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 امَؽش كىاعذ

  

  وفلا  ، و رمك امعياظيت و امعالكاث امذوميتجَؽش اميجنت امذساظاث واألوساق امبحريت فٍ ىجاالث امعنىو 

 . وامحىذٌم وامذكت اميىضىعيت وهى األكاديييت امذوسياث فٍ بها اميعيىل  امعنييت منيعاًي

  امفشنعيت ،االٍجنزييتجَؽش اميجنت اميلاالث بامنغت امعشبيت،. 

  ًشفم امكاجب ىع اميادة اميشظنت ظية راجيت ىخحفشة جحضيُ اخلنفيت امحعنيييت واخلربة امعابلت وأبشص األعيال
 .اميَؽىسة

 ٌوفلا محىجهاث اميجنت أكاديييت سؤيت ىجنت فٍ منَؽش أعذث كذ اميلذىت اميىاد  ًجب أٌ جكى  . 

 اميىاد اميشظنت جشظه ئمى امححكيً وجنزتو اميجنت وامكاجب بلبىل كشاس جلَت امححكيً وفٍ حال كبىل اميادة  جيٌع

 .امنجَت بلشاس ئخطاسه ىُ  منَؽش ىع ئدخال جعذيالث ينزتو امكاجب باجشاء امحعذيالث اميطنىبت خالل اميذة اميحذدة

 ياث امَؽش بيا ال ًخه بأظنىب امكاجب أو األفكاس الث جحشيشيت فٍ امَق حعب ىلحضجعذي امححشيش هٌئت  ججشي
 .األظاظيت فٍ امَق

  ٍحلىق امَؽش اخلاـت باميىاد اميَؽىسة ىحفىظت بيا فٍ رمك ئعادة ٍؽشها فٍ ىىكعها االمكرتوٍٍ أو ف
 .اإلـذاساث ويعيح باالكحباط ىَها ىع ىشاعاة األـىل اميحعاسف عنٌها فٍ االكحباط وجىذٌم اميفادس

  ت جحشيش اميجنت خطت امعيه فٍ كه عذد خالل األؼهش امرالذت امعابلت مفذوسه جبعا محطىساث األحذاد جحذد هٌئ

 إلعذاد ىكحىب  واملضايا ىع االعحياد عنى امحكنيفاث اميباؼشة كيا يععذٍا أٌ ٍحنلى أي ىلرتحاث ؼفىيت أو
األكعاو حىل امؽكه ضىعاث بعذ امَلاػ ىع ىعإومٍ اميى ئعذاد يحً أٌ عنى اميجنت فٍ ىىضىعاث

  .واميضيىٌ اميحعنم بها

  اميلاالث األكاديييت جحضيُ امىسكت األومى امعَىاٌ امكاىه منيلال، اظً امباحز وستبحه امعنييت اميإظعت امحابع
بامنغحني امهاجف ، امعَىاٌ االمكرتوٍٍ وىنخفني منيىضىع فٍ حذود ىأجٍ كنيت  (كعً، كنيت وجاىعت)مها 

 يت .امعشبيت و اإلٍجنزي

 . ًشفم ىنخق امذساظت  بأسبع كنياث ىفحاحيت  بامنغحني امعشبيت و اإلٍجنزييت 

 جكحب اميادة امعنييت امعشبيت بخط ىُ ٍىع Sakkal Majalla  ٍلطت بني األظطش، امعَىاٌ  11بيعافت  11ىلاظه
شنعيت أو االٍكنزييت ، أىا امفSakkal Majalla 16Gras ، امعَاوًُ امفشعيتSakkal Majalla  18 Gras امشئيعٍ

 .12ىلاظه  Times New Roman فحلذو بخط ىُ ٍىع

  1.21، أظفه امىسكت 1.1، سأط امىسكت 22، يعاس 22، ييني 22، أظفه 22هىاىؾ امففحت جكىٌ كيا ينٍ: أعنى. 

 يلال، ًشكً امحهييؾ واإلحاالث بطشيلت أكاديييت فٍ آخش اميلال بامرتتيب امحامٍ: اميإمف: عَىاٌ امكحاب أو ام
 .عَىاٌ اميجنت أو امينحلى، امَاؼش، امبنذ، امعَت، امطبعت وامففحت



 جعرب اميضاىني امىاسدة فٍ اميلال عنى أـحابها وال جيره جىجه اميجنت واميشكض 

 :ىالحظت

  ئٍه فٍ امىكخ امزي ٍنزتو فيه بيشاجعت جيٌع اميلاالث اميت ٍحنلاها بعَايت فائلت، ئال أٌ ئسظال ىلال ال
 .امَؽش دائيا، وال جإذش امنغت اميت ًشظه بها اميلال بأي ؼكه ىُ األؼكال عنى جلييَا مه يضيُ

 . ًجب ئسظال ىنخق منعية امزاجيت منباحز 

 آخش ىكاٌ أي فٍ منَؽش امَظش كيذ وميعخ ًجب أٌ جكىٌ جيٌع اميلاالث اميت جشظه خاـت فٍ اميجنت. 

 ووسد، ئمى امربيذ اإلمكرتوٍٍ جشظه اميعاهياث  ىَعله عنى ؼكه ىنف ىا يكشوظفخ: 

Politicalmagazine@Afakcenter.com 
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 اًكٌِت االفححاحيت

 

         2222ٓيساْ –ًشهش أبشيٍ  عذدها اًرآٍ  ئٔا األفاطٍأْ جظع بني أيذي كشايسش هٌئت جحشيش " ُصٌت سؤى سياسيت"                   

اًِعاًري اًعٌِيت اًِحبعت و اًِسحلش عٌٌها  فٍ إٓحلائها عٌى إعحِذٓا اًيت  و  جظِٕ اًعذد  ُجِوعت ُِزية ُٕ  اًِلاالث

 بشكٍ دائّ عٌى جشصٌع اإلبذاع اًفوشي واًذكتسعى و اًسادة أعظاء اًٌصٔت اًعٌِيت  ٓ ُٕ شآب أخش  ، باًذساساث األكاديِيت

جلذيّ فٍ كٍ عذد  ٓحاوي  إر، عٌِيتاث اًِصالث اًبني هربيُِزيا ُوكعا  ٌُحِسني اًعٌِيت واجلودة فٍ اًحلذيّ،  و األُآت

  اًسياسيت و اًعالكاث اًذوًيت .فٍ ُصاالث اًعٌوَ أفظٍ اًبحود 

ًٌحشب اًشوسيت عٌى أوهشآيا ، وُوطوعا فٍ اًسياست اًعاُت جحذيذا فٍ اًسياست اًِائيت  جظِٕ اًعذد كشأجني      

دساست حاًت ُٔطلت اًفشلت اًسودآيت فٍ جحٌٌٍ كِا جظِٕ اًعذد باًٌِِوت اًِغشبيت فٍ اطاس جفعٌٍ احلم فٍ اًِاء. 

 شٌوسياسٍ  ُبئا اًِطاُع االذٌوبيت فٌها. 

اًسياسيت فٍ اًححوي اًذيِلشاطٍ فٍ دوًت ًٌبيا بعذ ذوسة فرباًش صفحاث هزا اًعذد بذوس أًخب هحِخ دساست ٓششت عٌى إ       

َ ًٌبحز ُٕ خالًها اًذاسسني ُواطٕ االخفاق واًححذياث اًِطٌوب جصاوصها حىت جساهّ جٌى أًخب ُساهِت فعاًت 2222

 فٍ عٌِيت اًححوي ٓحو اًذيِلشاطيت. 

ُلاال حوي اًذبٌوُاسيت احلضبيت فٍ اطاس اًذبٌوُاسيت اًِواصيت اًيت جفشطها فٍ ُواطٌع األحضاب اًسياسيت عشض 

 اًِسحصذاث عٌى اًصعيذ اًحؤوًوشٍ واًسياسٍ، وأيظا اًبحز فٍ ُذى كذستها عٌى جٔشيط احللٍ اًذبٌوُاسٍ.   

االشحِاعيت عاُت وجفعٌٍ دوس  اًعٍِ اًحطوعٍ اخلريي فٍ دوًت اإلُاساث اًعشبيت اًِححذة فٍ اطاس احلِايتوشاءث ُلاًت      
كٍ ُكوٓاث اًِصحِع و افت اًعٍِ اًحطوعٍ وإششان اًِصحِع اًِذٍٓ خاصت، ًحلذَ جصشبت االُاساث اًعشبيت فٍ جشسٌخ ذل

 .يححٍِ اعبائها اجلٌِعحىت يصري ُسؤوًيت اًِؤسساث 

ًٌهٌئت اًححويِيت واالسحشاسيت اًذائّ ٓصذد اًشوش واًحلذًش    ،بذايت و ٓهايت صذس اًعذد  فٍ األخري، بحوفٌم ُٕ هللا عض وشٍ  
  عٌى اًذواَ أْٓا ُحِٔني اْ ًكوْ اًعذد فٍ ُسحوى جطٌعاث كشائٔا و يسعذ ًٌِصٌت عٌى ُصهوداجهّ فٍ إخشاس هزا اًعذد، 

 .حو األفظٍباًِصٌت ٓواًشكٍ  سهّ أهيذ فٍ جطوًش حسيت اًُالحظاجكّ  حٌلٍ ٓ

 اًححشيش  تسئيس                                                                                                                                                                                                                                                 

 ٓبيٌت بٕ ًوسف .أ.د
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 جذبري امسياست اميائيت باميغرب: بعض امحجارب امذوميت في جفعيه احلق في امياء
 

 1عبذ امصيذ خويا                                                                                                                                                                                                                                         

 2م  عبذالو  عبذ اال 

 3أعفـيـرىصطفى                                                                                                                                                                                                                                           

 ىنخص: 
لىحىص ٖضص ؤنبدذ اللًاًا اإلاخٗللت باإلااء مً ؤهثر اإلاىايُ٘ بزاعة للىلاقاث في مسخلف املخافل الضولُت، هٓغا 

فخلغون بلى مغافم الهغف هبحر مً ألاشخام  ال ًخمخٗىن بؿبل الىنٌى بلى مهاصع مُاه الكغب الىلُت، ٍو

ؤهمُت ًٖ الخلىق ألازغي التي وعصث في  لال ًلالهخي، مما حٗل الخم في اإلااء هدم مً خلىق ؤلاوؿان، 

خم في بِئت ؾلُمت اإلاىازُم والاجفاكُاث الضولُت لخلىق ؤلاوؿان، ٖلى غغاع الخم في الخُاة والخم في الصخت وال

 والخم في الؿالمت الجؿضًت.

بن مكيل اإلااء، ال ًىمً فلِ في الىضعة، لىً ؤوحه ؤلازاعة جىمً في هظا الٗىهغ الخُىي في خض طاجه مً خُذ 

 في ول جلً الؿُاكاث، ؾىٗمل ٖلى ببغاػ الخم في اإلااء مً زالٌقضة خؿاؾِخه بدضة الخغحراث اإلاىازُت، 

، مىضخحن مضي جإزحر الاجفاكُاث الضولُت و  ىُت طاث الهلت باإلاىيٕى ؤلاكلُمُت، م٘ صعاؾت بٌٗ اللىاهحن الَى

ت ٖلى بٖماٌ وجفُٗل  ا الخم باإلاغغب.هض الخغحر اإلاىادي وباقي الخضزالث البكٍغ

 اإلاغغب.–الخغحراث إلاىازُت  الخجاعب الضولُت ـ –الخم في اإلااء الؿُاؾت اإلااثُتـ   :ُتحخااليلماث املف

 

Managing Water Policy in Morocco: Some International Experiences in 

Activating the Right to Water 

 

 Abstract: 
 
         A Water issues have become one of the most debated topics in various international 

forums, because there are many people cannot have  access neither  to clean drinking water, 

nor to sanitation facilities. For this reason, the right to clean water has become more important 

like the other rights that are enshrined in the international human right conventions, such as 

right to life, right to health, right to a healthy environment and right to physical integrity. 

     The problem of water does not lie in it scarcity. It lies in its sensitiveness because of the 

climate changes. In this context, we are going to show the right to clean water through the 

international and local conventions. In addition, we will study some national laws relating to 

this subject under study .In addition, we will clarify the effects of climate changes and human 

interventions to implement this right in Morocco. 

Keywords:  water policy -  Right to water – International experiences ـ   Climate changes - 

Morocco 
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 ىقذىت        
هام  اإلااثُت ؤهمُت هبري اكخهاصًا وؾُاؾُا واحخماُٖا وطلً اهُالكا مً وىنها مىعص اؾتراجُجي للمىاعص

انوزالق، حٗخمض ٖلُه الضٌو وألامم املخخلفت في  الاكخهاص، خُث ال  نهًتها ليىنها الٗمىص الفلغي للخُاة وقٍغ

 جىٗضم الخُاة جفىكه ؤهمُت اؾتراجُجُت بط باوٗضامها بل-ؤو البتروٌ– جلل ؤهمُت ًٖ الظهب ألاؾىص

٘ الجغغافي ٖلى الهُٗض الٗالمي، وال ًخجاوػ و  َٗخبر اإلااء ؤخض اإلاىاعص الُبُُٗت ألاهثر جفاوجا مً خُث الخىَػ

ؤنبدذ اللًاًا اإلاخٗللت باإلااء مً ؤهثر  هما  في اإلااثت، 0.3اح مً هظه اإلاُاه الٗظبت الؾخسضاماث البكغ ؾىي اإلاخ

ملُىن شخو ال ًخمخٗىن بؿبل  884اإلاىايُ٘ بزاعة للىلاقاث في مسخلف املخافل الضولُت، اٖخباعا ليىن 

ملُاع شخو ًفخلغ بلى مغافم الهغف  2.5، وفي اإلالابل ؤن خىالي 1الىنٌى بلى مهاصع مُاه الكغب الىلُت

، مما حٗل الخم في اإلااء هدم مً خلىق ؤلاوؿان، ال ًلل ؤهمُت ًٖ الخلىق ألازغي التي وعصث في 2الهخي

اإلاىازُم والاجفاكُاث الضولُت لخلىق ؤلاوؿان، ٖلى غغاع الخم في الخُاة والخم في الصخت والخم في بِئت ؾلُمت 

 ت. والخم في الؿالمت الجؿضً

 امذراست إشكاميت  -1
ا ويغُا هبحرا ٖلى ألاوؾاٍ  هخج ًٖ الىمى الاكخهاصي الظي ٖغفه اإلاغغب زالٌ ألالفُت الثالثت جإزحرا ملخْى

ض مً خضتها آزاع الخغحراث  لى عؤؾها اإلاىاعص اإلااثُت مما ؾبب ازخالالث بُئُت طاث اوٗياؾاث ؾلبُت، ًٍؼ الُبُُٗت ٖو

ت في اإلاىازُت، ومً ؤحل مىاحهت هظه  الخدضًاث ٖمل اإلاغغب ٖلى اصماج مباصت الخىمُت اإلاؿخضامت في ؾُاؾاجه الخىمٍى

خٌى البِئت  حمُ٘ املجاالث الاكخهاصي والاحخماُٖت والبُئُت، زانت م٘ ما جًمىخه ملخًُاث الضؾخىع الجضًض

ني للبِئت والخىمُت والخىمُت اإلاؿخضامت، بيافت الى الٗمل ٖلى الخفُٗل اإلااؾؿاحي واللاهىوي والاحغاجي للم ُثاق الَى

ت واللُاُٖت جمحز الخُىع اللاهىوي واإلااؾؿاحي الظي  .اإلاؿخضامت لُيىن مغحٗا للؿُاؾاث الٗمىمُت واملخُُاث الخىمٍى

ٖغفه اإلاغغب بىحىص حٗضص اإلاخضزلحن في مجاٌ اإلااء، بدُث ؤن ٖضصا مً اللُاٖاث الخيىمُت واإلااؾؿاث الٗمىمُت 

غحر مباقغ في بٖضاص وزاثم جسُُِ وجضبحر اإلاىاعص اإلااثُت، مما ٌُٗم ههج ؾُاؾت ٖمىمُت فٗالت جخضزل بكيل مباقغ ؤو 

ت واضخت قمىلُت ومىضمجت  ومىضمجت طاث عٍئ

كُإ اإلااء باهخمام زام مً َغف الؿلُاث الٗمىمُت خُث جمىً اإلاغغب مً بهجاػ ججهحزاث  وكض خٓي 

ض الؿيان باإلااء الهالح الؼعاٖت بمُاه الؿلي ٖلى هُاق واؾ٘ كهض جىمُت إمضاص للكغب و  ماثُت هامت بغُت جؼٍو

ت مً الخجاعب كُإ الغي واؾخضامخه والخدىم في مىاعصه وجغقُض اؾخٗماله ، هما ؤن اهفخاح اإلاغغب ٖلى مجمٖى

الضولُت ؤهؿبه صعاًت قمىلُت في بىاء ؾُاؾت ماثُت خىُمت، وبىاء ٖلى هظه ؤلاقيالُت، ؾىداٌو ؤلاحابت ٖلى 

ت مً مج  هىعصها واآلحي: ألاسئلتمٖى

 ما هي الىيُٗت اإلااثُت باإلاغغب؟ -

 ما هي ؤقياٌ الخضبحر جضبحر اإلاىاعص اإلااثُت باإلاغغب؟ -

  ؟الجهىص اإلابظولت لخفُٗل الخم في اإلااء باإلاغغبما  -

 ما هي الخجاعب الضولُت في جضبحر اإلاىاعص اإلااثُت؟ -
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 امفرضياث اميطروحت؛ -2

ت مً الفغيُاث التي واهذ ؤؾاؽ بىاء هظه اإلالالت الٗلمُت، بىاَء ٖل ؤلاقيالُت  ُت، ويٗىا مجمٖى وؤؾئلتها الفٖغ

 وفُما ًلي هىعص فغيُاث اإلالالت واآلحي:

 ٌٗغف اإلاغغب ويُٗت ماثُت ملللت، هخجذ ًٖ اإلاىك٘ الٗغض ي ؛ -

 ؛2011اؾخُإ اإلاغغب ؤن ًفٗل الخم في اإلااء، وهظا ما يمىه في صؾخىع ؾىت  -

 اؾخفض اإلاغغب مً ججاعب صولُت في جفُٗل الخم في اإلااء.  -

 ىنهجيت امذراست؛ -3

 لخدلُل بقيالُت اإلالالت، ؾىف هلىم بٗغى مسخلف اإلاغاخل التي مغعها بها في بىاء هظه اإلالالت، وفم ما ًلي:

، مً ؤحل الىكىف - إل ٖلى مسخلف الضعاؾاث التي اهخم بالكإن اإلااجي باإلاغغب وباقي الضٌو ٖلى ؤهم جدضًاث الَا

مً  31جضبحر اإلااء، وهظا آلُاث بىاء ؾُاؾت ماثُت خىُمت مً ؤحل جفُٗل الخم في اإلااء، والظي يمىه الفهل 

 ؛2011صؾخىع اإلاملىت اإلاغغبُت لؿىت 

فت في اإلالالت والخغوج بماقغاث عكمُت وجدضًض اإلاىجؼاث اإلاُضاهُت لخفُٗل  - مٗالجت مسخلف الضعاؾاث اإلاْى

 اء.الخم في اإلا

 اللُام بملاعهت جًمحن خم في اإلااء في صؾاجحر بٌٗ الضٌو وفي الضؾخىع اإلاغغبي. -

 نحائج امذراست وىناقشحها -4

 املائُت باملغسب: مؤصساث جدق هاكىس الخطس  الىضعُت-4-1

حٗخبر اإلاىاعص اإلااثُت باإلاغغب مً بحن ألايٗف في الٗالم، ولٗل مً بحن اإلااقغاث الضالت ٖلى طلً هى التراح٘ 

ا خىالي  الىاضح لىهِب الفغص مً اإلااء، خُث  في اإلاىاَم اإلامُغة بالكماٌ  3م1800جبلغ خهت هظا ألازحر ؾىٍى

بجىىبه، وبهظا هجض ؤن  3م 300في وؾِ اإلاغغب و في ألاخىاى اإلاخىاحضة  3م 400في خحن ال ًخٗضي هظا اإلااقغ

ني الظي ًلضع ب  للفغص في الؿىت ٌٗخبر ؤكل بىثحر مً مؿخىي ماقغ الفلغ اإلااجي الظي جدضصه  3م700اإلاٗضٌ الَى

بيل مً بؾباهُا  للفغص في الؿىت  3متر 5000و  3000ملابل ، للفغص في الؿىت  3م 1000مىٓمت الصخت الٗاإلاُت في 

غجبِ هظا التراح٘ باألؾاؽ بلى جؼاًض ٖضص الؿيان مً حهت، هما ؤهه ًغجبِ، مً حهت ؤزغي،  وجغهُا ٖلى الخىالي. ٍو

 .(2020)ؤٖفحر، 3بتراح٘ اإلاىاعص اإلااثُت الُبُُٗت هما وهُفا حغاء ْاهغة الخغحراث اإلاىازُت

لضع املخؼون اإلااجي اللابل للخٗبئت باإلاغغب بدىالي ت ما بحن،  3ملُاع متر 22 ٍو همٗضٌ لؿىت مخىؾُت مىٖػ

، (2019)وػاعة الخجهحز والىلل واللىحؿدًُ واإلااء، 4للمُاه ؾُدُت 3ملُاع متر 18للمُاه حىفُت و 3ملُاع متر 4

وجخىٕػ اإلاىاعص اإلااثُت الؿُدُت بكيل غحر مخىاػن مجالُا، وطلً اعجباَا ؤؾاؾا بالخهاثو اإلاىازُت 

لً ؤن الخباًً الكاؾ٘، اإلاكاع بلُه ؾابلا في الفهل الثالث، ٖلى مؿخىي الدؿاكُاث ًازغ، والُبىغغافُت. ط
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ٓهغ الكيل عكم  ان اإلااجي الؿُخي، ٍو ٘ املجالي للجٍغ ٘ اإلاخباًً للمىاعص اإلااثُت  82وبكيل كىي، ٖلى الخىَػ الخىَػ

 الؿُدُت باإلاغغب.

 باملغسب: الخباًىاث املجالُت للمىازد املائُت السطحُت 1   صيل زكم  

 
د باملاء، لجىت البيُاًاث ألاساسُت والطاكت واملعادن 2222وشازة الخجهيز واملاء، ) اململىت  والبِئت،( هدزة املُاه والخدابير الاسخعجالُت لخأمين التزٍو

 .2222املغسبُت فاجح مازس 

ىبت مهمت باإلاىاَم  1اهُالكا مً الكيل عكم  ًخمحز الجؼء الكمالي مً اإلاغغب باٖخضالُت اإلاىار، وَع

لؿـحن اإلاخىؾـِ والىبـحر، هالخٔ ؤن ؤٖلى همُت مً اإلاُاه الؿُدُت جترهؼ في اإلاىاَم التي  ـف وألَا الجبلُت في الٍغ

مً 51%ً حٗغف ؤٖلى مٗضالث الدؿاكُاث، زانت في ؤخىاى الكماٌ )الليىؽ، ؾبى( خُث ًًمان ؤهثر م

% 93% مً اإلاؿاخت ؤلاحمالُت للمغغب، وما جبلى مً مؿاخت اإلاغغب  7اإلاىاعص اإلااثُت م٘ ؤنها ال حغُي ؾىي 

ؼ5حكغله باقي ألاخىاى اإلاغغبُت   غَغـ مجاٌ الضعاؾت.-ومنها خىى ٍػ

ً اإلاُــاه لىـً عغــم طلــً ٌٗــ غف اإلاغــغب جغاحٗــا هبـحرا حٗـضص اإلايكـأث اإلااثُت الىـبري واإلاخىؾـُت لخٗبئـت وجسـٍؼ

في واعصاجــه اإلااثُت، بؿــبب الخغــحراث اإلاىازُــت الخــي حٗغف جغصصا هبحرا لخاالث الجفاف، وجلضع اإلاىاعص اإلااثُت اللابلت 

( 2222-2219للخٗبئت باإلاغغب خؿـب مـا حـاء بـه اليكغة ؤلاخهاثُت الغؾمُت للمغغب في اإلاىؾم الهُضعولىجي )

-1984ملُاع متر مىٗب في اإلاىؾم الهُضعولىجي ) 30فغص/ؾىت، ملابل 3/متر 730ع مــتر مىٗــب ،مــا ٌٗــاصٌ ملُا13بـ

( 2019-2018( ، ؤما في اإلاىؾم الهُضعولىجي) 2011-2010ملُاع متر مىٗب في اإلاىؾم الهُضعولىجي ) 24( و1985

.هـما 2020لؿىت  2335% كضعث بـ ت جغاحـ٘ ملُاع متر مىٗب ؤي بيؿب 17فلض ونل حجم اإلاُاه اإلاٗبإة خىالي 

 .6ًىيـذ طلً الجضٌو اإلاىالي
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 (2222-1984: جساحع حجم املىازد املائُت اللابلت للخعبئت باملغسب )1زكم حدٌو 

 وسبت التراحع بــ % )ملُاز متر مىعب(حجم املُاه املعبئت  السىىاث

1984-1985 32 - 

1995-1996 29 3,3- 

2006-2227 22 24,1- 

2212-2211 24 9,1 + 

2213-2214 12 52,2- 

2214-2215 21 75,2 + 

2218-2219 17 19,2- 

2219-2222 13 23,5- 
 بخصسف، 2222،2219،2218، واليضسة إلاحصائُت للمغسب،2226املصدز: الحىاز الىطني حٌى املاء 

 

ت، بمخىؾِ  مىما جخىٕػ اإلاُاه الؿُدُت اإلاٗبإة، زهىنا بإخىاى ؾبى، الليىؽ، ؤم الغبُ٘ وملٍى ٖو

ٖلى الخىالي. ملابل  3ملُىن متر 1800و 3ملُىن متر 3300، و3ملُىن متر 3400، 3ملُىن متر 5700ًهل لخىالي 

طلً ًخللو حجم اإلاىاعص اإلااثُت الؿُدُت اإلاٗبإة باألخىاى الجافت زهىنا بإخىاى الؿاكُت الخمغاء وواص 

ؼ-الظهب، وهظا ؤخىاى هحر غَغـ، والظي ًتراح٘ بهم حجم اإلاىاعص اإلااثُت بلى خضوص كُاؾُت جهل في اإلاخىؾِ -ٍػ

 .7الخىاليٖلى  3ملُىن متر 40و 3ملُىن متر 20لخىالي 

 للطاع املاء باملغسب بين املىدسباث والاهساهاث تالحالُ الخدابير -4-2

ىلي اإلاغغب ؤهمُت بالغت لخضبحر مىاعصه اإلااثُت، إلاا لها مً ؤصواع مهمت في جدلُم الخىمُت الاكخهاصًت، ؤزظا  ًُ

اصة الُلب ٖلى اإلااء بفٗل الىمى الضًمغغافي اإلاتزاًض، وجغاح٘  خباع ٍػ املخؼون اإلااجي هدُجت للخغحراث بٗحن الٖا

 اإلاىازُت التي خضزذ زالٌ الؿىىاث ألازحرة والتي جمحزث بُاب٘ الجفاف.

ٗغف كُإ اإلااء باإلاغغب ٖضة بنالخاث تهم مسخلف املجاالث الاكخهاصًت والاحخماُٖت واإلااؾؿاجُت  َو

ىُت للخفاّ ٖلى اإلاىاعص اإلا ثوالخلىُت، الش يء الظي فغى وي٘ اؾتراجُجُا جخمثل ؤوحه خيامت و اثُت وخماًتها، َو

غه اإلاىؾىم ب م اإلااء الخالُت خؿب عؤي املجلـ الاكخهاصي والاحخماعي والبُئي خؿب جلٍغ الخيامت ًٖ ٍَغ

مً مدىع ماؾس ي وجىُٓمي، وإٖالم،  الخضبحر اإلاىضمج للمىاعص اإلااثُت في اإلاغغب عافٗت ؤؾاؾُت للخىمُت اإلاؿخضامت،

ً، وبدث  غج –وجدؿِـ، وجيٍى  . 8ٍُى

  : جىظُم مؤسساحي مخىىع ملابل ضعف هجاعت جدبير املىازد على املسخىي املؤسساحي - أ

الخىُٓم اإلااؾس ي للُإ اإلااء في اإلاغغب، ٖلى ٖضص مً اإلااؾؿاث التي ؤجاخذ للبالص اخخالٌ مىك٘  ًغجىؼ

 صولي مخمحز في هظا املجاٌ، هظهغ منها:
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ىُت في مجاٌ CSEC إحدار املجلس ألاعلى للماء واملىاخ - ، ميلف بهُاهت الخىحهاث الٗامت للؿُاؾت الَى

 اإلااء واإلاىار.

ىُت لخدؿحن مٗغفت اإلاىار  املجلس الاكخصادي والاحخماعي والبُئي: - ٌُٗي عؤًه خٌى الاؾتراجُجُت الَى

غ اإلاىاعص اإلااثُت.  والخدىم في اوٗياؾاجه ٖلى جٍُى

ت للماء  - ت لخإمحن جىمُت ميسجمت  ،CIEإحدار لجىت بين وشاٍز مهمتها صعاؾت وجفُٗل الخضابحر الًغوٍع

لى للماء واإلاىار. وجخإلف مً  ومدكاوع ٖليها للُإ اإلااء، والخغم ٖلى يمان جدب٘ جىنُاث املجلـ ألٖا

ت اإلاٗىُت بلًاًا اإلااء.  ممثلي ول اللُاٖاث الىػاٍع

ىُت للماء، وهي ، ؤهُُذ بها مؿاولMDCEُإحدار وشازة مىخدبت ميلفت باملاء  - ت جفُٗل الؿُاؾت الَى

لى اإلاؿخىي ؤلاكلُمي بمغافم اإلاُاه.9ممثلت ٖلى اإلاؿخىي الجهىي بىواالث ألاخىاى اإلااثُت  ، ٖو

 على املسخىي الخىظُمي: جسساهت كاهىهُت غير مىاهبت للخحىالث والحاحُاث الىطىُت  - ب

جُىع الترؾاهت اللاهىهُت للمىاعص اإلااثُت باإلاغغب، ٌٗىص ؤوال هو كاهىوي ًسو اإلااء في البالص  بسهىم      

فحن نضعا ٖلى الخىالي ؾىتي 1917بلى ؾىت  ً قٍغ  1919، وهى كاهىن ًسو ألامالن الٗامت، وكض جم جخمُمه بٓهحًر

. وم٘ الخدىالث التي ٖغفها 10اإلااثُت الٗامت . هظا اللاهىن ًضمج حمُ٘ اإلاُاه مهما وان قيلها في بَاع ألامالن1925و

 95-10املجخم٘ اإلاغغبي، ؤنبدذ غحر مىاهبت مما اؾخضعى يغوعة مغاحٗتها، ولهظا الغغى حاء كاهىن عكم 

خباع جُىع  ىُت مبيُت ٖلى هٓغة مؿخلبلُت، جإزظ بٗحن الٖا اإلاخٗلم باإلااء، الظي ٌؿعى بلى بكغاع ؾُاؾت ماثُت َو

ىُت مً حهت ؤزغي، مخًمىا جضابحر كاهىهُت جغمي بلى جغقُض اؾخٗماٌ  اإلاىاعص اإلااثُت مً حهت، والخاحُاث الَى

 اإلااء، حٗمُم الاؾخفاصة مىه، وجًامً الجهاث، وجضاعن الفىاعق بحن اإلاضن والبىاصي. 

بٗض وكىف الجهاث املخخهت ٖلى ٖضص مً الثغغاث والىىاكو بٗض خىالي ٖلضًً وههف مً جُبُم  

وههىنه الخُبُلُت. وكض ؤصزل اللاهىن  36-15اٖخماص اللاهىن الجضًض  2016، جم ؾىت 95-10كاهىن اإلااء 

(، هما جممه مً زالٌ جضابحر جخٗلم بمُاصًً لم ًىً طلً 95-10الجضًض حغحرا ٖمُلا ٖلى اللاهىن الؿابم )

غاف الخالُت ٘ ٌكملها فُما كبل، وكض خضص كاهىن اإلااء لىفؿه ألٖا يسجم ومغن الؾخٗماٌ جسُُِ م   :11الدكَغ

ني، حٗبئت كهىي وجضبحر ٖلالوي ليل مىاعص  للمىاعص اإلااثُت ؾىاء ٖلى مؿخىي الخىى اإلااجي ؤم ٖلى اإلاؿخىي الَى

ني للماء، جضبحر اإلاىاعص اإلااثُت في اَاع وخضة حغغافُت، وهي  اث املخضصة في املخُِ الَى اإلاُاه، م٘ مغاٖاة ألاولٍى

ُت اإلالً الٗمىمي اإلااجي الخىى اإلااجي الضي ًدُذ جضبح ر ال مغهؼي للمىاعص اإلااثُت، خماًت واملخافٓت ٖلى همُت وهٖى

ه، جثمحن مىاعص اإلاُاه والاؾخفاصة مً الاؾدثماعاث في هضا املجاٌ، م٘ مغاٖاة الخلىق اإلاىدؿبت في مجاٌ  في مجمٖى

  اإلااء.

خُبُلُت، بال ؤن هىان بٌٗ وههىنه ال 36-15لىً عغم هظه ؤلايافت الهامت التي حاء بها كاهىن  

ت، وزهىنا منها اإلاخٗللت بما ًلي:  مداوع الخدؿِـ التي ما ػالذ يغوٍع
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  يٗف جُبُم بٌٗ الىهىم الخُبُلُت، مثل اإلالىر اإلااصي، الخضوص الٗلُا لىمُاث الىفاًاث الهىاُٖت

الن ًٖ خالت الىلو في اإلااء، ؤه ماٍ جلضًم اإلاؿاٖضاث اإلاؿمىح بها، جضبحر اإلااء في فتراث الجفاف، ؤلٖا

 اإلاالُت مً ؤحل بٖاصة اؾخٗماٌ اإلاُاه الٗاصمت اإلاهفاة وغحر طلً.

 ٘بكامت مىاَم خماًت وججمُ٘ اإلااء 12ٖضم جُبُم بٌٗ فهٌى كاهىن اإلااء، مثل اخترام مىاَم اإلاى ،

 .13الهالح للكغب

  ام مىاَم للخض مً ألايغاع، مثل العجؼ في جدضًض واخترام اإلالً الٗام اإلااجي، واإلالىر اإلااصي، وإكامت واختر

 اإلاىاَم التي ًبلغ فيها مؿخىي الاؾخغالٌ اإلافٍغ للمُاه الجىفُت خضا ٌٗغى للخُغ اإلاىاعص اإلاخىفغة.

   جدب٘ وجلُُم جىفُظ وهجاٖت الترؾاهت اللاهىهُت الخالُت 

 :وهىان مداوع جدؿحن ؤزغي ممىىت للمدىع الخىُٓمي للماء منها 

 ُٗت والخىُٓمُت الخانت باإلااء.غُاب مضوهت للماء في ا  إلاغغب، جًم مجمٕى الىهىم الدكَغ

 ت اإلااء ش هخابت مدايغ املخالفاث التي ًلف ٖليها ؤٖىان قَغ لت حضا التي جفهل بحن جىاٍع  آلاحاٌ الٍُى

 وبحن جىفُظ ألاخيام مً كبل املخاهم.

