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 امَؼس كىاعد
  

  وفلا  ، و ذمك امظياطيت و امعالكاث امدوميتجَؼس اميصنت امدزاطاث واألوزاق امبحريت فٍ ىصاالث امعنىو 

 . وامحىذٌم وامدكت اميىضىعيت وهى األكاديييت امدوزياث فٍ بها اميعيىل  امعنييت منيعاًي

 اميلاالث بامنغت امعسبيت ،امفسنظيت ،االٍصنزييت جَؼس اميصنت. 

  ًسفم امكاجب ىع اميادة اميسطنت طية ذاجيت ىخحـسة جحضيُ اخلنفيت امحعنيييت واخلربة امظابلت وأبسش األعيال
 .اميَؼىزة

 ٌوفلا محىشهاث اميصنت أكاديييت زؤيت ىصنت فٍ منَؼس أعدث كد اميلدىت اميىاد  ًصب أٌ جكى  . 

 اميىاد اميسطنت جسطه ئمى امححكيً وجنزتو اميصنت وامكاجب بلبىل كساز جلَت امححكيً وفٍ حال كبىل  جيٌع

 بلساز ئخطازه ىُ  اميادة منَؼس ىع ئدخال جعديالث ينزتو امكاجب باشساء امحعديالث اميطنىبت خالل اميدة اميحددة
 .امنصَت

 ىلحضياث امَؼس بيا ال ًخه بأطنىب امكاجب أو األفكاز الث جحسيسيت فٍ امَف حظب جعدي امححسيس هٌئت  جصسي
 .األطاطيت فٍ امَف

  ٍحلىق امَؼس اخلاؿت باميىاد اميَؼىزة ىحفىظت بيا فٍ ذمك ئعادة ٍؼسها فٍ ىىكعها االمكرتوٍٍ أو ف
 .اإلؿدازاث ويظيح باالكحباض ىَها ىع ىساعاة األؿىل اميحعازف عنٌها فٍ االكحباض وجىذٌم اميـادز

  هٌئت جحسيس اميصنت خطت امعيه فٍ كه عدد خالل األػهس امرالذت امظابلت مـدوزه جبعا محطىزاث األحداد  جحدد

 إلعداد ىكحىب  واملضايا ىع االعحياد عنى امحكنيفاث اميباػسة كيا يظعدٍا أٌ ٍحنلى أي ىلرتحاث ػفىيت أو
مٍ األكظاو حىل امؼكه ضىعاث بعد امَلاغ ىع ىظإواميى ئعداد يحً أٌ عنى اميصنت فٍ ىىضىعاث

  .واميضيىٌ اميحعنم بها

  اميلاالث األكاديييت جحضيُ امىزكت األومى امعَىاٌ امكاىه منيلال، اطً امباحز وزتبحه امعنييت اميإطظت امحابع
بامنغحني امهاجف ، امعَىاٌ االمكرتوٍٍ وىنخـني منيىضىع فٍ حدود ىأجٍ كنيت  (كظً، كنيت وشاىعت)مها 

 صنزييت .امعسبيت و اإلٍ

 . ًسفم ىنخف امدزاطت  بأزبع كنياث ىفحاحيت  بامنغحني امعسبيت و اإلٍصنزييت 

 جكحب اميادة امعنييت امعسبيت بخط ىُ ٍىع Sakkal Majalla  ٍلطت بني األططس، امعَىاٌ  11بيظافت  15ىلاطه
امفسنظيت أو االٍكنزييت ، أىا Sakkal Majalla 16Gras ، امعَاوًُ امفسعيتSakkal Majalla  18 Gras امسئيظٍ

 .12ىلاطه  Times New Roman فحلدو بخط ىُ ٍىع

  1.25، أطفه امىزكت 1.5، زأض امىزكت 22، يظاز 22، ييني 22، أطفه 22هىاىؽ امـفحت جكىٌ كيا ينٍ: أعنى. 

 اميلال،  ًسكً امحهييؽ واإلحاالث بطسيلت أكاديييت فٍ آخس اميلال بامرتتيب امحامٍ: اميإمف: عَىاٌ امكحاب أو
 .عت وامـفحتعَىاٌ اميصنت أو امينحلى، امَاػس، امبند، امظَت، امطب



 جعرب اميضاىني امىازدة فٍ اميلال عنى أؿحابها وال جيره جىشه اميصنت واميسكص 

 :ىالحظت

 ٍه فٍ امىكخ امري ٍنزتو فيه بيساشعت جيٌع اميلاالث اميت ٍحنلاها بعَايت فائلت، ئال أٌ ئزطال ىلال ال يضيُ ئ
 .امَؼس دائيا، وال جإذس امنغت اميت ًسطه بها اميلال بأي ػكه ىُ األػكال عنى جلييَا مه

  ىنخف منظية امراجيت منباحز .ًصب ئزطال 

 آخس ىكاٌ أي فٍ منَؼس امَظس كيد وميظخ ًصب أٌ جكىٌ جيٌع اميلاالث اميت جسطه خاؿت فٍ اميصنت. 
  ووزد، ئمى امربيد اإلمكرتوٍٍ ىَظله عنى ػكه ىنف ىا يكسوطفخ جسطه اميظاهياث: 

Politicalmagazine@Afakcenter.com 
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لهٌ دواعي فخزي و إعزتاسي أى أخطى  نع فزيق نزكش أفاق للدراضات و الجكىيٌ الهجخصص  إيه 
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أفكارهو و رؤاهو في نجال العلىم الطياضية و العالقات الدولية دوى إقصاء أو ثهيزي ، إدزاءا للهعزفة 

 اضحة وهذا وفق رؤية ، ًشز العلهيوعية الأضاص الهًىط بو هى الدور اال العلهية و الجبادل الهعزفي 
 و قد و إى ضبقح هذه الججزبة اخزي قبلها  ثشجيع اإلبداع الفكزي واجلىدة في الجقديو؛ يحى  الطاعي   هزكش لل

 علهية  ا نعايي  في إيجقائهاعجهد ي اليتالبحىخ أفضل    بكل إصداراثًا  بأى يقدم لباحذنيلنجعهديٌ    أخز ثليهها 
  .أكاديهية 

 

 

 

 

 د.ضاني الىافي                                                                                                                                                                              

عام نزكش أفاق للدراضات و الجكىيٌ الهجخصصنديز                                                                                                                                 



 

  ؟يٌألى إكىرويا ...  ةالصيين بعد جائح ـ الجًافس االنزيكي أ.م. د. سيًب عبدهللا

 

          
 نزكش أفاق  للدراسات و الجكىيٌ الهجخصص                         

 
  2222كايىى الثايي، الهجلد األول ، ألولا، العدد  ي سياسية نجلة رؤ

 

 

2 

؟يٌألى إكىرويا ...  ةالصيين بعد جائح ـ الجًافس االنزيكي  

The American - Chinese rivalry after the Corona pandemic... Where to? 

 

   1أ.م. د. سيًب عبدهللا

 الهلخص: 

ْهغث ؤزىاء حائدت وىعوها ٖضًض اإلالاالث وآلاعاء التي هخبذ خٌى الٗالكت بين الىالًاث اإلاخدضة والهين وجإزغها       

 جلً التي جخدضر ًٖ ؤّن قيل الٗالم بضؤ ب
ً
في  هلؿمذبهدكاع وباء وىعوها، وكض بالخغّير م٘ بالجائدت، وزهىنا

ر هدُجت للىباء وؤن الىالًاث 
ّ
مجملها بلى كؿمين عئِؿين، اللؿم ألاٌو ًغي ؤّن النهىى الهُني ًمىً ؤن ًخٗث

لص ي الىالًاث 
ُ
اإلاخدضة ؾخلىم باؾخغالله إلاهاحمت بىين، وكؿم آزغ ًغي ؤّن الهين ًمىً ؤن حغخىم الفغنت وج

امت الٗالم، وهدُجت لهظه الخهىعاث وآلاعاء  مؿإلت جإزير حائدت وىعوها ٖلى باث مً اإلاهم مىاككت اإلاخدضة ًٖ ٖػ

ىُت و  الهين, وهل ؾخفض ي جلً الجائدت الى اؾخمغاع قيل الٗالكاث اللائمت بين ول مً الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

الخىافـ بُنهما وهُف ؾُيىن قيل الخىافـ الجضًض مً بٗضها؟ وما مضي جإزيره ٖلى مسُُاث الخىحهاث 

 وهل ؾُاصي هظا الىي٘ بلى جفاهماث وججاطباث ؤم ؾُظهب باججاه الخىافغ والهغإ ؟ الٗاإلاُت الجضًضة؟

 ، الحسب البازدة .الحىجه العالمي، جائحة كىزونا، جعامالت ثجازيةالكلمات املفحاحية : 

Summary : 

Many articles and opinions on the relationship between the United States and China have 

emerged during the Corona pandemic and have been influenced by the pandemic, especially 

those that report that the shape of the world began to change with the spread of the Corona 

epidemic, divided in its entirety into two major sections. The first is that Chinese 

advancement can be disrupted by the epidemic and that the United States will exploit it to 

attack Beijing, and another is that China can seize the opportunity and keep the United States 

from leading the world. 

As a result of these perceptions and views, it is important to discuss the issue of the impact of 

the Corona pandemic on the form of relations between the United States of America and 

China, and will that pandemic lead to the continuation of the rivalry between them and what 

will the new competition look like next? 

Keywords :cold war، global trend، Corona pandemic، business dealings 
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 نقدنة

ىُت       يي  –ونلذ الٗالكاث ألامٍغ اتها مىظ ٖلىص في ْل بصاعة الغئِـ ألامٍغ الهِىُت بلى ؤصوى مؿخٍى

ت غير ٖاصلت واهتهان خلىق الؿابم "صوهالض جغامب "، والتي ؤصث اتهاماتها لبىين باجبإ ؾُاؾاث ججاٍع

فاث الجمغهُت ٖلى البًائ٘. وحٗضصث، في ْل الخىجغاث  ت واإلاضهُت بلى الفغى اإلاخباصٌ للخٍٗغ اإلالىُت الفىٍغ

يا التي قهضتها الٗالكاث بين اللىجين الىبيرجين، ؾاخاث اإلاىاحهت بين البلضًً التي وان مً ؤ بغػها ؤمٍغ

الالجُيُت التي ؤنبدذ ؤخض مؿاعح اإلاىاحهاث، وإخضي الؿاخاث اإلاهمت لهغاٖاث اللىة الجُىؾُاؾُت 

 بين الىالًاث اإلاخدضة والهين. 

ىُت بلى اٖخباع نهىى الهين تهضًضا لهُمىتها صفٗذ للض       الخغب الباعصة البٌٗ في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

الٗاإلاُت في خين ؤن الهين جدكاعن فغم الخىمُت م٘ صٌو ٖضة، مً زالٌ جىؾُ٘ الىاعصاث والاؾدثماعاث 

م التي اكترختها. وهي حؿاٖض في بىاء ه ٓام اكخهاصي ٖالمي ؤهثر ألاحىبُت، وهظلً ٖبر مباصعة الخؼام والٍُغ

يا ٖلى مضي ٖلىص مً الهُمىت  ت للبلضان الىامُت، وهى ما لم جفٗله ؤمٍغ ٖضالت، وخماًت الخلىق الخىمٍى

غاف الضولُت،  ألاخاصًت ٖلى الٗالم. يا الخجاعي يض الهين ًخٗاعى م٘ عوح الخجاعة الخغة وألٖا بن جىمغ ؤمٍغ

ساَغ بةلخاق الًغع باالكخهاص الٗالمي, ا ت حكٗغ بالللم مً الاهًمام بلى ٍو ط ؤن صٌو ؤوعوبُت وآؾٍُى

ت اإلاغبدت  يا فُما ٌكبه الخغب الباعصة الخخىاء نٗىص الهين، الؾُما ؤن طلً ٌٗغى الٗالكاث الخجاٍع ؤمٍغ

للخُغ، والٗىإلات التي نّضعث ملىالث الاهفخاح والخباصلُت، ٖملذ فُما ًبضو الاهلؿام الظي جضف٘ هدىه 

ىُت، التي ال جغغب في جغاح٘ هفىطها الٗالمي، وجدىمها ؤهٓمت مُٗىت ف ي ملضمتها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٗخلض ؤنها وّخضث الٗالم، لىنها في الىاك٘  ٌُ فغة الاكخهاص واإلااٌ والبًائ٘، وان  بالؿىق والخجاعة الضولُت. َو

ولؿىا ؤفغاصا في الٗائلت زللذ فلِ ؾىكا ضخمت، صون عوح ؤو وعي ؤو مٗغفت، وهدً ؤنبدىا مجغص ػبائً، 

 ؤلاوؿاهُت، هما ؤهض "اصغاع مىعان". 

وألامغ لم ًلخهغ ٖلى طلً، بل بن هظه الغؤؾمالُت اإلاخىخكت صمغث البِئت والضًملغاَُت واإلاؿاواة 

مىً مالخٓت هظه اإلافاعكت ٖلى هُاق مهغغ، ٖبر الىٓغ في الٗالكاث الصخهُت بين  الاحخماُٖت. ٍو

ل جدضًا لألًضًىلىحُا اليامىت التي ؾُُغث ٖلى الخمالث الاهخسابُت في الىاؽ، بط ؤن جفص ي ال
ّ
فيروؽ مث

يا ؤوال»الؿىىاث ألازيرة، ٖىضما قهضها جىغاع قٗاعاث ؤهاهُت مً كبُل  ؤلاًُالُىن « »فغوؿا ؤوال« »ؤمٍغ

ل كبل ول ش يء« و« ؤوال بضو هما وهي قٗاعاث كضمذ نىعة مكىهت ًٖ ؤلاوؿاهُت، وحٗلذ ألامغ ً ؛«البراٍػ

ُاهُا جهىفان م٘ الىالًاث اإلاخدضة التي جبدث  ً. فغوؿا وبٍغ غة مٗؼولت ًٖ آلازٍغ لى ؤن ول فغص ًمثل حٍؼ
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يا بداحت بلى الخغب، وبالخالي إلهخاج وبُ٘  ت الؿىفُُدُت، ألن ؤمٍغ ًٖ ؤٖضاء حضص بٗض ؾلٍى ؤلامبراَىٍع

ا البلض، الظي لم ًخجاوػ ٖمغه زالزت واؾخسضام ألاؾلخت، بط ٌكيل املجم٘ الهىاعي الٗؿىغي ؤؾاؽ هظ

 كغون. 

وفي وؾِ جدٌى في هُيل الاكخهاص الٗالمي لهالر الغكمىت، جؼاًض الخضًث ًٖ اهخلاٌ اللىة       

الاكخهاصًت مً الغغب هدى الكغق. والاؾدثماعاث الهِىُت الطخمت في مجاٌ الظواء الانُىاعي بضؤث 

ىضما جهبذ ال خىىىلىحُا في َلُٗت اللُاٖاث اإلاخإزغة، جخسظ الخيىماث جاحي زماعها بكيل واضر. ٖو

ٗت لؿً ٖلىباث اكخهاصًت، ٖبر فغى كُىص ٖلى كُإ الخىىىلىحُا في الضٌو  املخاوف ألامىُت طَع

اإلاىافؿت في ٖهغ باجذ فُه الفغوق بين اللًاًا ألامىُت والاكخهاصًت ؤكل ويىخا. والخغب بين الىالًاث 

لىحُا الجُل الخامـ لالجهاالث هي ؤوضر مثاٌ، والؿاخت الىبري للمٗغهت اإلاخدضة والهين ٖلى جىىى 

خالُا. وؾلؿلت الٗلىباث واللُىص مهضعها ٖضم الثلت اإلاخباصلت بكإن اؾخسضام، ؤو ؾىء اؾخسضام هال 

يي والهُني، ؤصث بلى وؿف ما ٌؿمى،  الجاهبين للخىىىلىحُاث الجضًضة. واإلاىاحهت بين الٗمالكين ألامٍغ

غاف، وبغوػ الخُاباث التي جسلِ بين الكاون الاكخهاصًت والؿُاؾُت، زانت في فترة خىم حٗضصً ت ألَا

الم. وماػالذ الىالًاث اإلاخدضة  صوهالض جغامب الظي ؤزغج الخالف مً الغغف اإلاغللت بلى وؾائل ؤلٖا

ىُت حكٗغ بإن هفىطها مهضص في ْل همى الهين، وؾٗيها للُاصة الاكخهاص الٗالمي  واملجاٌ ألامٍغ

يي ألاؾبم، لم جىجر في جدلُم َالق ججاعي بين واقىًُ وبىين، وهىان  الخىىىلىجي. وإصاعة الغئِـ ألامٍغ

يي  يي بإن الهين جلترب مً خؿم خغب الخىىىلىحُا لهالخها، ولِـ ؤمام الغئِـ ألامٍغ حى "اٖتراف ؤمٍغ

اصة ؤلاهفاق باًضن" ؾىي حٗهض لفٓي باؾخٗاصة الىالًاث اإلاخدضة مياهتها في كُا صة الٗالم، والضٖىة بلى ٍػ

غ، بما في طلً عنض خىالي  ملُاع صوالع للترهيز ٖلى الخلىُاث اإلاخلضمت  300الفُضعالي ٖلى البدث والخٍُى

ؼ اللضعة الخىافؿُت للىالًاث اإلاخدضة، لىً اخخىاء الهين لِـ ؤمغا ٌؿهل اإلاض ي فُه بالىٓغ بلى  لخٍٗؼ

ً ججاعي الىاكُٗت الاكخهاصًت، وحجم جم ضصها الخجاعي والاؾدثماعي الىاضر، فالهين حٗض آلان ؤهم قٍغ

لٗضص ؤهبر مً الضٌو ملاعهت بالىالًاث اإلاخدضة، ومداولت جللُو حمُ٘ ؤقياٌ الخجاعة م٘ الهين ؾخيىن 

ت هثُفت م٘ بىين. وباملخهلت، الخغب  ميلفت للغاًت باليؿبت لىاقىًُ، ألن لضيها ؤًًا حٗامالث ججاٍع

يي، وفكلذ في جدلُم ؤهضاف ؾُاؾُت، وفي ٖالم الخجاٍع ت م٘ الٗمالق آلاؾُىي ؤيغث باالكخهاص ألامٍغ

الُىم الظي ٌكهض حغيراث مٗلضة، جخُلب مٗالجت الٗضًض مً اإلاكىالث الٗاإلاُت، مثل حغير اإلاىار ؤو 

راجُجُت لخضمت ألاوبئت، مً الىالًاث اإلاخدضة الٗمل م٘ الهين، وججىب ؾىء الخلضًغ بكإن الىىاًا الاؾت

 ؤهضاف ؾُاؾُت ٖلى خؿاب املجخم٘ الضولي الظي ٖلُه الازخُاع هى آلازغ، هما ؤهض مؿاولىن نِىُىن 
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 وفي هظه الٗملُت ؤهثر مً مغة، بين الخٗاون واإلاىاحهت، وبين الخٗضصًت وألاخاصًت، وبين الاهفخاح والٗؼلت

 ٍت الٗاإلاُت ليل الضٌو لالزخباع.جسً٘ الغئ 

 نظاهز ثأثز العالقات األنزيكية الصيًية بأسنة كىرويا وإلى أيٌ ثججه؟أوال:   - 

والؿُاؾُت، وخىلذ ألاػمت الصخُت بلى  للض اؾخغلذ الهين حائدت وىعوها لخضمت ؤهضافها ؤلاؾتراجُجُت 

يي ججاه جدغواث  ؤصاة بٖالمُت مؿخغلت الخسبِ الٗالمي الخانل حغاء الىباء، وهظا ما ػاص مً الللم ألامٍغ

ىُت بخجاه الخفىير والبدث ًٖ ؤؾالُب وزُِ إلاىاحهت  بىين، وهى ألامغ الظي ؾُضف٘ ؤلاصاعة ألامٍغ

 الخمضص الهُني.

ؼ الٗالكت م٘ الهين وهىان مضعؾخان في ال خٗامل م٘ الهين، وهما مضعؾت الاخخىاء والتي جضٖى بلى حٍٗؼ

 للظاث هدُجت الخضازل الاكخهاصي بين 
ً
 بلى الاٖخماص اإلاخباصٌ ما ًجٗل التهضًض الهُني للغغب تهضًضا

ً
ونىال

لها للهٗىص.  الُغفين، ومضعؾت اإلاىاحهت والتي ؾٗذ بلى ٌٖؼ الهين وكُ٘ ٍَغ

ؼ ومىظ كضوم الغ  ه ًدبنى ؾُاؾت جمُل بلى حٍٗؼ
ّ
يي صوهالض جغامب بلى البِذ ألابٌُ، بضا واضًخا ؤه ئِـ ألامٍغ

ىُت وحغلُب اإلاهالر الظاجُت ٖلى خؿاب ختى ؤكغب الخلفاء واألوعوبُين والُاباهُين، ويغِ  ت الَى الهٍى

البهم بضف٘ Free Riding ”بالغوىب املجاوي“ٖليهم لُخىكفىا ّٖما ًهُلر ٖلُه  خهتهم اإلاؿخدلت ، َو

ىُت  لس ي، والخىكف ًٖ الاؾخفاصة املجاهُت مً ٖلى اللىة ألامٍغ هكغواء ومؿخفُضًً مً خلف قماٌ ألَا

ت وإللاء الٗبء اإلاالي اليامل ٖلى  لًمان ؤمنهم بِىما ًلىمىن هم بهغف ألامىاٌ ٖلى ؤغغاى غير ٖؿىٍغ

 واهل الىالًاث اإلاخدضة.

 Trans (The–جفاكُت للخجاعة الٗابغة للمدُِ الهاصيؤّما ٖلى الهُٗض آلاؾُىي فلض ؤلػى الا

)) TPPPartnership ( Pacific ت، والتي ت مً الضٌو آلاؾُىٍّ ٗها ؾلفه الغئِـ ؤوباما م٘ مجمٖى
ّ
والتي وك

 ًٖ الهين التي ًمىً ؤّن جلضم لهم ؤلاغغاءاث الاكخهاصًت، وهى 
ً
جمىدهم قغٍو جفًُلُت لجظبهم بُٗضا

 
ً
 ٖمُلا

ً
ان ما كام بةقٗاٌ  ما ؤخضر قغزا ىُت، زم ؾٖغ في الثلت بين هظه البلضان والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 بًاها بالخجؿـ وؾغكت خلىق اإلالىُت 
ً
 ألهٓمت مىٓمت الخجاعة الخّغة، متهما

ً
ت م٘ الهين زالفا خغب ججاٍع

 بًاها بلى حٗضًل اإلايزان الخجاعي املخخل بكض
ً
ا ُّ ت والخالٖب بلُمت الُىان، صاٖ  ة لهالر بىين.الفىٍغ
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بضو ؤّن هظا اإلاىكف ًدىاؾب م٘ الخىحه الُمُني الظي ًخبىاه جغامب، والظي ًغف٘ قٗاع   “ٍو
ً
يا ؤوال ، ”ؤمٍغ

مُل بلى الاهىفاء ٖلى الظاث، وكض ْهغ طلً بجالء مىظ اللخٓت ألاولى التي جىلى فيها الخىم خين ؤٖلً ًٖ  ٍو

اًا ؾذ مً الضٌو ؤلاؾالمُت بلى الىال  ً.خٓغ صزٌى ٖع  ًاث اإلاخدضة وبىاء حضاع م٘ اإلاىؿًُ إلاى٘ اإلاهاحٍغ

وحاء فيروؽ وىعوها في حى مليء بالكً بين الىالًاث اإلاخدضة والهين، فلام ول منهما باتهام آلازغ بخهيُ٘ 

الفيروؽ وؤلايغاع باآلزغ، عغم ٖضم زبىث صخت هظا الاصٖاء، بغُت بللاء مؿاولُت الخلهير والعجؼ ًٖ 

ىُت، وهى ًدىاؾب م٘ َغوخاث الُمين مىاحهت الفيروؽ ٖ ض جضمير الخًاعة ألامٍغ لى كىة زاعحُت جٍغ

ض مً ؤصخاب الغؤي ٖلى مؿخىي الٗالم  ٖاصة، وتهضًض اؾخٗماعي غير مؿدبٗض، في خالت الهين. وباث مٍؼ

ىُت  داث ألامٍغ ملخىٗىن الُىم، بدهٌى مىاحهت هبيرة بين البلضًً في مضي مىٓىع، هدُجت لخضة الخهٍغ

تي لم حٗض جسفي يُلها مً الهٗىص الهُني وجضٖى لىي٘ خض له كبل فىاث ألاوان، ولىّنهم ًسخلفىن في ال

 لهظه اإلاىاحهت 
ً
 مؿّغٖا

ً
غون ؤّن وىعوها عبما ًيىن ٖامال قيل هظه اإلاىاحهت وحجمها وجىكُتها وآزاعها، ٍو

ت اللاؾُت بين الُغف  ين.اإلاغجلبت والتي ؤٌو بعهاناتها ؾخيىن الخغب الخجاٍع

ت جفىق كُمتها        ملُاع صوالع  700وحٗض اإلاىافؿت ألاميرهُت الهِىُت مسخلفت، اط ًجمٗهما حٗامالث ججاٍع

ا ض ٖلى  ؾىىًٍ ؤلف َالب نُني، وكبل حائدت وىعوها اؾخمخ٘  350وحؿخًُف الجامٗاث ألاميرهُت ما ًٍؼ

خان هًٓما وؾُاؾاث اكخهاصًت غير بالؿُاخت في الضولخين مالًين ألاميرهُين والهِىُين، وجدبنى الضول

للل ول طلً مً وكٕى مىاحهت قاملت بُنهما   .مخٗاعيت ٍو

ىُت ملف الُلبت ؾاخت للًغِ  الهين، وكغعث مى٘ مىذ جإقيراث صزٌى َلبت ٖلى وحٗض ؤلاصاعة ألامٍغ

ؾغكت “مً  الضعاؾاث الٗلُا والباخثين الهِىُين بلى الىالًاث اإلاخدضة، مخذججت بإن اللغاع يهضف إلاىٗهم

ت الهِىُت غير الٗاصلت والخجؿـ ”ألابدار الخؿاؾت ، ومىغعة اتهاماتها بكإن اإلاماعؾاث الخجاٍع

الهىاعي، بما في طلً مداوالث ؾغكت ؤبدار فيروؽ وىعوها، وإؾاءة اؾخسضام جإقيراث الُالب الؾخغالٌ 

ىُين.   ألاواصًمُين ألامٍغ

ا الضف٘ هدى بلى بقغان ال ًً هين في املخاصزاث اإلالبلت للخض مً الدؿلر م٘ عوؾُا، هما وجداٌو واقىًُ ؤً

يي، الظي ؤهض ؤن الىالًاث اإلاخدضة ملتزمت بالغكابت الفٗالت ٖلى ألاؾلخت التي ال  ذ للغئِـ ألامٍغ حاء في جهٍغ

  .حكمل عوؾُا فدؿب بل الهين ؤًًا، وجخُل٘ بلى بحغاء مداصزاث مؿخلبلُت لخجىب ؾباق حؿلر ميلف

ت بين اللىجين الٗٓمُين لم حٗض جغؾمه صوائغ نى٘ اللغاع الغغبُت  ى اإلاىاحهت الٗؿىٍغ باإلالابل فةن، ؾِىاٍع

غ ؾغي نُني خظع مً مىحت ٖضاء غير  ا، ووان جلٍغ ًً فلِ، ولىىه باث ًضزل في خؿاباث الهين ؤً
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صة حضًضة وعبما مؿبىكت اججاه بىين في ؤٖلاب حائدت وىعوها، ٖضاء مً قإهه ؤن ًاؾـ بلى خغب باع 

ت في اإلاؿخلبل  .مىاحهت ٖؿىٍغ

ترػ“وهللذ ووالت  غ الظي ؤّٖضجه وػاعة ؤمً الضولت الهِىُت، ” عٍو لٗين ٖلى الخلٍغ
ّ
في بضاًت قهغ ماًى ًٖ مُ

ل  اتها مىظ خملت مُضان “، ؤن 2020بضاًت قهغ ؤبٍغ اإلاكاٖغ الٗاإلاُت اإلاىاهًت للهين ونلذ ؤٖلى مؿخٍى

غ الهين باالؾخٗضاص ، و 1989جُاهاهمين ٖام  ت بين اللىجين الٗاإلاُخين في ؤؾىؤ “هصر الخلٍغ إلاىاحهت ٖؿىغٍّ

ى".   ؾِىاٍع

وحٗخلض بىين بإن الىالًاث اإلاخدضة في ٖهض جغامب باجذ مهممت ؤهثر مً ؤي وكذ مض ى ٖلى اخخىاء نٗىص 

ا للضًملغاَُاث كىتها بيل الىؾائل، وجىٓغ للهٗىص اإلاخىامي لبىين باٖخباعه تهضًًضا ألمنها اللىم ًً ي وجدض

ٌ زلت الهِىُين فُه.  الغغبُت، وحٗمل إليٗاف مياهت الخؼب الكُىعي الخاهم مً زالٌ جلٍى

وفي ؤٖلاب ؤخضار مُضان جُاهاهمين كبل زالزين ٖاًما، فغى الغغب خؼمت ٖلىباث ٖلى الهين، قملذ 

ىعث كضعاث خًٓغا ٖلى هلل الخىىىلىحُا وبُ٘ ألاؾلخت، غير ؤن الهين الُىم باجذ  ا َو ًً ا اكخهاص
ً
ٖمالك

غ  ىُت في آؾُا، وحٗمل ٖلى جٍُى ت ألامٍغ ت، كاصعة ٖلى جدضي الهُمىت الٗؿىٍغ ت وحٍى ت هائلت بدٍغ ٖؿىٍغ

ت  كىة كخالُت ماهلت للىهغ في الخغوب الخضًثت في جدض واضر ألهثر مً ؾبٗين ٖاًما مً الهُمىت الٗؿىٍغ

ىُت ٖلى آؾُا  .ألامٍغ

ماؾؿت “وعوبا بللم هبير لخىجغ الٗالكاث بين واقىًُ وبىين، ففي صعاؾت لـ مً حهت ؤزغي، جىٓغ ؤ

في بغلين، ؤهضث ؤن ألامغ ًخٗلم باؾخىكاف جىاػهاث  2020ألاإلااهُت وكغث في فبراًغ ” الٗلىم والؿُاؾت

تها الخانت، بلى ؤن هىان ماقغاث جاهض ؤن  حضًضة بين اللىجين الٗٓمُين وإن واهذ ليل واخضة منهما عٍئ

ا في خض طاجه، ولِـ بالًغوعة ؤصاة في 
ً
ت، هضف يي ًغي في الخفىق وباألزو الهُمىت الٗؿىٍغ الغئِـ ألامٍغ

ت للىٓام الٗالمي ًيىن فيها الخفىق  زضمت مهالر وكُم مُٗىت، فُما ًبضو ؤن الغئِـ الهُني جلىصه عٍئ

ا ووؾُلت في هفـ آلان.
ً
 الهُني هضف

غ ؾُاؾت ؤوعوب ت“ُت الضعاؾت صٖذ بلى جٍُى ِغًٍ
ْ
ُ

ُ
اججاه الهين جلىم ٖلى اؾتراجُجُت حٗؼػ الؿُاصة ” غير ك

ىُت“ألاوعوبُت، وهظا ًخُلب الخٗامل م٘ بىين بإصواث  ، ”اؾخلاللُت اؾتراجُجُت“بهضف جإهُض ” فىق َو

ت “وصٖذ الضعاؾت بلى جدلُم مٗاصلت نٗبت جلىم ٖلى  ِـ، م٘ جلٍى بٖضاص ؤوعوبا لخىافـ خامي الَى

 .”ماُٖت والخىىىلىحُت، صون بيٗاف ٖالكاث الخٗاون اإلاخضازلتالىجاٖت الاحخ
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ضم مداولت اؾخفؼاػ اللىي الىبري  باإلالابل فةّن الهين جغص ٖلى الاتهاماث اإلاىحهت بليها بالٗمل بهمذ ٖو

ت، بل كىة حؿعى إلاؿاٖضة الضٌو   الىالًاث اإلاخدضة، وجلضم هفؿها ٖلى ؤّنها كىة غير اؾخٗماٍع
ً
وزهىنا

ل الظي ًمُل بلى الاهىفاء الىامُت و  سها الٍُى جباصٌ الخبراث والخضماث م٘ الضٌو ألازغي، مؿدكهضة بخاٍع

ً مً زالٌ ٖضم  ؼ ٖالكاتها مً آلازٍغ ٖلى الظاث بلى صعحت بىاء ؾىع الهين الُٗٓم خٌى هفؿها، وحٍٗؼ

ت الخالفاث، والخٗاون الاكخهاصي اللائم ٖلى مبضؤ  ت لدؿٍى ، ”جمُ٘ عابذال“اؾخسضام اللىة الٗؿىٍغ

ضم الخضزل في ؾُاؾاث الضٌو الضازلُت، ؤو صٖم الثىعاث والخغوب بالىوالت هما جفٗل الضٌو الغغبُت،  ٖو

 ٘ وؤبٗض مً طلً حؿهل هلل الخىىىلىحُا الهىاُٖت وزٍُى ؤلاهخاج بلى الضٌو الفليرة وحؿاٖض في مكاَع

 الخىمُت وجلضم اللغوى صون قغٍو نٗبت واإلاؿاٖضاث ٖىض الخاحت.

 ثأثري الجىجه العالهي يحى االكجفاء الذاثي على الهشزوع الصيين ثاييا: -   

يا الجىىبُت وقغق ؤوعوبا، مهلختها         لُت وصٌو ؤمٍغ ت وؤلافٍغ  مً الضٌو آلاؾٍُى
ً
وما ػالذ جغي هثيرا

بالخٗاون م٘ الهين والاؾخفاصة مً كىتها الاكخهاصًت، والتي ٖاصة جإحي زالُت مً الكغٍو اإلاٗلضة، 

 للٗالكت م٘ الىالًاث اإلاخدضة وصٌو ؤوعوبا ا
ً
ت، زالفا ُّ لغغبُت والتي حٗاوي بضوعها مً ؤػمت والًغٍى الؿُاؾ

 .اكخهاصًت مً اإلاخىك٘ ؤن جؼصاص بؿبب ؤػمت وىعوها

يي "صوهالض جغامب" الىباء للخىهل مً الاهضماج  وفي الىكذ الظي اؾخسضمذ فُه بصاعة الغئِـ ألامٍغ

هاع ٖؼمها ٖلى كُاصة الٗالم بهفتها ا ُف ألاػمت إْل لبلض ألاّوٌ الٗالمي، خغنذ ؤلاصاعة الهِىُت ٖلى جْى

ً ؤفيرػ“الظي حّٗغى لًغبت الفيروؽ، وهى ما ؤملخذ بلُه مجلت  غ لها.” فىٍع  ألاميرهُت في جلٍغ

لى الىلٌُ مً حٗامل جغامب الظي ؤيغ بؿمٗت الىالًاث اإلاخدضة م٘ خلفاءها، هىان خؼمت مً  ٖو

ؼ اٖخماص الٗالم اإلاياؾب مً اإلاخىك٘ ؤن جسغج بها الهين مً وعاء ؤػمت وىعوها، ٖلى عؤؾها ما ًخ ٗلم بخٍٗؼ

ٖلى الاكخهاص الهُني همهضع ؤؾاس ي للمىاعص واملخغحاث، فٗلى مضي زالر ؾىىاث، واهذ بصاعة جغامب 

فاث  ت غير الٗاصلت، وطلً باؾخسضام الخٍٗغ جداٌو الًغِ ٖلى الهين لىكف مماعؾاتها الخجاٍع

ىُت، ألامغ الظي هغهخه بىين بهىعة هبيرة بضاًت ألامغ،  واإلافاوياث وؤلاحغاءاث لخماًت الهىاٖاث ألامٍغ

لى مًٌ ؤبغمذ فلِ نفلت  ت التي حٗالج الللُل مً هظه اللًاًا” اإلاغخلت ألاولى“ٖو  .الخجاٍع

 لىً ول هظا عبما ًإزظ مىدنى مسخلف بٗض ؤػمت وىعوها، وفم ما طهبذ بلُه صخُفت واقىًُ بىؾذ

“Washington Post”  غها، خين ؤقاعث ىُت في جلٍغ بلى ؤن الٗضًض مً الىواالث الخيىمُت واإلاؿاولين ألامٍغ
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 ًٖ مياؾب الهين مً ؤػمت وىعوها في مجاالث مخٗضصة، وهُفُت اؾخفاصتها مً وىنها 
ً
باجىا ًخدضزىن ٖلىا

ا، ؤن الهين  .ؤٌو صولت جبضؤ في الخٗافي مً الفيروؽ للهُمىت ٖلى نىاٖاث اإلاؿخلبل ًً عؤث الصخُفت ؤً

الفيروؽ، وهي كُض الخىفُظ بالفٗل، وجسُِ الؾخسضام الخباَا الاكخهاصي في  لضيها اؾتراجُجُت ما بٗض

ض مً الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ، والاؾدُالء ٖلى خهت في  الغغب لهالخها، اط حٗتزم البدث ًٖ اإلاٍؼ

 .”ؾلىهها الؿيئ“الؿىق في الهىاٖاث الخُىٍت ومداولت مى٘ الغغب مً مىاحهت ما ونفخه بـ 

اب الاؾخثىائي لللُاصة الٗاإلاُت مً الىالًاث اإلاخدضة هى ؾبب آزغ ؾُجٗل مً الهين كىة بن الغُ     

ا يض الفيروؽ،  ًٗ هبري، مكيرا بلى ؤن الغئِـ جغامب عفٌ ختى حصجُ٘ الىالًاث اإلاخدضة ٖلى الٗمل م

 .ٖالوة ٖلى جىُٓم ؤي اؾخجابت صولُت ميّؿلت

صٌو الٗالم جخُل٘ بلى الىالًاث اإلاخدضة للُاصة ألاػماث،  ومىظ نٗىص الىالًاث اإلاخدضة بلى الهُمىت، واهذ

ضم  ت مً ألاػمت ٖو يي، الظي احؿم بالسخٍغ لىً ما خضر هظه اإلاغة، صف٘ الٗالم لخفاجئ مً الخٗامل ألامٍغ

 وحىص مداولت واضخت للٗمل ٖلى اؾخجابت صولُت مىخضة.

 ماهي مخططات الحىجه العالمي ؟....هل هي باثجاه الصين أم الىاليات املححدة الامسيكية؟ 

 للغؤي إلاٗغفت ” بُى“وكبل ؤن ًىفجغ وباء وىعوها الٗالمي بإؾابُ٘ كلُلت وكغ مىك٘      
ً
لألبدار اؾخُالٖا

، الظي قمل  ىـ الاؾخُإل غغبُت ومخلضمت  صولت مسخلفت، ما بين 34هُفُت هٓغ الىاؽ بلى الهين، ٖو

، بط واهذ وؿبت  ا مً الهين ووان الفغق واضخا بين الضٌو ًُ  ؾلب
ً
وصٌو هامُت مً مسخلف اللاعاث، مىكفا

% واهذ لهم هٓغة  37% مً الىاؽ ملابل 57ؤصخاب الىٓغة الؿلبُت في ؤوعوبا الغغبُت والىالًاث اإلاخدضة 

 .بًجابُت

، ؤما في حىىب قغق آؾُا، ؤي الضٌو املجاوعة والل
ً
بت مً الهين، فيان اإلاىكف الؿلبي هى الُاغي ؤًًا ٍغ

% إلاً لضيهم هٓغة بًجابُت لها، وواهذ وؿبت مً  35% للىٓغة الؿلبُت ملابل  56وبيؿبت ملاعبت بلغذ 

لى وونلذ بلى %  مً الهين بين الُاباهُين هي ألٖا
ً
 ؾلبُا

ً
 .85ًدملىن مىكفا

للهين، لىً ما جضاعهها للىي٘ واججاهها هدى بعؾاٌ  وم٘ ْهىع فيروؽ وىعوها، حٗؼػث الىٓغة الؿلبُت

اإلاٗىهاث والُىاكم الُبُت ومؿاٖضة الضٌو في مىاحهت الفيروؽ في الىكذ الظي حكهض فُه الضٌو الغغبُت 

جهضٕ ونغاٖاث واتهاماث باللغنىت ٖلى الصخىاث الُبُت وجسبِ الاجداص الضولي في الخٗامل م٘ ألاػمت، 

 .بىاء ٖالكاث حضًضة م٘ الضٌو وجدؿين في نىعتها ًدؿً مً فغنت الهين في
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ٗىص ألامغ        ؤما ٖلى نُٗض الىالًاث اإلاخدضة، فهىان جىامي للمكاٖغ اإلاٗاصًت للهين مً كبل الخؼبين، َو

لى ماًبضو ؤهه ختى م٘ مجيء الغئِـ باًضن فةهه مً  بلى اقخضاص اإلاىافؿت الجُىؾُاؾُت بين الضولخين، ٖو

ه ؤهُضة ؤن اإلاىافؿت بين الىالًاث اإلاخدضة والهين ؾدؿخمغ، وؾدؿخغل الىالًاث يمً الامىع الكب

ؼ اهخلاصها  اإلاخدضة زغوج فيروؽ وىعوها مً الهين وألازُاء التي اعجىبتها بىين في هظا املجاٌ لخٍٗؼ

 للؿلُاث هىان.

 إلى أيٌ ثججه الجفاههات القائهة بني القطبني االنزيكي والصيين؟ ثالثا : -

ت الباعصة الضائغة بين اللُبين ألاهبر ؾُاؾُا واكخهاصًا وهما الىالًاث اإلاخدضة        ونلذ الخغب الخجاٍع

والهين بلى طعوتها في ؾىىاث خىم الغئِـ الؿابم صوهالض جغمب، الظي عؤي البٌٗ في ٖضص مً كغاعاجه 

ؼزم هظه، ًْ الٗضًض مً كبُل جغن قاون خىم البالص الٗضائُت الىاضخت ججاه بىين. ووؾِ خالت ال

اإلاغاكبين، ؤن زمت حغُيراث كض جدضر في الٗالكت بين البلضًً م٘ كضوم حى باًضن زلُفت لترمب، بُض ؤن جلً 

الخغُيراث لم جىً ملمىؾت، فاإلااقغاث جلٌى بن الٗالكت جخدضص باإلاىاكف، ولِـ باالججاه الٗام للخهُٗض 

 .اإلاخباصٌ

ُت في الىكذ الغاهً ًخطر ؤن نٗىص الهين ًمثل جدضًا ؤهثر حٗلُضا وللغاءة اإلاىاكف الؿُاؾُت الٗاإلا

ًىاحه ؤي ملبل ٖلى ٖخبت البِذ ألابٌُ، فهي الخهم ألاهثر قغاؾت والىض اللىي الظي ًىاحه الىالًاث 

يا ؤن ججض ؾبال للخٗاٌل مٗها، بضال مً الخهُٗض اإلاؿخمغ ال ظي ؾِىٗىـ ٖلى اإلاخدضة، ما ًخٗين ٖلى ؤمٍغ

 مدالت ُغفين بالزؿاعة ال

وال قً في ؤن الخىاع بين الىالًاث اإلاخدضة والهين في ْل وحىص بصاعة حى باًضن في البِذ ألابٌُ، ًدؿم 

بٗضائُت ؤكل مما وان ٖلُه في ٖهض بصاعة صوهالض جغمب الؿابلت. وهظا ما اجطر في ألاقهغ الللُلت اإلاايُت، 

لضث اح خماٖا م٘ هباع اإلاؿاولين الهِىُين في ألاؾابُ٘ ألاولى ٖىضما فخدذ بصاعة باًضن خىاعا مخجضصا، ٖو

لدؿلمها بصاعة الىالًاث اإلاخدضة. وان وان الاحخمإ الظي ٖلض ٖلى مؿخىي الىػعاء لم ًدلم قِئا ٖملُا، 

لىً الصخُذ ؤًًا ؤهه ؤبلى الخىاع مؿخمغا ؤو ختى مخلُٗا، وهظا ؤمغ مُلىب في الٗالكاث الضولُت، 

 .تها، ومؿخىٍاتها، ومكىالتهابهغف الىٓغ ًٖ َبُٗ

لى الغغم مً ؤن اإلاؿاولين الهِىُين واهىا ٌٗللىن آماال هبيرة ٖلى زغوج جغمب وونٌى باًضن بلى  ٖو

الخىم، بال ؤن الثماع التي واهىا ًإملىنها لم جإث بٗض، فاإلصاعة الضًملغاَُت الضاٖمت للخىاع اإلاؿخمغ م٘ 

تها إلاا  ت. وألن الهين، لِؿذ مسخلفت مً خُث عٍئ ناع ٌٗغف بـ"املخالفاث الهِىُت" ًٖ ؤلاصاعة الجمهىٍع
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باًضن ًفًل الخىاع الظي ًسفف مً خضة الخىجغ، صون ؤن ًاصي بلى جىاػالث هبيرة، ؤو ؤي هٕى منها، فلض جم 

صكُلت،  90الاجهاٌ الهاجفي اإلاباقغ اإلاهم حضا بِىه وبين الغئِـ الهُني "ش ي حين بِىج" الظي اؾخمغ لـ

 .لغئِـ مً زالله بلى ججىب جدٌى اإلاىافؿت بين ؤهبر اكخهاصًً في الٗالم بلى نغإوؾعى ا

ت والتي ٖغفذ بلىة في ٖهض صوهالض جغمب، الظي وان ًفًل  وللض بلغذ الخالفاث خض اإلاٗاعن الخجاٍع

يي الخالي ؤي جلضم في الٗالك ل ألاحل. عبِ الغئِـ ألامٍغ اث م٘ اإلاىاحهت اإلاباقغة ؤهثر مً الخىاع الٍُى

بىين بفترة الخجغبت التي جلي ؤي اجفاق جفاهم كض ًهل بلُه الُغفان، ٖلما بإن هظا الخفاهم اإلاإمٌى ال ًؼاٌ 

ا ختى آلان اإلاهم ؤن جيىن الجهىص إلصاعة اإلاىافؿت بمؿاولُت خايغة ٖلى  .بُٗضا ٖملُا، وإن وان ممىىا هٍٓغ

يي بظلً في اجهاله م٘ هٓيره الهُني، ولم ٌكمل هظا الاجهاٌ ول  الؿاخت، فلض حٗهض الغئِـ ألامٍغ

م هدى مداصزاث قاملت في اإلاؿخلبل الىالًاث    .اللًاًا الٗاللت، ألامغ الظي ٌؿاٖض ٖلى عنف الٍُغ

اإلاخدضة بدثذ فلِ في اؾتراجُجُت قملذ املجاالث التي جلخلي فيها مهالر البلضًً، لىنها عهؼث ٖلى زالر 

التي قغلذ وال  19 -كًاًا وهي: الاكخهاص، وحغير اإلاىار الظي ًىلي باًضن ؤهمُت هبيرة له، وحائدت وىفُض 

ترهيز ٖليها لفكل ؤي اجهاٌ بين واقىًُ ؤي ؤن هىان جفانُل ؤزغي لى جم ال.جؼاٌ حكغل الٗالم ؤحم٘

وبىين، وهي جلً التي جسو هىهج وىهج، وخلىق ؤلاوؿان في الهين، والاهدكاع الٗؿىغي الهُني في 

ت، جىٓغ بليها واقىًُ ٖلى ؤنها جدغواث جهى٘ الخىجغ ٖلى الؿاخت الٗاإلاُت.        مىاَم آؾٍُى

ن الاكخهاصًً ألاهبر في الٗالم، ؾىاء ٖبر هظا الاجهاٌ ال ؤخض ًخىك٘ ؤي خلٌى للمكىالث الٗاللت بي     

اصة الجمغهُت ٖلى  الغئاس ي، ؤو غيره مً الاجهاالث، فهظه اإلاكىالث ال جؼاٌ مىحىصة، بما في طلً الٍؼ

بًائ٘ الُغفين التي فغيتها بصاعة صوهالض جغمب، بِىما ال جؼاٌ الهين جخجاهل بدؿب الىالًاث اإلاخدضة، 

توالضٌو الغغبُت،   .ٖمىما ول اإلاُالباث الٗاإلاُت لها بالخىكف ًٖ الاٖخضاء ٖلى خلىق اإلالىُت الفىٍغ

لىً الخىاع اإلاخىانل ًبلى مىفظا مُلىبا، لخؿم هثير مً اإلاكىالث، وال ؾُما الاكخهاصًت منها، ألنها 

اللًُت الضولُت جازغ بلىة ؤهبر خالُا في ْل ألاػمت الاكخهاصًت الٗاإلاُت الىاحمت ًٖ حائدت وىعوها، فهظه 

ىُت، ًمىنها ؤن جهل  جدخم الخٗاون إلاىاحهت جضاُٖاتها الاكخهاصًت، وألاحىاء مخىافغة آلان بىحىص بصاعة ؤمٍغ

ت التي حٗمم في بٌٗ ألاخُان  م اإلاىاحهاث الخجاٍع بلى اجفاكاث ٖملُت وواكُٗت ٖبر الخىاع، ولِـ ًٖ ٍَغ

 .ألاػماث
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الهجىقعة لشكل الًظام الدولي ونسجقبل العالقات بني بكني وواشًطٌ السيًاريىهات الهسجقبلية رابعا : - 
 
 
 بعد جائحه كىرويا وثأثرياثه عالهيا

بن جفص ي وباء وىعوها كض ًاصي بىا بلى هٓام ٖالمي حضًض، م٘ جفؿيراث حضًضة إلاهُلخاث مثل: الٗىإلات،      

وصوع الضولت، وألامً، والخضوص، وواحباث الفغص واملجخم٘، والكغاهت الاؾتراجُجُت، والخٗاون الضولي. وكض 

ٖلى قاونها الضازلُت بٗض ججغبتها اإلاغة ًتزامً ول هظا م٘ اوغالق بٌٗ الضٌو ٖلى هفؿها وجغهيز اهخمامها 

هىضؾت الىٓام “وإٖاصة ” فً الاعجباٍ الضولي“م٘ الىباء. وججاوػ ألامغ آلان هدى )الخىٓير( للبضء بٗملُت 

مل وحكىُل ”الضولي حضًضة. وججلى طلً بىيىح آلان في يٗف ؤصاء ” جىاػهاث صولُت وإكلُمُت“، ٖو

غاف، و  ل الالػم، م٘ اوسخاب اإلااؾؿاث الضولُت مخٗضصة ألَا مً ” واقىًُ“نٗىبت خهىلها ٖلى الخمٍى

وعفًها صف٘ مسههاتها اإلاالُت للمىٓمت في ْل جفص ى الىباء، واكترن طلً ” مىٓمت الصخت الٗاإلاُت“

 بالهين 
ً
بالخىاػي م٘ جغاح٘ حجم الضٖم الخىمىي الظي جلضمه الضٌو اإلاخلضمت وىاقىًُ والغغب ملاعهت

 وإمثلت خُت إلاؿاٖضة ا
ً
 بٗض جفص ى الىباء ٖاإلاُا

ً
 لضٌو الًُٗفت ٖلى ججاوػ ؤػماتها، زانت

ىهاث اإلاؿخلبلُت اإلاخىكٗت لكيل الٗالكت بين واقىًُ   وبكيل ٖام،ؾىداٌو  الىكىف ٖلى وافت الؿِىاٍع

ىهاث مؿخلبلُت بالخىاػي إلاا كض ًيىن ٖلُه قيل الىٓام الضولي الجضًض  وبىين، م٘ وي٘ جدلُالث وؾِىاٍع

ىهاث الخالُت:بٗض وىعو   عنض مالمدها ومٓاهغها في الؿِىاٍع
ً
مىً هىا بحماال  ها، ٍو

م الهِىُت 1 يي والغص الٗملي الهُني لكيل ومضي هجاح ومؿخلبل مباصعة الخؼام والٍُغ . الدكىًُ ألامٍغ

 ٖلى الؿىاء، م٘ ج
ً
اإلاُا يي ٖو سىف ما بٗض وىعوها: وحٗض جلً ؤزُغ وؤهم هلُت جمذ بزاعتها في الضازل ألامٍغ

اث الهِىُت بها، ففي الىكذ الظي عوحذ فُه )واقىًُ( لفكل  الٗضًض مً صٌو الٗالم لخىكف اإلاكغٖو

الم الهِىُت الغؾمُت( حهىصها في هفي طلً    .اإلاباصعة الهِىُت، هثفذ فُه )وؾائل الضٖاًت ؤلٖا

