلٖا الخدؿــــــــــِـ بإَمُــــــــــت ج٨ى

ٓاًَ فـــــي الخىمُـــــت  ُٖٓـــــت مِٗكــــت املـــــ ْعَــــا فـــــي جدؿـــــين ه ْص

 ، الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت للبلض

ٓلٓظُـــــا   - ْلُـــــت فـــــي مجـــــا٫ ج٨ى الاؾـــــخٟاصة مـــــً الخجـــــاعل الض

ْ الاجها٫ الم   ،إلٖا

ْ الخ٣ُُمجدضًض ماق -  ،غاث املخابٗت 

ٓع خــــــ٫ٓ زالزــــــت  - ْيــــــ٘ جىٓــــــُم ماؾؿــــــاحي ميلــــــجم ًخمدــــــ

ٍٓاث: الخٓظُّ الخيؿ٤ُ، املخابٗت   ،مؿخ

ْالخ٣ُُم. - ْٖملُت الخ٣ضًغ  ٍٓل  ْؤظِؼة الخم  جدضًض مهاصع 

ٓعيبّن الِـــــــضٝ امل ٕ الجؼاثـــــــغ إلال٨ترْهُـــــــت  دـــــــ مـــــــً مكـــــــْغ

ٓمــت إلال٨ترْهُــت َــٓ: يــمان الٟٗالُــت  ٕ الح٩ ْبــا زو مكــْغ

ٓن مخاخـــت فـــي  ْؤن ج٩ـــ ٓاَىين،  ٓمُـــت للمـــ ج٣ـــضًم الخـــضماث الح٩

ــت التــي حؿــعى  ْجةؿــُِ املغاخــل إلاصاٍع ْطلــ٪ بدؿــُِل  ل جمُــ٘، 

ْ الٗمل ٖلى  ٓماث،  ْ مٗل ْزاث٤ ؤ مً زاللِا بلى الحه٫ٓ ٖلى 

٦ْـــــظل٪  ْالُِاـــــاث الغؾــــمُت  ٓػاعاث  الخيؿــــ٤ُ بــــين مسخلـــــ٠ الــــ

، م٩اٞدــــــــت البير٢ْغاَُــــــــت التــــــــي حكــــــــ٩ل ٦بدــــــــا لخىمُــــــــت الــــــــبالص

ٓاَىين فــي  ُٖٓــت الخــضماث امل٣ضمــت للمــ باسيــاٞت بلــى جدؿــين ه

ْاملؿـاَمت ٦ـظل٪ فـي ججؿـُض  مسخل٠ مجـاالث خُـاة مجخمٗىـا 

ْاة ٦ـظل٪  ْاملؿـا ٓا٢ـ٘ مبـاصت الٗضالـت الاظخماُٖـت  ٖلـى ؤعى ال

ــب إلاصاعة  ــ٤ ج٣ٍغ ــت ٖــً ٍَغ ٓاٍع ىُــت الج جد٣ُــ٤ الؿُاؾــت الَٓ

ٓاًَ ْبالصهــــــ 10امــــــً املــــــ ْؤزيــــــرا خماًــــــت مجخمٗىــــــا  ا يــــــض آٞــــــت . 

ْص  مــت املىٓمــت الٗــابغة ل حــض ْبــا زو الجٍغ مــت املىٓمــت  الجٍغ

ْزـاث٤  ْج٣لُـض  ٍـغ  ْالتـي حؿـخٗمل ٚالبـا جْؼ ـال  ٦ْظا ْاَغة إلاَع

ا. ْالؿٟغ ٧ٓؾُلت الهدكاَع ٍٓت   الِ

، ثاظـــــــــــــتراجُجُاداسة الالىتروهُـــــــــــــت فـــــــــــــي الجضائـــــــــــــش )زالثـــــــــــــا: ؤلا 

 اهجاصاث و معىكاث(:

 في الجضائش:ؤلاداسة الالىتروهُت  ثاظتراجُجُا .1

ٕ بىـــــــاء إلاصاعة إلال٨ترْهُـــــــت خـــــــ٫ٓ ٨ٞـــــــغة  ٓع مكـــــــْغ ًخمدـــــــ

ٓمـاث ْالاجهـاالث،  ؤؾاؾُت مٟاصَا الاؾـدشماع فـي ج٣ىُـاث املٗل

ْاملاؾؿـاث  ٓاًَ  ْعبِ املـ ْالخدًير الالػم للٗىهغ الةكغي، 

ْمىٓمـــــــاث املجخمـــــــ٘ املــــــــضوي  مــــــــا٫  ْماؾؿـــــــاث ألٖا ٓمُـــــــت  الح٩

ٗـــامالث بـــين ًدـــُذ بظـــغاء مسخلـــ٠ امل بيؿـــ٤ بل٨ترْوـــي مٓخـــض.

ٓٞغ  ت الالػمـــت، ممـــا ًـــ ْالؿـــٖغ ٓلت  ـــغاٝ ظمُٗـــا بالؿـــِ َـــظٍ ألَا

مــــا٫ ٖلــــى  ٍْد٣ــــ٤ ملاؾؿــــاث ألٖا ْالخ٩ــــال٠ُ،  ٢ٓــــذ  ْال الجِــــض 

ـ٘ مـً مؿـخٔٓ ؤصاء  ْظّ الخهـٓم مؼاًـا فـي ٚاًـت ألاَمُـت جٞغ



 عِعاث عُني 
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اثِٟــــــا املخٗـــــــضصة يـــــــمً الاؾـــــــخسضاماث املخميـــــــزة لال٢خهـــــــاص  ْْ

ٕ ٖلــــــــ ْ ع٦ــــــــؼ َــــــــظا املكــــــــْغ  تاؾــــــــتراجُجُى الغ٢مــــــــي الاٞتراضــــــــ ي. 

ْ هي ٧الخالي: ْع  ٖٓت مً املدا َٓت جخمشل في مجم  جىُٟظًت مًب

ــــالم ْالاجهــــا٫ فــــي إلاصاعة  - ٓلٓظُــــا إلٖا ٘ اؾــــخٗما٫ ج٨ى حؿــــَغ

ٓمُت  ، ٖلى مؿخٔٓ املاؾؿاث الٗم

ـــــــت ال٨ُٟلـــــــت بخم٨ـــــــين  - ٍٓغ نلُـــــــاث ْإلاظـــــــغاءاث الخدٟيًز جُـــــــ

ٓلٓظُــا  ٓاَىين مــً الاؾــخٟاصة مــً ججِيــزاث ْقــب٩اث ج٨ى املــ

 ،الم ْالاجها٫إلٖا

ت - ٓع الا٢خهاص املٗخمض ٖلى املٗٞغ  ،صٞ٘ جُ

-  ٘ ـــــؼ البيُـــــت ألاؾاؾـــــُت لالجهـــــاالث طاث الخـــــض٤ٞ الؿـــــَغ حٍٗؼ

ت  ، ْٞاث٤ الؿٖغ

ت - ٍٓغ ال٣ضعاث الةكٍغ  ، جُ

ـــاع  - ْ جإَُـــل إلَا ٍٓغ ْإلابـــضإ  جـــضُٖم البدـــض فـــي مجـــا٫ الخُـــ

ْالخىُٓمي عي  ٓاء الدكَغ ٓوي ؾ  ،ال٣اه

ْن الضْلي  -  ،جشمين الخٗا

آلُـــــاث الخ٣ُـــــُم ٞٗالُـــــت الاؾـــــتراجُجُاث مـــــً زـــــال٫ يـــــمان  -

 .ْاملخابٗت
 

 .  11اإلاىاسد اإلاالُتاؤلاجشاءاث الخىٍُمُت و  -

ٓمـــت بدىهــِب لجىـــت ج م ممشلـــين ٖــً ظمُـــ٘ ًــ٢امــذ الح٩

ْٖهـــــغهت إلاصاعة  ٓػاعاث، مــــً اظــــل جىُٟــــظ بغهــــامج جدــــضًض  الــــ

ـالم ْالاجهـا٫، باسيـاٞت  ٓلٓظُـاث إلٖا ْبصزا٫ ج٨ى ٓمُت،  الٗم

ــالم ْالاجهــا٫ ؾــمُذ بال جىــت بلـى حُٗــ ين زبــراء فــي ج٣ىُــاث إلٖا

ٓمـت، خُـض جـم بـضؤ  ْهي جدذ بقغاٝ عثِـ الح٩ إلال٨ترْهُت، 

ْجــــم جد٣ُــــ٤  ٓمــــت إلال٨ترْهُــــت بــــالجؼاثغ،  جُبُــــ٤ بغهــــامج الح٩

 الٗضًض مً الٗملُاث م ها:

ْهي هٓـام قـامل ًخًـمً  - ٓمُت صازلُت،  جىهِب قب٨ت خ٩

ٖٓـــــــــــت الٓؾـــــــــــاثل الحضًشـــــــــــت لالجهـــــــــــا٫  ٖلـــــــــــى مؿـــــــــــخٔٓ مجم

ٓماث الٗاملُت  ،الح٩

ْٖلـــــى مؿـــــخٔٓ  - ٓمي،  ُـــــ٠ الٗمـــــ ٦ـــــظل٪ ٖلـــــى املؿـــــخٔٓ الْٓ

ت جم ْي٘ بغهامج  ٓاعص الةكٍغ  . Idaraمه حت امل

ُــــــــــ٠  ؤمـــــــــا ُٞمــــــــــا ًســــــــــو الدؿـــــــــُير الخيبــــــــــاي لٗمــــــــــا٫ الْٓ

ٓمي،  ٓماث جغبِ إلاصاعاث م٘ ٣ٞض الٗم جم جىهِب قب٨ت مٗل

٠ُ الٗ ْاملدلُت امل٩لٟت بالْٓ ت  ٓميالُِا٧ل املغ٦ٍؼ  . م

ٖلـــــى ْظـــــٓل  تالاؾـــــتراجُجُظـــــاء التر٦يـــــز فـــــي َـــــغح الخُـــــت 

ٓلٓظُـــا  ْج٨ى الٓنــ٫ٓ بلـــى َـــضٝ الاؾـــخسضام الكـــامل لالهترهـــذ 

ٓاًَ،  ْ باليؿـــــــبت للمـــــــ ــــــالم ْالاجهـــــــا٫، باليؿـــــــبت لـــــــإلصاعة ؤ إلٖا

ْطلــــ٪ مــــً ؤظــــل الاؾــــخٟاصة مــــً زــــضماث إلاصاعة الال٨ترْهُــــت، 

ْ َـظا ال  ت،  عة جىمُـت ال٣ـضعاث الةكـٍغ  ًخد٣ـ٤ بال ْعبُِا بًـْغ

ةُــت مــً اظـل جإَُــل الٗــاملين فــي املُــضان.  ْعاث جضٍع بال٣ُـام بــض

ٍٓغ ْالابخ٩ـاع اللـظان ٌٗخبـران  ٦ما جمـذ إلاقـاعة بلـى جـضُٖم الخُـ

٦ْــــظا  ٓمـــاث،  ْهٓـــام املٗل ٓلٓظُــــا  ٖىهـــغان ؤؾاؾـــُان فـــي الخ٨ى

ْن الــــــضْلي لالؾــــــخٟاصة مــــــً الخبــــــراث فــــــي جد٣ُــــــ٤  جشمــــــين الخٗــــــا

مـــــــين ًٟـــــــخذ املجـــــــا٫ لألزـــــــظ مـــــــً ألاَـــــــضاٝ املؿـــــــُغة. َـــــــظا الخش

ْلــت جُٟٗلِــا فــي يــٓء مخُلبـــاث إلاصاعة  ْ مدا الخجــاعل ألازــٔغ 

 الال٨ترْهُت في الجؼاثغ.

 اهجاصاث ؤلاداسة الالىتروهُت في الجضائش:  .2

ٓ اٖخمــــــــاص إلاصاعة الال٨ترْهُـــــــــت  ٌٗخبــــــــر جّٓظـــــــــّ الجؼاثــــــــغ هدـــــــــ

ٖٓـــــــت مـــــــً  ـــــــّ خ٣ـــــــ٤ مجم
ّ
 ؤه

ّ
ْ فـــــــي بضاًاجـــــــّ، بال خـــــــضًض الِٗـــــــض، 

ْ ًم٨ً ٖغيِا في:الاهجاػاث   في َظا ال٣ُإ 

ت ْإلال٨ترْهُت - ٓمتًر ىُت البُ ٠ الَٓ  ،بَال١ بُا٢ت الخٍٗغ

ت  - ٓمتًر ْالبُ ٓاػاث الؿٟغ إلال٨ترْهُت   ،بَال١ ظ

ض إلال٨ترْوي  -  ،بوكاء البًر

ْمخابٗت امللٟاث ال٣ًاثُت  -  ،بُٖاء هٓام حؿُير 

ــــــــــت مــــــــــ٘ عبــــــــــِ مسخلـــــــــــ٠  - بٖــــــــــضاص قــــــــــب٨ت الزــــــــــحت الجؼاثٍغ

 ، املاؾؿاث الزحُت

ضًــت، باسيــاٞت  - ْالحؿـاباث البًر بُٖـاء هٓــام الـضٞ٘ البى٩ــي 

ْالـــضٞ٘  ٓػَـــ٘ بُا٢ـــاث اللـــحب  ْج ٓػٖـــاث بى٨ُـــت،  سوكـــاء م

 ،إلال٨ترْوي

ٖٓــت ماؾؿــاث   - ْبدشُــت جــغبِ مجم بوكــاء قــب٨ت ؤ٧اصًمُــت 

ًٍٓ الٗالي  ، الخ٩

ٓعٍـــــا  - قـــــب٨ت لالَـــــإل ٖلـــــى هخـــــاثج امخداهـــــاث قـــــِاصحي الب٩ال

 . ْالخٗلُم املخٓؾِ

لـــــــــــي ل حـــــــــــاملين الجـــــــــــضص لكـــــــــــِاصة الدلـــــــــــجُل ا - ّْ لجـــــــــــامعي ألا

ٓعٍا  . الب٩ال

ـــالم  - ٓلٓظُـــاث إلٖا بوكـــاء مغ٦ـــؼ الضعاؾـــاث ْألابدـــار فـــي ج٨ى

 . 12اْالاجها٫ ٦ى٣ُت اجها٫ للبدض

٢ٓــــــــ٠ ججغبــــــــت الخضمــــــــت الال٨ترْهُــــــــت فــــــــي الجؼاثــــــــغ ٖلــــــــى  جخ

ٓاًَ  الدؿــــــُِالث التــــــي ْيــــــٗعها َــــــظٍ ألازيــــــرة فــــــي مخىــــــا٫ْ املـــــــ



   2013الخىجه هدى ؤلاداسة الالىتروهُت في الجضائش مً خالٌ مؽشو  الجضائش الالىتروهُت 

 

89 

ْان ٧اهــذ فــي بــضاًا ْٓــ٠،  تها بال ؤ هــا ٖملــذ ٖلــى به٣ــام مـًـ ْامل

ٓابير فـــي  ِ الـــظي ٧اهـــذ حٗـــاوي مىــّـ إلاصاعاث، ٦ٓـــاَغة الُـــ الًــٛـ

٦ْـــــــظا ٖىـــــــاء الخى٣ـــــــل لٗـــــــضة مـــــــغاث مــــــًـ اظـــــــل  مغا٦ـــــــؼ الخضمـــــــت، 

ٕ ًــــغجبِ  ــــا . ل٨ــًـ هجــــاح املكـــْغ ْ ٚيَر ٫ٓ ٖلــــى الخضمـــت،  الحهـــ

٣ــــت الاؾــــخٟاصة مـــًـ ميــــزاث  ذ ٍَغ ْجٓيـــُـ بمــــضٔ مخابٗــــت جىُٟــــظٍ، 

، خُــــــض ب٣ُــــــذ َــــــظٍ الاهجــــــاػاث فــــــي بَــــــاع الخضمــــــت الال٨ترْهُــــــت

ٓاًَ فـــــي  َْـــــظا لٗــــضة ؤؾـــــبال هـــــظ٦غ م هــــا جـــــغصص املـــــ ِ ظـــــضا  بؿـــُـ

٣ــت الاؾــخٗما٫  ٓاء لجِــل ٍَغ اؾــخٗما٫ الخ٣ىُــاث الال٨ترْهُــت ؾــ

ٓاًَ بسهـــــاثو  ُٖٓـــــت املـــــ ٓص ٖليهـــــا، لـــــظا ْظـــــب ج ْ لٗـــــضم الخٗـــــ ا

ــ،  ْالخ٩لٟتــــــــــ ـــــــــــذ  ٢ٓ ٓٞغ الجِـــــــــــض، ال إلاصاعة الال٨ترْهُـــــــــــت التـــــــــــي جـــــــــــ

٢ٓاث.  باسياٞت بلى ا في املٗ  ٖضة ؤؾبال ؤزٔغ ؾىظ٦َغ

 معىكاث جىبُم ؤلاداسة ؤلالىتروهُت في الجضائش: .3

ٓمـــــــــــت  ٕ الح٩ م مــــــــــً بَـــــــــــال١ الجؼاثــــــــــغ ملكــــــــــْغ ٖلــــــــــى الــــــــــٚغ

ٓباث ججلـــذ  ٖٓـــت مـــً الهـــٗ ٓاظـــّ مجم إلال٨ترْهُـــت، بال ؤهـــّ لُ

 في ألاؾبال الخالُت:

ٓمــــاث ْالاجهــــاالث فــــي  - ٓلٓظُــــا املٗل ْج٨ى ــــض   جــــؼ ٢ُــــإ البًر

بــاث الٗمــالء ٖلــى بًهــا٫ الِــاج٠ الــظي ٌٗــض ؤَــم جلبُــت َل

ٓانل ٖبر الاهترهذ ا الخ ٓاث التي ًخجؿض ٖبَر  ،ال٣ى

ْجباً هــــا  - الخــــإزير فــــي اؾــــخ٨ما٫ البيُــــت الخدخُــــت لالجهــــاالث، 

ْجإؾِؿـــا ٖلُـــّ ٞـــةن الٟـــاع١ ٦بيـــر لؿـــض  مـــً مى٣ُـــت  زـــٔغ 

ٓة الغ٢مُت م٘ ص٫ْ الٗالم املخ٣ضم في َظا املجا٫  ،الٟج

ْصًــــــت اهدكــــــا - ع الاهترهــــــذ فــــــي الجؼاثــــــغ، خُــــــض ؤن وؿــــــبت مدض

ٓاؾـــٗت الاهدكـــاع ٖـــالمي ال ًـــؼا٫  مؿـــخسضمي َـــظٍ الخ٣ىُـــت ال

ْعة، بط جبلـٜ فـي  يُٟٗا في الجؼاثغ م٣اعهت خت  بالـض٫ْ املجـا

، م٣اعهـت بـالجؼاثغ التـي ال %14.36املٛغل ٖلى ؾـةُل املشـا٫ 

 ،% 5.33جخٗضٔ ؾٔٓ 

ع  الخٗامالث املالُت إلال٨ترْهُت، ال جؼا٫ في - م مـْغ بضاًعها، ٚع

ـــــــت حٗمـــــــُم  ٕ الؿـــــــلُاث الجؼاثٍغ ٓاث ٖلـــــــى قـــــــْغ ٖـــــــضة ؾـــــــى

الخٗــــــــــامالث املالُــــــــــت إلال٨ترْهُــــــــــت ٖلــــــــــى مؿــــــــــخٔٓ مسخلــــــــــ٠ 

ـــت، بال ؤن َـــظٍ الخجغبـــت ال جـــؼا٫  ْالخجاٍع املاؾؿـــاث املالُـــت 

ْاؾـٗت مـً املخٗـاملين  مخٗ رة، ٞٗلـى ؾـةُل املشـا٫ بن ٞاـاث 

ٓن مــــــً ا ٓٞــــــ ٓاَىين ًخس ٦ْــــــظا املــــــ ؾـــــــخٗما٫ الا٢خهــــــاصًين، 

ٓالِم بؿـــــــةب ٦ ـــــــرة  البُا٢ـــــــت املٛىاَِؿـــــــُت فـــــــي نـــــــحب ؤمـــــــ

ْالخـــإزير  ألازُـــاء الىاظمـــت ٖـــً ظِـــاػ اللـــحب إلال٨ترْوـــي، 

 ،ال٨بير في جدُين خؿاباجّ

ْطلـــــ٪ مـــــً  - عي فـــــي َــــظا املجـــــا٫،  ْصًــــت الجاهـــــب الدكـــــَغ مدض

مــــا٫  ٗاث املىاؾـــبت، خُــــض جدخــــاط ألٖا زـــال٫ ُٚــــال الدكــــَغ

ٗا إلال٨ترْهُــــــــت ْحكــــــــَغ ث جدىاؾــــــــب مــــــــ٘ بلــــــــى ْيــــــــ٘ ؤهٓمــــــــت 

ٓاهــــب  ٓ ي الخــــام ب٩اٞـــت ظ ْالـــ َبُٗعهـــا، ممـــا ٌؿــــخلؼم الض٢ـــت 

الخ٣ىُــــت املؿــــخسضمت فــــي َــــظٍ الخُب٣ُــــاث، لخد٣ُــــ٤ ألامــــً 

، مــــً  ٓ ؤمــــغ لــــِـ مــــً الؿــــِل بهجــــاٍػ ْالــــظي َــــ ٓمــــاحي،  املٗل

ٓاهـــــب الحُـــــاة  ْصعظـــــت جضازلـــــّ مـــــ٘ ظ ٢ٓـــــذ املخـــــاح  خُـــــض ال

ٓاهين  ـــــــى ٖـــــــضم مؿـــــــاًغة بٗـــــــٌ ال٣ـــــــ املسخلٟـــــــت، باسيـــــــاٞت بل

ٗاث املىٓمــــــــــــت للٗمــــــــــــل إلال٨ترْوــــــــــــي لخُب٣ُـــــــــــــاث ْا لدكــــــــــــَغ

ٓمت إلال٨ترْهُت مىظ بضاًعها ْخت  جُب٣ُِا  ، الح٩

ٓمـــاث، زانـــت  - الخ٩لٟــت البآَـــت لالؾــدشماع فـــي ج٣ىُــاث املٗل

ْاؾ٘ ٖلى مؿـخٔٓ  ْبطا ٧ان ٖلى بك٩ل  ٖلى املضٔ البُٗض، 

ْلت  ،الض

ْاملخمشلــــــت فــــــي البير٢ْغاَُــــــت  - ُغة املٟــــــاَُم الخ٣لُضًــــــت،  ؾـــــُـ

ْٖضم بم٩اهُت الخٛلب ٖليهاالؿ  ، لبُت 

ُٚال الخيؿ٤ُ بين ألاظِؼة ْإلاصاعاث ألازـٔغ طاث الٗال٢ـت  -

ٓإ  ْالتـــي جمخلـــ٪ هٟــــ ألاهـــ ٓمـــت إلال٨ترْهُـــت،  بيكـــاٍ الح٩

ْجبـــــــاص٫  ْالبرمجُـــــــاث، بدُـــــــض جـــــــخم املكـــــــاع٦ت  مـــــــً ألاظِـــــــؼة 

ٓماث بين َظٍ الٟااث  ،املٗل

ٓاثــض مـــً جُ - ْالٟ ٓ ي الاظخمــا ي بـــاملميزاث  ب٣ُـــاث يــ٠ٗ الـــ

ـ٤ الخدـ٫ٓ للٗمـل  ٓمت إلال٨ترْهُت ق٩ل م١ٓٗ فـي ٍَغ الح٩

ٓماحي ْاملجخم٘ املٗل  ،إلال٨ترْوي 

ْح٣ُٗـــــــــــض بٖـــــــــــاصة َىضؾـــــــــــت الٗملُـــــــــــاث املخٗل٣ـــــــــــت  - ٓبت  نـــــــــــٗ

ٓمُـــت فـــي  ٓمـــت إلال٨ترْهُـــت ٖلـــى مؿـــخٔٓ ألاظِـــؼة الح٩ بالح٩

ْالتي جخجلى في اؾتراجُجُاثخاظت بلى  ْمٓظِت   : زانت 

ْبالخــــــالي ٖـــــضم الاؾـــــخمغاع فــــــي ٖملُـــــت ب .ؤ  ٖــــــاصة الِىضؾـــــت، 

ْ ٖــــــً  ٢ٓــــــ٠ ٖــــــً الخد٣ُــــــ٤ الىجاخــــــاث الجؼثُــــــت، ؤ الخ

 ،الانُضام ببٌٗ املكا٧ل

ْالبضء بّ مً ال٣ُـاصاث الٗلُـا الـظًً  .ل  ٖضم جبني الخُٛير 

ٓن الهــــالخُاث ٓاهــــب ، ًمل٩ــــ ْلــــضكهم إلاصعا٥ بجمُــــ٘ ظ

 ،ْلِـ مً ال٣اٖضة، الٗمل

ٓاعص املخٗـــــضصة التـــــي جدخـــــاط بليهـــــا ٖملُـــــ .ط  ٓٞغ املـــــ ت ٖـــــضم جـــــ

٢ٓــــذ، املـــا٫، الجِـــض الُا٢ــــاث  ْاملخمشلـــت فـــي ال الخُٛيـــر، 

ْٚير طل٪ ت، ْالاؾخٗضاص    . 13ا الةكٍغ

ٕ الاصاعة إلال٨ترْهُــــت فــــي ٌٗخبــــر  ٓ مكــــْغ جٓظــــّ الجؼاثــــغ هدــــ

ْالىجاخـاث بال ؤهّ ، ؤْلى مغاخلّ ًم٨ـً خ٤٣ بٌٗ الاهجاػاث 
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، بال اهـــــّ مـــــاػا٫ ٌٗخبـــــر يـــــ٠ُٗ م٣اعهـــــت مـــــ٘ بُـــــتاسًجابْنـــــِٟا 

بُـــــــت ْألاظىةُـــــــت التـــــــي ٧اهـــــــذ الؿـــــــبا٢ت لخبنـــــــي َـــــــظا الـــــــض٫ْ الٗغ 

ْجدؿـين  ْالـظي اِْـغ ٞٗالُـت ٦بيـرة فـي جغ٢ُـت إلاصاعة   ،ٕ املكـْغ

ٕ الجؼاثـــغ الخـــضماث  ْظـــب جُٟٗـــل مكـــْغ ٓاًَ، لـــظا  امل٣ضمـــت للمـــ

َْـــظا بةًجـــاص الُـــغ١ الال٨ترْهُـــت ٓا٢ـــ٘،  ْججؿـــُضٍ فـــي اعى ال  ،

ٓا٦بت الخٛيراث املؿـخمغة فـي الٗـالم ْفـي  خاظـاث التي حؿمذ بم

ٓاًَ ؤًًا، بالك٩ل الظي ًخماش   ْإلام٩اهاث املخاخت.   امل

 خاجمت

ٓ إلاصاعة  ل٣ــــــــــــض ؤزبدــــــــــــذ الجؼاثــــــــــــغ هُعهــــــــــــا فــــــــــــي الخٓظــــــــــــّ هدــــــــــــ

ٓلٓظُــاث الحضًشـت فـي حؿــُِل  خمـاص ٖلـى الخ٨ى إلال٨ترْهُـت ْالٖا

ْجماقــــــُا مــــــ٘  ٓاًَ  ــــــت املسخلٟــــــت زضمــــــت للمــــــ إلاظــــــغاءاث إلاصاٍع

ْالؿــــير فــــي ع٦ــــب الــــض٫ْ ألا  ٢ْــــض ِْــــغ مخُلبــــاث الٗهــــغ  زــــٔغ ،

 ٕ ؾعي الجؼاثغ في اٖخماص إلاصاعة إلال٨ترْهُـت مـً زـال٫ مكـْغ

ــــــــــــت  2013 ٓم ٓاٖــــــــــــض الح٩ ــــــــــــت سعؾــــــــــــاء ٢ ٓم الــــــــــــظي ؤ٢غجــــــــــــّ الح٩

ٓعص  ْه٣ـــــــــو املـــــــــ ٓباث الال٨ترْهُـــــــــت  إلال٨ترْهُـــــــــت بال ّؤّن الهـــــــــٗ

الةكـــــغي ال٨ـــــ٠ء فـــــي الدؿـــــُير إلاصاعي ظٗـــــل مـــــً َـــــظٍ ألازيـــــرة 

 جٟخ٣غ للخ٣ضم في َظا املجا٫.

بلــــــى الخدــــــضًاث الاظخماُٖــــــت املخمشلــــــت فــــــي ظِــــــل  باسيــــــاٞت

ْٖـــــضم ٢ابلُخــــــّ  ٓلٓظُــــــاث الحضًشـــــت  ٓاًَ باؾـــــخسضام الخ٨ى املـــــ

ٓ ظضًــــــــض .لــــــــظا جٓظــــــــب ألامــــــــغ ال٨شيــــــــر مــــــــً الجِــــــــض  ل٩ــــــــل مــــــــا َــــــــ

ٓمـــــــــت ٖلـــــــــى جُب٣ُِـــــــــا  ْإلاظـــــــــغاءاث التـــــــــي البـــــــــض ؤن حٗمـــــــــل الح٩

ْلِظا ه٣ضم الخٓنُاث الخالُت:  ْمخابٗعها 

-  ْ ْاضــحت  عة ْيــ٘ اؾــتراجُجُاث  ٓمت املٗــالم مــً يــْغ مغؾــ

ٓمــــــت  ٘ الح٩ ٓمــــــاث امل٣بلــــــت ٖلــــــى بوكــــــاء مكــــــاَع َــــــٝغ الح٩

 إلال٨ترْهُت.

ٓعص الةكـــغي  - ٍٓغ املؿـــخمغ للمـــ ْالخُـــ ب  الحـــغم ٖلـــى الخـــضٍع

.ٕ  املكٝغ ٖلى املكْغ

ْالخدـــــ٫ٓ مِٗـــــا  - ٓلٓظُـــــاث الحضًشـــــت  ٓا٦بـــــت الخ٨ى ْلـــــت م مدا

ٓة. ٓة بسُ  زُ

عة اهعهاط م٣اعبت - ٓاَىين بإَ يْغ ُٖٓت املؿـخمغة للمـ مُـت الخ

ــالم نلــي  ٍٓىــّ فــي مجــا٫ إلٖا ٦ْــظل٪ ج٩  ،٘ مشــل َــظٍ املكــاَع

ٓمــــــــت  ٓن بم٣ــــــــضاٍع الخٗامــــــــل مــــــــ٘ مسغظــــــــاث الح٩ ختــــــــ  ٩ًــــــــ

 إلال٨ترْهُت.
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إل  -. 2014، ماعؽ Cybrarians- Journal -  ٕ34ؤهمىرجا ش الَا جاٍع

ٓم    www. journal.cybrarians.info، مخاح في20/03/2017امل٣ا٫ ً
 8ا

َٓال،  ٓٞت ٖبض ال اإلاذسظت و الخلمُز و اإلاعلم و جىىىلىجُا  بٓزى

الم ؤلاعالم و الاجفاٌ ٓعة ، ٢ؿم إلٖا ْلت ٚير ميك ٓعاٍ ص ، ا عؾالت ص٦خ

05، م2115ْالاجها٫، ظامٗت الجؼاثغ، 
 

. 
 9ا

غاء،   ٖبض ال٣اصع بلٗغاي، لٗغط مجاَض وؿُمّ، ؤمٛبر ٞاَمت الَؼ

ْع جدذًاث الخدٌى بلى الخىىمت الالىتروهُت في الجضائش ٢ت ٖمل ، 

م٣ضمت للماجمغ الضْلي الخامـ، الا٢خهاص الاٞتراض ي ْ او٩ٗاؾاجّ ٖلى 

ْلُت، م  .9الا٢خهاصًاث الض
 10ا

ؤلاداسة الالىتروهُت اإلافاهُم، الٗٓى ؤخمض اخمض الحؿً،  

ٓصان، العماث، العىاـش) دساظت وزائلُت(   .8. م2010، الؿ
(11)

 Ibid, pp 07-10-15 
  12ا

لُت جىبُم الخىىمت الالىتروهُت في بؼيا، ٖبض املامً بً نٛير

٢ٓ٘الجضائش اإلاعىكاث وألافاق اعة امل  ، املغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغاي جم ٍػ

http://democraticac.de  ٓم ً02/03/2017.  
 13ا

 .رهشه ظبم مشجعٖبض املامً بً نٛير،  



 

91 

21-02. 

 

 ملخق:

ٕٓ الغ٢ابـــت ال٣ًـــاثُت ٖلـــى الٗملُـــت الاهخسابُـــت فـــي الجؼاثـــغ،  ضعاؾـــتال ىـــا٫ْ دج ْع ال٣ًـــاء فـــي الىٓـــام  مؿـــعهضٞتمٓيـــ جدضًـــض ص

ٓن الاهخسااي الجضًض ع٢م بالغ٢ااي الاهخسااي اؾدىاصا  ْعقت جًـمىعها ؾُاؾـت إلانـ01-12لى ال٣اه ْالظي ٖضَّ ٦إَم  ٓمُـت ، الح الح٩

فـي اٖخبـاع ؤنَّ الغ٢ابـت ال٣ًـاثُت هـي بخـضٔ يـماهاث  الِاصٞت بلى حٗم٤ُ انـالخاث هٓـام الح٨ـم فـي الجؼاثـغ. ج٨مـً ؤَمُـت الضعاؾـت

ْهؼكهت،  ـ اهخساباث خغة  ؼ ٖال٢ت ضُخج٨َغ ْاملٗاعيت الؿُاؾُت في الاهخساباث ٦إلُت للخُٛيـر  حٗمل ٖلى حٍٗؼ ٓمت  الش٣ت بين الح٩

ْ َــظا مـــا ال ًم٨ــً جإ٦ُـــضٍ فـــي الجؼاثــغ ظـــغاء الخٓظــّ بلـــى الؿُاســ ي الؿـــ ٣ا لحـــض  بىــاءلمي،  ُّ ْع ال٣ًـــاء ُٞــّ يـــ ٓن ص هٓـــام ع٢ـــااي ٩ًــ

ْصة. ْ املىاٞؿــت الاهخسابُــت املخ٩اٞاــت، هٓــغا لهــالخُاجّ الاهخسابُــت املدــض جب٣ــي َــظٍ  ظٗلــّ ال ٌؿــخُُ٘ خماًــت الح٣ــ١ٓ الاهخسابُــت 

ُت الاهخسابُت في امل ٓلـت التزٍْـغ ل حـض الٓيُٗت ٖلى الكٖغ د٪ بب٣اء الخُال الؿُاسـ ي  خـؼال املٗاعيـت الؿُاؾـُت ًغ٦ـؼ ٖلـى م٣

ْهؼكهت في مً ٨ٞغة  الجؼاثغ. جىُٓم اهخساباث خغة 

 .الشكابت الاهخخابُت، العملُت الاهخخابُت، الؽشعُت الاهخخابُت، الاهخخاباث الذًملشاوُت:  اإلافخاخُت اليلماث

Résumé 

La présente étude aborde le sujet du contrôle judiciaire sur le processus électoral en Algérie, 

son objectif est d’essayer de déterminer le rôle de la justice dans le système de contrôle électoral, 

en se basant sur la nouvelle loi électoral N
0
12-01 qui a été considérée comme l’axe, le plus 

important dans la politique de réforme gouvernementale, et cela afin de consolider le régime 

politique. L’importance de cette étude provient de la considération donnée au contrôle judiciaire, 

comme l’une des garanties, les plus signifiantes, pour tenir des élections libres et démocratiques, 

de façon à renforcer la confiance entre le pouvoir et l’opposition, car à cet effet, les élections sont 

un instrument pacifique, pour le changement politique. Il est cependant impératif de signaler que 

cette approche n’est constatable en Algérie, à cause de la nature de l’ingénierie du contrôle 

électoral, ou la place de la justice est limitée, puisque cette dernière reste inefficace dans la 

protection des droits électoraux, et l’égalité de la concurrence électorale, à cause de ses 

prérogatives très limitées. Cette situation entache la légitimité électorale, explicitée par le discours 

de la fraude, que l’opposition politique utilise pour remettre en cause l’organisation d’élections 

libres et honnêtes.  

Les mots-clés : Le contrôle judiciaire, le processus électoral, la légitimité électorale, les élections 

démocratiques. 
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 ملذمت

ت  ُّ ٖىهـغا ؤؾاؾـُا فـي الىٓـام الغ٢ـااي حّٗض الغ٢ابـت ال٣ًـاث

ـــــــت ُّ ـــــــت الاهخساب ُّ ْ مُلبـــــــا مِمـــــــا سظـــــــغاء اهخسابـــــــاث خـــــــّغة للٗمل  ،

ٓع ألاهٓمــــــت  ــــــت لخُــــــ ُّ س ْهؼكهــــــت، َــــــظا مــــــا ؤ٢ّغجــــــّ الخجغبــــــت الخاٍع

ت الحضًشـــــت زهٓنـــــ ُّ ـــــت، ٞالغ٢ابـــــت  االؿُاؾـــــ الخجغبـــــت الاهجليزًّ

ــت  ت مــً الٓظِــت املُٗاعٍّ ُّ ت ال٣ًــاث ُّ حؿــخُُ٘ جد٣ُــ٤ الاؾــخ٣الل

ت  ُّ ــــــت التــــــي حٗــــــّض مدُــــــت ؤؾاؾــــــ ُّ ــــــت الاهخساب ُّ ْالحُــــــاص فــــــي الٗمل

ـ ؾــــُاصة الكــــٗب.  ٞدؿــــب ظــــل الضعاؾــــاث الحضًشــــت، لخ٨ــــَغ

ت، بط ال ًم٨ً ُّ ْل غ املىٓماث الض اظـغاء اهخسابـاث  بما ٞيها ج٣اٍع

ــــــز  ت ٞٗالــــــت، جخمّي ُّ ـ ع٢ابــــــت ٢ًــــــاث ْن ج٨ــــــَغ ْهؼكهــــــت مــــــً ص خــــــّغة 

 ْ ت  ُّ ٓن ؤنَّ الغ٢ابـت  باالؾخ٣الل ْجمل٪ ؾلُت الٟٗـل  ٧ـ الحُاص، 

ت هي التي جدمي  ُّ ٓوي الاهخسااي.ال٣ًاث  الىٓام ال٣اه

ت الغ٢ابـــت ال٣ًـــاثُت ٖلـــى الٗملُـــت الاهخسابُـــت  هٓـــغا لخهٓنــُـ

ْ النزكهــت مجــاال ل جــض٫  فــي الجؼاثــغ، جب٣ــل ٨ٞــغة الاهخسابــاث الحــغة 

ٓا٢ـــــــــــ٠ امل٣خًـــــــــــب ْم ْع ال٣ًـــــــــــاء  لــــــــــّـ اهدهـــــــــــاع ص
ّ
ت املؿـــــــــــخمغ، ٌٗل

ٓعي فـــي مسخلـــ٠ املىاؾـــباث الاهخسابُـــت، ؾـــمدذ  للمجلــــ الضؾـــخ

اصة  ٕٓ خهـــــــــان َـــــــــْغ ت مــــــــًـ ظٗـــــــــل املٓيـــــــــ للمٗاعيـــــــــت الؿُاؾــــــــُـ

ُت اهخسابُت للىٓام الؿُاس ي.   ل حضًض ًٖ ؤػمت قٖغ

ٓن الاهخسابـــــاث الجضًـــــض ع٢ـــــم  ، فـــــي بَـــــاع 01-12لُـــــإحي ٢ـــــاه

ْ م حـــــت  ـــــت مخجـــــضصة  ُّ ؾُاؾـــــت إلانـــــالح الؿُاســـــ ي، ٌُٗـــــي ؤَم

ت فـــــــي للبدــــــض فــــــي ؤلُــــــ ُّ ْاث مكـــــــاع٦ت الؿــــــلُت ال٣ًــــــاث ْ ؤص اث 

ٓصَــــــا  ْاث التــــــي ًٟتــــــرى ْظ ــــــت، ألاص ُّ ــــــت الاهخساب ُّ مغا٢بــــــت الٗمل

ْاخترامِمـا.  ْالخىـاٞـ الـضًم٣غاَُين  ـ ؤؾـ املكـاع٦ت  لخ٨َغ

مــــــً َــــــظا املىُلــــــ٤، جــــــإحي َــــــظٍ امل٣الــــــت لدؿــــــلِ الًــــــٓء ٖلــــــى 

 ٕٓ الغ٢ابت ال٣ًاثُت ٖلـى الٗملُـت الاهخسابُـت، مـً زـال٫ مٓي

ٓن الاهخسابــــاث الجضًــــض  بزــــاعة ــــت: َــــل ٖــــؼػ ٢ــــاه ُّ ت الخال ُّ إلاقــــ٩ال

ْع ا  في مغا٢بت الٗملُت الاهخسابُتت ل٣ًاءص

I. اللىائم الاهخخابُت  

ٓم إلاصاعة ب ْ مغاظٗعهـــــا فــــــي ج٣ـــــ ٓاثم الاهخسابُـــــت  ةٖـــــضاص ال٣ــــــ

ٓن في زالزت ؤقِغ ألازيرة مً ٧ـل  ٍٓت ج٩ مىاؾةخين  مىاؾبت ؾى

ْمىاؾــبت اؾـخصىاثُت جــغجبِ بخ٣ـض ٓعٍــت ؾـىت،  ًغاث عثــِـ الجمِ

الـــــــظي ٣ًّغَـــــــا فـــــــي ٧ـــــــل مىاؾـــــــبت اهخسابُـــــــت، ٖلـــــــى بزـــــــغ بنـــــــضاٍع 

ٓة الُِاـــــــت الىازبـــــــت ٓم الخـــــــام بـــــــضٖ . جسًـــــــ٘ َـــــــظٍ  1اللمغؾـــــــ

ٓن  22الٗملُــت للغ٢ابــت ال٣ًــاثُت، ههــذ ٖليهــا املــاصة  مــً ٢ــاه

ْ التـي 01-12الاهخسابـاث ع٢ـم  ٓاًَ لــّ ،  ٞخدـذ املجـا٫ ل٩ـل مـ

ـــت  الحــ٤ مـــً حلـــجُل َٗىـــّ ال٣ًــاجي يـــض ٢ـــغاع ال جىـــت إلاصاٍع

    ُٞمـــــا ًســـــو قـــــُب ئـــــخو ملـــــجل بٛيـــــر خـــــ٤   2االاهخسابُـــــت

ْ حلجُل ئخو مٟٛل.  ؤ

ال بـــــّ فـــــي ، ؾـــــُالخٔ بم٣اعهـــــت َـــــظٍ املـــــاصة بمـــــا ٧ـــــان مٗمـــــ

ٓن ع٢ــــــم ٓن الؿــــــاب٤ا٢اه  ، ؤنَّ املــــــاصة ؤجــــــذ بخُٛيــــــر 07-97ال٣ــــــاه

ْ الازخهـــــــــام. ٞبٗـــــــــضما ٧ـــــــــان  ـــــــــت  ـّ ؤظـــــــــا٫ املىاٖػ قـــــــــ٨لي مـــــــــ

ٓاًَ الحــــ٤ فــــي حلــــ جُل َٗىــــّ زــــال٫ زماهُــــت ؤًــــام ٧املــــت للمــــ

خـــــــين جبلُٛـــــــّ مـــــــً َـــــــٝغ عثـــــــِـ املجلــــــــ الكـــــــٗ ي البلــــــــضي، 

ٓمـــــا بط لـــــم ًـــــخم جبلُٛـــــّ  ٢لهـــــذ نظـــــا٫ فـــــي  ْزمؿـــــت ٖكـــــغ ً

ٓن الجضًــــــضة لخهــــــبذ زمؿــــــت ؤًــــــام بط جــــــم جبلُــــــٜ املٗنــــــي  ال٣ــــــاه

ـت  ْزماهُت ؤًام بط لم ًخم جبلُّٛ. ٦ما جّم ه٣ل ازخهام مىاٖػ

ت مً  ُّ ٓاثم الاهخساب  ال٣ًاء إلاصاعي بلى ال٣ًاء الٗاصي.ال٣

ٓن الجضًـض ٖلـى اؾـخجابت ملُلـب املٗاعيـت  لم ٌٗمل ال٣ـاه

بخٓؾــُ٘ خــ٤ الُٗــً  2004الؿُاؾــُت التــي َالبــذ مىــظ ؾــىت 

ٓاثم الاهخسابُــــــت، بٗــــــضما نــــــاصع ٢ــــــغاع مــــــً  ال٣ًــــــاجي ٖلــــــى ال٣ــــــ

ــــت ملجلـــــ ٢ًــــاء باجىــــت ًــــىو ٖلــــى ٖــــضم جمخـــــ٘  ــــت إلاصاٍع الٛٞغ

ٓن الاهخسابــاث املترئــحين بدــ٤ الُٗــً ال ٓن ؤنَّ ٢ــاه ٣ًــاجي، ٧ــ

ٓاثم  ــــــــــإل ٖلــــــــــى ال٣ــــــــــ ْ ألاخــــــــــؼال خــــــــــ٤ الَا ؤُٖــــــــــل املترئــــــــــحين 

ْن خــ٤ الُٗــً ٞيهــا ْ اؾــخالم ولــ  م هــا ص . ٞــخذ  3االاهخسابُــت، 

َـظا ال٣ــغاع املجــا٫ للمترئــ  ٖلـي ابــً ٞلــِـ زــال٫ الاهخسابــاث 

ٓاثم الاهخسابُـت  2004الغثاؾُت لؿىت  التهام إلاصاعة بتزٍْـغ ال٣ـ

 . 4ابياٞت ؤعاٗت مالًين هازب لهال  مترئ  الؿلُتٖبر 

ْانــــل هٟـــــ املترئــــ  اتهاماجــــّ لــــإلصاعة زــــال٫ الاهخسابــــاث 

، بط ًـــــٔغ بـــــإَن إلاصاعة ٢امـــــذ بخاـــــخُم 2014الغثاؾـــــُت لؿـــــىت 

الُِاــــــــت الىازبــــــــت، بــــــــضلُل ؤّن ٖــــــــضص الىــــــــازبين م٣اعهــــــــت بٗــــــــضص 

ْلُـت ا ٍٓ الضًمٛغافي ال ًدىاؾب مـ٘ املٗـاًير الض ْ هم لتـي الؿ٩ان 

ٓا٫ جـــٔغ بـــإّن ٖـــضص الىـــازبين م٣اعهـــت بٗـــضص ؾـــ٩ان فـــي ٧ـــل ألا  خـــ

ْح بــين ج ْ  30تــرا ْ بخُبُــ٤ َــظا املُٗــاع ٖلــى الحالــت  %45   ،%

ٓص جٟــاْث ًهــل خــض  ــت ؾــىجض ْظــ %، بط ؤن ٖــضص  10الجؼاثٍغ

%. لـــظل٪ ًـــٔغ  55الىـــازبين م٣اعهـــت بٗـــضص الؿـــ٩ان ًهـــل بلـــى 

ّ جٓظض ؤعاٗـت مالًـي ن نـٓث بيـافي، املترئ  ٖلي ابً ٞلِـ ؤهَّ

ٓ نــىاص٤ً الا٢تــرإ  حؿــخٗمل لتــرظُذ مغئــ  الؿــلُت ٖبــر خكــ

ٍٓذ املخٗضص  . 5اْالخه
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ٓاثم الاهخسابُـت  هكاقـت الغ٢ابــت  ٍـغ ال٣ــ جـغجبِ اتهامـاث جْؼ

ْمغاظٗعهـــا،  ٓاثم الاهخسابُـــت  ال٣ًـــاثُت ٖلـــى ٖملُـــت اٖـــضاص ال٣ـــ

ٓاثم الاهخسابُــــت فــــي مغا٢بــــت  ــــت ال٣ــــ ْالتــــي جِٓــــغ فــــي خهــــغ مىاٖػ

ٓاثم ألاَلُــــــــــــت الا  ــــــــــــضاص ال٣ــــــــــــ ْن الٗمــــــــــــل إلاصاعي ٖس هخسابُــــــــــــت ص

ــــاث  ـ مىاٖػ الاهخسابُــــت، بمٗنــــ  ؤن املكــــٕغ ا٢خهــــغ ٖلــــى ج٨ــــَغ

ْمغاظٗعهـا ٓاثم الاهخسابُت  اث اٖضاص ال٣ ْن مىاٖػ ،  6االىازب ص

ٓاثم  ــــت ال٣ــــ ٖلــــى ٨ٖـــــ املكــــٕغ الٟغوســــ ي الــــظي ٞــــّغ١ فــــي مىاٖػ

ــــاث املخٗل٣ـــت با َلُــــت الاهخسابُــــ ْ التــــي الاهخسابُـــت بــــين املىاٖػ ت 

ــــاث املخٗل٣ــــت بإٖمــــا٫ الاصاعة  ْ املىاٖػ ٓلِــــا لل٣ًــــاء الٗــــاصي،  ز

ْ التــــي زــــو  هــــا ال٣اضــــ ي  ٓاثم الاهخسابُــــت  زــــال٫ مغاظٗــــت ال٣ــــ

 إلاصاعي.

لــى َــظٍ الشٛــغة ٖلــى مؿــخٔٓ هُــا١ الغ٢ابــت هجــض، بيــاٞت ب

ٓاثم الاهخسابُــــــت  ٓاثم الاهخسابُــــــت، ؤن ال٣ــــــ ال٣ًــــــاثُت ٖلــــــى ال٣ــــــ

ــت بــامل جغ  ال جسًــ٘ للغ٢ابــت ال٣ًــاثُت، ٞمىــظ  ل جالُــت الجؼاثٍغ

ٓن الاهخسابــــــاث  ،21-95اوكــــــائها بمٓظــــــب ؤمــــــغ  لــــــم ًــــــىو ٢ــــــاه

ٓاء ؤمــــــغ  ٓن  07-97ؾــــــ ْ ٢ــــــاه ٖلــــــى الغ٢ابــــــت ال٣ًــــــاثُت  01-12ؤ

جىـــت 
ّ
ٓم  هـــا ال  ـــت التـــي ج٣ـــ بدُـــض ا٦خٟـــل املكـــٕغ بالغ٢ابـــت إلاصاٍع

ٓماؾـــُت  هـــت مـــً: عثـــِـ املمشلُـــت الضبل ّٓ ـــت الاهخسابُـــت املخ٩ إلاصاٍع

ْ عثـــــــــِ ـ املغ٦ـــــــــؼ ال٣ىهـــــــــلي ٌُٗىـــــــــّ الؿـــــــــٟير عثِؿـــــــــا، هازبـــــــــان ؤ

ْ ال٣ىهــلُت ت ؤ ٓماؾُـ  ملـجالن فـي ال٣اثمـت الاهخسابُــت للـضاثغة الضبل

ــــــــ٠ ٢ىهــــــــلي ٧اجــــــــب  ْ مْٓ  ،ًٍٓ ٌُٗ همـــــــا عثــــــــِـ ال جىــــــــت ًٖــــــــ
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ـــل َـــظٍ الشٛـــغاث ٖلـــى مؿـــخٔٓ الغ٢ابـــت ال٣ًـــاثُت مـــً 
ّ
ج٣ل

ْ اظـغاء اهخسابــاث خــّغة ٓاثم الاهخسابُــت  ْ هؼكهــت،  مهـضا٢ُت ال٣ــ

ْالـــــــــض٤ُ٢ للُِاـــــــــت الىازبـــــــــت هـــــــــي  ٓوي  ٓن ؤنَّ الًـــــــــبِ ال٣ـــــــــاه ٧ــــــــ

ـ اهخسابـــــــــاث طاث مهـــــــــضا٢ُت. ٣ٞـــــــــض  ٓة ألاْلـــــــــى لخ٨ـــــــــَغ الخُـــــــــ

ٓاثم الاهخسابُــت مدــل َٗــً مــً َــٝغ  ؤنــبدذ مهــضا٢ُت ال٣ــ

ُٗت لؿـــــىت  ٓاٖـــــل الاهخسابُـــــت، ٟٞـــــي اهخسابـــــاث الدكـــــَغ ظـــــل الٟ

ىُــــت ملغا٢بــــت الاهخسابــــاث الدكــــَغ 2012 ُٗت ٢امــــذ ال جىــــت الَٓ

ين فـي  33000بالخىضًض ٖلى بياٞت  هازبا ظضًـضا مـً الٗؿـ٨ٍغ

ٓهُــــت  الًــــت جىــــضْٝ بٗـــض  هاًــــت املــــضة ال٣اه ٓاثم الاهخسابُــــت ل ال٣ـــ

ٓاثم ألانلُت ْن قُبهم مً ال٣ ْ مً ص  . 8اللمغاظٗت 

II.   عملُت الترش 

جًــــــــــــُل٘ إلاصاعة بدىٓـــــــــــــُم مماعؾــــــــــــت خـــــــــــــ٤ الترئــــــــــــ  فـــــــــــــي 

ُٗت، بِىمـــــــــــا ً ْ الدكـــــــــــَغ لى املجلــــــــــــ الاهخسابـــــــــــاث املدلُـــــــــــت  خــــــــــٓـ

ٓعي ٖملُـــــت يـــــبِ الترئـــــحاث لالهخسابـــــاث الغثاؾـــــُت.  الضؾـــــخ

الًــــــت املسخهــــــت بمٗالجــــــت ملٟــــــاث الترئــــــ   ٓم مهــــــال  ال ٞخ٣ــــــ

ًــــِا،  ْ ٞع ْ َــــظا مــــا ْانــــضاع ٢ــــغاعاث ب٣بــــ٫ٓ ملٟــــاث الترئــــ  ؤ

ٓن ع٢ــم  96ًخاــ  مــً هــو املــاصة  الــظي هــو  01-12مــً ٢ــاه

ْ ٢اثمـــــــت ٖلـــــــى مـــــــا ـــــــٌ ؤي مترئـــــــ  ؤ ٓن ٞع  ًلـــــــي: "ًجـــــــب ؤن ٩ًـــــــ

ٓن  ٓهُـــا...". ٌٗـــض بُٖـــاء ال٣ـــاه مترئـــحين ب٣ـــغاع مٗلـــل حٗلـــُال ٢اه

ٌ ملٟاث الترئ  ٖامال ٌؿخُُ٘ الخإزير في  لإلصاعة نالخُت ٞع

خـــّ، باٖخبـــاع ؤّن إلاصاعة ٢ـــض حؿـــ م  ُّ ٓم ْ ٖم ـــت الترئـــ   مبـــضؤ خٍغ

ْص املــــــــــــــاصة  ْع  96اؾــــــــــــــخسضام ؾــــــــــــــلُعها زهٓنــــــــــــــا فــــــــــــــي ْــــــــــــــل 

ْاؾـــــٗت، ٞٗبـــــاعة ٓهُــــت  "٢ـــــغاع  بمهــــُ حاث جدُـــــل ل٣ـــــغاءاث ٢اه

ٍْالث مخٗـــّضصة، مـــا ٢ـــض ًـــاصي  ٓهُـــا" حؿـــمذ بخـــإ ـــل حٗلـــُال ٢اه
ّ
مٗل

ت.  بلى بؾاءة إلاصاعة في اؾخٗما٫ ؾلُعها الخ٣ضًٍغ

ؤ٦ــّضث املماعؾـــت َـــظا الخٓظـــّ، بدُــض هجـــض خـــاالث ٦شيـــرة  

ٓاثم جغئـــــــــــــ  لالهخسابـــــــــــــاث املدلُـــــــــــــت  مىٗـــــــــــــذ ٞيهـــــــــــــا إلاصاعة ٢ـــــــــــــ

ٍ ال٣اه ُٗت، مؿــدىضة بلــى حٗلــُالث جخٗــضٔ الكــْغ ٓهُــت ْالدكــَغ

ْع  ْ نـض ت تهضًـض ألامـً الٗـام ؤ
ّ
ٓاثم لٗل ٌ ال٣ للترئ ، مشل ٞع

ٓا بلــــى ْيــــ٘  ــــت ؾــــلبُت. مــــا ظٗــــل ٖــــّضة ظِــــاث جــــضٖ غ بصاٍع ج٣ــــاٍع

ْلُـت  يماهاث ؤ٦ ر لحماًت خـ٤ الترئـ ، ٞىجـض ؤن املىٓمـت الض

غ خــ٫ٓ الضًم٣غاَُــت ٓمــت (DRI) ليكــغ الخ٣ــاٍع َالبــذ مــً الح٩

عة ْيــــــ٘ لجىــــــت اهخسابُــــــت مؿــــــ ــــــت بًــــــْغ خ٣لت لٟدــــــو الجؼاثٍغ

ني مىــظ  . 9املٟـاث الترقــُداث ٦مــا ٖملـذ خغ٦ــت الانـالح الــَٓ

عة الٟهــــل بــــين الاظــــغاءاث  2004ؾـــىت  ٓة بلــــى يـــْغ ٖلــــى الــــضٖ

ُٖٓت ملٗالجــــــت ملٟــــــاث الترئـــــــ ،  الكــــــ٩لُت ْالاظــــــغاءاث املٓيـــــــ

ُٞســــــ٫ٓ لــــــإلصاعة مٗالجــــــت الاظــــــغاءاث الكــــــ٩لُت بِىمــــــا ًخ٨ٟــــــل 

ْ طلــــ٪ لخــــضُٖم ُٖٓت،  مبــــضؤ خُــــاص  ال٣ًــــاء بــــاسظغاءاث املٓيــــ

 . 10اإلاصاعة في الٗملُت الاهخسابُت

ٓن ؤب٣ــل  مجــا٫ الغ٢ابــت ال٣ًــاثُت ٖلــى ٖملُــت  01-٢12ــاه

ْن انــــــــــالخاث  ُٗت ص ْ الدكــــــــــَغ الترئــــــــــ  لالهخسابــــــــــاث املدلُــــــــــت 

ال بـّ بةُٖـاء  ٖم٣ُت، ٞخم الا٦خٟاء ٣ِٞ بةٖـاصة مـا ٧ـان مٗمـ

ـــــــــــٌ  املترئـــــــــــحين خـــــــــــ٤ الُٗـــــــــــً ال٣ًـــــــــــاجي يـــــــــــض ٢ـــــــــــغاعاث ٞع

ــــــت املسخهــــــت ب٢لُمُــــــا زــــــال٫ الترئــــــحاث لــــــضٔ امل د٨مــــــت إلاصاٍع

ْ جٟهــــــل املد٨مــــــت فــــــي   ،ٌ زالزــــــت ؤًــــــام مــــــً جبلُــــــٜ ٢ــــــغاع الــــــٞغ

ُت ال٣ــغاع زــال٫ زمؿــت ؤًــام ٧املــت اهُال٢ــا مــً حلــجُل  قــٖغ

ٓن خ٨م املد٨مت ٚير ٢ابل للًُٗ ٩ً ْ  . 11االًُٗ ال٣ًاجي 

ٓن ٖلــى بط  ٓها ؤب٣ـل َــظا ال٣ـاه خـ٤ الُٗــً ال٣ًـاجي مًــم

ٓهُــــــا فــــــي الاهخسابــــــا ٓ لــــــم ًــــــإث ٢اه ُٗت  ِٞــــــ ْ الدكــــــَغ ث املدلُــــــت 
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بجضًــض ُٞمــا ًســو الُٗــً ال٣ًــاجي فــي الاهخسابــاث الغثاؾــُت 

ٓعي بمٗالجـــت ملٟـــاث الترئـــ . مـــا  التـــي ًخ٨ٟـــل املجلــــ الضؾـــخ

ًجٗــــــل ُٚــــــال خـــــــ٤ الُٗــــــً ال٣ًــــــاجي لحماًـــــــت خــــــ٤ الترئـــــــ  

لالهخسابــــاث الغثاؾــــُت مــــً الُٗــــٓل التــــي الػالــــذ حؿــــم الىٓــــام 

مىـــــــــــــظ ؤن ؤزيـــــــــــــرث ال٣ًـــــــــــــُت زـــــــــــــال٫ ، ٞالاهخســـــــــــــااي الجؼاثـــــــــــــغي 

ٓم،  1999الاهخساباث الغثاؾـُت لؿـىت  ٞلـم ًـخم خلِـا لٛاًـت الُـ

ٞســـال٫ َـــظٍ الاهخسابـــاث جـــم ا٢هـــاء املترئـــ  مدٟـــّٓ هدىـــاح 

ٓعي ، لُ جــإ املٗنــي للُٗــً ال٣ًــاجي مــً َــٝغ املجلـــ الضؾــخ

ش  ْلـــت الـــظي ؤنـــضع ٢ـــغاعا بخـــاٍع  1999ؤْث  30ؤمـــام مجلــــ الض

 ْ ٣ًــــــــــغ بــــــــــإنَّ ٢ــــــــــغاعاث املجلـــــــــــ ٣ًطــــــــــ ي بٗــــــــــضم الازخهــــــــــام، 

ــــٌ الترئــــ  هــــي  ْ ٞع ٓعي ُٞمــــا ًخٗلــــ٤ ب٣ــــغاعاث ٢بــــ٫ٓ ؤ الضؾــــخ

 . 12ا٢غاعاث  هاثُت ٚير ٢ابلت للًُٗ

ٓاٖــل ؾُاؾــُت  ٖــّض ٢ــغاع ب٢هــاء املترئــ  مــً َــٝغ ٖــّضة ٞ

دا بمبــــــضؤ الخىاٞؿــــــُت التــــــي  ْ مؿاؾــــــا نــــــٍغ بــــــال٣غاع الؿُاســــــ ي 

ْ النزكهــــت، باٖخبــــاع ؤّن امل ترئــــ  جــــم ج٣خًــــُّ الاهخسابــــاث الحــــغة 

ْ لـــم  ٢1995بـــ٫ٓ جغئـــحّ زـــال٫ الاهخسابـــاث الغثاؾـــُت لؿـــىت 

ٓلــّ فــي اهخسابــاث  ٍ  1999ًــخم ٢ب م مــً ب٣ــاء هٟـــ قــْغ بــالٚغ

ٓاء فــــي ؤمــــغ  ْ فــــي ؤمــــغ  21-95الترئــــ  ؾــــ . ٣ٞــــض ؤصٔ  13ا07-97ؤ

ٓعي بلـــــى  مىــــ٘ الُٗـــــً ال٣ًـــــاجي يـــــض ٢ـــــغاعاث املجلــــــ الضؾـــــخ

ػ ظـــــض٫ ؾُاســـــ ي جدـــــا٫ْ املٗاعيـــــت الؿُاؾـــــُت مـــــً زال لـــــّ بـــــْغ

ٓمت بالٗمل ٖلى ا٢هـاء ٧ـل مىـاٞـ خ٣ُ٣ـي ملغئـ   اتهام الح٩

الؿـــــــلُت، بـــــــضلُل ؤن املترئـــــــ  مدٟـــــــّٓ هدىـــــــاح ٧ـــــــان ًم٨ىـــــــّ 

ٓجٟل٣ُـت زـال٫ اهخسابـاث  ـؼ ب مىاٞؿت مغئ  الاظمإ ٖبض الٍٗؼ

ْٖــــــاء اهخســــــااي مِــــــم.  1999الغثاؾــــــُت لؿــــــىت  باٖخبــــــاٍع ًملــــــ٪ 

ــــــــــٌ املجلـــــــــــ  لُخ٣ــــــــــٔٓ َــــــــــغح املٗاعيــــــــــت الؿُاؾــــــــــُت مــــــــــ٘ ٞع

ٓعي ملل٠ جغئ  َالب الابغاَُمي ؤخمـض فـي الاهخسابـاث الضؾخ

بؿــــــةب ٖـــــــضم خهــــــ٫ٓ املترئــــــ  ٖلـــــــى  2004الغثاؾــــــُت لؿــــــىت 

ْ املدــــــضص ل ٢ُٓٗــــــاث  ٓوي للخ اؾــــــخماعة  75000الىهــــــال ال٣ــــــاه

 1500اؾـــــــخماعة صـــــــحُدت، ٦مـــــــا ؤهـــــــّ ٢ــــــــضم  73942ْج٣ضًمـــــــّ

الًـــاث  24اؾـــخماعة بال فـــي  التـــي ٢ـــضم ٞيهـــا  43الًـــت مـــً بـــين ال

 . 14ااؾخماعاث

ــــٌ ملٟــــّ مــــً َــــٝغ  اٖخبــــر َالــــب الابغاَُمــــي ؤن ٢ــــغاع ٞع

ٓوي  ٓعي ًٟؿــٍغ املبــرع الؿُاســ ي ال املبــرع ال٣ــاه املجلـــ الضؾــخ

٢ُٓٗـــاث  ، باٖخبـــاع ؤهـــّ ظمـــ٘ الخ الـــظي ؾـــا٢ّ املجلــــ فـــي ٢ـــغاٍع

ٓعي صاُٖــا  ــا فــي بخــضٔ ٚــٝغ املجلـــ الضؾــخ التــي جــم ازخٟاَئ

٢ٓـــــذ بلـــــى اؾـــــخ٣الت ؤ م فـــــٖفـــــي هٟــــــ ال ي ًـــــاثّ هٓـــــغا لخ٣هـــــيَر

٢ُٓٗاجــــــّ ٦مــــــا هجــــــض املترئــــــ  ٖلــــــي بــــــً ٞلــــــِـ فــــــي  . 15اخٟــــــٔ ج

ٓعي  2014الاهخسابــــاث الغثاؾـــــُت لؿـــــىت  اتهـــــم املجلــــــ الضؾـــــخ

ْ ٢بـــــ٫ٓ ملـــــ٠ جغئـــــ   ٓن  بـــــالتزٍْغ، هدُجـــــت جداًلـــــّ ٖلـــــى ال٣ـــــاه

ْ ٖــضم الدكــضًض فــي بُاهــّ املخٗلــ٤ بالخــظ٦ير  ٓعٍــت،  عثــِـ الجمِ

ْالهـــــاصع فـــــي  اصة 2014ظـــــاهٟي  20بملـــــ٠ الترئـــــ    ٖلـــــى الكــــِـ

 . 16ا 2009ْ  2004الُبُت التي ؤ٦ض ٖليها في بُاوي 

جــازغ ٖملُــت مٗالجــت ملٟــاث الترئــ  لالهخسابــاث الغثاؾــُت 

ٖلــــى الخمخـــــ٘ بدـــــ٤ الترئـــــ  زهٓنـــــا مـــــ٘ ُٚـــــال خماًخـــــّ مـــــً 

َــــٝغ الؿــــلُت ال٣ًــــاثُت، هٓــــغا ملىــــ٘ الُٗــــً ال٣ًــــاجي يــــض 

ٓعٍــــــت. ٦مــــــا  ــــــٌ الترئــــــ  لالهخســـــال لغثاؾــــــُت الجمِ ٢ـــــغاعاث ٞع

ٓال زـــــال٫ ٖمـــــل املجلــــــ ا ٓعي ٖلـــــى بلٛـــــاء مبـــــاصعة الىـــــ لضؾـــــخ

التــي ٖملــذ ٖلــى الؼامــّ بالخٗلُــل  2004انــالح الاهخســااي ؾــىت

ٓعي  ــٌ الترئــ ، بؿــةب ؤن املجلـــ الضؾــخ ال٩ــافي ل٣ــغاعاث ٞع

ٓع  ْاخـضة هـو ٖليهـا الضؾـخ ٌٗمل ٖلـى حٗلُـل ٢غاعاجـّ فـي خالـت 

ْلُـ 17اال ؤ٦ ر 176في املاصة  ـاع جـٔغ املىٓمـت الض ْ في َـظا الَا ت . 

غ خـــــــ٫ٓ الضًم٣غاَُـــــــت بـــــــإن الاظـــــــغاءاث املخبٗـــــــت  ليكـــــــغ الخ٣ـــــــاٍع

لخىٓــــُم خــــ٤ الترئــــ  فــــي الاهخسابــــاث الغثاؾــــُت ال جدىــــاٚم مـــــ٘ 

مً املُشا١ الضْلي املخٗل٤ بالح١ٓ٣ الؿُاؾُت الظي  02املاصة 

 . 18اٌٗتٝر بد٤ الًُٗ املُٟض

III. ت ُّ  الخملت الاهخخاب

ٖٓت ألا ها مجم ت ٖلى ؤ َّ ُّ وكـُت التـي حّٗغٝ الحملت الاهخساب

ٓع  ْ املترئـــ  الؿُاســـ ي  هـــضٝ بمـــضاص الجمِـــ ٓم  هـــا الحـــؼل ؤ ٣ًـــ

 ، ْ ؤَضاٞــــــّـ ْ ؾُاؾـــــــخّ  ٓمـــــــاث ٖـــــــً بغهامجــــــّـ  ْالىـــــــازبين باملٗل

ْ ألاؾــــالُب ْإلام٩اهُــــاث  ْلــــت الخــــإزير ٞــــيهم ب٩ــــل الٓؾــــاثل  ْمدا

ْ طلـــ٪  ْ إلا٢ىـــإ،  ٓاث الاجهـــا٫  ٓٞغة مـــً زـــال٫ ظمُـــ٘ ٢ىـــ املخـــ

 ْ ٓاث الىــــــــازبين  ٓػ  هــــــــضٝ الحهـــــــــ٫ٓ ٖلــــــــى ؤنـــــــــ جد٣ُـــــــــ٤ الٟـــــــــ

ـــــــت الحملـــــــت  19اباالهخسابـــــــاث ُّ ـــــــ٠ ًخجلـــــــى ؤَم . مـــــــً َـــــــظا الخٍٗغ

ــــــا مغخلــــــت  الاهخسابُــــــت فــــــي مؿــــــاع الٗملُــــــت الاهخسابُــــــت، باٖخباَع

ْ نـــىاٖخّ بمـــا  ـــا الخـــإزير ٖلـــى عؤي الىـــازبين  خؿاؾـــت ًـــخم ٖبَر

 ًازغ ٖلى هخاثج الاهخساباث.

ٓعة  سُـــــت للـــــىٓم الضًم٣غاَُـــــت زُـــــ ؤ٦ـــــضث الخجغبـــــت الخاٍع

ْ هؼكهـــــت هٓـــــغا هخسابُـــــت ٖلـــــى اظـــــغاء اهخسابـــــاث خـــــغّ الحملـــــت الا  ة 

ة جٓظِــــاث ملترقــــخي ألاخــــؼال الؿُاؾــــُت حٗمــــل ٖلــــى  ْػ ٖــــضَّ لبــــر

ـــان الاهخســـااي مـــً زـــال٫  ُـــ٠ املـــا٫ الؿُاســـ ي ل٨ؿـــب الَغ جْٓ

ْلعهــــــا للخــــــإزير ٖلــــــى الــــــغؤي املىخسبــــــين بُــــــغ١ ٚيــــــر ؤزال٢ُــــــت  مدا
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ْ ال الم الاهخسااي   جٓء ٧اؾخٗما٫ الضٖاًت الاهخسابُت بض٫ الٖا

ــــــــــــا مــــــــــــً املماعؾــــــــــــاث الاهخسابُــــــــــــت  ْ ٚيَر ٓة الاهخسابُــــــــــــت  للغقــــــــــــ

ٓة الاهخسابُـــت فــي الىٓـــام الالؤزال٢ُــت، ٞمـــشال  ٢ــض جٟكـــذ الغقــ

ُــــــاوي، ٟٞــــــي زــــــال٫ اهخسابــــــاث ؾــــــىت  ٓعص  1767البًر ٦خــــــب اللــــــ

ُلض ا   بلـــى ابىـــّ ٣ًـــ٫ٓ: " ل٣ـــض جدـــضزذ مـــ٘ chesterfieldقؿـــتٞر

ْاث ٓا بةُـــ٘ الـــض غ الاهخسابُـــت  ؤخـــض ججـــاع املـــضناؤي الـــظًً بقـــخٛل

ؤلــــــ٠ ٞغهــــــ٪ ٧ــــــي ًًــــــمً لــــــ٪ م٣ٗــــــضا فــــــي  63ْٖغيــــــذ ٖلُــــــّ 

ُاهُــا  20ا البرملــان..." ٓة الاهخسابُــت فــي بٍغ ْ ٢ــض ٧اهــذ جــخم الغقــ  .

ٓال للىـازبين، مـا  ٤ الى ْ ًٖ ٍَغ ٓال ؤ ٤ املل٪ للى بما ًٖ ٍَغ

ـــت  ٓن ٖـــً خٍغ ُـــاوي ٌٗمـــل ٖلـــى انـــضاع ٢ـــاه ظٗـــل البرملـــان البًر

ى خماًت الىازبين مـً ٧ـل الظي َضٝ بل 1696الاهخسال ؾىت 

ٓة التـــــي مّيـــــزث  ٣ٍْطـــــ ي ٖلـــــى ظمُـــــ٘ مٓـــــاَغ الغقـــــ إلا٦غاَـــــاث، 

 . 21امُاصًً الاهخسال

ٓاَغ الخُيـرة  عة ؤظبـرث مشــل َـظٍ الٓــ ٓمــت ٖلـى يــْغ الح٩

الخـــضزل فـــي ٖملُـــت جىٓـــُم الحملـــت الاهخسابُـــت خماًـــت لنزاَعهـــا 

ْاة بــــين املترئــــحين  ْقـــٟاُٞعها، ٖبــــر الٗمــــل ٖلــــى جد٣ُــــ٤ املؿــــا

ْمٗا٢بـــت مسخلـــ٠ ْيــمان  خُـــاص إلاصاعة فــي الحملـــت الاهخسابُــت 

ُت مشــل اؾــخٗما٫ الكــاجٗاث الاهخسابُــت،  ألاؾــالُب ٚيــر الكــٖغ

ٓاث  ، قـــغاء ألانـــ ْ هؼاَخــّـ اؾـــعهضاٝ ؾـــمٗت املترئـــ  املىـــاٞـ 

ُت ــا مــً ألاؾــالُب ٚيــر الكــٖغ ــاع هجــض ؤن  22اْٚيَر . فــي َــظا إلَا

ٓن الاهخســااي الجؼاثــغي، مىــظ الخٗضصًــت، ٖمــل  ٖلــى ا٢ــغاع ال٣ــاه

َظٍ املباصت ٦ةَاع ٖـام ًد٨ـم ٖملُـت ؾـير الحملـت الاهخسابُـت، 

ٓص ّٖضة ازترا٢ـاث لِـظٍ  ٚير ؤّن املماعؾت الاهخسابُت ؤ٦ّضث بٓظ

ٓن لالهخسابـاث الغثاؾـُت لؿـىت  املبـاصت، ٞمـشال ٢ـض ؤزـاع املترئـح

ٓن الاهخسابــــاث،  2004 ٓمـــت لألخ٩ــــام ٢ـــاه ٕٓ اختــــرام الح٩ مٓيـــ

ً مؿـــــإلت اؾـــــخٛال٫ ا ـــــت فـــــي خملخـــــّ م ـــــًر ْل لـــــغثِـ لٓؾـــــاثل الض

ٓمُـت  ذ في الدؿُِالث التـي ٢ـضمعها إلاصاعة الٗم
ّ
الاهخسابُت، ججل

ٓمـــــت بةٖـــــاصة  ْا الح٩ ْ َـــــضص للـــــغثِـ ٖلـــــى خؿـــــال املترئـــــحين، 

ٓ اهخسابـــــــاث  باولـــــــحال مـــــــً الاهخسابـــــــاث  1999ج٨ـــــــغاع ؾـــــــِىاٍع

ْػاث الحملــــت  ْ مــــً بــــين الخجــــا ٓٞغ يــــماهاث النزاَــــت.  لٗــــضم جــــ

ىُـــــــت ملغا٢بـــــــت  الاهخسابُــــــت التـــــــي تهـــــــا ال جىـــــــت الؿُاؾـــــــُت الَٓ ؤ٢غَّ

 : 23ااهخساباث الغثاؾُت هجض

ــــــــؼ  - ٍٓذ للمغئــــــــ  ٖبــــــــض الٍٗؼ ٓة بٗــــــــٌ ألاثمــــــــت للخهــــــــ صٖــــــــ

ٓجٟل٣ُت.  ب

ٓٞغ ألامــــــً بكــــــ٩ل الــــــالػم للمترئــــــحين مــــــ٘ بٖا٢ــــــت  - ٖــــــضم جــــــ

 الٓن٫ٓ لبٌٗ ألاما٦ً الخجمٗاث.

ت. - ْػاث إلاصاٍع  الخجا

ػ خهــــــــو صٖاثُــــــــت لـــــــغثِـ املترئــــــــ  ٦دهــــــــت صٞــــــــاجغ  -  بـــــــْغ

 الاهخساباث

ىُت. -  اخخجاط ٖلى وكاٍ الخلٟؼة الَٓ

ٝ  05وكــــــــاٍ مبـــــــــرمج لحٟـــــــــل فــــــــي - ٍٓلُـــــــــت ملُـــــــــغل مٗـــــــــْغ ظ

ٓجُٟل٣ُت. ؼ ب  بمؿاهضة ٖبض الٍٗؼ

دت  - ٓمُــــــا صٖاًــــــت نــــــٍغ الاطاٖــــــت املدلُــــــت بٛغصاًــــــت، ج٣ــــــضم ً

 للغثِـ املترئ .

ٓن. - ْ ج٣هير في الغص ٖلى الُٗ الة   ال

 ْاَغة املله٣اث املخٓخكت. -

ن للخجمـــــــــــــ٘ـ مـــــــــــــًـ ؤظــــــــــــــل الش٣اٞــــــــــــــت اٖخــــــــــــــضاء ٖلــــــــــــــى مىايــــــــــــــلي -

 ملىِٗم مً حٗل٤ُ مله٣اتهم. ْالضًم٣غاَُت

ني.. - هت بالٗلم الَٓ ٓعة الغثِـ املترئ  م٣ْغ  ن

ــــــز ؾــــــير ٖملُــــــت  ؤًٞــــــذ َــــــظٍ الخٛــــــغاث التــــــي ؤنــــــبدذ جمّي

ٍٓغ زُـــــال املٗاعيـــــت الؿُاؾـــــُت  الحملـــــت الاهخسابُـــــت مـــــً جُـــــ

ْ هؼاَعهــــــا،  ــــــت  ْصًــــــت جىاٞؿــــــُت الاهخسابــــــاث الجؼاثٍغ بكــــــإن مدض

ْ خُــــــاص جِٓــــــ ْاة  ـ الهــــــاعم ملبــــــاصت املؿــــــا غ فــــــي ُٚــــــال الخ٨ــــــَغ

ــــــالم الاهخســـــــااي.  ْ صــــــحت ألاؾـــــــالُب املؿــــــخٗملت فـــــــي الٖا إلاصاعة 

٣ت التـــــــي ال جســـــــغط ٖـــــــً  َُّ بُٗـــــــضا ٖـــــــً الخدالُـــــــل الحؼبُـــــــت الًـــــــ

ْلــــت الدكــــ٨ُ٪ فــــي هؼاَــــت الاهخسابــــاث، ًم٨ــــً جٟؿــــير َــــظٍ  مدا

ُت الٓـــــاَغة املمّيــــــزة ل حملــــــت الاهخسابُــــــت فــــــي الجؼاثــــــغ بسهٓنــــــ

ْ التــــي  ْ َبُٗعهــــا،  يــــت ٖلــــى الحملــــت الاهخسابُــــت  الغ٢ابــــت املْٟغ

جخمّيــــز باهدهــــاع الغ٢ابــــت ال٣ًــــاثُت لهــــال  الغ٢ابــــت الؿُاؾــــُت 

ىُـــــت ملغا٢بـــــت الاهخسابـــــاث  جىـــــت الَٓ
ّ
ٓم  هـــــا ٧ـــــل مـــــً ال  التـــــي ج٣ـــــ

ٓاص املىٓمـــــــت  ٓعي. ٞمـــــــً زــــــال٫ جٟدـــــــو املـــــــ ْاملجلـــــــ الضؾـــــــخ

ٓن ع٢ــم  الخٔ ؤّن الغ٢ابــت ؾــُ 01-12ل حملـت الاهخسابُــت فــي ٢ـاه

ال٣ًــــــــــاثُت اهدهــــــــــغث فــــــــــي مغا٢بــــــــــت بٗــــــــــٌ ْؾــــــــــاثل الحملــــــــــت 

ٍٓــل الحملــت الاهخسابُــت، الهــالخُت التــي جــم  ْن جم الاهخسابُــت ص

ْن نـــــالخُت جُبُـــــ٤ خُـــــاص  ْص ٓعي،  ٍٓلِـــــا للمجلــــــ الضؾـــــخ جس

ىُت ملغا٢بت الاهخساباث.   إلاصاعة التي زهذ  ها ال جىت الَٓ

ــــــل الحملــــــت الاهخسابُــــــت ؤَــــــم املٌٗــــــض  ٍٓ ٓايــــــُ٘ ل حملــــــت جم

ْاة بـين املترئـحين،  بال الاهخسابُت بؿةب جإزيٍر ٖلـى مبـضؤ املؿـا

ٓعيال  ؤهـّـ  ًسًـ٘ـ للغ٢ابــت ال٣ًــاثُت باٖخبــاع ؤنَّ املجلـــ الضؾــخ

ْػ  ٓن بٗـــــضم ججـــــا ٓ الـــــظي ٌٗمـــــل ٖلـــــى يـــــمان جُبُـــــ٤ ال٣ـــــاه َـــــ

املترئـــحين الؿـــ٣ٝٓ املالُـــت املدـــضصة فـــي الاهخسابـــاث الغثاؾـــُت 

ُٗت ْ طل٪  24اْالدكَغ ْ التـي ،  ٖبـر مؿـ٪ خؿـاباث املترئـحين، 
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ٓهُــــت  ٓمــــاث ال٣اه ٓائهــــا ٖلــــى ٧ــــل املٗل ٌكــــتٍر ٞيهــــا بلؼامُــــت اخخ

ٕٓ الاًــــــــغاصاث  املخٗل٣ــــــــت بى٣ٟــــــــاث الحملــــــــت مــــــــً جدضًــــــــض مجمــــــــ

ا ْمهــضَع ْ الى٣ٟــاث الح٣ُ٣ُــت بدؿــب َبُٗعهــا  ، املخدهــل ٖليهــا 

ْ مداؾـــــــــــب  ْ ًـــــــــــخم اٖـــــــــــضاصَا مـــــــــــً َـــــــــــٝغ مداؾـــــــــــب زبيـــــــــــر ؤ

ُٗـــــــً ال٣ًــــــــاجي يـــــــض ٢ــــــــغاعاث ٣ٞـــــــض ؤصٔ مىــــــــ٘ ال.  25امٗخمـــــــض

ٓعي، ـــــــت الترئـــــــ   املجلــــــــ الضؾـــــــخ ٓ الحـــــــا٫ مـــــــ٘ مىاٖػ ٦مـــــــا َـــــــ

ــــى جــــغ٥ سٛــــغاث ٖلــــى مؿــــخٔٓ جىٓــــُم  لالهخسابــــاث الغثاؾــــُت، بل

ــا َبُٗــت ع٢ابــت  ٍٓــل الحملــت الاهخسابُــت، جَِٓغ الغ٢ابــت ٖلــى جم

ٓعي التـــي ال جخٗـــضٔ الىٓـــغ فـــي صـــحت خؿـــاباث  املجلــــ الضؾـــخ

ٌٍٓ خملـــــت بُٛـــــت ؾـــــماح لهـــــاخبها مـــــً الاؾـــــ خٟاصة مـــــً الخٗـــــ

ْن الخُـــــغ١ لخـــــإزير  ٓن مـــــً ص الجؼافـــــي الـــــظي ًـــــىو ٖلُـــــّ ال٣ـــــاه

ٍٓل الاهخسااي ٖلى هؼاَت الاهخساباث ْقٟاُٞعها.  الخم

ــــٜ إلاصاعة ٖــــً مبــــضؤ الحُــــاص  ال جُــــا٫ الغ٢ابــــت ال٣ًــــاثُت َػ

خٔ ؤّن  ْ خـــــؼل بُٗىـــــّ، بدُـــــض لـــــٓـ ْجٓظِِـــــا ملدابـــــاة مترئـــــ  ؤ

ىُــــت ملغا٢بــــت الاهخسابُــــت هــــي ـ  ال جىــــت الَٓ ْلــــذ ج٨ــــَغ التــــي خا

َــظا املبــضؤ، ٖبــر اقــغاِٞا ٖلــى ٖملُــت ؾــير الحمــالث الاهخسابُــت 

ٓٞير إلاصاعة للُِا٧ـــــل التــــي جدخًــــً ججمٗـــــاث  ْمٗاًىــــت مــــضٔ جــــ

ْ ألامـا٦ً املسههـت لإلقـِاع الاهخسـااي ،  26االحملت الاهخسابُـت 

ـــــــــالم  ْ الٗـــــــــاص٫ لٓؾـــــــــاثل إلٖا ٓػَـــــــــ٘ املىهـــــــــ٠  ْلِا فـــــــــي ج ْ جـــــــــضا

ٓمُــــت بــــين املترقــــخي . ؤ٦ــــضث املماعؾــــت الاهخسابُــــت ٖلــــى  27االٗم

ْع ال جىـــــت فــــــي جىٓـــــُم الجُــــــض ل حملـــــت الاهخسابُــــــت  ْصًـــــت ص مدض

ُٗت لؿـــــــىت  ْػاث التـــــــي ميــــــزث الاهخسابـــــــاث الدكــــــَغ هٓــــــغا للخجــــــا

٣ـــت الاقـــِاع الاهخســـااي، الخُُٛـــت  2012 مشـــل: ٖـــضم اختـــرام ٍَغ

ْ الحمــــــــــالث  المُـــــــــت ٚيـــــــــر املىهـــــــــٟت للخجمٗـــــــــاث الكـــــــــٗبُت  الٖا

ـــــــــــت، اؾـــــــــــخسضا ـــــــــــت مـــــــــــً َـــــــــــٝغ بٗـــــــــــٌ الجؼاٍع ْل م ْؾـــــــــــاثل الض

ـض ل حملـت الاهخسابُـت  ُّ ٓص ُٚال ٞٗالُـت جىٓـُم الج ألاخؼال...ٌٗ

بضعظــــــت ٦بيــــــرة لُبُٗــــــت ٢ــــــغاعاث ال جىــــــت ٚيــــــر امللؼمــــــت لــــــإلصاعة، 

ْػاث  ٓن املترئـــحين املخٗل٣ـــت بخجـــا ٞال جىـــت زـــال٫ جل٣يهـــا لُٗـــ

ىُــت لالقــغاٝ  ــا ل جىــت الَٓ الحملــت الاهخسابُــت ج٨خٟــي بازُاَع

ٕٓ ٖلــــى الاهخ سابــــاث التــــي ًم٨ هــــا الخــــضزل بط ؤ٢ــــغث بــــإن مٓيــــ

ٓهُت.  الازُاع ًضزل يمً ازخهاناتها ال٣اه

ْعةؤصث َـــــــــظٍ  ٓهُـــــــــت لخىٓـــــــــُم الغ٢ابـــــــــت ٖلـــــــــى  الهـــــــــير ال٣اه

ْع ال٣ًــــاء فــــي جُبُــــ٤ بٗــــٌ  الحملــــت الاهخسابُــــت بلــــى خهــــغ ص

ْ التـي  ٓاوـ٘ الحملـت الاهخسابُـت  ٓباث املىجغة ًٖ بزال٫ بم ال٣ٗ

ٗما٫ اللٛـــاث ألاخىةُـــت فـــي الحمـــالث جـــخ خو فـــي: مٗا٢بـــت اؾـــخ

ْ الٓؾــاثل الخابٗــت ل ــخو  الاهخسابُــت، اؾــخٗما٫ املمخل٩ــاث ؤ

ٓمُـــــــــت،  ْ َُاـــــــــت ٖم ْ ماؾؿـــــــــت ؤ ٓمي ؤ ْ ٖمـــــــــ مٗىـــــــــٓي زـــــــــام ؤ

ْ الخٗلـــــــــُم  ْ املاؾؿـــــــــاث التربُـــــــــت  اؾــــــــخٗما٫ ؤمـــــــــا٦ً الٗبـــــــــاصة 

ٓوي  ــغاى الضٖاًــت الاهخسابُــت، الؿــل٥ٓ ٚيــر ال٣ــاه ًٍٓ اٚل ْالخ٩ــ

ْ الالؤز ْ املِـــــــين ؤ ٓػ ؤ ال ــــــــي للمخالئــــــــ ، اؾـــــــخٗما٫ الســــــــ م لغمــــــــ

ْ ه٣ضًـــــــــت زـــــــــال٫  ْلـــــــــت، جل٣ـــــــــي ؤي مترئـــــــــ  َبـــــــــاث ُٖيُـــــــــت ؤ الض

ْ مــــً  ْلـــت ؤظىةُـــت ؤ ْاملدلُـــت مــــً َـــٝغ ص ىُـــت  الاهخسابـــاث الَٓ

ْ مٗىــــٓي مــــً ظيؿــــُت ؤظىةُــــت، ٖــــضم  َــــٝغ ئــــخو َبُعــــي ؤ

ٓبــــاث  حؿــــلُم خؿــــال الحملــــت الاهخسابُــــت. مــــا ًالخــــٔ ٖلــــى ٣ٖ

ٓ ج٣لهِا، ٓن الجضًـض  الحملت الاهخسابُت َ خُض لم ٌكغ ال٣اه

ٓهُــــت ل حملــــت  ٓبــــاث املخٗل٣ــــت بٗــــضم اختــــرام الٟتــــرة ال٣اه بلـــى ٣ٖ

ٓن الاهخسابــــاث ع٢ــــم  ، مــــا 07-97الاهخسابُــــت ٦مــــا ٖمــــل فــــي ٢ــــاه

ًـــازغ طلـــ٪ ٖلـــى هُـــا١ الغ٢ابـــت ال٣ًـــاثُت زهٓنـــا ؤن الٛاًـــت 

ٓص ل٨ٟــغة  مٟاصَــا ؤن مــً جدضًــض ال٣تــرة الحملــت الاهخسابُــت ٌٗــ

رة ػمىُــــــت ٣ًلــــــو جــــــإزير املــــــا٫ ٖلــــــى الحملــــــت عبــــــِ الحملــــــت بٟتــــــ

ٓا٫  ٢ٓــــذ ًجٗــــل ؤصــــحال ألامــــ الاهخسابُــــت، خُــــض ؤن يــــ٤ُ ال

ْاة مـ٘ املىاٞؿـين  ٕٓ مـً املؿـا ٓن ؤ٢ل، ما ًسل٤ ه ال٨بيرة ًى٣ٟ

ْصة. ٓاعص املدض  طْي امل

IV. ذ  حعُحن ؤعماء مياجب الخفٍى

ٍٓذ  الغ٢ابــــت ال٣ًــــاثُت ٖلــــى ٢اثمــــت ؤًٖــــاء م٩اجــــب الخهــــ

الجضًــــضة التــــي ؤصزلــــذ ٖلــــى الىٓــــام  هــــي مــــً بــــين الانــــالخاث

، 2004الاهخســـااي الجؼاثـــغي ٖلـــى بزـــغ إلانـــالح الاهخســـااي لؿـــىت 

ـت ٣ٞـِ. ٞٗلـى  بٗضما ٧اهذ الٗملُت ج٣خهـغ ٖلـى الغ٢ابـت إلاصاٍع

بزـــــغ َـــــظا الانـــــالح ؤنـــــبذ املترئـــــحين فـــــي مسخلـــــ٠ الاهخسابـــــاث 

ٓن بدــــــ٤ الُٗـــــــً ال٣ًــــــاجي يــــــض حكـــــــ٨ُلت  الؿُاؾــــــُت ًخمخٗــــــ

 ٓ ٍذ التي ًخم حُُٗ هم بمٓظب ٢غاع ًهضع ؤًٖاء م٩اجب الخه

ٓالي . ٌٗـــــض َــــــظا الانـــــالح يــــــماها مِمـــــا ٣ًلــــــو مــــــً  28اٖـــــً الــــــ

ْجٓظِـا  ٓم الا٢تـرإ،  الث التزٍْغ الاهخسااي زال٫ ٖملُـت ًـ مدا

ْمهـضا٢ُت الٗملُــت الاهخسابُـت، ملـا جًـمىّ مــً  لخـضُٖم هؼاَـت 

ٓٞير ؤئخام ًخميزْن بالحُاص ًٖ املخىاٞؿين.    ج

ٓن الجضًــض ع٢ــممــا ًالخــٔ ٖلــى  م مــً  01-٢12ــاه ٓ بــالٚغ َــ

ـت بًجـاص اب٣اثّ ٖلى َظٍ الغ٢ابـت، ٣ٞـض جـم  ٓاٍػ َُاـاث ع٢ابُـت م

ُٖت  ـــــــت مكـــــــْغ ـــــــت فـــــــي الىٓـــــــغ فـــــــي مىاٖػ حكـــــــاع٥ املدـــــــا٦م إلاصاٍع

ُــــــــاء  ٍٓذ ٖـــــــٓى الخٓظـــــــّـ ٖس حكـــــــ٨ُلت ؤًٖــــــــاء ٧اجـــــــب الخهــــــــ

ــــت فــــي مجملِــــا، ٞىجــــض  ال٣ًــــاة نــــالخُت البــــذ فــــي َــــظٍ املىاٖػ

ىُ ٍٓل ال جىت الَٓ ت لإلقغاٝ ٖلـى الاهخسابـاث مِمـت جىُٟـظ جس
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ٓن الاهخسابـــاث مـــً بضاًـــت ٖملُـــت الترئـــحاث لٛاًـــت  ؤخ٩ـــام ٢ـــاه

ْاظُــــت ٖلــــى ٞٗالُــــت   هاًــــت الٗملُــــت الاهخسابُــــت. جــــازغ َــــظٍ الاػص

ُــت  ال٣اضــ ي إلاصاعي الــظي ًجــض هٟؿــّ مجبــرا ٖلــى الخ٣ُــض بدٞغ

ْ ٖـــــضم الخـــــضزل فـــــي  ٓػَـــــ٘ الازخهـــــام  الـــــىو بُٛـــــت اختـــــرام ج

ىُــــــت لإلقــــــغاٝ ٖلــــــى الاهخسابــــــاث، مــــــا نــــــالخُاث ا ل جىــــــت الَٓ

ْ ال ًخمخــــــ٘ بهــــــالخُاث  ُــــــت الــــــىو  ًجٗلــــــّ ٨ًخٟــــــي باجبــــــإ خٞغ

ُٖت الٗملُــــت الاهخسابُــــت،  ْاؾــــٗت حؿــــمذ لــــّ بــــالىٓغ فــــي مكــــْغ

ٍٓذ  ـت حكـ٨ُلت ؤًٖـاء م٩اجـب الخهـ ٞال٣اض ي ٨ًخٟي في مىاٖػ

ٓن مُـاب٤  ُٖت ال٣غاع إلاصاعي الظي ًجب ؤن ٩ً بمغا٢بت مكْغ

ٓاوـــ٘ ملـــا جـــىو  ْ بالخهـــٓم م ـــاع،  ٓاهين فـــي َـــظا إلَا ٖلُـــّ ال٣ـــ

ْ هــــــــــي: مــــــــــً ال ًخمخــــــــــ٘ بهــــــــــٟت  ٍٓذ،  حكـــــــــ٨ُلت م٩اجــــــــــب الخهــــــــــ

ٓ فـــــــي خـــــــؼل  الًـــــــت، ًٖـــــــ الىازـــــــب، هازـــــــب ال ٣ًـــــــُم بـــــــة٢لُم ال

ؾُاســــــــ ي  خــــــــض املترئـــــــــحين فــــــــي الاهخسابـــــــــاث، املخمخــــــــ٘ بهـــــــــٟت 

ــــب مـــً الضعظــــت  مىخســـب، مترئــــ  فـــي الاهخسابــــاث، ئـــخو ٢ٍغ
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ُت  ل الكٖغ ؤ٦ض املكِض الؿُاس ي ه٣و الٟٗالُت في ج٨َغ

ٓص ٢ًـاء ٌؿـخُُ٘ خماًـت  املىاٞؿـت الاهخسابُت التي جخُلب ْظـ

ّ في ْل  .الاهخسابُت املخ٩اٞات بين مسخل٠ املخىاٞؿين
ّ
ٞىجض ؤه

خٔ جماَــل ٖــّضة ظِــاث  2014الاهخسابــاث الغثاؾــُت لؿــىت  لـٓـ

 ٓ ـــــت فـــــي وكـــــغ حكـــــ٨ُلت ؤًٖـــــاء م٩اجـــــب الخهـــــ ْ بوكـــــاء بصاٍع ٍذ 

ٓن  ٓهُــــــت، مــــــا ظٗــــــل ٖــــــّضة مترئــــــحين ٣ًــــــضم حكـــــ٨ُالث ٚيــــــر ٢اه

ىُـت سقـغاٝ ٖلـى الاهخسابـاث التـي  ق٩اْي ٖالجعها ال جىت الَٓ

ْػاث، ٚيــــــر ؤن ٖــــــضم جمخـــــــ٘  جــــــضزلذ لٓيــــــ٘ خــــــض لِــــــظٍ الخجــــــا

ال جىت بما ًخمخ٘ بّ ال٣اض ي الاصاعي الظي ٌٗض ٢اض ي بوكاء  

ْن جــــإزير ٖلـــى جــــضُٖم النزا َـــت الاهخسابُــــت، ظٗـــل جــــضزلِا مـــً ص

الًـــــت  ْٖلـــــى ؾـــــةُل املشـــــا٫ ٧ـــــان جـــــضزل ال جىـــــت ٖلـــــى مؿـــــخٔٓ 

ٓ فــــــي ؤخــــــض مغا٦ــــــؼ  ٓص ًٖــــــ ؾــــــُٗضة بٗــــــض ازُــــــاع ال جىــــــت بٓظــــــ

٣ـت  ٓالي بٍُغ ٍٓذ الٗال٫ مضٚغي  جم حُِٗىّ مً َٝغ ال الخه

الجي،  ُت، باٖخبــــاٍع هاثـــب عثـــِـ املجلـــــ الكـــٗ ي الــــ ٚيـــر قـــٖغ

ْجــم َــ غص املٗنــي ٖلــى ٞٗملــذ ال جىــت ٖلــى انــضاع ٢ــغاع الُــغص، 

، خُــــــض ا٢خهــــــغ ٢ــــــغاع ال جىــــــت ٖلــــــى  30اؾــــــاٖت مىخهــــــ٠ اللُــــــل

ْن الىٓـــــغ فــــي جـــــإزير َــــظا الٟٗـــــل ٖلــــى صـــــحت ٖملُـــــاث  الُــــغص ص

ْ هخاثجِا. ٍٓذ   الخه

ْع الؿـــــلُت ال٣ًـــــاثُت فـــــي الٗملُـــــت  ٕٓ ج٣ُُـــــض ص ًشيـــــر مٓيـــــ

ٓاء ٖبـــــر زلـــــ٤ َُاــــاث ع٢ابُـــــت حكـــــاع٥ املدـــــا٦م  الاهخسابُــــت، ؾـــــ

ْ مـــً زـــال ُٟعهـــا ال٣ًـــاثُت ؤ ٫ خهـــغ نـــالخُاجّ الاهخسابُـــت، ْْ

ْ هــــي مــــضٔ  مكــــ٩لت م٣ٗــــضة حؿــــم هٓــــام الح٨ــــم فــــي الجؼاثــــغ، 

ْ ٢ضعجـّ ٖلـى جد٣ُـ٤ الٗضالـت ٖبـر خمـاي  اؾخ٣اللُت ال٣ًاثُت 

ـــــــاث زهٓنـــــــا م هـــــــا الؿُاؾـــــــُت، باٖخبـــــــاع ؤن  ْ الحٍغ الح٣ـــــــ١ٓ 

ْ هؼكهـــــت خؿـــــب مٗـــــاًير ألامـــــم املخدـــــضة  اظـــــغاء اهخسابـــــاث خـــــغة 

ٓاء الٗامــــت للٗملُـــت الاهخسابُـــت ٖبـــر يــــمان  جخُلـــب تهُاـــت ألاظـــ

ٓاًَ فــي الٗملُــت  ٓٞير البِاــت املىاؾــبت للمكــاع٦ت الٟٗالــت للمــ جــ

ــــت الــــغؤي  ٓٞير خ٣ـــ١ٓ املخٗلــــ٤ ل: خٍغ الاهخسابُـــت، مــــً زــــال٫ جــــ

ٓاء حٗلــــ٤  ْ ٖــــضم الخمُيــــز ؾــــ ــــت الخجمــــ٘  ــــالم، خٍغ ْالخٗبيــــر ْإلٖا

ْ الخمُيـــز الٗملـــي، ْخماًـــت املترئــــحين  ٓوي ؤ ألامـــغ بـــالخمُيز ال٣ـــاه

ـــــــــــت مــــــــــ ْ الٗغا٢ُــــــــــل إلاصاٍع ً مسخلـــــــــــ٠ الاظــــــــــغاءاث الخٗؿـــــــــــُٟت 

المُـــــــت التـــــــي جًـــــــِٗا الؿـــــــلُت ْ إلٖا ٓهُـــــــت  . ٞىجـــــــض ؤن  31اْال٣اه

ٓعٍت ٞخدذ املجا٫ لخ٫ٓٛ الؿـلُت الخىُٟظًـت  الِىضؾت الضؾخ

ْ ال٣ًـاثُت، مـا ظٗـل الـبٌٗ ًـٔغ  ُٗت  ٖلى الؿـلُخين الدكـَغ

ٓع ال ًـــؼا٫ ٨ًــغؽ ٨ٞـــغة جغ٦يــز الؿـــلُت ٖــٓى مبـــضؤ  ؤن الضؾــخ

الٟهــــل بــــين الؿــــلُاث ؤؾــــاؽ ٧ــــل خ٨ــــم صًم٣غاَــــي، بــــضلُل 

ْ التـي  ْ ٢ًـاثُت،  ُٗت  ٓعٍت لهالخُاث حكـَغ جمخ٘ عثِـ الجمِ

ٓا٢ـــــــ٘،  جدـــــــض مـــــــً ٞٗالُـــــــت املبـــــــضؤ هٓـــــــغا لُٛـــــــال، ٖلـــــــى ؤعى ال

ْالؿلُت املًاصة.  الؿلُت 

ٓعي ٖلــى الِىضؾــت الاهخسابُــت  ؤزــغث َــظٍ الِىضؾــت الضؾــخ

ؤصاء الؿــلُت ال٣ًــاثُت التـي بيــذ هٓــام ع٢ـااي م٣ٗــض، ؤزــغ ٖلـى 

ــــــغ ٖلــــــى الش٣ــــــت فــــــي الٗملُــــــت 
ّ
ْ ؤز ٦دامُــــــت للٗضالــــــت الاهخسابُــــــت، 

الاهخسابُـــت ٦إلُـــت للخٛيـــر الؿُاســـ ي الؿـــلمي، زهٓنـــا فـــي ْـــل 

ْ املخمشــــل فــــي ٖــــضم ٢ــــضعة ال٣اضــــ ي ٖلــــى  الال٣ٖــــال الاهخســــااي، 

ٓص  ٓن الاهخســـــااي بال بٓظـــــ الخــــضزل ملٗا٢بـــــت ٖــــضم جُبُـــــ٤ ال٣ــــاه

ْ امل ذ، ٞـــــــاسصاعة  ٓن فـــــــي ْـــــــل َـــــــظٍ هـــــــو نـــــــٍغ ترئـــــــحين ٌٗملـــــــ

ْن الامخشــا٫ لح٨ــم  الٓيــُٗت ٖلــى جد٣ُــ٤ ٚــاًعهم الاهخسابُــت ص

ْ ازخُـــــــاع الىازـــــــب التـــــــي جخُلـــــــب جدـــــــ٫ٓ الٗضالـــــــت  الهـــــــىاص٤ً 

ت.  الاهخسابُت بلى ٢ُمت في بيُت الش٣اٞت الؿُاؾُت الجؼاثٍغ

V. :هخائج الاهخخاباث 

هخــــــاثج الاهخسابــــــاث فــــــي الجؼاثــــــغ مــــــً بــــــين  حٗــــــض مهــــــضا٢ُت

ألاؾاؾــُت التــي جــازغ ٖلــى النزاَــت الاهخسابُــت، جا٦ــضَا  املكــا٧ل

ٖمــــــــل ألاخــــــــؼال الؿُاؾــــــــُت ٖلــــــــى اتهــــــــام إلاصاعة بتزٍْــــــــغ هخــــــــاثج 

ٓاء حٗلــــ٤ ألامــــغ  الاهخسابــــاث ٣ٖــــب ٧ــــل اؾــــخد٣ا١ اهخســــااي، ؾــــ

 ْ بيخــــاثج الاهخسابــــاث املدلُــــت التــــي جسًــــ٘ للغ٢ابــــت ال٣ًــــاثُت ؤ

ُٗت التـــي جس ْ الدكـــَغ ًـــ٘ لغ٢ابـــت بيخـــاثج الاهخسابـــاث الغثاؾـــُت 
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ٓعي الـــظي ال ًم٨ـــً ال جـــٓء للُٗـــً ال٣ًـــاجي  املجلــــ الضؾـــخ

جــــّ  ْ ٢ــــض ْنــــل ألامــــغ بلــــى طْع ــــت.  ْل فــــي ٢غاعجــــّ ؤمــــام مجلـــــ الض

ُٗت لؿــــىت  خُــــض ٢ــــام عثــــِـ  2007زــــال٫ الاهخسابــــاث الدكــــَغ

ـــــــــــى عثـــــــــــِـ  ىُـــــــــــت بةعؾـــــــــــا٫ عؾـــــــــــالت بل ال جىـــــــــــت الؿُاؾـــــــــــُت الَٓ

ٓعٍـــت ًسبـــٍر بٗملُـــاث التزٍْـــغ ال٨بيـــرة التـــي جسل لـــذ َـــظٍ الجمِ

ُعها  . 32االاهخساباث لحض املؿاؽ بكٖغ

ٓن الاهخسابـــــاث  مـــــا ًم٨ـــــً مالخٓخـــــّ ٖلـــــى مؿـــــخجضاث ٢ـــــاه

ٓ ٖضم جٓظِِـا سنـالح َـظٍ املكـ٩لت فـي ٖمـ٤ بـل  01-12ع٢م َ

جم ح٣ُٗضَا ٖبر الاه٣ام مً يماهاث الغ٢ابـت ال٣ًـاثُت ٖلـى 

تـــراى ٖلــــى  ْ جًـــ٤ُِ مماعؾــــت الٖا هخـــاثج الاهخسابـــاث املدلُــــت، 

ُٗت. ٟٞـــــــي الاهخسابـــــــاث هخـــــــاثج الا  ْ الدكـــــــَغ هخسابـــــــاث الغثاؾـــــــُت 

ـــا  املدلُـــت ٖمـــض بلـــى التراظـــ٘ ٖـــً م٩اؾـــب الخٗـــضًل الـــظي ؤ٢َغ

ْ الـــظي صٖـــم ٖملُـــت الغ٢ابـــت 2004إلانـــالح الاهخســـااي لؿـــىت  ،

التــــي ٧ــــان فــــي الؿــــاب٤  92ال٣ًــــاثُت مــــً زــــال٫ حٗــــضًل املــــاصة 

ــــــاث  الثُــــــت فــــــي الٟهــــــل فــــــي مىاٖػ ٫ ال جىــــــت الاهخسابُــــــت ال ّٓ جســــــ

ْ التــــــي ؤنــــــبذ ٖلــــــى بزــــــغ حٗــــــضًلِا صــــــ ٍٓذ،  حت ٖملُــــــاث الخهــــــ

٤ ال٣اضـ ي إلاصاعي،  حؿمذ بخضزل الؿلُت ال٣ًاثُت ًٖ ٍَغ

 مـا م٨ًـ الىازـب مًـ خـ٤ الًُٗـ ال٣ًـاجي ٖلـى صعظخـين ااملدـا٦م

ْلت . ٞىجض ؤن املاصة  ْمجلـ الض ت  ٓن  165الاصاٍع  ع٢ـممً ٢ـاه

ٍْخجلى طل٪ في: 12-01  جًمىذ جغاظٗا ًٖ َظا امل٨ؿب، 

ُٟــت اصؤ - الثُــت نــالخُت الْٓ ٍٓــل ال جىــت الاهخسابُــت ال ة جس

ٓن  ٍٓلِـــا نـــالخُت البـــذ فـــي الُٗـــ ال٣ًـــاثُت مـــً زـــال٫ جس

ْ َـــــظا مـــــا ًســـــل بمبـــــضؤ  ٍٓذ،  يـــــض صـــــحت ٖملُـــــاث الخهـــــ

 الٟهل بين الؿلُاث.

ــــــت التــــــي  - ٖــــــضم جدضًــــــض مــــــّضة الُٗــــــً ؤمــــــام املدــــــا٦م إلاصاٍع

ٓمين بٗض بٖالن هخاثج الاهخساب  اث.خضصث في الؿاب٤ بُ

-  ْ ٕٓ الُٗــــً،  ٖـــضم جدضًـــض مـــضة ٞهــــل ال٣اضـــ ي فـــي مٓيـــ

ٓن ع٢ـــــم 92التـــــي خـــــضصتها املـــــاصة  بسمؿـــــت  01-04مـــــً ٢ـــــاه

 ؤًام.

ْلــــــت الـــــظي ٦غؾــــــّ  - ًَـــــم خــــــ٤ الـــــى٣ٌ ؤمــــــام مجلــــــ الض

ٓن الؿاب٤، خُض ؤ٦ـضث املـاصة  خـ٤ الُٗـً يـض  92ال٣اه

ْلـت زـال٫ ٖكـغة  ت ؤمام مجلــ الض ٢غاعاث املدا٦م الاصاٍع

ش جبلُٜ  ال٣غاع. ؤًام مً جاٍع

٣ٞــــــــض ؤنــــــــبدذ صــــــــحت الغ٢ابــــــــت ال٣ًــــــــاثُت ٖلــــــــى صــــــــحت 

ْ البلضًـت هـي  الثُـت  ٍٓذ املخٗل٣ت باالهخسابـاث ال ٖملُاث الخه

ٓن ؾلُت إلاصاعة ؤ٢ٔٓ مـً الؿـلُت  ع٢ابت ٢ًاثُت زانت، ج٩

ٓن ؤن  ْ م٣خًــــبا، ٧ــــ ْعا َامكــــُا  ال٣ًــــاثُت التــــي ؤُٖــــي لِــــا ص

ْن ع٢ابـــت قـــاملت، ج٣خهـــغ  املكـــٕغ ٞـــخذ البـــال لغ٢ابـــت ظؼثُـــت ص

ٍٓذ.  ْػاث املاصًــت التــي حٗتــري ٖملُــاث الخهــ ٖلــى جدــغي الخجــا

ــت جخسللـّـ  بيــاٞت بلــى ؤن مماعؾــت خــ٤ الُٗـًـ ؤمــام املدــا٦م إلاصاٍع

ٓن  ٓاث٤ جازغ فـي مماعؾـت خـ٤ الًُٗـ ال٣ًـاجي، باٖخبـاع ؤّن ال٣ـاه ٖ 

ت. ْبظغاءاتها ؤمام املدا٦م إلاصاٍع ت   الجضًض لم ًىٓم املىاٖػ

٫ نــــــــالخُت الٟهــــــــل فــــــــي  فــــــــي خــــــــين هجــــــــض ؤن املكــــــــٕغ ّٓ زــــــــ

ُٗت  ـــــــــــــاث الاهخسابُـــــــــــــت الخانـــــــــــــت باالهخسابـــــــــــــاث الدكـــــــــــــَغ املىاٖػ

ْ َـــظا مـــا ٧ـــان  ٓعي،  ْ الاؾـــخٟخاء للمجلــــ الضؾـــخ ْالغثاؾـــُت، 

ٓن  ٓن الاهخســـــااي املل ـــــى، بدُـــــض ؤٖـــــاص ال٣ـــــاه م٨غؾـــــا فـــــي ال٣ـــــاه

ُٖت  ــــــت مكــــــْغ ٓاص املىٓمــــــت للمىاٖػ الجضًــــــض هٟـــــــ مدخــــــٔٓ املــــــ

ْهخــــــاثج الاهخسا ٍٓذ  ٓن ٖملُــــــاث الخهــــــ ــــــزث ال٣ــــــاه بــــــاث التــــــي مّي

الؿــــاب٤، خُــــض ؤب٣ــــل ٖلــــى الُــــاب٘ الاؾــــخعجالي الكــــضًض ُٞمــــا 

ْ التــــــي  ٍٓذ،  ٓن فـــــي صـــــحت ٖملُـــــاث الخهـــــ ة الُٗـــــ ًســـــو مـــــضَّ

 ًلي: خضصث ٦ما

ـــــت الؿـــــٟلى للبرملـــــان، هجـــــض  - ُٞمـــــا ًســـــو اهخسابـــــاث الٛٞغ

ٓالُـــت لإلٖـــالن  ْ ؤعاٗـــين ؾـــاٖت امل مـــضة الُٗـــً مدـــضصة بشمـــاوي 

لو املــضة ُٞمــا ًســو اهخسابــاث مجلـــ الىخــاثج، فــي خــين جــخ٣

ً ؾاٖت. ْ ٖكٍغ  ألامت التي خضصث بإعاٗت 

ْ الاؾـــخٟخاء هجــــض ؤن  - ُٞمـــا ًســـو الاهخسابــــاث الغثاؾـــُت 

ٓم الا٢تــرإ،  ٓن ؤن مكــٕغ عبُِــا بُــ مــضة الُٗــً ج٩ــاص جىٗــضم ٧ــ

ٓص بم٨خــب  ملؼمــا الُــاًٖ حلــجُل اخخجاظــّ فــي املدًــغ املٓظــ

ٍٓذ. َظا ما ظٗل البٌٗ ًٔغ بإ ْعاء الخه ن اوؿُا١ املكـٕغ 

الُـاب٘ الاؾــخعجالي للٗملُــت الاهخسابُــت ظٗلــّ ًــازغ لــِـ ٣ٞــِ 

ُت الاهخسابـاث .  33اٖلى خ٤ ال جـٓء لل٣ًـاء بـل ختـ  ٖلـى قـٖغ

ٓعي ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بالبـــذ فـــي  ْ جخدـــضص نـــالخُت املجلــــ الضؾـــخ

ٓن الاهخسابُت في:  الُٗ

ال: بم٩اهُــــت بلٛـــــاء هخـــــاثج الاهخسابــــاث املخىـــــإػ ٖليهـــــا، مـــــ ٘ ؤ

ٓن زمان ؤًام مً بباٙل  بلؼامُت بظغاء اهخساباث ظضًضة في ًٚ

ْ فــي َــظٍ الى٣ُــت هــظ٦غ ٖلــى ؾــةُل املشــا٫ بلٛــاء  ٢ــغاع إلالٛــاء، 

ٓعي الا٢ترإ الظي ؤظغي فـي   2003صٌؿـمبر  30املجلـ الضؾخ

لذ ــت جِؿمؿـُـ آًل ، املخٗلــ٤ بخجضًــض ههــ٠ ؤًٖــاء ألامــت املىخسبــين ب

ٍٓذ ا ْعا١ الخهــــــ ُت ؤ لتــــــي ٧اهــــــذ مهــــــبٛت بؿــــــةب ٖــــــضم قــــــٖغ

ٓن الاهخساباث  . 34ابسخم ظاٝ ٚير مىهٓم ٖلُّ في ٢اه
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ْبٖـــــــالن  اٚت مدًـــــــغ الىخـــــــاثج  زاهُـــــــا: بم٩اهُـــــــت بٖـــــــاصة نــــــُـ

ْ زيـــــر مشـــــا٫ فـــــي َـــــظا امل٣ـــــام هـــــي الاهخسابـــــاث  املترئـــــ  الٟـــــاثؼ، 

ُٗت لؿىت  ٓعي بةٖـضاص  1997الدكَغ خُض ٢ام املجلـ الضؾـخ

 نُاٚت الىخاثج .

ٓن زالشـــــا: ٌؿـــــخُُ٘ املجلــــــ الض ٌ الُٗـــــ ٓعي ؤن ًـــــٞغ ؾـــــخ

ـــــــــ٘ بلُـــــــــّ جدـــــــــذ َاثلـــــــــت ٖـــــــــضم اخترامِـــــــــا  الاهخسابُـــــــــت التـــــــــي جٞغ

ٓهُـــــت ٧اوٗـــــضام الهـــــٟت، ٖـــــضم اختـــــرام نظـــــا٫  إلاظـــــغاءاث ال٣اه

ْ ٖلـــــى ؾــــــةُل  ٓهُـــــت، ٖـــــضم اختـــــرام إلاظــــــغاءاث الكـــــ٩لُت،  ال٣اه

ٓعي زال٫ اهخساباث  ؤهّ جـم  2009املشا٫ نغح املجلـ الضؾخ

ٌ زالزت ْزمؿين َٗىا مً ؤنل  . 35اؾبٗت ْزمؿين ٞع

ما ًم٨ً إلاقاعة بلُّ في مـا ًسـو الغ٢ابـت ال٣ًـاثُت ٖلـى 

ٍٓذ َٓ:  صحت ٖملُاث الخه

ٓن الجضًــض  - خهــغ خــ٤ الُٗــً: هجــض ؤن املكــٕغ فــي ال٣ــاه

ٍٓذ،  ــــــت فــــــي صــــــحت ٖملُــــــاث الخهــــــ خــــــغم الىازــــــب مــــــً املىاٖػ

ٓن الاهخســــااي لؿــــىت  م مــــً ؤهىــــا هجــــض ؤن ٢ــــاه مــــىذ  1989بــــالٚغ

ٓاَىين املمشلـــــين للُِاـــــت ، ٟٞـــــ 36االحــــ٤ للىازـــــب خذ املجــــا٫ للمـــــ

ٓ ألاؾــــــــاؽ الــــــــضاٖم  ُت الاهخسابــــــــاث َـــــــ الىازبـــــــت ملغا٢بــــــــت قـــــــٖغ

ٓلِا، ْإلاظغاء الٗملي ملبضؤ الؿُاصة الكٗبُت.  ل٣ب

ــت ٖلــى بلٛــاء هخــاثج الاهخسابــاث ٖلــى هخــاثج  - ا٢خهــاع املىاٖػ

ْن الىخاثج الٗامت ٍٓذ ص  م٩اجب الخه

هخسابــــــاث مــــــً لــــــم حؿــــــمذ َبُٗــــــت الغ٢ابــــــت ٖلــــــى هخــــــاثج الا 

جـــــــضُٖم مهـــــــضا٢ُعها لـــــــضٔ ألاخـــــــؼال الؿُاؾـــــــُت املكـــــــاع٦ت فـــــــي 

ـــــــالن ٖـــــــً هخـــــــاثج اهخسابـــــــاث  الٗملُـــــــت الاهخسابُـــــــت، ٣ٗٞـــــــب إلٖا

ُٗت لؿــــــىت  ٖمــــــل ج٨خـــــل الجؼاثــــــغ الخًــــــغاء مــــــً  2012الدكـــــَغ

الدكــــــ٨ُ٪ فــــــي الىخــــــاثج، معهمــــــا إلاصاعة بتزٍْــــــغ هخاثجِــــــا لهــــــال  

ني ا ْ الخجمــــ٘ الــــَٓ ني  ــــغ الــــَٓ لــــضًم٣غاَي، خــــؼل ظبهــــت الخدٍغ

ٓص مسابغ ٖلى املؿخٔٓ املغ٦ؼي جخالٖب بالىخاثج،  مكيرا بلى ْظ

ىُــــــت ملغا٢بـــــــت الاهخسابــــــاث مـــــــً  ٦مــــــا ٖمـــــــل عثــــــِـ ال جىـــــــت الَٓ

ُٗت بؿــــةب الاهعها٧ــــاث  الدكــــ٨ُ٪ فــــي هخــــاثج الاهخسابــــاث الدكــــَغ

ٍٓذ  . 37ااملخٗضصة التي َالذ ٖملُاث الخه

 خاجمت

ْلــــــــــذ  ملُـــــــــــت ابـــــــــــغاػ م٩اهـــــــــــت ال٣ًـــــــــــاء فـــــــــــي الٗ الضعاؾـــــــــــتخا

الاهخسابُـــــت ٖلـــــى يـــــٓء إلانـــــالح الاهخســـــااي الجضًـــــض الـــــظي لـــــم 

، بـــضلُل اب٣اثـــّ  ٍٓاجــّـ ْل ًجٗـــل جـــضُٖم الغ٢ابـــت ال٣ًـــاثُت مـــً ؤ

ٖلـــى هٟــــ َبُٗـــت الغ٢ابـــت ال٣ًـــاثُت ٖلـــى الٗملُـــت الاهخسابُـــت 

ْن  التـــــي ا٢خهـــــغث ٖلــــــى بٗـــــٌ مغاخــــــل الٗملُـــــت الاهخسابُــــــت ص

ْاثغ  الاهخسابُــت، بٗــٌ مغاخــل ألازــٔغ املِمــت مشــل ج٣ؿــُم الــض

٧ٓـــــاالث الاهخسابُـــــت. بـــــل  اٖـــــضاص البُا٢ـــــت الاهخسابُـــــت، اٖـــــضاص ال

ٓن ع٢ــم خٔ ؤن ٢ــاه ٖمــل ٖلــى ايــٗاٝ َــظٍ الغ٢ابــت  01-12لـٓـ

ـــــــل املدـــــــا٦م  ٍٓ ـــــــت الاهخسابُـــــــت جِٓـــــــغ ٞيـــــــر جس ـــــــر خهـــــــغ املىاٖػ ٖب

ْ بلٛـاء الخ٣اضـ ي  ٓاثم الاهخسابُت،  ت ال٣ الٗاصًت الىٓغ في مىاٖػ

ت هخاثج الا   هخساباث املدلُت.ٖلى صعظخين في مىاٖػ

ؤصٔ َــــــــظا الخٓظــــــــّ بلــــــــى اب٣ــــــــاء الىٓــــــــام الغ٢ــــــــااي للٗملُــــــــت 

الاهخسابُت ٚير ٞٗا٫، ًا٦ضٍ ب٣ـاء املٗاعيـت الؿُاؾـُت حكـ٨٪ 

ْ جــــعهم الاصاعة بــــالتزٍْغ الاهخســــااي ٖــــً  فـــي الٗملُــــت الاهخسابُــــت، 

ـــــــــ٤ الخالٖـــــــــب فـــــــــي ٖـــــــــضص الُِاـــــــــت الىازبـــــــــت، مىـــــــــ٘ الترئــــــــــ   ٍَغ

ـٓل ٞيهــا،  ْ الحــؼل لل خهـُاث ٚيـر املٚغ صٖـم إلاصاعة ملترئـ  ؤ

ــــاصة ٖلــــى الخالٖــــب بيخــــاثج  بُٗىــــّ زــــال٫ الحملــــت الاهخسابُــــت، ٍػ

الاهخسابــاث. ًــغجبِ اهخ٣ــاص املٗاعيــت لــإلصاعة بــالتزٍْغ الاهخســااي 

بُبُٗـــت َىضؾـــت الىٓـــام الغ٢ـــااي الاهخســـااي الـــظي اٖخمـــض ُٞـــّ 

ٖلـــى تهمـــِل الؿـــلُت ال٣ًـــاثُت لهـــال  َُاـــاث ع٢ابُـــت ؤزـــٔغ 

ىُــــــــــت ٧ال جىــــــــــت ا ْ ال جىــــــــــت الَٓ ىُــــــــــت ملغا٢بــــــــــت الاهخسابــــــــــاث  لَٓ

ـــاصة ٖلـــى ال جـــان  ٓعي، ٍػ ْ املجلــــ الضؾـــخ لإلقــغاٝ الاهخســـااي 

ٓا٣ُٞت بـين مسخلـ٠  ت. ٞٗٓى ما ًخم الخٓظّ لِىضؾت ج إلاصاٍع

ٓامِـــا  َـــظٍ ألاظِـــؼة، حؿـــمذ بسلـــ٤ ع٢ابـــت اهخسابُـــت مخجاوؿـــت ٢

َىضؾــــت اهخسابُــــت صًم٣غاَُــــت، ٖمــــل الانــــالح الاهخســــااي ٖلــــى 

ا حُِٛــــــب  ْ ح٣ُٗــــــضَا، جٟؿــــــَغ حكــــــخِذ الغ٢ابــــــت ٖلــــــى الٗملُــــــت 

الغ٢ابــت ال٣ًــاثُت الكــاملت ٖلــى الٗملُــت الاهخسابُــت، بمــا ؤصٔ 

ـــــــــاث٠ ألاؾاؾـــــــــُت لل٣ًـــــــــاء ٖلـــــــــى الٗملُـــــــــت  ٌٍٓ الْٓ بلـــــــــى ج٣ـــــــــ

ْ الحٟـاّ  ْ املخمشلت في خماًت الح٣ـ١ٓ الاهخسابُـت  الاهخسابُت، 

ٓع  ْ ٖـضم خٟـٔ نـ ْاة الخىاٞـ الاهخسـااي  ْ ظضًـت ٖلى املؿا ة 

ٓن. ْلت ال٣اه  الاهخساباث املٗبرة ص

 الهىامؾ :
 

  1ا
ٓي ع٢م  14اهٓغ املاصة  ٓن ًٖ  باث.املخٗل٤ بىٓام الاهخسا 01-12مً ٢اه

  2ا
ٓع ؤٖالٍ. 22املاصة  اهٓغ   مً هٟـ ال٣اهٓن املظ٧

 3ا
" ؤلاجـــــــشاءاث اإلامهـــــــذة للعملُـــــــت الاهخخابُـــــــت فـــــــي الجضائـــــــشؤخمـــــــض بيُنـــــــي، "

ٓهُـــــــــــــــت، ظامٗــــــــــــــت باجىـــــــــــــــت،  ٓم ال٣اه ْلــــــــــــــت فـــــــــــــــي الٗلــــــــــــــ ٓعاٍ ص خــــــــــــــت ص٦خـــــــــــــــ .اؤَْغ

 .76 ،م2006
 4ا

 77املغظ٘ الؿاب٤ الظ٦غ، م
 5ا

 .29، م2014.اص ص ن ، هخاب ؤبُن خٌى التزوٍشٖلي ابً ٞلِـ، 



 ق سؼُذواس  
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 6ا

اإلاىاصعــــــــاث الاهخخابُــــــــت: دساظــــــــت ملاسهــــــــت لخجشبتــــــــي ؾــــــــماٖين لٗبــــــــاصي، "

عُت" خـــــــــت الجضائـــــــــش و فشوعـــــــــا فـــــــــي الاهخخابـــــــــاث الشئاظـــــــــُت و الدؽـــــــــَش . اؤَْغ

ٓم في الح١ٓ٣، ظامٗت بؿ٨غة، ٓعاٍ ٖل  .67 ، م2013ص٦خ
 7ا

 01-12مً ٢اهٓن الاهخساباث ع٢م  16اهٓغ املاصة 
(8)

 Ligue Algérienne des droits de l„homme, et autres, "réforme 

politique ou verrouillage supplémentaire de la société civile 

et du champ politique : une analyse critique".Copenhague : 

Euro-Méditerranéen des droits de l„homme,2012,p16 
(9)

 Laurent Marion, et autres, "Evaluation du cadre pour 

l’organisation des élections en Algérie".Berlin : DRI,2007, p22.

  
 10ا

ـــــــــــــت الضًم٣غاَُـــــــــــــت الكـــــــــــــٗبُت، املجلــــــــــــــ الكـــــــــــــٗ ي  ٓعٍـــــــــــــت الجؼاثٍغ الجمِ
ا 

ني،  ــــذة الشظــــمُت للمــــذاوالثالــــَٓ ، 2003، 88، الؿــــىت الشاهُــــت ع٢ــــمالجٍش

 .05م
 11ا

ٓها الهخساباث ع٢م  96اهٓغ املاصة   .01-12مً ٢اه
 12ا

َٓــال،" ٖبــض املـــا  الىٍـــام الاهخخـــابي فــي الخجشبـــت الذظـــخىسٍت مً ٖبـــض ال

ت  .131 ، م2007"، امظ٦غة املاظِؿخير، ظامٗت ٢ؿىُُىت،الجضائٍش
13ا 

 .07-97مً ٢اهٓن  157ْ املاصة  21-95مً ؤمغ  ٢07اعن بين املاصة  
 14ا

ٓعٍــت، ٢15ـغاع  ــٌ الترئـ  لالهخســال لغثاؾـت الجمِ /١ م ص/ املخًـمً ٞع

ذة الشظمُت ش 13، الٗضصالجٍش  .10، م2004ماعؽ 7، الهاصع بخاٍع
 15ا

، م  .275ؾماٖين لبٗاصي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
 16ا

، م  .23ٖلي بً ٞلِـ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
 17ا

/ع ١ ٕ/ م ص/ املخٗلــــ٤ بمغا٢بــــت مُاب٣ــــت ال٣ــــاهٓن الًٗــــٓي 01عؤي ع٢ــــم 

ْ املـــــــخمم  مـــــــغ ع٢ـــــــم ـــــــضة  07-97املٗـــــــض٫  املخًـــــــمً هٓـــــــام الاهخسابـــــــاث، الجٍغ

ش 09ضصالغؾمُت، الٗ  .18، م2004ُٟٞغي  11، الهاصع بخاٍع
18

Laurent Marion, et autres, op.cit., même page. 
 19ا

ٓوي للضٖاًــــت الاهخسابُــــت"،  مجلــــت ؤخمــــض ٞايــــل خؿــــين، "الخىٓــــُم ال٣ــــاه

غان10-9،الٗضصالباخث الاعالمي  .56، م2010ؤًل٫ٓ -، خٍؼ
 20ا

ُٓٞــــــــــــــــ٤، .الجــــــــــــــــؼء الشــــــــــــــــاوي، مهــــــــــــــــغ: مُبٗـــــــــــــــــت علــــــــــــــــم الّذولــــــــــــــــتؤخمــــــــــــــــض ج

 .  224،م1935هًت،ال 
 21ا

 .225املغظ٘ الؿاب٤ الظ٦غ، م
 22ا

ــاؽ، " ٞغ ع مدمــض بَٓ الخمـــالث الاهخخابُــت: دساظــت ملاسهـــت بــحن الدؽـــَش

ع الفشوســــــــ ي ٓم الجضائــــــــشي و الدؽــــــــَش ٓم فــــــــي الٗلــــــــ ٓعاٍ ٖلــــــــ خــــــــت ص٦خــــــــ ".اؤَْغ

ٓهُت، ظامٗت ٢ؿىُُىت،  .111 ، م2011ال٣اه
 23ا

ىُــــت ملغا ٢بــــت الاهخسابــــاث اهٓــــغ مسايــــغ الاظخمــــإ ل جىــــت الؿُاؾــــُت الَٓ

ت  ُّ  .2004الغثاؾ
 24ا

مبلـــــٜ ؾـــــخين ملُـــــٓن صًىـــــاع  01-12مـــــً ٢ـــــاهٓن ع٢ـــــم  206خـــــضصث املـــــاصة 

ــ٘ املبلـــٜ بلــى زمـــاهين  ٦دــض ؤ٢صــ   لى٣ٟـــاث الحملــت الاهخسابُــت مـــ٘ بم٩اهُــت ٞع

ْع زــــان، بِىمــــا خــــضصث املــــاصة مــــً هٟـــــ  207ملُــــٓن صًىــــاع بط ٧ــــان َىالــــ٪ ص

ْػٍ  ه٣ٟـــــــــــاث الحملـــــــــــت الاهخسابُـــــــــــت ال٣ـــــــــــاهٓن مبلـــــــــــٜ الـــــــــــظي لبـــــــــــض ؤن ال جخجـــــــــــا

ُٗت بدض ؤ٢هاٍ ملُٓن صًىاع ًٖ ٧ل مترئ .  لالهخساباث الدكَغ
 25ا

 .01-12مً ٢اهٓن ع٢م  209اهٓغ املاصة 
 26ا

 مً هٟـ ال٣اهٓن الؿاب٤ الظ٦غ 175اهٓغ املاصة 

                                                                                 
 27ا

 مً هٟـ ال٣اهٓن الؿاب٤ الظ٦غ 180اهٓغ املاصة 
 28ا

، 01—04هخسابـاث ع٢ـم مً ال٣ـاهٓن الًٗـٓي لىٓـام الا  07اهٓغ املاصة 

ْ املخمم.  املٗض٫ 
 29ا

ٓم جىُٟــــــظي ع٢ــــــم  ٍ حُٗــــــين ؤًٖــــــاء م٩اجــــــب  32-12مغؾــــــ ًخٗلــــــ٤ بكــــــْغ

ْ الُٗـــً ال٣ًـــاجي بكــــإ هم،  تـــراى  ْ ٦ُُٟـــاث مماعؾـــت خـــ٤ الٖا ٍٓذ  الخهـــ

ذة الشظمُت ش 08، الٗضصالجٍش  .28.م2012ُٟٞغي  15، الهاصع بخاٍع
 30ا

، م  .67ٖلي بً ٞلِـ، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
 31ا

 ٓ ــــ ٓل هٍــــام الخــــضب الىاخــــذ و ؤزــــشه علــــى الخلــــىق ص مــــغاص مخــــي الــــضًً، م

ْ  315،م م 2007. مُبٗــــــت ؾــــــُما الؿـــــــلُماهُت، العُاظــــــُت للمــــــىاوً

316. 
 32ا 

ٖبــــض الــــغػا١ م٣ــــغي، الخدــــ٫ٓ الــــضًم٣غاَي فــــي الجؼاثــــغ: عئٍــــت مُضاهُــــت.  

 20م
 33ا

ٓع ٢اضــ ي الاهخســال ٓص قــيهٓل، "املجلـــ الضؾــخ مجلــت اإلاجلـــغ . "مؿــٗ

 .101، م01،2013لٗضصا ،الذظخىسي
 34ا

 1424طي ال٣ٗـــضة ٖــــام  15مـــاعر فـــي  04/ ١. م ص / 04اهٓـــغ ٢ـــغاع ع٢ـــم 

ٓا٤ٞ   .2004ًىاًغ ؾىت  8امل
 35ا

الىٍــــــــــــام اللـــــــــــــاهىوي للمىاصعــــــــــــاث الاهخخابُـــــــــــــت فـــــــــــــي اؾالؾــــــــــــل مدىـــــــــــــض،" 

ْػْ، الجضائـــــــش  ، 2012"،امــــــــظ٦غة املاظِؿـــــــخير فــــــــي الح٣ـــــــ١ٓ، ظامٗــــــــت جيــــــــزي 

 .151م
 36ا

املخٗلــــــ٤ ب٣ـــــاهٓن الاهخسابــــــاث  89/13هٓن ع٢ـــــم مـــــًـ ٢ـــــا 117اهٓـــــغ املـــــاصة 

 .1989ؤْث  07املاعر في 
  37ا

ـت: حُٛيـر صًم٣غاَـي ؾـلمي  ُٗت الجؼاثٍغ َٓىـض، "الاهخسابـاث الدكـَغ زالض ب

ٓاخـض".  ٓصة بلى هٓام الحؼل ال ، م مجلـت العشبُـت للعلـىم العُاظـُتؤم ٖ

 .25-24م



 

101 

 

 

  اإلالخق:

ٓا جغج٨ؼ الضعاؾت ٖلى اق٩الُت مٟاصَا ؤن ٓانل الح ِٞل ألامغ ًىُب٤ ٖلى الٗال٢اث َُمىت بين الض٫ْ،  ْ ع إلاؾتراجُجي ؤصاة ج

ٓة ٖٓم  هي بين ٢  ْ ٨ُت  الًاث املخدضة ألامٍغ ْعا مشل ا ال ْ ص ٢ٓٗا، ؤَمُت  ْلت اؾتراجُجُت م  .لجؼاثغتص

ٕٓ ْ هي َظ٢ٍهض الاظابت ٖلى  ْع طاث نلت باملٓي ٓم ال الاق٩الُت، جم الخُغ١ الى مدا ٓاع إلا مِٟ ، ؾتراجُجي ْزلُٟاجّح

ٓاع إلا  ٔ الح ٫ْ ألازغ ٓاع إلاؾتراجُجيْ  ؾتراجُجي الٛغاي م٘ الض الًاث امل -الٛغاي الح ٓطظاال ْالجؼاثغ ؤهم ٨ُت   .خدضة ألامٍغ

Résumé: 

La présente étude Se propose de mettre l’accent sur la problématique des relations entre une 

grande puissance, en l’occurrence les USA et un grand pays, de par ses capacités et son 

positionnement stratégique, qu’est l’Algérie. Les axes sur lesquels s’appuie l’étude, sont à 

même de démontrer que qu’une relation de coopération pourrait se baser sur les atouts des 

acteurs et leurs intérêts mutuels tout en faisant ressortir le besoin de garder le cap pour la 

construction d’un projet de puissance avec toutes ses dimensions à même de contenir les 

assauts d’un acteur mondial, telles les USA. 

 

  ملذمت:

ْاٞـــــض  ٓم  ْمِٟـــــ ٓاع إلاؾـــــتراجُجي م٣اعبـــــت ظضًـــــضة  ٌٗخبـــــر الحـــــ

ْاهخ٣ــــــل مــــــً مُــــــضان الُـــــــب  ْلُـــــــت،  ٖلــــــى خ٣ــــــل الٗال٢ــــــاث الض

ٓم الؿُاؾــــــــــُت، ْزانــــــــــت خ٣ــــــــــل  الىٟســــــــــ ي بلــــــــــى مُــــــــــضان الٗلــــــــــ

ْمـــــً بـــــين مـــــً  ْلُـــــت فـــــي بضاًـــــت ألالُٟـــــت الشالشـــــت،  الٗال٢ـــــاث الض

ٓاع إلاؾــتراجُجي  لســ ي مــ٘ الــض٫ْ مىٓمــت  ؤَلــ٤ الحــ  الحلــ٠ ألَا

٨ُـــــت مـــــ٘  الًـــــاث املخدـــــضة ألامٍغ ٦ْـــــظل٪ ال ًـــــاء ُٞـــــّ،  ٚيـــــر ألٖا

، ؤمــــــا  ْص٫ْ ؤزــــــٔغ ْاملٛــــــغل  ْالجؼاثــــــغ  ٓوـ  ــــــ ْج ْمهــــــغ  الهــــــين 

ا إلاؾـتراجُجي مـ٘ ص٫ْ ظىـٓل البدـغ  ٓاَع ٞغوؿا ٣ٞض ؤَل٣ذ خ

ٓاع إلاؾــتراجُجي  ألابــٌُ املخٓؾــِ زانــت مــ٘ الجؼاثــغ، ؤمــا الحــ

 ْ ُاهُــا  ْبٍغ ْبــا ٣ٞــض ٧ــان بــين ٞغوؿــا  ْع ْل٣ــض الــضازلي   ؤملاهُــا، 

ٓاع فــــي حؿــــُٗيُاث ال٣ــــغن  ٧اهــــذ بــــضاًاث َــــظا الــــىمِ مــــً الحــــ

ْطلـــ٪ بخـــإزير ٓاصع وكـــٓء هٓـــام صْلـــي ظضًـــض   املاضـــ ي، ٖلـــى ازـــغ بـــ

ـــ٤ مىٓمـــت  ٨ُـــت، ْزانـــت ٖـــً ٍَغ الًـــاث املخدـــضة ألامٍغ مـــً ال

لس ي زم بٗـض ؤخـضار ؾـةخمبر اٖخمضجـّ  2001خل٠ قما٫ ألَا

الًاث املخدضة ٦إخض ؤؾالُب ؾُاؾعها ا ْبىـاء ٖلـى ال لخاعظُـت 

ُـــــ٠ ًم٨ـــــً َـــــغح إلاقـــــ٩الُت الخالُـــــت ملٗالجـــــت َـــــظا  َـــــظا الخْٓ

ٕٓ  : املٓي

هـل ٌعــذ الخــىاس ؤلاظــتراجُجي ؤداة جىاـــل ؤم هُمىــت بــحن 

ىُت والجضائش؟ ، الظُما بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش  الذٌو

ْع الخالُت: خماص ٖلى املدا  لضعاؾت َظٍ إلاق٩الُت، ؾِخم الٖا

ٓع ألا٫ْ: م - ٓاع إلاؾتراجُجي ْزلُٟاجّٟاملد ٓم الح ِ، 

-  ٔ ٫ْ ألازغ ٓاع إلاؾتراجُجي الٛغاي م٘ الض ٓع الشاوي: الح  ،املد

ٓاع إلاؾـتراجُجي - ٓع الشالض: الح الًـاث املخدـضة- الٛغاـي املد  ال

ٓطظا ْالجؼاثغ ؤهم ٨ُت   .-ألامٍغ



ذسي    ؤخمذ كٍى
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: مفهىم الخىاس ؤلاظتراجُجي وخلفُاجه.  اإلادىس ألاٌو

خُت للخى  -اوال  اس ؤلاظتراجُجي: الجزوس الخاٍس

 اؾـــــــخٗمل َـــــــظا املهــــــُـ   مــــــًـ َـــــــٝغ البـــــــاخشين إلاًُـــــــالُين

ن " ٓ هـاصْع ٓعظُـ  الِؿـىضْع ؾـالُٟني"ْ "Georgio nadroneظُ

Alisandro  salvini"  ًًفي مجا٫ الٗالط الىٟس ي للمغض  ، الظ

ٓن مـــــً جىا٢ًـــــاث بـــــين مىُـــــ٤ إلاًمـــــان ْزـــــضإ الـــــىٟـ  ،ٌٗـــــاه

ٓاع إلا  ٓان: الح ٓانـل ْالظًً نضع لِما ٦خال بٗى ؾـتراجُجي: الخ

ـــ٤ إلا٢ىـــإ بخ٣ىُـــاث الخُٛيـــر   Le dialogueاملخ٣ضمـــت ٖـــً ٍَغ

stratégique: Communiquer en persuadant techniques 

avancées de changement،  ٍٓج لضعاؾــــت صامــــذ مــــا ٦ْخخــــ

ٓاع إلاؾـــتراجُجي فـــي مىخهـــ٠  ٣ً20ـــاعل  ؾـــىت جـــم بوكـــاء مِٗـــض الحـــ

ْبُـــــــــت  ْع ـــــــــت ؤ ُيُاث ٦ماؾؿـــــــــت ٨ٍٞغ مؿـــــــــخ٣لت حٗمـــــــــل مــــــــ٘ـ الدؿــــــــٗـ

ــــالم الٗاملُــــت  ْؾــــاثل إلٖا ْال٣ُــــإ الخــــام، ًٞــــال ٖـــًـ  ٓع  الجمِــــ

ــــــغاٝ  ٍٓغ الاؾــــــخجاباث املخٗــــــضصة ألَا ْال٣ُــــــاصاث ألا٧اصًمُــــــت، لخُــــــ

للخدـــــضًاث ألامىُـــــت ْالاظخماُٖـــــت ْالا٢خهـــــاصًت الغثِؿـــــت فـــــي َـــــظا 

ْبُــــت، مـــ٘ـ الٗمــــل بٟٗالُــــت ٖلــــى  ْع ْجدؿــــين ال٣ــــضعاث ألا الٗهــــغ، 

ْم  ْص، الؿــاخت الٗاملُــت،  هــا صٖــم مسخلــ٠ الكــب٩اث الٗــابغة ل حـــض

 ، ٓاؾـــ٘ـ ــــا بــــاملٗن  ال ٓاَع ْظ ْبــــا  ْع ــــؼ ال٣ُــــاصاث ْالاؾــــخ٣غاع فــــي ؤ ْحٍٗؼ

ٓاظِــــــت  ْم ْػ الاه٣ؿــــــاماث الُاثُٟــــــت  ْطلــــــ٪  هــــــضٝ الؿــــــعي لخجــــــا

 الخدضًاث التي جازغ ؾلبا ٖلى الٗال٢اث ُٞما بُ هم.

نًجــضع إلاقــاعة، َىــا،  ْجغؤؾـّـ البــاْع  ؤن َــظا املِٗــض ؤؾؿـّـ 

ٓن مـــ ٢ْـــض اهةش٣ـــذ َـــظٍ املىٓمـــت ظـــ ٍْْىـــضن ٞـــا٫،  ً حكـــُل ي، 

ــــــ٤ ؾلؿـــــــلت مـــــــً  بضاًــــــت مـــــــً مىخهــــــ٠ الدؿـــــــُٗيُاث ٖـــــــً ٍَغ

ْؤملاهُـا، صازـل  ْٞغوؿا  ُاهُا  ٍٓت م٘ ٢اصة بٍغ الاظخماٖاث الؿى

ٞـت "هـاصي الشالزـت" " "، ؤمـا فـي ٖـام Lub of thréeالكـب٨ت املْٗغ

٣ٞــــض قــــاع٥ هــــاصي الشالزـــــت فــــي ٖملُــــت الاهخ٣ــــا٫ بةوكـــــاء  2006

ْالــظي ؤوصــ  ء لخضمــت ال٩ُِــل املاؾســ ي ٓاع إلاؾــتراجُجي   مِٗــض الحــ

ْجٓؾـــــُ٘ هُـــــا١ ألاوكـــــُت زـــــاعط  ملسخلـــــ٠ حكـــــٗباث الكـــــب٨ت، 

ٍٓلــــت املــــضٔ فــــي ٖــــضص مــــً  ْْيــــ٘ بــــغامج َ ٍٓت  املــــاجمغاث الؿــــى

ْبُت. ْع ْالٟغم إلاؾتراجُجُت ألا  املجاالث املخهلت بالخدضًاث 

ٓايُ ٓاع إلاؾتراجُجي ٖلى امل  ٘ الخالُت:٢ْض ٖمل مِٗض الح

 ؤوسوبا في العالم:  -1

ٍٓت لىــــــاصي الشالزــــــت  ًـــــىٓم َــــــظا البرهــــــامج الجلؿــــــاث الؿــــــى

ْؤملاهُـــــــا فـــــــي  ْٞغوؿـــــــا  ً مـــــــً اململ٨ـــــــت املخدـــــــضة  ًجمـــــــ٘ املـــــــاجمٍغ

ـــــالم باسيـــــاٞت بلـــــى  ْْؾـــــاثل إلٖا مـــــا٫  مجـــــاالث الؿُاؾـــــت ْألٖا

 ، حؿـُِل ؾلؿــلت مــً املــاجمغاث فــي صاثــغة نــٛيرة مــً الًــُٝٓ

 ٓ ــــاه ــــ٤ الٗامـــــل مشــــل مُساثُــــل ٧اٍػ ْالٍٟغ ٓن،  ً ؤقــــخ ٧ْـــــاجٍغ  ،ٝ

ْن الشالســي بــين  املٗنــي بتر٦ُــا، ٦مــا ٌؿــعى الــى زلــ٤ ٢ُــاصة للخٗــا

ْجغ٦ُا. الًاث املخدضة  ْال ْاي  ْع  إلاجداص ألا

 ألامً وميافدت الخىشف: -2

ٓمـاث بكـإن ؤًٞـل الؿـبل  كهضٝ الى جدؿين ج٣اؾم املٗل

ٓان م٩اٞدـت الخُـغ  ْم٩اٞدـت الُمـين املخُـٝغ جدـذ ٖىـ ٝ ملى٘ 
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ْالكــ٪  بــت  ْلي مؿــاخت الٍغ ٓاع إلاؾــتراجُجي الــض ٌؿــعهضٝ الحــ

ْطلــــــ٪ باالعج٩ــــــاػ ٖلــــــى مؿــــــاخت الغاخــــــت  ْلُــــــت  ــــــغاٝ الض لــــــضٔ ألَا

ٓعاث  ْجهــــ ــــا ؤَغاٞــــا جىُلــــ٤ مـــًـ زلُٟــــاث  ماىــــان  باٖخباَع االَا

ْمهــــــال  ٢ــــــض جــــــضِٞٗا بلــــــى بٗــــــض بــــــت  ْمٗخ٣ــــــضاث  ْالٍغ الكــــــ٥ٓ٩ 

غ ألازيـــر بلــــى البدـــض فــــي مؿــــاخت  اججـــاٍ الُــــٝغ ألازـــغ ممــــا ًًـــُـ

ٓاٞــ٤ بــين  ماىــان الؿــلـ ب٣هــض بًجــاص ج ٓن مبٗشــا لاَل ؤزــٔغ ج٩ــ

٘ مؿــاخت الغاخــت  ْجٓؾـُـ ماىــان  ْلخين اهُال٢ــا مـًـ خالــت الَا الــض

ْبـــظ٫  ْا ــي الخـــٝٓ املدُُــت  هـــا،  ْص بـــت  ٖلــى خؿـــال خــاالث الٍغ

ٓص مــــًـ ؤظـــــل بعؾـــــاء آلُـــــاث  ٓاظِـــــت العهضًـــــضاث الجِـــــ ْم ْن  الخٗـــــا

ٓاع  ْلــــت املؿـــعهضٞت مــًـ الحــــ ألامىُـــت الجضًـــضة، التــــي ٢ـــض تهـــضص الض

ػ  ٓاظِت جدضًاث ألامىُت إلا٢لُمُت الىاقـات ًٖـ بـْغ ْم مً ظِت، 

. الجُت، مً ظِت ؤزٔغ ٓاٖل ظضًضة ٚير ص ٞ 

ٓاع إلاؾـــتراجُجي فـــي اًُالُـــا  ٗالجـــت املغضـــ   ٖـــً ملِْـــغ الحـــ

ٓع  ـ٤ اللٛــت،  هـضٝ بىــاء ظؿـ ٓانــل للٓنـ٫ٓ بلــى مؿــاخت  ٍَغ ج

ٌ ٖــــً  ْبدـــض الُبِـــب ملؿـــاٖضة املـــٍغ  ،ٌ الغاخـــت لـــضٔ املـــٍغ

ْاملســـــاْٝ ْالايـــــُغاباث الىٟؿـــــُت التـــــي  ْال٣ٗـــــض  الخىا٢ًـــــاث 

ٓ مــــً ٣ًــــضم  َْــــ ٌ ٦ُــــٝغ مٗــــالع،  ٌٗــــاوي م هــــا، لُهــــبذ املــــٍغ

ْالُبِــــب مِمخــــّ ٣ٞــــِ إلاقــــغاٝ. بمٗنــــ  آزــــغ جٓظــــض  الحلــــ٫ٓ 

املؿاخت ، ملؿاخت نمىتا زالزت مؿاخاث بالبِات الىٟؿُت هي:

 املؿاخت املًُغبت.ْ  املؿخ٣غة

 خُـــض ًـــخم الاهخ٣ـــا٫ مــًـ مؿـــاخت بلـــى ؤزـــٔغ خؿـــب اؾـــخجابت

ٓاع إلاؾـــتراجُجي، َـــظا الخٓنـــ٠ُ جـــم  ْجٟاٖلـــّ مـــ٘ الحـــ  ٌ املـــٍغ

ٓاع  ٓم الحــــــــ ْلُــــــــت، ٞإؾــــــــخٗمل مِٟــــــــ بؾــــــــ٣اَّ ٖلــــــــى البِاــــــــت الض

٦ْــظل٪ الــض٫ْ  ْاملىٓمــاث،  إلاؾــتراجُجي مــً َــٝغ املاؾؿــاث 

ٞٗالت للخٗامل م٘ البِاـت إلاؾـتراجُجُت لخبضًـض الكـ٥ٓ٩  ٦إصاة

ْاملؿعهضٞت. غاٝ املكاع٦ت   ْاملساْٝ لضٔ ألَا
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ن "ٌٗــــٝغ  ٓ هــــاصْع ٓعظُــــ ٓاع " Georgio Nadroneظُ الحــــ

ــ٤ إلا٢ىــإ باؾــخسضام  ٓانــل ٖــً ٍَغ إلاؾــتراجُجي ٖلــى ؤهــّ: الخ

ٖ ٓ ْ َــ ملُــت جهــمُم ْؾــُلت ًــخم الخ٣ىُــاث املخ٣ضمــت للخُٛيــر، ؤ

ْ ختـــــ  جدضًـــــضٍ  مـــــً زاللِـــــا بٖـــــاصة حُٗـــــين ال٣ٗـــــل الجمـــــا ي، ؤ

ْج٣اؾــــــــــم ال٣ــــــــــضعاث املبيُــــــــــت ٖلــــــــــى الش٣ــــــــــت املخباصلــــــــــت  ْججمُــــــــــ٘ 

ْال٣ضعة ٖلى الٗمل م٘ الكـغ٧اء املٗىُـين .  2اْاملُل٣ت، ْإلاعاصة 

ْلـــت ؾـــض الشٛـــغاث لٗملُـــت نـــى٘  ٓاع إلاؾـــتراجُجي مدا َْٗـــض الحـــ

ٓاث ٖىــــض ال٣ــــغاع فــــي الٗملُــــاث ا ْاملسُٟــــت مشــــل الٟجــــ لٛامًــــت 

ـــغاٝ املخٟاٖلـــت مـــ٘ الٗملُـــاث، ْالاؾـــخجابت للخٛيـــراث التـــي  ألَا

ْ اجسـاط ٢ـغاع  ًخم ه٣لِا زاعط مى٣ُت الغاخت مشل ؤػمـت الش٣ـت، ؤ

ْلُت.  بةم٩اهّ ؤن ًاصي بلى الخد٫ٓ في البِات إلاؾتراجُجُت الض

لت ألامٍغ٨ُــــت الؿــــاب٣ت ٓن املؿــــْا ضة ؤلـــًـ الًةؿــــ ٫ٓ الؿـــُـ  ْج٣ــــ

" للضعاؾــــاث إلاؾــــتراجُجُت فــــي  ْالغثِؿـــت الحالُــــت ملِٗــــض "ؾدُمؿـــًـ

ٓ ًخ٨ُــــــ٠  َْــــــ ٓاعاث "مُــــــاَي"،  ــــــ٠ َــــــظٍ الحــــــ ْاقــــــىًُ: ؤن حٍٗغ

ْػ  ٓاعاث جخجـا ْل٨ًـ َـظٍ الحـ ٓاع،  باث َغفي الح فـي ٧ـل  -خؿب ٚع

ٓا٫ مـًـ خُــض ٖم٣ِــا ٓاعاث الشىاثُــت. -ألاخــ خُــاصي ل حــ ٓٔ الٖا  املؿــخ

ٓاعاث إلاؾــتراجُجُت هــي ٖــاصة خــ ٓاعاث طاث بٗــض ب٢لُمــي، َــظٍ الحــ

ْ ٢هـــيرة املـــضٔ مــًـ خُــــض  ُــــت ؤ خبـــاعاث الٓٞغ ْػ الٖا ٦مـــا ؤ هـــا جخجـــا

 . 3ااؾدكغاِٞا لألٞا١ بُٗضة املضٔ للٗال٢اث الشىاثُت

ٓ ٞىـٜـ ٨ــين ،٢ْــا٫ حكــ ــت بجامٗــت ُب ُْل ، مـًـ ؤؾــخاط الٗال٢ــاث الض

، ؤ ٫ْ مــــــــــغة ًا٦ــــــــــض املٗنــــــــــ  ظِخـــــــــّـ ٓع يــــــــــبٍا ٖؿــــــــــ٨غٍين   ن خًــــــــــ

ٓاع الــــــــــظي  جي ل حــــــــــ ٖٓاث صٞاُٖــــــــــت إلاؾــــــــــتراُج ٌكــــــــــخمل ٖلــــــــــى مٓيــــــــــ

ا  جي" البـــض ؤن جتـــرظم، ال ؾُاؾــُـ ٢ْـــا٫ بن ٧لمـــت "اؾـــتراُج ْٖؿـــ٨ٍغت، 

ْظِـــــــاث الىٓـــــــغ ألامىُـــــــت  ْبهمـــــــا ؤًًـــــــا مــــــًـ  ا ٞدؿـــــــب،  ٓماؾــــــُـ ْ صبل ؤ

ْالٗؿ٨ٍغت.  ْالضٞاُٖت 

ْلُـــت فـــي  ُٞمـــا جدـــضر ن الض ٓوـــٜ ؤؾـــخاط الكـــْا ٓ ظُـــاوٜ ً لُـــ

ٓا ٓاع الحـــــــــالي الـــــــــظي ٌُٛـــــــــي  ، ٢ـــــــــاثال ظامٗــــــــت حؿـــــــــِىِٛ ؤن الحـــــــــ

ت ًِٓـــــــــــــغ الجاهـــــــــــــب املتزاًـــــــــــــض  ْٖؿـــــــــــــ٨ٍغ ٖٓاث صٞاُٖـــــــــــــت  مٓيـــــــــــــ

ت " فــــي الٗال٢ـــــاث ال٩لُــــت بـــــين الهـــــين  ٓماؾــــُت الٗؿـــــ٨ٍغ "للضبل
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ٓم  ٨ٍْٟــي ؤن مِٟــ ٓاع  ٓاع إلاؾــتراجُجي ٖــً الحــ ًسخلــ٠ الحــ

ٓا ْٖلُــّ ٞــالح ٓاع إلاؾــتراجُجي ًدمــل الُــاب٘ إلاؾــتراجُجي،  ع الحــ

٣ـــــــت  ٓن بٍُغ ٩ٍْـــــــ ٓاع،  ٖبـــــــاعة ٖـــــــً ه٣ـــــــاف ًـــــــضًٍغ ؤَـــــــغاٝ الحـــــــ

ِـاع  ٍْخميـز بالبٗـض ٖـً الخٗهـب ْس مخ٩اٞات، فـي مؿـإلت مُٗىـت 

ٍْيخفي بمجغص الٓن٫ٓ بلى الخٟاَم. ان،  ْالبَر  الح٤ بالبجت 

ٓانــــلت،  ْمخ ٓ ٖملُــــت مؿــــخمغة  ٓاع إلاؾــــتراجُجي ِٞــــ ؤمــــا الحــــ

ْع لخٓظُــّ الُــٝغ ألازــ ٓ ب٢ــضام الُــٝغ ال٣ــٓي املدــا ْٞــ٤ َْــ غ 

ْالؿـــعي بلــــى جبضًــــض املســــاْٝ  بؾـــتراجُجُت ٢ــــض ؤٖــــضَا مؿــــب٣ا، 

 ، ْب٢ىاٖـــــــــّ باملهـــــــــال  املكـــــــــتر٦ت مـــــــــً ؤظـــــــــل جد٣ُـــــــــ٤ ؤَضاٞــــــــّـ

ْالٓنــــــ٫ٓ مٗــــــا الــــــى الخهــــــضي للعهضًــــــضاث املكــــــتر٦ت التــــــي ٢ــــــض 

ٓاع.  تهضصَما، اهُال٢ا مً مؿاخت الغاخت بين َغفي الح

 الخعٍشف ؤلاجشائي للخىاس ؤلاظتراجُجي: -3

ٓاع إلاؾـــــ ٓن الخٟاٖـــــل الحـــــ ٓم مغ٦ـــــب ملًـــــم ٓ مِٟـــــ تراجُجي َـــــ

ْعٍـت فـي مؿـاع  ْالض ٫ْ، الظي ٌُٗيها َاب٘ الشبـاث  املاؾؿاحي للض

ْالخىــــاٞـ، ْالاؾــــخجابت للخٛيــــراث املدخملــــت فــــي  ْن  ًدؿــــم بالخٗــــا

ْاملخمشلـــت فــــي ؤػمـــت الش٣ــــت  ْلُـــت زــــاعط مى٣ُـــت الغاخــــت،  البِاـــت الض

ْ ال٣هـــــير  ُـــــت ؤ خبـــــاعاث الٓٞغ ة، مــــًـ ْٖـــــضم ال٣ُـــــين مخسُُـــــت الٖا

 خُض اؾدكغاِٞا لألٞا١ املؿخ٣بلُت بُٗضة املضٔ.

 عالكاث الخىاس ؤلاظتراجُجي بالبِئت ؤلاظتراجُجُت: -4

حٗــض البِاــت إلاؾــتراجُجُت الح٣ــل الــظي جخٟاٖــل ُٞـّـ ال٣ُــاصة 

ْؤَــــغاٝ لخضمـــــت مهـــــالحِا،  ٫ْ ؤزـــــٔغ  مـــًـ مىُلـــــ٤ طاحــــي مــــ٘ـ ص

 ٝ ْْــــْغ ْآزــــغ زــــاعدي،  ا١ صازلــــي  ْجخــــإل٠ َــــظٍ البِاــــت مـــًـ ؾـــُـ

ْهخـاثج ْٖ ْجٟـاٖالث  ْٞـغم  ْتهضًـضاث  ٢ًْـاًا  ْجٓظِـاث  ال٢ـاث 

 ٫ْ ْمـ٘ـ الــض ْلــت فــي ٖال٢اتهــا مـ٘ـ الٗــالم املــاصي،  جــازغ فــي هجــاح الض

، ٦مـــــــا جدمـــــــل فـــــــي َُاتهـــــــا ٖـــــــاملي املهـــــــاصٞت  ـــــــغاٝ ألازـــــــٔغ ْألَا

 ْجدؿـــم البِاـــت إلاؾـــتراجُجُت . 5اْاملؿـــخجضاث املؿـــخ٣بلُت املدخملـــت

٫ْ بـــــــــــإعا٘ ؾـــــــــــماث هـــــــــــي: ظـ،  Volatility  الخ٣لـــــــــــب للـــــــــــض  الخــــــــــٓـ

Uncertainty ،الخ٣ُٗض  Complexity  ْالٛمٓى  Ambiguity. 

ْاخــــضة  ــــى لِــــظٍ  VUCAجسخهــــغ فــــي ٧لمــــت  ْل ٝ ألا ْهــــي الحــــْغ

ٓضـــــ   صًىامُـــــت"  ْهـــــي صاثمــــا فـــــي خالــــت ٖـــــضم اؾــــخ٣غاع "ٞ الؿــــماث، 

ْص ؤٞٗـا٫  ْهـي ٖغيـت لـغص ا م٘ـ بٌٗـ  طاث جإزيراث مخضازلت بًِٗـ

ْٚالبــا مــا ْمخٛيــرة  ، ٞفــي جخدــغ٥  6اجدؿــم بــالٗى٠ ْحٛيـراث ؾــَغٗت 

ٓع  ال يـمً مؿـاع زُـي، بـل جخميـز بـالخُ في ٖملُـت لِؿـذ ظامـضة 

ْاخــض، خُــض حؿــخمض الٗال٢ــاث  ى فــي آن  ْالٛمـٓـ  ٫ٓ ْالخدــ ْالخٛيــر 

التهم  ـغاٝ الٟاٖلـت فـي مدــا ْلُـت جٟاٖالتهـا مًـ زـال٫ حٗـضص ألَا الض

ْالؿـــعي  ِم ال٣ـــاثم،  ُت ل حٟـــاّ ٖلـــى ْيــٗـ ْالخمٓيــٗـ الاهضٞاُٖـــت 

ْبم٩اهـــاتهم بلـــى ج ٓن مُل٣ـــت مــًـ ٢ـــضعاتهم  ل م٩اؾـــب ج٩ـــاص ج٩ـــ دهــُـ

اتهم الُبُُٗـت، َـظا الؿـعي الـظي ًد٨مـّـ  ْزـْغ ٓاعصَم  ْمـ الةكـٍغت 

ٓاع  ـــــــــى خـــــــــ ـــــــــضٞ٘ بل ٍْ ْعٍ  ٫ٓ بـــــــــض ْالهـــــــــغإ ًخدـــــــــ مىُـــــــــ٤ الخىـــــــــاٞـ 
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ْلـت بلـى  ْالـظي تهـضٝ ُّٞـ ٧ـل ص غاٝ املخىاٞؿت،  بؾتراجُجي بين ألَا

ْجد٣ُــ٤  ْالحٟـــاّ ٖلــى م٨دؿـــباتها  ْصَا  بؾـــتراجُجُاتها خماًــت خــض

الجّ ْجد ْلي  ٓا٢٘ الض  .التي حؿخجُب بلى مؿخجضاث ال

.1الؽيل )  (: البِئت ؤلاظتراجُجُت للذٌو

  

 

 

 

 

 املهضع: مً بٖضاص الباخض.

ٓاع إلاؾـــــــتراجُجي ٓمـــــــا، ًبـــــــضؤ الحـــــــ مـــــــً ج٣ـــــــاَ٘ صاثغحـــــــي  ،ٖم

ـــغاٝ الؿـــاُٖت بلـــى ب٢امـــت  ماىـــان بـــين ألَا مى٣ُـــت الغاخـــت ْالَا

ال جـــخم ٓاع اؾـــتراجُجي  ٓاع إلاؾـــتراجُجي  خـــ ٓاث ألاْلـــى ل حـــ الخُـــ

ْه٣ـاٍ  ٓا٣ٞـاث  بال بطا جم البدـض ٖـً املـضازل بٛـغى بًجـاص ج

ــــــال١  ٣٦ْاٖــــــضة َس ين،  ٓن مؿـــــاخت لغاخــــــت الُـــــٞغ مكـــــتر٦ت ج٩ــــــ

ٓ مٓض  في الك٩لا ٓاع إلاؾتراجُجي ٦ما َ  : 2الح

: اججــــــــاه الخــــــــىاس الاظـــــــــتراجُجي مــــــــً الذولــــــــت )ؤ( هدـــــــــى (2)الؽــــــــيل

 الذولت)ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املهضع: مً بٖضاص الباخض. 

 اإلادىس الثاوي: الخىاس ؤلاظتراجُجي الغشبي مع الذٌو ألاخشي.

 اإلافهىم الاظتراجُجي الجذًذ للخلف ألاولس ي: -ؤوال

ألاؾــــلٓل الجضًــــض فــــي بؾــــتراجُجُت الحلــــ٠ مــــ٘ ص٫ْ  ًغج٨ــــؼ 

ْن ْقــغا٦ت مــ٘ ص٫ْ املى٣ُــت ٖلــى املى٣ُــت  ٣ٖــض اجٟا٢ُــاث حٗــا

٢ْـــض قــــ٩لذ بؾـــتراجُجُخّ ٖلــــى ْم هـــا مى٣ُــــت املٛـــغل الٗغ  اــــي، 

٨ُــت بٓنــِٟا جخٟـــغص  ْلُــت او٩ٗاؾــا للؿُاؾــت ألامٍغ الؿــاخت الض

٢ْغاعاجّ.  بالؿُُغة ٖلى جٓظِاث الحل٠ 

ـغ  الـظي ًىزـ  مىٓمـت   Rand Corporation عاهـض خؿب ج٣ٍغ

ْظمــــا ي مــــ٘ـ  ٓاع فــــي بَــــاع ٖـــــام  لســـــ ي بٗــــضم الحـــــ خلــــ٠ قــــما٫ ألَا

 ٓ ٓن الحـــــ ُت، بـــــل ًجــــــب ؤن ٩ًــــــ ٓؾـــــُـ ٫ْ املخ ْن خالــــــت الـــــض ْالخٗــــــا اع 

ت ْالا٢خهــاصًت  خبــاع املُُٗــاث الؿُاؾـُـ بدالــت مـ٘ـ ألازــظ بٗــين الٖا

ْلــت، ؤي ا ْخالُـــا ا1و26  زـــم ا1و16ْالاظخماُٖــت ل٩ـــل ص ،  1و27  

٫ْ الٗغبُـت التــي  بـاث الــض ٍْبـرػ مغ٦ــؼ عاهـض ؤن طلــ٪ ًـضزل يــمً ٚع

ٓاع هٟؿِا م٘  ْلت الح ٌ الجلٓؽ ٖلى َا ٓويجٞغ  .  7االاخخال٫ الهُِ

ٓ الـــــــظي ًُ ـــــــى ٖلـــــــى ًم٨ـــــــً  ال٣ـــــــ٫ٓ بن املجـــــــا٫ ألامنـــــــي َـــــــ

ْعها  ْمــــ٘ ؤهــــّ لــــِـ فــــي م٣ــــض لؿــــُت املخٓؾــــُُت،  الٗال٢ــــاث ألَا

ت ٖـــً الؿُاؾــــُت  ْالٗؿـــ٨ٍغ صاثمـــا ؤن هٟهـــل املؿـــاثل ألامىُـــت 

ْالٗؿـ٨غي  ٓص فـي املجـالين ألامنـي  ْن الح٣ُ٣ي مٓظـ بال ؤن الخٗا

ْن تهـضٝ  ؼ ٖال٢اث الخٗا مً زال٫ بٗشاث الكغا٦ت، ل٨ً حٍٗؼ

ٓويٟت ٚير مباقغة بلى الخُبُ٘ م٘ به ٓ  الاخخال٫ الهُِ الًٗـ

ْالٟاٖل في الحل.  املكاع٥ 

جُت ظضًــــضة مــــا بٗــــض اهعهــــاء  ٓ الهعهــــاط بؾــــتراُج ؾــــعى خلــــ٠ الىــــاج

ٛيـــرة،  الحـــغل البـــاعصة حؿـــخجُب ملُُٗـــاث البِاـــت ألامىُـــت الٗاملُـــت املخ

ضث ٢مــــت  ، بط قــِـ ْؾـــِـ ْالكـــغ١ ألا ٓؾــِـ  ٓل املخ ْم هـــا مى٣ُـــت ظىــــ

 ْ اٚت الحلــــــ٠ بغ ٓظـــــّـ بلــــــى نـــــُـ مــــــا ٣ٖــــــب اهعهــــــاء الحــــــغل البــــــاعصة الخ

ٓلي  جُت ظضًــض ل حلــ٠، مٟاصَــا ؤهـّـ ًخٗــين ٖلــى الحلــ٠ ؤن ًــ بؾــتراُج

ـــــت ؤَمُـــــت زانـــــت  ُْب ْع ٚيـــــر ألا ُت  ٓؾــــُـ ٫ْ املخ الؿُاؾـــــت ألامىُـــــت للـــــض

 ٫ْ ــت للــض ُٓب ْص الجى اهُال٢ــا مـًـ جد٣ُــ٤ الاؾــخ٣غاع ْألامـًـ ٖلــى الحــض

ـــــت، ٦مـــــا ٌٗـــــض ؤمـــــغا مِمـــــا  مــــًـ ال ُْب ْع ْمــــًـ زـــــم ٣ٞـــــض جمشلـــــذ ألا  ٓ ىـــــاج

ذ  مًٗــــــلت الحلــــــ٠ فــــــي جد٣ُــــــ٤ الاحؿــــــا١ بــــــين مُشا٢ـــــّـ الــــــظي ال ًدـــــُـ

ٓاظِـــــــت العهضًـــــــضاث ألامىُـــــــت التـــــــي تهـــــــضص  ْم  ّ الخـــــــضزل زـــــــاعط ؤعايــــــُـ

جُت  ، مـــا خـــضا بـــالحل٠ بلـــى بنـــضاع مٟـــاَُم بؾـــتراُج مهـــال  ؤًٖـــاّث

٫ْ ٖام   : 8ا2010ْالشالض ٖام  1999،الشاوي  1994ظضًضة ألا

 : 1994تراجُجي ألاٌو اإلافهىم الاظ -1

لـــــــ ْػعاء زاعظُــــــت مىٓمــــــت خلــــــ٠ قــــــما٫ ألَا فــــــي  ،٢ــــــغع 

٦ؿـــل التــي ؤَل٣ـــذ  11بٗـــض  1994صٌؿــمبر  قــِغا مـــً ٢مــت بْغ

 املؿاخت املؿخ٣غة

املًُغبت  املؿاخت  

 مؿاخت الغاخت

ى٣ُت الحغظتامل ٓاع إلاؾتراجُجي   اججاٍ الح

 اإلاىىلت اإلاعخلشة اإلاؽترهت

 الذولت ؤ الذولت ب

 البِات إلاؾتراجُجُت

ْلُت  البِات الض



ىُت ؤلاظتراجُجي في العالكاث الخىاس   الجضائش.. ؤهمىرجا -الذولُت الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش
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"الكـــــغا٦ت مـــــً ؤظـــــل الؿـــــالم، بٖـــــضاص "مبـــــاصعة البدـــــغ ألابـــــٌُ 

ْوي  ْجٓؾــُ٘ الــى ع الخٗـــا املخٓؾــِ فــي ؾــُا١ الخ٨ُــ٠ الخــاعدي 

بلـــضان مى٣ُـــت بلـــى  1991الجضًـــض لألمـــً الـــظي ؤصزـــل فـــي ٖـــام 

ًــاء فــي مى٣ُــت خلــ٠ قــما٫  البدــغ ألابــٌُ املخٓؾــِ ٚيــر ألٖا

ٓا مـً زاللّـ اؾـخٗضاصَم س٢امـت اجهـاالث ٖلـى  لـ، ؤٖلىـ ألَا

ْبلــــــــضان البدــــــــغ ألابــــــــٌُ  ؤؾــــــــاؽ خالــــــــت بدالــــــــت بــــــــين الحلــــــــ٠ 

ــــــــــؼ الاؾــــــــــخ٣غاع  ًـــــــــاء للمؿــــــــــاَمت فـــــــــي حٍٗؼ املخٓؾـــــــــُي ٚيــــــــــر ألٖا

ا بلـــى املجلــــ ٖلـــى ؤهـــّ فـــي خا ْٖـــْؼ ٢ْـــض ؤ لـــت او٣ٗـــاص إلا٢لُمـــي، 

ٓح،  ٓاع املٟخــ ْْيــ٘ جٟانــُل الحــ ٓانــلت صعاؾــت الحالــت  صاثــم مل

ٓاع املخٓؾـــــُي"،  ْمىاؾـــــبت "ل حـــــ ْلُـــــت  ٕ فـــــي اجهـــــاالث ؤ ْالكـــــْغ

لســـ ي زمؿـــت بلـــضان َـــم  ٢ْـــض صٖـــذ مىٓمـــت خلـــ٠ قـــما٫ ألَا

ٓوي ال٨ُـــــــــــانْ  مهـــــــــــغ  ٓعٍخاهُـــــــــــا الهـــــــــــُِ ٓوـ  ْم ْجـــــــــــ ْاملٛـــــــــــغل 

ٓاع املخٓؾُي ٦مباصعة لخد٤ُ٣ جٟاَم ؤًٞل  للمكاع٦ت في الح

، مـً ؤظـل جبضًـض ؾــٓء  ْجبـاص٫ بـين البلـضان فـي البدـغ املخٓؾِـ

ْالجضًضة في املى٣ُت. ٓصًت  ؼ الٗال٢اث ال ْحٍٗؼ  الِٟم 

 :1999اإلافهىم الاظتراجُجي الثاوي  -2

ٓح مِمــــت ظضًــــضة لحلــــ٠ قــــما٫  ٓم بٓيــــ خــــضص َــــظا املِٟــــ

ْن جدضًضَا بمى٣ُت ظٛغاُٞـت  ْهي "بصاعة ألاػماث" ص لس ي  ألَا

عة ؤن ًب٣ـــل الحلـــ٠ ٖلـــى مُٗىـــت، ْظـــاء  ٓم يـــْغ فـــي طلـــ٪ املِٟـــ

ٓعة  ْبهــــ ؤَبـــت الاؾــــخٗضاص لإلؾـــِام فــــي ٧ـــل خــــالتي ٖلـــى خــــضة، 

ْاملكـــاع٦ت بيكـــاٍ  ٢ٓاًـــت بٟاٖلُـــت مـــً النزاٖـــاث  ظماُٖــت فـــي ال

فــــي بصاعة ألاػمــــاث، بمــــا ًخًــــمىّ طلــــ٪ مــــً ٖملُــــاث للــــغص ٖلــــى 

ٓم:"  ْٞــــ٤ ال٣ــــغاعاث ألاممُــــت ٦مــــا ظــــاء فــــي املِٟــــ ْطلــــ٪  ألاػمــــاث 

ٓوي بط ًم٨ــً ًجـب ٖ ـاع ال٩ــ لــى الحلـ٠ ؤن ًًــ٘ فـي اٖخبــاٍع إلَا

ًــــــــاء بؿــــــــةب  ْلــــــــّ ألٖا ْص ؤن جخــــــــإزغ املهــــــــال  ألامىُــــــــت ل حلــــــــ٠ 

ْان ٖلــى ؤعاضــ ي ؤخــض ؤًٖــاثّ بمــا  ْػ مجــغص الٗــض مســاَغ جخجــا

ٓاعص  ْبٖا٢ـت جـض٤ٞ املـ مـت املىٓمـت  ْالجٍغ ابُـت  مـا٫ إلاَع ٞيها ألٖا

ًاء ٍٓت بلى الض٫ْ ألٖا  . 9االحُ

ٓا٣ٞـت ٖلـى الُبٗـت املى٣دـت ْفي َظا الهـضص ٣ٞـ ض جمـذ امل

ْاقــىًُ ٖــام  ٓم الاؾــتراجُجي فــي ٢مــت  مــً  1999الشاهُــت للمِٟــ

لســ ي خــين  ٓمــاث لحلــ٠ قــما٫ ألَا ْالح٩ َــٝغ عئؾــاء الــض٫ْ 

ْهي: ٓاع املخٓؾُي   ْا٣ٞذ ٖلى ؤع٧ان الح

  :الخىاس العُاس ي والخعاون العلمي -ؤ

ْاٞــ٤  2002فـي ؾــىت  ٓاع املخٓؾـُي  ْمـً ؤظــل جدؿـين الحــ

ْحٗمُـــ٤ الٗال٢ـــاث  ـــؼ  لســـ ي ٖلـــى حٍٗؼ مجلــــ خلـــ٠ قـــما٫ ألَا

٧ْاهـــــــــذ مـــــــــً بـــــــــين  ٓاع املخٓؾـــــــــُي  ْبلـــــــــضان الحـــــــــ بـــــــــين الحلٟـــــــــاء 

ٍٓاث الغثِؿُت ل حل٠ ْل  .ألا

ــؼ  ٦مـا اٖخمــض الحلـ٠ ؾلؿــلت مـً الخــضابير الغامُـت بلــى حٍٗؼ

ٓاع املخٓؾــــــُي فــــــي ؤ٣ٖــــــال  مــــــً زــــــال٫  2001ؾــــــةخمبر  11الحــــــ

ـــــال، ْفـــــي ٢مـــــت  ْعاث خـــــ٫ٓ إلاَع  2002بـــــغاٙ ٖـــــام جـــــىٓم مكـــــا

لســـ ي ٖلـــى جدـــضًض  ٓمـــاث قـــما٫ ألَا ْاٞـــ٤ عئؾـــاء الـــض٫ْ ْخ٩

ٓاع املخٓؾـــــُي بٓيـــــ٘ ٢اثمــــــت َامـــــت ملجـــــاالث ظضًـــــضة ٢ــــــض  الحـــــ

ْن الٗملي، هي: ٖٓا للخٗا ٓن مٓي  ج٩

ْْن ٖلــى ؤؾــاؽ  عــذم الخمُحــز: - مــا ٌٗنــي ؤن الكــغ٧اء مدؿــا

لس ي. ْالى٣اف م٘ مىٓمت خل٠ قما٫ ألَا ْن   الخٗا

ٓبا ؤ٦ ـــر مالءمـــت الـــظي  الخمـــاًض الـــزاحي: - ٌؿـــمذ بةًجـــاص ؤؾـــل

٨ت.  لالخخُاظاث املدضصة ل٩ل بلض مً البلضان الكٍغ

ٓاع  الاهفخــــــــــاح علــــــــــى الجمُــــــــــع: - ٌٗخبــــــــــر ظمُــــــــــ٘ بلــــــــــضان الحــــــــــ

ْوي.  املخٓؾُي ؤهٟؿِم مخ٣اؾمين هٟـ الجِض الخٗا

ٓ قـــــغا٦ت  الالتـــــزام فـــــي هـــــال الاججـــــاهحن: - لســـــ ي َـــــ ٓاع ألَا الحـــــ

لســـ ي  مـــ٘ الكـــغ٧اء زىاثُـــت الاججـــاٍ ٌؿـــعى خلـــ٠ قـــما٫ ألَا

ْعاث مىخٓمت.  بلى يمان هجاخِا مً زال٫ مكا

ـــت الاخخُــــاس: - ــــب فــــي ٞــــغى ؤي شــــ يء،  خٍش بن الحلــــ٠ ال ًٚغ

ْمــــــضٔ  ْجيـــــرة  ٓاع املخٓؾـــــُي ؤخـــــغاعا فـــــي ازخُـــــاع  ٞـــــض٫ْ الحـــــ

 مكاع٦عهم.

بن مبـــاصعاث املاؾؿـــاث املكـــاع٦ت فـــي  الخيامـــل والخعالـــذ: -

ْلُــــــــت ألازــــــــٔغ للمىٓمــــــــت  ْاملاؾؿــــــــاث الض ٓاع الــــــــضْلي  الحــــــــ

َْٗؼػ بًِٗا بًٗام٨  . 10املت 

 الىكاًت مً اإلاخاوش:  -ب

ُٞمــــــا ًســــــو املســــــاَغ التــــــي تهــــــضص الحلٟــــــاء ٣ٞــــــض خــــــضصَا 

ٓم الاؾـــتراجُجي الجضًـــض لٗـــام  ـــال، ال جـــغة  1999املِٟـــ فـــي إلاَع

ٓاػهاث البُاُت. ُت ْخضْر زلل في الخ  ٚير الكٖغ

٢ٓاًــت مــً النزاٖــاث ٦خلــ٪ التــي خــضزذ فــي  ٦مــا ؤ٦ــض ٖلــى ال

ْالِ لســــــ ي فــــــي ٞــــــغى البٓؾــــــىت  ْمؿــــــاَمت الحلــــــ٠ ألَا غؾــــــ٪، 

ْن  ْالخٗـا ْالتر٦يـز ٖلـى ٢مـت الكـغا٦ت  ْلُين،  الؿـالم ْألامـً الـض

ٓاع م٘ ص٫ْ خٓى البدغ ألابٌُ املخٓؾِ  . 11اْالح

 الذفا  اإلاؽترن:  -ي

ٓمـــــاث ْالح٩ ٓان  ،صٖـــــا عئؾـــــاء الـــــض٫ْ  ب٣مـــــت  2004فـــــي ظـــــ

لســ ي  ــ٘ مؿــخٔٓ ل حلــ٠ ألَا لســ ي بلــى ٞع اؾــُىب٫ٓ ل حلــ٠ ألَا

ام فــي ألامــً بلــى م ٓ إلاؾـِـ غجبــت الكــغا٦ت ال٩املــت َــضِٞا الٗــام َــ

ـــؼ  ْلُـــت ألازـــٔغ بخٍٗؼ ٓص الض ْصٖـــم الجِـــ ْالاؾـــخ٣غاع فـــي املى٣ُـــت 

ْجخمشل ؤَضاّٞ في:  ْن   ْمماعؾت الخٗا



ذسي    ؤخمذ كٍى
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 جد٤ُ٣ بم٩اهُت الدكُٛل املخضازل  -

ال. - ٍٓغ الضٞإ املكتر٥ ْإلاؾِام في ال٨ٟاح يض إلاَع  جُ

 :2010لثالث للخىاس لعام اإلافهىم الاظتراجُجي ا -3

ٓاع الاؾــــتراجُجي لٗــــام  ٓم الحــــ  بلــــى بن الحلــــ٠ 2010ٌكـــير مِٟــــ

ٓاظّ ختــــــ   ــــــاصة العهضًــــــضاث  2020ؾــــــُ جدــــــضًاث ٦بيــــــرة م هــــــا ٍػ

ابُـت  مٓخـاث املىٓمـاث إلاَع ٧اهدكاع ؤؾ حت الضماع الكامل َْ

ْالضًيُــت،  ْالٗغ٢ُــت  ىُــت  ْالَٓ ْاؾــخمغاع الهــغاٖاث إلا٢لُمُــت 

ْ الخىــــــاٞـ ٖلــــــى املــــــ ْٖلــــــى عؤؾــــــِا الــــــىِٟ، ؤ ٓاعص إلاؾــــــتراجُجُت 

ٓع الةكـــغي، اهُال٢ـــا مـــً بصعا٥  ُت، الخـــضَ ال جـــغة ٚيـــر الكـــٖغ

ٓاظـّ  لسـ ي الؾـخمغاع العهضًـضاث التـي ج ؤًٖاء خل٠ قما٫ ألَا

مهــــــال  ؤًٖــــــاثّ زــــــاعط ؤعايــــــُّ، ٣ٞــــــض ظــــــاء إلانــــــضاع لــــــظل٪ 

ْجدضًــــضا ٖــــً ؾـــــاب٣ُّ بكــــإن الخـــــضزل  خا  ٓم ؤ٦ ــــر ْيــــٓـ املِٟــــ

لس ي في  ألاػماث خُض جًمىذ ما ًلي : الٗؿ٨غي ألَا

ت هــاصعة ًم٨ هــا  -ؤ  ْٖؿــ٨ٍغ ًمخلـ٪ الحلــ٠ م٣ــضعاث ؾُاؾــُت 

ٓئها.  ْ بٗض وك ْ ؤزىاء ؤ ٓاء ٢بل ؤ  الخٗامل م٘ ألاػماث ؾ

البِاــــت ألامىُــــت لــــم حٗــــض هــــي ؤعاضــــ ي الىــــاجٓ، ٞالهــــغاٖاث  -ب 

ْص  ٓا٢ٗـــت زـــاعط خـــض ْالايـــُغاباث التـــي قـــِضتها الـــض٫ْ ال

لس ي ٢ـض جل٣ـي بٓاللِـا ٖ لـى ؤمـً ص٫ْ الحلـ٠ الحل٠ ألَا

ـــاع ٢ًـــُت ؤمـــً الُا٢ـــت خُـــض ؤن  ٣ٍْـــ٘ يـــمً إلَا طاتهـــا، 

الجـؼء ألا٦بـر مــً الاؾـخ٣ال٫ الٗــالمي مـً الُا٢ــت ًمـغ ٖبــر 

ْبالخـــالي ٞـــةن جلـــ٪ إلامـــضاصاث  ؤعاضـــ ي مسخلـــ٠ بلـــضان الٗـــالم 

ْال جماث ْالاه٣ُإ. ٓن ٖغيت للمساَغ   ٢ض ج٩

ْع زــاعط ؤعاضــ ي الحلــ٠  -ي  ْالهــغاٖاث التــي جــض بن ألاػمــاث 

ْبالخـــــالي ًخٗـــــين ٖلُـــــّ  ٢ــــض تهـــــضص مهـــــالحّ بكـــــ٩ل مباقــــغ 

ْطلــــــ٪  ُْٞمــــــا ا٢خًــــــذ الحاظــــــت،  الخــــــضزل ُٞمــــــا ؤم٨ىـــــّـ 

ِٖٓـا زـم  ٢ْ ْ بصاعتهـا خـا٫  ْن اهـضإل ألاػمـاث، ؤ ٓلت ص ل حُل

ا. ْاملؿاٖضة في بٖماَع  بٖاصة الاؾخ٣غاع للمى٣ُت 

يـــي مـــع الـــذٌو ألاخـــشي جدـــذ  -زاهُـــا الخـــىاس ؤلاظـــتراجُجي ألامٍش

 ولس ي: مٍلت الخلف ألا 

ٓاع إلاؾــــــتراجُجي الاجهـــــاالث الشىاثُــــــت ألازــــــٔغ  ْػ الحــــــ ًخجـــــا

ْلُــــت، ٞفــــي جــــضعؽ  ٓانــــم الض ْاقــــىًُ مــــ٘ الٗ ٓم  هــــا  التــــي ج٣ــــ

الث  ْالخدـــــــ ال٣ًـــــــاًا إلا٢لُمُـــــــت فـــــــي ْـــــــل ألاٞـــــــا١ املؿـــــــخ٣بلُت 

ٓاع إلاؾـــــتراجُجي َـــــاب٘  إلا٢لُمُـــــت املدخملـــــت، خُـــــض ًدمـــــل الحـــــ

ٍْخميـــز بمؿـــخٔٓ ٖـــا٫ مـــً الاهخٓـــام،  مشـــل مـــا حكـــير املاؾؿـــت، 

ٓن فـــــــي  ٓن عثِؿـــــــت مغ٦ـــــــؼ ؾدُمؿـــــــ بلُـــــــّ االؿـــــــُضة ؤلـــــــين الًةؿـــــــ

ٓاع إلاؾـــــتراجُجي َــــٓ" الٛاًــــت الُُٗـــــت " ؤي  ْاقــــىًُ ، ؤن الحــــ

ع  ٓاع بمـــــْغ ــــغاٝ املكــــاع٦ت فـــــي الحــــ الخ٨ُــــ٠ مــــ٘ اخخُاظـــــاث ألَا

٨ُــــــــت ٖــــــــضة  الًــــــــاث املخدــــــــضة ألامٍغ ْل٣ــــــــض ؤ٢امــــــــذ ال ٓاث،  ؾــــــــى

ل ب ٓاعاث بؾــتراجُجُت مـ٘ـ الهــين، الِىــض، ظىـٓـ ــلخــ ٣ُــا، البراٍػ ، ٍٞغ

. ٦ْظل٪ بلضان ؤزٔغ ٓوـ، الجؼاثغ، املٛغل، مهغ،   ج

ٓعاث اخخُاظـــــاث  ٣ْٞـــــا لخُـــــ ٓاع إلاؾـــــتراجُجي  ٓع الحـــــ ٍْخُـــــ

ٓاع مــ٘  ٢ْــض جــؼصاص ؤَمُــت َــظا الحــ ــغاٝ فــي الٓيــ٘ الــضْلي،  ألَا

ٓع تهضًـــــضاث  ِـــــ ملـــــت ْْ ْلُـــــت فـــــي ْـــــل الٗ جؼاًـــــض الدكـــــاب٩اث الض

 ْ ٓصَــا  حكــ٩ل زُــغا ٖلــى ؤمىُــت ظضًــضة ٢ــض تهــضص الــض٫ْ فــي ْظ

 املهال  الٛغبُت مشل جإمين زٍُٓ الُا٢ت ْألامً إلاؾدبا ي.

ْػٍـغ زاعظُـت  ـاعة  ٩ي ٖلى َامل ٍػ ٫ ؤمٍغ ٢ْض نغح مؿْا

ٓوـ ؤن صٞـــــ٘ الٗال٢ـــــاث الشىاثُـــــت بــــــين  ٓن ٦يـــــري ؾـــــاب٣ا لخــــــ ظـــــ

ٓاع إلاؾـــــتراجُجي  ـــــى مؿـــــخٔٓ الحـــــ ْؤي بـــــالص فـــــي الٗـــــالم ال ٩ـــــا  ؤمٍغ

َُْٗيهــــا ٨ًــــغؽ الاَخمــــام  هــــظٍ الٗال٢ــــاث بكــــ٩ل  ماؾؿــــاحي، 

ْعًٍ "  ين املخدـــا ٍْسلـــ٤ ٞغنـــا للُـــٞغ ْعٍـــت،  ْالض َـــاب٘ الشبـــاث 

ٍْخدــــضزا لبًٗــــِما الــــبٌٗ"، ٓاع  ٧ــــي ًىهــــخا  ٢ْــــض ْنــــ٠ الحــــ

ْؤٖــــــغل  ْن"  ْالخٗــــــا ٩ــــــي الهــــــُني باملىاٞؿــــــت  إلاؾــــــتراجُجي ألامٍغ

ٓاع إلاؾـــتراجُجي الؿـــىٓي بلـــى  باًـــضن ٖـــً ؤملـــّ فـــي ؤن ًـــاصي الحـــ

ْب٨ــين، ْاقــىًُ  ٢ْــا٫ بن ٖال٢خىــا هــي زلــُِ  بىــاء الش٣ــت بــين 

ْن ْؾخًل ٦ظل٪ ْالخٗا  . 12امً املىاٞؿت 

ْٖلـــى عؤؾـــِم الؿـــُضة ؤلــــين  ٦مـــا ؤْضـــ  ٖـــضص مـــً الخبـــراء 

ٓاع  ْعة ألاْلــــــــــى رلُــــــــــت الحـــــــــــ ٓن بمىاؾــــــــــبت او٣ٗــــــــــاص الـــــــــــض الًةؿــــــــــ

ـــل  ْاقـــىًُ ؤن املٗنـــي مـــً َــــظا  2004إلاؾـــتراجُجي فـــي ؤٍٞغ فــــي 

ٓوـ ْخـــضَا، بـــل ٧امــــل ًٞـــائها الجُٓؾُ ٓاع لـــِـ جــــ اســــ ي الحـــ

ْمخٓؾُي ْع ٣ي ْألا  . 13االٗغاي ْإلاٍٞغ

ٓوســـــ ي لضعاؾـــــاث  ًا٦ـــــض مـــــً ظِـــــت ؤزـــــٔغ عثـــــِـ املغ٦ـــــؼ الخ

ٓاع لـــــّ ؤَمُــــــت زانـــــت باليؿــــــبت  ألامـــــً الكـــــامل، ؤن َــــــظا الحـــــ

ْصٖـــم آلُـــاث الخهـــضي لألزُـــاع  ْا٢ِٗـــا ألامنـــي  ٓوـ  لـــضٖم  لخـــ

ٓن ُٞـــّ  ْج٩ـــ ْا٢خهـــاصًا ْؾُاؾـــُا،  ا ؤمىُـــا  التـــي تهـــضص اؾـــخ٣غاَع

ٓوـ ظـــــــــؼءا مـــــــــً إلا  ْالتـــــــــي جـــــــــ ٨ُـــــــــت  ؾـــــــــتراجُجُت الٗاملُـــــــــت ألامٍغ

 . 14احٗخمضَا خٟاْا ٖلى مهالحِا في مسخل٠ مىا٤َ الٗالم

٩ــــي املٛـــاعاي فــــي  ـــغاٝ ألامٍغ ْن مخٗــــضص ألَا ٦مـــا ًِٓــــغ الخٗـــا

لس ي، ؤي مـً زـال٫  ال ٖلى مؿخٔٓ الحل٠ ألَا م٩اٞدت إلاَع

ْالـــــــظي ًًـــــــ٘ مى٣ُـــــــت  لســـــــ ي،  ٓاع املخٓؾـــــــُي ل حلـــــــ٠ ألَا الحـــــــ

ْن الٗؿــ٨غي بــين املٛــغل الٗغاــي فــي م غ٦ــؼ اَخمامــّ، مشــل الخٗــا

ْالــض٫ْ املٛاعبُــت ُٞمـــا ٌؿــم  بٗملُــت " املؿــعى اليكـــِ   ٓ الىــاج



ىُت ؤلاظتراجُجي في العالكاث الخىاس   الجضائش.. ؤهمىرجا -الذولُت الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 

107 

ْاملٓظِــــت لــــض٫ْ  ـــغاٝ  ــــغ مخٗــــضصة ألَا ْالـــظي ٌٗخبــــر ؤخـــض ألَا  ،"

ابِ بـــين ؾـــبٗت بلـــضان جمخـــض مـــً قـــما٫  ـــت الـــْغ ٍٓ ٓاع، لخ٣ الحـــ

عا بجىــــــٓل البدــــــغ املخٓؾــــــِ ختــــــ  الكــــــغ١  ٣ُــــــا مــــــْغ ٚــــــغل بٍٞغ

ْهـــــ ْمهـــــغ ْألاْؾـــــِ،  ٓويي الجؼاثـــــغ  ْألاعصن  الاخـــــخال٫ الهـــــُِ

ٓوـ. ْج ْاملٛغل  ٓعٍخاهُا   ْم

ْاملؿــــاَمت فــــي  ْن  ٓاع بلــــى الخٗـــا ٕٓ مـــً الحــــ كهـــضٝ َــــظا الىــــ

اؾــخ٣غاع املى٣ُــت، ٦مــا كهــضٝ ؤًًــا بلــى ب٦مــا٫ الخٟــاَم بكــ٩ل 

ْجبضًـــــض نعاء ْألا٩ٞـــــاع الخاَاـــــت  ٓ ْقـــــغ٧اثّ  ؤًٞـــــل بـــــين الىـــــاج

 . 15اخ٫ٓ الحل٠

ٓاظــــــــــ ُت ج لســــــــــ ي ٦مىٓمــــــــــت ؤضــــــــــحذ قــــــــــٖغ ض الحلــــــــــ٠ ألَا

ْ هاًـت  ْحؿائ٫ مىظ  هاًت الحغل البـاعصة  ت مٓي٘ ق٪  ٖؿ٨ٍغ

 ٓ ْالخٓظــــــــّ الجضًــــــــض ل حلــــــــ٠ هدــــــــ الهــــــــغإ الكــــــــغ ي الٛغاــــــــي، 

ْ اؾتراجُجي ظضًض، مللء الٟغاٙ الحانل في ٞتـرة  الجىٓل ٦ٗض

ْاؾــٗا لــضٔ  مـا بٗــض الحــغل البــاعصة، َــظا الخٓظـّ ؤخــضر ٢ل٣ــا 

لســـ ي ص٫ْ الجىـــٓل بكـــإن الُـــٝغ الـــظ ي ًخهـــضٔ ل حلـــ٠ ألَا

ٓاًــــا الحلــــ٠ مــــً  ْه ٦ْــــظل٪ جٓظِـــاث  ٓص ال٣اصمــــت،  زـــال٫ ال٣ٗــــ

زــــــال٫ ألاَــــــضاٝ التــــــي ًغمــــــي بلــــــى جد٣ُ٣ِــــــا فــــــي خــــــٓى البدــــــغ 

 ألابٌُ املخٓؾِ.

ٓاع الاؾـتراجُجي  ٓع الحـ بن ؤَم ال٣ٗباث ألاؾاؾُت ؤمام جُ

ٓ َــــغح املؿــــإلت ألامىُـــــت مــــً َـــــٝغ  َْـــــ ٓمــــّ ألا٫ْ  ل حلــــ٠ مِٟ

ٓ هــــــــا ْيــــــــٗذ  ٓايــــــــُ٘ ٚيــــــــر الحلــــــــ٠ ٧ للخــــــــضاعؽ مــــــــً ظِــــــــت امل

ْمكــــــــا٧ل الخالٞــــــــاث  ت  الكــــــــاث٨ت مشــــــــل إلانــــــــالخاث الٗؿــــــــ٨ٍغ

ْصًــــت، بِىمــــا جُــــغح بلـــــضان املٛــــغل الٗغاــــي ْٖلــــى عؤؾـــــِا  ،الحض

ٓوي -الٗغاــيالنــزإ  ٖلــى ٚــغاع مؿــاثل مباقــغة  ،الجؼاثــغ  ،الهــُِ

لســـ ي بالخـــضزل  إ٦ ر نـــغامت ْخؼمـــا مـــً بـــْمُالبـــت الحلـــ٠ ألَا

 .زإؤظل بًجاص خل لِظا الن

بلــــى  ،فــــي مى٣ُــــت املٛــــغل الٗغاــــي ،مؿــــاثل ألامــــً ال جدخــــاط

ْبهما جٟخ٣غ بلى ألا  ت،  ، ؤي جلـ٪ تالىاٖمـ صاةالخضزالث الٗؿ٨ٍغ

ْاظخما ي.  ْا٢خهاصي  ٓ ؾُاس ي   التي لِا ٖال٢ت بما َ

ًــاء  ٓم الاؾــتراجُجي الجضًــض لحلــ٠ جبيــذ الــض٫ْ ألٖا املِٟــ

لســـــــ ي مباقـــــــغة بٗـــــــض  هاًـــــــت الحـــــــغل البـــــــاعصة  ْا٫ قـــــــما٫ ألَا ْػ

ٓ الخٓظــّ  ٓ ي نحــي مــً الكــغ١، ٩ٞــان البــضًل َــ العهضًــض الكــُ

ْاـي مـً العهضًـضاث ألامىُـت  ْع نٓل الجىٓل لخإمين الاجداص ألا

ٓاع ؤمنـــ  ٧ـــان  الجضًـــضة، ٞـــضٖا ص٫ْ الجىـــٓل املخٓؾـــُي بلـــى خـــ

الث  ْن فــي قــإن الخدــ ْالخٗــا ْع  ٓاٍ فــي البضاًــت بٗــض الدكــا مدخــ

ْب ٓؾِ   الظاث املى٣ُت املٛاعبُت.الجضًضة التي مؿذ مى٣ُت املخ

ػاصث مــــــً ؤَمُــــــت  2001ؾـــــةخمبر  11بال ؤن بٗـــــض ؤخــــــضار 

لســ ي  ٓاع ٩ٞــان اوُٗاٞــا ظضًــضا فــي بؾــتراجُجُت الحلــ٠ ألَا الحــ

٨ُـــت فـــي بٖـــالن خغ هـــا الٗاملُـــت  ٓم مـــً إلاؾـــتراجُجُت ألامٍغ املـــضٖ

 ٓ ٓم الاؾـتراجُجي الجضًـض الـظي ًـضٖ ال باٖخمـاص املِٟـ ٖلى إلاَع

 ُٟٗل قغا٦ت خ٣ُ٣ُت.ص٫ْ الجىٓل بلى ج

بـا ي الـض٫ْ املٛاعبُــت  ٖلــى ٚـغاع فـي امل٣ابـل  ،جـإزغث الجؼاثـغ

ِــــــا الىٓــــــام الٗــــــالمي مىــــــظ اهعهــــــاء الحــــــغل  الث التــــــي ٖٞغ بــــــالخد

ٓمي الجؼاثــــــــغي  البـــــــاعصة، ٣ٞـــــــض جٓؾـــــــٗذ مًــــــــامين ألامـــــــً ال٣ـــــــ

ٍْت التـــــــي مـــــــغث  هـــــــا الجؼاثـــــــغ،  ْزانـــــــت زـــــــال٫ املغخلـــــــت املإؾـــــــا

ت لـم جدٔـ ْخـضَا  ٞٓنلذ بلى ٢ىاٖـت ؤن العهضًـضاث الٗؿـ٨ٍغ

بـىٟـ الاَخمــام ٦مـا ٧ــان فـي الؿــاب٤ بد٨ـم العهضًــضاث ألامىُــت 

ـــاب٘ إلا٢لُمُـــت  الجضًـــضة التـــي جإزـــظ َـــاب٘ الكـــم٫ٓ فـــي طاتهـــا َْ

 ْالٗاملُت في هُا٢ِا 

الىالًـــــاث  -الغشبـــــي الخـــــىاس ؤلاظـــــتراجُجياإلادـــــىس الثالـــــث: 

ىُت والجضائش ؤهمىرجا  -اإلاخدذة ألامٍش

 البِئت الذولُت:الجضائش و  -ؤوال

ــت  ْلُــت مخٟاٖلــت فــي خغ٦ــت اَتزاٍػ جخدــغ٥ الجؼاثــغ فــي بِاــت ص

الث ألامىُــــت  مًــــُغبت جــــضٞ٘ فــــي ٧ــــل الاججاَــــاث هدُجــــت الخدــــ

٫ْ الؿاخل. ْص ت في الٗالم، ْفي مى٣ُت املٛغل الٗغاي   املدؿاٖع

ٓع في مؿخٔٓ العهضًضاث بٗـض ال٣لـ٤ فـي ؤْؾـاٍ  َظا الخُ

         ت مهــــــــالحِا امليلـــــــــجمت ال٣ــــــــٔٓ الٛغبُــــــــت لإلؾــــــــغإ فــــــــي خماًــــــــ

ْ املخىا٢ًــــــت مــــــ٘ مهــــــال  ص٫ْ املى٣ُــــــت، ٖلــــــى ٚــــــغاع الجؼاثــــــغ  ؤ

ٓؤَا م٩اهت ؾمدذ لِا بةصاعة  ْمازغ في املى٣ُت ب ٦ُٝغ ٞاٖل 

ٓاع ًدمـــل َـــاب٘ الكـــغا٦ت املدؿـــمت بالخىـــاٞـ  ْٞـــ٤ خـــ املى٣ُـــت 

ْالتربو. ْن، ٦ما ًدمل َاب٘ الهغإ الظي ًدؿم بالخأمغ   ْالخٗا

ْع  مــــ٘ قــــغ٧ائها الٛــــغبُين مــــً زــــال٫ ٖـــــغى اثــــغ الجؼ جخدــــا

مباصعتهــــــا الؿُاؾــــــُت مــــــً ؤظــــــل ألامــــــً ْالاؾــــــخ٣غاع فــــــي مى٣ُــــــت 

ْالٓنــــ٫ٓ بلــــى ج٣ــــاعل ًجىــــب  ْص٫ْ الؿــــاخل،  املٛــــغل الٗغاــــي 

ا، ٦مــا كهـــضص الـــض٫ْ  املى٣ُــت اهٟالجـــا ؤمىُـــا آزــغ كهـــضص اؾـــخ٣غاَع

٨ُـت  الًـاث املخدـضة ألامٍغ الٛغبُت في مهالحِا، مشلما خـضر لل

ْبؾباهُا. 2001ؾةخمبر  11في  ُاهُا  ْبٍغ  ْجٟجيراث ٞغوؿا 

يي الجضائشي: -زاهُا  الخىاس ؤلاظتراجُجي ألامٍش

ْالخـــضزالث  ـــت فـــي الىٓـــام الـــضْلي  الث الجاٍع ؤخـــضزذ الخدـــ

٨ُت في ٖـضة ص٫ْ فـي الٗـالم ت ألامٍغ مشـل مـا خـضر فـي  -الٗؿ٨ٍغ

الًـــــــــاث املخدـــــــــضة  مً لل ْالخٓظــــــــّـ املِــــــــُـ ْالٗـــــــــغا١  ؤٞٛاوؿـــــــــخان 
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٨ ٨ُــت اججــاٍ الــض٫ْ،  -ُــتألامٍغ ٓاًــا ألامٍغ مســاْٝ ٖــضة خــ٫ٓ الى

ٓعة ٖلـى مؿـخٔٓ الىٓـام الـضْلي فـي  ْالتي جغ٦ذ ؤزغا بـالٜ الخُـ

الًــــاث  ، ٞاملــــإػ١ الــــظي ْظــــضث ال ٖال٢اتهــــا مــــ٘ الــــض٫ْ ألازــــٔغ

سِـا، ٞفـي  ٢ْذ مط   فـي جاٍع ٓم ؤ٦بر مً ؤي  املخدضة هٟؿِا الُ

م  ال٣ــغن  ؾــتراجُجُت هــي ْل٨ هــا مــً الىاخُــت إلا  21جدؿــُض اجتــٖز

ْعَــــت ال حٗـــٝغ مسغظــــا م هـــا. ٓع صٞــــ٘  هـــا بلــــى 16فـــي  َْــــظا الكـــٗ

ٖا ًسٟــ٠ مــً َــظا الٓيــ٘، املخمشــل فــي مبــاصعة  بَال٢ِــا مكــْغ

ٓع  ٓاع إلاؾــــــتراجُجي مــــــ٘ ٖضًــــــض مــــــً الــــــض٫ْ، س٢امــــــت ظؿــــــ الحــــــ

ْن فـــي مُـــاصًً مخٗـــضصة حؿـــاَم  هـــا فـــي جبضًـــض  ْالخٗـــا ٓانـــل  الخ

ْب٢ا ٓة  بـــــــــــت لـــــــــــغصم الِـــــــــــ ْصٖـــــــــــأْ الٍغ مـــــــــــت ٖال٢ـــــــــــاث املســـــــــــاْٝ 

ٓاػن ْالاؾــــــخ٣غاع فــــــي املى٣ُــــــت،  بؾــــــتراجُجُت  هــــــضٝ بٖــــــاصة الخــــــ

ٓاظِت العهضًضاث ألامىُت الجضًضة.  ْم

ْجبٗـــــجؼاًـــــضث ٨ُـــــت لـــــظل٪، ا،  فــــــي  ،اَخمامـــــاث إلاصاعة ألامٍغ

ٓعاث املٛغل الٗغاي بك٩ل الٞذ بهٟت  ،ِٖض بٓف إلابً بخُ

ْالجؼاثــــــــــغ بهــــــــــٟت زانــــــــــت، خُــــــــــض ؤن الٗضًــــــــــض مــــــــــً  ٖامــــــــــت، 

٨ُين الخإ٦ُـــضاث ال لين ؤمـــٍغ ٓمي ٖـــً مؿـــْا تـــي جهـــضع بكـــ٩ل ًـــ

ا الجؼاثــــــــغ بٗــــــــض ؤخــــــــضار  ٧لِــــــــا  2001ؾــــــــةخمبر 11بــــــــاعػًٍ ػاْع

جهــب فـــي زاهـــت بٖــاصة ا٦دكـــاٝ الجؼاثـــغ مــً ظضًـــض، مـــً ٢بـــل 

ٓ ظٗلِــــــا الحلُــــــ٠  ْالؿــــــعي هدــــــ ٨ُــــــت،  الًــــــاث املخدــــــضة ألامٍغ ال

إلاؾـــــــتراجُجي امل٣بـــــــل فـــــــي املٛـــــــغل الٗغاـــــــي، ًٞـــــــال ٖـــــــً ٖضًـــــــض 

 ْ ٨ُت  باث ؤمٍغ ٓم، حؿٍغ ٓاَا ٧ل ًـ ت ماػالذ جى٨ك٠ ٞد ظؼاثٍغ

ٓاث  ْبىـــــاء ال٣ـــــ ٩ـــــي بةٖـــــاصة بخُـــــاء  ْجخٗلـــــ٤ بمـــــضٔ الـــــؼزم ألامٍغ

ْاقـــىًُ الجؼاثـــغ ـــت، بٗـــض ؤن ؤصعظــــذ  ت الجؼاثٍغ فــــي  -الٗؿـــ٨ٍغ

ت  –الٟتــــــرة ألازيــــــرة ٍٓــــــل املبُٗــــــاث الٗؿــــــ٨ٍغ يــــــمً بغهــــــامج جم

ـــــال،  ْالـــــظي حٗـــــضصث خل٣اجـــــّ لِكـــــمل مجـــــا٫ إلاَع ٨ُـــــت،  ألامٍغ

٨ُــت ْج٣ــاَغ الٗضًــض  لي ألاظِــؼة ْالاؾــخسباعاث ألامٍغ مــً مؿــْا

ٍٓلت مابين   . 17ابك٩ل الٞذ للىٓغ 2005-2002 ؾابُ٘ َ

٩ي  2006ظاء في عؾالت نضعث ٖام  اًت املجلـ ألامٍغ بٖغ

٣ُـــــــــــا ا٦دؿـــــــــــةذ ؤَمُـــــــــــت  خـــــــــــ٫ٓ الٗال٢ـــــــــــاث الخاعظُـــــــــــت ؤن بٍٞغ

الًـــاث املخدــضة، باسيـــاٞت بلـــى  بؾــتراجُجُت متزاًـــضة باليؿــبت لل

ٓ هـــــــا مهـــــــضع  ٓص َـــــــظا الاَخمـــــــام  18ا٢لـــــــ٤ بوؿـــــــاوي مِمـــــــا٧ َْٗـــــــ  .

٣ُـــــــــــا زهٓنـــــــــــا بلـــــــــــى ٖـــــــــــام  بمىاؾـــــــــــبت الٗملُخـــــــــــين  1998بةٍٞغ

ْجنزاهُــــا،  الًــــاث املخدــــضة فــــي ٦ُيُــــا  املتــــزامىخين يــــض ؾــــٟاعحي ال

، خُــــض هــــخج ٖــــً َــــظٍ 2001ؾــــةخمبر 11ْجإ٦ــــض بٗــــض ؤخــــضار 

٣ُـا  ٩ـي فـي بٍٞغ ألاَمُت إلاؾتراجُجُت بوكاء ٢ُاصة ل جِل ألامٍغ

 ٓ ٩ـــــــ ٓاع إلاؾـــــــتراجُجي ٢ٟـــــــؼة  19ا"2007م ؾـــــــىت" ؤٍٞغ َْٗـــــــض الحـــــــ  .

ٍٓجـــا لِــــظا الاَخمـــام. ملـــض الٗال٢ــــت بـــين َـــظٍ البلــــضان  ُٖٓـــت جخ ه

ٓ مـــا ٌؿــاٖض فـــي ٖــالط ٖـــضم اهخٓــام الاجهـــاالث  َْــ ْْاقــىًُ، 

٣ُــــا  ْبٍٞغ ٩ــــا  مــــاء ؤمٍغ ْالاظخماٖــــاث ٖلــــى مؿــــخٔٓ ٖــــا٫ بــــين ٖػ

 الكمالُت.

الًــــــــاث امل ْال ــــــــؼ الٗال٢ــــــــاث بــــــــين الجؼاثــــــــغ  خدــــــــضة ٖــــــــٝغ حٍٗؼ

ْحٗم٣ــــا زانـــت ؾــــىت  ٓعا  ٓاث ألازيـــرة جُـــ ٨ُـــت زـــال٫ الؿــــى ألامٍغ

ٓاع إلاؾـــتراجُجي بـــين البلـــضًً مــًـ  2012 ضث ب٢امـــت الحـــ التـــي قــِـ

الًــاث  ْال ٓي للكــغا٦ت الشىاثُــت بــين الجؼاثــغ  ؤظــل جد٣ُــ٤ صٞـ٘ـ ٢ــ

املخدضة بٗض ب٢غاع ٢ُاصحي البلـضًً بٖـاصة ٩َُلعهـا فـي بَـاع عؾـمي، 

ٓح ْبيــــٟاء َــــاب٘ جىُٓمــــي للمكــــا ْْيــــ م  ْعاث مـــًـ اظــــل جىٓـــُـ

ٓاع إلاؾــــتراجُجي  غ بــــين البلــــضًً، خُــــض ًمشــــل الحــــ ؤًٞــــل للخ٣ــــاٍع

ْن بـــــالىٓغ بلـــــى الٟـــــغم  ٩ـــــي الجؼاثـــــغي ٞغنـــــت ملؿـــــاع الخٗـــــا ألامٍغ

ْم هـــــــــــا جلـــــــــــ٪ املخاخـــــــــــت  ٓٔ الا٢خهـــــــــــاصي  ٓصة ٖلـــــــــــى املؿـــــــــــخ املٓظــــــــــ

ْلـــت  ـــت، بٗـــض عنـــض الض ١ الجؼاثٍغ ٨ُـــت فـــي الؿــٓـ للماؾؿـــاث ألامٍغ

ــــــــت مليزاهُــــــــت م ــالجؼاثٍغ الع لخدــــــــضًض البنــــــــ   ٣286ــــــــضعة بـــــــ ملُــــــــاع ص

ْن  ْان ب٣ُــذ الٗال٢ــاث الا٢خهــاصًت ص الخدخُــت فــي الــبالص، ْختــ  

٫ْ قـما٫  ْص ٩ـا  لى بين ؤمٍغ ٓصة ل٨ ها جب٣ل هي ألٖا الُا٢اث املٓظ

ْعا فــــي م٩اٞدــــت  ٩ــــا ؤن الجؼاثــــغ لٗبــــذ ص ٣ُــــا، ْفــــي ج٣ــــضًغ ؤمٍغ بٍٞغ

ْعَــا ألاؾاســـ ي يـــمً املىخــضٔ الٗـــالمي ػ ص ْبـــْغ ــال  مل٩اٞدـــت  إلاَع

ٓع٥ ؾــــىت ٍٓــــ ـــال ااملبــــاصعة فــــي هُ   لخٓخُــــض ْظِــــت هٓــــغ 2011إلاَع

البلـــــضًً مدكـــــا هت فـــــي مجـــــا٫ بٖـــــضاص اؾـــــتراجُجُاث ٞٗالـــــت يـــــض 

ٍٓـل مٗخبـر  ٖملُت الازخُاٝ م٣ابـل ٞضًـت، التـي حكـ٩ل مهـضع جم

٣ُا ت في قما٫ بٍٞغ  . 20ال جماٖت املخُٞغ

ٓاع إلاؾـتراجُجي املى ْعة الشاهُت ل ح ٣ٗـض ؤما ُٞما ًسو الض

ــل ٨ُــت  2014بــالجؼاثغ فــي ؤٍٞغ ْلــت ألامٍغ ــاعة ٧اجــب الض ٖلــى بزــغ ٍػ

ٓط  ــــــان فــــــي البُــــــان املكــــــتر٥ املخــــــ ٓن ٦يــــــري ٣ٞــــــض ؤ٦ــــــض الُٞغ ظــــــ

ٓاع إلاؾـــتراجُجي ٖلــــى التزامِمـــا لخٓؾــــُ٘  ْعة الشاهُــــت فـــي الحــــ للـــض

ْ همــا فــي املجــاالث الا٢خهــاصًت  ْحٗا ٓاع الؿُاســ ي،  ْحٗمُــ٤ الحــ

ْاج٣ٟـــا ٖلـــى ـــت،  ْالخجاٍع ْاملِـــاعاث فـــي  ْألامىُـــت  جبـــاص٫ الخبـــراث 

ٓلٓظُـــاث، ٦مـــا  ْالخ٨ى ٓم  ْالٗلـــ ْالخٗلـــُم الٗـــالي  مجـــا٫ التربُـــت 

ـــ٘ الخبــاصالث فــي مجـــا٫  اجٟــ٤ ٖلــى مىا٢كـــت الؿــبل ال٨ُٟلــت بٞغ

الًـاث  ين ٖلـى الضعاؾـت فـي ال ْح جُ٘ الُلبـت الجؼاثـٍغ الخٗلُم 

٢ْـــــض ؤ٦ـــــض فـــــي املجـــــا٫ ألامنـــــي ٖلـــــى صٖمِمـــــا  ٨ُـــــت  املخدـــــضة ألامٍغ

ْالٗمل مً ؤظل م٩اٞدـت َـظٍ للمىخضٔ  ال  الكامل يض إلاَع

الًــــــاث  ٓمــــــاث، باسيــــــاٞت بلــــــى جإ٦ُــــــض ال ْجبــــــاص٫ املٗل الٓــــــاَغة 

ٍٓغ ٢ُــــــإ الُا٢ــــــت املخجــــــضصة  ٨ُــــــت صٖمِــــــا لخُــــــ املخدــــــضة ألامٍغ

ٍٓت ٢اث ٚير الٗه   . 21اْاملدْغ
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ٓاع إلا٢لُمــي ٣ٞــض ٧اهــذ مِمــت الؿـــٟيرة  ؤمــا مــً خُــض الجــ

٨ُت بالجؼاثغ  جغج٨ؼ ٖلى زـالر مجـاالث  "ًُجىان بىالؼ"ألامٍغ

ْجغ٢ُــــــــت  ـــــــؼ الاؾــــــــخ٣غاع إلا٢لُمــــــــي  ْن ألامنــــــــي، حٍٗؼ جســـــــو الخٗــــــــا

ْالتــي ؤْضــحذ  ـت بــين البلـضًً،  ْالخجاٍع الٗال٢ـاث الا٢خهــاصًت 

ـت  ٓمـت الجؼاثٍغ ْن ألامني ال ٌٗني ٣ِٞ الٗمل مـ٘ الح٩ ؤن الخٗا

ــان، بــل ٌكــمل ؤًًــا،  ــال الٗــابغ لألَْ فــي مجــا٫ م٩اٞدــت إلاَع

ْالؿُاؾُت للنزاٖاث في املى٣ُت خؿبها صٖم الح ل٫ٓ الؿلمُت 

ْاقــــىًُ للٓؾــــاَت  ْلُةُــــا، فــــي بقــــاعة لــــضٖم  زانــــت فــــي مــــالي 

ٓاع قــامل  ْب٢امــت خــ ــت لحــل ألاػمــت الؿُاؾــُت فــي مــالي،  الجؼاثٍغ

٢ْالــذ  ــغاٝ اللُةُــت س هــاء خالــت الٟٓضــ   ْالاه٣ؿــام،  بــين ألَا

ْجـــــضٖم  ٨ُـــــت جـــــشمً ٦شيـــــرا  ٓمـــــت ألامٍغ فـــــي َـــــظا الهـــــضص ؤن الح٩

ٓص الجؼاثـــــــغ الغامُـــــــت للٓنـــــــ٫ٓ بلـــــــى خـــــــل ؾُاســـــــ ي ْؾـــــــلمي ظ ِـــــــ

ْاللُةُــــــــــــت، ما٦ــــــــــــضة ؤن الحــــــــــــل الٗؿــــــــــــ٨غي  لألػمخــــــــــــين املالُــــــــــــت 

٩ا ْؤن الجؼاثــغ ٧اهــذ قــٍغ مخميــزا لبلــضَا فــي م٩اٞدــت  مؿــدبٗض، 

ـ الاؾخ٣غاع ٖلى املؿخٔٓ إلا٢لُمي ْج٨َغ ال   . 22اإلاَع

٩ـي ٓاع إلاؾـتراجُجي ألامٍغ  ،ْٞـ٤ َـظٍ الخٓظِـاث ،ؤنبذ الح

ـان ؤن ًبيُـا ٖلُـّ ٖال٢اتهمـا بمشا بت ألاؾاؽ الظي ًُمذ الُٞغ

ْن  عة جٓؾــُِٗا مــً مجــا٫ الخٗــا ْجإ٦ُــض ٖلــى يــْغ املؿــخ٣بلُت، 

ٓع  ، ٣ًـ٫ٓ بكـإ ها البرِْٞؿـ ألامني الخ٣لُضي بلـى مجـاالث ؤزـٔغ

٩ـــــي  ٓم  "Robert Timorسوبـــــشث جُمـــــىس "ألامٍغ ؤؾـــــخاط الٗلـــــ

 ْ ٓن  ٨ُــــــت، ؤ هــــــا ؾــــــخ٩ غص ألامٍغ اٖــــــضة الؿُاؾــــــُت بجامٗــــــت َــــــاٞع

ـــــــرة ٖال٢ـــــــاث  سُـــــــت م هـــــــا، ٞت ٓاهـــــــب الخاٍع ْحؿـــــــخضع٥ بٗـــــــٌ الج

 ٝ ـــغ. ٧ـــل َـــظٍ الٓـــْغ ـــت زـــال٫ خـــغل الخدٍغ ٨ُـــت الجؼاثٍغ ألامٍغ

ْألاخـضار التـي مـغث  هـا الٗال٢ـاث بـين البلـضًً جخسللِـا ٞتــراث 

ٓص  ْاهخٗاف ؤصث بلى خضْر ٖضة اه٣ُاٖاث، ٢بل ؤن حٗ ٓع  ٞخ

لي الــــغثِـ الحــــالي ل جؼاثــــغ  ــــؼ  بلــــى مجغاَــــا زــــال٫ جـــٓـ ٖبــــض الٍٗؼ

ْػاعة الخاعظُـــــــــــت خُـــــــــــض لٗبـــــــــــذ الؿُاؾـــــــــــت  ٓجٟل٣ُـــــــــــت مِـــــــــــام  ب

ٍٓين  ْعا مِمــــــــــا ٖلــــــــــى املؿــــــــــخ الخاعظُــــــــــت فــــــــــي ِٖــــــــــض ٦ِؿــــــــــىجغ ص

ْمــــــ٘ بٞـــــــغاػاث  ٓص ألازيــــــرة  ٓماســــــ ي. ْفــــــي ال٣ٗـــــــ ْالضبل الؿُاســــــ ي 

ْعا  2001ؾــةخمبر 11هجمــاث  ٓع٥، لٗبــذ الجؼاثــغ ص ٍٓــ ٖلــى هُ

٧ْــــــــان جغ  ــــــــال،  ٩ا فــــــــي مداعبــــــــت إلاَع ــــــــا قــــــــٍغ ٦يــــــــز مميــــــــزا باٖخباَع

ْن الٗؿــــ٨غي مـــــً زـــــال٫  الٗال٢ــــاث بـــــين البلــــضًً خـــــ٫ٓ الخٗـــــا

ـــــــــال فـــــــــي  ٨ُـــــــــت مل٩اٞدــــــــت إلاَع الًـــــــــاث املخدــــــــضة ألامٍغ مبــــــــاصعة ال

٢ٓــــذ  ، لُخٓؾــــ٘ مــــ٘ ال ْص٫ْ ؤزــــٔغ الؿـــاخل بمكــــاع٦ت الجؼاثــــغ 

ْن  ْٖال٢اث الخٗا  . 23ابلى مؿاثل بؾتراجُجُت 

ــــــم عؾــــــاثل الخُمــــــين املٓظِــــــت للُــــــٝغ الجؼاثــــــغي ٞــــــةن  ٚع

٢ِٟٓــــــــــا الــــــــــغاٌٞ  ي جــــــــــضزل  الجؼاثــــــــــغ ماػالــــــــــذ مخمؿــــــــــ٨ت بم

ْالــضا ي بلــى الحلــ٫ٓ الؿــلمُت  ْصَا،  ٩ــي ٖلــى خــض ٖؿــ٨غي ؤمٍغ

لألػمـــاث الٗغبُـــت ْإلا٢لُمُـــت، خُـــض قـــضصث ٖلـــى ؤن م٩اٞدـــت 

ن الضازلُـــــت  ي  ــــال ال حكــــ٩ل مبــــرعا للخـــــضزل فــــي الكــــْا إلاَع

ــــغاٝ  ــــب ْظِــــاث الىٓــــغ بــــين ألَا ْلــــت ٧اهــــذ، مكــــيرة بلــــى ج٣ٍغ ص

ت في املىُ  . 24ا٣تاملخىاٖػ

٨ُين جٓظـّ بالصَـم  لين ألامـٍغ داث املؿْا ًخا  مً جهٍغ

بلــــــى بٗــــــض عؾــــــاثل جُمــــــين الجاهــــــب ألازــــــغ مشــــــل ٖبــــــاعة: جشمــــــين 

٪ مخميــــــز، ج٣ــــــضًغ  ٓص، اؾــــــدبٗاص الحــــــل الٗؿــــــ٨غي، قــــــٍغ الجِــــــ

ٓعٍت، َظٍ إلاقاعاث ٖباعة ًٖ ٧انـحاث  ْلت مد ٓصاث، ص املجِ

ــــــغاٝ س٢ا ْجٟلــــــ  املجـــــا٫ ؤمــــــام ألَا ٓاثــــــ٤  ذ الٗ مــــــت ؤلٛـــــام جــــــٍؼ

ٓع بـــً ٖىتـــر مـــً  ْلِـــظا ٣ٞـــض الباخـــض ٖبـــض الىـــ ٖال٢ـــاث صاثمـــت، 

ـا  ٕٓ ظؼاثغ ُٞما ٌؿمُّ ٞش النرظؿُت.. ُٞما ًخٗلـ٤ باٖخباَع ٢ْ

٨ُــت اط ًــٔغ ؤن َــظٍ الهــٟت  ٓعٍــت لإلؾــتراجُجُت ألامٍغ ْلـت مد ص

ٓع املهــــــــال   ْة، ٣ٞــــــــض نــــــــُٛذ مــــــــً مىٓــــــــ هــــــــي مإعبــــــــّ ال خٟــــــــا

٨ُـــت، لـــظا ٖلـــى الجؼاثـــغ ْؾـــاث غ ص٫ْ املٛـــغل إلاؾـــتراجُجُت ألامٍغ

ْٖـــــــضم اهـــــــؼال١ فـــــــي  الٗغاـــــــي ؤن جخدلـــــــى بال٣ُٓـــــــت إلاؾـــــــتراجُجُت 

ْل٨ــــــً ًترجـــــــب ٖ هـــــــا  ــــــا ٞغنـــــــا،  ْ فـــــــي ْاََغ ٓعاث ٢ـــــــض جبــــــض جهــــــ

ٓمي للض٫ْ املٛاعبُت  . 25ااو٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى ألامً ال٣

٨ُـــــــتحؿـــــــعى  الًـــــــاث املخدـــــــضة ألامٍغ ـــــــى  هدُجـــــــت لـــــــظل٪، ال بل

ٓم الاؾــــــــــتراجُجي ال٣ــــــــــضًم ل حلــــــــــ٠ ألا  َلســــــــــ ي اؾـــــــــدبضا٫ املِٟــــــــــ

ْ باَىـــّ  ٓم اؾــتراجُجي مؿــخدضر، ْـــاٍَغ ُٞــّ الغخمــت    بمِٟــ

خـــضاء  ٓم فـــي خالـــت الٖا ْال جـــ ٓم الـــغصٕ  ٓم ٣ٞـــِ ٖلـــى مِٟـــ ال ٣ًـــ

ًــاء، بــل ًــخم جإؾِؿــّ ٖلــى  الٗؿــ٨غي ٖلــى بخــضٔ الــض٫ْ ألٖا

ٓح  َْــــظا ٌكــــير بٓيــــ ٢ٓاثُــــت ْالاؾــــدبا٢ُت،  ٓم الًــــغباث ال مِٟــــ

ْٞــــــــ٤ املٟ ــــــــال  لســــــــ ي مداعبـــــــــت إلاَع ٓم ؤن ٖلــــــــى الحلــــــــ٠ ألَا ِـــــــــ

٢ٓاثُــت ْالاؾــدبا٢ُت ؤَمُــت ٦بيــرة زانــت  ْللًــغبت ال ٩ــي،  ألامٍغ

٨ُـــت  بٗـــضما ؤنـــبدذ مغج٨ـــؼا مـــً مغج٨ـــؼاث إلاؾـــتراجُجُت ألامٍغ

 .2001ؾةخمبر  11الكاملت بٗض ؤخضار 

 خاجمت: 

ٓم ظضًـض ٢ــض اهخ٣ــل مــً  ٓاع إلاؾــتراجُجي ٦مِٟــ ِْـغ ؤن الحــ

ْلُت ؤًـً ؤنـ بذ مُضان الُب الىٟس ي بلى مُضان الٗال٢اث الض

ت  ٌؿخٗمل مً َٝغ الض٫ْ س٢امـت ٖال٢ـاث جدؿـم باالؾـخمغاٍع

ْص مؿــاخت الغاخــت لألَــغاٝ، مــ٘ الؿــعي بلــى  ْالاهخٓــام فــي خــض

ْن  ٢ٓـــــــذ بالخٗـــــــا ع ال بـــــــت بمـــــــْغ ْالٍغ جبـــــــض ٧ـــــــل ؤؾـــــــبال الخـــــــٝٓ 

ْٞٗالُــت َــظا  ْالخهــضي لعهضًــضاث ؤمىُــت ظضًــضة، جب٣ــل ظضًــت 

ٕٓ  مــــ٘ مغاٖـــاة -املؿـــعى الـــضْلي مغجبُــــت بةم٩اهُـــت جُٟٗلِـــا الخىــــ
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. ْفــي ْــل  -ال٨ٟــغي  ٓاع إلاؾــتراجُجي مــ٘ الــض٫ْ ألازــٔغ لبىــاء الحــ

٩ــي مــ٘ بٗــٌ الــض٫ْ  ٓاع إلاؾــتراجُجي ألامٍغ ْ ان الحــ ملــت ًبــض الٗ

ــــــــت  ْل ْمدا ْالــــــــخد٨م ٞيهــــــــا،  ــــــــت صمــــــــج اؾــــــــتراجُجُاتها  ْل ٓ مدا َــــــــ

 ، ٓٞـا مـً اهسغاَِـا فـي مؿـاعاث بؾـتراجُجُت ؤزـٔغ جدُُضَا، ز

ْ جدــــ٫ٓ  ْن جد٣ُــــ٤ ؤَــــضاِٞا فــــي ٢ــــض تهــــضص ال٣ــــٔٓ الٛغبُــــت، ؤ ص

 املى٣ُت الٗغبُت.

ٓاع اؾــــــــتراجُجي بــــــــين الــــــــض٫ْ  ؾــــــــخٓل بم٩اهُــــــــت خــــــــضْر خــــــــ

ْاملخدالٟــت فــي  ــت  ــغاٝ املخىاٖػ الٗغبُــت ْإلاؾــالمُت، ٌؿــاٖض ألَا

ٓاع  ــــــضاص خــــــ ْمدٟــــــؼة ٖس ــــــ٤ الٓخــــــضة صاٞٗــــــت  ــــــت ٍَغ عؾــــــم زاَع

ٓمـــــــّ إلاًجـــــــااي بـــــــين الـــــــض٫ْ الٗغبُـــــــت، سطابـــــــت  اؾـــــــتراجُجي بمِٟ

ْالــــــظي ٧ــــــان ٢ــــــض الجلُــــــض ْزانــــــت بــــــين  ْعًٍ،  البلــــــضًً املخجــــــا

ْؤملاهُـــــــا  ٓة بــــــين ٞغوؿــــــا  اؾــــــخسضم ؾــــــاب٣ا ٦إؾــــــلٓل لـــــــغصم الِــــــ

ُاهُــــا فــــي بَــــاع هــــاصي الشالزــــت "  ــــين  club of thréeْبٍغ ْب  ،"

ٕٓ مــً  ٨ُــت التــي جىٓـغ بٓؾــاَت َــظا الىــ الًـاث املخدــضة ألامٍغ ال

ْلُــت  ٓاع بلــى بًجــاص ٦ُُٟــت ٞٗالــت لخد٣ُــ٤ بؾــتراجُجُعها الض الحــ
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 :ملخق

ْ ججٗل م ها ظؿغا لبىاء الاججا ْ الخيكات مً ؤْلى مخُلباث جغؾُش ال٣ُم  ت الخ٩امليٌٗض ٧ل مً الخٗلُم   َاث ال٨ٍٟغ

ٍٓتا اللٛت، الاهخماء /ْ ٓماث جل٪ ال٣ُم املخهلت بالِ ٍْت بين ال٨ُاهاث الؿُاؾُت التي جخمخ٘ بدؼمت مً م٣ ْ الاهضماظُت الٓخض ؤ

ْعَا  ْ ص ٍٓت  ٓمت الترب ْ اهُال٢ا مً َظا الخإ٦ُض، ًم٨ً جٓيُذ ؤَمُت املىٓ سُت املكتر٦ت .  ٓاؾم الخاٍع الحًاعي بياٞت بلى ال٣

ال بلى الخٗلُم الٗالي، مىاَا سًجاص  في ٍٓاتها، ْن ْ الخٗلُم ااملضعؾت ، بمسخل٠ مؿخ ْ اجساط ماؾؿاث التربُت  بىاء جل٪ ال٣ُم 

ؼمُت  جخسظ  ٓمت مباصت ؾُاؾُت جدملِا ٢ُاصاث ا٧اٍع ٓائم جام م٘ مىٓ جيكات بةم٩ا ها جد٤ُ٣ طل٪ في ٞترة ػمىُت مدضصة، في ج

ْ الا /مً الاججاٍ الخ٩املي ْ ْ م٨مال لّ، في ؤ ني، ؤ الء الَٓ الء الاهضمادي ٖلى ال ٍٓا جيخفي بخجؿُض الخٗالي بال ْل هضمادي َضٞا ؤ

ْبُت في ظاهبها الا٢خهاصي. ْع  بَاع ٦ىٟضعالي، بضاًت، زم اهضماظُا، في  هاًت املؿاع، ٖلى ٚغاع ما ظٔغ في الخجغبت ألا

ٍٓت البىاء املٛاعاي - الاهضماط - الخ٩امل -ال٣ُم -املٛغل الٗغاي - الخٗلُم - الخيكات اليلماث اإلافخاخُت: ٓاػن م٘  -خُ مؿخ٣بل الخ

 الًٟت الكمالُت للمخٓؾِ

Résumé 

La présente étude s’articule sur deux éléments, en l’occurrence la socialisation et l’éducation, à 

même de permettre l’édification d’un Maghreb puissant au vu de l’impuissance des gouvernants 

des pays de l’UMA à concrétiser le rêve des pères fondateurs des Etats de la région consistant en 

la réalisation de l’unité des peuples et des pays maghrébins. 

Ces deux éléments, ancrés dans les systèmes éducatifs des pays de la région, pourraient créer 

de nouvelles valeurs supplantant celles qui exigent une loyauté suprême au pays d’origine et 

donneraient lieu à un nouveau système de valeurs donnant, cette fois-ci, la suprématie au nouveau 

Etat : le Maghreb. 

Mots clés : La socialisation-L’éducation- Le Maghreb- Le système de valeurs- La complémentarité 

économique- L’intégration- La vitalité de l’édification du Maghreb- L’avenir de l’équilibre des 

deux rives de la Méditerranée 

 

 ملذمت

م في  املٛغل الٗغاي لِـ مً الؿِل الخُغ١ سق٩الُت هٖؼ

ٓلت ؤ٦ُــــــــضة"  ن مــــــــا ًد٨مِــــــــا مـــــــــً  ْ طاث "ؾــــــــُ ؤ هــــــــا َبُُٗــــــــت 

مىُل٣ــــــــاث هغاَــــــــا ظمُٗــــــــا مغجبُــــــــت باملاضــــــــ ي، حؿــــــــير الحايــــــــغ 

ْجغؾـــم مٗـــالم املؿــــخ٣بل. ب هـــا بقـــ٩الُت "البىــــاء املٛـــاعاي" التــــي 

ٍٓاث فـي ج٨ٟيـر ؤي مٛـاعاي بـل بن ٧ـل مـا ًم٨ـً  ْل ٍٓت ألا ْل حٗض ؤ

ْ ٨ًٟــي ٣ٞــِ الــخ ٓص  ـــب ؤن ًجؿــضَا مٓظــ ًُٟ مــً ٢بــل الىســــ

ٓاء بلــــــى ظٗلِــــــا إلاقــــــ٩الُت  ْ الكــــــٗٓل ٖلــــــى خــــــض ؾــــــ الحا٦مــــــت 

٢ُٓــذ،  ْ فـي هٟــ الخ ٍٓـت، ؤي التـي ًجـب جد٣ُ٣ِـا، لؼامـا،  الحُ

ْلــت  ْ هــي جلـ٪ املخهــلت بةىـاء الض ٍٓهـت  مـ٘ بـا ي إلاقــ٩الُاث الٗ

 اخُــض َىـــا٥ ٞكـــل فــي بىائهـــا فـــي املٛــغل الٗغاـــي ، جد٣ُـــ٤ الخىمُـــت

ٓ ٞك َ ْ ٓع ا ل زان باص للُٗان مً زال٫ ماقغاث ٦شيـرة ْالخُ
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لٗل الخهي٠ُ املترصي للبلضان املٛاعبُـت فـي الاؾـدشماع ألاظى ـي، 

٫ٓ الــــضًم٣غاَي م، البُالــــت املغجٟٗــــت، ال ....ًا٦ــــضَا ، الخدــــ  الخٗلـــُـ

ْ جتــرصٔ ٖــٓى ؤن  ْح م٩ا هــــــا بــل  اخُــض مــا ػالــذ الخجــاعل جــغا

ْج ٓوؿـــــُت الٟخُـــــت   جؿـــــُض خلـــــم جترنـــــ ، مـــــا ٖـــــضا الخجغبـــــت الخ

ٕ املٛاعاي.  الخ٩امل الاهضمادي بةٖاصة بٗض املكْغ

ذ ماؾؿــاث الخيكــات  ْ ؾــاٖع بطا جغنــ  فــي ألاطَــان طلــ٪ 

ٍٓـــا، ٞـــان البىـــاء املٛـــاعاي  ْ خُ بلـــى جغؾـــُمّ زُابـــا اؾـــتراجُجُا 

ٓن ٢اَغتهــــــــا  ن  ٢ٓــــــــا بخلــــــــ٪ ألاَــــــــضاٝ بــــــــل ٩ًــــــــ ؾِخجؿــــــــض مٞغ

ــا بال بىمــاطط ا َغ ٓعة ال ًم٨ــً جبًر لخىمُـــت ؾلؿــلت الٟكــل املــظ٧

ْ التــي ٧ــان مــً املم٨ــً ؤن  ــا ٚــضاة الاؾــخ٣ال٫  التــي جــم ازخُاَع

ْ "مـــاجمغ  ٣ُـــا"  ح "هجـــم قـــما٫ بٍٞغ ٓ ؤ هـــا اؾـــخٗاصث ْع جـــىج  لـــ

ْ اللــــــظًً ٌكــــــ٨الن ٢اٖــــــضة الاهُــــــال١ ليكــــــغ خؼمــــــت   1اَىجــــــت"

ٓع٢ـــت: بضاًـــت  ال٣ـــُم الخيكـــُاُت التـــي ؾـــيخدضر ٖ هـــا فـــي َـــظٍ ال

ْلُــــت زــــم بــــالخُغ١ للبىــــاء الاهــــضمادي فــــي ؤصبُــــاث ا لٗال٢ــــاث الض

، ، اهعهـاءً ال٣ـُم يـمً مؿـاع البىـاء الاهـضماديبالبدض فـي م٩اهـت 

ْعَــا فـــي ٚـــغؽ جلـــ٪ ال٣ـــُم  ْ ص بالبدــض فـــي ماؾؿـــاث الخيكـــات 

ْ ؾــل٪ الخٗلــُم بيــاٞت  ٍٓــت  ْجُٟٗلِــا فــي مًــامين ال٨خــب الترب

ٓع  ْ بسانـــــت مـــــ٘ جُـــــ ٓٞغة  ـــــى مؿـــــاعاث الخيكـــــات ألازـــــٔغ املخـــــ بل

 ْؾاثل الاجها٫ نن.

ٓعٍــــــــــــت بىــــــــــــاء املٛــــــــــــغل الٗغاــــــــــــي ٖبــــــــــــر الخيكــــــــــــات سصع  ا٥ مد

بلـــى ؤي مـــذي ًمىـــً ْالخٗلـــُم، ًم٨ـــً َـــغح إلاقـــ٩الُت الخالُـــت: 

للخيؽــــــئت و الخعلــــــُم ؤن ٌؽــــــىال جعــــــشا لبىــــــاء كــــــُم مؽــــــترهت 

ع ًيخ ــي بهــا الــى بىــاء اجدــاد مغــاسبي جيؽــذه  جخجعــذ فــي مؽــاَس

 ت.الؽعىب و ًخعالي بىاظىتها عً الىالء اللىشي المُم

خمــاص ٖلــى ازخُــاع ؾـُٗا لإل  ظابــت ٖلــى إلاقــ٩الُت، ؾـِخم الٖا

ا: ْ ازخباَع  الٟغيُت الخالُت 

ْ الاهــضمادي  - ــؼ ٨ٞــغة البىــاء الخ٩ــاملي ؤ َىــا٥ خاظــت بلــى حٍٗؼ

ٓن  ــــــؼ ٢ُمــــــّ فــــــي مى٣ُــــــت املٛــــــغل الٗغاــــــي ٖبــــــر مًــــــم ْ حٍٗؼ

ْ بقــغا٥ املجخمـــ٘  ْ ؾُاؾــاث الخيكـــات  البــرامج الخٗلُمُـــت 

ٓاث الاجهـــــا٫ املـــــضوي فـــــي َـــــظا الِـــــضٝ مـــــً زـــــال٫ ٧ـــــل ٢ ىـــــ

ٓانل الاظخما ي.  ْالخ

 ؾترج٨ؼ الضعاؾت ٖلى الٗىانغ الخالُت:

٘  ؤوال: - ٓ مكــــــــاَع م٩اهـــــــت ال٣ــــــــُم فــــــــي الاججـــــــاٍ الٗــــــــالمي هدــــــــ

ْ الاهضماط،/الخ٩امــــــــــل ْ  ؤ

ٓمــــت ال٣ــــُم  زاهُـــا: - ْالخٗلــــُم فــــي بىــــاء مىٓ ؤَمُــــت الخيكــــات 

 املكتر٦ت، 

ـــؼ ٞـــغم  زالثـــا: - البىـــاء املٛـــغل الٗغاـــي: ٢ـــُم مكـــتر٦ت لخٍٗؼ

 املٛاعاي،

ٓاػن  سابعــــــا: - ْالخٗلــــــُم فــــــي جغؾــــــُش الخــــــ ٓعٍــــــت الخيكــــــات  مد

 مؿخ٣بل املٛغل الٗغاي.

ع الخيامــــــــــــل  -ؤوال مياهــت اللــُم فــي الاججــاه العــاإلاي هدــى مؽــاَس

 ؤو الاهذماي،/و

ْلُـــت  ـــاث املٟؿـــغة ملـــا ًدـــضر فـــي الٗال٢ـــاث الض حكـــير الىٍٓغ

ْع الا٢خهـــــاص فـــــي ججىِـــــب الٓخـــــض ـــــى ؤَمُـــــت ص اث فـــــي املىـــــخٓم بل

ُُٟـــت التـــي  ـــت الْٓ ٓ مـــا ؤ٦ضجـــّ الىٍٓغ ْ َـــ ٍْـــالث الحـــغل  الـــضْلي 

ْ الجضًـض، خُـض ًىدكـغ  م َظا الخٓظّ، بمؿاعكها ال٣ضًـــــــم  جتٖز

ْ ًهـــــــبذ الهـــــــغإ مؿـــــــدبٗضا بطا جـــــــم بًجـــــــاص مهـــــــال   الؿـــــــالم 

ْ جدضًـض ٢ـُم مهـ حُت جدـ٫ٓ  ٓا باؾخمـــــغاع،  مكتر٦ت جـؼصاص همـ

ْن جهــُٗض ألاػمــاث، بــل ج ْ جحجمِــا زضمــت للهــال  ص دــض م هــا 

 الٗام.

ــــــا  ــــــاث ٖلــــــى مبــــــضؤ "الاهدكــــــاع" فــــــي ب٢غاَع جغ٦ــــــؼ جلــــــ٪ الىٍٓغ

ٕ الهــــــٛير، بٗــــــض ٞتــــــرة  ــــــت جلــــــ٪ املهــــــال ، بط ؤن املكــــــْغ ٍٓ لحُ

٘ ؤزـــٔغ فـــي مُـــاصًً طاث نـــلت بـــّ  ٓٞغ الحاظـــت ملكـــاَع ػمىُــت، ًـــ

ٍٓـا ٓ ما ًجٗل مً الا٢خهـاص مُـضاها خُ َْ  ٓ ْا٢ُٗـا ًـضٞ٘ هدـ  ْ

٘.الخ٩امل بين  ْ ج٨بر ٞيها جل٪ املكاَع  الض٫ْ، التي جٓظض 

ـــت  ٧ـــان "صًُٟـــض مُتراوـــي" ؤ٫ْ مـــً ْيـــ٘ ؤؾــــ َـــظٍ الىٍٓغ

ٍْــــالث الحــــغل مشــــل التــــي قــــِضَا فــــي الحــــغل  لخجىِــــب الٗــــالم 

ٍٓم  ْ بٗــض  هاًــت الحـغل الٗاملُــت الشاهُــت بــغػ ج٣ــ الٗاملُـت ألاْلــى، 

ُُٟت الجضًــــضة"، ًغ٦ــــؼ  ــــت "مُتراوــــي" ؾــــمي بـــــــ"الْٓ  ظضًــــض لىٍٓغ

ٖلــى هٟـــ ألاؾـــ، مًــُٟا بليهــا مــا ٌٗــٝغ بالؿُاؾــاث الٗلُــا 

ْػ الخ٩امـــــــــــــل للمُـــــــــــــضان الا٢خهـــــــــــــاصي ْؾـــــــــــــعي َـــــــــــــظٍ  ؤي ججـــــــــــــا

ال بلـــــــــى  الؿُاؾــــــــاث بلــــــــى الجمـــــــــ٘ بــــــــين مُــــــــاصًً الخ٩امـــــــــل ْنــــــــ

 الاهضماط.

ٓوي"،  ــــــــ ن مــــــــ هم "اجٍؼ ن آزــــــــْغ ٢ــــــــاص َــــــــظا الاججــــــــاٍ مىٓــــــــْغ

ٓعاث  ٓع جهــ م، ممـً َــ ْ ٚيــَر ْحــل"  "اعوؿـذ َــاؽ"، "٧ـاع٫ ص

ؾـــــــ التــــــي ًجــــــب ٖلــــــى الؿُاؾــــــُين الٗمــــــل ٖلــــــى جًــــــمىذ ألا 

ٓعة  ـــــــــى نـــــــــ ْ بًهـــــــــالِا بل ــــــــــل  ٘ الخ٩امـــ ـــــــــغ مكـــــــــاَع بًجاصَـــــــــا لخمٍغ

ٓطظــا ها حــا  ْ ؤْظــض ؤهم ْبــا  ْع الاهــضماط مشــل الــظي خــضر فــي ؤ

ْاي". ْع ٓ "الاجداص ألا َ 
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ٓ مُـضان  ً َـ مً بين املُاصًً التي ع٦ـؼ ٖليهـا َـاالء املىٓـٍغ

جخمٗــــــاث التــــــي حؿــــــعى التــــــي ًجــــــب ؤن جٓظــــــض فــــــي امل  2ا"ال٣ــــــُم"

ٕ ج٩ـاملي ْا ؾلؿـلت مـً  -لخجؿـُض مكـْغ اهـضمادي، خُـض خـضص

ْػَـــا، مغخلـــت ٕ ؤن ًىُلـــ٤ م هـــا زـــم ًخجا -املغاخـــل ٖلـــى املكـــْغ

ْمـــــــً بـــــــين جلـــــــ٪  ٓص.  ال لخجؿـــــــُض الِـــــــضٝ امليكـــــــ مغخلـــــــت، ْنـــــــ

ْ التـــــي ًم٨ـــــً بصعاظِـــــا يـــــمً  املؿـــــاثل التـــــي جـــــم التر٦يـــــز ٖليهـــــا 

٣ُم املكـــــــتر٦ت، التـــــــي املغاخـــــــل ال٣بلُـــــــت، املؿـــــــإلت املخهـــــــلت بـــــــال

ْحكــير  ٕ الخ٩امــل.  ٓع اهجـاػ هجــاح مــا ملكـْغ ْ ها ال ًم٨ــً جهــ بـض

ٓعاث ْالاصعا٧ــــاث املكــــتر٦ت،  ـــــت مــــً الخهــــ جلــــ٪ ال٣ــــُم بلــــى ظملـــ

 ْهي:

سُت املكتر٦ت، -  الخجاعل الخاٍع

ٍٓت. - ٓهاث الِ  ج٣اؾم ظملت مً م٩

حٗــــــض جلــــــ٪ ال٣ـــــــُم مُــــــضاها م٨مــــــال لجملـــــــت مــــــً املخُلبـــــــاث 

ٍٓت ٓص  وجىد كُاداث مخمحـزةًإحي ٖلى عؤؾِا:  ْ التي  3االحُ اج٣ـ

ْجٓظــــــض لِــــــا ال٣بــــــ٫ٓ لــــــضٔ ٞاــــــاث الكــــــٗب املسخلٟــــــت  الٗملُــــــت 

ْع"  ٓاء: مشـا٫ "صٌٛـ٫ٓ" الٟغوسـ ي ْ"ؤصًىــا ْالىسـب، ٖلـى خـضا ؾـ

ْاـــي ،  ْع ٕ ألا  اللاعـــذة/جـــىفش ؤلاكلـــُمألاملـــاوي باليؿـــبت للمكـــْغ

 ْ ٓعٍت التي ًىُل٤ م هـا الٗمـل الخ٩ـاملي الٓخـض ي، االى٣ُت املد

مشـــــا٫ الـــــض٫ْ التـــــي ؤهجـــــؼث ْخـــــضتها ٖلـــــى ٚـــــغاع ٞغوؿـــــا، ؤملاهُـــــا 

 ْ اؤي الــض٫ْ التــي ٣ًــ٘ ٖليهــا ٖــبء  اللــاوشة الفعالــتْاًُالُــا 

ٓعي ٖلــــى  ْع مدــــ ٢ُــــاصة الٗملُــــت الخ٩املُــــت بــــالىٓغ لخمخِٗــــا بــــض

ْاي . ْع ٓطط ألا ْ ٞغوؿا، باليؿبت لألهم  ٚغاع ؤملاهُـــــــــــــا 

ٓن ال٣ــــُم املكـــــتر  ٦ت الاؾــــمىذ الـــــظي ٣ًـــــٓي بالىدُجــــت، ج٩ـــــ

ٓعة ٓا٢ُٗت املظ٧ ججٗل مً الخٓظّ الخ٩ـاملي ، جل٪ املُُٗاث ال

ْ ٢ــابال  ْا٢ُٗــا  ٓن جلــ٪ ال٣ــُم طاث لإلهجــاػجٓظِــا  ْ ٖىــضما ج٩ــ  .

ٓن هـــي ال٣ـــاَغة ال٣بلُـــت  ٓاؾـــمِا، ٞة هـــا ج٩ـــ َـــاب٘ مكـــتر٥ فـــي ٢

ْج٣لل مـً مسـاَغ الازخالٞـاث  ضٍ ػزما  ٕ الخ٩املي، جٍؼ للمكْغ

صعا٦ُــــــــت سقــــــــ٩الُاث لِــــــــا نــــــــلت باالولــــــــجام طاث املغظُٗــــــــت إلا 

ٍٓاحي".   املجخمعي الِ

 ؤهمُت الخيؽئت والخعلُم في بىاء مىٍىمت اللُم اإلاؽترهت -زاهُا

ـــــــغ  ٍٓخـــــــان فـــــــي جمٍغ ْ الخٗلـــــــُم ْؾـــــــُلخان خُ حٗخبـــــــر الخيكـــــــات 

ٍٓـاحي بط ؤ همـا  خؼمت مً ال٣ـُم الحاملـت لـضالالث الاولـجام الِ

ْ بـــا ي ٞاـــاث ْؾــُلخا اجهـــا٫ بـــين الىسبخـــين الحا٦مــ ـــت  ت، ال٨ٍٟغ

ٍٓــت  ٓمــت الترب ْ بسانــت املغجــاصًً ٖلــى ماؾؿــاث املىٓ الكــٗب 

ٍٓاتها، بيــاٞت بلـى ْؾــاثِ الاجهـا٫ الاظخماُٖــت  بمسخلـ٠ مؿـخ

ٍْـــً الاظخماٖـــاث ٖلـــى مؿـــخٔٓ  ْا الخ٣لُضًــت، م هـــا ااملؿـــاظض، ص

ٍٓتر، ٞاٌؿـــــــب٥ٓ، اؾـــــــدىٛغام،  ْ الحضًشـــــــت اجـــــــ ــــــــضن   ْ املــ ال٣ـــــــٔغ 

 ال .... .