 الحم في املاء مع باقي الحلىق ألادسي  جلاطعاث-ج 

الهالح للكغب قٍغ ؤؾاس ي للخمخ٘ بالٗضًض مً خلىق ؤلاوؿان ألازغي مً كبُل الخهٌى ٖلى اإلااء  بن

الخٗلم والؿىً والصخت، هما ؤهه ٖىهغ بالغ ألاهمُت لًمان اإلاؿاواة بحن الجيؿحن واللًاء ٖلى  الخم في

الخٗلُمُت، ؾبُل الظهغ، فُما ًخٗلم بالخٗلُم، ٖىضما ال جسهو مغاخٌُ للفخُاث في اإلااؾؿاث  . فٗلى14الخمحز

ت في اإلاضعؾت، زانت بٗض ؤن جبضؤ لضيهً مغخلت الخٌُ، لً ٌؿمذ آلاباء في هما  هثحر ألاخُان لبىاتهم الاؾخمغاٍع

ًفغى اللُام بغخالث ًىمُت مً ؤحل البدذ ٖىه وبالخالي ٖضم الاهخفإ مً خلىكه ألازغي  ؤن بٗض مهاصع اإلاُاه

، خُث جلُ٘ بمىاَم الىاخاث بالجىىب الكغقي اإلاغغبي 1م لىخت عكفي هضا الهضص  مً كبُل الخٗلم، ووؿىق 

لت لجلب  .15مُاه الكغب الفخُاث مؿافاث ٍَى
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 : صعىبت الىلىج إلى املاء الضسوب بىاحت فسولت جافُاللذ.1لىحت زكم 

 
 .2221املصدز: جصىٍس شخص ي،

بؿبب ؤلاؾهاٌ وألامغاى  16ملُىن َفل 8.8خؿب بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي، ففي ول ؾىت ًمىث خىالي و  

ألازغي التي ًيىن مهضعها اإلاُاه غحر الىُٓفت وجغصي قبىت الهغف الهخي، وهى ٖضص ًفىق خؿب طاث اإلاهضع 

ٖضص الطخاًا الظي جسلفه الجزاٖاث الٗىُفت مما ٌكيل يغبا للخم في الصخت والخُاة. هما ٌؿاهم حلب اإلااء مً 

فاٌ. هما ؤهه في خالت ٖضم وحىص الهغف ؤماهً بُٗضة ٖلى ؤزاع صخُت ق ضًضة، ال ؾُما باليؿبت لليؿاء وألَا

خضاءاث، الٗىف،  الهخي صازل اإلاجٌز جهبذ الخهىنُت وألامً الصخص ي مهضصة باليؿبت لألفغاص )الخدغف، الٖا

ْل ًداٌو ؤن  لىً اإلاغغب ٖلى الغغم مً الخدضًاث التي ٌٗغفها في جدلُم ألامً اإلااجي، بال ؤهه .17الاغخهاب...(

ض اللُإ الفالحي والؿاهىت باإلااء الكغوب.  ت مً ؤحل جؼٍو  ٌٗبئ ؤهثر كضع مً مُاه الدؿاكُاث اإلاٍُغ

 وجثمين املىازد املائُت: ضسوزة ملحت ملىاحهت الخحدًاث املسخلبلُت  حعبئت-4-3-

يُاث اللغن اإلااض ي، كامذ الؿلُاث الفغوؿُت بةوكاء ٖضص مً الؿضوص، وان ؤولهما ؾض  زالٌ نهاًت ٖكٍغ

ض بٌٗ اإلاغاهؼ  1928ؾُضي ؾُٗض ؤومٗاقى ؾىت  ٖلى نهغ ؤم الغبُ٘، بهضف بهخاج الُاكت الىهغباثُت وجؼٍو

ض بٌٗ اإلاهاو٘ باإلاُاه الهىاُٖت. وإلى خضوص ؾ ت باإلااء الكغوب وجؼٍو ، يلذ ؾُاؾت حٗبئت 1966ىت الخًٍغ

ملُاع متر مىٗب، ؤغلبها ٖلى  2.2ؾضا بُاكت بحمالُت ال جخجاوػ  16ىايٗت، ولم ًخم بىاء ؾىي خاإلاىاعص اإلااثُت م

، خضص اإلاغغب ابخضاء مً هظه الؿىت، هضف الىنٌى بلى ؾلي اإلالُىن هىخاع في 1967وزالٌ ؾىت  الغبُ٘،نهغ ؤم 

، قٕغ اإلاغغب في جىفُظ بغهامج بىاء الؿضوص الهغغي واإلاخىؾُت والؿضوص 181984. وفي ؾىت 2000غًىن ؾىت 

ض الؿاهىت باإلااء الكغوب ومُاه الؿلي وخماًت اإلاىاَم  الخلُت، زانت بمىاَم الخهام والصح اإلااجي. بهضف جؼٍو

 اإلاهضصة بالفًُاهاث. 
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 1928: سد سُدي سعُد أومعاصى في سىت 1الصىزة زكم 

 
س املغسبي املصدز: مىكع   بخصسف https://hespress.newsهسبٌر

ملُاع  13بُاكت اؾدُٗابُت مً 2022ؾض ؾىت 149بلى  2000ؾض ؾىت  98وهىظا اهخلل ٖضص الؿضوص مً 

لضع .319ملُاع م  1931بلى  3م  ؾض هما هى  16ٖضص الؿضوص التي ٌكُضها اإلاغغب في ول ٖكغ ؾىىاث بدىالي  ٍو

 مىضح في الكيل ؤؾفله.

 

 2222إلى  1928: جطىز عدد السدود باملغسب مً سىت 2صيل زكم 

 
 

د باملاء، لجىت البيُاث ألاساسُت والطاكت واملعادن 2222، )باملغسب وشازة الخجهيز واملاء  والبِئت،( هدزة املُاه والخدابير الاسخعجالُت لخأمين التزٍو

ــاع إلهجــاػ البرهامــج  وؤمام الىي٘ اإلالللل الظي ٌٗغفه اإلاغغب في الكإن اإلااجي، جم جىكُــ٘ الاجفاكُــت ؤلَا

ــض باإلاــاء الكــغو  ىــي للتزٍو الــظي ٌكــيل اإلاغخلــت ألاولــى فــي مكــغٕو 2020-2027،الؿــلي  ب ومُــاهالَى

ىــي للمــاء  خــىٕػ2020-2050.املخُــِ الَى ملُـاع 115.4هـظا البرهامـج، الـظي جلـضع ولفخـه ؤلاحمالُـت بــ  ٍو
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بىـاء الؿـضوص؛ وجضبُـغ الُلـب ٖلـى الؾـُما مـً زـالٌ  صعهـم، ٖلـى زمؿـت مدـاوع هـي: جىمُـت الٗـغى اإلااثـي،

ـض باإلاـاء الهالـذ للكـغب  اإلاـاء والاكخهـاص فـي اؾـخٗماله وجثمُىـه، زانـت فـي اللُـإ ـت التزٍو الفالخـي؛ وجلٍى

اإلاؿـاخاث الخًـغاء؛ والخىانـل  باملجـاٌ اللـغوي؛ وإٖـاصة اؾـخٗماٌ اإلاُـاه الٗاصمـت اإلاٗالجـت لؿـلي

ـي بإهمُـت الخفـاّ ٖلـى اإلاـاء وجغقـُض اؾـخٗماله والخدؿـِـ مـً وفـي الؿـُاق طاجـه،  .ؤحـل جغؾـُش الٖى

بالـضاع البًُـاء  ججـضع ؤلاقـاعة بلـى الكـغٕو فـي الخُـىاث ؤلاحغاثُـت إلهجـاػ مكـغٕو مدُـت جدلُـت مُـاه البدـغ

 2020.20فـي هىفمبـغ .

مدُـت إلاٗالجـت 153ًخىفـغ ٖلـى 2020ى غاًـت نهاًـت ؾـىت ،وفـي مُـضان الخُهُـغ، ؤنبـذ اإلاغـغب بلـ

ىــي للخُهُــغ الؿــاثل. ومــً بُــً الخضابُــغ اإلاخســظة مــً  اإلاُـاه الٗاصمـت، جــم بهجاػهــا فــي بَــاع البرهامــج الَى

ـاصة اؾـخٗماٌ اإلاُـاه الٗاصمـت مؿـخضام للمـىاعص اإلااثُـت، ججـضع ؤلاقـاعة بلـى حٗمُـم بٖ ؤحــل بعؾــاء جضبُــغ

جـت لؿـلي مالٖـب الغىلـف
َ
 .21واإلاؿــاخاث الخًــغاء وهــظا الاؾــخٗماٌ الهىاٖــي اإلاٗال

ـض باإلاـاء الكـغوب ومُـاه الؿـلي ٌكـيل اإلاغخلـت ألاولـى فـي  ىـي للتزٍو والجضًـغ بالظهـغ ؤن هـظا البرهامـج الَى

ىــي  الــظي يهــضف بلــى جدضًــض ؤلاحــغاءاث الخــي ًجــب اجساطهــا مـًـ كبــل 2020-2050للمــاء ،مكـغٕو املخُــِ الَى

 ؤن
ً
ــغاف اإلاٗىُــت ٖلــى مــضي الؿــىىاث الثالزُــً اللاصمــت مــً ؤحــل يمــان ألامــً اإلااثــي للبــالص، ٖلمــا  حمُــ٘ ألَا

ـت لهـظا املخُـِ جهـل ـالوة ٖلـى طلـً، مـً بُـً الخضابُـغ الخـي  .22ملُـاع صعهـم383بلـى خىالـي  اليلفــت الخلضًٍغ ٖو

ججؿـض حجـم الىؾـاثل الخـي ٌٗبئهـا اإلاغـغب مـً ؤحـل يمـان ؤمىـه اإلااثـي، ججـضع ؤلاقـاعة بلـى الكـغٕو فـي الخُـىاث 

ىًـاف هـظا اإلاكـغٕو بلـى 2020.فـي هىهبـغ  ؤلاحغاثُـت إلهجـاػ مكـغٕو مدُـت جدلُـت مُـاه البدـغ بالـضاع البًُـاء ٍو

خىكـ٘ حكـغُلها (2)الهىعة عكم  وخـضة جدلُـت مُـاه البدـغ فـي قـخىهت آًـذ باهـا ، الخـي جـم الاهتهـاء مـً ؤقـغاٌ بىائهـا ٍو

ـض هـظه املخُـاث وحٗخبـغ هـظه الخضابُـغ واٖـضة باليؿـبت لبالصهـا، زانـت بطا مـا جـم ج2021.الجؼثـي زـالٌ ؾـىت  ؼٍو

ت هـظه ألازُـغة مـً خُـث ألاؾـٗاع  .بمهـاصع الُاكـت اإلاخجـضصة، وطلـً باإلاـىاػاة مـ٘ جدؿـً جىافؿُـ

 : محطت جحلُت مُاه البحس بضخىهت آًذ باها هىاحي مدًىت أوادًس املغسبُت.2صىزة زكم 

 
 بخصسف https://assahraa.ma/web/2022/159308املصدز: عً مىكع 

https://assahraa.ma/web/2022/159308
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 املىازد املائُت مً الخلىر: حعدد البرامج لخدعُم حماًت املىازد املائُت ضد الخلىر  حماًت-4-4

ىُت التي جم جفُٗلها لخماًت حىصة اإلاىاعص اإلا       ، منها ٖلى الخهىم:23اثُتهىان الٗضًض مً البرامج الَى

ني للخُهحر الؿاثل -  .PNA 24البرهامج الَى

ني للخُهحر للىفاًاث اإلاجزلُت الهلبت  -  .PNDMالبرهامج الَى

ت  - ني لتهُئت ألاخىاى النهٍغ  .PNABVالبرهامج الَى

 بغهامج الىكاًت ومٗالجت اإلاُاه اإلاؿخٗملت الهىاُٖت. -

 الىكاًت ومٗالجت اإلاُاه اإلاؿخٗملت للهىاٖاث الخللُضًت. بغهامج -

ٍخم جإمحن ٖملُت جدب٘ حىصة اإلاُاه الؿُدُت والجىفُت مً كبل وواالث ألاخىاى اإلااثُت، مً زالٌ و 

ت(، ووػاعة الصخت،  ت في الٗاصة، وكُإ البِئت )اإلاغانض واإلاهالح الجهٍى قبياث كُاؽ حٗمل بىزحرة ههف ؾىٍى

٘ اإلااء الهالح للكغب )الىواالث والكغواث الخانت اإلافىى بليها طلًوالفاٖلحن في   .) مجاٌ جىَػ

ُت اإلاىاعص اإلااثُت  في ملابل طلً، ًمىً حسجُل ٖضة ؤوحه الىلو التي جلف وعاء الترصي الىبحر لىٖى

اإلاسجل في  الؿُدُت والجىفُت باإلاغغب، في ملضمتها غُاب كاهىن خٌى خماًت الؿاخل مً الخلىر والخإزغ الىبحر

الٗضًض مً منها مجاٌ الخُهحر الؿاثل والهلب، زانت في الىؾِ اللغوي، ٖالوة ٖلى الازخالالث التي حٗاوي 

ت واإلابُضاث في الفالخت وغحر طلً.  مدُاث الخُهحر والاؾخٗماٌ غحر اإلاغاكب لألؾمضة الىُماٍو

وجفُٗل مسخلف الاؾتراجُجُاث بن الضؾخىع اإلاغغبي الجضًض الظي ٌٗخبر حىصة البِئت خلا بوؿاهُا، 

( وصعاؾت 03-11اللُاُٖت في كُإ اإلااء والفالخت وغحرها، زم بنضاع اللىاهحن اإلاخٗللت بدماًت وجثمحن البِئت )عكم 

ا ؾاهدت لخضُٖم ن( جمثل ولها فغ 00-28(، جضبحر الىفاًاث والخسلو منها )عكم 03-12آلازاع ٖلى البِئت )عكم 

 ض الخلىر.خماًت اإلاىاعص اإلااثُت ي

 والخحسِس ودعم املجخمع املدوي: مجهىداث مهمت في حاحت الى الخثمين  إلاعالم-4-5

بن جدلُل الىيُٗت الخالُت باإلاغغب ًىكف وحىص بٌٗ الخُىاث التي جم جدلُلها ِمازغا في مجاٌ  

الم خٌى كُإ اإلااء مً كبُل بوكاء مىاك٘ بلىتروهُت للُاعي اإلااء والبِئت ووػاعة  الفالخت والهُض البدغي ؤلٖا

ت خٌى  ني للىهغباء واإلااء الهالح للكغب، وهظا بٖضاص وحٗمُم وكغاث صوٍع ووواالث ألاخىاى اإلااثُت، واإلاىخب الَى

ىُت والضولُت  ُت اإلااء، زم اإلاكاعهت في الللاءاث الَى اإلااء جخٗلم بالىيُٗت الهُضعولىحُت واإلااثُت باألعكام وهٖى

ا ؤن الاهفخاح ٖلى املجخم٘ اإلاضوي وجدؿِـ الجمهىع الىاؾ٘ ومؿخٗملي اإلااء بلًُت ووكغ هخاثج الضعاؾاث. هم

جىاصع اإلاىاعص اإلااثُت وهكاقتها في مىاحهت الاؾخغالٌ اإلافٍغ والخلىر والخغحراث اإلاىازُت، ولها ؤمىع جم جضُٖمها 

 .25زالٌ الؿىىاث ألازحرة

خمثل بًٗها في غُاب لىٓام مىضمج لإلٖالم ٖلى الغغم مً هظه الخُىاث، بال ؤن هىان ٖضة جدضًاث ً

ٌكمل حمُ٘ ميىهاث كُإ اإلااء، فاإلاٗلىماث اإلاخىفغة واإلايكىعة هثحرا ما جيىن مكدخت وغحر مفهلت وهاكهت 
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ؤخُاها ونٗبت الاؾخٗماٌ، هما ؤن اإلاٗلىماث اإلاخىفغة جيىن في ؤخُان ؤزغي غحر وافُت خٌى ويُٗت اإلاىاعص اإلااثُت. 

ع الىلىج بلى اإلاُُٗاث اإلاخٗللت باإلااء واإلاىار ولىحا باألصاء مىظ بً٘ ؾىىاث هما هى الخاٌ مً حاهب آزغ نا

ىُت، مما ًدىاكٌ م٘ ؤهضاف الخضمت الٗمىمُت  ت الَى باليؿبت لىواالث ألاخىاى اإلااثُت وإصاعة ألاعناص الجٍى

 والخم في اإلاٗلىمت الظي ًىو ٖلُه الضؾخىع الجضًض للمملىت.

ل -4-6  ع املاء: ًطبعه ضعف العدالت املجالُت مع الترهيز على الدوائس السلىٍت كطا جمٍى

ماٌ التهُئت الىبري والبيُاث الخدخُت اإلااثُت، مً ؾضوص       ل الٗمىمي أٖل غ الخمٍى بظٌ اإلاغغب حهضا حباعا لخٍُى

جهفُت وجدلُت غبِ باإلااء الكغوب، ومدُاث مٗالجت و الومىاَم مؿلُت، وؤٖماٌ هلل اإلاُاه بحن ألاخىاى، و 

ل مبلغ ًىاهؼ  ا،  20وغحرها. وكض عنض لهظا الخمٍى باإلااثت مىه مىحه للماء الكغوب والخُهحر،  60ملُاع صعهم ؾىٍى

 باإلااثت لخٗبئت اإلاىاعص اإلااثُت. 20باإلااثت للغي، و 20

٘ الىػاع  ىُت الىبري وبٌٗ اإلاكاَع ل كُإ اإلااء في البرامج الَى ٍت واٖخماصاث مسخلفت وجخمثل اإلاىاعص ألازغي لخمٍى

خٗلم ألامغ بما ًلي:  ٍو

ىُت للخُهحر الؿاثل، التي  -  .2020ملُاع صعهم في ؤفم  43نضث لها محزاهُت بحمالُت كضعها ع الخُت الَى

ني الكخهاص اإلااء في الغي، بمحزاهُت بحمالُت جبلغ  -  ملُاع صعهم. 37البرهامج الَى

 ملُاع صعهم. 5.19جىؾُ٘ الغي، بمحزاهُت بحمالُت كضعها  بغهامج -

مً كبل  2013و 2011ملُىن صعهم، عنضث بحن  100اإلاؿُغة الجضًضة الاعاصًت ملخاعبت الخلىر الهىاعي، إلاحزاهُت  -

 وواالث ألاخىاى اإلااثُت.

٘ اكخهاص اإلااء، بمحزاهُت كضعها  - ني للطخ الكمس ي في مكاَع  عهم.ملُىن ص 400البرهامج الَى

باإلااثت مً اليلفت ؤلاحمالُت لالؾدثماع، ول ؤٖماٌ الخإهُل  40نىضوق مداعبت الخلىر الهىاعي الظي ًمٌى وؿبت  -

 البُئي للملاوالث اإلاغغبُت.

 والبحث العلمي في كطاع املاء: مىً الدولت مً دبرة واشهت في اللطاع  الخىىًٍ-4-7

غ ولخُ      ً ألَا ً في الجامٗاث اإلاخٗللت ؤُٖى اإلاغغب ؤهمُت زانت لخيٍى غ البدث الٗلمي. خُث ٖغف الخيٍى ٍى

ا زالٌ الؿىىاث ألازحرة. هما ٖغفذ البالص مىظ الثماهُيُاث اللغن اإلااض ي جيازغ مضاعؽ  بمجاٌ اإلااء جُىعا ملخْى

ً اإلاهىضؾحن واإلاٗاهض الٗلُا في مجاٌ اإلااء، هظهغ منها، اإلاضعؾت الخؿيُت لألقغاٌ الٗمىمُت، واإلاض عؾت جيٍى

ت للمهىضؾحن، زم  ىُت الغابٍى املخمضًت للمهىضؾحن، ومٗهض الخؿً الثاوي للؼعاٖت والبُُغة، واإلاضعؾت الَى

ىُت للفالخت بمىىاؽ، وغحرها.  اإلاضعؾت الَى

ً واإلااؾتر في مجاٌ اإلااء في ٖضص مً الجامٗاث، زم بخضار       مً حهت ؤزغي، زم بوكاء الٗضًض مً مؿالً الخيٍى

ن غ والخلىُحن في اإلاغغب وبالبلضان ألاحىبُت اإلاٗهض الَى ؼ كضعة ألَا ي للماء والخُهحر، الظي جىاٍ بلُه مهمت حٍٗؼ

لُت في مجاٌ اإلااء، ووكهض زالٌ الؿىىاث ألازحرة جُىعا للخٗاون بحن الجامٗت وألاوؾاٍ اإلاهىُت  وزانت ؤلافٍغ
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اؾاث اإلاغغبُت اإلاخسههت في مجاٌ اإلااء والبِئت. . وجىحض الٗضًض مً مياجب الضع 26املخخهت في اإلااء والبِئت واإلاىار

ا وصولُا، ولِـ ؤصٌ ٖلى حوبفًل هظه اإلاىدؿباث َىع اإلاغغب زبرة واػهت في كُإ اإلااء، وهي زبرة مٗترف بها  هٍى

ىُت ؤو صولُت لها بؾهام في  م شخهُاث ؤو ماؾؿاث َو طلً مً بخضار حاثؼة الخؿً الثاوي باإلاغغب لخىٍغ

غ وخماًت اإلا  .27ىاعص اإلااثُتجٍُى

غ البدث الٗلمي  عغم هظه اإلاىدؿباث، فما ػالذ هىان بٌٗ الجىاهب التي ًجب الٗمل ٖلى جدؿُنها لخٍُى

ً في مجاٌ اإلااء، هظهغ منها:  والخيٍى

جلاٖض ؤٖضاص هاثلت مً ألاؾاجظة الجامُٗحن واإلاهىضؾحن في اللُإ الٗمىمي، والظًً ؾُدالىن ٖلى الخلاٖض في  -

غ اإلاخسههت وزانت ؤن ٖضص الؿىىاث  اإلالبلت، مما ًُغح ٖالمت اؾخفهام هبري خٌى جإَحر الباخثحن وألَا

 اإلاىانب املخضزت ًبلى صون الخاحُاث الخلُلُت.

ىُت املخخهت في مجاالث حٗغف جُىعا مُغصا، مً كبُل اإلاىاعص اإلااثُت غحر  - الٗضص غحر اليافي مً الىفاءاث الَى

ىُت التي لها الخللُضًت والخللباث اإلاىاز ٘ الَى ُت والُاكاث اإلاخجضصة، مً قإن طلً ؤن ٌٗىق بهجاػ بٌٗ اإلاكاَع

 ٖالكت باإلااء.

 يٗف اإلاحزاهُت املخههت للبدث الٗلمي في مجاٌ اإلااء، في الجامٗاث واإلاضاعؽ الٗلُا. -

ت لللُام بإبدار ٖلمُت مً مؿخىي ٖا - ٌ خٌى اإلااء نٗىبت الىلىج في هثحر مً ألاخُان بلى اإلاٗلىماث الًغوٍع

 والبِئت.

يٗف الخٗاون الضولي في مجاٌ اإلااء، خُث هاصعا ما هجض َلبت ؤو باخثحن ٌؿخفُضون مً الخٗاون إلاخابٗت صعاؾاتهم  -

ً والبدث في بلضان ؤزغي. باث في مسخبراث ؤو مغاهؼ الخيٍى  في الخاعج، ؤو الاؾخفاصة مً جضٍع

 لخفعُل الحم في املاء باملغسب وبعض الدٌو ألادسي  املبرولت الجهىد-4-8

 في املاء مً دالٌ الدسخىز املغسبي ودساجير بعض الدٌو ألادسي  الحم - أ

ٗاث التي جإحي ٖلى  عؤؽ اإلاىٓىمت اللاهىهُت ألي صولت، وهي هظلً، اإلاغحُٗت حٗخبر الضؾاجحر مً ؤهم الدكَغ

ىُت  لُه، فالٗضًض مً التي جيبني ٖلى ؤؾاؾها ول اللىاهحن الَى واللغاعاث والؿُاؾاث الٗمىمُت ؤو الٗامت. ٖو

 ٌ ت  28صؾاجحر مسخلف الضو ذ ٖلى الخم في اإلااء واإلوىاصوع، ألاوعوغىاي، ؤوغىضا، حمهىٍع ههذ بكيل نٍغ

ت في  دت ٖلى وىن اإلااء صو ؤهمُت مدىٍع ، وهي بقاعة نٍغ اليىوغى الضًملغاَُت وحىىب الصخغاء وغحرها مً الضٌو

، بل بنها في ملضمت الضٌو التي جلضمذ بمكغٕو اللغاع عكم هضه ال الظي هىكل في الجلؿت  A/64/L.63/Rev.1ضٌو

، واهذ في َلُٗت الضٌو 201029للجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة لؿىت  108الٗامت  . وهي ؤًًا، هغحرها مً الضٌو

 ي الصخت ؾىضا للضفإ ًٖ الخم في اإلااء.اإلاضافٗت ٖلى اللغاع واإلاهاصكت ٖلُه، مخسظة الخم في الخُاة والخم ف

، وهى ؤمغ حض 30صولت اإلاهاصكت ٖلى اللغاع 122ولِـ اإلاغغب بمىإي ًٖ هظا الؿُاق، خُث وان بجاهب 

بًجابي ٌٗبر ٖلى وىن اإلااء ًدٓى بمياهت هبحرة في جضبحر الكإن الٗام، وهى ؤًًا    جدضي حٗل اإلاغغب في مىك٘ 



 

 ىركس أفاق  منذراساث و امحكوين اميحخصص    

 

 
  2222نيـــسان   –أبريه ، اميجنذ األول ، امـــــثانيامعذد  ، ى سياسيت ىجنت رؤ

 

 

15 

مت لخفٔ ونُاهت الخمخ٘ بالخم في مُاه طاث حىصة. خُث، وبالغغم مً ٖضم اجساط الؿبل والخضابحر الالػ 

جىو ٖلى الخم في  31الخىهُو ٖلى الخم في اإلااء في الضؾخىع اإلاغغبي، بال ؤن الفلغة الٗاقغة مً الفهل 

ل الخم "الخهٌى ٖلى اإلااء والِٗل في بِئت ؾلُمت"، هما ؤن هىان خلىق طاث نلت مباقغة بالخم في اإلااء مً كبُ

(، الخم في الٗالج والٗىاًت الصخُت، الؿىً 21الفهل (، الخم في الؿالمت الصخهُت )20الفهل في الخُاة )

 .31(31الالثم، الخىمُت اإلاؿخضامت )الفهل 

بن الخىهُو ٖلى الخم في اإلااء في الضؾخىع في غاًت ألاهمُت، زهىنا وؤن الضؾخىع ًىو في صًباحخه 

تها ٖلى "حٗل الاجفاكُاث  الضولُت، هما ناصق ٖليها اإلاغغب، وفي هُاق ؤخيام الضؾخىع، وكىاهحن اإلاملىت، وهٍى

ٗاث، م٘ ما  ىُت، والٗمل ٖلى مالثمت هظه الدكَغ ٗاث الَى ىُت الغاسخت، حؿمى، فىع وكغها، ٖلى الدكَغ الَى

ٗ اث ألاممُت مهضع جخُلب جلً اإلاهاصكت"، وهى ؤمغ حض بًجابي ًجٗل مً الاجفاكُاث الضولُت ووافت الدكَغ

ني. ٘ الَى  الدكَغ

 ججازب ملازهت في جفعُل الحم في املاء بين املغسب ودٌو أدسي في ظل ألاشماث والىىازر الطبُعُت - ب

مً ؤلاقاعة بلى بٌٗ الخجاعب اإلالاعهت لبٌٗ الضٌو والتي مً بُنها اإلاغغب، وهُف خاولذ بٖماٌ  ؽال بإ

الخم في اإلااء، بالغغم مً ازخالف الؿُاق وألاهٓمت اللاهىهُت، وؤًًا ازخالف في خضة الاهغاهاث والخدضًاث التي 

 حِٗكها.

جىو  33مً كاهىن اإلااء 85ب ٖليها، فاإلااصة اؾخدًاعا للترؾاهت اللاهىهُت التي ًخىفغ اإلاغغ  :32في املغسب

ت في خالت هضعة اإلااء بهفت زانت لألغغاى الصخهُت واإلاجزلُت، هفـ الش يء باليؿبت  ٖلى ؤن جىلي الضولت ألاولٍى

لللاهىن اإلااء الجضًض الظي خضص كىاٖض الخضبحر اإلاىضمج والالمغهؼي والدكاعوي للمىاعص اإلااثُت مً ؤحل يمان خم 

الخهٌى ٖلى اإلااء هما وهُفا. هما ًدضص كىاٖض الىكاًت مً املخاَغ اإلاغجبُت باإلااء بما ًًمً خماًت  ألافغاص في

خباع الخغحراث اإلاىازُت بهضف الخإكلم مٗها، هظا الخم في اإلااء خؿب اإلااصة  وؾالمت ألاشخام م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 ًغجىؼ ٖلى: 34الثاهُت مً هفـ اللاهىن 

جِؿحر خهٌى اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن ٖلى كضم اإلاؿاواة ٖلى اإلااء والِٗل في بِئت ؾلُمت لخلبُت خاحُاتهم -

 مً الضؾخىع. 31ألاؾاؾُت َبلا ألخيام الفهل 

مغاٖاة خاحُاث ؾاهىت اإلاىاَم الجبلُت مً اإلاُاه، وخاحُاث ؾاهىت ؾافلت الؿضوص بما ًًمً اؾخمغاع -

 ُاه.اؾخفاصتها مً مُاه مجاعي اإلا

اث.--  بصماج الخإكلم م٘ الخغحراث اإلاىازُت في جسُُِ وجضبحر اإلاُاه ٖلى ول اإلاؿخٍى

٘ في قيل مً  49خماًت الخم في الصخت والخُاة خُذ ؤن اإلااصة - مً الباب الثالث جمى٘ ٖغى ؤو بُ٘ ؤو جىَػ

ت.  ألاقياٌ ماء غحر نالح للكغب كهض الخغظًت البكٍغ
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قاعة الى ما كام به اإلاغغب بسهىم حصجُ٘ البدث الٗلمي في مجاٌ اإلااء، ٖبر بهه مً ألاهمُت ؤًًا يغوعة ؤلا 

، وؤًًا ما ًؼزغ به اإلاغغب مً مياجب  ، وزلم حاثغة حٗنى بظاث اإلاىيٕى زلم ماؾؿاث ومٗاهض حٗنى باإلاىيٕى

 .35صعاؾاث مخسههت وؤَغ وباخثحن ٌكخغلىن في املجاٌ

ت لًمان خهٌى الؿيان ٖلى اإلااء  الظي 36مثال، ٌكضص اللاهىن  في حضاد ًىٓم اإلاُاه ٖلى ؤن جىلي ألاولٍى

 الهالح للكغب.

ت مُاه الكغب ٖلى غحر طلً مً اؾخسضاماث  37، فلض كامذ بخٗضًل كاهىن اإلااءأما في فسوسا لخإهُض ؤولٍى

 اإلاُاه.

الجفاف ؤن جىكف ؤهه ًجىػ للؿلُاث املخلُت زالٌ فتراث  38، ًاهض اللاهىن اإلاىٓم للماءوفي الىُجس

 اؾخسضام اإلاُاه غحر اإلاىحهت لالؾتهالن البكغي )البؿدىت، الؿباخت، غؿل الؿُاعاث...(.

عي ؤو الخىُٓمي/  وهي ولها ججاعب البض مً ؤزض الٗبر منها، والاؾخفاصة منها، بن ٖلى اإلاؿخىي الدكَغ

 اإلااؾؿاحي/ الخضبحري، ومداولت اؾخغالٌ ما ؤمىً اإلاماعؾاث الجُضة

 

 داجمت

ل٘ ٖلى الضٌو  ٌٗخبر الخهٌى ٖلى اإلااء الهالح للكغب وزضماث الهغف الهخي اؾخدلاكا كاهىهُا، ٍو

التزام ؤؾاس ي بدماًت خلىق ؤلاوؿان وغحرها، والتي ٖاصة ما جدضصها وجًمنها اإلاٗاهضاث الضولُت لخلىق ؤلاوؿان 

الخلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت وجهبذ ملؼمت ٖلى الضٌو التي ناصكذ ٖليها هما ههذ ٖلى طلً لجىت 

ماٌ اليامل للخم في اإلااء.  جُا بلى ؤلٖا  والثلافُت ؤن الضٌو ًجب ٖليها ؤن جهل جضٍع

هما ؤن الىٓغ بلى الخم في اإلااء مً مىُم خلىق ؤلاوؿان ًضٌ ٖلى ؤهه ًيبغي ؤن جخاح لألفغاص واملجخمٗاث 

ؤن مكيل كهىع الىجاٖت في اللغاع. مً حهت زاهُت، املخلُت ؾبل الخهٌى ٖلى اإلاٗلىماث واإلاكاعهت في نى٘ 

مجاٌ خيامت كُإ اإلااء باإلاغغب ال ًىمً في جىُٓمه الاصاعي، ولىً في ؤحغؤة وخؿً اقخغالها، هما عآهم جإزغا في 

غ حٗبئت اإلاىاعص اإلااثُت غحر  الٗضًض مً الجىاهب منها: جضبحر الٗغى ويٗف جثمحن اإلاىاعص اإلااثُت اإلاٗبإة، جٍُى

ُت، الكغاهت بحن اللُاٖحن الٗمىمي والخام. ال ، الخلىر، الخٖى  خللُضًت، الاؾخغالٌ اإلافٍغ

ٖمىما، هىان مجهىصاث حباعة جلىم بها الضولت في بَاع الخضبحر اإلاىضمج للمىاعص اإلااثُت ٖلى مؿخىي و 

ني، في اإلالابل ًمىً اللٌى بإن زمت ازخالالث ٖضًضة ًيبغي بنالخها وهلاثو   .مخٗضصة ًخٗحن مٗالجتهاالتراب الَى

عي واملؤسساحي - ني م٘ الاجفاكُاث الضولُت  على املسخىي الدضَس اع اللاهىوي الَى مثال ًجب مالثمت ؤلَا

ُٗت والخىُٓمُت م٘ اإلاٗاًحر طاث ، اإلاخٗللت بدماًت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت مغاحٗت الىهىم الدكَغ

 الهلت بالجىصة البُئُت الجاعي بها الٗمل. 
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للىت جضبحر اإلاىاعص  مسخىي الخحسِس والخىاصلعلى  - ًجب جىُٓم خمالث جدؿِؿُت بمخُلباث جغقُض ٖو

ت واإلاغثُت والالىتروهُت، بصماج البٗض  الم اإلاىخىبت واإلاؿمٖى الُبُُٗت زانت اإلاىاعص اإلااثُت، ٖبر وؾاثل الٖا

ت بالىؾِ اإلاضع   س ي، البُئي في البرامج واإلالغعاث الضعاؾُت وفي ألاوكُت التربٍى

ت اللدزاث  - ؼ بغامج على مسخىي جلٍى ً اإلاؿخمغ والخدؿِـ، حٍٗؼ النهىى بثلافت خماًت البِئت والخيٍى

ت اللًاثُت والبُئُت في مجاٌ  ً اللًاة والكَغ صٖم اللضعاث في مجاٌ البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت، جيٍى

 الخلىق البُئُت.

 املساحع:

ا عبد الصمد وعبدالوي أعفير  - الخم في اإلااء وإقيالُت الخغحراث  (:2222)عبد الاله وعالوي حسً  مصطفى ودٍى

اإلاىؾىم  110اإلاىازُت باإلاغغب، ميكىعاث املجلت اإلاغغبُت لإلصاعة املخلُت والخىمُت، ؾلؿلت مىاي٘ الؿاٖت، الٗضص 

 بالجُل الثالث لخلىق الاوؿان الؿُاق والاقيالُاث.

حر بحن الللت وجؼاًض الُلب، ؤَغوخت لىُل قهاصة  (:2228التروي ابساهُم ) - بقيالُت اؾخضامت اإلااء بمىُلت ٖػ

 الضهخىعاه، حامٗت الخؿً الثاوي، ولُت ألاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، املخمضًت.

س املجلس الاكخصادي والاحخماعي والبُئي،  - م الخضبحر اإلاىضمج للمىاعص اإلااثُت في اإلاغغب،2214جلٍس  ، الخيامت ًٖ ٍَغ

 عافٗت ؤؾاؾُت للخىمُت اإلاؿخضامت، مُبٗت ؾِباما، اإلاغغب.

دة السسمُت للملىت املغسبُت - ل  4اإلاىافم لـ  1443عمًان 7079 – 2ٖضص  الجٍس مجمٕى ٖضص  55، م 2022ؤبٍغ

 .226الهفداث 

 .35، صخُفت الىكاج٘ عكم الحم في املُاه -

 2011، واليكغاث ؤلاخهاثُت للمغغب، مً ؾىت واملىدوبُت السامُت للخذطُط ،(2226الحىاز الىطني حٌى املاء) -

 ، بخهغف2020بلى ؾىت 

ا عبد الصمد  - الخضبحر الاحخماعي للمىاعص اإلااثُت في ْل ألاػماث (: 2221) وعبدالوي عبد الاله وأعفير مصطفىدٍى

ت الجضًض )اللغت،  اإلاغجبُت بالخغحراث اإلاىازُت، همىطج واخت فغولت بخافُاللذ، مالف حماعي خٌى الىمىطج الخىمٍى

 ، ميكىعاث مغهؼ ؤفاق للضعاؾاث وألابدار، َىجت اإلاغغب. ) املخاَغاملجخم٘، التراب، جضبحر 

ت والخيامت والخىمُت  (،2219جحجىب، )دادون علي، صمسون امل - الخيامت اإلااثُت باإلاغغب، يمً مالف الجهٍى

ل، ميكىعاث حامٗت ابً ػهغ ولُت اللغاث والفىىن والٗلىم ؤلاوؿاهُت  الترابُت، بقيالُت الخهىع وجدضًاث الخجًز

.  اللُب الجامعي اًذ ملٌى

 .2211دسخىز اململىت املغسبُت لسىت  -

ض باإلااء، لجىت البيُاث ألاؾاؾُت  (2222) وشازة الخجهيز واملاء، - هضعة اإلاُاه والخضابحر الاؾخعجالُت لخإمحن التزٍو

 .2022والُاكت واإلاٗاصن والبِئت، اإلاملىت اإلاغغبُت فاجذ ماعؽ 

ش  http://www.equipement.gov.ma/AR/Pages/Accueil.aspx ،2019وشازة الخجهيز والىلل واللىحسدًُ واملاء، - جاٍع

اعة   .18/03/2022الٍؼ

- Aafir Mustapha 2006, Les contraintes hydrologiques de l’aménagement de bassin versant 

du Dades. Une approche géopolitique du développement durable, Thèse de doctorat, 

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Faculté des lettres et Sciences humaines sais, Fès. 

http://www.equipement.gov.ma/AR/Pages/Accueil.aspx


 

 ىركس أفاق  منذراساث و امحكوين اميحخصص    

 

 
  2222نيـــسان   –أبريه ، اميجنذ األول ، امـــــثانيامعذد  ، ى سياسيت ىجنت رؤ

 

 

18 

- La gouvernance par la gestion intégrée des ressources en eau au Maroc ;  1024  levier fondamental 

de développement durable, Auto-saisine n° 15/2014, CESE, pages 46 et 47. 