الم الهُني الغؾمي الخضًث ًٖ )مباصعة  غ الهحي(، وكض الخٓىا في الفترة ألازيرة، جىثُف ؤلٖا الخٍغ

م لغبِ الهين بالٗالم في وافت املجاالث، زانت بٗض جفص ي الىباء  .وامخضاص إلاباصعة الخؼام والٍُغ

غ الغكمي(، والخدٌى الغكمي اإلاؿخلبلي هجؼء مً مباصعة الخؼام 2 م الخٍغ  لخُت )ٍَغ
ً
.َغح الهين عؾمُا

م بٗض فيروؽ وىعوها: وهي الخُت التي جلىصها )قغهت هىاو  ي للخىىىلىحُا( الهِىُت بالخٗاون م٘ والٍُغ

لخىىىلىحُا  (5Gهبري قغواث الخىىىلىحُا الهِىُت، والتي ؾاهمذ في بصزاٌ قبياث )الجُل الخامـ 

 م٘ خٓغ 
ً
الاجهاالث في الضازل الهُني، وحٗض جلً )ؤزُغ( ؤهىإ اإلاىاحهاث بين بىين وواقىًُ، زانت

يا لٗمل قغهت  يي( واتهامها بالخجؿـ لهالر بها لخإزيرها الؿل” هىاوي “ؤمٍغ بي ٖلى )ألامً اللىمي ألامٍغ
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حهىصه بكإن بىاء قبياث )الجُل  Yang Jie الهين. وونف عئِـ )قغهت حكاًىا مىباًل( الؿُض )ًاوغ جي

، تهضف )قغهت هىاوي( بالخٗاون م٘ قغواث 2020، ونهاًت ٖام ”مهمت ؾُاؾُت عئِؿُت“بإنها  5Gالخامـ 

ؤلف مدُت هلاٖضة لكبياث الجُل الخامـ،  300حكاًىا ًىهُيىم( بلى بىاء ؤهثر مً )حكاًىا جُلُيىم( و )

الن ًٖ جىؾُ٘ الخغُُت لخهل بلى   بــ  300م٘ ؤلٖا
ً
مضًىت نِىُت فلِ في ٖام  50مضًىت نِىُت، ملاعهت

. وؤٖلىذ الكغواث الثالر ًٖ زُِ لبىاء زضماث )قبىت الجُل الخامـ( هجؼء مً مباصعة الخؼام 2019

م الهِىُت للخدٌى الغكمي، مبضًت حٗاونها م٘ خيىماث وقغواث الضٌو الخلُفت للهين مً ؤحل و  الٍُغ

 “ٖالم 
ً
 .بلُاصة الهين” مخدٌى عكمُا

.جىك٘ )خغب باعصة جىىىلىحُت( بين الىالًاث اإلاخدضة والهين: ؤصث الخىجغاث املخُُت باهدكاع الفيروؽ 3  

. وكض واهذ مكاٖ
ً
غ الٗضاء ججاه الهين واضخت زالٌ ماجمغ مُىهُش، بط جغؤؾذ بلى جؼاًض ألامىع ؾىءا

دت يض الهِىُين،   مً اليىوغغؽ، وواهذ نٍغ
ً
 هبيرا

ً
يي )هاوس ي بُلىس ي( وفضا عئِؿت مجلـ الىىاب ألامٍغ

وزانت فُما ما ًخٗلم بالخىافـ الخىىىلىجي الىاك٘ بين بىين وواقىًُ، وهى ما اٖخبره املخللين بإن ألامغ 

 .ٖاإلاُت حضًضة بين الىالًاث اإلاخدضة والهين” خغب باعصة ٖالُت الخلىُت“الن ًغقى بلى بٖ

.بن جفص ي فيروؽ وىعوها حٗل مً غير املخخمل بضعحت هبيرة ؤن جيىن الهين كاصعة ٖلى جىفُظ )اإلاغخلت 4

ت( م٘ واقىًُ: وهي الهفلت ؤو الاجفاكُت التي وكٗتها في مىخهف قهغ ًىاً غ ألاولى مً الهفلت الخجاٍع

 .م٘ الىالًاث اإلاخدضة بكيل وامل، وهى ما كض ًازغ ٖلى َبُٗت الٗالكاث الاكخهاصًت بين الجاهبين 2020

.زبذ زالٌ فترة ميافدت حائدت وىعوها الخلاَ٘ اإلاهم وحكابياث في ٖالكاث واقىًُ وبىين بين 5

لٗالكت بين واقىًُ )الاكخهاص والضبلىماؾُت والؿُاؾت الضازلُت(: فاجطر ؤن ليل منها صوع في قيل ا

، م٘ جغهيز )جغامب( ٖلى بٖاصة 
ً
وبىين، ولىً ألاهمُت اليؿبُت ليل ٖامل جسخلف بازخالف الٓغوف. فمثال

اهخسابه، فؿُدخفل الغئِـ )جغامب( بةهجاػه وقغح ؤهم حهىصه في مداعبت )فيروؽ وىعوها( للكٗب 

يي في الضازل، وؾِؿعى في الىكذ طاجه للخفاّ ٖلى ٖالكاث حُضة م٘ الغئِـ الهُني )ش ي حين  ألامٍغ

ض مً الخلضم في اإلاغخلت الثاهُت مً ٖام   .2020بِىغ(، بِىما ًخّٗهض بخدلُم اإلاٍؼ

. ؤهم الامىع التي جم مالخٓتها ؤن قيل الهغإ اللاصم بين واقىًُ وبىين كض اجسظ )قيل الهغإ 6

 فلِ بالخجاع 
ً
ة ؤو الخىىىلىحُا، فٗلى ؾبُل اإلاثاٌ، فلض ؤلاًضًىلىجي( بين الجاهبين: فاألمغ لم ًىً مغجبُا
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يي، ؤلاقاعة بلى  غ الضفإ ألامٍغ لى عؤؾهم )ماعن بؾبر( وٍػ اؾخسضم ٖضص مً الؿاؾت في واقىًُ، ٖو

 مً ” الخؼب الكُىعي الهُني“جهغفاث 
ً
، وهي ؾابلت زُيرة جىكفذ ٖىضها الباخثت، حٗىـ ”الهين“بضال

 .اقىًُ وبىين زالٌ اإلاغخلت اإلالبلتالكيل الجضًض للهغإ ألاًضًىلىجي بين و 

ت بين الىالًاث اإلاخدضة والهين 7 .ؤْهغ جفص ى الىباء ؤن جلً ألاػمت كض حُٗض حكىُل الٗالكاث الخجاٍع

ىُت  بكيل هبير: خُث جإهض ؤهمُت الهين باليؿبت لالكخهاص الٗالمي، ومىاصاة ٖضص مً الكغواث ألامٍغ

ض الخانت بمسخلف اإلاىخجاث، وعبما ٌصج٘ بالفٗل زالٌ حائدت وىعوها ٖلى يغوعة جىى  َ٘ ؾالؾل الخىٍع

خماص ٖلى الؿىق الهُني بكيل هبير في مجاٌ الخهيُ٘، وهظا الخاٌ  ض مً الكغواث ٖلى ٖضم الٖا طلً اإلاٍؼ

 .باليؿبت لالٖخماص بكضة ٖلى الؿىق الاؾتهالهُت الهِىُت

)خغوب الضٖاًت وخغب الكائٗاث( مً زالٌ .اجطر زالٌ ألاػمت مضي الاعجباٍ الىزُم واإلاؿخلبلي بين 8

الم، ؤصي  فت ٖبر وؾائل ؤلٖا ىُت والهِىُت ٖلى الاكخهاص الٗالمي: بن ْهىع ألازباع اإلاٍؼ الم ألامٍغ وؾائل ؤلٖا

 .الهدكاع الخىف والظٖغ الٗالمي، وهى ما وان له جضاُٖاث اكخهاصًت هبيرة

في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي، والخلِ الٗغبي بين  .ؾُُغة الفىغ ؤلاًضًىلىجي والضًني ٖلى قغائذ هثيرة9

الكإهين الضًني والؿُاس ي بكإن ؤؾباب جفص ي الفيروؽ بما ًسضم مهالر واقىًُ بكيل غير مباقغ: 

ىهاث الٗغبُت اإلاُغوخت ما بين ما خضر للهين ما بين )فخىي الٗلاب ؤلالهي( بؿبب  فلض جغاوخذ الؿِىاٍع

ىُت يضهاايُهاصهم إلاؿلمي ؤلاٌغىع في قِ  .ىغُاوغ، ؤم ؤنها )خغب بُىلىحُت( ؤمٍغ

.ؤصي جىامي فيروؽ وىعوها بلى بؾاءة الٗالكاث بين واقىًُ واللاعة ألاوعوبُت في آؾُا: فم٘ جىامى 10

 مً جىامى كىة الهين هىان 
ً
 فُما ًخٗلم باإلاؿائل ألامىُت زىفا

ً
ت زانت يي في اللاعة آلاؾٍُى الخىاحض ألامٍغ

بمؿائل ألامً في  –خلفاء واقىًُ  –مهالر واقىًُ، في خين ال يهخم ألاوعوبُين ٖلى خؿاب ؤلايغاع ب

لس ي  ؤن حؿىء ألامىع بين واقىًُ والضٌو ألاوعوبُت في الٗالكاث ٖبر ألَا
ً
 .آؾُا، لظا فمً املخخمل ؤًًا

ى فكل وجفىً الخىخالث ؤلاكلُمُت، م٘ مدضوصًت صوع الاجداص ألاوعوبي )الخلُف ألا 11 ؾاس ي . َغح ؾِىاٍع

 بالهين: اط جظهب الٗضًض مً الخدلُالث بلى ؤن )مؿخلبل الاجداص 
ً
لىاقىًُ( في الخٗامل م٘ ألاػمت ملاعهت

، وجُغح ”جضاُٖاث ؤػمت وىعوها“ألاوعوبي واإلاىٓماث ؤلاكلُمُت ألازغي( باث في زُغ، وهى ما ٌٗغف بـــ 
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ثاع ًٖ  اخخماالث زغوج صٌو ؤزغي مىه مثل )بًُالُا( ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ، ًُ : ما 
ً
ً، ؤوال مؿدىضًً بلى ؤمٍغ

وحىص خالت مً الغًب الكٗبي يض الاجداص ألاوعوبي صازل بًُالُا، مثل: )خغق ٖلم الاجداص ألاوعوبي، 

: جؼاًض خالت الاؾدُاء ٖلى اإلاؿخىي الغؾمي ؤلاًُالي 
ً
وإهؼاٌ ٖلم الاجداص في ملابل عف٘ ٖلم الهين(، وزاهُا

 بٗض عفٌ الاجداص ألا 
ً
)بالخدضًض ؤإلااهُا، وهىلىضا، وبٌٗ صٌو قماٌ ؤوعوبا(  2020وعوبي في ماعؽ زانت

للخسفُف مً آلازاع الاكخهاصًت ” ؾىضاث وىعوها“َلب حؿ٘ صٌو ؤوعوبُت منها بًُالُا بةنضاع ما ٌؿمى بــ 

ىُت  يي  ألاوعوبُت( في مجملها، بالىٓغ لدجم الخٗاون  –للىباء. وهى ما يهضص )مؿخلبل الٗالكاث ألامٍغ ألامٍغ

م٘ الاجداص ألاوعوبي هىخلت واخضة في وافت املجاالث، في خين هجخذ )الهين( في ازتراق بٌٗ صٌو الاجداص، 

 .وبىاء )كاٖضة قٗبُت وعؾمُت( بها، هما خضر في الخالت ؤلاًُالُت

لىمي .الخإزير ٖلى مؿخلبل الهجغة بلى الىالًاث اإلاخدضة لخفص ى الفيروؽ، وجإزير طلً ٖلى ألامً ال12

يي: فلض عبِ الغئِـ  بين حائدت وىعوها، واٖتزامه جىكُ٘ ؤمغ جىفُظي لىكف باب الهجغة ” جغامب“ألامٍغ

 بلى الىالًاث اإلاخدضة لىحىص 
ً
ٖلى خض كىله، وهظا الىكف اإلااكذ للهجغة ًُغح ” ٖضو غير مغئي“ماكخا

ىُت الجضًضة ٖلى فخذ باب ا ٗت اخخمالُت ٖالماث اؾخفهام مؿخلبلُت خٌى اللُىص ألامٍغ لهجغة بليها بظَع

قً خغوب بُىلىحُت ٖليها مً الهين. هما ؤن هظا الىكف ؾىف ًيىن له آزاع مؿخلبلُت ٖلى حكغُل 

لى مً ًدملىن بالفٗل بُاكاث بكامت زًغاء ىُت، ٖو  .اإلاٗابغ الخضوصًت ألامٍغ

الغكمي، لضوعها اإلاؿخلبلي في .الهغإ اإلاؿخلبلي بين واقىًُ وبىين لالؾخدىاط ٖلى جىىىلىحُا الخدٌى 13

 زالٌ ألاػمت ؤهمُت جلىُاث مثل: )الظواء الانُىاعي( و )الخىؾبت 
ً
ٖالم ما بٗض وىعوها: خُث اجطر حلُا

الهِىُت ” هىاوي “بمٗاوهت قغهت ” وىعوها“السخابُت اإلاخلضمت( في ميافدت الهين لخفص ي فيروؽ 

 م٘ اؾخمغاع خٓغ واقىُ
ً
يي. م٘ جىكٗاث الخىىىلىحُت اإلاخلضمت، زانت ً لها همهضص لألمً اللىمي ألامٍغ

، وباألزو قبياث 
ً
مؿخلبلُت بًغوعة الخىؾ٘ في هظه الاؾخسضاماث والخُبُلاث اإلاخلضمت مؿخلبلُا

 إلاا ؤٖلىخه 
ً
)الخٗلُم واإلااجمغاث الافترايُت ًٖ بٗض( للُلبت واإلاؿئىلين والٗاملين ٖلى خض ؾىاء، فىفلا

وان للخىىىلىحُا الخضًثت، ومنها جدلُل البُاهاث الطخمت والظواء مىٓمت الصخت الٗاإلاُت، فلض 

 في قتى 
ً
 في اخخىاء الهين لألػمت، وهى خل اكخبؿخه ٖنها الخيىماث ألازغي الخلا

ً
ا  مدىٍع

ً
الانُىاعي، صوعا

ُل ؤهداء الٗالم. م٘ الترهيز بلىة ٖلى الضوع الخاؾم للبيُت الخدخُت السخابُت في اخخىاء ألاػمت. فٗلى ؾب

 في جمىين كُإ 
ً
 مهما

ً
اإلاثاٌ، كض لٗبذ مؿخىصٖاث البُاهاث التي حٗخمض جىىىلىحُا الخىؾبت السخابُت صوعا

 ؤوضر ًٖ ألاويإ الخالُت
ً
ت ووفغث له نىعا  .الصخت مً اؾدُٗاب هُاق الٗضوي بؿٖغ
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جغجُبها: م٘ اخخمالُت .بٖاصة الىٓغ في ألاصواع اإلاؿخلبلُت للمىٓماث الضولُت الخيىمُت، وإٖاصة هُيلتها و 14

ٗت لخهفُت الخؿاباث والهغاٖاث بين واقىًُ وبىين،   هظَع
ً
اؾخسضام مىٓماث ألامم اإلاخدضة مؿخلبلُا

بؿىء بصاعتها إلالف الفيروؽ، ” مىٓمت الصخت الٗاإلاُت“وهى ما اجطر للٗالم مً زالٌ بتهام واقىًُ لــ 

 “قىًُ فغى ٖضم الكفافُت والخديز للهين، والتي ؤٖلبتها مداولت وا
ً
مً ” ؾُاؾت ألامغ الىاك٘ صولُا

يي جغامب لها وصف٘ مسههاتها إلاىٓمت الصخت ”زالٌ بٖالن الغئِـ ألامٍغ يا ؾخىكف جمٍى ، بإن ؤمٍغ

يي ٌٗض  ” هىؿت هبيرة“الٗاإلاُت، وهى ما جم اٖخباعه مً كبل الهين واملجخم٘ الضولي بإن الاوسخاب ألامٍغ

 .لالؾخجابت الضولُت لفيروؽ وىعوها

ى ؤمىىت التهضًضاث الىبائُت، وإٖاصة نُاغت وحكىُل ؤصواع الجُىف والٗالكاث اإلاضهُت 15  –.ؾِىاٍع

خماص زالٌ جفص ى الىباء ٖلى الجُىف  ت: جؼاًض الٖا يي وفي  –الٗؿىٍغ ؾىاء الجِل الكٗبي الهُني ؤو ألامٍغ

ت مُٗىت، مثل: الدجغ هدُجت ألمىىت التهضًضاث الىبائُت، والخاحت لفغى بحغاءاث اخ –مسخلف الضٌو  تراٍػ

الهحي وخٓغ الخجىاٌ في مىاَم جفص ى ألاوبئت، وإلؼام اإلاىاَىين بخُبُم اللىاهين واللىاٖض اإلاىٓمت 

اًت الصخُت اإلاضهُت، وحكُِض مؿدكفُاث )ماكخت( زالٌ ألاػمت  للخغهت، باإليافت لضٖم كضعاث الٖغ

ٗت وغيرها مً اإلاهام )غير الخللُضًت( للجُىف في مىاحهت ألاػماث  وميكأث صخُت حضًضة بهىعة ؾَغ

 .الصخُت

اصة بحغاءاث ” الٗام والخام“.جلُُم َبُٗت الٗالكت بين اللُاٖين 16 في ْل ؤػمت وىعوها: خُث ؤهه م٘ ٍػ

 مُالباث عؾمُت وقٗبُت 
ً
مالهم، ْهغث حلُا فين ًٖ الظهاب أٖل ماٌ واإلاْى الدجغ الهحي وجىكف ألٖا

اإلاُت، ب ىُت بل ٖو ًغوعة بٖاصة نُاغت الٗالكت بين اللُاٖين الٗام والخام، وباجذ مىاككت نِىُت وؤمٍغ

ماٌ يض ؤي ؤخضار اؾخثىائُت في اإلاؿخلبل(، ًمىله اللُإ  فىغة بوكاء )نىضوق جإمين ملخاَغ ألٖا

الخام حضًغة بالضعاؾت، ؤو ٖلى حاهب آزغ مىاككت صٖم اللُإ الخام ملجاالث الخإمين لُغُي ؤوكُت 

 .مكمىلتوكُاٖاث غير 

اصة الىفُاث في ؤوعوبا بلى  ٖىصة زلافت الٗهىع “للض جدىلذ اإلاضه التي ؤٖلبذ اهدكاع الجائدت وٍػ

فض ي بلى حغير ٖالمي بُٗض اإلاضي. بن اهدكاع ألاوبئت ”الىؾُى ، مما ؤصي بلى )بنهاء الثلافت اليىهُت(، ٍو

ىهُاث ومٗخلضاث حضًضة، فُهبذ ًفض ى بلى خالت مً ٖضم الُلين والخىف اإلاهاخب لها، ًاصًان بلى ؾل

 
ً
با  وؤكل زلت وؤكل عغبت في الخٗامل م٘ ؤي شخو ؤو ختى ش ىء ًبضو غٍغ

ً
الىاؽ بٗض فترة الىباء  ؤهثر اعجُابا

ىُين بإن ألانٌى الهِىُت للمغى  . هما ؾُازغ ٖلى هٓغة الٗالم لبًٗه، مثل هٓغة بٌٗ ألامٍغ
ً
ؤو ؤحىبُا
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ً
ٖلى الٗالم وال ًمىً الىزىق بها، وفي الىكذ هفؿه، ًغي الٗضًض  ؾخُٗض الخإهُض بإن الهين حكيل زُغا

ت وتهضف بلى مى٘ نٗىص الهين. ومً هىا  ىُت لها صواف٘ ٖىهٍغ مً الهِىُين ؤن بٌٗ ؤلاحغاءاث ألامٍغ

 ؾخنهاع الٗىإلات بكيلها الخالي هدُجت لٗضم الثلت الٗاإلاُت، وما ًهاخبها مً ؾلىهُاث اوٗؼالُت

الخغيراث اإلاخىكٗت في فترة ما بٗض وىعوها، اط اجطر ؤن فيروؽ وىعوها اإلاؿخجض لم  ومً هىا، ًالخٔ حجم

ٌغير ؤوحه اليكاٍ الٗالمي، وقيل اإلاىافؿت الخالُت بين بىين وواقىًُ مً هىاح احخماُٖت ؤو اكخهاصًت 

 بلى الخغوب والجُىف، 
ً
وإلى اؾخدضار ؤو مهىُت فلِ، بل بن جإزير الىباء الظي ًجخاح الٗالم كض ًمخض ؤًًا

َغق ووؾائل غير جللُضًت مبخىغة للخٗامل م٘ ألاػماث اإلاؿخلبلُت هخىىىلىحُا الظواء الانُىاعي وؤهٓمت 

 جىىىلىحُت مخلضمت، وإٖاصة الىٓغ في همِ وؤقياٌ الخدالفاث ؤلاكلُمُت والٗاإلاُت، وغيرها
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 الجكانل بني القضاء الىطين والهحكهة اجلًائية الدولية

Integration between the national judiciary and the International Criminal Court 

 

 1عبد العظيو عهر كريود.

 :نلخظ 

وععى مً خالٌ َزٍ الذساظت ئلى ئللاء الظىء كلى اللالكت بحن الىـام اللظاتي الىػني للذٌو ألاػشاف وبحن     

املحىمت الجىاةُت الذولُت فلذ اَخم اللاةمىن كلى ئكذاد مؽشوق الىـام الاظاس ي للمدىمت كلى ئًجاد جىاصن بحن 

ت لزلً جم الترهحز في أهثر مً مىطم مً هصىص خفاؾ الذٌو كلى ظُادتها الىػىُت وبحن ئوؽاء َزٍ املحىم

الىـام الاظاس ي وفي الذًباحت كلى أن اخخصاص املحىمت الجىاةُت الذولُت َى اخخصاص جىمُلي إلخخصاص 

, وبالخالي جيىن كالكت املحىمت الجىاةُت باملحاهم الىػىُت هي كالكت جياملُت جلىم كلى  املحاهم الىػىُت للذٌو

 ُنهما.الاخترام اإلاخبادٌ ب

وكلُه ظىدىاٌو في َزا اإلاىطىق مبذأ الخيامل بحن اللاهىن الىػني واملحىمت الجىاةُت الذولُت ورلً بالخلٍشف 

بمذلٌى مبذأ الخيامل مً هاخُت اللوت وهاخُت الاصؼالح واإلالصىد بهزا اإلافهىم جم هدىاٌو في مدىس أخش الحاالث 

ولُت زم في املحىس ألاخحر هبحن مضاًا مبذأ الخيامل وهزلً التي ًىللذ فيها الاخخصاص للمدىمت الجىاةُت الذ

 وعخلشض أَم الاهخلاداث التي وحهذ لهز اإلابذأ.

 مبذأ الخيامل، اللاهىن الىػني، املحىمت الجىاةُت الذولُت، اللاهىن الذولي.  :الكلهات الهفجاحية

Abstract : 

   Through this study, we seek to shed light on the relationship between the national judicial 

system of the state parties and the International Criminal Court. the texts of the basic system 

and in the father of the Beja that the jurisdiction of the international Criminal Court 's 

jurisdiction is complementary to E. jurisdiction of national courts of the States, and therefore 

the ICC 's relationship with national courts are complementary relationship based on mutual 

respect between them 

    Accordingly, we will discuss in this topic the principle of complementarity between 

national law and the International Criminal Court, by defining the meaning of the principle of 

complementarity in terms of language and terminology. What is meant by this concept, we 

have discussed in the last cases the jurisdiction of the International Criminal Court, and then 

in the last axis we show the advantages of the principle of complementarity as well as review 

the most important criticism of this principle. 

Key word: Integration ,the national judiciary ,the International Criminal Court, International 

law 
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 :نقدنة

جم الترهحز في أهثر مً مىطم في دًباحت وهصىص الىـام الاظاس ي للمدىمت الجىاةُت الذولُت كلى أن      

, وبالخالي فان كالكت املحىمت الجىاةُت باملحاهم  اخخصاصها مىمل الاخخصاص املحاهم الىػىُت للذٌو

 الىػىُت هي كالكت جياملُت جلىم كلى الاخترام اإلاخبادٌ بُنهما.

مً الىـام ألاظاس ي صشاخت كلى  11دًباحت الىـام الاظاس ي للمدىمت الذولُت في الفلشة  وكذ وسد في

الاخخصاص الخىمُلي بلىلها "وإر جإهذ أن املحىمت الجىاةُت الذولُت اإلايؽأة بمىحب َزا الىـام الاظاس ي 

 ظخيىن مىملت لالخخصاصاث الجىاةُت الىػىُت".

اللملي والعىابم اللظاةُت ملحىمتي ًىهعالفُا وسواهذا ًخطح وججذس الاؼاسة ئلى أهه ومً خالٌ الىاكم 

الاخخصاص لللظاء الجىاتي الذولي ختى ولى وان اللظاء الىػني كذ ظبم وأن خاهم راث الشخص كً 

ا اللظاء الىػني هحر مداًذة أو هحر معخللت. مت أو واهذ املحىمت التي باؼَش  هفغ الفلل أو الجٍش

لخبر مبذأ الخيامل م     ت إلوؽاء َو  مىز بذاًت الاكماٌ الخدظحًر
ً
 واظلا

ً
ً الامىس اإلاهمت التي هالذ كبىال

املحىمت الجىاةُت خُث كمذث الذٌو وخشصذ كلى أن جيىن املحىمت الجىاةُت الذولُت مدىمت مىملت 

 لللظاء الىػني ال أن حعمى كلُه هما َى واضح في املحاهم الذولُت الخاصت.

لاتها الذاخلُت هحر وافُت في بلع الـشوف للخلامل مم وكذ ادسهذ الذٌو أن اح     هضتها الىػىُت وحؽَش

الجشاةم التي جظش بمبادب الاوعاهُت الاهثر أَمُت ومً أحل الحفاؾ كلى مبذأ اللذالت وججىب الافالث مً 

الللاب كبلذ الذٌو بفىشة أن اهـمتها في خاحت ئلى آلُاث حذًذة مىملت لها, ومً زم اكخبرث فىشة 

ض حهىد ميافدت ؿاَشة الافالث مً الللاب مم وطم َذف جدلُم اللذالت الا  خخصاص الذولي وظُلت لخلٍض

.
ً
 الجىاةُت في الاكخباس داةما

 أهمية الدراشة -

جىمً أَمُت مىطىق الذساظت في أن هـام سوما الاظاس ي اكؼى للذٌو الاػشاف خم مماسظت اخخصاصها    

ا الذٌو مماسظت والًتها اللظاةُت أي بملنى أن املحىمت الذولُت لها في بلع الحاالث التي ال حعخؼُم فيه

دوس جىمُلي الخخصاصاث املحاهم الىػىُت, هزلً فان أَمُت الذساظت حعلؽ الظىء كلى بلع اإلابادب 

 اإلابذأ اللاض ي بلذم ملاكبت الجاوي 
ً
الاظاظُت في اللاهىن الذولي مثل مبذأ كذم الافالث مً الللاب واًظا

الفلل مشجحن, هما أهه ٌلؼى الفشصت للذٌو اإلايعىب اليها الفلل هحر اإلاؽشوق في اصالخه  كً راث
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ومالخلخه بزاتها دون جذخل حهت خاسحُت أخشي, هما أن ألاخز بمبذأ الخيامل ًللل كذد اللظاًا اإلاؼشوخت 

 حهت له.أمام املحىمت الجىاةُت الذولُت وهزلً ابشاص أَم مضاًا َزا اإلابذأ والاهخلاداث اإلاى 

 شكالية الدراشةإ

مىطىق الذساظت مً اإلاىطىكاث اإلاخصلت باللاهىن الذولي الجىاتي رلً الفشق الزي ًخؼلب كىذ البدث     

 مً الخلمم في فهم اخيام اللاهىن الجىاتي الىػني واللاهىن الذولي، جخمثل 
ً
 َاما

ً
في مىطىكاجه كذسا

لجىاةُحن الىػني للذٌو الاػشاف واللظاء الذولي الاؼيالُت في أن مىطىق الخيامل بحن اللظاةُحن ا

"املحىمت الجىاةُت الذولُت" ٌلخبر الشهحزة الاظاظُت التي بنى كليها الىـام ألاظاس ي للمدىمت الذولُت 

ظم الحذود الفاصلت بحن ما ًخخص به اللظاء الىػني وما ًذخل في  وجدذد ػبُلت اللالكت بُنهما, ٍو

 ذولُت ومىه؛ ما مذي خظىق الذٌو ألاػشاف للمدىمت الجىاةُت الذولُت؟اخخصاص املحىمت الجىاةُت ال

 أشئلة فرعية: وجخفشق كً الاؼيالُت 

 ما َى مذلٌى الخيامل؟ وجدذًذا مذلىله بحن اللظاء الىػني واملحىمت الجىاةُت الذولُت؟

لاث واللىاهحن الىػىُت أم أنها جدل مدلها في مداهمت ومالخلت مشجىبي  َل املحىمت الجىاةُت مىملت للدؽَش

 الجشاةم الذولُت؟ 

ت  ثقصيم الدراشةجم  ئلى زالزت مداوس ًدىاٌو املحىس ألاٌو مفهىم مبذأ الخيامل مً الىاخُخحن اللوٍى

للاد الاخخصاص الخىمُلي للمدىمت الجىاةُت والاصؼالخُت, أما املحىس الثاوي فُخؼشق ئلى خاالث او

 الذولُت, فُما ًخظمً املحىس الثالث أَم مضاًا مبذأ الخيامل وبُان الاهخلاداث اإلاىحهت له.
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 الهحىر األول: نفهىم الجكانل في يظام الهحكهة اجلًائية الدولية  - 

واهذ معألت اللالكت بحن اللاهىن الذاخلي واللاهىن الذولي مدل بدث فلهاء اللاهىن الذولي, ورلً ألن     

زا ما ًجلل َىان كالكت جيامل ما   مً كىاكذ اللاهىن الذولي اللام, َو
ً
كىاكذ اللاهىن الجىاتي حؽيل حضءا

 (.2)لُتبحن اللاهىن الىػني واللاهىن الذولي الجىاتي بجمُم الجشاةم الذو 

 وجيؽأ َزٍ الفىشة كً اللالكت اإلاتزاًذة بحن الذٌو 
ً
لذ فىشة الاخخصاص الخىمُلي فىشة حذًذة جماما

ُ
وح

واإلاىـماث الذولُت خُث أدي الذوس الزي جللبه الهُئاث الذولُت ئلى خلم جصىس حذًذ للىـام الذولي, 

م الحلىق واإلاعإولُاث.  (3)وجىَص

مىً الاؼاسة ئلى أن ألامم  مت الابادة ٍو اإلاخدذة جبيذ َزا اإلابذأ في اجفاكُخحن دولخحن الاولى: اجفاكُت مىم حٍش

مت الفصل اللىصشي واإلالاكبت كليها.1948واإلالاكبت كليها لعىت   (4), والثاهُت: اجفاكُت كمم حٍش

وللخلشف كلى مفهىم الخيامل في ؿل أخيام الىـام الاظاس ي للمدىمت الجىاةُت الذولُت ًجب ملشفت 

 إلاذلٌى اللوىي واإلاذلٌى الاصؼالحي لهزا اإلافهىم كلى الىدى الخالي:ا

: املدلول اللغوي للتكامل
ً
 أوال

 (5)حؽحر اإلالاحم اللشبُت ئلى أن الىماٌ َى الخمام فهى وامل وهمُل وجيامل وجىمل والخىمُل وؤلاهماٌ

م    6والخىمُل وؤلاهماٌ ٌلني ؤلاجمام ۡىمَ  حمسوكذ حاء في اللشآن الىٍش َُ ُذ  ٱلۡ
ۡ
َمل

ۡ
ه
َ
ۡم  أ

ُ
ى
َ
ۡم  ل

ُ
َمۡمُذ  ِدًَىى

ۡ
ج
َ
 َوأ

ۡم 
ُ
ى ُۡ . ىجس ِوۡلَمِتي َكلَ

ً
 وال خشاما

ً
 (7)أي أهمل اخيامه وفشاةظه فلم ًجٌز بلذَا خالال

والخيامل مً الخفاكل أي اإلاؽاسهت أي أن الجضةُحن اؼتروا في هفغ الفلل ) جلاجل وجىاصش وجداب( أي 

 (8)ش والحب, وجيامل أي اؼترن الؼشفان في الىماٌ.اؼتران الؼشفان في اللخاٌ والىص

وحلني ولمت مىمل لوت ئهماٌ الش يء أي أن ػبُلت َزا الاخحر هاكصت وهحر مىملت فُأحي الجضء الاخحر 

ملئ الفشان اإلاىحىد.  ٍو

: املدلول الاصطالحي للتكامل
ً
 ثاهيا

 إلابذأ الخيامل ئال بلذ أن داسث مىاكؽاث كذًذة فهىان مً ًشي 
ً
لم ًخم الاجفاق كلى اإلاصؼلح الاهثر صىابا

 (9(complementing)(أن مصؼلح 
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الزي ٌلني الخياملي أي أن اخخصاص املحىمت الجىاةُت الذولُت بخيامل مم اخخصاص اللظاء الجىاتي 

, وبلع اخش ًشي أن الاخخصاص َزٍ املحىمت ما َى ئال الىػني للذٌو الاػشاف في هـام سوما ألاظاس ي

اخخصاص اخخُاػي لعلؼاث اللظاء الجىاتي الىػني الزي لم ًخخصص في خىم ئخذي الجشاةم 

اإلاىصىص كليها في هـام سوما الاظاس ي هخخصص اخخصاص املحىمت الجىاةُت الذولُت لعذ فشان اللظاء 

 (10)الىػني.

شي آخشون بأن اإلاصؼلح الا هثر دكت َى )الاخخصاص الخىمُلي( للمدىمت الجىاةُت الذولُت وىهه َزا ٍو

 أي أن 
ً
ًىمل اخخصاص اللظاء الىػني فُما ئرا لم ًىً كذ اوللذ اخخصاصه واللىغ لِغ صحُدا

 (11)اللظاء الىػني ال ًىمل اخخصاص اللظاء الجىاتي للمدىمت الجىاةُت الذولُت.

شحم البلع ظبب ئكؼاء الاظبلُت للمداه م الىػىُت ئلى اإلاضاًا التي جخمخم بها جلً املحاهم التي ًمىً وٍُ

ا في كذة هلاغ هي:  خصَش

1.
ً
 . أن اللاهىن اإلالمٌى به في املحاهم الىػىُت أهثر مىزىكُت وأهثر جؼىسا

شجح أن جيىن ول مً ئكامت 2 , ألنها جلىم كلى أظاط ظىابم وكىاكذ مألىفت, ٍو
ً
. ئكامت الذكىي أكل حللُذا

 الذفاق أكل جيلفت, ألن جىفحر ألادلت والؽهىد كادة ما ًيىن أظشق.الذكىي و 

 . ًللل ئلى خذ أدوى مؽاول اللوت.3

 12)). الللىباث مدذدة بىطىح وكابلت لإلكماٌ بعشكت.4

ت للمداهم الىػىُت ظىف ٌؽيل خؽ الذفاق ألاٌو إلاالخلت مشجىبي الجشاةم الذولُت      ئن ئكؼاء ألاولٍى

لذ اؼذ الجشاةم خؼىسة في هـش املجخمم الذولي, ئطافت ئلى أن ئسظاء مبذأ الخيامل في هـام سوما 
ُ
التي ح

 (13)لاب كما اكترفخه ًذاٍ.ًإهذ خشص املجخمم الذولي كلى جدلُم اللذالت وكذم ئفالث املجشم مً الل

ومً حاهب آخش فان الاخخصاص الخىمُلي حاء لعذ الثوشاث اإلاىحىدة في املحاهم الىػىُت التي جيىن 

ا كلى أهمل وحه ملحاهمت املجشمحن.  (14)كاحضة كً الاطؼالق بذوَس

      
ً
 مدذدا

ً
فا إلابذأ الخيامل وإن  ولم ًشد في الىـام الاظاس ي للمدىمت الجىاةُت الذولُت وفم هـام سوما حلٍش

وان كذ اؼاس ئلُه في الذًباحت واإلاادة ألاولى مىه خُث بُيذ الذًباحت أن الذٌو الاػشاف في َزا الىـام 

جإهذ أن جيىن املحىمت مىملت للىـم اللظاةُت الجىاةُت الىػىُت في الحاالث التي كذ ال جيىن فيها 
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حشاءاث هحر راث حذوي , وكذ حاء هص اإلاادة احشاءاث املحاهمت الىػىُت مخاخت أو متى واهذ َزٍ ؤلا 

 وما وسد في الذًباحت.
ً
 (15)الاولى مخفلا

ف مبذأ الخيامل بأهه: " َى رلً الىطم الخىفُلي الزي أخزث به       ومً اللشض العابم ًمىً حلٍش

ال اوللذ الجماكت الذولُت لدشجُم الذٌو الاػشاف كلى مداهمت اإلاتهمحن باسجياب الجشاةم الاؼذ خؼىسة وإ

زا ٌلني أن املحىمت ظخيىن مىملت لللظاء الىػني, فهي (،  16.)الاخخصاص للمدىمت الجىاةُت الذولُت َو

لم جأث لخدل مدل َزا اللظاء أو لخيىن بذًلت كىه, وإهما حاءث لخخذخل في اللظاًا الاهثر خؼىسة 

 فلؽ.

, فا    
ً
را لم ًباؼش اخخصاصه بعبب كذم ٌلني مبذأ الخيامل اوللاد الاخخصاص لللظاء الىػني اوال

 ملحاهمت اإلاتهمحن, 
ً
الشهبت في ئحشاء َزٍ املحاهمت أو كذم اللذسة كليها ًصبذ اخخصاص املحىمت مىللذا

زٍ الصفت هي التي جبرس ئكشاس مبذأ الخيامل في  ئطافت ئلى أن املحىمت الجىاةُت الذولُت لها صفت الذوام, َو

،ال ًخىكف اخخصاصه كلى دولت اخيام الىـام الاظاس ي للمدىمت ليى 
ً
 داةما

ً
 دولُا

ً
 حىاةُا

ً
 كظاةُا

ً
نها هـاما

 (17بلُنها أو فترة صمىُت مدذدة.)

ًخطح مما ظبم أن الاخخصاص ألاصُل ًيىن لللظاء الىػني فُما ًخللم بالجشاةم الاؼذ خؼىسة, ولىً     

ى ما ظىدىاوله في املحىس الخالي.  ًمىً أن ًىللذ الاخخصاص للمدىمت الجىاةُت الذولُت في كذة خاالث َو

 لدوليةالهحىر الثايي: حاالت ايعقاد االخجطاص الجكهيلي للهحكهة اجلًائية ا   -

 للمداهم الىػىُت بملنى أن املحاهمت الذولُت ال جخم ئرا     
ً
 مىمال

ً
أن جذخل املحىمت الجىاةُت ٌلخبر أمشا

وان الشخص كذ جمذ مداهمخه أمام املحاهم الىػىُت الخابلت لذولخه, وبؽشغ أن جيىن َزٍ املحاهمت 

 ًبرٍس أمىس كذة وهي: حذًت وجم فيها مشاكاة اصٌى املحاهماث الىاحبت, وال ؼً أن رلً 

 اإلابذأ ألاظاس ي اللاض ي بلذم ملاكبت الجاوي كً راث الفلل مشجحن. -أ

 كذم ئفالث الجاوي مً الللاب. -ب

اكؼاء الذولت اإلايعىب اليها الفلل هحر اإلاؽشوق فشصت ئصالخه وملالجخه بىفعها, دون جذخل حهت  -ج

خاسحُت كنها
(18). 

 (19.)كذد اللظاًا التي جؼشح أمام املحىمت الجىاةُت الذولُت جللُل -د
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 اخترام ظُادة الذٌو واخخصاصها الشخص ي ججاٍ سكاًاَا. -ٌ

ت الاخخصاص للىـش بالجشاةم الىاسدة في اإلاادة )     ( مً هـام سوما ًىللذ للمداهم 5وججذس الاؼاسة بأن اولٍى

كاحضة كً الاطؼالق بخلً اإلاهمت أو هحر ساهبت لعبب أو  الىػىُت أما ئرا جبحن للمدىمت بأن َزٍ العلؼاث

خطح رلً مً هص اإلاادة ) ( مً الىـام 17ألخش فان الاخخصاص ًىللذ للمدىمت الجىاةُت الذولُت, ٍو

الاظاس ي للمدىمت اإلاخلللت بلبٌى الذكىي والتي جظمىذ في فلشتها الاولى أن اخخصاص املحىمت ًىللذ 

 (20)ا مً كبل املحاهم الىػىُت في الحاالث الاجُت:بالىـش في الذكىي سهم هـَش

 في 1
ً
. ئرا واهذ ججشي الخدلُم أو اإلالاطاة في الذكىي دولت لها والًت كليها, ولىً َزٍ الذولت هحر ساهبت خلا

 الاطؼالق بالخدلُم أو اإلالاطاة أو هحر كادسة كلى رلً.

ليها لىنها كشسث كذم ملاطاة الشخص اإلالنى ما . ئرا واهذ كذ أحشث الخدلُم في الذكىي دولت لها والًت ك2

 كلى اإلالاطاة.
ً
 كً كذم سهبت الذولت أو كذم كذستها خلا

ً
 لم ًىً اللشاس هاججا

مت مدل الىـش كلى دسحت هبحرة مً الخؼىسة.3  . ًجب أن جيىن الجٍش

 . الا ًيىن الشخص اإلالنى كذ ظبم أن خىهم كلى العلىن مىطىق الؽيىي.4

, بل مً خالٌ َزٍ ا  
ً
إلاادة هجذ أن الىـام الاظاس ي للمدىمت الجىاةُت الذولُت لم ًترن مبذأ الخيامل مؼللا

 كُذٍ بابشاص الحاالث التي ًمىً للمدىمت مماسظت والًتها ججاَها.

وبىاء كلى ما جلذم فان دساظدىا لحاالث اوللاد الاخخصاص الخىمُلي للمدىمت الجىاةُت الذولُت ظِخم   

 الفلشاث الخالُت:جىاولها مً خالٌ 

: حالة عدم القدرة أو الرغبة
ً
 أوال

      
ً
ئن ئزباث املحىمت كذم كذسة الذولت راث الاخخصاص كلى اللُام بلبء الخدلُم أو املحاهمت ًبذو أمشا

 خاصت في خاالث الانهُاس الىلي أو الجضتي للىـام اللظاتي هما في خالتي ًىهعالفُا وسوهذا خُث 
ً
مِعشا

اللذسة اإلالُاس اإلاىطىعي الزي مً العهل ازباجه, بِىما لً ًيىن مً العهل كلى املحىمت ٌولب كلى كذم 

ازباث كذم سهبت الذولت راث الاخخصاص في املحاهمت او في املحاهمت الجزيهت واإلاعخللت والزي ٌولب كلُه 

 (21)اإلالُاس الشخص ي.

 هبت ئر هصذ كلى أهه:( جدذًذ مفهىم كذم الش 17وكذ جىاولذ الفلشة الثاهُت مً اإلاادة )
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لخدذًذ كذم الشهبت في دكىي ملُىت, جىـش املحىمت في مذي جىافش واخذ أو أهثر مً الامىس الخالُت ,  -2

 خعب الحالت مم مشاكاة أصٌى املحاهماث التي ٌلترف بها اللاهىن الذولي:

بوشض خماًت الشخص حشي الاطؼالق بالخذابحر أو ًجشي الاطؼالق بها أو حشي اجخار اللشاس الىػني  -أ

 ( .5اإلالني مً اإلاعئىلُت الجىاةُت كً حشاةم داخلت في اخخصاص املحىمت كلى الىدى اإلاؽاس الُه في اإلاادة )

 خذر جأخحر ال مبرس له في الخذابحر بما ًخلاسض في َزٍ الـشوف مم هُت جلذًم الشخص اإلالني لللذالت. -ب

ه أو بىؼشث أو ججشي مباؼشتها كلى هدى ال  لم -ج جباؼش الخذابحر أو ال ججشي مباؼشتها بؽيل معخلل أو هٍض

 ًخفم في َزٍ الـشوف مم هُت جلذًم الشخص اإلالني لللذالت.

 أما جدذًذ كذم اللذسة فلذ جىاولخه الفلشة الثالثت مً راث اإلاادة ئر هصذ:   

ـش املحىمت فُما ئرا واهذ الذولت هحر كادسة بعبب انهُاس هلي أو لخدذًذ كذم اللذسة في دكىي ملُىت جى -3

شي لىـامها اللظاتي الىػني او بعبب كذم جىافٍش كلى اخظاس اإلاتهم أو الحصٌى كلى الادلت أو  حَى

ت أو هحر كادس لعبب أخش كلى الاطؼالق باحشاءاتها , وكلى ول خاٌ ًلم كبء ئزباث كذم  الؽهادة الظشوٍس

 أو كذم كذستها كلى اللُام بالخدلُم أو اإلالاطاة كلى كاجم املحىمت الجىاةُت الذولُت.سهبت الذولت 

ت في الاخخصاص جيىن لللظاء الىػني وأن      مفادٍ ئرا واهذ الاولٍى
ً
وفي َزا الصذد ًثحر البلع حعاؤال

ي وؿُفخه بفاكلُت الذكىي لً جيىن ملبىلت أمام املحىمت الجىاةُت الذولُت ػاإلاا أن اللظاء الىػني كذ أد

ش كذم سهبت دولت ما في الخدلُم واملحاهمت أو أنها هحر كادسة  أال ًفعش ئكؼاء املحىمت الجىاةُت ظلؼت جلٍش

كلى رلً بأنها مدىمت أكلى مً املحاهم الىػىُت لها صالخُت اكادة الىـش في اللشاساث والاخيام الصادسة 

صالخُت حعؼُم املحىمت الجىاةُت الذولُت حلؼُل والًت كً الاحهضة اللظاةُت الىػىُت, ومً خالٌ َزٍ ال

اللظاء الىػني في الجشاةم الذولُت, ولِغ هما ًخصىس البلع بأن مبذأ الخيامل ٌلذ مً اخخصاص 

 لالهظمام والخصذًم كلى هـام سوما 
ً
ا  كٍى

ً
 مً الذٌو خافضا

ً
املحىمت الجىاةُت الذولُت, وأنها اكخبرجه هثحرا

ا جلذم أن املحاهم الىػىُت صاخبت الىالًت جخخص بصفت أصلُت للفصل في الجشاةم ًدبحن مم (22)الاظاس ي

يىن خىمها في َزٍ الحالت له حجُت, أي ًخمخم  الذولُت ئرا جبحن أنها ساهبت وكادسة كلى اللُام بهزٍ اإلاهمت, ٍو

مت مشة بلىة اللظُت أو كىة الش يء اإلالط ي به, وال ًجىص اكادة مداهمت راث الشخص كً راث الجٍش

 أخشي.
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: حالة عدم هزاهة واشتقاللية القضاء الوطني
ً
 ثاهيا

 مم ئكشاس مبذأ الخيامل فلذ هصذ اإلاادة )      
ً
( الفلشة )ج( كلى أهه: ئرا وان الشخص اإلالني كذ 17جماؼُا

ظبم أن خىهم كلى العلىن مىطىق الؽيىي, فاهه ال ًجىص مداهمخه مشة زاهُت أمام املحىمت الجىاةُت 

 لُت. الذو 

(, الا أن الفلشة الثالثت مً هفغ اإلاادة هصذ كلى اظخثىاءاث ئرا ما جىفشث 20هما كظذ بزلً اإلاادة )

 ًىللذ الاخخصاص للمدىمت الجىاةُت الذولُت وهي واآلحي:

 . ئرا واهذ ؤلاحشاءاث في املحىمت الاخشي كذ أخذث لوشض خماًت الشخص اإلالني مً اإلاعئىلُت الجىاةُت.1

 ألصٌى املحاهماث اإلالترف . ئرا 2
ً
واهذ جلً الاحشاءاث لم ججشي بصىسة جدعم باالظخلالٌ أو الجزاَت وفلا

بها, بمىحب اللاهىن الذولي, أو حشث في َزٍ الـشوف كلى هدى ال ًدعم مم الىُت ئلى جلذًم الشخص اإلالنى 

 لللذالت.

 للاكذة كذم حىاص مداهمت الشخص الىاخذ 
ً
لذ َزٍ الحالت جؼبُلا

ُ
مت مشجحن. وح  (23)كً راث الجٍش

مما ظبم ًخطح أن الاصل َى أهه ئرا واهذ مدىمت وػىُت راث اخخصاص كذ ظبم لها أن اصذسث      

 كً راث العلىن مىطىق الذكىي اإلالذمت ئلى املحىمت الجىاةُت الذولُت, فاهه ال ًجىص 
ً
 كظاةُا

ً
خىما

مت هفعها مشجحن, ومم رلً ًمىً للم دىمت للمدىمت الجىاةُت الذولُت مداهمت الشخص كً الجٍش

الجىاةُت الذولُت مماسظت اخخصاصها ئرا ما زبذ أن احشاءاث املحاهمت الىػىُت جمذ بوشض خماًت 

( مً الىـام الاظاس ي 5الشخص مً اإلاعاءلت الجىاةُت الذولُت كً الجشاةم الذولُت املحذدة في اإلاادة )

 ر التي ًلبل بها اللاهىن الذولي .للمدىمت, أو أن َزٍ ؤلاحشاءاث لم جدعم باالظخلالٌ أو الجزاَت وفم اإلالاًح

: حالة خطورة الدعوى املرفوعة أمام املحكمة الجىائية الدولية
ً
 ثالثا

وحلنى َزٍ الحالت أن جيىن فيها الذكىي اإلالذمت ئلى املحىمت كلى جلً الذسحت مً الخؼىسة التي جبرس      

خفم َزا مم اخخصاص املحىمت بالىـش في اؼذ  الجشاةم خؼىسة, والتي هي مىطم جذخلها للىـش فيها ٍو

 إلاا هصذ كلُه دًباحت الىـام الاظاس ي للمدىمت الجىاةُت الذولُت 
ً
, اظدىادا اَخمام املجخمم الذولي بأظٍش

 والفلشة الاولى مً اإلاادة الخامعت مىه.
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لظاتي ئن مماسظت املحىمت الجىاةُت الذولُت الخخصاصها ئهما حاء إلالء أي فشان, أو ظذ فشان الىـام ال   

الذولي, الزي ًيؽأ مً كذم اللذسة أو الشهبت في مداهمت مشجىبي الجشاةم الخؼحرة, التي جلم طمً 

اخخصاص املحىمت الجىاةُت الذولُت, ومً     زم فان ؤلاخخصاص الخىمُلي للمدىمت الجىاةُت الذولُت حاء 

ا, التي  جمغ الظمحر الاوعاوي في الصمُم, في خالت هُاب اإلاعاءلت الجىاةُت إلاشجىبي ابؽم الجشاةم وأخؼَش

بأمل أن َزا الخيامل ظىف ًدلم اللذالت والعالم والخصالح بحن الؽلىب, وكلى وحه الخصىص الذٌو 

 (24)التي وكلذ فيها مثل َزٍ الجشاةم.

م الافلاٌ التي جظمنها الىـام الاظاس ي للمدىمت      م الىػني الىفاء بالتزامه الذولي بؽأن ججٍش وكلى الدؽَش

م ا خه في مداهمت مشجىبي َزٍ الافلاٌ وال ؼً أن الدؽَش لجىاةُت الذولُت ختى ًفىص اللظاء الىػني بأولٍى

ً )اولهما( الالتزاماث الذولُت التي جلم كلى الذولت بدىم جصذًلها كلى اجفاكُت  الىػني ملتزم بمشاكاة أمٍش

ا مً الاجفاكُاث الذولُت التي أخاٌ ئليها هـ امها الاظاس ي, )زاهيهما( اخترام مبذأ اوؽاء املحىمت وهحَر

مت وال كلىبت ئال بىص( بىصفه مبذأ دظخىسي.   (25)ؼشكُت الجشاةم والللىباث ) ال حٍش

 مخبادلت بحن املحىمت 
ً
 والتزاما

ً
وكلى رلً فان اخيام مبذأ الخيامل كلى الىحه اإلاخلذم رهٍش جشجب خلىكا

 ما ألاظاس ي.الجىاةُت الذولُت وبحن الذٌو الاػشاف في هـام سو 

 الهحىر الثالث: نسايا نبدأ الجكانل وااليجقادات الهىجهة له  - 

ت       ئن مبذأ الاخخصاص الخىمُلي للمدىمت الجىاةُت الذولُت وكلى الىدى العابم كشطه ًإهذ أولٍى

زا   في اخخصاص املحىمت الجىاةُت الذولُت َو
ً
املحاهم الجىاةُت الىػىُت في هـش الجشاةم الذاخلت أصال

 لخالُخحن.اإلابذأ له كذة مضاًا وكلُه كذة اهخلاداث والتي ظيخؼشق اليها في الفلشجحن ا

: مزايا مبدأ التكامل
ً
 أوال

 في جىخُذ كىاكذ اللذالت الجىاةُت واخيام جؼبُلها وجدلُم 1
ً
. أهه ًجلل للمداهم الجىاةُت الذولُت دوسا

 مىـىمت اللذالت الجىاةُت بؽليها الىػني والذولي.