 الخيؽئت - ؤ

  4ا(: معاس العمل الخيؽُئي للبىاء الخياملي1الؽيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــغ ال٣ــــــُم املكــــــتر٦ت  -٧ٓؾــــــُلت –جــــــاصي الخيكــــــات  بلــــــى جمٍغ

ْ م٩اؾـــــبّ باٖخبـــــاع ؤ هــــــا  ٕ الخ٩ـــــاملي  املخًـــــمىت لغئٍـــــت للمكـــــْغ

الاؾـــــمىذ الـــــظي ًهـــــى٘ الٟـــــاع١ فـــــي هجـــــاح الخجغبـــــت الخ٩املُـــــت 

ُُـــت، مـــ٘ لخجؿـــُض ألاَـــضاٝ املغخلُـــت املس ٍْٓظـــض لِـــا ًٞـــاءً 

ٍٓـت  ْٖيهـا بدُ  ْ ْ ز٣عهـا  الء ٞااث الكٗب املسخلٟت لِـا  يمان 

ٓاًَ فـي مسخلـ٠  ْ خ٣ُ٣ت امل٩اؾـب التـي ؾـُجىيها املـ  ٕ املكْغ

ْ بهٟت جضعظُت.  مُاصًً البىاء الخ٩املــي 

ٕ  مفــــىعا للـــــىعيًم٨ــــً اٖخبـــــاع الخيكـــــات  ٍٓـــــت املكـــــْغ بدُ

، لــظل٪ ٞــان ٧ــل الٓؾــاثل جٓيــ٘ جدــذ  مدــشن الثلــتْ بشمــاٍع

هـــٝغ املاؾؿـــاث التـــي جًـــُل٘ باملِمـــت امل٣ٗـــضة املخمشلـــت فـــي ج

ْ غـشط  ْ  الخىعُــتال٣ـُم املكـتر٦ت  ٓ هــــا  ٓن  جفعُلهـابمًم لخ٩ــ

لت للعلــــــــل الجذًــــــــذ
ّ
ْ لــــــــِـ ال٣ٗــــــــل مؽــــــــي ، ال٣ٗــــــــل املٛــــــــاعاي 

ٓوس ي. ْ الخ    ال٣ُغي، الجؼاثغي، املٛغاي ؤ

ْ ــي ظضًــض بالبىــاء الخ٩ــاملي  بضاًــت -ْ ٖلُــّ، ال ًم٨ــً بىــاء 

ال  ْ فـــــي املغاخـــــل املخ٣ضمـــــت للبىـــــاء، بلـــــى حكـــــ٨ُل ال٣ٗـــــل  - ْنـــــ

املٛاعاي الجضًض بال بٓؾـُلت الخيكـات، بخٗباـت ٧اٞـت املاؾؿـاث 

ْ ماؾؿـــــاث الخيكـــــات  ٓم  هـــــا مـــــً ال٣اٖـــــضة األاؾـــــــــــغة  التـــــي ج٣ـــــ

ْ الحضًشــت  بلــى ال٣مــت ااملاؾؿـاث التــي ًدكــ٩ل م هــا  الخ٣لُضًـت 

خلــــي ٖلــــى الى٣ــــاٍ الىٓــــام الؿُاســــ ي ال٣ُــــغي  مــــ٘ التر٦يــــز املغ 

 الخالُت:

 اللُم الىعي

(  اإلاغاسبي)العلل 

 الجذًذ



 د. مدمذ س ي بؽحر 
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ٓاؾــــم مكــــتر٦ت،  - ــــا ٢ ٓ ي بخلــــ٪ ال٣ــــُم باٖخباَع نــــىاٖت الــــ

ٓة  ْ حكـــــ٨ُل بـــــل صٖـــــ ٓة بوكـــــاء  ٓة بليهـــــا، لـــــِـ صٖـــــ ْالــــضٖ

ـــــــاصة بخُـــــــاء زضمـــــــت  ْ جدخـــــــاط ٖس ٓصة  جـــــــظ٦ير،   هـــــــا مٓظـــــــ

ْ اؾتراجُجي، ٕ خُٓي   ملكْغ

ٗـــــــّ بلـــــــى  - ْ ٞع ٓ ي  جٓظُــــــّ ألاهٓـــــــاع مجخمُٗــــــا بلـــــــى طلـــــــ٪ الــــــ

٘ جبنــــــــي ؤظىــــــــضة ػمىُــــــــت مــــــــ الخدــــــــذي الىجــــــــىديمهــــــــاٝ 

ٓ ي مجؿضا في زماع البىاء الخ٩املي،  لخُٟٗل طل٪ ال

ٓ ي بدكــ٨ُل ال٣ٗــل املٛــاعاي الجضًــض مــ٘  - عبــِ نــىاٖت الــ

الء مــً الىُــا١  عبــِ طلــ٪ الدكــ٨ُل بمغخلُــت اهخ٣ــا٫ الــ

ٓاؾــــ٘ اال٨ُــــان  ٓاخــــضة  بلــــى الىُــــا١ ال ْلــــت ال الًــــ٤ُ االض

 الجضًض ،

خبــــــــاع، بٗــــــــض صعاؾــــــــاث م - ؿخًُٟــــــــت، ألازــــــــظ فــــــــي ٖــــــــين الٖا

ٓص  ْ امل٣هـ للخٛيراث التي َغؤث ٖلى املجخمٗاث املٛاعبُـت 

ْ ازخُــــــــــاع َــــــــــغ١ ٖلمُــــــــــت فــــــــــي   هــــــــــا الخٛيــــــــــراث املجخمُٗــــــــــت 

ْ حكــــــ٨ُل ال٣ٗــــــل  ٓ ي  الاؾــــــعهضاٝ  ن مِــــــام نــــــىاٖت الــــــ

الجضًـــــض جدخـــــاط بلـــــى ٦شيـــــر مـــــً الٗمـــــل املخهـــــ٠ بالٗمـــــل 

ْٞــــ٤ مى جُــــاث ص٣ُ٢ــــت اال٣ُــــام بٗملُــــاث ؾــــبر  ؽ  املــــضْع

ْ ملهـــــ٣اث بيـــــاٞت بلـــــى بهخـــــاط ؤٞـــــالم آعاء، وكـــــغ ٦خِبـــــ اث 

ــــال  ْ ال٣ٗـــل الجضًـــضًً ق٨ــ ٓ ي  ت جخًـــمً ٧لِـــا الـــ ْؤقـــَغ

ٓها ،  ْمًم

ْ ال٣ٗــــــل  - ٓ ي  ْيــــــ٘ ؤظىــــــضة مغخلُــــــت ص٣ُ٢ــــــت لخُٟٗــــــل الــــــ

ْ عبـِ ٧ـل مغخلـت مـً مغاخـل الخيكـات بالشمـاع  الجضًضًً 

ٓ بــــــــال مِــــــــم ع٦ــــــــؼ ٖلُــــــــّ  ْ َــــــــ ٓة للبىــــــــاء الخ٩ــــــــاملي ا املغظــــــــ

ُُٟت . ن للْٓ  املىْٓغ

 علُمالخ - ب

ٌٗـــــــض الخٗلـــــــُم مـــــــً ؤَـــــــم ْؾـــــــاثل الخيكـــــــات ب٩ـــــــل ؤبٗاصَـــــــا 

ْ الؿُاؾُت... خُض ٨ًمل املاؾؿاث ألازـٔغ التـي  الاظخماُٖت 

جًــــــُل٘ بــــــظاث املِمــــــت ٖلــــــى ٚــــــغاع ألاؾــــــغة، امللــــــجض، ْؾــــــاثل 

ٓن، الؿـــــــِىما، الاهترهـــــــذ، ْؾـــــــاثِ الاجهـــــــا٫  ـــــــ ـــــــالم، الخلٍٟؼ إلٖا

ٓهـــــــّ ًمشـــــــ ْ الـــــــظي ج٨مـــــــً ؤَمُخـــــــّ فـــــــي ٧ ل الاظخماُٖـــــــت، الـــــــ ... 

ٓمـت مخ٩املــت جًـم  ــت خايــىت  اإلاذسظــتمىٓ ا٦ماؾؿـت اٖخباٍع

 الىظـــــــــائلاعؾـــــــــالت الخل٣ــــــــين ،  اإلاىـــــــــىن و اإلاــــــــاوشللخيكــــــــات ، 

ٓمــــــت  ْاث الترؾـــــُش  فــــــي بَــــــاع زُـــــال قــــــامل ًخًــــــمً مىٓ اؤص

 ال٣ُم.

 ًم٨ً إلاقاعة بلى طل٪ في الغؾم الخٓيُخي الخالي:

  5ا(: الخعلُم و وظائل الخيؽئت2الؽيل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــت،  جــــاصي ٍٓ ٓمــــت الترب ٓعة، فــــي بَــــاع املىٓ املاؾؿــــاث املــــظ٧

ــــــغ عؾـــــــالت الخيكـــــــات، فــــــي قـــــــ٩ل زُـــــــال  ٍٓــــــت فـــــــي جمٍغ ْاعا خُ ؤص

ْ ٧اٞـــــت الٟٗالُـــــاث التـــــي  ٓاص املضعؾـــــت  مخ٩امـــــل، ٌُٛـــــي ٧ـــــل املـــــ

ْ جسخلــ٠  ٍٓاتها.  حكــِضَا املاؾؿــاث الخٗلُمُــت بمسخلــ٠ مؿــخ

ٓن ألازيـــرة ْلٓظُا فـــي ٧ـــ ا الخٗلـــُم ٖـــً الاًـــض  ال٣ـــُم التـــي ًيكـــَغ

ت... الـــ   فـــي  ٓمُـــت، الِؿـــاٍع ْ جابٗـــت لخٓظـــّ مدـــضص اال٣ مغخلُـــت 

ٓ ما ًم٨ـً  َ ْ ٓمت  ْ الضًم خين ؤن ال٣ُم جخمخ٘ بهٟت الشباث 

ٕ البىــــــاء  ؤن ًىُبــــــ٤، فــــــي َــــــظٍ الضعاؾــــــت، ٖلــــــى جُٟٗــــــل مكــــــْغ

ْػ جٓظِــــــــــــــاث ألاهٓمـــــــــــــــت الؿُاؾـــــــــــــــُت  املٛــــــــــــــاعاي الـــــــــــــــظي ًخجـــــــــــــــا

ٓمـــــــت التـــــــي ْ ج٨دؿـــــــب، بالخـــــــالي، نـــــــٟت الضًم ٓلٓظُاث   ْألاًـــــــضً

ٓن طاث  ْ ج٩ـ ٓ ٖلـى "ال٣ـُم" املا٢خـت املغخلُـت  جم٨ ها مً ؤن حٗلـ

ْ بؾتراجُجُت لخضمت مؿخ٣بل قٗٓل املى٣ُت. ٍٓـــــــــت   نٟت خُ

ٓمـت  غ زُال ال٣ُم، ٞان املىٓ بما ؤن الخٗلُم ْؾُلت جمٍغ

ْ لل٣ٗـل الـظي جهـلّ  ٖٓــــــــي  ٍٓت جىُل٤ في ٖملِا مكـ٩لت لل الترب

ًـــــــــمً الٟٗالُـــــــــت ل خُـــــــــال الغؾـــــــــالت، مـــــــــ٘ اجســـــــــاط ؤؾـــــــــبال ج

ْحٗلُمُـت  ْطل٪ مً زال٫ بجبإ ؤؾالُب بُضاٚٓظُت  ْللغؾالت 

ٓمــــــاث التــــــي  ْ جشةُــــــذ املٗل ُل  حكــــــمل ٧ــــــل مــــــا مــــــً قــــــإهّ حؿـــــِـ

ًمغعَــا الخُــال ال٣ُمــي الخٗلُمــي،  ن َــظٍ الغؾــالت هــي التــي 

ْ ججٗلِمـــــــا مخ٩ـــــــاملين ؤي ال  ْ الخٗلـــــــُم،  جـــــــغبِ بـــــــين الخيكـــــــات 

ٓم بــــّ ًم٨ــــً يــــمان هجــــاح ؤخــــضَما بال  ٣ــــت نزــــغ ٞمــــا ج٣ــــ بٞغ

ْاتهــا  ٍٓخـّ ٖبـر ؤص ـالم بخ٣ ْ جًـُل٘ ْؾـاثل إلٖا ألاؾـغة فـي البِـذ 

ت خالخت = اإلاذسظت  ماظعت اعخباٍس

 للخيؽئت 

 سظالت الخللحن= اإلاىىن و اإلااوش   

 ؤدواث الترظُخ= الىظائل 



ت و مدىسٍت البىاء اإلا الخيؽئت و   غاسبي الخعلُم...جعشان معشفُان لترظُخ خٍُى
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ت، الــ ...  ال  ــضة، الؿــِىما، ألاـــكَغ ٓن، الجٍغ ــ اإلاطاٖــت، الخلٍٟؼ

ٓمـت  ٓم بـّ املىٓ ًم٨ً ؤن ًد٤٣ هخاثجّ بال بسُال حٗلُمـي ج٣ـ

ْ الخىاؾـــــ٤ مـــــ٘ الٗمـــــل ال٣ُمـــــي  ــــــام  ٍٓـــــت ًخهـــــ٠ باالولجــــــ الترب

ما م هــــــــا الــــــــظ ٓم بــــــــّ جلــــــــ٪ املاؾؿــــــــاث الخيكــــــــُاُت الؾـــــــُـ ي ج٣ــــــــ

ْ الخٗلُم.  ماؾؿاث التربُت 

ْع الحُـــــٓي الـــــظي ًيب ــــي ٖلـــــى املجخمـــــ٘  ٦مــــا ال ًسٟـــــل الــــض

ش جلـــــ٪ ال٣ـــــُم الخ٩املُـــــت مـــــً زـــــال٫  املـــــضوي ال٣ُـــــام بـــــّ لترؾــــُـ

املىخـضًاث، ْؾــاثِ الاجهــا٫ ، ماؾؿـاجّ املسخلٟــت االجمُٗــاث

ْ ال جترنـ  بال  الاظخماُٖت... . م٘ اٖخباع ؤن جل٪ م ال جيكـإ  ال٣ُـ

فــــي ْــــل ٖمــــل قــــامل ًخســــظ نــــٟت الخُــــت إلاؾــــتراجُجُت، مـــــ٘ 

ْٞــ٤ ؤظىــضة مدــضصة جخًــمً: ؾــماث ال٣ــُم،  الخُٟٗــل املغخلــي 

ْ الٓؾـــــــــــــُلت  ٣ٖالهُــــــــــــت الخُــــــــــــال، الخىاؾــــــــــــب بــــــــــــين الغؾــــــــــــالت 

ـــــ٘ مـــــً وؿـــــب الترنـــــ  لخلـــــ٪ ال٣ـــــُم  ْالضعاؾـــــاث املغخلُـــــت للٞغ

٤ْٞ جُلٗاث قٗٓل املى٣ُت  اٖملُاث ؾبر نعاء ... ْجُٟٗلِا 

 اإلاغشب العشبي: كُم مؽترهت لخعٍضض فشؿ البىاء اإلاغاسبي -زالثا

ْ "البىــــاء املٛــــاعاي" ٢ُمــــت مكــــتر٦ت  حٗــــض ال٨ٟــــغة املٛاعبُــــت ؤ

ْ هســــب املٛــــغل الٗغاــــي، بــــل ًم٨ــــً ْنــــِٟا بإ هــــا  بــــين قــــٗٓل 

سُــــــت  ــــــاث٤ الخاٍع ٓز حٗلــــــٓ، فــــــي مًــــــامين الخُــــــال الؿُاســــــ ي، ال

ْ لألخــــــــؼال الؿُاؾــــــــُت، ٖلــــــــى ال٣ُمــــــــت  ل حغ٦ــــــــت الاؾــــــــخ٣اللُت ؤ

ْ بن ٧اهــــذ حكــــمل، فــــي البضاًــــت، ٖلــــى ٨ٞــــغة املٛـــــغل  ــــت  ال٣ٍُغ

ــــــــى مٛــــــــغل ٖغاــــــــي  ٓع، ماؾؿــــــــُا، بل الٗغاــــــــي بشالزــــــــت ص٫ْ لخخُــــــــ

ٓعٍخاهُـا بلـى البىـاء املٛـاعاي  ْ م بسمؿت ص٫ْ بًم ٧ل مً لُةُـا 

ٓعٍـــت  ٓ جٓؾــ٘ كهــضٝ فــي مىُل٣اجــّ الــى الاعج٣ــاء بمد ْ َــ ألانــلي 

ْبؾــــتراجُجُت جُٟٗلِــــا لخــــضاع٥ مٓــــاَغ ٨ٞــــغة "البىــــ اء املٛــــاعاي" 

ٓع  ــاصة جهــ  الٟكــل املكــاع بليهــا خُــض ًم٨ـًـ بن حكــ٩ل املىُلــ٤ ٖس

ٓع الا٢خهـــاصًين  ْالخُـــ ْلـــت، جد٣ُـــ٤ الخىمُـــت  مؿـــاعاث بىـــاء الض

ْ هاًــ ت، جبــٓء م٩اهــت ْالىجــاح فــي ٖملُــاث الخدــ٫ٓ الــضًم٣غاَي 

 ْ ٓة إلا٢لُمُت  ٓاػن في الٗال٢ال٣ ْبسانـت ججؿُض ٨ٞغة الخ ــــاث 

ْالًٟــــــــــــــاء الاؾــــــــــــــتراجُجي  ْالــــــــــــــضْلي  مــــــــــــــ٘ املدــــــــــــــُِ الا٢لُمــــــــــــــي 

املى٣ُــــت الؿــــاخلُت -املٛــــغل الٗغاــــي-الحُٓيااملخٓؾــــِ الٛغاــــي

ٍْت .  الزحغا

ٓاؾــــــُت الٗمــــــل الخيكـــــــُ ي  ًم٨ــــــً جُٟٗــــــل َــــــظا الخٓظــــــّ ب

ٓن الٓخـــضْي مـــً  ش ااملًـــم ْالتربـــٓي، املىُلـــ٤ مـــً ٢ـــُم الخـــاٍع

سُــت املكــتر٦ت  زــ م الخُــغ١ بلــى املُُٗــاث زــال٫ الخجــاعل الخاٍع

ْ ج٣ُـــُم مـــا جـــم جد٣ُ٣ـــّ مىـــظ  ٍٓم  ْ جلـــ٪ املخهـــلت بخ٣ـــ الــــإزٔغ 

ْ بزباث ؤن َـظٍ ال٣ُمـت املًـاٞت لـــــ"البىاء املٛـاعاي"  الاؾخ٣ال٫ 

ْ املى٣ظة لّ في املؿخ٣بل. ٓن، لؼاما، هي الٟاع٢ت   ؾخ٩

ؤن بٖــــــاصة اهبٗــــــار ٢ُمــــــت "البىــــــاء بالخــــــالي، ًجــــــب ال٣ــــــ٫ٓ، 

ْ الخإ٦ ٍٓــــــت التــــــي جخمخــــــ٘  هــــــا، ال املٛــــــاعاي"  ُــــــض ٖلــــــى نــــــٟت الحُ

ًم٨ــــً ؤن جخجؿــــض بال بةجبــــإ ؤهجــــ٘ ألاؾــــالُب فــــي إلا٢ىــــإ ٖبــــر 

ٓمــت  خمـاص، ٖلــى مىٓ ْ التر٦يــز، بااٖل ْ الخٗلـُم  ْؾـُلتي الخيكــات 

مدكـــــاب٨ت جخًـــــمً: ال٨ٟـــــغة املخهـــــلت بالبىـــــاء املٛـــــاعاي، ال٣ـــــُم 

ْاع التــي ٖلــى َــاجين الٓؾــُلخين الايــُ ْ ألاص إل  هــا املخهــلت  هــا 

ٓعَا ؤبىـــاء  ْ زُـــال ال٨ٟـــغة املٛاعبُـــت ٦مـــا ًخهـــ ـــغ عؾـــالت  لخمٍغ

ٓن ٞاٖلــت، ٞاهــّ ًجــب ؤن جخًـــمً  ْ ل٩ــي جًــمً ؤن ج٩ـــ ْلــّ،  ص

ت الخالُت اٖلى ؾةُل املشا٫ ال الحهغ : ٍع ٓاث الًْغ  الخُ

ْاملؿـــــــــمُاث طاث الهـــــــــلت بالبىــــــــــاء  - ؤ جٓخُـــــــــض املهـــــــــُ حاث 

ْ الخٗلــــــُم فــــــي مىُ ٣ــــــت املٛــــــاعاي، فــــــي ٧ــــــل بــــــغامج الخيكــــــات 

 املٛغل الٗغاي،

ٍٓــــــــت طاث الهــــــــلت بالبىــــــــاء املٛــــــــاعاي  - ل جٓخُــــــــض البــــــــرامج الترب

ش، الجٛغاُٞـــــــــــا، بـــــــــــالتر٦يز ٖلـــــــــــى مؿـــــــــــإلت الٓخـــــــــــضة  االخـــــــــــاٍع

ٓ م هــا  ْ بهــُاٚت زــغاثِ جسلــ سُــا  الجٛغاُٞــت املخهــلت جاٍع

ْص ،  الحض

ٓمـــاث الخيكـــُاُت بلـــى الاعجبـــاٍ بـــين زالزـــت  - ط إلاقـــاعة فـــي املىٓ

ٓعٍت، هي:  ؤَضاٝ مد

ٗـــــار البىـــــاء املٛـــــاعاي ٦ؿـــــةُل سه٣ـــــاط الـــــض٫ْ بٖـــــاصة اهب -1

٘ فـــــــي املُـــــــاصًً  ـــــــت مـــــــً مؿـــــــاعاث الٟكـــــــل الـــــــظَع ال٣ٍُغ

ٓعة،  املظ٧

ٓة فـي بَـاع " -2 اللفـضة ْ ؤن ٨ٞغة "البىاء املٛاعاي" هي زُـ

ٓة إلا٢لُمُــت يــمً اإلاغاسبُــت الىبــري  " لخبــٓء م٩اهــت ال٣ــ

ٓعة ؾالٟا،  ًٞاء اؾتراجُجي ًخًمً الًٟاءاث املظ٧

ٓاػن ْ ؤن ٨ٞـــغة "البىــــا -3 ء املٛـــاعاي" هــــي ؾـــةُل بٖــــاصة الخــــ

ٓة  ْ زُـــــ للٗال٢ـــــاث مـــــ٘ الًـــــٟت الكـــــمالُت للمخٓؾــــِـ 

ٓ آزــــاع "ال٣ابلُــــت لالؾــــخٗماع" بخحجــــُم مغخلــــي  ٓ مدــــ هدــــ

  ؾبال ال٠ًٗ ال٨ُِلي املٛاعاي،

المـــــــــــي طي الهــــــــــلت ب٨ٟــــــــــغة "البىـــــــــــاء  - ص ج٨شُــــــــــ٠ الٗمــــــــــل إلٖا

مـــا٫ الجماُٖـــت، الخٓـــاَغاث  املٛـــاعاي" مـــ٘ التر٦يـــز ٖلـــى ألٖا

ْلُت...،املٛا  عبُت، املكاع٧اث الجماُٖت في الخٓاَغاث الض
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ــــــــا، بهــــــــٟت  -ٌ  ْب ْع ْع الٗمالــــــــت املِــــــــاظغة فــــــــي ؤ التر٦يــــــــز ٖلــــــــى ص

ـــؼ مشـــل ال٣ـــُم املٛاعبُـــت  ْعَـــا فـــي حٍٗؼ زانـــت، بـــالىٓغ بلـــى ص

 ، 6ااملكتر٦ت

ٍٓــت الاؾــعهال٥ للمىخجــاث املٛاعبُــت  -ْ  ْل ــ٘ مــً قــٗاعاث ؤ الٞغ

ْالؿـــُاخت فــــي البلـــضان ـــــت   َْمــــا  االخجـــاعة البُيُــ ـــــت  املٛاعبُــ

ٍٓعهــــا  ٓعي بالٓخــــضة ْخُ ٓص الكــــٗ ْانــــغ الــــ ُــــض ؤ ؾــــةُل جَٓ

 الٟٗلُت االشماع الا٢خهاصًت .

ٓعاث، هــي ؤمشلــت ٖلــى الٟٗالُـــاث  ْ ٖلُــّ، ٞــان َــظٍ الخهــ

ْالـضٞ٘  ْالخٗلُم ال٣ُام  هـا  ٍٓت التي ٖلى ْؾُلتي الخيكات  الحُ

ؾـــت،  ٣ـــت مضْع ـــا بٍُغ ْهـــي ٦ُٟلـــت، بن جـــم اهجاَػ بلـــى جغؾـــُسِا 

ْٖلمُـت، ختـ  جد٣ـ٤ الىجـاح املـإم٫ٓ للبىـاء املٛـاعاي، م سُُت 

ْ ها ْ ٦ما ًبضْ، ٞان َظٍ ال٣ُم املكت ٓن الخُال بـض ر٦ت ؾ٩ُ

 ْ ٣ـــــــــت م٩٨ٟـــــــــا  ٓ مـــــــــضٖاة بلـــــــــى الخ٨ٟيـــــــــر بٍُغ ْ َـــــــــ ٚيـــــــــر مخىاؾـــــــــ٤ 

ش  ْٞــ٤ ؤظىــضة مدــضصة ااجســاط جــاٍع ؤؾاؾــا  2030بؾــتراجُجُت، 

ُـ ٓؾُلخ ض البىـــاء املٛـــاعاي  لخُٟٗـــل ال مـــامغظُٗـــا لخجؿــُـ ْاٖخباَع ـًـ  ــ  ــ

ش كُم البىاء اإلاغاسبي"  ".جعشا جمٍش

مدىسٍــــت الخيؽــــئت و الخعلـــــُم فــــي جشظــــُخ الخـــــىاصن  سابعــــا:

 معخلبل اإلاغشب العشبي

ش  م فــــــي جغؾـــــُـ ْ الخٗلـــــُـ ْع الخيكــــــات  ٓ الٗمــــــل لخُٟٗــــــل ص ًــــــضٖ

ـــــــى الاهخ٣ـــــــا٫ مــــــًـ الحالـــــــت املؼعٍـــــــت للمىـــــــخٓم  "البىـــــــاء املٛـــــــاعاي" بل

ٓمــــاث الخ٨ٟيــــر عة لبٗــــض البىــــاء ا املٛــــاعاي، الــــى م٣ ٓا٢عي ٦ًــــْغ لــــ

ٌٍٓ الخؿــاثغ  ٓ املؿــاع الــظي ؾِؿــمذ بخٗــ َْــ الخ٩ــاملي املٛــاعاي، 

ْ التــــي مـــًـ ؤَمِــــا  ْلُــــت  مت فــــي الخٗامــــل مـــ٘ـ الخ٨ــــخالث الض الجؿـــُـ

َٓ٘ـ قـغ٧اء املؿـخ٣بل  ْجى ْ كهىضؽ ملؿاع بىـاء  ْبــــي"  ْع "الكٍغ٪ ألا

م  ْجحجُـ م امل٩اؾـب  ٓ ها: حُٗٓـ ْا٢ُٗت مًم ٖلى زلُٟت مٗاصلت 

خؿــــاثغ ٢ــــضع إلام٩ــــان بيــــاٞت بلــــى جم٨ــــين طلــــ٪ املؿــــاع ب٣ُٗــــضة ال

ْالؿـــــــاخلُت ٍْت -ؤمىُـــــــت ججٗـــــــل مــــــًـ املى٣ُـــــــت املٛاعبُـــــــت  الزـــــــحغا

ٓة إلا٢لُمُت الجضًضة.  ًٞاءا اؾتراجُجُا زالها لل٣

ٍ ؤؾاؾُت:  ْ ًدخاط جُٟٗل َظا املؿاع بلى زالزت قْغ

: ْعَــــا  ألاٌو ــــت ص ٍٓ ْ املٛــــغل  لحُ بصعا٥ ال٣ــــاَغة االجؼاثــــغ 

يُإل بّ ٖلى زلُٟت خؼمـت مـً ال٣ـُم جـضٞ٘ بلـى جـغ٥ ٧ـل ْالا 

ْ الخ٨ٟيــر ٣ٞــِ فــي بؾــتراجُجُت اهبٗــار البىــاء  الخالٞــاث ظاهبــا 

 الخ٩املي،

خـــــــــل ظـــــــــظعي ل خالٞـــــــــاث بـــــــــين الـــــــــض٫ْ املٛاعبُـــــــــت  الثـــــــــاوي:

ْ جإظُلِا االخس٠ُٟ مً خضة املكـا٧ل  ْبسانت م ها ال٣اَغة ؤ

ْ مؿاثل زالُٞت  بلى خين اهبٗار ْصًت   الاجداص املٛاعاي، الحض

ْ الاجٟا٢ُـــــاث  الثالـــــث: بٖـــــاصة الىٓـــــغ فـــــي ظملـــــت املبـــــاصعاث 

ْ الؿـــعي بلـــى  املبرمـــت مـــ٘ الجـــاع الكـــمالي فـــي املخٓؾـــِ الٛغبـــــــــــــي 

الخدـــــغ٥ الجمـــــا ي س٢ـــــغاع مؿـــــاعاث جٟاْيـــــُت ظضًـــــضة اقـــــ٨ال 

ْ ؾُا١ حٗامالث ٢ُب مٛاعاي ٓها   ْاي.-ْمًم ْع  ٢ُب ؤ

 ْ يـ٘ بؾـتراجُجُت طاث قـ٣ين، ٦ما ًدخاط َظا الٗمـل بلـى 

ْ  ؤولهمـــا اجســـاط ْؾـــُلتي  زاهيهمـــابؾـــتراجُجُت الاهبٗـــار املٛـــاعاي 

ً لخجؿُض ٨ٞغة البىـاء املٛـاعاي  ْ "الخٗلُم" ٦جؿٍغ "الخيكات" 

ٖٓضا ؤ٢هاٍ ا ْ ٦ما خضص لّ م ٢ْذ مم٨ً، ؤ   .2030في ؤؾٕغ 

ْن الخ٨ٟيـــر فـــي مؿـــالت  ال ًم٨ــً الاهُـــال١ فـــي َـــظا الٗمــل ص

ٓ ما ًم٨ً الخ٣ُُم للؿُا َ ْ ؾت الٗامت في البلضان املٛاعبُــــــــــــــــت 

ن حؿـــــــــُير جلـــــــــ٪  ججؿـــــــــُضٍ بـــــــــةظغاء صعاؾـــــــــاث جض٣ُ٢ُـــــــــت لكـــــــــْا

ْ طل٪ فـي بَـاع مسُـِ  ْ جٓظيهِا في الٟترة ال٣اصمت،  الؿُاؾت 

ْ الخيكـــــات ُٞـــــّ بةؾـــــِام خُـــــٓي  اؾـــــخعجالي، ٌؿـــــاَم الخٗلـــــُم 

صــحُدت  ٦ْبيــر، لخد٣ُــ٤ اهبٗــار املىــخٓم املٛــاعاي ٖلــى ؤؾـــ

٘ ٦بيــــرة فــــي مُــــاصًً الُا٢ــــت االجؼاثــــغ  ٓامِــــا مكــــاَع ٓن ٢ ٢ــــض ٩ًــــ

ٓوـ  ٓوـ ، الؼعاٖــت ااملٛــغل، جــ ْ جــ ْلُةُــا ، الؿــُاخت ااملٛــغل 

ْاؾـــٗا  ٓ مـــا ؾـــُٟخذ البـــال  ْ َـــ ٓعٍخاهُـــا   ْالجؼاثـــغ ، الهـــُض ام

ٓاعص مالُــــت ضــــخمت جمــــ٫ٓ ؾُاؾــــاث الدكــــُٛل  ؤمــــام جد٣ــــ٤ مــــ

ٍٓـــــت ْالاؾــــدشماع فــــي املٛــــغل الٗغاـــــي خُــــض الحاظــــ ت ماؾــــت ْخُ

ٓمــــت الا٢خهــــاصًت بغمعهــــا ْ فــــي البلــــضان املٛاعبُــــت  سنــــالح املىٓ

 ظمُٗا.

ْ فـــي الٟتـــرة   ،٘ ٓ مـــً جلـــ٪ املكـــاَع ْ ٖلُـــّ، بطا جد٣ـــ٤ املغظـــ

ٍٓـــــل جلـــــ٪  املسُـــــِ لِـــــا، ٞاهـــــّ ًم٨ـــــً، ٖىـــــضَا الخ٨ٟيـــــر فـــــي جد

الء ال٣ُـــــغي  ْاث ا٢ىاُٖـــــت صازلُـــــت الى٣ـــــل الـــــ امل٩اؾـــــب بلـــــى ؤص

ٓ املىــخٓم الاهــضمادي  ٓة ب٢لُمُــت ٢ــاصعة  هدــ ْ الخــاعدي امــُالص ٢ــ

ْ فـــــــي  ْع خُـــــــٓي فـــــــي املى٣ُـــــــت الٛغبُـــــــت للمخٓؾـــــــِ  ٖلـــــــى ؤصاء ص

ْ الخيكــــات  ٓن الخٗلُــــــم  ْ ٩ًــــ ٍْت ،  املى٣ُـــت الؿــــاخلُت الزـــحغا

ٓع  ٓلِـــا مـــً ٖـــالم الخهـــ ْ جد ٓع جلـــ٪ ال٣ُمـــت  َمـــا ظؿـــغان لٗبـــ

ـــا، مـــً زـــال٫  ٓا٢ـــ٘ املٗـــِل بجنـــي املٛـــاعبُين لشماَع بلـــى ٖـــالم ال

ٓجين  َامخين: زُ
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ْ جدــ٫ٓ الًٟــاء  ألاولـى: ججؿــُض البىــاء الاهــضمادي املٛــاعاي 

ْ ؾُاؾـــــــت  ال٣ُــــــغي بلــــــى ًٞـــــــاء اهــــــضمادي ابؿُاؾـــــــت زاعظُــــــت 

ْبا نن ، ْع ّ ؤ ْاخضة، ٖلى ٚغاع ما حٗٞغ  صٞاُٖت 

ٓاَىت املٛاعبُت" بضال مً  الثاهُت: ا٦ما٫ مؿاع ججؿُض "امل

ْ بٗض بغهـامج "مٛـغل ٖغاـي ٦بيـر  ت  ٓاَىت ال٣ٍُغ ْص"  امل بـال خـض

ْاــي ب ْع ٓم ٖلــى زىاثُـــت  ٟلؿــٟتٖلــى ٚــغاع "ًٞــاء قــىًٛ" ألا ج٣ــ

 ً ٓاظبــــــاث مــــــ٘ التر٦يــــــز ٣ٞــــــِ ٖلــــــى زضمــــــت الــــــَٓ الح٣ــــــ١ٓ/ ال

ْ الجض ْبَمـــــــا٫ بـــــــل  ْالخاـــــــحُت مـــــــً ؤظلــــــّـ  ح ًـــــــض  ْػ الـــــــْغ ججـــــــا

ت م٘ جإ٦ُض ْنمِا بــــــ"البالُت".  ال٣ٍُغ

  7ا(: معاس دوسان اللُم و "البىاء اإلاغاسبي"3الؽيل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ْ الخٗلُمــــــــــي بمــــــــــُالص  مىاوىــــــــــت ًيخفــــــــــي الٗمــــــــــل الخيكــــــــــُ ي 

ا ٚـــــــغل  "علـــــــل مغـــــــاسبي"ْبدكـــــــ٨ُل  مغاسبُـــــــت ٍٓـــــــت ًٞـــــــاَئ  ه

ٓعة  ْ الجُٓؾُاؾـــــــــــُت املـــــــــــظ٧ ْصٍ الجٛغاُٞــــــــــت  املخٓؾــــــــــِ بدـــــــــــض

اإلاغــــــشب العشبــــــي ْمجؿــــــضة فــــــي ٦ُــــــان اهــــــضمادي ًُلــــــ٤ ٖلُــــــّ "

ــــــا مــــــ٘ ٢ُــــــ٠ املٛــــــاعبُين لشمــــــاع الىبحــــــر ٓاٍػ ــــــخم طلــــــ٪ ٧لــــــّ ج ٍْ  "

ــــــا  ال٨ُـــــان الجضًـــــ ْ اظخماُٖـــــا از٣اُٞـــــــــــــ ْ ا٢خهاصًاــــــ  ا  ض ؾُاؾــــُـ

ْ ؤصوـــــــل الخهـــــــيُٟاث  ْ هـــــــي زمــــــاع جـــــــى٣لِم مـــــــً ؤؾــــــٟل  ْؤمىُــــــا، 

ت، الٟكــــــل،  الٗاملُــــــت فــــــي ماقــــــغاث الخٗلــــــُم، الخىمُــــــت الةكــــــٍغ

ْالضًم٣غاَُت بلى ؤٖلى مغاجب الخهي٠ُ. ت الا٢خهاصًـــــت   الحٍغ

 خاجمت

٘ الخ٩املُــت ْ ْ الا جغج٨ــؼ املكــاَع هضماظُــت ٖلــى ظملــت مــً /ؤ

ٓٞغ لؼامــــــــا  ت ال٣بلُــــــــت التــــــــي ًجــــــــب ؤن جخــــــــ ٍ الخدًــــــــيًر الكــــــــْغ

 ٍ ْ جخهـــضع جلـــ٪ الكـــْغ ْ جترنـــ  ُٞمـــا بٗـــض  لخخد٣ـــ٤ الٗملُـــت 

ْ التــــي ٖلــــى ْؾــــُلتي  ْ الشبــــاث  ْام  خؼمــــت ال٣ــــُم املخهــــٟت بالــــض

ا ٖبـــر مؿـــاع حكـــاع٥  ْع وكـــَغ ْ الخٗلـــُم الايـــُإل بـــض الخيكـــات 

ْ ؤزـٔغ ٞيها ٞااث املجخم٘ بغمعها مً ز ال٫ ماؾؿاث عؾـمُت 

 جيخمي للمجخم٘ املضوي.

ٕ املٛـــــــاعاي م٩اهـــــــّ مىـــــــظ بوكـــــــاثّ فـــــــي  ْح املكـــــــْغ  1989ًـــــــغا

٘ البلــــضان  ٘ ملكــــاَع ْنــــاخب طلــــ٪ ؾلؿــــلت مــــً الٟكــــل الــــظَع

ْبهجـــــــاح  ٓع  ْ الخُـــــــ ْلــــــت، جد٣ُـــــــ٤ الخىمُــــــت  املٛاعبُــــــت لبىـــــــاء الض

ٓ الضًم٣غاَُـــــــــت بيـــــــــاٞت بلـــــــــى ب٣ائهـــــــــا  ججاع هـــــــــا الاهخ٣الُـــــــــت هدـــــــــ

ٖٓا ل ْبُـــــــت، بٓظـــــــّ زـــــــام، ٖلـــــــى زلُٟـــــــت مٓيـــــــ ْع لؿُاؾـــــــت ألا

ْ ؤٖا٢ــــذ مؿــــاع  اجٟا٢ــــاث الكــــغا٦ت التــــي ٞا٢مــــذ مــــً الٟكــــل 

٧ْاهـــــذ مــــــً جبٗاجـــــّ، ؤًًـــــا، مــــــً  البىـــــاء املٛـــــاعاي مــــــً هاخُـــــت، 

.  هاخُت ؤزٔغ

ْعٍ الحُـــٓي الـــظي  ْ مـــا ًـــؼا٫ ص لِـــظا، ٧ـــان للبىـــاء املٛـــاعاي 

ٍع ًجب بن ًبٗض مً ظضًض م٘ التر٦يز ٖلـى الخم٨ـين لـّ باٖخبـا

ْ بشمــــــاع  ٖا اؾــــــتراجُجُا مؿــــــخ٣بلُا مــــــ٘ ؤظىــــــضة مدــــــضصة  مكــــــْغ

ٕ مجخمعـــي، ٞاهـــّ  ْ بمــا ؤن املكـــْغ مغخلُــت مجخمُٗـــت جغنـــخّ. 

ًدخاط لؼاما لحؼمت مً ال٣ُم التي حؿخلؼم هٌٟ الٛـغال ٖ هـا 

ْ التربُــــت  ْ التــــي لــــً ججــــض ؤًٞــــل مــــً ْؾــــُلتي الخيكــــات  ٣ٞـــِـ 

ٓا٢٘ املجخمعـي امل ٣ِا بلى الخٟاٖل م٘ ال ال لخجض ٍَغ ٛـاعاي ْنـ

ْ حكــــــ٨ُل ال٣ٗــــــل  ٓاَىــــــت املٛاعبُــــــت  ــــــى َــــــضٞين ؤؾاؾــــــُين: امل بل

الء ألا٫ْ.   املٛاعاي الجضًض في ْل ٦ُان اهضمادي لّ ال

لُاملــــــا خلــــــم ظُــــــل الاؾــــــخ٣ال٫ بــــــاملٛغل الٗغاــــــي املٓخــــــض، 

ً لخجؿــُض طلــ٪ الحلــــــم  ْ الخٗلــُم ظؿــٍغ لىجٗــل مــً الخيكــات 

ٓاجُـــــت نن مـــــ٘ املكـــــا ٝ م ٧ل التـــــي حٗتـــــرى ْ بسانـــــت فـــــي ْـــــْغ

ـــــــي ْا ْع ْ مـــــــ٘ حٗمـــــــ٤  مؿـــــــاع البىـــــــاء ألا ُاهُـــــــا مىـــــــّ  ط بٍغ ْ زـــــــْغ

ْ جغهذ ال٣اَغة الٟغوؿُت   ألاملاهُت.  –املكا٧ل الا٢خهاصًت 

 الهىامؾ :

 

ني الجؼا  1ا ُم الــــــــَٓ ٓم ٌكــــــــير الحــــــــضزان بلــــــــى خــــــــؼل الــــــــٖؼ ثــــــــغي، املغخــــــــ

٣ُـا" ؤ٫ْ خـؼل مٛـاعاي ٌكـير  ـُم "هجـم قـما٫ بٍٞغ "مهالي الحاط" ٖػ

ْلــّـ 1928فــي ؾـــىت  ، فـــي مـــاجمٍغ الخإؾِســ ي، بلـــى "املٛـــغل الٗغاـــي" ابض

ٓخـــضة ظٛغاُٞـــت مخهلـــــــت  ْ املٛـــغل  ٧ ٓوـ  ٢ْعهـــا: الجؼاثـــغ، جـــ الشالزـــت 

ْ حؿــــعى لخد٣ُــــ٤ َضٞـــّـ  ٢ُْمــــت بوؿــــاهُت حُٛــــي ًٞــــاء ٧ــــل إلا٢لــــُم 

ٓ الاؾـخ٣ال٫. ؤمـا ألاؾم  آ ْ َـ هظا٥ افي ِٖض الاؾخٗماع الٟغوسـ ي  ؤال 

٣ٞـــض ٧ـــان املـــاجمغ الـــظي لـــم قـــمل  1958"مـــاجمغ َىجـــت" املى٣ٗـــض فـــي 

ٓص االجؼاثــــــــغ  خغ٦ــــــــت  ْج٣ــــــــ ْ املٛــــــــغل   ٓوـ  ــي ٢ــــــــاصث اجــــــــ ألاخــــــــؼال التــــــ

 كُم

 جيؽئت

 حعلُم
مىاوىت 

 مغاسبُت

حؽىُل 

 علل مغاسبي



 د. مدمذ س ي بؽحر 
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ْخـــــــضة الحلــــــــم   ْ ْخـــــــضة الِــــــــضٝ  ْ جـــــــم إلاقــــــــاعة ُٞـــــــّ بلــــــــى  الاؾـــــــخ٣ال٫ 

ٕ ج٩املي ٓخُض في مكْغ  ْاهضمادي. املٛاعاي، الخ
ْبالخـالي   2ا ٓمـت التـي ج٨دؿـبها  جسخل٠ ال٣ـُم ٖـً نعاء فـي نـٟت الضًم

ـــل بهـــــٟت الشبــــــــــاث  ٓهـــــاث فـــــي ؾـــــلم ًدٓــ هـــــي مدهـــــلت ظملـــــت مـــــً امل٩

ٍٓــت فــي خــين ؤن نعاء هــي مدهــلت لحٓــت ج٨ٟيــر ٢ابلــت للدكــ٩ل  ْالحُ

ٓلض ٞيها ْاملُُٗاث التي ج  ٝ  ْالخٛير ٖىض حٛير الْٓغ
ـــــض، ًىٓـــــغ:   3ا ٓخـــــضة، مغ٦ـــــؼ للمٍؼ هـــــضًم البُُـــــاع، مـــــً الخجؼثـــــت بلـــــى ال

ٓخضة الٗغبُت، بيرْث، لبىان، ْهـي املخُلبـاث التـي ؤَلـ٤  صعاؾاث ال

ْ جُـــغ١ ٞيهـــا  ٓخـــضْي"  ت للٗمـــل ال ٍ الخدًـــيًر ٖليهـــا مؿـــم  "الكـــْغ

ْ بسانـــت مُٗـــل  ٓعْن  ن املـــظ٧ بلـــى الى٣ـــاٍ التـــي اجٟـــ٤ ٖليهـــا امل٨ٟـــْغ

 ال٣ُم املكتر٦ت.
 .اخض الك٩ل مً بٖضاص الب  4ا
 الباخض  اص.الك٩ل مً اٖض  5ا
٫ٓ بالخــا" فــي ٦خابــت "   6ا ٝ "بــ ؤقــاع ال٩اجــب الزــحٟي الٟغوســ ي املٗــْغ

La politique arabe de la France  ـ " اوكـغ صاع "ؾـىضباص" فـي بـاَع

ٓوـ  ْ هــــي املٛـــــغل الٗغاــــي بإعاٗــــت ص٫ْ: الجؼاثــــغ، جـــــ بلــــى ٨ٞــــغة مِمــــت 

اظغة فـــــي ٞغوؿـــــا، بهـــــٟت ْاملٛـــــغل بيـــــاٞت بلـــــى الٗمالـــــت املٛاعبُـــــت املِـــــ

ْ نن مـــً زـــال٫  ْ املـــازغ ٦مـــا ًبـــض زانـــت، بـــالىٓغ بلـــى ٖـــضصَا ال٨بيـــر 

ٓاث الاهخسابُت ل جالُت املٛاعبُت مً ٢بـل الُمـين  الدؿاب٤ لغبذ ألان

ـ  ـاعة ألاخُـاء املٛاعبُـت فـي بـاَع ْ ٨ًٟي، ٣ِٞ، ٍػ ْالِؿاع الٟغوؿُين  

ٍٓـــت ْوـــي، بــل ُٞـــل  لالَـــإل ٖلــى الحُ التـــي ًهـــىِٗا  اباعبــاؽ، ؾـــان ص

ٓص املٛــــــــاعاي فــــــــي ٞغوؿــــــــا، بيــــــــاٞت، َبٗــــــــا، بلــــــــى خغ٦ُــــــــت عظــــــــا٫  ٓظــــــــ ال

ْ َــــم، ظمُٗــــا،  ْالٟــــً  ْ عظــــا٫ الش٣اٞــــت  بــــاء، ألاؾــــاجظة  مــــا٫، ألَا ألٖا

غ ٨ٞغة "البىاء املٛاعاي".  ْٖاء َام لخمٍغ
 .الك٩ل مً بٖضاص الباخض  7ا
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 :ملخق

ابُت ٖلى ص٫ْ الٗالم  ألامغ الظي او٨ٗـ ٖلى مسخل٠ ال٣ُاٖاث الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت، مً بُ ها  ؤزغث ال جماث إلاَع

ٓعة زانت.  ٢ُإ الؿُاخت، زانت في الض٫ْ الظي ٌٗخمض ا٢خهاصَا ٖلى َظا ال٣ُإ به

خباعاث. ٦ما  ابُت ل٣ُإ الؿُاخت لجملت مً الٖا ٫ْ املخًغعة مً ًغظ٘ اؾعهضاٝ الجماٖاث إلاَع ٫ْ الىامُت مً بين الض حٗخبر الض

ٓاث ألازيرة ؾلؿلت مً ال جماث ٖلى ميكأتها الؿُاخُت ما زل٠ آزاعا ؾلبُت في ٢ُإ  ذ في الؿى ٓوـ التي ٖٞغ َظٍ ال جماث، مشل ج

ٓاظِت َظٍ ألاػمت. ٓوـ الجساط ظملت مً الخضابير مل ْصٞ٘ بخ ْل الؿُاخت   ت صعاؾت نزاع الا٢خهاصًتتهضٝ َظٍ الضعاؾت ؤؾاؾا بلى مدا

ٓوـ. ٓاظِت َظٍ نزاع، م٘ التر٦يز ٖلى خالت ج ت ٦ُُٟت م ال ٖلى نىاٖت الؿُاخت باسياٞت بلى مٗٞغ  لإلَع

ٓوـ. اليلماث اإلافخاخُت:  ال، ألامً، ال٣ُإ الؿُاحي، ج  إلاَع

Abstract: 

Terrorism has an impact on countries because of the various problems of insecurity it creates in the 

different sectors of society. This is particularly so for those countries that depends on tourism as a 

major resource of foreign income and national development. 

The study of tourism with regard to terrorism, as a highest form of political instability, has become 

of a paramount importance, especially after “the September 11 events”. Since these events, terrorist 

attacks have taken a global character.  That is the reason why security has become the first concern for 

all the actors involved in the tourism sector today. 

Terrorist groups target touristic infrastructure and foreign tourists for a variety of considerations that the 

study will try to clarify. Among the countries that are hit by terrorist attacks, the developing ones are hurt 

most, such as Tunisia which has known, in recent years, a series of attacks on tourist facilities that sharply 

reduced the country’s touristic activities. However, Tunisia is trying, ever since, to take the necessary 

measures to reverse the situation, as this study will show.  

This study aims mainly at trying to study the economic and social effects of the terrorism on the tourism 

industry in addition to knowing how to cope with these impacts, with a focus on the case of Tunisia. 

Keywords: terrorism, security, tourism sector, Tunisia. 
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 ملذمت:

احي بسهـــــــــاثو جميـــــــــٍز ٖـــــــــً بـــــــــا ي  ًىٟـــــــــغص ال٣ُـــــــــإ الؿــــــــُـ

ال٣ُاٖـاث الا٢خهـاصًت، مـً بــين َـظٍ الخهـاثو الحؿاؾــُت 

ٓامـــــــــل صازلُـــــــــت ؤمىُـــــــــت، ؾُاؾـــــــــُت، ا٢خهـــــــــاصًت،  الكـــــــــضًضة لٗ

ٓة ٖلــــــى مٗاصلــــــت  ْبُاُــــــت، ألامــــــغ الــــــظي ًــــــى٨ٗـ ب٣ــــــ اظخماُٖــــــت 

ْالُلب في مجا٫ الؿُاخت.   الٗغى 

ـــــــ ال تهضًــــــــضا عثِؿــــــــُا حكـــــــ٩ل املكــــــــا٧ل ألامىُـــــــت مشــــــــل إلاَع

ٖٓا  اح مٓيـــــــ لهــــــىاٖت الؿـــــــُاخت، خُــــــض حٗخبـــــــر ؾــــــالمت الؿــــــُـ

ْاؾـــــــــٗت مـــــــــً  ٖٓـــــــــت  ْبمجم ٖاملُـــــــــا ًـــــــــغجبِ بالؿـــــــــٟغ ْإلا٢امـــــــــت 

ً. لـظا ؤنـبذ ٖـالط  ْاملساَغ املدخملت ٖلـى املؿـاٍٞغ العهضًضاث 

ٓم، مــــً ؤَــــم ال٣ًــــاًا الٗاملُــــت املغجبُــــت  ــــال، الُــــ ْــــاَغة إلاَع

 بالؿُاخت.

ـــ تـــراٝ بـــإن الاَع ْاؾـــٗت الاهدكـــاع بمجـــغص الٖا فـــي  ال ْـــاَغة 

ٕٓ الشـــاوي الِـــام الـــظي ًم٨ـــً  امل٣انـــض الؿـــُاخُت، ٞـــةن املٓيـــ

ٓ جــإزير َــظٍ الٓــاَغة ٖلــى ٢ُــإ الؿــُاخت، زانــت فــي  بزاعجــّ َــ

ٓوـ التي ج٣٘ في مى٣ُت حٗـاوي مـً ٖـضم الاؾـخ٣غاع الؿُاسـ ي  ج

 الُةُا، الؿاخل .

ؾـــــىدا٫ْ مـــــً زـــــال٫ َـــــظا امل٣ـــــا٫ إلاظابـــــت ٖلـــــى الدؿـــــائ٫ 

مـــا يــي آزـــاس ؤلاسهـــاب علــى كىـــا  العـــُاخت فـــي ســ ي الخـــالي: الغثِ

 جىوغ وما يي ؤهم ؤلاجشاءاث اإلاخخزة إلاعالجتها؟ 

لإلظابـــــت ٖلـــــى َـــــظا الدؿـــــائ٫ الغثِســـــ ي، هُـــــغح الدؿـــــائالث 

ُت الخالُت:  الٟٖغ

ابُـــــت ٖلـــــى  - مـــــا هـــــي ؤَـــــم نزـــــاع الا٢خهـــــاصًت لل جمـــــاث الاَع

 ٢ُإ الؿُاختت

ابُـــ - ت ٖلـــى ٢ُـــإ الؿـــُاخت ٞـــُم جخمشـــل آزـــاع ال جمـــاث إلاَع

ٓوـت  في ج

ٓاظِـــت آزـــاع ال جمـــاث  - مـــا هـــي ؤَـــم مغج٨ـــؼاث اؾـــتراجُجُت م

ٓوـت ابُت ٖلى ٢ُإ الؿُاخت في ج  إلاَع

ؾــىدا٫ْ إلاظابــت ٖلــى َــظٍ الدؿــائالث مــً زــال٫ الخُــغ١ 

ْع الخالُت:  بلى املدا

- : ابُـــت ٖلـــى  اإلادـــىس ألاٌو نزـــاع الا٢خهـــاصًت لل جمـــاث الاَع

 ٢ُإ الؿُاخت،

ابُـــــــــت ٖلـــــــــى ٢ُـــــــــإ  الثـــــــــاوي: اإلادـــــــــىس  - آزـــــــــاع ال جمـــــــــاث إلاَع

ٓوـ،  الؿُاخت في ج

ٓاظِـــــــــت آزـــــــــاع ال جمـــــــــاث  اإلادـــــــــىس الثالـــــــــث: - اؾـــــــــتراجُجُت م

ٓوـ. ابُت ٖلى ٢ُإ الؿُاخت في ج  إلاَع

: آلازــــــاس الاكخفــــــادًت للهجمــــــاث الاسهابُــــــت علــــــى اإلادــــــىس  ألاٌو

 كىا  العُاخت

ـــال ؤخـــض مٓـــاَغ ٖـــضم الاؾـــخ٣غاع  ٗخبـــر إلاَع الؿُاســـ ي بلـــى ٌُ

بظاهـــــــب  ل ألاَلُـــــــت، ؤٖمـــــــا٫ الكــــــٛـ ل الٗاملُـــــــت، الحـــــــْغ  ،الحـــــــْغ

 ٢ْـــــــــض ، 1االاظخماُٖـــــــــت الايــــــــُغاباث الؿُاؾـــــــــُت، الاخخجاظــــــــاث

ٓاَغ بخـــضٔ ؤنـــبذ  لخدخـــل، الـــض٫ْ  ا٢خهـــاصًاث تهـــضص التـــي الٓـــ

ٓع  ابُـــــــت، مدـــــــ مـــــــا٫ إلاَع نزـــــــاع الا٢خهـــــــاصًت املترجبـــــــت ٖلـــــــى ألٖا

ٓا ا٢خ هــاصًا يــُٟٗا،  ن اَخمــام الــض٫ْ زانــت التــي حكــِض همــ

ابُـــــــــت لِـــــــــا آزـــــــــاعا مسخلٟـــــــــت ٖلـــــــــى الٗضًـــــــــض مـــــــــً  ال جمـــــــــاث إلاَع

ْم ها ٢ُإ الؿُاخت.  ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت 

   الاوعياظاث الاكخفادًت للهجماث ؤلاسهابُت: -1

جمــــــ َـــــظٍ الاو٩ٗاؾـــــاث ٖـــــضة ٢ُاٖـــــاث م هـــــا: الاؾـــــدشماع 

ْالؿُاخت.  املدلي ْألاظى ي، الخإمين، الى٣ل 

ُغ الاهخٓــــــاع ٖلــــــ ً، مــــــ٘ جهــــــاٖض ٌؿـــــُـ ى ؾــــــل٥ٓ املؿــــــدشمٍغ

ابُــت، مــا ًــاصي بلــى اهسٟــاى مؿــخٔٓ الاؾــدشماع  ال جمــاث إلاَع

ٓ الا٢خهـــــاصي. هالخـــــٔ هٟــــــ الؿـــــل٥ٓ باليؿـــــبت  ْالىمـــــ املدلـــــي 

اتهم مــــــــــً الؿــــــــــل٘  للمؿــــــــــعهل٨ين، زانــــــــــت مــــــــــا ًخٗلــــــــــ٤ بمكــــــــــتًر

ٓح  ْٖـــضم ْيـــ ـــت خُـــض ًـــاصي جؼاًـــض الكـــ٪  ِٗم ال٣ٗاٍع ْمكـــاَع

مــ ْطلــ٪ بؿــةب جؼاًــض ألٖا ابُــت، بلــى ال جــٓء بلــى الغئٍــت،  ا٫ إلاَع

ٓ ياع ظضا باسهٟا١ ٖلى الاؾعهال٥. َْ  املضزغاث الاخخُاَُت 

ابُـــت ٖلـــى  هالخـــٔ ؤًًـــا ؤهـــّ ٧لمـــا ػاص جـــإزير العهضًـــضاث إلاَع

ْاعجٟٗــذ ؤ٢ؿــاٍ  الا٢خهــاص اعجٟــ٘ مؿــخٔٓ الخُــغ ٖلــى البلــض 

ٓاص  ــــــــاصة نـــــــــاُٞت فــــــــي ؤؾـــــــــٗاع املـــــــــ الخــــــــإمين  ممـــــــــا ًــــــــاصي بلـــــــــى ٍػ

ٓعصة. مـــــــــً قـــــــــإ ـــــــــاصة ؤن حٛـــــــــظي الًـــــــــٍٛٓ املؿـــــــــخ ن َـــــــــظٍ الٍؼ

ْاملؿعهل٨ين بلـى جـإزير ٢ـغاعاتهم   ً ْجاصي باملؿدشمٍغ الخاخمُت 

ُٟض امليــــــــزان  لكــــــــغاء َــــــــظٍ املىخجــــــــاث. مشــــــــل َــــــــظا الؿــــــــل٥ٓ ؾـــــــُـ
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ْل٨ًـ  الخجاعي، ْزانت مً ظاهب املؿعهل٨ين ازٌٟ العجـؼ ، 

ٓاعصاث مً ؾل٘ الخجِيز ٓن ؾلبُا بطا جإزغث ال  . 2اجإزيٍر ٢ض ٩ً

٫ْ املخ٣ضمـــــــت ؤ٦ ــــــر نـــــــغامت بكــــــإن بلؼامُـــــــت ؤنــــــبدذ الــــــض

ُت،  ْمغا٢بـــــــــت ال جــــــــغة ٚيــــــــر الكـــــــــٖغ الحهــــــــ٫ٓ ٖلــــــــى الخإقــــــــيرة 

ٓ مــــا مــــً قــــإهّ زٟــــٌ ٖــــضص الٗمــــا٫ مــــً  َْــــ  ؾــــبال ؤمىُــــت، 

ٓاظـــضًً فـــي الـــض٫ْ املخ٣ضمـــت، مـــا ًـــازغ ٖلـــى  الـــض٫ْ الىامُـــت املخ

ٓم  هـــــــا  ٍٓالث التـــــــي ٣ًـــــــ ٍٓالث املالُـــــــت. خُـــــــض حٗخبـــــــر الخدـــــــ الخدـــــــ

ن مهـضعا  مِمـا للـضزل بط ؤهـّ فـي الٗضًـض مـً البلـضان املِاظْغ

ً ؤٖلى مً الهاصعاث ٍٓالث الٗما٫ املِاظٍغ ٓن جد  . 3اج٩

ابُــــت، باسيــــاٞت بلــــى مــــا ؾــــب٤، فــــي  جدؿــــةب ال جمــــاث إلاَع

ــــــاصي  ٍْ ــــــضمير البيُــــــت الخدخُــــــت.  ْج زؿــــــاعة عؤؽ املــــــا٫ الةكــــــغي 

ْبلــــى زلــــ٤  جــــضمير ْؾــــاثل إلاهخــــاط بلــــى قــــلل ال٣ــــضعة إلاهخاظُــــت، 

ـــؼ ألامـــًج٩ـــال٠ُ بيـــا ج٩ـــال٠ُ بيـــاُٞت  ُٞت، ٦مـــا ًخُلـــب حٍٗؼ

ْجـــضٞ٘ بلـــى اؾـــخسضام  ٚيـــر مباقـــغة، هـــي ٚيـــر مىخجـــت ا٢خهـــاصًا 

ــــض مــــً ج٩لٟــــت املٗــــامالث التــــي حكــــ٩ل  ٓاعص ال ــــحُدت مــــا ًٍؼ املــــ

 ؤخُاها ٖباا ٦بيرا ٖلى الخجاعة الخاعظُت.

 ً ابُــت، ٦ــظل٪، فــي ٢ــغاعاث املؿــدشمٍغ جــازغ اليكــاَاث إلاَع

ـــــ٘ ْجدـــــض مـــــً ظاطبُـــــت  ألاظاهــــب   هـــــا جٞغ مـــــً ٢ُمــــت الخ٩ـــــال٠ُ 

ًٍٓ عؤؽ املـــــا٫. َـــــظا الٓيـــــ٘ ًبُـــــ   البلــــض  ممـــــا ٣ًلـــــل مـــــً ج٩ـــــ

ـــض مــً خـــضة  ٓلٓظُـــت الــظي ًٍؼ ؤًًــا ٖملُــت ه٣ـــل املٗــاٝع الخ٨ى

 ٖلى الىمٓ. الخإزير الؿل ي

ًٍٓ عؤؽ املـا٫، بلـى ظاهـب الاؾـدشماعاث ألاظىةُـت  ٌٗخمض ج٩ـ

ــــــال املباقـــــغة، ٖلـــــى مٗـــــض٫ الاصزـــــاع الخـــــام. هالخـــــٔ ؤ ن إلاَع

ْعؤؽ املــا٫  لــِـ زُــغا ٖلــى خــ٤ املل٨ُــت ٖلــى ألانــ٫ٓ املاصًــت 

 . 4ااملالي ٣ِٞ، بل ٣ًلل ٦ظل٪ مً مٗض٫ الاصزاع

ابُـت، ٖلـى نـضٔ  ـالم، بٗـض ال جمـاث إلاَع جغ٦ؼ ْؾاثل إلٖا

ٓا١ ألاؾــــِم. خُـــض ٣ًلــــو  نزـــاع ٖلـــى املــــضٔ ال٣هـــير ٖلــــى ؤؾـــ

٢ٓٗــاث ؤعبــاح املاؾؿــاث فــي املىــا٤َ ا ــال مــً ج ملخًــغعة  إلاَع

ٓ ما ًازغ ٖلى ؤؾٗاع ألاؾِم  . 5اَْ

 ٓ ابُـــــت َــــــ مـــــا٫ إلاَع ًب٣ـــــل ال٣ُـــــإ ألا٦ ـــــر جًــــــغعا مـــــً ألٖا

ـــابُين. َـــظا ال٣ُـــإ  ٓ الِــضٝ ألا٫ْ لإلَع ال٣ُــإ الؿـــُاحي  ِٞـــ

 ٚالبا ما ًخإزغ مً ظِخين:

ا. - ْ ًخم بلٛاَئ ٓػاث ؤ  جىسٌٟ البج

 ًمىـ٘ـ مىــار الالؤمـًـ ٖهــغهت ال٣ُــإ  ن اهدكــاع الالؤمـًـ ًــضٞ٘ -

ر ؤ٦ ـر فـي الٟىـاص١ لٛاًـت  ْامل٩ٓـ اح بلـى ٖـضم الخى٣ـل ٦شيـرا  بالؿُـ

اهعهــــاء ُٖلــــعهم  مــــا ًمىـــ٘ـ ال٣ُاٖــــاث ألازــــٔغ مـــًـ ؤن حؿــــخُٟض 

اعاث، مدــــالث  ٧ْــــاالث ٦ــــغاء الؿـــُـ اعاث ألاظــــغة،  ٧املُــــاٖم، ؾـــُـ

ٓا٢٘ ألازٍغت، املخاخ٠  . 6االحٝغ الخ٣لُضًت، امل

 جا٦ــض َــظٍ الاو٩ٗاؾــاث ٖلــى َكاقــت ال٣ُــإ الؿــُاحي،

باٖخبـــاع ٖىهـــغ ألامـــً  جـــغ ألاؾـــاؽ س٢امـــت ؾـــُاخت مؼصَـــغة، 

ابُــــت ٖلــــى ميكــــأث َــــظا  ٟؿــــغ جغ٦يــــز الخىُٓمــــاث إلاَع ًُ ٓ مــــا  َْــــ

ني.  ال٣ُإ لخُُٗل ٖملُت جىمُخّ ْيغل الا٢خهاص الَٓ

 ؤظباب اظتهذاف اإلايؽأث العُاخُت: -2

ٓا٢ـ٘ الؿـُاخُت  ن  ابُت ٖلى امل ْ ال جماث إلاَع غ٦ؼ مىٟظ ًُ

ـــــ ٓم إلاَع ًـــــ٠ٗ مـــــً  جـــــم ال جـــــ ًُ ااي ٖلـــــى ؤَـــــضاٝ ؾـــــُاخُت 

ْلـت  ٓة الض ٓ مـا ٌؿـمذ بًـغل ٢ـ َْـ ٖاثضاث الخجاعة الخاعظُت  

ـــــ٤ بيـــــٗاٝ الا٢خهـــــاص املدلـــــي  ٣ـــــت ٚيـــــر مباقـــــغة ٖـــــً ٍَغ بٍُغ

الـظي ٌٗخمــض ٖلــى الٗاثـضاث املالُــت مــً الؿـُاخت. ٦مــا ؤن ٢ــغاع 

الؿــُاح بازخُــاع ْظِــت ؤ٦ ــر ؤماهـــا ًــاصي بلــى زؿــاعة لال٢خهـــاص 

البإ٦ملّ في   .  7االض٫ْ املخًغعة مً إلاَع

م٨ً  اح، ؤن جـازغًُ ابُت، التـي ال حؿـعهضٝ الؿُـ  لل جماث إلاَع

ؤًًا في اليكاٍ الؿُاحي   ها ٚالبا ما حكـ٩ل جدـضًا فـي ْظـّ 

ْؤخضار  ع الضْلي.   ؾةخمبر زير صلُل ٖلى طل٪. 11خغ٦ت املْغ

ٍٓلت املضٔ  ًاصي ٧ل زلل في َظا الجاهب بلى زل٤ ؤػمت َ

اخت ًخــــــإزغ   ْن ٖلــــــى الؿـــــُـ ٓن الــــــظًً ٌٗخمــــــض ْاملِىُــــــ هــــــا الؿــــــ٩ان 

احي بالٗضًـــض مـــًـ  ٦مهـــضع للٗـــِل، هٓـــغا العجبـــاٍ ال٣ُـــإ الؿــُـ

ْاملدـــــــالث ال٣ُاٖـــــــاث ٦ ْاملُـــــــاٖم  ْالٟىـــــــاص١  كـــــــغ٧اث الُيـــــــران 

ْالخضماث املغجبُت  ها ت التي جل ي اخخُاظاث الؿُاح    . 8االخجاٍع

ْ امليكـــأث الؿـــُاخُت، باليؿـــبت ل حغ  ٧ـــاث ٣ًـــضم الؿـــُاح ؤ

ابُــــت، ؤعاــــ٘ ٞــــغم. مــــً الىاخُــــت الٗملُاجُــــت، هــــي ؤَــــضاٝ  إلاَع

ٓماؾـــــُت ْم٣ـــــغاث  ؾـــــِلت   هـــــا، ٖلـــــى ٨ٖــــــ املمشلُـــــاث الضبل

ْة ٖلـــى  ىُـــت، ال جخمخـــ٘ بدغاؾـــت زانـــت. ٖـــال الكــغ٧اث ٖبـــر الَٓ

ٍٓـــــــّ  ٓمــــــا الخم ٓٞغ الخجمٗـــــــاث الؿــــــُاخُت ال٨بيـــــــرة ٖم طلــــــ٪، جــــــ

ــت الخى٣ــل، املٗــامالث بالٗم ــابُين ٦دٍغ لــت ألاظىةُــت ْألامــً لإلَع

ْن لٟذ الاهدباٍ.  ص

اح مـً حُُٛـت بٖالمُـت  حؿخُٟض ؤخضار الٗى٠ يـض الؿُـ

ٓن  مــا ًمىدِــا جــإزيرا  ــ ْالخلٍٟؼ  ٓ ٓبــت، الغاصًــ مــً الزــحاٞت امل٨خ
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٦بيـــرا ٖلـــى مؿـــخٔٓ الـــض٫ْ ألانـــلُت للؿـــُاح التـــي ؾـــُاصي ٧ـــل 

جغاظـــــــــ٘ فـــــــــي ٖـــــــــضص ؾـــــــــُاخِا بلـــــــــى الخـــــــــإزير فـــــــــي ا٢خهـــــــــاص الـــــــــض٫ْ 

التــي حكــ٩ل ٞيهـــا ٖاثــضاث الؿـــُاخت  املؿــخ٣بلت، الؾــُما الـــض٫ْ 

ٓن الِــــضٝ مــــً  ني. ًم٨ــــً ؤن ٩ًــــ ظــــؼءا مِمــــا فــــي الــــضزل الــــَٓ

ٓمـــت التــــي  ابُــــت مماعؾـــت يـــِٛ ٖلــــى الح٩ َـــظٍ ال جمـــاث إلاَع

ْ لٟـذ  اح، ؤ ْ التـي ًيخمـي بليهـا الؿُـ ٢ْٗذ ٞيها َظٍ ال جماث ؤ

ــالم هــي ؤَــم مهــضع  9.ؤهٓــاع الٗــالم بلــى مُالبهــا  ن ْؾــاثل إلٖا

ٓم  اث خ٫ٓ مؿخٔٓ ألامً في ْظِت مُٗىت.ليكغ املٗل

ابُت  الم ٌُٛي ظمُ٘ ال جماث إلاَع  ألامغ الظي ؤنبذ إلٖا

ًمـــــــىذ مىٟـــــــظكها ٞغنـــــــت قـــــــض اهدبـــــــاٍ الٗـــــــالم. ٞالؿـــــــاثذ ًى٣ـــــــل 

 هـــّ ًمشـــل بلـــضٍ، ًدـــضص  الغؾـــالت ؤًٞـــل مـــً ؤي َـــضٝ آزـــغ

ٍْى٣ــل الٗضًــض مــً الغؾــاثل الؿُاؾــُت.  ؤنــلّ ؤَمُــت الحــضر 

مــــــ ابُــــــت بى٣ــــــل مُــــــالبهم ٖلــــــى ٦مــــــا ٌؿــــــمذ ملىٟــــــظي ألٖا ا٫ إلاَع

ٓن بإَمُــت الخُُٛــت  ْاٖــ ٓن  ــابُ ْالــضْلي. إلاَع ني  املؿــخٔٓ الــَٓ

اح. طلـــ٪ مـــً  ْ ازخُـــاٝ ؾــُـ المُـــت زانـــت فـــي خالـــت ٢خـــل ؤ إلٖا

ْبــــين  قــــإهّ ؤن ًلٟــــذ الاهدبــــاٍ لُبُٗــــت الهــــغإ ال٣ــــاثم بُــــ هم 

ابُــــــت ٖلــــــى الؿــــــُاح  ٓن ال جمــــــاث إلاَع ٓمــــــت. ٦مــــــا ٢ــــــض ج٩ــــــ الح٩

ٓمــــــــا ٖلــــــــى بلــــــــضا ه م ألانــــــــلُت  ؾــــــــبال ؾُاؾــــــــُت مغجبُــــــــت هج

ؤمـــــا الِـــــضٝ ٚيـــــر املباقـــــغ ُٞخمشـــــل فـــــي  10بالهـــــغإ بـــــين الـــــض٫ْ.

ٓاعص مالُــــــــت م٣ابـــــــل إلاٞـــــــغاط ٖـــــــً الؿــــــــُاح  الحهـــــــ٫ٓ ٖلـــــــى مـــــــ

ـــــــــابُين  ْ مؼاًـــــــــا ؤزـــــــــٔغ مشـــــــــل إلاٞـــــــــغاط ٖـــــــــً إلاَع املسخُٟـــــــــين ؤ

 املٗخ٣لين.

ْلُــت ٓ الؿــُاخت الض  11بٗــض ؤخــضار  ،اهسًٟــذ وؿــبت همــ

ألامــــين الٗــــام  Francesco Frangialli، خؿــــب 2001ؾــــةخمبر

٪، ٦مـــــــــا 0.6الؿـــــــــاب٤ للمىٓمـــــــــت الٗاملُـــــــــت للؿـــــــــُاخت، بيؿـــــــــبت 

ْلُين ل  ٓن  697٪ مــــــً 0.5اهسٟــــــٌ ٖــــــضص الؿـــــــُاح الــــــض ملُـــــــ

ٓن ؾــاثذ ؾــىت  693بلــى  2000ؾــاثذ ؾــىت  ٓ مــا 2001ملُــ َْــ  .

ْلُــــت، خُــــض بلٛــــذ  او٨ٗـــــ ؤًًــــا ٖلــــى ٖاثــــضاث الؿــــُاخت الض

الع ؾـــــــــــىت  462 ٪ 2.6ًٟـــــــــــذ بيؿـــــــــــبت ، ؤي اهس2001ملُـــــــــــاع ص

ان مـا اؾـخٗاصث  474ا 2000م٣اعهت بؿىت  الع . ْؾـٖغ ملُـاع ص

اعجٟـــــــ٘ ٖــــــــضص الؿــــــــُاح  2002الؿـــــــُاخت ٖاُٞعهــــــــا، ٟٞـــــــي ؾــــــــىت 

ْلُين بلــــى  ٓن  212ْْْٟــــذ ألاوكــــُت الؿــــُاخُت  715الــــض ملُــــ

ئـــــــــخو. ل٨ـــــــــً خؿاؾـــــــــُت ٢ُـــــــــإ الؿـــــــــُاخت جـــــــــضٞ٘ الجســـــــــاط 

ْالحـــــظع ُٞمــــا ًخٗلـــــ٤ بـــــالخيبا بامل ؿـــــخ٣بل. الاخخُاَــــاث الالػمـــــت 

ْلُـــت ْإلا٢لُمُـــت للخهـــضي  ٓص الض باسيـــاٞت بلـــى مًـــاٖٟت الجِـــ

ال  . 11الٓاَغة إلاَع

: عذد العُاح الذولُحن ظىت   2001جذٌو

 اإلاىىلت
ادة عذد العُاح ظىت  وعبت ٍص

2001 

٩ا الكمالُت  ٪7،5 - ؤمٍغ

ٓبُت ٩ا الجى  ٪13،6 - ؤمٍغ

ْبا الكمالُت ْع  ٪4،7- ؤ

ْبا الٓؾُل ْع  ٪2،6 - ؤ

ْبا ق ْع  ٪0،1 - غ١ املخٓؾِؤ

 ٪4،5 - ظىٓل آؾُا

 ٪1،3 -  الكغ١ ألاْؾِ

٣ُا  ٪0،8 و قما٫ ؤٍٞغ

 ٪8،7و ظىٓل قغ١ آؾُا

  مــــً 2001بخهــــاثُاث مىٓمــــت الؿــــُاخت الٗاملُــــت ااإلافــــذس: 

٢ٓ٘ إلال٨ترْوي:   http://www.unwto.org/frامل

ْلُي ن، ٖلـــــى املؿـــــخٔٓ إلا٢لُمـــــي، ٖـــــٝغ ٖـــــضص الؿـــــُاح الـــــض

ٓبُــــــت   ٩ــــــا الجى ْؤمٍغ ٩ـــــا الكــــــمالُت  ــــــا فــــــي: ؤمٍغ اهسٟايـــــا م حْٓ

ـــذ املىـــا٤َ ألازـــٔغ  ْبـــا الكـــمالُت ْظىـــٓل آؾـــُا. بِىمـــا ٖٞغ ْع ؤ

ْبـــا الٓؾـــُل  الكـــغ١  ْع اهسٟايـــا َُٟٟـــا فـــي ٖـــضص الؿـــُاح ٦إ

ْبــــــا قــــــغ١ املخٓؾــــــِ. ٦مــــــا  ْع ْب٣ُــــــذ مؿــــــخ٣غة فــــــي  ؤ ألاْؾــــــِ. 

٣ اصة في: قما٫ ؤٍٞغ ذ ٍػ  ُا ْظىٓل قغ١ آؾُا. ٖٞغ

 11ٌٗخبر اهسٟاى ٖضص الؿُاح او٩ٗاؾـا َبُُٗـا  خـضار 

ْلُــــت بم هــــاجً  ؾــــةخمبر التــــي اؾــــعهضٞذ بغدــــي مغ٦ــــؼ الخجــــاعة الض

ْلـت التـي ٧اهــذ  ٨ُـت، خُـض ُيـغبذ الض ْػاعة الـضٞإ ألامٍغ ْم٣ـغ 

ٖٓــا مــً الخســٝٓ لــضٔ  ْلــت فــي الٗــالم، مــا زلــ٤ ه حٗخبــر ؤ٢ــٔٓ ص

اح للخى٣ـل بلـى َـظٍ ال ْعة لِـا، الؿُـ ْاٗـٌ ألا٢ـالُم املجـا ْلـت  ض

٣ُــا ْظىــٓل  ٓ مــا اؾــخٟاصث مىــّ مىـا٤َ ؤزــٔغ ٦كــما٫ ؤٍٞغ َْـ

َْــظا بؿــةب بدــض الؿــُاح ٖــً ْظِــاث ؾــُاخُت  قــغ١ آؾــُا، 

 ؤ٦ ر ؤماها.

http://www.unwto.org/fr
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اإلادــىس الثــاوي: آزــاس الهجمــاث ؤلاسهابُــت علــى كىــا  العــُاخت 

 في جىوغ

ابُـــــــت التــــــي حؿــــــعهضٝ اليكـــــــاٍ  الخــــــٔ ؤن ال جمــــــاث إلاَع ًُ

احي في املى٣ُت املٛاعبُت لِؿـذ ْـاَغة ظضًـضة. ٞمـً بـين الؿُ

ـــــااي ٖلـــــى الؿـــــُاح فـــــي  ٓم إلاَع ـــــل  11َــــظٍ ال جمـــــاث ال جـــــ ؤٍٞغ

ٓوـ، ْزل٠  2002 ٢ْ٘ بجغبت في ج ٢خُال مً بُ هم  19ْالظي 

ٓن مــً  14 ٓط ؾــُاحي ًخ٩ــ ؾــاثدا. جــالٍ بٗــض ؾــىت، ازخُــاٝ ٞــ

ــت فــي مــاعؽ  32  . فــي هٟـــ2003ؾــاثدا، فــي الزــحغاء الجؼاثٍغ

اح فـي الـضاع  16الؿىت، في  ماي اؾـعهضٞذ ؾلؿـلت هجمـاث ؾُـ

ٓن. فــي  45، زلٟــذ  12االبًُــاء بــاملٛغل  ٢22خُــل ٧لِــم مٛغبُــ

ٓوـ.  2، ازخ٠ُ 2008ُٟٞغي  ؾُاح مً الىمؿا في ظىٓل ج

ٓبغ مــً هٟـــ  غ ؤ٦خــ ٕٓ ألازيــر مــً قـِـ مــا زــال٫ ألاؾــب َغ جــم جدٍغ

 الؿىت. 

ْازـــغ  ُت، ايـــُغاباث ؾُاؾـــ 2010قـــِضث املى٣ُـــت مىـــظ ؤ

ـــل  28ٟٞــي  ٓم ٖلــى مضًىـــت مـــغا٦ل، 2011ؤٍٞغ ، اؾــعهضٝ هجـــ

٢خـــُال مـــ هم  17بـــاملٛغل، م٣فـــ  فـــي ؾـــاخت ظـــام٘ الٟىـــا، زلـــ٠ 

ٓوـ، فـــــي ٖـــــؼ الاهخ٣ـــــا٫ الـــــضًم٣غاَي، فـــــي  15  30ؾـــــاثدا. فـــــي جـــــ

ٓبغ  ٓم اؾــعهضٞذ املغ٦ــب 2013ؤ٦خــ ْلتي هجــ ، جــم حلــجُل مدــا

ْن  ٓع٢ُبـــــت بامليؿـــــخير. ص ذ الحبِـــــب ب الؿـــــُاحي بؿٓؾـــــت ْيـــــٍغ

بـا، ؤي فـي  ٕٓ بناباث. بٗض ؾـىت ج٣ٍغ ، جـم 2014ؾـةخمبر  ٢ْ22

٢ْخلّ في ظبا٫ الكما٫ الجؼاثغي.  ز٠ُ ؾاثذ ٞغوس ي 

٦ْــــظل٪ الهـــــضمت  ْص،  ـــــال ال ٌٗــــٝغ الحـــــض هالخــــٔ ؤن إلاَع

ْص.  ْعَا الحـــض ، ال حٗـــٝغ بــض الىاظمــت ٖـــً ظغاثمــّ، هـــي ألازــٔغ

ٓوـ، اهسٟـــٌ  ْ بخـــ ٓم بـــاعص ٖلـــى ؾـــةُل املشـــا٫، فـــي ؤ٣ٖـــال هجـــ

غ التــي ٖــضص الؿــ ُاح ألاظاهــب فــي الجؼاثــغ. بامل٣ابــل زــال٫ ألاقـِـ

ٓوـ  ٓا١ جــ جلــذ م٣خــل الؿــاثذ الٟغوســ ي بــالجؼاثغ، نــجلذ ؤؾــ

ٓػاث  . 13اْاملٛغل بلٛاء آالٝ البج

 اهت اللىا  العُاحي في الاكخفاد الخىوس ي:مي -1

ٓاث الؿـــــــــــبُٗيُاث،  ٓوـ، مىـــــــــــظ بضاًـــــــــــت ؾـــــــــــى ازخـــــــــــاعث جـــــــــــ

ٞــت مىــظ طلــ٪ الاؾــدشماع فــي ال٣ُــإ الؿــُاحي. لــظل٪، هــي  مْٗغ

ٓوـ، مىـــــــظ  ٢ْـــــــض جل٣ـــــــذ جـــــــ ٢ٓـــــــذ ٧ٓظِـــــــت ؾـــــــُاخُت ٖاملُـــــــت.  ال

ابُـت مؿـذ  ؤخضار "الغبُ٘ الٗغاـي" الٗضًـض مـً ال جمـاث إلاَع

ْ فــــي  ٕٓ هجمــــاث بــــاعص ٢ٓــــ  18ألازيــــرة م هــــا ال٣ُــــإ الؿــــُاحي، ب

ْالتـــــي زلٟـــــذ 2015مـــــاعؽ  ؾـــــاثدا  ٢21خـــــُال مـــــً بُـــــ هم  22، 

ٓان مـــــــــً هٟــــــــــ الؿـــــــــىت التـــــــــ 26ْهجمـــــــــاث ؾٓؾـــــــــت فـــــــــي  ي ظـــــــــ

ْهجم ٖ ها م٣خل   . 14اؾاثدا 38اؾعهضٞذ مىخج٘ ال٣ىُاْي، 

ٓعة الؿـُاخُت التـي  ٍّٓ الهـ ـااي حكـ ٓم إلاَع اؾعهضٝ ال جـ

ٍٓلـــــت. ٨ٞمـــــا ؾـــــب٣ذ  ٓاث َ ا زـــــال٫ ؾـــــى ٓوـ لىٟؿــــِـ ٓهعهـــــا جـــــ ٧

ٓوســــــــ ي،  إلاقـــــــاعة جمشـــــــل الؿــــــــُاخت ظاهبـــــــا مِمــــــــا لال٢خهـــــــاص الخ

ْحٗخبــــــر مهــــــضع 7ْحؿــــــاَم ل  ٪ مــــــً الىــــــاجج املدلــــــي إلاظمــــــالي، 

ٓٞغ 10ٖــــِل  مىهــــب ٖمــــل  400.000٪ مــــً الؿــــ٩ان، ٦مــــا جــــ

ـــ٠ ال 15امباقـــغ ـــت ٞىض٢ُـــت   ٣230000ُـــإ مباقـــغة.ًْٓ ٚٞغ

٦ْْــــــالء الؿــــــٟغ. مــــــا  190ْ مــــــً مىٓمــــــي الــــــغخالث الؿــــــُاخُت 

بمـــــــا فـــــــي طلـــــــ٪ ؾلؿـــــــلت مـــــــً ، ٪ مـــــــً ٞـــــــغم الٗمـــــــل15ًمشـــــــل 

الخـضماث املؿــاٖضة ْزـضماث الــضٖم، مشـل املُــاٖم ْؾــُاعاث 

ْمدالث البُ٘ بالخجؼ  ُتألاظغة  ْاملدالث الحٞغ  .ثت 

ٓٞير  ٗخبـــــــــر ٢ُـــــــــإ الؿـــــــــُاخت ٢ُاٖـــــــــا مِمـــــــــا باليؿـــــــــبت لخـــــــــ ٌُ

ٓالي  ٍٓت خ  3ٖاثضاث الى٣ض ألاظى ي، خُض جبلٜ املضازُل الؿى

ْجمشـــــــــــل  ٓوســـــــــــ ي،  ٪ مـــــــــــً نـــــــــــاصعاث الؿـــــــــــل٘ 10ملُـــــــــــاع صًىـــــــــــاع ج

ـــــــااي ٖلـــــــى امليكـــــــأث  ٓم بَع ْٖلُـــــــّ ٞـــــــةن ٧ـــــــل هجـــــــ ْالخـــــــضماث. 

 ٓ ٓ بمشابــــــت اؾــــــعهضاٝ لال٢خهــــــاص الخ وســــــ ي، مــــــً الؿــــــُاخُت، َــــــ

ا. ل٣ـــــــض  ْمىـــــــ٘ اؾـــــــخ٣غاَع ـــــــت  ْل زـــــــال٫ الؿـــــــُاخت، سيـــــــٗاٝ الض

ٓوـ  ٌٍٓ ٨ٞــــغة جــــ ٓن الؿــــُاح ألاظاهــــب لخ٣ــــ ــــابُ اؾــــعهضٝ إلاَع

 . 16ا٦إعى اؾخ٣با٫

ابُـــــــــــت ٖلـــــــــــى امليكـــــــــــأث  مـــــــــــا ًٟؿـــــــــــغ جغ٦يـــــــــــز ال جمـــــــــــاث إلاَع

ٓ امل٩اهــت التــي ًدخلِــا ٢ُــإ الؿــُاخت فــي  الؿــُاخُت، ٦ــظل٪، َــ

ٓوســـ ي، باٖخبـــاٍع مهـــضع صزـــ ل عثِســـ ي لضعظـــت ؤن الا٢خهـــاص الخ

ؤي جغاظـــــــ٘ فـــــــي وؿـــــــبت َـــــــظٍ املـــــــضازُل ؾِكـــــــ٩ل مهـــــــضع ٢لـــــــ٤ 

ـــض الًـــِٛ ٖليهـــا زانـــت فـــي ْـــل  ٓوؿـــُت، ممـــا ًٍؼ ٓمـــت الخ ل ح٩

ٓوـ.   ألاْيإ الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت الحالُت لخ

 آزاس الهجماث ؤلاسهابُت على اللىا  العُاحي الخىوس ي: -2

ٓم  ع ًـــ اهسٟــٌ ٖـــضص الؿــُاح فـــي مضًىــت ؾٓؾـــت، بٗــض مـــْغ

ؾـاثدا. ٦مـا جــم  21بلــى  625ْاخـض ٖلـى جٟجيــراث ؾٓؾـت، مـً 

ٓػاث الٟىاص١. لم جمـ او٩ٗاؾـاث َـظٍ الخٟجيـراث  بلٛاء  ج
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ٓوســـ ي  ْ ٧ـــل الا٢خهـــاص الخ ؾٓؾـــت ٣ٞـــِ بـــل ال٣ُـــإ الؿـــُاحي 

ْ ٚير مباقغة. ٣ت مباقغة ؤ ٓم ٖلى الؿُاخت بٍُغ  الظي ٣ً

ٓوســـــ ي بكــــ٩ل ظُــــض بٗـــــض  ٓ الا٢خهــــاص الخ ، 2011حٗــــافى همــــ

ٓ ٠2015 مــــــ٘ بضاًــــــت ل٨ىــــــّ يــــــٗ ، خُــــــض ْنــــــل مخٓؾــــــِ همــــــ

٪ فــــي الؿضاســــ ي ألا٫ْ، بؿــــةب 1.2الىــــاجج املدلــــي إلاظمــــالي بلــــى 

جبـــــــــاَا اليكــــــــــاٍ الا٢خهــــــــــاصي فـــــــــي الٗضًــــــــــض مــــــــــً ال٣ُاٖــــــــــاث 

ْة ٖلــى طلــ٪، ب٣ُــذ مٗــضالث البُالــت  ٧املىـاظم، الؿــُاخت. ٖــال

 مغجٟٗت. 

ب٣ُــــــــــذ الازــــــــــخالالث الخاعظُــــــــــت مغجٟٗــــــــــت. ٣ٞــــــــــض يــــــــــٟٗذ 

ٓلض ٓاعصاث زانت الٗاثضاث املخ ْؤصٔ اعجٟإ ال ة ًٖ الؿُاخت 

ْاهسٟــــــاى نــــــاصعاث  ٍٓــــــت ْؾــــــل٘ الخجِيــــــزاث،  املىخجــــــاث الُا٢

ْالٟٓؾـــٟاث بلـــى  جـــؼ الحؿـــال الجـــاعي ل  ٪ مـــً 8.8البتـــر٫ْ 

ٓ املؿــــــــخٔٓ ألا٦ ــــــــر 2014الىـــــــاجج املدلــــــــي إلاظمــــــــالي ؾـــــــىت  َْــــــــ  ،

ٓاث الشماهُيُـــــــاث. ؤصٔ اعجٟـــــــإ الهــــــــاصعاث  اعجٟاٖـــــــا مىـــــــظ ؾــــــــى

ـ ٓن بلـىالاؾـخصىاثُت لٍؼ خـ ، 2015العجـؼ فـي بضاًـت  ج٣لـُو ذ الٍؼ

ٍٓال  ن ٖاثـــضاث الؿـــُاخت،  ل٨ـــً َـــظا الخدؿـــً لـــم ٌؿـــخمغ َـــ

ـا.  ـذ اهسٟايـا م حْٓ ابُـت، ٖٞغ التـي ٖاهـذ مـً ال جمـاث إلاَع

ابُــــــت ألازيــــــرة ؤصث بلــــــى بٖــــــاصة جٓظُــــــّ  ٦مــــــا ؤن ال جمــــــاث إلاَع

ْؤزـــــغث جىُٟـــــظ  ـــــى ٢ُـــــإ ألامـــــً  ْصة بل ٓمُـــــت املدـــــض ٓاعص الٗم املـــــ

 . 17ات الا٢خهاصًتالؿُاؾ

ٓوـ ؾــــىت  لــــم ــــضعث  2015جد٣ــــ٤ جــــ
ُ
٢ ٓ ؾــــٔٓ وؿــــبت همــــ

ْامل٣ـــــضع ل 1ل خــــّ الؿــــُاخت  ٪، بؿــــةب الاهسٟــــاى الـــــظي ٖٞغ

٢ٓٗــــــا ا30 ْهــــــي وؿــــــبت مىسًٟــــــت م٣اعهــــــت بمــــــا ٧ــــــان مخ  ،٪3  ٪

بؿــــةب الىخــــاثج الًــــُٟٗت امللـــــجلت فــــي الؿضاســــ ي ألا٫ْ هٓـــــغا 

ٓباث لمزـــاع املٗخبـــرة  ابُـــت. ٦مـــا ؤن الهـــٗ التـــي  لل جمـــاث إلاَع

ؤنبذ ٌٗاهيها ال٣ُإ الؿُاحي ؤصث بلـى اعجٟـإ مٗـض٫ البُالـت 

 . 18ا 2015٪ في الشالسي الشاوي مً ؾىت 15.2لُهل بلى 

ابُـــــت ٪ مـــــً 50٪ بلـــــى 45بلـــــى بلٛـــــاء  ؤصث ال جمـــــاث إلاَع

ٓان  ٢ْــــضع الــــضً ٓػاث الٟىــــاص١ فــــي ٖــــؼ مٓؾــــم الانــــُُاٝ.   جــــ

ٓالي  ٓوس ي للؿُاخت ؤن خ ني الخ ٕٓ ٪ مً م90٪ بلى 85الَٓ جم

ـال١.   800 ْ هـي ٖلـى ْقـ٪ إلٚا ٓباث مالُـت ؤ ٓاظـّ نـٗ ٞىـض١ ج

ٓالي 45 ـــب ٦مـا ج٣لهـذ املـضازُل املغجبُـت بالؿـُاخت  1.1٪ اخـ

ٓاٞــضًً لُهــل بلــى ؤ٢ــل  ْاهسٟــٌ ٖــضص الؿــُاح ال الع   ملُــاع ص

ٓن ام٣ابــل  5مــً  ٓن ؾــىت  6ملُــ ْػاعة 2014ملُــ  . ٦مــا ط٦ــغث 

ٓوؿــــــــُت، فــــــــي ؤ٣ٖــــــــال ال جمــــــــاث إلا  ابُــــــــت ٖلــــــــى الؿــــــــُاخت الخ َع

َلــب بلٛــاء ُٖلــت مــا  3000مخدــ٠ بــاعصْ، ؤن َىــا٥ ؤ٦ ــر مــً 

ٓػاث بيؿبت   . 19ا٪60اهجغ ٖىّ اهسٟاى في خغ٦ت البج

ٓوـ بلـــى بلٛـــاء ٖـــضة عخـــالث  ل٣ـــض ؤصث ألاػمـــت ألامىُـــت فـــي جـــ

ْبُـــــت  ْع ْبـــــا اؾـــــخجابت لخٓنـــــُاث املىٓمـــــت ألا ْع ؾـــــُاخُت مـــــً ؤ

ٓوـ ْظِـــت ؾـــُاخُت زُ يـــرة. ملاؾؿـــاث الؿـــٟغ التـــي عؤث ؤن جـــ

ٓ الٟىاص١ زؿـاعة ز٣ُلـت بؿـةب جٓظُـّ الؿـُاح بلـى  ٞخل٣ل مال٩

، هٓـــغا الوٗـــضام ألامـــً فـــي َـــظا البلــــض،  ْظِـــاث ؾـــُاخُت ؤزـــٔغ

ْبُــت عخالتهـــا بلـــى  ْع ٧ٓـــاالث الؿـــُاخُت ألا خُــض ؤلٛـــذ مٗٓــم ال

ْٖٓيعها بغخالث بلى بلضان ؤزـٔغ م هـا املٛـغل، مـا ؤصٔ  ٓوـ  ج

ٞت  . 20ابلى بٚال١ الٗضًض مً الٟىاص١ املْٗغ

اًاَــا  ٦ْــظا الؿــلُاث ألاًغلىضًــت ٖع ٓمــت فــي لىــضن  خــظعث الح٩

ٓوـ بؿــةب ألاْيــإ ألامىُــت. ٦مــا اجســظ مىٓمـٓـ  مـًـ الخى٣ــل بلــى جــ

ٓة ْبـا هٟــ الخُـ ْع ْقـغ٧اث الُيـران فـي ؤ  ، 21االغخالث الؿُاخُت 

ٓوـ ٞــىجم ٖــً طلــ٪  جغاظــ٘ ٖــضص الؿــُاح الــظًً اؾــخ٣بلعهم جــ

ٓن ؾا 5,5٪ ؤي  26بيؿبت  2015ؾىت   ثذ.ملُ

ْٞـــغم الٗمــــل  ، ؤزـــغ اهسٟـــاى الٗاثــــضاث  مـــً ظِـــت ؤزــــٔغ

ْالهــىاٖاث الخ٣لُضًــت ْإلاهخـــاط  املغجبُــت بالؿــُاخت فــي الى٣ـــل 

الؼعا ـي الـضازلي الـظي جـإزغ ظـغاء ج٣لـو الُلـب مـً الٟىــاص١. 

٪ مــــً الىــــاجج 2.5ْاحؿــــ٘  جــــؼ الحؿــــال الجــــاعي الخــــاعدي بلــــى 

هـٝغ املدلي إلاظمالي، مما ق٩ل يـُٛا بيـاُٞا ٖلـى ؾـ١ٓ ال

 . 22األاظى ي

ى التـي  ٓباث املالُت للٟىاص١ اعجٟإ ال٣ْغ اهجغ ًٖ الهٗ

ٓلت البى٥ٓ. ٖلى ؾةُل امل٣اعهـت، فـي الؿـىت  جازغ ٖلى ؤعباح ْؾُ

ٓم ظغبـــــــت فـــــــي  ، اعجٟٗــــــذ وؿـــــــبت بظمـــــــالي 2000التــــــي جلـــــــذ هجــــــ

ى ل   ٪.3ال٣ْغ

غ 44.6جغاظٗذ الٗاثضاث الؿُاخُت بيؿـبت  ٪ زـال٫ ألاقِـ

ٓوســـــ ي  556.2، بلـــــى 2016الخمؿـــــت ألاْلـــــى مـــــً  ٓن صًىـــــاع ج ملُـــــ

الع ، م٣ابــــل  260ا ٓن ص ٓوســــ ي ا 1.004ملُــــ  469ملُــــاع صًىــــاع ج

الع  فــــــي هٟـــــــ الٟتــــــرة مــــــً  ٓن ص ْٞــــــ٤ بخهــــــاءاث 2015ملُــــــ  ،



  جىوغ آزاس الهجماث ؤلاسهابُت على العُاخت: دساظت خالت

 

125 

ٓوؿـــُت، ٦مــا اهسٟـــٌ ٖــضص الؿـــُاح الـــظًً  ْػاعة الؿــُاخت الخ

ــــــى مــــــً  ا الــــــبالص زــــــال٫ ألاقــــــِغ ألاعاٗــــــت ألاْل بيؿــــــبت  2016ػاْع

ٓن زــال٫  1.428ٓن ؾــاثذ، م٣ابــل ملُــ 1.146% بلــى 19.7 ملُــ

  23ا .2015هٟـ الٟترة مً 

ٓاٞــضًً ختــ   هاًــت ؾــةخمبر  بظمــاال، ْنــل ٖــضص الؿــُاح ال

٢ٓــــــ٘ ؤن ًخسُــــــل  4.300.000بلــــــى ؤ٦ ــــــر مــــــً  2016 ٍْخ ؾــــــاثذ، 

ٓ الِـضٝ املٗلـً 2016ٖخبت زمؿت مالًين مـ٘  هاًـت ؾـىت  َْـ  ،

ٓػاعة ؾـــــىت  ، ل٨ىـــــّ ًٓـــــل بُٗـــــضا ٖـــــً ؤع٢ـــــام مـــــا ٢بـــــل 2016للـــــ

ْالظي ًىاَؼ في الٗاصة  ٓعة  ٍٓا 7الش  . 24امالًين ؾاثذ ؾى

جًغع ٢ُإ الاؾدشماعاث ألاظىةُـت املباقـغة ؤًًـا، بؿـةب 

ٓان 15.7اهسٟــــــــاى الخــــــــض٣ٞاث املالُــــــــت ل   2014٪  هاًــــــــت ظـــــــــ

، م٣اعهـــت بمخٓؾـــِ الخٛيـــراث امللـــجلت 2014٪ فـــي مـــاي 24.7ْ

ٓاث الخمـ ألازيرة.  في الؿى

ٓا١ عؤؽ املــــا٫ فــــي حلــــجُل جمشلــــذ نزــــاع املالُــــت ٖلــــى ؤؾــــ

 7.68 جـــؼ ٢ُاســـ ي فـــي امليـــزان الخجـــاعي للخجـــاعة الخاعظُـــت بلـــٜ 

ٓوســــ ي، ؤي  ٪ مـــــً الىـــــاجج املدلــــي إلاظمـــــالي فـــــي 5.3ملُــــاع صًىـــــاع ج

ٍٓلُت  ٓوس ي لإلخهاثُاث2014ظ َٓني الخ  . 25ا، خؿب املِٗض ال

ؤظغاَا املِٗض الٗغاي لغئؾاء املاؾؿـاث،  ،ؤقاعث صعاؾت

ٓوـ زؿــغ ؤن ال٣ُــإ الخــام فــ ٓن صًىــاع  225ي جــ ٓوســ ي ملُــ ج

ــال، ٦مــا ؤن الخ٩لٟــت إلاظمالُــت بلٛــذ  ٓن  1125ظــغاء إلاَع ملُــ

ٓوسـ ي ؤ ٪ مـً الىـاجج الـضازلي إلاظمـالي، ٦مـا خـضص 8.1 يصًىاع ج

ــــال بــــإل٠  مغ٦ــــؼ صعاؾــــاث ألامــــً الكــــامل الخ٩لٟــــت املالُــــت لإلَع

ٓ ًمشـل زمــ ميزاهُـت الخىمُــت.  َْــ ٍٓا،  ٓوسـ ي ؾـى ٓن صًىـاع ج ملُـ

ْلـت لؿـىت باس  ٕ ميزاهُت الض  2016ياٞت بلى طل٪ جًمً مكْغ

اصة في ميزاهُت الضٞإ ل ٪ 14.5 ـــ٪ ْفي ميزاهُت الضازلُـت ب11ٍػ

ْالدكــــــــــــــُٛل  ْػاعاث ؤزــــــــــــــٔغ مشــــــــــــــل الخىمُــــــــــــــت  ٖلــــــــــــــى خؿــــــــــــــال 

ٓ ما ؾُاصي بلـى بيـٗاٝ الخىمُـت الا٢خهـاصًت  . 26اْالٟالخت َْ

 ُُ ٍٓـت، مـا ؾـ سل٠ التي حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى َظٍ ال٣ُاٖاث الحُ

ْاظخماُٖـــــت زُيـــــرة، ٖلـــــى املـــــضٔ ال٣هـــــير  مكـــــا٧ل ا٢خهـــــاصًت 

ٓن ٢ُـإ  م مـً ٧ـ ْاملخٓؾِ، ٦إػمت البُالـت،  خُـض ؤهـّ بـالٚغ

ٓلضا ملىانب الكٛل بلى ؤن ظـؼءا مـً َـظٍ ألازيـرة  الؿُاخت م

ْالُلب. ٓن الٗغى   مٓؾمُت، جسً٘ ل٣اه

اإلادىس الثالث: اظـتراجُجُت مىاجهـت آزـاس الهجمـاث ؤلاسهابُـت 

 ا   العُاخت في جىوغعلى كى

ني مــــــــــــً جــــــــــــضاُٖاث ال جمــــــــــــاث  سه٣ــــــــــــاط الا٢خهــــــــــــاص الــــــــــــَٓ

ٓوـ ؾلؿــــلت مــــً  ابُــــت، اجســــظث الؿــــلُاث املٗىُــــت فــــي جــــ إلاَع

ْطلــــــــ٪ فــــــــي  ــــــــال،  ٗاث  هــــــــضٝ م٩اٞدــــــــت إلاَع ْالدكــــــــَغ الخــــــــضابير 

 مسخل٠ املجاالث. 

 ؤلاجشاءاث ألامىُت: -1

ٍٓلُـت  24ؤ٢ـغ البرملــان فــي  ــال  2015ظ ٓن م٩اٞدــت إلاَع ٢ــاه

ابُـت، جـم بمٓظبـّ بوكـاء لخضٖ ُم ْؾاثل مداعبت الحغ٧ـاث إلاَع

ٓمـــاث بـــين الجِـــاث  ـــال ًًـــمً جبـــاص٫ املٗل ظِـــاػ مل٩اٞدـــت إلاَع

٦ْـــــظا جىُٟـــــظ بظـــــغاءاث اؾـــــخصىاثُت مشـــــل بٖـــــالن خالـــــت  ألامىُـــــت. 

ٓاعت  زـم  2014مـاعؽ  6ْعِٞٗا في  2011ظاهٟي  14مىظ (الُ

ٍٓلُــت  4بٖال هــا مــغة ؤزــٔغ فــي  ال جمــاث هٓــغا لتزاًــض  )2015ظ

ابُت  . 27اإلاَع

ت ؾــــــُاخُت  لِــــــظا الٛــــــغى، جــــــم جسهــــــُو ْخــــــضاث قــــــَغ

ْطلـ٪  مؿ حت لًمان ألامً صازل ْزاعط املىا٤َ الؿُاخُت، 

ٍٓلُـــــــت  1مىـــــــظ  . ٦مـــــــا جــــــــم جسهـــــــُو ْخـــــــضاث ؤمىُــــــــت 2015ظ

ْبـــال٣غل مـــً  ٓاَ   ْمخدغ٦ـــت مىدكـــغة ٖلـــى الكـــ بيــاُٞت زابخـــت 

ت لحماًـــ ٓٞير ْخـــضاث مـــً الكـــَغ ت َـــظٍ املىـــا٤َ. ٦ـــظل٪ جـــم جـــ

ْالى٣ـاٍ  ـت بيـاٞت بلـى جـإمين املُـاعاث  املىا٤َ الش٣اُٞت ْألازٍغ

الث الؿــُاخُت  ٓٞير مغا٣ٞــت ؤمىُــت ل جــ ْصًــت. ؤًًــا، جــم جــ الحض

ٓاعص  ْجسهــُو مــ ْالؿــُاخت  ٧ْــاالث الؿــٟغ  املىٓمــت مــً ٢بــل 

مالُت بياُٞت لتزٍْـض املكـخٛلين فـي ٢ُـإ الؿـُاخت بخجِيـزاث 

 املغا٢بت الحضًشت.

ٓمــــت ٖٓــــت بظــــغاءاث فـــــي  ٦مــــا اجســــظث الح٩ ٓوؿـــــُت مجم الخ

اح  ظمُــــــــــ٘ مىــــــــــا٤َ الـــــــــــبالص تهــــــــــضٝ بلــــــــــى يـــــــــــمان ؤمــــــــــً الؿــــــــــُـ

ْمؿــاٖضة ٢ُاٖــاث ألاوكــُت املغجبُــت  ْاملاؾؿــاث الٟىض٢ُــت 

ْاؾخاىاٝ ٖملُت الخىمُت.  بالؿُاخت للخٗامل م٘ هخاثج ألاػمت 

ـــــؼ إلاظـــــغاءاث  ح َىـــــا َـــــٓ: َـــــل حٍٗؼ ل٨ـــــً الدؿـــــائ٫ املُـــــْغ

اح ٖلـــــى الؿـــــٟغ  بلـــــى ْظِـــــت حٗـــــاوي مـــــً  ألامىُـــــت ؾِ ـــــج٘ الؿــــُـ

 ٓ ٦ْمــــا َــــ ْمــــً ظِــــت ؤزــــٔغ  ــــالت َــــظا مــــً ظِــــت،  مكــــ٩ل إلاَع
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ـــال مغجٟٗــت للٛاًـــت  ٝ حٗخبــر الخ٩ـــال٠ُ الا٢خهــاصًت لإلَع مٗــْغ

ٓوـ فــــي ْــــل ؤْيــــاِٖا املالُــــت الحغظــــت جدمــــل  ِٞــــل ًم٨ــــً لخــــ

 َظٍ الخ٩ال٠ُت

ٓ ٖــــضم ٞٗالُعهــــا،  ممـــا ٌٗــــال ٖلــــى َــــظٍ الخـــضابير ألامىُــــت َــــ

ابُـت ٖلـى ميكــأث ْالـضلُل ٖلـى طلـ٪ ج٨ـغع َــ ظٍ ال جمـاث الاَع

ٓوـ.   ؾُاخُت في مىا٤َ مسخلٟت في ج

لــــِـ َــــظا ٣ٞــــِ بــــل ْنــــل ألامــــغ بلــــى ججاَــــل ألاػمــــت مــــً 

ا بإ هـــا لِؿـــذ طاث ؤَمُـــت، ٨ٞشيـــرا مـــا  ٍَٓغ ْلـــت جهـــ زـــال٫ مدا

ْلـــت الخ٣لُـــل  ًىٟـــظ نـــىإ ال٣ـــغاع َـــظا ألاؾـــلٓل املخمشـــل فـــي مدا

الم ج ْص مً قإن ألاػمت ٖىضما جُلب ْؾاثل إلٖا ْ عص ٟؿـيراث ؤ

٢ْـــ٘ فـــي  ـــااي الـــظي  ٓم إلاَع ٞٗـــل. ٖلـــى ؾـــةُل املشـــا٫، بٗـــض ال جـــ

ــالم بإهــّ: "ال  ٓوسـ ي لٓؾــاثل إلٖا ٫ ج ٓوـ، نــغح مؿــْا ظغبـت بخــ

ٓوـ ــــــال فــــــي جــــــ ْاخــــــضا ٣ٞــــــِ !ًٓظـــــض بَع ْؤيــــــاٝ ؤن ٦ىِؿــــــا   "

ْؤهّ "لِـ  هاًت الٗالم".  َٓظم 

لُت والتروٍجُت: -2  ؤلاجشاءاث الدعٍى

ٓاظِــــــت جــــــضاُٖاث  ابُــــــت، ٢ــــــام فــــــي ؾــــــُا١ م ال جمــــــاث إلاَع

ْلــــــت بٖــــــاصة بَــــــال١  مؿــــــيرْ بٗــــــٌ الٟىــــــاص١ فــــــي ؾٓؾــــــت بمدا

ـــــــ٤ إلاهترهـــــــذ  خمـــــــاص ٖلـــــــى هٓـــــــام البُـــــــ٘ ٖـــــــً ٍَغ وكـــــــاَِم بااٖل

ْب ج٩ُـــا.  ُاهُـــا  ْاملبُٗـــاث الٟغصًـــت املسههـــت للٗمـــالء مـــً بٍغ

ٓوـ مــــً  ٞىدُجــــت بلٛــــاء مىٓمــــي الــــغخالث الؿــــُاخُت ْظِــــت جــــ

يـــِم الؿــــُاخُت ٧ـــان لؼامــــا ٖلـــى الؼبــــ اثً  جـــؼ ؤمــــا٦ً فــــي ْٖغ

ٓا٢ـــــــ٘  ـــــــ٤ البجــــــؼ ٖبـــــــر م ْالٓنـــــــ٫ٓ للٟىــــــض١ ٖـــــــً ٍَغ الُــــــاثغة 
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ٓن  ٓوســ ي قــضًض الحؿاؾــُت للمخٛيــر هٓــغا ل٩ــ الا٢خهــاص الخ

َٓـــــــــ٘ نـــــــــاصعاتها مـــــــــً الؿـــــــــل٘  ٓوـ ملؼمـــــــــت بدى ألامنـــــــــي، ٞـــــــــةن جـــــــــ

َٓــــ٘ ٢ُــــا ي  : جى ْالخــــضماث لخــــضُٖم م٩اهــــت ال٣ُاٖــــاث ألازــــٔغ

َٓـــــــ٘  ٓص ؤ٦ ـــــــر للبدـــــــض ٖـــــــً ٦ْـــــــظل٪ جى ظٛغافـــــــي، مـــــــ٘ بـــــــظ٫ ظِـــــــ

٣ُـــــا. لـــــظا  ٓا١ الىاقـــــات زانـــــت فـــــي ؤٍٞغ ٓوـ فـــــي ألاؾـــــ ٨ٞـــــغث جـــــ

ْالتر٦يـز ٖلــى  َٓـ٘ الٗــغى  احي بدى ٓطظِــا الؿُـ ٍٓغ هم بم٩اهُـت جُـ

َٓـ٘  ْ جى ٓلـ٠ ؤ ايـت ال٣ بٌٗ ألاوكـُت ٧الؿـُاخت الش٣اُٞـت، ٍع

ؤمــا٦ً إلا٢امــت ٦بُــٓث الًــُاٞت، ْظــظل الؼبــاثً طْي ال٣ــضعة 

ـــاع، ؤَلــــ٤ ٞىــــض١  الكـــغاثُت ا فــــي  Seabelملغجٟٗــــت. فــــي َــــظا إلَا

مُىـــــــاء ال٣ىُـــــــاْي بمضًىـــــــت ؾٓؾـــــــت مغ٦ـــــــؼ ٖـــــــالط َبُعـــــــي ٖلـــــــى 
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ٓوـ، ٦ـظل٪، ٖلــى بَــال١ الٗضًـض مــً ماؾؿــاث  ٖملـذ جــ

الترٍْج فـي ٖـضة ص٫ْ خُـض ؾـاَمذ ماؾؿـت التـرٍْج التـي جـم 

ؾــُت. لــظا،  ٓص ْع ْٞــ ؾــُا فــي اؾــخ٣با٫  بــضؤ الٗمــل بَال٢ِــا فــي ْع

 ٤ٍٓ ْاجســــــظث بظــــــغاءاث الدؿــــــ ـــــاع،  اججـــــاٍ آؾــــــُا فــــــي هٟـــــــ إلَا

ْالخٟــــاْى مــــ٘  ٦ْــــالء الؿــــٟغ  ْع مــــ٘  املباقــــغ مــــً زــــال٫ الدكــــا

ٖٓــــاث ٖضًــــضة مــــً مىٓمــــي الــــغخالث الؿــــُاخُت ألاظاهــــب  مجم

ٓوـ مــــً بــــين الٓظِــــاث املًٟــــلت.  س٢ىــــاِٖم بةٖــــاصة بغمجــــت جــــ

٦ْالء الؿٟغ  ْن م٘  ٢ُٓ٘ اجٟا٢ُت حٗا الـظًً َـم  باسياٞت بلى ج

ٓ مٛــــــــــاعبُين  ْالٟغاه٩ـــــــــ ٓوؿـــــــــُين  ٓ ج ٖلـــــــــى اجهـــــــــا٫ مـــــــــ٘ الٟغاه٩ـــــــــ

ٓوـ  . 30الد جُِٗم ٖلى ٢ًاء ُٖلعهم في ج

ْاملىخـضًاث  قاع٦ذ ٓوؿُت، في املٗـاعى  ْػاعة الؿُاخت الخ

ال بلـــــى بـــــغلين،  مـــــا ْنـــــ ـ بلـــــى ْع ْلُـــــت، مـــــً بـــــاَع الؿــــُاخُت الض

ٓ جغاظٗـــــا بـــــإ٦ ر  ٓوؿـــــُت التـــــي حكـــــ٩ بٛـــــغى التـــــرٍْج للؿـــــ١ٓ الخ

ٓصَـــــا فـــــي مجـــــا٫ 2015مىـــــظ ٪ 40 ٓوـ مـــــً ظِ . ٦مـــــا ٦شٟـــــذ جـــــ

ٓماؾُت الا٢خهاصًت.  الضبل

اع، غة اخخًيذ في هٟـ إلَا ٓوؿُت ظغبت ظٍؼ  ٞٗالُاث الخ

 زـال٫ ْطلـ٪ البرحٛـا٫، ظمـا٫ مل٨ـت الزخُـاع ألازيـرة املغخلـت

  31ا.2016ؾةخمبر  6بلى  ؤْث 30مً  املمخضة الٟترة

ٓالي 2016 ألازيـرة مـً ألاقِغ في الؿُاخت ْػاعة هٓمذ ، خـ

ٓوـ هدٓ عخلت 27 ٓالي  ج  عخالث ْمخِٗض ؤؾٟاع ٦ُْل 1900لح

٢ٓا 14مـً  جم اؾخ٣ضامِم الِٖـم ٖلـى مميـزاث الؿـُاخت  ؾـ َس

ْاملىـــــــا٤َ  ٝ ألامىُـــــــت فــــــي الٟىــــــاص١  ْجدؿــــــً الٓــــــْغ ٓوؿــــــُت  الخ

ٓػاعة اٖخمـــــــاصاث ٞا٢ـــــــذ  ْعنـــــــضث الـــــــ ٓن  94الؿـــــــُاخُت،  ملُـــــــ

ٓوســـ ي لـــضٖم التـــرٍْج ْإلاقـــِاع لل٣ُـــإ  احي ؾـــىت صًىـــاع ج الؿــُـ

2016 ٓ ٓوـ ٖلـــى اؾـــخ٣ُال هدـــ ْحٗمـــل جـــ مالًـــين ؾـــاثذ  5.5، 

ْبُـــت  2017زـــال٫  ْع ٓا١ ظضًـــضة ؤ مـــً زـــال٫ البدـــض ٖـــً ؤؾـــ

 . 32اْزلُجُت

ٓوؿـــــــــُت اٖخمـــــــــاص مشـــــــــل َــــــــــظٍ  ٧ـــــــــان ًم٨ـــــــــً للؿـــــــــلُاث الخ

ٓا١  ٕٓ ألاػمـــــت ألامىُــــت، ؤي اؾــــخ٣ُال ؤؾـــــ ٢ْــــ إلاظــــغاءاث ٢بــــل 

َْــ ْٖــضم الا٦خٟــاء بؼباث هــا الخ٣لُــضًين،  ٓ مــا مــً قــإهّ ظضًــضة 
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ٓػاث. باسيــاٞت بلــى ؤن ؾُاؾــت  جالفــي إلالٛــاءاث الٟجاثُــت ل بجــ

ــــــــا،  ن اهسٟــــــــاى  ـــــــ٘ـ الجٛغافــــــــي املىخ جــــــــت لــــــــم جــــــــاث زماَع َٓ الخى

ٓ مــا صٞـ٘ـ بٗـٌـ  َْــ  . اخت ْــل ٖلــى خالـّـ ٓص الؿـُـ ْع٧ــ ٓػاث  البجــ

٢ٓـــ٠ ظمُــ٘ـ الحمـــالث املخسههـــين فـــي الكـــإن ألامنـــي للمىـــاصاة ب

ا ٣ٍُٓت املٓظِــــت سوٗــــاف الؿـــُـ ا الدؿــــ ْلُــــت  ن اؾــــخمغاَع خت الض

ٓوـ ٧ٓظِت ؾُاخُت. ل ي مهضا٢ُت ج ٓاعص ٍُْ  ؾيهضع امل

ــــال ٖلــــى  ًيب ــــي، بامل٣ابــــل، ؤن ًدــــاٞٔ البلــــض املخــــإزغ باسَع

ٓماث الكاملت ٖـً مؿـخٔٓ ؤمىـّ ْؾـالمخّ  جض٤ٞ مؿخمغ للمٗل

ٓن َـــظٍ البُاهـــاث مخاخـــت فـــي  ٧ٓظِـــت للؿـــٟغ. ٦مـــا ًجـــب ؤن ج٩ـــ

ٓاث الا ٢ْاث مً زال٫ ٢ى جها٫ املسخلٟـت. مـً زـال٫ ظمُ٘ ألا

ْلُـــــت   ـــــالم الض الحٟـــــاّ ٖلـــــى اجهـــــاالث ظُـــــضة مـــــ٘ ْؾـــــاثل إلٖا

٦ْْــالء  ْلُــت  ٓمــاث قــاملت بلــى مىٓمــي الــغخالث الض ج٣ــضًم مٗل

ْالزحاٞت لخ٣ُُم مساَغ الؿـٟغ فـي ؾـُا٢ِا الزـحُذ   الؿٟغ 

 ْجٓظُّ الؿُاح بد٨مت بُٗضا ًٖ املىا٤َ ٖالُت املساَغ.

، ؤن جــ ٓوـ ع٦ـؼث مـً زـال٫ َــظٍ هالخـٔ، مـً ظِـت ؤزـٔغ

ْلُـــــت بِىمـــــا ؤَملـــــذ  ٣ٍُٓت ٖلـــــى الؿـــــُاخت الض إلاظـــــغاءاث الدؿـــــ

الؿـــــــُاخت الضازلُـــــــت، خُـــــــض ًم٨ـــــــً لِـــــــظٍ ألازيـــــــرة ؤن حُٛـــــــي 

ْلُت.  اهسٟاى املضازُل املخإجُت ًٖ الؿُاخت الض

 ؤلاجشاءاث اإلاالُت: -3

ٓاظِـت  ْم  ٓ ؼ الىم ٓوـ ؾُاؾت مالُت مغهت لخٍٗؼ اٖخمضث ج

ٓن املالُـــــــــت الخدــــــــضًاث ألامىُـــــــــت ا لجضًــــــــضة. ٣ٞـــــــــض جًــــــــمً ٢ـــــــــاه

ْصٖــــــــم الؿــــــــُاخت  ـــــــاصة ه٣ٟــــــــاث ألامـــــــً  الخ٨مُلـــــــي بظــــــــغاءاث لٍؼ

ْاملخٓؾُت  . 33اْبغامج املاؾؿاث الهٛيرة 

ٓوؿـــــُت، بلـــــى ظاهـــــب إلاظـــــغاءاث  ْػاعة الؿـــــُاخت الخ بـــــاصعث 

ٓن املاؾؿــــاث الؿــــُاخُت اججــــاٍ ٖــــاالؿــــاب٣ت، بة ْلــــت صًــــ صة ظض

ْالكـــــــــــغ٦ ْالٛـــــــــــاػ  ٓوؿـــــــــــُت لل٨ِغبـــــــــــاء  ٓوؿـــــــــــُت الكـــــــــــغ٦ت الخ ت الخ

يــــا ظضًــــضة اؾــــخصىاثُت  ْمىدِــــا ٢ْغ ٓػَــــ٘ املُــــاٍ،  ْج الؾــــخٛال٫ 

ْبؾــــــىاص مىدـــــــت مالُــــــت لٗمـــــــا٫  7حؿــــــضص ٖلـــــــى مــــــضاع  ٓاث،  ؾـــــــى

ٓن ٖلى البُالت الٟىُت.  املاؾؿاث الظًً ٢ض ًدال

ٓم مالُــت ب٣ُمــت  ٓوســ ي اؤ٦ ــر مــً  ٦30مــا ؤلٛــذ عؾــ صًىــاع ج

يـــــــت مىـــــــظ  13 ْعْ  مْٟغ ٖلـــــــى ألاظاهـــــــب ٖىـــــــض مٛـــــــاصعة  2014ؤ

٢ْامـــــــذ بخسٟـــــــٌُ وؿــــــــبت الـــــــ ٪ مـــــــً ج٩ـــــــال٠ُ الى٣ــــــــل 30بالص. 

ٓوؿُت في الخـاعط، ٖلـى ؤن جخدمـل  ْالبدغي ل جالُت الخ الجٓي 

ْلـــــت وؿـــــبت َـــــظا الخسٟـــــٌُ مىانـــــٟت مـــــ٘ قـــــغ٧اث الى٣ـــــل.  الض

باسيــاٞت بلـــى جسٟـــٌُ وؿـــبت ألاصاء ٖلــى ال٣ُمـــت املًـــاٞت مـــً 

ٓوؿُت 8٪ بلى 12 ْص الخ ْجُٟٗل ٢غاع مىذ الخإقيرة ٖلى الحض  .٪

ْالِىــــض  ٖٓـــاث الؿــــُاخُت املىٓمــــت ال٣اصمــــت مــــً الهــــين  للمجم

ـــــىذ جإقـــــيرة مخٗـــــضصة الـــــضز٫ٓ لٟتـــــرة ؾـــــىت  ْم ْبًـــــغان ْألاعصن، 

ً مــً َــظٍ البلــضان. ٦مــا جــم  ْاملؿــدشمٍغ مــا٫  ٧املــت لغظــا٫ ألٖا

ْعْؾـُا البًُـاء  خظٝ الخإقيرة للؿـُاح ال٣ـاصمين مـً ٢بـرم 

ٓع٦ُى ْب ال  ٣ُـــــت هــــــي ؤوٛـــــ ْزــــــالر ص٫ْ بٍٞغ ٓ ٧ْاػزؿـــــخان،  اٞاؾــــــ

ٓاها ٓحؿ  . 34اْب

هالخــــٔ ؤهــــّ مــــً قــــإن َــــظٍ إلاظــــغاءاث ح ــــجُ٘ الٗــــاملين 

ٓوـ ٖلـى  ً في ال٣ُإ الؿُاحي، ل٨ ها لم حؿاٖض جـ ْاملؿدشمٍغ

ْاهسٟــــــــاى املــــــــضازُل املخإجُــــــــت مــــــــً  ججىـــــــب الخؿــــــــاعة املالُــــــــت 

ٓ مــــــــا جا٦ــــــــضٍ ألاع٢ــــــــام الهــــــــاصعة ٖــــــــً  َْــــــــ ال٣ُــــــــإ الؿــــــــُاحي، 

ْلُــــــت ٧املىٓمــــــت الٗاملُــــــت للؿــــــُاخ ت. ٦مــــــا ؤن َــــــظٍ مىٓمــــــاث ص

الخـــضابير ٢ـــض جـــاصي بلـــى بَمـــا٫ ال٣ُاٖـــاث ألازـــٔغ التـــي ال ج٣ـــل 

كـ٩ل يـُٛا  ٌُ ؤَمُت ًٖ ٢ُإ الؿـُاخت ٣٦ُـإ الؼعاٖـت. مـا 

ٓمت.  مالُا ٖلى الح٩

 جشاءاث اظخعادة الاظخلشاس على اإلاعخىي ؤلاكلُمي:ب -4

ٓ الا٢خهـــــــــاص  ؤصٔ جٟــــــــا٢م ألاػمــــــــت اللُةُــــــــت بلــــــــى بٖا٢ــــــــت همــــــــ

ٓوســـــــــ ي بكـــــــــ٩ل م حـــــــــّٓ ْؤصٔ  الخ ٓاث ألازيـــــــــرة،  زـــــــــال٫ الؿـــــــــى

ْصًــت بــين البلــضًً بلــى حُٗــل  ٓانــل للممــغاث الحض ــال١ املخ إلٚا

ت. ٓاٍػ ْجٟص ي ْاَغة الخجاعة امل ت   املباصالث الخجاٍع

ٓباث التــــــــي ٌٗــــــــاوي م هــــــــا  ػاصث ألاػمــــــــت اللُةُــــــــت مــــــــً الهــــــــٗ

ا١،  ٓوســـ ي ظـــغاء جغاظـــ٘ الؿـــُاخت، فـــي َـــظا الؿــُـ الا٢خهـــاص الخ

ٓوـ، نـــغح الؿـــُض ٖبـــض ل ؾـــاي،  ممشـــل البىـــ٪ الـــضْلي فـــي جـــ

ٓالي  ٓوـ جسؿـــــــغ خـــــــ ٍٓا، ٦خـــــــإزير  800بـــــــإن جـــــــ الع ؾـــــــى ٓن ص ملُـــــــ

 مباقغ لألػمت اللُةُت ٖلى الاؾدشماع.

ْلُةُــــــا،  ٓوـ  ــــــت الشىاثُــــــت بــــــين جــــــ قــــــِضث املبــــــاصالث الخجاٍع

٢ٓــــ٠ ال٩امــــل  ٦75ــــظل٪، جغاظٗــــا ٢ــــضع ل  باملاثــــت، هدُجــــت  الخ

ٓوؿـــُت ٧اهـــذ حٗمـــل 100 وكـــُت ؤ٦ ـــر مـــً  بهـــٟت  ماؾؿـــت ج
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٧لُــــت مـــــ٘ الؿــــ١ٓ اللُةُـــــت، ٦مـــــا ٢امــــذ ؤ٦ ـــــر مــــً ؤلـــــ٠ قـــــغ٦ت 

ْطلــــــ٪  بخجمُــــــض وكــــــاَِا، بؿــــــةب ألاْيــــــإ ألامىُــــــت املترصًــــــت، 

ٓوؿُت ْػاعة الخجاعة الخ  . 35اخؿب 

ابُـــت مـــً ألاؾـــ حت املىدكـــغة فـــي  اؾـــخٟاصث الجماٖـــاث الاَع

لُةُــا بٗــض ؾــ٣ٍٓ هٓــام ال٣ــظافي، مــا قــ٩ل مهــضع تهضًــض  مــً 

ْعة لل ٓوـ، خُـــــــض اؾــــــخٛلذ َـــــــظٍ الــــــض٫ْ املجــــــا ْم هــــــا جــــــ ُةُـــــــا 

ابُــت بٗــض الخــضزل الٗؿــ٨غي  ألازيــرة مــً ٢بــل الخىُٓمــاث إلاَع

ابُـــــت بكـــــ٩ل  الٟغوســـــ ي فـــــي مـــــالي، خُـــــض همـــــذ الخىُٓمـــــاث الاَع

ْلـــــت بلـــــى مٗبـــــر لألؾــــــ حت  ٓلـــــذ َـــــظٍ الض ْجد ٓوـ،  ٘ فـــــي جـــــ ؾـــــَغ

ابُين ب إلاَع  . 36اْؾاخت لخضٍع

ْمى٣ُـــــــــ ٓع الٓيــــــــ٘ ألامنـــــــــي، فــــــــي لُةُــــــــا  ت هالخــــــــٔ ؤن جــــــــضَ

٣ــــــي، ال ًــــــؼا٫ ٌكــــــ٩ل ٖاث٣ــــــا فــــــي ْظــــــّ جدؿــــــً  الؿــــــاخل ألاٍٞغ

ٓن َـــــظٍ ألازيـــــرة ج٣ـــــ٘ فـــــي  ٓوـ، ٧ـــــ ألاْيـــــإ الا٢خهـــــاصًت فـــــي جـــــ

ٓ مــا او٨ٗـــ  َْــ مى٣ُــت حٗــاوي مــً ٖــضم الاؾــخ٣غاع الؿُاســ ي، 

ْمـــً زـــم ال٣ُاٖـــاث  ٓوـ  ظلُـــا ٖلـــى الٓيـــ٘ ألامـــً الـــضازلي لخـــ

ْمً بُ ها ٢ُإ الؿُاخت.  الا٢خهاصًت املسخلٟت، 

ٓوـ الؾــــــــخٗاصة الاؾـــــــخ٣غاع ٖلـــــــى املؿــــــــخٔٓ لـــــــظا ؾـــــــٗذ  جـــــــ

ــــل  ٓاع لُةُــــا فــــي ؤٍٞغ الا٢لُمـــي، خُــــض صٖــــذ بلــــى ٣ٖــــض مــــاجمغ ظــــ

ٓوـ. 2014 ْالــــظي ؤٞطــــ   بلــــى حكــــ٨ُل لجىخــــين، جغؤؾــــعهما جــــ  ،

 ْطل٪ جدذ بقغاٝ مىٓمت ألامم املخدضة.

ت ب٣ُـــاصة الجؼاثـــغ، جخ٨ٟـــل بمداعبـــت  ْٖؿـــ٨ٍغ ألاْلــى: ؤمىُـــت 

ْالخهــــــــضي ال  ابُــــــــت،  هدكــــــــاع ألاؾــــــــ حت ْخلــــــــ٤ الخىُٓمــــــــاث إلاَع

ْص. ٓمت مكتر٦ت لخإمين الحض  مىٓ

لى الجمــــــــ٘ بــــــــين  الشاهُــــــــت: ؾُاؾــــــــُت، جترؤؾــــــــِا مهــــــــغ، جخـــــــٓـ

نـــي لُ ـــي، باسيـــاٞت بلـــى  ٓاع َْ الٟغ٢ـــاء اللُةُـــين بُٛـــت بعؾـــاء خـــ

ْالخد٫ٓ الضًم٣غاَي ْلت  ؼ بىاء ماؾؿاث الض  . 37احٍٗؼ

ــــــي فــــــي  ْا ْع ؾــــــةخمبر  7ٖلــــــى نــــــُٗض آزــــــغ، بــــــضؤ الاجدــــــاص ألا

ٓصة فــــي ال٣ُــــإ بغهــــا 2015 ــــؼ الجــــ مج "صٖــــم بوكــــاء هٓــــام لخٍٗؼ

ٓؤمــــــت بــــــين  ٓوـ". زــــــال٫ ؾــــــيخين، ًخمشــــــل فــــــي ج احي فــــــي جــــــ الؿـــــُـ

ْالىمؿــا  ْٞغوؿــا  ٓوســ ي للؿــُاخت مـً ظِــت  ني الخ ٓان الــَٓ الـضً

هـــــو لِــــــظٍ الٗملُـــــت ٚـــــالٝ مـــــالي ٢ــــــضٍع 
ُ
. ز مـــــً ظِـــــت ؤزـــــٔغ

ْ  هــــضٝ املكــــاع٦ت فــــي بٖــــاصة بَــــال١ الؿــــُاخت  1.400.000 ْع ؤ

ٓوؿُت ًٖ َ ٤:الخ  ٍغ

ٓوـ ٧ٓظِـــــــت ؾـــــــُاخُت،  - املؿـــــــاَمت فـــــــي بٖـــــــاصة جمٓيـــــــ٘ جـــــــ

ٍٓغ املىــخج الؿـــُاحي.  ْجُـــ ــ٠  زانــت مـــً زــال٫ بٖـــاصة حٍٗغ

ٓوـ. ٓعة ج  ًُمذ َظا الاججاٍ بلى جشمين ن

ً للؼبــــــــــاثً  - ٓصة لجــــــــــظل املؿــــــــــدشمٍغ جهــــــــــمُم ٖالمــــــــــت الجــــــــــ

ٓصة  املؿــــــعهضٞين. ًخمشــــــل طلــــــ٪ فــــــي يــــــمان ججغبــــــت طاث ظــــــ

ٓص، ٖالُت للؿُاح ْلُت.مالثمت ملٗاًير الج  ة الض

ٓوســـــ ي للؿـــــُاخت لخسهـــــُو  - ني الخ ٓان الـــــَٓ مغا٣ٞـــــت الـــــضً

ٓؤمت، زانت مً زال٫ ه٣ل املِـاعة  بهجاػاث ٖامين مً الخ

ٓن َــظٍ الاؾــخٟاصة مـً الخبــراث ٖلــى  ٓوؿــُت. ج٩ـ لـإلصاعة الخ

ٍٓل  . 38ااملضٔ الُ

ٓا٢ـــ٘ الؿـــُاخُت بم٩اهُـــاث مِمـــت. لـــظل٪،  ًخُلـــب جـــإمين امل

 ْ ْع ٓوـ ٖلــى الاجدــاص ألا اــي بوكــاء نــىض١ْ اثخمــان. ا٢ترخــذ جــ

ْل٨ـً بمسُـِ جىمـٓي  لالؾـدشماع فـي ظمُـ٘  ال ًخٗلـ٤ ألامـغ  هبـت 

ال٣ُاٖــاث املٗىُــت زانــت املغجبُــت بالكــبال باٖخبــاٍع الِــضٝ 

ال  . 39االغثِس ي لإلَع

هالخـٔ ؤن مجمــل َــظٍ الخــضابير ٢ــض ع٦ــؼث فــي مجملِــا ٖلــى 

ٓوؿُت ْالاؾخٟاصة مً الخبراث ألاظ ىةُـت ه٣ل املِاعة لإلصاعة الخ

ابُـــــت  ٍٓـــــل، بِىمـــــا جخُلـــــب آزـــــاع ال جمـــــاث إلاَع ٖلـــــى املـــــضٔ الُ

ٓعي الؾـــخٗاصة الاؾـــخ٣غاع فـــي الٓظِـــاث الؿـــُاخُت  الخدـــغ٥ الٟـــ

 ٠ املخـــــــإزغة  هـــــــظٍ ال جمـــــــاث. ٦مـــــــا ؤن ألامـــــــغ ال ًخٗلـــــــ٤ بـــــــالخٍٗغ

ــــــــاالث  ٧ٓ ْبهمــــــــا بةٖــــــــاصة الش٣ــــــــت لل ٓوســــــــ ي،  احي الخ بــــــــاملىخج الؿـــــــُـ

ْب٢ىاِٖــــا بــــة ٓوـ يــــمً الؿــــُاخُت فــــي الــــض٫ْ ألاظىةُــــت  صعاط جــــ

 امل٣انض الؿُاخُت امل٣ترخت.

 خاجمت:

٢ُْـــــإ  ـــــال ؤيـــــغاعا باال٢خهـــــاص بهـــــٟت ٖامـــــت  ًُ ِحـــــ٤ إلاَع

ٓهــــــــّ ًخهــــــــ٠ بدؿاؾــــــــُت قــــــــضًضة  الؿــــــــُاخت بالخهــــــــٓم، ٧

ابُــــــــــت  ٓص اؾــــــــــعهضاٝ الجماٖــــــــــاث إلاَع َْٗــــــــــ ٓامــــــــــل ألامىُــــــــــت.  للٗ

ٓا٢ــــــــــ٘ الؿــــــــــُاخُت لجملــــــــــت مــــــــــً ألاؾــــــــــبال م هــــــــــا بيــــــــــٗاٝ  للم

مـــــــــــض ؤؾاؾـــــــــــا ٖلـــــــــــى املـــــــــــضازُل الا٢خهـــــــــــاص املدلـــــــــــي الـــــــــــظي ٌٗخ
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٦ْـــظل٪ يـــغل  ٓعة الؿـــُاخُت للبلـــض،  ٍّٓ الهـــ الؿـــُاخُت، حكـــ

 ألاوكُت املغجبُت بالؿُاخت ٧الى٣ل، الٟىاص١، املُاٖم.

ـــــال،  ٓوـ بخـــــضٔ الـــــض٫ْ التـــــي حٗـــــاوي مـــــً إلاَع بط حٗخبـــــر جـــــ

ٓوســ ي مــً زــال٫  ٓعة مباقــغة ٖلــى إلا٢خهــاص الخ ْالــظي ؤزــغ بهــ

ٓا٢٘ الؿُاخُت ٓ  مِاظمت الٗضًض مً امل َْـ في ٖـضة مىاؾـباث، 

ْماصًـــت، ألامـــغ الـــظي ؤصٔ بالؿـــلُاث  ت  مـــا زلـــ٠ زؿـــاثغ بكـــٍغ

ٓوؿُت بلى اجساط ظملت مً إلاظـغاءاث ٖلـى املؿـخٔٓ ألامنـي،  الخ

ْاملـــــــــالي مل٩اٞدـــــــــت َـــــــــظٍ الٓـــــــــاَغة ٖلـــــــــى املؿـــــــــخٔٓ  ٣ٍٓي  الدؿـــــــــ

ٓوـ لخ٣ــــضًم  الــــضازلي. ؤمــــا ٖلــــى املؿــــخٔٓ إلا٢لُمــــي، حؿــــعى جــــ

ٓاع ملؿا ْػ جـضاُٖاث َـظٍ  م٣ترخاث م٘ ص٫ْ الج ٖضتها ٖلى ججـا

ابُت ٖلى ٢ُإ الؿُاخت.   العهضًضاث الاَع

 ٓ ْممــــا ؾــــب٤، وؿــــخيخج ؤن الاؾــــخ٣غاع الؿُاســــ ي ْألامنــــي َــــ

٦ْــــــظل٪ الؿــــــُاخت  ْلُــــــت  قــــــٍغ ؤؾاســــــ ي لخىمُــــــت الؿــــــُاخت الض

ٓ ًًــمً الؿــير الٗــاصي ليكــاٍ الجِــاث الٟاٖلــت  الضازلُــت. ِٞــ

ْاملداٞٓــت ٖلــى الٓظِــت، َــظا مــً هاخُــت،  فــي املجــا٫ الؿــُاحي 

، ٌكـ٩ل ُٚـال َـظا الاؾـخ٣غاع ٣ٖبـت فـي ْظـّ  ْمً هاخُت ؤزـٔغ

ْاملؿـإلت  ُـغح الٗال٢ـت بـين الؿـُاخت 
ُ
الؿُاح املدخملـين. لـظا، ج

ألامىُــــــت ٣٦ًــــــُت عثِؿــــــُت فــــــي الخىمُــــــت الؿــــــُاخُت  ن الخُــــــغ 

ْ ٢ــغاع بلٛــاء  املدخمـل ٌكــ٩ل ٖــامال ؤؾاؾـُا فــي ازخُــاع الٓظِـت ؤ

الاوكــٛا٫ ألا٫ْ لجمُــ٘ الٟــاٖلين فــي الغخلــت. لــظا ؤنــبذ ألامــً 

ابُت.  ٢ُإ الؿُاخت، زهٓنا م٘ اؾخمغاع ال جماث إلاَع

ابُــت  ٓوـ مــً هجمــاث بَع ٦مــا وؿــخيخج ؤن مــا خهــل فــي جــ

ٓوـ بــــل هــــي مكــــ٩لت ب٢لُمُــــت. ْنن  لــــِـ مكــــ٩لت زانــــت بخــــ

ْمــا  ٓوـ.  ْبــا م هــا فــي جــ ْع ؤنـبدذ َــظٍ املكــ٩لت ؤ٦ ــر خــضة فــي ؤ

٦ ْبْغ ٍْدهــــل فــــي ٞغوؿــــا  ْبُــــت ؤزــــٔغ خهــــل  ْع ْبلــــضان ؤ ؿــــل 

 لُا٦ض طل٪ ظُضا. 

ــــــــــــــال ًـــــــــــــضٞٗىا سزــــــــــــــغاء املىا٢كــــــــــــــاث  بن جؼاًـــــــــــــض آزــــــــــــــاع إلاَع

ْامل٣ترخـــــــاث مـــــــً ؤظـــــــل بصعاط ألامـــــــً فـــــــي الخىمُـــــــت املؿـــــــخضامت، 

ٍٓــــــــل  ْمخُلبــــــــاث ألامــــــــً الا٢خهــــــــاصي ٖلــــــــى املــــــــضٔ الُ ْمٗنــــــــ  

غاٝ املٗىُت.   بةقغا٥ مسخل٠ ألَا
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 ملخق:

ٓن  ٓم٩ًاص ٩ً ْاملٟاَُم ألاؾاؾُت التي ًهٗب  االخىمُت املؿخضًمت مِٟ َْٓ مً املؿاثل الخالُٞت  ٓن،  ْطا ئج  
ً
م٣ٗضا

ٓاظّ جدضًاث ٦ ْج ْاظِذ  ْالاظخما ي ي بيرة في ظمُ٘ املُاصًً زانت الجاهب الا٢خهاصجُب٣ُِا في الحُاة إلاوؿاهُت   ها 

َْظا ما ًجٗل جُب٤ُ مٗاهيها  ْػاث زُيرة في مٗٓم ص٫ْ الٗالم،  ْججا ٓم مً مماعؾاث قيُٗت  ْما ٌكِضٍ الُ ْالبُ ي مىّ 

ٓصة ٞيها ٩ٞلما ٧اهذ ال ٓمِا ألاؾاؽ مً البِات املٓظ ْم٣ ْمٟاَُمِا  َْام، ل٨ ها ج٨دؿب مٗاهيها  بِات جدؿم بالش٣اٞت* مجغص ؤ

ْالترؾُش ْ ْمغج٨ؼاث الخإنُل  ا بك٩ل مؿخضًم  ْال٣ُم إلاوؿاهُت  َؼ ْحٍٗؼ ْجُٟٗلِا  ْالٗمل ٖليها  بؾتراجُجُاث الحماًت البُاُت 

ٓم ؾُاؾُا في بصاعة الخىمُت الؿلُمت بُاُا، َىا جِٓغ الٗال٢ت  َْظا ما ٌٗؼػ املِٟ ٧لما ا٦دؿةذ الخىمُت املؿخضًمت ٢ُمت 

ٓاضحت  ْالخىمُت  ظل جد٤ُ٣ جىمُت مؿخضًمت ٢ابلت لالؾخمغاع.ال   بين البِات 

 البِات، الخىمُت املؿخضًمت، اؾدكغاٝ املؿخ٣بل، الخىمُت الؿلُمت بُاُا. اليلماث اإلافخاخُت:

Abstract: 

The sustaining Advancement is a concept that can be complicated, and it is one of the 

problematic and main concepts which are hard to apply in human life, because it faced and 

actually faces big challenges in all fields especially the economic, the social and the environmental 

one which is due to what is happening in the world as dirty attitudes and dangerous works in most 

countries, and thus, this makes its application of their meanings just an allusion ; however ; it 

brings its meaning and concept from the surroundings environment .So, when the environment is 

caracterized by culture, human values, the original background, and the strategies of 

environmental protection and the practice on it by sustaining supporting. It will be more valuable 

and as a result, it supports this concept politically in the correct Advancement from the 

environmental side. Thus, this appears the relationship between the environment and development 

in order to achieve a sustaining Advancement which can be progressive. 

 

 اإلالذمت: 

ٓاؾــ٘ بارزــاع الؿــلبُت البُاُــت ْالا٢خهـــاصًت  ؤصٔ إلا٢ــغاع ال

ػ مهــُ   الخىمُـــت  ـــا مــً املجـــاالث، بلــى بـــْغ ْٚيَر ْالاظخماُٖــت 

ٓم ال ًـؼا٫  ْلُـا، بال ؤهـّ مِٟـ ٓطط جىمٓي بـضًل ص املؿخضًمت ٦ىم

ال ًــــؼا٫ َــــظا ألامــــغ  ْالًــــ٠ٗ مىــــظ ؤن ِْــــغ  ٓبّ الٛمــــٓى  ٌكــــ

ْؤبٗـــــ ْصًــــــت الـــــظي ٢لـــــل مـــــً جد٣ُــــــ٤ ؤَضاٞــــّـ  َْـــــظٍ املدض اصٍ، 

ْن الىٓــــــغ فـــــــي  ظٗلــــــذ ال٨شيــــــر مــــــً البـــــــاخشين املسخهــــــين ٌُٗــــــض

ْالحالـت التـي هدـً  اًا ظضًـضة ِٞـظٍ الخىا٢ًـاث  ٓم مً ْػ املِٟ

ٓاع ؾُاسـ ي ز٣ـافي  ٓة م حـت بلـى الـضز٫ٓ فـي خـ ٓم هـي صٖـ ٞيها الُـ

ٓعة  ْبصعا٥ بسُـ ٓع  خًاعي م٣اعن، كهضٝ بلى ح ـخُو ْقـٗ

ْاؾدبهاٍع الٓي٘ الحالي َضّٞ الىٓغ باؾدك غاٝ للمؿخ٣بل 

ْب٣اءَـا، ْخٟـاّ ٖلـى  ْ عئٍـا جدٟـٔ لإلوؿـاهُت ٦غامعهـا  بمؿـاع 

ٓ هخاط جض٤ٞ ملا خهل، َظا ٌٗن  ؤن هىٓغ  بلى الحايغ الظي َ

ال قــــ٪ فــــي ؤن ٧ــــل ٓن ٖلُـــّـ املؿــــخ٣بل،  ٩ ْهدبــــين مــــا ؾـــُـ  املاضــــ ي 
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ْالؿُاؾـت فـي بصاعة البِاـت ٓص لـإلصاعة  الث بك٩ل ؤؾاس ي حٗ  املدا

ٓؤ.لجٗل خُاة  ٓ ألاؾ ْ جخجّ هد ٓ ألاًٞل ؤ  ألاٞغاص بما جخجّ هد

 ٦ُـــــ٠ ههـــــل بلـــــى جىمُـــــت مؿـــــخضًمت ٢ابلـــــت 
ً
ٓ بطا الِـــــضٝ َـــــ

٦ُْـ٠  ٓ الؿـةُل للٓنـ٫ٓ بليهـا ٖبـر مغج٨ؼاتهـا،  ْما َ لالؾخمغاع 

ْمـــً ظِـــت ؤزـــٔغ َـــل  ٓمي َـــظا مـــً ظِـــت،  ٛـــغؽ بةنـــغاع خ٩ـــ
ُ
ح

َْــل مًــامُ ها  ٓم ٢ابلــت لالؾــخضامت،  الخىمُــت بمــا هــي ٖلُــّ الُــ

ٓ بلى خماًـت ٞـغم خُـاة ألاظُـا٫ امل٣بلـت ًٞـال ٖـً ٞـغم جض ٖ

٢ٓــ٠ ٖليهــا  ْبلــى خماًـت البِاــت التــي جخ خُـاة ألاظُــا٫ الحايــغة، 

ْال٣ًــــــاء ٖلــــــى  الحُــــــاة ٧لِــــــا، ِٞــــــل بةم٩اهىــــــا جد٣ُــــــ٤ الخىمُــــــت 

ٓمىــــــــــــا الا٢خهــــــــــــاصًت 
ُ
ــــــــــــر ه ؤقــــــــــــ٩ا٫ الخلــــــــــــٓر مــــــــــــً زــــــــــــال٫ حُٛي

 ٣ٞــِت
ً
َْمــا ْ حُٛيــر ُبىاَــا، ؤم َـــظا ٌٗخبــر  ْمـــاطا  ْالاظخماُٖــت ؤ

ْلــــم جد٣ــــ٤  هــــا ْؾــــىين  ْالــــض٫ْ التــــي ؤَــــضعث ٢ْغ ٖــــً ألاهٓمــــت 

م مـــــً   جمىـــــ٘ طلـــــ٪ بـــــالٚغ
ً
الخىمُــــت َـــــظا ٌٗنـــــي ؤن َىـــــا٥ ؤؾــــبابا

ٕٓ الخىمُـــــــــت املؿـــــــــخضًمت  جٓنـــــــــُاث املـــــــــاجمغاث الٗاملُـــــــــت ملٓيـــــــــ

ْالحلــــ٫ٓ التـــــي ج٣ــــضمِا ؤم هـــــي مجـــــغص قــــٗاعاث لحلـــــ٫ٓ ؤػمـــــاث 

لحًـاعجىا  الحًاعة  هّ ال ًم٨ً اؾخضامت الخىمُت، ٞال ًم٨ـً

ٓزــــــت جلــــــ٪،  ن  ْن مهــــــاصع الُا٢ــــــت املل ؤن حؿــــــخُُ٘ الٗــــــِل ص

ٓإ الُا٢ـــــت املخجـــــضصة التـــــي ًم٨ـــــً ؤن جدـــــل مدلِـــــا بدُـــــض  ؤهـــــ

ًم٨ً الحٟاّ ٖلى مؿـيرة الخىمُـت ماػالـذ ٚيـر مخاخـت بلـى خـض 

ٕٓ الُا٢ـــــــــــت %٦8بيـــــــــــر ٞفـــــــــــي ال جخٗـــــــــــضٔ وؿـــــــــــبت " " مـــــــــــً مجمـــــــــــ

 .  1االاؾعهال٦ُت في الٗالم

ْٖلُـّـ ْظــب ٖلـــى  يــ٠ بلــى طلـــ٪ ؤن ج٩لٟعهــا بآَــت ظـــضا 

ٓع مهــاصع الُا٢ــت بإ٢ــل ج٩لٟــت،  ن املهــاصع  ٓمــاث ؤن جُــ الح٩

الغثِؿــــُت التــــي جدــــغ٥ الا٢خهــــاص الٗــــالمي مم٨ــــً ؤن جىًــــب، 

٦ْظل٪ ٖليها الخٗامل بـإ٦ ر عقـاصٍ ْخ٨ماهُـت فـي بصاعتهـا للبِاـت 

ْا٢خهــــاصًا ل حٟــــاّ ٖلــــى  ْاظخماُٖــــا  ا  ْحٗاملِــــا مِٗــــا ؾُاؾـــُـ

ٓاعص ؤظ ْم ٖٓٔ البُ ـي ب٣ائها  َْظا ال ًخد٤٣ بال ُالِا ال٣اصمت، 

ْمىهــــٟت حٗمــــل ٖلــــى  ْماؾؿــــاث ٖاصلــــت  ٓاًَ  ْبهمــــا بةىــــاء مــــ

ٓ َــــــل  ْالؿــــــاا٫ الــــــغثِـ َــــــ  ،ً ٍٓغ املؿــــــخمٍغ ْالخُــــــ الخدؿــــــين 

عة  ْبخـــــــــال٫ الخىمُـــــــــت املؿـــــــــخضًمت يـــــــــْغ الـــــــــضٞإ ٖـــــــــً البِاـــــــــت 

 ٓ ْمـا َـ ْاملجخمٗـاثت  ٓمـاث  ْما او٩ٗاؾـاتها ٖلـى الح٩ ؾُاؾُت 

َم  ًُ ٓ الٓيــــــ٘ الــــــظي  ٓاػن ْالاولــــــجام بــــــين مــــــا َــــــ ٨ىىــــــا مــــــً الخــــــ

ْا٢خهـاصي املبنــي ٖلــى هٓـام ج٣ىُــاث ًدتــرم  اظخمـا ي ْؾُاســ ي 

ٓاثضَات.  َْٗٓم ٞ  البِات 

خـــت مـــً زـــال٫  ْؾــىدا٫ْ إلاظابـــت ٖـــً الدؿــائالث املُْغ

ْع الخالُت:  املدا

: الخىمُـت اإلاعـخذًمت والبِئـت زىائُـت جامعـت  - اإلادىس ألاٌو

 ؤم ماوعت.

شجىــــــضاث الخإـــــــُل والترظــــــُخ إلافهــــــىم اإلادــــــىس الثــــــاوي: م -

 الخىمُت اإلاعخذًمت.

اإلادـــــــىس الثالــــــــث: الخىمُــــــــت اإلاعــــــــخذًمت وخماًــــــــت البِئــــــــت  -

 لشوسة ظُاظُت. 

: الخىمُـت اإلاعـخذًمت والبِئـت زىائُـت جامعـت  - اإلادىس ألاٌو

 ؤم ماوعت.

 اإلافهىم العام واإلالاـذ: -ؤوال: ما الخىمُت اإلاعخذًمت 

ٓم الخىمُـت،  ُيُاث بلـى ٚاًـت الؿـبُٗيُاث مىـظ الخمؿـ٧ان مِٟـ

ٓعٍ الخ٣لُضًـــــت ٍٓـــــت ـألا٦شــــ ،بهــــ اظـــــا ًغ٦ـــــؼ ٖلــــى ؤَـــــضاٝ جىم غ ْع

ْؤَــــــم َــــــظٍ ألاَــــــضاٝ التــــــي ٢ــــــضمعها ال جىــــــت  ا٢خهــــــاصًت بدخـــــّـ 

٩ـا الالجُيُـت  Economic commission forالا٢خهـاصًت  مٍغ

lain amarica *ECLA*  ْلُــا ٓمــا ص ٧ْاهــذ ؤ٫ْ مــً ٢ــضم مِٟ

ْهي:   للخىمُت 

عة بٖـــــاصة - ٓعة  يـــــْغ ٓػَـــــ٘ مىـــــاٞ٘ الخ٣ـــــضم الا٢خهـــــاصي بهـــــ ج

 ؤ٦ ر ٖضالت.

ت املتزاًضة. -  زل٤ ٞغم ٖمل لل٣ٔٓ الةكٍغ

ٓٞير الحاظاث ألاؾاؾُت للؿ٩ان -   . 2اج

َــظٍ ألاَــضاٝ بلــى خــض بُٗــض حٗــض ؾــلُمت ل٨ــً ْنــلذ بلــى 

ٓاػن بــــين  ْٖــــضم الخــــ ْص خُــــض الازــــخالالث الِاثلــــت  ــــ٤ مؿــــض ٍَغ

ْالبُاُــــ ٓاهـــب الا٢خهــــاصًت ْالاظخماُٖـــت  ت َـــظا ألامــــغ الــــظي الج

ؤ٣ٞـــــــــضَا بؾــــــــــتراجُجُعها خُــــــــــض اهعهــــــــــذ بإػمــــــــــت ا٢خهــــــــــاصًت فــــــــــي 

الشماهِىاث ؤ هذ مؿيرتها، زم بغػث ٨ٞغة الاؾـخضامت  ٫ْ مـغة 

ـــــا إلاجدــــاص الـــــضْلي  ْلُــــت التــــي ؤ٢َغ فــــي بؾــــتراجُجُت الحماًـــــت الض

ْز٣ُـــت 1980لحماًــت الُبُٗـــت فـــي ٖـــام  ْؤَــم مـــا ههـــذ ٖلُــّـ   ،

ير البِاـــــت لــــم ٌٗـــــض ٢انــــغا ٖلـــــى إلاؾــــتراجُجُت جإ٦ُـــــضَا ؤن جــــضم

الـض٫ْ الهــىاُٖت بــل حٗــضاٍ بلـى الــض٫ْ الىامُــت ؤًًــا، ٦دــاالث 

 ، ْالحــاالث الاظخماُٖــت ألازــٔغ ٓ الؿــ٩اوي  ْالىمــ ال٣ٟـغ الؿــاثضة 

ٓ الا٢خهـــاصي بإهـــّ  َْىـــا ال٨ٟـــغ الخىمـــٓي ؤنـــبذ ًىٓـــغ بلـــى الىمـــ

، زــــم ْؾــــٗذ َــــظٍ املٟــــاَُم مــــً ٢بــــل ال جىــــت  3امِــــضص للبِاــــت

ْلُــــــــــت للبِ ْالخىمُــــــــــت فــــــــــي ٖــــــــــام الض ــــــــــغ  1987اــــــــــت  ْع ج٣ٍغ بهــــــــــض

ٓن" مؿــــــــــــخ٣بلىا املكــــــــــــتر٥"  "Brandtland بشهذجالهــــــــــــذ" املٗىــــــــــــ

ْلُـــت حكـــ٩ل َـــضٞا  ظـــاٖال ٢ًـــُت الخىمُـــت املؿـــخضًمت ٢ًـــُت ص

ٓاء، ْفـــــي َـــــظا  ْالىامُـــــت ٖلـــــى خـــــض ؾـــــ ل٩ـــــل الـــــض٫ْ الهـــــىاُٖت 



  الخىمُت اإلاعخذًمت والخىجهاث في العُاق العُاس ي

 

133 

ــ٠ الخىمُــت املؿــخضًمت ٖلــى ؤ هــا جىمُــت جًــمً  ــغ جــم حٍٗغ الخ٣ٍغ

ٍٓــــ٤ ٢ــــضعة ألاظُــــا٫ ال٣اصمــــت خاظــــاث الجُــــل الحا ْن جُ يــــغ ص

ْجخمشـــــــل ٚاًـــــــت الخىمُـــــــت الضاثمـــــــت فـــــــي  ٖلــــــى جلبُـــــــت اخخُاظاتهـــــــا، 

ت ٍٓلت ألامض في الحُـاة الةكـٍغ  4ا بصزا٫ جدؿِىاث َ
ٞـال كهـضص  ،

 الجُل ال٣اثم اخخُاظاث الجُل ال٣اصم. 

ٓي  تهم ًدخ ْزـْغ ـ٠ ٖلـى خماًـت ألاظُـا٫ ال٣اصمـت  َـظا الخٍٗغ

ٓاص  ٨َْظا ؤنـبذ املهُـ   ظـض ْجغقُض اؾخسضام امل الُبُُٗت، 

ْم٘ـ  م٣ٗض بإن ٧ل املكا٧ل املجخمُٗت مغجبُت بّـ جمـام الاعجبـاٍ 

ت فــــــي ٖــــــام  ٫ْ للخىمُــــــت الةكــــــٍغ ْلي ألا ــــــغ الــــــض ْع الخ٣ٍغ  1990نــــــض

ذي  ٓ ي خُــــــض ا٦خمــــــل ل٣ــــــاء زالســــــي جــــــاٍع ٫ٓ الىــــــ ٢ْـــــ٘ـ الخدــــــ خُ هــــــا 

ْجد٣ُــــ٤  ٓػَـــ٘ـ الــــضزل،  ْج  ٓ ْاخــــض جإ٦ُــــض الىمــــ ٢ْــــذ  جًــــمً فــــي 

ْبٖاصة ججضًضَاالخىمُت الا     . 5اظخماُٖت ْخماًت البِات 

ٓ صي ظــــــاهيرْ فــــــي  كمــــــت ألاسكخُىمــــــا ٣ٖــــــض مــــــاجمغ  ــــــ فــــــي ٍع

ٓهُــٓ 14بلــى  3الٟتــرة مــً  ش  1992 ً ٧اهــذ لحٓــت مِمــت فــي جــاٍع

٧ْاهــذ  ْالخىمُـت  الخٗامـل إلاوؿـاوي الجمـا ي مـ٘ ٢ًـُتي البِاـت 

ا  ْلٗىانــــَغ لحٓــــّ جإؾِؿــــُت فــــي ؾــــُا١ ِٞــــم إلاوؿــــان للبِاــــت 

ٓهات ٓاظِِـــاْم٩ ْالعهضًـــضاث التـــي ج ْمكـــ٨التها  ، َىـــا ؤُٖـــي  6اهـــا 

ْْز٣ُــــــت املبــــــاصت املخٗل٣ــــــت بــــــاسصاعة الؿــــــلُمت  ٓم ال٩امــــــل  املِٟــــــ

ٓز٣ُــــــت الغثِؿــــــُت فــــــي قــــــإن الخىمُــــــت  للبِاـــــت خُــــــض ؤنــــــبدذ ال

ٓم الخىمُـــت املؿـــخضًمت  املؿـــخضًمت ٖلـــى الهـــُٗض الـــضْلي ٞمِٟـــ

ٓم قمٓلي ٌكمل ٧ل ما ْاظخمـا  مِٟ ٓ ا٢خهاصي ْؾُاس ي  ي َ

ْجغا٦مـــــي، ٣ًبـــــل ٧ـــــل ألا٩ٞـــــاع الترا٦مُـــــت للخىمُـــــت  ْبُ ـــــي  ْز٣ـــــافي 

ْمؿــاَماث  ٓعي ٌؿــعى لأل٩ٞــاع الجضًــضة  ْجُــ ْخماًــت البِاــت، 

ٓم ًــــىج  بمكــــاع٦ت ظمُــــ٘  ْحكــــاع٧ي، بدُــــض ؤهــــّ مِٟــــ ظضًــــضة 

ٓم ال ًخد٣ــــ٤ مبخٛــــاٍ بال بــــاخترام  ٓاػوي  ن املِٟــــ ْجــــ الٟــــاٖلين، 

ٓا ٓاػن بــــــــــين الحُــــــــــ ــــــــــ ْج ْالبِاــــــــــاث ألازــــــــــٔغ  ْالىبــــــــــاث البِاــــــــــت  ن 

ًٍٓ ألاؾغة التـي هـي الغ٦يـزة ألاْلـى  ْج٩ ْؤزال ي بتربُت  ْإلاوؿان 

ْاظخمــــا ي بدُــــض ؤن  ــــا  ْٚيَر ْفـــي الٗال٢ــــاث بــــين الجــــاع ْظــــاٍع 

ْال٣ٟـــــــــغ ْالاؾخًـــــــــٗاٝ ًًـــــــــ٠ٗ  ْبصعا٦ـــــــــّ  ٓع بـــــــــالٓلم  الكـــــــــٗ

ْما ًجـب  ٓ املؿخ٣بل  ْمؿخ٣بلي اؾدكغافي اعجُاصي هد ٓم  املِٟ

٦ْــإن الخىمُــت املؿــخضًمت  ٓن،  هــي ٖملُــت جدــ٫ٓ املجخمــ٘ ؤن ٩ًــ

ْبهمــا  ْ ٢ــغاع بصاعي  ٓن ؤ َْــظا الًــخم ب٣ــاه اجّ،  ْجهــٞغ  ّ٦ٓ فــي ؾــل

ٓٞير البِاــــــت املىاؾــــــبت للخىمُــــــت  7ابخــــــ
ٞالخىمُــــــت املؿــــــخضًمت فــــــي  ،

ْاججــــــاٍ  ٓاعص  ٓن ٞيهــــــا اؾــــــخٛال٫ املــــــ ــــــا ٖملُــــــت حُٛيــــــر ٩ًــــــ ََٓغ ظ

ْالخُٛيـــر املاؾؿـــاحي  ٓدي  ـــ ٓل ٓع الخ٨ى ْْظِـــت الخُـــ الاؾـــدشماعاث 

ـــــؼ بم٩اهُـــــت ؤًًـــــا فـــــي خالـــــت  ْحٗمـــــل ٖلـــــى حٍٗؼ ْجىـــــاٚم  اولـــــجام 

ْاملُـــــام٘ إلاوؿـــــاهُت ْاملؿـــــخ٣بل لخلبُـــــت الحاظـــــاث   8االحايـــــغ 
، 

ٓم ؤ٦بـر ؾـىض لـّ  َْىـا ْظـض املِٟـ بدُض ْؾٗذ زُاعاث الىـاؽ 

 في َظا ال٨خال.

بـت املـضٔ جىُل٤  الخىمُت املؿخضًمت مً ؤَـضاٝ املجخم٘ـ ٢ٍغ

ت ْعٍ اؾـــــخمغاٍع ٓع  ْاُٗـــــضة املـــــضٔ َـــــظا الٓيــــ٘ـ ًٟـــــغى بـــــض الخُـــــ

ْاؾـــــــــــخجابت للمخٛيـــــــــــراث  ٓهـــــــــــاث الـــــــــــى ع اولـــــــــــجاما  ٍٓغ مل٩ ْالخُـــــــــــ

ت التـــي جدهـــل فـــي املجخمــ٘ـ ْالؿُاؾــُـ  ،الاظخماُٖـــت ْالا٢خهـــاصًت 

ٍٓــــــــت  ْل ِ ْألا ْي الــــــــضزل الةؿـــــــُـ ْط بةُٖــــــــاء الٟغنــــــــت لل٣ٟــــــــغاء 

ٓلُـــــــض  ْحُٗـــــــض ج م  ْٞغنــــــِـ ْجٓؾــــــ٘ـ هُـــــــا١ ازخُـــــــاعاتهم   ٠ُ للًــــــٗـ

ٓالُـت للُبُٗـت، ال  ْم ا  جخد٣ـ٤ الخىمُــت البِاـت بـضال مًـ ؤن جـضمَغ

املؿخضًمت بال بم٩اٞدت ال٣ٟغ، ج٣لُو البُالـت، زلـ٤ الٗمالـت، 

ْحؿــــــــعهضٝ الاؾــــــــخضامت يــــــــمان  جد٣ُــــــــ٤ الاهــــــــضماط الاظخمــــــــا ي، 

ْن إلايـــغاع بداظـــاث ألاظُـــا٫ ال٣اصمـــت  خاظـــاث الجُـــل الحـــالي ص

عة جإ٦ُـــــضا ملبـــــضؤ إلاههـــــاٝ بـــــين ألاظُـــــا٫  َْـــــظا ًخًـــــمً بالًـــــْغ

ٓص بدخـــاب٘ اخخُاظـــاث ألاظ ٓاػهـــت ْامل٣هـــ ٓعة مخ ْجـــضازلِا بهـــ ُـــا٫ 

ْالجُــــل ال٣ـــــاصم  ٓاػن بــــين مهـــــ حت الجُــــل ال٣ــــاثم  ْجــــ ْمؿــــخمغة 

ٓ ٞــــغم الىـــاؽ املخًــــمىت  ْاملؿـــعهضٝ ٦ـــظل٪ مـــًـ الاؾـــخضامت َـــ

ت ــــــــت مماعؾــــــــاتهم ل٣ــــــــضعاتهم ألاؾاؾـــــــُـ  9اخٍغ
َْــــــــظا مــــــــا ٨ٌٗؿـــــــّـ ، 

ٓع الشاوي.   الخم٨ين ْؾيكغخّ في املد

غجبِ الاؾــخضامت إلاههــاٝ صازــل ٧ــل ظُــل بدُــض ًــ حٗنــي

لُت الجُــــل  الحايــــغ باملؿــــخ٣بل بىــــاًء ٖلــــى املاضــــ ي ٞــــةن مؿــــْا

ال٣ــــاثم هــــي ألازُــــغ فــــي َــــظا الؿــــُا١  ن الحغ٦ــــت الضًىام٨ُُــــت 

٢ٓــ٘ املخل٣ــي الــظي ال  جبـضؤ مىــّ خُىمــا ًب٣ــل الجُــل ال٣ــاصم فــي م

ٓاظِت جغ٦ت ظُلـّ الـظي ؾـب٣ّ َىـا  ْمت مً زال٫ م ًمل٪ مؿا

ْػ ا ٓم بدُض ؤهّ ًخجا ٓلُت املِٟ ٓاعص ٨ًمً قم ٖخبـاع خماًـت املـ

ْهــــــي  ْالبُاُـــــت املاصًــــــت لخخٗـــــضاٍ بلـــــى الٛاًــــــت ال٨بـــــٔر  الُبُُٗـــــت 

 .  10ا خماًت إلاوؿاهُت املؿخ٣بلُت

ٓ ٌٗــض  ٓم الخىمُــت املؿـــخضًمت ْــاَغة مغ٦بــت جخًــمً الىمـــ مِٟــ

هــــــــا  ْل٨ هـــــــا جخًــــــــمىّ م٣ْغ ا الِامــــــــت  الا٢خهـــــــاصي ٦إخــــــــض ٖىانـــــــَغ

ت بدــــضْر حُٛيــــر فــــي الُِا٧ــــل الا٢خهــــاصًت ْالاظخماُٖــــ ْالؿُاؾـــُـ ت 

ْلــت ْفــي الٗال٢ــاث التــي جغبُِــا  ْالٗال٢ــاث الخاعظُــت للض ْالش٣اُٞــت 

ْلي ْمــــ٘ـ  ،بالىٓـــــام الا٢خهـــــاصي الـــــض التـــــي ًم٨ــــًـ ؤن جخماشـــــ   مٗــــّـ 

ٍْا٦ـــــض " ٖلـــــى ج٣ـــــضًم  "E. Stiglitzبظـــــخجلتز ؾُاؾـــــاجّ الٗاملُـــــت 

ٍٓـل للمجخمـ٘ باٖخبـاع  ْهي ؤ هـا ٖملُـت جد ْاؾ٘ للخىمُت  ٓم  مِٟ

ء لحُـــاة ألاٞـــغاص مـــً زـــال٫ جٓؾـــُ٘ ألاٞـــا١ ؤن الخىمُـــت هـــي بزـــغا

ترال ٦مــــــا ًــــــظ٦غ ؤن الخىمُــــــت  ؤمــــــامِم ج٣لُــــــل بخؿاؾــــــِم بــــــااٚل

ْال٣ٟـــــغ لــــِـ ٣ٞـــــِ  حؿــــعى بلــــى جسٟـــــٌُ املٗاهــــاة مـــــً املــــغى 

ُٖٓت الحُاة ماع بل بخدؿً ه  . 11ابةَالت ألٖا
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ْهضع٦ِا خُىما ًخم الخ٣لُل مـً ب وكٗغ  الخىمُت املؿخضًمت 

ْالبُالــــــــت ْال٣ٟــــــــغ  ٓ  خــــــــضة الخلــــــــٓر  ْجسٟــــــــٌُ مٗــــــــضالث الىمــــــــ

ٓصاث، ْظٗــــــل  ْاملٓظــــــ ٓاعص  ٓػَــــــ٘ ؤ٦ ــــــر ٖضالــــــت للمــــــ ْج الؿــــــ٩اوي 

ٓمـــت  ْاؾـــعهضاٝ خ٩ ْمِـــاعة  با  ْجـــضٍع الةكـــغ ؤ٦ ـــر حٗلُمـــا ْصـــحت 

 ؤ٦ ـــــر لُبرالُـــــت، 
ً
ْا٢خهــــاصا ْججـــــاعة  ـــــت،  ْؤ٢ــــل مغ٦ٍؼ ؤ٦ ــــر حكـــــاع٧ا 

ٖٓـّ ْجى ْؤ٦ ـر مـً طلـ٪  12اْبصعا٥ ؤ٦بر لُبُٗت الىٓـام البُ ـي   ،

ٓاًَ ٚيــــر ملــــٓر جخد٣ــــ٤ الخىمُــــت امل ٓن املــــ ؿــــخضًمت خُىمــــا ٩ًــــ

َُْٗل الخىمُت. ا ٞبخلٓر ٣ٖلّ ًلٓر البِات   ٨ٍٞغ

 اإلافهىم العام واإلالاـذ: –زاهُا: البِئت والخلىر البُئي 

ْاملضعؾـــت حٗخبـــر  البِاـــت ٧ـــل مـــا ًدـــُِ باسوؿـــان فـــي البِـــذ 

ْالحُـــــــــاة الاظخماُٖــــــــــت ْالا٢خهــــــــــاصًت  ْاملجخمـــــــــ٘ ْفــــــــــي ألاؾــــــــــغة 

٦ْــــــظل٪ مــــــا  ْالُبُٗــــــت ْالش٣اُٞــــــت  ًدــــــُِ بــــــّ مــــــً الجٛغاُٞــــــا 

ٓع  ْٚيـــــر طلـــــ٪ مـــــً ألامــــــ  13اْاملىـــــار 
ٓان  ، يـــــ٠ بلـــــى طلـــــ٪ الحُــــــ

ْبالخـــالي البِاـــت هٓـــام صًىـــامي م٣ٗـــض  ْمـــا ًدـــُِ  همـــا  ْالىبـــاث 

ٓهاث الخٟاٖلُـت مـا  َْظٍ امل٩ ٓهاث الخٟاٖلُت  ُّْٞ ٦شير مً امل٩

ْالبُاُـــــــــت ْالاظخماُٖـــــــــت  خبـــــــــاعاث الش٣اُٞـــــــــت  لـــــــــم حؿترقـــــــــض بااٖل

ٓبـــــت  ْألازال٢ُـــــت ٞـــــةن ٦شيـــــرا م هـــــا ؾُهـــــبذ لـــــّ هخـــــاثج ٚيـــــر مٚغ

ْ خت  ٞاقلت جماما ٓاثض ٢لُلت ؤ  14اْٞ
٧ـل َـظا ٌٗـٝغ بـالخلٓر  ،

ٓ جلـــٓر  َْـــ البُ ـــي الىـــاجج ٖـــً ٖـــضم اؾـــخسضام إلاوؿـــان ل٣ٗلــّـ 

ٍْدضر ٞيها ز خالث مـً الهـٗب الـخد٨م  ٨ٞغي ًضمغ البِات 

ْهـــــي مـــــً  ْمخٗـــــضصة،  ْاضـــــحت  ٞيهـــــا فـــــي ٧ـــــل املُـــــاصًً ؤنـــــبدذ 

ٓة  املســـــــــاَغ  ال٨بــــــــــٔر التـــــــــي تهــــــــــضص الحًـــــــــاعة إلاوؿــــــــــاهُت ٞــــــــــال٣

ْهـــٔغ  ٓلٓظُـــت حؿـــب٤ ٢ـــضعة الُبُٗـــت ٖلـــى ججضًـــض هٟؿـــِا  الخ٨ى

ٍْخمشــــل  ٓمي  ْال٣ــــ ٍٓين املدلــــي  طلــــ٪ بكــــ٩ل مخ٨ــــغع ٖلــــى املؿــــخ

ـــذ التـــي جمـــأل  ْ فـــي ب٣ـــ٘ الٍؼ ٓاء مـــضهىا امللـــٓر ؤ املُـــاٍ طلـــ٪ فـــي َـــ

ْجلـــــــٓر املُـــــــاٍ فـــــــي البدـــــــاع ْ  الؿـــــــاخلُت ـــــــت  جلـــــــٓر البِاـــــــت البدٍغ

ُٓٞـــــت  ْْنـــــل َـــــظا الخلـــــٓر الـــــى املُـــــاٍ الج ْاملدُُـــــاث ْألا هـــــاع 

ْمهــاصٍع ظــغاء ُٚــال ج٣اهــاث خضًشــت  بؿــةب الخلــٓر الىُٟــي 

٦ْــظل٪ فــي املغاخــل  ٓعة جدــاٞٔ ٖلــى البِاــت ؤزىــاء الحٟــغ  ْمخُــ

ٓم بلــــى  ب الؿــــم ْحؿــــٍغ ْالتربــــت  ْجلــــٓر املُــــاٍ  ألازــــٔغ التــــي جــــازغ 

ْاملدُُـــــــــاث ـــــــــإ البدـــــــــاع  ٢ْ ـــــــــا مـــــــــً  15األاعى  ْٚيَر ألازُـــــــــاع ، 

ـــــت  ٞل٣ـــــض ؤصث  ٍْ ٓزـــــاث الهـــــىاُٖت ال٨مُا ٦ْـــــظل٪ املل  ، ألازـــــٔغ

ٓع  ْٞلــــ ٓع ٓهــــاث ال٩ل ْهــــي ٖاثلــــت  Chlorofluorocarbons ْ ٦غب

ــــــى  ٓاعص ال٨ُمُاثُــــــت جــــــضزل فــــــي الٗملُــــــاث الهــــــىاُٖت بل مــــــً املــــــ

ن  ْهــــــي الُب٣ــــــت التــــــي  Ozoneبخــــــضار ز٣ــــــٓل فــــــي َب٣ــــــت ألاْػ

ْزـــــاوي ؤ٦ؿـــــُض ال٨ ٓن جدمُىـــــا مـــــً ؤقـــــٗت الكـــــمـ املِل٨ـــــت  غبـــــ

Carbon Dioxide  ْالـــظي ؾـــُاصي بلـــى الىاشــ م ٖـــً إلاختـــرا١ 

ٓ ألامــغ الــظي ًــاصي بلــى بعجٟــإ  بخخبــاؽ ؤقــٗت الكــمـ فــي الجــ

ٍْيـخج ٖىـّ حٛيـراث فــي  صعظـت الحـغاعة ٖلـى هُـا١ الٗــالم ؤظمـ٘، 

ْمم٨ــــــً ُٞايــــــاهاث فــــــي املىــــــا٤َ الؿــــــاخلُت سعجٟــــــإ  ال٣ُـــــــ 

 16اصعظت خغاعة املدُُاث
،

  

ذ البدٓر التي ؤظ٦كٟذ  ال٣ٗضًً املايُين ٖـً ؤزىاء ٍغ

ٚـــــــــاػاث ؤزـــــــــٔغ لـــــــــضكها زهـــــــــاثو إلاخخبـــــــــاؽ الحـــــــــغاعي مشـــــــــل 

ٓعي  ٓعي الٟلـــ ٓن ال٩لـــ ْمغ٦ـــب ال٨غبـــ ْاملُشـــان  ألا٦ؿـــُض الىتـــري 

ْن الترْبٓؾـــــــٟير ْػ  17اْؤ
ٓدي ْزؿــــــــاعة  ، ٓلــــــــ ٕٓ البُ جــــــــضمير الخىــــــــ

ٓإ ْإلاه٣ــــــــــــغاى ْإلابـــــــــــاصة ال٩لُــــــــــــت ظـــــــــــغاء ٖــــــــــــضم حُٛيــــــــــــر  ألاهـــــــــــ

ْالخىـــــاٞ ٓاعص بـــــين الـــــض٫ْ الؿُاؾـــــاث ْإلاخخ٩ـــــاع  ـ ال٣اجـــــل للمـــــ

٧ْاثىاتهــــــا، َـــــظا مــــــً  ْال هـــــب املمـــــى ع لتــــــرْاث ألاعى ْزيراتهـــــا 

ْمــــــً الجِــــــت إلاظخماُٖــــــت ْإلا٢خهــــــاصًت هجــــــض  الجِــــــت البُاُــــــت 

٦ْ ــــــــرة  لماجــــــّـ  ْ الخسل٠،الجِـــــــل ْْ ْباـــــــت  ْ بهدكـــــــاع ألا ألاٞـــــــاث 

ٓ ي، ُْٚـــــــال الــــــــ ُْٚــــــــال الخٗلــــــــُم ، ٍٓــــــــت، الح٣ــــــــض  ألامُـــــــت  الجِ

ُْٚــــ ْالًــــُٛىت،  ٓ ٚيــــر ْالحؿــــض  ال الش٣ــــت ممــــا ًيصــــ م ٖىــــّ ظــــ

ْالُـــــإؽ الخٟـــــي  ْال٨غاَُـــــت  مؿـــــخدض ًشيـــــر ال٣ال٢ـــــل الىٟؿـــــُت 

ْالخٟـــــــاْث الًٗــــــــُم بــــــــين  ٍْيصـــــــ م ؤظُــــــــا٫ مؿـــــــخ٣بلِا مٓلــــــــم، 

ْاؾـــــــــخسضام َب٣ـــــــــاث املجخمـــــــــ٘  مـــــــــت ْالاهخدـــــــــاع  ْجخٟصـــــــــ ي الجٍغ

ت  ابِ ألاؾــٍغ ْجخ٨ٟــ٪ الــْغ ْاعجٟــإ مٗــضالث الُــال١  املدــظعاث 

 ْ ْالخ٣الُـــض  ـــت  ٖـــضم بخترامِـــا،ُٚـــال جـــام للٗـــاصاث  جٟصـــ ي النٖز

 الدكائمُت لضٔ الكبال، 

ٓاصيٌٗخبـــــــر ٦مـــــــا  ْالبـــــــ ـــــــاٝ  ل مــــــًـ ألاٍع َلبـــــــا للٗلـــــــم  ،الِـــــــْغ

ْن اولـجام م٘ـ  ،ْالٗمل بخضار للًِٛ الؿ٩اوي في املضًىت بـض

ْاوٗــضام ؤقــ٩ا٫ الؿــ٨ً الهــخي ْالاػصخــام  املخُلبــاث الحُاجُــت 

مكــــ٩ل  ْال٣ــــظاعة املىدكــــغة فـــي ٧ــــل م٩ــــانالٛيـــر َبُعــــي فــــي املـــضن 

ْٖـضم عؾـ٩لعها  ْالٗاصًـت  ٓن الىٟاًاث الخُغة ال٨ُمُاثُت  ْ ًبدشـ ؤ

ــــــ٠ ألازًــــــغ  ْه٣ٟــــــض الٍغ َْا  ٖـــــًـ الٗــــــِل فــــــي الٛابــــــاث ُٟٞؿــــــض

ٓع  الُــــاو٘، ا، جــــضَ ْجزــــحَغ ٓع ألاعى  ْجــــضَ ٓاعص  ْبالخــــالي َــــضع املــــ

ت  ـض مًـ ؾـٖغ ْاخترا٢ِـا املخٗمـض بظخشـار ألاخـغاف مـا ًٍؼ الٛاباث 

ْبالخــالي اػصًــاص ح ْجــغا٦م الُمــي فــي ألا هــاع جــض٤ٞ املُــاٍ  ــت التربــت  ٍٗغ

   . 18اْالبديراث

ت الىاخُـــــــــتمــــــــًـ  ٓاَغ هجـــــــــض  ،الؿُاؾــــــــُـ ٓهُـــــــــت ْـــــــــ ٓص، ٧ الغ٧ـــــــــ

ت الضْظما٣َُـــــــت، ال٣ٗلُـــــــاث  الؿُاؾـــــــاث، ال٣ٗلُـــــــاث الؿُاؾــــــُـ

ــــــــــت املخضهُـــــــــــت ٩ٞلِـــــــــــا  ٍٓاث ال٨ٍٟغ ْٚماثُـــــــــــت، املؿـــــــــــخ ــــــــــت الض إلاصاٍع

بقــــــ٩االث مِــــــضصة سوؿــــــاهُت إلاوؿـــــــان، ؤٚلــــــب َــــــظٍ املكـــــــ٨الث 
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ؾُاســـــــ ي ألانـــــــل مــــــًـ زـــــــال٫ الخىـــــــاٞـ ٖلـــــــى الؿـــــــلُت  ميكـــــــإَا

ٓع ؤقـ٩ا٫ الٟؿـاص  ِْْـ ُْٚال الٗضالت  ْالح٨م مما ًيكإ الٓلم 

ٓح ٌٗنـــــــي ُٚـــــــال الكـــــــٟاُٞت، التر٢ُــــــ٘ـ  ْاوٗـــــــضام الٓيـــــــ املخٗـــــــضصة 

ُْٚـــــــــــال  ْالؿُاســـــــــــ ي با ؾـــــــــــالُب الضٞاُٖـــــــــــت  ْالخلُٟـــــــــــ٤ إلاصاعي 

ْبجبـــإ ألازـــغ   ٠ ْالًــٗـ ـــب  ْالبٗـــض، الخٍٛغ ْ الىٓـــغة  ِ ط الخسُــُـ

ْن  م ٦إؾـاؽ هجـاح ؤي  ،الىٓغ الى الخهٓنُاثص ُٚال الخىُٓـ

ٖمـل بصعاي ؾُاســ ي ب٢خهــاصي بظخمــا ي، ُٚــال الى٣ــض ٦ة٣ًــاى 

 ، ْن مٗــــــّـ ْٖـــــــضم الخٗـــــــا ٓ ي الؿُاســـــــ ي ْإلاصاعي بلٛـــــــاء ألازـــــــغ  للـــــــ

ْب٢امــت الٗغا٢ُــل  ْالضؾــاجـ  ْالكــ٥ٓ٩  ْالخســاط٫  ُٚــال ألاماهــت 

 ٫ٓ ٓاًَ للٓنــ ــ٤ ؤمــام املــ ٢ُْـ٘ـ الٍُغ ْبؾــخسٟاٝ  الــى  إلاَاهــاث 

 ، ٓػَ٘ـ ال ــرْة الـظي ٌؿــدشير الٗىــ٠ خاظاجّـ ء ج ٓلــض ال٣ٟـغ ْؾـٓـ ُٞ

ْ للبِاـت  زانت ٖىضما ًؼصاص ال٣ٟـغاء ٣ٞـغا بط ٌٗـض ال٣ٟـغ ؤ٦بـر ٖـض

٤ للٗى٠ الؿُاس ي  . 19اٍْمِض الٍُغ

مكـــــ٨الث بُاُـــــت ازـــــٔغ ٧ـــــالخمُيز  ٦مـــــا ًم٨ــــًـ الحـــــضًض ٖــــًـ

ال  ْالُاثُٟـــــت ْنـــــ ْالٗىـــــ٠  ْالدؿـــــلِ ْإلاؾـــــدبضاص  ِاص  ْإلايــــُـ

ــــــــال ِْْــــــــغث بؿــــــــةبّ  لإلَع ٜ الخٗــــــــاٌل  الــــــــظي زــــــــغل ٧ــــــــل نـــــــُـ

ْببضاٖاجّـ  ْجـضمير لإلوؿـان  ْالُاثُٟـت  بق٩االث ٖضًـضة ٧ـالخٝٓ 

ــــــــــاث  ٘ لىُــــــــــا١ الحٍغ ــــــــــت  ن الخىمُــــــــــت هــــــــــي جٓؾـــــــــُـ ُْٚــــــــــال الحٍغ

ٓن  ــــًـ زـــــم ٩ًـــــ ْم ـــــاث إلاوؿـــــاهُت  ٘ هُـــــا١ الحٍغ ْجٓؾــــُـ ت  الاؾاؾــــُـ

ت  خبـــــاع ٞاملكـــــاع٦ت الؿُاؾــــُـ م الخىمُـــــت مبيُـــــا ٖلـــــى َـــــظا إلٖا ج٣ُــــُـ

ـــت ْاملٗاعيـــ ان مــًـ ٖملُـــت الخىمُـــت طاتهـــا ٞالحٍغ ت ظـــؼآن جإؾِؿــُـ

مــــا مـــًـ قــــ م  ْبال ًهــــبذ الٟــــغص بــــظل٪ مدْغ جٟطــــ ي بلــــى الخىمُــــت 

 20اًغاٍ ًٖ خ٤ قِاا ٢ُما
.   

ٖلـــــــــى جٟـــــــــا٢م  ٣ابلـــــــــت لالؾـــــــــخمغاع الغ ـالخىمُـــــــــت ُٚـــــــــؾـــــــــخٗمل 

ٓصة خالُـــا بإقـــ٩الِا َىـــا ال بـــض ؤن وؿـــعى  املكـــا٧ل البُاُـــت املٓظـــ

ْن جضمير التـي جل ْن ؤن لخىمُت بض  ـي اخخُاظـاث الجُـل الحايـغ ص

 21احٗــغى ل خُــغ ٢ــضعة ألاظُــا٫ ال٣اصمــت ٖلــى جلبُــت اخخُاظاتهــا
، 

ٓاعص التي ال ًم٨ً بٖاصتها بلى ما ٍٓض امل  ُٞجب ججىب اؾخمغاع جل

ْالتربــــت الهــــالحت للؼعاٖـــت، ْاملـــاء  ٓاء  البــــض مـــًـ  ٧اهـــذ ٖلُـــّـ ٧ــــالِ

ٓاع ز٣افي خًاعي م٣اعن ًدٟٔ لإلوؿاهُت ب٣اءَا.   خ

 .لثا : العالكت بحن البِئت والخىمُتزا

ذي ٞـةلى ٦ما ط٦غها في الؿاب٤ ٦ةقاعة بلـى الدؿلؿـ  ل الخـاٍع

ْطلـ٪  ،لشماهُيُـاثزـم ا ٚاًت الؿـبُٗيُاث ػاص الاَخمـام بالبِاـت 

خــّ الـــض٫ْ ال٨بـــٔر  ٓ الا٢خهـــاصي الهــىا ي ال٨بيـــر التـــي ٖٞغ للىمــ

ٓهــا ــا مــً امل٩ ْٚيَر ْاملــاء  ٓاء  ْالِــ ٓزــذ ألاعى  ْعَا ل ث خُــض بــض

ْالخزــــــــــحغ ْألامـــــــــــغاى ـبقــــــــــ٩االث ٦بـــــــــــ ْ ؤْظــــــــــضث ٔغ ٧ــــــــــال٣ٟغ 

٢ْـــــــض ؤصٔ  ـــــــت ، ْالحٍغ ْالٗضالـــــــت  ُْٚـــــــال إلاوؿـــــــاهُت  ْالعهمـــــــِل 

الًـــِٛ الٗـــام املخىـــامي الـــظي جضٖمـــّ الىخـــاثج الٗلمُـــت بكـــإن 

ْازـغ  ٓع البُ ـي فـي ؤ ْالخـضَ ٓزـاث املسخلٟـت  نزاع املترجبت ٖلـى املل

ــــــى صٞــــــ٘ إلاعا ْاثــــــل الؿــــــبُٗيُاث بل ْؤ صة الؿُاؾــــــُت الؿــــــخِىُاث 

ْاثـل الؿـبُٗيُاث  ت ٦ما ؤن املىا٢كـاث التـي صاعث فـي ؤ ٍع الًْغ

ْاملُـــاٍ فـــي الكـــما٫، ؤْضـــحذ  ٓاء  ْالتـــي جغ٦ـــؼث ٖلـــى جلـــٓر الِـــ

ٓع البُ ي لِـ هاظما ٣ٞـِ ٖـً الخهـيُ٘ بـل  خ٣ُ٣ت ؤن الخضَ

 . 22اًٖ ال٣ٟغ ْالاٞخ٣اع بلى الخىمُت

ْالح ْالىباث  ٓان حٗضصث إلاق٩االث البُاُت بين إلاوؿان  ُ

ٓاػن ْزؿــــاعة ٣ٞــــِ فــــي خــــضْر ٖــــضم بــــل جــــاصي  لــــِـ ٖــــضم جــــ

ٓاص نـــــىاُٖت ْنـــــُضالهُت طاث  ٦ـــــظل٪ بلـــــى الخـــــإزير فـــــي بهخـــــاط مـــــ

بلــى طلــ٪ الًــِٛ الا٢خهــاصي الخىمــٓي زانــت ، بيــاٞت ٢ُمــت

ٓاعص ألاظُــــا٫  الكــــغ٧اث ألاظىةُــــت ال٨بــــٔر خُــــض حؿــــخٛل ٧ــــل مــــ

َْـظا مـا  23اًـازغ ٖلـى البِاـت ال٣اصمـت زانـت فـي ص٫ْ الجىـٓل 
، 

ٓاهـــــــــب  َْكــــــــمل الج ٓم الخىمُـــــــــت ؤبٗــــــــاصا مخٗـــــــــضصة  ًخســــــــظ مِٟــــــــ

ْالؿُاؾــــــــُت للمجخمــــــــ٘  ْالش٣اُٞــــــــت  الا٢خهــــــــاصًت ْالاظخماُٖــــــــت 

ــــــــ٤ الخىمُــــــــت ًخٟاٖــــــــل الةكــــــــغ مــــــــ٘ البِاـــــــــت  ْٖــــــــً ٍَغ الةكــــــــغي 

ْالخ٨ٟــــــــ٪  ٓع الا٢خهــــــــاصي  ن ٞيهــــــــا ٞالخــــــــضَ ــــــــازْغ ٍْ الُبُُٗــــــــت 

َبا البِاـــــت ْ
َ
َمـــــا خالعهـــــا ْؾـــــُاصي َـــــظا بلـــــى  الاظخمـــــا ي َؾـــــل

َ
ٞا٢

ْمٗاهاة بوؿاهُت.ايُغ   ال ؤمني 

ْؤن ٦ـال م همـا ٌٗخمض ٧ل   ْالخىمُت اٖخماصا مخبـاصال  البِات 

 24افـــــي خ٣ُ٣ـــــت ألامــــــغ ًـــــضٖم ألازـــــغ
،

البِاــــــت هـــــي خُشمـــــا وٗــــــِل  

ْالخىمُـــــت هـــــي مـــــا هٟٗلـــــّ ظمُٗـــــا فـــــي الؿـــــعي لخدؿـــــين  ظمُٗـــــا 

ال ًىٟهـالن  ٓمان مخالػمان  َْظان املِٟ خُاجىا في َظٍ البِات 

ْة ٖلـــى َـــظا ًي ب ـــي ؤن حٗخبـــر ٢ًـــاًا الخىمُـــت خاؾـــمت مـــً ْٖـــال

َْــــظا ٢ــــض ِْــــغ بكــــ٩ل مباقـــــغ  25اظاهــــب ال٣ــــاصة الؿُاؾــــُين  ،

ـــى دًجــاهحروْظلــي مـــً زـــال٫ مــاجمغ  ٖلـــى ٚـــغاع  كمـــت ألاسك بٍش

ْالخىمُــت مــً زــال٫ مــاجمغ  ابِ بــين البِاــت  جٓيــُذ بٗــٌ الــْغ

ـــــــاجمغ ألامـــــــم املخدـــــــضة للخجـــــــاعة  1972فـــــــي ٖـــــــام اظـــــــخىهىلم  ْم

ْاملداٞــــل  1974 ًُاإلاىعــــْالخىمُــــت فــــي  ْاث  ــــا مــــً الىــــض ْٚيَر

ْاملـــاجمغاث بلـــى ٚاًـــت  ـــى دًجـــاهحرو ْالضعاؾـــاث  ٍْخُلـــب َـــظا ٍس

ٓانـــــلت الخىمُـــــت ال٣ابلـــــت لالؾـــــخمغاع التـــــي جًـــــمً  بصاعة بُاُـــــت مل

ْ يـــــمان ملؿــــــخ٣بل  ل جُـــــل الحايـــــغ ظمُـــــ٘ مخُلبـــــاث الحُـــــاة 

ٓم بـــــــّ  ْع البـــــــض ؤن ج٣ـــــــ َْـــــــظا الـــــــض ألاظُـــــــا٫ الـــــــظًً َـــــــم ُٞىـــــــا، 

ٓماث في ع   ؾمِا للؿُاؾت الٗامت. الح٩
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ْاضــحت بط ًم٨ــً اٖخبــاع  ْالخىمُــت ٚيــر  الٗال٢ــت بــين البِاــت 

ٓ الا٢خهاصي ًجلـب صاثمـا مسـاَغ إلايـغاع بالبِاـت  هـّ  ؤن الىم

ٓاعص البِاــت ل٨ــً نــاوعي الؿُاؾــت  ًًــ٘ يــُٛا متزاًــض ٖلــى مــ

ٓن  ٓم الخىمُــــــــــــت املؿــــــــــــخضًمت ؾــــــــــــُٗمل ْن بمِٟــــــــــــ الــــــــــــظًً كهخــــــــــــض

عة ٖلــــــــى جــــــــإمين ب٣ــــــــاء الا ٍٓــــــــت بالًــــــــْغ ٢خهــــــــاصًاث املخىامُــــــــت ٢

ْع جدطـــــ   صاثمـــــا  ْبن َـــــظٍ الجـــــظ ْعَا البُاُـــــت  الاجهـــــا٫ بجـــــظ

ٓ ٖلـــى املـــضٔ البُٗـــض  اًـــت لدؿـــخمغ فـــي صٖـــم الىمـــ ْالٖغ بالحماًـــت 

ٓم الخىمُــــــت  لــــــظل٪ ٞــــــةن خماًــــــت البِاــــــت ؤمــــــغ مخإنــــــل فــــــي مِٟــــــ

ْلِؿـذ  املؿخضًمت ا باعة التر٦يز ٖلـى مكـا٧ل الخىمُـت  باٖخباَع

 . 26ا٧لمجغص ؤٖغاى لِظٍ املكا

اإلادــىس الثــاوي: مشجىــضاث الخإـــُل والترظــُخ إلافهــىم الخىمُــت 

 اإلاعخذًمت. 

ٓاء ٧ــان ال ًــخم  ْالخىمــٓي املتــرصي ؾــ مجا هــت الٓيــ٘ البُ ــي 

ْ الٗـــالمي مٗالجخـــّ بال بمغج٨ـــؼاث جإنـــُلُت جخدـــضص فـــي  املدلـــي ؤ

َْىـــــــــا ٨ًمـــــــــً  ْجُٟٗلِـــــــــا  ْْاضـــــــــحت  ْاث جىُٓمُـــــــــت  ْؤص ْؾـــــــــاثل 

ٓاػن ْالاحؿــــا١ بــــين ألابٗــــ ْالبِاــــاث املسخلٟــــت، الخــــ اص املسخلٟــــت 

ْن ؤي جًاعل ُٞما بُ ها.  ْجد٨م في الىخاثج ص

ؤوال : العذالت هةهفاف لخدلُم الخىمُت اإلاىخٍمـت بغُـت 

 الاظخلشاس.

ٓم الؿُاسـ ي للٗضالـت فـي  عي بصزـا٫ املِٟـ ؤنبذ مً الًْغ

َْــظا لخــى٨ٗـ ٖلــى  ٢ٓــذ الــغاًَ  ْطلــ٪  َمُعهــا فــي ال الخىمُــت 

ــت  ألاْيــإ الاظخماُٖــت ْالا٢خهــاصًت ْختــ  الؿُاؾــُت ْإلاصاٍع

ــغاٝ الٟاٖلــت  ْجًــمً خ٣ــ١ٓ ٧ــل ألَا لخد٣ُــ٤ املىــاٞ٘ الٗامــت 

ٓلـــض ًُمـــذ بلـــى جد٣ُـــ٤  فـــي ٖملُـــت الخىمُـــت ٞاسوؿـــان مىـــظ ؤن ً

ْصاثمـــا ًب٣ـــل ًخٛنـــ   هـــا فـــي  ٍْدلـــم  هـــا بن صـــ  الخٗبيـــر  الٗضالـــت 

ْمــــــً َىــــــا هِٟــــــم ملــــــاطا ع٦ــــــؼ الٟالؾــــــٟت ال٣ــــــضامل  ٧ــــــل مجاالجـــــّـ 

ٓم بياٞت  هىهفِؽُىطْ افالوىن ْ هإسظىى ٖلى ٨َظا مِٟ

 خلـذون  وابً بشجشاهذ سظلْ ماهغ ؼُلشْ  مِؽاٌ فىهىبلى 

خُــــــــض ٣ًــــــــ٫ٓ ؤن الاظخمــــــــإ الةكــــــــغي البــــــــض ؤن ًــــــــضاع بالٗــــــــض٫ 

ْ البٗـــــض إلاوؿـــــاوي  الفشابـــــيْ  جـــــىن سولـــــضْامل٨ٟـــــغ الؿُاســـــ ي ط

ا بلـــــــى ؤن الا٢تــــــرال مــــــً الٗضالــــــت ختـــــــ   م، خُــــــض هٓــــــْغ ْٚيــــــَر

اؾـــــُت جد٣ـــــ٤ للىٓـــــام ألامـــــً ْالاؾـــــخ٣غاع، جخد٣ـــــ٤ ٣٦ُمـــــت ؾُ

ْاوٗـــــــضامِا ًـــــــاصي بلـــــــى  ٓاث،  ًْٞـــــــُلت اظخماُٖـــــــت لؿـــــــض الٟجـــــــ

ْالىٟؿــُاث الؿــازُت  ٓع ال٣ال٢ــل  ِــ ٢ــاث الاظخماُٖــت ْْ الْٟغ

ٍْخـــإػم الٓيـــ٘ الٗـــام   ٕٓ ْالجــ ْالخُـــٝغ  ْالبُالـــت  ٨ُٞ ــر ال٣ٟـــغ 

َْىــــا  ٓمــــا فــــي قــــت  مجاالجــــّ ؾُاؾــــُت ٧اهــــذ ؤم ا٢خهــــاصًت  ٖم

سُـــــ٠ الـــــظي ال ٌؿـــــخ٣غ بـــــّ املجخمـــــ٘ بَال٢ـــــا ًِٓـــــغ الخٟـــــاْث امل

ْجــى٨ٗـ ؾــلبا  ْؤبٗاصَـا  ٓاِٖــا  ْؤه ٍٓاتها  ٞخىٗـضم الخىمُــت بمؿـخ

ٍْٟـــــــخذ مجـــــــا٫ ؤْؾـــــــ٘ ؤمـــــــام الٟؿـــــــاص  ٖلـــــــى ألامـــــــً ْالاؾـــــــخ٣غاع 

 ْالاهدغاٝ. 

ٓ املجخمـ٘ الـظي  سولـضًـٔغ  ؤن املجخمـ٘ الحؿـً الخىٓـُم َـ

ٓم ؾُاســـ ي للٗضالـــت لخد٣ُــ٤ الخيـــر بُٗـــض  ْب٨ٟـــاءة مِٟــ ًىٓمـّـ 

 27اً املىٟٗــــــت الخانــــــتٖــــــ
َْــــــظا مــــــا كهمىــــــا ٦ضاعؾــــــين لح٣ــــــل ، 

َْــظا مــً ألاَــضاٝ ال٨بــٔر ٦غ٦يــزة ؤؾاؾــُت  ٓم الؿُاؾــُت  الٗلــ

ٓم  للخىمُــــت املؿــــخضًمت ْختــــ  ه٨ٟــــ٪ املٟــــاَُم املدكــــا هت بمِٟــــ

ْاة  ٓاظـــب ألازـــظ بـــّ هجـــض ؤن املؿـــا ٓم ال ْههـــل للمِٟـــ الٗضالـــت 

ٓاَ ـــــاث ال٣ٗـــــض الاظخمـــــا ي بـــــإن املـــــ ىين هـــــي ٨ٞـــــغة نـــــاٚعها هٍٓغ

ًٍْ ْمدؿـــا  28اٌٗخبـــرْن ؤخـــغاعا 
،

َْـــظا لـــِـ فـــي نـــال  الٗضالـــت  

ْالخمُيـز  ـ٤  ْٖـضم الخٍٟغ ٓاَىين  بَال٢ا ًم٨ً ؤن وؿـٓي بـين املـ

ْ فــــي الجِــــت ْفــــي ٢ًــــاًا الكــــإن الٗـــــام  ْ فــــي الــــضًً  فــــي الٗــــغ١ 

ْالؿـــ٨ىُت ل٨ـــً َـــظا ال  اًـــت الزـــحُت  ْالٖغ ٧ـــالح٤ فـــي الخٗلـــُم 

ْحُٗــــــــــ ٓلت  ض الىٓــــــــــغ فــــــــــي ٌٗنــــــــــ  ؤن ال جخــــــــــضزل الجِــــــــــاث املؿــــــــــا

ٓاَىين  ٓاهين، لالؾــــــخٟاصة مــــــً َمٓخــــــاث املــــــ ْال٣ــــــ الؿُاؾــــــاث 

٢ْــــــضعتهم  29اْٞغنـــــِم 
ٓم  ، لخضمـــــت الخىمُــــــت َىـــــا ًخــــــضزل مِٟــــــ

ْمـــا ظـــاء بـــّ   سوظـــىإلاههــاٝ لخد٣ُـــ٤ الكـــ٩ل الغا ـــي للٗضالــت 

ْاة بــــين  س٢امــــت هٓــــام بظمــــا ي ؾُاســــ ي ٢ــــاثم ٖلــــى مبــــضؤ املؿــــا

ْمـــا جبٗـــّ  ٓم الخٟـــاْث  مـــً ْلــــم الةكـــغ خُـــض جسخٟـــي ُٞـــّ جســـ

 30اْهؼاٖـاث
ْاة بدُــض ؤن ،  ــ٤ املؿـا َــظا ٣ًخـل الٗضالــت ٖـً ٍَغ

ْجىٗـضم الاؾـدشماعاث  ١ بـين ؤٞـغاص املجخمـ٘  ْاة جل ي الٟـْغ املؿا

ٓص لإلبـــــــضإ ْالاظعهــــــــاص  هــــــــّ  ال ْظــــــــ ْجـــــــخ٣لو صاثــــــــغة الخىمُـــــــت 

ْبهمـا جيكـغ  ْاة لِؿذ باملبضؤ ألازال ي  مدؿاْي م٘ ألازغ ٞاملؿا

 بق٩االث ؤزُغ ُٞما بٗض.

٫ٓ ٧ــل بوؿــان ٖلــى خهــت اه ٓ خهـ ُال٢ـا مـًـ ؤن إلاههــاٝ َــ

َْا٢اجــّـ اث املجخمـــ٘ـ   31اٖاصلـــت مـــًـ زــــْغ
ْاٖخبــــاٍع ٦ألُــــت لخد٣ُــــ٤  ،

ٍٓـــــت مـــــًـ زــــــال٫ بههــــــاٝ  ٘ الخىم ْجخٗــــــضص املكــــــاَع  ٕٓ الٗضالـــــت، جدىــــــ

ٓاء  ْببـــضإ ؾـــ ٓص  ْمجِـــ ْمغاٖـــاة التراجـــب الاظخمـــا ي فـــي ٧ـــل بيـــاٞت 

ْ الؿُاؾاث بٗض ج٣ُ ْ املاؾؿت ؤ  ُمِا. ـمً َٝغ الٟغص ؤ

خــضا٫  ،باسههــاًِٝٓــغ قــ٩ل الٗضالــت الغا ــي  ْ الٖا الاجــؼان 

جُا الخ خـــــالث، ٞٗىـــــضما ٧ـــــان  ًغؾـــــم  ؤفالوـــــىن ْجسخٟـــــي جـــــضٍع

ٓعة مضًيخـــــــّ الٟايـــــــلت ظٗـــــــل مبـــــــضؤ الٗـــــــض٫ ؤؾـــــــاؽ جلـــــــ٪  نـــــــ

ْاة  ال بلـــى مؿـــا ْاة ْنـــ خـــضا٫ باملؿـــا ح الٖا م ْع ٓعٍـــت بخٗلــُـ الجمِ
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ْاة ٦ةههـــاٝ  َْـــظٍ الحالـــت وؿـــميها الٗضالـــت **اجخًـــمً الالمؿـــا

٢ٓــــذ ًبـــضؤ ًِٓــــغ  ْمــ٘ـ ال ْي  ٞالؿُاؾـــاث الخٗلُمُــــت جبـــضؤ بالدؿــــا

ْعٍ ؤن  ٢ـــــــاث َىـــــــا ًخـــــــضزل إلاههـــــــاٝ الـــــــظي ٌؿـــــــخُُ٘ بـــــــض الْٟغ

ْاؾـخٗباص بلـى ٢مـت  ْجسلـ٠  ًىدكل إلاوؿان مما ٌٗاهُّ مً ْلـم 

ْالخ٣ــضم ــت ْالاػصَــاع   32االحٍغ
ٓ  سولــض٦ــظل٪ ًــٔغ  ، ؤن مــا كهمـّـ َــ

ْاة فـي املجخم٘ـ ٓاَغ الالمؿـا ٓع ْـ  33اِْـ
ٞالـضا ي لًـبِ خـاالث ، 

ٓ ملى٘ـ ٢ؿــم مًـ املجخمـ٘ـ  ْاة الا٢خهــاصًت ْالاظخماُٖـت َــ الالمؿـا

ُغة ٖلـــى ب٣ُخــّـ  34امـًـ الؿــُـ
ٞاالظخمــإ الٟايـــل ًبـــضؤ بـــالخٗلُم ، 

 ٕٓ ْجدىــــــ ٓاع١  ٓ قــــــٍغ ؤؾاســــــ ي زــــــم بالخــــــضعط جبــــــضؤ جِٓــــــغ الٟــــــ َْــــــ

ْجهـبذ ل٩ـل لّـ م٩اهخّـ َىـا ألانـ   ْألاط٧ـل  الُٟاـاث فـي املجخم٘ـ 

ٓ الــظي ًب٣ــل  ْلــت الٗاصلــت َــ ٫ٓ بلــى الض ٍْهــى٘ الؿُاؾــاث للٓنــ

ْلـت ؤن حٗمــل ٖلــى  ْٖلــى الض ٓن الٗضالـت بُــبِٗم   ن ألاٞـغاص ًدبــ

ْن ٧ـل ؤظـؼاء املجخم٘ـ  ال بـض ؤن ًخٗـا حٗلُم ألاٞغاص خب الٗضالـت 

ٓاػهـــا ُٞــّـ الخيـــر لل٩ـــل ْهـــا مخ  35احٗا
م هـــي َـــضٝ  ، ْالخٗلــُـ ٞالتربُـــت 

 ْ ِا الِــــضٝ مــًـ ؤَــــضاٝ الخىمُــــت املؿــــخضًمت ل٨ــًـ البــــض مـــًـ  يـــٗـ

ْمــــًـ َـــــظا هجـــــض اَخمـــــام  الـــــظي جخد٣ـــــ٤ مىــــّـ ألاَـــــضاٝ ألازـــــٔغ 

ْلــت ٖلــى الٓظـّـ ألا٦مــل ممــا ٢ــض ًد٣ــ٤  ً  هــظا سصاعة الض امل٨ٟــٍغ

اٍ. ْ الٞغ  للكٗب ألامً 

ـــــــا ماقـــــــغ الٗضالـــــــت جســـــــضم  مــــــًـ ألاؾــــــــ  ،بههـــــــاٝباٖخباَع

ٓاهـــــب ألازال٢ُـــــت ْالاظخماُٖـــــت  الغثِؿــــت للخىمُـــــت املؿـــــخضًمت الج

ت ْالا٢خهــــ ْ جىمُــــت ْالؿُاؾـــُـ ْن ؤن جمـــــ البِاــــت بًــــغع  اصًت ص

ٓإ  ْل٩ـــــــل ؤهـــــــ  ٍّٓ ْن ٖضالـــــــت بالخإ٦ُـــــــض جهـــــــبذ ٖغيـــــــت الدكـــــــ بـــــــض

َْـظا  ْجةخٗـض ٦شيـرا ًٖـ جد٣ُـ٤ الىخـاثج  ٓاػن بين ال٣ُاٖـاث  الالج

لِـ في مه حت الىٓام في جد٣ُ٣ّـ للخىمُـت، ٞالخىمُـت هـي ؤن ال 

٠ُ زمــــــًـ ؤزُـــــــاء ؾُاؾـــــــاث ٚيـــــــر ٖاصلـــــــت ٞا زـــــــظ  ًـــــــضٞ٘ الًــــــٗـ

ْمغاظٗعهــــا  ْالاؾــــخ٣امت ْ جىُٟــــظَا  اٚت بغامجِــــا  بالٗــــض٫ فــــي نـــُـ

مــــــــت فــــــــي ألاظُــــــــا٫  ٓا٢ــــــــب الٗــــــــض٫ ال٨ٍغ َْىــــــــا جِٓــــــــغ ٖ باؾــــــــخمغاع 

ـغ الخىمُـت  َْـظا مـا لخهّـ ج٣ٍغ ْجى٣لِا لألظُـا٫ ألازـٔغ  الحايغة 

ت بلـــــــى ؤن الخىمُـــــــت املؿـــــــخضًمت حٗـــــــالع إلاههـــــــاٝ صازـــــــل  الةكـــــــٍغ

ٓاخـــــــــض ْإلاههـــــــــاٝ صازـــــــــل ألاظُـــــــــا٫  36االجُـــــــــل ال
بط جمؿـــــــــ٨ذ ، 

ــــت بامل ْل ٓن ْزُمــــت باليؿــــبت للض ْال٨ٗـــــ طلــــ٪ الىخــــاثج ج٩ــــ بــــاصت 

م ٚيـر  ْٖلى الجُل الظي ًلُّ خـين ًتراـل ٖلـى ٨َـظا جىُٓـ الٓاملت 

ٟٗـل  ٗـل ٍُْ ْٟ ْبالخـالي ٖلـى الىٓـام ؤن ً مىه٠ ٞمؿـخ٣بلّ مٓلـم 

ٍْدـــض مــًـ ؤْظــّـ ال٣ٟـــغ  ـــ٤ ماؾؿـــاجّ بةههـــاٝ  الخىمُـــت ٖــًـ ٍَغ

 ٤ َْضع املا٫ الٗام ًٖ ٍَغ ْالٟؿاص   إلاههاٝ. ْالبُالت 

مًـ زــال٫ إلاههــاٝ جخد٣ــ٤ الخىمُـت الٗاصلــت ٞخدــاٞٔ ٖلــى 

ٓاعص ألاظُـا٫ ال٣اصمـت الـظًً َـم ُٞىـا  ْمـ ٓاعص ألاظُا٫ الحايغة  م

ْن الاظخمــــــا ي بــــّـ ًٓـــــل الىٓـــــام الؿُاســــــ ي  ُٞسلـــــ٤ هٓـــــام الخٗـــــا

ْلــت  مىهـٟا ٖبــر الــؼمً مـًـ ظُــل بلـى الجُــل الــظي ًلُـّـ ٞب٣ــاء الض

ْن اظخمــــــــا ي ْحٗــــــــا  37امــــــــغجبِ بمكــــــــاع٦ت 
،
  ٕٓ ــــــــ٤ الخُــــــــ ٖـــــــًـ ٍَغ

ْلــــت َــــظا  ْللض ٓاًَ  ْن املاؾؿــــاث للمــــ ْحٗــــا ْن الجمُٗــــاث  ْحٗــــا

ًسلــ٤ الحـــ بالٗــض٫ ٞةٖمــاع ؤملاهُــا بٗــض الحــغل الٗاملُــت الشاهُــت 

ْن  خـــــــّـ ٧ــــــــان بإؾــــــــبال مخٗــــــــضصة م هــــــــا الخٗــــــــا ْالــــــــضماع الــــــــظي ٖٞغ

ٓة  ــــــــــ ٢ْ ٓة نــــــــــىاُٖت  ــــــــــغػث للٗــــــــــالم ٣٦ــــــــــ ْب الاظخمــــــــــا ي ِٞٓــــــــــغث 

  بـــــــــــغؤؽ املــــــــــــا٫ ا٢خهـــــــــــاصًت ؤطَلـــــــــــذ الٗـــــــــــالم َـــــــــــظا مـــــــــــا ٌؿـــــــــــم

ْمشــا٫   ***االاظخمــا ي مـًـ ؤظــل الخٛلــب ٖلــى املــأػ١ الاظخماُٖــت 

ٓٞير  ام فــــي جــــ اعة الخانــــت لإلؾـــِـ ٖلـــى طلــــ٪ ٖــــضم اؾــــخسضام الؿـــُـ

ٓ لــــم  ٓاء الى٣ــــي ختــــ  لــــ ٓاء ه٣ــــل ؾــــٝٓ ٌؿــــخُٟض ال٩ــــل مـــًـ الِــــ َــــ

ت   38اوكـتر٥ فــي إلاظــغاءاث ٓع املجخمـ٘ـ بال بش٣اٞــت ؾُاؾـُـ ٞــال ًخُـ

ت ْبطا ٧اهــذ َىــا الش  39اْبـةعاصة ؾُاؾُـ ْع  ٣اٞـت هــي التـي جلٗــب الـض

ٓص فـي الـضًىامُاث الُدُمـت جهـبذ  الش٣اٞت مُٛبت مشل ما ٓ مٓظـ َ

ُٖٓـــــت  ْبالخــــالي جدؿـــــين ه ت،  املؿــــاَمت فـــــي خماًــــت البِاـــــت َامكــــُـ

ــــاٍ  ٓٞير ألاْفــــى  ؾــــبال الٞغ ْالخــــ ــــض٫ لل ــــرْة  ٓػَ٘ ألٖا الحُــــاة بــــالخ

ٕٓ لالَخمـــــام بلــــى نـــــى٘ الؿُاؾــــت  40االاظخمــــا ي ٦مٓيــــ
،
 ُْٚـــــال 

ــــ٤  ٍٓ ْبالخــــالي جُ إلاههــــاٝ مـــًـ قــــإهّ ؤن ًل ــــي زُــــاعاث الىــــاؽ، 
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 زاهُا: الخمىحن ؤظاط الخىمُت.

ٖملُــــــت جم٨ــــــين فــــــي ألاؾــــــاؽ  بإ هــــــاالخىمُــــــت ًم٨ـــــًـ الىٓــــــغ بلــــــى 

ْبٚىائهـــا ال  ٍْم٨ـًـ اؾـــخسضام َـــظٍ املغج٨ـــؼ  للمداٞٓــت ٖلـــى البِاـــت 
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صة مــًـ ٢ـــضعاث الىـــاؽ ُٞٗخمـــض الخم٨ـــين ٖلـــى الاؾـــخٟا، 

ْعٍ ًــإحي صاٖمـــا الهٟخــاح ؤٞـــا١  َْـــظا بــض ـــؼ زُــاعاتهم،  صاٞٗــا بلــى حٍٗؼ

ٓٔ ال٣ــــضعاث، خُــــض جــــإحي  ٓهـــا بمؿــــخ ْل٨ـــًـ َــــظا ًب٣ــــل مَغ عهم  خـــٍغ

الٗال٢ـــت َغصًــــت فــــي ٦ــــال الاججــــاَين مــًـ هاخُــــت زاهُــــت ٞــــةن ٞاٖلُــــت 

الخم٨ــين جخٗــاْم مـ٘ـ صعظــت املؿــاَمت فــي اجســاط ال٣ــغاعاث التــي مـًـ 

٫ ألاٞــــــغاص مـــــًـ مجــــــغص مىخٟٗــــــين بلــــــى مكــــــاع٦ين فــــــي قــــــإ ها ؤن  ًٓ جدــــــ

ْػٍاصة ٢ـضعاتهم  43اٖملُت زل٤ 
،
ـت   ٓؾ٘ـ خٍغ ٞمًـ زـال٫ الخم٨ـين جخ

ٓاعص  ُغتهم ٖلــــــى املــــــ ْؾـــــُـ ْػٍــــــاصة ٢ــــــضعة ألاٞــــــغاص  ْالحغ٦ــــــت  الازخُـــــاع 

ْال٣غاعاث التي جـازغ ٖلـى خُـاتهم ٞٗىـضما ٌؿـخُُ٘ الىـاؽ  ْاملهاصع 

ُ  44اغتهم ٖلــــى خُــــاتهممماعؾــــت ازخُــــاعاتهم الح٣ُ٣ُــــت جــــؼصاص ؾـــُـ
، 

ـــذمانبلـــى َـــظا الحـــض طَـــب  ٟــّـ للخم٨ـــين بإهـــّـ ال  جــــىن فٍش فـــي حٍٗغ

٫ٓ بلــى  ـاصة الٓنـ ٓة الؿـاثضة التـي حٗنـي ٍػ ًخُلـب حُٛيـر ٖال٢ـاث ال٣ـ

ٓة  ٍٓــــــل ال٣ــــــ ٓة الاظخماُٖــــــت ٣ٞـــــِـ بــــــل ًخٗــــــضاٍ بلــــــى جد ؤؾـــــــ ال٣ــــــ

ـــــــــل  ٍٓ ت ٢ـــــــــاصعة ٖلـــــــــى جد ٓة ؾُاؾــــــــُـ ـــــــــى ٢ـــــــــ املُالـــــــــب الاظخماُٖـــــــــت بل

١ٓ قــــغ  ت بلــــى خ٣ــــ  45اُٖتالؿُاؾـــُـ
ـــّـ بغهــــامج ألامــــم املخدــــضة  ، ْٖٞغ
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ْؤهّـ ٖىهـغ  ـؼ ٢ـضعة إلاوؿـان ٖلـى بخـضار الخُٛيـر  إلاهماجي بإهّ حٍٗؼ

ٖٓــاث  ْاملجم َْكــضص ٖلــى ٢ــضعة ألاٞــغاص  ؤؾاســ ي فــي ه ــع إلام٩اهــاث 

ت ْإلاهماثُــت ْالاؾــخٟاصة م هــا  ٖلــى املكــاع٦ت فــي الٗملُــاث الؿُاؾـُـ

ْالبلــــضان ٦مــــا ًــــغجبِ الخ ْاملجخمٗــــاث  م٨ــــين الــــظي ٌٗخبــــر فـــي ألاؾــــغ 

ٍَٓغت بالٗضًض مًـ هخـاثج الخىمُـت  46ا٢ُمت ظ
ْٖلُّـ جدخـاط ٖملُـت  ،

ٍٓـــت ؤٞــــغاص املجخمـــ٘ـ مـــًـ ؤظــــل  الخىمُـــت املؿــــخضًمت بلــــى الخم٨ــــين لخ٣

ْج٣اهُـــــــا  ْز٣اُٞــــــا  ْاظخماُٖــــــا  ْا٢خهـــــــاصًا  ا  بِاــــــت مخىاٚمــــــت ؾُاؾـــــُـ

ل ْالاؾـــــــخٗباص ْإلا٢هــــــــاء  ْ العهمــــــِـ ٓإ الخمُيـــــــز  لـــــــضخٌ ٧ـــــــل ؤهـــــــ

ٓاعص املجخمـــــ٘ـ لًــــــمان املٗخمـــــض لكــــــغاثذ  الخ٩ــــــاٞا فــــــي اؾــــــخسضام مــــــ

ْالتـي  ٓهُـت املبـالٜ ٞيهـا  ٓاٖـض ال٣اه ْال٣ ٓص  ْالخدغع مً ال٣ُ املجخم٘، 

ٓمـــا، ١ٓ اليكـــاَاث الا٢خهـــاصًت ْفـــي املكـــاع٦خُت ٖم ٞـــالخم٨ين  حٗـــ

ْعٞـ٘ـ  هعمــاسةا  ، ٓة الظاجُــت للمجخمـ٘ـ ٍٓغ ٖىانــغ ال٣ــ ْجُــ ٓ بىــاء    َــ

َٓىُـت بلـى خمـاص ٖلـى ال٣ـضعاث ال ؤ٢صـ   خـض مؿـخُإ فــي  صعظـت الٖا

ْاملجخمـــــ٘ـ يـــــــض  جد٣ُــــــ٤ الخىمُــــــت َىــــــا جــــــؼصاص خهــــــاهت الا٢خهــــــاص 

ْجــــؼصاص  ــــت فــــي الىٓــــام الٗــــالمي  ْل ٓة الض ــــؼصاص ٢ــــ ٍْ الُِمىــــت ألاظىةُــــت 

ْا٢خهاصًا ْلُت ؾُاؾُا   47اامل٩اؾب مً الٗال٢اث الض
 ، ـــ

ْعٍ بٞؿــــاخ ،َــــظاًخًــــمً  ْؾـــ٘ـ ممل ابــــض لحغ٦ــــت  دخمــــلجــــا٫ ؤ

ْعؾـــم ؾُاؾـــاث الخىمُـــت مكـــاع٦عها فـــي نـــى٘ ا ْ الجمـــاَير  لخ٣ـــضم 

اهُال٢ـــــــا مــــــًـ اخخُاظاتهـــــــا الٟٗلُـــــــت بي التر٦يـــــــز ٖلـــــــى الاخخُاظـــــــاث 

ت ، َـظا ال هيسـ   بإهـّـ ال جـىج  إلاؾـتراجُجُت بال بامل٣اعهــت  48االغثِؿُـ

ْالخُبُـــ٤ مدلُـــا، َىـــا الحاظـــت بلـــى جدـــغع ا٢خهـــاصي  ْالىٓـــغ ٖاملُـــا 

ٓاًَ ٞبـــالخم٨ين جدـــغع الُا٢ـــ ْللمـــ  ًَٓ ْؾُاســـ ي للـــ اث ْاظخمـــا ي 

ٓؾــــــــت ٖلــــــــى الُٗــــــــاء  ْبَــــــــال١ ٢ــــــــضعاتهم املدب ٓاَىين  ال٩امىــــــــت للمــــــــ

ْالٗال٢ـــاث  ت  ٓص املاؾؿــُـ ٓٔ إلاهخـــاط مــًـ ال٣ُـــ ـــغ ٢ـــ ْجدٍغ ْإلابـــضإ، 

ــــغ بصاعة املجخمـــ٘ـ ٩٦ــــل  ْجدٍغ ْن اهُال٢ِــــا،  ٫ٓ ص الُب٣ُــــت التــــي جدــــ

ٌ مـًـ ؤْيــإ الخبُٗــت ٞفــي  ْٖلــى الى٣ـُـ ٍٓ الخاعظُــت  ْمـًـ الًـٛـ

ْجُـــ ٍ ججـــضصٍ  ُغة املجخمــ٘ـ ٖلـــى قـــْغ َـــظا ال ًخد٣ـــ٤ بال  ،ٓعٍؾــُـ

البــــــض  ت،  ْز٣اٞــــــت ؾــــــلُت ؾُاؾـــــُـ ْبنــــــغاع ْنــــــغامت  ْبعاصة  بــــــت  بٚغ

ال ًى٣ُـــــــ٘ـ بخُٛيــــــــر ألاهٓمــــــــت للخم٨ــــــــين  ْمؿــــــــخمغا  ؤن ًب٣ــــــــل صاثمــــــــا 

٫ٓ ٖلـى ألاٞـغاص  ْالجُل الـظي ٣ٌٗبّـ بدهـ الؿُاؾت ل جُل الحالي 

ـــــــ٤ الؿـــــــمإ ملُالبهـــــــا ْالاؾـــــــخجابت لِـــــــا  ٖلـــــــى اخخُاظاتهـــــــا ٖــــــًـ ٍَغ

غ ب٣ُمــت  لُهــبذ فــي ألازيــر  ملجخمٗـّـ َىــا وكـٗـ ٓاًَ هــاٞ٘ لىٟؿـّـ  مــ

 الخىمُت املؿخضًمت.

ـــــغ لإلوؿـــــان مـــــً ، َىـــــا، ٖلـــــى ؤهـــــّ الخم٨ـــــينًىٓـــــغ بلـــــى   جدٍغ

غ  ْجدٍغ ٓص التي جدغمّ مً املكاع٦ت في نى٘ البضًل  ظمُ٘ ال٣ُ

َْـــظا مـــً ْيـــُٟت الضًم٣غاَُـــت التـــي هـــي جم٨ـــين  مـــً الخسلـــ٠ 

ٓاَىين  الىاؽ مً الخد٨م بدُـاتهم الخانـت بيـاٞت بلـى ظـغ املـ

للمكــــــــاع٦ت فــــــــي ٖملُــــــــت حكـــــــــ٨ُل الحُــــــــاة الٗامــــــــت مــــــــً زـــــــــال٫ 

ـــــــــــاث٠ ٖٓــــــــــت مــــــــــً الْٓ  49امجم
ًٍْــــــــــمً الخم٨ــــــــــين الح٣ـــــــــــ١ٓ  ،

ٗت ل حاظــاث املخمشلــت فـــي  ألاؾاؾــُت لألٞــغاص ْالاؾــخجابت الؿـــَغ

ٓ ع٦يـــزة للٓنـــ٫ٓ بلـــى الٗضالـــت الاظخماُٖـــت  ْالخٗلـــُم ِٞـــ ـــت  الحٍغ

ْحؿــــاْي ألاٞــــغاص فــــي ا ْالؿُاؾــــُت  لحهــــ٫ٓ ٖلــــى ْالا٢خهــــاصًت 

ٓٞير  هٟـــــ الٟــــغم بةههــــاٝ ٧ــــل خؿــــب ٢ضعاجــــّ َــــظا ٌٗنــــ  جــــ

ـــ٘ بهخـــاظُعهم  ْمـــً ٞع ٓا  ٝ املىاؾـــبت لألٞـــغاص ختـــ  ًخم٨ىـــ الٓـــْغ

ُْٚــــال الخم٨ــــين ٌٗنــــي ُٚــــال الخىمُــــت  ْبهخاظُخــــّ مــــً ًد٨مـــّـ 

ْاجــــــــّ باػصَـــــــاع ؤوكــــــــُت ٞغصًــــــــت  ْؤص ُٞهـــــــى٘ الٟــــــــاع١ بإؾـــــــالُبّ 

ْمىّ جخد٤٣ املكاع٦ت في الحغ٧ـاث ٖٓت  ٍٓـت  ْظماُٖت مخى الخىم

ْالش٣اُٞت.  الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت 

 زالثا: الاظخخالف والدسخحر ألجل العماسة. 

ٓمــــــان مغجبُــــــان ٞاؾــــــخسالٝ إلاوؿــــــان ال بــــــض لـــــّـ مـــــًـ   املِٟ

ٍٓغ  ْمِمـــت الخُـــ ٓاعص، ٞاملِمـــت هـــي خؿــًـ الاؾـــخٛال٫  حلـــخير للمـــ

ْن ؤي بٞؿــــــاص فـــــــي  ٓاظِــــــت الخدــــــضًاث بــــــض ْم ْالٗمــــــاعة  ْإلابــــــضإ 

ٓٞــــــا١ بــــــين إلاوؿــــــان ألاعى ؤ ْجد٣ُــــــ٤ ٢ــــــضع ؤ٦بــــــر مـــــًـ ال ْ جبــــــظًغ 

ٓاهُ همــا  ٢ْ ٓن إلالفــي ؤبٗاصَمــا  ْبُاخـّـ ٦ــظل٪ َىــا ٢ــض خــضص ال٣ــاه

ت لخالٞـــــــت  ْاملِمـــــــت ألاؾاؾــــــُـ ْؤ جامِمـــــــا بمـــــــا ًـــــــخالءم  ْهٓمِمـــــــا 

ْ ٢ضعجّـ ٖلــى الخٗامـل مـ٘ـ مـا نــخغ لّـ حٗــامال  إلاوؿـان فـي الٗــالم 

ْالب٣ــاء َــظا مـًـ  ، لخضمــت الحًــاعة إلاوؿــاهُت 50ابًجابُــا ٞــاٖال

ٓاعص  ٠٢ٓ ٖلى يـمان حلـخير املـ ْمً ظِت ؤزٔغ الخىمُت جخ ظِت 

ْمُامدِـا ْظلــب  ْاملُالــب املجخمُٗـت  ال٩اُٞـت لخلبُـت الحاظـاث 

ٓ الــــظي  ْجم٨ــــين إلاوؿــــان َــــ ْالخ٣اهــــت الحضًشــــت املالثمــــت  الخ٣اهــــت 

ـــــا ِٞىـــــا  ًـــــت بٖماَع ٍْٞغ ٌؿـــــاَم فـــــي زالٞـــــت إلاوؿـــــان فـــــي ألاعى 

عة ٖلــــى  ْن مـــ٘ـ ب٣ُــــت ًهــــبذ الٗمــــل يــــْغ ؤؾــــاؽ ال٣ُمــــت بالخٗــــا

 51االٗىانـــــغ إلاهخاظُـــــت
ٓن بال بماؾؿـــــاث  ، ٞةٖمـــــاع ألاعى ال ٩ًـــــ

ْجد٣ُـــ٤ الٗضالـــت  ْباؾخإنـــا٫ ال٣ٟـــغ  ْجىمُـــت مؿـــخضًمت،  ٖاصلـــت 

عة ح ـــــــــجُ٘ عؤؽ املــــــــــا٫  الاظخماُٖـــــــــت َىـــــــــا الخإ٦ُـــــــــض ٖلـــــــــى يـــــــــْغ

 ١ ش خ٣ــــــــٓـ عة جغؾــــــــُـ ْػٍـــــــــاصة الاؾـــــــــدشماع ُٞــــــــّـ ْيـــــــــْغ الاظخمـــــــــا ي 

ٓاَىــــت بٓنـــــِٟا نـــــمام  ٍْدٟــــٔـ امل ؤمـــــان ًغ ـــــى مهـــــال  ألاٞـــــغاص 

ٍٓـــت التـــي  ْ الٟا ْن ؤصوـــل اٖخبـــاع للكـــغاثذ الاظخماُٖـــت ؤ ـــاتهم ص خٍغ

ٓن بليهــــا  52اًيخمــــ
ٓاَىــــت ل٩ــــي جغج٨ــــؼ ،  َىــــا البــــض ؤن جِٓــــغ ز٣اٞــــت امل

ْن  ً ًىـاص ٖليها الخىمُـت املؿـخضًمت َـظا ألامـغ الـظي ظٗـل امل٨ٟـٍغ

ٍٓــت عة خُ ٍٓىــ باالؾــدشماع فــي إلاوؿــان ٦ًــْغ ْج٩ ْبىــاءٍ ْحٗلُمـّـ   ّ

ٓ َـضٝ  َْـظا َـ ٓص بلى بؾخسضام إلاوؿان بلـى ٣ٖلّـ  ْ ٧ل َظا ٌٗ

اؾــــخسالّٞ فــــي ألاعى ِٞــــظا إلاوؿــــان الــــظي ؤُٖــــاٍ ٣ٖلـــّـ الش٣ــــت 

ا ل ٖلــى  لُت ألاماهــت التــي ٖغيـِـ بىٟؿـّـ اهــضٞ٘ بلــى جدمــل مؿــْا
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٢ٓـذ هٟؿّـ  ْل٨ىّـ فـي ال ٢ٓاجّ بهّ بال ق٪ حكٍغ٠ لإلوؿان  مسل

ال ٖــًـ ٦ُُٟـــت  ٫ْ مـــا ًداؾـــب ج٩لُـــ٠ ًب٣ُــّـ مؿـــا ْلٗـــل ؤ ؤصاثــّـ 

ْهضاءاجـّـ ٓ مــضٔ بٞاصجـّـ مـًـ جٓظِــاث ٣ٖلـّـ   53اٖلُـّـ إلاوؿــان َــ
، 

 ٓ َْــــــ لُت ججـــــاٍ البِاــــــت  ٓ الـــــظي ًخدمــــــل املؿــــــْا َىـــــا إلاوؿــــــان َــــــ

ٍْىجـؼ  بّ لِا ُٟٞٗل الؿُاؾـاث  ٫ٓ ًٖ بنالخِا بٗض جسٍغ املؿا

ْالضًم٣غاَُـــت  ْالح٨ماهُـــت  ٣ٍْتـــرل مــًـ الغقـــاصة  ٓع  ٍُْـــ ٍْبـــضٕ 

ٍْـــــضمغ ٍْــــخم٨ً مــــًـ ٢ِـــــغ ال ْب٢ـــــغاع الٗـــــض٫ بـــــض٫ ؤن ًســـــغل  ٓلـــــم 

ضة بِىمــا  ٓن هــي الؿـُـ ٍْٟؿــض ٞلــم ٌؿــخسل٠ ل ٞاــت بُٗ هــا لخ٩ــ

ْل٣ــــــض ؤصع٥  ْاع الٗبُــــــض،  ن ؤص َــــــظا املٗنــــــ   ؤبــــــى رسًإزــــــظ نزــــــْغ

َْلب مً  ـتبك٩ل مب٨غ،  ٓلى  معاٍو ت الـظي اؾـخ ٣٦ُـاصة ؾُاؾُـ

ٍْـت  ْٖىـضما ؤظابّـ مٗا ٓا٫ املؿلمين ؤن ٌُٗيها  صحا ها  ٖلى ؤم

ٓ ب  ٞمــــــــا   َــــــــ
ً
ٓ طع ؤُِٖــــــــا للىــــــــاؽ بطا ٓا٫ ل ٢ــــــــا٫ ؤبــــــــ إ هــــــــا ؤمــــــــ

 54اللىاؽ
 ، 

ٓ فــي ًىســضٕ  ــت الضًيُــت ٦مــا َــ إلاوؿــان با ؾــالُب الٓاٍَغ

َْـــــــظا مــــــا ٌؿــــــمُّ  ْالضٖاًــــــت  ــــــالم  عتيإلٖا بإقـــــــ٩ا٫  علـــــــى ؼــــــَش

اللــــــحغ املٗانــــــغ ٞاسوؿــــــان مؿــــــا٫ٓ ٖــــــً ؤصاء عؾــــــالت ل فــــــي 

ْالُبُ ٓن  ٓ خامـل ألاماهــت فـي ال٩ــ َْــ  55اٗـتالٗـالم 
ختــ  ًــخم٨ً ، 

َْـــــــظا ماٞٗلـــــــّ عظـــــــل  ْمخٗـــــــاص٫  ٓاػن  مـــــــً الٗـــــــِل بكـــــــ٩ل مخـــــــ

ْؤصـــحابّ، املىُلـــ٤  ٓ طع  ٗتي ؤبـــ الؿُاؾـــت ٦مـــا ؾـــماٍ ٖلـــى قـــَغ

ْالحـــض  ْال٨ؿــب  ٍْا٦ـــض ٖلــى الٗمــل  فــي َــظا املغج٨ــؼ ٌؿــعهضٝ 

ْع إلاوؿــــــان ٦سلُٟــــــت ل فــــــي ألاعى ٞالٗمــــــاعة  ٖلُــــــّ ما٦ــــــضا ص

 ْ ٓ ْؾــــُلعها  ٓع الخىمُــــت، ِٞــــ ْص مغجبُــــت بــــّ ٦مدــــ ٚاًعهــــا فــــي خــــض

، ٩ٞــــل شــــ يء ملــــخغ لإلوؿــــان،  ٢ٓـــّـ خماًــــت بُاخـــّـ ْيــــمان خ٣

ٓلـّ ِٞـظا الدلـخير ال  ٞا  نخغ لإلوؿان ٧ل مـا ٓص خ ٓ مٓظـ َـ

ْٖــــــــضم  ْ جغ٦ــــــــّ  ْٖــــــــضم بصاعجــــــــّ ؤ ْبٞؿــــــــاصٍ  ًم٨ــــــــً الٗبــــــــض بــــــــّ 

ٓلت الخــــــضزل يــــــض  اؾــــــخٛاللّ َىــــــا ْظــــــب ٖلــــــى الجِــــــاث املؿــــــا

وؿـــــاهُت الٗبـــــض بالبِاـــــت ب٩ـــــل مـــــً ٞيهـــــا الؾـــــخمغاع الحًـــــاعة إلا

ٓ مـا م٩اهــت إلاوؿـان مـً إلام٩اهــاث  ح َـ ْبالخـالي الؿـاا٫ املُــْغ

َْؿخٗمل ٣ٖلّ َْعي  ٓاظب ٖلُّ ؤن ًضع٥   .التي ُنخغث لّ ٞ

 سابعا: ألامً والخعاون وبهماء اإلاجخمع اإلادلي جىمُت معخذًمت.

ْن فــي   ب٢امــت مجخمـ٘ـ مخًــامً ًخُلــب الٗــِل بكــ٩ل مخٗــا

ٓم الزـــــــــــــح ُذ للمهـــــــــــــ حت املجخمــــــــــــ٘ـ املدلـــــــــــــي خُـــــــــــــض ؤن املِٟـــــــــــــ

 ٫ٓ ٦ْمـــا ٣ًـــ ْإ للــىٟـ  ت ًـــضٞ٘ بلـــى اختـــرام  غ ال خهـُـ ؤلىعــِـ

٨ُــــــت  دي جىهفُـــــل الًـــــاث املخدـــــضة ألامٍغ ٖىـــــضما ظـــــال ؤهدــــــاء ال

م الـبٌٗ  ٩ي َىـا٥ مؿـاٖضة بًِٗـ ِْٞم املجخم٘ ألامٍغ لخدلُل 

اَُـت  ْمـالِم مًـ ؤظـل ٞع ٢ْـعهم  ْالاؾخٗضاص للخاحُت بجؼء مًـ 

ْلـــــــــت  56االض
ت ألا  ، ْعَا ٧ْاهـــــــــذ ملهـــــــــ حت ال خهــــــــُـ ـــــــــض ْب ٨ُـــــــــت  مٍغ

ٓلُت جهـــــــــضع ٧ـــــــــل ؾُاؾـــــــــاتها الش٣اُٞـــــــــت  ٓهُـــــــــت ْقـــــــــم ؤنـــــــــبدذ ٧

ْالهـــــــــــــــــــــــىاُٖت  ت ْالاظخماُٖـــــــــــــــــــــــت ْالا٢خهـــــــــــــــــــــــاصًت  ْالؿُاؾــــــــــــــــــــــُـ

ْججضًـــــــضَا بكـــــــ٩ل م حـــــــّٓ للٗـــــــالم ٞاملهـــــــ حت  ٓلٓظُـــــــت  ْالخ٨ى

ٓ الالتـــزام بـــإن وؿـــاٖض بًٗـــىا  ت فـــي ِٞمِـــا الزـــحُذ َـــ ال خهــُـ

ْه٣ضم جاحُاث ئخهُت لخيـر املجخم٘ـ املدلـى الهٛـ ير البٌٗ 

ْن ُّٞ ْوكغ الخٗا  57اْاملجخم٘ ٧لّ 
، 

ٓن ظمُٗــــاث صاثمــــا جىهفُــــل ؤقــــاع  ٨ُين ٌكــــ٩ل بلــــى ؤن ألامــــٍغ

ـــــت ْنـــــىاُٖت ٌكـــــاع٥ ٞيهـــــا الجمُــــ٘ـ  ـــــِـ لـــــضكهم قـــــغ٧اث ججاٍع ْل

ٓ ها لخ٣ــضًم الدؿــلُت  ٕٓ ِٞكــ٩ل ْخؿــب بــل ظمُٗــاث مـًـ ؤلــ٠ هــ

ْوكــغ ال٨خــب  ْحكــُِض ال٨ىــاجـ  ْبىــاء الٟىــاص١  ْجإؾــِـ املٗاَــض 

٣ــــت ْبعؾــــا٫ املغاؾــــ ْ هــــظٍ الٍُغ الث الضًيُــــت بلــــى ؤ٢اصــــ ي الٗــــالم 

ْاملــضاعؽ ٓن  ْاللــج ْن املؿدكــُٟاث  ض  58اٞــة هم ٌكـُـ
ٞــاملجخم٘ ، 

 
ً
ْمؿـــــاٖضا لت  ْؤ٦ ـــــر ًٞــــُـ ْمخىاٚمـــــا  ـــــا  ْه ْمخٗا بطا ٧ـــــان ميلـــــجما 

ٍْخجـــّـ بلــــى بٖــــاصة  ْالُب٣ــــاث  ْالجــــيـ  لألزــــغ ال ٣ًؿــــمّ الٗــــغ١ 

ٓاَىُ ْمــ ٓاَىعهم  ْمماعؾــت مــ م  عهم عبـِـ ألاٞــغاص املكــدخين ببًٗـِـ

٣ــــت  َْىــــا البــــض ؤن وؿــــخٗين بالٍُغ ْجدالٟاتهــــا الغاهذًــــت بهـــض١، 

اَُــــت الٗــــالم بالحـــــب  ــــؼ ا٢دؿــــام ٞع ١ فــــي حٍٗؼ مـــ٘ـ ا٢خهــــاص الؿـــٓـ

ْاظخشــــار الكــــغ ٞدؿــــخُُ٘ َــــظٍ الًٟــــاثل ظىبــــا بلــــى  ْاملكــــاع٦ت 

ٓٞغ  ٓطط ٖــالمي ًخــ ١ ؤن حؿــاٖض ٖلــى همــ ظىــب مـ٘ـ ا٢خهــاص الؿـٓـ

َْــظا مــا ٣ًُـض الا  ٢ْابلُــت الاؾـخمغاع  ؾــخسضام املٟــٍغ ُّٞـ الٗــض٫ 

ٓعص الُبُعــي ر للمــ  59اْامللـٓـ
،
ٓن مِمــت   ٩ ال قــ٪ فــي ؤن َــظا ؾـُـ

ٓاع ٢ـــض ًٟـــغ١  م ْخـــ ٓاع ال٣ــُـ عة ٖلـــى خـــ بت ْؾدكـــمل بالًـــْغ نــٗـ

م  ْ ًباٖــضَم ٞتراظـ٘ـ ال٣ـُـ ْ ًجمِٗــم ٣ًــغل ُٞمــا بُــ هم ؤ الىــاؽ ؤ

بمــا ؤن ًدؿــةب فــي خــضْر بٗـٌـ ؤقــض مكــا٧ل املجخمـ٘ـ بلحاخــا 

ْ ًٟا٢مِمــــــــــا مشــــــــــل املُـــــــــل ب ُا ؤ ــــــــــاث ْيــــــــٛـ ْاملىاٖػ لــــــــــى الخهــــــــــام 

ْاملُالـب  ْالح١ٓ٣ امل٨دؿبت الؿِلت ْؾُاؾت املهال  الخانـت 

ُٗت  ١ ظضًــــــضة ل٨ـــــًـ إلانــــــالخاث الدكــــــَغ التــــــي ال جى٣ُـــــ٘ـ بد٣ـــــٓـ

مــــــــ٤  ْع الش٣اُٞــــــــت ألٖا ــــــــر الجــــــــظ ــــــــر لخُٛي ْخــــــــضَا لـــــــًـ جٟٗــــــــل ال٨شي

 
ً
ٓعا  60اٚــــــ

،
فــــــي ٦خابـــــّـ  جىمــــــاط هــــــىبض٦ْمــــــا ٧ــــــان ٌٗخ٣ــــــض  ،بدُــــــض 

ازان ٓص الؿـال ، فلـذ اللٍى ْم هـا الاختـرام ْي٘ـ بىـ م ل حُـاة الٗامـت 

ْؤن ٌٗتـــــــــــٝر ٧ـــــــــــل ئـــــــــــخو  ٦ْغامخــــــــــّـ  ١ الىـــــــــــض  ل لح٣ــــــــــٓـ ألانــــــــــُـ

ال ًهـــــــغح  ْي لــــــّـ بالُبُٗـــــــت  بال ـــــــخو نزـــــــغ ٖلـــــــى ؤهــــــّـ مؿـــــــا

ْ اخخ٣ـــــــاٍع  ْ إلاقـــــــاعة ب٨غاَُـــــــت ؤ ْ الهـــــــمذ ؤ ٫ٓ ؤ ْ ال٣ـــــــ بالٟٗـــــــل ؤ

ـــت الازـــخالٝ التـــي جب٣ـــل ؾـــغ   61المزـــغ َـــظا الـــظي ًٟطـــ ي بلـــى خٍغ

ـــا إلاوؿـــان   هـــا ْخـــضَا الحغ٦ـــت الخ٣ضمُـــت التـــي ًم٨ـــ ً ؤن ًىجَؼ

ْالٟٗل ْإلابضإ ٓا٢٘ الخىاٞـ   ،  62االتي حكٕغ ل
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ال ًهـــــبذ مجـــــغص جـــــاب٘ م٣لـــــض بـــــاالزخالٝ ًخدـــــغع إلاوؿـــــان 

ْالعجـــؼ املؿـــخضًمٖـــضًم الٟٗـــل ْإلاهجـــا ْاخخ٣ـــاع الـــظاث  ال ، ػ 

ْهتـــر٥ للخٗـــاٌل مٗنـــ  مـــً ظِـــت  ًم٨ـــً ؤن هـــخسلو مـــً ألازـــغ 

ت ٧اُٞـــت لخد٣ُـــ٤  ْمــً ظِـــت ؤزـــٔغ لــم حٗـــض الٓؾـــاثل الٗؿــ٨ٍغ

مؼاًـــــا ؤمىُـــــت ملمٓؾـــــت طلـــــ٪ ؤن ؤمـــــً الـــــض٫ْ ٌٗخمـــــض بالضعظـــــت 

ْالٗضالـــــــــت  اَُـــــــــت الا٢خهـــــــــاصًت  ا ٖلـــــــــى ألا٢ـــــــــل ٖلـــــــــى الٞغ هٟؿــــــــِـ

ٓع البُ ــــــي  ٓدي ٦مــــــا ؤن الخــــــضَ ــــــ ٓل الاظخماُٖــــــت ْالاؾــــــخ٣غاع إلا٩ً

ٓاهـــــب ألاؾاؾـــــُت  مـــــً الـــــض٫ْ ل خُـــــغ مـــــً زـــــال٫  ٌٗـــــغى الج

ٌٍٓ ؤهٓمــــت الـــــضٖم الُبُُٗــــت التــــي  ٢ٓـــــ٠ ٖليهــــا ظمُـــــ٘ جٟــــ جخ

ت  63األاوكُت الةكٍغ
ٓجغاث الؿُاؾـُت ،  ْالخـ خُض ؤن النزاٖاث 

ْالؿــــُُغة ٖليهــــا ُٞٗخبـــــر  ٓاعص  ٧لِــــا مــــً ؤظـــــل الهــــغإ ٖلــــى املـــــ

ٍْٓــت  تهضًــض مدلــي زــم ب٢لُمــي ٞٗــالمي، ٦مــا ؤن وكــٓل خــغل ه

ٓم الخىمُـــــــــت  ْ هـــــــــؼإ ٖؿـــــــــ٨غي ًـــــــــازغ جـــــــــإزيرا مباقـــــــــغا فـــــــــي مِٟـــــــــ ؤ

ْالنزا ٓجغاث  ٓلــض املؿــخضًمت هًــغا للخــ ْبالخــالي ج ٖــاث الؿُاؾــُت 

ْؤزــــــــاع بُاُــــــــت يــــــــاعة ٖلــــــــى ٚــــــــغاع ألاؾــــــــ حت الخ٣لُضًــــــــت  ٓا٢ــــــــب  ٖ

ْالخىٓــُم  ْحُٗــل إلاهخــاط الا٢خهــاصي  ٍْــت  ْال٨ُما ٓمُــت  ْالجغز

ح الالظاـــين ْهـــْؼ  64االاظخمـــا ي فـــي ؤ٣ٖـــال الحـــغل 
ـــا مـــً  ، ْٚيَر

إلاقــــ٩االث ٧لِــــا ؾــــالٟت الــــظ٦غ هٓــــغا لُٛــــال ألامــــً، يــــ٠ بلــــى 

ؿــخضًمت هــي ؤؾاًؾــا الخىمُــت التــي جــخم ٖلــى طلــ٪ ؤن الخىمُــت امل

ْبمكـاع٦ت  الهُٗض املدلي اهُال٢ا مً زهٓنُاث ٧ل ججمـ٘ 

ْاٞٗالــــــــــت مـــــــــــً ألاٞـــــــــــغاص الـــــــــــظًً ٖلـــــــــــيهم ؤن  م  ًدـــــــــــضص مهـــــــــــيَر

 65اْمؿخ٣بلِم الخىمٓي 
. 

اإلادـــىس الثالـــث: الخىمُـــت اإلاعـــخذًمت وخماًـــت البِئـــت لـــشوسة 

 . ظُاظُت

 ،إلاوؿـاوي ٩٦ــلبن صـ  الخٗبيـر للمجخم٘ـ  ،املىُٗـ٠ نمًـ 

ْالخ٨ٟيـــر فـــي ألاظُـــا٫ الـــظًً  خبـــاع بلـــى البِاـــت  البـــض لــّـ ؤن ٌُٗـــض الٖا

َْــــظا  ْب٣ــــاء ؤظُالىـــا الالخ٣ـــت  َـــم ُٞىـــا مــًـ ؤظــــل يـــمان ب٣اءهـــا 

ٍٓغ مؿـــخمغ للمٟـــاَُم بغئٍـــا  ْجُـــ ًخُلـــب بٖـــاصة الىٓـــغ باؾـــخمغاع 

َْـــــظا ًخُلـــــب  اث ٧ـــــل بِاـــــت  ْهًـــــغ لخهٓنــــُـ ْز٣اٞـــــت ْنـــــغامت 

ْبنــالح بصاعي  ْالىٓــغ فــي مهــاصع ؤزــٔغ بــضال  بصاعة جىمُــت  قــامل 

ٓاًَ مــًـ ال٣ُـــام  ، ٦مـــا ًخُلـــب جم٨ـــين املـــ ــ٘ـ ٓن بلـــى الَغ مــًـ الغ٧ـــ

ْع الــغثِـ التـــي  ٓ الــض َْــظا َـــ ْعٍ الــغثِـ فــي املجخمــ٘ـ ٦مىــخج  بــض

ت مؿـخضًمت ْخ٣ـا مًـ  ـا ٖملُـت خًـاٍع ٓم بّـ الخىمُـت باٖخباَع ج٣

ْٞــ٤ بعاصة  ْاُٖــت مٓظِــت  ْهــي ٖملُــت مجخمُٗــت  ١ إلاوؿــان  خ٣ٓـ

ْبخـــــــضار  َْىُـــــــت الث ٩َُلُـــــــت  مؿـــــــخ٣لت مــــــًـ ؤظـــــــل بًجـــــــاص جدـــــــ

ت اظخماُٖــت ا٢خهــاصًت حؿــمذ بخد٣ُــ٤ جهــاٖض  حُٛيــراث ؾُاؾـُـ

ُٖٓـــت الحُـــاة  ْجدؿـــين مؿـــخمغ لى مُـــغص ل٣ـــضعاث املجخمــ٘ـ املٗنـــي 

ــــت ْيــــمان خُــــاة   66اُٞـــّـ ْل لخــــى٨ٗـ فــــي ألازيــــر ٖلــــى بؾــــ٣غاع الض

لــت ؤًٞــل لألظُــا٫ امل٣بلــت ٞةؾــتراجُجُت الخىمُــت املؿــخضًمت ال٣اب

ٓاٞــــــ٤ ْالاولــــــجام  ٓاؾـــــ٘ـ الخ لالؾــــــخمغاع حؿــــــعهضٝ فــــــي مٗىاَــــــا ال

ت ْالاظخماُٖــــــت  ْالؿُاؾـــــُـ ْالخىــــــاٚم بــــــين البِاــــــاث الا٢خهــــــاصًت 

ْالش٣اُٞ َٓا ًخُلب:ْالبُاُت  ْالؿعي هد ت   ت ْإلاصاٍع

ٓاَىين فــــــي  - هٓامــــــا ؾُاؾــــــُا ًــــــًامً املكــــــاع٦ت الٟٗالــــــت للمــــــ

 نى٘ ال٣غاع.

ٓاثٌ  - ـت ٞىُـت هٓاما ا٢خهاصًا ٢اصعا ٖلـى بخـضار ٞـ ْمٗٞغ

خماص الظاحي ْالاؾخضامت.  ٢اثمت ٖلى ؤؾـ الٖا

ٓجغاث الىاظمـــــت ٖـــــً  - هٓامـــــا اظخماُٖـــــا ٣ًـــــضم الحلـــــ٫ٓ للخـــــ

 الخىمُت ٚير املخىاٚمت.