- Le doit à l’eau, Haut-commissariat aux droits de l’homme, ONU Habitat, Organisation 

mondiale de la santé, fiche d’information N° 35, Avril 2011. 

 انًوالغ االنزكزروٍَخ 

https://assahraa.ma/web/2022/159308 

https://hespress.news 

 

 امهواىش  

                                                           
-
1

 .2021أثرٌم  11ربرٌخ االطالع  www.unwater.orgنجُخ األيى انًزحدح انًؼٍُخ ثبنًوارد انًبئٍخ  

 -يُظًخ انصحخ انؼبنًٍخ  www.who.int.   2020يبرش  22ربرٌخ االطالع   
2

 
3
انحق في انماء وإشكانية انتغيرات  (:2020)االنّ وػالوي حسٍ  وػجدالوي ػجديصطفى وخوٌب ػجد انصًد أػفٍر  

انًوسوو ثبنجٍم  110يُشوراد انًجهخ انًغرثٍخ نإلدارح انًحهٍخ وانزًٍُخ، سهسهخ يواضغ انسبػخ، انؼدد ، انمناخية بانمغرب

 انثبنث نحموق االَسبٌ انسٍبق واالشكبنٍبد.
4
، 2019وزارة انتجهيس واننقم وانهىجستيك وانماء، 

http://www.equipement.gov.ma/AR/Pages/Accueil.aspx  11/03/2022ربرٌخ انسٌبرح. 
نجٍُبد َدرح انًٍبِ وانزداثٍر االسزؼجبنٍخ نزأيٍٍ انزسوٌد ثبنًبء، نجُخ اػرض حول  (2222وزارة انتجهيس وانماء، ) 5

 .2022انًًهكخ انًغرثٍخ فبرح يبرش  وانجٍئخ،األسبسٍخ وانطبلخ وانًؼبدٌ 
6
إنى  2011يٍ سُخ  اإلحصبئٍخ نهًغرة، ، وانُشرادانمنذوبية انسامية نهتخطيطو (،2222)نحىار انىطني حىل انماءا 

 ، ثزصرف2020سُخ 
7
انحكامة انمائية بانمغرب، ضمن مؤنف انجهىية وانحكامة وانتنمية  (،2012)دادوٌ ػهً، شًرون انًحجوة،  

يُشوراد جبيؼخ اثٍ زْر كهٍخ انهغبد وانفُوٌ وانؼهوو اإلَسبٍَخ انًغرة3 ، انترابية، إشكانية انتصىر وتحذيات انتنسيم

 انمطت انجبيؼً اٌذ يهول.
م الخدبير املىدمج للمىازد املائُت في املغسب، زافعت أساسُت للخىمُت ، 2014املجلـ الاكخهاصي والاحخماعي والبُئي،  - 8 الحيامت عً طٍس

 .37مُبٗت ؾِباما،  م اإلاغغب:  املسخدامت،

ت والاؾخلالٌ اإلاالي، ميلفت بخفُٗل جضبحر ال مغهؼي ومىضمج ومدكاوع ٖلُه للمىاعص اإلااثُت ليل  ماؾؿاث  9- ٖمىمُت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

  واخض مً ألاخىاى اإلااثُت الىبري.

حر بحن الللت وجؼاًض الُلب،  (، بقيالُت2008التروي ابغاهُم )  10- حامٗت اإلاغغب،، أطسوحت لىُل صهادة الدهخىزاهاؾخضامت اإلااء بمىُلت ٖػ

 . 40الخؿً الثاوي، ولُت ألاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت املخمضًت، م

م الخضبحر اإلاىضمج للمىاعص اإلااثُت، 2014املجلـ الاكخهاصي والاحخماعي والبُئي،   .40، م مسحع سابم، الخيامت ًٖ ٍَغ  -11  

الن ٖلى ؤن مؿخىي ؤو حىصة اإلاُاه فيها مٗغيت لخُغ الاؾخغالٌ اإلافٍغ ؤو الترصي. اإلاىاَم التي ًخم ؤلٖا  -12  

ملُاث الخفغ والُافي وغحرها.   13- مثل اإلاىاب٘ والاباع ٖو
ل٘ ٖلى ٖاجم 14 ًلهض بالخمحز ؤي جفغكت ؤو بكهاء ًخم ٖلى ؤؾاؽ زهاثو مدضصة للصخو مً كبُل الٗمغ والضًً والجيـ جم اللىن، ٍو

الخمحز ويمان اإلاؿاواة فُما ًخٗلم بالخهٌى ٖلى مُاه الكغب ومغافم الهغف الهخي هما ههذ ٖلى طلً الضٌو الخهضي ليافت ؤقياٌ 

 اإلااصة الثاهُت مً الٗهض الضولي الخام بالخلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت.
ا عبد الصمد  15 ائُت في ظل ألاشماث املسجبطت بالخغيراث (: الخدبير الاحخماعي للمىازد امل2221) وعبدالوي عبد الاله وأعفير مصطفىدٍى

مسحع سابم. همىذج واحت فسولت بخافُاللذ،، املىادُت  

www.unhabitat.org ت ىاث البكٍغ 16بغهامج ألامم اإلاخدضة للمؿخَى
 

5 ، صمرجع سابقانحك فً انًٍبِ.  
17

 

https://assahraa.ma/web/2022/159308
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http://www.unhabitat.org/
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حر بحن الللت وجؼاًض الُلب، ،2228التروي ابساهُم،  18  .53ممسحع سابم،  بقيالُت اؾخضامت اإلااء بمىُلت ٖػ
د باملاء (2222وشازة الخجهيز واملاء، ) 19 ، لجىت البيُاث ألاؾاؾُت والُاكت واإلاٗاصن والبِئت، هدزة املُاه والخدابير الاسخعجالُت لخأمين التزٍو

 2022اإلاملىت اإلاغغبُت فاجذ ماعؽ 
ضة الغؾمُت للملىت اإلاغغبُت   20 ل  4اإلاىافم لـ  1443عمًان 7079 – 2ٖضص الجٍغ  . 226مجمٕى ٖضص الهفداث  11، م 2022ؤبٍغ

21
 .11انصفحخ رلى  نفس انمرجع   

22
ضة الغؾمُت للملىت اإلاغغبُت   ل  4اإلاىافم لـ  1443عمًان 7079 – 2ٖضص الجٍغ  .226مجمٕى ٖضص الهفداث  55، م 2022ؤبٍغ
س - 23   45، الخضبحر اإلاىضمج للمىاعص اإلااثُت عافٗت للخىمُت اإلاؿخضامت، مغح٘ ؾابم، م 2014املجلـ الاكخهاصي والاحخماعي والبُئي،  جلٍس
 .2030باإلااثت مً همُاث اإلاُاه اإلاؿخٗملت بٗض جىلُتها في ؤفم  100يهضف بلى جىلُت وإٖاصة اؾخٗماٌ  - 24

 املُثاق الىطني حٌى البِئت والخىمُت املسخدامتالىلاف خٌى و ، 2006هٓمه كُإ اإلااء ؾىت  لظيا الىلاش الىطني حٌى املاءمً كبُل  25-
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 امدبنوىاسيت احلزبيت     

 
 

 1أ.ىحيد امحيخاني

 

 ىنخص: 

واهذ الضولت في البضء الهىطغ ألاؾاس ي في املجخمو الضولي واإلامثل الىخُض لشهىبها نلى الؿاخت الضولُت ،خُث 

الؿُاؾت الخاعحُت وجىفغص بمماعؾت الضبلىماؾُت بمفهىمها الخللُضي، يحر أن واهذ حؿخأزغ بمماعؾت وجىحُه 

ت ضًحرة زاضت في قل الهىإلات  حهلض الهالكاث الضولُت وجؿىع وؾائل ؤلانالم والخىاضل التي حهلذ مً الهالم كٍغ

نً الضٌو ،منهم واللُبرالُت الخضًثت ،أصي ألامغ ئلى بغوػ فانلحن حضص نلى الؿاخت الضولُت ال ًللىن أهمُت 

اإلاىكماث الضولُت الخيىمُت ويحر الخيىمُت ،وألاخؼاب الؿُاؾُت  ،واملجخمهاث اإلاضهُت ،والشغواث اإلاخهضصة 

ت ويحرها.الجيؿُت ،والخىخالث الضولُت الاكخطا ئط أضبذ لهإالء الفانلحن الجضص صوع  صًت والخدالفاث الهؿىٍغ

ىبا ئلى حىب مو الضٌو ،زطىضا مو يلبت ؾابو الخلىُت نلى هام في جىحُه وعؾم مهالم الؿُاؾت الخاعحُت ح

 اإلاشىالث الضولُت.

وجدىاٌو هظه الضعاؾت مإؾؿت ألاخؼاب الؿُاؾُت وصوعها في ئنضاص الؿُاؾت الخاعحُت و جىحُه  صفتها ،زاللت      

ت  ت للضبلىماؾ –بظلً هىنا حضًضا مً الضبلىماؾُت ،جضعى بالضبلىماؾُت اإلاىاٍػ ُت الخللُضًت التي أي اإلاىاٍػ

ت جدذ ئؾاعها  –جدخىغها الضٌو  ً آلُاث ئشخًالها ،وجأزحرها في الؿُاؾاث الخاعحُت للضٌو اإلاىػٍى مبرٍػ

،ملضمحن هماطج مً بهؼ اإلاماعؾاث الخؼبُت في قل أهكمت خؼبُت حهغف حهضصًت و أهكمت أزغي يهُمً نليها 

 مىؿم الخؼب الىاخض .

 -الؿُاؾت الخاعحُت –الضبلىماؾُت الخللُضًت  -الضبلىماؾُت الخؼبُت –: ألاخؼاب الؿُاؾُت امكنياث اميفحاحيت

 الهالكاث الضولُت .

 

 

 

                                                           
1
حياعيت وحدة ، اميينكت امدكحوراه، عظو ىخرب امدراساث واألبحاث املانونيت وامسياسيت مـدول امبحر االبيع اميحوسط، كنيت امعنوو املانونيت واالكحصاديت واالحباحث في سنك  

 اميغربيت.
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Partisan Diplomacy 

Abstract 

     Initially, the state was the main element of the international community and the only 

representative of its peoples on the international scene, because it monopolized the practice 

and direction of foreign policy and was the only one to practice diplomacy in its traditional 

sense, but the complexity of international relations and the development of media and 

communication that have made the world a small village, especially in light of globalization 

and modern liberalism. The issue has led to the emergence of new actors on the international 

scene, no less important than states, including international governments. and non-

governmental organizations, political parties, civil societies, multinational companies, 

international economic blocs, military alliances and others. 

   For these new actors have an important role in guiding and shaping foreign policy alongside 

states, especially with the prevalence of technology on international issues. 

   This study deals with the institution of political parties and their role in the preparation and 

 direction of foreign policy, creating a new type of diplomacy, called parallel diplomacy - that 

is, parallel to the traditional diplomacy monopolized by states - highlighting the mechanisms 

of their operation, and their influence on the foreign policies of countries within its 

framework, providing examples of Some partisan practices in party systems define pluralism, 

and others are dominated by the logic of the single party. 

Keywords: political parties - party diplomacy - traditional diplomacy - foreign policy - 

international relations.  
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 ىلدىت:

ٌهخبر الخؼب الؿُاس ي مً أبغػ اإلاإؾؿاث الؿُاؾُت التي حشيل حؼءا مً اليؿم الؿُاس ي للضولت، فؿبلا        

الاؾخًالٌ ؾلُهت الؿبلاث الياصخت التي حؿعى ئلى جطفُت " لإلًضًىلىحُت اإلااعهؿُت ٌهغف الخؼب بأهه

بأهه حمانت مً ألاشخاص ًخدضون مً زالٌ "N.O.Key" .أشياله أما في ؤلاًضًىلىحُت الًغبُت، فحري   بشتى

 . "بضأ مدضص مخفم نلُه بُنهمإلاهػاٌ مشترن إلاطلخت كىمُت أو 

مً جىكُم صائم ًخدغن نلى مؿخىي وؾني ومدلي " أن الخؼب Andre Hauriou و Jean Gicquel بِىما ًغي ول مً 

 ."1أحل الخطٌى نلى الضنم الشهبي، ويهضف ئلى الىضٌى ئلى مماعؾت الؿلؿت بًُت جدلُم ؾُاؾت مهُىت

ئطا وان ًلطض بالضبلىماؾُت الغؾمُت جلً الضبلىماؾُت التي ًماعؾها أشخاص اللاهىن الضولي والضٌو       

م اإلاإؾؿاث الضبلىماؾُت اإلاهغوفت،  واإلاىكماث الضولُت الخيىمُت فان الضبلىماؾُت الشهبُت أو الخؼبُت نً ؾٍغ

ماعؽ نلى ضهُض الهالكاث الضولُت هدُجت لخؿىع  هي همـ حضًض مً الضبلىماؾُت قهغ في الىكذ الخاغغ ٍو

 2 اإلافاهُم الضبلىماؾُت

لض واهذ الضبلىماؾُت في ألاهكمت الخللُضًت ناصة مجاال وؾلؿت زاضت باإلالً، خُث جخمغهؼ الؿلؿت في ًض ل      

ً بمىاػاة مو ؾلؿلت مً الخىكُماث الؿُاؾُت التي حشاعن بشيل مدضوص في اللهبت الؿُاؾُت بدُث جخجلى اإلال

 .3 مؿاهمتها ملجغص جىاحضها في الىاحهت

ؼ  لىً حهلض الهالكاث الضولُت اإلاهاضغة وجىىم مجاالتها، صفو ئلى البدث نً مؿاعاث صبلىماؾُت حضًضة، لخهٍى

لُاث الضبلىماؾُت الخللُضًت، وهى ما قهغ بمؿمى الضبلىماؾُت ا حهاوي مىه بهؼالىلظ أو أخُاها العجؼ الظي 

ت اإلا ىُت ،نام   ؿلح الظيطاإلاىاٍػ يي 1981اؾخهمل أٌو مغة في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  مً كبل الضبلىماس ي ألامٍغ

ف مىهخفُل" م الضبلىماس ي الثاوي أو Joseph Montville "حىٍػ ت، الظي اكترح حهبحر الؿٍغ . 4 الضبلىماؾُت اإلاىاٍػ

م الثاوي للضبلىماؾُت جىضعج الضبلىماؾُت الخؼبُت، همفهىم أؾاس ي في الؿُاؾت الخاعحُت  وغمً هظا الؿٍغ

 .للضولت

 أهييت امدراست 

 -حؿعى هظه الضعاؾت لدؿلُـ الػىء نلى مإؾؿت مً أهم اإلاإؾؿاث الخمثُلُت للشهىب واإلاهبرة  نً ئعاصتها       

وهي مإؾؿت ألاخؼاب الؿُاؾُت مً زالٌ   -وىنها كىاة وضل بحن هظه الشهىب والؿلؿت اللائمت في جلً البلضان 

 صواث الضبلىماؾُت اإلاخاخت لها بطضص طلً. جبُان صوعها في ضىانت اللغاع الؿُاس ي الخاعجي ،واؾخسضام ألا 
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في وىنها جسلم مؿاعا صبلىماؾُا ًدؿم بالجضة زالفا للضبلىماؾُت وجىمً أهمُت الضبلىماؾُت الخؼبُت       

، فهي مً حهت ًىكغ ئليها صازلُا نلى أنها حهبر توزاعحُ تطاث غغوعة صازلُ الخللُضًت، والضبلىماؾُت الخؼبُت 

فئاث الشهب اإلايىهت للضولت، بانخباعها آصاة لخىحُه الؿُاؾاث الهامت للضولت، أما مً حهت أزغي نً ئعاصة حمُو 

م ضىعة الضولت ئًجابا أو ؾلبا ججاه   فالضبلىماؾُت الخؼبُت نلى الطهُض الخاعجي  حهض نامل مً نىامل حؿٍى

 .الخاعج

 إشكاميت امدراست

باإلؾاع الهام الظي جخدغن فُه، وبؿبُهت نالكتها   ، جخهلمياالثؤلاشجثحر الضبلىماؾُت الخؼبُت مجمىنت مً       

لت مماعؾت هظا الىىم مً    بالضبلىماؾُت الغؾمُت، وصعحت الخىايم بُنهما مً حاهب، ومً حاهب آزغ بؿٍغ

وجخفغم ننها  الضبلىماؾُت ، زاضت في قل ازخالف ألاهكمت الؿُاؾُت وهظلً ازخالف ألاهكمت الخؼبُت هفؿها،

مذى  و مذى مساهمة الذبلوماسية الحسبية في ثطوير وثنشيط الحقل الذبلوماس ي الرسمي،حؿاؤالث مً كبُل 

 محذودية عملها ؟

 فرطياث امدراست 

جىؿلم الضعاؾت مً فغغُت أن ألاخؼاب الؿُاؾُت لها صوع ال ٌؿتهان به في ئؾاع الضبلىماؾُت والؿُاؾت الخاعحُت 

ت واؾتراجُجُت مدضصة  لضولها ،هكغا ليىن أيلب الخيىماث في قل ألاهكمت الضًملغاؾُت جىبثم مً أخؼاب لها عٍؤ

مً جبُان ألاصواع التي ؾخػؿلو بها هظه ألازحرة خحن  في الؿُاؾت الخاعحُت ،هما أن بغامجها ؤلاهخسابُت ال جسلى

 جللضها ػمام الؿلؿت .

خللظ في الؿُاؾت الخاعحُت، خؿب هىم الىكام الؿُاس ي الظي حهمل  وأن ألاخؼاب وافتراع زان ًؼصاص صوعها ٍو

اب ،أو ؾىصه شبه عئاس ي ( ،وخؿبما ئن وان هظا الىكام ٌؿمذ بخهضص ألاخؼ  –عئاس ي  –في ئؾاعه  )هكام بغإلااوي 

 خؼب واخض هى الخؼب الخاهم أم ٌؿىص فُه هكام الثىائُت الخؼبُت .

 امينهخيت اميعحيدة 

خي واإلالاعن، هكغا لؿبُهت اإلاىغىم الظي ًلض ي الانخماص نلى  ولضعاؾت هظا اإلاىغىم انخمضها اإلاىهجحن الخاٍع

سُت واإلالاعهت بحن فهالُت ومغصوصًت ألاهكمت ال و ، خؼبُت صازل الضٌو في املجاٌ الضبلىماس يجدلُل اإلاهؿُاث الخاٍع

ً هما ؾُكهغ في الخدلُل.إلالاعبت هظا اإلاىغىم، اعجأًىا جلؿُم اإلاىغىم   ئلى مدىٍع
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 اميبحث األول:

 اإلطار امعاو مندبنوىاسيت احلزبيت

 ي هظا اإلابدث ؾىدىاٌو الؿبُهت التي جغبـ الضبلىماؾُت الخؼبُت همفهىم حضًض في الهمل الضبلىماس يف 

( زم الخؿغق ئلى  بالضبلىماؾُت الغؾمُت هىمـ جللُضي هُمً نلى املجاٌ الضبلىماس ي مضة مً الؼمً )مؿلب أٌو

 (.مجمىنت الىؾائل واإلاإزغاث اإلاخاخت أمام الضبلىماؾُت الخؼبُت في املجاٌ الخاعجي )مؿلب زاوي

 اميطنب األول: طبيعت عالكت امدبنوىاسيت احلزبيت بامرسييت

(، زم الخؿغق ئلى نىطغ الخيامل  ًلخض ي الخؿغق لهظا اإلاؿلب صعاؾت وقائف الضبلىماؾُت الخؼبُت في )فغم أٌو

 زاوي ( والازخالف بحن الضبلىماؾُت الخؼبُت والغؾمُت ) فغم

 امفرع األول: وظائف امدبنوىاسيت احلزبيت

عجي، خُث جلىم بخأؾحر الغأي الهام، لألخؼاب الؿُاؾُت نضة وقائف جلىم بها ؾىاء نلى اإلاؿخىي الضازلي أو الخا

ً هسبت مخمحزة ٌشهض لها بالخبرة ، كاصعة نلى الهؿاء نلى اإلاؿخىي 5وجىحيهه ، فهي بظلً حؿانض في جيٍى

الضبلىماس ي، تهخم بمىاكشت اإلاؿائل الهامت، بما فيها اإلاؿائل اإلاخهللت بالؿُاؾت الخاعحُت للبالص، خُث ًيىن 

ت مدضصة في الؿُاؾت باؾخؿانت ألافغاص الخأزحر  والػًـ نلى الىىاب اإلاىخمحن للخؼب مً أحل الخدغن وجلضًم عٍؤ

م ما جلىم به مً نلض  غ و جأؾحر الغأي الهام، وطلً نً ؾٍغ الخاعحُت للضولت ، هما أنها جلىم ئلى حاهب طلً بدىٍى

 .6 م املخخلفتؤلانال  الاحخماناث الخدؿِؿُت الخاضت بالؿُاؾت الخاعحُت، خُث حسخغ ألحل طلً وؾائل

وجدخل ألاخؼاب الؿُاؾت مياهت مخمحزة في ؾحروعة الخأزحر الظي جماعؾه نلى اللىي الفانلت في الؿُاؾت الخاعحُت، 

 .7 ئط جىضعج غمً فئاث الػًـ الالمخىاهُت

ٌ " واهؿالكا مً الىقائف ألاؾاؾُت للخؼب الؿُاس ي ًغي  أن ألاخؼاب الؿُاؾُت ئلى حاهب وىنها  "ماعؾُل مغ

ؼة وأصواث جغمي ئلى مماعؾت الؿلؿت فانها أًػا وؾُـ بحن الخاهمحن واملخيىمحن، لظا وحب ألازظ بهحن أحه

وؾُلت وضل للمؿالب الطاصعة  ، وبالخالي فهي حشيل8الانخباع في صناًتها هما في مماعؾتها البهض الضولي للمشاول 

 .الخاعج أحي مًنً اليؿم الؿُاس ي الضازلي وأصاة إلاالئمتها مو الخدضًاث التي ج

م ئزفاء أهضاف ؾُاؾتها  ئال أن واكو الخاٌ، ًثبذ أن ألاخؼاب الؿُاؾُت جلهب يالبا صوعا جمىيهُا، نً ؾٍغ

، وإطا واهذ اإلاهمت ألاولى للضبلىماؾُت هي الضفام نً اإلاطالح 9الخاعحُت وعاء بغامجها اإلاخهللت بالؿُاؾت الضازلُت
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ت للشهىب فان ئزػام الهمل الضبل ىماس ي للغكابت الشهبُت ًمثل قاهغة ئًجابُت جخفم جماما مو الهضف الخٍُى

 .10  الظي مً أحله جخم هظه اإلاماعؾت الضبلىماؾُت بالىُابت نً املجخمو

 امفرع امثاني: امدبنوىاسيت احلزبيت وامرسييت )جكاىه أو جعارض(

جسخلف بطفت أؾاؾُت نً  -حهبر الضبلىماؾُت الخؼبُت نً هىنُت حضًضة مً اإلاماعؾت الضبلىماؾُت، التي 

 . جمثلذ في ما ٌهغف بالضبلىماؾُت اإلاًللت -الضبلىماؾُت الخللُضًت 

وحهخبر الضبلىماؾُت الخؼبُت هخاج للمساع الظي جغجب نً مجمىنت مً الخفانالث الضولُت، فكهىعها لم ًأحي 

 . مىه الضبلىماؾُت الغؾمُت ي ألهمُتها الىبحرة لؿض الفغاى الظي ناهذؾى 

 ً ت زالٌ الهلضًً ألازحًر زاضت في مجاٌ الخىىىلىحُا والاجطاٌ  -وأمام الخدىالث الهمُلت التي شهضتها البشٍغ

أضبذ مشتروا مو صفو ألامغ لالكخىام بأن صبلىماؾُت الضولت الخللُضًت بسطىص مغاكبت مجالها الخاعجي   -وؤلانالم

خمخهىن باعاصة ؾُاؾُت مؿخللت، ختى أضبدىا  نضص مً الفانلحن الظًً ًماعؾىن أوشؿتهم الضولُت الخاضت، ٍو

 .11وهاضغ حشيل مجاٌ نام واؾو ًيشًل باللػاًا الضولُت زاعج عكابت الضولت

ت  ومهما ًىً هىم الخيىماث، فان الضٌو صائما جخطغف ؾبلا إلاطلختها اللىمُت، لهظا ًغي  أصخاب الىكٍغ

ىبئ نً ؾُاؾتها الخاعحُت  .12 الىاكهُت أن مىغو الضولت في اإلاىكىمت الضولُت ًدضص مطالخها اللىمُت ٍو

نالكت ًدبضٌ فيها ؾلىن هإالء اإلامثلحن الؿُاؾُحن أو الىخضاث   وفي مجاٌ الضبلىماؾُت ًيىن الخيامل نلى شيل

لت  أو اإلايىهاث، ئط ًمىً الىكغ ئلى الؿلؿت نلى أنها نالكت ًجبر فيها ممثل واخض نلى ألاكل نلى أن ًخطغف بؿٍغ

  .13.لىال هظه الهالكت  مسخلفت نً التي ًخطغف بها ناصة

ههض جؿبُم الؿُاؾت الخاعحُت ئلى الهُيل الضبلىماس ي، ئط أن همى الضبلىماؾُت اإلاخهضصة الجىاهب أصي ئلى  َو

 .14 والخبراء الخهاون الىزُم مو الضبلىماؾُحن املخترفحنوشخطُاث ؾُاؾُت للخضزل بىاؾؿت  "زبراء" اؾخضناء

سخلف هظا الخيامل والاوسجام بحن الضبلىماؾُت الغؾمُت والضبلىماؾُت الخؼبُت بدؿب ؾبُهت ألاهكمت  ٍو

 .الخؼبُت واإلاغحهُت ؤلاًضًىلىحُت، فىغهُت صولت الطحن الشهبُت مثال

الؾُما نىضما جيىن نلى نالكت مباشغة مو أزؿاع الخاعج، جسػو صائما نلى الطهُض الؿُاس ي إلاغاكبت الخؼب، و 

اث، جسػو هظه ؤلاصاعة إلشغاف اللجً،  ت جامت نلى ؤلاصاعة ونلى ول اإلاؿخٍى ئن الىكائو جثبذ أن زمت صًىخاجىٍع
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ئن الخيىمت الطِىُت هي أصاة جىفُظ الؿُاؾت التي جدضصها  وجىحيهاث اإلاؿإولحن في الخؼب الشُىعي الطُني،

 .  15 ت للخؼبـــــاإلاغهٍؼ اللجىت

  .ئن أػمت الؿلؿت لِؿذ ؾىي اوهياؽ للدشابً اإلاخىامي بحن مجاالث الؿُاؾت الضازلُت والؿُاؾت الخاعحُت

ضهب الخدلُم، الؾُما وأن نضة ممثلحن   ئن الخىفُم بحن الضبلىماؾُت الغؾمُت والضبلىماؾُت الخؼبُت هى ئهجاػ

ليي كطض مداولت الخأزحر نلى مجغي الؿُاؾت الخاعحُت باججاه مطالخهم  ًكهغون نلى اإلاؿغح الؿُاس ي الضازلي

 .16 أو كىاناتهم

مىىىا الاؾدشهاص بما كام به خؼب الهضالت والخىمُت اإلاًغبي في ًىاًغ  ، ئط كام بدشض الفغق اإلاهاعغت 2009ٍو

اعة لُت باإلاًغب، الؿُضئلى ملغ اللائم باألنماٌ  "وص وامخىان" بمجلـ الىىاب، وصفهها لللُام بٍؼ زىس ي " الفجزٍو

ال للؿفحر ؤلاؾغائُلي اإلاهخمض لضيها"أبُل واٌ صًفًُى  . ، حغاء ؾغص فجزٍو

ولهلها اإلاباصعة التي انخبرتها اإلاإؾؿت اإلالىُت، نضا وىنها مباصعة زاعحت نً ؤلاحمام الىؾني، فانها حهبر نً مىكف 

اإلاًغبُت التي ًدخفل فيها اإلالً بالؿُاؾت الخاعحُت نلى  هاشؼ ال ٌؿخلُم مو أنغاف وغىابـ الؿُاؾت الخاعحُت

 17 أنها مجاله املخفىف

خحن خضًثه نً ألاخؼاب الؿُاؾُت نلى أنها جإصي ئلى ئلهاء املجالـ الهامت  "حىعج واشىؿً" ما لخطه وهى

لهب ثحر  وإغهاف ؤلاصاعة الهامت، وأنها جدغع الجمانت ئلى حًُحر يحر طاث أؾاؽ ًىلض طنغا ػائفا ٍو الهضاواث، ٍو

  الشًب والاغؿغاباث، وأهه ًفخذ ألابىاب للىفىط الخاعجي والفؿاص اللظان ًىفظان للخيىمت هفؿها مً زالٌ

 .18 ألاخؼاب الؿُاؾُت ، ولظا فان الؿُاؾت و ئصاعة البالص جسػو لؿُاؾت وإصاعة بالص أزغي  اللىىاث التي جدُدها

 امثاني: وسائه جأثري األحزاب امسياسيت في اميخال امدبنوىاسي اميطنب

ئطا واهذ ألاخؼاب الؿُاؾُت حؿعى حاهضة للخأزحر في ضىانت اللغاعاث الؿُاؾت الغؾمُت، فانها حؿخهمل ألحل       

( وجسخلف صعحت الخأزحر نلى الضبلىماؾُت الغؾمُت خؿب ول أصاة )فغم   .زان(طلً نضة أصواث ومإزغاث )فغم أٌو

 امفرع األول: أدواث جأثري األحزاب امسياسيت في اميخال امدبنوىاسي

لت         جمخلً ألاخؼاب الؿُاؾت مجمىنت مً الىؾائل التي جمىنها مً مماعؾت الهمل الضبلىماس ي، ؾىاء بؿٍغ

م مجمىنت مً آلالُاث  م مشاعهتها في اإلاإؾؿاث الغؾمُت أو بشيل يحر مباشغ نً ؾٍغ جخمثل مباشغة نً ؾٍغ
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واؾدثماع الهالكاث الصخطُت ومً زم الاؾدشاعاث. فبسطىص ألاصاة   ؤلانالم  أؾاؾا في جفهُل وؾائل

ً آلالت ؤلانالمُت التي جمخلىها ألاخؼاب مً صخف  ؤلانالمُت، ًخم الخهبحر نً اإلاؿالب الخؼبُت مً زالٌ جدٍغ

ىهُت ويحرها مسخغة ئًاها ليشغ جىحهاتها وكُمها  . وكىىاث جلفٍؼ

في املجخمهاث الىامُت، ئط أن وػن شخطُت خؼبُت أو ؾُاؾُت   هما جلهب اللىىاث الصخطُت صوعا هبحرا زاضت      

 . ًلُم ناصة بمضي امخضاص شبىخه الهالئلُت ومضي فهالُتها في جدلُم ألاهضاف الضبلىماؾُت

أما فُما ًسظ الاؾدشاعاث فهاصة ما حؿدشحر الؿلؿاث الهامت ألاخؼاب الؿُاؾُت في بهؼ اللػاًا       

مىً أن جيىن هظه الاؾدشاعاث ئما صائمت أو مإكخت خؿب ما جلخػُه الكغوف الؿُاؾُت أو  الىؾىُت، ٍو

 .19 الاكخطاصًت

صازل البرإلاان مً زالٌ ملترخاث نبر  الضبلىماؾُت الخؼبُت ًمىً لألخؼاب الؿُاؾُت أن جماعؽ الضبلىماؾُت مً

ذ أو الغكابت نلى أنماٌ الخيىمت بسطىص ألاصاء الضبلىماس ي   جلىُاث مخهضصة، مثل جلىُت اإلاؿائلت أو الخطٍى

 مً أخؼابها  طلً أن البرإلاان ًدشيل مً مجمىنت مً الفغق واملجمىناث الخؼبُت، حهمل بخىحُه   .الخاعجي لها

الضٌو طاث الىكام الىُابي، جيىن الخيىمت مىبثلت نً ألاخؼاب الؿُاؾت وبالخالي فهي  هما أهه في خيىماث     

ت الخؼب ؾىاء في املجاٌ الضازلي أو الخاعجي، طلً أن هإالء الىػعاء ًخم الخىافم نلى جغشُدهم للىػاعاث  جؿبم عٍؤ

  الىؾىُتخؼبُا، وبالخالي فهم أهثر والءا للخؼب في أؾغوخاجه وعؤاه الخاعحُت لللػاًا 

هما جلجأ ألاخؼاب الؿُاؾُت ئلى الغأي الهام الىؾني أو الضولي وىؾُلت للخأزحر نلى جىحهاث الضولت،فخػو و       

في بإعة الػًىؽ اإلاباشغة للغأي الهام، وهى ما ًغيم  -زاضت أزىاء نملُاث الخفاوع الضبلىماس ي  -الخيىماث 

اإلاغحىة . وجدضر هظه اإلاىاوعة الخؼبُت لِـ صفانا نً اإلاطالح هظه ألازحرة نلى اجساط مىاكف مهُىت، وبالطىعة 

، وإهما للىضٌى ئلى الؿلؿت نلى أهلاع الخيىماث اللائمت  20 الىؾىُت للضٌو

ً في مجاٌ ئنضاص الؿُاؾت  وفي هظا الؿُاق، ًمىً اللٌى أن ألاخؼاب الؿُاؾُت حهخبر مً املخاؾبحن اإلامحًز

ججهلها ملؼمت بأن جضعج في بغامجها الاهخسابُت ول ما ًخهلم باللػاًا الخاعحُت، هما أن نالكتها بالؿلؿت 

. وهظه اإلاحزة ال جىدطغ في جدبو اإلاىاكف والؿُاؾاث الغؾمُت في مجاٌ الؿُاؾت الخاعحُت، بل جخهضاه 21الضولُت

  ىماؾُتها،ئلى وغو بغامج ؾُاؾُت جخػمً الخؿىؽ الهٍغػت إلاا جىىي هظه ألاخؼاب اللُام به في مجاٌ جفهُل صبل
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 امفرع امثاني: درحت جأثريها في صناعت املرار اخلارحي

حهض ألاخؼاب في وكخىا الخاغغ ئخضي أهم اللىي التي أضبذ لها صوع في مجاٌ ضىو اللغاع الخاعجي، عيم أن       

ت ألاخؼاب بهض الؿُاؾت  الضازلُت، و بغوػ هظه كػاًا الؿُاؾت الخاعحُت ال جأحي ئال في اإلاغجبت الثاهُت غمً أولٍى

 .22اللىي ًجض أؾاؾه في اإلاماعؾت الضًملغاؾُت

دش" وما ًضنم هظا الؿغح هى ما طهب ئلُه      في مداولخه لخىغُذ ضىو اللغاع في الىالًاث اإلاخدضة  "واٌع صٍو

 ٌ ىُت، خُث ًلى ىُت بأؾغها هىكام واخض لطىو اللغاعاث، له " ألامٍغ طاهغجه  ًمىً أن هىكغ ئلى الخيىمت ألامٍغ

ومؿالىه الخاعحُت والضازلُت لخللي اإلاهلىماث، هظلً وؿخؿُو أًػا أن هىكغ ئلى الىكم الفغنُت ألاضًغ في 

مً كبُل الىواالث الخيىمُت الغئِؿُت کىػاعة الخاعحُت أو وػاعة الضفام أو ألاخؼاب  -صازل الىالًاث اإلاخدضة 

الجساط اللغاعاث، له آلُاجه   أن ول منها حشيل هكاما نلى -الؿُاؾُت الغئِؿُت والخجمهاث في صازل اليىهجغؽ

وكىىاجه الؾخلباٌ اإلاهلىماث، وبىاء نلُه فأي كغاع عئِس ي فهلي زاص بالؿُاؾت الخاعحُت ًخسظ ،فهى ٌهض هدُجت 

 23 "جفانل هإالء اإلامثلحن الهضًضًً في الضازل )واإلاخىاػنحن(

ت لألخؼاب وزطىضا اإلاهاعغت منها للخىحهاث الغؾمُت نىض مىاكشت بىىص اإلاىازُم  ونلى ول فان هفالت الخٍغ

واإلاهاهضاث التي جيىن صولهم أؾغافا فيها، ًإصي ئلى ئكىانهم بمبرعاتها وجلبلهم إلاا جخػمً مً التزاماث، هما أن جلً 

ه الالتزاماث الخهاهضًت في الاججاه الظي ًخفم اإلاىاكشاث كض حؿانض مً هاخُت أزغي نلى حًُحر مػمىن هظ

 .وغغوعاث اإلاطلخت الىؾىُت اإلاشترهت

والبض مً الخأهُض نلى أن الضبلىماؾُت الخؼبُت، بمؿاهمتها في ضىو الؿُاؾت الخاعحُت وجفهُل صوعها        

للػاًا الىؾىُت و وجيشُؿها، فهي بظلً حشيل أصاة لضنم الضبلىماؾُت الغؾمُت، وجىحيهها في اججاه زضمت ا

الضولُت، هما أنها أصاة جىمُلُت للضبلىماؾُت الغؾمُت التي ًطهب غمان فهالُتها وهجانتها في يُاب الخهاون 