 كلى الفصل في الل2
ً
 كادسا

ً
 اولُا

ً
ظاًا اإلاشفىكت كً الجشاةم . أهه ًجلل املحاهم الجىاةُت الىػىُت اخخصاصا

الذولُت والتي جلم كلى اكلُم الذولت خالت كذم سهبت أو كذم كذسة العلؼاث الىػىُت كلى مداهمت َإالء 

 مما ٌعاكذ كلى جشظُخ مبادب اللذالت الجىاةُت الذولُت.
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 كادس كلى الخذخل لخصحُذ ئداسة3
ً
 كاإلاُا

ً
اللذالت  . أهه ًجلل مً املحىمت الجىاةُت الذولُت اخخصاصا

الجىاةُت الذولُت في خالت ئخفاق الذٌو الاكظاء في رلً او في خالت جؼبُلهم كىاكذ اللذالت الجىاةُت 

 الذولُت كلى هدى هحر صحُذ.

 دون الاهظمام إلجفاكُت اوؽاء 4
ً
ت التي جلم خاةال . أهه ًىفش الحل الللمي كلى اللذًذ مً الللباث الذظخىٍس

 املحىمت الجىاةُت الذولُت.

 (26) . أن مبذأ الخيامل ًدل معألت الخىاصق في الاخخصاص بحن اللظاء الىػني, واللظاء الجىاتي الذولي5

: الاهتقادات املوجهة ملبدأ التكامل
ً
 ثاهيا

 كلى الشهم مً مضاًا مبذأ الخيامل الا أهه كذ وحهذ لهزا اإلابذأ كذة اهخلاداث اَمها:

جؼبُم مبذأ الخياملُت بحن اللظاةُحن الذولي والىػني . ٌللل البلع كلى الصلىباث التي ًظلها 1

بالحاالث التي ًيىن فيها للذولت ظلؼت كظاةُت كلى اجخاد الاحشاءاث الجىاةُت الالصمت ملحاهمت مشجىبي 

ىا ظخلف املحىمت الجىاةُت الذولُت مىخىفت الاًذي ججاٍ  الجشاةم التي جذخل في اخخصاص املحىمت َو

 مشجىبي َزٍ الجشاةم.

 في الحاالث التي ال جبذو فيها الذولت هحر ساهبت أو هحر كادسة كلى املحاهمت ومم  -2
ً
ًبذو الامش اهثر حللُذا

رلً ال جخخز الاحشاءاث بصىسة وافُت خُاٌ مشجىبي َزٍ الجشاةم كلى الىدى الزي ًدلم ملاًحر اللذالت 

ٍدافف كلى خلىق املجني كليهم ورويهم, الجىاةُت واملت ظىاء فُما ًخللم باحشاءاث الخدلُم او املحاهمت و 

 إلابذأ الخياملُت.
ً
 حذًذا

ً
 الامش الزي ًـهش مثلبا

 التي وحهذ إلابذأ الخياملُت َى جضاًذ الخزسق باخخصاص اللظاء الىػني بىـش  -3
ً
ومً اوحه الىلذ اًظا

مىخب اإلاذعي  الجزاق كلى خعاب اخخصاص املحىمت وخحر دلُل كلى رلً أن سبم اإلاشاظالث التي اسظلذ ئلى

اللام في اللام ألاٌو إلوؽاء املحىمت جخللم بالىطم في اللشاق ولم ًخخز خُالها ئي ئحشاء ألظباب جشحم 

  (27)إلابذأ الخياملُت.

مشوهت الحاالث التي ًمىً فيها اللٌى بأن اللظاء الىػني هحر كادس او هحر ساهب في ئكامت ئحشاءاث  -4

 (28)بُت جخخلف مً دولت ئلى أخشي.املحاهمت واكخمادَا كلى ملاًحر وع
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 كلى اخخصاص املحىمت الجىاةُت الذولُت بمداهمت مشجىبي الجشاةم  -5
ً
 خلُلُا

ً
أن مبذأ الخيامل ٌلذ كُذا

 الذولُت التي جذخل في اخخصاص املحىمت.

 اخلاثهة:

بلذ الاهتهاء مً َزٍ الذساظت خٌى الخيامل بحن املحىمت الجىاةُت الذولُت واللظاء الىػني للذٌو ًخطح      

 كً اللظاء الجىاتي الىػني وإهما مىملت له فهي ال جلىم 
ً
لىا أن املحىمت الجىاةُت الذولُت ال حلذ بذًال

لاهىن الذولي اللاةم, وحلخبر راث اخخصاص بأهثر مما جلىم به ول دولت مً دٌو املجخمم الذولي في ئػاس ال

ت الاخخصاص جيىن لللظاء الجىاتي الىػني وكذ جبحن أن املحىمت  جىمُلي للمداهم الىػىُت فأولٍى

الجىاةُت الذولُت حعؼُم أن جماسط اخخصاصها في خاالث انهُاس الىـام اللظاء الىػني وكىذ سفع او 

زاماجه اللاهىهُت بالخدلُم واملحاهمت هما ًىللذ الاخخصاص فؽل الىـام اللظاتي الىػني في اللُام بالت

 كلى اللُام باحشاءاث 
ً
للمدىمت في خالت ما ئرا جبحن لها أن العلؼاث الىػىُت هحر ساهبت او هحر كادسة فلال

الخدلُم والاتهام وازباث رلً ًيىن للمدىمت, ومبذأ الخيامل حاء لُلُذ صُاهت اللىاكذ الذولُت الجىاةُت 

ُم الخىاصن بحن هؼاق اخخصاص العلؼاث اللظاةُت الىػىُت للذٌو الاػشاف مم املحىمت الجىاةُت بخدل

الذولُت بلصذ وطم خذ إلفالث اإلاتهمحن باسجياب اؼذ الجشاةم خؼىسة طذ املجخمم الذولي مً الشدق 

 والللاب.

لبدث زم هزهش بلع وفي طىء ما جلذم ًمىً اظخخالص بلع الىخاةج التي جىصلىا اليها مً خالٌ ا    

ى جدلُم اللذالت الذولُت.  الخىصُاث التي ًمىً ألاخز بها لخدلُم الهذف الاظمى َو

: الًجائج 
ً

 أوال

. أن مبذأ الخيامل هـم كىاكذ الاخخصاص بحن املحىمت الجىاةُت الذولُت وبحن الاخخصاص اللظاتي 1

ت وهي أن اخيامه حعشي للذٌو الاػشاف اإلاىكلت كلى هـام سوما ألاظاس ي ئر ًترجب كلى ر ٍش لً هدُجت حَى

 فلؽ كلى الذٌو الاػشاف في هـام سوما وال ًمىً للذٌو هحر الاػشاف أن جدخج باخيامه.

. أن املحىمت الجىاةُت الذولُت هي امخذاد لللظاء الجىاتي الىػني وجىملت في الاخخصاص في خالت كذم 2

 كذسجه او كذم سهبخه في مماسظت رلً الاخخصاص.

ىـش الى اللاهىن الجىاتي الىػني بلحن ال جلل مً خُث الاَمُت كً اللاهىن الذولي الجىاتي الزي . ال3

 يهذف لخدلُم العالم والاظخلشاس الذولُحن.
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. الخمعً باظخلاللُت اللظاء الذولي الجىاتي مً خُث الدؽىُل وؤلازباث وكذم ئخظاكه للخذخل مً 4

 ت كظاةُت.أي حهت ظُاظُت ال جخظم جلذًشاتها إلاشاحل

 ورلً ببعؽ كىاكذ اللذالت الجىاةُت 5
ً
. الخيامل بحن اللظاء الىػني والذولي ظُمأل الفشان الزي وان كاةما

 لللىاكذ اللاهىهُت الىػىُت 
ً
مت تهذد املجخمم البؽشي وجمثل خشكا بمفهىمها اليامل كلى ول مً ًشجىب حٍش

 أو الذولُت كلى خذ ظىاء.

مجلغ ألامً الذولي في اإلاىاصكاث اللاهىهُت بلذ حؽىُل املحىمت الجىاةُت  . جظُِم فشص لجىء الذٌو ئلى6

 الذولُت وجياملها مم اللظاء الىػني الفلاٌ في مالخلت اإلاتهمحن باسجياب اخذي الجشاةم الذولُت.

: الجىضيات
ً
 ثاييا

لاتها الىػىُت لظما1 ن حوؼُت . ًجب كلى ول دولت ػشف أن جذخل ما َى طشوسي مً حلذًالث كلى حؽَش

م وافت الىكاتم املجشمت بمىحب اإلاىاد )  ( مً الىـام الاظاس ي. 8,7,6,5وججٍش

 سفم وافت اللُىد الاحشاةُت التي ًىص كليها اللاهىن الىػني والتي جدٌى 2
ً
. ًيبغي كلى ول دولت ػشف اًظا

ً كبُل َزٍ دون مالخلت مشجىبي حشاةم ؤلابادة الجماكُت وحشاةم الحشب والجشاةم طذ الاوعاهُت, وم

 اللُىد الؽيىي والؼلب و ؤلارن.

لاتها فُما ًخللم بالجشاةم الذاخلت في اخخصاص 3 . ًيبغي أن جدشص الذٌو ألاػشاف كلى أن جخفم حؽَش

( مً هـام سوما الاظاس ي التي جىص كلى أهه ال حعلؽ الجشاةم التي 29املحىمت الجىاةُت الذولُت مم اإلاادة )

 لخلادم أًا واهذ أخيامه.جذخل في اخخصاص املحىمت با

 للمادة )4
ً
( مً هـام سوما الاظاس ي ) كذم الاكخذاد بالحصاهاث( ًجب كلى ول دولت ػشف جشهب 27. جؼبُلا

في أن جخجىب ئكذام املحىمت الجىاةُت الذولُت كلى مماسظت والًتها اللظاةُت كلى الحاالث التي ًدبحن أن 

أو جلُم الذكىي اللظاةُت بؽأنها أن جخظمً الواء أًت  الجهاث اإلالىُت في الذولت الؼشف جدلم فيها

 خصاهاث ًمىدها كاهىنها الىػني إلاشجىبي الىكاتم التي ًجشمها الىـام الاظاس ي بىاء كلى صفتهم الشظمُت .

. الخأهُذ كلى الجهاث املخخصت بأن ًيىن الخلاون اللظاتي مم الذٌو ومم املحىمت وفي ول مـاٍَش كلى 5

 . ثحر مً الحاالث مم مبذأ الخياملأهه ٌؽترن في ه
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 الهىانش و االحاالت

                                                           
 ليبيا. –اجلانعة األسهرية اإلسالنية،كلية االقجطاد والججارة قسو العلىم السياسية، زلينت  1

 

2
ُف,    .92, ص 1974اللاَشة:النهظت اللشبُت,  القاهون الدولي العام,. صادق ابَى

. كبذالحمُذ دمحم كبذالحمُذ, املحىمت الجىاةُت الذولُت, ودساظت لخؼىس هـام اللظاء الذولي الجىاتي والىـام الاظاس ي  3

 .523, ص2010, ولُت الحلىق , حاملت اللاَشة,  رشالة دكتوراهللمدىمت في طىء اللاهىن الذولي اإلالاصش, 
شاوة, اخخصاص املحىمت الجىاةُت الذولُت, 4 هحر ميؽىسة, ولُت الحلىق , حاملت مىخىسي,  رشالة ما جصتير . سفُم بَى

 .77, ص2010كعىؼُىت, 
، 14, مصش:مىخبت ومؼبلت مصؼفى البابي الحلبي واوالدٍ,جقاموس املحيط. مجذ الذًً دمحم بً ٌللىب اللحروص أبادي، 5

 .47، ص 1952
6  
 .1947النهظت، , بوذاد:مىخبتثفصير الجاللين( ظىسة اإلااةذة, 3.  مً آلاًت ) 7
ذ: داس الشظالت, مختار الصحاح. اهـش دمحم بً أبي بىش الشاصي ,  8  .578, ص1983, اليٍى
ت الخاصت باوؽاء املحىمت complenmentaing. أن مصؼلح ) 9 ت ئال أن اللىخبت الخدظٍش ( هحر مىحىد في اللوت الاهجلحًز

 كً اإلاصؼلح ال
ً
( لؽشح ػبُلت اللالكت بحن complenmentaingفشوس ي )الجىاةُت اسجأث ئظخخذام َزا اإلاصؼلح هلال

 مً الىلاػ خٌى الاخخباس بحن الصفت الخياملُت 
ً
املحىمت والىـم الىػىُت, وكذ أزاسث الترحمت اللشبُت لهزا اإلاصؼلح هثحرا

ةُت الذولُت أو الخىمُلُت للمدىمت , سهم أن اظخخذام وصف الخيامل ٌلؼى ملنى أدق لؼبُلت اللالكت بحن املحىمت الجىا

، رشالة واللظاء الىػني, ظىظً جمش خان بىت, الجشاةم الاوعاهُت في طىء اخيام الىـام ألاظاس ي للمدىمت الجىاةُت

 .99, ص2004, ولُت الحلىق, حاملت اللاَشة , دكتوراه غير ميشورة
ت:ميؽأة  10 . طاسي خلُل مدمىد, وباظُل ًىظف, املحىمت الجىاةُت الذولُت, َُمىه اللاهىن أم كاهىن الهُمىت، الاظىىذٍس

 .151-150, ص ص2007اإلالاسف, 
 .10, ص2007. خالذ كياب خعىن اللبُذي, مبذأ الخيامل في املحىمت الجىاةُت الذولُت,اللاَشة: داس النهظت اللشبُت,  11
ت اإلالىُت باوؽاء . أكماٌ اللج12 , 1996, الامم اإلاخدذة  A/22/51, الىزُلت سكم املحكمة الجىائية الدوليةىت الخدظحًر

 .8ص
, اوادًمُت الذساظاث الللُا, رشالة ماجصتير. ظلذة ظلُذ امخىبل, هؼاق اخخصاص املحىمت الجىاةُت الذولُت,  13

 .70, ص2007بىواصي، 
ذ، العىت العابلت واللؽشون,  مجلة الحقوق,ذولي, . مخلذ الؼشاوهت, اللظاء الجىاتي ال 14 اللذد الثالث, حاملت اليٍى

 .163, ص2003ظبخمبر 
 اإلاادة الاولى مىه. ديباجة هظام روما ألاشاس ي( مً 10. اهـش الفلشة ) 15

ً
 واًظا

 .11, صمرجع شابق. خالذ كياب اللبُذي,  16
ىُت واظشاةُل منها, . باسكت اللذس ي, املحىمت الجىاةُت الذولُت ػبُلتها و  17 اخخصاصها ومىكف الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

, 2004, 20, اللذد الثاوي،املجلذمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقاهوهيةولُت الحلىق, حاملت دمؽم , 

 .129ص
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حول املحكمة  ورقة عمل مقدمة للىدوة الفكرية. كماد دمحم سبُم, الخصاةص الاظاظُت للمدىمت الجىاةُت الذولُت,  18

آفاق املصتقبل –الذولُت  الجىائية  .9, ص2007, اوادًمُت الذساظاث الللُا, ػشابلغ, ًىاًش الطموح و
لت واللاهىن, رشالة ماجصتير. ًىظف ابىحر دمحم, مداهمت مجشمي الحشب امام املحاهم الجىاةُت الذولُت,  19 , ولُت الؽَش

ش, اللاَشة,   .579, ص2009حاملت ألاَص
 ( مً الىـام الاظاس ي للمدىمت الجىاةُت الذولُت.17/1اهـش اإلاادة ).  20
 .103. ظىظً جمش خان بىت, مشحم ظابم , ص 21
ا كلى املحىمت الجىاةُت الذولُت, سظالت ماحعخحر, ولُت  22 . كبذهللا دمحم كبُذ, الاكخباساث العُاظُت في مجلغ الامً وأزَش

 .188, ص2009الحلىق, حاملت اللاَشة 
( مً كاهىن 6. وكذ أخز اإلاؽشق اللُبي بمبذأ كذم حىاص املحاهمت كً راث الفلل مشجحن فلذ هصذ كلى رلً اإلاادة ) 23

( مً كاهىن الللىباث وهي: 5الللىباث, وإن وان كذ أوسد اظخثىاء كلى َزا اإلابذأ بالىص كلى الجشاةم الىاسدة في اإلاادة )

ش, حىاً ُف هلذ, حىاًت سق, فارا اما اسجىب اللُبي أخذ َزٍ الافلاٌ في الخاسج حىاًت مخلت بأمً الذولت, حىاًت جضٍو ت جٍض

 فاهه ًداهم أمام املحىمت اللُبُت ختى لىخىهم أمام مداهم الذولت الاحىبُت.

 .119, صمرجع شابق. ظلذة ظلُذ امخىبل,  24
 .2002ًىاًش  3, 26, العىت 42031, اللذد صحيفة الاهرام.  25
, ص 2009,مصش: مؼابم حاملت اإلاىىفُت, املحكمة الجىائية الدولية وعالقتها بالقضاء الوطني. خمذي سحب كؼُت,  26

 .152-151ص 
 .43, ص2009اللاَشة:داس النهظت اللشبُت,  مقدمة لدراشة اختصاص املحكمة الجىائية الدولية,. دمحم اخمذ بشظُم,  27
مصش:داس الفىش واللاهىن,   املالحقة في هطاق القاهون الجىائي الدولي الاوصاوي, دراشة مقارهة, آليات. دمحم لؼفي,28

 .252, ص2006
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 أثر هشاشة الدولة  على االنجقال والجحول الديهقراطٍ فٍ السودان

 م(2202)حالة نا بعد ثورة ديسهرب

The impact of state fragility on the transition and democratic transformatin  in Sudan 

(The situation after the December 2019 revolution) 

 

 1أحهد سليهان أبكرأ.  

 :نلخص

الهشت وماشساتها ومُهىم الاهخٓاٛ الظُاس ي والخدٛى  الدولت بمُهىم الخهٍسِ بلى الدازطت هره حظعى           

ىم بلى ؤَػذ التي الدزاطت ألاطباب وجىاولذ الدًمٓساؾي. ٛ  غمً الظىدان ْو الهشت وجإزحر ذلٚ نلى نملُت  الدو

الاهخٓاٛ والخدٛى الدًمٓساؾي في الظىدان مً زالٛ حظلُـ الػىء نلى خالت الاهخٓاٛ الخالُت التي بدؤث نٓب هجاح 

ل  3في بطٓاؽ هكام ؤلاهٓاذ 2م2019زىزة دٌظمبر  م.2019في ؤبٍس

د           ؤطلىب نلمي ومىغىعي بةجبام الخٓائٔوضِ  نلى الري ٌهــخمد طخسدم الباخث اإلاىهج الىضــُيبْو

وجدلُل واْو  ؤداء خٙىمت الُترة الاهخٓالُت الخالُت في الظىدان  البدث هدٍ لخدُٓٔ في الدازطت الىقُُي دُْٔ،واإلاىهج

د تهُئت اإلاىار لهملُت الخدٛى الدًمٓساؾي اإلايشىد،  بشاء نىاضسه ألاطاطُت مً الهدًد جدُٓٔ َٓد الري  البدث زسج ْو

الاهخٓاٛ الري ج٘خىُه بِئت  واْو نلى اوه٘ظذ التي الدولت والخددًاث هشاشت ؤطباب نً ٖشُذ التي الىخائج مً بهدد

ا هي طبًبا والتي الظلؿت في الٓىي  اإلاخىُرة بحن والطساناث الظُاطُت بُهل غهِ ؤلازادة مػؿسبت ًُ في هشاشت  زئِظ

  اإلاىطىمت بالػهِ وألاداء اإلاخهثر.واْو خٙىمت الاهخٓاٛ  نلى الدولت واوهٙاطاث ذلٚ

 السىدان، الدول الهشة، الاهتقال الديمقراطي،التحىل الديمقراطي، الثىرة. الكلهات الهفجاحية:

 

Abstract: 

 

This study seeks to define the concept of a fragile state and its indicators, and the concept of 

political transition and democratic transformatin. Overthrowing the rescue system in April 2019. 

The researcher used the descriptive approach, which depends on describing the facts by following a 

scientific and objective method, and the functional approach in the study to achieve the goal of the 

research and to analyze the reality of the performance of the current transitional government in 

Sudan, which has lost the achievement of many of its basic elements towards creating the climate 

for the desired democratic transformation process. A number of findings revealed the reasons for 

the state’s fragility and the challenges that were reflected in the reality of the transition, which is 

surrounded by a turbulent environment due to weak political will and conflicts between the 

powerful forces in power, which are a major cause of the state’s fragility and its repercussions on 

the reality of the transitional government marked by weakness and faltering performance. 

Keywords:impact,state,fragility,transition,transformatin  democratic,  revolution ,Sudan. 
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 نقدنة:

ألامىُت هىا وهىإ،  والاهُالجاثمو جدهىز ألاخىاٛ الاْخطادًت والاحخمانُت وطىء اإلامازطاث الظُاطُت           

وحهاقم الخإزحر الخازجي،ونملُاث الشد والجرب بحن اإلاٙىهاث الظُاطُت الخاغىت لخٙىمت الُترة الاهخٓالُت  التي 

ذ في بؾاز الخ٘م جسجِباثمىىؽ  بها  في ألاطاض   نً العجص خالت )حظس( إلحخُاش بىاء بلى ًسمي ماطس ي اإلاْا

عجص ألامس الري ؤدي بلى  الظلؿىي الظابٔ. التي زلُها الىكام  طُتطُا ألاشمت اهدالم نً الىاحمت الخ٘م

بلى خالت الخٙىمت الاهخٓالُت نً بًجاد خلٛى ناحلت للػائٓت الاْخطادًت وجإزحراتها الاحخمانُت وألامىُت التي ؤدث 

 م التي ؤؾاخذ بىكام ؤلاهٓاذ. 2019مً ندم الاطخٓساز والهشاشت في طىدان ما بهد زىزة دٌظمبر

ت التي جادي لهشاشتها، طٍى ًخؿّس البدث وؤزس ذلٚ نلى الاهخٓاٛ  بلى مُهىم الدولت الهشت وألاطباب الجرٍز

والخدٛى الدًمٓساؾي َيها،وؤزحًرا طِخؿّس لإلضالخاث اإلآترخت في شتى املجاالث اإلام٘ىت مو ؤلاطٓاؽ نلى خالت 

لم حظخؿو َيها الٓىي الظُاطُت الخاٖمت )خٙىمت الظىدان الري مس في مظاز الاهخٓاٛ الدًمٓساؾي بثالر دوزاث 

د شهد الظىدان الهدًد مً َتراث  سجػيها الجمُو،ْو ومهازغت( الخىأَ نلى ْىاند جد٘م الهملُت الظُاطُت ٍو

هٓابي مً بطٓاؽ هكام)نبىد( وفي الثالثت جمً٘ -م( جمً٘ جدالِ طُاس ي1964الخ٘م الاهخٓالي،في ألاولى)

و هكام )البشحر( بجُاُْت طالم )الىٓاب-الخدالِ الظُاس ي م( ختى 2005ي مً بطٓاؽ هكام)همحري(،وفي السابهت ْو

هٓابي -ً جدالِ طُاس يم٘م ج2019م( لخيخهي باهُطاٛ حىىب الظىدان ٖدولت مظخٓلت،وفي دٌظمبر2011)

ت والخًحر( نبر زىزة شهبُت مً بطٓاؽ هكام )البشحر( لخجيء الُترة الاه ي نٍسؼ جدذ مظمى )ْى  خٓالُت الخٍس

ت لألشمت الظُاطُت في الدولت   مً طابٓاتها،والظبب في ذلٚ الؿبُهت البيٍُى
ً
ا وهشاشت ًُ الخالُت التي هي ؤٖثر غه

الظىداهُت، وجإزجح محزان الٓىي اإلاطاخب لُتراث الاهخٓاٛ، التي طاهمذ مو نىامل ؤزسي في َشل َتراث 

ٍت، ألامس الري ؤٖده عجص الخٙىماث الاهخٓالُت نً الاهخٓاٛ والخدٛى الدًمٓساؾي وهشاشت الترجِباث الدطخىز 

جدُٓٔ اإلاهمام اإلاؿسوخت واإلاىىؾت بإهكمت الاهخٓاٛ )وخدة الىؾً،الدولت السشُدة،الخىمُت الاْخطادًت( َخاحل 

اإلاهام لُتراث الٓىي الدًمٓساؾُت  التي ؤن ما حهخلي ٖساس ي الظلؿت ختى جبدؤ في الخىاخس َُما بُنها َــُىٓؼ نليها 

 هــكام نــظ٘سي بةٌهاش مً بهػها،َـُخأٗل الــسضُد التراٖمي  للدًمٓساؾُت ودولت الٓاهىن. 

 اإلطار الهنهجٍ للبحث:

هشاشت الدولت نلى الاهخٓاٛ والخدٛى الدًمٓساؾي في الظىدان )خالت ما ؤزس  ًخمثل في *مىغىم البدث وخدوده:

ل  م( ؤما خدود البدث اإلاٙاهُت هي2019بهد زىزة دٌظمبر  الظىدان ٖدولت، وؤما الصماهُت َُي الُترة مً ؤبٍس

 م.2021لى طبخمبربم 2019
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 شكالية البحث:*إ

شٙالُت البدث في هشاشت الدولت وذلٚ مً زالٛ غهِ ؤداء ماطظتها، وجصاًد انخماد اْخطادها بجخمثل 

وظُجها الاحخماعي بالخسوب والجزاناث ألامس الري بدوزه ضّهب  هخاحُت،وتهخٚبالٓىمي نلى ْاندة همى يحر 

 مٙاهُت الخهاٌش الظلمي وجدُٓٔ الاطخٓساز اإلايشىد. ب

 *أسئلة البحث:

 ؤ. ما الدولت الهشت؟وهل ٌهد الظىدان دولت هشت غمً هرا اإلاُهىم؟ 

 ؟ب.ما دْت اإلاـــاشساث اإلاىغـــىنت مً اإلاــاطظاث واإلاىكماث الدولُت 

هراز بالهشاشت في جُُٓمها لدولت الظىدان، ومدي الٓدزة نلى جىقُِ هره اإلااشساث بىضُها ؤداة  لُٓاض

 للخهامل مو ألاشماث التي ٌهاوي منها الظىدان؟

هي الخلٛى التي  والخدٛى الدًمٓساؾي؟وما ج.هل لهـشاشت الدولت في الــظىدان وغـــهُها ؤزس في نملُت الاهخٓاٛ

حظاند الدولت نلى طالطت الاهخٓاٛ وجدُٓٔ الخدٛى الدًمٓساؾي بطىزة  جم٘نها مً ؤداء واحباتها، وججىبها 

 لى مسخلت الخُ٘ٚ والانهُاز؟بالىضٛى 

 *منهجيات البحث وثقنياثه:

 دُْٔ،واإلاىهج عيؤطلىب نلمي ومىغى  بةجبام  الخٓائٔ وضِ نلى الري ٌهــخمد مىهج البدث هى اإلاىهج الىضــُي

ٛ  الري الىقُُي  ذلٚ. بلى جُض ي التي والىخائج مً ندمها، وقائُها بخدُٓٔ الدولت ؤداء مدي ًدىاو

ائو الُىمُت،السطائل الهلمُت والدزاطاث اإلاخهلٓت بمىغىم ؤما جٓىُاث البدث وهي: الٓساءة اإلاىكمت للْى

 البدث،اإلاالخكت الهادَت،الخبرة الهلمُت،الاطدشازة. 

 فرضيات البحث:*

. زمت نالْت بحن ؤداء الدولت لىقائُها الدازلُت والخازحُت، وما حهاهُه مً ؤشاماث خادة ومخخالُت وخالت 1

لى ضهىبت الاهخٓاٛ والخدٛى الدًمٓساؾي اإلايشىد، ونلى غىء ذلٚ ًمً٘ جطيُِ بالهشاشت زبما جادي بها 

ا ألٖثر اإلااش ًٓ  ولت. ساث مىغىنُت في جُٓمها للدالظىدان دولت حهاوي مً حُىب هشاشت َو

حُىب الهشاشت في دولت الظىدان وحهثرها في ؤداء وقائُها الدازلُت والخازحُت حملت مً الهىامل وزاء ن ب .2

سُت والاْخطادًت وهره الهىامل مجخمهت طاهمذ بشٙل َّهاٛ في الخد  وألامىُت، والظُاطُت والاحخمانُت الخاٍز

زيم مىازده الهائلت وؤزاغُه الشاطهت، ألامس الري ًخؿلب وغو مجمىنت مً مً اطخٓساز الظىدان وجؿىزه 

حن الدازلي والخازجي التي جطل بالظىدان ٖدولت لالخ لى اإلاسوهت في الخهامل مو ألاشماث، وججّىبه بٛى نلى اإلاظخٍى

ء الدولت نلى خاله اإلاىطىم الاهصالّ في املخروز، وهى الخجصئت والخٓظُم، والانهُاز ال ْدز هللا في خالت اطخمساز ؤدا

 بالػهِ والهشاشت.
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ندم ْدزتها الدولت، بل و  ؤداء ًسجح ؤهه وزاء جساحو والىُىذ، الظلؿت نلى والطسام الخصبُت املخاضت .زمت ههج3

 اإلاىددة الخكاهساث اطخمسازنلى ؤداء واحباتها ججاه مىؾىيها ألامس الري ْد ٌهمٔ َٓدان الثٓت في ماطظاتها،مو 

ٛ  دماثالخ بىٓظ ودازله،وهرا بالؿبو  البلد زازج بلى ط٘ىاهم نً مىاؾٔ الظٙان الُظاد،وهجسة مالًحن وحًى

 له ؤزسه الىاضح في نملُت الاهخٓاٛ والخدٛى الدًمٓساؾي. 

ل نملُت الاهخٓاٛ والخدٛى  واهدشاز واإلالِشُاث اإلاظلخت .زمت حهدد الُطائل4 الظالح زازج بؾازه الٓاهىوي، ٌهْس

                                                                                                                                                                                             وزبما ٌشٙل تهدًدا لىحىد الدولت هُظها. الدًمٓساؾي،

 اإلطار النظري للبحث:أوال  -

 مفهىم الدولة: -1

الضؿالح الدولت ندة مهان:ؤولها وؤوطهها ؤن ٗلمت الدولت حهني مجمىنت مىكمت ْاندتها الاحخمانُت ألامت، وهرا 

ساد به الخٙام باإلآابلت  ،واإلاهنى الثاوي ؤغُٔ مً ذلٚ ٍو ؿاهُا وزوطُا دٛو هى اإلآطىد بٓىلهم ؤن الظىدان وبٍس

اإلآطىد نىد ْىلهم بن الدولت حظُؿس ؤو بن الدولت ناحصة نً خل للمدٙىمحن دازل مجخمو طُاس ي، وهرا هى 

ا، َدشحر َُه ٗلمت الدولت بلى حصء مً الظلؿاث الهامت وهى  ًٓ مشاٗل املجخمو، ؤما اإلاهنى الثالث وهى ؤٖثر غُ

ت باإلآابلت للظلؿت املخلُت ؤ ٍص لهم بن الىالًاث واإلادن والٓسي،وهرا هى اإلاهنى اإلآطىد نىد ْى ي الظلؿت اإلاٖس

الظلؿاث املخلُت نليها جىُُر الخؿت الهامت للدولت،ؤما الدولت بمهىاها الىاطو هي ججمو بشسي مسجبـ بةْلُم 

اهىوي ت، حظهس نلى املخاَكت نلُه طلؿت  4مددد ٌظىده هكام احخـــماعي وطُاس ي ْو مــىحه إلاــطلخخه اإلاشتٖر

 بالٓىة. مصودة بٓدزاث جم٘نها مً َسع  الىكام ومهاْبت مً يهدده

 مفهىم ومؤشرات الدولة الهشة: -2

الــدولت الهشت جدظـم بػـهِ ٖــُاءتها في ؤداء مهامها ألاطاطُت،ؤو باهتزاش شسنُتها؛بشٙل ًجهل اإلاىاؾىحن َيها 

 نلى طبُل اإلاثاٛ، ٌهٍس البىٚ الدولي الدولت نلى ؤنها هشت:  نسغت ملجمىنت واطهت مً ألازؿاز املخخلُت

ٗاهذ بداحت بلى جلٓي مهىهاث ؤو مىذ مً ماطظت الخىمُت الدولُت.   )ؤ(بذا 

ٗاهذ مظسًخا إلخدي نملُاث خُل الظالم الخابهت لألمم اإلاخددة، زالٛ ألانىام الثالر التي حظبٔ  )ب( بذا 

 نملُت الخُُٓم.

مت، وذلٚ بدظب ماشس جُُٓم ؤداء الدولت  3.2)ج(ؤن جدطل نلى دزحت ؤْل مً  وألاداء في الخٖى

 اإلااطس ي،الخابو للبىٚ الدولي.

طبذ ذو داللت وواْهُت، وهي: ًُ  هىالٚ مجمىنت مً اإلآىماث البد ؤن ًخػمنها مُهىم هشاشت الدولت ختى 

ٗامل التراب الىؾني )هٓظ الظُادة(ـــ  ت نلى َسع طُؿستها ؤو طلؿتها نلى  ٍص  ندم ْدزة الخٙىمت اإلاٖس

 نلى خماًت خدودها اإلاخىىنت مً الازتراْاث الخازحُت، ندم ْدزتهاــ 
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 الاَخٓاز بلى الشسنُت وجداٛو الظلؿت، ــ 

 جُش ي الُظاد ويُاب الىكم الٓاهىهُتــ 

 .5الاهٓظام املجخمعي وخدة الطساناث بحن مٙىهاجه ــ

ث الدازلُت والدولت الهشت نـسغت لألشماث، في واخد ؤو ؤٖثر مً هكمها الُسنُت َهي مهسغت للخٓلبا

ٖرلٚ الترجِباث اإلااطظُت َيها، ْد ججظد ؤو ختي جدمي ؤوغام  والخازحُت،والطساناث املخلُت والدولُت

ٗاإلاخهلٓت بدٔ الخملٚ( هي التي حهصش مً  ؛ألاشماث؛ َمً الىاخُت الاْخطادًت ْد جٙىن جلٚ اإلااطظاث )زطىًضا 

ىد،ؤو مهدالث الىمى اإلاىسُػت،ؤو ت مً ندم اإلاظاواة )َُما ًخهلٔ  بالىضل بلى  الٗس ْد ججظد ؤوغام مخؿَس

 مٓدزاث الثروة، خُاشة ألازع، وطائل ٖظب اإلاهِشت(.

َةن جلٚ اإلااطظاث ْد ججظد الالمظاواة الشدًدة،يُاب اإلآدزة نلى الخطٛى نلى ؛مً الىاخُت الاحخمانُت

ي.
َ
 الخدماث بشٙل ٖل

جلٚ اإلااطظاث مجمىناث بْطائُت حظُؿس نلى الخ٘م )مبيُت نلى ؤطاض ؤما مً الىاخُت الظُاطُت َٓد جدمي 

ت،ؤو ماطظاث ؤمىُت مجصؤة بشٙل ٖبحر.  نسقي دًني،بْلُمي(،ؤو ْد جدمي مجمىناث خصبُت مخؿَس

وفي الدٛو الهشت جٙىن الترجِباث اإلااطظُت الٓاهىهُت؛نسغت لخددًاث مىاوئت مً هكم ماطظُت مىاَظت،طىاء 

وحىدها وطلؿتها مً الٓىي الخٓلُدًت التي  ؤوحدتها املجخمهاث، في قل قسٍو وغًىؾاث  اطخمدث جلٚ الىكم

ٗاهذ حظخمد ُٖانها وطلؿتها 00عجصث الدولت نً مجابهتها )مً هاخُت ألامً ؤو الىمى الاْخظ اهُت(، ؤو  ادي والَس

 ٛ  .6مً  ؤمساء الخسب،ؤو يحرهم  مً الىطؿاء مً يحر الدو

 ىل الديمقراطي:مفهىم الاهتقال والتح -3

ذ حهني نملُت الاهخٓاٛ والخدٛى الدًمٓساؾي جسجِباث الخ٘م ؤو  جىُُري حهاش مً زالٛ ممازطت اإلاْا

عي،للظلؿت اطخهادة  ؤحل مػؿسبت مً بِئت في ؤلاضالح ونملُاث الخٙىمُت بهجاش اإلاهام بًسع الهامت حشَس

 7ماطس ي بضالًخا.وهره الترجِباث بؾازحشهد  ماطظاث ْدًمت ؤو حدًدة ماطظاث بىاطؿت الدطخىزي الىكام

ّ  ال دًمٓساؾُت ؤٖثر هكام ًد٘مه حدًد نــــهد ؤشمت خ٘م طلؿىي وبــداًت حظًسا لخجاوش  لِشٙل بزطائه ًخم  ًُس

 ومٙىهاجه. بحن مىاؾىُه

 أدبيات البحث )الدرسات السابقة(: -ثانيا

دزاطت مشابهت إلاىغىم البدث )ماشساث الدولت الهشت ومظخٓبل الاطخٓساز في الجصائس_للدٖخــىز مبرٕو 

 م(. 2018طاخلي_حـــامهت الـــبىاقي _الجصائس _ؤيظؿع 
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 :الهدف من الدراسة -1

الدٛو الهشت مً زالٛ  لى مُهىم الدزاطاث اإلاظخٓبلُت،ومُهىمبؾاز هكسي للدزاطت مً زالٛ الخؿّس بًجاد ب

ٖما خاولذ الدزاطت ؤًًػا حظلُـ الػىء نلى مظخٓبل الاطخٓساز في الجصائس، انخماًدا نلى  جددًد مهاًحرها.

ٓت الخيبا.  ماشساث ضىدّو الظالم الهالمي وباطخسدام ؾٍس

 : ماشساث الدولت الهشت: هتائج الدراسة

 :اإلااشساث الاحخمانُت: أ

الؿبُهُت،اإلاسع،البِئت،الخلىر،ألامً الًرائي،طىء الخًرًت،هدزة اإلاُاه،الىمى  زرالدًمًسافي:الٙىا .الػًـ1

ُاث.  الظٙاوي،وحىد َئت نٍسػت مً الشباب مهدٛ الَى

حر ألامً  . اإلاكالم املجمىنت:2 ًٓطد بها وحىد الخىجس والهىِ بحن الجماناث هدُجت ندم ْدزة الدولت نلى جَى

 ِ الجماعي، الهىِ الهسقي، الهىِ الؿائُي، الهىِ الدًني.وجؿبُٔ الٓاهىن:الخمُحز العجص،الهى

،مسُماث الالحئحن،مسُماث 3 ا:الهٛص ًُ .الالحئحن والىاشخحن: بظبب الػًىؽ وهرا ْد ٌشٙل تهدًًدا ؤمى

ً، الٓدزة نلى الاطدُهاب.  اإلاشسدًً،ألامساع الىاحمت نً اإلاهجٍس

لى  الهجسة وجٕس َساى في زؤض اإلااٛ بضسام، ًادي بالىاض  هدالمب.هجسة ألادمًت: غائلت الُسص في البالد ؤو 4

 البشسي: هجسة الُسد،هجسة اإلاىاؾىحن اإلاخهلمحن.

 : اإلااشساث الاْخطادًت:ب

و الخٙىمت ًٓىم نلى ؤطاض ازني، دًني،حهىي: مهامل 1 . الخىمُت الاْخطادًت يحر اإلاخىاشهت: نىدما ًٙىن جىَش

%، هطِب الٍسِ مً الخدماث، جدظحن وضٛى 10زل ألادوى%، خطت الد10حُني، خطت الدزل ألانلى

 الخدمت، ألاخُاء الُٓحرة للظٙان.

حر اإلاخؿلباث ألاطاطُت 2 .الُٓس والخدهىز الاْخطادي: ًجهد الُٓس والخدهىز الاْخطادي ْدزة الدولت نلى جَى

الدًً الخٙىمي، البؿالت،  إلاىاؾىيها وهرا ْد ًسلٔ الاخخٙإ بحن مً ًملٙىن ومً ال ًملٙىن: العجص الاْخطادي،

 حمالي، الخطخم اإلاالي.حمالي للُسد ، همى الىاجج املخلي ؤلا حشًُل الشباب، الٓىة الشسائُت، الىاجج ؤلا 

ت:ج  : اإلااشساث الظُاطُت والهظٍ٘س

الخمثُل في الخٙىمت الهٓد الاحخماعي: الُظاد، َانلُت الخٙىمت،  وهدامإ.شسنُت الدولت: ًٓىع الُظاد و 1

ت الظُاطُت، الهملُت الاهخسابُت، مظخىي الدًمٓساؾُت، الاْخطاد يحر اإلاشسوم، ججازة املخدزاث،  اإلاشاٖز

 الاخخجاحاث واإلاكاهساث، الطسام نلى الظلؿت.
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حر الخدماث الصخُت والخهلمُت، وال2 طٍس الطحي مً ضمُم ألادواز السئِظت للدولت: .الخدمت الهامت:حهخبر جَى

، جىَحر  حر الخهلُم،اإلاُاه والطٍس الطحي،البيُت الخدخُت،حىدة السناًت الصخُت، الؿّس مت،جَى الشسؾت،الجٍس

 الؿاْت، الاجطاالث.

ت الصخاَت،السجىاء الظُاطُحن،ؤلا. خّٓى ؤلا3 اث اإلادهُت والظُاطُت،خٍس ججاز وظان وطُادة الٓاهىن:الخٍس

 ندام.البشس السجً،الاغؿهاد الخهرًب،ؤلا ب

ازس نلى الجماناث اإلاخىاَظت:الطساناث 4 . حهاش ألامً: الُظاد في هرا الجهاش ًػهِ الهٓد الاحخماعي ٍو

ت، وشاؽ  ُاث مً الطساناث الاهٓالباث الهظٍ٘س الدازلُت، اهدشاز ألاطلخت،ؤنماٛ الشًب والاخخجاحاث،الَى

 .اإلاخمسدًً، الدشدد، الخُجحراث

 ناْت الىسب: الطسام نلى الظلؿت، الاوشٓاْاث، الاهخساباث اإلاصوزة، اإلاىاَظت الظُاطُت.ب .5

اء بالتزاماتها الدولُت ؤو املخلُت، جسزظ برلٚ للجهاث 6 . الخدزل الخازجي: نىدما جخٓانع الدولت نً الَى

حر الخدماث ؤو الخالنب بالشئىن الدازلُت: اإلاظانداث الخازحُت، وحىد ْىاث خُل  الخازحُت بالخدزل لخَى

 طالم، وحىد بهثاث ألامم اإلاخددة الخدزل الهظ٘سي ألاحىبي، الهٓىباث، الخطيُِ الائخماوي.

ٓت الخيبا( واطدىاًدا نلى مهدالث اإلاخىطـ الخظابي للظىىاث  ؤما مظخٓبل الاطخٓساز في الجصائس )باطخسدام  ؾٍس

،حهاش 743هٓؿت، شسنُت الدولت7443:اإلاكالم املجمىنت( التي خددتها ماطظت دنم الظالم2016،2017،2018)

، 6456، الُٓس والخدهىز الاْخطادي 6456، خّٓى الاوظان648، الالحئحن والىاشخحن7406ناْت الىسبب،7426ألامً

، الخدزل 5،16، الػًىؽ الدًمًساَُت5466، الخدماث الهامت5473، هجسة ألادمًت644الخىمُت يحر اإلاخىاشهت

 .4486الخازجي

 طىىاث.3×/ الىٓاؽ الٓطىي لٙل مخًحر 100×نلُه جٙىن وظبت ندم الاطخٓساز هي مجمىم هٓاؽ الخإزحر و 

 230488=3× 76496مجمىم هٓاؽ الخإزحر:

 وهرا ٌهني ؤن وظبت الاطخٓساز في الجصائس بهد الظىىاث الثالر 

 لى زؿس.ب% دولت في زؿس مخىطـ 64413=100/360× 230،88طخٙىن: 

 اخللفية الجاريخية ثالثا:  - 

بما ؤن الدًمٓساؾُت شٙل مً ؤشٙاٛ الخ٘م ًخم َُه اشترإ الشهب في خ٘م هُظه، ونادة ما ًٙىن ذلٚ نبر 

ذ والخمثُل الىُابي.وبالخدًث نً املجخمو الخس َةن الدًمٓساؾُت حهني  ٔ هكام الخطٍى خ٘م ألايلبُت نً ؾٍس

اث خ٘م الشهب لىُظه بطىزة مىُسدة مً زالٛ خٔ اإلالُ٘ ت الخاضت والخّٓى والىاحباث اإلادهُت )الخٍس

و الظلؿاث مً الٓمت بلى ألاَساد اإلاىاؾىحن.والظُادة  واإلاظاولُاث الُسدًت( وهى ما ٌهني جىطُو مُهىم جىَش

بالُهل في املجخمو الخس هي للشهب و مىه جيخٓل بلى الخٙىمت ولِع اله٘ع.َلرا مً مداطً الدًمٓساؾُت: 
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اث الخسوب، اهسُاع مظخىي الُظاد، اهسُاع مظخىي ؤلازهاب، الاطخٓساز الظُاس ي،ا لخجاوب الُهاٛ في ؤْو

ت الظالم الدًمٓساؾي، طالمت الشهب،الظهادة  .8اهسُاع الُٓس واملجانت، هكٍس

 اطدىاًدا نلى ما جٓدم مس الظىدان في مظاز الاهخٓاٛ والخدٛى الدًمٓساؾي بثالر دوزاث

م( باإلغاَت الدوزة السابهت الخالُت التي بدؤث في دٌظمبر 1989_ 1986م،1965_1964م،1958_1954)

م.في ٗل هره الدوزاث لم حظخؿو الؿبٓت الظُاطُت)خٙىمت ومهازغت( الخىأَ نلى ْىاند جد٘م الهملُت 2019

الظُاطُت بطىزة ًسجػيها الجمُو ختى ًخدٓٔ الاطخٓساز اإلايشىد للبالد، بذ طسنان ما جخدزل الٓىاث اإلاظلخت 

مً بهؼ الٓىي الخصبُت هُظها  لالهٓالب نلى الخجسبت الدًمٓساؾُت، زم حظخهُد ذاث الٓىي نبر  بةٌهاش

بهخُاغاث شهبُت الخ٘م الدًمٓساؾي وجدزل البالد في َترة اهخٓالُت هشت جدًسها ذاث الٓىي اإلاخطازنت، َُي 

ؾىُت ؤنلىذ الاطخٓالٛ الٙامل في م اهخٓلذ الظلؿت مً الاطخهماز الثىائي )ؤلاهجلحزي،اإلاطسي( بلى خٙىمت و 1953

في  الاطخٓالٛ الٓىي الخصبُت بهد ،لً٘ َـــشلذ9م، ودزلذ البالد الههد الىؾني ألاٛو بد٘م دًمٓساؾي1956

ُُٓت ضًُت ؤًت نلى ؤلاجُاّ ٛ  بُنها جَى  الاطخٓالٛ، بهد طىىاث الخالٍ لهدة والدطخىز واطخمس الخ٘م هكام خى

 الجِش مهد لخدزل الاْخطادًت مما ألاخىاٛ لتردي باإلغاَت الظىدان، حىىب إلاشٙلت جٓدًم خل في ازُٓذ ٖما

مبر  مً إلْطائها م،زم بدؤ نهد الشمىلُت 1958الخ٘م بةٌهاش مً الٓىي الخاٖمت)خصب ألامت( وذلٚ في هَى

سّىٛ املج ت بالبالد،ٍو لع بطدوز ؤٛو ؤمس ًىظ نلى ؤن املجلع ألانلى للٓىاث اإلاظلخت هى ؤنلى طلؿت دطخىٍز

د جددر الظُد  رلٚ ُْادة الٓىاث اإلاظلخت.ْو ت والٓػائُت والخىُُرًت ٖو ٗاَت الظلؿاث الدطخىٍز ألانلى زئِظه 

نبدالسخمً اإلاهدي)شنُم ألاهطاز( خٛى ؤطباب الاهٓالب خُث ذٖس ؤن الُظاد هدد بشٙل حدي اطخٓالٛ 

ٗاهذ للدَام نً الاطخٓالٛ، وفي بداًت هر ت الجِش  ٗان البالد، لرا َةن خٖس ت الجدًدة  ه الخٙىمت الهظٍ٘س

ا للظلؿت مً ًد نبد هللا زلُل )زئِع  ًُ د انخبروا هرا الاهٓالب حظلًُما طلم الشُىنُىن ؤٛو اإلاهازغحن نالهُت ْو

ٗاهذ  صي مً نىاضس  ىن املجلع اإلاٖس ٔ نبىد الخُاة الخصبُت والبرإلااهُت ٗو الىشزاء( لُٓادة الجِش،زم ؤلغى الٍُس

ي الظُاطُت املخخلُت التي ؤدث ضساناتها بلى حظلُم الظلؿت للجِش. لٓد َاث نلى هره مىشنت نلى ذاث الٓى 

الٓىي ؤن الدًمٓساؾُت لها مىابس ؤزسي هي التي جدٓٔ الاطخٓساز الظُاس ي.زم نادث ذاث الٓىي الخصبُت جبدث 

بطٓاؽ  نً الظلؿت مً زالٛ جدالِ طُاس ي هٓابي نٍسؼ)حبهت الهُئاث( اطخًل جرمس الشهب وجمً٘ مً

ٔ ببساهُم نبىد(في ؤٖخىبس  )هكام الٍُس م،ودزلذ البالد في َترة اهخٓالُت هشت بدؤث 1964الخ٘م الهظ٘سي ألاٛو

باهٓظام مجلع الىشزاء  الاهخٓالي مً بداًخه بلى ْظمحن:ْظم غم ألاخصاب الخٓلُدًت )الىؾني وؤلاجدادي وخصب 

ظم آزس مً الشُىن ُحن وخلُائهم مً حبهت اإلاُثاّ.وإلاا اشخد الطسام ْدم ألامت( ومههم ؤلازىان اإلاظلمحن(.ْو

زئِع الىشزاء ؤلاهخٓالي الظُد طس الخخم الخلُُت اطخٓالخه بهد ؤن وحد هُظه ناحًصا نً خل اإلاشاٗل اإلاخىاشم 

نليها بهد ذلٚ خدزذ ؤشمت خاة نلى بزس اطخٓالت طس الخخم َٓد خاٛو الشُىنُىن جدٍسؼ الهماٛ نلى 



 

 هشاشة الدولة  على االنجقال والجحول الديهقراطٍ فٍ السودانأثر  أحهد سليهان أبكرأ.