ٓلٓظُا ًبدض باؾخمغاع ًٖ خل٫ٓ ظضًضة. -  هٓاما ج٨ى

ٍٓل. - ْالخم ْلُا ًغ ى ألاهماٍ املؿخضًمت للخجاعة   هٓاما ص

ا مغها ًمل٪ ال٣ضعة ٖلى  -  . 67االخزحُذ الظاحيهٓاما بصاٍع

ٓم بالخىمُــت  ْ مــا ٌؿــم  الُــ بيــاٞت بلــى ؤن الخىمُــت املؿــخضًمت ؤ

ٓاثضَا ٖلـى ألامـض  ٍٓت  ظل الحٟاّ ٖلى البِات لخُٗٓم ٞ البِا

ٍٓل ال بض مً إلاَخمام بشالزت ٖىانغ هي:  الُ

 الحٟاّ ٖلى ج٩امل بُ ي.  -

ٍٓغ اليكــــــاٍ  - ْالحــــــض ٖلــــــى جُــــــ الؿــــــعي لخد٣ُــــــ٤ الٗضالــــــت 

 . 68االاظخما ي

 الؿعي لخد٤ُ٣ ٦ٟاًت ا٢خهاصًت. -

ــا ٖملُـت مجخمُٗـت  ،الخىمُـتال جخد٣ـ٤  ٓظِــتْ باٖخباَع ْن ، م ص

ٓص بصاعة لِــا حكــمل ظمُـ٘ـ ٢ُاٖــاث إلاصاعة ببخــضاءا مــًـ إلاصاعة  ْظــ

ٖاث فــــي ال٣ُــــاٖين  ت بلــــى إلاصاعة الٗامــــت بلــــى بصاعة املكــــْغ الؿُاؾـــُـ

ْالخــــــــام  69االٗــــــــام 
ٓص جدخــــــــاط هٓــــــــام بصاعة البِاــــــــت ،  َْــــــــظٍ الجِــــــــ

ــــت لخد٣ُــــ٤ الخىمُــــت ْالخىمُــــت إلاصاٍع  70اْالٗمــــل باسنــــالح إلاصاعي 
 ،

ْؾــىض ؾُاســ ي مبنــي ٖلــى ز٣اٞــت  ْبزــالم  َْــظا ال ًخد٣ــ٤ بال بيُــت 

ُت جملــــ٪  ُٖٓـــت قـــٖغ ت ه ٢ُْــــاصة ؾُاؾــُـ ًالخـــ٤ ألاَـــضاٝ الؿـــاب٣ت 

ٓعٍا. ٓلى بؾتراجُجُت الخىمُت صؾخ ْاث جخ ٓؾاثل ْألاص  ال

 خاجمت: 

ٓم الخىمُـــت املؿـــخضًمت ،٧اؾـــخيخاط ملـــا جُغ٢ىـــا بلُــّـ   ًب٣ـــل مِٟـــ

ـب فـي طلـ٪  ْهٓـام ؾُاسـ ي ال ًٚغ  في مجخم٘ ٚير ؾلُم ز٣اُٞا 
ً
با ٍٚغ

ْبقــ٩االتها ٢ًــاًا  ،ْٖلُـّـ ْالخىمُــت املؿــخضًمت  ٞــةن ٢ًــاًا البِاــت 

ْبهمــــا الخهــــضي لِــــا ٌٗنــــ   ،ؾــــاب٣ا َــــابا ؾـــــ التــــي ط٦غها ،ٖال٣ــــت 

ٓا٢ــــب آ ٓن الٗ ْالتــــرا٦م ختــــ  ال ج٩ــــ ر  هُــــت الخ٣لُــــل مـــًـ خــــضة الخلـــٓـ
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ٓ جىمُـت مؿـخضًمت بصعا٦ىـا  بن ٢ْهيرة املضٔ، لإلقـ٩االث البُاُـت َـ

ْلألظُــا٫ ال٣اصمــت الــظًً  ْخُــاة ؤًٞــل لجُلىــا  ُٖٓــت  ٓ يــمان ه َْــ

ٓاعص املسخلٟـت ْن بَـضاع للمـ ْٖـالم ؤ٦ ـر بوؿـاهُت ص ؤن  طلـ٪ َـم ُٞىـا 

ٓ ؤن ال كهضص الجُل ا  .اخخُاظاث الجُل ال٣اصم لحايغ املبخ ى َ

ٓظــــب ٖلــــى ا ْقــــإ ها لجُــــل لجُــــل اًخ ٓاعص  لحايــــغ ؤن ًتــــر٥ املــــ

ٓمي لُهــبذاملؿــخ٣بل  ْزُـِـ  ،الخــضزل الح٩ــ فــي ْيـ٘ـ ؾُاؾــاث 

ْن املؿــــاؽ  مدؿــــمت ،ظضًــــضة ٫ٓ مـــ٘ـ ال٣ُاٖــــاث ألازــــٔغ ص بالكــــم

ٓٔ،  ن فــي ألازيــر مؿــإلت طلــ٪  هــبذ، ؤًًــا، ًبالبِاــت عة ٢هــ يــْغ

ْالخىمُــت فــي  الخىمُــت املؿــخضًمت حٗنــي الىٓــغ فــي الٗال٢ــت بــين البِاــت 

ٓاعص بَـــ ٟىــــا مــ٘ـ املــــ ُُ ٓصهــــا مـــغجبِ بخ٨ ْظ ْالخىـــاٚم  ن  اع الاولــــجام 

ٍٓــل  ْمـًـ ظِــت ؤزــٔغ الخىمُــت ال حٗنــي الخٗ ، َــظا مـًـ ظِــت  ألازــٔغ

ْبال ٦ُــ٠  ت  ٓن الخــاعدي مـًـ ؤظــل ؾــض الحاظــاث ألاؾاؾـُـ ٖلــى الٗــ

ْالخىــا٢ٌ الهــاعر فــي الٗــالم بــين الكــما٫  هِٟــم الخٟــاْث املسُــ٠ 

ْالؿُاؾــــــت ْإلا  ل فــــــي الا٢خهــــــاص  ْاحؿــــــإ ْالجىـــــٓـ صاعة ْالاظخمــــــإ 

ً ؤن الخىمُـــــت مجـــــغص  ٓ مـــــا ًبـــــَر َْـــــ ت،  ْاملِٗكــــُـ ٓة الحُاجُـــــت  الٟجـــــ

ٓاعص  َْـــــــام جدـــــــذ بصاعة الىٓـــــــام الغؤؾـــــــمالي الٗـــــــالمي الىاَـــــــب للمـــــــ ؤ

ْؾُاؾـاجّ  ْالـخٗلم مًـ ججاعبّـ  ٓ ألازـظ  ٓص َـ ْامللٓر للبِات ٞامل٣ه

َْــظا ال ًخد٣ــ٤ بال بىٓــام ًخٟاٖــل مـ٘ـ ٧ــل الٗىانــغ الــظًً ًمــشلِم 

ْالخُبُـــــــ٤ مدلُـــــــا، ٞـــــــال ًم٨ــــــًـ ؤن هبنـــــــي با ؾـــــــخمغاع بـــــــالىٓغ ٖاملُـــــــا 

ْهٓـام ؾُاسـ ي ال  ْهـؼعٕ بـالتًز٠ُ فـي مجخمٗـاث ٚيـر زا٢ٟـت  ْههى٘ 

ٍْجــــــغي فــــــي خــــــ٤ البِاــــــت مـــــًـ ؤخــــــضار  ٌؿــــــمذ بــــــظل٪، ٞمــــــا ظــــــٔغ 

ٓ ملهـــ حت الـــضًىامُاث  ـ ملهـــ حت ؤخـــض ال َـــ ْجــضاُٖاث زُيـــرة لــِـ

ال ملهــــــ حت  ر الهــــــىا ي  الــــــضًىامُاث الٛغبُــــــت التــــــي جهــــــى٘ الخلـــــٓـ

ر الاظخمــــــا ي  ْالُدُمــــــت التــــــي جهــــــى٘ الخلـــــٓـ الخاعظــــــت ٖـــــًـ الٛــــــغل 

ٓزــــــاث  ْاخــــــضا بٗــــــض حكــــــاب٪ ْنــــــضام َــــــظٍ املل ٞالٗــــــالم بــــــاث نن 

ٓ صعؽ مـًـ  َْــظا َــ ٍٓا  ٞــالجمُ٘ ؾُسؿــغ بن لــم ٌٗمــل الجمُـ٘ـ ؾــ

ؽ املؿـــــــخٟاصة مــــــًـ املاضـــــــ ي ٞال٣هـــــــض َىـــــــا ه٣ـــــــض الخجـــــــاعل  الـــــــضْع

ٓا٢ـ٘ـ الــغاًَ ْاملكــاع٦ت فــي عنــض ال فــي ٖمــل خًــاعي مــ٘ـ  الؿــاب٣ت 

ٓظــّـ مــًـ ؤظـــل املؿـــخ٣بل  ٫ْ لخضمـــت الحايـــغ للخ ْالـــض ب٣ُـــت ألامـــم 

ْاؾدبهاع.  باؾدكغاٝ 

 الهىامؾ:
 

ا*   
ْال ْعَا جىيــــر الِٟـــــم الا٢خهـــــاصي  ؤقـــــاع ْ  ،الاظخمـــــا يؿُاســــ ي ْالش٣اٞــــت التـــــي بـــــض

غ دي جىهفُـــــــل بلـــــــى ؤن الش٣اٞـــــــت جـــــــازغ ٖلـــــــى قـــــــ٩ل الؿُاؾـــــــت ؤ٦ ـــــــر ممـــــــا  الىعــــــِـ

ــ٤  ْلــت ٖـًـ ٍَغ جدكــ٩ل  هــا ٞةخُــاء الش٣اٞــت ؤ٦ ــر مـًـ مجــغص جزــحُذ ؾُاؾــاث الض

م الدكـــــَغُٗت اؤهٓـــــغ  ٓاَىين مجخمــــ٘ـ مــــًـ ،دون بي بًبرلـــــي الىهــــٓـ املجخمــــ٘ـ  ،املـــــ

ن ْالٗكــْغ ٓاخــض  ٞالش٣اٞــت هــي   ،54َكــام ٖبــض ل، م :جــغ ،املــضوي فــي ال٣ــغن ال

ْالحًـــــاٍعت ٖلـــــى ؤن جِٟـــــم َىـــــا الش٣اٞـــــت  ٍٓـــــت  املـــــضزل بلـــــى مٗالجـــــت ألاػمـــــاث الخىم

ٍٓـــــت  ِا ججؿـــــض خُ ، ؤي بٓنــــٟـ ْعاَىُــــّـ نـــــ  ْألا٦ ـــــر ٞاٖلُــــت  ْؾــــ٘ـ ْألٚا بمٗىاَــــا ألا

                                                                                 
ًٍْ الخ٨ٟيــــر ب٣ــــضع مــــا جمشــــل مىبـــ٘ـ امل ِا جغمــــؼ بلــــى ٖىــــا ْ بٓنـــٟـ ٓة، ؤ ْمهــــضع ال٣ــــ ٗنــــ  

٫ٓ ْالاػصَــــــاع فــــــي  ْعة الخدــــــ ُٖت ب٣ــــــضع مــــــا ججؿــــــض نــــــير ْمهــــــاصع املكــــــْغ ٓص  ٓظــــــ امل

ْمأػ٢ــــــّـ للم٨ٟــــــغ   ، ٦ـــــــظل٪ 183، معلـــــــى خــــــشباملجخمـــــ٘ـ اؤهًــــــغ ٦خـــــــال الٗــــــالم 

ــــر ٛي َْا٢ــــت  بصعاط الش٣اٞــــت ٦مخ ٓة  ْمؿــــخ٣ل ٨ًمـــًـ فــــي ؤن الش٣اٞــــت جمشــــل ٢ــــ ـ  عثـــِـ

ْخـــا البـــض ال ْع ْؤٖٓـــم مكـــ٩لت ْجسل٣ــا  ٓاظِـــت ؤ٦بـــر  خسلـــ٤  هـــا، ْالاؾـــدىاص بليهــا فـــي م

 ٓ ُا هدـــ ْؾــٗـ ْؤهماَِـــا  ٓعَا  ْهـــي مكـــ٩لت الخسلـــ٠ ب٩اٞـــت نـــ ت فـــي ألامـــت  مؿخٗهــُـ

ْالخدًـــغ بُٗـــضا ٖــًـ الخبُٗـــت ْالاؾـــخاللا ؤهٓـــغ ٦خـــال املؿـــإلت الش٣اُٞـــت  الخمـــضن 

ــــت فــــي الش٣اٞــــت لل٩اجــــب  الدمـــًـ ؤظــــل بىــــاء هٍٓغ   ، ٞالش٣اٞــــت َىــــا9ْ 8م  ،صوــــي مـــُـ

ْجىًـــــــــــغ بلـــــــــــى ازخالِٞـــــــــــا  ْعَا حؿـــــــــــخجُب ملخُلبـــــــــــاث املجخمٗـــــــــــاث إلاوؿـــــــــــاهُت  بـــــــــــض

ْالىٓـــــام ال ٌؿــــخُُ٘ ؤن ًدٟــــٔـ  ٢ُْمِـــــا. ٞــــاملجخم٘  ا  ْجغنـــــ   ؾؿـــِـ ٍٓاتها  ْمؿــــخ

ْن  ْالخدــضًض الا٢خهــاصي بــض ُيــراث التــي جــالػم الخىمُــت  ْؤمىـّـ زــال٫ الخٛ جماؾــ٨ّ 

ت لىجاٖــت الخىمُـت بؾــتراجُجُاث  ؤِْــغث ،ؤؾــ ز٣اُٞــت زابخـت ٞفــي صٖامــت ؤؾاؾُـ

ٓن ٖغيـــــت  ٓامـــــل الش٣اُٞــــت ؤ هـــــا ج٩ــــ الخىمُــــت التــــي حؿـــــ٣ِ مـــًـ خؿـــــا ها ؤَمُــــت الٗ

٠ الخماؾــ٪ اؤهٓــغ ٦خــال  ْالكــ٣ا١ الاظخمــا ي ْيـٗـ ٚتــرال  ٓلُــض الالمبــاالة ْالا لخ

ٓل م  الخدذي ؤمام الجىىب    . 98مً بٖضاص لجىت الجى
 1ا

  ْ ْعٍٟغ الضْ ،  ص بهلشاك ؤظىىسة الخىمُت وكىي الخذمحر الخفُت، ابْػ

ٓع لليكغ، ال٣اَغة، ، العالم الثالث ، 2012جغظمت ٞاَمت ههغ، ؾُ

 .175م
 2ا

ً الةؿخاوي اباؾل ،   جذلُت ههج الخىمُت الوؽٍشت اإلاعخذامت مىابع الخىٍى

ٓخضة الٗغبُت، بيرْث، ومىاوع الخمىحن  . 45م ، 2009، مغ٦ؼ صعاؾاث ال
  3ا

 .48، ماإلاشجع العابم الزهشالةؿخاوي اباؾل ، 
  4ا

، املجلض الٗاقغ، اإلاىظىعت العشبُت البُئُتالحٟاع اؾُٗض مدمض ، 

 . 8835، م 1997مُاب٘ الضْخت، الضْخت، 
  5ا

 .54، ماإلاشجع العابم الزهشالةؿخاوي اباؾل ، 
 6ا

الخىمُت اإلاعخذًمت والعالكت بحن البِئت ٖبض الخال٤ اٖبض ل ،  

ْؤٞا١، مغ٦ؼ ، م٣ا٫ في ٦خال صعاؾاث في الخىمُت الٗوالخىمُت ْا٢٘  غبُت 

 . 228، م1998صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بيرْث،
  7ا

ْص ؾلمان ،  اث وججاسبالضلُمي اظما٫ صا ، الخىمُت ؤلاكخفادًت هٍٍش

ت، ٖمان،   .153، م2015املىًمت الٗغبُت للخىمُت إلاصاٍع
 8ا

ْالخىمُت،   ، جغظمت مدمض معخلبلىا اإلاؽترنال جىت الٗاملُت للبِات 

ٍٓذ، ٧امل ٖاٝع ت، ال٩  .73، م1989، ٖالم املٗٞغ
  9ا

 .68-66م  ، ماإلاشجع العابم الزهشالةؿخاوي اباؾل ، 
  10ا

 .89، ماإلاشجع العابم الزهشالةؿخاوي اباؾل ، 
  11ا

الخىمُت في عالم مخغحر دساظت في مفهىم الخىمُت الِٗؿٓي اببغاَُم ، 

١، مهغ، وماؼشاتها  .89، 18م  م 2001، صاع الكْغ
  12ا

 .93، ماإلاشجع العابم الزهشخاوي اباؾل ، الةؿ
 13ا

ٓس ي ،  ختبظتراجُجُت هٍام بداسة البِئت في الجضائشزىِل اؾى  ، ؤَْغ

الم، ظامٗت الجؼاثغ،  ٓم الؿُاؾُت ْإلٖا ٓعاٍ، ٧لُت الٗل  .141، م2005ص٦خ
  14ا

بهلار هىهبىا الخدذًاث وآلاماٌ، خاٌ البِئت في َلبت امهُٟل ٦ما٫ ، 

ٓخضة الٗغبُت، بيرْث، مغ  ،1996-1976عام   .7، م٦1992ؼ صعاؾاث ال
 15ا

ن،   ْؤزْغ ، جغظمت مدؿً ًٓؾ٠،  الخىمُت واللُمصًُٟض اب٨ُمان   

ٓمي للترظمت، ال٣اَغة،   .55، م2009املغ٦ؼ ال٣
  16ا

ن ْؤزْغ  .56، ماإلاشجع العابم الزهش ،صًُٟض اب٨ُمان   
  17ا

 .46م اإلاشجع العابم الزهش،َلبت انُٟل ٦ما٫ ، 
  18ا

ْالخىمُت، ال  .63، ماإلاشجع العابم الزهش جىت الٗاملُت للبِات 
  19ا

ن ْؤزْغ  .52، ماإلاشجع العابم الزهش ،صًُٟض اب٨ُمان   
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  20ا

الخىمُت خٍشت ماظعاث خشة وبوعان مخدشسمً الجهل ؾً اؤماعجُا ، 

ٍٓذ، واإلاشك والفلش ت، ال٩  .29، م2004، جغظمت قٓ ي ظال٫، ٖالم املٗٞغ
  21ا

 .7م اإلاشجع العابم الزهش،ما٫ ، َلبت امهُٟل ٦
  22ا

 .255م اإلاشجع العابم الزهش،َلبت امهُٟل ٦ما٫ ، 
  23ا

جغظمت ُٖا ٖبض الَٓال،  الخدذي ؤمام الجىىب،لجىت الجىٓل، 

 .186، م1990مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بيرْث، 
  24ا

 .275،276م اإلاشجع العابم الزهش،َلبت امهُٟل ٦ما٫ ، 
  25ا

ْالخىمُت، ال جىت الٗا  .16، ماإلاشجع العابم الزهشملُت للبِات 
  26ا

ْالخىمُت،   .66، ماإلاشجع العابم الزهشال جىت الٗاملُت للبِات 
  27ا

لؼ اظٓن  ، جغظمت خُضع خاط العذالت هةهفاف بعادة ـُاغت، ْع

 . 13م ،2009بؾماُٖل، املىٓمت الٗغبُت للترظمت، بيرْث، 
  28ا

لؼ اظٓن   .15م ،هش، اإلاشجع العابم الزْع
  29ا

لؼ اظٓن   .99، م، اإلاشجع العابم الزهشْع
  30ا

لؼ اظٓن   .27، م، اإلاشجع العابم الزهشْع
  31ا

ْعص ؾلمان ،   152.، ماإلاشجع العابم الزهشالضلُمي اظما٫ صا
  32ا

جمهىسٍت ؤفالوىن، اإلاذًىت الفاللت هما جفىسها املُىاْي اؤخمض ، 

 .9، م٤2010، ، صاع ال٨خال الٗغاي، صمكفُلعىف الفالظفت
  33ا

لؼ اظٓن   .147، ماإلاشجع العابم الزهش،ْع
  34ا

لؼ اظٓن ،   .285، ماإلاشجع العابم الزهشْع
  35ا

 .37، ماإلاشجع العابم الزهشاملُىاْي اؤخمض ، 
ا

**
  

العذالت هةهفاف بعادة في ٦خابّ،  لجىن سولضلخٓيُذ ال٨ٟغة اعظ٘ 

ْاة الؿُاؾُت ـُاغت ْالالمؿا ْاة  ٠ املؿا لًبِ الحاالث ، في حٍٗغ

ْاة ؤخُاها ج٩ٓن ْاملت  الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْخت  الالمؿا

ً ؤمشا٫  ْ  سوهالذ دكىسهً ْ جُمغ مُذيْؾِات، ٦ظل٪ َىا٥ م٨ٍٟغ

ْاة  جىماط ظياهلىن ْ جىماط هاجل ٓ بضخًِم ملى٤ُ املؿا ٞل٣ض ٖٞغ

ٓػَُٗت.  ت للٗضالت الخ  ْٖبرْ ًٖ ق٨ِم في الاَمُت املغ٦ٍؼ
  36ا

ت لعام هامج ألامم املخدضة إلاهماجي، بغ  ش الخىمُت الوؽٍش ، 1994جلٍش

 .4، م1994بيرْث، مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، 
  37ا

لؼ اظٓن ،   .162،161، م اإلاشجع العابم الزهشْع
  38ا

ْصْ ،  ٓلذ اؤ ٓعَ ٓماؽ  ْ ٞ ، جغظمت اإلاجخمع اإلاذوي والعذالتماًغ اج

ٓم  .73، م 2010ي للترظمت، عاهضا اليكاع، ال٣اَغة، املغ٦ؼ ال٣
  39ا

لؼ اظٓن ،   .240، م اإلاشجع العابم الزهشْع
ا

***
  

بإهّ ال٣ضعة الٗامت لضٔ  سؤط اإلااٌ الاجخماعي سوبشث دي بيخام،ٌٗٝغ 

ْاملهضع ألاؾاس ي لغؤؽ املا٫  ْاؾخٗضاصَم للخٗاْن  ؤًٖاء املجخم٘ 

َْٗ ْاهدكاع ز٣اٞت الش٣ت في املجخم٘  خبٍر مً الاظخما ي َٓ ٞلؿٟت الش٣ت 

ؤٖٓم ال٣ُم التي ال ج٣ضع بشمً ٞاالؾخٗضاص للخٗاْن ال ٩ًٓن صاثما بأَ 

ْبعؾاء َظٍ  ٠٢ٓ مٗين،  ٓها بم ْ مَغ ْ مغجبُا ببظ٫ ظِض ٦بير، ؤ الخ٩ال٠ُ ؤ

ٓمُت ٦ما ؤ ها بداظت  ٓم ٖلى ججاعل الحُاة الُ ٍٓلت ألامض ج٣ الش٣ت ٖملُت َ

ٓص بك٩ل  ٓظ َْظا م ْالترؾُش،  ؤ٦ ر مً عاج٘ في الض٫ْ بلى الخدضًض الضاثم 

ٓمُت ج٣ضم ؤصاء ظُض مبني  ؤلاظىىذهافُت ْخ٩ ت  خُض َىا٥ ماؾؿاث زيًر

٘ مؿخٔٓ املجخمٗاث، الخٓيُذ ؤ٦ ر ؤهٓغ  ماًغ  ٖلى ز٣اٞت الش٣ت ٌؿاَم بٞغ

ْصْ ،  ٓلذ اؤ ٓعَ ْٞ ٓماؽ     .  76، م اإلاجخمع اإلاذوي والعذالتاج
  40ا

 .397، ماإلاشجع العابم الزهشؾً اؤماعجُا ، 
 41ا

 .68، ماإلاشجع العابم الزهشباؾل الةؿخاوي،  
  42ا

 .363، ماإلاشجع العابم الزهشؾً اؤماعجُا ، 
  43ا

 .46، ماإلاشجع العابم الزهشالةؿخاوي اباؾل ، 

                                                                                 
ا44 

 Deepa Narayan,ed, Empowerment and Poverty Reduction, 

A Sourcebook, World BANK, Washington, 2002, p, 14. 
  45ا

ضمان   عبُ٘ جغظمت البذًلت، الخىمُت ظُاظت الخمىحن: ، اظٓن ٍٞغ

ٓمي املغ٦ؼ َْبت،  .119.126م ،2003للترظمت، ال٣اَغة،  ال٣
 46ا

ت بغهامج الامم املخدضة إلاهماجي،   ش الخىمُت الوؽٍش ، ال رْة 2010جلٍش

ت، ٖضص زام في الظ٦ٔغ  الح٣ُ٣ت لألمم، مؿاعاث بلى الخىمُت الةكٍغ

الًاث امل ً لل ٨ُت الٗكٍغ  .66،67، م2010خدضة الامٍغ
  47ا

 .26، ماإلاشجع العابم الزهشالِٗؿٓي اببغاَُم ، 
  48ا

 .27، ماإلاشجع العابم الزهشالِٗؿٓي اببغاَُم ، 
  49ا

، جغظمت َكام ٖبض ، بىاء مجخمع مذوي مً اإلاىاوىحنصْن بي ابًبرلي 

ٓػَ٘، ٖمان، ْالخ  .44، م2003ل،ألاَلُت لليكغ 
  50ا

، املغ٦ؼ الش٣افي مذخل بلى الخماسة ؤلاوعاهُتًً ، زلُل اٖماص الض

 .39،40، م2005الٗغاي، املٛغل، 
  51ا

ٗذ الؿُض ،  ٢ْاٝ عالم ؤلاظالم بال فلشالٗٓض ي اٞع ْػاعة ألا  ،

ن الضًيُت، الضْخت،   .97، م2000ْالكْا
  52ا

ٓػَ٘، اإلاىاوىتنُام اٖماص ،  ْالخ ْاليكغ  ،  هًت مهغ للُباٖت 

 . 3، م2007ال٣اَغة،
  53ا

ش العلل الاظالميقُٗب ا٢اؾم ،  ، املغ٦ؼ الش٣افي الٗغاي ، جدٍش

 .7، م2007املٛغل، 
  54ا

 .166، ماإلاشجع العابم الزهشقُٗب ا٢اؾم ، 
  55ا

ٗتي اٖلى ،  ، جغظمت ٖباؽ الترظمان، صاع ألامير  الاوعان وؤلاظالمقَغ

ٓم، بيرْث،  ْالٗل  .25، م2007للش٣اٞت 
  56ا

 .28م العابم الزهش،، اإلاشجع صْن بي ابًبرلي 
  57ا

 .154، ماإلاشجع العابم الزهشصْن بي ابًبرلي ، 
  58ا

 .156، ماإلاشجع العابم الزهشصْن بي ابًبرلي ، 
  59ا

ن ْؤزْغ  .45، ماإلاشجع العابم الزهش ،صًُٟض اب٨ُمان   
  60ا

 .26،اإلاشجع العابم الزهشصْن بي ابًبرلي ، 
  61ا

 .45،اإلاشجع العابم الزهشصْن بي ابًبرلي ، 
  62ا

 .5، ماإلاشجع العابم الزهشقُٗب ا٢اؾم ، 
  63ا

 .247م اإلاشجع العابم الزهش ،َلبت امهُٟل ٦ما٫ ، 
  64ا

ْالخىمُت،   .361، ماإلاشجع العابم الزهشال جىت الٗاملُت للبِات 
  65ا

 . 228، 227م  اإلاشجع العابم الزهش،ٖبض الخال٤ اٖبض ل  ، 
 66ا

ٓاعي،   ، مغ٦ؼ   ؤم لُا  لفشؿ الخىمُتجىمُت للمُاٖلى زلُٟت ال٩

 .261، م1992صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بيرْث، 
  67ا

ْالخىمُت،   .93، ماإلاشجع العابم الزهشال جىت الٗاملُت للبِات 
  68ا

، املجلض ألا٫ْ، اإلاىظىعت العشبُت البُئُتالحٟاع اؾُٗض مدمض ، 

 .47، م1997مُاب٘ الضْخت، الضْخت، 
  69ا

، مغ٦ؼ صعاؾاث جىمُت الخخلف وبداسة الخىمُتٖبض الغخمان اؤؾامت ، 

 .239، م2003الٓخضة الٗغبُت، بيرْث، 
  70ا

ٓاعي اٖلى زلُٟت ،  ، هدى بظتراجُجُت بذًلت للخىمُت الؽاملتال٩

 . 63، م1986مغ٦ؼ صعاؾاث الٓخضة الٗغبُت، بيرْث، 
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 اإلالخق :

ْلت  ٓاَىت مً املٟاَُم املخضا ٓم امل ْاؾ٘ في الخُاباث الؿُاؾُت، ْفي الخُال املٗغفي ألا٧اصًمي ْخت  ٌٗض مِٟ بك٩ل 

ْالضْلي. ني  المي ٖلى الهُٗضًً الَٓ  الٖا

ْلت. ْاٗملُت بىاء الض ْمغ٦ب مغجبِ بٗملُت الخدضًض الؿُاس ي  ٓاَىت م٣ٗض  ٓم امل  مِٟ

ْالٟغص، خُض ج٣ضم ٞيها ْلت  ٓاَىت هي ٖال٢ت طاث َبُٗت اظخماُٖت ؾُاؾُت بين الض ٓم بدماًعها في  امل ْج٣ ْلت الح١ٓ٣  الض

الء مً َٝغ ؤٞغاص املجخم٘. ٢ٓذ، بامل٣ابل الحه٫ٓ ٖلى ال  هٟـ ال

ْطلــ٪ مــً زــال٫ جدضًــض مجــا٫  ْبٟٗالُــت ؤ٦بــر،  ُت  ٣ــت ؾــلمُت ْقــٖغ ْلــت بٍُغ ْالض ٓاَىــت حؿــمذ بــةصاعة الٗال٢ــت بــين الٟــغص  ٞامل

ٓع  خؿــــــــب مــــــــا-خ٣ـــــــ١ٓ ٧ــــــــل َـــــــٝغ  ٓع مجــــــــا٫ الح٣ـــــــ١ٓ ا -ًدـــــــضص الضؾــــــــخ ٓاَىــــــــت.  لؿُاؾــــــــُتْمــــــــ٘ جُـــــــ ٓم امل ٓع مِٟــــــــ  زانــــــــت جُـــــــ

ْن جمُيـز فـي اهخمـائهم الُب٣ـي ْلـت  ٣ٍْهض  ها اقغا٥ ألاٞـغاص ص ني فـي الض ْ الـضًني فـي الحُـاة الٗامـت ٢هـض الاهـضماط الـَٓ ْ الٗغ ـي ؤ ؤ

 التي ًيخمي اليها الٟغص. 

 Résumé : 

Le concept de citoyenneté est un concept relativement nouveau. C’est un produit de la 

modernité qui se concrétise dans une structure : L’Etat-nation. 

La citoyenneté signifie une convention signée d’une façon imaginaire entre l’individu et 

l’État , ce lien qui est créé dans le cadre de l’Etat - nation a joué, et continue à jouer un rôle 

important dans le processus qu’on a appelé, ici intégration/cohésion nationale. 

Dans ce processus intégration/cohésion nationale, la constitution légitime ce lien entre les 

deux parties –l’individu et l’Etat –et par conséquent légitime la citoyenneté. 

 

 ملذمت:

ٓاَىت مً املٟاَُم الحضًشـت التـي نـاخبذ  ٓم امل ٌٗخبر مِٟ

سُــت،  ْبــا، مــً زــال٫ ٖملُــاث جاٍع ْع ٓمُــت فــي ؤ ْلــت ال٣ ٢ُــام الض

اظخماُٖت ْؾُاؾُت خُض جم ٞيها الاهخ٣ا٫ مـً الـغابِ الـضًني 

ٓ خــــــ٤  َْــــــ اَُمىـــــت ال٨ىِؿــــــت بلى ال٣ٗــــــض الؿُاســـــ ي الاظخمــــــا ي 

ٓاًَ.  امل

ْلــــــت ا حٗخبــــــر  ْهــــــي حكــــــ٩ل الض ٓاَىــــــت  لحايــــــً الغثِســــــ ي للم

اث  ٍع ْ الًــــْغ ٍٓــــاث ا ْل ْلــــت لخهــــبذ ألا مىُلــــ٤ ٖملُــــت بىــــاء الض

ْ ها ٓاَىت في ؤي مجخم٘. التي بض  ال ًم٨ىىا بىاء م

ْع  ٕٓ ص ٓاَىــت خيــزا ٦بيــرا مــً  ؤزــظ مٓيــ ْلــت فــي بىــاء امل الض

ً الؿُاؾُين، زانت بٗضما ِْـغ  ْاملىٍٓغ اَخماماث الباخشين 

ٓاَىـــــت  ـــــت ؤي  الٗاملُـــــتمـــــا ٌؿـــــم  بامل ْل ْص الض ْػ خـــــض التـــــي جخجـــــا
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ْلـــــــت ٦ٟاٖـــــــل الٓخُـــــــض ْالاؾاســـــــ ي فـــــــي مماعؾـــــــت  ْع الض الٛـــــــاء ص

ٓاَىت في ؤي مجخم٘.   امل

ٓلــض مــ٘ الٟــغص،   ٓاَىــت لِؿــذ مُٗــل ُٞــغي ً خُــض ان امل

ْ ٦مُٗـــــــل َبُعـــــــي ٢ـــــــض ٨ًدؿـــــــبّ الٟـــــــغص مـــــــً زـــــــال٫ الحُـــــــاة  ا

ٓاَىـــت هـــي قـــ٩ل زـــام مـــً اقـــ٩ا٫ ج٣ؿـــُم  الجماُٖـــت، بـــل امل

ــ٤ اقــغا٥ الُب٣ــاث الــضهُا فــي الٗمــل ا ْطلــ٪ ٖــً ٍَغ لؿُاســ ي 

ْ في اليكاٍ الؿُاس ي ْلت.  1االحُاة الؿُاؾُت ا  صازل الض

جي لالهخســال الٗــام  ـ لخــضٍع ٓاَىــت مــ٘ الخ٨ــَغ ْجد٣٣ــذ امل

ٓاوـــــــ٘ الخانــــــت التـــــــي ٧اهــــــذ جمىـــــــ٘ بٗــــــٌ الجماٖـــــــاث  ْعٞــــــ٘ امل

اث٠ الٗامت.  ا٧اليؿاء  مً املكاع٦ت في الْٓ

ٓع  ْلــت جُــ ٓع الض ْازــظث ٖــضة اقــ٩ا٫ ْمــ٘ جُــ ٓاَىــت  ث امل

ذي هدـٓـ ْالتـي ْعَا ؤهخجـذ لىـا ٖــضة همـاطط م٘ـ الاهخ٣ـا٫ الخـاٍع  بـض

ٓطط الٟغوســــــ ي الضًم٣غاَُــــــت، ٓاَىــــــت مغجبُــــــت  2ا٧ــــــالىم ، اًـــــًـ امل

ٓاَىــت جــخم  بالخمشُــل ْلــت ٞٗملُــت بىــاء امل فــي اَــاع ماؾؿــاث الض

ٓاَىــت زــاعط اَــاع ْلــت، ٞــال م عة صازــل ماؾؿــاث الض  بالًــْغ

ْلــت، ٓوي  ججــض الض ٓ ها ال٣ــاه ــا مــً زــال٫ مًــم ٓاَىــت حٗبيَر امل

ْْاظباث  ١ٓ ْما ًترجب ٖليها مً خ٣  . 3اْمغظٗخيها في الجيؿُت 

ىــــــت فــــــي املجخمٗــــــاث الٗغبُــــــت  َٓا فــــــي امخــــــضاص للكــــــَغٗت، ٞامــــــا امل

ٓاظبـــاث،  ْال ــغاٝ الــى ظاهــب الح٣ــ١ٓ  ْالخ٣الُــض ْألٖا الٗــاصاث 

ـــــــاث ز٣اُٞـــــــت ٓه ٍٓعهـــــــا الخانـــــــت املغجبُـــــــت بم٩ ٓاَىـــــــت َ ، ل٩ـــــــل م

ٓمت ٢ُمُتاال٣ُم الٗغبُت إلاؾالمُت الى ظاهب  ْمىٓ اظخماُٖت 

ْ هٓـام ؾُاسـ ي مٗـين صازـل اَـاع  ٓهُـت  اٖخبـاعاث ؾُاؾـُت، ٢اه

ْالتــي جـــازغ  ٍٓــت  ٍٓــت بالِ خبــاعاث طاث نـــلت ٢ َْــظٍ الٖا ْلــت مــا  ص

ٓاَىت. ْعَا ٖلى مماعؾت امل  بض

ْلــــت فــــي  ْع الض ْالٓيــــ٘ الحــــالي لــــض  ٕٓ ْهٓــــغا  َمُــــت املٓيــــ

ٓاَ ٓاَىـت بلـى ٢ـضع ٖمُـ٤ مـً بىاء امل ٓم امل ىت لظل٪ ًدخاط مِٟـ

ٍ ْقــْغ ، صالالجـّـ   الخــض٤ُ٢، الخجضًــض ْالاظعهــاص فــي جدضًــض مٗاهُـّـ

ُىّ.  جَٓ

ٕٓ خ٫ٓ الؿاا٫ الخالي: ٓع اق٩الُت املٓي  ْٖلُّ جخمد

ذي ان جبنـــــــي  ا الخـــــــاٍع ْلــــــت ٖبـــــــر مؿــــــاَع َــــــل اؾـــــــخُاٖذ الض

ٍ الالػمـــت  ْٞـــغث ٧ـــل الكـــْغ َْـــل  ٓم الح٣ُ٣ـــي  ٓاَىـــت بـــاملِٟ م

ٓاَىتت.  ْاملالثمت لبىاء امل

ْلإلظابــــت ٖلــــى إلاقــــ٩الُت هىُلــــ٤ مــــً الٟغيــــُت ألاؾاؾــــُت 

ٓاَىــت التــي  ٓطط امل ْلــت جبنــ  مِٗــا همــ الخالُــت: اهــّ ٖىــض بىــاء الض

ْلـت،  ٓاَىت مغجبُت بالخمشُل في اَـاع ماؾؿـاث الض جالثمِا ٞامل

ْلــت خُـض ججــض  عة صازـل الض ٓاَىــت جـخم بالًــْغ ٞٗملُـت بىـاء امل

ــا مــً ْمغظُٗعهــا فــي الجيؿــُت  حٗبيَر ٓوي  ٓ ها ال٣ــاه زــال٫ مًــم

ْْاظباث.  ْما ًترجب ٖليها مً خ١ٓ٣ 

ْع الخالُت: خماص ٖلى املدا ٕٓ جم الٖا  ْلضعاؾت َظا املٓي

ٓع ألا٫ْ : ٓاَىت املد ٓم امل  مِٟ

ٓع الشاوي: ٓاَىت املد ْلت بامل  ٖال٢ت الض

ٓاَىت. ٍ بىاء امل ٓع الشالض: قْغ  املد

: مفهىم اإلا  ىاوىتاإلادىس الاٌو

ٓاَىت مكخ٣ت مـً الالجُيُـتالخعٍشف اللغىي  -ؤ  : ٧لمت م

ــــــت اْج٣ابلِــــــا   4ا Civitasا باللٛــــــت   Citizenshipْباللٛــــــت الاهجليًز

ت ا باللٛــــــت الٗغبُــــــت، اقــــــخ٣ذ  مىاوىــــــتْ  Citoyennetéالٟغوؿـــــُـ

ــــت  ْ املكـاع٦ـ ْاَـــــــً بمٗنـــ  املٗــاٌكــــت ؤ ٓاَىـــــت مـــً ٞٗــــل   ٧لمــــــت م

ْ املٟاٖلت بين  ْاخضؤ  ًَْ ْ ؤ٦ ر في   .  5اازىين ؤ

ْعص لٟــــٔ  ٍْجـــــب  الــــىوًُٞمــــا  ل٣ُهـــــض بــــّ مدــــل ب٢امــــت 

ٓاَىــت ٣ٍّٓ -إلاقــاعة بلــى لٟــٔ م ْجــم حؿــ ٓعص  ٓم ٚغاــي مؿــخ مِٟــ

 .-في بَاع املٟاَُم الجضًضة 

ــــــــىالحي: ا -ل ــــــــف الـا ٓاَىــــــــت لخعٍش ٠ امل حٗــــــــضصث حٗــــــــاٍع

ْ خغ٦ُــت  هــت  ٓم بمــا ًخميــز بــّ مــً مْغ ْطلــ٪ عاظــ٘ لُبُٗــت املِٟــ

ْامل٩ـــــــاوي صًى ٓعٍ الؼمـــــــاوي  امُـــــــت التـــــــي ا٦دؿـــــــبها مـــــــً زـــــــال٫ جُـــــــ

ْلـــت –اهخ٣الـــّ مـــً مضًىـــت اًـــا -ص بلـــى ؤزـــٔغ بلـــى ظاهـــب حٗـــضص الْؼ

ْمخٗـضص ألابٗـاص  ٓم الكـامل  التي ًىٓغ مً زاللِا بلى َظا املِٟـ

 ْاملضازل.

ٓاَىــــت  -1 ُاهُــــت " امل ٓاَىــــت فــــي صاثــــغة املٗــــاٝع البًر حٗــــٝغ امل

ْلــــت، ٦ ْالض ٓن جلــــ٪ الٗال٢ــــت بــــين الٟــــغص  مــــا ًدــــضصَا ٢ــــاه

ْاظبـــــاث  ْٖمـــــا جخًـــــمىّ جلـــــ٪ الٗال٢ـــــت مـــــً  ْلـــــت  جلـــــ٪ الض

 .  6ا«ْخ١ٓ٣ مخباصلت

ــــــ٠ -2 ٓاَىــــــت ٣ًهــــــض  هــــــا خالــــــت فــــــي ؤن ٌٗــــــض الٟــــــغص » حٍٗغ م

ٍْيخمـــي بليهـــا  ـــت مُٗىـــت  ْل ـــّ ٌٗـــِل فـــي عخـــال ص ٓه ٓاَىـــا ٧ م

ٍٓت ٞيهـــا  ْ ًخمخـــ٘ بالًٗـــ ٍْسلـــو لِـــا ُٞدٓـــل بالحماًـــت ؤ

ْ الجيؿُت. ٓلض ؤ ٓاء بد٨م امل  . 7ا «ؾ

ؽ:  -3 ٖٓت الٟغوؿـــُت الْع ٓاَىـــت هـــي املؿـــاَمت »فـــي املٓؾـــ امل

ْ ٚير مباقغ ٓ مباقغ ؤ ْلت ما ٖلى هد  . 8ا«في خ٨م ص
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ــــــ٠ ص. قـــــــىاًبر:  -4 ٓاَىـــــــت هـــــــي الاهخمـــــــاء بلـــــــى ْخـــــــضة » حٍٗغ امل

ٓاظباث ْال  .  9ا«ؾُاؾُت مؿخ٣لت جدضص ٞيها الح١ٓ٣ 

ٓم بــــــين الٟــــــغص »٦مــــــا حٗــــــٝغ  -5 بإ هــــــا ٖال٢ــــــت اظخماُٖــــــت ج٣ــــــ

ْلـــت، مـــً زـــال٫ -َـــظٍ الٗال٢ـــت ٣ًـــضم الُـــٝغ ألا٫ْ  ْالض

لى الُــــٝغ الشــــاوي  -الٟــــغص الء ْالاهخمــــاء ًخـــٓـ ْلــــت–الــــ  -الض

ٍٓاث الا٢خهــــــــــاصًت،  ْالحماًــــــــــت ٖلــــــــــى ٧ــــــــــل املؿــــــــــخ ألامــــــــــً 

ْؤَـــم مـــا ًميـــز َـــظٍ الٗال٢ـــت  الاظخماُٖـــت الاؾـــخيراجُجُت ...

ٓن  ْاة الخامت ؤمام ال٣اه  «. هي املؿا

ٓاَىـــــــــت  -6 ـــــــــ٠ امل ابِ الاظخماٖ:»حٍٗغ ُـــــــــت هـــــــــي مهـــــــــضع الـــــــــْغ

ٓاًَ  ْلـــــــت ٞـــــــُم٨ً ل٩ـــــــل مـــــــ ْالض ال٣اثمــــــت بـــــــين ال ـــــــخو 

ْٖلُــــــّ الالتــــــزام  ٢ٓـــــّ  ــــــت بد٣ ْب٩ـــــل خٍغ ْالخمخــــــ٘  مماعؾـــــت 

ْلت ٓاظباجّ اججاٍ الض  «.ب

ِــا ٖلمــاء الاظخمــإ  -7 ٓاَىــت هــي ٖال٢ــت جـــغبِ » ٦مــا ٌٗٞغ امل

الء  ابـــــِ الـــــ ن ٖلـــــى ْع ٍْغ٦ــــْؼ الٟــــغص بـــــاملجخم٘ الؿُاســـــ ي 

كه  «.مْالاهخماء التي جغبُِم باملجخم٘ الظي ًْا

ٓن  -8 ٓهُـــــــت التــــــي ج٩ـــــــ ْ الغابُــــــت ال٣اه ٓاَىــــــت هــــــي الهـــــــلت ؤ امل

ْلــــت التــــي ٣ًــــُم ٞيهــــا بكــــ٩ل صاثــــم  ْالض ٢اثمــــت بــــين الٟــــغص 

ْْاظباجــــّ  ــــت  ْل ْجبــــين َــــظٍ الٗال٢ــــت خ٣ــــ١ٓ الٟــــغص فــــي الض

 اججاَِا .

ٖٓت الؿُاؾــُت  -9 ٓاَىــت فــي املٓؾــ ٓاًَ » حٗــٝغ امل نــٟت املــ

ٓاظبـــــاث التـــــي ًٟغيـــــِا ٍْلتـــــزم بال  الـــــظي ًخمخـــــ٘ بـــــالح١ٓ٣ 

ً  .  10ا«ٖلُّ اهخماثّ للَٓ

كاع بالمـي -10 ٠ َع ٓاَىـت هـي »  :  Richard Bellamyا حٍٗغ امل

ٖٓــت مُٗىــت مــً املماعؾــاث التــي جىُــٓي ٖلــى خ٣ــ١ٓ  مجم

 . 11ا «ْْاظباث ٖامت مغجبُت بمجخم٘ ؾُاس ي مٗين

ٓعاي ا -11 ـ٠ ُٞلُـب مـ ٓاَىـت هـي   » Philippe Murayحٍٗغ امل

ٓن  الء مـــً ٢بـــل ٧ـــل امل٩ـــ ْالـــ الؿـــ٩اوي فـــي ْخـــضة الاهخمـــاء 

 ً ْاملظَ ي للَٓ ّٖٓ الٗغ ي الضًني  البالص ٖلى ازخالٝ جى

ْص  ْان جـــظْل ٧ــــل ازخالٞـــاتهم ٖىـــض خــــض الـــظي ًدخًـــ هم 

ْالحٟـــــــاّ ٖلـــــــى  ْجىمُخـــــــّ  ْن فـــــــي بىـــــــاءٍ  ْالخٗـــــــا املكـــــــاع٦ت 

 . 12ا«الِٗل املكتر٥ ُّٞ

لُاجّ» -12 ْمؿــْا ٢ٓـّـ  ت الٟــغص الــظي ٌٗــٝغ خ٣ ٓاَىــت هــي نـٟـ  امل

َْكـــــاع٥ بٟٗالُـــــت فـــــي  اججـــــاٍ املجخمـــــ٘ الـــــظي ٌٗـــــِل ُٞـــــّ

ٓاظـــــــّ املجخمــــــــ٘  اجســـــــاط ٢ـــــــغاعاث ْخـــــــل املكــــــــ٨الث التـــــــي ج

ً مـــ٘ هبـــظ الٗىـــ٠  ْالٗمـــل الجمـــا ي مـــ٘ نزـــٍغ ْن  ْالخٗـــا

ٓن ٢ـــاصعا ٖلـــى ظمـــ٘  ٩ٍْـــ ْالخُـــٝغ فـــي الخٗبيـــر ٖـــً الـــغؤي 

ْلضًــّ  ْاؾــخسضامِا  ن املجخمــ٘  ٓمــاث املغجبُــت بكــْا املٗل

ْلـــــت جد٣ُـــــ ْان ج٨ٟـــــل الض ٤ ال٣ـــــضعة ٖلـــــى الخ٨ٟيـــــر الىاٞـــــظ 

ْن جٟغ٢ــــت بُــــ هم  ْاة بــــين ظمُــــ٘ ألاٞــــغاص ص ْاملؿــــا الٗضالــــت 

ْ ال٣ُٗضة  ٓن، الجيـ ؤ  «بؿةب الل

٠ املخ٣ضمـــــــت، ؤن  وؿـــــــخيخج مـــــــً زـــــــال٫ ٧ـــــــل َـــــــظٍ الخٗـــــــاٍع

ين َمـا: الُــٝغ ألا٫ْ عالكــت هـي ٖبـاعة ٖـً  اإلاىاوىـت بـين َـٞغ

ٓاًَ-الفـــــشد –التـــــي ًيخمـــــي بليهـــــا  الذولـــــتْالُـــــٝغ الشـــــاوي  -املـــــ

ْلت  .-ماؾؿاث الض

ٍٓـــت عؾـــمُت ل٩ـــل ٞـــغص، ًترجـــب ٖلـــى َـــظٍ ْهـــي  ٖبـــاعة ٖـــً َ

ٓاَىين ٍْت لجمُـــــ٘ املـــــ ْْاظبـــــاث مدؿـــــا ٍٓـــــت خ٣ـــــ١ٓ  ط٦ـــــغ، –الِ

ْلت مُٗىت ٌٗبـرْن  -ؤه  ، مؿلم ٚير مؿلم ٓن في ص الظًً ٣ًُم

 . 13اًٖ اهخمائهم لِا

ٓم  اًــــــا التــــــي ًىٓــــــغ مــــــً زاللِــــــا بلــــــى مِٟـــــــ ــــــم حٗــــــضص الْؼ ٚع

ْالؿـــل ٓاَىـــت  ٓاَىـــت، ٧الجاهـــب الاظخمـــا ي للم ٥ٓ الحًـــاعي امل

ْ مــــــــا ٌٗــــــــٝغ بدؿــــــــً املٗاملــــــــت  ٦ّٓ ؤ         الــــــــظي ًجــــــــب للٟــــــــغص ؾــــــــل

ٓوي مـــً زـــال٫ جىٓـــُم  ْ الخدًـــغ ٦مـــا حكـــير بلـــى الجاهـــب ال٣ـــاه ؤ

ْالـــــــى  ْلـــــــت بـــــــامخال٥ ظيؿـــــــُت،  ْالض َـــــــظٍ الٗال٢ـــــــت بـــــــين الٟـــــــغص 

ٓ املكاع٦ت في الؿلُت. َْ  الجاهب الؿُاس ي 

  فــي م٣الــّ  ٢ْTerence Marshallــض ْنــ٠ ث .ماعقــا٫ ا

  ألابٗـاص املخخالُـت 1849ؾـىت  Citizenship and social classا

ْالشــامً  ْالتــي اهدكــغث زــال٫ ال٣ــغهين الؿــاب٘ ٖكــغ  ٓاَىــت  للم

ٓعَــــا قــــملذ زــــالر  ْا٢تــــرح عئٍــــت زُُــــت لخُ ٖكــــغ فــــي الٛــــغل 

 . 14امغاخل ؤؾاؾُت

ٓاَىت  اإلاشخلت ألاولى زال٫ ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ، ِْغث امل

تراٝ  ْاة فـي املٗاملـت ؤمـام املضهُت، بٗضما جد٤٣ الٖا بد٤ املؿا

ـــت الـــغؤي  ٓن، جًـــمىذ طاث الحـــ٤ فـــي ألامـــً الٟـــغصي، خٍغ ال٣ـــاه

ْي ؤمـــــام املدــــــا٦م،  ٓع املدؿـــــا ْالخملـــــ٪، الحـــــ٤ فـــــي الحًـــــ ْالـــــضًً 

ٓن مِضصة، ٓهُت ٖىضما ج٩    ْالح٤ في الضٞإ ًٖ امخُاػاتهم ال٣اه

ت، مـــ٘ـ الخ٨ــــَغـ اإلاشخلـــت الثاهُــــت ٓاَىــــت الؿُاؾــُـ  جد٣٣ـــذ امل

جي  ٓاوــــ٘ الخانــــت التــــي ٧اهــــذ الخــــضٍع ْعٞــــ٘ امل لالهخســــال الٗــــام 

ٓلُــــ٪ مــــً املكــــاع٦ت فــــي  ْال٩از ٓص  جمىــــ٘ بٗــــٌ الجماٖــــاث ٧ــــاليه

اث٠ الٗامت.  الْٓ

ٓ ها  ـــــا مــــً زــــال٫ مًـــــم ٓاَىــــت الؿُاؾــــُت حٗبيَر ْججــــض امل

ْمغظُٗعهـــا فـــي الجيؿـــُت ٓوي  ٓاَىين  ال٣ـــاه ٍْترجـــب ٖليهـــا ؤن للمـــ
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ٓاهؤالح٤، ئخهُا  ْالحهـ٫ٓ ْ مً ًىٓل ٖ هم في ؾً ال٣ ين 

ٓمُت. اث٠ الٗم ٓاؾُت ٖلى الْٓ  ؾ

تــراٝ مىــظ اإلاشخلــت الثالثــت ٓاَىــت الاظخماُٖــت بٗــض الٖا ، امل

بــــــــالح١ٓ٣ الا٢خهــــــــاصًت ْالاظخماُٖــــــــت فــــــــي صاثــــــــغة  1845ؾــــــــىت 

ْٖــالم الٗمــل، الحــ٤ فــي الٗمــل، خــ٤ املُالبــت بدماًــت  املاؾؿــت 

هٓـام الًـمان الاظخمـا ي، بوكـاء ماؾؿـاث مُاب٣ـت لحاظـاث 

،ًٍٓ ٓاَىـت، الخ٩ ا للم  لِظا جمشل ال٣ًـاًا الاظخماُٖـت بٗـضا ؤؾاؾُـ

ىت  ٓعي بلـى قـٖغ ٓع جُـ ٓع املخمٓي٘ يـمً مىٓـ ؤصٔ َظا الخه

٧ـــــــل مغخلـــــــت باليؿـــــــبت بلـــــــى املغخلـــــــت الؿـــــــاب٣ت ٖليهـــــــا خُـــــــض ؤن 

ْاة  عي لالهخ٣ــــا٫ بلــــى املؿــــا ْاة املضهُــــت جمشــــل قــــٍغ يــــْغ املؿــــا

ــــ٤ ؤمــــام ت لٟــــخذ الٍُغ ٍع َْــــظٍ ألازيــــرة ٧اهــــذ يــــْغ  الؿُاؾــــُت 

ـــــــاث امل٨دؿـــــــبت حٗـــــــؼػ  ْاة الاظخماُٖـــــــت ٨َـــــــظا ٞـــــــان الحٍغ املؿـــــــا

 بًِٗا البٌٗ مخ٩املت.

ٓاَىـــت الا٢خهـــاصًت  ١ٓ امل ٌٗخبــر الحـــ٤ فـــي الٗمــل مــًـ ؤبـــغػ خ٣ــ

ْلّـ  ْاظـب الٗمـل  ٓاًَ  ٓعٍت ٞٗلـى ٧ـل مـ ْ ٢ُمـت صؾـخ ٓ َـضٝ ط ِٞ

ــــــــت جًــــــــمً الاؾــــــــخٟاصة  ْل ْالض ٫ٓ ٖلــــــــى الٗمــــــــل  الحــــــــ٤ فــــــــي الحهــــــــ

ًٍٓ املنهــي،  ٍْت مـًـ الخ٩ــ م املدؿــا ٦مــا جًــمً خــ٤ الخــضزل فــي جىٓـُـ

٧ْـــــــل ٖامـــــــل ٌكـــــــاع٥ مــــــًـ زـــــــال٫  ٓمُـــــــت،  ْٖمـــــــل املاؾؿـــــــاث الٗم

ير  ْحؿـــــــــــُـ ل  ٝ الكـــــــــــٛـ ، فــــــــــــي الخدضًــــــــــــض الجمــــــــــــا ي لٓــــــــــــْغ ممشلُـــــــــــّـ

ٓعػ  ٢ْــض ؤقــاع ؤ. ٢ــ  Minimum  فــي م٣الـّـ اA.Gorzا املاؾؿــاث، 

et citoyenneté 1994 : ٫ٓ   بلـى مجمـل َـظٍ الامخُـاػاث ٨ٞخـب ٣ًـ

ْبٖـــــاصة بهخاظــــّـ ًٟتريـــــان "ؤن ٖمـــــل الىٓـــــام الاظخمـــــا  ْبهخاظــــّـ  ي 

ْمِمـــــا ٢ـــــل الـــــؼمً الــــظي ًدخـــــل الٗمـــــل فـــــي خُـــــاة  الٗمــــل الةكـــــغي 

ٓاَىت ال٩املت". ا للم ٍع ٓن يْغ  الجمُ٘ ٞاهّ ؾ٩ُ

بطا مــــا اٖخبرهــــا الحــــ٤ فــــي الٗمــــل خــــ٤ للمكــــاع٦ت فــــي بهخــــاط 

ْا٦دؿــــال خ٣ــــ١ٓ ْؾــــلُت ُٞيب ــــي ؤن ًِٟــــم  ال٩ــــل الاظخمــــا ي 

 ٦د٤ ؾُاس ي.

ْاـــــــي ْل٨ــــــً َــــــظٍ املغاخــــــل ز ْع انــــــت بــــــاملجخم٘ الٛغاــــــي ألا

مـــاث مـــً مماعؾـــت  ْعبُــاث مدْغ ٩ــي ؤًـــً ٧اهـــذ اليؿـــاء ؤ ْألامٍغ

ٍٓذ مــشال فــي ٞغوؿــا ا٦دؿــةخّ  ٢ِٓم الؿُاؾــُت، خــ٤ الخهــ خ٣ــ

الن ألامم املخدضة 1945بٗض  ْلُا ازغ إلٖا ْحٗؼػ َظا الخدغع ص  ،

ال٣ًاء ٖلى الخمُيـز يـض املـغؤة، ٣ٞـض ٧اهـذ املـغؤة، زـاعط صاثـغة 

ٓاَىت ٓاَىينا٦ما فـي املجخمـ٘  امل ٓهُا ال جيخمي بلى ظماٖت امل ٢اه

ٍٓذ فــي  ْ للخهــ ألازُنــي  ممــا ًترجــب ٖلُــّ ٖــضم ؤَلُعهــا للترئــ  ؤ

 الٗملُاث الاهخسابُت

ــت فــي ؤي  ْالحٍغ ْاة  ْجــض٫ إلا٢هــاءاث ٖلــى ؤن ُٚــال املؿــا

ٓاَىــت، ل٩ــي  ح امل مجخمــ٘ مــً املجخمٗــاث ماقــغ ٖلــى ُٚــال ْع

ٓاَىــت البــض مــً  ٓن َىــا٥ م ٓاَىين ج٩ــ ْاة بــين املــ ـ املؿــا  ج٨ــَغ

 .-بما ٞيها املغؤة-

ت لًــــمان جماؾــــ٪ اليؿــــ٤ الــــضًم٣غاَي،  ٍع ٓاَىــــت يــــْغ امل

ْاة الٟٗلُـــت مـــً زـــال٫ الخإ٦ُـــض ٖلـــى  ْػ الالمؿـــا ُْْْٟعهـــا ججـــا

ٓهُت ٞٗلُت. ْاة ٢اه ٍٓط ي ملؿا ٓص حٗ  ْظ
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ٓمُــت الحايـــً ألاؾاســ ي  ْلــت ال٣ ٓاَىــت، ٟٞـــي  حٗــض الض للم

ْبـــضؤث  ٓعث مٗٓـــم الـــض٫ْ إلا٢لُمُـــت  ال٣ـــغن الشـــامً ٖكـــغ جبلـــ

ٓعَـا ٧ـل مـً  ْمـا ؾـاٖض فـي ِْ ٓمُت،  ٖملُت الخد٫ٓ الى ص٫ْ ٢

ْٞغوؿـــــا للـــــخسلو مـــــً الح٨ـــــم  ؤ٩ٞـــــاع التـــــي ِْـــــغث فـــــي بهجلتـــــرا 

ٓاظضة في مٗٓم ؤهٓمت الح٨م ال٣ضًمت املُل٤ خُض  ٧اهذ مخ

ْبا ؤي لضٔ الٛغل هٟـ الىمِ ْع اخـت  هـظٍ ل٨ـ في ؤ ً بٗـض إلَا

ْطلـــ٪ جمغ٦ـــؼ  ْاؾـــدبضالّ بالىٓـــام الخمشُلـــي  ألاهٓمـــت ال٣ضًمـــت، 

ْهـخج مىـّ ٞغصاهُـت  ْلـت،  الؿلُت املماعؾت في إلا٢لـُم ؤي فـي الض

ْ ح خُو الح١ٓ٣ ا   .individualisation du sujet de droitؤ

ٓاًَ، ًغظـــ٘  الاهخ٣ـــا٫ مـــً خ٣ـــ١ٓ إلاوؿـــان بلـــى خ٣ـــ١ٓ املـــ

ٓهخِؿـــــــ٨ُٓبلـــــــى ؤ٩ٞـــــــاع مىٓـــــــغي ٖهـــــــغ ألا  ٓاع مـــــــ هم، قـــــــاع٫ م  هـــــــ

، الظي هاصي بالٟهـل بـين الؿـلُاث  Charle Montesquieuا

ْالؿــــــُاصة الكــــــٗبُت ممشلــــــت  ْاخــــــضة،  ــــــا فــــــي ًــــــض  ْٖـــــضم اخخ٩اَع

ٓاَىين.  جمشُال خ٣ُ٣ُا مً ٢بل امل

 ، ؾــــٓ، صًــــضْع ٓن ظــــا٥ ْع ٓاع، ظــــ ٧ــــان ملىٓــــغي ٖهــــغ ألاهــــ

ٓلخــاع الــظًً بغظــ٘ لِــم الًٟــل فــي اهدكــاع مٟــاَُم: املؿــ ْاة، ٞ ا

ٓاَىت ت، الؿُاصة، امل ـؼ ٢ـُم  التي، الحٍغ ْعا ٦بيرا في حٍٗؼ ؤصث ص

ْبعؾـــــــاء  ـــــــالن ٖـــــــً خ٣ـــــــ١ٓ إلاوؿـــــــان  ٓعة الٟغوؿـــــــُت، ْإلٖا الشـــــــ

ْلت الحضًشت  . الض

ٓصان ا ٓن بـ ٓعٍـت ٖىـض ظـ   ٦jean Baudinمـا هجـض ٨ٞـغة الجمِ

٦ْخـــال قـــاع٫ Hegel)٦خـــال َُجـــل  ـــت،  ْل ْالض ٓاًَ    خـــ٫ٓ املـــ

ٓ ا ٓهخِؿــــــــ٨ُ ٓ خــــــــ٫ٓ   Montesquieuم ْعْؾــــــــ ٓاهين،  ح ال٣ــــــــ ْع

٦ُٟٓـــــل ْؤل٨ؿـــــِـ صي ج ٢ٓغاَُـــــت فـــــي  ال٣ٗـــــض الاظخمـــــا ي  الضًم

ٓط مًــــــــــــاص  ٓاعث مُلــــــــــــؼ، لدكــــــــــــ٩ل هٟــــــــــــ ٓن ؾــــــــــــدُ ٩ــــــــــــا، ظــــــــــــ ؤمٍغ

ن الٓؾــــُل خـــاث الؿُاؾــــُت فــــي ال٣ــــْغ ٓمــــاؽ - لألَْغ خؿــــب ج

ٓبؼ ا ـــــضي الح٨ـــــم املُلـــــ٤، ال خاظـــــت بلـــــى T.Hobbsَـــــ   مـــــً مٍا
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٢ٓغاَُـــت،  ن ال ــاث الخُ ٓاَىــت ْخؿـــب الىٍٓغ حــا٦م زلُٟـــت امل

ٓ ًمـــاعؽ الؿـــلُت باؾـــم إلالـــّ لـــظل٪ هًـــ٘  إلالــّ فـــي ألاعى ِٞـــ

َٓـ    .1515-1498ا 12ز٣ت ٖمُاء في الحا٦م، مشال، ل

ـــــــــت ال٣ٗـــــــــض الاظخمـــــــــا ي - ٓ اهٍٓغ ؾـــــــــ ْصاللعهـــــــــا باليؿـــــــــبت ْع   

ْاة  ــاث ألاٞــغاص مــً زــال٫ التر٦ـــيز ٖلــى مبــضؤ املؿــا لح٣ــ١ٓ ْخٍغ

اص فـي ٖملُـت الح٨ـم ال٩املت بلى ظاهب املكاع٦ت الاًجابُت لألٞغ 

ٓاًَ  . 15اْجد٫ٓ الٟغص بلى م

ــت ؤن الاهخ٣ـا٫ مــً الحُــاة ألاْلـى بلــى خُــاة  جـٔغ َــظٍ الىٍٓغ

ٖلــــــى ٣ٖــــــض اظخمــــــا ي بــــــين  الجماٖــــــت الؿُاؾــــــُت ٢ــــــض جــــــم بىــــــاءً 

ٓ الكــٗب،  ا َـ ألاٞـغاص ب٣هـض ب٢امـت الؿـلُت الحا٦مـت مهـضَع

ْلُض إلاعاصة الحغة ل جماٖت ُا بال بطا ٧ان  ٓن الح٨م قٖغ  ال ٩ً

ـاث التـي تهـخم بخدضًـض وكـإة  ْحٗض مً ؤَـم الىٍٓغ التي ًد٨مِا 

ْْاظباث ألاٞغاص.  ْجدضًض الح١ٓ٣  ْلت   الض

ــــت ال٣ٗــــض الاظخمــــا ي ٖلــــى جدضًــــض خ٣ــــ١ٓ   16اجىهــــب هٍٓغ

 ٥ ٓن لـٓـ ْل٣ــض جُــغ١ ٧ــل مــً ظــ ْلــت  ْْاظبــاتهم بػاء الض ألاٞــغاص 

ٓبؼ ل ح٣ـــــ١ٓ الُبُُٗــــــت ٓمـــــاؽ َــــــ ْج بن  -بلـــــى الح٣ـــــ١ٓ املضهُــــــت 

ٓ الحٟـــــاّ ٖلـــــى الِـــــضٝ مـــــً ال خىٓـــــُم الؿُاســـــ ي للمجخمـــــ٘ َـــــ

ٓن  ْال٣ـــــاه ْالؿـــــُاصة هـــــي ملـــــ٪ للكـــــٗب،  الح٣ـــــ١ٓ الُبُُٗـــــت، 

ٓاَىين  ٍْٟتـــرى اقـــترا٥ املـــ ٌٗبـــر ٖـــً إلاعاصة الٗامـــت للمجخمـــ٘ 

ْلِـ ممشليهم. ٓاهين   في ْي٘ ال٣

ت بلـــى اٖخبـــاع  ٓ فـــي جدلُالجــّـ الؿُاؾــُـ ؾـــ ٓن ظـــا٥ ْع جٓنـــل ظـــ

اصة حٗبيــــر ٖـــًـ مماعؾــــت إلاعاصة الٗاا ٓاَىــــت جٟتــــرى لؿـــُـ مــــت، ؤن امل

ٓاخــــضة فــــي ٦خابـــّـ  ٓاَني الجماٖــــت ال ٣ٖــــضا اظخماُٖــــا ًــــغبِ بــــين مــــ

ٓاجـّـ فــي   17اال٣ٗــض الاظخمــا ي ٧ْامــل ٢ ْاخــض مىــا ئخهـّـ  ًًـ٘ـ ٧ــل 

 ْ ٓ ًمشل ظؼء مً ال٩لزضمت، إلاعاصة الٗامت   .ؾخجض ؤن ٧ل ًٖ

ٓم ٖلـــــى ًٟـــــغى  ٓص هٓـــــام اظخمـــــا ي ٣ًـــــ ْظـــــ املجخمــــ٘ـ الؿُاســـــ ي 

ًًـــــ٘ـ ٧ــــــل ٞــــــغص مـــــًـ ؤٞــــــغاص املجخمـــــ٘ـ  ٣ٖــــــض اظخمــــــا ي ًــــــخ خو بــــــإن

ٓن لإلعاصة الٗامت. الء ٩ً ْال ا  ٓاخض بعاصّج جدذ بعاصة ٖامت ُٖل  ال

ٕٓ لــــإلعاصة الٗامــــت، ًًــــمً  ٓاًَ الخًــــ َــــظا الكــــٍغ للمــــ

ُٖت ٖلــــــى الاجٟا٢ُــــــاث املضهُــــــت  َــــــظا مــــــا ًًــــــٟي َــــــاب٘ املكــــــْغ

ٖٓــت  ٓ مــً ؤًٖــاء املجم ٓ باؾــخمغاع ًٖــ ٓاًَ َــ ْبــظل٪ ٧ــل مــ

ٓاهين،  ٓاًَ ًجـــــض هٟؿـــــّ فـــــي التـــــي حؿـــــً ال٣ـــــ خُـــــض ؤن ٧ـــــل مـــــ

ْمـً ظِـت ؤزـٔغ بٓنـّٟ  ْلـت  ٖال٢ت مؼصْظت، مً ظِت مـ٘ الض

 ٓ ؾ لً ههبذ ٞٗـال بكـغا :» ٦هاخب الؿُاصة، خؿب ٫ٓ٢ ْع

ٓاَىين  «.بال بطا ؤنبدىا م

ؾـــٓ ٓاًَ، بخـــل ْع ٓم املـــ كـــ٩لت ملالٗىهـــغ ألاؾاســـ ي  ،مِٟـــ

ٖٓـــــت مـــــً  ٓاَىـــــت مجم ْاٖخبـــــر امل ْاملجخمـــــ٘  الٗال٢ـــــت بـــــين الٟـــــغص 

ٓم املجخم٘ الؿُاس يالح٣ ْ ها ال ٣ً ٓاظباث التي بض ْال  ١ٓ. 

ْؤنـــــــبدذ هـــــــي املاؾؿـــــــت  ـــــــت الحضًشـــــــت،  ْل ـــــــت الض بٗـــــــض صم٣َغ

ٓاَىـــــــت  َٓين امل ـــــــت بخـــــــ ْل ٢ْامـــــــذ الض  ١ٓ ٓخُـــــــضة الًـــــــامىت ل ح٣ـــــــ ال

الث الخاٍعسُـــــت،  ت  خُـــــض ؤصث الخدـــــ ٓاَىـــــت املغجبُـــــت بالجيؿــــُـ اامل

 ٓ ٓم امل ٓع مِٟ ْعا ؤؾاؾُا في جبل ْالؿُاؾُت ص  اَىت .الاظخماُٖت 

ْطلـــ٪  ٓاَىـــت  ىُـــت الحايـــً ألاؾاســـ ي للم ْلـــت الَٓ حٗـــض الض

ـــــــت  ْل ٓاَىين ْفـــــــي بَـــــــاع الض ٓ هـــــــا الًـــــــامً ألا٫ْ لح٣ـــــــ١ٓ املـــــــ ل٩

ــــــت  ْل ْبــــــين الض ٓن ُٞمــــــا بُــــــ هم  ٓن ًترابُــــــ ٓاَىــــــ ٓمُــــــت زمــــــت م ال٣

ٓهُـــــت ْؾُاؾـــــُت  ٍْـــــاصي  هـــــاالء بلـــــى مغا٦ـــــؼ ٢اه ٓاَىـــــت  بغبـــــاٍ امل

ْبــــين الض ْْاظبــــاث مخباصلــــت بُــــ هم  ْلــــت ْخــــين مُٗىــــت، بد٣ــــ١ٓ 

ٓن. ٓاَى ٓن م ٓن ؾىا مُٗىا ًهبد  ًبلٛ

ْبــا بٗـض اهتــزإ خـ٤ الؿــُاصة  ْع ىُــت فـي ؤ ْلـت الَٓ ظـاءث الض

ىُــــــــت طاث الؿــــــــُاصة مــــــــً  ْلــــــــت الَٓ مــــــــً ال٨ىِؿــــــــت ْخلــــــــذ الض

ٓع ٖال٢ـــــــاث ظضًـــــــضة بـــــــين  ِـــــــ ْالضًيُـــــــت ْْ الىـــــــاخُخين الؼمىُـــــــت 

ْلـــــــت ْالح٩ـــــــام فـــــــي بَـــــــاع الض ٓاَىين  ىُـــــــت، املخمشلـــــــت فـــــــي  املـــــــ الَٓ

ٓاَىــــت ْلــــت بلــــى نــــُٗض التــــ امل ْالض ي جى٣ــــل الاعجبــــاٍ بــــين الٟــــغص 

ْم٣ٗـــــــض الؿــــــــُاصة  ٓاَىين  ملــــــــ٪ -الاعجبـــــــاٍ الؿُاســــــــ ي بـــــــين املــــــــ

ْلت -للكٗب  . 18اخؿب َبُٗت الح٨م الؿاثض في جل٪ الض

ٓص بَــاع  ــاتهم فــي ْظــ ٓاَىين ْخٍغ َغخــذ مؿــإلت خ٣ــ١ٓ املــ

ًٍٓ ماؾؿــــــاث جًــــــمً  ْج٩ــــــ ؾــــــلمي مؿــــــخ٣غ لخــــــضا٫ْ الؿــــــلُت 

 ٓ ٓاَىينالخٟاٖــل الـــضاثم بـــين ال٣ـــ ْخـــ٤ املـــ  ٔ الاظخماُٖـــت املسخلٟـــت 

ٓع ال٣ٗض الاظخما ي. ٧ْاهذ َظٍ مد ط ًٖ الؿلُت   في الخْغ

ٓن فـــــــي  ْمبـــــــضؤ خ٨ـــــــم ال٣ـــــــاه ؤزـــــــظ مبـــــــضؤ الخمشُـــــــل الىُـــــــااي 

ُاهُــت ابٗــضما  ْبــا بًٟــل الخجغبـت البًر ْع ٓع فـي ؤ ْالخُــ الاهدكـاع 

ْؤنـــبذ ًُالـــب بـــإن  ؤنـــبذ الكـــٗب ًـــامً بد٣ـــّ فـــي الؿـــُاصة  

ٓن الؿُاصة لأل  ْالؿلُت للكٗب. ج٩  مت 

ٓمين مؿـــــإلت ؤٖـــــاصث  ىُـــــت نـــــُاٚت مِٟـــــ ـــــت الَٓ ْل ػ الض بـــــْغ

ٓاَىــــــت، مبــــــضؤ املكــــــاع٦ت الؿُاؾــــــُت  ؤؾاؾــــــُين لبىــــــاء مبــــــضؤ امل

ْاة. ؤْبعؾاء مبض  املؿا

 :اإلاؽاسهت العُاظُت -ؤ

ىُـــت مـــً زـــال٫ املؿـــاع  ْلـــت الَٓ ٓاَىـــت فـــي الض جـــم بعؾـــاء امل

ْْؾـــــاثل ؾـــــبل بعؾـــــاء م ـــــل للمكـــــاع٦ت الؿُاؾـــــُت  ٍٓ ٓم الُ ِٟـــــ

ٓن.   خ٨م ال٣اه
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ت بالخـــاٍعش الا٢خهـــاصي ٓع املكـــاع٦ت الؿُاؾــُـ ْجُـــ ػ   اعجـــبِ بـــْغ

لُاتها  ْلــــت لاليــــُإل بمؿــــْا ىُــــت ل٣ــــضعة َــــظٍ الض ْلــــت الَٓ للض

ٓاٖـــض ال٨ُٟلـــت  ْْيـــ٘ ال٣ ٓٞير الخـــضماث الؿُاؾـــُت لألٞـــغاص  ْجـــ

ٓاعص املالُــت  ٓٞير املــ ٓن بخــ ــ الختــرام خ٣ــ١ٓ ألاٞــغاص ْخماًعهــا، مَغ

ْن ٞغى   يغاثب ظضًضة.املىاؾبت ص

ُٟــــت ؾُاؾــــُت املخمشلــــت فـــــي  ٓم ْْ ْ الغؾــــ لٗبــــذ الًــــغاثب 

ْػ مبـــــــضؤ الخمشُـــــــل الىُـــــــااي مـــــــً زـــــــال٫ املكـــــــاع٦ت  البضاًـــــــت ببـــــــر

ْؤصـــــحال املل٨ُـــــاث الخانـــــت، ٞلــــــم ٨ًـــــً ٌؿـــــيرا ظباًـــــت َــــــظٍ 

ٓن لـــضاٞعي الًـــغاثب جمشُـــل ؾُاســـ ي فـــي  ْن ؤن ٩ًـــ الًـــغاثب ص

 الحُاة الؿُاؾُت ًغا٢ب ؾبل بهٟا١ َظٍ الًغاثب.

ْ مكـاع٦تً لت الؾـدبٗاص ؤ ٓؾُـ  م٨ً اؾخسضام جلـ٪ الًـغاثب ٧

ظماٖاث مُٗىـت فـي الؿـلُت الؿُاؾـُت لـظل٪ ِْـغث املكـاع٦ت 

ُاهُــــــــا هدُجــــــــت  ْ فــــــــي بٍغ الؿُاؾــــــــُت فــــــــي الــــــــض٫ْ الاؾــــــــ٨ىضهاُٞت 

الحاظــت املتزاًــضة فــي َــظٍ الـــض٫ْ لالٖخمــاص ٖلــى ؤٞــغاص الكـــٗب 

ْػٍـــــــاصة  لخدهـــــــُل الًـــــــغاثب بالخـــــــالي الد ـــــــجُ٘ ٖلـــــــى إلاهخـــــــاط 

ةُت مً زال٫ ٞخذ املجا٫ للمكـاع٦ت الؿُاؾـُت  ٢ضعاتهم الًٍغ

 ْجد٤ُ٣ ألامً الاظخما ي.

ٓن  ٓن مـــــىذ  -املضعؾـــــت ال٨الؾـــــ٨ُُت–٧ـــــان اللُبرالُـــــ ًـــــ ًٞغ

ٍٓذ ملــً ال ًملــ٪ مل٨ُــت ًــاصي ٖ هــا الًــغاثب "مــً  خــ٤ الخهــ

ٍٓذ"،  ال مل٨ُت لـّ ال ًـاصي يـغاثب بالخـالي ال ًملـ٪ خـ٤ الخهـ

ٓع  ْالهـــــىاُٖت التـــــي َْـــــظا جلبُـــــت ملهـــــال  الب ـــــت  ـــــت الخجاٍع ٓاٍػ ظ

 جدىا٢ٌ م٘ مُالب الُب٣اث الكٗبُت .

جٓظِــــــاتهم ؾــــــلبُت اججــــــاٍ جٓؾــــــُ٘ الح٣ــــــ١ٓ الضًم٣غاَُــــــت 

لبُـــــت لـــــظل٪ اهخ جـــــذ الحغ٦ـــــت الكـــــٗبُت مؿـــــاعاث  لهـــــال  ألٚا

ْاة  ٓلٓظُا مؿــــخ٣لت باسيــــاٞت بلــــى صٖــــاة املؿـــــا ْبًــــضً ؾُاؾــــُت 

ٓاَىين  املُالبين باال٢ترإ الٗام ل٩ل امل

ٓعة الٟغوؿــــــُت ؤزــــــظث ٖلــــــى ٖاج٣ِــــــا جد٣ُــــــ٤ ؤَــــــضاٝ الشــــــ

ٓعٍت  ــــــــــرإ الٗــــــــــام، الح٣ــــــــــ١ٓ الضؾــــــــــخ إلانــــــــــالح الؼعا ــــــــــي، الا٢ت

مــــــا  ٓن للضًم٣غاَُــــــت ٚع ٓاَىين ٢بــــــ٫ٓ اللُبرالُــــــ ألاؾاؾــــــُت للمــــــ

ٓوي بًٟــــل جؼاًــــض املكــــاع٦ت  ٓع ال٣ــــاه ْاؾــــخمغ طلــــ٪ الخُــــ ٖــــ هم 

ْاحؿإ هُا٢ِا   الؿُاؾُت 

لؿُاؾـــُت لِؿـــذ ْفـــي ألاهٓمـــت الضًم٣غاَُـــت، املماعؾـــاث ا

ْن ٖامــــت ألاٞــــغاص،  ْ الح٩ــــام، ص خ٨ــــغا ٣ٞــــِ ٖلــــى الؿُاؾــــُين ؤ

ت  ل٨ـًـ ٧ــل ٞــغص مـًـ ؤٞــغاص املجخمـ٘ـ لـّـ الحــ٤ فــي املكــاع٦ت الؿُاؾـُـ

ٍٓذ، الترئـــــ ، الخٓـــــاَغ  ؤي لِـــــم الحـــــ٤ فـــــي  مـــــً زـــــال٫ لخهـــــ

ْختــ  ملجـغص الخــإزير فــي ال٣ــغاع الؿُاســ ي ، املكـاع٦ت فــي نــىاٖت ال٣ــغاع 

ٖٓت خُض حٗٝغ املكاع٦ت الؿُا اليكاَاث التـي مًـ ؾُت بمجم

 . 19اال٣اثمت زاللِا ًدخ٪ الٟغص م٘ الؿلُت الؿُاؾُت

ِــــــا ٞلُــــــب بــــــْغ ا ٖٓــــــت  : philippe Braudٌٗٞغ هــــــي مجم

ٓن ٢ابلـــت  ْج٩ـــ ٓن  ٓمـــ ٓم  هـــا املد٩ اليكـــاَاث الجماُٖـــت التـــي ٣ًـــ

٣ٍْتـــرن َـــ ٓمـــت الؿُاؾـــُت  ا ظ ن حُٗـــيهم جـــإزيرا ٖلـــى ؾـــير املىٓ

َُـــت التـــي ٌٗخبـــر ٞيهـــا ٢ُمـــت ؤؾاؾـــُت املُٗـــاع فـــي الـــىٓم الضًم٣غا

ٓاَىت ٓم امل  . 20ابمِٟ

جلـــــــــــــ٪ ألاوكـــــــــــــُت  ، بم٣خطـــــــــــــ  ٌكـــــــــــــاع٥ ؤٞـــــــــــــغاص املجخمـــــــــــــ٘

فــــي ازخُــــاع خ٩امـــّـ ْفــــي نــــُاٚت الؿُاؾــــت الٗامــــت  ،الؿُاؾــــُت

ت، بكــــــ٩ل  ْ ٚيــــــر ؾُاؾـــــُـ ت ؤ مباقــــــغ مشــــــل ج٣لــــــض مىانــــــب ؾُاؾـــــُـ

ْحٗنــــــــــي بقــــــــــغا٥ الٟــــــــــغص فــــــــــي مسخلــــــــــ٠ ٦مىا٢كــــــــــاث ٓاعاث  ، خــــــــــ

ٍٓاث الىٓـــــــــــام الؿُاســـــــــــ  ي الـــــــــــظي جدتـــــــــــرم ُٞـــــــــــّ مبـــــــــــاصت مؿـــــــــــخ

 الضًم٣غاَُت.

ٓم  ؤن الح٨ـم فـي ًـض الكـٗب،  ؤؾاؽ الضًم٣غاَُت ٖلىج٣

ٓن فـــي  ٓ نـــاخب الؿـــُاصة، َـــظا مـــا ًجـــب ؤن ٩ًـــ ؤي الكـــٗب َـــ

ْالٟٗــا٫ فـي املجخمــ٘ الـظي ًيخمــي بلُــّ،  ٓاًَ املكـاع٥  خالـت املــ

ٓاَىت املسُٟت. ٓا٢٘ ٢ض هخ٩لم ًٖ امل  ل٨ً في ال

 اإلاعاواة العُاظُت: -ب

ْاة ملكـــــاع٦ت الجمُـــــ٘ فـــــي ج ٓاَىـــــت ٖلـــــى مبـــــضؤ املؿـــــا ٓم امل ٣ـــــ

ْاة بال بٗـض جد٣ـ٤ مبـضؤ الاهخمـاء  ال جد٣ـ٤ املؿـا الحُاة الٗامت 

ْلت اظماٖت ؾُاؾُت   بلى ص

سُــــا اإلاعـــــاواةمبــــضؤ لــــم ًِٓــــغ  ْاخــــضة ،جاٍع ، بـــــل  21اصٞٗــــت 

سُـــت مغجبُـــت بإخـــضار مُٗىـــت، ٣ٞـــض اهخ٣ـــل  ْعة جاٍع ٖـــٝغ نـــير

ْاة املُل٣ـت التـي  ْاة املُل٣ـت -اهدكــغث مـً املؿـا فـي ٖــضة -املؿـا

ٓطط ألازُنـــي خُـــض ٖـــٝغ جغاظٗـــا  ْالتـــي جـــإزغث بـــالىم مـــضن/ص٫ْ 

ْؤنــبذ ٧ـــل مـــً ٌكــاع٥ فـــي الحُـــاة الٗامـــت  فــي ال٣ـــغن الؿـــاصؽ 

َْــــظا بٗــــضما ٧ــــان َىــــا٥ جمُيــــز بــــين ؤٞــــغاص  ٌٗخبــــرْن مدكــــا هين 

ٓاخض   املجخم٘ ال

ـــان ؾـــلُٓي فـــي الهـــغإ الُب٣ـــي  ْاة ٦َغ اٖخبـــر مبـــضؤ املؿـــا

ب٣ـــاث الٟالخـــين  فــي املجخمـــ٘ بـــين الاعؾـــخ٣غاَُين املدـــاٞٓين َْ

املًٟـــــلت لإلنــــــالخاث الضًم٣غاَُــــــت َىــــــا٥ زلــــــِ مخٗمــــــض فــــــي 

ْاة خؿـب مهــال   ٓم املؿــا ْاة، خُـض ًتــرظم مِٟـ ٓم املؿــا مِٟـ

ٍْغؾـم  ْاة جسخٟي خ٣ُ٣ت الؿلُت  ْعاء مٗن  املؿا ٧ل َب٣ت، 

ْ ما ٌؿم  بالخهضٕ الؿُاس ي   . 22اق٩ل لاله٣ؿام الؿُاس ي ؤ
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ْاة بٓـــاَغة الاه٣ؿــــام الؿُاســــ ي  ٓم املؿــــا ٦مـــا اعجــــبِ مِٟـــ

صازـــل املجخمـــ٘ لـــظل٪ ؤزـــظث ٖـــضة مٗـــاوي مخىا٢ًـــت، ٦ـــإٞغاص 

ٍْين.  مدكا هين، زم ؤٞغاص مخمازلين زم ؤٞغاص مدؿا

ْاة  ٓاَىــــت الؿُاؾــــُت املؿــــا ْاة ٦كــــٍغ للم ْه٣هــــض باملؿــــا

ٓاخـــضة ٖلـــى ؤؾـــاؽ الاهخمـــاء لِـــظٍ ْلـــت ال ٓاَىين فـــي ْـــل الض  بـــين املـــ

ٓاَىين ماالج ْاة بين امل َْٗني جد٤ُ٣ املؿا  ًلي: ماٖت الؿُاؾُت، 

ْاة فــــي املىــــاٞ٘ الاظخماُٖـــت بمٗنــــ  الخمخــــ٘ بــــالح١ٓ٣  - املؿـــا

 ْٖضم الخٟاْى ٞيها.

ْْن فــــــــي هٓــــــــغ  - ْاة ؤمــــــــام ال٣ًــــــــاء ٞــــــــالجمُ٘ مدؿــــــــا املؿــــــــا

ٓهُت. ُت ال٣اه  ال٣ًاء جدذ ؾُاصة الكٖغ

ٓاًَ ٌؿــخُُ - ــاث٠ الٗامــت ٩ٞــل مــ لي الْٓ ْاة فــي جـٓـ ٘ املؿــا

٢ْضعاجّ. الجّ  ُٟت خؿب مَا  جٓلي ْْ

ْ وؿـــب ؤمـــام  - ٓن ٞـــال امخُـــاػ لحؿـــب ؤ ْاة ؤمـــام ال٣ـــاه املؿـــا

ْلت .  ؤهٓمت الض

ٓاًَ خ٣ــــــــ١ٓ  - ْاة فــــــــي الخ٩ــــــــال٠ُ املاصًـــــــت ٦مــــــــا للمــــــــ املؿـــــــا

ْلــــــت  ْاظبــــــاث ماصًــــــت التــــــي ًــــــضِٞٗا للض ْٖلُـــــّـ  ــــــت  مدْٟٓ

 م٣ابل زضماث.

 ْ ْالتــي ه٣هــض  هــا املؿــا ٓهُــت  ْاة ال٣اه اة ٦مــا هميــز بــين املؿــا

ْاة الؿُاؾـُت ؤي  ْاملؿـا ٓاظبـاث،  ْال ٓن في الح٣ـ١ٓ  ؤمام ال٣اه

ــاث٠  ْمماعؾــت الْٓ الخمخــ٘ بدــ٤ مماعؾــت الح٣ــ١ٓ الؿُاؾــُت 

ْلـــت الحضًشـــت ٦ــــإَم  ْاة فــــي الض ْلـــت، خُــــض قـــ٩لذ املؿـــا فـــي الض

ُـت  ْلت هـي الٖغ ٓن، ٦ما حٗخبر الض ْال٣اه ْلت الح٤  ع٦يزة ل٣ُام ص

ٓن.ْالحامُت ل ح١ٓ٣، في بَاع ما ٨ًٟلّ ال  ٣اه

 اإلادىس الثالث: ؼشوه بىاء اإلاىاوىت

ٖٓــــــــت مــــــــً  ٓٞغ مجم ٓاَىــــــــت ًجــــــــب ان جخــــــــ ختـــــــ  جخد٣ــــــــ٤ امل

ْلـــت ،  ٍ املخمشلـــت فـــي الاهخمـــاء الـــى ظماٖـــت ؾُاؾـــُت االض الكـــْغ

ٓمت ال٣ُمُت مُٗىت.  ٓٞغ مىٓ  الجيؿُت، الاهضماط، الى ظاهب ج

: الاهخماء   Appartenanceا الؽشه ألاٌو

 ٓ ىُــــَـــ ْلــــت َْ ٓاًَ الاهخمــــاء بلــــى ص تــــراٝ بــــالٟغص ٦مــــ ت ْالٖا

ٓاَىــــــت الؿُاؾــــــُت  َْــــــظا مُٗــــــاع ؤؾاســــــ ي لالٖتــــــراٝ بامل ال ٞيهــــــا 

ٓٞغ ٖىهــغ الاهخمـــاء، مــً َىـــا  ٓاَىــت بال بخـــ ًم٨ــً ؤن جخد٣ـــ٤ امل

عة  ـــــت التـــــي يـــــْغ ْل ٓاًَ فـــــي الض ْْاظبـــــاث املـــــ  ١ٓ ـــــى خ٣ـــــ الخُـــــغ١ بل

 ًيخمي بليها .

ٓن  ىُــت، ٞــال ٩ًــ َىــا٥ مــً ًــٔغ ؤن الاهخمــاء بلــى ظماٖــت َْ

ٓاَىـــ اًاَـــا، ألاظاهــــب ال م ْلـــت بإهـــّ ؤخـــض ٖع ا بال مـــً حٗتـــٝر الض

ٓاَىت. ْا مً خ١ٓ٣ امل  ٌؿخُٟض

ٓع ىــا، الاهخمــاء، ٌَٗخبــر  ٓاًَ ٌٗمــل  اصازلُــ اقــٗ ًجٗــل املــ

ٓ بخؿــاؽ  َْــ ْللــضٞإ ٖىــّ  ىــّ  ْبزــالم لالعج٣ــاء بَٓ بدمــاؽ 

الء ٓاَىـــــت لِؿـــــذ ٞدؿـــــب  ججـــــاٍ ؤمـــــغ مٗـــــين ًبٗـــــض الـــــ ، امل لــــّـ

ٓاظبــــــاث  ْال ٖٓـــــت مـــــً الح٣ـــــ١ٓ  ٞفـــــي ال جمـــــىذ ٧امخُــــــاػاث مجم

ن باهخمـائهم بلـى ظماٖـت  ٓ هم ٌكـْٗغ ٓاَىين بال مـً خُـض ٧ـ للم

 ٕٓ ْان ٧اهــــــــذ مٓيــــــــ جد٨مِــــــــا ٢ــــــــُم ًخ٣اؾــــــــمِا الجمُــــــــ٘ ختــــــــ  

ٓاعاث مخىا٢ًت ؤخُاها.  خ

ُت اَخمــام ألاٞــغاص  تــراٝ بكــٖغ ٓاَىــت الٖا ج٣خطــ ي ٨ٞــغة امل

ْالخمشُــــــــل  ــــــــالم  بال٣ًـــــــاًا املخٗل٣ــــــــت  هــــــــم مشــــــــل خ٣ِـــــــم فــــــــي إلٖا

فـــــي نـــــى٘ ال٣ـــــغاعاث، ٚيـــــر ؤن َـــــظٍ الامخُـــــاػاث جلـــــؼم  ْاملكـــــاع٦ت

الء الخـــــام للماؾؿـــــاث التـــــي حٗتـــــٝر لـــــّ بـــــالح١ٓ٣  ٓاًَ الـــــ املــــ

ٓاَىــــــــت بال ؤن  ؾُاؾــــــــُت ا٢خهــــــــاصًت، اظخماُٖــــــــت ماؾؿــــــــت للم

ٓاًَ خ٣ـــــــ١ٓ ؾُاؾـــــــُت جـــــــغجبِ  ْاظبـــــــاث، ل٩ـــــــل مـــــــ ٖلُـــــــّ ؤصاء 

ٓ ها  ـــا مـــً زـــال٫ مًـــم ٓاَىـــت الؿُاؾـــُت، التـــي ججـــض حٗبيَر بامل

ْمغ  ٓوي   ظُٗعهــا بلــى الجيؿــُت، ِٞــظٍ الح٣ــ١ٓ الاظخماُٖــت ال٣ــاه

ٓاَىت الٟٗلُت .  ْ الا٢خهاصًت هي ؤؾاؽ امل

ٓاَىــت الؿُاؾــُت صازــل املجــا٫ جــخم  املماعؾــت الٟٗلُــت للم

ىُـــــت التـــــي ًيخمـــــي بليهـــــا الٟـــــغص  ْلـــــت الَٓ ني ؤي فـــــي بَـــــاع الض الـــــَٓ

ٓع، ْ  ٓاًَ فـــــي الضؾـــــخ ٓاظبـــــاث للمـــــ ْال طلـــــ٪ بخدضًـــــض الح٣ـــــ١ٓ 

ْما ًهـاخبّ مـً ِٞكير ي٠ٗ الاهخم ترال الؿُاس ي  اء بلى الٚا

ٓ املجخم٘ـ ْالالمباالة هدـ  جٟاٖـل م٘ـ مكـاع٦ت، ال ال-مٓاَغ الؿلبُت 

ٓع  ٓلـض الكٗـ ْلت، بيـاٞت بلـى ؤهّـ ٢ـض ً ال م٘ ماؾؿاث الض ألاٞغاص 

ٓ نزغ، ٚالبا ٧لمـا ػاص ُٖـاء املجخم٘ـ  ْلـتا-بالٗضاء هد سقـبإ  -لض

ْال٨ٗـ صحُذ.خاظاث الٟغص، ٧لما ػاص اهخماء الٟغص   بلُّ، 

 :  (23)ؤبعاد الاهخماء

ٓمــا مغ٦بــا ًخًــمً الٗضًــض مــً ألابٗــاص:  ٌٗــض الاهخمــاء مِٟ

الء، الالتزام، الاهسغاٍ. ٍٓت، الجماُٖت، ال  ٧الِ

ــت ) - ْهــي (Identitéالهٍى ٍٓــت،  ُــض الِ : ٌؿــعى الاهخمــاء بلــى جَٓ

٦ُٓاث ألاٞـغاص  ْمً زم جبـرػ ؾـل ٓصٍ  في امل٣ابل صلُل ٖلى ْظ

ٍٓت بالخالي ًٖ الاهخماء.٦ماقغاث   لخٗبير ًٖ الِ
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ابِ الاهخماثُـــت جا٦ـــض ٖلـــى (Collectivitéالجماعُـــت ) - : الـــْغ

َْٗبــر ٖ هــا بخٓخــض ألاٞــغاص مــ٘ الِــضٝ  ٓ الجماُٖــت،  املُــل هدــ

ْجا٦ـض الجماٖـت ٖلـى ٧ـل  ٓن بليهـا،  الٗام ل جماٖت التي ًيخم

بـــت الٓظضاهُـــت فـــي  ْالٚغ ْالخماؾـــ٪،  ْالخ٩اٞـــل  ْن  مـــً الخٗـــا

 اٖغ للخٓخض.املك

ْالخٟاٖـــــــــل  حٗـــــــــؼػ الجماُٖـــــــــت ٧ـــــــــل مـــــــــً املُـــــــــل بلـــــــــى املدبـــــــــت 

ٍٓــت الاهخمــاء مــً زــال٫  ْالاظخماُٖــت، ْظمُِٗــا حؿــِم فــي ج٣

 الاؾخمخإ بالخٟاٖل املخباص٫.

ٍٓــــت الظاجُــــت (Loyautéالــــىالء ) - ٍْــــضٖم الِ َٓغ الالتــــزام  : ظــــ

ٓ بلى جإًُض الٟغص  ٍْغ٦ؼ ٖلى املؿاًغة، ًضٖ ٣ٍْٓي الجماُٖت 

ْمـــ٘ اهـــّ ألاؾـــاؽ لجماٖخـــ َْكـــير بلـــى مـــضٔ الاهخمـــاء بليهـــا،   ّ

٢ٓــــذ طاجــــّ ٌٗخبــــر  ٍٓــــت، بال اهــــّ فــــي ال ال٣ــــٓي الــــظي ًــــضٖم الِ

لت ٖـً الاَخمـام ب٩ـل خاظـاث ؤًٖـائها مــً  الجماٖـت مؿـْا

الء  هضٝ الحماًت.  الالتزاماث املخباصلت لل

: الخمؿـــــــــ٪ باملٗـــــــــاًير الاظخماُٖـــــــــت، (Obligationالالتـــــــــزام ) -

ْالخىـــاٚم ْإلاظمـــإ، َْىـــا جا٦ـــض الج ماُٖـــت ٖلـــى الاولـــجام 

ٓ الالتـــــــزام بمٗــــــــاًير  ا ٞاٖلـــــــت هدــــــــ ٓلـــــــض يــــــــَٛٓ ْلـــــــضا ٞة هــــــــا ج

الجماٖت سم٩اهُت ال٣ب٫ٓ ْإلاطٖان ٦ألُت لخد٤ُ٣ إلاظمـإ 

 ْججىب النزإ. 

 : الحاظـــت بلـــى الاهًـــمام بلـــى الجماٖــــت(Affiliationالاهخـــشاه ) -

ْاٞ٘ إلاوؿـــــــاهُت ألاؾاؾـــــــُت فـــــــي ج ًٍٓ ْهـــــــي مـــــــً ؤَـــــــم الـــــــض ٩ـــــــ

َْكير بلـى مـضٔ الخٗـا٠َ  ْالهض٢اث،  ابِ  ْالْغ الٗال٢اث 

ْاملدبـــــت ْإلاًشـــــاع  ْاملُـــــل بلـــــى الُٗـــــاء  بـــــين ألاٞـــــغاص الجماٖـــــت 

 هــضٝ الخٓخــض مــ٘ ظماٖــت، ًىمــي لــضٔ الٟــغص ج٣ــضًٍغ لظاجــّ 

ْممــــــا ًضٞٗــــــّ بلــــــى الٗمــــــل ل حٟــــــاّ ٖلــــــى  ْبصعا٦ــــــّ مل٩اهخــــــّ، 

ٓعَــــا، ٦مـــــا ٌ ْجُ كـــــٗغ الجماٖــــت ْخماًعهـــــا الؾــــخمغاع ب٣ائهـــــا 

 بٟسغ الاهدؿال بليها.
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ٓن  ْلـــــت، ٞـــــال ٩ًـــــ ٓهُـــــت التـــــي جـــــغبِ الٟـــــغص بالض الهـــــلت ال٣اه

ْهـــي اًاَـــا  ْلـــت بإهـــّ ؤخـــض ٖع ٓاَىـــا بال مـــً حٗتـــٝر الض الٓيـــ٘  م

ني ًٖ ألاظى ي. ٓوي الظي ًميز الَٓ  ال٣اه

ٓاء ٧حٗخبــر  ْلــت ؾــ اهــذ الجيؿــُت هــي الخمخــ٘ باالهخمــاء بلــى ص

ىُــت  ْ ٖلــى خــ٤ ألاعى، ٞفــي ٢ًــُت َْ حٗخمــض ٖلــى خــ٤ الــضم ؤ

ْلــت، حٗــٝغ الجيؿــُت، هــي  ــ٠ الٗــام لؿــُاصة الض جسًــ٘ للخٍٗغ

ٍٓــــــت، التــــــي حكـــــــتٍر  ْامــــــخال٥ بُا٢ــــــت َ  ،ً الاهخمــــــاء بلــــــى الــــــَٓ

ُت ٖلى الٟغص.  ْجًٟي نٟت الكٖغ

ْطلـــــــــ٪  َٓـــــــــا  ٓاَى ْلـــــــــت جدضًـــــــــض مـــــــــً َـــــــــم م ٓص ل٩ـــــــــل ص ٌٗـــــــــ

ٓاهين ٗاتها الخانــت جدبــاًً ٢ــ الجيؿـُت فــي الٗــالم بكــ٩ل  بدكـَغ

ٓطة بالح٤، الجيؿُت امل٨دؿبت ٖـً  ٦بير، ٞبين الجيؿُت املإز

اط املســـــــخلِ، إلا٢امـــــــت فــــــي طلـــــــ٪ إلا٢لـــــــُم خؿـــــــب  ــــــ٤ الـــــــْؼ ٍَغ

ٓاث  الؿى

ٓاَىـــــت الؿُاؾـــــُت،  ْالجيؿـــــُت قـــــٍغ ؤؾاســـــ ي ملماعؾـــــت امل

ْطلــــ٪ مــــً  ْاملؿــــاَمت الاًجابُــــت فــــي مماعؾــــت الؿــــلُت الٗامــــت 

ٓهُـــــت زـــــال٫ مكـــــاع٦خّ فـــــي ماؾؿـــــاث  الح٨ـــــم الؿُاؾـــــُت ال٣اه

ْن  ـــت ص ْل ٓن فـــي ب٢لـــُم ص ٓعٍت، ؤمـــا ألاٞـــغاص الـــظًً ٣ًُمـــ ْالضؾـــخ

ْ الخـإزير  ٓا ؤ َْم ألاظاهب ال ًم٨ً ؤن ٌؿـاَم الخمخ٘ بالجيؿُت 

م اهضماظِم في َـظٍ الـض٫ْ  -في ماؾؿاث نى٘ ال٣غاع ٞيها، ٚع

ٓن بد٤ الخمضعؽ، الٗالط، بج٣ـان اللٛـت... ْ ـي -ؤي ًخمخٗ ٌٗخبـر 

ٓعٍ الٟـــغص بإ ْلخـــّ بلـــى ظاهـــب قـــٗ ٓاًَ خامـــل لجيؿـــُت ص هـــّ مـــ

ْٖلى َظا ألاؾاؽ الجيؿـُت، الاهخمـاء، الخمخـ٘ –باالهخماء بليها، 

الجيؿـــــُت جًـــــمً للٟـــــغص خـــــ٤ املكـــــاع٦ت -بـــــالح١ٓ٣ الؿُاؾـــــُت

ٓاًَ هٟـ الح١ٓ٣  ْاة، ل٩ل م ْمً زال٫ املكاع٦ت جإحي املؿا

ْلت التي ًيخمي بليها. ٓاظباث في الض  ْٖلُّ هٟـ ال

ٓم الجيؿــُت، الاعجبــ ْ مِٟــ ٓاَىــت  ٓم امل ٓزُــ٤ بــين مِٟــ اٍ ال

ْ مـا ٌٗـٝغ  ٓاَىـت، ؤ الحُاػة ٖلـى الجيؿـُت ٨ًؿـةىا الحـ٤ فـي امل

ْ ٖــــضم امخال٦ِــــا، ال  ٓاَىــــت بالجيؿــــُت، ٣ٞــــضان الجيؿــــُت ؤ بامل

ٓاَىـت، لـظل٪ هجـض املُالبـت باسلٛـاء لٗىهـغ  ًم٨ً ا٦دؿال امل

ْص الجٛغاُٞت-الجيؿُت ْإلا٢لُم  ٓا -الحض  َىت ٖاملُت.لبىاء م
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ٓن ْالاخخٟـــــــــــاّ  ْالاهــــــــــضماط الــــــــــظي ٌٗنــــــــــي اختــــــــــرام ال٣ــــــــــاه

، ًد٣ــــ٤ ا٦دؿــــال بٗــــٌ -الــــضًً، اللٛــــت–بسهٓنــــُت الٟــــغص 

ْن  ٓاظبــــاث املضهُــــت، الا٢خهــــاصًت، الاظخماُٖــــت، ص ْال الح٣ــــ١ٓ 

َْٗخبــــــر الاهــــــضماط ٖملُــــــت  ْمهــــــير مكــــــتر٥ للٟــــــغص،  الؿُاؾــــــُت 

ْجًــــــــ٠ُ  ٓاَىــــــــت،  ٓ  ىاٌ الــــــــشاًًؤ. هــــــــالخ٣ــــــــت للم الاهــــــــضماط َــــــــ

ٓمـــــت ال٣ُمـــــت ألازال٢ُـــــت  ْجبنـــــي هٟــــــ املىٓ الخٗامـــــل مـــــ٘ نزـــــغ 

 الٛغبُت

 الؽــــشه الشابــــع: الخدمــــش، الدعــــامذ واللىاعــــاث ألاخالكُــــت

   التي جذعم بمىٍىمت كُمُت:

ٓاَىـــــت همُـــــا مُٗىـــــا مـــــً الٗال٢ـــــاث بـــــين الٟـــــغص  جٟتـــــرى امل

ٓ الخدًـــغ، املضهُـــت ا  َْـــ ٓاَىُـــت  ،خــــ امل civilitéْالجماٖـــت 

  . solidarité ،الخًامًا civismeا
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ً، فـــي  25ا٣ٍْهـــض باملضهُـــت ٓاَىين نزـــٍغ ، الاختـــرام بػاء املـــ

٦ُٓاث  ْهــــي ؾــــل ٓمُــــت، ٧ٓؾــــاثل الى٣ــــل الجمــــا ي  ألامــــا٦ً الٗم

ْالتــــــــي ًـــــــخم جيكــــــــات الٟـــــــغص ٖليهــــــــا مـــــــً زــــــــال٫ ألاؾــــــــغة،  ٖامـــــــت 

ْمــً ئــخو بلــى  ْالتي جخٟــاْث مــً مجخمــ٘ بلــى آزــغ  املضعؾــت...

ٓهــت خؿــب ا-آزــغ ْاملخ٩ ٓصة فــي املجخمــ٘  ٓمــت ال٣ُمُــت املٓظــ ملىٓ

خبــاعاث الؿُاؾــُت  -لــضٔ الٟــغص ْجخٓــاٞغ ال٣ــُم إلاؾــالمُت ْالٖا

ٓاَىـــت الؿُاؾـــُت  ٓهُـــت لِكـــ٨ال مٗـــا ؤؾـــاؽ مُٗـــاعي للم ْال٣اه

ٓاَىــــت فــــي املجخمٗــــاث  ٓن امل فــــي املجخمــــ٘ الؿُاســــ ي الٗغاــــي، ج٩ــــ

ـــ ْالخ٣الُــــض ْألٖا ْالٗـــاصاث  ٗت ، غاٝ بلــــى الٗغبُـــت امخـــضاص للكــــَغ

ٓاظباث. ْال  ظاهب الح١ٓ٣ 

ٓاَىُت ا ٓاَىـت ،civismeخـ امل    ًمشل بٗض مـً ؤبٗـاص امل

ٓاٖـــــــــض  ْال٣ ٓاهين  ٖلـــــــــى املؿـــــــــخٔٓ الٟـــــــــغصي ًمشـــــــــل اختـــــــــرام ال٣ـــــــــ

ٓ مــــغجبِ  َْــــ ٓاظبــــاث اججــــاٍ املجخمــــ٘ ، ٓ ي بال ْالــــ املٗمــــ٫ٓ  هــــا 

َْــظا مـــا ٌؿـــمذ  ٓمُـــت  ٓاًَ فـــي الحُــاة الٗم بؿــل٥ٓ وكـــِ للمــ

 مجخم٘.باهضماط الٟغص في ؤي 

ٕ مٗـين  بت فـي بهجـاػ مكـْغ ٓن في ألاٞغاص الٚغ الخًامً، ج٩

٢ِٓم الاظخماُٖـــــــت بلـــــــى ظاهـــــــب ٢ـــــــُم الدؿـــــــامذ  ٌٗـــــــؼػ مـــــــً خ٣ـــــــ

ٓمت ٢ُمُت.  ْال٣ىاٖاث ألازال٢ُت التي جضٖم بمىٓ

ٓاَىــــــــــت،  ٓم الحــــــــــضًض للم ًــــــــــٔغ الــــــــــبٌٗ نزــــــــــغ ؤن املِٟــــــــــ

ْالخًـــامً  ٓص وؿـــ٤ ؤزال ـــي ًدـــٌ ٖلـــى املكـــاع٦ت  ٣ًخطـــ ي ْظـــ

ٍٓغ ْؤهـّـ ال ًٓظــض   هاًــت فــي ألاٞــ٤ ًم٨ــً جد٣ُ٣ِــا فــي مجــا٫ جُــ

ٓانلت.  ْمخ ْمجاالتها  ن البدض ٞيها ٖملُت مؿخمغة  ٓاَىت   امل

ٓاَىت ًٖىٓغ بلى  ْ ظملـت مـً ال٣ـُم  لى ا هاامل وؿـ٤ ٢ُمـي ؤ

ْالٗضالــــــــت  ـــــــت جمشـــــــل خـــــــ٤ إلاوؿـــــــان فـــــــي الحُـــــــاة نمىـــــــت  املُٗاٍع

ْاة فــي الح٣ــ١ٓ الاظخماُٖــت ل٩ــل ٞــغص فــي املجخمــ٘ ب ٛــٌ ْاملؿــا

٦ْظا خ٣ّ فـي الخٗبيـر ٖـً  ْ مظَبّ،  ْ صًىّ ؤ الىٓغ ًٖ ظيؿّ ؤ

ْاهخسال مً ًمشلّ ٖلى ٢مت الؿلُت الؿُاؾُت.   عؤًّ 

ٓن  ـ ؾـــــــُاصة ال٣ـــــــاه ٓاَىـــــــت إلام٩اهُـــــــت الٓخُـــــــضة لخ٨ـــــــَغ امل

ْمماعؾــــت الحــــض ألاصوــــل مــــً ْاة ؤمامــــّ  ْٖلُــــّ الخلــــىق  ْاملؿــــا

ــاث الٟغصًــت ٖلـــى مبــضؤ خ٣ـــ ْ الحٍغ ٓاَىـــت ؤ ٓم ٞلؿــٟت امل ١ٓ ج٣ــ

ْعٞــــــــــٌ ؾــــــــــُُغة الجماٖــــــــــت ٖلُــــــــــّ باؾــــــــــم  اجــــــــــّ،  الٟــــــــــغص ْخٍغ

ـــــ٤ ملهــــــاصعة  ْ مهــــــ حت ألامـــــت ٦ٍُغ ْ الـــــضًً ؤ ٓلٓظُاث ؤ ألاًـــــضً

ٓاَىت بوؿاوي.  اجّ، ٞإؾاؽ ٨ٞغة امل ٓاًَ ْخٍغ  خ١ٓ٣ امل

ٓاَىـت ٖــً ٣ٖــض قـغا٦ت بــين ؤٞــغاص  فـي امل٣ــام ألا٫ْ، حٗبــر امل

ــــت، ال ًلــــؼم ل٣ُامِــــا ٍٓ ْم هــــا خــــ٤ الِ  املجخمــــ٘ لحٟــــٔ الح٣ــــ١ٓ 

ْبهمـــــا الخــــــضازل  ٓهـــــاث املجخمـــــ٘  ْ الخُـــــاب٤ بـــــين م٩ الخجـــــاوـ ؤ

ٓع يـابِ ْيـامً  ْالخالخم بين املهال  م٘ إلاظمإ ٖلى صؾـخ

ْن الىٓــغ لالزخالٞــاث فــي  ٓهــاث املجخمــ٘، ص ْ م٩ ل٩اٞــت الح٣ــ١ٓ 

ٓعْر  ْامل ْاملٗخ٣ض  ْالش٣اٞت  ٦د٤ ًجـب  الخهٓنُاث االلٛت 

، ُٚــــــــال ؤخــــــــض َــــــــظٍ الٗىانــــــــغ ٌٗنــــــــي ؤن  خٟٓــــــــّ ل٩ــــــــل َــــــــٝغ

ٓا٢٘. ٓاَىت جب٣ل مجغص ؤ٩ٞاع ال ًم٨ً ججؿُضَا في ال  امل

 خاجمت:

ٓ ال٨ُــان الؿُاســ ي ْلــت َــ  مـًـ زــال٫ مــا ج٣ــضم، وؿــخيخج ان الض

ْاؾـاؽ  ٓمين  ْاملد٩ـ الظي ٌؿمذ بدىُٓم الٗال٢ت بـين الحـا٦م 

ٓع باالهخماء بليها. ٓ الكٗ ْلت َ  الٓخضة صازل َظٍ الض

الء ال ٩ًـجغجبِ  ْالـ ْلت ٦يؿـ٤  ٓاَىت بالض ْلـت امل ٓن الا للض

ٓ الا ٧ٓخـــــــــضة مـــــــــً َـــــــــظا اليؿـــــــــ٤ ًخمخـــــــــ٘  ٓاًَ مـــــــــاَ الٟغص/املـــــــــ

ـــت، املكـــاع٦ت ٧لِـــا مغجبُـــت  ٍٓ بالجيؿـــُت ،الح٣ـــ١ٓ ،الاهخماء،الِ

ٓاَىت.  بامل

ْن الاهخمـــاء الـــى  ال ظيؿـــُت بـــض ْن ظيؿـــُت  ٓاَىـــت بـــض ٞــال م

ٓاَىـت ًـخم صازـل املجـا٫  ْاملماعؾـت الٟٗلُـت للم ْلـت مـا  ب٢لُم ص

ْلــــــــت التـــــــــي ج ني للض ٓاظبـــــــــاث الــــــــَٓ ْال ٓم بخدضًـــــــــض الح٣ــــــــ١ٓ  ٣ــــــــ

ٓع. ٓاًَ ٦ما ًىو ٖليها الضؾخ  للم

ْلـــــــــــــــــت مؿـــــــــــــــــإلت ال جخد٣ـــــــــــــــــ٤  ٓع الٗال٢ـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــين الض جُـــــــــــــــــ

ٓطط  ٓن، َـظا الىمـ ْال٣اه ْلت الح٤  ٓاًَ الا بة٢امت ص ْالٟغص/امل

ٓلت الــــــى جد٣ُــــــ٤ الٗضالــــــت  مــــــً الــــــض٫ْ الــــــظي ٌؿــــــمذ ب٩ــــــل ؾــــــِ

ْن اؾـــــخصىاء  ٓن ٖلـــــى ٧ـــــل الاٞـــــغاص بـــــض ْجُبُـــــ٤ ال٣ـــــاه ْاة  ْاملؿـــــا

 َْظا لخد٤ُ٣ الٓخضة في املجخم٘.

ْلــت فــي املجخمٗــاث الٛغبُــت  ٍٓال ا٢ْخــجُلــب ب٢امــت ص  بــل َــ

هـــــ ْلـــــت٢ْغ ْطلـــــ٪ اٖخمـــــاصا ٖلـــــى  ا ججؿـــــُضا لض ٓن  ْال٣ـــــاه الحـــــ٤ 

ْمــــــا ٖلــــــى الــــــض٫ْ الٗغبُــــــت الا  ٓع.  ٓهُــــــت ٧الضؾــــــخ الٓؾــــــاثل ال٣اه

ٓطط مـــــً زـــــال٫ ا٢امـــــت هٓـــــم  صًم٣غاَُـــــت، الا٢خـــــضاء  هـــــظا الىمـــــ

١ٓ الا  تجدتـــــرم ٞيهـــــا خ٣ـــــ ١ٓ الؿُاؾــــُـ ْالح٣ـــــ زانـــــت  ٞـــــغاص ٖامـــــت 

ٓص ٩َُــل  ْطلــ٪ مـً زـال٫ ْظـ ٦ًـمان خـ٤ الخمشُـل الؿُاسـ ي 

ُٗت، الـى ظاهـب اختـرام مبـضا الٟهـل مـا  ْ ٦ٟاءة حكـَغ جمشُلي ط

ُٖت الؿُاؾــــُت ٖلــــى الؿــــلُت  ْبيــــٟاء املكــــْغ بــــين الؿــــلُاث 

ٓا٢٘. ْال ٓهُت  ْمضٔ جُاب٤ الىهٓم ال٣اه  ال٣اثم 

  ٓ ْلــــــت لبىـــــــاء مِٟــــــ ٓاَىــــــت الــــــى جىمُـــــــت ٦مــــــا جدخــــــاط الض م امل

ـــــــى ظاهـــــــب  ٍٓغ فـــــــي ماؾؿـــــــاتها الا٢خهـــــــاصًت ال ْ جُـــــــ ا٢خهـــــــاصًت 
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ــــــت لخد٣ُــــــ٤  ْج٣خطــــــ ي ٢ــــــضع مــــــً الحٍغ ماؾؿــــــاتها الؿُاؾــــــُت، 

ْلــت ان جمــاعؽ ؾــلُعها  الدؿــامذ، اختــرام الازــغ ل٩ــي ًم٨ــً للض

 ٖلى ٧ل الاٞغاص ال٣اَىين ٖلى ا٢لُمِا.
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ق:
ّ
 اإلالخ

ً الٗغاي، ؤال ْ َٓ " بق٩الُاث  ٫ الضًم٣غاَي في الَٓ ّٓ ٣ت بالخد
ّ
ٓايُ٘ الغثِؿُت املخٗل جخُّغ١ َظٍ الضعاؾت بلى ؤخض امل

ً الٗغاي".  ٫ الضًم٣غاَي في الَٓ ّٓ  الخد

ً بين ألا ٕٓ مشاع ظض٫ ْ ه٣اف ٦بيًر ٓاث٤ التي خالذ ٌٗخبر َظا املٓي ٢ٓٝٓ ٖلى الٗ م، بٛغى ال ٧اصًمُين الٗغل ْ ٚيَر

ً الٗغاي، خت  ؤنبذ ًٓن٠ بــ " الاؾخصىاء الٗغاي".  ٫ الضًم٣غاَي في الَٓ ّٓ ْن هجاح الخد  ص

ٓاث٤ ْ ٣ٖباث  ْالتر٦يز ٖلى جدضًض ٖ ْلت خهغ ْ يبِ ؤًٞل لِظٍ إلاق٩الُاث الغثِؿُـت،  تهضٝ َظٍ الضعاؾـت بلى مدا

ٓطط ٖغاي لالهخ٣ا٫ الاهخ٣ا ْ عبُِا بالخهٓنُت الٗغبُت، بما ٌؿاَم في املؿخ٣بل في نُاٚت هم ً الٗغاي،  ٫ الضًم٣غاَي في الَٓ

 الضًم٣غاَي.

Summary 

This study deals with one of the main themes related to the democratic transformation in the 

Arab world. Which is "the problematics of democratic transformation in the Arab world".  

This subject has been a great controversy and debate between Arabs academics and others, In 

order to identify the obstacles that prevented the success of democratic transformation in the Arab 

world, Until it has been described as an "Arab exception".  

The objective of this study is at better restrict and adjust the main problematics And focus on 

identifying obstacles to democratic transition in the Arab world, and linking them to Arab 

specificities, thus contributing to the future in the formulation of an Arab model of democratic 

transition. 

 

 ملـّذمــت:

٫ الـــــضًم٣غاَي الٓـــــاَغة الٗاملُــــــت   ّٓ لـــــذ ٖملُـــــاث الخدــــــ
ّ
مش

ْ قـــــِض   ،ً ٓص ألازيـــــرة مـــــً ال٣ـــــغن الٗكـــــٍغ ألاَـــــّم، زـــــال٫ ال٣ٗـــــ

ٓم  البدـــــــــــض ألا٧ـــــــــــاصًمي، زانـــــــــــت البدـــــــــــٓر فـــــــــــي مجـــــــــــا٫ الٗلـــــــــــ

 ت، اَخماما ٦بيرا  هظٍ الٓاَغة.الؿُاؾُ

 ، ؤّن فـــــــــي بَـــــــــاع الضعاؾـــــــــاث الؿُاؾـــــــــُت امل٣اعهـــــــــت،  ًالخــــــــٔـ

ْم٣ّٗـــضة،  ٓن ٖـــاصة، نـــٗبت  ٫ الـــضًم٣غاَي، ج٩ـــ ّٓ ٖملُـــاث الخدـــ

ْجسخلـــــــــ٠ مـــــــــً بلـــــــــض رزـــــــــغ، هٓـــــــــغا لدكـــــــــاب٪ مهـــــــــال  ال٣ـــــــــٔٓ 

ِٞمــــــــــــــــا  ْمجخمـــــــــــــــ٘ ْْغ ْلــــــــــــــــت  ْل٩ـــــــــــــــّل ص ْالٗىانـــــــــــــــغ الٟاٖلــــــــــــــــت، 

ٓ ْزهٓنــــــُاتهما. ٞــــــ ْ الكــــــٗ ْ ألامــــــم فــــــي ال٨شير مــــــً الــــــض٫ْ  ل 

لِــــــــــــا بلــــــــــــى  ّٓ ــــــــــــذ بقــــــــــــ٩الُاث فــــــــــــي مؿــــــــــــاع جد الٗــــــــــــالم، ٢ــــــــــــض ٖٞغ

ْالٗضًـــــــــــض م هـــــــــــا هجـــــــــــ  فـــــــــــي ٖملُـــــــــــت الاهخ٣ـــــــــــا٫  الضًم٣غاَُـــــــــــت، 

ْالٗغا٢ُـــــــل، بِىمـــــــا مـــــــا ػا٫  ٓباث  ْػ الهـــــــٗ ْججـــــــا الـــــــضًم٣غاَي 

، ختــــ  ؤنــــبدذ خالخــــّ جٓنــــ٠  ْح م٩اهـــّـ ً الٗغاــــي، ًــــغا الــــَٓ

 "باالؾخصىاء الٗغاي".

بذ  ْ ح٣ّٗــض ألاْيــإ ا نـٗـ ت  ْاملجخمُٗــتزهٓنـُـ ت   لؿُاؾـُـ

ذي  ع الخــاٍع ّٓ ْٖال٢ــت طلــ٪ بــالخُ ً الٗغاــي،  ْالحًــاعي، فــي الــَٓ

ْ الاؾـــت ْ بالهـــغإ الؿُاســـ ي  راجُجي الٗـــالمي، مــًـ ظِـــت مــًـ ظِـــت، 
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 ، ٓظــــض ٢ُــــغ ٖغاــــي  مـــًـ مِمــــت الاهخ٣ــــا٫ الــــضًم٣غاَي، بطؤزـــٔغ ال ً

ً م
ّ
 .  ً الىجاح في الاهخ٣ا٫ الضًم٣غاَيْاخض جم٨

 ْ ٓن الٗــغل  م ِٞــم الٓــاَغة الٗغبُـــت خــا٫ْ ألا٧ــاصًمُ ٚيــَر

غة بىمـــــــاطط 
ّ
ْالخدالُـــــــل، مخـــــــإز بذ الضعاؾـــــــاث  ّٗ ْحكـــــــ ْجدلُلِـــــــا، 

الاهخ٣ـــا٫ الـــضًم٣غاَي فـــي الٗـــالم، خُـــض ؾـــاَم ٧ـــّل مـــً ْظِـــت 

 ْ ــــــت ؤ ٓاء ال٨ٍٟغ ٓاهــــــب، ؾــــــ هٓـــــٍغ بــــــالتر٦يز ٖلــــــى ظاهــــــب مـــــً الج

 ً ْ بؾـــ٣اَِا ٖلـــى الـــَٓ ْ املجخمُٗـــت،  ْ الؿُاؾـــُت ؤ الش٣اُٞـــت ؤ

ْن عبُِـــا ب الخهٓنـــُت الٗغبُـــت، ٞل٩ـــّل مجخمـــ٘ مـــً الٗغاـــي، ص

ْبالخـــــــالي  املجخمٗــــــاث زهٓنـــــــِخّ فــــــي الاهخ٣ـــــــا٫ الــــــضًم٣غاَي، 

ْاملخمّيز. ٓطظّ الخام   هم

ــــــب 
ّ
ِٞــــــم " الاؾخٗهــــــاء الــــــضًم٣غاَي الٗغاــــــي"، ال٣ُــــــام ًخُل

ْ هـــــي الاؾـــــخٟاصة مــــًـ  ٢ٓـــــذ،  بـــــشالر مِـــــام مخ٩املـــــت، فـــــي هٟــــــ ال

ال ّْ ، زــّم الخّٗمــ٤ فـــي الخجــاعل الٗاملُــت فــي الاهخ٣ــا٫ الــضًم٣غاَي، ؤ

ْالترا٦مـــاث  عاث  ّٓ ٓصة بلـــى الخهـــ ت الٗغبُـــت، بـــالٗ ِٞـــم الخهٓنــُـ

عاث  ّٓ ـ٤ بـالخُ
ّ
ْمـا حٗل ْالش٣اُٞـت،  ـت  ْال٨ٍٟغ سُـت  ْالترّؾباث الخاٍع

ال بلـــــــــى الاؾـــــــــخ٣الالث الٗغبُـــــــــت  ت ْالاظخماُٖـــــــــت، ْنـــــــــ الؿُاؾــــــــُـ

ْاملجخمــــــ٘ـ  ـــــــت الٗغبُـــــــت الحضًشـــــــت  ْل ـــــــرة لبىـــــــاء الض
ّ
ْالبـــــــضاًاث املخٗ 

ت لالهخ٣ـا٫ الٗهغي، زاهُ ا، زّم يبِ م هجي لإلق٩الُاث الغثِؿُـ

 الضًم٣غاَي، بالتر٦يز ٖلى الخهٓنُت الٗغبُت، زالشا. 

ْلــــــت لًـــــــبِ َـــــــظٍ إلاقـــــــ٩الُاث،  حٗخبــــــر َـــــــظٍ الضعاؾـــــــت مدا

ٓٞير مــــــاصة  ت الٗغبُــــــت،  هــــــضٝ جــــــ بدُــــــض ًــــــخّم عبُِــــــا بالخهٓنـــــُـ

، فــي بىـــاء  ٖلمُــت، حؿــاَم بلــى ظاهــب الضعاؾـــاث املسخلٟــت ألازــٔغ

ٖلمـــــي، ٌؿـــــمذ فـــــي املؿـــــخ٣بل، للمسخهـــــين الٗـــــغل، ٖلـــــى جـــــغا٦م 

م، ب ٓطط ٖغاـــي لالهخ٣ـــا٫ الخهـٓـ اٚت همــ بـــضاًاث صــحُدت لهــُـ

 الضًم٣غاَي.

ـــــى بقـــــ٩الُاث الاهخ٣ـــــا٫ الـــــضًم٣غاَي فـــــي  ْ ٢بـــــل الخُـــــّغ١ بل

 ٫ ّٓ ٓم الخدــــ عي الخٗــــّغٝ ٖلــــى مِٟــــ ً الٗغاــــي، مــــً الًــــْغ الــــَٓ

ال. ّْ  الضًم٣غاَي ؤ

 مفهىم الخدّىٌ الذًملشاوي:

ّٗض  ٌُ 
ً
ٖٓا ٫ الضًم٣غاَي مً ؤ٦ ر املٟاَُم قـُ ّٓ ٓم الخد مِٟ

ْ الؿُاسـ ي ٓاء ٖلى املؿـخٔٓ ألا٧ـاصًمي ؤ ٢ٓذ الغاًَ، ؾ ، في ال

 ٫ ّٓ ْ الخدـــــــ ْحؿـــــــخسضم ٖـــــــاصة مٟـــــــاَُم الاهخ٣ـــــــا٫ الـــــــضًم٣غاَي 

ــــــت ٦متراصٞــــــاث، ٦مــــــا ؤّن َىــــــا٥ قــــــبّ  ْ الضم٣َغ الــــــضًم٣غاَي 

 ٫ ّٓ ْ ٖــــــام للخدــــــ بظمـــــإ لــــــضٔ ألا٧ــــــاصًمُين ٖلــــــى مٗنـــــ  قــــــامل 

ٓاضـــ  ا ْ ال ـــ٠ الةؿـــُِ  ٓ مؿـــخمض مـــً الخٍٗغ ْ َـــ لـــضًم٣غاَي، 

٫ مـً ّٓ ٓن"، ؤي الخدـ هٓـم ؾُاؾـُت  ْالٗم٤ُ لألؾخاط " َىدىٛخ

ُُت بلى هٓم ؾُاؾُت صًم٣غاَُت 
ّ
 .   1احؿل

ً الٗغاــي،بلــى  ىٓغ بــال خُــض وكــِض ٞكــل  زهٓنــُت الــَٓ

عي  ـــــــّ مـــــــً الًـــــــْغ
ّ
مّٗمــــــم لٗملُـــــــت الاهخ٣ـــــــا٫ الـــــــضًم٣غاَي، ٞةه

ٓمي ٫  الخمُيـــــــــــــز بــــــــــــــين مِٟــــــــــــــ ّٓ ْالخدــــــــــــــ الاهخ٣ــــــــــــــا٫ الــــــــــــــضًم٣غاَي 

 ٫ ّٓ ظان ٌٗخبران فـي ؤصبُـاث الخدـ
ّ
ْالل الـضًم٣غاَي  الضًم٣غاَي، 

ْ بالخالي، ْظـب ٖـضم الخلـِ بُ همـا، ٦مـا في الٗالم، متراصٞان  .

مـــــــا  2اطَـــــــب بلـــــــى طلـــــــ٪ بٗـــــــٌ ألا٧ـــــــاصًمُين الٗـــــــغل ْ اٖخباَع  ،

٫ مــــــــً هٓـــــــــم  ّٓ ْاخــــــــضة ٚيـــــــــر مىٟهــــــــلت، َــــــــضِٞا الخدـــــــــ ٖملُــــــــت 

 ُْ
ّ
ْ مجخمٗاث صًم٣غاَُت. مجخمٗاث حؿل  ُت بلى هٓم 

ٓة املى جُــت، مِّمــت ظــضا، فــي بضاًــت صعاؾــت  حٗــّض َــظٍ الخُــ

ْٖال٢ـــــــــت طلـــــــــ٪  ً الٗغاـــــــــي،  إلاقـــــــــ٩الُاث الغثِؿـــــــــُت فـــــــــي الـــــــــَٓ

ْ ٖلُـّ، جدبنـ  َـظٍ الضعاؾـت ْظِـت هٓـغ  بالخهٓنُت الٗغبُـت. 

ــــــ٤ بــــــالخمُيز بــــــين 
ّ
ٓاعي"، ُٞمــــــا ًخٗل ٓع" ٖلــــــي زلُٟــــــت ال٩ــــــ الـــــض٦خ

ٓمي الاهخ٣ا٫ ً  مِٟ ٫ الضًم٣غاَي في الَٓ ّٓ ْالخد الضًم٣غاَي 

ً. ٞاالهخ٣ــا٫  مــا متــراصٞين، بــل مخمــاًٍؼ ْ ٖــضم اٖخباَع الٗغاــي، 

٢ُْـ٘  الضًم٣غاَي ًإحي بٗض الاهخ٣ا٫ بلى الح٨ـم الـضًم٣غاَي، 

 ٫ ّٓ ـــــت، بِىمـــــا ٖملُـــــت الخدــــــ
ّ
ْ ال٣ل الّهـــــلت بىٓـــــام خ٨ـــــم الٟــــــغص ؤ

ْ ٞتــــــرة ػمىالــــــضًم٣غاَي  ْ لِؿــــــذ خالــــــت ؤ ُــــــت ٖملُــــــت مؿــــــخمّغة 

ْعة طاث اججــــــاٍ بنــــــالحي ج٣ــــــّضمي،  ْصة "... بــــــل هــــــي نــــــير مدــــــض

ْ صمجِــا فـــي  تهــضٝ بلــى اؾــدُٗال الضًم٣غاَُــت ٦ىٓــام ل ح٨ــم 

ىُـــــت،..." ٞاالهخ٣ـــــا٫ الـــــضًم٣غاَي، ٌٗنـــــي، مـــــً  .  3االش٣اٞـــــت الَٓ

ْٞـــــــــخذ  املجـــــــــا٫ هاخُـــــــــت، ٢ُـــــــــ٘ الّهـــــــــلت باالخخ٩ـــــــــاع الؿُاســـــــــ ي، 

ٓح للٓنـــ٫ٓ بلـــى الؿــــلُت مـــً زـــال٫ الخىــــاٞـ الؿُاســـ ي امل ٟخــــ

ٓ ًخًـّمً  َْ  . بين مسخل٠ ال٣ٔٓ الؿُاؾُت، مً هاخُت ؤزٔغ

ُٗت للـــــضز٫ٓ فــــي ِٖـــــض  ْ حكــــَغ ٓعٍت  ْ صؾـــــخ بظــــغاءاث ؾُاؾــــُت 

ؤّما  ظضًض، ٣٦ُُٗت م٘ ِٖض ؾاب٤ ًدؿّم باالخخ٩اع الؿُاس ي،

٫ الـــضًم٣غاَي  ّٓ ت بكـــ٩ل ٖـــام ٖملُـــت الخدـــ ٞفـــي " ...الاؾـــخمغاٍع

ـــــ ْاضـــــ ، بل ٫ يـــــمً مؿـــــاع  ّٓ ْ الخدـــــ ـــــض مـــــً فـــــي املماعؾـــــت،  ى مٍؼ

ْ ٖلـــى املـــضٔ  4اامل٩اؾـــب الضًم٣غاَُـــت" ، ؤي ٖملُـــت مؿـــخمغة، 

٫ الضًم٣غاَي . ّٓ ْعة الخد  البُٗض، في بَاع نير

ىـــــــا ،ٞالحانـــــــل
ّ
 الٗغبُـــــــت الـــــــض٫ْ  مـــــــً الٗضًـــــــض فـــــــي ٖكـــــــىا ؤه

الث ىـــا ٦ـــظل٪ الحانـــل ْ الـــضًم٣غاَي، لالهخ٣ـــا٫ مدـــا
ّ
 ٖكـــىا ؤه

الث بٗض ٦بيرة زُباث  جغاظٗـاث،ْ  جلـ٪، الٟاقـلت الاهخ٣ـا٫ مدا

ً في ػلىا ْما ٍٓلـت، اهخ٣الُت مغخلت وِٗل الٗغاي الَٓ  ًـخّم  لـم َ
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و
ّ
ـــت، ألاخــاصي الح٨ـــم مــً ٞيهـــا الــخسل ُّ  بلـــى بٗــض، جٟـــٌ لــم ْ ٧ل

 املغخلــــــــت ْهـــــــي مؿــــــــخ٣غة، خ٣ُ٣ُـــــــت صًم٣غاَُــــــــت ؤهٓمـــــــت ب٢امـــــــت

ً زهٓنــُاث مــً ْهــي الضاثمــت، الاهخ٣الُــت  ْمــً الٗغاــي، الــَٓ

ٔ  إلاقـ٩الُاث ٣ـت ال٨بــر
ّ
 ٣ٞبــل . ُٞــّ الـضًم٣غاَي الهخ٣ــا٫با املخٗل

٫  ٖــً الحــضًض ّٓ ً فــي الــضًم٣غاَي الخدــ  ؤن ٖلُىــا الٗغاــي، الــَٓ

ىــا بضاًــت، هــضع٥
ّ
ٓة فــي ؤنــال هــىج  لــم ؤه  ألاؾاؾــُت، ألاْلــى الخُــ

 الضًم٣غاَي. الاهخ٣ا٫ هي ْالتي

ٕٓ بلــــــــى الٗضًــــــــض مــــــــً الضعاؾــــــــاث ًم٨ىىــــــــا إلاقــــــــاعة،  بــــــــالغظ

٫ الــــــضًم٣غاَي فــــــي ا ّٓ ً الٗغاــــــيالٗغبُــــــت، خــــــ٫ٓ الخدــــــ ،  5الــــــَٓ

٫ الـــضًم٣غاَي، بلـــى مسخلـــ٠  ّٓ  هـــضٝ ِٞـــم ؤؾـــبال ٞكـــل الخدـــ

٫ الــضًم٣غاَي  ّٓ ْ التــي حُٗــ٤ الخدــ إلاقــ٩الُاث التــي جــّم بزاعتهــا، 

ْهـــــــــي: ُٚـــــــــال املاّؾؿـــــــــاث ْئخهـــــــــاهُت  ً الٗغاـــــــــي،  فـــــــــي الـــــــــَٓ

ْ اؾــدبٗاص  ْع ألاظِــؼة ألامىُــت  ْ جًــا٠ٖ ص عهــا،  ْمغ٦ٍؼ الّؿــلُت 

ٗــت الٓخــضة مبـضؤ الخّٗضصًــت مــً املماعؾــت ا لؿُاؾـُت ،جدــذ طَع

ْ املؿـاءلت،  ْاملداؾـبت  ْ ُٚال املكاع٦ت الؿُاؾـُت،  ىُت،  الَٓ

إلا٢هـاء  ،ْ ال ـرْة ،ْ ما هـخج ٖ هـا مـً اػصًـاص الاخخ٩ـاع للؿـلُت

ْ الا٢خهــــــاصيالؿُاســــــ ي،  ٕٓ الٟؿــــــاص الؿُاســــــ ي  ْ حّٗمــــــ٤  قــــــُ
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ُُت، ٦مــا ؾــاٖض صٖــم الخــاعط لألهٓمــت مــً جإنــُل الدؿــ
ّ
ل

 ،طلـــــــ٪ ،ْ جـــــــّم عبـــــــِ، مىاٖـــــــت ؾُاؾـــــــُت ،٧ـــــــّل طلـــــــ٪ ،ْؤُٖاَـــــــا

ىُــــت الحضًشــــت بــــا ــــت الَٓ ْل لتزامً بــــين مًٗــــلتي بٖــــاصة بىــــاء الض

ْع الجـــِل  ْص ْٖال٢ـــت طلـــ٪ بـــالنزْٕ الاؾـــدبضاصي،  ٓباتها،  ْنــٗ

ْاملاّؾؿـــــــــاث  ْع الـــــــــضًً   ٖـــــــــً ص
ً
٫، ًٞـــــــــال ّٓ فـــــــــي ٖملُـــــــــت الخدـــــــــ

ُٗــــــت ْالخىُٓمــــــاث الضًيُــــــت فــــــي َــــــظٍ الٗملُــــــت، بلــــــى ظاهــــــب َب

 ٫ ّٓ ْعٍ فــي ٖملُــت الخدــ ْص ص لــضًم٣غاَي، ااملجخمــ٘ املــضوي، ْخــض

ْالبيُــت  ْ جغ٦ُبــت املجخمــ٘ ألاَلــي  ْ يــ٠ٗ الُب٣ــت املخٓؾــُت، 

ْٖال٢ــــــت طلــــــ٪ ببيُــــــت الش٣اٞــــــت الٗغبُــــــت  الٗهــــــةُت الخ٣لُضًــــــت، 

٦ْظل٪ َبُٗـت  َْكاقت املاّؾؿاث الضًم٣غاَُت،  إلاؾالمُت، 

ٓامـــل الخاعظُـــت فـــي َـــظٍ  ْص جـــإزير الٗ الٗملُـــت. ٦مـــا ؤزيـــرث ْخـــض

ــ٤ 
ّ
، جخٗل ٓا٢ــ٠، بـــين بقــ٩الُاث ؤزــٔغ بــالترّصص ْالاه٣ؿــام فــي امل

ْ مـــا ٌٗـــٝغ با نــــالت  ْ الحضازـــت، ؤ ْالٗهغهت، ؤ زىاثُـــت الخــــغار/

ْالٗلماهُــــــت،  ْالضًً/ ْٖال٢ــــــت الــــــضًً بالؿُاؾــــــت،  ْاملٗانــــــغة، 

ْ الُاثُٟــت فــي  ــاث الٗغ٢ُــت  ُّ ْمكــا٧ل ألا٢ل ــت،  ٓمُت/ال٣ٍُغ ْال٣

ً الٗغاي   .الَٓ

ب َــــــظٍ إلاقــــــ٩الُاث، ، جدبنــــــ  َــــــظٍ الضعاؾــــــت ّٗ هٓــــــغا لدكــــــ

لـــت فـــي 
ّ
ْمىابِٗـــا، ْظِـــت الىٓـــغ املخمش ٓلِا  ْاٛـــغى عّصَـــا بلـــى ؤنـــ

ْ ألاؾــــــــــ لِٟـــــــــم ؤًٞـــــــــل لإلقـــــــــ٩الُاث  ْع  ٓصة بلـــــــــى الجـــــــــظ الٗـــــــــ

ْ َظا ما طَـب بلُـّ  ٓن""الحالُت،  ـان ٚلُـ ًدىـا٫ْ  ، الـظي 6ابَغ

٫ الــــــــضًم٣غاَي بــــــــضءا مــــــــً مدــــــــّضصاث ًغا ّٓ َــــــــا بقــــــــ٩الُت الخدــــــــ

ْبقـــ٩الُاث حؿـــخٓظب الحـــّل، ُٞبـــضؤ   ،٫ ّٓ مىُل٣ـــاث لِـــظا الخدـــ

ـــــــت،  ْ ز٣اٞـــــــت ألاّم ذي الخــــــــغاسي  ٓ باملدـــــــّضص الخـــــــاٍع مـــــــا ؤؾـــــــماٍ ْ َـــــــ

مــــــا٫ الؿــــــاب٣ت  ش، ٞاٖ  ٓص الخــــــاٍع ْ "بــــــا٫ْ الابــــــً" ب٣ُــــــ ــــــض"  ٓه "ؤمل

ٞدت  ٌؿـخُُ٘ املجخمـ٘ ؤن ًـ هٌ ،  7ا جدّضص البضاثل الحايغة

ٓ عان    .ًجب ؤن ًاّؾـ ٖلى ما َ

ط بسالنـت مى جُـت،  هـض الؾـخٟاصة مـً مسخلــ٠ لٝ الخـْغ

ْ م هـــا ٖلـــى  الخهـــٓم، املكـــاع بليهـــا ْظـــّ الضعاؾـــاث الٗغبُـــت، 

ْ التـــــي اؾـــــخٟاصث ْعَا مـــــً الخجـــــاعل ألازـــــٔغ  ،ؤٖـــــالٍ،  هـــــي بـــــض

ـــــــذ بؾـــــــ٣اَِا ٖلـــــــى  ْل ْ خا ٫ الـــــــضًم٣غاَي فـــــــي الٗـــــــالم،  ّٓ للخدـــــــ

ً الٗغاـــــي، ٦مـــــا عبُـــــذ بٗـــــٌ َـــــظٍ الضعاؾـــــاث  ، بـــــين  8االـــــَٓ

ً ججــــاعل الخ ْ زهٓنــــُت الــــَٓ ٫ الــــضًم٣غاَي فــــي الٗــــالم  ّٓ دــــ

ْ هــي املى جُــت التــي جخةّىاَـا َــظٍ الضعاؾــت، بمــا ًُٟــضها  الٗغاـي، 

٫ الــضًم٣غاَي فــي ِٞــم ؤٖمــ٤ ملجمــل ال ّٓ ٓاثــ٤ ألاؾاؾــُت للخدــ ٗ

ً الٗغاـــــي،  ت لِـــــظا م هـــــا خىةشـــــ٤ لفـــــي الـــــَٓ إلاقـــــ٩الُاث الغثِؿــــُـ

 
ّ
ْ ألاهٓمــت الؿُاؾــُت الدؿــل ْهــي: الاؾــدبضاص   ٫ ّٓ ْمــا الخدــ ُُت، 

ُت ألاهٓمـت الؿُاؾـُت،  ْ قـٖغ ُُت 
ّ
ْلت الدؿل ٤ بُبُٗت الض

ّ
حٗل

ـــ٤  ، زـــّم ُٚـــال مجخمـــ٘ مـــضوي مؿـــخ٣ّل 
ّ
ْ مـــا حٗل ـــا٫،  ّٗ ٞ ْ مبـــاصع 

بمؿــــــإلت املكــــــاع٦ت الؿُاؾــــــُت، بلـــــــى ظاهــــــب مؿــــــإلت املغظُٗـــــــت 

ْ إلانــــالح الؿُاســــ ي،  ٫ الــــضًم٣غاَي  ّٓ ٓطط الٗغاــــي للخدــــ ْالىمـــ

ْاضـــــ ، ًإزـــــظ فـــــي ٖـــــين الا  ٓطط  ٖخبـــــاع الخهٓنـــــُت ُْٚـــــال همـــــ

ٓطط الٛغاـي. ؤّمـا إلاقـ٩الُت الغابٗـت،  ْمىـّ َُمىـت الىمـ الٗغبُـت، 

ــــ٤ 
ّ
ْمــــا حٗل ْالؿُاؾــــُت،  ــــت  ْل ٞفــــي بقــــ٩الُت ٖال٢ــــت الــــضًً بالض

ْ ٖال٢عهـــــا بسهٓنـــــُت املجخمٗـــــاث  بمؿـــــإلت إلانـــــالح الـــــضًني، 

 الٗغبُت املؿلمت.

ُـــت  ، بقـــ٩الُاث ٖٞغ ْ جخٟـــّغٕ ٖـــً َـــظٍ إلاقـــ٩الُاث ال٨بـــٔر

 ْ  ، ا فـــــي ؤزــــٔغ ْ ل٨ّ هــــا ججـــــض مهـــــضَع  ، ُـــــت ؤزـــــٔغ ٢ـــــاث ٖٞغ ّٓ مٗ

.  إلاق٩الُاث ألاعا٘ ال٨بٔر

ىُت العشبُت: 1
ّ
ىُت و الذولت الدعل

ّ
 ـ الدعل

ـــــــــ٤ باالؾـــــــــدبضاص الٗغاـــــــــي الـــــــــظي اهةش٣ـــــــــذ مىـــــــــّ 
ّ
ُٞمـــــــــا ًخٗل

ُُت الٗغبُــــــــت الحضًشــــــــت، ْخؿــــــــب بٗــــــــٌ ألا٧ــــــــاصًمُين 
ّ
الدؿــــــــل

ٓص بلـى ، ٞةّن ْاَغة الاؾدبضاص الٗغاي املؿخٗهُت، حٗ 9االٗغل

ــــــــــــ٤ بإػمــــــــــــت 
ّ
ْمــــــــــــا حٗل سُــــــــــــت،  ْ الخاٍع ــــــــــــت  ْع ألاػمــــــــــــت ال٨ٍٟغ ظــــــــــــظ
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عاث، زانت مىظ الاهخ٣ا٫ مً الخالٞـت الغاقـضة املبيُـت  ّٓ الخه

ى، خُـــض  ٖلـــى ؤؾـــاؽ الحـــا٦م زـــاصم لألّمـــت، بلـــى امللـــ٪ الًٗــٓـ

امـــت  ػ الٖؼ ْ بـــْغ ؤنـــبدذ ٖال٢ـــت الٟـــغص بالؿـــلُت ٖال٢ـــت جبُٗـــت، 

ْ الؿــــــــ٣ٍٓ فــــــــي بــــــــغازً الا  ؾــــــــدبضاص ٖلــــــــى خؿــــــــال املاّؾؿــــــــاث، 

 ْ ْ اؾــخاشاع الىســب الحا٦مــت بــالح٨م،  الؿُاســ ي، باؾــم الٛلبــت، 

ٖٓا م٣خهـــغا  ْ اٖخبـــاٍع مٓيـــ ٓع الح٨ـــم،  ابخٗـــاص املجخمــ٘ـ ٖــًـ ؤمـــ

ٓاَا، بدُـــــض لـــــم حٗـــــّض الّؿـــــلُت  ْن ؾـــــ ٖلـــــى الُب٣ـــــت الحا٦مـــــت ص

ٕٓ ٞٓ ي ال قإن للمجخم٘ ُّٞ.  ٕٓ مجخمعي، بل مٓي  مٓي

ُُت الٗغبُـــــــت الحضًشـــــــ
ّ
ٓلِا ْ خُىمـــــــا هـــــــغبِ الدؿـــــــل ت، بإنـــــــ

ٓص َىــا جٓيــُذ الٗال٢ــت بــين مدــّضص الخـــغار  سُــت، ٞامل٣هــ الخاٍع

ْ ٖال٢ــــت طلــــ٪ بالؿــــلُت، بط ؤّن َــــظٍ  ْز٣اٞــــت ألاّمــــت،  ذي  الخــــاٍع

 الٗال٢ت ب٣ُذ مؿخمغة بلى ٚاًت مغخلت الاخخال٫ ألاظى ي.

ٓطط  ْ فـي ْظـضا ها همـ جغّنـ  فـي الش٣اٞـت الؿُاؾـُت الٗغبُـت 

ْ  خ٨ــــم الٗهـــــةُت، الــــظي ؤقـــــاع بلُـــــّ ْن"،  مــــت "ابـــــً زلـــــض
ّ
الٗال

ٓ قــــــإن َب٣ـــــــت  ْ الؿُاؾــــــُت، َــــــ بالخــــــالي ؤنــــــبذ قــــــإن الح٨ـــــــم 

ــــِـ  ْل ت ٖلــــى الؿــــلُت،  ــــل فــــي الٗهــــب املخهــــاٖع
ّ
ىــــت، جخمش ُّ مٗ

 ٓ ٓ مــً ًٟهـــل فــي مــً َـــ ْ لــم ٌٗـــض املجخمــ٘ َــ قــإها مجخمُٗــا، 

ع  ْ مـ٘ مـْغ ؤخ٤ بالؿلُت، بل ؤنبذ ًخٗامل م٘ خ٨م الٛلبت، 

ـــــت ٖـــــ ُّ ْالح٨ـــــم، ألاػمىـــــت ابخٗـــــض املجخمـــــ٘ ٧ل ً مؿـــــإلت الؿـــــلُت 

ْؤنــــــبذ ًىٓــــــغ بلـــــــى الؿــــــلُت االخالٞــــــت  ٦غمـــــــؼ لٓخــــــضة ألاّمـــــــت، 

ْ مــضوي، بدُــض ٌٗــِل فــي ْــّل ٢ُمــّ  ٓ مجخمعــي  ْا٦خٟــل بمــا َــ

ْ بالخــــالي ؤنــــبذ املجخمــــ٘ املــــضوي  ــــا،  ََٓغ التـــي ًمشــــّل إلاؾــــالم ظ

ت .   الٗغاي قبّ مؿخ٣ّل ًٖ الؿلُت املغ٦ٍؼ

ْن اه٣ُـــ ْ ص إ، مغخلـــت همـــِ جلـــذ َـــظٍ املغخلـــت مباقـــغة، 

ش ألاّمــــــت،  ْهــــــي ألازُــــــغ فــــــي جــــــاٍع الح٨ــــــم الاؾــــــخٗماعي الٓــــــالم، 

باٖخبــــــــاٍع بؾــــــــخضماع بؾداهــــــــالي، لــــــــم ٨ًــــــــً كهــــــــضٝ ٣ٞــــــــِ بلــــــــى 

ْػ طل٪ بلى ا٢ـخإل ألاّمـت  ٓاعص، بل ججا ْ امل الاؾدُالء ٖلى ألاعى 

ْ ٖـــــً صً هـــــا  ْ ٞهـــــلِا ٖـــــً اهخمائهـــــا الحًـــــاعي  ْعَا،  مـــــً ظـــــظ

س ْ جاٍع ْ جغا هـــا  ْلٛعهـــا  ْ عبُِـــا بش٣اٞـــت الاؾـــخضماع، ٢ُْمِـــا  ِـــا، 

 ْٞغى الخبُٗت الضاثمت ٖليها . 

ْلــــت الاؾـــــخ٣الالث  مــــً الىخــــاثج املِّمــــت لِــــظٍ املغخلــــت، ؤّن ص

ْ زانـــت مــــا  الٗغبُـــت، ْظـــضث هٟؿــــِا ؤمـــام ْيــــ٘ ٖـــام ٧ــــاعسي، 

ـت،  ٍّٓ٢ ْ ت ٖلـى ؤؾــ ظضًـضة 
ّ
ْلت املؿـخ٣ل ٤ بةٖاصة بىاء الض

ّ
حٗل

ظا٥، ؤن حؿـــــخّٛل ػزـــــم ْبالخـــــالي ٧ـــــان ٖلـــــى الىسبـــــت الٗغبُـــــت آهـــــ

ْ حؿــــخّٛل الٟغنــــت  الاؾــــخ٣الالث لخاّؾـــــ لبــــضاًاث صــــحُدت، 

سُت، لبىاء ٣ٖـض اظخمـا ي مـضوي ؾُاسـ ي ظضًـض  حٓت الخاٍع
ّ
ْال 

ٓاَىاجُـــــت، بمـــــا  ْ امل ًغج٨ــــؼ ٖلـــــى الؿـــــُاصة الكــــٗبُت الح٣ُ٣ُـــــت، 

ًٟطـــــ ي بلـــــى ٢ُُٗـــــت مؼصْظـــــت، لـــــِـ ٣ٞـــــِ مـــــ٘ همـــــِ الح٨ـــــم 

ْ ل٨ـــــً ختـــــ  مـــــ٘ همـــــ ِ خ٨ـــــم الٗهـــــةُت الاؾـــــخضماعي الٓـــــالم، 

ْ ل٩ـــــــّل  ْ ماّؾؿـــــــاث ؾُاؾـــــــُت لهـــــــال   ـــــــت  ْل ْبىـــــــاء ص ْالٛلبـــــــت، 

ْن جمُيــــــــز، فــــــــي ْــــــــّل هٓــــــــام ؾُاســــــــ ي صًم٣غاَــــــــي  ٓاَىين، ص املــــــــ

اٝ. الص يء الظي لم ًدهـل، لألؾـ٠،  ّٟ ْ ق ْاظخما ي جمشُلي 

ْ ؤنبذ الهغإ بـين الىسـب الٗغبُـت  رة، 
ّ
ْ ٧اهذ البضاًاث مخٗ 

ْع خــــ٫ٓ جإؾــــِـ ؾــــلُت، ؾــــاب٤ ٖلــــى الخٟ ٨يــــر فــــي جإؾــــِـ ًــــض

ْ ؤ٦ ـــــر مـــــً طلـــــ٪، جـــــّم َـــــظا الاهخ٣ـــــا٫ بإؾـــــلٓل ٖىُـــــ٠،  ْلـــــت،  ص

ْ الٛلبـت، لـظل٪ ًىُبــ٤  خـّ ألاّمـت فـي الؿــاب٤، ؤي الٗهـةُت  ٖٞغ

ٖلــــى ألاهٓمــــت الؿُاؾــــُت الٗغبُــــت فــــي ٖهــــغها، مــــا طَــــب بلُــــّ 

ْ جإّؾؿـذ  ػ ٞاوؿـان" : "  ال٩اجب الٟغوس ي ألاؾـخاط "ُٞلُـب صْع

ْهُـتألاهٓمت الٗغبُت في بَاع الىٓغ  ْلـِـ  ة الخلض "الٗهـةُت"، 

ٓاَىاجُت"  .   10افي بَاع الىٓغة امل

ىي العشبي و دولخه: 
ّ
 الخىم الدعل

ُي الٗغاـــــــــــي، جهـــــــــــيُٟا 
ّ
ًم٨ــــــــــً جهـــــــــــي٠ُ الح٨ـــــــــــم الدؿـــــــــــل

ٌ التــرابِ  ٓعاحي ا ًــٞغ ٓعبـ ٧ ْ ُي ؾُاؾــُا، 
ّ
ٓ حؿـل مؼصْظـا، ِٞــ

ُُت الٗغبُـت هـي خالـت 
ّ
ْ ٖلُـّ ٞالحالـت الدؿـل الحّغ  اظخماُٖا، 

ة اخخ٩ــاع قـــضً ّٓ ْ مهـــاصع ال٣ـــ ْ ماّؾؿـــاتها،  ْلــت  ضة، اخخ٩ـــاع للض

ْ ازتـرا١ قـضًض للمجخمـ٘ املـضوي،  ْ ال٣غاع،  ْ الؿلُت  ْالٟٗل 

 . 11اْ ٖضم إلاًمان باملكاع٦ت الؿُاؾُت الح٣ُ٣ُت للمجخم٘

ْ الؿـــــــــبُٗيُاث مـــــــــً ال٣ــــــــــغن  لـــــــــذ مغخلـــــــــت الؿــــــــــخِىُاث 
ّ
مش

ُُت 
ّ
ْلـــت الدؿـــل ع ماّؾؿـــاث الض ّٓ املاضـــ ي، ٞتـــرة خاؾـــمت فـــي جُـــ

ْاؾــــــــــ٘ الىُــــــــــا١ فــــــــــي الا٢خهــــــــــاص الٗ ل 
ّ
غبُــــــــــت، زانــــــــــت الخــــــــــضز

ٓ الضًم٣غاَُــت ع هدــ ّٓ ْل٨ــً لــم ٌلــّجل جُــ ل٣ــض جــّم ، ْاملجخمــ٘، 

ْيـ٘ خــّض ل٩ــّل مىاٞؿــت ؾُاؾـُت مٟخٓخــت، بحّجــت ٖــضم هاــع 

ىُت.  املجخم٘ ْخماًت الٓخضة الَٓ

ُي 
ّ
ًم٨ـً اؾــخسالم زـالر ؾــماث ؤؾاؾـُت ل ح٨ــم الدؿــل

 : 12االٗغاي 

ْم - ْلـــــــــت  ة اخخ٩ـــــــــاع قــــــــــضًض للض ّٓ ملهـــــــــاصع ال٣ــــــــــ اّؾؿــــــــــاتها، 

ْال٣غاع، ٓاعص  ْامل  ْالؿلُت 

ــــــــــٌ املىاٞؿــــــــــت الؿُاؾــــــــــُت املٟخٓخــــــــــت للٓنــــــــــ٫ٓ بلــــــــــى  - ٞع

ٌ الخضا٫ْ الؿلمي ٖلى الؿلُت،  ْ بالخالي، ٞع  الؿلُت، 
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ء مجخمـــــ٘ـ  - ـــــٌـ وكـــــٓـ ْ ٞع ازتــــــرا١ قــــــضًض للمجخمـــــ٘ـ املــــــضوي، 

ٓصٍ،  ٓظــ ْاٖخبــاع طلــ٪ تهضًــضا ل ــا٫،  ّٗ ٞ ْ مــضوي مؿــخ٣ّل مبــاصع 

ْ صٖم  ٓعاحي اجاب٘ للؿلُت . ْح جُ٘  ٓعب  مجخم٘ مضوي ٧

ٌٗنــــــي طلــــــ٪، بةؿــــــاَت، مــــــا جــــــّم إلاقــــــاعة بلُــــــّ ؾــــــاب٣ا، ؤي 

ْجإ٦ُــض ٖلــى  ْالٛلبــت بكــ٩ل خــضًض،  اؾــخمغاع مىُــ٤ الٗهــةُت 

سُــــــــت س٢امــــــــت ٣ٖــــــــض اظخمــــــــا ي مــــــــضوي  بيــــــــاٖت الٟغنــــــــت الخاٍع

ْالٛلبـت،  ؾُاس ي ظضًض، سخضار ال٣ُُٗت م٘ خ٨م الٗهةُت 

 ْالح٨م الاؾخضماعي .

ْلـــــت الٗغبُـــــت ٦مـــــ لذ مؿـــــإلت ٖـــــضم ا٦خمـــــا٫ بىـــــاء الض
ّ
ا قـــــ٩

٫ الــــــضًم٣غاَي فــــــي  ّٓ ٓاثــــــ٤ الخدــــــ ْٖــــــضم هاــــــجِا، ؤخــــــض ؤَــــــم ٖ

ٓ مـــً ؤبـــغػ  ْلـــت املاّؾؿـــُت َـــ ْلٗـــّل ٣ٞـــضان الض ً الٗغاـــي،  الـــَٓ

ؾـــــــماث الحُـــــــاة املجخمُٗـــــــت الٗغبُـــــــت، بـــــــل بّن الـــــــض٫ْ الٗغبُـــــــت 

ا ٣ِٞ، بيـاٞت  ؤزظث مً ماّؾؿاث الض٫ْ الحضًشت مٓاََغ

 مالِا بك٩ل مىدٝغ .بلى اؾخٗ

ٓ حٗغ٢ـــــل  ـــــت، همـــــ ْل ُُت الٗغبُـــــت، خُىمـــــا جدخ٨ـــــغ الض
ّ
الدؿـــــل

عَــــا، ٦مــــا  ّٓ ْ جُ ــــت  ْل ــــت الٗغبُــــت،  جخدــــ٫ٓ الض ْل ُت الض  بلــــىقــــٖغ

ٓا٢ـــ٘ ُت ألامـــغ ال ٓع  13اقـــٖغ ْلـــت، خؿـــب الـــض٦خ ْمـــأ٫ َـــظٍ الض  ،

٢ٓــــــذ هٟؿــــــّ،  ــــــت، ْفــــــي ال ْل ٓ بزٟــــــا١ الض ٓن"، َــــــ ــــــان ٚلُــــــ "بَغ

ٓاء الىسـب، فـي بَـاع بظِاى الخُٛير الاظخما ي، مً زال٫ ا خخ

ٓاظِــــــــت ْ صًم٣غاَُـــــــت ال .  14ا٣ُٖـــــــضة الضًم٣غاَُـــــــت الضٖاثُـــــــت ؤ

، مــــــً زـــــال٫ بٖــــــاصة  ْلخــــّـ ٓ اؾــــــخٗاصة املجخمـــــ٘ لض ْاملُلـــــٓل َـــــ

ـ الؿـُاصة  ْبىائهـا ٖلـى ؤؾــ صـحُدت، بخ٨ـَغ ْلت  نُاٚت الض

ْمـــً  الكـــٗبُت الح٣ُ٣ُـــت، باٖخبـــاع الكـــٗب مهـــضع الؿـــلُاث، 

ْاملا  ّؾؿـــــــاث الؿُاؾـــــــُت زــــــال٫ الٟهـــــــل بــــــين هٓـــــــام الح٨ــــــم، 

ْججؿُض الٟهل الح٣ُ٣ي بين الؿلُاث. ْلت،    للض

غُـاب اإلاجخمــع اإلاـذوي اإلاعـخلّل والفّعــاٌ وغُـاب اإلاؽــاسهت  ــ2

 العُاظُت الخلُلُت:

 ً ٫ الــضًم٣غاَي فــي الــَٓ ّٓ مــً إلاقــ٩الُاث الغثِؿــُت للخدــ

ْاملبــــــاصع الٗغاــــــي، ُٚــــــال املجخمــــــ٘ املــــــضوي ــــــا٫ املؿــــــخ٣ّل  ّٗ ، ْالٟ

 ٓ ْلـــــــــت ٍْـــــــــغجبِ طلـــــــــ٪ بمٓيـــــــــ ْع  -ٕ ٖال٢ـــــــــاث الض ْص املجخمـــــــــ٘، 

 ٫ ّٓ ْاملجخمــــــ٘ املــــــضوي، زهٓنــــــا، فــــــي الخدــــــ ٓمــــــا،  املجخمــــــ٘، ٖم

ْٖال٢ـــــــت طلـــــــ٪ بإػمـــــــت املكـــــــاع٦ت الؿُاؾـــــــُت فـــــــي  الـــــــضًم٣غاَي، 

ً الٗغاي.  الَٓ

بُٗــــت  جٓظــــض ٖال٢ــــت ؤؾاؾــــُت بــــين الخىٓــــُم الاظخمــــا ي َْ

ٌ الترابِ  ٓعاحي االظي ًٞغ ٓعب الىٓام الؿُاس ي، ٞالىٓام ال٩

حُٛــــــــب ُٞــــــــّ املكــــــــاع٦ت الؿُاؾــــــــُت الح٣ُ٣ُــــــــت، بِىمــــــــا الحــــــــّغ  

ْال٣ـاثم  الخىٓـُم الاظخمـا ي فـي الىٓـام الؿُاسـ ي الـضًم٣غاَي، 

ٓن ُٞــــّ  ْاملبـــاصعة، ج٩ـــ ْالخىٓــــُم ْالا٢تـــراح  ـــت الحغ٦ـــت  ٖلـــى خٍغ

ْاؾــــٗت ْخ٣ُ٣ُــــت.  ْ بّن مــــً بــــين  املكــــاع٦ت الؿُاؾــــُت وكــــُت 

ً ٫ الــــضًم٣غاَي فــــي الــــَٓ ّٓ  املدــــّضصاث ألاؾاؾــــُت لٟكــــل الخدــــ

ْال٣ـــــــٔٓ  ٓ املجخمـــــــ٘ املـــــــضوي  ٢ٓـــــــ٠ همـــــــ ْ ج ٓ ُٚـــــــال ؤ الٗغاـــــــي، َـــــــ

مـــــــــــت ال٣ـــــــــــاصعة ٖلـــــــــــى اؾـــــــــــخٛال٫ 
ّ
الاظخماُٖـــــــــــت الؿُاؾـــــــــــُت املىٓ

ُُت بزٟا٢ــــــــاث
ّ
ٓ مــــــــا ٌٗنــــــــي  15ا الــــــــىٓم الدؿــــــــل َْــــــــ ــــــــت ،  ٍٓ ؤّن ج٣

ـــــؼ  ت لخٍٗؼ ٍع بـــــاث الًـــــْغ
ّ
ْاملخُل  ٍ املجخمـــــ٘ املـــــضوي مـــــً الكـــــْغ

ْجغؾُش الضًم٣غاَُت.  ٫ الضًم٣غاَي  ّٓ  ٖملُت الخد

ٓص ظ ٓاًَ حٗـــــــــ اطبُــــــــــت املجخمـــــــــ٘ـ املــــــــــضوي بلــــــــــى اَخمامـــــــــّـ بــــــــــامل

ْالخّٗضصًــت ٓ ًغمــؼ بلــى الضًم٣غاَُــت  َْــ بُت،  ،  16اْباملكــاع٦ت الكـٗـ

٦مــا ؤنــبذ املجخمـ٘ـ املــضوي فــي املغخلــت الغاَىــت ٣ًــّضم بظابــت ٖلــى 

ْٖلـى  ٓاخـض،  ٓ الغّص ٖلى ؾلُت الحؼل ال الٗضًض مً املؿاثل، ِٞ

ْجمغ٦ــؼ ٖملُــت اجســاط ال٣ــغا ًَٓ الٗغاـــي البير٢ْغاَُــت،  ْ فــي الــ ع. 

، ٞــةّن حكــُِض املجخمـ٘ـ املــضوي ٌٗنــي بةؿــاَت حكــُِض الضًم٣غاَُــت

ٓمـــّـ لـــــِـ ؤ٦ ــــر مــــًـ  ٓ بمِٟ ٞــــاملجخم٘ املــــضوي ٖىـــــض "الجــــابغي" َـــــ

غ ُٞــــــّـ 
ّ
ٞٓ ْجخـــــــ لبُـــــــت  املجخمـــــ٘ـ الـــــــضًم٣غاَي، مجخمــــــ٘ـ جد٨مـــــّـ ألٚا

ْاؾـــخ٣اللُت ال٣ًــــاء ْالخّٗضصًــــت  ت  ٓاًَ ألاؾاؾــُـ ١ املــــ ،  17اخ٣ــٓـ

بُٗـــــت ال٣ٗـــــض الاظخمـــــا ي املـــــضوي الؿُاســـــ ي، َْـــــظا ٌُٗـــــضها بلـــــى َ

ٓاَىين ؤخغاع. ٓن الترابِ بين م  خُض ٩ً

ٖلــــى فــــي بَــــاع زهٓنــــُت املجخمــــ٘ الٗغاــــي، ، ؼـًــــخّم التر٦ُــــ

ْ هــــي  الاؾــــخ٣اللُت ٖــــً الىٓــــام الؿُاســــ ي، ٦كــــٍغ ؤَــــم شــــ يء 

ْ فـــي  ٧ٓـــا"،  ٓن ل َٓغي لل هـــٓى بـــاملجخم٘ املـــضوي. ْخؿــب "ظـــ ظــ

ْبغقـــــا٫" : ٓوي ا ْهخـــــ ٓاٞـــــ٤ َىـــــا مـــــ٘ "ا " ... ال ًم٨ـــــً للمجخمـــــ٘  ج

ٟــــــّ  ْل٨ـــــً ال ًم٨ــــــً ٦ـــــظل٪ حٍٗغ ْلــــــت،  ْن ص املـــــضوي ؤن ًٓظـــــض ص

ٓاَىين  ٕٓ الٗال٢ــاث بــين املــ ْلــت. بّن هــ ٣ٞــِ فــي ٖال٢خــّ مــ٘ الض

ْهـــــــي جٟتـــــــرى اؾـــــــخ٣اللُت  ٓ مـــــــً ًاّؾــــــــ املجخمـــــــ٘ املـــــــضوي،  َـــــــ

، لـــظل٪ ًم٨ـــً  18ا الٟـــاٖلين، ْزانـــت اؾـــخ٣اللُت الؿُاســـ ي..."

ــا٫، اٖخبـاع قـٍغ وكــٓء املجخمـ٘ املـ ّٗ ْالٟ ْاملبـاصع  ضوي املؿــخ٣ّل 

ٓم ٖليهـــــــا فـــــــي املؿـــــــخ٣بل  ْاملغج٨ـــــــؼاث التـــــــي ٣ًـــــــ ٦إخـــــــض ألاؾــــــــ 

ٓطط الٗغاي لالهخ٣ا٫ الضًم٣غاَي.  الىم

ٓم، بلـــى  ىٓغ بـــال ٓص ؤػمـــت خ٣ُ٣ُـــت فـــي املِٟـــ ٍغ بؿـــةب ْظـــ
ّ
جـــإز

ْاليؿـــــ٤ الٗـــــام الـــــظي ْظـــــض ُٞـــــّ املهـــــُ  ،  ْالـــــىمِ  بالبِاـــــت 

ٓم الـــــظي ؤزـــــظ جدبنـــــ   بـــــّ مغ٦ـــــؼ صعاؾـــــاث َـــــظٍ الضعاؾـــــت املِٟـــــ

ٟا ؤْؾـ٘ للمجخمـ٘ املـضوي، فـي  ْالظي ٢ّضم حٍٗغ الٓخضة الٗغبُت 
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ٕٓ ٖـــام  ْلـــذ َـــظا املٓيـــ ْة جىا َْـــظا هّهـــّ:1992هـــض " ٣ًهـــض ، 

بـــــــــــــاملجخم٘ املـــــــــــــضوي : املاّؾؿـــــــــــــاث الؿُاؾـــــــــــــُت ْالا٢خهـــــــــــــاصًت 

ْالش٣اُٞـــت التـــي حٗمـــل فـــي مُاصً هـــا املسخلٟـــت، ْفـــي  ْالاظخماُٖـــت 

ْلــت، لخ د٣ُــ٤ ؤٚــغاى مخٗــّضصة، م هــا اؾــخ٣ال٫ ٖــً ؾــلُت الض

ؤٚــــغاى ؾُاؾــــُت ا ٧املكــــاع٦ت فــــي نــــى٘ ال٣ــــغاع ٖلــــى املؿــــخٔٓ 

ْم هــــــا  ْمشــــــا٫ طلــــــ٪ ألاخــــــؼال الؿُاؾــــــُت ،  ٓمي،  ْال٣ــــــ ني  الــــــَٓ

ْم هــــــــا  ؤٚــــــــغاى ه٣ابُــــــــت ا ٧الــــــــضٞإ ٖــــــــً مهــــــــال  ؤًٖــــــــائها ، 

ْاملش٣ٟـــــــــــين  ؤٚــــــــــغاى ز٣اُٞـــــــــــت ا ٦مـــــــــــا فــــــــــي اجدـــــــــــاصاث ال٨خـــــــــــال 

٣ْٞــا ْالجمُٗــاث الش٣اُٞــت التــي تهــضٝ بلــى و ٓ ي الش٣ــافي  كــغ الــ

ْم هــــا ؤٚــــغاى لإلؾــــِام فــــي  الججاَــــاث ؤًٖــــاء ٧ــــّل ظماٖــــت  ، 

ــــ٠ ؤزــــظ ،  19االٗمــــل الاظخمــــا ي لخد٣ُــــ٤ الخىمُــــت" َــــظا الخٍٗغ

ٓ مـــــا ًخماشـــــ   مـــــ٘  َْـــــ ٓاؾـــــ٘،  ٓم املجخمـــــ٘ املـــــضوي ال ؤزـــــظ بمِٟـــــ

ىــــــــا لؿــــــــىا فــــــــي 
ّ
الٓيــــــــ٘ الخــــــــام للمجخمــــــــ٘ املــــــــضوي الٗغاــــــــي،  ه

ْاضــ  بـين املجخمٗــين صًم٣غاَُـت مؿـخ٣ّغة، خُــض َىـا٥ جم ُيـز 

ْعٍ الخــــام بــــّ، ْفــــي  ْاملــــضوي، ْخُــــض ٧ــــّل ًلٗــــب ص الؿُاســــ ي 

ً الٗغاــــي، ٌٗـــــِل  مجالــــّ الخــــام. ٞــــاملجخم٘ املـــــضوي فــــي الــــَٓ

ٓ فـــي مغخلـــت  َْـــ ٓعاجُـــت،  ٓعب ٞـــا نـــٗبت فـــي ْـــّل ألاهٓمـــت ال٩ ْْغ

ْالِكاقــت،  ٍْدّؿــم بالًــ٠ٗ  ل مؿــخمغة، 
ّ
ْبٖــاصة حكــ٩ ل 

ّ
حكــ٩

ْم ل حٟاّ ٖلى ا ٓ ٣ًا  .ُخّ ججاٍ ألاهٓمت الؿُاؾُتؾخ٣اللَْ

ٍٓـل" ٖــً  ٓع "ٖبــض الؿـالم َ ـــت ٖبـر الـض٦خ ُّ ٖال٢ــت ٚيـر صح

ً الٗغاـــي،  ْاملجخمـــ٘ فـــي الـــَٓ ْلـــت  بإػمـــت الىٓـــام حٗـــٝغ بـــين الض

ْهــــي التــــي املــــضوي ْ ْلىــــت املجخمــــ٘،  جّٟؿــــغ ألاػمــــت التــــي ٌٗاهيهــــا  ص

ـــــــت .  20اال٨ٟـــــــغ الؿُاســـــــ ي الٗغاـــــــي ْل ْال٣اٖـــــــضة التـــــــي حؿـــــــمذ للض

ُُت فـــــــي 
ّ
ْعة، هـــــــي ال٣اٖـــــــضة الدؿـــــــل ً الٗغاـــــــي، مـــــــً املىـــــــا الـــــــَٓ

عـي، الـظي ًمـىذ لِـا مجـاال  ْجدضًضا الا٢خهـاص الَغ الا٢خهاصًت 

ْعة فــــي ٖال٢عهــــا مــــ٘ املجخمــــ٘، ٦مــــا ؤّن اوٗــــضام  ْاؾــــٗا مــــً املىــــا

 ٓ ـــت، َـــ ْل ـــز الٗـــام للض ْالحّي ـــز الخـــام ل ح٩ـــام  الٟهـــل بـــين الحّي

ْلـــــت، لـــــظل٪  الٓظـــــّ نزـــــغ الوٗـــــضام الٗال٢ـــــت مجخمـــــ٘ مـــــضوي/ ص

ـــــــــت الٗغبُـــــــــت خالـــــــــت ْؾـــــــــُُت بازترا٢ِـــــــــا الجؼجـــــــــي  ْل ل الض
ّ
حكـــــــــ٩

ُي  . 21اللمجخمــ٘ املــضوي
ّ
ْبالخــالي جهــبذ املٗغ٦ــت بــين هٓــام حؿــل

ْمجخمــ٘ مــضوي  ــ٠ جــاب٘ لــّ، مــً ظِــت،  ْمٗــّ مجخمــ٘ مــضوي مؼٍّ

ٓع  ْل٨ّىّ في َـ  ، مؿخ٣ّل ًٖ الىٓام الؿُاس ي، مً ظِت ؤزٔغ

ٓ مـــــا ًم٨ــــً حؿـــــمُخّ بب٣ا َْـــــ ْمِّمــــل،  ل، ْيـــــ٠ُٗ 
ّ
ًـــــا الدكــــ٩

املجخم٘ املضوي، الظي ًبدض ًٖ بٖاصة بىاء هٟؿّ، باؾـخٛال٫ 

، بــالتر٦يز ٖلــى الكــٍغ ألاؾاســ ي ألاْلــي:  ٓاٞغ فــي بُاخـّـ ٓ مخــ مــا َــ

ٍْهـــــــــــُضم ببِاـــــــــــت  ْالحغ٦ـــــــــــت،  ـــــــــــت املبـــــــــــاصعة  الاؾـــــــــــخ٣اللُت ْخٍغ

ْثت. ٓهُت ْؾُاؾُت مىا ٢ْاه ٓعٍت     صؾخ

املجخمــــــ٘ املـــــضوي الٗغاــــــي، فــــــي ْـــــّل َــــــظٍ ألاْيــــــإ  ًُالـــــب

ــل فــي بٖــاصة بىــاء الهــٗبت، بــ
ّ
سُــت ؤؾاؾــُت، جخمش إصاء مِّمــت جاٍع

، بكـــــــٍغ املداٞٓـــــــت ٖلـــــــى اؾـــــــخ٣اللُخّ ججـــــــاٍ  ْجىٓـــــــُم هٟؿــــــّـ

ملـت، مـً  ْججـاٍ بؾـتراجُجُت الٗ ألاهٓمت الؿُاؾُت، مً ظِت، 

مــت، 
ّ
ة ؾـلمُت مىٓ ّٓ ل فــي املؿـخ٣بل، ٢ـ

ّ
، بدُـض ٌكـ٩ ظِـت ؤزـٔغ

ْماّؾؿــــاتها، للمؿــــاَمت الاًجابُــــت فــــي ْلــــت   حٗمــــل فــــي بَــــاع الض

٫ الضًم٣غاَي الٗغاي . ّٓ  الخد

 غُاب اإلاؽاسهت العُاظُت الخلُلُت: 

ْالؿُاؾــــــــت، ٖلــــــــى ؤّن املكــــــــاع٦ت  ًّخٟــــــــ٤ ٖلمــــــــاء الاظخمــــــــإ 

الؿُاؾـــــــُت هـــــــي الٗهـــــــب الحُـــــــٓي للمماعؾـــــــت الضًم٣غاَُـــــــت، 

ْاة فــــي  ْاملؿــــا ْالٗضالــــت  ــــت  ْالخٗبيــــر الٗملــــي لؿــــُاصة ٢ــــُم الحٍغ

ـغ ٢ـّٓي 
ّ

ْهي ماق ْ ج املجخم٘،  ع ؤ ّٓ ـ٠ املجخمـ٘، ٖلـى مـضٔ جُـ
ّ
سل

جخجلـــى ؤَمُعهــــا فـــي ؤّ هــــا نلُـــت ألاؾاؾـــُت فــــي بعؾـــاء البىــــاء ٦مـــا 

ْالخدضًض الؿُاس ي،  ْلت  ٓاَىـت املاّؾس ي للض ْٖال٢ـت طلـ٪ بامل

ْبالخــالي الخــإزير فــي نــى٘ الؿُاؾــت،  ْاملكــاع٦ت فــي نــى٘ ال٣ــغاع، 

ْؤ٦ ــــر مــــً طلــــ٪، ٞــــ  ،ٕ ّٓ ــــ٤ اليكــــاٍ الؿُاســــ ي املخىــــ إّن ٖــــً ٍَغ

اؾــُت ٌؿــمذ ب٣ُــام جد٨ــُم بــين مسخلــ٠ ٖىهــغ املكــاع٦ت الؿُ

ـام، 
ّ
ُت ل ح٩ َُْٗـي قـٖغ املهال  املخباٖضة للٟاـاث املؿـُُغة، 

ــــــــت  ٍٓ ْهــــــــي ؤصاة ٢ زانــــــــت مــــــــً زــــــــال٫ الضًىامُــــــــت الاهخسابُــــــــت، 

ــــــؼث املٟــــــاَُم  . 22اللخ٣لُــــــل مــــــً النزاٖــــــاث املخُّغٞــــــت
ّ
لــــــظل٪ ع٦

ـــــــــت  ملـــــــــت الؿُاؾـــــــــُت، ٖلـــــــــى مغ٦ٍؼ الجضًـــــــــضة التـــــــــي ؤٞغػتهـــــــــا الٗ

ُت بمسخل٠ ؤق٩الِا ا مجخم٘ مـضوي مؿـخ٣ّل املكاع٦ت الؿُاؾ

ْالنزكهـــــــــــت  ْالخٗضصًـــــــــــت  ـــــــــــا٫، ْالاهخسابـــــــــــاث الحـــــــــــّغة  ّٗ ْٞ ْمبـــــــــــاصع 

ت   ُّ ْاملدل ىُت  ْاملجالـ الخمشُلُت الَٓ ْعٍت،   .  23اْالض

ٓن فـــي  الـــت ج٩ـــ ّٗ ْالٟ ت الاًجابُــت  وؿــخيخج ؤّن املكـــاع٦ت الؿُاؾــُـ

ت،  هــضٝ مإّؾؿــت املكــاع٦تبَــاع ماّؾؿــاث صًم٣غاَُــت،   الؿُاؾـُـ

"مدمــــــذ العــــــعُذ  وهــــــزا مــــــا عّبــــــر عـــــــىه بؽـــــيل وا ــــــ  الذهـــــــخىس 

ـــغ" :  ٖٓـــاء الـــظي ًـــخّم صازلــّـ بدَس ْع ال ٓم َـــظٍ املاّؾؿـــاث بـــض "ج٣ـــ

ت ٖلُــــا بلــــى ٖملُــــت ًجــــغي  ٍٓــــل الضًم٣غاَُــــت مـــًـ ٢ُمــــت ؾُاؾـــُـ جد

ت  ْالخٟــــــــــــــاٖالث الؿُاؾـــــــــــــُـ جىُٟــــــــــــــظَا ٖبــــــــــــــر ماّؾؿــــــــــــــاث الح٨ــــــــــــــم 

ًَٓ الٗغاــــــي، ؤخــــــض ا،  24ااملسخلٟــــــت" ل طلــــــ٪، فــــــي الــــــ
ّ
ملٗــــــالم َْكــــــ٩

٫ الضًم٣غاَي. ّٓ ٓطط ٖغاي للخد ٕ بىاء هم  ألاؾاؾُت ملكْغ

٦ــــــــــّغؽ إلاعر الاؾــــــــــدبضاصي، ْالاؾــــــــــخٗماعي، لــــــــــضٔ ألاهٓمــــــــــت 

ت،  ُُت، همـــــِـ جبُٗــــــت املجخمـــــ٘ـ للّؿــــــلُت الؿُاؾـــــُـ
ّ
الٗغبُــــــت الدؿــــــل

ْال٣ــــــــــاثمين ٖليهــــــــــا َــــــــــم  ْلــــــــــت  ت حٗخبــــــــــر الض ْعّنــــــــــ  ز٣اٞــــــــــت ؾُاؾـــــــــُـ

ب  ْؤّن الكـٗـ ٓن ٖـًـ بصاعة الكــإن الٗــام،  ٓل  مخل٣ــي املؿــا
ّ
ٓ بال مــا َــ
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ت، لــظل٪ ؤنـبدذ الٗال٢ـت ُٞمـا ًســّو  ٘ الّؿـلُت الؿُاؾُـ ملكـاَع

ْالحكــــــض  ت، هــــــي ٖال٢ــــــت ٢اثمــــــت ٖلــــــى الخٗباــــــت  املكــــــاع٦ت الؿُاؾـــــُـ

ْلِؿــــذ ٢اثمــــت  ت،  ْبــــغامج الّؿــــلُت الؿُاؾـــُـ  ٘ ل، ملكــــاَع ْالخجُـــِـ

َْٗـــــّض  ت الح٣ُ٣ُـــــت،  ْ املكـــــاع٦ت الؿُاؾــــُـ ٓاع ْالا٢خىـــــإ،  ٖلـــــى الحـــــ

ًَٓ الٗغاي . طل٪ مً إلاق٩الُاث  ٍَٓغت في ال  الج

زلـــو مـــً الىخـــاثج الؿـــلبُت لِـــظٍ املماعؾـــت الخاَاـــت، مـــا 

ْهـــــــي ؤّن ألاهٓمـــــــت  ـــــــض" ْ"بـــــــا٫ْ الابـــــــً"،  ٓه بلُـــــــّ، ٧ـــــــّل مـــــــً " ؤمل

ُُت، جًــــخي باملكــــاع٦ت الؿُاؾـــُت الخىاٞؿــــُت بــــضعظاث 
ّ
الدؿـــل

ْمــ٘ طلــ٪ ال  ْاملىاٞؿــت الؿُاؾــُت،  ــت  ْجًــخي بالحغٍّ ْجــت،  مخٟا

ــــــــــــ٤ ؤَــــــــــــضاٝ الخىم ال جخد٣ّ ْاة،  ال املؿــــــــــــا ُــــــــــــت الا٢خهــــــــــــاصًت، 

، طلـــــــ٪ ؤّن الغئٍـــــــا الغؾـــــــمُت لألهٓمـــــــت الٗغبُـــــــت،  25االاؾـــــــخ٣غاع

لـــــــــــت فـــــــــــي ؤؾـــــــــــب٣ُت الخىمُـــــــــــت الاظخماُٖـــــــــــت ْالا٢خهـــــــــــاصًت 
ّ
املخمش

ْالضًم٣غاَُــت، هــي مــً  ْالاؾــخ٣غاع، ٖلــى املكــاع٦ت الؿُاؾــُت 

ْ ال  امل٣اعبـــــاث الخاَاـــــت، بط لـــــم جخد٣ّـــــ٤ الخىمُـــــت الا٢خهـــــاصًت 

ال الاؾــــــــــــــخ٣غاع، ٦مــــــــــــــا لــــــــــــــم جخد٣ّــــــــــــــ٤ بــــــــــــــالُب٘ الاظخماٖ ُــــــــــــــت، 

الضًم٣غاَُـــــت، بؿـــــةب ٖــــــضم بًمـــــان َــــــظٍ ألاهٓمـــــت باملكــــــاع٦ت 

ٓمــــا، ْللكـــٗب، ٖم ٓاَىين،  ْاٖخبــــاع  الؿُاؾـــُت الح٣ُ٣ُــــت للمــــ

ْاملُلــٓل  ْمهـالحِا .  ٓطَـا ْؾـلُعها  ْهٟ طلـ٪ تهضًـضا لُِمىعهـا 

ــــــي ٖــــــً َــــــظٍ امل٣اعبــــــت الٟاقــــــلت، مــــــً زــــــال٫ اٖخبــــــاع 
ّ
ٓ الخسل َــــــ

ٕٓ ا ْحؿــــــــُير الكـــــــــإن الٗــــــــام، ٖملُــــــــت مٓيــــــــ ْالؿــــــــلُت  لح٨ــــــــم 

ـ املبـضؤ  لين في الح٨م، م٘ ج٨َغ ْاملؿْا حكاع٦ُت بين املجخم٘ 

ْاؾـخٗاصة الؿـُاصة  ٓعي، ؤي الكٗب مهضع الؿلُاث،  الضؾخ

ٓ ٞٗــال  الكـٗبُت الح٣ُ٣ُــت للمجخمــ٘، بدُــض ًهــبذ الكــٗب َــ

ْبدُـــض ًهــــبذ َـــاالء الح٩ــــام  مً ًد٨مـــّ،  نـــاخب ال٣ـــغاع ٞـــُـ

هـــــــزا ألاخحـــــــر، هـــــــى مـــــــً ن ملغا٢بـــــــت الكـــــــٗب، ٦ـــــــظل٪، زايـــــــٗي

فـــــشك الخــــــذاٌو  ـــــت، ٍو ُّ ًفـــــشك الخىـــــاوب بـــــحن ألاغلبُـــــت وألاكل

العــــلمي علــــى العــــلىت . وخُاهــــا، ال ًفــــبذ الخىــــم مىلــــى  

ـــــشا  بـــــحن عفـــــب مخىـــــاخشة، بـــــل ًفـــــبذ مىلــــــى   فـــــىصي، ـو

عــــّذ رلــــً، معلمــــا آخــــش، مــــً  مجخمعــــي،  هــــّم وــــّل الؽــــعب، َو
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٦ْـــظا  ٫ الـــضًم٣غاَي،  ّٓ مـــً بـــين إلاقـــ٩الُاث ال٨بيـــرة للخدـــ

ً الٗغاـــــــي، بقــــــــ٩الُت املغظُٗــــــــت  إلانـــــــالح الؿُاســــــــ ي فـــــــي الــــــــَٓ

ـــــــظٍ ٦مشـــــــا٫ 
ّ
ٓطط هخس ْؤّي همـــــــ ٓطط . مـــــــً ؤًـــــــً هىُلـــــــ٤ ت  ْالىمـــــــ

 ْ ٓصت  ٫ الــــضًم٣غاَي امليكــــ ّٓ ْة للىجــــاح فــــي الخدــــ ٢ٓــــ٘ ٢ْــــض مــــا م

ٓطط الٛغاـــــي  َْـــــل ًجـــــب اجســـــاط الىمـــــ ت الٗغبُـــــت ت،  ُّ الخهٓنـــــ

٫ الـــــضًم٣غاَي ت ؤم ًجـــــب ألازـــــظ فـــــي  ّٓ ٓطط للخدـــــ املِـــــُمً ٦ىمـــــ

عة للخ٨ٟيـــر فـــي  ْبالخـــالي َـــل َىـــا٥ يـــْغ اجىات  ُّ خبـــاع زهٓنـــ الٖا

ً الٗغاــــي ت بّ هــــا إلاقــــ٩الُاث التــــي  ٓطط مدلــــي زــــام بــــالَٓ همــــ

ْهدـــــً فـــــي ؾـــــُا١ الحـــــضًض  ٫ ًجـــــب إلاظابـــــت ٖ هـــــا،  ّٓ ٖـــــً الخدـــــ

ً الٗغاي.  الضًم٣غاَي في الَٓ

ـ" ؤّن املجخمٗاث الٗغبُـت، فـي  ٓع" مدّمض بصَع ًا٦ض الض٦خ

ٓاظـــّ  ٫ الـــضًم٣غاَي ْإلانـــالح الؿُاســـ ي ج ّٓ ٓ الخدـــ ِٗـــا هدـــ
ّ
جُل

ٓطط" ْجـــــغجبِ َــــــظٍ  26امـــــا ًم٨ــــــً حؿـــــمُخّ بـــــــ "بقـــــ٩الُت الىمــــــ  .

ْهــــــــــي مــــــــــً املدــــــــــّضصاث إلاقــــــــــ٩الُت بسهٓنــــــــــُت املجخمٗــــــــــاث، 

٫ الــــضًم٣غاَي، فــــي مسخلــــ٠ ألاؾاؾــــُت فــــي ب ّٓ ٓطط الخدــــ ىــــاء همــــ

٫ املجخمٗاث.  ّٓ ٓطط مشـالي للخدـ ٓص هم خ٣اص بٓظ ٞمً الخُإ الٖا

ـّ 
ّ
ىت، ؤه ُّ ٓطٍط مّٗين، في بِات مٗ ال ٌٗني هجاح هم الضًم٣غاَي، 

، ٞل٩ـــّل بِاـــت زهٓنـــُاتها املسخلٟـــت،  ٢ـــض ًـــىج  فـــي بِاـــت ؤزـــٔغ

ٓطط ْالش٣اُٞـــــــت، ٞــــــــال ًم٨ـــــــً اؾـــــــخيراص همــــــــ ت   زانـــــــت الحًـــــــاٍع

ٓطط آزــغ ؤظى ــي ٖــً البِاــت املٗىُــت،  ظــاَؼ، بــل بّن اؾــخيراص همــ

ْا ٓة، ؤي بلــــــــى ٢ـــــــض ًـــــــاصي بلــــــــى ٨ٖــــــــ ألاَـــــــضاٝ  لىخــــــــاثج املغظـــــــ

 ْ ؾخ٣غاع.االٟٓض   
ّ
  لال

ٓعة "َـضٔ  في َظا الهضص، زلهذ صعاؾت ألاؾخاطة الض٦خ

٫ الــضًم٣غاَي، ْإلانـــالح  ، بلــى 27ا"مُخ٨ــِـ ّٓ ؤّن ججـــاعل الخدــ

م، هـــــي جلـــــ٪ التــــي اهُل٣ـــــذ مـــــً الؿُاســــ ي، الىا حـــــت فـــــي الٗــــال

ْالش٣اُٞـــــت، مؿـــــخُٟضة مـــــً الخجـــــاعل  ت  زهٓنــــُاتها الحًـــــاٍع

ْؤخؿــً مشــا٫ ٖلــى طلــ٪، ص٫ْ قــغ١ آؾــُا، الٗاملُــت الىا حــت، 

ْا٢ِٗـــا املدلـــي  ٓاءمـــت، بـــين  التـــي ؾـــٗذ بلـــى جد٣ُـــ٤ ٢ـــضع مـــً امل

ــــــــــين املؿــــــــــخجضاث  ْب اتها الش٣اُٞــــــــــت، مــــــــــً هاخُــــــــــت،  ُّ ْزهٓنــــــــــ

 ٔ ٓ ، املٗانــــغة، مــــً هاخُــــت ؤزــــغ املــــى ع الــــظي ج٣ترخــــّ َــــظٍ َْــــ

ً الٗغاي.  ٫ الضًم٣غاَي، في الَٓ ّٓ  الضعاؾت، للىجاح في الخد

٢ْـــــــــ٘ زـــــــــام  ًٓظــــــــض فـــــــــي املجخمٗـــــــــاث الٗغبُــــــــت املؿـــــــــلمت، 

ْالش٣اُٞـــــت، ْختـــــ  ألاؾــــــخاط  ت  ْالحًـــــاٍع ل خهٓنـــــُت الضًيُـــــت 

ٕٓ، ٞلـــــــّجل ؤَمُـــــــت الش٣اٞـــــــت  ْاًــــــاعصا" جيّبـــــــّ بلـــــــى َـــــــظا املٓيــــــ "

ْمــــً زــــّم ٞــــةّن ؤَمُــــت ْالــــضًً فــــي الٗــــالم الٗغاــــي ْإلاؾــــ المي: " 

ــإة،  ْالــضًً فــي الكــغ١ ألاْؾــِ، قــضًضة الَٓ ْالش٣اٞــت  ش  الخـاٍع

٩ــــا الالجُيُــــت ،..."  ْؤمٍغ .  28ابــــل عّبمــــا ؤ٦ ــــر مّمــــا فــــي قــــغ١ آؾــــُا 

 ٓ َٓغ َـــظٍ الخهٓنـــُت، َـــٓ، إلاؾــالم طاجـــّ: " ٞاسؾـــالم َـــ ْظــ

ٓطظىـا الش٣ـافي،... ْاملدـّضص ملٗـالم هم ن لـظاجُدىا الش٣اُٞـت،  ّٓ " امل٩
ْالش٣اُٞـــــــــــــت  29ا ت  ـــــــــــــ٤ باملغظُٗـــــــــــــت الحًـــــــــــــاٍع

ّ
ٕٓ ًخٗل ، ٞاملٓيـــــــــــــ

ٓص،  ْالٓظـــ ٓن  ْالتـــي جخًـــّمً عئٍـــت قـــاملت لل٩ـــ املكــتر٦ت لألّمـــت، 
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ـــــ٤ بالجاهـــــب 
ّ
ٓاء مـــــا حٗل ٢ْـــــُم مكـــــتر٦ت، ؾـــــ عاث  ّٓ ْحكـــــمل جهـــــ

ْ بمسخلــــ٠ مىــــاحي الحُــــاة،  ْ املجخمعــــي، ؤ ْ ألازال ــــي ؤ ال٣ُمــــي ؤ

ــــــت الش٣اُٞــــــت الؿُاؾــــــُت لألّمــــــ ت، املاّؾؿــــــت ْمىــــــّ حؿــــــخمّض الٍِّٓ

 لالظخمإ املضوي الؿُاس ي ل٩ّل ؤّمت.

ــــــــــــــــــت، ملـــــــــــــــــ٠  ــــــــــــــــــت الٗغبُـ ـ ُُـ
ّ
ــــــــــــــــــت الدؿل اؾـــــــــــــــــخٛلذ ألاهٓمـ

اا، ٦مـــا حؿــخّٛل الــضًً، ل حٟـــاّ  ِّ الخهٓنُـــــت اؾــخٛالال ؾــ

ْجبــ ْحُُٗــل إلانــالح  ّغع ـٖلــى الؿــلُت ْالاؾــخاشاع  هــا،  جإظُــل 

عة  ٫ الــــــــضًم٣غاَي، بًــــــــْغ ّٓ ْالخدــــــــ ْالؿُاســــــــ ي  الــــــــضًم٣غاَي 

ٓ فــــي خ٣ُ٣خـــّ حُُٗــــل ل٩ـــّل بنــــالح اختـــرام  ـــ الخهٓنــــُت، َْ

ُُت لــــم ج٨ٟـــــغ 
ّ
صًم٣غاَــــي كهــــّضص خ٨مِــــا،  ّن ألاهٓمــــت الدؿــــل

 ٫ ّٓ ْالخدـــ ْالؿُاســـ ي  ٓطط لإلنـــالح الـــضًم٣غاَي  ؤنـــال فـــي همـــ

َْؿــــــــــــخُٟض مــــــــــــً ٧ــــــــــــّل  الــــــــــــضًم٣غاَي ًدتــــــــــــرم الخهٓنــــــــــــُت، 

 . للٗهغ الاهجاػاث الىا حت

راجُجُت ألاهٓمت الؿُاؾُت الٗغبُت، مً زال٫ بؾـتجدا٫ْ 

ْالُِمىت ٖلى املجخم٘، الحٟاّ ٖلـى  ْالؿلُت،  ْلت  اخخ٩اع الض

الٓيـــ٘ ال٣ـــاثم، مـــً زـــال٫ اؾـــخٛال٫ ملـــ٠ الخهٓنـــُت، مـــً 

، بدبّنــي  ْبعيـاء ال٣ــٔٓ الٛغبُـت املُِمىـت، مــً ظِـت ؤزـٔغ ظِـت، 

ٓلِـــــــا فـــــــي الاهـــــــضماط فـــــــي الىٓـــــــام  ٓلم، ل٣ب ٓطط املٗـــــــ قـــــــ٩ل الىمـــــــ

ْاٖخماصَــــا ٦مــــا حٗخمـــــض الؿــــل٘ التــــ ي ًــــخّم بزًـــــاِٖا الٗــــالمي، 

ٍ التــي  ْالكــْغ ــغاث 
ّ

ْاملاق ٍ الخ٣ُــِـ، جبٗــا للم٣ــاًِـ  لكــْغ

ْلُــــت املُِمىــــت فــــي الٗــــالم. ٞفــــي حٗــــِل  جًــــِٗا املاّؾؿــــاث الض

ٓع" امدىــض بغ٢ــ١ٓ"  ْ ٦مـا ؤؾــماٍ ألاؾــخاط الـض٦خ مغخلـت الخُــّ، ؤ

ٓ هـا ٚيـر ٢ـاصعة  ـت ؾُاؾـُت" : " ... مـً خُـض ٧ حِٗل " ؤػمـت ٍَّٓ

ٓاػن َبُعــــي" ــــت،  ٖلــــى زلــــ٤ " جــــ ُّ بــــين الش٣اٞــــت الؿُاؾــــُت املدل

ملت الؿُاؾُت"    .  30اْم٣خًُاث الٗ

ُُت الٗغبُــــــــــت، ؤْظــــــــــّ الٗهــــــــــغهت 
ّ
ْلــــــــــت الدؿــــــــــل عث الض ّٓ َـــــــــ

ْؤيـــٟٗذ  َّْمكـــذ  ً الٗغاـــي،  ْالش٣اُٞـــت فـــي الـــَٓ الاظخماُٖـــت 

ْؤلٛــــــــذ الحُـــــــاة الؿُاؾـــــــُت للكــــــــٗب،  الٗهـــــــغهت الؿُاؾـــــــُت، 

ْلـــــِـ ا ـــــؼث ٖلـــــى الحضازـــــت الاؾـــــعهال٦ُت الٛغبُـــــت، 
ّ
لحضازـــــت ْع٦

ْجىاؾـــــــــــــــذ،  ْججاَلـــــــــــــــذ،  ْابخٗـــــــــــــــضث،  ْججّىةـــــــــــــــذ،  الٗم٣ُـــــــــــــــت، 

 ٫ ّٓ ت للخدــ
ّ
ــذ، ٧ــّل مــا ًمــّذ بهــل

ّ
ْ ٖلــى ألا٢ــل، ؤظل ْحٛايــذ، ؤ

ٓعة  ْلــم حؿــمذ ببلــ الــضًم٣غاَي ْإلانــالح الؿُاســ ي الح٣ُ٣ــي، 

ْالحضازــــــــــــــت، ْإلانــــــــــــــالح  ٓطط ٖغاــــــــــــــي زــــــــــــــام للٗهــــــــــــــغهت  همــــــــــــــ

 ً ْالؿُاســـــــ ي، ًىُلـــــــ٤ مـــــــً زهٓنـــــــُاث الـــــــَٓ الـــــــضًم٣غاَي 

  الٗغاي.

  يالُت الىمىري الغشبي اإلاهُمً "الىمىري ؤلامبراوىسي":بؼ

ٌٗـــــِل الٗـــــالم، ْزهٓنـــــا مىــــــظ ال٣ـــــغن املاضـــــ ي، َُمىــــــت 

٫ الــضًم٣غاَي ْإلانــالح الؿُاســ ي،  ّٓ ٓطط الٛغاــي فــي الخدــ الىمــ

ـــــى خ٣بـــــت ظضًـــــضة فـــــي  هاًـــــت ال٣ـــــغن  ٓع لىيخ٣ـــــل بل عث ألامـــــ ّٓ ْجُـــــ

ٓطط  ْ بضاًـــــــت ال٣ــــــــغن الحـــــــالي، لىٗــــــــِل َُمىـــــــت الىمــــــــ املاضـــــــ ي، 

ٓن" ألا  ـــــــان ٚلُـــــــ ٓع "بَغ ْ مـــــــا ؤؾـــــــماٍ الـــــــض٦خ ٩ـــــــي جدضًـــــــضا، ؤ مٍغ

ٓعي الٛغاي ٓطط إلامبراَ  .  31االىم

ًىٓــــغ الٛــــغل بلــــى ب٣ُــــت الٗــــالم، هٓــــغة ٞيهــــا اؾــــخٗالء ٖلــــى 

ـت الٛغبُـت، التـي حٗخبـر الٛـغل  نزغ، اهُال٢ا مـً الغئٍـت املغ٦ٍؼ

ْجٟــغى  ْالِــامل،  ــغاٝ  ل ألَا
ّ
ْ ب٣ُــت الٗــالم ٌكــ٩ ٓ املغ٦ــؼ،  َــ

ٓطط الٛغاــــــي، َـــــظٍ الغئٍــــــت  ْج٣لُـــــض الىمــــــ ٖلـــــى نزــــــغ الخبُٗــــــت، 

ْ بـــــــضًل آزـــــــغ، ًخإّؾــــــــ ٖلـــــــى مغظُٗـــــــت  ٓطط ؤ ٌ ؤّي همـــــــ ـــــــٞغ ْج

ع  َْــظا ٢ّمـت الٛــْغ ْز٣اُٞــت مسالٟـت للش٣اٞــت الٛغبُـت،  ت  خًـاٍع

، مألـّ  ٓطط همُـي ٖلـى املجخمٗـاث ألازـٔغ الٛغاي. بّن ٞغى همـ

ْاًــاعصا"  ــضٍ ألاؾــخاط " 
ّ
َْــظا مــا ًا٦  ، خُــض بــّين ؤّن  32االٟكــل، 

ْالش٣اٞــــــــــــــــت  ْالٗال٢ــــــــــــــــاث الاظخماُٖــــــــــــــــت  ش ْالا٢خهــــــــــــــــاص  الخــــــــــــــــاٍع

ــّ ال 
ّ
ْؤه الؿُاؾــُت، جسخلــ٠ ؤقــّض الازــخالٝ ٖمــا لــضٔ الٛــغل، 

، هـــــــي بٗـــــــٌ  ْؤّن مـــــــا ًم٨ـــــــً جهـــــــضًٍغ ًم٨ـــــــً جهـــــــضًغ ال٣ـــــــُم، 

ٓ مـــــــــــا َْـــــــــــظا َـــــــــــ جدخاظـــــــــــّ بالًـــــــــــبِ  الترجِبـــــــــــاث املاّؾؿـــــــــــُت . 

ْمً  ٫ الضًم٣غاَي،  ّٓ املجخمٗاث الٗغبُت، في بَاع ٖملُت الخد

ٍٓت، ؤي زـــــــــال ٓاءمـــــــــت، بـــــــــين ٫ جبنـــــــــي مـــــــــى ع الخجغبـــــــــت نؾـــــــــُ امل

اجىا الش٣اُٞـــت، مـــً هاخُـــت، ْالاؾـــخٟاصة مـــً املضعؾـــت  ُّ زهٓنـــ

َْٗـّض طلـ٪ ؤًًـا   ، ْاهجاػاث الٗهغ، مً هاخُت ؤزـٔغ الٛغبُت 

٫ الضًم٣غاَي .  ّٓ ٓطط الٗغاي للخد  ؤخض املٗالم ألاؾاؾُت للىم

ٓطط الٛغاــي،ًم٨ــً بعظــإ  ٓمــا، ْألا  ؾــلبُت الىمــ ٩ــي،ٖم  مٍغ

٢ُْمـّ ٖــلى الٗالــم، ٦ةَـاع  ٓطظـّ  زهٓنا، بلى بعاصة ٞغى هم

 ٕ ٓلٓظُت املــــــــــكْغ ْالــــــــــتي حٗنـــــــــي بًــــــــــضً ملت،  ٓلٓظُـــــــــت الٗــــــــــ سًضً

ٓكها، مــــً  ٓطط حكــــ ٩ــــي، بــــل ًــــؼصاص َــــظا الىمــــ ٓعي ألامٍغ إلامبراَــــ

٫ الــضًم٣غاَي فــي ٦شيــر مــً الــض٫ْ  ّٓ ْع املٗغ٢ــل للخدــ زــال٫ الــض

ٓم بـــّ إلاصاعة  ْاملاّؾؿـــاث املالُـــت الٗغبُـــت، الـــظي ج٣ـــ ٨ُـــت  ألامٍغ

ٓالُـــــــــت لِـــــــــا ْلُـــــــــت امل ت  33اْالض ُّ ٢ـــــــــاث ألاؾاؾـــــــــ ّٓ . بط ؤّن مـــــــــً املٗ

ً الٗغاــــي،  ٫ الــــضًم٣غاَي ْإلانــــالح الؿُاســــ ي فــــي الــــَٓ ّٓ للخدــــ

ُُت 
ّ
ٓص جدــــــال٠ اؾــــــتراجُجي بــــــين ألاهٓمــــــت الٗغبُــــــت الدؿــــــل ْظــــــ

٩ـا، زهٓنـا،  ْالٛغل، ْؤمٍغ ٓمـا،  ٓ "٢اٖضجـّ الغثِؿـُت ٖم ...َـ

ر٦ت الح٣ُ٣ُــت فــي حُِٛــب الكــٗٓل الٗغبُــت ٖــً املهــ حت املكــت
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ـــــٕؼ الؿـــــُاصة ٖ هـــــا، ْخـــــ٫ٓ َـــــظٍ  ْه ا الؿُاســـــ ي،  ـــــغ مهـــــيَر ج٣ٍغ

ٓن ٧ـــــامال" ـــــت، ٩ًـــــاص الخٟـــــاَم ٩ًـــــ ٍَٓغ ٓ مـــــا  34ااملؿـــــإلت الج َْـــــ  .

عة اؾــــــــــخٗاصة الكــــــــــٗٓل الٗغبُــــــــــت  ، يــــــــــْغ ــــــــــض مــــــــــّغة ؤزــــــــــٔغ
ّ
ًا٦

ٓ الاؾــــخ٣ال٫ الش٣ــــافي  ْالؿــــعي هدــــ ا،  ــــغ مهــــيَر لؿــــُاصتها، لخ٣ٍغ

 ّْ ال، زّم الاؾخ٣ال٫ الؿُاس ي ْالا٢خهاصي، زاهُا، ًٖ الٛغل، ؤ

ملــت ،زالشــا، بمــا ًٟطــ ي بلــى  ْٖــضم الاهــضماط فــي بؾــتراجُجُت الٗ

َْٗـــّض طلـــ٪  ْالخبُٗـــت للٛـــغل،  و مـــً الُِمىـــت الٛغبُـــت، 
ّ
الـــخسل

ً الٗغاي. ٫ الضًم٣غاَي في الَٓ ّٓ   مً ؤَم ؤَضاٝ الخد

ـــــــ بؼـــــــيالُت عالكـــــــت الـــــــذًً بالذولـــــــت والعُاظـــــــت، ومعـــــــإلت 4 ـ

 ـالح الذًني:ؤلا 

حٗــّض َــظٍ إلاقــ٩الُت مــً ٦بــٔر إلاقــ٩الُاث فــي املجخمٗــاث 

٫ الــــــضًم٣غاَي  ّٓ الٗغبُــــــت املؿــــــلمت، لــــــِـ ُٞمــــــا ًســــــّو الخدــــــ

ٓص ْخُــــــاة َــــــظٍ  ْإلانــــــالح الؿُاســــــ ي ٣ٞــــــِ، بــــــل فــــــي ٧ــــــّل ْظــــــ

ْبالحضازــــــــت  ْمؿــــــــخ٣بلِا، ْفــــــــي ٖال٢عهــــــــا بــــــــارزغ،  املجخمٗــــــــاث، 

ْؤّن العهّغل مـً مٗالجـت َـظٍ إلاقـ ٓ تهـّغل ْالٗهغهت،  ٩الُت، َـ

 ٓ . ٞاسؾـــالم َـــ ٍَٓغ ٓا٢ـــ٘ الٗغاـــي فـــي ٖم٣ــّـ ْظـــ ٓاظِـــت ال مـــً م

َٓغ ز٣اٞــــــــت َــــــــظٍ ألاّمــــــــت، بــــــــل بّن زهٓنــــــــُت إلاؾــــــــالم فــــــــي  ظــــــــ

ْلت،  ْالض ْٖال٢ت طل٪ بالؿُاؾت  املجخمٗاث الٗغبُت املؿلمت، 

َٓغ الاظخمــإ املـضوي الؿُاســ ي، بضاًــت، ؤي  ٓ ظـ ـّ َــ
ّ
ـل فــي ؤه

ّ
جخمش

َْــظا ٖلُــّ جإّؾـــ البيُــان الاظخمــا  ي املــضوي الؿُاســ ي لألّمــت، 

 ْ ٓن"،  ٓع " ٚلُــــ الــــضًً  ؤّن الٗال٢ــــت بــــينمــــا ًــــظَب بلُــــّ الــــض٦خ

سُـت إلاؾــالمُت هــي ٖال٢ــت  ْلـت، ٦مــا قــِضتها الخجغبــت الخاٍع ْالض

ــاع  ْالؿُاؾـت فـي إلَا حٗـاٌل ال اهـضماط:" ٞالٗال٢ـت بــين إلاؾـالم 

بـــت  الاظخمــإ الؿُاســ ي
ّ
ٓعة مغج ٓن فــي نــ إلاؾــالمي، ًِٟمِــا ٚلُــ

ْلـت اٞالجماٖـت مـً ْ  ْالض ْالجماٖـت  اضحت بـين ٧ـّل مـً الـضًً 

ْلـت الجماٖـت، ب٣ــضع  نـى٘ الـضًً ْلـت هـي ص ْالض بالضعظـت ألاْلـى، 

ْجلــ٪ مــً زهٓنــُاث ٖال٢ــت  35ا مــا هــي مّخ٣ٟــت مــ٘ الــضًً "  ،

ْٖال٢ــــــت َــــــظا املجخمــــــ٘  املجخمــــــ٘ الٗغاــــــي بالــــــضًً، مــــــً ظِــــــت، 

، بط ؤّن الخىهـــــُو فـــــ ُعها، مـــــً ظِـــــت ؤزـــــٔغ ي بالؿـــــلُت ْقـــــٖغ

ْمهـــضع  ْلـــت،  ٓ صًـــً الض الضؾـــاجير الٗغبُـــت، ٖلـــى ؤّن إلاؾـــالم َـــ

٘، جغؾــُم لِــظٍ الخهٓنــُت فــي  مــً املهــاصع ألاؾاؾــُت للدكــَغ

ُت ألاهٓمت الؿُاؾُت هٟؿِا .  ؼ لكٖغ ْحٍٗؼ  املجخم٘ الٗغاي، 

ً الٗغاـــي، بلـــى ٖال٢ـــت حكـــير  الى٣اقـــاث ألاؾاؾـــُت فـــي الـــَٓ

ْالٗلمىـــــــت، خُـــــــض ؤّن َىـــــــا٥ ع  ئٍـــــــت ٚغبُـــــــت إلاؾـــــــالم بالحضازـــــــت 

ْالضًم٣غاَُــــــت  ـــــت جىٓــــــغ بلـــــى إلاؾــــــالم ٦مٗـــــاصي ل حضازــــــت  مغ٦ٍؼ

ً الٛـــغبُين فـــي َــــظا  ٢ْـــض ٦خـــب الٗضًـــض مـــً امل٨ٟـــٍغ ْالٗلمىـــت، 

ٓن"  ْ " َىدىٛخـ َٓـ"  ٕٓ، م هم ٖلى الخهٓم، " بغهاع لـ املٓي

ٍٓامـــا" ٧ٓ لذ لـــضٔ الؿاؾـــت الٛـــغبُين  36اْ " ٞ
ّ
ْحكـــ٩ م،  ْٚيـــَر  ،

ٓص ْالىســــــب املش٣ّٟـــــــت الٛغبُـــــــت، مـــــــا ٌكـــــــبّ  بظمـــــــإ، خـــــــ٫ٓ ْظـــــــ

ْالضًم٣غاَُـــــــت  ْالحضازـــــــت  جىـــــــا٢ٌ بـــــــين إلاؾـــــــالم، مـــــــً ظِـــــــت، 

.  ْالٗلمىت، مً ظِت ؤزٔغ

ْمـــغّصٍ  ً الٗــغل،  او٨ٗؿــذ َــظٍ نعاء ٖلــى بٗــٌ امل٨ٟــٍغ

ْٖــــضم بصعا٦ِــــم  غ َــــاالء، بــــالىٓغة الٛغبُــــت للــــضًً، 
ّ
ؤؾاؾــــا جــــإز

ْبــين الخجغبــت ال٨يؿــُت فــي  ْالخلــِ بِىـّـ  لخهٓنــُت إلاؾــالم، 

ٓع " مدّمــض ٖمــاعة"الٛـغل. ٞاس  ــض الــض٦خ
ّ
، لــم  37اؾــالم، ٦مــا ًا٦

ن  ِـــــــــا الٛـــــــــغل فـــــــــي ال٣ـــــــــْغ ٌٗـــــــــٝغ الّؿـــــــــلُت الضًيُـــــــــت التـــــــــي ٖٞغ

ٓ خــا٦م مــضوي،  َْــ ى الحــا٦م، 
ّ
ل ْؤّن ألاّمــت هــي مــً جخٓـ الٓؾـُل، 

ْاملٟتي في إلاؾالم ؾلُاث مضهُـت ْال٣اض ي  ، ْؾلُاث الحا٦م 

ٌ الٗلمىت.  ْؤّن إلاؾالم صًً مضوي، ًٞغ

ٓا٢ـــ٠، بـــين الىســـب اهةشـــ٤ ٖـــً َـــظا ا  ْامل لخبـــاًً فـــي نعاء 

ْجدضًــــــضا ٖال٢ــــــت  الٗغبُـــــت، ججــــــاٍ ٖال٢ــــــت الــــــضًً بالؿُاؾــــــُت، 

إلاؾـــالم بالضًم٣غاَُـــت، مـــا ًم٨ـــً اٖخبـــاٍع اخـــضٔ إلاقـــ٩الُاث 

ً الٗغاــــــي، مــــــً زــــــال٫ ٖــــــضم الىجــــــاح فــــــي  ألاؾاؾــــــُت فــــــي الــــــَٓ

ْالش٣اُٞـــــت، مـــــً ظِـــــت،  ت  ٓاءمـــــت بـــــين الخهٓنـــــُت الحًـــــاٍع امل

.  ْالضًم٣غاَُت، مً  ظِت ؤزٔغ

ٞـــــــــّ٪  قـــــــــٍغح فـــــــــي الاهخ٣ـــــــــا٫ الـــــــــضًم٣غاَي، اهجـــــــــ ًـــــــــغجبِ

ْٞــــــــّ٪  ْالضًم٣غاَُــــــــت، مــــــــً هاخُــــــــت،  الخىــــــــا٢ٌ بــــــــين إلاؾــــــــالم 

ْالٗلماهُــــت، مــــً هاخُــــت  الاعجبــــاٍ الخّٗؿــــٟي بــــين الضًم٣غاَُــــت 

ـــــان  ٓع "بَغ ٓ مــــً ٧ــــّل مــــً الــــض٦خ ــــاع، ًـــــضٖ . فــــي َــــظا إلَا ؤزــــٔغ

ٓع" مدّمــــض ٖابــــض الجــــابغي"، ْالــــض٦خ ٓن"،  ــــي ٖــــً بلــــى الخ ٚلُــــ
ّ
سل

ْاؾــــدبضالّ بمهــــُ   "الضًم٣غاَُــــت"،  مهــــُ   "الٗلماهُــــت"، 

ْلـــــــــــــت  ْلـــــــــــــت الضًم٣غاَُــــــــــــت"، بــــــــــــض٫ "الض ْجبنــــــــــــي مهــــــــــــُ   "الض

ً ال ٌؿــــــــدبٗضان  ْؤّن َــــــــظًً الكــــــــٗاٍع  
ً
الٗلماهُــــــــت"، زهٓنــــــــا

ٓص الٗغاــــي م ألاؾــــاؽ للٓظــــ ّٓ ٍْم٨ــــً  38االــــضًً إلاؾــــالمي، امل٣ــــ  .

ت، لىجــــــــــاح الخ ٍع ٫ اٖخبــــــــــاع طلــــــــــ٪، مــــــــــً املــــــــــضازل الًــــــــــْغ ّٓ  دــــــــــ

ً الٗغاي  . الضًم٣غاَي في الَٓ

الح الذًني: -   معإلت ؤلـا

ُـــــــت املىةش٣ـــــــت ٖـــــــً إلاقـــــــ٩الُت  مـــــــً بـــــــين إلاقـــــــ٩الُاث الٟٖغ

ْلــت، بقــ٩الُت إلانــالح  ْالض الخانــت بٗال٢ــت الــضًً بالؿُاؾــت 
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 ٫ ّٓ ْالخدــــ الـــضًني، مــــً زـــال٫ ببــــغاػ الٗال٢ـــت بــــين َـــظا إلانــــالح 

ٓع" ـض الـض٦خ
ّ
ٍْا٦ ألاههـاعي"،  الضًم٣غاَي ْإلانـالح الؿُاسـ ي. 

ٓمت،  ْالؿُاؾــت ؾــدب٣ل ٚيــر مدؿــ ٖلــى ؤّن الٗال٢ــت بــين الــضًً 

ْهــــي ٢ًــــُت إلانــــالح الــــضًني فــــي  بطا لــــم جدؿــــم ال٣ًــــُت ألاّم، 

ْٖلُــــــــّ، ٞــــــــةّن إلانــــــــالح الــــــــضًني ًهــــــــبذ م٣ّضمــــــــت  39اإلاؾــــــــالم  .

٘ ؤؾاؾــُت "... ْ هــا جٓــّل إلانــالخاث ألازــٔغ مجــّغص مكــاَع مــً ص

٣ًــــــــــــــا ل ْن ؤن ججــــــــــــــض لِــــــــــــــا ٍَغ ة، ص ّٓ لخد٣ّــــــــــــــ٤ ٖلــــــــــــــى ؤعى بــــــــــــــال٣

ٓا٢ـــ٘" ٦ْمــــا جــــّم إلاقـــاعة بلُــــّ مــــً  40اال ٓص طلــــ٪، ؤؾاؾـــا،  َْٗــــ  .

٢بـــــل، بلـــــى الٗال٢ـــــت الخانـــــت بـــــين املجخمـــــ٘ الٗغاـــــي ْإلاؾـــــالم، 

ـــــــــت.  ْالش٣اُٞـــــــــت املكـــــــــتر٦ت لألّم ت  باٖخبـــــــــاٍع املغظُٗـــــــــت الحًـــــــــاٍع

 ٫ ّٓ ْٖلُّ، ٞاّن إلانالح الضًني، ًهبذ مدـّضصا عثِؿـُا فـي الخدـ

ً ا  لٗغاي. الضًم٣غاَي في الَٓ

ً الٗغاــــي، ه٣ــــاف ٦بيــــر خــــ٫ٓ َــــظٍ املؿــــإلت،  ًشــــاع فــــي الــــَٓ

خُــض ًخــإزغ ال٨شيــر مــً ال٨ّخــال الٗــغل بخجغبــت إلانــالح الــضًني 

ــــــا،  ْب ْع ٓة إلانــــــالح الــــــضًني، ظــــــاءث ٦ــــــظل٪، فــــــي ؤ ٦مــــــا ؤّن صٖــــــ

٢ْــض صٖــا ألاؾــخاط " "ٖبــض إلالــّ  ع الٗهــغ،  ّٓ ٓا٦بــت جُــ بٛــغى م

ع املجـــــــا٫ الـــــــضًني  ّٓ عة جُـــــــ ـــــــؼ" بلـــــــى يـــــــْغ ٓا٦ـــــــب ٖملُـــــــت بل٣ٍؼ لُ

ت بإبٗاصَــــــا املسخلٟــــــت،  ذي للمجخمٗــــــاث الةكــــــٍغ ع الخــــــاٍع ّٓ الخُــــــ

ْصٖـــا بلـــى  ْالـــىّو الـــضًني،  ْاؾـــُت بـــين املـــامً  ٓص  ْعٞـــٌ ْظـــ

ْلـت، ؤي املإّؾؿـت  ْالض املل٨ُت الجماُٖـت للـضًً صازـل املجخمـ٘ 

ٍٓت للىسبــت الؿُاؾــُت الحا٦مــت،  ْلخُــت، ال املإّؾؿــت الؿــلُ الض

ـــاص خـــاٞ بلـــى بٖـــاصة ٢ـــغاءة الخــــغار ٖبـــر ٔ"، ٦مـــا صٖـــا ألاؾـــخاط "ٍػ

ْاؾـــــترظإ ال٣ٗــــل الى٣ـــــضي خبــــاع لل٣ٗـــــل الٗغاــــي  .  41ابٖــــاصة الٖا

ْججــــضها هّخٟــــ٤ مــــ٘ ألاؾــــخاط "الحّؿــــان قــــُِض"، فــــي ؤّن إلانــــالح 

عة جد٣ُــــ٤ هٟـــــ الىخــــاثج  الــــضًني فــــي إلاؾــــالم، ال ٌٗنــــي بالًــــْغ

ْبــا،  ّن إلانــالح الــضًني فــي  ْع التــي خ٣٣ِّــا إلانــالح الــضًني فــي ؤ

اث الـــــــــــــضًً  ُّ و مـــــــــــــً ؤؾاؾــــــــــــ
ّ
إلاؾــــــــــــالم، ال ٌؿخـــــــــــــُُ٘ الخســــــــــــــل

ٓلّ ـــــا ٖـــــً  42اْؤنـــــ ٍَٓغ ، طلـــــ٪ ؤّن َبُٗـــــت إلاؾـــــالم جسخلـــــ٠ ظ

َبُٗــــــت ال٨ىِؿــــــت، التــــــي جــــــامً بضاًــــــت، بالٟهــــــل بــــــين الــــــضًً 

ً الٗغاـــي،  ْعقــت ٦بيـــرة، فـــي الـــَٓ ٓ ٞـــخذ  ْاملُلـــٓل َـــ ْلــت،  ْالض

ْعقت إلانالح الضًني في إلاؾالم.   حؿم  

ٓعقـــــــــــــت،  ٫ مـــــــــــــحٗـــــــــــــّض َـــــــــــــظٍ ال ّٓ ْعقـــــــــــــاث الخدـــــــــــــ ً ٦بـــــــــــــٔر 

ً الٗغاــــــــي، بط  الــــــــضًم٣غاَي، ْإلانــــــــالح الؿُاســــــــ ي، فــــــــي الــــــــَٓ

ْٖلمـــــــــي مّٓؾـــــــــ٘، ٌكـــــــــاع٥ ُٞـــــــــّ  ـــــــــب ٞـــــــــخذ ه٣ـــــــــاف ٨ٞـــــــــغي 
ّ
جخُل

اهــــاث  ٖٓب َع ٓن، بمــــا ٌؿــــاَم فــــي بنــــالح صًنــــي، ٌؿــــخ املسخهــــ

ل جدضًــــــــض
ّ
ٓاظــــــــّ جدّضًاجــــــــّ، ٦مــــــــا ٌكــــــــ٩ ٍْ مجـــــــــاالث  الٗهــــــــغ، 

ٖٓاث املِ ْامل٣ّٗــضة إلانــالح الــضًني فــي إلاؾــالم، ؤخــض املٓيــ ّمــت 

ْمىـــّ إلانـــالح  ـــّ مـــغجبِ باسنـــالح الكـــامل، 
ّ
ٓعقـــت،  ه لِــظٍ ال

 الؿُاس ي.

ٓع " ألاههـــــــاعي" ـــــــاع،  43ا٣ًتــــــرح الـــــــض٦خ ًٍْ  ،فــــــي َـــــــظا إلَا ٖىـــــــا

ــم املجــاالث التــي ٖلــى خغ٦ــت إلانــالح الــضًني الخهــّضي  ت َ  ؤؾاؾـُـ

ْالخٗـــاٌل مـ٘ـ نزـــغ،  ٢ٓـــ٠ مـًـ نزـــغ ال٣ٗاثــضي،  لِــا، زانــت، امل

ٓاَ ت امل ْمــًـ ال٣ًـــاًا امل حـــت، ٦ـــظل٪، ٢ًْــُـ ُت املـــغؤة،  ْْيــٗـ ىـــت، 

ـ ال٨ٟــــغ الؿُاســــ ي فـــي إلاؾــــالم ٖلــــى ؤّؾـــــ ظضًــــضة،  بٖـــاصة جإؾـــِـ

ٓم ٖلــــى  ت فــــي ٖهــــغها، ج٣ــــ ْؤ٦ ــــر مالءمــــت لحُــــاة املؿــــلمين الؿُاؾـــُـ

يـــــز بـــــين إلاؾـــــالم الخـــــاٍعذي، ْفـــــي  ُّ ؤّؾــــــ الّؿـــــلُت املضهُـــــت، مــــ٘ـ الخم

ْخّل الخالٞاث املظَبُت. ـ ٓا٢٘ املٗانغ،   ال

ْاملجـــاالث املٗىُـــت باسنـــالح الـــضًني  خُلـــبج َـــظٍ ال٣ًـــاًا 

اــــــت فــــــي هٟـــــــ  ْْظيهــــــت ْظٍغ فــــــي إلاؾــــــالم، هــــــي ٢ًــــــاًا ٖم٣ُــــــت 

ــــاعا، ٣ًــــ٘ ٖلــــى الىسبــــت مــــً  ــــا ظّب ٨ٍْٞغ ٢ٓــــذ، ٖمــــال ؤ٧اصًمُــــا  ال

ْالبـــاخشين الٗـــغل، الخهـــّضي لِـــا ب ـــجاٖت   ً ْامل٨ٟـــٍغ الٗلمـــاء 

ْهىُلــ٤  ٓح، لىهــل ظمُٗــا بلــى بــّغ ألامــان،  ْْيــ مٗــا ْقــٟاُٞت 

٫ صًم٣غاَــي ّٓ ٓ ب٢امــت جدــ ْبنــالح ؾُاســ ي هــا  ، فــي بَــاع  هدــ

ٓطط ٖغاي ؤنُل.   هم

 خاجمت 

، ٖلــى ؤّن َــظٍ وهخلــق فــي ألاخحــر ، بلــى الّخإ٦ُــض مــّغة ؤزــٔغ

٫ الــــــضًم٣غاَي فــــــي  ّٓ ٓاظــــــّ الخدــــــ هــــــي ؤبــــــغػ إلاقــــــ٩الُاث التــــــي ج

ُـــــــت  ٍْم٨ـــــــً ؤن جىةشـــــــ٤ ٖ هـــــــا بقـــــــ٩الُاث ٖٞغ ً الٗغاـــــــي،  الـــــــَٓ

ْؤّن َظٍ إلاق٩ا  ، لُاث هي في خ٣ُ٣عهـا ٦ـظل٪، مدـّضصاث ؤزٔغ

٫ الـــــضًم٣غاَي  ّٓ ٕٓ الخدـــــ ـــــ٤ بمٓيـــــ
ّ
٢ـــــاث، جخٗل ّٓ ْمٗ ْجدـــــّضًاث 

ً الٗغاـــــــي،  ْالؿُاســـــــ ي فـــــــي الـــــــَٓ ٦ْـــــــظا إلانـــــــالح الـــــــضًم٣غاَي 

ْعبُِـــا  ْلـــذ َـــظٍ الضعاؾـــت يـــبُِا بكـــ٩ل م هجـــي ؤًٞـــل،  خا

بالخهٓنـُت الٗغبُـت،  هــضٝ املؿـاَمت، بلــى ظاهـب الضعاؾــاث 

ْعؾـم  الٗغبُـت املخٗـّضصة، فـي بىـاء جـغا٦م ٖلمـي، ٌؿـمذ بخدضًـض 

ٓطط ٖغاـــي لالهخ٣ـــا٫ الـــضًم٣غاَي الىـــا  ،  مٗـــالم لهـــُاٚت همـــ

ال، ّْ ٓح، زــّم  ؤ ْالخىـاٞـ الؿُاســ ي املٟخــ ٓ الاهٟخــاح الؿُاســ ي  هدـ

ْالبُٗــــض ًم٨ــــً اهجــــاػ  ْعة، ٖلــــى املـــضٔ املخٓؾـــِـ  فـــي بَــــاع نــــير

ال بلــى ؤهٓمـت خ٨ــم  ٓص، ْنـ ٫ الـضًم٣غاَي الٗغاــي امليكـ ّٓ الخدـ

 ُت صًم٣غاَُت مؿخ٣غة .ٖغب

ْالخيؿـ٤ُ بـين ألاهٓمـت  ْن  ٓع الخٗـا ب طل٪، بىاء ظؿ
ّ
ًخُل

ٓعة عئٍـــــــت  ْاملجخمـــــــ٘ املـــــــضوي الٗغاـــــــي، لبلـــــــ الؿُاؾـــــــُت الٗغبُـــــــت 
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ــ٤ باسنــالح الكــامل، 
ّ
ٓاٞــ٤ ٖليهــا، جخٗل ْمخ ْمخ٩املــت،  مكــتر٦ت 

ْٖلـى عؤؾـّ إلانـالح الؿُاسـ ي،  هـضٝ جد٣ُـ٤ ال هًـت الٗغبُـت 

ٓصة.  امليك

٢ــــــــاث ًىُلـــــــ٤ َـــــــظا ا ّٓ ملؿـــــــاع، مــــــــً ح ـــــــخُو صـــــــحُذ ملٗ

ْباالعج٩ــــــــاػ ٖلــــــــى زهٓنــــــــِخىا  ٫ الــــــــضًم٣غاَي الٗغاــــــــي،  ّٓ الخدــــــــ

خبــــاع، ؤْيــــاٖىا  ْالش٣اُٞــــت، مــــ٘ ألازــــظ فــــي ٖــــين الٖا ت  الحًــــاٍع

ْالهــــــــــــــــــــغاٖاث  ْالؿُاؾــــــــــــــــــــُت،  الاظخماُٖــــــــــــــــــــت ْالا٢خهــــــــــــــــــــاصًت 

ْالخدـــــــّضًاث الؿُاؾـــــــُت ْألامىُـــــــت فـــــــي املى٣ُـــــــت، ْفـــــــي الٗـــــــالم، 

٤ بخدضي بؾت
ّ
ملت .ْزانت ما حٗل  راجُجُت الٗ

ٓن الِضٝ ألاؾاس ي لِظٍ الغئٍـت املكـتر٦ت، بٖـاصة بىـاء  ٩ٍْ

ً الٗغاـــي، ٢ـــاثم  ٣ٖـــض اظخمـــا ي مـــضوي ؾُاســـ ي ظضًـــض فـــي الـــَٓ

ـ الؿـــُاصة الكـــٗبُت الح٣ُ٣ُـــت، مـــً  ْج٨ـــَغ ٓاَىاجُـــت،  ٖلـــى امل

 ؤظل ب٢امت هٓام صًم٣غاَي مكاع٧احي .

ْماّؾؿــــــــاتها ٦مـــــــا   ْلــــــــت  ٌؿــــــــخض ي طلــــــــ٪، بٖــــــــاصة بىــــــــاء الض

ٓٞير بِاــت ح ــّج٘ ٖلــى حكــ٨ُل مجخمــ٘ ا ْجــ لؿُاؾــُت الخمشُلُــت، 

ـا٫، بمـا ٌؿـاَم فـي بًجـاص ماّؾؿـاث  ّٗ ْٞ ْمبـاصع  مضوي مؿـخ٣ّل 

 صًم٣غاَُت ملإؾؿت املكاع٦ت الؿُاؾُت. 

 الهــىامـــؾ

 

 1ا
ُٓٞـــ٤، "  ". مغ٦ـــؼ الاهخ٣ــا٫ الــضًم٣غاَي فـــي الٗــالم الٗغاــيص، ببــغاَُم، خؿــىين، ج

 .1نٟدت، م  12، 2013ٞبراًغ  14الجٍؼغة للضعاؾاث، الخمِـ 
 2ا

ٓع "ٖلــي الــضًً َــال٫" فــ ٓ مــا طَــب بلُـّـ ٧ـّـل مـًـ ألاؾــخاط الـض٦خ ي مضازلخـّـ فــي َْـ

ًَٓ الٗغاــي" املى٣ٗــضة بال٣ــاَغة، فــي  ْة الضًم٣غاَُــت ْإلانــالح الؿُاســ ي فــي الــ هــض

ٓان  ٫ٓ إلانــــالح 2005ظـــ ـــــ " فــــي صعاؾــــخّ خــــ ُض بصَع ٓع" مدّمــــض الؿـــٗـ ْ "الــــض٦خ  ،

ْز٣ُت إلاؾ٨ىضٍعت، في ؾىت   .2004الؿُاس ي في بَاع 
 3ا

ٓاعي، ٖلــي، زلُٟــت، ٓم ظــام٘ ٌٗــّؼػ الاهخ٣ــا٫ص، ال٩ــ ٓ مِٟــ بلــى الضًم٣غاَُــت  " هدــ

بــت، املىامــت، البدــٍغً، بخــاٍعش فــي الــبالص الٗغبُــت"  . مدايــغة ٢ــّضمذ فــي هــاصي الْٗغ

 .11نٟدت، م13، 2008/ 2/  26
 4ا

ن، ألاؾــــــخاط، ْ آزــــــْغ ْ امدمض مــــــال٩ي  ن بلــــــى الضًم٣غاَُــــــت  "ملــــــاطا اهخ٣ــــــل نزــــــْغ

ـــغ .  جــإزغ الٗـــغل" ْ جدٍغ  ٤ ٫ْ ؤزــٔغ ،جيؿــُـ ٫ْ ٖغبُـــت مــ٘ـ ص ٖلـــي صعاؾـــت م٣اعهــت لـــض

ٓخـــضة الٗغبُــــت  ْ ٖبـــض الٟخــــاح ماضـــ ي، بيــــرْث : مغ٦ـــؼ صعاؾــــاث ال ٓاعي  زلُٟـــت ال٩ــــ

ٕ صعاؾـــــاث الضًم٣غاَُـــــت فــــي البلـــــضان الٗغبُـــــت،  ْن مــــ٘ـ مكــــْغ  304، 2009بالخٗــــا

 .27،م  نٟدت
 5ا

ْة ًَٓ الٗغاــــــــي "،  هــــــــظ٦غ م هــــــــا هــــــــض "الضًم٣غاَُــــــــت ْإلانــــــــالح الؿُاســــــــ ي فــــــــي الــــــــ

ٓان  ْة2005املى٣ٗــــضة بال٣ــــاَغة، فــــي ظــــ ْهــــض ٓعة ْالاهخ٣ــــا٫ الــــضًم٣غاَي فــــي  ،  " الشــــ

ًَٓ الٗغاــــي" املى٣ٗــــضة باسؾــــ٨ىضٍعت فــــي  ٕ صعاؾــــاث 2012الــــ ٓعاث مكــــْغ ْميكــــ  ،

٦ْخابــــاث  ْْز٣ُــــت بيــــرْث،  ْْز٣ُــــت إلاؾــــ٨ىضٍعت،  الضًم٣غاَُــــت فــــي الــــبالص الٗغبُــــت، 

ُٓٞــــ٤  ٓع "ج ْالـــض٦خ ٓاعي"،  ٓع" ٖلـــى زلُٟــــت ال٩ـــ ْالـــض٦خ ٓن"،  ـــان ٚلُــــ ٓع " بَغ الـــض٦خ

ا.خؿىين ببغاَُم" ٚيَر ٓع " مدّمض الؿُٗض بصَعـ"، ْ ْالض٦خ  ، 

                                                                                 
 6ا

ٍٓــل:  ٓع ٖبــض الؿــالم َ ، ٖــغى ل٨خــال الــض٦خ ألاؾــخاط، قــاٞعي، مدمــض، خؿـًـ

ٓن  ــــــان ٚلُـــــــ ْلــــــت فــــــي مِــــــب الـــــــٍغذ : صعاؾــــــت فــــــي ال٨ٟــــــغ الؿُاســـــــ ي ٖىــــــض بَغ "،  " الض

 .3نٟداث، م 4، 10/2014/ 01ال٣اَغة:،م٨خبت الضًم٣غاَُت، 
 7ا

ــــا٫، بًـــّـ ،ْ، بــــ ٓهــــض، ظابٍغ ، بىجِــــام، دــــي، " ؤمل ٫ْ الابـــًـ الؿُاؾــــاث امل٣اعهــــت فــــي ا

، ٖمـــــان : ألاعصن، الـــــضاع ٢ْخىـــــا الحايغــــــ هٓـــــغة ٖاملُـــــت لــــّـ
ّ
". جغظمـــــت َكـــــام ٖبـــــض ال

ٓػَ٘، الُبٗت الخامؿت ،  ْالخ  .229نٟدت.،م  1047، 1998ألاَلُت لليكغ 
 8ا

ْم هـــا ٦خابــّـ  ٓن"،  ـــان ٚلُـــ ٓع " بَغ م، ٦خابـــاث الـــض٦خ " ه٣ــــض هـــظ٦غ ٖلـــى الخهــٓـ

ْالــضًً"، الؿُا ْلــت  ٓاعي" زانــت فــي صعاؾــخّ ؾـت ــــــــ الض ٓع " ٖلــي زلُٟــت ال٩ــ ْالـض٦خ

ْصعاؾــت  ٓم ظــام٘ ٌٗــّؼػ الاهخ٣ــا٫ بلــى الضًم٣غاَُــت فــي الــبالص الٗغبُــت "،  ٓ مِٟــ " هدــ

ٓع  ٫ٓ الــــضًم٣غاَي مـــًـ مىٓــــ ٓان " الخدــــ ُٓٞــــ٤ ببــــغاَُم" بٗىــــ ٓع " خؿــــىين ج للـــض٦خ

ا. ٚيَر  ٖغاي "، ْ
 9ا

م ٦خابـــاث الـــض٦خ ْن هـــظ٦غ ٖلـــى الخهــٓـ ٓع " زلـــض ْالـــض٦خ ٓن"،  ـــان ٚلُـــ ٓع " بَغ

ُُت فــي املكــغ١ الٗغاــي املٗانــغ ــــــــ صعاؾــت خؿًـ الى٣ُــب" فــي ٦خابـّـ 
ّ
ْلــت الدؿــل " الض

ٖٓـــــت مــــًـ املسخهـــــين الٗـــــغل " الاؾـــــدبضاص فـــــي هٓـــــم  ٦ْخـــــال ملجم بىاثُـــــت م٣اعهـــــت"، 

ٓان  ٓعة "زىــــــاء ٞــــــااص ٖبــــــض ل" بٗىــــــ ْصعاؾــــــت للــــــض٦خ الح٨ــــــم الٗغبُــــــت املٗانــــــغة"، 

ُـــــ٤ "آلُــــاث الاؾــــ ٓع" ٞع ْصعاؾـــــت للــــض٦خ ًَٓ الٗغاــــي"،  ْبٖـــــاصة بهخاظـــّـ فـــــي الــــ دبضاص 

ٓان : " الاؾدبضاص الحضاسي الٗغاي".  ٖبض الؿالم " بٗى
(10) Droz - Vincent ،Philipe  " Quel avenir pour l'autoritarisme dans le 

monde arabe " . Presses de Sciences Po | Revue française de science 

politique. 2004/6, Vol. 54. pages 945 à 979. http://www.cairn.info .

page 947. 
 11ا

 " ْن خؿــــًـ الى٣ُـــــب" فـــــي ٦خابــــّـ ٓع " زلـــــض َـــــظا مـــــا طَـــــب بلُــــّـ زانـــــت : الـــــض٦خ

ٓعة  ْالــض٦خ ُُت فــي املكــغ١ الٗغاــي املٗانــغ ـــــــــ صعاؾــت بىاثُــت م٣اعهــت"، 
ّ
ْلـت الدؿــل الض

ْبٖــــاصة بهخاظـــّـ فــــي " "زىـــاء  ٓان "آلُــــاث الاؾــــدبضاص  ٞــــااص ٖبــــض ل" فــــي صعاؾــــعها بٗىــــ

ًَٓ الٗغاي"، ه٣ال ًٖ ألاؾخاط " مدّمض َال٫ الخلُٟي" .  ال
 12ا

ٓهـــت : " آٞـــا١  ٓن" فـــي صعاؾـــخّ املٗى ـــان ٚلُـــ ٓع بَغ م، الـــض٦خ هـــظ٦غ ٖلـــى الخهــٓـ

ْن خؿـــــًـ الى٣ُــــــب" ٓع " زلــــــض ٦ْخــــــال الــــــض٦خ  الضًم٣غاَُــــــت فــــــي الــــــبالص الٗغبُــــــت"، 

ٓعة ؤٖــــــــالٍ،  ٓعة " زىــــــــاء ٞــــــــااص ٖبــــــــض ل"، املــــــــظ٧ ْصعاؾــــــــت الــــــــض٦خ ٓع ؤٖــــــــالٍ،  املــــــــظ٧

ٓهـــــت : " املٗى ـــــــ ُض بصَع ٓع " مدّمــــــض الؿــــٗـ " إلانــــــالح الؿُاســـــ ي فــــــي ْصعاؾـــــت الـــــض٦خ

ٓم  ًَٓ الٗغاي:املِٟـــــــ ٩ـــــــي "  -املغج٨ـــــــؼاث  –الـــــــ ٦ْخـــــــال ألاؾـــــــخاط ألامٍغ املاقـــــــغاث"، 

ٓن : "املجخمـــ٘ـ املــــضوي ــــــــــــــــــــ  ٓاعص"، املٗىــــ ْالخىمُــــت فــــي ْاًــــاعصا،ط،َ ٩ــــي  ٓطط ألامٍغ الىمــــ

: ٫ٓ ـــــــاع عقـــــــاص مدّمـــــــض، خـــــــ
ّٟ ٓع ٖبــــــــض الٛ ْصعاؾـــــــت الـــــــض٦خ "عئٍــــــــت الٗـــــــالم الشالـــــــض"، 

ْصعاؾــــــــــت ألاؾـــــــــــخاط  ْلُــــــــــت للضًم٣غاَُــــــــــت ْإلانـــــــــــالح الؿُاســــــــــ ي"،  املاّؾؿــــــــــاث الض

ُُت فــي الٗــالم 
ّ
٫ٓ " مؿــخ٣بل الدؿــل ٛــت ألاظىةُــت"، خــ

ّ
ػ ٞاوؿــان"، بالل ""ُٞلُــب صْع

 الٗغاي" .
 13ا

ْلُــض، ٢ــغاءة فــي ٦خــال:" خ ،ألاؾــخاط ، زالــض، ؤخمــض،  ُت فــي ؿـًـ بقــ٩الُت الكــٖغ

ت الٗغبُــت ْالــي، بيرْث:مغ٦ــؼ صعاؾــاث  ألاهٓمــت الؿُاؾـُـ ـ خــؼام  ٓع زمـِـ ". للــض٦خ

ٓخـــضة الٗغبُـــت  دت،  306، 2003ال ت الٗـــضص نــٟـ ٓم الؿُاؾــُـ املجلـــت الٗغبُـــت للٗلـــ

ٓخــضة الٗغبُــت، 2007/ 1، 13 داث  06، الهــاصعة ٖـًـ مغ٦ــؼ صعاؾــاث ال امـًـ نـٟـ

 .193 ، م198بلى م  193م 
 14ا

، ٢ــــغاءة فــــي ٦خــــال" ألاؾــــخاط،  ْلــــت فــــي مِــــب الـــــٍغذ: قــــاٞعي، مدمــــض، خؿـــًـ الض

ٓن" ان ٚلُ  .4. مغظ٘ ؾاب٤،م صعاؾت في ال٨ٟغ الؿُاس ي ٖىض بَغ
 15ا

ٓع " ٍٓــــل"ـــــ َــــظا مــــا ًا٦ــــضٍ الــــض٦خ ْلــــت فــــي مِــــب ، ٖبــــض الؿــــالم َ فــــي ٦خابـــّـ " الض

ٓن"، ْالــــٍغذ: صعاؾــــت فــــي ال٨ٟــــغ الؿُاســــ ي ٖىــــض بغ  ألاؾــــخاط، ٖبــــض الٟٛــــاع َــــان ٚلُــــ

ٍٓت ٖلى املجخم٘ املضوي". ٓهت : " ؤزغ الؿلُ  ق٨غ، في صعاؾخّ املٗى

http://www.cairn.info/
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 16ا

ٓاعص،"ألاؾـــخاط،  ْالخىمُــــت فــــي ْاًــــاعصا،ط،َ ٩ــــي  ٓطط ألامٍغ املجخم٘ املــــضوي ـــــــــــــــــــ الىمــــ

ـــــــت  الٗــــــالم الشالـــــــض". جغظمـــــــت لُلـــــــى ٍػضان،ال٣اَغة:الجمُٗـــــــت املهـــــــٍغت ليكـــــــغ املٗٞغ

ـــــــى، ْالش٣اٞـــــــت الٗاملُـــــــ ْل دت، م  2007،171ت، مهـــــــغ، الُبٗـــــــت الٗغبُـــــــت ألا نــــــٟـ

130. 
 17ا

ٓػَـــــ٘ـ  ."املجخمـــــ٘ـ املــــــضوي: صعاؾــــــت ه٣ضًــــــت"ص، بكــــــاعة، ٖؼمي، ْخــــــت : ٢ُــــــغ، ج الض

ن، بيــــــــرْث :لبىــــــــان، الُبٗـــــــت الؿاصؾــــــــت، ظــــــــاهٟي  ٓم هاقـــــــْغ الـــــــضاع الٗغبُــــــــت للٗلــــــــ

 .314ْم  45نٟدت، م 400، 2012
 18ا

s sociétés civiles dans le Le «Jean Louizard-Anna Bozzo et Pierre

Editions La découverte ». monde musulman Paris  2011.série Islam et  

Introduction de 23 pages.page 9 a 30.Du  Société.480 pages.