 .والخيؿُم بحن ول الفانلحن

لىً ألاخؼاب الؿُاؾُت جسخلف في مماعؾتها للضبلىماؾُت بازخالف أضىلها اإلاظهبُت، فخىحض أخؼاب جدضص 

بِىما جىحض أزغي حهضٌ أهضافها جبها الزخالف الكغوف،مما ًضفو عحاٌ الضولت واإلاؿإولحن  أهضافا ال مدُض ننها،

مً أحل اخخىاء ألاخؼاب  24  الؿُاؾُحن ئلى أن ًيىهىا ضىعة مؿخلغة نلى هدى ما، مخباًىت الضكت مخفاوجت ألاخيام

 .الؿُاؾُت واؾدثماعها نلى اإلاؿخىي الضبلىماس ي، زضمت للمطلخت اللىمُت
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 حث امثاني:اميب

 امييارست امعينيت مندبنوىاسيت احلزبيت

جسخلف اإلاماعؾت الخؼبُت للضبلىماؾُت خؿب ؾبُهت ألاهكمت الؿُاؾُت ، خُث ًدضر هظا مً زالٌ جىىم       

الترجِباث اإلامىىت بحن ألاخؼاب اإلاىحىصة، فمً الخؼب الخاهم اإلاؿخفغص بالؿلؿت ئلى الخهضصًت الخؼبُت مغوعا 

(بالثىائُت   .الخؼبُت )اإلاؿلب ألاٌو

خفم الخبراء نلى الانتراف بأن هكام ألاخؼاب ًخفىق في أهمُخه الشيلُت نلى        ألاهكمت الؿُاؾُت ألازغي، ئال   ٍو

أهه مً الطهب جلُُم خطُلت ألاصاء الضبلىماس ي لهظه ألاخؼاب، وهى ما ؾىف هداٌو ئبغاػه مً زالٌ جبیان 

 .إلاماعؾت )اإلاؿلب الثاوي(مكاهغ اللىة واللطىع في هظه ا

 اميطنب األول : نياذج عينيت مندبنوىاسيت احلزبيت

ئن حهضص أشياٌ ألاخؼاب وألاهكمت الخؼبُت جغجب نلُه ازخالف في شيل وحجم اإلاماعؾت الضبلىماؾُت لهظه         

( أو ألاهكمت طاث الخهضص  .ًت الخؼبُت )فغم زاوي(ألاخؼاب، ؾىاء حهلم ألامغ باألهكمت الثىائُت الخؼبُت )فغم أٌو

 امفرع األول: امدول ذاث امثنائيت احلزبيت )بريطانيا وأىريكا(

ٌهخبر هكام الثىائُت الخؼبُت هىم مً ألاهكمت اللائمت نلى حهضص ألاخؼاب، ولىىه مً خُث الخؿبُم الهملي ًيخهي      

ً، ٌؿخؿُو أخضهما أن ًدطل ن بؿـئلى جغهحز اللىي الؿُاؾُت  لى ألايلبُت البرإلااهُت، أو أن ٌشيل خؼبحن هبحًر

 25. بمفغصه   الخيىمت 

ؿاهُا الهكمى، وطلً مً زالٌ جىاوب        ىُت وبٍغ ، مثل الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ وحؿخلغ الخُاة الؿُاؾُت في صٌو

 هكامحن ؾُاؾُحن نلى الؿلؿت، لىً هظا الخضاٌو أو اإلاىاوبت الخاضلت جىؿىي باألؾاؽ نلى زؿغ واضح، ًفُض

ت في مُضان الؿُاؾت الضولُت، زاضت ئطا ما واهذ مىاكف هظه ألاخؼاب مخبانضة اإلاخػاعبت نً  بهضم الاؾخمغاٍع

 . بهػها البهؼ

وهثحرة هي ألامثلت الىاعصة في هظا الخطىص خٌى ألاهكمت الثىائُت الخؼبُت، خُث ًلجأ اللاصة الؿُاؾُحن ئلى 

 .اج ؾُاؾت زاعحُت زىائُت خؼبُتمداولت ئًجاص هىم مً الخىافم في ما ًسظ اهته
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ىُت، ومىظ الخغب الهاإلاُت الثاهُت، جىضل عؤؾاء الخؼبحن الضًملغاؾي والجمهىعي ئلى   ففي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الانخماص نلى أيلبُت جىافلُت مإلفت مً الجىاح اإلاهخضٌ في الخؼبحن، وهىظا جم جأمحن ألاصاء الؿُاس ي الخاعجي 

ت في هه ىُت مً عوػفلذ ئلى هُىؿىن صون أزؿاء هثحرة، لىً هظه اإلاؿألت والاؾخمغاٍع ج الؿُاؾت الخاعحُت ألامٍغ

 .26 جبلى يحر كابلت للخؿبُم، ئال فُما ًسظ ألاخؼاب اإلاغهت التي جخىفغ نلى نلُضة مخِىت وعؤي واضخت

ؿاهُا الهكمى، فان حمىص بيُت وضالبت الىكام اإلاؿُؿغ نلى ضهُض الىخل    البرإلااهُت، أحبر نلى اللجىء أما في بٍغ

ً خٌى أهضاف  ئلى هىم آزغ مً الثىائُت الخؼبُت، وجخدلم هظه ألازحرة بفػل اجفاق غمني بحن الخؼبحن الىبحًر

الؿُاؾت الخاعحُت بانخباع أن اإلاىاكشت جىدطغ ناصة في هلض الىؾائل اإلاؿخسضمت لبلىى هظه ألاهضاف فلـ 

مً كبل املخافكحن الظًً  1945التي بضأها الهماٌ في  "ؾت هؼم الاؾخهماعؾُا" كػُت  ،وهىظا جم ؤلابلاء وجبني

 .1951  ناصوا ئلى الؿلؿت ؾىت

ت اهتهاج هفـ الىهج الضبلىماس ي بسطىص الؿُاؾت  وبفػل ؤلاهطاف الظي جبضًه ألاخؼاب، فان اؾخمغاٍع

 . الخاعحُت ًمىً غمانها بالغيم مً الخىاوب نلى الؿلؿت

ؿاهُت، بىغىح الخـ الهلائضي الفاضل بُنهما و باالهػباؽ  ىُت، جخمحز ألاخؼاب البًر ونلى زالف ألاخؼاب ألامٍغ

الخؼبي، فمً خُث الهلُضة الؿُاؾُت هىان وغىح جام في الازخالف بحن ؾُاؾاث خؼب الهماٌ وخؼب 

                      ، خُث أن 27املخافكحن

ت الؿُاؾت الخاعحُت نلى جظع مىاكف خؼب الهماج         ٌ نلى ضهُض الؿُاؾت الضفانُت ٌشيل تهضًضا الؾخمغاٍع

ىُت ئط هجض أهه 28هفـ الىهج في خاٌ الخىاوب نلى الؿلؿت ، وهى ما ًخأهض هظلً باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ش البالِؿدُت في نهض الغئِـ اليىوًغؽ الظي  هُىؿىن، مً ؾغف" جم اهخلاص بغهامج ألاؾلخت اإلاػاصة للطىاٍع

ش همهاعغتيهُمً نلُه الخؼب  ش اإلاػاصة للطىاٍع  ، خُث أحاػ مجلـ الشُىر الخىكُو نلى مهاهضة الطىاٍع

 .29 بفاعق ضىث واخض  البالِؿدُت 

واػصاصث هظه الخىجغاث والخالفاث خٌى الغؤي ؤلاؾتراجُجُت لخضبحر الخلل الضبلىماس ي في جلً آلاوهت، وهى ما 

لهغاق وأفًاوؿخان، مما أزاع حضال وهلاشا خاصا بحن ألاخؼاب الؿُاؾُت في هال البلضًً خٌى ججؿض في الخضزل با

لت جضبحر  . الشأن الخاعجي ؾٍغ
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ت هِؿىجغ للمطالح ؤلاؾتراجُجُت الهلُا، خُث ًغي أهه ًيبػي الخسؿُـ لضبلىماؾُت  ولهل ما ًبرع هظا الؿغح عٍؤ

لم ألامغ باألمً اللىمُى، فالخؿاباث الػُلت ال جؿبم، ونلى جالئم هظه ؤلاؾتراجُجُت ، بدُث أهه نىضما ًخه

 . اللاصة ئقهاع هؼنت نالُت ئلى الخىافم، ججهل هظه ؤلاؾتراجُجُت ممىىت الخؿبُم

ؿاهُا الهكمى والىالًاث   ونلى غىء طلً فان جفاكم الخىجغاث الضولُت هى الظي يهضص الخىافم الخؼبي، في بٍغ

للب الخىاػهاث ا  . لؿُاؾُت الضازلُتاإلاخدضة، ٍو

 فرنسا( -امفرع امثاني: امدول ذاث امحعدديت احلزبيت )اميغرب 

فا، ألنها جغبـ الخهضصًت الخؼبُت مو            .بحن ألايلبُت الغئاؾُت اإلاهاعغت فطلللض مثلذ خالت فغوؿا خال ؾٍغ

أن ألاخؼاب الؿُاؾت الفغوؿُت، خاولذ عؾم ؾُاؾتها الخاعحُت الظاجُت بطىعة نامت. ويالبا ما ٌشترن  ئال

مؿإولىها في أخؼاب مخلاعبت الخىحهاث، ؾىاء حهلم ألامغ بدغواث مثل ألاممُت الاشتراهُت، أو نلى ضهُض الىخل 

ضىب الخاعج،   مً جىحهاتها  هظه ألاخؼاب البرإلااهُت، مثل جلً التي جيىهذ في قل الجمهُاث ألاوعوبُت،وجػانف

للاءاث مو هباع اإلاؿإولحن )حىعج ماعشُه في بُىً، ومىؾيى والجؼائغ... وحان شحران  ًخىاهىن نً ؾلب  خُث ال

ؿخسضم هظا ؤلاحغاء أخُاها للخأزحر نلى الؿُاؾت الخاعحُت مً الخاعج، هما  في لىضن، وواشىؿً وعوما( َو

 .30 عة اإلاغشح، الظي ًأمل الىضٌى ئلى أنلى اإلاغاهؼ صازل الىؾًٌؿخسضم يالبا لخضنُم ضى 

ئن الخىافم اإلافترع وحىصه نلى مؿخىي الؿبلت الؿُاؾُت الفغوؿُت خٌى الخؿىؽ الىبري الؿُاؾُت الخاعحُت 

 . قاهغي أهثر مىه خلُلي  هى

 "ؾاعوىػي" اإلاهاعع خٌى ؾُاؾت ٍخجلى طلً في الهجىم الخاص الظي شيخه الؿىغجحرة الهامت للخؼب الاشتراکیو   

في الشغق ألاوؾـ وإناصة ئؾالق الاجداص مً أحل اإلاخىؾـ، خُث انخبرث أن ؾُاؾخه جػحي باؾخلاللُت فغوؿا 

في الهالم وأهه كلظ مً هفىطها الخاعحي وغُم هامش مىاوعتها وجدغواتها، وباوؿبت لهىصة فغوؿا ئلى كُاصة الخلف 

ًاث اإلاخدضة فلض اهخلضجه،وانخبرث أن ؾاعوىػي ًدؿم بالهشىائُت في جضبحر ألاؾلس ي والاضؿفاف وعاء الىال 

 .الؿُاؾت الخاعحُت آهظان

هما جخمخو ألاخؼاب الؿُاؾُت في فغوؿا بلىة جأزحر هبحرة في جىحُه الغأي الهام الفغوس ي، خُث هجخذ في حهبئت 

فؼ الشهب الفغوس ي للضؾخىع الجماهحر لغفؼ ومسالفت الخىحهاث الغؾمُت للخيىمت، وهظا ما اجطح بغ 

 .ألاوعوبي نلى ؾبُل اإلاثاٌ
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وبسطىص اإلاًغب، فلض أقهغث الضبلىماؾُت الغؾمُت في فترة الثماهِىاث نً عجؼها في هؿب الخهاؾف الضولي 

في ما ًسظ كػُت الصخغاء، مما أصي باألخؼاب الؿُاؾُت للضزٌى نلى الخـ في جضنُم الخىحهاث الغؾمُت 

، بدُث لم حهض الؿُاؾت 31الضبلىماؾُت الخؼبُت نً فانلُت هبحرة في الخهٍغف بهظه اللػُت للضولت ، خُث أباهذ

الخاعحُت جمثل مجاال للجضٌ والطغام بحن اإلاهاعغت واللطغ، بل جدىلذ أصاة حؿمذ بدل ألاػماث الؿُاؾبت ، 

 ٌ ح اإلاىكف اإلاًغبي خُث شاعهذ مسخلف ألاخؼاب في شغ  ."كػُت الصخغاء" وطلً في ئؾاع ؤلاحمام الىؾني خى

 ٌ ت" وجبيُه نلى الطهُض الضولي. ومثاٌ طلً الجهىص اإلاىثفت اإلابظولت في مىو صزى ت الصخغاٍو في مىكمت  "الجمهىٍع

لُت(  32.الىخضة ؤلافٍغ

ت والضًملغاؾُت، لم ًىً بملضوع ألاحهؼة الغؾمُت  ت وغُم هامش الخٍغ وبالىكغ لىغهُت خلىق ؤلاوؿان اإلاؼٍع

لطغام اللائم بحن الىخلخحن الشغكُت والًغبُت، هظا باإلغافت ئلى عجؼ الضبلىماؾُت الغؾمُت حلب الخأًُض في قل ا

ض الؿُاؾت  ٍإ في حهبئت الغأي الهام ، مما حهل خؼب الاجداص الاشتراوي بالخطىص ًضزل نلى الخـ مو ٍو

اوب( حهله ٌؿاهم في الغؾمُت للمملىت ، طلً أن اهسغاؽ الخؼب فُما ٌؿمى باإلاؿلؿل الضًملغاؾي )خيىمت الخى

 .مً لضن اللطغ اإلاليي  لهب صوع أؾاس ي في مىاحهت آلالت الضبلىماؾُت املخخىغة

ت. وهظا ما اجطح مً زالٌ  ىِالبىل بجبهت" ًض مً الضٌو انترافهاضاله سخب الجؼائٍغ ، هكغا للضوع الباعػ  "ؿاٍع

في  "الخلضمُت" الهضًض مً الهالكاث الىؾُضة مو بهؼ ألاهكمت عبؿهو  ؤلاشتراهُتت مُالخؼب صازل ألام هالظي لهب

 . الهالم الهغبي

اصة مىثفت في وشاؽ الضبلىماؾُت الخؼبُت، وهى ما اجطح حلُا نىضما  أما بسطىص الههض الجضًض، فلض لىخل ٍػ

اعاث مخىغعة لبهؼ الهىاضم الًغبُت ل لخهٍغف كام عؤؾاء ألاخؼاب الؿُاؾُت في خيىمت نباؽ الفاس ي، بٍؼ

بمشغوم الخىم الظاحي. بل أهثر مً طلً، صزلذ ألاخؼاب الؿُاؾُت في مداولت خلخلت ألاػمت الضبلىماؾُت بحن 

، خُث كام زاللها ألامحن الهام لخؼب ألاضالت واإلاهاضغة "أمُيخى خُضاع" اإلاملىت اإلاًغبُت واؾباهُا، بؿبب أػمت

اعة إلؾباهُا بسطىص جىغُذ اإلاىكف اإلاًغبي مً ه  .ظه اللػُت وشغخه للؿُاؾت الاؾبانبٍؼ

نلى هامش اللمت  "أخمضي هجاص "هما كام دمحم الُاػغي ألامحن الهام للخؼب بهلض للاء مو الغئِـ ؤلاًغاوي

، إلاىكمت اإلاإجمغ ؤلاؾالمي، ملخاولت ئنؿاء مإشغاث ئًجابُت نً ئمياهُت 2009الاكخطاصًت اإلاىهلضة بترهُا، هىهبر 

 .لهالكاث اإلاًغبُت ؤلاًغاهُت، ومهها ئناصة الخؿبُو الضبلىماس ي الغؾمي بحن البلضًًئناصة الضفء اإلافخلض ل

لىً جبلى ؾبُهت الىكام الؿُاس ي اإلاًغبي الظي ًبلي املجاٌ الضبلىماس ي وجضبحر الؿُاؾت الخاعحُت في ئؾاع 

الش يء الظي ًدغمها مً املجاٌ املخفىف للملً، ًترن أزغا ؾلبُا مً خُث حهل ألاخؼاب بهُضة نً هظا املجاٌ ، 
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تها الخاضت للػاًا الؿُاؾت الخاعحُت، هاهًُ نً خغمانها مً اهدؿاب الخجاعب  ف بغٍؤ أي فغضت للخهٍغ

ً ألاؾغ الخؼبُت في املجاٌ الضبلىماس ي  .الهملُت التي حؿاهم في جيٍى

رها نلى الضبلىماؾُت مً ونلى الهمىم، فان الضبلىماؾُت الخؼبُت في الضٌو طاث الخهضصًت الخؼبُت جسخلف في جأزح

 .هكام ؾُاس ي ئلى أزغ

فبالغحىم ئلى فغوؿا هجض أن أخؼابها الؿُاؾُت حض مخجظعة صازل ألاوؾاؽ الشهبُت الفغوؿُت، الش يء الظي 

فُما ًطب في مطالخها، وجغجبـ بشبىت نالكاث واؾهت نلى اإلاؿخىي  ًمىدها كىة في الخأزحر وجىحُه الغأي الهام

 .محزة الخىاوب التي حؿمذ لألخؼاب الفغوؿُت بالىضٌى ئلى أنلى مغاجب ضىو اللغاع الخاعجي. ئغافت ئلى

بل ئن ألاخؼاب الؿُاؾُت الفغوؿُت، هما في الضٌو الضًملغاؾُت أهثر اعجباؾا باإلاطالح ؤلاؾتراجُجُت اللىمُت. وهظا 

الػُلت نلى اإلاطلخت  ما جفخلضه ألاخؼاب الؿُاؾُت في صٌو الهالم الثالث، خُث حًلب مطالخها الخؼبُت

دشاعص ؾىایضع" الىؾىُت بل أنها جبلى بهُضة نً املجاٌ املخفىف أضال للغؤؾاء واإلالىن. وهظا ما ًإهضه ضاخب  "ٍع

وكض نغف هظان الازىان اإلاطلخت اللىمُت بأنها ما  ."أصياع فىعهیـ"ملترب ضىانت اللغاع في الؿُاؾت الخاعحُت و

خأزغ بظلً بالؿبو بهىامل نضًضة منها ًلغعه ضاوو اللغاع، فهى الظي ًدض اث الؿُاؾت الخاعحُت، ٍو ص أولٍى

ض أن ًضفو بمطلخخه الصخطُت الى انخباعها اإلاطلخت اللىمُت.  حماناث اإلاطالح املخخلفت في الضولت ول كض ًٍغ

خه   ئطن، فاإلاطلخت في الضولت هي ما ٌهمل اإلاؿإولىن في الضولت للخفاف نلُه  .33وجلٍى

 امثاني: حصينت امدبنوىاسيت احلزبيت اميطنب

لهبذ ألاخؼاب الؿُاؾُت صوعا مهما في املجاٌ الضبلىماس ي ئلى حاهب ألاحهؼة الغؾمُت، وطلً مً زالٌ       

الىؾائل وألاصواث التي وقفتها في مماعؾتها لهظا الهمل الضبلىماس ي، ئال أن اإلاماعؾت الهملُت أباهذ نً مكاهغ 

(  لىةلل  (الفغم الثاويألاصاء )هما هشفذ نً مكاهغ لللطىع في هظا )الفغم ألاٌو

 امفرع األول: ىظاهر املوة في امعيه امدبنوىاسي احلزبي

جلهب ألاخؼاب الؿُاؾت صون شً صوعا هاما في ئنضاص الؿُاؾت الخاعحُت وجيشُـ ألاصاء الضبلىماس ي للضولت.        

خهلم ألامغ باكامت حؿغ بحن الخىحهاث الىبري للهمل وهظا الضوع الهام ًكهغ بشيل زاص، الؾُما نىضما ً

 .الخيىمي واللىي ألازغي 
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ألاخؼاب الؿُاؾُت ئلى خض ما مجاالث نٍغػت هىنا ما مً اإلاطالح، وهثحرا ما حشيل في الهاصة جأزحرا  جمثل       

مباشغا نلى الؿُاؾت الخاعحُت ونلى اإلاىار الؿُاؾُت. بل ئنها جداٌو نبر أحهؼتها ومإؾؿاتها اإلاىخسبت الخأزحر فيها 

ى ئلى الضفام نً مطالح املجمىنت التي ًمثلها، وجىحيهها في اججاه زضمت اإلاطالح اللىمُت ئط أن ول خؼب ٌؿع

ا )وان وان طهُا( نلى اججاهاث الؿُاؾت  وطلً اؾدىاصا لألفياع والاججاهاث الؿبلُت التي جماعؽ أخُاها جأزحرا كٍى

 .الخاعحُت وأًػا ؾُاؾاث ختى أهثر البالص جلضما وأخؿنها جيامال مً الىاخُت الاحخمانُت

ؾُت في الضٌو الضًملغاؾُت التي جخمخو فيها ألاخؼاب بػماهاث كاهىهُت. وهظا ما وجىمً أهمُت ألاخؼاب الؿُا

للضؾخىع الاهجلحزي الُىم ًجب أن جبضأ   خُث أبغػ أن صعاؾت حضًت "ئًفىع حُىًؼ" وضخه الياجب الاهجلحزي 

للىكام بمجمله، وبطىعة ، ئن ألاخؼاب في الىاكو هي التي حهؿي الضافو ؾىال ونغغا  وجيخهي باألخؼاب وأن هىاكشها

 34 أوضح الخؼبان اللظان ًدىافؿان نلى الؿلؿت املخافكىن والهماٌ

وإن الضبلىماؾُت الخؼبُت جػو الخيىماث، وبساضت أزىاء نملُاث الخفاوع الضبلىماس ي في بإع الػًـ اإلاباشغة 

غيمها نلى اجساط مىاكف مخطلبت أو مخؿغفت وبالطىع  ة التي كض جىً زاعج للغأي الهام، وهى ما ًدغحها ٍو

ملضوعها جماما، طلً أن هؼنت هدى اإلاغوهت أو الدؿاهل يالبا ما ًفؿغ نلى أنها جدمل مهنى الػًـ أو الخساطٌ في 

مىاحهت ألاؾغاف ألازغي الظًً حشملهم نملُت الخفاوع، مثل هظا الخفؿحر الهاؾفي أو يحر اإلاىغىعي مً الغأي 

الخيىمت مو أٌو اهخساباث نامت وهى ما جدؿب له الخيىمت ألف خؿاب الهام الضازلي كض ًإصي ئلى ؤلاؾاخت ب

 "هخائجه وجسش ى

ونلى الهمىم، فان مكاهغ اللىة في الهمل الضبلىماس ي الخؼبي، باجذ ملخىقت ومخىىنت زاضت في قل نطغ 

ل الضبلىماس ي الهىإلات، وحشابً اللػاًا الخاعحُت والضازلُت، وجىامي فىغة الخيامل بحن حمُو الفانلحن في الخل

 .زضمت للمطالح اللىمُت

 امفرع امثاني: ىظاهر املصور في امعيه امدبنوىاسي احلزبي

ئن يلبت الطفىة أو الىسبت نلى الهملُاث الؿُاؾُت، وزطىضا في صٌو الهالم الثالث ٌهُم نمل       

غ مىغىناث الؿُاؾت الضبلىماؾُت الخؼبُت، فاؾخمغاع ؾُاصة اإلاإؾؿت الغئاؾُت أو اإلاإؾؿت اإلالىُت في  جلٍغ

الهلُا، وازخفاء آلُاث الخفاوع اإلاإؾس ي وؾُاصة آلُاث الاؾخلؿاب الؿُاس ي للمهاعغت واإلاشاعهحن في الىكام، 

ًفغى الضبلىماؾُت الخؼبُت مً مدخىاها ألاؾاس ي واإلاخمثل في اإلاشاعهت في حؿُحر الضبلىماؾُت باإلاىاػاة مو 

ؤلافغاى مً املخخىي في ؾُؿغة مفاهُم الىخضة صون  ًمىً أن ًلمـ هظاالضبلىماؾُت الغؾمُت. ئغافت ئلى طلً 

الازخالف في آلاعاء والخىافـ الاحخماعي وازخالف مىكىمت اللُم بحن فئاث الشهب املخخلفت صون ألازظ بهحن 
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عاء نلى اهه الانخباع جىىنهم ؤلاًضًىلىجي أو الاحخماعي أو الاكخطاصي أو الهغقي، مما ًإصي ئلى فهم الازخالف في آلا 

 .صائما مطضع الفغكت والدشدذ

ا باإلاشاول الضولُت، زاضت في الضٌو طاث      وما ًمىً مالخكخه، أن ألاخؼاب الؿُاؾت ال حهحر ئال اهخماما زاهٍى

 .ألاهكمت الؿُاؾُت اإلاًللت، التي حهض فيها الؿُاؾت الخاعحُت مجاال مدفىقا للملً أو لغئِـ الضولت

جىاغل في املجاٌ الخاعجي كلُلت في الضٌو يحر الضًملغاؾُت، فهي يالبا ما جداٌو ئزفاء أهضافها لظا فاألخؼاب التي 

الضازلُت، مو عهً طلً بدىىم الدشىالث الخؼبُت اللائمت. وبالغيم مً أن   في الؿُاؾت الخاعحُت وعاء بغامجها

فم وجخىُف مو الخؿىعاث التي ٌهغفها جطىعاث ألاخؼاب الؿُاؾُت للؿُاؾت الخاعحُت ومماعؾتها الضبلىماؾُت، جخ

ت نملُت واضخت للخمىً  خلل الؿُاؾت الخاعحُت في قل الهىإلات، ئال أنها مؿالبت بل مضنىة بالخاح ئلى جبني عٍؤ

 . مً الخهامل الىاكعي مو الهالم الخاعجي

ت إلالفاث الؿُاؾت الخا ت للهمل الضبلىماس ي، ًفغع يالبا مهالجت ؾٍغ عحُت، هكغا ئال أن الؿبُهت الؿٍغ

اث 47لخؿاؾُتها وزؿىعتها نلى أمً واؾخلغاع الضولت  . مما ًدٌى صون ئشغان ألاخؼاب باإلؾالم نلى مجٍغ

 .وخُثُاث اللػاًا اإلاخهللت بالشأن الضبلىماس ي

 اخلاجيت: 

للخأزحر نلى ُاث آلباجذ الضبلىماؾُت الخؼبُت جلهب صوعا هبحرا نلى اإلاؿخىي الخاعجي، هما أنها جمخلً نضة          

مخمثلت أؾاؾا في كضعتها نلى حلب جأًُض الجماهحر، وحسخحر ؤلانالم إلاطلختها ، ضىو اللغاعاث الضازلُت والخاعحُت

وعؤاها آلاهُت وؤلاؾتراجُجُت. فالضبلىماؾُت الخؼبُت الُىم، أضخذ أهم عافض مً عوافض الؿُاؾت الخاعحُت 

، بل مىحها ومغاكبا خلُلُا للخطغفاث الخ  .اعحُت التي جغي فيها مؿاؾا باإلاطالح الىؾىُتللضٌو

لت ئصاعة  لىً مو طلً، فان هظا الضوع ًسخلف مً صولت ئلى أزغي، ؾبلا لفلؿفتها الؿُاؾُت والاحخمانُت وؾٍغ

 .الخىم فيها

هما أن الضبلىماؾُت الخؼبُت هفؿها، ال ػالذ جىاحه مجمىنت مً الهغاكُل التي جلف في وحهها، هكغا لؿبُهت 

ت الشضًضة التي جلفه. زم ئن هظا املجاٌ أضال مً املجاالث املخفىقت. والتي ال الهم ل الضبلىماس ي هفؿه، والؿٍغ

ً باإلاشاعهت فيها. ومو طلً ؾِبلى الؿإاٌ اإلاؿغوح هل خلا للضبلىماؾُت الخؼبُت اللضعة نلى  ٌؿمذ للىثحًر
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ؼ نً مؿاًغجه ومىاهبخه، هما هى خاٌ هظا الخؿىع الخاضل في املجاٌ الخاعجي؟ أم أنها ؾىف حعج  مؿاًغة

ً مً أحل ؾض الفغاى الخاضل في الؿُاؾت الخاعحُت  .الضبلىماؾُت الغؾمُت، وبالخالي فخذ املجاٌ أمام آزٍغ

 :الئحت اميصادر واميراحع

 :امكحب بامعربيت 
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و،   . 2009والخىَػ
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 ذة ع اًعٍِ اًحطىعٍ اخلريي فٍ دوًت اإلُاساث اًعشبيت اًِح
 اًحطىعيتجشظٌخ اًِعإوًيت اًِصحِعيت وغىابط آًياث جِٔيت اًِشاسهت بني 

 
 

 1   د. عٌٍ ُخِذ عٌٍ اًطٔاصفيت                                                                                                                                                                                    
                         2            عٌٍ ئبشاهيّ األشهبد.                                                                                                                                                                                      

 3           خاًذ ُخِذ بٕ عِشاْد.                                                                                                                                                          

 

  :ٌُخظ
 

ٌى به بلي بوعان الخىمُت؛ جإظِغ مهم في         جىمُت ؤلاوعان واظخذامت الّالكت بِىه وبحن الذولت ختى ًخم الـى

فىش اإلاىاوً ًىّىغ بالخالي ِلى زلافت الّىاء داخل الىوً والظُما في الّمل الخىىعي الخحري، وؤًما ؤلاخعاط 

في جفىس وإدسان مّاوي اإلاعاولُت الىوىُت وؤلاوعاهُت، والؽّىس باآلخش خاسط الىوً بّذ ؤلاؼباُ الذاخلي فىًشا 

اث في الخىي ؤلاظتراجُجُت للخىمُت، والبدض ًِ الخمحز  وماظعًخا في جشجِب الهُىلي الخىٍُمي وولْ ألاولٍى

هخّبئت اظخماُِت ، وخشهًخا ملترهت بالفىش وىالء للىوً وؤلاوعاهُت هىماٌ ظُاس ي وجفاِل مُذاوي وحؽبًُ، 

للّمل له في ٌل حّلُم مخىىس؛ وزلافت واظّت معدىحرة، وصحت ظُذة، ولمان اظخماعي ، ًدلم له والاهخماء 

الاظخلشاس الاظخماعي والىفس ي، في ٌل البراء مً الفعاد وؤلافعاد. َزا الىهج الخىىعي ًالمعه اللاست في َزا 

ض وجشظُخ الشلت في الّمل الخىىعي همعاولُت مجخمُّت  ِىذ اإلاىاوً في دولت ؤلاماساث البدض لفهم هُفُت حٍّض

 الّشبُت اإلاخدذة مً خالٌ الخىظْ في آلُاث جىمُت اإلاؽاسهت في الذاخل والخاسط.

 -ثشظُخ اإلاعؤولُة الاححماعُة -دولة ؤلاماسات العشبُة اإلاحدذة  -العمل الحطىعي الخيري  :اًكٌِاث اًِفحاظيت

 .ثىمُة اإلاشاسهة
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Summary :  

     The development of the person and the sustainability of the relationship between him and 

the state in order to reach the person of development; An important foundation in the thinking 

of the citizen, which is reflected in the culture of giving inside the country, especially in the 

charitable volunteer work, as well as the feeling and feeling of the other outside the homeland 

after internal saturation in thinking and understanding the meanings of national and 

humanitarian responsibility, and as an institution in arranging the organizational structure and 

setting priorities in strategic plans for development, and searching for Excellence as a social 

mobilization, and a movement associated with thought as a loyalty to the homeland and 

humanity as a political struggle, field interaction and networking, and belonging to work in 

the light of advanced education; And a broad and enlightened culture, good health, and social 

security, which will achieve social and psychological stability for him, in light of his 

disavowal of corruption and corruption. This voluntary approach is touched by the reader in 

this research to understand how to enhance and consolidate confidence in volunteering as a 

social responsibility of the citizen in the United Arab Emirates through the expansion of 

mechanisms for developing participation at home and abroad . 

 

Keywords : Charitable volunteer work - United Arab Emirates - Consolidating social 

responsibility - developing participation. 
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 ُلذُت 

والخىمُت في ٌل الحىم الشاؼذ ، هي مً ؤظغ جىمُت ؤلاوعان واظخذامت الّالكت بِىه  الىخذة في ٌل ؤلاجداد     

وبحن الذولت في ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة ختى جفل به بلي بوعان الخىمُت ؛ َزا الخإظِغ ؤخذزذ الخغُحر في ؤفياس 

كخذاء به مدل جفعحر وجدلُل اإلاىاوً وهمى الخذمت اإلاؽترهت للىوً واملجخمْ ، ووشح همىرط  للىلاػ ، ـاس الا

شاس للبىاء الّمشاوي و ؤلاوعاوي ؛ اللاثم ِلى الىعي ،  واإلاّشفت والفهم بىُفُت  لت الخخىُي والّمل وؤلـا في وٍش

ض زلافت الّىاء ، وؤلاخعاط والؽّىس "الىظذاوي" باإلاعاولُت  والخفاوي في الىالء للىوً فىًشا، والاهخماء له  حٍّض

 ل ماظعاث الذولت وخاسظها ، والبراء مً الفاظذًً واإلافعذًً لشظالخه وؤَذافه... بالّمل والّىاء داخ

ىّىغ جإمُنها       ُت ؤًما ٍو ًبذو ؤن َزٍ اإلااؼشاث جمهذ لشفْ ألاري ًِ الشاعي ، ألنها جذفْ وجمىْ  ألاري ًِ الِش

لى ؤنها جفىن ظُادة ألامت  الهُئت الحاهمت ، فمال 4ِوجدفُنها بالخالي ِلى جإمحن خلىق الؽّب وؤلاكلُم و

عاهذَا . ت ، فأمً الجضء اإلاىاوً  ٌّىد ِلى اليل الذولت فهى ًلف بلي ظاهبها َو شك وهشامت ومياهت سمٍض  هؽشف ِو

ما في جفُّل وجإمحن       مً َزا اإلاىىلم ٌععى الباخشان بلي دساظت مّالم جشظُخ اإلاعاولُت والخىمُت ودوَس

 التي اَخمذ بالّمل الخىىعي الخحري. اخخُاظاث املجخمْ ؤلاماساحي ؛

ُاث بلذس ما َى جىظه :  أهِيت اًِىغىع ؤَمُت َزا البدض لِغ مجشد بظشاء بدض واظخخشاط هخاثج وإـذاس جـى

هدى الاظخفادة مً َزا الىمىرط ، وإال وان الخىُى في الىخابت وبزٌ الجهذ والحماظت في غحر مدله وملامه وإَذاس 

ُلت في  ظُاكها ، للىكذ ؛ ومبادآث لِعذ  فمال ًِ جزلُل اإلاّىكاث وخل اإلاؽىالث بما ًدلم اإلاّشفت ألـا

لالخخُاظاث ألاظاظُت ألفشاد املجخمْ املحلي ، وإلرواء سوح اإلاىاوىت  واإلابادسة و الخمامً فُما بحن ؤبىاثه ، مً ؤظل 

 مْ اللىاُ الخحري الخىىعي.ؤخذار الخىمُت املجخمُّت اإلاعخذامت اإلاؽترهت بحن اللىاِحن الحيىمي والخاؿ 

ماااا ألادواس التاااي ًمىاااً ؤن جلاااىة إلاهاااا الحيىمااات ؤلاماساجُااات فاااي جشظاااُخ اإلاعااااولُت الاظخماُِااات وجىمُااات  اإلشـــكاًيت اًيعريـــت :

ُت ؟ .  اإلاؽاسهت الخىِى

ااات  ًباااذو ؤن الذساظااااث اًفشغــيت :   مخغحاااراث حعاااخخذةفاااي خلااال الّمااال الخحاااري الخىاااىعي بداظااات بلاااي ظاااُاكاث هٍٍش

ت اا ؛  ظذًاذة جفعاحًر ًُ اا وخاسظ ًُ اام وجىظاْ مفاادس اليهذًاذ داخل وبماا ؤهثار جىظاْ ودساًات الظاُما فاي ٌال ميافدات ؤلاَس

اااات حّخباااار مااااً ؤَاااام مّااااالم الخىمُاااات الاظخماُِاااات ، ألنهااااا حعاااااِذ فااااي مّشفاااات الااااىلق فااااي ؤن  ُاااات الخحًر ألاوؽااااىت الخىِى

اا ؛ ِلُاه  الاخخُاظاث وجدذًذ مىالب املجخمْ اإلاشغىم فيها ، واللماًا ًُ اا وخاسظ ًُ اًات وجاإمحن داخل التي جدخااط بلاي ِس

فاةن الاازود ِااً جاىفحر الاخخُاظاااث ، ولاامان اإلاىالااب ، وجاإمحن اللماااًا ؛ مااً خااالٌ  الخفاِال مااْ العاابم الخىمااىي ؛ 

ت الاظااخجابت ، فااي دولاات ؤلاماااساث الّشبُاات اإلاخدااذة، دِاام وظاااهذ وساااا اإلاعاااولُت فااي اللىاااُ الّاااة  اللاااثم ِلااى ظااِش
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ماام اإلاؽاااسهت فااي الّماال الخىااىعي الخحااري ؛ الاازي ؤخااذر  وكااىي التاارابي  حغحاار اًجااايي فااي ؤفياااس الىاااط،والخاااؿ ، ِو

اس الحذًض ًِ بوعان الخىمُت بّذ ؤن جم ؤلاؼباُ في جىمُت ؤلاوعان .  الاظخماعي بُنهم ـو

وسأط اإلااٌ الاححماعي همحفاعلل ثىمُة سأط اإلااٌ البششي هفعل بىاء ِلى رلً فةن فشلُت البدض هي واآلحي: )    

في آن واخذ مع ظشعة الاظحجابة مً كبل كُادة سشُذة فلي ثببُلة الاخحُاحلات وثدلُلم اإلاطاللم وثللمين الل لاًا 

؛ ظللاعذ فلللي ثشظلللُخ اإلاعلللؤولُة الاححماعُلللة وثىمُلللة اإلاشلللاسهة فللي اللطلللا  الدىلللىم  والخلللا  والحطلللىعي فلللي دوللللة 

 ؤلاماسات العشبُة اإلاحدذة (.