 

          
 نركز أفاق  للدراسات و الجكوًن الهجخصص                         

 
  2222كانون الثانٍ، الهجلد األول ، ألولا، العدد  ى سياسية نجلة رؤ

 

 

42 

دن وقلذ البالد لخمظت ؤًام دون خٙىمت زم اهتهذ ألاشمت وحشٙلذ وشازة طس الخخم الخلُُت ؤلاغساب في ٗل اإلا

ل م،لخدزل البالد في نهد دًمٓساؾي زاوي 1965الثاهُت، التي جم٘ىذ مً بحساء الاهخساباث الهامت الثالثت في ؤبٍس

ْاض ي الٓػاة الظابٔ باب٘س  مىطىم بالهشاشت وم٘خىِ بالطساناث واإلاٙاًداث الظُاطُت. وفي يمسة ذلٚ ؤذام

م،خُث شنم همحري في بُاهه ؤن الظىدان لم 1965نىع هللا والهُٓد حهُس همحري بُاهحن نلى الشهب في ماًى 

م متهًما ألاخصاب الظُاطُت بإنها الظبب في ندم ذلٚ الاطخٓساز وجمذ جلٚ الخؿىة 1956ٌشهد اطخٓساًزا مىر نام 

ت الخصب الشُىعي وندد مً ال ٓىمُحن.اطخمس هكام)ماًى( ختى جمً٘ الخدالِ الظُاس ي الىٓابي الٓدًم بمشاٖز

ل  م،ودزلذ البالد َترة اهخٓالُت زاهُت 1986الجدًد)حبهت ججمو الشهب الظىداوي( مً بطٓاؾه بةهخُاغت ؤبٍس

هشت ٖظابٓتها ْادث بلى ججسبت دًمٓساؾُت ؤٖثر هشاشت اهٓؼ نليها اهٓالب الهمُد نمس البشحر اإلاظىىد 

طع هكام )ؤلاهٓاذ( الري اطخمس في بدازة البالد في قل خطاز وهصاناث 1989)الجبهت الاطالمُت الٓىمُت( في بـ
ُ
م وؤ

ُو اجُاُْت الظالم في ماًى  م التي اهتهذ باهُطاٛ حىىب الظىدان في 2005وخسوب بظبب جىحهاجه ختى جم جْى

ث حهطِ بالبالد ختى ناد الخدالِ م وؤضبذ دولت مظخٓلت، ولً٘ اطخمسث الخسوب والجزنا2011ًىلُى 

   
ً

ت والخًحر( وجمً٘ مً اطخًالٛ يػب الشهب الثائس ؤضال الظُاس ي الىٓابي للىاحهت جدذ مظمى )ْىي الخٍس

ل  م، لخدزل البالد في َترة اهخٓالُت ياًت في الهشاشت وهي 2019مً بطٓاؽ هكام ؤلاهٓاذ)هكام البشحر( في ؤبٍس

 .10ثاإلاهىُت بالدزاطت في هرا البد

 رابعا :عرض الوطع العام لهوطوع البحث  -  

دزتها نلى مىاحهاث  ا نلى ماشساث الدولت الهشت اإلاخمثلت في:اطدىادً  ىة الدولت ْو دزحت جماطٚ املجخمو ْو

و نىائد الخىمُت نلى َئاث املجخمو بجاهب  هجسة الهٓٛى  الخددًاث ألامىُت والاهدداز الاْخطادي وجىَش

والُ٘اءاث بظبب جسدي ألاوغام الاْخطادًت والشسنُت والسغاء الهام وخالت خّٓى ؤلاوظان وخ٘م الٓاهىن 

ت الخىشم الدًمىيسافي ومدي وحىد غًىؾاث طٙاهُت،مو خالت الالحئحن والىاشخحن في ؤزاض ي دازل الدولت وزازؾ

الدولت الري  خخًما ٌشٙل نبء بغافي نليها بجاهب جإزحر الهىامل الخازحُت نلى اْخطاد وؤمً الدولت والخدزالث 

،وخــجم غًىؽ اإلاظانداث  الخازحُت في الشاون الدازلُت مً ْبل الخٙىماث والُانلحن مً يحر الدٛو

جتراي هشاشت الدولت في الظىدان بهد هجاح زىزة  .11والـٓسوع،ومدي ومدي جبهُت اْخطاد الدولت للخازج

 م،مً زالٛ ندم مخاهت اإلااطظاث والُ٘اهاث الٓائمت في الخطدي لألشماث. 2019دٌظمبر

هاث اإلاخُائلت ٗاهذ ألاخدار اإلاخىاجسة به٘ع الخْى ، َٓد دزلذ البالد في ضساناث َُبهُد طٓىؽ هكام ؤلاهٓاذ 

ا بلى جىؾُد هُظها دون وحىد السيبت وؤلازادة الجدًت  ًُ ا وزازح ًُ نلى الظلؿت والىُىذ بحن ندة ؤؾساٍ حظعى دازل

في الخىضل بلى خل ًىٓر البالد، وذلٚ في قل يُاب جام إلااطظاث الدولت واهدشاز مكاهس الخُلذ ألامني بطىزة 

في ندة اججاهاث مً بُنها خٙىمت الُترة الاهخٓالُت جدذ زئاطت )د.نبد هللا واضخت. وجخلخظ جلٚ ألاؾساٍ 
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و )الشٔ الهظ٘سي(  ىاث الدنم الظَس ت والخًحر )الشٔ اإلادوي(،والٓىاث اإلاظلخت ْو ىي الخٍس (،ْو خمدٕو

ٗاث اإلاظلخت  هت نلى اجُاّ حىبا للظالم، بلى حاهب الخس ٗاث الُ٘اح اإلاظلح( اإلاْى ٗاث اإلاسخلت )خس يحر والخس

هت التي ال شالذ جساْب اإلاشهد مً بهُد، باإلغاَت بلى حشُ٘الث الىكام الظابٔ الٓادزة نلى الخدٕس هىا  اإلاْى

 وهىإ بطىزة ؤو ؤزسي،مما ٌهني ؤن الىغو ًدظم بالخهُٓد.

الىُٓؼ م،جإحي اإلآازبت الٓبلُت نلى الؿٍس 1989ومو بلًاء الخُاة الخصبُت واملجخمو اإلادوي بمجيئ هكام ؤلاهٓاذ 

 مً اإلآازبت اإلااطظُت، َٓد لهبذ املجخمهاث الٓبلُت في الظىدان التي خلذ مدل ألاخصاب الؿائُُت والظُاطُت

دوًزا ٖبحًرا في الخُاة الظُاطُت الظىداهُت وال شالذ جٓىم بهرا الدوز، ٗىنها حشٙل نىطس ؤطاس ي في ؾبُهت 

جىؾُد خ٘مه مً زالٛ الخٓسب مً بهؼ الٓبائل ذاث املجخمو الظىداوي، خُث انخمد نليها هكام ؤلاهٓاذ في 

ٗان بشٙل  ت الظُاطُت وإن  ٗان لها دوز ٖبحر في الىكام الظُاس ي مً زالٛ اإلاشاٖز الثٓل، ٖما ؤن هره الٓبائل 

ٗاهذ جخم بطىزة ْبُلُت،ومو  يحر زطمي، َهملُت الخطهُد والازخُاز للُٓاداث وألاشخاص في ٖثحر مً ألاخُان 

 لخماًت هُظها وجىكُم شاون خُاتها بال مً زالٛ بوشاء ُٖاهاث طٓىؽ دولت الخ
ً

صب لم ججد الٓبائل طبُال

الري ؤنؿى   ٖمجمىناث غًـ مً حهت واطخٓؿابها مً ْبل بهؼ ألاؾساٍ الظُاطُت مً حهت ؤزسي،ألامس

ا.  ًُ بل ا ْو ًُ  الطسام الخالي ُبهًدا طُاط

زاض ي الظىداهُت بظبب الخىجساث في دٛو الجىاز)بزُىبُا، حىىب باإلغاَت بلى ذلٚ خالت الالحئحن والىاشخحن  في ألا 

الظىدان( وما ٌشٙله ذلٚ مً ؤنباء بغاَُت بجاهب جإزحر الهىامل الخازحُت نلى اْخطاد وؤمــً الدولت 

.  والخـــدزالث الخـــازحُت في الشاون الدازلُت مً ْبل الخٙىماث والُانلحن مً يحر الــدٛو

 الحالة املدروسة في البحث: معالجة

زيم طىء ألاوغام في ؤماًٖ ندًدة خٛى الهالم ًدل الظىدان في مساجب مخٓدمت نلى ماشس الدٛو الهشت الري 

ي، وجػو َُه الدٛو غمً جطيُُاث مدددة  ً بىلِس ي بدنم مً ضىدّو الظالم ألامحٗر ا مجلت َىٍز حهده طىىًٍ

 بىاء نلى غهُها وندم اطخٓسازها.

ظىدان في ؤنلى ْائمت الدٛو التي حظخىحب طىء ألاوغام َيها )الخدرًس بدزحت نالُت حًدا( خظب َىحىد ال

م لِع لديها ْدزة في خدود مخدهُت إلجمام 2019 دٌظمبراإلااشس، ٌهىد بلى ؤن الدولت الظىداهُت َُما بهد زىزة 

والاْخطادًت والاحخمانُت، وقائِ بدازة الخ٘م، وحهاوي مً ؤشماث دازلُت وزازحُت نلى الطهد الظُاطُت 

 هاهُٚ نً جُش ي مخالشمت الُٓس والبؿالت والُظاد والخُلخاث ألامىُت اإلاخ٘سزة هىا وهىإ.

ًمثل هرا الُطل مداولت لخدلُل خالت الهشاشت التي حهتري الدولت الظىداهُت وؤزسها نلى نملُت الاهخٓاٛ 

 م.2019والخدٛى الدًمٓساؾي في خالت ما بهد زىزة دٌظمبر
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ٛ  بحن الظىدان مخابهت مىْو صخُذ نىد  َُه الري بدؤ الهام م وهى2014مً نام  بدًءا هشاشت ألاٖثر الدو

 ّ س جدذ ًيشس الظالم ضىدو هره ألانىام، لً٘  ولُد ًً٘ م لم2021 نام وختى الهشت الدولت مظمى الخٓاٍز

مجلس ي  حشُ٘ل مً بدًءا والُشل الهشاشت لىبؤطع مُػُت ، ْام نلى الخالي والىغو الاهخٓالي الدولت

واإلادوي والخصبي والىٓابي والٓبلي  الهظ٘سي  الخٓظُم ؤزطُا اللران الخ٘م)مجلع الظُادة ومجلع الىشزاء(

د والؿائُي ت والخًحربة َُما ٌهٍس بٓىي دألاخصاب الظُاطُت اإلاخىُ وحدث والدًني،ْو هره  في نالن الخٍس

ا الطًُت
ً
ُد مىُر هت وجىحهاتها آًدًىلىحُاتها لخٖى حساء  هٓظامالا  الثىزة واوسخب هرا ألامس نلى  خماًت برَز

و اإلاىاضب في املخاضطت بالؿبو جمثل ماشس مً ماشساث  الخٓظُماث ماطظاث الدولت،وهره لهمىم جىَش

( ذ الخ٘م ًخهازع مو جسجِباث( ألامس الري الطسام نلى الظلؿت،والاوشٓاْاثهشاشت الدٛو  ٌظمذ ٖجظس اإلاْا

ت ؤٖثر وجسجِباث خ٘م حهاش بةزطاء ا  ولِظذ ؤطمى لًاًت اطخٓساًزا مما ٌهني نملُت الاهخٓاٛ هي وطُلت دطخىٍز
ً
هدَ

 بةضالخاث والُٓام ٗاَت ألاؾساٍ بشسإ مخؿلباث الترجِباث بحن ًىشان واغهى هره ؤن ذاتها، وبالخالي ًيبغي خد في

ّ  بما جدمُل الجظس ندم بلى الخاحت وبحن شاملت  الاهخٓاٛ نملُت بانهُاز يهدد ما ىوه اطدُهابه ؾاْت ًُى

 الظُاس ي.

خُت الترجِباث طدخسره الري وبما ؤن الشٙل هره  َةن الدولت، في الظائد بالىغو املخطىص مسجبـ الْى

 ًمً٘ مظازاث مدددة ؤزبهت في نادة مدزحت جٙىن  الثالزت اإلاٙىهاث يالًبا زالر مٙىهاث وهره جخػمً الترجِباث

 الاهخٓاٛ: نملُت حشملها ؤن

 
ً

خت خٙىمت حشُ٘ل نلى ًىظ طُاس ي :مظازأول ل مْا  الُترة الاهخٓالُت زالٛ الخ٘م ؤنباء جىلي بليها مهمتي جٗى

هرا اإلاظاز في خالت الظىدان الاهخٓالُت الخالُت لم ًخم الخىضل بلُه بال بهد نملُت  .12نملُاث ؤلاضالح وجىُُر

لت وشاْت ؾابهها الخالٍ بحن املجلع الاهخٓالي الري زلِ السئِع نمس البشحر في خ٘م الظىدان في  ل 12ؾٍى ؤبٍس

ىي 2019 ت م ْو  اإلاهىُحن )ججمو تاإلادهُ مً الائخالَاث اإلاشٙلت مً مجمىنت واطهت والخًحر بنالن الخٍس

ت الظىداهُحن، الاجدادي(ولهبذ  هداء الظىدان والخجمو الىؾني، ؤلاحمام ْىي  جدالِ الظىداهُت، الجبهت الثىٍز

ل 11هكام الاهٓاذ ختى بطٓاؾه في   غّد  الاخخجاحاث دوز ٖبحر في جىكُم م. وؤطاض هرا الخالٍ هى 2019ؤبٍس

ت ؾلب ْىي  ٗاملت  13ن ًىٓل املجلع الهظ٘سي الاهخٓاليوالخًحر بضسازها  نلى ؤ بنالن الخٍس الظلؿت 

ٚ ؤضُل في الثىزة واطخمس   بحجت ؤن الجِش شٍس
ً

ؼ املجلع هرا الؿلب حملت وجُطُال للمدهُحن،ولً٘ َز

الخالٍ الري جدٛى بلى ضسام وجبادٛ الاتهاماث بظبب الخُلخاث والخجاوشاث ألامىُت هىا وهىإ التي زاح ضخُتها 

ٓي والجازة الهدًد مً اإلاىاؾىح ن، ْسابت ألازبهت ؤشهس،ولم ًخم خظم ذلٚ الطسام بال بىطاؾت مً الاجداد ؤلاٍَس

ت( ، مً زالٛ الخىضل الجُا14ّبزُىبُا و الري15 طُاس ي )الىزُٓت الدطخىٍز
َّ
ان في نلُه ْو مً  السابو الؿَس

حن ومدهُحن(بجاهب حشُ٘ل خٙىمت بسئاطت  م وبمىحبه جم حشُ٘ل مجلع2019ؤيظؿع  طُادة ًػم )نظٍ٘س
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هد اإلالهب م.وهره ألازحرة 2019ؤيظؿع  21في 16هللا خمدٕو د.نبد
ُ
هي الجهت التي ًُترع ؤن جدًس الاهخٓاٛ وح

لى جدٛى دًمٓساؾي خُٓٓي، لً٘ مىر بالظُاس ي  لخىكُم اهخساباث خسة جيخج منها خٙىمت مدهُت مىخسبت وجُض ي 

ٗاهذ جدمل الظالح وطاهمذ في ضىانت الثىزة والخًُحر لم الىهلت ألا  ولى واحهذ نٓباث حّمت ؤولها ؤن الٓىي التي 

و مؿالبها وجىحه ؤخُاًها تهدًداث مبؿىت بالهىدة بلى خمل  ججد خطتها في ٖه٘ت الخٙىمت الاهخٓالُت مما حهلها جَس

ت الػًـ اإلاخم  بهد،ؤو اطخسدام وْز
ً
ثلت باإلاؿالبت بالخ٘م الراحي لجىىب ٖسدَان الظالح الري لم جػهه حاهبا

ىز وشّس الظىدان، ومو ذلٚ هحجذ الخٙىمت الاهخٓالُت في  خدار ب)حباٛ الىىبت(،وحىىب الىُل ألاشزّ وداَز

هذ اجُاّ طالم في  ت وْو ٗإولٍى  17م بىطاؾت مً دولت حىىب الظىدان2020ؤيظؿع 31ازتراّ في ملِ الظالم 

حن ندد ٖبحر مً جلٚ الٓىي التي ؤضبدذ حصء مً ماطظاث الخ٘م آلان.ؤما الهٓبت بُنها وب 18)اجُاّ طالم حىبا(

ت  ت جدذ مكلت )ْىي الخٍس الثاهُت وهي ألاٖثر جإزحًرا؛هي خالت الازجبإ والخىجس بحن الٓىي الظُاطُت اإلاىػٍى

اٖظت مسة بهد مسة والخًُحر( الخاغىت الظُاطُت للخٙىمت الاهخٓالُت التي حهطِ الخالَاث بحن مٙىهاتها اإلادش

ىه٘ع بطىزة واضخت  في انخالٛ  مً حهت وبُنها وبحن الجاهب الهظ٘سي مً حهت ؤزسي،ألامس الري اوه٘ع ٍو

شسنُت الدولت مً زالٛ الطسام نلى وغهِ ألاداء الخٙىمي، وهرا بالؿبو ماشس هشاشت ًٓدح في 

 الظلؿت،َانلُت الخٙىمت،الاخخجاحاث واإلاكاهساث.

ِ ٌشمل ؤمني :مظازثاهًيا ذ مٓاجليها اإلاظلخت طالح اإلاُلِشُاث لجزم آلُاث وإزطاء الىاز، بؾالّ ْو  وإنادة وحظٍس

 الُٓادة دمج الٓىاث وهُئاث بمٙاهُت ذلٚ في بما الخٙىمي، ألامني الٓؿام بلى بضالح بغاَت بدماحهم،

ت ت( ل٘ىه 19الهظٍ٘س ٗاث اإلاظلخت )الجبهت الثىٍز و مو حصء ٖبحر مً الخس .هرا اإلاظاز زيم اجُاّ الظالم الري ْو

والٓىي الظُاطُت واإلادهُت التي ألاحهصة ألامىُت مىطىم بالهشاشت بظبب الهٓباث جىاحهه ٖدالت الاخخٓان بحن 

 خذ الباب ؤمام ؤنماٛ ؤغهُذ الهٓد الاحخماعي وؤزسث نلى الجماناث اإلاخىاَظت، وهرا بالؿبو َ

ت. ٖرلٚ بـء نملُت  ُاث مً الطساناث والاهٓالباث الهظٍ٘س  بزطاءالشًب والاخخجاحاث واإلاكاهساث والَى

ذ مٓاجليها اإلاظلخت اإلاُلِشُاث طالح لجزم آلُاث الخٙىمي َخذ  ألامني الٓؿام بدماحهم،وإضالح وإنادة وحظٍس

ٗاث والخىجساث بحن ْىاث ال هت نلى الظالم وبهؼ الٓىاث الىكامُت مً الباب ؤمام الاخخٙا ٗاث  اإلاظلخت اإلاْى خس

ٗاث اإلاظلخت التي ال جصاٛ جخهىذ حهت وبُنها وبحن بهؼ اإلادهُحن مً حهت ؤزسي، باإلغاَت بلى ٗل ذلٚ  الخس

و مؿالبها مسة بهد مسة وجىحه ؤخُاًها تهدًداث مبؿىت  و اجُاّ طالم مو الخٙىمت الاهخٓالُت،وهي جَس ؼ جْى وجَس

س الظىدان حىاح نبد الىاخد دمحم هىز(،ؤو التي  ت جدٍس بالهىدة بلى خمل الظالح الري لم جػهه حاهًبا بهد )خٖس

ص  ت الشهبُت ْؿام الشماٛ حىاح نبد الهٍص س اإلاطحر)الخٖس ت الػًـ اإلاخمثلت باإلاؿالبت بخٍٓس حظخسدام وْز

 الخلى( لجىىب ٖسدَان )حباٛ الىىبت(.
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ا
ً
ت مً ْاهىهُت بضالخاث بحساء نلى ًىظ دطخىزي :مظازثالث نامت  إلحساء مشاوزاث آلُاث بزطاء بُنها ودطخىٍز

. وهرا في خالت الظىدان الخالُت ال شاٛ ج٘ىخُه الهشاشت بظبب خالت ازجبإ 20بحن ٗل مٙىهاث الهملُت الاهخٓالُت

ي في قل يُاب الظلؿت وغهِ اإلاٙىهاث هُظها وجإزحر ذلٚ نلى الٓائمحن نلى ؤمس الاضالح الدطخىزي والٓاهىو

ل حجس نثر ؤمام حشُٙلها.
ّ
هُت ٖػلو زالث مً ؤغلو الهملُت، التي ال شالذ الخالَاث حشٙ  الدشَس

ٛ  بلى يهدٍ اْخطادي زابًها:مظاز الث نلى الخطى الاهخٓاٛ، وهرا اإلاظاز في خالت الظىدان  زازحُت لهملُت جمٍى

ت حظخؿُو ؤن ًىاحه  الث 21جُي باإلاؿلىبندم جىاَس ماطظاث اْخطادًت ٍْى .ؤما نملُت الخطٛى نلى جمٍى

زازحُت َهره انترغتها في ؤٛو ألامس نٓبت وحىد اطم الظىدان في ْائمت الدٛو السانُت لإلزهاب وزسوحه مً 

ٗان ٌهِشها بظبب الخطاز الاْخطادي الري َسع نلُه مىر مىخطِ حظهُىاث  خالت مً الهصلت الدولُت التي 

ن هجخذ الخٙىمت في جرلُل هره الهٓبت، وحدث هُظها ؤمام جدزل زازجي جدسص الٓسن اإلااض ي، لً٘ بهد ؤ

 وخداجه الدولُت نلى جدُٓٔ مطالخها ؤٖثر مً اطخٓساز الدولت مدل الخدزل. 

 اسجنجاجات وثوصيات:

 :االسجنجاجاتأــ 

ت، َان لم ًكلالىسب الظُاطُت  بحن شسطت مىاَظت الاهخٓالُت في الظىدان الهملُت مٙىهاث .حشهد1  والهظٍ٘س

ابت جدذ ٗله ذلٚ ٘دس ي املخلُحن اإلاطلخت ؤصخاب ْز  الٓساز ضىام جُٓد إلادي الخُُٓم الشهبي والدولُحن،ٍو

ٛ  بمبدؤي ؤي مداولت   بسمتها،وإن الهملُت نلى بغُاء الشسنُت في جإزحر ؤًما وؤلاهطاٍ َان ذلٚ ْد ًازس الشمى

د الاهخٓالُت الهملُت مظازاث بلى حدًد مظاز إلغاَت  وجإزحر اإلاظازاث جلٚ جسابـ بلى زاحو هشاشتها وذلٚ مً طحًز

 حهؿل َٓد ٌشٙل ذلٚ حهًدا ًبدد ضهىبت ؤخد اإلاظازاث ضهُد نلى جٓدم خاٛ جدُٓٔ آلازس،وفي في مظاز ٗل

 ُتالاهخٓال الهملُت في جٓدم جدُٓٔ ٌهؿل ْد ما مظاز حهؿُل ٌشهده ؤي َةن اإلآابل، الظُاس ي،وفي الاهخٓاٛ

 بسمتها.

ا في الخطمُم .بما ؤن انخبازاث2  الاجُاْاث بشإن الاهخٓالُت ونٓد اإلااطظاث حشُ٘ل الجُد جادي دوًزا زاهىًٍ

  نملُاث
ً

 مىؿٔ اإلاُاوغاث بحن نلى ؤلاضالح نملُاث بدَو الُُ٘لت الهىامل حهخمد ذلٚ، مً ؤلاضالح،بدال

مً٘ اإلاطلخت ؤصخاب  بحن هره باطخمساز ومً َيها الخد٘م ًيبغي التي بالهىامل الهُٙلُت ٖرلٚ جخإزس ؤن ٍو

 الهىامل:

الاهخٓالُت؛  الهملُت جػسب التي ؾبُهت ألاشمت الٓائمت؛ اإلااطظاث ْىة اإلاطلخت؛ ؤصخاب بحن الٓىي  جىاشن 

 ْبل الهملُت الٓائمت الٓاهىهُت وألاؾس الظُاس ي؛ الخُاوع نملُت جٓدم زمصي؛ؾبُهت جدُٓٔ بلى الخاحت

ت في الظىدان في خالت ما بهد زىزة دٌظمبر اَخٓسث مىر البداًت  .الاهخٓالُت بال ؤن اإلاٙىهاث الظُاطُت والهظٍ٘س
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بلى انخبازاث الخطمُم الجُد لدشُ٘ل اإلااطظاث الاهخٓالُت ونٓد الاجُاْاث الىاضخت بشإن نملُاث ؤلاضالح، 

 ٘م في الهىامل الهُٙلُت.مو يُاب مىؿٔ اإلاُاوغاث مو ؤصخاب اإلاطلخت بجاهب ندم الٓدزة نلى الخد

الاهخٓالُت  الخٙىماث وإزطاء ؤلاضالخاث في جىُُر ألاهمُت بالٌ بدوز  جػؿلو  الُانلت الدولُت .بما ؤن ألاؾسا3ٍ

ُالت حر الدولي الانتراٍ نبر هُل اطخٓسازها ٖو له للمظاز الاهخٓالي ونظ٘سي  وطُاس ي َني دنم وجَى  ،ومً وجمٍى

ل مظإلت هي مٓازباث ؤَػل اهتهاج جٓخض ي التي اإلاهمت اإلاظائل اث مً الاهخٓاٛ،بال ؤن جمٍى ؤن ججد  اإلاُاْز

ٛ  ألاخُان مً ال٘ثحر في هُظها الاهخٓالُت في الظىدان الخٙىمت الث نلى مػؿسة للخطى ذاث  ألامد ْطحرة جمٍى

 هُل ا نًوبالخالي عجصه ؤدائها لخُُٓم سجل بلى اَخٓازها مً حاهب ْد ًٙىن ذلٚ هكًسا بلى مدددة، ياًاث

الث لت جمٍى ًمً٘ الٓٛى ؤن ؤهداٍ الدٛو ؤلاهمائُت،ومً حاهب آزس  اإلاالُت اإلااطظاث مً ألامد مىخكمت ؾٍى

 م جخمحز بالبظاؾت والىاْهُت، َهي حظعى إلبٓاء وغو طُاس ى2019اإلاخدزلت في الظىدان ما بهد زىزة دٌظمبر 

ػمً خطتها في الظىدان ومىازده الهائلت فى اإلاظخٓبل.  لبظـ هُىذها، ٍو
ً

س ممًسا طهال  ًَى

الاهخٓالي في طىدان ما بهد زىزة  الخ٘م بؾاز جسجِباث في اهخٓالُت هُئت ؤو بضالح نملُت ٗل . ًبدو ؤن جدمل4

 آزس م2019دٌظمبر
ً

ٗان ذلٚ ب ضساناتهم مىاضلت ألصخاب اإلاطالح ،طمذ مجاال ّ وإن   زالٛ مً طلمُت ؿس

ٔ الخُاوع بال ؤهه ًمً٘ ؤن ًطل ألامس بلى   ؤو مظدود ؾٍس
ً

د بلى جادي ْد ؤمل زُبت ؤو َشال  الاهخٓاٛ نملُت ججٍس

د الشسنُت، مً  اإلاُاوغاث ما ٖثرث بذا نملُت يحر وجطبذ الظُؿسة نً الاهخٓالي الخ٘م جسجِباث جسسج ْو

ت   الطسام جطهُد شإنها مً والتي واإلاترابؿت الجاٍز
ً

 الدولُحن اإلاطلخت مؿالب ؤصخاب قل في تهدئخه مً بدال

 واملخلُحن.

 الجوصيات:

ادة الخ٘م الاهخٓالي جسجِباث لخبظُـ السئِس ي الانخباز . بنؿاء1 ٗالجظس( مو الخمل وججىب ٍش  بإن ؤلاْساز نلُه )

 ذاجه. في خد ياًت ولِع وطُلت إلخدار الخدٛى الدًمٓساؾي مظاز الاهخٓاٛ

ذ مً زالٛ حشُ٘ل للخ٘م الخدخُت للبيُت بًالء .2 مو  ٗاَت ألاؾساٍ ٌشمل هدى الاهخٓالي نلى هُئاث الخ٘م اإلاْا

 .واضًخا جددًًدا واإلاشاوزاث الٓساز بطىو ؤلاحساءاث اإلاخهلٓت جددًد

ّ  .اطخيباؽ3 و باإلهطاٍ الالتزام نلى الجمُو جدُص ؾس ٔ نً ؤو اإلاىاضب، في جىَش  مثل جدابحر بلى اللجىء ؾٍس

 ٛ  املخاضطت بطىزة مسغُت للجمُو. ؤو اإلاىاضب نلى الخداو

 واإلاطداُْت. بالىاْهُت جدظم الجزاناث لُؼ آلُاث نلى .ؤلاجُا4ّ

ٛ  وغو في الىاْهُت .جىخي5 مسهت  ويحر آلاحاٛ ْطحرة جٙىن  ؤال نلى والخسص الاهخٓالي اإلاظاز إلاساخل الصمني الجدو

لت ؤو بها، الخُٓد ندم ٌظهل هدى نلى  الشهبي. الخإًُد َٓدان ٌظبب هدى نلى حدا ؾٍى

ٛ  نلى .الخسص6 ل ألاؾساٍ خطى الث نلى ؤلاضالخاث جىُُر ؤمس بليها اإلاٗى  لدنم الاهخٓاٛ. الٙاَُت الخمٍى
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 بحن نلى الطلت الخُاف في الٓائمت الىطاؾت بحساءاث بدوز  وؤلاْساز اإلاخُُ٘ت، ؤلادازة ؤطلىب نلى .ؤلاهُخاح7

ت ومظازاث اإلادوي ؤلاضالح نملُاث  .ؤلاحساءاث جلٚ جىُُر نلى والهمل الظُاطُت، الدظٍى

ٛ  نىاضس .َطل8   إلااطظاث الاهخٓاٛ ًمً٘ التي ألانماٛ، حدو
ً
 طدظخمس بهد التي ؤو بها الخُ٘ل الٓائمت زاهىا

ٛ  نىاضس طائس نً الاهخٓالُت السطمُت، الُترة نهاًت ٛ  وإنداد ألانماٛ حدو  ؤلاضالخاث زاص بهره شمني حدو

 
ً
ٓا ٛ  بىىد لرلٚ، مو جددًد َو الُترة  اهتهاء بهد ؤو اإلاىحىدة، اإلااطظاث زالٛ مً اإلامً٘ مهالجتها ألانماٛ حدو

  ألاٖثر ؤلاضالح نملُاث زطمُا،وهرا ٌهني َطل الاهخٓالُت
ً

 إلدازة الخل ًٙىن  الٓطحرة، َٓد نً الترجِباث ؾىال

حز ٛ  في ؤَػل الاهخٓالُت بشٙل اإلاهام وجٖس  ؤو الاهخٓالُت، بهد الُترة ما بلى جمخد ؤن املخخمل مً التي اإلاظازاث نص

ص مخهددة اهخٓالُت جخػمً نملُاث الـتي  اإلاهام. نلى جٖس

ت آلُاث نلى .الاجُا9ّ خل  لًسع جبىيها ًمً٘ التي اإلااطظاجُت الىماذج والهُاٗل الخالَاث مً زالٛ جىىم حظٍى

ُب الهُ٘لي الاَتراض ي الهمس ذلٚ في بما ؤوحهه نلى ألامس مو جٓلُب الخالَاث،  والخُاد والاطخٓالٛ والتٖر

ٗألُت الجساذ انخماد جم الهالْت.بذا ذاث والصخطُاث والظلؿت الٓاهىهُت، الىالًت ومدة الظُاس ي  ؤلاحمام 

 يحر بما ألامىز بطُت جخم ؤن نلى الجمىد، في ججاوش  للمظاندة الدنم هُاٗل دمج الىطؿاء نلى جىحب الٓساز،

ا ؤو زطمُت ًُ  باإلاظاز. مسجبؿت زطم

ؤصخاب  بحن الخهاون  وزٓاَت الثٓت ًٙىن بىاء بإن ال  الاهخٓالي الصمني ؤلاؾاز وغو نىد بالىاْهُت .الالتزام10

 إلٖماٛ للهملُت الاهخٓاٛ  املخططت  الُترة جُ٘ي ال ويالبا ْد وضخاها، لُلت اإلااطظاث بحن ودازل اإلاطلخت

مً٘ مهام ملخخلِ الىاْهُت الدظلظل وآلاحاٛ بلى الاهدباه اإلاهم را مًاإلاهام،َل حمُو  اطخسالص ؤلاضالح،ٍو

ٛ  الهبرة  ؤزسي. طُاْاث في الُهلُت الصمىُت مً الجداو

 اخلاثهة:

مو ؤلاْساز بإن الخسوب ألاهلُت ونىامل ؤزسي هي وزاء هشاشت الدولت وجإزحرها نلى نملُاث الاهخٓاٛ والخدٛى       

الدًمٓساؾي في الظىدان مسة بهد مسة،بال ؤن َسغُت ؤن الٓىي الظُاطُت التي قلذ مظُؿسة نلى اإلاشهد 

ًمٓساؾي خُٓٓي، وهرا ألامس ال شٚ له ة الدولت؛جخػازب مطالخها مو جىؾحن هكام دإالظُاس ي في البالد مىر وش

في البالد، وألاطباب وزاء ذلٚ مخهددة، لً٘  يالدًمٓساؾألازس الخاطم في حهثر بخدار واطخٓساز وجؿىز الخدٛى 

الخصبُت  الظبب السئِس ي ًسحو الطتهالٕ جلٚ الٓىي مهكم َتراث خ٘مها في اإلاىاوزاث الظُاطُت،واإلاٙاًداث

حر ألامً،وإخدار اطخٓساز طُاس ي واْخطادي واحخماعي ًىهم اإلاىؾً  بهًُدا نً ْػاًا الدولت ألاطاطُت ٖخَى

مت في بالده. واضح ؤن خالت هشاشت الدولت في الظىدان وجإزحرها نلى نملُت الاهخٓاٛ والخدٛى  بمىحبه بدُاة ٍٖس

مت هي ؤشمت الٓىي اإلاظُؿسة نلى الخ٘م التي خىلذ الدًمٓساؾي مظإلت ْدًمت مىر َجس الاطخٓالٛ،وؤن ألاش 

ت للُ٘ان  ّسطخه إلاطلختها َإضبدذ الهشاشت مخ٘سزة ومهددة لخماطٚ الىخدة الهػٍى مشسوم الخدسز الىؾني ٖو
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ادة وحهُٓد ماشساث الهشاشت  الظُاس ي في البالد باطخمساز.لً٘ هرا الهشــاشت آلان ضازث ؤٖـثر زـؿىزة بظبب ٍش

ت الدًمىيساَُت ػًىؽاإلاخمثلت في:ال ت واإلاشسدًً الهائلت لالحئحن الخٖس ُّ  بلى الظانُت دازلُا؛اإلاكالم الجمان

 الخاد الاْخطادي والخدهىز  اإلاخىاشهت الُٓس، يحر الاْخطادًت واإلاظخدام؛الخىمُت اإلاصمً البشسي  الاهخٓام الجزوح

ّ  اهتهإ للخدماث الهامت؛ الخدهىز اإلاػؿسد الدولت؛ ؤو الشدًد؛ شسنُت ٛ  وطُادة ؤلاوظان خٓى  الٓاهىن حًّى

ت؛ ألاحهصة ُّ ت؛ ضهىد ألامى  .22الجهاث الخازحُت جدزل الىسب الُئٍى

ٛ  زالضت ت واطهت الىؿاّ،بحن ألامس الىسبت في جىاشًها بحن بشسإ الاهخٓاٛ حظخىحب بدازة بن الٓى  زلٔ واإلاشاٖز

بغُاء  ْبل ْبل الاهخٓاٛ بلى الاهخساباث التًرث وبحن بلى انهُازها ًادي ؤال نلى للهملُت الاهخٓالُت خشد داَو

ذ هُظه ؤلاْساز في الاهخٓالُت،ٖما ًجب اإلاسخلت بهد ما نلى الشسنُت خت بإن الْى  ٗلما شسنُتها جُٓد الهُاٗل اإلاْا

ىا ؤن الاهخٓالُت دون  الُترة ؾالذ  في الُائدة اهخساباث،َهلى الٓائمحن نلى ؤمس الاهخٓاٛ في الظىدان آلان  ؤن ًدٗز

س  بهدم اإلاهىُت ألاؾساٍ جرٖحر في طالًما ج٘مً ؤٖثر مظخٓبل الاغؿساب بلى ملاه مً ماع   ٖجظس الاهخٓاٛ جطٍى

هاث  به؛َُنهاز. له ال ؾاْت جدمُله جْى

  م.2221**أحمد سليمان أبكر _باحث في العلىم السياسية_ السىدان_ سبتمبر

 

 
 الهوانش و االحاالت 

                                                           
 .السودان-كلية اإلقجصاد والعلوم السياسية_جانعة أم درنان اإلسالنية نركز ثحلٌل الزناعات ودارسات السالم_باحث فٍ  1

دٌظمبر جُمًىا برٖسي بنالن اطخٓالٛ الظىدان في هرا الُىم مً دازل البرإلاان  19.طمُذ بثىزة دٌظمبر  الهؿالْها في 2

ل 11في م،ؤما الظٓىؽ الُهلي لىكام ؤلاهٓاذ َٙان 1955نام  م.2019ؤيظؿع21م وبدؤث الُترة الاهخٓالُت الُهلُت في 2019ؤبٍس
ت ؤلاطالمُت الظىداهُت بصنامت الدٖخىز خظً نبد هللا الترابي. 3  .هى هكام السئِع نمس البشحر الري ْامذ بخإطِظه الخٖس
اوي ،4  . 16،ص2007، البلد: داز اليشس،النظم السياسية في العالم املعاصرة.طهاد الشْس

5. CPIA “rotcel cilbup amameiaiab and institutions cluster average(1=low to 6=high)”. Data. 

Data.worldbank.org. 

ل  4.مازشِ مً ألاضل في  ُ٘بُدًا(. 2016ؤبٍس م )ٍو  

 
6. Nay,Olivier.International Organisations and Production of Hegemonic Knowledge: (How the World Bank  and 

The helped Invent the Fragile State Concept) Third World Quarterly 35,2(2014):210-31. 

خت الخ٘م . َىزطتر، زوبسث، جسجِباث7 ٛ  إدهبره حىار مً الظادطت الطسام، الدوزة بهد ما الهشت وبِئاث البِئاث في اإلاْا  خى

ت ؤبدار بسهامج به ْام لجهد هخاج الهمل م،)هرا2019الطسام بهد ما َتراث في الدطاجحر بنداد ٛ  الظُاطُت الدظٍى  ْبل مً اإلامى
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ؿاهُت بسهامج ؿاهُت والخىمُت والٙىمىىلث الخازحُت لىشازة الخابو ( UK Aid ) اإلاهىهت البًر الىامُت(،  البلدان لطالح(FCDO) البًر

د،طخ٘هىلم، للدًمٓساؾُت الدولُت اإلااطظت  .6م،ص2021والاهخساباث،الظٍى

بُت خٛى  ورقة علمية.الهخُبي4دمحم الُاجذ نبد الىهاب،"مُهىم الدًمٓساؾُت والخجسبت الظىداهُت"، 8 بهىىان الىزشت الخدٍز

دَزش اًبحرث ألاإلااهُت، الظىدان، الشى  س اإلاسؤة بالخهاون مو ماطع ٍَس يب لخىمُت وجؿٍى  إ_والًتالخدٛى الدًمٓساؾي، مىكمت ٍش

 ،  م.2008ًىهُى  25 – 22 ًىميالٓػاٍز

ت  املنتدي الدولي.البؿداوي،الظُد نؿا، "ججسبت الظىدان اإلاخهثرة في مظاز الاهخٓاٛ الدًمٓساؾي"، 9 خٛى الخىمُت باإلاشاٖز

مبر ت الجزاناث؛ مظاز الاهخٓاٛ الدًمٓساؾي والهدالت الاحخمانُت، بحروث، هَى  م.2011وحظٍى

مىت ال٘خاب الهسبي،السىدان وإهدار الثىراتان، .ؤب٘س ؤخمد طلُم10  م.2012،طخىه٘هىلم: داز وشس ْز

 م،2017املىسىعة الجزائرية للدراسات السياسية وإلاستراثيجية،(،2017ًىوع،دمحم نبد هللا،)ماشس الدٛو الهشت في نام .11

    www.politics-dz.com  مخاح نلى السابـ الخالي:

خت الخ٘م َىزطتر، زوبسث، جسجِباث .12   .6، صمرحع سابقالطسام،  بهد ما الهشت وبِئاث البِئاث في اإلاْا
و )ْىاث13 ٔ ؤٛو دمحم خمدان دْلى ْائد ْىاث الدنم الظَس ٔ ؤٛو نبد الُخاح البرهان وهائبه الٍُس و الدنم .بسئاطت الٍُس  هي الظَس

ت شبه ْىاث لت نظٍ٘س
ّ
ىهت مشٙ

ّ
في بْلُم  الخسب زالٛ مو خٙىمت الظىداهُت )خٙىمت ؤلاهٓاذ(   جٓاجل ٗاهذ ملِشُاث التي مً ومٙ

ٗاهذ هره الٓىاث جدبو في بدازتها ىز و  الٓىاث بلى حهاش ألامً و املخابساث الىؾني. زم جدىلذ  جبهُتها ٖٓىاث مىُطلت بلى ُْادة داَز

ٔ ؤٛو دمحم  بإمسِ  الظىداهُت،بال ؤنها جإجمُس  اإلاظلخت  البشحر هكام طٓىؽ بهَد  بسَش  (الري اإلاهسٍو بـ)خمُدحي دْلى خمدان الٍُس

ٔ   في وضاَز  ذ  الخ ل 11الري ؤؾاح بالسئِع البشحر في  الهظ٘سي  املجلع زئِع هائب ْو  م(.2019ؤبٍس
خاوي( 14 ظحر دمحم خظً اللباث )مىٍز ٓي البرَو ٗاهذ بسئاطت مبهىر الاجداد ؤلاٍَس ومظانده اإلابهىر الخاص لسئِع .الىطاؾت 

ٙىن وؤوزبُىن ونسب(.   ً)ؤمٍس س وآزٍس  الىشزاء ؤلازُىبي الظُحر مدمىد دٍز
و15

ّ
ٔ ؤٛو  دمحم خمدان دْلى)خمُدحي( الهظ٘سي  نً املجلع . ْو ت بنالن ونً ْىي  الٍُس  ممثلها ألاطخاذ ؤخمد والخًُحر الخٍس

 زبُو. 
ىض. الدٖخىز نبد هللا ؤدم خمدٕو ؤدم: زبحر 16  الخسؾىم حامهت مً الاْخطاد الصزاعي في اْخطادي خطل نلى البٙالىٍز

  ِفي ماوشظتر بجامهت الدزاطاث الاْخطادًت ٗلُت مً الاْخطاد نلم ودٖخىزاة في ،وماحظخحر
َ
ت مظحرجه اإلامل٘ت اإلاخددة. بدؤ ُّ  اإلاهى

مبابىي  ضىَب  بهدها م،يادَز 1987الظىداهُت ختى   وشازة اإلاالُت م في1981 نام ت في لُهمَل  ٍش ً زاضت شٖس  نام ختى مظدشاٍز

ٓي الخىمُت بىٚ في مباشسة؛نمل م بهدها1997نام  ختى الدولت هُِع  الدولُت في الهمل مىكمت في مظدشاًزا زم م وم1995ً  ألاٍَس

ُٓا الاْخطادًت للجىت طىىاث،اهػم بهدها4الهاج مدة  طاخل في ختى  مىاْو ندة في ؤبابا ؤدٌع في اإلاخددة لألمم الخابهت ألٍَس

 زّم  الاهخساباث ومظانداث الدولي للدًمٓساؾُت اإلاههد في م ،نمل 2008 م ختى2003 مً الُترة في الخىُُري، لألمحن ؤضبَذ هائًبا

ٔ   في شًل ذ  الخ ُٓا الاْخطادًت للجىت الخىُُري ألامحن الاْخطادًحن وهائب ٖبحر مىطَب  ْو  م،في نام2011نام  مىر إلٍَس

ىه ألامحن ؛ م2016 ُّ ٓي. اإلاخددة الاْخطادًت ألامم للجىت الخىُُري ألامحن بإنماٛ ٖٓائم   مىن  ٗي بان اإلاخددة لألمم الهام ن  ألٍَس

مت والاهدماج الٓؿام بضالح مجاٛ في وزبحر   اْخطادي ٖسبحر   نمَل   ألاهكمت وإدازة اإلاىازد وإدازة ؤلاْلُمي الهام والخٖى

ساؾُت،  بىكام السئِع ؤؾاخذ التي الظىداهُت الاخخجاحاث م زال2019ٛ نام في خمدٕو الاهخسابُت. بسَش اطم واإلاظاندة الدًمْى

http://www.politics-dz.com/
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  نمس البشحر
ُ
ٛ   الُترة في الىشزاء زئاطت لخىلي ؤبسش اإلاسشخحن انُخبَر  خُث ٗان بإن ؤضبذ ؤّو د   زئِِع  الاهخٓالُت بهد طٓىؽ الىكام ْو

 نٓىد. زالر الخ٘م في قّل  الري البشحر نمس طٓىِؽ السئِع  بهد للظىدان وشزاء
17. ً ٔ جىث ْلىإ اإلاظدشاز ألامني للسئِع الجىىب طىداوي طلُاٖحر مُازدًذ وآزٍس الىطاؾت بسئاطت الٍُس

ت(. ٙىن،ؤوزبُىن،نسب،ؤَاْز   )ؤمٍس

ُو في حىبا ناضمت دولت حىىب الظىدان التي طمي بها الاجُاّ، بدػىز زئِع الىشزاء الاهخٓالي نبد هللا.18  خمدٕو جم الخْى

ت الظىداهُت التي جػم الجماناث الظىداهُت  ادة الجبهت الثىٍز ٔ ؤٛو نبد الُخاح البرهان،ْو وزئِع مجلع الظُادة الاهخٓالي الٍُس

ىز في الًسب،  الهما مً بْلُم داَز س الظىدان، ٖو ت جدٍس ت الهدٛ واإلاظاواة وخٖس اإلاخمسدة الخمع السئِظُت، ونلى زؤطها خٖس

ت الشهبُت  س الظىدان والخٖس الشماٛ التي جٓىد جمسًدا غد الخٙىمت الظىداهُت في حىىب ٖسدَان والىُل ألاشزّ. ويهدٍ  –لخدٍس

ؤلِ  300الاجُاّ بلى جدُٓٔ الاطخٓساز والظالم في الظىدان بهد نٓىد مً الطساناث ألاهلُت اإلاخهددة، التي زاح ضخُتها ؤٖثر مً 

د ؤٖثر مً ملُىوي وهطِ اإلالُىن  ىز مىر نام وظمت وحشٍس هت الطسام في داَز ٔ ما حشحر الخٓدًساث، زاضت بهد ؤن احظهذ ْز َو

 م.2003

  .6، صاملرحع السابق َىزطتر، زوبسث، .19
  .6، صاملرحع هفسه .20
  .6، صاملرحع هفسه .21
ُت،"الهامش ؤبى.22 ،ْز ص شٍس سُت الظىدان:في في واإلاٖس ٛ ثقرير مىحزالظُاطت الهشت"، غهِ الدولت_ جاٍز الهشت في الشّس  :الدو

ص بجامهت الشاون الدولُت ألاوطـ ال٘بحر، ٗلُت  .16م، ص2016وؤلاْلُمُت،الدوخت،  الدولُت الدزاطاث حىزحخاون، ْؿس مٖس
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 كزاءة جحليليت يلديت لدور هٌئت الهيًىرسى فٍ الصحزاء الغزبيت نًذ ذالذني عانا

Lecture analytique et critique du rôle du MINURSO au Sahara Occidental depuis trente ans 

 1ؤ.د يبيلت بٌ ًىسف

 : نلخص

، وللد يجحخ يشإجهاجهحو األنو الهححدة بهسائل اسحلالل الشعىب وجحزرها جهاشيا ونبدؤ جلزيز الهصري الذي جبًحه نًذ      
 فٍ جحلٌم حلو االسحلالل لعديد الشعىب الهححلت، وهذا جسىيت عديد الزناعاث والصزاعاث الدوليت فٍ كاراث العالو ؤجهع.

جشال عاللت وجعد رهايا حليليا بالًسبت لألنو الهححدة "كضيت الصحزاء الغزبيت" آخز الهسحعهزاث  اليت ونٌ كضايا االححالل ال     
خ هٌئت ؤنهيت "الهيًىرسى" جحضريا السحفحاء جلزيز الهصري للشعب 

ّ
فٍ اللارة االفزيليت، لشإيها ؤكزت عديد الهلزراث وشكل

 ىرسى على جحلٌم هدفها اليت ؤيشإث ألجله على ندار الرالذني عانا؟ندى كدرة الهيًحىل  إشكاليتالصحزاوي، وارتإيًا طزح 

جطزكًا فٍ كزؤجًا الًلديت لدور هٌئت الهيًىرسى فٍ كضيت الصحزاء الغزبيت إلى يشإة الهٌئت األنهيت وؤهدافها والعزاكٌل      
ىصلًا فٍ يهايت اللزاءة إلى نلرتح اليت واجهحها، حىت يحهوٌ نٌ جحلٌل الدور الذي كانخ به خالل جىاجدها بالهًطلت، وج

 سيًاريىهاث اهحهخ بـحاالث إيهاء نههت الهيًىرسى فٍ الصحزاء الغزبيت.

 .الهيًىرسى، البىليساريى ، الهغزب، األنو الهححدة، الصحزاء الغزبيت الكلهاث الهفحاحيت:

Abstract : 

L'ONU se préoccupe des questions d'indépendance et de libération des peuples conformément au 

principe d'autodétermination qu'elle a adopté depuis sa création. Elle a réussi à réaliser le rêve 

d'indépendance de nombreux peuples occupés, ainsi qu'à régler de nombreux conflits sur tous les 

continents du monde. 

      Parmi les questions de l'occupation des peuples opprimés, qui ne sont toujours pas résolues, et 

qui constituent véritablement un pari pour les Nations Unies, figure la « question du Sahara 

occidental », la dernière des colonies du continent africain, pour cela, L’ONU a approuvé plusieurs 

décisions et elle a constitué un organisme spécifique (MINURSO) en vue d’un référendum 

d’autodétermination du peuple sahraoui, notre sujet propose une problématique sur l’étendue de la 

capacité du MINURSO  a atteindre ses objectifs pour lesquels a été créée depuis trente ans ? 

  Dans notre lecture critique du rôle de MINURSO dans la question du Sahara occidental, nous 

avons évoqué ses objectifs ainsi les obstacles auxquels elle a été confronté, afin d'analyser le rôle 

qu’elle a joué lors de sa présence dans la région. On a fini par donner des scénarios .    

Mots clés : MINURSO , Polisario, Maroc, Nations Unies, Sahara Occidental.  
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 :نلـــدنت

لى عؤؾها       ٖلضث ألامم اإلاخدضة الٗؼم ٖلى اخترام الكٗىب مً زالٌ مبضؤ حؿاوي حمُ٘ الكٗىب في الحلىق ٖو

غت ؤو 
ّ
اث ألاؾاؾُت صون جمُحز بحن الٗغق ؤو الجيـ ؤو الل غ اإلاهحر، وهفالت خلىق الاوؿان والحٍغ خم جلٍغ

ت مؿعى ول مٓلىم وهي بظلً جدترم ول  الكٗىب الؿاُٖت والخىاكت بلى الاؾخلالٌ م٘ الضًً، و بصعاهها ؤن الحٍغ

 عغبت مدى الاؾخٗماع بجمُ٘ مٓاهغه، مىٗا للٓلم وجىكا للؿلم والخىمُت.

وإلاا واهذ مؿاٖيها زّحرة، آزظة الضوع املحىعي للىكىف بلى حاهب خغواث الخدغع في ألاكالُم املخخلفت مً      

ش  1514كغاع عكم ؤؾلإ الٗالم، اٖخمضث لظلً الغغى الجمُٗت الٗامت  بٖالن مىذ  1960صٌؿمبر 14بخاٍع

الاؾخلالٌ للبلضان والكٗىب اإلاؿخٗمغة، وإن اؾخُاٖذ ؤن جلف لجاهب ٖضص هبحر مً ألاكالُم في صفاٖها 

اإلاؿخمُذ هدى الخدغع بال ؤنها جىكفذ ؤمام كًُت َاٌ ؤمضها ػمىُا واٖخبرث كًُت الخدغع ألازحرة في اللاعة 

لُت؛ وهي كًُت  "الصحغاء الغغبُت". الافٍغ

واهذ البٗثاث ألاممُت خال لىثحر مً الجزاٖاث وألاػماث في الٗالم ولٗضص مً ألاكالُم اإلالهىعة جدذ هحر      

الاؾخٗباص ألاحىبي واؾخغالله، ووان للًُت الصحغاء الغغبُت ههِبا في حكىُل بٗثت ؤممُت لالؾخفخاء خٌى 

عثت ألامم املتحدة )امليىىرسى( أن جحقق الهدف الذي أوشأث فإلى أي مدي استطاعت بالصحغاء الغغبُت، 

 هٍ كاآلجٍ؛ نحاور ذالدوسيحو جحلٌل الهىضىع نٌ خالل ألجله؟ 

 ـــ ظزوف يشإة بعرت األنو الهححدة لالسحفحاء فٍ الصحزاء الغزبيت )نيًىرسى( 1

 ــ االخحالفاث الهحىريت بني ؤطزاف الزناع2

 وإدارة الفشل ــ عرثاث الهيًىرسى3
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 ظزوف يشإة بعرت األنو الهححدة لالسحفحاء فٍ الصحزاء الغزبيت )نيًىرسى( ـــ 1

ت الؿلمُت ونىال للغغى ألاؾمى "الؿلم وألامً الضولُحن" مىظ وكإتها بٗض         جخجه ألامم اإلاخدضة هدى الدؿٍى

اٖاث صولُت قضًضة منها ؤػمت البىؾىت (، وكض ناصفذ في مؿاعها ؤػماث ونغ 1945الحغب الٗاإلاُت الثاهُت)

 وعواهضا واؾخُاٖذ ؤن ججض لها خلىال.