. p 19.http://www.cairn.info15/04/2011.  
 19ا

مل، ٖــــؼ الــــضًً، ٓابِ  ص، مٗـــُـ ْالًــــ ْع  " املجخمـــ٘ـ املــــضوي فــــي إلاؾــــالم .. الجــــظ

ــــــــــــت الشالــــــــــــض ٖكــــــــــــغ: " املجخمـــــــــــ٘ـ ". ْألازــــــــــــال١
ّ
مضازلــــــــــــت م٣ّضمــــــــــــت فــــــــــــي مــــــــــــاجمغ م٨

ّٛيـــــراث"، ْاملخ ٓابذ   50،عابُـــــت الٗـــــالم إلاؾـــــالمي، 10/2012/ 21ْ  20املؿـــــلم..الش

 .12ْ  11نٟدت، م 
 20ا

ٍٓل، ٖبض الؿالم، مغظ٘ ؾاب٤، م   .4ص، َ
 21ا

 .331بلى م  327مغظ٘ ؾاب٤، مً م  ص، بكاعة، ٖؼمي،
 22ا

ْعَـــــا، هــــــظ٦غ ٧ــــّـل مـــــًـ  ْص ْؤَمُعهــــــا  ت  ٓهــــــض، ُٞمـــــا ًســــــو املكـــــاع٦ت الؿُاؾـــــُـ ؤمل

٫ْ الابً.بىجِـــــــام، دـــــــي، فـــــــي مالِٟمـــــــا املكـــــــاع بلُــــــّـ ؾـــــــاب٣ا،  ـــــــا٫، بًــــــّـ ،ْ، بـــــــا ظابٍغ

 ْ " فــي مالٟـّـ : " ٖلـم الاظخمــإ الؿُاســ ي"،  ٓص ْألاؾـخاط " ُٞلُــب بــْغ ٓلــ ٓع "م الــض٦خ

ٓع " ٖلـــــي زلُٟــــــت ػاًـــــض الُبِـــــب"  ْالـــــض٦خ فـــــي ٦خابــــّـ " ٖلـــــم الاظخمـــــإ الؿُاســـــ ي"، 

 ٍ ٫ْ الٗغبُــــت ـــــــــــــــــــــــ الكــــْغ ٓاَىــــت فــــي الــــض ٓهــــت: " صعاؾــــت امل ْصعاؾــــخّ املٗى ٓاعي"  ال٩ــــ

ٓعة " ؾـــــامُت زًــــــغ نـــــال " فــــــي ٦خا هــــــا "  املغظُٗـــــت للضعاؾــــــت"، ْألاؾـــــخاطة الــــــض٦خ

ْمى جُـــــت خضًشــــت حؿـــــا ــــت  ْالضًم٣غاَُـــــت: اججاَــــاث هٍٓغ ت  َم املكــــاع٦ت الؿُاؾـــُـ

ٓع " خؿــــين ٢ـــاصعي" فــــي صعاؾــــخّ  ْالــــض٦خ ٓلىــــا"،  :" املكــــاع٦ت فـــي ِٞــــم الٗــــالم مــًـ خ

ٓطظـــا"،  ت ٦ألُـــت مــًـ آلُـــاث الضًم٣غاَُـــت فـــي الٗـــالم الٗغاـــي ــــــــــــــ الجؼاثـــغ هم الؿُاؾــُـ

ٓن". ٓثُل َىدىٛخ  ه٣ال ًٖ ألاؾخاط " نم
 23ا

١ٓ، امدىـــــــــــــــض،" تؤ،ص،بغ٢ـــــــــــــــ ٓصة الؿُاؾــــــــــــــُـ ٢ٓــــــــــــــ٘ـ ؾُاؾــــــــــــــــت الج " . الجؼاثـــــــــــــــغ : م

 .1ْ2م  ،02ا ، نٟدخان2011ؤٍٞغل  30الال٨ترْوي، 
 24ا

ُض، مدمــض،" ، الؿـٗـ ـــ ٓم  ص، بصَع ًَٓ الٗغاي:املِٟــ  –إلانــالح الؿُاســ ي فــي الــ

ل الٟهـــــــل الشـــــــاوي مــــــًـ ال٨خـــــــال: "مغنـــــــض املاقـــــــغاث -املغج٨ـــــــؼاث 
ّ
". صعاؾـــــــت حكـــــــ٩

ــــــغاث"، نــــــاصع ًٖ"مــــــاجمغ ٢ًــــــاًا إلانــــــالح 
ّ

ْاملاق إلانــــــالح الٗغاــــــي: إلاقــــــ٩الُاث 

ْالخىٟ ٓع بؾـــــــماُٖل ؾـــــــغاط الـــــــضًً، بٖـــــــضاص الٗغاـــــــي: الغئٍـــــــت  ُـــــــظ"، ج٣ـــــــضًم الـــــــض٦خ

ٓؾـــــــــ٠،م٨خبت إلاؾــــــــــ٨ىضٍعت،  ْمدؿـــــــــًـ ً ض ٌؿـــــــــين  ـــــــــغ، الؿـــــــــُـ  258، 2006ْجدٍغ

 .74، م 93بلى م 45نٟدت، صعاؾت مً م 
 25ا

٫ْ الابــــًـ ،بىجِـــــام، دـــــي، مغظــــ٘ـ ؾـــــاب٤، م  ، ْ، بـــــا ٓهــــض،ظابٍغا٫، اًــــّـ  219امل

ْ220. 
 26ا

 .48ص، بصَعـ، الؿُٗض، مدمض، مغظ٘ ؾاب٤، م
 27ا

ـ، َــضٔ ٓي لإلنــالح الؿُاســـ ي،ؤ، ص، مُخ٨ـِـ ٓطط نؾـُـ ". مضازلــت فـــي " " الىمـــ

ًَٓ الٗغاــي"،  ْة الضًم٣غاَُــت ْإلانــالح الؿُاســ ي فــي الــ ْة ٣ٖــضث بجامٗــت هــض هــض

ت، ا ٓم الؿُاؾــــُـ ْالٗلـــــ ـــــت الا٢خهـــــاص  ُّ ـــــ21ال٣ـــــاَغة، ٧ل ٓ 22ـ ٓهُـــــ ـــــغ ص 2005/ً   ،جدٍغ

ٓؾــ٠، مدمــض ،الىاقـــغ:  ٓاوي، ً في، ٦مــا٫، ْ، ص الهـــ املغ٦ــؼ الٗــالمي لضعاؾـــت املىـٓـ

ْلــى،  دت 703، 2006ْ ؤبدــار ال٨خــال ألازًــغ، لُةُـــا، الُبٗــت ألا ، مــًـ م نـٟـ

 676بلى م  653
 28ا

ٓاعص، مغظ٘ ؾاب٤، م  .117ْاًاعصا،ط،َ

                                                                                 
 29ا

ٓطط الش٣ــــــافي ص، ٖمــــــاعة، مدمــــــض،" ٍٓغ إلاؾــــــالمياالىمــــــ  ، 15". ؾلؿــــــلت: فــــــي الخىــــــ

 ، ٓػَــ٘ـ ْالخ ْاليكـــغ  دت.  50، 1998مـــاعؽ ال٣ـــاَغة: صاع  هًـــت مهـــغ للُباٖـــت  نــٟـ

 .5م 
 30ا

١ٓ،امدىــــــــــــض، ْاملىُــــــــــــ٤ الــــــــــــضًم٣غاَي"ؤ،ص،بغ٢ ٢ٓـــــــــــ٘ـ " الٗــــــــــــغل ...  . الجؼاثــــــــــــغ : م

 .1نٟداث، م 03، 2011ؤٍٞغل  30ؾُاؾت الال٨ترْوي، 
 31ا

ٓن ب٣ٗالهُـــت : الؿُاؾـــاث ألامٍغ٨ُـــت فـــي ألاؾـــخاط، خغاـــي، مدمـــض، "  ـــان ٚلُـــ بَغ

ْالخدـــّغع  ، 7/10/2005َغام املؿـــاجي،، ". م٣ـــا٫ بـــا  املى٣ُـــت حٗـــاصي الضًم٣غاَُـــت 

 .3نٟدت، م  11ال٣اَغة: مهغ، 
 32ا

ٓاعص، مغظ٘ ؾاب٤، م  .152ْ  144ْاًاعصا،ط، َ
 33ا

 .64بلى م  62ص، مدمض، الؿُٗض، بصَعـ، مغظ٘ ؾاب٤، مً م 
 34ا

 .4ألاؾخاط، خغاي، مدمض، مغظ٘ ؾاب٤، م 
  35ا

، ٢ــــغاءة فــــي ٦خــــال ْلــــت فــــي مِــــب ا ،"ألاؾــــخاط، قــــاٞعي، مدمــــض، خؿـــًـ لــــٍغذ الض

ٓن  ان ٚلُ  .2". مغظ٘ ؾاب٤، م صعاؾت في ال٨ٟغ الؿُاس ي ٖىض بَغ
  36ا

ٓع " مدمـــــض ٖمــــــاعة" فـــــي ٦خابـــــّـ ،"  ْالؿُاؾتـــــــ الـــــغص ٖلــــــى ؤقـــــاع الــــــض٦خ إلاؾـــــالم 

ٓن"،  ْ "َىدىٛخــــــ َٓـ"  ٍٓامــــــا" ْ" بغهــــــاع لــــــ ٧ٓ الث " ٞ ُين"، بلــــــى م٣ــــــ قــــــبهاث الٗلمــــــاه

ٓ الحًـــ ْؤّن إلاؾـــالم َـــ ٫ٓ اؾخٗهـــاء إلاؾـــالم ٖلـــى الٗلمىـــت،  ت فــــي خـــ اعة الغثِؿــُـ

ْالٛغاــــي،  ٩ــــي  ْظـــّـ الخدـــضًض بــــاملٗن  ألامٍغ ْمـــت ال٨بــــٔر فــــي  ــــل امل٣ا
ّ
الٗـــالم التــــي جمش

ٓاوي" : "  ٓاخـــــــض ٖلـــــــ ُض" ْ" ٖبـــــــض ال ٓصث الؿــــــٗـ بلـــــــى ظاهـــــــب ٦خـــــــال ألاؾـــــــخاطان " ظـــــــ

ْحٗل٣ُـــــاث ٖلـــــى م٣ـــــالتي : " نـــــضام الحًـــــاعاث  ْالضًم٣غاَُـــــت : ٢ـــــغاءاث  إلاؾـــــالم 

ْال ٓن، ْإلاؾالم  ٓثُل َىخِىٛخ  ٛغل لبًران بُضَام".لهام
  37ا

ُين ،"ص، ٖمـــاعة، مدمـــض ْالؿُاؾتــــ الـــغص ٖلـــى قـــبهاث الٗلمـــاه ". مغظــ٘ـ إلاؾـــالم 

 .76ْ 71ْ  70ؾاب٤، م 
  38ا

ْلــــت فــــي  ٍٓـــل، فــــي ٦خابــّـ " الض ٓع ٖبـــض الؿــــالم َ ؤقـــاع بلــــى طلـــ٪، ٧ـــّـل مــًـ الــــض٦خ

ٓن" امغظــــ٘ـ ؾــــــاب٤ ،  ـــــان ٚلُـــــ مِـــــب الـــــٍغذ: صعاؾـــــت فـــــي ال٨ٟـــــغ الؿُاســــــ ي ٖىـــــض بَغ

ُيـــــري، ٖبـــــض ل، فـــــي م٣الــــّـ : " مــــ٘ـ الجـــــابغي فـــــي ه٣ـــــض الحاظـــــت بلـــــى ألاؾـــــخاطْ :، امل

ٓع، مدّمـــض ٖابـــض الجـــابغي" فـــي ه٣ـــض الحاظـــت بلـــى  إلانـــالح"، ٢ـــغاءة فـــي ٦خـــال الـــض٦خ

ف، ٖمــــغ، فــــي م٣الـــّـ :"ألاؾــــخاط، ، ْإلانــــالح" مدمــــض ٖابــــض الجــــابغي: فــــي ه٣ــــض  ٧ـــٓـ

 الحاظت بلى إلانالح".
 39ا

ُض، الحّؿـــان،"  ٢ْٟـــاث مــ٘ـ ٦خـــال الـــض ألاؾــخاط، قــِـ ْالؿُاؾـــت : "بقـــ٩الُت  :ًً 

ْالؿُاؾـــت فـــي ال٨ٟـــغ الٗغاـــي املٗانغــــ مدمـــض ظـــابغ ألاههـــاعي  الٗال٢ـــت بـــين الـــضًً 

ٓطظـــا ٓن هم ــان ٚلُـــ ٍٓـــل. الـــغ بـــاٍ : املٛـــغل،  ْبَغ مجلـــت "، لل٩اجـــب ٖبـــض الؿـــالم َ

 .10نٟدت، م 14، 2014، قخاء 12الؿىت  43الخٟاَم: الٗضص 
  40ا

ٓؾـــ٠،عػًٍ ٍٓــــاث ،" ألاؾخاط،ً ْل ٍٓــــت ألا ْل ٢ٓـــ٘ـ  ".إلانــــالح الــــضًني: ؤ الغبــــاٍ : م

ٓر، املٛــغل،  ْبدــ ْص : مغ٦ــؼ صعاؾــاث  ٓن بــال خــض -٢02ؿــم: م٣ــاالث، مجلــت مامىــ

 .2نٟداث،م 06، 09-2014
  41ا

ب،ٞاعؽ ْة "بنــــــــالح املجــــــــا٫ الــــــــضًني"ألاؾــــــــخاط، ؤاــــــــي نـــــــٗـ ــــــــغ ٖـــــــًـ هــــــــض . ،" ج٣ٍغ

ٓوـ،  ٓٞمبر  29ْ 28الحمامــــــــاث: جـــــــــ م مغ٦ـــــــــؼ ،مـــــــًـ جى2016حكــــــــٍغً الشـــــــــاوي/ه ٓــــــــُـ

ٓخــــــضة الٗغبُــــــت،  دت، مـــــًـ م  13صعاؾــــــاث ال  189، م 200بلــــــى م  188نـــــٟـ

ْ190  ْ191. 
  42ا

 .10ألاؾخاط، قُِض، الحّؿان، مغظ٘ ؾاب٤، م 
  43ا

ــــــت فــــــي مٟــــــاجُذ مٗغ٦ــــــت جدــــــضًض  "ص، ألاههــــــاعي، ظــــــابغ، مدمــــــض،  ُّ ٢ــــــغاءة مخإه

٢ٓـــ٘ـ الٗغبُــــت هــــذ، الٗــــالم إلاؾــــالمي"  ــــضة الغ 22/05/2005. م اًــــت ، ه٣ــــال ٖـــًـ ظٍغ

 .5ْ  4م نٟداث، 05ال٣ٍُغت، 
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 ملخق: 

ؼ الؿالم ْألامً الضْلي. مً زال٫ جدلُل  ٓماؾُت الٗامت، في حٍٗؼ ايت ٖلى مؿاعاث الضبل جغنض َظٍ الضعاؾت جإزيراث الٍغ

ٓماؾُت لم حٗض ج٣ ْلُت. ٖلى اٖخباع ؤن الضبل ٓة هاٖمت في صًىامُاث الٗال٢اث الض ايت ٣٦ ٓة الٍغ ْاملمشلين ٢ خهغ ٖلى الض٫ْ 

بين ظضص ٚير ج٣لُضًً  ملت، ؤْظض اٖل ْاهٟخاح الٗالم ٖلى ْاَغة الٗ ٓلٓظُا  ٓع ال٨بير في مجا٫ الخ٨ى الغؾمين لِا،  ن الخُ

م ًٖ الض٫ْ بهٟعها الغؾمُت. ض جإزيَر ٍْم٨ً ان ًٍؼ ْلُت،  ً بك٩ل ؤؾاس ي في الؿُاؾت الض  مازٍغ

عي صعاؾت ألالٗا ايُت لِظا، ؤنبذ مً الًْغ ٓماؾُت، بؿةب الىماطط املخٗضصة التي ٧ان لأللٗال الٍغ ايُت ٦إصاة صبل ل الٍغ

ْعا مازغا في جدؿين الٗال٢اث الؿُاؾُت بين الض٫ْ، ٦ما خضر ٖام  الًاث  1971ص ْلت بين ال بين ٦غة الُا في ٖملُت جباص٫ اٖل

٨ُت الهِىُت ْالهين، ألامغ الظي ٢اص بلي جدؿين الٗال٢اث ألامٍغ ، ْفي بٌٗ الحاالث ٧اهذ ؾةبا في وكٓء النزاٖاث املخدضة 

ؼ ألاػماث الؿُاؾُت.  ْالخالٞاث التي ٢اصث الى حٍٗؼ

ايُت.  ولماث مفخاخُه: ٓماؾُت الٍغ ٓة الىاٖمت، الضبل ايت، الؿالم الٗالمي، ال٣ ْلُت، الٍغ ٓماؾُت الٗامت، النزاٖاث الض  الضبل

Abstract: 

This study looks at the effects of sport on public diplomacy tracks in promoting peace and 

international security by analyzing the strength of sport as a soft power in the dynamics of 

international relations. Diplomacy is no longer limited to the countries and their official 

representatives . The great development of technology and the openness of the world in front of 

globalization have created new unconventional players who essentially influential in international 

politics .They may increase their influence on States in their official capacity.  

Therefore it has become necessary to study sport games as a public diplomacy tool , because of 

the multiple models in which sports played an influential role in improving political relations 

between nations. this happened in 1971 in the process of exchange of table tennis players between 

the United States and China. This matter led to the improvement of US-China relations. In some 

cases it was the reason behind the conflicts and disagreements that led to promoting the political 

crises. As well as because sports are a wide field of political interaction between countries whether 

on the official or popular level. 

Keywords: public diplomacy, international conflicts, sport, world peace, soft power, sports 

diplomacy. 
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 ملذمت :

ايـــــُت   غ املِـــــاعاث الجؿـــــضًت ا التـحٗخبـــــ  ربُـــــت البضهُـــــت الٍغ

التــــي ًماعؾـــــِا ؤٞــــغاص املجخمـــــ٘ مــــً ؤَـــــم ألاوكــــُت إلاظخماُٖـــــت 

ْجٟاٖلِـــا ٖلــى مؿـــخٔٓ  املــازغة فــي خُـــاة املجخمٗــاث الؿُاؾــُت 

ْجــــإحي جلــــ٪  ْلُــــت،  ْالٗال٢ــــاث الض ٧ــــل مــــً الٗال٢ــــاث الضازلُــــت 

ايـــُت طاتهـــا، ٦ٓـــاَغة  ٓع َبُٗـــت ألالٗـــال الٍغ ألاَمُـــت مـــً جُـــ

ْبةم٩اهُــــــــت بظخماُٖـــــــت جدؿــــــــم بةحؿــــــــا ــــــــت،  ٕ ٢اٖــــــــضتها الجماَيًر

ْجًـم ها ٢ـضعا  ْن الحاظت الى ٢ضع ٦بيـر مـً الخٗمـ٤،  مخابٗعها ص

ت  ــت الةكــٍغ ٓع النٖز ٦بيــرا مــً املىاٞؿــت، ممــا ٌكــب٘ لــضٔ الجمِــ

ْجد٤ُ٣ إلاهخهاع.  ت  بت املهاٖع ٓ ٚع  هد

 فـــي ؤَمُـــت ألالٗـــال  
ً
ـــا  م حْٓ

ً
٢ٓـــذ الحايـــغ جؼاًـــضا قــِض ال

ْع  ايـــــُت، ْفـــــي َبُٗـــــت الـــــض الـــــظي جلٗبـــــّ ٦ٗامـــــل مـــــازغ فـــــي  الٍغ

ْلِمـــــا  ٍْغظـــــ٘ طلــــ٪ بلــــى جٟاٖـــــل ٖــــاملين، ؤ ْلُــــت،  الٗال٢ــــاث الض

ٓلٓظُا إلاجها٫ الـضْلي، ممـا ؤجـاح للٗضًـض مـً ؤٞـغاص  ٓع ج٨ى جُ

ايـــُت فـــي مسخلـــ٠  ؤهدـــاء املجخمـــ٘ ٞغنـــت مخابٗـــت ألاوكـــُت الٍغ

ٓر الخىُٓمـاث ْعؾـ ٓع  ْزاهيهمـا جُـ ٢ٓذ طاجّ،  ْلُـت  الٗالم في ال الض

ْهجـاح جلـ٪ الخىُٓمــاث الٗاملـت فـ ايـُت،  ي مُـضان ألالٗــال الٍغ

ٓاٖــــض مدــــضصة ملماعؾــــت جلــــ٪  التــــي  املِــــاعاث البضهُــــتفـــي ْيــــ٘ ٢

ػ  ؤصٔجُبـــــ٤ فـــــي ٧ـــــل ص٫ْ الٗـــــالم، ممـــــا  ـــــى بـــــْغ ْخـــــضة ال ْـــــاَغة 

ْلُت. ألاوكُت ْص الؿُاؾُت الض  الٍغايُت ٖبر الحض

ايـــــــــُت  ٓماســـــــــ ي ؤصاة  ،ؤنـــــــــبدذ الٍغ ٖلـــــــــى الهـــــــــُٗض الضبل

ْلُــت سصاعة الٗال٢ــاث  ْالهــغإ بخــضٔ ْ الض ْن  ًٞــاءاث الخٗــا

ايــُت  ؤَمُــت ألالٗــال، ٞمــً ظِــت، ؤصٔ حٗــاْم بــين الــض٫ْ  الٍغ

ْؤ٢ـــــــل  ْهُـــــــت،  ْلُـــــــت بُـــــــاب٘ ؤ٦ ـــــــر حٗا ـــــــى بحؿـــــــام الٗال٢ـــــــاث الض بل

ٓم  ٓ ؤ هـــــا  ألانـــــلي لأللٗـــــالنـــــغاُٖت، ٞـــــاملِٟ ايـــــُت َـــــ  ؤصاةالٍغ

لخد٣ُــــ٤ الؿــــالم الــــضْلي، مــــً زــــال٫ الخٗــــاٝع بــــين الكــــٗٓل، 

ٓة دذ ْ هــظا ؤنــب ْعمــًؼا عثِؿــُا لل٣ــ ا ظضًــًضا،  ًُ اًهــا بؾــتراجُج َع

ٓة  ٓماؾــُت الٗامــت ، التــي بـضؤث جدــل مدــل ال٣ــ الىاٖمـت ا الضبل

ْاُٗـضٍ ٖـً الٓؾـاثل  ْلُت،  الهلبت في مسخل٠ الضًىامُاث الض

الخ٣لُضًــــــــت للهــــــــغإ الجُٓؾُاســــــــ ي التــــــــي جغ٦ــــــــؼ ٖلــــــــى الحــــــــغل 

ٓعة لخإ٦ُــــــض الخٟــــــ١ٓ فــــــي ٓة، مٗخمــــــضة ٖلــــــى ظاطبُــــــت الهــــــ  ْال٣ــــــ

ْؤصاة لخد٣ُـــــــــ٤  ْحكـــــــــ٨ُل بـــــــــضًل ل حـــــــــغل  ْلُـــــــــت،  الؿـــــــــاخت الض

ْالـض٫ْ   1971، ٦مـا خـضر ٖـام الؿالم بـين مسخلـ٠ الكـٗٓل 

الًــــاث املخدــــضة  ــــت بــــين ال ْل بــــين ٦ــــغة الُا فــــي ٖملُــــت جبــــاص٫ اٖل

ْالهــــــين، ألامــــــغ الــــــظي ٢ــــــاص بلــــــى جدؿــــــين الٗال٢ــــــاث  ٨ُــــــت  ألامٍغ

٨ُت.   الهِىُت ألامٍغ

ٓن   ٓماؾــُت ج ، ؤًًــا،٢ـض ج٩ــ ْجا٦ــض الؿُاؾــت ؤصاة صبل ىٟــظ 

ْجازغ ٖلى الغؤي الٗام الضْلي، مشـل بؾـخٛال٫  الخاعظُت للض٫ْ 

ـ ؾُاؾــــت الٟهــــل  ايــــُت لخ٨ــــَغ ٣ُــــا لأللٗــــال الٍغ ظىــــٓل بٍٞغ

ْ مشــــــل جـــــضُٖم بؾــــــخ٣ال٫ الــــــض٫ْ  ٓاَىين، ؤ الٗىهـــــغي ٖلــــــى املـــــ

ْ بخترام ؾُاصة الض٫ْ ٣٦ُغ.  ٦ٟلؿُين، ؤ

٠ُ ما مضٔ ٞاٖلُت  هىشح ؤلاؼيالُت الخالُت:وعلُه،  جْٓ

ــؼ الؿـالم الٗــالمي  ٓماؾــُت ٖامـت فـي حٍٗؼ ايـت ٦ضبل ألالٗـال الٍغ

ْجد٤ُ٣ بؾخ٣اللِات  لخم٨ين الض٫ْ مً الحٟاّ ٖلى ؾُاصتها 

خمـــــاص ٖلـــــى الٟغيـــــُت  ذ َـــــظٍ إلاقـــــ٩الُت ؾـــــِخم إلٖا لخٓيـــُـ

ْالتــــي وكــــير بلــــى ؤهـــّـ ال ًم٨ــــً الٟهــــل بــــين الؿُاؾــــت  الخالُــــت، 

ايـــــُت جـــــخم بمكـــــاع  ايـــــت،  ن ألالٗـــــال الٍغ ٦ت ٞـــــغ١ جمشـــــل ْالٍغ

ٓماؾــُت الٗامــت  ال ًم٨ــً ججىــب بؾــخٛاللِا ٦ــإصاة للضبل ْلِــا،  ص

ُــــــ٠ املباخــــــض الخالُــــــت لإلظابــــــت ٖلــــــى ُٞمــــــا بُ هــــــا،  ْؾــــــِخم جْٓ

خت.  الدؿائالث املُْغ

ُفت الذبلىماظُت ومماسظتها. : الٌى  اإلابدث ألاٌو

 ؤوال : الذبلىماظُت الخللُذًت:

ٓهاهُـــــــــــ  ٓماؾـــــــــــُت ل حًـــــــــــاعة الُ ٓص ؤنـــــــــــل ٧لمـــــــــــت صبل ت حٗـــــــــــ

ْهــي ٧لمــتا  ٍٓــت، خُـــض diplomaال٣ضًمــت،  ٓع٢ــت املُ   حٗنـــي ال

ٓزــاث٤ الغؾــمُت التــي ٧اهــذ جىُــٓي  ْال ٧اهــذ حكــير الــى الغؾــاثل 

َْــــــظٍ ال٩لمــــــت ؤَل٣ــــــذ بكــــــ٩ل زــــــام ٖلــــــى  ٣ــــــت مُٗىــــــت،  بٍُغ

ٍْمــــىذ ٞيهــــا امخُــــاػاث مُٗىــــت  ا الحــــا٦م،  ٓزــــاث٤ التــــي ًهــــضَع ال

ْ ظِـــــاث مُٗىــــت، خُـــــض ٧اهـــــذ جمــــىذ خاملِـــــا خـــــ٤   ئــــخام ؤ

  . 1الخى٣لا

ٓماؾُت ٓم الضبل ٓع الحًاعة إلاوؿـاهُت  ،ؤنبذ مِٟ م٘ جُ

ْبصاعة الٗال٢ــــــاث مــــــا بــــــين  ٌكــــــمل ٧ــــــل مــــــا لــــــّ ٖال٢ــــــت بخٓظُــــــّ 

٢ُٓـــــ٘ ٖلـــــى مٗاَـــــضة ْؾـــــخٟالُا ٖـــــام  الـــــض٫ْ، ال ؾـــــُما بٗـــــض الخ

ْبُــــــــت، التــــــــي ؤعزــــــــذ لبضاًــــــــت املىــــــــخٓم  1646 ْع بــــــــين الــــــــض٫ْ ألا

 ْ ْؤعؾــــذ ؤؾـــــ  ْاملٗانـــغ،  مالمــــذ الؿُاســـ ي الــــضْلي الحــــضًض 

ْؤٖخبـــــــــرث ٞاجدـــــــــت ملـــــــــا ٖـــــــــٝغ  ْلُـــــــــت املٗانـــــــــغة،  الٗال٢ـــــــــاث الض

ْؤ٢ـــــــــــغث هٓـــــــــــام بخـــــــــــال٫ البٗشـــــــــــاث  ٓماؾـــــــــــُت املـــــــــــاجمغاث،  بضبل
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ٓماؾــُت الضاثمــت، ممــا ؾــاَم فــي ب٢امــت ٖال٢ــاث مؿــخ٣غة  الضبل

 .  2ا الى خض ما بين الض٫ْ.

مــــــ٘ بؾــــــخمغاع النزاٖــــــاث م،1815ىــــــا ٖــــــام ٣ِٖــــــض مــــــاجمغ ُٞ

ْبــــا، الــــظي ْيــــ ْع ٓزين ْالهــــغاٖاث فــــي ؤ ٓاٖــــض جغجِــــب املبٗــــ ٢ ٘

ْالـــظي ؤ٢غجـــّ بجٟا٢ُـــت ُٞ ٓماؾـــُين ْخهـــاهاتهم،  ٗـــام لىـــا ِالضبل

ٓعث َظٍ الٗال٢اث 1961 ٓماؾُت، خُض جُ م للٗال٢اث الضبل

ٓن الضْلي. ٓاٖض ال٣اه  . 3ا ْؤنبدذ جسً٘ ل٣

ـــــــت ؤ هـــــــا " ؤصاة عثِؿـــــــُت حؿـــــــخسضمِا  ْمٗٞغ ٓم  ْمـــــــً مِٟـــــــ

ال٫ الــــــض٫ْ لخد٣ُــــــ٤ ؤَــــــضاٝ الؿُاؾــــــت الخاعظُــــــت، مــــــً زــــــ

ْالجماٖـــاث املسخلٟـــت فـــي الخـــاعط،  هـــضٝ  الخـــإزير ٖلـــى الـــض٫ْ 

ْعٖاًـت املهـال   ْٞـً املٟاْيـاث،  ْؤ ها ٖلـم  ٦ؿب جإًُضَا، 

ْمماعؾـــت ال٣ـــاهٓن الـــضْلي  ْالحــغل  ٢ْـــذ الؿـــلم  الَٓىُــت فـــي 

اًــــت مهــــال  الــــبالص  ، 4االٗــــام ٓمِــــا بلــــى ٖع ٞة هــــا تهــــضٝ فــــي ٖم

ْالؿــــــِغ ٖلــــــى ؤن ج٩ــــــٓن  ٓمــــــاث ألاظىةُــــــت،  خ٣ــــــ١ٓ  لــــــضٔ الح٩

٣ْٞــــا  ْطلــــ٪  ٓهت، ْؾــــُاصتها مدترمــــت فــــي الخــــاعط،  الــــبالص مهــــ

ْالؿعي لخُب٤ُ ال٣ـاهٓن فـي الٗال٢ـاث  ٓمت،  للخٗلُماث املغؾ

ُٓٞـــــ٤ بـــــين املهـــــال  املخباًىـــــت، ْفـــــي بظـــــغاء  ْلُـــــت، ٖبـــــر الخ الض

٣ــــــــــــــض  ْلُــــــــــــــت ْٖ ْاملـــــــــــــاجمغاث الض املٟاْيـــــــــــــاث ْإلاظخماٖــــــــــــــاث 

ْاملٗاَضاث.    5ا إلاجٟا٢ُاث 

ْحٗمـض ْمِما بزخلٟذ مٟاَ ٓماؾُت، بال ؤ هـا جبـين  ُم الضبل

ــــا  ٓة املالخٓــــت، بةٖخباَع ٢ْــــ ْاللبا٢ــــت  ٓاَــــب ال خهــــُت  ٖلـــى امل

ْاث الؿُاؾـت الخاعظُـت للـض٫ْ، لخد٣ُـ٤ ألاَـضاٝ  ؤصاة مً ؤص

ــؼ ْخماًــت ال٣ــُم ألاؾاؾــُت لألمــت  ْحٍٗؼ الخاعظُــت الخانــت  هــا ،

ْالؿــــعي مــــً ج٣لُــــل إلاخخ٩ــــا٥ فــــي بِاــــت الٗال٢ـــــاث  ملهــــالحِا 

ْالخىاٞؿُت. الٟٓي  ٍٓت 

 زاهُا: الذبلىماظُت اإلاعاـشة:

ٓع مىــــظ ال٣ــــغن الؿــــاب٘ ٖكــــغ مــــً  ٓماؾــــُت جُــــ بــــضؤث الضبل

ٓماؾـــــُت  ْمـــــً صبل ٓماؾـــــُت صاثمـــــت،  ت ما٢خـــــت الـــــى صبل ٓماؾــــُـ صبل

ـغاٝ ٢اثمــت بــين  ٓماؾــُت مخٗــضصة ألَا ْلخــين بلـى صبل زىاثُـت بــين ص

ْالخ٨ــــخالث الؿُاؾــــُت  ْلُــــت ْإلا٢لُمُــــت  ْاملىٓمــــاث الض الــــض٫ْ 

ٓعث ؤقــــ٩الِا ْإلا ٢خهـــاصًت ال٣اثمــــت فـــي َــــظا الٗــــالم، ٦مـــا جُــــ

ـــــــــــــا 
ً
ْؤنـــــــــــــبدذ َىالـــــــــــــ٪ ؤهماَ ـــــــــــــغ١ مماعؾـــــــــــــعها،  ْؤؾـــــــــــــالُبها َْ

ٓماؾـُت املـاجمغاث،  ٓماؾُت مٗانغة ٖلى ؾـةُل املشـا٫، صبل صبل

َْىالــــــــ٪  التــــــــي حؿــــــــعهضٝ الخٓنــــــــل بلــــــــى بجٟا٢ُــــــــاث ظماُٖــــــــت، 

ْلُـت، خُـض ٓماؾُت املىٓمـاث الض ْ صبل ٓماؾُت البرملاهُت ؤ  الضبل

ٓص  ْعاث التي ح٣ٗضَا في ْل ْظـ ججغي مماعؾعها مً زال٫ الض

ْالتي حٗخبر بمشابت بغملاهاث ٖاملُت جُـغح  ٓص الضاثمت للض٫ْ  ٞٓ ال

ْاملكــــــ٨الث للمىا٢كــــــت الٗامــــــت، فــــــي ْــــــل املخُلبــــــاث  ال٣ًــــــاًا 

ْلُت املتزاًضة للؿلم ْألامً   . 6االض

ـــت التـــي ؤنـــابذ املجخمـــ٘ الـــضْلي بٗـــض ب الث الجظٍع ن الخدـــ

ُٓٞتي بهعهــــــ اء الحــــــغل البــــــاعصة، ممشلــــــت فــــــي ب هُــــــاع إلاجدــــــاص الؿــــــ

ْالــــــظي بهُـــــــٔٓ ٖلــــــى حُٛيـــــــر  ْاملٗؿــــــ٨غ الكـــــــغ ي بكــــــ٩ل ٖـــــــام، 

ْلُـت  ٢ُْام الخ٨ـخالث الض ْلُت،  َٓغي في جغ٦ُبت الٗال٢اث الض ظ

هـــــــــــــا الُـــــــــــــاب٘ يْإلا٢لُمُـــــــــــــت ٖلـــــــــــــى ؤؾــــــــــــــ ظضًـــــــــــــضة ٌٛلـــــــــــــب ٖل

ٓماؾـــُت الترابُُـــت،  ٓع الضبل ٓ مـــا ؤزـــغ ٖلـــى ِْـــ َْـــ إلا٢خهـــاصي، 

ْلُتْطل ْالض ٓ الخ٨خالث إلا٢لُمُت   . 7ا٪ بؾخجابت لىم

مذ َــــــظٍ الخٛيــــــراث فــــــي بخــــــضار حُٛيــــــر ٦بيــــــر فــــــي ٞــــــً  ؤؾـــــِـ

ػ  ْبــــْغ ْبةهدكـــاع ٣ُٖـــضة الضًم٣غاَُـــت،  ٓماؾـــُت،  ْالضبل الح٨ـــم 

ْع الكـــٗٓل فـــي الخـــإزير ٖلـــى ؾُاؾـــاث الـــض٫ْ الخاعظُـــت م هـــا  ص

باث الكـٗٓل،  ٓا٤ٞ م٘ ٚع عة الخ ٓ ما ؤملى يْغ َْ ْالضازلُت، 

ْلُــــــت، بمــــــا ٞيهــــــا ٢ْــــــض ع ؤ٦بــــــر مــــــً الكــــــٟاُٞت فــــــي الٗال٢ــــــاث الض

ْاتها املِمت. ٓماؾُت ٦ةخضٔ ؤص ْؤنبدذ جخٛـظٔ جلـ٪  8ا الضبل  .

ــــالم ٖلـــــى الخـــــإزير فـــــي الـــــغؤي  ال٣ُٗــــضة باػصًـــــاص ٢ـــــضعة ْؾـــــاثل إلٖا

ْالكــب٩اث إلال٨ترْهُــت، ْقــب٩اث  الٗــام، بسانــت الًٟــاثُاث 

٣ْٞــضان الــض٫ْ لؿــُُغتها امل ٓانــل إلاظخمــا ي،  د٨مــت ٖلــى الخ

ا. ْما ًخم وكٍغ ٖبَر الم      9ا ْؾاثل إلٖا

ـــض مـــً جـــغابِ ؤصٔ ب ملـــت، التـــي ؤصث بلـــى مٍؼ ْػ ْـــاَغة الٗ بـــر

ــــــا املخبــــــاص٫ ُٞمــــــا بُ همــــــا،  ْمــــــً جإزيَر ْحكــــــاب٪ ؤظــــــؼاء الٗــــــالم 

ـت فـي  ـاصة امل حْٓ ٓمـاث، ًٞـال ٖـً الٍؼ ٓعة املٗل زهٓنـا مـ٘ زـ

ٓم  ٓن الـــــــضْلي الٗــــــام، بلـــــــى ٦ؿـــــــب مِٟـــــــ ٖــــــضص ؤئـــــــخام ال٣ـــــــاه

ٓم ا ٓماؾـــُت املٗانـــغة مٗـــاوي ؤْؾـــ٘ ممـــا ٧ـــان ًدملـــّ املِٟـــ لضبل

ٓماؾُت.   . 10ا الخ٣لُضي للضبل

تـــراٝ بــــإن ٢ًـــاًا الحــــغل  فـــي ْـــل جلــــ٪ الخٛيـــراث ٧ــــان إلٖا

ْالؿـــــــلم لـــــــم ٌٗـــــــض باسم٩ـــــــان مٗالجعهـــــــا بالكـــــــ٩ل ال٨الؾـــــــ٩ُي، 

ْلُين ال ًم٨ً ؤن ًخد٣٣ـا بال باملٗالجـت  ْالؿلم بين الض ٞا مً 

اث الهــــــــبٛت الؿُاؾــــــــُت ْإلا٢خهــــــــاصًت املكــــــــتر٦ت للمؿــــــــاثل ط

 ْإلاظخماُٖت ا الش٣اُٞت ْإلاوؿاهُت .
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ٓماؾــُت  ٓع يــمً ْؾــِ  ، هدُجــت لــظل٪،ؤزـظث الضبل جخُــ

ٕٓ ألاهٓمــــت الؿُاؾــــُت ْإلا٢خهــــاصًت ْإلاظخماُٖــــت،  صْلــــي مخىــــ

ْبمٟــــــاَُم ْجدمـــــل   ، ْمميزاجــــّـ اث الٗهـــــغ  ٓ هـــــا الجضًــــــض نــــٟـ فـــــي ز

ا ، ٦ــــضال ْمهـــُـ حاث نــــىاُٖت افــــي مهــــضَع الث ٖلــــى ؤن مغ٦بــــت، 

ْجد٣ُ٣ِمـا، حؿــخض ي مًـ الجمُـ٘ـ ؤن  ْلُين  بىـاء الؿــلم ْألامًـ الــض

٢ٓــــ٠  ْن ججاَــــل  ًـــت َــــٝغ ٞيهمـــا، مِمــــا ٧ـــان م ٌكـــاع٥ ٞيهمـــا، ص

ت  ٓظِاجـــــّـ الؿُاؾـــــُـ ْ ج ٓوي، ؤ ّ ال٣ــــــاه ــــــغاٝ ألازــــــٔغ مـــــًـ ْيـــــٗـ ألَا

ْ بؾـخٗاصة ُين ، ؤ ــا اٞلؿـ ٫ْ التـي لـم حؿـخ٨مل ؤقـ٩ا٫ بؾخ٣الِل  ٧الـض

اصتها االٗــــغا١ ٓ مــــا ج٨ؿــــبّ ز٣اٞـــاث الؿــــلم ْألامـــًـ ٧امـــل ؾـــُـ َْـــ  ، 

 ،٫ْ ت بــين ممشلــي الــض ْمًــامين التربُــت البضهُــت /الٍغايـُـ إلاوؿــاوي 

ا،  ـغ مهـيَر ٓل فـي ج٣ٍغ ْعَا مًـ جُٟٗـل مؿـاهضة الكٗـ ْما خ٣٣ّ ص

َٓني االجؼاثــــــغ  التــــــي  ــــــغ الــــــ ْبالــــــظاث ُٞمــــــا ًخٗلــــــ٤ بدغ٧ــــــاث الخدٍغ

٫ْ الٗالم الشالض ؾاب٣ً  عها قٗٓل ٖالم الجىٓل ا ص  ا  .ٖٞغ

 زالثا: الذبلىماظُت العامت

ْمخضازلـــــت فـــــي  ٓماؾـــــُت مدكـــــٗبت  ُٟـــــت الضبل ؤنـــــبدذ الْٓ

ــــغاٝ  ْبالخــــالي هــــي بداظــــت الــــى الٗضًــــض مــــً ألَا ٖــــضة مجــــاالث، 

ــؼ وكــاَِا فــي جىُٟــظ الؿُاؾــت الخاعظُــت  ألازــٔغ مــً ؤظــل حٍٗؼ

ٓع ؤقــــــــــ٩ا٫ الٗمــــــــــل  ْبٟٗــــــــــل جُــــــــــ ْلُــــــــــت،  ْبصاعة الٗال٢ــــــــــاث الض

ـــــغاٝ امل ٓماســـــ ي قـــــملذ ألَا ـــــا ٚيـــــر عؾـــــمُت، الضبل
ً
كـــــاع٦ت ؤَغاٞ

ٓماســـ ي  ٓم بٗمـــل صبل ٓمي الغؾـــمي، ج٣ـــ بُٗـــضة ٖـــً الٗمـــل الح٩ـــ

ؼ ٖال٢اتها بالخاعط.  حؿخُٟض مىّ الض٫ْ في حٍٗؼ

غاٝ ٚير الغؾـمُت فـي بَـاع جىُٟـظ الؿُاؾـت  ،هجض َظٍ ألَا

ــــــاع الغؾــــــمي، يــــــمً مــــــا ٌؿــــــم   ،الخاعظُــــــت جيكــــــِ زــــــاعط إلَا

ٓماؾُت الٗامت، مما ظٗلِـا حؿـاَم ـــ ْ بالضبل ٣ـت مباقـغة ؤ ـ بٍُغ

ْبمـــــا  ــــــ فـــــي الخـــــإزير ٖلـــــى نـــــىإ ال٣ـــــغاع الؿُاســـــ ي،  ٚيـــــر مباقـــــغة ــ

ٍٓاث الؿُاؾُت الخاعظُت. ْل ْؤ  ًد٤٣ ؤَضاٝ 

٤ التي حؿـخُُ٘  ٓماؾُت الٗامت ٖلى ؤ ها الٍُغ حٗٝغ الضبل

ـــ بهــٟت مباقــغة  ْالجماٖــاث ؤن جازغـ ْ ألاٞــغاص  ٓمــاث ؤ  هــا الح٩

ْ ٚيــر مباقـــغة ــــ ٖلـــى إلاججاَـــاث ْن  ٓن ؤ عاء الٗامــت، بدُـــض ٩ًـــ

ْْػن ٖلــــى ال٣ــــغاعاث التــــي جخســــظَا  لِــــظا الخــــإزير ْإلا٢ىــــإ ز٣ــــل 

ْهــــي جغ٦ـــــؼ ٖلــــى مسخلـــــ٠ ؤقـــــ٩ا٫  الــــض٫ْ فـــــي املجــــا٫ الخـــــاعدي، 

ْ ظماٖــت بجماٖــت  ْالل٣ــاءاث، ؤي بلخ٣ــاء ؤمــت بإمــت، ؤ إلاجهــا٫ 

 ، ْلــــــــت ؤزــــــــٔغ ْلــــــــت مُٗىــــــــت بٟــــــــغص مــــــــً ص ْ ٞــــــــغص مــــــــً ص ، ؤ          ؤزــــــــٔغ

ْ صحاٞت بزحاٞت..  ..بل . ؤ

ْ ٚيــر  ْ هــظا ٞفــي ٖملُــت مساَبــت الجمــاَير بكــ٩ل مباقــغ ؤ

ت  ٓاؾـــــُت ْؾـــــاثل خًـــــاٍع ْص إلا٢لُمُـــــت، ب مباقـــــغ زـــــاعط الحـــــض

ْلُــــت  ْاملىٓمــــاث الض ْاملــــاجمغاث  ــــالم  ظضًــــضة، فــــي م٣ــــضمعها إلٖا

ٓمُــــــــــت، ْختــــــــــ   ْٚيــــــــــر الح٩ ٓمُــــــــــت  ْلُــــــــــت االح٩ ْالخجمٗــــــــــاث الض

ايــُت،  هــضٝ املؿــ اَمت فــي ال جُىــت م هــا  مشــل الخجمٗــاث الٍغ

ْ مـــً  ـــ٤ إلا٢ىـــإ، ؤ ٓاء ٖـــً ٍَغ حكـــ٨ُل الـــغؤي الٗـــام الـــضْلي ؾـــ

م  ْلــت الخــإزير ٖلــى ؤ٩ٞــاَع ْمدا ٓالين،  ْاملــ زــال٫ بٗــٌ ألاههــاع 

٢ْغاعاتهم الؿُاؾُت ْالاظخماُٖت. ٦ِٓم   ْؾل

الـــــــــــُت هـــــــــــإداة   اإلابدـــــــــــث الثـــــــــــاوي: جاربُـــــــــــت اليؽـــــــــــاواث الٍش

 للذبلىماظُت العامت.

الُت هإ  داة دبلىماظُت:ؤوال: ؤهمُت اليؽاواث الٍش

ايـُت  ٍٓـّ مـً ؤلٗـال ٍع ْبمـا جدخ ؤنبدذ التربُت البضهُت، 

ْبَخمــــــام صْلــــــي،  ٓاث ألازيــــــرة ٖامــــــل ظــــــظل  ٖٓــــــت فــــــي الؿــــــى مخى

ْبــــــا زو ص٫ْ الكــــــغ١  ـــــــ  ْْيــــــٗذ الٗضًــــــض مــــــً ص٫ْ الٗــــــالم ــ

ؤْؾـُُّ ـــــ فـي صاثــغة إلاَخمــام الـضْلي، ُٞمــا بؾـخسضمذ فــي ٦شيــر 

ْاث  مـــــً ألاخُـــــان مـــــً ٢بـــــل ألاهٓمـــــت الؿُاؾـــــُت ٦ـــــإصاة مـــــً ؤص

ْعٚــــــــم ؤن الٗال٢ــــــــت بــــــــين  ْلُــــــــت،  ْالٗال٢ــــــــاث الض ٓماؾــــــــُت  الضبل

ْلُـــــضة ألامــــــ، بال ؤ هـــــا ؤنـــــبدذ  ْالؿُاؾـــــت لِؿـــــذ  ايـــــت  الٍغ

ؽ مـغجبِ  ْبىـاء مـضْع ٓم ٖلـى مإؾؿـت  ُٟي، ٣ً طاث ق٩ل جْٓ

ْلُت. ْالٗال٢اث الض ٓماؾُت     11ا با َضاٝ الغثِؿت للضبل

 وجخجلي جلً ألاهمُت مً خالٌ :

ال: َب ايــــُت طاتهــــا ٦ٓــــاَغة بظخماُٖــــت ؤ ُٗــــت ألالٗــــال الٍغ

ْن  ْبةم٩اهُــــت مخابٗعهــــا ص ــــت،  جدؿــــم بةحؿــــإ ٢اٖــــضتها الجماَيًر

الحاظت الى ٢ضع ٦بير مً الخٗم٤ ملا ًخًم ها مً املىاٞؿت ممـا 

ٓ الهغإ ْإلاهخهاع. ت هد ت الةكٍغ ٓع النٖز  ًل ي لضٔ الجمِ

ث زاهُــــــا: ج٨مـــــــً ظاطبُعهـــــــا، فــــــي مؿـــــــاَمعها بهـــــــبٜ الٗال٢ـــــــا

ٓم ألانـــــلي  ا ٞـــــاملِٟ ًٖ ْؤ٢ـــــل نـــــغا ـــــا،  ًْه ْلُـــــت بُـــــاب٘ ؤ٦ ـــــر حٗا الض

ٓبغجـــان، ماؾــــ الحغ٦ـــت  ايـــُت ٦مـــا خـــضصٍ صٔ ٧ لأللٗـــال الٍغ

ٓ "ؤ هـــا ؤصاة لخد٣ُـــ٤ الؿـــالم الـــضْلي، مـــً  ْلُـــت، َـــ ملبُـــت الض ألا

ْبخٗــــــــاْم ؤَمُــــــــت ألالٗــــــــال  زــــــــال٫ الخٗــــــــاٝع بــــــــين الكــــــــٗٓل" 

ُٟعهــــــا،  ْاخــــــض جدــــــ٫ٓ فــــــي ْْ ايــــــُت نــــــاخبّ فــــــي ؤن  بدُــــــض الٍغ

ايـــُت ْـــاَغة مـــازغة فـــي الىٓـــام الؿُاســـ ي  ـــذ ألالٗـــال الٍغ ٖٞغ

ٓلــذ لخهــبذ ؾــاخت مــً ؾــاخاث الهــغإ الــضْلي،  ْجد الـضْلي، 
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ْجإ٦ُــــضَا، ختــــ   ْاث جىُٟــــظ الؿُاؾــــت الخاعظُــــت  ْؤصاة مــــً ؤص

ٓعص ٦ُالهـين ا ملبُـت  Lord Killanin)اٖتٝر الل عثـِـ ال جىـت ألا

ْلُـــــــت الؿـــــــاب٤، بـــــــإن "الخـــــــضازل بـــــــين الؿُا ؾـــــــت ْألالٗـــــــال الض

ايُت ؤمغ خخمي   12ا .الٍغ

ايــــُت لٗبــــت جمــــاعؽ ٣ٞــــِ  زالشــــا: لــــم حٗــــض اليكــــاَاث الٍغ

ًْعا  ْؤنــــــــــــبدذ جلٗـــــــــــــب ص ْصَا  ْبهمــــــــــــا حٗــــــــــــضث خــــــــــــض ٓاًــــــــــــت،  ِ٦

ب الٗال٢اث بين الـض٫ْ املسخلٟـت، ٩ٞـل ٞـغص  ا في ج٣ٍغ ًُ ٓماؾ صبل

ٓماسـ ي الغؾـمي  ؤنبذ مً خ٣ّ ؤن ًمشـل بلـضٍ، ٞلـم ٌٗـض الضبل

ايـــُين ؤنـــبذ بةم٩ـــا هم ؤن ؤًٞــل مـــً ًمشـــل الـــض٫ْ، خ تــ  الٍغ

ٓماؾــــــُت  ْعبمــــــا ؤًٞــــــل مــــــً عظــــــا٫ الضبل ْع،  ٓا َــــــظا الــــــض ًلٗبــــــ

ــــا  ٓماؾــــُت الكــــٗٓل، ٦مــــا ٖبَر ْالؿُاؾــــت، ٞفــــي بةؿــــاَّ صبل

ٖ هــا بُــغؽ ٚــالي األامــين الٗــام لألمــم املخدــضة ؾــاب٣ا  " ٧اهــذ 

ٓم ؤؾاؾــــــــا ٖلــــــــى الخٗامــــــــل بــــــــين  ٓماؾــــــــُت الخ٣لُضًــــــــت ج٣ــــــــ الضبل

ٓم ٞى ٓمـاث، ؤمــا الُـ ٓعة ال٨بيــرة الح٩ ْالشـ دُجــت بهدكـاع الخٗلــُم 

ٓن  لِــا ٖال٢ــاث  فــي ْؾــاثل إلاجهــا٫ ٞــةن الــض٫ْ جدــا٫ْ ؤن ج٩ــ

َْؿــــــــــــم  َــــــــــــظا ألاؾــــــــــــلٓل بةؾـــــــــــــم  مباقــــــــــــغة مــــــــــــ٘ الكــــــــــــٗٓل، 

ٓماؾُت الكٗبُت"     13ا .الضبل

ْلُــــت  ش الٗال٢ــــاث الض مــــً ؤبــــغػ ألامشلــــت الكازهــــت فــــي جــــاٍع

ْلُـ ؼ الٗال٢ـاث الض ايت لخٍٗؼ ت طلـ٪ املٗانغ خ٫ٓ بؾدشماع الٍغ

٩ـــــي  اضـــــ ي ألامٍغ ٓمي الٍغ ـــــ٤ ال٣ـــــ ٓة الٍٟغ ألازـــــغ الـــــظي جغ٦خـــــّ صٖـــــ

ٓنا ْلخين.Ping-Pongللبِىـــــٜ بـــــ    فـــــي جدؿـــــين الٗال٢ـــــت بـــــين الـــــض

دكــــاعص  14ا ٩ــــي ٍع ٓاٞــــ٤ مــــ٘ ؾُاؾــــت الــــغثِـ ألامٍغ َْــــظا مــــا ج  ،،

ٓنا  فـي جدؿـين الٗال٢ـاث مـ٘ الهـين فـي Richard Nixonه٨ُؿ

٨ُـــــت مـــــ٘ خُ هـــــا، بزـــــغ بٖـــــاصة ج٣ُـــــُم الؿُاؾـــــت الخاعظُـــــت  ألامٍغ

ْالتـــي ظــاءث فـــي ٞتـــرة ٧اهـــذ  هخــاثج الحـــغل الؿـــلبُت فــي ُٞدىـــام، 

ٓط مــــــ٘  ٨ُــــــت جســــــٓى ٞيهــــــا نــــــغإ هٟــــــ الًــــــاث املخدــــــضة ألامٍغ ال

َْـــــظا مـــــا صٞـــــ٘  هـــــا  ُٓٞتي ببـــــان الحـــــغل البـــــاعصة،  إلاجدـــــاص الؿـــــ

للبدـــــض ٖـــــً خلُـــــ٠ ٢ـــــٓي بمى٣ُـــــت ظىـــــٓل قـــــغ١ آؾـــــُا، ؤمـــــا 

ْع صْلـــي ؤ٦ ـــر ٞاٖلُـــت  بـــذ بلٗـــب ص ْعَـــا الهـــين ٣ٞـــض ٚع ٌٗـــؼػ ص

ُٓٞتي،  ٓاظِــــــت إلاجدــــــاص الؿــــــ ٍْمــــــتن ٢ــــــضعاتها بم ٦الٖـــــب صْلــــــي، 

ْصًت. ْالهين ٖال٢اث   الظي ال جغبُّ 

ْ هــــــــظا، ٣ٞــــــــض ظــــــــاءث ٖملُــــــــت الاهٟخــــــــاح بالٗال٢ــــــــاث بــــــــين  

ــــ٤ لٗبــــت  ْطلــــ٪ ٖــــً ٍَغ البلــــضًً بٗــــض ٣ٖــــضًً مــــً ال٣ُُٗــــت، 

٢ْـضم  ْٞـض نـُني ممشـل للٗبـت الُابـان،  ٓوٜ بٗـض ؤن ػاع  البِىٜ ب

 ٓ َْـــظا مـــا َىـــا٥ صٖـــ ـــاعة الهـــين،  ٩ـــي لٍؼ ة عؾـــمُت لىٓيـــٍر ألامٍغ

ْٞــــض مــــً  ٓعٍــــت، خُــــض ػاع  ٨ُــــت ٞ ٓا٣ٞــــت ؤمٍغ ْم ــــل بترخُــــب  ٓب ٢

٨ُــا فــي هِؿــان   ؤمٍغ
ً
ْزالزــين صــحُٟا بــت  اْٖل  

ً
بــا زمؿــت ٖكــغ اٖل

ٓ ان  1971 ْاَخمــــام مى٣ُــــ٘ الىٓيــــر لــــُٗلً "قــــ مــــ٘ اؾــــخ٣با٫ 

ٓػعاء الهــــــــُني ب هــــــــا بضاًــــــــت ِٖــــــــض ظضًــــــــض مــــــــً  الي" عثــــــــِـ الــــــــ

ً ؤلـــــــ٠ مخٟـــــــغط الهـــــــضا٢ت ٓٞـــــــض  ؤمـــــــام ٖكـــــــٍغ ْاهـــــــّ ال زانـــــــت 

ُٖٓت التــي  ٓعة الكــُ ع الهــين، بٗــض الشــ ٩ــي ألا٫ْ الــظي ًــْؼ ألامٍغ

ْبالٟٗـــل ػاع مؿدكــــاع  ً ؾـــىت،  ْٖكـــٍغ ٢امـــذ ٢بـــل طلـــ٪ بـــإعا٘ 

٩ــــي َنــــري ٦ِؿــــىجغا ٓمي ألامٍغ   Henry Kissingerألامــــً ال٣ــــ

٩ــــــي  ت، للــــــغثِـ ألامٍغ ــــــاعة ؾــــــٍغ ت جلعهــــــا ٍػ ٓعة ؾــــــٍغ الهــــــين بهــــــ

دكاعص ه ٓناٍع    15ا .1972   في الٗام ٨ُRichard Nixonؿ

الـــــت ؤداة لىعـــــب الـــــشؤي العـــــام العـــــاإلاي وبًفـــــاٌ  زاهُـــــا: الٍش

 سظائل ظُاظُت.

ش الؿُاسـ ي اهجض طل٪،   ٓصة ؤزٔغ للخاٍع ، فـي ملٗانـغفي ٖ

ٓهُت ٢ًُت الٗملُت الٟلؿُُيُت التي اؾعهضٞذ  البٗشـت الهـُِ

ٓهش ٖـــــــام فــــــي  ملبُـــــــاص مُـــــــ   11 ْالتــــــي ٢خـــــــل ٞيهـــــــا 1972ؤ
ً
ايـــــــُا ٍع

ـــــــا م٣ابـــــــل  ًُ ُـــــــاًعا ؤملاه ا َْ ًُ ٓهُا ْقـــــــَغ اصنـــــــُِ زمؿـــــــت  اؾدكــــــِـ

ٖٓــت  ٓم، خُـض ازخــاعث املجم ٞـضاثُين ٞلؿــُُيُين زـال٫ ال جــ

اضـــ ي لخىُٟــظ الٗملُــت مــً ؤظـــل  الٟلؿــُُيُت َــظا الحــضر الٍغ

ً إلاَخمـــــــــام الـــــــــضْلي ٢ـــــــــضع إلام٩ـــــــــانلٟـــــــــذ ألاهٓـــــــــاع  ، مؿـــــــــدشمٍغ

اض ي ألاضخم ٖلى مؿخٔٓ الٗالم.  بالحضر الٍغ

ايت٢ا ٍٓغ الٗال٢اث بـين  ، بلىفي ال٣غن الحالي ،صث الٍغ جُ

ٓبُــــــت، مــــــً زــــــال٫ إلاؾخًــــــاٞت املكــــــتر٦ت  ٓعٍــــــا الجى ٧ْ الُابــــــان 

ْمــــا ٨ٖؿــــخّ ٖملُــــت الخيؿــــ٤ُ 2002للبلــــضًً ل٨ــــإؽ الٗــــالم   ،

ٍٓغ الٗال٢اث، بلى ظاهـب مـا ٨ٖؿـّ الل٣ـاء بـين  املكتر٥ مً جُ

ٓعٍــــا الكــــمالُت ٖلــــى ؤ٦بــــر مالٖــــب ؾــــ ٧ْ ٓبُــــت  ٓعٍــــا الجى ِا٫ٓ، ٧

ذي مً زال٫ ؤ٦ ر مـً  ؤلـ٠ م ـج٘  65مً خالت الخٓخض الخاٍع

ْبهدكــغث ال٣مهــان التــي  ٓا بالٓخــضة ْألانــ٫ٓ املكــتر٦ت،  َخٟــ

ٓعٍـــــا املٓخـــــضة  ـــــ٘ ٖلـــــم ٧ ْاخـــــضٍ ُٞمـــــا ٞع ٓعٍـــــا  خملـــــذ ٖبـــــاعة ٧

   16ا باملضعظاث.

 بؾـــــــِام الٓخـــــــضة  
ً
ٓاَض الكـــــــغ١ ألاْؾـــــــِ ؤًًـــــــا ْمـــــــً قـــــــ

ـــؼ الِ ٓ مـــا الُمىُـــت بمجـــا٫ ٦ـــغة ال٣ـــضم فـــي حٍٗؼ َْـــ ٍٓـــت املكـــتر٦ت 

ؾـــاَم فـــي جٓخُـــض قـــُغي الـــُمً، ٣ٞـــض لٗـــب املىخســـب الُمنـــي 

ْالحــغل بـــين  ل٨ــغة ال٣ــضم بكـــ٩ل مٓخــض َُلـــت ٞتــرة إلاهٟهـــا٫ 

 لإلؾــــــدشماع 
ً
 َــــــضٞا

ً
سُــــــا ً، ؤمــــــا بًــــــغان ٣ٞــــــض ٧اهــــــذ جاٍع الكــــــٍُغ
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٨ُــــت،  الًــــاث املخدــــضة ألامٍغ ايــــت، مــــً ٢بــــل ال الؿُاســــ ي للٍغ

٩ـــ ت ؤمٍغ ـــ٤ مهـــاٖع ، 1998ي َِـــغان الٗـــام ٣ٞـــض ػاع بًـــغان ٍٞغ

ـــــــــاثً  ٩ـــــــــي سًـــــــــغان مىـــــــــظ ؤػمـــــــــت الَغ ٓٞـــــــــض ؤمٍغ ـــــــــاعة ل فـــــــــي ؤ٫ْ ٍػ

٨ُين فــــــي الٗــــــام  ت ٖـــــــً 1979ألامــــــٍغ ، ْظــــــاء ازخُــــــاع املهــــــاٖع

ؽ لـــــىًٛا ـــــ٤ بـــــْغ ٓماؾـــــُين Bruc Laingenٍَغ   ٦بيـــــر الضبل

ـاثً فــي الٗــام  ْا ؤػمــت الَغ ٨ُين الــظًً قــِض ، مــً 1979ألامـٍغ

ْصعاًخّ بمضٔ قٗبُت َظٍ ال خّ  لٗبت لضٔ املجخم٘ بال مٗٞغ

 إلاًغاوي. 

ُْٞمــــا ًخٗلــــ٤ بملٟــــاث بزخُــــاع الــــض٫ْ املؿخًــــُٟت ل٨ــــإؽ 

٣ُـا    ٢ْ2022ُــغ  2018ْعْؾــُا  2010الٗـالم افــي ظىــٓل بٍٞغ

ما ُٞمــــا قــــا ها مــــً  ٞة هــــا لــــم ج٨ــــً بُٗــــضة ٖــــً الؿُاؾــــت الؾـــُـ

ٓمين مــــــً  ٢ًـــــاًا ٞؿــــــاص َالــــــذ الُٟٟــــــا، ٣ٞـــــض ظــــــاءث ٢بــــــل ًــــــ

ؤظــبرث الـغثِـ املىخسـب  اهخسال عثِـ ظضًـض للُٟٟـا ٦مـا ؤ هـا

ٓػٍـــ٠ بالجـــغ ا ٢ٓٗـــّ Joseph Blatterظ   ٖلـــى الاؾـــخ٣الت مـــً م

ٓجين  ســ ي ٞالصًميــر بــ بٗــض ؤعاٗــت ؤًــام مــً بهخسابــّ، الــغثِـ الْغ

٨ُــت مجــغص بؾــخسضام Vladimir Putinا ٓة ألامٍغ  ، ؤٖخبــر الخُــ

ؾـُا مـً  ُت مً ؤظل بؾ٣اٍ بالجغ ْخغمان ْع ْاث ٚير قٖغ  ص

ُاهُـــا 2018اؾخًـــاٞت ٦ـــإؽ الٗـــالم  ْالـــظي جىاٞؿـــذ مـــ٘ بٍغ  ،

 ٖلى بخخًاهّ.

الت كىة دبلىماظُت هاعمت مخدشهت ا : الٍش
 
 زالث

ٓػٍـــــ٠ هـــــاي ا ٓة Joseph Nyeلـــــم ٌٟٛـــــل ظ  ، ٖـــــغال ال٣ـــــ

ايــــت ٦ــــإصاة ٞٗــــل  ْع ألالٗــــال الٍغ ْص الىاٖمــــت املٗانــــغة، ز٣ــــل 

 ،
ً
 ٦بيـــرا

ً
ْْػهـــا  

ً
ٓماؾـــُت الٗامـــت ز٣ـــال ؾُاســـ ي ز٣ـــافي، حُٗـــي الضبل

ــــا لى٣ــــل ا ًٗ ٍْــــضلل ٖلــــى طلــــ٪ الخــــإزير مــــً ْصاٞ ْبًهــــالِا،  ل٣ــــُم 

ــاث  ٨ُــت، ٣ٞــض ْنــلذ مباٍع ايــت ألامٍغ زــال٫  جــم اهدكــاع الٍغ

ٓن منز٫ خ٫ٓ الٗالم في  750البِؿب٫ٓ لـ  800بلضا، ْ 212ملُ

٨ُت اث ٦غة ال٣ضم ؤمٍغ ٓن مكاَض مباٍع   . 17ا .ملُ

ٓػ٠ٍ ٢بل ؤ٦ ر مً ٖكغ  ٓا٢٘ الظي جدضر ٖىّ ظ ل٨ً ال

ٓاث ؤنـــبذ ؤ٦ ــــر ح ٓم، ٨ٞــــغة ال٣ـــضم جمخلـــ٪ ؤ٦ ــــر ؾـــى  الُـــ
ً
٣ُٗـــضا

ملُاع م ـج٘ خـ٫ٓ الٗـالم، ؤي ا٢ـل مـً ههـ٠ ؾـ٩ان  3.5مً 

َْــظٍ ألاع٢ــام لِؿــذ مؿــخٛغبت بطا ؤقــغها بلــى  ٦ٓــب ب٣لُــل،  ال٩

ٓن بوؿـــان فـــي  250ؤن ؤ٦ ـــر مـــً  ٓن ٖلـــى  200ملُـــ ْلـــت ملـــجل ص

٨ـــذ لِــا  ْلٗبـــت ال٨ٍغ ملُـــاع م ـــج٘،  2.5ؤ هــم اٖل ـــي ٦ـــغة ٢ــضم، 

٧ٓي ملُـــــاع  ايـــــاث ٦ـــــغة ْالِـــــ ْالخـــــيـ ملُـــــاع، ُٞمـــــا جمخلـــــ٪ ٍع  ًٍ

ْالبِؿـــب٫ٓ  ٓلـــ٠  ْالج ٨ُـــت  ٦ْـــغة ال٣ـــضم ألامٍغ ْالؿـــلت  الُـــاثغة 

 .  18ا مااث املالًين مً امل جٗين

لُٟٟــــــا بلــــــى ؤن ا، ؤقــــــاعث 2014ْٖــــــً ٦ــــــإؽ الٗــــــالم ٖــــــام 

ٓلـــت التـــي لٗبـــذ ٞيهـــا املىخسبـــاث الــــ  ٓالي  32البُ مبـــاعاة،  64خـــ

ا فـــــي املالٖـــــب املسخلٟـــــت ؤ٢ـــــل ٓن مكـــــاَض  3.5مـــــً  خًـــــَغ ملُـــــ

ٓالي  ْالخ٣ِ زاللِا خ  ،
ً
با ٓصة  20ج٣ٍغ ٓعة ٖالُـت الجـ ٓن نـ ملُ

ٓالي  ْص  80الــى ظاهــب خــ ْبلــى ظاهــب املــغص ٓعة ٖاصًــت،  ٓن نــ ملُــ

ٓن ٞغنـت ٖمـل فـي  14الا٢خهاصي املخمشل بةًجاص ؤ٦ ر مً  ملُـ

ل جغجبِ اعجباَا مباقغا ب٨إؽ الٗالم.  البراٍػ

اؾــــــخصىاًء، بـــــل َــــــا٫ َـــــظا املشـــــا٫ مــــــً ٦ـــــإؽ الٗــــــالم لـــــِـ 

٨ـــــذ  ْال٨ٍغ  ٍّٓ الث ٦ـــــغة ال٣ــــضم اليؿـــــ ؤلٗــــال ؤزـــــٔغ مشــــل بُـــــ

ملبُـت بمسخلـ٠  ٨ُت ْألالٗال ألا ٦ْغة ال٣ضم ألامٍغ ٦ْغة الؿلت 

ٓع  ٓعث بٟٗـــل الخُـــ ٓة ؤًًـــا جُـــ حكـــ٨ُالتها، ٦مـــا ؤن َـــظٍ ال٣ـــ

 
ً
ايــــت ػزمـــــا ٓانــــل ؤُٖــــذ الٍغ ْج٣ــــضم ْؾــــاثل الخ ٓدي  ٓلــــ الخ٨ى

 اياث املسخلٟت.ٖلى مؿخٔٓ ألاٞغاص مً اٖل ي الٍغ

ٓعاثماطا حٗني َظٍ ألاع٢ام  ايـت ْالخُـ ت َـل حٛيـرث الٍغ

ٓة  ٢ْـــــــ ْاث ألا٦ ـــــــر خضازـــــــت  ْاثت عبمـــــــا هـــــــي ألاص ؤم حٛيـــــــرث ألاص

 ٓ ْعٍـــ ْ ٖانـــمت هِبـــا٫  ظٗلـــذ ْنـــ٫ٓ مـــً ٌٗـــِل فـــي ٧اجامىـــض

ٓم  ــ ْالخَغ ْجيراهــا  ٓبُــت ْؾــِا٫ٓ  ٨ُــا الجى صي ظــاهيرْ فــي ؤمٍغ

 ْ ال ًخُلـــب الجِــــض،   
ً

اضــــ ي ؾــــِال ٢ٓــــذ  ي خـــضر ٍع بــــظاث ال

ايــــت ْخــــضث الٗــــالم خــــ٫ٓ ٖكــــ٤ ٞــــغ١ ججـــــض  ٓصة، الٍغ ْالجــــ

ٓاؾـــــــــــــُت  ْطلـــــــــــــ٪ ب ؾـــــــــــــُال مـــــــــــــً امل ـــــــــــــجٗين ؤًىمـــــــــــــا خُـــــــــــــذ 

ت بهدكـــــاع الحـــــضر  ٓلٓظُـــــا الحضًشـــــت التـــــي ظٗلـــــذ ؾـــــٖغ الخ٨ى

ايــُت ؤؾــِمذ فــي  ْالخٟــاٝ الٗــالم خــ٫ٓ ألالٗــال الٍغ ٦بيــرة، 

بًهــــــا٫ عؾــــــاثل ؾُاؾــــــُت للٗــــــالم، ًم٨ــــــً ه٣لِــــــا مــــــً زــــــال٫ 

٣ــــت ؾــــل٥ٓ ٞــــغ١  ايــــت، ٞؿــــ٣ٍٓ ٍَغ ٓم الٍغ ْ هجــــ ايــــُت، ؤ ٍع

 ٢مُهـا ًدمـل 
ً
ٓوي في ٚؼة مغجضًا ْان الهُِ َٟل ظغاء الٗض

ْػٍـل ا ٓص ؤ  ، ٦خــب Masoud Ozilاؾـم الالٖـب ألاملـاوي مؿـٗ

ْحٗاَٟــّ مــ٘ ٚــؼة   خؼهــّ 
ً
ٓجير مبــضًا ألازُـــغ ٖلــى خؿــابّ ٖبــر جــ

ت لٟلؿُين.  بالحٍغ
ً
 ْمىاصًا

ش املٗانــــــغ ٓصة للخــــــاٍع ــــــالٗ ٓهــــــان  ، ٞــــــةنْب ؤ٫ْ مــــــً  ٧ــــــانالُ

ــــــــغاى الضٖاًــــــــت الؿُاؾــــــــُت  ت ٚ  ايـــــــُـ ــــــــ٠ الخجمٗــــــــاث الٍغ ْْ

ش املٗانـــــغ ؾـــــىت  ملبُـــــاص فــــي الخـــــاٍع ، 1896خُىمــــا هٓمـــــذ ؤ٫ْ ؤ

ـــــــــان آهـــــــــظا٥ مكـــــــــدب٨ت فـــــــــي نـــــــــغإ ؾُاســـــــــ ي  ٓه ٢ْـــــــــض ٧اهـــــــــذ الُ
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ٓهــــــان  ــــــذ الُ ٓل ــــــً زــــــم خ ْم ــــــت الٗشماهُــــــت،  ْل ْٖؿــــــ٨غي مــــــ٘ الض

ملبُــاص بلــى ؾــاخت للضٖاًــت الؿُاؾــُت، ٖلــى ؤؾــاؽ ؤ هــا مِــض  ألا

٢ٓـــــــــت ز٣اُٞـــــــــا ٖلـــــــــى الكـــــــــٗٓل ا ْؤ هـــــــــا مخٟ لحًـــــــــاعة ال٣ضًمـــــــــت 

ْلــظل٪،  ْالٗشماهُــت، التــي حٗــِل فــي ْــل إلاؾــدبضاص،  الؿــالُٞت 

ْلــــــــت الٗشماهُــــــــت  ملبُــــــــاص سًهــــــــا٫ عؾــــــــالت َــــــــظا ألا ٢اَٗــــــــذ الض

ـــــــت اؾـــــــخٛلذ  ْل ٓن الض ْ هـــــــظا ج٩ـــــــ ـــــــان،  ٓه مٗاعيـــــــت لؿُاؾـــــــت الُ

ايُت لخضمت ؾُاؾعها الخاعظُت.  ألالٗال الٍغ

ـــــــــــت الاهخهـــــــــــاعاث ٧اهـــــــــــذ الـــــــــــض٫ْ املى خهـــــــــــغة بداظـــــــــــت لغمٍؼ

ٓ م٩اهعهـــا، ٞالخىـــاٞـ  ْٖلـــ ايـــُت ُٞمـــا بُ هـــا سزبـــاث ٢ـــضعاتها  الٍغ

خُـــــت ألامـــــت الغاٚبـــــت  اضـــــ ي بـــــضؤ ًدمـــــل فـــــي جلـــــ٪ الح٣بـــــت ْع الٍغ

ْالخؿــاثغ التــي هجمـذ ٖــً الحــغل  ــم إلا هـا٥  ٓتهــا، ٚع بةزبـاث ٢

ايـــُت  ٓمـــت الٟغوؿـــُت بـــضٖم الٟـــغ١ الٍغ الٗىُٟـــت، ٞبـــضؤث الح٩

ٓعة املكـــــــاع٦ت بامل ىاٞؿـــــــاث الخاعظُـــــــت، خغنـــــــا م هـــــــا ٖلـــــــى نـــــــ

ْالٗال٢ـــت بِىـــت بـــين الؿُاؾـــت  ْاضـــحت  ٓعة  ْلـــت، ٧اهـــذ الهـــ الض

٢ْــــــذ مطــــــ  ،  ايــــــت  هــــــظٍ الح٣بــــــت، بكــــــ٩ل ؤ٦ ــــــر مــــــً ؤي  ْالٍغ

ْبُت في ْل خغبين ٖاملُخين ٧ـان  ْع ٓجغ الظي ؾاص ال٣اعة ألا ٞالخ

ايــــــت مٛمٓؾـــــــت بالؿُاؾــــــت،  ْٟٓـــــــت ٦ٟــــــُال بــــــإن ًجٗـــــــل الٍغ ْم

ٓما ت في الحغبين.لخسضم الضبل ٫ْ املىسَغ  ؾُت ل٩ل الض

ملبُـــــــت  ْعاث ألا ْبُـــــــت الـــــــض ْع ٓلُت ألا ٟـــــــذ الـــــــىٓم الكـــــــم ْْ

ْصلـ٠ َخلـغ  ـ٠ ؤ ٓلٓظُعها، ٣ٞـض ْْ بك٩ل نـاعر للضٖاًـت  ًـضً

ملبُــت ؾــىت  ْعة بــغلين ألا للضٖاًــت للىٓــام الىــاػي، ٦مــا  1936ص

ايـــُت  ـــاث الٍغ ُُٓٞتي بٖخبــر مكـــاع٧اجّ فــي املباٍع ؤن الاجدــاص الؿـــ

ْلُـــــــ ْؤصاة الض ت بمشابــــــــت ٖامـــــــل مِــــــــم فـــــــي ؾُاؾــــــــعها الخاعظُــــــــت، 

ْمــا ًهـاخب طلــ٪ مــً  ها حـت للضٖاًــت فــي الـض٫ْ الغؤؾــمالُت، 

ْلت في املجخم٘ الضْلي ْم٩اهت الض ٓة   . 19ا .آزاع ٖلى ٢

ايت خايغة ٓة  ،في الجِت طاتها ،٧اهذ الٍغ الؿُاؾـت في ب٣

ٓماؾـــُت ٖامـــت  ْصبل ٍج  الخاعظُــت للٗضًـــض مـــً الـــض٫ْ ٦ــإصاة جـــْغ

ْمىــظ ٖــام ٞاٖ ٢ٓٗــا  1934لــت للىٓــام،  ايــت جإزــظ م بــضؤث الٍغ

ْام فــي ٧ــل  مخ٣ــضما  هــظا املجــا٫، خُــض ٧اهــذ خايــغة ٖلــى الــض

ْمٓــــــاَغ  ْلُــــــت جمشــــــل مٓــــــاَغ الهــــــغإ ؤخُاًهــــــا،  املىاٞؿــــــاث الض

ٓانــل  ـــ ؤصاة ج ــا ـــ ًٓم ـــ ٖم ٓ مــا ظٗلِــا ــــ َْــ  ، الخ٣ــاعل ؤخُاهــا ؤزــٔغ

ٓاع بــين الش٣اٞــاث مــً ؤظــ ْؤؾــلٓل خــ ل البدــض ٖــً بـين الــض٫ْ 

ٍٓاحي ْإلاوؿـاوي  ٓماؾُت ظضًضة لخد٤ُ٣ ألامً الِ ؤؾالُب صبل

ٓم. ٓص في ٖالم الُ  امليك

الـــت دبلىماظـــُت إلخـــالٌ العـــالم ووؽـــش  اإلابدـــث الثالـــث: الٍش

 اللُم والدعامذ.

ايـــــــــُت مـــــــــً خُـــــــــض املماعؾـــــــــت  ٓماؾـــــــــُت الٍغ بـــــــــضؤث الضبل

ْجىدكـــــــغ فـــــــي ٧ـــــــل م٩ـــــــان،   ٓ ْمخـــــــضعط جُٟـــــــ ْاكـــــــ٩ل مخهـــــــاٖض 

ُـــــــت ٓماؾــــــُت الٗامـــــــت، التــــــي ؤزبدـــــــذ ؤ هـــــــا  ٦مماعؾــــــت ٖٞغ للضبل

ْلــت ْقــٗبها،  ٓعة املخٓزـاٍ ٖــً الض ُــاء الهــ ْؾـُلت ٞاٖلــت ٖس

 ٓ ــ ٓمــت، َْ ْجٟاٖــل ظــاٝ مــً ٢بــل الح٩ ذ  ْ ؤمعهــا صْن جهــٍغ ؤ

ٓعي ا ٓعث مــ   ٖىــضما عؤٔ Stuart Mooreمــا ؤقــاع بلُــّ ؾــدُ

ايــــــــــت مؿــــــــــاخت  ْبُٖــــــــــاء الٍغ ْلــــــــــت بداظــــــــــت للخٟاٖــــــــــل  ؤن الض

ٓماؾـــُت بـــاعػة فـــي ٖـــا لم مـــا بٗـــض الحـــغل الٗاملُـــت الشاهُـــت، صبل

ْص ألاٞٗــــــا٫ ْنعاء  ٓمــــــت مــــــً عص ِٞــــــظٍ املماعؾــــــت جدمــــــي الح٩

ٓماســـــــ ي  ٓاظِـــــــت ؤي ؾـــــــل٥ٓ صبل املىاًَـــــــت التـــــــي ٢ـــــــض جبـــــــرػ بم

ٓماؾـــُت  ٢ٓـــذ الحايـــغ، لخخدـــ٫ٓ الضبل ج٣لُـــضي زانـــت فـــي ال

٢ٓــذ، ْختــ  جهــير  ْممخــ٘ بــظاث ال بلــى ؾــل٥ٓ ظــام٘ ْظــظال 

ٓمِـــــا ٕٓ هج ايـــــت ْؾـــــُ   ٖاملُُـــــّ الٍغ
ً

ٓة ماؾؿـــــاتها ٖـــــامال ـــــ ٢ْ

ا ٧ٓؾـــــُلت صْن بَـــــضاع  ْلـــــت سؾـــــدشماَع مدٟـــــًؼا آزـــــغ ًـــــضٞ٘ الض

 .ال٨شير مً الجِض ْإلام٩اهُاث

الُت دبلىماظُت إلخالٌ العالم.  ؤوال: اليؽاواث الٍش

ٓماؾُت الخ٣لُضًت ظظل مـا ًم٨ـً ظظبـّ  ال حؿخُُ٘ الضبل

ايُت م ها، فـي ٢ـغن ٌعـع  ٓماؾُت الٗامت، ْزانت الٍغ ٖبر الضبل

ٓع، لإلبخٗــاص ٖــً  ٍٓــت، ٞفــي حٗــض م جــإ ل جمِــ بالهــغاٖاث الضم

ٓماؾــُت الخ٣لُضًــت،   هــا باجــذ ظــؼء  ْٖــبء ْظٟــاٝ الضبل ز٣ــل 

ْطلــ٪ بؿــةب ٢ُامِــا ٖلــى ٢ــُم  ْؤهماَِــا،  مـً الحُــاة املٗانــغة 

ٓع ْؾــــاثلّ  ْجُــــ ــــالم بدضازخــــّ  بًجابُــــت ْؾــــامُت، ٌؿــــخُُ٘ إلٖا

مل ٘ للٛاًــــت، ٦مــــا خــــضر خــــين عؾــــمذ ؤ بُــــاص ه٣لِـــا بكــــ٩ل ؾــــَغ

ٓ  2008ب٨ـــــــــــــين  ْالىمــــــــــــــ ٓع  ٗت الخُـــــــــــــ ٓعة الهــــــــــــــين الؿـــــــــــــَغ نـــــــــــــ

ٓماؾــــــُعها جغنــــــ  ال٣ــــــُم  ايــــــت فــــــي صبل ْالخدــــــضًض، ٦مــــــا ؤن الٍغ

ْالدؿـــــاْي  ْاة  ْاملؿـــــا ْاملدبـــــت  ال٣اثمـــــت ٖلـــــى ٖضالـــــت املىاٞؿـــــت 

ْبطابـــت الجلُـــض بـــين  َٓـــاث الؿُاؾـــُت  ْجٟـــخذ البـــال ل٨ؿـــغ الخاب

ٓم فــي املُــاصًً الؿُاؾــُت، بــل ب هــا ْؾــُلت لعهُاــ ت الــغؤي الخهــ

ْالبىــــاء ٖلــــى طلــــ٪. ٦مــــا ؤ هــــا ْؾــــُلت ؤًًــــا  الٗــــام لخ٣بــــل نزــــغ 

ايـت ٞغنـت  ٓعي ؤن الٍغ ْؤزيـرا ًـٔغ مـ ْ بأزغ،  للخ١ٟٓ بك٩ل ؤ

ابِ الشىاثُــت بــين الــض٫ْ زانــت بٗــض ؤخــضار  ــاصة ولــع الــْغ ٖس

ٍٓلت ْ بٗض ٢ُُٗت َ ْ مازغة ؤ   20ا .نٗبت ؤ
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ايـــُت ٧ٓؾـــُلت  ًِٓـــغ اؾـــخسضام املكـــاع٦ت فـــي ألالٗـــال الٍغ

ْمماعؾــاث حؿــاَم  ْبٖــاصة بىائهــا ٖلــى ٢ــُم  لخدؿـين الٗال٢ــاث 

فــــي جدؿــــين الٗال٢ــــاث الؿُاؾــــُت بــــين الــــض٫ْ، ٦مــــا خــــضر فــــي 

ٓاًـا الحؿـىت خُـض جـم بوكـاء  (Games Good Will) ؤلٗـال الى

ٓجغاث الؿُاؾـــــــُت  ايـــــــت الـــــــضْلي هدُجـــــــت للخـــــــ َـــــــظا الحـــــــضر الٍغ

ٓ مـــا ٢ـــاص بلـــى بوكـــاء ؤلٗـــال ا َْـــ ملبُـــت.  لىاججـــت ٖـــً ألالٗـــال ألا

ٓاًا الحؿىت ٖام  ْالتي َضٞذ الى جدؿين الٗال٢ـاث  1796الى

٨ُت با ؾاؽ،  ٓالُاث املخدضة ألامٍغ ْال ُُٓٞتي  بين الاجداص الؿ

ـــــــت   ْالش٣اُٞـــــــت ا ال٨ٍٟغ ْالخباٖـــــــضاث  ـــــــب ْظِـــــــاث الىٓـــــــغ  ْج٣ٍغ

بإ هـــا ٢ـــاصعة ٖلـــى  ٓ َـــظٍ ألالٗـــالاْالؿُاؾـــُت، ٣ٞـــض آمـــً ميكـــ

ْلُـــــت الؾـــــُما  ٕٓ الحـــــغل بـــــين الٗضًـــــض مـــــً ال٣ـــــٔٓ الض ـــــ ٢ْ مىـــــ٘ 

 . 21ا .ال٨بٔر م ها

ْجىاٞؿــــُت فــــي جلــــ٪ املى٣ُــــت  قـــ٩لذ اللٗبــــت ألا٦ ــــر قــــٗبُت 

ُــ٘  ِ الٞغ ْبا٦ؿــخان، الخـُـ ْبالخهــٓم بــين الِىـض  مـً الٗــالم 

ٓماؾــُت  الــظي ًــغبِ بــين البلــضًً، فــي ْــل جــغا٦م ألاػمــاث الضبل

ٓجغ ألامنـــــــــــي، ٓػعاء  1987ٟٞـــــــــــي ٖـــــــــــام  ْالخـــــــــــ خًـــــــــــغ عثـــــــــــِـ الـــــــــــ

ٓة مــــً هٓيـــــٍر الِىــــضي عاظُـــــ٠  البا٦ؿــــخاوي يــــُاء الحـــــ٤ بــــضٖ

  مبــاعاة بــين مىخس ــي البلــضًً ؤخــضزذ  Rajiv Gandhiٚاهــضيا

ًْٚـــبا صازلُـــا لـــضٔ الجماٖـــاث املدكـــضصة فـــي البلـــضًً،   
ً
ظـــضال

ٓاظِت بًِٗما البٌٗ  ٞجِكا البلضًً ٧اها بدالت اؾدىٟاع بم

اء الحـــ٤ فـــي زًـــم النـــزإ ٖلـــ ى ب٢لـــُم ٦كـــمير، لـــم ًـــظَب يــُـ

 ٦بيـــــــرا يـــــــم عظـــــــا٫ ؤٖمـــــــا٫ 
ً
ْٞـــــــضا ْخُـــــــضا الـــــــى الِىـــــــض بـــــــل ٢ـــــــاص 

ــــذ ٞخُــــل ألاػمــــت خُ هــــا. ٖــــاص  ْؾُاؾــــُين مــــا ٢ــــاص ملباخشــــاث هٖؼ

ٟيـــــــز مكـــــــٝغ ا ٓعٍـــــــت Pervez Musharrafبٍغ   عثـــــــِـ الجمِ

َٓـــان  ٓة مــً هٓيـــٍر الِىــضي ماهم ْع الِىـــض بــضٖ البا٦ؿــخاهُّ ليــز

ْلــت Singh Manmohanؾــِىٜ ا  ، مؿــدشمغا َــظٍ الٟغنــت ملدا

ٓجغ الٗؿـ٨غي  ٓماؾـ ي البلـضًً بٗـض الخـ ٓانل بـين صبل بٖاصة الخ

ْلــــــت 2005ٖــــــام  ين لُا ــــــاصة الُــــــٞغ ــــــاعة ٖس ، ٣ٞــــــاصث َــــــظٍ الٍؼ

   22ا .املٟاْياث لبدض هؼإ ٦كمير

ايــــــُت ال ًماعؾــــــِا ًجـــــضع إلاقــــــاع بلــــــى  ٓماؾــــــُت الٍغ ؤن الضبل

ال جخدــغ٥ بمغاؾــال  ث ز٣ُلــت، بــل ؾُاسـ ي مدىــ٪ بغبُــت ٖىــ٤، 

ايــــــت بكــــــ٩ل زــــــام  ٓن بالٍغ ْؤٞــــــغاص ٌٗىــــــ ٓصَــــــا ماؾؿــــــاث  ج٣

٢ْذ. ٓ ها مماعؾت في ٧ل   ٍْدمل

ٓم ٓم  ٣ًــ ايــت ٣ًــ ٓماؾــُت الٗامــت املغجبُــت بالٍغ مغ٦ــؼ الضبل

اضــــ ي  ٓ الــــىجم الٍغ ٖلــــى الٟــــغص بكــــ٩ل ؤؾاســــ ي، ٞــــالٟغص َىــــا َــــ

ال٣ــــاصع ٖلــــى ه٣ــــل الغؾــــالت مــــً زــــال٫ ظاطبِخـــّـ ْقــــٗبِخّ التــــي 

ٓن الـغثِـ للٟـغ١ جخسُل الىُا٢اث ا ٓ امل٩ لجٛغاُٞت، الٟغص َ

ايــــــُت املدلُــــــت  ْع٦يــــــزة الاهجــــــاػ فــــــي املاؾؿــــــاث الٍغ ايــــــُت  الٍغ

ْلُين امل٨شـــ٠  ْلُـــت، باسيـــاٞت بلـــى ؤن ؤٖـــضاص املخـــابٗين الـــض ْالض

ْججٗـــــل مـــــً ؤٞٗـــــالِم  ْمـــــا،  ٓم ججٗلِـــــم مغ٦ـــــؼ الحـــــضر ص للىجـــــ

مدــل جــإزير صْلــي، ٞٗىــضما ًــضٖم هجــم ٢ًــُت مُٗىــت ٞةهــّ ًــازغ 

ٓا مـــــــً بكـــــــ٩ل  ٓلـــــــ ٓم جد ٘، بـــــــل ؤن بٗـــــــٌ الىجـــــــ مباقـــــــغ ْؾـــــــَغ

ــت فــي  ٓلت، ملــا لِــم مــً عمٍؼ ايــت بلــى الؿُاؾــت بمىخفــ  الؿــِ الٍغ

 بالصَم.

ٓماؾـُت  ٓ مً ًماعؽ الضبل اض ي َ ْٖلُّ، ٞةن الالٖب الٍغ

٢ْـــاب٘ فـــي  ٓاء  ٓهـــّ مدـــِ إلاَخمـــام ْألايـــ ايـــت، ٧ املغجبُـــت بالٍغ

٢ْــــــــضعاث  اضــــــــ ي  ُــــــــ٠ الحــــــــضر الٍغ ٢لـــــــب صاثــــــــغة الٟٗــــــــل، ٞخْٓ

ٓاء ٧اهـــذ ٖملُــــت ال ال ؾــــ ْجدــــضر جدـــ الٖـــب حؿــــخُُ٘ ان جـــازغ 

ْ ٚير مباقغة.  ٠ُ مباقغة ؤ  الخْٓ

ايـُت الٗامـت  ْلت ٞلِا ؤن جـازغ بغؾـم الؿُاؾـت الٍغ ؤما الض

ْلــت جدــذ صاثــغة إلاَخمــام  ْْيــ٘ الض ال٣ــاصعة ٖلــى بخــضار جــإزير 

ْلُـت ظـؼء مـً  الث الض الضْلي، ٞالخىاٞـ ٖلى بؾخًاٞت البُـ

ْلـــت امل ٓعة، ْقـــٍغ املكـــاع٦ت بٗـــضم ؾُاؾـــاث الض غجبُـــت بالهـــ

ٓماؾــــُت الٗامــــت  ْلــــت ؤزــــٔغ قــــ٩ل مــــً ؤقــــ٩ا٫ الضبل مكـــاع٦ت ص

َْــــظا مــــا خــــضر بكــــ٩ل ٦بيــــر ٖبــــر مؿــــاع الٗال٢ــــاث  ايــــُت،  الٍغ

ٓم. ْلُت خت  الُ  الض

الُت العشبُت:  اإلابدث الشابع: الذبلىماظُت الٍش

الُت ) كىش .... ؤهمىرجا (   ؤوال: الذبلىماظُت الٍش

٫ْ الىامُــــــت مــــــً ؤ٦ ــــــر الــــــض٫ْ مــــــُال الؾــــــخسضام حٗخبــــــر الــــــض

ــت لِــا ٞمــً  ْلُــت عمٍؼ ايــُت ل حهــ٫ٓ ٖلــى م٩اهــت ص ألالٗــال الٍغ

ٓػ  ْالٟــــــــ ْاملكــــــــاع٦ت ٞيهــــــــا  ايــــــــُت  ْعاث الٍغ زــــــــال٫ جىٓــــــــُم الــــــــض

ت  التهـــــــا جدـــــــا٫ْ َـــــــظٍ الـــــــض٫ْ ؤن جشةـــــــذ نـــــــىاٖعها الةكـــــــٍغ ببُ

، ٖلـى  ٢ْضعتها ٖلـى مىاٞؿـت الـض٫ْ ال٨بـٔر ْؤَلُعها الخىُٓمُت، 

ْلـــــظل٪ حؿـــــعى ظاَـــــضة لخىٓـــــُم ألا٢ـــــل  اضـــــ ي،  فـــــي املُـــــضان الٍغ

ٓػ ٞيهـــــــــــا،  ْالٟـــــــــــ ْاملكــــــــــاع٦ت،  ْلُـــــــــــت،  ايـــــــــــُت الض الث الٍغ البُــــــــــ

ٓمُت في امل٣ام ألا٫ْ  ا مؿإلت ٦غامت ٢  .بةٖخباَع
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ٖلـى مؿـخٔٓ الكـغ١ ألاْؾـِ  ،ق٩لذ ٢ُغ خالـت مسخلٟـت

ايـــُت الىاٖمـــت، ٞخبيـــذ ال٣ُـــاصة ال، ٓتهـــا الٍغ  ،ٞيهـــا ،ؿُاؾـــُتب٣

ٍٓاث، الؿــــعي ل حهــــ٫ٓ ٖلــــى جىٓــــُم ٧ــــاؽ  ْٖلــــى ٧اٞــــت املؿــــخ

ْلِـظا ؤبٗـاصا ؾُاؾـُت جـى٨ٗـ ٖلـى م٩اهـت ٢ُـغ 2022الٗالم   ،

اضــ ي،  ــ٤ ظــظل بَخمــام الٗــالم الٍغ فــي الؿــلم الــضْلي، ٖــً ٍَغ

بال ؤن َـــــظا إلاهجـــــاػ لـــــم ٨ًـــــً الٓخُـــــض الـــــظي ظٗـــــل مـــــً ٢ُــــــغ 

ْلُت. ٓماؾُت الض  خايغة في الضبل

ا ــت صزلــذ الٍغ ٓمــت الؿُاؾــت الخاعظُــت ال٣ٍُغ يــت فــي مىٓ

ٓة الىاٖمــــت للٓنــــ٫ٓ بلــــى الٗــــالم، ٖبــــر  التــــي اٖخمــــضث ٖلــــى ال٣ــــ

٘ جدمــــــــل مًـــــــامين ؾُاؾــــــــُت  ْمكـــــــاَع ْٞٗالُــــــــاث  بؾـــــــدشماعاث 

ٓع بالؿُاؾـــــــــــت  ْ الخُـــــــــــ ٓماؾـــــــــــُت، ْظـــــــــــاء َـــــــــــظا الخدـــــــــــ٫ٓ ؤ ْصبل

ــــت ا مىــــظ ْنــــ٫ٓ ألاميــــر خمــــض بــــً زلُٟــــت آ٫  الخاعظُــــت ال٣ٍُغ

غ ٢اصتهـــــــا ؤن ـ ، ٖىـــــــضما بٖخبـــــــ1995زـــــــاوي لؿـــــــضة الح٨ـــــــم ٖـــــــام 

ْلُـــــت ؤَـــــم مـــــً بٖخــــــ"بٖخـــــ ملبُـــــت الض غاٝ ألامـــــم ـغاٝ ال جىـــــت ألا

ايــــــــت  ْمباقــــــــغة سًما هــــــــا بالٍغ دت  املخدــــــــضة " فــــــــي بقــــــــاعة نــــــــٍغ

ٓماؾُت ٞاٖلت  . 23ا .٧ٓؾُلت صبل

ايـــــت حٗخبـــــر ٞغنـــــت  ـــــت ؤن الٍغ ملبُـــــت ال٣ٍُغ عؤث ال جىـــــت ألا

ْلـــت الكـــغ١ ؤْؾـــُُت  بٓظـــّ ظض ِـــاع ٢ُـــغ،ا الض ًـــض ًسخلـــ٠ ْس

ـــــــال" التـــــــي بعحؿـــــــمذ  هـــــــا ص٫ْ املى٣ُـــــــت فـــــــي  ٓعة "إلاَع ٖـــــــً نـــــــ

ْٖلُـــــــــّ، ْظــــــــّ نـــــــــىض١ْ ٢ُــــــــغ الؿـــــــــُاصي  الظَىُــــــــت الٛغبُــــــــت، 

ـــــــت  ٍٓ ايـــــــُت ٢ ْؤؾــــــــ لبيُـــــــت جدخُـــــــت ٍع ايـــــــت،  اؾـــــــدشماعاجّ للٍغ

ْجميـــزث بة٢امـــت   ، ْلُـــت ٦بـــٔر بؾـــخُاٖذ بخخًـــان مىاٞؿـــاث ص

ْعي  ْؤنــبذ الــض اضــ ي  ْالُــب الٍغ ْبوكـاء ؤ٧اصًمُــاث الىاقــاين 

ــــــــرة ٢بــــــــل ا ٓاتهم ألازي ٓم الٗــــــــالم فــــــــي ؾــــــــى ل٣ُــــــــغي ْظِــــــــت لىجــــــــ

ــت ا ٓعث ال٣ٍُغ ْؤنــبدذ اــي ان ؾــب تــزا٫،    Be in sportsالٖا

ْاخـــــضة مــــً ؤبـــــغػ مدُــــاث البـــــض  ايـــــُت ؾــــاب٣ا"  ــــغة الٍغ "الجٍؼ

الث فـــــي  ْبخخ٨ــــغث بـــــض الٗضًـــــض مــــً البُـــــ الًٟــــاجي بالٗـــــالم، 

ـــــــــــــت  ْباللٛـــــــــــــاث الٗغبُـــــــــــــت ْإلاهجليًز مسخلـــــــــــــ٠ ؤعظـــــــــــــاء الٗـــــــــــــالم 

 ْإلاؾباهُت. ْالٟغوؿُت

ايــت سًهــا٫ عؾــاثل مخخالُــت،  َــضٞذ ٢ُــغ مــً زــال٫ الٍغ

ــــــب بترٍْجِــــــا، ٞٗــــــام  ٓعة جٚغ حٗمــــــضث َــــــظٍ  2012جدمــــــل نــــــ

ملبُـــــاص  ْٞـــــضَا املكـــــاع٥ بإ ٓص  إلامـــــاعة الٗغبُـــــت الهـــــٛيرة ؤن ج٣ـــــ

بـت الغماًـت التـي خملـذ  2012لىضن  ايُت  هُـت الحمـض، اٖل الٍغ

ْع ْقـ٩ل املـ ٓٞـض، فـي بقـاعة سبـغاػ ص ٓعة عاًـت ال ـت بهــ غؤة ال٣ٍُغ

 جسال٠ الخىمُِ الؿاثض.

الت لخدعحن عالكاتها الخاسجُت: -2  كىش ... الٍش

ــــــــــؼ الٗال٢ــــــــــاث الٟغوؿــــــــــُت ٓطظــــــــــا  -ٌٗــــــــــض حٍٗؼ ــــــــــت ؤهم ال٣ٍُغ

ٓماؾــُت، ٞةيـاٞت بلـى ؤن الٗال٢ــاث  ايـت فـي الضبل ُـ٠ الٍغ لخْٓ

ٍٓين إلا٢خهـــــــــاصي  بـــــــــين البلـــــــــضًً ٧اهـــــــــذ هاضـــــــــجت ٖلـــــــــى املؿـــــــــخ

ًٓع  ا ٖلـــى املؿـــخٔٓ الكـــٗ ي، بٗـــض ْالؿُاســـ ي، ٞة هـــا بػصاصث جُـــ

ٓاط ٢ُــــــغ ٖلــــــى  ـ ؾــــــان ظيرمــــــان 70بؾــــــخد % مــــــً هــــــاصي بــــــاَع

ٓع لل٨ـــــغة  ٓع ال٣ُـــــغي مـــــً جُـــــ ْمـــــا ٢ـــــاصٍ َـــــظا الحًـــــ ـــــ٤،  الٍٗغ

س ي بين  ٓاظض الىاصي الباَع الٟغوؿُت ـــ بك٩ل ٖام ــ مً زال٫ ج

ْاع ال هاثُــــــــــت  ٓلّ لــــــــــألص ْْنــــــــــ ْعي ألابُـــــــــا٫  ْبــــــــــا فــــــــــي ص ْع ٦بـــــــــاع ؤ

ْبؾخ٣ُابّ  بغػ ه ٓلت،  ٓم ال٨غة باملا٫ ال٣ُغي.بؿِ  ج

ا معاـش ا(.  زاهُا: الذبلىماظُت الٍشالُت )فلعىحن... ؤهمىرج 

ايـــــــت فـــــــي ٞلؿـــــــُين مىـــــــظ الٗـــــــام  جغابُـــــــذ الؿُاؾـــــــت بالٍغ
ٖٓت مً الكبال الٟلؿـُُني بٗـض  1948 24ا خين زغظذ مجم

ت، سًهـــا٫  ـــت الٗغبُـــت باسؾـــ٨ىضٍع ٓل الى٨بـــت للمكـــاع٦ت فـــي البُ

ــــ٘ ٖلــــم  ٓلــــت، املٛــــٔؼ الؿُاســــ ي مــــً ٞع ٞلؿــــُين فــــي َــــظٍ البُ

ٓاء  ٓام الخالُــت ــــ ؾــ ــ ٓالــذ املكــاع٧اث الٟلؿــُُيُت فــي ألٖا ُٞمـا ج

ــــــت  ٓل ـــــــ مشــــــل املكــــــاع٦ت ببُ ْ نؾــــــُٓي ــ ٖلــــــى املؿــــــخٔٓ الٗغاــــــي ؤ

ْلـت فــي الهـين ٖــام  ْالتـي ظــاءث بٗــض  1966الٗـالم لخــيـ الُا

تــراٝ باسجدــاص املدلــي  ٓص ٦بيــرة ْظبــاعة مــً ؤظــل بهتــزإ إلٖا ظِــ

٢ْــــض ٧ــــان الِــــضٝ مــــً َــــظٍ للٗبــــت مــــً ٢ بــــل إلاجدــــاص الــــضْلي، 

ٍٓـت  املكاع٧اث في ظمُ٘ املجاالث، ْخت  ب٨غة ال٣ضم جشةُـذ الِ

ٕٓ بـــين  ْالخىـــ ٓم إلازـــخالٝ  ْبعؾـــاء مِٟـــ ىُـــت الٟلؿـــُُيُت،  الَٓ

ْن الىٓـغ بلـى جد٣ُـ٤  ْاملدخـل ص ٓا٢٘ جدذ إلاخـخال٫  الكٗب ال

ايــــت فــــي  ْع الٍغ ٓانــــل ص ايــــُت بكــــ٩ل ؤؾاســــ ي، لُخ بهجــــاػاث ٍع

ٓماؾـــــُت الٗامـــــت ح ْبؾـــــخسضام الضبل ـــــؼ الٗال٢ـــــاث الخاعظُـــــت  ٍٗؼ

ٓعة م٨شٟـت،  2008بٗـض الٗـام  ختـ  بــضؤ الخدـ٫ٓ ْإلاعجبــاٍ بهــ

ْبـــــــــضؤ  ْالؿُاؾــــــــت بٟلؿــــــــُين ًِٓــــــــغ مباقــــــــغة،  ايــــــــت  بــــــــين الٍغ

ايــُت، لى٣ــل عؾــاثل ؾُاؾــُت  ُــ٠ َا٢ــاث إلاجدــاصاث الٍغ جْٓ

ٓانـــــل بـــــين  ْالخ زاعظُـــــت جدمـــــل ؤبٗـــــاص املٗاهـــــاة الٟلؿـــــُُيُت، 

ٓانـــل الكـــٗب الٟلؿـــُُني، مماعؾـــت إلاخـــخال٫ ٧اٞـــ ت ؤمـــا٦ً ج

ايــــــــــُت الُبُُٗــــــــــت فــــــــــي الـــــــــــضازل  ْعٍ بخُُٗــــــــــل الحُــــــــــاة الٍغ ْص

ٓ ي الخاعدي. ٓعة املغؤة بال ْبٖاصة حك٨ُل ن  الٟلؿُُني، 
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ايـــــُت الٟلؿـــــُُيُت ت الٍغ ٓماؾــــُـ مىـــــظ ٖـــــام  ،خملـــــذ الضبل

 َضاٝ جخمشل في :ألا ظملت مً ، 2008

 ُت هٍامها العُاس ي.الاعتراف الذولي بؽشعُتها وبؽشع -1

حؿـــــــعى ال٣ُـــــــاصة الؿُاؾــــــــُت الٟلؿـــــــُُيُت الـــــــى جُْٓــــــــ٠ 

ْلــــــت  ايــــــُت فــــــي زضمــــــت الؿُاؾــــــت الخاعظُــــــت للض ألالٗــــــال الٍغ

الٟلؿــــــُُيُت، ٞفــــــي حؿــــــعى مــــــً زاللِــــــا الــــــى الحهــــــ٫ٓ ٖلــــــى 

ْلت ٞلؿُين ٞةٖتراٝ  ْلُت ْالاٖتراٝ الضْلي بض ُت الض الكٖغ

ٓ فــي مىٓ ْلُـــت بٟلؿــُين ٦ًٗـــ ايــُت الض ماتهـــا املىٓمــاث الٍغ

ْلــت مؿــخ٣لت، لــظل٪ ؾــٗذ ال جىــت  ٓ بٖتــراٝ بٟلؿــُين ٦ض َـ

ملبُــت الٟلؿــُُيُت لخد٣ُــ٤ إلاٖتــراٝ الــضْلي مــً ال جىــت ّ  ألا

٧ْـــــــان لِـــــــا طلـــــــ٪ مـــــــازغا ٖبـــــــر  ْلُـــــــت بٟلؿـــــــُين،  ملبُـــــــت الض ألا

ايــــــُت  ٍٓت فــــــي مٗٓـــــم، ْإلاجدـــــاصاث الٍغ ٓلِا ٖلـــــى ًٖـــــ خهـــــ

ايـــــُت، ْفـــــي َـــــظا بٖخ ْلُـــــت ل٩اٞـــــت ألالٗـــــال الٍغ ــــــالض ـ مـــــً غاٝ ـ

ــــــــ٢ب ْجسًـــــــ٘ ـ ْلِــــــا  ْلُـــــــت التــــــي جمشـــــــل ص ل َـــــــظٍ املىٓمــــــاث الض

ْلِــــا  ْمؿــــخ٣لت،  ُت ٢اثمــــت  ْلــــت قـــٖغ لؿُاؾـــعها بٟلؿــــُين ٦ض

ٍٓت فــــي َــــظٍ املىٓمــــاث ٦ــــإي  الحــــ٤ فــــي الحهــــ٫ٓ ٖلــــى الًٗــــ

. ْلت ؤزٔغ  ص

ّْمِـــــض لحهـــــ٫ٓ  َْٗـــــض َـــــظا بهجـــــاػ ؾُاســـــ ي ٦بيـــــر، ؾـــــب٤ 

 53ٞلؿـــُين ٖلـــى م٣ٗـــض فـــي الجمُٗـــت الٗامـــت  مـــم املخدـــضة 

ْلُت ٦ْظ ايُت الض ل٪ ألامغ باليؿبت ملكاع٦عها في ألالٗال الٍغ

ُىـــت بمشابـــت  ّٗ ـــت م ْل ْإلا٢لُمُـــت، خُـــض حٗخبـــر املىاٞؿـــت يـــض ص

ُعها  ْلـت الٟلؿـُُيُت ْقـٖغ ْلت بالض اٖتراٝ مً ٢بل َظٍ الض

ْلــت ؤن جدىــاٞـ باؾــم مىخسبهــا  ْبؾــخ٣اللِا،  هــّ ال ًم٨ــً لض

ْبالخـــــالي جا٦ـــــ ْلـــــت،  ٓ ؤ٢ـــــل مـــــً ص ض الـــــض٫ْ الـــــَٓني يـــــض مـــــا َـــــ

ْلــــــــت  بمكـــــــاع٦عها مــــــــ٘ املىخسبــــــــاث الٟلؿـــــــُُيُت اٖتراِٞــــــــا بالض

ايـــــــُت  ْ هـــــــظا بؾـــــــخٛلذ ٞلؿـــــــُين ألالٗـــــــال الٍغ الؿُاؾـــــــُت، 

ْْْٟعهـــا فـــي ؾُاؾـــعها الخاعظُـــت الؿـــاُٖت الـــى الحهـــ٫ٓ ٖلـــى 

ٓ ما ًض٫ ٖلى خؿً ج٠ُْٓ اليكاَاث ، اٖتراٝ صْلي  ها َْ

ٓماؾـــــــــــــــُت هاٖمــــــــــــــت  مـــــــــــــــً ٢بــــــــــــــل ال٣ُـــــــــــــــاصة  ايــــــــــــــُت ا٦ضبل الٍغ

ْمؿـاهضتها مـً َـٝغ الــض٫ْ الٟلؿـ ُُيُت، التـي جؼاًـض صٖمِــا 

ْالتــي جــامً ؤن  ـــــ  ْلــت طاث ؾــُاصة ـ التــي جاٍــض بؾــخ٣اللِا ــــــ ٦ض

جشةُـــذ ٢ـــُم ألامـــً إلاوؿـــاوي ال ًم٨ـــً جد٣ُ٣ِـــا صْن جهـــُٟت 

ت فـــــي ٖـــــالم  ِـــــا الةكـــــٍغ ظُـــــٓل إلاؾـــــخٗماع التـــــي مـــــا جـــــؼا٫ حٗٞغ

ٓم   .الُ
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ُني ْب اضــــــ ي الٟلؿـــــُـ ٓماســــــ ي الٍغ ْجيــــــرة الحــــــغا٥ الضبل ــــــاصة  ٍؼ

ين ؤمشـا٫ عثـِـ  ايُـ ٓٔ ل٣ـاصة ٍع ْلُت ٖالُت املؿخ اعاث ص ٓالذ ٍػ ج

ْهاثبـّـ ألاميــر "ٖلـــي  ٓػٍــ٠ بالجــغ"  ْلي ل٨ــغة ال٣ــضم "ظ الاجدــاص الــض

ٓي ل٨ــغة ال٣ــضم "مدمــض بـًـ  ْعثــِـ الاجدــاص نؾـُـ بـًـ الحؿــين" 

ْلُــت ظـ ملبُــت الض ْعثــِـ ال جىـت الا ٙ، لُلخ٣ــي َمـام"  ان ظــا٥ ْع

ٍْـــــــــخم  ْػعاثـــــــّـ  ْعثــــــــِـ  ُني   بــــــــالغثِـ الٟلؿــــــــُـ
ً
ْمــــــــا ٝٓ ص الًـــــــُـ

ْالُلـــب مـــ هم املؿـــاَمت  ْم٣ُٗاجــّـ  ِـــم ٖلـــى آزـــاع الاخـــخال٫  اَاٖل

َْـــــظا مـــــا هجـــــ  مــــًـ  ت ٧املـــــت،  ايــــُـ ـــــا ٍع
ً
٢ٓ ين خ٣ بةُٖـــــاء ٞلؿــــُـ

ملبُـــــت  اًـــــت مباقـــــغة مــــًـ ال جىـــــت ألا زـــــال٫ ٣ٖـــــض اظخماٖـــــاث بٖغ

ا إلاجداص  ْلُت ؤ٢غ ٖلى بزَغ ين الض ْلي ل٨غة ال٣ـضم خـ٤ ٞلؿُـ الض

ــــم لِــــظا الٗــــغى بٖخمــــاص ملٗــــب ٖلــــى  ْج ا،  فــــي اللٗــــب ٖلــــى ؤعيـــِـ

ت طاث صاللت ؾُاؾُت. ٓة عمٍؼ  مكاٝع مضًىت ال٣ضؽ في زُ

ايــت ٓوي فــي  ، ؤًًــا،بؾــخُاٖذ الٍغ ْيــ٘ الاخــخال٫ الهــُِ

ٓهجغؽ الُٟٟـــــا ٖـــــام  ٢ٓـــــ٠ لـــــِـ بالؿـــــِل فـــــي بظخماٖـــــاث ٧ـــــ م

الاخـــــــــــخال٫ ، خـــــــــــين ج٣ـــــــــــضمذ ٞلؿـــــــــــُين بُلـــــــــــب لُـــــــــــغص 2015

ٓ هــــــا  ٍٓت إلاجدــــــاص الــــــضْلي ل٨ــــــغة ال٣ــــــضم ٧ ٓوي مــــــً ًٖــــــ الهــــــُِ

ايــــــت بكــــــ٩ل  ْحُٗــــــ٤ الٟلؿــــــُُيُين ٖــــــً مماعؾــــــت الٍغ حُٗــــــل 

ْلُــــا، ْظٗــــل الحالــــت  ْص  ٖغبُــــا 
ً
ٓ مــــا ؤخــــضر ظــــضال َْــــ َبُعــــي، 

ٍٓلــت، ختـــ   ــالم لٟتـــرة َ ايــُت الٟلؿــُُيُت خايـــغة فــي إلٖا الٍغ

ٓة الٟلؿُُيُت يـغ  ٓوي عؤٔ بالخُ ٍٓـت ان الاخخال٫ الهُِ بت ٢

ــــــــض مــــــــً  ٓوي مــــــــً مٍؼ ٓال لُــــــــغص الاخــــــــخال٫ الهــــــــُِ جٟــــــــخذ ألابــــــــ

ْلُت لِا. ؼ خملت امل٣اَٗت الض ْحٍٗؼ ْلُت،   املىٓماث الض

ٖملذ ٖلى ه٣ل مٗاهاة الكإع الٟلؿُُني مـً زـال٫ ٦ما 

سُـتاملىخسب الٟلؿُُني للمغة ألاْلى مكاع٦ت   هاثُـاث ، فـي جاٍع

ت بٖالمُــت ُُــخملــذ حٛخُــض بإؾــترالُا،  2014ؾــُا ٖــام آؤمـم 

٢ٓت،  ٍٓت مسخلٟــت ٚيــر مؿــب ُٚــذ الزــح٠ الاؾــترالُت ْنؾــُ

ْالٛغبُت املكاع٦ت الٟلؿُُيُت، مً بال ٢غاءة قـ٩ل املىخسـب 

ً مـً  ْآزٍغ بين مً مسُماث ال جٓء،  ني، الظي ًًم اٖل الَٓ

الكـخاثا حكـُلي جدضًـضا   الــى ظاهـب اٖل ـي املىخسـب ال٣ــاصمين 

ٓوي، ٦مــــا ظــــاءث مــــً الٓؾــــِ الٗغاــــي صازــــل الاخــــخال٫ الهــــِ ُ

ْا٦بــــــذ ٖملُـــــــت  الخُُٛــــــت ؤًًــــــا بد٩اًــــــاث ٖـــــــً املٗاهــــــاة التــــــي 

ٓا٢ـــــــ٘ الـــــــظي ٌِٗكـــــــّ الكـــــــٗب الٟلؿـــــــُُني جدـــــــذ  ْال الٗـــــــضاء 

 الاخخال٫.
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ٓاث بؾــخُاٖذ ٞلؿـُين مــً زــال٫  7ٞســال٫  ،ْٖلُـّ ؾـى

ْجدضًـــضا ٦ـــغة ال٣ـــضم الٓنـــ٫ٓ للٗضًـــض مـــً الى٣ـــاٍ  ايـــت،  الٍغ

ٓماؾـــــــُت  الخ٣لُضًـــــــت املِمـــــــت التـــــــي  جـــــــؼث ٖـــــــً جد٣ُ٣ِـــــــا الضبل

ْبؾــــــــــخُاٖذ بؾــــــــــخ٣با٫  ٞشبدــــــــــذ ٞلؿــــــــــُين امللٗــــــــــب البُتــــــــــي، 

ٓع ُٞمـا  املىخسباث الٗغبُت ْإلاؾالمُت التي امخىٗذ ًٖ الحً

ْٞــــخذ البــــال  ٓ مــــا ٦ؿــــغ خــــاظؼ الٗؼلــــت،  َْــــ مطــــ   لٟلؿــــُين، 

ٓعة اًجابُـــــت ٖـــــً  ْؤُٖـــــل نـــــ ـــــاعة ٞلؿـــــُين،  ٓص ؤزـــــٔغ لٍؼ ٓٞـــــ ل

ٓؤ  ٢ٓٗــا املــغؤة، بط اؾــخُاٖذ ٢اثــضة املىخســب اليؿــٓي ؤن جدبــ م

ٓعر، ٦مـــــا ؤنـــــبدذ ٞلؿـــــُين ممشلـــــت  ـــــ مخ٣ـــــضما فـــــي ؤلُٟٟـــــا بٍؼ

ْج٣ـــــــــضم  بؿـــــــــُضة فـــــــــي ال جىـــــــــت الخىُٟظًـــــــــت لإلجدـــــــــاص نؾـــــــــُٓي، 

٢ْـضم ؤصاء مميـزا،  ْلُـت  املىخسب اليؿٓي ٖلى ؾلم الترجِـب الض

ٓوي ٌٗـــاوي مـــً ألاػمـــت  الـــى ظاهـــب طلـــ٪ ؤنـــبذ الاخـــخال٫ الهـــُِ

اض ي.  التي ٞغيعها خالت الحغا٥ الؿُاس ي الٍغ

 ت:خاجم

ايـــــــــُت حؿـــــــــدشمغ الـــــــــض٫ْ  خضمـــــــــت ؾُاؾــــــــــعها لألالٗــــــــــال الٍغ

ْالخاعظُــــت،  ْجُلٗاتهــــا الؿُاؾــــُت  جد٣ُــــ٤الضازلُــــت  ؤَــــضاِٞا 

ايـُت فـي الؿُاؾـت  ٓع بؾـخٛال٫ ألالٗـال الٍغ ٢ْـض جُـ املسخلٟت. 

ْؤصاة  ْوكـــٓء الـــض٫ْ ختـــ  ؤنـــبدذ ْؾـــُلت  ٓع  ْلُـــت مـــ٘ جُـــ الض

ٓمـــــاث لخضمــــت ؤَــــضاِٞا الؿُاؾـــــُت،  َامــــت حؿــــخُٟض م هــــا الح٩

ْحؿــــخٛلِا ْ  ايــــُت ؤصاة َامــــت حؿــــخٗملِا  ؤنــــبدذ ألالٗــــال الٍغ

، ٞفي  ْٖال٢اتها الخاعظُت م٘ الض٫ْ ألازٔغ الض٫ْ في ؾُاؾعها 

ْالؿُاؾـــــــت الخاعظُـــــــت  ٓماؾـــــــُت الٗامـــــــت  ْاث الضبل ؤصاة مـــــــً ؤص

ْجُلٗاتهـــا،  ْلـــت لخد٣ُـــ٤ ؤَـــضاِٞا  الغؾـــمُت التـــي حؿـــخٗملِا الض

ٓا٢ِٟـــا الؿُاؾـــُت ججـــاٍ  ْلـــت ؤزـــغ ْللخٗبيـــر ٖـــً م ْ ٢ًـــُت ص ٔ ؤ

ْلُت  .ؾُاؾُت ص

ايــُت ،  هــا  اػصاص اَخمــام الــض٫ْ با لٗــال ْألاوكــُت الٍغ

ٍٓىاث بظخماُٖـت  ْ ج٩ ْاث ؤ اث٠ ال ًم٨ً ؤن جاصكها ؤص جاصي ْْ

ُــــت، ٞفــــي ؤصاة للضٖاًــــت للىٓــــام 
ّ
ْالٟٗال ؤزــــٔغ بــــىٟـ ال٨ٟــــاءة 

ْحؿــخٗمل ــــ ؤًًــا ــــ  ْلُــت،  ُت الض ْلإل٦دؿــال الكــٖغ الؿُاســ ي، 

ْلت مـا ٦إصاة سه٩اع ال ْْؾُلت مل٣اَٗت ص ٓم،  ُت ًٖ الخه كٖغ

ٌ لؿُاؾــــــاتها       مــــــً ٢بــــــل املجخمــــــ٘ الــــــضْلي، للخٗبيــــــر ٖــــــً الــــــٞغ

ْ ؾُاؾت مُٗىت  .ؤ

ٓا٢ـب ًم٨ً ال٫ٓ٣  ْبصماظِا بالؿُاؾـت لِـا ٖ ايت  ؤن الٍغ

ْالــــــــــضْلي،  ني  ــــــــــازُيــــــــــرة ٖلــــــــــى الهــــــــــُٗض الــــــــــَٓ ٓؤم  باٖخباَع جــــــــــ

ْلــت ْفــي  ٓن بةؾــتراجُجُاث الض ــ ــا مَغ ْمساََغ مجــا٫ الؿُاؾــت 

ٟــــذ بكــــ٩ل  ايــــت ؾــــٟير ؾــــالم بطا مــــا ْْ ْجمشــــل الٍغ ايــــت،  الٍغ

ُِٟـــــا بمـــــا ًســـــضم  مالثـــــم، بطا ْظـــــضث بَـــــاعاث ٢ـــــاصعة ٖلـــــى جْٓ

ــــــا  ْن جإزيَر ْلُين، ٖبــــــر ج٣ــــــاعل الكــــــٗٓل ص ْالؿــــــلم الــــــض ألامــــــً 

ُـــــت لـــــبٌٗ ال٣ُـــــاصاث الؿُاؾـــــُت  بالنزاٖـــــاث الؿُاؾـــــُت الٓٞغ

 للض٫ْ.
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  : ملخق

ل، الحهاع الا٢خهاصي، إلاخخال٫ في بق٩الُت الضعاؾت جبدض ٓاَغ الاؾدبضاص، الحْغ ٣ْٞضان  مؿإلت الخإزير الظي جماعؾّ ْ

ٓع ٖلى بَضاع مبضؤ خ١ٓ٣ إلاوؿان، ْ، ب ،لٗغا١في اإلاؾخ٣غاع املجخمعي  ٓ ما صٞ٘ بلى َغح ؾاا٫  الخالي، قٗ َْ الٟغص باسؾخالل، 

املٗخمضة  ؤن الٟغيُت ،في خين .الٗغا١ هي التي ؤصث بىٓامّ الؿُاس ي بلى ْاَغة إلاؾخاللت  ها عثِـ مٟاصٍ، َل املخٛيراث التي مغ

ْب هُاع ال٣ُم املؿخ٣غة ؤصث بلى حٛ لإلظابت ًٖ بق٩الُت البدض جخمشل في ؤن ؤْيإ املجخم٘ الٗغا ي ٚير اث٠ إلاظخماُٖت  ير الْٓ

ْمً زم ي٠ٗ ْالظي ؤٞط   بلى ألاؾاؾُت،  ٓا ي،  ٓع بالخٝٓ لضٔ الٟغص ال َٓىُت، ؤصٔ بلى الكٗ  .إلاؾخالل الش٣اٞت ال

Abstract 

The question of this Study is focused on the influence of the phenomena of tyranny, wars, 

economic siege, occupation and the loss of social stability in Iraq is based on the waste of the 

principle of human rights, and therefore on the individual's feelings of dependence. Is what led his 

political system to the phenomenon of the takeover? The hypothesis to answer the problem of 

research is that the unstable conditions of Iraqi society led to the change of social functions and 

the collapse of basic values, and thus the weakness of national culture, led to a sense of fear in the 

conscious individual, which led to the overthrow. 

 

 ملذمت:

ُغة ٖلــى  ــت امل هــاط الــظي ًيــخ ع لإلوؿــان للؿـُـ حٗخبــر املٗٞغ

ْبالخهـــــــٓم فـــــــي ْـــــــل  ـــــــى ؾـــــــةُل الؿـــــــٗاصة  ٓص بل ْج٣ـــــــ الـــــــظاث، 

ٓ مـــــا ؤِْـــــٍغ ؤعؾـــــُٓ، ٖىـــــضما عؤٔ ألاْيـــــإ إلا  َْـــــ ن ؤًجابُـــــت، 

ٓن ٨ٞـــــغ إلاوؿـــــان  ــــت ج٣ـــــ٫ٓ: بن ٣ٖالهُـــــت الٗـــــالم هـــــي ٢ـــــاه املٗٞغ

َٓغي فــي  ٓ صٖمِــا طاجــّ خــين ًهــبذ الصــ يء الجــ ــت َــ جلــ٪ املٗٞغ

ٓ ؤًًـــــــا .لـــــــظاتها بالـــــــظاث ٍْت ،َْـــــــ  ،مـــــــا ؤ٦ضجـــــــّ ألاصًـــــــان الؿـــــــما

الـــظي عبـــِ ْظـــٓل بصعا٥  ،ْبالخهـــٓم م هـــا الـــضًً إلاؾـــالمي

ــــــــت ْاملٗٞغ ٓ  .الح٣ـــــــاث٤ بـــــــالٗلم  ؤمـــــــا ٨ٖــــــــ َــــــــظٍ الؿـــــــٗاصة َــــــــ

ْالــظي تــرال،  ظؼ ،إلاؾــخالل، ؤي إلٚا ٓع  ،بمٗىــاٍ املـٓـ َــٓ: الكــٗ

، خُـــض حٗ ٓع  هـــظا بٗـــضم ألامـــان، ؤي الخـــٝٓ خمـــض صعظـــت الكـــٗ

ٓصٍ  املٗنــــ  ٖىــــض الٟــــغص ٖلــــى مــــا ٌٗاهُــــّ مــــً بهٟهــــا٫ ٖــــً ْظــــ

 ، ْٖــــــً ألاٞٗــــــا٫ التــــــي جهــــــضع ٖىـــــّـ ْٖــــــً مجخمٗــــــّ،  إلاوؿــــــاوي 

، ٞــال ٌكــٗغ بإهــّ  ْجهــبذ مخد٨مــت ُٞـّـ ُغجّ ٖليهــا،  ٣ُٟٞــض ؾـُـ

اجّ،  ن مساَغ إلاؾخالل ج٨مـً  ْمخد٨م في جهٞغ مغ٦ؼ لٗاملّ 

ٓز ْب هُــاع الٗال٢ـــاث ال ْجدُـــُم مكــاٖغ إلاهخمـــاء فــي جـــضمير  ٣ُــت، 

ــــاصة ْ ٍػ ٓة بــــين ألاظُــــا٫ ؤ ْؤًًــــا حٗمُــــ٤ الٟجــــ  ل جماٖــــاث ال٨بيــــرة، 

ٓة الٟانلت بين الجماٖاث إلاظخماُٖت بًِٗا البٌٗ.  الٟج

لُت   ْالؿــــــاا٫ الــــــظي ًُــــــغح، َىــــــا، ٖلــــــى مــــــً ج٣ــــــ٘ مؿــــــْا

٢ٓـــ٘، حٗنـــي  لُت، فـــي ؤي م ترالت خُـــض ؤن املؿـــْا ٓع بـــاٚس الكـــٗ

ْا لـخم٨ً  ْألازيـرة جٟطـ ي بلـى الٗضالـت، الح٨مت، اؤي الخم٨ـين 

تـرال ٖىـض الٟـغص  ٓص بلـى إلٚا ْبسـالٝ طلـ٪ ًيـخج الٓلـم الـظي ٣ًـ

ٓلّ. ْع خ  الظي ٌعي ما ًض

إلاوؿـــــــــــــــان بُبُٗخـــــــــــــــّ با ْيـــــــــــــــإ املدُُـــــــــــــــت بـــــــــــــــّ  ًخـــــــــــــــإزغ 

ٓا٢ـ٘  ْالؿُاؾُت ْألامىُت ، ْفي ال اإلا٢خهاصًت، ْإلاظخماُٖت، 

ٍْا بــين ظمُــ٘ ألا  ٓن مدؿـــا ٞــغاص بالضعظـــت ٞــةن َــظا الخــإزير ال ٩ًــ



 د. سغذ هفُف جاظم مدمذ 

 

178 

ا،  ن ال٣ـــــــــُم ألاؾاؾـــــــــُت التـــــــــي جدـــــــــغ٥ املجخمـــــــــ٘ جخـــــــــإزغ  هٟؿــــــــِـ

ْ ب هُـــــــاع ال٣ـــــــُم ألاؾاؾـــــــُت  ْؤن يـــــــ٠ٗ ؤ با ْيـــــــإ املدُُـــــــت، 

ٓا ي بلـــى  ْجـــاصي بـــالٟغص الـــ بـــاملجخم٘ ًـــاصي بلـــى ب هُـــاع املجخمـــ٘، 

٫ ٖـــــــــً َـــــــــظٍ ال٣ـــــــــُم هـــــــــي  ْؤن املؿـــــــــْا ٓع باسؾـــــــــخالل،  الكـــــــــٗ

ْؤًىمـــا ٧اهـــذ مماعؾــــت َـــظٍ ألازيـــرة لكـــٗبها مدؿــــمت  الؿـــلُت، 

ٓ مـــا  َْــ ْالــظي ٌٗنــي: إلاؾــخالل،   ،ً ٓن يــُإ الــَٓ بــالٓلم ٩ًــ

ٍْهــــبذ   ،ً الء للــــَٓ ــــال ْيــــ٠ٗ الــــ ًــــاصي بلــــى ال جــــغة ْإلاَع

ٓاء  ـــت ٖلُـــّ، ؾـــ ؤٞــغاص الكـــٗب ؤعيـــا زهـــبت  ي هجمـــت جضميًر

ْطلــ٪ مــً املم٨ــً ؤن ًــاصي بــالبٌٗ  ٍٓــت،  ٧اهــذ ماصًــت ؤم مٗى

ْجــضمير الــظاث  بــت بالحُــاة،  ٓا٢ــ٘ بلـى ٖــضم الٚغ ً،  ن ال ْألازــٍغ

ــــــً زــــــم ًِٓــــــغ  ْم ح،  ــــــب الــــــْغ ٓ ٍٚغ ً َــــــ ــــــب الــــــَٓ ًشةــــــذ ؤن ٍٚغ

.ً  إلاؾخالل ب٩ل مٟاَُمّ ججاٍ الَٓ

ظـــــــــاءث بقـــــــــ٩الُت البدـــــــــض لخشيـــــــــر مؿـــــــــإلت ؤن إلاؾـــــــــدبضاص  

٣ْٞــضان إلاؾــخ٣غاع  ْالحهــاع إلا٢خهــاصي ْإلاخــخال٫  ل  ْالحــْغ

املجخمعــي بــالٗغا١ ؤصٔ بلــى بَــضاع مبــضؤ خ٣ــ١ٓ إلاوؿــان، ؤصث 

ٓ مـــا ًـــضٞ٘ بلــــى  ؤًًـــا َْــــ ٓا ي باسؾـــخالل،  ٓع الٟــــغص الـــ بلـــى قـــٗ

َغخِــا ٖلــى قــ٩ل ؾــاا٫ عثــِـ مٟــاصٍ، َــل املخٛيــراث التــي مــغ 

 هـــــــــا الٗـــــــــغا١ هـــــــــي التـــــــــي ؤصث بىٓامـــــــــّ الؿُاســـــــــ ي بلـــــــــى ْـــــــــاَغة 

إلاؾخاللت ؤما الٟغيُت املٗخمضة لإلظابت ًٖ بق٩الُت البدض 

ث بلـــى ٞخخمشـــل فـــي ؤن ؤْيـــإ املجخمـــ٘ الٗغا ـــي ٚيـــر املؿـــخ٣غة ؤص

ْمـــً زـــم  ْب هُـــاع ال٣ـــُم ألاؾاؾـــُت،  ـــاث٠ إلاظخماُٖـــت  حٛيـــر الْٓ

ٓع بــالخٝٓ لــضٔ  ىُــت، ٢ــض ؤصٔ بلــى الكــٗ يــ٠ٗ الش٣اٞــت الَٓ

ْالظي ؤٞط   بلى إلاؾخالل. ٓا ي،   الٟغص ال

ٓعًٍ،  ْمدــــــ مّ بلــــــى م٣ضمــــــت  ب٢خًــــــذ َبُٗــــــت البدــــــض ج٣ؿـــــُـ

ْطل٪ ٦ما ًلي :  ًٞال ٖلى الخاجمت التي جًمىذ إلاؾخيخاظاث، 

 م٣ضمت. -

ْؤؾبابّ. - ٓع ألا٫ْ : بضاًت إلاؾخالل   املد

ٓع الشــــــاوي: بؾــــــخالل إلاوؿـــــان الٗغا ــــــي األاْيــــــإ ٚيــــــر  - املدـــــ

 املؿخ٣غة في الٗغا١ .

 الخاجمت. -

: بسهاـاث ؤلاظخالب وؤظبابه   اإلادىس ألاٌو

 ؤوال : ؤلاظخالب والعلذ ؤلاجخماعي.

ٓلٓظُت إلاظخماُٖـت التـي ٌٗخبر  ترال جلـ٪ الحالـت الؿـ٩ُ إلٚا

ُغ ٖ ُغة جامــت، ٞخجٗلــّحؿـُـ ْاُٗــضا ٖـــً  لــى الٟــغص ؾـُـ بــا  ٍٚغ

ُغ ٨ٟ٦ـغ فـي ـــــ ٓ ٌؿُـ َْـ ْا٢ٗـّ إلاظخمـا ي،  ٢ٓـذ  بٗـٌ ؤبٗـاص  ال

ٓمــــا ــــــــ ٖلــــى  ُغ ـــــــ ٖم الحايـــغ ــــــــ ٖلـــى ألاصل املٗانــــغ، ٦مـــا ٌؿـــُـ

ْبما ؤن  ش ال٨ٟغ إلاظخما ي،  ٓ مـا جاٍع َْـ ْلـض خـغا،  إلاوؿان ٢ـض 

ٓلت : "متـ  بؾـخٗبضجم الىـاؽ  ْلـضتهم ؤمِـاتهم ججلى في م٣ ْل٣ـض 

ًٍْ فــي  ْمدؿــا ٓلــض ظمُــ٘ الىــاؽ ؤخــغاعا  ٓلــت "ً ؤخــغاعا"، ْفــي م٣

ْؤعاص إلاوؿـان ٞيهـا  ـت،  خ١ٓ٣ إلاوؿان"، ٞةن الُٟغة هـي الحٍغ

ْؤهــّ ْــل صاثمــا ًمُــل بليهــا فــي  ـــ  ــت ــــ ـــ الحٍغ الحٟــاّ ٖلــى ُٞغجــّ ـــ

 ؤٖما١ هٟؿّ. 

ش بٚخـــ ش بدشـــّ ٖـــًـْٖلُـــّ، ٞـــةن جـــاٍع ٓ جـــاٍع  غال إلاوؿـــان َـــ

ســّ، ٞةهــّ  ترال ججــاٍ جاٍع ْل٩ــي ال ٌكــٗغ إلاوؿــان بــاٚس ــت،  الحٍغ

خــــ ش مـــً إلٚا ٓن ملـــؼم بخــــاٍع غال إلاوؿــــان ـغال، لـــظا ٧ــــان بٚخــــ٩ًـــ

ْؤن  ٓاحي مسخلٟــــــت،  ــــــ ْه سُــــــا، ؤي ؤهــــــّ مــــــغ بمغاخــــــل  بٚترابــــــا جاٍع

ــت  ْؤن َــظٍ الحٍغ ــت إلاوؿــان ٧ــان الؿــةب بةٚترابــّ،  يــُإ خٍغ

ْالتــي ًخمخــ٘  هــا إلا لت،  ــت املؿــْا ْالتــي هــي الحٍغ ٢ٓـّـ  وؿــان بد٣

ْالزــــــحت  ْالخٗلــــــُم  ْالؿــــــ٨ً  ْاملكــــــغل  مــــــً ؤبؿــــــُِا: املإ٧ــــــل 

ٓم  ـــت ٧ـــي ٌٗيهـــا إلاوؿـــان الُـــ ْالحٍغ ْألامـــان، ؤي خ٣ـــّ بالحُـــاة، 

٢ٓــــّ ْخ٣ــــ١ٓ ألاظُــــا٫ ٧لِــــا ٓٞغ لــــّ خ٣ ا  1االبــــض ؤن جــــ ، خايــــَغ

تــــرال الىٟســــ ي  ْٖىــــضَا لــــً ٌكــــٗغ ب٩ــــل خــــاالث إلٚا ْمؿـــخ٣بلِا 

ْالـــــضًني  ْالش٣ـــــافي  ْالتربـــــٓي ْإلاظخمـــــا ي  ْالؿُاســـــ ي  ٓوي  ْال٣ـــــاه

ٓماحي ْإلابضا ي ْإلا٢خهاصي. ْاملٗل ٓدي  ٓل  ْالخ٨ى

 ٓ َْـــ ٓـــم لإلوؿــان،  ْ ألٖا ٓ الٗــض مــً مىُلـــ٤ ؤن الخــٝٓ َـــ

ْاملـــــغى ْظـــــل الٗال٢ـــــاث إلاوؿـــــاهُت، بط  ْعاء الٟكـــــل  الؿـــــةب 

ْالكــــُسٓزت،  ْاملؿــــخ٣بل،  ًســــاٝ ؤٚلــــب الىــــاؽ مــــً املاضــــ ي، 

ٓا ْاملـٓث، ٞةهـّ ــــــ فـي ال ٓن،  ٓ بال ٨ٞـغ فـي ال٣ٗــل ْالجىـ ٢ـ٘ ـــــ مـا َـ

 ، ْطلـ٪ مــا ٌٗنـي : بن إلاوؿـان ًسصـ   ؤ٩ٞــاٍع البـاًَ لإلوؿـان، 

ْ ـي بـضؤ  ْٖلُـّ متـ  مـا  ٓ ي،  ْؤن َظا الخٝٓ ٖىضٍ ًبضؤ م٘ الـ

ٓع بـــــالخٝٓ  ْالؿـــــةب ٨ًمـــــً فـــــي ؤن الكـــــٗ ترال،  ٓعٍ بـــــاٚس قـــــٗ

ٓص  ْؤن ألامــــــــان مؿــــــــإلت وؿــــــــةُت لٗــــــــضم ْظــــــــ ٓ ي،  ًبــــــــضؤ مــــــــ٘ الــــــــ

ْٖلُــّ ًب٣ـــ ــال١،  تــرال ٌٗــِل صازـــل إلاوؿــان بيؿـــب إلَا ل إلٚا

ْاملخمشلـــــت بالحهـــــ٫ٓ  ــــت،  ْجــــت خؿـــــب صعظــــت جمخٗـــــّ بالحٍغ مخٟا

 .ّ٢ٓ  ٖلى خ٣

ُغ ٖلــــى  ٓ ــــــــــ بظخماٖــــت حؿـــُـ تــــرال ٦دالــــت ؾــــ٩ُ ًجؿــــض إلٚا

ْاُٗـــضا ٖـــً بٗـــٌ  بـــا  ٓ مـــا ججٗلـــّ ٍٚغ َْـــ ُغة جامـــت،  الٟـــغص ؾــُـ

ْلظا ٣ٞض ؾعى مىظ البضاًت بلـى ٣ٖـض  ْا٢ّٗ إلاظخما ي،  ٓاحي  ه

ْبن َـــظا ال٣ٗـــض الخًـــامني ٣ٖـــض ا يـــمىُا مـــ٘ ؤزُـــّ إلاوؿـــان، 

ٓ الــــظي ؤُٖاهــــا مجخمٗــــا ًدبــــاص٫ ؤٞــــغاصٍ املىٟٗــــت املكــــتر٦ت،  َــــ

خـــّ  زُـــّ إلاوؿـــان،  ٓاهـــب مـــً خٍغ َْىـــا جىـــاػ٫ إلاوؿـــان ٖـــً ظ
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، ؤي لـم ًتـر٥ ؤزـغا هٟؿــُا  ْؤن ؤزـغ طلـ٪ ٧ـان بًجابُـا ٖلــى خُاجّـ

ِْٖكّ.ؾلبُا ٖلُّ، بل بًجابُا  هّ ٨ًمً في جد٤ُ٣ ؤمى  ّ 

ٍٓخـّـ  غ باسؾــخالل ججــاٍ َ مـًـ املٟتــرى، ؤن إلاوؿــان ال ٌكـٗـ

ْالتـــي جـــٔغ ال٩اثىـــاث  ٍٓـــت إلاوؿـــاهُت،  ٍٓخــّـ هـــي الِ ٓن َ ٖىـــضما ج٩ـــ

ٍٓـــــــت بوؿـــــــاهُت  ْاخـــــــضة يـــــــمً َ ت ٦إًٖـــــــاء فـــــــي ظماٖـــــــت  الةكـــــــٍغ

ٖٓـــــت، بط مــــًـ  ٓا لجماٖـــــاث مخى ٓن الٟـــــغص ٞيهـــــا ًٖـــــ ٩ٍْـــــ قــــاملت، 

٩ـــــــي مــــــًـ ؤنـــــــل ٓاًَ ؤمٍغ ٓن الٟـــــــغص مـــــــ ٦ـــــــإٍع ي،  املم٨ــــــًـ ؤن ٩ًـــــــ

ْمِمـا  ٨ْٞـٍغ لُبرالُـا  ٓن مخضًىا،  ٩ٍْ ٍْىدضع مً بؾالٝ ؤٞاع٢ت، 

ت  ٨َْــــــــظا ٩ٞــــــــل جلــــــــ٪ ألاوكـــــــُـ  ، ٓاًخـــــــّـ َْ ْمِىخـــــــّـ  ٧ــــــــان ظيؿـــــــّـ 

٢ٓــــذ هٟؿـــّـ  ــ فــــي ال ــــــ الجمُٗـــت املسخلٟــــت التــــي ًيخمــــي بليهــــا حُُٗــّـ ـ

ٍٓـــــت الٓخُـــــضة  ٓ الِ ٧ْـــــل مــــا ٞيهـــــا َــــ ـــــــ خهُت مخميـــــزة ْزانــــت،  ــ

ٍٓت إلاه ْ ٞاــــــــــت الًٗــــــــــ ٍٓاجىــــــــــا لل ـــــــــخو، ؤ ْبٖخبــــــــــاعا لِ ٟغاصًــــــــــت، 

ــ ٞٗلُىـا ؤن ه٣ـغع ألاَمُـت اليؿـةُت  ــ ــ ــــ بكـ٩ل ال مٟـغ مىّـ ـ املخٗضصة ــ

ْبهخماءاجىا املسخلٟت في ؤي ؾُا١ ُٖىّ  .   2الهالجىا 

عاث زـــــــــٓى الحُـــــــــاة  ٓع بن مـــــــــً يـــــــــْغ ًبـــــــــين َـــــــــظا الخهـــــــــ

ْبــــظل٪  ْالخ٨ٟيــــر،  لُاث إلازخُــــاع  إلاوؿــــاهُت ؤن هخدمــــل مؿــــْا

ولــــجام فــــي الٗــــالم املٗانــــغ، الىــــاجج ٖــــً ًخد٣ــــ٤ الؿــــالم ْإلا

ٓا٢ـ٘ : بن  ٍٓـت إلاوؿـاهُت، ْفـي ج٣ـضًغ ال ْاضـ  لخٗضصًـت الِ ِٞم 

ٓا بًٗــــِم الــــبٌٗ، ٖلــــى ؤؾــــاؽ  ٓن ؤن ًهــــل الةكــــغ ٌؿــــخُُٗ

ٓعٍ، ٞـةن  ْاخـض مخهـلب مـً الخ٣ؿـُم الـظي ال ًم٨ـً ٖبـ زِ 

ً مــً املِـض بلــى ال حـض ا ٦مــا ٣ًـا٫ ، ٌكــ٩ل  الخٟاٖـل مــ٘ نزـٍغ

ٓاهـب مِمــت فــي ٓمــت ال٣ــُم التــي هدملِــا  ظ ال خهــُت، ْفــي مىٓ

ْؤهمــــــاٍ الؿــــــل٥ٓ التــــــي جهــــــضع ٖىــــــا، ٚيــــــر ؤن مؿــــــاع الخيكـــــــات 

ــت، ْزــال٫  إلاظخماُٖــت بهمــا ًبــضؤ مــً الخٟــغص ْإلاخؿــاؽ بالحٍغ

٢ْـــضع مـــً  ٍٓـــت،  ٓ لـــضٔ ٧ـــل مىـــا بخؿـــاؽ بالِ جلـــ٪ الٗملُـــت ًىمـــ

ْالٟٗل  . 3اال٣ضعة ٖلى إلاؾخ٣ال٫ في ال٨ٟغ 

ٖىــــضما ًخٛيــــر إلاهدبــــاٍ مــــً ٨ٞــــغة ؤن ًتزاًــــض الخ٣ُٗــــض ٦شيــــرا 

ٍٓــــت  ٓن املـــغء مخُاب٣ـــا مــــ٘ هٟؿـــّ، بلـــى ٨ٞــــغة الخُـــاب٤ فـــي َ ٩ًـــ

ٓ الكــــ٩ل الــــظي  َْــــ ً، مــــً ظماٖــــت مُٗىــــت،  ْاخـــضة مــــ٘ نزــــٍغ

ْاملالخــٔ:  ٍٓــت إلاظخماُٖــت ،  ــم ٨ٞــغة االِ لــب ألٖا جإزــظٍ فــي ألٚا

ٓ ٧ان طل٪ يمىُا ٣ٞـِ ـــــــ مـا  ْل ؤن الٗالم ًٔغ بك٩ل متزاًض ـــــ 

٣ـــت ًـــٔغ إلاوؿـــان ٞيهـــا هٟؿـــّ، طلـــ٪  ًـــاصي بلـــى ججاَـــل ٧ـــل ٍَغ

ٓاٍ: ؤن الىاؽ فـي  ب ٞد الخِ مً الخ٨ٟير ًضٖمّ بٞتراى ٍٚغ

٣ْٞـــــا لىٓــــام ٞهـــــل بهٟـــــغاصي  ٓا  َــــظا الٗـــــالم ًم٨ــــً ؤن ًهـــــىٟ

ْ الــــــضًني لؿــــــ٩ان الٗــــــالم  ْؤن الخ٣ؿــــــُم الحًــــــاعي ؤ ْقــــــامل، 

ْالتـــــــي جــــــــٔغ  ٍٓـــــــت إلاوؿـــــــاهُت،  ًـــــــاصي بلـــــــى م٣اعبـــــــت بوٗؼالُــــــــت للِ

َْىــا  ْاخــضة بالًــبِ،  ت ٦إًٖــاء فــي ظماٖــت  ال٩اثىــاث الةكــٍغ

ْالىاججـــــــت ٖـــــــً حٗمـــــــ٤  ٓن فـــــــي م٣ابـــــــل خالـــــــت مـــــــً الٗىـــــــ٠،  ه٩ـــــــ

ْٚالبـــــا  ـــــضة،  م: ؤ هـــــا ٍٞغ ٍٓـــــت ًـــــٖؼ إلاخؿـــــاؽ بالحخمُـــــت ججـــــاٍ َ

ٓهاث الحاؾمت مً الًٟ ال٣خالي سزـاعة  ْهي بخضٔ امل٩ م٣اجلت، 

ا ْٚيَر ْالضًيُت  ْالٗغ٢ُت  ٓاظِاث الُاثُٟت   .  4اامل

جخٗــــــغى إلاوؿــــــاهُت املكــــــتر٦ت لخدــــــضًاث ْخكــــــُت ٖىــــــضما 

ٖٓــــت بالٗــــالم،  هــــّ فــــي هٓــــام جهــــي٠ُ  جٓخـــض الخ٣ؿــــُماث املخى

ْ الش٣اٞـت  ْ الجالُـت ؤ ٓم ٌٗخمض ٖلـى الـضًً ؤ ْمٖؼ ْاخض مُِمً 

ٓ ؤ٦ ـر  ْ الحًاعة، ٞةن الٗالم امل٣ؿم بك٩ل ٞغصي َ ْ ألامت ؤ ؤ

ـــــــــزإ، ب٨شيـــــــــر مـــــــــً الخهـــــــــيُٟاث الجمٗ ْالن ُـــــــــت بزـــــــــاعة للكـــــــــ٣ا١ 

ٖٓت، التي حك٩ل الٗالم الظي وِٗل ُّٞ  .  5اْاملخى

املالخــــٔ ؤن الٗىــــ٠ ٨ً ــــر فــــي املجخمٗــــاث التــــي ٌٗــــاوي ٞيهــــا 

ٓاٖــــــّ  ٓع باسؾــــــخالل ْإلاخبــــــاٍ بإه ؤٞــــــغاصا ٦شيــــــرْن مــــــً الكــــــٗ

ٓ مـــا  َْـــ ْصة  ُت املدـــض املسخلٟـــت زانـــت فـــي ألاهٓمـــت طاث الكـــٖغ

ٓع ال ــــخو بالٗؼلــــت  ًِٓــــغ ؤن، إلاؾــــخالل الؿُاســــ ي َــــٓ: قــــٗ

ٓ الخ٨ٟيـــر: بـــإن بػ  ْاملُـــل هدـــ ٓمـــت بمجخمٗـــّ،  ْالح٩ اء الؿُاؾـــت 

٣ْْٞـــــا   ،ً ملهـــــ حت نزـــــٍغ  ً ؾُاؾـــــت ألامـــــت جـــــضاع مـــــً نزـــــٍغ

ْؤن إلاؾـخالل ٖلـى ؤؾـاؽ  ٓاهين ٚير الٗاصلـت،  ٖٓت مً ال٣ ملجم

ٕٓ ٌٗــؼ٫ الٟــغص ٖــً املجخمــ٘،  هــّ ٌكــٗغ: ؤهــّ لــم ٌٗــض  طلــ٪ الىــ

ْبهمــــا ٞ غيــــخّ ٖلُــــّ ًيخمــــي بلُــــت  ؾــــبال زاعظــــت ٖــــً بعاصجــــّ، 

ْمــ٘ ؤهــّ ًب٣ـــل  ْبظخماُٖــت،  ْهٟؿـــُت  ؤْيــإ ٢ــاَغة ب٢خهــاصًت 

ٓاٖــضٍ،  ٍْسًــ٘ بلــى ٢ مــً الىاخُــت الكــ٩لُت مــغجبِ بــاملجخم٘، 

ْالىٟؿـــُت ال ٌؿـــخُُ٘ إلاهـــضماط  ْل٨ـــً مـــً الىـــاخُخين الٗملُـــت 

ْالخٗؿــ٠  ْػٍ بد٨ــم َـاب٘ ال٣ِـغ  فـي الحُـاة الٗامــت،   هـا جخجـا

حؿــــــــيٍر ال٣ــــــــٔٓ ال٨بــــــــٔر  املىــــــــضمج بالبيُــــــــت إلاظخماُٖــــــــت الــــــــظي

ْبسانــت ال٣ــٔٓ الؿُاؾــُت ْإلا٢خهــاصًت  املؿــُُغة بــاملجخم٘، 

 . 6اْإلاظخماُٖت

٧ل مـً الـخالخم ْإلاهـضماط فـي املجخمـ٘ ٖلـى الىٓـام ٌٗخمض 

ٓ هخــاط ال٣ٗــض إلاظخمـــا ي،  َْــ الؿُاســ ي الــظي ًد٨ــم املجخمـــ٘، 

ـــــــت اال٣ٗـــــــض إلاظخمـــــــا ي  املهـــــــضع ألاؾـــــــاؽ الـــــــظي  بط حٗـــــــض هٍٓغ

ٍْخمشـــل ٌؿــخسضم ُٞــّ م تــرال  فــي مجــا٫ الٟلؿــٟت،  ٓم اإلٚا ِٟــ

تـــــــرال  فـــــــي ٨ٞـــــــغة الخسلـــــــي ٖـــــــً الح٣ـــــــ١ٓ  ْٞدـــــــٔٓ اإلٚا َٓغ  ظـــــــ

ْحؿــــلُمِا بلــــى املجخمــــ٘ ٖلــــى ؤ هــــا ٞٗــــل بعاصي خــــغ،  الُبُُٗــــت، 

تــــرال   ٓن اإلٚا ْبـــظل٪ ٩ًــــ ْبمشابـــت جاــــحُت ٖـــً َُــــب زــــاَغ، 

ط  ا ؤؾاؾـــــــُا لخـــــــْغ بـــــــظل٪ املٗنـــــــ  بًجـــــــااي، خُـــــــض ٌٗـــــــض قـــــــَغ

ْطلـــــ٪ إلاوؿـــــان مـــــً خالـــــت الُب ُٗـــــت بلـــــى الحالـــــت إلاظخماُٖـــــت، 
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ٓص  ْٖلُـــــــّـ ال ْظــــــــ لًــــــــمان ٢ُــــــــام املجخمــــــــ٘ املــــــــضوي الؿُاســــــــ ي، 

 لإلٚترال م٘ الٟٗل إلاعاصي. 

غ  ترال هدُجــت ال٣ٗــض إلاظخمــا ي،  ن  لــم ٌكـٗـ إلاوؿــان بــاٚس

ٓ ٣ٖــض  َبُٗــت ال٣ٗــض الــظي ؤبغمـّـ إلاوؿــان مـ٘ـ ؤزُـّـ إلاوؿــان َــ

ٓ ٞٗـل بعاصي خـغ  يمني بُبُٗت الحا٫ جم بين ؤبىاء املجخم٘، َْ

٣ِـــــا ًـــــخم جبـــــاص٫  ٓ ٖملُـــــت ٖــــًـ ٍَغ لـــــم ًخًـــــمً جاـــــحُت، بـــــل َـــــ

ٓاخض، ؤي ؤن إلاوؿـان ٌُٗـي م٣ابـل  املىٟٗت بين ؤبىاء املجخم٘ ال

ْبـــظل٪ جخد٣ـــ٤ املىٟٗـــت املخباصلـــت  ؤن ًإزـــظ مــًـ ؤزُــّـ إلاوؿـــان، 

بــــين ؤبىــــاء املجخمـــ٘ـ التــــي جًــــمً جد٣ُــــ٤ املهــــ حت الٗامــــت، التــــي 

اَــــــا إلاعاصة الٗامــــــت ــــــ٤ الخٗامـــــــل  جٖغ ْٖـــــًـ ٍَغ  ،  ٞــــــغاص املجخمــــــ٘ـ

 املخباص٫ بين ؤٞغاص املجخم٘. 

ٓمُـت، مٓـاَغ ؤنـبدذ  ٓعة ً ْبهـ ٢ٓذ،  ع ال ِْغث م٘ مْغ

٢ْاج٘ بظخماُٖت ؤُٖـذ البنـ  املاؾؿـاجُت، ألاؾـالُب  حٗبر ًٖ 

ٓاٖــــــــض  ــــــــ٤ ال٣ ٓعة عؾــــــــمُت ٖــــــــً ٍَغ التــــــــي جــــــــضًغ املجخمــــــــ٘ بهــــــــ

ْالخ٣ ٓصَـــــــا الٗـــــــاصاث  مذ فـــــــي ْظ ْالتـــــــي ؤؾــــــِـ ٓاهين،  الُـــــــض ْال٣ـــــــ

ٓاهـــــب  ْل٨ـــــً مـــــ٘ حكـــــٗب ظ ْلـــــت،  ْبـــــظل٪ بىِـــــذ الض للمجخمـــــ٘، 

ْجؼاًـــــــــض ٖـــــــــضص الؿــــــــــ٩ان ِْـــــــــغث الضًم٣غاَُـــــــــت ٚيــــــــــر  الحُـــــــــاة، 

٦ُٓـــــــل  ـــــــ٤ الخ ْل٨ـــــــً ٖـــــــً ٍَغ ْهـــــــي خ٨ـــــــم الكـــــــٗب،  املباقــــــغة، 

ٓال  املخمشـــــل بــــــ االؿـــــلُت  ٓاَىين االىـــــ الكـــــٗ ي لٗـــــضص مـــــً املـــــ

ْجغا٢ـــــــب جىُٟـــــــظَا، ؤي ؤن  ٓاهين  ُٗت  التـــــــي حكـــــــٕغ ال٣ـــــــ الدكـــــــَغ

ْٖلُــــّ الكـــٗب  ٍْىٟــــظ، ٞــــإًً الخىـــاػ٫ َىــــا ت  ٓ الــــظي ًد٨ـــم  َــــ

ْمـــــً زـــــم لــــِـ َىالـــــ٪ بٚتـــــرال هـــــاجج مـــــً  لــــِـ َىالـــــ٪ جىـــــاػ٫ 

٣ت ب٢امت هٓام الح٨م.   ٍَغ

املؿــــــإلت فــــــي الخُبُــــــ٤، بط ٖىــــــضما ًباقــــــغ الكــــــٗب ج٨مــــــً 

٦ُٓت ملدترفــــــي  ٓاُٖــــــت ٖلــــــى الخٓظِــــــاث الؿــــــل ٖملُــــــت الغ٢ابــــــت ال

ذ ب ش الؿُاؾـــــــــت، ًم٨ـــــــــً  صوـــــــــل زُـــــــــإ ؤزال ـــــــــي ؤن ًُــــــــُـ الخـــــــــاٍع

ال ًم٨ــــً ؤن هــــغص  ٫ ؾُاســــ ي مــــا،  ْاملؿــــخ٣بل الؿُاســــ ي ملؿــــْا

ال بلــى  ٓإػ الــضًني ْخــضٍ،  ٓ ي ألازال ــي الجمعــي بلــى الــ طلــ٪ الــ

ٓص طلـــ٪ الؿـــل٥ٓ  ٓاظـــب املـــضوي ْخـــضٍ ؤًًـــا، بـــل ٌٗـــ ْال ٓ ي  الـــ

ُٖٓــــــت املجخمــــــ٘  بإٚلبُـــــت بلــــــى مؿـــــاَمت الىٓــــــام الؿُاســــــ ي فـــــي ج

 ْالخٟاٖل مّٗ.

  ، ٓص الـــــــضاثم ُٚـــــــال إلاؾـــــــًخد٣ـــــــ٤ ْٖلُــــــّـ خالل ٖىـــــــض الٓظـــــــ

ٓ ي  ٦ُٓت للـــــ ٓمـــــت الؿـــــل ٓم األازـــــال١  صازـــــل املىٓ ْاملؿـــــخمغ ملِٟـــــ

لت ٖـًـ جد٣ُــ٤  ْالؿــلُت الحا٦مــت املؿــْا الجمعــي للمجخمٗــاث، 

ْالؿُاؾــــــت ال ٖال٢ــــــت لـــــّـ  ْالحــــــضًض ٖـــــًـ ألازــــــال١  ٓ ي،  َــــــظا الــــــ

ْؤن  ْبهما باملٗن  ال٣ُمي ال٣ٗلـي الٗـام،  ٧ٓي الٗملي،  باملٗن  الؿل

ت مــــــضٔ جٟاٖــــــل ال ٦ُٓاث الؿُاؾــــــُـ ؿُاؾـــــــت ْألازــــــال١ فـــــــي الؿــــــل

لُت  ٓعَا باملؿـــْا ـــ٤ قــٗـ للماؾؿـــاث الحا٦مـــت ًـــى٨ٗـ ٖــًـ ٍَغ

.ًَٓ الء لل ْال  املخإجُت مً إلاهخماء الح٣ُ٣ي 

 زاهُا: ؤظباب ؤلاظخالب:

ٖٓــــــــــــت مــــــــــــً البنــــــــــــي  ٌكــــــــــــير الىٓــــــــــــام إلاظخمــــــــــــا ي بلــــــــــــى مجم

ْالتـــــي جدمـــــي  ْاملماعؾـــــاث إلاظخماُٖـــــت املترابُـــــت،  ْاملاؾؿـــــاث 

ْالٟٗــــل صازــــل ْجدــــاٞٔ  ْج٣ــــٓي ألاؾــــالُب املٗخــــاصة للخهــــٝغ 

ــــض املداٞٓــــت ٖلــــى َــــظا الىٓــــام إلالتــــزام ْجٍا بــــال٣ُم  املجخمــــ٘، 

ْالتـــي جٟطـــ ي بال هاًـــت بلـــى  التـــي ًغج٨ـــؼ ٖليهـــا فـــي خ٨ـــم املجخمـــ٘، 

ْججٗلـــــــّ ٌُٗـــــــي ؤَمُـــــــت  بًجـــــــاص ال٣ـــــــُم التـــــــي جـــــــىٓم املجخمـــــــ٘، 

ْبن جدضًـــض ٢ـــُم الجمـــاَير  ْعاء املاصًـــت،  ـــت لل٣ـــُم مـــا ٍٓ ْل ٓ  ْؤ َـــ

ٍٓــاث ال٣ــُم فــي مــا  ْل َٓغ الؿُاؾــت الضًم٣غاَُــت التــي جبــرػ ؤ ظــ

ٓاَىين.  ٓ مِم للم َ 

ْاملجخم٘  ٓا٣ُٞت ما بين الىٓام الؿُاس ي  جٓل الٗال٢ت الخ

ْهــي  ٓاًَ،  هــي ال٨ُٟلــت بةًجــاص ألامــان ْإلاؾــخ٣غاع فــي هٟـــ املــ

ْٖىضثـــــظ ال  التـــــي جٟطـــــ ي بلـــــى الـــــىٟـ املُماىـــــت ٚيـــــر الخاثٟـــــت، 

ٓن لإلٚتـــــرال م٩ـــــا ٓعة ٩ًـــــ ْبالخإ٦ُـــــض لـــــِـ بهـــــ ن فـــــي املجخمـــــ٘، 

٦ْمشا٫ ٖلى طل٪ ٣ٞض بٞخ٣ض املجخم٘ الٗغا ي ألامـان،  مُل٣ت، 

ْطلـــــ٪ بؿـــــةب ألاْيـــــإ إلاظخماُٖـــــت   ، ْؤنـــــبذ ًالػمـــــّ الخـــــٝٓ

ْٖـــــــضم الٗضالـــــــت  ال٣اؾــــــُت، التـــــــي ٌٗـــــــاوي م هـــــــا بؿــــــةب الٓلـــــــم، 

٣ْٞــــــــضان ألامــــــــً  ٓ إلا٢خهــــــــاصي،  ْبهدهــــــــاع الىمــــــــ إلاظخماُٖـــــــت، 

غاع الــــضازلي، ٧ــــل طلــــ٪ حٗــــض ؤعيــــا زهــــبت إلاظخمــــا ي ْإلاؾــــخ٣

ٓ إلاؾخالل في املجخم٘ الٗغا ي.   لىم

ٓمِــا ــــــ بلــى خــضْر َبــٍٓ  ؤصث جلــ٪ ألاْيــإ الِكــت ــــــ فــي ٖم

ٍْغظـــ٘ـ   ، ٓهــــاث املجخمـــ٘ـ ْعاء املاصًــــت ٖبــــر م٩ م مــــا م فــــي ال٣ـــُـ ظؿـــُـ

ٍٓـــا با ْيـــإ  م مغجبُـــت بعجباَـــا ٢ طلـــ٪ بلـــى ؤن ٖملُـــت حٛيـــر ال٣ــُـ

ـــــــٕغ ٞيهـــــــا ألا  ظُـــــــا٫ الحالُـــــــت ْألاظُـــــــا٫ ألا٦بـــــــر ؾـــــــىا فـــــــي التـــــــي جتٖر

ْالـــــظي بـــــاث كهـــــخم با َــــضاٝ املاصًـــــت، هدُجـــــت الخـــــٝٓ   ، املجخمـــ٘ـ

ٓاًَ مـــًـ ؤي  ٓمي الـــظي ًدمــــي املـــ ُْٚـــال بـــغامج للًــــمان الح٩ـــ

٣ت لألٞــغاص،  به٨ؿـاعاث ب٢خهــاصًت، ؤيــ٠ بلــى طلــ٪ الىٓــغة الًـُـ

ٍٓاث الش٣اُٞــــــــــــت املخضهُــــــــــــت، ٞإنــــــــــــبذ إلاَخمــــــــــــام  بؿــــــــــــةب املؿــــــــــــخ

، ْإلابخٗــــــــاص ٖــــــــًـ بالحاظــــــــاث امل اصًــــــــت ْألامىُــــــــت ؤمــــــــغا مؿــــــــلما بـــــــّـ

ْجماؾ٨ّ. ٓص املجخم٘  ْظ ٍٓت التي جدمي بؾخمغاٍعت  ٓماث املٗى  امل٣

ٓا٢٘ ٖلى الخيكات إلاظخماُٖت  ْٖلُّ، ٣ٞض بو٨ٗـ َظا ال

لألظُـــا٫  ن املكـــ٩لت ألاؾاؾـــُت ل حُـــاة إلاظخماُٖـــت ج٨مـــً فـــي: 
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ا  ْوكــَغ ٖلــى ؤؾــاؽ املداٞٓــت ٖلــى ألاهمــاٍ الش٣اُٞــت املخميــزة 

بـــــا ـــــــــ ٨ًدؿـــــب الٟـــــغص الش٣اٞـــــت  ٓماج٨ُُـــــت ــــــــــ ج٣ٍغ ْج ؤ هـــــا ٖملُـــــت ؤ

٢ٓـــــــــذ ٖبـــــــــر ز٣اٞـــــــــت مجخمـــــــــ٘  ع ال ْبمـــــــــْغ بمجــــــــغص الخٗـــــــــغى لِـــــــــا 

ٓها مخماؾــــ٩ا، ٧ــــل ٖىهــــغ ًدكــــاب٪ مــــ٘  مؿــــخ٣غة، ج٣ــــضم مًــــم

ٓ ي بــين الؿــةب  ، ل٨ــً طلــ٪ التــرابِ الىــ ٨ٍْملـّـ الٗىهــغ ألازــغ 

ٓعة مجضًـ ت ٖـً ٧ـل ؤهمـاٍ ْألازغ ال ًم٨ـً ؤن ٌٗـؼ٫ الٟـغص بهـ

ْاملضل٫ٓ في صازل الش٣اٞت ؼ املخباص٫ في الخٟاٖل   .  7االخٍٗؼ

ْمــــــــــازغا  ٌٗــــــــــض الىٓــــــــــام الؿُاســــــــــ ي " الــــــــــضًم٣غاَي " ٞــــــــــاٖال 

ٓاٖــــــضٍ إلاظغاثُــــــت طاث  بــــــاملجخم٘،  هـــــّـ ٌٗــــــض مدهــــــلت لخىمُــــــت ٢

ْآلُـاث بجسـاط  ْمٗاًير الؿل٥ٓ،  الٗال٢ت باسججاَاث الؿُاؾُت، 

ْالٗال٢اث بين الحا ٓ ما ًازغ فـي ؾـل٥ٓ ال٣غاع،  َْ ٓم،  ْاملد٩ ٦م 

ٓاَىين، ٦مـــا  اًـــا بلـــى مـــ ٍٓـــل الٖغ ـــ٤ جد ْطلـــ٪ ٖــًـ ٍَغ ٓاَىين،  املـــ

ٓ إلا٢خهــاصي الــظي ًــضٖم  ــ٤ جد٣ُــ٤ الىمــ ْعٍ ٖـًـ ٍَغ ًخجؿــض ص

ْالــخالخم  ـت إلاهـضماط  ٖؼ ٨ْٖــ طلـ٪ ًـاصي بلـى ٖػ الضًم٣غاَُـت، 

ٓن  هـا  ٓمـ ْاع التـي ٣ً ْعٍ ًـى٨ٗـ ٖلـى ألاص ْبض بين ؤٞغاص املجخم٘، 

ــا  ، ٧ـا ْٚيَر ْالى٣ابـت،  ْالُب٣ـت،  ْاع املاؾؿـاجُت ا فـي الٗاثلــت،   ص

ٖٓــــــت  ْاع ٚيــــــر املاؾؿــــــاجُت ا بهخمــــــاء الٟــــــغص بلــــــى مجم ٦ْــــــظل٪ ألاص

ْع ٞــــــغص فــــــي  م ٖىــــــضما ًخٗــــــغى ص ْبالخهـــــٓـ ــــــا ،  ْٚيَر ؤنــــــض٢اء 

ْلـى:  ٖٓت ؤزـٔغ جسخلـ٠ ًٖـ ألا ْعٍ في مجم ٖٓت مُٗىت م٘ ص مجم

 ْ ْع الحؼاـــــي،  ْع الُب٣ـــــي مــــ٘ـ الـــــض ْع ٦ـــــةزخالٝ الـــــض بزـــــخالٝ الـــــض

َٓني ْع ال ٓاػهّـ بال هاًـت هدُجـت  8االُاثٟي م٘ الض ْالـظي ٣ًٟـض ج  ،

ٓص باملجخم٘.  ٓ مٓظ ترال ججاٍ ما َ ٓعٍ باٚس  قٗ

ُٟـــــــــت  ًجـــــــــضع إلاقـــــــــاعة َىـــــــــا، ؤهـــــــــّ ٧لمـــــــــا ٧اهـــــــــذ َىالـــــــــ٪ ْْ

ٓص بامل٣ابـــل ؤًًـــا  ٓن مٓظـــ بظخماُٖــت سقـــبإ خاظـــت مُٗىـــت ٩ًــ

ُٟـــت إلامخىـــإ ٖـــً ال٣ُـــام بٗمـــل مـــا، ؤي ؤ هـــا  وكـــاٍ مٓظـــّ ْْ

ْالبنـــــ  ألازـــــٔغ  ٓص البنـــــ  إلاظخماُٖـــــت  ٓ ْظـــــ ٓعة ؾـــــلبُت هدـــــ بهــــ

ا ْبؾخمغاَع ٢ٓـ٠ ٖملُـت  9اللمداٞٓت ٖليها  ٓ مـا ؤصٔ بلـى ج َْـ  ،

ٓصة بلـــى  ٓن الٗـــ ٢ٓـــ٠ ٩ًـــ ْمـــ٘ طلـــ٪ الخ ٓع املجخمـــ٘ الٗغا ـــي،  جُـــ

ٓ ؾـــل ي، بط بن خغ٦ـــت املجخمـــ٘ الىاججـــت  ٓعاء ججـــاٍ ٧ـــل مـــا َـــ الـــ

ْاع فـــي املجخمـــ٘  ـــاث٠ ْألاص ْبم٩اهُـــاث ٖـــً الْٓ ج٣غعَـــا ؤْيـــإ 

ال  ــــــــت  ال ٢ضٍع املجخمــــــــ٘ ٖلــــــــى الحغ٦ــــــــت، ٞفــــــــي لِؿــــــــذ خخمُــــــــت 

ٓماج٨ُُــت، بـــل بن ج٣ــضم املجخمـــ٘ ٢ــاثم ٖلـــى ؤؾــاؽ الؿـــةب  ْج ؤ

ٓاُٖــــــت جلٗــــــب  ْبعاصة إلاوؿــــــان ال ْاملٗلــــــ٫ٓ ،  ْالىدُجــــــت االٗلــــــت 

ْل٨ــــً بامل٣ابــــل بعاصة إلاوؿــــان لِؿــــذ خــــغة، بــــل  ْعا ؤؾاؾــــُا  ص

لتــي جغؾــمِا بلــى خــض مــا ماؾؿــاث م٣ُــضة با ْيــإ املدُُــت ا

٫ ٖـــــــً بصاعة جلـــــــ٪ املاؾؿـــــــاث َـــــــٓ:  ْاملؿـــــــْا املجخمـــــــ٘ ٧اٞـــــــت، 

ٓ ٣ٞــــــــضان  ْبن الــــــــظي خــــــــضر بــــــــالٗغا١ َــــــــ الىٓــــــــام الؿُاســــــــ ي، 

ْطلـــــ٪ بؿــــــةب ٣ٞــــــضان ألامــــــان  الؿـــــُُغة ٖلــــــى بصاعة املجخمــــــ٘، 

ٓػَــــ٘ الٗــــاص٫ لل ــــرْة إلا٢خهــــاصًت، ْيــــ٠ٗ خماًــــت  ْٖــــضم الخ

ْٚير  ْجٟا٢م ْاَغة الٟؿاص،  ٓن   َا.ال٣اه

ٓاهـب  ٓاًَ مـً ٖـضة ظ ْهدُجـت لإلؾـخالل الـظي ٌِٗكـّ املـ

ْاع  ـــاث٠ ْألاص لِـــا ٖال٢ـــت بدُاجـــّ ٣ٞـــض بزخٟـــذ ال٨شيـــر مـــً الْٓ

ْطلـــ٪ بؿـــةب  ْالخماؾـــ٪ فـــي املجخمـــ٘،  التـــي جـــاصي بلـــى الـــخالخم 

ٓمــــــــاث  ْمشـــــــا٫ طلـــــــ٪: بن إلاوؿـــــــان ٣ٞـــــــض ؤبؿـــــــِ م٣  ، الخـــــــٝٓ

ـــ٤ ْالتـــي ٖلمِـــا البـــاعي ٖـــؼ ْظـــل لإلوؿـــان ٖـــً ٍَغ  بوؿـــاهِخّ، ا

ْهـــي خغمـــت املُـــذ، بط جـــغ٥ إلاوؿـــان ـــــــــ بٗـــض بخـــخال٫  الٛـــغال ، 

ٍْسصــــــ   ؤزُــــــّ إلاوؿــــــان  ــــــ٤،  ــــــت الٍُغ ـــــــ ًــــــخًٟٗ ب٣اٖع الٗــــــغا١ ــــ

٣ــت الةكــٗت التــي جــم الخٗامــل  صٞىــّ،  هــّ ؾــ٣ُخل، بخلــ٪ الٍُغ

، ؤنــبذ ٌٗـــاوي   هــا مــ٘ إلاوؿـــان الٗغا ــي، مـــ٘ ُٚــال مــً ًدمُــّـ

ْجغا٦م الخٝٓ ـــــ ب  الىدُجت ـــــ ٖىضٍ.إلاؾخالل بضازلّ، 

ىُـــت،   ْخلـــذ م٩ا هــــا هدُجـــت مـــا ط٦ـــغ، ٚابـــذ الش٣اٞـــت الَٓ

ْْْـــــاث٠ بظخماُٖـــــت حٗمــــــ٤  ْاع  ِـــــغث ؤص ُـــــت، ْْ الشٟاٞـــــت الٟٖغ

ْٖلى يٓء طل٪ عاح ال٨شير مً ؤبىاء املجمـ٘  ُت،  الش٣اٞت الٟٖغ

ْمظَبُـت،  ت صًيُت،  ٓ ؤ٩ٞاع مخُٞغ ٓن هد ة املجخم٘  ًخٓظِ ازْغ

َْىالـ٪ مـً َـاظغ، ْؤزيُت، ٧ل خؿب ٢ىاٖخّ لح ماًت هٟؿّ، 

ٓ مـــــا ؤصٔ بلـــــى ب هُـــــاع  َْـــــ ـــــت،  ؿـــــت  ٩ٞـــــاع مخُٞغ ٢ْـــــض ًهـــــبذ َٞغ

ْلٗـــل املٟاع٢ــت التــي جـــض٫  ْلــت،  ْالــظي ب هـــاعث مٗــّ الض املجخمــ٘ 

هالــض جغامــب  فــي  ٩ــي اْع ٖلــى طلــ٪ ؤهــّ ٖىــضما ٞــاػ الــغثِـ ألامٍغ

٨ُـــــــــت الٗـــــــــام  م، ب هـــــــــا٫ املِىاـــــــــين مـــــــــً 2016إلاهخسابـــــــــاث ألامٍغ

٦ْـــخال ؾُاؾـــُت، مخٟـــغ٢ين ال مجخمٗـــين الٗـــغا١، ؤٞـــغاص ٓابـــا  ْه ا 

ٓلّ للؿلُت.  ٖلى ْن
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ض الٗــغا١ مىــظ الٗــام   ْبلــى خــض نن ؤْيــاٖا ٚيــر1980قـِـ  م، 

ْالحهــــاع إلا٢خهــــاصي ْإلاخــــخال٫  ل  َبُُٗــــت، جمشلــــذ فــــي الحــــْغ

ـ٤ جٟجيـراث مؿـخمغة، عا٣ِٞـ ت للكٗب، ًٖ ٍَغ ا ْإلاباصة الةكٍغ

ْلـــت ْخــــل الجـــِل الٗغا ــــي، ْؾـــ٣ٍٓ مــــضن  ب هُـــاع ماؾؿــــاث الض

ْال٣خــــل ٖلــــى  ْال جــــغة  م صاٖــــل، ًٞــــال ٖلــــى الخ جيــــر  بُــــض جىٓـــُـ

ْالٗــِل بــالخُم بالزــحغاء، جدــذ صعظــت خــغاعة ؤ٦ ــر مـًـ  ٍٓــت  الِ

ٍٓــــت قــــخاءا، 57ا ْجدــــذ الهــــٟغ صعظــــت ما ٟا،  ٍٓــــت نـــُـ   صعظــــت ما

ت ًدـــضر ب  هُـــاع ْممـــا القـــ٪ ُٞــّـ ْفـــي ْـــل جلـــ٪ ألاْيـــإ ال٣اؾــُـ

ٓ مـــا ًـــضٞ٘ بلـــى  َْـــ ْلـــت مــًـ الىاخُـــت الًـــمىُت،  فـــي ماؾؿـــاث الض

ْطل٪ بؿةب ٞكل الؿلُت فـي جد٣ُـ٤  ْلت ٞاقلت،  ٖض الٗغا١ ص

، ٖبـــــر بعؾـــــاء صٖـــــاثم الؿـــــالم  ٓٞير الحماًـــــت ْألامـــــان للمجخمــــ٘ـ ـــــ ْج
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ٓٞير الؿــالم الخــاعدي للمجخمـ٘ـ لخُمُىـّـ مـًـ  ٦ْــظل٪ جــ الــضازلي، 

لٗمــل ٖلــى جد٣ُـــ٤ ٖــضم حٗغيـّـ بلــى زُــغ زـــاعدي، ًٞــال ٖلــى ا

٦ْـــــظل٪   ، ْبػصَـــــاع املجخمــــ٘ـ الخ٣ـــــضم ْإلاؾـــــخٟاصة مىــــّـ فـــــي ج٩امـــــل 

، ؤيــــ٠ بلــــى  ْالٗٓمــــت للمجخمـــ٘ـ ْالٗــــؼة  ٗــــت  ٫ٓ ٖلــــى الٞغ الحهــــ

ٖٓــــت  ْطلــــ٪ ٌٗنــــي: ُٚــــال مجم ٓن،  ْ ُٚــــال ال٣ــــاه ٠ ؤ طلــــ٪ يـــٗـ

٣ٍْهــض مـًـ جلــ٪  ٓاٖـض ؾــل٥ٓ جخًــمً إلاظبـاع فــي الؿــير ٖليهـا،  ٢

ْالٗضالت في ال ٓاٖض ؾُاصة الىٓام   ٗال٢اث إلاظخماُٖت. ال٣

ْمــــً  جالٖبــــذ ت الٗغا٢ُــــت،  ٓامــــل بــــالىٟـ الةكــــٍغ جلــــ٪ الٗ

ؤٖــــغاى جلــــ٪ ألامــــغاى َــــٓ: حٛيــــر ال٣ــــُم ألاؾاؾــــُت بــــاملجخم٘، 

ـــا مـــً الهـــٟاث  ْٚيَر ْن،  ْالخٗـــا ْالدؿـــامذ  ٧الهـــض١ ْألاماهـــت 

ْؤن ال٣ُم ٦ما ًهِٟا ٖلماء الىٟـ: بإ ها ٖملُاث  إلاوؿاهُت، 

ْلخـــــّ ٣ٖلُـــــت جخًـــــمً بنـــــضاع ؤخ٩ـــــام ًخٗ لمِـــــا الٟـــــغص مـــــً مدا

 ٓ ٓاػن فــــي ٖال٢اجــــّ إلاظخماُٖـــت املٗخمــــضة ٖلــــى الىمــــ جد٣ُـــ٤ الخــــ

ـــــــت بلـــــــى  ٓل ـــــــر مغاخـــــــل مـــــــً الُٟ ٓع ٖب ْؤن ال٣ـــــــُم جخُـــــــ ال٣ٗلـــــــي، 

ْجيخفـــــي  الغقـــــض، بط جبـــــضؤ بمغخلـــــت مـــــا ٢بـــــل ألاخ٩ـــــام الخل٣ُـــــت، 

٢ُْمــّ الخانـــت  ٓع الًــمير ال خصـــ ي لــضٔ الٟـــغص  بمغخلــت جُـــ

ٓ صـحُذ ؤ ْ بصعا٦ّ ؤن مـا َـ عة بّ،  ٓن بالًـْغ زال٢ُـا ٢ـض ال ٩ًـ

ٓهُــــا ، ؤمــــا مهــــاصع ب٦دؿــــال ال٣ــــُم ٞفــــي ألاؾــــغة  10اصــــحُذ ٢اه

ْْؾـــــــــــاثل الش٣اٞـــــــــــت  ْاملجخمـــــــــــ٘ ْألا٢ـــــــــــغان  ال جليهـــــــــــا املضعؾـــــــــــت  ؤ

ْمخماؾ٨ت.  ٓمت ٢ُم ميؿ٣ت  ْحُٗي بال هاًت مىٓ الم،   ْإلٖا

بط ٖلمىـــــــــا: ؤن جدمـــــــــل الٟـــــــــغص لحالـــــــــت الخُبـــــــــت ْإلاخبـــــــــاٍ 

ْال٣لــ٤  ْالحغمــان ًخُلــب مىــّ الانــُباع  ٖلــى مكــاٖغ الًٛــب 

ْجالػمـّ  ٓجغ التـي جيكـإ لضًـّ  ْالخـ ْالجٕؼ  ْهٟاص الهبر  ْالٛلُان، 

ْاؿــــةب ٞكــــلّ، بـــــل  ٓامــــل الشالزــــت:  ٓم، بؿــــةب جلــــ٪ الٗ ٧ــــل ًــــ

ْم هــا: املإ٧ــل  ــت،  ٍؼ ْالٍٛغ باجــّ ال خهــُت   جــٍؼ ٖــً جد٣ُــ٤ ٚع

ْاملؿخ٣غ، ًٞـال ٖلـى ٞكـلّ  م  ْالِٗل ال٨ٍغ ْاملكغل ْألامان 

ــغة فــي الٓنــ٫ٓ بلــى ا ، ؤصع٦ىــا  جــم املٗاهــاة املٍغ بــاث ألازــٔغ لٚغ

ٓجغ التـــــي  ْالخـــــ  ٤ ْالًــــُـ ْمكـــــاٖغ الًٛـــــب  ْال٣اؾـــــُت  ُبـــــت  ْالَغ

خــّ  ْالتــي حؿــغبذ بلــى ْع َِْٗكــِا إلاوؿــان فــي الٗــغا١،  ٖاقــِا 

٢ٓذ الحايغ. ْبالخهٓم في ال  ،ّ٦ٓ  ْؾل

ٓا ي الــظي ٌٗــاوي إلاؾــخالل ٖــً حٛيــر  ،َىــا، ٌعجــؼ الٟــغص الــ

، ُٞيلــحب مــً املجخ ٍْإزــظ ؤقــ٩اال مسخلٟــت خؿــب ْا٢ٗـّـ مــ٘ 

ٓن، الــظًً  ٓن ْإلازخهانــُ ْمشــا٫ طلـ٪: املش٣ٟــ ؤْيـإ الٟــغص، 

ْ إلاه٨ٟـــــــاء ٖلـــــــى الـــــــظاث،  ا بلـــــــى ال جـــــــغة بلـــــــى الخـــــــاعط ؤ بيـــــــُْغ

تـــــــــرال: الالمبـــــــــاالة ججـــــــــاٍ ألاخـــــــــضار  ٦ْـــــــــظل٪ مـــــــــً مٓـــــــــاَغ إلٚا

ْمــً املم٨ــً ؤن ٌٗبــر ٖــً خالــت إلاؾــخالل جلــ٪  11اإلاظخماُٖــت  ،

ٕٓ مــً ؤهمــاٍ الؿــل٥ٓ ، بمــا فــي طلــ٪  بىــ ْٚيــر املــإلٝٓ املىدــٝغ 

ْ إلاظغامُــــــــت ْاهُــــــــت ؤ ْ الُبُٗــــــــت الٗض ْالٗىــــــــ٠  12االؿــــــــل٥ٓ ط  ،

ْاملاصي.  مخٗضصة مىّ : املٗىٓي 
ً

 الظي ًإزظ ؤق٩اال

ٓص   ْاملخمشــــل بٓظــــ ُْٟٓي املب٨ـــغ فــــي الٗاثلـــت،  بن إلازـــخال٫ الــــ

ٓالــــضًً ٣ٞـــِـ ًــــى٨ٗـ ٖلــــى ؾــــل٥ٓ الٟــــغص الــــظي ٌٗخمــــض  ؤخـــض ال

٦ْــــــظل٪ ٖلــــــى زبــــــراث ٖلــــــى ألاهمــــــاٍ الش٣اٞ ُــــــت الٗاثلُــــــت ألاْلــــــى، 

ُْٞمــــا بٗـــض مــًـ املضعؾـــت، ْفــــي  ٓلـــت املؿـــخمضة مــًـ املجخمــ٘ـ  الُٟ

م ججــــاعل الخإَُــــل إلاظخمــــا ي  خالــــت املجخمـــ٘ـ الٗغا ــــي جلــــ٪، حؿـــِـ

ت، بط ًم٨ـًـ  ء ج٨ُــ٠ ال خهـُـ املب٨ــغة فــي بًجــاص ؤهمــاٍ مـًـ ؾـٓـ

ا الٟــغص فــي مغخلــت الخإَُــل الٗــاثلي املب٨ــغ  ٓباث التــي ٌِٗكـِـ للهـٗـ

الء ْإلالتــزام إلاظخمــا ي ال هــاجي  ؤن جخــضزل فــي بهًــاط ؤقــ٩ا٫ الــ

ٖٓـا  ْ إلاخخجاط، ٟٞـي ألاْيـإ الٗاثلُـت الؿـلبُت ٌٗـِل الٟـغص ه ؤ

َْٗبـــــر ٖىــــّـ ؤ٦ ـــــر ٖلـــــى قـــــ٩ل بؾـــــخالل  مـــًـ اللـــــخِ إلاظخمـــــا ي، 

ٓع بالظهب ْ الكٗ ٍْذ ؤ  . 13ائخص ي ْخاالث بق٩الُت مً الخظ

ٓعة ٓع باللــخِ إلاظخمـا ي فــي نـ إلاؾــخالل  ًـى٨ٗـ الكـٗ

ْالــظي مــً  ال خصــ ي الــظي ٌٗنــي: ُٚــال الخ٨ُــ٠ إلاظخمــا ي، 

ْطلــ٪ مــ٘ ُٚـال الخماؾــ٪ إلاظخمــا ي  الء الؿُاسـ ي،  يـمىّ الــ

ْمــً زــم  ألاْلــي، الــظي ٌِٗكــت الٟــغص يــمً الٗاثلــت ألاؾاؾــُت، 

ْججــاعل ْؾــِ املجخمــ٘ ٢بــل  بمــا ًمــغ بــّ بٗــض طلــ٪ مــً زبــراث 

ٓعا با 14ااملغا٣َت ترال قٗ ٓلض إلٚا ٢ْض ً ْالـظي ٌٗـض ،  ٓر،  لغيـ

ٓر  ٢ٓٗــت لإلٚتـــرال، خُــض ًسخـــاع املٛتــرل الغيـــ مــً الىخـــاثج املخ

ٓا٢ــــ٘ بــــض٫ إلاولــــحال ، ؤيــــ٠ بلــــى  15اْال٣بــــ٫ٓ بمبــــضؤ ألامــــغ ال

ْاملخمشلـــت باسبـــاصة الجماُٖـــت ٖلـــى  طلـــ٪: ؤن الحـــغل املؿـــخمغة، 

ٓاء ؤ٧ــان ب٣ٟــضان امل٩اهــت الح٣ُ٣ُــت بالٗمــل،  ٍٓاث ؾــ ٧ــل املؿــخ

ٓلُين  ْالتي جدىاؾـب مـ٘ ٦ٟـاءة ين ْألانـ ْج٣ـضم إلاهعهـاٍػ الٟـغص، 

ٖت، ؤم الخ جيــــــر الُــــــاثٟي، ؤم  ٚيــــــر ألا٦ٟــــــاء بُــــــغ١ ٚيــــــر مكــــــْغ

بــــــــــال جغة زــــــــــاعط البلــــــــــض، ؤم الاـــــــــــحاًا التــــــــــي جــــــــــظَب هدُجـــــــــــت 

ْالٟضًـــت  ْالخُـــ٠  ٍٓـــت  ْال٣خـــل ٖلـــى الِ الخٟجيـــراث املؿـــخمغة، 

ْ بزنـــي، ٦مـــا  ْ صًنـــي ؤ ْبٚخهـــال ؤمـــال٥ الٛيـــر، بؿـــةب َـــاثٟي ؤ

ْال٨غامــت ٧ــل ؤن إلاخــخال٫ الــ ٓع ب٣ٟــضان ألامــان  ٓلــض الكــٗ ظي ً

ٓع الٟـــغص  ٓ مـــا ًـــاصي بلـــى قـــٗ ٓعا باسؾـــخالل، َـــ ٓلـــض قـــٗ طلـــ٪ ً

ترال، هدُجـــت حٗـــغى الٟـــغص بلـــى بَتـــزاػاث هٟؿـــُت، هدُجـــت  بـــاٚس

٣ْٞــــضان الىــــاؽ الــــظًً ًدــــبهما الٗمــــل،  بهتــــزإ بٗــــٌ ألاقــــُاء 

ْ املجخمــــــ٘ ، ٦مــــــا ؤن الىٓــــــام  ألام، الحــــــب، ال٣ــــــٔٓ الُٛةُــــــت، ؤ

ْاملماعؾـــــــاث إلا  ْاملاؾؿـــــــاث  ظخمــــــا ي ًخٛيـــــــر مــــــً خُـــــــض البنــــــ  

ْج٣ـــــٓي الُـــــغ١  ْجدـــــاٞٔ  ْالتـــــي جدمـــــي  إلاظخماُٖـــــت املترابُـــــت، 

ْالٟٗل صازل املجخم٘.   املٗخاصة للخهٝغ 
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ـا  الجضًغ بالظ٦غ، ؤن املُُٗاث الؿُاؾـُت جـغجبِ مـ٘ ٚيَر

ْالحاظــــــاث  ٓاَغ إلاظخماُٖـــــت فــــــي املجخمـــــ٘، ٧الش٣اٞـــــت  مـــــً الٓـــــ

ٓاع١ إلاظخما ًٍٓ ال٣ُم التي حٗبر ٖـً ْالٟ ٦ُٓاث لخ٩ ْالؿل ُٖت 

الضًىام٨ُُــــــت إلاظخماُٖــــــت التــــــي حٗــــــض ميــــــزة َبُُٗــــــت حٗبــــــر ٖــــــً 

ْح٨ٗـــــ بلـــــى خــــض مـــــا  ٓعَـــــا  ْجُ َٓــــا  خغ٦ُــــت املجخمٗــــاث فـــــي هم

ْعة الخٛير إلاظخما ي الظي ٌٗض خخمُت جمـغ  هـا املجخمٗـاث  نير

ٓن الٗملُـت مِمـت ظـضا فـي  ْج٩ـ  ، فـي بهخ٣الِـا مـً خالـت بلـى ؤزـٔغ

ٓئها ب ْح ــخو ٖلــى يــ ْلــت،  ا ٖلــى الخٛيــر الؿُاســ ي للض و٩ٗاؾـِـ

بُٗخـــــّ ْْجيرجـــــّ َْ ٓاَغ التـــــي  16اؤؾـــــبابّ الؿُاؾـــــُت  ْهـــــي الٓـــــ  ،

ْالتي ؤصث بلى خاالث ٞـغاٙ  بؾخمغ حُِٛب مُُٗاتها في الٗغا١، 

 ٓ َْــ ٖلــى مؿــخٔٓ ٧ــل املخٛيــراث التــي ًبنــ  ٖليهــا َــظا التــرابِ، 

ٓع الُبُعـــــــي لإلهخ٣ـــــــا٫ بلـــــــى الحالـــــــت  ـــــــى ٖغ٢لـــــــت الخُـــــــ مـــــــا ؤصٔ بل

ٓصة.  امليك

بو٨ٗـــ إلاؾــخالل ٖلــى الؿــلُت ألازال٢ُــت بكــ٩ل ؾــل ي،  

ٟٞي خالت ُٚـال الؿـلُت ألازال٢ُـت فـي املجخمـ٘ ًم٨ـً  همـاٍ 

ابِ ا الء للــْغ ٍٓــت ؤن جــضزل فــي خالــت نــغإ ٣ٞــض ًــضٖم الــ لٟا

 ْ ْ لٟاـــــــت ألاهـــــــضاص ؤ الء  هـــــــاجي، ؤمـــــــا للٗاثلـــــــت ألاؾاؾـــــــُت ؤ املـــــــغء 

الء ًــــــــغجبِ بالؿـــــــــلُت  لجماٖــــــــت مــــــــا ٌٗــــــــِل مِٗــــــــا، بط ؤن الــــــــ

 ٕٓ امــــا ٖلــــى الخًــــ ٓن بٚع مــــ ْلاــــ٪ الــــظًً ًٚغ ألازال٢ُــــت، ؤمــــا ؤ

الء ن ملشل طل٪ إلاخؿاؽ بال  . 17اْالُاٖت ٞٛالبا ما ًٟخ٣ْغ

ىُـــتٚابـــذ   ٖلـــى مؿـــخٔٓ  ،ٖلـــى يـــٓء طلـــ٪ ،الش٣اٞـــت الَٓ

الٗضًـــض مـــً املاؾؿـــاث الٗغا٢ُـــت طاث الٗال٢ـــت، لخدـــل م٩ا هـــا 

ٓاُٖــت "،  ْطلــ٪ هدُجـت َبُُٗــت لألٚلبُــت " ال ُــت،  الش٣اٞـت الٟٖغ

بط ٌٗمل بهٟها٫ الٟغص ًٖ طاجّ سخؿاؾّ بالٟكـل فـي بصعا٥ 

ْٖـــضم ٢ضع  ْاملٗـــاًير الؿــاثضة بـــاملجخم٘،  ْج٣بـــل ال٣ـــُم  جـــّ ِْٞــم 

الءاث الكــــابت فــــي  ما ٞاــــت بٗــــٌ الــــ ٖلــــى إلاهــــضماط ٞيهــــا، الؾـــُـ

ْماؾؿـاجّ املسخلٟـت، ٦مـا  الٗغا١ هدُجت ٖضم ز٣ـعهم بـاملجخم٘ 

ْاملخمشـــــــــل  ؤن بهٟهـــــــــا٫ الٟـــــــــغص الٗغا ـــــــــي ٖـــــــــً بَـــــــــاٍع املغظعـــــــــي 

ــــــــض  ٓل ْطلــــــــ٪ ً ترال،  ٓع بــــــــاٚس بــــــــاملجخم٘ ًــــــــاصي بلــــــــى زلــــــــ٤ قــــــــٗ

ْلـــــت إلابخٗـــــاص ٖـــــً الٗال٢ـــــ ْمدا اث بخؿـــــاؽ الٟـــــغص بالٓخـــــضة، 

إلاظخماُٖــــت الؿــــاثضة فــــي املجخمــــ٘ الــــظي ٌٗــــِل ُٞــــّ، ممــــا ٢ــــض 

ْٞاــاث مــً املش٣ٟــين  ٓلــض خــاالث الخمــغص لــضٔ بٗــٌ الكــبال  ً

ىــــّ  ، ٞٛغبــــت الٟــــغص فــــي َْ ْجىُٓماجـــّـ ْماؾؿــــاجّ  ٖلــــى املجخمــــ٘ 

ٓن ؤ٢س   مً ٚغبت املِاظغ ًٖ بلضٍ.  ج٩

ٍٓـــت بلـــى  ٓلـــض بخؿاؾـــا ًيخـــال الـــبٌٗ فـــي بَـــاع بهخماءاتهـــا الٟا ج

ْب هــا زالُــت مـًـ ألاَــضاٝ التــي حؿــخد٤ ؤن ؤن الحُـا ة ال مٗنــ  لِــا، 

ْؤعيـا زهـبت  ٓن َٞغؿـت  ْبـظل٪ ج٩ـ َْؿـعى بليهـا،  ًدُا مً ؤظلِا، 

ْخُـــــاة  ٓن زم هـــــا خُاجــــّـ  ْالتـــــي ٢ـــــض ٩ًـــــ ـــــت،  لأل٩ٞـــــاع الًـــــالت املخُٞغ

ضاء.  ضاٝ ألٖا  نالٝ مً ألابٍغاء زضمت َ 

ىُـــــــت فـــــــي الٗـــــــغا١  ، ٣ٞـــــــض ؤصٔ جغاظـــــــ٘ الش٣اٞـــــــت الَٓ ْٖلُــــــّـ

ْاع للٟـغص ممـا ًـاصي بلـى بؿة اث٠ إلاظخماُٖـت ْألاص ب حٛير الْٓ

َْىــــا جـــــإزغ  ىُـــــت،  ُــــت بـــــض٫ الش٣اٞــــت الَٓ بخــــال٫ الش٣اٞـــــت الٟٖغ

ُت.  ً مله حت إلاهخماءاث الٟٖغ الء للَٓ  ال

 ْ ْبالخهـٓم ًبض ؤن املجخمـ٘ الٗغا ـي الـظي ٖـاول ال٨شيـر، 

ل املخخالُـــــت ٓاعر الُبُُٗـــــت  ،ُٞمـــــا ًخٗلـــــ٤ بخٗا٢ـــــب الحـــــْغ ال٩ـــــ

اث الجُــٓف ألاظىةُــت، الخ جيــر ْألا  ْباــت املغيــُت املِل٨ــت، ٚــْؼ

ٓعٍـــــــت  الجمـــــــا ي للؿـــــــ٩ان، مٓـــــــالم الح٩ـــــــام ْألاهٓمـــــــت الض٦خاج

ت مــــــــا زلٟخــــــــّ مــــــــً ؾــــــــلبُاث  الجــــــــاثغة، ْإلاه٣البــــــــاث الٗؿــــــــ٨ٍغ

ْجدُــــــُم آمــــــالِم،  ٦ْغامــــــاتهم،  ْنــــــح٤ صاثــــــم لىٟــــــٓؽ الةكــــــغ 

ْمـــىِٗم مـــً جد٣ُـــ٤ ؤَـــضاِٞم الحُاجُـــت ْإلاوؿـــاهُت، ٢ـــض بـــين 

ْالحغمـــان فـــي بـــإن  ْالخُبـــت  ٓص َـــظٍ الحـــاالث مـــً إلاخبـــاٍ  ْظـــ

ْام،  ٓصا ٖلى الض ْمٓظ ٓن ؤمغا خايغا  الحُاة الٗغا٢ُت ج٩اص ٩ً

ٓ الُــٝغ الســ يء الـــظي  َْــ ْالؿـــىين،  ٓانــال ٖلــى مــغ ألاًــام  ْمخ

ش  الػم خُــــاة إلاوؿــــان بــــاملجخم٘ الٗغا ــــي فــــي ؤ٦ ــــر مغاخــــل الخــــاٍع

ٓلـــض الؿـــل ٓم، لـــظل٪ ٞمـــً الُبُعـــي ؤن ً ٥ٓ الىاشـــ م ْختـــ  الُـــ

ْعبمـــــا  ْبالخبـــــاٍ ٖىــــض ؤ٦ ــــر ألاٞـــــغاص الٗــــغا٢ُين،  ٖــــً الحغمــــان 

ْبخؿاؾــــــــــّ  صٞٗىــــــــــا طلــــــــــ٪ لِٟــــــــــم ؤؾــــــــــبال الؿــــــــــل٥ٓ الٗغا ــــــــــي 

 باسؾخالل.

ٓم، ٞةن إلاصعا٥ لٓاَغة إلاؾـدُالل التـي جٟكـذ  ٖلى الٗم

، حؿـــاَم فـــي صٞٗـــّ بلـــى البدـــض الـــظاحي ٖـــً ال٨ُُٟـــت املشلـــى  ُٞـّـ

ْطلــ٪ ٖبـر بىــاء ماؾؿــاث  ْهٓــام خ٨ــم للخهـضٔ لــّ،  ؾُاؾـُت 

ْاملهـــالحت، لُـــخم٨ً  ٓاٞـــ٤  ْطلـــ٪ ٖبـــر مخُلبـــاث الخ فـــي الٗـــغا١ 

ٓاؾـــــُعها عبـــــِ املُُٗـــــاث  ٓانـــــل ًد٣ـــــ٤ ب مـــــً ببجـــــاص ٖال٢ـــــت ج

ٓماث املجخم٘، خت  ًسغط مً خالـت الٟـغاٙ  الؿُاؾُت ب٩ل م٣

ْبهمـــــــا حكـــــــير بلـــــــى ٖــــــــضم  ٓا٢ـــــــ٘ الالقــــــــ م،  ا التـــــــي ال حٗنـــــــي فـــــــي ال

ْمــً زـــم الخجــاوـ بــين مخٛيــراث نـــىاٖت الؿُاؾــ ْجىُٟــظَا،  ت 

ســــّ ًــــض٫ ٖلــــى ؤهــــّ  ٓص بلــــى خالخــــّ الُبُُٗــــت،  ن جاٍع خمــــا٫ ٌٗــــ

ًٍْ٘ خضا لخٟا٢م خالت إلاؾخالل ْإلاوؿـالل ل ٣ُم ال جمٓث، 

ْجخٟـا٢م مِٗـا  ترال التي مـا جـؼا٫ جخٟاٖـل صازـل املجخمـ٘،  ْإلٚا

ط م هـــا ٧لمـــا َـــا٫ ؤمـــضَا، ٧ـــل طلـــ٪ مـــً ؤظـــل ؤن  ج٩لٟـــت الخـــْغ

ْمضاٍع  ٌؿخُٗض املجخم٘ الٗغا ي ْعٍ في مدُُّ  ٢ُْاصة ص قٗبا 

ٓم.  ْمجالّ الظي ًل٤ُ بّ في ٖالم الُ
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 خاجمت :

ججلـــى ؤن إلاؾـــخالل الـــظي ٌٗاهُــّـ إلاوؿـــان الٗغا ـــي الـــظي ٌعـــي 

ُْٚــال  إ ال ـرْاث  : هدُجـت َبُُٗـت لإل هُــاع ألامنـي ْيُـ الخبـاًً َٓـ

ًَٓ، ِٞىالـــــــ٪ ٚغبـــــــت بـــــــين  ْالـــــــ ت لبىـــــــاء إلاوؿـــــــان  م ألاؾاؾــــــُـ ال٣ــــــُـ

املجخمــــ٘ـ الٗغا ـــــي. ٞإظُـــــا٫ الِٗـــــض املل٩ـــــي التـــــي ؤُٖـــــذ ألاظُــــا٫ فـــــي 

ـــا فـــي ؾـــبُٗيُاث ال٣ـــغن املاضـــ ي جغ٦ـــذ بهـــمعها ٖلـــى ألاظُــــا٫  زماَع

ْمــ٘ـ بؾـــخمغاع  ْ مخًـــاصة،  ت ؤ ْجـــت مخهـــاٖع ْبيؿـــب مخٟا التـــي جلعهـــا، 

ل التـــــــــي ؤصث بلـــــــــى ب هُـــــــــاع املاؾؿـــــــــاث الخٗلُمُـــــــــت  ْالحـــــــــْغ الىـــــــــضعة 

ْالبنــــــ  إلاظخماُٖـــــــت  ـــــــت  ْالبنــــــ  ال٨ٍٟغ ت ْألامىُــــــت  م ألاؾاؾــــــُـ ْال٣ـــــُـ

 ، ٓلـــّـ ْع خ ٓا ي ملــــا ًــــض بــــاملجخم٘، ِْــــغث ٚغبــــت إلاوؿــــان الٗغا ــــي الــــ

ْمىــــّـ ججؿـــــضث  ٓع باللـــــخِ إلاظخمـــــا ي،  ْبو٨ٗــــــ طالـــــ٪ بالكــــٗـ

َْٗنــــــــــي طلــــــــــ٪ ُٚــــــــــال الخ٨ُــــــــــ٠  ٓعة إلاؾــــــــــخالل ال خصــــــــــ ي،  نــــــــــ

الء الؿُاس ي، ج٨ٟ٪ الخماؾ٪ إلاظخما ي.  إلاظخما ي، ي٠ٗ ال

ْالح ؤصث  غمـــــان مـــــ٘ ُٚـــــال خالـــــت إلاخبـــــاٍ ْزُبـــــت ألامـــــل 

الخماؾـــــ٪ إلاظخمـــــا ي ألاْلـــــي فـــــي الٗـــــغا١ الـــــظي ٌِٗكـــــّ الٟــــــغص 

ْمــً زــم بمــا ًمــغ بــّ بٗــض طلــ٪ الٟــغص  يـمً الٗاثلــت ألاؾاؾــُت، 

ْبٚتــــــرال املاؾؿــــــاث  ْججــــــاعل بــــــاملجخم٘  الٗغا ــــــي مــــــً زبــــــراث 

ْٖــــضم م٣ــــضعة الىٓــــام الؿُاســــ ي ٖلــــى  خالــــت  بًجــــاصالؿُاؾــــُت 

ٓصة بين َظٍ املاؾؿاث ؤصٔ  بلى: الترابِ امليك

ٓة ْ  1 ٓلــت ٖلــى ال٣ؿــ ْالدكــىج، َبــاج٘ مجب ْاهُــت  ْالٗض  الٗىــ٠ 

ـال لـِـ بالٗملُـت  ٓن ٖملُت مماعؾت إلاَع ْٖىضثظ ٢ض ج٩

 الٗؿيرة.

٢ٓاًــت مــً الجــغاثم   2 ْالٗاثلــت فــي ال ٣ٞــضان ؤَمُــت املضعؾــت 

ْاملسضعاث. ال   ْإلاَع

ُْٚـــال  3 ْالخماؾـــ٪ ألاؾـــغي  ابِ  ٠ املداٞٓـــت ٖلـــى الـــْغ  يــٗـ

 إلانالح املجخمعي.

ٓ املظَبُت الٟجت. ُٚال  4 ْهم ُٖٓت الضًيُت الزحُدت،   الخ

ــــــت   5 ْبنــــــالح البنــــــ  ال٨ٍٟغ ٓاع ال٨ٟــــــغي الجــــــاص،  ُٚــــــال الحــــــ

ْاُٖت ْؾُلعها بُٗضة ًٖ الٗى٠.   ب٫ٓ٣ٗ 

ؤن خماًـــــــت إلاوؿـــــــان  ، مـــــــً زـــــــال٫ الضعاؾـــــــت،٦مـــــــا جبـــــــين 

ٓص بــت ، نــاص٢ت االٗغا ــي مــً إلاؾــخالل ًخُلــب ظِــ ْصْئ مًــيُت 

ْالضعاًــــت سنــــالح ــــت ، بنــــي إلاظخماُٖــــتال مــــً طْي الٗلــــم  ال٨ٍٟغ

ٓٚغاُٞــــــــــــّ ختــــــــــــ  ًدؿــــــــــــن   ،إلا٢خهـــــــــــاصًت ْالضًم ْاملاؾؿــــــــــــاجُت 

ٍْدخــــاط طلــــ٪ بلــــى الهــــبر  ، ؤًًــــا،للمجخمــــ٘ الٗغا ــــي ال هــــٓى، 

، بط ًـــــخ خو ظِــــض إلاوؿـــــان يــــض ٚغبخـــــّ فــــي جد٣ُـــــ٤ ْالتــــرْي

ــا إلاوؿـــاوي،  ََٓغ جالمـــ الــظاث إلاوؿــاهُت مـــ٘ ؤٖما٢ِــا ٖبــر ظ

٢ٓـــ٠ إلاًجـــا اي مـــً الـــظاث إلاوؿـــاهُت فـــي ٍْخد٣ـــ٤ طلـــ٪ مـــ٘ امل

 م٣ضعتها ٖلى زٓى املٗغ٦ت الكغؾت س هاء إلاؾخالل.
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 ملخق

ْاٖخماص ألاهٓمت ٌٗخبر جىُٓم "  ،ُّٟ ْجْٓ ابُت ألا٦ ر اؾخسضاما للًٟاء الال٨ترْوي  ْلت إلاؾالمُت" مً الخىُٓماث إلاَع الض

ت جد٣ُ٣ِا للِضٝ. ْالخد٨م ٞيها ْؾٖغ ٓلت امخال٦ِا  ٓانل م٘ الٗالم ْؾِ  الاجهالُت الغ٢مُت، ملا جدُدّ مً ج

المُت جترظم م٩اهت الًٟاء الغ٢مي في الخىُٓم، مً زال٫ ماقغاث ٖضة م ٖٓت ٦بيرة مً املاؾؿاث إلٖا  ها: امخال٦ّ ملجم

ٓع،  ٍج مسخل٠ بنضاعاتها ا ن ْجْغ  ٤ٍٓ ْ اٖخماصَا بالضعظت ألاْلى في حؿ ٓا٢٘ الال٨ترْهُت ٖلى مسخل٠ الٓؾاثِ الاظخماُٖت،  ْامل

ْ ؤهاقُض... . ٖٓت  ت ُٞضًٓ، زُاباث مؿم ْ ؤقَغ  ٦خب، 

٠ُ ألاهٓمت الاجهالُت الغ٢مُت في بؾت ابُت لخىُٓم ًِٓغ جْٓ ْلت إلاؾالمُت»راجُجُت املماعؾاث إلاَع ْالحغل « الض في الضٖاًت 

ْلُت،  ُت الض ٓصٍ ٖلى الخٍغ ، سزباث ْظ ْْْاث٠ ؤزٔغ ابُت،  ٓانل ْ الخيؿ٤ُ في ٖملُاتها إلاَع الىٟؿُت، ججىُض امل٣اجلين، الخ

ْالتي باجذ جمشل ظؼءا مً بؾ ٓلٓظُاث الحضًشت،  ٓ ما ًا٦ض ٖلى ؤَمُت الخ٨ى ْل٨ً ج٠٣ َْ تراجُجُت الخىُٓم، لِؿذ م٨ملت لِا 

 ظىبا بلى ظىب م٘ املٗغ٦ت املُضاهُت.

Abstract 

ISIS is considered one of the pioneering terroristic organizations in terms of the use of the 

Electronic cyber and in relying on digital social media since it provides massive openness on the world, 

they are available and easy to use and extremely quick as far as reaching the target is concerned. 

The importance of digital space in the terroristic organization is translated in its ownership of large 

number of media institutions, different social media and using all of these means to commercialize and 

advertise its products ( oral speeches, songs, pictures, books, video clips …). 

The use of social media in the terroristic strategy of ISIS appears in the propaganda, psychological 

war, recruiting fighters, organizing its attacks and other functions to prove its existence in the 

international scene. All of this highlights the importance of modern technology and the role that it plays 

in wars, not just a complementary strategy but it is as crucial as the battlefield itself. 

 

 ملذمت

ْ ألامىُـــت  ت  ٓاهـــب الٗؿـــ٨ٍغ ـــالم فـــي الج ٌٗخبـــر اؾـــخسضام إلٖا

ـالم  ٓع ج٣ىُـاث إلٖا مً املماعؾاث التي اػصاصث ؤَمُعهـا، مـ٘ جُـ

٨ُــــت  الًـــاث املخدــــضة ألامٍغ ْ حٗــــض ال ٓلٓظُـــاث الحضًشــــت،  ْالخ٨ى

ت بٖالمُـت ضـخمت مً ؤ٦ ر الض٫ْ، التي زايـذ خْغ هـا بترؾـاه

نـــٟذ بإ هـــا ٧اهـــذ  2003فـــي الٗـــالم، م هـــا خـــغل الٗـــغا١  ُْ التـــي 

خغبـــــا بٖالمُـــــت بالضعظــــــت ألاْلـــــى، ٚيــــــر ؤن اؾـــــخسضام الخ٣ىُــــــاث 

الٗالُــــت لالجهــــا٫ لــــم جب٣ــــل خهــــغا ٖلــــى الجُــــٓف الىٓامُــــت، 

ـذ  ابُـت، التـي ٖٞغ ْل٨ً ِْغ اؾخسضامِا لـضٔ الخىُٓمـاث إلاَع

ْحؿـخٛ ْحؿخسضمِا  لِا لخىُٟـظ بؾـتراجُجُاتها ٠ُ٦ جخد٨م ٞيها 
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٢ٓــــــــٝٓ ٖىــــــــض جىٓــــــــُم  عي ال ْمــــــــً الًــــــــْغ ابُــــــــت،  ْلــــــــت »إلاَع الض

، الــظي ًم٨ــً ال٣ــ٫ٓ ؤهــّ جميــز مــً زــال٫ ؤٖمالــّ  ا«إلاؾــالمُت

ْن ِٞـــم مـــا  ْ التـــي حٗخبـــر مـــاصة بٖالمُـــت حؿـــ١ٓ لِـــا ص الٓخكـــُت 

ٓص في املؿإلت. جدملّ مً جىا٢ًاث بضازلِا.  الخىا٢ٌ املٓظ

م ٖلـ ٌؿُُغ ٓعٍا َظا الخىُٓـ ْؾـ ت مًـ الٗـغا١  ْاؾٗـ ى ؤعاضـ ي 

ّٓٞ الٗضًــــــض مـــــًـ امل٣ــــــاجلين 2015ختــــــ  ٖــــــام  ٓظــــــض بــــــين نـــــٟـ ً ْ  ،

ْٖـــــضص مـــــًـ  اث،  ن بـــــارالٝ مــــًـ مسخلـــــ٠ الجيؿــــُـ ْالـــــظًً ٣ًـــــضْع

ْل٨ـًـ ٖلــى  ـ فــي ؾــاخاث الهــغإ،  م لـِـ ب خهــَغ ــضًً ًهـٗـ املٍا

ٓانـــل الاظخمـــا ي، ٣ٞـــض اؾـــخُإ  ٓا٢ــ٘ـ الخ ْ م داث الاهترهِـــذ  نــٟـ

ْاظِــــت بٖالمُــــت  خ٣ــــ٤ مـــًـ زاللِــــا ال٨شيــــر مـــًـ ألاَــــضاٝ، امــــخال٥ 

١ٓ ٖلــــى  ْجٟـــ ٢ٓخين،  ْخضازــــت ٚيـــر مؿــــب خُـــض ؤِْـــغ بٖالمـــّـ ٦ٟـــاءة 

ٓظُــاث  ٓل ْؤنــبذ بــظل٪ ٌؿــخسضم الخ٨ى  ، ماؾؿــاث بٖالمُــت ٦بــٔر

٣ِا، باسيــــاٞت بلــــى خمــــالث  ْجيؿـــُـ ابُــــت  الحضًشــــت فــــي ٖملُاجـــّـ إلاَع

ْبيؿــــبت  ٍٓــــل،  ٫ٓ ٖلــــى الخم ْالحهــــ ٓٔ الٗــــالم  الخجىُــــض ٖلــــى مؿــــخ

ٓظُخّ.٦بيرة ف ٓل ْ ؤًضً ْ الضٖاًت  ٩ٞاٍع   ي الترٍْج 

ــــا ٖـــًـ جــــإزير ألاؾــــ حت  ٌؿــــخسضم ج٣ىُــــاث خضًشــــت ال ٣ًــــل جإزيَر

ٓ مــــا ظٗلِــــا جمخلــــ٪  َْــــ ٓاظِــــت،  التــــي ٌؿــــخسضمِا ٖلــــى ؤعى امل

ُغة ٖلــى الٓؾــاثِ  ٓظُــت، ظِكــا بل٨ترْهُــا مِمخــّ الؿـُـ ٓل الخ٨ى

٫ٓ، ْنُاٚت زُـال بٖالمـي ٞٗـا٫، مـا ظٗـل  ْزٓى خغل ال٣ٗ

هٓمــــــــــــت الاجهــــــــــــالُت الحضًشـــــــــــت  مٗاصلــــــــــــت مِمــــــــــــت فــــــــــــي م هـــــــــــا األا 

ابُت لخىُٓم  ْلت إلاؾالمُت»إلاؾتراجُجُت إلاَع  «.الض

ٕٓ الــــظي ٌٗــــالع ْــــاَغة آهُــــت، جمشــــل  ْ  َمُــــت َــــظا املٓيــــ

ْمكــــتر٧ا ل٩ــــل ص٫ْ الٗــــالم، بط ا زُــــغ ًمشــــل زُــــغا مخهــــاٖضا 

ْ ا٦دؿــــــاءَا الُــــــاب٘ الٗــــــالمي  ابُــــــت  ٓع ألاقــــــ٩ا٫ إلاَع ٌٗــــــض جُــــــ

ضًاث املكـــــتر٦ت لجمُـــــ٘ الـــــض٫ْ، ٞةهـــــّ ؾـــــِخم ْاخـــــضا مـــــً الخدـــــ

 َغح إلاق٩الُت الخالُت: 

ــف جىٍــُم  ألاهٍمــت الاجفــالُت « الذولــت ؤلاظــالمُت»هُــف ٌو

 الشكمُت في اظتراجُجُاجه ؤلاسهابُت؟

ت الخالُـت  ُْٓـ٠ الٟغيُـ ْلإلظابت ٖلـى َـظٍ إلاقـ٩الُت ًم٨ًـ ج

م  ا جىٓـُـ ابُــت ٖلــى عؤؾـِـ ْلــت الض»فــي ؤن، اؾــخٛال٫ الخىُٓمــاث إلاَع

ْال جمـــاث«إلاؾــالمُت ــاث  ٓظُــت فــي بٖــضاص الٗمُل ٓل ٓؾــاِث الخ٨ى  ، لل

ْص. ْػ الحض ا ججا ْجإزيَر ابُت ظٗل م ها تهضًضا ٖاملُا،   إلاَع

خمــاص  بُٛــت صعاؾــت إلاقــ٩الُت التــي اهُل٣ىــا م هــا، ًم٨ــً الٖا

 ٖلى مٗالجت زالزت ؤظؼاء عثِؿُت:

ْلت إلاؾالمُت"»ِٞم جىُٓم ؤوال:  -  ،«"الض

هـــت ألاهٓمـــت الاجهـــالُت الغ٢مُـــت فـــي إلاؾـــتراجُجُت م٩ازاهُـــا:  -

ابُت لخىُٓم  ْلت إلاؾالمُت»إلاَع  ،«الض

ُـــ٠ جىٓـــُم  زالثـــا: - ْلـــت إلاؾـــالمُت»جْٓ ٓلٓظُـــاث « الض للخ٨ى

ابُت.  الحضًشت لخىُٟظ ؤَضاٝ بؾتراجُجُخّ إلاَع

 «"الذولت ؤلاظالمُت"»ؤوال: فهم جىٍُم 

ْ الا ْ الخدلــُالث بــين الؿُاؾــُت  ٢خهــاصًت حٗــضصث الــغئٔ 

ٓع جىٓـــــــُم  ْلــــــذ جٟؿـــــــير ِْــــــ ْ ألامىُــــــت، التـــــــي خا ْ الاظخماُٖــــــت 

ْلـــت إلاؾـــالمُت» ْعاثـــّ، « الض ْ ألاَـــضاٝ مـــً  ْجٓيـــُذ ؤؾـــبابّ، 

ْعاء  ت الح٣ُ٣ت ال٩املت  ْن مٗٞغ ٚير ؤن حٗضصَا مؼا٫ ًج٫ٓ ص

َٓغي مً نـى٘  ْ ظٗل إلاظابت ًٖ الؿاا٫ الج َظا الخىُٓم، 

ْ ٚيــر مم٨ىــت ٖلــ ْاضــحت  ْ ٚيــر  ٢ٓــذ صاٖــلت جبــض ى ألا٢ــل فــي ال

الـــغاًَ، الؾـــُما ؤن الخىٓـــُم مـــا ًـــؼا٫ مخمخٗـــا بًٟـــاء ظٛغافـــي 

 ْوكاٍ مؿخمغ في الٗضًض مً ص٫ْ الٗالم.

 و جىىسه« الذولت ؤلاظالمُت»ٌهىس جىٍُم  .1

ْلـــــت إلاؾـــــالمُت»ٖـــــٝغ جىٓـــــُم  فـــــي املى٣ُـــــت الٗغبُـــــت، « الض

ْ وكـــاَّ  ٓاء مـــا حٗلـــ٤ بدؿـــمُخّ، هُا٢ـــّ، ٢ُاصاجـــّ، ؤ ٓعا ؾـــ جُـــ

ــااي ٓع ج٨شُــ٠  إلاَع ْ نــاخب َــظا الخُــ ٖلــى املؿــخٔٓ الــضْلي، 

ٓاظِـــــت الخىٓـــــُم  ْجدالِٟـــــا مل ْلُـــــت مـــــً وكـــــاَِا  ٖٓـــــت الض املجم

ٓص ٢ــــٔٓ  ْ ْظــــ ْا٢ٗــــا ؾُاؾــــُا  ٓ مــــا ؤْظــــض  َْــــ ْال٣ًــــاء ٖلُــــّ، 

ت ظضًضة ْبن حٗـضصث   1اٖؿ٨ٍغ ْازخلٟـذ فـي املى٣ُـت الٗغبُـت، 

ـــــااي خ٣ـــــا  م إلاَع مهـــــالحِا. ٧ـــــل َـــــظا ًا٦ـــــض ٖلـــــى ؤن َـــــظا الخىٓــــُـ

ْالجٛغاُٞــــتؤنــــ ت  ٓصا ٖلــــى الخــــٍغُخين الؿُاؾـــُـ ٓظــــ ٍْمشــــل بذ م  ،

ابُت.  ىّ مً زال٫ هجماجّ إلاَع  تهضًضا ٖاملُا بَغ

ذ ٞـةن الدؿـمُت ٢ـض حٛيـرث مـً  ْلـت إلاؾــالمُت »للخٓيُـ الض

ْالكـام»، بلـى «في الٗغا١ ْلـت إلاؾـالمُت فـي الٗـغا١  ْ مىـّ «الض  ،

ـــال  م ظـــاء ازخهـــاع حؿـــمُت "صاٖـــل" التـــي اٖخمـــضتها ْؾـــاثل إلٖا

ــت  ، ؤمــا الخىٓــُم ٣ٞــض ؤنــغ ٖلــى (ISIS)٢ْابلعهــا باللٛــت الاهجليًز

ْلت إلاؾالمُت»حؿمُت "  ْ صٖـذ بلـى اٖخماصَـا فـي الٗضًـض «" الض

 مً املغاث.

ٓع َــــظا الخىٓــــُم بلــــى مٓظــــت  ٚيــــر ؤن َىــــا٥ مــــً ًغظــــ٘ ِْــــ

ْجــــإزيراث الحــــغل  اليكــــاٍ إلاؾــــالمي الٗىُــــ٠ فــــي الشماهِىــــاث، 

َْىـــــا  ؾـــــُت فــــــي ؤٞٛاوؿــــــخان،  ٓ الْغ بــــــغػث بــــــضاًعها اٖلـــــى ًــــــض ؤبــــــ

ْ بٗـــــــضَا ٧ـــــــان 2006مهـــــــٗب الؼع٢ـــــــاْي الـــــــظي ٢خـــــــل ٖـــــــام   ، 



ُف جىٍُم    لألهٍمت الاجفالُت الشكمُت في اظتراجُجُاجه ؤلاسهابُت« مُتالذولت ؤلاظال »جٌى
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ْمـــــــا جغجـــــــب ٖىـــــــّ مـــــــً جهـــــــاٖض 2003اخـــــــخال٫ الٗـــــــغا١ ٖـــــــام   ،

ْ مــــــــــا ٌؿـــــــــمُّ الـــــــــبٌٗ بالهــــــــــغاٖاث  للهـــــــــغإ فـــــــــي الٗـــــــــغا١ اؤ

ٓ ب٨ــــغ  ْبٖــــالن ٢اثــــضَا اؤبــــ ــــاصة ججمُِٗــــا،  الُاثُٟــــت  ٞغنــــت ٖس

ْلت إلاؾالمُت»البٛضاصي  ب٣ُام   لٗغا١.في ا« الض

عهـــــا   زـــــم بهـــــّ مـــــً هخـــــاثج مٓظـــــت الحـــــغا٥ الٗغاـــــي التـــــي ٖٞغ

٘ الـــظي خـــضر ٞيهـــا، ٢ـــضم ؤًًـــا ٞغنـــت  ْ الخلـــل الؿـــَغ ٓعٍا  ؾـــ

ْ مٗـالم  ْبن لـم جبـض ٓاجُت سوكاء جىُٓم مؿ   ٖلى ؤعاييها،  م

ٓاع ٦جبهـت  ْاٗـٌ الشـ ٓاظـض جىٓـُم ال٣اٖـضة  ْاضـحت بخ ال٣ُـاصة 

ُ ْلــض اه٣ؿــاما خــاصا اهخفــ  بؿـُـ ٓ مــا  َْــ غة البٛــضاصي الىهــغة، 

ْمضًىـت املٓنـل فـي نـ٠ُ  ٓعٍا  ، 2014ٖلى ؤظؼاء مً قغ١ ؾ

حـــي للمؿــــلمين  ْ الْغ ْ الحــــا٦م الؼمنـــي  ْ بٖـــالن هٟؿـــّ زلُٟـــت 

ٓعٍا  2افـــــي الٗـــــالم ٓ مـــــا ٌٗنـــــي ؤن الهـــــغإ فـــــي ٧ـــــل مـــــً ؾـــــ ْ َـــــ  .

ٓص جىٓــُم  ْ نــٗ ْع فــي نــُاٚت َــظا املكــِض  ْالٗــغا١، ٧ــان لــّ ص

ْلــت إلاؾــالمُت» ٖٓــاث الجِاصًــت، التــي جهــى٠ يــمً امل«الض   اجم

ْالؿُُغة مُضاهُا. ٓن للخ١ٟٓ  ٓن الجضص" الظًً ٌؿٗ  "ال٣اصم

ٓص جىٓـــــــُم  ْلــــــت إلاؾـــــــالمُت»ْ ٌٗخبــــــر الٗضًـــــــض ؤن نــــــٗ « الض

ٓ هـــا  ْ طلـــ٪ ٧ ٨ُـــت،  الًـــاث املخدـــضة ألامٍغ ٓ ال مـــغصٍ ألاؾاســـ ي َـــ

ْ مـً نـى٘  مِىضؾت مسُُـاث الخ٣ؿـُم فـي املى٣ُـت الٗغبُـت، 

ٓاث مــــــــــً الاخــــــــــخال٫ الٟٓضــــــــــ   فــــــــــي الٗــــــــــغا١ بٗــــــــــض حؿــــــــــ٘ ؾــــــــــى

 ، ٖملـذ مــً زاللِــا ٖلــى بيــٗاٝ ٦ُــان الٗــغا١ 2011.2003ا

٣ّ مً زال٫ آلُاث م ها:   ْ جمٍؼ

ْلـــت الٗغا٢ُـــت  - ًٍٓ الض ْ ٌٗنـــي بٖـــاصة ج٩ـــ هٓـــام املدانهـــت، 

ْٖغ٢ُت.  ْماؾؿاتها ٖلى ؤؾـ َاثُٟت 

ت الٗغا٢ُت. - ْ الكَغ  خل الجِل الٗغا ي 

ٓعي املـــــــال٩ي ، الـــــــظي ٧ـــــــان - ْ صٖمِـــــــا الىـــــــ خا٦مـــــــا  جإًُـــــــضَا 

ْ اهعهاظــّ للؿُاؾــت إلا٢هــاثُت للؿــىت،  ْ َاثُٟــا  مؿــدبضا 

ْ ؾُاؾـــُا ا  ْ ٖؿــ٨ٍغ ٕ إلاًغاوــي مالُــا  .  3اْاهدُــاٍػ للمكــْغ

ػ جىُٓم  ْلت إلاؾـالمُت»ما ٌٗني ؤن بْغ لـم ٨ًـً خـضزا « الض

ٓصا في مسخل٠ مغاخلّ.  ْ بهما ٧ان مغن  مٟاظاا، 

ٓع جىٓــــــــــُم  ْ جُــــــــــ ٓع  ْلـــــــــــت »َْىــــــــــا٥ َــــــــــغح آزــــــــــغ لِٓــــــــــ الض

ٓصة بلى ٖاملين:«مُتإلاؾال   ، بالٗ

ٓص ٞــــــغاٙ ؾُاســـــ ي ؾــــــني،  - ْ ْظـــــ ٓص املؿـــــإلت الُاثُٟــــــت  نـــــٗ

٠ُْٓ بًغان ٓع٢ت الكُُٗت ْالاهخماء الكُعي للخمـضص  ْج لل

ٓط ْبىـــــاء الىٟـــــ ْؤًًـــــا اهدـــــغاٝ َـــــاب٘  فـــــي املى٣ُـــــت  ٞيهـــــا، 

ٍٓاحي.  الهغإ في املى٣ُت مً نغإ ؾُاس ي بلى نغإ َ

٢ْمــــــــــــ٘ الاخخ  - ٍٓت   جاظــــــــــــاثؾُاؾــــــــــــاث ألاهٓمــــــــــــت الؿــــــــــــلُ

ْحٗ ــــــــر الخدــــــــ٫ٓ  الؿـــــــلمُت، ْخالــــــــت الاوؿــــــــضاص الؿُاســــــــ ي، 

 .الضًم٣غاَي في املكغ١ الٗغاي

ٓ ًــــــــض٫  ْع الؿُاســــــــ ي ْألامنــــــــي  َــــــــظا مــــــــا ٖلــــــــى ؤن همــــــــ الــــــــض

ٓ مــــــا ؤصٔ بلــــــى  ْالجماٖــــــاث، َــــــ ْالٗؿــــــ٨غي لِــــــظٍ الخىُٓمــــــاث 

ىُـــت الٗغبُـــت فـــي إلاصمـــاط الؿُاســـ ي ْخماًـــت  ْلـــت الَٓ ٞكـــل الض

ْمـا ح ٓن،  ْال٣ـاه ٓاَىت  ؿـةب ؾـُاصة خالـت مـً الٟٓضـ   ٢ُم امل

ٓاظِخّـ ال جـغجبِ  ٓ مـا ٌٗنـي ؤن م َْـ ْالٟغاٙ الؿُاسـ ي،  ألامىُت 

 ٍ ٓاظِـــــت الكـــــْغ ت، ب٣ـــــضع مـــــا جـــــغجبِ بم ٓاظِـــــاث الٗؿـــــ٨ٍغ بامل

ْ الؿُاؾُت ُٖٓت   . 4ااملٓي

 ٫ْ ٕٓ الٗضًــض مـًـ الــض  فــيباسيــاٞت لِــظا، َىــا٥ مـًـ ًــٔغ يــل

م  ْلــــــت إلاؾــــــالمُت»جىٓـــــُـ ُ«الض ٓصًت، ال٨ُــــــان الهـــــِـ ٓوي، ، الؿـــــٗـ

 ٓ ٫ٓ مـــًـ نــــى٘ صاٖــــلت َــــ جغ٦ُــــا...بل ، مــــا ًا٦ــــض ؤن الؿــــاا٫ خــــ

ْم٣ٗـــض، ًدخمـــل ؤ٦ ـــر مــًـ بظابـــت، مــ٘ـ الٗلـــم، مــًـ  ؾـــاا٫ قـــاث٪ 

ٓضـــــــــ    ابُـــــــــت، ؾـــــــــاٖضث بِاـــــــــت الٟ هاخُـــــــــت، ؤن الخىُٓمـــــــــاث إلاَع

ٓاظـــــضَا ْ، مــــًـ  ْج ٓعٍ،  ْجُـــــ ـــــا  َػ ْ ألامىُـــــت، ٖلـــــى بْغ ت  الؿُاؾــــُـ

ٓص بمـــا ًســـضم مهـــال  ؤ ، اعجبـــاٍ طلـــ٪ الٓظـــ َـــغاٝ هاخُـــت ؤزـــٔغ

 مُٗىت.

ــــ٪  لخىٓـــُم ًم٨ـــً اٖخبـــاع  ٦ٓبيرن باجٍغ ْلــــت »ْنــــ٠ ا٧ـــ الض

ٓ ألاوؿــــــب، بط« إلاؾــــــالمُت ٖــــــت بلُــــــّ بٌٗخبــــــر  َــــــ إهــــــّ ٢هــــــت مْغ

ْٖــاصة مــا جٓنــ٠ الخُــاعاث إلاؾــالمُت املدكــضصة بإ هــا  بإ٦ملِــا، 

ْل٨ــــً ؤِْــــغ َــــظا الخىٓــــُم ال٨ٗـــــ، بط  ٓمُــــت،  ٓاٖــــل ٚيــــر خ٩ ٞ

ْ بن ٧ــــــان بإقـــــ٩ا٫ مس ٓعَــــــا،  ْ الجمُــــــ٘ مخ خلٟــــــت فــــــي َــــــظا ًبـــــض

ْ التــــي ال ًمخلــــ٪  200.000الهـــغإ، التــــي ؤؾـــٟغث ٖــــً م٣خـــل 

ْا٢ُٗــــت ل٨ُُٟــــت ْيــــ٘ خــــض لِــــا، ممــــا ٌٗنــــي ؤن  ؤي ؤخــــض ٨ٞــــغة 

ٓصًت، بًــــغان ...الــــ ، الجمُــــ٘  ؾــــُا، الؿــــٗ الًــــاث املخدــــضة، ْع ال

ْ ؤَضاٝ مسخلٟت ْ لضكهم مهال   ٓن  ل  . 5امؿْا

ت للخىٍُم .2  اإلاشجعُت الفىٍش

ـت ًغظ٘ ال٨شير مً الضاعؾـ ْ البـاخشين فـي ألانـ٫ٓ ال٨ٍٟغ ين 

ْلت إلاؾالمُت»لخىُٓم  ٓص بلى خ٣ب «الض ، بلى ؤن٫ٓ ٢ضًمت حٗ

م  ٓا جٟؿــــــيَر ٓن َغخــــــ ػمىُــــــت مميــــــزة ِْــــــغ ٞيهــــــا ٣ِٞــــــاء بؾــــــالمُ

ْ هي زالر خل٣اث ؤؾاؾُت:  الخام لإلؾالم، 

ٌ ، الـــــظي قــــــضص ٖلـــــى ْظــــــٓل 3ؤخمـــــض بــــــً خىبـــــل اال٣ــــــغن  -

ْ الؿـــــير ٖلـــــى زُـــــل الؿـــــل٠ ٓصة بلـــــى الـــــىو  الهـــــال ،  الٗـــــ
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ٓطط املضًىت في ِٖض الغؾ٫ٓ نلى ل ٖلُّ ْؾلم،  لبىاء هم

 ْ الظي جميز بالدؿاَل اليؿ ي.

ْ الـــــظي ٖـــــاٌل ٞتـــــرة ٖهـــــِبت بؿـــــ٣ٍٓ بٛـــــضاص  - ابـــــً جُمُـــــت 

ْة  ْاهعهــاء الخالٞــت، ٞهــٝغ خُاجــّ لؿــض ؤي سٛــغة جمـــ ه٣ــا

ال٣ُٗضة، ٞخهضٔ ل٩ل ما ناصّٞ مً او٩ٗاؾاث الٟلؿٟت 

ٓه ْ ْن٠ ب٩ ٓهاهُت،   ّ ٌٗخمض الاهخ٣اص الجظعي. الُ

َٓـــــــال، الـــــــظي ؤؾــــــــ الخُـــــــاع الؿـــــــلٟي  - مدمـــــــض بـــــــً ٖبـــــــض ال

َْـضم ألايـغخت  ْ الظي ْن٠ باؾخسضام الٗى٠  َٓااي،  ال

ْ ٧ل املماعؾاث التي جمـ ال٣ُٗضة  .  6اْم٩اٞدت الخهٝٓ 

ــــــت خضًشــــــت جخمشــــــل فــــــي "الؿــــــُض ٢ُــــــب"،  ْ َىــــــا٥ ؤنــــــ٫ٓ ٨ٍٞغ

ٓان املؿلمين. ْ إلاز  ْ"خؿً البىا"، 

ــــت لخىٓــــُم  ْمــــً ظِــــت ٓم البيُــــت ال٨ٍٟغ ْلــــت »ؤزــــٔغ ج٣ــــ الض

ت:« إلاؾالمُت ٍَٓغ  ٖلى ؤ٩ٞاع ظ

َٓغ ال٨ٟـــــــــــغي  ا"الح٨ـــــــــــم بمـــــــــــا ؤهـــــــــــؼ٫ ل" - ، بط ٌٗخبـــــــــــر الجـــــــــــ

ُٖت  ْمكـــــْغ ٓعاجّ  ْٖلـــــى َـــــظا ألاؾـــــاؽ جبنـــــ  جهـــــ للخىٓــــُم، 

ْ التـــــــي هـــــــي ٖىـــــــضٍ  ٗت ا مماعؾـــــــخّ، ٖلـــــــى مـــــــا ٌؿـــــــمُّ الكـــــــَغ

 مغاصٞت لل٣ّٟ .

ٓن بٛيــــــر مــــــا الخ٨ٟيـــــر، بمٗنــــــ  ج٨ٟيـــــر الح٩ــــــام ا - لــــــظًً ًد٨مـــــ

ْ ج٨ٟيـــــــــر ٧ـــــــــل الغايـــــــــين  ٓاهين،  ٓن بـــــــــال٣ ؤهــــــــؼ٫، ؤي الحـــــــــا٦م

ْ الـــــبالص التـــــي  ْ ج٨ٟيـــــر مـــــً ال ٨ًٟـــــغ َـــــاالء ظمُٗـــــا،  بـــــظل٪، 

بـا،  َْىا ًهبذ إلاؾـالم ٍٚغ ٓاهين ٧لِا بالص ٦ٟغ،  جد٨م بال٣

ٓص عصة، عصة جٓظــب الجِــاص الــظي مِٗــم ًهــبذ  مــا ٌٗنــي ْظــ

 ع٦ىا مً ؤع٧ان إلاؾالم.

٢ْخــــالِم بٛــــٌ الىٓــــغ ٖــــً ْظــــٓل الخــــغ  - ْط ٖــــً الحــــا٦م، 

٧ْـل  ْاملٗاَـضاث  ٓاهين  ال٣ضعة، ما ًاصي بلى بؾ٣اٍ ٧ل ال٣ـ

ْ هـــــظا ًـــــخم ب٢امـــــت الح٨ـــــم  ٓمـــــت الؿُاؾـــــُت املٗانـــــغة،  املىٓ

ْجىهِب الخلُٟت. ٗت  ْ جُب٤ُ الكَغ  باسؾالم 

٢ٓــذ  - ْ املاؾؿــاث إلاؾــالمُت فــي ال الُٗــً فــي ٖامــت الٗلمــاء 

 . 7االغاًَ

ْ املىُل٣ــــــــــــــــــاث َْٗخبــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــضًض  ــــــــــــــــــت  ٖــــــــــــــــــً املغظُٗــــــــــــــــــت ال٨ٍٟغ

ٓظُت لخىُٓم  ٓل ْلت إلاؾـالمُت»إلاًضً ٫ٓ ؤهـّ «الض ، ؤ٦ ـر مـا ًم٨ـً ال٣ـ

ٍٓين: ٓص الٟٗلي للخىُٓم ٖلى مؿخ ٓظ  نى٘ طل٪ ال

-  ٌ ٓن فـــــــي خـــــــض طاتهـــــــم، بط ؤن الخىٓـــــــُم بجٗلـــــــّ ألاو : املؿـــــــلم

ْ  جــــت  ابُــــت،  ْ ال٣ــــغآن مىُل٣ــــا ل٩ــــل ؤٖمالــــّ إلاَع لإلؾــــالم 

ْ املما عؾـــــاث الٓخكـــــُت، ظٗـــــل مـــــً الخىٓـــــُم ٖلـــــى الٗىـــــ٠ 

ٓجغ فـي  ٕٓ مـً الخـ ـاط، باسيـاٞت بلـى زلـ٤ هـ ْاهٖؼ مدُـت ٢لـ٤ 

ٓص بــين إلاؾــالم لــضكهم،  ٨ٞــغ املؿــلمين ظــغاء الخىــا٢ٌ املٓظــ

ْلـــت إلاؾـــالمُت»ْمـــا ٌٗمـــل جىٓـــُم  ٖلـــى اٖخبـــاٍع املـــى ع « الض

 الزحُذ.

ٓبُا،الثـــاوي - ٞٓ ، بط ٖـــؼػ َـــظا مــًـ إلاؾـــالم  : الٛـــغل ب٩ـــل ؤَُاٞــّـ

ٓ بؾــالمي، مــً مىُلــ٤ ْزلــ٤ ٞ ٨ــغا مٗاصًــا خــاصا ل٩ــل مــا َــ

 -الــظي اؾــعهضِٞم فــي هجماجــّ –ؤن مغظُٗــت َــظا الخىٓــُم 

ْالؿـــىت، ؤي  هـــظا ٖـــؼػ الِٟـــم الخـــاَ  لإلؾـــالم  ٓ ال٣ـــغآن  َـــ

ت ً ٖلُّ مً زـال٫ عبِـ ؤٖمالّـ الٓخكُـ ْبَغ  بضعظت ؤٖم٤، 

ٓٞـــا خ٣ُ٣ُـــا  التـــي زل٣ـــذ لـــضٔ الٛـــغل مـــا ًم٨ـــً اٖخبـــاٍع ز

 مً إلاؾالم. 

  ؤن عبِ livier royَظا الؿُا١ ًغظ٘ ٖالم الؿُاؾت ا في

ْز٣اٞخــّ، لــِـ  ْع إلاؾــالمُت  ْ بالجــظ ــااي باسؾــالم ؤ الٟٗـل إلاَع

ٓ ٞٗــــل ئخصــــ ي لــــِـ لــــّ  ــــااي َــــ بالزــــحُذ بط ؤن الٟٗــــل إلاَع

ٓ ٌٗبــر ٖــً اهدــغاٝ ئخصــ ي ال  ْ َــ ْجغ٦ُةخــّ،  ٖال٢ــت بــاملجخم٘ 

ْ مجخم٘ بؾالمي ٖٓت ؤ  . 8اًم٨ىّ ؤن ٌٗبر ًٖ مجم



ُف جىٍُم    لألهٍمت الاجفالُت الشكمُت في اظتراجُجُاجه ؤلاسهابُت« مُتالذولت ؤلاظال »جٌى
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   9ا«الذولت ؤلاظالمُت»هُيل الخىٍُمي لخىٍُم ال .3

  10ا )اإلاخىي مً بعذاد الباخثت(

ٓن فـــي جىٓـــُم   ْلـــت إلاؾـــالمُت»ٌٗخبــر امل٣ـــاجل ، مـــً ؤبـــغػ «الض

َْىـــــا٥  ٢ٓـــــ٠ ٖلـــــيهم جٓؾـــــ٘ الخىٓـــــُم،  ْ ًخ ٓهـــــاث الخىٓـــــُم  م٩

 زالزت ؤنىاٝ هي:

: َْـــــــــم  الفـــــــــىف ألاٌو ا، 
ً
َْـــــــــضٞ  

ً
ْٖمـــــــــال ٓن ٨ٞـــــــــغا  ظِـــــــــاصً

ٓن ْظماٖــاث ؾــلُٟت ظِاصًــت ؤًٖــاء جىٓــُم ال٣ اٖــضة الؿــاب٣

ٓن مً ظيؿُاث مسخلٟت. ْٚغبُ ٓن ٖغل  ْم٣اجل  ،  ٖغا٢ُت ؤزٔغ

ٓم ،ًُلــــــــــ٤ ٖلــــــــــيهم ٌكــــــــــمل مــــــــــً الفــــــــــىف الثــــــــــاوي:  ،الُــــــــــ

ٓن  َْـــــــــم مـــــــــً املٗخ٣لـــــــــين الؿـــــــــاب٣ين فـــــــــي نــــــــــج املًـــــــــُِضًً، 

ْمــــــً طْي ضــــــحاًا  ٨ُــــــت،  ٓاث ألامٍغ ْمــــــً ٢بلِــــــا ال٣ــــــ ٓمــــــت  الح٩

٢ٓين  ْامللــــــح جدــــــذ آلــــــت العهمــــــِل الٗىــــــ٠ الُــــــاثٟي بــــــالٗغا١ 

ْالـــظي خـــ٫ٓ ظـــؼءا ٦بيـــرا  ْالخمُيـــز الازنـــي الُـــاثٟي،  ْإلا٢هـــاء 

ٓاَىين مـــً الضعظـــت الشاهُـــت، ل٣ـــض  مـــً الٗـــغا٢ُين الؿـــىت بلـــى مـــ

ــــت إلاؾــــالمُت»ْظــــض َــــظا الهــــى٠ جىٓــــُم  ْل ٞغنــــت هجــــاة « الض

ْؤصاة  ٓمــــــــت،  ٓاث الح٩ ٓمي ل٣ــــــــ ْخُـــــــضة لِــــــــم مـــــــً الــــــــبُل الُـــــــ

ــــــت بًغاه ٓل ٓمُــــــا. لالهخ٣ــــــام مــــــً امللِكــــــُاث املم ٓصة خ٩ ْمؿــــــى ُــــــا 

ْال٨غاَُــلى الح٣ــ٠ ٖــظا الهىــظٔ َــٍْخٛ بــض  ْالٚغ  ي ـت ٞــت 

 

لبُـــت املُل٣ـــت فـــي الجؿـــض الٗـــام لخىٓـــُم  ٍْمشـــل ألٚا الاهخ٣ـــام، 

ْلت إلاؾالمُت.  الض

م مـــــــً  الفـــــــىف الثالـــــــث: ْٖلـــــــى الـــــــٚغ ٓ املهـــــــ حت،  م٣ـــــــاجل

م  ٓن مـــــً هاخُـــــت جـــــإزيَر ٓ هم ٢لـــــت فـــــي الخىٓـــــُم، ٞـــــة هم مِمـــــ ٧ـــــ

ــــــ٠  صازــــــل َْــــــم بخٍٗغ ْ إلاًجــــــال،  املجخمــــــ٘ الؿــــــني بالؿــــــلب ؤ

ٓعاء، بلـــى مـــا  ٓصة ٣ٖـــاعل الؿـــاٖت بلـــى الـــ ٓن بلـــى ٖـــ ؤص١، الؿـــاٖ

ْ ٌؿخسضم َاالء جىُٓم ٢2003بل ٖام  ْلت إلاؾـالمُت»،  « الض

ـــت  م مــً مٗٞغ ْٖلــى الـــٚغ اصة لخد٣ُـــ٤ ؤَــضاِٞم.  ٦دهــان َــْغ

ن فـي ٖال٢ـت جلـ٪  ٢ُاصاث الخىُٓم الٗلُا بظل٪، ٞة هم ٌؿخمْغ

ين  . 11االكغا٦ت ملهال  جخٗل٤ بالُٞغ

زاهُـــــا: مياهـــــت ألاهٍمـــــت الاجفـــــالُت الشكمُـــــت فـــــي ؤلاظـــــتراجُجُت 

 «الذولت ؤلاظالمُت»ؤلاسهابُت لخىٍُم 

ْلــت إلاؾـــالمُت»ٌٗــض جىٓــُم  مــً بــين ؤَــم الخىُٓمـــاث « الض

ابُــت التــي اَخمــذ بكــب٨ت الاهترهِــذ ْالاجهــاالث الغ٢مُــت،  إلاَع

ْ ٌٗخبـر الًٟـاء ْ ؤصع٥ َظا في ٞترة مب٨ـغ  ة ظـضا مـً جإؾِؿـّ، 

 الال٨ترْوي ؤخض ؤع٧اهّ ألاؾاؾُت.

اإلاجلغ 
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)كشاساث 
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 والخجىُذ(

اإلاجلغ 
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الذولـت »مياهت الفماء ؤلاعالمي والالىترووي لذي جىٍـُم  .1

  « ؤلاظالمُت

ٓ ج٣لُـضي ْخـضًض  الم بين ما َـ ًض٫ اؾخسضام ْؾاثل إلٖا

ابُت، بإهّ لِـ ظضًضا، بن لم ه٣ـل  مً َٝغ الخىُٓماث إلاَع

ـــــااي مـــــ ٓ ؤي وكـــــاٍ بَع ـــــالم ال ًسلـــــ ً اٖخمـــــاص بخـــــضٔ َـــــغ١ إلٖا

خماص مـً َـٝغ الخىُٓمـاث  ٍْم٨ً جدضًض َظا الٖا ْالاجها٫، 

ابُت ٖبر زالزت ؤظُا٫:  إلاَع

  ٌ : اٖخمـــــــــــــض ْؾـــــــــــــاثل الاجهـــــــــــــا٫ الخ٣لُضًـــــــــــــت الجُـــــــــــــل ألاو

ٓع٢ُت. ْ ال٨خاباث ال ٍٓت   الكٟ

ٓا٢٘ الجِاصًت.الجُل الثاوي   : في الدؿُٗىاث ٖلى جإؾِـ امل

ٓ آزــغ ألا الجُــل الثالــث  َْــ ظُــا٫ الــظي ٌٗخمــض ٖلــى الكــب٨ت : 

ٓانل الاظخمـا ي، م٘ـ احؿـإ ؤٚـغاى  ٓا٢٘ الخ ْ م ٓجُت  الٗى٨ب

َْـــــظا  ْ حٗـــــضص ألاَـــــضاٝ ملـــــا جدُدــــّـ مــــًـ بم٩اهـــــاث،  خمـــــاص  الٖا

ْ ــي  خمـاص ٖلـى ألاهٓمـت الاجهـالُت ًا٦ـض مـضٔ  ٓع فـي الٖا الخُـ

ْع الظي جاصًّ. ابُت بالض  َظٍ الخىُٓماث إلاَع

ْلـــــت إلاؾـــــالمُت»ًهـــــى٠ جىٓـــــُم  يـــــمً َـــــظا الجُـــــل « الض

ْاٖخمــــــاص ألاهٓمــــــت  الشالــــــض بط ًغج٨ــــــؼ وكــــــاَّ ٖلــــــى الاهترهِــــــذ، 

ْلِـــــم ٢ـــــ٫ٓ خـــــ٫ٓ  الاجهـــــالُت الغ٢مُـــــت فـــــي مسخلـــــ٠ ألاوكـــــُت، 

الاهترهِــــــذ: "بن ل مــــــىذ الاهترهِــــــذ مــــــً ؤظــــــل زضمــــــت الجِــــــاص 

ٓا٢٘ الاهترهِذ"  . 12اْاملجاَضًً،  ن هه٠ املٗغ٦ت ٖلى م

ٓٔ ال٩ُِــــــــل الخىُٓمــــــــي ل ٓظــــــــض ٖلــــــــى مؿــــــــخ م ً ــــــــت »خىٓـــــــُـ ْل الض

ْ جىـــــــــضعط جدـــــــــذ َـــــــــظا املجلــــــــــ « إلاؾـــــــــالمُت المـــــــــي،  املجلــــــــــ إلٖا

م،  ْحؿــاهض الخىٓــُـ المُــت التــي جــضٖم  ٖٓــت مـًـ املاؾؿــاث إلٖا مجم

ْ جلٗــــب  ـــّـ  م، مـــًـ زــــال٫ بط حٗخبــــر ؤطٖع ٓة الخىٓـــُـ ْعا فــــي اِْــــاع ٢ــــ ص

ٓبــــت، حٗمــــل ٖلــــى جلمُـــ٘ـ  ْم٨خ ٓعة  ْمهــــ ٖٓــــت، مغثُــــت  بنـــضاعاث مخى

 ٍْ ـــــــال ٖـــــــض ْبَع م،  ٓعة الخىٓــــــُـ ٓة نـــــــ ، ب٣ـــــــ ٓاء بلُــــــّـ ْظـــــــظل ألايـــــــ

الم الجِاصي ِٖٓا، ٞباث مضعؾت في إلٖا ْجى  . 13ابهخاظاجّ 

ْلــــــت إلاؾــــــالمُت»ظــــــاء اٖخمــــــاص جىٓــــــُم  ٖلــــــى الًٟــــــاء « الض

ــــــــت" ، ؤ٦ ـــــــر مىـــــــّ يــــــــمً  االال٨ترْوـــــــي، يـــــــمً الحـــــــغل "الغمٍؼ

ٓ مـــــا ٢ـــــام بدىُٟـــــظٍ بكـــــ٩ل هصـــــ ي، بط  ْ َـــــ الحـــــغل الح٣ُ٣ُـــــت، 

ي ٖملُــــت صٖاثُــــت اٖخبــــر ؤن: "ٖملُــــاث ازخُــــاٝ الزــــحُٟين هــــ

ت. ٞمــا ًدهــل ٖلُــّ  بٖالمُــت مغ٦بــت، ؤ٦ ــر م هــا ٖملُــت ٖؿــ٨ٍغ

الخىٓــــــُم مــــــً قــــــِغة هدُجــــــت جلــــــ٪ الٗملُــــــاث جٟــــــ١ٓ ٦شيــــــرا ؤي 

ــــالم التـــي ًيخمــــي  ْ الكــــِغة جـــإحي مــــً ْؾـــُلت إلٖا  ، ٖملُـــت ؤزـــٔغ

ٓن  ـــــالم ب٩ـــــل ؤقـــــ٩الّ م٩ـــــ ٨َْـــــظا ٞـــــان إلٖا ٓن"،  بليهـــــا املسخُٟـــــ

٣ْٖاثضًت ؤنلي في بيُت الخىُٓم، ًترا٤ٞ م٘ م ت  ٘ ٖؿ٨ٍغ كاَع

 . 14اْجىُٓمُت
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ٓن، ٖلــى ؤن ؾــُُغة جىٓــُم   ْاملغا٢بــ ًجمــ٘ بٗــٌ الخبــراء 

ْلت إلاؾالمُت» ْالٗـغا١ « الض ٓعٍا  ٖلـى مؿـاخاث قاؾـٗت فـي ؾـ

ٓصان با ؾــــاؽ  ْاؾـــخ٣ُابّ ٖكـــغاث نالٝ مـــً امل٣ـــاجلين، ٌٗـــ

ٓمّ بلــــــى اؾــــــخسضامّ  ٓاظــــــّ  هــــــا زهــــــ آلــــــت بٖالمُــــــت ضــــــخمت، ً

، فـي خـغل بٖالمُـت ًسٓيـِا بضعظـت ٖالُـت مـً  ٍْدكض ؤههـاٍع

ْالكــــــــــم٫ٓ ْالاختــــــــــراٝ، مؿــــــــــخُٗىا بــــــــــإٞغاص ًهــــــــــٗب  الخ٣ىُــــــــــت 

ضًً إلال٨ترْهُين ٖبر الٗالم م مً املٍا  .خهَغ

خؿب َاالء الخبـراء، بمِـاعة ٞاث٣ـت ٖبـر الخىُٓم،  اؾخٛل

ٓإ ْؾـــــــــاثل مجلؿـــــــــّ المـــــــــي، ٧ـــــــــل ؤهـــــــــ ـــــــــالم الخ٣لُضًـــــــــت  إلٖا إلٖا

المُـــت املغثُــــت  ْالبـــرامج إلٖا ْاث  ْالجضًـــضة، ْظمُـــ٘ ؤهمـــاٍ ألاص

ْجد٣ُـــ٤ ؤَضاٞـــّ  ْوكـــغ ؤ٩ٞـــاٍع  ـــضاص  ـــت، ٖس ٓب ْامل٨خ ٖٓت  ْاملؿـــم

ت فــــــي ٞتــــــرة ٢ُاؾــــــُت، مغاُٖــــــا  ْالٗؿــــــ٨ٍغ ْالؿُاؾــــــُت  الش٣اُٞــــــت 

ْالش٣اُٞـــت للمخل٣ـــين لــــغؾالخّ  ٓاهـــب الىٟؿـــُت ْالاظخماُٖـــت  الج

ٍْملـــــ٪ َـــــ المُـــــت،  ظا جىٓـــــُم ٖـــــضصا ٦بيـــــرا مـــــً املاؾؿـــــاث إلٖا

 :هظ٦غ بًِٗا

ْلــــت،  ماظعـــت الفشكــــان: - حٗــــض املاؾؿـــت ألاَــــم لخىٓــــُم الض

ْػث  ْججــــــــا ٧ْاهــــــــذ جابٗــــــــت لخىٓــــــــُم ال٣اٖــــــــضة فــــــــي الؿــــــــاب٤، 

ٓلِـا لىِىـٔٓ ؤ٦ ـر مـً  ش صز بنـضاعا،  160بنضاعاتها مً جـاٍع

ْؤهخجـــــذ ظمُـــــ٘ الخُابـــــاث  ٓجُت  ٓاص نـــــ ٦ـــــظل٪ ؤنـــــضعث مـــــ

ٓجُت لـــــ اؤاــــي ب٨ــــغ ال بٛــــضاصي  "الخلُٟــــت"، ٦مــــا ؤهخجــــذ الهــــ

ظمُـــ٘ مـــا ًخٗلـــ٤ بسُابـــاث اؤاـــي مدمـــض الٗـــضهاوي الكـــامي  

ْلت  .املخدضر الغؾمي لخىُٓم الض

 :هــي التــي ؤهخجــذ بنــضاعاث ٦شيــرة م هــا ماظعــت الاعخفــام: -

ـــــــت  ُــــــاوي "باللٛــــــت إلاهجليًز ٓ ؾـــــــُٗض البًر عؾــــــالت مجاَــــــض ؤبــــــ

ْػث بنـــضاعاث َـــظٍ املاؾؿـــت  ٢ْـــض ججـــا ْمترظمـــت للٗغبُـــت، 

ْبلٛاث ٖضًضة 90  .بنضاعا مسخلٟا 

ــت، مشهــض الخُــاة ل عــالم - : مٗٓــم بنــضاعاجّ باللٛــت إلاهجليًز

ْص  ُْٞـّ بنــضاعاث مِمـت مشــل " هاًـت خــض ْمترظمـت للٗغبُــت، 

ْٚيٍر  .ؾا٨ًـ ب٩ُٓ" 

ٓصة، ماظعــت ؤجىــاد - ٓجُت ٖالُــت الجــ : ؤهخجــذ بنــضاعاث نــ

ـا،  ْٚيَر مشل "وكُض ًا عاي ؤؾـإل٪" ْ"ؤمتـي ٢ـض الح ٞجـغ"... 
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صة لبـا ي املاؾؿــاث الغثِؿــُت  ْحٗـض َــظٍ املاؾؿـت هــي املــْؼ

ٓحي  .ْ املىانغة، باسهخاط اله

ٓصا ماظعــت البخــاس - ْ ظىـــ : لــضكها ٖــضص مــً إلانــضاعاث م هــا "

َـا  ."لـم جـْغ

"، 2: التـــي ؤهخجـــذ بنـــضاع "ٖـــين إلاؾـــالم ماظعـــت الخالفـــت -

ٓاث الًٟـــاثُت"،  ْإلانـــضاع ًـــغص ٖلـــى مـــا ؾـــماٍ "٦ـــظل ال٣ىـــ

ـــغة جخدـــضر ُٞـــّ ال٣ىـــاة ٖـــً ٣ٞـــض ٖـــغى ج٣غ  ٍـــغ ل٣ىـــاة الجٍؼ

ٓبـــاوي  ْلـــت مـــً مضًىـــت "٧ ٓاث جىٓـــُم الض ٖــــين  -اولـــحال ٢ـــ

ٓعا مل٣ــاجلي الخىٓــُم فــي ؤخُــاء مسخلٟــت  ْٖــغى نــ الٗــغل"، 

 .مً املضًىت

 .: لضكها ٖضص مً إلانضاعاثماظعت جشجمان ألاظاوسحي -

ْ جةـــــــض وكــــــــغة  براعـــــــت البُـــــــان: - هــــــــي ؤ٫ْ بطاٖـــــــت للخىٓــــــــُم، 

ـــ٘ ٖ ـــت جٞغ ٓعة ٚيـــر مىخٓمـــت، بيـــاٞت بزباٍع لـــى إلاهترهـــذ بهـــ

ْجغ٦ــــؼ ٖلــــى اهخهــــاعاث  ْلــــت،  ْجٓظيهــــاث جىٓــــُم الض لبُاهــــاث 

ٓاث الةكــــمغ٦ت ٢ْــــ ٓاث الٗغا٢ُــــت،  ْٖملُاجـــّـ يــــض ال٣ــــ م   الخىٓـــُـ

ـــــا، ٦مـــــا جإزـــــظ ٖملُـــــاث  ْٚيَر ْملِكـــــُاث الحكـــــض الكـــــٗ ي 

ٓعٍا ْؾِىاء مؿـاخت بـض يـمً  الخىُٓم زاعط الٗغا١ في ؾ

ت   . 15احُُٛعها إلازباٍع

المُـــــــــت التــــــــي ٌٗخمــــــــض ٖليهـــــــــا  َــــــــظٍ بٗــــــــٌ املاؾؿــــــــاث إلٖا

ْع املٗلـــً  ٧ْالـــت ؤٖمـــا١ التـــي ؤزـــظث ص الخىٓـــُم، باسيـــاٞت بلـــى 

، بط فــي  ْ الىــا٤َ الغؾــمي لـّـ ْلــت،  ٖــً ٧ــل هجمــاث جىٓــُم الض

ـ اخاصزــــت الــــضَـ بالكــــاخىت ، ظــــاء  آزــــغ هجماتهــــا ٖلــــى بــــاَع

٧ْالــــــت  ــــــ٤  ٓم ٖــــــً ٍَغ ــــــالن ٖــــــً جبنــــــي الخىٓــــــُم لِــــــظا ال جــــــ إلٖا

المُـــــــت بيـــــــاٞت ٦بيـــــــرة ؤٖمـــــــا١ ْحكـــــــ٩ل َـــــــظٍ املاؾؿـــــــاث إلٖا  ،

سؾــــتراجُجُت الخىٓــــُم زانــــت بطا مــــا جمــــذ م٣اعهــــت َــــظا بٗمــــغ 

الخىٓـــُم الـــظي اؾـــخُإ فـــي ٞتـــرة ْظيـــزة ا٦دؿـــال َـــظا البجـــم 

ْ جغ٦يــز ٖملِــا يــمً الجاهــب الـــضٖاجي  المُــت  مــً ال٣ــضعاث إلٖا

ٓاء  ْم٩اهــــــــت الخىٓــــــــُم ؾــــــــ ٓاظــــــــض  ــــــــؼ ج ْالحــــــــغل الىٟؿــــــــُت لخٍٗؼ

ْ باليؿــــــــبت ملجىضًــــــــّ مــــــــً مسخلــــــــ٠ ص٫ْ باليؿــــــــبت  ملىاٞؿــــــــُّ ؤ

 الٗالم.
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ٓص الٗضًــــض مــــً الحؿــــاباث الىاقــــُت فــــي  ُٞمــــا ًســــو ْظــــ

 ٓ ٍٓتر، مسخلــــــ٠ امل ْجــــــ  ،٥ ٓجُــــــٓل، ٞــــــاٌـ بـــــٓـ ٞــــــةن زمــــــت ا٢ــــــ٘، ً

٦ُىجــــــــؼ، ؤن الٗــــــــضص ألا٢صــــــــ   مــــــــً  صعاؾــــــــت ؤٖــــــــضَا مغ٦ــــــــؼ بْغ

ٍٓتر  خؿــــــــاباث الخىٓـــــــــُم زانــــــــت ٖلـــــــــى  90.000 ًهـــــــــل بلـــــــــىجــــــــ

ٍٓتر ؤ ها ؤٚل٣ذ ما ال ٣ًل ًٖ  خؿال، في خين ؤٖلىذ قغ٦ت ج

ابُــــت ٖلــــى نــــلت بدىٓــــُم  125.000 مــــا٫ بَع ط ٖ  خؿــــال، ًــــْغ

ْلــت إلاؾـــالمُت» ـــض ٖلــى ج٣ـــضًغاث مغ٦ـــؼ «الض ، ممــا ًا٦ـــض ؤ هــا جٍؼ

ً يـــــــــــــمً  ٦ُىجـــــــــــــؼ، زانـــــــــــــت بطا جـــــــــــــم اخدؿـــــــــــــال املخـــــــــــــإزٍغ بْغ

ـــــ . 16االىاقـــــُين ضًً مـــــً ٖضًـــــض الـــــض٫ْ ْظـــــاء ؤن للخىٓـــــُم مٍا

ٍٓتر ٦مــا  ٢ٓــ٘ جــ ــضاتهم ٖلــى م ْ الٛغبُــت، مــً زــال٫ حٍٛغ الٗغبُــت 

ًٍْـــم  ٦ُىجـــغ،  ًِٓـــغ فـــي الجـــض٫ْ ؤصهـــاٍ الـــظي ؤٖـــضٍ مغ٦ـــؼ بْغ

ٍٓتر.  ٣ِٞ الض٫ْ التي ؤٖلىذ ٖ ها قغ٦ت ج

تر  جذٌو للذٌو التي ٌغشد ماها ماٍذو جىٍُم داعؾ على جٍى

 2015لعام 
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حٗـــــض َــــــظٍ املىخـــــضًاث فـــــي مٗٓمِــــــا  دًـــــت،اإلاىخـــــذًاث الجها

ْال٨شيـــــــر م هـــــــا ال ًـــــــغجبِ بدىٓـــــــُم  امخـــــــضاصا لخىٓـــــــُم ال٣اٖـــــــضة، 

ْل٨ــــــً جةــــــض ٧ــــــل  ا مباقــــــغة، 
ً
ْ ختــــــ  بقــــــغاٞ ــــــت جىُٓمُــــــا، ؤ ْل الض

ْجُـــــغح ال٨شيـــــر مـــــً ال٣ًـــــاًا التـــــي تهـــــاظم  بنـــــضاعاث الخىٓـــــُم 

ٓايــــُ٘ ؤزــــٔغ جـــــضاٞ٘ ٖــــً الخىٓــــُم، ٦مــــا جًـــــم  ْم املســــالٟين 

ْعا ْص ٣ت جهـيُِٗا ؤ٢ؿاًما ج٣ىُت  ٍغ ةُت ٖلى ألاؾ حت َْ ث جضٍع

باث  . 17اْٚيــر طلــ٪ ال ًم٨ــً الجــؼم ؤن مــا ًــخم ٖغيــّ مــً جــضٍع

ْعا  ًٍٓ امللخد٣ــــــين بــــــالخىُٓم، ل٨ىــــــّ لٗــــــب ص ؤهــــــّ اؾــــــخُإ ج٩ــــــ

ٓن ٢ض خ٤٣ ؤَضاٞا يمىُت حٗبـر ٖـً  ٩ً ْ صٖاثُا بضعظت ؤ٦بر، 

 مضٔ ج٣ضم ألاؾالُب ال٣خالُت في نٟٝٓ الخىُٓم.