 دلة آلاثُة ثىضح ثفاصُل رلً : عاواإلا

 

 سأط اإلااٌ                 كُادة سشُذة خىُمة + العىصش البششي  = ثشظُخ معؤولُة وثىمُة ومشاسهة        

 

ف الّمل الخىىعي في دولت  : ُٔهصيت اًيعز في الخدلُلي الزي اِخمذ ِلى ـو اِخمذ البدض ِلى اإلاىهج الـى

ذ اإلاعاولُت العُاظُت والاظخماُِت الذاِمت للخىُى مْ جشؼُذ ملىماث  ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة  مً خالٌ حؽٍش

ت الاظخجابت في الذاخل والخاسط.  الخىمُت اللاثمت ِلى ظِش

ٌى الّمُلت اإلاخبفي خحن اإلاذخل  ذ الٍاَشة البدشُت َى اإلاذخل العُاس ي الزي ًفدق ألـا ْ لالكترام في ـس

الذاِمت واإلاعاهذة لٍاَشة الخىُى مً خالٌ ؤلاسؼاد الاظتراجُجي والخّبئت املجخمُّت التي جلترن مْ الخىظُه 

ُفتالعُاس ي ، بلافت بلي اكترام جدلُل العُاظت الّامت  جاديها الذولت   باِخباس الّمل الخىىعي َى ٌو

 وماظعاتها لخدلُم جىمُت اظخماُِت ليل فئاث املجخمْ.

ت...  التي  أهذاف اًيعز: ت مخغحراجه الذولُت اإلاّلىماجُت الاجفالُت والّعىٍش بما ؤن الىاكْ الذولي ًخفف بعِش

ت الاظخج ا ِلى العُاظاث الّامت الذاخلُت للذٌو ، ِلُه فةن َزا الخغحر ًدخاط لعِش ابت إلاىاظهت جلً جضاًذ ؤزَش

اإلاخغحراث والاظخفادة منها كذس ؤلاميان في الّمل الخىىعي ؛ ألامش الزي ًذِى بلي حؽبًُ الّالكت الترابىُت بحن 

ُت  زا ًخم بترظُخ اإلاعاولُت املجخمُّت الخىِى اللىاُ الحيىمي واللىاُ الخاؿ واللىاُ ألاَلي الخىىعي ، َو

ى ما ٌعمى باااا" الخمىحن " ؤي الترابي  والخيافل مً خالٌ حؽابً جلً اللىاِاث ؛ مْ  جىم ُت اإلاؽاسهت بُنها َو

 والخمامً والخّالذ... الىوني .

 وواهذ مداوس البدض ِلى الىدى آلاحي : 

 اًِعىس األوي : جأضٌٍ ُفهىَ اًحطىع فٍ اًذالالث اًِفاهيِيت . -
 اخلريي .اًِعىس اًرآٍ : جشظٌخ اًِعإوًيت االشحِاعيت فٍ اًعٍِ اًحطىعٍ  -
 اًِعىس اًراًز :جطىساث فٍ آًياث غبط  جِٔيت اًِشاسهت ًٌعٍِ اًحطىعٍ فٍ دوًت اإلُاساث . -

 

 

 

 اعلف

 تفاعلم
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 اًِعىس األوي :

 جأضٌٍ ُفهىَ اًحطىع فٍ اًذالالث اًِفاهيِيت .
ذ مفهىم الحطى  1        : .  جشٍش

( و َى ما جبُر به الفشد مً راث هفعه مما ال  مفهىم  الحطى  في البغة : -أ ولمت الخىُى مإخىرة مً الفّل )وُى

ني الخبُر بالش يء، و  5ًلضمه فشله "  مل وَّ ني : الضٍادة في اّل ى بمّنى "الن  وجيلف الىاِت "   6ٌّ والخىُى بالش يء  7َو

ىن بالجهاد " ت : َم الزًً ًخىِى بزٌ ًِ ؤي املجهىد اللا  8الخبُر به، واإلاخىِى ثم ِلى مهاسة وخبرة مُّىت ، ٍو

 . 9سغبت واخخُاس ،بغشك ؤداء واظب اظخماعي وبذون جىكْ ظضاء مالي بالمشوسة 

ادة ِلى الفشك والىاظباث" : الحطى  اصطالًخا -ب ، هما ٌّشف بإهه "  10فلذ ِشف الخىُى بإهه "اظم إلاا ؼُش ٍص

ادة البر بّذ الىاظب " ؛ وبإهه " الجهذ الزي ًبزله ؤي بوعان بال ملابل ملجخمّه بذافْ مىه لإلظهاة في جدمل  11ٍص

اًت الاظخماُِت "   12 معاولُت اإلااظعت التي حّمل ِلى جلذًم الِش

شي:"الخىُى ما جبُر به مً راث هفعه مما ال ًلضمه فشله"  : الحطى  ششًعا -ج واِت غحر واظبت؛خُض كاٌ ألاَص

ا ألن ًِ ا مً غحر ؤن ًامش به خخًما؛ وكاٌ بّمهم : "الخىُى ما لم ًشبذ فُه هق  فعّمي جىى ًِ فاِله ًفّله جبر

ه "  . 13بخفـى

َزٍ الىاِت الخللاثُت الزاجُت ال صالذ في الخباط وغحر واضحت في الىوً الّشيي ، هما ًخفىس         "ساؼذ الباص"      

مل الخىىعي )بعبب الخذاخل   مل الخحري ) voluntary)بحن مفهىمي اّل مل Philanthropicواّل ًخممً ألاخحر اّل (, خُض 

ذة املحخاظحن ، وإكامت وبىاء اإلاعاظذ ت والذِىة بلى هللا ، ومعِا ًُي بال ؤن َزا البدض ًلشن ول   14اإلاشجبي واإلاىظه بذوافْ د

 . واخذ منهما باآلخش فهما في سباه واخذ ٌّالذان بّمهما جيافال ودًِما وجمامًىا..

مْ الخىبُه بلي ؤن َزا الّمل الخىىعي ًىذسط مً خُض معخىي البزٌ والخطحُت والفذاء مً معخىي ؤِماٌ     

ت والّلمُت ، والخطحُت والجهاد باإلااٌ بًشاًسا ؤوبًشا  بلى الخطحُت  بعُىت والخطحُت بالضمً بلي اإلابادساث الفىٍش

 .  15 وًبالىفغ في ظبُل بخلاق الحم وخماًت ؤمً الىوً واإلاىا

ف اإلاحطى :  -2  بىاًء ِلى جعٍش
ً
 وظهذا

ً
ا مْ جلً الخفىساث  ٌّشف اإلاخىُى بإهه " اإلاىاوً الزي ٌّىي وكخا ًُ جمؽ

اًت الاظخماُِت ، وبذون ؤن ًدفل، ؤو ًخىكْ ؤن ًدفل ِلى  اخخُاٍس الحش ومدن بسادجه إلخذي مىٍماث الِش

       16ِاثذ مادي هٍحر ظهذٍ الخىىعي ". 

خ ،        خه وجشازه هخاٍس ٍى فمال ِلى ؤن واِت اإلاىاوً للىوً بالىالء هلل وكُادجه، والاهخماء ألسله هجغشافُا، َو

زا ٌّني ؤن  مشاهه َى ِمل جىىعي و واِت  جلىة ِلى الجهاد َو والبراء مً الفاظذًً واإلافعذًً لىمٍى ونهمخه ِو
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ىاط وىاُِت واخخُاًسا ؛ لخلذًم خذماتهم للمجخمْ ؤو لفئاث "الّمل ؤلاسادي الزي ًلىة به فشد ؤو ظماِت مً الاا

ؤو ؤن  17 مىه ، دون جىكْ لجضاء مادي ملابل ظهىدَم ، ظىاء ؤواهذ َزٍ الجهىد مبزولت بالىفغ ؤة باإلااٌ"

ظهادَم ًشمي للحفاً ِلى ملاـذ الذًً واليعل والّلل والىوً التي هي واِت في جىُى ، وجدمل معاولُت 

.والتزاة بإدا ضة الىوً وهشامخه في الِعش والّعش ، واإلايؽي واإلاىٍش   ء واظب ووني ًبخغي به هللا ِو

الن الّالمي اإلاخّلم بدلىق ومعاولُاث ألافشاد        ًماف بلي ما ظبم ،َىان حٍّشف ؤخش وعخذٌ به ظاء في ؤلِا

غ للجمُّاث ؤلا خ والجماِاث في الّمل الخحري وؤلاوعاوي، والزي ـذس ًِ ماجمش باَس ت بخاٍس وعاهُت والخحًر

ة، في اإلاادة ألاولى مىه الزي ًدذد الّمل  ؤلاوعاوي الخىىعي الخحري بإهه :" ؤًت وؽاواث للمعاِذة 10/1/2003

ت ؤو ؤفشاد، خاـت اإلاعخمّفت مً ضحاًا اليىاسر  والىجذة والخمامً ، والحماًت والخىمُت لجماِاث بؽٍش

شي، وألاولاُ الاظخصىاثُت ، واإلاٍالم التي جدشة ألافشاد والجماِاث مً الىبُُّت ، والىىاثب الىاظمت ًِ فّل بؽ

مْ ؤلاؼاسة بلي ؤن َزا 18 الحلىق ؤلاوعاهُت ألاظاظُت؛ فُما ًممً الىشامت ؤلاوعاهُت ، وظالمت الىفغ والجعذ.

ىن الذولي ؤلاوعاوي ، الّمل الخىىعي ًجب ؤن ال ًيىن مخالًفا لللىاهحن الذولُت ، ؤو كىاهحن البلذ اإلاخفلت مْ اللاه

ت ال  فمال ِلى ؤهه ًجب ؤن ال جيىن مخلت باألمً والعلم ألن َزا الّمل الخىىعي الخحري خذمت بوعاهُت جىمٍى

ّمل  19تهذف للشبذ عاِذ بماله، َو ا في املجخمْ ٌعهم بشؤًه ، َو ًّ ومً خفاله الحمُذة  ؤن ًيىن الفشد ِمًىا هاف

 20مامً مً ظمُْ ظىاهب الحُاة بجهذٍ إلًجاد مجخمْ ظلُم مخّاون ومخ

ت برا َزا الّمل الخىىعي َى ظذ سغشة        في ِملُت خشهت وؽاه املجخمْ ، وجىمُت بخعاط بىالء واهخماء  وجلٍى

ؽُْ ألالفت واملحبت وؤلاخاء داخل الذولت 21جشابي وجالخم اظخماعي ، بلافت بلى ؤهه ًذِم الخألف والخأصس ، َو

الخىاد والتراخم والخيافل والخمامً والخّاون ؛ الزي ٌّمذ وخذة الىوً وؤمىه  وخاسظها ؛ ومً خالله ًخىلذ

 مً اليعُج الشلافي والاظخماعي الزي جلىة ِلُه الذولت اإلالتزمت بلُم 22واظخلشاٍس
ً
 وآلن الّمل الخىىعي ٌّذ ظضءا

 ؤظاط ِلى سط فُه الحىم؛الزي ًما 23للخىُى والخالف العلمُت وؤلاداسة ،والدعامذ والتراض ي الاختراة ومّاًحر

 ِلى ألادوى خذَا في والشلافُت والاكخفادًت العُاظُت والاظخماُِت اإلاىاوً خلىق  فُه جدترة ظُاظُت ؤغلبُت

 . 24اإلااظعاث دولت فُه جلىة الزي ؤخشي املجخمْ بّباسة ألاكل ،

ت اـىالخاث جىلم ِلى الخىُىاصطالخات الحطى  :  -3  Non مثل :اللطا  غير الهادف لبشبذ َىان مجمِى

Profit sector  ىُت ى اإلافهىة العاثذ في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ؤو Third sector   The اللطا  الثالثؤو ، َو

 اللطا  اإلاعحللؤو  Philanthropic sectorاللطا  الخيري ؤو  Voluntary sector اللطا  الحطىعي

Independent sector  عف  مً ال شابماللطا  اإلاؤو Tax Exempted sector  هما َى  اللطا  ألاهليؤو

ى  25مخّاسف ِلُه في ألاكىاس الّشبُت. هما ٌعمى في خاالث ؤخشي مىٍماث الهذف الّاة ؤو الفالح الّاة ؛َو
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ُت إلاها مْ   26اإلافهىة العاثذ في بّن دٌو ؤوسوبا الغشبُت، ويّن دٌو ؤوسوبا "الؽشكُت" بّذ جفىً الىٍم الؽُِى

 . ة2017ؤلاؼاسة بلي ؤن َزا البدض اِخمذ اـىالح الّمل الخىىعي الخحري جُمًىا بشلافت الّمل الخحري لّاة 

ىاسك تهذد ظالمت اإلاىاوً وؤمً الىوً والظُما برا هلابض العمل الحطىعي الخيري :  -د       َىان مدارًش ِو

عذ الشغشاث والّلباث  اهدشف الّمل الخىىعي ًِ ظادة بشهامجه الخحري الزي ًىمي زلافت ت َو اإلاؽاسهت الخىمٍى

التي حعبب اليىاسر والىىاٌص والفىض ى واللالكل... فالحزس في َزا اإلالاة  مً ول ما يهذد وخذة الىوً، ومً 

ى ما ًىلم ِلُه الخذمحر الزاحي ؤي خشم  27مخىىاث خشوم الجُل الشابْ  التي حععى لخفخِذ ألامت مً الذاخل َو

ه وممخلياجه باظخخذاة ظماِاث مً داخل الذولت هفعها مً كبل دٌو مّادًت ،جذِمهم املجخمْ لذ ماظعاج

ُض الاظخلشاس وتهذد ألامً إلنهان الذولت .  وحعاهذَم  لللُاة بإِماٌ جِض

ِلُه ًخفىس الباخشان ؤهه ًجب الحزس في َزا العُاق مً الاظدبّاد الاظخماعي ، واليهمِؾ الشلافي، والخفاوث      

ي الزي يهذد ِذة وظىد وبلت وظىى في املجخمْ ، هزلً الحزس مً غُام مفهىة اإلاؽاسهت العُاظُت؛ الاكخفاد

ُت الة اإلاىظه ،وجذًً الخلُه ،والخشوط وإَماٌ الخِى ُف الىعي والحلاثم باللىة الىاِمت " ؤلِا ش وجٍض ، ومً جضٍو

ُف ِلم ألاخالق في غحر مدله ِلى الشاعي الزي ـاس وظه مً وظٍى الاظدشماس في الّمل العُاس ي للّذو  ، وجٌى

ىاكب ميؽإ  ه ومشاوغت وإيهاة وإلهاء ... بغحر الحلاثم اإلاّهىدة التي جىٍش للمأالث ، ِو الذًني واللُمي ؛ هخمٍى

في الّمل الخىىعي الخحري اإلافاَُم ووشخها في غحر ملامها ومجزليها ، هزلً الحزس مً ملىلت اللُادة مً الخلف 

ت للذولت ومىاسدَا الاكخفادًت والاظخماُِت والشلافُت... ، ،ؤي اللُادة ألغشا ت الفىٍش ك حعخبُذ الزاهشة الحماٍس

 بالخىاوىء مْ ؤوشاف خاسظُت تهذد ؤمً الذولت وظالميها . 

 بّن لذي الفالحت الىوىُت الىخذة وجدلُم الاهخماء مْ جدىافى التي مً اإلاٍاَش العلبُت ؤًًما والحزس    

ً ، وججاٍ الىوً ججاٍ والىاظباث بالحلىق  والجهل الىوني ، الىعي وجذوي والالمباالة  والجمىد الؽبام  آلاخٍش

 
ً
 بلى واللجىء والخجذًذ ، والابخياس الخغُحر ِلى اللذسة في الشلت وجذوي الىوىُت ، باللماًا الاَخماة ِذة ًِ فمال

 املجخمْ جلذة ِلى خىًشا ٌؽيل كذ مما الفىشي ، والخىشف العلىوي والاهدشاف املخالف ، مْ واللىة الّىف

ل لغشك الخىبُْ ؛ وهي مً مخاوش الاختراق خُىما ال ًشجبي اللىاُ  28وجماظىه هما ًجب الحزس مً الخمٍى

ت والاظخلاللُت ًجب ؤن  خه الىوىُت ؛ فالحٍش ٍى َُ الخىىعي املحلي بذظاجحر دولخه وؤًذًىلىظُخه العُاظُت وكُمه و

 ىظُت جلترن إلاها وجمبىها ؛ ليي  جبرص اإلابادت والفماثل واللُم في العلىن والّمل. جيىن لها مشظُّت ؤو ؤًذًىل

ُخه بمعالً الخحر، وفي َزا اإلالاة     ادة الخدفُل اإلاّشفي وجىمُت مذاسن اإلاىاوً وجِى ِلي الذولت وماظعاتها ٍص

في ٌل الىلىح الخاة والؽفافُت والاهذماط والخمامً والخيافل الاظخماعي والاكخفادي والعُاس ي ، مْ الاَخماة 

ادة اإلاؽاسهت.   بالخدفحز الزي َى جيؽُي لٍض

 



 

 ُشهض أفاق  ًٌذساظاث و اًحكىًٕ اًِحخطظ    

 

 
  2222ٌٓـــعاْ   –أبشيٍ ، اًِصٌذ األوي ، اًـــــرآٍ، اًعذد  ي ظياظيت ُصٌت سؤ
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 اًِعىس اًرآٍ:

 اًِعإوًيت االشحِاعيت فٍ اًعٍِ اًحطىعٍ اخلريي .جشظٌخ 

ت ، ال غني ِنها في ؤي مجخمْ         ُت ؤـبدذ لشوسة ِفٍش ت والخىِى بما ؤن اإلااظعاث الشاُِت لألِماٌ الخحًر

ماٌ حّذ مً مٍاَش الخذمت الاظخماُِت ؛ التي حؽبْ خاظاث املجخمْ وألافشاد مً خالٌ بجباُ ألاظالُب  زٍ ألِا َو

ً الاظتراجُجُاث التي جىمي الّمل الخحري ، وولْ اللىاهحن وألاهٍمت المابىت ، مْ مشاِاة اللىاِذ الّلمُ ت هخيٍى

الخىٍُمُت والىفاءة وجبادٌ الخبراث والخجاسم واظخخذة وظاثل الخلىُت الحذًشت... ،والاَخماة بإن َزا الّمل 

 .29واظب اظخماعي وإوعاوي وووني ودًني وؤخالقي

الّمل هلل؛ وللمدافٍت ِلى ؤمً املجمُى الزي َى مً ؤمً الفشد ألن ؤمً الفشد َى ظضء ال ًخجضؤ  ًددعب َزا    

زا ٌّني ؤن الخّاون والخمامً املجخمعي يهذف للخللُل مً  مً ؤمً املجخمْ ، والفشد َى وخذة بىاء املجخمْ ؛ َو

عاَم في جإمُنها ختى  ًضوٌ المشس، فمال ِلى الخللُل مً اإلاؽىالث الاظخماُِت كبل جفؽيها ؤو خذوتها ؛ َو

ف اإلاالُت التي حّالجها، والاظخجابت لحاظُاث الىاط في صمنها اإلاىاظب وسفْ معخىي الخذماث وجىظُّها  اإلافاٍس

ّها بظشاءاتها ،بمّشفت الفجىاث في ؤوكاتها ،وإؼشان اإلاىاوً في الّمل الخىىعي  وجبعُي وجِعحر وحعهُل وحعَش

ُت؛ ـاس اإلاىاوً فُه ـاوْ كشاس ومىفز ٌعخجُب إلًلاف المشس ودفّه  َى ِمل جيافلي ظُاس ي بحن الشاعي والِش

مت والخلذة للؽهادة ، واإلاعاِذة في اللبن ِلى الجىاة ، ؤو بىفُدت  وسفّه ومىّه كبل خذوزه بالخبلُغ ًِ الجٍش

م َى مىلب  ّبر ًِ اإلاىدشفحن "الحعبت" ... فالزود ًِ خذود اإلاعلمحن وخماًت ؤمنهم واظخلشاَس ووني ودًني َو

ت الجماَحر واًجابُاتها .  مذي خٍُى

مً خالٌ َزا الخلذًم ًبذو ؤهه مً الىاظب والمشوسة الّلمُت والذًيُت والىوىُت ؤن هدذد اإلاىىلم الفىشي     

 المابي إلاىخى جإظِغ الّمل الخىىعي والخحري في داخل دولت  ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة.

جدذًذ الاججاٍ الاظتراجُجي ٌّخبر غاًت في  ة لبحىمُة في دولة  ؤلاماسات العشبُة اإلاحدذة:ظرراثُجُة العامؤلا  -1

م  ىت الىٍش ألاَمُت ،  ألن بخدذًذٍ  جخطح مّالم الّمل والفّل للمؽشُو الفىشي ، وبفمله ًخىلذ الىعي بخٍش

ٌ ؤلاسؼادًت لخيافل ؤلاوعاوي وفي َزا الفذد   :" بن الخيافل ؤلاوعاوي ؤمش  الشُخ دمحم بً ساشذ آٌ مىثىم ًلى

اداجىا وجلالُذها الّشبُت  ى سااا في وظذاهىا ولماثشها وظضء ال ًخجضؤ مً زلافخىا ِو ًدض ِلُه دًيىا الحىُف َو

ُلت ىن المُّف مً ؤَم ؼُم الفشوظُت التي ظبلىا ِليها وحّلمىا ؤنها  ..ألـا فىجذة آلاخش ومعاِذة املحخاط ِو

لا الخالم؛ ووععى مً خالله لّىن املخلىق .. وؤدي الؽُخ خلُفت بً صاًذ َى واظب وفشك هبغي مً وساءٍ س 

ا بلى مخخلف ؤهداء البعُىت جزهشها  اللذوة واإلاشاٌ في الّىاء الال مدذود فإًادًه البُماء التي ًمخذ ِىاَئ

ن آٌ نهُان ومىدخه باإلظهاماث الٍُّمت التي خلذث رهشي الىالذ اإلاغفىس له بةرن هللا حّالى الؽُخ صاًذ بً ظلىا

ىاء"  وهشدف وهلٌى في َزا اإلالاة بن  مياهت خاـت في كلىم مالًحن البؽش خٌى الّالم إلاا كذمه مً فُن بزٌ ِو
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زا ًدخم وظىد  خه في ؤٌو مىاظهت مْ ؤي مؽيلت ، َو ٍى َُ كُادة ملهمت املجخمْ الزي ًفخلش بلي الفىش اإلابذُ ًفلذ 

مهاساث مخجذدة . ؤما ًِ الخىخُياث الاظتراجُجُت اإلاخّللت بالّمل والفّل جىاظه اإلاؽاول والّلباث بفىش مبذُ و 

 التي ًلترن فُه الىماٌ العُاس ي بالىماٌ الاظخماعي  فهزٍ هي  ماؼشاتها :

ت  َزا ؤلاسؼاد والخىظُه َى فّل ؤو ظلىن بسؼاديؤلاسشاد ؤلاظرراثُجي لبعمل الحطىعي :  -أ جىظُهي  وسٍئ

هلبلت للعبم الخىمىي ؛ ًدخمً بذاخله اللباثل ؤلاماساجُت ًدذد الاججاٍ  جشلُفيها دوس ل ، للمعخلبل اظدؽشافُت

ىال بلي بوعان  ذفْ الىّشة اللبلُت ؛ واإلالفذ مً جدذًذ الاججاٍ َى الععي لخدلُم مفهىمي جىمُت ؤلاوعان ـو ، ٍو

ٌى بب" الخىمُت ؛ فدُىما ًلٌى الؽُخ دمحم بً ساؼذ آٌ مىشىة:  ذ الـى الدها بلى الشكم )واخذ( ِاإلاُا في ظمُْ بهىا هٍش

مت ـادكت وظهذا هبحرا "وهدً وازلىن في كذسة ؤبىاء الىوً املخلفحن ِلى  املجاالث ، فهزا الهذف ًخىلب ٍِض

ت ؛ مّخبًرا بًاَا هي  َزا الذوس ؤلاسؼادي اللىلي مذِىة بفّل ًاظغ 30 "جدلُله لالظدشماس في الخىمُت البؽٍش

ى كبغ  المماهت ألاهُذة في معحرة اإلاعخلبل ألن ؤلاوعان َى مدشن الخىمُت وفىٍش َى مذادَا وومىخه ، َو

ىإي إلاها ًِ الاهدذاس ادة بزٌ الجهذ الحماسة ًدفٍها مً الخذَىس ٍو ؛َزا ؤلاسؼاد ًدفض الىمىح وؤلاـشاس لٍض

ّخبر دوس جشلُفي للمجخمْ وظلىن جشبىي مً ـاوْ اللشاس ؛ٌّلم ؤبىاء املجخمْ  الخىىعي اإلاادي واإلاّىىي للخىمُت َو

 وشق الِّؾ التي جىمي مهاساتهم .

ذِم        خلم الىعي ألامني في ِملُت الخىمُت ٍو ومً خالٌ َزا الّمل ؤلاسؼادي الخشلُفي ًبرص الّمل الخىىعي ٍو

دافَ ِلى مىجضاث الذول عاهذ ٍو مبي الىلْ اللاهىوي اللاثم للذولت في ماظعاتها ، َو ت وظُادتها الىوىُت ٍو

الط املحً والفّىباث َى مً ممحزاث ؤولى الّضاثم ؛  شاس ِلى الّىاء ِو ألن الىٍش بلي ألاماة والخفاٌئ بالخحر وؤلـا

ادة الخىمُت وجدعحن خذماتها ببرامج مخجذدة وظهلت الخىفُز والخيالُف ظُما وؤن الحفاً ِلى ، ال فهم ٌعّىن لٍض

  . بً ساؼذ آٌ مىشىةكمت الىجاح ؤـّب مً مداولت بلىغها هما ٌؽحر الؽُخ دمحم 

ْ اإلاىاسد    ش اللذساث ، وسفْ الىفاءاث وجىَى وللحفاً ِلى الىجاح ظّذ دولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة ِلى جىٍى

ا ؤن الىجاح مخفل لِغ الحفاً ِلى جلً الىجاخاث فلي  ، بل للذخٌى بلي مشخلت جىمى  ـً ٍت ظذًذة وخفى

 .باإلاشابشة والّمل الجاد

: برا وان رلً هماٌ ظُاس ي بسؼادي مً شخفُت واسصمُت اكرران الى اٌ العُاس ي بالى اٌ الاححماعي  -ب

ت ؛ فةن ظذ اخخُاظاث ومىالب اإلاىاوً ًدخاط بلي هماٌ اظخماعي هدشان حؽترن فُه ماظعاث املجخمْ  جىمٍى

ا ؤن الذولت جذِم  اإلاذوي واللىاُ ـً الخاؿ والىخب العُاظُت واإلاشلفت ... لذِم ومعاهذة ظهىد الذولت وخفى

 جلً اإلااظعاث وجخىلى ؤلاؼشاف ِليها.
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ِلُه فةن َزا الخىُى الفاِل والذِىة بلي جىمُت مفهىة الؽشاهت بحن ماظعاث الذولت الشظمُت وبحن      

دافَ ِلى وخذة الىوً ، اإلااظعاث غحر الشظمُت ؛ ًلض ى ِلى الدؽشرة ال ذاخلي والاهففاٌ ًِ الجماَحر ، ٍو

فّل الّمل الخىىعي   دلم ؤَذاف الخىمُت والىمى ، ٍو   .ٍو

زا ما ههجذ ِلُه دولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة في بظتراجُجُيها          َو
ً
الّامت ،التي جدبنى الابخياس وؤلابذاُ ههجا

ت  دا في ِملها ، وحصجْ ِلى الخىافغ فُما بحن ماظعاتها ِلى جلذًم خذماث ِالُت الجىدة فاثلت العِش ـٍش

واإلاخىاصهت ولمان جىفحر الشخاء للمىاوىحن "اخخُاظاث  مً ؤظل جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت ؛فّالت الىخاثج 

.ومىالب وجإمحن كماًا
ً
اإلاُا  ِو

ً
ض مياهت الذولت بكلُمُا  " وحٍّض

والذلُل ِلى اكتران ألاكىاٌ باألفّاٌ ، والىماٌ العُاس ي بالىماٌ الاظخماعي ، وألاًذًىلىظُت بالّمشان ؛      

ت : ش الخىمُت البؽٍش ٌى بلي مشاجب مخلذمت ، َى حعلعل ظىىاث ماؼشاث جلاٍس  والععي للـى

ش ففي     ت الخىمُت جلٍش الخىمُت  ماؼش( ِاإلاُا في 39ة اخخلذ ؤلاماساث اإلاشهض الااااا  ا)2008 - 2007 ّاميل البؽٍش

ت  31.(1بُاهاث الجذٌو سكم  ) وفم البؽٍش

ُإشش 
اًحِٔيت 
 اًبششيت

اًعِش 
اًِحىكع عٔذ 

اًىالدة 
باألعىاَ 

2222 

ٓعبت ُعى 
األُيت 

ًٌباًغني ُٕ 
وُا  52عِش 

-992فىق "
2222" 

ٓعبت االًحعاق 
ًٌفشد اإلجِاًٍ 

"جعادي اًلىة 
اًششائيت 
باًذوالس 

 األُشيوٍ

أًاجض اًِعٌٍ 
اإلجِاًٍ 

ًٌلشد"جعادي 
اًلىة اًششائيت 

باًذوالس 
 األُشيوٍ

ُإشش 
ُحىظط 

اًعِش 
اًِحىكع 
باألعىاَ 

"2222" 

ُإشش 
 اًحعٌيّ

ُإشش 
ئجِاًٍ 

أًاجض 
 اًِعٌٍ

ٓعبت ئجِاًٍ أًاجض 
اًِعٌٍ ًٌفشد جعادي 

اًلىة اًششائيت 
األُشيوٍ باًذوالس 

ٓاكطت اًرتتيب فٍ 
 اًحِٔيت اًبششيت

868. 8..8 88.. 29.9 22.252 889. .95. 922. -52 
 (5اجلذوي سكّ )

مّذوة، ورلً بعبب ما جخمخْ به الذولت مً اسجفاُ في  ؼبه َّخبر الفلش في دولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذةو  

اث  معخىي اإلاِّؽت.خُض ؤدي الاصدَاس الاكخفادي الزي ؼهذجه الذولت خالٌ الّلىد اإلاالُت بلى اسجفاُ معخٍى

اإلاِّؽت ومّذٌ هفِب الفشد مً الىاجج املحلي ؤلاظمالي والزي اوّىغ ِلى وافت ؼشاثذ املجخمْ، وحؽحر البُاهاث 

م في الّاة ؤل 129الاكخفادًت بلى ؤن هفِب الفشد مً الىاجج املحلي ؤلاظمالي كذ اسجفْ مً  ، لُفل  2005ف دَس

م في الّاة  163بلى خىالي  ّخبر هفِب الفشد في دولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة مً ؤِلى اإلاّذالث 2007ؤلف دَس . َو

 32في اإلاىىلت بل بحن الىشحر مً دٌو الّالم.

ش وفي     ت الخىمُت جلٍش  ِاإلا ( 35 ) الااااا اإلاشهض ؤلاماساث اخخلذ 2009 لّاة البؽٍش
ً
ت الخىمُت ماؼش في ُا  وفم البؽٍش

ش ِليها اِخمذ التي اإلااؼشاث  33الخلٍش

ش وفي     ت الخىمُت جلٍش   ( 32 ) الاااااا اإلاشهض ؤلاماساث اخخلذ ، 2010 لّاة البؽٍش
ً
ت الخىمُت دلُل في ِاإلاُا  وفم البؽٍش

 34(2ماؼشاث الجذٌو سكم )
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ُإشش 
اًحِٔيت 
 اًبششيت

ُحىظط اًعِش 
اًىالدة اًِحىكع عٔذ 

 "باًعٔىاث

ُحىظط ظٔىاث 
اًذساظت 

اًِحىكعت 
 "باًعٔىاث"

ُحىظط ظٔىاث 
 اًِحىكعت"باًعٔىاث"

ٓطيب اًفشد ُٕ 
اًذخٍ اًلىٍُ 

اإلجِاًٍ باًذوالس 
"2222" 

جشتيب ٓطيب اًفشد 
ُٕ اًذخٍ اًلىٍُ 
ٓاكًطا اًرتتيب فٍ 

ُإشش اًحِٔيت 
 اًبششيت

ُإشش اًحِٔيت 
اًبششيت غري اًِشتبط 

 باًذخٍ

852. .... 9.2 55.2 28.226 -28 ..2. 
 (2اجلذوي سكّ )

ت لّاة   ش الخىمُت البؽٍش في اإلاىىلت التي خففذ في ة، ؤن دولت ؤلاماساث هي:"الذولت الىخُذة 2010وؤؼاس جلٍش

م، ملُاس 13,8  كُمخه ما 2010 محزاهُت   الخىمُت للىاُ الّامت اإلاحزاهُت مؽشُو بظمالي مً ٪41  ٌّادٌ ما ؤي دَس

ى الاظخماُِت، ٌ  جىفله ما بىشحر ًفىق  مبلغ َو ت ِذًذةللىا دو واإلاّشوف ؤن كىاُ الخىمُت الاظخماُِت ..ِاث جىمٍى

مم ة2010 خفذ الىفِب ألاهبر في محزاهُت الذولت لّاة , ؛ الخّلُم الّالي والخّلُم الّاة  اللىاُ َزا ٍو

ظالمُت والشلافت والؽبام وجىمُت املجخمْ ، والجامعي، والصحت والّمل والؽاون الاظخماُِت ، والؽاون ؤلا 

َزا الىمى في كىاُ الخىمُت الاظخماُِت دِم الجهىد لالسجلاء بلىاُ الخذماث  .وبشهامج الؽُخ صاًذ لإلظيان

 في مُادًً خذماث الصحت والخّلُم وإصحاح البِئت
ً
ا ش ؤًًما ، ؤن دولت  35الاظخماُِت ، خفـى وؤوضح الخلٍش

ا لمً ؤكل الذٌو فلشا خُض لم ًخّذي وعبت الفلش ؤلاماساث اخخلذ اإلاشج ًُ مً بظمالي ِذد  %0,6بت الشابّت ِاإلا

ادة الخىمُت ،  36العيان  الح الاكخفادي والاظخماعي لٍض ومْ َزا ال صالذ الحيىمت ؤلاماساجُت معخمشة في ِملُت ؤلـا

 والحفاً ِلى الاهجاصاث ، والخلذة في الخفيُف الّالمي ، والّىاء والبر في الّمل الخىىعي الخحري.