لى طان الىدى ؾاعث في كًُت الصحغاء الغغبُت إلاا جضزلذ مىظ ٖام        مهىفت بًاها يمً ألاعاض ي  1963ٖو

البذ اؾباهُا بةنهاء الاؾخٗماع فيها ٖام  اإلاىالي اجسظث الجمُٗت ، وفي الٗام 1965التي ال جسً٘ للحىم الظاحي، َو

ىن  غ اإلاهحر، لىىه حُٗل لؿىىاث وكام زاللها الصحغاٍو الٗامت كغاع كاض ي بدىُٓم اؾخفخاء في الصحغاء لخلٍغ

ى( غ الؿاكُت الحمغاء وواصي الظهب" )بىلِؿاٍع  الؾُما اللظًً اهًىوا جدذ لىاء "الجبهت الكٗبُت لخدٍغ

ت ٖام  بمىانلت الىفاح اإلاّؿلح يض املحخل ألاحىبي، الظي ؤنبذ  1974وبٗض بخهاء اؾباهُا للؿاهىت الصحغاٍو

حن، ما ؤزاع  غ مهحر الصحغاٍو مغحٗا لألمم اإلاخدضة، ؤٖلىذ اإلاملىت الاؾباهُت الٗؼم ٖلى جىُٓم اؾخفخاء لخلٍغ

 خفُٓت اإلاغغب لُلضم ٖلى بزغها صٖىي ملحىمت الٗضٌ الضولُت بمغغبُت الصحغاء، ولم جـىمل اإلاغغب الؿىت ختى

َللذ ٖلُه اإلاؿحرة الخًغاء هدى الصحغاء بمكاعهت آلاالف مً اإلاغاعبت في هىفمبر 
ٌ
ومً  1975عاخذ جىٓم ما ؤ

سُت وزُاباث البُٗت بُٗضا ًٖ الاؾدىاص اللاهىوي، ما ٌٗىـ  ًىمها اخخلذ الصحغاء جدذ مبرع اإلاغحُٗت الخاٍع

 هُتها الخىؾُٗت في اإلاىُلت. 

ىامل ونىال بلى الاجفاق ٖلى بوكاء مداوالث خثِثت للخىؾِ ب        غُت فٌ الجزإ باءث بالفكل لٗضة ؤؾباب ٖو

 اإلاُىىعؾى.

لفي  690عكم  ملجلـ ألامً لألمم اإلاخدضةجإؾؿذ هُئت اإلاُىىعؾى بلغاع ؤممي          واجسظث مضًىت  1991 ؤفٍغ

ت منها الؿماعة وؤوؾغاص  11 ملغا لها، وبظلً ؤنبذ لها الُٗىن  ت بمضن صحغاٍو مغهؼا )مىخبا( في الصحغاء مىٖػ

تي ومُجً وبُحر لحلى في اإلاىُلت الٗاػلت اإلاٗغوفت وعاء الحؼام  الىاكٗخحن جدذ الحىم اإلاغغبي، وفي مضًىتي جفاٍع

حن بـ  الجؼاثغ.   مضًىت جىضوف فيألامني، وفي مسُماث الالحئحن الصحغاٍو

ً في باصت ألامغ؛ الاهضماج م٘ اإلاملىت         غ اإلاهحر ٖلى قيل زُاٍع جمثلذ مهمتها ألاؾاؾُت جىُٓم الاؾخفخاء لخلٍغ

لت هىحؼها في ما هى آث؛اإلاغغبُت ؤم الاؾخلالٌ ٖنها، وطلً بٗض   ؤن جسُذ اللًُت مغاخل ٍَى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_690
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_690
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%81
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لي       الع" ومىٓمت الىخضة ؤلافٍغ ؼ صي وٍى ٖام  بٗض جفىحر خهل بحن ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة "زافُحر بحًر

م، وؤوكئذ 1988في بَاع وي٘ الحلٌى الؿلمُت، ٖغيذ الفىغة ٖلى َغفي الجزإ وواهذ اإلاىافلت ٖام  1985

الهُئت ألاممُت بغغى ؤلاقغاف ٖلى الاؾخفخاء اإلاهحري جدذ حؿمُت بٗثت ألامم اإلاخدضة لالؾخفخاء في الصحغاء 

كاع بليها ازخهاعا "اإلاُىىعؾى"   .ى خل ٖاصٌ وحظعي لخهل بل (MINURSO)الغغبُت َو

جدًحرا لخىُٓم اؾخفخاء ومغاكبت اجفاق وكف  1991جم وكغ بٗثت اإلاُىىعؾى في الصحغاء الغغبُت مىظ ؾبخمبر      

ى، ٖلى ؤن ًىٓم الاؾخفخاء ٖام  بٗض فترة اهخلالُت اؾخٗضاصا  1992بَالق الىاع بحن اإلاغغب و حبهت البىلِؿاٍع

 ؾخلالٌ ًٖ اإلاغغب. إلاخٗللاث الاؾخفخاء بحن الاهضماج ؤم الا 

فُفغي  20َغخذ ألامم اإلاخدضة مكغٕو خل ؾُاس ي في ٖهض ؤمُنها الٗام "وىفي ٖىان" ملضما ؤعب٘ زُاعاث في      

 ؤمام مجلـ ألامً الضولي حاء فُه؛

 ـ جًظيو اسحفحاء دوى شزط االجفاق بني طزفٍ الزناع1 

 ــ احلكو الذاجٍ للصحزاوًني فٍ إطار السيادة الهغزبيت2

 ــ جلسيو الصحزاء بني جبهت البىليساريى والهغزب وسحب بعرت الهيًىرسى. 3

 سحب األنو الهححدة للهزاكبني الدولٌني العانلني فٍ الصحزاء وجزن األطزاف الهعًيت وشإيها. -4

ُت الٗامت وفي بَاع مىايُ٘ اللجىت الغابٗت؛ لجىت اإلاؿاثل الؿُاؾُت الخانت وإنهاء الاؾخٗماع الخابٗت للجمٗ      

٘ والخىنُاث واللغاعاث بسهىم كًُت الصحغاء، وهظهغ مً بُنها ٖملُاث  لألمم اإلاخدضة، كضمذ ٖضًض اإلاكاَع

هٕؼ ألالغام، خُث حٗخبر الصحغاء الغغبُت ؤهثر مىاَم الٗالم اإلاىبىءة باأللغام مً زالٌ ػٕع اإلاغغب خىالي ٖكغة 

 . مالًحن لغم وؤحؿام مخفجغة في الصحغاء الغغبُت

 1429بلُذ ؤٖماٌ البٗثت ألاممُت جضوع جدذ بَاع خماًت خلىق الاوؿان واالمخثاٌ بلى كغاع مجلـ ألامً عكم       

الق ؾغاح بلُت سجىاء الحغب امخثاال لللاهىن الاوؿاوي الضولي والظي باصعث بلُه حبهت  2002ٖام  الضاعي إَل

ى إلاا ؤفغحذ ًٖ ماثت سجحن خغب مغغبي ضًض اإلافاوياث مً 2البىلِؿاٍع ، وبلُذ مؿإلت اإلافلىصًً ٖاللت، ٖو

كبل اإلامثلحن الخانحن جدذ الاقغاف ألاممي الؾُما في الٗلض ألاٌو مً ألالفُت الجضًضة جباًيذ بحن الخىكف جاعة  

 والخٗثر جاعة ؤزغي.
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 ــ االخحالفاث الهحىريت بني ؤطزاف الزناع:2

ت،       غاف اإلاخىاٖػ لُت مً زالٌ ٖضم اًجاص ؾبل الخىافم بحن ألَا جىاحه البٗثت ألاممُت ؤٖلض الجزاٖاث الافٍغ

 وهىعص الخالفاث فُما هى آث؛

ذ في الاؾخفخاء اإلاىخٓغ، كضمذ اإلاغغب مئاث الُٗىن جهغ فيها ٖلى يغوعة اقغان كباثل  أوال: ؤخلُت الخهٍى

ى الفىغة وجىافم الاكتراح  ت في كىاثم اإلاؿخفخحن بٗض ؤن هؿبتها لهفها، وفي اإلالابل جغفٌ البىلِؿاٍع صحغاٍو

حن هما خض ذ الصحغاٍو . وؤوكئذ في 1974صتها اؾباهُا ٖام اإلالضم مً َغف بٗثت اإلاُىىعؾى اللاض ي بـدم جهٍى

حن الظًً ًدم لهم الاؾخفخاء( الخابٗت للبٗثت  1993ماي  ت الىازبحن الصحغاٍو ت" )هٍى "لجىت الخدلم مً الهٍى

ً حُيؿً"، وؤٖلً ًٖ ججمُض ٖمل اللجىت بٗض الخالفاث الحاصة بحن الُغفحن  ألاممُت جدذ عثاؾت "بًٍغ

حن.   اإلاخىاٖػ

الىانت ٖلى جدضًض هىٍت الىازبحن في الاؾخفخاء، وجباصٌ  1997اكُت هىؾتن الكهحرة ٖام وبٗض الخىكُ٘ ٖلى اجف

حن الالحئحن عاخذ لخجمض ٖام  خباعاث جظهغ الخلا في اإلالاٌ. 1995ؤؾغي اإلاٗاعن وإٖاصة جَى  اٖل

ذ ٖلى الاؾخفخاء ختى بٗض حغُحر اللاصة الحاهمح      ن واٖخالء بلُذ طاث الخالفاث خٌى مً له ؤخلُت الخهٍى

 ، ومداوالث خثِثت باءث بالفكل.1999اإلالً "دمحم الؿاصؽ" )الكاب( ٖغف اإلاغغب ٖام 

وبظلً ما ػالذ الخالفاث مىحىصة خٌى الكغٍو الىاحب جىفغها في الىازبحن، وما ػالذ الهٗىباث ؤلاحغاثُت      

 واإلاُضاهُت جدٌى صون جىُٓم الاؾخفخاء. 

غ اإلا ثاهيا: هحر ؤم زُاع الحىم الظاحي الظي جـىدى له اإلاغغب، وبٗض ؾىىاث جم اكتراح زُاع الاؾخفخاء ٖلى جلٍغ

ي في اإلاغغب، و ما ػاٌ جهلب مىاكف 
ّ
زالث اٖخبر ؾُاؾُا للجزإ اللاثم في مىذ خىم طاحي مّىؾ٘ صون صمج هل

 الُغفحن مؿخمغا.

ً  ثالثا: بحجت زغوج البٗثت ًٖ هضفها عفٌ اإلاغغب بالضعحت ألاولى َلب مغاكبت الىي٘ الاوؿاوي للصحغاٍو

 ألانلي الظي هى "الاؾخفخاء". 
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 ــ عرثاث الهيًىرسى وإدارة الفشل3

لم حٗغف عثاؾتها اؾخلغاعا، وهظا وخضه صاللت ٖلى ٖضم كضعتها في اإلاض ي كضما  1991مىظ حكىُل البٗثت ٖام      

ؾتهخاعا بمهمتهم، فليل ؾحرة طاجُت هدى خلحلت الجزإ، فلم ًىً ؾبب اوسحاب عئؾاءها هلها في هفاءتهم ؤم ا

ت وزبرة مكّغِّفت في الٗمل الضبلىماس ي وفي ٖملُاث خفٔ الؿلم وغحرهما مً اإلاهام الىبُلت، ومً اللظًً بلىا  زٍغ

ً حُيؿً" اإلاٗحن مً َغف ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة "بُغؽ غالي"  مضة ؤٌَى ملاعهت بؼمالئهم هظهغ؛ "بًٍغ

ش  1997، جاله "حُمـ بُىغ" ُٖىه ألامحن الٗام "وىفي ؤهان" ٖام 1997بلى  1994 ممثال زانا بالىُابت مً بلى جاٍع

، مهغخا ٖلى بزغها باؾخدالت خل الجزإ بٗضما ٖمل ٖلى جلضًم زُخحن )بُىغ ألاولى 2004اؾخلالخه ؾىت 

غاف ٖلى َاولت الحىاع بةقغان صٌو الجىاع الجغغافي ــ ختى  وإن واهذ لِؿذ َغفا في والثاهُت( مىؾٗا صاثغة ألَا

 الجزإ ــ  بةلحاح مً اإلاغغب وم٘ طلً حٗثرث الجهىص بٗض عفٌ اإلاغغب للخُخحن.

ـ"       خاٌو اإلاضًغ ألاؾبم لهىضوق الىلض الضولي "هىعؾذ وىلغ" اإلاٗحن مً َغف ألامحن الٗام "ؤهُىهُى غىجحٌر

ش  ى ٖلى َاولت ٖلى عؤؽ اإلاُىىعؾى، ؤن ًجم٘ هى آلازغ الجؼ  2017ؤوث  16بخاٍع خاهُا واإلاغغب والبىلِؿاٍع اثغ ومىٍع

ت بال ؤن الىاك٘ كض ال ًيىن  2019واخضة لفٌ الجزإ ... لىىه اؾخلاٌ في ماي  ُّ وإن عصث الاؾخلالت ألؾباب صح

 هظلً.

ؿخىفغ عوؽ" الظي ُٖىه  وؤٌَى مضة إلابٗىر ؤممي في الصحغاء الغغبُت خهل ٖلى للبها الضبلىماس ي ألامحروي "هَغ

لُت  بٗض ؤن َالخه الىثحر مً الاهخلاصاث والتهم  2017بلى الثامً ماعؽ 2009ألامحن الٗام "بان وي مىن" مً حٍى

ب ولما عؤث في عثِـ البٗثت بىاٖث ٖلى الاًمان بلًُت ٖلى عؤؾها الاهدُاػ بلى َغف واخض في الجزإ، وواهذ اإلاغغ 

ى وول مً ًضٖمها. حن بال واتهمخه باالهدُاػ بلى حبهت البىلِؿاٍع  الصحغاٍو

فكل الضبلىماؾُىن في مهمتهم ومٗٓمهم ـــ هما ؤوعصهاــ اؾخلاٌ مً عثاؾت البٗثت، هٓغا لالتهاماث التي َالتهم      

ف صون آلازغ ؤو في جىخمهم ًٖ ؾىء ألاويإ و بعؾاٌ عؾاثل الُمإهِىت لألمم مً ؤَغاف الجزإ واالهدُاػ لُغ 

 اإلاخدضة جدذ ؤي حجت، والٗمل ٖلى تهضثت الُغفحن.

وهثحرا ما بلي هغس ي عثاؾت البٗثت قاغغا لخجىب هباع الضبلىماؾُحن لللًُت، وؤلاقياٌ ألاهبر ًىمً في ٖضم 

الق مٗٓم اإلاغاث مً هلُت الهفغ، م٘ جضازل ْغوف صولُت مىانلت الجهىص التي كام بها الؿابلحن والاهُ

 وإكلُمُت حغحر مجغي الحلٌى اإلالترخت.
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ضم زباتها مما ؤيٗف صوع البٗثت  هىوما ػاص مً حٗثر اإلاُىىعؾى         حٗىذ الىٓام اإلاغغبي وجىاكٌ كغاعاجه ٖو

ألاممُت في الصحغاء، فيلما ؾاع اإلالف هدى الاهفغاج بلبٌى الخفاوى ٌٗىص اإلاغغب للتراح٘، وخخما هى اؾدىاصا 

ت مً الفىاٖل الضازلُت والخاعحُت )الاكلُمُ ت والضولُت(، إلالترب نى٘ اللغاع الؿُاس ي الظي ًخماش ى م٘ مجمٖى

فال ًمىً بزفاء جإزحر الخىاػهاث ؤلاكلُمُت والضولُت الؾُما صوع الضٌو الىبري في بيٗاف الهُئت ألاممُت في 

 جضزالتهما اإلاخٗضصة بكيل مباقغ ؤو غحر مباقغ وفي كبٌى ملترخاتها ؤًًا.  

إلاغغب التي ػاصث مً حٗمُم الجزإ مىظ ًغح٘ الٗضًض مً املحللحن في الكإن الؿُاس ي ٖثراث البٗثت بلى كغاعاث ا      

 ٖهض اإلالً "الحؿً الثاوي" هظهغ منها بالبرهان ما ًلي؛ 

غ اإلاهحر في حىان        ، 1981بٗض ؤن واص الجزإ ٌٗغف الاهفغاج إلاا ؤٖلىذ اإلاغغب كبٌى بحغاء الاؾخفخاء ألحل جلٍغ

لى عؤؾ1983وجإهُض طاث اللغاع في ؾبخمبر  ت الصحغاء في ، ؤجذ ْغوف بكلُمُت ٖو خاهُا بصحغاٍو ها اٖتراف مىٍع

لُت في طاث الؿىت، حٗل اإلالً ٌغحر مً  1984فُفغي  ت في اإلاىٓمت الافٍغ ت الفخُت الًٍٗى وػص ٖلُه مىذ الجمهىٍع

لُت. ُا، لُٗلً ًٖ عغبخه في جىلي ألامم اإلاخدضة ؤلاقغاف ٖلى خل الجزإ؛ ؤي صون جضزل اإلاىٓمت الافٍغ
ّ
 كغاعاجه ول

ؾمذ بةوكاء فىغة البٗثت ألاممُت "اإلاُىىعؾى"  1988ة الٗالكاث الضبلىماؾُت بحن الجؼاثغ واإلاغغب ٖام ٖىص     

ىصها ؤمام املجخم٘ الضولي، بل عاخذ إلًلاف مؿاع الاجداص  فت ٖو ان ما جغاحٗذ اإلاغغب ًٖ كغاعها ٌمسلِّ لىً ؾٖغ

ت في ؤلاكلُم ، ومً ألاؾباب اإلاباقغة هى هلو هاحـ الخىف اإلا1995اإلاغاعبي ٖام  غغبي مً كىة الجؼاثغ املحىٍع

ت الؿىصاء واهخمامها بكإنها الضازلي في ميافدت ؤلاعهاب. وؾاٖض  اإلاغاعبي إلاا صزلذ هظه ألازحرة في صوامت الٗكٍغ

اإلاغغب الٓغف الضولي الجضًض في اجساط طلً اللغاع مً زالٌ الخدّىٌ الٗالمي لللُبُت الىاخضة واإلاكاوعاث 

ىُت ــ اإلاغغبُت بكإن اإلاؿاهضة واإلاؿاٖضة ختى جبلى الصحغاء مغغبُت، وجإهضث ٖلىا بٗض والاجفاكاث ا ت ألامٍغ لؿٍغ

اٖخالء "دمحم الؿاصؽ" الٗغف اإلاليي إلاا ؤٖلىذ الىالًاث اإلاخدضة وفغوؿا الخلضم بمباصعة ملجلـ ألامً خٌى الحىم 

حن جدذ الؿُاصة اإلاغغبُت، وهى الحل الؿُاس ي ا ى وصاٖمي الظاحي للصحغاٍو إلاغفىى مً َغف حبهت البىلِؿاٍع

ت.   اللًُت الخدغٍع

وبظلً ؤفكلذ ول الجهىص الغامُت بلى هؿغ الجمىص بحن الُغفحن في  2004عفًذ اإلاغغب بحغاء اؾخفخاء ٖام       

يي للغؤي اإلاغغبي اللاض ي بترحُ ذ ْل جىكف اإلافاوياث الؿُاؾُت، وما ؾاٖضها في طلً اإلاؿاهضة والخضُٖم ألامٍغ

ت جدذ هُئت جدضًاث ألالفُت بغغى ميافدت  فىغة الحىم الظاحي، هاهًُ ًٖ اإلاؿاٖضاث اإلاالُت منها اإلاىًٍى
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ؼ الىمى الاكخهاصي وكض خهلذ اإلاغغب ٖلى ؤهبر مىدت في حاهفي  . وجىالذ  اإلاؿاٖضاث 2004الفلغ وحٍٗؼ

ت مً زالٌ اقغان اإلاغغب في الحغب الٗاإلاُت يض الاعه ىُت الٗؿىٍغ اب زم في ميافدت الاعهاب في مىُلت الامٍغ

لي، وفي طاث الؿىت وان الغثِـ "بىف الابً" كض نغح ؤن اإلاغغب الحلُف الهام بٗض خلفاء الىاجى.  الؿاخل ؤلافٍغ

ولإلقاعة ؤن طاث الخضُٖم جخللاه اإلاغغب مً فغوؿا، فؼاص جإهُض اقغاهها في ميافدت الاعهاب في مىُلت الؿاخل 

لي  . 2013ٖام  الافٍغ

حن في اإلاغغب ؾىاء في اإلاغغب ؤو في مضن الصحغاء الغغبُت الىاكٗت       جدبِ ول اإلآاهغاث التي ًلىم بها الصحغاٍو

ً إلاا ههبذ الخُام بُغق ؾلمُت  ٍغ جدذ الحىم اإلاليي اإلاغغبي، ومىه الثىعة التي اقخٗل فخُلها في مسُم اهضًم اٍػ

ال  خهام، لىً كىبل باللم٘ والخٗخُم الٖا مي ما غُب اللًُت ًٖ الؿاخت الؿُاؾُت الضولُت، وللٗلم ؤنها وجم الٖا

المي.  واهذ بضاًاث زىعاث الغبُ٘ الٗغبي لى هخب لها الاؾخمغاع ؤو ٖلى ألاكل اليكغ الٖا

اعاث اإلافىيُت       جىخم اإلاُىىعؾى ًٖ ألاخضار الىاكٗت في الصحغاء الغغبُت هى آلازغ مثبِ إلصاعة الجزإ ومنها ٍػ

حن عافٗحن فيها عاًاث الؿامُت  لحلىق ؤلاوؿان إلاىاَم مً الصحغاء الغغبُت بال وواهذ مٓاهغاث الصحغاٍو

لابلىن بالٗىف والًغب وؤلاهاهت والسجً وما ًدضر في غُاهبه  غ اإلاهحر، ٍو الصحغاء الغغبُت ومُالبحن بخلٍغ

غ ًجٗل مجلـ ألامً الضولي مً حٗظًب بيافت ؤقياله. وبٌٗ ما ًىلل بلى ألامم اإلاخدضة مً اإلاُىىعؾى ٖبر  الخلاٍع

وان مً  . ! ًدبنى كغاعاث صاُٖت بلى جدؿحن وي٘ خلىق ؤلاوؿان في الصحغاء الغغبُت، لىً صون وي٘ آلُت مغاكبت

ض مً الخعجُل في  ألاحضع جىؾُ٘ نالخُاث اإلاُىىعؾى في مغاكبت خلىق الاوؿان في الصحغاء الغغبُت طلً ما ًٍؼ

لي ٖام جفُٗل بصاعة الجزإ بةعاص وكابله اإلاغغب  2015ة ؾُاؾُت ؤكىي، وهى اإلاُلب الظي ؤهض ٖلُه الاجداص الافٍغ

لي ت مً الاجداص الافٍغ . 3بالغفٌ متهما بًاه باالهدُاػ، وبٗض ؾىت مً الغفٌ بضؤث مؿاُٖه في َلب الًٍٗى

فحن اإلاضهُحن في البٗثت ألاممُت وسحب مؿاهماجوطاث الؿىت حاء  ُت كغاعه بخللُو حجم اإلاْى ه اإلاالُت الخُٖى

 مما ًاهض ٖلى ٖضم اؾخلغاعه ٖلى مىكف ؾُاس ي واخض، وهى ؤًًا صاللت ٖلى جىجغه.

خاعؾت في بَاع مغاكبت جدغواث اللىاث  هُئت اكخهغ صوع الهُئت ألاممُت ٖلى "الحغاؾت"؛ فلم ًسغج ٖملها ًٖ     

والجِل الصحغاوي  ىاث اإلاؿلحت اإلالىُت اإلاغغبُتلللالخاب٘  الجِل اإلاغغبياإلاخىاحضة في الصحغاء الغغبُت مً 

ىالخاب٘  الق الىاع مً َغفي الجزإ، وػاصها يٗفا جىكف مفاوياث في بَاع جُبُم اجفاق وكف بَ لجبهت البىلِؿاٍع

 بٗض اؾخلالت اإلابٗىر ألاإلااوي ألانل "هىعؾذ وىهلغ".  2019ألامم اإلاخدضة بكإن الصحغاء الغغبُت مىظ ماي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
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ُفي لللغاعاث الهاصعة ؾىاء ًٖ الجمُٗت الٗامت ؤو ًٖ مجلـ ألامً،          بن ٖملُت الخفىًُ البيُىي والْى

 البٗثت ألاممُت ؤفض ى لٗضم الىنٌى بلى نُغت جىافلُت نهاثُت لحل الجزإ. وهخاثج

ت التي جخىبضها ألامم اإلاخدضة ؾىىٍا ألحل فٌ الجزإ.    ومً مٓاهغ الفكل ؤًًا جلً الخيالُف اإلااصًت واإلاٗىٍى

ؿ حن مً مسخلف ًخجاوػ ؤفغاص البٗثت ألاممُت الؿبٗت ماثت فغصا مً مضهُحن )للضٖم ؤلاصاعي واللىحؿتي( ٖو ىٍغ

غاق وألاصًان، حمُٗهم ًيلفىن هُئت ألامم اإلاخدضة ؤمىالا بحن الغواجب والحىافؼ واإلاؼاًا، هثحرا ما  الجيؿُاث وألٖا

ض مً  ت بلى ؤٍػ يي، هاهًُ ًٖ ٖضص اللخلى مً وؾِ ؤفغاصها والتي جغصها  50ونلذ محزاهُتها الؿىٍى ملُاع صوالع ؤمٍغ

ت صون جىضح في  ! اإلاُىىعؾى لحىاصر صون جفؿحرها غاف اإلاخىاٖػ والتي كض جيىن في بَاع خفٔ الؿلم بحن ألَا

غ اإلاغؾلت بلى هُئت ألامم  ، و جغنض لظلً مؿخدلاث مالُت لـٗىاثل الطحاًا.الخلاٍع

ت ٖلى مٗبر الىغهغاث     ت بلى الؿاخت الؿُاؾُت الضولُت بٗض الٗملُت الٗؿىٍغ وإلاا ٖاصث اللًُت الصحغاٍو

حن ، 20204ْهىفمبر مسالفت اجفاق وكف هغ غُاب قضًض للمُىىعؾى خُث اقخضث اإلاٗاعن بحن الُغفحن اإلاخىاٖػ

 فلم ٌكهض الٗالم ختى جدضًث إلاىكٗها الالىترووي.  ع الظي جدغؽ الهُئت ٖلى الالتزام به،بَالق الىا

عفٌ ٖكغة ممثلحن ، بٗض 2019حٗلض الىي٘ ػاص مً ٖضم الخىافم ٖلى ازخُاع ممثل زام للمُىىعؾى مىظ         

ى جاعة ؤزغي بلى مكاعف ٖام  ، لُبلى الجزإ ًضوع في خللت 2022مً َغف اإلاغغب جاعة ومً َغف البىلِؿاٍع

مفغغت. وال ًمىً اغفاٌ ٖضم حضًت ألامحن الٗام في الخىؾِ بحن َغفي الجزإ لالجفاق ٖلى ازخُاع ممثل زام. 

 ا وان ًُالب به اإلاغغب ول مغة عبدا للىكذ.وجم الخمضًض الؼمني للبٗثت ألاممُت اإلاُىىعؾى هم

ش  خؿب كغاع  2021ؤهخىبغ  31ججضع ؤلاقاعة في هظا اإلالاٌ ٖلى ؤن مضة الخمضًض مهمت بٗثت اإلاُىىعؾى جيخه بخاٍع

صولت بامخىإ عوؾُا  13وما هى بال جمضًض إلاٗاهاة الكٗب الصحغاوي، ونىجذ لظلً  2548مجلـ ألامً الضولي

لُا.   وحىىب افٍغ

 كغع املجلـ مجلـ ألامً الضولي مجضصا جمضًض مهمت بٗثت ألامم اإلاخدضة في الصحغاء الغغبُت إلاضة ؾىت ؤزغي         

غاف الفاٖلت في اللًُت. ٌههب مبٗىر ــ 2022اهخىبغ  31ــ ، صاُٖا بلى يغوعة اؾخئىاف اإلافاوياث بةقغان ألَا

بضو ؤممي حضًض ٖلى عؤؽ هظه البٗثت بٗض ؾيخحن مً اإلاض والج ؼع وهى " ؾدُفان صي مِؿخىعا " الاًُالي ألانل. ٍو

ؤن اإلاغغب حض مغجاخت مً جمضًض اإلاضة فهي بمثابت ؾىت اؾخجزاف حضًضة لخحراث الصحغاء الغغبُت )فىؾفاث 
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لي. ولإلقاعة  يي وؤلافٍغ وؤؾمان،...(مً حهت، وؾىت حضًضة لخفُٗل آلُت صبلىماؾُتها ٖلى اإلاؿخىي الاوعوبي وألامٍغ

مخىإ ًٖ الخهىٍذ للغاع الخمضًض وان مً َغف عوؾُا وجىوـ فلِ وال ًجب اغفاٌ مهالحهما في خلل ؤن الا 

 ٖالم الٗالكاث الضولُت.

 ــ سيًاريىهاث ايهاء عهل البعرت األنهيت "الهيًىرسى"4

ىهاث        اهُالكا مً الحايغ وجمدُها إلاا هى خانل وجلُُما للمؿاعاث اإلامهضة للىي٘ اإلاؿخلبلي، هلترح ؾِىاٍع

ً ــ خؿب جغكبىا لألويإ وألاخضار ــ  ممىىت إلاأالث بنهاء مهمت الهُئت ألاممُت "اإلاُىىعؾى"، وهدهغها في مؿاٍع

ى ؤم الاخخيام بلى  الّؿالح، وإن وان اإلاٗلٌى انهاء مهامها إلحغاء اؾخفخاء هما؛ بخضار قغر في حبهت البىلِؿاٍع

ىهاث اإلالترخت ؤصهاه. غ اإلاهحر وهى اإلافغوى الظي لم افتريه في  الؿِىاٍع  جلٍغ

 ـ جأكل جبهت البىليساريى نٌ الداخل وجعىيضها بجبهت نىاليت للهغزب1

ضم اللضعة ٖلى جغاهً اإلاغغب ٖلى بمياهُت بخضار قغر ؾُاس ي بحن كُاصاث البىلِؿاع       ٍى وجُىع طلً الكغر ٖو

 بصاعجه ًجٗل الجبهت جخأول مً الضازل وجنهاع.

ى )اإلاكهض( مىظ ؾىىاث وإن لم جلضع ٖلى جىفُظه بهفت واملت بال ؤنها        حٗمل اإلاغغب ٖلى اهجاح هظا الؿِىاٍع

غغيت، وفي اَاع فىض ى غحر صاثبت املحاولت فُه، مً زالٌ جلىُاث الاصاعة باألػماث، والضٖاًت الؿُاؾُت اإلا

الخالكت، مً زالٌ جىحُه جلً الفىض ى وإصاعتها للىنٌى للمبخغى. ومً زالٌ وؾاثلها املخابغاجُت حٗمل اإلاغغب 

ى وقغاء طممها )اعحكاءها( مً زالٌ اغغاءاث  ت هبحرة اإلالام في حبهت البىلِؿاٍع ٖلى حغُحر والء شخهُاث صحغاٍو

ت لـلخل  ت. وامخُاػاث مالُت ومٗىٍى  عوح اللًُت الصحغاٍو

م الضف٘ هدى "الخىإػ اللبلي" الظي ال ًمىً ازفاءه   مً بخضار "قغر مجخمعي" في مسُماث الالحئحن ًٖ ٍَغ
ً
بضؤ

ضزل طلً في اؾتراجُجُت عبذ الىكذ باليؿبت للمغغب، بيافت بلى  بحن ؤهبر ألاؾغ فيها )البيهاث( و)الؿىاٖض( ٍو

ٍحن للغحٕى لٗىاثلهم في الُٗىن والؿماعة وبىحظوع وغحرها مً ألاكالُم اؾخلُاب ٖضص مً الالحئحن الصحغاو 

ً غفىع عخُم" ومضن الصحغاء الغغبُت، وواهذ اإلاباصعة ألاولى مً َغف اإلالً "الحؿً الثاوي" جدذ حؿمُت  "الَى

حن1988ٖام  اص عثِـ الحيىمت اإلاغغبي "ؾٗض الضًً الٗثماوي"5م وكض اؾخجاب له ٖضص مً الصحغاٍو لخىغاع  ، ٖو

حن مغغبُحن(. وللض كامذ اإلاغغب مىظ اإلاؿحرة الخًغاء 2020طاث اإلاباصعة بٗض ؤػمت الىغهغاث ) مً زالٌ  بخَى

فحن والٗاملحن اإلاغاعبت بلى الٗمل في الصحغاء الغغبُت بمغجباث ٖالُت ختى ٌٗمغون اإلاىُلت  ٖملُت اؾخلُاب اإلاْى
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هبذ "صحغواي" ألانل ًمثل ألاكلُت فيها، وخالت ما هٓم الاؾخفخاء ًيىن الفىػ خلُف مكغٕو الحىم الظاحي  ٍو

ض مً ؤعبٗحن ؾىت. ىحن في اإلاغغب مىظ ؤٍػ  مً زالٌ اإلاغاعبت اإلاؿخَى

ى منها؛         ومً الكغر املجخمعي بلى الكغر الؿُاس ي وكض ْهغث لظلً خغواث اهفهالُت ًٖ حبهت البىلِؿاٍع

ت مً ؤحل الخغُحر" زِ الكهُض الضاُٖت للخفاوى م٘ اإلاغغب ألحل ا ٘ في فٌ الجزإ، "اإلاباصعة الصحغاٍو لدؿَغ

ت إلاىاهًت 2017) حن مً ؤحل الؿالم"، زم الهُئت الصحغاٍو ( التي اوكلذ ٖنها مباصعة ؤزغي ؾمُذ بــ "الصحغاٍو

ى. وإهجاح الكغر الؿُاس ي ًخىكف بالضعحت ألاولى ٖ الاخخالٌ اإلاغغبي لى وفي الغالب اوكلىا ًٖ حبهت البىلِؿاٍع

ى مً  ى مً حهت وبحن كاصة البىلِؿاٍع حن وحبهت البىلِؿاٍع الٗمل املخابغاحي اإلاغغبي في اطواء الفتن بحن الصحغاٍو

 . 6حهت ؤزغي بخلُىاث جللُضًت وؤزغي خضًثت ٖلى عؤؾها جلىُاث الحغب الالىتروهُت

اتهام كاصتها بؿغكت اإلاؿاٖضاث الاوؿاهُت وإٖاصة بُٗها لضٌو مجاوعة في الؿىق الؿىصاء الؾُما اإلاىاص 

ىن الثلت في  الهُضالهُت، بل عاخىا الاتهام بلى الخىٍع في كًاًا الاعهاب. وجخىانل الاتهاماث ختى ًفلض الصحغاٍو

كىيىن في هىاًاهم الحلُلُت وكض جيىن الا ى َو وكلاكاث التي طهغث ؤٖاله اعهاناث لخأول كاصة البىلِؿاٍع

حن اإلالُمحن في  ى مً الضازل، وبالخالي اللضعة ٖلى قغاء الىالءاث الؾُما الفئت الكابت مً الصحغاٍو البىلِؿاٍع

 الخاعج ؤو في اإلاغغب ؤو في الصحغاء الغغبُت الىاكٗت جدذ الحىم اإلاغغبي.

 : ــ سيًاريى احلزب2 

ضم جغاح٘ هالهما؛           ًمىً ؤن جيخهي مهمت اإلاُىىعؾى في خالت اللجىء بلى الىؾُلت الحغبُت بحن َغفي الجزإ ٖو

ى  ذ لجبهت البىلِؿاٍع داث َغفي الجزإ مً زالٌ عفٌ نٍغ وماقغاث الخهُٗض باعػة للُٗان في ؤٖماٌ وجهٍغ

)بٗض ؤػمت الىغهغاث(، بل  2021ؤهخىبغ  31ى غاًت للغاعاث مجلـ ألامً الضولي بكإن جمضًض مهمت اإلاُىىعؾى بل

ح لخلاٖـ ألامم اإلاخدضة ًٖ لٗب صوعها 
ّ
والدكىًُ في مهضاكُت البٗثت ألاممُت والتهضًض بخهُٗض الىفاح اإلاؿل

 في فٌ الجزإ. 

ى هفؿها الخاؾغ ألاهبر بٗض ٌَى اهخٓاع الحل مً زالٌ الاخخيام بلى اللاه         ىن الضولي، جغي حبهت البىلِؿاٍع

اللجىء بلى الّؿالح يغوعة الؾُما ٖىض الىثحر مً حىىصها اإلاضعبحن الظًً َالهم اإلالل وهم ٖلى وؤضحذ ٖملُت 

ً في السجىن اإلاغغبُت، ومٗاهاة ٖىاثلهم، ايافت  ؤهبت اؾخٗضاص للحغب، هاهًُ ًٖ ٌَى بلاء ػمالءهم املحخجٍؼ

ل ما
ّ
 بكباب الخغُحر الصحغاوي الٗاػمحن ٖلى اللخاٌ.   ؤؾميّ  الى هفاط نبر بٌٗ الكباب الصحغاوي والظي قي
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حن لغف٘ مُالبهم، بيافت بلى         اعاث وال حؿمذ اإلاغغب بإي مىافظ جىفـ ؾُاس ي ؤو حمٗىي للصحغاٍو مى٘ ٍػ

البٗثاث الضولُت لىكف الىي٘ الاوؿاوي فيها، وخاالث اللم٘ املخخلفت ألاقياٌ التي ًلابل بها اليكُاء 

ح  ن في بَاع ٖضم ٖضالت املحاهماث.الصحغاٍو

داث بٌٗ         وإن وان اإلاغغب بُٗضا ًٖ فىغة اٖخماص الحغب وىؾُلت للىنٌى للغاًت، بال ؤهه مً زالٌ جهٍغ

ُت" خحن كاٌ: "اإلاغغب لً ًخفاوى م٘ الٗهاباث وكُإ الُغق"؛  غ الخاعحُت "هانغ بىٍع ذ وٍػ وػعاءه منها جهٍغ

داث بقاعة بلى ٖضم اٖترافه بالبى  ، وم٘ اهبٗار ؤػمت الىغهغاث بال وواهذ جهٍغ ى ألاٌو ى جإهُضا ٖلى الؿِىاٍع لِؿاٍع

الؿلُاث اإلاغغبُت ٖلى يغوعة الغص صفاٖا ًٖ الىفـ والىخضة الترابُت، عغم ؤن زُاع الحغب ؾُنهً واهل اإلاغغب 

ًاٖف ألاػماث فُه بال ؤن اجياله ٖلى الحلفاء ًجٗله ال ًغهب الحغب.  مالُا ٍو

٘ بدل         ت إلكىإ املجخم٘ الضولي في يغوعة الدؿَغ حٗخبر الحغب في بٌٗ الحاالث اإلاؿخٗهُت بيُت جفؿحًر

ا لحل ؾُاس ي. ت مؿٖغ  جىافلي، فلض ًيىن اؾخسضام اللىة الٗؿىٍغ

 زالٌ ؤػمت الىغهغاث عاخذ ألامم اإلاخدضة لخاهض ٖلى الضٖىة بلى "اؾخئىاف اإلاكاوعاث" بحن اإلابٗىر ألاممي      

ملي وصاثم، وواهذ الضٖىة  وؤَغاف الجزإ ايافت بلى اقغان صٌو الجىاع، ألحل الخىنل بلى خل ؾُاس ي واكعي ٖو

هي الٗمل ٖلى تهضثت الخىجغاث والحفاّ ٖلى الهضوء الٗام، وإحغاء ٖملُاث  2020اإلاخجضصة ملجلـ ألامً ٖام 

 فلِ.  19-وىفُض بػالت ألالغام الخُحرة، وصٖم الٗملُاث ؤلاوؿاهُت ومى٘ اهدكاع

ت اإلاباقغة الخفىحر في الحل بجضًت مً َغف املجخم٘ الضولي في ؾبُل جدلُم ؤهم         كض حعجل اإلاىاحهت الٗؿىٍغ

مبضؤ جلىم ٖلُه ألامم اإلاخدضة )جدلُم ألامً والؿلم الضولُحن(، الؾُما وؤن الحغب ؾخيىن ٖلى جسىم الؿاخل 

لي اإلاىهغب.   الافٍغ

ى الحغب بحن  هما كض جلٕغ        َبٌى الحغب بحن الجاعجحن حغغافُا الجؼاثغ واإلاغغب، فٗىى الاهخفاء بخيبا ؾِىاٍع

ً، فةن بٌٗ ألاخضار كض جاهض ؤن الخيبا  ى الحغب بحن اإلاخسانمحن ألحل كًُت الخهمحن اإلاباقٍغ بؿِىاٍع

بل عاخذ لخٗلً عفًها في ؤٌو زُىة حٗلً الجؼاثغ نغاخت كُ٘ الٗالكاث الضبلىماؾُت م٘ اإلاغغب، الصحغاء 

م، وما ًفٌُ اليإؽ هى ملخل زالزت 2019الغؾمي الٗىصة ملحاصزاث اإلااثضة اإلاؿخضًغة التي جىكفذ مىظ ماي 

خاهُا والجؼاثغ ًىم الازىحن؛  ؤي زالزت ؤًام بٗض جىهِب اإلابٗىر  حن ؾاثلي قاخىاث لىلل البًاج٘ بحن مىٍع حؼاثٍغ
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ت الىبري. ؤهضث الجؼاثغ  67خفاٌ الجؼاثغ بالُٗض ألاممي ٖلى عؤؽ اإلاُىىعؾى وفي غمغة اخ ٍغ الهضإل الثىعة الخدٍغ

خان ٖلى  عؾمُا ؤن الحاصر ملهىص مً َغف اإلاغغب بىاؾُت ؾالح مخُىع  ؤزىاء مغوع الكاخىخان الجؼاثٍغ

 .  ؤعاض ي الصحغاء الغغبُت جدضًضا في مىُلت بحر لحلى فُما ٌؿمذ له كاهىن جىلل البًاج٘ بحن الضٌو

ى الحغب بحن الجاعجحن اإلاخسانمخحن مً  وؤزظ الم الفغوس ي في جدلُل ؾِىاٍع الم الٗغبي والٗالمي ٖلى عؤؾه ؤلٖا الٖا

حن، وؤقٗلذ وؾاثل الخىانل الاحخماعي بضوعها اخخماٌ هحران الحغب بل عاح  َغف املحللحن الؿُاؾُحن والٗؿىٍغ

ت ب ت الجؼاثٍغ ض عثِـ الجمهىٍع ه(.البٌٗ يهلل لظلً زانت بٗض جٖى  غص مىاؾب )لم ًدضص هٖى

وجدلُال للحاصزت ال قً ؤن ٖملُت كهف الكاخىخحن ال ًسضم اإلاغغب ولُا بٗض ؤن هالذ مغغىبها في جمضًض مهمت 

اإلاُىىعؾى مغة ؤزغي، لىً في اعجباَها م٘ صٌو جغي فيها خامُت فض جغجىب جلً الحاصزت الخُحرة الىخاثج، وكض عصث 

لى كىاتها وفؿغتها بمغوع جلً الكاخىخان ٖلى زِ ملغم  في اإلاىُلت الٗاػلت بل اإلاغغب عؾمُا بىفيها التهمت ٖ

ى.   عاخذ لخهغح ان الكاخىخان واهخا جدمالن ؾالخا لجبهت البىلِؿاٍع

بيافت الى كُ٘ الجؼاثغ للٗالكاث مٗها فةن  كغاع الجؼاثغ بٗضم ججضًض ٖلض اجفاق زِ ؤهبىب الغاػ اإلاغغبي ـ 

ش احخمإ مجلـ ألامً بكإن اإلاُىىعؾىــ كغاع مفاجئ لم  2021اهخىبغ  31ش مىظ جاٍع   ألاوعوبي ـــ هى طاث جاٍع

 حؿخٗض له اإلاغغب لُدضر في ْل فهل الكخاء الباعص ؤًً ًؼصاص الُلب ٖلُه.

٘ الحل للًُت الصحغاء  ٘ في فٌ الجزإ وحؿَغ ى الحغب زُت للدؿَغ هما كض جيىن فىغة حغ صولت ألزغي لؿِىاٍع

 الغغبُت.

ى الخدلم وكض ؾبم للجاعجحن الحغب ٖام         ى حكائمي  1963ًمىً لهظا الؿِىاٍع )خغب الغماٌ(، لىىه ؾِىاٍع

لي ٖامت، ولِـ في نالح  للغاًت وغحر ٖلالوي ومضمغ لُغفي الجزإ والضٌو املجاوعة لها ولضٌو الؿاخل الافٍغ

ت،  الؾُما في خالت ٖضم اللضعة ٖلى جىكُف عح ى الحغب وجيىن ملضمت للخضزل الاوؿاوي بمىحب اللًُت الخدغٍع

اث وألاكلُاث، ؤو بحجت ميافدت الاعهاب في الؿاخل وهي طعاج٘ قاجٗت وكض حؿبلها  خماًت خلىق الاوؿان والحٍغ

ت ٖلى ؤعاييها وجمهض للٗالم بةوكاء كىاٖض حضًضة في اإلاغغب بضؤ  بخضي خلُفاث اإلاغغب بةكامت كاٖضة ٖؿىٍغ

لي باإلاىاوعاث الٗؿىٍغ يي ـ اإلاغغبي ومىاحهت الاعهاب في الؿاخل الافٍغ ؼ الخٗاون الٗؿىغي الامٍغ ت في بَاع حٍٗؼ

لي في مضًىت الُىُان ت مىاوعاث ألاؾض الافٍغ ً اللضًم ـ اإلاخجضص الظي جم الافهاح الصحغاٍو ، هاهًُ ًٖ الكٍغ
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ت ٖىه وهى اؾغاثُل بيل ما له مً ؤخلاص ٖلى اإلاىُلت وجدضًضا الجؼاثغ، وبيل م ا ًملً مً كىة آلالُت الٗؿىٍغ

اهُت زُحرة.  المُت لِكٗل فخُل خغب ؾُبًر  والخىخًُ الحغبي ًمض بها اإلاغغب واللىة الٖا

 اخلاجهت: 

عغم ؾعي ألامم اإلاخدضة في صٖم كًاًا جدغع الكٗىب وإنهاء الاؾخٗماع بال ؤن مهامها جخٗثر ٖلى مغ املحاوالث          

ت، ومؿاع الاؾخفخاء اإلاىخٓغ مً ػمً لم ًخُىع وبلى خبِـ الخالفاث، ما حٗل في فٌ هؼإ الصحغاء الغغبُ

لت لهظا الغغى ًلخهغ ٖملها ٖلى خغاؾت جُبُم اجفاكُت وكف اَالق الىاع بحن َغفي الجزإ، 
ّ
البٗثت ألاممُت اإلاكي

غ واللُام ببٌٗ اإلاهام الاوؿاهُت في اإلاىُلت، وبهظا هي جخدّىٌ ًٖ الضوع املحىعي )جىُٓم  اؾخفخاء خٌى جلٍغ

 اإلاهحر( بلى ؤصواع زاهىٍت. 

ػاصث زُباث البٗثت ألاممُت "اإلاُىىعؾى" مً حٗلض الىي٘ الؿُاس ي في اإلاىُلت، وخل الجزإ          

الصحغاوي/اإلاغغبي وحب الىٓغ في ازخالف مضازله الؼمىُت و مغاٖاة الٓغوف الاكلُمُت والضولُت مً زالٌ 

، ال ًؼاٌ مىهب اإلابٗىر ألاممي الخام قاغغا مىظ 2021هخابت هظا اإلالاٌ اهخىبغ الخدالفاث اللاثمت. ولحض 

مً  2021وث ؤنهاًت    (Ivanko Alexander)اؾخلالت "هىعؾذ وىلغ"، وكض ٖحن  الغوس ي " الىؿىضع اًفاهيى" 

 َغف ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة ممثال زانا لها في الصحغاء الغغبُت. 

ىهاث مً زالٌ اللغاءاث الؿُاؾُت ومخابٗت ألاخضار اإلاخٗللت باللًُت ًٖ هثب صاعث في مسُل        خىا ؾِىاٍع

ت اإلاهىجحن ؤو ختى ٖلى اجفاق َغفي الجزإ ٖلى ازخُاع الحل  إلنهاء مهام اإلاُىىعؾى في بَاع ٖضم الاجفاق خٌى هٍى

ىهاث اإلامىىت واملحخملت ألاوؿب؛ )اؾخفخاء، خىم طاحي، جلؿُم الصحغاء الغغبُت بحن الُغفحن(، فةن ال ؿِىاٍع

ى مً الضازل بٗض ٖمل اإلاغغب ٖلى هؿغها بخىفغ  إلنهاء مهمت البٗثت ألاممُت جضوع بحن؛ جأول حبهت البىلِؿاٍع

ى اإلاىاحهت ٖىامل مسخلفت، ومىه قغاء والءاث حضًضة مىّ  الت لفىغة الحىم الظاحي )الُغح اإلاغغبي(. وؾِىاٍع

ت )الحغب( بحن َغفي الج دُٓان الٗؿىٍغ ًٌ زإ وفُه كض جخضزل كىي ؤزغي خلُفت إلخضي َغفي الجزإ ؤو هاليهما 

بدلفاء فخهبذ اإلاىُلت مىُلت نغإ مدؿ٘ وكض جضزل في بَاع الحغب بالىوالت، وفي طاث ألازىاء ٌؿعى مجلـ 

٘ والٗاصٌ والضاثم وكض جيىن الٗىصة بلى زُاع الخلؿُم خال ٌؿخضع ي مخابٗت ألامً الضولي إلًجاص الحل الؿَغ

ىصة الجزإ  الخىفُظ لٗضم التراح٘ ٖىه مً الُغفحن ؤو ؤخضهما ٖو
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 و الحههيش  حاالث إلا

                                                           
 اجلشائز.  -جزيي وسو -كليت احللىق والعلىم السياسيت ،جانعت نىلىد نعهزي 1
  ى  1976م؛ ؤي كبل اؾخلالٌ الصحغاء مً اؾباهُا املحخلت، وؤٖلىذ الجبهت في فُفغي 1973اإلاٗلً جإؾِؿها في الٗاقغ ماي  POLISARIOــ البىلِؿاٍع

لى ازغها قيلذ ؤٌو خيىمت لها. وصاف٘ حِل الجبهت صفاٖا مؿخمُخا ٖلى ؤعيه ت الكٗبُت الضًملغاَُت، ٖو ت الٗغبُت الصحغاٍو مىظ  جإؾِـ الجمهىٍع

خاهُا واإلاغغب إلاا وكٗا اجفاكُت الكدؿام الصحغاء. وحٗخبر هظه الجبهت اإلامثل ألاوخض للكٗب الصحغاوي.  جإؾِؿه مىه الغص ٖلى  مىٍع

 

   لُت ؤوكإث ٖام لي ٖام  1963مىٓمت الىخضة الافٍغ لُت، ملغها ؤصٌؿا بابا ٖانمت ازُىبُا. 55يم  2002، وحغحرث حؿمُتها لالجداص الافٍغ   صولت افٍغ

 https://undocs.org/ar/S/RES/1429(2002) 2ـ 
    خاهُا والىُجغ لي زمـ صٌو هي: بىعهُىا فاؾى وحكاص ومالي ومىٍع  .جًم مىُلت الؿاخل ؤلافٍغ

؛ 2 ــــــض مــــــً الايــــــُإل خــــــٌى اإلاىيــــــٕى اهٓــــــغ ملالىــــــا خــــــٌى ت الصــــــحغاء الغغبُــــــت،ؤلاجداص ــــــــ للمٍؼ لــــــي مــــــً كًـــــُـ لــــــي ٖلــــــى  مىكــــــف الاجدــــــاص الافٍغ الافٍغ

ش اليكــــــــــــــــغ الؿــــــــــــــــاب٘ صٌؿــــــــــــــــمبر الجزيدددددددددددددددددة دلايروهيددددددددددددددددت أ  ددددددددددددددددار  ساًدددددددددددددددددز  املحــــــــــــــــً: ؤػمــــــــــــــــت الىغهــــــــــــــــغاث،  ، ٖلــــــــــــــــى اإلاىكــــــــــــــــ٘ الالىترووـــــــــــــــــي:                                                         2020جــــــــــــــــاٍع

https://www.akhbardzair.dz/ar /  

ى؟،ؤػمت بحن ألالم وألامل، اإلاىهت الالىتروهُت ؤػمت الىغهغاثـ  4 ؿٕغ ؤم ٌجبُإ خل الجزإ بحن اإلاغغب وحبهت البىلِؿاٍع
ٌ
افد بىست: ح ش رو  02، وكغ بخاٍع

 https://www.rawafidpost.com/about-rawafidpost ٖلى اإلاىك٘:2020صٌؿمبر 

 
 .231،م1997اإلاغغب: وػاعة الاجهاٌ،   6991إلى مارس  6991 طب وهدواث صاحب الجاللت امللك الحسن الثاوي  مارســ اهٓغ 5

لفم التهم الىاهُت للجؼاثغ بٗض فكل مؿاعي صبلىماؾُت  املخؼن  6
ُ
ٖلى  نفداث  ــ هبُلت بً ًىؾف؛" الحغب ؤلالىتروهُت اإلاغغبُت اللظعة: املخابغاث ج

ش  الجزيدة دلايروهيت ا  ار  ساًز   /https://www.akhbardzair.dz/arىك٘ الالىترووي؛ ، اإلا14/03/2021بخاٍع

   ت 1996زِ هاكل للغاػ الُبُعي اإلاؿمى ب" بُضعوفاعاٌ" ٖبر البدغ الابٌُ اإلاخىؾِ مىظ ؾىت غة الاًبحًر )اؾباهُا  هدى ؤوعوبا جدضًضا بلى قبه الجٍؼ

ا 10والبرحغاٌ( لُهلها خىالي  ا  ملُاعاث متر مىٗب ؾىٍى ، لُدهل اإلاغغب ملابل ٖبىعه مً ؤعاييها ٖلى ما ًلاعب مً  ههف ملُاع متر مىٗب ؾىٍى

  باإلااثت مً خاحت اإلاغغب له. 97وههف ازغ مىه ملابل ؾٗغ عمؼي وؤلاحمالي ما ًمثل كغابت 

https://www.akhbardzair.dz/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b0%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://www.akhbardzair.dz/ar/
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 الدبلوماسية الروحية وثصفية  القضية الفلسطينية  من المحافظني اجلدد الى الدين االبراهيمي

Spiritual diplomacy and the liquidation of the Palestinian issus  from neo-conservatives 
to the Brahimi religion 

 علي محمد علي لطنازفيتد.