ْ هي ممجلت دابم ـت :  جلت اختراُٞت جهـضع باللٛـت إلاهجليًز

ال ًٓظــــــض لِــــــا ولــــــخت  ٓن َــــــظٍ اللٛــــــت،  ْحؿــــــعهضٝ مــــــً ًخ٩لمــــــ

ْالتي حَٗنـ  فـي مجملِـا بالحـضًض ٖـً بهجـاػاث الخىٓـُم  ٖغبُت، 
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ْؤؾـــبال ْظـــٓل بُٗـــت الىـــاؽ لخلُٟـــت  ْمـــا ٣ًضمـــّ للمؿـــلمين، 

املؿلمين اؤاي ب٨غ البٛضاصي . ْظاء الٗـضص الشـاوي للمجلـت ٖلـى 

َٓت فــــي ؾــــةُل امل ٓع للمؿــــ حين ْظشــــض مكــــ ًٓما بهــــ شــــا٫ مــــضٖ

ـــــــــا يـــــــــض الخىٓـــــــــُم،  ٩ـــــــــا ْخلٟاَئ املٗـــــــــاع٥ التـــــــــي جسٓيـــــــــِا ؤمٍغ

ــــــــت إلاؾــــــــالمُت»ْههــــــــٓم صًيُــــــــت جبــــــــرع بٖــــــــالن جىٓــــــــُم  ْل « الض

ٓػَـــ٘ مجلــــت  ٍْـــخم ج ل خالٞـــت ْؾـــلُعها الضًيُـــت ٖلـــى املؿـــلمين، 

ـــض  ْ ًـــخم بعؾـــالِا ٖلـــى البًر "صابـــ٤" مجاًهـــا ٖلـــى ؤَـــالي املٓنـــل، ؤ

ْ إلال٨ترْ ٢ٓـــــــ٘ بل٨ترْوـــــــي لِـــــــا ؤ ال جٟزـــــــ  املجلـــــــت ٖـــــــً م وـــــــي، 

ـــب فـــي  ـــ٤ "صابـــ٤" ًٚغ ـــم ؤ هـــا حكـــير بلـــى ؤن ٍٞغ ا، ٚع ٦ُُٟـــت وكـــَغ

ٓلً ٦الع٥" الخبيـر فـي ماؾؿـت " ْْن٠ . 18اجل٣ي حٗل٣ُاج٨م ٧

٨ُـــت لألبدـــار، ْنـــ٠ مجلــت "صابـــ٤" بإ هـــا: "مخجـــغ  "عاهــض" ألامٍغ

ٓع ُٞـّ ٖلـى ٧ـل ْاخـضة، للٗشـ ٓن مغة  ٠٢ٓ ُّٞ الؼب مـا  الظي ًخ

٧ْل ما لّ ٖال٢ت بدىُٓم  ضٍ،  ْلت إلاؾالمُت»ًٍغ  .  19ا«"الض

ٍٓتر،  ْ جـــ م مـــً ٖمـــل ٧ـــل مـــً بصاعحـــي ٞاٌؿـــب٥ٓ  ٖلـــى الـــٚغ

ٓا٢ِٗــــــــــا ٓاظـــــــــضة ٖلــــــــــى م ، بال ؤ هــــــــــا ٖلـــــــــى ٚلــــــــــ٤ الهــــــــــٟداث املخ

ْلــــــــت إلاؾــــــــالم"، ، نــــــــٟداث جخجــــــــضص باؾــــــــخمغاع ٓص ص م هــــــــا "ؤؾــــــــ

الًـــت الكـــام" التـــي جيكـــغ  ْ نـــٟدت " ْلـــت إلاؾـــالم"،  ٓع ص ْ"نـــ٣

ٓص الخىٓـــــُم، مـــــ َٓاث الهخهـــــاعاث ظىـــــ ُْٞـــــضً ًٓعا  ً زاللِـــــا نـــــ

ْلـــــــت إلاؾـــــــالمُت»ْٖٓمـــــــت  ْالخالٞــــــــت، مـــــــ٘ ٧لمـــــــاث لحــــــــض « الض

ْبُـــــــــــاث ٖلـــــــــــى الاهًـــــــــــمام لخىٓـــــــــــُم  ْع ْلـــــــــــت »املغا٣َـــــــــــاث ألا الض

٢ٓــــــا للخىٓــــــُم بط اؾــــــخُإ بزبــــــاث  .«إلاؾــــــالمُت ْ ٌٗــــــض َــــــظا جٟ

ٓاظــــــــضٍ ٖلــــــــى الًٟــــــــاء الال٨ترْوــــــــي ٦مــــــــا ؤزةــــــــذ ٢ضعجــــــــّ ٖلــــــــى  ج

ْا ٢ْــــذ حعجـــــؼ الخٗامــــل  ٓلٓظُــــاث الٗالُـــــت، فــــي  ؾــــخسضام الخ٨ى

 ًٖ طل٪ الٗضًض مً الض٫ْ.

ْ هـــــــي كىـــــــاة الخالفـــــــت ؤخـــــــضر ْؾـــــــُلت بٖالمُـــــــت ًُل٣ِـــــــا ، 

الًـت  المـي ل ْامل٨خـب إلٖا الخىُٓم، مً بهخاط ماؾؿت الٟغ٢ـان 

ٓجُــــٓل،  ٢ٓــــ٘ ً ٍجــــي ٖلــــى م ْالتــــي زــــغط ٖ هــــا بٖــــالن جْغ الغ٢ــــت، 

خمــــاص فــــي بعهــــا ٖلــــى الًٟــــاء الال ٨ترْوــــي ٖبــــر قــــب٨ت ْؾــــِخم الٖا

ٓم  ٓا٫ الُــــــــ الن ؤن البـــــــض ؾِؿـــــــخمغ َـــــــ ِْْـــــــغ بـــــــاٖس الاهترهـــــــذ، 

ٓعة  ْج٨ــــــــغاع ٖـــــــــغى اليكــــــــغة املهـــــــــ ٓمُـــــــــت،  لٗــــــــغى ألازبــــــــاع الُ

٣ٍُٓت، مــــــــ٘ ج٣ــــــــضًم بغهــــــــامج  ــــــــذ الخجىُــــــــض―الدؿــــــــ ْالــــــــظي ‖٢ْ  ،

ْ ًــخم ٞيهــا جدضًــض  ؾــُٗغى ٦ُُٟــت ججىُــض املجاَــضًً الجــضص، 

٢ُٓذ جىُٓم  ٣ْٞا لخ ٓاُٖض البرامج  ْلت إلا »م  . 20ا«ؾالمُتالض

ْلـــــــــــــت إلاؾـــــــــــــالمُت»٦مــــــــــــا اؾـــــــــــــخٛل جىٓـــــــــــــُم  الًٟـــــــــــــاء « الض

  باؾــم 2014الال٨ترْوــي، فــي بهخــاط لٗبــت بل٨ترْهُــت اآزــغ ٖــام 

ٓاعم"، ملدا٧ـــاة ألاؾـــالُب الٗؿـــ٨ٍغت التـــي ٌؿـــخسضمِا  "نـــلُل الهـــ

م  ْ جِٓـــغ اللٗبـــت م٣ـــاجلي جىٓــُـ  ، ْلـــت إلاؾـــالمُت»يـــض ؤٖضاثــّـ  ،«الض

ْجٟجير  ٓاث ٢ىو ْنا٣ٖت  ت م٣ؿمين ل٣  .مغ٦باث ٖؿ٨ٍغ

ْلـــت »ْنــ٠ اٖخمـــاص جىٓـــُم  ،، اعج٩ـــاػا ٖلـــى طلـــ٪ًم٨ــً الض

للًٟـــــــاء الال٨ترْوـــــــي، بإهـــــــّ اٖخمـــــــاص ٖلـــــــى ظـــــــِل « إلاؾـــــــالمُت

ٓصة خايغ في ٧ل بنضاعاجّ جىُٓم.  ال٨ترْوي، بةهخاط ٖالي الج

مـــــــا ًجٗـــــــل الاجٟـــــــا١ ٖلـــــــى ؤن الخىٓـــــــُم ؤنـــــــبذ مهـــــــضعا ل خبـــــــر 

المُــت ٖبــر  ْبازــا للغؾــالت إلٖا ٓمــت،  الٓؾــاثِ الال٨ترْهُــت.  ْاملٗل

 ٓ ْ ٌكـــــــ٩ل َـــــــظا باليؿـــــــبت للخىٓـــــــُم ؤبـــــــغػ الخدـــــــضًاث التـــــــي َـــــــ

ٓاَا ؤ٦ ــر للــخم٨ً مــً  ــ٘ مــً مؿــخ ْالٞغ مُالــب باالؾــخمغاع ٞيهــا 

ْالضٖاًت املًاصًً. الم  ٓاظِت إلٖا  م

ُـــــف جىٍـــــُم  زالثـــــا: للخىىىلىجُـــــاث « الذولـــــت ؤلاظـــــالمُت»جٌى

 الخذًثت لخدلُم ؤهذاف بظتراجُجُخه ؤلاسهابُت

ٓع الؿــاب٤، مــا ًم٨ــً ْنــّٟ بترؾــاهت بٗــ ض ٖغيــىا فــي املدــ

ٓع ج٣ــــضًم همــــاطط لِــــظا  بٖالمُـــت ضــــخمت، هدــــا٫ْ فــــي َـــظا املدــــ

ْ ٦ُــــــــ٠ اؾــــــــخسضم جىٓــــــــُم  ُــــــــ٠،  ــــــــت إلاؾــــــــالمُت»الخْٓ ْل « الض

ْاملاصًت،  ٍٓت  الًٟاء الال٨ترْوي مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاّٞ املٗى

ابُـــت  ْ طلـــ٪ مـــً زـــال٫ اٖخمـــاصٍ ٦جـــؼء مـــً بؾـــتراجُجُخّ إلاَع

ت ٖلــــــــــى ؤعى املٗغ٦ــــــــــت، ال تـــــــــي جغاٞــــــــــ٤ بؾــــــــــتراجُجُخّ الٗؿــــــــــ٨ٍغ

.٠ُ  ْبظماال ًم٨ً حٗضاص زالزت ؤْظّ عثِؿُت لِظا الخْٓ

 الذعاًت و الخشب الىفعُت .1

٠ الضٖاًت  م مـً  (Propaganda)ؤظمٗذ حٗاٍع ٖلى الٚغ

ِٖٓـــــا، ٖلـــــى  ْ جى ْهٟؿـــــُت  ؤ هـــــا ٖملُـــــت بزـــــاعة٦ رتهـــــا  بٖالمُـــــت 

ْٖ ٣ْٖــــــ٫ٓ  ٓا٢ــــــ٠ مسُُــــــت، للخــــــإزير فــــــي اججاَــــــاث  ْم ٓاَــــــ٠ 

ْآعائهــــم ْطلــــ٪ ٖبــــر وكــــغ  الجمــــاَير،  ٦ُٓاتهم،  م ْؾــــل ْؤ٩ٞــــاَع

ْ ؤ٧اطًـب ٓماث اخ٣ـاث٤ ؤ ْلـت مىٓمـت   مٗل باججـاٍ مٗـين فـي مدا

،ً ْالضٖاًـــــت ؤًًـــــا حٗنـــــي إلا٢ىـــــإ املـــــىٓم  للخـــــإزير فـــــي نزـــــٍغ

بالٓؾـــــــاثل ٚيـــــــر الٗىُٟـــــــت ابةًجـــــــاص املٗاعيـــــــت صازـــــــل نـــــــٟٝٓ 

ضاء...   . 21ا ألٖا

ٓ مــــا ؾــــعى بلُــــّ جى ْلــــت إلاؾــــالمُت»ٓـــُم ْ َـــ ، بط مشــــل «الض

 ْ ْ مٟاظاـــــــا، ٧ــــــان ًدخـــــــاط بلـــــــى بقـــــــِاع  ٗا،  ٓعٍ خـــــــضزا ؾـــــــَغ ِْــــــ

ْلجإ بلى الًٟاء الال٨ترْوي الظي ال ًدخاط بلى ج٣ىُت   ،٤ٍٓ حؿ

ٓط  ٓلــــ ٖالُــــت مــــً َــــٝغ مؿــــخسضمُّ، باسيــــاٞت بلــــى بم٩اهُــــت ال

ــــّ الىاٞــــظة املٟخٓخــــت ٖلــــى ٧ــــل  ٓه بلُــــّ بةؿــــاَت، هاَُــــ٪ ٖــــً ٧

، ٞاؾـــــــخسضم  الٗـــــــالم، لـــــــظا ٌٗـــــــض ٓلٓظُخــــــّـ خـــــــامال ظُـــــــضا سًضً

 الضٖاًت مً ؤظل:



ُف جىٍُم    لألهٍمت الاجفالُت الشكمُت في اظتراجُجُاجه ؤلاسهابُت« مُتالذولت ؤلاظال »جٌى
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٢ٓــ٘ جىٓــُم  - ْلــت إلاؾــالمُت»جم ُــت « الض فــي بضاًخــّ ٖلــى الخٍغ

ٍٓلُــــــت   ، خُــــــض 2014الجٛغاُٞــــــت فــــــي املى٣ُــــــت الٗغبُــــــت ا ظ

ٓة  ٓانـــل الاظخمــــا ي املسخلٟـــت، لٗـــغى ٢ــــ ٓا٢ـــ٘ الخ اٖخمـــض م

ٓة  ْبُاهــــــــاث ٖــــــــً ال٣ــــــــ ٓع  الخىٓــــــــُم مــــــــً زــــــــال٫ ٖــــــــغى نــــــــ

ْ ٖــــً ت،  ْ ه٣ــــل آزــــغ  الٗؿــــ٨ٍغ الخ٣ــــضم املُــــضاوي فــــي الٗــــغا١ 

ٓعاث التي ٌٗاٌكِا.  الخُ

ْ ٞغى حؿمُت  - ْلـت إلاؾـالمُت"»خظٝ اؾم "صاٖل"  «" الض

ْاملدلُـــــت، خُــــــض ٧ــــــان  ــــــالم الٗاملُــــــت  فـــــي مٗٓــــــم ْؾـــــاثل إلٖا

ْٞاٌؿـب٥ٓ، للٟـذ  ٍٓتر  ٓا٢ـ٘ جـ ٓن م ٓص الخىٓـُم ٌؿـخسضم ظى

ْٞٗـال ب عة اٖخماصٍ،  ْ يْغ لتزمـذ الاهدباٍ بلى الاؾم الجضًض 

ْبُـــــــــت باؾـــــــــم  ْع ٨ُـــــــــت ْألا ٦ٓالث ألامٍغ ْلـــــــــت "»ظمُـــــــــ٘ الـــــــــ الض

 .   22ا«"إلاؾالمُت

ْلــــت إلاؾــــالمُت»ال٣ــــ٫ٓ ؤن جىٓــــُم  - ــــؼ « الض ؤهٟــــ٤ ال٨شيــــر لخٍٗؼ

َْـــظا  هـــضٝ التـــرٍْج  ٩ٞـــاٍع  المُـــت لـــّ،  ٓاظِـــت إلٖا التـــي -ال

ٓص  -خؿبّ ْلـت الخالٞـت التـي حٗـ ْ ص جمشل إلاؾـالم الزـحُذ، 

 ّ ْؾلم .لِٗض الغؾ٫ٓ ا نلى ل ٖلُ

ت ٖلـــــى  - ُْٓــــ٠ الًٟــــاء الغ٢مــــي ٦ــــظل٪، لكـــًـ خــــغل هٟؿـــُـ ج

ْ مــا ٌٗــٝغ بــةصاعة  م بٓخكــِخّ ؤ ، بط ًخميــز الخىٓـُـ ْاؾـ٘ـ هُــا١ 

ٓصة، تهـضٝ لبـض  ْ التي ظاءث بهٟت ٖمضًت م٣ه الخٓخل، 

ٍٍٓغ  ٞٗــــــا٫  م مــــًـ جهـــــ ، ٞمـــــا ٢ــــــام الخىٓــــُـ ْالخـــــٝٓ ـــــب  الٖغ

ين،  قـــــــــــيُٗت ٦ةٖـــــــــــضام الُُـــــــــــاع ألاعصوـــــــــــي، ْألا٢بـــــــــــاٍ املهـــــــــــٍغ

ٓعة طَىُــــت ْالزــــحٟ ٩ــــي، ٧لِــــا ٧اهــــذ  هــــضٝ زلــــ٤ نــــ ي ألامٍغ

م، جخمشــل فــي ٢ضعجـّـ ٖلــى الخى٨ُــل بإبكـ٘ـ الُــغ١،  ٖـًـ الخىٓـُـ

 ًْٖ اؾخٗضاصٍ العج٩ال ظغاثم ؤ٦ ر ًٞاٖت.

ٓ ما ٖبـرث ٖىـّ بنـضاعاجّ ٦ٟـُلم "لُِـب الحـغل" الـظي  َْ

ٌٗخبـــــــــر مـــــــــً ؤضـــــــــخم إلانـــــــــضاعاث، ْظـــــــــاء ٦ـــــــــغص ٞٗـــــــــل سوكـــــــــاء 

ط الٟــُلم بخ٣ىُــاث ٖالُــت، الخدــال٠ الٛغاــي يــضٍ، ْظــاء بزــغا

ٓاظِت.  ْاؾخٗضاصٍ للم  ؤ٦ض الخىُٓم مً زاللّ ٖلى ٢ضعاجّ 

ْل٨ىــــّـ ٖـــــٝغ  لــــم ٨ًــــًـ ٓم،  ْلُـــــض الُـــــ ــــالم  خمـــــاص ٖلـــــى إلٖا الٖا

ٓلٓظُـــــــت  ٓعاث الخ٨ى ْاَخمامــــــا متزاًــــــضا بٗــــــض الخُــــــ ٓعا ٦بيــــــرا  جُــــــ

 ْ ت  ٖٓا ظضًضا مًـ الــخإزير ًخميـز بالؿـٖغ الحانلت، التي ؤياٞذ ه

ٓة الاحؿــإ، مــا ظٗــل  ْ الخؿــاعة ال ًغجبُــان ٣ٞـِـ بـــال٣ الىجــاح 

ٓمـــــاث،  ْ املٗل ٓة ألا٩ٞـــــاع  ْ بهمـــــا ًغجبُــــان ٦ـــــظل٪ ب٣ــــ ت،  الٗؿــــ٨ٍغ

ْطلــــــ٪  ــــــت ل خهــــــم،  ٍٓ ح املٗى م الــــــْغ ْمــــــضٔ ال٣ــــــضعة ٖلــــــى جدُـــــُـ

المُــــت، التــــي ًــــخم بهخاظِــــا مـــًـ  باؾــــخسضام مسخلــــ٠ الغؾــــاثل إلٖا

ٓمت. ٓن مِمت نى٘ املٗل  َٝغ مخسههين ًخ٣ى

 ججىُذ اإلالاجلحن .2

ْلـــــــت إلاؾــــــــالمُت»٠ جٓظـــــــّ جىٓــــــــُم ًسخلـــــــ فـــــــي ٖملُــــــــت « الض

الخجىُـــض، ٖـــً جٓظـــّ جىٓـــُم ال٣اٖـــضة، بط ع٦ـــؼ َـــظا ألازيـــر ٖلـــى 

ابُــت، ؾــب٤ لِــا ؤن اقــتر٦ذ فــي  ْ ججىُــض ٖىانــغ بَع اؾــخ٣ُال 

ْلـــت »ال٣خــا٫ فــي مىــا٤َ الهــغإ املسخلٟــت، فــي خــين جىٓــُم  الض

ٓبا مٛــاًغا، ٌؿــعهضٝ ججىُــض قــبال طْي « إلاؾـالمُت اهــخ ع ؤؾــل

ْ مً الجيؿين.ن ْ مً ؤٖماع مسخلٟت   جالث هُٟٓت 

ٓعٍا مىــــــظ بضاًــــــت ٖــــــام  ٖٓــــــاث الجِاصًــــــت فــــــي ؾــــــ ظىــــــضث املجم

٧ْـــان ؤٚلبُـــت  20ؤ٦ ـــر مــًـ  ،2015 عها،  ؤلـــ٠ م٣ـــاجال زضمـــت ل٣ًــُـ

م  ٝٓ جىٓـــــــــُـ ٓا بلــــــــــى نـــــــــٟـ ْلــــــــــت »َــــــــــاالء امل٣ــــــــــاجلين ٢ــــــــــض اهًــــــــــم الض

ٓص الؿـــةب الغثِســـ ي فـــي هجـــاح ٖملُـــاث الخجىُـــض، «إلاؾـــالمُت َْٗـــ  ،

ٓانـــــــــل بلـــــــــى مِـــــــــا ْؾـــــــــاثل الخ  ْ عة ؤًٖـــــــــائها باؾـــــــــخسضام الضٖاًـــــــــت 

٘ هُا٢ِــــا، مـــًـ هــــؼإ ٣ًخهــــغ ٖلــــى  ٓؾـــُـ الاظخمــــا ي، ممــــا ؤجــــاح لِــــا ج

ْالٗغا١، بلـى ٖىهـغ ظـظل ٖـالمي ٓعٍا  ْجدـضص .  23اٞات مُٗىت في ؾ

م  80الخ٣ـــاٍعغ مـــا وؿـــةخّ  ٓا بلـــى جىٓــُـ ْلـــت »% مــًـ الـــظًً اهدؿـــب الض

ٓانل «إلاؾالمُت ْؾاثل الخ  . 24االاظخما ي، جم ججىُضَم ٖبر 

نــي" الٗضًــض  ــغ بمــاعاحي نــاصع ٖــً ماؾؿــت "َْ ٦كــ٠ ج٣ٍغ

ْلــــت إلاؾــــالمُت»مـــً البُاهــــاث، جُٟــــض ؤن جىٓــــُم  ــــااي، « الض إلاَع

ٓانـــــل  90لضًــــّ  ٢ٓــــ٘ الخ ؤلــــ٠ نــــٟدت باللٛــــت الٗغبُــــت ٖلــــى م

ْ ،٥ ، بيــــاٞت بلــــى  40الاظخمــــا ي ٞــــاٌـ بـــٓـ ؤلٟــــا بلٛــــاث ؤزــــٔغ

٢ّٓٗ بـ ْ الجم 7م ٍْيكِ َظا الخىٓـُم  ابُـت لٛاث،  اٖـاث إلاَع

 
ً
ٓانــل الاظخمــا ي البتــزاػ الكــبال ٖاَُٟــا ٓا٢ــ٘ الخ ألازــٔغ فــي م

ْاؾـعهضاٝ املؿـلماث ال٣انـغاث، ِٞىـا٥   لًمِم بلُـّ، 
ً
ْماصًا

ٓن بلـــى الخىٓــــُم  3400ج٣ـــضًغاث ج٣ـــ٫ٓ ؤن َىـــا٥  قـــابا ًىًـــم

ْ ٦مـا ٌؿـخٛل  ـ٤ خمـالث الخجىُـض إلال٨ترْهُـت،   ٖـً ٍَغ
ً
ا قٍِغ

ْال ٓا٢ــــــــــ٘ ألالٗــــــــــال ال٣خالُــــــــــت  ل إلال٨ترْهُــــــــــت لخجىُــــــــــض م حــــــــــْغ

٦ْظل٪ الُابان ْؤمير٧ا  ْبا  ْع  .   25االكبال الٛغبُين مً ؤ

لبُــــت، ؤهــــّ َىــــا٥ جىا٢ًــــا  ً بن لــــم ج٨ــــً ألٚا ْ لل٨شيــــًر ًبــــض

 ، ْاليؿــــاء بـــّـ ْ الخدــــا١ الكـــبال  ٦بيـــرا بــــين ْخكـــُت الخىٓــــُم، 

ْلــــــت »ًِٓــــــغ جىٓـــــُم ل٨ـــــً فـــــي اؾــــــخسضامّ للًٟـــــاء الغ٢مـــــي  الض

ْ « إلاؾـــــــالمُت اَخمـــــــام بالكـــــــ٩ل فـــــــي الحـــــــاالث  م٣اجلُـــــــّ بٗىاًـــــــت 

الُبُُٗت، مشلما ِْغ الخىٓـُم فـي اؾـخ٣با٫ بُٗـاث الٗكـاثغ فـي 

ٓ ٌُٗــي ْنــٟا مسالٟــا لٓنــّٟ الٓخصــ ي  َْــ ْ الٗــغا١،  ٓعٍا  ؾــ

 في مُاصًً املٗاع٥. 

مـــا ًدهــــل ٖلُـــّ مــــً ٚىـــاثم خــــغل ٖلــــى ىٓــــُم ٌٗـــغى الخ

ْالؿـــــُاعاث الٟسمـــــت،  قــــ٩ل م٩اؾـــــب مل٣اجلُـــــّ، م هــــا املغ٦بـــــاث 



 هىسة بلعُذي 

 

194 

، مشلمــــــا ٦ْـــــظل٪ مٓيـــــ
ً
ْالؿــــــباًا ٢ؿـــــغا اط بـــــاملٗخ٣الث  ٕٓ الــــــْؼ

ْالتـــي ؤٖــــاصث  دُاث،  ْاملؿـــُـ ـــضًاث  خـــضر فـــي الٗــــغا١ مـــ٘ الاًٍؼ

ْالىساؾــــت، ٞــــالخىُٓم ًمــــىذ م٣اجلُـــــّ  الٗــــالم بلــــى ؾــــ١ٓ الـــــغ١ 

َْـــظا ٌٗخبـــر ؤخـــض ألاؾـــبال التـــي حٛـــغي  الكـــبال امخُـــاػاث ؤ٦ ـــر، 

ت ماوؿـــــُـ ٓعة ْع م لىٟؿـــــّـ نــــــ ٖلــــــى  لالهًــــــمام. ٦مــــــا زلــــــ٤ الخىٓـــــُـ

ْاليؿـاء الكب ٓجُت  هضٝ ججىُض الٟخُاث ال٣انـغاث  ٨ت الٗى٨ب

٧ْـــل  26امـــً زـــال٫ ٖـــِل ٢هـــو خـــب مـــ٘ م٣ـــاجلي الخىٓـــُم  ،

ْمدللـــــين  خمـــــاص ٖلـــــى مسخهـــــين  ْبااٖل ؾـــــت،  ٣ـــــت مضْع َــــظا بٍُغ

ْمٗم٣ت. ٣ت ظُضة  ٓن الغؾاثل املٓظِت بٍُغ  ًضعؾ

ٓن الخىٓـُم ال كهـخم  ًإحي ججىُض ألاظاهب بضعظاث ٦بيرة، ٧

املُـضاوي، ب٣ـضع مـا ًـخم ججىُـضَم لالؾـخٟاصة بخجىُضَم لل٣خا٫ 

ْبسانـــت فـــي  ْالـــضٖم اللٓظِؿـــتي،  مـــ هم فـــي الخُـــٍٓ الخلُٟـــت 

ْالضٖاًــت ٦مــا ظــاء ٖلــى لؿــان اٖتراٞــاث ميكــ٣ين ٖــً  ــالم  إلٖا

ْاٌٗ اٖتراٞاث مٗخ٣لين مىّ.   الخىُٓم، 

ْلـــــت إلاؾـــــالمُت»ٌؿـــــخٛل جىٓـــــُم  ٦ـــــظل٪ فـــــي ٖملُـــــاث « الض

ْمىاَ ْالٟاـاث الخجىُض قب٨ت الاهترهِذ،  ٤ الهـغإ الُـاثٟي، 

ٓاثـــــــ٠  ٓعة مـــــــً َـــــــٝغ َ ْ م٣ِــــــ التــــــي جـــــــٔغ هٟؿـــــــِا مًـــــــُِضة 

ً ألاؾـــــلم  ْاملـــــَٓ ٓع الخىٓـــــُم هٟؿـــــّ املسلـــــو  ، بط ًهـــــ ؤزـــــٔغ

  ْألاوؿب للشإع.

اإلافــــــذس: اإلاشهــــــض الــــــذولي لذساظــــــت الخىــــــشف، معهــــــذ بشوهُىجــــــش،  

 /http://icsr.info/newsالاجداد ألاوسوبي، 

ْلُــــــت ل خغ  ٓ جبــــــين ال٣ــــــغاءة ألا ٍُــــــت ؤٖــــــالٍ جبــــــين، ؤن مدــــــاعب

ْلــــت إلاؾــــالمُت»جىٓــــُم  ْمــــً « الض ن مــــً ص٫ْ ٖضًــــضة  ًىدــــضْع

خمـــــــاص فـــــــي  ٢ـــــــاعاث مسخلٟـــــــت، َـــــــظا الاهدكـــــــاع ًا٦ـــــــض ٖلـــــــى ؤن الٖا

ججىُـــــضَم ٌؿــــــخدُل ؤن ًــــــخم بال ٖبــــــر الًٟــــــاء الغ٢مــــــي، الــــــظي 

ْ الخإزير ٞيهم بك٩ل ٞغصي.  ًم٨ً مً الٓن٫ٓ بلى ٧ل ألاٞغاص 
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ْلت إلاؾالمُت»جىُٓم  ٌٗخمض ٖلـى ألاهٓمـت الاجهـالُت « الض

ــ٤  ْطلــ٪ ٖــً ٍَغ ابُــت،  الحضًشــت، فــي ؤزىــاء جىُٟــظ ٖملُاجــّ إلاَع

ْ ٦ــــــــظل٪  ً فــــــــي الخىٓــــــــُم،  ْ املؿــــــــيًر الخيؿـــــــ٤ُ بــــــــين املىٟــــــــظًً 

٤ الكـب٩اث  ابُت املخٗضصة ًٖ ٍَغ الخيؿ٤ُ بين ال جماث إلاَع

ْ مشــــا٫ طلــــ٪ الخيؿــــ٤ُ الــــظي خــــض ٓانــــلُت،  ر فــــي ْالخالًــــا الخ

ٓصي فـــي مُلـــ٘  ، بٟغوؿـــا الـــظي 2015مِاظمـــت مغ٦ـــؼ ججـــاعي كهـــ

ْجلخــّ هجمــاث "قــاعلي ببــضْ"  ٢ْخــل ؤعاٗــت ؤئــخام،  ٢خــل ُٞــّ 

ضة،  10ٞغصا مً بُ هم  12ْبَال١ الىاع ٖلى  مً مدغعي الجٍغ

ْ خاصزــــــا بؿــــــُُا  ٓم ألا٫ْ مىٗــــــؼال، ٧ـــــان ؾــــــِبض ٓ ٧ــــــان ال جــــــ ْلـــــ

ـــــ ْب ْع ْل٨ـــــً ًبٗـــــض بقـــــاعة ٖلـــــى جؼاًـــــض مٗـــــاصاة الؿـــــامُت فـــــي ؤ ا، 

ىت جى   ؤماهً كذوم ملاجلى جىٍُم   عبر العالم« الذولت ؤلاظالمُت»خٍش



ُف جىٍُم    لألهٍمت الاجفالُت الشكمُت في اظتراجُجُاجه ؤلاسهابُت« مُتالذولت ؤلاظال »جٌى
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ٓم الشــــاوي، قــــ٩ل ؤَمُــــت ٖاملُــــت، ظاطبــــا بلُــــّ  جؼامىــــّ مــــ٘ ال جــــ

ْلُين ْ ال٣اصة الض الم   . 27ااهدباٍ إلٖا

ٓانـــــل ؤزىـــــاء  ، ؤًًـــــا،ٌؿـــــخسضم َـــــظا الًٟـــــاء الغ٢مـــــي للخ

ٍٓتر  ٖملُـــــــاث الخجىُـــــــض، خُـــــــض ًمخلـــــــ٪ الخىٓـــــــُم خؿـــــــاباث جـــــــ

ــــت ليكــــغ الغؾــــاثل، بيــــاٞت بلــــى خؿــــاباث مدلُــــت فــــي ٧ــــل  مغ٦ٍؼ

ٓم ٧ـــل مى٣ُـــت مــــً مى٣ُـــت ًٓظـــض ٞيهـــ ْج٣ـــ ا ٖىانـــغ الخىٓـــُم، 

َْــــظا مــــا ًم٨ــــً الخىٓــــُم مــــً  ــــا املدلُــــت،  زاللِــــا بيكــــغ ؤزباَع

ـــــا  ْب ْع ـــــى ؤ ْبًهـــــا٫ زُابـــــّ بل ملـــــت الجِـــــاص ٖـــــً بٗـــــض،  جىُٟـــــظ ٖ

ــــت  ٍٓ ٖٓــــاث صٖ ٦ْكــــٟذ الخد٣ُ٣ــــاث ٖــــً ٢ُــــام مجم ْالٛــــغل، 

مـــــــً ؤههـــــــاع الخىٓـــــــُم، جيكـــــــِ ٖلـــــــى قـــــــ٩ل زالًـــــــا ْظماٖـــــــاث 

ْهــــي  ــــا،  ْب ْع ٓانــــل مىٓمــــت مــــً صازــــل ؤ حؿــــخسضم الخ٣ىُــــت للخ

المي. ْالحه٫ٓ ٖلى الاَخمام إلٖا  ْالضٖاًت ل٨ؿب الكبال 

ْلـــــت »ؤن بؾـــــتراجُجُت جىٓـــــُم  بظمـــــاال، ،ًم٨ـــــً ال٣ـــــ٫ٓ  الض

ْاؾــــــخٛاللّ «إلاؾــــــالمُت ُغجّ ٖلــــــى الًٟــــــاء الغ٢مــــــي،  ، فــــــي ؾـــــُـ

ْ صٖـــم  لألهٓمـــت الاجهـــالُت الغ٢مُـــت، بٛـــغى جد٣ُـــ٤ ؤَضاٞــّـ 

ْجُٟٗـــ ٓاظـــضٍ الٟٗلـــي فـــي املُـــضان،  ٓلٓظُـــت ؤ٩ٞـــاٍع ٧ـــان ج ل بًضً

 مً زال٫ بؾتراجُجُت حؿعى بلى:

ٍٓــــــــت   ٓان للِ ٓانــــــــل الاظخمــــــــا ي بلــــــــى ٖىــــــــ ٓا٢ــــــــ٘ الخ ٍٓـــــــل م جد

 الال٨ترْهُت.

ْال٣ُمُت ألاٞغاص.  ٓمت الش٣اُٞت   ازترا١ املىٓ

جُبُـــ٘ الٗال٢ـــاث مـــ٘ املؿـــخسضمين مـــً زـــال٫ الُِمىـــت ٖلـــى  

ٓمي.  املجا٫ الال٨ترْوي الٗم

َْٗبر ًٖ    ؾلُعها.بهخاط زُال ٢ٓي 

 ججىُض امل٣اجلين. 

ْالحغل الىٟؿُت.   الضٖاًت 

 خاجمت 

ْلـــــت إلاؾـــــالمُت»اجســـــظ جىٓـــــُم  مـــــً الًٟـــــاء الغ٢مـــــي، « الض

ٓانــــــل اظخمــــــا ي -ْقــــــب٨ت الاهترهــــــذ  ٓا٢ــــــ٘ ج بمــــــا جدُدــــــّ مــــــً م

ٓابـــــاث..ال  ْ ب ، ؤصاة ال ج٣ــــل ٖـــــً الٗمــــل املُـــــضاوي -ْمىخــــضًاث، 

ٓصٍ الحغاـــــي، بط ٌٗخبـــــر َـــــظا الًٟـــــاء ظـــــؼءا ؤؾاؾـــــُا لبىـــــاء  ْظـــــ

ْ جغنــخّ فــي  ٍػ  ْ بضعظــت ٦بيــرة فــي بــْغ ، ٣ٞــض ؾــاَم  ْاؾــخمغاٍع

٣ــــــــت جُــــــــغح الٗضًــــــــض مــــــــً الدؿــــــــائالث جد٨مِــــــــا  ألاطَــــــــان، بٍُغ

 الخىا٢ًاث.

ْ ظـــــاء َـــــظا الاَخمـــــام بصعا٧ـــــا مـــــً الخىٓـــــُم، ملـــــا ًم٨ـــــً ؤن 

ْ مــا ًم٨ــً ؤن ًدُدــّ مــً ٞغنــت  ًىجــٍؼ َــظا الًٟــاء الغ٢مــي، 

٤ٍٓ لأل٩ٞـــا ْ الدؿـــ ْ إلاقـــِاع،  ْالٗالمـــاث، للضٖاًـــت  ٓع،  ْ الهـــ ع 

ْالخيؿ٤ُ في الٗملُاث  ٓانل  ٓلٓظُت، ٦ما ؤهّ ًدُذ الخ ْإلاًضً

ٓن  ْ الحهـــ٫ٓ ٖلـــى م٣ـــاجلين ظـــضص ًًـــمى ابُـــت مـــً ظِـــت،  إلاَع

ٓة الخىُٓم. ٢ 

ْ ال٣ــــــضعة ال٨بيــــــرة،  ؤن بــــــضا٦مــــــا  المُــــــت  ٓة إلٖا ٖــــــغى ال٣ــــــ

للــــــخد٨م فــــــي ألاهٓمــــــت الاجهــــــالُت الغ٢مُــــــت مــــــً َــــــٝغ جىٓــــــُم 

ْلــــت إلاؾــــالم» ، ال  هــــضٝ مــــً زاللــــّ بلــــى ال٣ُــــام بدملــــت «ُتالض

ْ ل٨ـً لإلقــاعة لألَمُــت البالٛـت التــي ٨ًدؿــبها  صٖاثُـت مجاهُــت، 

ٓلٓظُــت نهُــت ؤي همشــل  ٓعاث الخ٨ى ْ اعجباَــّ بــالخُ  ،ٕٓ املٓيــ

ْ ـــــي َـــــظٍ   ْ عي ظـــــضا ِٞـــــم  ظـــــؼءا م هـــــا، ٦مـــــا ؤهـــــّ مـــــً الًـــــْغ

ٓن  ال ه٩ــــــــــ ٓن ٖلــــــــــى الِــــــــــامل  ٓعاث بٗمــــــــــ٤ ختــــــــــ  ال ه٩ـــــــــ الخُـــــــــ

مـــــــــإ ؾُاؾـــــــــاث ال٣ـــــــــٔٓ ضـــــــــحاًاَا.  ٓن ٖغيـــــــــت َ  ْؤن ال ه٩ـــــــــ

ْلُــــــت التـــــــي جــــــضٖمِا  ْ الــــــخم٨ً فـــــــي الض ْٖالهُــــــت للخم٨ـــــــين  ؾـــــــغا 

ْ الض٫ْ في املى٣ُت الٗغبُت.  م٣ضعاث الكٗٓل 

 الهىامؾ
 

  ا
خغنا ٖلى اٖخماص الحُاص ْ املٓيُٖٓت الٗلمُت في َظا البدض 

ْلت إلا »الٗلمي، اؾخسضمىا حؿمُت "  خُض خضص الخىُٓم َظا «" ؾالمُتالض

ْ َظا بُٗض ًٖ ؤي  ْؤل ى ٧ل الدؿمُاث ألازٔغ ٦ضاٖل،  الاؾم لىٟؿّ 

ْ جمجُض لِظا الخىُٓم.   الء ؤ
  1ا

جِؽا ؤجىوُا على ألاساض ي  14بخفائُاث ٌ، 1اهٓغ امل ح٤ ع٢م

 .العشاكُت فلي
 2ا 

  ،٪ ٦ٓبيرن باجٍغ ـعىد جىٍُم الذولت: جىٍُم الذولت و الذولت ٧

، جغ: مدمض، ٖاًض ٖاعى، مجلت صعاؾاث قغ١ ؤْؾُُت، الٗضص لعيُتا

 .181، م 2015، ألاعصن، 73
  ا

ْ ٖلى عؤؾِا جىُٓم الض٫ْ إلاؾالمُت،  ابُت  ؾاص ْن٠ الخىُٓماث إلاَع

ٓص لحغ٦ت الجِاص الٗالمي الظي جىُٓي  بإ ها جىُٓماث ظِاصًت، ْ ؤ ها حٗ

ْؤ٩ٞاع جدخّ ؤًًا ال٣اٖضة، ل٨ً البض مً الخٓيُذ ؤ ْ ؤٞٗا٫  ن مماعؾاث 

ابُت، هي بُٗضة ًٖ الِٟم الزحُذ  ْ مىُل٣اث َظٍ الخىُٓماث إلاَع

ْ جسخل٠ ًٖ ٨ٞغة الجِاص ٦ما هي مٓضحت في إلاؾالم،  للضًً إلاؾالمي، 

ْلت إلاؾالمُت»ْ ٨ٞغ جىُٓم  ْ مدكضص ال ًمشل « الض ٌٗبر ًٖ ٨ٞغ مخُٝغ 

ْْؾُُت الضًً إلاؾالمي.   اٖخضا٫ 
 3ا 

ؼ، مغس ي م  هل ٌغحر ـعىد داعؾ و سوافذها هُٟل ٖبض الٍٗؼ

ن لخىاصهاث و اإلاعادالث الذولُت و ؤلاكلُمُت في اإلاىىلت ، مجلت قْا

 .105، 103، م م 2015، مهغ، 159ٖغبُت، الٗضص 
 4ا 

غ،   مً زىساث الؽعىب بلى ظاخت للخىافغ ؤلاكلُمي َُات الخدٍغ

يي والذولي : اإلاىىلت العشبُت بحن ـعىد جىٍُم الذ ولت والاهخشاه ألامٍش
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ْصعاؾت اإلاخجذد ، مجلت ؾُاؾاث ٖغبُت، املغ٦ؼ الٗغاي لألبدار 

 . 180، م 2015، ٢ُغ، 12الؿُاؾاث، الٗضص 
  5ا

٪ ٦ٓبيرن باجٍغ ٧
 

 . 182م  ، مشجع ظبم رهشه،
  6ا

ض ظباع خؿً،  كشاءة في فىش جىٍُم داعؾ، في لىء هخاب بداسة مٍا

، مغ٦ؼ الضعاؾاث 4ُت، الٗضص ، مجلت ظامٗت ٦غبالء الٗلمالخىخؾ

 .5، م 2015إلاؾتراجُجُت، الٗغا١، 
  ا

ْلا٪ َم  ملا ٢ُل البً الٗباؽ: ْ مً لم ًد٨م بما ؤهؼ٫ ل ٞإ

ٓم نزغ، ْ ٢ا٫  ن"، ٢ا٫: " ٦ٍٟغ لِـ ٦مً ٦ٟغ با  ْ الُ ال٩اْٞغ

ْ ال مالػمت بين الخ٨ٟير ٦كٍغ لإلًمان  ْْؽ: " ٦ٟغ ال ًسغط مً امللت،  َا

٢ّٓ.ْ بي  ن ؾلب ال٩اٞغ خ٣
  7ا

، اليؽإة الخإزحر، «الذولت ؤلاظالمُت»جىٍُم مٗتز الخُُب، 

ٓٞمبر اإلاعخلبل غة للضعاؾاث، ٢ُغ، ه ، 14، م م 2014، مغ٦ؼ الجٍؼ

15. 
(8)

 Olivier roy, un islam sans racines ni culture, qui est daéch, 

comprendre le nouveau terrorisme, Normandie roto 

impression, paris, France, 2015, p 14. 
(9)

 Richard BARRETT, the islamic state, The Soufan group 

 www.soufangroup.comا, November 2014, p 23.  
(10)

خماص ٖلى    Richard BARRETT, the islamic state, The Soufanبااٖل

group   WWW.SOUFANGROUP.COMاا, November 2014, p 23.  

 
  11ا

غ،    .186، م مشجع ظبم رهشهَُات الخدٍغ
(12)

 Observatoire du monde cybernétique trimestriel, 

délégation aux affaires stratégiques, ministre de défense 

décembre 2013, p4.  
(13 )

ٓع ؤًٓل،  في عذظِخه: "مذسظت ؤلاعالم الجهادي"،« داعؾ»كىة  ه

:٘٢ٓ اعة akhbar.com/node/239126-http://www.alٖبر امل ، جمذ ٍػ

ش  ٢ٓ٘ بخاٍع  .00:31. ٖلى الؿاٖت 30/07/2016امل
  ا

ت ب٣غنت ال٣ٗغل، ْ التي  ٣ًهض  هاحٗٝغ الحغل الغمٍؼ
الحغل التي ٌؿعى مً زاللِا  

ٓة، ؤ٦ ر مً ال ٓة، خُض ال٣اثم  ها بلى الخمِٓغ بال٣ ؿعي المخال٥ ال٣

ْ الحغل  ْ الغؤي الٗام،  المُت  اٗت إلٖا ٓ بزاعة الْؼ ْعاء ال٣خل َ الِضٝ مً 

٣ٍْهض م ها ؤن الِضٝ مً ال٣خل َٓ جد٤ُ٣  ت،  الح٣ُ٣ُت ٨ٖـ الغمٍؼ

ْ ٚير  ت  ْ املُاصًً الٗؿ٨ٍغ ْ ٖلى ؤعى املٗغ٦ت  ْ الخسلو مً الٗض الىهغ 

ت  .الٗؿ٨ٍغ
  14ا

اعص ي، الخشب الخلُلُت و الخشب مخىىه دٖبض ل عخمٓن، 

ت ل الشمٍض ْ الاؾدكاعاث، ؤٍٞغ  . 10، م 2016، مغ٦ؼ بصعا٥ للضعاؾاث 
(15 )

 ،بعالم جىٍُم الذولت: ماظعاث داعؾ ؤلاعالمُتنُِب الٟالحي، 

:٘٢ٓ اعة ، جمhttp://www.noonpost.net/content/5637ٖبر امل ذ ٍػ

ش  ٢ٓ٘ بخاٍع  .14:12ٖلى الؿاٖت  31/07/2016امل
  16ا

ٖبض ل عخمٓن 
 ،

  .10، م مشجع ظبم رهشه
  17ا

 ، مشجع ظبم رهشه.نُِب الٟالحي

                                                                                 
  18ا

، ٖبر مىافز بعالمُت آخشها كىاة الخالفت 5بمبراوىسٍت داعؾ: 

 :٘٢ٓ اعة  channel/-new-p://www.sasapost.com/isishttامل ، جمذ ٍػ

ش  ٢ٓ٘ بخاٍع  .31/07/2016امل
  19ا

ٓان،  الجزوس، الخىخؾ، « الذولت ؤلاظالمُت»ٖبض الباعي ُٖ

 . 198، م 2015، صاع الؿا ي، لبىان، 1، ٍاإلاعخلبل
  20ا

ٓعٍت صاٖل:  ا ٢ىاة الخالٞت 5بمبراَ ، مشجع مىاٞظ بٖالمُت آزَغ

 .ظبم رهشه
  21ا

ؤلاؼاعت، ؤداة خشب على ؤلاظالم ؾامغ مخي الضًً زكُمت، 

ٓػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ص ٍ، ، واإلاعلمحن ْ الخ غان لليكغ  ، م 2006صاع َػ

157. 
  22ا

ٓان،   .196، م مشجع ظبم رهشهٖبض الباعي ُٖ
  23ا

باكُت وجخمذد: مىاجهت ؼبياث الذعاًت الخاـت ؤلبرجٓ ٞغهاهضًؼ، 

ٕ الٗال٢اث ألامبذاعؾ ٨ُت م٘ الٗالم إلاؾالمي الخاب٘ ملِٗض ، مكْغ ٍغ

٩ا ْ الٗالم إلاؾالمي  ْعا١ مىخضٔ ؤمٍغ ٦ىجؼ، ؤ ٓبغ 2015بْغ ، ٢ُغ، ؤ٦خ

 .1، م 2015
  24ا

:٘٢ٓ ٓانل الاظخما ي، ٖبر امل ال في قب٩اث الخ  إلاَع

assakina.com/news/news1/65950.html#ixzz45nyAhttp://www.

F0x0 ل ٢ٓ٘ في ؤٍٞغ اعة امل  .2016، جمذ ٍػ
  25ا

ٓص زلُل،  ؤلف مىكع بلىترووي لذاعؾ.. وؤلاسهاب ًداـش  50مدم

 ، عبر اإلاىكع:ؤلاهترهذ

alittihad.ae/details.php?id=64991&y=2015&article=http://www.

full  اسة اإلاىكع في جاهفي  .2016، جمذ ٍص
  26ا

٢ٓ٘: بخفائُاث مثحرة عً ؤعذاد اإلالاجلحن في داعؾ ، ٖبر امل

http://www.uschaammedia.com/Ar/sections/news
 

اعة  ، جمذ ٍػ

ش  ٢ٓ٘ بخاٍع   .15.32.ٖلى الؿاٖت 30/07/2016امل
  27ا

٦ٓ ٪،  بيرن ٧  .170، م مشجع ظبم رهشهباجٍغ

http://www.al-akhbar.com/node/239126
http://www.noonpost.net/content/5637
http://www.sasapost.com/isis-new-channel/
http://www.assakina.com/news/news1/65950.html#ixzz45nyAF0x0
http://www.assakina.com/news/news1/65950.html#ixzz45nyAF0x0
http://www.alittihad.ae/details.php?id=64991&y=2015&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=64991&y=2015&article=full
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 :ملخق

ً بةزتراٖاث مظَلت ٧ان ؤَمِا ِْ ٓماث خت  ؤنبدذ َظٍ جميز ال٣غن الٗكٍغ ْؤهٓمت املٗل ٓع قب٩اث  ْجُ ٓع الحاؾب نلي 

ٖٓا قاجٗا مً  ٓع َظا ِْغث مك٩لت جخمشل في ظغاثم الاهترهذ، َظٍ ألازيرة حٗخبر ه ٓع مً مؿخلؼماث الحُاة، ْفي يٓء الخُ ألام

ْص الجٛغاُٞت  هّ ًخم اعج٩ا ها الجغاثم بط ؤ ها جخمخ٘ بال٨شير مً املميزاث جسو املجغمين جضِٞٗم بلى اعج٩ا ها، ٞفي ال  حٗٝغ الحض

ٓاؾُت ئخو ٖلى صعاًت ٞاث٣ت  هما، ٦ما ؤن لِظٍ الجغاثم زهاثو  ْب ٤ قب٨ت الاهترهذ  ًْٖ ٍَغ بإصاة هي الحاؾب نلي 

ٓاهين لل٣ًاء ٖلى َظٍ الٓاَغة إلاظغامُت ال ٗاث حؿعى بلى ؾً ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ال٣ ٓم ٖضصث حكَغ تي جىٟغص  ها، لظا هٔغ الُ

. ْلت مً ظِت ؤزٔغ ْٖلى ؤمً الض  باجذ حك٩ل زُغا ٦بيرا ٖلى الحُاة الخانت للٟغص مً ظِت 

ٓا٫، الجغاثم ألازال٢ُت...اليلماث اإلافخاخُت:   قب٨ت الاهترهذ، الٓاَغة إلاظغامُت، ظغاثم الِا٦غػ، ٚؿُل ألام

Abstract: 

The twentieth century is characterized by amazing inventions, the most important was the computer 

emergence and development of networks and information systems so that these things have become 

necessities of life, and in the light of the evolution, a problem has emerged consisting in online crimes, 

the latter are considered somewhat common crimes, as they have a lot of specific features to the 

criminals who are motivated to commit them; they do not know geographic boundaries because they are 

committed through the computer tool and through the Internet and by someone ultra familiar to them, 

and that these crimes have unique characteristics, so we see today enumerated legislation seeks to issue 

as much as possible of laws to eliminate this criminal phenomenon, which has become a major threat to 

private life of the individual on one hand and to state security on the other one. 

Key words: Internet, criminal phenomenon, hacker's crimes, money laundering, moral crimes... 

 

 ملذمت 

ْ مـــا ًُلـــ٤ ٖلُـــّ: ظـــغاثم  ــــ ؤ حٗخبـــر ْـــاَغة ظـــغاثم الاهترهـــذ ـــــ

ْ ظــغاثم ؤصــحال الُا٢ــا ـــ ْــاَغة الخ٣ىُــت الٗالُــت ؤ ث البًُــاء ــــــ

بظغامُـــت مؿـــخجضة وؿـــةُا، ج٣ـــٕغ ٖلـــى ظاهبيهـــا ؤظـــغاؽ الخُـــغ 

ْٞضاخــــــت  لخىةُــــــّ مجخمٗــــــاث الٗهــــــغ الــــــغاًَ لبجــــــم املســــــاَغ 

خــــــضاء ٖلــــــى  ــــــا حؿــــــعهضٝ إلٖا الخؿــــــاثغ الىاظمــــــت ٖ هــــــا، باٖخباَع

مـــــت جيكـــــإ فـــــي  ٓاؾـــــٗت، ٞفـــــي ظٍغ املُُٗـــــاث بـــــضاللعها الخ٣ىُـــــت ال

ٓن ؤط٦ُـــــا ِـــــا مجغمـــــ ــــــت الخٟـــــاء، ٣ًتٞر ْاث املٗٞغ ٓن ؤص ء، ًمخل٩ـــــ

ْجُــــــــا٫  ٓمــــــــاث،  الخ٣ىُــــــــت، جٓظــــــــّ للىُــــــــل مــــــــً الحــــــــ٤ فــــــــي املٗل

ٓلــــــت ٖبــــــ ْاملى٣ ٓجغ املسؼهــــــت  غ هٓــــــم ْقــــــب٩اث ـمُُٗــــــاث ال٨مبُــــــ

ٓماث ْفـي م٣ـضمعها ألاهترهـذ، َـظٍ املُُٗـاث هـي ماقـغاث  املٗل

ٓ مـــا ًِٓـــغ  َْـــ ْمـــا حؿـــعهضّٞ بٖخـــضاءاث الجىـــاة،  مـــت  َـــظٍ الجٍغ

ٕٓ مــــــً ا ٓعة َــــــظا الىــــــ لجــــــغاثم ٞفــــــي جمـــــــ الحُــــــاة مــــــضٔ زُــــــ

ْالؿــــــُاصة  ٓمي  ْال٣ــــــ ني  ْتهــــــضص ألامــــــً الــــــَٓ الخانــــــت لألٞــــــغاص، 

ْتهــضص ببــضإ ال٣ٗــل  ْحكــُ٘ ٣ٞــضان الش٣ــت بالخ٣ىُــت،  ىُــت،  الَٓ

ٓجغ  ْال٨مبُــــ الةكــــغي، لــــظا ٞــــةن بصعا٥ ماَُــــت ظــــغاثم الاهترهــــذ 

ا  ِٖٓا ْزهاثهــــِـ ْبؾـــــخِٓاع مٓيـــــ ُٖٓت لِـــــا  ْالُبُٗـــــت املٓيـــــ

ـــا ْ جـــم الخؿــــاثغ ال ىاظمـــت ٖ هــــا، ْؾـــماث مغج٨بيهــــا ْمساََغ
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ْاِٞٗــم، ًمشـــل ؤَمُـــت اؾـــخصىاثُت لؿــالمت الخٗامـــل مـــ٘ َـــظٍ  ْص

ـا الا٢خهــاصًت ْألامىُـت ْالاظخماُٖــت  ْهُــا١ مساََغ الٓـاَغة، 

 ْالش٣اُٞت.

بكــــــ٩ل  ،بٗــــــض ،ْبطا ٧اهــــــذ مجخمٗاجىــــــا الٗغبُــــــت لــــــم جخــــــإزغ

ملمٓؽ بمساَغ َظا الىمِ املؿخجض مً الجغاثم، ٞـةن زُـغ 

ٓجغ املدخملتظغاثم الاهت ْال٨مبُ ًم٨ـً  ،في البِات الٗغبُـت ،رهذ 

ٓاظِعهــا لِؿــذ  ــت الخ٣ىُــت مل ٓن ٦بيــرا، بةٖخبــاع ؤن الجاٍَؼ ؤن ٩ًــ

ْبامل٣ابـــل ٣ٞـــض  باملؿـــخٔٓ املُلـــٓل، بن لـــم ج٨ـــً ٚاثبـــت جمامـــا، 

ؤمؿـــــذ ظـــــغاثم الاهترهـــــذ مـــــً ؤزُـــــغ الجـــــغاثم التـــــي ج٣تـــــٝر فـــــي 

ْمــً َىــا ًُــغح إلاقــ٩ا٫ نحــي:  بلــى ؤي مــذي الــض٫ْ املخ٣ضمــت، 

ًمىــً اعخبــاس جــشائم الاهترهــذ خىــشا علــى ألافــشاد وعــً ألامــً 

 الىوني؟ 

حؿــخض ي إلاظابــت ٖلــى َــظٍ إلاقــ٩الُت الخُــغ١ بلــى مٗالجــت 

ْع الخالُت:  املدا

ٓع ألا٫ْ : ماَُت ظغاثم ألاهترهِذ. -1  املد

ٓع ظغاثم ألاهترهِذ. -2 ٓع الشاوي : ن  املد

ٓع الشالض : ظغاثم ألاهترهِذ ْألامً  -3 ني.املد  الَٓ

: ماهُت جشائم الاهترهذ   اإلادىس ألاٌو

ـــــالم ْإلاجهـــــا٫  ٓظُـــــا إلٖا ٓل ٓع الحانـــــل فـــــي ج٨ى ؤخـــــضر الخُـــــ

ٓع الكــــــب٨ت الٗاملُــــــت لألهترهِــــــذ ب٩ــــــل مــــــا خملخـــــّـ مـــــًـ ج٣ــــــضم  ِْْــــــ

ْؾـــاَم فـــي  ْٚيـــر همــِـ خُـــاة املجخمٗـــاث،  ْزـــضماث، آزـــاًعا بًجابُـــت 

ــ ؤزـــ ــ ٢ٓـــذ هٟؿــّـ ــــ ــ فـــي ال ــ ْالغ ـــي بال بهــّـ خمـــل ـــ ٓع  اع ؾـــلبُت ٖلـــى الخُـــ

َٓـــ٘ـ  ا، ٧ــــل َــــظا ججلــــى فــــي جُ ٫ْ بإؾــــَغ ْمهــــال  الــــض خُــــاة الىــــاؽ 

مـــت،  ٓالم الجٍغ ٓن ٖاملـــا مــًـ ٖـــ ٓؾـــاثل الال٨ترْهُـــت لخ٩ـــ ْال الاهترهــذ 

ٓم  ْخملــــذ فــــي ٖــــالم الُــــ ذ  ْهــــي الٓــــاَغة التــــي َٟــــذ ٖلــــى الؿـــُـ

ْ الجغاثم الال٨ترْهُت.  حؿمُت : ظغاثم ألاهترهذ ؤ

 مفهىم جشائم الاهترهذ  -1

ٓجغ ْالاهترهــذ ؤَلــ٤ ٖلــ ى ْــاَغة الجــغاثم املخٗل٣ــت بــال٨مبُ

ْاخـــــظ  ْن ؤن ًـــــخم الاجٟــــا١ ٖلـــــى مهـــــُ    ٖــــضة مهـــــُ حاث ص

٢ْــض ؾــاًغ َــظا  ٕٓ مــً الجــغاثم الحضًشــت،  للضاللــت ٖلــى َــظا الىــ

ٓاػاة، ٞبـضؤ  ٓ الٓـاَغة الجغمُـت بـامل ْهمـ ٓع الخ٣نـي،  الخباًً الخُـ

ٓجغ، زـــم ظـــغاثم الخ٣ىُـــت الٗالُـــت، بلـــى  بمهـــُ   ظـــغاثم ال٨مبُـــ

ْ مـــــــا خمـــــــل بٗـــــــضَا مـــــــً ؤْنـــــــاٝ ٦جـــــــغاثم  ظـــــــغاثم ألاهترهـــــــذ ؤ

ْآزـــــــغ الؿـــــــُبر٦غاًم، ْظـــــــغاثم الٗلـــــــم  ْ إلازترا٢ـــــــاث،  الِـــــــا٦غػ ؤ

إلاٞتراضـــــــ ي، باسيـــــــاٞت ملهـــــــُ حاث ؤزـــــــٔغ جبٗـــــــض ٢لـــــــُال ٖـــــــً 

 .(1)الخ٣ىُت، مشل ظغاثم الُا٢اث البًُاء

ـــــ٠ الاهترهـــــذ:  ،ٖلُـــــّ ٓ ازخهــــــاع (Internetًم٨ـــــً حٍٗغ   َـــــ

ْالشاهُــــــــــت  (internationalخين ألاْلــــــــــى هــــــــــي ل٩لمخــــــــــين اهجليــــــــــًز   

network) ْبالخـــــــــالي هـــــــــي ٧لمـــــــــت مغ٦بـــــــــت ؾـــــــــمُذ  هـــــــــا قـــــــــب٨ت   

ٓماجُــت املخهــلت  ٓاث املٗل ٓن مــً املالًــين مــً ٢ىــ ٓجُــت جخ٩ــ ٖى٨ب

ْالتـي  ٦ْشاٞعهـا،  ببًِٗا الـبٌٗ، ُٞهـٗب بطا جدضًـض  جمِـا 

اتهم  ْجهــــٞغ ٓاؾــــِب س٢خىــــاء ؤٚــــغاى املخٗــــاملين  حؿــــخٗمل الح

ٓهُـــــت ــــــذ بهــــــٟت (2)ال٣اه مــــــت إلال٨ترْهُــــــت ٣ٞــــــض ٖٞغ ، ؤمــــــا الجٍغ

ٕ نـــاصع ٖـــً بعاصة آزمـــت،  ٖامـــت ٖلـــى ؤ هـــا ٧ـــل ٞٗـــل ٚيـــر مكـــْغ

ا ْ جضبيًرا بختراٍػ ٓبت ؤ ٓن ٣ٖ  .(3)٣ًغع لّ ال٣اه

 ٕ حٗخمـــــض الجــــــغاثم الىاقــــــات ٖـــــً الاؾــــــخسضام ٚيــــــر املكــــــْغ

َْـظا الـظي ؤصٔ  ٓمـت بكـ٩ل عثِسـ ي،  لكـب٨ت الاهترهـذ ٖلـى املٗل

ٕٓ مـــً بلـــى بَـــال١ مهـــُ    ٓماجُـــت ٖلـــى َـــظا الىـــ مـــت املٗل الجٍغ

٢ْـض ٖــٝغ ال٣ٟـّ مــت ألاهترهـذ بإ هــا: هـي وكــاٍ ( 4)الجـغاثم،  ظٍغ

بظغامــــــي حؿــــــخسضم ُٞــــــّ الخ٣ىُــــــت الال٨ترْهُــــــت الحاؾــــــب نلــــــي 

ْ ٚيـــر مباقـــغة ــــــــــ  ٣ـــت مباقـــغة ؤ الغ٢مـــي ْقـــب٨ت ألاهترهـــذ ــــــــــ بٍُغ

ِـا ،(5)٧ٓؾُلت لخىُٟـظ الٟٗـل الجغمـي املؿـعهضٝ الـبٌٗ  َْٗٞغ

نزــــغ ٖلــــى ؤ هــــا ظــــغاثم حٗنــــي الكــــب٨ت الٗاملُــــت التــــي ٌؿــــخسضم 

مـت،  الحاؾب ْقـب٩اجّ الٗاملُـت ٧ٓؾـُلت مؿـاٖضة العج٩ـال ظٍغ

ٓا٫،  ْٚؿـــــــُل ألامـــــــ مشـــــــل اؾـــــــخسضامّ فـــــــي الىهـــــــب ْالاخخُـــــــا٫ 

ْالؿب... ٍّٓ الؿمٗت   .(6) ْحك

ـ٠ ظـغاثم الاهترهـذ بإ هـا ٧ـل الجـغاثم  ،مما ؾب٤ ،ًم٨ً حٍٗغ

م مـــًـ ؤ هـــــا التــــي جغج٨ــــب باؾــــ ْٖلــــى الــــٚغ خسضام قــــب٨ت ألاهترهــــذ 

ت ٖامـت هـي الجـغاثم ـ٦شُ ا، ل٨ هـا بهٟـ ال ًم٨ً خهـَغ ٖٓت  ْمخى غة 

ْ ٖلـــــــى املمخل٩ـــــــاث  ْ ٖلـــــــى ألائـــــــخام، ؤ ٓا٫ ؤ التـــــــي ج٣ــــــ٘ـ ٖلـــــــى ألامـــــــ

ْلـــت الـــضازلي  ٢ْـــض جهـــل بلـــى املؿـــاؽ بـــإمً الض ْالٗلمُـــت،  ـــت  ال٨ٍٟغ

ْلي ٧ـــــــــال ال بلــــــــى الجـــــــــغاثم طاث البٗــــــــض الـــــــــض جغاثم ْالخــــــــاعدي، ْنـــــــــ

ــــــاث  ٓم ــــــى ؾــــــغ٢ت املٗل ْالجــــــغاثم ألازال٢ُــــــت، باسيــــــاٞت بل ابُــــــت  إلاَع

ٍّٓ ؾمٗت ؤصحا ها. ْحك ٓا٢٘ الخانت   ْبزترا١ امل

مــــــت  ْمــــــً يــــــمً الخٗــــــابير التــــــي ؤَل٣ــــــذ ٖلــــــى ْــــــاَغة ظٍغ

ْبُــــــت  ،ألاهترهِــــــذ ْع ٓاعصة مــــــً ٢بــــــل زبــــــراء املىٓمــــــت ألا جلــــــ٪ الــــــ
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ْ مىـــــافي ٕ ؤ ْن إلا٢خهـــــاصي بإ هـــــا ٧ـــــل ؾـــــل٥ٓ ٚيـــــر مكـــــْغ  للخٗـــــا

ٓح بّ ًغجبِ باملٗالجت نلُت للبُاهـاث ْ ٚير مؿم  ،(7)لألزال١ ؤ

ٓصَــــــا فــــــي ٖــــــضة  ٦مــــــا جخميــــــز الاهترهــــــذ بسهٓنــــــُت بم٩اهُــــــت ْظ

ٓم إلا٢لُمـــي  ْ املِٟـــ ٢ٓـــذ، ٞخخٗـــضٔ املجـــا٫ ؤ ؤمـــا٦ً فـــي هٟــــ ال

ْالجيؿـُت بلـى املؿــاؽ ب٩اٞـت ؤهدـاء الٗلــم، التـي ًم٨ـً عبُِــا، 

 لظل٪ حؿم  بالكب٨ت ألام.

 ئم الاهترهذخفائق جشا -2

 ،٨ـــــب مـــــً زـــــال٫ قـــــب٨ت الاهترهـــــذجحٗخبـــــر الجـــــغاثم التـــــي جغ 

ٓاٞغ في الجغاثم الخ٣لُضًـت  ظغاثم طاث زهاثو مىٟغصة، ال جخ

ْ ألائـــخام اللـــظًً  ــغ١ اعج٩ا هـــا ؤ ٓاء مـــً خُـــض ؤؾـــلٓل َْ ؾــ

ْاملميزاث، ْحٗضص الخهاثو  َٓا،   ْم ها:  اعج٨ب

مــــــت وعلــــــى ؼــــــبىت -ؤ  الخاظــــــب آلالــــــي هــــــى ؤداة اسجيــــــاب الجٍش

 :الاهترهذ

بن  الخاظــــــب آلالــــــي هــــــى ؤداة اسجيــــــاب جــــــشائم الاهترهــــــذ: -

مــــت فــــي الجــــغاثم التــــي ج٣ــــ٘  ٓ صاثمــــا ؤصاة الجٍغ الحاؾــــب نلــــي َــــ

مـــــت  ْهـــــي زانـــــُت مىٟـــــغصة ٖـــــً ؤي ظٍغ ٖلـــــى قـــــب٨ت الاهترهـــــذ، 

ٓ ألاصاة الٓخُـــــــضة التـــــــي جم٨ـــــــً  ،  ن الحاؾـــــــب نلـــــــي َـــــــ ؤزـــــــٔغ

٢ُْامــــّ ب دىُٟــــظ ال ــــخو مــــً الــــضز٫ٓ ٖــــل قــــب٨ت الاهترهــــذ، 

ٓ ألاصاة  ْٖلُــــــّ ٞالحاؾــــــب نلــــــي َــــــ ِٖٓــــــا،  مخــــــّ ؤًــــــا ٧ــــــان ه ظٍغ

مت ٖلى قب٨ت الاهترهذ.  الٓخُضة العج٩ال ؤي ظٍغ

حٗـض قـب٨ت الاهترهـذ جشائم جشجىـب عبـر ؼـبىت الاهترهـذ:  -

هــي خل٣ــت الٓنــل بــين ٧اٞــت ألاَــضاٝ املدخملــت لخلــ٪ الجــغاثم 

ـــا مـــً ألاَـــضاٝ التـــي  ْٚيَر ْالكـــغ٧اث الهـــىاُٖت،  مـــا ٧ـــالبى٥ٓ 

ٓ مــا صٖــا مٗٓــم جلــ٪  َْــ ٓن ٚالبــا الاــحُت لخلــ٪ الجــغاثم،  ج٩ــ

ــــت  ْل ألاَــــضاٝ بلــــى ال جــــٓء ؤي هٓــــم ألامــــً الال٨ترْهُــــت فــــي مدا

ْ ٖلــى ألا٢ــل لخدــض مـــً  م هــا لخدمــ  هٟؿــِا مــً جلـــ٪ الجــغاثم ؤ

ِٖٓا ضحُت لخل٪ الجغاثم ٢ْ ا ٖىض   .(8)زؿاثَغ

مت العابشة للخذود( -ب  مت )الجٍش  :عاإلاُت الجٍش

ْص مغثُـت  ،ىا٥َلم ٌٗض  ٓماث خض ٓع قب٩اث املٗل بٗض ِْ

ٓمـــــــــاث ٖبــــــــر الــــــــض٫ْ املسخلٟـــــــــت،  ْ ملمٓؾــــــــت ج٣ــــــــ٠ ؤمــــــــام املٗل ؤ

ٓاؾـــِب ْقـــب٩اتها فـــي ه٣ـــل ٦مُـــاث  ٞال٣ـــضعة التـــي جخمخـــ٘  هـــا الح

ْجباصلِــــا بــــين ؤهٓمــــت ًٟهــــل بُ هــــا آالٝ  ٓمــــاث  ٦بيــــرة مــــً املٗل

ألامُا٫، ٢ض ؤصث بلى هدُجت ماصاَـا ؤهـّ فـي ؤمـا٦ً مخٗـضصة ْفـي 

ٓاخـــضة فــــي آن ص مـــت الال٨ترْهُـــت ال ٫ْ مسخلٟـــت ٢ـــض جخـــإزغ بالجٍغ

ٓمـــاث ٖبـــر ؤهٓمـــت الخ٣ىُـــت  ٓلت فـــي خغ٦ـــت املٗل ْاخـــض،  ن الؿـــِ

ـــــــ٤ خاؾـــــــٓل  الحضًشــــــت ٢ـــــــض ظٗــــــل باسم٩ـــــــان اعج٩ا هـــــــا ٖــــــً ٍَغ

ْلـت  ْلت مُٗىت، بِىما ًخد٤٣ الٟٗـل إلاظغامـي فـي ص ٓص في ص مٓظ

ٓمــــــــاث ال ٌٗتـــــــــ ْطلــــــــ٪ عاظــــــــ٘ بلــــــــى ؤن مجخمــــــــ٘ املٗل  ، ٝر ؤزــــــــٔغ

ٓ مجخمــ٘ مخٗــض ٖبــر قــب٩اث جستــر١  ْصًــت الجٛغاُٞــت، ِٞــ بالحض

ْص ْن ؤن ًسًــ٘ لحــغؽ الحــض ْامل٩ــان ص ٓن (9)الؼمــان  ، ٣ٞــض ٩ًــ

ْاملجني ٖلُّ فـي ٖـضة ص٫ْ، ٧ـالجغاثم التـي جمــ  الجاوي في بلض 

ٓن بهـــــــضص مكـــــــ٩لت  َْىـــــــا ه٩ـــــــ ْ ألامً...الـــــــ ،  الـــــــضًً ْألازـــــــال١ 

 .(10)الازخهام ال٣ًاجي ْإلاظغاءاث ال٣ًاثُت

 جشائم ـعبت الاهدؽاف وؤلازباث:  -ي

ٓبت  معـــــــــإلت الاهدؽـــــــــاف: مـــــــــت الاهترهـــــــــذ بهـــــــــٗ جخميـــــــــز ظٍغ

ٓن بمدــــــــــٌ  ْبطا مــــــــــا ب٦دكــــــــــٟذ ٞــــــــــةن طلــــــــــ٪ ٩ًــــــــــ ا٦دكــــــــــاِٞا، 

ٓماجُت التي ال جدخاط بلـى  الهضٞت،   ها حٗخبر مً الجغاثم املٗل

ْ جمخـــى جمامـــا  ْبُاهـــاث جخٛيـــر ؤ ْب هـــا ٖبـــاعة ٖـــً ؤع٢ـــام  ٖىـــ٠...، 

ت فــــــي طا٦ــــــغة الحؿــــــاباث نلُــــــت، ِٞــــــظٍ مــــــً اللــــــجالث املسؼهــــــ

ٓعة مغثُــــت ، َــــظا مـــــً (11)الجــــغاثم ال جتــــر٥ ؤي ؤزــــغ زـــــاعدي بهــــ

مـت مـً ص٫ْ ؤزـٔغ  ْؤن الجاوي ًم٨ىّ بعج٩ال َـظٍ الجٍغ ظِت، 

بةيــــاٞت بلــــى ٢ضعجــــّ ٖلــــى صلُــــل إلاصاهــــت فــــي ا٢ــــل مــــً زاهُــــت مــــً 

ٓبت ب٦دكــــاٝ َــــظا  َْــــظا ٌكــــ٩ل ٖــــامال بيـــاُٞا فــــي نــــٗ ؤزـــٔغ 

ٕٓ مً الجغاثم.  الى

مــــت إلاهترهــــذ ٦مــــا ؾــــب٤  معــــإلت ؤلازبــــاث: بن ا٦دكــــاٝ ظٍغ

ٕٓ َـظٍ  ٢ْـ ل، ْختـ  فـي مجـا٫ ا٦دكـاٝ  إلاقاعة بلُّـ لـِـ بالؿِـ

ِ بـّـ ٦ـــظل٪ ال٨شيـــر  مــت ْإلابـــاٙل ٖ هــا، ٞـــةن بزباتهـــا ؤمــغ ًدــُـ الجٍغ

ٓع م ها: ٓبت َظا بزباث بلى ٖضة ؤم ْجغظ٘ نٗ  مً الهٗال 

م جدؿــــــــم ظــــــــغاثالخىــــــــىس فــــــــي بسجيابهــــــــا وظــــــــشعت بخفا هــــــــا: 

ْمؿـــــــخمغة فـــــــي ؤٚلبهـــــــا،  ن الاـــــــحُت ال  الاهترهـــــــذ بإ هـــــــا زُٟـــــــت 

ٓصٍ ٖلــــى الكــــب٨ت،  ن  ــــم ؤ هــــا ٢ــــض ج٣ــــ٘ ؤزىــــاء ْظــــ ًالخِٓــــا، ٚع

مخـــّ بض٢ــــت، ٖلــــى  الجـــاوي ًخمخــــ٘ ب٣ــــضعاث ٞىُـــت جم٨ىــــّ مــــً ظٍغ

ٓا٫  ؾــةُل املشــا٫ ٖىــض بعؾــا٫ الٟيرْؾــاث املــضمغة ْؾــغ٢ت ألامــ

ْالخجؿـــــــــ ْؾــــــــغ٢ت امل ْبجالِٞــــــــا  ٩املــــــــاث ْالبُاهــــــــاث الخانــــــــت 

ا مً الجغاثم  .(12)ْٚيَر

َــظٍ الجــغاثم ؤزــغا لِــا ال جتــر٥ ظــشعت مدــى ألادلــت اإلاادًــت: 

ــــا بن  ٓبت الاخخٟــــاّ الٟنــــي بأزاَع ْة ٖلــــى نــــٗ بٗــــض اعج٩ا هــــا ٖــــال
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ْبهما هي  ٓصة،  َٓغاث م٣ٟ ْ مج  ؤ
ً
ْظضث، ٞلِؿذ َىا٥ ؤمٓالا

ــــظا ٞــــةن مٗٓمِــــا جــــم ا٦دكــــاِٞا  ْل ؤع٢ــــام جخٛيــــر فــــي اللــــجالث، 

ْا ـــــل مـــــً بعج٩ا هـــــا،   هـــــا حٗـــــض مـــــً باملهـــــاصٞت،  ٍٓ ٢ْـــــذ َ ٗـــــض 

ٓا هم،  ٓصا ًم٨ــــً بؾــــخج الجــــغاثم املؿــــخدضزت التــــي ال جتــــر٥ قــــِ

ٓبت  ْمــــــــً َىــــــــا جخــــــــإحل نــــــــٗ ا،  ال ؤصلـــــــت ماصًــــــــت ًم٨ــــــــً خهــــــــَغ

مت  .(13)ال٨ك٠ ًٖ َظٍ الجٍغ

 هلق الخبرة لذي ألاجهضة ألامىُت واللمائُت: 

ْالجـــغاثم الال٨ترْهُـــت بلـــى زبـــرة ٞىُـــت  جدخـــاط ظـــغاثم الاهترهـــذ 

ب ٖلـــــى املد٣ـــــ٤ الخ٣لُـــــضي الخٗامـــــل مِٗـــــا، خُـــــض ًخُلـــــب  ٍْهــــٗـ

 ْ ٓاء العج٩ا هـــــــا ؤ ٓمــــــاث، ؾـــــــ ْهٓـــــــم املٗل ٓجغ  جد٣ً٣ــــــا زاًنـــــــا بــــــال٨مبُ

ٓعي  ْ ملالخ٣ــــت املجــــغمين ٢ًــــاثُا، لــــظل٪ ًجــــض مــــإم الخد٣ــــ٤ ٞيهــــا ؤ

ٓؾــــاثل  م ٚيــــر ٢ــــاصٍعً ٖلــــى الخٗامــــل بال الًــــبِ ال٣ًــــاجي ؤهٟؿـــِـ

ُٖٓـت مًـ الجــغاثم، الاؾـخضاللُت ْإلاظـغاءاث الخ٣لُضًـت  م٘ـ َـظٍ الى

ْجدبــــــــ٘ـ مؿـــــــــاع  ــــــــاث الؿـــــــــٍغت،  ٓبت بظـــــــــغاء الخدٍغ ًٞــــــــال ٖــــــــًـ نــــــــٗـ

ْص ت ، (14)الٗملُــاث الال٨ترْهُــت الٗــابغة ل حــض ٦مــا ؤن عظــا٫ الكــَغ

ْاختراُٞــت مـ٘ـ  ٓن بمِــاعة  ٓعي الًــبِ ال٣ًــاجي ٢ــض ال ًخٗــامل ْمــإم

ْظــــب  ْلــــظل٪  مــــت ألاهترهــــذ،  الــــضلُل الال٨ترْوــــي املؿــــخمض مـــًـ ظٍغ

ْعاث  ْالىُابـــت الٗامـــت ٣ٖـــض ص ةُـــت مكـــتر٦ت بـــين عظـــا٫ ال٣ًـــاء  جضٍع

ْطلــــ٪ بٛــــغى  ْالخبــــراء الٟىــــين مجخمٗــــين مٗــــا،  ت  ْعظــــا٫ الكــــَغ

ْن  ، ممـا ًد٣ـ٤ الخٗـا ت ٧ل ظِـت بُبُٗـت ٖمـل الجِـت ألازـٔغ مٗٞغ

ٓهُــــت مل٩اٞدــــت  ال بلــــى ؤوؿــــب الُــــغ١ ال٣اه بــــين َــــظٍ الجِــــاث، ْنــــ

ْالجغاثم الال٨ترْهُت. ــ  ظغاثم الاهترهذ 

 ثاوي: ـىس جشائم ألاهترهذاإلادىس ال

ٓلٓظُــــــــــاث  ٓعا فــــــــــي مجــــــــــا٫ ج٨ى ــــــــــذ ظــــــــــل الــــــــــض٫ْ جُــــــــــ ٖٞغ

ٍٓغ مجــــاالث إلاجهــــا٫، ختــــ  ب هــــا  إلاجهــــاالث ممــــا ؤصٔ بلــــى جُــــ

ؤنـــبدذ مـــً ؤَـــم الٓؾـــاثل التـــي ٢ـــض ٌٗخمـــض ٖليهـــا ال٨شيـــر مـــً 

ــــــــم طلـــــــ٪ ٣ٞـــــــض اؾـــــــخٛلِا الــــــــبٌٗ  ألاٞـــــــغاص فـــــــي مٗـــــــامالتهم، ٚع

لحُــاة الخانــت ْاؾـخٗملِا العج٩ــال بٗــٌ الجــغاثم التـي جمـــ ا

ٓا٫.  َْىا٥ ظغاثم ج٣٘ في خ٤ ألام  لألٞغاص، 

 الجشائم الىاكعت على ألافشاد -1

ٓع قـــب٨ت  ؤصٔ ٓلٓظُـــا بلـــى ِْـــ ٓع الـــظي قـــِضجّ الخ٨ى الخُـــ

ٍٓغ الحُـاة الخانـت  ْعَا فـي جُـ ْالتي ٢ـض ؾـاَمذ بـض الاهترهذ، 

ْاملجخمـــ٘ مـــً ظِـــت زاهُـــت، بال ؤ هـــا ؤنـــبدذ  ؾـــالخا مـــً ظِـــت، 

ٓمـــاث املخٗل٣ـــت ٞخا٧ـــا فـــي ًـــض املجـــ غمين، باسيـــاٞت بلـــى ؤن َـــظٍ املٗل

ت، لـــــــظل٪ حؿــــــــعى ظــــــــل  ٓمــــــــاث ال خهـــــــُـ بـــــــا ٞغاص حٗخبــــــــر مــــــًـ امل٣

الدكــَغٗاث بلــى خماًــت ؾــالمت ألاٞــغاص مـًـ مسخلــ٠ الاهعها٧ــاث التــي 

 ، ْالكــــٝغ ْزانــــت بطا حٗلــــ٤ ألامــــغ بالؿــــمٗت  ٓن لِــــا،  ٢ــــض ًخٗغيــــ

خضاءاث التي ج٣٘ ٖلى ألاٞغاص:   ْمً بين َظٍ الٖا

مت الالخلاه غحر اإلاؽشو  للبُاهاث:ج -ؤ هي ٖبـاعة ٖـً  ٍش

ٓمـــــــاحي مٗـــــــين، ٧الىٓـــــــام  ٕ بلـــــــى هٓـــــــام مٗل صزـــــــ٫ٓ ٚيـــــــر مكـــــــْغ

ْجم٨ــــــــين املجــــــــغم مــــــــً الخ٣ــــــــاٍ البُاهــــــــاث  الخــــــــام بــــــــالبى٥ٓ، 

ٓاث الاجها٫ ـ٤ (15)ال خهُت للمخٗاملين ٖبر ٢ى ، بما ًٖ ٍَغ

ٍْخمشــــل َــــظا ألاؾــــلٓل فــــي ٢ُــــام ٢غانــــىت الاهترهــــذ  الخجؿـــــ، 

ـــــــإل ٖلـــــــى البُاهــــــــاث بةؾـــــــخسضام  ذ لِـــــــم الَا البـــــــرامج التـــــــي جدــــــُـ

ٓمـــــــــــاث الخانـــــــــــت باملخٗـــــــــــاملين ٖلـــــــــــى قـــــــــــب٨ت ألاهترهـــــــــــذ،  ْاملٗل

ْمـــــً زمــــت اؾــــخسضام َـــــظٍ  ــــت،  ْالكــــغ٧اث الخجاٍع ٧املاؾؿــــاث 

ٖت. ٓماث في مماعؾت ألاوكُت ٚير املكْغ ْاملٗل  البُاهاث 

اؾــــــخسضام بغمجُــــــاث جم٨ىــــــّ مــــــً  ، ؤًًــــــا،ًم٨ــــــً ل جــــــان

ٓالــــّ فــــي ظــــؼء مــــً قــــب٨ت  الخ٣ــــاٍ ٧لمــــت الؿــــغ، مــــً زــــال٫ جج

ْمخابٗعهــــــــــا لحغ٦ـــــــــــت  ْمغا٢بعهــــــــــا  ا  ْ ؤخــــــــــض ٖىانـــــــــــَغ الاهترهــــــــــذ، ؤ

الاجها٫ ٖلى الكب٨ت، ْفي ٧ل اجها٫ بالكب٨ت ججـٔغ مغا٢بـت 

    ْجدبـــــ٘ خغ٧ـــــاث إلاجهـــــا٫، ختـــــ  ًُبـــــ٘ املؿـــــخسضم ٧لمـــــت الؿـــــغ 

ْ ؤؾــــمّ ٓمــــاث (16)ؤ ، ٞــــةن البرهــــامج االكــــمام  ًجمــــ٘ َــــظٍ املٗل

ٓمـــاث  ٍْيؿــِٟا، بيــاٞت بلــى ٓإ َــظٍ البــرامج ججمــ٘ املٗل ؤن ؤهــ

ٓم بًٗـــــــِا  ْعبُِـــــــا مِٗـــــــا، ٦مـــــــا ج٣ـــــــ ْحُٗـــــــض جدلُلِـــــــا  الجؼثُـــــــت 

 بةزٟاء ؤوكُت الالخ٣اٍ بٗض ٢ُامِا بمِمعها.

ه ظـــمعت ألاشـــخاؿ:  -ب جـــشائم اللـــزف والعـــب وحؽـــٍى

ْالخٗـــــغى ل حُـــــاة ال خهـــــُت  ْال٣ـــــظٝ  مـــــت الؿـــــب  حٗخبـــــر ظٍغ

ْالخـــــــٓى فـــــــي ؤٚغايـــــــِم مـــــــً ؤ٦بـــــــر  لألٞـــــــغاص بٛـــــــغى الدكـــــــِير 

ٓاهين، ْفـــي ظمُــ٘ ص٫ْ الٗـــالم،  الجــغاثم التـــي ججغمِــا ٧اٞـــت ال٣ــ

مـت، مـً ٢ـظٝ  ْ الٓؾُلت التي جخم  هـا الجٍغ ٣ت ؤ ؤًا ٧اهذ الٍُغ

ْجســـــضف قـــــٝغ املجنـــــي  ْحكـــــِير بٗبـــــاعاث بظًاـــــت جمــــــ  ْؾـــــب 

ْطلــــ٪  ٓبــــا،  ٓن م٨خ ْ ٩ًــــ ٓاء ٧اهــــذ الاجهــــا٫ املباقــــغ ؤ ٖلُــــّ، ؾــــ

 .(17)ٖبر املباصالث إلال٨ترْهُت

ْص ٞفــي جخل٣ــل ٧ــل  حٗخبــر  قــب٨ت الاهترهــذ مؿــغخا ٚيــر مدــض

ْ ع٢ابــت، لــظل٪ حكــ٩ل بٗــٌ خــاالث  ْن ٢ُــض ؤ مــا ًــضعط ٖليهــا ص

ٓانـــــــلُت ؾـــــــلبُت قـــــــاطة جـــــــاصي  ؾـــــــٓء بؾـــــــخسضامِا ألابٗـــــــاص الخ

ٓمـــــــاث  الـــــــبٌٗ زانـــــــت بطا جـــــــم الدكـــــــِير  هـــــــم ٖبـــــــر بًـــــــغاص املٗل

ت ْالدكـِير التـي (18)مٛلَٓ ْالؿـب  مـت ال٣ـظٝ  ْٖلُّ ٞةن ظٍغ  ،



مت ؤلالىتروهُت وألامً الىوني   الجٍش
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ٓن َـــضِٞا جـــخم باؾـــخس ٓا٢ـــ٘ ٩ًـــ ٓاؾـــُت م ضام قـــب٨ت الاهترهـــذ ب

ْلــت مــً الــض٫ْ،  ْ بض ٓاء ل ــخو مٗــين، ؤ ْالدكــِير ؾــ إلاؾــاءة 

ٓهُــت م ال٣اه ْ بــضًً مـًـ ألاصًــان، ج٣ـ٘ـ جدــذ َاثلــت هٟـــ الىهـٓـ  ؤ

 .(19)التي ججغم جل٪ ألاٞٗا٫ مت  جمذ بالُغ١ الخ٣لُضًت

مت اهخداٌ شخفُت اإلاخعامل الؽشعي بالبُاهاث  -ي  : جٍش

ْطلـــــ٪ هٓـــــغا  ٌٗخبـــــر  ٕٓ مــــًـ الجـــــغاثم ألا٦ ـــــر خضازـــــت  َـــــظا الىـــــ

ـــت، التـــي ا زانـــت فـــي ألاْؾـــاٍ الخجاٍع ت اهدكـــاَع ًـــخم ٞيهــــا  لؿـــٖغ

َْـــضٝ  ُت،  ٣ـــت ٚيـــر قـــٖغ ت ؤزـــٔغ بٍُغ ٍٓـــت ئخهــُـ اؾـــخسضام َ

ٍٓـت الاـحُت،  ٍٓـت ؤي َ الجاوي بما الؾخٟاصجّ مً م٩اهـت جلـ٪ الِ

 ٔ ُل اعج٩ـال ظـغاثم ؤزـغ ت املجـغم لدؿِـ ٍٓـت ئخهُـ ْ سزٟـاء َ ، ؤ

ـــــاث الجؼاثـــــغي فـــــي ال٣ؿـــــم الخـــــام  ٓب ٓن ال٣ٗ ٕٓ بلـــــى ٢ـــــاه ـــــالغظ ْب

باملؿــــاؽ بإهٓمــــت املٗالجــــت نلُــــت للمُُٗــــاث ههــــذ "ٖلــــى ؤهـــّـ 

ْ حُٛيــر ملُُٗـــاث  ٓبـــت بطا جغجــب ٖلـــى طلــ٪ خـــظٝ ؤ جًــا٠ٖ ال٣ٗ

ٓمت ...بُاهاث املدغع الال٨ترْوي ألانلي"  .  (20)املىٓ

مـــــت ٖــــًـ ٢ُـــــام ئـــــخو باؾـــــخسضام  ْٖلُــــّـ حٗبـــــر َـــــظٍ الجٍغ

ْ  ُت ئـــخو آزـــغ ئخهـــ ْ مالــّـ ؤ لإلؾـــخٟاصة مــًـ ؾـــمٗخّ مـــشال ؤ

ــــ٤  نــــالخُاجّ، َــــظا الاهخ٣ــــا٫ ًم٨ىـــّـ مـــًـ ال٣ُــــام بــــظل٪ ٖـــًـ ٍَغ

ْع٢ـم  ٓان  ْالٗىـ ت، ٧االؾـم  ٓماث التي جخٗل٤ بخل٪ ال خهُـ املٗل

ٍْم٨ـًـ بن جــاصي  ْالتــي ًدهــل ٖليهــا مـًـ ألاهترهــذ،  ٍٓــت مــشال،  الِ

ض الاـحُت فـي البىـ٪ مت بلى اؾخنزاٝ عنُـ ْ اللـحب  َظٍ الجٍغ ؤ

ٓم املجـــــــغم بخُٛيـــــــر  ٦ْشيـــــــرا مـــــــا ٣ًـــــــ مــــــًـ البُا٢ـــــــاث الاثخماهُـــــــت ...، 

ٓاهــــــّـ ٧ــــــي ٌؿـــــــخ٣بل بىٟؿــــــّـ  ـــــــضي للاــــــحُت بلـــــــى ٖى ٓان البًر الٗىــــــ

ْاملُالبـــــاث ٓاجير  ٣ـــــت بةصزـــــا٫ (21)الٟـــــ ٣ٍْــــ٘ـ التزٍْـــــغ  هـــــظٍ الٍُغ  ،

ٓجي ٖلـــــى  ٣ـــــت املانـــــ  الًـــــ ْ البهـــــمت بٍُغ ْ إلامًـــــاء ؤ ٢ُٓــــ٘ـ ؤ الخ

ْ مدٟــــــّٓ صازــــــل ال ْجهــــــبذ  (22)حاؾــــــب نلــــــيمؿــــــدىض مٗــــــالع ؤ

٢ُٓـــــ٘ـ  ْ ممًــــــاة مـــــًـ ٢بــــــل نــــــاخب الخ ٢ٓٗــــــت  ٦ْإ هــــــا م ٓز٣ُــــــت        ال

ــــــ٤  ٫ٓ ٖليهمــــــا ٖـــــًـ ٍَغ ٓن الحهــــــ ٩ٍْــــــ ْ البهــــــمت،  ْ إلامًــــــاء ؤ ؤ

ْن عيا َظا ألازير ْص  .(23)الٛل ٖلى ناخبهما، 

مـــــت التهذًـــــذ واإلاالخلـــــت: -د ٌٗخبـــــر العهضًـــــض قـــــ٨ال مـــــً  جٍش

ٓن تهض َْىـــا ٩ًـــ ًـــض الٛيـــر مـــً ؤقـــ٩ا٫ ػعٕ الخـــٝٓ فـــي الـــىٟـ، 

ْاخـــــض مـــــً ؤَـــــم الاؾـــــخسضاماث ٚيـــــر  ـــــض الال٨ترْوـــــي  زـــــال٫ البًر

ٓم الٟاٖــــــــل بةعؾــــــــا٫ عؾــــــــالت  ٖت لألهترهــــــــذ، خُــــــــض ٣ًــــــــ املكــــــــْغ

ٓٞـــــا      ال٨ترْهُـــــت للمجنـــــي ٖلُـــــّ جىُـــــٓي ٖلـــــى ٖبـــــاعاث حؿـــــةب ز

َٗا ملخل٣يها ْ جْغ ْالتي جخم ٖبر قـب٨ت الاهترهـذ باؾـخسضام (24)ؤ  ،

 ٓ ْ ْؾــــاثل الحــــ ــــض إلال٨ترْوــــي، ؤ اعاث نهُــــت املسخلٟــــت ٖلــــى البًر

ْجخٟـــ٤  ْمًـــا٣ًت،  ٍٓـــ٠  ْحكـــمل املالخ٣ـــت عؾـــاثل جس الكـــب٨ت، 

بت الـخد٨م  م٘ مشلِا زاعط الكب٨ت في ألاَضاٝ املجؿضة في ٚع

ٍٓـت املجـغم،  ٓلت بم٩اهُـت بزٟـاء َ ْجخميز ٖ ها بؿـِ في الاحُت، 

ٓلت ْؾاثل الاجها٫ ٖبر قب٨ت ألاهترهـذ،  ْة ٖلى حٗضص ْؾِ ٖال

ٓ ألامغ الظي مت َْ  .(25)ؾاٖض في جٟص ي َظٍ الجٍغ

 الجشائم الىاكعت على ألامىاٌ  -2

حٛيـــرث ْ فـــي ٖهـــغ الاػصَـــاع الال٨ترْوـــي  ،همـــِ الحُـــاةحٛيـــر 

مــت  ْالتــي مــً بُ هـا ؤهمــاٍ الجٍغ ْؤهماَِـا،  مٗـّ مٓــاَغ ألاقــُاء 

َٓغي     ْالتــــي ًدــــخٟٔ بًٗــــِا بةؾــــمِا الخ٣لُــــضي، مــــ٘ حُٛيــــر ظــــ

ْمـــً َـــظٍ ْ بؿـــُِ فـــي َـــغ١ اعج٩ا هـــا،  الجـــغاثم الحضًشـــت جلـــ٪  ؤ

 خضًشـــــــت 
ً
ْالتـــــــي ؤزـــــــظث ؤقـــــــ٩اال ٓا٫،  ٓا٢ٗـــــــت م هـــــــا ٖلـــــــى ألامـــــــ ال

ٍٓغ ألاؾــــالُب التـــــي  ٓع الخ٣نــــي ٖبــــر حُٛيــــر جُــــ جخماشــــ   مــــ٘ الخُــــ

ٓن بٓؾـــاَعها الٓنــــ٫ٓ بلـــى ؤَـــضاِٞم، التـــي مــــً  ًدـــا٫ْ املجغمـــ

  بُ ها :

: مىــظ جــشائم العــىى علــى ؤسكــام البىاكــاث ؤلائخماهُــت  -ؤ

ُا٢ـــــاث الاثخماهُـــــت ٖبـــــر قـــــب٨ت الاهترهـــــذ ؤن بـــــضؤ اؾـــــخسضام الب

بليهـا، ٞالبُا٢ـاث الاثخماهُـت حٗـض  للدؿـللاللهـٓم  ٖمـضخت  

ٓصا ال٨ترْهُـــت ْالاؾـــدُالء ٖليهـــا ٌٗـــض اؾـــدُالء ٖلـــى مـــا٫ ، (26)ه٣ـــ

 ٕ ٍٓـــــل الال٨ترْوـــــي ٚيـــــر املكـــــْغ الٛيـــــر، خُـــــض جـــــخم ٖملُـــــت الخد

ٓا٫ مــــــً زــــــال٫ الحهــــــ٫ٓ ٖلــــــى ٧لمــــــت الؿــــــغ املضعظــــــت فــــــي  لألمــــــ

ٓجغ الخانـــت بـــاملجني ٖلُـــّ، ممـــا ٌؿـــمذ ملٟـــاث ؤهٓمـــ ت ال٨مبُـــ

ٓن َـــاالء  ْٖـــاصة مـــا ٩ًـــ ٓمـــاث  ٓٚـــل فـــي الىٓـــام املٗل ل جـــاوي بالخ

ْ مــــً  مــــً الٗــــاملين ٖلــــى بصزــــا٫ البُاهــــاث فــــي صاثــــغة الجِــــاػ، ؤ

ٓاظضًً ٖلى الكب٨ت ؤزىاء ٖملُت جباص٫ البُاهاث  .(27)٢بل املخ

مـــت املىٓمـــتالجـــشائم اإلاىٍمـــت -ب   : ًُلـــ٤ بنـــُالح الجٍغ

ْؤمــــام  ٖلــــى الٓــــاَغة إلاظغامُــــت التــــي تهــــضٝ بلــــى جد٣ُــــ٤ الــــغبذ 

ٗاث بلـى  ْحكٗب وكاَاتها لم جخٓنـل مٗٓـم الدكـَغ ا  بهدكاَع

ـــ٠ لِـــا بال ؤن قـــب٨ت الاهترهـــذ حٗخبـــر ألان مـــً ؤَـــم  جدضًـــض حٍٗغ

الٓؾـــاثل التـــي ؾـــاٖضث ٦شيـــرا ؤًٖـــاء ٖهـــاباث ا املاُٞـــا  ٖلـــى 

ْجدؿـــين ٖملُـــاتهم ٖلـــى مؿـــخٔٓ الٗـــالم بط ٍٓغ  ؤ هـــا ٖملـــذ  جُـــ

ْامل٩ـــــــان مـــــــً ؤمـــــــامِم، ٞإنـــــــبدذ  ٖلــــــى بلٛـــــــاء خـــــــاظؼ الؼمـــــــان 

ْؤٖٓـم جـإزيرا ٖلـى مؿـخٔٓ الٗـالم، ختـ   ٍٓغا  ٖملُـاتهم ؤ٦ ـر جُـ

ٓا٢ـــــ٘ ٖلـــــى قـــــب٨ت ألاهترهـــــذ زانـــــت  هـــــا  ؤ هـــــا ٢ـــــض ؤ٢امـــــذ لِـــــا م

ْالٟغم التي جام ها قـب٨ت  ٓاهين، ٦ما ؤن ال٣ضعاث  لخٟاصٔ ال٣
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ٓعث الٗضًــــض مــــً اليكــــاَاث ا ٖت الاهترهــــذ َــــ ــــت املكــــْغ لخجاٍع

ٓلت بظــــــــغاء  ت ْؾـــــــِ ـــــــاصة ؾـــــــٖغ ٖت، مـــــــً زـــــــال٫ ٍػ ْٚيـــــــر املكـــــــْغ

املٗامالث، بل ًِٓغ ظاهـب مٓلـم مـً الاهترهـذ ال ٌكـمل ٣ٞـِ 

ٓا٢ــــــــ٘ إلاباخُــــــــت ْقــــــــب٩اث  ْوكــــــــغ امل ْالؿــــــــغ٢ت  ٖلــــــــى الاخخُــــــــا٫ 

ٓن ألاخــــــــضار، بــــــــل ؤًًـــــــــا  ين ظيؿــــــــُا ممــــــــً ٌؿـــــــــعهضٞ املىدــــــــٞغ

ْاملىٓمـــاث إلاظغام ُـــت التـــي جغ٦ـــؼ مىٓمـــاث املخـــاظغة باملســـضعاث 

ُالث  ٍٓٞغ الكـــب٩اث الال٨ترْهُـــت مـــً حؿــِـ ٖلـــى بؾـــخٛال٫ مـــا جـــ

ْٞــــغم، ممــــا ظٗلِــــا جغ٦ــــؼ ٖلــــى حُُٗــــل الكــــب٩اث ٦مــــا ًٟٗــــل 

ن  .(28)نزْغ

مـــت غعـــُل ألامـــىاٌ:  -3 ؤُٖـــذ قـــب٨ت الاهترهـــذ ٖـــضة جٍش

ت  ٓا٫، م هـــا الؿـــٖغ ٓن بٗملُـــاث ٚؿـــُل ألامـــ ٓمـــ مميـــزاث ملـــً ٣ً

ْصًــــــــت بـــــــي ٓاظؼ الحض ْجسُـــــــي الحـــــــ ْجٟــــــــاصي ال٨بيـــــــرة  ن الـــــــض٫ْ، 

ا٢ـــــــت وكـــــــاَِم،  ٓاهين التـــــــي ٢ـــــــض جًـــــــِٗا الـــــــبٌٗ م هـــــــا ٖس ال٣ـــــــ

ت ، (29)٦ْظل٪ حكٟير ٖملُاتهم مما ٌُٗيها ٢ـضًعا ؤ٦بـر مـً الؿـٍغ

ْؤًًـــــا ٧ـــــان بهدكـــــاع الخجـــــاعة ٖبـــــر قـــــب٨ت الاهترهـــــذ زيـــــر املٗـــــين 

ْالخجـــــــــاعة  ٓا٫  لِـــــــــاالء ال٣ـــــــــاثمين ٖلـــــــــى ٖملُـــــــــاث ٚؿـــــــــُل ألامـــــــــ

ا ٖبـــــر ؤهدـــــاء ْاهدكـــــاَع الٗـــــالم ؤظمـــــ٘ ممـــــا ؾـــــاٖض  الال٨ترْهُـــــت 

ت الاجٟــــا١ ٖلــــى  ٓا٫ هٓــــغا لؿــــٖغ ٦شيــــرا فــــي ٖملُــــاث ٚؿــــُل ألامــــ

ٓن فـــــــي مٗٓـــــــم  ْن ؤن ج٩ـــــــ ْبجمامِـــــــا مـــــــً زاللـــــــّ، ص الهـــــــ٣ٟاث 

ٓص  ٓهُـــت نـــاعمت، بـــل ؤهـــّ فـــي خالـــت ْظـــ ألاخُـــان جدـــذ ع٢ابـــت ٢اه

٣ــت حكــٟير م٣ٗــضة ال ًم٨ــً  ْبٍُغ جلــ٪ الهــ٣ٟاث ٖبــر ألاهترهــذ 

ْبالخـــالي ال ًم٨ـــً مـــً زال ـــت ٦ُُٟـــت بجمـــام جلـــ٪ خلِـــا،  لِـــا مٗٞغ

 . (30)اله٣ٟاث
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ني ٓم ألامـــً الـــَٓ ٓع مِٟـــ ٓمـــّ  ،الـــظي ٌٗنـــي ،مــ٘ جُـــ فـــي مِٟ

ٓصَـــــــا ٖبـــــــر  ،الٗـــــــام ٓمـــــــاث ْظ ـــــــت ٖلـــــــى خماًـــــــت م٣ ْل م٣ـــــــضعة الض

ٓعَـا، باسيـاٞت  الخهضي  ًت جضزل ؤظى ي ًازغ ٖلى مؿـاع جُ

ٖلـــــى الـــــخم٨ً مـــــً بصاعة مخٛيـــــراث ؾُاؾـــــعها ٖلـــــى بلـــــى م٣ـــــضعتها 

ٓاػن إلاظخمـــــــــــا ي،  املؿـــــــــــخٔٓ الـــــــــــضازلي للمداٞٓـــــــــــت ٖلـــــــــــى الخـــــــــــ

ْبعجباَـــــــّ بـــــــا مً الـــــــضْلي ٞـــــــةن  ىُـــــــت،  ْجماؾـــــــ٪ الٓخـــــــضة الَٓ

ْص  ْ ْـــــاَغة مخٗضًـــــت ل حـــــض مؿـــــإلت ظـــــغاثم الاهترهـــــذ التـــــي حٗـــــض

٢ٓــذ الحايــغ مــً ؤًٞــ٘ الخدــضًاث التــي جمـــ  ؤنــبدذ فــي ال

ني للـــض٫ْ  ما ُٞمـــا ًخٗلـــ٤ بالجاهـــب الؿُاســـ ي  بـــا مً الـــَٓ الؾــُـ

ــــــــــــــا مــــــــــــــً  ْالٗؿـــــــــــــ٨غي، بةٖخباَع ْإلا٢خهـــــــــــــاصي ْإلاظخمــــــــــــــا ي، 

ـــــــت الحؿاؾـــــــت التـــــــي حٗخمـــــــض ٖليهـــــــا  ٍَٓغ ْالغ٧ـــــــاثؼ الج ٓمــــــاث  امل٣

ْالتـــــي ؤنـــــبدذ ٖغيـــــت للٗضًـــــض مـــــً  الـــــض٫ْ فـــــي جـــــإمين ؤم هـــــا، 

الخدــــضًاث التــــي جٟغيــــِا ٖليهــــا الجــــغاثم إلال٨ترْهُــــت فــــي ٖــــالم 

م م ْٖلى الٚغ ٓم،  ً بزخالٝ جغجُبها لضٔ البٌٗ، ٞـةن مـً الُ

 ؤَمِا: 

 :  اإلاخغحر العُاس ي -1

ْلـــت  ٓاء صازــل الض ــغاٝ الؿُاؾــُت ؾــ ٢ــض ج جــإ بٗــٌ ألَا

ــــــت،  ْل ؤم زاعظِــــــا بالخــــــإزير ٖلــــــى اليكــــــاٍ الؿُاســــــ ي لىٓــــــام الض

ْبظخماُٖــــــــــت،  ْطلــــــــــ٪  هــــــــــضٝ بخــــــــــضار بيــــــــــُغباث ؾُاؾــــــــــُت 

 ْحٛيراث صازل املجخم٘.

امــــت لألمــــم املخدــــضة ؤن الجمُٗــــت الًٗجــــضع إلاقــــاعة َىــــا،  

ٓم  هـا ألاهٓمـت االـض٫ْ  فـي به٩ـاع  ـال التـي ج٣ـ ؤصاهذ ؤٖما٫ إلاَع

ــااي  ْبالخــالي ٞــةن الٗمــل إلاَع ا،  ــغ مهــيَر خــ٤ الكــٗٓل فــي ج٣ٍغ

ٓم بـــــــّ الـــــــض٫ْ ؤًًـــــــا مشـــــــا٫ ٖلـــــــى طلـــــــ٪ الـــــــض٫ْ  ًم٨ـــــــً ؤن ج٣ـــــــ

ٓعٍــــــــــــت، بال ؤن  ْ الض٦خاج ت ؤ ْ ألاهٓمــــــــــــت ٖىهــــــــــــٍغ ت ؤ إلاؾــــــــــــخٗماٍع

مـت ال ٓا٢٘ ًِٓغ ؤن الجٍغ ٟغصًـت التـي جدمـل بُبُٗعهـا ؤَـضاٞا ال

ـــااي الـــظي ٌٗمـــل  ٓلٓظُـــت، ب٨ٗــــ الٗمـــل إلاَع ْ بًضً ؾُاؾـــُت ؤ

ٖٓـت ٦بـٔر بـين الىـاؽ، ؤ٦ ـر جـإزيًرا  ـب بـين مجم ٖلى بقاٖت الٖغ

ٓ مــــا ظٗــــل ألاهترهــــذ  َْــــ ْالــــضْلي،  ني  ٖلــــى بؾــــخ٣غاع ألامــــً الــــَٓ

ًْصا ظٛغاُٞــــــت جدمــــــل ٖبــــــر مماعؾــــــاتها  ــــــا ال حٗــــــٝغ خــــــض باٖخباَع

ٓاء باليؿــبت جدــضًاث مخجــ ضصة بةؾــخمغاع لؿُاؾــاث الــض٫ْ، ؾــ

ْ بةؾــــخسضام ألاؾــــالُب املؿــــمُت فــــي  ٍّٓ ؾــــمٗت ممشليهــــا، ؤ لدكــــ

 الخٗامل مِٗا،  هضٝ الؿُُغة ٖليها. 

 اإلاخغحر ؤلاكخفادي:  - 2

مت الال٨ترْهُتحٗض  التي ٢ض ً جإ بليها ألاٞغاص مـً  ،الجٍغ

ْلـــــت مُٗىـــــت ٓاهـــــب التـــــي  ،ؤظـــــل املؿـــــاؽ بض مـــــً بـــــين ؤَـــــم الج

ْطل٪ ٖبـر بقـاٖت  ٓ الجاوي إلا٢خهاصي،  حٗمض بلى مؿاؾِا َ

بيكــــــغ ٖــــــضم إلاؾــــــخ٣غاع باليؿــــــبت لألْيــــــإ ألامىُــــــت املخٗل٣ــــــت 

ــــــــــضم امل٣ــــــــــضعة ٖلــــــــــى إلانــــــــــالح  باليكــــــــــاَاث إلا٢خهــــــــــاصًت، ْٖ

ٓعة مبالٜ ٞيها  ْج٩ٓن به ْالخهضي ملٓاَغ الٟؿاص  ْالخىمُت 

ت  ٓا٢ـــ٘ الخانـــت بالكـــغ٧اث إلاؾـــدشماٍع ٢ْـــض ٩ًـــٓن بة٢خدـــام م

ْبالخــــالي ٌُٗــــل الٗال٢ــــاث إلا٢خهــــاصًت مــــ٘ الــــض٫ْ  ألاظىةُــــت، 

ْالخانـــــــت ٖلــــــــى  ...، ْختـــــــ  بـــــــين ال٣ُاٖــــــــاث الٗامـــــــت  ألازـــــــٔغ

ْمــــــــً زـــــــــم الخــــــــإزير ٖلـــــــــى ز٣ــــــــت املجخمـــــــــ٘  املؿــــــــخٓٔ الـــــــــضازلي، 



مت ؤلالىتروهُت وألامً الىوني   الجٍش
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ٍٟٓــــــّ مــــــً ٖــــــضم  ابــــــّ ٖبــــــر جس ْبَع بماؾؿــــــاجّ إلا٢خهــــــاصًت، 

عة  .٦ٟاءتها في جلبُت بخخُاظاجّ الًْغ

 لثلافي( : اإلاخغحر ؤلاجخماعي ) ا -3

ٓاَغ التــي جــازغ ؾــلمُا  ــال مــً ازُــغ الٓــ حٗــض ْــاَغة إلاَع

ٓعة َـــــــظٍ  ٢ْـــــــض جٟا٢مـــــــذ زُـــــــ فـــــــي البيُـــــــت إلاظخماُٖـــــــت للـــــــض٫ْ 

ٓع قــــــب٨ت الاهترهــــــذ  الٓــــــاَغة فــــــي ٖاملىــــــا املٗانــــــغ زانــــــت بِٓــــــ

ـــــال مــــً ْـــــاَغة ٖىـــــ٠ بلــــى ْـــــاَغة جمــــــ  ْجدــــ٫ٓ ْـــــاَغة إلاَع

ٓ مـــــــا ظٗــــــــل بٗـــــــٌ ألاٞــــــــغاص  ، 31االجاهـــــــب الش٣ــــــــافي للـــــــض٫ْ  َْــــــــ

ْ وكغ مـا ٌؿـٓء بلـى الـضًً ً سُت ؤ ن بلى َمـ خ٣اث٤ جاٍع  جْا

ــت إلاؾــخ٣غاع إلاظخمــا ي ٞيهــا،  ٖؼ ْلــت،  هــضٝ ٖػ ْ ز٣اٞــت جلــ٪ الض

ٓاخـض،  ْ ػعٕ سٛغاث ز٣اٞـت مـا ٖلـى خؿـال نزـغ فـي املجمـ٘ ال ؤ

ٍٓىـــّ  هـــّ  ْج٩ ْعٍ ًـــاصي َـــظا إلازـــال٫ بال٩ُِـــل إلاظخمـــا ي  ْ بـــض

ْ إلايـــــُغال بـــــين ا ٓجغ  ٓا مـــــً الخـــــ ٣ْٞـــــضان ٌكـــــُ٘ ظـــــ ٓاَىين  ملـــــ

ٓ مـــا ًـــاصي بـــبٌٗ َـــاالء ألاٞـــغاص بلـــى ( 32)الش٣ـــت ُٞمـــا بُـــ هم َْـــ

ــــــت ؤمــــــً  ٖؼ ْالِــــــضٝ م هــــــا ٖػ ابُــــــت مًــــــاصة  ال٣ُــــــام بإٖمــــــا٫ بَع

ـــــــ٤ جدـــــــال٠ الٟاـــــــاث  ْطلـــــــ٪ ٖـــــــً ٍَغ ْلـــــــت  ْبؾـــــــخ٣غاع جلـــــــ٪ الض

م مـــــً ازـــــخالٝ  ْٖلـــــى الـــــٚغ املِمكـــــت مِٗـــــم لخد٣ُـــــ٤ مـــــإع هم، 

ْؤَــــضاِٞم، بال ؤن الٛاًــــت التــــي ٌؿــــٗ ُان لخد٣ُ٣ِــــا مهــــالحِم 

ْاخضة  . (33)جٓل 

ْبعجباَـــــــاث بـــــــا مً   ـــــــراث لِـــــــا ؤبٗـــــــاص  ْبمـــــــا ؤن َـــــــظٍ املخٛي

ٓاؾـــــُت  ني للــــض٫ْ ٞــــةن الخهـــــضي لِــــا ال ًم٨ــــً ان ًــــخم ب الــــَٓ

ْلت مىٟغصة،  ْلُت ملداعبت َظٍ الج ًخُلب جًاٞغ  بلص ٓص الض ِ

 .الٓاَغة

ني ٖبــر   مــً ؤبــغػ املٓــاَغ املؿــخجضة التــي تهــضص ألامــً الــَٓ

ٓم بــــــــّ ظــــــــغاثم ألاه ُــــــــ٠ الؿــــــــل ي الــــــــظي ج٣ــــــــ ترهــــــــذ طلــــــــ٪ الخْٓ

َْىــــا  ٓعتها،  ْجهــــ ابُــــت ٖلــــى بزــــخال١ جٓظِاتهــــا  الجماٖــــاث إلاَع

ـال إلال٨ترْوـي الـظي ًبـرػ ُٞـّ  ًم٨ً الحضًض ًٖ ظـغاثم إلاَع

ــالم الغؾــمي  ْع الــظي ًم٨ــً ؤن ًلٗبــّ إلٖا ٓص الــض بلــى خيــز الٓظــ

ط لل٨ٟــــغ املخُــــٝغ  ٓا٢ــــ٘ التــــي جــــْغ ٓاظِــــت امل ْٚيــــر الغؾــــمي فــــي م

ني ٖلــــ ى قــــب٨ت ألاهترهـــــذ. مــــً ؤظــــل بلحـــــا١ ألاطٔ بــــا مً الـــــَٓ

ْلخُٟٗـــــل مبـــــاصت  ىُـــــت ْألاٞـــــغاص زانـــــت  ْبالؿـــــُاصة الَٓ ٖامـــــت 

ني ٞــةن الٓيــ٘ الحــالي ٌؿــخض ي بٖــاصة  الــضٞإ ٖــً ألامــً الــَٓ

ُِٟــــا مــــً  ْ ٦ُُٟــــت جْٓ ال٣ــــغاءة املؿــــخمغة لخإزيراتهــــا الؿُاؾــــُت 

ْاملجخم٘ للضٞإ ًٖ امله حت الٗامت.  ٢بل ألاٞغاص 

ٓع ْؾـاثل إلاجهـا٫ الـظي وِٗكـّ   ْجُ ْم٘ الخ٣ضم الخ٣ني 

ٓعث جلــ٪ ألاؾــالُب التــي ًدــا٫ْ  ْجُــ ه٩ــاص هلمؿــّ ٣ٞــض حٛيــرث 

ـــــــال  ٓن  هـــــــا الٓنـــــــ٫ٓ بلـــــــى ؤَـــــــضاِٞم ممـــــــا ظٗـــــــل إلاَع ـــــــابُ إلاَع

ٓا٢ــ٘ الخانــت  ْؤنــبذ ب٢خدــام امل ٓ الؿــاثض خالُــا  إلال٨ترْوــي َــ

ْالخــإزير ٖلــى ؤم هــا ٖبــر الــضز٫ٓ ٖلــى الكــب٩اث ْالٗبــض  بالــض٫ْ 

ْ الــــضز٫ٓ  ْ إلاؾــــدُالء ٖليهــــا ؤ ْ بةػالعهــــا ؤ ــــا ؤ ْحُٛيَر ٍٓاتهــــا  بمدخ

ْ قب٩اث إلاجهاالث  هضٝ حُُٗلِـا ٖـً  ٖلى قب٩اث الُا٢ت ؤ

ْهــي الٓــاَغة التــي  ا  هاثُــا  ْ جــضميَر الٗمــل ؤَــ٫ٓ ٞتــرة مم٨ىــت ؤ

ْ بهمـــــــا ختــــــــ   ْ ألاٞــــــــغاص،  جماعؾـــــــِا لِؿـــــــذ ٣ٞــــــــِ الجماٖـــــــاث ؤ

 . * االض٫ْ 

فــــــي امل٣ابـــــــل مٗالجــــــت جلـــــــ٪ نزـــــــاع  ن ٓ ًدــــــا٫ْ الٟلؿـــــــُُيُ 

ٓن  ْل ْ ؤًًــا ًدــا ٢ِٓٗم  ٓا٢ــ٘ ٖلــى مــ ْبػالــت الٗبــض ال ْجزــحُذ 

ْْيــــ٘ الٗلــــم الٟلؿــــُُني  ٓهُت  ٓا٢ــــ٘ الهــــُِ ا٢خدــــام بٗــــٌ امل

ٓوي   .(34)ٖلى الهٟدت الغثِؿت الخانت باالخخال٫ الهُِ

ْ ال٣لــــ٤  ٓبُت  ملــــت الكــــب٩اث الحاؾــــ ٌٗخبــــر الخ٣ــــاعل بــــين ٖ

ْالتــــــي ٢ــــــض حؿــــــخسضم سعج٩ــــــال مــــــً ؤن الكــــــب٩اث إلال٨ترْه ُــــــت 

 ً ٓم بخســــٍؼ الجــــغام التــــي ٢ــــض جمـــــ بالــــض٫ْ ْألاٞــــغاص خُــــض ج٣ــــ

ٓا٢ـــــ٘  ٓ مـــــا ًِٓـــــٍغ ال َْـــــ ْبجالِٞـــــا ٖبـــــر َـــــظٍ الكـــــب٩اث،  ألاصلـــــت 

ٓص  ْالـــظي ٌٗـــاوي مـــً ْظـــ ٓمـــا ــــــ  الحُـــاحي للمجخمـــ٘ الـــضْلي ـــــــ ٖم

ٓع إلال٨ترْوـي بمــا ٌٗىُـّ مــً ٖلــم  ٓة ٖم٣ُــت بـين َــظا الخُــ ٞجـ

ْالـخد ٓانــل ال٣ُـاصة  ْصعاؾـت آلُـاث الخ ٨م فـي ألاخُــاء ْنالث، 

ْ الٗال٢ــت بُ همــا،  ٓ مــا ٌؿــم  بٗلــم الؿــبراهُت  َْــ فــي ٧ــل م همــا 

ْلُــــــــــت، طاث الٗال٢ــــــــــت  ْالض ىُــــــــــت  ٗاث الَٓ ٖٓــــــــــت الدكــــــــــَغ ْمجم

مـــــــــــت  ْالجٍغ ٓمــــــــــا،  مــــــــــت املىٓمــــــــــت ٖم ٕٓ م٩اٞدــــــــــت الجٍغ بمٓيــــــــــ

ٓ مــــــا ؤُٖــــــل ٞغنــــــت  َْــــــ إلال٨ترْهُــــــت ٖلــــــى ْظــــــّ الخهــــــٓم، 

 ٓ ٟـــــذ َـــــظٍ الش٣اٞـــــت ملماعؾــــت َـــــظا الىـــــ ٕ مـــــً الجـــــغاثم التـــــي ْْ

ْبهمــــــــا سلحــــــــا١  ت،  االؿــــــــبراهُت  لــــــــِـ زضمــــــــت لخ٣ــــــــضم الةكــــــــٍغ

ٓاء ؤ٧اهـذ  ٓ ها ؾ ْاملؿاؽ بإم ٓماث الض٫ْ  ألايغاع البالٛت بم٣

ٓاػن بـــين ؤٞـــغاص  ْمـــً زـــم بخـــضار ٖـــضم الخـــ مخ٣ضمـــت ؤم هامُـــت، 

ٓ مــا ٌٗــض مــً ؤٞــضح  َْــ ٖٓــت مُٗىــت مىــّ،  املجخمــ٘ لهــال  مجم

ْالح٤ إلاوؿاوي التي حٗخبر  املٓاَغ التي جمـ بد١ٓ٣ إلاوؿان 

ْم٩اهخــّ فــي الــض٫ْ، لــظل٪  ني  ٓم ألامــً الــَٓ املــازغ الــغثِـ ملِٟــ

ٓصابؿــــــــذ الهــــــــاصعة فــــــــي  ٖــــــــً املجلـــــــــ  2001هجـــــــض اجٟا٢ُــــــــت ب

مـــت الاهترهـــذ  ٓن ٖـــام مل٩اٞدـــت ظٍغ ـــا ٣٦ـــاه ْعاـــي الـــظي اٖخبَر ألا

ٓٞغ مـا ًلتـزم لـغصٕ ؤ ي ييىا مً املجلـ ؤن َـظٍ الاجٟا٢ُـت ؾـخ
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ْ الكــب٩اث  ٓٞير هٓــم الحاؾــٓل  ْ جــ ت  ــاال يــض الؿــٍغ ٖمــل اَع

ْ الهـــــــالخُاث  ْ اجســـــــاط مـــــــا ٨ًٟـــــــي مـــــــً إلاظـــــــغاءاث  ْالبُاهـــــــاث 

 .(35)مل٩اٞدت َظٍ الجغاثم

عة جـــــــ ْن ضٞ٘ الًـــــــْغ ـــــــت ص ٓل ْالحُل ني  لحماًـــــــت ألامـــــــً الـــــــَٓ

مـــت إلال٨ترْهُــت،  ٓم مل لخجؿـــُض ظضًـــضحٗغيــّ ملٓـــاَغ الجٍغ ِٟـــ

ْبٖاصة جغجِب ؤ ني،  ٍٓاجّ بةؾخمغاع،  هضٝ جغؾُش ألامً الَٓ ْل

ْجدضًـــض  ْعؾــم ؤبٗـــاصٍ،  ٓهاتهــا، ْنـــُاهت،  ْججضًـــض م٩ ٓماجــّ  م٣

ْبٖــضاص مِــاعاث  ْطلــ٪ فــي ٦ىــ٠ زلــ٤ بم٩اهــاث  آلُــاث جىُٟــظٍ، 

ت  ْٞٗالــت للخٗامــل مــ٘ َــظا الٓيــ٘ الــظي ًدؿــم بالؿــٖغ ٦ٟــاة 

ْص ٖبـــــــر ٢ُـــــــام الىٓـــــــام بغؾـــــــم  ْ إلاهدكـــــــاع ٚيـــــــر املدـــــــض الٟاث٣ـــــــت 

ْْيــــــــ٘ بؾــــــــتراجُ ـــــــــت ؾُاؾــــــــاث  جُاث ؤمىُــــــــت لخد٣ُــــــــ٤ الجاٍَؼ

ْلـــــت للخٗامـــــل مـــــ٘ َـــــظٍ الٓـــــاَغة ل حـــــض مـــــً  ٓة الض الٗالُـــــت ل٣ـــــ

ْالىا٢ـــضًً فـــي الـــخد٨م فـــي  ُِٟـــا مـــً ٢بـــل بٗـــٌ الؿـــلُاث  جْٓ

ــــــاث الٗامــــــت، ال  ٓص ؤمــــــام الحٍغ ٖملُــــــت الخٗبيــــــر، ْفــــــي ْيــــــ٘ ٢ُــــــ

ٓاهين الحالُــــــــــت التــــــــــي حؿــــــــــير َــــــــــظٍ الٓــــــــــاَغة  ْ ؤن ال٣ــــــــــ ؾــــــــــُما 

ْص م ْجٟخ٣ـغ إلاظغامُت املخسُُت ل حض ٓمُـت،  ا جؼا٫ جدؿم بالٗم

ْالٓؾــــاثل ال٣ابلــــت للخُبُــــ٤ مــــً ؤظــــل ْيــــ٘ خــــض  بلــــى نلُــــاث 

ىُت للض٫ْ. ا ٖلى املهال  الَٓ  لخإزيَر

 خاجمـــــــت: 

ٓع  الٗالم قِض ٓلٓظُ اجُ في مجـا٫ الحاؾـباث نلُـت  اج٨ى

ٖٓـــا ظضًـــضا مـــً الؿـــل٥ٓ إلاظغامـــي،  ْقـــب٩اث الاهترهـــذ ؤٞـــغػ ه

ْالتـــــي ْاملخمشـــــل فـــــي جلـــــ٪ الجـــــغا ثم التـــــي جغج٨ـــــب ٖبـــــر ألاهترهـــــذ، 

ًم٨ــــً ؤن هُلـــــ٤ ٖليهــــا ٖـــــضم م٣ــــضعة إلاوؿـــــان فــــي الـــــخد٨م فـــــي 

ْهـــــي طاث ؤبٗـــــاص مسخلٟـــــت ٖـــــً جلـــــ٪ الجـــــغاثم  الٗلـــــم الؿـــــبراوي 

الخ٣لُضًـــت، ٦مـــا ؤن لِـــا زهـــاثو ًم٨ـــً ال٣ـــ٫ٓ بإ هـــا بهٟـــغصث 

ــــا بالخهٓنــــُت ٖــــً الجــــغاثم  ْمــــا ميَز بةعج٩ا هــــا ٖبــــر ألاهترهــــذ، 

٧ْــان ل  ، ْع ألا٦بــر فــي ببــغاػ َــظا اليكــاٍ ٦ٓــاَغة ألازــٔغ ِــا الــض

 بظغامُت مؿخدضزت.

فـــــي ْـــــل زهٓنـــــُت َـــــظٍ الجـــــغاثم ٞةهـــــّ ًهـــــٗب جدضًـــــض 

مـــــــت  ؾــــــل٥ٓ مغج٨بيهـــــــا زانـــــــت فـــــــي ْـــــــل الُـــــــاب٘ الٗـــــــالمي ل جٍغ

املغج٨بت ٖبر ألاهترهذ مما ًاصي بلى بٞالث الجىـاة مـً ال٣ٗـال، 

 ْمً َىا ًم٨ً ب٢تراح ما ًلي :

 ٘٢ٓـــاج م ال عة ججـــٍغ ْ  يــْغ ْلُـــت ؤ إلاظغامُـــت طاث الهـــبٛت الض

ــــب مخدهــــالث ظــــغاثم املســــضعاث باؾــــخٗما٫  ىُــــت ٦عهٍغ الَٓ

ٍٓــل  ْجم ٓا٫ ْالاججــاع بالؿــالح  الحاؾــب نلــي، ٦ٛؿــُل ألامــ

ْالٗى٠. ابُت   الجماٖاث إلاَع

  ْلُـــــــت مٓخـــــــضة ج٨ٟـــــــل الحماًـــــــت الجىاثُـــــــت ْيـــــــ٘ ههـــــــٓم ص

ٓماث ٖل قب٨ت الاهترهذ.  للمٗل

  ٓاهين ٓع فـــي ال٣ـــ ْلُـــت فـــي مجـــا٫ مٗالجـــت ال٣هـــ ْالض ىُـــت  الَٓ

ظـــــــــغاثم ألاهترهـــــــــذ، بط ؤهـــــــــّ مـــــــــا جـــــــــؼا٫ ال٨شيـــــــــر م هـــــــــا جسًـــــــــ٘ 

ٓ الصــــــــ يء الـــــــظي ٌٗـــــــض مؿاؾــــــــا  َْـــــــ للىهـــــــٓم الخ٣لُضًـــــــت، 

ُت، الـــــظي ًـــــى٨ٗـ ؾـــــلبا فـــــي مجـــــا٫ بمباقـــــغا  مبـــــضؤ الكـــــٖغ

املخابٗــــــت بط ؤهــــــّ ًــــــاصي بلــــــى بٞــــــالث ال٨شيــــــر مــــــً الجىــــــاة مــــــً 

 ال٣ٗال.

 جُٟٗل َظٍ إلا٢تراخاث :ًخُلب 

  عة ٓماجُـــــــت يـــــــْغ ًٍٓ ال٣ًـــــــاة فـــــــي مجـــــــا٫ الجـــــــغاثم املٗل ج٩ـــــــ

ْؤن ال٣اضـــــــــ ي الجؼاثــــــــــغي ْفـــــــــي ُٚـــــــــال الىهــــــــــٓم  زانـــــــــت 

ُت الجـــــــــــغاثم  ْهٓـــــــــــغا ملؿـــــــــــخلؼماث مبـــــــــــضؤ قـــــــــــٖغ مُـــــــــــت  الخجٍغ

ٓبـــاث ْخٓـــغ ال٣ُـــاؽ فـــي املجـــا٫ الجىـــاجي ًجـــض هٟؿـــّ  ْال٣ٗ

 م٣ُضا ججاٍ َظا الك٩ل املؿخدضر مً إلاظغام.

 خـــــــضاء ٖلــــــــى ؾـــــــير هٓــــــــ ام اؾـــــــخدضار ههـــــــٓم زانــــــــت بااٖل

 املٗالجت نلُت للمُُٗاث.

  ٓع الؿـل٥ٓ املىدـٝغ فـي ٓاظِـت نـ ْن الـضْلي مل عة الخٗـا يـْغ

ْلُــــت  َْــــظا مــــا ؤْخــــذ بــــّ الاجٟا٢ُــــت الض ٓماجُــــت  البِاــــت املٗل

ٓماحل املبرمت ؾىت ْطل٪ بد ـجُ٘ الـض٫ْ  2001لإلظغام املٗل

ٓاهُ ها ال٣ٗابُت.  ٓماجُت في ٢  ٖلى بصعاط الجغاثم املٗل

 ٓ ٓة باملدهلت، ٞةن ال ٓص ٞجـ ي٘ الضْلي ما ػا٫ ًدؿم بٓظ

ُٟــــّ فــــي ٖــــالم  ْٖملُــــت جْٓ ٓع إلال٨ترْوــــي،  مخٟا٢مــــت بــــين الخُــــ

ٓاظِعهـــا  ٓ مـــا ًـــض٫ ٖلـــى ؤن م َْـــ مـــت إلال٨ترْهُـــت املىٓمـــت  الجٍغ

ْالٗمــــــــل  ــــــــضا مــــــــً الخيؿــــــــ٤ُ  ٍٓلــــــــت، ْؾــــــــدخُلب مٍؼ ٓن َ ؾــــــــخ٩

ٓن ألاٞــــــــــغاص  ــــــــــا الؿــــــــــلبُت ٖلــــــــــى ؤمــــــــــ املُــــــــــضاوي ل حــــــــــض مــــــــــً آزاَع

ْهـــي ْالـــض٫ْ،  ٓا٢ُٗـــت  ْالجماٖـــاث  جُلٗـــاث ب٣ـــضع مـــا جدؿـــم بال

ْجــــضوي مؿــــخٔٓ  ٓاهين،  ب٣ــــضع مــــا ٌٗتــــرى جُب٣ُِــــا يــــبابُت ال٣ــــ

ْالــــــض٫ْ فــــــي  ؾُاؾــــــاث ٖــــــضم الش٣ــــــت املخٟصــــــ ي بــــــين املاؾؿــــــاث 

 الخٗامل م٘ َظٍ الٓاَغة.

 الهىامؾ: 
 

مـــضخذ عمًـــان، الحماًـــت الجىاثُـــت للخجـــاعة الال٨ترْهُـــت، صعاؾـــت (1)

 .20، م2001، صاع ال هًت الٗغبُت، 1م٣اعهت، الُبٗت 



مت ؤلالىتروهُت وألامً الىوني   الجٍش
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ٖبــــــــض الـــــــــغخمً ٖبـــــــــض الــــــــّـ الؿـــــــــىض، ألاخ٩ـــــــــام ال٣ُِٟـــــــــت للخٗـــــــــامالث (2)

ٓع  ٓمــــاث الاهترهــــذ، صاع الــــ ا١ الال٨ترْهُــــت الحاؾــــب نلــــي قــــب٨ت املٗل

اى،  ٓػَ٘، الٍغ ْالخ  .20، م2004لليكغ 
ٓبــــــاث ال٣ؿـــــم الٗــــــام، (3) ٓص هجُــــــب خؿـــــني، قــــــغح ٢ـــــاهٓن ال٣ٗ مدمـــــ

 .40، م1989، صاع ال هًت الٗغبُت ال٣اَغة، 6الُبٗت
مدمــــــــض ٖبُــــــــض ال٨ٗ ــــــــي، الجــــــــغاثم الىاقــــــــات ٖــــــــً الاؾــــــــخسضام ٚيــــــــر (4)

ٕ لكب٨ت الاهترهذ، صاع ال هًت الٗغبُت، ال٣اَغة، م  .32املكْغ
ٓســ  ، ؤؾــالُب بظغامُــت بالخ٣ىُــت الغ٢مُــت، صاع مهــُ(5) ٟل مدمــض م

ٓهُت، مهغ   .56، م2005ال٨خب ال٣اه
ٓســـــــــــــــ  ، الخد٣ُـــــــــــــــ٤ الجىـــــــــــــــاجي فـــــــــــــــي الجـــــــــــــــغاثم (6) مهـــــــــــــــُٟل مدمـــــــــــــــض م

ت، ال٣اَغة، 1الال٨ترْهُت، الُبٗت  .112، م2009، مُاب٘ الكَغ
ٓماجُــــــــــت ْالاهترهــــــــــذ، (7) م ٖــــــــــض ل، ظــــــــــغاثم املٗل ٖبــــــــــض   بــــــــــض ال٨ــــــــــٍغ

٢ُٓت، بيرْث، ، م1الُبٗت ٓعاث الحل ي الح٣  .15، م2007يك
ْح مدمـــض الجىِبفـــي، ظـــغاثم الاهترهـــذ (8) ْممـــض مىيـــر مدمـــض الجىِبفـــ  

ْْؾـــــــاثل م٩اٞدعهـــــــا، صاع ال٨ٟـــــــغ الجـــــــامعي،  ، 2006ْالحاؾـــــــب نلـــــــي 

 .13م
ٓماجُـــــــت، الُبٗـــــــت (9) ٓمني، الجـــــــغاثم املٗل ـــال ٖبـــــــض ال٣ـــــــاصع املـــــــ ، صاع 1 هـــ

ٓػَ٘ ٖمان،  ْالخ  .50ْ 51، م2008الش٣اٞت لليكغ 
(10) RQVE-RQULIN Laurent, régales de conflits de 
juridictions et règles des conflits de lois appliquées aux 

cybers délit, mémoire de master 2 professionnel en droit de 
l'internet publique, université paris panthéon, Sorbonne, 
2008, p.06. 

مـــــــــــــت الال٨ترْهُـــــــــــــت، الـــــــــــــضاع زالـــــــــــــ(11) ْح ببـــــــــــــغاَُم، امـــــــــــــً لجٍغ ض ممـــــــــــــض

 .45، م2008الجامُٗت، 
 .32مدمض ٖبُض ال٨ٗ ي، املغظ٘ الؿاب٤، م(12)
ْح ببغاَُم، املغظ٘ الؿاب٤، م(13)  .45، 46زالض ممض
ْح ببغاَُم، املغظ٘ هٟؿّ، م(14)  .81، 80زالض ممض
ٓاب٨ت، ظــغاثم الحاؾـٓل ْإلاهترهـذ، الُبٗــت (15) ، 1مدمـض ؤمـين الكـ

ٓػَ٘ ألاعصن،  ْالخ  .166، 167، م2004صاع الش٣اٞت للكغ 
مدمــض زلُٟــت، الحماًــت الجىاثُــت ملُُٗــاث الحاؾــب نلــي، صْن (16)

 .44، م2007َبٗت، الضع الجامٗت الجضًضة، 
ٖبـــــــــــــض الـــــــــــــغخمً بـــــــــــــً ٖبـــــــــــــض ل الؿـــــــــــــىض، ألاخ٩ـــــــــــــام ال٣ُِٟـــــــــــــت (17)

للخٗــــــــــامالث الال٨ترْهُـــــــــــت الحاؾــــــــــب نلـــــــــــي ْقــــــــــب٨ت املٗلٓمـــــــــــاث، 

                                                                                 
ْالخٓػَـــــــــــ٘، بيـــــــــــرْث، 1ٗـــــــــــت الُب ، 2004، صاع الـــــــــــٓعا٢ين لليكـــــــــــغ 

 .312م
ْبظـــغام الاهترهـــذ، (18) ٓماجُـــت  مـــت املٗل ؾـــامي ٖلـــي خامـــض ُٖـــاص، الجٍغ

ت،   .77، م2007صاع ال٨ٟغ الجامعي إلاؾ٨ىضٍع
ْح مدمـض الجىِبفـي، املغظـ٘ الؿـاب٤، (19) ْممـض مىير مدمض الجىِبفي 

 .38م
اث الحاؾــــب نلــــي، صاع مدمــــض زلُٟــــت، الحماًــــت الجىاثُــــت ملُُٗــــ(20)

 .44م 2007الجامٗت الجضًضة، 
ٓبـــــاث الجؼاثـــــغي لؿـــــىت  394املـــــاصة (21)  2008م٨ـــــغع مـــــً ٢ـــــاهٓن ال٣ٗ

ْاملخمم.  املٗض٫ 
 .47مدمض زلُٟت، املغظ٘ الؿاب٤، م(22)
ملــت، الُبٗــت (23) مــت فــي ٖهــغ الٗ ٓمي  جــاػي، الجٍغ ٖبــض الٟخــاح بُــ

 .126، م2007، صاع ال٨ٟغ الجامعي 1
مٗـــــــــــٌُ الٗبُـــــــــــضي، الحماًـــــــــــت الجىاثُـــــــــــت للخٗـــــــــــامالث  زالــــــــــض بـــــــــــً(24)

 .52، م2009الال٨ترْهُت، 
، 2006بلُاؽ ؾمير الِاظغي، ظغاثم الاهترهذ، اململ٨ت املٛغبُت، (25)

 .58م
ٍــــــــــغ (26) ٓص، نزــــــــــاع الؿــــــــــلبُت الىاظمــــــــــت ٖــــــــــً جْؼ َكــــــــــام مُٟــــــــــض مدمــــــــــ

ٓم  1البُا٢ــــــاث الاثخماهُــــــت، الُبٗــــــت  ؤ٧اصًمُــــــت هــــــا٠ً الٗغبُــــــت للٗلــــــ

اى، ألامىُت، ال  .107، م2002ٍغ
مـــــــــــــت الال٨ترْهُـــــــــــــت، الـــــــــــــضاع (27) ْح ببـــــــــــــغاَُم امـــــــــــــً الجٍغ زالـــــــــــــض ممـــــــــــــض

ت،   .76م 2010الجامُٗت، إلاؾ٨ىضٍع
ٓماجُــت، الُبٗــت (28) ، صاع ال٨ٟــغ 2اخمــض زلُٟــت امللــِ، الجــغاثم املٗل

 .29، م2006الجامعي، 
ْح ببغاَُم، املغظ٘ الؿاب٤، م(29)  .130زالض ممض
 .100٘ الؿاب٤، ممىير مدمض الجىُفي، املغظ(30)

ا(31) ٓلض ؾب٘ ،ماَُت إلاَع ْا٢٘ خ١ٓ٣ إلاوؿانعها م ْجإزيٍر ٖلى   ،ل 

ْلُت الٗضص   167م49صعاؾاث ص

ت (32) ْلي ،ميكـــغاث ظامٗــت إلاؾـــ٨ىضٍع ـــال الــض َبــت ل زمــِـ ،إلاَع

 26،م2010، 1،ٍ

ْا٢ــــــــ٘ خ٣ــــــــ١ٓ (33) ْ جــــــــإزيٍر ٖلــــــــى  ــــــــال  ٓص ؾــــــــب٘، ماَُــــــــت إلاَع ٓلــــــــ عهــــــــا م

 168إلاوؿان ،املغظ٘ الؿاب٤، م
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ٓوي مشـــــــــا٫ طلــــــــــ٪ مــــــــــا ًماعؾــــــــــّ   *ا ــــــــــال ال٨ُـــــــــان الهــــــــــُِ لدكــــــــــمل إلاَع

ٓا٢ــــ٘ الٟلؿــــُُيُت ٖلـــى قــــب٨ت الاهترهــــذ جخٗــــغى  إلال٨ترْوـــي ٖلــــى امل

 ْ ٍٓاتهــا  ْالٗبــض بمدخ ٓهُين بلــى ب٢خدــام  ْبهــٟت مؿــخمغة مــً الهــُِ

ٓوي ٖلــــى  ٓعة الٗلــــم الهــــُِ ْٖــــغى نـــ ٓمــــاث  بػالـــت مــــا ٖليهــــا مـــً مٗل

٢ٓ٘ املٟ ٓختالهٟدت الغثِؿُت بامل  خ

ْح مدمـــــض الجىُفي،ظـــــغاثم الاهترهـــــذ (34) مىيـــــر مدمـــــض الجىُفـــــي ،ممـــــض

ْْؾاثل م٩اٞدعها ،املغظ٘ الؿاب٤ ،م   111ْالحاؾب الالي 

(35)
ُاوي في  ٓجغ البًر ٓمبُ ٓل٢19ُٓاهٓن بؾاءة ال٩ ً1990  ٘٢ٓ ٖلى امل
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 ملخق:

ٓعٍ بهٟت مؿخمغة،   ٍٓغ الخٗلُم الٗالي، ألامغ الظي ؤصٔ بلى جُ ٓصة باَخمام ال٨شير مً ال٣اثمين ٖلى جُ ًدٓل يمان الج

تراٝ مً َٝغ  خماص ْالٖا ٫ٓ ٖلى الٖا ٖٓت مً املٗاًير املاصًت ل حه َْٗخمض ٖلى مجم ٦مضزل كهضٝ بلى الخدؿين املؿخمغ 

ٓلت. ٓا٦بعها ملخُلباث ؾ١ٓ الٗمل زانت م٘ اػصًاص ِْغ  الجِاث املؿا ْٖضم م ٓم هدُجت لخضوي مسغظاث الخٗلُم الٗالي  َظا املِٟ

ٓصة. كهضٝ َظا البدض بلى صعاؾت مخُلباث جُب٤ُ  ْلُت لًمان الج ْاهدكاع الُِااث الض ملت  ٓ الٗ ْالخٓظّ هد املىاٞؿت الٗاملُت 

ٓباث  ْالهٗ ٓصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي  عة يمان الج ْن طل٪، خُض ؤِْغث هخاثج الضعاؾت بًْغ ْالخدضًاث التي جد٫ٓ ص

ٓاء املخٗل٣ت بالجاهب ال٣ُاصي مً إلاصاعة الٗلُا ؤْ بالجاهب الخىُٓمي  صٞ٘ ٧ل ٓصة ؾ الخدضًاث التي حٗغ٢ل جُب٤ُ يمان الج

ٓصة في ما  ْؤؾالُب هجاح جُب٤ُ يمان الج ٓماث  ؾؿاث الخٗلُم الٗالي ٖلى مؿخٔٓ املاؾؿت، ٦ما ٦كٟذ الضعاؾت ٖلى م٣

ٓا٦بت  ْم ْالخميز  ٓصة ٦مُلب ؤؾاس ي لالٖخماص  ْالتي ًخٗين ٖلى ناوعي ال٣غاع ألازظ  ها سهجاح جُب٤ُ هٓام يمان الج

ْالخدضًاث الٗاملُت. ٓعاث   الخُ

خماص، مخُلباث، جدض اليلماث اإلافخاخُت: ٓصة، ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي، الٖا ٓصة، الخٗلُم الٗالي، يمان الج  ًاث.الج

Summary: 

 Quality assurance in higher education has received great attention from many interested, this 

approach is aimed at continuous improvement and depends on a set of criteria that lead to 

obtaining accreditation from responsible. So that outputs of higher education is becoming less 

good, also they are no longer meet the requirements of the labor market, especially with the global 

competition, globalization and the spread of international bodies to ensure quality. This research 

aims to study the requirements of applying quality assurance in higher education institutions, 

difficulties and challenges that prevent. The results of the study showed that it is necessary to 

overcome all the difficulties that impede the application of quality assurance, whether related to 

the leadership aspect of the institution or the organizational aspect, the decision makers should 

take into consideration the success of applying quality assurance system as one of the most 

important requirements to keep.  

KEY WORDS: Quality, Higher Education, Quality Assurance, Higher Education Institutions, 

Accreditation, Requirements, Challenges. 
 

 ملذمت:

ــت فــي الٗهــغ الحــالي مدغ٧ــا عثِؿــُا لجمُــ٘   ؤنــبدذ املٗٞغ

 ٓ ْمهــــــــضعا ٞٗــــــــاال مــــــــً مهــــــــاصع الىمــــــــ ألاوكــــــــُت الا٢خهــــــــاصًت 

ة ألا  ْصاللـت مـً ؤَـم صالالث زـْغ َْٗـض الخٗلـُم الا٢خهاصي  مـم، 

ْالخٗلــــُم الٗــــالي بهــــٟت زانــــت ع٦يــــزة مــــً ؤَــــم  بهــــٟت ٖامــــت 

ْع ؤؾاســــ ي فــــي بىــــاء  ْطلــــ٪ ملــــا لــــّ مــــً ص ــــت  ع٧ــــاثؼ ا٢خهــــاص املٗٞغ

ُـت. ٢ْضعاجـّ املٗٞغ ْػٍـاصة مِاعاجـّ  بن هجـاح ماؾؿـاث  املجخمـ٘ 

ْاملؿــاَم  ــل  الخٗلــُم الٗــالي فــي بٖــضاص عؤؽ املــا٫ الةكــغي املَا

االتهـــــــا الا٢خهـــــــاصًت، الاظخماُٖـــــــت، فـــــــي الخىمُـــــــت فـــــــي ظمُـــــــ٘ مج

عة الاَخمـــــام  ْز٣ُـــــا بًـــــْغ ْالش٣اُٞـــــت ًـــــغجبِ اعجباَـــــا  ت  الةكـــــٍغ
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ٓصة الخٗلـــُم الٗـــالي، ٞبٗـــض ؤن ٧ـــان يـــمان  ب٣ًـــُت يـــمان ظـــ

ْجدؿـُ ها خ٨ـغا ٖلــى بٗـٌ الجامٗـاث ٖالُـت الؿــمٗت  ٓصة  الجـ

ْمـــى ع حٗمـــل بـــّ مٗٓـــم  ٖلـــى املؿـــخٔٓ الٗـــالمي، ؤنـــبذ ز٣اٞـــت 

 ْ التــي حؿــعى لالعج٣ــاء لخىــاٞـ الجامٗــاث الجامٗــاث فــي الٗــالم 

ٍٓلت. ٓص َ  التي ٧اهذ جدخل الهضاعة ل٣ٗ

ٓصة فـــي الخٗلـــُم الٗـــالي،  ٓم يـــمان الجـــ هدُجـــت  ِْـــغ مِٟـــ

ْاعجٟـــــإ ٧لٟخـــــّ،  ُٖٓـــــت الخٗلـــــُم  لالهخ٣ـــــاصاث املتزاًـــــضة بخـــــضوي ه

ٓ الخٓنهـــــــــت  ٦ْـــــــــظا اججـــــــــاٍ ماؾؿـــــــــاث الخٗلـــــــــُم الٗـــــــــالي هدـــــــــ

ملــت  ْػٍــاصة املىاٞؿــت بــين ْالاؾــخ٣اللُت، ًٞــال ٖــً ْــاَغة الٗ

جين في ؾ١ٓ الٗمل، مما  ْبين الخٍغ ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي 

ٓصة فـــي الخٗلـــُم  ٓع الُِاــاث الٗاملُـــت لًـــمان الجــ ؾــاَم فـــي ِْـــ

ْاملٗــــاًير لًــــمان  الٗــــالي، التــــي حٗمــــل ٖلــــى جدضًــــض الؿُاؾــــاث 

جيهـــــا، ٦مـــــا  ْمىاهجِـــــا ْزٍغ ْبغامجِـــــا  ٓصة َـــــظٍ املاؾؿـــــاث  ظـــــ

ْجد٣ُ٣ِــــا فـــــي ؤنــــبذ لؼامــــا ٖلــــى ظمُــــ٘ املاؾ ؿـــــاث ألازــــظ  هــــا 

تراٝ  ها.  خماصَا ْالٖا  بغامجِا ٦مُلب ؤؾاس ي اٖل

٫ْ الٗــــالم ْزانــــت   م الٗــــالي فــــي ظمُـــ٘ـ ص ًمــــغ ٢ُــــإ الخٗلـــُـ

ْالخدضًاث ٫ْ الىامُت بجملت مً املكا٧ل  التي جخهـل بخـضوي  الض

ْاػصًـــــــاص  ١ الٗمـــــــل  ٓاثمعهـــــــا الخخُاظـــــــاث ؾــــــٓـ ْٖـــــــضم م مسغظاجــــــّـ 

ا، ألامغ  ْٚيَر عة البدـض ًٖـ  ْاَغة البُالت  الـظي ٌؿـخض ي يـْغ

ــــــاث املؿــــــاَمت فــــــي  ٓم ْامل٣  ٍ ْالكــــــْغ ٖٓــــــت مـــــًـ املخُلبــــــاث  مجم

ٓصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي.  هجاح جُب٤ُ يمان الج

 مؽيلت البدث: -

عة ْخخمُـــــت  ـــــم بصعا٥ ماؾؿـــــاث الخٗلـــــُم الٗـــــالي بًـــــْغ ٚع

ٓصة، بال ؤن طلـــــــــ٪ ؾـــــــــُجٗلِا جهــــــــــُضم  جُبُـــــــــ٤ يـــــــــمان الجـــــــــ

ْالخدـــــ ٖٓـــــت مـــــً املكـــــا٧ل  ضًاث ْؾـــــُضِٞٗا للبدـــــض ٖـــــً بمجم

ْٖلــى يــٓء مــا ؾــب٤  ٍ التــي جم٨ هــا مــً طلــ٪  ْالكــْغ ألاؾــبال 

 ًم٨ىىا َغح إلاق٩الُت الخالُت:

مــــا يــــي مخىلبــــاث وجدــــذًاث جىبُــــم لــــمان الجــــىدة فــــي 

 ماظعاث الخعلُم العالي؟

ُت الخالُت:  جىضعط جدذ َظٍ إلاق٩الُت ألاؾالت الٟٖغ

ْالخدـــضًاث الضاٞٗـــت لالَخ مـــا - مـــام بًـــمان هـــي ألاؾـــبال 

ٓصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗاليت  الج

ٓصة في ماؾؿاث الخٗلُم  ما - ْمباصت يمان الج هي آلُاث 

 الٗاليت

ٓصة فـــي ماؾؿـــاث الخٗلـــُم  - ٦ُـــ٠ ًـــخم جُبُـــ٤ يـــمان الجـــ

ْؤَضاّٞت ْما هي آلُاجّ   الٗالي 

ٓمـــــاث جُبُـــــ٤ يــــــمان  مـــــا - ْم٣  ٍ ٓباث ْقــــــْغ هـــــي نـــــٗ

ٓصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗاليت  الج

 دث:ؤهذاف الب -

ٖٓت ؤَضاٝ ؤَمِا:  حؿعى َظٍ الضعاؾت لخد٤ُ٣ مجم

الخٗـــــــــٝغ ٖلــــــــــى مسخلــــــــــ٠ ألاؾـــــــــبال الح٣ُ٣ُــــــــــت الضاٞٗــــــــــت  -

ٓصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي.  لالَخمام بًمان الج

ْالؿـــــبل املىاؾـــــبت لخُبُـــــ٤ يـــــمان  - الخٗـــــٝغ ٖلـــــى الُـــــغ١ 

ْمغاخل الخُب٤ُ. ٓصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي   الج

ٓمــــاث هجــــاح جُ - ٓصة فــــي الخٗــــٝغ ٖلــــى م٣ بُــــ٤ يــــمان الجــــ

ْٖغا٢ُلّ. ٓباجّ  ْٖلى نٗ  ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي 

 ؤهمُت البدث: -

ٕٓ ًدؿــــــــم  ٓن َــــــــظا املٓيــــــــ ج٨مــــــــً ؤَمُــــــــت البدــــــــض فــــــــي ٧ــــــــ

ٕٓ جُبُـــ٤ يـــمان  بالحضازـــت فـــي ؤصبُـــاث الخٗلـــُم الٗالي،ٞمٓيـــ

ٓايـُ٘ الحضًشـت التـي هالـذ  ٓ مـً امل ٓصة في الخٗلُم الٗالي َ الج

ٓلين ْاملؿـــــا ٓمـــــاث  فـــــي ٢ُـــــإ الخٗلـــــُم الٗـــــالي فـــــي  اَخمـــــام الح٩

ظمُــــــ٘ ص٫ْ الٗــــــالم، م هــــــا الجؼاثــــــغ، بىــــــاءا ٖلــــــى اػصًــــــاص َلــــــب 

ٓصة زضماتها. اصة ظ عة ٍػ غاٝ طاث امله حت بًْغ  ألَا

هدـــــــى زلافـــــــت لـــــــمان الجـــــــىدة فـــــــي ماظعـــــــاث الخعلـــــــُم  -ؤوال

 اإلاخىلباث والؽشوه: العالي:

ٓصة فــــــــي ماؾؿــــــــاث الخٗلــــــــُم الٗــــــــالي، ٌ ٗخبــــــــر يــــــــمان الجــــــــ

خمـــضث ٖلُـــّ ماؾؿـــاث الخٗلـــُم الٗـــالي فـــي ٦مـــضزل خـــضًض اٖ

زــم جبيخــّ بٗــض طلــ٪ ص٫ْ الٗــالم  مٗٓــم ص٫ْ الٗــالم املخ٣ــضم،

ملـت  ٓع ْاَغة الٗ الشالض، خُض ِْغ َظا املهُ   هدُجت لِٓ

ْاهٟخـــاح الجامٗـــاث ٖلـــى املىاٞؿـــت الٗاملُـــت، التـــي ؤنـــبذ لؼامـــا 

ْالخ٣ـــــــضم الحانـــــــل ٖلـــــــى مؿـــــــخٔٓ  ٓع  ٓا٦ـــــــب الخُـــــــ ٖليهـــــــا ؤن ج

ْبال ْالغاثضة.الٗالم  ٓعة   خالي الؿير في مهاٝ الجامٗاث املخُ

ٓصة، ٓم مخٟـــ٤ ٖلُــّـ بـــين ال٨خـــال  ًٞــمان الجـــ ـ لِـــا مِٟـــ لــِـ

ٓصة ٖلــــى ج٣ــــضًم  ٓن بمجــــا٫ الجــــ ْبهمــــا خــــغم املِخمــــ ْاملماعؾــــين، 

ــــ٠  ْالتــــي م هــــا حٍٗغ ٖٓــــت مـــًـ الخٗــــاٍع٠ الخانــــت  هـــــا،  لجىـــــت مجم

م العــــالي ٖلـــى ؤ هــــا:" ٞدـــو بظغاجــــي هٓــــامي  لـــمان جــــىدة الخعلــُـ

ْبغامجِـــــــا ألا٧اصًمُـــــــت، ل٣ُـــــــاؽ املى جُـــــــت مــــــًـ خُـــــــض  للماؾؿـــــــت 

ْالخُبُــــــ٤ مـــــًـ  مىاؾــــــبت الترجِبــــــاث املسُُــــــت لخد٣ُــــــ٤ ؤَــــــضاِٞا، 
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ْالىخــــاثج  ٓاٞــــ٤ املماعؾــــت الٟٗلُــــت مـــ٘ـ الترجِبــــاث املسُُــــت  خُــــض ج

م  ْالخ٣ُُـ ٓبـت  مً خُـض جد٣ُـ٤ الترجِبـاث ْإلاظـغاءاث للىخـاثج املُل

ْالخدؿــين مًـ زــال٫ ْاملغاظٗـت مًـ خُــض ٢ُـام املاؾؿــت بـالخٗ لم 

ْالىخاثج" ْالخىُٟظ  ْالُغ١   . 1اج٣ُُمِا الظاحي للترجِباث 

ـــــــضة الغؾــــــــمُت املخٗل٣ـــــــت بمؿــــــــاع  - ؤمـــــــا اؾـــــــدىاصا بلــــــــى الجٍغ

ْبُـــت للخٗلـــُم الٗـــالي، ٣ٞـــض جـــغظم ٞـــاٝ  ْع ْاملى٣ُـــت ألا ٓهُـــا  ٓل ب

ٓوي ٓصة للمهـُ حاث املميـزة التـي  (Fave Bonnet)ب يمان الجـ

ٓصة، يــــ : 2ا هـــي ٓصة ج٣ُــــُم الجـــ ٓصة، بصاعة ؤٖمــــا٫ الجــــ مان الجـــ

ٓالي  : ْطل٪ خؿب الجض٫ْ امل

 (: اإلافاهُم اإلاشجبىت بممان الجىدة01الجذٌو سكم)

 اإلافىل :
العااٌ 

 اإلاشهضي 
 العمل الهذف

 جلُُم الجىدة

(L„évaluation de 

la qualité) 

 ٠ُ٦

ج٣اؽ 

ٓصة  الج

٢ُاؽ 

ٓصة  الج

جىُٟظ 

 الخ٣ُُم

 لمان الجىدة

(L„assurance ou 

la garantie de la 

qualité) 

 ٠ُ٦

هًمً 

ٓصة  الج

جةُين ؤن 

ٓصة  الج

ٓصة  مٓظ

الخد٤٣ 

مً 

ٓصة  الج

بداسة ؤعماٌ 

 الجىدة

Le management 

de la qualité)  

 ٠ُ٦

هخدهل 

ٖلى 

ٓصة  الج

حؿُير 

ٓصة  الج

جىُٟظ 

إلاظغاءاث 

ْز٣اٞت 

ٓصة  الج

Source : Conseil supérieur de l„éducation, « l„assurance 
qualité à l„enseignement universitaire : une conception à 
promouvoir et à mettre en œuvre », avis à la ministre de 
l„éducation, du loisir et du sport, février 2012, Québec, p 08. 

ختـــــ  ًـــــخم  آلُـــــاث لـــــمان الجـــــىدة فـــــي الخعلـــــُم العـــــالي: -

ٓصة فـــي ماؾؿـــاث الخٗلـــ ًجـــب  ُم الٗـــالي،جُبُـــ٤ يـــمان الجـــ

ْالتــــــــــــي ؾــــــــــــمُذ ٦ــــــــــــظل٪  صعاؾــــــــــــت نلُــــــــــــاث الخانــــــــــــت بــــــــــــظل٪ 

ٓصة ٖلــى املؿــخٔٓ  بامل٩ُاهيزمــاث ألاؾاؾــُت الشالزــت لًــمان الجــ

ْجخمشل في:  الخاعدي 

  اإلاىافلـــــــــــــــت ؤو مـــــــــــــــىذ الؽـــــــــــــــهادة(االاعخمـــــــــــــــاد  -ؤ

(L’accréditation, L’agrément ou l’homologation(: 

خمـاص (، Accréditation) اؾخٗمل بٌٗ ال٨خال مهُ   الٖا

ٓا٣ٞـــــت  ْاؾـــــخٗمل  (Agrément)الـــــبٌٗ ألازـــــغ مهـــــُ   امل

اصة  ْ بلـــى بنـــضاع قــِـ    لٓنـــ٠ الٗملُـــت التـــي جـــاصي بلـــى الح٨ـــم ؤ

ْ اٖتــراٝ عؾـــمي ُٞمــا ًخٗلـــ٤ باملُاب٣ــت لبرهـــامج املاؾؿــت مـــ٘  ؤ

ْمدـــــضصة مؿــــب٣ا، ٓصة مميــــزة  ُٞمــــا ًخٗلـــــ٤  م٣ــــاًِـ طاث ظــــ

ْ بمٗــــاًير خمــــاص ؤمــــ ؼ،ـالخمُــــ باملٗــــاًير الــــضهُا ؤ        ا بطا حٗلــــ٤ الٖا

ٓا٣ٞــت بتــرزُو للمماعؾــت ٞةهىــا هخدــضر فــي َــظٍ الحالــت  ْ امل ؤ

،٦مـــــــــا  3ا )L’homologation)ٖــــــــً مـــــــــىذ لكــــــــِاصة التـــــــــرزُو 

خمـــــاص بمغا٢بـــــت مـــــا بطا ٧اهـــــذ املاؾؿـــــت حؿـــــخد٤ ؤن  ًخٗلــــ٤ الٖا

ح فــي َــظٍ الحالــت َــٓ:  ْالؿــاا٫ املُــْغ ٓن لِــا َــظٍ امل٩اهــت،  ج٩ــ

ٓاحي ختــــ  وُُٗــــ٪ َــــل لــــضً٪ املؿــــخٔٓ ال٩ــــا في مــــً ظمُــــ٘ الىــــ

ٓا٣ٞتت بمٗن  َل ؤهذ  إلاطن بالٗملت لظا َل ؤهذ حؿخد٤ امل

ْ جلــــ٪ت خمــــاص ًــــاصي مــــً   4امغجــــب فــــي َــــظٍ الضعظــــت ؤ ا ٞااٖل
ً
بط

ــٓى، ل٨ــً  ٕٓ وٗــم/ال، م٣ب٫ٓ/مٞغ خُــض املبــضؤ بلــى ٢ــغاع مــً هــ

مــــــــً املم٨ــــــــً الخٗــــــــضًل ٖىــــــــضما ج٣تــــــــرل املاؾؿــــــــت ٖلــــــــى ْظــــــــّ 

ٓح بّالخهٓم مً املؿخٔٓ املؿ  . 5ام

ٌٗنــــــي الخ٣ُــــــُم "الٗملُـــــــت  : )L’évaluation(الخلُــــــُم  -ب

ْلبـــرامج الخٗلـــُم  ٓصة املاؾؿـــاث  البدخـــت للخ٣ُـــُم الخـــاعدي لجـــ

ٓاعص  6الٗـــــــــالي" ٞـــــــــالخ٣ُُم ٢ـــــــــض ًغ٦ـــــــــؼ ٖلـــــــــى املـــــــــضزالثامشل املـــــــــ

ْ الىخـــــاثج  ٣ـــــت الدكـــــُٛل ، ؤ املسههـــــت ، الٗملُـــــاثابمٗن  ٍَغ

ٓعاث ألاؾاج ْٖضص ميك  . 7ا ظة امشل مٗضالث الخسغط 

ْحؿـــلُِ الًـــٓء  ب  ـــؼ الخـــضٍع ٓن الخ٣ُـــُم لخٍٗؼ ٦مـــا ٢ـــض ٩ًـــ

ٖلى الخدؿِىاث التي جد٣٣ذ، بياٞت بلى بم٩اهُـت التر٦يـز ٖلـى 

ــ٤ املداؾــبت،٦ما ٌٗخبــر ٦ٗملُــت حٗمــل ٖلــى  لُت ٖــً ٍَغ املؿــْا

ٖلـــــى ؾـــــةُل  4بلـــــى  1ال٣ُـــــام بخُٗـــــين ه٣ُـــــت ٌٗبـــــر ٖ هـــــا بٗـــــضص ا

ا ـــغ اممخـــاػ،  ٖلـــى ؾـــةُل املشـــا٫  Fبلـــى  Aاملشـــا٫ ، بدـــٝغ ْ بخ٣ٍغ ؤ

ــب مــً الجُــض ٖلــى ؾــةُل املشا٫ ،٦مــا ًم٨ىىــا ٦ــظل٪  ظُــض، ٢ٍغ

 . 8اؤن هجم٘ بين الجاهبين

جــض٤ُ٢  :(L’audit sur la qualité(جــذكُم الجــىدة  -ي

ٓم ٖلـــــى َـــــضٝ ج٣ُـــــُم، لـــــِـ  ٓ "املـــــضزل الـــــظي ٣ًـــــ ٓصة َـــــ الجـــــ

ٓصة امل٩ُاهيزمــــاث الضازلُـــــت  ْل٨ـــــً ظــــ ٓصة الٗملُــــاث ْألاصاء  ظــــ

ٓص ٓم ٖلــى ج٣ُــُم لًــمان الجــ ة، بٗبــاعة ؤزــٔغ َــظا املــضزل ٣ًــ

ٓصة املٗخمــضة مــً  ْالًــ٠ٗ فــي آلُــاث يــمان الجــ ٓة  ه٣ــاٍ ال٣ــ

ٓاثض" ْالٟ ْجدؿين الٗملُاث   . 9ا٢بل املاؾؿت،  هضٝ مغا٢بت 

ٓم  ٓصة ٣ًـــ ُٞمــــا بطا ٧اهــــذ ٖلــــى مبــــضؤ الخد٣ـــ٤ جــــض٤ُ٢ الجـــ

ٓاٞــــــــ٤ ظُــــــــضا مــــــــ٘  ْ الًمىُت للماؾؿــــــــت جخ ٓاًــــــــا املٗلىــــــــت اؤ الى



 معذن هفحرةؤ.  
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ٓا٢ـــ٘، ٞـــة طا ْيـــٗذ املاؾؿـــت ؤَـــضاٞا ٞة هـــا ؾـــٝٓ جخهـــٝغ ال

ٓن  ــــــى ؤي مــــــضٔ ج٩ــــــ ٓصة ًدــــــضص بل ٣ْٞــــــا للىخــــــاثج، ٞخــــــض٤ُ٢ الجــــــ

ُْٞت  َضاِٞا الخانت  .   10ااملاؾؿت 

ٓصة فـــــــــي  ًم٨ــــــــً ج خـــــــــُو نلُـــــــــاث الشالزـــــــــت لًـــــــــمان الجـــــــــ

 الجض٫ْ الخالي:

 (: جفيُف آلُاث لمان الجىدة2الجذٌو سكم )

 جالىخائ الفُاغت العااٌ آلالُت الغاًت:

 اإلاعاءلت

 

 الخدعحن

 الاعخماد

  accréditationا

ٓ ظُـــــض بمـــــا  َـــــل َـــــ

ُٞـــّ ال٨ٟاًـــت لُـــخم 

٣ٞٓت ٖلُّت  امل

الخ٨ُـــــــــــــــــ٠ 

ااملِمـــــــــــــــــــت، 

ٓاعص،  املـــــــــــــــــــــــ

 الٗملُاث 

٢ــــغاع اًجــــااي 

ْ ؾل ي  ؤ

 الخلُُم

              évaluationا

بلــى ؤي مــضٔ ٧اهــذ 

 الىخاثج ظُضةت
 الىخاثج

مؿــــــــــــــــــــــــــــــــــخٔٓ 

ابمـا فــي طلــ٪ 

٢ــــغاع اًجــــااي 

ْ ؾل   ي ؤ

 الخذكُم

  auditا

َـــــــــــــــــــــــــــــــــل ٧اهـــــــــــــــــــــــــــــــــذ 

 ألاَضاٝ مغيُتت

َــــــــــــــــــــــــل الٗملُــــــــــــــــــــــــت 

 ٞٗالتت

 الٗملُاث
الٓنــــــــــــــــــــــــــــــ٠ 

ٓ ي  الى

Source : K. TREMBLAY, victoria KIS, « Assuring and improving 

quality », tertiary éducation for the knewlege society, volume 1, 

special features : gouvernance funding quality, organisation de 

coopération et de développement économiques, paris, 2008, p 

266.  

خمـاص ًغج٨ـؼ ٖلـى ٧ـل مـً  بىاءً  ٖلـى مـا ؾـب٤ وؿـخيخج ؤن الٖا

ْالخـــــض٤ُ٢ مـــــً ؤظـــــل الحهـــــ٫ٓ ٖلـــــى اٖتـــــراٝ عؾـــــمي  الخ٣ُـــــُم 

خمــــــــاص ًخٗلــــــــ٤ ب٩ــــــــل  ْ ؾــــــــل ي، ٞااٖل ٓن اًجــــــــااي ؤ ب٣ــــــــغاع ٢ــــــــض ٩ًــــــــ

ْلــــــــِـ بجــــــــؼء م هــــــــ ا اعؾــــــــالت املاؾؿــــــــت، ؤَــــــــضاِٞا، املاؾؿــــــــت 

ْٖملُاتهــــا . فــــي خــــين ؤن  ٓاعصَــــا  ٖبــــاعة ٖــــً ْنــــ٠  الخــــذكُمم

َْـــل هـــي ٞٗالـــت، ٞالخـــض٤ُ٢ ال  الٗملُـــاث، ؤي َـــل هـــي مغيـــُت 

ٓصة ْألاصاء ٣ٞـــــِ بـــــل ٌؿـــــمذ ؤًًـــــا  ٓن  هـــــضٝ ج٣ُـــــُم الجـــــ ٩ًـــــ

ٓصة  بالًـــمان بـــان الٗملُـــاث، إلاظـــغاءاث، ْآلُـــاث يـــمان الجـــ

ْمُب٣ــــــت بكــــــ٩ل صــــــحُذ، ؤي ٓة  مىاؾــــــبت  جدضًــــــض ه٣ــــــاٍ ال٣ــــــ

ٓصة املٗخمــضة مـــً ٢بــل ماؾؿـــت  ْالًــ٠ٗ رلُــاث يـــمان الجــ

 ؤمــــــا الخ٣ُــــــُم ُُٞٗــــــي ه٣ُــــــت لىخــــــاثج البدــــــض الخٗلــــــُم الٗــــــالي.

ْ ؾـل ي  ؤي مغا٢بـت  امؿخٔٓ الىخـاثج بمـا فـي طلـ٪ ٢ـغاع اًجـااي ؤ

 الىخاثج بامل٣اعهت م٘ ألاَضاٝ.

ٓصة حؿـخجُب  بىاء ٖلُّ، ٞةن نلُاث الشالزت لًـمان الجـ

ْالخــــــض٤ُ٢  خمـــــاص ًغج٨ــــــؼ ٖلـــــى الخ٣ُــــــُم  ا الــــــبٌٗ، ٞااٖل لبًٗــــِـ

لُت ا ْجدضًــض املؿــْا ْبُٖــاء L„imputabilité هــضٝ املؿــاءلت    

ْالخــــــض٤ُ٢ ٌٗخمــــــض  ْ ٖضمــــــّ،  خمـــــاص ؤ ال٣ـــــغاع املىاؾــــــب بمــــــىذ الٖا

ٓ ج٣ُـُم  ٍْخٗل٤ بالٗملُـاث، ؤمـا الخ٣ُـُم ِٞـ ؤ٦ ر ٖلى الخدؿين 

ٓ ٌٗخمـض ٖلـى ملضٔ الٓن٫ٓ بلى ألاَضاٝ مـً زـال٫ الىخـاثج  َْـ

ْْن٠ الٗملُاث.   الخض٤ُ٢ 

ألاهـــــــــــذاف اإلاشجـــــــــــىة مـــــــــــً جىبُـــــــــــم لـــــــــــمان الجـــــــــــىدة فـــــــــــي  –

 ماظعاث الخعلُم العالي:

ٓم ماؾؿـــاث الخٗلـــُم الٗـــالي بخُبُـــ٤ نلُـــاث الشالزـــت  ج٣ـــ

ٖٓـت مــً  خمـاص ٖلــى مجم ٓصة الؿـاب٣ت الــظ٦غ، بااٖل لًـمان الجــ

خٗلــُم املبــاصت، التــي ؤَمِــا التر٦يــز ٖلــى املؿــخُٟض مــً زضمــت ال

ْطلــ٪ فــي  الٗــالي، املخمشــل فــي الُالــب، املجخمــ٘ ْؾــ١ٓ الٗمــل، 

ــــــؼ املكــــــاع٦ت الٟٗالــــــت  ٦ْــــــظا حٍٗؼ جلبُــــــت اخخُاظاجــــــّ ألاؾاؾــــــُت، 

ْاة لجمُــــ٘ مــــً لِــــم اعجبــــاٍ بــــالخٗلُم  ْمغاٖــــاة املؿــــا لألٞــــغاص، 

ْبجاخــت الٟغنـت لِــاالء باؾـخسضام ٧امــل ٢ــضعاتهم  ْن جٟغ٢ـت،  ص

. ْاملجخمــــــ٘ بإؾـــــــٍغ ٠ بلــــــى طلــــــ٪ جٓخُـــــــض ؤيــــــ لهــــــال  الخٗلــــــُم 

ٍْجـب  ْالغئٔ ْإلاؾتراجُجُاث في املجخم٘ الخٗلُمـي،  ألاَضاٝ 

ْالُـــــغ١ بلـــــى ظاهـــــب املىــــــخج  ْالتر٦يـــــز ٖلـــــى الٗملُـــــاث  الاَخمـــــام 

ٍٓغ  ْاملسغظــــــاث. ٓصة ٖلـــــــى مبــــــضؤ الخُـــــــ ٦مــــــا جغ٦ـــــــؼ يــــــمان الجــــــ

ْاملىــاٞ٘ املخباصلــت  هــضٝ  ٦ْــظا الاؾــخ٣اللُت  ْالخدؿــين املؿــخمغ 

 ْ ْاملِـــاعاث  ـــت  ٦مـــا ًم٨ىىـــا ج٣ؿـــُم  حٗٓـــُم الٟاثـــضة.ه٣ـــل املٗٞغ

ٓصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بلـى  ؤَضاٝ جُب٤ُ يمان الج

ت ْألاَضاٝ ألا٧اصًمُت.  ٢ؿمين َما: ألاَضاٝ إلاصاٍع

ت: -ؤ  ألاهذاف ؤلاداٍس

ٓصة فــــــــي  ــــــــت لخُبُــــــــ٤ يــــــــمان الجــــــــ جخمشــــــــل ألاَــــــــضاٝ إلاصاٍع

 ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ُٞما ًلي: 

ْعؾالت ال - ْاض جدضًض ألاَضاٝ   . 11اجامٗت بك٩ل 

ْمخابٗــــــت جىُٟــــــظَا مــــــً  - ٓصة  ْيــــــ٘ ؤَــــــضاٝ لؿُاؾــــــت الجــــــ

ْمخابٗـت  ٓصة  ٓاػهاث لًبِ الج ْجهمُم م ٓع قامل،  مىٓ

ٓئها  .   12األاصاء ٖلى ي

ْػٍــــاصة إلاهخاظُــــت  - ٓصة  ْج٣ُــــُم هٓــــام يــــمان الجــــ جدؿــــين 

 . 13اْزٌٟ ال٩لٟت ٦إَضاٝ مخ٩املت

ْجشةُعها - ت  ٓز٤ُ الٗملُاث إلاصاٍع  .   14اج
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ْجدؿــــــــِىّ بماؾؿــــــــاث الخٗلــــــــُم بخ٩ــــــــام ال - ىٓــــــــام إلاصاعي 

لُاث التـــي جـــم  الٗـــالي، ْاملؿـــْا ْاع  ـــ٤ جٓنـــ٠ُ ألاص ٖـــً ٍَغ

ٓػَِٗـــا خؿـــب  ْج جدضًـــضَا ل٩ـــل ٞـــغص فـــي الىٓـــام الجـــامعي 

ُُٟت ٍٓاتهم الْٓ ْمؿخ  . 15ا٢ضعاث ألاٞغاص 

٘ الٟٗالُت الخىُٓمُت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗـالي، - ٖبـر  ٞع

 ٓ ْجشةُـــــــذ بجاخـــــــت ال٣ـــــــضعة ٖلـــــــى الٗمـــــــل يـــــــمً مجم ٖـــــــاث 

ْجد٣ُ٣ِــــــا بــــــين ألاٞــــــغاص الٗــــــاملين فــــــي  ٞٗالُــــــت الاجهــــــاالث 

ت الٗلُا ْم٘ ال٣ُاصة إلاصاٍع ٓاخضة  ٖٓت ال  . 16ااملجم
ْجدؿُ ها - ْحؿُِل ٖملُت اجساط ال٣غاع  ٓماث  ٓٞير املٗل  . 17اج

ٓصة جمشــــل  ــــت لًــــمان الجــــ ، بىــــاًء ٖلــــى مــــا ألاَــــضاٝ إلاصاٍع

ٖٓـــت الٛاًـــاث التـــي ًجـــب ٖلـــى ماؾؿـــاث اؾـــب٤،  لخٗلـــُم مجم

ْاملد٨ـــــم  الٗــــالي الٓنـــــ٫ٓ بليهـــــا، مـــــً زـــــال٫ الخُبُـــــ٤ الٟٗـــــا٫ 

ْطلـــــ٪ بـــــضءا مـــــً إلاصاعة  ٓصة ٞيهـــــا،  لجمُــــ٘ مبـــــاصت يـــــمان الجـــــ

الٗلُـــا بلـــى ٚاًـــت ؤصوـــل ٢ؿـــم مـــً بصاعة املاؾؿـــت. بدُـــض ًجـــب 

ْعؾـــــــالعها  ٖلـــــــى ماؾؿـــــــت الخٗلـــــــُم الٗـــــــالي ؤن جدـــــــضص ؤَـــــــضاِٞا 

ٓصة ؤن ج ْاضــــ ، ٦مــــا ًجــــب ٖلــــى بصاعة ٢ؿــــم الجــــ ًــــ٘ بكــــ٩ل 

ْمخــاب٘ جىُٟــظَا مــً  ٓصة  ؤَــضاٝ مد٨مــت لؿُاؾــت يــمان الجــ

ٓاهـــــــب، مــــــــً الخهـــــــمُم بلـــــــى الخىُٟــــــــظ بلـــــــى الىخــــــــاثج.  ظمُـــــــ٘ الج

ت ألازٔغ فـي الجامٗـت، التـي  باسياٞت بلى ظمُ٘ ألا٢ؿام إلاصاٍع

ْٞـــ٤ هٓـــام بصاعي  ًجـــب ؤن حٗمـــل مـــ٘ بًٗـــِا بكـــ٩ل مخ٩امـــل 

ْاضــــ لُاث بكــــ٩ل  ْاملؿــــْا ْاع   ، مد٨ــــم ًــــخم ُٞــــّ جدضًــــض ألاص

ٓمــاث مد٨ــم، ًم٨ـً مــً حؿــُِل  ٓٞير هٓـام مٗل باسيـاٞت بلــى جــ

ْجم٨ـين ال٣ـضعة  ـت  ٖملُت الاجها٫ بـين مسخلـ٠ ألا٢ؿـام إلاصاٍع

ْحؿــــُِل  ــــ٤  ح الٍٟغ ٖٓــــاث لخــــضُٖم ْع ٖلــــى الٗمــــل يــــمً مجم

ْجدؿُ ها في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي.   اجساط ال٣غاعاث الجماُٖت 

   ألاهذاف ألاوادًمُت: -ب

ٓصة فـــــي جخمشـــــل ألاَـــــضاٝ ألا ٧اصًمُـــــت لخُبُـــــ٤ يـــــمان الجـــــ

 ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ُٞما ًلي:

ٓصة املسغظـــاث الخٗلُمُـــت فـــي ماؾؿـــاث الخٗلـــُم  - ٍٓغ ظـــ جُـــ

ٓا١ الٗمل،  ْعٞ٘ ٢ضعتها ٖلى املىاٞؿت في ٧اٞت ؤؾ الٗالي، 

ْ ٖاملُت، خُـض ٌٗمـل طلـ٪  ْ ب٢لُمُت ؤ ٓاء ٧اهذ مدلُت ؤ ؾ

ٍٓـــــــــــت الش٣ـــــــــــت  هـــــــــــا مـــــــــــً ٢بـــــــــــل ؤصـــــــــــحال الٗمـــــــــــل  ٖلـــــــــــى ج٣

  . 18اْاملؿخُٟضًً م ها

ج  - ْجســـٍغ يـــمان ٦ٟـــاءة ؤصاء ماؾؿـــاث الخٗلـــُم الجـــامعي، 

ْاملٗغفــــــــــي  َــــــــــالل طْي ٦ٟــــــــــاءة ٖالُــــــــــت املؿــــــــــخٔٓ الٗلمــــــــــي 

ْب٦ؿـــا هم الخ٨ٟيـــر إلابـــضا ي الـــظي ًخمشـــل فـــي ؤؾـــلٓل خـــل 

ٍٓغ الـــظاث  ْالٗمـــل الجمـــا ي ْالاؾـــخمغاع فـــي جُـــ املكـــ٨الث 

ْالخ٣ىُت الجض ُت   . 19اًضةْالخ٠ُ٨ م٘ املؿخجضاث املٗٞغ

ُٖٓـــــت  - ْجدؿـــــين ه ْالخٗلـــــُم  ٓٞير البِاـــــت املىاؾـــــبت للـــــخٗلم  جـــــ

 . 20ا٦ْٟاءة الخضماث الخٗلُمُت امل٣ضمت

ْبًجاص ال٣ىاٖاث الغانخت  ها  - ٓصة    21ا وكغ ز٣اٞت الج

ْاملِىُــت ل٩اٞــت ؤٞــغاص ماؾؿــت  - جدــضًض ال٨ٟاًــاث الٗلمُــت 

ــــــين  الخٗلــــــُم الٗــــــالي، ؿــــــُت ْإلاصاٍع ٦إًٖــــــاء الُِاــــــت الخضَع

ــاصة مؿــخٔٓ ؤصائهــم، مــً ْالٟىُــين  ْالٗمــل ٖلــى ٍػ ْالُلبــت 

بهم  ْجــــضٍع زــــال٫ بجاخــــت بــــغامج الخىمُــــت املِىُــــت املؿــــخضامت 

 . 22ابك٩ل صاثم

ْالٗمــل ٖلـــى الخسٟــٌُ مـــً  - ْمٗالجعهـــا  ا٦دكــاٝ ألازُــاء 

ٕٓ فـي ؤي زُـإ، فـي ؤي مغخلـت  ٢ٓـ الخ٩ـال٠ُ الىاظمـت ٖـً ال

ْالٗملُـــــاث  ٓاعص  ْطلـــــ٪ ٖبـــــر حلـــــخير ٧اٞـــــت املـــــ مـــــً مغاخلِـــــا 

ْبزًــــــــاِٖا للغ٢ابــــــــت صا زــــــــل ماؾؿــــــــاث الخٗلــــــــُم الٗــــــــالي 

ْجىُٟـــــــــظ املٗــــــــاًير الٗاملُـــــــــت  ـــــــــ٤ جُبُــــــــ٤  ٢ٓاثُــــــــت ٖــــــــً ٍَغ ال

ٓصة  . 23الًمان الج

ْمٗــاًير  - ت  ٓمــت الكــاملت مـًـ املٗــاًير ال٣ُاؾـُـ ٫ٓ بلــى املىٓ الٓنــ

ْالٗضًــــــــض مـــــــًـ ؤؾـــــــــ امل٣اعبــــــــاث املغظُٗــــــــت  ألاصاء الح٣ُ٣ُــــــــت 

٣ْٞا للمٗاًير الٗاملُت لًمان  ْطل٪  ٓصةالحضًشت   .   24ا الج

ج٣لُـــــــــل املســـــــــاَغ املترجبـــــــــت ٖـــــــــً اهسٟـــــــــاى الش٣ـــــــــت بـــــــــاملىخج  -

خماص ٖلُّ ْ الٖا  .   25االخٗلُمي ؤ
-  ٓ ٓلت هدــــــــــ بُٖــــــــــاء الٟغنــــــــــت لل٣ُــــــــــاصاث الخٗلُمُــــــــــت املؿــــــــــا

ْاملؿاثلت مل٣ـضمي الخضمـت  ْاملغا٢بت  الخسُُِ إلاؾتراجُجي 

خماص ٤ َُااث الٖا    . 26اًٖ ٍَغ

الٗـــــالي ؤن  ، ؤهـــــّ ٖلـــــى ماؾؿـــــاث الخٗلـــــُموؿـــــخيخج بالخـــــالي

ْالتـي  ٓصة،  ٓ جُب٤ُ ألاَضاٝ ألا٧اصًمُت لًـمان الجـ حؿعى هد

ْامل هجـــي،  ٖٓـــت ألاَـــضاٝ الخانـــت بالجاهـــب الٗلمـــي  جمشـــل مجم

ٓٞير البِاــت املىاؾــبت  ٓاء ٖلــى مؿــخٔٓ املــضزالث مــً زــال٫ جــ ؾـ

ْالخٗلُم، ٓصة ْالا٢خىـإ  للخٗلم  التي حؿاَم في وكغ ز٣اٞت الج

ُٖٓــــــــت الخـــــــضم ْجدــــــــضًض  هـــــــا، ٦ـــــــظل٪ جدؿـــــــين ه اث امل٣ضمـــــــت، 

ْاملِىُـــــت ل٩اٞـــــت ؤٞـــــغاص ماؾؿـــــاث الخٗلـــــُم  ال٨ٟاًـــــاث الٗلمُـــــت 

ٓن طلـــــ٪ مـــــً زـــــال٫  الٗــــالي. ؤمـــــا ٖلـــــى مؿـــــخٔٓ الٗملُـــــاث ٩ُٞـــــ

ب املؿـــــــخمغ ل٩اٞـــــــت  ْالخـــــــضٍع ٓٞير بـــــــغامج الخىمُـــــــت املؿـــــــخضامت  جـــــــ

ْالٗمل ٖلى ا٦دكاٝ ألازُـاء ٢بـل  ؿُت،  ؤًٖاء الُِات الخضَع

ْبالخالي الـخم٨ً مـً ج ِٖٓا،  سٟـٌُ الخ٩ـال٠ُ الىاظمـت ٖـً ٢ْ



 معذن هفحرةؤ.  
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٣ْٞـا  ٢ٓاثُـت  ٕٓ في ألازُاء، مً جُب٤ُ ٖملُاث الغ٢ابـت ال ٢ٓ ال

ٓصة. ؤمــا ٖلــى مؿــخٔٓ املسغظــاث  للمٗــاًير الٗاملُــت لًــمان الجــ

ٓصة  ٍٓغ ظـــ ُٞخٗلـــ٤ ألامـــغ ب٣ُـــام ماؾؿـــاث الخٗلـــُم الٗـــالي بخُـــ

ْعٞــــ٘ ٢ــــضعتها ٖلــــى مسغظاتهــــا املخمشلــــت فــــي الُلبــــت  املخســــغظين، 

ْبم٩اهُـــت الخ٨ُـــ٠ مـــ٘ املؿـــخجضاثاملىاٞؿـــت امل ْالٗاملُـــت   دلُـــت 

ذ بم٩اهُـــــــــت املغا٢بـــــــــت  ُـــــــــت الجضًـــــــــضة، ممـــــــــا ًدــــــــُـ ْاملٗٞغ الخ٣ىُــــــــت 

ٓلت ٖلـــى طلـــ٪. ألامـــغ  ْاملؿـــاثلت مـــً َـــٝغ ٧اٞـــت الُِاـــاث املؿـــا

ـــــــغاٝ الٟاٖلـــــــت فـــــــي  الــــــظي ٌؿـــــــاَم فـــــــي ٦ؿـــــــب ز٣ــــــت ظمُـــــــ٘ ألَا

ْاملجخم٘ ٩٦ل باملىخج الخٗلُمي  ٓع  ٦ْؿب ز٣ت الجمِ املاؾؿت 

ٓٙ بلــــى املٗــــاًير الٗاملُــــت ْبم ْبالخــــالي البلــــ خمــــاص ٖلُــــّ،  ٩اهُــــت الٖا

ْبم٩اهُــــــــت الٓنــــــــ٫ٓ بلــــــــى صعظــــــــت  خمــــــــاص  ٓصة ْالٖا لًــــــــمان الجــــــــ

 الامخُاػ. 

جىبُـــم لـــمان الجـــىدة فـــي ماظعـــاث الخعلـــُم العـــالي  -زاهُـــا

 همشوسة خخمُت إلاىاجهت الخدذًاث:

ٓصة فــــي ماؾؿـــــاث  ِْــــغث الحاظــــت بلــــى جُبُـــــ٤ يــــمان الجــــ

م الٗـــال ملـــت، ؤًــًـ ؤنـــبذ الخٗلــُـ ي، بىـــاءا ٖلـــى اقـــخضاص ْـــاَغة الٗ

ْالخ٣ــــــــــضم  ٓع  ٓا٦ــــــــــب الخُــــــــــ لؼامــــــــــا ٖلــــــــــى َــــــــــظٍ املاؾؿــــــــــاث ؤن ج

م الٗـــالي  ْطلــ٪ مـ٘ـ جـــضوي مسغظــاث الخٗلـُـ الحانــلين فــي الٗـــالم، 

 ٫ْ ل زانـــــــت فـــــــي الــــــــض ١ الكــــــٛـ ٓاثمعهـــــــا ملخُلبـــــــاث ؾـــــــٓـ ْٖـــــــضم م

م مـًـ ظــغاء  الىامُــت، بيــاٞت بلــى اػصًــاص ْــاَغة زٓنهــت الخٗلـُـ

ٓع املىٓمــاث الٗاملُــت اعجٟــإ ال ِْْــ ْلــت  خ٩ــال٠ُ التــي جخدملِــا الض

 ٍ ْالكــْغ ٓصة، التــي حٗمــل ٖلــى جدضًــض الؿُاؾــاث  لًــمان الجــ

ٓاظـــــــب ٖلـــــــى الجامٗـــــــاث الٗمـــــــل  هـــــــا، ختـــــــ   ْاملٗـــــــاًير الٗاملُـــــــت ال

اصاتها  تـــــراٝ ْختـــــ  جغ ـــــى قــــِـ خمـــــاص ْالٖا جدهـــــل ٖلـــــى صعظـــــت الٖا

عة خخمُـــــت مـــــ ٓبــــت، التـــــي ؤنـــــبدذ يــــْغ ٓصة املُل ٓٔ الجـــــ ً ملؿــــخ

 ظغاء اهٟخاح الجامٗاث ٖلى املىاٞؿت الٗاملُت. 

ألاظباب والخدذًاث الذافعت لالهخمام بمـمان الجـىدة فـي  -

 الخعلُم العالي:

ٓصة ٖلــــــى املؿــــــخٔٓ الــــــضْلي  ًغظــــــ٘ الاَخمــــــام بًــــــمان الجــــــ

٦ِْـ ا مبالي    27ا ملا ًلي: Tremblay et kis)خؿب جْغ

ٓمــاث الججاَــاث الدؿــُير الٗمــ - ٓمي جبنــي الٗضًــض مــً الح٩

 الجضًض.

ْص،  - ب الٗــــابغ ل حــــض ٓع الخــــضٍع ِــــ ٍْل الخٗلــــُم الٗــــالي ْْ جــــض

ألامــــــغ الــــــظي ؤزـــــــاع الٗضًــــــض مــــــً الدؿـــــــائالث خــــــ٫ٓ مٗـــــــاًير 

ب. ٓاثمت َُا٧ل الخضٍع ْمضٔ م ٓصة   الج

كـــــــاعص ا َٓـ َع  Lewisبيـــــــاٞت بلـــــــى مـــــــا ؾـــــــب٤، ط٦ـــــــغ لـــــــ

Richard ٓصة ًغظـــــ٘ بلـــــى ألاؾـــــبال  ، ؤن الاَخمـــــام بًـــــمان الجـــــ

ـــاصة ٖـــضص  ٓصة ٖلـــى املؿـــخٔٓ املخٗل٣ـــت بٍؼ مىٓمـــاث يـــمان الجـــ

ْٞؿغ طل٪ بــــــــ:   28ا الٗالمي 

ـــــــاصة  - عة ٍػ ٓ ي فـــــــي الٗضًـــــــض مـــــــً البلـــــــضان بًـــــــْغ ـــــــاصة الـــــــ ٍػ

ٓاعص  لُت املالُــــــت لخد٣ُــــــ٤ الاؾــــــخسضام ألامشــــــل للمــــــ املؿــــــْا

ْصة.  املالُت املدض

٣ُٞٓي الــــــظي ازخاعجـــــّ بٗــــــٌ البلـــــضان، خُــــــض  - الحـــــل الخـــــ

ٓمُـــــــــت ٖلـــــــــى جسُٟـــــــــ٠ ال غ٢ابـــــــــت ْا٣ٞـــــــــذ الؿـــــــــلُاث الٗم

املباقـــــغة التـــــي جماعؾـــــِا ٖلـــــى ماؾؿـــــاث الخٗلـــــُم الٗـــــالي 

ٓصة الخاعظُت.  م٣ابل بوكاء آلُاث لًمان الج

ٖملُــت الخ٩امــل إلا٢لُمــي املالخٓـــت ٖلــى ْظــّ الخهـــٓم  -

ٓبُت. ٩ا الجى ْؤمٍغ ْبا  ْع  في ؤ

ب  - ٓ الخـضٍع ٓ مـا ًـى٨ٗـ ٖلـى همـ َْـ ٍْل الخٗلُم الٗالي،  جض

ْص ْفــــي ألاَمُــــت املتزاًــــضة لالٖتــــراٝ املخبــــاص٫  الٗــــابغ ل حــــض

خماصاث. ْبااٖل الث   باملَا

ألاؾبال  ) ٦Martin et Stellaما ؤياٞذ ماعجان ْؾدُال ا

 : 29االخالُت

التــــي مؿــــذ ؤ٦ ــــر  العىإلاــــت واجفاكُــــاث الخجــــاسة الذولُــــت: -

ٞــــــــــإ٦ ر ؤهٓمــــــــــت الخٗلــــــــــُم الٗــــــــــالي امــــــــــ٘ خغ٦ُــــــــــت الُلبــــــــــت 

ٖٓـــت مـــً ألاؾـــالت املخٗل٣ـــت  املخســـغظين  ، ممـــا ًُـــغح مجم

ى.بظل٪، م ٍٓل ال٣ْغ ْبم٩اهُت جد  شل م٣اعهت املٗاًير 

( للمىٍمــت AGCSالاجفاكُــت العامــت لخجــاسة الخــذماث ) -

( وؤظـــــــــىاق الخعلـــــــــُم العـــــــــالي OMCالعاإلاُـــــــــت للخجـــــــــاسة )

ٖٓـــت مــً املســـاْٝ بكـــإن  العــابشة للخـــذود: ممــا ًشيـــر مجم

ٓص جىٓـــــــُم فــــــــي زُـــــــت الخٗلــــــــُم الٗـــــــالي الٗــــــــابغ  ٖـــــــضم ْظــــــــ

ْص.  ل حض

ٖٓــــىــــ٦مــــا ًم٨ى ْالخدــــضًاث ا بيــــاٞت مجم ت مــــً ألاؾــــبال 

ٓصة فـي الخٗلـُم الٗـالي  اصة الاَخمام بًمان الجـ التي ؤصث بلى ٍػ

ٓم بخ خُهِا في الى٣اٍ الخالُت:  ْالتي ؾى٣

التـــــي ٌكــــــ٩ل جدــــــضًا نــــــٗبا  الخلـــــذم العلمــــــي والخىىىلــــــىجي: -

ألامــغ الــظي ًجٗــل مــً ٖملُــت  ٦ْبيــرا فــي مجــا٫ الخٗلــُم الٗــالي،

عة خخمُت ٍٓغ يْغ ْالخُ ال عظٗت ٞيهـا، ممـا ٌؿـخٓظب  إلانالح 

ـــــــــــــالم ْالاجهـــــــــــــا٫، الخٗلـــــــــــــُم  ٓلٓظُـــــــــــــاث إلٖا البدـــــــــــــض فـــــــــــــي ج٨ى

ْجبــــاص٫ الخبــــراث  ـ  ــــغ١ الخــــضَع إلال٨ترْوــــي، ٖاملُــــت املىــــاهع َْ
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ْن الحاظت بلـى جـى٣لِم، ألامـغ  ْاملِاعاث بين الُلبت ْألاؾاجظة ص

عة البدــــــض فـــــــي بًجـــــــاص ؾـــــــبل مكـــــــتر٦ت  الــــــظي ًـــــــاصي بلـــــــى يـــــــْغ

ٓصة الخٗلــــُم الٗــــا ْبم٩اهُــــت اٖخماصَــــا مــــً َــــٝغ لًــــمان ظــــ لي 

 مسخل٠ ص٫ْ الٗالم.

التـــــي ٧ـــــان لِـــــا  الخغحـــــراث اإلادعـــــاسعت فـــــي الاكخفـــــاد العـــــاإلاي: -

ْ في ظمُـ٘ ا٢خهـاصًاث الـض٫ْ، ل٣ـض ؤنـبدذ  ا في مٗٓم ؤ ؤزَغ

ا الـــــــــــبٌٗ  ْمخــــــــــإزغة ببًٗـــــــــِـ الــــــــــىٓم الا٢خهــــــــــاصًت مخضازلـــــــــــت 

ٓاظؼ  ْز٣ُـــــــــا بالؿـــــــــ١ٓ، هدُجـــــــــت بػالـــــــــت الحـــــــــ ْمغجبُـــــــــت اعجباَـــــــــا 

ْاخــض، جــضًٍغ الجمغ٦ُــ ت، خُــض ؤنــبذ هٓــام ا٢خهــاصي ٖــالمي 

مىٓماث ٖاملُت لِا جإزيراتها في ظمُ٘ ا٢خهاصًاث الض٫ْ، ألامـغ 

الـــظي ًـــضٞ٘  هـــظٍ ألازيـــرة للبدـــض ٖـــً ؾـــبل املىاٞؿـــت الٗاملُـــت 

ْالب٣ـــــاء مـــــً زــــــال٫ البدـــــض ٖــــــً املخســـــغظين الجــــــامُٗين طْي 

ـــــ٘ مـــــ ٓن ٖلـــــى الٞغ ْالـــــظًً ؾـــــُٗمل ْاملِـــــاعة  ْالخبـــــرة  ً ال٨ٟـــــاءة 

 ٦ٟاءة الا٢خهاص في ظمُ٘ املجاالث. 

ل٣ـــض  :الىمـــى العـــياوي وصٍـــادة الىلـــب علـــى الخعلـــُم العـــالي -

ـــاصة الُلـــب ٖلـــى الخٗلـــُم الٗـــالي بلـــى الخٓؾـــ٘ ال٨مـــي فـــي  ؤصث ٍػ

ٖضص الُالل في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم، ألامغ الظي ٌك٩ل خؿب 

ٓاظـّ ماؾؿـاث  ْجدـضي ً ْلُت ؤ٦بـر مكـ٩لت  ظمُ٘ البدٓر الض

ٓلٓظُـا الجضًـضة الخٗلُم ا ٘ للخ٨ى ٓ الؿَغ لٗالي.خُض قِض الىم

جين طْي ال٨ٟــــاءة الٗالُــــت  ــــض مــــً خاظــــت الا٢خهــــاص ل خــــٍغ املٍؼ

الث  ـــت الـــظي ًخُلـــب مـــَا مــً زـــال٫ مـــا ٌؿـــم  با٢خهـــاص املٗٞغ

ٓ متزاًض .  ٖالُت ٖلى هد

ـــل: - ٍٓـــل فـــي مجـــا٫ البدـــض  ــــعىبت الخمٍى ٓبت الخم ج٨مــًـ نــٗـ

م الٗـالي، مـًـ ٓصة مسغظـاث الخٗلـُـ زـال٫ الخسًُٟــاث فــي  ًٖـ ظــ

ْالبدـــــض ٖــــًـ مهـــــاصع  ْلـــــت،  م الٗـــــالي للض امليزاهُـــــت الٗامـــــت للخٗلــــُـ

ْاظِـــــــذ  ٓاث الشماهِىـــــــاث  ٖٓـــــــت. ٟٞـــــــي ؾـــــــى ْمخى ٍٓـــــــل ظضًـــــــضة  جم

ْالخىمُــــــت  ْن  الجامٗــــــاث فــــــي الٗضًــــــض مـــــًـ بلــــــضان مىٓمــــــت الخٗــــــا

الا٢خهـــــاصًت، جسًُٟـــــاث خـــــاصة فـــــي امليزاهُـــــت الٗامـــــت ل جامٗـــــت، 

ظ زماهُيُـاث ال٣ـغن املاضـ ي ٌٗخبـر ْؤنبذ ٢ُإ الخٗلُم الٗالي مىـ

ْم٩لٟــا مـًـ ؤَــم ٢ُاٖــاث ا٢خهــاصًاث البلــض، ألامــغ  ٢ُاٖــا مِمــا 

ْلـــــت الاَخمـــــام بــــّـ مــــًـ زـــــال٫ مغا٢بـــــت  الـــــظي ٌؿـــــخٓظب ٖلـــــى الض

 ٫ٓ ٓاعص بكــــ٩ل ؤمشــــل ل حهــــ ْاؾــــخٛال٫ املــــ ٌ الخ٩ــــال٠ُ  ْجسٟـــُـ

ْالٟٗالُت.ٖلى ؤًٞل الىخاثج بإ٢ل ج٩لٟ ٣ْٞا ملبضؤ ال٨ٟاءة   ت 

جحن الجامعحنجضاًذ ٌاهش  - ا ال٨شيـر مـً  :ة بىالت الخٍش ٌٗخبَر

ْلُـــــــــــت ؤزـــــــــــظث فـــــــــــي التزاًـــــــــــض مىـــــــــــظ بضاًـــــــــــت  املـــــــــــالٟين ْـــــــــــاَغة ص

الؾـــُما فــي الـــض٫ْ  الدؿــُٗيُاث فــي ؤظـــؼاء مسخلٟــت مـــً الٗــالم 

عة جبنـــــي املىـــــاهع الٗلمُـــــت  الىامُــــت، ألامـــــغ الـــــظي ٌؿـــــخض ي يـــــْغ

عة بٖـــضاص الُالـــب لٗـــالم  خبـــاع يـــْغ املد٨مـــت التـــي جإزـــظ فـــي الٖا

ْالٟٗالُـــــت ا ْ ال٨ٟـــــاءة  ب ط ْمؿـــــاٖضجّ فـــــي ؤزـــــظ الخـــــضٍع لكـــــٛل 

ٓن ؤ٢ل ٖغيت للبُالت.  الٗالُت خت  ٩ً

مـــــ٘ جؼاًـــــض اهفخـــــاح الخعلـــــُم العـــــالي علـــــى اللىـــــا  الخـــــاؿ:  -

الُلـــــــب الاظخمـــــــا ي ْالا٢خهـــــــاصي ٖلـــــــى الخٗلـــــــُم الٗـــــــالي ؤزـــــــظ 

ال٣ُـــــإ الخـــــام فـــــي الاؾـــــدشماع ُٞـــــّ بٓنـــــّٟ ٢ُاٖـــــا مغبدـــــا، 

بخإًُض َظا الخٓظّ مً زـال٫ ج٣ـضًم ٢ْامذ الؿلُاث الٗامت 

، مــــــ٘ الاؾــــــخمغاع فــــــي جدضًــــــض مجــــــا٫ الخــــــضزل ٧لمــــــا  الــــــضٖم لـــــّـ

عة طل٪.   اؾخضٖذ الًْغ

ـــــــــع الـــــــــذسوط - ْخؿـــــــــب عؤي جىَى ٣ْٞـــــــــا للٗضًـــــــــض مــــــــًـ البـــــــــاخشين   :

ؽ  ٕٓ فـــــــــي الـــــــــضْع مسخلـــــــــ٠ الؿـــــــــلُاث الٗامـــــــــت، ٞـــــــــةن َـــــــــظا الخىـــــــــ

ْاٞــــــ٘ـ  ْص ْمِـــــــاعاث  ٓاَـــــــب  ْالخسههـــــــاث مــــــًـ قـــــــإهّ ؤن ًسلـــــــ٤ م

ٖٓــــت ظضًـــضة، ٦مــــا  ْْْــــاث٠ مخى مـــًـ قــــإهّ ؤن ًٟـــخذ ؤٞــــا١ مِىُــــت 

الث ٖلمُـــت  ْٓـــاث٠ جخُلـــب مـــَا لٗـــضص ٦بيـــر مــًـ الُـــالل، َـــظٍ ال

ٓظُا الجضًضة ْالا٢خهاص املٗغفي. ٓل ت جخماش   م٘ ٖهغ الخ٨ى    ٖاُل

ت لخىبُـــم لـــمان الجـــىدة فـــي ماظعـــاث  - اإلاشاخـــل المـــشوٍس

 الخعلُم العالي:

، ٓ  ،٦ـــــظل٪ حٗـــــٝغ صة، بمغاخـــــل جُبُـــــ٤ هٓـــــام يـــــمان الجـــــ

ٓاث ألاؾاؾــــــُت التــــــي ًجــــــب ٖلــــــى املاؾؿــــــت  ْهــــــي جمشــــــل الخُــــــ

ْجـخم٨ً بٗـض طلـ٪ مـً  ٓصة  بجباِٖا خت  جدبن  هٓام يمان الجـ

ٓصة  خمــاص. جخمشــل مغاخــل جُبُــ٤ يــمان الجــ الحهــ٫ٓ ٖلــى الٖا

حكــــــ٨ُل  فــــــي ماؾؿــــــاث الخٗلــــــُم الٗــــــالي فــــــي ٧ــــــل مــــــً: مغخلــــــت

ٓصة الضازلُــت ؤْ ٓصة، مغخلــت يــمان الجــ الخ٣ُــُم  ؾُاؾــت الجــ

ٓصة الخاعظُتال ْمغخلت يمان الج ٓصة   .ضازلي ل ج

: ًُـــغح جُبُـــ٤ هٓـــام مشخلـــت حؽـــىُل ظُاظـــت الجـــىدة -ؤ

ٓصة ٖلى املؿخٔٓ الؿُاس ي ألاؾالت الخالُت  : 30ايمان الج

حٗخبــر ٖملُــت جدذًــذ ؤهــذاف الىٍــام )إلاــارا هىبــم الىٍــام؟(: -

اجســـــاط ال٣ـــــغاع فـــــي جدضًـــــض الِـــــضٝ املىاؾـــــب مـــــً جُبُـــــ٤ هٓـــــام 

ٓصة ظــــ ْجدبــــاًً ألاَــــضاٝ مــــً يــــمان الجــــ  ، َٓغ ٖملُــــت حؿــــُيٍر

ٓصة. ْجدؿين الج ٓصة، املؿاثلت   جُب٣ُّ مً ع٢ابت الج

بىــاءا ٖلــى مــا جــم اخخُــاس آلالُــاث )مــا يــي آلالُــت اإلاىاظــبت؟(:  -

ْاملخمشــــــل فــــــي  جدضًـــــضٍ مــــــً ؤَــــــضاٝ، ًُــــــغح الاوكــــــٛا٫ الشــــــاوي 



 معذن هفحرةؤ.  
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آلُــت  جدضًـض نلُــاث املىاؾـبت لخد٣ُــ٤ ألاَـضاٝ املؿــُغة مـً:

ْآلُت الخض٤ُ٢.الخ٣ُُم خماص   ، آلُت الٖا

جُــــــغح مؿــــــإلت هىــــــاق وؤبعــــــاد الىٍــــــام )مــــــا هــــــى الدجــــــم؟(:  -

ٓصة هـــي  جدضًــض الىُــا١ الـــظي ٌٗنــي بخُبُــ٤ هٓـــام يــمان الجــ

عي صعاؾـت  ألازٔغ هٟؿِا بةلحاح في َظٍ املغخلـت، ٞمـً الًـْغ

ٓصة،  ْجدضًــــض الىُــــا١ الــــظي ٌٗنــــ  بخُبُــــ٤ هٓــــام يــــمان الجــــ

ٓاء ٧اهـــــذ ماؾؿـــــاث حٗلُمُـــــت ٖامـــــت، ماؾؿـــــاث حٗلُمُـــــت  ؾـــــ

ا، ماؾؿـــــاحي  ْ بًٗــــِـ    زانـــــت، ظمُـــــ٘ املاؾؿـــــاث الخٗلُمُـــــت ؤ

ىُت. َْ ْ ْ بغامجي، ظمُ٘ البرامج، ماؾؿت حٗلُمُت ؤظىةُت ؤ  ؤ

مشخلـــــت لـــــمان الجـــــىدة الذاخلُـــــت ؤو الخلُـــــُم الـــــذاخلي  -ب

ٓصة فــــــــي  جمشــــــــلللجــــــــىدة:  زــــــــاوي مغخلــــــــت لخُبُــــــــ٤ يــــــــمان الجــــــــ

ام بدكــــــ٨ُل ؾُاؾـــــــت ماؾؿــــــاث الخٗلــــــُم الٗــــــالي. ٞبٗــــــض ال٣ُــــــ

ــــــاع املىاؾــــــب لِــــــا، ًجــــــب ٖلــــــى ماؾؿــــــت  ْجدضًــــــض إلَا ٓصة  الجــــــ

ٓصة الضازلُـت، التـي  ع بلى مغخلت يمان الجـ الخٗلُم الٗالي املْغ

ٓصة،  حٗٝغ بإ ها: ْاخضة مً الغ٧اثؼ الشالزـت لىٓـام يـمان الجـ "

ٓصة للماؾؿـت، بط جخٗلـ٤ باملاؾؿـت  ٓن في ٢لـب ز٣اٞـت الجـ ْج٩

ٓع ؤؾ ْهـــــــي جمشـــــــل مدـــــــ ٓصة هٟؿـــــــِا،  اســـــــ ي لخىمُـــــــت ز٣اٞـــــــت الجـــــــ

ْل٣ــــض جــــم جهــــمُمِا مــــً َــــٝغ املاؾؿــــت ٦جــــؼء مــــً  صازلِــــا، 

ْميزاتهـــــا لخلبُـــــت اخخُاظاتهـــــا الخانـــــت" ٦مـــــا حٗـــــٝغ  ، 31ا٦ُا هـــــا 

"ظملت مً املماعؾاث الضازلُت، التـي تهـضٝ بلـى مماعؾـت  بإ ها:

ٓصة ٖملُـــــاث املاؾؿـــــت" ٖلـــــى مـــــا ؾـــــب٤  بىـــــاءً  . 32ا ْجدؿـــــين ظـــــ

ٓصة الضازلُــت هــ ي ٧ــل املماعؾــاث التــي جــخم صازــل ًٞــمان الجــ

ٓصة ٖملُاتهـــــا  ْجدؿــــين ظـــــ ٍٓغ  ْالتـــــي تهــــضٝ بلـــــى جُـــــ املاؾؿــــت، 

ٓصة ٞيها.   ْٚغؽ ز٣اٞت الج

ٓصة الضازلُـت مـً زـال٫ ال٣ُـام بجملـت   جخم ٖملُت يمان الجـ

ٓصة، ْيـ٘ هٓـام  ْجدؿين الجـ مً املماعؾاث املخمشلت في: بصاعة 

ْالخ٣ُُم الظاحي ل ٓصة  ْبَاع مغظعي ل ج ٓصة.صازلي    ج

ٓن َىــــــــــا٥ ًجــــــــــب ؤن  خُــــــــــض بداسة وجدعــــــــــحن الجــــــــــىدة: - ٩ًــــــــــ

ٓصة  ْبظغاءاث زانـت بـةصاعة الجـ ْاضحت ْؾُاؾت  بؾتراجُجُت 

ْل٩ــل بغهــامج ْمٗلــً ٖ هــا،ل٩ــل ماؾؿــت  ٓن عؾــمُت  ْج٩ــ ٦مــا  ، 

ٓة ؤؾاؾـُت  ْبصاعتها ٦سُ ٓصة  ًجب الٗمل ٖلى وكغ ز٣اٞت الج

عة ٩َُلـ ٢ٓـ٠ طلـ٪ ٖلـى يـْغ ٍْخ ت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ املؿُغة، 

ْالتــــي حٗنــــ   ٓصة فــــي ماؾؿــــت الخٗلــــُم الٗــــالي  ُٟــــت بصاعة الجــــ ْْ

ْالخزــــــــحُذ،  هــــــــضٝ  بمِــــــــام الخسُــــــــُِ، الخىُٟــــــــظ، الٟدــــــــو 

ٓصة زـــضماث الخٗلـــُم الٗـــالي،  جد٣ُـــ٤ الخدؿـــين املؿـــخمغ فـــي ظـــ

ٕٓ مــــــــــً الخدؿــــــــــين املؿــــــــــخمغ بعجلــــــــــت  ًُلــــــــــ٤ ٖلــــــــــى َــــــــــظا الىــــــــــ

 . * ا33ا"صًمىج"

 ولع هٍام داخلي وبواس مشجعي للجىدة: -

ٓصة اٌٗٝغ  - ٖٓـت Référenciel Qualitéمغظ٘ الجـ   بإهّ:"مجم

ْ ألاَــضاٝ، التــي جىٓمِــا املاؾؿــت فــي بَــاع مِامِــا  املبــاصت ْ/ؤ

ٟيهــــــــا  ٦ْـــــــظل٪ مْٓ ْالٗمــــــــالء  لالؾـــــــخجابت ملخُلبــــــــاث الٗـــــــاملين 

ْامل٣ــــاًِـ  ٖٓــــت مــــً املٗــــاًير  ْالــــظي ًم٨ــــً ؤن ًخٟــــٕغ بلــــى مجم

ٓاٖض الترظمت" ٓبت ب٣  . 34امزح

م الٗـالي،  ٦ما ٌٗٝغ بإهّ:"ظملت - ؤَضاٝ حٗضَا ماؾؿت الخٗلُـ

ٓن بمشابــــــــت صلُـــــــل اهــــــــضماط بصاعة  م الــــــــظاحي، ل٩ُـــــــ جدؿـــــــبا للخ٣ُــــــُـ

ٓن ْنــــــ٠ الىخــــــاثج املىخٓــــــغة  ٩ٍْــــــ ٓصة،  املاؾؿــــــت فــــــي مؿــــــاع الجــــــ

ْماقــــــــغاث  ٓٞغة، زـــــــم الٗملُـــــــاث املىجـــــــؼة  ْٖـــــــغى ألاظِـــــــؼة املخـــــــ

م الـظاحي" .  35اال٣ُاؽ، هي الٗىانغ التـي ؾـخبرػ فـي ٖملُـت الخ٣ُُـ

ٓم ٖ بىــاءً  ٓ املغظـ٘ـ الــظي ج٣ـــ ٓصة َــ لُـّـ ٞــةن الىٓــام الـــضازلي ل جــ

م  خمـاص ٖلُّـ لل٣ُـام بٗملُـت الخ٣ُُـ ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بااٖل

ٓصة.   الظاحي مً ؤظل الاهضماط في مؿاع الج

: ٌٗخبــر الخ٣ُــُم الــظاحي ٖىهــغا مِمــا الخلُــُم الــزاحي للجــىدة -

ٖٓــت ٢ْــض ؤُُٖــذ لـّـ مجم ٓصة الضازلُــت،   مـًـ ٖىانــغ يــمان الجــ

ْمؿـــخمغ ًمـــاعؽ  ْعي  ٟـــاث هـــظ٦غ م هـــا: "ؤهـــّ بظـــغاء ص مـــً الخٍٗغ

م الٗــالي، ل٣ُــاؽ هخــاثج مسخلــ٠ ْٟٓي ماؾؿــت الخٗلـُـ  مـًـ ٢بــل مــ

غ  هـاجي حؿـدىض ٖلُـّ َُاـاث  ؤوكُعها، خُض ًيخفي بخ٣ضًم ج٣ٍغ

ٓصة الخاعظُت لل٣ُام بٗملُت اٖخماصَا"  . 36ايمان الج

هــــضٝ "بظــــغاء م هجــــي لجمــــ٘ البُاهــــاث   ٦مــــا ٌٗــــٝغ بإهــــّ: -

غ الخ٣ُُم الظاحي"  .  37ابٖضاص ج٣ٍغ

ٓم املاؾؿـت ةن ٞ ،ْ هظا ٖملُت الخ٣ُُم الـظاحي، هـي ؤن ج٣ـ

خمـــــاص مـــــً  بخ٣ُـــــُم هٟؿـــــِا بىٟؿـــــِا  هـــــضٝ الحهـــــ٫ٓ ٖلـــــى الٖا

 َٝغ الُِااث الخاعظُت.

 ْجمغ ٖملُت الخ٣ُُم الظاحي باملغاخل الخالُت:

ٓم ٖلــــــى بعؾــــــاء ز٣اٞــــــت مشخلــــــت جمهُــــــذ الخلُــــــُم الــــــزاحي - : ج٣ــــــ

ٓٞير ٖىانــــــغ ؤؾاؾــــــُت جــــــازغ خ٣ ٣ُُــــــت للخ٣ُــــــُم، مــــــً زــــــال٫ جــــــ

ْمـــً بـــين َـــظٍ الٗىانـــغ  ٓالُـــت،  مباقـــغة ٖلـــى بظـــغاء املغاخـــل امل

ت،  ٍع ٓزــــــــاث٤ الغؾــــــــمُت الًــــــــْغ ــــــــالم نلـــــــي، ال هـــــــظ٦غ: هٓــــــــام إلٖا

ــــــغاٝ املكــــــاع٦ت  ْجدؿــــــِـ ألَا ٓزــــــاث٤ املغظُٗــــــت املؿــــــخٗملت  ال

 . 38ا اؤؾاجظة، َلبت، ٖما٫ الضٖم ْإلاؾىاص 
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: بٗـــض ٢ُـــام ماؾؿـــت الخٗلـــُم الٗـــالي لُـــُم الـــزاحيمشخلـــت الخ -

ٓٞير الٗىانــغ الالػمـــت لــّ، جيخ٣ـــل بلـــى  ْجـــ بةعؾــاء ز٣اٞـــت الخ٣ُــُم 

ْاملخمشلت فـي ٧ـل مـً التـي  مشخلـت الخدمـحر،: 39اجُب٤ُ مغاخلّ 

ًٍٓ لجىــــت ج٣ُـــُم طاحــــي،  ٍْـــخم مــــً  مشخلـــت ؤلاهجــــاص،حكـــمل ج٩ـــ

ـــــاعاث  زاللِـــــا، ٓهـــــت ؤؾاؾـــــا مـــــً ٍػ جدضًـــــض زُـــــِ الٗمـــــل املخ٩

ْعٍــــــت، عػهامــــــت اليكــــــاَاث، ح ــــــخُو مهــــــاصع  ْاظخماٖــــــاث ص

ــغ  ْجدلُلِــا لُــخم فــي ألازيــر بٖــضاص ج٣ٍغ ٓمــاث  ــالم ْظمــ٘ املٗل إلٖا

ـــــش الخلُـــــُم الخ٣ُـــــُم الـــــظاحي، بلـــــى ؤن جـــــإحي  مشخلـــــت بعـــــذاد جلٍش

ْجدلُـــــل فـــــي ؤن  الـــــزاحي، ْز٣ُـــــت ْنـــــ٠  ٓ ٖبـــــاعة ٖـــــً  الـــــظي َـــــ

 ْ ْه٣ضًـــت للمُـــاصًً املضع ؾـــت، ْاخـــض،  هـــّ ٌُٗـــي هٓـــغة قـــاملت 

َْؿــــلم َــــظا  ْه٣ــــاٍ يــــِٟٗا.  ٓتهــــا  مــــً زــــال٫ جدضًــــض ه٣ــــاٍ ٢

ْالــــظي  ــــغ للمؿــــا٫ٓ ألا٫ْ للماؾؿــــت التــــي جــــم ج٣ُُمِــــا،  الخ٣ٍغ

ْ ًُلــب حٗــضًالث، ْفــي ظمُــ٘ الحــاالث ًجــب  ًم٨ــً ؤن ٣ًبلـّـ ؤ

ٓبــــــا مــــــً َــــــٝغ  ٓن مُل ؤن ًهـــــاص١ ٖلُــــــّ، ٦مــــــا ًم٨ــــــً ؤن ٩ًــــــ

٧ْالـــت الخ٣ُـــُم الخاعدي.ؤمـــا آزـــ ْ مـــً َـــٝغ  ٓػاعة الٓنـــُت ؤ غ الـــ

ْع  مشخلـت الخدعـحن:مغخلت ٞخمشل  ٍْـخم زاللِـا الخ٨ٟـل بمدـا

 الخدؿين املخهضعة زال٫ مغخلت الخ٣ُُم الظاحي.

جمشـــل ؤزـــغ مغخلـــت مـــً مشخلـــت لـــمان الجـــىدة الخاسجُـــت:  -ي

ٓصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي.   مغاخل جُب٤ُ يمان الج

ٓصة الخاعظُـــــــــــت بإ هـــــــــــا: "إلاظـــــــــــغاءاث  حٗـــــــــــٝغ يـــــــــــمان الجـــــــــــ

ٖٓت مــــً َــــ ٓن  ٝغ مىٓمــــت زاعظُــــت،املٓيـــ التــــي ًم٨ــــً ؤن ج٩ــــ

ْ ؤي مىٓمت ؤزـٔغ زـاعط املاؾؿـت، ٓصة، ؤ  مىٓمت لًمان الج

ْ بغامجِـــا، ٓم بخ٣ُـــُم ٖملِـــا ؤ لخدضًـــض بطا ٧اهـــذ جٟـــي  التـــي ج٣ـــ

ْ املدضصة مؿب٣ا"  . 40اباملٗاًير املخ٤ٟ ٖليها ؤ

ٓم  هـــــا  ٦مـــــا حٗـــــٝغ بإ هـــــا:" ظملـــــت مـــــً املماعؾـــــاث التـــــي ج٣ـــــ

ْٖــاصة مــا ًُلــ٤ ٖليهــا حؿــمُت َُاــت زاعظُــت مؿــخ٣لت ٖم ٓمــا، 

خمــــــــاص، التـــــــي تهــــــــضٝ بلـــــــى بيــــــــٟاء قــــــــٟاُٞت  ٧ْالـــــــت الخ٣ُُم/الٖا

ُٖٓت ٖلى هخاثج مماعؾاث ماؾؿت الخٗلُم الٗالي"  . 41اْمٓي

ٓصة الخاعظُـــــت، هـــــي ٖملُـــــت  ،بىـــــاًء ٖلُـــــّ ٞـــــةن يـــــمان الجـــــ

ٓم  هـا ماؾؿـت زاعظُـت ٖـً ماؾؿـت الخٗلـُم  الخ٣ُـُم التـي ج٣ـ

٧اهــــذ فــــي املؿــــخٔٓ مــــً خُــــض بًٟائهــــا الٗــــالي، لخدضًــــض مــــا بطا 

ْاملٗـــاًير الالػمـــت. ْخؿـــب املِٗـــض الـــضْلي للخسُـــُِ   ٍ بالكـــْغ

اث٠ الخالُت ٓصة الخاعظُت بخُب٤ُ الْٓ  : 42احٗمل يمان الج

 : ًــخم مــً Le contrôle de la qualité)  مشاكبــت الجــىدة -

َْؿــمذ بالخإ٦ــض مـًـ ؤن ٖــغى  ٧ْالــت زاعظُــت للماؾؿــت،  زــال٫ 

م ْإلاهخـــــ اط الٗلمــــــي ْزـــــضماث املجخمـــــ٘ـ جدتـــــرم مخُلبــــــاث الخٗلــــُـ

ٓصة الــضهُا، بمٗنــ  امل٣ــاًِـ، ٓاٖــض، الجــ ٓانــٟاث  ال٣ ْامل املٗــاًير 

ٓصة بض٢ـــت  ٓمـــاث ملخابٗــت الجـــ املٗخــاصة، بط ٌؿـــخجُب لحاظــت الح٩

ٓاء،  ْ ال٣ُــــإ الخـــام ٖلـــى خـــض ؾــــ ٦بيـــرة لـــضٔ ال٣ُـــإ الٗـــام ؤ

َٓىُين ْيـــمان ؤن ٖـــغى الخٗلـــ ُم ْطلـــ٪ لحماًـــت املؿـــعهل٨ين الـــ

ٍٓغ. َٓىُت للخُ ٓا٤ٞ م٘ ألاَضاٝ ال  الٗالي ًخ

 : ًــــغجبِ ٚالبــــا La reddition des comptesااإلاعــــاءلت  -

ْالًـــــماهاث الٗامـــــت مـــــ٘  ْالكـــــٟاُٞت  ٓصة ألاصاء  باالَخمـــــام بجـــــ

ْالخسهصـــــــ ي، ٞالِـــــــضٝ  ْاملاؾؿـــــــاحي  ٓمي  ٕٓ ال٣ـــــــ ٢بـــــــ٫ٓ الخىـــــــ

ٓصة الخاعظُــــــــــــت ٌؿــــــــــــخسضم لٟــــــــــــغى  ألاؾاســـــــــــ ي لًــــــــــــمان الجــــــــــــ

ْلًُـــــمً ؤ لُت  ٓصة املؿـــــْا صـــــحال املهـــــ حت بـــــإن مؿـــــخٔٓ ظـــــ

ْلُــــــــت  ْ ظُــــــــض ظــــــــضا  هــــــــضٝ امل٣اعهــــــــت الض املاؾؿــــــــاث م٣بــــــــ٫ٓ ؤ

ْ الخانــــت. ٦مــــا حٗخبــــر امل٣اعهــــت املغظُٗــــت  للماؾؿــــاث الٗامــــت ؤ

ٓع ْظِــــــا لٓظــــــّ مــــــ٘ املاؾؿــــــت،  ٦خدــــــضي ل٨ؿــــــب ز٣ــــــت الجمِــــــ

اصة املُاب٣ـــت للم٣ـــاًِـ مـــً ؤظـــل  ٦ـــظل٪ اٖخمـــاص الىٓـــام لكــِـ

ْؤخُاه  ا مً ؤظل الترزُو بالٗمل.ا٦دؿال م٩اهت مٗتٝر  ها 

 Amélioration et Evaluationاجدعحن اإلاماسظاث وجلُُمها -

des Pratiques  : ْالدؿــُير ْزضمــت ْالبدــض  ْطلــ٪ فــي الخٗلــُم 

ٍٓغ الخُب٣ُـاث  َْـظا بخُـ ْهي جبين الخٓظّ للخدؿين،  املجخم٘ 

ْامل هجـــي  ــ٤ الخ٣ُــُم الــظاحي الغؾــمي  الجُــضة للمىٓمــت ٖــً ٍَغ

ـــــــغاٝ ال ٟاٖلـــــــت فـــــــي زبـــــــرتهم ال خهـــــــُت فـــــــي الخٗلـــــــُم ل٩ـــــــل ألَا

ْالدؿُير.  ْالبدض 

ٓصة جمشـــــــل املغاخـــــــل  ْبالخــــــالي ٞمغاخـــــــل جُبُـــــــ٤ يــــــمان الجـــــــ

ٓم  هــا  م ٖــالي ؤن ج٣ــ ت التــي ًجــب ٖلــى ؤي ماؾؿــت حٗلـُـ ٍع الًــْغ

ْختــ  جــخم٨ً مـًـ  ْالخدؿـين املؿــخمغ،  ٍٓغ  ختـ  جــخم٨ً مـًـ الخُــ

ٓا٦بـــت الـــى ع الـــظي ؾـــاعث ٖلُــّـ الجامٗـــاث الغاثـــضة فـــي ال ٗـــالم. م

ٓ الؿـــةُل الٓخُـــض الـــظي ًم٨ هـــا مــًـ  ٓصة َـــ ٞخُبُـــ٤ يـــمان الجـــ

ْبالخـــــــالي  ٕٓ ٞيهـــــــا،  ٢ٓـــــــ ْججىـــــــب ألازُـــــــاء ٢بـــــــل ال ا  مغا٢بـــــــت هٟؿــــــِـ

ْاػصًـــــاص املىاٞؿـــــت إلاًجابُـــــت  م الٗـــــالي  ٌ ج٩ـــــال٠ُ الخٗلــــُـ جسٟــــُـ

ْلُت.  ْالض خماص املدلُت  ٧ْاالث الخ٣ُُم ْالٖا  ُّٞ، مً زال٫ 

لجــــــــىدة فــــــــي معىكــــــــاث وملىمــــــــاث هجــــــــاح جىبُــــــــم لــــــــمان ا -

 ماظعاث الخعلُم العالي:

ٓصة فـــــــي ماؾؿـــــــاث  ال ًم٨ـــــــً هجـــــــاح جُبُـــــــ٤ يـــــــمان الجـــــــ

 ْ ـــــــاث هجاخـــــــّ ؤ ٓم الخٗلـــــــُم الٗـــــــالي، بال مـــــــً زـــــــال٫ صعاؾـــــــت م٣



 معذن هفحرةؤ.  
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ْ املٗـــغ٢الث التـــي  ٢ٓـــاث ؤ ٦ْــظا املٗ ت، لـــظل٪  ٍع ٍ الًـــْغ الكــْغ

ْن طل٪.  جد٫ٓ ص

٢ٓــــاث  ْالخدلُــــل، جم٨ىــــا مــــً ببــــغاػ ؤَــــم مٗ بٗــــض الضعاؾــــت 

ٓصة ْالتـــــي  جُبُــــ٤ يـــــمان الجـــــ فـــــي ماؾؿــــاث الخٗلـــــُم الٗـــــالي، 

ا في:  ًم٨ىىا خهَغ

ْه٣ٟـــــاث ػاثــــــضة مـــــً ظـــــغاء جُبُـــــ٤ هٓــــــام  - جدمـــــل ج٩ـــــال٠ُ 

ٓن املاؾؿت في ٚن  ٖ ها. ٓصة، ٢ض ج٩  يمان الج

الخجــــــؼئ ْالاوكــــــ٣ا١ الــــــظي ًم٨ــــــً ؤن ًدهــــــل فــــــي ٩َُــــــل  -

ٓن ؾــــةبّ ٖــــضم الخيؿــــ٤ُ بــــين  ْالــــظي ٩ًــــ ٓصة،  يــــمان الجــــ

ْاملهال .   مسخل٠ الُِااث 

ٓبت و - ٓن فــــــي نـــــٗ غ التــــــي ج٩ــــــ ْبهجــــــاػ الخ٣ـــــاٍع ٓمــــــاث  كــــــغ املٗل

 بٌٗ ألاخُان نٗبت الِٟم مً ٢بل ٚير املخسههين.

ٓمـــــــــــاث ٞٗــــــــــا٫ خــــــــــ٫ٓ الُلبـــــــــــت  - ٓبت بىــــــــــاء هٓــــــــــام مٗل نــــــــــٗ

ٓمـــــــاث الالػمـــــــت  ٍٓغ املٗل ْجُـــــــ ْجدؿـــــــين  م املنهـــــــي،  ٍَٓغ ْجُـــــــ

ٓصة.  خ٫ٓ الج

ْاملخسهــــــو بًــــــمان  - ًٍٓ املخٗمــــــ٤  ه٣ــــــو ْيــــــ٠ٗ الخ٩ــــــ

ٓصة لجمُـــ٘ ؤًٖـــاء َُاـــت الخـــض ْلجمُـــ٘ الٗـــاملين الجـــ ـ  َع

لين في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي.  ْاملؿْا

ٓصة فـــي  ٓمـــاث هجـــاح جُبُـــ٤ هٓـــام يـــمان الجـــ ؤمـــا ٖـــً م٣

ا في الخالي:  ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي، ُٞم٨ىىا خهَغ

عة الؿـــــعي  - ٓصة ْيــــْغ ٓ ي فــــي املجخمــــ٘ ب٣ُمــــت الجــــ وكــــغ الــــ

ْاملجخمـــــ٘ بهـــــٟت ٖامـــــت،  ٓ جد٣ُ٣ِـــــا فـــــي خُـــــاة ألاٞـــــغاص  هدـــــ

ؼ  خماص بين مسخل٠ الٗاملين ٦ْظا حٍٗؼ ٓصة ْالٖا ز٣اٞت الج

 في ماؾؿت الخٗلُم الٗالي. 

ٓال  - ْالشــــ ْالهــــض١ مــــ٘ الــــظاث  وكــــغ ز٣اٞــــت بج٣ــــان الٗمــــل 

ْال٣ٗــال فــي املجخمــ٘، ٞمشــل َــظٍ ال٣ىاٖــاث حؿــاَم ٦شيــرا 

ٓصة، ٞـــةطا ؤصع٥ ٧ـــل ٞـــغص ؤهـــّ ؾـــُجأػ بطا  فـــي يـــمان الجـــ

ْ بطا ؤحــــــــل ب٣ُمــــــــت مًــــــــاٞت ل جامٗــــــــت  ٢ــــــــام بٗمــــــــل ظُــــــــض ؤ

 ٓ ٓة هدـ ْحـي ب٣ـ ْالخٗلُم الٗالي بهٟت ٖامت ؾـعى ب٩ـل مـا ؤ

ْهٟـــــــ الصــــــ يء بطا مــــــا ٖــــــٝغ ؤهــــــّ ؾــــــُٗا٢ب ٞةهــــــّ  طلــــــ٪، 

ٓ الابخٗاص ًٖ ألازُاء.   ؾِؿعى هد

ْامل٩اٞاــــــــــاث خؿــــــــــب الجــــــــــضاعة  - ٓاٞؼ  الٗمــــــــــل بىٓــــــــــام الحــــــــــ

ْلِـ خؿب ألا٢ضمُت.  ْألاَلُت 

ْالخبـــــرة  - ُــــ٠ الٗـــــاملين اٖخمـــــاصا ٖلــــى مٗـــــاًير ال٨ٟـــــاءة  جْٓ

ْهٟـــ ٓلين  ٣ٞــِ،  ْاملؿــا الصــ م باليؿــبت الزخُــاع الغئؾــاء 

ٓصة في ألاصاء.  ٢ُْاصاث الٗمل لًمان جد٤ُ٣ الج

ْازخُـــــــــــاع  - املكـــــــــــاع٦ت فـــــــــــي اجســـــــــــاط ال٣ـــــــــــغاعاث ْفـــــــــــي صعاؾـــــــــــت 

ْطلـــ٪ مـــً زـــال٫  ْالٗملُـــاث املـــغاص جدؿـــُ ها،  الؿُاؾـــاث 

٦ْــــظا  ْعئؾــــاء املغا٦ــــؼ ْألا٢ؿــــام  بقــــغا٥ ٖمــــضاء ال٩لُــــاث 

ْالٗـــــــاملين فـــــــي امل ال بلــــــــى بقـــــــغا٥ الُلبـــــــت  ْْنـــــــ اؾؿـــــــت، 

 ؤبؿِ ٖامل في الؿلم الخىُٓمي. 

ْعٍـــــــــــت  - ْالٗـــــــــــاملين بهـــــــــــٟت ص ْعؾـــــــــــ٩لت ألاؾـــــــــــاجظة  ب  جــــــــــضٍع

ٍٓم  ْالخ٣ـ ُٖٓعهم ٖلـى الجضًـت فـي الٗمـل  ٦ْـظا جـ ْمىخٓمت، 

 ْاملغاظٗت الظاجُت. 

ْالٗــــــــاملين بسهــــــــٓم  - ْالُلبــــــــت  اؾــــــــخُإل ؤعاء ألاؾــــــــاجظة 

ٓصة فــــي الجامٗــــت، مــــً  بم٩اهُــــت جُبُــــ٤ هٓــــام يــــمان الجــــ

ْمــــضٔ ٦ٟاًــــت زـــال ٓ طلـــ٪،  ٫ الخٗــــٝغ ٖلـــى اججاَــــاتهم هدــــ

ٓاثذ  ْاللـــــ ٓاٖــــض  ٓاثمــــت ال٣ ْم ت  ْالةكـــــٍغ إلام٩اهُــــاث املاصًــــت 

ما٫ الجامٗت.  املىٓمت ٖ 

ٖٓـــــت مــــً الُـــــغ١ املؿـــــاَمت فـــــي  ْ َىــــا٥ مـــــً ؤيـــــاٝ مجم

ٓصة فـــــي ماؾؿـــــاث الخٗلـــــُم الٗـــــالي  هجـــــاح جُبُـــــ٤ يـــــمان الجـــــ

  : 43اْاملخمشلت في

ٓصة مــ٘ - زهــاثو ماؾؿــاث  ج٨ُُــ٠ ٖملُــاث يــمان الجــ

 الخٗلُم الٗالي.

ْالبدض. - ْجيؿ٤ُ ج٣ُُم الخٗلُم   جدؿين 

ْعٍـــت  - ال٣ُـــام بإوكـــُت الابخ٩ـــاع املؿـــخمغة،مشل الخٛيـــراث الض

ٓصة. ٧ْْاالث يمان الج  في ألاَضاٝ 

ٓصة في مجاالث ظضًضة. - ٍٓغ زبراث في ق٩ل يمان الج  جُ

ْاملؿــاَمت  - ت  ٍع ٍ الًــْغ ْ الكــْغ ٓمــاث ؤ َــظٍ هــي ؤَــم امل٣

ٓصة فـــــي ماؾؿـــــاث الخٗلـــــُم فــــي هجـــــاح ج ُبُـــــ٤ يـــــمان الجـــــ

ْالتــــــي بطا جم٨ىــــــذ َــــــظٍ املاؾؿــــــاث مــــــً جىُٟــــــظَا  الٗــــــالي 

اؾـخُاٖذ ؤن جًـمً ظـؼء ٦بيــر مـً هجـاح جُبُـ٤ يــمان 

ٓصة ٞيها.   الج

 خاجمت:

ٓصة فـي جبين لىا مً زال٫ الضعاؾت ، ؤن جُب٤ُ يـمان الجـ

عة خخمُـــت ال عظٗـــت ٞيهـــا،  ماؾؿـــاث الخٗلـــُم الٗـــالي ٌٗـــض يـــْغ

ْالخدــضًاث  زانــت مــ٘ الخٛيــراث ال٨بيــرة التــي ٌكــِضَا الٗــالم 

ٓاظـــــّ الـــــض٫ْ الىامُـــــت.خُض ٢امـــــذ الٗضًـــــض مـــــً الـــــض٫ْ  التـــــي ج
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ٓصة فــــي ماؾؿــــاتها  بضعاؾــــت مــــضٔ بم٩اهُــــت جُبُــــ٤ يــــمان الجــــ

ْاٗـض الضعاؾـت التـي ٢مىـا  هـا جٓنـلىا  ٍ الالػمـت لـظل٪،  ْالكْغ

 بلى الىخاثج الخالُت:

ٖٓـت امل - ٓصة مجم ٩ُاهيزمـاث ألاؾاؾـُت جمشل آلُاث يـمان الجـ

ٓصة الخاعظُــت، التــي ًــخم اٖخماصَــا مــً  الخانــت بًــمان الجــ

خمـاص،  ْاملخمشلت في ٧ـل مـً الٖا ٢بل ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي 

اصة لالٖتـــراٝ باؾـــدُٟاء ماؾؿـــت  الـــظي ًـــاصي بلـــى مـــىذ الكــِـ

ٓصة، زم الخ٣ُُم  ٍ الالػمت لًمان الج الخٗلُم الٗالي للكْغ

لخـــــاعدي ملاؾؿـــــاث الخٗلـــــُم الـــــظي ٌٗنـــــ  ٖملُـــــاث الخ٣ُـــــُم ا

ْمسغظـاث  الٗالي الظي ًغ٦ؼ ٖلى ٧ل مـً مـضزالث، ٖملُـاث 

ٓن  الخٗلـــُم الٗـــالي، زـــم الخـــض٤ُ٢ الـــظي ًبـــين بلـــى ؤي مـــضٔ ج٩ـــ

ُْٞت  َضاِٞا الخانت، مً زال٫  ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي 

ٓصة  ْالًــــــ٠ٗ فــــــي آلُــــــاث يــــــمان الجــــــ ٓة  ج٣ُــــــُم ه٣ــــــاٍ ال٣ــــــ

 املٗخمضة  ها.

ٓصة فــــــي ماؾؿــــــاث جغظــــــ٘ الحاظــــــت بلــــــى جُب - ُــــــ٤ يــــــمان الجــــــ

ْالخدــضًاث  مــً زـال٫ الخٗلـُم الٗـالي ٖٓـت مــً ألاؾـبال  مجم

ـــــاصة  ٓص مٗٓمِـــــا بلـــــى ٍػ ْالتـــــي حٗـــــ الضاٞٗـــــت لالَخمـــــام بـــــظل٪، 

ٓعاث الحانــــلت ٖلــــى  ٓا٦بــــت الخُــــ عة م ملــــت ْيــــْغ ْــــاَغة الٗ

ٍْل  ْمــــــا ًىجـــــغ ٖلــــــى طلـــــ٪ مــــــً ْـــــاَغة جــــــض مؿـــــخٔٓ الٗـــــالم، 

 ْ ب الٗـابغ ل حـض ٓع الخـضٍع ِـ ٓع الخٗلُم ْْ ص، باسيـاٞت بلـى ِْـ

ٓم بخدضًض املٗاًير  ٓصة التي ج٣ املىٓماث الٗاملُت لًمان الج

ٓاظـــــــــــــب الٗمـــــــــــــل  هـــــــــــــا مـــــــــــــً َـــــــــــــٝغ  ٍ ال ْالكـــــــــــــْغ الٗاملُـــــــــــــت 

ٓبت. ٓصة املُل ٍٓاث الج   الجامٗاث،خت  جغ ى ملؿخ

ٖٓـــت مـــً املغاخـــل،  - ع بمجم ٓصة بـــاملْغ ًـــخم جُبُـــ٤ يـــمان الجـــ

ْطلــ٪ مــً ٓصة،   مــً مغخلــت حكــ٨ُل ؾُاؾــت الجــ
ً
زــال٫  بــضءا

ٓصة،  ٓصة، مــــً ع٢ابــــت الجــــ جدضًــــض ؤَــــضاٝ هٓــــام يــــمان الجــــ

ٓصة، بلـــى ازخُـــاع نلُـــاث املىاؾـــبت لـــّ  ْجدؿـــين الجـــ املؿـــاثلت 

خمــاص  لخد٣ُــ٤ ألاَــضاٝ املؿــُغة مــً آلُــت الخ٣ُــُم، آلُــت الٖا

ْؤبٗـــاصٍ،  ْهُا٢ــّـ  ْالُـــت الخـــض٤ُ٢، بلـــى جدضًـــض  جـــم الىٓـــام 

ت مدــــــل مـــــً زــــــال٫ جةُــــــين مــــــا بطا ٧اهــــــذ املاؾؿــــــت الخٗلُمُــــــ

 ْ ْ بطا ٧ــــان الىٓــــام ماؾؿــــاحي ؤ ْ زانــــت، ؤ الخُبُــــ٤ ٖامــــت ؤ

 بغامجي.

ٓصة الضازلُــــــت زــــــاوي مغخلــــــت مــــــً مغاخــــــل  - جمشــــــل يــــــمان الجــــــ

ْجـــخم  ٓصة فـــي ماؾؿـــاث الخٗلـــُم الٗـــالي،  جُبُـــ٤ يـــمان الجـــ

مــــً زــــال٫ ال٣ُــــام بجملــــت مــــً املماعؾــــاث املخمشلــــت فــــي بصاعة 

ٓصة،  هضٝ جد٤ُ٣ الخدؿـين املؿـخمغ فـي ٓصة  ْجدؿين الج ظـ

ْبَـاع مغظعـي  زضماث الخٗلُم الٗالي، زم ْي٘ هٓام صازلـي 

خمــاص ٖلُــّ فــي ٖملُــت الخ٣ُــُم الــظاحي  ٓصة، الــظي ًــخم الٖا ل جــ

ٓم  للماؾؿــــت، بٗــــضَا جــــإحي ٖملُــــت الخ٣ُــــُم الــــظاحي ؤًــــً ج٣ــــ

ٓة  ا ٦سُــــ ا بىٟؿـــِـ ماؾؿــــاث الخٗلــــُم الٗــــالي بخ٣ُــــُم هٟؿـــِـ

خمــــاص الخــــاعدي. بٗــــضَا جــــإح ي ؤزــــغ مبضثُــــت ل حهــــ٫ٓ ٖلــــى الٖا

ْالتـــي  ٓصة الخاعظُـــت  ْاملخمشلـــت فـــي مغخلـــت يـــمان الجـــ مغخلـــت 

ٓصة  ــاث٠ املخمشلـــت فــي ٧ـــل مــً مغا٢بـــت الجـــ حٗنــ  بخُبُـــ٤ الْٓ

ْج٣ُُم الخُب٣ُاث. ْجدؿين   ْمغاظٗت الحؿاباث 

ٓصة  - ٞةطا ٢امذ ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بخُب٤ُ يمان الج

٣ـــــت صـــــحُدت ْؾـــــلُمت، جم٨ىـــــذ مـــــً جد٣ُـــــ٤ ؤَــــــضاِٞا  بٍُغ

ْ ٖلـــــــــى املؿـــــــــخٔٓ املؿـــــــــُغة ؾـــــــــ ٓاء ٖلـــــــــى املؿـــــــــخٔٓ إلاصاعي ؤ

ٓمـاث الىجـاح،  ْم٣ ألا٧اصًمي مـً زـال٫ التر٦يـز ٖلـى ؤؾـالُب 

ٓصة  ـــؼ ز٣اٞـــت الجـــ ٓن بال مـــً زـــال٫ حٍٗؼ ْالتـــي ال ًم٨ـــً ؤن ج٩ـــ

ٓ ي املجخمعـــــي الٗـــــام ب٣ُمـــــت  ْوكـــــغ الـــــ خمـــــاص ألا٧ـــــاصًمي،  ْالٖا

ْاٖخمــــــــاص مٗــــــــاًير ال٨ٟــــــــاءة  ْالؿــــــــعي فــــــــي جد٣ُ٣ِــــــــا،  ٓصة  الجــــــــ

ْاٖخمــاص هٓــام مد٨ـــم ْالخبــرة ٞ ٣ــِ فـــي ازخُــاع ٢ــاصة الٗمـــل 

ْمكــــاع٦ت  ت  ْالةكـــٍغ لخُب٣ُـــّ بـــالىٓغ بلـــى إلام٩اهُــــاث املاصًـــت 

ٓانـــل املد٨ـــم  ْالخ ْاؾـــخُإل ؤعائهـــم  ظمُـــ٘ ألاٞـــغاص فـــي طلـــ٪ 

 بُ هم. 
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 ملخق: 

ؼ ٖلى اللجاالث  ،بالخدلُل َظٍ الضعاؾت،دىا٫ْ ج
ّ
سُت جغ٦ ؾُا، اهُال٢ا مً م٣اعبت جاٍع ٓمُت في ْع ٍت ال٣ ّٓ مؿإلت الِ

ْ الخُاعاث املداٞٓت ٖلى ازخال  ةُت  ْ ه٣هض  ها الخُاعاث الخٍٛغ ؾُت املسخلٟت،  ٝ مكاع ها املدخضمت بين الخُاعاث الؿُاؾُت الْغ

ةُت املىٟخدت ٖلى  ػ الخُاعاث الخٍٛغ ٍٓغ في بْغ ْ ٞلؿٟت الخى ت  ٓاٍػ ٓعظ ٓعاث الب ٓامل الخاعظُت ٧الش ْع الٗ ْمغج٨ؼاتها، خُض بّين ص

ٓمُت  ٓمُا. خُض جإع حذ الؿُاؾاث ال٣ اث املداٞٓت ْ املخمغ٦ؼة ٖغ٢ُا ْ ٢ ل ْ ألاػماث في جىامي النٖز ْع الحْغ الٛغل ْ ص

ؾُت بين الاهٟ ن الشالزت ألازيرة مً الْغ ل ٢اٖضة زابخت مّيزث ال٣ْغ
ّ
خاح ٖلى الخاعط ْ الاه٨ٟاء ٖلى الضازل، ْ َٓ ما ْل ٌك٩

ً الشاهُت بِىما  س ي، ٞل٣ض ؾاص الخُاع الخٍٛغ ي في ال٣غن الشامً ٖكغ بًٟل بنالخاث بُير ألا٦بر ْ ٧ازٍغ ش الؿُاس ي الْغ الخاٍع

ٓمي املداٞٔ في ال٣غن الخاؾ ً مُالص ججغبت ؾُاؾُت اؾخصىاثُت ٢امذ ٖلى ؾاص الخُاع ال٣ ٘ ٖكغ، في خين ٖٝغ ال٣غن الٗكٍغ

ؾُت. ْلت الْغ ٍت الض ّٓ ْ الؿُاس ي خ٫ٓ َ ٓصة الجضا٫ ال٨ٟغي  ْ هي ججغبت ؤممُت ٖاملُت، ؤّصٔ ٞكلِا بلى ٖ ت  ٓاٍػ ٓعظ ٓعة ب  ؤه٣اى ز

ْعاؾُت، الؿالُٞت، الخُاعاث املداليلماث اإلافخاخُت:  ؾُت، ألا ٓمُت الْغ ؾىت.ال٣   اٞٓت، الْغ

Résumé:  

Cet article étudie le problème de l'identité nationale russe, basée sur des approches historiques 

pour comprendre l'influence de différents courants politiques et intellectuels et le rôle des facteurs 

endogènes et exogènes. Ces facteurs ont engendré, tantôt, des tendances occidentalistes et libérales 

et tantôt, des tendances conservatrices et ethnocentriques. La gestion du fait national russe 

oscillait entre ces deux tendances durant les derniers trois siècles, où l'occidentalisme a régné 

durant le 18
 ème 

siècle en raison des réformes libérales lancées par le Tsar Pierre le Grand et la 

Tsarine Catherine 2. Le courant conservateur lui succéda durant tout le 19
ème

 siècle, et cette 

fluctuation a continué à distinguer la politique russe au 20
ème

 siècle, jusqu'à aujourd'hui.  

Mots-clés : nationalisme russe, eurasianisme, slavianisme, conservatisme, russification.  