ش وفي     ت الخىمُت جلٍش ت الخىمُت ماؼش في ( 30 ) اااااال اإلاشهض ؤلاماساث اخخلذ ، 2011 لّاة البؽٍش وفم  البؽٍش

 37(: 3الجذٌو سكم )
ُإشش 

اًحِٔيت 
 اًبششيت

ُحىظط اًعِش 
اًِحىكع عٔذ اًىالدة 

 "باًعٔىاث

ُحىظط ظٔىاث 
اًذساظت 

اًِحىكعت 
 "باًعٔىاث"

ُحىظط ظٔىاث 
 اًِحىكعت"باًعٔىاث"

ٓطيب اًفشد ُٕ 
اًذخٍ اًلىٍُ 

اإلجِاًٍ 
 "2222باًذوالس "

جشتيب ٓطيب اًفشد 
ُٕ اًذخٍ 

اًلىٍُ ٓاكًطا 
اًرتتيب فٍ 

ُإشش اًحِٔيت 
 اًبششيت

ُإشش اًحِٔيت 
اًبششيت غري 

اًِشتبط 
 باًذخٍ

.846 .6.2 9.8 58.8 29.998 -2. 858. 
 (8اجلذوي سكّ )

ً ماؼش الشفاَُت لّاة   ا   Legatumة ؤوضح مّهذ لُجاجىة2011ِو ًُ ىاوي ؤن دولت ؤلاماساث خلذ ألاٌو ِشب البًر

ا في ماؼش الشفاَُت الّالمي لّاة  ًُ ً ِاإلا وظاءث في ( دولت ، 110ة ولم َزا اإلااؼش )2011والعابّت والّؽٍش

ا  17اإلاشهض الاا ًُ بدعب جلذًش اإلااؼش لّىفش سلا ظيان البالد ًِ معخىي مِّؽيهم ، وخلذ في اإلاشهض الشالض ِاإلا

 38فِب الفشد مً بظمالي الىاجج املحلي في ِىفش ه

ادة ظاَمذ في الاكترام مً الشكم )     ىاة مً 30و 32زم  35بلي  39(  في مجاٌ الخىمُت  مً ) 1َزٍ الٍض ( في ألِا

زا ًاهذ جدعً الحُاة واصدَاس الىوً بخلبُت الاخخُاظاث وجىفحر اإلاىالب وفم ماؼش 2011-ة 2007 ة ، َو

زٍ اًت والخذبحر الحىُم والخفشف الحعً ًبحن ؤن  العلىت العُاظُت جدعابم مْ  الخىمُت الّالمي،َو الِش



 

 ُشهض أفاق  ًٌذساظاث و اًحكىًٕ اًِحخطظ    

 

 
  2222ٌٓـــعاْ   –أبشيٍ ، اًِصٌذ األوي ، اًـــــرآٍ، اًعذد  ي ظياظيت ُصٌت سؤ
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ماؼشاث الشفاَُت الاظخماُِت الّالمي ؛ بدُض ال ًىلب اإلاىاوً بل الذولت جفخذ بدسان ووعي اإلاىاوً بماؼشاث 

ا وجدلُلها ِلى ؤسك الىاكْ .   مىالب ِاإلاُت ظذًذة ًخم جىفحَر

ت الاهفخاح الفىشي واإلاّشفي اإلاّىىي واإلاادي جم جإمُىه بالحفاً ِلى ماؼشاث الخىمُت بىاء ِلى رلً فمىاهب     

ادة اسجفاُ وعبت  الؽّىس  وظّلها في جفاِذ بالحفاً ِلى ألامً والاظخلشاس والىمإهِىت ؛ َزا جدبحن ماؼشاجه في  ٍص

 بلى لخفل 2010  ِاة خالٌ ٪ 89.80 وإلى ، 2009 ِاة في ٪ 86.90 بلى 2008 ِاة ٪ 86.10 مً الزي جذسط باألمً

 39م2011 ِاة ٪ 91.60

ت الّالمي  187ِاإلاُا مً بظمالي  30وبما ؤن دولت ؤلاماساث اخخلذ ألاٌو ِشبُا والااا     ش الخىمُت البؽٍش دولت في جلٍش

مً ِاة  4ة وفلا لبرهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهماجي، جخالى الخلذة والنهىك الّمشاوي واإلاّشفي ففي ؼهش2011لّاة 

الم ؛ ظاءث دولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة في اإلاشجبت ألاولى ِشبُا ة في ماؼش العّادة والشلا بحن ؼّىم ال2012ّ

ا خعب اإلاسح ألاٌو الزي ؤظشجه ألامم اإلاخدذة إلااؼشاث العّادة والشلا بحن الؽّىم ؛  17وفي اإلاشهض الاااا ًُ ِاإلا

ة 2011ي لّاة وجلذمذ الذولت دسظخحن في ماؼش  اإلاعاواة بحن الجيعحن الزي ؤـذٍس اإلاىخذي الاكخفادي الّالم

لخدخل اإلاشجبت ألاولى بحن الذٌو الّشبُت ، ومْ َزا الحذر النهمىي الجلل لم ًخم بَماٌ الّالكت ؤلاًجابُت في 

ش  اًت الاظخماُِت والشفاَُت الاظخماُِت بر جم بوؽاء اللجىت الذاثمت إلاخابّت الخلٍش عي بحن الِش الجاهب الدؽَش

خ 2010لّاة  2و 51/4غ الىصساء سكم الذوسي الؽامل لحلىق ؤلاوعان بلشاس مجل لخذِم  40ة  21/3/2010ة بخاٍس

ت في الذولت، بر بن مدىس ِملُت  وحعاهذ وجخابْ ِىامل ماؼشاث الخلذة ،  وجخىافم مْ معاساث النهمت الخىمٍى

ت ومى  ذ مً كذسة املجخمْ ِلى الاظخفادة مً واكاجه البؽٍش اسدٍ في الخىمُت َى بخذار الخغُحراث العلىهُت التي جٍض

 جدلُم ؤِلى معخىي مً الشفاَُت ألفشادٍ.

ش الخىافعُت          لمً ظخت ماؼشاث جممنها "جلٍش
ً
وفي َزا العُاق هالذ دولت ؤلاماساث اإلاشجبت ألاولى ِاإلاُا

ش "البىً الذولي" 2014 – 2013الّالمي" الفادس ماخشا ًِ "اإلاىخذي الاكخفادي الّالمي" للّاة  ة ووفلا لخلٍش

ماٌ ؛ وجلذمذ مً اإلاشهض الخامغ بلى الترجِب الشابْ ِلى معخىي الّالم في مجاٌ حعهُل خٌى مما سظت ألِا

 ًِ اإلاىخذي الاكخفادي الّالمي ؤٌهش جفّذس ؤلاماساث لذٌو 41الخجاسة ِبر الحذود 
ً
شا ـذس ماخشا ، وفي جلٍش

لُا في ظذ الفجىة في الخذماث الخّلُمُت اإلا لذمت للزوىس وؤلاهار دون ؤي مىىلت الؽشق ألاوظي وؼماٌ بفٍش

  .جفشكت بُنهما

ت  باإلالش ألاوسيي لألمم اإلاخدذة خللذ دولت ؤلاماساث       عٍش وفي اإلااجمش الصحفي الزي ِلذ في مذًىت ظىُف العَى

شجبت ( وفي اإلا1ة بر خلذ في اإلاشجبت ألاولى ِشبُا )2016الّشبُت اإلاخدذة جلذًما مهًما ِلى ماؼش الابخياس الّالمي لّاة 

ا مخلذمت )41) ًُ ا، و)6( ِاإلا ًُ ا الؽامل ِلى اإلااؼش  ومخلذمت مً اإلاشجبت الشاهُت ِشب ( 47( مشاهض ، مً خُض ؤداَئ

ا في ماؼش  ًُ  مً العُاظاث التي ظاِذث ِلى سفْ دخٌى اإلاىاوىحن بؽيل  42ة 2015ِاإلا
ً
للذ جبيذ الحيىمت ِذدا

 الاظخمشاس في دِم ظُاظت الومً جلً العُاظاث " ِاة
ً
ا  43"ممان الاظخماعي اإلاىفىلت دظخىٍس
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51 

ببىاء ؼشاهت مجخمُّت اإلااؼشاث العابلت  جىضح جىامي الىعي  الحعبئة املجحمعُة معؤولُة ظُاظُة : -ج    

واملت ًىجزم بليها اللىاُ الّاة الحيىمي والخاؿ وألاَلي الخىىعي ، وولها حّمل ِلى جىظُه وجىٍُم وافت مىاسد 

ٌى بلي   الهذف اإلايؽىد .الذولت للـى

خطح َزا     َزا الىعي الدؽاسوي الخّبىي ًبحن ؤن مفهىة اإلاعاولُت الاظخماُِت العُاظُت َى الزي ًدخمىه ؛  ٍو

الاخخمان في خىام الؽُخ خلُفت بً صاًذ آٌ نهُان سثِغ الذولت بمىاظبت الزهشي الشابّت والشالزحن لالجداد  

في بظتراجُجُت دولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة، هما ؤِلً الؽُخ  للّمل الخحري الخىىعي لمً خىام الخمىحن

ة ِلى ظُاظاث 2007/ 17/4دمحم بً ساؼذ آٌ مىخىة هاثب سثِغ الذولت سثِغ مجلغ الىصساء خاهم ديي في 

اث ووىُت للمشخلت اللادمت  منها : دِم بشامج الخىوحن ، وجإَُل  وؤَذاف وبشامج ِمل مىظهت للمشؤة جخممً ؤولٍى

إلاعخفُذًً مً هٍاة الممان الاظخماعي ، وإوالق مبادساث مؽترهت بحن الجهاث الاجدادًت واملحلُت اإلاّىُت ا

ُت وؤلاسؼاد  ادة جفُّل بشامج  الخِى اًت الاظخماُِت لممان جيامل الخذماث اإلالذمت للمعخفُذًً ، وٍص بالِش

ّاث حصجْ ت لها ، وظً حؽَش وحعاِذ اللىاُ ألاَلي والخاؿ في  ألاظشي وولْ هٍم إلاعاِذاث مادًت ومّىٍى

ً في ؤخذار الخىمُت ومىالب بذِمها لذفْ عجلت  جلذًم خذماث اظخماُِت ؛ مّخبرا ؤن اللىاُ الخاؿ ؼٍش

ؤلاهخاط ؛مْ جىمُت اللىي الّاملت اإلاذسبت وجمىُنها مً الّمل في ٌل اإلاىاءمت بحن هٍاة الخإمُىاث الاظخماُِت وهٍاة 

ً فاِل في الخلاِذ اإلاذوي؛ لجّل ال ا ؼٍش لىاُ الخاؿ ؤهثر ظاربُت للّمل، مْ الاَخماة الخىمىي باإلاشؤة واِخباَس

اث الىوىُت ًجب الالتزاة باللىاهحن واإلاّاَذاث الذولُت .  44الخىمُت؛ وؤخش َزٍ ألاولٍى

ىمي ؤلاخعاط باإلاعاولُت،       مْ ؤلاؼاسة بلي ؤن َزا الخدفحز العُاس ي الخّبىي؛ ٌّمم الىعي املجخمعي وؤلاداسي ٍو

ٍىضح ؤن الؽشاهت َذف بظتراجُجي جىمىي للخدالف في ٌل بماساث الاجداد؛ وظُاظت ِامت داخل ول بماسة و 

لشؤم الفذُ وظبر المشس؛ ومعاهذة املحخاط ...  لخّمُم الخفاِل اإلااظس ي ، وجىظه ظُاس ي خاسجي جىمىي بوعاوي 

.  والظُما ؤن اللىاُ الخىىعي ـاس داِم مهم للخلاسم والترابي ؤلاكلُمي والذولي بحن اإلاىٍماث والذٌو ، وله آلان 

 خمىس في املحافل وألاصماث الذولُت.

للخالخم والخماظً املجخمعي ؛ مً خالٌ ما جلذة، ًخطح ؤن الذِىة للخمىحن في الخىام العُاس ي والخدفحز     

ّضص زلافت  الخىُى ،  والؽشاهت بحن وامل اللىاِاث في الذولت ًللق الحشمان اإلاادي ؛ والاظدبّاد الاظخماعي...، َو

خُت مىز الخإظِغ  ل للُم ومبادت ووىُت  وؤن واهذ لها ظزوس جاٍس ـا مً  -والخمامً والخيافل في املجخمْ ، ٍو

ت ِلى جشظُخ الّمل الخىىعي وجفُّله بحن ؤفشاد املجخمْ وماظعاجه ، في ٌل جلاظم خالٌ زلافت ظُاظُت  كاثم

 ألادواس واإلاعاولُاث الشؤظُت وألافلُت بحن ؤبىاثه.
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 اًِعىس اًراًز :

 جطىس فٍ آًياث غبط  جِٔيت اًِشاسهت ًٌعٍِ اًحطىعٍ اخلريي فٍ دوًت اإلُاساث .

ْ... في جلذًم خذماث الحيىمت ؤلاماساجُت جلترن مْ     مىٍىمت مفاَُم الدعهُل والخبعُي والخِعحر والدعَش

وهي:  بمفهىة الحاظتالخىام العُاس ي الزي ًلبي مىٍىمت مفاَُم العُاظت الّامت للمىاوً اإلاخّللت 

ي جذِم وحعاهذ جىاظذ ؤلاوعان في "الاخخُاظاث" ألاظاظُت اإلاِّؽُت واإلاإول واإلاؽشم اإلالبغ والذخل ... الت

اث التي جدخاط لدعهُل وجِعحر في الحفٌى ِليها ؛ ؤما  فهي جخّلم  مفهىة اإلاىالباملجخمْ وهي مً المشوٍس

ادة في اإلاشجباث بما ًخمش ى مْ مخىلباث الحُاة، ومداسبت الخطخم والفعاد  ادة والخدعحن في الحاظُاث مشال ٍص بالٍض

فىن الّشك والؽشف ... وهي مفاَُم وؤلافعاد بما ًفىن اإلااٌ  ، وجىفحر ألامً وألامان بما ًدفَ الىشامت ٍو

لى الحيىمت في َزا العُاق ؤن جيىن في مىكْ اإلاعاولُت  جذِم الخدعحن... وهي مىلب ؼّبي مً الحيىمت، ِو

مت الفادكت والجهذ ...وجملً  ُي ؤلاظشاءاث ًخّلم بخبع  مفهىة اللماًافي الاهجاص والخدفحز ؛ في خحن  الٍّض

م الخدٌى مً الحيىمت الخللُذًت بلي الحيىمت الىتروهُت  ومً زمه بلي الحيىمت الزهُت، ومً  ت ًِ وٍش ؤلاداٍس

شك وؼشف  جىمُت ؤلاوعان بلي بوعان الخىمُت ، ومً دولت ألامً بلي ؤمً الجمُْ في الذولت الزي ًمشل هشامت ِو

ِاًت والخذبحر .... وؤمً ؤلاكلُم الحماًت والفُاهت ... وؤمً الهُئت ظُادة الذولت ؛  فإمً الؽّب ًخممً مفاَُم الش 

ا وملضمىن بإمً  ًِ الح الىوني .... وظمُّهم معاولىن جىى ت واإلاياهت وجفهم اإلافلحت الذولُت وؤلـا الحاهمت الشمٍض

م في ظفُىت واخذة وؤنهم ظعذ واخذ  . وبما ؤن  الفىشة لها كاثذ وظالمت واظخلشاس املجاٌ الّاة للذولت باِخباَس

اٌ ال اهففاٌ مْ الفىش ومبادت  ماظغ ، والخىٍُم لها مبادت ، وآلُت الّمل الحشوي في خالت اجفاٌ وـو

 الخىٍُم.

ِلُه ًخفىس الباخشان مْ  خالٌ َزا الىمىرط النهمىي اإلاشاٌ؛ ؤن الّمل الخىىعي ًدخاط بلى الاسجلاء بالفىش       

ىت للّمل الخىىعي، وولْ َُيلت اإلااظس ي ؛وؤن ِلى ظمُّت مخىىعي ؤلا  ماساث مهاة هشحرة ودوس هبحر لىلْ خٍش

مً ؼإنها ؤن حّضص َزا الّمل، جخّلم بمبي مفاَُم )الاخخُاط واإلاىالب واللماًا ( وليعميها لىابي كُم 

 .الخىُى  ولخخمْ فيها ظمُْ اإلااظعاث بلى الخلُُم اإلااظس ي

 لخيري في العُاظة العامة لبذولة :ضبط  آلُة اخحُاحات كُم العمل الحطىعي ا -1

ٌى بليها ًادي بلي المُم والخىجش في ظلىهُاجه      وكذ  45ًبذو ؤن هلق الحاظت ألاظاظُت للمىاوً وافخلاٍس للـى

ِشف الؽاوبي  الحاظُاث في كىله: " هي ما ًفخلش بليها مً خُض الخىظّت وسفْ المُم اإلاادي في الغالب بلي الحشط 

وختى ال ًفىث  46الحشط واإلاؽلت  -ِلى الجملت -واإلاؽلت الالخلت بفىث اإلاىلىم وإرا لم جشاُ دخل اإلايلفحن

مُم ِلى الىاط معخلضم فحرون في خحرة وخشط ومّاهاة اإلاىلىم مً الحاظُاث ألاظاظُت ٍو اث خُاتهم؛ ٍو

لي ظهاث الاخخفاؿ وؤَل الحل والّلذ، ؤو الخىىىكشاه الخىُى  ومؽلت؛ ظشاء غُام ؤظغ ملىماث خُاتهم ،ِو
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اث جىفحر  ولى باليلمت الىُبت ؤو ؤلاسؼاد بخىظّت ِلى الىاط ال الخمُِم ، والخِعحر ال الخّعحر ؛ ألهه مً المشوٍس

ا هخىمُت معخذامتمفالح ومعخلضماتهم املجخمْ التي ًجب بؼباِها  الحاظُاث التي هي ا مفالح   وجىفحَر باِخباَس

 ًجب ظذ فجىة الاهدشاف فيها فىلفها ًىلذ الخىجش الىفس ي والاغترام الاظخماعي ... وسبما يهذد ؤمً الذولت.

ت ظذ الفجىة ومً اإلافالح ألاظاظُت اإلاادًت اإلاإول واإلاؽشم واإلاعىً واإلاشوىم ....       ومً اإلافالح اإلاّىٍى

ُفي، والخىوحن الخىىىلىجي ،والفجىة  في الخذماث الخّلُمُت بحن للزوىس وؤلاهار الىبلُت، وكمُت الخىوحن الٌى

،والخذماث الصحُت ، وخماًت اللاهىن، واإلاؽاسهت الاظخماُِت "الذًملشاوُت الاظخماُِت "ؤي الحاظت بلي 

ت مْ الخّشف ِلى  ن املجخمْ ...اإلاؽاسهت الؽّبُت في بداسة ؼاو  ْ الخىمٍى اث اخخُاظاث املجخمْ مً اإلاؽاَس ؤولٍى

والفئاث اإلاعيهذفت في ٌل الشغبت في الخدعحن وؤلاجلان والابخياس التي جمشل خاظاث ؤظاظُت  جمحز ؤلاوعان ًِ 

ٌى بلي ألاَذاف التي جخدذي كذسا 47الحُىان  واالبخياس  48ث الفشد"هزلً الحاظت بلي الاهجاص " وهي الحاظت للـى

ٌؽّش فيها ظمُْ ؤبىاء املجخمْ وؤلابذاُ وفً اللُادة ومىاظهت الفّام ، ولّل َزا ًدخاط لصخفُت كُادًت 

ولىً هزه الاخحُاحات ثدحاج   49باالسجُاح واهخفاك الخىجش برا اظخىاِىا ؤداء ؤِماٌ جخدذي واكاتهم وكذساتهم

 الظحجابة وثفاصُبها في آلاج :

ِلى مىٍىمت  UNDPبشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهماجي: اَخم ظحجابة العُاظُة في ثىفير الداحُاتظشعة الا  -أ

ت الاظخجابت مفاَُم ظمّذ في حعّت مّاًحر التي اِخبرث ؤخذ مّاًحر الحىم الشاؼذ وحّني :"   مً لمنها ظِش

اتهم في مخخلف هىاحي الحُاة، والّمل ِلي  كذسة العلىاث الحاهمت ِلي اظخلشاء؛ وجىكْ خاظاث اإلاىاوىحن وؤولٍى

 ْ اث ملبىلت مً سلاء اإلاىاوىحن،وبما ًدلم الخىَص جلبُيها وبلا لخىي ِمل وبشامج صمىُت ، بما ًدلم معخٍى

شف البىً الذولي الحىم الشاؼذ بإهه: "  50ثذ الخىمُت"الّادٌ لّىا  اإلاىاسد بداسة يف اللىة مماسظت ؤظلىمِو

ت  51الخىمُت" ؤظل مً للبالد والاظخماُِت الاكخفادًت مْ الّلم ؤن َزٍ الحاظاث ألاظاظُت ظىاء اإلاادًت ؤو اإلاّىٍى

ا ؤظاظُت
ً
فها خلىك ّت  مىفىؿ ِليها بـى ا باظخجابت ظَش الن الّالمي لحلىق ؤلاوعان )  اإلاشاد جىفحَر في ؤلِا

( ِلى ؤن بؼباُ َزٍ الحاظاث ال ًلبل الخدلم بال مً خالٌ مؽاسهت ألافشاد واملجخمّاث اإلاّىُت 23،25،26اإلاىاد 

لت حعاِذ ِلى ججذًذ وخفَ وجدعحن البِئت جدعِىا فّاال ، وجىمُت اإلاىاسد.  52، بىٍش

وبما ؤن الّمل الخىمىي داخل الذولت ـاس مؽترن ؛لفّىبت جىفُز الذٌو بىىد خىي الخىمُت لىخذَا، بعبب      

زٍ  ها ؤلاوعان لىفالت بؼباُ الحاظاث؛ َو ؤن الخىىس في الشلافاث ؤلاوعاهُت َى جىىس للخىىىلىظُاث التي اختِر

ت اظخجابت في ٌل جىُى الفئاث ال ا ًدخاط لعِش ا الحاظاث جىفحَر زٍ الفئاث دوَس تي جىالب َزٍ الاظخجابت َو

ًدخاط بلي هٍاة حعُحر للّمل، وجدذًذ اإلاهاة وألاوؽىت داخل اللىاُ الخىىعي ؤو خاسظه مْ ؤمشاله مً 

زا ما جدلم  53الجمُّاث والىلاباث واإلاىٍماث ...  ىن ومعاهذة مً الذولت َو فمال بلى ؤهه ًدخاط بلي مبادساث ِو

ت الاظخجابت والخّبئت املجخمُّت واإلاؽاسهت التي جذِم وحعاهذ في دولت ؤلاماساث الّ شبُت اإلاخدذة ؛ فمً دِاثم ظِش
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،  17الحىم الشاؼذ؛ ؤولم  الؽُخ دمحم بً ساؼذ آٌ مىخىة وزُلت ظلىهُاث اإلاىاوً ؤلاماساحي التي جفل بلى 
ً
بىذا

دخمً وؤخذ بىىدَا ًخدذر ؤن ِلى اإلاىاوً ؤن ًىخشه في الّمل الخىىعي الخحري أل  هه ًىعش زلافت ألاها ؛ٍو

 الىدً في ظفُىت الخىمُت اللاثم ِلى الؽشاهت واإلاعاولُت .

واجل فيها مخىُى في مجاٌ ـىاِت ألامل باإللافت بلي املجاٌ البُئي  اإلاىفت الىوىُت للخىُىؤًًما هما ؤولم      

ا في املجاٌ ؤلاوعاوي ًِ ، مّخبًرا ؤن الخىُى هبل وكُمت بوعاهُت  ، واجل فيها الؽُخ دمحم بً صاًذ آٌ نهُان مخىى

ومعاهذة لمُّف، ومعاولُت اظخماُِت ،وسهحزة لخماظً والخالخم . في خحن حّمل ماظعت ؤلاماساث التي اهىللذ 

خىلى سثاظت بمبادسة مً  لى لللىاث اإلاعلحت، ٍو الؽُخ دمحم بً صاًذ آٌ نهُان، ولي ِهذ ؤبى ٌبي، هاثب اللاثذ ألِا

ش الخاسظُت والخّاون الذوليمجلغ بداستها ا لترظُخ فىشة الاظدشماس الاظخماعي  لؽُخ ِبذ هللا بً صاًذ آٌ نهُان، وٍص

ت لها جإزحر فّاٌ وكابل لللُاط  ْ جىمٍى م مؽاَس  54.ًخم جىبُلها بؽيل ِملياإلاخيامل في واكاث الؽبام ًِ وٍش

ل بشهامج جياجف للخىُى الاظخماعي في  الؽُخ دمحم بً صاًذ آٌ نهُان، ولي ِهذ ؤبى ٌبيهما ؤولم  ة بمبادسة 2007ؤبٍش

بلى سفْ  ، وتهذف َزٍ اإلابادسة مً ماظعت ؤلاماساث ؛ والتي حّخبر مً ؤبشص ماظعاث الىفْ الاظخماعي في الذولت

ش  معخىي الىعي الّاة باخخُاظاث املجخمْ، وحصجُْ اإلاؽاسهت في فشؿ الخىُى اإلاخاخت، وجمىحن ألافشاد، وجىٍى

  55هاساتهم، وحصجُّهم ِلى الالتزاة بالّمل الخىىعي، والاهخماء ملجخمْ ؤلاماساثم

هثر الحذًض في الذساظاث ألاوادًمُت ثفاعل مىظىمة العالكات الاححماعُة مع العمل الحطىعي الخيري:   -ب

اـش سثِعُت بلي زالر ِىًِ اـىالح الدؽبًُ؛ الزي ًدذد مّالم جلعُم معاولُت ألادواس داخل هىاق الذولت 

ما دخمً: اللىاُ الحيىمي، والخاؿ، وألاَلي  -1: هما ٌؽحر بليها داسن باسوي َو لذ" ٍو ُّ ِىفش الفىاِل ؤو"ال

ت، -2....  ِىفش الشوابي وهي مىٍىمت الّالكاث الاظخماُِت هشوابي الفذاكت، واللشابت، اإلاّامالث الخجاٍس

توالخمشُل الذبلىماس ي ، واإلاعاِذاث الاكخفادًت والّع زٍ الشوابي هي ظلىهُاث الفىاِل   ىٍش  -3... َو

 ٌ  56مْ سوابىها  الخذفلاث وهي كىىاث الاجفاٌ التي جمش فيها جفاِالث ألافشاد والجماِاث والذو

ُت والشظمُت التي جامً بلاء املجخمْ،      مْ الّلم ؤن َزٍ الشوابي جمشل مىٍىمت الّالكاث الاظخماُِت الخىِى

ت ، لخدُذ له ؤن ًادي وؽاوه اإلاؽترن في جىفحر الحاظُاث وجدفَ له شخفِخه، وهي ا لتي جىٍم واكخه الحٍُى

دذد مالً بً هبي ؤظغ بىاء َزا املجخمْ مً خالٌ زالزت ِىالم )الفىاِل(،  وجلبُت اإلاىالب وجإمحن اللماًا ، ٍو

الم ألاؼُاء ؛ وبذون َزٍ ألا  الم ألافياس، ِو ظغ الشالزت، ال ًمىً ؤن البذ مً جىاظذَا وهي " ِالم ألاشخاؿ، ِو

 
ً
: " لىً َزٍ الّىالم الشالزت ال حّمل مخفشكت بل جخىافم في ِمل مؽترن جإحي ـىسجه وبلا ًخم بىاء مجخمْ فُلٌى

لىمارط ؤًذًىلىظُت مً ِالم ألافياس" مىهج هٍش ؤو مؽشُو فىشي ؤو بشهامج خماسي..." ًخم جىفُزٍ بىظاثل مً 

ت ومّلىماجُت" مً ؤظل غاًت ًدذدَا ِالم ألاشخاؿ ِالم ألاؼُاء "مىهج جىاٌو بمياهُ اث مادًت ومالُت ويؽٍش

عخىشد بإهه البذ مً ِمل مىٍم بحن َزٍ  ى "مىهج حّامل" ًخمشل في فىش خماسي ًىاهب  جىىساث الّفش" ، َو َو
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ذي، فالبذ مً ِالم سابْ َى مجمُى الّالكاث الاظخماُِت ا ت الّىالم الشالزت، وليي جادي بلى ِمل جاٍس لمشوٍس

في الٍشوف الفّبت التي حّمل ِلى معاِذة الفشد  57)الشوابي( ؤو ما ًىلم ِلُه مىٍىمت الّالكاث الاظخماُِت"

مدبىم مً املحُىحن به، َزٍ اإلاعاهذة الاظخماُِت جذِم الّمل الخىىعي وحؽّش الفشد بإهه  التي ًىاظهها في بُئخه

اًت والاهخماء مً كبل   58ماظعاث الذولت وؤهه ٌؽّش بإهه مداه بالِش

ت  دون ؤن ًخمخْ ؤلاوعان  مْ ؤلاؼاسة والخىبُه بإهه  يىن له فاِلُت مُذاهُت وهفاءة فىٍش لً ًخدلم الخىُى ٍو

بخّلُم مخىىس؛ وزلافت واظّت معدىحرة، وصحت ظُذة، ولمان اظخماعي ، ًدلم له الاظخلشاس الاظخماعي 

 59والىفس ي.

ة في دولت 2017ؽاسن للّمل الخىىعي الخحري الاظخماعي خالٌ ِاة ومً ؤَم مداوس الّمل الخدفحزي اإلا      

اث "الاظخذامت املجخمُّت" و"الخىىىلىظُا واإلابادساث  ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة ؛هي ظلعاث ِفف رَني إلاىلِى

مل هما ؤن لبّن الصحف ؤلاماساجُت وؤلاراِاث دوس معاهذ للّ،"املجخمُّت"، و"اإلابادساث املجخمُّت الّاإلاُت

ُت بؼشان الىالم والجمُّاث اإلاهىُت  الخىىعي الخحري منها: دوس صحُفت البُان التي حعيهذف في خمليها الخىِى

والجهاث الخاـت والحيىمُت ، في وؽاه الخىُى داخل الذولت وخاسظها، مشل: خملت "الغىؿ" لخىٍُف كاُ 

اسة هباس العً ومج  خملت الخىس ومىاوم ؤخشي ، وخملت "بُىث اإلاعىحن" لٍض
ً
البّشاث الىبُت" "العيهم وخاسظُا

لُا وآظُا لذ ملخلى صاًذ بً دمحم الّاثلي الخابْ لذاثشة الؽاون ؤلاظالمُت والّمل الخحري  .باإلاىاوم آلامىت بةفٍش ِو

، بمؽاسهت معدؽفُاث خيىمُت وخاـت ومشاهض وبُت "بذيي، فّالُاث وبُت جدذ ؼّاس "صحخً في ِاة الخحر

، فمال ًِ ؤِماٌ ؤخشي لصحُفت ؤلاماساث الُىة ومذًىت ديي لإلِالة  َزٍ  الصحت بذييمشخفت مً َُئت 

 :60( 4،5،6جفاـُلها في الجذٌو سكم )

 َ.225حٌِت ضعيفت اًيياْ  ًٌعٍِ اًحطىعٍ فٍ عاَ 
 ُعصذ وئعادة جأذيرها 82ضيآت  حٌِت ضيآت اًِعاشذ

ا ًِ  يحيّ 5222هفاًت  حٌِت اهفٍ يحي
 ضذكاث سيعها يعىد ًٌِعىصيٕ ُضاد اًيياْ حٌِت

 (2اجلذوي سكّ )
 

 ُبادساث ضعيفت " اإلُاساث اًٌىَ"
ضفت اًِبادسة اًحطىعيت 

 اًِلرتظت
 اًهذف

 ُعاعذجهّ عٌى جخٍِ ٓفلت اًعالس، واإلظهاَ فٍ جىظيفهّ ُبادسة ُشغى اًرالظيِيا"،
 اًطعتباًِصاْ ًٌعِاي باًحعاوْ ُع وصاسة  جىفري فيحاُني "د"

ئٓشاء ضٔذوق ُشغى 
 ظشطاْ األطفاي

باًحعاوْ ُع هٌئت اًطعت فٍ دبٍ، ورًى ًٌحخفيف عٕ األظش اًِحعففت، 
 .وجخٍِ جكاًيف اًعالس عٔهّ

 اإلظهاَ باجِاَ األعِاي اإلٓشائيت ًِبىن "ُشهض دبٍ ًٌحىظذ" "ُشهض دبٍ اًحىظذ"
 (2اجلذوي سكّ )
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 ًإلعالَ  ُذئت دبٍ ُبادساث وحِالث وبشاُض 
 اًهذف ضفت اًعٍِ اًحطىعٍ اجلهت أًِظِت

جشظٌخ كيّ  حِالث عذة ًٌحربع باًذَ و ُبادسة ًٌحربع اًعيين ُذئت دبٍ ًإلعالَ
اًِشاسهت 

واإلظعاط 
باًحػإُ 

 اًِصحِعٍ

دبٍ ًإلٓحاس اًحٌفضيىٍٓ 
 واًعئِائٍ

 ُبادسة "بعِت ًكٍ طفٍ"، وُبادسة "اًعطاء"

شبوت كٔىاث ُشهض األخباس فٍ 
 دبٍ، ظٌبز

 بعٔىاْ "أهٍ اًعطاء
ً
 أظيىعيا

ً
، ويطٌم وظّ "بشناُصا

 .""جطىع_بعاعت
 بعٔىاْ "وطٕ اخلري" ئراعت دبٍ

ً
 أظيىعيا

ً
 بشناُصا

بشناُض "ظطاد اخلري فٍ أظيىع"، وفىاضٍ ًىُيت جعخ  ئراعت ٓىس دبٍ
 ."عٔىاْ "راهشة اخلري

 (6اجلذوي سكّ )

ُت مً كبل       الة هما ؤن َىان جـى العُذ ؤخمذ الشخىمي ملشس لجىت ؼاون التربُت والخّلُم والؽبام وؤلِا

بلضاة اإلااظعاث ألاوادًمُت بىلْ ظاِاث مدذدة للخىُى ًىفزَا بخفىؿ  والشلافت للمجلغ الىوني الاجدادي

 للخخشط
ً
 ؤظاظُا

ً
 61الىلبت لخيىن مىلبا

ت في الىاكْ الاظخماعي،  ألهه ًذوس خٌى        مْ الحزس في َزا العُاق مً الجىىح اإلاادي الزي يهمل اللُم اإلاّىٍى

دذر الفىض ى   مفهىة الىُف، مما ًادي بلي جىظْ اإلاعاخت بحن الّلم والممحر ٍو
ً
مفهىة الىم والىصن فلي َامال

إوغ وال ًلخذي به  لفلذاهه الؽشوه الىفعُت للمىاوً والاخخالٌ بحن ألافشاد ، ِلُه فةن َزا الجىىح ال ٌعخ

مً َىا ًإحي دوس وؤَمُت الّمل الخىىعي في جىفحر الاخخُاظاث التي حّخبر ًِ مفالح ًجب بـالخها  62الّالمي

 وظذ فجىتها بالخىمُت الشظمُت اإلاخفاِلت مْ اللىاُ الخاؿ واللىاُ الخىىعي لُخم الاصدَاس والخلذة .

ادة في طالم في العمل الحطىعي : آلُة ضبط اإلا -2 ًخفىس الباخشان ؤن اإلاىالب هي الخّبحر اإلافلخي ًِ الٍض

ادة اإلاشجباث بما  ظلف اخخُاظاث املجخمْ لللىاُ الّاة والخاؿ والخىىعي؛ ومً مىالب ألافشاد داخل املجخمْ ٍص

ْ  سفْ مّذالث الذخل اللىمي بالىشاد ، لخدلُم ؤهبرًخمش ى مْ مخغحراث الّفش؛ ؤي  كذس مً الّذالت في جىَص

دلم الخيافل الاظخماعي  ،الذخل وجىفحر الحذ ألادوى للمِّؽت ليل مىاوً بما ًامً اإلاىالب ألاظاظُت للحُاة؛ ٍو

ت فُت والحمٍش ؛ ومً اإلاىالب ؤًًما اإلاىلب ألامني الزي ًفىن هشامت  "بحن الجمُْ، مْ الاَخماة بالخىمُت الٍش

ادة معاخت ؤلادسان مجاها ؤو بذِم ومعاِذة، هزلً  اإلاىلب ؤلاوعان، ومىلب الخّلُم في ال ذاخل ؤو الخاسط لٍض

ُت الشدًئت مً ؤلاظيان ،  الفخي اإلاّني بخىفحر اإلاُاٍ الفالحت للؽشم، والخخلق مً الىفاًاث والفمالث، والىِى

فدت ؤلاؼّاُ ، ومّالجت وميافدت الحؽشاث الىاكلت للّذوي ، وهلق الخغزًت ، وجلىر التربت والهىاء واإلاُاٍ، وميا

وفي َزا الجاهب ًاهذ الؽُخ دمحم بً ساؼذ آٌ مىشىة "صحت ؤلاوعان هي ؤَم  63الٍشوف اإلاِّؽُت غحر الصحُت ...