 1د.عطية فرج ابوبريق               

 :ملخص 

ًغ٦ؼ مىيٕى البدث ٖلى الخىبُه بلى مٛؼي َغح مهُلح  الضبلىماؾُت الغوخُت وؤزغه ٖلى جهُٟت ال٣ًُت الٟلؿُُيُت     

بما ًخالءم ،  "صًً ٖام واخض مكتر٥"الابغاهُمُت في اهُال٢ا مً جهىعاث املحاٞٓحن الجضص الظي ًضٖى لخجمُ٘ الضًاهاث 

سُت إلامل٨ت صاووص  ض ال٣ضؽ وإٖاصة الح٣ى١ الخاٍع ٤ تهٍى ، وهظا الُغح ًجغص الضًاهاث م٘ خماًت صولت ال٨ُان، ًٖ ٍَغ

ت مً ٢ضؾُتها . لههُى م٘ ؤلاقاعة بلى ؤن هظه الضٖىة "الخجمُٗت" ًى٣هها ٞهم الًابِ الغوحي في م٣هضه "ا الؿماٍو

٩ي" اإلاٛاًغ لٟدىي اإلاٗنى في الضًً ؤلاؾالمي ، وهظا ما ًىضحه البدث في اق٩الُخه وفي هُا١ اإلاتن .  ؤمٍغ

ؿاهض وكاٍ هظه الضبلىماؾُت الهضامت  اٖلم    ٨ُت ، ٨ٞغ املحاٞٓىن الجضص ؤن مً ًضٖم َو بجبإ ال٨ىِؿت الههُى ؤمٍغ

 . الظي  ًضٖى لضٖم "ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي" ب٩ل الىؾاثل ٔ الضًنيؤلاهجُلُت وهم الٗمىص ال٣ٟغي لخُاع املحاٞ

ش ال٣ضًم للكٗب الٟلؿُُنيوهضٞهم مً َغح الضبلىماؾُت الغوخُت هى      ت الخاٍع ٠ُ الىعي  هضم ُهٍى في ؾحرة ميكإ ، بتًز

سه غ اإلاهحر للكٗب الٟلؿُُني ٖلى ؤعيه، مً زال٫ ج٨ُٟ٪ ههج اإلا٣اومت الٟ، جاٍع لؿُُيُت ، بجٗل وإلٛاء خ٤ ج٣ٍغ

٤ ب٢ٟا٫  ال٣ضؽ زاعج ٧ل اإلاٟاوياث جم ًبضؤ الٗمل  بةلٛاء نٟت الاخخال٫ ، وإٚال١ مل٠ خ٤ ٖىصة لالحئحن ًٖ ٍَغ

ل الكٗب الٟلؿُُني بلي ججمٗاث ؾ٩اهُت صون نٟت ؾُاؾُت  تراٝ بـ"يهىصًت الضولت"  وجدٍى ض والٖا و٧الت الٛىر، جم التهٍى

ل نٟت الٟلؿُُيُحن مً مى  ٨ُت بمىٓىعها الغوحي؛ ؤي جدٍى اَىحن بلى م٣ُمحن ، والىؾاثل الضاٖمت هي الضبلىماؾُت ألامٍغ

 ًًاٝ لها ألاهٓمت الٗغبُت اإلاٗخضلت اإلاؿاهضة باإلاىا٠٢ الؿُاؾُت واإلاالُت الضاٖمت لهظه الضبلىماؾُت .

٤ بىاء همى وبهظه الضبلىماؾُت الغوخُت ًخم      طج مٗغفي ًدكض له انُٟاٝ اخخىاء اإلا٣اومت، وجهُٟت ال٣ًُت ًٖ ٍَغ

 صولي "٢اثم ٖلى ٨ٞغة بىاء ممل٨ت صاووص".

 ُُيُت ، ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي ، املحاٞٓىن الجضصال٣ًُت الٟلؿالمفجاحية : الكلمات 
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Summary 

    The topic of the research focuses on alerting the significance of introducing the term 

“spiritual diplomacy” and its impact on the liquidation of the Palestinian cause based on the 

neo-conservatives’ perceptions, which call for grouping the Abrahamic religions into “one 

common public religion”, in a manner consistent with the protection of the entity state, by 

Judaizing Jerusalem and restoring the historical rights of the Kingdom of David , This 

proposal strips the monotheistic religions of their sanctity. 

   Noting that this "collective call" lacks the understanding of the spiritual ruler in its 

"American Zionist" purpose, which is different from the meaning of the meaning in the 

Islamic religion, and this is what is clarified by the research in its problematic and in the 

context of the text. 

     Knowing that those who support and support the activity of this destructive Zionist 

diplomacy are American, the neo-conservatives thought of following the Evangelical Church 

and they are the backbone of the religious conservative trend that calls for support of the 

"Israeli entity" by all means. 

    Their goal in offering spiritual diplomacy is to destroy the identity of the ancient history of 

the Palestinian people, by falsifying awareness in the biography of the origin of their history, 

and to abolish the right of self-determination of the Palestinian people on their land, by 

dismantling the approach of the Palestinian resistance, by making Jerusalem outside all 

negotiations. The right of return of the refugees by closing the UNRWA, the Judaization and 

recognition of the “Jewish state” and the transformation of the Palestinian people into 

population centers without a political status, i.e. transferring the status of Palestinians from 

citizens to residents, and the supporting means are American diplomacy with its spiritual 

perspective; In addition, the moderate Arab regimes are supported by the political and 

financial positions that support this diplomacy. 

    With this spiritual diplomacy, the resistance is contained, and the issue is liquidated by 

building an epistemological model that mobilizes an international alignment "based on the 

idea of building the Kingdom of David." 

Key word: Palestinian issus, Israeli entity, neoconservatives 
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 مقدمة

وعاء ٧ل مٟهىم ؤو مهُلح في الٗمل الؿُاس ي" املحاٞٓىن الجضص ؤو الضبلىماؾُت الغوخُت..." ماؾؿت      

ت إلاى٠٢ ،  ٟه لهضٝ وجً٘ له اججاه ، وعبما ٩ًىن له عمٍؼ ْى
ُ
ؿاهضه وجضاٞ٘ ٖىه ،وج

ُ
ج٠٣ الي حاهبه ح

ْاهغها ًٖ باَنها ،  والؾُما بطا ٧اهذ بىاٖثه ؾُاؾُت  ؤو ؤمىُت... بياٞت بلي ؤن وإًداءاث إلاٗاوي ًسخل٠ 

ت ؤو مغحُٗت صًيُت ٧اخخًان الىالًاث اإلاخدضة لل٨ُان ؤلاؾغاثُلي ، وهظا ٌٗني  جدخًىه ؤًضًىلىحُت ٨ٍٞغ

ٗت جدضص مٗىاه وم  بىاه.ؤن ل٩ل مهُلح زهىنُت ز٣اُٞت ًيب٘ منها و٢ُم جدضصه ،وحٛحراث وجدىالث ؾَغ

٤ هظا الخهىع، ًدظع ؤهل الازخهام ال٨ٟغي      ت  -ٞو مً اإلاهُلحاث اإلاؿخىعصة ، ألنها  جمثل ُهٍى

وز٣اٞت مٛاًغة لبِئت ومضاع٥ البلض اإلاؿخىعص، ٞةطا لم جدضر اإلاثا٢ٟت بالخٟاٖل مٗها ٣ٞض ج٩ىن هظه 

لم ه٣م بخمدُهها  اإلاهُلحاث واإلاٟاهُم خكاجل هابخه ؤو ٞحروؾاث ؤو ٢ىاعى ؤو َابىع زامـ بط

ت والاًداء والحُاء ال٣ُمي ٞيها  بدُث ال ٩ًىن هظا اإلاهُلح  غػها ؤو ٞلترتها في اإلابنى واإلاٗنى وختى الغمٍؼ ٞو

ت مً الىعي اإلا٣اوم طو ؛  -ؤ٩ٞاع ٢اجلت ومسضعة ٌكل ال٣ضعاث الضٞاُٖت لألمت، ٖلُه وحب جُُٗم ألامت بجٖغ

وعبما  ًخٗضي هظا  2عي ؤمغه وج٣بل باؾخٗماعه "ال٣ابلُت لالؾخٗماع"وجيبيهها لهظا الٗضو الىابذ ختى ال ًخضا

ب ،واإلاىنى٫ مٟهى٫ ًٖ الىا٢٘. هحر ألانُل ٍٚغ ض ال٨ُان الٛانب ٖلى اإلا٣اوم  ٍو  ال٣بى٫ بإن هٍا

وفي هظا الهضص ًجب ا٦دكاٝ الٓاهغة اإلاغيُت وون٠ الٗالج لها ,وإن هبثث ًجب ٦يها ؤو ا٢خالٖها مً     

بي في املجا٫ الؿُاس ي وألامني ألاعى ومً  الىحضان الىٟس ي ؛ ختى ال جىانل هظه اإلاهُلحاث ٖملها الخسٍغ

والضًني والاحخماعي ... ووحب ٖلى ألامت في هظا الهضص اؾخٗاصة صوعها الحًاعي وال٣ُاصي، ولخجخم٘ ٖلى 

ا  لالنُٟاٝ للمىاحهت بةعاصة ا وجخداوع ٨ٞغًٍ ًُ ؾُاؾُت ؤممُت حامٗت  ٧لمت ؾىاء بإن حؿعى لال٢تراب مظهب

 ًخدى٫ ٞيها ال٨م البكغي بلي ٠ُ٦ بوؿاوي ًضع٥ اؾتراججُاجه .

٠ُ الىعي  الؿُاس ي والضًني لألمت مً ٢بل الههُىهُت اإلاؿُدُت       ه ال٨ٟغ، وجٍؼ ٣لل ٞدكٍى ٜ ٍو يكإ الَؼ ًُ

اصي بلى زظالن وزُاهت مغحُٗت ألامت  " ال٨خاب والؿىت"   و٢ُمها ألانُلت مً مً م٣ضاع ٞٗالُت املجخم٘، ٍو

 "الترار والث٣اٞت" .

ذ والكغح      وفي هظا الضعاؾت البدثُت ٌؿعى الباخثان ، إلزًإ مهُلح )الضبلىماؾُت الغوخُت( لدكٍغ

ت مضي جضاُٖاجه ٖلى جهُٟت ال٣ًُت الٟلؿُُيُت ،  هم ومٗٞغ والؾُما ؤن ال٣ًُت ؤوال هي  ٢ًُت لها ٞو

م بوؿاهُت ، ٢بل ؤن ج٩ىن  ٢ًُت صٞإ ًٖ مىاعص ومدخل ٌٛخهب مغحُٗت صًيُت وزىابذ ؤًضًىلىحُت و٢ُ
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ش .هظه ال٣ُم واإلاباصت واإلاغحُٗت الغاسخت ج٣ابلها ٢ُم مٛاًغة جداو٫ احخُاخها ،  ت الجٛغاُٞا والخاٍع ُهٍى

 ًمثلها ٢ُم ٨ٞغ املحاٞٓحن الجضص، وما جالها مً ٢ُم ٨ٞغ الضبلىماؾُت الغوخُت .   

ا الاق٩الُت البدثُت : جىُ ًُ ل٤ مً يغوعة ٦ُُٟت يبِ الٟهم الغوحي باإلاٗنى ؤلاؾالمي والىعي به بًضًىلىح

٩ي"، وجضاُٖ ا، في م٣ابل مٗىاه ومٛؼاه في الٟهم " الههُى ؤمٍغ ًُ اجه ٖلى جهُٟت ال٣ًُت ومغحٗ

 .الٟلؿُُيُت

ٞغيُت البدث : جىضح ؤن الغوحي بمٟهىمه ؤلاؾالمي هى حىاوي وبغاوي" صازلي وزاعجي" ًساَب الغوحي 

٩ي" ًامً بما هى  الجىاوي املحؿىؽ البراوي ويهظبه ، في خحن ؤن ٞهم الغوحي بمٗىاه " الههُى ؤمٍغ

خدضر ًٖ الىخاثج "بغاٚماحي" ، ًسا غاى مدؿىؽ ومكاهض ومغجي ٣ِٞ،  ٣ًٟؼ ٖلى ألاؾباب ٍو َب ألٖا

 صون مضاوة الٗلل بظل٪ ٞهى مغاٙو ومًلل . 

بىاء ٖلى طل٪، ٞةن الباخثان ٣ًىمان بغنض وجدب٘ اإلاك٩لت، في اَاع جىاو٫ مهُلح "الضبلىماؾُت      

ُٟه  ت هىاًا الىمىطج اإلاٗغفي الظي ًخم جْى الغوخُت" واإلاٗاوي الىاقئت له واإلاخضازلت ُٞه ، لٟهم ومٗٞغ

ت ألا  ا إلاغاٚو ًُ مت ؤلاؾالمُت، ٞهظا البدث ٌكغح مهُلح "الغوخاهُت" ل٨ُك٠ اإلاٗنى واإلاٛؼي اللٛىي ؾُاؾ

والؿُاس ي في الٟهم ؤلاؾالمي والٟهم الههُى مؿُخي، وجضاُٖاجه ٖلى جهُٟت ال٣ًُت الٟلؿُُيُت ، 

ت بيكغ الىعي اإلاٗغفي لظا  ناو٘ والهضٝ الغثِس ي في هظا اإلا٣ام هى الاؾخٗضاص والخإهب للمجابهت ال٨ٍٟغ

 ال٣غاع واإلاخسهو وؤبىاء ألامت.م٘ ؤلاقاعة بلي ؤهه جم ج٣ؿُم البدث بلي زالزت مدىع وهي ٖلى الىدى آلاحي : 

 املحىر ألاول : ثأصيل مصطلح الدبلىماشية الروحية. -

 املحىر الثاوي: املحافظىن الجدد وثصفية اللضية الفلصطييية . -

 اللضية الفلصطييية املحىر الثالث : الدبلىماشية الروحية وثصفية  -

 

 المحور األول: ثأصيل مصطلح الدبلوماسية الروحية  -

الٗال٢اث الضولُت ٖملُت جخٟاٖل ٞيها الؿُاؾاث الخاعحُت ملخخل٠ ألاهٓمت الؿُاؾُت بحن حٗاون ونغإ    

خد٤٣ ٞيها الخىانل بحن الضو٫ لخد٤ُ٣  وجىاٞـ ،وؤبٗاص هظه الخٟاٖالث جدك٩ل ٞيها الضبلىماؾُت؛ ٍو

عجم الضبلىماس ي بالخمثُل مهالحها وخماًت ما جد٤٣ منها في اَاع الٗال٢اث الضولُت وهى ماٌؿمى في اإلا

 3والخٟاوى .
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وجدخاج الضو٫ في هظا اإلا٣ام بلي حهاػ مخسهو ٢اصع ٖلى جمثُلها ، والخٗبحر ًٖ جهىعاتها لِـ في       

ُت ؤزغي ٧املجا٫  حاهبه الؿُاس ي والا٢خهاصي والٗؿ٨غي ٣ِٞ ، بل حٗضث هظه ألاصواع الي خ٣ى٫ مٗٞغ

المي والضًني، ولم ج٣خهغ ٖلى الٗال٢اث الثىاثُت بحن الضو٫ ٣ِٞ بل امخضث لدكمل اجهاالث  الث٣افي وؤلٖا

ني والكغ٧اث الٗمال٢ت واإلاىٓماث ٚحر  الضو٫ باإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت وخغ٧اث الخدغع الَى

حرهم مً الٟاٖلحن الضولُحن ؛  ٞالضبلىماس ي اإلااهغ والخبحر هى مً ج٩ىن مؿحرجه ٦مٟاوى  الح٩ىمُت... ٚو

٣غب وحهاث جهب في الهضٝ  ضلل الهٗاب ٍو الاؾتراجُجي الظي حؿعي بلُه صولخه ، ٞهى ًٟهم اإلاكا٧ل ٍو

٘ .... ومنهم مً حُٗىه الضولت مبٗىزا زانا ، ؤو ممثال صاثما، ؤو  الىٓغ ،٦ما ٣ًضم اإلاباصعاث ؤو اإلاكاَع

ت الجزاٖاث والحٟاّ ٖلى  ت صو٫ ... والهضٝ هى حؿٍى  4الٗال٢اث وبىائها.مىضوبا، ؤو ؾٟحر في صولت ؤو  ملجمٖى

ٞالضبلىماس ي ًجب ؤن ٩ًىن ٖضؾت جدلُل لألخضار واإلاىا٠٢ واإلاخٛحراث.... ،ألن ٧ل صولت ناعث ملؼمت        

بإن جً٘ في خؿاباتها جىحهاث الضولت املحُُت بها ؤو ختى البُٗضة ٖنها في خاالث الؿلم والحغب؛ ؤي ؤن 

٤ اإلاٟا خهىع هجري ٦ِؿىجغ في هظا اإلا٣ام بإن جٟهم ٠ُ٦ جضًغ الٗال٢اث الضولُت ًٖ ٍَغ وياث ٍو

 .5الضبلىماؾُت هي : " ج٠ُُ٨ لالزخالٞاث مً زال٫ اإلاٟاوياث " 

وما يهم الباخثان في هظه الضعاؾت هى ٦ُُٟت ج٠ُُ٨ البٗض الضًني لهظه الضبلىماؾُت في البٗض الؿُاس ي      

ى ؤخض مدضصاث ألاصاة الث٣اُٞت التي هي ؤخض ٦ما جمذ ؤلاقاعة بليها في اق٩الُت البدث ،وؾُما ؤن الضًً ه

 ؤصواث الؿُاؾت الخاعحُت .

وبما ؤن املجخم٘ الضولي مخٗضص الث٣اٞاث ومخىٕى الهغاٖاث طاث الُاب٘ الٗغقي وال٣ىمي والضًني هظه    

نها مغا٦ؼ بدثُت اؾتراجُجُت ،٦ما هى  مىحىص في ٦خاب "نغإ الحًاعاث "  الهغاٖاث ًمهض لها في ج٩ٍى

ل هىدىجخىن خى٫ نىاٖت الٗضو  ومداعبخه ،ؤو هدُجت ؤخضار ؾُاؾُت ٧إخضار ؾبخمبر  التي لهم ٍى

ٟذ مهُلح مداعبت ؤلاعهاب وم٣ىلت " مً لِـ مٗىا ٞهى يضها" وم٣ىلت بىف الابً  بإن الٗلم اه٣ؿم  ْو

ً "مدىع الخحر ومدىع الكغ"... وعبما اإلاٛؼي مً هظه الهغاٖاث ًخدى٫ بلى البدث  ًٖ  الضوع بلى مدىٍع

سُت وألاما٦ً اإلا٣ضؾت ؤو  -الحًاعي وال٣ُاصي للٗالم، ؤو الجزاٖاث ج٩ىن خى٫ الحضوص ؤو الا٢الُم الخاٍع

حرها ولضث ْاهغة اإلاىاحهت اإلاؿلحت واهدكاع ْاهغة الخُٝغ وما ٣ًابلها مً ٖمل  مىاب٘ اإلاُاه ... هظه ٚو

٠ُ ألاعيُت اإلاكتر٦ت لترؾُش الؿالم ال صبلىماس ي هى جغقُض الؿلى٥ الضولي بلى الحىاع ال الهضام،  وجْى

 الخُٝغ والٗى٠ . 
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ل٨ً هظه ؤ٢ىا٫ ، ال وؿخُُ٘ ؤن وؿىي ٞيها بحن الجاوي واملجني ٖلُه ،وه٨ُل بم٨ُالُحن ، ألن اإلا٣اومت     

ُا وصولُا، بياٞت بلى ٠ُ٦ وؿىي  بحن اإلاضعؾت التي ًخضعب ٞيها  وال٨ٟاح اإلاؿلح ٖمل مكغٕو ٖٞغ

الاؾغاثُلي" التي هي اإلاضعؾت الىا٢ُٗت البراحماجُت ، التي جبنى هخاثجها في الىا٢٘ ٖلى اإلاباعاة الضبلىماس ي "

ت ، ألنها جىٓغ للىخاثج وتهمل اإلا٣ضماث ال٣ُمُت ألازال٢ُت  في م٣ابل اإلاضعؾت اإلاثالُت التي ج٩اٞذ   6الهٍٟغ

 بال٣ٗل واإلاغحُٗت، وجُالب بخُب٤ُ ال٣اهىن وجغؾُش الح٣ى١.

    ٣ ا لهظا الخ٣ضًم ،هى٠ُٗ لٟهم  جإنُل مٗنى اإلا٣هض الغوخاوي في الضًً ؤلاؾالمي؛ وفي جهىع الٟهم ٞو

ل الاًضًىلىجي الخام ٖلى اإلاغحعي الٗام، ٞةلي هظه  "الٛغبي" مابحن الجىاوي والبراوي ، و٠ُ٦ ًخم جضٍو

 الخٟانُل :  

لها صالالث ومٗاوي في الضًً ؤلاؾالمي ،  ٧لمت الغوخاوي: ثفصير الروحاوي مابين الاًدًىلىجي واملرجعي -1

مٛاًغ ًٖ ماهى مىحىص ٦ٟهم ووعي في الٟهم الؿُاس ي والضًني "الٛغبي" ، ٞاألو٫ ٌٗني الغوخاوي مٟهىًما 

لغوح التي هي حىاهُت صازلُت، وهي مً ؤمغ هللا ،جى٨ٗـ ٖلى ماهى مدؿىؽ بغاوي زاعجي، في خحن مٗنى 

٩ي" هي بغاهُت زاعحُت ٣ِٞ جخٗل٤ ب٩ل ماهى مدؿىؽ ومكاهض ومغجي  الغوخاوي في جهىع " نهُى امٍغ

 ومجغب .

هم الاًت مً اؾ٣اٍ الاًضًىلىجي ال٨ٟغي في       ولٌٟ الاقدبا٥ في بحن هظا الخًاص الجىاوي والبراوي، ٞو

به ، ه٠٣ ٖىض ٞهم الحضازت " الٛغبُت" في جهىع اإلا٨ٟغ َه ٖبضالغخمً الظي  اإلاغحعي الضًني ونهغه وجظٍو

٤ في الحضازت بحن مباصئها ووا٢ٗها "اإلاخهىع واإلاٗاف" ؛ٟٞي مباصئها ال٣ٗاثضًت  ًدظع مً مًاع ٖضم الخٍٟغ

ٞهي جىُل٤ مً زالر مباصت وهي: مبضؤ الخىحه لإلوؿان وخضه "ألاوؿىت"، ومبضؤ الخىؾل بال٣ٗل وخضه 

ت وزلىص الىٟـ واإلاعجؼاث" ُا وخضها " ٞهل ٖالم الُٛب " ومبضؤ الٗمل للضهجى٨غ الٗىاًت ؤلالهُت والحٍغ

الٗلمُت؛ في خحن في الىا٢٘ اإلاٗاف ازخلٟذ  والح٣ُ٣ت الضًيُت بخ٩اٞا الح٣ُ٣ت ًٖ ٖالم الكهاصة" وج٣ى٫ 

مىا٢ٟها م٘ الضًً بخىلُض الضًً اإلاضوي الىيعي بالخضعج والخٟاوث ُٞما بحن الضو٫ "الٛغبُت"؛ بظل٪ ٞهم 

ل٤ ؤي ٢ُ٘ ال٣ٗل ًٖ ؤنله الغوحي، وعبُه بإنل آزغ، وهى ٞهلىا الُٟغة ؤلاوؿاهُت ال٣اثمت ٖلى الخس

 ألانل الحس ي، بمٗنى ؤنبذ ال٣ٗل هى ألا٤ٞ؛ ؤ٤ٞ الحـ، بِىما في الح٣ُ٣ت ؤن الغوح هي ؤ٤ٞ ال٣ٗل.

ت املجغصة؛ ال ججاعي ؤو جماش ي ال٣ٗالهُت         وهظا الُغح ًبحن ؤن ال٣ٗالهُت " الٛغبُت" طاث الىٍٓغ

بل هي جٟؿغ الغوحي ؤلالهي اإلاغحعي بمىٓىع اًضًىلىجي ٨ٞغي  .7ٖلى الدؿضًض الٗمليؤلاؾالمُت اإلابيُت 

هم " الضبلىماؾُت الغوخُت".   ؾُاس ي بغاٚماحي، وهظا ما ًىُب٤ ٖلى مًمىن ٞو
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٤ وهى "اإلا٣اعهت بً ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت والٟلؿٟت الُىهاهُت"،      ٦ما خظع ؤًًا مً آٞاث زالر : الخٍٛغ

ب وهى " ت وز٣اٞت وخًاعة الٛغب ج٣لًُضا وجبُٗت صون ببضإ"، وخظع مً  والخٍٛغ سجً الٗغب في ُهٍى

ت "زُغ ألاؾاَحر التي ؤخاَذ باملجا٫ الخضاولي ؤلاؾالمي الٗغبي" ض وهى يغوعة مٗٞغ مٗخبًرا في هظا  8التهٍى

هض وهدُجتها الؿُا١ ؤن الحًاعة "الٛغبُت" حِٗل ؤػمت الهض١ وهدُجتها ٞهل الٗلم ًٖ ألازال١، وؤػمت ٢

 .9ٞهل ال٣ٗل ًٖ الُٛب 

٦ما ؤن اؾ٣اٍ الاًضًىلىجي ٖلى اإلاغحعي ، بجٗل الٗام زام ، ًبضو ؤن هظا مبني ومخإزغ باإلاضعؾت    

٩ي "، ومً ًظهب في ٞل٨ه مً الٗلماهُحن ومً   الخ٨ُ٨ُٟت التي جضٖم وحؿاهض  الخ٨ٟحر " الههُى ؤمٍغ

ؿاهضهم م٘ الٗلم ؤن هظه الٟئت حٗٝغ بــــ"الاوٛماؾُحن" وهي  الٟئت التي ٣ًى٫ ٖنها الض٦خىع  -ًضٖمهم َو

  10هكام قغابي بنها جدىلذ مً ٞئت م٣تريت بلي مخ٣مهت في الحًاعة الٛغبُت 

: بما ؤن الضًً ؤلاؾالمي الروحي املحصىس ئلي مػتدل ورادًكالي في الفكر "الصهيى امريكي"ثلصيم  -2

ت الترازُت في م٣ابل ؤن ماهى مخضاو٫ في  ًخ٩لم ًٖ الغوحي مً زال٫ مغحُٗخه الضًيُت واًضًىلىحُخه ال٨ٍٟغ

الهضص ًبضو ؤن ٢غاءة  الاًضًىلىحُت "الٛغبُت" بإن الغوحي هى الاًمان ب٩ل ما هى مدؿىؽ بغاوي ، ٟٞي هظا

الض٦خىع َه ٖبض الغخمً جالمـ هظه الىىاًا ؛ٞمهُلح الغوخاوي بمٗىاه "املحؿىؽ" في الٟهم "الههُى 

٩ي" اًضًىلىجي، ٖىض جدضًضه آللُت مً هم ألاشخام "اإلاٗخضلحن" اإلاُلىب الخٗاون مٗهم بمىانٟاث  ؤمٍغ

غ ماؾؿت عا ٩ي ،٦ما حاء في ج٣ٍغ م الظي ًضٖى للضزى٫ في  26/3/2007هضم٣ُاؽ الٟهم الههُى ؤمٍغ

ُت"، خُث خمل  بىِذ "الاشخام اإلاٗخضلحن" الخدخُت بهضٝ ج٨غاع ما ٞٗله "الٛغب" م٘ الخجغبت "الكُٖى

غ ٖىىان " بىاء قب٩اث مؿلمت مٗخضلت  " وع٦ؼ ٖلى  Building Moderate Muslim Networksهظا الخ٣ٍغ

لى "ؤَغاٝ" الٗالم ؤلاؾالمي في ؤؾُا وؤوعوبا،  اإلاؿلم الهىفي  والؿلٟي اإلاٗخض٫ في اإلاى٣ُت الٗغبُت ، ٖو

حرها . خضا٫ في ؤَغاٝ الٗالم ؤلاؾالمي "، زهىنا في ؤؾُا وؤوعوبا ٚو  11بٛغى صٖم ما ٌؿمىهه بـــ"الٖا

ُٟها ال خ٣ا في الضًً الابغاهُمي .  جمهُضا لخْى

 بحن     
ً
 ٞغصًا

ً
ً : مدىع اإلاؿلم اإلاٗخض٫ الظي ٌٗخبر ال٣ُٗضة قإها غ اإلاؿلمحن بلي مدىٍع و٢ؿم هظا الخ٣ٍغ

ٌ الٗى٠، وهى مً ًدبني مىٓىمت خ٣ى١ ؤلاوؿان  ؤلاوؿان وعبه، وال ٖال٢ت لها بدىُٓم قاون الحُاة, وٞع

ومدىع اإلاؿلم الغاص٩ًالي ؤو  التي حٗخبر الكظوط قإها زانا و"حُٛحر الٟغص لضًىه" يمً هظه الح٣ى١.

دبنى ال٨ٟغ  ؿعى إل٢امت الضولت ؤلاؾالمُت  ٍو ٗت ؤلاؾالمُت ، َو ٪ بخُب٤ُ الكَغ اإلاخُّغِٝ ٞهى مً ًخمؿَّ

غي  ٌ الضًم٣غاَُت ، واللُبرالُت "الٛغبُت" ، وما ًغجبِ بها مً مىٓىماث خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٍو ٞغ الؿلٟي , ٍو
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ه اؾخسضام الٗى٠ ٧إصاٍة لل له ؤبٗاص ؾُاؾُت في م٣ىلت مً لِـ  خُٛحر.وهظا الخ٣ؿُم الثىاجيؤن مً خ٣ِّ

مٗىا ٞهى يضها، واإلاٛؼي مً الُغح في هظا الؿُا١ هى مً هى اإلاؿلم الظي ًجب الخٗامل مٗه في 

 الضبلىماؾُت الغوخُت مً ؤحل الخمهُض للضًً ؤلابغاهُمي؟

:بٗض ؤن جم جىيُذ  و املػامالت في اللضية الفلصطييية هزع الاحصاس الروحي مً مباوي املصطلحات -3

الازخالٝ بحن الغوخاوي اإلاٗلً ٖىه الظي ٌٗؼػ ٢ُمت ال٨خاب اإلا٣ضؽ  في الضًً ؤلاؾالمي ، واملحؿىؽ 

٨ُت التي  حؿعى لـ" جهُٟت ال٣ًُت الٟلؿُُيُت" بخ٣ؿُم اإلاؿلمحن  اإلاُلىب في الاًضًىلىحُت الههُى ؤمٍغ

لخٗامل مٗهم ؛وعاص٩ًالُحن نىٟهم في مدىع الكغ ،ٟٞي هظا اإلا٣ام  ًجب ؤن هٟهم ووعي بلي مٗخضلحن ًم٨ً ا

ؤًًا آلُت ٞهم الضًً "ٚغبُا" زم ٞهم ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي له، ولىٟهم الضًً الخام والضًً الٗام، وؿخضعي 

ُدل لٌٟ هظا الاقدبا٥ وجٟؿحره ، وهى ٌكحر بلى ؤن  الخٟؿحر الظي جيؿبه ؤ وعوبا والضو٫ ٖلي ٖؼث بُجٞى

" الٛغبُت" بلى الضًً في ٢ىله :" بن الضًً ججغبت ٞغصًت زانت، ال جظهب ؤبٗض مً الٗال٢ت الصخهُت باهلل 

وهظا ما ًدىافى م٘ مٟهىم الضًً ؤلاؾالمي  12وهي ٖال٢ت حٗبر ًٖ هٟؿها ٣ِٞ في ٣ٖاثض وقٗاثغ مٗخى٣ها"

الم  الظي ٣ًغن بحن الهالة وألامغ باإلاٗغٝو والىهي ًٖ اإلاى٨غ ،وبحن الضًً والٗمل ،والحج والبر...، ٖو

الُٛب بٗالم الكهاصة، وهظه الاػصواحُت مخٗل٣ت باعجباٍ وا٢تران زىاثُت الضازل بالخاعج ؤي الجىاوي 

 بالبراوي .

هظه الثىاثُت ؤلاؾالمُت الجامٗت تهضص ؤمً ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي الىحىصي ، لظل٪ اٖخمضث ؾُاؾت ال٨ُان    

ش ال٣ضًم للكٗب الٟلؿُُني ، وبىاء ٞهم ُهىٍاحي حضًض، ٖلى اٖخباع ؤن الههُىوي ٖلى  ت الخاٍع هضم ُهٍى

ُدل، هظا  الضًً هى ٖال٢ت حٗبر ًٖ هٟؿها ٣ِٞ في ٣ٖاثض وقٗاثغ مٗخى٣ها ٦ما جهىع ٖلي ٖؼث بُجٞى

ا ًخمثل في حٛحر مؿمُاث ألاقُاء بط جالٖب ال٨ُان باأللٟاّ اإلا ٟاهُمُت الهضم لِـ ماصًا ٣ِٞ بل ٨ٞغًٍ

جٗله  ُجٕزل خه ٍو هحر في خالت اٚتراب ًٖ ُهٍى ٛحر مبىاه ومٗىاه ٍو خي، َو اإلاٟهىم واإلاهُلح مً ؾُا٢ه الخاٍع

ُت الخإهِؿُت ؛ ش اإلاهُلح: ُٞمؿِـ زالي مً الخٖى إم الغقغاف ومً ألامثلت ٖلى مدى حٛغاُٞت وجاٍع

ً الٗغبي ٣ًؿم في الخُاب الؿُاس ي بلي  الٗغبُت ؾمُذ بًالث "ؤلاؾغاثُلُت"، وجل الغبُ٘ جل ؤبِب، والَى

ًٞال ٖلى جدى٫ مٟهىم اإلا٣اومت وال٨ٟاح اإلاؿلح بلي بعهاب في  13 قغ١ ٖغبي ومٛغب ٖغبي زم قغ١ ؤوؾِ

ْل جغ٦حز ال٨ُان في مٟاوياجه ٖلى ج٨خ٩ُاث جٟاويُت ٢اثمت ٖلى ؤؾالُب الًِٛ والخإحُل واإلاىاوعة، في 

ىصة الالحئحنحاهب الا       .ؾدُُان وال٣ضؽ ٖو
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بطا ٧ان طل٪ هى هضم إلاباوي ال٩لمت ومٗىاها وهٕؼ الاخؿاؽ بها ٦خهُٟت، ٞةن الهضم ما ػا٫ مؿخمغ بهضم      

 في بىاء البِذ الجضًض ٦ما ًخهىع هغجؼ٫ ٣ًى٫: "ما ٖلى ألاعى مً مباوي وجغار م٣ضؽ، ٟٞي زهىنُت 

ض الظي الى٢ذ  البىاء ، زم ومً البضاًت في بالهضم ؤ٢ىم ؤن ٢ضًم ،ٖليّ  بم٩ان حضًض بِذ بىاء ُٞه ؤٍع

  ؾإخاٞٔ
ً
 ".اإلاى٣ُي الترجِب هظا ٖلى بطا

 مىا واخض ٧ل هىصح :" هدً الههُىوي ب٣ىله للُمحن الغوحي ألاب حابىجيؿ٩ي ػث٦٠ُما وؿترقض بما ٢اله    

  ٌؿحر خحن
ً
  مغجضًا

ً
ؤَغاٝ مُٟٗه الكىإع الكغ٢ُت في ال٣اهغة ؤو ال٣ضؽ ؤو بؾُىبى٫ ، ؤن ًثني  في مُٟٗا

 ٢بل ؤن ًً٘ ٢ضمه، لِـ ألهىا يهىص وختى لِـ ألهىا مً  ٧ي ال ًلمؿه الٛباع بإي ق٩ل
ً
٧ان وؤن ًىٓغ حُضا

ت هغجؼ٫ التي ٢ؿمذ ألامم  ؤهاؽ ؤوعوبا، وإهما ببؿاَت ألهىا  لغٍئ
ً
ل هظا اإلاى٠٢ امخضاصا

ّ
مث ًُ مخدًغون " 

حر مخدًغة والكٗىب بلى  . 14مخدًغة" ٚو

٢غب هابلـ، الظي ٌٗض ألاب  ًىؾ٠ ٢بر في الضًيُت اإلاضعؾت ًترؤؽ ٧ان الظي ُٚجزبٙغ ح٤اس ٦خبه وما     

 
ً
 ال َاإلاا ال٣ضؾُت مل٩ىث بوكاء الغوحي لٟخُان الخال٫، ٣ٞض ٦خب في ٦خابه مل٩ىث بؾغاثُل" لً ٩ًىن مم٨ىا

  ه٩ىن  ٠ُ٦ وٗٝغ
ً
  ؤقغاعا

ً
يبغي طل٪ ٌؿخد٤ الظي آلازغ، خُا٫ خ٣ا  مً يهىصي ٚحر ٍٚغب ؤي َغص ٍو

 15بال٣ىة" خضوصها

سُت      خي والجٛغافي ،ختى جى٨ك٠ خ٣اث٣ها الخاٍع ٖلُه ًجب وي٘ اإلاٟاهُم والانُالخاث في ؾُا٢ها الخاٍع

ىضها ًى٤ُ اإلاٟهىم والانُالح بما هى مخسٟي و٧امً ُٞه. ذ والترقُذ ، ٖو ىضها ه٣ىم بٗملُت الدكٍغ  16ٖو

٠ُ مهُلح الضب الٟلؿٟت ال٩ىهُت التي ًيخهجها لىماؾُت الغوخُت ألن وؾُما هظا ًىُب٤ ٖلى هىاًا جْى

وإن ز٣اٞت الؿالم ال ح٣ٗل بال  17الىٓام الٗالمي الجضًض هي ٞلؿٟت ٢ىمُت مبيُت ٖلى ؤنى٫ الترار اليهىصي

حن بد٣ى٢ه ٧املت ،ؤما في ٚحر هظا الؿُا١،ٞال ٩ًىن بال خغًبا ٖلى الظي  في ؾُا١ جمخ٘ ٧ل واخض مً الُٞغ

  18ه٣هذ خ٣ى٢ه.

وبٗض هظا الخ٣ضًم ٖلى بغاهُت وحىاهُت اإلاهُلح الغوخاوي والجم٘ والٟهل بُنهما ، وم٘ مً ًخم الخٗامل     

في الىا٢٘ الٗغبي وؤلاؾالمي م٘ اإلاؿلم اإلاٗخض٫ ؤو الغاص٩ًالي؟ و٠ُ٦ ًخم هٕؼ املحؿىؽ مىه مً مؿمُاث 

٤ اإلاُُٗاث الؿ اصة جىيُذ الدؿلؿل ألاما٦ً ومً هضم وججضًض ما ٧ان مً مباوي وجغار. ٞو اب٣ت ، ولٍؼ

ت مٗىاها،ولضخٌ هىاًاها ،والىعي  ٨ُت ولٟهم مٛؼاها ومٗٞغ خي لهظه ألاًضًىلىحُت الههُى ؤمٍغ الخاٍع

ت الضًيُت ٠ الح٣اث٤ في ؾحرة ميكإها، هى٠ُٗ بلي الخهىعاث ال٨ٍٟغ ٩ي،   بتًز ألاولى للخٗاون الههُى ؤمٍغ

 جاه جهُٟت ال٣ًُت الٟلؿُُيُت. مخمثال في جىحهاث ؤ٩ٞاع املحاٞٓحن الجضص ج
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 وثصفية القضية الفلسطينية  19المحور الثاني: المحافظون اجلدد

٤ إلاً هم في الؿلُت ، ٞبضاًت ال٣ى٫ بإن      ُت ٍَغ بطا ٧ان ل٩ل ش يء ميكإ ٨ٞغي ؤو صًني ،ًهى٘ زٍغ

٨ُت صو٫ ٖلماهُت في ؾُاؾت الىالًاث ٢ى٫ جى٣هه الض٢ت ، وهظا ؤمغ ًخطح حلُا  20الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٨ُت هدى الهغإ الٗغبي م٘ "ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي" ومى٠٢ الههُىهُت اإلاؿُدُت  اإلاخدضة ألامٍغ

مثل هظه الؿُاؾت ٨ٞغ املحاٞٓحن الجضص الظي ًضٖى لضٖم "ال٨ُان" ب٩ل  "البروحؿدىاجُت" مً طل٪ ،ٍو

٩ي  21الىؾاثل بلي ؤن ج٣ىم مٗغ٦ت هغمجضون. حً الغؤي الٗام  ألامٍغ
ُ

هظا الىاحب الضًني لل٨ٟغ املحاٞٔ ش

٨ُت في  CNNبه،  ٟٞي اؾخُإل ؤحغجه قب٨ت  % مً 42م، بالخٗاون م٘ مجلت جاًم ؤْهغ ؤن 2004ألامٍغ

ضون ٢ُام "بؾغاثُل ال٨بري" ،  ٍا ضون ؾُاؾاث "ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي" جإًُضا مُل٣ا ٍو ٩ي ًٍا الكٗب ألامٍغ

ٗخبرون ؤن ب ٖاصة بىاء مٗبض اله٩ُل ٞى١ ٢بت الصخغة؛ هى جد٤ُ٣ لىبىة جىعاجُت وإقاعة بلي ٢غب نهاًت َو

ٗخ٣ضون ؤن الًِٛ ٖلى ال٨ُان مسال٠ لإلعاصة ؤلالهُت  .22الؼمان، َو

خ٤ٟ ؤجبإ هظا الخُاع املحاٞٔ م٘ الُمحن اإلادكضص في الحؼب الجمهىعي خى٫ ٢ًاًا الؿُاؾت       ٍو

٨ُت بةصاعة الكئىن الضولُت وصٖم الخاعحُت وزانت ُٞما ًخٗ ل٤ بًغوعة اهٟغاص الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ًم هظا  "ال٨ُان"بِىما ًسخلٟىن مٗه في ال٣ًاًا الضازلُت ٧اإلاى٠٢ مً الهالة في اإلاضاعؽ وؤلاحهاى ... ٍو

ت  ٨ُحن الٗضًض مً الصخهُاث ال٨ٍٟغ ً اليهىص ألامٍغ ت اإلا٨ٍٟغ ا باإلياٞت بلي مجمٖى ًُ والؿُاؾُت الخُاع خال

٨ُت. ٤ هظا ال٨ٟغ الههُى مؿُخي جٟانُلها ٧اآلحي: 23والضًيُت اإلاؿُدُت ألامٍغ ُت ٍَغ  وزٍغ

اًت ماؾؿت اإلاىاَىت : امليشأ الفكري ومراكز الدغم والشخصيات املصاهدة -1 هظا ال٨ٟغ وكإ جدذ ٖع

٨ُت، ومّىلخه ٩ان اهتر  م،1997ماؾؿت بغاصلي ؾىت  ألامٍغ ٣ىص هظا   24بغاًؼ"واعجبِ ؤًًا بماؾؿت "ؤمٍغ ٍو

ىع٥ و٧اهىا حؼء مً الحؼب الضًم٣غاَي الخُاع املحاٞٔ  اإلاث٣ٟحن  اللُبرالُحن وؤٚلبهم مً يهىص هٍُى

ل  25واهٟهلىا ٖىه. ٗض ال٣ـ ححري ُٞلٍى لبُت ألازال٢ُت  Jerry Falwellَو  Moralماؾـ مىٓمت ألٚا

Majority  ض لل٨ُان و ؤخض الصخهُاث الهامت في الحؼب الجمهىعي ؤخض ؤهم عمؼ الخُاع الُمُني الضًني اإلاٍا

ش وال٨خاب اإلا٣ضؽ ؾٝى  ٩ي :" بن الى٢ىٝ يض ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي ٌٗني الى٢ٝى يض الغب، وإن الخاٍع ألامٍغ

٤ التي جخٗامل بها م٘ ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي ... وهى ٌٗاعى ٢ُام صولت ٞلؿُُيُت  ٌٗامل ألامم اؾدىاصا بلي الٍُغ

 .26ٖانمت لها ، ؤو بصاعة مكتر٦ت ؤو صولُت للمضًىت اإلا٣ضؾت " وؤن ج٩ىن ال٣ضؽ الكغ٢ُت

ذ      ٣ى٫ ٖنهم ما٩ًل ٧ىلُجز بابحر مال٠ ٦خاب ٦هىت الحغب ال٨باع :" بن هظه الٟئت طاتها التي ؤقٖغ ٍو

ها في وحه الخُغ الكُىعي ،بضؤث آلان باؾخسضام الخُغ الاؾالمي باٖخباعه الخُغ الجضًض الظي  ؾُٞى



 

 د.علي محمد علي لطنازفيت

 د.عطية فرج ابوبريق                       

 الدبلوماسية الروحية وثصفية  القضية الفلسطينية  من المحافظني اجلدد الى الدين االبراهيمي

 

          
 مركس أفاق  للدراسات و الجكوين المجخصص                         

 
  2222كانون الثاني، المجلد األول ، ألولا، العدد  ى سياسية مجلة رؤ

 

 

78 

غ الٟلؿُُيُت ًجب ال٣ًاء ٖل ُه ... ٞسال٫ ؾىىاث الحغب الباعصة "ؤطإ" املحاٞٓىن ؤن مىٓمت الخدٍغ

ُذ"   .٧27اهذ حؼءا مً قب٨ت بعهابُت مضٖىمت مً الؿٞى

ومً ؤبغػ اإلاغا٦ؼ والصح٠ اإلاٗاوهت لالججاه املحاٞٔ الجضًض في وكغ ؤ٩ٞاعه : مٗهض هاصٌؿىن  وماؾؿت      

٩ي،واإلاٗهض اليهىصي لكئىن ألامً ال٣ىمي ومغ٦ؼ الؿُاؾت  هغجضج "الترار"،ومٗهض اإلاكغٕو ألامٍغ

ؤبدار مُضًا الكغ١ ألامىُت،ومىخضي الكغ١ ألاوؾِ ، ومٗهض واقىًُ لؿُاؾاث الكغ١ ألاصوى، ومٗهض 

ت الصح٠ التي ًمىلها اإلالُاعصًغ اليهىصي عوبغث محرصور ،بلي حاهب ما ٌٗٝغ  ألاوؾِ ،باإلياٞت بلي مجمٖى

ًًٖىا جهى٘ وجسُِ ل٨ٟغ و٢غاعاث املحاٞٓحن  30بـــ" مجلـ ؾُاؾت الضٞإ" وهى ماؾؿت م٩ىهت مً 

حن والؿُاؾُحن الؿاب٣ ت مً الٗؿ٨ٍغ ت ألانىلُت الههُىهُت ، الجضص ، و٢ض ؤؾؿها مجمٖى حن طوي الغٍئ

دكاعص بحر٫ في وي٘ صعاؾت ٖام  م لغثِـ وػعاء ال٨ُان 1996و٧ان ًغؤؾها صوحالؽ ُٞث الظي قاع٥ ٍع

 .28هُدىُاهى بٗىىان " الاهٟها٫ ال٩امل"

 ، الظي ًهب ج٨ٟحرهم في اًمانهم بـــ"الىبىءةؤجبإ قتراوؽومً ؤبغػ شخهُاث املحاٞٓحن الجضص       

،وهاالء  ٞلؿُحن في بؾغاثُل" صولت "٢ُام جد٤٣ بطا بال حضًض مً ٌٗىص لً "اإلاؿُذ :بإن ال٣اثلت"  خىعاجُتال

غ الضٞإ، وؾدًُٟ  هم : دكاعص بحر٫ الظي ٧ان و٦ُال لىػاعة الضٞإ، وبى٫ وولٟىجحز الظي ٧ان هاثًبا لىٍػ ٍع

ان الظي ٧ان مؿئىال في وػاعة الكئىن الخاعحُت  وحُمـ وولِس ي الظي ٧ان عثًِؿا لى٧الت املخابغاث  بٍغ

٨ُت ، وإًلُىن ٧ىهً،و٧اع٫ عٝو وهى ؤخض ؤبغػ مؿدكاعي بى  ت ألامٍغ ـ وهى الظي اإلاغ٦ٍؼ ف الابً، ولُبي لَى

غ الضٞإ آهظا٥ حكضص ٖلى 1992وي٘ ٖام  م وز٣ُت بٗىىان " جىحُه جسُُِ الضٞإ" لضً٪ حكُني وٍػ

٨ُت ٖلى الٗالم  وزانت الٗالم الٗغبي، وصحالؽ ُٞث والظي جم الاقاعة بلُه في وي٘  يغوعة الهُمىت ألامٍغ

ُت و٢ُإ ٚؼة لىخيُاهى وجُالب هظه الضعاؾت ؤًًا بٖاصة عؾم  صعاؾت الهٟها٫ ال٩امل ًٖ الًٟت الٍٛغ

ا، ومُاعصة الٟلؿُُيُحن ،...  ُت الكغ١ ألاوؾِ  مً حضًض، وإؾ٣اٍ نضام خؿحن وجدُُض ؾىٍع زٍغ

و٦ظل٪ صً٪ حكُني  29ؾبخمبر هي الٟغنت الؿاهدت لخىُٟظ هظا املخُِ الههُىوي  11و٧اهذ ؤخضار 

غ الض غ هاثب الغثِـ  وعوهالض عامؿُٟلض وٍػ ُتز هاثب وٍػ غ الخاعحُت ، وبىب وولٟٞى ٞإ ، و٧ىلً باو٫ وٍػ

غ الخاعحُت ، وحىعج جُيُذ  دكاعص اعمُخاج هاثب وٍػ الضٞإ و٧ىهضالحزا عاٌـ مؿدكاعة ألامً ال٣ىمي ، وٍع

ٟي البِذ ألابٌُ اهضعو ٧اعص ت ، وعثِـ مْى ٩ي  30مضًغ و٧الت الاؾخسباعاث اإلاغ٦ٍؼ بل ؤن اليهىصي ألامٍغ

ٛان هى الظي ٣ًىص ال٨ىِؿت اإلاٗمضاهُتما٩ًل هى  تز الظي ٧ان مؿدكاع في بصاعة الغثِـ َع  . 31عو ٍو
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ًمثله بجبإ ال٨ىِؿت  هظا ال٨ٟغ املحاٞٔ الجضًض: "كيام دولة ئشرائيل الكبري برهامج الػمل " -2

بلٜ ٖضصهم خىالي هه٠ ؾ٩ان الىالً ٗخبر الٗمىص ال٣ٟغي لخُاع املحاٞٔ الضًني ٍو اث اإلاخدضة، ؤلاهجُلُت َو

٤ اإلاؿُذ ،  امً ؤههاع هظا الخُاع بإن ال٨خاب اإلا٣ضؽ ًمثل الح٣ُ٣ت ، وؤن الخالم ًإحي ٣ِٞ ًٖ ٍَغ ٍو

م مً ا٢خهاع مهامه ؾاب٣ا ٖلى الىىاحي الضازلُت مثل جإًُض الهلىاث في اإلاضاعؽ ، وخٓغ  لى الٚغ ٖو

٩ي، ول٨ً في ٖهض بىف وي٘ ٖلى ؤحىضجه ؤلاحهاى ، وال٣ًاًا اإلاخٗل٣ت بالكىاط وؤلاباخُت في املجخم٘ ألام ٍغ

٢ًاًا زاعحُت جخٗل٤ بااليُهاص الضًني و٢ًُت الهغإ الٗغبي م٘ ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي وزانت ؤن وؿبت 

خهىع  32م 2004،و٦2000بحرة مً ؤنىاث ؤلاهجُلُحن البٌُ خهل ٖليها الغثِـ بىف في اهخساباث  ٍو

هظا الخُاع ؤن الهغإ الٗغبي م٘ ال٨ُان هى نغإ صًني وؤن ٢ُام صولت ال٨ُان هى جد٤ُ٣ لىبىءة بلهُت 

واعصة في ال٨خاب اإلا٣ضؽ جغجبِ بٗىصة اإلاؿُذ في نهاًت الٗالم بلي ؤعى "ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي"، وؤن ؾُُغة 

ضون  ٗاعيىن ال٨ُان ٖلى ال٣ضؽ هي حؼء مً هظه الىبىءة ، بظل٪ ٞهم ًٍا ٢ُام صولت " بؾغاثُل ال٨بري" َو

ومً ؤلاقاعاث   33ؤي اجٟا٢ُت ؾالم  جاصي لخىاػ٫ ال٨ُان ًٖ هظه ألاعاض ي و٢ُام صولت ٞلؿُُيُت ٖليها

٤ هظا الخُاع هىا٥ زالر بقاعاث وهي  :  34الضالت التي حؿب٤ ٖىصة اإلاؿُذ  ٞو

ٗخ٣ض الاهجُلُىن الههُىهُىن اخخال٫ مضً -م ب٢1948ُام صولت ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي في ؾىت  -ؤ ىت ال٣ضؽ َو

ؤنها اإلاضًىت التي ؾُماعؽ اإلاؿُذ منها خ٨م الٗالم ، ولهظا جًِٛ ال٨ىاجـ الههُىهُت اإلاؿُدُت في 

تراٝ بال٣ضؽ ٖانمت مىخضة وؤبضًت لل٨ُان ؤلاؾغاثُلي ج بٖاصة بىاء ه٩ُل  -الىالًاث اإلاخدضة مً ؤحل الٖا

 وبٗض ا٦خماله ؾخ٣٘ مٗغ٦ت هغمجُضون .ؾلُمان ٖلى ؤه٣اى اإلاسجض ألا٢ص ى 

٩ي قهض جدىال خاؾما بٗض ؤخضار        م في 11/9/2001بىاء ٖلى طل٪ ٞةن هظا ال٨ٟغ الاؾتراجُجي ألامٍغ

بصاعة بىف الابً ، خُث ٢ام بةصعاج مهُلحاث حضًضة في بغهامجه: ٦مهُلح الحغب ٖلى ؤلاعهاب ، 

ً  هما مدىع والًغبت الاؾدبا٢ُت ، والاهخ٣ا٫ مً الاخخىا ء بلي الخضزل ، بياٞت بلي ج٣ؿُم الٗالم بلى مدىٍع

 الخحر  ومدىع الكغ "الضو٫ اإلااع٢ت" .