 
 

 ملذمت:

ٍــــت ا ّٓ ؾــــُت   identisnost ؤنــــبدذ مؿــــإلت الِ باللٛــــت الْغ

ْلـــــــت،  ســـــــ ي مؿـــــــإلت جخدـــــــّضص  هـــــــا م٩اهـــــــت الض لـــــــضٔ الكـــــــٗب الْغ

ْمؿـــــخ٣بلِا،  ا  ٓ مهـــــيَر ـــــا، لـــــ ٓم ٓن مِٟ ٓ ؤمـــــغ ًم٨ـــــً ؤن ٩ًـــــ َْـــــ

خبـاع الخهٓنـُت التـي جخمّيـز  هـا ظمُـ٘ املغاخـل  ؤزـظها بٗـين الٖا

ْجٓظِاتهـــــــــا  ْلـــــــــت  ٓبت جدضًـــــــــض َبُٗـــــــــت الض الاهخ٣الُــــــــت، ؤي نـــــــــٗ

ألاؾاؾــُت، ٚيــر ؤّن اؾــخمغاع الى٣ــاف الٗــام خــ٫ٓ َــظٍ املؿــإلت 

ُُٓٞتي  ع ؤ٦ ـــــر مــــً عاـــــ٘ ٢ـــــغن مــــً ا هُـــــاع الاجدـــــاص الؿـــــ بٗــــض مـــــْغ

٫ ع  ّٓ ٓ مـا ًبٗـض ٖلـى الخعّجـب، ْجد ْلـت ُٞضعالُـت، َـ ْؾُا بلى ص

ٓصة  ـــــب مــــً الباخــــض الٗـــــ
ّ
ٍُْــــغح بقــــ٩الُاث مؿخٗهــــُت، جخُل

ْالؿُاؾــــُت  ــــت  للى٣اقــــاث ال٨بــــٔر التــــي َغخعهــــا الىســــب ال٨ٍٟغ

ن الشالزت املايُت. ؾُت ٖلى امخضاص ال٣ْغ  الْغ

بُــض ؤّن الِــضٝ الـــغثِـ مــً َــظٍ الضعاؾـــت لــِـ جهـــي٠ُ 

ْع الخُـــــــاعاث ْؾـــــــغص ألاخـــــــض ـــــــت الـــــــض ٓ مٗٞغ سُـــــــت بـــــــل َـــــــ ار الخاٍع

ٍــت فــي جدضًــض َبُٗــت الــىٓم  ّٓ ُٟي الــظي جلٗبــّ مؿــاثل الِ الــْٓ

٦ُْــــ٠  ٓم،  ؾــــُت مىــــظ بُيــــر ألا٦بــــر بلــــى ٚاًــــت الُــــ الؿُاؾــــُت الْغ

ٓمُــــت  اؾــــخُاٖذ َــــظٍ ألاهٓمــــت مــــً اؾــــخٛال٫ الاهخمــــاءاث ال٣

ُٖت الالػمــــــــت لالؾــــــــخمغاع فــــــــي الح٨ــــــــم،  ل حهــــــــ٫ٓ ٖلــــــــى املكــــــــْغ
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ٓاَغ ْجد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع ا لؿُاسـ ي ْالاظخمـا ي، ٖلـى اٖخبـاع الٓـ

ٗت.  ُّ ْطاجُت َ اث ٖاَُٟت  ٓهت بنٖز ٓاَغ م ح ٓمُت هي ْ  ال٣

 معملت الهّىٍت الشوظُت: بحن الخمّحز والاهفخاح. -ؤوال

الي ٧اعامــــــــاٍػً اـٌٗخبــــــــ  ســــــــ ي ه٩ُــــــــ  Nicholaiغ املــــــــاعر الْغ

Karamazine 1866-1826 ٍـت ّٓ   ؤًٞل مً ّٖبر ٖـً مًٗـلت الِ

 ٓ ؾـــــــُت ب٣ ٓاَىين ٖـــــــاملُين ٖىـــــــضما الْغ لـــــــّ: " ل٣ـــــــض ؤنـــــــبدىا مـــــــ

ــّ زُـإ بُِــ
ّ
ؾــُت، به ٓاَىدىــا الْغ ُىـا ٖــً م

ّ
ٓ فــي َــظا   1اغ"ـجسل َْــ

غ ألا٦بــــر املخــــإزغ بالش٣اٞــــت ـامل٣ــــام ٣ًهــــض بنــــالخاث ال٣ُهــــغ بُِــــ

الٛغبُــــــت، َــــــظٍ إلانــــــالخاث التــــــي ؤٖــــــاصث نــــــُاٚت الخٓظِــــــاث 

ْمىــــظ طلــــ٪  ؾــــُت.  ـــت الْغ ْال٨ٍٟغ ٦ُٓت للىسبــــت الؿُاؾــــُت  الؿـــل

ســ ي الــظي  ْالكــٗب الْغ الحــين احؿــ٘ الكــغر بــين َــظٍ الىســب 

ؾُت.  ْاخترامّ للخ٣الُض الْغ  خاٞٔ ٖلى ج٣ضًٍغ 

ـــــــاث ال
ّ
ؾـــــــُا هٟــــــــ املدُ ْبـــــــا لــــــم حٗـــــــٝغ ْع ْع عهـــــــا ؤ تـــــــي ٖٞغ

ٓعة الٛغبُـــــــــت ا ْبـــــــــضاًاث الشـــــــــ ٍٓغ  ْٖهـــــــــغ الخىـــــــــ ٖهـــــــــغ ال هًـــــــــت 

ــــذ  ْالتــــيالهــــىاُٖت  
ّ
ؤّؾؿــــذ للمجخمــــ٘ الحــــضًض، بــــل بّ هــــا ْل

٢ٓـــذ الــــظي مؿـــخٛغ٢ت فــــي إلا٢ُـــ ِ املُلـــ٤، ٟٞــــي ال
ّ
ْالدؿــــل إ 

ٓع الحُـــــــــاة  ْبُـــــــــت مدـــــــــ ْع ؤنـــــــــبدذ ُٞـــــــــّ املـــــــــضن الهـــــــــىاُٖت ألا

ــــــت الىاقــــــات  ٓاٍػ ٓعظ الاظخماُٖــــــت ْالا٢خهــــــاصًت، ْؾــــــُُغث الب

ـــت، ٧ـــان الخُٛيـــر  ٓاٍػ ٓعظ ٓعاث الب ٖلـــى الؿـــلُت، بٗـــض هجـــاح الشـــ

ٓص ٢ــٔٓ اظخماُٖــت ْؾُاؾــُت  ؾــُا مؿخٗهــُا بؿــةب ْظــ فــي ْع

ٓة. ل٣ـــــــض ٞكـــــــلذ الث بخـــــــال٫ املٗـــــــاًير  ٖاعيـــــــخّ ب٣ـــــــ ٧ـــــــّل مدـــــــا

م مــً ؤّن ؤْلــى  ؾــُت، بــالٚغ الٛغبُــت مدــّل ال٣ــُم الخ٣لُضًــت الْغ

ؾــُا فـي الٗهــغ  الث جّمـذ ٖلــى ًـض ؤٖٓــم ٢ُانـغة ْع َـظٍ املدــا

ٓصة  ْٖلُــــّ جهـــبذ الٗــــ ً الشاهُـــت .  ٧ْـــازٍغ الحـــضًض ا بُيـــر ألا٦بــــر 

ت لِٟــــــــم الهــــــــغإ  ٍع ً يــــــــْغ ٧ْــــــــازٍغ ٟــــــــّ بُيــــــــر 
ّ
لــــــــإلعر الــــــــظي زل

ْال٣ٔٓ املداٞٓت.الحانل بين ٢  ٔٓ الخُٛير ْالاهٟخاح 

ً الثاهُت: -    بسر اللُفش بُحر ألاهبر ووازٍش

بّن الحــــــضًض ٖــــــً إلانــــــالخاث الا٢خهــــــاصًت ْالاظخماُٖــــــت 

ؾُا في ٞتـرة بُيـر ألا٦بـر ا عها ْع  (1725 – 1672ال٨بٔر التي ٖٞغ

ً الشاهُــــــت  عة خــــــضًض ٖــــــً ( 1796 -1729)٧ْــــــازٍغ ٓ بالًــــــْغ َــــــ

الث ألاْلـــى لٛغ  ْجدضًشـــّ مـــً زـــال٫ املدــا ســـ ي  بىـــت املجخمـــ٘ الْغ

ْبخاللِــــــا مدــــــل مشُالتهــــــا  ْبُــــــت  ْع ْالخ٣ىُــــــت ألا اؾـــــخيراص الــــــىٓم 

ؾُت.   الْغ

ٓ ؤّن  ،مـــً َـــظا املىُلـــ٤ًم٨ىىـــا،  َْـــ اؾـــخيخاط ؤمـــغ ؤؾاســـ ي 

ت ٖلى ْظـّ  ٓاث البدٍغ س ي ا ال٣ ْٖهغهت الجِل الْغ جدضًض 

ٓم  ْاؾـــــدشماع الٗلـــــ الخهـــــٓم  ٧اهـــــذ ؤْلـــــى مغاخـــــل الخدـــــضًض 

ٕ الخدـــــضًض ْالخ٣ىُـــــ ًّ مـــــا ٌٗـــــال ٖلـــــى مكـــــْغ ْل٨ـــــ ْبُـــــت.  ْع ت ألا

ْالؿُاؾـُت  ـت  ٓامـل ال٨ٍٟغ ٓ بَمالّ للٗ الظي جةّىاٍ بُير ألا٦بر َ

ْجغ٦ُــــ ْبُــــت  ْع اصًــــت االهــــىاٖت ـل حضازــــت ألا
ّ
ٍ امل ٍؼ ٖلــــى الكــــْغ

ٓمــت املداؾـــبت، الجىضًـــت..ال   .  الش٣ُلــت، ٖهـــغهت إلاصاعة، مىٓ

جٓيــــــــُذ  جــــــــم  ؤي ؤّن اؾـــــــخيراص الخ٣ىُــــــــت الٛغبُـــــــت ؾــــــــاَم فـــــــي

ؾــــــُا ٖـــــً ب٣ُــــــت  ْالحًـــــاعي الــــــظي ًٟهـــــل ْع الٟـــــاع١ الش٣ــــــافي 

ٓ مــا ٖــّؼػ ْــاَغة اهبهــاع ا  َْــ  éblouissement)الــض٫ْ الٛغبُــت، 

ْمــــا ًــــّض٫ ٖلــــى  ؾــــُت بالحًــــاعة الٛغبُــــت.  مــــت الْغ
ّ
الىسبــــت املخٗل

ْالخبــــراث الخ٣ىُــــت  ٓم  ؾــــُا للٗلــــ  جــــم َــــظا الٟــــاع١ ْخاظــــت ْع

ْاملِى ٓ ؾــــــــُُغة الٗلمــــــــاء  ْبُــــــــت َــــــــ ْع ضؾــــــــين ألاظاهــــــــب ٖلـــــــــى ألا

ؾُت ْاملهاو٘ الْغ  .   2ااملاؾؿاث الٗلمُت 

مـت، 
ّ
ْػ بنالخاث بُيـر ألا٦بـر مؿـخٔٓ الىسـب املخٗل لم جخجا

ْاملاؾؿاث الخ٣لُضًت  ْل٣ُذ مٗاعيت خاصة مً ٢بل املجخم٘ 

ٟــــــي ب٢ُــــــا ي ٖلــــــى  ؾــــــُا مجخمــــــ٘ ٍع اال٨ىِؿــــــت ْإلا٢ُــــــإ ، ْٞغ

ٓم اٖخبــر بٗــٌ مٓــاَغ إلانــالح الجضًــض اخخ٣ــاعا للش٣اٞــت  الٗمــ

ؾــــــُت، زانــــــت ٖىــــــضما اعجبُــــــذ بمٓــــــاَغ الحُــــــاة  ٍــــــت الْغ ّٓ ْالِ

ُٓٞيُت .   3اال خهــــُت بــــل بّ هــــا ؾــــاَمذ فــــي ٦ؿــــغ الغئٍــــت الكــــ

ٓعٍـــــت  ْعٍشــــا لإلمبراَ ؾـــــُا  ؾــــُت الخ٣لُضًـــــت التــــي جـــــٔغ فــــي ْع الْغ

مــاث  ّٓ م مــً ٖــضم امخال٦ِــا امل٣ مــا الشالشــت  بــالٚغ ماهُــت ا ْع الْغ

ْالش٣اُٞت لخد٤ُ٣ َظا ال  حلم.املاصًت 

ً الشاهُت ا  ش املل٨ت ٧ازٍغ   بٗهغ  1796 -1726اعجبِ جاٍع

ٓاع "  "، الـــظي ؾـــاصث ُٞـــّ ٞلؿـــٟت Siècle des lumièresألاهـــ

ْبــــا الٛغبُــــت ؤْلــــى  ْع ــــذ ُٞــــّ ؤ ٓ الٗهــــغ الــــظي ٚٞغ َْــــ ٍٓغ،  الخىــــ

ـــت الهـــىاُٖت،  ٓاٍػ ٓعظ ْوكـــٓء الب انـــاث الىٓـــام الغؤؾـــمالي  بَع

ؾــــــــُا ٢ـــــــــاصعة ٖلــــــــى ججاَلِـــــــــا ٓع لــــــــم ج٨ـــــــــً ْع ٓاء ْهــــــــي ؤمـــــــــ ، ؾـــــــــ

ً الشاهُــــــت وكــــــإث فــــــي ٚــــــغل  ْ ّن ٧ــــــازٍغ ْ ال٣بــــــ٫ٓ.  تراى ؤ بــــــااٖل

ٍٓغ  ْبُين، ٞةّن جإزير ٞلؿٟت الخىـ ْع ْحٗلُم ؤ ٣ذ جغبُت 
ّ
ْجل ْبا  ْع ؤ

ؾـــــُا الؿــــــاب٣ين،  ٥ ْع ْؤٖمـــــ٤، م٣اعهــــــت ب٩ـــــّل ملـــــٓـ ٧ـــــان ؤْضــــــ  

غ  َْكـــِض ٖلــــى طلــــ٪ ٖكـــغاث املغاؾــــالث التــــي ظمٗعهـــا مــــ٘ ؤقـــِـ

ٍٓغ. غي الخى
ّ
 م٨ٟ

ً الشاه ْلـــذ ٧ـــازٍغ ٓهُـــت خا ٓمـــت ٢اه ؾـــُا مىٓ ُـــت ؤن تهـــب لْغ

ٍٓغ " ٢ـــضع إلام٩ـــان، مـــً زـــال٫  ٓاٞـــ٤ مـــ٘ مبـــاصت ٞلؿـــٟت الخىـــ جخ

ـــم ممشلــــي مسخلـــ٠ الُب٣ــــاث  ًّ ُٗت ج ٘ ملاؾؿـــاث حكــــَغ مكـــاَع

ٞـــــخّم نـــــُاٚت مـــــا جمـــــذ  Les serfs)امــــا ٖـــــضا َب٣ـــــت ألا٢ىـــــان 

 ٕ ٓ مكـــْغ َْـــ ٓهُـــت الجضًـــض   ٓمـــت ال٣اه ٕ املىٓ حؿـــمُخّ ا مكـــْغ
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ْاملٗــــــــاًي ٓاهين ّْضــــــــ  املٗــــــــالم  ــــــــا فــــــــي ٧ــــــــّل ال٣ــــــــ َغ
ّ
ٞٓ ٓاظــــــــب ج ر ال

ؾــــُت التر٦ُــــت ا  ًّ الحــــغل الْغ ٍٓت الجضًــــضة، ل٨ــــ  -1768الًٗــــ

ْلُـــــــــــت 1774 ْاملمـــــــــــغاث الض ٓص  ُغة ٖلـــــــــــى البدـــــــــــغ ألاؾـــــــــــ   للؿــــــــــُـ

مـــــّ ٢اثـــــض ال٣ـــــاػا١ ّٖ ْالخمـــــّغص الـــــظي جؼ ْالـــــضعصهُل   ٓع   االبٓؾـــــٟ

٠ اLes Cosaquesا ٓٚاحكـُـ  Emélian Pougatchev)   بمُلُــان ب

ٓاث  ً الشاهُـت سجمـام 1775ْ 1773ما بين ؾى ، لم جمِل ٧ـازٍغ

ْالؿُاؾــــــــــُت املدؿــــــــــ٣ت مــــــــــ٘ ٞلؿــــــــــٟت  بنــــــــــالخاتها الاظخماُٖــــــــــت 

ـــت. ٓصة بلـــى هٟــــ الـــضاثغة املٟٚغ ٓصهـــا صاثمـــا للٗـــ ٓ مـــا ٣ً َْـــ ٍٓغ،   الخىـــ

ت ا ؾـُـ ْ املًٗــلت الْغ ــت ؤ   Le dilemme russeَــظٍ الــضاثغة املٟٚغ

ٍــت  ّٓ ؾــُت، ٦شيــرا مــا ه حِٓــا فــي الى٣اقــاث الــضاثغة خــ٫ٓ الِ الْغ

ٍٓت  ٘ الؿــــــلُ ٓاضــــــ  بــــــين املكــــــاَع مــــــا ًّٟؿــــــغ ٖــــــضم الاحؿــــــا١ ال

ْالخ٣الُـض املخجّؿـضة  ْبين خ٣ـاث٤ الش٣اٞـت الكـٗبُت  ٍٓت  ْالىسب

ٓ مـــا جغظمـــّ  َْـــ ٓم الكـــٗب،  ٦ُٓت لٗمـــ ْاملٗـــاًير الؿـــل فـــي ال٣ـــُم 

ٓ ي الجضًـض ملغخلـت بامخُاػ ؾُِل ٞـغح:  ل الـ
ّ
" املالخـٔ ؤّن حكـ٩

ان مــــــا ًبــــــرػ فــــــي ا ٢ٓــــــذ الــــــظي لــــــم جخاــــــ  ظضًــــــضة ٧ــــــان ؾــــــٖغ ل

ٓانــــٟاث ألاؾاؾــــُت للمغخلــــت املايــــُت   ؤي بمٗنــــ   مؿــــاعاث امل

ْمغخلـــت ظضًـــضة    ْ ـــي ظضًـــض  ٓن لدكـــ٩ل  ٢ٓـــ آزـــغ ؤن الـــظًً ًخ

ٓن ٖلـــى جبنـــي آعاء ْؾـــل٥ٓ َـــغ١ مُٗىـــت لـــم جىاـــع  ٓا ٣ًـــضم ٧ـــاه

٢ٓــــذ  ْالظاجُــــت مــــً ؤظــــل جُب٣ُِــــا  فــــي ال ُٖٓت  ٝ املٓيــــ الٓـــْغ

ـا الظي ٧ان ًترا٤ٞ م٘ بنغاع ال٣ٔٓ ألا  زٔغ املخٗؿ٨غة بإ٩ٞاَع

 ٫ ْل حـْا ٓا٢ـ٘  ْمشلِا ال٣ضًمت ٖلـى ٖـضم الدؿـٕغ لتـر٥ َـظٍ امل

ش امليؿـــُت. مشـــل ٨َـــظا خالـــت  ْن الـــضز٫ٓ فـــي نـــٟداث الخـــاٍع ص

ت ٖىــض قــٗٓل  ٢ــض هــٔغ مشــُال لِــا فــي مجمــل املؿــيراث الحًــاٍع

ْالٛغل"  . 4االكغ١ 

ــــــــــالخُت والثىسٍـــــــــــت  -زاهُــــــــــا الفـــــــــــشا  بــــــــــحن الخُـــــــــــاساث ؤلـا

 اإلادافٍت في اللشن الخاظع عؽش: والخُاساث 

ـت ؤنـبدذ ؤ٢ـغل و ْهسبها ال٨ٍٟغ ؾُا بؿُاؾُيها  بما ؤّن ْع

ً الشاهُــت، ٞل٣ــض  ٧ْـازٍغ بلـى الٛــغل بًٟــل بنـالخاث بُيــر ألا٦بــر 

ٓعة  ْالؿُاؾــــُت التــــي نــــاخبذ الشــــ ــــت  ؤنــــبذ لللــــجاالث ال٨ٍٟغ

ْاضــ  ٖلـى الىســب  ٓعة مًـاصة جـإزير  ْمـا جالَــا مـً زــ الٟغوؿـُت 

ؾـــُت. جمشلـــ ـــض الْغ ٓعٍـــت ج٣ّضمُـــت جٍا ْػ جُـــاعاث ز ؾـــُا ببـــر ذ فـــي ْع

ْ جُـــــــــاعاث  ـــــــــت ؤ ٓاٍػ ٓعظ ٓعاث الب الخُٛيـــــــــر التـــــــــي ججّؿـــــــــض فـــــــــي الشـــــــــ

 ْ ٨َــــــــظا ًهــــــــبذ مداٞٓــــــــت جــــــــامً بًٟــــــــاثل الىٓــــــــام ال٣ــــــــضًم. 

ؾُا مى٣ُُا ؤ٦ ر، خُـذ  الدك٨ُ٪ في ْظاَت إلانالخاث في ْع

٫ في  ّٓ ْالخد ْالخظبظل  ً لٓخضٍ  جم الايُغال  ل ٧اعاماٍػ
ّ
مش

ٓعة الٟغوؿـُت،  ال٣ىاٖاث ٟعهـا الشـ
ّ
الىاظم ًٖ الٟٓضـ   التـي زل

ْػَــــــــــــا  ْججا ٍٓغ  ٓهُــــــــــــت ؤ٩ٞــــــــــــاع الخىــــــــــــ ٞبٗــــــــــــضما ٧ــــــــــــان ٌٗخ٣ــــــــــــض ب٩

ْاخضة باليؿبت لجمُـ٘  ٍٓغ  ٤ الخى ىُت " ٍَغ ل خهٓنُاث الَٓ

ـــرث   5االكـــٗٓل" ـــت ّٖب حّٛيـــرث هٓغجـــّ املخٟاثلـــت بلـــى نـــضمت ٨ٍٞغ

ٍٓغ، لـــــم ؤٖـــــض ٢ـــــاصعا ٖلـــــى  ٖ هـــــا ظملخـــــّ الكـــــِيرة: " ٖهـــــغ الخىـــــ

ْالّىاع"ٞ ْبصعا٦٪ ْؾِ الّضم   . 6اِم٪ 

ٓص ألاْلـــى  ْال٣ٗــ ٓعة الٟغوؿــُت  مشلــذ املغخلــت التــي جلـــذ الشــ

ـــــت مـــــ٘ خالـــــت الاهبهـــــاع  مـــــً ال٣ـــــغن الخاؾـــــ٘ ٖكـــــغ، ٢ُُٗـــــت ٨ٍٞغ

ــــــم ج٨ــــــً ٖال٢ــــــت  ْل ْبُــــــت،  ْع ٍٓغ ألا ســــــ ي ججــــــاٍ ٞلؿــــــٟت الخىــــــ الْغ

ــّ ال 
ّ
ٓاعاث ْنــجاالث ٣ٞــِ، بط ؤه ؾــُا بــالٛغل ٖبــاعة ٖــً خــ ْع

ا ًم٨ىىـا ؤن هّمــغ  ؾـُـ ع ال٨ــغام ؤمــام ؤَـّم خــضر مّيـز ٖال٢ــاث ْع  مـْغ

ؾـُا ؾـىت  ٓهُـت لٛـْؼ ْع ٓ الحملت الىابلُ َْ ْ مـا  1812بالٛغل  ؤ

َٓىُــت ا ؽ بــالحغل ال ْالتــي ، Guerre patriotique)ٌؿــّميها الــْغ

ْاضـــــحت ٖلـــــى الٗال٢ـــــاث بـــــين البلـــــضًً، ٞبٗـــــض  ٧اهـــــذ لِـــــا آزـــــاع 

ْالخىـــــاٚم ال٨ٟــــــغي، ٍٓلـــــت مـــــً الخدـــــال٠ الؿُاســـــ ي  ٓاث َ  ؾـــــى

ســــــ ي، ال  سُــــــا للكــــــٗب الْغ ْا جاٍع ل ٖــــــّض
ّ
ؤنــــــبدذ ٞغوؿــــــا حكــــــ٩

ْ الختــــــري   الٗــــــّض
ّ
الٗشمــــــاوي. خُــــــض ؤٞــــــاصث  -ًًــــــاَيها فــــــي طلــــــ٪ بال

٫ْ، الـظي ؤنـبذ فـي هٓـغ  ٓهُت ال٣ُهـغ ؤل٨ؿـىضع ألا الحملت الىابلُ

ٓ مــــا  َْــــ ــــو، 
ّ
ْاملسل ْبُــــت املى٣ــــظ  ْع ٓل ألا ؽ ْظمُـــ٘ـ الكـــٗـ الــــْغ

ْا ؾُا للخدال٠ م٘ـ املمالـ٪ الّغظُٗـت  اٚت صٞ٘ ْع ملكـاع٦ت فـي نُـ

ْلُــــت الجضًــــضة ا مــــاجمغ ُِٞىــــا  ٓمــــت الض  ، ٦مــــا ٖــــّضث 1815املىٓ

ٓن ؾـــــىت  مـــــت هـــــابلُ ٫ْ فـــــي اهـــــضخاع الجـــــِل  1812ٍَؼ الؿـــــةب ألا

ٓصة املل٨ُــــــــت ْٖــــــــ ٓاء جهــــــــاٖض  7االٟغوســــــــ ي  . نــــــــاخب َــــــــظٍ ألاظــــــــ

تـزاػ باالهخمـاء بلـى  ؾُت املّٗؼػة بالٟسغ ْالٖا ٓمُت الْغ للمكاٖغ ال٣

ْلت التي اؾخُاٖذ  ت.الض  ؤن ج٣ِغ ؤ٦بر خملت ٖؿ٨ٍغ

 : بشوص الهّىٍت اللىمُت الشوظُت في اللشن الخاظع عؽش -

ٓن  ُـــــاوي ؾــــِخ ـــــض -بــــّين املــــاعر البًر ُّ ٓ ظ ٓن ٖلـــــى هدــــ ْاَؿــــ

تـــرال الـــظي ٧ـــان ؾـــاثضا لـــضٔ ؤٞـــغاص الٗاثلـــت املل٨ُـــت  م٣ـــضاع الٚا

ٓم الكٗب ؾُت، ٖىض اجهالِا بإٞغاص مً ٖم ن -الْغ ّٓ الظي ًخ٩

ٞل٣ــض ٧اهــذ الٟغوؿــُت هــي لٛــت  -٢ىــانمٗٓمــّ مــً الٟالخــين ألا

ؾــُا فــي ال٣ــغن الشــامً ٖكــغ، ؤّمــا لٛــت ٦شيــر  ال٣هــغ املل٩ــي فــي ْع

ْل٨ّىــــّ ْفـــــي ؤ٣ٖـــــال  ــــاٝ ٩ٞاهـــــذ ألاملاهُـــــت،  مــــً الىـــــبالء فـــــي ألاٍع

ــــغ  ٝ فــــي ج٣ٍغ ْٞــــاْع ٓهــــذ ؾــــير ي ؤ ٓهُــــت ا٢تــــرح ال٩ الحملـــت الىابلُ

٢ٓغاَُــــت  ْج ٓم اململ٨ــــت ٖلــــى زالزــــت مبــــاصت هــــي: الا عؾــــمي ؤن ج٣ــــ

ٓط٦ؿــــــــــــــُت، Autocratieا ْعز ٓاخــــــــــــــض، ألا ْ ؾــــــــــــــلُت الٟــــــــــــــغص ال   ؤ

ٓمُـــــت ْلــــــين ٢ـــــضًمين، ٞل٣ـــــض ٧ــــــان  8اْال٣ ْبن ٧ـــــان املبـــــضؤًً ألا  .

ٓن  ْبدؿـب ؾـِخ  ّ
ّ
ٓن ال ًم٨ىىـا -املبضؤ الشالض ظضًضا،  ه ْاحؿـ
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ْلـــــت ال ًـــــؼا٫ ٞيهـــــا ههـــــ٠  ٓمُـــــت فـــــي ص ْاضـــــ  لل٣ ٓم  ع مِٟـــــ ّٓ جهــــ

 ٣ت الٗبُض.، ال ًسخل٠ ْيِٗم ٦شيرا ًٖ َب 9ا"ألاّمت" ؤ٢ىاها

 ٝ ْٞـــاْع ٌؿـــمذ لىـــا ج٨ُٟـــ٪ املبـــاصت الشالزـــت التـــي ْيـــِٗا ؤ

خـــت مـــا هـــي  اثِٟـــا الؿُاؾـــُت، ٞاملبـــاصت املُْغ مـــً اؾـــخيخاط ْْ

ع الؿــــلُٓي للٗال٢ــــت التــــي ًيب ــــي ؤن جــــغبِ  ّٓ ـ للخهــــ  ج٨ــــَغ
ّ
بال

ٓٞـاء، ٞـاملل٥ٓ  ْال الء  ْالـ ْهي ٖال٢ت الُاٖت  الكٗب بالحا٦م 

ش الغ  ٓا، ٖلــــى مــــغ الخــــاٍع ؽ خــــاٞٓ ع ؤبــــٓي الــــْغ ّٓ ْســــ ي ٖلــــى جهــــ

ْالكـــــٗب ٢انـــــغا. Paternalisteا   ًجٗـــــل مـــــً الحـــــا٦م ّْنـــــُا 

ْٖىـــض الخـــض٤ُ٢ فــــي َـــظٍ املبـــاصت ال هجــــضَا جسخلـــ٠ بـــإي شــــ يء 

ؽ ٖىض بضاًـت ٧ـّل  ٓص الْغ ًٖ الىضاء الّغؾمي الظي ًغّصصٍ الجى

ً" ٞالــضًً مخمــشال  ْالــَٓ مٗغ٦ــت : " مــً ؤظــل الــضًً، ال٣ُهــغ 

ْال ٦ْســــ ي،  ٓط َٓغ الؿــــلُت فــــي املــــظَب ألاعز ٣ُهــــغ باٖخبــــاٍع ظــــ

س ي.  ً باٖخباٍع ظام٘ قمل الكٗب الْغ  ْالَٓ

ٓن، فــــــي  ْعاؾــــــُ ْمــــــ هم ألا ؽ،  ً الــــــْغ ــــــٍغ
ّ
اٖخبــــــر بٗــــــٌ امل٨ٟ

ٓ ؤ٢ـغل بلـى الكـٗاع املشـالي  في، َـ ْٞـاْع ٞتراث الخ٣ت ؤّن املبـضؤ ألا

ْالبىـــــــــــاء  ٓا٢عي ل حُـــــــــــاة الؿُاؾـــــــــــُت  ٓن الـــــــــــ ـــــــــــى املًـــــــــــم مىـــــــــــّ بل

ْ  10االاظخمـا ي ٓط٦ؿــُت الغ ْعز ة، ؾـُت ٧اهــذ فـي َــظٍ الٟتــر ، ٞا 

ؾـــــــُا ٢ـــــــض ابخٗـــــــضث ٖـــــــً بٗـــــــضَا الغؾـــــــالي ا ْ ْع مـــــــا الشالشـــــــت ؤ ْع

ٓتهــا الؿُاؾــت الٗلماهُــت التــي  امل٣ّضؾــت  ِٞــظٍ الهــٟدت ٢ــض َ

ً الشاهُـت. ٦مـا  ْاؾخّمغث في ِٖض ٧ازٍغ بضؤث في ِٖض بُير ألا٦بر 

حــــي  ْعٍ الْغ ٘ الح٨ــــم املُلــــ٤ مٗىــــاٍ ٖىــــضما جغاظــــ٘ ٖــــً ص ُّ يــــ

ٓمُــت ٞل٣ــض  11ا اخغاؾــت الــضًً  ٓ ال٣ َْــ ، ؤّمــا املؿــخٔٓ الشالــض 

ٍٓـــــــت ؤ٦ ـــــــر مـــــــً  ْحٗب خبـــــــاعاث صٖاثُـــــــت  ٧اهـــــــذ قـــــــٗاعا ًسًـــــــ٘ اٖل

ٓص قـٗب بُٗـض ٧ـّل البٗـض ٖـً  ل في ْظـ
ّ
ٓا٢٘، املخمش ّٖٓ لل زً

ت التي اهدكغث فـي جلـ٪  ْاللجاالث ال٨ٍٟغ ٍٓت  اهاث الؿلُ الَغ

ْالخُـاع الؿـالُٞاوي ا   12ا  Slavophilsالٟترة بين الخُاع الخٍٛغ ـي 

ٓل٪ ا  ت الٟ غ بىٍٓغ
ّ
 . 13األاملاهُت VOLKSGEIST)املخإز

الث التـــي  ؾـــُا ٖـــً الخدـــ ال ًم٨ـــً ٞهـــل مـــا ًدـــضر فـــي ْع

ْ ٖهــغ ْبــا فــي ال٣ــغن الخاؾـ٘ـ ٖكــغ، الــظي ٌٗخبــر ٢ــغن ؤ ْع  ٖاقــعها ؤ

ـ٪  ُـاوي بٍع ٓمُت البًر نىاٖت ألامم بامخُاػ، ٦ما ًٔغ ماعر ال٣

ْم ٓاؿـبا ٓ  14ا  Eric Hobsbawmا  َ ٓمُــت، ٞإمــام هّمــ  الخُــاعاث ال٣

ؾــــــُا، ا٢خىٗــــــذ الىســــــب الؿُاؾــــــُت  ْعة لْغ فــــــي ألا٢ــــــالُم املجــــــا

ؾـــــُا  ـــــّ لـــــم ٌٗـــــض مم٨ىـــــا ؤن جدـــــخٟٔ ْع
ّ
ؾـــــُا ؤه الحا٦مـــــت فـــــي ْع

ســـــ ي، بِىمـــــا ب٣ُّـــــت ألامـــــم  ْهُـــــت للكـــــٗب الْغ بـــــىٟـ الىٓـــــغة الض

ىُـــت  ٓػ طا٦غتهـــا الَٓ ْاؾـــخٗاصة عمـــ سِـــا  ٓم بةٖـــاصة ٦خابـــت جاٍع ج٣ـــ

ٓ ها ْؾـٗيها هدــ الث قــٗ َْــظا مـا ًّٟؿــغ ْجمجُـض بُـ ٓ الخدـّغع، 

  فــي الشالــض مــً مــاعؽ Abolition du servageبلٛـاء ال٣ىاهــت ا

 مً ٢بل ال٣ُهغ ؤل٨ؿىضع الشاوي. 1861

ؾُا ان ْع
ّ
ُت بلٛاء هٓام ال٣ىاهـت، ًىـاَؼ  ،٧ان ٖضص ؾ٩

ّ
ٖك

ْٞـــ٤ هٓـــام  60 ـــاٝ  ٓن فـــي ألاٍع ْٖـــضص مـــً ٣ًُىـــ ٓن وؿـــمت،  ملُـــ

ٓن  Moujiks) ال٣ىاهــــت ا ْػ زمؿــــين ملُــــ ٓ مــــا ًخجــــا َْــــ وؿــــمت، 

ٓ جإؾـــــِـ  ســـــ ي، ِٞـــــ ش الْغ ًّٟؿـــــغ ؤَّمُـــــت َـــــظا ال٣ـــــغاع فـــــي الخـــــاٍع

لٗال٢ـــــــاث ظضًـــــــضة جةخٗـــــــض ٖـــــــً املماعؾـــــــاث الغظُٗـــــــت للىبالـــــــت 

ْاملٗـاًير ألا  ؾـُا مـً املماعؾـاث  ٣ٍْـّغل ْع ؾـُت،  ْبُـت، بط ْ الْغ ع

ُاهُـــــا ٧ـــــان فـــــي  ْفـــــي ٞغوؿـــــا فـــــي  1574ؤّن بلٛـــــاء ال٣ىاهـــــت فـــــي بٍغ

ؾُا ٩ٞان في 1789 ، ٞلم ٨ًً مً املم٨ـً ؤن 1807 ؤّما في بْغ

ٟــــت مــــً 
ّ
ٓمــــت اظخماُٖــــت مخسل ؾــــُا مداٞٓــــت ٖلــــى مىٓ جٓــــّل ْع

ْمىخجــــــــــت مــــــــــً الىاخُــــــــــت  ْٚيــــــــــر مجضًــــــــــت  الىاخُــــــــــت الؿُاؾــــــــــُت 

ــــــي 
ّ
ــــــغ ال٨ل ــــــّ ال بــــــض ؤن وكــــــير بلــــــى ؤّن الخدٍغ

ّ
الا٢خهــــــاصًت. ٚيــــــر ؤه

 فـــــي ؾـــــىت 
ّ
ســـــ ي  لـــــم ًدهـــــل بال ســـــ ي ا الكـــــٗب الْغ ح الْغ

ّ
للٟـــــال

ٓعة  1906 ٓمــت مب 1905ؤي بٗــض زــ ْٖلــى ًــض عثــِـ الح٩ اقــغة، 

ٓلُبين ا ٓجغ ؾخ   . Piotr Stolypine 1862- 1911الانُالحي بُ

 : 1905دسوط الثىسة الشوظُت ألاولى  -

ت  ؾــُا ال٣ُهـــٍغ ت لْغ ٨ٞمــا ؾـــاَمذ الاهخهــاعاث الٗؿـــ٨ٍغ

٧ْاهــذ  ســ ي  ْالٟســغ لــضٔ الكــٗب الْغ تــزاػ  فــي بٗــض مكــاٖغ الٖا

مــت الجـِل  ٍَْؼ ٓهُـت   1812الٟغوسـ ي ٖــام  هاًـت الحملـت الىابلُ

ُت  ؾـــُت، التـــي ؾـــاٖضث ٖلـــى بيـــٟاء قـــٖغ ٓمُـــت الْغ ٓج٣ـــت لل٣ ب

ِٟـــــــــــا 
ّ
ؾُاؾـــــــــــُت للىٓـــــــــــام ال٣ُهـــــــــــغي الـــــــــــظي اؾـــــــــــخُإ ؤن ًْٓ

ا لهالحّ، ؾاَمذ الِؼاثم ْألاػماث الا٢خهاصًت التي  َغ
ّ
ٍَْا

ٍٓـــــت  ً فــــي بٗـــــض الِ ؾـــــُا فـــــي مؿــــعهل ال٣ـــــغن الٗكـــــٍغ قــــِضتها ْع

ت ل جـِل ا مـت الٗؿـ٨ٍغ ٓمُت، ٞبٗض الٍِؼ سـ ي فـي الحـغل ال٣ لْغ

ؾـــُت ٓعة الكـــٗبُت ؾـــىت  1904الُاباهُـــت ؾـــىت -الْغ ْاهـــضإل الشـــ

ال الشـاوي بلـى اؾـخدضار ماؾؿـاث 1905 ، ايُغ ال٣ُهغ ه٩ُـ

ْما املمشــــل ملسخلــــ٠  ْ الــــض ا البرملــــان ؤ َغ ؾُاؾــــُت ظضًــــضة، ؤقـــِـ

ٓعٍــــــــت، ٞل٣ــــــــض ؤصع٦ــــــــذ الؿــــــــلُاث  ٓمُــــــــاث إلامبراَ ٢ْ قــــــــٗٓل 

ْع الـــــــــــظي لٗبخـــــــــــّ الخُـــــــــــاعا ؾـــــــــــُت  جـــــــــــم الـــــــــــض ٓمُـــــــــــت الْغ ث ال٣

ٓعة  ، بدُــــــــض مىدــــــــذ ملمشلــــــــي 1905الاهٟهــــــــالُت فــــــــي بط٧ــــــــاء زــــــــ

عي،  ؾـــُت ماتـــي م٣ٗــض فـــي ؤ٫ْ مجلــــ حكـــَغ ٓمُــاث ٚيـــر الْغ ال٣

ؾـــــــُت ماخـــــــين ْؾـــــــبٗين  ٓمُـــــــت الْغ فــــــي خـــــــين مىدـــــــذ ملمشلـــــــي ال٣

 ًّ ْهـي ٢ؿـمت ٖاصلـت وؿـةُا بم٣ـاًِـ طلـ٪ الٗهـغ، ل٨ـ م٣ٗضا 

ان مــا اججــّ بلـــى جحجــُم الح٣ــ١ٓ املمىٓخــت ل ٛــــير ال٣ُهــغ ؾــٖغ

ؽ، خُـــض ظـــاء فـــي البُـــان الغؾـــمي الهـــاصع فـــي  ٓان  03الـــْغ ظـــ
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ؾُت،  1907 ْلت الْغ ٍٓت الض ْما الظي ظاء لخ٣ ؤّن " مجلـ الض

ؾـُت " ح الْغ ٓم ٖلـى الـْغ ْلـت   15اال بـض ؤن ٣ًـ ٦مـا ؤّن قـ٩ل الض

ؾــــُت هــــي اللٛــــت  ْاللٛــــت الْغ ْٚيــــر ٢ابــــل للخجؼثــــت  ٍْا  ٧ــــان ْخــــض

الخاث التـــي ٧اهـــذ الغؾـــمُت الٓخُـــضة . اهخفـــ  مؿـــاع َـــظٍ إلانـــ

ٓصة بلـى املماعؾـاث الغظُٗـت  ْالٗـ الث الخجضًـض  ْح بـين مدـا جترا

ٓلُبين ؾـــــــىت  ٓجغ ؾـــــــخ ٓمـــــــت بُـــــــ ٓٞـــــــاة عثـــــــِـ الح٩ ًّ 1911ب ، ل٨ـــــــ

ْالؿُاؾــــــُت لــــــم ج٨ــــــً  ــــــت  ْهسبهــــــا ال٨ٍٟغ ٓعٍــــــت  قــــــٗٓل إلامبراَ

ٓاع.  بمٗؼ٫ ًٖ ما ًجغي في ص٫ْ الج

ٍٓلــــــــت فــــــــي  ؤصع٥ ٞالصًميــــــــر لُىــــــــين مــــــــً زــــــــال٫ ججغبخــــــــّ الُ

ْمٗاٌكـــــخّ للخجــــاعل الؿُاؾــــُت فـــــي  مٗاعيــــت الىٓــــام الحــــا٦م 

ْال٣ـــــــــضعة ٖلـــــــــى  ٓمُـــــــــت  ْاـــــــــي، ؤّن ِٞـــــــــم املؿــــــــإلت ال٣ ْع مىٟــــــــاٍ ألا

 ْ ُٖٓت،  ٓعة الكــــــُ ان ؤؾاؾــــــُان لىجــــــاح الشــــــ ا قــــــَغ ؤن حؿــــــُيَر

عي الؾــــــخمالت  ٓمُــــــت يــــــْغ ٢ٓــــــٝٓ مــــــ٘ مُالــــــب الحغ٧ــــــاث ال٣ ال

ٓ مـــــا صٖــــاٍ بلــــى اؾـــــخسضام  َْــــ الٗمــــا٫ فــــي ألا٢ـــــالُم املؿــــخَٗمغة 

ت بـــل  ً الؽـــعىب"ســـجمهـــُ   "  ؾـــُا ال٣ُهـــٍغ لخٓنـــ٠ُ ْع

ؾــــُت لــــضٔ بٗــــٌ املىايــــلين  ــــاث الاؾــــخٗالثُت الْغ خــــاعل النٖز

ؽ صازــــل الحــــؼل الاظخمــــا ي الــــضًم٣غاَي  ْ ٚيــــر الــــْغ ؽ ؤ الـــْغ

 Chauvinisme Grandا  بؽــىفُيُت الــشوط الىبــاسْؾـماٍ 

Russe   ظــــــىداٌو بــــــذوسها هدــــــً  خُــــــض ٦خــــــب لُىــــــين : . 16ا "

ُحن الــــشوط ؤن هدــــذد مىكفىــــا مــــً الــــذًمىكشاو-الاؼــــتراهُحن

هزا الخُاس الفىشي. باليعـبت لىـا، هدـً ممثلـي ألامـت العـائذة 

فـــي الؽـــشق ألاكرـــ و ألاوسوبـــي وكعـــم هبحـــر مـــً آظـــُا ال ًجـــذس 

بىـا ؤن هيسـ ي ألاهمُـت العٍمـى التـي جخعلـم باإلاعـإلت اللىمُــت 

فــي وكــذ  –ال ظــُما فــي بلــذ ٌعخبــر بدــم "ســجً الؽــعىب"  –

ُت الخُــــاة والــــىعي لــــذي مجمىعــــت مــــً جبعــــث فُــــه الشؤظــــمال

ألامــم "الجذًــذة" الىبحــرة والفــغحرة، ورلــً فــي ؤكرــ ي ؼــشصي 

ؤوسوبـــــا وفـــــي آظـــــُا علـــــى وجـــــه الذكـــــت، فـــــي وكـــــذ جىـــــذث فُـــــه 

ت اإلاالًــــحن مــــً الــــشوط واللىمُــــاث ألاخــــشي  اإلالىُــــت اللُفــــٍش

لخدـل مجمىعــت مــً اإلاعــائل اللىمُــت وبلــا إلافــال  مجلــغ 

 . 17اوبلت الىبالء اإلاىخذة "

ٓا٢ــ٘ الــظي  ْال ـت  َْىـا جبــرػ ٢ـضعة مؼاْظــت لُىـين بــين الىٍٓغ

ٓا ظُـــــضا  ٓعٍين ؤن ًـــــضع٧ ًـــــٔغ ؤهـــــّ مـــــً ألاظـــــضع باملاع٦ؿـــــُين الشـــــ

ٓاث ال  ْعاء صٖـــــــ ٓا  ْؤن ال ًيؿـــــــا٢ سُـــــــت  خ٣ُ٣ـــــــت ال حٓـــــــت الخاٍع

ُٟـــّ ْبم٩اهُـــاث جْٓ ٓمي  ٓة الٗامـــل ال٣ــ ْباليؿـــبت   18احٗتــٝر ب٣ـــ

الُــــــــت اهٟجــــــــاعاث  ٓع فــــــــي ػمـــــــً إلامبًر اظخماُٖــــــــت للُىـــــــين ؾــــــــدخُ

ٓع فــــي اججــــاٍ مٗــــاص  ْجخُــــ ٓمُــــت  ٖم٣ُــــت جإزــــظ ؤخُاهــــا ؤقــــ٩اال ٢

ٓمُـــــــت.  ٓلٓظُاث ال٣ ْن ؤي جىـــــــاػالث ؤمـــــــام ألاًـــــــضً الُـــــــت. ص لإلمبًر

 لخلــــــ٤ 
ً
ــــــغ املهــــــير ؤصاة ٩ٞـــــان ًــــــٔغ الخإًُــــــض لحــــــ٤ ألامـــــم فــــــي ج٣ٍغ

٧ْــان لُىــين  ا.  ْلــِـ لخــضميَر الٓخــضة ألاممُــت للُب٣ــت الٗاملــت 

 ٓ ضة خــــــظعا فــــــي الخمُيــــــز بــــــين مِــــــام الشــــــ ِِ عٍين فــــــي الــــــض٫ْ املًــــــُ

 ْالض٫ْ التي حٗاوي مً الايُِاص.

 الخجشبت العىفُُدُت وعىدة الؽىفُُيُت الشوظُت:  -زالثا

ـــــــت الجضًـــــــضة ااجدـــــــاص  ْل ٓن الض ؤعاص ٞالصًميـــــــر لُىـــــــين ؤن ج٩ـــــــ

ُُٓٞدُت  مدترمــــــــــت ٓعٍــــــــــاث الؿــــــــــ ملبــــــــــضؤ  -٢ــــــــــضع إلام٩ــــــــــان -الجمِ

ػ الخ ٓمُـــاث، ختـــ  ًمىـــ٘ بـــْغ ْال٣ ْاة بـــين الكـــٗٓل  ُـــاعاث املؿـــا

م مـً جبيُـّ لخُـال  ْبـالٚغ ٓػ٠ٍ ؾـخالين  ًّ ظ الاهٟهالُت، ل٨

ٓمُـــــــــــت Internationalisteؤممـــــــــــي ا  ؤّن ؾُاؾـــــــــــخّ ٧اهـــــــــــذ ٢
ّ
 ، بال

ســــــ ي ٖلــــــى مسخلــــــ٠  ت، مــــــً زــــــال٫ ؾــــــُُغة الٗىهـــــغ الْغ نـــــٞغ

 . ٓمُاث ألازٔغ ت، ٖلى خؿال ال٣  املىانب الؿُاؾُت ْإلاصاٍع

ؾــــــىت ا ْؾــــــىت  ، بٗــــــض ع Russificationبّن ؤْضــــــ  مٓــــــاَغ الْغ

م مـــًـ زــــال٫  ْالخٗلـــُـ ؾــــىت الش٣اٞــــت  ــــت ٧ــــان ْع ْل ْؤظِــــؼة الض إلاصاعة 

ٓل الاجدــاص، لخهــبذ اللٛــت  ت ٖلــى ظمُـ٘ـ قـٗـ ؾـُـ ٞــغى اللٛــت الْغ

ٓانـــــل  هـــــا ُٞمـــــا  ُِٓٞذ الخ ٓاَىين الؿـــــ ٓخُـــــضة التـــــي ًم٨ــــًـ للمـــــ ال

 صازــــــــــــل 
ّ
ُــــــــــــت بال

ّ
بُــــــــــــ هم، بِىمــــــــــــا ال ًــــــــــــخم اؾــــــــــــخٗما٫ اللٛــــــــــــاث املدل

ٓعٍـــاث، ٠، ٧ْـــان مــًـ بـــين الاهخ٣ـــاصا الجمِ حكــُـ ْظِِـــا زْغ ث التـــي 

َٓغ  ٓمُــــــت الؿــــــخالُيُت املسالٟــــــت لجــــــ جلــــــ٪ املغجبُــــــت بالؿُاؾــــــت ال٣

 ٕ ٓمُـت التـي عؾــمِا لُىـين م٘ـ بضاًـت املكــْغ ٓن الؿُاؾـت ال٣ ْمًـم

ٓمُـــت  ْلِـــظا ٞل٣ـــض ؾـــاص اٖخ٣ـــاص ٦بيـــر ؤن الؿُاؾـــت ال٣ ُُٓٞتي.  الؿـــ

ٍٓـــــــت  ا الؿُاؾـــــــت اللٛ ْٖلـــــــى عؤؾــــــِـ ـــــــا امل٣ُـــــــاؽ –الجضًـــــــضة  باٖخباَع

ٓمُـــــتْاملُٗــــاع ل ٓظِـــــاث الؿُاؾــــت ال٣ ؾـــــترج٨ؼ ٖلــــى هٟــــــ املبـــــضؤ  -خ

ُٓٞيُت  ْعٞــٌـ مبـــضؤ الكـــ ٍٓـــت  ْاة اللٛ ٓ املؿـــا َْـــ الـــظي ؤ٢ـــٍغ لُىـــين 

ت ا  ؾـــــُـ ْلِــــــظا ج٣خطــــــ ي  Chauvinisme Grand-Russe) .الْغ

ٓصة بلـــــى  ٓ للٗـــــ عة بظـــــغاء مُاب٣ـــــت بـــــين الخُـــــال الـــــظي ًـــــضٖ الًـــــْغ

ٍٓت الجضًض -ال٨ٟغة املاع٦ؿُت ْالؿُاؾت اللٛ  . 19اةاللُىِىُت 

ــــــت ٖىــــــض  ٍٓ ْؤَــــــضاٝ الؿُاؾــــــت اللٛ لــــــم جسخلــــــ٠ جٓظِــــــاث 

حكـــــــ٠ُ  ٓع زْغ حكــــــ٠ُ ٖــــــً الٟتــــــرة التــــــي ؾــــــب٣خّ، ٞخهــــــ زْغ

ٓع  ٓ هٟـــــــ الخهــــــ ُُٓٞتي َــــــ ٕ الؿــــــ ْاملكــــــْغ ملؿــــــخ٣بل الاجدــــــاص 

حكــــ٠ُ  ْؤؾــــالُب ؤ٢ــــل ٖىٟــــا، ٞسْغ ْاث  ْل٨ــــً بــــإص الؿــــخالُني 

ٓمُــــاث حٗبـــر صاثمـــا ٖـــً اججاَــــاث  ْـــل مٗخ٣ـــضا ؤن مُالـــب ال٣

 ٕ ُُٓٞتيمٗاعيـــــت للمكـــــْغ حكـــــ٠ُ ًـــــٔغ ؤن  . 20االؿـــــ ٧ـــــان زْغ

ُُٓٞدُت مٓظِـــــــــــــت لجمُـــــــــــــ٘ ألامـــــــــــــم  ٓمُـــــــــــــت الؿـــــــــــــ الؿُاؾـــــــــــــت ال٣
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ُُٓٞتي فـــي  ْؤن اهُـــال١ الاجدـــاص الؿـــ ْن اؾـــخصىاء  ُُٓٞدُت ص الؿـــ

حكــــــ٠ُ "  بىــــــاء الؽــــــُىعُت"َــــــظٍ الؿُاؾــــــت التــــــي ؾــــــّماَا زْغ

ْػ مجخمـــــــــ٘ ظضًـــــــــض ؾـــــــــماٍ "  ـــــــــر ٓن جمُِـــــــــضا لب الجماعـــــــــت ؾـــــــــخ٩

خُــــــت الجذًـــــــذة ْجخجـــــــا الخاٍس  ٓ ٓمُـــــــت " حؿـــــــم ْػ الاهخمـــــــاءاث ال٣

ُُٓٞدُت  ْلخد٣ُــ٤ طلــ٪ ال بــض مــً ح ــجُ٘ ألامــم الؿــ ْالٗغ٢ُــت. 

جُا للٓنـــــ٫ٓ بلـــــى  َْـــــظا الخ٣ـــــاعل ؾـــــُاصي جـــــضٍع ٖلـــــى الخ٣ـــــاعل 

ؾُت  ١ اللٛت الْغ ّٓ ٓ الاههِاع بُض ؤّن جإ٦ُضٍ ٖلى جٟ َْ املبخ ى 

ســــــــ ي ا ألار ألا٦بــــــــ ــــــــاصي للكــــــــٗب الْغ ْع الٍغ غ  هــــــــٕؼ مــــــــً ـْالــــــــض

ُُٓٞتي مد ؾــىت مغاصٞــا الخُــال الؿــ ٓاٍ ألاممــي، لخهــبذ الْغ خــ

 . 21ا  Soviétisationللؿُٟخت ا 

سُـــــــت  جىُِـــــــ٠ ٌٗخ٣ـــــــض ؤن "الجماٖـــــــت الخاٍع بِىمـــــــا ٧ـــــــان بٍغ

ْبالخـــالي ٞةهـــّ لـــم حٗـــض َىـــا٥  الجضًـــضة" ٢ـــض جد٣٣ـــذ بالٟٗـــل، 

ؾــُت.  ْالخــضّعط فــي حٗمــُم اللٛــت الْغ خاظـت ل حــضًض ٖــً املؿــاع 

سُـــــت الجضًـــــضة" ٢ـــــض  جـــــّم نـــــُاٚعها فـــــي ٞٗبـــــاعة "الجماٖـــــت الخاٍع

ُُٓٞتي لؿـــىت  ٓع الؿـــ ِْْـــغ طلـــ٪ بجـــالء  .1977صًباظـــت الضؾـــخ

 ً ْالٗكٍغ جى٠ُِ الظي ؤل٣اٍ في املاجمغ الغاب٘  بٗض زُال بٍغ

ْعص فــــــــــي الخُــــــــــال:  ٓ ي خُــــــــــض  " بن الاجدــــــــــاد ل حــــــــــؼل الكــــــــــُ

ت جذًـــذة حؽــترن فــي بكلــُم، دولـــت،  العــىفُُتي جماعــت بؽــٍش

فـــــي بىـــــاء  هٍـــــام اكخفـــــادي، زلافـــــت مؽـــــترهت، هفـــــغ الىمـــــىح

جىُِـ٠ ٢ـض  . 22االؽُىعُت ولغت مؽترهت" م مـً ؤن بٍغ ْبـالٚغ

ٓمُــــت بٗــــين  جدــــّضر فــــي زُابــــّ ٖــــً الىٓــــغة ل خهٓنــــُاث ال٣

ْاضــحا ٖلــى الُــاب٘ ألاممــي لالجدــاص   ؤن جغ٦يــٍز ٧ــان 
ّ
خبــاع بال الٖا

ح ألاممُـــــــت  ـــــــ٤ ْع ْٞ عة جغبُـــــــت الٗمـــــــا٫  ـــــــض ٖلـــــــى يـــــــْغ
ّ
خُـــــــض ؤ٦

ْا ٦ْــــــظل٪ الخإ٦ُــــــض ٖلــــــى الخىــــــاٚم  لخجــــــاوـ الــــــظي الاقــــــترا٦ُت 

ٓ مــــا ظٗــــل ٧ــــل الخبــــراء  َْـــ ُُٓٞتي،  ؤنـــبذ ًُبــــ٘ الكــــٗب الؿــــ

ْالٗغ٢ُــت  ٓمُــت  ٍٓــاث ال٣ ٓن ٖــً صخغظــت ٧ــل ؤقــ٩ا٫ الِ ًخدــّضز

ٍٓـــت ٍٓاث زاه ٓ ؤن الخُـــال الـــظي  23ابلـــى مؿـــخ ًّ املٟاع٢ـــت َـــ .ل٨ـــ

ٓمُــــــت  ٓمُــــــت لــــــم ٌكــــــمل ال٣ ٍٓـــــت ال٣ ٧ـــــان ًدــــــِ مــــــً م٩اهــــــت الِ

ســـــ ي، ٞاؾــــخٗما٫ مهـــــُ   ا ْ الكـــــٗب الْغ ؾــــُت ؤ ٓمُـــــت الْغ ل٣

ْالخُـــــال  ؾــــُت،  ٖــــاصة ٧ــــان م٣خهــــغا ٖلـــــى الكــــٗٓل ٚيــــر الْغ

ْالخ٣ــــضٌـ للكــــٗب  الغؾــــمي ؤنــــبذ خــــاٞال بٗبــــاعاث الخمجُــــض 

ٓاٍ مــــً الكــــٗٓل، خُــــض َٟــــذ بلــــى الؿــــُذ  ْن ؾــــ ســــ ي ص الْغ

٢ٓـــــت فـــــي ال٨شيـــــر مـــــً  الؽـــــعب الشوســـــ ي العٍـــــُم"ٖبـــــاعة "  مٞغ

ٓص  ْع املكـِ ْالخٟسُم ٦هاخب الـض ألاخُان بهٟاث الخًُٟل 

" ْ  . 24ا"ب اإلامحزاث الشفُعتـاخؤ

 ٕ ٓعباحكـــــ٠ُ ٞترجـــــّ الغثاؾـــــُت بمكـــــْغ اؾـــــعهّل مُساثُـــــل ٚ

ّٖ َــــظا  ؿــــتر٩ٍْا ابٖــــاصة ال٩ُِلــــت ، ل٨ّىــــّ ؤصع٥ ؤّن مكــــْغ البٌر

ب ٞإجبٗــــّـ بؿُاؾـــــت  ٕٓ الكــــٗـ ْن ٦ؿـــــب جإًُـــــض ظمـــــ لــــًـ ًـــــىج  ص

ْالتــي ج٣خطــ ي ٢ــضعا ٦بيــرا  ْالكــٟاُٞت  ْ امل٩اقــٟت  الٛالؾىٓؾــذ ؤ

ِــا خّغٍـت 
ّ
ْل ٓص مًـ الحّغٍـاث، ؤ ْطلــ٪ بٗـض ٣ٖــ ْالخٗبيـر،  الزــحاٞت 

ـّ ظمُــــــــ٘ـ املجـــــــــاالث  ٓص الـــــــــظي مـــــــــ ْالجمـــــــــ ٓص  ٍٓلـــــــــت مــــــــًـ الغ٧ـــــــــ َ

جىُـ٠، بُـض ؤّن  ٓهُـض بٍغ ْجٟا٢م في مغخلت الغثِـ لُ ٍٓاث  ْاملؿخ

ٓعٍـــت م٣اعهـــت  ٢ْــ٘ـ َـــظٍ إلانـــالخاث ٧ـــان ؤ٦بـــر فـــي ؤَـــغاٝ إلامبراَ

ٓة هــــــــي صٖــــــــم  ــــــــم ج٨ـــــــًـ الىدُجــــــــت املغّظــــــــ ْل ا،  ؾـــــــُـ ــــــــا ؤي ْع بمغ٦َؼ

ٓعباح ْػ ؾُاؾــاث ٚ ٠، بــل ٞخدــذ البــال ٖلــى مهــغاُّٖ لبــر كـُـ

ال بلـــى املُالـــب  ْْنـــ املُالـــب املسخلٟـــت، ابخـــضاء بمؿـــاثل البِاـــت 

ّـ 
ّ
ٓعباحك٠ُ ؤ٦ ر ٖىضما الخٔـ ؤه ْجٟاظإ ٚ ٓمُت الاهٟهالُت.  ال٣

ٓل  بـت فـي الٗـِل املكـتر٥ م٘ـ ب٣ُـت قٗـ ْا الٚغ ؽ ٣ٞـض خت  الـْغ

ٓا ٌٗخ٣ــــض ا ٧ــــاه ؾـــُـ ــــغي ْع
ّ
ْن ؤّن الاجدــــاص، بــــل بّن ال٨شيــــر مـــًـ م٨ٟ

٧ْـان  سـ ي،  ي الكٗب الْغ
ّ
ْع  ل الخىمُت 

ّ
الاجداص ٧ان ؾةبا في حُٗ

ْالحانــــــل ٖلــــــى  ُُٓٞتي الؿــــــاب٤  ــــــ٤ الؿــــــ
ّ

ٖلــــــى عؤؽ َــــــاالء امليك

ــض ال هُــاع  ِّ ٓ مــا م َْــ ٓلجيؿــخين،  ٓبــل للؿــالم ؤل٨ؿــىضع ؾ ظــاثؼة ه

ؾُا الُٟضعالُت. ْمُالص ْع ُُٓٞتي   الاجداص الؿ

ت اللىمُت )فترة الدعح -سابعا ُف الهٍى  ن وبىجحن(: جٌى

ٓعَـ بلدؿــين بلــى ؾــّضة الح٨ــم ٞغنــت  ٓص بــ ل٣ــض ٧ــان نــٗ

ٓا٢ــــــــــ٘  ْامل للخُــــــــــاع الخٍٛغ ــــــــــي لالؾــــــــــخاشاع باملىانــــــــــب الؿُاؾــــــــــُت 

ٓ إلانـــــالخاث  ْلـــــت هدـــــ ْبًـــــظاها بخّٓظـــــّ الض الا٢خهـــــاصًت الٗلُـــــا، 

ْاهعهـــــاط  الا٢خهــــاصًت اللُبرالُـــــت املخُّغٞـــــت ا الٗـــــالط بالهـــــضمت  

غة لإلعر
ّ
ْمؿدؿـلمت  ؾُاؾت زاعظُت ظضًضة مخى٨ ُُٓٞتي  الؿـ

ـّ  ْؤمام خالت الخّٟلـ  ْالاهدـال٫ الـظي ٖٞغ للمهال  الٛغبُت. 

ٓبت  ســــ ي بؿــــةب ٣ٞضاهــــّ للمٗــــاًير ال٣ضًمــــت ْنــــٗ املجخمــــ٘ الْغ

باث املغخلت الجضًضة التي ٞكـل ٞيهـا الىٓـام 
ّ
٠ م٘ مخُل ُّ الخ٨

ٗــا  ِْْـــغ  -الؿُاســ ي ٞكــال طَع ٞكـــل الؿُاؾــاث الا٢خهــاصًت، 

ـــــــاث الاهٟهــــــــالُت ال تــــــــي ٧اهــــــــذ الحــــــــغل الكِكــــــــاهُت ؤبــــــــغػ النٖز

ــا ْهســو  -مٓاََغ بــغػث الخُــاعاث املداٞٓــت ملــأل َــظا الٟــغاٙ، 

ٓٚــــاهٝٓ  ٓ ي ب٣ُــــاصة ظُىــــاصي ٍػ ٓمي الكــــُ بالــــظ٦غ، الخُــــاع ال٣ــــ

Guennadi Ziouganov امــت   25ا ٓمي املخُــّغٝ بٖؼ ْالخُــاع ال٣ــ

ٓٞؿ٩ي  ى الظي ؤنبذ خؼبّ  Vladimir Jirinovskiٞالصًمير ظيًر

 اهخسابُت ال ٌؿعهان  ها. ًمشل ٢اٖضة 

ٓمُــت املداٞٓــت، ؤمــام ، ؤصع٥ بلدؿــين جهــاٖض الخُــاعاث ال٣

ـاث ٓص ؤمـام النٖز ةُـت لـم حٗـض ٢ـاصعة ٖلـى الهـم ّٓظِـاث الخٍٛغ  ؤّن الخ

ٓ مــــــا ايــــــٍُغ بلــــــى حٗــــــضًل ؾُاؾــــــاجّ  َْــــــ ٓمُــــــت املداٞٓــــــت،  ال٣

ُــــا مـــً زــــال٫ اؾــــدبٗاصٍ 
ّ
ِـــغ طلــــ٪ ظل ْالخاعظُــــت، ْْ الضازلُـــت 
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ْٖلــــــــى عؤؾــــــــِم للٗىانــــــــغ اللبرالُــــــــت  ْاؾــــــــخ٣ضامّ للمدــــــــاٞٓين، 

مــــا٧ٝٓ   Evgueni Primakovالؿُاســـ ي املسًـــغم بُٞٛنـــي بٍغ

ْػاعة الخاعظُت ؾـىت  ٓمـت ؾـىت  1996الظي جٓلى  ْعثاؾـت الح٩

خاجـّ الؿـاب٣ت صلُـل 1998 . ٞل٣ض ٧ـان جغاظـ٘ بلدؿـين ٖـً َْغ

نـــــي  ٖلـــــى ُٚـــــال بـــــضاثل ؾُاؾـــــُت ٢ـــــاصعة ٖلـــــى زلـــــ٤ بظمـــــإ َْ

ؾُا  خباع لْغ ٓ مـا ؤصع٦خـّ ْبٖاصة الٖا َْـ ٖلى املؿـخٔٓ الخـاعدي، 

ٓمُــــــــت، ؤي ؤّ هــــــــا اؾــــــــخُاٖذ ؤن جِٟــــــــم  ْال٣ ال٣ــــــــٔٓ املداٞٓــــــــت 

بــاث املغخلــت الغاَىــت، لــِـ ٖلــى املؿــخٔٓ املــاصي، 
ّ
ْج٣ــّضع مخُل

ْاملٗىـــــٓي بضعظـــــت ؤ٦بـــــر،  حـــــي  ٞدؿـــــب، بـــــل ٖلـــــى املؿـــــخٔٓ الْغ

ـــــــغاٝ ال ًم٨ هـــــــا ؤن  ٓعٍـــــــت مترامُـــــــت ألَا ْعٍشـــــــت سمبراَ ؾـــــــُا  ْٞغ

غ ملاي
ّ
ٓة ٖٓم  ؾاب٣ت.جدى٨ ْميرا ها الؿُاس ي ٣٦  يها 

ْاضــــــحا  ٓعا  ل جهــــــ
ّ
ٓجين ؤن ٌكــــــ٩ ل٣ــــــض اؾــــــخُإ ٞالصًميــــــر بــــــ

ا بٗـــــــض ا هُـــــــاع الاجدـــــــاص  ؾــــــُـ عهـــــــا ْع ٝ الضازلُـــــــت التـــــــي ٖٞغ للٓـــــــْغ

اجّ مـــًـ ظِــــت  ْم٣خًـــُـ ْلي  ِ الــــض ْللمدـــُـ ُُٓٞتي مـــًـ ظِــــت،  الؿــــ

ٓجين،  ْمؿــخ٣غة، خؿــب بــ ٍٓــت  ا ٢ ؾـُـ ٓع ْع . ٞــال ًم٨ـًـ جهــ ؤزــٔغ

ب ْن اؾـــــخٗاصة الكــــٗـ ٠  ص ســـــ ي للخ٣ـــــضًغ الـــــظاحي الـــــظي يــــٗـ الْغ

 ٓ َْـــ ٓعَـ بلدؿـــين الؿـــاب٣ت،  ْبـــ  ٠ ٓعباحكــُـ بؿـــةب ؾُاؾـــاث ٚ

ـــــاث الاهٟهـــــالُت،  مـــــا اؾـــــخلؼم بهـــــٟت َاعثـــــت ال٣ًـــــاء ٖلـــــى النٖز

ْبــــــا زو الحغ٦ــــــت الاهٟهــــــالُت الكِكـــــــاهُت، التــــــي مشلــــــض ؤ٦بـــــــر 

ْلِـــــــظا الؿـــــــةب لـــــــم ٨ًــــــًـ  ت،  ؾــــــُـ ٓمُـــــــت الْغ بَاهـــــــت للمكـــــــاٖغ ال٣

ؽ مِخمــــــين باالهخ٣ــــــا ســــــ ي الــــــظي الــــــْغ صاث املّٓظِــــــت ل جــــــِل الْغ

ْن مغاٖاة لحُاة املضهُين الّٗؼ٫  ٓة ص  . 26اؤٍٞغ في اؾخٗما٫ ال٣

ؤٞــغػث املغخلــت الجضًــضة ظملــت مــً املٟــاَُم، املّٗبــرة ٖــً 

ْلٗــــــل، ؤَّمِــــــا ٖلــــــى  ٓمُــــــت  الاججاَــــــاث الجضًــــــضة للمؿــــــإلت ال٣

ســ ي  م الْغ
َ
ٓم "الٗــال ــال١ مِٟــ " مــ٘ الٗلــم ؤن  Russkii Mirإلَا

 ْ ســــ ي بــــاملٗن  الٗغ ــــي ٧لمــــت ع ؾــــُت حٗنــــي الْغ ؾــــ٩ي باللٛــــت الْغ

ٓاَىــــت املضهُــــت Russe ethniqueا ســــ ي بضاللــــت امل   بِىمــــا الْغ

َْـــــظا ان ص٫ّ ٖلـــــى شـــــ يء ٞةهمـــــا ًـــــض٫ Rossisjskijٞخ٨خـــــب ا   .  

ٓن  ٍْـضزل ٓم املـضوي  ٓن ًٖ املِٟـ ْا ًتراظٗ ؽ ؤزظ ٖلى ؤن الْغ

ٓز٣اُٞـــت، ٦مـــا ؤّن الخُـــ ٓع ظضًـــض ًدمـــل صالالث ازى ال فـــي جهـــ

" Compatriotesالؿُاســـ ي ؤنـــبذ ًُلـــ٤ حؿـــمُت " ؤبىـــاء البلـــض 

ْلـــــم ٌٗـــــض ًتـــــرّصص فـــــي  ٓاع،  ؽ ال٣ـــــاَىين فـــــي ص٫ْ الجـــــ ٖلـــــى الـــــْغ

ؽ الكـخاث ا   Diaspora Russeْنـِٟم فـي بٗـٌ ألاخُـان بـْغ

خبـاع خماًـت  ٦ما ؤن ال٣ُٗضة ألامىُت ؤنبدذ جً٘ فـي ٖـين الٖا

ٓعظُــت ْل٣ــض بُيــذ ألاػمــت الجُ ؾــُت.   2008ؾــىت  ألا٢لُـاث الْغ

ؽ ملؿــاٖضة ألاْؾــِذ ْألابســاػ فــي الاهٟهــا٫ ٖــً  ْجــضزل الــْغ

خــــّ الؿُاؾــــت ألامىُــــت الجضًــــضة،  ٫ الــــظي ٖٞغ ّٓ ٓعظُــــا، الخدــــ ظ

٦ُُْٟـــــــت اؾــــــــخٛاللِا للهـــــــغاٖاث الٗغ٢ُــــــــت ال٣ضًمـــــــت لخد٣ُــــــــ٤ 

ْالخجـــاْل مـــ٘ الخدـــّضًاث التـــي ٞكـــل هٓـــام  ؾـــُت  املهـــال  الْغ

اب  . 27الدؿين في حؿُيَر

 :خاجمت 

ؾــُت مــً جىــا٫ْ َــظٍ ا ٓمُــت الْغ ٍٓــت ال٣ ٕٓ الِ لبدــض مٓيــ

ـــت ؾُاؾـــُت مخجّىبـــت  ٍْ ٓديالبٗـــض  -٢ـــضع إلام٩ـــان –ػا ٓلـــ  ألاه رْب

ٓ صعاؾــت  ٓ َــ ٍــت، بط ؤن الِــضٝ املغظــ ّٓ ٓايــُ٘ الِ ٓدي مل ٓلــ ْالازى

ٓمُــــــت  ٍٓــــــت ال٣ املخّٛيــــــر الؿُاســــــ ي ْالاظخمــــــا ي، ٖلــــــى اٖخبــــــاع الِ

ْز٣اُٞــــت ٣ٞــــِ بــــل هــــي بىــــاء اظخمــــا ي  لِؿــــذ ْــــاَغة َبُُٗــــت 

ْإ.ْؾ  ُاس ي 

ت  ٓص جُــاعاث ؾُاؾـُـ ٓظــ ٫ْ، ب ــا مـًـ الــض ا ٖـًـ ٚيَر ؾـُـ جمّيــزث ْع

ْلـــت  ْع الض ْص ت مخٗـــّضصة، ازخلٟـــذ فـــي جدضًـــض َبُٗـــت  ٓؾُاؾــُـ ْظُ

ْلــــت م الض ٓع َــــظا الازــــخالٝ بؿــــةب قؿــــاٖت ب٢لـــُـ ْجبلــــ ت،  ؾـــُـ  الْغ

ســـــ ي ال ٌكــــــبّ  ، ٞالخــــــاٍعش الْغ ٓهـــــت لــــّـ ْاؿـــــةب حٗـــــّضص الٗىانــــــغ امل٩

ٓ جــــــــ الث جــــــــاٍعش ألامــــــــم ألازــــــــٔغ بخاجــــــــا، ِٞــــــــ اٍعش م٣ّٗــــــــض ٖــــــــٝغ جدــــــــ

 ، اجـــّـ
ّ
ْفــــي َــــظا الهــــضص ٌكــــير امل٨ٟــــغ صعاماج٨ُُــــت فــــي مسخلــــ٠ مدُ

ســـ ي جـــاٍعش ٚيـــر  ب الْغ ٝ بغصًُـــ٠ بـــإن "جـــاٍعش الكــٗـ ســـ ي املٗـــْغ الْغ

ٓع بكــــ٩ل ٧ــــاعسي، ٖبــــر  ُض، ًخهــــ٠ باملٗاهــــاة الضاثمــــت. ل٣ــــض جُــــ ؾـــٗـ

ْالخٛيراث في ألاهماٍ الحًاٍعت"   28االخًاث 

ٓص  ْالخُـاعاث الازخالٝ الحانل بين الٌٗ ةُـت  خُاعاث الخٍٛغ

ْج٣ـــــضًغ ال٣ـــــُم  ْاضـــــ  فـــــي ج٣ُـــــُم  ٓص جمـــــاًؼ  املداٞٓـــــت، بلـــــى ْظـــــ

ش  ٓن فــي ج٣ــضًغ الخــاٍع ؾــُت، ٞبِىمــا ؤٞــٍغ املدــاٞٓ ْاملٗــاًير الْغ

ْن ؤّن زـــــــالم  ٓن ٌٗخ٣ـــــــض ةُـــــــ ؾـــــــُت، ٧ـــــــان الخٍٛغ ْالش٣اٞـــــــت الْغ

ــــي ٖــــً 
ّ
ْالخسل ؾــــُا ٨ًمــــً فــــي اهٟخاخِــــا ٖلــــى ال٣ــــُم الٛغبُــــت  ْع

ْالخ٣الُــــــ ٓانــــــال الش٣اٞــــــت  ــــــّل َــــــظا اللــــــجا٫ مخ ؾــــــُت، ْْ ض الْغ

ن الشالزت ألازيرة. ٓا٫ ال٣ْغ َ 

 ٓ ت، َـــ ؾــُـ ٓمُـــت الْغ ٍـــت ال٣ ّٓ ٫ٓ ؤّن اؾـــخضٖاء الِ زالنــت ال٣ـــ

ٓاظــــّـ مسخلـــــ٠ الخدـــــّضًاث الضازلُـــــت  ا ؤن ج ؾــــُـ الـــــظي ؾـــــمذ لْغ

ٓهُـــــــت، ْخـــــــغل ال٣ـــــــغم،  ْالخاعظُـــــــت، ابخـــــــضاء مــــــًـ الحملـــــــت الىابلُ

ُت، ٦مـــا ؤ هـــا هـــي التـــي ْالٛـــْؼ الِخلـــغي ْخغ٧ـــاث الخمـــغص الاهٟهـــال

عي  َٓني الًــْغ ؾــمدذ للىٓــام الؿُاســ ي ؤن ًد٣ّــ٤ إلاظمــإ الــ

ُْٟٓي  ْع الـ َْىـا ًِٓـغ الـض ْاملؿخ٣بلُت.  اهاث نهُت  ٓاظِت الَغ مل

ْ بًجابا. ْجِٓغ َغ١ اؾخٛاللّ ؾلبا ؤ ٓمي   لالهخماء ال٣
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 اإلالخق

ٓم خ١ٓ٣ إلاوؿان مً ٦ْظا في الخُال الؿُاس ي ؤيخى مِٟ  املٟاَُم الكاجٗت الاؾخسضام، في ألاصبُاث الؿُاؾُت الحضًشت 

ٓمت  ؤيخى  ٦ما  .املٗانغ ٓطظا ملٟاَُم ٖضة جدا٫ْ املىٓ ٨ُت اؾخٛاللِا  اللبرالُت الٛغبُت ًمشل هم الًاث املخدضة الامٍغ ْال

ملعها ٖلى ْٖ ٓمُت ؾُاؾُا.  ْجد٤ُ٣ مهالحِا ال٣ ْلعها لٟغى َُمىعها  ، في اَاع مدا ٢ْض باجذ ٢ًاًا خ١ٓ٣   .الكٗٓل ألازٔغ

، يض الض٫ْ التي جخٗاعى مهالحِا م٘ مهال  الاوؿان .  حؿخسضم ٦ؿالح مً ٢بل الض٫ْ الٛغبُت ال٨بٔر جل٪ الض٫ْ ال٨بٔر

ْلُت، ُت الض ال زاعظّ ًٖ الكٖغ ا ص ت هٓمِا الؿُاؾُت باٖخباَع ٖؼ ْمباصت الىٓام الٗالمي الجضًض. ال٣اثمت ٖلى   هضٝ ٖػ

ْاخترام خ١ٓ٣ إلاوؿان   .الضًم٣غاَُت 

،  ْاهُال٢ا مً طل٪ باجذ ٢ًاًا اهعها٧اث خ١ٓ٣ الاوؿان في مسخل٠ الض٫ْ. جسً٘ للخٟؿير الٓغفي ملهال  الض٫ْ ال٨بٔر

ْاظُت في املٗاًير تالٟاٖل ْاػص ٤ْٞ اهخ٣اثُت  ْحٗالع  ْمجلـ ألامً،    .ٖلى مؿخٔٓ مىٓمت الامم املخدضة 

ٓاظّ مهضا٢ُت مىٓمت ألامم املخدضة، في  ْبظل٪ ؤيخى مل٠ اهعها٧اث خ١ٓ٣  إلاوؿان، ًمشل ؤخض ؤَم الخدضًاث التي ج

ػ ا مسخل٠ ْبْغ ْلُت مىظ  هاًت الحغل الباعصة.  الًاث املخدضةالاػماث الاوؿاهُت الض ٓة ٖٓم  ْخُضة في اليؿ٤  ل ٨ُت ٣٦ ألامٍغ

ْجخضزل في ٧ل الض٫ْ التي ال ْلي، جيخ٣ض    .جمخشل ملٗاًير الضًم٣غاَُت الٛغبُت الض

Summary 

The human rights concept has become common to use in modern political literature, and 

contemporary political discourses. It has also become a model of several concepts tries Western 

liberalism led by the United States to globalize over other peoples, as part of its attempt to impose 

its hegemony in order to achieve its national interests.  

Human rights issues have become a weapon used by the major Western nations against 

countries which their interests are contrary with the interests of these big countries. In order to 

destabilize their political systems as they are out of international legitimacy and the principles of a 

new world order based on democracy and respect for human rights.  

On this basis, are human rights violations issues in various countries. Subject to the interpretation 

circumstantial to the interests of the major active powers at the United Nations and the Security 

Council and treated according to selective standards. and represents one of the most important 

challenges, of the credibility of the United Nations in various international humanitarian crises, since 

the end of the Cold War and the emergence of the United States as the sole super power in the 

international system criticize and intervene in all countries obeyn’t to Occidental democracy standards. 
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 ملذمت

ْمٟـــاَُم خ٣ـــ١ٓ الاوؿـــان ٢ْـــُم  جـــغجبِ ٢ًـــاًا  بمبـــاصت 

ْلعها مسخلـــــــــ٠  ْاة، جــــــــضا ْاملؿــــــــا ْالٗضالــــــــت  ــــــــت  ٞــــــــت، ٧الحٍغ مْٗغ

ٓعاث  لحًــاعاثا ْهــاصث  هــا مسخلــ٠ الشــ الاوؿــاهُت املخٗا٢بــت، 

سُت   .الخاٍع

ما  ؤيــخى الاَخمــام الــضْلي ب٣ًــاًا خ٣ــ١ٓ  الاوؿــان ال ؾـُـ

فـــي ؤ٣ٖـــال الحـــغل الٗاملُـــت الشاهُـــت، مـــً ؤَـــم الؿـــماث املميـــزة 

ْمٟــاَُم خ٣ــ١ٓ  للىٓــام الــضْلي املٗانــغ. خُــض باجــذ ٢ًــاًا 

ْاث الكــــــــــاجٗت فــــــــــي الاصبُــــــــــاث  الاؾــــــــــخسضام الاوؿــــــــــان مــــــــــً الاص

٦ْظا في الخُال الؿُاس ي املٗانغ   .الؿُاؾُت الحضًشت، 

ٖلــى  اٖاملُــا ظضًــضا، ٢اثمــهٓامــا  هاًــت الحــغل البــاعصة  ؤٞــغػث

ٓظُـــت الىُــٓـ ٓل ٢ٓغاَُـــت  لبرالُـــت التـــي جخســظ مــًـ-َُمىــت الاًضً الضًم

ت لِــــا، مــــا لبصــــذ ؤن قــــ٩لذ الخ٣ــــا  ١ٓ الاوؿــــان ع٧ــــاثؼ ؤؾاؾـــُـ ْخ٣ــــ

ا ٧ٓاث مس مغظٗـا ؤؾاؾُـ ْممـا ػاص مًـ لؿـل ْلُـت.  ٓاٖـل الض خلـ٠ الٟ

الًــاث ٓ جبنــي ال ٓعة، َــ ٓة  حٗمُــ٤ جلــ٪ الهــ املخدــضة ألامٍغ٨ُــت ٣٦ــ

ٓظُــت، فــي ٓل  مُِمىـت ٖلــى ٖــالم مــا بٗــض الحـغل البــاعصة لِــظٍ الاًضً

ملــت. ْفــي ْــل َــظٍ  ْحكــاب٪ للٗــالم بٟٗــل ٖملُــاث الٗ بَــاع جــغابِ 

ْا٢٘ ٖـالم مـا بٗـض الحـ الخٛيراث الجضًضة غل البـاعصة، الُاعثت ٖلى 

ْع مىٓمــت ألامــم املخدــضة فــي الخٗــاَي مـ٘ـ ٢ًــاًا اهعها٧ــاث  جالشــ   ص

ٓ مـــا َْـــ ١ٓ الاوؿـــان فـــي مىـــا٤َ مسخلٟـــت مــًـ الٗـــالم.  ًـــضٞٗىا  خ٣ـــ

 :للدؿائ٫ 

ْمـا  ٠ُ٦ جإزغث ٢ًاًا ملتت  خ١ٓ٣ الاوؿان بٗملُاث الٗ

ْع ألامـــم املخدـــضة ٦مىٓمـــت  مـــضٔ جـــإزير َـــظٍ الخٛيـــراث ٖلـــى ص

ت بدماًت خ ْلُت مىَٓ  ١ٓ٣ الاوؿانتص

ت الٟغيُت  املغ٦ٍؼ

ٝ مالثمـــت سلٛـــاء  ؤًٞــذ ملـــت بلــى زلـــ٤ ْــْغ ٖملُــاث الٗ

ْلُــــــت فــــــي ال٣ُــــــام ْع املاؾؿــــــاث الض ٓاظباتهــــــا اػاء ٢ًــــــاًا  ص ب

  .اهعها٧اث خ١ٓ٣ إلاوؿان

: خلىق الاوعان بحن العاإلاُت والعىإلات اإلادىس   ألاٌو

ْعص فـي  ج٣ترن مباصت خ١ٓ٣ إلاوؿـان بهـٟت الٗاملُـت، ٦مـا 

م مــــً ؤن جإنــــُلّالا   ٖــــالن الٗــــالمي لح٣ــــ١ٓ الاوؿــــان. بــــالٚغ

ْز٣ُت  ذي هاب٘ مً زهٓنُت ز٣اُٞت ٚغبُت، مىةش٣ت ًٖ  الخاٍع

ُاهُت ٓم البًر ْز٣ُـت الاؾـخ٣ال٫ 1215الهاصعة في  الِٗض الٖا  ،

٨ُــــــــــت الهـــــــــــاصعة فـــــــــــي  ْبٖــــــــــالن خ٣ـــــــــــ١ٓ الاوؿـــــــــــان1776الامٍغ  ، 

ٓاًَ الٟغوس ي   . 1ا1789ْامل

 دمـــــــــــــــــــــــــل الٗاملُـــــــــــــــــــــــــتٞمـــــــــــــــــــــــــً الىاخُـــــــــــــــــــــــــت املٟاَُمُـــــــــــــــــــــــــت ج

"Universalisme"،  الاعج٣ــاء بمــا ٓ مٗنــ  ًخًــمً َمٓخــا هدــ

ٓ زهٓصــــ ي ٓوي َـــ ٧ْـــ ٓ .  2ابلـــى مؿــــخٔٓ ٖــــالمي  هــــي جٓظــــّ هدــــ

ْالخٗــاٝع بـين ْالخ٩امـل  ْالش٣اٞـاث،   الخٟاٖـل بـين الحًــاعاث 

ْال٣بـ٫ٓ  ْالكٗٓل. في ْـل الاخخٟـاّ بـاالزخالٝ الش٣ـافي  ألامم 

ٓدي لمزغ ٓل  . 3ابالخالٝ إلاًضً

إلاوؿـــــــان،   مٗنـــــــ  الٗاملُـــــــت فـــــــي مجـــــــا٫ خ٣ـــــــ١ٓ  جًـــــــمً

ٓلُت ٓاء ٧اهـذ ،الكم  ٩ٞل الح١ٓ٣ املٗىُت في َظا الؿُا١، ؾ

ْز٣اُٞــــــــت، ٞفــــــــي خ٣ــــــــ١ٓ  ْ بظخماُٖــــــــت  ؾُاؾــــــــُت، ا٢خهــــــــاصًت ؤ

ْهي خ١ٓ٣ لإلوؿان  . 4اباٖخباٍع بوؿان للىاؽ ٧اٞت، 

مـً الىاخُـت  ا٦دؿـةذ ٢ًـاًا خ٣ـ١ٓ إلاوؿـان بٗـضا ٖاملُـا

ْالخىُٓمُـــت  ٓهُــت  بٗــض  هاًـــت الحــغل الٗاملُـــت الشاهُــت، مـــً ال٣اه

، 1945 ألامم املخدضة التي ٖملذ مىظ وكإتها ؾـىت زال٫ َُات

ٓ مــا  ٖلــى جٓؾــُ٘ وكــاَِا لِكــمل خماًــت َْــ خ٣ــ١ٓ إلاوؿــان. 

ٓح فـــــي املُشــــــا١ املاؾــــــ للُِاــــــت. الـــــظي ٌٗخبــــــر ؤ٫ْ  ججلـــــى بٓيــــــ

ٓح ٧امـــل بلــــى  ْز٣ُـــت ش الخىٓــــُم الـــضْلي، ؤقـــاعث بٓيــــ فــــي جـــاٍع

لُت امل ْخماًــت خ٣ــ١ٓ الاوؿــان.  جخمــ٘ الــضْلي، فــي ب٢ــغاعمؿــْا

ٓاص املُشا١ بلى طل٪ ما ظاء  ، ؤَمِا 5ا٢ْض ؤقاعث الٗضًض مً م

 مـً مُشـا١ ألامـم 55املـاصة  مـً ال٣ٟـغة ط ْهـوفـي الضًباظـت 

 :املخدضة

حٗمـــــل الامـــــم املخدـــــضة ٖلـــــى ؤن ٌكـــــُ٘ فـــــي الٗـــــالم اختـــــرام «

ـاث الاؾاؾـُت ل جمُـ٘ بـال ج خ٣ـ١ٓ الاوؿـان بؿـةب  مُيـزْالحٍغ

ـــ٤ بـــين الغظـــا٫ ال جٍٟغ ْ الـــضًً،  ْ اللٛـــت ؤ ْاليؿـــاء،  الجـــيـ ؤ

اث ٞٗال ْالحٍغ   6ا» .ْمغاٖاة جل٪ الح١ٓ٣ 

ْعا َامـــا فـــي جبٗـــا لـــظل٪، مىٓمـــت ألامـــم املخدـــضة، لٗبـــذ  ص

خ٣ـــ١ٓ الاوؿـــان مـــً املؿـــخٔٓ املدلـــي، الـــظي  بزـــغاط مؿـــإلت

ْلت ن الضازلُت للض ا مجغص قإن مً الكْا ٓ  ٌٗخبَر ٔ بلـى املؿـخ

ٓن الـــــضْلي. ًخ٨ٟـــــل املجخمـــــ٘  الٗـــــالمي لخهـــــبذ ظـــــؼء مـــــً ال٣ـــــاه

ألاممُــت بخُبُـ٤ مباصئهــا، فــي ْــل جغاظــ٘  الـضْلي فــي بَــاع الُِاــت

ْخماًعهـا مجـاال  ال٨ٟـغ الـظي ٧ـان ٌٗخبـر ٢ًـاًا خ٣ـ١ٓ الاوؿـان

ْلــــت جًــــُل٘ لٓخــــضَا بدىُٓمــــّ ــــا للض ٢ْــــض اؾــــدىض  . 7امدْٟٓ

ْزـــاث٤ هٓـــام ألامـــم املخدـــضة لحماًـــت خ٣ـــ١ٓ إلاوؿـــان بلـــ ى زـــالر 
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 باملُشــا١ الــضْلي لح٣ــ١ٓ إلاوؿــان ؤؾاؾــُت قــ٩لذ مــا ٌؿــم 

(The International Bill of Human Rights) (*) 8ا  

الن ؤؾـ ٓم الٗاملُت)**( الٗالمي لح١ٓ٣ الاوؿان الٖا   ملِٟ

ض بّ ٓازُـ٤ؤن ٌكُ٘ في الٗالم اخترام ٧اٞـت  الظي ؤٍع ْلُـت  امل الض

ْن جمُيـز ؤ 9الح٣ـ١ٓ الاوؿـان مٟـاَُم  ٢ابلُـت ْ مٟايـلت. مـ٘، ص

ٓبــا فــي ٧اٞــت املجخمٗــاث  ْمبــاصت خ٣ــ١ٓ  الاوؿــان للخُبُــ٤ ْظ

ْؤًـــً ٧اهـــذ الخمـــاًؼاث الاظخماُٖـــت ْالا٢خهـــاصًت  ؤًـــً ٧اهـــذ، 

  . 10االتي جميز ٧ل مجخم٘ ًٖ الازغ

ٖاملُــت خ٣ـ١ٓ الاوؿـان زـال٫ ٞتـرة الحــغل  جغاظٗـذ ٨ٞـغة

ضًم٣غاَُـــت جبنـــي الـــض٫ْ الغؤؾـــمالُت لـــىمِ ال البـــاعصة، بؿـــةب

ــــض ْالؿُاؾــــُت، املغجبُــــت  اللُبرالُـــت التــــي جٍا الح٣ــــ١ٓ املضهُــــت 

ٓع مبـــاصت ِـــ ٨ُـــت ْْ الًـــاث املخدـــضة ألامٍغ ٓعة  باؾـــخ٣ال٫ ال الشـــ

ُٖٓت  ْجبني الض٫ْ الاقترا٦ُت لىمِ املاع٦ؿـُت الكـُ الٟغوؿُت. 

ـــض الح٣ـــ١ٓ  ْالش٣اُٞـــت التـــي  التـــي جٍا الا٢خهـــاصًت ْالاظخماُٖـــت 

  . 11املاع٦س ياعجبُذ باهخهاع املظَب ا

الاجدـــــاص  لــــظل٪ ٧ــــان لؿـــــ٣ٍٓ املٗؿــــ٨غ الكــــغ ي ب٣ُـــــاصة

ُُٓٞتي فــي مُلــ٘ الدؿــُٗيُاث، او٩ٗاؾــا ظلُــا ٖلــى زُــال  الؿــ

ْٖاملُخــّ. خُــض ْظــض املٗؿــ٨غ الٛغاــي ب٣ُــاصة  خ٣ــ١ٓ الاوؿــان

٨ُت، ٞغنت ؾـاهدت الًاث املخدضة ألامٍغ ملـت  ال ٖ ٓ لالججـاٍ هدـ

ٖلـــــى املجخمـــــ٘  ِٞمــــّ الخـــــام للضًم٣غاَُــــت ْخ٣ـــــ١ٓ الاوؿــــان

ٍْمشـــل  الــضْلي. باٖخبـــاٍع ٓم الانـــ   ْألا٢ــضع ٖلـــى البىـــاء،  املِٟـــ

خًـاعة بُٗ هـا، مسُٟـا  جغازـا مكـتر٧ا لإلوؿـاهُت ظمٗـاء ال جـغار

ْبعاصة ً ال٣ـٔٓ  ٓاٍػ  ْعاء طل٪ خ٣ُ٣ت ؤهّ ٨ٌٗــ هخـاثج حٛيـر مـ

  . 12االُِمىت

ٓح َــظا ججؿــض املؿــاع الــظي اجســظٍ املــاجمغ   ؤ٦بــر فــي بٓيــ

. خُـض 1993إلاوؿـان، املى٣ٗـض فـي ُِٞىـا ؾـىت  ٣ـ١ٓ الٗالمي لح

ٓز٣ُـت ال هاثُـت لبرهـامج ٖمـل ُِٞىـا ٖلـى: مؿـإلت ٖاملُـت  ؤ٦ـضث ال

ْٖــضم ٢ابلُعهــا للخجؼثــت، ٖلــى اٖخبــاع  خ٣ــ١ٓ الاوؿــان، ج٩املِــا 

ْٚيـــر ٢ابلـــت للخ٣ؿـــُم، ٞفـــي  ؤ هـــا خ٣ـــ١ٓ مخضازلـــت ُٞمـــا بُ هـــا 

ْجدؿـــين ؤ خ٣ـــ١ٓ مغجبُـــت ببًٗـــِا الـــبٌٗ، ًـــاصي ٍٓغ  ي جُـــ

ْن اؾــــخصىاء ؤْ خــــ٤ م هــــا ٍٓغ  ص ، بلــــى جُــــ تهمــــِل فــــي جُب٣ُـــّـ

ْعص فـــي ال٣ٟـــغة . 13اْجدؿـــين ب٣ُـــت الح٣ـــ١ٓ  مـــً صًباظـــت  ٦5مـــا 

الن  . 14( الٖا

ٓز٣ُـت ال هاثُـت  باسياٞت بلـى زانـُت الٗاملُـت التـي ؤعؾـعها ال

الضًم٣غاَُـــت ٦ٟلؿـــٟت خ٨ـــم،  ملـــاجمغ ُِٞىـــا، جـــم التر٦يـــز ٖلـــى

ٍ الخم٨ـــين  ٓاًَ. مـــً ٢اثمـــت ٖلـــى جد٣ُـــ٤ قـــْغ الؿُاســـ ي للمـــ

ُٖت.  زال٫ ٓاَىت ٦مهـضع مجـالي للمكـْغ ب٢غاع مبضؤ ٢ضاؾت امل

ُٖت ْاليؿـــــ٤ الح٣ـــــٓ ي  ْمـــــً َىـــــا ؤنـــــبدذ ٧ـــــل مـــــً املكـــــْغ

 ، 15االٗالمي ٌك٨الن مغظٗا ؤؾاؾُا لخ٣ُُم الـىٓم الؿُاؾـُت

ؤن ؤضـحذ الاتهامـاث باهعها٧ـاث خ٣ـ١ٓ الاوؿـان مـً ٢بـل  بٗـض

لتي ًم٨ً ان جشاع ٖلى نُٗض ا املجخم٘ الضْلي، مً ؤ٢ٔٓ العهم

ْلُـــت ْالـــض٫ْ  . 16االؿُاؾـــت الض ْباؾـــمِا ًـــخم اهخ٣ـــاص ألاهٓمـــت 

 
ً
ً  التــي مــا ٖــاص مؿــمٓخا لِــا ؤن جخــظٕع بؿــُاصتها، لخمىــ٘ نزــٍغ

ٓم لؿُاؾاتها في مُضان خ١ٓ٣    . 17االاوؿان مً جٓظُّ الل

ـــــاصة  اهُال٢ـــــا مـــــً طلـــــ٪ ًخاـــــ  لىـــــا ظلُـــــا، ؤن َـــــظٍ إلٖا

ْلـــت للخإ٦ُـــضْالخ٨ـــغاع فـــي إلاقـــاعة لل ٖلـــى  ٗاملُـــت مـــا هـــي بال مدا

٢ُٓت، املك٩لت لليؿ٤ الح٣ـٓ ي الٗـالمي  ؤخاصًت املغظُٗت الح٣

ْبىاء ٖلُّ ْهي املغظُٗت ملـت فـي مجـا٫  ، ٞةن مٗنـ الٛغبُت.  الٗ

خ٣ــــــ١ٓ الاوؿــــــان ًسخلــــــ٠ ٧لُــــــت ٖــــــً مٗنــــــ  الٗاملُــــــت فــــــي طاث 

  .الؿُا١

ملـــت ـــت الٗ ي التـــ Globalizationجغظمـــت لل٩لمـــت الاهجليًز

ْص  حٗنـي ظٗــل الصـ يء ٖلــى مؿـخٔٓ ٖــالمي، ؤي ه٣لـّ مــً املدــض

ْص الــظي ًىــإٔ ٖــً ٧ــل مغا٢بــت. ِْــغ  ٫ْ  املغا٢ــب بلــى الالمدــض

ْالخجــاعة ْالا٢خهــاص، مــغة فــي الًــاث مجــا٫ املــا٫  املخدــضة  بال

٨ُت  ٚير ؤ ها لم حٗض م٣خهغة ٖلى املجا٫ الا٢خهاصي. 18األامٍغ

ٓم بٓنـِٟا وؿـ٣ا مـً  ٞدؿب، بل بهّ ًجغي الحضًض ٖ ها الُـ

ٖبــــر ال٣ُاٖــــاث املسخلٟــــت،  الخٟــــاٖالث بــــين مخٛيــــراث هٓامُــــت

ٍٓــت  جــازغ ٖلــى بيُــت الىٓــام الــضْلي ٩٦ــل، ب٣ــضع مــا جــازغ ٖلــى َ

ْػ ؤبٗاصَـــا مجـــا٫  . 19االٓخـــضاث املكـــ٩لت لـــظل٪ الىٓـــام جخجـــا

٤ٍٓ ْالدؿـــ ْاملبـــاصالث ْالاجهـــا٫، لدكـــمل ؤًًـــا مجـــا٫  املـــا٫ 

ْالؿُاؾت ٓلٓظُا   . ال٨ٟغ ْإلاًضً

ملــت  هٟتــرى ؤناملٗنــ   َــظاٌؿــمذ لىــا  ٓة بلــى الٗ بــإن الــضٖ

ْلـــــت مُٗىـــــت، ٞة هــــا حٗنـــــي حٗمـــــُم   هــــظا املٗنـــــ  بطا نـــــاعث مــــً ص

َْــظا مــا  همــِ ْلــت لِكــمل ال٩ــل.  مــً ألاهمــاٍ ًســو جلــ٪ الض

ملـــــت مـــــا هـــــي ٓة بلـــــى الٗ ٓة بلـــــى جٓؾـــــُ٘  ٌٗنـــــي ؤن الـــــضٖ بال صٖـــــ

ْٞلــ  املجــا٫ لــّ لِكــمل الٗــالم ٧لــ ٩ــي  ٓطط ألامٍغ ْبىــاء الىمــ  .ّ

ملـت خ٣ـ١ٓ إلاوؿـان حٗنـي ٖلُّ الاهٟـغاصي لِٟـم  الٟـغى ٞةن ٖ

ٓم  ٌؿـــدىض الـــى مغظُٗـــت جســـو خًـــاعة مُٗىـــت، باٖخبـــاٍع املِٟـــ

َْـٓ ألاؾـم  لح٣ـ١ٓ  ٓص الٗـالم،   إلاوؿــان الـظي ًيب ـي ؤن ٌؿــ

ٓم يــي لخلــىق الاوعــان الغشبــي املِٟــ ــا .ألامٍش ز٣اٞــت  باٖخباَع

ْالؿاُٖت للُِمىت ٖلى    . 20االٗالم ٧لّألامت الهاٖضة 
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ٓ الىٓـغٌؿير الاججاٍ،   مىظ اهعهـاء الحـغل البـاعصة ٌؿـير هدـ

٨ُت، جخمشل في امل٣ام  ٓمُت ؤمٍغ الى خ١ٓ٣ الاوؿان ٦مه حت ٢

املغجبُـــــت بد٣ـــــ١ٓ الاوؿـــــان فـــــي ال٨ٟـــــغ  الا٫ْ بيكـــــغ املٟـــــاَُم

ٓا٦بـــــّ جدــــــغع  الغؤؾـــــمالي. ٖلـــــى اٖخبـــــاع ؤن الخدــــــغع ال٨ٟـــــغي ً

ٓ مـــــا ٌٗنـــــي ا٢خهـــــاصا َْـــــ مٟخٓخـــــا ؤمـــــام الكـــــغ٧اث  ا٢خهـــــاصي، 

خماص ْػٍاصة الٖا ٨ُت  ٓ الـظي ال  الامٍغ الـضْلي املخبـاص٫، ٖلـى الىدـ

ْبالخـالي ْلت في املؿـخ٣بل مـً الاوٗـؼا٫.  خغمـان بـا ي  ًم٨ً ؤي ص

اتها الُبُُٗت ْزْغ ٓاعصَا    .الض٫ْ الازٔغ مً م

٨ُت صٖمـا ـا ال٢ذ َظٍ الىٓغة الٛغبُت ألامٍغ فـي خ٣بـت  هٍٓغ

ٓة  الٗضًــض الدؿــُٗيُاث، بط ظــاءث مــً ال٨خابــاث مخًــمىت صٖــ

الًــــاث املخدــــضة َــــضٝ وكــــغ الغئٍــــت دت، ل٩ــــي جدبنــــ  ال  نــــٍغ

ْمــــً طلــــ٪ مــــا جًــــمىخّ  الٛغبُــــت لح٣ــــ١ٓ الاوؿــــان فــــي الٗــــالم. 

  Joshuaمىسافؽـــًُ جىؼـــىا ؤخـــض املالٟـــاث الحضًشـــت لــــ

Muravchik (*( ٓان ىُـت ":بٗىـ الـظي  ،"خخمُـت الضعامـت الامٍش

ذ  اِْـــغ ُٞـــّ الًـــاث اٖخ٣ـــاصٍ الهـــٍغ  بةم٩اهُـــت ان جلٗـــب ال

ْعا مِمــــا فــــي وكــــغ الِٟــــم الٛغاــــي لح٣ــــ١ٓ  ٨ُــــت ص املخدــــضة ألامٍغ

ْاملؿـاٖضاث، ْختـ   الاوؿـان، مـً زـال٫ ٓماؾـُت الِاصثـت  الضبل

  . 21امً زال٫ الٗمل الٗؿ٨غي بن لؼم ألامغ

ــــت ؾــــاَمذ ٍٓامــــا ٞغاوؿــــِـ هٍٓغ ٧ٓ ٞFrancis " 

Fukuyama " ، ٔ َُم ؿـــــُاصة املٟـــــال ، مٗلىـــــتمـــــً ظِـــــت ؤزـــــغ

ْا٢خهـاص الؿـ١ٓ ٖلـى الٗـالم ؤظمـ٘.  الٛغبُت، فـي الضًم٣غاَُـت 

٨ُـــت، فـــي امـــا خُـــض ًا٦ـــض صٖـــم جلـــ٪ الغئٍـــت ألامٍغ فـــي  فىهٍى

ُت الضًم٣غاَُــت  ٓع اظمــإ صْلــي خــ٫ٓ قــٖغ خخــّ ٖلــى ِْــ ؤَْغ

مـــــــت ب٩ـــــــل  اللبرالُـــــــت، ٦ىٓـــــــام ل ح٨ـــــــم بٗـــــــض ؤن لح٣ـــــــذ الٍِؼ

ٓلٓظُـت الكـ ـا الاًضً ٓلٓظُاث املىاٞؿـت لِـا، ؤزَغ ُٖٓتإلاًـضً ُ 

ُٓٞاحي   . 22ابٗض اهضزاع الاجداص الؿ

ـت  ٓن "ؾـاَمذ هٍٓغ ٓثُل َىخٛخـ  ،"S. Huntington  نـم

م مـً ؤ هـا  .الغئٍـت صٖم جل٪  خ٫ٓ نضام الحًاعاث في ٞبـالٚغ

 ؤ٦ــــضث ٖلــــى ؤن مهــــضع الهــــغإ ألاؾاســــ ي فــــي ٖــــالم مــــا بٗــــض

ْ ا٢خهـــاصًا فـــي  ٓلٓظُا ؤ ٓن بًـــضً الحـــغل البـــاعصة، ؾـــٝٓ لـــً ٩ًـــ

ٓن امل٣ام ألا٫ْ بل ؾـ ا ٩ُ بال ؤهـّ ًـامً جمامـا  . 23از٣اُٞـا خًـاٍع

ْاخـــــضة ًخجـــــّ  ؤن طلــــ٪ نـــــغإ ما٢ــــذ، ٞشمـــــت ه٣ُـــــت ؤؾاؾــــُت 

ْهــي َٓــا الٗــالم،  ه٣ُــت اهخهــاع الحًــاعة الٛغبُــت الحضًشــت  هد

٢ُْمِا   . 24اب٩ل مٟاَُمِا 

ٓمت خ١ٓ٣ إلاوؿـان ٦شيـراجضٖمذ  ملـت.  ،مىٓ فـي ٖهـغ الٗ

، 1993ُِىـــاٞ ٖملـــذ مىٓمـــت الامـــم املخدـــضة بزـــغ مـــاجمغ خُـــض

، 1994الؿـــامُت لح٣ـــ١ٓ إلاوؿـــان فـــي  بوكـــاء املداٞٓـــت ٖلـــى

خ٣ــ١ٓ  للمؿــاٖضة ٖلــى ٞــغى مبــضؤ الامخشــا٫ الٗــالمي بدماًــت

ٓع املــظَل الحانــل ٦مــا ٌؿــغ .إلاوؿــان ٓلٓظُــا  فــي الخُــ ج٨ى

ٓماجُــــت، ٖملُــــت ٓعة املٗل ْالشــــ ٓمــــاث ٖلــــى  الاجهــــا٫  وكــــغ املٗل

م ٌٗـــض مـــً لـــ الخٗـــضًاث الؿـــاٞغة ٖلـــى خ٣ـــ١ٓ إلاوؿـــان، التـــي

ْصٖـم  مـً مِمـت املم٨ـً بزٟاءَـا. ممـا ؾـِل ْلُـا،   الخدـغ٥ ص

ٓمُــــــــت  ْلُــــــــت ٚيــــــــر الح٩ ألامــــــــم املخدــــــــضة ليكــــــــاٍ املىٓمــــــــاث الض

  .إلاوؿان جغ٢ُت خ١ٓ٣   اليكُت في مجا٫

ٓعا َامــا فــي مجــا٫َــظا ٌٗخبــر  خماًــت خ٣ــ١ٓ إلاوؿــان.  جُــ

مُــــــت ملىعه٩ــــــي خ٣ــــــ١ٓ إلاوؿــــــان،  ٍٓغ ؤَــــــغ ججٍغ اهةشــــــ٤ ٖىــــــّ جُــــــ

اهـــضاامل بةوكـــاء ٓٚٓؾــــالُٞا دــــا٦م الخانــــت لْغ ٦ْــــظا  ، 25اْ ً

ْلُــــــت  ، ملخابٗــــــت مغج٨ ــــــي 2002جإؾــــــِـ املد٨مــــــت الجىاثُــــــت الض

الجــــغاثم يـــض إلاوؿــــاهُت ْظــــغاثم  ظـــغاثم الخهــــُٟت الٗغ٢ُـــت،

  . 26االحغل

بـالىٓغ للدكـاب٪  ،َظٍ نلُاث بهٟت جل٣اثُت ال حؿخسضم

ًـــاء الـــضاثم املىٟعــي ْلُـــت، زانـــت ألٖا ٓاٖـــل الض ين فـــي بــين الٟ

الًـــاث ٨ُـــت، بـــل  مجلــــ ألامـــً، ٖلـــى عؤؾـــِم ال املخدـــضة ألامٍغ

ْاظُـــــــت فـــــــي الخٗامـــــــل مـــــــ٘ ٢ًـــــــاًا خ٣ـــــــ١ٓ  جسًـــــــ٘ ملىُـــــــ٤ الاػص

باجذ َظٍ ال٣ٔٓ حؿخسضم مبضؤ ٖاملُـت خ٣ـ١ٓ  الاوؿان. خُض

ُغة إلاوؿـــان لٟـــغى، ٨ُـــت  الؿــُـ الؿُاؾـــُت الٛغبُـــت ْألامٍغ

ْالكـــــــــٗٓل الخابٗـــــــــت لِـــــــــا،  زانـــــــــت، ٖلـــــــــى ألاهٓمـــــــــت الحا٦مـــــــــت 

فــي مغ٦ــؼ ال٣ــغاع الؿُاســ ي ْنــىاٖخّ فــي ص٫ْ الٗــالم،  الــخد٨مْ 

اتهـــــا  زضمـــــت ملهـــــالحِا ٖلـــــى خؿـــــال مهـــــال  ْزْغ الكـــــٗٓل 

ىُـــــــــــت ٨ُـــــــــــت فـــــــــــي وكـــــــــــغ  . 27االَٓ ٞاسؾـــــــــــتراجُجُت الٛغبُـــــــــــت الامٍغ

ٓمعها ٓم ٖلى ٞغيُت ؤؾاؾُت مٟاصَا ٧ـل مـً  مىٓ ال٣ُمُت، ج٣

ْم ؾُاؾــــعها، ٍٓمــــّ ٣ًــــا ْ ْيــــّٗ ٖلــــى املؿــــاع  ال بــــض مــــً ج٣

ْالزحُذالُبُ   . 28اعي،  هّ املؿاع الٓخُض 

 ٔ ٓاٖــض الخــضزل، ًم٨ــً الىٓــغ بلــى مـً ظِــت ؤزــغ ٍٓغ ٢  جُــ

ملت خ١ٓ٣ الاوؿان.  ؤزظ  خُضإلاوؿاوي، جماقُا م٘ ؾةُل ٖ

ٓاؾــــ٘  مجلـــــ ألامــــً بٗــــض  هاًــــت الحــــغل البــــاعصة، بالخٟؿــــير ال

ْلُين. لِكـــــمل النزاٖـــــاث  ٓم العهضًـــــض بالؿـــــلم ْألامـــــً الـــــض ملِٟـــــ

مت الضازل املؿــــ حت ُــــت، التــــي حٗــــٝغ اهعها٧ــــاث زُيــــرة ْظؿـــُـ

ُا للخــــــضزل ،  29الح٣ــــــ١ٓ إلاوؿــــــان ٓ مــــــا مــــــىذ مبــــــرعا قــــــٖغ َْــــــ

ْ ٖلــى  إلاوؿــاوي، ٖلــى مؿــخٔٓ ظمــا ي فــي بَــاع ألامــم املخدــضة ؤ

مؿــــــخٔٓ ؤخــــــاصي، اؾــــــدىاصا بلــــــى الٟهــــــل الؿــــــاب٘ مــــــً املُشــــــا١ 

ْ ق٩ل ؤخض الاؾـخصىاءاث الجضًـضة ملبـضؤ ٖـضم  املاؾـ للُِات. 

ٓن الضْلي املٗانغالخضزل التي ٞ ٓاٖض ال٣اه   . 30اغيعها ٢
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ٓع بلـى مبـضؤ ٞـخمسٌ ٖـً  (*) . معـاولُت الخماًـت ٢ْـض جُـ

ــــغاى بوؿــــاهُت فــــي ؤًــــت  ا، ٚ  طلــــ٪ الخسُــــُِ للخــــضزل ٖؿــــ٨ٍغ

٨ُــت،  ن  ب٣ٗـت مـً ط ٖلـى الؿـُُغة الامٍغ الٗــالم ج٨ٟـغ بـالخْغ

ٓن  ٤ْٞ ال٣اه ٨ُين الٗالم ًغاص لّ ؤن ٌؿير    . 31اْالغئٍت ألامٍغ

اإلاخدـذة مـً كمـُتي داسفـىس  ىس الثاوي: مىكف ألامـماإلاد

لُا الىظىى  وجمهىسٍت بفٍش

 ألامم اإلاخدذة وألاصمت الاوعاهُت في بكلُم داسفىس  -ؤوال

ٓع  زلــــ٠ الهــــغإ الــــظي اهٟجــــغ فــــي ب٢لــــُم ــــ ٚــــغل  صاٞع

ٓصان ، ٦ىدُجـت لؿلؿـلت مـً ألاخـضار 2003ٖـام  فـي مُلـ٘ الؿ

  32ا2002-1990غة مــــــــــــً ـْال٣ــــــــــــغاعاث املترابُــــــــــــت زــــــــــــال٫ الٟخــــــــــــ

ْبُاُـــــــت، ؤزغظخـــــــّ مـــــــً صاثـــــــغة  ؾُاؾـــــــُت. ْؤمىُـــــــت  ْا٢خهـــــــاصًت 

ٓاعص ْلــت ل حهــ٫ٓ ٖلــى املــ بلــى نــغإ ٢بلــي ٖلــى َــ٫ٓ  ، 33ااملدا

ٓع بلـــــى  ٣ـــــي. الــــظي جُـــــ زُــــٍٓ الخ٣ؿـــــُم الٗغ ــــي الٗغاـــــي ألاٍٞغ

ٓمـت  *اخشوـاث الخمـشد مؿـ حت، بـين مجا هـت ـت ْالح٩  . 34ااملغ٦ٍؼ

 1.200.000ٓالي ٢خُــــل، ْخــــ ؤلــــ٠ 300. بلــــى ؤلــــ٠ 200مـــا بــــين 

ض  ، 35افـــــــــــي الدكـــــــــــاص الدـــــــــــم 200.000هـــــــــــاػح،  ٦مـــــــــــا جـــــــــــم حكـــــــــــٍغ

جـــم ججمـــُِٗم فـــي مٗؿـــ٨غاث  650.000مـــً بُـــ هم  1.450.000

ٓالي  ْججمٗـــاث بلـــٜ ججمـــ٘،  38مٗؿـــ٨غ ْ 21ٖـــضصَا ٖلـــى الخـــ

ت ْظؼجي  ٦ ر مً  600جضمير ٦لي لـ  ت، جـضمير  ٢800ٍغ  ٢869ٍغ

ْص ْنبــــاع، جــــضمير  ــــ٤ نــــخي  356مهــــضع للمُــــاٍ مــــً الؿــــض مٞغ

ْمغا٦ــؼ صــحُت ْنــُضلُاث، ألامــغ الــظي ؤصٔ  مــً مؿدكــُٟاث

ٓاَىين فــي الحهــ٫ٓ ٖلــى الٗــالط ْاء. جــضمير  بلــى مٗاهــاة املــ ْالــض

ؤمــا مـــً الىاخُــت الاظخماُٖـــت ْالا٢خهـــاصًت،  . 36امضعؾــت 475

فـــي إلا٢لـــُم،  ٣ٞـــض حؿـــةب النـــزإ فـــي جمـــؼ١ اليؿـــُج الاظخمـــا ي

٢ٓــــ٠ ا ليكــــاٍ الؼعا ــــي، ْازــــخال٫  جلــــت الا٢خهــــاص، بؿــــةب ج

ْجٟصـــــــــ ي  ا٦خٓــــــــاّ املــــــــضن بالىـــــــــاػخين، ْجــــــــضوي الخـــــــــضماث  هــــــــا 

ْال٣ٟغ   . 37االبُالت 

ٓع فــــي مُلــــ٘ ٖــــام ــــ  نـــاخب اهــــضإل الهــــغإ فــــي ا٢لــــُم صاٞع

ٓماؾــــُا،  ، خالـــت اؾـــدىٟاع ب٢لُمُـــت2003 ْصبل  
ً
ْلُـــت، بٖالمُـــا ْص

ٓعة لـــم ٌكـــِضَا هـــؼإ مدلـــي فـــي الٗـــالم مـــً ٢بـــل. بدُـــض  بهـــ

ٓع زـــــــال٫ الٗـــــــ ـــــــ مـــــــؼاعا ملٗٓـــــــم ال٣ـــــــاصة  2004ام ؤنـــــــبدذ صاٞع

ـاعة ألامـين الٗـام لألمـم  Kofi املخدـضة ٧ـٓفي ؤهـان الٛـغبُين. ٦ٍؼ

Annan  ْليزا عاٌـــــــ ٓهــــــض ٨ُــــــت ٧ ــــــغة الخاعظُــــــت ألامٍغ  ٍْْػ

Condoleezza Rice، الها  Javier Solana ْػٍـاعة زـاُٞير ؾـ

ْاــــي، الــــظًً  ْع عثــــِـ مجلـــــ الٗال٢ــــاث الخاعظُــــت لالجدــــاص ألا

ٓ ما ًدضر في ٓؤ ؤػمت بوؿاهُت في الٗالمص ْنٟ ٓع بإؾ   . 38ااٞع

ُــاوي زانــت فــي  ْالبًر ٩ــي  ــالم الٛغاــي ألامٍغ ٦مــا ؾــاَم إلٖا

ٍْل ال٣ًـُت.  الاَخمام بمك٩لت ٓع، ٞخمسٌ ٖـً طلـ٪ جـض صاٞع

 ْبصعاظِـــــا يــــــمً ظـــــض٫ْ اٖمــــــا٫ مجلـــــــ الامـــــً الخــــــاب٘ لألمــــــم

ْجبٗــا لــظل٪  ْبُٖائهــا مؿــاخت ٦بيــرة مــً املىا٢كــاث.  املخدــضة، 

ٓع فــي  مــً ظلؿــخ٣ّٖــض مجلـــ ألا  ــ ٓان  11ألاْلــى خــ٫ٓ صاٞع ظــ

الًــاث4988جدمــل الــغ٢م  2004 املخدــضة  ، بىــاء ٖلــى َلــب ال

٨ُت ْع فـي بَـاع  ٢ـغاع بكـإن ٢ْ22ض ؤنضع . 39األامٍغ ال٣ًـُت، جـض

ٓع مــــــً ٢بــــــل  ــــــ الحــــــض مــــــً إلابــــــاصة الجماُٖــــــت يــــــض ؾــــــ٩ان صاٞع

ــــــت ْبم٩اهُــــــت  الؿــــــلُت املغ٦ٍؼ ْالخــــــضزل ألاممــــــي  ٓم،  ــــــ فــــــي الخَغ

ٓةاؾخسضام ا  :ؤبغػَا .  40ال٣

الٓيــ٘  30/07/2004 املــاعر فــي 1556 ع٢ــم ال٣ــغاعاٖخبــر 

ْلُين، ًدـــخم ٖلـــى  فــي ٓع، ْيــٗا كهـــضص الؿـــلم ْألامــً الـــض ـــ صاٞع

الؿــاب٘ مــً مُشــا١ الُِاــت  املىٓمــت الخهــٝغ بمٓظــب الٟهــل

ٓ مـــــا لـــــم جهـــــٓث ٖلُـــــّ الهـــــين مٗخبـــــرة ؤن مـــــا  . 41االاممُـــــت َْـــــ

ٓع قـإها صازلُـا ، ال ٌكـ٩ ـ ْؤهـّ  لًدضر فـي صاٞع ابـاصة ظماُٖـت. 

ْن الحاظــــــت لخــــــضزل  ًم٨ــــــً خــــــل الاػمــــــت بٓؾــــــاَت ؾُاؾــــــُت ص

  . 42اصْلي

ٖلــى  2005مــاعؽ  31 املــاعر فــي1593  ال٣ــغاع ع٢ــمهــو  

ٍٓلُت  ٓع مىـظ ظ ـ بلـى املــض ي  2002بخالت الٓيـ٘ ال٣ـاثم في صاٞع

ْلُــت الٗــام لجىـــت ؤممُـــت  ْبعؾـــا٫   43اللمد٨مـــت الجىاثُـــت الض

ْبىــاء ٖلُــّ ؤنــضع املــض ي الٗــام لخ٣صــ ي الح٣ــاث٤ فــي ا ملى٣ُــت. 

ْلُـــت للمد٨مـــت ٧ْـــامبٓ الجىاثُـــت الض ٓ ؤ ٓعٍيُـــ ٓعَـ م  Luisلـــ

 Moreno Ocampo ٓصاوي مـظ٦غة اٖخ٣ـا٫ فـي خـ٤ الـغثِـ الؿـ

ٖٔٓ اعج٩ابـــّ ظـــغاثم خـــغل بـــض 14/07/2008 ٖمـــغ الةكـــير فـــي

ٓصان لـــــم ج٨ـــــً  م مـــــً ؤن الؿـــــ ْظـــــغاثم يـــــض الاوؿـــــاهُت، بـــــالٚغ

ٓا    44ا .يكات لِافي الاجٟا٢ُت امل ًٖ

 ْيـ٘ ٖلى 31/08/2006املاعر في 1706 ال٣غاع ع٢مًىو 

٣ــــي فــــي  زُــــت ْظــــض٫ْ ػمنــــي لالهخ٣ــــا٫ مــــً بٗشــــت الاجدــــاص ألاٍٞغ

ٓصان، بلـى ٖملُـت لألمـم ٓع  املخدـضة الؿـ ـ ال٣ـغاع  َْـٓ . 45افـي صاٞع

الث  ْاملدـــــــــا ٓط ؾلؿـــــــــلت مـــــــــً الًـــــــــٍٛٓ الخاعظُـــــــــت  الـــــــــظي جـــــــــ

ٍْل ال٣ًــُت، ؤٖــضث ّٖ ٧ــل املؿـخمغة لخــض الًــاث  مكــْغ مــً ال

ٓمــت ًــذ الح٩ ٢ْــض ٞع ُاهُــا.  ٨ُــت ْخلُٟعهــا بٍغ  املخدــضة ألامٍغ



 ظعُج وظُلت 

 

232 

ٓمـت  ْع مـ٘ الح٩ ْن حكـا ٓصاهُت ال٣غاع، بـضٖٔٓ ؤهـّ اجسـظ ص الؿ

ٓصاهُت   . 46االؿ

ٖلى جىُٟـظ  31/07/2007في املاعر  1769ال٣غاع ع٢مهو 

ْلُت مسخلُت، بين ٣ي الاجداص ٖملُت ؤ  في املخدضة ْألامم ألاٍٞغ

ٓع  ــ غا 12 اجُمــض صاٞع ْع ال٩امــل   .قـِـ بٗــض ال٣بــ٫ٓ بمبــضؤ الدكــا

ْالخسلــي ٓصاهُت فــي نــُاٚت ال٣ــغاع الجضًــض،  ٓمــت الؿــ  مــ٘ الح٩

ٓع مـــً إلاجدـــاص  ـــ الًـــت ٖملُـــت الخـــضزل فـــي صاٞع ٖـــً ٨ٞـــغة ه٣ـــل 

٣ي بلى ألامم املخدضة   . 47اإلاٍٞغ

لُـا ألا  - مت الخىهحر العشصي في جمهىسٍت بفٍش مم اإلاخدذة وجٍش

 :الىظىى

ش الؿُاســـــــــ ي الحـــــــــضًضخـــــــــاالٌٗخبـــــــــر  ٣ُـــــــــا ل ٍع ٓعٍـــــــــت ؤٍٞغ جمِ

ملُاــــا بااله٣البـــــاث  ؿــــاب٣ت،الٟغوؿـــــُت الؿــــخٗمغة ، املالٓؾــــُل

قــــــــِض فــــــــي ٞتــــــــراث مخٟغ٢ــــــــت نــــــــغاٖاث . ْالٟٓضــــــــ   الؿُاؾــــــــُت

ا الحغل التي اهضلٗذ في صٌؿمبر  .2012 مؿ حت صامُت، آزَغ

ٓن جدــــال٠ ؾــــُل٩ُا الــــظي ٌكــــ٩ل الــــضٕع الٗؿــــ٨غي  خــــين ج٩ــــ

ٓمُـــاث  ًىدؿـــب بليهـــا مسخلـــ٠-تلخدــال٠ ألاخـــؼال املٗاعيـــ ال٣

  . 48ا-املؿلمت

اخــت بــالغثِـ جم٨ــً جدــال٠ الؿــُل٩ُا مــً ٓا  إلَا ٞغاوؿــ

ـــّ ٓػٍٍؼ ْلـــت François Bozize ب  2003مـــً  الـــظي جـــغؤؽ الض

ُمـّ  ،2013، ْؾُُغ ٖلى الح٨م في ماعؽ 2013بلى ْههب ٖػ

ٓصًــا ٓج ٦ــإ٫ْ عثــِـ مؿــلم فــي  Michel Gautudia مِكــا٫ ظ

ْلت ٓمـت اهخ٣الُـت  . *امـً املؿـُدُينٚالبُـت ؾـ٩ا ها  ص ْقـ٩ل خ٩

ل  في ْل٨ـً  ، جدذ2013ؤٍٞغ ني الاهخ٣ـالي.  مؿـم  املجلــ الـَٓ

ٓاء الٓي٘ ٓصًا ًٖ اخخ ٓج ْبٖاصة ألامً  هدُجت لعجؼ الغثِـ ظ

ٌ فـي ْالاؾخ٣غاع بلى البالص، لبُـت  ظاءث خالت الـٞغ ؤْؾـاٍ ألٚا

ْحكــــــ٩لذ مُلِكــــــُاث بــــــاو ي  فــــــي "اهتــــــي باالوــــــا" املؿــــــُدُت، 

. ألامــغ الــظي 2013داٞٓــاث الٛغبُــت، ابخــضاًء مــً قــِغ مــاي ْامل

التي ٧اهذ ؤؾاؾا مً اظل جٓلمـاث ؾُاؾـُت  ٚير مجٔغ ألاػمت

نـــغإ  ْا٢خهـــاصًت مـــً ٢بـــل جدـــال٠ الؿـــُل٩ُا املٗـــاعى، بلـــى

ْصمٓي يض املؿلمين   . 49اصًني 

ا ممشلـت-ماعؾذ مُلِكُاث   اهتـي باال٧اــ التـي ؤٖلىـذ هٟؿِـ

ٓاثـــــ٠ املؿـــــُدُت، فـــــي  ْْؾـــــِ الـــــبالص ٖملُـــــاث ٢خـــــل للُ ٚـــــغل 

ْالخمشُـــــل  ْخكـــــُت يـــــض املـــــضهُين املؿـــــلمين. جًـــــمىذ الحـــــغ١ 

ْج جيــــر ؤٖــــضاص ٦بيــــرة  ْجــــضمير املؿـــاظض،  ًــــاء  ْبتــــر ألٖا بالجشـــض 

ــــٜ الٗانــــمت بـــــاوُٛمً  ٢ْــــض. املؿـــــلمين مــــً الؿــــ٩ان جــــم جَٟغ

ٓ ؤلٟي مؿلم مً ٢غابت  250 املؿلمين خُض لم ًدب٤ ؾٔٓ هد

ٓن ؤلـــــــ٠، مخدهـــــــىين فـــــــي امللـــــــجض ا ْحٗـــــــغى املؿـــــــلم ملغ٦ـــــــؼي. 

َْـــضم ملىـــاػلِم، باسيـــاٞت بلـــى َـــضم  لٗملُـــاث  هـــب ملمخل٩ـــاتهم 

  . 50املجض 400 هدٓ

مـــذ بٗـــٌ املؿـــلمين الٗاثـــضًً بلـــى املىـــا٤َ التـــي  ٦مـــا ؤٚع

فــي ٚــغل الــبالص، ٖلــى هجــغ صًــ هم  قـِضث ٖملُــاث جُِيــر ٖغ ــي

ْ الخدـ٫ٓ بلـى اٖخىـا١ املؿــُدُت ٓبغْفـي  .ؤ ٧ـان ٢ــض    2014ؤ٦خـ

ٓ ٖلـىل٣ـي  ِم فـي  5,000 مـا ًغبــ ٓن  ئــخو مهـٖغ الٗىــ٠  ؤجـ

ْمـــــ٘ طلـــــ٪ لـــــم جيكـــــغ  ْلُـــــت.  ٓاث الض ٓص ال٣ـــــ ـــــم ْظـــــ الُـــــاثٟي، ٚع

ٖــــــً الخٗــــــظًب  الٗــــــالم قــــــِاا ًــــــظ٦غ  الهـــــٟداث ال٨بــــــٔر فــــــي

ْال٣خــل الجمــا ي الــظي جٟصــ   فــي الــبالص خهــال  ٢ْــض   . 51اْالٚا

 420,000 هـاػح، بِىمــا ٞـغ هدــٓ 410,000 بلـٜ ٖــضص الىـاػخين

ْعةئــــخو بلــــى ال ٓالي . 52ابلــــضان املجــــا  97000مــــً بُــــ هم خــــ

ْهدـــٓ الدـــم  238,517 الدـــم، فـــي مسُمـــاث بجىـــٓل الدكـــاص، 

ٝ مؼعٍـت ٓن في ْـْغ فـي مسُمـاث مؼصخمـت، ٖلـى املىـا٤َ  ٌِٗك

ْصًـت مـ٘ ال٩ـاميرْن، بِىمـا ٖبـر مـا ال ٣ًـل ٖـً  130,000 الحض

٣ُا الٓؾُل بلى ال٩اميرْن ٓعٍت ؤٍٞغ ْص مً ظمِ   .الدم الحض

صـــذ م املخدـــضة فـــي بضاًـــت الاػمـــت ٢بـــل ؤن جغؾـــل فـــي ألامـــ جٍغ

ٓعٍـت ٓة لحٟٔ الؿـالم بجمِ ٣ُـا الٓؾـُل   هاًت املُاٝ، ٢ ؤٍٞغ

ٞت باؾم2014في   . بٗض ؤن هجحذ املُلكُاث املؿُدُت املْٗغ

ْال٣ُـام بدمــالث "باال٧ـا اهتـي" ا، فـي التــرٍْج  ٓمـت ٞغوؿـُـ  املضٖ

  . 53ابٖالمُت ضخمت في الخاعط

ٓمت مًـ ٨ُـت  ٢اصث ٞغوؿا املضٖ الًـاث املخدـضة ألامٍغ ٢بـل ال

ٓص صازــل ألامــم املخدــضة، ٓعٍـــت  الجِــ مٗخبــرة ؤن الهــغإ فــي ظمِ

ن ٣ُا الٓؾُل، ٢ض زغط مً صاثغة الكـْا ْلـت،  بٍٞغ الضازلُـت للض

ْجدــذ  ْلُين.  ْالؿــلم ْألامـًـ الــض ْعة  ْؤنــبذ كهــضص البلــضان املجــا

ْمـًـ زاللـّـ املجخمـ٘ـ  َــظا املبــرع اؾــخُاٖذ ب٢ىــإ مجلـــ ألامـًـ 

عة الخضزل لحل َظاال ْلي، بًْغ   .الهغإ ض

 ،2013  لعــام 2127 ع٢ــم ال٣ــغاع مجلـــ الامــً ؤنــضع

ْٞــ٤ الٟهــل الؿــاب٘ ٌٍٓ ٞغوؿــا  باسظمــإ  الــظي ٣ًطــ ي بخٟــ

٣ُـا الٓؾـُل،  فـي بٍٞغ
ً
ا ٓة ؤ٦ ـر ٢ـضعة  بالخضزل ٖؿـ٨ٍغ ْبوكـاء ٢ـ

ٓاث الٟغوؿــُت ْنـلذ بلـى ؤ٦ ـر مــً ٓصَـا ال٣ـ  ٖلـى الخٗامـل، ج٣

  . 54اظىضي 1000

ْلُـــت، ٖــًـ بظـــغاء  لــًـ املـــض يؤٖ الٗـــام للمد٨مـــت الجىاثُـــت الض

٢ْٗـــــذ، ل٨ــــًـ ـــــي فـــــي ؤٖمـــــا٫ الٗىـــــ٠ التـــــي  ْل لـــــم جهـــــضع  جد٣ُـــــ٤ ؤ



لُا الىظىى    ألامم اإلاخدذة وكماًا خلىق الاوعان ، دساظت في خالتي: داسفىس وجمهىسٍت ؤفٍش

 

233 

 بــال٣بٌ ٖلــى ؤي ئــخو آزــغ املد
ً
ٓمــت  ٨مــت ؤمــغا مــاء الح٩ مـًـ ٖػ

ْ الجماٖـاث املؿـ حت، ٓا ظـغاثم  ؤ ٓا ٢ـض اعج٨بـ ٓهـ دخمـل ؤن ٩ً ًُ ممًـ 

ْؤل٣ـــي ال٣ـــبٌ ٖلـــى ْ ظـــغاثم يـــض إلاوؿـــاهُت،  انـــغ مــًـ ٖى خـــغل 

  .الغجب الضهُا في الجماٖاث املؿ حت. ما ؾاَم في اؾخمغاع النزإ

ألامـــم املخدـــضة املخ٩املـــت املخٗـــضصة ألابٗـــاص  لـــم جٟ ـــ  بٗشـــت

٣ُـــا ٓعٍـــت بٍٞغ     الٓؾـــُل فـــي ب٣ًـــاٝ  لخد٣ُـــ٤ الاؾـــخ٣غاع فـــي ظمِ

ْ مى٘ الاهعها٧اث في املى٣ُت   . 55اؤ

ألامــــم  الثالــــث: اصدواجُــــت اإلاعــــاًحر فــــي ظــــلىهُاث اإلادـــىس 

لُا الىظىى اإلاخدذة اججاه كمُتي داسفىس وجمهىسٍت  ؤفٍش

٦ُٓاث مىٓمـــــــت ألامـــــــم  ْاظُـــــــت املٗـــــــاًير فــــــي ؾـــــــل ٣ًهــــــض باػص

ال٨ُــل بم٨ُــالين فــي ٢ُــاؽ املكــ٨الث  املخدــضة، اهعهــاط ؾُاؾــت

ْلُــــت. التــــي مــــً بُ هــــا ٢ًــــاًا خ٣ــــ١ٓ  الاوؿــــان،  ْال٣ًــــاًا الض

ْجغظـــ٘ ؤؾـــبال الاػص ـــغ١ الخٗامـــل مِٗـــا.  ْاظُـــت فـــي ْج٣ُُمِـــا َْ

ٓا٢ــ٠ ألامــم املخدــضة مــً ٢ًــاًا خ٣ــ١ٓ الاوؿــان بلــى ؾــةبين  م

ْلِمـــا ا٢خهـــاصي مـــغجبِ ْالشـــاوي   ازىـــين، ؤ ت  ٓاًـــا اؾـــخٗماٍع بى

  . 56اخًاعي مغجبِ بإبٗاص ٢ُمُت

الا٢خهــــاصًت، حؿــــعى الــــض٫ْ الٟاٖلــــت ٖلــــى  مــــً الىاخُــــت

٢ِٓـا الا٢خهـاصي،  مؿخٔٓ مىٓمت الامـم املخدـضة بلـى يـمان جٟ

 ٓ ٓاعص مـــــــــً زـــــــــال٫ جى َـــــــــ٘ مهـــــــــاصع جـــــــــإمين اخخُاظاتهـــــــــا مـــــــــً املـــــــــ

ْ ظـــــل طلـــــ٪ حٗمـــــل ظاَـــــضة للخـــــإزير ٖلـــــى ٢ـــــغاعاث  الُبُُٗـــــت. 

ٓا٢ِٟـــا اػاء اهعها٧ـــاث ْجٓظُـــّ م خ٣ـــ١ٓ  مىٓمــت ألامـــم املخدـــضة 

ْلـــِـ مـــً  ٓع خٟـــٔ مهـــال  جلـــ٪ الـــض٫ْ،  الاوؿـــان، مـــً مىٓـــ

ٓع خماًت خ١ٓ٣ الاوؿان   .مىٓ

ٓع، ، فـــي الٗامـــل الا٢خهـــاصيلٗـــب  ـــ ْع ٢ًـــُت صاٞع ا مِمـــا ص

٨ُـــت، ٦ـــإبغػ  الًـــاث املخدـــضة الامٍغ ٓة ٞاٖلـــت ٖلـــى  فـــي صٞـــ٘ ال ٢ـــ

 ٓ مؿــخٔٓ الُِاــت ألاممُــت فــي ٖــالم مــا بٗــض الحــغل البــاعصة، هدــ

ٍْل ْبصعاظِـــا ٖلـــى ظـــض٫ْ ؤٖمـــا٫ مجلــــ ألامـــً،  جـــض ال٣ًـــُت 

ْلُـــــــت، بمـــــــا ًســـــــضم ٓا بنـــــــضاع ال٣ـــــــغاعاث الض ؤَـــــــضاِٞا  ْصٖمــــــ

  .ْاؾتراجُجُاتها في املى٣ُت

م مــــــً ال  ٓلٓظُــــــت ٞبـــــالٚغ كــــــٗاعاث إلاوؿــــــاهُت، بال بن بًضً

٩ي عمذ في خ٣ُ٣عها بلى ؤبٗاص مغجبُـت  الخُال الؿُاس ي ألامٍغ

ٍٓــت. هابٗــت مــً ٩ــي بمهــال  خُ ٓصان  إلاصعا٥ ألامٍغ ٢ٓــ٘ الؿــ مل

٣ُــــا إلاؾــــتراجُجي ، الــــظي ًمشـــــل خل٣ــــت ْنــــل بـــــين صازــــل بٍٞغ

٣ُـــــا قـــــما٫ َْكـــــ٩ل ه٣ُـــــت اهُـــــال١  اٍٞغ ٓ هـــــا.  الزـــــحغاء ْظى

٣ُــاللؿُاؾـت ألامغ  تهــضٝ بلـى عبــِ هٟــِ  التــي  . 57ا٨ٍُــت فـي بٍٞغ

ٓع بكــب٨ت اهابِــب بلــى حكــاص لُلخ٣ــي بســِ الاهابِــب الــظي  ــ صاٞع

ٓعاي ال٩ـاميرْوي  جـم اوكـاٍئ مـً خ٣ـ٫ٓ هٟـِ حكـاص بلـى مُىـاء ٧ـ

لسـ ي، بُـ٫ٓ ا٦ ـر مـً   ٧لـم. ًـامً 1000 بؿـاخل املدـُِ الَا

الًــاث املخدــضة ْؤ٦ ــر ؤمىــا  لل ٨ُــت هُٟــا ا٢ــل ج٩لٟــت،  مــً الامٍغ

  . 58اهِٟ الكغ١ الاْؾِ

مىكع اكلُم داسفىس باليعبت للعىدان :  01  الؽيل سكم

 ودٌو الجىاس الجغشافي
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 اظخغالٌ زشواث اإلاىىلت والخدىم في الثروة الىفىُت

ْعا ٦بيـــرا فـــي جٓظُـــّ الؿُاؾـــت  : ٞـــالىِٟ ال ًـــؼا٫ ًلٗـــب ص

٨ُـت،  زانـت بٗـض ؤن ؤباهـذ الا٦دكـاٞاث، ٖـً الخاعظُـت ألامٍغ

ٓص ٓع  فـي مسخلٟـت مىـا٤َ فـي البتـر٫ْ مـً ٦بيـرة اث٦مُ ْظ ـ  صاٞع

ؤلــ٠  350ملُــاع بغمُـل، بط ًهـل إلاهخــاط الحـالي بلـى  3بــ  ج٣ـضع

ٓمُــا، فــي  بشمُــل ؤلــف 500 بلــى ًفــل بــإن بخىكعــاث بغمُــل ً

 املؿــخمغة إلا٦دكــٟاث ْمــ٘ .اؾــخ٣غاع الٓيــ٘ الؿُاســ ي خالــت

٘٢ٓ ٓ  فـي املدخملـت الـىِٟ اخخُاَـاث بظمـالي ًهل ؤن ًخ ـ  ع صاٞع

ٓاى ظمُــ٘ فــي بغمُــل ملُــاع  ٖكــغة ختــ  ملُــاع  زمؿــت بلــى  ألاخــ

الًاث املخدـضة ٖلـى تهضثـت  ، 59االا٢لُم في الؿخت لِظا ٖملذ ال

ٓصان خت  ًدؿن  لِـا الاؾـخٟاصة مـً  ألاْيإ الؿُاؾُت في الؿ

ٓصاهُت زانـت مـً الـىِٟ ٓاط ٖلـى ب٣ُــت ْ ال ـرْاث الؿـ الاؾـخد

ٓم، ال ــرْاث املٗضهُــت ٓعاهُــ ٓع  ٖلــى ٚــغاع الُ ــ خُــض ًمخلــ٪ صاٞع

ْؤه٣ـل  ٓم فـي 3ْاخـض مًـ ؤ٦بـر  ٓعاهُـ ً ٫ٓ ْالىدـاؽ بط خ٣ـ  الٗـالم. 

ْاخض مً    . 60اؤ٦بر خ٫ٓ٣ للىداؽ في الٗالم 4ًمخل٪ الا٢لُم 

الؽيل سكم: امخذاد اهدؽفاث الخلٌى الىفىُت في اكلُم 
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٣ُـاقـ٩ل الخٛلٛـل الهـُني فـي  ْعٍ بٍٞغ  ْتهضًـضا ، جدـضًابـض

ً ىُــت للىالًـاث ٦بيـًر التــي حؿــعى  املى٣ُــت، فــي اإلاخدـذة ألامٍش

اتها الا٢خهـاصًت الِاثلـت زانـت فـي ْزْغ ٓاعصَا   للؿُُغة ٖلى م

ْؤن الهــــين ٓصان. الؾــــُما   ججمِٗــــا ٖال٢ــــاث ؾُاؾــــُت الؿــــ

ُـــضة ْا٢خهـــاصًت ٣ُـــت، زانـــت م هــــا  َْ مـــ٘ ٧ـــل الـــض٫ْ الاٍٞغ

ٓاعص، دهـل ٖلـى زلـض اخخُاظاتهـا مـً الـىِٟ مـً ْج الٛىُـت بـامل

٣ُـا بــين الهــين  الخبــاص٫ الخجــاعي   اعجٟــ٘  جــم ٢ْــض  . 61ابٍٞغ

ت زـــال٫ ٣ُـــا بؿـــٖغ  6. 10ال٣ٗــــض املىهـــغم  اط ٢ٟـــؼ مــــً  ْبٍٞغ

، زـم بلـى 2010فـي الٗـام  ملُـاًعا 150بلـى  2000ملُـاعاث فـي ٖـام 

ْبلـــٜ 2011ملُـــاعا فـــي ٖـــام  3. 166  ملُـــاعا فـــي ؾـــىت 49. 198. 

ــــاصة ٢ــــضٍع 2012 ْحكــــير بٗــــٌ 2011%ٖلىٗــــام3. 19بمٗــــض٫ ٍػ

ْلُــت بلــى ؤن ْػ  2013 جــم الخجــاعة فــي الخ٣ــضًغاث ألا  200ججــا

الع   62ا .ملُاع ص
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ْال٣ُمُـــــــــــت، ٞـــــــــــال ت   ػالـــــــــــذ ؤمـــــــــــا مـــــــــــً الىاخُـــــــــــت الحًـــــــــــاٍع

ٓن "  الخدـظًغاث التــي ؤَل٣ِــا ٓثُل َىخٛخــ فــي حؿــُٗيُاث   "نــم

٦ُٓاث ال٣ـــٔٓ ال٨بـــٔر  ال٣ـــغن املاضـــ ي، جـــخد٨م فـــي جٓظُـــّ ؾـــل

 مـــــــت ألامـــــــم املخدـــــــضة، بػاء ٢ًـــــــاًاالٟاٖلـــــــت ٖلـــــــى مؿـــــــخٔٓ مىٓ

  .خ١ٓ٣ الاوؿان

خـــت  ٓن " ٢امـــذ اَْغ ْ  ٖلـــى اٖخبـــاع "َىخٛخـــ الاؾـــالم الٗـــض

ٓهـــّ الٓخُـــض الـــظي  املدخمـــل لٗـــالم مـــا بٗـــض الحـــغل البـــاعصة، ل٩

ٓمـــــــــــاث ـــــــــــت الُِمىـــــــــــت الٛغبُـــــــــــت. هدُجـــــــــــت بصعا٥  ًملـــــــــــ٪ م٣ ٖؼ ٖػ

ٓصة ٓمـــاث الاؾــــالمُت مـــضٔ خاظاتهــــا بلـــى الٗــــ بلــــى الا٩ٞــــاع  الح٩

ْاملاؾؿــــاث الاؾــــالمُت، التــــي جم٨ هــــا مــــً جد٣ُــــ٤ ْاملماعؾــــا ث 

ٟـــــغة ٓع َْ ْلٓظُا الٛغبُـــــت  جُـــــ ا٢خهـــــاصًت بُٗـــــضا ٖـــــً الاًـــــض

ٓن الاؾـــالم ًمشـــلُْٞلؿـــٟعها الل مهـــضعا لالؾـــخ٣غاع  برالُـــت. ل٩ـــ
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ٓة ُت. ٦مــــا ًمشــــل مهــــضعا لل٣ــــ لخمخــــ٘ جلــــ٪  ، هٓــــغا 63اْالكــــٖغ

ٓم ٖليهــا ٦ُــان الحًــاعة  ٓمــاث ب ــرْاث هُُٟــت َاثلــت، ٣ًــ الح٩

خهعها مـً  جبلٜ التي . 64ا ص٫ْ الكغ١ ألاْؾِ ُت، زانتالٛغب

ملُــــاع بغمُــــل ؤي مــــا ٌٗــــاص٫  1. 754اخخُــــاَي الــــىِٟ الٗــــالمي 

٦مــا  ، 65ااملا٦ــضة بالٗــالم مــً بظمــالي بخخُُــاث الــىِٟ 60%

 :ًخا  في الك٩ل الخالي

 04سكم  الؽيل

 

ٓا٢ـــ٘ ْنٞـــا١: اإلافـــذس ٣ُـــت ال ْالٛـــاػ بال٣ـــاعة إلاٍٞغ  ،املؿـــخ٣بلُت للـــىِٟ 

٣ــي فـــي مجـــا٫ الاؾـــدشماع  املىخــضٔ ٞع ـــ٘ املؿـــخٔٓ خــ٫ٓ الخٗـــاْن الٗغاـــي إلاٍٞغ

  ،2010ؾةخمبر  25/26 الل ة ت الجماھيریت ْالخجاعة،

ٓن " ؤ٦ـض ؾِؿـخمغ فـي ال٣ـغن   زُـغ الاؾـالم ٖلـى ؤن "َىخٛخـ

ٓاخــض ْ ـــاصة املؿــخمغة فـــي ٖــضص ؾـــ٩ان  ْال ً، هٓــغا للٍؼ الٗكــٍغ

ْن الكــــــــــبال الــــــــــ الــــــــــض٫ْ الاؾــــــــــالمُت، زانــــــــــت ٞاــــــــــت ظًً ٌٛــــــــــظ

ٓن فــي  َْؿــاَم ٓلُت.  بإٖــضاصَم الِاثلــت نــٟٝٓ الحغ٧ــاث ألانــ

ٓعاث املُالبـت بـالخُٛير.  هـّ  ٢ُـاصة ْالشـ الحغ٧ـاث الاخخجاظُـت، 

ٓص سُـــا ٢ـــض زةـــذ ْظـــ ـــت قـــبابُت ٦بيـــرة فـــي  جاٍع ٖٓـــاث ٖمٍغ مجم

  . 66االحغ٧اث الاخخجاظُت

بزــغ مٓظــاث الخُٛيــر  التــي ؾــاصث، ٖلــىالغئٍــت َــظٍ  زبدــذؤ

فــي  2010ٖضًـض الـض٫ْ الٗغبُــت ابخـضاء مـً ؾـىت  التـي اظخاخـذ

ٓعٍا مُالبـت  مً: ٧ل ً، الُمً ْؾـ ٓوـ، مهغ، لُةُا، البدٍغ ج

ا فــي ؤْؾــاٍ  بــالخُٛير، خُــض قــِضث َــظٍ الــض٫ْ  ٓا مدؿــاٖع همــ

ت  ٢ل مً  ْالظًً 67اؾىت 25الكبال، زانت الٟات الٗمٍغ  ، 

ٓا فــي م٣ضمــت الاخخجاظــاث فــي جلــ٪ ًخاــ  فــي  الــض٫ْ. ٦مــا  ٧ــاه

  .ض٫ْ ؤصهاٍالج

 ٌ ظىت  25بجمالي عذد الؽباب الاكل مً  : 01 سكم الجذو

 باإلالُىن وعمت وعبت بلى عذد العيان في العالم العشبي

 الذولت

عذد  اجمالي

العيان 

باإلالُىن 

 وعمت

عذد  اجمالي

الؽباب الاكل 

ظىت  25مً 

 باإلالُىن وعمت

اليعبت 

ت لعذد  اإلائٍى

الؽباب 

الاكل مً 

 ظىت 25

 %2 .42 51 .4 7 .10 جىوغ

 %3 .52 93 .43 84 مفش

 %4 .47 22 .3 5 .6 لُوُا

 % 4 .54 536 .3 5 .6 الاسدن

 %2 .55 12 1 .21 ظىسٍت

خماص ٖلى مُُٗاث اإلافذس:  :مً اٖضاص الباخشت بااٖل

http://www. un. org/ar/esa/hdr/pdf/hdr14. pdf 

ت للٗـــام ـــغ الخىمُـــت الةكـــٍغ ٓلُـــض ٖبـــض الخـــي،  :صعاؾـــت، 2013  ج٣ٍغ  ل

ـــغة  الضْخـــت: مغ٦ـــؼ( الاججاَـــاث الؿُاؾـــُت :2013الٗـــالم الٗغاـــي فـــي  الجٍؼ

  .2، م. ) 2013للضعاؾاث، 

٨ٞمــا هالخــٔ، ؤن ٖــضص الكــبال ٢ــض ٢ــاعل الىهــ٠ وؿــبت 

فــــي مسخلــــ٠ الــــض٫ْ الٗغبُــــت التــــي  بلــــى بظمــــالي ٖــــضص الؿــــ٩ان

ْػٍ فــــي قــــِضث ا ٓوـ، فــــي خــــين ججــــا هخٟايــــاث قــــٗبُت مشــــل جــــ

ٓعٍت ص٫ْ    .ؤزٔغ مشل ؾ

٢ٓــــ٘ ٓن " ج جؼاًــــض املؿــــلمين فــــي الٗـــــالم  ؤن وؿــــبت "َىخٛخــــ

فـي  %30 وؿـبت ، بِىما ج١ٟٓ 2000في ؾىت  % 20ؾدبلٜ وؿبت 

ْاثــــــــل 2025ؾــــــــىت  ٓ ٖــــــــضص الكــــــــبال فــــــــي ؤ . ٦مــــــــا ؾِؿــــــــخمغ همــــــــ

يُاث مـــــً الٗمـــــغ ْبـــــظل٪ ًهـــــبذ2010ختـــــ  ؾـــــىت  الٗكـــــٍغ  ، 

ْلــِـ ٣ٞــِ الحغ٧ــاثالاؾــ ٓلُت، ٌكــ٩ل تهضًــضا  الم ٩٦ــل  ألانــ

  . 68اٖلى املجخم٘ الضْلي

ا١،  ظـاء فـي صعاؾـت خضًشـت نـاصعة ٖـً مغ٦ـؼ في َـظا الؿُـ

٩ـي، بــإن وؿـبت بُـى جؼاًــض الؿـ٩ان مــً   بدــار الـضًاهاث الامٍغ

فــي ؾــىت  % 4. 23املؿــلمين فــي الٗــالم ٧اٞــت، ٢ــض بلٛــذ وؿــبت 

٢ٓــت 2050فــي ؾــىت  %7. 29بِىمــا ٢ــض جهــل بلــى ،2010 ، مخٟ

ٓص ال٣اصمـــت ٖلـــى ٧اٞـــت الـــضًاهاث، مـــ٘  بـــظل٪ زـــال٫ الاعاـــ٘ ٣ٖـــ

 ،)2ؤهٍـــــش الجـــــذٌو سكـــــم( ج٣ـــــاعل ٦بيـــــر مـــــ٘ الضًاهـــــت املؿـــــُدُت

ــا، بلــٜ وؿــبت  زانــت ٞاــت الكــبال التــي قــِضث اعجٟاٖــا م حْٓ

ْباجــذ60% ٓ م٣اعهـــت  ،  دت ال٨بـــٔر فــي وؿـــبت الىمـــ جمشــل الكـــٍغ

ت    69ا .بب٣ُت الٟااث الٗمٍغ

10% 

6% 

10% 

 11% 

3% 

60% 

بخخُاوُاث الىفي اإلااهذة بالعالم خعب اللاساث  

 (ملُاس بشمُل) 2008واإلاىاوم 

٩ا الالجُيُت ٩ا الكمالُت ؤمٍغ ٣ُا ؤمٍغ  بٍٞغ

ْبا ْع ْاملدُِ الِاصت ا  الكغ١ ألاْؾِ ؤؾُا 

http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr14.pdf
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ادة العياهُت في  02ذٌو سكم الج : حجم جىكعاث الٍض

 الىخذة: باإلالُىن    العالم خعب الذًاهت
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 749,740 31,4% 2.918,070 31,4% 330 2.168 ن ى اإلاعُدُ

 1.161,780 29,7% 2.761,480 23,2% 700 1.599 ن اإلاعلمى 

لِغ لهم 

 ؤي دًاهت
1.131 150 %16,4 1.230,340 %13,2 99,190 

 352,140 14,9% 1.384,360 15% 210 1.032 الهىذوط

 1,490- 5,2% 486,270 7,1% 760 487 البىرًىن 

دًاهاث 

 ؼعبُت
404 690 %5,9 449,140 %4,8 44,450 

دًاهاث 

 ؤخشي 
58 150 %0,8 61,450 %0,7 3,300 

 2,230 0,2% 16,090 0,2% 860 13 اليهىد 

العذد 

 ؤلاجمالي
6.895 850 %100 9.307,190 %100 2.411,340 

خماص ٖلى اإلافذس:  :مً اٖضاص الباخشت بااٖل

De m ographic  Study (A p r i l 2 0 1 5 ), in: www. pewforum. 

org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ 

ٓحي ٢ٓٗـــــــاث ، مـــــــا جـــــــم إلاقـــــــاعة بلُـــــــّ،ًـــــــ ٓثُل " بـــــــإن ج نـــــــم

ٓن  ْ  "َىخٛخ ما ػاص مً جهـُٗض الحمـالث  َٓؤزظة في الخد٤٣، 

ْٖمــــــ٤ مــــــً ج٣ــــــاٖـ املجخمــــــ٘  الٛغبُــــــت يــــــض مؿــــــلمي الٗــــــالم. 

  .اػاء اهعها٧اث خ١ٓ٣ املؿلمين في الٗالم الضْلي

ال مـً ٢بـل الٗضًـض مــً  ال ـى مىُـ٤ نـضام الحًـاعاث ٢بــ

ٓن مــــــ هم مــــــً مغا٦ــــــؼ نــــــى٘  الؾــــــُما امل٣غبــــــ ال٨خــــــال الٛــــــغبُين 

لخُـــــــــــاعاث الـــــــــــظي ًـــــــــــٔغ ؤن صزـــــــــــ٫ٓ ا" همىسافؽـــــــــــًُ" ال٣ـــــــــــغاع

 الاؾالمُت مٗتـر٥ الؿـلُت فـي جلـ٪ الـض٫ْ ؾـٝٓ ٌكـ٩ل زُـغا

٨ُت    70ا .٦بيرا ٖلى املهال  الامٍغ

ـــاططلـــ٪ ًٟؿـــغ لىـــا  ْاثغ الٛغبُـــت بكـــ٩ل ٦بيـــر مـــً  اهٖؼ الـــض

ٓمـت ٓن فـي ِٖـض الح٩   الجضًـضة الخم٨ين الظي خٓي بـّ املؿـلم

٣ُـا الٓؾـُل، لـظل٪ ٧ـان ٓعٍـت ؤٍٞغ الخسُـُِ للخـضزل  فـي ظمِ

الًـاث املخدـضة الهتـزإ الٗؿ٨غي الٟ ٓم مـً ٢بـل ال غوس ي املضٖ

ْبقغاٝ ْلِـ لحماًـت خ٣ـ١ٓ  ؾُُغة  املؿلمين ٖلى الؿلُت. 

ٓاث الٟغوؿــــــــُت ٢ــــــــض ٢امـــــــذ فــــــــي  الاوؿـــــــان، بــــــــضلُل ؤن ال٣ـــــــ

ٓصة فــــي 2013صٌؿــــمبر ٣ُــــت املٓظــــ ٓاث ألاٍٞغ ْن مــــ٘ ال٣ــــ ، بالخٗــــا

، "ؾـُل٩ُا" مـً ؾـبٗت آالٝ مـً م٣ـاجلي البالص بنٕز ؤؾـ حت ؤ٦ ـر

ْلـم ْْيِٗم ًدـضر ًـخم ْيـ٘  في ز٨ىاث مسخلٟـت بالٗانـمت، 

ٓمــــت"اهتــــي بال٧ــــا" خــــض مللِكــــُاث ْجــــم ؤًًــــا بيــــٗاٝ خ٩  ، 

ٓصًا" ٓج ا، بِىما ال ًٓظض ؤي صٖم ؾُاس ي مل٣اجلي  "ظخضً ٖؿ٨ٍغ

  .ؾُل٩ُا

ٓة الٗلىُـت ٓاث بالـضٖ مـً ٢بـل الـغثِـ  حٗـؼػث َـظٍ الخُـ

الهــض بــإن ٖلــى الــغثِـ مِكــُل الاؾــخ٣ال ٓا َ ت الٟغوســ ي ٞغاوؿــ

ٓ مـــا خـــضر بالٟٗـــل، اط اؾـــخ٣ا٫  سظـــغاء َْـــ اهخسابـــاث مب٨ـــغة. 

٣ُـــا ٓعٍـــت بٍٞغ ْعثـــِـ ظمِ ـــُم ؾـــُل٩ُا  مِكـــُل " الٓؾـــُل ٖػ

ٓصًا ٓج مً مىهبّ، ٖلـى بزـغ يـٍٛٓ مـً املجخمـ٘ الـضْلي فـي  "ظ

   71ا .2014ظاهٟي  10

ت خُــــض ،ألامــــغ طاجــــًّبــــرػ  ــــغ  فــــي الحالــــت املهــــٍغ ؤٞــــاص ج٣ٍغ

خهــام بــإن ٖ Human Rights Watch ملىٓمــت ملُــت ٞــ٪ الٖا

املٗخهــــمين املــــضهُين بمهــــغ بمُــــضان عابٗــــت  التــــي حٗــــغى لِــــا

ٓصة الــــــغثِـ مغســـــ ي املىخمــــــي ٍْـــــت للمُالبــــــت بٗـــــ لحغ٦ــــــت  الٗض

ْ املى٣لب ٖلُـّ مـً ٢بـل ماؾؿـت الجـِل،  ٓان املؿلمين،  الاز

٣ت ممى جت ٓاث الجـِل املهـغي عاح  ٢ض جمذ بٍُغ مـً ٢بـل ٢ـ

ْاخض ًٞال ًٖ 810ضحُعها  ٓم  . 42ؤ٦ ر مً  ئخو زال٫ ً

ْالجغحى ؤل000٠    72ا .ئخو بين املٗخ٣لين 

م مــــً ، الامــــم املخدــــضة بػاء جلــــ٪ الابــــاصة لــــم جخدــــغ٥ بــــالٚغ

، طلــــــ٪ ٨ُــــــت  ٧لـــــّـ الًــــــاث املخدــــــضة ألامٍغ هٓــــــغا لٗــــــضم جدــــــغ٥ ال

ٍْل ٓ هـا لـم جغخــب  لخـض ال٣ًـُت ٖلـى مؿـخٔٓ مجلــ ألامـً. ل٩

ٓان الــــــــظي عؤث ُٞــــــــّ زُــــــــغا ٖلــــــــى مهــــــــالحا  بىٓــــــــام الازــــــــ

ُجُت في مى٤ُ الكغ١ ألاْؾِ التي ٖلـى عؤؾـِا خماًـت الاؾتراج

  .ْيمان ألامً إلاؾغاثُلي

 خاجمت

ملـت ٢ـض ؤًٞـذ ٞٗـال بلـى  هسلـو فـي ألازيـر ؤن ٖملُـاث الٗ

ْع  ٝ مالثمـــــــــت سلٛـــــــــاء ص مىٓمـــــــــت ألامـــــــــم املخدـــــــــضة  زلـــــــــ٤ ْـــــــــْغ

ــــت بدٟــــٔ ْلُــــت مىَٓ ْنــــُاهت خ٣ــــ١ٓ الاوؿــــان،  ٦ماؾؿــــت ص

ٓع  ـ ٓا٢ِٟـا مــً ٢ًـُتي ب٢لــُم صاٞع ٣ُــابـضلُل م ٓعٍـت بٍٞغ  ْظمِ

  .الٓؾُل

ْع،  بـــــــاث الحـــــــضًض ْاع ال٣ـــــــٔٓ ًـــــــض ْع خـــــــ٫ٓ ؤص ٓم، ًـــــــض الُـــــــ

ْع ألامــم  ال٨بــٔر الٟاٖلــت ٖلــى مؿــخٔٓ مجلـــ ألامــً، بــض٫ ص

املخدـــضة فـــي الخٗـــاَي مـــ٘ ٢ًـــاًا اهعها٧ـــاث خ٣ـــ١ٓ الاوؿـــان فـــي 

٣ُـــا الٛىُـــت  مىـــا٤َ مسخلٟـــت مـــً الٗـــالم، زانـــت م هـــا فـــي اٍٞغ

ْال ــرْاث امل ٓاعص الُبُُٗــت   ٗضهُــت املدغ٦ــت لال٢خهــاصًاثبــامل

http://www.pewforum.org/category/publications/demographic-study/
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. التـــي باجـــذ جمشـــل ْظِـــت اؾـــتراجُجُت ل٩ـــل مـــً الهــــين  ال٨بـــٔر

ْجيرة ٓ ا٢خهاصي ٖالُت، جـضزلِا فـي  الغاٚبت في الحٟاّ ٖلى  هم

٨ُــت الًــاث املخدــضة ألامٍغ ْال  . ــب  هــاصي الــض٫ْ ال٨بــٔر التــي جٚغ

ْحؿعى باؾخمغاع بلى الحٟاّ ٖلى م٩اهعها في ؤٖلـى َـغم الىٓـام 

ْٞغوؿاالضْلي ُاهُـا اللخـان حؿـُٗان ل حٟـاّ  .  ْبهـٟت ؤ٢ـل بٍغ

مٗٓــــم الــــض٫ْ  ٖلــــى مجالِمــــا الحُــــٓي الخ٣لُــــضي املخمشــــل فــــي

٣ُـــــت، التـــــي لُاملـــــا مشلـــــذ مؿـــــخٗمغاتهما ال٣ضًمـــــت. ْختـــــ   إلاٍٞغ

  .بؾغاثُل

زُــال خ٣ــ١ٓ الاوؿــان ٖلــى ، ٖــٝغ ػمــاثلخلــ٪ ألا  هدُجــت

ا املؿـخٔٓ الٗـالمي،  ال ظـظٍع ٓ اؾـخٗما٫ هدـ  ملـا بـضؤ الخٓظـّجدـ

 ٔ ال٨بـٔر ٖلـى عؤؾـِا  مهـُ حاث الٗاملُـت مـً ٢بـل بٗـٌ ال٣ـٓ

٨ُــــــــــت مــــــــــً زــــــــــال٫ َــــــــــغح مغظٗخيهــــــــــا  الًــــــــــاث املخدــــــــــضة الامٍغ ال

٢ُٓــت ٦سُــاع ْخُــض. للخٗبيــر فــي خ٣ُ٣ــت ألامــغ ٖــً مهــال   الح٣

ت فـي ٚالــب ألاخُــان فــي ْــل بٖــاصة  .مدـضصة ا٢خهــاصًت ْخًــاٍع

  .حك٨ُل مباصت الخضزل الاوؿاوي

املجـا٫  ي  ٖـضم ٞلـ هدُجـت ملـا ط٦غهـاٍ،  جغجب ٖـً طلـ٪،

ٓص مسخلــــــ٠  ، جلتــــــزم بةىــــــ ٓازُــــــ٤مغظُٗــــــت ؤزــــــٔغ ٢ُٓــــــت،  امل الح٣

ْججىبهـا  ْجِؿغ ٖمل الُِاـت ألاممُـت فـي خماًـت خ٣ـ١ٓ الاوؿـان. 

ـــــــــ٪ ْالخدٍغ ْاظُـــــــــت  ٕٓ فـــــــــي ٞـــــــــش الاػص ـــــــــ ٢ٓ الاهخ٣ـــــــــاجي ل٣ًـــــــــاًا  ال

الاهعها٧ـــــــاث إلاوؿـــــــاهُت، ال بـــــــل جم٨ هــــــــا مـــــــً عصٕ ٧ـــــــل ألاهٓمــــــــت 

ْن جمُيز، ٧املغظُٗت إلاؾـالمُت التـي  املىعه٨ت لح١ٓ٣ الاوؿان ص

  .الاوؿان خملذ مٗاًير ٖاملُت لح١ٓ٣ 
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Johns Hopkinsْلُــــت  للضعاؾــــاث املخ٣ضمــــت، ب٩لُــــت الضعاؾــــاث الض

ٓ بــــٓف مــــً ٓعط صبلُــــ بلــــى 2012 املخ٣ضمــــت، ٖمــــل ؤؾــــخاطا بمِٗــــض ظــــ

ْاقـىًُ لؿُاؾـت الكـغ١ ألاصوـل 2013 ٓ باخـض م٣ـُم فـي مِٗـض  ـ َْ ،

 ٦خابــا، م هــا: جهــضًغ  مالــ٠ سخــضٔ ٖكــغة ، َــ1985ٓمىــظ ؾــىت 

ُــــت ٓٞــــاء  :الضًم٣غاَ ٓص ْؾـــــ٣ٍٓ 1991مير٧ـــــا ا   مهـــــير ال  ، نــــٗ

٫ٓ الٗالم يض بؾغاثُل2002الاقترا٦ُت ا  .(2014)  ، ٠ُ٦ جد

 .مشجع ظبم رهشه مدمض ُِٞم ًٓؾ٠، -*
22-Francis Fukuyama, ”the end of history”? The National 

Interest (Summer 1989) p.4. 
23-Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations? 

,Foreign Affairs,Vol.72,No.3(Summer,1993),pp.22- 25. 

                                                                                 
والخذازـــت  خـــىاساث خـــٌى العلماهُـــت ٖبـــض الَٓـــال املؿـــيري، -24

ٓػان خغفي والعىإلات، غ: ؾ ٓػَ٘،  (جدٍغ ْالخ ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ لليكغ 

 .169م. ،) 2013

 .، مشجع ظبم رهشهؤمدىض بغ١ٓ٢ 25 
ىُـــت الىو الذولـــت فـــي عـــالم مخغحـــر الذولـــت ؾـــُٗض الهـــض٣ًي، -26

ٓ ْ ـــي: مغ٦ـــؼ(والخدـــذًاث العاإلاُـــت الجذًـــذة الامـــاعاث للضعاؾـــاث  ؤبـــ

 .81م. )2008ْالبدٓر الاؾتراجُجُت 
ملـت 27 ْالٗ ُـت، نال  الغ٢ب، بين ٖاملُـت الاؾـالم  وسكـت بدثُـت  الٛغب

ومخغحـراث  ملذمت إلااجمش التربُت الاٌو بعىىان التربُـت فـي فلعـىحن

 .9.م ،)2004غضة الجامعت الاظالمُت ( العفش
 .169م. مشجع ظبم رهشه، ٖبض الَٓال املؿيري،28
ٓم الخــضزل إلاوؿــاوي" خؿــاوي، زالــض 29 ــت فــي مِٟــ ، "بقــ٩الُاث هٍٓغ

ٍٓلُت(،425 ٕ. اإلاعخلبل العشبي،  .49، م.  )2014ظ
ؤلاوعـاوي بـحن مُثـاق ألامـم  الخـذخل الـذولي ؤوــ ؤ٦ـغم الٗـؼاْي، 30

ٓم (-دساظـــت ملاسهـــت–اإلاخدـــذة والخىبُـــم العملـــي  ـــ : الجىـــان الخَغ

ٓػَ٘،  ْالخ  .190م. ،)2008لليكغ 
ٗـالمي لألمـم املخدـضة ٖـام * ٍْمشـل 2005 اهةشـ٤ ٖـً مـاجمغ ال٣مـت ال  ،

 ه جــا ظضًــض لحماًــت الؿــ٩ان مــً الٟٓــاج٘ الجماُٖــت. ٖىــضما ج٩ــٓن 

ٓاَىيهـــا مـــً زؿـــاثغ فـــي  ْ ٚيـــر ٢ـــاصعة، ٖلـــى خماًـــت م ْلـــت ٚيـــر عاٚبـــت ؤ ص

ْ مغج٣بــت، اح، ٞٗلُــت ؤ ْاؾــ٘  ألاْع مــ٘ هُــت ببــاصة ظماُٖــت ٖلــى هُــا١ 

ْ جُِيـــــر ٖغ ـــــي خؿـــــب مـــــا ظـــــاء فـــــي ْ ها، ؤ ْ بـــــض ٓز٣ُـــــت الخخامُـــــت  ؤ ال

  :للماجمغ. ؤهٓغ
EveMassingham, “Military Intervention For Humanitarian 
Purposes: Does The Responsibility To Protect Doctrine 
Advance The Legality Of The Use Of Force For Humanitarian 
Ends?”, International Review Of The Red Cross, Vol. 91. 
N. 876 (December 2009), P. 804. 

 .10، 9، م م.مشجع ظبم رهشه نال  الغ٢ب، 31
ؤصمـت داسفــىس هٍـشة فــي الجـزوس والخلــٌى  الَٓــال ألاٞىـضي، ٖبـض 32

ٓ ْ ــي:(اإلامىىــت ْالضعاؾــاث إلاؾــتراجُجُت،  مغ٦ــؼ الامــاعاث ؤبــ للبدــٓر 

 .12م. ،)2009
33 Olivier Duhayon,Le Darfour: Oublié Et Pourtant Une 
Des Pires Crises,Humanitaires Depuis DéjàQuelques 
Années…  ANALYSE 2006  (Bruxelle:Pax Christi Wallonie, 
2006), p.3.  

التـي جإؾؿـذ فـي  العـذٌ واإلاعـاواة خشهـت حكـمل،:خشوـاث الخمـشد *

امــــت خؿــــً ا2003ؾــــىت  ــــش لترااــــي،، بٖؼ  العــــىدان وخشهــــت جدٍش

ٓع.هٓغ:لُلى ؾـُض ؤعبـال،2002جإؾؿـذ فـي ؾـىت  امـت مدمـض هـ  ، بٖؼ

ٓع  الحغ٧ـــاث" ـــ اإلاعـــخلبل  ،"املؿـــ حت ْالاؾـــخ٣غاع الؿُاســـ ي فـــي صاٞع

ٍٓلُت( 389 ، ٕ.العشبي  .88 ،87.، م م)2008ظ

http://www.albayan.ae/
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf
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ــــذ- ٓا ال هــــب املؿــــ    :مُلِؽــــُاث الجىجٍى ٞغؾــــان مؿــــ حين ماعؾــــ

ْالحـغ١. ؤهٓـغ ٓسـ   مسخـاع  ٖبـضٍ :ْال٣خـل  ٓع  ،م ـ ؤصمـت دولـت  مـً :صاٞع

ن،  :بيـرْث (بلـى ــشا  اللـىي العٍمـى ٓم هاقـْغ الـضاع الٗغبُـت للٗلـ

 .162-160، نو.)2009
ٓع مإؾــاة بوؿــاهُت م٣ٗــضة، 34 ــ  مجلــت الؿــُض ٖــٓى ٖشمــان، صاٞع

 29 ، ٕ.س عـــــً اللجىـــــت الذولُـــــت للفـــــلُب ألاخمـــــشالاوعـــــاوي جفـــــذ

)٠  .9-5م. م ،   2004 زٍغ
35 Elodie Riche, Darfour:Quelle Gestion Des Crises 

Africaines?,African Union Lacks Funding For Darfur 

Mission»,Financial Time,22 Oct.2004.p.836. 
ٓســـ   مسخـــاع  ٖبـــضٍ-36 داسفـــىس:مً ؤصمـــت دولـــت بلـــى ــــشا  اللـــىي  ،م

ن، :بيـــرْث (العٍمـــى ٓم هاقـــْغ  م ،)2009الـــضاع الٗغبُـــت للٗلـــ

 .162-160م.
ٓع   ألازـاع الاوؿـاهُت" ؾـمير خسـ ي، 37 ـ مجلـت الاوعـاوي،  ،"لهـغإ صاٞع

        .9، م.ظبم رهشه مشجع
ٓسـ  ، 38 ٓصاهُتا" ٖبـضٍ مسخـاع م ٨ُـت ٖلـى مٟتـر١  لٗال٢ـاث الؿـ ألامٍغ

 .57م.  2013 صٌؿمبر(  418 ، ٕ.اإلاعخلبل العشبي ،"الُغ١ 
ٓســـ   ابـــغاَُم 39 بيـــرْث : صاع ( ، كمـــاًا عشبُـــت ودولُـــت معاــــشةم

 .210م.) 2010امل هل اللبىاوي، 
َــل البــاالوي، 40 الجٛغاُٞــت الؿُاؾــُت  ألابٗــاص" ببــغاَُم ٢اؾــم صْع

ــــ ، )2015ظــــاهٟي(65ٕ. مجلــــت دًــــالي، ،"ٓع للهــــغإ البُ ــــي فــــي صاٞع

 .72م.
 اجخـــــزه الـــــزي( 1556) اللـــــشاس ألامـــــم املخدـــــضة، مجلــــــ ألامـــــً 41

ٍٓلُــت   30 فــي اإلاعلــىدة ،5015 جلعــخه فــي ألامــً مجلــغ  .2006ظ

 .3م.
٣ُـت: قـغا٦ت ؤم  -الٗال٢ـاث الهـِىُت" خمـضي ٖبـض الـغخمً، 42 ألاٍٞغ

ث الؿُاؾُت الضعاؾا مغ٦ؼ ظلعلت هشاظاث اظتراجُجُت،،"َُمىتت

 .8، م.)2007ُٟٞغي ( ،172ْالاؾتراجُجُت با َغام، ٕ 
، الـــــــزي (2005) 1593 ، اللـــــــشاس ألامـــــــم املخدـــــــضة، مجلــــــــ ألامـــــــً 43

مـــاعؽ  31:فـــي اإلاعلـــىدة 5158اجخـــزه مجلـــغ ألامـــً فـــي جلعـــخه 

 .1، م.2005
ش 44 ، خالت خ١ٓ٣ الاوؿـان 2009مىٍمت العفى الذولُت لعام  جلٍش

 .211م. ، www.amnesty.orgفي الٗالم،
 ، الـــــــــزي(2006) 1706 اللـــــــــشاس ألامـــــــــم املخدـــــــــضة، مجلــــــــــ ألامـــــــــً 45

 ؤْث 31: ، اإلاعلـــــــىدةفي5519 جلعـــــــخه فـــــــي ألامـــــــً مجلـــــــغ اجخـــــــزه

 .4م.  ،2006
ْلـــت بلــــى 46 ٓع: مـــً ؤػمـــت ص ــــ ٓســـ  ، صاٞع نـــغإ ال٣ــــٔٓ  ٖبـــضٍ مسخـــاع م

 .202، 201م م. ، مشجع ظبم رهشه،الٗٓم 

                                                                                 
، الـــــــــزي (2007) 1769 اللـــــــــشاس ألامـــــــــم املخدـــــــــضة، مجلــــــــــ ألامـــــــــً 47

ٍٓلُــت  31 :فــي ، اإلاعلــىدة5727اجخــزه مجلــغ ألامــً فــي جلعــخه ظ

 .4م. ،2007
48 Alexis Arieff  &Tomas F.Husted,Crisis in the Central 

African Republic,Congressional Research Service, (August 

2015),p.3. 
ملُــٓن وؿــمت، ٌكــ٩ل املؿــلمٓن  4.4 بىدــٓ العــيان ًلــذس عــذد *

ٓظـض اليؿـبت ألا٦بـر مـ هم  25%-20 وؿبت ج٣ـضع بىدـٓ ْج مـً الؿـ٩ان، 

ْص ٓصان. ُٞمــا جبلــٜ وؿــبت  فــي قــما٫ الــبالص، فــي ظِــت خــض ْالؿــ حكــاص 

، 45 -50%املؿــُدُين هدــٓ  ْبــا ي الؿــ٩ان ًــضًىٓن بــضًاهاث ؤزــٔغ

 :ؤهٍش

Alexis Arieff  &Tomas F.Husted,Crisis in the Central African 

Republic, Congressional Research Service, (August 

2015),p.2. 
٣ُــا الٓؾــُل.. مجــاػع " ْظـضي ٖلــي ؾــىضي، 49 ــش  ،"ْج جيــر ؤٍٞغ جلٍش

لُا الىظىى ـادس عـً مىٍمـت الخعـاون الاظـالمي  خاؿ عً افٍش

ٍٓلُت  (  .4م. ،)2014ظ
50 Centrafrique: les racines de la violence, Rapport Afrique 

de Crisis Group,N°. 230, ( 21 septembre2015), p.7. 
ــــــــش مىٍمــــــــت العفـــــــــى الذولُــــــــت العـــــــــام  51 ـــــت2014جلٍش خ٣ـــــــــ١ٓ  ، خالـــ

ْلُــــــــــــــت،  ٓ الض  2014الاوؿــــــــــــــان فــــــــــــــي الٗــــــــــــــالم، مىٓمــــــــــــــت الٟٗــــــــــــــ

www.amnesty.org، .3، 2م م. 
52-Alexis Arieff  &Tomas F. Husted,Ibid,p.1. 

ْلُـــــت، 53 ٓ الض ـــــغ مىٓمـــــت الٟٗـــــ ، م ، مشجـــــع ظـــــبم رهـــــشه2014 ج٣ٍغ

 .268، 146، 7م.
، الــــزي  2013 ) 2127 اللــــشاس ألامــــم املخدــــضة، مجلـــــ ألامــــً 54

 دٌعـــمبر 05 فـــي ، اإلاعلـــىدة7072اجخـــزه مجلـــغ ألامـــً فـــي جلعـــخه

 .13م. ،2012
ْلُت،  55 ٓ الض غ مىٓمت الٟٗ  .10، م.هفعه ، اإلاشجع2014ج٣ٍغ
فـي ظـلىهُاث مىٍمـت  اصدواجُـت اإلاعـاًحر ٖبـض البـا ي ٖبـض ال٨بيـر، 56

اؾـــالم ؤبـــاص: (ألامـــم اإلاخدـــذة همىبـــع للخىـــشف  هـــذد العـــالم العـــاإلاي

 .150، م.م.)ل.ث.ن  الٗاملُت، الجامٗت الاؾالمُت
َُم مدمــــض، 57 ٨ُــــت ججــــاٍ  ؾُاؾــــت" ؾـــمغ ابــــغا الًــــاث املخدــــضة ألاِمٍغ ال

ٓصان  .199، م.)2014عبُ٘ ( 166ٕ.، ، مجلت ؼاون عشبُت"الؿ
ْلـــت بلــــى 58 ٓع: مـــً ؤػمـــت ص ــــ ٓســـ  ، صاٞع نـــغإ ال٣ــــٔٓ  ٖبـــضٍ مسخـــاع م

 .268.مشجع ظبم رهشه، ؿ الٗٓم ،
ٓ ب٨ـغ الُُـب، 59 نـي ؤبـ ْميٚر -الىاكـع الجُـى داسفـىس  ؤمـين املكـا٢بت، 

صاع م٨خبـــــــت الحامـــــــض لليكـــــــغ  :ٖمـــــــان( ظُاســـــــ ي الفـــــــشا  واإلاعـــــــخلبل

ٓػَ٘،   .150، 149، م، م.)2012ْالخ

http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151011084512819.html
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151011084512819.html
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151011084512819.html
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151011084512819.html
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 ملخق :

ٓهُالُت لًغباث مخخالُت بٗض الحغل الٗاملُت الشاهُت  ٓل ىُت التي ٢اصتها 1945حٗغيذ الحغ٦ت ال٩ ٘ الَٓ ، مً ٢بل املكاَع

ْآؾُا... مما ؤلح٤  ها زؿاثغ ٞاصخت ؤّصث بلى جغاظ٘ خاص لِا ٖلى املؿخٔٓ الٗالمي في الٟترة التي  ٣ُا  الحغ٧اث الخدغعٍت في بٍٞغ

ْ لّٗل ٣ٖض الؿّخِىُاث مً ال٣غن 1945جلذ   ، ٧ان ؤػهى ٞترة ل حغ٧اث الخدغعٍت في ما ٧ان ٌٗٝغ بالبلضان املؿخٗمغة.20: 

ْا٢٘ الحا٫  ؤن 
ّ
 ؤ ها لم ج٣ٟض ألامل في اؾترظإ ما ٣ٞضجّ مً  ٢ض ص٫ ،بال

ّ
ْبن جغاظٗذ ما٢خا بال ٓهُالُت  ٓل ؤن الحغ٦ت ال٩

ْا ٓع 1945لخإ٢لم م٘ املخٛيراث الجضًضة التي قِضَا ٖالم ما بٗض زال٫ بٖاصة جبني بؾتراجُجُت الخ٠ُ٨  ٢ْض ججلى طل٪ في ِْ  :

ْطل٪ مً زال٫  ْآؾُا... ٣ُا  ْمىا٤َ ظضًضة في بٍٞغ ٓهُالُت التي ما ٞخاذ جخدّين الٟغم لاله٣ًاى ٖلى ؤ٢الُم  ٓل ٧ٓ الحغ٦ت الىُ

ٓلٓظُا،م٩اٞد ٓصة للمىا٤َ اؾخسضام الٗضًض مً الٓؾاثل ْألاؾالُب املخّٗضصة: الخ٨ى ال... للٗ ْن، مداعبت إلاَع ت ال٣ٟغ، الخٗا

 . 1945التي ٣ٞضتها بٗض 

٢ٓذ الظي  ٓهُالُت، ٟٞي ال ٓل ٧ٓ ٓاظِت َظٍ الؿُاؾت الىُ بن ص٫ْ ما ؤنبذ ٌٗٝغ بالٗالم الشالض اه٣ؿمذ بلى ؤ٢ؿام في م

ال ؤزٔغ في ما ؤنبذ ٌٗٝغ ب ْم َظٍ الؿُاؾاث ٣ٞض ؾ٣ُذ ص ْ اؾخُاٖذ بٌٗ الض٫ْ ؤن ج٣ا ىاث الجضًضة ؤ املؿخَٓ

 املؿخٗمغاث الجضًضة.

Résumé : 

Le mouvement colonial a subit des coups successifs après la Seconde Guerre mondiale en 1945, 

par les projets menés par les mouvements de libération en Afrique et en Asie ... Ces mouvements 

ont provoqué de lourdes pertes aux puissances coloniales et ont motivé l’adoption d’une nouvelle 

stratégie comportant l’adaptation des moyens et outils à même d’endiguer ces changements et de 

pérenniser leur présence avec un autre habillage, le néocolonialisme. 

Pour ce faire, les pays connus sous le nom de Tiers Monde ont été divisés en sections face à 

cette politique néocoloniale : si certains pays ont pu résister à ces politiques, d'autres sont tombés 

dans ce qui est devenu de nouvelles colonies. 

 

 ملذمت:

ٓهُالُــــــــت لًــــــــغباث مخخالُــــــــت بٗــــــــض حٗغيــــــــذ الحغ٦ــــــــت ال ٓل ٩

ىُــت التــي 1945الحـغل الٗاملُــت الشاهُـت  ٘ الَٓ ،مــً ٢بــل املكـاَع

ْ آؾـــُا... ممـــا ؤلحـــ٤  هـــا  ٣ُـــا  ٢اصتهـــا الحغ٧ـــاث الخدغعٍـــت فـــي بٍٞغ

زؿاثغ ٞاصخـت ؤّصث بلـى جغاظـ٘ خـاص لِـا ٖلـى املؿـخٔٓ الٗـالمي: 

 ،٧ان ؤػهـى ٞتـرة ل حغ٧ـاث20ْ لّٗل ٣ٖض الؿّخِىُاث مً ال٣غن 

 الخدغعٍت في ما ٧ان ٌٗٝغ بالبلضان املؿخَٗمغة.

ْ بن جغاظٗــــذ  ،ْا٢ــــ٘ الحــــا٫ ص٫ ٓهُالُــــت  ٓل ؤن الحغ٦ــــت ال٩

 ؤ ها لم ج٣ٟض ألامل في اؾـترظإ مـا ٣ٞضجـّ مـً زـال٫ 
ّ
ما٢خا بال

ْ الخــــــــإ٢لم مــــــــ٘ املخٛيــــــــراث  بٖــــــــاصة جبنــــــــي بؾــــــــتراجُجُت الخ٨ُــــــــ٠ 

ْ ٢ـض ججلــى طلـ٪ 1945الجضًـضة التـي قــِضَا ٖـالم مــا بٗـض  فــي :

ٓهُالُـــت التـــي مـــا ٞخاـــذ جخدـــّين الٟـــغم  ٓل ٧ٓ ٓع الحغ٦ـــت الىُ ِْـــ

ْ آؾــُا...  ٣ُــا  ْ مىــا٤َ ظضًــضة فــي بٍٞغ لاله٣ًــاى ٖلــى ؤ٢ــالُم 

ٓؾــــاثل ْألاؾــــالُب ْ طلــــ٪ مــــً زــــال٫ اؾــــخسضام  الٗضًــــض مـــًـ ال
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ٓظُــــــــــا، م٩اٞدــــــــــت ٓل ْن، مداعبــــــــــت  املخٗــــــــــّضصة: الخ٨ى ال٣ٟــــــــــغ، الخٗــــــــــا

ٓصة للمىا٤َ التي ٣ٞضتها.  ال... للٗ  الاَع

ـــــــى  ٫ْ مـــــــا ؤنـــــــبذ ٌٗـــــــٝغ بالٗـــــــالم الشالـــــــض اه٣ؿـــــــمذ بل بن ص

٢ٓــذ  ٓهُالُــت، ٟٞــي ال ٓل ٧ٓ ٓاظِــت َــظٍ الؿُاؾــت الىُ ؤ٢ؿــام فــي م

ْم َــظٍ الؿُاؾــاث ٣ٞــض  ٫ْ ؤن ج٣ــا الــظي اؾــخُاٖذ بٗـٌـ الــض

َٓىاث الجضًــضة  ال ؤزــٔغ فــي مــا ؤنــبذ ٌٗــٝغ باملؿــخ ؾــ٣ُذ ص

ْ املؿخٗمغاث الجضًضة.  ؤ

 ْ ْ هي:جغج٨ؼ َظٍ الضعاؾت ٖلى زالزت مدا  ع 

ــــــــٔر فــــــــي الٗــــــــالم  - ٓع ألا٫ْ : اؾــــــــتراجُجُاث ال٣ــــــــٔٓ ال٨ب املدــــــــ

 . 1991-1945الشالض بٗض الحغل الٗاملُت الشاهُت 

ىاث الجضًـــــــضة:  - ْاملؿـــــــخَٓ ٓهُالُـــــــت  ٓل ٧ٓ ٓع الشـــــــاوي : الىُ املدـــــــ

ْ ألاؾالُب.  الٓؾاثل 

ْمت ٦سُاع اؾتراجُجي للٗالم الشالض. - ٓع الشالض : امل٣ا  املد

: اظتراجُجُ ثالـث اث اللىي الىبـري فـي العـالم الاإلادىس ألاٌو

 بعذ الخشب العاإلاُت الثاهُت

 ٕٓ ٓع هــــ قــــِضث ٞتــــرة مــــا بٗــــض الحــــغل الٗاملُــــت الشاهُــــت ِْــــ

ظضًـــض مـــً الهـــغإ بـــين ال٣ـــٔٓ ال٨بـــٔر ججلـــى طلـــ٪ فـــي الحـــغل 

التـــي ٢امـــذ بـــين خلُٟـــي الحـــغل الٗاملُـــت  1991-1945البـــاعصة 

٨ُــــتابلى الًــــاث املخدــــضة ألامٍغ ْ َمــــا ال ظاهــــب خلٟاثــــّ  الشاهُــــت 

ْٞغوؿـا  ْإلاجدـاص  ُاهُـا  ْٖلى عؤؾـِا: بٍغ ْبا الٛغبُت ؤؾاؾا  ْع ؤ

ْبا الكغ٢ُت . ْع ُٓٞتي ابلى ظاهب خلٟاثّ ؤ  الؿ

ٓ ازـــخالٝ الـــغئٔ بكـــإن بصاعة  َٓغ َـــظا الهـــغإ َـــ ٧ـــان ظـــ

ٓجين الٗٓمُـــين  ٖـــالم مـــا بٗـــض الحـــغل الٗاملُـــت الشاهُـــت بـــين ال٣ـــ

ْ الاؾـــتراجُج ٓدي  ٓل ٓ مـــاٞخذ البـــال هٓـــغا لالزـــخالٝ إلاًـــضً َْـــ ي 

ْاؾـــٗا ٖلـــى مغخلـــت ظضًـــضة مـــً الهـــغإ بـــين ال٨بـــاع، امخـــضث 

٢ْٗـذ ٖلُـّ  مـا املسخبـر الـظي  ْ آؾـُا باٖخباَع ٣ُا  ع٢ٗخّ في بٍٞغ

ت  ْ ٧اهـذ ٢ًـاًاٍ املهـيًر جٟاٖالث الهغإ الضْلي بين ال٨بـاع، 

ٓاػهاث ال٣ٔٓ الٗاملُت. ىا بخ  َع

ْ خلٟائهمـــــا ٧ـــــان  ٓجين الٗٓمُـــــين   هـــــضٝ الهـــــغإ بـــــين ال٣ـــــ

ْٖلُـّـ ُغة ٖلــى ٖـالم مــا بٗــض الحـغل الٗاملُــت الشاهُــت   جد٣ُـ٤ الؿـُـ

ْ مًـــــامين الٟلؿـــــٟت التـــــي  ْ عئٔ  ٓعاث  ْ جهـــــ ٞمــــا هـــــي ؤؾــــــ 

ُٖٓت  سصاعة َظا الهغإت ـ ْ قُ ٓٔ ال٨بٔر االلُبرالُت   خملعها ال٣

ٓلُت يـــــــض  ُٖٓت قـــــــم ٧ـــــــان طلـــــــ٪ مـــــــً زـــــــال٫ ٞلؿـــــــٟت قـــــــُ

ت...  ٓمُـت، ْيـض ٖىهـٍغ  مًـ زـال٫عؤؾمالُت يض َب٣ُـت، يـض ٢

ت ٓعٍت البرْلُخاٍع ٓعة الٗاملُت للٓن٫ٓ بلى ص٨ًخاج ْ مً .  1ا؟الش ؤ

ا  ٓمـــت ٢ُمُـــت ؤؾاؾــِـ ت لُبرالُـــت جدمـــل فـــي َُاتهـــا مىٓ زـــال٫ ٞلؿــٟـ

ْ "الضًم٣غاَُــــــت" ١ٓ إلاوؿـــــان"  ْ "خ٣ــــــ  "صٖــــّـ ٌٗمـــــل صٖـــــّـ ًمـــــغ"، 

 ْ"الخضا٫ْ ٖلى الح٨م"...

ٓم  ،٢ـــض ؤنـــبذ الٗـــالم الشالـــض فـــي ْـــل َـــظا الهـــغإ املدمـــ

ُُٓٞتي، ًسًـــــ٘ لــــــىمِ بـــــين ال الًـــــاث املخدـــــضة ْالاجدـــــاص الؿـــــ

 ٕٓ ُغة مــً هــ ْ لى٣ــل ؾـُـ ُغة ألاظىةُــت، ؤ ٓط الؿـُـ ظضًــض مــً هٟــ

ْح ؤؾاؾِا بين :  ظضًض جغا

ْن فـــــــي قـــــــ٩ل : "الخ٩امـــــــل" ْ"الاهـــــــضماط"،  - ْالخٗـــــــا الخدـــــــال٠ 

ٓاظِت نزغ.   مل

ٓال ظضًضة هاٖمت. - ٓاء"... في ؤز  "الُِمىت" ْ"الؿُُغة" ْ"الاخخ

 ؤن املال 
ّ
ٓعٍـــت ٧اهـــذ هـــي املدـــغ٥ بال خـــٔ ؤن ٣ٖلُـــت إلامبراَ

ْطلــــــ٪ اهُال٢ـــــــا مـــــــً الٗىانـــــــغ  ٓجين الٗٓمُـــــــين،  ألاؾــــــاؽ لل٣ـــــــ

 الخالُت:

ٓعٍــت حؿــعى صاثمــا للخٟــ١ٓ  - ُغة ٖلــى  ؤن إلامبراَ الٛيــر ْالؿـُـ

 ْْيـــ٘ ص٫ْ ؤزـــٔغ جدـــذ الخبُٗـــت الؿُاؾـــُت ْالا٢خهـــاصًت

 . 2اْالش٣اُٞت لِا

ٓعٍت جُغح هٟؿِا ٖلى ؤ ها جمشـ - ل ال٣ُـاصة للـض٫ْ ؤن إلامبراَ

ْ ز٣اُٞا. ْ ا٢خهاصًا   التي جدبِٗا ؾُاؾُا 

ْ ألابٗــاص  - ٓاهــب  ٖا مخٗــضص الج ٓعٍــت جدمــل مكــْغ ؤن إلامبراَ

ْ ٖلُـــّ ٞة هـــا  ْ ٣ُٖـــضتها... ْ ٢ُمِـــا  ٓعاتها  ْ جهـــ ًدمـــل عئٍعهـــا 

ٟــــت 
ّ
ٓمــــت ال٣ُمُــــت م٩ل حٗخبــــر هٟؿــــِا اهُال٢ــــا مــــً َــــظٍ املىٓ

ْ ؤ ت،  ْ هـــــي الغؾــــــالت الحًـــــاٍع ن ٧ــــــل مــــــً بيكـــــغ عؾــــــالت ؤال 

ْ ًبـــــاص، " فـــــاللُم ٌٗتـــــرى َـــــظٍ الغؾـــــالت ًجـــــب ؤن ٌلـــــح٤ 

ٓػٍــــ٠  مفــــلخت كىمُــــت غحــــر ملمىظــــت" ٦مــــا ٢ــــا٫ بــــظل٪ ظ

 .  3اهـــــــــاي

ٓجان الٗٓمُان، ٢هض جد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ  اٖخمضث ال٣

ْ الٓؾـــــاثل بُٛـــــت ب هـــــا٥ الخهـــــم  ٖلـــــى الٗضًـــــض مـــــً ألاؾـــــالُب 

 ْبزغاظّ مً خلبت الهغإ، م ها:

٘ املكـــــتر٦ت... الٓؾـــــاثل الا٢خ  - ْاملكـــــاَع هـــــاصًت: املؿـــــاٖضاث 

ٕ ماعقا٫  ٓجٝٓ .1947امكْغ ٓل ٕ م  ، مكْغ
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لسـ ي  - ت ا الحلــ٠ ألَا ٓ 1949ألاخـالٝ الٗؿــ٨ٍغ ْاعؾــ ،خلــ٠ 

ٓ الدؿ  .1955 ْ الؿبا١ هد  ، ... 

ت فــــــــي الٗضًـــــــــض مــــــــً البلـــــــــضان: بًـــــــــغان  - الاه٣البــــــــاث الٗؿـــــــــ٨ٍغ

ْ الِىض الهِىُت...1973،الكُلي 1953 ٣ُا   ، في بٍٞغ

ل الضٖاًــــ - ْ الحــــْغ ين  المُــــت املًــــاصة مــــً ٢بــــل الُــــٞغ ت إلٖا

 الىٟؿُت.

ل  - ل إلا٢لُمُـــت سظـــغاء الخجـــاعل ٖلـــى ألاؾـــ حت: خـــْغ الحـــْغ

ٓعٍا، الُٟدىام،  ل الٗغبُت٧ ٓهُت...-الحْغ  الهُِ

ٓلٓظُــــت املهــــضعة بلــــى ص٫ْ الٗــــالم الشالــــض  - الاعجباَــــاث الخ٨ى

 ْما هخج ٖ ها مً جبُٗت ؾُاؾُت. 

ان ؤمــــــــا إلاؾــــــــتراجُجُت التــــــــي اٖ - ــــــــان املخهــــــــاٖع خمــــــــضَا الُٞغ

ا مً زال٫ ما ًلي:  ُٞم٨ً ببغاَػ

هـــــي بؾـــــتراجُجُت زابخـــــت  بظـــــتراجُجُت الاجدـــــاد العـــــىفُُتي: -

ت جخمشـــــل فـــــي الىهـــــغ  ْاؾــــٗـ هـــــت  ٓم ٖلـــــى مْغ مغجبُـــــت بخ٨خُـــــ٪ ٣ًـــــ

ٓم َـظٍ الاؾـتراجُجُت  ْ هي بؾتراجُجُت الٗمل ال هـاجي. ج٣ـ ال هاجي ؤ

٠ فـــــــي مغا٦ـــــــؼ الٛـــــــغل ال  ـــــــت ه٣ـــــــاٍ الًــــــٗـ ؾـــــــخسضامِا ٖلـــــــى مٗٞغ

ٓ بخضار حُٛيراث في نٟٝٓ الخهم.  ْزٓل هد  ٦ى٣ُت 

ىُـت:  - هـي جغج٨ـؼ ٖلـى بظتراجُجُت الىالًاث اإلاخدـذة ألامٍش

ْ ٖـــــــضم  ْلـــــــت ٦ؿـــــــبها ؤ ْلُـــــــضة الؿـــــــاٖت مدا ال٣ًـــــــاًا الخانـــــــت 

زؿــــــغا ها ٖلــــــى ألا٢ــــــل فــــــي ٧ــــــل ٢ًــــــُت ًدهــــــل ٞيهــــــا هــــــؼإ مــــــ٘ 

ْ َــــــظا مــــــا ًم٨ــــــً حؿــــــمُخّ بةؾــــــتراجُجُت  ُُٓٞتي  الاجدــــــاص الؿــــــ

 ؾخٛال٫ الٟغم.ا

 ،اإلادـــــــىس الثـــــــاوي: الىُىهىلىهُالُـــــــت واإلاعـــــــخىوىاث الجذًـــــــذة

 الىظائل وألاظالُب:

ُُٓٞتي   ْ ا هُاع الاجدـاص الؿـ ٓ ي  ؤصٔ ج٨ٟ٪ املٗؿ٨غ الكُ

، بلــــــى ا هـــــــاع الىٓــــــام الــــــضْلي ال٣ـــــــاثم ٖلــــــى الشىاثُـــــــت 1989مىــــــظ 

ً ال٣ـــــــٔٓ بلـــــــى ألاخاصًـــــــت  1945ال٣ُبُـــــــت مىـــــــظ  ٓاٍػ ْاهخ٣ـــــــا٫ مـــــــ

ْ بال ٨ُـــــت ال٣ُبُـــــت  الًـــــاث املخدـــــضة ألامٍغ خـــــالي ٣ٞـــــض زغظـــــذ ال

ْ جغاٗــــــــذ ٖلــــــــى ٖــــــــغف  ــــــــر مــــــــً الحــــــــغل البــــــــاعصة  املىخهــــــــغ ألا٦ب

٨ُــــــــت فــــــــي الٗال٢ــــــــاث  ٓعٍــــــــت الٗاملُــــــــت.ب ها ال حٓــــــــت ألامٍغ إلامبراَ

ْلُت.   الض

ً الٛغاـــــي هـــــخج ٖـــــً    هاًـــــت الحـــــغل البـــــاعصة بـــــين املٗؿـــــ٨ٍغ

ْ الكـــــــــــغ ي  ٨ُـــــــــــت  الًـــــــــــاث املخدـــــــــــضة ألامٍغ الغؤؾـــــــــــمالي ب٣ُـــــــــــاص ال

ُٓٞتي فــي بضاًــت الدؿــُٗيُاث مــً  ٓ ي ب٣ُــاصة إلاجدــاص الؿــ الكــُ

ُٖٓت  ْ طلــ٪ باهخهـــاع الغؤؾــمالُت ٖلــى الكـــُ ين،  ال٣ــغن الٗكــٍغ

ـ ْ خلٟاثــِا الاؾخٗماٍع ٨ُــت  الًاث املخدضة ألامٍغ ٞغوؿـــا  ٓن:ُْال

ْ بًُالُا... ُاهُـــــــــــــا  ـــــــــــ٤ ٞـــــــــــخذمـــــــــــا ْبٍغ فـــــــــــي ص٫ْ  ،ؤمـــــــــــامِم الٍُغ

ْ لـــم ٍْ مىــئ الؾـــخ٨ما٫ مــا بـــض، الجىــٓل ظ ال٣ـــغن الخاؾــ٘ ٖكـــغ 

ٌؿــــــــِٟٗم الحـــــــــٔ ٖلــــــــى اؾـــــــــخ٨مالّ ؤمــــــــام يـــــــــغباث الحغ٧ـــــــــاث 

ْ زانت في الـبالص الٗغبُـت  ىُت في َظٍ البلضان،  الخدغعٍت الَٓ

 إلاؾالمُت. -

ْ ٖلى َظا ألاؾاؽ، ٞؿٓٝ ًدبن  الٛغل زُت ظضًضة 

ْ حُٛيـــراث  ٕ ٢ـــضًم بٗـــض بصزـــا٫ حٗـــضًالث  الؾــخ٨ما٫ مكـــْغ

ً الخجــــــــــاعل الؿــــــــــاب٣ت ْجدؿـــــــــِىاث ٖلُــــــــــّ مؿــــــــــخُٟضًً مــــــــــ

ٟـــين مــــ٘ الخٛيــــراث التــــي قـــِضَا الٗــــالم بٗــــض الحــــغل  ُّ ْمخ٨

 الٗاملُت الشاهُت.

ْبالخالي  ٓ ي  ٧ان للٟغاٙ الظي ؤخضزّ ج٨ٟ٪ املٗؿ٨غ الكُ

الُـــت ٖلـــى الٗـــالم  ٫ ال٣ـــٔٓ إلامبًر ّٓ ْ حٛـــ ً ال٣ـــٔٓ  ٓاٍػ ازــخال٫ مـــ

ٓهُالي الـظي اجاـ  ؤهـّ لـم ًى٣ـغى بـل  ٓل ؤن اؾد٣ُٔ املاعص ال٩

ٓاظِـــت مـــً زـــال٫ بن الٓـــ ٓصة لل ْلُـــت ؾـــاٖضجّ فـــي الٗـــ ٝ الض ْغ

ْ ػالـذ، فـي الٗضًـض مـً  ـذ 
ّ
ْل ٘ التي ٦ىـا هٓـً ؤ هـا  بخُاء املكاَع

ْبٓظـــــّ  ٍٓت،  ٣ُـــــت ْنؾـــــُ ْٖلـــــى عؤؾـــــِا ال٣ـــــاعجين إلاٍٞغ املىـــــا٤َ 

ْ إلاؾالمُت، ٖلمـا ؤن َـظا "الاؾـخٗماع  ؤزو في البالص الٗغبُت 

ٓعة إلاظمالُت. ٓ ٣ٞـــــــــِ ظـــــــــؼء مـــــــــً الهـــــــــ ..ِٞــــــــــظا الجضًـــــــــض" َـــــــــ

ٓ بخـضٔ الٓؾـاثل املؿـخسضمت فـي الٓنـ٫ٓ  املهُ   الجضًض َ

ضاء املؿلمين  . 4ابلى البرهامج ْألاَضاٝ الح٣ُ٣ُت ٖ 

 الاظخعماس لم ًمذ: -

ا ٖـــــــام ْهِؿــــــُـ ْوٜ بإهض ْاضـــــــحا ؤن الـــــــّضٖين ملـــــــاجمغ باهـــــــض  ٧ـــــــان 

ْ فــي َــظا الهــضص1955 ٓا ٖلــى صعاًــت ؤن الاؾــخٗماع لــم ًمــذ.   ، ٧ــاه

ٓ ا ٧ٓاعه ْو٢ٜا٫ ؤخمض ؾ ْهِؿُا  في ماجمغ باهض  :ؤ٫ْ عثِـ  هض

" ؤكـــــــٌى لىـــــــم بن الاظـــــــخعماس لـــــــم ًمـــــــذ، بعـــــــذ.بر هُـــــــف 

ًمىىىـــــا اللـــــٌى ؤهـــــه مـــــاث فـــــي الىكـــــذ الـــــزي مـــــا صالـــــذ ؤساك 

لُا و آظُا، غحر خّشة.  ؼاظعت في بفٍش

 جىٍــــــــــــــشوا بلــــــــــــــى الاظــــــــــــــخعماس بؽــــــــــــــيله 
ّ
ؤولــــــــــــــب مــــــــــــــىىم ؤال

 الىالظُيي فلي، ألهه اجخز ـُغت خذًثت.

ــــت، و هُمىــــت جدبــــّذي علــــى ؼــــ يل سكابــــت اكخفــــادًت و فىٍش

مادًـــــت جلـــــىم بهـــــا وائفـــــت ؤجىوُـــــت ــــــغحرة. حعـــــِؾ فـــــي داخـــــل 

م علــى جىفُــز ؤهذافــه، لــزا جــشاه  ألامــت. بهــه عــذو بــاس  و مفــّمِ



 مدمذ سصٍمؤ.  
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ًدبـذي فـي عـّذة ؤؼـياٌ. و هــى ال ًخخلـى بعـهىلت عـً غىُمخــه. 

و مهما وان اإلايان والضمان الزي ًٍهش فُـه الاظـخعماس، فةهـه 

البــــذ مــــً اكــــخال  جــــزوسه مــــً علــــى ظــــىذ الىــــشة  ًبلــــى ؼــــشا

 .(5)ألاسلُت"

ْ "الاؾــــخٗماع الجضًــــض"  ٓهُالُــــت ؤ ٍٓ ٧ٓ ًم٨ــــً الىٓــــغ بلــــى الىُ

ٖلـى ؤهـّ الــخد٨م الـظي جماعؾــّ بٗـٌ الــض٫ْ ال٨بـٔر بٓؾــاثلِا 

ت  ْٚيـــــر املباقـــــغة مـــــً ؾُاؾـــــُت، ا٢خهـــــاصًت، ٖؿـــــ٨ٍغ املباقـــــغة 

ٖٓـت مـً الــض٫ْ التـي ٌؿـاٖض ج سلِٟــا ْمظَبُـت، ٖلـى جلــ٪ املجم

ْ يـِٟٗا الٗؿـ٨غي،  ا الؿُاسـ ي  ْٖضم اؾـخ٣غاَع الا٢خهاصي، 

ْعاء الخد٨م الاؾخٗماعي  ٓة مً   . 6اٖلى جد٤ُ٣ الىخاثج املغظ

 الىظائل و ألاظالُب: -

ٓهُالُـــــــت ال ًســـــــغط ٖـــــــً  ٓل ٧ٓ ْ الىُ بن الاؾـــــــخٗماع الجضًـــــــض ؤ

ت،  ٖٓــــــت الٓؾــــــاثل الؿُاؾــــــُت، الٗؿــــــ٨ٍغ ٓهــــــّ اؾــــــخسضم مجم ٧

ْ املظَبُت ال تـي جـخد٨م  هـا بٗـٌ الـض٫ْ املخ٣ضمـت الا٢خهاصًت 

الُــت الدؿــلُُت فــي الــض٫ْ املخسلٟــت الحضًشــت  ــت الامبًر طاث النٖز

ْ ٖلُــــــــــــّ ًم٨ــــــــــــً عنـــــــــــض الٓؾــــــــــــاثل املؿــــــــــــخسضمت  الاؾـــــــــــخ٣ال٫، 

ٓهُالُت ُٞما ًلي: ٓل ٧ٓ  للىُ

-  ْ ٓعة نٞغ ٓاء الش ْلت الخخ ت، ٦مدا  -ألاخالٝ الٗؿ٨ٍغ

ٍٓت املٗاصًت لالؾخٗماع.  آؾُ

٫ْ الحضًشت الاؾخ٣ال٫،  بط٧اء خّضة الخالٞاث - بين الض

ْ الٗىهغي... هضٝ بلِاء  ٪ ؤؾبال الهغإ الُاثٟي  ْجدٍغ

ْ البىاء الضازلي.  َظٍ الض٫ْ ًٖ الخىمُت 

ٍٓل قغاء ؾل٘ اؾعهال٦ُت - ْاملؿاٖضاث املالُت لخم ى   . 7اال٣ْغ

ْبن ٧ــــــــــان ٢ــــــــــض ػا٫ فــــــــــي قــــــــــ٩لّ الٟاضــــــــــ  بن  الاؾــــــــــخٗماع، 

 ؤهــّ مــا ػا٫ ٢اثمــا ٨ٟ٦ــغ 
ّ
، بال ْبؾــتراجُجُت ْامل٨كــٝٓ ــت  ْهٍٓغ ة 

َْظا مً زال٫ الٗضًـض  نالحت في خ٤ الكٗٓل املؿخًٟٗت. 

ما الــــبالص الٗغبُــــت ْإلاؾــــالمُت  ُّ ال ؾــــ مــــً الىمــــاطط فــــي الٗــــالم 

ْآؾُا... ٣ُا   اٞلؿُين،الٗغا١، ؤٞٛاوؿخان...  ْفي بٍٞغ

ٓهُالُـــــت ٖلـــــى بٖـــــاصة  ٓل ٧ٓ ْ الىُ ٖمـــــل الاؾـــــخٗماع الحـــــضًض ؤ

ْ بصزالِــــــــا فــــــــي ٖال٢ــــــــت بىــــــــاء ا٢خهــــــــاصًاث البلــــــــضان امل٣ ٓعة،  ِــــــــ

ٓ بدُــض ؤنــبذ َىــا٥ جــض٤ٞ للمهــاصع  م٣ٗــضة مــ٘ ا٢خهــاصٍ َــ

ْ البلــــــــــضان  ْ الُبُُٗــــــــــت بــــــــــين البلــــــــــضان املؿــــــــــخِٗمغة  ت  الةكــــــــــٍغ

ٓاص، ٞــــــــةن  ْ املــــــــ ْ فــــــــي ؤي اججــــــــاٍ ؾــــــــاٞغ الىــــــــاؽ ؤ املؿــــــــخَٗمغة... 

ٓاثــض جــض٣ٞذ ٖاثــضة بلــى مــا ٌؿــم  "بالبلــض ألام َْــظا مــا  8ا"الٟ  ،

ػ ا ْلذ جٟؿـير ؾٝٓ ًاصي بلى بْغ اث التي خا لٗضًض مً الىٍٓغ

ْ ال٣ٟيــرةا الٗال٢ــت بــين  الٗال٢ــاث ال٣اثمــت بــين البلــضان الٛىُــت 

ْ املؿخِٗمغ :  املؿخَٗمغ 

ـــــــت الخبـــــــادٌ غحـــــــر اإلاخيـــــــاف  ألسجُـــــــ -1 ـــــــلـهٍٍش  :(9)شي بًماهٍى

ــــــت  مخ٩ــــــافم ًــــــاصي بلــــــى خُــــــض جــــــٔغ َــــــظٍ الىٍٓغ
ّ
ؤن الخبــــــاص٫ الال

َْــــظٍ هدُجــــت جســــال٠ اؾــــخٛال٫ ألامــــم الٛىُــــت لألمــــم ال٣ٟيــــرة   

ؤ٩ٞاع املضعؾت ال٨الؾ٨ُُت التي جض ي ؤن الخباص٫ الـضْلي ًـاصي 

ْالٛىُــــــت مٗــــــا. ٦مــــــا ًــــــٔغ ؤن ٖــــــضم  بلـــــى نــــــال  الــــــض٫ْ ال٣ٟيــــــرة 

الخ٩ـاٞا فــي الخبــاص٫ الــضْلي ٧ــان ألاؾــاؽ الــظي اؾــخٛلخّ الــض٫ْ 

الٛىُت في جهـُٗض اؾـخٛاللِا للـض٫ْ ال٣ٟيـرة ْفـي ٖـغى ٖملُـت 

مخ٩اٞ
ّ
ٍٓاث الخىمُــــــــت الال ٓاع١ فــــــــي مؿــــــــخ اــــــــت التــــــــي ؤْنــــــــلذ الٟــــــــ

  10ا مِٗكت الكٗٓل بلى ما هي ٖلُّ نن.

ت الخبعُت  -2   :Théorie de la dépendanceهٍٍش

 ً ـــــت فـــــي زمؿـــــُيُاث ال٣ـــــغن الٗكـــــٍغ ٓعث َـــــظٍ الىٍٓغ جبلـــــ

 ٔ ْالخسلــــ٠ فــــي ص٫ْ  ْجــــغ ْٖــــضم الاؾــــخ٣غاع الؿُاســــ ي  ؤن ال٣ٟــــغ 

ٓص ؾــــببها بلــــى املؿــــاع الٓ الجىــــ ذي الــــظي ل ااملؿــــخَٗمغة  ٌٗــــ خــــاٍع

اصَـــــا ؤهــــــضعي  عؾـــــمخّ لِـــــا ص٫ْ الكــــــما٫ ااملؿـــــخِٗمغة ، ؤَــــــم ْع

٫ بغبِل ْؾمير ؤمين... ٓهضع ٞغاه٪، عاْئ ٚ 

ْباليؿـــبت  صـــحال َـــظٍ  ،ٌؿـــخدُل ٖلـــى بلـــضان الجىـــٓل

ـــت ْن ؤن جخدـــغع مـــً ٖال٢ـــاث الخبُٗـــت التـــي  ،الىٍٓغ ٓ بـــض ؤن جىمـــ

ٓ ص٫ْ الكما٫ ًغج٨ؼ ٖلـى جسلـ٠  جغبُِا بلى الكما٫، بط ؤن هم

 .ص٫ْ الجىٓل

ت اإلاشهض و اإلادُي لعمحر ؤمح -3  Le Centre et laن هٍٍش

Périphérie : 

ٔ جــــ ــــت غ ٓ طاحــــي فــــي خــــين ؤهــــّ  ؤن الىٍٓغ ٓ فــــي املغ٦ــــؼ همــــ الىمــــ

ْؤن  مخجــــــــــّ لخضمــــــــــت املهــــــــــال  الخاعظُــــــــــت فــــــــــي ص٫ْ املدــــــــــُِ. 

ٓ هخــــاط لخٓؾــــ٘ الغؤؾـــمالُت فــــي املجخمٗــــاث الخابٗــــت  الخسلـــ٠ َــــ

لت ٖـً ا الُـت مؿــْا ٩ــا، ْؤن إلامبًر لخسلــ٠ بـين ص٫ْ املغ٦ــؼ: ؤمٍغ

ْبا، الُابان ْع ُغ-ؤ ـغاٝ : ص٫ْ الٗـالم الشالـض -املؿُـ           ْ ص٫ْ ألَا

ا -    . 11ا -املؿُُغ ٖلُـِـ

 اإلادىس الثالث : اإلالاومت هخُاس اظتراجُجي للعالم الثالث  -

ْ جٟخ٣ّــذ هــي  ٍٓى ي ؤن الحًــاعاث التــي همــذ  ٓلــض جــ ًــٔغ آعه

ذ للخدــضي الــظي قــِضجّ زــال٫ جلــ٪ الحًــاعاث التــي اؾــخجاب



   العالم الثالث في ٌل اظتراجُجُاث اللىي الىبري: بحن جدذي الىُىهىلىهُالُت واظخجابت اإلالاومت الىوىُت
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ْ َـظا مـا ًُلـ٤  ا، ٨ٖـ الحًاعاث التي لـم حؿـخجب .  مؿاَع

ْ الاؾخجابت ٓن الخدضي   . 12اٖلُّ ب٣اه

ت التــــــــي ؤٞغػتهــــــــا الغؤؾــــــــمالُت  ٧ــــــــان للٓــــــــاَغة الاؾــــــــخٗماٍع

ٓهُالُــــــــــــــت التــــــــــــــي ؤٞغػتهــــــــــــــا  ٓل ٧ٓ ْ الىُ ْلالؾــــــــــــــخٗماع الجضًــــــــــــــض ؤ

ٓصًــــــــت ٖلــــــــى الكـــــــــٗٓل  الُــــــــت الجضًــــــــضة او٩ٗاؾـــــــــاث ْظ الامبًر

ْمـــــــــــت  ٓع ز٣اٞـــــــــــت امل٣ا                 املؿـــــــــــخَٗمغة التـــــــــــي ٧ـــــــــــان ٖليهـــــــــــا ؤن جبلـــــــــــ

ا٫. ْ الْؼ ْ الخالش ي   ؤ

 ـىس اللاومت: -ؤ

ش  عة فــــي ظمُـــ٘ـ ًسبرهــــا الخــــاٍع ِ
ّ
ؤن َــــظٍ الش٣اٞــــت لِؿــــذ مخجــــظ

ٓل ْفــــــي ظمُـــــ٘ـ املىـــــــا٤َ،  ؤن َىــــــا٥ الٗضًــــــض مــــــًـ  خُــــــضالكـــــٗـ

ْجهـبذ  ْ جخالشـ    ْٖـاء املؿـخِٗمغ  الكٗٓل اعجًـذ ؤن جـظْل فـي 

ْهُا الجضًـــــــضة ْ ؤزـــــــغا بٗـــــــض ٖـــــــين ٓطط ٧الُـــــــض ٓص الحمـــــــغ  اهمـــــــ الِىـــــــ

م مًـ ؾـ٩ان الجــؼع  ْ ٚيـَر ٓن  ْ حؿـماهُا ألانــلُ ْؾـ٩ان ؤؾـترالُا 

ٓج٣ت املؿخِٗمغ ، ْاملىا٤َ التي اعجًذ ؤن جىهِغ   في ب

ْ هايـلذ  ،جغ٦يزهاًىهبُّ  ْمـذ  َىا خـ٫ٓ الكـٗٓل التـي ٢ا

ْٖلُــــ ْ اؾــــخٗاصة اؾــــخ٣اللِا.  عهــــا  ّ ٞــــةن مــــً ؤظــــل اٞخ٩ــــا٥ خٍغ

اَخمامىــا ؾــٝٓ ًغ٦ـــؼ ٖلــى الحًــاعة التـــي اؾــخُاٖذ ؤ٦ ــر مـــً 

ْ هــــي الحًــــاعة  ْ خــــضًشا ؤال  ــــا ؤن ج٣ــــإع املؿــــخِٗمغ ٢ــــضًما  ٚيَر

٢ٓــٝٓ ٖلــى خًــاعة  إلاؾــالمُت ا ٖلــى ؤن طلــ٪ ال ًمىٗىــا مــً ال

ٓهٟٓقُٓؾُت.  ذ الاؾخٗماع ٧الحًاعة ال٩  ٢اٖع

ْ إلاؾـــــالمُت ؤن جُـــــغص الٛـــــغل اؾـــــخُاٖذ  الـــــبالص الٗغبُـــــت 

ل الهــــلُةُت التــــي قــــ ها ٖلــــى بــــالص  ــــا ٖلــــى بزــــغ الحــــْغ مــــً صًاَع

م، بيــــاٞت بلــــى الٛـــاعة ٖلــــى الــــبالص  1095املؿـــلمين ابخــــضثا مـــً 

 ٌ ْ الغظــــل املــــٍغ ْلــــت الٗشماهُــــت اؤ إلاؾــــالمُت بٗــــض يــــ٠ٗ الض

ْ صل َّ  ــــــي الــــــظي ؤَلــــــ٤ ٖليهــــــا بٗــــــض ؤن  ْا ْع بدؿــــــب الخٗبيــــــر ألا

 الًــــ٠ٗ فـــــي ؤْنــــالِا ، خُـــــض لــــم ٌؿـــــلم مــــً َـــــظٍ الٛـــــاع 
ّ
ة بال

ْ بًــغان  ْ هــي: جغ٦ُــا  ؤعاٗــت ص٫ْ ْلــذ مداٞٓــت ٖلــى اؾــخ٣اللِا 

ٓصًت ْالؿٗ  . 13اْؤٞٛاوؿخان 

 الخدذي ؤلاظتراجُجي: -ب

ٓع   ٓمت ا الاؾـخمغاع  ٖبـر الٗهـ الهغإ ْاَغة جدؿم بالضًم

 ْ ت لٟــــغى َُمىعهــــا  ــــغاٝ املخهــــاٖع ْ طلــــ٪ مـــًـ زــــال٫ ؾــــعي ألَا

ٓعَا ٖلـــى نزـــغ. اهُال٢ـــا مــًـ طلـــ٪، ْ جهـــ م  عئٍعهـــا  ْبـــالٚغ ٞةهــّـ 

ٓل  ٓهُالُــــــــت ٖلــــــــى الٗضًــــــــض مـــــــًـ الكـــــــٗـ ٓل َْاــــــــذ ال٩ مـــــــًـ قــــــــّضة 

ضث  ٓطظــــــــــــا ، ٣ٞــــــــــــض قـــــــــــِـ ين هم إلاؾــــــــــــالمُت ا الجؼاثــــــــــــغ، ٞلؿـــــــــــُـ

ً ْزانت بٗض  ٓهُالُت الٛغبُت جغاظٗا مىظ ال٣غن الٗكٍغ ٓل ال٩

 92، خُـض "خـضر مـا ٣ًـغل مـً 1945الحغل الٗاملُت الشاهُـت 

ٓمـــــ غ ـاث ُٚـــــخالـــــت اؾـــــدُالء ٖلـــــى ؤعاى بؾـــــالمُت مـــــً ٢بـــــل خ٩

ْ بدلـــ٫ٓ ٖـــام 1919ْ  1757بؾـــالمُت ٖـــامي   ٧69ـــان  1995، 

مـــــــً جلـــــــ٪ املؿـــــــاخاث ٢ـــــــض ٖـــــــاصث مـــــــغة ؤزـــــــٔغ جدـــــــذ الح٨ـــــــم 

ٓالي  ْ فـــــــــي خـــــــــ لبُـــــــــت  45إلاؾـــــــــالمي،  ْلـــــــــت مؿـــــــــخ٣لت ٧اهـــــــــذ ألٚا ص

ْ َـظا مـا ظٗـل ؤخـض ؤَـم   14ا الؿاخ٣ت مً الؿـ٩ان مؿـلمين."

ً الٛــــغبُين لهــــضام الحًــــاعاث ل هىدىجخــــىن  املىٓــــٍغ  ـــــامٍى

" ؤن العالكـــــــــــاث بـــــــــــحن ؤلاظـــــــــــالم و اإلاعـــــــــــُدُت ظـــــــــــىاء  ٣ًـــــــــــ٫ٓ 

ٖلــى مــضاع  (15)ؤو الغشبُــت واهــذ عاـــفت غالبــا" ألاسزىروهعــُت

َٓـ اٖـغال املدــاٞٓين  14 ش. لًُــ٠ُ بغهـاعص لــ ٢غهـا مــً الخـاٍع

ْبــــا ٧اهــــذ " جدــــذ تهضًــــض مؿــــخمغ مــــً إلاؾــــالم"  ْع الجــــضص  ؤن ؤ

ٓ الحًــاعة الٓخُــضة التــي ظٗلــذ ب٣ــاء الٛــغل  ْؤن " إلاؾــالم َــ

 . 16امٓي٘ ق٪"

 ،بىـاء ٖلـى مـا ؾـب٤في ٦خابّ طاج٘ الهـِذ هىدىجخىن ًٔغ 

ـــــــــىلُت ؤن "  اإلاؽـــــــــيلت اإلاهمـــــــــت باليعـــــــــبت للغـــــــــشب لِعـــــــــذ ألـا

ؤلاظـــالمُت بـــل ؤلاظـــالم فهـــى خمـــاسة مخخلفـــت، ؼـــع ها ملخىـــع 

 بخفىق زلافخه و هاجعه لألت كىجه.

ىُـــت و ال وصاسة الـــذفا .  ـــت ألامٍش لِعـــذ اإلاخـــابشاث اإلاشهٍض

يــــي الغــــشب: خمــــاسة  . بــــلاإلاهمــــت باليعــــبت ل ظــــالماإلاؽــــيلت 

ؽـــــعب ملخىـــــع بعاإلاُـــــت زلافخـــــه و ٌعخلـــــذ ؤن كىجـــــه بمخخلفـــــت 

اإلاخفىكــــــت برا واهــــــذ مخــــــذهىسة، فةزهــــــا جفــــــشك عليهــــــا التزامــــــا 

بيؽــش هــزه الثلافــت عـــي العالم.هــزه يــي اإلاىىهــاث ألاظاظـــُت 

  17ا التي حغزي الفشا  بحن ؤلاظالم و الغشب."

ٓصة بلى ما ٦خ  بّ ؤؾاَين ال٨ٟغ الاؾتراجُجي الٛغاي:بالٗ

انضام الحًاعاث الظي ًٔغ ُّٞ ؤن الهغإ هىدىجخىن  -

ٓ الؿمت الٛالبت للٗال٢اث  ٓن َ ْ الٛغل ؾ٩ُ بين إلاؾالم 

 بين الحًاعجين. 

االظي ًٔغ ؤهّ ال حٗاٌل بين الٛغل ْإلاؾالم بشهاسد لىَغ  -

 هٓغا لُبُٗت ٧ل م هما. 

جيعيي - ٌ خالت  الظي ًٔغ ؤن صبُغىُى بٍش إلاؾالم ًٞغ

٢ٓذ  ا في ال الؿُاصة التي جترب٘ ٖليها خًاعة ٚغبُت ٌٗخبَر

ت ؾُاؾُا ْ اؾخٗماٍع ْ مؿخٛلت ا٢خهاصًا   . 18اطاجّ ٞاؾضة 

ا الظي ًٔغ ؤن ًُغح ٨ٞغة الهضام الحًاعي باسي بىصان -

ٓا٢ُٗت في  م٘ إلاؾالم، مً زال٫ م٣ا٫ لّ الؿُاؾت ال
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ٓهٟٓقُٓؾـُت ٢ـض  ْ ال٩ ْ ٖلُّ ٞةن إلاؾالم بالضعظت ألاْلى 

٣ُـــــــــت ٍغ  -ؤبــــــــضًا مٗاعيـــــــــت للُِمىـــــــــت الٛغبُــــــــت طاث ألانـــــــــ٫ٓ إلٚا

ٓصًــــــــــت ْ اليه ماهُــــــــــت  ــــــــــى الخدــــــــــال٠  -الْغ املؿــــــــــُدُت ممــــــــــا ؤّصٔ بل

ٓســــ ي  ٓهٟٓقُ ٓن  الــــظي ٌٗبــــر  –ال٩ إلاؾــــالمي اخؿــــب َىدىجخــــ

ٓعٍـا الكـمالُت ًٖ هٟؿّ  ت مً ٧ ٖبر جهضًغ املٗضاث الٗؿ٨ٍغ

إلاؾـــالمُتا الجؼاثـــغ، الٗـــغا١، –ْ الهـــين، بلـــى الـــض٫ْ الٗالبُـــت 

ٓم ٖلــــــى  ٓعٍا ، خُـــــض ؤن َـــــظا الخدــــــال٠ ٣ًـــــ لُةُـــــا، بًـــــغان، ؾــــــ

ٓاػن مــــــــ٘  ت لخلــــــــ٤ جــــــــ ٓلٓظُــــــــا الٗؿــــــــ٨ٍغ ٢اٖــــــــضة جهــــــــضًغ الخ٨ى

ـــ٤ الُِمىـــت   20االٛـــغل ٓ الضًاهـــت الٓخُـــضة التـــي اٖتريـــذ ٍَغ َـــ

ٓع ْألاق٩ا٫: الٛغ  بُت ٖلى الٗالم التي اجسظث الٗضًض مً اله

ملــــت  -الضًم٣غاَُــــت  -خ٣ــــ١ٓ إلاوؿــــان -الُِمىــــت الش٣اُٞــــت -الٗ

ـــــامين  ـــــل بىجــ ْ َــــظا مــــا ظٗـــــ ــــال...  ألا٢لُــــاث، الحــــغل ٖلــــى إلاَع

الجهـاد فـي مىاجهـت عـالم بــــاعبغ ًُغح ؾــــاالا ْظيهـــــا فـي ٦خابـــــــّ 

ٓ الجِاصمان  ْ ٢بُلـتت َل َ ملـت  ٓاظِت ٖالم ما٥ ت ٖ  21في م

ْؤن " ؤَــــــم نــــــغاٖاث املؿــــــخ٣بل ؾــــــٝٓ جدــــــضر ٖلــــــى امخــــــضاص 

ْ ٦شيـر م هـا  ْاًٗـِا... زٍُٓ الهضٕ الٟانلت بين الحًـاعاث 

ْالٛغل" ٓجغاث بين إلاؾالم   . 22اٌٗخمض ٖلى الخ

ــــــاث  ٍٓ ٧ــــــان للىًــــــاالث املٗاصًــــــت لالؾــــــخٗماع ؤن ؤْظــــــضث َ

ٓ ي ظضًــضة مــً ؤظــل الكــٗٓل املؿــخَٗمغ  ْ الــ ٓمُــت  ْ ٧ــان لل٣ ة 

ـــــــــى  ْعا فـــــــــي الحغ٧ـــــــــاث الخدغعٍـــــــــت بٗـــــــــض الحـــــــــغل الٗاملُـــــــــت ألاْل ص

 ْاقخضاصَا بٗض الحغل الٗاملُت الشاهُت. 

عـــــذم الاهدُـــــاص ؤٌو ؤظـــــىىسة جُىبىلخُىُـــــت ممـــــادة  -ي

 للخفىس الغشبي:

ن الضًىام٨ُُـــت التـــي قـــِضتها البلـــضان املؿـــخَٗمغة للخدـــغع ب

ٓهُالُــــــت، ؾـــــــٝٓ ج ٓل ْبـــــــا ال٩ ْع هــــــُضم بيكـــــــٓل الحـــــــغل مــــــً ؤ

ْ إلاجدــاص 1945البــاعصة بٗــض  ٨ُــت  الًــاث املخدــضة ألامٍغ ، بــين ال

ْبُــين، مــا ظٗــل البلــضان الحضًشــت  ْع ْ خلٟائهمــا ألا ُُٓٞتي  الؿــ

ْ ؾــُاصتها فـــي ْـــل  الاؾــخ٣ال٫ مـــغة ؤزـــٔغ مِــّضصة فـــي اؾـــخ٣اللِا 

الاؾـــــخ٣ُال الشىـــــاجي مـــــً زـــــال٫ ؾُاؾـــــاث مـــــلء الٟـــــغاٙ التـــــي 

ٓجين الٗٓ ٓعتهـا ال٣ــ ٓاٖــض بل ٢ ْ ْ مــا جبـ٘ طلــ٪ مـً ؤخــالٝ  مُـين 

ل ب٢لُمُت... ت ْخْغ ْ اه٣الباث ٖؿ٨ٍغ ت   ٖؿ٨ٍغ

ٖلــــــــــى ؤن البلــــــــــضان الحضًشــــــــــت الاؾــــــــــخ٣ال٫ ؾــــــــــٝٓ حؿــــــــــعى 

الُــت الجضًــضة الٛغبُــت  ٕٓ فــي مُّبــاث الامبًر ٢ٓــ ْن ال ٓلــت ص ل حُل

ْ الكــــــغ٢ُت مــــــً زــــــال٫ جبنــــــي  ظُاظــــــاث الخُــــــاد و عــــــذم م هــــــا 

ٓ  الاهدُـاص م ٖلـى هبـظ الاعجبـاٍ بعجلــت ْ هـي الؿُاؾـاث التـي ج٣ــ

 ٔ ْلُت التي جسضم في ألاؾاؽ الض٫ْ ال٨بر  ... 23االخ٨خالث الض

ْ ؾـــــٗيها  خشهـــــت عـــــذم الاهدُـــــاصًب٣ـــــل ؤن وكـــــير ؤن مـــــُالص 

ـــــــــغ البلــــــــــضان الحضًشــــــــــت الاؾــــــــــخ٣ال٫ مــــــــــً َُمىــــــــــت ال٨بــــــــــاع  لخدٍغ

ْلعهــــــا الــــــخسلو مــــــً الاؾــــــخٗماع االجضًــــــض  بُــــــغح زىاثُــــــت  ْمدا

٢ــض خ٣٣ـذ هجاخــا وؿــةُا قـما٫/ظىٓل فــي م٣ابـل قــغ١/ٚغل 

مً بٗـــــــض  ؤمـــــــام اخخ٩ـــــــاع الٛـــــــغل ل خُـــــــال الجُٓؾُاســـــــ ي املِــــــُـ

٨ُـــت ٖلــى الٗـــغف 1989 الًـــاث املخدــضة ألامٍغ . خُــض جغّاٗــذ ال

ْ طل٪ باالهخ٣ا٫ مً الشىاثُت بلى ألاخاصًت ال٣ُبُت.   الٗالمي 

"الخــــــــشب علــــــــى الاسهــــــــاب" ؤو الاظــــــــخعماس فــــــــي ججلُاجــــــــه  -د

 الجذًذة:

ٓ ؾـعي َـظٍ ألازيـرة لٟـغى ؤَم ما ًمّيز الٗهغ  ٩ي َـ ألامٍغ

ٓلخ٩ُي الــظي ٌٗخبــر  ٓبــ ٓع الجُ ٓعَا للٗــالم مــً زــال٫ املىٓــ جهــ

ْ لٗــــّل  ــــا ؤمــــم الٗــــالم،  ٓلُت التــــي جىــــضعط فــــي بَاَع الغئٍــــت الكــــم

٩ــــــــا بٗــــــــض  ٗخــــــــّ ؤمٍغ ــــــــال" الــــــــظي ٞع ٓم الحــــــــغل ٖلــــــــى إلاَع "مِٟــــــــ

٢ـــض ٧ـــان املاقـــغ ٖلـــى بٖـــالن الحـــغل  11/09/2001اٖخـــضاءاث 

ٓلُت  للــــــــــــــــــــضٞإ ٖــــــــــــــــــــً ٖلـــــــــــــــــــى االُُٛــــــــــــــــــــان، ا لٟاقُت،الكــــــــــــــــــــم

ت،الضًم٣غاَُت  ٓاظِت الض٫ْ املاع٢ت " التـي   24ا الخيراالحٍغ ْ م

ْلت زاعظـت ٖـً  ْ ؤ ها ص  ، ْ للٗالم بإؾٍغ حك٩ل تهضًضا لجيرا ها 

ٍٓــــــّ خــــــغاؽ  ٓصَــــــا مـــــخ٣مو لِخلــــــغ ًيب ـــــي ؤن ًدخ ٓن، ٣ً ال٣ـــــاه

ٓع الكغ...  25ا الىٓام الٗاملــــــــــــــــي."  ْ مد

 زاجمت

ْؤهــّ  ـغ ٌٗخبــ ْامل٩ــان  الاؾــخٗماع ْــاَغة مؿــخمغة فــي الؼمــان 

ٓبـــا  لــم ًسخـــ٠ِ بـــل ج٨ُـــ٠ مـــ٘ املُُٗــاث الجضًـــضة لُلـــةـ لِـــا ز

 ظضًضا ًل٤ُ  ها جدذ ؤؾماء ظضًضة: 

 خماًت خ١ٓ٣ ألا٢لُاث،  -

 خ١ٓ٣ إلاوؿان،  -

 وكغ الضًم٣غاَُت  -

 خ٤ الازخالٝ  -

 زهٓنُاث الٛير... -

ْصجـــــّـ مؿــــــخ٣بال ٓظب الٗمــــــل ٖلــــــى ٖــــــضم مٗا باٖخبــــــاٍع  ،ٌؿــــــخ

ٓصاء فـــــي جـــــاٍعش الةكـــــٍغت،     جدـــــذ ؤي قـــــ٩ل مــــًـ ألاقـــــ٩ا٫  ه٣ُـــــت ؾـــــ

ٓكهُــــــت التــــــي  ْؤ ْالخم ؤي مؿــــــم  مـــــًـ الدؿــــــمُاث البرا٢ــــــت الخاصٖــــــت 
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ٓعًٍ ٦مـــا  ْاملـــإظ ْحؿـــدشير الٗمـــالء  ٓمين  َٓـــ ْامل حؿـــخ٣ُب الٛـــاٞلين 

ْالٗضًــــــض مـــــًـ الــــــبالص  ْؤٞٛاوؿــــــخان  ٓصان  ْالؿــــــ خــــــضر فــــــي الٗــــــغا١ 

 الٗغبُت.

ْالــضْلي  َــظا، ؤًًــا، ٌؿـخٓظب ني  جىةُــّ الـغؤي الٗــام الــَٓ

ٓة مـــــً قـــــإهّ ؤن ًـــــاصي مؿـــــخ٣بال  ٓاػن فـــــي ال٣ـــــ ؤن ازـــــخال٫ الخـــــ

ت فـــــــي ؤي م٩ــــــان فـــــــي الٗـــــــالم   هـــــــا  لخ٨ــــــغاع الٓـــــــاَغة الاؾـــــــخٗماٍع

َْـــظا مـــا ٌؿـــخٓظب الٗمـــل ٖلـــى  ْلـــً جيخفـــي   ِّ ٦ٓـــاَغة لـــم جيخـــ

ْن ج٨ــــــــــغاع َــــــــــظٍ  ــــــــــت ص ٓل ْ امل٩ُاهيزمــــــــــاث ل حُل بًجــــــــــاص نلُــــــــــاث 

ْلُــــــت الٓــــــاَغة مؿــــــخ٣بال ْطلــــــ٪ مــــــً زــــــال٫ بوكــــــاء َُاــــــاث ص  .

ْالٗمـــل ٖلـــى ْيـــ٘  ْالخيبـــّ لِـــا  جًـــُل٘ بترنـــض َـــظٍ الٓـــاَغة 

ٓع فــــــي قــــــ٩لّ  ْص الاؾــــــخٗماع الِٓــــــ خــــــض لِــــــا. زانــــــت بٗــــــضما ٖــــــا

ْٖلـــى عؤؾـــِا الٗـــغا١  ْاملباقـــغ فـــي الٗضًـــض مـــً البلـــضان  الؿـــاٞغ 

ٓص  ْ ظمــــــ ٓص  ٓعٍا... بٗــــــض ٞتــــــرة ع٧ــــــ ْؤٞٛاوؿــــــخان ْؾــــــ ٓصان  ْالؿــــــ

ْمــــُالص ؤ٣ٖبــــذ اهدكــــاع الح غ٧ــــاث الخدغعٍــــت فــــي الٗــــالم الشالــــض 

ٓة بلــى ب٢امــت هٓــام ا٢خهــاصي صْلــي  ْالــضٖ خغ٦ــت ٖــضم الاهدُــاػ 

خبــــاع مهــــال  ص٫ْ الٗــــالم الشالــــض التــــي  ظضًــــض ًإزــــظ بٗــــين الٖا

تن  ٧اهــذ ٚاثبــت ٖىــض نــُاٚت الىٓــام الا٢خهــاصي فــي مــاجمغ بــٍغ

٨ُت ٖام  الًاث املخدضة ألامٍغ  . 1944ْْصػ بال

ــــــا ٞغوؿــــــا مــــــا ػالــــــذ  ْ ٚيَر ُاهُــــــا  سِمــــــاْ بٍغ  ُْٞخــــــان لخاٍع

ْمدكـــّبص الث  خانالاؾـــخٗماعي  م مـــً املدـــا ســـإ بـــالٚغ بـــّ بلـــى الىُّ

ْلذ ؤن جٓظّ اهخ٣اصا لّ. ْاملخ٣ُٗت التي خا  ال٣لُلت 

ال ؤن ٌٗبـــــض بـــــّ  ش ال ًم٨ـــــً ؤن ٨ًخبـــــّ ال٣ـــــٓي  بن الخـــــاٍع

ْما ػا٫ ْؾُٓل ْنمت ٖاع في  املؿخِٗمغ،  ن الاؾخٗماع ٧ان 

 ْ ْبُـــــت بالخهـــــٓم بٗـــــض الاه٣ـــــالل ظبـــــين الـــــض ْع ٍٓـــــت ألا ٫ ال٣

ٓعة الهىاُٖت ابخـضاء  ت بٗض الش الجظعي الظي قِضجّ الةكٍغ

الـــــــــظي ؾـــــــــٓٝ ًجٗـــــــــل الـــــــــض٫ْ  ْ 18مـــــــــً مىخهـــــــــ٠ ال٣ـــــــــغن 

ْز٣اُٞــــت  ــــت  ْمــــً زــــال٫ مىُل٣ــــاث ٨ٍٞغ ْبُــــت الهــــاٖضة  ْع ألا

هـــــــــــــت بالخُلٗـــــــــــــاث الؿُاؾـــــــــــــُت ْالا٢خهـــــــــــــاصًت  ْصًيُـــــــــــــت م٣ْغ

ت، جــــــــــىٓم هجمــــــــــت ٖلــــــــــى بلــــــــــضا ن ْقــــــــــٗٓل آمىــــــــــت ْالٗؿـــــــــ٨ٍغ

٩ـــــا  هـــــضٝ نـــــىاٖت ٖـــــالم  ْؤمٍغ ْؤؾـــــُا  ٣ُـــــا  ْمؿـــــخ٣لت فـــــي بٍٞغ

ٍٓـــــــا  اإلادـــــــُي٩ًـــــــٓن ُٞـــــــّ  ْ هـــــــضٝ ب٢ـــــــغاع  للمشهـــــــضمجـــــــاال خُ

ْالغظــــــل  ْلُــــــت ؤؾاؾــــــِا جبُٗــــــت الًــــــ٠ُٗ لل٣ــــــٓي  ٖال٢ــــــاث ص

ْالضًاهاث املخىٖٓت للش٣اٞت  ْللش٣اٞاث  ن للغظل ألابٌُ  ّٓ املل

ٓهاهُــــــــــت  ح ال –ْالحًــــــــــاعة الُ ماهُــــــــــت طاث الــــــــــْغ ٓصًــــــــــت الْغ يه

ْالكـِاصاث  ٢ٓـاج٘ ْألاخـضار  ٨خبـّ ال ًّ ش  ْاملؿُدُت، بن الخاٍع

ٓا٢٘.  ْإلاهجاػاث التي جمذ في ؤعى ال

ً خؿـــب مدمـــض الةكـــير  بن الاؾـــخٗماع ظـــاء بلـــى َـــظا الـــَٓ

ٓا  هــــــــا زالزــــــــت ؤشــــــــ يء: " اء لُمدــــــــ جــــــــاء إلابغاَُمــــــــي بشالزــــــــت ؤقـــــــُـ

بالالجُيُـــــــت لُغُمــــــــش بهــــــــا العشوبــــــــت، و جــــــــاء باللغــــــــت الفشوعــــــــُت 

بهــا علــى اللغــت العشبُـت و جــاء باإلاعــُدُت لُيســ  بهــا لُلضـ ي 

 .  26اؤلاظالم"

ْ ؾــــــــلبُت  ٓع ؤي بًجابُــــــــت ؤ بن الاؾــــــــخٗماع، ٢بــــــــل ؤن هخهــــــــ

 ، مـــــــت فـــــــي خـــــــّذ راجـــــــههخجـــــــذ ٖىــــــّـ مـــــــت فـــــــي خـــــــم ، هـــــــى جٍش جٍش

خ  مــــــت فــــــي خــــــم الخمــــــاسة، والثلافــــــت والخــــــاٍس ؤلاوعــــــاهُت، جٍش

عت. مت ال ًلشها ؤي مىىم ؤو دًً ؤو ؼَش  وجٍش

ْ الحــضًض ٢ــض ؤٞــغػ مؿــاْت  زــم الاؾــخٗماع  بكــ٩لّ ال٣ــضًم 

ْ َـــظا مـــا ظٗـــل بًمـــي  ْ ال جدصـــ   ٖلـــى املؿـــخٔٓ الـــضْلي  ال حٗـــضُّ

"بن الخمــــــــاسة التــــــــي جثوــــــــذ بجضهــــــــا فــــــــي خــــــــل ؾــــــــيزع ٣ًــــــــ٫ٓ: 

 اإلاؽىالث التي جثحرها يي خماسة مىدىت.

بن الخمــــــــــــاسة التــــــــــــي جخخــــــــــــاس ؤن حغــــــــــــن الىــــــــــــشف عــــــــــــً 

 مؽىالتها ألاهم يي خماسة مفابت بذاء.

سة التــي حعــخخذم مباد هــا فــي الغــؾ و الخــذا  بن الخمــا

 يي خماسة بائذة...

 . 27اؤوسوبا ال ًمىً الذفا  عاها"
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 ملخق : 

ٓعث الٓـــاَغة قــِضث إلاوؿـــاهُت،  ْجُـــ ٓٙ ؤَـــضاِٞا،  ْاؾـــخسضمذ ألاظُـــا٫ الالخ٣ـــت ْؾـــُلت ال٣خــل لبلـــ ــال  مىـــظ ؤمـــض بُٗـــض، إلاَع

ْجــم جإؾــِـ  ْاللٛــت ْالانــُالح،  م  ٢ٓــت، ٖلــى ٚــغاع ال٣ــغآن ال٨ــٍغ ٓز ٓمِــا ألا٧ــاصًمي مــً زــال٫ مهــاصع م ْجــم جإنــُل مِٟ ابُــت،  إلاَع

ْالدكـــ ٍٓـــت  ْالجِ ْلُـــت  ٓازُـــ٤ الض ٓوي بم٣خطـــ   امل ٓمِـــا ال٣ـــاه ٓم َـــظٍ مِٟ ىُـــت، ممـــا ؤٞطـــ   بلـــى اٖتـــراٝ صْلـــي متزاًـــض ملِٟـــ ٗاث الَٓ َغ

ْبلى ٚاًت اٖخضاءاث   .2001ؾةخمبر  11الٓاَغة، في ْل ال٣ُبُت الشىاثُت، ببان الحغل الباعصة 

Résumé : 

L'humanité a connu, depuis longtemps, les crimes terroristes, et les générations suivantes ont 

utilisé tous les moyens de tuer pour atteindre leurs objectifs. Le phénomène terroriste a fait de 

l’ampleur. Son concept académique a été instauré, à travers de sources fiables, à l’instar du Saint 

Coran, la langue et la terminologie, et concept juridique a trouvé son ancrage, en vertu des 

conventions, traités et accords internationaux et régionaux, ce qui a amené à une reconnaissance 

Internationale croissante du concept de ce phénomène, sous le bipolaire, pendant la guerre froide 

et jusqu'aux les attentats du 11 septembre 2001. 

 

 ملذمت : 

ـــااي ٌٗـــض ْـــاَغة ٢ضًمـــت، ماعؾـــخّ  م مــًـ ؤن الٗمـــل إلاَع بـــالٚغ

ْؤٞـغاص،   ٫ْ ؤن َـظٍ الٓــاَغة لـم جلـ٤ الاَخمــام الـالػم، بال بٗــض بال ص

ٓؾـــــــالُٞا ؾـــــــىت  ٚٓ لُا، ملـــــــا ج٣ـــــــضمذ  1934اٚخُـــــــا٫ ملـــــــ٪ ً بمغؾــــــُـ

ٞغوؿـــا بمـــظ٦غة لألمـــين الٗـــام لٗهـــبت ألامـــم،  هـــضٝ ببـــغام اجٟا٢ُـــت 

ْلُـت ا، بط ج٩للــذ،  ص ٓن صاِٞٗـا ؾُاؾُـ حٗا٢ـب ٖلـى الجـغاثم التـي ٩ًـ

ا٫ ال جىــــت التـــــي حكــــ٩لذ لِــــظا الٛـــــغى،  ٓالُـــــت، ؤقـــٛـ فــــي الؿــــىت امل

 ، ْم٩اٞدخـــّـ ــــال  ــــ٠ إلاَع ٫ْ بخٍٗغ ٖين، ٣ًطــــ ي ألا اٚت مكــــْغ بهـــُـ

ــابُين،  ْلُــت جدــا٦م إلاَع ٍْخٗلــ٤ الشــاوي بةخــضار مد٨مــت ظىاثُــت ص

ابُـــت ٢ْـــض ؤ٢ـــغث الجمُٗـــت الٗامـــت، باسظمـــإ، بد مـــا٫ إلاَع ٓـــغ ألٖا

عة  ت بًــــــْغ ٓن فـــــي الؿـــــلُاث، مٓنــــُـ املغج٨بـــــت فـــــي خـــــ٤ مــــًـ ٌٗملــــــ

مـــــا٫  ٤ فـــــي ؾـــــةُل ال٨كـــــ٠ ٖــــًـ مشـــــل َـــــظٍ ألٖا ْالخيؿــــُـ ْن  الخٗـــــا

ٓا٣ٞــــت ٖلــــى َــــظًً  ْجمــــذ امل ْمٗا٢بــــت مـــًـ ٣ًــــضم ٖليهــــا،  ابُــــت  إلاَع

َٓؿٍغت، ؾىت  ٖين في ماجمغ او٣ٗض بجى٠ُ الؿ  .   1ا1937املكْغ

٤ْٞ ؤؾاؾين٢ْض ؤًٞذ ال جىت بلى بنض ال   :   2ااع حٍٗغ٠ لإلَع

ْلـت لخهـي٠ُ  ألاظاط ألاٌو معُاسي  ظٗـل مـً ٖىهـغ الض

ــــــال، بمٗنــــــ  ؤهــــــّ بطا ٧ــــــان الٗمــــــل يــــــض  الٗمــــــل فــــــي زاهــــــت إلاَع

ْلــــم ٨ًــــً ئخهــــُت طاث خهـــــاهت   ، ْلــــت ؤزـــــٔغ ئــــخو مــــً ص

ال ًجغم ٖلى َظا ألاؾاؽ،  ابُا  ْلُت، ٞةهّ ال ٌٗض ٖمال بَع  ص

ؤؾاؾـــا بإٞٗـــا٫ جٟطـــ ي  ًـــغجبِ وألاظـــاط الثـــاوي حعـــذادي

٠ٍٓ ؤئخام مُٗىين.  ْجس  بلى بٞؼإ 

ــــــً ؤلاسهــــــــــــاب بن  ــــــت مـــــــ ــــــً ؤجـــــــــــــل الــــــىكــــاًـــ ــــــت مـــــــ "الاجـــفـــاكــــُـ

 la Convention pour la prévention et la" وكـــــمـــــعـــــه"

répression du terrorismeـــل خيــز الخ ُبُــ٤، بط " لــم جـــضزــ

انُضمذ بيكٓل الحغل الٗاملُت الشاهُت، خُض جـم بخـضار، 

، ٣ٖ1952ب طل٪، مىٓمـت ألامـم املخدـضة، التـي قـ٩لذ، ؾـىت 

ْلُـــت، ٞالخإمـــذ َـــظٍ  لجىــت لضعاؾـــت جإؾـــِـ مد٨مـــت ظىاثُــت ص

ٓص ٖال٢ـــــت بـــــين 1953ال جىـــــت، ٖـــــام  ، لـخـ٣ــــــغ، فـــــي ألازيـــــر، بٓظـــــ

ٕ هـو ًـ٣ـىــً الجـغا ْْيـ٘ مكـْغ ْان  ٠ الٗـض ْلُـت، حٍٗغ ثم الض
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ْان،  ــ٠ الٗــض ـ٠ ال٣ًــاء الجىــاجي، بلــى ؤن ؤٞــغط ٖــً حٍٗغ ْحٍٗغ

 . 3ا 1974، لؿىت 3314بمٓظب ال٣غاع ألاممي ع٢م 

ــ٠ مٓخــض  ٓمىــا َــظا، بلــى حٍٗغ لــم ًــخم الخٓنــل، بلــى ٚاًــت ً

ْطلــ٪ عاظــ٘ بلــى الخٓظِــاث الؿُاؾــُت املخًــاعبت، بط  ــال،  لإلَع

ــــــ ٓطَــــــا، بل ْهٟ ٓتهــــــا  ى ْيــــــ٘ حؿــــــعى ص٫ْ الٗــــــالم، ٧ــــــل خؿــــــب ٢

٠ ًسضم مهالحِا، ٞاه٣ؿمذ بظل٪، بلى زالزت ٞغ١ :  حٍٗغ

٨ُـــــــت ْخلُِٟـــــــا الاخـــــــخال٫  الًـــــــاث املخدـــــــضة ألامٍغ م ال جـخــــــــٖؼ

ٓوي  ٌ الهـــــُِ ـــــم ألاو ٌ  الفٍش ٧ْـــــل مـــــً ؾـــــاع فـــــي ٢ُبهمـــــا، ًـــــٞغ

ْمــت  ٍْجمــ٘ ُٞــّ بــين امل٣ا ــ٠ مٓخــض لِــظٍ الٓــاَغة،  ْيــ٘ حٍٗغ

٧ْــــل مــــا ؤ٢ـــــغجّ ألا  ٖت، ْخــــ٤ الــــضٞإ ٖــــً الــــىٟـ،  مــــم املكــــْغ

، املخٗلــــــ٤ بدــــــ٤ 1514املخدــــــضة بم٣خطــــــ   ؤخ٩ــــــام ال٣ــــــغاع ع٢ــــــم 

ْممــــــــا ًالخــــــــٔ ؤن َىــــــــا٥ مٟاع٢ــــــــت  الكــــــــٗٓل فــــــــي الاؾــــــــخ٣ال٫، 

ٓ هـــــا جٟؿـــــغ ال٣ـــــغاع  ٢ٓـــــ٠ َـــــظٍ الٟاـــــت مـــــً الـــــض٫ْ ل٩ ج٨خىـــــ٠ م

ْالــضٞإ  ْمــت  ألاممــي، جبٗــا ملهــالحِا الظاجُــت، خُــض حٗخبــر امل٣ا

 ٓ ، جيــخ ع ؤؾــل ْمــً ظِــت ؤزــٔغ ابــا مــً ظِــت،  ل ٖــً الــىٟـ بَع

الخـشب الؽـاملت والخـشب الىكائُــت )الخـشب علـى ؤفغاوعــخان 

وعلـى العــشاق وكمـع اإلالاومــت الفلعــىُيُت وغحرهـا مــً ؤهــىا  

مىعه٨ـــت  ؤلاسهــاب والاعخـــذاء(، همـــا ظـــجري الخلـــا بن ؼـــاء  ،

ح َظا ال٣غاع  ، 4ابظل٪ ْع

ـــــ٤ الشـــــاوي،ٌؿـــــدىض ُٞمـــــا  ْالٛاًـــــاث،  الٍٟغ بلـــــى الخـــــضاُٖاث 

 ْ ُت الض لُــــــت، ٞــــــةطا ٧ــــــان الٗمــــــل مُاب٣ــــــا لِــــــا، ٣ٍْغ هــــــا بالكــــــٖغ

ٓ بـــــظل٪ ًٟـــــغ١ بـــــين  َْـــــ ْصٞاٖـــــا ٖـــــً الـــــىٟـ،  ْمـــــت  ؤيـــــخى م٣ا

ــااي،  ْالٗمــل إلاَع ٖا،  ْمــت الاخــخال٫، التــي حٗــض ٖمــال مكــْغ م٣ا

 الظي ًُا٫ املضهُين الٗؼ٫، 

م الثالثًخـٓؾـُـِـمـا ، خُض ٌؿـدىض لأل٫ْ، بطا حٗلـ٤ الفٍش

ٍْإزـــظ بال شـــاوي صعء ل خُـــغ ألامـــغ بمُالـــب اهٟهـــالُت صازلُـــت، 

م بـــــال.  5االخـــــاعدي ٓن مــــًـ ٚغ ـــــال، التـــــي ج٩ـــــاص ج٩ــــــ ٢ـــــضم ْــــــاَغة إلاَع

ٓظــض  ، ٦مــا ؤؾــلٟىا، ال ً ٚيــر ؤهـّـ ٖبــر الخــاٍعش،  ْــاَغة مالػمــت للةكــٍغت 

ــــــــال خهــــــــل ٖلــــــــى بظمــــــــإ البــــــــاخشين  ــــــــ٠ مدــــــــضص لإلَع َىــــــــا٥ حٍٗغ

ْاملسخهين. ــ  ْألاؾاجظة 

ٓص  ْالىاٞـظًًَظٍ املؿإلت ال حٗ  ً فـي  بلـى الخـالٝ بـين املـازٍغ

ْلُــت،  ْلُــت ٞدؿــب، بــل جـخـٗـــضاَا بلــى املىٓمــاث الض الؿُاؾــت الض

ْلُـــت  ـــا مــًـ الُِاـــاث ْألاظِـــؼة الض ْٚيَر ٖلـــى ٚـــغاع ألامـــم املخدـــضة 

، التـــــي  ٢ْـــــض ًغظــــ٘ـ َـــــظا ألامـــــغ بلـــــى جبـــــاًً فـــــي ألاؾــــــ ٍٓـــــت،  ْالجِ

 ٌٗخمضَا ٧ل باخض في جدضًض َظٍ الٓاَغة.