ما ٌؽغلىا وهدً خٍشفىن ول الحشؿ ِلى خفٌى مىاوىِىا وول مً ٌِّؾ ِلى ؤسك ؤلاماساث ِلى ؤفمل ظبل 

اًت الصحُت وكذ ِملىا ِلى بًجاد ألاوش ال  2014ىفُلت بخدلُم َزا الهذف اإلاهم وفي اإلاحزاهُت الاجدادًت للّاةالِش

م( ؤي ما ٌّادٌ هدى  3.7ة كمىا بخخفُق مبلغ) % مً اإلاحزاهُت لللىاُ الفخي ... بهىا نهذف بلى سفْ  8ملُاس دَس

ظالمت اإلاٍشن جىافعُت َزا اللىاُ ِاإلاُا ِبر جلذًم بالدها ألسقى الخذماث الصحُت للمىاوىحن واإلالُمحن ولمان 
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ت لالسجلاء بلىاُ الصحت  ختى اهخماٌ الؽفاء بةرن هللا... بن ظهىد الحيىمت جخىاـل في ِذة معاساث مخىاٍص

ش اإلاهاساث وهفاءاث اليىادس الىبُت والبرامج الّالظُت والىٍاة الفخي للىكاًت مً ألامشاك  فهىان بشامج جىٍى

ّاث اإلاخفلت ب ش العُاظاث والدؽَش هما وان لصحُفت  64دىٍُم اللىاُ وما ًخممىه مً ؤوؽىت"ِالوة ِلى جىٍى

ُت  الصحُت  في ِاة    65( 7ة اهٍش الجذٌو سكم )2017البُان دوس  في الخِى

 َ.225حٌِت ضعيفت اًيياْ  ًٌعٍِ اًحطىعٍ فٍ عاَ 
 اًهذف ضفت اًعٍِ اًحطىعٍ

اًكاسفاْ 
 اًطعٍ

أالف ُىاطٕ وُىاطٔت فٍ أًِاطم أًائيت ُع  52 عالس
 صياساث دوسيت ُٕ كيٍ طٌبت كٌيت اًطب

فعظ أُشاع غغط اًذَ 
 واًعٌىْ

 اًحىعيت بِعائٍ جغزيت األطفاي جىصيع ظٌيب األطفاي عٌى اًعائالث اًِعحاشت
 (.اجلذوي سكّ )  

ذ ًِ         واظخىاُ ألاوباء ؤلاماساجُىن مً خالٌ مبادسة صاًذ الّىاء ِالط خمعت مالًحن وفل؛ وإظشاء ما ًٍض

ً بلافت بلى جىفحر  ِؽشة آالف ِملُت كلب في بواس جىىعي ،وجلذًم خذماث ِالظُت مجاهُت للمشض ى اإلاّىٍص

ا، والفىماٌ، ُِاداث مخدشهت ومعدؽفُاث مخىللت اهىالكا مً دولت ؤلاماساث ومً  زم اإلاغشم، ولبىان وظىٍس

اًتي، ومفش والفىماٌ، في همىرط مخمحز للّمل  ا، والبىظىت، والُمً، وألاسدن، وباهعخان، َو وهُيُا، وؤسجحًر

 66.ؤلاوعاوي

غشط اللُم والاججاَاث العلىهُت الفالحت في ومً اإلاىالب الاظخماُِت اإلاىلىبت في الّمل الخىىعي الخحري 

ت مً الخبراث واإلاهاساث التي حُّنهم ِلى الحُاة وجشظُخ اللُمت الاهمباوُت هفىط الؽبام  وإهعاإلاهم مجمِى

 67الخحري. الّمل بواس في املجخمْ في الىادسة الخخففاث جإمحن في العجض ظذ؛ و للؽبام وغشط سوح الّمل لذيهم

زا ٌّني ؤن اإلاىالب الاظخماُِت جىالب بّالط مؽىالث؛ والىكاًت مً ؤزَش     ادة ِملُت الخىمُت في َو ا للحماًت؛ وٍص

زا ًخّلم بمذي جىفش اإلاىاسد فيلما جىفشث  اث جشظُذ الذولت إلاا َى ألاظذس وألاوعب في كاثمت ؤظىذتها ؛ َو ٌل ؤولٍى

مت الفادكت لإلهجاص جللفذ اإلاىالب ، وولما كلذ اإلاىاسد واَتزث ؤلاسادة صاد الاخخُاط  اإلاىاسد مْ ؤلاسادة والٍّض

؛ وسبما جدٌى َزا الاخخُاط الخخجاط ؛ فمال ِلى ؤن اللىاُ الّاة والخاؿ وألاَلي ملضة بالترؼُذ املجخمعي 

ش وجلذًم  ىان جإـُل إلابذؤ الؽشاهت بحن َزٍ اللىاِاث مً ؤظل الخىٍى ُت والخذبحر في َزٍ الحالت ، َو والخِى

   68ُت اإلاخدذة خذماث ِالُت الجىدة راث معخىي ِالي مخلذة في داخل دولت ؤلاماساث الّشب

َزٍ الؽشاهت اهىللذ مً ِملُت وشح اـىالح الخمىحن العُاس ي وحّمُم اإلاماسظت الذًملشاوُت التي بذؤَا     

 إلاشخلت الخإظِغ اللاثمت ِلى 2006الؽُخ خلُفت بً صاًذ آٌ نهُان سثِغ الذولت مىز ِاة 
ً
ة في الذولت؛ اظخىماال

ض اإلاماسظت الذً ملشاوُت بإظلىم ًدعم مْ وبُّت وزلافت املجخمْ فىشة جىظُْ داثشة اإلاؽاسهت الؽّبُت، وحٍّض

 69ؤلاماساحي .
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58 

ت الحيىمُت       ادة ِملُت الخدفحز؛ ـىفذ الهُئت الاجدادًت للمىاسد البؽٍش ولالسجلاء بالّمل الخىىعي الخحري وٍص

ا مْ كشاس مجلغ الىصساء سكم  ًُ اث َزٍ اإلاىالب جمؽ لب ِل ة  وهي مىا2015لّاة  18في دلُلها ؤلاسؼادي معخٍى

  70معخىي الفشد وظهت الّمل ومعخىي املجخمْ . 

في َزا العُاق ًجب مخابّت الخىىس الخىىىلىجي الزي  آلُة ضبط ك اًا الحطى  الحىمىي الذاخلي والذولي:  -3

ش الىاكت ًىفل جِعحر وحعهُل ِملُت بؼباُ الحاظاث بفىسة معخمشة وداثمت ؛  ت حّني جىٍى َزٍ الاظخمشاٍس

بدخاٌ بلافت بلي  71ِىاثم ختى مْ جماٌئ اإلاىاسد، ؤو مىاظهت املخاوش ؤو الخللباث البُئُتؤلاهخاظُت دون 

عخغل اإلاىاسد  ذ مً فشؿ الّمل، َو جىىىلىظُا مىاظبت لخدلُم بهخاظُت ِالُت؛ بمعاهذة الاظدشماس الزي ًٍض

ي ٌل الاظيهاد الفىشي الزي  الىبُُّت املحلُت في بهخاط العلْ والخذماث لإلؼباُ بفىسة ؤِلى وؤمشل ؛ والظُما ف

) وتهخم  وخىىمة اإلاششوعات وهي جشهض ِلى الىخاثج ولِغ اللىاِذ ، خىىمة الاهجاصالحيىماث بلي : ـىف 

وخىىمة جعمل بلظبىب الىكاًة ِلى الخىظُه ؤهثر مً الخىفُز،  وخىىمة مدفضةبالىعب ؤهثر مً ألاهفاق(، 

على أظاط  وخىىمة ث ع اإلايزاهُةجذخل اإلاىافعت في جلذًم الخذماث ،  وخىىمة ثىافعُة،  بذال مً العالج

 72.وخىىمة ثحجه هدى الحجذًذ والابحياس،  ألاداء

ت      ُت باإلاّشفت الخىىىلىظُت والابخياس لخىمُت جفىس وإدسان ؤلاوعان باإلاّاسف الّفٍش وفي َزا اإلالاة ًجب الخِى

 ـاخب اإلاهاسة .ومً بّذَا ًخم جدلُم بوعان الخىمُت اإلابذُ 

 م :2013م؛ إلي الدىىمة الزهُة في 2002الحدٌى مً الدىىمة ؤلالىرروهُة  -أ

ة ؤـذس الؽُخ خلُفت بً صاًذ آٌ نهُان سثِغ الذولت مشظىًما اجدادًا إلوؽاء بشهامج الحيىمت 2008في ِاة      

حيىمت الخللُذًت بلي الحيىمت ؤلالىتروهُت؛ الزي دمج الخًلا في َُئت جىٍُم الاجفاالث،َزا الخدٌى مً ال

ل اإلاّامالث الحيىمُت مً مّامالث وسكُت بلى مّامالث ؤلالىتروهُت ِلى ؼبىت ؤلاهترهذ  ؤلالىتروهُت ظاِذ في جدٍى

ٌى بليها بالذخٌى بلى مىكْ الىصاسة والاظخفادة مً اإلاّلىماث اإلاىظىدة فيها ،وإظشاء ؤِماٌ  ٌعخىُْ الصخق الـى

عش وظ ت ببعاوت َو زا  73هىلتبداٍس فمال ِلى ؤنها ظاِذث في جىخُذ اإلاّلىماث الحيىمُت وجشجُبها وجىٍُمها ، َو

ؤظهم في جدعحن خذماث ألاظهضة الحيىمُت واظخغالٌ اإلاىاسد بؽيل ؤفمل في الذولت ؛ والظُما ؤن الذولت جشهض 

 مىز جإظِعها ِلى كماًا الاظخذامت والعبم الخىمىي ِلى الفُّذًً الىوني والذولي.

َزا الخىىس الاجفالي ؤلالىترووي ولذ وعي ظذًذ لإلوعان ؤجاح له كىة غحر معبىكت في جىظُه الىعي للّمل      

لت الىخُذة للخفاِل مْ َزٍ الشىسة الّلمُت  ومىاهبت  الخحري وؤلاوعاوي ِلى معخىاٍ الذاخلي والخاسجي ، والىٍش

ً إلخذار الخغُحر ولىىه بداظت ؤن ًدبنى حغحراتها َى الاظدشماس فيها ، ولِغ بالمشوسة ؤن ًللذ ججش  بت آلاخٍش

ذ الالىترووي كذ ؤظهما في اصدَاس الؽبياث الخىىىلىظُت  74ججشبخه الخاـت  فالخغحراث الخىىىلىظُت والبًر

والدؽبًُ الاظخماعي والظُما في هىاق ظهىلت جبادٌ اإلاّلىماث، وجخىُي الخفاـُل اللىظعدُت بحن الذٌو 

ضصث الخيعُم، ويعىذ ِملُت الذِم اإلاادي، وجبادٌ وماظعاث اللىاُ الخا ذ ألادواس ،ِو ؿ وألافشاد ، ألنها وِص

ممذ الخبر بالخىبُه والخدزًش والحؽذ وإًفاٌ الفىث...  الخبراث ، ِو

ل والدؽبًُ  َزا الخّالذ بحن الؽبىت      فيها خيىمت ديي ؤلالىتروهُت لدؽيل ـلت ـو َى خذمت مخياملت ٌو

بحن الذواثش الحيىمُت ِلى معخىي كىاِذ البُاهاث التي ظمدذ للذواثش الحيىمُت بدبادٌ اإلاّلىماث والبُاهاث 

ق ؛وجلذًم الخذماث بلى اإلاشاظّحن مً دون ؤن ًمىش َاالء للزَام بإهفعهم بلى دواثش ؤخشي لجلب وزاثم وؤوسا
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م الخاـت  (؛8اهٍش الجذٌو سكم ) مىلىبت زا الاهجاص َى ظضء مً خاسوت الىٍش الزي ًىضح الخلذة في الاهجاص، َو

ت الؽُخ دمحم بً ساؼذ آٌ مىخىة هاثب سثِغ الذولت سثِغ مجلغ  بديىمت ديي ؤلالىتروهُت مً ؤظل جدلُم سٍئ

 .وىابحر، وجلىة ِلى الؽفافُت وؤلاهجاصالىصساء خاهم ديي والتي تهذف بلى بكامت خيىمت بال ؤوساق وال 

لذ وعبت معاَمت     ذِم َزا اللٌى اكخفادَا اإلاخحن واإلاخىُى الزي ال ٌّخمذ ِلى الىفي وخذٍ  بل  ـو ٍو

 75ة2008% في ِاة 66.5% ملاسهت با 71ة هدى 2009اللىاِاث غحر الىفىُت في الىاجج املحلي ؤلاظمالي لّاة 

افّت وداِمت لالكخفاد الىوني خالٌ اإلاشخلت اإلالبلت بجاهب الىفي، كاٌ مّالي ،ويؽإن اللىاِاث التي ظخيىن س 

ش الاكخفاد:   »ظلىان اإلاىفىسي وٍص
ً
 مهما

ً
ْ الفغحرة واإلاخىظىت ظضءا ْ الاكخفادي جلّب اإلاؽاَس في معحرة الخىَى

لذ معاَمت َزٍ اإلا ى خاٌ هبري الاكخفادًاث الّاإلاُت خُض ـو ؛ َو ْ بلى للغاًت في مىٍىمت الخىُى % في 60ؽاَس

 76ة"2021% بدلٌى ِاة 70ة مْ جىظهاث لشفّها لخفل بلى 2014الىاجج غحر الىفىي للذولت في ِاة 

زا دلُل ِلى الاسجلاء بىجحرة ؤلاهخاظُت والخىافعُت في ماظعاث الذولت واللىاُ الخاؿ واللىاُ ألاَلي      َو

ُت جدخُت مخىىسة، وؼبىت مىاـالث، ومّلىماث خيىمُت وهالَما مؽاسن في الخىافعُت وؤلاهخاظُت التي جذِمها بي

 77مىخذة وآمىت .

ُت والظُما فهما       ت وألاوؽىت الخىِى ماٌ الخحًر بىاء ِلى َزا ، ظاَم ؤلاماساجُىن في َزا الاهذماط الّالمي باأِل

ذولت" وظُاظيها جفاِل وحّاون بحن اللىاُ الشظمي "الفي الذاخل مخدذون في الىمىح واإلاعاولُت؛ بر ؤن َىان 

ماٌ،َزا الخفاِل والخّاون  الّامت وكىاهُنها وؤظهضتها وماظعاتها ؛مْ الغحر الشظمي اللىاُ الخاؿ وسظاٌ ألِا

الدؽبُيي والؽبيي بُنهما ًفبذ  ؤهثر اًجابُت مً خالٌ سبي ِالكاث الخفاِل بُنهما مْ اللىاُ الخىىعي الخحري 

وجفاِله وحّاوهه الذولي في هىاق اإلاعاِذاث  فهى ٌعاهذ في الّمل ؤلاغاسي الخاسجيفي هىاكه الذاخلي. ؤما في هىاكه 

ؤلاوعاهُت  )ؤلاغازت، الّىن ، الخحر ...(، والزي حغحر مفهىمها مً الّمل ؤلاهلاري الزي ٌعيهذف جلذًم ًذ الّىن 

ت معخذامت ًىفل للطحاًا هشاميه ً لخجاوص املحىت؛ بلي ِمل بىاجي له آلُاث جىمٍى م ؛َزا الخدٌى ؤظهم للمخمشٍس

         . 78همىلب دولي في بىاء مفهىة الّمل ؤلاوعاوي
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 جلشيش األُّ اًِحعذة ًٌخكىُاث اإلًورتوٓيت

 اًهذف أًِشىد اًرتتيب اًحعٌعٌٍ اًِإششاث 
ُإشش خذُاث احلكىُت اإلًورتوٓيت فٍ 

جلشيش األُّ اًِحعذة ًٌخكىُاث اإلًورتوٓيت 
2252 

 
 99اًِشهض 

دكت سضذ ُعحىي اًحلذَ عٌى ُعاس 
احلكىُت اإلًورتوٓيت ًذى ُخحٌف دوي 

ظىي دوس  2252اًعاًّ وًشهض جلشيش 
احلكىُت اإلًورتوٓيت فٍ ئظذاد اًحِٔيت 

 .اًِعحذاُت
ُإشش خذُاث احلكىُت اإلًورتوٓيت فٍ 

جلشيش األُّ اًِحعذة ًٌخكىُاث اإلًورتوٓيت 
2252 

 
 .اًِشتبت 

يليغ ُإشش اًِشاسهت اإلًورتوٓيت  86اًِشتبت  2252ُصاي اًِشاسهت اإلًورتوٓيت  فٍ
ُذى اظحخذاَ احلكىُت ًإلٓرتنخ 

ًِِاسظت اًشفافيت واًحىاضٍ ُع 
اجلِهىس وئششاكهّ فٍ ضياغت 

 .اًعياظاث وجطىًش اخلذُاث

 
 2252فٍ ُصاي اًِشاسهت اإلًورتوٓيت

 
 6اًِشتبت 

اإلًورتوٓيت اًحلٌيّ اًعاَ ًٌصاهضيت 
 2252ًٌذوًت

بهزا اإلٓصاص جكىْ حكىُت اإلُاساث  29اًِشتبت 
اإلًورتوٓيت كذ جِؤخ فٍ خالي فرتة 
كطرية ُٕ اظحعادة اًِكآت اًشائذة 
ًذوًت اإلُاساث فٍ ُصاي شاهضيت 
احلكىُت اإلًورتوٓيت عٌى ُعحىي 

% ُٕ عذد 25أًِطلت األوًى عشبيا 
 اًعكاْ ُٕ ُعحخذٍُ االٓرتنخ

 
ًحلٌيّ اًعاَ ًٌصاهضيت اإلًورتوٓيت ا

 2252ًٌذوًت

 
 

 28اًِشتبت 

 (8اجلذوي )
سؼُذ ًخفاِل مْ مخغحراث اللماًا الذولُت؛ جمشل في مبادسة خيىمت  79هما ؤن َىان ظبم جىمىي واجخار كشاس     

ة ، خُض كمذ َزٍ 2013الحيىمت ؤلالىتروهُت ؛ بلي الحيىمت الزهُت في بالخدٌى مً  -ديي ِلى ـُّذ اإلاىىلت 

ِلى جىفحر وجلذًم خذماث خيىمُت رهُت ببذاُِت لجمُْ فئاث املجخمْ، جلىة بالّذًذ مً اإلاهاة اإلابادسة 

ؤلاؼشاف ِلى ِملُاث الخدٌى الزوي ِلى معخىي الجهاث الحيىمُت، ومشاظّت خىي  :والفالخُاث مً بُنها

هُاث الجهاث الحيىمُت اإلاخّللت بالخدٌى الزوي وجلىُت اإلاّلىماث والخذماث الزهُت والبيُت الخدخُت، ومحزا

، ؤلاؼشاف 
ً
ّاث الالصمت لدعهُل ِملُت الخدٌى الزوي. وجلىد ماظعت خيىمت ديي الزهُت، سظمُا واكتراح الدؽَش

 ِلى معخىي الذولت . إلهجاص ِملُت الخدٌى مً ؤلاداسة ؤلالىتروهُت بلي ؤلاداسة  الزهُت 

ش الخذماث الحيىمُت في        وفي َزا الفذد ؤهذ الؽُخ دمحم بً ساؼذ آٌ مىخىة ِل ؤَمُت الاظخمشاس في جىٍى

ؤلاماساث "ختى هجاسي الخىىساث مً خىلىا ووعبلها، وجفل جلً الخذماث بلى مخخلف ؼشاثذ املجخمْ بعهىلت 

عش خُشما واهىا"؛ وؼّذد ظمٍى ِلى لشوسة ؤلا   بلى ؤن الحيىمت اإلابذِت هي َو
ً
بذاُ في جلذًم َزٍ الخذماث، مؽحرا

 ألاولى في الترجِب.
ً
وفي ظُاق ؤخش اِخبر  80خيىمت مخىىسة جمض ي بلى ألاماة وجىعش الشوجحن وحعخىُْ ؤن جيىن داثما

ىفحر الخذماث ؤن "بداسة اإلاذن الّاإلاُت جخىلب الّمل اإلاعخمش والذءوم مً ؤظل ساخت وإظّاد الىاط ، مً خالٌ ج

ذخش الجهذ واإلااٌ ، والبذ مً اظخغالٌ الىظاثل الخىىىلىظُت خحر  ْ ومبخىش، ًىفش الّىاء ٍو املخخلفت بؽيل ظَش

الحيىمت الزهُت حّني: الاظخفادة مْ الّلم ؤن  81اظخغالٌ ، وول ؤلامياهاث مخاخت ومخىافشة لخدلُم جلً ألاَذاف"

 ت بلي َاجفً املحمٌى .مً اهخلاٌ خذماث مّلىماث الذواثش الحيىمُ
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ظاِت في  24وفي َزا اإلالاة خذد ظمٍى مالمذ الحيىمت الزهُت في مداوس ِذة وهي:" ؤنها خيىمت ال جىاة، وحّمل     

ت  365الُىة،  ت في بظشاءاتها، وحعخجُب بعِش ّت في مّامالتها، وكٍى  في العىت، وممُافت والفىادق، وظَش
ً
ًىما

 للخد
ً
وحعهل خُاجه وجبعي بظشاءاجه  82ذًاث، وحعهل خُاة الىاط وجدلم لهم العّادة"للمخغحراث، وجبخىش خلىال

والظُما في الّمل الخىىعي الخحري برا تهذف الحيىمت الزهُت بلي جىفحر   وجىظْ سفاَُخه وجِعش ؤفّاله وظلىهُاجه

اإلاخاخت في اللىاُ وجلذًم خذماث جماهي بجىدتها جلً  لالخخُاظاث وجلبُت الشغباث  خذماث راث ظىدة ِالُت

 83(9الخاؿ اهٍش الجذٌو سكم )

 ُلاسنت بني احلكىُت اإلًورتوٓيت واحلكىُت اًزهيت فٍ جلذيّ اخلذُاث
 

 ئظرتاجٌصيت جلذيّ اخلذُاث
 احلكىُت اًزهيت احلكىُت اإلًورتوٓيت

ال وشىد ًِلاًيغ جطٔيف األعِاي 
 اًحطىعيت ظعب أوًىياجها .

جعحهذف اخلذُاث ظعب أوًىياجها 
ويحّ جششٌها ظعب اًِهّ واألهّ 

 وأهّ األهّ 
 

 ُعحىي جعٌٌٍ اًييآاث 
ُىاسد ُخططت ًحلٔيت اًِعٌىُاث 
واالجطاالث جذعّ جلذيّ اخلذُاث 

 احلكىُيت.

ـــادسة  ـــذُاث بطـــــىسة رهيـــــت كــ جلـــــذيّ اخلــ
ـــــى  ــ ــ ـــائّ عٌــ ــ ــ ــ ـــاص اًلـ ــ ــ ــ ـــــشعت االٓصــ ــ ــ ـــــى ظـ ــ ــ ٌـ ع
ـــري  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيط واًحيعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهٌٍ واًحبعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اًحعــ

  واًحعشيع
 (9اجلذوي سكّ )

ْ ... التي جذِم كُم الخيافل وجشاا كُم اإلاعاولُت هي         ومً ؤِماٌ الخبعُي والخِعحر والدعهُل والدعَش

ت الاجفاالث ؤلاماساجُت لعذ الاخخُاظاث وظمْ  اث مً كبل مجمِى ت في ظمْ الخبِر معاِذة اإلااظعاث الخحًر

اث في فش  اث مً خالٌ الشظاثل الىفُت، واظخمافت ؤهؽان جبِر ُو "الاجفاالث" اإلاىدؽشة ِبر بماساث الخبِر

ت الاجفاالث ـادكذ في ؼهش  % 1ة في  ظمُّيها الّمىمُت ِلى  جخفُق 4/2017الذولت ، فمال ِلى ؤن مجمِى

ا للمعاولُت الاظخماُِت وجلذًم خذماث الخبُر ِبر الشظاثل الىفُت  لفالح الحمالث مً ؤسباح الؽشهت ظىىًٍ

وماظعاث الىفْ الّاة واإلاىٍماث الذولُت، ؤما في مجاٌ الخّاون مْ اإلااظعاث  الاظخماُِت وؤلاوعاهُت الشظمُت 

ت  فخّاوهذ مْ ِذة ماظعاث  ًىضحها الجذٌو ) ُت الخحًر  84(.10الخىِى
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 فٍ اًعٍِ اًحطىعٍ اخلريي االجطاالث اإلُاساجيتُعاهِت ُجِىعت 
 اًهذف اجلهت اًِشاسهت اظّ اًِشاسهت اًحعاوٓيت

اًحعاوْ ُع ُإظعت صايذ ًٌشعايت  اًهِّدعّ أضعاب 
 االشحِاعيت

 اًذُض واًحأهٌٍ اًِهين

ّّ اًعشبٍ هٌئت جٔظيّ االجطاالث ووصاسة اًحِٔيت  أظيىع األض
 اًِصحِعيت

جلذيّ جطيٌم اًِجِىعت ًٌهاجفٍ اًزهٍ 
(CMe اًزي يعاعذ األشخاص روي اإلعاكت )

 اًعِعيت ُٕ خالي ُرتجّ ًغت اإلشاسة.
% عٌى باكاث بيآاث اًهاجف اًِحعشن وعٌى 22جّ جىفري خطّ دائّ ًهّ بٔعبت  كِا

 بٔعبت C'Meاًِكاًِاث اًِشئيت اًيت جحّ عرب اًهاجف اًِحعشن وعرب جطيٌم )
ً
(، وخطِا

ٍ اًرابخ واإلٓرتنخ اًِزنًٍ. eLife% عٌى باكت 22  األظاظيت واًهاجف اًِزًن
سعايت ُٔحخب أضعاب 
 اًهِّ فٍ األوًِيياد

اًششاهت ُع أًِحخب اًىطين وأٓذيت 
هشة اًلذَ فٍ أًِافعاث اًذوًيت 

 واإلكٌيِيت.

اًِشاسهت اًذوًيت فٍ  األًعاب اًباساًِييت فٍ 
 ًىط أٓصٌىط وسيى دي شٔريو.

ئسظاي ُالًني اًشظائٍ أًطيت ًٌعِالء  ُبادسة ضٔاع اًععادة\\\\
 ًحشصيعهّ عٌى اًحربع

ًِٔغ األٍُ أًذاء فٍ اًِبادساث اًذوًيت 
 واًععادة ًٌِصحِعاث اًِعشوُت

 جىفري اًِياه ًـذِعت ُالًني شخظ ظىي اًعاًــّ ُبادس ظليا اإلُاساث
 ًذعّ األوغاع اإلٓعآيت فٍ اًيِٕ ُبادسة عىٓى يايِٕ

جّ ئسظاي سظائٍ جىعيت ًٌعِالء حلرهّ  حٌِت ألشٌى يا ضىُاي
عٌى اًحربع ًطاحل ًٌعذ ُٕ اًِصاعت 

 واجلفاف

ٌٌُىْ دسهّ  2.2اًِعاهِت بِا ًضيذ عٌى 
 ششاء هزه اًحىعيت .

ت جلشأ ُّ  ًحىفري دِعت ُالًني هحاب ًٌطالب اًِعحاشني فٍ ُخيِاث اًالشئني وفٍ اًعاًّ. حٌِت أ
جٔظيّ ُضاداث األسكاَ 

 اًِِزية
ًٌحربع بشيعها ًطاحل اًِبادساث اإلٓعآيت 

واًِإظعاث أًاشطت فٍ هزا 
خٌيفت ًألعِاي اًِصاي ُرٍ ُإظعت 

اإلٓعآيت وخلذُت أهذاف احلِالث 
 اًىطٔيت ُرٍ حٌِت أُت جلشأ

وجهذف ُٕ خالي جٌى اًِضاداث ئًى جشظٌخ كيّ 
خذُت اًىطٕ وبز سوط اًحكافٍ واًرتابط بني 

أفشاد اًِصحِع وجعفزيهّ ًٌحطىع فٍ اًعٍِ 
 اخلريي واإلٓعآٍ.

ًحِوني اًِععٔني ُٕ اًحربع عرب اًشظائٍ  كت اخلرييتششاهت اخلري ُع جِعيت اًشاس  ُبادسة "دسهّ احلِذ"
ػاْ   طيٌت شهش ُس

ً
أًطيت بذسهّ واظذ ًىُيا

الظحرِاسه فٍ اًِشاسيع اخلرييت اًيت جششف 
 عٌٌها اجلِعيت داخٍ وخاسس اًذوًت.

 52بذفع ُبٌغ « اجطاالث»جششفخ  «ضٔذوق اًىطٕ»ُبادسة 
 ُالًني دسهّ

ة اًحِٔيت دعّ اجلهىد اًىطٔيت اًذاعِت ًِعري 
اًشاٌُت وأهذاف اًطٔذوق، اًشاُيت ئًى 

 االظحرِاس فٍ سأط اًِاي اًبششي
 (52اجلذوي سكّ )

بىاء ِلى جلً الاهجاصاث التي ٌعشث ويعىذ الاخخُاظاث  في الذاخل والخاسط ، بدعهُلها للمّامالث ؤلاظشاثُت،     

ت، وخعيذ ظىدة اَخمامه باإلاىالب واللماًا والتي مً ؤَمها في َزا العُاق  التي وظّذ مذسن ؤلاوعان الفىٍش

 هي: 

( 1خفلذ دولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة ِلى الشكم )الحطى   الخيري في اإلاعاعذات ؤلاوعاهُة الذولُة :   -ب

زا ما جىمذ له كُادتها في ظمُْ املجاالث، اهٍش  ِاإلاُا في اإلاعاِذاث ؤلاوعاهُت، وعبت بلى الىاجج املحلي ؤلاظمالي؛ َو

ش لجىت اإلاعاِذاث ؤلاهماثُت الخابّت  ، التي  85م2013/ 4إلاىٍمت الخّاون الاكخفادي والخىمُت في ؼهشماؼش جلٍش

 (.11ًىضحها  الجذٌو سكم )
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 2258جلشيش جلٔت اًِعاعذاث اإلِٓائيت اًحابعت ًِٔظِت اًحعاوْ االكحطادي واًحِٔيت أبشيٍ 
 شكٍ اًِعاعذاث كيِت اًِعاعذاث اًِاًيت اًعٔت

َ 59.5ديعِرب 2
 2252َوظىت 

 كشوع ُيعشة أو ُٔغ ال جشد أُشيوٌٍُياس دوالس  568

 كشوع ٌُياس دوالس 2.55 2255َ
 دوًت ؤُطلت شغشافيت فٍ اًعاًّ .58ًٔعى  ٌُياس 5.29 2252َ
ضعذث ئًٍ اًِشهض األوي عاًًِيا كأهرث  اًذوي  ٌُياس دوالس  2.2 َ 2258

اًِآعت ًٌِعاعذاث ُلاسنت بذخٌها 
 5.88بٔعبت  2258اإلجِاًٍ اًلىٍُ ًٌعاَ 

بٌغ ئجِاًٍ اًلشوع وأًِغ اًيت كّذُها ضٔذوق أبى ظيب ًٌحِٔيت بٔهايت أًطف األوي ُٕ  َ 2258
 فٍ  829ٌُياس دسهّ ًحِىًٍ  2.82ٓعى  2258اًعاَ 

ً
دوًت فٍ ُٔطلت اًششق  62ُششوعا

األوظط واًذوي اًعشبيت وشِاي وششق ووظط أفشيليا وآظيا اجلٔىبيت واًىظطى وغريها 
 .ُٕ اًذوي

 

2252َ 

 

ظجّ اًِعاعذاث اإلِٓائيت اًشظِيت اًيت 
ٌُياس دوالس؛ أي ُا ٓعبحه  2.89كذُحها 

 % ُٕ اًذخٍ اًلىٍُ اإلجِاًٍ.5.5

آػِخ ئًى جلٔت اًِعاعذاث اإلغاذيت فٍ 
ُٔظِت اًحعاوْ االكحطادي واًحِٔيت، هزا 
االٓػِاَ ٓحٌصت دوسها اًشيادي فٍ اًذعّ 

ا ث واًعىْ اإلٓعآٍ فٍ ُخحٌف األُص
 .وأًوباث واًكىاسث اإلٓعآيت

 كأهرب ُآغ ًٌِعاعذاث اإلِٓائيت اًشظِيت خالي  اإلُاساثاظحٌخ دوًت 
ً
اًِشتبت األوًى عاًِيا

 بذخٌها 2014عاَ 
ً
 اًلىٍُ اإلجِاًٍ ًٌعاَ اًرآٍ عٌى اًحىاًٍ.، كياظا

 ٌُياس دوالس 8.82كذُخ ُعاعذاث خاسشيت بليِت  2252َ

 ( 55اجلذوي سكّ )

ة، لخذخل خحز الخىفُز مْ بذاًت ِاة 2015مً ِاة وفي خىت الخىمُت اإلاعخذامت التي اِخمذث في ظبخمبر  

 وظخحن2016
ً
، ومئت وحعّا

ً
غاًت ، ومً لمً ألاَذاف ِلى ظبُل اإلاشاٌ :  ة، جممىذ الخىت ظبّت ِؽش َذفا

الهذف ألاٌو اإلاّني باااا" اللماء ِلى الفلش بجمُْ ؤؼياله في ول ميان"، والهذف الشاوي الزي ًىق ِلى "اللماء 

ض الضساِت اإلاعخذامت"، والهذف الشالض  لمان جمخْ »ِلى الجُى وجىفحر ألامً الغزاجي والخغزًت املحعىت، وحٍّض

ماسالجمُْ بإ لمان جىفحر اإلاُاٍ وخذماث »، والهذف العادط «هماه ِِؾ صحُت، وبالشفاَُت لجمُْ ألِا

 86«.الفشف الفخي للجمُْ، وإداستها بداسة معخذامت

َزٍ ألاَذاف جىضح بن بؼباُ ؤلاوعان واإلايان في الذاخل؛ َى جىفحر إلافالحه اظخماُِت ،وجدلُم لّذالت      

ت ؤلاماساث  جخدلم فيودِم  لخفىساث وهمارط اسؼادًت  اتها َى البدض ًِ اكخفاد مّشفي ة 2021سٍئ ومً ؤولٍى

اًت صحُت بمّاًحر ِالُت ومجخمْ آمً، وكماء ِادٌ،  جىافس ي، وبِئت معخذامت، وبيُت جدخُت مخياملت، وهٍاة ِس

خه ٍى َُ ت  وفاثن َزٍ 87ومياهت ِاإلاُت مخمحزة، وهٍاة حّلُمي سفُْ اإلاعخىي،ومجخمْ مخالخم مدافَ ِلى  الشٍئ

 وبشامجها  ًخدٌى بلي الذِم وؤلاظىاد الخىىعي لللماًا ؤلاوعاهُت ؤلاكلُمُت والذولُت.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 ٓحائض اًيعز

مً الىحابج التي ثم اظحيباطها ، لالظررشاد والعمل بها والاظحفادة منها في العمل الحطىعي الخيري، هي     

 آلاثُة: 

ذ جدبْ مفىلح:  -1 اث الاظتراجُجُت في الّمل الخىىعي الخحري ؛ مً خالٌ ـس فهم ومّشفت جشجِب ألاولٍى

ُت،  اًت، والخِى الاخخُاظاث واإلاىالب واللماًا في الخىمُت اإلاعخذامت وماًخّلم إلاها مً مفاَُم : الخإَُل، والِش

ض الخذماث اإلاالءمت ، والدعهُل في ؤلامذاداث.. ب ،وحٍّض . وما ِلى ؼاوليها مً مفاَُم جذِم وحعاهذ والخذٍس

 الخدفحز لعذ الاخخُاظاث .

ولما واهذ الّالكت بحن العلىت ومجخمّها راث ِالكت ووُذة وكاثمت ِلى الشلت وجدلم الاخخُاظاث وجلبي  -2

اللماًا في الذاخل والخاسط؛  ولما ؤـبدذ مىالب املجخمْ وجىكّاجه مخىاصهت ومخىافلت مْ  اإلاىالب، وجأمً

كذساث وواكاث الذولت؛ وال جمّها ؤماة جدذًاث ال حعخىُْ ؤلاًفاء بمخىلباتها ؛وبما ؤن دولت ؤلاماساث الّشبُت 

ا الاظتراجُجي اإلاخدذة جبدض وجىالب بالشكم واخذ في العبم الخىمىي؛ َزا العبم ظّل الحيىم ت جخفىق في جفىَس

ادة دسظت ؤلاؼباُ الّمشاوي وؤلاوعاوي ، وما ٌعخلضة مً ِلى  زا ما اوّىغ ِلى ٍص جفىس مىالب مىاوىيها، َو

 .مىاهبت مىاـفاث الخجذًذ الحماسي اإلاادي واإلاّىىي 

ا مْ اللىاُ الخاؿ واللىاُ  -3 ًُ ا، ومدؽابً اظخماِ ًُ الخىىعي الخحري في بما ؤن اللىاُ الّاة مخفاِل ؼبى

ت جذِم وحعاهذ وجدفض  دولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة؛ مً خالٌ ظلىت سؼُذة كادسة ِلى ولْ بظتراجُجُت جىمٍى

؛َزا الخفاِل والدؽابً والشؼذ وظْ داثشة اإلاؽاسهت مً كبل اللىاُ  للّمل الخىىعي الخحري في الذاخل والخاسط

مت ِالُت الجىدة في ٌل الحيىمت الالىتروهُت؛ ومً بّذَا خذماث الخاؿ واللىاُ الخىىعي الخحري، وكذة خذ

 الحيىمت الزهُت .