٩ي الجضًض الظي جم وكغه في      م ، وهى عؾالت 20/9/2001وهظا الخىن٠ُ ٌؿاهضه مكغٕو  ال٣غن ألامٍغ

ام ج. بُيُذ ،وؤلُىث ٧ىهحن ، مٟخىخت بلي الغثِـ بىف الابً ، و٢ٗها ٖضص مً املحاٞٓحن الجضص منهم : ولُ

٪ ، ولُام  كذ ، عوبغث ٧اٚان ، حكاعلؼ ٦غاوتهامغ ، ححن ٦حر ٦باجٍغ ضبٙغ ، عئثُل ماع٥ َٚغ وؤعون ٍٞغ

دكاعص بحر٫ ، جىعمان بىصهىعجؼ ، وونٟذ الغؾالت "ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي"  بإهه: "الحل٠ُ ألا٦ثر  ؿخى٫ ، ٍع ٦َغ

لبذ مً الغثِـ ؛ ؤن ًضٖم ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي الك٤ُ٣ الضًم٣غاَي  مؿاهضة في مداعبت ؤلاعهاب الضولي... َو
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٨ُت ٧ل صٖم للؿلُت  ٦ما ونٟخه، وؤن ًضٖمه صٖما ٧امال  وؤونذ بإن ج٣ُ٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

  .35الٟلؿُُيُت "

املحاٞٓىن الجضص في جهىع ٦الٌـ : مً أولىيات حماًة مشروع فكر املحافظىن الجدد محاربة الشر -3

هم في ج٣ضًم هٟؿهم مغوححن للمباصت الازال٢ُت الؿامُت م٣ضمحن  اهٟؿهم ٦مداعبحن ع  ًٍ " ٨ًمً مكغٖو

وج٣ى٫ هظه الخغاٞت الالهىجُت اإلاؿماة "هغمجضون" التي ًامً بها ؤ٦بر عثِـ صولت في  36للكغ في الٗالم"

الٗالم خُىما حٛؼو حُىف الٗالم" بن الٗهغ الحالي مد٩ىم بالكُُان، وإن الى٢ذ ا٢ترب ٖىض نهاًت 

ت  ُذ وإًغان والٗغب، وألاٞاع٢ت والهحن صولت ال٨ُان وؾدباص حُىف الٛؼاة بىاؾُت ٢ىبلت طٍع الؿٞى

 37وؾُمىث اإلاالًحن مً ؤلاؾغاثُلُحن، ؤما اإلاخب٣ي منهم ٞؿِخم به٣اطه ل٩ي ٣ًبل ٌؿٕى ٦مؿُذ له".

ؾبخمبر خُىما جم حكبُه ٧ل مً ٌٗاعى والخذ مًامحن جُب٤ُ هظا اإلاكغٕو ٧ةَاع صًني في ؤخضار     

ٟذ لها مهُلحاث منها : الضو٫ اإلااع٢ت وما اؾمخه  -ؾُاؾاث الىالًاث اإلاخدضة ب٣ىي الكغ اإلاًاصة، وْو

 بـ"ؤلاؾالم الغاص٩ًالي" و٧ليهما نى٠ في هُا١ ؤلاعهاب الضولي.

ُٟهم للمٟاهُم واإلاهُلحاث خؿب عوخاهُتهم لحماًت هظا اإلاكغٕو       ،ًم٨ً اًجاػ مى٠٢ وفي جْى

ل ٖلى ألامم  املحاٞٓحن الجضص بالضٖىة الي اٖخماص الضبلىماؾُت خُثما ؤم٨ً وال٣ىة ٖىض الًغوعة والخٍٗى

غ  ض ، والخدغ٥ في الخدالٟاث آلاهُت ؤو اإلاباصعة ألاخاصًت ؤو الثىاثُت متى جٞى اإلاخدضة ومجلـ ألامً متى جٍغ

 طل٪.

 صفية القضية الفلسطينية المحور الثالث: الدبلوماسية الروحية وث

اإلاهُلح اإلاؿخسضم في هظه الضبلىماؾُت هى الؿالم الضًني الٗالمي لحل الهغاٖاث ،وجد٤ُ٣ ؤهضاٝ         

مً لل٣ٗاثض  الخىمُت اإلاؿخضامت مً ؤحل م٩اٞدت ال٣ٟغ الٗالمي، وهظا اإلاكغٕو م٣ضم مً مٗهض ٧ٞى

ت" بجامٗت ح  38غاهض ٞالي بالىالًاث اإلاخدضة.اإلادكاب٨ت "اإلاكتر٥ بحن ألاصًان الؿماٍو

خهىع هابغماؽ     في هظا اإلا٣ام  للخغوج مً ؤػمت  وهظا اإلاهُلح ًىُل٤ ٦ميكإ مً ٨ٞغة خىاع ألاصًان ،ٍو

الخُٝغ الضًني والٗال٢ت الضًيُت اإلاخىا٢ًت بالؿُاؾت للحىاع والدؿامذ ، ًجب الاوُٗاٝ بمؿاع الحلى٫ 

٥ ، وؤن ًخم ججاوػ ألانىلُت والىاخضًت وجد٤ُ٣ الخٗضصًت هدى ؾً مٗاًحر مكتر٦ت وحك٨ُل خـ مكتر 

الضًيُت والدؿامذ الضًني ، والبض ؤن ًمغ طل٪ ٖبر قب٨ت جىانُلُت ٢اهىهُت وؾُاؾُت ج٣ضم اهمىطج هٓام 
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٘ ًخٗامل م٘ ال٨ٟغ الضًني ٖلى ؤهه حؼء مً م٩ىن ل٨ثحر مً اق٩الُاث املجخم٘ اإلاٗانغ ومنها  بصاعة وحكَغ

ىت ألا  ٤ هظا اإلاكغٕو جىُل٤ مً :    39زال٢ُت ؤؾـ الكٖغ ُت ٍَغ  وزٍغ

:الهضٝ الح٣ُ٣ي والىخُض الظي ًخطح مً ال٣غاءة  أهداف وأدوات غمل الدبلىماشية الروحية -1

غ اإلاهحر للكٗب الٟلؿُُني ٖلى ؤعيه، مً زال٫ ج٨ُٟ٪ ههج اإلا٣اومت  ال٣اصمت، هى بلٛاء خ٤ ج٣ٍغ

الٟلؿُُيُت ، بجٗل ال٣ضؽ زاعج ٧ل اإلاٟاوياث  جم ًبضؤ الٗمل  بةلٛاء نٟت الاخخال٫ ، وإٚال١ مل٠ 

٤ ب٢ٟا٫ و٧ا ل الكٗب خ٤ ٖىصة لالحئحن ًٖ ٍَغ تراٝ بـ"يهىصًت الضولت"  وجدٍى ض والٖا لت الٛىر، جم التهٍى

ل نٟت الٟلؿُُيُحن مً مىاَىحن بلى  الٟلؿُُني بلي ججمٗاث ؾ٩اهُت صون نٟت ؾُاؾُت ؤي جدٍى

٨ُت بمىٓىعها الغوحي؛ وألاهٓمت الٗغبُت اإلاؿاهضة  م٣ُمحن ، والىؾاثل الضاٖمت هي الضبلىماؾُت ألامٍغ

دٟؼ ٖلى بلي   40.-بمالها  ل مً ٢بل نىضو١ الى٣ض الضولي والبى٪ الضولي الظي  ًدبنى اإلاكغٕو  ٍو حاهب الخمٍى

لُت الٗاإلاُت بىي٘ ٢ًُت جد٤ُ٣ الؿالم الٗالمي ٖلى  يبه اإلااؾؿاث الخمٍى دث ٍو الخىمُت اإلاؿخضامت ٍو

٤ قغاء ٦غاس ى ؤؾخاطًت بالجا ل وؤلاؾىاص اإلاٗغفي ًٖ ٍَغ لها ، م٘ صٖم الخمٍى  -مٗاث ال٨بحرةؤحىضة جمٍى

ومغا٦ؼ مخسههت في الضبلىماؾُت الغوخُت مً ٢بل الاجداص ألاوعبي ، ًٞال ًٖ وحىص بصاعة زانت بىػاعة 

٨ُت إلاؿاهضة الضبلىماؾُت الغوخُت.  الخاعحُت ألامٍغ

في خحن ؤن اإلاهُلحاث اإلاٟخخت اإلاؿخسضمت في هظه الضبلىماؾُت هي :" مهُلح "الضًً الٗام اإلاكتر٥"     

ىي٘ له صلُل اعقاصي ًُل٤ ٖلُه اؾم "الخ٨ٟحر ال٨خابي: صلُل لل٣ٗل والحغ٦ت" ًدمل نٟت الظي ً

ت اإلا٣ضؾت ، ومهُلح "الكٗىب ألانلُت" التي  جٕز ال٣ضؾُت ًٖ ٚحره مً ال٨خب الؿماٍو ال٣ضؾُت ٍو

٠ ٨٦ُان ؾُاس ي ٌؿى١ ؤن اليهىص هم ؤهل ٦ىٗان وؤنهم ؾب٣ىا اإلاؿُدُحن  جىدضع مً "ممل٨ت صاووص" جْى

واإلاؿلمحن لهظا اإلا٩ان بظل٪ ٞهم ؤنل ميكإه ، ومهُلح "اإلاؿاع الجٛغافي للحج ؤلابغاهُمي" ؤي اإلاضن 

وال٣غي التي ٖبرها الخلُل ببغاهُم وم٩ان صٞىه، هظا الٗبىع ًٟخذ له مؿاع ٣ًُ٘ ٖلى ألا٢ضام ًيكإ به 

ٖلُه الؿالم مىظ ؤ٦ثر مً  مىا٢٘ ز٣اُٞت، وصًيُت، وؾُاخُت، مً زال٫ جدب٘ زُىاث مغوع الىبي ببغاهُم

يص يء له  ؤعبٗت آالٝ ٖام ... بياٞت بلى ؤن هظا الضلُل ؤلاعقاصي ًجب ؤن ًضعؽ في حامٗاث ٖاإلاُت ،ٍو

بُت حؿمى "ؤؾغ مماعؾاث الؿالم"  مغا٦ؼ ب٢لُمُت لغابُت ؤلابغاهُمُت، وصٖاة حضص ، م٘ ٢ُام صوعاث جضٍع

غوخاهُحن م٘ الضبلىماؾُحن والؿاؾت في ؾاخت مكتر٦ت ج٣ىم بالٗمل ٖلى خل الجزاٖاث ٖبر صمج ال٣اصة ال

 41للحىاع حٗٝغ بضبلىماؾُت اإلاؿاع الثاوي .
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٨ُت ُٞما باث ٌٗٝغ      في ْل اإلاؿاهضة ؤلاًماهُت  ل٨ثحر مً ال٣ؿاوؾت اإلادكضصًً في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

حُا ٖلى الضعاؾاث الخانت في الجىىب ألامحر٧ي مثل ج٨ؿاؽ وحىع   Bible Belt بىالًاث خؼام ؤلاهجُل

ُٟي لل٨ُان ؤلاؾغاثُلي في نهاًت الٗالم "هغمجضون"” نهاًت الٗالم”بـ ىصة اإلاؿُذ، و بالضوع الْى  .42ٖو

هظه الضواثغ الههُى مؿُدُت  ثجريد الدًاهات الصماوية مً كدشيتها وثفريغ فلصطين مً شكانها : -2   

ُُٟت  جضوـ مٟهىم اإلا٣ضؽ بجمٗه واخخىاثه  في ٦خاب م٣ضؽ  ُٟها لضو٫ وحماٖاث ْو مً زال٫ جْى

ٟخذ باب  واخض هى )الضًً ؤلابغاهُمي( ؛ ًجٕز خغمت صوع الٗباصة مً هظه ال٣ضؾُت لًُٗها في م٩ان واخض، ٍو

٣ا لألٚغاى الؿُاؾُت ، ف ل اإلاؿخمغ للىهىم ٞو ي ْل جإؾِـ مٗنى اؾدكغاقي حضًض  إلا٣اعهت ٚحر الخإٍو

 مخ٩اٞئت  بحن الخهىع الاًضًىلىجي اإلاخٛحر م٘ الثابذ اإلاغحعي الضًني 

٩ي" هى ألامغ الجضًض     ٘ الىو الضًني  للٟهم الؿُاس ي بمىٓىعه املحؿىؽ "الههُى ؤمٍغ ًبضو ؤن جَُى

ت  مً ٢ضؾُتها ، بألُت ٖمل ا٢خهاصًت جبدث ًٖ اإلاُغوح في هظه الضبلىماؾُت ، بط ًجغص الضًاهاث الؿماٍو

 الخىمُت اإلاؿخضامت في مؼاعاث ؾُاخُت في الام٩ان الظي مغ بها الخلُل ببغاهُم  .

بي  بما ٌؿمى     وفي هظا اإلا٣ام ججضع ؤلاقاعة بلي  ماجم جى٢ُٗه مً ٢بل ممثلى الضًاهاث ؤلابغاهُمُت في ؤبْى

ضٖم هظا اإلاكغٕو ، بط ًا٦ض الكُش ٖبض هللا بً بُه ) مً خُث ًضعي ؤو ال  )خل٠ الًٟى٫( ، ٌؿاهض ٍو

ًضعي بىىاًا هظا اإلاكغٕو الؿُاس ي( ؤن هظا الحل٠ هى "خل٠ ًُٞلت وجدال٠ ٢ُم مكتر٦ت، ٌؿعى 

ؿترقض هظا  ل هظه ال٣ُم في ٖال٢اتهم، وإلى الضٖىة بلى وكغها وامخثالها في خُاة الىاؽ" َو
ُّ
ؤصحابه بلى جمث

الن الٗالمي لح٣ى١ ؤلاوؿان لؿىت اإلاىخضي ب٩ل الٗهىص  ، وإٖالن مغا٦ل 1948واإلاىاز٤ُ الضولُت؛ مثل ؤلٖا

بي وواقىًُ، ووز٣ُتي "ألازىة  2016خى٫ خ٣ى١ ألا٢لُاث الهاصع في  مً اإلامل٨ت اإلاٛغبُت وإٖالوي ؤبْى

 ؤلاوؿاهُت" و"م٨ت اإلا٨غمت".

      
ً
مُثا١ لل٣ُم والًٟاثل، بدُث ٌؿعى بلى  -وؤهضاٝ هظا الحل٠ ٦ما ٌكحر الكُش بً بُه ؤعبٗت وهي :"ؤوال

 الح٤ بلى الًُٟلتالاعج٣اء مً 
ً
ًجم٘ بحن اإلاكتر٧اث ٦مُثا١ جىمُت اإلاكتر٧اث واخترام الخهىنُاث  -، وزاهُا

ؤهضاٝ هظا اإلاُثا١، ٞخخجلى في ٧ىهه مُثا١ للؿلم بدُث ًخٗهض  -،ؤما زالثؤلابغاهُمُت وؤلاوؿاهُت

،بخ٣ضًم ٢ُم الخٗااإلاخٗا٢ضون    ون بض٫ ٢ُم الخىإػ
ً
حصجُ٘ مباصت ال٨غامت ب٩ىهه مُثا١ ٣ًىم ٖلى  -وعابٗا

ت والٗضالت  ".ؤلاوؿاهُت والحٍغ
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 للىاؽ، وفي      
ً
ل هظا اإلاُثا١ في اإلاضاعؽ "حٗلُما ٤ ججًز ل هظه ألاهضاٝ بلي وا٢٘ ٖملي ًٖ ٍَغ م٘ جدٍى

ُمغ اإلاٗابض حٗالُم للمامىحن، وفي ؾاخاث الهغإ ومُاصًً الجزإ َمإ ْٗ ٌَ َمال 
َ
هِىت جدل في الىٟىؽ، وؤ

 .43ال٣لىب"

ت في هظه الضبلىماؾُت الغوخُت       ول٨ً هظا الخجغص مً اإلا٣ضؽ و٢ضؾِخه ال ًجم٘ مابحن الضًاهاث الؿماٍو

، بل هى ًضٖم اإلاكغٕو الاؾدُُاوي في م٣ابل خ٣ى١ الكٗب الٟلؿُُني ، ٞاالهُال١ مً ٢ُم الًُٟلت 

غاثُل ال٨بري" واؾخ٣با٫ وحصجُ٘ مباصت ال٨غامت ؤلاوؿاهُت في ألاهضاٝ الؿاب٣ت، هى جمهُض ل٣ُام "بؾ

٤ مٗغ٦ت هغمجضون ،وهظا ًىضح ج٣ضًم ٢ُم الخبُٗت والخىٕى جدذ مؿمى الخٗاون  اإلاؿُذ ًٖ ٍَغ

٩ي"  والخٗايض م٘  " الههُى ؤمٍغ

يخمي بلُه      بىاء ٖلى طل٪ ، ًجب ؤن هٟهم ووعي ؤن اليهىص هى قٗب ًٖىي ٌِٗل في "الٛغب" ٨ٟ٦غ ٍو

ً ًضعى ؤهه ممل٨ت ص بدث ًٖ َو اووص، ًضعي ؤنها ؤعى ؤحضاصه ،مىُل٣ا مً ؤن هظه ألاعى "ًجب ؤن ٍو

وهظا ما ًا٦ضه بيُامحن  44جٟٙغ ممً جهاصٝ وحىصهم ٞيها مً البكغ" ٖلى ٢ى٫ ٖبض الىهاب اإلاؿحري 

ت م٘ "الٛغب" مٗخبرا ؤن الٗغب مٗاصًحن  هخيُاهى ؤًًا في ٦خابه م٩ان بحن ألامم لخإ٦ُض الٗال٢ت الًٍٗى

٦ما ًجب ؤن هٟهم وهدظع في هظا الؿُا١ مً )الضًً اإلاضوي، والضًً   45ٖلى خضا ؾىاء. لل٨ُان و"الٛغب"

الؿُاس ي( اللظًً احخثا الضًً الؿماوي الظي هى ألانل في وحىص الغابُت الاحخماُٖت ال٣اثمت ٖلى التراخم 

 والخىاص والخٗاون والتهاصي .

: بخدب٘ ٞترة بٌٗ الغئؾاء  ات الدبلىماشيةأمريكًيا شيىاريىالىضؼ النهائي لللدس ًتحدد باملفاوض -3

٨ُحن وؿدك٠ الخمهُض لهظه الضبلىماؾُت الغوخُت ، ٞمً زال٫ نهاًت ٞترة الغثِـ حُمي ٧اعجغ  ألامٍغ

" الظي ٌٗخبر ال٣ضؽ الكغ٢ُت مى٣ُت مدخلت وجب٣ى مىخضة صون ج٣ؿُم ، ول٨ً في نهاًت 1980 -1976"

جىِؿ٩ي ماًلي: " ؤن جٓل ال٣ضؽ الٗانمت اإلاىخضة لل٨ُان ٞترجه َغح مؿدكاعه لألمً ال٣ىمي ػبِىُٛى ى بٍغ

ت لإل٢لُم الٟلؿُُني، ومً اإلام٨ً بوكاء  ؤلاؾغاثُلي بال ؤهه مً اإلام٨ً ؤن جهبذ ؤًًا الٗانمت ؤلاصاٍع

، وم٘ بصاعة الغثِـ 46مجلـ صًني ًًم ممثلحن مً الضًاهاث الثالر لُخىلى ؤلاقغاٝ ٖلى ألاما٦ً اإلا٣ضؾت"

ٛان  م ، ٧ان لههُىهُت مغ٦ؼ ز٣ل في ال٩ىهجغؽ ،بمؿاهضة حماٖت الًِٛ "ؤلاًبا٥ "التي 1988-1980َع

خباع ال٣ضؽ ٖانمت ؤبضًت لل٨ُان مً زال٫ ال٣غاع ع٢م  م ، ووعص في ؤخض بىىصه 1990لؿىت  106مهضث اٖل

خ٣غع ويٗها بالخٟاوى . ً ال٨ُان م٘ اٖخباع ؤن ؤم 47مباصلت ألاعى بالؿالم ،وجب٣ى ال٣ضؽ ٚحر مجؼؤة ٍو

٨ُت .  عاسخ ٖىض ؤلاصاعة ألامٍغ
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" الظي اٖخبر ؤن ال٣ضؽ ويٗها النهاجي ًخدضص باإلاٟاوياث 1992-1988جم جلتها بصاعة حىعج بىف ألاب"    

ض  في عؾالت الخُمُىاث اإلاىحهت بلي الٟلؿُُيُحن ٢بل او٣ٗاص ماجمغ مضٍع
في خحن بصاعة الغثِـ ٧لُيخىن 48

ىاث في ال٣ضؽ الكغ٢ُت، واٖخبرجه ٖمل اخاصي الجاهب " لم جبِض ؤي مٗاعي1992-2000" ت في بىاء اإلاؿخَى

غ وال٨ُان ال في ألامم اإلاخدضة ؤو مجلـ ألامً، هظا ماحاء في اٖالن  ، ومٗالجخه جخم بحن مىٓمت الخدٍغ

بل اػصاصث ٖملُاث الحٟغ والخى٣ُب جدذ بِذ اإلا٣ضؽ ، وجم الًِٛ  49اإلاباصت "اجٟا٢ُت ؤوؾلى"  

٩ي ٖ سجض بكإن اإلا لى الجاهب الٟلؿُُني ل٣ُبل بخ٣ؿُم ما ؾمخه "اإلاؿاولُاث ال٣اهىهُت "ألامٍغ

 .ألا٢ص ى

م ، لم جظ٦غ الىز٣ُت ٧لمت اخخال٫ لألعى مً ٢بل لــــ 12/2003وفي وز٣ُت حى٠ُ التي و٢ٗذ في قهغ     

"خاثِ اإلاب٩ى" "ال٨ُان ؤلاؾغاثُلي"، واٖخباع ال٨ُان َٝغ جٟاوض ي ٖاصي ، ٦ما ط٦غث الىز٣ُت مؿمى 

٤ وهجحذ لجىت الٗال٢اث الٗامت   50وؤٟٚلذ ط٦غه ٦داثِ البرا١ ُت الٍُغ ٞهي بظل٪ وؿٟذ زٍغ

ض  تراٝ بال٣ضؽ ٖانمت لل٨ُان  بط بٗض ٢غن مً ٖو ٨ُت م٘ ال٨ُان وؤلاًبا٥ ، في جغؾُش ٨ٞغة الٖا ألامٍغ

ض الثاوي وهى مىذ ال٣ضؽ لل٨ُان  ٩ي جغامب بالٖى تراٝ بال٣ضؽ بلٟىع ٣ًىم الغثِـ ألامٍغ مً زال٫ الٖا

تراٝ  ٨ُت بليها ، وم٘ هظا ًخهىع ناو٘ ال٣غاع في ال٨ُان ؤن هظا الى٣ل والٖا ٖانمت له وه٣ل الؿٟاعة ألامٍغ

عمؼي بالىٓغ بلي ؾُُغة ال٨ُان وا٢ُٗا ٖلى اإلاضًىت 
51 

 اخلاثمة:

إلخضار حُٛحر ٖلى مىاهج الخ٨ٟحر  ْاهغها بطا ٧ان الٛغى مً الضبلىماؾُت الغوخُت هي مباصعة صًيُت في  

والؿلى٥ والخٗامل م٘ آلازغ ٖلى ؤهه لِـ الٗضو ؤو الخُغ ، وبضون ججاهل مغحُٗت ٢ُم الٗض٫ وؤلاههاٝ 

 واإلاؿاواة والاخترام اإلاخباص٫ مٗه .

ا هى جىا٤ٞ لبىاء ازال١ مكتر٦ت ، ونى٘ ؾالم ٖالمي  بحن الضًاه     اث ًبضو ؤن الجضًض في هظا الُغح ْاهٍغ

اهُت مجخمُٗت بحن ؾ٩ان اإلاى٣ُت .  ؤلابغاهُمُت  بما ٌٗؼػ زل٤ ٞع

مسٟي ومؿ٩ىث ٖىه ؾُاؾُا هى خماًت ؤمً ال٨ُان الههُىوي في اإلاى٣ُت الٗغبُت في  باَنيول٨ً ماهى       

ت بما ًخالءم م٘ خماًت  ٘ الضًً في ٧ل قٖغ م٣ابل الخىمُت اإلاؿخضامت التي جضٖمها صو٫ اإلاى٣ُت ، م٘ جَُى

سُت إلامل٨ت صاووص  ٨٦ُان ؾُاس ي ٖلى اٖخباع ص ٤ تهىٍض ال٣ضؽ وإٖاصة الح٣ى١ الخاٍع ولت ال٨ُان، ًٖ ٍَغ

ت مً اإلاؿُدُحن واإلاؿلمحن.  ؤن اليهىص هم ؤهل ٦ىٗان وهم ألاؾب٤ في الغؾاثل الؿماٍو
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ت"وبهظه الضبلىماؾُت الغوخُت ًخم      ٤ بىاء  اخخىاء اإلا٣اومت، وجهُٟت ال٣ًُت بـــ " مباعاة نٍٟغ ، ًٖ ٍَغ

٠ له انُٟاٝ صولي ،ًجٗل الىو الضًني في خالت ؾُىلت ًإو٫ ٧إهه هو ؤصبي ،بألُت  همىطج مٗغفي ًْى

ه الؿُاس ي ،  ٤"  جىُل٤ مً  م٣ىلت ما عجؼ ًٖ ؤزظه ب٣ىة الؿالح ًازظ ب٣ىة الخمٍى ُت ٍَغ ٖمل "زٍغ

سُت " ؤعي٪ ًا اؾغاثُل مً الٟغاث بلي الىُل" و"ألاع  ٠ لها م٣ىلت" وقٗاعاث جاٍع ى م٣ابل الؿالم " ْو

 .الكٗب املخخاع"  ب٨ٟغة "بىاء ممل٨ت صاووص" 

 الهوامش و االحاالت

                                                           
 ليبيا.-اجلامعة األسمرية اإلسالمية ، السلجني 1

ا ، وؤقاع بلي ؤن مً مىُل٣اث ال٣ابل - 2 ًُ ُت ال٣ابلُت لالؾخٗماع مهُلح ٨ٞغي َغخه الض٦خىع مال٪ بً هبي وهى ٌٗني: )ال٣ابلُت لالخخال٫( صازل

مت الىٟؿُت التي جمهض لل٣بى٫ بمٟاهُم وانُالخاث وجهىعاث اإلاؿخٗمغ )ٖالم ألا٩ٞاع( التي جازغ في شخهُت وهٟؿُت )ٖالم  لالؾخٗماع الهٍؼ

ألاشخام( الضولت اإلاؿخٗمغة؛ وبالخالي هظا ال٣بى٫ هى الظي ًهى٘ الحضر )ٖالم ألاخضار( الظي مىُل٣ه ألاؾاؽ ًيبٗث مً باًَ الصخو 

ؿحر في خضوصها ٨ًٞغا وجىًُٓما وخغ٦ت ؛ وبهظا ٞهى ًُب٤ اإلا٣انض التي يهضٝ لها الاؾخٗماع التي ج٣لل مً ٢ُمخ ه ختى الظي ٣ًبل نبٛت ٚحره ، َو

، )جغحمت :ٖمغ ٧امل مؿ٣اوي و ٖبض الهبىع قاهحن( ، صمك٤: صاع ال٨ٟغ،  شروط النهضة -مشكالت الحضارة ُت. اهٓغ مال٪ بً هبي ،الاؾم

 . 152، م1986بنضاع هضوع مال٪ بً هبي، 
ت ،  املدخل في غلم الصياشيةبُغؽ ٚالي بُغؽ،  - 3  .  358م ، م1989، ال٣اهغة  : م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ
، ٖمان : اإلاغ٦ؼ الٗالمي للضعاؾاث  أصىل الػالكات الدبلىماشية واللىصليةبخهٝغ ، ٖبضالٟخاح ٖل الغقضان، دمحم لُل مىس ى ،  - 4

 .20-18، م م 2005،  ،1الؿُاؾُت،ٍ
٘كتاب الدبلىماشية ثاريخها مإشصاتها أهىاغها كىاهينها،  ،ؾُٗض ؤبى ٖباه - 5 ش ، م2009هـ/1430، 1، ٍ صاع الكُماء لليكغ والخىَػ جاٍع

  14-10-2011اليكغ : 

   https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/10/14/239926.htmll 
اى: م٨خبت الٗب٩ُان، الدبلىماشية الجدًدة في مىاجهة الاختزال الػلماوي والتطرف الصهيىويبخهٝغ ، خؿً دمحم وحُه، - 6  1999، الٍغ

        .74،م
غة. برهامج الشريػة والحياةم ، 2004/ 3/6،ماهغ ٖبض هللا  - 7  ، ٢ىاة الجٍؼ

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3 
 .81،  79،،2،، الضاع البًُاء: اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي، ٍ الحم الػربي في الاختالف الفلصفيَه ٖبض الغخمً ،  - 8
٩ي، - 9 غة ل٣اء م٘ َه ٖبض الغخمً، 5/6/2006مال٪ التًر  .4ج الفلصفة وألاخالق فيم، ٢ىاة الجٍؼ

 -  اإلاضعؾت الخ٨ُ٨ُٟت في ما بٗض الحضازت جخدضر ًٖ بٖاصة بهخاج اإلاٗنى ،ومىث اإلاال٠ ، وال ًىحض جٟؿحر ٖالمي للؿلى٥ ًم٨ً الخهض٤ً به

ت  ال٣اثمت ٖلى الخمُحز بحن الظاث واإلاىيٕى ، وؤزظ مٟاهُم :اإلاىث ، والنهاًت  ت اإلاٗٞغ في ٖهغ ال٣ٗالهُت ال٣هضًت ، والدك٨ُ٪ في هٍٓغ

جغحمت ص. ٞاجً البؿخاوي،  خمصىن مفكًرا أشاشًيا مػاصًرا مً البييىية ئلي ما بػد الحداثة، هخٓاع بجضًت مُل٣ت ، اهٓغ: حىن لِكـخـه ،،والا 

 . 463، م 2008مغاحٗت : دمحم بضوي ، بحروث: اإلاىٓمت الٗغبُت للترحمت، 
10  - Hisham Sharai, Nationalism and Revolution in Ara World (Tronto :Vannast and Company Inc ,1969),p.19. 

 - : ٨ُت. ًخ٩ىن اؾمهما مً ازخهاع ٧لمتي ألابدار  مإشصة راهد ت ألامٍغ ٨ُت وجضٖمها اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ ت ألامٍغ جابٗت لل٣ىاث الجٍى

ت، جإؾؿذ في  غ باللٛت الاه٩لحًز ٗمل ٞيها هدى ٞترة الحغب الباعصة، وم٣غها الغثِس ي آلان ؾاهخا  1948/ 5/ 14والخٍُى مىه٩ُا في ٧الُٟىعهُا، َو

٠ مٗٓمهم مً الباخثحن وألا٧اصًمُحن ، وهي بازخهاع ماؾؿت اؾخسباعاجُت  1600 غها التي « مؿخ٣لت»مْى حٗمل في بَاع مضوي، وج٣اٍع

٨ُت في الخٗامِل م٘ ألاخضار في الٗالم ؤحم٘ ، ومنها مى٣ُت ما ٌؿمىهه بـ   للؿُاؾُت ؤلامٍغ
ُ
هضعها جغؾم زُت

ُ
 " الكغ١ ألاوؾِ ".ج
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  ،(2-1وصفة أمريكية جدًدة لبىاء شبكات إلاشالميين " املػتدلين " )زلُل الٗىاوي ، -11

 http://www.saaid.net/Doat/Zugail/422.htm   

غ   ل قىاعجؼ وبُتر ؾ٨ُل. وجىُل٤ الضعاؾت مً ٞغيُت ؤعبٗت باخثحن في م٣ضمتهم: قاع٥ في ؤٖضاص هظا الخ٣ٍغ قاعلي بِىاعص وؤهجل عابؿا ولٍى

ؤؾاؾُت مٟاصها ؤن الهغإ م٘ الٗالم ؤلاؾالمي هى باألؾاؽ "نغإ ؤ٩ٞاع" وؤن الخدضي الغثِس ي الظي ًىاحه الٛغب ٨ًمً ُٞما بطا ٧ان 

ضم الدؿامذ.الٗالم ؤلاؾالمي ؾٝى ٠٣ً في مىاحهت اإلاض الجهاصي ألانىلي، ؤم ؤه  ه ؾ٣ُ٘ ضحُت للٗى٠ ٖو
 -  يها نى٠ الٗالم بلي مضًىت هللا ومضًىت الكُُان ؤو اإلاضًىت ؿُحن في ٦خابه )مضًىت هللا( ؛ٞو هظه الثىاثُت ٦مكإ جدضر ٖنها ال٣ضٌـ ؤٚو

ت واإلاضًىت ألاعيُت وهما مىحىصجان في الحُاة الضهُا ألاعيُت ، ومضًىت الكُُان ًخهىع ؤنها جثم ت الغوماهُت وما٢بلها الؿماٍو ىٍع خل في الامبَر

اث وكإ مىظ ٖهُان آصم لغبه صزل الكغ لألعى؛ ؤما مضًىت هللا  ُٞخهىع ؤهه ًمثلها الكٗب  ىٍع اث ومىُل٤ الكغ في هظه الامبَر ىٍع مً امبَر

ؿخُغص في جهىعه بإن الهغإ بحن اإلاضًيخحن مضًىت هللا ت اإلاؿُدُت ، َو ىٍع  التي حؿعى لخد٤ُ٣ الٗضالت ومضًىت اليهىصي زم ال٨ىِؿت وألامبَر

٤ُ مجاهض، ت جٞى الفكر الكُُان التي حؿاجض الٓلم ؾُيخهي الهغإ بُنهما بىهغة مضًىت هللا خُث ال ًىحض ؾالم بال في ْلها اهٓغؤ.ص.خىٍع

ت(،الصياس ي مً افالطىن ئلي دمحم غبده   137م، م1999،)ال٣اهغة:م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
12 - ُ  . 27م، م1997، 2،)جغحمت:دمحم ًىؾ٠ ٖضؽ(، مهغ: صاع اليكغ للجامٗاث، ٍإلاشالم بين الشرق والغربدل، ص.ٖلي ٖؼث بُجٞى
 . 45، م 2،  2005ٍ، ال٣اهغة : صاع الكغو١ ،دراشة هظرية وثطبيلية –في الخطاب واملصطلح الصهيىوي ٖبض الىهاب اإلاؿحري ،- 13
 239 ،م 2011 مضاع، :هللا عام،ئشرائيل كتابة في الىفي الىاق٠، بؾماُٖل - 14
، ببغاهمام - 15  .286 ،م  2010 مضاع، مغ٦ؼ :هللا ؾالمت(،عام وؾلُم ياهغ بال٫ جغحمت ،)هتلر غلى لىيتصر بىٙع
ت وجُب٣ُُت، –ٖبضا لىهاب اإلاؿحري،في الخُاب واإلاهُلح الههُىوي - 16  .63، ممرجؼ شابمصعاؾت هٍٓغ
 .65،ممرجؼ شابمَه ٖبض الغخمً، الح٤ الٗغبي في الازخالٝ الٟلؿٟي ،  - - 17
 . 184، 183، م هفض املرجؼ - 18
ىم ،  - 19 املحاٞٓىن الجضص: ٖباعة مً نى٘ مث٣ٟحن يهىص ًخمثل همهم ألاو٫ بب٣اء ال٨ُان الاؾغاثُلي وجىؾٗه، م٘ اًمانهم ببىاء اله٩ُل اإلاٖؼ

ت مالٟحن  جبضؤ بخ غ بعون ؾلؼع ، )جغحمت: ٞايل حخ٨غ(، م٨خبت املحافظىن الجددىوي بلحر ، ٧ىهضلحزا عاٌـ وآزغون، اهٓغ : مجمٖى ، جدٍغ

  20هـ ، م1426الٗب٩ُان، 
 اإلا٣هىص بالٗلماهُت في هظا اإلا٣ام : هى ٞهل الضًً ًٖ الٗمل الؿُاس ي . - 20

٠ ألامريكية الصهيىهيةالبػد الدًني وثجلياثه الػىصرية في الػالكات مإمىن الحؿُني،  -  21 ، بحروث:صعاؾاث باخث، مغ٦ؼ باخث ، زٍغ

 . 205، م2003
22 -  Jim Garrison, America as Empire .Global Leader or Rogue Power, San Francisco , Barrett  Koehler Publisher-

2004,p.p,158-159. 
ؼ مهىا،"ال٨ٟغ املحاٞٔ والهغإ الٗغبي  - 23  27، م95، ٖضص1989، ال٣اهغة: ، ًىاًغ مجلة الصياشة الدوليةؤلاؾغاثُلي"،ببغاهُم ٖبض الٍٗؼ

،28 . 
ؼ - 24 اى،الٗضص ألاو٫  مجلة البيان، ،"مصتلبل الػالم إلاشالمي:ثحدًات في غالم متغير"٧امل  ٖبض الٍٗؼ . ومً 332، م 2004، الٍغ

ت الضاٖمت واإلاؿاهضة: مٗهض هحرجج، ومىخضي الكغ١ ألاوؾ ِ ، ماؾؿت بغاصلي ، مغ٦ؼ ؾُاؾت ألامً ، م٨خب اإلاهاث الخانت ، الجهاث ال٨ٍٟغ

٩ي الجضًض ، مجلت اإلاهالح ال٣ىمُت ...  مجلـ ؾُاؾت الضٞإ ، مكغٕو ال٣غن ألامٍغ
25 - John Ehrman,The Rise of Neo-conservatism :Intellectuals and Foreign Affairs, 1945-1994,Yale University 

Press,1995,pp.123-124 . 
٨ُت، الٗضص  الفكر املحافظ والصياشة الخارجية ألامريكيةدمحم ٦ما٫ ،  - 26 مبر 5، حامٗت ال٣اهغة :مغ٦ؼ الضعاؾاث ألامٍغ  .  18، م2004، هٞى
اى:م٨خبت الٗب٩ُان،كهىة الحرب الكبارما٩ًل ٧ىلُجز بابحر،-27   20، م2006،)جغحمت:ٖبض الل٠ُُ ؤبى البهل(،الٍغ
ب ، - 28 ،  دور الجماغات املإيدة إلشرائيل في الصياشة الخارجية ألامريكية -الصياشة الدولية وإلاشتراثيجيةم، 2016عقا ببغاهُم ٍٚغ

 .140، م 1اإلا٨خب الٗغبي للمٗاٝع ، ال٣اهغة ، ٍ
 -  ،"٦غص ٞٗل مخإزغ هظا الخهىع ب٨ٟغ الُٟلؿٝى ألاإلااوي اليهىصي "لُىقتراوؽ ،ً ميكإ ٨ٞغ املحاٞٓحن الجضص في ؾخِىُاث ال٣غن الٗكٍغ

ٖلى الؿُاؾت اللُبرالُت ل٩ل مً الغثِؿُحن حىن ٦ُيُضي ولُىضون حىوؿىن ،واهدكغ هظا ال٨ٟغ في ٖهض الغثِـ حُمي ٧اعجغ، واػصهغ في ٖهض 

http://www.saaid.net/Doat/Zugail/422.htm
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ت في مٟهىم ال٣ىة، وا غ١ مىاحهت الخهىم، بصاعة  بىف الابً ؛ وهظا ال٨ٟغ الُمُني  املحاٞٔ له عٍئ ٩ي في الؿاخت الضولُت، َو لضوع ألامٍغ

خهىع ؤن اللظًً ًهلحىن لل٣ُاصة هم اللظًً ٌٗلمىن ؤهه لِـ هىال٪ الازال٢ُاث" خ٤ ال٣ىي ان ًد٨م ال٠ًُٗ"، في هٟـ اإلا٣ام ٌٗخبر  ٍو

ضٖى ألخُاء ال٣ُ ٌ ٞهل الضًً ًٖ الضولت ٍو ٞغ ٩ي، اياٞت بلي ؤن الضًً الهمٜ الظي ًب٣ي ٖلى املجخم٘ واخض ٍو م الضًيُت في املجخم٘ ألامٍغ

، ألامريكية -،صىاغة الكراهية في الػالكات الػربية الحغب الضاثمت جىلض الاؾخ٣غاع ولِـ ٨ٞغة الؿالم الضاثم ... اهٓغ : بهجذ ٢غوي وآزغون 

غ وج٣ضًم : ؤخمض ، ؤخمض ًىؾ٠ ، خمؼة ، ممضوح، بحروث: مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،  . 211،212م ، م م2003 جدٍغ
ب ،مغح٘ ؾاب٤ ، م - 29  139عقا ببغاهُم ٍٚغ

،  التخطيط الاشتراثيجي للصياشة الخارجية وبرامج ألامً اللىمي للدول  الىالًات املتحدة ألامريكية همىذًجاٞىػي خؿً خؿحن ،  - 30

 . 307،  م1،2013صاع اإلانهل اللبىاوي، بحروث، ٍ
خىن  - 31  . 155م، م2006، صاع الح٨مت، صمك٤،  ، حداا ال ي هزت الػالم،الػرب وألا ٖبض الىهاب ٍػ
 -   ت هي: الىا٢ُٗت ممثلت في هجري ٦ِؿىجغ،اإلاضعؾت الخضزلُت الحاػمت ممثلت في ٩ي ٖلى زالر مضاعؽ ٨ٍٞغ ٣ًىم ال٨ٟغ الاؾتراجُجي ألامٍغ

جُيؿ٩ي ،وهي مبيُت ماجُت وصًيُت .، ؤما ًٖ جضعج الخُاعاث  املحاٞٓحن الجضص، والخضزلُت اإلاخضعحت ممثلت في ؤ٩ٞاع بٍغ ٖلى ؤؾـ ؾُاؾُت بٚغ

ت ٞهي ٖل الىدى آلاحي: الخُاع املحاٞٔ الاوٗؼالي زم الخُاع املحاٞٔ الخ٣لُضي زم الخُاع املحاٞٔ الضًني زم الخُاع املحاٞٔ ال جضًض .، ال٨ٍٟغ

ض مً الخٟهُل : اهٓغ دمحم ٦ما٫ ،   ومابٗضها . 3، مغح٘ ؾاب٤ ، م  ألامريكية الفكر املحافظ والصياشة الخارجيةإلاٍؼ
32 - A .Holmes ,GOP Leaders back bill on religious persecution, The New York Times              ,September 11,1997.p3. 

،  40،املجلض  159: ال٣اهغة ، الٗضص  مجلة الصياشة الدولية، "دمحم ٦ما٫ ،" ال٨ٟغ املحاٞٔ والؿُاؾت الخاعحُت إلصاعة بىف الثاهُت - 33

  38، م 2005الؿىت الحاصًت وألاعبٗىن،ًىاًغ
٩ي الههُىوي ججاه الٗغب واإلاؿلمحن"، - 34 المي ألامٍغ بحروث، الؿىت ألاولى ،زٍغ٠  الباحث، مجلة دراشاتزالض بضًغ،"حظوع الخُاب ؤلٖا

 .103،104، م م2003
٘ واليكغ، شياشة أمريكا الخارجيةاللىبي إلاشرائيلي و محرقماًغ والذ ،  - 35 اث للخىَػ ،)جغحمت: باؾل ؤهُىان(، بحروث: قغ٦ت اإلاُبٖى

 .  306م ، م2007
اكػيةهاصي ٢بِس ي،  - 36 م 2008، بحروث : الضاع الٗغبُت للٗلىم ، الصياشة الخارجية الامريكية بين مدرشتين املحافظية الجدًدة والى

   20،م
٨ُت"،  - 37  .143، م 1995ـ ؤًلى٫، 101، الٗضص مجلة، صامد الاكتصاديٚؿان قهابي، "الههُىهُت اإلاؿُدُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
مجلة مصتلبل التربية الػربية، هبت حما٫ الضًً ،"الضبلىماؾُت الغوخُت :مؿاع حضًض وماَغ ٧امىت وؾُاؾاث بضًلت لهاو٘ ال٣غاع"، - 38

 .13م ، م22019،ًىاًغ 116ؼ الٗغبي للخٗلُم والخىمُت ، الٗضص اإلاغ٦ 26املجلض 
 - . ٨ٞغ هابغماؽ مبني ٖلى ؤؾاؽ ٧ىن الدؿامذ ؤؾاؽ الث٣اٞت الضًم٣غاَُت 

،الغباٍ:  ماؾؿت صعاؾاث وؤبدار ، مامىىن بال خضوص ، قهغ  الدًً في املجتمػات املػاصرة : رؤية هابرماشية"ٖلي ٖبىص املحمضاوي،  - 39

                               www.mominoun.com/pdf1/2014.                           3م ، م12/2014
٢غاءة في ن٣ٟت ال٣غن ،٣ٖض  1وع٢ت ٖمل  مجلة املصتلبل الػربي،خل٣ت ه٣اقُت "،  -لبِب ٢مداوي، "ال٣ًُت الٟلؿُُيُت ون٣ٟت ال٣غن  - 40

  .489م، الٗضص 8/7/2019في بحروث ًىم الازىحن 
 .16، مشابم مرجؼمؿاع حضًض ومساَغ ٧امىت وؾُاؾاث بضًلت لهاو٘ ال٣غاع،  -هبت حما٫ الضًً ، الضبلىماؾُت الغوخُت  - 41
مبر  29هـ ،  1427طو ال٣ٗـضة  07الاعبٗـاء ،  جريدة الشرق الاوشطؤؾامت الِٗؿت،"مؿاع ٖالمي َمىح ال٢خٟاء ؤزغ الىبي ببغاهُم"،  - 42 هٞى

 .10228الٗضص  2006
بي الثالزاء ثىكيؼ ممثلى الدًاهات إلابراهيمية في أبىظبي  لحلف الفضىل ًىؾ٠ لخًغ ،  - 43 ، 17:00 - 2019صٌؿمبر  10، ؤبْى

www.hespress.com/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%   
ت صعاؾت :الههُىوي واإلاهُلح الخُاب في اإلاؿحري، الىهاب ٖبض - 44  32 ،ممرجؼ شابم،  جُب٣ُُت هٍٓغ
غي(،ّٖمان ٖىصة )جغحمت:دمحم ،والػالم ئشرائيل :ألامم بين مكان هخيُاهى، بيُامحن - 45 ٘، لليكغ ألاهلُت :الضٍو  .137 م ، 1996 والخىَػ
ت لل٣ًُت الٟلؿُُيُت مىظ  - 46 ٘ الدؿٍى اع١ اإلاىس ى، مكاَع  . 166، 165، م م1986،ٖمان:صاع الجلُل لليكغ، 1985-1947مىحر الهىع َو
الم الٗغبي، اللدس في خطر ، اللدسؤخمض نضقي الضحاوي،  - 47  . 63، م2001: مغ٦ؼ ؤلٖا
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 .  27م ، م1992، ًىاًغ / 107، الٗضص مجلة الصياشة الدوليةهاصًت الؿُض ، "وكاٍ ووزاث٤ ألامم اإلاخدضة "،  - 48
ىاث وال٣ضؽ في م٣ترخاث ٧لُيخىن "،  - 49 م 2001ماعؽ/-، ًىاًغ 1، الٗضص  التخطيط الفلصطيني مجلة مركز حما٫ البابا ، "ألاعى واإلاؿخَى

 . 14، م
 -  : املصإوليات اللاهىهية بشأن اللدس 

 . 11، 10، م2004، "قخاء  5، الٗضص 2، الؿىت دراشات باحثٖضهان ؤبى ٖامغ ، ٢غاءة ه٣ضًت لىز٣ُت حى٠ُ،  - 50
، مغ٦ؼ اإلاؿخ٣بل لألبدار والضعاؾاث  الصفارة ألامريكية الي اللدس؟شرغىة الاحتالل :ملاذا ثتمصك اشرائيل بىلل دمحم ًىوـ ،  - 51

 AE-www.futureuae.com/ar/ .م 7/12/2017                              اإلاخ٣ضمت 
 - التفكيكية deconstruction منهاج ؤصبي ه٣ضي ومظهب ٞلؿٟي مٗانغ، ًىدى بلى ال٣ى٫ باؾخدالت الىنى٫ بلى ٞهم مخ٩امل ؤو ٖلى ألا٢ل :

ا ٧ان؛ ٞٗملُت ال٣غاءة والخٟؿحر هي ٖملُت انُىاُٖت مدًت ٣ًىم بها ال٣اعت الظي ٣ًىم بالخٟؿحر،وبالخالي ٌؿخدُل وحىص ًًّ  مخماؾ٪ للىو ؤ

 ٗنى الخ٨ُ٨ُٟت، الغابِ: مهو عؾالت واخضة مخماؾ٨ت ومخجاوؿت. 

http://www.arab-ency.com/index .php?module= pnEncyclopedia&func = display _term&id =159938 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159938
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Reflecting on the post-Covid 19 in the field of international relations 

 1 د. سعد عبد هللا احلامد                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 ملخص:     

على ملىماث العدًد مً دٌو العالم وعلى محزان اللىي وإوعياطاتها للد أزسث ججسبت هسوها   

العالمي، بعد ما أظهسث الىجه الحلُلي للىي هىا وعخلد جلدمها في العدًد مً املجاالث وكدزتها على 

مىاجهت أي جددًاث على وافت ألاصعدة. للد خللذ ججسبت هسوها واكع مخخلف للعدًد مً الجىاهب طىاء 

ت الاكخصادًت أوالاجخماعُت وختى الىفظُت، ولىً بعد هره اإلاسخلت بيل ما على جىاهب الظُاطاث الدولُ

خملخه مً أخدار هل هىان مظخجداث طخظهس لخفسض لغت الىاكع ولخعىد اإلادزطت الىاكعُت بيل كىتها 

؟  وجشبذ أنها الاظاز اإلانهجي الري ًدىم العالكاث الدولُت اإلاعاصسة بحن الدٌو

 الاكخصادي، جائدت وىزوها، جدالفاث الاكلُمُت، اللىة الىاعمت.: الىمى كلمات مفجاحية

 

Abstract: 

The experience of corona and its implications have affected the foundations of many 

countries of the world and the global balance of power, having demonstrated the true face of 

forces whose progress we believed in many areas and their ability to meet any challenges at 

all levels. . The Corona pandemic has created a different reality in international economic, 

social and even psychological policies. But after this, with all the events that have passed. 