، ًم٨ــًـ َـــغح بقـــ٩الُت َـــظا البدـــض  ٓ ْٖلُــّـ  :الخـــاليٖلـــى الىدـــ

ـــــال مـــــ٘ ؤَـــــضاٝ الخإنـــــُل  ٓم إلاَع ٓاٞـــــ٤ مِٟـــــ بلـــــى ؤي مـــــضٔ ًخ

تراٝ الضْلي املخهاٖضت ٓوي ْالٖا ْالخإؾِـ ال٣اه  ألا٧اصًمي 

ـال مـً زــال٫  ــ٠ إلاَع ْلإلظابـت ٖلـى طلــ٪، ًـخم جىـا٫ْ حٍٗغ

م ومعىـــاه اللغـــىي، زـــم الحـــضًض ٖـــً  معىـــاه فـــي اللـــشآن الىـــٍش

ــــىالحي، ومعىــــاه فــــي اإلاىازُــــم الذولُــــت ــــت  معىــــاه الـا والجهٍى

، بٛغى الخٓنل، ٖلى ألا٢ـل، والىفىؿ اللاهىهُت الىوىُت

ٓم م٣ب٫ٓ مً َٝغ املجخم٘ الضْلي.  بلى مِٟ

م -ؤوال  : 6امعنو ؤلاسهاب في اللشآن الىٍش

ْالٟٕؼ  م الخٝٓ  ال في ال٣غآن ال٨ٍغ ٣ًهض ب٩لمت إلاَع

ْحٗالى في  ٓلّ ؾبداهّ  ٣٦ ،ٕٓ ْالخك  ٕ ْالْغ ب  ْالٖغ ْالظٖغ 

ٓعة الب٣غة، ن   ، بٗض بؿم ل الغخمً الغخُم :40ًت ؾ

﴿                         

         ﴾٢ْض ظاءث َظٍ نًت  ، 

ْما ْوٗمّ  ٓص، مظ٦غة بًاَم بإًٞا٫ ل  َٓا  لٗخال اليه ٢ابل

ٓاز٤ُ التي  ٓٞاء للم ٓص، مىاصًت بال ْجمغص ْ ح مً ٦ٟغ 

ْاملساٞت بت َىا حٗني الخكُت  ْالَغ َٓا،    .ه٣ً

غاٝ، نًت  ٓعة ألٖا ، ٫ٓ٣ً ل ٖؼ ْظل في 116ْفي ؾ

  ﴿منز٫ جد٨ُمّ:               

           ﴾  ال َىا ٣ًهض ْإلاؾتَر

 . بّ إلازاٞت

ٓعة ألاهٟا٫، نًت  ، ٫ٓ٣ً املٓلى الٗلي ال٣ضًغ : 60ْفي ؾ

﴿          

          

             

 ﴾،  ْاملغاص ب٩لمت﴿﴾ "ٓن  .َىا هي "جسُٟ

ٓعة ألاهةُاء، نًت  ْحٗالى في ؾ الها جباع٥     : ٫ٓ٣ٍْ60 م

﴿                           

                  

  ﴾ ٪٣ٍْهض بظل ن بالخُٗٓم ،  الخٝٓ امل٣ْغ

 .ْالخبجُل
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ْحٗال ٓعة ال٣هو، نًت ٫ٓ٣ٍْ ل ؾبداهّ  :  32ى في ؾ

﴿                        

                   

              ﴾،  ًْما ٌؿدك٠ م

ال في  ٠ لإلَع زال٫ اؾخ٣غاء َظٍ نًاث، ؤهّ ال ًٓظض حٍٗغ

ٓم  م، بط لِـ مً امل هاط ال٣غآوي بصعاط مِٟ ال٣غآن ال٨ٍغ

ْا٢٘ َظٍ الٓاَغة امل٣ُخت  ٓن  ٠ زابذ، ل٩ مخظبظل في حٍٗغ

ْامل٩ان  جخضزل في جدضًضَا مؿاثل ظمت، ٖلى ٚغاع الؼمان 

ْال٣ًاًا. ْالخضاُٖاث  غاٝ   ْألَا

 : 7امعنو ؤلاسهاب لغت -اهُاز

ال ٌٗض مٗن  ، عشبـي-معجـم اإلاعـاوي الجـامع عشبـيفي  إلاَع

ْ ؤٞــغاص ٢هــض  مــت ؤ
ّ
ٓم  هــا مىٓ ٕٓ ؤٖمــا٫ الٗىــ٠، التــي ج٣ــ مجمــ

ـــــت،       ْ زانَّ ت ؤ َُّ ْجد٣ُـــــ٤ ؤَـــــضاٝ ؾُاؾـــــ ْلـــــت  إلازـــــال٫ بـــــإمً الضَّ

ْلت ٢لب هٓام الح٨م. ْ مدا  ؤ

ــــال، ، ؤٖمــــاال يّ علــــى الفــــعُذ الــــذول ٦مــــا حٗنــــي ٧لمــــت إلاَع

ْ ص٫ْ،  عة، جماعؾـــــِا مىٓمـــــاث ؤ ْمماعؾـــــاث ُٚــــــغ ُمبـــــرَّ ْْؾـــــاثل 

ٖٓــــــــت مــــــــً الىــــــــاؽ،  ؾــــــــبال  ْ مجم ٓع ؤ ــــــــب الجمِــــــــ حؿــــــــدشير ٖع

ٓاٖشّ املسخلٟت. ت، بٌٛ الىٓغ ًٖ ب ُّ  ؾُاؾ

َب، ََ ْع
َ
اًبا، في اللٛت  ْٖلُّ، ٞةن الٟٗل الغبا ي ؤ ب، بَع َغ ًُ

.ٕ ب، ْع ، ؤطٖغ، ؤٖع ٓ ؤزاٝ، ؤٕٞؼ  الٗغبُت، َ

ــــــال، ْمٗنــــــ  كــــــامىط اإلاعجــــــم الىظــــــُي، اللغــــــت فــــــي  إلاَع

، ٨ًمـــــً فـــــي الؿـــــعي العشبُـــــت اإلاعاــــــش، كـــــامىط عشبـــــي عشبـــــي

ْالعهضًض. ٤ الٗى٠   الحشِض لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ؾُاؾُت ًٖ ٍَغ

ت ــــــــــــــم ؤلاظتراجُجُـاث واإلافاهُــــــــــــــــــــــــــمعجــــــــــــم اإلافىلخْخــــــــــــضص 

 ٠ــالٗى ا٫ــمً ؤٞٗ لـــٞٗ لـــ٦ ٓـّ َـٖلى ؤه الـإلاَع تــــوالعملُاجُ

ْ العهضًـض ٓاٖشـّ ٧اهـذ ؤًـا بـّ ؤ ، ب ٕ ْؤٚغايّـ  ٣ًـ٘ جىُٟـظا ملكـْغ

ْ ظمـ غصيــــٞ غاميــــبظ ْكهـضٝـؤ ـب بل٣ـاء بلـى ا ي،   الىـاؽ بـين الٖغ

َِٗم ْ جْغ ْ ؤمـ هم ل خُـ خُـاتهم حٗـٍغٌ بةًظائهم ؤْ ؤ  بلحـا١ ؤْ غ،ـؤ

ْ بإخـض املغاٞـ٤ بالبِاـت الًـغع  ْ الخانـت، الٗامـت ألامـال٥ ؤْ ؤ  ؤ

ٌ ْ حٍٗغ ىُت ٓاعصؤخض امل ؤ  . 8ال خُغ الَٓ

 معجـــــــــــم اإلافـــــــــــىلخاث واإلافـــــــــــاهُم ٦مـــــــــــا ٖـــــــــــٝغ ٦ـــــــــــظل٪

ٓ ج٣ـاعل الشكمـي ؤلاسهاب ؤلاظتراجُجُت والعملُاجُت  ٖلـى ؤهـّ َـ

ـااي، الِـضٝ ْٚاًـت الٗمـل ْؾـاثل الًٟـاء الاٞتراضـ ي بـين  إلاَع

ٓمـاث ْبٞؿـاص املىٓ ٓماجُـت مىـّ جـضمير  ـت ٢هـض املٗل ٖؼ الـض٫ْ  ٖػ

ْ بخــــــضار/ْ اث ٖلــــــيهم باؾــــــخ ؤ مــــــتيــــــَٛٓ  ٗما٫ مىــــــاهع الجٍغ

ٓماجُــت. ــال املٗل ــ٠ بن إلاَع ٓمــاحي ًْٓ ٓع  املٗل  بــالخٝٓ الكــٗ

ما٫ ألاهٓاع لجلب  . 9االاٞتراض ي في الًٟاء املىجؼة خ٫ٓ ألٖا

ٓ ٧ــل ــاِاي َـــ ََ ـــى ُمَماَعَؾــِت ؤٞٗالـــّ  ْبالخــالي، ٞاِسع
َ
 ِبل

ُ
َجــإ

ْ
 ًَ  ًْ َمــ

٣َــاِء ال٣َىَ 
ْ
ْْ ِبل

َ
ِغٍــِب ؤ

ْ
س ِْ الخَّ

َ
ْ ال٣ُــامالضهِاــت ِبال٣َْخــِل ؤ ــَغاِث ؤ ّجِ

َٟ َخ
ُ ْ
امل َْ  اِبــِل 

ٍت  انَّ
َ
ْْ الخ ٍت ؤَ َُّ ِٓم ُم ُٗ ًَ ال َما٦ِ

َ
ت ِفي ألا ما٫ الاهخداٍع  . باٖ 

ٕٓ فـــي اللٛـــت الٟغوؿـــُت، " Terrorismeحٗنـــي ال٩لمـــت " مجمـــ

ِـــا  ـــا ، ج٣تٞر ْٚيَر ـــاثً  خـــضاءاث ْ جـــؼ الَغ ؤٖمـــا٫ الٗىـــ٠ االٖا

ْمت ْالاب ْمماعؾت املؿا ٓ مً الألمً،  تـزاػ ٖلـى مىٓمت لخل٤ ظ

ْ هٓام ْ بلض ؤ ٖٓت ؤ ْ بقبإ خ٣ض يض مجم ٓمت، ؤ  . 10اخ٩

ت، في " Terrorismحٗــني ٧لمت " ماُٞ    ؾُاؾت اللٛت إلاه٩لـيًز

ْ املٗــــــــــاعى  ْ ٞــــــــــٕؼ الخهــــــــــم ؤ ــــــــــال ؤ ْ ؤؾــــــــــلٓل ًــــــــــغاص بــــــــــّ بَع ؤ

ٓمت  . 11ال ح٩

ْب٣ٞــاص ألامــً   ٖلــى الترَْــ٘ 
ً
ــا ٍٓ ــال لٛ ْمــً زمــت، ًــض٫ إلاَع

ٖٓـــت بمٗىـــاٍ ألاْؾـــ٘،  هـــضٝ جد٣ُـــ٤  ٓ مجم َْـــ مىـــاٞ٘ مُٗىـــت، 

ِـــا  ٍٓــ٠ ، ج٣تٞر ْ ظماُٖــت، جــضمير، جس ؤٖمــا٫ الٗىــ٠ اٞغصًــت ؤ

ٓ مــــً الألمــــً،  ظماٖــــت ؾُاؾــــُت للخــــإزير ٖلــــى الىــــاؽ ْزلــــ٤ ظــــ

 بٛغى جد٤ُ٣ بٌٗ ألاَضاٝ طاث الُبُٗت الؿُاؾُت.

 معنو ؤلاسهاب اـىالخا : -زالثا

ـــال باَخمـــام ٦بيـــر مـــً ٢بـــل البـــاخشين  خٓـــي مهـــُ   إلاَع

ً فـي مسخلــ٠ الازخهانــاث، اٖخبـاعا ملــا لــّ ْامل٨ٟـغ  ْاملىٓــٍغ  ًٍ

ْلــظا هجــض ؤن مٗــاوي  ْاظخماُٖــت،  ْهٟؿــُت  مــً ؤبٗــاص ؾُاؾــُت 

ْلٗــــــل مــــــغص َــــــظا الازــــــخالٝ  ْمخٗــــــضصة،  ٖٓــــــت  ٓم مخى َـــــظا املِٟــــــ

ـب  ْالٖغ ٓ الخـٝٓ  ٓص، بلى الجِـت التـي ًهـضع م هـا، ِٞـ الـ ، …ٌٗ

ٓمــــ ْصالالجــــّ ٖــــً مِٟ ّ ٦مــــا ؤؾــــلٟىا، بط ال جةخٗــــض مهــــُ حاجّ 

 اللٛٓي.

ـــــــــال فـــــــــي  معجـــــــــم مفـــــــــىلخاث العلـــــــــىم ٦مـــــــــا ٖـــــــــٝغ إلاَع

ْ ال٣ٗــل، ؤي  الاجخماعُــت ــب، الــظي ًشيــر الجؿــم ؤ بـــ : "بــض الٖغ

ْ خــــؼل ؤن ًد٣ــــ٤  ٣ــــت التــــي جدــــا٫ْ  هــــا ظماٖــــت مىٓمــــت ؤ الٍُغ

ـــــــــ٤ اؾـــــــــخسضام الٗىـــــــــ٠، مـــــــــا٫  ؤَضاٞـــــــــّ ٖـــــــــً ٍَغ ْجٓظـــــــــّ ألٖا

ْ ممشلــــــــين  ٓا ؤٞــــــــغاصا ؤ ٓاء ٧ــــــــاه ابُــــــــت يــــــــض ألائــــــــخام، ؾــــــــ إلاَع

ٓن ؤَضاٝ َظٍ الجماٖت" للؿلُت،  . 12اممً ٌٗاعي

ْلــت وكــغ  اإلاعجــم العُاســ يٖــٝغ  ــال ٖلــى ؤهــّ : "مدا إلاَع

َْٗــــــض ْؾــــــُلت حؿــــــخسضمِا  ــــــغاى ؾُاؾــــــُت،  ْالٟــــــٕؼ ٚ  الــــــظٖغ 
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ـــام ظماٖـــت مـــا  ْ بٚع ٓعٍـــت سظبـــاع ؤ ْ ص٨ًخاج ٓمـــت اؾـــدبضاصًت ؤ خ٩

 .   13اٖلى وكغ الظٖغ بين املضهُين في ؾةُل جد٤ُ٣ ؤَماِٖا"

ــــال اإلاىظــــىعت العشبُــــت العاإلاُــــت معجــــم ٦مــــا ٖــــٝغ  إلاَع

ْ العهضًـــــض بــــــّ سزـــــاعة الخــــــٝٓ  ٖلـــــى ؤهــــــّ : "اؾـــــخسضام الٗىــــــ٠ ؤ

ٓن، فـــي مشــــل َـــظٍ الحـــاالث، بلـــى ٢خــــل  ـــابُ َْٗمـــض إلاَع ْالـــظٖغ. 

ٍٓل  ْجد ٓن ٦ظل٪ بخٟجير ال٣ىابل  ٓم ٣ٍْ ْ ازخُاِٞم،  الىاؽ ؤ

ـــــــــا مـــــــــً الجـــــــــغاثم  ْٚيَر ْبقـــــــــٗا٫ الىيـــــــــران  ْظِـــــــــاث الُـــــــــاثغاث 

 ٔ ــــابُين ظــــغاثم لــــضٖم الخُيــــرة ألازــــغ ... ٦مــــا ٣ًتــــٝر ظــــل إلاَع

 .   14اؤَضاٝ ؾُاؾُت مُٗىت"

 معجـــــــم اإلافـــــــىلخاث العُاظـــــــُت وؤلاظـــــــتراجُجُتٖـــــــٝغ 

مــــا٫ الٗىُٟــــت يــــض  ــــال ٖلــــى ؤهــــّ: "٨ًمــــً فــــي مماعؾــــت ألٖا إلاَع

ْ الخُـٝغ ًمُىـا  ْ ظماُٖـت، ؤ ٓاء ٧اهـذ ٞغصًـت ؤ مهال  الٛير ؾـ

ْ ٌؿاعا ًٖ مبضب ؤؾاس ي في خُاة الةكغ.."  .  15ا ؤ

مىظـــــىعت اإلافـــــىلخاث العُاظـــــُت والفلعـــــفُت جـــــظَب 

ْ ْؾـــُلت  والذولُـــت ـــال ٖلـــى ؤهـــّ : "٧ـــل ٖمـــل ؤ ـــ٠ إلاَع بلـــى حٍٗغ

ْالىٟؿــُت سقــاٖت الـــظٖغ  ٓة املاصًــت  ًــخم زاللِــا اؾــخسضام ال٣ــ

ٍْجـــغصَم مـــً ؤعايـــيهم  ـــاء،  اح الىـــاؽ ألابٍغ ـــا١ ؤْع ْبَػ ْالِلـــ٘ 

ْن ْظـــّ خـــ٤ َْٗغيـــِم لإلبــاصة الجماُٖـــت بــض ْ ْممخل٩ــاتهم،  ، ؤ

ْ ظماٖــت  ٓم بــّ ٞــغص ؤ ٍْت، ٣ًــ ٗت ؾــما ْ قــَغ ٓوي ؤ ٓٙ ٢ــاه ؤي مؿــ

ْ ٚير ؾُاؾُت" ْلت،  هضٝ جد٤ُ٣ ؤٚغاى ؾُاؾُت ؤ ْ ص  .   16اؤ

مىظــــــــىعت اإلافــــــــاهُم ألاظاظــــــــُت فــــــــي العالكــــــــاث اججِــــــــذ 

ٓهـــــــــّ : "اؾــــــــخسضام للٗىـــــــــ٠  الذولُــــــــت ــــــــال ٧ ـــــــــ٠ إلاَع بلــــــــى حٍٗغ

ْ تهضًـــــض باؾـــــخسضام الٗىـــــ٠  ْٚيـــــر ٢ابـــــل للخيبـــــا بـــــّ، ؤ ٓص  م٣هـــــ

ـــــــال لخد ٍْخًـــــــمً إلاَع ٣ُـــــــ٤ ؤَـــــــضاٝ ًم٨ـــــــً الخٗـــــــٝغ ٖليهـــــــا. 

ْؤًٖــــاء امل٩اجــــب  ٟي الؿــــٟاعاث  ْمــــْٓ هجمــــاث يــــض الؿــــُاح 

ٟي الكــــــغ٧اث  ْمــــــْٓ ازــــــت  ْالٗــــــاملين فــــــي مجــــــا٫ إلٚا ت  الٗؿــــــ٨ٍغ

ـال ْؾـُلت ٌؿـخسضمِا ألاٞـغاص  ٓن إلاَع ٩ٍْ مخٗضصة الجيؿُاث. 

اَـــا  ْجٖغ ٍْم٨ـــً ؤن حؿـــخسضمِا  ٓمـــاث،  ْالجماٖـــاث يـــض الح٩

ٓماث يض مج ٖٓاث مُٗىت"خ٩  .   17ام

ٓ ال٣ِـــغ  ـــال َـــ ْن بـــإن إلاَع ٢ْـــض ظـــاء فـــي م٣ضمـــت ابـــً زلـــض

ٓعاث الىاؽ.  ْال٨ك٠ ًٖ ٖ ْالخى٨ُل،  ٓباث   ْالبُل بال٣ٗ

٠ مسخلٟـــــت املهـــــاصع، ال٣غآهُـــــت  ْمـــــً زـــــال٫ َـــــظٍ الخٗـــــاٍع

ٓم  ــــــت الانــــــُالخُت، ٢ــــــض جــــــم الخإنــــــُل ألا٧ــــــاصًمي ملِٟــــــ ٍٓ ْاللٛ

ْبظمإ ال لةـ ُّٞ. ٓح  ال، ب٩ل ْي  إلاَع

ــت وفــي  -عــاساب معنــو ؤلاسهــاب فــي اإلاىازُــم الذولُــت والجهٍى

 اللىاهحن الىوىُت :

ٓوي،  ،جُلــــب البدــــض ٕٓ بالجاهــــب ال٣ــــاه بُٛــــت عبــــِ املٓيــــ

ْالهــــ٥ٓ٩ الهــــاصعة فــــي َــــظا  ٓازُــــ٤  خمــــاص ٖلــــى مسخلــــ٠ امل الٖا

 الكإن.

  معنو ؤلاسهاب في اإلاىازُم الذولُت -ؤ

اجفاكُــــــت جىُــــــف مــــــً ؤجــــــل الىكاًــــــت مــــــً ؤلاسهــــــاب  حٗــــــض

 la Convention pour la prévention et la" معــهوك

répression du terrorisme التــــي جــــم الخُــــغ١ بليهــــا فــــي ،"

ْلـــت  ٓ هـــا جمشـــل املدا امل٣ضمـــت، ظـــضًغة بـــالخمًٗ فـــي خُصُاتهـــا، ل٩

ـــــــــال مـــــــــً الجاهـــــــــب  ألاممُـــــــــت ألاْلـــــــــى التـــــــــي حٗـــــــــالع ْـــــــــاَغة إلاَع

ٓوي، بـُــــض ؤ هـــا ا٢خهـــغث، فـــي م٣ـــضمعها، ٖلـــى ٦ـــبذ ؤٖمــــا٫  ال٣ـــاه

ْلُـــــا، خُـــــض ؤلحـــــذ ٖلـــــى ؤن  ـــــال التـــــي جخًـــــمً ٖىهـــــغا ص إلاَع

ْلُــت املا٦ــضة للمٗا٢بــت  املــاجمغ ٢ــض او٣ٗــض سيــٟاء الهــبٛت الض

ــال ٢ْــض زههــذ، فــي ظــل ؤخ٩امِــا، خيــزا ،  18اٖلــى ؤٖمــا٫ إلاَع

ـــــ٠  هـــــظا الٗىهـــــغ ـــــال فـــــي مٗخبـــــرا للخٍٗغ مـــــا٫ إلاَع ، بٓنـــــِٟا ٖ 

ا٫ بظغامُت جغج٨ـب املاصة ألاْلى، ال٣ٟغة الشاهُت م ها، بإ ها "ؤٞٗ

ْ مــً َبُٗعهــا وكــغ  ٓن الِـضٝ م هــا ؤ ٩ٍْــ ْلــت مــً الــض٫ْ،  يـض ص

ٖٓـــــــــــت مـــــــــــً  ْ مجم ـــــــــــب فـــــــــــي هٟـــــــــــٓؽ ؤئـــــــــــخام مُٗىـــــــــــين ؤ الٖغ

ٓع" ْ ٖامت الجمِ  . 19األائخام ؤ

مـا٫ م هـا، 2 املـاصة الاجٟا٢ُـت، فـي ٖـضصث ابُـت ألٖا ٖلـى  إلاَع

 : 20االخالي الىدٓ

ٓظِـت الٗمضًـت ألاٞٗـا٫ : ؤوال ـت ؤْ ٗتؾـم ؤْ خُـاة يـض امل    خٍغ

ْ ؾــالمت ٧ــل ْالــض٫ْ  عئؾــاء مــً ؤ ٓمــاث  م الح٩ مـــً  ْٚيــَر

ٓن  الــــــــــض٫ْ،  لغئؾــــــــــاء امخُــــــــــاػاث ألائــــــــــخام، الــــــــــظًً ًماعؾــــــــــ

ٓعازـــــــــــت ْػْظـــــــــــاتهم، ْألائـــــــــــخام ؤْ ْزلٟـــــــــــائهم بال  الخُٗـــــــــــين، 

مـا٫ جغج٨ـب ٖامـت ٖىـضما بمِـام امل٩لٟـين ابُـت يـضَم ألٖا  إلاَع

ْ ٖىض َظٍ بؿةب  لِا،  مماعؾعهم املِام، ؤ

ـب :زاهُـا ٓا٫ ٖمـضا الًـغع  بلحـا١ ؤْ الٗمـضي الخسٍغ  بـا م

ٓع، الؾخسضام الٗامت املسههت  الجمِ

ٌ ٢مــين ٖمـضا ٖــام يــغع  خــضارب : زالثـا  الحُــاة بخٗــٍغ

ٓاص إلاوؿـــــــاهُت ْاملـــــــ  الحاع٢ــــــــت، ل خُـــــــغ ٧اؾـــــــخٗما٫ املٟغ٢ٗـــــــاث 

ظًت، املُاٍ ْحؿمُم  ْألٚا

ٕ : سابعا  الجغاثم، َظٍ اعج٩ال في الكْغ
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 ؤؾـ حت ٖلـى الحهـ٫ٓ  ؤْ ج٣ـضًم ؤْ خُاػة ؤْ نى٘ :خامعا

ٓاص ؤْ مٟغ٢ٗـاث ؤْ طزـاثغ ؤْ مـت جىُٟـظ يـاعة ب٣هـض مـ  مـً ظٍغ

ٓعة الجغاثم  ٧ان، بلض ؤي في املظ٧

ــااي، الٗمــل جىُٟــظ فــي الاقــترا٥ : ظادظــا ٓاء إلاَع  ؾــ

 ؤٖمــا٫ ب٣هــض اعج٩ــال باالجٟــا١ ؤْ ظمُٗــت باالهًــمام بلــى

ابُت ٌ بَع ْ الخدٍغ  اعج٩ا ها. ٖلى ؤ

ْلُـت،  الهـٟت ٢ُـتالاجٟا ؤيـٟذ مـتالض ـال ٖلـى ظٍغ  بطا إلاَع

ْلــت ٧اهــذ مٓظِــت يــض ْلــت، مـًـ ؤْ ص  حٗــضصث ؤمــا٦ً بطا ؤْ ص

ما٫ بٖضاص ابُت ألٖا ْ  ؤمـا٦ً لجـٓء ؤْ جىُٟـظَا ؤْ إلاَع الٟاٖـل، ؤ

 َبُٗـــــــت بدؿـــــــب ؤْ قـــــــغ٧ائهم ظيؿـــــــُاث حٗـــــــضص ؤْ الٟـــــــاٖلين،

 التي لح٣ِا يغع.  املهال 

ْلـت الاجٟا٢ُـت جلـؼم  الحؿـبان فـي جإزـظ إنبـ املخٗا٢ـضة الض

ٗاتها الؿالٟت الظ٦غ، الجغاثم  لـم بطا الضازلُـت، ْجًـم ها حكـَغ

م حكـملِا ْؤن بالٟٗـل، جخًـم ها ج٨ـً  فـي ٢ْٗـذ بطا بـالخجٍغ

ْلت يض ٧ْاهذ مٓظِت ب٢لُمِا ا الض٫ْ  مً ص  الاجٟا٢ُت. في َٞغ

٫ْ  الاجٟا٢ُـت ٦مـا جلـؼم ـغاٝ الـض  ألاٞٗـا٫ بٌٗـ بخجـٍغم ألَا

ٓن  ،ؤعايِا ٖلى ج٣٘ التي ـال بإٖمـا٫ لِـا نـلت ْج٩ م إلاَع  املىهٓـ

مـا٫ العج٩ـال ْالاجٟـا١ الخـأمغ ؤٖمـا٫ ْهـي ٖليهـا، ابُـت، ألٖا  إلاَع

م الجــغاثم َــظٍ اعج٩ــال ٖلــى ْالخدــٍغٌ  ْهــي ٖليهــا، املىهـٓـ

ابُــت ْالاجٟــا١ الخــأمغ ؤٖمــا٫ مــا٫ إلاَع  ْالخدــٍغٌ العج٩ــال ألٖا

 ٖلـى الٗلنـي ْالخدـٍغٌ اعج٩ا هـا، جـم بطا الجـغاثم َـظٍ اعج٩ـال ٖلـى

ـا فـي ا٢تـراٝ الجـغاثم ٓاعص ط٦َغ ٓاء2 املـاصة الـ  َـظٍ اعج٩ـال جـم ، ؾـ

ْؤزيـرا،  الجـغاثم، َـظٍ فـي الٗمـضي ْالاقـترا٥ ال، ٞٗـال ؤم الجغاثم

 َـظٍ ْجا٦ـض .الجـغاثم َـظٍ اعج٩ـال ب٣هـض ٖمضًـت مؿـاٖضة ٧ـل

 ظـغاثم ؾـلٟا بليهـا املكـاع الجـغاثم اٖخبـاع ًجـب ؤهّـ ٖلـى الاجٟا٢ُـت

ٓا٫،ظم فـي مؿـخ٣لت  مًـ مسـال٠ ؤي بٞـالث مى٘ـ بٛـغى ُ٘ـ ألاخـ

ٓبت.   ال٣ٗ

إلاقـاعة  ؾـب٣ذ ، ٦مـا1937ظى٠ُ لٗام الجٟا٢ُت ٨ًخب لم

 ٖليهـا، ٖـضم الخهـض٤ً ظـغاء الخىُٟـظ خيـز ؤن جـضزل بلـى طلـ٪،

ْلـت ؤًـت ٢بـل بخُب٣ُِـا مـً املُالبـت جـخم ْلـم  الحـغل ٣ٖـب ص

، بخــضار الٗاملُـت ْمـً ظِــت ؤزــٔغ  مىٓمــت الشاهُــت مــً ظِــت، 

٢ْض1945في  املخدضة ممألا  ٠ بلى ًغظ٘ طل٪ ،  ال ؤن حٍٗغ  إلاَع

، ٦مـا  لـم ٨ًـً فـي مؿـخٔٓ جُلٗـاث فـي الاجٟا٢ُـت ْعص ْهُا٢ّـ

 الض٫ْ. بٌٗ

ٍْت بــين جخالــذ ألاخــضار ؤي  ،1972ْ 1937 ٖــامي املإؾــا

ٓاء ؾــىت، ْزالزــين ملــضة زمـــ  ٖلــى ْجــم زاللِــا حؿــلُِ ألايــ

ابُــت خ٣ُ٣ُــت، ؤوكــُت  الشاهُــت ٗاملُــتال ٖلــى ٚــغاع الحــغل بَع

ا التـي الٓزُمـت، ْظغاثمِـا ْن ٣ٖـال مـغ بًِٗـ يهــا  ن ص  م٣تٞر

ٓا ً زغظـــ ٓانـــل الحـــغل، ْإلازًـــإ هدُجـــت مىخهـــٍغ  املخ

٢ِْـغ يـض للكـٗٓل ْن الا٦تـرار الكـٗٓل بعاصتهـا،   فـي بد٣ِـا ص

ــغ ٍْٓــت ْخُــاػة ألاؾــ حت ْالخمُيــز الٗىهــغي  املهــير، ج٣ٍغ  الى

ا، ا، ٧ل ْاهدكاَع  ٨ـً ٌؿـم٘ نـٓث مٗاهـاة هـّ لـم ً طل٪ ْٚيَر

ما قـٗٓل املجخمـ٘ لضٔ ظؼء مٗخبر مً إلاوؿاهُت  الـضْلي، الؾُـ

ٓعة، مــً بُ هــا مٗاهــاة الكــٗب الجؼاثــغي، الٗــالم  الشالــض امل٣ِــ

ْمجــــــاػعٍ الةكــــــٗت التــــــي  ببــــــان الاؾــــــخٗماع الٟغوســــــ ي البٛــــــٌُ، 

ِا في بلضها املٟضٔ َُلـت   يـمير ؾـىت، ٞلـم ٌؿـد٣ُٔ 132ا٢تٞر

ٓهُش، خُض 1972ٖام الحغ، بال الٗالم ، الؾُما بٗض خاصزت مُ

ايُا 11 ٞيها ٢خل ٓهُا ٍع  . 21انُِ

ـال يـض خملـت قـيذ ْلبـذ  ْخمـاؽ، ْاهخ٣ـاء ؼـبتر٦ُـ إلاَع

ما 1972ٖـام  املخدـضة، فـي لألمـم الجمُٗـت الٗامـت ٓة الؾُـ ، صٖـ

٩ـا، املُالبــت بخإؾـِـ ْؤمٍغ ٍٓني  زانــت  لجىـت الاخـخال٫ الهـُِ

ٓط، ــ3034٠الالثدــت ع٢ــم  ْؤنــضعث ؤ٦ ــر هٟــ ــال، ، لخٍٗغ  إلاَع

ــال ٖــضة ال جىــت َــظٍ ٢ْــض ٖغيــذ ٟــاث لإلَع ا حٍٗغ  بًٗـِـ

ٖٓــاث ٢ْــض ا٢ترخخــّ مجم  بــغػ زــالٝ، ْاًٗــِا ا٢ترخخــّ ص٫ْ، 

ٖٓــت بــين ال جىــت َــظٍ ، صازــل1973ٖــام ٖــضم الاهدُــاػ  مجم

 مـً الٛغبُـت الـض٫ْ  ْبـين ظِـت، الٗـالم الىـامي، مـً ْٚالبُـت ص٫ْ 

ـال، ظِـت زاهُـت، خـ٫ٓ  ٓم إلاَع  بلـى ألازيـرة َـظٍ ؾـٗذ بط مِٟـ

ـال ٓم ٞـغصي لإلَع مـا٫ ْعبُـّ بُٖـاء مِٟـ ، الٟغصًـت باٖ   ٣ِٞـ

ٖٓــت ٖــضم خــين فــي  بلــى ْالــض٫ْ الىامُــت الاهدُــاػ ؾــٗذ مجم

ْلُت بيٟاء ال الهٟت الض  .الٗامت لٓاَغة إلاَع

 ، خُــض1977ٖــام بلــى ال جىــت ٖمــل حُٗــل ْبٟٗـل طلــ٪،

ٕٓ صعؾـذ ُْٞـّ ؤؾـبال مٓيـ ـال،  ٓ  الجؼاثـغ ؤزـاعث إلاَع  ٕمٓيـ

ـال ْلـت بَع  لجىـت ، ج٣ـضمذ1980ٖـام الؿـىت، ْفـي هٟــ فـي الض

ــال ٕ الــضْلي إلاَع  الغ٢ابـــت بكــإن مٓخــضة اجٟا٢ُــت بمكــْغ

ـــال ٓهُــت لإلَع  فـــي املــاصة ألاْلـــى مـــً ظـــاء ٢ــض ْ الــضْلي، ال٣اه

ٕ مـت الاجٟا٢ُـت : مكـْغ ـال "ظٍغ  ؤي ٖمـل ٖىـ٠ هـي الـضْلي إلاَع

ٓاء ٞـغص ٖـً ًهـضع بـّ العهضًـض ؤْ زُيـر    بمٟـغصٍ  ٌٗمـل ٧ـان ؾـ

ٍْٓظـــّ ؤٞـــغاص مـــ٘ باالقـــترا٥ ؤْ  ،ً          ألائـــخام يـــض آزـــٍغ

ْ ألام٨ىـت املىٓمـاث ؤْ ٓانـالث الى٣ـل ؤهٓمـت ؤْ ؤ  يـض ؤْ ْامل

ٓع الٗـام، بٛـغى ؤٞـغاص  الدؿـةب ؤْ ألائـخام َـاالء تهضًـض الجمِـ

ٓتهم، ؤْ بجغخِم ْ حُُٗل م ْلُت، املىٓماث ٞٗالُاث َظٍ ؤ  الض

 ألام٨ىت  هظٍ ألاطٔ ؤْ  الًغع  ة ؤْالخؿاع  بلحا١ في الدؿةب ؤْ

ٓانالث بإهٓمت بالٗبض املمخل٩اث، ؤْ ؤْ ْامل  بُٛـت َظٍ، الى٣ل 
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ٌٍٓ ٓاَني الـض٫ْ  ؤْ الـض٫ْ، بـين الهـضا٢ت ٖال٢ـاث ج٣ـ بـين مـ

 ؤْ ٖلـى اعج٩ـال ؤن الـض٫ْ، ٦مـا مـً جىـاػالث ابتـزاػ ؤْ املسخلٟـت،

ْلت ٌ الٗا ؤْ اعج٩ال في الاقترا٥ ؤْ اعج٩ال، مدـا ٖلـى  مالخدٍغ

ابا الجغاثم، اعج٩ال ْلُا". التي حٗض بَع  ص

ٕ ٚيـر ؤن ال جغخُبـا،  ن ًلـ٤ لـم املٓخـضة الاجٟا٢ُـت مكـْغ  ص

ٍٓـت مُٗىـت لـم جغخـب ـ٠ ٢ ـال مخديـز ٚيـر بخٍٗغ  الــضْلي، لإلَع

ٓان مجـغص لـضكهم ؤن ًٓــل مـً ألاًٞـل ْالـظي     حؿــمُت  ؤْ ٖىـ

 طل٪. ج٣خط ي مهالحِا ٖىضما بّ لالؾدىجاص قٗاع ؤْ

ال، ببان ْاَغة جٟا٢م بزغ الجؼاثـغ  الشماهِىـاث، ؤزـاعث إلاَع

ال 22ا1985مغة زاهُت، ؾىت  ٕٓ بَع ْلت، ، مٓي  خضص الظي الض

ــال ٓم بَع ْلـت بمٓظــب الثدــت ألامــم املخدـضة مِٟـ  61 ع٢ــم الض

ـال، : "ج٣طـ ي بـــــــــ ْلـت الـظي جماعؾـّ إلاَع  ٌؿـعهضٝ ْالـظي الض

ٌٍٓ ْلت ؤز الؿُاس ي الىٓام ج٣ "ْالاظخما ي لض  .ٔغ

مـــا٫  ؤصاهـــذ الجمُٗـــت الٗامـــت، بمٓظـــب َـــظٍ الالثدـــت، ألٖا

ٓم التـي املسخلــٟت، ْلـت ج٣ـ ْؤصاهـذ  هـا الض ت  ـال الاؾـخٗماٍع  إلاَع

 ٖلـى الـظ٦غ بالٗمـل الؿـالٟت ال جىـت ج٩لُـ٠ جـم ٢ْـض .ٖام بك٩ل

٘ ْيـ٘ ٓم ظضًـضة لخدضًـض مكـاَع ـال مِٟـ  ب٩اٞـت ؤقـ٩الّ إلاَع

ْمــــــً َىــــــا ًم٨ــــــً ال٣ــــــ٫ٓ ؤهــــــّ بٟٗــــــل جــــــإ ٓعٍ،   زير ال٣ُبُــــــتْنــــــ

ٓاػن ال٣ــٔٓ فــي املجخمــ٘ الــضْلي، بــغػ الخٓظـــّ 23االشىاثُــت  ٖلــى جــ

ٓازُـــــــ٤ ٓم َـــــــظٍ الٓـــــــاَغة بمٓظـــــــب امل ٓوي لخدضًـــــــض مِٟـــــــ  ال٣ـــــــاه

ا فـــــــي َـــــــظا ـــــــت، التـــــــي جـــــــم بنـــــــضاَع ٍٓ ْالجِ ْلُـــــــت   ْالهـــــــ٥ٓ٩ الض

 الهضص.

 الذولُتاإلاىازُم 

، ْيـــ٘ املجخمــ٘ الــضْلي حؿـــٗت ٖكــغ ههـــا 1963مىــظ ٖــام 

ْلُـــــا ملىــــ٘  ٓهُــــا ص اًــــت ألامـــــم املخدـــــضة ٢اه ابُـــــت، بٖغ مـــــا٫ إلاَع ألٖا

ْهي مٟخٓخت الهًمام ظمُ٘  ت،  ْلُت للُا٢ت الظٍع ٧ٓالت الض ْال

ٓهُـــــت  ْوؿـــــغص ُٞمــــا ًلـــــي الىهـــــٓم ال٣اه ًـــــاء ٞيهـــــا.  الــــض٫ْ ألٖا

ْالخٗـــــــــــضًالث إلايـــــــــــاُٞت املخٗل٣ــــــــــــت  ْلُـــــــــــت الدؿـــــــــــٗت ٖكـــــــــــغ  الض

ال  : 24اباسَع

 الىفىؿ اإلاخعللت بالىحران اإلاذوي 

ٔ  ألاٞٗــــــــــا٫ ْاٗــــــــــٌ بــــــــــالجغاثم املخٗل٣ــــــــــت الاجٟا٢ُــــــــــت -1  ألازــــــــــغ

 ،1963 لٗام الُاثغاث متن ٖلى املغج٨بت

ٕ ٚيـــر  ءالاؾـــدُال ٢مـــ٘ اجٟا٢ُـــت - 2  لٗـــام الُـــاثغاث ٖلـــى املكـــْغ

1970، 

مـــا٫ ٢مـــ٘ اجٟا٢ُـــت -3 ٖت ٚيـــر  ألٖا  ؾـــالمت يـــض املٓظِـــت املكـــْغ

 ،1971 لٗام املضوي الُيران

٧ٓــ٫ٓ  -4 ٖت ٚيــر  الٗىــ٠ ؤٖمــا٫ ب٣مــ٘ املخٗلــ٤ البرْج  فــي املكــْغ

 الخ٨مُلـــــــي الـــــــضْلي املـــــــضوي الُيـــــــران جســـــــضم التـــــــي املُــــــاعاث،

مــا٫ ٢مــ٘ الجٟا٢ُــت ٖت ٚيــر  ألٖا  ؾـــالمت يــض املٓظِــت املكــْغ

 ،1988 لٗام املضوي الُيران

ٖت ٚيــــــر  ألاٞٗــــــا٫ ٢مــــــ٘ اجٟا٢ُــــــت -5  بــــــالُيران املخٗل٣ــــــت املكــــــْغ

  ،2010 لٗام الضْلي املضوي

٧ٓــــ٫ٓ  -6 ٕ ٚيــــر  الاؾــــدُالء ٢مــــ٘ تالجٟا٢ُــــ امل٨مــــل البرْج  املكــــْغ

 ، 2010 لٗام الُاثغاث ٖلى

٧ٓـــــ٫ٓ  -7  ْاٗــــــٌ بـــــالجغاثم املخٗل٣ـــــت لالجٟا٢ُـــــت املٗـــــض٫ البرْج

ٔ  ألاٞٗا٫  . 4201 لٗام الُاثغاث متن ٖلى املغج٨بت ألازغ

فحن الذولُحن   الىق اإلاخعلم بدماًت اإلاٌى

 املخمخٗـــين ألائخــــام يـــض املغج٨بـــت الجـــغاثم مىـــ٘ اجٟا٢ُـــت -8

ْلُت بدماًت  .1973 لٗام ٖليها ْاملٗا٢ب ص

 الىق اإلاخعلم باخخجاص الشهائً 

ْلُت الاجٟا٢ُت -9 اثً  جؼ  ملىاًَت الض  . 1979 لٗام الَغ

 الىفان اإلاخعللان باإلاىاد الىىوٍت 

ٓاص املاصًت الحماًت اجٟا٢ُت -10 ٓ  للم  ،1980 لٗام ٍْتالى

ْلُت الاجٟا٢ُت حٗضًالث -11 ـال ؤٖمـا٫ ل٣مـ٘ الض ْٓي إلاَع  الىـ

  .2005 لٗام

ت   الىفىؿ اإلاخعللت باإلاالخت البدٍش

مــا٫ ٢مـ٘ اجٟا٢ُـت -12 ٖت ٚيـر  ألٖا  ؾــالمت يـض املٓظِــت املكـْغ

ت املالخت   ،1988 لٗام البدٍغ

٧ٓــ٫ٓ  -13 مــا٫ ٢مــ٘ باجٟا٢ُــت امل حــ٤ البرْج ٖتامل ٚيــر  ألٖا  كــْغ

ت املالخت ؾالمت يض املٓظِت  ،2005 لٗام البدٍغ

14-  ٫ٓ ٧ٓــ ج مــا٫ ٢مـ٘ـ بْغ ٖت ُٚـــغ  ألٖا ّٓظِــت املكــْغ  ؾــالمت يــض امل

 ، 1988 لٗام ال٣اعي  الجٝغ في ال٣اثمت الشابخت املىهاث

٧ٓــــ٫ٓ  -15 ٫ٓ٧ٓ  امل حــــ٤ البرْج مــــا٫ ب٣مــــ٘ املخٗلــــ٤ بــــالبرْج  ألٖا

ٖت ٚيـــــــر   الشابخـــــــت امليكـــــــأث ؾـــــــالمت يـــــــض املٓظِـــــــت املكـــــــْغ

ٓصة  .2005 لٗام ال٣اعي  الجٝغ ٖلى املٓظ

 الىق اإلاخعلم باإلاىاد اإلاخفجشة 

 ٦كــــــِٟا بٛــــــغى البالؾــــــد٨ُُت املخٟجــــــغاث جمُيــــــز  اجٟا٢ُــــــت -16

 .1991 لٗام
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 الىق اإلاخعلم بالهجماث ؤلاسهابُت باللىابل 

ْلُت الاجٟا٢ُت -17 ابُت ال جماث ٘ل٣م الض  لٗام بال٣ىابل إلاَع

1997 . 

ل ؤلاسهاب  الىق اإلاخعلم بخمٍى

ْلُت الاجٟا٢ُت -18 ٍٓل ل٣م٘ الض ال جم  .1999 لٗام إلاَع

 الىق اإلاخعلم باإلسهاب الىىوي

ْلُـــــت الاجٟا٢ُـــــت -19 ـــــال ؤٖمـــــا٫ ل٣مـــــ٘ الض ْٓي إلاَع  لٗـــــام الىـــــ

2005. 

املاعزــت فــي  17/291ؤ٢ــغث الجمُٗــت الٗامــت الالثدــت ع٢ــم 

ٓ ٖــام  15 ٓهُـ بةخــضار م٨خـب ألامــم املخدــضة  ال٣ايـُت ،2017ً

ـــــــــــال ٢ْـــــــــــض جــــــــــــم حُٗـــــــــــين الؿـــــــــــُض ٞالصًميــــــــــــر  25امل٩اٞدـــــــــــت إلاَع  .

٦ْـــــــُال لألمـــــــين الٗـــــــام مل٨خـــــــب ألامـــــــم  ْه٩ـــــــٝٓ  ٓع ُٓٞدل ٞ بًٟـــــــاه

ٓم  ال ً ٓ  21املخدضة مل٩اٞدت إلاَع ٓهُ ً2017. 

ـٍغ ،، ؤًًـاا٢تـرح ألامـين الٗـام بكـإن  )A/71/858( فـي ج٣ٍغ

ًـــاء فـــي جىُٟـــظ  ٢ـــضعة ألامـــم املخدـــضة ٖلـــى مؿـــاٖضة الـــض٫ْ ألٖا

 ْ ــــال،   ٞغ٢ــــتبؾــــتراجُجُت ألامــــم املخدــــضة الٗاملُــــت مل٩اٞدــــت إلاَع

ــــــال م٩اٞدــــــت مجـــــا٫ فــــــي بالخىُٟــــــظ املٗىُــــــت الٗمـــــل  مغ٦ــــــؼ ْ  إلاَع

ـــــال م٩اٞدـــــت ْالتـــــي ؤخـــــضزذ فـــــي البضاًـــــت مـــــً ٢بـــــل بصاعة إلاَع  ،

ـال  ْه٣لِا بلـى م٨خـب ظضًـض مل٩اٞدـت إلاَع ن الؿُاؾُت،  الكْا

٦ُْل   .لألمين الٗامبغثاؾت 

٦ُْل ألامـين الٗـام الجضًـض ٢ُـاصة بؾـتراجُجُت ٦ما  ؾًُ٘ 

َْكــاع٥ فــي  ــال،  ٓص ألامــم املخدــضة فــي مجــا٫ م٩اٞدــت إلاَع لجِــ

ْمٗالجــت  ٖملُــت نــى٘ ال٣ــغاع فــي ألامــم املخدــضة، ْيــمان جىــا٫ْ 

ال في ٖضة ٢ُاٖاث في ٖمل ألامم املخدضة ألامم ْؤزغ إلاَع  ٫ٓ  .ؤن

َـــــال بسمــــــ مِـــــام عثِؿـــــُت ًًـــــُل٘ م٨خـــــب م٩اٞدـــــت إلاع 

 :جخ خو ُٞما ًلي

الًـت املمىٓخـت  .ؤ  ـال مـً زـال٫ ال ٓص م٩اٞدـت إلاَع ٢ُاصة ظِ

ٓمت ألامم املخدضة،  مً ٢بل الجمُٗت الٗامت ملىٓ

ؼ الخيؿ٤ُ ْالاحؿا١ بين ٦ُاهاث ٞغ٢ت الٗمل املٗىُـت  .ل  حٍٗؼ

ْٖــضصَا  ــال  لًــمان  38بالخىُٟــظ فــي مجــا٫ م٩اٞدــت إلاَع

ٓاػن لألع٧ــــــــــ  ألامــــــــــم سؾــــــــــتراجُجُت ان ألاعاٗــــــــــتالخىُٟــــــــــظ املخــــــــــ

ال، مل٩اٞدت املخدضة  إلاَع

ــؼ ج٣ــضًم املؿــاٖضة التــي جمىدِــا ألامــم املخدــضة للــض٫ْ  .ط  حٍٗؼ

ال، ًاء في بىاء ال٣ضعاث بكإن م٩اٞدت إلاَع  ألٖا

ٓص ألامـــــــم جدؿـــــــين  .ص  ٓاعص لجِـــــــ ْحٗباـــــــت املـــــــ ٓة  ْالـــــــضٖ الغئٍـــــــت 

ال،   املخدضة في مجا٫ م٩اٞدت إلاَع

ال ٖلـى هُـا١  .ٌ  ٓاظبت مل٩اٞدت إلاَع ٍٓت ال ْل يمان بًالء ألا

ٓن الٗمـــل الِـــام فـــي مىــــ٘  ْؤن ٩ًـــ ٓمـــت ألامـــم املخدـــضة،  مىٓ

ٓة في إلاؾتراجُجُت  .الخُٝغ الٗى٠ُ مخجظعا ب٣

 ْ ز٣ُـــت مـــ٘ َُاـــاث ٦مـــا ًخُلـــ٘ امل٨خـــب بلـــى ب٢امـــت ٖال٢ـــاث 

ــــــؼ الكـــــغا٧اث ال٣اثمــــــت  ْحٍٗؼ ًـــــاء،  ْالــــــض٫ْ ألٖا مجلــــــ ألامـــــً 

ٓع املىخٓم في الاظخماٖاث  ْالىامُت الجضًضة، مً زال٫ الحً

ال  . ْاملكاع٦ت ٞيها املخهلت بم٩اٞدت إلاَع

ٌٗــــــض بخــــــضار َــــــظا امل٨خــــــب ؤ٫ْ بنــــــالح ماؾســــــ ي عثِســــــ ي 

 .ًًُل٘ بّ ألامين الٗام الجضًض لألمم املخدضة

ــــتمعنــــو  -ب اٖلــــى الهــــُٗض  ؤلاسهــــاب فــــي اإلاىازُــــم الجهٍى

ـــــــــــي  ْا ْع ْمىٓمـــــــــــت املـــــــــــاجمغ إلاؾـــــــــــالمي ْألا ْالٗغاـــــــــــي  ٣ـــــــــــي  إلاٍٞغ

٩ي .   ْألامٍغ

لي -1  على الفعُذ ؤلافٍش

ٓخــضة  ٓظــب ؤخ٩ــام اجٟا٢ُــت مىٓمــت ال ــال بم ــ٠ إلاَع جــم حٍٗغ

ْعة الٗاصًـت  ، املٗخمـضة زـال٫ الـض ْم٩اٞدخّـ ال  إلاٍٞغ٣ُت ملى٘ إلاَع

ْالشالزـــــــــين ـــــــــاث املىٓمـــــــــت،  الخامؿـــــــــت  ٓم ْخ٩  ٫ْ ملـــــــــاجمغ عئؾـــــــــاء ص

ٓ ؾـــــــــىت  14بلـــــــــى  12املى٣ٗـــــــــضة بـــــــــالجؼاثغ مــــــــًـ  ٓلُـــــــــ ْالتـــــــــي 1999ً  ،

ٓ  9نـــاص٢ذ ٖليهـــا الجؼاثـــغ فـــي  ٓلُـــ ما 26ا1999ً املـــاصة  فـــي ، الؾــُـ

ْلى ابُا :  3/ألا  م ها، ٖلى ؤهّ : "ٌٗخبر ٖمال بَع

ٓاهين الجىاثُــــــت  -ؤ ْ تهضًــــــض بــــــّ ٌٗــــــض زغ٢ــــــا لل٣ــــــ ؤي ٖمــــــل ؤ

   ْ ــــت َــــٝغ ؤ ْل ْالــــظي مــــً قــــإهّ ؤن لض خ٩ــــام َــــظٍ الاجٟا٢ُــــت 

ْ الؿــــالمت البيُــــت  ْالجماٖــــاث، ؤ    ٌٗــــغى ل خُــــغ خُــــاة ألاٞــــغاص 

ٖٓـت  ْ مجم ْٞـاة بـإي ئـخو ؤ  ْ ْ ؤلح٤ ؤي بنابت ؤ ت ؤ ْ الحٍغ ؤ

ْ ٢ــــــض ًدؿــــــةب فــــــي بلحــــــا١ يــــــغع  ْ ٌؿــــــةب ؤ مــــــً ألائــــــخام، ؤ

ْ البِاـــــت     ٓاعص الُبُُٗـــــت ؤ ْ املـــــ ْ الخانـــــت ؤ باملمخل٩ـــــاث الٗامـــــت ؤ

ْ ا ْؤن ًخم اعج٩ابّ ب٣هض : ؤ  لخـغار الش٣افي، 

ْ خمــل ؤي  -1 ْ ب٢ىــإ ؤ ْ بظبــاع ؤ ، ؤ ْ بزــاعة خالــت مـًـ الِلـ٘ـ ُــب ؤ جَغ

 ، ْ ظـــؼء مىــّـ ب، ؤ ْ ٖامـــت الكــٗـ ْ ماؾؿـــت ؤ ْ َُاـــت ؤ ٓمـــت ؤ خ٩

٢ٓـــ٠ مٗـــين  ْ اٖخمـــاص م ، ؤ ْ الامخىـــإ ٖىــّـ ٖلـــى املبـــاصعة بٗمـــل ؤ

ْ الٗمل ٖلى ؤؾاؽ مباصت مُٗىت، ْ الخسلي ٖىّ، ؤ  ؤ

ٓٞير الخـضماث بٖا٢ت ا -2 ْ جـ ٓمُت ؤ لؿير الٗاصي للمغا٤ٞ الٗم

ْ زل٤ ْي٘ ٖام مخإػم، ٓع، ؤ  ألاؾاؾُت ل جمِ

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-9.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-9.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-11.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-15.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-15.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-06-15/statement-attributable-spokesman-secretary-general-united-nations
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-06-15/statement-attributable-spokesman-secretary-general-united-nations
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/858
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/uncct
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/uncct
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/un-global-counter-terrorism-strategy
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/un-global-counter-terrorism-strategy
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 زل٤ خالت جمغص ٖاعمت في البالص. -3

ْ جدــٍغٌ -ب ْ مؿــاٖضة ؤ ْامــغ ؤ ْ بنــضاع ؤ ٍٓــل ؤ ْ جم ٍج ؤ  ؤي جــْغ

ْ ججِيــــز ؤي  ْ جىٓــــُم ؤ ْ جــــأمغ ؤ ْ تهضًــــض ؤ ــــت ؤ ْل ْ مدا ْ ح ــــجُ٘ ؤ ؤ

مــ ا٫ املكــاع بليهــا فــي ال٣ٟــغة ئــخو ب٣هــض اعج٩ــال ؤي مــً ألٖا

 ".3بلى  1اؤ  مً 

 على الفعُذ العشبي -2

٢ٓٗــــــت فــــــي ــــــال، امل  ؤ٦ــــــضث الاجٟا٢ُــــــت الٗغبُــــــت مل٩اٞدــــــت إلاَع

ش ْالٗض٫ الٗغل، بخـاٍع ْػعاء الضازلُت   ال٣اَغة مً ٢بل مجلس ي 

ـــــــل  22 صٌؿـــــــمبر  7، التـــــــي نـــــــاص٢ذ ٖليهـــــــا الجؼاثـــــــغ فـــــــي 1998ؤبٍغ

 يـض ال٨ٟـاح فـي الكٗٓل خ٤ ٖلى في صًباظعها، ، الؾُما 27ا1998

ْان بمسخلـــ٠ الٓؾـــاثل بمـــا ألاظى ـــي الاخـــخال٫  طلـــ٪ فـــي ْالٗـــض

٫ٓ  ؤظـل مًـ املؿـ   ال٨ٟـاح ْالحهـ ا  ـغ ؤعيِـ  فـي خ٣ِـا ٖلـى جدٍغ

غ  ل٩ـل الترابُـت ٖلـى الٓخـضة ْبما ًداٞٔ املهير ْالاؾخ٣ال٫، ج٣ٍغ

   مُشا١ ألامم املخدضة. ْمباصت مل٣انض ٣ْٞا ٧لّ َْظا ٖغاي، بلض

ـــــــ ـــــــال بم٣خطـــــــ   ؤخ٩ـــــــام َـــــــظٍ الاجٟا٢ُـــــــت جـــــــم حٍٗغ ٠ إلاَع

ال، الؾُما املاصة ألاْلى م ها، ٖلـى ؤهـّ  2/الٗغبُت مل٩اٞدت إلاَع

ٓاٖشــّ  ْ العهضًــض بــّ ؤًــا ٧اهــذ ب : "٧ــل ٞٗــل مــً ؤٞٗــا٫ الٗىــ٠ ؤ

ْ ظمـــــا ي،  ٕ بظغامـــــي ٞـــــغصي ؤ ْ ؤٚغايـــــّ، ٣ًـــــ٘ جىُٟـــــظا ملكـــــْغ ؤ

َِٗم بةًـــــظائه ْ جـــــْغ ـــــب بـــــين الىـــــاؽ، ؤ ـــــى بل٣ـــــاء الٖغ      م ْكهـــــضٝ بل

ْ بلحـــــــا١  ْ ؤمـــــــ هم ل خُـــــــغ، ؤ ـــــــاتهم ؤ ْ خٍغ ٌ خُـــــــاتهم ؤ ْ حٗـــــــٍغ ؤ

ْ الخانـت،  ْ املـال٥ الٗامـت ؤ ْ بإخض املغاٞـ٤ ؤ الًغع بالبِات   ؤ

ىُـت  ٓاعص الَٓ ٌ ؤخض امل ْ حٍٗغ ْ الاؾدُالء ٖليها، ؤ ْ اخخاللِا ؤ ؤ

 ل خُغ".

ذ مت ٖٞغ ابُت الجٍغ مت م ها 3املاصة  في إلاَع  بإ ها : "٧ل ظٍغ

ٕ ؤْ ـااي جىُٟـظا لٛـغى جغج٨ـب يهـاٞ مكـْغ الـض٫ْ  مـً ؤي فـي بَع

اًاَـا ٖلـى ؤْ املخٗا٢ـضة،  ٌٗا٢ـب مهـالحِا ؤْ ممخل٩اتهـا، ؤْ ٖع

ٓ هـا  الجـغاثم ؤن ٖلـى الاجٟا٢ُـت ههـذ ٢ْـض الـضازلي". ٖليهـا ٢اه

ابُــت الجــغاثم  مــً حٗــض ال بــضاٞ٘ ؾُاســ ي اعج٨بــذ ْلــٓ إلاَع

ٓػ  ْبالخــالي، الؿُاؾـُت،  مــ٘ ب٤َْــظا ًخُـا ٞيهــا الدؿــلُم ًجــ

 .1952 لؿىت الٗغبُت املجغمين حؿلُم اجٟا٢ُت

مـت حٗـض : "ال ؤهـّ ٖلـى م ها 2 املاصة في ٦ما ؤ٦ضث  خـاالث ظٍغ

 املؿـ   ال٨ٟـاح طلـ٪ بمـا فـي الٓؾـاثل بمسخلـ٠ املؿـ   ال٨ٟـاح

ْان ألاظى ي الاخخال٫ يض ـغ الخدغع  ؤظل مً ْالٗض  املهـير ْج٣ٍغ

ٓن  ٣ْٞـا  ٧ـل الحـاالث َـظٍ مـً ٌٗخبـر ال الـضْلي، ملبـاصت ال٣ـاه

 .الٗغبُت الض٫ْ  مً  ي الترابُت بالٓخضة ًمـ ٖمل

ُت ٖلــى ؤلحــذ ٖىــضما الاجٟـــا٢ُت مــا ٞٗلــذ خؿــىا  قــٖغ

 ٢غاعاث ٌؿاًغ ألامغ الظي ألاظى ي، الاخخال٫ يض املؿ   ال٨ٟاح

ـغ بدـ٤ جىـاصي التـي املخدـضة، لألمـم الٗامـت الجمُٗـت  املهـير ج٣ٍغ

ٓهُـت للٟلؿـُُيُين ـغ ؤظـل مـً ىًـا٫ال ْجا٦ـض ٖلـى ٢اه  الخدٍغ

ني،  1972 صٌؿمبر 28 في ، املاعر3034ع٢م ال٣غاع الؾُما الَٓ

ْعة ًٖ ْالهاصع ً. الؿابٗت الض  ْالٗكٍغ

 على ـعُذ مىٍمت اإلااجمش ؤلاظالمي -3

ــذ مٗاَــضة مىٓمــت املــاجمغ إلاؾــالمي مل٩اٞدــت ــال  ٖٞغ إلاَع

ْٚٓ، فـــــــي ْاٚـــــــاص  ، ٓع٦ُىاٞاؾــــــٓـ ْلي، املٗخمـــــــضة بٗانـــــــمت ب ؤ٫ْ  الـــــــض

ٓلُـــ ْالتـــي نـــاص٢ذ ٖليهـــا الجؼاثـــغ 1999ٓ ؾـــىت ً ـــال،  فـــي ، إلاَع

ْلــــــى، ٖلــــــى الىدـــــٓـ2007ؾـــــةخمبر ؾــــــىت  23 ما فــــــي ماصتهــــــا ألا  ، الؾـــــُـ

ــا الخالي :  ْ الــعهضًض بّـ ؤًــ ٓ ٧ـل ٞٗـل مًـ ؤٞٗــا٫ الٗىـ٠ ؤ ال َ "إلاَع

ٕ بظـــــغامي ٞــــغصي ــــــظا ملــكـــــْغ ـُـ ْ ؤٚــــــغايّ، ًــــــ٣٘ جــىــٟـ ٖـــــشّ ؤ ٓا ــــاهذ بـــ  ٦ـ

 ْ ٍـــٗـــــِم  ؤ ْ جـــْغ ب بــين الـــىــــاؽ ؤ ٍْــِــضٝ بلـى بلــ٣ـــاء الـــٖغ ظــمــا ي 

م ــــِـ ْ ؤمــىـ م ؤ ــخـــــِـ ْ خــٍغ م ؤ ــــِـ ْ ؤٖــغايـ م ؤ ُـــاجــــــِـ ـــــٍغٌ خـــ ــ ْ جــٗـ م ؤ  بـــةًــــظاثــــــِـ

م، ـــــِـ ٢ٓـ ْ خــ٣ــ ْ بــــــإخض  ؤ ْ بلحـــــا١ الــــــًغع بالـبُــــــات ؤ لــلــســُــــــغ ؤ

ْ ألامــال٥ ا ْ الاؾــدُالء املغاٞـ٤ ؤ ا ؤ ْ اخخاللــِـ ْ الخانــت ؤ لـــٗامت ؤ

ْلـُـــــــت  ْ املغاٞــــــ٤ الـض ـىــُـــــــت ؤ ٓاعص الـَٓ ٌ ؤخــــــض املـــــــ ْ حٗــــــٍغ ٖليهــــــا ؤ

خضة  ْ الـٓـ ْ الؿالمــت إلا٢لُمُـت ؤ ْ جـِـضًـض الاؾخ٣غاع ؤ لــلـسـُـــغ، ؤ

ْ ؾُاصة الض٫ْ املؿخ٣لت"  . 28االؿُاؾُت ؤ

ابُـــت ٖلــى ؤ هـــا : "هــي ؤ مــت إلاَع ـــذ الجٍغ مــــت ٦مــا ٖٞغ ي ظــٍغ

ـــااي فـــي  ْ اقخــــغا٥ ٞيهــــا، جغجــــ٨ب جىـُٟــــظا لٛــــغى بَع ٕ ؤ ْ قــــْغ ؤ

ْ مهــــالحِا ــا ؤ ْ ممـخل٨ـاتهــ اًــــاَا ؤ ْ يــــض ٖع ـــغاٝ ؤ ٫ْ ألَا  ؤي مــًـ الـــض

ٓاظـــــــضًً ٖلــــــى ب٢لُـــــــمِا ممــــــا  اًــــــا ألاظـــــــاهب املخ ْالٖغ ْ املـــــــغا٤ٞ  ؤ

ٓ ها الضازلي"  . 29اٌٗا٢ب ٖليها ٢اه

 على الفعُذ ألاوسوبي -4

ْبُـت جٟا٢ُـتالا ؤبغمـذ ْع ا،  ل٣مـ٘ ألا ـال، التـي ؤنـضَع إلاَع

ٓم ْصزلـذ املجلــ ،1977 ًىـاًغ 27 ًـ ْاـي،  ْع الخىُٟـظ  خيـز ألا

ْجـىو1978 ٚكذ ابخضاء مً ـا ُٞمـا  ؾخت ؤٞٗا٫ ٖلى ،  هٓظَؼ

  : 30اًلي

ٓاعصة الُاثغاث االجغاثم ز٠ُ -1 لؿـىت  الَـاي اجٟا٢ُـت فـي الـ

ٕ الاؾدُالء ٚير ب٣م٘ الخانت 1970  الُاثغاث ،ٖلى  املكْغ

مــا٫ -2 ْعصتهـــا التـــي ألٖا مـــا٫ م٩اٞدـــت اجٟا٢ُــت ؤ ٚيـــر  ألٖا

ٖت ــا٫ -الُيــران املــضوي ؾــالمت بلــى املٓظِــت املكــْغ ٓهتًر  م

ْجسو1971 ب، الٗى٠ ؤٖما٫ ،   ْالخسٍغ
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مـا٫ -3  الخانـت الحماًـت طْي  ألائـخام يـض املٓظِـت ألٖا

ٓماؾُت،  ْالضبل

ش ْال٣ــظاث٠ ْاملخٟجــغاث ال٣ىابــل اؾــخٗما٫ -4 ٓاٍع  ْالهــ

 ل خُغ، خُاة إلاوؿان حٗغى التي املٟخخت ثلْالغؾا

ـاثً اخخجـاػ -5 ٕ ٚيـر ْالخُـ٠ الَغ  ْالجـغاثم لألٞـغاص املكـْغ

خــضاء ٖلــى التــي الخُيــرة  ْالؿــالمت الحُــاة جخًــمً الٖا

ت، الجؿضًت  ْالحٍغ

6- ٕ  .الؿاب٣ت الجغاثم مً ؤي في باالقترا٥ الكْغ

ٓعص لـم ؤ هـا الاجٟا٢ُـت َـظٍ ٖلـى املالخـٔ ٟـا جـ  ٖامـا حٍٗغ

ا لِـظٍ حٗـضصا اجبٗـذ ٢ض ٧اهذ ْبن اللإلَع  التـي الجـغاثم خهـٍغ

ابُت. ؤٖما٫ بإ ها جٓن٠   بَع

ْاي، الاجداص طَب ْع  حٍٗغ٠ ْي٘ بلى في مُل٘ َظا ال٣غن، ألا

ـال مٓخـض  زاللّـ مًـ خـضص ،2001صٌؿـمبر  06 فـي ْطلـ٪ لإلَع

ٓبـاث ا التـي ال٣ٗ ٫ْ  جٟغيِـ ًـاء الـض ـال ؤٖمـا٫ ٖلـى ألٖا  فـي إلاَع

ْن لل٣ً  بإهّـ "ؤٖمـا٫ ٖـٝغ ٢ْض الٓاَغة، َظٍ ٖلى اءبَاع الخٗا

َ٘ـ ٓمـت ألاَـالي جغج٨ـب  هـضٝ جْغ  ال٣ُـام ٖلـى َُاـت ؤْ ْبظبـاع خ٩

ْ الامخىإ بٗمل ت لُِا٧ـل جـضمير ؤْ مـا بٗمـل ًٖـ ال٣ُـام ؤ  ألاؾاؾُـ

ٓعٍت ْ الضؾـخ ْ الا٢خهـاصًت  ؤ ْلُـت لُِاـت ؤْ الاظخماُٖـت ؤْ ؤ  ؤْ ص

ت ٖؼ ا ٖػ  ."بك٩ل زُير اؾخ٣غاَع

ييعلى الفع -5  ُذ ألامٍش

ــذ ٫ْ  مىٓمــت اجٟا٢ُــت ٖٞغ ــال، ٢ْمـ٘ـ ملىـ٘ـ ألامٍغ٨ُــت الــض  إلاَع

 م هـا، ألاْلى الؾُما املاصة ،1971ٞبراًغ  2 في ْاقىًُ املبرمت في

ابُت ٖلى ؤ ها حكمل  التـي ْال٣خل، الخ٠ُ ظغاثم الجغاثم إلاَع

ْلـت بدمـاًعهم جلتـزم يـض ؤئـخام جغج٨ـب زانـت،  خماًـت الض

ـا ٓن  ٣ًَغ خـضاءاث ٦ْـظا الـضْلي، ال٣ـاه  ْؾـالمت خُـاة ٖلـى الٖا

ْؤٞٗا٫ َاالء  . 31االجغاثم  هظٍ الابتزاػ املغجبُت ألائخام 

 ٣ًخهـغ ْبإهـّ الاجٟا٢ُـت جُبُـ٤ م هـا هُـا١ 2 املـاصة جدـضص

خـضاءاث ٓاظِـت ٖلـى الٖا  بالحماًـت املخمخٗـين يـض ألائـخام امل

ٓاٖض الخانت ٓن  ٣ْٞا ل٣  الضْلي. ال٣اه

 هىن الذاخليمفهىم ؤلاسهاب في اللا -جـ 

ٓعة اهـضلٗذ ملـا ـت الشـ ٓٞمبر ؤ٫ْ  فـي املباع٦ـت الجؼاثٍغ ، 1954هـ

بـــا   باسًمـــان املجاَـــضًً ألازُـــاع املٟٗمـــين زلـــت مـــً بكـــً

ـــت، ت بٗملُـــاث ْاٗضالــت ال٣ًـــُت الجؼاثٍغ اؾـــعهضٞذ  ٖؿـــ٨ٍغ

ٓا٢ٗـّ الجِل مغا٦ؼ ْم  ؤهدـاء قـت  مـً الـبالص فـي فـي الٟغوسـ ي، 

ٖٓـت  ٧اهذ ْاخض، آن ٞغوؿـا  هٓـغ فـي مـً ألاٞـظاطحٗض َظٍ املجم

ٖٓــت ابُــت"، "مجم فــي  للٟلؿــُُيُين ٦ْــظل٪ ألامــغ باليؿــبت بَع

٨ُــــــــــــت  الًـــــــــــاث املخدـــــــــــضة ألامٍغ ْال ٓوي  هٓـــــــــــغ الاخـــــــــــخال٫ الهــــــــــــُِ

مـا، ٓن، ِٞـم ْٚيَر ـابُ ٓع  ٧ْـل بَع ٓم ًشـ ٓ  ْاملُـّ فـي ْظـّ مٓلـ ِٞـ

ـااي لبُـت هٓـغ ْظِـت مـً ل٨ـً !! بَع ٧ـان  الٗـالمي مـً الـغؤي ألٚا

ْؤيْالٟلؿُُ الجؼاثغي  ٓم ني  ٓاعا. آزغ مٓل  ٧لِم ز

ع الجضائشي   : مدل جشائم ؤلاسهاب في الدؽَش

ابُـــــــت مـــــــً زـــــــال٫  مـــــــت إلاَع ٖـــــــٝغ املكـــــــٕغ الجؼاثـــــــغي الجٍغ

ٓاث ألازيــــرة، بط ٢ــــام بةنــــضاع  ألاخــــضار التــــي قــــِضتها فــــي الؿــــى

ْامغ الخالُت   : 32األا

ْاملخمم  1995ٞبراًغ  25املاعر في  10-95ألامغ  - املٗض٫ 

ٓهُٓ ؾىت  08املاعر في  155-66لألمغ ع٢م  ً1966 

ٓن إلاظغاءاث الجؼاثُت،  املخًمً ٢اه

املٗض٫  1995ٞبراًغ  25املاعر في  11-95ألامغ ع٢م  -

ٓهُٓ ؾىت  08املاعر في  155-66ْاملخمم لألمغ ع٢م  ً

ٓباث، 1966 ٓن ال٣ٗ  املخًمً ٢اه

املخًمً  1995ٞبراًغ  25املاعر في  12-95ألامغ ع٢م  -

 جضابير الغخمت،

ٓن ع٢م ال - ٓلُٓ  13املاعر في  08-٣99اه املخٗل٤  1999ً

ٓثام املضوي،  باؾخٗاصة ال

ْاملهالحت الَٓىُت - ٢ْض ظاء املكٕغ  مُشا١ الؿلم   :

الجؼاثغي في ال٣ؿم الغاب٘ م٨غع مً البال ألا٫ْ 

ٓمي، الٟهل ألا٫ْ،  ْالجىذ يض الص يء الٗم الجىاًاث 

 ٓ ْلت، يمً ؤخ٩ام امل ْالجىذ يض ؤمً الض اص الجىاًاث 

 بما ًلي : 10م٨غع  87م٨غع بلى  87مً 

ــف الجٍشمــت ؤلاسهابُــت ٫ْ املكــٕغ الجؼاثــغي فــي املــاصة  : حعٍش جىــا

ٓ الخـــالي : "ٌٗخبـــر ٞٗـــال  87 ـــااي ٖلـــى الىدـــ ـــ٠ الٟٗـــل إلاَع م٨ـــغع حٍٗغ

ٓم َـــظا ألامـــغ، ٧ـــل ٞٗـــل ٌؿـــعهضٝ ؤمــًـ  ةُـــا فـــي مِٟـــ ْ جسٍغ ابُـــا ؤ بَع

ْالؿـالمت الترابُـت َٓىُـت  ٓخـضة ال ْ ال ْلـت ؤ ْاؾـخ٣غاع املاؾؿــاث  الض

ا الٗاصي ًٖ ٍَغ٤ ؤي ٖمل ٚغيّ ما ًإحي :  ْؾيَر

ْزل٤ ظٓ اوٗضام ألامً مً  - ْؾاٍ الؿ٩ان  ب في ؤ بذ الٖغ

ْ حٍٗغٌ  ْ الجؿضي ٖلى ألائخام ؤ ٓي ؤ خضاء املٗى زال٫ الٖا

ْ املؿاؽ بممخل٩اتهم، ْ ؤم هم ل خُغ ؤ ْ خٍغعهم ؤ  خُاتهم ؤ

ت الخى٣ل في ا - ع ؤْ خٍغ ْالخجمِغ  ٖغ٢لت خغ٦ت املْغ  ٤ لٍُغ

ٓمُت، خهام في الؿاخاث الٗم ْ الٖا  ؤ
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ٓع، - ْ جضهِـ ال٣ب ْهةل ؤ ٓعٍت  ْالجمِ ٓػ ألامت  خضاء ٖلى عم  الٖا

ٓمُت  - ْاملل٨ُاث الٗم ْالى٣ل  ٓانالث  ْؾاثل امل خضاء ٖلى  الٖا

ٓوي، ٓٙ ٢اه ْن مؿ ْ اخخاللِا ص ٓاط ٖليها ؤ  ْالخانت ْالاؾخد

-  ْ خضاء ٖلى املدُِ ؤْ بصزا٫ ماصة ؾامت ؤ بها في  الٖا حؿٍغ

ْ في املُاٍ بما ٞيها املُاٍ إلا٢لُمُت  ْ في باًَ ألاعى ؤ ٓ ؤ الج

ٓان         ْالتي مً قإ ها حٍٗغٌ صحت إلاوؿان ؤْ الحُ

ْ البِات الُبُُٗت ل خُغ،  ؤ

ت مماعؾت الٗباصة  - ْ خٍغ ٓمُت ؤ ٖغ٢لت ٖمل الؿلُاث الٗم

٤ الٗام، ْؾير املاؾؿاث املؿاٖضة للمٞغ اث الٗامت   ْالحٍغ

خضاء ٖلى خُاة ٖغ٢ - ٓمُت ؤْ الٖا لت ؾير املاؾؿاث الٗم

ْالخىُٓماث...". ٓاهين  ْٖغ٢لت جُب٤ُ ال٣ ْ ممخل٩اتهم  ٓا ها ؤ  ؤٖ

ابُـت  مـت إلاَع ٓن املكٕغ الجؼاثغي ٢ض ٖٝغ الجٍغ ْ هظا، ٩ً

ٓع ظمُِٗـــــا  ٖٓـــــت مـــــً ألاٞٗـــــا٫ املاصًـــــت، جخمدـــــ مـــــً زـــــال٫ مجم

ْلت ت َُا٧ل الض ْػٖٖؼ ْالٟٕؼ ْؾِ الىاؽ  ب    .خ٫ٓ بض الٖغ

ْلي فـــــي مجـــــا٫  ْن الجؼاثـــــغ الـــــض ٦مـــــا ججـــــضع إلاقـــــاعة بلـــــى ؤن حٗـــــا

ْلُـت  ل َـاب٘ الىجاٖـت ٖلـى الٗال٢ـاث الض ال ٢ض ؤيٟـ م٩اٞدت إلاَع

ٓهـّـ ٢ــض اهًــم  فــي َــظا الهــضص، خُــض هجــض ؤن بلــضها، ًٞــال ٖـًـ ٧

ْاملٗاَــــضاث طاث الهــــبٛت  ْ نــــاص١ ٖلــــى ال٨شيــــر مـــًـ الاجٟا٢ُــــاث  ؤ

ْؤبـــــــغم الٗضًــــــض مــــــًـ الاجٟا٢ُــــــاث ْلُــــــت،  ْاملٗاَـــــــضاث الشىاثُـــــــت،  الض

ٓعص، ُٞما ًلي، ن٨ين م هما، ٖلى ؾةُل املشا٫ ال الحهغ :   ه

ْن بــــين - 1 ـــــت  اجٟــــا١ الخٗــــا ــــت الجؼاثغٍّ ٍّ ٓع ٓمــــت الجمِ خ٩

ـــــت إلاًـُـالـُــــــت ٞــــــي  ٍّ ٓع ٓمـــــت الجمِ ت ْخ٩ ُّ ــــــٗب
ّ

ت الـك ُّ الـّضًـم٣ــــــغاَ

ـــــــــال ْإلاظــــــــــغام املـىــــــــــٓم ْالاججــــــــــاع ٚــــــــــير  مـجــــــــــا٫ مـداعبــــــــــت إلاَع

ْالـِـجــــــــغة ٚـُــــــــغ املـك ْاملـــــــازغاث الـٗـ٣ـلــــــــُت  ٕ ٞــــــــي املســــــــضعاث  ــــــــْغ

ـُت، ـ٘ بـالجـؼاثـغ في  الـكـٖغ
ّ
٢ٓ ٓٞمبـغ ؾىـت  22املـ  ،  33ا 1999ه

ْن بـــين - 2 ـــت  اجٟا٢ُـــت الخٗـــا ـــت الجؼاثغٍّ ٍّ ٓع ٓمـــت الجمِ خ٩

ت ٞـــــي مـجـــــا٫ ألامــــً  ُّ ْاململ٨ــــت إلاؾــــباه ت  ُّ ـــــٗب
ّ

ت الـك ُّ الـّضًـم٣ـــــغاَ

ـــٗت فــي الجـؼاثـــغ فــي  َــال ْإلاظـــغام املـىـــٓم،ْمـداعبـــت إلاع 
ّ
٢ٓ  5املـ

ٓ ؾىـت  ٓهُ  . 34ا 2008ً

ـــــــــت فـــــــــي ميافدـــــــــت  مـــــــــذي ــــــــــىابُت ؤلاظـــــــــتراجُجُت الجضائٍش

ؤلاسهـــــاب وفعالُتهـــــا مـــــً ؤجـــــل بسظـــــاء ؤظـــــغ ــــــلبت للخعـــــاون 

 :والخيعُم في العالكاث الذولُت 

ج با٢خًـــــال ٖلـــــى ماٖاهخـــــّ  بـــــاصت طي بـــــضء، ًخٗـــــين الخٗـــــٍغ

مـــ ،  الجؼاثـــغ زـــال٫ ـــال ألٖا ٍْـــالث إلاَع ٓصاء مـــً  ت الؿـــ الٗكـــٍغ

ٓعاء، بط  ٓاث بلــــى الــــ َــــظا  وافدــــذظٗلِــــا جخ٣ِ٣ــــغ بٗضًــــض الؿــــى

ب ًٖ مجخمٗىـا  ٓعم الخبِض الٍٛغ ودون معـاعذة  لىخـذهاال

، بـــــل ٧اهـــــذ ظـــــل الـــــض٫ْ ؤًـــــا وـــــان ؤي دولـــــت ؤو ؤي وـــــشف آخـــــش

الٛغبُــــت ْختــــ  الٗغبُــــت جىٗخىــــا بإبكــــ٘ ألاْنــــاٝ، معهمــــت بًاهــــا 

ٓن الضْلي إلاوؿاوي.باهعها٥ خ ْال٣اه  ١ٓ٣ إلاوؿان 

ٓص الشابــذ للكــٗب  ْبًٟــل الهــم ْبًٟــل ل حٗــالى  ل٨ــً 

ْالخٟاٞـّ الـضاثم خـ٫ٓ  الجؼاثغي ألااي يض َظٍ نٞت امل٣ُخـت، 

ني الكــٗ ي،  ْٖلــى عؤؾــِا الجــِل الــَٓ ٓاجــّ ألامىُــت الباؾــلت،  ٢

مـــــــا٫ الهـــــــاثب  ْبًٟـــــــل إلٖا ني،  ـــــــغ الـــــــَٓ ؾـــــــلُل ظـــــــِل الخدٍغ

ـــــال ْالىـــــاظ٘ لإلؾـــــت راجُجُت املٗخمـــــضة فـــــي مجـــــا٫ م٩اٞدـــــت إلاَع

، راث البعــــذًً ألامنــــي مــــً جهــــت والعُاســــ ي مــــً جهــــت زاهُــــت

ً مــــً َــــظٍ املدىــــت، خُــــض ؤصع٥  ط مىخهــــٍغ جم٨ىــــا مــــً الخــــْغ

ما بٗــــــــض ؤخــــــــضار  ، 2001ؾــــــــةخمبر  11املجخمــــــــ٘ الــــــــضْلي، الؾـــــــُـ

ــــــان،  ْص ْألاَْ ٕٓ مــــــً إلاظــــــغام الٗــــــابغ ل حــــــض ٓعة َــــــظا الىــــــ زُــــــ

ٖٓب ظُــــــــــضا الٗــــــــــالم ؽ مــــــــــً  ْاؾــــــــــخ الخجشبــــــــــت بإؾــــــــــٍغ الــــــــــضْع

ــــــت فــــــي هــــــزا اإلاجــــــاٌ، التــــــي ؤ ــــــخذ ممــــــشبا للمازــــــل  الجضائٍش

ومشجعـــــا بامخُـــــاص، جللـــــً فـــــي الجامعـــــاث وجـــــذسط فـــــي اإلاعاهـــــذ 

 العاإلاُت اإلاخخففت.

Notre stratégie de lutte antiterroriste (sécuritaire 
et politique( est devenue désormais un cas d’école et 
une référence par excellence.  

ٓ مــً  ، َــ ، ٞــةن الٗىــ٠ بمسخلــ٠ مٓــاٍَغ مــً ظِــت ؤزــٔغ

ٓاَغ املخجـــظعة فـــي املجخمٗـــاث إلاوؿـــاهُت، التـــي ٌٗخبـــر  ؤ٢ـــضم الٓـــ

٢ْـــــــض جٟا٢مـــــــذ َـــــــظٍ الٓـــــــاَغة  الهـــــــغإ ؤخـــــــض ؤَـــــــم ؾـــــــماتها، 

ْلُـــــــت  ْالٗال٢ـــــــاث الض ٍٓــــــت البًُٛـــــــت فـــــــي املجخمـــــــ٘ الـــــــضْلي  الضم

 بك٩ل الٞذ.

ْال ىُــت  ٓص الَٓ ـم الجِــ ْلــت ل حــض مــً ٚع ْلُــت ال٨بيــرة املبظ ض

ْالكــٗٓل، ٚيــر ؤ هــا لــم  َــظٍ الٓــاَغة، التــي ؤع٢ــذ بــا٫ الح٩ــام 

ْالٗملُـــــاث  ل  ـــــا جىـــــامي الحـــــْغ ْم ٓة م هـــــا،  جـــــإث بالىخـــــاثج املغظـــــ

ْالضازلي بال صلُل ٖلى طل٪ ابُت في الًٟاء الضْلي   .إلاَع

ــــــال مِٓــــــغا مــــــً مٓــــــاَغ الٗىــــــ٠ الــــــظي  حٗــــــض ْــــــاَغة إلاَع

ْٖلـــى  ًخٟصـــ   فـــي املجخمٗـــاث ْ فـــي املجخمـــ٘ الـــضازلي،  ْلُـــت ؤ الض

ٓعة َظٍ الٓاَغة، التـي ال ًسخلـ٠ بكـإ ها  م مً جؼاًض زُ الٚغ

ْاظِخـــــــّ ٖـــــــضة  ٢ْـــــــاع لِـــــــا،  ـــــــ٠ ص٢ُـــــــ٤  ازىـــــــان، ٞـــــــةن ْيـــــــ٘ حٍٗغ

ْاملهــــــــــــ حُت  ٓلٓظُــــــــــــت  مىٛهــــــــــــاث جد٨مِــــــــــــا الخلُٟــــــــــــاث إلاًضً

ْ باليؿـــــبت  ً ؤ ْ امل٨ٟـــــٍغ ٓاء باليؿـــــبت للبـــــاخشين ؤ ْاملظَبُـــــت، ؾـــــ

ْلــــ َْــــظا مــــا ؾــــِشير، للــــض٫ْ التــــي خا ذ م٣اعبــــت َــــظٍ الٓــــاَغة، 
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ٓباث ٖىـــــــض جهـــــــي٠ُ  بُبُٗـــــــت الحـــــــا٫، ٖـــــــضة بقـــــــ٩االث ْنـــــــٗ

ْاجٟا ي مل٩اٞدخّ ٓوي  ْ ٖىض جدضًض بَاع ٢اه ال ؤ  .إلاَع

٢ـــض نـــجل ٦مدُـــت  2001ؾـــةخمبر  11مـــا مــًـ قـــ٪ ؤّن جـــاٍعش 

٩ــي  ُض ال٨ٟــغ الاؾــتراجُجي ألامٍغ ٞانــلت بــين ٧ــل مــا ؾــب٣ِا ٖلــى نـٗـ

ْلُــت،ْاؾــخُغاص الٗال٢ــاث ا الًــاث املخدـــضة  ؤّن مـــا ظــٔغ فــي بط لض ال

٢ْلـب  ألامٍغ٨ُت ْعا١  ٓ ػلـؼا٫ ؤٖـاص زلِـ ألا لِـ خضزا ٖـابغا بـل َـ

 ٔ ْاملٗاصالث ٖلى املؿخٓ ٓاٍػً  ّْٚير امل ٓوي املٟاَُم   . ال٩

ابُــــــــت ٖلــــــــى ٓع٥ خُىــــــــظا٥  بّن ال جمــــــــاث إلاَع ــــــــ ٍٓ بغدــــــــي هُ

ـــض ْفـــي بٗـــٌ ألا٢ُـــاع الٗغبُـــت الخ٣ـــا، ٢ـــض  ْمدُـــت ٢ُـــاع مضٍع

ْؤٞـــــغػث ْؾـــــخٟغػ مٗـــــاصالث زل ٣ـــــذ ؤْيـــــاٖا ٖاملُـــــت ظضًـــــضة، 

ْحُٗــض جغجِــب ال٣ًــاًا   ً ٓاٍػ ْمخّٛيــراث مــً قــإ ها ؤن ج٣لــب املــ

ْمهـــــــــــــــال  ٞغيـــــــــــــــعها املؿـــــــــــــــخجضاث  ٣ْٞـــــــــــــــا ملٗـــــــــــــــاًير  الٗاملُـــــــــــــــت 

ْلُت. ْالٗال٢اث   الض

ْعص فـــــــي  معجـــــــم اإلافـــــــىلخاث ٖلـــــــى ؾـــــــةُل املشـــــــا٫، ل٣ـــــــض 

 اعؤن الاؾــــــــــــــــــــخ٣غ  واإلافــــــــــــــــــــاهُم ؤلاظــــــــــــــــــــتراجُجُت والعملُاجُــــــــــــــــــــت

٢ٓــ٠ ٖلــى  الٗال٢ــاث خالــت إلاؾــتراجُجي فــي املجخمــ٘ الــضْلي ًخ

ْلُــــت ْلُــــت، املخميــــزة بــــين الض بُٛــــال  ٞــــاٖلي الؿُاؾــــت الض

ْالٗمـل  ؤمً تهضص التي بُ ها، املخباصلت ُٞما العهضًضاث غاٝ،  ألَا

ٓصة ٖلى ٖلى املداٞٓت ْجغؾُسِا الخ٣ا،  الٗال٢اث املٓظ بُ هما 

ٓع  الاؾـــخ٣غاع إلاؾـــتراجُجي بط ًخهـــ٠ فــــي  ٚيـــر املخـــإػم بــــالخُ

ْلُـت الٗال٢ـاث ٔ  ْاؾـخ٣غاع الض  مجـاالث ٧اٞـت فـي جىاؾـب ال٣ـٓ

ْن   مــً ْٚيـــٍر ْالٗؿــ٨غي  الؿُاســ ي ْالا٢خهـــاصي( الــخـــــــٗا

 ٔ ْلـــت هـــي الجُٓؾُاؾـــُت ٞالحالـــت . 35ا)املجـــاالث ألازـــغ  للض

ْلـت ْيـُٗت خبـاع  بٗـين مـ٘ ألازـظ الـضْلي، الهـُٗض ٖلـى الض الٖا

ٝ ـا، ٢خهـاصًتالؿُاؾــُت ْالا الٓـْغ ْٚيَر ت   ْالتــي ْالٗؿــ٨ٍغ

ْعَا ٓمت في ْم٩اهعها جدضص ص ْلُت الٗال٢اث مىٓ   . 36االض

ــــــال لــــــضٔ املجخمــــــ٘  ــــــض ٖــــــً ْــــــاَغة إلاَع ٓل ْٖلُــــــّ، ٣ٞــــــض ج

ْز٣ُـــــــين  ْجيؿـــــــ٤ُ ًم٨ـــــــً ال٣ـــــــ٫ٓ ٖ همـــــــا ؤ همـــــــا  ْن  الـــــــضْلي حٗـــــــا

َْىـا ًجـضع  لخُٟٗل م٩اٞدخّ، ججؿض طل٪ في ق٩ل جدالٟـاث، 

٠ الحل ج ٖلى حٍٗغ ٓمـّ بىا الخٍٗغ ْعص مِٟ فـي معجـم ٠، الظي 

ٖلــــى ؤهــــّ  اإلافــــىلخاث واإلافــــاهُم ؤلاظــــتراجُجُت والعملُاجُــــت

 مكـ٩ل الـض٫ْ، ٖؿ٨غي ما٢ذ بـين ؤْ ؾُاس ي اجداص ًٖ ٖباعة

ْ مٗاَضاث للٗمل املكتر٥ اجٟا٢ُاث ؤؾاؽ ٖلى  مؿإلت ججاٍ ؤ

ْلُـــت الٗال٢ـــاث مـــً مؿـــاثل لخيؿـــ٤ُ ؾُاؾـــاتها،  كهـــضٝ الض

 . 37االحغل زال٫ الؿلم ؤْ ٢ْذ في ْؤٖمالِا ا٢خهاصًاتها

ْلُت  ْاله٥ٓ٩ الض ٓاز٤ُ  بالخُغ١، بالخٟهُل، ملسخل٠ امل

ىُـــــت، ًم٨ـــــً ال٣ـــــ٫ٓ ؤهـــــّ ٢ـــــض جـــــم  ٗاث الَٓ ْالدكـــــَغ ٍٓـــــت  ْالجِ

ْلُــــت،  ْالخ٨ــــخالث الض ٓوي يــــم ظــــل الــــض٫ْ  بعؾــــاء جإؾــــِـ ٢ــــاه

ْجدــــــــذ مٓلــــــــت َُاــــــــاث  جدــــــــذ ْنــــــــاًت ألامــــــــم املخدــــــــضة جــــــــاعة، 

ْب٢لُمُ ٍٓت  ْجدالٟاث ظِ .ْمىٓماث   ت جاعة ؤزٔغ

ْلي ٢ـــــــض ؤصع٥  ٓ ؤن املجخمــــــ٘ـ الـــــــض مـــــــا ًم٨ــــــًـ اؾخسالنــــــّـ َـــــــ

ْباجـــذ جمشـــل َاظؿـــا،  ْجيرجــّـ  ـــال، الـــظي جهـــاٖضث  مســـاَغ إلاَع

ٓعا مِمــــا فــــي زُــــال  ْمدــــ ٓل،  ْ للكـــٗـ ٓاء باليؿــــبت ل ح٩ــــام ؤ ؾــــ

ْن اؾـخصىاء ْلي بــض ٓ مـا ؤصٔ بلــى اٖتـراٝ صْلــي  38ااملجخم٘ـ الـض َْــ  ،

ما طلــــ٪ ال َْــــظا ٧لـــّـ بًٟــــل، الؾـــُـ ل ألا٧ــــاصًمي مخهــــاٖض  خإنـــُـ

ْبٟٗـــل َُمىـــت  ـــال، مــًـ ظِـــت،  ٓم إلاَع ٓوي ملِٟـــ ْالخإؾـــِـ ال٣ـــاه

، يــــض 2001ؾــــةخمبر  11ال٣ُبُــــت الشىاثُــــت بلــــى ٚاًــــت اٖخــــضاءاث 

٨ُت، مً ظِت زاهُت. الًاث املخدضة ألامٍغ  ال

 خاجمت : 

ٓعا مـــظَال، ظٗـــل املجخمـــ٘  ـــال جُـــ ٓم إلاَع ل٣ـــض قـــِض مِٟـــ

الٓـــــاَغة، مـــــً زـــــال٫، الـــــضْلي فـــــي ب٢ـــــغاع متزاًـــــض بمســـــاَغ َـــــظٍ 

ما، الخإنـــــــــُل ألا٧ـــــــــاصًمي، الـــــــــظي ٌٗخمـــــــــض ٖلـــــــــى مهـــــــــاصع  الؾــــــــُـ

ٓازُـ٤  ْامل ْاللٛـت ْالانـُالح  م  ٢ٓت، ٖلى ٚغاع ال٣غآن ال٨ٍغ ٓز م

ٍٓــــــــت ْإلا٢لُمُــــــــت، زــــــــم الخإؾــــــــِـ  ْالجِ ْلُــــــــت  ْالىهــــــــٓم الض

ٓوي، الـــــــــظي اؾـــــــــدىض بلـــــــــى ؤخ٩ـــــــــام مسخلـــــــــ٠ املٗاَـــــــــضاث  ال٣ـــــــــاه

ْزاثُــــــت  اًــــــت ْالاجٟا٢ُــــــاث ْالاجٟا٢ــــــاث مخٗــــــضصة  ــــــغاٝ، بٖغ ألَا

 ٘ ْاؾـدىاصا ٦ـظل٪ بلـى الدكـَغ ٍٓـت،  ْلُـت ْظِ ْمىٓماث ص ؤممُت 

٣ْٞــا سؾـتراجُجُعها املٗخمــضة فــي  ني، الــظي ؾـيخّ الجؼاثــغ،  الـَٓ

ــــت فــــي مجــــا٫ م٩اٞدــــت  َــــظا الهــــضص، بط حٗــــض الخجغبــــت الجؼاثٍغ

ْمغظٗــا بامخُــاػ، جل٣ــً فــي الجامٗــاث  ــال، مًــغبا للمازــل  إلاَع

 ُت املخسههت. ْجضعؽ في املٗاَض الٗامل

 الهىامؾ :
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er
 au 16 novembre 1937 au siège de la Société à Genève. 

L'Article 1
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 définit les actes de terrorisme comme des « faits 
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 ملخق:

ٓماجُت، ال لألزغ إلاًجااي الظي ج الضعاؾتتهضٝ َظٍ  ٓعة املٗل ٓلٓظُت الظي ؤخضزخّ الش ٓع الٓؾاثل الخ٨ى غ٦خّ في بلى ٖغى جُ

ٓمــاث جدخــل  ٓلٓظُــا املٗل ْ بهمــا مــً زــال٫ او٩ٗاؾــاتها التــي مؿــذ ال٣ُــإ الٗؿــ٨غي للــض٫ْ، بط ؤنــبدذ ج٨ى ٓاهــب الحُــاة  ٧ــل ظ

ْ الدؿاب٤ س٢خىاء ؤخض ها، ٢ض ال ٌٗـض َـظا الاَخمـام  ت  ها،  ْٓي مً خُض اَخمام املاؾؿت الٗؿ٨ٍغ املغجبت الشاهُت بٗض الؿالح الى

ـــّ عاظـــ٘ بلـــى ؾـــى ٓه ٓماجُـــت بال٣ُـــإ 1950ٓاث ظضًـــضا ٧ ٓعة املٗل ْ بهمـــا الجضًـــض ٨ًمـــً فـــي الخدـــ٫ٓ الـــظي حؿـــبةذ فـــي بخضازـــّ الشـــ  ،

٣ْٞــا  ْ اؾــخٛاللِا، زــم الخسُــُِ الجســاط إلاظــغاء املىاؾــب  ْ مٗالجعهــا، بلــى بعؾــالِا  ٓمــاث  الٗؿــ٨غي للــض٫ْ بــضءا بُــغ١ ظمــ٘ املٗل

ْ ؤ٦ ر مً طل٪ ألاق٩ا٫ الجضًضة ل٩ل مـً للمُُٗاث املخٓنل بليها، مً َىا ًم٨ً ؤن هلمـ الخٛير في ق ٓاظِت بين الض٫ْ،  ٩ل امل

ٓماجُت. ْ ألاهٓمت املٗل ٓلٓظُت  ْ العهضًضاث ألامىُت ٖلى الض٫ْ ٦ىدُجت للخ٣ضم الحانل في الٓؾاثل الخ٨ى  الحغل 

ٓماجُت :اإلافخاخُتاليلماث  ٓماث، ال٣ُإ الٗؿ٨غي، الحغل املٗل ٓلٓظُا املٗل ٓماجُت، ج٨ى ٓعة املٗل  ، العهضًضاث املؿخ٣بلُت.الش

Abstract :  

This paper aimed to present the evolution of the technological means created by the information 
revolution, not only for the positive impact that has had on all aspects of human life, but also on 
the repercussions of the military sector, as information technology occupies the second place after 
nuclear weapons according to the military's interest, and the rivalry to acquire the latest, this 
interest may not be new since it dates back to the 1950's, But the new may be in the transformation 
caused by the information revolution in the military sector of countries, starting by ways of 
collecting and processing informations, to send and exploit, and planning in order to take the 
appropriate action according to the data obtained, than that we can see the change in the form of 
confrontation between countries, and more so the new forms of both war and security threats to 
countries as a result of progress in technology means and information systems. 

Key words : military revolution, information technologies, information warfare, futur threats. 

 

 ملذمت:

ُٖٓـــت الحُـــاة،   ٓلٓظُـــت بخدؿـــين ه ؾـــمدذ الٓؾـــاثل الخ٨ى

ٓ هـــــا ججىـــــب إلاوؿــــــان املســـــاَغ فــــــي  ْ ؤعزــــــو، ٧ ظٗلِـــــا ؤؾـــــِل 

مجــاالث ٖــضة، مشــا٫ طلــ٪ ؤهــّ ًم٨ــً لجــغاح ؤن ًجــغي ظغاخــت 

ْ َظا م ٌ خ٣ُ٣ُا  ْن ؤن ًلمـ املٍغ ٓا٢٘ ص٣ُ٢ت ص ً زال٫ ال

ص الٓؾــــــــاثِ  إلاٞتراضــــــــ ي الــــــــظي ٌؿــــــــمذ لــــــــّ بــــــــظل٪، ٦مــــــــا جــــــــْؼ

ْ حٗلـــــــــــُم ؤٖمـــــــــــ٤، ٞالكـــــــــــب٩اث  ٓماجُـــــــــــت الةكـــــــــــغ بسبـــــــــــراث  املٗل

ْاثغ الخجــــــــــاعة  ٓٞغ لــــــــــض ٓعة جـــــــــ ْ البرمجُــــــــــاث املخُــــــــــ إلال٨ترْهُـــــــــت 

ْ ٖال٢اتهــا  ْ زــضماتها  ْاؾــٗت لخدؿــين بصاعتهــا  مــا٫ ٞغنــا  ْألٖا

ْ الخاعظُت  . 1االضازلُت 

ٓن ٢ض زةـ ٓماجُـت فـي حُٛيـر  هظا ٩ً ٓعة املٗل ْ جـإزير الشـ ْع  ذ ص

ْ الخٗلُمــي، ٓاء فــي املجــا٫ إلا٢خهــاصي، ؤ ٓاهــب خُــاة الةكــٍغت ؾــ  ظ

الخجـــــــــــاعي، الهـــــــــــخي، ...، ٚيــــــــــــر ؤن َـــــــــــظا ال ٌٗنـــــــــــي ؤن املجــــــــــــا٫ 

ٓع الــــظي ؤخضزخــــّ  ــــت ب٣ــــي فــــي مٗــــؼ٫ ٖــــً الخُــــ ْل الٗؿــــ٨غي للض

ٓماث. ٓلٓظُا املٗل ٓعة ج٨ى  ز

ي ٖـــــــٝغ مىـــــــظ ٞمشلمـــــــا خـــــــضر فـــــــي مجـــــــا٫ إلا٢خهـــــــاص الـــــــظ

ٓلٓظُــــا  ٓع ج٨ى ٓاث ٖضًــــضة حٛيــــراث َامــــت هدُجــــت جــــإزير جُــــ ؾــــى

ٓ نزــــــغ مــــــا ٌؿـــــــم   ٓمــــــاث، ٌٗــــــٝغ املُــــــضان الٗؿـــــــ٨غي َــــــ املٗل

ٓماجُـــت"، بالٟٗـــل، بطا ٧اهـــذ ٖملُـــت ظمـــ٘، ه٣ـــل،  ٓعة املٗل "بـــالش

ٍٓــــــــــت  ْل اهــــــــــاث طاث ألا ٓمــــــــــاث جمشــــــــــل ؤخــــــــــض الَغ ْمٗالجــــــــــت املٗل
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ْلت، ٞ ٓعاث ال٣هٔٓ باليؿبت ل٣ُإ الضٞإ لضٔ الض ةن الخُ

ٓاث  ٓلٓظُـــت التـــي جـــم جد٣ُ٣ِـــا مىـــظ الٗضًـــض مـــً الؿـــى –الخ٨ى

ْ فـي البرمجُـاث ٓاء مً هاخُت الٗخـاص ؤ ٢ـض ؤخـضزذ حُٛيـراث  -ؾ

ت  . 2اٖم٣ُت في جىُٓم املاؾؿت الٗؿ٨ٍغ

 مً َىا ًم٨ً ؤن هُغح بق٩الُت الضعاؾت الخالُت: 

بلــــــى ؤي مـــــــذي ؤظــــــهمذ الثـــــــىسة اإلاعلىماجُــــــت فـــــــي حغُحـــــــر  -

ت باهخلالهـــــــا مـــــــً اإلاىىــــــم الا  ظـــــــتراجُجي لللىاعـــــــاث الععــــــىٍش

 مجاٌ اإلاىاجهت الفلبت بلى اإلاجاٌ ؤلالىترووي؟

خــــــــت، جــــــــم  ــــــــت لإلظابــــــــت ٖلــــــــى إلاقــــــــ٩الُت املُْغ ْل ْ فــــــــي مدا

٠ُ الٟغيُت الخالُت:  جْٓ

ت للذٌو بـالخىىس  - ولما صاد اهخمام اللىاعاث الععىٍش

الخىىىلــــــــىجي ولمــــــــا صاد بدساي مفــــــــشصاث هــــــــزا ألاخحــــــــر لــــــــمً 

.اظت  راجُجُاث اإلاىاجهت و الذفا  لذي الذٌو

لإلظابــت ٖلــى إلاقــ٩الُت مــً زــال٫ ازخبــاع صــحت الٟغيــُت 

ٓم الضعاؾت ٖلى الى٣اٍ الخالُت:  مً ٖضمِا، ج٣

ٓم -1 ٓماجُت: ٢غاءة في املِٟ ٓعة املٗل  ،الش

ْ اظخــظا ها بلــى ل٣ُــإ  -2 ٓمــاث  ٓلٓظُــا املٗل ٓع ْؾــاثل ج٨ى جُــ

 ،الٗؿ٨غي 

ٓع ا -3 ْ جُ ٓماجُت  ٓعة املٗل  ،لجُٓفالش

ٓعة -4 ٓلٓظُاث املخُ  ،الحغل في ٖهغ الخ٨ى

ُىـــــت  -5 ْ إلاجهـــــا٫ فـــــي ال٣ُـــــإ الٗؿـــــ٨غي َع ـــــالم  ْؾـــــاثل إلٖا

ىُت  ،الؿُاصة الَٓ

٢ٓاًــــــــــت مــــــــــً العهضًــــــــــضاث  -6 ٓلٓظُــــــــــاث ظضًــــــــــضة لل ابخ٩ــــــــــاع ج٨ى

 .املؿخ٣بلُت

 الثىسة اإلاعلىماجُت: كشاءة في اإلافهىم -1

ٓعة   ٓمــــــــاث الىدُجــــــــت التــــــــي ؤٞغػتهــــــــا الشــــــــ ٌٗــــــــض ٖهــــــــغ املٗل

ٓماجُــت ٢ــض املٗ ٓعة املٗل ٓماجُـت، فــي خـين َىــا٥ مـً ًــٔغ ؤن الشـ ل

ْ لـــم ٌٗـــض  ٓمـــاث، َـــظا  ْ ؤهىـــا ٢ـــض صزلىـــا فـــي ٖهـــغ املٗل ؤهجـــؼث 

ٓلٓظُـــــــــــا  ْ ج٨ى ٓمــــــــــاث  ٓلٓظُـــــــــــا املٗل مم٨ىــــــــــا الٟهـــــــــــل بــــــــــين ج٨ى

ٓعة  ــــت مــــ٘ زــــ ٓاٍػ ْ ؤن َــــظٍ ألازيــــرة ؾــــاعث مخ إلاجهــــا٫ زانــــت 

ٓمـــاث، ٞخًـــا٠ٖ إلاهخـــاط املٗغفـــي فـــي مسخلـــ ٓلٓظُـــا املٗل ٠ ج٨ى

عة جد٣ُـــــ٤  ْ الخسههـــــاث ؤْظـــــض الحاظـــــت بلـــــى يـــــْغ املجـــــاالث 

ــ٤ اؾــخدضار  ٓمــاث املخض٣ٞــت ٖــً ٍَغ ُغة ٖلــى ٞــٌُ املٗل ؾـُـ

ٓلٓظُــا  ْ ج٨ى ؤؾــالُب جىُٓمُــت ظضًــضة حٗخمــض ٖلــى الحاؾــٓل 

ٓع  ـض مـً جُـ ٓمـاث ًـضٞ٘ بلـى املٍؼ ـاصة املٗل ، ٍٞؼ الاجها٫ ألازـٔغ

ْ  هــظا لـم ٌٗــض مــً املم٨ـً الٟهــ ٓمــاث،  ٓلٓظُـا املٗل ل بــين ج٨ى

ْ اللخــــــان ظمــــــ٘  ٓلٓظُــــــا الاجهــــــا٫  ْ ج٨ى ٓمــــــاث  ٓلٓظُــــــا املٗل ج٨ى

 . 3ابُ هما الىٓام الغ٢مي

ٓماجُـت ٖلـى ؤ هـا   ٓعة املٗل ٌٗٝغ اؾماُٖل نبري م٣لض الش

ْ لٛــاث  ٓعة جسههــاث  ــت فــي نــ "طلــ٪ ال٨ــم الِاثــل مــً املٗٞغ

ٓلٓظُــــــــا  ٓاؾــــــــُت ج٨ى ُغة ٖليهــــــــا ب ٖضًــــــــضة، التــــــــي ؤم٨ــــــــً الؿـــــــُـ

ٓعة ْؾــــــاثل ْ زــــــ ــــــاث  ٓم ٓلٓظُــــــا  املٗل الاجهــــــا٫ املخمشلــــــت فــــــي ج٨ى

ْ ألالُـــــــاٝ  ٓامِـــــــا ألا٢مـــــــاع الهـــــــىاُٖت  ٢ ْ الاجهـــــــا٫ الحضًشـــــــت، 

ٓٚلـــــــذ فـــــــي  ٓاؾـــــــِب إلال٨ترْهُــــــت التـــــــي ج ٓعة الح ْ زـــــــ ت،  البهــــــٍغ

 . 4امىاحي الحُاة ٧لِا"

ِـــا ؾـــمير ببـــغاَُم خؿــًـ  ٓعة صًىام٨ُُـــت *٦مـــا ٌٗٞغ  ٖلـــى ؤ هـــا زـــ

ٗت، ه  ي:مغ٦بت حكخمل ٖلى ؤعاٗت حٛيراث ؤؾاؾُت ؾَغ

ْ مٗالجــــــــــــت  -1 ٓلٓظُــــــــــــا الحٓؾــــــــــــبت  ال٣ٟــــــــــــؼة املضَكــــــــــــت لخ٨ى

ْ اهـــــــــضماظِا مـــــــــ٘ الخ٣ـــــــــضم املـــــــــظَل لٓؾـــــــــاثل  ٓمـــــــــاث  املٗل

ْ املدُــاث الًٟــاثُت  فــي  ٓن،  ــ الاجهــا٫ االِــاج٠، الخلٍٟؼ

ْاخضة. ٓمت ج٣ىُت   مىٓ

ْ الاهخ٣ــــا٫ مـــــً  -2 ــــت  ٓع ٚيــــر املؿــــب١ٓ فــــي جــــغا٦م املٗٞغ الخُــــ

ـــــت الٗلمُـــــت بلــــــى جُب٣ُاتهـــــا الٗملُـــــت االخ٨ى ٓلٓظُــــــا  املٗٞغ

ت  ْ الؿــــــٖغ ْ ػمــــــً ؤ٢ــــــل، َــــــظا مــــــً ظِــــــت،  ٓلت ؤ٦بــــــر  بؿــــــِ

ْ حٗمُمِــــا ٖلــــى مؿــــخٔٓ  ــــت  العجُبــــت فــــي ه٣ــــل َــــظٍ املٗٞغ

.  الٗالم ٦ىدُجت لظل٪ إلاهضماط، مً ظِت ؤزٔغ

ْ مــا ٌٗــٝغ با هترهــذ، التــي  -3 ٓمــاث ؤ ْلُــت للمٗل الكــب٨ت الض

ٓ هـا  ٓمـاث خـغة، جخميـز ب٩ ججم٘ الٗالم ٧لّ ٖلى مىـاب٘ مٗل

ــــــــا ْؾــــــــاثل الاجهــــــــا٫ حكـــــــمل ٧ــــــــل الخــــــــ َٓٞغ ضماث التــــــــي ج

ْ جُـــغح ٖـــضصا َـــاثال مـــً الخُـــاعاث  ْ جخسُاَـــا،  املسخلٟــت 

ٕٓ مــــــــً الغ٢ابــــــــت، ٞمِمــــــــا ٦ ــــــــر ٖــــــــضص  املىٟلخــــــــت مــــــــً ؤي هــــــــ

ْصا، ؤمــــــا مــــــ٘  ٓاث الًٟــــــاثُت ًٓــــــل مــــــ٘ طلــــــ٪ مدــــــض ال٣ىــــــ

ٓا٢ـ٘ التـي حٗـغى  إل ٖلـى آالٝ امل ألاهترهذ ٞباسم٩ان إلَا

ْ بإنـــــــــــــىاِٞا إلا ٓمـــــــــــــاث  ٓإ املٗل ٢خهـــــــــــــاصًت، ظمُـــــــــــــ٘ ؤهـــــــــــــ

ْ البُاُــــت، ...، ؤي ؤ هــــا جًــــ٘ الٗــــالم  الؿُاؾــــُت، الٟىُتـــــ، 

 ٧لّ بين ؤًضًىا.

ْ املدخملــــت التــــي  -4 ْ املم٨ىــــت  ْ الخــــإزيراث ألا٦ُــــضة  ٓا٢ـــب  الٗ

ًتر٦ِـــــــا طلـــــــ٪ فـــــــي خُـــــــاة الةكـــــــغ الا٢خهـــــــاصًت، الؿُاؾـــــــُت 

 .5ْالش٣اُٞت
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جىــــىس وظــــائل جىىىلىجُــــا اإلاعلىمــــاث و اجخــــزابها بلــــى  -2

 :  اللىا  الععىشي 

ْاؾـــــــ٘ فـــــــي   ٓمـــــــاث ٖلـــــــى هُـــــــا١  ٓلٓظُـــــــا املٗل اهدكـــــــغث ج٨ى

ال ٖم٣ُـا فـي جىٓـُم ٢ُـاصة  ْ ؤزـاعث جدـ ْ ٖخـاص الجُـٓف  ؤهٓمـت 

ٓمـــاث الٗملُاجُـــت ٖبـــر الكـــب٩اث  ٓاث مـــً زـــال٫ ْيـــ٘ املٗل ال٣ـــ

 ْظٗلِا في مخىا٫ْ ٧ل مداعل.

ال ًٟـــغ١ املجخمـــ٘ الٗؿـــ٨غي ٖـــً ب٣ُـــت املجخمـــ٘ مـــً خُـــض 

ٓع الــظي ٖال٢خــّ امل٣ٗــضة باملجــا٫ الخ٣ ْ َــظا عاظــ٘ بلــى الخُــ نــي 

ـــض مـــً ؤعاٗـــين ؾـــىت مايـــُت، بط مشـــل ال٣ُـــإ  خـــضر زـــال٫ ؤٍػ

ْ َـــظا بلـــى ٚاًـــت  ٓمـــاث  ٓلٓظُـــا املٗل الٗؿـــ٨غي ؤَـــم ؾـــ١ٓ لخ٨ى

ٓاث 1960ؾــــىت  ْ اهُال٢ــــا مــــً ؾــــى لــــم حٗــــض الغ٢مىــــت  1970، 

ْ الٗخـــاص خ٨ـــغا ٖلـــى  ْالبرمجـــت فـــي ألاهٓمـــت الٗملُاجُـــت لل٣ُـــاصة 

ٍ، ٞالــضٞإ لــم ٌٗـــض ًمشــل ؤَــم ؾـــ١ٓ املجــا٫ الٗؿــ٨غي لٓخـــض

ٓمــــــــاث، خُــــــــض مشلــــــــذ  ٓلٓظُــــــــا املٗل ٓلين فــــــــي مُــــــــضان ج٨ى للممــــــــ

ض ًٖ زالزين ؾىت ٢ُاٖا مكتر٧ا  ٓماث مىظ ؤٍػ ٓلٓظُا املٗل ج٨ى

خ٣ـــاص بـــإن  ْ لٗـــل َـــظا ًٟصـــ ي إلٖا ْ الـــضٞإ،  مـــا بـــين الا٢خهـــاص 

ت ج٨خٟي با٢خىاء املىخٓظاث املخاخت االتي هي  الجُٓف الٗؿ٨ٍغ

ْ حٗمـــــل ٖلـــــى بصعاظِـــــا يـــــمً َىضؾـــــعها فـــــي مخىـــــا٫ْ  الجمُـــــ٘ ، 

الٗملُــــت لٓؾــــاثلِا، ٚيــــر ؤن خ٣ُ٣ــــت الٓيــــ٘ هــــي ؤ٦ ــــر ح٣ُٗــــضا، 

ٓلــــــــذ  ٓماجُــــــــت ٢ــــــــض خ ٓعة املٗل ٞاسم٩اهُــــــــاث التــــــــي ج٣ــــــــضمِا الشــــــــ

ـــــــــــــذ ب٣ُـــــــــــــت الخىُٓمـــــــــــــاث  ٓل ت مشلمـــــــــــــا خ املىٓمـــــــــــــاث الٗؿـــــــــــــ٨ٍغ

 . 6االاظخماُٖت

في البضاًت البـض مـً جٟدـو بٖـاصة الخىٓـُم الـظي ٞغيـخّ 

 ٓ ٓماجُـــت ٖلــــى ال٣ُـــإ الٗؿـــ٨غي مــــً زـــال٫ ؤظِــــؼة الشـــ عة املٗل

ْ الالؾـــــــــل٨ُت، زـــــــــم  ْ ْؾـــــــــاثل الاجهـــــــــا٫ الؿـــــــــل٨ُت  ٓجغ  ال٨مبُـــــــــ

ْع الِام  ٓلٓظُاث التي لٗبذ الض ْ الخ٨ى الخُغ١ بلى املىخٓظاث 

ْص اؾخسضامِا. ْ ما هي خض  في الجُٓف 

ٓلٓظُــــــت م٩اهــــــت  لــــــِـ بالجضًــــــض ؤن جدخــــــل الٓؾــــــاثل الخ٨ى

ٍٓــت فـــي ال٣ُـــإ ْل ٍٓغ  طاث ؤ الٗؿـــ٨غي زانـــت بةؾـــِامِا فـــي جُـــ

ٍٓغ بم٩اهُاتهــــــا فــــــي  ألاؾــــــ حت، ٞــــــالجُٓف حؿــــــعى صاثمــــــا بلــــــى جُــــــ

ْ الاجها٫،  هظا ٞةن املغ٦باث إلال٨ترْهُت ٢ض اخخلـذ  املغا٢بت 

ٓاث  ْ َـــــظا مىـــــظ ؾـــــى ، 1950م٩اهـــــت َامـــــت فـــــي نـــــى٘ ألاؾـــــ حت 

ٓم  ْزهٓنا في مجا٫ الاجهاالث، لضعظت ؤن إلال٨ترْهُ٪ الُـ

ـــض مـــً ههـــ٠ ج٩لٟـــت ٚالبُـــت ألاؾـــ حت، َـــظا ال ٨ًٟـــي  ًمشـــل ؤٍػ

ٓلٓظُــــــــت التـــــــــي حؿــــــــبةذ فــــــــي حُٛيــــــــر "ٞـــــــــً  لِٟــــــــم الُٟــــــــغة الخ٨ى

ٓاث  ٓصة بلـى  هاًـت ؾـى ْ بضاًـت  1970الحغل"، بط ال بـض مـً الٗـ

ٓاث  ْ الجنـــــرالاث 1980ؾـــــى ْ ـــــي ٢ـــــاصة الجُـــــٓف  ، مـــــً زـــــال٫ 

٨ُـــت باسمخُـــاػاث التـــي ًم٨ـــً  الًـــاث املخدـــضة ألامٍغ ْ ال بٟغوؿـــا 

ٓلٓظُـــــــــاث املخ٣ضمـــــــــت، ٣ٞـــــــــض ؤصع٦ــــــــــذ  جد٣ُ٣ِـــــــــا بًٟـــــــــل الخ٨ى

ت ؤَمُــــــــــت البرمجُــــــــــاث اللٓظِؿــــــــــد٨ُُت  املاؾؿــــــــــاث الٗؿــــــــــ٨ٍغ

ــــــت  ٍٓ ْبم٩اهُــــــت اؾــــــخسضامِا بُــــــغ١ مسخلٟــــــت، ٞمــــــً ْؾــــــاثل زاه

ٓمــــت  ٓلٓظُــــت، ٦مــــا ؤنــــبدذ املٗل ػاصث ؤَمُــــت الٓؾــــاثل الخ٨ى

ٓ مـــــا ع٦ـــــؼ ٖلُـــــّ  ْ َـــــ بٗـــــضا فـــــي خـــــض طاجـــــّ بال٣ُـــــإ الٗؿـــــ٨غي، 

٩ـــــــي  : "بطا جم٨ىـــــــخم مـــــــً Ronald Foglemanالجنـــــــرا٫ ألامٍغ

٦ْم،  -الخدلُل، إلاصعا٥ ت ؤ٦بر مً ٖض ْ الخ٣ُُم بؿٖغ الٟٗل، 

ن ٖلُــــــــّ"، َــــــــظا مــــــــا ًٟؿــــــــغ ٦ُــــــــ٠ ؤنــــــــبدذ  ٞــــــــةه٨م جيخهــــــــْغ

ٍٓـــت يـــمً الى٣ٟـــاث  ْل ْ ؤ ٓمـــاث جمشـــل مجـــاال ط ٓلٓظُـــا املٗل ج٨ى

ٓن ٢ُمــــت  ت، ٖلــــى ؾــــةُل املشــــا٫ زهــــو البيخــــاٚ  31الٗؿــــ٨ٍغ

٩ــــــــي لؿــــــــىت  الع ؤمٍغ مــــــــً  %10، ؤي مــــــــا ٌٗــــــــاص٫ 1990ملُــــــــاع ص

٩ـــــــــــي ٍٓغ  *ا ه٣ٟـــــــــــاث الٗخـــــــــــاص الٗؿـــــــــــ٨غي ألامٍغ ْ جُـــــــــــ ، لخىمُـــــــــــت 

 . 7االبرمجُاث

ٓماجُــــت مشــــل الكــــب٨ت  ْيــــٗذ ؤٚلبُــــت الــــض٫ْ قــــب٩اث مٗل

ْ هٓـام مٗالجـت  ٓمـاج٩ُي ل جـِل البـري  ْج املىضمجت لإلعؾـا٫ ألا

ٓمــــاث للــــضٞإ الجــــٓي ل جــــِل الجــــٓي بٟغوؿــــا،  ْ ج٣ــــضًم املٗل

ْ هٓــام الاجهــاالث ب ٦Bowmanــظل٪ قــب٨ت  اململ٨ــت املخدــضة ؤ

٨ُـــــــــت، بط حٗـــــــــض َـــــــــظٍ  الًـــــــــاث املخدـــــــــضة ألامٍغ ْ البرمجُـــــــــاث بال

ٓماجُت ٧لِا ؤَم ها٢ل في ال٣ُإ الٗؿـ٨غي، َـظا  ألاهٓمت املٗل

ألازيـــر الـــظي جم٨ـــً مـــً الاؾـــخٟاصة مـــً ججـــاعل املاؾؿـــاث فـــي 

ْ قـــــغ٧اث الخـــــإمين، بلـــــى   ٥ ٓمـــــاث زانـــــت م هـــــا البىــــٓـ ه٣ـــــل املٗل

ٓاجــ٠ الظ٦ُــت، مــا ؾــمذ لــّ بسلــ٤ ظاهــب الغ٢م ىــت فــي مجــا٫ الِ

ٓماجُت التي ٌؿخُٟض م ها.  الكب٩اث املٗل

 الثىسة اإلاعلىماجُت و جدٌى الجُىػ: -3

بٖــــــاصة جىٓــــــُم  ،لل٣ُــــــام بدــــــغلفــــــي املاضــــــ ي  ،٧ــــــان ٨ًٟــــــي 

ْ مٗـين، ال جـؼا٫  ٓاظِت ٖـض ْ طل٪ في ؾةُل م ٓصة  ٓاث املٓظ ال٣

 ْ ٢ْخىا املٗانغ،  ٓصة في  ٣ت مٓظ ل٨ً الٟغ١ ؤهـّ لـم  َظٍ الٍُغ

عي  ا، بط ؤنبذ مً الًـْغ ْ ججِيَز ٌٗض ٨ًٟي جىُٓم الجُٓف 

ٓمــــاث ججمــــ٘ بــــين الض٢ــــت  ٓٞغ ٖلــــى قــــب٨ت م٣ٗــــضة مــــً املٗل الخــــ

ٓاظِــــت  ٓن ؤن امل ْ املؿــــاٞاث البُٗــــضة، ٧ــــ الٗالُــــت، املهــــض٢ُت، 

ْ بطا ٧ـــان مؿــغح الحـــغل فـــي  فــي ٖهـــغها الحــالي ؤنـــبدذ آهُــت، 

ْلــــت، ٞــــةن ؾلؿــــلت البــــرامج اللٓظِؿــــد٨ُُت  املاضــــ ي بحجــــم الض



 د. سكُت العاكل 

 

264 

ْ ال٣ــــــــاعاث مــــــــا ٌؿــــــــمذ  ٓع املدُُــــــــاث  ٓم جــــــــخم٨ً مــــــــً ٖبــــــــ الُــــــــ

 بالخسُُِ لل حغل زال٫ ؤؾابُ٘.

ٓمــاث بٓؾــاثل ٖضًــضة ٢اثمــت ٖلــى  ًــخم الحهــ٫ٓ ٖلــى املٗل

ـــــــت، ٖغبـــــــاث  ٍٓاث مسخلٟـــــــت اَـــــــاثغاث، ألاؾـــــــاَُل البدٍغ مؿـــــــخ

ْ ختــــــــ   ْن َُــــــــاع، ...  ــــــــاث، الُــــــــاثغاث بــــــــض ٓج ب املــــــــضُٞٗاث، الْغ

ْ ج٨ُُِٟـا الةكغ املغ  ا٢بين ، مٗن  َظا ؤن َىا٥ جدبـ٘ لألْيـإ 

ت، مـً زـال٫ ظمـ٘ املُُٗـاث فـي املُــضان،  مـ٘ الٓؾـاثل الٗهـٍغ

ـــــــى ال٣ُـــــــإ الؿُاســـــــ ي امـــــــً ؤظـــــــل اجســـــــاط ال٣ـــــــغاع ،  بعؾـــــــالِا بل

 ٓ َْـ ٕ في الخدغ٥،  ْ جٓظيهِا مً ؤظل الكْغ ٓاعص  جسهُو امل

ْميلــــجمت  مـــا ٌٗـــض مؿــــخدُال فـــي ْـــل ُٚــــال قـــب٨ت مخىاؾـــ٣ت 

ال بلى ازخُاع الؿـالح اهُال ْ نلي ْن ٢ا مً املالخٔ الةكغي ؤ

ْ َىـــــــــــا جِٓـــــــــــغ ؤَمُـــــــــــت  ْ ال٣ُـــــــــــام بـــــــــــاسظغاء الـــــــــــالػم،  املىاؾـــــــــــب 

ٓعة مــــــً خُــــــض ؤ هــــــا جم٨ــــــً فــــــي  ٓلٓظُــــــا املخُــــــ اؾــــــخسضام الخ٨ى

ت، ٦مـــا ؤ هـــا  ٓة الٗؿـــ٨ٍغ ٘ بعؾـــا٫ املُُٗـــاث لٗىانـــغ ال٣ـــ حؿـــَغ

ٓمــــاث املىاؾــــبت سعؾــــالِا ْ مٗالجــــت املٗل ل٩ــــل  حؿــــاٖض فــــي ٞــــغػ 
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ــالم   ٓلٓظُــت التــي ؤخــضزعها ْؾــاثل إلٖا ال جمشــل الُٟــغة الخ٨ى

ِــا  ٓعاث التــي ٖٞغ ٕٓ الٗضًــض مـًـ الشــ ْاخــضة مـًـ مجمــ  ٔٓ نلــي ؾــ

ــــ٤ 15بٗـــض املضُٞٗــــت فـــي ال٣ــــغن  –ال٣ُـــإ الٗؿــــ٨غي  م، زـــم ٍَغ

ْ الؿـــًٟ طاث الُِا٧ـــل املٗضهُـــت فـــي  ٓازغ  الؿـــ٨ت الحضًضًـــت، البـــ

ْ املدغ٧ـــاث فــي ال٣ـــغن م، ٞــا19ال٣ــغن  م، ...، ٧ــل َـــظٍ 20لُيران 

ٓعاث، ٦مـــا  ٓعاث ٢ـــض ؾـــاَمذ فـــي بخـــضار الٗضًـــض مــًـ الخُـــ الشـــ

ــــــــــــــر فــــــــــــــي امل٣اعبــــــــــــــاث  ؤ هــــــــــــــا ؤلؼمــــــــــــــذ ال٣ُــــــــــــــإ الٗؿــــــــــــــ٨غي للخ٨ٟي

ـــــــان  ْ ًب٣ـــــــل ؤن الَغ ْ الاؾـــــــتراجُجُت،  ٓلٓظُـــــــت، الخىُٓمُـــــــت  الخ٨ى

ْ طلـ٪  هـضٝ  ٓمـت،  املٗانغ ٨ًمً في اؾـخ٣اللُت الـخد٨م فـي املٗل

ـاصة جـض٤ٞ جى مُت ٧ل إلامخُاػاث املم٨ىت، ٌٗنـي َـظا الٗمـل ٖلـى ٍػ

ْ جدؿــين مٗالجعهــا  ٓمــاث  ْاؾــخسضامِا، بط ًب٣ــل –املٗل جهــُٟعها 

عي ؤن ًجمــــ٘ـ بـــــين مسخلـــــ٠ ٖىانـــــغ الجـــــِل هٓـــــام  مــــًـ الًـــــْغ

، مـــــا ٌؿـــــمذ بـــــالغبِ بـــــين مسخلـــــ٠ ؤظِـــــؼة  ٓانـــــل ٚيـــــر مى٣ُــــ٘ـ ج

ْ املٗـــضاث، ٞمــًـ َـــظا املىُلـــ٤ ًـــخم  ٓم الاجهـــا٫ البرمجُـــاث  الُــــ

ْ َـــــــظا فـــــــي بَـــــــاع  ْ ألاهٓمـــــــت اللٓظِؿـــــــد٨ُُت  اؾـــــــخسضام البـــــــرامج 

ْْاث٠ الجِاػ الٗؿ٨غي ال٣اثم ٍٓغ  ْ جُ  . 9اجدؿين 

ت  ٓة الٗؿــــــ٨ٍغ ٗمـــــــل حبن الٗمــــــل ٖلــــــى ظٗـــــــل ٖىانــــــغ ال٣ـــــــ

ْ بهما الجضًـض فـي  بدىاؾ٤ في هٟـ املِمت لِـ ب٨ٟغة ظضًضة، 

ٓمـــــاث التـــــي ؾـــــمدذ بـــــالترابِ  ٓلٓظُـــــا املٗل ٓع ْؾـــــاثل ج٨ى جُـــــ

ْ في طاث الؿُا١ ٣ًـ٫ٓ ْال ُٟي بهٟت ؤ٦ ر ج٣ضما،  ٓا٤ٞ الْٓ خ

William Cohen  ٢ْعهــا فــي  %70ؤن الجُــٓف حؿــخسضم مــً 

 ْ ٓمــاث  املخب٣ُــت فــي اؾــخٛال٫ َــظٍ املُُٗــاث،  %30ظمــ٘ املٗل

ٓمــــــاث  ٓلٓظُــــــا املٗل خــــــّ ج٨ى ْ ل٨ــــــً بًٟــــــل الخ٣ــــــضم الــــــظي ٖٞغ

او٨ٗــــ َـــظا الٓيـــ٘، ٞا هٓمـــت اللٓظِؿـــد٨ُُت املخد٨مـــت فــــي 

ٓماث ػاصث مً ٞٗالُت اهٓمت الـضٞإ مـً زـال٫ ازخهـاع امل ٗل

ْ اؾـــــــخٛاللِا، اجســـــــاط  ٢ٓـــــــذ فـــــــي ظمـــــــ٘ املُُٗـــــــاث، مٗالجعهـــــــا  ال

ْ الخىُٟــــــــــظ، ٞا هٓمــــــــــت  ال٣ــــــــــغاعاث، الخيؿــــــــــ٤ُ بــــــــــين الٗىانــــــــــغ 

ُٖٓــت  ٣ــت ه ْ جغجُبهــا بٍُغ اللٓظِؿـد٨ُُت حؿــمذ بٟــغػ املُُٗـاث 

ٓ مـا ًج ْ َـ ىـب مً زال٫ اؾخسضام ْؾاثل الظ٧اء الانـُىا ي 

ٓماث ت مً الٛغ١ في جض٣ٞاث املٗل ٓة الٗؿ٨ٍغ  . 10اٖىانغ ال٣

ٓمــــــاث زـــــال٫ الحـــــغل البــــــاعصة  ْ حؿـــــُير املٗل ٧ـــــان الـــــخد٨م 

ٓص  ت، مـــ٘ ْظــــ ٓة الٗؿـــ٨ٍغ م٣ؿـــما بـــين الٗضًـــض مـــً ؤظِــــؼة ال٣ـــ

ا بضازل طاث الجِاػ. ٓاظؼ ال ًم٨ً اظخُاَػ  خ

ماث ال  ْػ الخ٣ؿــــــُـ ٓمـــــــت بداظـــــــت بلـــــــى ججـــــــا َاملـــــــا ٧اهـــــــذ املٗل

ْ التــي مـًـ الخ٣لُضًــت  بلــى زالزــت مؿــاعح ٖمــل اؤعى، بدــغ، ظـٓـ  

ْ مسخلٟــــــت، ٞاملخٗــــــاٝع مىــــــظ  ؤظلِــــــا زههــــــذ ْؾــــــاثل ٖضًــــــضة 

ْ مســـابغاث،  ٓانـــل  ت جملـــ٪ ؤهٓمـــت ج ٓة ٖؿـــ٨ٍغ ال٣ـــضم ؤن ٧ـــل ٢ـــ

ْؤ٢مـــاع نـــىاُٖت زانـــت  هـــا، ...، ٚيـــر ؤن إلاؾـــخٛال٫ ال٩امـــل ل٩ـــل 

ٓعة  ماث املـــــظ٧ بم٩اهُاتهـــــا ًخُلـــــب م هـــــا بٖـــــاصة الىٓـــــغ فـــــي الخ٣ؿــــُـ

ْ طلــــ٪  ْٓــــاث٠ ٧لِــــا مم٨ىــــا،  ؾــــاب٣ا، خُــــض ؤنــــبذ صمــــج َــــظٍ ال

ْالتـــــــــي  ٓماجُـــــــــت امل٣ٗـــــــــضة،  ير ألاهٓمـــــــــت املٗل بًٟـــــــــل بـــــــــغامج حؿــــــــُـ

ؤنـــــــبدذ جمشـــــــل خاظـــــــت م حـــــــت مــــــًـ ؤظـــــــل الـــــــخد٨م ألامشـــــــل فـــــــي 

ت  ٍع ت ْيــْغ ٓمــاث ٢ُُٗــت ؤؾاؾـُـ ٓمــت، ٦مــا ٌٗــض جبــاص٫ املٗل املٗل

ْاملماعؾت ْ الخىُٟظ   . 11اللخ١ٟٓ في مؿغح الٗملُاث ؤ

ٓدي الـظي ؤخضزـّ البدـض   هظا ٓلـ وؿـخيخج ؤن الخ٣ـضم الخ٨ى

ت للــــض٫ْ  ٓاث الٗؿــــ٨ٍغ املـــضوي ٢ــــض جــــم اؾـــخٛاللّ مــــً ٢بــــل ال٣ـــ

ٓماجُـت حؿـخجُب للخدـضًاث التـي  ْطل٪  هضٝ زل٤ ؤهٓمت مٗل

ـــــالم، مـــــ٘ طلـــــ٪ ٞـــــةن الٗال٢ـــــت مـــــا بـــــين  ٓلٓظُـــــا إلٖا جٟغيـــــِا ج٨ى

ْاخـــض مـــً البدـــض  ٓماجُـــت ال ج٣خهـــغ ٖلـــى اججـــاٍ  ْ املٗل الـــضٞإ 

ٓ الاؾــــخٛال٫ فــــي ال٣ُــــإ الٗؿــــ٨غي، ٞاالؾــــدشماعاث املــــ ضوي هدــــ

ٓة  ْع الـظي لٗبخـّ ال٣ـ ال٨بيرة في َظا املجا٫ ٢ض حُٛـي ٖـً الـض

الم ٓلٓظُا إلٖا ٓع ج٨ى ت في ِْ  . 12االٗؿ٨ٍغ

 الخشب في عفش الخىىىلىجُاث اإلاخىىسة -4

ْ ألاَم الظي مً زاللـّ ًم٨ـً   جمشل الحغل املُٗاع ألا٫ْ 

ــّ ال٣ُــإ الٗؿــ٨غي، ٞدؿــب ِٞــم خ٣ُ٣ــت الخُٛيــر  الــظي ٖٞغ



 ٌ ت للذو   دوس الثىسة اإلاعلىماجُت في جىىٍش الاظتراجُجُت الععىٍش
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ْ املسخو في ٖلم املؿخ٣بلُاث  امل٨ٟغ  ٩ي   Alvin Tofflerألامٍغ

ٓاث   1950فـــي ٦خابـــّ املٓظـــت الشالـــض، ًـــٔغ ؤن الٗـــالم مىـــظ ؾـــى

ْ هـي املٓظـت الشالشـت بٗـض  ٢ض صزل في مٓظـت مـا بٗـض الخهـيُ٘ ا

ْ الهىاُٖت  َظٍ املغخلت التي جخميز ًٖ ؾاب٣عها مـً  الؼعاُٖت 

ٓماجُــــت ٧ــــان ْ الــــخد٨م فــــي املٗل ــــت  ال فــــي  خُــــض املٗٞغ ــــا ؤ جإزيَر

ْ املاؾؿــــــاث  الا٢خهــــــاص زــــــم فــــــي الُِا٧ــــــل الاظخماُٖــــــت، ال٣ــــــُم 

ان مــــــا ٧ــــــان لِــــــا الخــــــإزير ٖلــــــى املُــــــضان  ْ ل٨ــــــً ؾــــــٖغ الؿُاؾــــــُت 

ــــــت ٦ٗىهــــــغ  ٓم ٓ بــــــا زو ًغ٦ــــــؼ ٖلــــــى املٗل الٗؿــــــ٨غي الــــــظي َــــــ

ٓة الجِل ٠ُ ٢  . 13اؤؾاس ي في جْٓ

ٓع  ٖهـــــغ  ، فـــــيحٛيـــــرث الحـــــغل ٓماجُـــــت مـــــً زـــــال٫ ِْـــــ املٗل

ٓ الًٟــاء الؿــُبراوي، َــظا ألازيــر ال ٌٗـــض  ْ َــ مؿــغح ظضًــض لِــا 

ْ بهمـــا  –البدـــغي -مجـــغص بٗـــض ظضًـــض للًٟـــاء الجـــٓي  ْ البـــري، 

ٚير َبُٗت الحغل بإ٦ملِا، مـً هاخُـت ؤصٔ الًٟـاء الؿـُبراوي 

ٓاظِــت الجمــاَير  بلــى اهخ٣ــا٫ الحــغل مــً نــىاُٖت ٢اثمــت ٖلــى م

ْ ٖلمُت، ٟٞـي ب٨مُاث مً ألاؾ  حت بلى خغل مخسُٟت، بدشُت 

ـان  َظٍ الحغل الجضًضة املؿـماة بـالحغل الؿـُبراهُت ٣ًـ٘ الَغ

ْ ٦ــــــــظل٪  ٓمــــــــاث،  ْ وكــــــــغ املٗل ٓػَــــــــ٘ ؤ ْ ج ألاؾاســــــــ ي فــــــــي: ظمــــــــ٘، 

ـــت خ٣ـــل املٗغ٦ـــت، ٢ــــض  ْ املسههـــت ملٗٞغ َٓل ؤظِـــؼة الٗـــض حكـــ

ْ ختــــ  الخسلــــي ٖــــً  ًتــــرظم َــــظا الخُٛيــــر ب٣ٟــــضان ألاَمُــــت بــــل 

ٖضًــــــت الخ٣لُضًــــــت ٧املضُٞٗــــــت، َــــــاثغاث الحــــــغل، املٗــــــضاث ال٣ا

 ٓ ْ بالخـــــــالي َـــــــ  ، ٓهــــــّـ ال ًم٨ــــــً بزٟـــــــاٍئ ْخــــــامالث الُـــــــاثغاث، ٧

ْ ؤن مىُـــــ٤  ْ املؿـــــاؽ بـــــّ زهٓنـــــا  ألا٦ ـــــر ٖغيـــــت لإلزتـــــرا١ 

ٓاظـــــض بوؿـــــاوي بؿـــــةب  الدؿـــــ   املٗانـــــغ ًخُلـــــب ؤ٢ـــــل ٞإ٢ـــــل ج

ٓاظِت   . 14ا الًغل ًٖ بٗض ابدغل امل

، ٞـــةن الًٟـــاء الؿـــُ ٖٓـــا ْ مـــً هاخُـــت ؤزـــٔغ براوي ًسلـــ٤ ه

ْ  Information warfarظضًــضا مــً الحــغل  ْ هــي  Net Warؤ

ٓاظِــــــت  ِٟــــــا ٖلــــــى ؤ هــــــا امل ْ التــــــي ًــــــخم حٍٗغ ٓماجُــــــت  الحــــــغل املٗل

 ْ ٍٓــــت للٗــــض ْ الحُ ٓماجُــــت ألاؾاؾــــُت ؤ إلال٨ترْهُــــت للُِا٧ــــل املٗل

ٓاػي  ٕٓ مـً الحـغل ًـإحي بـالخ ت، َـظا الىـ ْ الٗؿ٨ٍغ املضهُت م ها 

ـــا ٦كـــ٩ل مـــ٘ الحـــغل فـــي الًٟـــاء  الؿـــُبراوي، بط ًم٨ـــً اٖخباَع

 ٓ ْ لِـــــظا الؿـــــةب ِٞـــــ ٓاظِـــــت  ْ امل مـــــً الهـــــغإ زُٟـــــ٠ الكـــــضة 

ْ الؿلم.  ًً٘ الًبال في الخٟغ٢ت ما بين الحغل 

ٓماجُـت فـي املجـا٫ الٗؿــ٨غي  ٓعة املٗل ْ ًخٟـ٤ صٖـاة الشـ َـظا 

ْ الـــغصٕ  ٓماجُـــت ٢ـــض ٢ـــاص بلـــى ٣ٖلىـــت الحـــغل  ٖلـــى ؤن ٖهـــغ املٗل

ْ ٢ــــض ججؿـــض َــــظا طلـــ٪ لالؾـــخسضام املٟــــٍغ    ؾـــ حت الـــضماع، 

ٓمــــــاحي  ْ الٗمــــــل املٗل ٓماجُــــــت ؤ ٓة املٗل الخُٛيــــــر بدبنــــــي مبــــــضؤ ال٣ــــــ

ْ الٗخـاص  املمغ٦ؼ، الظي مً زاللّ جم ج٣لُو الٗامل الةكـغي 

ٓاظِــــت، ٦مــــا ؤهــــّ ٌٗــــؼػ الخــــضازل  بمــــا فــــي طلــــ٪ يــــمً ٞــــغ١ امل

ْ الًٟـــــــــاء  الٗملُــــــــاحي مــــــــا بـــــــــين ًٞــــــــاءاث: بــــــــغ، ظـــــــــٓ، بدــــــــغ، 

ٓ الؿــُبراوي ؤي صمــج ٧ــل  ْ َــ ْ قــامل  ْاخــض  ألابٗــاص فــي مؿــغح 

مــــــــا ال ٌؿــــــــمذ بــــــــالخمُيز ال٨الؾــــــــ٩ُي بــــــــين املؿــــــــخٔٓ الخ٨خ٩ُــــــــي 

الث فـــي الجِـــاػ الٗؿـــ٨غي  ْ الاؾـــتراجُجي، َـــظٍ الخدـــ ْإلاظغاجـــي 

ح٨ٗـــ جبنــي مــظَب اؾــتراجُجي ظضًــض ًخماشــ   خؿــب ألاميــرا٫ 

Owens  ٓم ٖلـــــــــى زالزــــــــــت ٖىانــــــــــغ ْ هٓـــــــــام الــــــــــىٓم الـــــــــظي ٣ًــــــــــ

 :15ؤؾاؾُت

ْن َُــاع املغا٢بــت بٟ -1 ْ الُــاثغاث بــض ًــل ألا٢مــاع الهــىاُٖت 

ْ التــــي ٧لِــــا حؿــــمذ بالحهــــ٫ٓ ٖلــــى  ْ ؤظِــــؼة الاؾدكــــٗاع: 

ٓعٍـــــت بسهـــــٓم مـــــا ًدـــــضر فـــــي  ٞ ْ بـــــا ٧املـــــت  ـــــت ج٣ٍغ مٗٞغ

ــت جمٓيــ٘، م٩ــان،  خ٣ــل ال٣خــا٫، ؤي ا هــا جم٨ــً مــً مٗٞغ

٣ـــت ًم٨ـــً الـــخد٨م فـــي  ْ  هـــظٍ الٍُغ ٓاث الٗـــضْ،  ْجٓظـــّ ٢ـــ

 الهغإ ْالاهخهاع ُّٞ.

ال٣ُـــــاصة، الـــــخد٨م، –٨ت بل٨ترْهُـــــت جـــــغبِ بـــــين ْيـــــ٘ قـــــب -2

ٓجغ ْ ال٨مبُــــــ ْ  -إلاجهــــــا٫،  الــــــظ٧اء، الغ٢ابــــــت، –مــــــً ظِــــــت 

ـــــــت ٓانــــــــل إلال٨ترْوــــــــي -ْاملٗٞغ ْ الخ ، مــــــــا ٌؿــــــــمذ بـــــــالغبِ ؤ

٢ٓــــذ  ٓمــــاث فــــي ال لجمُـــ٘ املدــــاعبين مــــً زــــال٫ جبـــاص٫ املٗل

ْال٣ُام باسظغاءاث الالػمت ظماُٖا. عي   الًْغ

ْ الٗخــاص الحغ  -3 ٓاظِــت جبنــي الــظزيرة ؤ اــي الــض٤ُ٢ مــا ٌؿــمذ بامل

مـًـ زـــال٫ الًـــغل ٖــًـ بٗــض، ٞفـــي حؿـــمذ بخ٨ُُـــ٠ إلاظـــغاء 

ٓمــاث، خُـــض لـــم ٌٗـــض مــًـ  ٣ــت ٞٗالـــت مــ٘ـ جـــض٣ٞاث املٗل بٍُغ

ْ ٖخاص ز٣ُل. ٓاث ٦بيرة  عي بعؾا٫ ٢  الًْغ

ٓماجُـت فـي املجـا٫ الٗؿـ٨غي  ٓعة املٗل َظا ما ًترظم بإن الش

" ْ"الً ا٫ "الخٝٓ  بابُت".زهٓنا في الحغل ٢ض ؾمدذ بْؼ

ٓلٓظُت فـي ال٣ُـإ الٗؿـ٨غي مـً  ٓعة الخ٨ى ًخسظ صٖاة الش

ْعة الحـــغل،  خـــّ ؾـــير خـــغل الخلـــُج مغظُٗـــت للخُٛيـــر الـــظي ٖٞغ

ٓلٓظُـــــا  ْطلـــــ٪ ؤ هـــــا مشلـــــذ ؤ٫ْ مدُـــــت جـــــم ٞيهـــــا اؾـــــخسضام ج٨ى

ٓعة  ٓمــــــــــــاث، ٩ٞاهــــــــــــذ خــــــــــــغل الخلــــــــــــُج ؤ٫ْ ججؿــــــــــــُض للشــــــــــــ املٗل

ٓماجُــت فــي املجــا٫ الٗؿــ٨غي، فــي خــين مشــل جــضزل مىٓمــت  املٗل

ٓ املدُـــت الشاهُـــت فـــي مؿـــاع  ٞٓ لســـ ي بال٩ٓؾـــ خلـــ٠ الكـــما٫ ألَا

ٓلٓظُـــــــــاث الجضًـــــــــضة ٦ىدُجـــــــــت  جدــــــــ٫ٓ الحـــــــــغل بخُبُـــــــــ٤ الخ٨ى

ٓعاث الِامــــت التــــي ؤخــــض ها البدــــض الٗلمــــي، مــــً مٗالجــــت  للخُــــ

ْ الض٢ـت فـي جٓظُـّ الًـغباث مـً  ٓمـاث مـً ظِـت،  ْبعؾا٫ املٗل

 ٔ  . 16اظِت ؤزغ



 د. سكُت العاكل 
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 ٘ ٓع الؿـــــَغ ٓلٓظُـــــا ًم٨ـــــً ال٣ـــــ٫ٓ فـــــي ألازيـــــر ؤن الخُـــــ لخ٨ى

ٓا٢ـــــــب ٖلـــــــى الىُـــــــا١ الاؾــــــــتراجُجي  ٓ مـــــــً ٖ ٓمـــــــاث ال ًسلـــــــ املٗل

ٕٓ فـــــي جاـــــخُم ؤَمُـــــت  ٢ٓـــــ ْالجُٓؾُاســـــ ي، بط ًجـــــب ججىـــــب ال

ٓاظِـــت  ٓمـــاث باٖخبــاع ؤن الحـــغل لـــم حٗــض فـــي امل ٓلٓظُــا املٗل ج٨ى

ٓاث  ْ ال٣ـــــــــ ٓاث، بط ال ًـــــــــؼا٫ الىُـــــــــا١ الجٛغافـــــــــي  الهـــــــــلبت لل٣ـــــــــ

ت ال٨الؾ٨ُُت طاث ؤَمُت، مً َىا ًهب ذ مـً الخُـإ الٗؿ٨ٍغ

ٓمــــــت ؤ٦ ــــــر مــــــً ب٣ُــــــت ْؾــــــاثل  بُٖــــــاء ألاَمُــــــت ال٣هــــــٔٓ للمٗل

ٓتهـــــــا  ، ًب٣ـــــــل ؤهـــــــّ ٖلــــــى الـــــــض٫ْ ؤن جاؾــــــــ ٢ الؿــــــلُت ألازـــــــٔغ

ٍٓـــت  ْل ْ جغجُبهـــا خؿـــب ألا مغج٨ـــؼة ٖلـــى ٧ـــل ؤبٗـــاص الاؾـــتراجُجُت 

 ٣ْٞا للٓٝغ الظي حٗاٌكّ.

ٓمــاث التــي ؤنــبذ  ٓلٓظُــا املٗل م مــً ؤَمُــت ج٨ى ٞٗلــى الــٚغ

إلاؾــــــخٛىاء ٖ هــــــا، زانــــــت ال٣ُاٖــــــاث  الٗــــــالم ٌؿــــــخدُل ٖلُــــــّ

ْ ص٢ــت، مــ٘ طلــ٪  ْ ظِــض  ٢ْــذ  ٍٓٞغ مــً  ت للــض٫ْ ملــا جــ الٗؿــ٨ٍغ

ٓتهـا الخ٣لُضًـت  ْلـت جغج٨ـؼ ٖلـى ٢ ٓة املٗانغة ل٩ـل ص ًب٣ل ؤن ال٣

 . 17اْ التي جخسظ مغظُٗعها مً الُِا٧ل ال٣اثمت ٖلى الجٛغاُٞا

ْ بظبـاٍع ٖلــى جىُٟــظ   ْ بن الحـغل ٦ٟٗــل مٓظـّ ل٣مــ٘ الٗــض

 ْ بـــــــت  ٓع ٚع ـــــــت ال٣امٗـــــــت، لـــــــم ًخٛيـــــــر مٗىـــــــاٍ مـــــــ٘ ِْـــــــ ْل بعاصة الض

ْ بن حٛيــر ؤقــ٩الّ بلــى خــغل ؾــُبراهُت  ٓلٓظُــاث املخ٣ضمــت  الخ٨ى

ْ ٖــــــــضم  ، الًــــــــبابُت، الخىــــــــا٢ٌ  ٓامــــــــل مشــــــــل الخــــــــٝٓ ...، ٞالٗ

مً ٖلـــــــى خ٣ـــــــل ال٣خـــــــا٫ فـــــــي الحــــــــغل  ال٣ُـــــــين ٧لِـــــــا ب٣ُـــــــذ تهــــــُـ

 املٗانغة ٦ما في الحغل ال٨الؾ٨ُُت.

ٌ فـــــــي اللىـــــــا  الععـــــــىشي وظـــــــائل ؤلاعـــــــالم و ؤلاجفـــــــا -5

 سهُىت العُادة الىوىُت:

ْعا َامـــــا فـــــي   ل٣ـــــض لٗبـــــذ ْؾـــــاثل الاجهـــــا٫ مىـــــظ ال٣ـــــضم ص

ــــت، ٞالِــــاج٠ الــــظي ٌٗــــض  ْ ألاؾــــاَُل البدٍغ جىٓــــُم الجُــــٓف، 

ْ َــظا مىــظ ٖكــغاث  مىخٓظــا َامــا فــي ؾــ١ٓ الاجهــاالث املضهُــت 

ٓاظـــض فـــي ال٣ُـــإ الٗؿـــ٨غي فـــي قـــ٩لّ البـــضاجي مىـــظ  الؿـــىين، ج

ال مـا الحغل الٗا ملُت ألاْلى، ؤما ًٖ ألاهترهِذ ٣ٞض مىدـذ جدـ

ْٓي هـــي  ٓماجُــت بٗـــض الىــ ـــالم، ٞاملٗل ْ إلٖا بــين ْؾـــاثل الاجهــا٫ 

ٓلٓظُــــا التــــي ٧ــــان لِــــا ألا٦بــــر جــــإزير فــــي املجــــا٫ الٗؿــــ٨غي،  الخ٨ى

ٓاث  ٓ 1950َْــظا مىـــظ ؾـــى ٍٓغ َـــظٍ ألاظِـــؼة َـــ ، بن مهـــضع جُـــ

ٓم  . 18ا بصماط مغ٦باث الؿُلِؿُ

ْ الخىمُــت الا٢خهــاصًت، ٞــةن ْ مشــل بــض٫ْ مىٓمــ ْن  ت الخٗــا

ٓباث مً هاخُـت  ْ خت  ٣ٖ ٓص  ٩ي ًسً٘ ل٣ُ ٖخاص الحغل ألامٍغ

٨ُـــــت  ٓاث ألامٍغ ٓط ٌؿـــــاَم فــــي جٟـــــ١ٓ ال٣ــــ الخهــــضًغ، ٩ٞـــــل مىخــــ

ٟــــــــا للٗخــــــــاص  ْ ٢ــــــــض ٌٗــــــــض َــــــــظا حٍٗغ ٓص الخهــــــــضًغ،  ًسًــــــــ٘ ل٣ُــــــــ

 االٓؾاثل  الٗؿ٨غي الاؾتراجُجي.

ْ بـغامج املٗالجـ ٓماجُـت ْ ال جضزل يمً َظا ؤظِؼة  ت املٗل

 ٕٓ ٓص ٖلـى َـظا الىـ ٓن ؤن مماعؾت مشل َظٍ ال٣ُ ال٨الؾ٨ُُت ٧

ٓا٢ـــــــب ا٢خهـــــــاصًت ْزُمـــــــت ٖلـــــــى  ٓن لـــــــّ ٖ مـــــــً املىخٓظـــــــاث ٩ًـــــــ

ٓلٓظُــــاث طاث اؾــــخسضام  ٨ُــــت، حٗــــض َــــظٍ الخ٨ى املهــــاو٘ ألامٍغ

ْ جًـــــمً ألاهترهِـــــذ الاؾــــــخسضام  ْلـــــت، َــــــظا  ْػ ب٢لـــــُم الض ًخجـــــا

ْ عبمــا مجاهــا،  ظــل غ بٗــٌ  ال٩امــل لــبٌٗ املهــاصع  َــظا حؿـِـ

املاؾؿــــاث ٖلــــى صٖــــم بــــغامج لٓظِؿــــد٨ُُت لحهــــغ اؾــــخسضام 

ْ ٌٗــض َــظا الحــل  ٓماجُــت فــي مجــا٫ الــضٞإ،  بٗــٌ البــرامج املٗل

نمـــــــــً لخُب٣ُـــــــــاث الـــــــــضٞإ، ٣ٞـــــــــض الخٓىـــــــــا ؤهٓمـــــــــت ال٣ُـــــــــاصة 

ْػ  ٍٓىـــــض ، ال لؿـــــةب ؾـــــٔٓ ؤهـــــّ بؿـــــُِ Windowsحؿـــــخسضم ال

غ ٢اثــــض  Excelْؾــــِل الاؾــــخسضام لى٣ــــل ملٟــــاث  ألاع٧ــــان ْ ج٣ــــاٍع

ْ الؿــــُاصًت  خبــــاعاث ألامىُــــت  بًٟــــل َــــظا البرهــــامج، ٚيــــر ؤن الٖا

جٟـــــــــغى زُـــــــــاع الاؾـــــــــخ٣اللُت ؤي إلاؾـــــــــخسضام املٗمـــــــــم للبـــــــــرامج 

ٓلٓظُـت باؾـخمغاع  ٍٓغ الٓؾاثل الخ٨ى ٓ ما ٌؿمذ بخُ َ ْ الحغة، 

ٓص بالٟاثـــضة ٖلـــى ال٣ُـــإ الٗؿـــ٨غي،  ٓ مـــا ٌٗـــ ْ َـــ ْن ٢ُُٗـــت  ص

ىخٓظاث بكٍغ ج٨ُُِٟـا بط ٌٗض الٗؿا٦غ ؤ٦بر مؿعهل٩ي َظٍ امل

ٓن  ها  . 19ام٘ البرامج التي ٌٗمل

ٓاضــــحت مــــً  ٓة الــــض٫ْ ج٨مــــً فــــي بم٩اهُاتهــــا ال بطا ٧اهــــذ ٢ــــ

ت، ٞمــــــــــــــــا ال قــــــــــــــــ٪ ُٞــــــــــــــــّ ؤن  زــــــــــــــــال٫ مماعؾــــــــــــــــاتها الٗؿــــــــــــــــ٨ٍغ

ْعا  ْ الاجهــا٫ جلٗــب ص ٓماجُــت  ٓلٓظُــاث املخ٣ضمــت فــي املٗل الخ٨ى

ْلــت الحضًشــت،  ْ ؤظِــؼة الــضٞإ بالض ٍٓــت ظــل ٖىانـغ  َامـا فــي ج٣

ٓلٓظُــاث املخ٣ضمــت  ْعَــا الِــام جب٣ــل َــظٍ الخ٨ى م مــً ص ْ بــالٚغ

ٓمــــــــــــاث  ْ ال ل ج ت  ال ًم٨ هــــــــــــا الخهــــــــــــضي للًــــــــــــغباث الٗؿــــــــــــ٨ٍغ

ش ..، مـــً زـــم ال ًم٨ـــً إلاؾـــخٛىاء ٖـــً ْؾـــاثل الــــضٞإ  ٓاٍع الهـــ

ْص، حؿـــــُِجِا، املغا٢بـــــت،  ْلـــــت اخغالؿـــــت الحـــــض ٨ُت للض ال٨الؾــــُـ

 . 20ا املسابغاث.. 

ٓلٓظُـــا لٓخـــضَا ال  ٓاظِـــت،  صـــحُذ ؤن الخ٨ى حؿـــاَم فـــي امل

ٓاظِـــت،  ْ مىـــاهع َــظٍ امل ْ ْؾــاثل  ْل٨ هــا حؿــمذ بخدضًـــض بَــاع 

ْ الُــاثغاث  ٦ــإن ه٣ــاعن بــين الحــغل مــا ٢بــل ازتــرإ املضُٞٗــت ؤ

ْ لٗـل زيـر مشـا٫ هـي الحـغل  ْ الحـغل بٗـض ازتـراِٖم،  الحغبُـت 

ٓلٓظُــــت، بط ؤ هـــا لــــم  البـــاعصة التــــي ظؿـــضث ٨ٞــــغة الحـــغل الخ٨ى

الؾـــ٨ُُت للمٗـــاع٥، ٣ٞــــض خـــضزذ ٞٗــــال جمـــاعؽ فـــي املؿــــاعح ال٨

ْ ل٨ـــــــً فـــــــي مؿـــــــغح اخ٣ـــــــل    ً ً ال٨بيـــــــًر خـــــــغل بـــــــين املٗؿـــــــ٨ٍغ

ٓلٓظُــــــا  ٓاظِــــــت فــــــي الــــــخد٨م فــــــي ج٨ى ْ ججؿــــــضث امل ٓدي،  ٓلــــــ ج٨ى



 ٌ ت للذو   دوس الثىسة اإلاعلىماجُت في جىىٍش الاظتراجُجُت الععىٍش
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ْ مدُُِـــــــــــا، ٞمـــــــــــً زـــــــــــال٫ الخ٣ـــــــــــضم ؤ٦ ـــــــــــر ٞـــــــــــإ٦ ر فـــــــــــي  الـــــــــــظعة 

الًــــــــاث  ٓلٓظُــــــــت جم٨ىــــــــذ ال ْ الض٢ــــــــت الخ٨ى ٓلٓظُــــــــا، بــــــــل  الخ٨ى

٨ُت مً إلاهخهاع فـ ي الحـغل البـاعصة ٖلـى الاجدـاص املخدضة ألامٍغ

ُٓٞاحي  . 21االؿ

ٓدي ال ٌكــ٩ل فــي خــض  ًجــضع إلاقــاعة بلــى ٓلــ ؤن الخ٣ــضم الخ٨ى

ْ بهمــــا  ْ ج٣ــــضما فــــي ال٣ُــــإ الٗؿــــ٨غي،  ا ؤ طاجــــّ ج٣ــــضما ٖؿــــ٨ٍغ

ٓ الــظي ٌؿــمذ بــظل٪، ؤي  ْ الٗؿــ٨غي َــ جال ــي املجــالين الخ٣نــي 

 ْ ْ إلاؾـــــــخسضام الـــــــضاثم   جال ـــــــي إلام٩اهُـــــــاث الخ٣ىُـــــــت املخ٣ضمـــــــت 

ٓ مــا ٌؿــمذ بةخــضار الخ٣ــضم فــي ال٣ُــإ  ا َــ ألامشــل لِــا ٖؿــ٨ٍغ
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لســـــ ي  مىـــــظ بوكـــــائها، ،حٗتـــــٝر مىٓمـــــت خلـــــ٠ الكـــــما٫ ألَا

ٓلٓظُــا، مــا ًٟؿــغ ٢ُامِــا  ْ الخ٨ى ٓصة بــين ألامــً  بالٗال٢ــت املٓظــ

ٓعة البــــــــرامج بــــــــضازل الحلــــــــ٠  هــــــــضٝ ظٗــــــــل الهــــــــىاٖاث  ببلــــــــ

ْ الحغبُــت حؿــخُٟض مــً إلا٦دكــاٞاث ا ت  ٓلٓظُــت، الٗؿــ٨ٍغ لخ٨ى

ٓلٓظُــــــت ٖلــــــى خلــــــ٠ الكــــــما٫  ٓعة الخ٨ى ْ ٢ــــــض ججلــــــى جــــــإزير الشــــــ

ٓم الاؾــتراجُجي فــي ؾــىت  لسـ ي مــً زــال٫ جبيُــّ للمِٟـ  1999ألَا

ت  ٓاث الٗؿــــــ٨ٍغ امـــــً زــــــال٫ الٟهــــــل املسهــــــو لخىٓــــــُم ال٣ــــــ

ٓاٞـ٤  ٓاث ؤن حٗمـل بخ ل حل٠، جم التر٦يز ٖلى ما ًلي: "ٖلى ال٣

ٓلٓظُـــــــاث  ْ الخ٨ى ٓٞغ ٖلـــــــى املـــــــظاَب  ، بط  23االالػمــــــــت"ْ ؤن جخـــــــ

ٌٗتــٝر الحلــ٠ ٖلــى ؤهــّ ًجــب ؤن ًملــ٪ ٖلــى ألامــضًً ال٣هـــير 

 ، ٍٓـــــــــل إلام٩اهُـــــــــاث الٗملُـــــــــت ألاؾاؾـــــــــُت لل٣ُـــــــــام بمِامــــــــّـ ْالُ

ْ الحٟـــاّ  ْ الىجــاة ؤ ْ الحغ٦ــت  ْ إلاظــغاء  ٦ةم٩اهُــت الاؾــخسضام 

ْ الُا٢ــــــــت ٖلــــــــى الخدمــــــــل،  ْ الُِا٧ــــــــل الخدخُــــــــت  ٓاث  ٖلــــــــى ال٣ــــــــ

ٍٓغ َــــــظٍ إلام٩اهُــــــاث فــــــي  ؾــــــةُل ال٣ُــــــام بٗملُــــــاث ْ هــــــضٝ جُــــــ

ْ التــــــــرابِ  مخٗــــــــضصة الجيؿــــــــُاث، ًخٓظــــــــب يــــــــمان الخــــــــضازل 

ْ اؾــــخسضام  الٗملُــــاحي، بمــــا فــــي طلــــ٪ ٖلــــى املؿــــخٔٓ الةكــــغي، 

ٓعة مسههــــت لِــــظا املجــــا٫، الحــــغؽ ٖلــــى  ٓلٓظُــــاث مخُــــ ج٨ى

ٓٞغ  ت، الخـ ٓمـاحي فـي الٗملُـاث الٗؿـ٨ٍغ ٓ املٗل الخ١ٟٓ ٖلـى الىدـ

لت ٖالُت ال٨ٟاءة، ٨َـظ ا جم٨ـً خلـ٠ الكـما٫ ٖلى ٖمالت مَا

لســ ي مىــظ ؾــىت  ٓماجُــت يــمً  1999ألَا ٓعة املٗل مــً بصعاط الشــ

 ؤَضاّٞ.

٦مــــا ؤِْــــغث ٖملُــــاث ال٣ــــٔٓ املخدالٟــــت التــــي جــــم قــــ ها فــــي 

ٓ فــي ؾــىت  ٞٓ لســ ي  ٧1999ٓؾــ جدــذ مٓلــت خلــ٠ الكــما٫ ألَا

ْعبـــا     ْ ص٫ْ ؤ ٨ُـــت  الًـــاث املخدـــضة ألامٍغ الخـــإزغ الحانـــل بـــين ال

ْ بإ٦ ر ص٢ت ما بين ا ْ ب٣ُـت ؤًٖـاء ؤ ٨ُـت  الًـاث املخدـضة ألامٍغ ل

ْ جدضًـــضا فـــي  ٓ الٗؿـــ٨غي،  لســـ ي ٖلـــى الىدـــ خلـــ٠ الكـــما٫ ألَا

ٓمــــــاحي ، بط بــــــضا  ٓماجُــــــت االخ٣ــــــضم املٗل املُــــــاصًً املخٗل٣ــــــت باملٗل

ْعبُــــــــــت لِؿــــــــــذ ٢ــــــــــاصعة ٖلــــــــــى ال٣ُــــــــــام  ٓاث ألا ْاضــــــــــحا ؤن ال٣ــــــــــ

 ،ٓٞٓ ٨ُــت، ٞمىــظ ٧ٓؾـــ ٓاث ألامٍغ ٓم  هــا ال٣ــ بالٗملُــاث التــي ج٣ــ

ْ ال٣ـــــــضعاث مؿـــــــإلت ؤنـــــــبدذ  مؿـــــــإلت الخـــــــإزغ فـــــــي إلام٩اهُـــــــاث 

ٓة االخــــــــإزغ  فــــــــي  ْ مــــــــً ؤظــــــــل ج٣لــــــــُو َــــــــظٍ الٟجــــــــ ــــــــت،  مغ٦ٍؼ

ْ جيؿــــــــ٤ُ املِــــــــام ٖلــــــــى مؿــــــــخٔٓ خلــــــــ٠ الكــــــــما٫  إلام٩اهُــــــــاث 

ْ مسخلٟت لس ي ل٣ض جم ْي٘ بغامج ٖضًضة   .24ألَا

ـــت  ْ إلام٩اهُـــاث امل حْٓ ؤخُــذ مؿـــإلت الخـــإزغ فــي ال٣ـــضعاث 

ٓاث املخدال ْعاـــــي مـــــً ظـــــغاء ٖمـــــل ال٣ـــــ ٟـــــت بـــــضازل الاجدـــــاص ألا

ْ هـي مؿـإلت م٣ٗـضة  ْ الـضٞإ"،  ْعبُت لألمً  ٍٓت ألا مؿإلت "الِ

ٓعة  ْعبُت فـي بلـ عها الض٫ْ ألا ٓباث التي ٖٞغ زانت في ْل الهٗ

ْ الـــضٞإ، مـــً َىـــا ًم٨ـــً ال٣ـــ٫ٓ ؤهـــّ ال  ْعبُـــت لألمـــً  ؾُاؾـــت ؤ

ٓدي  ٓلـــــــــ ْ الخ٨ى ٓمـــــــــاحي  ًٓظـــــــــض اظعهـــــــــاص فـــــــــي جبنـــــــــي الخ٣ـــــــــضم املٗل

ْ ممــــ٘ طلــــ٪ ًمشــــل الٗؿــــ٨غي ٖلــــى م ْعاــــي،  ؿــــخٔٓ الاجدــــاص ألا

ْن في مُاصًً مدضصة طاث  َظا ألازير بَاعا ٞٗاال ٌؿمذ بالخٗا

ْن  ْ مشـــــــا٫ طلــــــ٪ مىٓمـــــــت الخٗـــــــا ٓمــــــاحي،  ٖال٢ــــــت بالخ٣ـــــــضم املٗل

، التـــــي ؤوكـــــإث فـــــي ؾـــــىت OCCARاملكـــــتر٥ فـــــي مجـــــا٫ الدؿـــــ   

ْ التي جًمىذ ٧ل مً ٞغوؿا، ؤملاهُا، اململ٨ت املخدـضة 1996  ،

ْعبُــت لــضكها ؤعاــ٘ مِــام مسههــت فــي ْ بًُا ٧ٓالــت ألا لُـا، َــظٍ ال

ٍٓغ  ْ الــــظي كهــــضٝ بلــــى جُــــ ٕ، هــــي: ٞــــٕغ إلام٩اهُــــاث  ؤعاٗــــت ٞــــْغ

ٓلٓظُـــــا  ْ الخ٨ى ْعبُـــــت، ٞـــــٕغ البدـــــض  ت ألا إلام٩اهُـــــاث الٗؿـــــ٨ٍغ

ٓصة البدــــــــــــض  ْ ظــــــــــــ ٍٓــــــــــــت ٞٗالُــــــــــــت  الــــــــــــظي ٌٗمــــــــــــل ٦مدٟــــــــــــؼ لخ٣

ٍٓغ  ْ جُــ غ ٖلــى جدؿــين  ٓلٓظُــا، ٞــٕغ الدؿــ   الــظي ٌؿـِـ ْالخ٨ى

ْ في ألازيـر ٞـٕغ الؿـ١ٓ الـظي م٣ ْن،  خيُاث ٖخاص الضٞإ بالخٗا

ْعبُـت لٗخـاص الـضٞإ الخىاٞسـ ي  ٌٗمل ٖلى ح ـجُ٘ زلـ٤ ؾـ١ٓ ؤ

ٓلٓظُت للضٞإ. ْ ج٨ى ٍٓت ٢اٖضة نىاُٖت   ْ الٗمل ٖلى ج٣

ْن ًـــــــإحي  ٓاػن مـــــــا بـــــــين  OCCARَـــــــظا الخٗـــــــا ٧ٓؾـــــــُلت للخـــــــ

ت املخىا ْ امليزاهُــــــت الٗؿـــــــ٨ٍغ ٢ًـــــــت الخ٩ــــــال٠ُ املتزاًـــــــضة للٗخـــــــاص 

ْعبُـــــــت، فـــــــي خـــــــين ؤن املؿـــــــإلت املالُـــــــت جمشـــــــل ٖاث٣ـــــــا  للـــــــض٫ْ ألا

ْعبُت. ْ ٖهغهت الجُٓف ألا  ؤؾاؾُا ؤمام جدضًض 

-ٖــضصا مــً البــرامج، مشــل:البرامج الٟغوؿــُت OCCARحؿــير 

ش:  ٓاٍع ْ Hot ،Milanألاملاهُـــت للهـــ  ،Roland ٦ـــظل٪ الُـــاثغة ،

خُــت  ْ بغهــامج الــغاصاع Tigreاملْغ  ،Cobra مــاويالجغ -االٟغوســ ي-

ْ بهجــاػ  ْ بغهــامج ابخ٩ــاع  ُــاوي    Airbusبــةصاعة  A400 Mالبًر

Military  ٓة ٓهـــّ مٓظـــّ لخجِيـــز ال٣ـــ ْ الـــظي جـــإحي ؤَمُخـــّ مـــً ٧

ْعبُت ت ألا  .25البدٍغ
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الخاجـــــــــــــت البخيـــــــــــــاس وظـــــــــــــائل جذًـــــــــــــذة للىكاًـــــــــــــت مـــــــــــــً  -6

 التهذًذاث اإلاعخلبلُت:

ٓلٓظُت املغجبـت ألاْلـى فـي  مـً ظِـت، ،اخخلذ الٓؾاثل الخ٨ى

ت، مدضزــــت بــــظل٪  بٖــــاصة ْ جىٓــــُم املاؾؿــــاث الٗؿــــ٨ٍغ تهُاــــت 

ٓعاث  ٓاػاة لِــظٍ الخُـــ ، بــامل ْ مــً ظِــت ؤزــٔغ حُٛيــراث ٖم٣ُــت، 

ٓلٓظُـــت ِْـــغث تهضًـــضاث ظضًـــضة  التـــي ؤخـــضزعها الٓؾـــاثل الخ٨ى

ني. ٓم ألامً الَٓ ٓ ما ٌٛير في مِٟ َ ْ  مغجبُت باؾخسضامِا 

ت مـــً جـــض٤ٞ  ،فـــي البضاًـــت ،اؾـــخٟاصث املاؾؿـــاث الٗؿـــ٨ٍغ

ْ الخ٣ىُــتاملٗ ٓاء م هــا الٗلمُــت ؤ ٓمــاث مـًـ َــٝغ البدــض املــضوي ؾــ  ل

ٓاث  ْجـض٣ِٞا 1950ْ َظا مىظ ؾى ٓماث  ، بن َظا الى٣ل للمٗل

ْ املــضوي ٌؿــمذ بِٟــم ألاؾــبال التــي  مــا بــين املجــالين الٗؿــ٨غي 

ْ الخىمُــت فــي املجــا٫ الٗؿــ٨غي ج٣ــضم صٖمــا  ججٗــل مــً البدــض 

ٓمـــاث، ٞم٩اهــــت ٓلٓظُــــاث املٗل البرمجُـــاث فــــي  َامـــا لخىمُـــت ج٨ى

ؤهٓمــــــت الــــــضٞإ ٢ــــــض بُيــــــذ الٗال٢ــــــت بــــــين ال٣ُــــــإ الٗؿـــــــ٨غي 

ٓلٓظُــاث مــً زــال٫ زلـــ٤  ْالا٢خهــاصي املــضوي فــي حؿـــُير الخ٨ى

ٓع بُ هما  . 26اظؿ

ٍٓلِـا،  ًٓظض ْ جد حك٨ُل قـب٩اث اجهـا٫ لى٣ـل املُُٗـاث 

ــــالم نلــــي ٢ــــض  اهــــاث ؤمىُــــت مخىامُــــت، ٞــــةطا ٧اهــــذ ْؾــــاثل إلٖا َع

ْلـــــت، فـــــي امل٣ابـــــل خؿـــــيذ ٦شيـــــرا فـــــي إلام٩اهُـــــ ت للض اث الٗؿـــــ٨ٍغ

ٓن ؤن  ٓع ؤقــــ٩ا٫ ظضًــــضة للعهضًــــضاث ألامىُــــت، ٧ــــ ؾــــمدذ بِٓــــ

ٓماجُـــت التـــي جـــم زل٣ِـــا هـــي ٖغيـــت لإلؾـــعهضاٝ،  الكـــب٩اث املٗل

ـــت ٧امــــل ٢ُـــإ الــــضٞإ  ٖؼ ٓمـــاحي ًم٨ــــً ٖػ ٞةكـــل الىٓــــام املٗل

ت ؤ٦ ــــر ٞــــإ٦ ر  ْ  ظــــل َــــظا تهــــخم املاؾؿــــاث الٗؿــــ٨ٍغ ــــت،  ْل للض

ٓؾــــاثل خماًــــت مٗــــضاته ٓظُــــت، ٞمكــــا٧ل ؤمىىــــت ْب ٓل  ٢ْاًــــت م الخ٨ى

الم نلي جـضٞ٘ للخ٣ـاعل مـا بـين  ْ خت  إلٖا ٓماجُت  الٓؾاثل املٗل

ْ الا٢خهاصي املـضوي، خُـض حكـ٩ل ؤمىىـت  ال٣ُاٖين الٗؿ٨غي 

ا ؤؾاؾــُا لخىمُــت الخجــاعة إلال٨ترْهُــت،  قــب٩اث الاجهــا٫ قــَغ

ٓعة  ٓاؾــــــــــــُت قــــــــــــب٩اث مشــــــــــــل إلاهترهــــــــــــذ، اعج٩ــــــــــــاػا ٖلــــــــــــى الشــــــــــــ ب

 ٓ ٓل ْ ج٣ىُاث الخ٨ى ْ جىُٓمِا ٖلى مُُٗاث ٖلمُت  مضهُـت، ظُت 

ٍٓغ ْالخُ  . 27اَظا ًلؼم الٗؿا٦غ لإلؾِام بخ٩ال٠ُ البدض 

٩ـــــي فـــــي ؾـــــىت   ْػاعة الـــــضٞإ ألامٍغ فـــــي بَـــــاع ، ٢1984امـــــذ 

ٍٓـل البدـض ألاؾاسـ ي فـي  الخٗامل م٘ َظا الٓي٘ ؤي مـا بـين جم

ْ جٓظُــــّ  ٓع مٗــــاٝع ظضًــــضة   ْ الــــظي ٌؿــــمذ بِٓــــ الجامٗــــاث ا

ْ البدـــ ى مـــً ؤظـــل الخىمُـــت  َـــضاٝ  ج٣ـــضًم ض املُبـــ٤  ال٣ـــْغ

مسههــت، بةوكــاء املِٗــض الخــام  هىضؾــت البرمجُــاث، الــظي 

ٍٓغ ٢ـضعاث حؿـُير ألاهٓمـت اللٓظِؿـد٨ُُت،  ٧ان الِضٝ مىّ جُ

ْ بصاعة مكـــــا٧ل  ٓماجُـــــت  جىمُـــــت ؤقـــــ٩ا٫ ظضًـــــضة للِىضؾـــــت املٗل

ٍٓغ  ٓماجُــت، ٞغوؿــا هــي ألازــٔغ ٢امــذ بخُــ ٍٓــل ألاهٓمــت املٗل  جد

ْ ؤهٓمــت  ٓماجُــت ظضًــضة، ْؾــاثل مؿــاٖضة للبرمجــت،  لٛــاث مٗل

ٓماجُت امل٣ٗضة.  حؿُير الكب٩اث املٗل

٧ـــــل َـــــظٍ إلاظـــــغاءاث بلـــــى مـــــلء الٟـــــغاٙ فـــــي البدـــــض تهـــــضٝ 

ت ٦مــــا فــــي مجــــا٫ نــــىاٖت  ٓاء فــــي البرمجــــت الٗؿــــ٨ٍغ املُبــــ٤ ؾــــ

٢ٓٗـــت  ْ اهسٟـــاى ألاعبـــاح املخ البـــرامج اللٓظِؿـــد٨ُُت، ُٞٛـــال ؤ

ال ٌ ــــــج٘ الكــــــغ٧اث لل٣ُــــــام بمشــــــل َــــــظٍ ٖلــــــى املــــــضٔ ال٣هــــــير 

 . 28االاؾدشماعاث، خت  بن ٧اهذ َظٍ الٓؾاثل مِمت

ْعا  ،لِـــظا ٍٓغ فـــي املجـــا٫ الٗؿـــ٨غي ص ْ الخُـــ ًلٗـــب البدـــض 

ْ املٗـضاث  ٖلـى  ٍٓغ الٓؾاثل  ْ جُ ٓماجُت ا َاما في الخىمُت املٗل

ٓدي مـــــــــً جبـــــــــاص٫  ٓلـــــــــ ـــــــــل، ًدؿـــــــــً الخ٣ـــــــــضم الخ٨ى ٍٓ املـــــــــضٔ الُ

ْ ل٨ــً  هـــظا ٓمــاث،  حكــ٩ل الــىٓم التـــي ؤوكــإث فــي امل٣ابـــل  املٗل

ْ الضٞإ.  ع٦يزة الا٢خهاص 

ْ خــــــــضًً، ٞالخبُٗــــــــت  ٓمــــــــاث ؾــــــــالح ط ٓلٓظُــــــــا املٗل حٗــــــــض ج٨ى

ٓاثـــــض  ْ الٟ ٓلٓظُـــــاث ملؼاًاَـــــا ال٨شيـــــرة  خمــــاص ٖلـــــى َـــــظٍ الخ٨ى ْالٖا

ْ ؤزُـــاع  التــي جد٣٣ِــا ًمشـــل فــي  هاًـــت املُــاٝ مهـــضعا لعهضًــضاث 

ْط، ًم٨ــــــــــًـ ؤن ج ٓن الـــــــــــىٓم ظضًـــــــــــضة، ٞالعهضًـــــــــــض َىـــــــــــا مـــــــــــؼص ٩ـــــــــــ

ٓ مــا ًــضٞ٘ املاؾؿــاث التــي حؿــخسضمِا  ْ َــ غبت  ٓماجُـت مًـُـ املٗل

ٕٓ فـــي ألازُـــاء، بيـــاٞت لِـــظا ٞـــةن اؾـــخسضام  ٢ٓـــ بكـــ٩ل ؤٖمـــ  لل

ٓماجُــت  ل ازتــرا١ َــظٍ الــىٓم املٗل ٓمــاث مٟخٓخــت ٌؿـِـ هٓــم مٗل

٢ٓاًــت  ٍٓغ ؤقــ٩ا٫ ال عي جُــ ا، لِــظا ًب٣ــل مـًـ الًــْغ َٓكـِـ –ْ حك

ٓماجُــــت، فــــي َــــظا الهــــضص الحماًــــت يــــض ازترا٢ــــاث ألاهٓمــــت املٗل

ٓا٫ ٦شيـــرة فـــي البدـــض  ت باؾـــدشماع ؤمـــ ٢امـــذ املاؾؿـــاث الٗؿـــ٨ٍغ

٧ٓالــــــــت املسههــــــــت  ٍٓغ لــــــــظاث الٛــــــــغى، خُــــــــض ٢امــــــــذ ال ْالخُــــــــ

ٓع للـــــضٞإ  ٘ فـــــي البدـــــض املخُــــ ٓػاعة  DARPAللمكــــاَع الخابٗـــــت لـــــ

ـــــــــل بغهـــــــــامج م٣ـــــــــضاٍع  ٍٓ ٨ُـــــــــت بخم الع  5 1الـــــــــضٞإ ألامٍغ ٓن ص ملُـــــــــ

ْ ازخبــاع  ٍٓغ  ْ طلـــ٪ لخُـــ ٩ــي  ٓٔ  ؤمٍغ ٓماجُـــت طاث مؿـــخ قـــب٨ت مٗل

 ، ْ املؿـــماة بالكـــب٨ت الخاعظُـــت  زهـــاجي ألامــًـ ؤمــًـ ظـــض ٖـــالي، 

ٓص الحالُــت التــي ججمـ٘ـ بــين اؾــخسضام  ٌٗبــر َــظا الىٓــام ٖـًـ الجِــ

ٍٓغ بـــــــــغامج م٩اٞدـــــــــت  ْ جُـــــــــ الدكـــــــــٟير لخـــــــــإمين ه٣ـــــــــل املُُٗـــــــــاث، 

ٓماجُت. ٓاظِت ال جماث ٖلى الكب٩اث املٗل  الٟيرْؾاث مل

ٓم املاؾؿــــاث الٗؿــــ ٍٓــــل بدــــٓر َامــــت خــــ٫ٓ ج٣ــــ ت بخم ٨ٍغ

ْ ظمُــــــ٘ ؤقــــــ٩ا٫ البــــــرامج الًــــــاعة      الحماًــــــت يــــــض الٟيرْؾــــــاث 
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ْ املسغبــــــت للملٟــــــاث، ٦ــــــظل٪ جلــــــ٪ التــــــي جستــــــر١ ؤمــــــً ؤظِــــــؼة  ؤ

ٟــــــت، ...،  ٓمـــــاث املٍؼ ٓم بيكـــــغ املٗل ْ ؤزـــــٔغ التـــــي ج٣ــــــ ٓجغ  ال٨مبُـــــ

ٍٓغ  ْ جُــــــ ٓعة  ٌؿــــــمذ ِٞــــــم ٦ُُٟــــــت ٖمــــــل َــــــظٍ البرمجُــــــاث ببلــــــ

ضٝ ججىـــــــب ٢غنـــــــىت ألاهٓمـــــــت خماًـــــــت لكـــــــب٩اث الاجهـــــــا٫  هـــــــ

ٓماجُت.  املٗل

، ؤِْـــــغث البدـــــٓر ؤهــــّـ ال جٓظـــــض خماًـــــت مُل٣ـــــت،  ْ ٖلُــــّـ

ـــــــرامج اللٓظِؿـــــــد٨ُُت امل٩اٞدـــــــت للٟيرْؾـــــــاث هـــــــي  ٓن ؤن الب ٧ـــــــ

ٓاظؼ  ْػا لحـ ْصة ػمىُا افي خـين ؤن الٟيرْؾـاث حٗـٝغ ججـا مدض

ْصة مـــــً خُـــــض ٖـــــضص الٟيرْؾـــــاث التـــــي  ْ هـــــي مدـــــض الحماًـــــت ، 

ــــان ؤن فـــــي ٧ــــل ٓاظِِــــا االَغ ٓم جِٓــــغ ؤنـــــىاٝ ظضًــــضة مـــــً  ج ًـــــ

٨ُت املخبٗـــــــــت مـــــــــً  ٣ـــــــــت ال٨الؾــــــــُـ الٟيرْؾـــــــــاث ، ٦مـــــــــا ؤن الٍُغ

ْ وكـــــٍغ للـــــخم٨ً مـــــً  ٍٓغ بغهـــــامج  ا٦دكـــــاٝ الٟيـــــرْؽ، زـــــم جُـــــ

م٩اٞدـــت َـــظا الٟيـــرْؽ، ؤنـــبدذ ٚيـــر مىاؾـــبت لحـــل مكـــا٧ل 

ٓ هـــا بُُاـــت فـــي ال٣ُـــام بـــغص الٟٗـــل م٣اعهـــت  ؤظِـــؼة الحاؾـــٓل، ٧

ٓجيرة جىـــــامي الٟيرْؾـــــاث، فـــــي خـــــين ؤ ن َىـــــا٥ خاظـــــت م حـــــت بـــــ

ٓع ٞيرْؾاث ظضًضة ٢ٓاًت مً ِْ  . 29الل

 خاجمت:

ٍٓغ فـي املجـا٫ الٗؿـ٨غي بالخٛلـب  ٌؿمذ ْ الخُـ بن البدض 

ٓماجُــت، ٦مــا  ٖلــى املٟــاَُم الخ٣لُضًــت فــي خماًــت الكــب٩اث املٗل

ْػث  بةًجــــــــــاصؤهــــــــــّ ؾــــــــــمذ  ٓلٓظُــــــــــت ظضًــــــــــضة ججــــــــــا ْؾــــــــــاثل ج٨ى

لضازلُـت جُب٣ُاتها ٢ُإ الضٞإ، ٦كب٩اث الِاج٠، الكب٨ت ا

 ، ٥ ُت االبىــٓـ ْ الكـــب٨ت الخاعظُـــت للكـــغ٧اث، ألاهٓمـــت املهـــٞغ

ْ الا٢خهـــــاص املـــــضوي  ٓن الٗال٢ـــــاث مـــــا بـــــين الـــــضٞإ  ..،  هـــــظا ج٩ـــــ

ْ ال ؤخاصًت الاججاٍ.  لِؿذ زُُت 

ٓع هدُجــت الخ٣ــضم الِــام  ًب٣ــل ؤن العهضًــضاث مدخملــت الِٓــ

ٓمـــــــاث جبـــــــين َكاقـــــــت ألامـــــــً  ٓلٓظُـــــــا املٗل الـــــــظي ؤخضزخـــــــّ ج٨ى

ني ٖ ٍٓـــــــل زانـــــــت باليؿـــــــبت للـــــــض٫ْ التـــــــي الـــــــَٓ لـــــــى املـــــــضٔ الُ

ِٖٓــا فــي جبُٗــت ؤمىُــت  ٢ْ ْ طلــ٪ الخخمــا٫  ٓلٓظُــا  ٓعص الخ٨ى حؿــخ

ٓعة  ٓلٓظُــا املخُــ ٓعص م هــا، لخخدــ٫ٓ  هــظا الخ٨ى للــض٫ْ التــي حؿــخ

ــــاصة الـــــخد٨م فـــــي ؤم هـــــا بلـــــى  مــــً ْؾـــــاثِ حؿـــــخسضمِا الـــــض٫ْ لٍؼ

ْلــــت فــــي جبُٗــــت ؤمىُــــت مــــً ظــــغاء الدؿــــاب٤ فــــي  ْؾــــُلت ج٣دــــم الض

ْ ؤهٓمــــــــــت مىــــــــــ٘ ا ٢خىــــــــــاء مًــــــــــاصاث الٟيرْؾــــــــــاث إلال٨ترْهُــــــــــت 

عة اؾـــــخمغاع ٢ُـــــإ الـــــضٞإ فـــــي  ٓ مـــــا ًبـــــرع يـــــْغ ْ َـــــ َٓل  الدكـــــ

ْ َـــظا لالؾـــخٟاصة مـــً ٧ـــل  ْ صٖـــم البدـــٓر الٗلمُـــت  الاؾـــدشماع 

خماص ٖلى ظِت مهضعة.  ْن الٖا  ظضًض ًخم الخٓنل بلُّ ص

ٓلٓظُــاث املخ٣ضمـت فــي  ْة ٖلـى َــظا ٣ٞـض ؾـاَمذ الخ٨ى ٖـال

ْع  ْ اه٣ال هـــــــا ٖلــــــــى  لٗـــــــب ص املدـــــــغى لخ٣ؿـــــــُم الكــــــــٗٓل بـــــــل 

ْ ؤزـــٔغ  ـــت  ٍٓـــت ظماٖـــاث مخُٞغ ٓماتهـــا، ٦مـــا ؤؾـــِمذ فـــي ج٣ خ٩

ٕؼ اؾخ٣غاع الض٫ْ. ابُت جٖؼ  بَع

ٓلٓظُــــا  ْ ؾــــلبُاث ج٨ى ٓاػهــــت بــــين بًجابُــــاث  ــــت امل ْل بن مدا

٢ٓاًـــت مـــً العهضًـــضاث  ُْٖـــا مـــً ؤظـــل ال ـــضها  ٓمـــاث بهمـــا ًٍؼ املٗل

ٓدي  ْألازُــاع املدخملــت، بط ال مٟــغ مــً ٓلــ ٓا٦بــت الخ٣ــضم الخ٨ى م

ْ ٖلـــــــــى ْظـــــــــّ الخهـــــــــٓم املُـــــــــضان  فـــــــــي ٧ـــــــــل مُـــــــــاصًً الحُـــــــــاة 

ال  ٓتهـــــا ال٨الؾـــــ٨ُُت ؤ ٓم ٖلـــــى ٢ ـــــت ج٣ـــــ ْل ٓة الض الٗؿـــــ٨غي، ٣ٞـــــ

ٓع  ٢ْبـــــل ٧ـــــل شـــــ يء، ٦مـــــا ؤهـــــّ ًخٓظـــــب ٖليهـــــا مخابٗـــــت ٧ـــــل جُـــــ

خانـــل فـــي املجـــا٫ الٗؿـــ٨غي زانـــت مـــً خُـــض الدؿـــ  ، َـــظا 

ٓعا لـــــم جـــــخم٨ ً مـــــً جد٣ُـــــ٤ ختــــ  بن ٧اهـــــذ ؤ٦ ـــــر ألاؾـــــ حت جُـــــ

ٓػتهــا  ْلــت التــي بد ْ ل٨ هــا جمــىذ الض ألامــً ْالاؾــخ٣غاع فــي الٗــالم 

ْ ج١ٟٓ، ما ًجٗل نزغ ًدؿب لِا ؤل٠ خؿال. ْ َُبت  ٓة  ٢ 
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 اإلالخق:

ٓلُد٨ُُت في الىٓام الضْلي ال٣اثم، بلى الخ ٓب ؾُا الجُ ٍٓاث ْع ْل ْعاس ي، بالك٩ل الظي جخجّ ؤ ٛلٛل الاؾتراجُجي في الًٟاء ألا

ْعاؾُا  ؾُا الاجداصًت(ْاملغ٦ؼ  )ألاعاض ي الؿاخلُت(ًد٤٣ الخ٩امل ال٣اعي بين ؤ ٓلُد٨ُُت )ْع ٓب ٓة ظُ ، ألامغ الظي ًجٗل م ها ٢

٨ُت  ملت التي ح٨ٗـ الُِمىت ألامٍغ لؿُت. –مؿخ٣لت ؤمام الٗ  الٛغبُت ٖبر جُٟٗل نلُت ألَا

س ي الؿُُغة ٖلى ٌٗض امل ؾُت، مً ؤظل يمان الاخخ٩اع الْغ ْع الاؾتراجُجُت ألامىُت الْغ خٛير الُا٢ٓي ؤخض ؤَم مدا

ْعْ ٍٓت في الا٢لُم الجُٓؾُاس ي ألا اث اللٗبت الُا٢ ؾُت ٣٦ٔٓ -مجٍغ ٓصة الْغ ْٖامل خاؾم في اؾتراجُجُت الٗ ال،  آؾُٓي ؤ

 ٓ ْل رؾم بلى خض ٦بير ؤ
ُ
٨ُت(ٍاث اؾتراجُجُاث الٛغل ٖٓم  زاهُا، خُض ٖلى ؤؾاؾّ ؾت الًاث املخدضة ألامٍغ ْاي، ال ْع  )الاجداص الا

 في الخٗامل م٘ مٓؾ٩ٓ.

Summary  

Russia's geopolitical priorities under the current international regime aim to penetrate 

strategically into the Eurasian space so as to achieve a continental integration between Eurasia 

(the littoral territory) and the center (the Russian Federation). As such, Russia will become an 

independent geopolitical power vis-à-vis the globalization that reflects the US-Western domination 

translated by the activation of the Atlantic mechanism. 

The energy variable is one of the main axes of the Russian security strategy. It allows Russia, 

on one hand, to monopolize and control the course of the energy game in the Euro-Asian 

geopolitical region, and on the other hand, it is a decisive factor in the strategy for the return of 

Russia as a superpower. Indeed, it is on the energy variable that rely the priorities of the West 

strategies (EU - US) in its relations with Russia. 

 

 ملذمــت 

ٓا٢ــــــ ٓاعص املؿــــــخ٣بلي، لحماًــــــت م ً نــــــغإ املــــــ بــــــَر ٘ إلامــــــضاص ًُ

ْٖىـــــــــــــ٠  ـــــــــــــذ ٖلـــــــــــــى قـــــــــــــضة  ْ َـــــــــــــغ١ التراهٍؼ ٍٓــــــــــــت ال٨بـــــــــــــٔر ؤ الحُ

ٓة  ٓٔ ال٨بـــــــٔر ال٣اثمـــــــت ٖلـــــــى اؾـــــــخسضام ال٣ـــــــ اؾـــــــتراجُجُاث ال٣ـــــــ

ا١ اللٗبــــــت  ٓلُد٨ُُــــــت فــــــي ؾـــــُـ ٓب الهــــــلبت لحماًــــــت مهــــــالحِا الجُ

ْعاســـ ي –ال٨بـــٔر الجضًـــضة  . بن ميـــزة الىـــضعة الحـــاصة -الًٟـــاء ألا

ٍٓــــــــت ٦مىــــــــخج اؾــــــــتراجُجي ػاص مـــــــًـ خــــــــض ٓاعص الحُ ة الخىــــــــاٞـ للمـــــــ

ٍٓغ الُا٢ــــاث البضًلــــت، ألامــــغ  ْجُــــ ٓاػاة مـــ٘ـ البدــــض  ٓي بــــامل الُــــا٢

ٍٓــــــت " ىا ؤمــــــام بقــــــ٩الُت املًٗــــــلت الُا٢  Enargyالــــــظي ًًـــــٗـ

Delemna" ٖلـــى ٚـــغاع املًٗـــلت ألامىُـــت "Security Delemna ."

ـــــــاث اللٗبـــــــت  ُغة ٖلـــــــى مجٍغ ســـــــ ي الؿــــــُـ بن يـــــــمان الاخخ٩ـــــــاع الْغ

ْعْ ٍٓت في الًٟاء ألا ٓي ؤمـغ  -الُا٢ ٓي  آؾُ خاؾـم لألمًـ الُـا٢

ٓٔ ٖٓمــــــ ، بالكــــــ٩ل  ْعَــــــا ٣٦ــــــ ْص الؾــــــخٗاصة م٩اهعهــــــا  ســــــ ي،  الْغ

ا،  ؾــــُـ ـــــا لْغ ٍٓ ْعاســـــ ي" َا٢ ـــــا "الجؿـــــغ ألا ْب ْع سًــــ٘ـ ؤ ًُ ال  الـــــظي ؤ

ْزالشــا ْيـ٘ـ خــض  ْلي،  ٓٔ الىٓــام الــض ْزاهُــا ًا٦ــض ٖلــى حٗضصًــت ٢ــ

س ي ٓي الْغ ٓ في الٗم٤ الحُ  .  للخٓؾ٘ الٛغاي بألُت خل٠ الىاج

ؾُاجىُل٤  ٓجين مـً جُبُـ٤ ٖملـي بؾـتراجُجي  -ؾُاؾت ْع ب

ؾــــُت جهــــى٘ مــــً املىاٞؿــــين  ٢ــــاثم ٖلــــى مبــــضؤ "ؤن الُا٢ــــت الْغ



 ؤ. بللشش ي بًمان 
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ــــؼ م٩اهــــت  قــــغ٧اء"، ٦مبــــضؤ مدهــــلخّ إلاؾــــتراجُجُت ألامىُــــت حٍٗؼ

ؾُا اهُال٢ا مً يمان ؤم ها الُا٢ٓي.  ْع

: جُىبىلُدًُ ؤوساظُا وبؼيالُت ألامً الىاكىي   اإلادىس الاٌو

ٓامــــل حٗــــض مدــــضصاث الجٛغاُٞــــت الؿُاؾــــ ُت، ؤخــــض ؤَــــم ٖ

ْالخاعظُـــــت للـــــض٫ْ، بط ؤن ٖامـــــل  جدلُـــــل الؿُاؾـــــت الضازلُـــــت 

ت جٓظِاتهــــا  ب٣ــــي ٖلــــى اؾــــخمغاٍع ًُ ٓ مــــا  الجٛغاُٞــــت الؿُاؾــــُت َــــ

ْٖلُـــــّ، ٞـــــةن ل٩ـــــل ٢ـــــٔٓ ٦بـــــٔر  ـــــم حٛيـــــر ٢ُاصتهـــــا الؿُاؾـــــُت.  ٚع

مؿــــــلماتها الجٛغاُٞــــــت إلاؾــــــتراجُجُت التــــــي جغؾــــــم مــــــً زاللِــــــا 

ٍٓت  م ها  ْصا ملهالحِا الحُ ٓمي الكامل.خض  ال٣

 
 
 جُىظُاظُت الفماء ألاوساس ي  -ؤوال

ْبــــا الٛغبُــــت ٖلــــى  ْع ْص ؤ ا ٚغبــــا مـــًـ خــــض ْعاؾـــُـ ْص ؤ جمخـــض خــــض

ا  ْعْؾــــــــُـ بُت  لســـــــــ ي ختـــــــــ  يـــــــــٟاٝ الهـــــــــين الكــــــــٗـ ِ ألَا املدــــــــُـ

ا املغ٦ـــــــؼ  ْعاؾــــــُـ ِ الِىـــــــضي فـــــــي الكـــــــغ١. ؤ الاجداصًـــــــت ٖلـــــــى املدــــــُـ

ٓالي  ٍٓــــت، ٣ًُـــًـ  هــــا خــــ عها الحُ ٓعي فــــي الٗــــالم بجُٓؾُاؾـــُـ املدــــ

ٓمي  75% ٓالي زل ـــــــي الىـــــــاجج ال٣ـــــــ ٓل الٗـــــــالم، جيـــــــخج خـــــــ مــــــًـ قــــــٗـ

ٓالي زالزـــــت ؤعبـــــإ مهـــــاصع الُا٢ـــــت فـــــي الٗـــــالم.  ْٞيهـــــا خـــــ الٗـــــالمي، 

ــــــا الخمؿــــــت  ٓص، البدــــــغ  (ْببداَع ، البدــــــغ ألاؾــــــ البدــــــغ املخٓؾـــــِـ

ًٍ ْبدـغ ٢ـْؼ ٍٓـا  )ألاخمغ، الخلُج الٗغاـي،  هـا َا٢ ٓي مسْؼ بط جدـ

٢ِٓٗـــا ٖلـــى مٟتــــر١ الُـــغ١  الاؾــــتراجُجي  اؾـــخصىاثُا، بيـــاٞت بلــــى م

ُغ ٖليهــــــا  ْمـــــًـ ٌؿـــــُـ ْاملؿــــــعهل٨ت،  ٫ْ ال٨بــــــٔر املهــــــضعة  بــــــين الــــــض

ٓي الىُٟي اهّ الحُ  . 1اًخد٨م في ال٢خهاص الٗالم ْقٍغ

ْعاؾــــــــــــُا بــــــــــــظل٪، م٨مـــــــــــً الخدــــــــــــضي الؿُاســــــــــــ ي  حكـــــــــــ٩ل ؤ

ٓلُد٨ُُــــــت ال٨بــــــٔر بالٗــــــالم، جًــــــم  ٓب الا٢خهــــــاصي لل٣ــــــٔٓ الجُ

٨ُــت فــي  الًـاث املخدــضة ألامٍغ ضــخامت الـض٫ْ الؿــذ التــي جلــي ال

الا٢خهــاص ْ جــم إلاهٟــا١ ٖلــى الدؿــ   الٗؿــ٨غي، ًٞــال ٖــً 

ْلخين ألا٦ ـــر حٗـــضاصا للؿـــ٩ان فـــي الٗـــالم ْألا٦ ـــر جُلٗـــا بلـــى  الـــض

ْالِىـــــض". جٓظـــــض  ٓط الٗـــــالمي "الهــــين  ْالىٟــــ الُِمىــــت إلا٢لُمُـــــت 

ْمــً  ْؤْؾــِٗا مؿــاخت،  ٓة مــً خُــض الُا٢ــت  ْعاؾــُا ؤ٦بــر ٢ــ بإ

ال  ٓظِت بلى ال ٍْٓت امل    . 2اًاث املخدضة ألامٍغ٨ُتخُض الغئئؽ الى

 ألاوساس ي -ؤلاظلاه الجُىبىلُدُيي الشوس ي  -زاهُا

ْعآؾـــُا ع٢ٗـــت الكـــُغهج ال٨بـــٔر التـــي ٌؿـــخمغ ٖليهـــا  حٗخبـــر ا

ْالُِمىـــــت الٗاملُـــــت،  ٓط  نـــــغإ ال٣ـــــٔٓ الٗٓمـــــ  مـــــً ؤظـــــل الىٟـــــ

ٓلُد٨ُُــــــــــت  ٓب ْمؿــــــــــغخا للٗملُــــــــــت الجُ ٓة الٗاملُــــــــــت  مغ٦ــــــــــؼا لل٣ــــــــــ

 ٓ ٓانــــلت بــــين ال٣ــــ ْاملخ سُــــت  ــــت الخاٍع ــــت طاث الُــــغ١ البًر ٔ ال٣اٍع

جاوؿ٩ي.  ٓع البًر ت طاث املىاٞظ املاثُت مً املىٓ  ْال٣ٔٓ البدٍغ

ٓة فـي بَـاع مـا ًملُـّ  ٓم ألامـً ٦إخـض مًـامين ال٣ـ ًبرػ مِٟ

ٓة الٗامـــــل  مشـــــل ال٣ـــــ
ُ
ْلُـــــت. ج ألاكـــــل كابلُـــــت ْا٢ـــــ٘ الٟٓضـــــ   الض

فــي ْــل ججؼثــت الؿُاؾــت الٗاملُــت بلــى ؤ٢ــالُم مسخلٟــت،  للخغُحــر

ْعاســـــــــ ي حُٗــــــــــض بط ؤن ألا بٗـــــــــاص الجُٓؾُاؾـــــــــُت فـــــــــي إلا٢لـــــــــُم ألا

ْجًــــٟي الهـــــُٛت  ْلـــــت،  ٓة التـــــي ججؿــــض ب٣ــــاء الض مًــــامين ال٣ــــ

ل.   الخ٣لُضًت ل حْغ

ٓ ظــؼء  ــم الخدــ٫ٓ فــي همُُــت الحــغل خالُــا، الــظي َــ ٚع

مـــــً جغا٦مـــــاث بؾـــــتراجُجُت، ًـــــغجبِ بالٗامـــــل املاؾــــــ لِـــــا 

ْا٢ــــــــ٘ الخٟاٖــــــــل  ْبالعهضًــــــــضاث الجضًــــــــضة، بال ؤن  ْلــــــــت   االض

ضْلي ٌُٗــــض جغجِباجــــّ الخ٣لُضًــــت مــــً زــــال٫ الخإ٦ُــــض ٖلــــى الــــ

"، فــــــــــي الخخمُــــــــــت الجغشافُــــــــــت واإلاعــــــــــاعي الجُىظُاظــــــــــُت"

ٓاظِــــت ٓلــــٓدي فــــي بَــــاع  م ْالخُْٓــــ٠ الخ٨ى الٗامــــل ال٣ُمــــي 

ٓة الٗاملُــــــــت، املبيُــــــــت ٖلــــــــى الخُْٓــــــــ٠  املىاٞؿــــــــت ٖلــــــــى ال٣ــــــــ

ا٦ض الخٟاٖالث املدٓعٍـت التـي جىـضعط 
ُ
إلاؾتراجُجي لإل٢لُم. ج

ْا٢ـــــ اهـــــاث بـــــين  ٓص إلا٢لُمـــــي ٦َغ ْاهبٗـــــار الهـــــٗ ٘ الُِمىـــــت 

ٓا٢عي فـــــي  ؤؾاؾـــــُت فـــــي إلا٢لـــــُم ألاْعاســـــ ي، ٖلـــــى الُـــــغح الـــــ

ٓة الهـلبت خخمُــت  ْلُـت، الـظي ًجٗـل مـً ال٣ـ الٗال٢ـاث الض

ْلُــت،  ألامــغ الــظي بــغػ ظلُــا مــا بٗــض  ال جٟــاع١ الؿُاؾــت الض

ْالؿـــــٓعٍت، ْمىـــــّ  ٦ْغاهُـــــت   عـــــىدة الجُىبىلُدُـــــًألاػمـــــت ألا

ٓا٢٘ خاؾم ْلُت. ٧  في الؿُاؾت الض

I.  هالفىسد ماهُىذس(Halford Mackinder) 

ؾــــــــــــُا غا مــــــــــــً ال٨ٟــــــــــــغ ـؼا ٦بُـــــــــــــالاجداصًــــــــــــت خُــــــــــــ قــــــــــــ٩لذ ْع

ُـــاوي ما٦ىـــضع  ٓلُد٩ُي لٗـــالم الجٛغاُٞـــا الؿُاؾـــُت البًر ٓبـــ الجُ

ش"، خُـــــض  ٓع الجٛغافــــي للخــــاٍع الــــظي ؤَلــــ٤ ٖليهــــا مؿــــم  "املدــــ

ٓلـــــّ ٦خلـــــت  ؾـــــُا طلـــــ٪ ال٣ُـــــب ال٣ـــــاعي الـــــظي ْخـــــض خ مشلـــــذ ْع

ْعاؾــــــــُت التــــــــي قــــــــ٩لذ ه٣ُــــــــت الاعج٩ــــــــاػ ٢ ــــــــت مــــــــً الــــــــض٫ْ ألا اٍع

ْالتـي جًـمىذ  ٓعٍاث ال٣ضًمـت  ش إلامبراَ الجٛغافي في نى٘ جاٍع

بصاعة بؾـــــــــــتراجُجُت نـــــــــــغإ املهـــــــــــال  الجُٓؾُاؾـــــــــــُت لل٣ـــــــــــٔٓ 

ْبـــا،  ْع ٓع الجٛغافـــي ؾـــ٫ِٓ قـــغ١ ؤ َْكـــمل َـــظا املدـــ ْلُـــت،  الض

ْْؾِ آؾُا زانـت َـظٍ ألازيـرة التـي حٗـض ظـؼًء  ْؾ٫ِٓ قغ١ 

خّ "٢لب ألاعى"م  .  3اِما مً هٍٓغ
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٢ٓٗـا   ؾـُا فـي الٗـالم م ْمً َىا ؤ٦ض ما٦ىضع ؤهّ :"جدخل ْع

٢ٓـــــ٘ الـــــظي ًيؿـــــب بلـــــى ؤملاهُـــــا فـــــي  ٓ امل َْـــــ ـــــا،  اؾـــــتراجُجُا مغ٦ٍؼ

ْؤن حؿــــخ٣بلِا فــــي هٟـــــ  ــــا، ٞبةم٩ا هــــا ؤن حؿــــضص يــــغباث  ْب ْع ؤ

ٓع  ْالخُـــــ ْمـــــً ٧اٞـــــت الاججاَـــــاث باؾـــــخصىاء الكـــــما٫،  ٢ٓـــــذ،  ال

ْاملـــغجبِ بالؿـــ٨٪ الحضًضًـــت لـــِـ  ال هـــاجي املد٨ـــم لحغ٦ُعهـــا، 

٢ْذ".   بال مؿإلت 

ــــت  ٓبؾـــتراجُجُت للمى٣ُــــت ال٣اٍع اهُال٢ـــا مــــً ألاَمُــــت الجُ

ٓلُد٩ُي نحي: ٓب ٓن الجُ   4ا ناٙ ما٦ُىضع ال٣اه

ْبــــــا الكــــــغ٢ُت ٌؿــــــُُغ ٖلــــــى املى٣ُــــــت  ْع " بن مــــــً ٌؿــــــُُغ ٖلــــــى ؤ

ْمــً ٌؿــُُغ، ٖلــى املى٣ُــت الغثِؿــُت، ًــخد ٨م فــي الغثِؿــُتاال٣لب  

ْعاؾُا ًخد٨م في الٗالم". ْمً ًخد٨م في ا ْعاؾُا،   ا

II.  هُىىالط جىن ظوُىمان(N.J.Spykman) 

الؽ ؾـــــة٨ُمان،  ٩ـــــي ه٩ُـــــ طَـــــب امل٨ٟـــــغ الاؾـــــتراجُجي ألامٍغ

٨ُـت زـال٫ الحـغل  اؾدىاصا بلى جغا٦م الخبراث الجٛغاُٞت ألامٍغ

ْعاؾــــــــُا بلــــــــى زالزــــــــت  الٗاملُــــــــت الشاهُــــــــت، بلــــــــى ج٣ؿــــــــم ظٛغاُٞــــــــت ؤ

   5اؤ٢ؿام:

ؾــُا  Heart Landال٣ؿــم ألا٫ْ:  - ٓ ْع َْــ ؤي ال٣لــب ال٣ــاعي 

ْػ  ٓن  17الاجداصًت بامخضاصَا البري الظي ًخجا  .٧2لمملُ

هُــا١ ؾــاخلي ٌكـــمل ٧ــل ٢ـــاعة  Rim Landال٣ؿــم الشــاوي:  -

ْص٫ْ آؾــــــــــــُا  ْالٗــــــــــــغا١  ــــــــــــغة الٗغبُــــــــــــت  ــــــــــــا ْقــــــــــــبّ الجٍؼ ْب ْع ؤ

ْالِىــــض، ظىــــٓل قــــغ١ آؾــــُا  ْؤٞٛاوؿــــخان  الٓؾــــُل، بًــــغان 

ٓعٍخين، ٧ٓخـــــــضاث جخميـــــــز بإَمُـــــــت ْالهـــــــين الكـــــــٗ ْال٩ـــــــ بُت 

ٓاعصَا الُبُُٗت الِامت. ْم ٢ِٓٗا   م

مى٣ُــت الاعجُــام التــي حكــِض  Zone  Crushال٣ؿــم الشالــض: -

ٓاعصَـــــــــا  ْالهـــــــــغإ مـــــــــً اظـــــــــل الؿـــــــــُُغة ٖلـــــــــى م الخىـــــــــاٞـ 

 ْممغاتها املاثُت.

ٓة التي جد٨م  ْعاؾـُا ؾـٝٓ حؿـُُغ ٖلـى ؤْٖلُّ، ٞةن ال٣

ر ج٣ـــــضما ْألا٦ ـــــر بهخاظـــــا ٖلـــــى ازىـــــين مـــــً مىـــــا٤َ الٗـــــالم ألا٦ ـــــ

ٓالى  الهــُٗض الا٢خهــاصي، خُــض ج٣ــضع مهــاصع الُا٢ــت ٞيهــا بدــ

ٓاعص الُا٢ــت الٗاملُــت ألامــغ الــظي ًجٗــل مــً  3/4 مــً بظمــالي مــ

ٓاؾــــتراجُجي ْعاؾـــُا مغ٦ــــؼ اَخمــــام ظُ ٓ مــــا ًــــضٞ٘ بــــض٫ْ  6اؤ َْــــ  .

ٓتهــــا  ظــــل  ــــاصة مؿــــخٔٓ ٢ املى٣ُــــت بلــــى ؤن حٗمــــل صاثمــــا ٖلــــى ٍػ

ٓلّ:يمان ؤم ها، مشل  ما ؤقاع بلُّ ؾة٨ُمان ب٣

ْلــت ؤزــٔغ جًــمً  ْ ؤن ص ٍٓــت ؤ ْلــت جب٣ــل بمــا   هــا ٢ "بن الض

ْلـــت ب٣ائهـــا، ٖليهـــا ؤن ججٗـــل َـــضِٞا  ْل٩ـــي جًـــمً الض خماًعهـــا، 

اصتها" ْ ٍػ ٓتها ؤ ٓ الحٟاّ ٖلى ٢  . 7األا٫ْ في ؾُاؾعها َ

III.  بُىجش هُىىالًفدؾ ظافُدعيي(B.N.SAFITSKI) 

ٓلُد٨ُُــــــت ٌٗـــــض ؾاُٞدؿــــــ٩ي اخــــــض ؤٖـــــالم املاؾ ٓب ؿــــــت الجُ

ْعاؾــــــُت"  ؾـــــُا ألا ٓلُد٩ُي "ْع ٓبــــــ ؾـــــُت، ا٢تــــــرن َغخـــــت الجُ الْغ

ا  ٍٓىـا خًـاٍع ؾـُا جمشـل ج٩ ٓع خـ٫ٓ ؤن ْع ب٨ٟغة ؤؾاؾـُت جخمدـ

ٓ ؤؾـــــاؽ  ، َـــــظا الخٓؾـــــِ َـــــ مميـــــزا جدـــــضصٍ زانـــــُت الخٓؾــــِـ

ٓلُد٩ُي  ٓبـــ ْْا٢ـــ٘ ظُ ذي فـــي ٖـــالم مؿـــخ٣ل بظاجـــّ  جٟغصَـــا الخـــاٍع

حـــــي ْعاؾـــــُ -ْع ذي مؿـــــخ٣ل ًُلـــــ٤ ٖلُـــــّ ؤ ْبـــــا فـــــي ا، جـــــاٍع ْع ؤمـــــا ؤ

ْعاؾُا  . 8احك٩ل الجىاح الٛغاي  

٢ِٓٗـــــا  ْم ٓلُد٨ُُــــت  ٓب ؾـــــُا الاجداصًــــت بم٩اهـــــت ظُ جخمخــــ٘ ْع

ْعاؾــــُت هٟؿــــِا،  ــــت جخمــــاٍ مــــ٘ ألا الاؾــــتراجُجي املميــــز ٨٦خلــــت ٢اٍع

ْالؿـــــــــــــ٩اهُت  ٓمـــــــــــــاث الجُٓؾُاؾـــــــــــــت  ٓ هـــــــــــــا جمخلـــــــــــــ٪ مـــــــــــــً امل٣ ٧

ٓن ؤؾاؾــــا  -ْالا٢خهــــاصًت لِــــا لخ٩ــــ الخ٣ىُــــت بــــالبجم الــــظي ًَا

ش ٞـةن ظمُـ٘ لال  ٓع للخـاٍع ؾُا مدـ ْباٖخباع ْع ت.  ؾخ٣اللُت ال٣اٍع

ْمـــــــــــً ْظِـــــــــــت هٓـــــــــــغ  ْعاؾـــــــــــُت ألازـــــــــــٔغ ؾـــــــــــاخلُت،  املىـــــــــــا٤َ ألا

ؾـُا بيُاهــا م٩اهُـا مؿــخ٣ال ًخماَـا ؤمىــّ مــ٘  ْ ْع بؾـتراجُجُت جبــض

ْاؾخ٣اللُت ال٣اعة ب٩املِا  . 9اؤمً 

ٓلُد٩ُي،  ـــــ ٓب ْالجُ ْبالىدُجـــــت ٖلـــــى املؿـــــخٕٓين الاؾـــــتراجُجي 

 ٓ ْل ٓلُد٨ُُــت الغاَىــت هــي الخٛلٛــل ٞــةن مــً ؤ ٓب ؾــُا الجُ ٍــاث ْع

ْعاســـــ ي"  ْب٢امـــــت "خلـــــ٠ ؤ الاؾـــــتراجُجي فـــــي ألاعاضـــــ ي الؿـــــاخلُت 

ؾـــــُا،  ْاملغ٦ـــــؼ ْع ْعاؾــــُا  بالكــــ٩ل الـــــظي ًد٣ــــ٤ الخ٩امـــــل بـــــين ؤ

ال فـــي  ـــب ٣ٞـــِ،  َْـــظا ال ًخدـــضص بةٖـــاصة مىـــا٤َ الخـــاعط ال٣ٍغ

ْبـــــا الكـــــغ٢ُت، بـــــل مــــــً  ْع بٗـــــض ٖال٢ـــــاث الخدـــــال٠ مـــــ٘ ص٫ْ ؤ

ْالكـــــــغ١ زـــــــال٫ حٗ ـــــــؼ بصزـــــــا٫ ص٫ْ الٛـــــــغل ال٣ـــــــاعي ٦إملاهُـــــــا  ٍؼ

ْعاســــــــــــ ي  ْالُابــــــــــــان فــــــــــــي الحلــــــــــــ٠ ألا ْالِىــــــــــــض  ال٣ــــــــــــاعي ٦ــــــــــــةًغان 

 . 10االاؾتراجُجي الجضًض

  
 
 ألامً الىاكىي : اؼيالُت اإلافهىم والخىافغ -زالثا

I. مفهىم ؤمً الىاكت: 

َْٗــض  ٓم بلــى ٞتــرة الحــغل الٗاملُــت ألاْلــى،  ًغظــ٘ َــغح املِٟــ

ٓم :"بن ؤمـــً الُا٢ـــت حكغقـــل ؤ٫ْ مـــً ؤقـــاع بلـــ ـــ٠ املِٟـــ ى حٍٗغ

ٕٓ ٣ِٞ" ٦مبـضؤ خـا٦م سقـ٩الُاث ألامـً  ْالخى  ٕٓ ٨ًمً في الخى



 ؤ. بللشش ي بًمان 
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٢ْــــض اعج٨ــــؼ الا٢تــــرال الخ٣لُــــضي بسهــــٓم املؿــــاثل  الُــــا٢ٓي. 

ؤي يـــمان جـــض٤ٞ  ؤمـــً العـــشكؤمـــً الُـــا٢ٓي با ؾـــاؽ ٖلـــى 

ٓم مــً  ، بمــا ًخًــمىّ طلــ٪ املِٟــ ٓص ألازــٔغ ٢ٓــ ٓإ ال ْؤهــ الــىِٟ 

التـي ٣ًهـض  هـا ه٣ـو   "Crisis Energy " ججىب ؤػماث الُا٢ت

٘ فـــي  فـــي الٗـــغى مـــً مهـــاصع الُا٢ـــت ًتـــزامً مٗـــّ اعجٟـــإ ؾـــَغ

ٓمي ْالا٢خهــــــــاصي للــــــــض٫ْ  ألاؾــــــــٗاع بكــــــــ٩ل كهــــــــضص ألامــــــــً ال٣ــــــــ

 . 11ااملؿعهل٨ت

ٓم ألامــًـ فـــي ٞتـــرة مـــا بٗـــض ضَا مِٟـــ الث التـــي قــِـ  صٞٗـــذ الخدـــ

ْلـت  عالحغل البـاعصة مًـ مدا ٓا٢ع حعمُـم وجىظُـ ٓع الـ ، يمًـ املىٓـ

ــضا مـًـ الاَخمـــام ألا٧ــاصًمي ب٣ًــاًا ألامـًـ الا٢خهـــاصي  لِكــمل مٍؼ

الث  ْاملجخمعـــي، ابـــغػ جلـــ٪ الخدـــ ْؤمـــً الُا٢ـــت ْألامـــً البُ ـــي 

ىُــت الُا٢ــت  ٓم "َْ ٓع مِٟــ ْلجــٓء Energy Nationalismِْــ  "

الـــض٫ْ ؤي بخ٩ـــام ؾـــُُغتها ٖلـــى املجـــا٫ الُـــا٢ٓي فـــي ٢ُاِٖـــا 

ْٚلـــ٤ ال٣ُـــا ٕ ٧لُـــت فـــي ْظـــّ الا٢خهـــاصي ٖبـــر ٖملُـــت الخـــإمُم 

 . 12االاؾدشماعاث ألاظىةُت

ٓعصة ٓاظـّ بقـ٩الُتي جـامين  ، بـظل٪،ؤضحذ الض٫ْ املؿـخ ج

ٍٓغ بـــــــضاثل  ا بلـــــــى جُـــــــ ْايـــــــُغاَع بمــــــضاصاث الُا٢ـــــــت مـــــــً ظِـــــــت 

.بن إلاقــــ٩ا٫ نزــــغ بكــــإن  الُا٢ــــت الخ٣لُضًــــت مــــً ظِــــت ؤزــــٔغ

ألامــــــً الُــــــا٢ٓي،  ًخجؿــــــض ؤؾاؾــــــا بــــــالىٓغ بلــــــى الجٛغاُٞــــــاث 

ْالٛــــ اػ ٖاملُــــا التــــي جغج٨ــــؼ فــــي مىــــا٤َ ٖـــــضم الؿُاؾــــُت للــــىِٟ 

 الاؾخ٣غاع الؿُاس ي.

ٓعي الــــــض٫ْ   ٠ ألامــــــً الُــــــا٢ٓي بــــــين مىٓــــــ جخٗــــــضص حٗــــــاٍع

ْاملؿــــــــعهل٨ت، بط ٖلـــــــى ٚــــــــغاع املًٗـــــــلت ألامىُــــــــت ؤْظــــــــض  املىخجـــــــت 

ٍٓــــــــت  "بن ظــــــــعي دولــــــــت )ؤ( الخىــــــــاٞـ الُــــــــا٢ٓي مًٗــــــــلت َا٢

ـــــت هـــــى بمثابـــــت تهذًـــــذ للعُاظـــــاث  لخعٍـــــُم مياظـــــ ها الىاكٍى

ــت ل " . بط ًــٔغ ٖلــى ؤن جد٣ُــ٤ ؤمــً الُا٢ــت لــذٌو )ب(الىاكٍى

ٍٓاث التـــــي جبــــضؤ بخـــــإمين الخى٣ُـــــب  ًــــخم ٖبـــــر ؾلؿــــلت مـــــً املؿــــخ

ْممـغاث ه٣ــل  ـم جــإمين زُـٍٓ 
م
ْمـً ز ْإلاهخـاط مـً العهضًــضاث، 

ـــٔغ ؤهـــّ  ًُ ٓاعص. ٦مـــا  ٓػَـــ٘ نمـــً لِـــظٍ املـــ ْالخ ـــت،  ٍٓ ٓاعص الُا٢ املـــ

ْبإ خمـــــاص ٖليهـــــا  ؾـــــٗاع جـــــإمين جـــــض٣ٞاث َا٢ـــــت ٧اُٞـــــت ًم٨ـــــً الٖا

، ؤن  ْؤزـــــٔغ ـــــت  ْل ٓم مـــــا بـــــين ص مؿـــــخ٣غة. ْفـــــي ْـــــل جبـــــاًً املِٟـــــ

الخٗامـل مـ٘ ألامـً الُـا٢ٔٓ ٦إخـض اٖخبـاعاث الؿُاؾـت ألامىُــت 

ْلُـــت ْإلا٢لُمُـــت ػاص  للــض٫ْ بمـــا ًم٨ هـــا مـــً جد٣ُـــ٤ م٩اهعهـــا الض

ٓبترْلُت الٗاملُت.   ُت الجُ  مً خضة الهضاماث ٖلى الخٍغ

II. :جذلُت الىاكت والخىافغ 

ُت الُا٢ت اخض ابغػ مدضصاث الٗال٢ت ظؿضث ظُٓؾُاؾ

ْالٛــــــــــغل مىــــــــــظ حؿــــــــــُٗيُاث ال٣ــــــــــغن  ْعاؾــــــــــُت  ؾــــــــــُا ألا بــــــــــين ْع

ٓعي ببــــان  ْالٛــــاػ قــــإن مدــــ ً، بٗــــض ؤن ؤنــــبذ للــــىِٟ  الٗكــــٍغ

ؾــُا بكــ٩ل ؤ٦ ــر احؿــاٖا ٖبــر  ٓط ْع ْجإ٦ُــض هٟــ ٓجين  عثاؾــت ٝ. بــ

ْعاؾـــُا، ألامـــغ الـــظي ػاص مـــً مســـاْٝ الٛـــغل بكـــإن الخالٖـــب  ؤ

 الُا٢ت.إلاؾتراجُجي بةمضاصاث 

ؾُا  اٖخماصا ٖلى ٦ؿب املىاٞؿـت فـي ؾـ١ٓ  –بن بخُاء ْع

ٓاظِـــت   -الُا٢ـــت الٗاملُـــت ـــي فـــي م ْا ْع ْيـــ٘ ألامـــً الُـــا٢ٓي ألا

َٓــ٘ مهـــاصٍع مــً الُا٢ـــت،  ْجى زُــغ خــاالث ه٣ـــو إلامــضاصاث، 

ْمىــّ بقـــ٩الُت ْيـــ٘ بؾــتراجُجُت ٞٗالـــت مـــً اظــل زلـــ٤ ؾـــ١ٓ 

ْمــــا ػاص مــــً ح٣ُٗــــض الٓيــــ٘ ْبُــــت مخ٩املــــت للٛــــاػ،  ْع ْاــــي  ؤ ْع ألا

ؾـــــــُا بكـــــــ٩ل  ْبُـــــــت ال حٗخمـــــــض ٖلـــــــى ْع ْع خ٣ُ٣ـــــــت ؤن الـــــــض٫ْ ألا

ْالٗال٢ــــاث ٖبــــر  ــــا  ْب ْع ــــضاُٖاث طلــــ٪ باليؿــــبت الــــى ا ْج مدؿــــاْ، 

ْاـــي ًـــغجبِ بكـــ٩ل  ْع لؿـــُت. لـــظل٪، ؤنـــبذ ؤمـــً الُا٢ـــت ألا ألَا

ْمهـال  قـغ٧اتها  ؾـُت  ْز٤ُ بإَضاٝ الؿُاؾـت الخاعظُـت  الْغ

م ٍٓــــت مشــــل: ٚــــاػبْغ ػهٟــــذGazprom  الُا٢ ، Rosneft  ، ْع

 ٓ ؽ ؤ٥ْ بهغظ   13ا .Roes Ukr Energoْع

بن ألاَمُـــــــــــت التـــــــــــي ؾـــــــــــٝٓ جمـــــــــــىذ ملدـــــــــــضص الُا٢ـــــــــــت فــــــــــــي  

ؾـــــــُا ٖلـــــــى  ســـــــ ي ْؾـــــــُُغث ْع ٓمي الْغ بؾـــــــتراجُجُت ألامـــــــً ال٣ـــــــ

ْاــي، ؾــٝٓ جغؾــم بلـــى  ْع ْعاؾــُا فــي ؤمــً الُا٢ــت ألا بمــضاصاث ؤ

ــــــــي  ْا ْع ــــــــاث بؾــــــــتراجُجُت الٛــــــــغل "الاجدــــــــاص ألا ٍٓ ْل ــــــــر ؤ خــــــــض ٦بي

ٓن" ٨ُـــــ . ٖلـــــى َـــــظا  14افـــــي الخٗامـــــل مـــــ٘ مٓؾـــــ٩ٓ ْخلٟـــــاٍئ ؤمٍغ

ْبُــــــــت لد ــــــــجُ٘ ؤمــــــــً  ْع ألاؾــــــــاؽ اؾــــــــعهضٞذ إلاؾــــــــتراجُجُت ألا

ْاـــــــي  ْع خمـــــــاص املخبـــــــاص٫ بـــــــين الاجدـــــــاص ألا الُا٢ـــــــت، ؾُاؾـــــــت الٖا

 ْعْؾُا الاجداصًت.

ؾــُت املغج٨ــؼة ٖلــى "الاخخ٩ــاع  ٓصة الْغ بن بؾــتراجُجُت الٗــ

ٓة الهــــــــلبت لحماًــــــــت  الُــــــــا٢ٓي الٗــــــــالمي" ْالاؾــــــــخسضام لل٣ــــــــ

ٍٓـــت إلاؾـــتراجُجُت، صٖـــم مهـــا ْعاســـ ي -لحِا الحُ  -جٓظِِـــا ألا

ٓع  ْه٣ـــــاٍ ٖبـــــ ٓطَـــــا ٖلـــــى ص٫ْ ْزُـــــٍٓ  ْمؿـــــا ي بخ٩ـــــام هٟ

ْعاؾـــــُت باججــــاٍ الٗـــــالم الخــــاعدي مـــــً  الُا٢ــــت مـــــً ال٣ــــاعة ألا

ٓة الــضْلي مــً ؤظــل ٦ؿــب  ٢ِٓٗــا مــً ؾــلم ال٣ــ ــؼػ م ظِــت، ْٖ

ْعاؾـــُت فـــي بَـــاع "اللٗبـــت ال٨بـــٔر  الخىـــاٞـ  ظـــل الؿـــُُغة ألا

 ".الجضًضة



  ألاوساس ي  -ُيي الشوس يدوس اإلاخغحر الىاكىي في دعم الخىافغ الجُىبىلُد

 

275 
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 الجُىبىلُدُيي الشوس ي

 مفهىم ألامً الىاكىي الشوس ي -ؤوال 

ٓاعص الُا٢ــــت ؤخـــــض ؤَــــم الؿـــــل٘ إلاؾــــتراجُجُت التـــــي  حٗــــض مـــــ

ـــــم ٌٗخبـــــر الخىـــــاٞـ ٖلـــــى 
م
ْمـــــً ز جسًـــــ٘ للؿـــــُُغة الؿُاؾـــــُت، 

ٓػَِٗـــــــا ؤخـــــــض ؤبـــــــغػ  ٦ْــــــــظا ج ٍٓـــــــت الىـــــــاصعة  ٓاعص الحُ مهــــــــاصع املـــــــ

ت فــي  ٓهــّ جىــاٞـ ًإزــظ قــ٩ل اللٗبــت الهــٍٟغ الهــغإ الــضْلي ٧

.  بَاع اللٗبت ال٨بٔر

ٓمي  ٌٗخبـــــــر ٢ُـــــــإ الُا٢ـــــــت صٖامـــــــت ؤؾاؾـــــــُت لألمـــــــً ال٣ـــــــ

ٓمُــــت لخد٣ُــــ٤ ؤَــــضاٝ ؾُاؾــــعها الخاعظُـــــت  ْؤصاة ٢ ســــ ي  الْغ

ْعا  ْج٨خ٨ُُــت، باٖخبــاٍع ًلٗــب ص ٓٙ م٩اؾــب بؾــتراجُجُت  ْلبلــ

ٓعٍــــــــا فــــــــي ؾــــــــ١ٓ الُا٢ــــــــت الٗاملُــــــــت. ج ؾــــــــُا ؤ٦بــــــــر مد مخلــــــــ٪ ْع

ــــــ  مـــــً  %23.4اخخُاَـــــاث ٖاملُـــــت مـــــً الٛـــــاػ الُبُعـــــي ج٣ـــــضع بـ

ؾــــُا زــــاوي ؤ٦بــــر مىــــخج للــــىِٟ  ْحٗــــض ْع الاخخُاَــــاث الٗاملُــــت، 

ْالتــي ج٣ــضع  ْلــت مــً خُــض الاخخُاَــاث الىُُٟــت  ْزــامً ؤ٦بــر ص

ٓالي  مـــــــــً الاخخُاَـــــــــاث الٗاملُـــــــــت بال اهـــــــــّ ًهـــــــــٗب  %6.3بدـــــــــ

ؾــُا ُٞمــا ًخ  %19(ٗلــ٤ بـــالٟدم الٓنــ٫ٓ بلُــّ، ٦مــا جـــإحي ْع

الًـــــاث  )مـــــً الاخخُـــــاَي الٗـــــالمي فـــــي الترجِـــــب الشـــــاوي بٗـــــض ال

٨ُت. ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالُا٢ـاث ٚيـر الخ٣لُضًـت،  املخدضة ألامٍغ

٦ْىـــــضا  ؾـــــُا الاجداصًـــــت املغجبـــــت الغابٗـــــت بٗـــــض ؤملاهُـــــا  جدخـــــل ْع

بــا  ٓاي، بط جهــضع الُا٢ــت ال٨ِغباثُــت ج٣ٍغ ٓعخــ بلُــٓن  17.7ْب

ْاٍ/ؾـــــاٖت   ٓ ٓالي )م2009 ؾــــــىت(٦ُلـــــ ْجيـــــخج خـــــ مــــــً  10%، 

ٓم لخهـــــبذ بـــــظل٪ عابـــــ٘ مىـــــخج  ٓعاهُـــــ إلاهخـــــاط الٗـــــالمي مـــــً الُ

ٓعص الُــــا٢ٓي  ؾــــُا  . 15اٖــــالمي لِــــظا املــــ ٓصة ْع ْ هــــظا ٧ــــان لٗــــ

ٍٓـــــــــت  ٓة ا٢خهـــــــــاصًت َا٢ ْلُـــــــــت ٣٦ـــــــــ ْاؾـــــــــترظاِٖا م٩اهعهـــــــــا الض

ٓ فــــــي  ٓلِــــــا ٦ًٗــــــ ــــــإزيرا بــــــاعػا ٖلــــــى ٢ب ْج ْعا  بالضعظــــــت ألاْلــــــى ص

م 2002ت ال٨بـــــــٔر ؾـــــــىت مجمٖٓـــــــت الـــــــض٫ْ الؿـــــــب٘ الهـــــــىاُٖ

 لخخد٫ٓ ملجمٖٓت الشماهُت. 

ْع  ســــ ي لألمــــً الُــــا٢ٓي خــــ٫ٓ املدــــا ٓم الْغ ٓع املِٟــــ ًخمدــــ

ٓلُـــّ الؿـــلُت ؾـــىت  ٓجين مىـــظ ج ـــا الـــغثِـ ٞالصًميـــر بـــ التـــي ا٢َغ

ْجٓؾُِٗا ٖبر ِٖضاجّ:2000   16ا م 

  ــــــت مــــــً مهــــــاصع ْل ؾــــــُا الؾــــــخٗاصة مــــــا ٣ٞضجــــــّ الض ؾــــــعى ْع

ْالٛــــــــــاػ الُبُعــــــــــي لهــــــــــال  الكــــــــــغ٧اث ؾـــــــــــُت  الــــــــــىِٟ  الْغ

 . ْالٛغبُت

   ،ُغة ٖلـــى زُـــٍٓ ه٣ــل الُا٢ـــت فـــي املى٣ُـــت يــمان الؿــُـ

ؾــــــُا  ٓن ْع ْن بوكــــــاء زُــــــٍٓ ظضًــــــضة ال ج٩ــــــ ٓلــــــت ص ْالحُل

ا. ْ ال جمغ ٖبَر ٩ا ٞيها ؤ  قٍغ

  ِْٟن الُــــــا٢ٓي مــــــ٘ الــــــض٫ْ ال٨بــــــٔر املهــــــضعة للــــــى الخٗــــــا

٢ْٗـــــــــذ مِٗـــــــــا  ٓصًت التــــــــي  ْالٛــــــــاػ ٧املل٨ـــــــــت الٗغبُــــــــت الؿـــــــــٗ

ؾـــُت املؿـــاَمت  ٓلـــضوٜ" الكـــغ٦ت الْغ ْٞغؾـــيز َ ٍْـــا ؤ ٥ ؤ "لــٓـ

م اجٟا٢ُــت قــغا٦ت خــ٫ٓ املؿــاَمت فــي ٖملُــاث 2004ؾــىت 

ٓاع"  ْبىــاء مهــى٘ لدؿــُِل الٛــاػ بجاهــب خ٣ــل "ٚــ الخى٣ُــب 

ســـ ي  ْن الْغ ؤ٦بـــر خ٣ـــل هُٟـــي فـــي الٗـــالم، ًٞـــال ٖـــً الخٗـــا

٦ْــــظا  ٓصي فــــي بَــــاع مىٓمــــت الــــض٫ْ املهــــضعة للٛــــاػ.  الؿــــٗ

ٓاٖــــضة فــــي مجــــا٫ الُا٢ــــت ٖلــــى ٚــــغاع  ٧اػازؿــــخان الــــض٫ْ ال

 ْجغ٦ماوؿخان.

  ُـــــ٠ الؿُاســـــ ي ملهـــــاصع الُا٢ـــــت فـــــي ْالخْٓ خمـــــاص  ـــــاصة الٖا ٍػ

ؾُت جد٣ُ٣ا  َضاٝ بؾـتراجُجُت  الؿُاؾت الخاعظُت الْغ

 ْج٨خ٨ُُت. 

  ٩ــــي لســــ ي ٖــــً مىــــا٤َ - ببٗــــاص الخٓؾــــ٘ الٛغاــــي ألامٍغ ألَا

ْؾ٘ مً الخإزير ٖاملُا. س ي ٦إؾاؽ لبىاء مجا٫ ؤ ٓط الْغ    الىٟ

 خمـــــــ ٓزُـــــــ٤ ٖال٢ـــــــت الٖا ؾـــــــُا ْإلاجدـــــــاص ج اص املخبـــــــاص٫ بـــــــين ْع

ْبُــــت  ْع ٓلٓظُــــا ألا ْاــــي، خُــــض ؤن ألاْلــــى بداظــــت للخ٨ى ْع ألا

ْحكــــــــ٩ل الشاهُــــــــت ؾـــــــــ١ٓ  لخدــــــــضًض ٩َُلِــــــــا الا٢خهـــــــــاصي، 

ؾُت. ٍٓت ْع  َا٢

ؾــــــُا الاجداصًــــــت مىــــــظ ؾــــــىت  ــــــاث٤ الغؾــــــمُت لْغ ٓز ؤ٦ــــــضث ال

ٓمُــــــــــت لحماًــــــــــت 2008 ُــــــــــ٠ ال٣ــــــــــضعاث ال٣ ــــــــــت جْٓ ٍٓ ْل م ٖلــــــــــى ؤ

ٓا ٓمُــــت بمــــا ًخ ٓن الــــضْلي، لُــــخم التر٦يــــز املهــــال  ال٣ ْال٣ــــاه ٞــــ٤ 

ٓعي فــي  ْالنزاٖــاث املغجبُــت  هــا بكــ٩ل مدــ ٖلــى ٢ًــاًا الُا٢ــت 

ســـ ي "لٗــــام  ٓمي الْغ  Russia„sم2009بؾـــتراجُجُت ألامــــً ال٣ــــ

National Security Strategy To ؾـــُا فـــي ٖـــام "، لخدـــضص ْع

ؾـُت لٗـام 2010  Energyم2030م في اؾتراجُجُت الُا٢ت الْغ

Strategy Of Russia For The Period Up to  ٝألاَــضا

ؾُا الاجداصًت  س ي، بط حٗض ْع إلاؾتراجُجُت لؿ١ٓ الُا٢ت الْغ

ٓهاث، ًٞــــال ٖــــً ؾــــٗيها لخبــــا  ٦غب ؤَــــم مهــــضع ٖــــالمي للُِــــضْع

ٍْٓت الٗاملُت  .  17ام٩اهت الالٖب ألا٢ٔٓ في ؾ١ٓ الُا٢ت الى

ْٖلُـــــّ، جمشـــــل "ؾُاؾـــــت َا٢ـــــت" ٖىهـــــغا عثِؿـــــُا فـــــي ِٞـــــم 

ؾـُا ْجدلُل الخٓظِاث  ْجإزيراتها ٖلـى ْيـ٘ ْع ؾُت  ألامىُت الْغ
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ٓاػهاث الٗاملُت املغجبُت  ها، بط ٌٗخبر ٢ُإ الُا٢ـت  ْالخ الضْلي 

ســــ ي  ٓمي الْغ ؾــــُا الاجداصًـــت صٖامــــت ؤؾاؾـــُت لألمــــً ال٣ـــ فـــي ْع

ٓمي  ْزــــاث٤ ألامــــً ال٣ــــ ٓ مــــا ؤقــــاعث بلُــــّ  َْــــ ٓمــــّ الكــــامل  بمِٟ

ْاث الؿُاؾــــت الخاع  ــــت َامــــت مــــً ؤص ْؤصاة جإزيًر ســــ ي،  ظُـــــت الْغ

ؾُا ٖلى نُٗض  ٓعي الظي جلٗبّ ْع ْع املد ؾُت بد٨م الض الْغ

 ؾ١ٓ الُا٢ت الٗاملُت. 

 الىاكت والىفىر ألاوساظُت: جُىظُاظُت الشوظُت الشئٍت -زاهُا

ْعاســــــــ ي الجضًــــــــض مىــــــــظ ؾــــــــىت  بــــــــغػث مالمــــــــذ الخٓظــــــــّ ألا

ؾـــُت، الـــظي ؤؾاؾـــّ بن 1994 م فـــي الؿُاؾـــت الخاعظُـــت الْغ

ْبُـــــت ْع ـــــت ؤ ْل ؾـــــُا الاجداصًـــــت ص ٍٓت  -ْع ْعاؾـــــُت(آؾـــــُ ٟٞـــــي  )آ

ْمـً َـظا  ْبـّ ج٨مـً مهـالحِا،  ؾـُا  ْعاسـ ي ج٣ـ٘ ْع الٗالم ألا

ٓمي . ل٣ـض ج٨ـغؽ َــظا  18االٗـالم جيبـ٘ مهـاصع تهضًـض ام هــا ال٣ـ

ْعاس ي الجضًـض ؾـىت  م  بٗـضما عؾـم ًُٟٛنـي 1996الخٓظّ ألا

ؾـــــُا ؤهـــــظل٪ زُـــــت بؾـــــتراجُجُت  ْػٍـــــغ زاعظُـــــت ْع مـــــا٧ٓٝ  بٍغ

ؾــــــُا الخــــــاعدي مدـــــــضصا بًــــــا ْع ْع ٍ فــــــي مجمٖٓــــــت الى٣ـــــــاٍ لــــــض

 : 19االخالُت

  ٓم ٖلـــى الخٗضصًـــت ال٣ُبُـــت بًجـــاص هٓـــام ٖـــالمي ظضًـــض ٣ًـــ

ٓا٣ُٞت.  الخ

 ؾـــُا الاجداصًـــت ْعاســـ ي ًًــــم ْع  -الهــــين -بوكـــاء جدـــال٠ ؤ

ْمــــً  ٨ُــــت،  ٓاػي الُِمىــــت ألامٍغ الِىـــض ٦مشلــــض اؾــــتراجُجي ًــــ

ْن.  َىا جم بًجاص مىٓمت قىِٛاي للخٗا

 لســـــ ي فـــــي  املٗاعيـــــت الكـــــضًضة لخٓؾـــــ٘ خلـــــ٠ الكـــــما٫ ألَا

ـ ٖال٢ـــــاث  ْلــــت ج٨ــــَغ ْمدا ُٓٞاجُت الؿـــــاب٣ت،  الــــض٫ْ الؿــــ

ْص٫ْ الحل٠.  ؾُا   جباصلُت بض٫ خالت الٗضاء بين ْع

ْعٍ  ْص ؾـــــُا الاجداصًـــــت  ٓع فـــــي ْع ٦غب ٌكـــــ٩ل مجـــــا٫ الُِـــــضْع

اهــــا ٖلــــى  املخىــــامي فــــي الجٛغاُٞــــت الؿُاؾــــُت الٗاملُــــت للــــىِٟ َع

ال ْيــــّٗ فـــي بَـــاع  ْالخـــاعدي، ؤ ٍٓين الـــضازلي  ٓ املؿـــخ ؤْؾـــ٘ َــــ

ســــــــ ي بمــــــــا ًل ــــــــي اخخُاظــــــــاث ْؾــــــــُُغة   هــــــــٓى الا٢خهــــــــاص الْغ

 خــــــ٫ٓ ٢ضعاجــــــّ ال٨بيــــــرة ٖلــــــى حُُٛــــــت اػصًــــــاص 
ً
ْزاهُــــــا ال٨ــــــغملين، 

.
ً
 الُلب الٗالمي مؿخ٣بال

 جُىظُاظُت الىاكت داخلُا -

ْاؾـــدشماعاتها  ؾـــُا  ٘ الىُُٟـــت ال٨بيــرة فـــي ْع بن ؤ٦بــر املكـــاَع

هــاث،  املؿــخ٣بلُت ج٣ــ٘ فــي الكــما٫ ؤًــً جــم ا٦دكــاٝ ؤ٦بــر  املسْؼ

ال بلــــــى  ْمــــــً َىــــــا ٧ــــــان لؼامــــــا الخُــــــغ١ بلــــــى ؤَــــــم الح٣ــــــ٫ٓ ْنــــــ

ْمً ابغػ َظٍ الح٫ٓ٣  ٘ الى٣ل ْالاؾدشماع،   : 20امكاَع

ٓع جُمـــــــــــان - ٓعا فـــــــــــي مى٣ُــــــــــت هُيُـــــــــــدـ  -خ٣ــــــــــ٫ٓ مدــــــــــ بُدكــــــــــ

ٍٓـــــل بلـــــى عؾـــــم ؾُاؾـــــت  ٧ٓ املؿـــــخ٣لت، التـــــي ٖمـــــضث قـــــغ٦ت ل

جٓؾـــُ٘ الاخخُـــاَي الهـــىا ي باملى٣ُـــت لُهـــل بهخـــاط الخــــام 

ٓمُــــا فــــي ٖــــام  440الــــى  10الؿــــىٓي  م، 2015ؤلــــ٠ بغمُــــل ً

ٓاػاة مــــ٘ بــــضء الٗمــــل فــــي  خ٣ــــال ظضًــــضا فــــي املى٣ُــــت  31بــــامل

م. ْن م٘ قغ٦ت ٚاػ بْغ ٢ٓ٘ ؤن حؿدشمغ ُّٞ بالخٗا  جخ

ٓاؿــــــ٩ٓي فــــــي مى٣ُــــــت زــــــاهتي - ماوســــــ ي املؿــــــخ٣لت،  -خ٣ـــــل بٍغ

٧ٓـــــٓؽ ًدخـــــٔٓ ٖلـــــى مـــــا ٣ًـــــاعل  ملُـــــاعاث  5جـــــضًٍغ قـــــغ٦ت ً

ن.  بغمُل مً املسْؼ

هُيُــدـ املؿـــخ٣لت مـــ٘ اخخُاَُـــاث  -َٗـــت ًامـــالٓخ٣ــ٫ٓ م٣ا -

 ملُاع بغمُل.  1.7مشةخت ج٣ضع بـ 

ا الٓؾـــــــــُل  - ٘ ٦بـــــــــٔر فــــــــي ؾــــــــِبيًر باسيــــــــاٞت، َىــــــــا٥ مكــــــــاَع

ْبُدُيؿـــــــــــــ٩ٓي، خ٣ـــــــــــــ٫ٓ مى٣ُـــــــــــــت  ٓع ْالكـــــــــــــغ٢ُت ٦د٣ـــــــــــــل ً

ٓمىــٓي قــغ١ بدــغ بــاعاهدـ،  ــغ الؼل ٍٓاعؾــ٪، خ٣ــل بٍغ ٦غاؾى

ٓع  ن ملُــاع بغمُــل مــً الــىِٟ ْ (خ٣ــل ٞــاه٩  ٣ً75ــضع املســْؼ

 .)ملُاع م٨ٗب مً الٛاػ

ؾــــــُت بمــــــا سقــــــغاٝ  جسًــــــ٘ ابــــــغػ الكــــــغ٧اث الىُُٟــــــت الْغ

ْمــــــً ؤَمِــــــا هــــــظ٦غ: قــــــغ٦ت  ٓا٫،  ْبمــــــا  صــــــحال ألامــــــ ــــــت  ْل الض

ْلـــــت فـــــي مسخلـــــ٠  سوظـــــىفي التـــــي حكـــــٝغ ٖلـــــى مؿـــــاَماث الض

ؾــــُت، قــــغ٦ت  ــــلالكــــغ٧اث الىُُٟــــت الْغ قــــغ٦ت إلاهخــــاط  لىهٍى

ؾــــُا مىدكــــغة بـــــ  ا الٛغبُــــت مى٣ُــــت م هــــا ؾــــِب 60ألاْلــــى فــــي ْع يًر

ْعا٫ ْفي مى٣ُـت الكـما٫،  ٓاٞغ ؼـشهت ظـىسغى هفىغـاص ْالا جخـ

ؾـــــُت،  %15ٖلـــــى  هـــــاث الْغ دؾ -ؼـــــشهت جُـــــىمًمـــــً املدْؼ بـــــٍش

ُغ باسظمـــا٫ ٖلـــى زمـــــ بترولُـــىم  املخٗـــضصة الجيؿـــُاث حؿـــُـ

٦ْغاهُـــــــا ؾـــــــُا ْفـــــــي ؤ ـــــــغ فـــــــي ْع ًٞـــــــال ٖـــــــً   . 21امدُـــــــاث ج٨ٍغ

ٖٓــــــــاث هُُٟــــــــت ؤزــــــــٔغ ج٨مــــــــل املكــــــــِض الٗــــــــالم الــــــــضازلي  مجم

 ل٣ُإ. ل

 خىىه هلل الىاكت الشوظُت -

 ٓ ؾــُت هدــ ٓع نمــً سمــضاصاث الُا٢ــت الْغ ًمشــل جدــض الٗبــ

ٓم ألامـــــــــً  الؿــــــــ١ٓ الٗاملُـــــــــت للُا٢ـــــــــت بخـــــــــضٔ مدـــــــــضصاث مِٟـــــــــ

ؾــــُا الاجداصًــــت يــــمً بؾــــتراجُجُعها  الُـــا٢ٓي، لِــــظا حؿــــعى ْع
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ٍٓت بلى يمان  ؤمً مىا٤َ إلاهخاط، جإمين زٍُٓ ه٣ـل : الُا٢

ْ ٖغ٢لت بو ٘ إلامضاصاث  ْ مًـاصة للمكـاَع ـت ؤ ٓاٍػ ٘ م كاء مكـاَع

ْعاؾُت ٩٦ل.  ؾُت باملى٣ُت ألا  الْغ

ؾــــــــــُا مًٗــــــــــلت ٖغ٢لــــــــــت  ٓاظــــــــــّ ْع اهُال٢ــــــــــا ممــــــــــا ؾــــــــــب٤، ج

ٓطَــا املخىــامي  ٓ الؿــ١ٓ الٗاملُــت للُا٢ــت ل٨ــبذ هٟ بمــضاصاتها هدــ

ْلُت.  ٖلى الؿاخت الض

 ؤوهشاهُا والخىجه الاوساس ي الشوس ي -ؤوال

٢ٓٗــا مميــزا فــي ع  ٦ْغاهُــا م ْعاؾــُت جدخــل ؤ ٢ٗــت الكــُغهج ألا

ٓعٍـــــــــــت فـــــــــــي الجٛغاُٞــــــــــــت  ْلـــــــــــت مد حٗـــــــــــٝغ بالحاٞـــــــــــت، حكـــــــــــ٩ل ص

ؾـــــــُا ْالاجدـــــــاص  الؿُاؾـــــــُت، بمشابـــــــت الجـــــــضاع الٟانـــــــل بـــــــين ْع

ٓجــــــــان للُِمىــــــــت  ْلــــــــت املغ حــــــــت لُِمىــــــــت اخــــــــض ال٣ ْاـــــــي، الض ْع ألا

ْعاؾُت ْلت مخٓؾـُت باملُٗـاع الجٛغافـي حٗـٝغ بالحاٞـت  22األا . ص

ؾــــ ٍٓــــت الْغ ٓن الِ ُت، اؾــــتراجُجُا ؤخــــض ْحكــــ٩ل ظــــؼءا مــــً م٩ــــ

ٓابـــــــــاث الـــــــــشالر  ْاخـــــــــض الب ْعاؾـــــــــُت  الغ٧ـــــــــاثؼ الجُٓؾُاؾـــــــــُت ألا

ؾــُا ٖلــى الٗــالم الخــاعدي بلــى ظاهــب ؤؾــُا الٓؾــُل  الهٟخــاح ْع

اللـــــــت ٖلـــــــى البدـــــــغ  ؾـــــــُا إلَا ٦ْغاهُـــــــا لْغ ٢ٓـــــــاػ، بط جـــــــامً ؤ ْال٣

َْٗخبــر مىٟــظا ٖلــى البدــغ  ٓص املــاصي بلــى املًــا٤ً التر٦ُــت،  ألاؾــ

ٓاظـــــــض ْمىـــــــّ الخ ـــــــغى  املخٓؾـــــــِ،  ْٞ ْآؾـــــــُا،  ـــــــا  ْب ْع البدـــــــغي بإ

ٓعي في ٢ًاًا الكغ١ ألاْؾِ ؾُا لالٖب مد  . 23اْع

٠ سمـضاصاث   ٓة ْيٗـ ٦ْغاهُـا ه٣ُـت ٢ـ ٓلُد٨ُُا، حٗخبر ؤ ٓب ظُ

ْاخض بغػ طلـ٪ ظلُـا ازـغ ألاػمـت  ؾُت الخاعظُت في آن  الُا٢ت الْغ

٦ْغاهُـــــــت  ١ 2009ألا ٣ِـــــــا مـــــــا ًٟــــــٓـ مــــــًـ  %50م، بط ًمـــــــغ ٖــــــًـ ٍَغ

ت ؾـُـ ٓعٍــضاث الُا٢ــت الْغ ْبــا  ج ْع ٓ ؤ مـًـ الٛــاػ باججــاٍ   %13(هدــ

ْبا ْع قـبا.   )قغ١ ؤ ْاؾٗت مًـ ألاهابِـب م هـا زِـ صْع ٖبر قب٨ت 

ســــــــــ ي لعهضًــــــــــض الخبُٗــــــــــت  ٦ْغاهُــــــــــت إلاصعا٥ الْغ ٓعث ألاػمــــــــــت ألا بلــــــــــ

ْجـــضاُٖاث  ٦ْغاهُــا،  ٓع ٖلــى ٚـــغاع ؤ ٫ْ الٗبــ ت لـــض ؾـُـ ٍٓــت الْغ الُا٢

ع  ٓمي ٩٦ـل، ْيـْغ ْؤم هـا ال٣ـ ٍٓـت  ة طل٪ ٖلى ؤمً بمـضاصاتها الُا٢

ٓي فـي ألامـض البُٗـض  ٫ٓ بؾتراجُجُت لًمان ؤم ها الُـا٢ بًجاص خل

ما ب هــــــــاء جبُٗــــــــت ممخــــــــضة ملــــــــا ٣ًــــــــاعل ؾــــــــىت  م هٓـــــــــغا 2025الؾـــــــُـ

ؾُت  ٘ الُا٢ت الْغ ٦ْغاهُت –لاخامت ج٩لٟت مكاَع  . 24األا

 خىىه امذاداث الىاكت الشوظُت: -زاهُا

ْاؾـــــٗت الاهدكـــــاع لخهـــــضًغ   ٘ ؾـــــُا قـــــب٨ت مكـــــاَع جمخلـــــ٪ ْع

ٓاعص الُا٢ت ْالٛـاػ الُبُعـي"، بط ؤن َىالـ٪  م ٍٓت "الىِٟ  الحُ

مىسظـــــــً  الٗمال٢ـــــــت فـــــــي قـــــــما٫ زلـــــــُج ٞىلىــــــــضا مجمىعـــــــت بٍش

ٓم900( ىاًـا، مدُـت ْنـ٫ٓ فـي )ؤل٠ بغمُل في الُـ  خلـُج باجاٍس

ٓمُــــا٢300غابــــت ( الــــظي جبلــــٜ  مشفــــإ فُخىظــــً، )ؤلــــ٠ بغمُــــل  ً

ت  ٓم240( ٢2004ضعجــــّ الخهــــضًٍغ مشفــــإ ، )ؤلــــ٠ بغمُــــل فــــي الُــــ

ســ ي فــي الكــغ١ ألاْؾــِ ًــامً خغ٦ــت ؤفىظخىؼــني  ــإ ْع ٦بــر مٞغ

ــت جهــل بلــى  ٍٓا، 45ججاٍع ٓن َــً ؾــى لٓنــ٫ٓ  فــاهِىى مشفــإملُــ

٢ٓــ٘  ؾــُت الىُُٟــت بلــى آؾــُا، ًٞــال ٖــً بىــاء م إلامــضاصاث الْغ

ٕ مـغجبِ بةوكـاء زـِ  ٓعْؾِؿـ٪ ٦مكـْغ ٞٓ هُٟي ظضًـض فـي ه

ْالبدـــــــغ   ًٍ ٢ْــــــْؼ ٢ٓــــــاػ  ؤهابِــــــب ظضًــــــض ٖبــــــر ؾـــــــ٫ِٓ قــــــما٫ ال٣

ٓص،  ٓن بغمُـــل فـــي 1.3جـــّ ٖلـــى إلاٞـــغاٙ  بلـــى جهـــل ٢ضع (ألاؾـــ ملُـــ

ٓم  ســـــ ي  هابِـــــب الـــــىِٟ )2010الُـــــ ، ٌٗـــــض بمشابـــــت البـــــضًل الْغ

  25اظيهان-جبةُلِس ي-با٧ٓ

ــــإ جــــالين" فــــي  باسيــــاٞت، بلــــى ؤَمُــــت املغافــــم البل٣ُُُــــت "مٞغ

ٓاهُـــا، ؤًًـــا فـــي زلـــُج  ـــاهج" فـــي لخ ٓج ٓهُا، "مدُـــت ْنـــ٫ٓ ب اؾـــخ

، لى٣ــل الــىِٟ (BPS)ٞىلىــضا مــا ٌٗــٝغ بىٓــام ؤهابِــب البلُُــ٤ 

ْبا الٛغبُـت،  ْع ٓ مغافم البل٤ُُ باججاٍ ؤ ا الٛغبُت هد مً ؾِبيًر

مــــ٘ بم٩اهُــــت ه٣ــــل هٟــــِ الخـــــام نحــــي مــــً الكــــما٫ ٖبــــر هٓـــــام 

 ؤهابِب البل٤ُُ.

ؾـــُت الغثِؿـــُت جخمشـــل فـــي:  ؤمـــا باليؿـــبت  هابِـــب الٛـــاػ الْغ

ْاخـــــــضة م هـــــــا  ْالٓخـــــــضة" ٢ـــــــضعة ٧ـــــــل  ْالخ٣ـــــــضم  ٓة  "مشلـــــــض ألازـــــــ

ٓن ٢ــــــــض لُــــــــ ، )ث.١.م 8 0( م م٨ٗــــــــب، *يــــــــٓء الكــــــــما٫جٍغ

ْعا٫ ٓلٛـــا/ؤ ٓعٙ-*ٞ ْبـــا ٖبـــر  )ث.١.م 0 1(ٞلىـــضا -ُٞبـــ ْع باججـــاٍ ؤ

ٓ جغ٦ُـــــــــــا جدـــــــــــذ البدـــــــــــغ  م هدـــــــــــ ْبلٓؾـــــــــــتًر ؾـــــــــــُا البًُـــــــــــاء، * ْع

ٓص  . 26ا)ث.١.م56 0(ألاؾ

ؤما باليعبت ألهم الخىىه الخىـافغ الىـاكىي الشوسـ ي 

 :الغشبي هزهش

ل الؽــــــمالي:  .1 ــــــٝغ ؾــــــاب٣ا بمؽــــــشو  العـــــُـ ُٖ ْ مـــــــا  ســــــِـ ؤ

ٕ بلــــى ه٣ــــل الٛــــاػ  ــــا، كهــــضٝ املكــــْغ ْب ْع ؤهابِــــب الٛــــاػ فــــي قــــما٫ ؤ

ٓالض"  ٓعط" في ٢إ بدغ البل٤ُُ بلـى ؤملاهُـا "ظغاًٟؿـ س ي "ُٞب الْغ

ٓلـّـ   مباقـغة ا، ًبلـٜـ َ ؾـُـ ع بُالْع ْن املــْغ ملُــاع  55(٧لــم 1200ص

ٍٓا مًـ الٛـاػ ـذ ًى٣ـل  %80ْؤن   )متر م٨ٗـب ؾـى مًـ ٚـاػ التراهٍؼ

ـــــا ٖبـــــر  ْب ْع ـــــى ؤ ا بل ؾــــُـ .  مــــًـ ْع ُل الخــــِـ ٦ْغاهُـــــا ختـــــ  بـــــضا حكــــٛـ ؤ

َٓـــ٘ـ َــــغ١ إلامــــضاص ألامــــغ الــــظي  ا جى ؾـــُـ بالكــــ٩ل الــــظي ٌؿــــمذ لْغ

٫ْ إلامـضاص  َـم  سلهِا مًـ الخبُٗـت لـض ٓي، ٍُْ ًضٖم ؤم ها الُا٢
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ل ـــي ؤي جـــإزير ؾُاســـ ي زـــاعدي فـــي الٗال٢ـــاث  ٍٓـــت ٍُْ ٓا١ الُا٢ ألاؾـــ

ت  ؾــــــُـ ا فـــــــي َـــــــظا  –الْغ ؾــــــُـ ْاظِخــــــّـ ْع ْبُـــــــت  ٦ـــــــإَم جدـــــــض  ْع ألا

ٓع لإلمــضاصاث الجاهــب،  ًٞــال ٖلــى اهـّـ ٣ًلــو مـًـ ج٩ــال٠ُ الٗبــ

م بيؿـــــــبت  ت. حكـــــــاع٥ قـــــــغ٦ت ٚـــــــاػ بـــــــْغ ؾــــــُـ فـــــــي جىُٟـــــــظ  %51الْغ

ٕ بلــــــــى ظاهــــــــب الكــــــــغ٦خين ألاملــــــــاهِخين ، (E.ON)ْ (BASF)املكــــــــْغ

ٓلىضًت     . 27ا (Gasvine)ْالكغ٦ت الِ

ٕ ؤهبـــــٓل ٚـــــاػ مؽـــــشو  الخُـــــاس الجىـــــىبي .2 ٓ مكـــــْغ : َـــــ

ٞاعهــــا البلٛــــاعي ًمخــــض مــــً مُىــــاء هٓٞٓعْؾِؿــــ٪ بلــــى مُىــــاء 

ين ٖبــــر قــــبّ  ٓص، لُمخــــض بٗــــضَا بٟــــٖغ ٖبــــر ٢ــــإ البدــــغ ألاؾــــ

ْبلــى الىمؿــا، ٧ــان مــً املسُــِ  ــغة البل٣ــان بلــى بًُالُــا  ظٍؼ

ٕ ؾـــــىت  ٓاي 2016اهعهـــــاء املكـــــْغ م. ٌٗخبـــــر زـــــِ الخُـــــاع الجىـــــ

٧ٓٓ" الــــظي حؿــــُُغ ٖلُــــّ  ٕ "زــــِ هــــاب ــــا ملكــــْغ ٍٓ مىاٞؿــــا ٢

 ٕ ل ى الحاظـت ملكـْغ ٍُ الًاث املخدضة، بل ْ ٧ٓٓ. ْٖلـى ال هـاب

ٍٓــت ٦بيــرة فــي بؾــتراجُجُت  ْل ٕ ؤ َــظا ألاؾــاؽ، ًدخــل املكــْغ

ــذ  ســ ي بط ٣ًلــل مـً الخبُٗــت لــض٫ْ التراهٍؼ ؤمـً الُا٢ــت الْغ

ْجغ٦ُا ٦ْغاهُا   . 28ابالخدضًض ؤ

ٕ مــً مؽــشو  العــُل التروــي .3 ٓن املكــْغ ؤهابِــب  4: ًخ٩ــ

ٓالي  ٓاخـض م هـا خـ ملُـاع متـر 750 15جهل ال٣ضعة الاؾدُٗابُت لل

ٓلــــّ  م٨ٗــــب مــــً ٧لــــم ٧910لــــم، 1117الٛــــاػ الُبُعــــي، ًبلــــٜ َ

ــــــؼ  ؾــــــُا حٍٗؼ ٓص. ًدــــــُذ َــــــظا الخــــــِ لْغ جدــــــذ ٢ــــــإ البدــــــغ ألاؾــــــ

ْبـــا مـــغة ؤزـــٔغ ل٣غابـــت ؾـــىت  ْع ٓطَـــا فـــي ٢ُـــإ الُا٢ـــت  فـــي ؤ هٟ

ٓالي 2035 ؾُا خ ملُاع م٨ٗب مً الٛاػ الُبُعي  63، جا  ْع

ٓالي  ٍٓا، حؿخُٟض جغ٦ُا مـً خـ ملُـاع متـر م٨ٗـب، فـي خـين 14ؾى

ٓالي ًـــخم ضـــ ٓ مـــا ٌُٗـــي  49  خـــ َْـــ ـــا،  ْب ْع ملُـــاع متـــر م٨ٗـــب  

٤ٍٓ بمـــــــــــضاصاتها  ؾـــــــــــُا بـــــــــــضاثل بؾـــــــــــتراجُجُت ظضًـــــــــــضة لدؿـــــــــــ لْغ

٦ْغاهُـــا  ٍٓـــت م٣ابـــل الخ٣لُـــل مـــً ألاَمُـــت إلاؾـــتراجُجُت   الُا٢

ٓع  ْلت ٖب  . 29ا٦ض

: ؤهبــــــٓل بمــــــضاص الىعــــــىذسوبىلِغ-مؽــــــشو  بشوجــــــاط .4

ٓص  ســـ ي ٖلـــى البدـــغ ألاؾـــ ٓعْؾِؿـــ٪ الْغ ٞٓ الـــىِٟ مـــً مُىـــاء ه

ْمىــّ بـإهبٓل الـىِٟ بلـى مضًىــت  ظـاؽ البلٛـاعي،  سلـى مُىـاء بْغ

ْبـــا الٛغبُــت. ج٨مـــً  ْع ٓهاهُــت زـــم بلــى ص٫ْ ؤ ٓلِـ الُ ب ال٨ؿــىضْع

ؤَمُـــــــت الخـــــــِ فـــــــي ازخهـــــــاع َـــــــغ١ ه٣ـــــــل الـــــــىِٟ ٖبـــــــر مًـــــــ٤ُ 

ٍْمـــىذ بم٩اهُـــت الى٣ـــل املباقــغ بلـــى البدـــغ املخٓؾـــِ  ٓع،  البٓؾــٟ

ْبا. ْع  ْبخ٩ام الؿُُغة ٖلى بمضاصاجّ بلى ؤ

مىىلـــــــــــت الؽـــــــــــشق ألاوظـــــــــــي "ظـــــــــــىسٍا حجـــــــــــش غـــــــــــاص  .5

ؾدك٩ل ؾٓعٍت مؿخ٣بال باعة الخجمُ٘ ْإلاهخاط  ألاظاط"

س ي  ْباخخ٩اع ْع ٓا١ الٗاملُت  ت لألؾ ْٖبٓع لإلمضاصاث الٛاٍػ

ٓصًت ْزـــــِ الٛـــــاػ ال٣ُـــــغي ال  بط ؤن زـــــِ الٛـــــاػ مـــــً الؿـــــٗ

ْبـا بال ٖبـر ؾــٓعٍت، ًٞـال ٖـً ج٢ُٓـ٘ بًــغان  ـ٤ لِمـا  ْع ٍَغ

م 2011بــر الٗــغا١ بلــى ؾــٓعٍت مىــظ اجٟا٢ُــاث لى٣ــل الٛــاػ ٖ

ٟخذ ظٛغاُٞا مـً بًـغان بلـى الٗـغا١ بلـى  ًُ ٦ًٟاء اؾتراجُجي 

ْجًـــــاعل  ٓ مـــــا ًٟؿـــــغ  جـــــم الهـــــغإ  ؾـــــٓعٍت ٞلبىـــــان، َْـــــ

 املهال  باملى٣ُت.

 زالثا: تهذًذ خىىه الىاكت اإلاىافعت لشوظُا

٦ْؿــغ  ْاـي  ْع ـؼ ؤمـً الُا٢ـت ألا ٘ حٍٗؼ حؿـعهضٝ َـظٍ املكـاَع

ســ ي مل ْآؾــُا الٓؾــُل التــي الاخخ٩ــاع الْغ ٢ٓــاػ  ى٣ُتــي ظىــٓل ال٣

ْالٛـــاػ  ٓ ٞيهمـــا ٖلـــى قـــب٨ت مـــً زُـــٍٓ الـــىِٟ  ُغ مٓؾـــ٩ حؿــُـ

٨ؿــــــبها  ًُ ْٖــــــامال  ٓطَــــــا الحُــــــٓي،  ِٖٓــــــا فــــــي مجــــــا٫ هٟ ٢ٓ هٓــــــغا ل

ْعاؾُا.  امخُاػا في اللٗبت ال٨بٔر الجضًضة بإ

الًـــــــــــاث املخدـــــــــــضة مؽـــــــــــشو  خـــــــــــي هـــــــــــابىهى:  .1 ٓم ال ج٣ـــــــــــ

اًـــــــت بمضاصاجـــــــّ، كهـــــــضٝ ألا  ٨ُـــــــت ٖلـــــــى ٖع ـــــــى ضـــــــ  ألامٍغ هبـــــــٓل بل

ًٍ ٖبر ألاعاضـ ي التر٦ُـت بلـى  بمضاصاث الٛاػ مً مى٣ُت بدغ ٢ْؼ

ْبُــت  ْع ؾــُت لل٣ــاعة ألا ٍع ٖبــر ألاعاضــ ي الْغ الىمؿــا مخٟاصًــت مــْغ

ٕ ؾــــــــىت  ٢ْــــــــ٘ ٖلــــــــى اجٟا٢ُــــــــت املكــــــــْغ ْج٣لــــــــُو مــــــــً َُمىعهــــــــا. 

ٓلـــــّ 2018ْمـــــً املدـــــضص ؤن ًـــــخم الاهعهـــــاء ؾـــــىت 2009 ، ًبلـــــٜ َ

ٓالي  3300 ْج٣ـــــضع ج٩لٟخـــــّ بدـــــ الع، ٌؿـــــاَم  ٧6.14لـــــم  ملُـــــاع ص

ٓ بى٣ــــــل مــــــً  ٧ٓ ملُــــــاع متــــــر م٨ٗــــــب مــــــً الٛــــــاػ 30-10زــــــِ هــــــاب

ْاملجـــــغ  ْماهُـــــا  ْع ـــــا  ْبلٛاٍع ْحكـــــتر٥ فـــــي جىُٟـــــظٍ جغ٦ُـــــا  املؿـــــا٫، 

 . 30اْالىمؿا

: )ؤسلــــــشوم-جبلِســــــ ي-بــــــاهى (مؽــــــشو  اإلامــــــش الجىــــــىبي  .2

ْازـــــغ ؾـــــىت ٢ٓـــــاػ ؤ م 2006صقـــــيذ ؤه٣ـــــغة زـــــِ ٚـــــاػ ظىـــــٓل ال٣

ْمىـّ لى٣ل الٛـاػ ألاطعبُجـاوي مـً خ٣ـل  "الكـاٍ صهيـز" بلـى جغ٦ُـا 

ؾــــُت. جــــم الاهخ٣ــــا٫ ٚــــالى  ــــان، مخٟاصًــــت الخُــــٍٓ الْغ ٓه بلــــى الُ

ٕ قـــــــاٍ صهيـــــــز ٍٓغ 02"مكـــــــْغ "، خُـــــــض ٖمـــــــضث ؤطعبُجـــــــان لخُـــــــ

ْؤه٣ــــغة   ٓ ٢ُٓـــــ٘ بــــا٧ ْج ت،  مـــــظ٦غة  12/2011زُُِــــا الخهــــضًٍغ

 ٕ جٟـــــاَم لبىـــــاء زـــــِ ٖـــــابغ لألهايـــــ٫ٓ لى٣ـــــل ٚـــــاػ مـــــً املكـــــْغ

ٓا١ ٓعة لح٣ـــل "الكـــاٍ صهيـــز" ٢ـــغع اجدـــاص الكـــغ٧اث امل، لألؾـــ ُـــ
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ــــاج٩ُي لخ٣ــــل ٚــــاػ الح٣ــــل بلــــى  اهخ٣ــــاء الخــــِ الٗــــابغ للبدــــغ ألاصٍع

ٓهــــان.  ْالُ ْؤلباهُــــا  ْبُــــت ٖبــــر جغ٦ُـــا  ْع ٓا١ ألا ْبــــا ي ألاؾـــ اًُالُـــا 

ٓاي سمــــضاصاث  ٕ املمــــغ الجىــــ ٓع مكـــْغ ٖلُـــّ، قــــ٩لذ جغ٦ُــــا مدــــ

ً لألهايــــــــ٫ٓ  ْبــــــــا بسُُــــــــّ الٗــــــــابٍغ ْع ًٍ بلــــــــى ؤ ٚــــــــاػ بدــــــــغ ٢ــــــــْؼ

اج٩ُي    . 31اْألاصٍع

ـــت  خاجمـ

٘ الُا٢ــــــت ٖلــــــى عؤؾــــــِا الــــــىِٟ  بن يــــــمان ؤمــــــً مكــــــاَع

٦ْؿب الخىاٞـ  ْالٛاػ الُبُعي مً العهضًضاث الخاعظُت، 

ٗخبـر  ٌُ ٍٓـت،  ٓاعص الحُ ْالخٓنـُل لِـظٍ املـ ٘ الى٣ل  ٖلى مكاَع

ؾـُت  ٓز١ٓ لًمان ؤمـً بمـضاصاث الُا٢ـت الْغ ظؼء مِم ْم

ٍٓـــــــــت ؤن  ؾــــــــُا الُا٢ ٓا١ الٗاملُـــــــــت. جِٓــــــــغ ؾُاؾـــــــــت ْع لألؾــــــــ

ْال٣ًــاء ٖلــى ٧ــل  ْلــت الؿــُُغة،  ٓ ؾدؿــخمغ فــي مدا مٓؾــ٩

مىاٞؿــــــــت جخٗلــــــــ٤ بُــــــــغ١ بمــــــــضاصاث الُا٢ــــــــت مــــــــً الًٟــــــــاء 

ٓة الهـــلبت" فـــي ٢ُـــإ  ْ ال٣ـــ نؾـــُٓي ٖبـــر آلُتـــي "الكـــغا٦ت ؤ

ســــــــ ي  عة يــــــــمان "ألامــــــــً الْغ الُا٢ــــــــت، بمــــــــا ج٣خًــــــــُّ يــــــــْغ

 ألاْعاس ي".

 الهىامؾ :
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 .179،180م م 
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ٓػَ٘،  ْالخ  .66، م1985ْالترظمت 

                                                                                 
ْٚين،    8ا   .126،128، م م مشجع ظابمؤل٨ؿىضع ص
ْٚين   9ا  .209، م ، مشجع ظابمال٨ؿىضع ص
للىي الذولُت في لىء الىٍام العاإلاي ا ـشا ًاػاظى٨ُـاحي،    10ا

الجذًـــذ: ودوس العُاظـــت الىىوٍـــت فـــي سظـــم الخاسوـــت العُاظـــُت 
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 ملخق:

الًاث املخدضة املىخهغة مىٟغصة ب٣ُاصة الٗالم، بال ؤن الجض٫ صازل مغا٦ؼ البدٓر  ُٓٞاحي، زغظذ ال م٘ ج٨ٟ٪ الاجداص الؿ

ًٓما ب٣ي ًل٣ي بٓاللّ ٖلى املكِض الضْلي ْالٛغبُت ٖم ٨ُت  مت الخهم ال حٗ، ألامٍغ عة اهخهاًعا مُل٣ًا، طل٪ ؤن ٍَؼ ني بالًْغ

ٍٓت صازلُت خاصة ٧ان ٌٗاهيها.  خُض ٖاصث ألاؾالت مً ظضًض، َل  مت َظا الخهم هاججت ًٖ ازخالالث بيُ زانت بطا ٧اهذ ٍَؼ

ْبَالت ٖمغ  ٓة  ْبٖاصة عؾم زغاثُّ مً ظضًض بما ًًمً بٖاصة بهخاط َظٍ ال٣ لت" ل٣ُاصة الٗالم  الًاث املخدضة "مَا ال

ٓع  َْلإلامبراَ ٨ُت،  ٓع ٢ٔٓ ؤزٔغ ٢اصعة ٖلى ٍت ألامٍغ ْ في املؿخ٣بل املىٓ ٓا٢٘ الضْلي الغاًَ بدُض ال جبض املىاٞؿت  ؾِؿخمغ ال

ْ املكاع٦ت في نىاٖت ال٣غاع الضْلي  .  ؤ

Abstract:   

With the Collapse of the Soviet Union, the victorious United States emerged unilaterally led by 

the world, but the debate in American and Western research centers in general Casts a shadow 

over the international scene. That the defeat of the opponent does not necessarily mean an absolute 

victory, especially if the defeat of this adversary is caused by internal structural imbalances He 

was suffering. Where the questions came back if United States is "qualified" to lead the world and 

re-map it to ensure the reproduction of this force and prolong the life of the American Empire. Will 

the current international reality continue so that in the foreseeable future no other competitive 

forces  is Able to compete or participate in international decision-making. 

 

   ملذمت: 

ْال٣ـــغاءاث  مىـــظ  هاًـــت الحـــغل البـــاعصة حٗـــّضصث الاظعهـــاصاث 

 ْ ْا٢ٗــّ،   ْ جباًيــذ َــظٍ بكــإن جٓنــ٠ُ قــ٩ل الىٓــام الــضْلي   

ٓص هٓـام ؤخـاصي ال٣ُبُـت  الاظعهاصاث بين عئٍت جُغح ٨ٞـغة ْظـ

م مــــً  ــــالٚغ ْب ٓص هٓــــام مخٗــــضص ألا٢ُــــال .  ط لٓظــــ ْ ؤزــــٔغ جــــغّْ

مــاث   ّٓ الببــع التــي اؾــدىضث بليهــا ٧لخــا الغئٍخــان مــً خُــض امل٣

ٓا٢ُٗـت ، ْ التراجةُت ـت ال
ّ
ا م هما لم جـخم٨ً مـً عنـض ألاصل ًً ٞةن ؤ

ٓص ؤخض الى م ْظ ّٖ ـا م همـا التي جض ًً ٓٞين، ٦مـا ؤن ؤ ٓـامين املٓنـ

لم ٌؿخُ٘ ج٣ضًم  بع جا٦ض ٚلبت اخخما٫ وكـإة ؤخـض َـظًً 

ْ ًٞــــــــال ٖمــــــــا  ٓع.  ْاؾــــــــخ٣غاٍع فــــــــي املؿــــــــخ٣بل املىٓــــــــ الىٓــــــــامين 

٨ٌٗؿـــــّ َـــــظا العجـــــؼ ٖـــــً الخدضًـــــض الـــــض٤ُ٢ لُبُٗـــــت الىٓـــــام 

ْلُــت ٞةهـّ ٨ٌٗـــ ؤػمــت ، الـضْلي مــً ؤػمـت فــي ٖلــم الٗال٢ـاث الض

ْا٢٘ الٗال٢اث  ْلُت طاجّفي  . ٣ٞض بضا َـظا الىٓـام لل٨شيـر (1)الض

ْاملسخهـين فـي بضاًــت الدؿـُٗىاث ملخةؿـا فـي ْــل  مـً البـاخشين 

ٟـــــّ. ٦مـــــا اعجـــــبِ َـــــظا الالخبـــــاؽ  ْحٍٗغ ص ب٢ترابـــــاث ْنـــــّٟ  حٗـــــضُّ

ْع  ٓة الٗٓمـــ  الٓخُـــضة ٖلـــى مماعؾـــت ص ٓم بٗـــضم ٢ـــضعة ال٣ـــ الُـــ

ػ ٢ـــٔٓ ؤزـــٔغ  ٢ُـــاصة الٗـــالم بكـــ٩ل مد٨ـــم زانـــت فـــي ْـــل بـــْغ

 .مىاٞؿت

الًاث املخدضة جدضًاث ٖضًضة  ٓاظّ ال في َظا الؿُا١ ج

ــــــــرة ألامــــــــغ الــــــــظي ًــــــــٔغ ُٞــــــــّ الٗضًــــــــض مــــــــً  ْاؾــــــــخد٣ا٢اث ٦بي

٨ُـت التــي ْنـلذ بلــى  ٓعٍـت ألامٍغ املـغا٢بين بضاًـت  هاًــت إلامبراَ

ُٓٞاحي، ُٞمــــا ًــــٔغ  ة الؿــــُُغة بٗــــض ج٨ٟــــ٪ إلاجدــــاص الؿــــ طْع

ْمـــــاػا٫ املجـــــ ٩ـــــا ؾـــــدب٣ل فـــــي ؤِْظِـــــا  ا٫ الـــــبٌٗ نزـــــغ ؤن ؤمٍغ

ؤمامِـا مخاخــا مـً صْن مســاَغ ظّضًــت ل حٟـاّ ٖلــى جماؾــ٨ِا 

ْالخٟــــــــ١ٓ ٖلــــــــى  ــــــــض مــــــــً الُِمىــــــــت  ْاملٍؼ ْخهــــــــاهعها الضازلُــــــــت 

 .الهُٗض الٗالمي



 خالص ي   -خلُذة هععِغد.  
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ؤزـــــاع َـــــظا الجـــــض٫ ظملـــــت مـــــً الدؿـــــائالث ؤَمِا:َـــــل هدـــــً 

ٓة ٖٓمـ  ت ْفـي خـا٫ جد٣ـ٤ طلـ٪ َـل  بهضص بم٩اهُت جغاظـ٘ ٢ـ

ٓن ال٣ـــــــغن  َْـــــــل ؾـــــــ٩ُ  هدـــــــً بهـــــــضص جإؾـــــــِـ هٓـــــــام ظضًـــــــضت 

٩ي  هظا الازخهاعت  ألامٍغ

ٓا٢ـــ٘ الـــضْلي الـــغاًَ ْهـــي  ٓة ٖلـــى ال خـــت ب٣ـــ حؿـــائالث مُْغ

َٓاث  ْبىـــاء ؾـــِىاٍع ٓع  ْلـــت ِٞـــم اخخمـــاالث املؿـــخ٣بل املىٓـــ ملدا

 للخٗامل مّٗ. 

I.     ىُت  الجذٌ خٌى معخلبل اللىة ألامٍش

١ ؤٖمــــضة  ٌٗــــّض  ٨ُــــت َاظؿــــا ٖم٣ُــــا ؤعَّ ٓة ألامٍغ جغاظــــ٘ ال٣ــــ

ي مىظ مىخه٠ الشماهِىاث مً ال٣غن ال٨ٟغ الاؾتراجُجي ألامير٧

ؤ٫ْ مـً   "Paul Kennedy املاضـ ي، خُـض ٌٗخبـر بـ٫ٓ ٦ُيُـضي" 

 " الًـاث املخدـضة لى٣ُــت "الخمـضص املٟــٍغ جىـا٫ْ ٨ٞـغة ْنــ٫ٓ ال

ُٓٞاحي في  .لخبضؤ بٗضَا عخلت التراظ٘ ٚير ؤن ا هُاع الاجداص الؿ

ـــــــا لـــــــّ  ًً ْؤ٣ًـــــــٔ ه٣ُ مُلـــــــ٘ الدؿـــــــُٗىاث ٦ـــــــَخم َـــــــظا الِـــــــاظـ 

ش"  ؤًــً ا٦دلـــ  ازخهــٍغ ٞ ٍٓامــا فـــي " هاًــت الخـــاٍع ٧ٓ غاوؿـــِـ ٞ

الٗــالم الغؤؾــمالي بخؿــاؽ بالىهــغ ال هــاجي. ل٨ىــّ لــم ًلبـــض ؤن 

ـــــا مـــــ٘ اهٟجـــــاع  ا لخُمؿـــــّ جماًم ًُ ج ٓم الكـــــ٥ٓ٩ جـــــضٍع لخـــــّ ُٚـــــ
ّ
ْل

الًــاث املخدـــضة ٖــام  ٓص 2008ألاػمــت املالُــت الٗاملُـــت فــي ال . لُٗـــ

 ْ ٓص  تـــي بــــ٫ٓ ٦ُيُـــضي خــــ٫ٓ نـــٗ ا هُــــاع  ألاع١ مـــً ظضًــــض لىٍٓغ

ْعاث الا٢خهـــــــــاصًت التـــــــــي َغخِـــــــــا  ـــــــــت الـــــــــض ْ هٍٓغ الحًـــــــــاعاث، 

ىاث ال٣ـــغن املاضـــ ي ٓهـــضعاج٠ُ فـــي ٖكـــٍغ الي ٧ ٌٗنـــي طلـــ٪  .ه٩ُـــ

ًبـا مـً  ٓص ج٣ٍغ الًاث املخدضة ٢ـض اهخ٣لـذ زـال٫ زالزـت ٣ٖـ ؤن ال

ْؤنـــــــــبذ اَخمـــــــــام مغا٦ــــــــــؼ  ٓة بلـــــــــى "الكــــــــــ٪"  هـــــــــا،  "٣ًـــــــــين" ال٣ـــــــــ

الًــــا ً الاؾــــتراجُجُين فــــي ال ْامل٨ٟــــٍغ ٓ الضعاؾــــاث  ث املخدــــضة َــــ

 .الخد٤٣ مً مضٔ صحت ٧لخا الحالخين

ْم٩اهعهـا  ٨ُـت  ٓة ألامٍغ ْع الجض٫ خـ٫ٓ مؿـخ٣بل ال٣ـ بطن ًض

فـــي الىٓـــام الـــضْلي مىـــظ مىخهـــ٠ الشماهِىـــاث ْختـــ  ٢بـــل ا هُـــاع 

٩ـــي  ٢ْـــض اٞخـــخذ َـــظا الجـــض٫ املـــاعر ألامٍغ ُٓٞاحي.  الاجدـــاص الؿـــ

"Paul Kennedy " َْٓٔبـــٍٓ ال٣ـــ ٓص  مـــً زـــال٫ ٦خابـــّ "نـــٗ

ٓعي املٟــــــٍغ  الٗ ٓم الخٓؾــــــ٘ إلامبراَــــــ ْالــــــظي جبّنــــــ  مِٟـــــ ٓمـــــ " 

"Imperial over stretch ،ٓعٍــت ا٫ إلامبراَ اصي بلــى ْػ  " الــظي ؾـُـ

ٍْا ِا مــــــّض ٓن ؾــــــ٣َٓ ٓعٍــــــت التــــــي ؾــــــ٩ُ ٓة ،  2اَــــــظٍ إلامبراَ ٞــــــال٣

ٓتها  ٓ الاهدضاع بطا ما جٓؾٗذ في اؾخسضام ٢ الٗٓم  جخجّ هد

ت بــإ٦ ر مــً بم٩اهُاتهــا الا٢خهــاصًت مــً ظِــت ؤزــٔغ .  3االٗؿــ٨ٍغ

بـــغث ظلبـــين " ؤن الـــض٫ْ حؿـــعى بلـــى "Robert Gilpinٌٗخ٣ـــض ْع

ؾــــ٘ إلا٢لُمــــي الؿُاســــ ي  ّٓ ــــ٤ الخ حُٛيــــر الىٓــــام الــــضْلي ٖــــً ٍَغ

ْالا٢خهـــــــاصي ختـــــــ  جدؿـــــــأْ الخ٩ـــــــال٠ُ الحّضًـــــــت مـــــــ٘ املىـــــــاٞ٘ 

ــــض ٖليهــــا  ْ جٍؼ ْلــــت حؿــــعى   4االحّضًــــت ؤ ٓة الض . ٞٗىــــضما جــــؼصاص ٢ــــ

ُغتها  ٓطَــا الؿُاســ ي َـظٍ ألازيــرة بلــى بؿــِ ؾُـ ْ هٟ إلا٢لُمُــت 

ْلــت، بط  ٓة الض ٓعاث ٢ــ ــض َــظٍ الخُــ ْبامل٣ابــل جٍؼ ْالا٢خهــاصي، 

ْٞــــــاثٌ ا٢خهــــــاصي مُلــــــٓل  ٓاعص  ــــــض مــــــً املــــــ ٓاٞغ لــــــضكها مٍؼ ًخــــــ

ٓص الــــض٫ْ  5املماعؾــــت الؿــــُُغة ٖلــــى الىٓــــام . لــــظل٪ ٞــــةن نــــٗ

ِا صالخـــان جغج٨ـــؼان بلـــى خـــض  غة ْؾـــ٣َٓ ُِ ٓعٍـــاث املؿـــُ ْإلامبراَ

ٓلُــض َـــظا ا لــى ج لٟــاثٌ الا٢خهــاصي جـــم جبضًــضٍ فــي  هاًـــت ٦بيٖر

ْلت ْؾُُغتها  ٓة الض ٢ ٓ ٓ ٧اهذ َظٍ الٗال٢ت بين هم املُاٝ. ٞل

ٓن الىدُجــــــت ال٣ــــــضعة ٖلــــــى  ٖلــــــى الىٓــــــام ٖال٢ــــــت زُُــــــت ٞؿــــــخ٩

ٓعٍت قاملت في  هاًت املُاٝ ْٖضم جد٤ُ٣ طلـ٪ ، بوكاء بمبراَ

 ٓ ٓاػهـت حٗمـل ٖلـى ببُـاء الاهـضٞإ هدـ هاظم ًٖ ؤن زمت ٢ٔٓ م

ْهٓـــــغا لخـــــإزير َـــــظٍ ال٣ـــــٔٓ الخٓؾـــــ٘  ٢ْْٟـــــّ فـــــي  هاًـــــت املُـــــاٝ. 

ــض ؾــُُغتها ٖلــى الىٓــام الــضْلي  ْلــت ٖىــضما جٍؼ ٓاػهــت ٞــةن الض امل

ــــــض مــــــً  ٓاظِــــــت جؼاًــــــض ج٩ــــــال٠ُ املٍؼ جبــــــضؤ فــــــي مغخلــــــت مُٗىــــــت بم

ٓاػن بـــين  ٓاثــضٍ، ؤي الٓنـــ٫ٓ بلــى ٖــضم الخــ ْجىــا٢و ٖ الخٓؾــ٘ 

ٍْىُبـــــ٤ َـــــظا ٖلـــــى ْ إلالتـــــزام الخـــــاعدي،  ٓة  الضازلُـــــت  مـــــا  ال٣ـــــ

ٍٓلــــــــــــــت ألامــــــــــــــض  Modelski George "ؾــــــــــــــماٍ  ْعاث الُ " بالــــــــــــــض

الًـــــاث املخدـــــضة ، لل٣ُـــــاصة الٗاملُـــــت ْالتـــــي جٟتـــــرى ظـــــضال ؤن ال

ْؤ هــا ج٣تــرل مــً  ْعة ٢ُاصتهــا للٗــالم،  حكــِض املغخلــت ألازيــرة لــض

ٓص ٢ُاصة بضًلت.   ْالتي ًغا٣ِٞا نٗ  جأ٧ل َظٍ ال٣ُاصة 

ٖٓـــت مـــً ا عٍ مجم ّٓ ـــ ٓم َْ لبـــاخشين ججّمـــ٘ خـــ٫ٓ َـــظا املِٟـــ

ٓا بإصحال مضعؾت الايمدال٫ " ٨ُين ٖٞغ  The schoolألامٍغ

of Decline الًـاث املخدـضة  فـي حؿـُٗىاث خـّ ال ". بال ؤن ما ٖٞغ

ملـت قـاملت،  ْٖ ٓهُـت  َُْمىـت  ٧ ال٣غن املاض ي مً جمضص ٖالمي 

ٓة ْخُـــــــضة مُِمىــــــت ٖلــــــى الىٓـــــــام  ؤػاح ٨ٞــــــغة ايــــــمداللِا ٣٦ــــــ

٢ْـــــــــض ؾـــــــــاصث َـــــــــظٍ الغئٍـــــــــت مىـــــــــظ ج ٨ٟـــــــــ٪ إلاجدـــــــــاص الٗـــــــــالمي. 

الًـاث املخدـضة جمخلـ٪ مـً  خ٣ـاص بـإن ال ُٓٞاحي مغّنـخت الٖا الؿ

ْجمخلـــ٪  ٓلٓظُــت  ْالخ٨ى ت  ٓة الا٢خهــاصًت، الٗؿــ٨ٍغ ٖىانــغ ال٣ــ

ْالٓخُــضة مـــً  ٓــم  ٓة ألٖا عا سصاعة الٗــالم مــا ًجٗلِـــا ال٣ــ ّٓ هــ
َ
ج

ٓعة بـــضؤث فـــي التراظـــ٘ مـــ٘  ِٖٓـــا فـــي الٗـــالم. ٚيـــر ؤن َـــظٍ الهـــ ه

ْ الٗكـــ ٓعط بـــٓف مُلـــ٘ ال٣ـــغن الحـــاصي  ً بٓنـــ٫ٓ بصاعة ظـــ ٍغ



  سئٍت اظدؽشافُت للىٍام الذولي اللادم ودوس الىالًاث اإلاخدذة فُه

 

283 

ٓة  ْ زٓيـــّ خـــغبين ٖغيـــخا مهـــضا٢ُت ال٣ـــ الابـــً بلـــى الؿـــلُت 

ْ املالُـــــــت  ـــــــى ألاػمـــــــت الا٢خهـــــــاصًت  ٨ُـــــــت للى٣ـــــــض ،بيـــــــاٞت بل ألامٍغ

ْطل٪ بــــالتزامً مــــ٘  الحــــاصة التــــي ًمــــّغ  هــــا الا٢خهــــاص الغؤؾــــمالي،

ْلُـــــت نـــــاٖضة ا ػ ٢ـــــٔٓ ص ْ ٖلـــــى ْظـــــّ الخهـــــٓم BRICSبـــــْغ   

 الهين. 

بٗضا ؤن ًخجّضص الجض٫ خ٫ٓ مؿخ٣بل لظل٪ لم ٨ًً مؿد

ٓتهـــــــا  ٓمـــــــاث ٢ ْم٣ ٨ُـــــــت ْخـــــــ٫ٓ مـــــــا كهـــــــّضص ٖىانـــــــغ  ٓة ألامٍغ ال٣ـــــــ

ٓم مغخلــت م٣ٗـــضة  الًــاث املخدــضة الُـــ ٓطَــا. ِٞــل صزلـــذ ال ْهٟ

َْــــــــــل بةم٩ا هــــــــــا  ٓاظِِــــــــــات  هدُجــــــــــت الخدــــــــــضًاث ال٨بــــــــــٔر التــــــــــي ج

 الاؾخمغاع في ٢ُاصة الٗالمت ؤم ؤ ها في بضاًت ؤ٫ٓٞ هجمِا ت 

خ م .1  ً الخغحراث العاإلاُت مىكع الخاٍس

ٓصة  ال ًم٨ــً ْن الٗــ ٓا٢ــ٘ بــض فــي الخ٣الُــض الٗلمُــت جٟؿــير ال

ع فــــــي  ّٓ ٓامــــــل التــــــي خ٨مــــــذ خغ٦ــــــت الخُــــــ ش لِٟــــــم الٗ بلــــــى الخــــــاٍع

ٓطط ًم٨ــــــً  ش ٦ىمــــــ خمــــــاص ٖلــــــى الخــــــاٍع مغاخلِــــــا. ل٨ــــــً مــــــضٔ الٖا

٧ْاظعهــــــــــــاص وؿدكــــــــــــٝغ مــــــــــــً زاللــــــــــــّ  ج٨ــــــــــــغاٍع فــــــــــــي املؿــــــــــــخ٣بل 

ٕٓ ظــــ ٓ مٓيــــ َٓاث مؿــــخ٣بلُت مدخملــــت َــــ ض٫ ٦بيــــر فــــي ؾــــِىاٍع

ْاؾـــــدىاصا بلـــــى  ٓم املسخلٟـــــت َبُُٗـــــت ٧اهـــــذ ؤم اظخماُٖـــــت.  الٗلـــــ

ْ ؤَـغ جٟؿــيرا  ٠ ؤْيـإ ؤ خمـاص ٖلـى جٓنـُـ َـظا الُـغح ٞــةن الٖا

ْ َبُٗـــت ؾـــا٦ىت ا ٓ جٓنــــ٠ُ ط سُـــا َـــ   ال ًم٨ىــــّ ؤن Staticجاٍع

ٓم لـــــظل٪ ًخٗـــــّين ، ٣ًـــــّضم ًِٞمـــــا ؾـــــلًُما ملـــــا ًجـــــغي فـــــي ٖـــــالم الُـــــ

خماص ٖلى ا٢تـرال ًغا ـي الُب ْالٛيـر الٖا عٍـت ال٩ُِلُـت  ّٓ ُٗـت الخُ

ٓا٢٘ الغاًَ  .  6ام٨خملت لل

ْلُـت ٖـً َُمىـت  ٓع ٖلم الٗال٢اث الض ٨ًك٠ اؾخ٣غاء جُ

ْهي:   ب٢تراباث عثِؿُت ٖلى الخىٓير لِظا الٗلم 

٧ٓي       -  Behavioral Approachالا٢ترال الؿل

   Structural Approachالا٢ترال ال٨ُِلي       -

ٓعي     -   Evolutionary Approachالا٢ترال الخُ

ْػَـا بال فـي بَـاع  ٓا٢هّ لم ًـخم ججا ْه ٓبّ  ْل٩ل ا٢ترال ُٖ

 .     7ا ما ؤنبذ ٌٗٝغ بالحغ٦ت " املابٗضًت"

ْٞدـــــــو الؿـــــــل٥ٓ  ٧ٓي ٖلـــــــى عنـــــــض  ـــــــرال الؿـــــــل ـــــــؼ الا٢ت
ّ
ًغ٦

ـــــؼ الا٢تـــــرال 
ّ
ْال٣ُـــــاؽ. بِىمـــــا ًغ٦ ٓاَغ ال٣ابلـــــت للمالخٓـــــت  ْالٓـــــ

ْالخٟــــاٖال  ٓة  ث بُ هــــا الٛيــــر ال٨ُِلــــي ٖلــــى عنــــض َُا٧ــــل ٧ــــل ال٣ــــ

ْال٣ُــاؽ باٖخبــاع جلـــ٪ الُِا٧ــل هـــي  عة للمالخٓـــت  ٢ابلــت بالًــْغ

ْاملكـــ٩لت الغثِؿـــُت فـــي َـــظًً  املدـــضصاث الٟٗلُـــت  ي ؾـــل٥ٓ. 

ــــؼان ٖلــــى مــــا 
ّ
ٓ الُــــاب٘ الؿــــا٦ً  بؿــــةب ؤ همــــا ًغ٦ إلا٢تــــرابين َــــ

ْمؿــــخ٣غ وؿـــةُا ًخُلـــب ْنــــٟا  ْزابـــذ  ْا٢ــــ٘ ٢ـــاثم  ع ؤهـــّ  ّٓ خهـــ ًُ

ْػ َــظٍ املكــ٩لت ْجٟؿــيرا. لــظل٪ خــا٫ْ إلا٢تــرا ٓعي ججــا ل الخُــ

٫ ْالاهخ٣ــــا٫، ؤي الٗملُـــــاث  ّٓ التــــي حُٗــــ٤ صعاؾــــت مغاخــــل الخدــــ

٧ٓي  ٓعٍــــت ٖامــــت ،مــــً زــــال٫ ظمٗــــّ ل٨ــــال إلا٢تــــرابين الؿــــل الخُ

ٓص جٟاٖــــــــــل بــــــــــين الؿــــــــــل٥ٓ ال٣ابــــــــــل  ْال٨ُِلــــــــــي بــــــــــاٞتراى ْظــــــــــ

ْال٩ُِــل الٛيــر ٢ابــل للمالخٓــت. خُــض ٌٗخمــض جٟؿــير  للمالخٓــت 

ٓم َــــــظا ؤي ْــــــاَغة ٖلــــــى ِٞــــــم هخــــــاط َــــــ ظٍ الخٟاٖــــــل. ٦مــــــا ٣ًــــــ

ـــــر فـــــي الؿـــــل٥ٓ ْفـــــي ال٩ُِـــــل ٖبـــــر  ْلـــــت ِٞـــــم الخّٛي إلا٢تـــــرال بمدا

ً عثِؿـــين ًـــازغان فـــي الٓـــاَغة ٖامـــت  مـــا مخٛيـــًر الـــؼمً باٖخباَع

ٓعي ؤصاة  ْفـــي مأالتهـــا. مـــً َـــظا املىُلـــ٤ ٌٗخمـــض الا٢تـــرال الخُـــ

سُـت مـً ٖـضمِا  جدلُلُت لإلظابت ٖلى بم٩اهُت بٖاصة همـاطط جاٍع

ـــــت فـــــي ًٞـــــاء الىٓـــــام ْطلـــــ٪ فـــــي ب ٫ الجاٍع ّٓ َـــــاع ٖملُـــــاث الخدـــــ

ٓم.  في َظا الؿُا١ ًم٨ً ؤن هلمذ في بَاع إلا٢ترال  الضْلي الُ

خين ؤؾاؾِخين:  ٓعي هٍٓغ  الخُ

 " ٓع الخُــي ــت الخُــ  "Linear Evolution Theoryهٍٓغ

ٓن  ٓ  ن ج٩ــــ ْىدــــ
َ
سُـــت ج ٓعٍــــت الخاٍع التـــي حٗخبــــر ؤن الٗملُـــاث الخُ

ْ ٚيــــــــر ٢ابلــــــــت للخ٨ــــــــغاع، ؤي ال  ًم٨ــــــــً بٖــــــــاصة بهخــــــــاط الىمــــــــاطط ؤ

ْطلــــ٪ اؾــــدىاصا بلــــى ؤن زبــــرة  الخبــــراث الؿــــاب٣ت بكــــ٩ل ٧امــــل. 

 ، ْن بهخـــاط الخبـــراث طاتهـــا مـــغة ؤزـــٔغ م الةكـــغي جدـــ٫ٓ ص
ّ
الـــخٗل

ْٖلُــّ  ْالخهــإع بـين ٢ــٔٓ مسخلٟـت.  زانـت فـي خــاالث الخـضاٞ٘ 

َٓغي  ٦ُٓاث املايـُت ؾـخاصي بلـى حُٛيـر ظـ ٞةن جـغا٦م آزـاع الؿـل

ٓة ٦ُٓاث    في َُا٧ل ال٣ـ ْالؿـل ْالٗال٢ـاث املدـضصة للخٟـاٖالث 

ْعاءَا  ْال٩امىت   . 8ااملؿخ٣لت 

 " ي ٓع الــضْع ــت الخُــ   " Cyclic Evolution Theoryهٍٓغ

ـم جدـغ٥ الـؼمً  سُت التـي جٟتـرى ؤهـّ ٚع ْعة الخاٍع ت الض ْ هٍٓغ ؤ

سُـــــــت  ٓعاء، ٞــــــةن الٗملُــــــاث الخاٍع ٓصة للــــــ ال ًم٨ىــــــّ الٗــــــ ٢ــــــضما 

ٓن لِـا مى٣ُِــا امل ٫ ًم٨ـً ؤن ٩ًـ ّٓ ٗـا٦ـ، خُـض ًم٨ـً ؤن جخدــ

٣ْْٞـــا لِـــظٍ الغئٍـــت  سُـــت ؾـــاب٣ت ، بلـــى بٖـــاصة بهخـــاط همـــاطط جاٍع

ْن  ٞـةن املؿــخ٣بل ًم٨ــً فــي بٗـٌ ألاخُــان ؤن ًمازــل املاضــ ي ص

ْعاث  ٣ْٞــــــا لــــــض ْٖــــــاصة مــــــا ًــــــخّم طلــــــ٪  ؤن ٨ًــــــغعٍ بكــــــ٩ل جــــــام، 

ْمخ٨غعة.  سُت مىخٓمت   جاٍع
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خين لــــــــِـ بخلــــــــ٪ الهــــــــغامت  بن الخمُيــــــــز بــــــــين ٧لخــــــــا الىٓــــــــٍغ

ٓا٢ـــــ٘ الٗملـــــي. طلـــــ٪ بطا ٧ـــــان املؿـــــخ٣بل مسخلٟـــــا ْا لّض٢ـــــت فـــــي ال

ٓن َىـــا٥ بالخـــالي ؤًـــت بم٩اهُـــت  بكـــ٩ل جـــام ٖـــً املاضـــ ي ٞلـــً ٩ًـــ

ٓن َىـــــــا٥  ـــــــً ٩ًـــــــ ْل سُـــــــت،  لٓيـــــــ٘ جهـــــــيُٟاث للٗملُـــــــاث الخاٍع

بم٩اهُــــت للخيبــــا مُل٣ــــا. ْفــــي امل٣ابــــل بطا ٧ــــان املؿــــخ٣بل صاثمــــا 

ٓن َىا٥ ؤي شـ يء ٖصـ ّيٍ ٖلـى ا لخيبـا، ممازال للماض ي، ٞلً ٩ً

ْٖلُـّ ٞـةن اخخمـا٫ بٖـاصة  ٓن الحاظت للخيبـا مُل٣ـا.  بل لً ج٩

ْ اؾـــــخمغاع بٗـــــٌ ٖىانـــــٍغ بهمـــــا ًـــــغتهً بمـــــضٔ  ش ؤ بهخـــــاط الخـــــاٍع

، ٦مــا  ْص الخــضاٞ٘ بــين مسخلــ٠ ال٣ــٔٓ م بدــض
ّ
ْص زبــرة الــخٗل خــض

ُـــــت 
ّ
ــــً بــــالخّٛير الــــظي ًدـــــضر ٖلــــى مؿــــخٔٓ الُِا٧ــــل ال٩ل ٓ َع َــــ

ْالخٟاٖالث. ٓة   لل٣

ْا٢ــــ٘ ْٖىــــضما هدــــا٫ْ بؾــــ٣اٍ  َــــظا الُــــغح الىٓــــغي ٖلــــى 

ـــان املكـــِض  ْلُـــت ؾـــىجض ؤن َىـــا٥ عئٍخـــان جدىاٖػ الٗال٢ـــاث الض

 الٗام: 

ْهــــي جا٦ــــض ٖلــــى ؤن الخمــــضص املٟــــٍغ "ألاولـــى   :Overstretch" 

ْايـمداللِا  ٓعٍـاث الٗٓمـ   ا٫ إلامبراَ ْما بضاًت لـْؼ ٧ان ص

الًـــــاث املخدـــــضة اؾـــــخصىاًء لِـــــظٍ  ٓن ال ْلـــــً ج٩ـــــ ش،  ٖبـــــر الخـــــاٍع

 ال٣اٖضة. 

ْهــي ؤ٦ ــر جٟــائاللثاهُــتا  ٓة ، :  ت ال٣ــ ْ جــامً باؾــخمغاٍع حٗخ٣ــض 

٨ُـــت هـــي  ٓة ألامٍغ َُْمىعهـــا للٗـــالم باٖخبـــاع ؤن ال٣ـــ ٨ُـــت  ألامٍغ

ٓة مخٗـضصة ألابٗـاص  ٢" Multi Dimensionnal" ، ٩ـا ْؤن ؤمٍغ

سُت.   هي اؾخصىاء لِظٍ الحخمُت الخاٍع

ٓن، جلــــ٪  سُــــت ًهــــٗب ؤن ج٩ــــ ْالخاٍع الث الؿُاؾــــُت  ّٓ الخدــــ

 ٔ ْبهمـا هـي  ،ال٨بر ٓة ٖٓم ،  ٓ ٧اهذ ٢ ْل ْاخضة خت   ٓة  هخاط ٢

ٓعاث جدــــــضر ٖـــــاصة ٖلــــــى  ْجُـــــ ٓامـــــل  مدّهـــــلت جٟاٖـــــل ٖــــــضة ٖ

ٓامـــــل ًخٟـــــاْث  ـــــإزير َـــــظٍ الٗ ْج ْػن  ْبن ٧ـــــان  ظـــــاه ي الهـــــغإ، 

الث  9ابكـــ٩ل وؿـــ ي ّٓ ْلـــت ال٨كـــ٠ ٖـــً بٗـــٌ الخدـــ .   بطن مدا

ً مـً  ِ
ّ
الٗم٣ُت الحانلت جدذ الايُغاباث الؿـُدُت، ؾـُم٨

ْطلــ٪ مــً ِٞــم الحالــت  ْلُــت الغاَىــت ِٞمــا ٖلمُــا صــحُدا،  الض

سُت" -الجٛغاُٞت -زال٫ ٖضؾت "املاصًت  . 10االخاٍع

سُت للىٓام الضْلي ؤن آٞـت ال٣ـٔٓ  ضث الخبرة الخاٍع
ّ
ل٣ض ؤ٦

ْ مـا ػالــذ هـي "إلاه٩ـاع "  ْمـا  " State of Denialال٨بـٔر ٧اهـذ ص
ت ٣ٖـ 11ا غ . ٞلم حٗتٝر آزِىا بالتراظ٘ بال ٖىـضما صزـل إلاؾـباَع

ـــــــــــــــــــــت  ٓهيًز ٓب ل البل صعاَـــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــي  هاًـــــــــــــــــــــت ؾلؿـــــــــــــــــــــلت الحـــــــــــــــــــــْغ

(Péloponnèses) ، مـــــا بـــــالتراظ٘ بال ٖىـــــضما ٦مـــــا لـــــم حٗتـــــٝر ْع

ْلــت إلاؾــالمُت فــي  ــت. ْختــ  الض مؼ٢عهــا ال٣باثــل الجغماهُــت البربٍغ

عا  ال٣ـــــــغن الشالـــــــض ٖكـــــــغ ؤه٨ـــــــغ خ٩امِـــــــا خـــــــاالث التراظـــــــ٘، مـــــــْغ

ْالخالٞــــت الٗشماهُــــت ْإلامبرا َْخلــــغ  ْاؿــــماع٥  ٓن  ٓعٍــــت بىــــابلُ َ

٦ْمـــــــا هـــــــي ال٣اٖـــــــضة ًى٨ـــــــغ  ُٓٞاحي.   ُاهُـــــــت ْإلاجدـــــــاص الؿـــــــ البًر

ٓم ؤن بالصَــــم فــــي جغاظــــ٘ خُــــض ًجــــاص٫ ال٨شيــــر  ٓن الُــــ ٨ُــــ ألامٍغ

سُـــت.  ٩ـــا هـــي "اؾـــخصىاء" مـــً َـــظٍ الحخمُـــت الخاٍع مـــ هم بـــإن ؤمٍغ

ٓ املٗخــاص  Steven waltًا٦ــض  ٧ٓي َــ ٖلــى ؤن َــظا الــىمِ الؿــل

خ٣ـاص بال ٓ بين ال٣ٔٓ ال٨بـٔر خُـض ؤن الٖا ْالخميـز َـ خهٓنـُت 

ْلـــــــِـ الاؾـــــــخصىاء  Robert.مـــــــً ظِخـــــــّ ٌٗخبـــــــر  12اال٣اٖـــــــضة 

Keohane  ماؾــــــــ الاججـــــــاٍ اللُبرالـــــــي الجضًـــــــض فـــــــي الٗال٢ـــــــاث

ْلُت " " بإن مـا ًسُـ٠ مى٨ـغي التراظـ٘ مـً  Neoliberalismالض

ٓ إلاخبـــــــــــاٍ  ْؤ٧ـــــــــــاصًمُين ْؾُاؾـــــــــــُين لـــــــــــِـ َـــــــــــ          ازخهانـــــــــــين 

ٓ اخخمـ ْ العهضًضاث الغاَىت ،بهما َـ ٩ـا ؤ ا٫ جغاظـ٘ ْؾـ٣ٍٓ ؤمٍغ

 ٖلى املضٔ البُٗض. 

الًاث املخدـضة ألاؾاؾـُت جغج٨ؼ  م ٖلـى ؤؾـاؽ ؤن ك٩لت ال

ْالؿُاؾـــــُت جدخٟـــــي هسبـــــت  ـــــت  ـــــا ال٨ٍٟغ ْاثَغ مـــــا ػالـــــذ جد٨ـــــم ص

تــــــراٝ بتراظٗـــــّ، ٦مــــــا  ٌ الٖا ْجـــــٞغ ْالخٟـــــ١ٓ الٛغاــــــي  بالُِمىـــــت 

ٓط بُبٗــّ بلـــى  ٩ي مــإز ً. ٞــا مٍغ ٓص نزــٍغ جهــّغ ٖلــى به٩ــاع نــٗ

ُُغ ٖلى ج٨ٟيٍر ججٗلـّ م٣خىٗـا بـإن بـالصٍ هـي ألا٢ـٔٓ ٨ٞغة حؿ

ْؤن امل٩اهــــــت التــــــي حكــــــٛلِا بــــــالصٍ  ْؤن الٗـــــالم زاعظِــــــا نــــــٛير، 

ٓة ٖٓمــــ  ْخُــــضة مُِمىــــت فــــي الٗــــالم هــــي خ٣ُ٣ــــت ًهــــٗب  ٣٦ــــ

ـــــــت  ٓل ْهـــــــي ٨ٞـــــــغة ح٨ٗؿـــــــِا م٣ الِـــــــا.  ع ْػ ّٓ ْ جهـــــــ ـــــــي ٖ هـــــــا ؤ
ّ
الخسل

٩ـــــــي ًـــــــٔغ ؤن  ٓٞؿـــــــخاص" مٟاصَــــــا ؤن ألامٍغ ٩ـــــــي "َ للمــــــاعر ألامٍغ

ٓلٓظُـــــت  هـــــّ م٣خىـــــ٘ بــــــإن بـــــال  ٓن لِــــــا بًضً صٍ ال جدخـــــاط  ن ٩ًـــــ

ٓلٓظُـــــــت ٩ـــــــا هـــــــي طاتهـــــــا إلاًضً ْلِـــــــظٍ ال٨ٟـــــــغة ؤؾـــــــبا ها   13اؤمٍغ ،

 ْمى٣ُِا ْ بجِا.

ْع ٖٓـــــُم ٖلـــــى املؿـــــغح الٗـــــالمي  ٧ـــــان خلـــــم الايـــــُإل بـــــض

الًـــاث  ٨ُـــت خُـــض بـــضث ال ْع فـــي ال خهـــُت ألامٍغ ٖمُـــ٤ الجـــظ

ْام فــــــــي هٓــــــــغ ٢اصتهــــــــا "ظىِىــــــــا ٓعٍــــــــت  املخدــــــــضة ٖلــــــــى الــــــــض سمبراَ

ش  14آُٖمت" ٓن ٢غها ٧ـامال مـً الخـاٍع ُ٨ ْبالٟٗل ٖاف ألامٍغ   .

ْطلـ٪ مىـظ  ٓلِم  ٓا ُّٞ ب٩ل مـا ًشّةـذ َـظٍ ال٨ٟـغة فـي ٣ٖـ ؤخُُ

٩ــي ٖــام  ٓع مهــُ   ال٣ــغن ألامٍغ ٩ــا ظــظل  1914ِْــ ْبــضء ؤمٍغ

ت ْإلاهخاظُــــت  ٓة الٗؿـــــ٨ٍغ ً ال٣ــــ ٓاٍػ .زـــــم ظــــاءث الحـــــغل   15امــــ
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ال  ط ال َّٓ ُمــت للٗــالم الٛغاــي الٗاملُــت الشاهُــت لخخــ ًــاث املخدــضة ٖػ

ٓص الحـــــغل البـــــاعصة التـــــي عّنـــــخذ ال٨ٟـــــغة، زـــــم  هاًـــــت  جلعهـــــا ٣ٖـــــ

ْا٫ ال٣ُــب املىــاٞـ بدُــض حٗــؼػث ال٨ٟــغة  ْػ الحــغل البــاعصة 

ٓة ٖٓمــ  ْخُــضة مُِمىــت ٖلُــّ.  ٫ الىٓــام الٗــالمي بلــى ٢ــ ّٓ بخدــ

ٓة الٗٓمـ  الٓخُــضة  ْلـذ ٨ٞـغة ال٣ـ ْمـً ؤَـم املالٟـاث التـي جىا

ٓ ٦خـــــال ص ٓ َـــــ ألاؾـــــخاط بجامٗـــــت  David P.Calleoًُٟـــــض ٧ـــــالُ

ٓان ٓب٨ُنز بٗى ٓة الٓخُـضة   " َ ٩ـا ال٣ـ َْم ؤمٍغ ٓة:     خما٢ت ال٣

" Follies of power : Americas Unipolar fantasy  ٌكـغح "

٩ــــي  ــــل فــــي ال٣ٗــــل ألامٍغ ٓع املخإّنِ املالــــ٠ فــــي ٦خابــــّ َــــظا الكــــٗ

ٓب ٩ي ًجض مـً الهـٗ ت ٖلُـّ بال٫ٓ٣ ؤن الخُا٫ الؿُاس ي ألامٍغ

َُْمىــــــت  ٓة  ؤن ٨ًٟــــــغ فــــــي ؤي هٓــــــغة ؤزــــــٔغ للٗــــــالم مــــــا ٖــــــضا ٢ــــــ

ٓطا  ٓم الُِمىــــت ؾــــِب٣ي مؿــــخد . ٞمِٟــــ الًــــاث املخدــــضة ٖلُـــّـ ال

٨ُـــت  ٍٓـــت ألامـــت ألامٍغ ٩ـــا مـــا صامـــذ َ ٖلـــى الخُـــا٫ الغؾـــمي  مٍغ

ْؤٚنــــ   ٓعة جــــٔغ ٞيهــــا هٟؿــــِا هــــي ؤ٢ــــٔٓ  مدــــّضصة املالمــــذ فــــي نــــ

ْلــــت فـــــي الٗـــــالم. ْ ــــم مـــــا خـــــضر مــــً ؤزُـــــاء فـــــي  ص الؿُاؾـــــت ٚع

٨ُـــت فـــي ِٖـــض بـــٓف الابـــً التـــي ٢ـــض جسمـــض َـــظٍ  الخاعظُـــت ألامٍغ

٩ــــــي الــــــظي عؾــــــم مالمدــــــّ جــــــغار  ــــــت، بال ؤن الخُــــــا٫ ألامٍغ النٖز

ْا  ٓع ٓعة ْخُـضة  هٟؿـِم لـم ًخهـ ٨ُين نـ ؤظُا٫، زل٤ لألمـٍغ

ٓا زــــــالٝ مــــــا هــــــي ٖلُــــــّ ــــــ ٓه ْ ٌٗخبــــــر 16اؤن ٩ً .Calleo  ؤن بصعا٥

الث ال٨بـــٔر فـــي ش جدخـــاط  ِْٞـــم ال٣ـــٔٓ التـــي جهـــى٘ الخدـــ الخـــاٍع

 بلى ٢ٟؼاث زال٢ت مً زُا٫ ألامت. 

ت فــــي ألازــــظ بالخٗضصًــــت فــــي  ع بؿــــٖغ ّٓ ٓم ْفــــي ٖــــالم ًخُــــ الُــــ

ْ ال ــــــرْة، ٞــــــةن الخمؿــــــ٪ بىٓــــــغة زابخــــــت لٗــــــالم  ٓة  ٓػَٗــــــّ لل٣ــــــ ج

٩ــــا ٖــــً خ٣ُ٣ــــت ًيب ــــي لِــــا ؤن  ال٣ُبُــــت ألاخاصًــــت ؾــــُٗؼ٫ ؤمٍغ

ش الًــــاث املخدــــضة جُــــاع الخــــاٍع ٓاءم مِٗــــا. ٞٗىــــضما جخدــــضٔ ال  جخــــ

ْلخجىــــب  ْٖلــــى الٗــــالم.  املخــــض٤ٞ ٞؿُهــــبذ طلــــ٪ زُــــغا ٖليهــــا 

الًــــــاث املخدــــــضة مشــــــل َــــــظا املهــــــير ًخُلــــــب بٖــــــاصة نــــــُاٚت  ال

٫ ٖــــً وٛمــــت الُٛغؾــــت  ّٓ ْالخدــــ ٓلُد٩ُي للــــبالص  ٓبــــ ل خُــــا٫ الجُ

٨ُت.  املٛلٟت بٗباعاث الاؾخصىاثُت ألامٍغ

ؤؾـــــخاطة ألامـــــً  ٦Sarah Sewallمـــــا جُّغ٢ـــــذ مـــــً ظِعهـــــا 

ٓمي ب٩لُـــت ٦ُىـــض ٓمُـــت اقـــٛلذ فـــي ِٖـــض ال٣ـــ ي للضعاؾـــاث الح٩

ْػٍغ الضٞإ  فـي صعاؾـت لِـا بـإن  ٓن مىهب هاثب مؿاٖض  ٧لُيخ

ن بمــــــا ُٞــــــّ  الًــــــاث املخدــــــضة ال ٣ًــــــّضْع ُنــــــىإ الؿُاؾــــــت فــــــي ال

 ٌٍٓ ال٨ٟاًت ٠ُ٦ ؤن الخُٛير في الىٓام الـضْلي ٌٗمـل ٖلـى ج٣ـ

٣عهـــــــا فـــــــي الحُـــــــاة ٍغ الًـــــــاث املخدـــــــضة َْ ْؤن الخدـــــــضي ، ؤمـــــــً ال

ٓ ٢ـضعتها ٖلـى بخُـاء الىٓـام إلاؾتراجُ ٓاظِِـا َـ جي ألا٦بر الظي ً

٢ٓــذ  ٓتهــا فــي ال الـضْلي مــً ظضًــض بدُــض حؿــخُُ٘ الاخخٟــاّ ب٣

ْلُت ٫ في البِات الض ّٓ  .  17االظي ًدضر ُّٞ الخد

٩ـــي " ؤمشـــا٫  "Antideclinistؤمـــا ٖـــً مى٨ـــغي التراظـــ٘ ألامٍغ

Robert Kagan  "٩ــا نــاخب ٦خــال "الٗــالم الــظي نــىٗخّ ؤمٍغ

"The world America made ْ  "Robert Lieber  مالـ٠ ٦خـال

٩ـي " ٓة ْإلاعاصة فـي املؿـخ٣بل ألامٍغ  Power and willpower "ال٣ـ

in America " ، ٨ٞالَمــا ٣ًــّضم  بجــا م٣ىٗــت ملاضــ ي ْخايــغ

الًـاث املخدـضة، ٦مـا  ْمؿخ٣بل الىٓـام الٗـالمي الـظي ؤْظضجّـ ال

٫ٓ قــ٩ل  ــت فــي َــغح جإ٦ُــضاث خــ املؿــخ٣بل ًِٓــغان ز٣عهمــا املَٟغ

 ْ ْ ألاْيـــإ الؿُاؾــت هـــي خخمُـــت  باٖخبــاع ؤن بٗــٌـ الخٓظِــاث ؤ

ْلي اللُبرالـي الـظي  ٓمـت الىٓـام الـض ٓ صًم لِم َـ ْصلُـ ال عظٗت ٞيها . 

الًـاث املخدـضة بٗــض الحـغل الٗاملُـت الشاهُـت، باسيــاٞت  صقـيخّ ال

ٓص خلٟــــــــاء مــــــــامىين بمــــــــا ٌؿــــــــم  بالخٗضصًــــــــت ال٣ُبُــــــــت  ــــــــى ْظــــــــ بل

َْـظا ٨ٖـــ مـا ٌؿــّمُّ ،  18ا"Multipolar Harmonyاملخىاٚمـت" 

Richard Haas  ت الخ١ٟٓ ل٨ً فـي ْـل ٓ نزغ باؾخمغاٍع املامً َ

ْلي ٖضًم ألا٢ُال "  . 19ا " Age of nonpolarity هٓام ص

ْلُــت  ال بـين ٖلمـاء الٗال٢ـاث الض بال ؤن ؤ٦ ـر الٟغيـُاث ٢بـ

 ٓ ٌ َظٍ الغئٍت ٖلى اٖخباع ؤن ٖالم الؿُاؾت َ ْجٞغ جىا٢ٌ 

ٓص ْ مــً ٖـالم ٌؿــ ٓع مخإّنــل مــً ٖـضم ال٣ُــين مــً ظِــت،  ٍ قــٗ

ٓ ٖــــــــالم ًدّؿــــــــم بالُٛــــــــال الُٟــــــــغي الُبُعــــــــي  ظِــــــــت ؤزــــــــٔغ َــــــــ

ْبىــاًء ٖلـــى طلــ٪ ٞـــةن  ٓصة ُٞـــّ.  لالولــجام بــين الٓخـــضاث املٓظــ

الجمُ٘ مخ٤ٟ ٖلـى ؤهـّ فـي ٖـالم الؿُاؾـت ال ًٓظـض شـ يء ًـض ى 

ٓص ْ بـإن الاولـجام ٞٗلُـا ٚيـر مٓظـ ، لـظا .  20ااؤمغ ال مٟغ مىّ  ؤ

ــــــــــــــــــّ مــــــــــــــــــً الؿُاؾــــــــــــــــــُين  ٞــــــــــــــــــةن ْ مى٨ٍغ ــــــــــــــــــضي التراظــــــــــــــــــ٘ ؤ مٍا

ْالــــخ٨ًِ  ــــت  ٓن بمــــؼط املٗٞغ ٓمــــ المُــــين ٣ً ٓلٓظُين ْإلٖا ْإلاًــــضً

ٓعة مؼاظُـــت ؤ٦ ـــر  بـــاملخٛيراث مـــً ؤظـــل صٖـــم اؾـــخيخاظاتهم بهـــ

ْٖلـى ٨ٖــ  ْ مىُـ٤ م٣ىـ٘.  ـت مى جُـت ؤ
ّ
مً اٖخماصَم ٖلـى ؤصل

ٓن ٖلـــــى مالخٓــــت صعظـــــت  هــــ َــــاالء هجـــــض ٖلمــــاء الؿُاؾـــــت خٍغ

ْاعجبــــــــاٍ طلــــــــ٪ ال٣ُــــــــين التــــــــي  ْلُــــــــت  جدؿــــــــم  هــــــــا الؿُاؾــــــــت الض

 باالؾخضالالث التي ؾِخم الخٓنل بليها.

َـــــــظٍ بٗـــــــٌ نعاء التـــــــي ظـــــــاءث يـــــــمً جُـــــــاع مخـــــــض٤ٞ فـــــــي 

ْؤهـّ  ٧ْلِا جيخّ بلى ؤن الٗالم ًخٛيـر  ْ الٗالم،  الًاث املخدضة  ال
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ٓن  الًاث املخدضة ؤن جام هٟؿـِا لٗـالم ؾـٝٓ ٩ًـ ًجب ٖلى ال

ْبصاعجــُّٞــّ قــغ٧اء فــي حكــ٨ُل الى ْطلــ٪ ، ٓــام الــضْلي الجضًــض 

ٓن  ــــــــــم اؾــــــــــخمغاع ؤ٢ُــــــــــال مضعؾــــــــــت إلاه٩ــــــــــاع الــــــــــظًً ال ًؼالــــــــــ ٚع

ٓة الٗٓمــــــ  الٓخُــــــضة  ٩ــــــا ال٣ــــــ مخمؿــــــ٨ين ب٨ٟــــــغة ؤن ب٣ــــــاء ؤمٍغ

ْمهير لً ًخٛير.  ْاملُِمىت ٢َضع 

II. عىاـش اللىة وماؼشاث التراجع للىالًاث اإلاخدذة 

ىُت -ا   :     عىامل اللىة ألامٍش

ظين ل٨ٟـــــغة ؤن الىٓـــــام  Richard Haasٌٗخبـــــر  مـــــً املـــــغّْ

ٓ هٓـام ٖــضًم ألا٢ُــال مغظٗـا طلــ٪ بلــى ٖــضم  الـضْلي ًخجــّ هدــ

ـم  الًـاث املخدـضة ٚع ٖٓت مً الض٫ْ ٖلـى مىاٞؿـت ال ٢ضعة مجم

ٓص بلى ْمغّص طل٪ خؿبّ ٌٗ ٓة املىاٞؿت.   :            21اجؼاًض ٢

I-  :٨ُت ٓة ألامٍغ ٓة الض٫ْ الهاٖضة م٘ ال٣  ٖضم ج٩اٞا ٢

ٓمي جؼاًـــــض مٗـــــض٫ ال - ْالىـــــاجج إلاظمـــــالي ال٣ـــــ ٓ الا٢خهـــــاصي  ىمـــــ

ٓة  ْال٣ـــــ ٩ــــي ال ًــــظَب بلـــــى الــــضٞإ  للهــــين ٖــــً هٓيـــــٍر ألامٍغ

ْ الاهدكـــــاع ت  بــــــل ًّٓظـــــّ لخلبُــــــت خاظُـــــاث جؼاًــــــض ، الٗؿـــــ٨ٍغ

 الؿ٩ان. 

ٓمُــــــت   - ْلــــــت ٢ ْاخــــــضة اص ْاــــــي ٦إمــــــت  ْع ال ًخدـــــغ٥ إلاجدــــــاص ألا

ٓ  مخىاؾـــ٣ت غ ـْؾُاؾـــاجّ الخاعظُـــت ُٚـــ غ ٢ـــاصع ـُٚـــ لـــظل٪ ِٞـــ

.  ٖلى لٗب ْع ال٣ٔٓ ال٨بٔر  ص

الُابان مً ظِعها حٗاوي مً ُٚال الش٣اٞت الؿُاؾُت لألمـت  -

 . ْع ال٣ٔٓ ال٨بٔر  للٗب ص

ْجدـــــــضًاث صازلُـــــــت  - ؾـــــــُا حٗـــــــاوي مـــــــً ؤػمـــــــاث ا٢خهـــــــاصًت  ْع

 ج٣ٟضَا جماؾ٨ِا. 

II-  ٓٔٓع ٢ـــــــ ى ِْـــــــ ّٓ ٩ـــــــي الـــــــظي ٣ًـــــــ الؿـــــــل٥ٓ الؿُاســـــــ ي ألامٍغ

 مىاٞؿت. 

III-  ْ لي الحـالي اؾخمغاع اٖخماص ال٣ٔٓ ال٨بٔر ٖلى الىٓـام الـض

ْعٞاَُعها الا٢خهاصًت. ا الؿُاس ي    هّ ًسضم اؾخ٣غاَع

٢ٓـــ٘ ُٞـــّ  ٢ٓـــذ الـــظي ال ًخ ٓص  Richard Haasْفـــي ال نـــٗ

٨ُـــــت ؾـــــُيخفي الىٓـــــام لُدـــــّل  ٓة ألامٍغ ٢ـــــٔٓ ؤزـــــٔغ بؿـــــةب ال٣ـــــ

ــــّ هٓــــام ٖــــضًم ألا٢ُــــال
ّ
َْــــظا اؾــــدىاصا بلــــى الخٟؿــــيراث ، مدل

 الخالُت: 

ٍْخٗلــ٤ بٗملُــت همــ ←ألا٫ْ  ذي  ْ بٗــض جــاٍع ٓ الــض٫ْ التـــي ط

ٓلٓظُـــــت  ْالخ٨ى ت، املالُـــــت  ٓاعص الةكـــــٍغ ْجـــــغا٦م املـــــ ٓلُـــــض  حكـــــِض ج

ٓص ٢ــــــٔٓ  ــــــؼ لهــــــٗ ّٟ ٓ ألامــــــغ املد َْــــــ اَُــــــت.  ْالتــــــي جــــــاصي بلــــــى الٞغ

ٖٓــــــت مـــــً مغا٦ــــــؼ  ظضًـــــضة ال ًم٨ـــــً ب٣ًاِٞــــــا، خُـــــض جيـــــخج مجم

ْٖاملُا.   ال٣ٔٓ ال٣اصعة ٖلى الخإزير ب٢لُمُا 

٨ُــت فــي مجــا٫  ←الشــاوي  الُا٢ــت، ًخٗلــ٤ بالؿُاؾــت ألامٍغ

ــاصة الُلــب ألاظى ــي ٖلُــّ  ْبالخــالي ٍػ ــاصة الاؾــعهال٥  خُــض ؤن ٍػ

ؤصٔ بلــــــى اعجٟــــــإ ؤؾــــــٗاٍع ممــــــا ؾــــــُجٗل مــــــً الــــــض٫ْ الىُُٟــــــت 

ٓن لِـــــا ٢ـــــضعة الخـــــإزير بٗـــــض اهخ٣ـــــا٫  املهـــــّضعة ٢ـــــٔٓ ٖاملُـــــت ؾـــــ٩ُ

ٓ ٞيها.  ْػٍاصة مٗض٫ الىم  مهاصع ال رْة بليها 

مــــــذ هٓا ←الشالـــــض  ّٖ ملـــــت التــــــي ص مــــــا ًخٗلــــــ٤ بٓــــــاَغة الٗ

 ٖضًم ألا٢ُال مً زال٫ اججاَين: 

ٓمــاث  - ٓن زــاعط بصاعة ْؾــُُغة الح٩ ْص ٩ًــ الخــض٤ٞ ٖبــر الحــض

ل جإزير ال٣ٔٓ الخ٣لُضًت. 
ّ
 مما ٢ل

َـظا الخــض٤ٞ ٌٗـؼػ مــً ٢ـٔٓ الٟــاٖلين ٚيـر الــض٫ْ الخ٣لُضًــت  -

ابُت ٓ الجماٖاث إلاَع  . 22امشل الكغ٧اث املخٗضصة الجيؿُاج

ـــم جإ٦ُـــض  ٖلـــى ٖـــضم  Zbigniew Brezinskiمـــً ظِخـــّ ٚع

سُــت ال هُــاع  ججاَــل ٖالمــاث الخدــظًغ التــي ج٣ــضمِا الخبــرة الخاٍع

الًــــــاث املخدــــــضة الــــــغاًَ،  ٓا٢ــــــ٘ ال ال٣ــــــٔٓ الٗٓمــــــ  باليؿــــــبت ل

ؿــــــــــم 
ّ
ٓعٍــــــــــاث ٢ــــــــــض اح ْعٚــــــــــم ب٢ــــــــــغاٍع بــــــــــإن ايــــــــــمدال٫ إلامبراَ

ْالعجؼ فـي امليزاهُـت ْالاَخمـام بالخٓؾـُ٘  بالخاخم الا٢خهاصي 

ْالخ٨ٟــــــ٪ الــــــضازل ــــــ٠ 
ّ
ًا٦ــــــض ٖلــــــى ؤن  بال ؤهــــــّ ي،الخــــــاعدي امل٩ل

ٓم .   ٩ــي الُــ ْالٓيــ٘ ألامٍغ  ٝ َىــا٥ ازخالٞــاث بــين َــظٍ الٓــْغ

ٓعٍــــــــاث، ؤصٔ  طلــــــــ٪ ؤهــــــــّ فــــــــي ٧ــــــــل خــــــــاالث ايــــــــمدال٫ إلامبراَ

ـــــــــــى  ل بل ٓع الا٢خهـــــــــــاصي الـــــــــــظي خـــــــــــضر ظـــــــــــغاء الحـــــــــــْغ الخـــــــــــضَ

ايـــــمدال٫ ؾـــــ٩اوي بكـــــ٩ل ٦بيـــــر ٢بـــــل ؤن ًدبـــــ٘ طلـــــ٪ ا هُـــــاع فـــــي 

ٓامــــل ظ ْجلـــ٪ الٗ ْ الىسبـــت الؿُاؾـــُت الحا٦مــــت،  مُِٗـــا ال جبــــض

٨ُــت الغاَىــت ْاؾــدىاصا بلــى َــظا ال  23امخد٣٣ــت فــي الحالــت ألامٍغ  .

امـــت  ٢ٓــ٘ الٖؼ الًــاث املخدــضة مــً م ٓة بػاخــت ال حؿــخُُ٘ ؤًــت ٢ــ

 :   24ابال في الحاالث الشالر نجُت

ــــا   -1 ْاَع ْؤص الًــــاث املخدــــضة فــــي اَخماماتهــــا  بطا مــــا جٓؾــــٗذ ال

 الٗاملُت بما ًدّملِا ؤٖباء ج١ٟٓ َا٢عها. 
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ْ صًيُــــــت   -2 بطا مــــــا جّٟجــــــغث جىا٢ًــــــاث صازلُــــــت بزيُــــــت ٖغ٢ُــــــّ 

ْبيٗاِٞا.  الًاث املخدضة   ْا٢خهاصًت جاصي بلى قغطمت ال

ا  -3 ــــــــــضميَر ْج عهــــــــــا  ٖؼ بطا اؾدكــــــــــٔغ الٟؿــــــــــاص ؾــــــــــُاصي بلــــــــــى ٖػ

ْبخال٫ الٟٓض   مدل الاؾـخ٣غاع  ٍٓا  ْبيُ ا٢خهاصًا ؾُاؾُا 

 ْالخماؾ٪ الضْلي. 

تراٝ ال ًمىٗىا الًـا إلٖا ٓة ال ث املخدـضة ال٣اثمـت بمهاصع ٢ـ

ت  ٓة الٗؿ٨ٍغ الا٢خهاص الاخم املبني  -ٖلى زالزت ؤٖمضة : ال٣

ٓدي ٓلـــ ْ الخ٨ى ْهمـــِ  -ٖلـــى الخٟـــ١ٓ الٗلمـــي  الجاطبُـــت الش٣اُٞـــت 

الًــاث املخدـــضة ٖلـــى  الحُــاة ، مـــً الدؿـــائ٫ ٖــً مـــضٔ ٢ـــضعة ال

ْاملالُـــــــت للؿُاؾــــــــت  بــــــــاء الؿُاؾـــــــُت ْالا٢خهــــــــاصًت  جدمـــــــل ألٖا

٦ْظا ؤٖباء ال ٢ٓاثُت املخبٗـت مـً ٢ِبـل بصاعة الخٓؾُٗت  ل ال حْغ

خــــــت اهدُــــــاٍ الُِمىــــــت  املدــــــاٞٓين الجــــــضص ْختــــــ  نن. ٞإَْغ

٨ُـــــت التـــــي عاظـــــذ مىـــــظ مىخهـــــ٠ الشماهِىـــــاث مـــــً ال٣ـــــغن  ألامٍغ

 ْ ٨ُــت ؤ ٓاء فــي ألاْؾــاٍ ألامٍغ املاضــ ي لــم جلــ٤ إلاظمــإ الخــام ؾــ

ا. ٞالتراظ٘ زانت ٖلى الهُٗض الا٢خهـاصي ال ًم٨ىـّ ؤن  ٚيَر

ل ماقــــــ
ّ
٩ــــــي   هــــــا مجــــــغص ٌكــــــ٩ ْ  جــــــت ٖلــــــى التراظــــــ٘ ألامٍغ غا ؤ

ـــضث 
ّ
٢ْـــض ؤ٦ ْ ظؼثُـــت خؿـــب مى٨ـــغي التراظـــ٘.  زؿـــاثغ ما٢خـــت ؤ

ٞتــرة الدؿــُٗىاث مــً ال٣ــغن املاضــ ي جلــ٪ الخدٟٓــاث املخٗل٣ــت 

ْطل٪ ملا خ٣٣خّ: ٨ُت  ٓة ألامٍغ خت اهدُاٍ ال٣  بإَْغ

٩ـي ٣ًٓـت خ٣ُ٣ُـت ؤٖاصجـّ  - ا٢خهاصًا : قِض الا٢خهاص ألامٍغ

ـــــــــــاصة  ْالخىاٞؿـــــــــــُت بلـــــــــــى الٍغ  ٓ ٍٓـــــــــــت ٧ـــــــــــالىم فـــــــــــي مجـــــــــــاالث خُ

ؤهـّ فــي "  Trevor Evans". ٣ٞـض اٖخبـر الباخــض  25اْإلاهخاظُـت

الىهـــــــــ٠ الشـــــــــاوي مـــــــــً حؿـــــــــُٗىاث ال٣ـــــــــغن املاضـــــــــ ي نـــــــــّجل 

ٓ مىــظ ؤ٦ ــر مــً  ٓ الىمــ ٩ــي ٢ٟؼجــّ ألا٢ــٔٓ هدــ الا٢خهــاص ألامٍغ

٨ُــــــــــت  25 ؾــــــــــىت، خُــــــــــض ٖــــــــــاصث الغبدُــــــــــت للكــــــــــغ٧اث ألامٍغ

 .  26اامل هاعة

ْجٟغصَـــــــا ؾُاؾــــــُا : اؾــــــخٗاص - امعهــــــا  الًــــــاث املخدــــــضة ٖػ ث ال

 بك٩ل ٚير مؿب١ٓ زانت بٗض خغل الخلُج الشاهُت. 

ٓطط  - ملــــــت الاجهــــــا٫ آٞا٢ــــــا ظضًــــــضة للىمــــــ ز٣اُٞــــــا : ٞخدــــــذ ٖ

ْطلــــ٪ مــــً زــــال٫ َُمىــــت  ٩ــــي ل٩ــــي ًىدكــــغ بكــــ٩ل ؤ٦بــــر  ألامٍغ

ٓمـــــــــــــــــاث  ْاملٗل ـــــــــــــــــالم  ٨ُـــــــــــــــــت ملجـــــــــــــــــاالث إلٖا الكـــــــــــــــــغ٧اث ألامٍغ

 . 27اْالاجها٫

الًــاث امل ــذ ال
ّ
 Hubertخدــضة ٖلــى خــض ٢ــ٫ٓ بــظل٪ جسُ

Vidrine  ٓة الٗٓمــــــ  لخمخــــــض بلــــــى مغخلــــــت الُِمىــــــت مغخلــــــت ال٣ــــــ

٨ُـت  ملـت ؤمٍغ ٓة املُِمىـت ٖبـاعة ٖـً ٖ ْجهبذ جلـ٪ ال٣ـ الكاملت 

٩ـي. ل٨ـً مـ٘ بضاًـت   ملت مـً نـى٘ ؤمٍغ ٖ ْ ٨ُت ؤ الُت ؤمٍغ ْ امبًر ؤ

ْ بضاًـــــــت ألاػمــــــــت  املالُـــــــت ْالا٢خهـــــــاصًت ٖــــــــاص  الالُٟـــــــت الشالشـــــــت 

الًــــاث املخدــــضة الحــــضًض ٖــــً  جغاظــــ٘ بــــل بضاًــــت ؤٞــــ٫ٓ هجــــم ال

ٓة مُِمىت   .  28ا٣٦

ْازــــــــغ  ٞغيــــــــذ ؾلؿــــــــلت مــــــــً ألاخــــــــضار املخالخ٣ــــــــت مىــــــــظ ؤ

ُٓٞاحي  الشماهِىاث مً ال٣غن املاض ي بضًءا   با هُاع إلاجداص الؿـ

ال بلــــــى هجمــــــاث ؾــــــةخمبر  ْالحــــــغل ٖلــــــى الٗــــــغا١  2001ْ ْنــــــ

هـــــلت ْؤٞٛاوؿــــخان بٖـــــاصة َـــــغح الٗضًــــض مـــــً الخدالُـــــل طاث ال

الث التــي جُبــ٘ ٖاملىــا املٗانــغ ْفــي م٣ــضمعها الُِمىــت فــي  بــالخد

ــــا  ٨ُــــت باٖخباَع ْبؾــــ٣اَاجّ ٖلــــى الحالــــت ألامٍغ الىٓــــام الٗــــالمي 

ت ألاْلى في الٗالم ْالٗؿ٨ٍغ ٓة الا٢خهاصًت   .  29اال٣

الًـــــــــاث املخدــــــــضة ؤن حؿـــــــــخجم٘ جماؾـــــــــ٨ِا  ِٞــــــــل ًم٨ـــــــــً لل

ْجىٟ ـــــــــــض بصاعاتهـــــــــــا لٓيـــــــــــ٘  ْجِٓخّ ُـــــــــــظ الؿُاســـــــــــ ي ْالا٢خهـــــــــــاصي 

بؾــــــــــتراجُجُت ٢ُــــــــــاصة ٖاملُــــــــــت مؿــــــــــخضامت فــــــــــي ال٣ــــــــــغن الحــــــــــاصي 

ًت ؤمـــــــا ؤ هـــــــا لـــــــً جهـــــــمض فـــــــي ْظـــــــّ الخدـــــــضًاث التـــــــي  ْالٗكـــــــٍغ

ٓاظِِات   ؾخ

الًـاث املخدـضة ٖلـى ؤن  مبضثُا ًخ٤ٟ ٖلماء الؿُاؾت في ال

ــا لغؾــم اؾــتراجُجُت ٢ابلــت   َٓٞغ ٍ البــض مــً ج َىــا٥ زالزــت قــْغ

ْهي:  للب٣اء 

ٓا٤ٞ الىسبت . -  ج

ٓا٤ٞ الغؤي  -  الٗام.ج

ٓح ٦لي لألَضاٝ. -  ْي

ْالــغصٕ  ٓاء  ٍ فــي بؾــتراجُجُت الاخخــ جــٓٞغث َــظٍ الكــْغ

الًاث املخدضة مىظ ٖـام  . ٣ٞـض جمخٗـذ  1948التي جةىعها ال

ٓص  هـاث ال٣ـضعة املاصًـت بٓظـ ّٓ الًاث املخدضة بلـى ظاهـب م٩ ال

ٓاٞـــــ٤ " ـــــض مـــــً هٖٓـــــّ لـــــضٔ الـــــغؤي الٗـــــام  "Consensusج ٍٞغ

٩ي  بٗض  هاًـت الحـغل ال ٩ـا ألامٍغ ط ؤمٍغ ٗاملُـت الشاهُـت ْزـْغ

ـــــؼ ٨ٞـــــغة ا٢تـــــران ، مىخهـــــغة ٖلـــــى الٟاقـــــُت مـــــا ؤصٔ بلـــــى حٍٗؼ

٨ُـــــــــت  ْمؿـــــــــاْلُاتها فـــــــــي الٗـــــــــالم. ٢ْـــــــــض نـــــــــاٙ  ٓة ألامٍغ ال٣ــــــــ

املش٣ٟـــٓن َـــظا الخٓظـــّ بكـــ٩ل مدـــّضص. ٦مـــا ٧اهـــذ ألاَـــضاٝ 

ٓاظِت املٗؿ٨غ الكُٓ ي  ت في م ُّ ْاضحت ْظل ٩ا  الٗلُا  مٍغ

ٓص. ْمــــ٘ اهعهــــاء الحــــغل ْ اؾــــخمغ َــــضا املىٓــــٓع للٗــــالم ل ٣ٗــــ



 خالص ي   -خلُذة هععِغد.  
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الًــــاث املخدــــضة جغاظٗــــا وؿــــةُا فــــي خالــــت  البـــاعصة قــــِضث ال

٘ َــظا  ْالــغؤي الٗــام . جغاُظــ ٓاٞــ٤ الخ٣لُــضي بــين الىسبــت  الخ

ٓاٞــ٤ ٌٗخبــر ماقــغا ٖلــى جأ٧ــل ألاؾــاؽ الــظي ٣ًــٓم ٖلُــّ  الخ

٨ُت. ٣ٞض  الًاث املخدضة ألامٍغ بىاء إلاؾتراجُجُت الٗاملُت لل

َـــــــــظٍ  2002ألامـــــــــً ال٣ـــــــــٓمي لٗـــــــــام اٞخ٣ــــــــضث بؾـــــــــتراجُجُت 

ٍ ْ الــغؤي ، الكــْغ خُــض ِْــغ بٗــضَا ؤن الىسبــت مى٣ؿــمت  

ٓح ال٨لــي للؿُاؾــُت  الٗــام مى٣ؿــم ،٦مــا ؤ هــا جٟخ٣ــض الٓيــ

ٓصة فـــي خ٣ُبـــت صًـــ٪  الخاعظُـــت. ٞسُـــت خـــغل الٗـــغا١ مٓظـــ

جدـــذ اؾـــم "صلُـــل الخسُـــُِ الـــضٞا ي"  1992حكـــُني مىـــظ 

ألامً ال٣ٓمي  جُتُ، ؤما بؾتراج2003لخهبذ هاٞظة في ٖام 

هت مً بغهامج "ال٣غن  2002لٗام 
َ
٣ٞض اجا  ؤ ها مؿخسل

ْبــظل٪  ٩ـي الجضًــض" الــظي ْيــّٗ املدــاٞٓٓن الجــضص.  ألامٍغ

ــــــِـ ل٩ــــــل  ْل ــــــ٤  ٓلٓدي لٍٟغ ٓز٣ُــــــت ٖــــــً جٓظــــــّ بًــــــضً ر ال ــــــ حّٗب

٨ُين.  ألامٍغ

ىُت -ب    ماؼشاث جشاجع اللىة ألامٍش

ٓاث ألاْلـــــــى مـــــــً ال٣ـــــــغن  ٓ الخُـــــــ ش ًسُـــــــ لـــــــم ٨ًـــــــض الخـــــــاٍع

٨ُـــت ؤن ٩ًــــٓن الحـــاص ً الــــظي ؤعاصجـــّ إلاصاعة ألامٍغ ْالٗكـــٍغ ي 

ة  ٨ُا بامخُاػ خت  بضؤ َظا الٗالم ًسغط مً مغخلت الظْع ؤمٍغ

٨ُــت فــي حؿــُٗىاث ال٣ــغن املاضــ ي.  التــي بلٛعهــا الؿــُُغة ألامٍغ

ٓلٓظُا الغؤؾــــــمالُت  بط ٣ٞــــــضث م٩اهعهــــــا ٖلــــــى مؿــــــخٓٔ إلاًــــــضً

ش اث خُـــــــض ؤّصث الؿُاؾـــــــ، بٓنـــــــِٟا الىٓـــــــام ال هـــــــاجي للخـــــــاٍع

ٓلُبرالُـــت بلــــى جـــضمير ال٨شيــــر مـــً ا٢خهــــاصًاث  الا٢خهـــاصًت الىُ

ْاملكـــا٧ل ختـــ  فـــي  ـــض مـــً ألاػمـــاث  م مٍؼ
ُ
ْبالخـــالي جٟـــا٢ الٗـــالم 

زانــــــت بٗــــــض ألاػمــــــت ، ٖمــــــ٤ مغا٦ــــــؼ الىٓــــــام الغؤؾــــــمالي طاجــــــّ

. َــظا باسيــاٞت بلــى الٟكــل الٗؿــ٨غي فــي 2008املالُــت لٗــام 

ٓة ٓم ال ًمل٩ـــــــــــــٓن مـــــــــــــً ٖىانـــــــــــــغ ال٣ـــــــــــــ  خـــــــــــــغبين يـــــــــــــض زهـــــــــــــ

٨ُـــــــــــت الحضًشـــــــــــتال ت ألامٍغ ْ ٖلـــــــــــى ؤه٣ـــــــــــاى   30اخ٨ىٖٓؿـــــــــــ٨ٍغ  .

الًــــــــاث املخدــــــــضة ٣ٞــــــــض  ْالٗؿــــــــ٨غي لل ٓلٓدي  الٟكــــــــل إلاًــــــــضً

ْاملغقــــــض الؿُاســــــ ي  ي  ْع الكــــــَغ  جــــــؼث ٖــــــً الاخخٟــــــاّ بــــــض

ْألازال ــــــــي الٗــــــــالمي املتراٞــــــــ٤ مــــــــ٘ جغاظِٗــــــــا الا٢خهــــــــاصي فــــــــي 

ٓع ، الٗـــــــالم ػ ٢ـــــــٓٔ نـــــــاٖضة جاقـــــــغ لخبلـــــــ ْؾـــــــِ مالمـــــــذ بـــــــْغ

 خاصًت ال٣ُبُت.الخٗضصًت  ٖلى خؿال ألا 

ٓبـت ؤزــٔغ  ٨ُـت التـي جمـّغ بى ٓة ألامٍغ اػصاص الجـض٫ بكـإن ال٣ـ

مــً التراظـــ٘، هـــي املٓظــت الخامؿـــت مىـــظ  هاًــت الحـــغل الٗاملُـــت 

٣ْٞا لٗالم الؿُاؾت ألاملـاوي  الـظي اٖخبـر  Joseph Joffeالشاهُت 

الًاث املخدضة مّغث بسمـ مٓظاث مً التراظ٘  :  31اؤن ال

ْازـــــــــغ ا ألاولـــــــــى : لخمؿـــــــــِىاث ُٞمـــــــــا ٖـــــــــٝغ بهـــــــــضمت فـــــــــي ؤ

ٓجيُ٪ " ٓة الخ٣ـــــــــــــضم فـــــــــــــي نـــــــــــــىاٖت  spoutnikؾـــــــــــــب "، ؤي ٞجـــــــــــــ

ُٓٞاحي التــــــي  الًــــــاث املخدــــــضة ْإلاجدــــــاص الؿــــــ ش بــــــين ال ٓاٍع الهــــــ

 ٧اهذ لهال  َظا ألازير.  

٘  الثاهُــــــت : ْازــــــغ الؿــــــخِىاث ٖلــــــى ؤزــــــغ الٟكــــــل الــــــظَع فــــــي ؤ

ُٓٞاحي ٖبـــــر  ْجمـــــضص إلاجدــــاص الؿـــــ الًــــاث املخدـــــضة فــــي ُٞدىـــــام  لل

ْٓي. الٗا ْجٓؾ٘ الىاصي الى  لم 

فـــي  هاًـــت الؿـــبُٗىاث ٣ٖـــب ا هُـــاع الٗمـــل بىٓـــام  الثالثـــت :

ْْصػ " ٓن  خــ الع Bretton Woods بٍغ " بزــغ اهسٟــاى ٢ُمــت الــض

ْبـــا  ْع ْؤ ٓصة الُابـــان  ْاعجٟـــإ مٗـــضالث الخاـــخم، بيـــاٞت بلـــى ٖـــ

 ٣٦ٔٓ ا٢خهاصًت ٖلى الؿاخت الٗاملُت.

الحــضًض ٖــً فــي مىخهــ٠ الدؿــُٗىاث خــين بــضؤ  الشابعــت :

ــــــت ٢ــــــض جــــــازغ ؾــــــلبا فــــــي  ٍٓ ٓاظــــــّ ؤػمــــــت َ الًــــــاث املخدــــــضة ج ؤن ال

ْلُت.  ْبالخالي في م٩اهعها الض ْؤم ها  ا   اؾخمغاَع

ْحٗا٢ـــب  الخامعــت :  ٓة الهــين الىاًَــت،  جيبــ٘ بؿــةب ٢ــ

ت التـــــــي حٗاهيهـــــــا  ْالٗؿـــــــ٨ٍغ ْالؿُاؾـــــــُت  املكـــــــا٧ل الا٢خهـــــــاصًت 

ً ز ْالٗكـــٍغ الًـــاث املخدـــضة فـــي مُلـــ٘ ال٣ـــغن الحـــاصي  انـــت ال

.   2008ألاػمــــــت املالُــــــت التــــــي َــــــّؼث الا٢خهــــــاصًاث ال٨بــــــٔر ٖــــــام 

٩ي في:   ْجخجلى بٌٗ ٖالماث الاهدضاع ألامٍغ

ــــــى فــــــي إلاهٟــــــا١ الٗؿــــــ٨غي   - الًــــــاث املخدــــــضة ألاْل ٓن ال ٧ــــــ

ٓدي ٓلـــــــــ ٓاهــــــــــب ، ْالخ٨ى ٞفـــــــــي  جدخـــــــــل مغاجــــــــــب مخضهُـــــــــت فـــــــــي الج

الاظخماُٖـــــــت االشامىـــــــت فـــــــي مخٓؾـــــــِ ٖمـــــــغ الٟـــــــغص، الشامىـــــــت فـــــــي 

ُْٞـــاث  إلاهٟــا١ ٖلـــى الزـــحت الٗامـــت، الشامىــت ٖكـــغ فـــي مٗـــض٫ 

ٟــــا٫، باسيــــاٞت بلــــى جغاظــــ٘ الخٗلــــُم فــــي ألاْؾــــاٍ ال٣ٟيــــرة  ألَا

الًــــاث املخدــــضة  مــــت   ختــــ  ؤنــــبدذ ال ْ جٟصــــ ي الجٍغ هــــت  ّٓ ْاملل

ىـا ٖــام  ن مـً ؤمخــين مىٟهـلخين ابٖهـاع ٧ــا جٍغ ّٓ ٦ْإ هـا جخ٩ــ  ْ جبـض

ْاض  لظل٪ .  2005  مشا٫ 

ل  التـــي ز - ٟـــذ زؿـــاثغ الحـــْغ
ّ
ايـــعها بصاعة بـــٓف الابـــً ٧ل

٨ُــــــــت  الًــــــــاث املخدــــــــضة ألامٍغ الع ٖلــــــــى املــــــــضٔ  24ال ٓن ص لُــــــــ جٍغ

ٍٓــــــل م هـــــــا  ٓا٫ صاٞعـــــــي الًـــــــغاثب 19الُ ٓن مـــــــً ؤمــــــ لُــــــ  . 32اجٍغ

 ْالخ٩ال٠ُ في اػصًاص مؿخمغ بؿةب الخاخم الٗالمي.
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٩ــــــــي، خُــــــــض ؤن  عاــــــــ٘  - مــــــــت الىٟؿــــــــُت ل جــــــــِل ألامٍغ الٍِؼ

ٓن مــــً ايــــُ ٨ُين ٌٗــــاه ٓص ألامــــٍغ ٣ْٖلُــــت . الجىــــ غاباث هٟؿــــُت 

ٓالي  ٩ـــــــي ٞـــــــةن خـــــــ  472.000ْخؿـــــــب ج٣ـــــــضًغاث الجـــــــِل ألامٍغ

ٓن مً ايُغاباث هٟؿُت جاصي بلى ال٨أبـت  ٩ي ٌٗاه ظىضي ؤمٍغ

 . 33اْالاهخداع، الٗى٠ ، ْإلاخباٍ

الًـاث املخدـضة  - ْلُت مىاٞؿت، ٞـةطا ٧اهـذ ال ٓع ٢ٔٓ ص ِْ

لخٓظــّ بمـا ٌؿــمذ لِـا  هــظا ا-املمشـل ألا٫ْ ٖلــى املؿـغح الٗــالمي 

ٓعي ٞةهــــّ فــــي امل٣ابــــل َىــــا٥ الٗمــــال١ الهــــُني الــــظي  -إلامبراَــــ

ٓصٍ الا٢خهــــــــاصي الٟاٖــــــــل ٖلــــــــى املؿــــــــغح  ٓم ْظــــــــ ًا٦ــــــــض ٧ــــــــل ًــــــــ

ْاـــي الـــظي ٌٗـــٝغ يالٗـــالم ْع . ٦ـــظل٪ ألامـــغ باليؿـــبت لالجدـــاص ألا

ْلٗـــل إلاقـــاعة ألا٦ ـــر  ْجؼاًـــًضا فـــي ٖـــضص ؤًٖـــاثّ . ًٓعا مخىامُـــا  جُــ

ْٚـــــت مـــــا صٖـــــذ ْالتـــــي ال جدخمـــــل املغا خا  بلُـــــّ املؿدكـــــاعة  ْيــــٓـ

عة الخ٨ٟيـــر فـــي بخـــضار ظـــِل  ألاملاهُـــت  ؤوٛـــُال مير٧ـــل مـــً يـــْغ

ٍٓـــــــت ٖلـــــــى  ؾـــــــُا  ال٣ ٓصة ْع ْاـــــــي مكـــــــتر٥. باسيـــــــاٞت بلـــــــى ٖـــــــ ْع ؤ

 املؿغح الٗالمي. 

ٓم  الًـاث املخدـضة الُـ م٘ ٧ل إلام٩اهاث التي جدٓل  ها ال

ا مىٟـغًصا  ًًـ ا ؤخاص ٓصْالتـي ظٗلـذ م هـا ٢ًُبـ الٗـالم، بال ؤ هــا  ٣ًـ

ذ حؿدكـــٗغ ؤن لـــضكها ال٨شيـــر مـــً الـــى٣و الـــظي كهــــضص مـــا ػالـــ

ــــظا الكــــ٪ فــــي  ا يــــمً الٓيــــ٘ الحــــالي. َْ ْاؾــــخمغاَع ب٣اءَــــا 

ْلاــ٪  ْالٟاٖــل ال ًدملــّ ؤ ْالب٣ــاء ال٣ــٓي  بم٩اهــاث الاؾــخمغاع 

ٓ فـــي  الِـــا ٞدؿـــب، بـــل َـــ ٍْخمىـــٓن ْػ ٩ـــا  ـــٓن ؤمٍغ الـــظًً ٨ًَغ

ْا ب٩ــــل ز٣ــــل فــــي عؾــــم ؾُاؾــــاث  ْلاــــ٪ الــــظًً ؾــــاٖض بصعا٥ ؤ

٩ـــــــــا ٖلـــــــــى  ًُ ؤمٍغ  ْ ٓص مـــــــــً الـــــــــؼمً.  ٓ مـــــــــضٔ ٣ٖـــــــــ ٟزـــــــــ  ػاٛىُـــــــــ

" ٖـــــــً َـــــــظا  ؼوؿــــــ٩ي فـــــــي ٦خابـــــــّ "ع٢ٗـــــــت الكــــــُغهج ال٨بـــــــٔر بٍغ

٩ـا  امـت ؤمٍغ الِاظـ الظي ًجٗلّ ال ًغج٣ي بُمٓخّ لب٣ـاء ٖػ

ْاخـــض، بط ٣ًـــ٫ٓ: " لؿـــٓء الحـــٔ ٧اهـــذ  ختـــ   ٦ ـــر مـــً ظُـــل 

ــــــالمي  ْلـــــت مــــــً ؤظـــــل جدضًـــــض َــــــضٝ مغ٦ـــــؼي ْٖ ٓص املبظ الجِـــــ

الًــاث املخدــضة مىــظ   ْبلــى خــض ظضًــض لل هاًــت الحــغل البــاعصة 

ْاخـــــض، خُــــض ؤز٣ٟـــــذ فــــي عبـــــِ الحاظــــت بلـــــى  نن طاث بٗــــض 

ـــــت  عة املداٞٓـــــت ٖلـــــى مغ٦ٍؼ جدؿـــــين الٓيـــــ٘ إلاوؿـــــاوي بًـــــْغ

٨ُت في الكاْن الٗاملُت"  ٓة ألامٍغ  . 34اال٣

ــــا  ؤمــــا ٖــــً ماقــــغاث جغاظــــ٘ الخٟــــ١ٓ  م٨ً بًجاَػ ٩ــــي ٞـــُـ ألامٍغ

 : 35افي

 اإلاجاٌ الاكخفادي   

٩ي م٣اعهت بـال٣ٔٓ اهسٟاى الىاجج ال٣  ٓمي إلاظمالي ألامٍغ

ْ ؤخُاهــــا زالزــــت  ٓ بلــــى الًــــ٠ٗ  ٍٓت ؤًــــً بلــــٜ مٗــــض٫ الىمــــ ألاؾــــُ

الًـــاث املخدـــضة. بيـــاٞت بلـــى اعجٟـــإ ال ـــرْة  ؤيـــٗاٝ م٣اعهـــت بال

ؾـُا . فـي ؾـ١ٓ املـا٫ ؤًًـا  ُت صازل بلضان مشل الهين ْع
ّ
املدل

ْعا١  الًـــــــاث املخدـــــــضة ٦مغ٦ـــــــؼ ٖـــــــالمي ْؾـــــــ١ٓ لـــــــأل جغاظٗـــــــذ ال

ــــت لُيخ٣ــــل بلــــى لىــــضن. باسيــــاٞت بلـــــى املالُــــ ْالخبــــاصالث الخجاٍع ت 

ٓعْ.   جدغ٥ سظغاء املٗامالث الىُُٟت بالُ

  :اإلاجاٌ الععىشي 

٩ـــــــي ًٟــــــ١ٓ بهٟـــــــا١ الٗضًــــــض مـــــــً  إلاهٟــــــا١ الٗؿــــــ٨غي ألامٍغ

الـــض٫ْ مجخمٗــــت. ل٨ــــً َــــظا ال ٌٗــــّض ماقــــغا ٧اُٞــــا ٖلــــى ال٣ــــضعة 

٨ُــــت. ٣ٞــــض ؤزبدــــذ ؤخــــضار  ت ألامٍغ  2001ؾــــةخمبر  11الٗؿــــ٨ٍغ

ْالترؾــــــــاهت  ؤن بلحــــــــا١ الًــــــــغع ال ًخُلــــــــب ٧ــــــــل جلــــــــ٪ الخ٣ىُــــــــت 

ٍْٓــــت، ٦مــــا ؤن مىــــا٤َ النــــزإ الخ٣لُضًــــت ٢ــــض ال جدخــــاط بلـــــى  الى

ْ خـضًشا. حين حؿـ حا ظُـضا ؤ
ّ
ْمؿـ  ٨ُين مـضعبين  ٓص ؤمٍغ مـً  ظى

ْ الٗـــغا١  ظِـــت ؤزـــٔغ ؤزبدـــذ الحـــغل ٖلـــى ٧ـــل مـــً ؤٞٛاوؿـــخان 

الًـــــــاث املخدـــــــضة فـــــــي الحؿـــــــم الٗؿـــــــ٨غي َىـــــــا٥ ل بـــــــ،  جـــــــؼ ال

ْاملِىُـــت  ت ٖالُـــت الخ٣ىُـــت  ٓة ٖؿـــ٨ٍغ ّٓعَـــذ ٢ـــ بـــال٨ٗـ ٣ٞـــض ج

ْمت ج٣لُضًت مدلُت.   م٘ م٣ا

  :اإلاجاٌ العُاس ي و الذًبلىماس ي 

 ٫ْ الًــــــاث املخدــــــضة فــــــي الخــــــإزير ٖلــــــى الــــــض جغاظٗــــــذ ٢ــــــضعة ال

ِ ٖلـــى  م الٗضًـــض مــًـ ال٣ًـــاًا. بط لـــم حؿـــخُُ٘ الًــٛـ بسهــٓـ

ْبُــت ْع ْن التر٩ٍْــا ألا ٓعٍــا ٦مــا ال ًم٨ هــا الخ، بًــغان ص ٗــاَي مـ٘ـ ٧

ْعَا  ؤِْــــــــــغث ألاػمــــــــــت  ْ بــــــــــض ا.  ْعْؾـــــــــُـ ْن الهــــــــــين  الكــــــــــمالُت ص

 ٔٓ ْالخـــــــإزير ٖلـــــــى املؿـــــــخ ـــــــا ٖــــــًـ الحؿـــــــم  ٓعٍت مـــــــضٔ  جَؼ الؿـــــــ

ني  ْ الهـــــُـ ســــــ ي   ــــــ٠ الْغ ٢ٓ ٓماســــــ ي بؿــــــةب امل ْ الضًبل الؿُاســــــ ي 

 ٔٓ ٓاٖــض اللٗبـت ٖلــى مؿــخ الـظي  ًاقــغ ٖلـى ؤن َىــا٥ حُٛيــر فـي ٢

ْبالخالي  هاًت ٖهغ ال ْلُت  ٩ي في بصاعتها. الٗال٢اث الض  خٟغص ألامٍغ

 :اإلاجاٌ الثلافي و الخىىىلىجي 

ٓلٓظُــا الاجهــا٫ بمشابــت مىــاٞـ ٢ــٓي  ملــت ج٨ى ؤنــبدذ ٖ

ٓا٢ـــــــ٘  ْامل ْهاث  الًـــــــاث املخدـــــــضة مـــــــً زـــــــال٫ اؾـــــــخسضام املـــــــض لل

ْالخدلُالث.      إلال٨ترْهُت في ج٣ضًم ألازباع 
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٢ْــــ٘ فــــي الىٟــــٓؽ ٢بــــل  ْاملٟــــاَُم التــــي ٧ــــان لِــــا  بن اللٛــــت 

الًـاث زمؿين ؾ ٓم. ٞـةطا ٧اهـذ ال ىت لم ٌٗض لِا َظا ألازـغ الُـ

ْلـت ألا٦ ـر ج٣ـضما . ٠ بالض ٓاَىخُـض  املخدضة جهىَّ َـا ٓ ًخمخـ٘ م

ْال٣ــــضعة ٖلــــى جد٣ُــــ٤ مُــــالبه اَُــــت  آٞــــا١  م ب٣ــــضع احؿــــإبالٞغ

٩ــــــــي ٓم. ِٞىــــــــا٥ ، الحلـــــــم ألامٍغ ٞالٓيـــــــ٘ لــــــــم ٌٗـــــــض ٦ــــــــظل٪ الُـــــــ

 ٓ ٓل ْالخ٨ى ٓن ّٚيـــــرْا مغ٦ـــــؼ الجاطبُـــــت الا٢خهـــــاصًت  ظُـــــت مىاٞؿـــــ

نـــ  فــــي  ٩ـــا لـــم حٗــــض ألا٢ـــٔٓ ْألٚا ْ ال ٌٗنـــي َــــظا ؤن ؤمٍغ للٗـــالم. 

ْص٫ْ  الٗــالم ،بهمــا ٌٗنــي ؤن َىــا٥ ؤظُــا٫ ظضًــضة مــً قــٗٓل 

٩ي ٖلى خض ٢ـ٫ٓ  ٓطط ألامٍغ ْ الىم الٗالم لم حٗض في لِٟت لخدظ

Bernard Kouchner  ْػٍـغ زاعظُـت ٞغوؿـا ألاؾـب٤ فـي عّصٍ ٖلـى

، خـــــ٫ٓ 2008فـــــي مـــــاعؽ  Herald Tribuneؾـــــاا٫ صـــــحُٟت 

الًـاث املخدـضة بنــالح الًـغع الـظي ؤنـال ؾــمٗعها  بم٩اهُـت ال

ٓص  ٓاث ال٣لُلــــــــت املايــــــــُت، ٩ٞــــــــان عّصٍ : "لــــــــً حٗــــــــ زــــــــال٫ الؿــــــــى

 .     36اؾمٗعها بلى ؾاب٤ ِٖضَا، ٣ٞض اهخف  م٫ٟٓٗ اللحغ"

ْعَـــــا    ْص الًـــــاث املخدـــــضة  ًم٨ـــــً ال٣ـــــ٫ٓ بـــــإن مؿـــــخ٣بل ال

ٗامـــــــــل مـــــــــ٘ الٟاٖـــــــــل ٖاملُـــــــــا مـــــــــغجبِ بمـــــــــضٔ ٢ـــــــــضعتها ٖلـــــــــى الخ

ٓص  مؿــخجضاث َــظٍ الىٓــام الٗــالمي الجضًــض الــظي ٌكــِض نــٗ

الًـــــاث املخدــــــضة مـــــ٘ جلــــــ٪  ــــــ٠ ال ُُّ ٢ـــــٔٓ ظضًـــــضة. ْفــــــي خـــــا٫ ج٨

ْ هــــــا مـــــــ٘ ال٣ــــــٔٓ الهــــــاٖضة، ٞةهىـــــــا  ْحٗا الث املؿــــــخجضة  الخدــــــ

ؾيكـــِض اهخ٣ــــاال ؾلؿــــا ْؾــــلمُا بلـــى هٓــــام حٗــــضصي ظضًــــض مــــً 

ٓاعر ال ٧ ل   .   37اٚير خْغ

 خاجمت

ش ٢ُــــــام ب ٓعٍــــــاث ٖٓمــــــ ، ْقــــــِض ؤًًــــــا قــــــِض الخــــــاٍع مبراَ

ــــــــــاث  ــــــــــم حٗــــــــــّضص الىٍٓغ ْ ٚع ْج٨٨ِٟــــــــــا.  ْايــــــــــمداللِا  اهداللِــــــــــا 

ٓعٍـــــــاث فـــــــي ظمُـــــــ٘ مىـــــــا٤َ  ٓص إلامبراَ املّٟؿـــــــغة ليكـــــــٓء ْنـــــــٗ

ْن  هُــت االٗمغاهُــت  البــً زلــض ــت الحلْؼ الٗــالم بــضًءا مــً الىٍٓغ

ٓة، الكــــبال زــــم  الــــظي قــــّبّ ٖمــــغ الــــض٫ْ بٗمــــغ إلاوؿــــان االٟخــــ

ـــــــت قـــــــ ـــــــت الكـــــــُسٓزت  بلـــــــى هٍٓغ ْهٍٓغ ةىٛلغ اؾـــــــ٣ٍٓ الٛـــــــغل  

ٓ الـــظي  ؾــخ ـــت الخدــضي ْالاؾــخجابت  بلـــى ْع ٍٓى ي اهٍٓغ ٓلــض جــ ؤعه

ٓ الا٢خهاصي للبلضان الٗٓم  بخدغ٧ـاث الُـاثغة مـً  قّبّ الىم

ـــؼ ٖلـــى ٖملُـــت 
ّ
، ٞة هـــا ٧لِـــا جغ٦ إلا٢ـــإل بلـــى الخدلُـــ٤ زـــم الِبـــٍٓ

ْالنز٫ْ ٓص  ٓ ما ٌكبّ بلى خض ٦بير املىدن  الُبُعـي ، الهٗ َ ْ

ٓن الاهخ٣ــا٫ فــي ٖلــ ٓػَــ٘ الاخخمــالي، بط ٩ًــ ْ صالــت الخ م إلاخهــاء ؤ

ٓ مــا ًّٟؿــغ  ْ َــ مــً مىدنــ  مغجٟــ٘ بلــى ال٣مــت زــم مىدنــ  جىــاػلي، 

ال ًم٨ـــــً  ٓلىـــــا  خؿـــــب بٗـــــٌ الٗلمـــــاء.   ٓاَغ مـــــً خ ٧ـــــل الٓـــــ

ٓن  ْلــــــــت مــــــــً َــــــــظا ال٣ــــــــاه ْ ص ْ ، اؾــــــــخصىاء خالــــــــت ؤ ٞل٩ــــــــل ؤمـــــــــت ؤ

ٓص جبٗــــا ملُُٗــــ ٓعٍــــت مغخلــــت ػمىُــــت جهــــٗض ٞيهــــا لدؿــــ اث بمبراَ

ٓص ٖليهــــا  ْجخ٣ِ٣ــــغ ٞدؿــــ ٓص  ُٖٓت، لخٗــــ ْ مٓيــــ ْمخٛيــــراث طاجُــــت 

ٓصَا لىٟـ ألاؾبال    .   38اؤمت ؤزٔغ ظاء ث مغخلت نٗ

ٓػ الُمـــــين املدــــــاٞٔ الجضًـــــض بالغثاؾـــــت فـــــي ٖــــــام  ل ٞـــــ
ّ
قـــــ٩

ْاقــــــــىًُ 2000 ْبٖـــــــالن بصاعة بــــــــٓف الابــــــــً ٖــــــــً اؾــــــــخٗضاص   ،

ْاخــــــض مغخلــــــت  ظضًــــــضة مــــــً ٖهــــــغ  ٢ْــــــذ  لخــــــٓى خــــــغبين فــــــي 

ٍْـــت الخٟــ١ٓ الٗؿـــ٨غي  ٩ــي الـــظي ال مجــا٫ لخدضًـــّ مــً ػا ألامٍغ

ٓعة لـــــم جدـــــضر مـــــً  ٓاقـــــىًُ بهـــــ ت ل جمـــــضص الـــــظعإ الٗؿـــــ٨ٍغ

ٓة ٖٓمــ  بلــى  ٫ مــً ٢ــ ّٓ الًــاث املخدــضة جخدــ ٢بــل، ممــا ظٗــل ال

الُــت جمخلــ٪ ال٣ــضعة  ٓة بمبًر ْمــا ٨ًؿــبها طلــ٪ مــً ٢ــ ٓعٍــت  بمبراَ

ًـــــت  ٓاٖـــــض الٍٗغ ٓٙ ال٣ ْؤن جهـــــ ٖلــــى مٗا٢بـــــت املىاًَـــــين لِـــــا، 

٩ـــــي".    للٗبـــــت مىٟـــــغصة بال ؤن الخٛيـــــراث "بالىٓـــــام الـــــضْلي ألامٍغ

ٗت  التــــــي قــــــِضَا الٗــــــالم ظــــــغاء الخــــــضزالث  ْالؿــــــَغ الاــــــخمت 

ْهخـــــــاثج ألاػمـــــــت الا٢خهـــــــاصًت صٞٗـــــــذ الٗضًـــــــض مـــــــً  ت  الٗؿـــــــ٨ٍغ

جــــــضاُٖاتها املىخٓــــــغة ٖلــــــى جماؾــــــ٪ الىٓــــــام املدللــــــين ملىا٢كــــــت 

ْبا هـــــا لخهـــــبذ ، الـــــضْلي ْ ط ٓعٍـــــت  ْاو٩ٗاؾـــــاث ؾـــــ٣ٍٓ إلامبراَ

. خُـض ْيـٗذ الخّٛيـر فـي الىٓـام  39اؤ٢ُال مخٗضصة  ٢ُبا مً

الٗــــالمي هٟؿــــّ ٖلــــى عؤؽ ال٣اثمــــت مكــــيرة بلــــى ؤن الٗــــالم ٖلــــى 

ؤٖخــــال هٓــــام ٖــــالمي ظضًــــض جمامــــا بمــــا ٌٗىُــــّ طلــــ٪ مــــً َــــغ١ 

ٍٓاث.   ظضًضة للخٟاٖل بين الض٫ْ ٖلى ظمُ٘ املؿخ

ؤن هٓامـــا فـــي  هاًـــت الضعاؾـــت، بلـــى هدُجـــت مٟاصَـــا  ،هسلـــو

ْلُــا ظضًـــضا آ زـــظ بالدكـــ٩ل ٖلـــى ؤه٣ـــاى الىٓـــام الـــضْلي التـــي ص

ٓص الًاث املخدضة لبىاثـّ مىـظ ٣ٖـ ْالـظي جغاٗـذ ٖلـى ، ؾٗذ ال

الث الا٢خهــــاصًت  ّٓ ْعٚــــم ال٣ــــ٫ٓ بــــإن الخدــــ  . ْن مىــــإػ ٖغقــــّ ص

ٓم ال جى ــــم باليؿــــبت بلــــى الــــبٌٗ بــــإن  ــــت الُــــ ْالؿُاؾــــُت الجاٍع

٨ُــا باٖخبــاع ؤن الُِمىــت  ٓن ؤمٍغ ً ؾــ٩ُ ْالٗكــٍغ ال٣ــغن الحــاصي 

ٓن هـــي الهـــٟت الُاُٚـــت ٖلـــى الىٓـــام فـــي ألامـــض ألا  ٨ُـــت ؾـــخ٩ مٍغ

ٓع  م مـً ، املىٓ ٓ الـظي ٣ًـ٫ٓ ؤهـّ بـالٚغ بال ؤن الخدلُل ألابغػ َـ

ٓم خــــــــــــــ٫ٓ  ٓعٍــــــــــــــت الاــــــــــــــجت الؿــــــــــــــاثضة الُــــــــــــــ ــــــــــــــت" إلامبراَ ٓل م٣

٨ُــــــــــت" ٓعٍــــــــــت ، ظبرْتهــــــــــا الٗؿــــــــــ٨غي  ْ  40األامٍغ ٞــــــــــةن إلامبراَ

لت مــــً الكــــغ٧اث
َّ
ٓعٍــــت الخــــاظغ" املكــــ٩  الح٣ُ٣ُــــت هــــي" بمبراَ

 ٔ ٓمــــــــــــاث الا٢خهــــــــــــاصاث ال٨بــــــــــــر ْ خ٩  املخٗــــــــــــضصة الجيؿــــــــــــُاث 
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291 

ــــــت الٗاملُــــــت  ْاملىٓمــــــاث الخجاٍع ْلُــــــت  ْاملاؾؿــــــاث املالُــــــت الض

ٓع َـــــــــظٍ  الًـــــــــاث املخدـــــــــضة لِؿـــــــــذ ؾـــــــــٓٔ مدـــــــــ مٗخبـــــــــرا ؤن ال

ٓعٍــت  ْلِؿــذ إلامبراَ ْ املــضاٞ٘ الٗؿــ٨غي ٖ هــا  ٓعٍــت  إلامبراَ

 في خض طاتها.
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 ملخق

ْمـا  ٍْٓـت،  ْ بؾـخسضام ألاؾـ حت الى ٓاظِـت زُـغ بهخـاط  ْاخـض فـي م ٢ٓٝٓ ٦غظل  بن املأس ي التي ٧اهذ ؤ٦بر صاٞ٘ لض٫ْ الٗالم لل

ْلُــت التـي جدــ ٗاث الض ٓمـت مخ٩املــت مــً الدكــَغ ٕٓ مـً ألاؾــ حت، زهٓنــا بٗــض ؤخــضار ؤجبـ٘ طلــ٪ مــً ٢ُــام مىٓ ْججــغم َــظا الىــ غم 

ْه٩ــاػا٧ي، هــي هٟؿــِا الــضاٞ٘ فــي املجــا٫ الؿُاســ ي الــظي ْظــض الٗــظع للــض٫ْ الباخشــت ٖــً  ٩ــي ٖلــى مــضًىتي َيرْقــُما  ٓم ألامٍغ ال جــ

ْالــ ْججبــر ؤٚلــب الــض٫ْ ال٨بــٔر املال٨ــت لِــظا الؿــالح  ٕٓ مــً ألاؾــ حت، زهٓنــا فــي ْــل حٛــ٫ٓ  ٓاؾــُخّ بمــخال٥ مشــل َــظا الىــ ظي ب

 ناعث جٟغى َُمىعها ٖلى با ي ص٫ْ الٗالم. 

Abstract 

The tragedies that were the largest of the states of the world defended to stand as one man in 

the face of the danger of the production and use of nuclear weapons, and follow by an integrated 

system of international legislation which prohibit and criminalize this type of weapons, especially 

after the events of the US attack on Hiroshima and nagazaki, is the same motivation in the political 

field, which found the excuse of searching for the possession of such weapons, especially in light of 

the predominance of forcing most of the major states the owner of this weapon whereby it became 

its hegemony over the rest of the world. 

 

 ملذمت

ش  ٓٞمبر  29لــــــــــم ًيخفــــــــــي جــــــــــاٍع ٓعٍــــــــــا  2017هــــــــــ بال بــــــــــةٖالن ٧

ٓعٍـــا الكـــمالُت ٖلـــى لؿـــان عثِ ؿـــِا فـــي زُابـــّ لألمـــت ٖـــً ؤن ٧

ْؤ هــــا بؾــــخ٨ملذ بىــــاء  ٍْٓــــت ٧املــــت،  ْلــــت ه الكــــمالُت ؤنــــبدذ ص

ْؤن ٖلــى الٗــالم ٢اَبــت ْزهٓنــا  ٍْٓــت بىجــاح  ٧ــل ٢ــضعاتها الى

ٓعٍـــــا  ْؤن ج٣بـــــل ٧ ٓا٢ـــــ٘  الًـــــاث املخدـــــضة ؤن حٗخــــــٝغ بـــــا مغ ال ال

ٍْٓت ب٩ل ماجدمل َظٍ الدؿمُت مـً مٗنـ ،  ْلت ه الكمالُت ٦ض

ٓص  ْبدؿإع َظٍ ْ ما َٟـا مـً ظضًـض بلـى الؿـُذ، حٗـ ألاخضار 

ْمــا ًُلــ٤ ٖلُــّ فــي  ْه٩ــاػا٧ي  ٓع ٧ــل مــً َيرْقــُما  لألطَــان نــ

ٓم البحــُم، خُــض جــم بؾــخسضام الؿــالح  ْلُــت بُــ الؿُاؾــت الض

ْ مـا  الًاث املخدضة يـض الُابـان  ْٓي  ٫ْ مغة مً َٝغ ال الى

ٓاعر فـــــي خـــــ٤ الكـــــٗب  ٧ْـــــ ْمإســـــ ي  ٓا٫  هـــــخج ٖـــــً طلـــــ٪ مـــــً ؤَـــــ

ٓمالُاباوي   .ْالظي ما ػالذ ؤزاٍع بلى الُ

 ، ْجبٗاجــّـ ُـــب  ٓة ٖـــً َـــظا الؿـــالح الَغ ٓصة الحـــضًض ب٣ـــ بٗـــ

ْاظُـت  ٓ بػص َْـ ً مِمـين  ْْاضـحت خـ٫ٓ ؤمـٍغ جىةش٤ ٨ٞغة ظلُت 

ُت  ْمـــــا ًـــــغجبِ بالكـــــٖغ ٓوي  ٓ ٢ـــــاه هخـــــاط َـــــظا الؿـــــالح بـــــين مـــــاَ

ْبؾـــخسضام َـــظا الؿـــالح املـــضمغ  ٓاػ بهخــاط  ْلُــت مـــً ٖـــضم ظـــ الض

 ٔ ْمــــــــــً ظِـــــــــــت ؤزــــــــــغ ت،  ْالحماًـــــــــــت  للةكــــــــــٍغ عاث الــــــــــغصٕ  يـــــــــــْغ

ْالـــــظي  ْلُـــــت الحضًشـــــت  ْالخمٓيـــــ٘ الؿُاســـــ ي فـــــي الٗال٢ـــــاث الض

ْبؾــــخسضام َـــظا الؿـــالح لحماًـــت الــــىٟـ  ٌُٗـــي مبـــرعا سهخـــاط 

ٖٓىا مــً  ْٖلــى َــظا ألاؾــاؽ هخُــغ١ ٚلــى مٓيــ ْعص املٗخــضًً، 

 زال٫ إلاق٩الُت الخالُت :

العـــالح الىـــىوي الىـــىسي الؽـــمالي بـــحن جذلُـــت كـــىة اللـــاهىن 

 ىن اللىة؟وكاه

ٓ ما ؾىجُب ٖىّ مً زال٫ الخالي : َْ 



 مشظلي مدمذؤ.  
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اإلادــىس ألاٌو : العـــالح الىـــىوي الىـــىسي الؽـــمالي والؽـــشعُت 

 الذولُت )كىة اللاهىن(

 الؽشعُت الذولُت -ؤوال

ْلُــــــت،  ٓهُــــــت الض ْلُــــــت بال٣اٖــــــضة ال٣اه ُت الض ج٣تــــــرن الكــــــٖغ

٧ْـــــان ملتزمـــــا بٗـــــضم  ٓهُـــــت  ٩ٞلمـــــا بعجـــــبِ الخهـــــٝغ ب٣اٖـــــضة ٢اه

ْلُــــــت، مــــــا مسالٟعهـــــا هجــــــض ؤ ُت الض ٓٙ الكـــــٖغ هٟؿـــــىا ؤمــــــام مهــــــ

ٓن  ٓاٖـــض ال٣ـــاه ْ جهـــٝغ ًســـال٠ ٢ ًـــضٞٗىا لٓنـــ٠ ؤي بظـــغاء ؤ

ْلُــت، بــظل٪ جيخٟــي ٖىـــّ ؤي  ُت الض الــضْلي بإهــّ مســال٠ للكـــٖغ

ٓهُـــت بـــل ؤبٗـــض مـــً طلـــ٪ ًـــضزل فـــي هُـــا١ إلاهعها٧ـــاث  نـــٟت ٢اه

ٓن الضْلي ٓاٖض ال٣اه ْلُت ل٣ ُت  1االض ٓم الكٖغ ٢ْض جضعط مِٟ  ،

ْمً خ٣بت بلى خ٣بت خت  ْنل بلى حك٨ُلخّ  مً ػمً بلى ػمً 

ُت. ٓم الكٖغ ٤ْٞ الخٓن٠ُ الحضًض ملِٟ  ال هاثُت 

خ اللذًم - ؤ  الؽشعُت الذولُت في الخاٍس

ـــــى  ُت، فـــــي الـــــؼمً ال٣ـــــضًم، بل ٓع الكـــــٖغ ٓص الًٟـــــل بلـــــى ِْـــــ ٌٗـــــ

ن  م قــــــْا ْلــــــى، مـــــًـ ؤظــــــل جىٓـــــُـ ٓاتهــــــا ألا ٓص الةكــــــٍغت، فــــــي زُ ظِــــــ

ـــــــم ؤ ْقـــــــاملت، ٚع ْْيــــــ٘ـ ؤَـــــــغ ٖامـــــــت  ُت خُاتهــــــا  ٓم الكـــــــٖغ ن مِٟـــــــ

ْالدؿـــمُت الحالُـــت، بال  ٍْإزـــظا املىٓـــغ  ٓن لـــم ًِٓـــغا  ٓم ال٣ـــاه ْمِٟـــ

ٓم، ٢ــض ؤنــبٛذ  هــم، خُــض  ٓص، الُــ ٓظــ ٓ م ؤن املٗــالم الٗامــت ملــا َــ

ٓص الةكـــغ بُٟـــغتهم للبدـــض ٖــًـ  الُبُٗـــت الةكـــٍغت خُ هـــا ٧اهـــذ ج٣ـــ

 . 2ااملباصت الؿامُت ٧الٗض٫ مً ؤظل الِٗل في ٦ىّٟ

ــذ  ُت ببــانٖٞغ الحًـــاعاث ال٣ضًمــت ٧الحًـــاعة  ؤن الكـــٖغ

ماهُت، بـىٟـ املِٓـغ، بط ؤن الدؿـمُت  ْالحًاعة الْغ ٓهاهُت  الُ

ْالؿــــــماث ٧اهــــــذ  لــــــم ج٨ــــــً بُابِٗــــــا الحــــــضًض بال ؤن املٓــــــاَغ 

ٓم  ٢ْـض جغظمـذ خُ هـا فـي بٗـٌ املٓـاَغ التـي جمشـل الُـ ا،  هٟؿِـ

ٍٓت  ُت، ٦ةؾــــــــــخٗما٫ الخد٨ـــــــــــُم لدؿـــــــــــ ؤؾــــــــــم  مٓـــــــــــاَغ الكـــــــــــٖغ

ْ ٖضم بؾدبا١  اث،  الحـغل بال بٗـض بٖـالم الُـٝغ ألازـغ املىاٖػ

ٓاٖــــض الكــــٝغ  ــــالن ٖ هــــا، ْإلالتــــزام باملبــــاصت الؿــــامُت ٣٦ ْإلٖا

ــــا  ْٚيَر ــــاثً  ْحؿــــلُم الَغ ْحؿــــلُم املجــــغمين  ْخماًــــت ألاظاهــــب 

ْهـــــي  مـــــً مبـــــاصت ؾـــــامُت مخٟـــــ٤ ٖليهـــــا بـــــين الةكـــــغ بُٟـــــغتهم، 

ا التــــــــي نــــــــاع ًُلــــــــ٤ ٖليهــــــــا حؿــــــــمُت  ْالؿــــــــماث هٟؿـــــــِـ املبــــــــاصت 

ْلُت في  ُت الض  . 3ا٢ْخىا الحضًضالكٖغ

ٓعٍت فـــــي  ْ ألاقـــــ خـــــّ الحًـــــاعة البابلُـــــت  ٓ هٟــــــ مـــــا ٖٞغ َْـــــ

ٓاهين  ت، خُـــــــــض ججلـــــــــذ ٢ـــــــــ ٦ْـــــــــظا الحًـــــــــاعة املهـــــــــٍغ الٗـــــــــغا١، 

ْالتــــــــي ؤَــــــــغث ٖلــــــــى ؾـــــــةُل املشــــــــا٫ ٦ُُٟــــــــت جبــــــــاص٫  ٓعااي،  خمـــــــ

ــــــا مـــــً املبــــــاصت الؿــــــامُت  ْٚيَر ْالبٗشــــــاث الغؾـــــمُت،  الؿـــــٟغاء 

ْهـــي مبـــاصت ٧اهـــذ ْاملٗاَـــضاث،  ْالهـــ    جمشـــل  ٣ٗ٦ـــض الِضهـــت 

 ْ ْن حؿـــــمُعها الحضًشـــــت ؤ ـــــا ص ْل٨ـــــً بمٓاََغ ُت خُ هـــــا،  الكـــــٖغ

 . 4االخىهُو ٖليها

 الؽشعُت الذولُت بعذ ٌهىس ؤلاظالم - ل

سّ ؤؾم  صعظاث إلالتـزام باملبـاصت  لم ٌكِض الٗالم في جاٍع

ـّ فـي  ُت الـضْلي، ٦مـا ٖٞغ ْالتي جمشل الكٖغ إلاوؿاهُت الؿامُت 

ٓع الـــضًً إلاؾـــالمي الحىُـــ٠، ٞةه دكـــغث ٖلـــى ؤْؾـــ٘ خ٣بـــت ِْـــ

ْٖـضم الخمُيـز بـين  ْاة بـين الىـاؽ،  ْاملؿـا هُا١ مباصت الٗضالت 

ْ ال٣ُٗـضة،  ْ الـضًً ؤ ْ اللٛـت ؤ ْ ألانـل ؤ الةكغ بؿـةب الجـيـ ؤ

ْؤُٖـي ل٩ـل طي خـ٤ خ٣ـّ،  م الـغ١،  ْججـٍغ ـغ الٗبُـض،  ْجم جدٍغ

ْجـم  ْلُـت،  ُت الض َٓغ الكـٖغ ْهي املباصت الؿامُت التـي جمشـل ظـ

بـــــاصت بإخ٩ـــــام عباهُـــــت، مـــــا بٖخبـــــر ب٢ـــــغاع  ٫ْ مـــــغة ب٢ـــــغاع َـــــظٍ امل

ا  ؿِـ ٓابت لخ٨َغ ْالتي ؤٖخبرث الب ٗا لِظٍ املباصت،  ْحكَغ دا  نٍغ

ـــــاء  ٞٓ ٓن الـــــضْلي، ٖلـــــى ٚـــــغاع ٢اٖـــــضة ال ٓاٖـــــض ال٣ـــــاه الخ٣ـــــا فـــــي ٢

ٓص  م  Pacta Sunt Servandaبـالِٗ خُـض ظـاء فـي ال٣ـغؤن ال٨ــٍغ

ٓا  ْٞـــــ ٓا ؤ بٗــــض بؿــــم ل الــــغخمً الــــغخُم :ةةًـــــا ؤكهــــا الــــظًً ؤمىــــ

ٓن الـــــضْلي الخ٣ـــــا مشـــــل  ْالـــــظي ؤ٢ـــــٍغ ٣ِٞـــــاء ال٣ـــــاه ٓص ةة،  بـــــال٣ٗ

ْن بٟٚــــــا٫ بــــــا ي  ؽ، ص ْ ٞــــــغصْع ٍْان ٧لؿــــــً  ال٣ٟيهــــــان الىمؿــــــا

ْاة بـــــــين  ْلُـــــــت ٦مبـــــــضؤ املؿـــــــا ُت الض املبـــــــاصت الِامـــــــت فـــــــي الكـــــــٖغ

ـــالن الٗـــالمي  ْالـــظي جـــم ب٢ـــغاٍع ال ح٣ـــا فـــي ؤخ٩ـــام إلٖا الىـــاؽ، 

ْالــظي ظــاء ٧اقــٟا للٗض1948لح٣ــ١ٓ إلاوؿــان ؾــىت  ًــض مــً ، 

ْلـــم ٨ًــــً ميكـــاا بــــل ٦كـــِٟا للٗلــــً  ْلُــــت  ُت الض ؤؾــــ الكـــٖغ

ٓوي ْؤُٖاَا الخىهُو ال٣اه  . 5ا٣ِٞ 

 الؽشعُت الذولُت في العفش الخذًث - ط

ٓعث فـــــــــي بضاًـــــــــت ال٣ـــــــــغن  ْجبلـــــــــ ت  ٓص الةكـــــــــٍغ جًـــــــــاٞغث ظِـــــــــ

ُت بجِِــــا  ػ الؿــــماث ألاْلــــى للكــــٖغ ــــى بــــْغ ً، مــــا ؤصٔ بل الٗكــــٍغ

ـ مبـــضثُا ؤصوـــل مـــا ًم٨ـــً ؤن ًُلـــ٤ ٖلُـــّ  الجضًـــض، ٞـــخم ج٨ـــَغ

ٓا٤ٞ ٖلُّ  ْالتي ؤٖخبرث ٦مدضص ًخ ْلُت،  ُت الض ٓاٖض الكٖغ ب٣

 ْ ٓعة، خُـــــــــض ال ٌؿـــــــــمذ بةهعهـــــــــا٥ مباصثـــــــــّ ؤ ٧ـــــــــل ؾـــــــــ٩ان املٗمـــــــــ

ْ ببــــان  ٓاء ؤزىــــاء خــــاالث الحــــغل ؤ ط ٖــــً م٣خًــــُاجّ، ؾــــ الخــــْغ

ْالتــي ب٦دؿــةذ  ْجــم جغظمــت ٧ــل جلــ٪ املبــاصت الؿــامُت  الؿــلم، 

ْجـــم ع خ٣ـــب مـــً الـــؼمً،  ٓتهـــا بمـــْغ ٢ْ ٍْ ها فـــي ٖـــضة  ؤخ٣ُعهـــا  جـــض

بجٟا٢ُــــاث، ٖبــــر مغاخــــل مسخلٟــــت مــــً الٗهــــغ الحــــالي، ٞجــــاءث 

ٓن 1907ْ  1899بجٟا٢ُـــــاث الَــــــاي ؾــــــدىتي  ، فـــــي مجــــــا٫ ال٣ــــــاه

ْبجٟا٢ُـــت ٞغؾـــاي لؿـــىت  ْالتـــي ٧اهـــذ  1919الـــضْلي إلاوؿـــاوي، 
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ٍْجـضع بالـظ٦غ الحـضًض  الكغاعة سوكاء ٖهـبت ألامـم املخدـضة، 

ٓن الــضْلي إلا َٓغ ال٣ــاه ٓع فــي ٖــً ؤؾــاؽ ْظــ ْالــظي جبلــ وؿــاوي 

ْجلـذ طلـ٪ الٗضًـض مـً 1949بجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعاٗت لؿـىت   ،

ال بلــــى مُشــــا١ ألامــــم املخدــــضة  إلاجٟا٢ُــــاث فــــي َــــظا املجــــا٫ ْنــــ

ْالظي ٌٗخبر ٢مـت  ْاملباصت  ْالظي ظم٘ بين َُاجّ ؤؾم  ال٣ُم 

ْصًض ها في الٗهغ الحضًض ْلُت  ُت الض  . 6االكٖغ

لذولُـــــت فـــــي مجـــــاٌ العـــــالح ظـــــماث بهتهـــــان الؽـــــشعُت ا -زاهُـــــا

 الىىوي

ُت  ٍْٓـــــت للكـــــٖغ ْ بؾـــــخسضام ألاؾـــــ حت الى ًبـــــرػ بهعهـــــا٥ بهخـــــاط 

ٓع ظلِـــــا فـــــي بهعهـــــا٥  ْالتـــــي جخمدـــــ ٓع  ْلُـــــت فـــــي الٗضًـــــض مــــًـ الهـــــ الض

ْلُت. ُت الض َٓغ الكٖغ ْالتي جمشل ظ ْلُت  ٓاٖض ْإلالتزاماث الض  لل٣

بظـــــــــخخذام ألاظــــــــــلخت الىىوٍــــــــــت فـــــــــي اإلاىاصعــــــــــاث اإلاعــــــــــلخت  - ؤ

 ةًخالف خم الخُا

ٓا٢ـــ٘ الٟٗلـــي لألزـــاع الىاظمـــت ٖـــً  مـــً الجلـــي فـــي مٓـــاَغ ال

٩ــا ملــضًيخين  ْٓي، جدضًــضا فــي يــغل ؤمٍغ بؾــخسضام الؿــالح الىــ

٧ْـــل  ْ َـــال٥ ملالًـــين الةكـــغ  ْمـــا هجـــم ٖىـــّ مـــً صمـــاع  ًابـــاهِخين 

ت.  ألازاع ال٩اعزُت املغا٣ٞت لخل٪ ال جمت البربٍغ

ش  ُٓٞاحي بخــــاٍع بٗـــــض  1986ؤْث  4ٟٞــــي جٓيــــُذ عؾـــــمي ؾــــ

ٓالي بهٟجــ ٓبل ط٦ــغث ٞيهــا ؤن إلاهٟجــاع زلــ٠ خــ اع مٟاٖــل حكــغه

ْ  30مـا ٣ًـاعل مـً  ْ  ٢300خـُال  ح  ئـخو  203مهـال بجـْغ

ْ ؤن وؿـــــــبت مؿـــــــاخت  ٍْٓـــــــت الؿـــــــامت  ٓا لإلقـــــــٗاٖاث الى حٗغيـــــــ

ٓمتر  ٓالي ؤلـ٠ ٦ُلـ ٍْٓـت بلـٜ خـ ٓبٓءة باسقـٗاٖاث الى املىا٤َ امل

،  7ائـــخو مـــً مىـــاػلِم 1000مغاــ٘، ٦مـــا جـــم بزـــالء ؤ٦ ـــر مـــً 

ٓا٢ـ٘ الٟٗلـي، ْح داث بُٗـضة ٧ـل البٗـض ٖـً ال ٗخبر َـظٍ الخهـٍغ

ُٓٞاحي  ِٟا بٗض جد٫ٓ إلاجداص الؿ داث زةذ ٍػ خُض ؤ ها جهٍغ

ُٖٓت، خُــــض جبــــين ؤن  جــــم الخؿــــاثغ ٞــــا١ ألاع٢ــــام  ٖــــً الكــــُ

ـــض ٖــــً  ٓالي مـــا ًٍؼ  4الغؾـــمُت امل٣ضمـــت ب٨شيـــر، بط بجاــــ  ؤن خـــ

ٍْٓــ ا بكــ٩ل مباقــغ مــً إلاقــٗاٖاث الى ت، مالًــين ئــخو جــإزْغ

 . 8اؤل٠ َٟل 800ْجدضًضا م هم ؤ٦ ر مً 

٨ُـــــت مـــــً َـــــغاػ ل مـــــً ظِعهـــــا، ؤصٔ  52جدُـــــم َـــــاثغة ؤمٍغ

ْٞـــــاة  ٍْٓـــــت، ؤصٔ بلـــــى   202مـــــً بـــــين  ٧78اهـــــذ جى٣ـــــل ؤؾـــــ حت ه

لســـ ي  ٓن فـــي ال٣اٖـــضة الخابٗـــت لحلـــ٠ قـــما٫ ألَا صهمـــاع٧ي ٌٗملـــ

ٓعلىــض  05بلــى ٢ُــام  ،الخ٣ــا ،ْالتــي ج٣ــ٘ فــي قــما٫ ٚــغل ظــؼع ٚ

ــ٘ قــ٩ٔٓ مـً الٗــاملين الــضه ت لٞغ ماع٦ُين فــي ال٣اٖــضة الٗؿــ٨ٍغ

٨ُــــــت ؾــــــىت  ْطلــــــ٪ بٗــــــض بنــــــابعهم 1988ؤمــــــام املدــــــا٦م ألامٍغ  ،

ٓا فــي  َْــظا بٗــض ؤن قــاع٧ ىت،  ٓإ ألامــغاى املؿــَغ بمسخلــ٠ ؤهــ

٨ُــــــــــــــت  ْجىُٓــــــــــــــ٠ مسلٟــــــــــــــاث الُــــــــــــــاثغة ألامٍغ ٖملُــــــــــــــاث بػالــــــــــــــت 

 . 9ااملدُمت

ْامل٩لٟــت بضعاؾــت  ٦مــا ؤن ال جىــت املٗىُــت بد٣ــ١ٓ إلاوؿــان 

ْالؿُاؾـُت ٢ـض جُب٤ُ  الِٗض الضْلي الخام بالح١ٓ٣ املضهُـت 

ْطلـ٪ زـال٫ بل٣ائهـا  َٓا في َظا املجـا٫  ْؤن ؤصلذ بضل ؾب٤ لِا 

ؤًـــً نـــغخذ بمـــا ال ًـــضٕ مجـــاال  14/23ملالخٓعهـــا الٗامـــت ع٢ـــم 

ٍْٓـت ٌٗخبـر ؤ٦بـر  ْججغبت ْخُـاػة ألاؾـ حت الى للك٪ بإن نىاٖت 

ٓ مـا صٖاَــا  َْــ بلــى املُالبــت تهضًـض ًمـــ بدــ٤ الةكـغ فــي الحُــاة 

ْ ججغبــت لِــظٍ ألاؾــ حت الٟخا٦ــت،  ْ نــىاٖت ؤ بدٓــغ ٧ــل خُــاػة ؤ

ٕٓ مــً ألاؾــ حت، ٦مــا صٖــذ بلــى  قــإ ها قــإن بؾــخسضام َــظا الىــ

مت يض إلاوؿاهُت ا ظٍغ  . 10ابٖخباَع

 بظخخذام ألاظلخت الىىوٍت ٌعوب معاهاة ال مبرس لها  - ب

ٓن الـــضْلي إلاوؿـــاوي  ٓاٖـــض ال٣ـــاه مـــً ؤَـــم مبـــاصت جُبُـــ٤ ٢

ت املخداعبين ؤزىاء النزاٖاث املؿ حت فـي بزخُـاع َـغ١ ج٣ُُض خ ٍغ

ْؤ هــــــــا  ْاث ْألاؾــــــــ حت املؿــــــــخٗملت فــــــــي املٗــــــــاع٥،  ْ ألاص ال٣خــــــــا٫ 

ٓهُــــــــت  ْ بظــــــــغاءاث ٢اه ٓابِ  لِؿــــــــذ مُل٣ــــــــت بــــــــل جسًــــــــ٘ لًــــــــ

ٓع التــــــي حٗنــــــي  مدـــــضصة بض٢ــــــت مخىاَُـــــت بؿــــــةب خؿاؾــــــُت ألامـــــ

ْ املبـــــضؤ ألاهـــــ٠  بدىُٓمِـــــا، باسنـــــاٞت بلـــــى مبـــــاصت ؤزـــــٔغ حٗخبـــــر 

ٓن الـضْلي إلاوؿـاوي، ٦مبـضؤ الظ ْ ؤع٧ـان ال٣ـاه ٦غ مً ؤؾاؾُاث 

ْمبـــــضؤ مىـــــ٘ بؾـــــخسضام  ْٚيـــــر امل٣ـــــاجلين،  الخمُيـــــز بـــــين امل٣ـــــاجلين 

ألاؾــــ حت التــــي حؿــــةب يــــغعا ؤ٦بــــر مــــً الًــــغع ال٩ــــافي لخد٣ُــــ٤ 

ٖت امى٘ بؾخسضام ؤؾـ حت جدؿـةب  ت املكْغ ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغ

 . 11ابمٗاهاة ال صا ي لِا للم٣اجلين 

مغ مؿاهضة في ؤعاء الٗضًـض مـً ٢ًـاة مد٨مـت ْظض َظا ألا 

ْلُـــــت، خُـــــض نـــــغح ال٣اضــــ ي ٞلِكـــــِاْع فـــــي ال٣ٟـــــغة  الٗــــض٫ الض

الشاهُــــــت مــــــً عؤًــــــّ إلاؾدكــــــاعي : " ؤن مشــــــل َــــــظٍ املٗاهــــــاة ٚيــــــر 

ْعاء  ْصة حٗـــــض به٩ـــــاعا لإلٖخبـــــاعاث إلاوؿـــــاهُت التـــــي ج٨مـــــً  املدـــــض

ٓا٫ ظــــاء  ْٖلــــى هٟـــــ املىــــ ٓن املُبــــ٤ فــــي النــــزإ املؿـــ  "،  ال٣ـــاه

ٍْغامــــاهتري فــــي عؤًــــّ املٗــــاعى : "ؤن الح٣ــــاث٤ جهــــ ذ ال٣اضــــ ي  ٍغ

ْٓي ٌؿـــةب مٗاهـــاة ٚيـــر  ـــغ ؤن الؿـــالح الىـــ ؤ٦ ـــر مـــً ٧اُٞـــت لخ٣ٍغ

ْػ ٦شيرا ؤٚغاى الحغل" ت جخجا ٍع  . 12ايْغ

ْعٍبــال٣ٟــّ الــضْلي لــم ٌٟٛــل  ؤقــاع  بطفــي َــظا املجــا٫،  ،ض

ANDRIES ٫ ا ْ بىــــض ؤمــــاْع   Clause Amourelبلــــى قــــٍغ ؤ

مبضؤ ب٢غاع  لُخم  1907َاي الغابٗت لؿىت مخهضع بجٟا٢ُت ال 

ْعص فـــي املــاصة  ْالــظي  م ٢هــ٠ املـــضن املٟخٓخــت  مـــً  25جدــٍغ



 مشظلي مدمذؤ.  
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م بؾـخسضام ؤًــت 1899جٟا٢ُـت الَـاي لؿـىت ب ، خُــض جـم جدـٍغ

ْمـــــــً بـــــــين َـــــــظٍ الٓؾـــــــاثل ألاؾـــــــ حت  ْؾــــــُلت مـــــــً الٓؾـــــــاثل، 

ٍْٓت  . 13االى

بظــــــخخذام ألاظــــــلخت الىىوٍــــــت ًخمــــــع للىاعــــــذ اللـــــــاهىن  - ط

 تالذولي العادً

ْاملبـــاصت  ٓزـــاث٤  َـــظا مـــا جـــم إلاقـــاعة بلُـــّ فـــي الٗضًـــض مـــً ال

خُـــــــض ًجـــــــضع فـــــــي َـــــــظا امل٣ـــــــام ط٦ـــــــغ بقـــــــاعة ٦خـــــــال الخٗلُمـــــــاث 

ـــــى زالزـــــت  ْٓي بل ٕٓ الؿـــــالح الىـــــ ٨ُـــــت بلـــــى زًـــــ ت ألامٍغ الٗؿـــــ٨ٍغ

ٓاهين  ْمبــــضؤ ٢ــــ ت  عة الٗؿــــ٨ٍغ ا فــــي مبــــضؤ الًــــْغ مبــــاصت خهــــَغ

ؾُت ْمباصت الْٟغ  ، 14اإلاوؿاهُت 

ْا ٢ـــض ٦مـــا ؤن املد٨مـــت الُاب  ماص اهُـــت بمىاؾـــبت ٢ًـــُت قــُـ

ٓاٖـــض ؾـــان  ْعَا ؤصوـــل قـــ٪ فـــي بهُبـــا١ ٢ ؤْضـــحذ ؤهـــّ ال ٌؿـــا

٩ــي ٖلــى مــضًىتي  ْٓي ألامٍغ الَــاي ٖلــى ال٣هــ٠ الىــ بُغؾــبٙر 

ْها٧اػا٧ي  . 15اَيرْقُما 

ن للهـــــــلُب  ٓ هٟــــــــ ماجٓنـــــــل بلُـــــــّ املـــــــاجمغ الٗكـــــــْغ َْـــــــ

ٓبغ ؾـــىت  ْالخاؾـــ٘ مـــً ؤ٦خـــ ألاخمـــغ ٞتـــرة بو٣ٗـــاصٍ مـــابين الشالـــض 

ٓن إلاوؿــاوي ج٣تــرن بٗال٢ــت  1965 مـً ؤن املبــاصت الٗامــت لل٣ــاه

ٍْٓت ْألاؾ حت املكا هت   . 16اْز٣ُت با ؾ حت الى

ْعص فــــــي ٧ــــــل مــــــً صًبــــــاظتي  ْالــــــظي  مــــــا ظــــــاء قــــــٍغ مــــــاعجً 

٦ْـــظا فـــي 1907ْ ؾـــىت  1899بجٟـــا٢ُتي الَـــاي الغابٗـــت لؿـــىت   ،

٦ْــــــظا فــــــي صًباظــــــت البرج٩ــــــ٫ٓ 1977البرج٩ــــــ٫ٓ إلايــــــافي لؿــــــىت   ،

ْالـــــ ٓص ٢اٖـــــضة الشـــــاوي  ظي ًـــــىو ٖلـــــى ؤهـــــّ فـــــي خالـــــت ٖـــــضم ْظـــــ

ٓن  ْاملــــــــضهُ ٓن  ٓن إلاجٟــــــــا ي ًٓــــــــل املخدــــــــاعب مدــــــــضصة فــــــــي ال٣ــــــــاه

ــــــا  ْم ْمبــــــاصت إلاوؿــــــاهُت  ٓن الٗغفــــــي  ٓن لؿــــــلُت ال٣ــــــاه ًسًــــــٗ

ٓن  ٓعة فـــــي ال٣ـــــاه ٓ مـــــا ؤخـــــضر زـــــ َْـــــ ًملُـــــّ الًـــــمير إلاوؿـــــاوي، 

ْلُــت لــم حٟٛــل الخإ٦ُــض فــي  الــضْلي، ٦مــا ؤن مد٨مــت الٗــض٫ الض

ٍْٓـــــت ؤَمُـــــت عؤكهـــــا إلاؾدكـــــا ُٖت ألاؾـــــ حت الى عي بكـــــإن مكـــــْغ

ٓصٍ  ْالــــظي ال ًم٨ــــً الدكــــ٨ُ٪ فــــي بؾــــخمغاع ْظـــــ قــــٍغ مــــاعجً 

 ٘ ٓع الؿـَغ ٓاظِـت الخُـ ْؤهّ ْؾـُلت ٞٗالـت مل ٢ْابلُخّ للخُب٤ُ، 

ت ٓلٓظُا الٗؿ٨ٍغ  . 17افي الخ٨ى

 بظخخذام ألاظلخت الىىوٍت مدشم إلاىىهاتها الىُمائُت - ص

ْمؿاب٣ت مىضْل ٞغوؿا زال٫  م حؿاب٤  بٖضاص جٓنـُت ٚع

م  ْاملخٗل٣ــــــت بخدـــــــٍغ ل جمُٗــــــت الٗامــــــت ملىٓمــــــت ألامـــــــم املخدــــــضة 

ْٓي ؾـــىت  ْلـــت بؾـــدبٗاص  1961ال جـــٓء بلـــى الؿـــالح الىـــ بلـــى مدا

٦ْـظا بغج٩ـ٫ٓ  1899ال جٓء ْإلاقاعة بلـى بجٟا٢ُـت الَـاي لؿـىت 

م ألاؾـــــــ حت ال٨ُمُاثُـــــــت  1925ظىُـــــــ٠ لؿـــــــىت  املخٗلـــــــ٤ بخدـــــــٍغ

َْظا خت  ال جال ي ألا  ٓلٓظُت،  ٍْٓـت هٟــ املهـير، ْالبُ ؾ حت الى

ٓلٓظُــــت  ـــّـ بــــإن ألاؾــــ حت البُ ٓل بــــل طَــــب بلــــى ؤبٗــــض مـــًـ طلــــ٪ ب٣

ٍْٓــــت ْجخمــــاهى ٧لُــــا ٖـــًـ ألاؾــــ حت الى ، بال  18اْال٨ُمُاثُــــت جخمــــاًؼ 

ْلُـــت الخ٣ـــا ٧اهـــذ باملغنـــاص، خُـــض  ٓٔ مد٨مـــت الٗـــض٫ الض ؤن ٞخـــ

ْٓي هــي ؤزــاع اللِــب  ْلــى للؿــالح الىــ ؤ٦ــضث ؤهـّـ بطا ٧اهــذ ألازــاع ألا

ٓعة ْالحـــغا ٓلـــض مــ٘ـ طلـــ٪ ؤزـــاع حؿـــممُت الخ٣ـــت، مدٓـــ عة، بال ؤهــّـ ً

َْٗـــــٝغ امل حـــــ٤  32بمٓظـــــب املـــــاصة  ٣ٞـــــغة ؤ مــــًـ الثدـــــت الَـــــاي، 

٫ٓ الشالــــض مـــًـ بجٟا٢ُــــاث بــــاَعـ، التــــي  ٧ٓ ــــ٤ بــــالبرْج الشــــاوي املٞغ

ٓبغ  23ؤبغمـــــــذ فـــــــي  ٫ٓ مغا٢بـــــــت الدؿـــــــ  ، الؿـــــــالح  1954ؤ٦خـــــــ خـــــــ

ْ ًهـــــــمم ل٩ــــــي ًخًـــــــمً ْٓي بإهـــــّـ : ةة٧ـــــــل ؾــــــالح ًخًــــــمً ؤ        ، الىــــــ

ٍْم٨ـًـ لـّـ ؤن ًدؿــةب  ا  ْ هٓيــرا مكـٗـ ٍْٓــا، ؤ ٓصا ه ٢ْــ ْ ٌؿــخٗمل  ؤ

ْ خـاالث حؿـمم ضـخمت ًٖـ  ٓلُت، ؤ ْ ؤيـغاع قـم في صماع قـامل، ؤ

٣ـت  ْ ًٖـ ٍَغ ٓم، ؤ ْٓي ٚيـر مد٩ـ ٍٓـل هـ ْ ؤي جد ٍَغ٤ إلاهٟجاع، ؤ

ْ الىٓاثغ املكٗت ٓص ؤ ٢ٓ  . 19ابقٗاُٖت ال

هـذاف ألاظلخت الىىوٍـت ال جمحـز بـحن ألاعُـان اإلاذهُـت وألا  -ٌ 

ت  الععىٍش

٩ـي ٖلـى املـضًيخين  َظا ألامغ، ج٨غؽ ٓم ألامٍغ ٞٗال فـي ال جـ

ال البجــغ،  ال ال ــجغ  الُابــاهِخين، خُــض لــم حؿــدشني ال الةكــغ 

 بل جم جضمير املضًيخين بإ٦ملِما.

ْلُـــــــت  ظـــــــاء فـــــــي عؤي ال٣اضـــــــ ي الجؼاثـــــــغي بمد٨مـــــــت الٗـــــــض٫ الض

ٍْٓــت ٖلــى  ْ ؤن ألاؾــ حت الى ْي مــاًلي : ةةًبــض ض بجــا ألا٢ــل فــي الؿـُـ

٣ــــت  ٢ٓــــذ الحايــــغ، صاث َــــاب٘ ًجٗلِــــا جهــــِب الاــــحاًا بٍُغ ال

ْٓي  ْالؿـــالح الىـــ ْٚيـــر امل٣ـــاجلين  ْجسلــِـ بـــين امل٣ـــاجلين  ٓاثُت  ٖكـــ

 ٓ َْـ ٓن إلاوؿـاوي  ؾالح ؤٖم ، لظل٪ ٞةهّ بُبُٗخّ ٣ًٓى ال٣اه

ٓن املٗني بالخمُيز في بؾخسضام ألاؾ حتةة  . 20اال٣اه

ْبـت ألاؾـ ٟـا بإ٦ظ ٓظِـت ْختـ  مًـ ٧ـان ًخملـ٤ ٍػ ْامل  حت الظ٦ُـت 

، ٞا ؾــــ حت الخ٨خ٨ُُــــت التــــي ٧ــــان ٣ًــــا٫ ؤ هــــا ص٣ُ٢ــــت  ٟـــّـ الح ٍػ بــــان 

ُٟت بكـــــــ٩ل ًـــــــاصي بلـــــــى جـــــــضمير  ٍْٓـــــــت يــــــٗـ ٓتها الى ْؤن خكـــــــ ظـــــــضا، 

ُـان املضهُـت، ؤزةـذ مـا  ْن بلحـا١ الًـغع باٖ  ألاَضاٝ الٗؿ٨ٍغت ص

ٖاقّ الٗالم زال٫ ٖانٟت الزـحغاء خُـض ٧اهـذ الىدُجـت ٧اعزُـت 

م مـــًـ ألا  ؤلــــ٠  20ؾــــ حت الظ٦ُــــت ألامٍغ٨ُــــت، ٢خــــل ؤ٦ ــــر مـــًـ بــــالٚغ

ْظغح ؤ٦ ر مً  ن 60مضوي ٖغا ي   . 21اؤل٠ ؤزْغ

ٍْٓـت مً  ٓاعر التـي ٌؿـببها بؾـخسضام ألاؾـ حت الى ؤ٦بــغ ال٩ـ

٦ْؿـــــــُض  ْ ؤ ْٚـــــــاػاث ٦ُمُاثُـــــــت  ـــــــض ؤبســـــــغة  ٓل ظـــــــغاء إلاهٟجـــــــاع، ج

 ٓ ت للُب٣ــــــاث الٗلُــــــا ل جــــــ ْالتــــــي جخهــــــاٖض بؿــــــٖغ الىُتــــــرْظين 
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ا  ْمـــــا ًترجـــــب ْجدــــضر ؤزـــــغا جـــــضميًر ْن  ْػ ٦بُــــــغا ٖلــــى َب٣ـــــاث ألا

ْحؿـغل ٦بيــر لألقـٗت ٞــ١ٓ البىٟلــجُت  ظـغاء طلــ٪ مـً بهــضٞإ 

ٓ ا ًـــاصي بلــى بهدكـــاع للٗضًـــض  َْـــ ٓ ألاعى بكـــ٩ل ٚيـــر ٖــاصي  هدــ

ٓلٓظُـــت  ٦ْـــظا بلحـــا١ زؿـــاثغ بُ ان الجلـــض  مـــً ألامـــغاى ٦ؿـــَغ

ْالىبــاث ٓان  ْالحُــ مــً  26. ٦مــا ؤن املبــضؤ  22اٞاصخــت باسوؿــان 

ذ ماجمغ  مىٓمت ألامم املخدضة خ٫ٓ البِاـت هـو نـغاخت  جهٍغ

ــــت  ْبُاخـــّ ًجــــب نـــُاهعهما مـــً ألازـــاع الخضميًر ٖلـــى ؤن إلاوؿـــان 

ٍْجــب  ٧ْــل الٓؾــاثل ألازــٔغ للخــضمير الكــامل  ْٓي  للؿــالح الىــ

ـــــــى بجٟا٢ُـــــــت  ٖلـــــــى الـــــــض٫ْ ؤن جبـــــــظ٫ ٧اٞـــــــت َا٢اتهـــــــا للخٓنـــــــل بل

ْلُـــــت املسخهـــــت خـــــ٫ٓ بلٛـــــاء ألاؾـــــ حت  مىاؾـــــبت فـــــي ألاظِـــــؼة الض

ا جضميرا ٧امالْجضمي  . 23اَر

ُت  ال ٌٗخبــــــر مــــــا جــــــم ج٣ضًمــــــّ مــــــً ؾــــــماث سهعهــــــا٥ الكـــــــٖغ

ْ العهضًــض بةؾــخسضام ألاؾـــ حت  ْبؾـــخسضام ؤ ْلُــت َــي بهخــاط  الض

ْؤ٦بــــر مــــً  ٓٚاث ؤْؾــــ٘  ٍْٓــــت بال ًُٞــــا مــــً ٚــــٌُ، ٞاملهــــ الى

ْ ختـــ   ٓعة ؤ ْمـــ٘ طلـــ٪ جب٣ـــل الؿـــماث املـــظ٧  ، ظـــل مـــا جـــم ط٦ـــٍغ

ذ مـــــضٔ ٖـــــضم  ْجٓيــــُـ ُٖت الؿـــــالح ؤصهاَـــــا ٧اُٞـــــا سبـــــغاػ  مكـــــْغ

ْ بؾخسضامّ. ٓاء حٗل٤ ألامغ بخهيُّٗ ؤ ْٓي ؾ  الى

اإلادـىس الثــاوي : العــالح الىــىوي الىــىسي الؽــمالي ولــشوساث 

 العُاظت )كاهىن اللىة(

ْلُـــــــــت جخســـــــــظ الىهـــــــــٓم  ُت الض بطا ٧اهـــــــــذ ؤؾــــــــــ الكـــــــــٖغ

ْج٣تــرن بــّ ب٢تــران  ٙ ٖىــّ،  ٓهُــت ٦ــغ٦ً زابــذ ال ًم٨ــً الــْؼ ال٣اه

ٓن ٖىــــّ فــــي الؿُاؾــــت الٟــــٕغ با نــــل، ٞــــةن ألامــــغ ؤ بٗــــض مــــا ٩ًــــ

ْحٛتـٝر مـً  ْالتي بن ٧اهذ جىُل٤ مً هٟــ املكـغل  ْلُت،  الض

َٓغ، ٞمـــا ٌٗخبـــر  ْالجـــ هٟــــ امل هـــل، بال ؤ هـــا جسخلـــ٠ فـــي الؿـــبل 

ْلُــــــــت مــــــــً الىاخُــــــــت  ُت الض مبــــــــضءا عانــــــــخا فــــــــي مٗــــــــالم الكــــــــٖغ

ْلُـــت ٣ًابلــــّ  ٍٓت الؿـــلمُت للنزاٖـــاث الض ٓهُـــت ٦مبـــضؤ الدؿـــ ال٣اه

ٓ مبـــضؤ عانـــ  فـــي الٗال َْـــ ْاملٗـــامالث بـــين الـــض٫ْ  ْلُـــت  ٢ـــاث الض

ٓماؾـــُت ْفـــي بَـــاع خؿـــً  ْٞـــ٤ الُـــغ١ الضبل ـــاث  ٍٓت املىاٖػ حؿـــ

ٓم الؿُاؾـــــــُت، بال ؤن  ْبـــــــا ي الهـــــــُٜ املكـــــــا هت فـــــــي الٗلـــــــ الىُـــــــت 

ٓم خـ٫ٓ ٢ًـُت ؤهـّ مـا ٢ـض  َٓغ الحـضًض فـي م٨مـً بدشىـا ًدـ ظ

ُّ فــــي  ٓوي، ٢ــــض ًجــــض قــــٖغ ٌٗخبــــر ٚيــــر قــــغ ي فــــي الجاهــــب ال٣ــــاه

ٓعجّ الؿُاؾ  ُت.ن

 العُاظت الذولُت ومبذؤ المشوساث جوُذ اإلادمىساث -ؤوال

ٓصة  هــض، ٞــةن ـحٗبُــبلــى بــالٗ ٓلُــان ْٞغ غ الباخــض الٟغوســ ي ظ

ٓ ًــٔغ  ْالحُلــت مغجبُخــان جمــام إلاعجبـاٍ باملا٦ُاٞلُــت، ِٞــ ٓة  ال٣ـ

ْالحُلـــــــت ْؾـــــــُلخين  ٓة  ٓ مـــــــً ظٗـــــــل ال٣ـــــــ ؤهـــــــّ ؤي ما٦ُـــــــاُٞلي َـــــــ

ٕٓ ٓة هـ ُٖٓخين في الؿُاؾـت، ٣ٞـض ظٗـل فـي ال٣ـ مـً إلاو٩ٗـاؽ  ه

٣ي ل جؿــــض فــــي خــــين ظٗــــل الحُلــــت بو٩ٗاؾــــا للــــظًَ،  املُخــــاٞيًز

ْ لـــــــب الؿُاســـــــ ي  َٓغ الؿُاؾـــــــُت بدؿـــــــب جدضًـــــــضٍ،  ٓ ظـــــــ َْـــــــ

ٓعٍ  . 24ااملدى٪ بدؿب جه

ٓة  مـــًـ َــــظا املىُلــــ٤ ٞــــةن ؤٚلبُــــت املبــــاصت التــــي جغج٨ــــؼ بلــــى ال٣ــــ

ُعها ْيـــالعها  ْلُــت، ججـــض قـــٖغ ْاملٗـــامالث الض ْالحُلــت فـــي الٗال٢ـــاث 

ُعها فــــي ٚمــــاع فــــي ٦ىـــّـ الؿ ــــم ؤ هــــا بؾــــدبٗضث بٗــــضم قــــٖغ ُاؾــــت، ٚع

ْٓي مشــل  ٫ْ الؿــاُٖت س٦دؿــال الؿــالح الىــ ْجىُلــ٤ الــض ٓن،  ال٣ــاه

ْ بؾـــخسضامّ يـــالعها فـــي ألاؾــــ  ٓاء بةهخاظــّـ ؤ ٓعٍـــا الكـــمالُت، ؾـــ ٧

ٓوي، لتــــرص ٖلــــى  ْالتــــي ٢ــــض جدمــــل مىُل٣ــــا فــــي باصثـــّـ ٢ــــاه ت  الؿُاؾـــُـ

ْبب٣اثّـ صٖاة خغما ها مًـ ب٦دؿـال الخ٣ىُـت الٗالُـت فـي َـ ظا املجـا٫ 

 ٓ َْـ ٓة،  خ٨غا ٖليها في ٖـالم، ال ٌٗتـٝر فـي مجـا٫ الؿُاؾـت بال بـال٣

ْٓي ٌؿـــعى بلـــى  ْ ؤي بلـــض ٚيـــر هـــ ٓعٍـــا الكـــمالُت ؤ ٓع ٧ ماًجٗــل بمىٓـــ

ْظــــّـ التـــــي  ْخُـــــاػة َـــــظٍ الخ٣ىُـــــت ؤن ٌؿـــــخض٫ بـــــىٟـ ألا ب٦دؿـــــال 

ٍْٓت في بخخ٩اع َظا الؿالح. ٫ْ الى  بؾدىضث بليها الض

ألاظـــلخت الىىوٍـــت مـــً ــــىع الـــذٌو بجفاكُـــت عـــذم بهدؽـــاس  - ؤ

 الىىوٍت هفعها

ٓعٍـــا الكـــمالُت ؤن مىِٗـــا مـــً  ،ْٖلـــى َـــظا ألاؾـــاؽ ،جـــٔغ ٧

ـ ل٣ـٔٓ الُِمىـت  ٓ بال ج٨ـَغ ْٓي مـا َـ ْ خُاػة الؿالح الىـ نى٘ 

٢ِٓـــــــا فــــــي خُــــــاػة ؾـــــــالح ٦بــــــا ي الـــــــض٫ْ  ْمىٗــــــا لح٣ الُــــــت،  إلامبًر

ٓع الؿـــُاصة. ْج٩اٞ هـــا فـــي مىٓـــ ْكها  ْالتـــي حؿـــا ٍْٓـــت  خُـــض ؤن  الى

ٓعٍــا الكــمالُت جــٔغ ٖــضم مى٣ُُــت فــي ج٣بــل ؤن هٟؿــِا الــض٫ْ  ٧

ٍْٓــــــــت هــــــــي هٟؿــــــــِا مــــــــً نــــــــاٚذ  التــــــــي خــــــــاػث ؤ٦بــــــــر جغؾــــــــاهت ه

 إلاجٟا٢ُت التي ٖلى ؤؾاؾّ جدغم با ي الض٫ْ مً َظا الح٤.

قــــ٩لذ لجىــــت هــــٕؼ الؿــــالح لجىــــت  1965ٟٞــــي بضاًــــت ؾــــىت 

ٓن مـــً ٖكـــغة  ُـــت جخ٩ـــ ْطلـــ٪ بٛـــغى ٢ُامِـــا ب٩ـــل  10ٖٞغ ص٫ْ 

لالػمت مً ؤظا ببغام بجٟا٢ُـت مىـ٘ بهدكـاع ألاؾـ حت املٟاْياث ا

ٓهت مـً  م ؤ ها ٧اهذ م٩ ب في َظٍ ال جىت ؤ ها ٚع ْالٍٛغ ٍْٓت  الى

ٍْٓت، بال ؤن عؤؽ َظٍ ال جىت ٧ان مك٨ال  08زماوي  ص٫ْ ٚير ه

الًــــاث  َْمــــا ٧ـــل مــــً ال ش  ٍْٓخين فــــي الخـــاٍع ْلخـــين هــــ مـــً ؤٖتــــ  ص

ْال ُٓٞاحي،  ٨ُـــــــــــت ْإلاجدـــــــــــاص الؿـــــــــــ لخـــــــــــان ٢اصجـــــــــــا املخدــــــــــضة ألامٍغ

ٓا٢ٗت بين   . 25ا1968ْ  1965املٟاْياث َُلت الٟترة ال

ْعة التـي ٧اهـذ ججـغي  ْاملكـا ي ال جىـت فـْفي زًـم الى٣ـاف 

٨ُـــت ْإلاجدـــاص  الًـــاث املخدـــضة ألامٍغ املٗىُـــت، ٢ـــاصث ٧ـــل مـــً ال

ْاكــ٩ل زٟــي فــي ٧ــل مــً  ْلــت  ُٓٞاحي مٟاْيــاث جدــذ الُا الؿــ



 مشظلي مدمذؤ.  

 

298 

ٓصة بجٟا ٢ُـت جغظمـا ٞيهـا مضًىتي ُِٞىا ْظى٠ُ للخٓنل بلى مؿـ

ت الؿـالح  ْ ؤَضاِٞما في بب٣اء خهٍغ بعهما  ٍْٓان ٚع البلضان الى

٢ْـــــــض ٢ـــــــاص َـــــــظٍ  ٍْٓـــــــت ٣ٞـــــــِ،  ْٓي فـــــــي يـــــــمً الـــــــض٫ْ الى الىـــــــ

ْػٍــغ   ْ ٩ــي صان عاؾـ٪  ْػٍـغ الخاعظُـت ألامٍغ املٟاْيـاث ٧ـل مــً 

م٩ُــــــٓ، ْألاصهــــــى ْألامــــــغ فــــــي  ــــــّ ْٚغ ُٓٞاحي ؤهضٍع الخاعظُــــــت الؿــــــ

٩ـــي ال٣ًـــُت ؤن جلـــ٪ املغخلـــت نـــاخبذ ًٞـــ خـــضاء ألامٍغ اج٘ إلٖا

 ْ ْمــــا عاٞــــ٤ طلــــ٪ مــــً خــــغ١ للبلــــض  ٖلــــى البلــــض املؿــــالم ُٞدىــــام 

ٓماجّ ْبباصة مل٣  . 26اج٣خُل  بىاثّ 

 ٕٓ ٓعٍـا الكـمالُت هٟؿـِا فـي ٚنـ  ٖـً الخًـ ْبظل٪ ججـض ٧

ْلــم جلتــزم  هــظٍ  سجٟا٢ــاث مــً نــى٘ ص٫ْ هــي ؤنــال لــم جسًــ٘ 

ْ ؤل٣عهـا بـين ؤخًـان الجماٖـت ْلُـت  إلاجٟا٢اث التي ناٚعها  الض

 بُٛت زضمت مهالحِا.

ش ألاظـــلخت الىىوٍـــت خـــم خفـــشي للـــذٌو  - ل بمـــخالن وجىـــٍى

 الىىوٍت

ٍْٓــــت،  ٓصة بلـــى املــــاصة ألاْلـــى ٣ٞــــغة حٗـــٝغ الـــض٫ْ الى  3بـــالٗ

ٍْٓـــت بإ هـــا جلـــ٪ الـــض٫ْ  ،مـــً بجٟا٢ُـــت ٖـــضم بهدكـــاع ألاؾـــ حت الى

ٍْٓــا ٢بــل ألا٫ْ مــً ظــاهٟي ؾــىت  ْٞجــغث ؾــالخا ه التــي ظغبــذ 

ْهـــــي بـــــظل٪ خهـــــ1967 ٍْٓـــــت فـــــي زمؿـــــت ص٫ْ ،  غث الـــــض٫ْ الى

 ْ ُٓٞاحي  ٨ُـــت ْإلاجدــاص الؿـــ الًـــاث املخدــضة ألامٍغ ْهــي ال ٣ٞـِـ 

ٓ مــا ًِٓــغ ؤن الــض٫ْ الخمؿــت  َْــ ْ ٞغوؿــا،  ُاهُــا  ْ بٍغ الهــين 

ال ًُــــغح َــــظا ألامـــــغ ؤي  ا،  نــــاٚذ املــــاصة ٦بضلــــت ٖلــــى م٣اؾـــِـ

بؾـــــخٛغال بةٖخبـــــاع ؤ هـــــا هٟؿـــــِا الـــــض٫ْ الخمؿـــــت املال٨ـــــت لحـــــ٤ 

 ٓ ْبن ٧اهـــــــــذ الـــــــــض٫ْ الـــــــــى٣ٌ الُٟخـــــــــ صازـــــــــل مجلــــــــــ ألامـــــــــً، 

ْلُـــــــت جدٟــــــــٔ  الخمؿـــــــت ؤِْــــــــغث ؤ هـــــــا بــــــــظل٪ جبـــــــرم بجٟا٢ُــــــــت ص

ت، بال  ْلُت بمىِٗا بهدكاع ؾالح زُير ٖلـى الةكـٍغ ُت الض الكٖغ

ٓن بإخ٩امّ ًمىـ٘ مشـل  ْالظي ٌؿخضل ٓن الضْلي  ؤن هٟؿّ ال٣اه

ْالـــال  ْاة  ـــا ج٨ـــغؽ الالمؿـــا ٕٓ مـــً املٗاَـــضاث بةٖخباَع َـــظا الىـــ

َْمــــا  ٓن الــــضْلي ج٩ــــاٞا  مــــً املبــــاصت املخٗــــاٝع ٖليهمــــا فــــي ال٣ــــاه

ْمـًـ َــظا املىُلــ٤ ٖلــى ؤي  ْلُــت،  ُت الض ْْْظـّـ مـًـ ؤْظـّـ الكــٖغ

 ٫ْ ٫ْ خُ هـا مشلـت فـي الـض يرة مًـ الـض ٖٓـت نٛـ ؤؾاؽ جدخ٨ـغ مجم

ْالتـــي ال ج٣ــــل   ، ٫ْ ألازـــٔغ ـــت الــــض الخمؿـــت خ٣ـــا جمىٗـــّـ ٖــًـ ؤ٦ ًر

ْلت بمٗىاَا املجمل ٓماث الض ٓم مً م٣  . 27اٖ ها في ؤي م٣

ٓعٍــــــــــا الكــــــــــمالُت ؤن نــــــــــىِٗا  مــــــــــً َــــــــــظا املىُلــــــــــ٤ جــــــــــٔغ ٧

ْلـــــت  ــــا ص ٍْٓــــت خــــ٤ ؤنــــُل لِــــا بةٖخباَع ْبمخال٦ِــــا لألؾــــ حت الى

، مـا ًجٗـل ؤي  ٍْٓـت ؤزـٔغ ْلـت ه ٧املت الؿُاصة مشلِا مشـل ؤي ص

ٍْدـــغم مىـــّ بلـــض  بجٟــا١ ٌُٗـــي م٨ىـــت لبلــض ؾـــُض بـــةمخال٥ شــ يء 

ُت ب٩ل مٗاهيها. ٓ ؾمت ٖضم الكٖغ  ؾُض ؤزغ، َ

٢ُِٓٗــا ٖلــى بجٟا٢ُــت ٦مــا ؤن هٟؿــِ ــم ج ٍْٓــت ٚع ا الــض٫ْ الى

ٓا٢ـــ٘ ؤزةـــذ ؤن  جـــم  ٍْٓـــت، بال ؤن ال ٖـــضم بهدكـــاع ألاؾـــ حت الى

ٍْٓــت، جًــا٠ٖ ماثــاث املــغاث بٗــض إلاجٟا٢ُــت ٟٞــي  جغؾــاهعها الى

الًـــــاث  ْلتي ال ٍْٓـــــت لـــــض ج٣ــــضًغاث لبجـــــم الـــــغئْؽ الحغبُــــت الى

ُٓٞاحي ٞا١ ب٨شيـر ٖـً ألاعا ٨ُت ْإلاجداص الؿ ٗـين املخدضة ألامٍغ

ن َــظٍ ألاؾــ حت لــضٔ هٟـــ  40.000ؤلــ٠ عؤؽ  ٦مــا ؤن مســْؼ

ٍْٓـت مـً التـي  ٓن ٢ىبلـت ه ٓة ملُـ ْلخين ٞا١ ؤ٦ ر مـا ٣ًـاعل ٢ـ الض

ٓم ٖلــــى مضًىــــت َيرْقــــُما الُاباهُــــت، بــــل  بؾــــخسضمذ فــــي ال جــــ

 ْ ٍٓغ مشل َظٍ ألاؾ حت بلى ما ال ٣ًُُّ ٣ٖـل ؤ ْػ ألامغ بخُ ججا

ْال ظُيُــــت  هُـــــت ًخ٣بلــــّ ٞٓظــــضها ال٣ىبلــــت الُِضْع ٓجْغ ٣ىبلــــت الىُ

٧ْلِـا ؤؾـ حت بؾـخٗملذ فـي خـغل الخلـُج  ٢ْىابل إلابغ الخاع٢ت 

٩ـا ٦ٟئـر ججـاعل ظغبـذ  ْالظي ٖاملخّ ؤمٍغ يض الكٗب الٗغا ي 

ا ْٚيَر ٍْٓت  ٓعجّ مً ؤؾ حت ه  . 28اُّٞ ٧ل ما َ

 بمخىا  الذٌو الىىوٍت عً هض  ؤظلختها - ي

 ٓ ـــا ال٣اه ْلُـــت ختـــ  جغجـــب ؤزاَع ْ بجٟا٢ُـــت ص هُـــت بن ؤي مٗاَـــضة ؤ

ٍْمخشـــل ْ  ٍْلتـــزم  ، ًجـــب ؤن ًلتـــزم  هـــا  ٫ْ جلِـــا الجمُــ٘ـ مخشـــل لِـــا الـــض

ْي  ْبال ٧اهــذ ٧ــالىٟش فــي الــٍغذ، الحؿــا ْ ؤبغمعهــا ؤنــال،  التـي نــاٚعها 

ْٖلُّ. ٓع١ التي ٦خةذ بّ  ْال  ٢مت الحبر 

بدؿـــب املـــاصة الؿاصؾـــت مـــًـ بجٟا٢ُـــت ٖـــضم بهدكـــاع ألاؾــــ حت 

ــــــغ  ْالتــــــي ههــــــذ ٖلــــــى: ةةًخِٗــــــض ٧ــــــل مـــــًـ ألَا ٍْٓــــــت  اٝ بمخابٗــــــت الى

٢ٓـــــ٠  املٟاْيــــاث بدؿــــًـ هُــــت بكـــــإن الخـــــضابير الٟٗالــــت املخهـــــلت ب

ٍْٓـــــت  ْبنـــــٕز ألاؾـــــ حت الى ٢ْـــــذ مب٨ـــــغ  ْٓي فـــــي  حؿـــــاب٤ الدؿـــــ   الىـــــ

ْلُـــــت  ْاكـــــإن مٗاَـــــضة لنـــــٕز الؿـــــالح الٗـــــام ال٩امـــــل جدـــــذ ع٢ابـــــت ص

 ٫ْ ٓا٢ــ٘ـ ؤزةـــذ ٖـــضم بلتـــزام ؤي مــًـ الـــض ْٞٗالـــتةة، بال ؤن ال مكـــضصة 

ٓٔ املــاصة الؿا ٍْٓــت بٟدــ صؾــت مـًـ إلاجٟا٢ُــت، بــل بــال٨ٗـ مـًـ الى

ْ إلاجدـــــاص  الًـــــاث املخدـــــضة ألامٍغ٨ُـــــت  طلــــ٪ ٞمـــــا جـــــم ببغامــــّـ بـــــين ال

ْالتـــــي ؤبغمـــــذ  ْلـــــى  ٓلذ ألا ْجدضًـــــضا بجٟا٢ُـــــت ؾـــــ ُٓٞاحي الخ٣ـــــا  الؿـــــ

ٍْٓــت الٗــابغة لل٣ــاعاث طَبــذ ؤبٗــض  1972ؾــىت  ٓاٍعش الى ٫ٓ الهــ خــ

ْلخان ٓاٍعش التـي وكـغتها الـض         مً طل٪، خُض خاٞٓذ ٖلى ٧ـل الهـ

ْؤيــــاٞذ إلاجٟا٢ُـــــت  ْ ختــــ  جلــــ٪ التـــــي ٧اهــــذ فـــــي مغخلــــت إلاهخـــــاط،  ؤ

ا جدضًــــــضا ٖلــــــى بم٩اهُــــــت بؾــــــدبضا٫  ٓا٢ـــــ٘ـ بىهـــــِـ ا لألمــــــغ ال ج٨َغؿـــــِـ

ٓاٍعش التــــــي وكــــــغث بٗــــــض ٖــــــام  ٓعا  1946الهــــــ ٓعاًش ؤ٦ ــــــر جُــــــ بهــــــ

ْٞخ٩ا ٓعاًش مخٗضصة الغئْؽ ؤ٦ ر جضميرا   . 29اْبه
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ٍْٓـــــت بـــــالخسلي ٖـــــً ؤؾـــــ ح ٓم الـــــض٫ْ الى عها ٞٗـــــٓى ؤن ج٣ـــــ

٤ْٞ املخ٤ٟ ٖلُّ في املٗاَـضة، ٢امـذ بـةبغام بجٟا٢ُـاث  ٍْٓت  الى

ٍْٓـــت،  ْػٍـــاصة جغؾـــاهعها الى ْجدـــضًض  ٍٓغ  ُـــت ُٞمـــا بُ هـــا لخُـــ ٖٞغ

ٓعٍـا الكـمالُت ملـا لـم  ٞٗلى ؤي ؤؾـاؽ ًم٨ـً ؤن ًـخم بزًـإ ٧

ٓا لّ َم جدضًضا. ٍْمخش ٓا   ًسًٗ

 يؤظاهُذ هىسٍا الؽمالُت في ؼشعىتها إلمخالن ظالح هىو  -زاهُا

ْلـذ الـض٫ْ الغاًٞـت سمــخال٥  ٖلـى ٚـغاع  م الــظي خا الخجـٍغ

ْلـً  ٓعٍـا الكـمالُت  ٓعٍا الكـمالُت بنـباّٚ ٖليهـا، لـم جيشنـي ٧ ٧

٢ٓٝٓ فـــــــي ْظــــــــّ  ْع الُدـــــــُم الــــــــظي ال ٌؿـــــــخُُ٘ ٕــــــــال جـــــــخ٣مو ص

ٖا ب٩ــل مــا  ٍ مكــْغ ْالــظي جــْغ ظالصًــّ، بــل صاٞٗــذ ٖــً خ٣ِــا 

ٓة، مىخ جــــت الـــغص باملشــــل ٖلـــى ٧ــــل ألاؾـــاهُض ال تــــي مل٨ـــذ مــــً ٢ـــ

ٓن م٨مً م٣خلِا. ض ؤن ج٩  ؤٍع

بمـــــــــخالن و بظـــــــــخخذام العـــــــــالح الىـــــــــىوي ًدلـــــــــم كاعـــــــــذة  - ؤ

 الذفا  عً الىفغ

ٓم املُــاَي لحــ٤ الــضٞإ ٖــً الــىٟـ، ظٗــل مــً  بن املِٟــ

ْلىــــا فــــي   ،ً ٓاظِــــت ألازــــٍغ ْلــــت فــــي م املم٨ــــً ؤن حؿــــخسضمّ ؤي ص

ٓاب٤، خُـــــض ؾـــــب٤ ؤن جـــــظٕع  هـــــظا ألامـــــغ  َـــــظا املجـــــا٫ ٖـــــضة ؾـــــ

ٓوي خين  ٓة فـي ال٨ُان الهُِ ٢هٟذ َاثغاجـّ مسـُم ٖـين الحلـ

ٓ 1986مضًىــت نــُضا الٟلِؿــُُيُت ؾــىت  ــغ ٢ُــاصة الٗــ ، ْفــي جبًر

ٓوي ؤن  ْ الهـــُِ مـــت نـــغخذ ٢ُـــاصة الٗـــض ٓوي لِـــظٍ الجٍغ الهــُِ

الٛــــــــاعاث ٧اهــــــــذ تهــــــــضٝ بلــــــــى مىــــــــ٘ ؤي ٖملُــــــــاث مــــــــً الجاهــــــــب 

ْؤَل٣ـذ ٖلـى مـا ٢امـذ بــّ  ٓمـت الٟلؿـُُيُت،  ْامل٣ الٟلؿـُُني 

ْان بؾم خ٤ الضٞ  . 30اإ ًٖ الىٟـ إلاخخُاَيمً ٖض

ش  ، 1986مــاي  19بيـاٞت بلــى طلـ٪ ججــضع إلاقـاعة ؤهــّ بخـاٍع

ٓصٕ ؤؾـ حت  ٣ُا بة٦دكاٝ مؿخ ٓاث ألامً لجىٓل بٍٞغ ٢امذ ٢

٣ــــــــي،  ني إلاٍٞغ جــــــــاب٘ ل حغ٦ــــــــت املخمــــــــغصة املؿــــــــماة املــــــــاجمغ الــــــــَٓ

ٓة  ٓاها بــال٣ ٓحؿــ ْب ْػٍمبــابٓي  ٣ٞامــذ بمِاظمــت ٧ــل مــً ػامبُــا 

ٗـــــــت ؤن َـــــــظٍ ألاؾـــــــ حت ظـــــــاءث مـــــــً َـــــــظٍ  املؿـــــــ حت جدـــــــذ طَع

ْجدــــذ حُُٛـــت مؿــــم  خـــ٤ الــــضٞإ ٖـــً الــــىٟـ يــــض  الـــض٫ْ، 

ْان ٚير املباقغ  . 31االٗض

ٓعٍــا الكــمالُت زهٓنــا  بلــى ٖلــى َــظا ألاؾــاؽ بؾــدىضث ٧

٨ُــــت  الًــــاث املخدــــضة ألامٍغ ٓمُــــت التــــي جٓظِِــــا ال العهضًــــضاث الُ

ْلــت املاع٢ــت  ْالض ٓع الكــغ  ْمــا جهــِٟا بــّ صاثمــا مــً مدــ يــضَا، 

ٓبــاث التــي جٟغيــِا ٖليهــا ْٚير  ٦ْــظا ٧ــل ال٣ٗ َــا مــً املؿــمُاث 

ٓعٍـا الكــمالُت  ْجباٖـا فـي مجلــ ألامــً، ٧ـل َـظا ظٗـل ٧ ْعٍـا  ص

َْــظا جدــذ ُٚــاء  ٍْٓــت ٧املــت  ْلــت ه ٓ هــا ص ج٣ــ٫ٓ بإ هــا حؿــعى ل٩

ْالُٛغؾــــــت  ْان  ٓاظِــــــت الٗــــــض خــــــ٤ الــــــضٞإ ٖــــــً الــــــىٟـ فــــــي م

ْلُـــــــت ٞيهـــــــظ املجـــــــا٫،  ٓاب٤ الض ْبؾـــــــدىضث بلـــــــى الؿـــــــ ٨ُـــــــت،  ألامٍغ

ُت مؿــــٗاَا فــــي َــــظا املجــــا٫، ٞمــــا ًدــــ٤ لِــــا  ما٦ــــضة ٖلــــى قــــٖغ

ْ الخ٩ــــــاٞا فــــــي  ْاة فــــــي الؿــــــُاصة  ْٞــــــ٤ مبــــــضؤ املؿـــــا ــــــا  ًدـــــ٤ لٛيَر

ْلُت.  الخٗامل بين الض٫ْ في الٗال٢اث الض

ت الشد  - ب  بمخالن و بظخخذام العالح الىىوي ًدلم هٍٍش

ـــت، ؤي بمـــا مٗىـــاٍ  ٓعٍـــا الكـــمالُت بلـــى َـــظٍ الىٍٓغ حؿـــدىض ٧

ٓاظِــــــت ؤي ؤن بمخال٨ِــــــا للؿــــــ ٓن عاصٖــــــا فــــــي م ْٓي ؾــــــ٩ُ الح الىــــــ

ٍٓـت فـي  بٖخضاء ٢ض ًُالِا مؿخ٣بال، ْؾُمشل الؿـالح يـماهت ٢

ْبب٣ائهــــا بُٗــــضة ٖـــــً ؤي  ٨ُـــــت  الًــــاث املخدــــضة ألامٍغ ٓاظِــــت ال م

ٓعٍا الكمالت.  مؿاؽ بالؿالم الترابُت ل٩

في َظا املجا٫ ال ٌؿٗىا بال الخُغ١ لٟخٔٓ مد٨مت الٗض٫ 

ُٖت ألا  ْلُـت خـ٫ٓ مكـْغ ْجدضًـضا فـي ال٣ٟــغة الض ٍْٓـت  ؾـ حت الى

م هــــــــا، خُــــــــض نــــــــغخذ ؤن : ةةبن العهضًــــــــض با ؾــــــــ حت  48ع٢ــــــــم 

ٍْٓــــت لخشةــــُِ ؤي  ْ خُــــاػة ألاؾــــ حت الى ٍْٓــــت فــــي خــــض طاجــــّ ؤ الى

ٕ، بال  ٓن ٚير مكـْغ ٣ْٞا لؿُاؾت الغصٕ با ٩ً بٖخضاء ٖؿ٨غي 

مـــــً مُشـــــا١ ألامـــــم  ٣ٞ4ـــــغة  2بطا ٧ـــــان تهضًـــــضا مسالٟـــــا للمـــــاصة 

ْهــي ْ مىٗخـــّ  املخدــضةةة  ىذ الــغصٕ مـــً ظِــت  ٦ْإ هــا قـــٖغ بـــظل٪ 

مــــــً ظِــــــت ؤزــــــٔغ بةخالعهــــــا لــــــىو ال٣ٟــــــغة الغابٗــــــت مــــــً املــــــاصة 

ٓٙ للـــــض٫ْ  الشاهُــــت، خُـــــض ٌؿدكـــــ٠ ؤن الٟخــــٔٓ ظـــــاءث ٦مهـــــ

 ٔ ٓاظِت الض٫ْ ألازغ ٍْٓت في م  . 32االىاٞظة الى

ـــت بُـــال ؾُاســـ ي،  ـــت الـــغصٕ يـــالعها فـــي ؤ هـــا هٍٓغ ججـــض هٍٓغ

ٓهُـــت، خ ُـــض ٌؿـــخدُل ؤن ججـــضَا فـــي جيخٟـــي ٖ هـــا ؤي نـــٟت ٢اه

ـــــــغاٝ، بــــــــل ج٨غؾـــــــذ فــــــــي الٗال٢ــــــــاث  ؤي بجٟا٢ُـــــــت مخٗــــــــضصة ألَا

٩ـي  ـم ؤن الـغثِـ ألامٍغ ْلُت جدضًضا في ظاهبها الؿُاس ي، ٚع الض

ٕ خـــــغل  ـــــت الخ٣ـــــا، خـــــين ؤٖلـــــً مكـــــْغ ٛـــــً ٢خـــــل َـــــظٍ الىٍٓغ َع

ٓم ؾــــىت  ٨ُــــت  1983الىجــــ ٓاث ألامٍغ ٓم ال٣ــــ ْالــــظي ؤؾاؾــــّ ج٣ــــ

ت فــــي الًٟــــاء الخــــا صة بيكــــغ مدُــــاث ٖؿــــ٨ٍغ ٓن مــــْؼ ْج٩ــــ عدي 

ش مِمـــا  ٓاٍع ْالتـــي مـــً قـــإ ها بب٩ـــامل٫ٟٓٗ ؤي نـــ بإؾـــ حت الليـــزع 

ْبـــظل٪  ـــت ماٖاصًـــت لِـــا،  ْل ٍْٓـــت  ي ص ِٖٓـــا ختـــ  جلـــ٪ الى ٧ـــان ه

ـت الـغصٕ فـي  ْٓي ؤنـبذ ال ًد٣ـ٤ هٍٓغ هجض ؤهّ خت  الؿـالح الىـ

٨ُت ٓاث ألامٍغ ٓاظِت ال٣  . 33ام

ٓعٍــــا الكــــمالي  ٓ قــــ٩ل خ٣ُ٣ــــت ؾــــالح ٧ ْمــــً َىــــا ٞدتــــ  لــــ

ْ التـــي ال عصٖـــا ٍْٓـــت ؤ ٓاظِـــت الـــض٫ْ ٚيـــر الى ٓن فـــي م ، ٞةهـــّ ؾـــ٩ُ

ْمـــ٘ـ  الًــــاث املخدــــضة ألامٍغ٨ُــــت،  ٓعا ٧ال ٓظُــــا ؤ٦ ــــر جُــــ ٓل جملــــ٪ ج٨ى
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َْىــــا٥  ْ جبـــاص٫ بقــــاعاث مــًـ َىـــا  طلـــ٪ ًب٣ـــل ألامـــغ مجــــغص خـــضًض 

ْلـــًـ وؿــــخُُ٘  ا،  ْلــــت فــــي خماًــــت هٟؿـــِـ لخ٨ــــَغـ بؾــــتراجُجُت ٧ــــل ص

ْلـــت بزبــاث خ٣ُـــت ٢ُمـــت الترؾـــاهت ألامٍغ٨ُـــت املخ ٓاظِـــت ص ٓعة فـــي م ُـــ

ْبال ٦مــا ٢لىـا ًب٣ــل ألامــغ   ، ٓا٢٘ـ ٍْٓـت بال بدــغل بُ همـا ٖلــى ؤعى ال ه

ين.  مجغص جباص٫ للغؾاثل املكٟغة بين الُٞغ

 خاجمت

 ْ ْٓي، ط ْجهـيُ٘ الؿـالح الىـ ْبؾـخسضام  بن خ٣ُ٣ت بمـخال٥ 

َبُٗـــــت مؼصْظـــــت بـــــين ٖال٢خـــــين مخ٩ـــــاملخين زهٓنـــــا فـــــي مجـــــا٫ 

ْلُـت، جلـ٪ الٗال٢ـ اث التـي ال ًم٨ًـ ؤن ٌؿـخٛني ِٞـا الٗال٢اث الض

َٓغ ألامـغ  ٓوي، ْظـ ال الؿُاسـ ي ًٖـ ال٣ـاه ٓوي ًٖـ الؿُاسـ ي  ال٣ـاه

ْٓي،  يها بلــى بمــخال٥ الؿــالح الىــ ٓعٍــا الكــمالُت ْؾـٗـ ت ٧ فــي ٢ًـُـ

ُت لِظا الؿـعي، بـل  ٓوي، ًنٕز ؤي قٖغ ٣ً٘ بين ؤمٍغً، ظاهب ٢اه

ْٞــ٤ ماظــاءث بـّـ مسخلــ٠ إلاجٟا٢ُــاث  ٍْجــغم مشــل َــظا الٗمــل، 

 ْ ْ الض ٍْٓـــــــــت ؤ ُت جهـــــــــيُ٘ ؤؾـــــــــ حت ه لُـــــــــت املخٗل٣ـــــــــت بمـــــــــضٔ قـــــــــٖغ

ـــم مـــا ًم٨ــًـ  ٓن، ٚع ٓة ال٣ــاه ْْٞـــ٤ مـــا ًُلــ٤ ٖلُــّـ ب٣ـــ بؾــخٗمالِا 

ْبجٟا٢ُـــاث زهٓنــــا مـــًـ  ٕٓ مــًـ مٗاَــــاث  ؤن ٣ًـــا٫ فــــي َـــظا الىــــ

ْالـظي  ذ مُشا١ ألامم املخدـضة  ظاهب ؤ ها مٗاَضاث زالٟذ نٍغ

ْم٘ـ طلـ٪ ٧ـل َـظٍ املٗاَـضاث ٓل الٗـالم،   ًبضؤ بجملت هدً قٗـ

٫ْ ألازــــٔغ مـــًـ خــــ٤  ْ خغمــــذ الــــض ْالُٛغؾــــت  ٦غؾــــذ الُِمىــــت 

ٓعٍــــــــا  ٓ مــــــــا بؾــــــــدىضث ٖلُـــــــّـ ٧ َْــــــــ  ، ا ٣ٞـــــــِـ خهــــــــغجّ فــــــــي هٟؿـــــــِـ

ِ ٖؼمِــا  ٫ْ الخمؿــت لخشةـُـ الكــمالُت فــي عصَــا ٖلــى بصٖــاءاث الــض

ٓ الؿُاســــ ي  َْــــ ْٓي، ْفــــي الجاهــــب ألازــــغ  ٖلــــى ٚمــــخال٥ ؾــــالح هــــ

ٓ مًـ  ٓٔ َـ ٓة، ٞـا ٢ ٓن ال٣ـ ْالظي ًغج٨ؼ جدضًضا ٖلى مؿم  ٢ـاه

ْلُـت ٩٦ـل، ً مً ٖلـى الؿـاخت الض ٓ مًـ كهُـ َْـ ٟـغى بعاصجّـ صاثمـا 

ُت مــًـ ٖـــضمِا، بـــل بـــال٨ٗـ حؿـــير  َْـــظا املجـــا٫ ال م٩ـــان للكـــٖغ

ْهمًـ َـظا املىُلـ٤، ٞـةن  لت،  ٤ْٞ مبضؤ الٛاًـت جبـرع الٓؾُـ ٓع  ألام

ْمـــــًـ خ٣ِــــــا  ْٓي  ٓعٍــــــا الكــــــمالُت مـــــًـ خ٣ِــــــا جهــــــيُ٘ ؾــــــالح هــــــ ٧

ّ مبـــــــاصت خـــــــ٤ الـــــــضٞإ ٖــــــًـ الـــــــ ْٞـــــــ٤ ماج٣خًــــــُـ ىٟـ بمخال٦ــــــّـ 

ْالتــي نــاعث نــغخا ال ًم٨ـًـ ػخؼخخـّـ فــي مجــا٫  ٢ْاٖــضة الــغصٕ، 

ْلُت الحضًشت.  الٗال٢اث الض
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 ملخق:

٢ٓذ الغاًَ، ؤخض ألا  ت ل٩ُِلـت ٌٗض املجخم٘ املضوي، في ال ٍع ق٩ا٫ الغثِؿُت للمكاع٦ت في الحُاة الٗامت،   هّ ٌٗخبر الٓؾُلت الًْغ

ٓا٢ـ٘ ؤن  ْ ال ْ خل ؾلمي للنزاٖاث املجخمُٗت.  ْ مهضع ا٢تراح  ْلت  ْ الض ْع ٧ٓؾُِ بين املجخم٘  ٓم  بّ  مً ص ْ طل٪ ملا ٣ً املجخم٘ 

ٓمـــا  ْ طلـــ٪ َــظا الكــ٩ل مــً الحــغا٥ املجخمعــي ال ػا٫ فــي املى٣ُــت الٗغبُــت ٖم ٓع  ْ م هــا املٛاعبُــت َبٗــا فــي مغاخلــّ ألاْلــى مــً الخُــ

ْ الِل للخجغبت الضًم٣غاَُت.  بؿةب املؿاع الؿُاس ي  في َظٍ البلضان الظي ًدؿم بالُاب٘ الحضًض 

ٓا٢ِٟـا املُالبـت بالحـض  ْ الخٗبيـر الؿـلمي ٖـً م مـً  ل٨ً َضا لم ًمىـ٘ خغ٧ـاث املجخمـ٘ املـضوي مـً الخٓـاَغ فـي الٗضًـض مـً املىـا٤َ 

ْ الخىضًض بمسخل٠ ؤق٩ا٫ الٟؿاص إلاصاعي  ٓاع١ الاظخماُٖت   ؾٓء حؿُير الكإن الٗام.  ْ الٟ

ٓ فــي زُا هــا مــً الٗضًــض  ــاث الٗامــت، ال ػالــذ َــظٍ الخىُٓمــاث  حكــ٩ م مــً الاهجــاػاث املد٣٣ــت فــي مُــضان الخٗبيــر ٖــً الحٍغ ْ بــالٚغ

ٓع٢ ْ ٖلُّ تهضٝ ال ْ جةُان مضٔ نض٢ُعها .مً ؤق٩ا٫ الخ٤ًُِ في مماعؾت وكاَاتها.    ت الى مىا٢كت َظٍ الى٣اٍ 

Résumé : 

Étant l’une des plus importantes formes de participation à la vie publique, la société civile 

est un moyen indispensable dans la structuration de la communauté avec son rôle essentiel de 

médiateur entre la société et l'Etat, ainsi qu’une source de proposition et de résolution des conflits 

sociaux. Cependant, dans les communautés de la région Arabe et du Maghreb, elle est dans ses 

phases germinales en raison de la nature du processus politique dans ces pays généralement 

marqué par   l’aspect  précaire et récent de l’expérience démocratique. 

Malgré la stabilité que l'Algérie a connue par rapport aux autres pays de la région qui ont 

été confronté aux révoltes du « printemps arabe », ceci n'a pas empêché les mouvements de la 

société civile de manifester et de protester dans de nombreuses régions du pays pour dénoncer les 

injustices sociales et condamner les différents aspects de "la corruption administrative et la 

mauvaise gestion de la chose publique. 

Par ailleurs, il est important de souligner que même si de nombreux accomplissements en 

termes de libertés ont eu  lieu, les organisations de la société civile reviennent toujours dans leurs 

discours sur les différents aspects de restrictions appliquées quant à leurs activités. A cet effet, ce 

papier a pour objectif d’étudier et d’analyser la crédibilité du dit discours. 

 

Introduction: 

In the last decades of the twentieth century, 

the term civil society has been revived to refer to 

the group of voluntary organizations established 

in contemporary societies, such as professional 

and labor unions, business associations, farmers' 

unions, NGOs and other organizations. It may be 

useful to point out that the revival of the concept 

of civil society in its new formulation was a result 

of a combination of several factors that led to 

enrich the civil society at the level of thought and 

practice as well as at the level of quantity and 

type. Some factors can be mentioned as follows: 
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- The increasing needs of individuals and the 

decline in the ability of the state to ensure a fair 

distribution: the state is failing to meet the health 

and social needs of the citizens. Families with 

low incomes, sometimes considered as the largest 

segment of the society, frequently request social 

and economic demands. However, middle and 

eased classes tend to insist and demand political-

cultural pluralism and freedom of expression. 

- Expansion of the scope of education: The 

spreading of free education is one of the most 

important achievements of the Maghreb regimes 

such as Tunisia and Algeria, with clear 

differences in achievement rates. This has led to 

an increase in the level of awareness, expectations 

and organizational skills of the individuals, which 

was of great importance in the increasing 

involvement of this educated class in voluntary 

and charitable activities. As a result, the 

establishment of organizations that insures the 

role of mediator between the state and the 

population became necessary. 

- The significant increase in incomes: The 

1970s and 1980s witnessed a financial boom due 

to high oil revenues, migration and economic 

openness. Citizens in Arab and Maghreb regions 

invested a part of their wealth into private 

organizations known as charities organizations.  - 

Civil liberties and openness: the respect of human 

rights and fundamental freedoms had gradually 

expended in response to external pressure to open 

the political arena and expand the political 

participation
(1)

. 

-Liberal reforms: Liberal reforms in the 1980s 

have led to the creation of a large number of civil 

society organizations. However, These hasty and 

random reforms produced associations established 

for specific objectives: associations used for 

promotion, associations exploiting media-related 

issues (such as women's issues and human rights), 

Associations considered as "electoral costumers" 

for candidates and politicians lacking popular 

support and legitimacy. 

The concept of civil society: 

The terminologists point out that any concept 

or term cannot be studied and understood outside 

its historical context. The concept of "civil 

society" must be traced since we are dealing with 

a concept extracted from a particular field of 

knowledge. In order to analyze and understand a 

social reality linked to a geographical area and the 

history of those who are different and opposite to 

our reality and our history. The concept of civil 

society, like other concepts: (elite - class - state - 

development - religion - culture ...), was 

associated with the reality and history of Western 

societies. 

Although the contents of the concept of civil 

society varied, according to the social and 

historical contexts in which it is employed, and 

despite the difficulty of establishing a 

comprehensive definition, wa can put forth this 

definition: »a set of free voluntary organizations that 

fill the public sphere between the individuals and 

the state Members«. Civil society organizations 

include associations, unions, clubs, cooperatives 

and all non-governmental organizations. In this 

context, we can find many definitions of civil 

society, but they often do not depart from the 

necessity of the availability of four basic elements 

in the concept of civil society: 

- The first element is the idea of "voluntary" or, 

in other words, voluntary participation, which 

is essentially a free or voluntary administrative 

act. This way, the structures and basis of civil 

society are distinguished from the rest of the 

social structures imposed or inherited under 

any consideration. 

- The second element is that civil society is 

organized: what makes it differ from 

traditional society in its classical sense. This 

point refers to the concept of "institutionalism". 

- The third element relates to the "purpose" and 

the "role" played by these organizations, and 

the great importance of their independence 

from power and state domination.  
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- The last of these elements lies in the need to 

consider the concept of civil society as part of 

a conceptual system based on diversity and 

acceptance of diversity, including concepts 

such as individualism, citizenship, human 

rights, political participation, constitutional 

legitimacy
(2)

. 

Factors guiding the appearance of Civil 

Society in the Arab and Maghreb regions: 

Starting from the eighties, many changes 

occurred in the Arab and Maghreb states 

especially within their communities, this period is 

considered as a turning point in the history of 

their evolution. These two communities are 

related and have common features, which as well 

explain how they can affect each others. One of 

the features is the demographic evolution, where 

the youth constitutes a very high percentage of 

the population (between 70 to 75 % of the 

population is less than 30 years 
(3)

), meaning most 

of them reached the age of activity and in need of 

work. Furthermore, the spread of education, as 

well as the spread of mass media through various 

means of communication (electronic newspapers, 

Internet, satellite TV ... etc) increased the level of 

awareness in these communities.  

Nevertheless, these communities are facing 

several obstacles, including the lack of development 

in some countries and a total decline in others, 

which reduces considerably the opportunities for 

descent living and working conditions – as a 

result, the levels of frustration and despair 

increase among the population. That can lead in 

the majority of countries to some forms of 

constant social protest that can be sometimes 

violent. 

furthermore,  the negative effects of the so-

called economic reforms in many countries since 

the mid-80‟s (e.g: case of Algeria),  under the 

supervision of the International Fund , that 

focused mainly  on breaking down all social gains 

achieved under the post-independence national 

social state also referred to as “the welfare state 
(*)

: 

The decline of the role of the state in some 

services (such as stopping the free education and 

healthcare) affected deeply a large segment of the 

society that suddenly found itself without any 

assistance. As well as the privatization processes 

of the public sector: factories laid off a large 

number of workers. 

Moreover, the failure of the inherited political 

systems since the independence to cope with the 

profound changes in society and not responding 

in the right time to different demands by opening 

the political participation 
(4)

.   

In addition, the spread of corruption in these 

countries made it difficult for the youth to get 

involved in any political activities.  

Moreover, the political systems in these 

countries continue to control the society and 

political freedoms. Consequently, community 

participation (civil society) is lacking, just as on 

the political level (parties and trade unions), 

associated with the lack of development, all those 

obstructions generate violence and hostile 

reactions. 

Here lies the importance of the role of civil 

society for the reason that it is one of the finest 

forms of political participation. However, it is in 

its germinal phases in the communities of the 

Arab and Maghreb region, due to the nature of the 

political process in these countries generally 

marked by authoritarianism. The organizations of 

civil society and the parties are in fact the right 

means of structuring the community with its 

essential role of mediating between the society 

and the state and a tool for conflicts resolution the 

resolution, for instance (unions in the education 

sector):  professors gather their demands and 

discuss them peacefully with the ministry). The 

civil society offers a peaceful space for 

communication and understanding. Communities 

in the south lack effective civil society 

organizations being that they are heavily 

regulated, restricted and often banned. Moreover, 

civil society organizations have a role of 
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supervision and guidance, in case they are 

missing; all channels of peaceful interaction in 

order to resolve any social conflict are cut off. 

Associating to that the lack of development, 

which generates a deep form of frustration and 

sense of oppression among the individuals, 

inducing them in a situation of Violence in its 

many aspects: Islamist militancy, ethnic 

extremism, terrorism, riots? The role that the civil 

society can play in developing good governance 

models can provide the needed stability and avoid 

chaotic situations. 

In order to clarify and verify what had been 

mentioned earlier, a short comparison from the 

Maghreb countries is given as follows: 

• Revolution and the political transition 

succeeded in Tunisia, thanks to the strength and 

well-organized society (took form of a strong 

union), independent parties, numerous 

organizations and very active civil society. 

• The deterioration of the situation in Libya 

towards fighting Results from the absence and 

lack of all forms of community organization 

and party throughout 40 years of the previous 

regime, leading the way for tribalism to take 

over the political scene.  

The relationship between the state and the 

civil society in Algeria: 

The phenomenon of civil society is relatively 

recent and still in its early phases in Algeria. The 

local community does not have the experience or 

the traditions of associative activities. Certainly 

there are a large number of associations (civil 

society associations that were established under 

the Law on Associations) reaching the number of 

80000 Associations
 (5)

, this does not mean that all 

these associations are all active in the field, but 

only a limited number are. Besides, most of them 

are charity-oriented associations only acting on a 

social level. 

Prof. Dr. Saleh Ziani in one of his articles in 

the Social Sciences Review, stipulates that in 

order to expose the state of the civil society in 

Algeria, it is important to put forth the 

relationship between the State and civil society 

institutions in the country -during the 

colonialism- and in the post French colonialism 

period. One can note that the state worked on 

reproducing the same situation that characterizes 

the state of the Algerian civil society institutions 

in the occupation period. The authorities managed 

to conceal the civil society more than it worked 

on motivating it to become an extension of the 

state 
(6)

.  

The adoption of the one-party political system 

reflected negatively on community organizations. 

The ideology of prioritizing the ruling party drove 

many organizations to work in secret, since the 

regime refused to authorize their activities 
(7)

. 

During the post-independence period, civil 

society was marginalized and excluded. 

Subsequently, the civil society was not 

recognized as an essential partner in the political 

process of the construction of the state. 

As John P. Entelis argues, «Civil Society in 

Algeria has not remained passive over the past 

two centuries, fixed in a quasi-permanent state of 

backwardness, retardation and immobility. 

Algeria has experienced dramatic changes. (...) 

which have given rise to a dynamic society whose 

“civil” identities have been suppressed by an 

authoritarian regime imposed primarily by 

France and then by the successor State...”
 (8)

. 

It is important to put forth the role of the 

army. It played an influential role in the 

construction of the Algerian state. Shaping a 

security State in which public order, law 

enforcement, coercive and police mechanisms 

marched over representative institutions. 

on the 5th of October 1988 protests and mass 

demonstrations broke throughout the country, 

where hundreds of disaffected youth by political 

austerity and its negative consequences on the 

citizen's living standards, went out on the streets 

to denounce the situation and request a change 
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but at a heavy price (600 dead and nearly 4,000 

arrests), that was considered by many observers 

as an "Algerian Spring" that preceded the recent 

"Arab Spring". 

After a violent repression of these riots, the 

democratic institutions could not establish a 

counterweight or question the actions of the army 

and secret services in the political decision-

making process. Instead, the Constitution of 

February 23, 1989 (revised in 1996) established 

pluralism without modifying the existing political 

architecture in order to preserve the regime from 

collapsing.  

The constitution of 1989 approved the 

foundation of association and various civil society 

organizations, particularly in Article 40 of the 

Constitution: "The right to create associations of a 

political nature is recognized ... "and the right of 

trade union work and associative work
9
. This 

political openness also provided an opportunity 

for the military to return on the political scene. 

The cancellation of the first round of the 

legislative elections held on December 26, 1991, 

where the Islamic Salvation Front (FIS) was 

about to win, created confusion and disorder 

among the people provided justification for 

military intervention. Many activists in the FIS 

went to escape repression and incarceration in 

security camps opened in the Sahara. After the 

military intervention perpetrated on January 11, 

1992, the military returned to power through the 

High Security Council (replaced by the High 

State Committee), while declaring a State of 

emergency on February 9th of the same year. 

This period can be considered as a 

breakthrough for Algerian civil society and its 

recognition to be a social partner. In addition, the 

situation of civil society made a step forward in 

the post-1990 where the state admitted it as a 

structured civil society regulated by laws that 

supported its presence and prosperity. In this 

context, Algeria witnessed the birth of a large 

number of associations directly after the 

announcement about the new law regulating 

associative activities, issued on the 4
th

 of 

December 1990 under No. 90/31, so that the year 

1996 amounted to approximately 778 national 

Association, and the number of associations in 

various fields about 42,116 
(10)

. 

As much as the Institutions of civil society 

and associative movements have known great 

intensity with the political openness, it faced 

important challenges in terms of heavy 

regulations and limiting civil society funding. 

The state continued on exercising greater 

control on associations using different means of 

pressure especially against the organizations that 

are not in line with the orientations of the regime. 

From imposing complex Administrative procedures 

to containment mechanisms since most of civil 

society depends on the state subsidies. The regime 

ensures that money remains in its power and does 

not generate independent local wealth that could 

escape its control. It seeks as well to maintain the 

social status quo and prevent the empowerment of 

civil society”
 (11)

. Instead of using the oil revenues 

to implement a development strategy, the state 

invented it to sustain political control over society.  

One of the key features of Algeria‟s 

associative movement is its lack of autonomy. in 

this respect, the state uses funding in order to 

ensure the support of the civil society actors to be 

in favor of all decisions in its public policy 

agenda “ With the breakdown of the 1980’s social 

contract between the Algerian Government and 

society, the subsequent partial liberalization of 

the political field was seen as a strategy deployed 

by the regime to create new spaces to better 

control and channel social discontent. The 

softening of the legal framework was intended to 

encourage the emergence of new associations to 

replace mass organizations that had lost all 

credibility, but were needed by the State as links 

or intermediaries with society”
 (12)

. 

Although, one important conditions for the 

success of any public policy is to involve the 

Civil institutions in the policy making process. 
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The civil society is facing the deep infiltration of 

the state, which made it an entity "without a 

purpose'' and incapable of reacting 
(13)

. 

The foreign funding of associations in Algeria 

is limited or almost inexistent. However, some 

programs aim to improve training of associations 

and their networking as the MEDA program
(*)

 in 

Algeria. Nonetheless, several analysts have 

observed the low level of exchange between 

Algerian associations and international non-

governmental organizations. According to Omar 

Derras, only 5% of associations that are active in 

Algiers and Oran have established ongoing 

relationships with international non-governmental 

organizations or are integrated into international 

networks 
(14)

. This for the reason that the support 

of foreign donors aims to enhance the 

transparency of associations than promoting 

projects that could have direct policy impacts. 

Therefore, the priority is given to interventions 

for reducing poverty than to sensitive policy areas 

such as supporting advocacy associations. In 

addition, Islamic associations are excluded by 

foreign donors, since they are suspected of having 

ties with terrorist organizations. 

The effect of the Arab spring on the Civil 

society movements in Algeria: 

Working with the law of associations N°90/31 

continued until the first events of the Arab Spring 

started to appear in the neighboring Arab 

countries. The political system in Algeria found 

itself forced to adopt a series of reforms aiming to 

absorb the pressure generated from the impact of 

the events witnessed in many of the Arab 

countries . Where the political system hurried to 

modify a number of the most important laws 

Parties law and the law of associations, after a 

series of consultations and discussions.  

In fact, the State was in need to renew several 

laws and conventions on which it built its 

democratic experience since the end of eighties. 

However, these new laws did not contain 

anything new, except for some additions to the 

initial law; thus perpetuating the belief that 

political power in Algeria has no real intention of 

opening the Political field, or any other field. In 

this context the Law n° 06/12 regarding 

associations has been issued on 12/01/2012. It 

appears from the preliminary reading of the law it 

is only a supplement to the initial one. 

The latest events in the Arab region showed 

the important role that the civil society played in 

both mobilizing the population and mediating 

with the official authorities.  

Despite the relative stability that Algeria has 

known compared to other Arab countries and 

known as “the revolts of the Arab Spring," it did 

not prevent the movements of civil society to 

demonstrate and protest in many regions of the 

country as an expression of social injustice and to 

condemn the various aspects of political 

corruption, such as the oil and sugar uprising in 

2011 that nearly induced the country in chaos. 

The organizations have benefited from the 

sidelines of the relative freedom that emerged 

from several political reforms in the country, 

especially since the adoption of the 1996 

constitution, but unfortunately this space is 

usually filled by either multiple students 

organizations that have leanings toward a political 

stream , or trade unions partly paralyzed, it has 

been observed how some unions did not obtain 

their accreditations after taming "the General 

Union of Algerian Workers", a trade-union 

organization aligned with the power. As it was 

the case with many civil society organizations, 

which turned into support committees and backed 

the president on various issues without the 

slightest discussion or opposition.  

The dynamics of the protests in the country 

has changed because of the repercussions of the 

Arab spring; when the authorities lifted the state 

of emergency under pressure from organized 

rallies, every Saturday in early 2011, peaceful 

protests were witnessed but the police use the 

same repressive practices. This demonstrates the 
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authoritative management style of the state. In 

2010, peaceful demonstrations were dispersed by 

security forces using violence and often leading 

to arrests and prosecution for unlawful assembly, 

although the procedure provided by law requires 

the existence of a risk of disturbing the public 

order
 (15)

. 

After the announcement made by the 

President Abdelaziz Bouteflika that he was runing 

for a fourth mandate in the presidential elections 

to be held on 17 April 2014,  organizations of 

opponents to the a fourth mandate emerged: the 

most prominent of these formations we find 

"Barakat movement" Protests were organized in 

front of the University of Algiers, including a 

protest March 14th 2014, which gathered many of 

the social strata dominated by educated class of 

journalists, politicians, academics, scholars and 

employees in the public and private sector. 

Carrying slogans condemning the fourth mandate  

"no to the fourth mandate, yes to Democratic 

Republic of Algeria", even feminists were 

strongly present, among them Hadda Hazzam 

editor in chief of the daily newspaper 'Elfajar' 

who was arrested during the riots and released 

later. 

On the contrary, the most active student 

organizations at various universities of Algeria, 

gathered in the Oval Hall in Algiers on March 14, 

2014,  several government ministers and First 

Minister Abdelmalek Sellal  attended the event, 

and those organizations expressed the need of 

supporting the president Abdelaziz Bouteflika, 

the same as the position of the National 

Organization for the ZAWYA*, which held a 

conference  in Algiers in the same period, the 

event gathered all the elders of the Zawiyas and 

on a national level had expressed their support for 

President Bouteflika, some of their reasons of 

supporting the president  are for the major 

achievements that he made in the previous 

mandate in different fields. Especially at the 

economic level and at the social and cultural 

development. As statistics indicate the road 

network expanded by 200 percent, health by 79 

Percent, education by 135 percent, providing 

about one million jobs in 2014, and the decline in 

the debt to 20 billion
 (16)

. 

Conclusion: 

It was clear that the initial wave of Arab 

uprisings did not affect Algeria the way it had its 

neighbors. However, it has experienced a wave of 

riots that shook the regime but have failed to 

move it from power. The history of the country is 

marked by a series of social and political 

challenges, the most violent ones were the Berber 

Spring in 1980, the Black Spring of Kabylia in 

2001, and the riots of October 1988. The latest  

demonstrations were held in January 2011 and 

took place in several wilayas accross the country. 

Despite these large demonstrations to expresse 

the deep frustration of the Algerian people, the 

regime managed to restore the situation by using 

repression. When remembering The “black 

decade” Algerians avoide confronting the 

Government, preferring stability and security. 

Algeria, to some extent, exceeded other Arab 

countries in terms of democracy and human rights 

what made of it an exception. After the uprisings 

in several countries in North Africa and the 

Middle East since December 2010, analysts and 

observers assumed that Algeria will be effected. 

The changes in neighboring countries have 

pushed the Algerian President to start reforms, a 

large constitutional amendments. In order to 

confort social front and fearing contamination 

from the Arab and Maghreb countries. President 

Bouteflika held two Government Cabinet 

meetings 2011 and measures were taken for 

investment, housing, and youth employment. 

Several factors may explain why Algeria has 

not witnessed the same uprisings as its neighbors, 

Tunisia, Egypt, and Libya, and why demands are 

mostly for social and economic rights and rarely 

for political changes, here are the main factors : 

1. The military Department of Intelligence and 

Security dominates the poltical power made it 
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impossible to achieve political turnover, but it 

reflected negatively on the regime putting it in 

a crisis of legitimacy. The political arena had 

been controlled by the Algerian security 

services for many years. In addition, the 

memory of civil war, has made the political 

mobilization difficult. 

2. The Algerian economy is mainly depending on 

hydrocarbon exports. This provides the regime 

a financial base that enables it to face any 

political and social crises. Besides, it allows 

the regime to buy the social peace. 

3. The division of social classes in Algeria 

hinders any possibility of alignment between 

social and political struggles. The gap between 

the middle class and marginalized youth 

generated a climate of distrust between the 

different segments of society, what made it 

impossible for them to act together in order to 

change the situation. 

Over the years, Algerian civil society has 

experienced periods of repression and freedom. 

Today, many achievements in terms of freedoms 

took place. Popular pressure and the risk of an 

uprising forced the Government to make 

concessions (wage increase and providing of 

housing to some families); however, the civil 

society is still facing repression and legal 

restrictions continue, confirming the desire of the 

regime to control civil society associations and 

assuring the stability of the regime. 
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 ملخق

 ٓ خ٣اص بان مىٓمت ألامم املخدضة، ْ زانت مجلـ ألامً، ؾ ْعٍ ٧امال في ًٝ ًم٘  هاًت الحغل الباعصة، ؾاص الٖا ُل٘ بض

ْ الؿلم الٗاملُين جسلو مً ٣ٖضة  بٗض ؤنالٗمل ٖلى الحض مً اهدكاع ؤؾ حت الضماع الكامل مً زال٫ ، الحٟاّ ٖلى ألامً 

 لح٤ الى٣ٌ.املٍٟغ ال جٓء 

ْ ألامً الٗاملُين،  ٓلٓظُت   هي ا٦بر تهضًض للؿلم  ْ بُ ٍْٓت، ٦ُمُاثُت   ألامً مجلـ اظّْ ْ بما ؤن ؤؾ حت الضماع الكامل اه

٫ْ جمشل . زالزت جدضًاث ٕٓ مً ألاؾ حت الحض  فيالخدضي ألا ْ ما ٌٗٝغ باالهدكاع بمً اهدكاع َظا الى ْػ ص٫ْ ظضًضة مال٨ت ؤ بر

ٓصة، ْ ألا٣ٞي. الخدضي الشاوي  ْ جضمير الترؾاهاث املٓظ ٓ هٕؼ  ٓ ْزهذ َ ٍْٓت في امل٣ام ألا٫ْ. ؤما الخدضي الشالض ِٞ ألاؾ حت الى

ا ابُتجدضي بَع ٖٓاث إلاَع  .ل ؤؾ حت الضماع الكامل م٘ حٗاْم زُغ املجم

 

Introduction : 

En matière de lutte contre la prolifération des 

armes de destruction massive (ADM), après la fin 

de la Guerre froide, l‟Organisation des Nations 

Unies (ONU) demeure marquée non pas par les 

actions qu‟elle a réalisées dans ce domaine mais 

par les actions qu‟elle a tentées de réaliser.  

Après la fin de la Guerre froide, l‟Organisation 

des Nations Unies (ONU), à travers la Conférence 

du désarmement (CD), a réussi à mettre à son 

crédit deux succès importants : la Convention 

d'interdiction des armes chimiques (CAC) de 1993 

et le Traité d'interdiction complète des essais 

nucléaires (TICE) de 1996. 

L‟ONU a également activement soutenu la 

signature puis l‟entrée en vigueur de trois traités 

portant sur la création de Zones exemptes 

d‟armes nucléaires (ZEAN).
 (1)

 

En revanche, ce que l‟ONU n‟a pas réussi à 

réaliser, après la fin de la Guerre froide, c‟est 

rendre le Traité sur la non-prolifération nucléaire 

(TNP) un Traité universel, convaincre les Etats 

nucléaires de facto (Inde, Pakistan et Corée du 

Nord) ainsi que l‟entité sioniste (théoriquement 

doté d‟armes nucléaires) à rejoindre le Traité 

comme Etats non doté d‟armes nucléaires, 

permettre l‟entrée en vigueur du  TICE, la 

conclusion d‟un traité d‟interdiction de la 

production de matières fissiles à des fins militaire, 

la conclusion d‟un traite ou d‟une convention sur 

l‟interdiction des armes nucléaires, la création 

d‟une ZEAN au Moyen-Orient, la dénucléarisation 

de la péninsule coréenne.  

Dans le domaine des armes chimiques, en 

dépit des appels de l‟ONU, la destruction totale 

des stocks d‟armes chimiques, initialement 

prévue pour avril 2007 est prorogée jusqu‟en 

2020, et probablement au-delà de cette échéance, 

puisque plusieurs pays, n‟ont pas encore adhéré à 

la CAC.  

Pour ce qui est des  armes biologiques, la 

Convention sur l‟interdiction de la mise au point, 

de la fabrication et du stockage des armes 
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bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur 

leur destruction (CABT), n‟est toujours pas dotée 

de mécanisme de vérification et de contrôle.   

Pourquoi tant d‟échecs et peu de réussites 

alors que la fin de la Guerre froide présageait le 

contraire ? 

1- La prolifération des Armes de destruction 

massive. 

Du 1
er

 janvier 1992 au 31 décembre 2015, le 

Conseil de sécurité a adopté 1534  résolutions 

dont 48 portent essentiellement sur la 

prolifération des armes de destruction massive 

notamment les armes nucléaires.
(2)

 

Répertoire des résolutions du conseil de sécurité : 

Tableau 1 : 

Année 
AD

M 

Situati

on 

pays 

arabes 

Situatio

n pays 

musulm

ans 

Situation 

Chypre  

et 

Bosnie-

Herzégo

vine 

l„entité 

sioniste 

Syrie. 

l„entité 

sioniste 

Liban 

l„entité 

sioniste  

Palestine 

Terroris

me 

Autr

es 
Total 

1992 - 10 - 16 6 - 42 74 

1993 1 10 - 10 4 - 68 93 

1994 - 10 1 10 3 - 53 77 

1995 1 6 2 14 2 - 40 65 

1996 2 6 4 3 6 1 35 57 

1997 3 6 4 6 4 - 31 54 

1998 4 10 4 7 4 2 42 73 

1999 1 10 3 5 4 - 42 65 

2000 - 7 2 3 4 - 34 50 

2001 - 8 4 3 4 3 30 52 

2002 3 6 7 7 9 4 32 68 

2003 - 15 2 3 5 4 39 68 

2004 1 11 2 4 6 4 31 59 

2005 - 13 2 3 7 3 43 71 

2006 5 14 3 2 8 1 54 87 

2007 2 11 2 4 3 1 33 56 

2008 3 16 3 3 6 2 32 65 

2009 2 10 2 4 4 1 25 48 

2010 3 12 2 3 3 1 35 59 

2011 3 22 2 3 4 2 30 66 

2012 3 15 2 2 7 2 22 53 

2013 4 15 2 3 4 1 18 47 

2014 2 15 2 3 7 5 29 63 

2015 5 26 1 3 3 4 22 66 

Total 48 284 58 124 117 41 862 1534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort du tableau N°1 les remarques suivantes : 

1- Le Conseil de sécurité de l‟Organisation 

des Nations Unies n‟a consacré à la question des 

armes de destruction massive que 3% de ses 

résolutions adoptées après la fin de la Guerre 

froide.  

2- De ces 48 résolutions (3%), 38 résolutions 

concernent 3 Etats des 193 que compte 

l‟Organisation des Nations Unies : 12 résolutions 

sont adoptées sur le programme nucléaire nord-

coréen,  12 sur le programme nucléaire iranien, 

14 sur le programme iraquien d‟armes de 

destruction massive et trois (03) sur les armes 

chimiques syriennes.  

De ces trois pays ciblés par les résolutions du 

Conseil de sécurité, un Etat, en l‟occurrence la 

République populaire démocratique de Corée 

(Corée du Nord), a effectué, au 31 décembre 

2015, 3 essais nucléaires 
(3)

.Autant dire une 

bombe atomique nord-coréenne pour quatre 

résolutions adoptées par le Conseil de sécurité.  

S‟agissant de l‟Iran, le deuxième pays ciblé 

par les résolutions du Conseil de sécurité, le pays 

n‟a effectué aucun essai nucléaire. 

Pour ce qui est de l‟Irak, le pays a été envahi 

militairement en 2003 par les Etats Unis 

d‟Amérique et le Royaume-Uni sans mandat du 

Conseil de sécurité sous prétexte de détruire ses 
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armes de destruction massive. Le Conseil de sécurité 

n‟a adopté que 2 résolutions sur le programme 

irakien d‟armes de destruction massive après 

l‟invasion américaine de mars 2003 : la résolution 

1762(2007) du 29 juin 2007 qui a mis fin aux 

mandats confiés à la Commission de contrôle, de 

vérification et d‟inspection des Nations Unies et à 

l‟Agence internationale de l‟énergie atomique, et la 

résolution 1957(2010) du 15 décembre 2010 qui a 

levé les restrictions concernant les armes de 

destruction massive, les missiles et les activités 

nucléaires civiles  édictées par les résolutions 

ultérieures pertinentes du Conseil de sécurité. 

3- Sept résolutions seulement sont adoptées 

sur la prolifération des armes de destruction 

massive d‟une manière générale dont les trois 

plus importantes la 1540(2004) du 28 avril 2004, 

la 1887(2009) du 24 septembre 2009 et la 1977 

(2011) du 20 avril 2011. De ces 7 résolutions, les 

3 plus importante qu‟on vient de citer portent 

essentiellement sur des armes de destruction 

massive.    

Avec 117 résolutions adoptées sur la situation 

entre l‟entité sioniste et la Syrie, l‟entité sioniste 

et le Liban et sur les Territoires occupés par 

l‟entité sioniste, le Conseil de sécurité a adopté 

585  résolutions sur 1534 résolutions sur des 

situations impliquant des Etats musulmans, 

autrement dit plus de 30% de ses résolutions. 

A l‟issue de sa première réunion au sommet, 

tenue le 31 janvier 1992 au Siège de l‟ONU à New 

York et consacrée à la question intitulée „‟La 

responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui 

concerne le maintien de la paix et de la sécurité 

internationales‟‟, le Président du Conseil a déclaré, 

au nom des membres du Conseil, que la conjoncture 

mondiale, à cette date, était « la plus propice à la 

paix et à la sécurité internationales qui ait existé 

depuis la fondation de l‟Organisation des Nations 

Unies.»
 (4)

 

Mais il a ajouté que « la prolifération de toutes 

les armes de destruction massive constitue une 

menace pour la paix et la sécurité internationales»
(5)

. 

Partant de là, il était indispensable que tous les 

Etats Membres empêchent la prolifération de 

toutes les armes de destruction massive. Les 

membres du Conseil de sécurité se sont engagés à 

travailler à la prévention de la dissémination des 

technologies liées à la recherche et à la 

production de telles armes et à prendre les 

mesures appropriées à cet effet.  

En 2004, le Conseil de sécurité a qualifié, 

pour la première fois, la prolifération des armes 

nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs 

vecteurs de menace pour la paix et la sécurité 

internationales.
 (6)

 

Il a décidé que tous les États devaient prendre 

et appliquer des mesures efficaces afin de mettre 

en place des dispositifs internes de contrôle 

destinés à prévenir la prolifération des armes 

nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs 

vecteurs, y compris la mise en place des dispositifs 

de contrôle appropriés pour les éléments connexes.  

Le Conseil de sécurité a créé un comité (Le 

Comité 1540) et demandé aux États de présenter audit 

comité, un rapport sur les mesures qu‟ils auront prises 

ou envisageraient de prendre pour mettre en 

application ses recommandations dans ce domaine.  

En 2009, réuni au niveau des chefs d‟Etats et de 

gouvernement, le Conseil de sécurité, toute en 

soulignant le rôle du Conseil pour lutter contre la 

menace à la paix et la sécurité internationales que 

constitue la prolifération des armes de destruction 

massive et de leurs vecteurs, a indiqué que toute 

situation de non-respect des obligations en matière de 

non-prolifération sera portée à l‟attention du Conseil, 

qui appréciera si cette situation constitue une menace 

pour la paix et la sécurité internationales.
 (7)

 

Il a demandé à tous les Etats de prendre des 

mesures concrètes pour renforcer le régime de 

non-prolifération notamment en ratifiant les 

protocoles additionnel aux accords de garanties, 

en renforçant les moyens de l‟Agence 

internationale de l‟énergie atomique (AIEA) et les 

contrôles à l‟exportation.  

2- Le désarmement nucléaire.   

Le Conseil de sécurité a un rôle central en 

matière de lutte contre la prolifération des ADM, 

notamment les armes nucléaires, mais ce rôle ne 

peut être considéré comme une justification pour 

que les cinq membres permanents garderait 

indéfiniment ces armes. 
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Nous estimons que la mise en garde adressée 

au monde par Józef Rotblat
8
 est pertinente et plus 

que jamais digne d‟intérêt : «Il est impossible 

qu‟une structure mondiale puisse être maintenue 

indéfiniment sur la base d‟une poignée de nations 

possédant des armes nucléaires, alors qu‟il est 

interdit à toutes les autres d‟en acquérir. 

L‟alternative à un monde sans armes nucléaires 

n‟est pas „l‟état actuel des choses‟. C‟est un 

monde dans lequel un grand nombre d‟États 

finiront par acquérir la capacité nucléaire. Il 

deviendra alors inévitable que, tôt ou tard, la 

dissuasion cesse d‟être effective, et que des armes 

nucléaires soient utilisées.»
 (9)

 

Les Etats membres permanents du Conseil de 

sécurité devraient réduire leurs armements 

nucléaires à un niveau égal entre eux, comme 

première étape, aboutissant, en deuxième étape, à 

un désarmement nucléaire total dans tous ses 

aspects, sous un contrôle international strict et 

efficace.  

Mais le désarmement nucléaire ne doit 

intervenir qu‟après un désarmement chimique et 

biologique complet et vérifiable. D‟autant plus 

qu‟il est beaucoup moins coûteux d‟avoir une 

arme chimique ou biologique qu‟une arme 

nucléaire, pour une efficacité presque égale.
 (10)

 

La convention sur les armes biologiques de 

1972 et celles sur les armes chimiques de 1993 

ont définitivement tranché pour ce qui est de la 

destruction et l‟interdiction de ce type d‟armes. 

La Convention sur l‟interdiction de l‟utilisation 

des armes nucléaires, que vient d‟adopter 

l‟Assemblée générale de l‟ONU le 7 juillet 2017, 

ne peut constituer une étape importante vers 

l‟élimination complète des armes nucléaires que 

lorsqu‟elle sera signée et ratifiée par les puissances 

nucléaires de jure, de facto et théorique, à savoir 

les cinq pays membres permanents du Conseil de 

sécurité, ainsi que l‟Inde, le Pakistan, la Corée du 

Nord et l‟entité sioniste.    

En absence de cette adhésion, la question du 

désarmement nucléaire restera une préoccupation 

urgente pour la communauté internationale.   

Certains tentent d‟imposer le contrôle des 

armements nucléaires à la place du désarmement 

nucléaire, comme solution plus réaliste aux 

problèmes des armes nucléaires, est approche 

intéressante comme mesure transitoire et temporaire, 

mais elle ne doit en aucun cas s‟inscrire dans la durée.  

Le but ultime doit être un désarmement 

nucléaire complet et vérifiable. Mais un tel 

désarmement doit être graduel du pays le moins 

doté à ceux le plus dotés, en l‟occurrence les Etats 

et la Russie.  

Ces derniers, contrairement à une « destruction 

mutuelle assurée », s‟engageraient dans une action 

de « désarmement nucléaire mutuel assuré ».    

Cette voie est de nature à maintenir 

l‟efficacité et la pertinence des garanties de 

sécurité „‟positives „‟
 (11) 

et „‟négatives‟‟
 (12) 

données aux Etats non dotés d‟armes nucléaires.    

Certains ont même interprété ces garanties de 

sécurité apportées par les membres permanents 

aux Etats non dotés d‟armes nucléaires parties au 

TNP, comme étant un renoncement implicite à 

leur droit de veto dans le cas où un État non doté 

de l'arme nucléaire partie au TNP, est l'objet d'une 

agression avec une arme nucléaire.  

C‟était sans compter sur la détermination de 

ces membres permanents à conserver leur pouvoir 

d'appréciation lorsqu'un État non doté de l'arme 

nucléaire est l'objet d'une agression avec armes 

nucléaires, autrement dit leur droit de veto même 

dans ce cas extrême.  

C‟est l‟absence de cette automaticité dans la 

réaction des membres permanents à l'égard d'une 

menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire qui, à 

notre avis, a poussé certains Etats à se doter d‟armes 

nucléaires et certains d‟autres à tenter d‟en posséder.  

Il est donc essentiel que la question des 

garanties de sécurité soit réglée d‟une manière qui 

ne laisse subsister aucun doute quant au 

renoncement des membres  permanents à leur 

droit de veto à l'égard d'une menace ou de 

l'emploi de l'arme nucléaire. Autrement dit des 

garanties de sécurités illimitées aux Etats non 

dotés d‟armes nucléaires, parties ou non au Traité 

sur la non-prolifération nucléaire (TNP).  

Par ailleurs, il est important de signaler que la 

plupart des traités instaurant des ZEAN 
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comportent des protocoles ratifiés par les Etats 

dotés d‟armes nucléaires, portant des garanties de 

non utilisation de ce type d‟armement contre les 

parties aux traités établissant ces zones. 

Au fait, on peut simplifier la difficulté à 

aboutir à de telles garanties de sécurité par le fait 

que le Conseil de sécurité agit en tant qu‟un seul 

acteur. Il s‟agit de résolutions du Conseil de 

sécurité et non pas de résolution de ses membres 

permanents. Or il se trouve que ces derniers sont 

réticents « à l'égard d'une montée en puissance du 

Conseil de sécurité dans ce dossier, par crainte 

évidemment de voir leur liberté d'action écornée 

par les décisions de cet organe.»
 (13)

 

Par conséquent, certains Etats dotés d‟armes 

nucléaires avancent l‟argument de ne pas recourir 

en premier à l‟arme nucléaire pour se libérer de leur 

engagement en faveur du désarmement nucléaire.  

Le non recours en premier ne doit en aucun 

cas être considéré comme une garantie de sécurité 

ni remplacer un désarmement nucléaire total et 

irréversible.  

3- Le terrorisme des ADM. 

L‟intérêt des groupes terroristes pour les 

ADM est une hypothèse plausible. Le Conseil de 

sécurité, et tous  les Etats dotés d‟armes de 

destruction massive, doivent saisir la pertinence 

de certains avis qui signalent que cet intérêt met à 

l‟épreuve la pensée stratégique  occidentale 

classique dont le postulat de base de la dissuasion 

part du principe que l‟adversaire ne prendra pas le 

risque du suicide collectif de sa population en 

raison des représailles qu‟il pourrait encourir, 

partant de l‟idée que la vie humaine est précieuse. 

Or, selon ces avis, « le terrorisme utilise ces 

dernières années des hommes qui acceptent ou 

recherchent la mort. Ils y  trouvent la noblesse de 

leur action. La menace de sanctions individuelles 

graves, comme la peine de mort, est inopérante 

face à un univers mental différent de celui des 

occidentaux.»
 (14)

 

Le Comité 1540 du Conseil de sécurité est 

appelé à explorer la piste morale, comme le signale, 

à juste titre, ces avis, qui précisent que la véritable 

protection contre des attaques terroristes suicides y 

compris avec des armes de destruction massive, 

semble être d‟ordre moral et que les groupes 

terroristes semblent avoir des difficultés à recruter 

des scientifiques prêts à s‟engager dans des activités 

susceptibles de tuer des milliers de personnes. 
15

 

Le comité 1540 est créé dans la perspective de 

„‟constituer un filet de protection universel et 

totalement efficace pour prévenir la prolifération 

des armes nucléaires, biologiques et chimiques, 

de leurs vecteurs et éléments connexes‟‟, par des 

acteurs étatiques et non étatiques.  

Il est vrai que par son implication dans la lutte 

contre la prolifération des armes de destruction 

massive dans son prolongement terroriste, le 

Conseil de sécurité a rendu légitime la pénétration 

du contrôle international en droit interne des Etats 

puisque ces derniers sont tenus de rendre compte 

au Conseil de l'exécution de leurs obligations 

d'abstention en matière de non-prolifération.  

Mais, au bout du compte, le Conseil de 

sécurité s‟adresse toujours aux Etats. Et là on peut 

se demander n‟est-il pas risqué de parier 

exclusivement sur les acteurs étatiques pour lutter 

contre la menace des acteurs non étatiques dans le 

domaine des armes de destruction massive ? 

Aujourd‟hui, dans le domaine de la lutte 

contre la prolifération des armes de destruction 

massive, tous les acteurs étatiques sont engagés 

dans la lutte contre les activités terroristes des 

acteurs non étatiques.  

Mais, l‟hypothèse qu‟une entité non étatique 

terroriste accède au pouvoir et devient une entité 

étatique est plausible et imaginable.  

Dans ce cas précis, il est indispensable que les 

acteurs étatiques actuels remplissent leurs 

obligations de la manière la plus satisfaisante non 

seulement dans le domaine de la lutte contre la 

prolifération des ADM mais également en 

empêchant des entités non étatiques terroristes ou 

mafieuses de devenir des entités étatiques.    

Conclusion  

Non utilisée depuis 1945, l‟arme nucléaire 

semble inutilisable notamment entre les puissances 

nucléaires disposant d‟une capacité de seconde 

frappe et contre des terroristes sur lesquels la 

dissuasion n‟a pas d‟emprise. Elle est manifestement 

immorale car conçue pour occasionner des dégâts 
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en masse et sans discrimination, que ce soit en 

termes de vies humaines, de destructions et de 

conséquences sur l‟environnement.  

Elle devrait être mondialement illégale car elle 

frappe sans aucune distinction et son utilisation viole 

sans exception les principes et règles fondamentaux 

du droit international humanitaire. 

Nous restons persuadé que le renforcement du 

régime international de non-prolifération des 

ADM repose davantage sur le sens de la 

responsabilité politique des membres permanents 

du Conseil de sécurité et leur capacité à prendre 

les mesures nécessaires pour faire face à des 

situations constitutives de menaces pour la paix et 

la sécurité internationales. 

Le Conseil de sécurité doit prendre en charge 

exclusivement la question de la lutte contre la 

prolifération des ADM. L‟adoption de la résolution 

1540 a montré que « le Conseil de sécurité de 

l'ONU a les moyens d'établir des règles qui 

contraignent l'ensemble de la communauté 

internationale. C'est la seule institution habilitée à 

examiner et, le cas échéant, à harmoniser, compléter 

et faire respecter les nombreuses actions engagées 

pour lutter contre, et réduire, les menaces que 

représentent les armes de destruction massive.»
 (16)

 

Le 6
ème

 essai nucléaire effectué le 3 septembre 

2017 par la Corée du Nord, est venu aggraver 

davantage la situation, deux mois à peine après 

l‟adoption de la Convention d‟interdiction des 

armes nucléaires.   

En 2016, l‟horloge de la fin du monde 

affichait  minuit moins trois minutes (23h57).
17

A 

nous de faire le maximum pour qu‟elle n‟affiche 

jamais minuit. 
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