Are there any new developments that will emerge to impose the language of reality, restore 

the school of realism and prove to be the methodological framework governing contemporary 

international relations between States? 

Keywords :economic growth, the Corona pandemic, regional alliances, soft power. 
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في ظل وجىد اإلاصالح اإلاؤزسة على العالكاث الدولُت والىطائل الدبلىماطُت ؤلابداعُت لخدلُم أهداف      

ا الظُاطاث الخازجُت للدٌو والتي مً أبسشها اللىي الىاعمت وىطُلت جلجأ لها دٌو عظمى إلخيام طُعسته

ومد هفىذها بشيل أهبر وخاصت الىىاحي الاكخصادًت همشاٌ على ذلً الصحن وزوطُا ومدي كدزتهما على 

يي واطخغالٌ ألاخعاء الاطتراجُجُت للىالًاث اإلاخددة أخُاها إلاصلحتها، هما  اإلاىافظت ومىاجهت الىفىذ الامٍس

يي مً افغاوظخان وهُف أن الصِىُحن طاز  عىا بئًجاد عالكاث شساهت خدر مشال في الاوسحاب الامٍس

اطتراجُجُت بُنهم وبحن ظالبان وجدظحن العالكاث فُما بُنهم، ولىً باعخلادي الشخص ي أن مساخل 

وحغحراث هبحرة في املجخمع الدولي طخددر ليسج عالكاجه بشيل آخس، وخصىصا بعد ججسبت هسوها 

ًت العاإلاُت الطُما  اوعياطاتها على واوعياطاتها على العالكاث الدولُت بحن الدٌو والظُاطاث الاكخصاد

ع مصادز الدخل  مجاالث العاكت وضسوزة وجىد مصادز بدًلت للىفغ لدي الدٌو الىامُت، وبالخالي جىَى

ع اليشاط الاكخصادي وهرلً  وجىىع الاطدشمازاث واًجاد مصادز لخدلُم الىمى الاكخصادي اإلايشىد وجىَى

ت إلًجاد مىخجاث مدلُت حظخعُع مىافظت اإلاىخج ألاجىبي، الىمى الصىاعي ودعم كعاع الصىاعت والصزاع

جُا، وخلم طىق جىافس ي مدلي ًدعم  وبالخالي جللُل الاطخحراد للىصٌى الى جدلُم الاهخفاء الراحي جدٍز

ع مً آلازاز الاكخصادًت الظلبُت.  عجلت الاكخصاد، والخعافي الظَس

أفضذ هخائج هسوها على العالم اإلاخعىز أًضا زوىدا لم ٌشهده العالم مىر الحسب العاإلاُت الشاهُت،  للد      

% 4.4فلد جأزسث الىالًاث اإلاخددة بشيل هبحر جدا إلاا سجلذ ازجفاع معدالث البعالت خالٌ فترة الىباء مً 

ل/هِظان مً ذاث الظىت، وإغالق ال14.1إلى   2020في مازض/آذاز  عدًد مً اإلاؤطظاث لِظسح % في أبٍس

العاملحن بها، وفي هرا الصدد صسح "غاي زاًدز" اإلادًس العام إلاىظمت العمل الدولُت: " للد عدها إلى الىزاء، 

اث عام  اث( شمً 2015للد عدها إلى الىزاء بشيل هبحر. عاد فلس العماٌ إلى مظخٍى ؛ وهرا ٌعني إلى )مظخٍى

 ، عدها إلى خغ البداًت".2030وضع خعت الخىمُت اإلاظخدامت لعام 

 في الىصف ألاٌو مً عام 
ً
يا الالجُيُت ومىعلت البدس  2021ومً بحن اإلاىاظم ألاهثر جضسزا هرهس؛ أمٍس

بي وأوزوبا وآطُا الىطعى، وجمُعها ضحاًا للخعافي غحر اإلاخيافئ.  الياٍز

ت وأزسها على الفاعلحن هدً الُىم أمام حغحراث مظخلبلُت بداًت مً الخىخالث والخدالفاث ؤلاكلُمُ    

ت واكخصادًت مسجبعت بصساع الىفىذ  الدولُحن وهي جدالفاث مخىىعت اطتراجُجُت وأمىُت وعظىٍس

عاهُا واطترالُا لً حظخعُع دولت عظمى أن  يا وبٍس الاكخصادي بحن الىباز ومً أمشلتها جدالف أووىض امٍس

ٌ هم مً طُغحرون اإلاعادلت. حعمل الصحن حعِش هرا الحلم هشحرا فالصاعدون اكخصادًا وصىاعُا مً الدو 
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يا وأًضا الهىد جداٌو الصعىد إضافت إلى دٌو هامُت أخسي ما بعد فترة هسوها لخصبذ  بلىة إلالازعت أمٍس

 الحسوب ؤلالىتروهُت والظُبراهُت أداة فاعلت وأهبر دلُل الخظىه في مفاعل هعجز وهُف جم حععُله.

ا بعد هسوها ولعل أشمت طد النهضت بحن مصس والظىدان وإزُىبُا مشاال ألاداة اللادمت "خسوب اإلاُاه" م     

حن أًضا خٌى نهس الفساث بعد آخس لحسوب  واضحا، وما ٌشخد مً صساعاث بحن ألاجسان والعساكُحن والظىٍز

جدًدة، ما طُجعل الدٌو في طُاطاتها اإلاائُت جضع خعغ اطتراجُجُت بعُدة اإلادي لهره الاعخبازاث 

 الحظبان.  وجأخرها في

ً دولت مؤطظاث في ظل خبرتهم املحدودة مشل ظالبان        كدزة الجماعاث ؤلاطالمُت على بىاء الدولت وجيٍى

في أفغاوظخان وهى همىذج طُخضع لخلُُم دولي وكد ًرهب الزججاٌ هظاما جدًدا للحىم وفم 

 أًدًىلىجُاجه ومسجعُاجه الدًيُت.

ع الدولي الري ًلىدها إلى حعدد أكعاب اللىي العظمى وجىطعها، الىظسة الىاكعُت جفط ي إلى الىاك     

وهرلً حغحر الجىاهب التي جلىم عليها العالكاث الدولُت فهىان عىامل دًيُت وزلافُت واجخماعُت ولىً بعد 

الىسوها هل طخيىن البرجماجُت الىفعُت هي الفُصل؟ وعىدها طىف جيسج خُىط خٌى أطع جلً 

لت جدىلها مً فسوظا إلى العالكاث ولعل أهبر دل ىُت وظٍس ُل على ذلً صفلت الغىاصاث الاطترالُت ــ ألامٍس

يا  عاوي في أمٍس يي ـ البًر ذ أشمت خلُلُت. وجم الاعالن عً الخدالف الدفاعي الشالسي الاطترالي الامٍس
ّ
ختى شيل

 وجه الخصاعد الصُني. 

خمخد الحسب البازدة شمىُا ومياهُا، فما جلىم به اخخدام الصساع بحن زوطُا والىالًاث اإلاخددة طحزداد ل      

سة اللسم باطخخدام أوهساهُا يهدف للحد مً  يا وخلفائها ألاوزبُحن في مىعلت البدس ألاطىد وجٍص أمٍس

الظُعسة السوطُت على إمداداث العاكت إلى أوزوبا عبر البدس ألاطىد مً خالٌ فسض خصاز اكخصادي 

د مً إمداداث العاكت وعظىسي وفسض علىباث على زوطُا،  ومً زم عسكلت مشسوعاتها الخاصت بىلل اإلاٍص

 وىزكت ضغغ  لخأمحن اإلاالخت في اإلامساث اإلاائُت ومً 
ً
إلى أوزوبا عبر خعىط أهابِب جدذ ؤلاوشاء خالُا

الهُمىت السوطُت عليها. جساجع الىالًاث اإلاخددة في عدًد دٌو الشسق الاوطغ طخفىس في الخخعُغ ألهداف 

ض وهالءهم وأولهم اًسان مً خالٌ اطتراج ُجُت بعُدة اإلادي لـملازعت الصحن وزوطُا وهرلً جسٍو

ده واشىعً على ظهسان مً خالٌ جلً اإلافاوضاث، و زغبتها بعىدة  مفاوضاث فُِىا وفسض الىاكع الري جٍس

ًدن وهدف البرهامج الىىوي الري ًجده الدًملساظُىن خل إلاشاول اًسان وبسهامجها الىىوي ومع ادازة با

ده  ده ولِع ما ًٍس ظهسان ألاطاس ي هى زفع العلىباث التي دمستها داخلُا، ولرلً هي جفاوض لخصل إلاا جٍس
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يان. ومً هفع الباب ًداٌو ألاوزبُىن الطُما فسوظا اًجاد مبادزاث اصالح بحن العسفحن )اًسان  الامٍس

يا( وزغبتها بعىدة البرهامج الىىوي الطخفادة شسواتها مً ع  لىد مع الشسواث ؤلاًساهُت الىفعُت.وامٍس

ما بعد هسوها طىلخىع بأن الىاكع هى مً طُفسض هفظه في عالكاث الدٌو اللادمت إضافت إلاىعم     

 الىفعُت.

ظهىز مداوز جدًدة جبنى على جدالفاث أمىُت وإطتراجُجُت وكىمُت وإكلُمُت أمىز ًفسضها الىاكع الدولي،     

د جخىخد مىاكف في مجلع الخعاون الخلُجي خُاٌ أي تهدًد ألمنها الىظني وعلى مظخىي العالم العسبي ك

 ومصالحها اإلاشترهت، هما خصل في أشمت لبىان.

جداٌو بعض الدٌو جادة العىدة ألداوزها في مداولت للهسوب مً الخدخالث الخازجُت؛ العساق مشاٌ على     

غبت الجزعت العسبُت إلعادة هرا البلد إلى ذلً مً خالٌ مىاكف الظُاطت العساكُت الخازجُت، وهرلً ز 

خاضيخه العسبُت ألاصلُت، ولُبُا همشاٌ زاوي في مداولتها العىدة بلىة للظاخت الظُاطُت العسبُت بعد 

طىىاث عدًدة مً الخدخالث الخازجُت لعدًد مً ألاظساف وعلى زأطها فسوظا وجسهُا والفىض ى واخخدام 

 الصسع الداخلي فيها.

ولعل أبسش مدعاث ما بعد هسوها في اإلاىعلت العسبُت هى اهدظاز الدوز الىبحر لجماعت ؤلاخىان اإلاظلمحن     

في العدًد مً الدٌو وخاصت جىوع ومصس ومداولت الخىظُم الاطالمي فخذ مظاخاث أخسي وإلاظىا ذلً في 

الث أن الخىظُم ٌعاوي مً الظىدان وأشمخه ألاخحرة بحن اإلايىهحن العظىسي واإلادوي وهى ما ٌععي دال

سغب بخغُحر أدواجه وحغُحر جلدجه لِظخعُع إعادة جمىضع هفظه مً جدًد.  اهلظاماث داخلُت، ٍو

جمس الظاخت الدولُت ــ مً وجهت هظسي ــ بخغحراث هبحرة حشبه مسخلت ما كبل الحسب البازدة بحن الىالًاث       

ع مصادز دخلها اإلاخددة والاجداد الظىفُُتي، وباعخلادي أن الدو  ٌ التي حظخعُع بىاء هفظها ذاجُا وجىَى

اكخصادًا وجدلُم الاهخفاء الراحي وزىزة جلىُت ــ معلىماجُت في اظاز الاطخلالٌ اليامل عً أي كىي دولُت 

ادة الدولُت في ول ما جلىم به مً  ضاغعت ومظُعسة على عالكاتها طخيىن كد خللذ بعضا مً الٍس

امل مع ول الدٌو بىدًت، والتي هي طـدظخعُع أن جصىع لىفظها مياهت دولُت اطتراجُجُاث دولُت والخع

جىعلم منها لخيىن دولت في مصاف الدٌو اإلاخلدمت. والشاٌ عاإلاىا اإلاعاصس في وىهبت مً الخغُحراث منها 

والتي طخملي باطخمساز حغُحرا على مخخلف ألاصعدة  11الىاجمت عً مخاظس الفحروطاث على شاولت وىفُد 

 مىه صعُد العالكاث الدولُت.و 
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 جدل األفكار والواقع عند علي عشت بيغوفيحش من خالل كحاب اإلسالم بني الشزق والغزب

 )رؤيت نقديت ججاوسيت(

The Debate on Ideas and Reality at Ali Izzat Begovic through the East-West Book of Islam 

 1العزبي الموصارب.                                                                                                    

 : جوطئت

" هخاج حهذ حمع فُه أبشص الاًذًىلىحُاث اعخبر هخاب الاظالم بين الؽشق والؼشب لياجبه "علي عضث بُؼىفُدؾ      

ت اإلاعاـشة باخثا عً مياهت الاظالم في جلً ألاوش الاًذًىلىحُت، في ؼيل فلعفي ممىهج  خ البؽٍش العاإلاُت في جاٍس

اث والحلىق اإلاىتهىت  مميز للاةذ ظُاس ي مدىً في حؼلبه على مدى آزاس الحىم الؽُىعي، وفي دفاعه عً الحٍش

الث املجاصس بل أبؽعلِؽيل فُذسالُت لؽ مزابذ عشفها اللشن   عب البىظىت والهشظً اإلاعلم الزي عاوى ٍو

ً على مشآي ومعمع العالم.  العؽٍش

ت ودًيُت، كذمذ له كشءاث ف باإلاىظىعت إلاا حاء فُه مً أفياس ودساظاث ملاسهت لحشواث فىٍش  الىخاب الزي ـو

عذًذة ألحل جفعيره والىؽف عً مدخىاه، اخخلفذ أظالُب مىاكؽت أفياسه ووشق اهخلادها، هما اخخلف مىىم 

الدعلعل الفىشي إلًفاٌ معاوي الىخاب لللشاء، ومع مداولت ول واجب مىاكؽت أفياسه مً صواًا مدذدة، ئسجأًىا أن 

 كع.هلذم دساظت جدلُلُت هلذًت للىخاب مً مىظىس حذٌ ألافياس والىا

Introduction 

Consider the East-West Book of Islam by Ali Izzat Begovic The result of an effort to bring 

together the most prominent global ideologies in contemporary human history to seek the 

place of Islam in these ideological settings, in the unique philosophical form of a political 

leader who has overcome the decimation of communist rule and in his defence of the 

freedoms and rights violated to form a federation for the Muslim people of Bosnia and 

Herzegovina, who have suffered the horrors of massacres and even the most heinous 

massacres of the twentieth century in sight. 

The book, described as an encyclopedia of ideas and comparative studies of intellectual and 

religious movements, was given numerous readings for interpretation and disclosure of 

content. Different methods of discussing and criticizing his ideas, as well as the logic of the 

intellectual sequence to communicate the meaning of the book to readers. 
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 2أوال: نبذة جعزيفيت حول الكاجب

 البىسييت. شاباحس في 5291 عام أغسطس 8 ًىم ولد بىسني، سياس ي وشعيم وفيلسىف مفكس  بيغىفيدش عصث علي

 والخكىيً الدزاست -

ت عام  عضث عليجللى  ، بعذها الخدم بجامعت 3491حعلُمه في مذاسط العاـمت ظشاًُفى وخفل فيها على الؽهادة الثاهٍى

ىط في الحلىق  ظشاًُفى خُث هاٌ اة عام . وخفل على ؼهادة في املحام3491، زم الذهخىساه 3491ؼهادة البيالىٍس

 .3499، وؼهادة علُا في الاكخفاد عام 3491

عخبر العشبُت وظُلخه لالجفاٌ باللشآن  ت والعشبُت، َو أجلً عذة لؼاث أحىبُت، بُنها ألاإلااهُت والفشوعُت وؤلاهجليًز

ت. م والالىالع على الخُاساث ؤلاظالمُت وججاسبها الفىٍش  الىٍش

 واملسؤولياث الىظائف -

 إلاذة  عمل بُؼىفُدؾ  
ً
 كاهىهُا

ً
 سةِغ مىفب ؼؼلظىت، زم جفشغ للبدث والىخابت والعمل العُاس ي، و  19معدؽاسا

ت ت البىظىت 3441ماسط  1ئلى  3441 دٌعمبر ''مً الفترة في " والهشظً البىظىت "حمهىٍس " ومىفب سةِغ "حمهىٍس

 والهشظً مشجين بعذ نهاًت الحشب. . وجشأط املجلغ الشةاس ي للبىظىت3449أهخىبش  9ئلى  3441ماسط  1والهشظً" مً 

 والفكسيت السياسيت الخجسبت -

ت ؤلاظالمُت اإلاؼاًشة للمىاكف الؽُىعُت الحاهمت في  اـىذم بُؼىفُدؾ بالعلىت في وكذ مبىش بعبب اهخماماجه الفىٍش

جأظعذ في  ًىػعالفُا التي واهذ البىظىت حضءا منها آهزان، خُث اهمم في ؼبابه ئلى مىظمت الؽبان اإلاعلمين التي

 بالسجً إلاذة زالر ظىىاث. 3499ظشاًُفى. وخىم علُه عام 

ذم بعببه للحاهمت في ظشاًُفى عام 
ُ
 31مع  3491اؼتهش في ًىػعالفُا عىذما ألف هخاب "البُان ؤلاظالمي" الزي كـ

ىلُت"، وخىم علُه بالسجً مشة أخشي إلاذة   .3499 ظىت، زم أولم ظشاخه أخيرا في نهاًت 39مثلفا بتهمت "ألـا

خضب العمل اللىمي الزي أـبذ مً أهبر ألاخضاب في البىظىت،  في جأظِغ 3441ظاهم بُؼىفُدؾ في مىلع عام 

بؽأن اظخلالٌ البىظىت عً ًىػعالفُا،  ووني اظخفخاء دعا ئلى 3443، وفي فبراًش 3441وأـبذ سةِعا للحضب في ماًى 

 بالبىظىت العالم واعترف ،3441 ماسط في البالد اظخلالٌ بُجىفُدؾ عضث أعلًوالزي للي مىافلت مىللت مً الؽعب، و 

ت 3441 ماًى 11 في ت البىظىت والهشظً في  ،ألامم اإلاخدذة وهالذ عمٍى عِلً بُجىفُدؾ سةِعا لجمهىٍس
ُ
، 3441ماسط  1وأ

 .3449أهخىبش ألاٌو  9وظل في هزا اإلاىفب سظمُا على ألاكل ختى 

 

                                                           
 .  1119سامي حشاداث(، دمؽم: داس الفىش، الىبعت ألاولى ، –، )جشحمت: عبذ هللا الؽىاق ذاجيت واسئلت ال مفس منهاسيرة ساحع: علي عضث بُؼىفُدؾ،   2

https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/b4e0650d-3de3-4154-9cf5-d2b0604188fc
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
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 املؤلفاث -

خه وفهمه لعاإلاُت سظالت ؤلاظالم  ألف بُجىفُدؾ العذًذ مً الىخب راث الىابع الفىشي والعُاس ي مىىللا مً سٍؤ

اجه ئلى الدعامذ والخعاٌؾ بين مخخلف ألادًان وألاعشاق. ومً أبشص مفىفاجه: "البُان  وحعالُمه، ودعا في أوشوخاجه وهظٍش

بيؽش مزهشاجه  3444ؤلاظالمي"، و"عىاةم النهمت ؤلاظالمُت"، و"ؤلاظالم بين الؽشق والؼشب". وجىج عمله في الخألُف نهاًت 

ت" التي سجل فيها  ، وهزه الىخب هي مىلىع هزا العمل 3499-3491مالخظاجه داخل السجً خالٌ "هشوبي ئلى الحٍش

 الزي بين اًذي اللاسب.

 والجىائص وس تلا  -

بُجىفُدؾ حاةضة اإلالً فُفل العاإلاُت لخذمت ؤلاظالم، هما خفل على حاةضة مىالها  دًتالععى  مىدذ 3449في عام 

، وحاةضة الذفاع عً الذًملشاوُت الذولُت مً اإلاشهض ألاميروي للذفاع جشهُا حالٌ الذًً الشومي الذولُت لخذمت ؤلاظالم في

اث. وفي ظىت  م باعخباسه  دبي اخخير "الصخفُت ؤلاظالمُت" لجاةضة 1113عً الذًملشاوُاث والحٍش الذولُت لللشآن الىٍش

ً الزًً أظهمىا في دعم الفىش ؤلاظالمي، هما أهخىبش ألاٌو عام  34. وفي كالدة الاظخلالٌ كىش مىدخه دولت مً اإلافىٍش

 افخخدذ خيىمت ئكلُم ظشاًُفى مخدفا ًدمل اظم بُؼىفُدؾ، ورلً في الزهشي الشابعت لىفاجه. 1112

 الىفاة -

في معدؽفى بعشاًُفى، خُث أدخل ئلُه في العاؼش مً راث الؽهش،  1111أهخىبش  34ًىم  جىفي علي عضث بُؼىفُدؾ

في الحشب البىظيُت  في ملبرة الؽهذاء خُث كبىس الجىىد البىظيُين الزًً كخلىاوؼُعه أهثر مً ماةتي ألف بىظني، ودفً 

 . 3449و 3441بين عامْي 

 

 ثانيا: نبذة جعزيفيت حول الكحاب

ع إلاإظعت العلم إلاسالم بين الشسق والغسبعىىان الىخاب،  ، جشحمه ئلى العشبُت ًىظف دمحم عذط، الىباعت والخىَص

 .3449ألاولى، عام الحذًث بيروث، الىبعت 

ًلع الىخاب في أسبع ماةت وظبعت عؽش ـفدت، كّعمه ـاخبه ئلى كعمين وإخذي عؽش ففال باإللافت ئلى 

ملذمت وخاجمت، لّم اللعم ألاٌو ظخت ففٌى ولّم اللعم الثاوي خمعت ففٌى أخشي، وول ففل مً هزه الففٌى 

عمي علي عضث بُجىبدؾ عمله هزا في ً حضةُت. َو م الثالث. ًخممً عىاٍو ت الىٍش ت، بىظٍش  هخابه هشوبي ئلى الحٍش

 إشكاليت الكخاب -

خين الذًيُت  بما هي وىبى وخلم، واإلااسهعُت بما هي  -اإلاعُدُت–ًداٌو الياجب أن ًىؽف ميامً الخلل في الىظٍش

خين عىذه ال جفهمان الىاكع وال حعخجُبا ئلى مخىلباجه، ولزلً ًلترح ؤلاظالم بما هى واكع ًجمع بين ًىجىبُا ، هلى الىظٍش

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/1ffa78d6-1266-45b5-8e34-20a17be777a6
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/8a29cf58-8f4a-42b1-ad60-a388807c096d
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/1f4185f4-e453-4e85-bf4a-47f344b0d813
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/fa03fa3b-ab56-47bf-8411-d58f3741aea4
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م الثالث. لزلً خمل الياجب على عاجله هزه اإلاعإولُت وخاٌو بلذس ؤلاميان أن ًبين  عمُه الىٍش الشوح واإلاادة. َو

 اث العفش بالبذًل ؤلاظالمي خعب جفىساجه.ئؼيالُاث الاججاهين العابلين، ومداوال سبي ئؼيالُ

 أطسوحت الكاجب:  -

ًىىلم علي عضث بُؼىفُدؾ مً افتراك، مفاده أن ول مً الذًً: بما هى جفىس مثالي للمجخمع، والىىبُا: بما 

حعترف هي جفىس مادي للمجخمع، ًدؽىهان عىذ مخخبر الىاكع، ئر ٌعترف الذًً بالجاهب الحُىاوي في ؤلاوعان، وفي اإلالابل 

ت التي ججمع بين البعذًً اإلاادي والشوحي في أـلها  الىىبُا باألخالق وإوعاهُت ؤلاوعان، وخُنها ٌعخجُبان للىبُعت البؽٍش

وهى ألامش الزي ًخجلى في الىمىرج ؤلاظالمي الزي ًىشخه. وظُداٌو الذفاع عً أوشوخخه هزه مً خالٌ جدلُل 

: الىمىرج الذًني اإلاعُحي،  خ ألاٌو ؼيل مً أؼياٌ حؽىه همىرحين، ألاٌو والثاوي: الىمىرج اإلااسهس ي. بدُث ًشي أن جاٍس

شي اإلاماسظت العملُت للثاوي ؼيل مً أؼياٌ حؽىه الىىبُا عىذ اإلاماسظت العملُت. لُأخز  الذًً، عىذ مىاحهخه للحُاة. ٍو

مع جفىس  يخلذ كفىسهما، ٍو ً ٍو ذسظه مً خالٌ هزًً الخفىٍس ؤلاظالم للضواج هبذًل. واهخهى في ألاخير مثاٌ الضواج ٍو

: مداولت العلم جفعير الحُاة الجىاهُت لالوعان، والثاوي  في النهاًت الى الذعىة الى اللىع مع معخلذًً خشافُين، ألاٌو

 مداولت الذًً جفعير الظىاهش الىبُعت. 

خ اإلاعُدُت جدٍشف باليعبت للذًً اإلاعُحي، فأٌو ما ًبذأ به، أهه ًلُم جمُيزا بين اإلاعُذ واإلاعُدُت، و  َعخبر جاٍس

للمعُدُت هفعها، بدُث أن أجباع اإلاعُدُت حعلىا اإلاعُدُت الخالفت حعللا بعِس ى واوعان اله، وبالخالي ػير ممىىت 

: "وهزا ما حعل هُدؽه ًلٌى ئن آخش معُحي ماث على الفلُب'' . أما عً ججلُاث هزا الاهدشاف فزهش 3واكعُا، ًلٌى

ل ال ل الجماعت اإلاعُدُت على ًذ العلىت )ؤلامبراوىس مجمىعت منها، هخدٍى ذًً ئلى هىِعت وجىظُم وإًذًىلىحُت، وجدٍى

ت ومىدها ظلىت ظُاظُت، وجم ئعىاء العلىت الشوخُت لألظاكفت، فلشسوا العلاةذ والخعالُم  كعىىىين( ئلى مىظمت كٍى

ع(، وظهش بعذ رلً علم الالهىث الزي خٌى حعالُم الذًً )ؤلاًمان(  اض ي وحعلُم هظامي، وإخماع )الدؽَش ئلى علم ٍس

خ عِس ى البعُي املجُذ،  ني. ًلٌى الياجب "للذ اهخهى بظهىس بىلغ جاٍس الفلعفت لالهىث بعذ رلً في عهذ جىماط ألاوٍى

خ الذًً اإلاإظس ي''.  وبذأ جاٍس

ت التي سظمتها اإلااسهعُت في  هظشه، هخدذًذ أما باليعبت للىمىرج الثاوي، ًىىلم أوال في عشك الىىبُا الىظٍش

البيُت الخدخُت )ألاوعاق الاحخماعُت والاكخفادًت( للبيُت الفىكُت )ألاوعاق اإلاعشفُت والفلعفُت(، واعخباس ألاخذار 

خُت هاججت عً الظشوف اإلاىلىعُت جىفي دوس ألافشاد، ووىن جىىس الشأظمالُت مجشد وظُفت لالخخُاحاث  خخمُت جاٍس

. زم 4الثىسة هخاج الخىىساث الخلىُت وحِؾ العماٌ الفىاعُين على العالكاث اللاةمتالاكخفادًت وكىي ؤلاهخاج، واعخباس 

ن البؽش، وظهىس  ت، همماسظت ألاخضاب الؽُىعُت ما ظماه جشٍو ٌؽشع في بُان اإلاماسظت العملُت اإلاىففلت عً الىظٍش

يُت الفىكُت على البيُت الخدخُت، وفي اللُاداث، هزا ٌعني اؼخؼاٌ ئجباع اإلااسهعُت على وعي الىاط، وبالخالي اوعياط الب

                                                           
3
، ؿ 3449، )جشحمت: دمحم ًىظف عذط(، بيروث: مإظعت العلم الحذًث، الىبعت ألاولى، إلاسالم بين الشسق والغسبعلي عضث بُؼىفُدؾ،  

193. 

، وراث الففدت.هفس املسجع  4
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مُف أن البلذان التي ظهشث فيها  خ، ٍو خُت مماسظاجُا بيىن الفشد فاعال في الخاٍس هفغ الىكذ هفي الحخمُت الخاٍس

الؽُىعُت بلذان ػير ـىاعُت ولِغ فيها وبلت عمالت، بل ألاهثر مً رلً فالؽُىعُىن هم الزًً ٌعملىن على ئوؽاء 

شي أن الحُاة العملُت أزبدذ أن الثىسة هخاج وحىد خضب ؼُىعي كىي أو جذخل أحىبي الفىاعت في بعن  الذٌو اإلاخخلفت، ٍو

. ئلافت ئلى وىن اإلااسهعُت كبلذ بمبادب الثىسة الفشوعُت وهي مثالُت، وأخيرا ًلىم بخفىًُ 5ولِغ ظشوف مىلىعُت

ت اإلااسهعُت، لُخ لق ئلى أهه ًدخىي في باوىه ـشاع الؽش مع مفىلح الاظخؼالٌ بما هى مفىلح حىهشي في الىظٍش

 الخير، وهزه كُم سوخُت مثالُت ػير مادًت.

بين  ً اإلاعُحي واإلااسهس ي، ٍو م جىاٌو همىرج الضواج في الخفىٍس ل ئليها عً وٍش ًيخلل لُذكم الىخاةج التي جـى

ً العا شاه مثاال حُذا كفىسهما، والزي ٌعخذسهه حىهش الخفىس ؤلاظالمي الزي ًىشخه هبذًل عً الخفىٍس بلين، ٍو

لبُان الفشاع الزي ًلىم بين ألافياس والىاكع، ومً حهت الخفىس البذًل الزي ًىشخه فهى همىرج للفشاع بين ألافياس 

لُت ال ميان للضواج  فلذ دعى اإلاعُذ ئلى العفت اإلاىللت'' وخث ؤلاوعان أن ًىالل مً  6وؤلاظالم. ًلٌى "في اإلاعُدُت ألـا

ضاواج في هظش اإلاعُدُت ئرا ؼش البذ مىه. ومً حهت أخشي فاإلااسهعُت اإلاادًت جشفن هي أًما الضواج ولىً أحل بلىػها، فال

بىاء على أظباب أخشي،  فالضواج الفشدي عىذها خمىع حيغ آلخش، ولِغ هىان جفىس للماسهعُت خٌى ألاظشة ئر هي 

فير ألاوفاٌ ؼأن التربُت العامت، وال فشق بي ، فاإلااسهعُت في 7ن الزي ًىلذ داخل ألاظشة أو خاسحهاجزوب في املجخمع ٍو

 هظشه جدلل أخالقي، وحمهىس مً الشوبىواث.

وبالخالي، فاإلاعُدُت واإلااسهعُت هالهما ال ًشون أهمُت للضواج على اإلاعخىي الىظشي، ًلؼيها ألاٌو بذعىي العفت  

ت الجيعُت، ولىً على اإلاعخىي العملي ه لؼيها الثاوي بذعىي الحٍش جذ أن اإلاعُدُت أكّشث الضواج هؽعيرة ملذظت في ٍو

ً ًشاهما مخىاكمين فُما بُنهما  الخىبُم اليازىلُيي، واإلااسهعُت حعلخه هعلذ مذوي في الخىبُم العىفُاحي. وهال الخفىٍس

ىشح الىمىرج ؤلاظالمي الزي ًشي الضواج دًني ومذوي في هف ت مً حهت أخشي، ٍو غ مً حهت، ومىاكمين للىبُعت البؽٍش

علذ في خفل دًني، ٌعلذه سحل الذًً وسحل الذولت والازىان في شخق واخذ. وبالخالي فالضواج في  الىكذ، هى اجفاق َو

 ؤلاظالم حىاب على ظإاٌ الخىفُم بين الخىلعاث وألاؼىاق الشوخُت  والحاحاث اإلاادًت.

اللىع مع هىعين مً اإلاعخلذاث  ورًل الياجب مبدثه هزا الزي جىاٌو فُه زىاةُت ألافياس والىاكع بذعىجه ئلى

الذاخلُت لإلوعان، والثاوي جفعير الذًً للظىاهش الىبُعت. بدُث /الخشافُت، ألاٌو مداولت جفعير العلم للحُاة الجىاهُت

أن ألاٌو اهخهى فُه علم الاحخماع باللماء على الجىهش ألاظاس ي للذًً، والاهتربىلىحُا باللماء على الصخفُت 

هى فُه الفً بيىهه الىشاب عللي..الخ، وفي الثاوي  اي امخذاد الذًً الخشافي ئلى الحُاة الىبُعت، اهخهى ئلى ؤلاوعاهُت، واهخ

. ولهزه 8اظخخذام السحش واللشابين والشكق الذًني وألاػاوي والشمىص عىك أن ًخجه هدى الحُاة الجىاهُت لإلوعان

                                                           

.199،ؿ هفس املسجع   5  

.191، ؿ هفس املسجع   6  

.193،ؿ هفس املسجع   7  
 .199، ؿ هفس املسجع 8
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العجاةب عىذما اخخاسث الخىحه هدى الحُاة الُىمُت والاسجباه اإلاعألت عالكت بما ظبم، بدُث أن اإلاعُدُت هذًً أهخجذ 

ت لإلوعان.   بالىبُعت، وفي اإلالابل اإلااسهعُت همزهب مادي علمي لم ًفمذ هثرا أمام اـىذامه بالىبُعت البؽٍش

 جأمالث نقديت في أطزوحت الكاجبثالثا: 

ت الخي الثالث، ًيخلذ فيها اإلازاهب  على اإلاعخىي العام إلاؽشوعه ؤلاظالمي، ٌعخعمل الياجب ما ٌعمى بىظٍش

ا ولىً عمل بزلً عملُا–الىلعُت واإلازاهب الشوخُت، وسبما ًشي  أن جفاعل الازىين ًيخج ميىها   -ألهه لم ًفّشح به هظٍش

 زالثا وهى بذًله ؤلاظالمي.

ذَسؾ اهجلض، ووىسه واٌس ماسهغ، وبالخالي  ججذس ؤلاؼاسة ئلى أن هزا الىىع مً الخفىير الذًالىخُيي أظغ له فٍش

ت اإلااسهعُت فاهه ٌعخعمل مىهجها هفعه في نهاًت اإلاىاف.  سػم اهخلاده الىبير للىظٍش

هى أما على اإلاعخىي الخاؿ باملحىس مدل الذساظت، فأٌو معألت ًمىً لللاسب أن ًىدبه ئليها، هي أن الياجب ًخما

ت التي وشخها ماسهغ، وبما أنها  مع ألاوشوخت التي جىظش ئلى الخجشبت اإلااسهعُت العىفُاجُت هخىبُم عملي لألوشوخت الىظٍش

ت اإلااسهعُت ًىجىبُا ػير كابلت للخىبُم. وألاولى أن هدعاءٌ  حؽىهذ عىذ اإلاماسظت فان رلً ًجعله ًخلق ئلى وىن الىظٍش

ت اإلااسهعُت مً وشف أجباع اإلااسهعُين أهفعهم، لىدىم عليهم بعذ رلً وهلٌى بأنهم وبلىها، وال  أوال هل جم فهم الىظٍش

ت ؤلاظالمُت هفعها لم  ا في هخاباجه، فهى عملُا ًلش بأن الىظٍش ؼً أن الياجب هفعه في ئعادجه وشح الىمىرج ؤلاظالمي هظٍش

خ ؤلاظالمي، وإرا سحعىا ئلى ه لها ئلى الخىبُم العملي في الخاٍس خابه عىاةم النهمت وهلذه للخجشبت الباهعخاهُت مبني ججذ وٍش

ت التي هظش منها ئلى ؤلاظالم؟  على هزه اإلاعألت )عذم الفهم( فلمارا لم ًىظش ئلى اإلااسهعُت مً هفغ الضاٍو

في اعخلادها البعُي، فان الياجب وكع في هفغ الخىأ الزي وكع فُه اإلااسهعُىن أهفعهم، خُث أنهم هظشوا ئلى 

شحع رلً ئلى عذة أظباب: اإلااسهعُت  في بعذها الاحخماعي والاكخفادي، وججاهلىا بعذها ؤلاوعاوي وألاخالقي، ٍو

أوال: اعخماد اإلااسهعُين الشوط على الىخاباث اإلاخأخشة إلااسهغ، وججاهلهم للىخاباث ألاولى، وخاـت  -

اوعخاق ؤلاوعان، سبما "املخىىواث الفلعفُت والاكخفادًت" والتي حعشلذ إلافاهُم ؤلاوعان والاػتراب و 

أي بعذ كُام الثىسة البلؽفُت بأهثر مً علذ مً الضمً، وأًما  3411ليىنها لم جترحم ئال في مشاخل مخأخشة 

 جأخش وؽش ؤلاًذًىلىحُت ألاإلااهُت ئلى هفغ العىت.

في لىئها زاهُا: جأزش اإلااسهعُين بأفياس الىلعُت اإلاُياهُىُت اإلاىدؽشة بعذ ماسهغ، فلشؤوا هخاباث ماسهغ  -

وبىظشة أخادًت، خُث أن ختى هخاب سأط اإلااٌ فُه ما ًخفل بخفىساث ماسهغ ألاخالكُت وؤلاوعاهُت، 

 وبالخالي حعشلذ أوشوخخه لعىء فهم مً وشف اإلااسهعُين أهفعهم.

زالثا: عذم اظخعماٌ اإلااسهعُين الشوط للمىهج الجذلي )الذًالىخًُ( الزي هى سوح اإلااسهعُت للشاءة  -

ل ئليها ماسهغ همىهج )ساحع ما اإلااسهعُت جفىًُ العلل ألاخادي واكعهم،  بل اظخعملىا الىخاةج التي جـى

 لعالمت هُلت(.
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سابعا: حعل الشوط جىبُلهم للماسهعُت هى الخىبُم الصحُذ الفالح ليل صمان وول ميان، وسوحىه على  -

 اهه اإلااسهعُت الحلت. 

التي عاػ فيها الياجب، فاالخخالٌ الفشبي للبىظىت خامعا: هزا العامل ألاخير ٌعىد ئلى العُاكاث  -

والالىهاد الزي حعشك له مً وشفهم حعل الياجب ًىظش ئلى اإلااسهعُت اججاها اخماعُا وهظاما احعاكُا ال 

 سخمت فُه وال ؼفلت.

ه باليعبت للعامل ألاٌو الزي أوسدهاه فهى ال ًخفى على بُؼىفُدؾ وهى أًما ًفشح بزلً، ولىً لم ٌعالج هز

ؤلاؼيالُت الحلُلت، فلذ مش عليها مشوس الىشام، واهخفى بالخعلُم عليها بلىله ''أما ألاعماٌ ألاخيرة فهي وخذها التي ًمىً 

إلاارا وخذها هي التي ًمىً اعخباسها ماسهعُت خلُلُت؟ وبالخالي هى أًما مثله مثل  9اعخباسها ماسهعُت خلُلُت''

ؽاب وماسهغ الؽُخ، ئال أن العىفُاث معزوسون في رلً، ألنهم لم العىفُاث ظلي ضحُت الففل بين ماسهغ ال

ًىلعىا على هزه الىخاباث ختى كام همىرحهم، ولىً الياجب بامياهه أن ال ٌعلي في هزا الخىأ إلاا له مً احعاع في الاوالع 

الىخاب، ولىىه لى لم ًخماهى ومعشفخه الىبيرة باإلااسهعُت، وخاـت اهه اولع على الىخاباث ألاولى خُث أخاٌ عليها في متن 

ٌى ئليها. ذ الـى  مع هزا الىشح الظخداٌ علُه أن ًىحه ملذماث الىخاةج التي ًٍش

ُف هاجج عً اظخدالت  فىن مفاهُم ماسهغ وجفىساجه، ال ليىن التًز هزه ألاظباب حعلذ اإلااسهعُين أهفعهم ًٍض

ُف هدُجت عذم فهم اإلا ت هما ًشي بُؼىفُدؾ، بل التًز اسهعُين أهفعهم للماسهعُت. فظىىا أن الحافض جىبُم الىظٍش

الشةِس ي الزي ًدشن ؤلاوعان هى الىعب اإلاادي، واعخبروا هلذ الذًً ئهياسا لللُم الشوخُت، وجفىسوا الىمىرج املجخمعي 

ش له ماسهغ حمهىسا خالعا لبيروكشاوُت الذولت ومالًين الشبىواث الاجىماجُىُت التي جلىدها هخبت ـؼيرة 
ّ
خعً الزي هظ

خ خخمُت ال ميان فيها للفشد. وهىزا هظش أًما بُؼىفُدؾ للماسهعُت. وحعامل مع اإلاماسظت  الخؼزًت والىعاء، وهظشوا للخاٍس

ت  لحله باالهدشاف عً الىظٍش أخز البعن آلاخش ٍو ت ٍو لحله بالىظٍش العملُت العىفُاجُت بؽيل اهخلاتي، ًأخز بعمها ٍو

ذها، في  الىكذ الزي ال ًخفم فُه هثير مً اإلااسهعُين مع الخىبُم العملي العىفُاحي هفعه لُفل ئلى الخالـاث التي ًٍش

 10هخىبُم للماسهعُت.

اللادة اإلااسهعُىن واظخعمله أًما  معألت أخشي، خٌى مىاكؽت بُؼىفُدؾ إلافىلح الاظخؼالٌ الزي ٌعخعملت

ماسهغ في سأط اإلااٌ، واللٌى بأهه ًدمل بعذا أخالكُا )الؽش والخير( وهزا البعذ مىاكن للمادًت التي جيبني عليها 

اإلااسهعُت، هي مىاكؽت في الىق والخفىس والفىشة ولِغ اإلاماسظت، وهزا أمش ًيعف ما ًداٌو ئزباجه )مادًت الخفىس 

اةُت اإلاماسظت( فهى بهزا ًثبذ زىاةُت الخفىس وزىاةُت اإلاماسظت أًما مً خُث ال ًذسي. وهفغ ألامش ًلىله عً وأخادًخه + زى

العىاـش ألاخشي ألاخالكُت وؤلاوعاهُت اإلاىحىدة في اإلااسهعُت مً كبُل ألامل والعذٌ وؤلاوعاهُت، ًشاها ولها أمىس مىاكمت 

اإلااسهعُت فلعفت مادًت وعاد لُبدث فيها عً ألابعاد ؤلاوعاهُت، وإلاا وحذها للمادًت اإلااسهعُت. ئوي ال افهم إلاارا ـىف 

اهه صعب أن جحاول إكىاع اللازئ بان املازكسيت ذاث بعد  !! كاٌ بأنها ال جمذ بفلت للماسهعُت بل هي جدٍشف لفلعفتها

                                                           
.192، ؿ هفس املسجع   9  

ً فشوم،   10 ذ مً الالىالع اًٍش ع، الىبعت الاولى،  مفهىم الاوسان عىد مازكس،إلاٍض  .3449دمؽم: داس الحفاد لليؽش والخىَص
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لتي حسخع لها، ثم حعىد مسة واحد )مادي( وفي هفس الىكذ جحاول أن جلىعه أنها جح ل كي ا إوساهيت في املفاهيم ا

 أخسي وجتهم الىظسيت ذاث البعد املادي أنها حعسضذ للدشىيه عىد امل ازست ألنها كرلك. 

أما بخفىؿ ما اهخهى ئلُه، مً دعىجه العلم ئلى الابخعاد عً جفعير الحُاة الجىاهُت، ودعىجه الذًً عً 

الابخعاد عً جفعير الظىاهش الىبُعت، فان هزه الذعىة جداٌو أن جدل مؽيلت بمؽيلت أخشي، جداٌو أن جدل مؽيلت 

ي حاهبه الخلني دون سبىه بالفلعفي، وهي مؽيلت خلُلُت، الاختزاٌ، اختزاٌ ؤلاوعان في حاهبه البُىلىجي، واختزاٌ العلم ف

ئال أهه ال ًمىً ججاوصها بالذعىة ئلى الففل، ئر الففل بين العلمي والفلعفي والجضتي والىلي ..الخ مؽيلت أهبر مً 

بذو أهىا بداحت ئلى ئكامت الفلت بمؽشوع ارػاس مىسان، الزي ًمع مؽيلتي الففل والاخت زاٌ في مؽيلت الاختزاٌ، ٍو

عخبرهما مً آفاث اإلاعشفت الحذًثت.   11اإلايزان، َو

ل بين العلمي والشوحي أو الخلني والجىاوي، بل هى  فاإلاؽيلت التي أهخجذ لىا اإلاعخلذاث الخشافُت لِعذ هي الـى

آلالي الاختزاٌ، ًلٌى ارػاس مىسان ''ًإدي مبذأ الاختزاٌ ئلى اختزاٌ ما هى مشهب في البعُي خُث ًخم جىبُم اإلاىىم 

ىىاعُت على اإلاشهباث الحُت وؤلاوعاهُت، ًلىم مبذأ الاختزاٌ باكفاء ول ما ال ًلبل الخىمُم  والحخمي الخاؿ باآلالث الـا

، والبذًل الزي ًىشخه مىسان هى الترهُب 12واللُاط، خاحبا بزلً ئوعاهُت ؤلاوعان، مً أهىاء وعىاوف ومعاهاة وفشح"

ء العلم الىاججت عً الاجفاٌ باإلوس ي اجفاٌ مً داخل الجضتي ولِغ اجفاٌ مً والخعلُذ ولِغ الففل، واعخباس أخىا

 الخاسج، اي بمعنى ان جلً الاخىاء واسدة وصحُت وجفاعالث داخلُت. 

ذ مً الخُه في اإلاعاسف  هي معخلذاث خاوئت هما ًلٌى بُؼىفُدؾ، ولىً الحل الزي ًلترخه ال ًإدي ئال ئلى مٍض

ا البعن، ًلٌى مىسان "مً الالصم للمعشفت اإلاالةمت أن جىاحه ما هى مشهب ... ًىحذ ما هى املجضةت واإلاففىلت عً بعمه

ل مخخلف العىاـش اإلايىهت لليل، واالكخفادي والعُاس ي والعىظُىلىجي والىفس ي والىحذاوي  مشهب خُثما جم ـو

مىلىع اإلاعشفت وظُاكه، بين الجضء  وألاظىىسي، وولما جم ألاخز بعين الاعخباس عالكت الترابي والخفاعل والاسجذاد بين

. فهىا ًإهذ ارػاس مىسان على اهمُت الشبي بين العلىم والدؽبًُ بُنها، 13واليل، بين اليل وألاحضاء، وألاحضاء فُما بُنها''

 لخدلُم ما ٌعمى الخيامل اإلاعشفي.

بذو أن الياجب ًأخز بهزا الترهُب   الم، ألهه ال ٌعخبر ؤلاظالم عىذما ًخعلم ألامش باإلظ -وان لم ًفصح عىه-ٍو

دًىا، ٌعخبره مشهب بين الذًً والعلم بين الفىش والىاكع بين الشوح واإلاادة، ولىً هللا ظبداهه وحعالى ًلٌى ''ئن الذًً عىذ 

ًشاه هللا ؤلاظالم''، فاما أن ول الذًاهاث ئظالم، وإما اهه ال ًىحذ دًً ػير ؤلاظالم، وال ؼً أن الاخخماٌ الثاوي مىاكن إلاا 

بُؼىفُدؾ، الن ؤلاظالم لِغ دًىا عىذه، أما الاخخماٌ ألاٌو ًجعلىا هى أًما همع اليهىدًت واإلاعُدُت وؤلاظالم حىبا ئلى 

 حىب، وهى ما ال ًخفم معه الياجب أًما.

                                                           
11

ذ مً الالىالع ساحع:     .1119، الذاس البُماء: داس جىبلاٌ لليؽش، الىبعت الاولى، الفكس واملسخلبل مدخل إلى الفكس املسكبارػاس مىسان، إلاٍض
ض لضسق ومىير الحجىجي(،الذاس البُماء:داس جىبلاٌ لليؽش، املعازف السبع الضسوزيت لتربيت املسخلبل جسبيت املسخلبلادػاس مىسان،  12 ،)جشحمت:عٍض

  .93، ؿ 1111

.12، ؿ املسجع هفس  13  
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خي الزي هخب فُه، والفترة التي عاػ فيها الياجب، فااللىهاد ال زي أخيرا، البذ مً كشاءة الىخاب في ظُاكه الخاٍس

والتي وان العبب فيها الىظام الاؼتراوي الخابع لالجداد العىفُاحي، واظدىجاده  14حعشك له والحشوب التي عاػ فيها،

بالىظام اللُبرالي اإلالابل له دون حذوي، حعله ًبدث عً بذًل آخش ال ًيخمي ئلى الىظام الفشبي الزي الىهذه وال الىظام 

له الثالث، ال للىة جماظىه الىظشي الزي اظدىجذ به، فاألٌو ظالم والثاوي  ال سخمت فُه ولم ًلخفذ ئلُه. لزلً اخخاس وٍش

 ئهما في الحاحت ئلُه على اإلاعخىي العملي.

خخاما ئرا وان العالم الُىم جدذ ووأة الشأظمالُت واللُبرالُت الاظتهالهُت، ولاق به ؤلاوعان ولم ٌعذ ًدغ فُه 

ت مىاكمت للىلع الشاهً وبذًال عىه، فلِغ بععادجه، فان ألادًان واإلااسهعُت ًدمال  ن في حىفهما كُما ئوعاهُت معُاٍس

الح الىلع الشاهً، ولِغ مً الىباهت أن هجضم بأن كُم  مً الىباهت أن هجعل ؤلاظالم مىاكما لهما لىلذمه بذًال إـل

ت جخ ت فلعفُت أو دًيُت جم جىبُلها بهزا الؽيل أو ران وهخجاوصها بل هي كُم معُاٍس يىن هظٍش عالى على الضمان واإلايان ٍو

ؤلاوعان بداحت ئليها داةما لُجعلها مثله ألاعلى، اهه مً ألاولى أن هأخز مً الجمُع ما ًفلح لِعخعُذ ؤلاوعان ئوعاهِخه 

عىد ئلى بش ألامان معللىا عالكخه بالىبُعت وسابىا ـلخه بالؼُب ومعدىيرا به في مهمخه وجدمل معإولُخه. ئن  وعافُخه، َو

ت الُىم اهبر مً كىم مً ألاكىام أو واةفت مً الىىاةف أو خضب مً ألاخضاب، ئنها معشهت عاإلاُت اإلا عشهت التي جيخظش البؽٍش

عابشة لللاساث الن الخىش الزي يهذدها هزلً، ًجب أن ًخدذ فيها الجمُع، الن الجمُع ضحاًا وال مجاٌ فيها للمىلزًً 

  هت الجمُع جبذأ في ألاهفغ وجيخهي ئلى العىدة ئليها وإلى الزاث ؤلاوعاهُت.والاهخماءاث الذًيُت واإلازهبُت، ئنها معش 
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