ّاث الىوىُت للعبم الخىمىي؛ ومعخجذاث الّمل الخىىعي الخحري، مْ -4 الؽشاهت في ؤداء مالصمت واكتران الدؽَش

ادة الّمل الخىىعي الخاإلاهاة والىاظباث حري ؤلاكلُمي ، دِم وظذ الاخخُاظاث،وكلق اإلاىالب، وخفض لٍض

خُض اهممذ دولت ؤلاماساث بلى لجىت اإلاعاِذاث ؤلاغازُت في مىٍمت ة 2014ة و2013والذولي،والظُما في ِامي 

 وإهبر ماهذ للمعاِذاث ؤلاهماثُت الشظمُت خالٌ ِاة 
ً
الخّاون الاكخفادي والخىمُت؛ واخخلذ اإلاشجبت ألاولى ِاإلاُا

 بذخلها اللىمي ؤلاظمالي 2014
ً
 للّاة الشاوي ِلى الخىالي.، كُاظا

ها  في دٌو ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة، ملترن مْ مفاَُم  -5 الدعهُل الاظخخذاة الفّاٌ للمىاسد الّامت، وجىِى

ْ... في الخىام العُاس ي الزي ًدلم خذماث العُاظت الّامت للمىاوً والزي ساا  والخبعُي والخِعحر والدعَش

ت في ال اإلاعاولُت الاظخماُِتفىشة  ة ، ألن 2021لىاُ الحيىمي والخاؿ وألاَلي وسبما َزا ًإحي بخىظْ في سٍئ

ْ اإلاىاسد ؛مْ ا ش اللذساث، وسفْ الىفاءاث، وجىَى ادة جىٍى لحفاً ِلى الىجاح الخىمىي الزي جدلم،  ًدخاط بلي ٍص
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65 

والظُما ؤن الىجاح مخفل  الاظدشماس في الخىىىلىظُا ، وجدبْ العبم الخىمىي لالسجلاء بىجحرة الخىافعُت وؤلاهخاظُت،

 .باإلاشابشة والّمل الجاد

 اًهىاُش  

                                                           
1
غ "دهحىساة-  ة ؤلاظالمُة ع ى هُئة ثذَس  لُبُا. -" اظحار مشاسن" ، وبُة الاكحصاد والحجاسة صلُرن،الجامعة ألاظمٍش
2
غ"دهحىساة-  ة ؤلاظالمُة  -ع ى هُئة ثذَس  لُبُا .  -مداضش" وبُة الاكحصاد والحجاسة صلُرن، الجامعة ألاظمٍش

 
3
غ"ماحعحير   ة ؤلاظالمُة-معاعذ مداضش"وبُة الاكحصاد والحجاسة صلُرن -ع ى هُئة ثذَس  لُبُا -الجامعة ألاظمٍش
4
  
 .243، د . ث، ؿ 8، )بام الّحن ففل الىاء(، املجلذ الشامً، بحروث، داس ـادس، ط لعللان العشبؤبً مىٍىس، ؤبى الفمل:  - 5
فهاوي, الشاغب  - 6 م اللشانألـا  312، ؿ 1998، بحروث ، داس اإلاّشفت، ،اإلافشدات في غٍش
(، داس الترار الّشيي، طاإلاعجم الىظُلطمفىفى، ببشاَُام وآخشون،  - 7  .576، ، د . ث، ؿ 2، مادة )واُى
ض، دمحم بً ؤيي بىش بً:  - 8  .168ة، ؿ 1985 -َا 1406، مىخبت لبىان، مخحاس الصداحِبذ الٍّض
لة الخذمة الاححماعُة في ثىظُم املجحمعخعىحن ، ظُذ ؤبى بىش :  - 9  495ة، ؿ1985هجلى، اللاَشة، ، مىخبت الا طٍش

فاتالجشظاوي ، ِلي بً دمحم:  - 10  .69ة، ؿ 1991 -َا 1412، جدلُم ِبذ اإلاىّم الحىفي، داس الشؼاد: اللاَشة، الحعٍش
ضألاهذلس ي، دمحم بً ِبذ الحم ،  - 11  .2/42،  ة1981 -َا 1401، 1، دساظت وجدلُم الشخالي الفاسوق، ه املدشس الىحيز في ثفعير الىحاب العٍض
ةالّلي ،ظلُمان ،  - 12 ة واإلاالُة في اإلاىظمات الخيًر    .76َا، ؿ1416، واؼىىً، ماظعت ؤماهت، ثىمُة اإلاىاسد البشٍش
بدض ميؽىس، ملذة للماجمش الّلمي ألاٌو للخذماث  الخذمات الحطىعُة ) مفاهُمها ومششوعُتها (،مؽاه، ؤظامت بً خعحن،  - 13

ُت باإلاملىت الّشبُت العّىدًت، مىت اإلاىشمت ،ظامّت ؤة اللشي ،   .159ة ، ؿ 1997-َا 1418الخىِى
ُت. الشباب والعمل الحطىعي،الباص، ساؼذ ،   - 14 ُت بالشٍاك ، مجلت البدىر ألامى ً فهذ ألامى ُت اإلال  اا1423ٌ .الشٍاك،  ول
ُت ومجاالتها ، بدض ميؽىس، ملذة الّ - 15 ألاٌو  لبمؤثمش العبميمشي، ِلي ؤخمذ؛ الفٍشفشي، دخُل هللا خمذ : مفهىة الخذمت الخىِى

ُت باإلاملىت الّشبُت العّىدًت، ظامّت ؤة اللشي: مىت اإلاىشمت،  . واهٍش: ِىك،ِىك جىفُم ، 196ة ،ؿ 1997-َا 1418للخذماث الخىِى

ت والخىمُتظعات املجحمع اإلاذو  في دعم العمبُة الحعبُمُةأدواس مؤ هدلت، هاجي ؼىىدة ، ؼّبت  -، اللاَشة،اإلاشهض اللىمي للبدىر التربٍى

ت، اللاَشة   .41،ؿ 2005بدىر العُاظاث التربٍى
م ،  - 16 ِبذ الحُل ُاظة الاححماعُة سلا،  َشة : مىخبت غٍشب ، الع  .220ة ، ؿ1999، اللا
ةاإلاششذ الفني للجخعىحن،خعحن دمحم،-17  .141ة ، ؿ 1995 -َا 1416،ظمُّت ِماٌ اإلاىابْ الخّاوهُت، معُات الخيًر
، الشابي 593-592ؿ ؿ  اللطا  الخيري ودعاوي ؤلاسهاب،،هلال ًِ العلىمي ، دمحم ِبذ هللا ،  العمل الخيري الىشحري،والب بً ِمش ، - 18

 :   
                                       http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110093/#ixzz4rberySiZ  

 .اإلاشحع العابم - 19
 .102ة، ؿ 1981، اللاَشة،  داس الفىش ،  خٌى العلُذةِبُذ ، مىفىس الشفاعي:  - 20
ىامل هجاخه ومّىكاجه، بدض ميؽىس، ملذة  - 21 اللحُاوي، معاِذ بً ميؽي: الخىُى ) مفهىمه و ؤَمُخه و آزاٍس الفشدًت والاظخماُِت ِو

 .186ؿ  ة.1997-َا 1418باإلاملىت الّشبُت العّىدًت، ظامّت ؤة اللشي: مىت اإلاىشمت،  لبمؤثمش العبمي ألاٌو للخذمات الحطىعُة
ض ب - 22 مً هاـش، الجلُل،ِبذ الٍّض ة في ضىء اللشآن الىٍش . اهٍش 352/ 1ة، 1998 -َا 1419، 2، داس وُبت: العّىدًت، هوكفات ثشبٍى

ةالّلي، ظلُمان بً ِلي:  ة واإلاالُة في اإلاىظمات الخيًر  .35ة، ؿ 1996 -َا 1416، 1، هثىمُة اإلاىاسد البشٍش
ْ،  . اللاَشة: دسا كباء للىباِتي مصشاملجحمع اإلاذو  والحدٌى الذًملشاط  فببشاَُم، ظّذ الذًً ،  - 23  .13، ؿ  2000واليؽش والخىَص
 ،دٌعمبر 167 ،الّذد 15 ،العىتالعشب  اإلاعحلبل، "الّشيي الىوً في اإلاذوي املجخمْ و الذًملشاوُت ِابذ، بؼيالُت دمحم،  الجابشي  - 24

 . 14،ؿ1993
ة، ،  اإلاىظمات غير الدىىمُة ؤفىذي ،ِىُت خعحن - 25 والحىمُة:إعادة الحفىير مً أحل دوس أهثر فاعبُة مع إشاسة خاصة للدالة اإلاصٍش

خ، ؿ  . 3ظامّت اللاَشة ، ولُت الاكخفاد والّلىة العُاظُت، ، بذون جاٍس

http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110093/#ixzz4rberySiZ
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ة ، 1994مشهض الذساظاث العُاظُت وؤلاظتراجُجُت باألَشاة، : مفش، الجمعُات ألاهبُة في مصش، كىذًل ،ؤماوي ،وظاسة بً هفِعت - 26

 .190ؿ
 ، الشابي : خطش كادم  .. خشوب الجُل الشابعمىفىس ،ظماح ،  - 27

 http://www.ahram.org.eg/News/937/3/230937/%D8 
اك، ،اإلاىاطىة ثشبُة في اإلاعاصشة الاثجاهات :اإلاىاطىة ثشبُةببشاَُم،  الحبِب،فهذ- 28  .  18ة ، ؿ2005ظّىد،  اإلالً ظامّت الٍش
دساظة اظحطالعُة  الثجاهات بعض أفشاد املجحمع هدى مفهىم العمل الحطىعي ومجاالثه مً وحهة مىس ى، ِبذ الحىُم مىس ي ، - 29

 . 9َا، ؿ1417، مىت اإلاىشمت، ظامّت ؤة اللشي ، ولُت التربُت ،  هظشهم 
 -  ذ الشكم  في حمُع املجاالت  1دمحم بً ساشذ: هٍش

ً
خ الدهُا الىوً ،عاإلاُا  ، الشابي: 29-11-2013يؽش : ،  جاٍس

. https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/466119.html 
ذ الشكم   - 30  في حمُع املجاالت 1دمحم بً ساشذ: هٍش

ً
 ، الشابي: ”دُس الىوً“في خىاس مْ مجلت ،  عاإلاُا

http://www.alnilin.com/760081.htm 
 - : الخىمُت التي جلبي اخخُاظاث الحالش دون اإلاعاط بلذسة ألاظُاٌ اإلاعخلبلُت لخلبُت اخخُاظاتهم .اهٍش : ؤماهت ألامم  الحىمُة اإلاعحذامة

عشا : ظىُف ، ماًى 2002مصطلدات ؤلاظرراثُجُة الذولُة للدذ مً الىىاسذ اإلاخدذة لإلظتراجُجُت الذولُت للحذ مً اليىاسر، ،  ظَى

 . 23ة ، ؿ2009
31 - UNDP, Human Development Report, Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World(New York: 2007–

2008), p. 217. 
ش الىطني   -  32                                             ، ؤلف : ِبء الفلش الذاثم واإلاتزاًذ الىاكْ ِلى اإلاشؤة ، الشابي :          15لذولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة بُجحن + الحلٍش

[DOC] + ش الىطني لذولة ؤلاماسات العشبُة اإلاحدذة بُجين  css.escwa.org.lb/ecw/1065/UAE_formatted.doc ... 11الحلٍش
33 - UNDP, Human Development Report_ Overcoming Barriers: Human Mobility and Development (New York: 2009), p. 

143. 
34 - UNDP, Human Development Report, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development(New York: 2010), 

p. 147. 
خ : الجمعُات رات الىفع العام والعمل الحطىعي، الّباس، مىصة ،  - 35  ة ، الشابي:   09/50/2011الخاٍس

  www.albayan.ae/opinions/articles/2011-05-09-1.1434985 
ش ؤلاكبُمي ؤلاهماة   20إطالق اليسخة الل بعاة ِبذ العمُْ، ًىظف البعدىجي ، - 36  في  2010مً الحلٍش

ً
مً أبى ظبي : ؤلاماسات  ألاولى عشبُا
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ً
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افلاتالؽاوبي ، ؤبى باحاق ببشاَُم ،  - 46   11،12، ؿ 2، بحروث ، داس اإلاّشفت ، ط اإلاى

- : ى دظاهحرو في لم ًىً ؼاجْ ومإلىف في املجاالث ألاوادًمُت كبل ماجمش ألام مفهىم الحىمُة اإلاعحذامة م اإلاخدذة الزي اوّلذ في ٍس

ة وكذ ِشف اإلااجمش الخىمُت اإلاعخذامت ِلى ؤنها: " لشوسة اهجاص الحم في الخىمُت بدُض ًدعاوي ظُل الحالش وظُل اإلاعخلبل في 6/1992ؼهش

ت "خُض ؤهه لً ًخدلم ؤي جىمُت معخذامت دون ؤن جيىن البِئت ظضءا ال ًخجض  شي ول مً "ط.لي الحاظاث البُئُت والخىمٍى ؤ مً ِملُت الخىمُت.ٍو

ف وامبل"و"وولتر.و.ًَُ" ؤهه ال ًمىً الخدذر ًِ جىمُت معخذامت دون جدلُم جىاصن بحن الّىاـش الشالزت اإلايىهت لها واإلاخمشلت في: ألاَذا

ًت )الىمى، اإلاعاواة، الىفاءة(،وألاَذاف ؤلاًيىلىظُت )وخذة الىٍاة الاًيىلىجي ، الخىُى البُىلىجي، واللماًا الّاإلاُت(، وألاَذاف الاكخفاد

ت الشلافُت، والخىىس اإلااظس ي( اهٍش: مىظؽِذ ، دوخالط  الاظخماُِت )الخمىحن ، اإلاؽاسهت ، الحشان الاظخماعي، الخماظً الاظخماعي، والهٍى

 .73، 72. 21ة ، ؿ2000، 1،جشظمت :إلاهاء ؼاَحن، اللاَشة: الذاس الذولُت لالظدشماساث الشلافُت ، ه مبادا الحىمُة اإلاعحذامة)مدشس(، 
بشهامج ألامم اإلاخدذة للبِئت ، ،خاظاث ؤلاوعان ألاظاظُت في الىوً الّشيي:الجىاهب البُئُت والخىىىلىظُاث والعُاظاث، جشظمت : سلىان - 47

ذ:   . 43، ؿ 1990،ًىهُى  155،ِذد  فةمجبة عالم اإلاعش ،ِبذ العالة، اليٍى
ل ،  - 48 اك: مّهذ ؤلاداسة الّامت ، مذخل عبم العبىن الحطبُم إلداسة الىاطظشاي ، ظحًر  . 228َاا ، ؿ1408، جشظمت :ولُذ َىاهت ، الٍش
ذ داس الللم ، هالعبىن الحىظُميبذس ،خامذ ؤخمذ ،  - 49   . 60َااا، ؿ1418، 6، اليٍى
 - ت ا: هزه اإلاعاًير هي ت الاظخجابت، والخىافم، واإلاعاواة، والفّالُت، واملحاظبت، والشٍئ إلاؽاسهت،وخىم اللاهىن، والؽفافُت، وظِش

م ، خعً ، مفهىة الحىم ؤلاظتراجُجُت؛  مىً اللٌى بان اإلاّاًحر الشالزت ألاولي جخذة كُمت خعً الاظخجابت وحعاِذ ِلي جدلُلها اهٍش : هٍش ٍو

  65- 40، ؿ2004 هىفمبر 309 الّذد،27، العىت اإلاعحلبل العشب ،لبىان:مجلت  الفالح
 .اإلاشحع العابم- 50
  www.cipe .org ي :                هترووالال اإلاىكْ ؤهٍش - 51
جشظمت :  خاحات ؤلاوعان ألاظاظُة في الىطً العشب :الجىاهم البُئُة والحىىىلىحُات والعُاظات ،بشهامج ألامم اإلاخدذة للبِئت،  - 52

 جشظمت : سلىان ،ِبذ العالة .14ؿ،مشحع ظابم سلىان ،ِبذ العالة،
ىن والعلىن الخىٍُمي للّاملحن بغحر ؤظش ، مشاظّت ِشمان مدمىد الخمش،   - 53 ، املجلذ مجبة العبىم الاححماعُة بحرط ، ظىن ،اإلاخىِى

 . 255ة ، ؿ1996"، 24"
 - ا مً كب َش ل ماظعت ؤلاماساث، بالخّاون مْ وصاسة جىمُت املجخمْ ؛بلى جىظُْ هىاق الّمل الخىىعي،مً تهذف اإلاىفت الزهُت التي جم جىٍى

خالٌ بًجاد مىٍىمت مخياملت ومعخذامت للّمل الخىىعي،وجشظُخ مفهىة اإلاعاولُت املجخمُّت،بلى ظاهب بِالء كُمت الخىُى وةخذي ؤَم 

اث   .الىوىُت لذولت ؤلاماساثسواثض الخماظً والخالخم املجخمعي الزي ٌّذ مً ألاولٍى
 في العمل ؤلاوعاو  ، - 54

ً
دمحم بً ساشذ ودمحم بً صاًذ أٌو اظملين في  هابم سبِغ الذولة ًحطى  في صىاعة ألامل وولي عهذ أبى ظبي محطىعا

خ اليؽش: الجمّت اإلاىصة الىطىُة لبحطى   : الشابي :2017 ًىهُى 02 ، الاجداد ، جاٍس

http://www.alittihad.ae/details.php?id=32249&y=2017&article=full 
خ، العمل الحطىعي في ؤلاماسات ٌشهذ عصشه الزهبيمالوي ، ماظذة  - 55 مُشاء ، مذًشة جياجف للبُان :   2012ًىهُى  18 :، ؤبى ٌبي ، الخاٍس

 في ؤبى ٌبي ، الش  15الحبس ي: ممشلى ؤهثر مً 
ً
ُت ًلخلىن غذا  ابي : ظهت جىِى

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2012-06-18-1.1671684 
 . 39.، 12،13ة ، ؿ2015، جشظمت: ؤهىس الجمّاوي ، الذوخت: اإلاشهض الّشيي لألبدار واوؽش،  املجحمع الشبي باسوي ،داسن،  - 56
" مُالد مجحمع،شبىةبخفشف، بً  هبي، مالً ،  - 57 ، جشظمت : ِبذ الفبىس ؼاَحن ، اإلاشاظّت : ِمش  العالكات الاححماعُة " الجضء ألاٌو

 . 23،24ة ،ؿ1985معلاوي، دمؽم : داس الفىش،
ة اححماعُة أمىُةاإلاشوان، هاًف دمحم ، - 58  ة مخاح بالشابي: 2010، العمل الحطىعي: إشياالثه وثطبُلاثه سٍؤ

http.//alma3raka.net/spip.php?article22 
جلُُم ؤداء اإلاىٍماث ألاَلُت في الخىمُت بذٌو مجلغ الخّاون ، مملىت في   ، ثلُُم أداء اإلاىظمات ألاهبُة في الحىمُة،فااد الفالحي - 59

ً ، اإلاىامت ،  . 144ؿ، ة2015، 1ه ، 98ظلعلت الذساظاث الاظخماُِت والّمالُت، الّذد  البدٍش
 :  ة ، الشابي3/2/2017ؤلاماسات ثبذأ "عام الخير".. بيبع محذفم مً ألاعماٌ الحطىعُة ،  - 60

http://alkhaleejonline.net/articles/1485160678499201400/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D 
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صحُفت ، ديي،  ظاعات مدذدة لبطببةثشبُة الىطني ثىص ي بئلضام اإلاؤظعات ألاوادًمُة بخىفُز ِبذ الحمُذ، مشفذ ، واثل وُّم ،  - 61

خ  ، الشابي :   2016ؤغعىغ  27 :البُان، الخاٍس

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-08-27-1.2704104 
 املحامي: وجلذًم بؼشاف ، ؼّبى ؤخمذ د. و بشهت بعاة :د. جشظمت ،ؤلاظالم  العالم في ألافياس  مشيبة -الد اسة مشيبة ، مالً ، هبي بً - 62

،جشظمت :ِبذ الفبىس وحهة العالم ؤلاظالم  -مشىالت الد اسة ، مالً هبي، بًواهٍش:  24ة،ؿ2002 ، الفىش داس دمؽم: ، معلاوي  ِمش

 .160،  117،ة 2002ؼاَحن ، دمؽم: داس الفىش ، 
وعان ألاظاظُة في الىطً العشب :الجىاهم البُئُة ،خاحات ؤلابشهامج ألامم اإلاخدذة للبِئت ، جشظمت : سلىان ،ِبذ العالة  - 63

 .174،  173مشظْ ظابم ، ؿ،  ِالم اإلاّشفتوالحىىىلىحُات والعُاظات ،
ذ الشكم  - 64  في حمُع املجاالت 1دمحم بً ساشذ: هٍش

ً
خ اليؽش : ، دهُا الىوً ،  عاإلاُا  ، مشظْ ظابم 29-11-2013جاٍس

 ،مشظْ ظابم . ة3/2/2017بع محذفم مً ألاعماٌ الحطىعُة ، ؤلاماسات ثبذأ "عام الخير".. بي - 65
م الهاظشي  - 66 ش: مشاسهة واظعة لألطباء ؤلاماساثُين في اإلاهام ؤلاوعاهُة والعمل الخيري الحطىعي، ٍس ة  ، 2017ًىهُى  1الخمِغ، ،  ثلٍش

 http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302617077      الشابي :             
، بدض ميؽىس، ملذة للماجمش الخذمات الحطىعُة في اإلامبىة العشبُة الععىدًة ودوس أع اء بُىت الشبابفمل، دمحم ببشاَُم،  - 67

ُت باإلاملىت الّشبُت العّىدًت، ظامّت ؤة اللشي: مىت اإلا  .502-501ة، ؿ 1997-َا1418ىشمت، الّلمي ألاٌو للخذماث الخىِى
ت الاظخجابت ومىٍىمت الّالكاث الاظخماُِت . - 68  جم الحذًض ِليها في ظِش
ذ الشكم  - 69  في حمُع املجاالت 1دمحم بً ساشذ: هٍش

ً
خ اليؽش : ، دهُا الىوً،  عاإلاُا  ، مشظْ ظابم.29-11-2013جاٍس

ت الحيىمُت ،  - 70 ذ مً الخففُل اهٍش :  الهُئت الاجدادًت للمىاسد البؽٍش الذلُل الاظررشادي لبحطى  في بِئة العمل للجهات الدىىمُة إلاٍض

 . 18 -15، ؿ  2012،
بُئُة ،خاحات ؤلاوعان ألاظاظُة في الىطً العشب :الجىاهم البشهامج ألامم اإلاخدذة للبِئت ، جشظمت : سلىان ،ِبذ العالة  - 71

  17مشظْ ظابم ، ؿ،  ِالم اإلاّشفتوالحىىىلىحُات والعُاظات ،
72 - Richard Batley and George Larbi, The changing Role of Government , 1st Published , NY: PALGRAVE MACMILAN, 

2004 , P 16. 

  20،ؿ2000،اللاَشة:مىخبت ظامّت ِحن ؼمغ،21ألاصٌى وألاظغ العبمُة لبلشن  ؤلاداسة:واهٍش: الهىاسي ،ظُذ،
ة ، الشابي : 2013ًىهُى  6، ؤلاماسات مً خىىمة إلىرروهُة إلى رهُةتهاوي ِبذ الشخمً،  -73

http://www.ebusweb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8           
ة العاإلاُةاللىة مهاٌش ، َؽاة مخي الذًً ،  - 74 ، جشظمت : خالذ باوشفي، ظذة ، ماظعت  ً الىى  الثالث مداٌو الغشب اظحعماس اللٍش

 . 37،  23،24،28َااا، ، ؿ1423اإلاذًىت للصحافت والىباِت واليؽش ، 
 -  :ة .2013ة ، ومً بّذَا الحيىمت الزهُت2008ًخّلم بمىٍىمت وبشامج الحيىمت ؤلالىتروهُت مصطلح الشبىة 
 - :ًًُخّلم بمىٍىمت الّالكاث الاظخماُِت .  مصطلح الخشب 

ت وىفاط لالثخمان الخجاسي،  - 75 ش ملجمِى ف»للطاعات غير الىفطُة في ؤلاماسات في جلٍش ِّ
 
خ اليؽش: ، مً آراس اهخفاض الىفط« ثبط جاٍس

12/07/2016  

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/155aa789-9100-446f-8fb9-aca081811d01 
ش الاكخفاد لا"الاجداد" - 76 ش الاكخفاد مّالي ظلىان اإلاىفىسي وٍص  10معاَمت اللىاِاث غحر الىفىُت خالٌ % 80بعاة ِبذ العمُْ ، وٍص

خ اليؽش: ألاخذ  ة، الشابي : 2015 ؤهخىبش 25 ظىىاث ، ؤبى ٌبي: صحُفت الاجداد ، جاٍس

http://www.alittihad.ae/details.php?id=100694&y=2015 
يها للخدٌى بلى الزهُتؤخمذ بً خمُذان  - 77 ذ ظاٍَض

ّ
ديي اا ؤلاماساث ، : مذًش ِاة داثشة خيىمت ديي ؤلالىتروهُت ، خيىمت ديي ؤلالىتروهُت جاه

 ة،  الشابي :2013ًىهُى 18، الُىة

                       http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-06-18-1.584537 
 -   ىالخحن بما ؤن الىمى َى ِىغ مفهىة الخخلف والخىمُت ِىغ مفهىة الفعاد ، ججذس ؤلاؼاسة في َزا العُاق بلي ؤن معحرة جشخاٌ الـا

ت، زم  الخىمُت "الىمى والخىمُت" في ؤدبُاث ألامم اإلاخدذة  مشة  بإسيّت مشاخل وهي: اظدبذاٌ الاَخماة مً الىمى الاكخفادي بلي الخىمُت البؽٍش

http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302617077
http://www.ebusweb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a9/
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/155aa789-9100-446f-8fb9-aca081811d01
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/155aa789-9100-446f-8fb9-aca081811d01
http://www.alittihad.ae/details.php?id=100694&y=2015
http://www.alittihad.ae/details.php?id=100694&y=2015
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-06-18-1.584537
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ت اإلاع خذامت، ومً بّذَا بلي الخىمُت ؤلاوعاهُت بمّىاَا الؽامل؛ واكترن َزا الخىىس بةدخاٌ الحىم الشاؼذ في ؤدبُاث ألامم اإلاخدذة البؽٍش

ىذوق الىلذ الذولي. اهٍش الشابي :   ،والبىً الذولي ـو

 UNDP-Reconceptualizing governance sustainable Human Development: Discussion paper 2,p5. 
خ وؽش ، ؿ العمل ؤلاوعاو بشومان ، سوماوي،  - 78  . 8، ؤبى ٌبي: مىخب ؤوباء بال خذود ، بذون جاٍس
ىْ العُاظاث الّامت باالهخلاٌ - 79 البحروكشاوي الّمىدي بلي اإلاعخىي ألافلي بحن  مً اإلاعخىي الهحراسوي حغحرث ملاسبت اجخار اللشاس ـو

ف الخفاِل بحن اللىاُ الّاة والخاؿ ومىٍماث املجخمْ اإلاذوي  مً ؤظل خلم ؼبىت مخىاصهت مً العُاظاث  مخخلف الؽشواء، مْ بِادة حٍّش

بادسة في ولْ العُاظاث والبرامج،ورلً الّامت،في ٌل مشاكبت هفلاث الذولت في املجاٌ الّاة بما فيها الصحت والخّلُم ،مْ ِذة اخخياس اإلا

 بمؽاسهت مخخلف ماظعاث املجخمْ إلداسة الؽاون الّامت إلاهذف خذمت اإلافلحت الّامت، مْ ألاخز بمفهىة ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت همىهج إلداسة

َخماة بجىدة والا  لُُم واإلاعاءلت،واللُاط والخ اإلااظعاث في ٌل ؤلاداسة الحيىمُت،والخإهُذ ِلى مفهىة ألاداء اإلااظس ي مً خُض ؤلاداسة

م جدعحن الخذماثالخذماث والخّامل مْ اإلاىاوىحن  ض هّمالء بدُض ًجب بسلائهم وإؼباُ خاظُاتهم ًِ وٍش . اهٍش: مخُمش ،ِبذ الٍّض

ت )ظلعل كُاط ألاداء اإلاؤظس ي لألحهضة الدىىمُة ظمُل وآخشون ، ت هذواث وخىاساث( ، ،اللاَشة:ميؽىساث اإلاىٍمت الّشبُت  للخىمُت ؤلاداٍس

 . 9، ؿ2000،  1ه
 ، الشابي:  2013ًىهُى  18،  "الدىىمة الزهُةمبادسة "، ِبذ هللا الّىض ي،  - 80

http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/appmanager/portal/ecssr      
81 - "

ً
ل دب  إلى "ألاروى عاإلاُا عي لحدٍى  ، الشابي :             2015دٌعمبر  05، ؤلاماساث الُىة :ديي  ،دمحم بً ساشذ: أهمبىا الهُيل الخشَش

  http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2015-12-05-1.847091      
خ اليؽش: الازىحن شعاس الدىىمة الزهُةآمىت الىخبي،  - 82 ل 27 ، ديي: الاجداد،  جاٍس   الشابي :،  2015 ؤبٍش

http://www.alittihad.ae/details.php?id=40600&y=2015&article=full 
إظرراثُجُة الخطة الىطىُة لحدلُم أهذاف الدىىمة الزهُة ، TRAالهُئت الّامت لخىٍُم كىاُ الاجفاالث، َُئت جىٍُم الاجفاالث- 83

ادة ثصشف مً .و 19، ؤلاماساث الّشبُت اإلاخدذة : ديي ،ؿ2011ًىاًش   ، الشابي: الباخث" " بٍض

https://www.tra.gov.ae/ 
أخمذ بً علي، اإلاعؤولُة الاححماعُة في "اثصاالت" الرزام وواحم وطني ومعاهمحىا بئظعاد املجحمع ،«البُان الاكخفادي» في خىاس ماْ  - 84

خ:، ديي:  البُان ، اششف   ، الشابي : 2017ًىهُى  21 لخاٍس

 http://www.albayan.ae/year-of-giving/news-and-reports/2017-06-21-1.2984353 
خ، ، صحُفت البُان مبُاس دسهم لالحئين خٌى العالم 2.6ظىىات ؛ؤلاماسات كذمد  6دولة خالٌ  21معاعذات إوعاهُة في  - 85  08 :الخاٍس

     ، الشابي :   2015ًىاًش 

  http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-01-08-1.2283174       

، ؤلاماسات أهبر الذٌو اإلااهدة لبمعاعذات ؤلاهمابُة،  دمحم بً ساؼذ: الذولت ال جلذة معاِذاث مؽشووت وال جيخٍش مفالح ملابلت واهٍش :

ل  12 :،الُىة ؤلاماساث  :الشابي ،  ؤبى ٌبي  2017ؤبٍش

 http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-04-12-1.986307                           

ذي واهٍش :   لبعمل ؤلاوعاو  الذولي، ظماٌ ظىذ العٍى
ً
 حذًذا

ً
خا خ اليؽش: ، مبادسات إوعاهُة إماساثُة صىعد ثاٍس جاٍس

      http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=95483               ة، الشابي:2017 ظبخمبر 05 الشالزاء
خ اليؽش:  ؤلاماسات ثىاهم ك اًا الحىمُة وثحدصً لبمعحلبل باالبحياس والثلافة،،هذوة مشهض الخلُج للذساظاث -86 ة ، 11/06/2017جاٍس

 الشابي : 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/4e7db4c0-59a6-4039-b086-55102c7db 40a# sthash .zHIdXOgU.dpuf 
ة  - 87 ش الاكحصاد باإلاعشفة والابحياس وثىفير فش  العمل ألبىاء الذولة 2021سٍؤ خ.. ثطٍى ة، 2012ؤهخىبش  22 :، البُان، الخاٍس

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2012-10-22-1.1752050 

 
 

http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb=true&_pageLabel=profilesPage&_nfls=false&_event=CustomEventViewPro&prfId=%2FProfile%2FProfiles_2134.xml&lang=ar
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2015-12-05-1.847091
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-04-12-1.986307
http://www.alittihad.ae/wajhatauthor.php?AuthorID=834&id=95483
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=95483
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2012-10-22-1.1752050
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2012-10-22-1.1752050


 

 و الحكىين الهحخصص نركز أفاق  للدراساث    

 

 
  2222نيـــسان   –أبريل ، الهجلد األول ، الـــــثاني، العدد  ي سياسيت نجلت رؤ

 

 

70 

 

 ثيىبيتشرق السىدان والهطانع اإل
 1)دراست حالت ننطقت الفشقت(

 
 2     أحهد سليهان ابكر

 

 نلخص:

ومٟهىم الاخخال٫،ومً زم  )ٖلم ؾُاؾت ألاعى( الجُىبىلُدُ٪بمٟهىم ٖلم  الخٍٗغ٠ بلى الضعاؾت هظه حؿعى    

ا ٦ما ًهّىعه البٌٗ،بل اخخال٫  ًٖ جدىاو٫ زلُٟت الجزإ بحن الؿىصان وإزُىبُا،الظي هى في ألانل لِـ هؼا

( م٘ حؿلُِ الًىء ٖلى مى٣ُت الٟك٣ت  الؿىصاهُت *واؾدُُان بزُىبي في ألاعاض ي الؿىصاهُت )والًت ال٣ًاٝع

  التي جدض البلضًً، بحن ٦تاإلاكتر  اإلاخازمت للخضوص
ً

ا بةزُىبُا. ؾخِذ بنهغ قماال
ً
 وحىىًبا بنهغ ُٖبرة قغ٢

 ؤؾلىب ٖلمي ومىيىعي بةجبإ ون٠ الخ٣اث٤ ٖلى الظي ٌٗــخمض ل٣ض اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنــٟي    

خي ص٤ُ٢،واإلاىهج في ألانل  بخدلُل وا٢٘ الجزإ مىظ وكىبه،الظي هى البدث هضٝ لخد٤ُ٣ في الضاعؾت الخاٍع

اخخال٫ بزُىبي ألعاض ي ؾىصاهُت حؿىضه مُام٘ ْلذ ٧ل الخ٩ىماث ؤلازُىبُت اإلاخٗا٢بت جخبىاها بهىعة ؤو ؤزغي 

م اٖتراٞها ب٩ل  ا في جل٩إها ًٖ ٖملُت جغؾُم الخضوص بُنها والؿىصان ٚع ًُ ٓهغ طل٪ حل وإن ؤبضث ٚحر طل٪،ٍو

ذ هظه الخضوص مىظ ٖام 
ّ
ًٖ مُام٘  ج٨ك٠ التي الىخاثج بٗضص مً البدث زغج و٢ض م.1902الاجٟا٢ُاث التي بُي

 بزُىبُا في ألاعض ي الؿىصاهُت،زانت مى٣ُت الٟك٣ت الخهبت.

،مُام٘ بزُىبُت ــ مى٣ُت الٟك٣ت.كلهاث نفحاحيت  : قغ١ الؿىصان، والًت ال٣ًاٝع
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Eastern Sudan and Ethiopian ambitions 

(A case study of Al-Fashqa area) 

Abstract: 

    This study seeks to define the concept of geopolitics (the science of land politics) and the 

concept of occupation. It then deals with the successor to the conflict between Sudan and 

Ethiopia, which is not originally a conflict as some portray it, but rather an Ethiopian 

occupation and settlement in Sudanese lands (Gadarif State) with a focus on The Sudanese 

region of Al-Fashqa is adjacent to the common border between the two countries, which is 

bordered to the north by the Setit River, to the south by the Atbara River, to the east by 

Ethiopia. 

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

following a scientific and objective method, and the historical approach in the study to 

achieve the goal of the research by analyzing the reality of the conflict since its outbreak, 

which is originally an Ethiopian occupation of Sudanese lands, supported by ambitions that 

all successive Ethiopian governments have adopted in one way or another, even if She 

showed otherwise, and this is evident in her reluctance to demarcate the border process 

between her and Sudan, despite her acknowledgment of all the agreements that defined these 

borders since 1902. 

    The research came out with a number of results that reveal Ethiopia's ambitions in the 

Sudanese lands, especially the fertile Al-Fashqa area. 

Keywords:Eastern Sudan,Gadaref State, Ethiopian ambitions , Al-Fashqa area. 
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 نقدنت:

ُاهُا والضولت اإلاهضًت بهضٝ في زًم       ٖاصة اخخال٫ الؿىصان،ٖمل إؾ٣اٍ ألازحرة و بالهغإ الضاثغ بحن بٍغ

ا في جىؾُ٘ خضوصه ٖلى خؿاب خضوص الؿىصان،ٞبٗث مبراَىع ؤلاؤلا  ًٗ زُىبي مىلُ٪ الثاوي ٖلى اؾخٛال٫ الىي٘ َم

ل  15في  م ؤنها الخضوص الٟٗلُت ل 1891ؤبٍغ ا ما م حٗمًُما بلى عئؾاء الضو٫ ألاوعبُت خضص ُٞه ما ٖػ ًً خه وؤً مبراَىٍع

في الخٗمُم ؤن الخضوص الكمالُت الٛغبُت للخبكت جمخض مً بلضة جىماث الىا٢ٗت ٖىض اٖخبره مى٣ُت هٟىطه،ووعص 

،٦ما ؤٖلً مىلُ٪ ًٖ ٖؼمه  ت ال٣ًاٝع ُبرة بلى ٦غ٧ىج ٖلى الىُل ألاػع١ وحكمل مضًٍغ ملخ٣ى نهغي ؾخِذ ٖو

ا،ومً هىا جخ ىم وحىىًبا ختى بدحرة ٨ٞخىٍع طح اإلاُام٘ اؾخٗاصة خضوصه ال٣ضًمت التي جمخض ٚغًبا ختى الخَغ

(. ؤلا  زُىبُت في ؤعاض ي قغ١ الؿىصان )والًت ال٣ًاٝع

الجُىبىلُدُ٪ )ٖلم ؾُاؾت ألاعى( وهى ٖلم ًٟؿغ خالت جإزحر الؿلى٥ ٖلم بلى مٟهىم  ًخُغ١ البدث     

مٟهىم الاخخال٫ الظي ٌٗني ؾُُغة صولت ٖلى لى بالؿُاس ي في حُٛحر ألابٗاص الجٛغاُٞت للضولت،والظي ٣ًىص بضوعه 

ت لالخخال٫ وؤزحًرا ؾِخُغ١  زغي ؤو حؼٍء منها.ومً زم الى٢ٝى ٖلى ألاؾباب الجظٍع
ُ
لى الخلى٫ بؤعاض ي صولٍت ؤ

زُىبُا ومٗؼولت ًٖ ب٣ُت باإلا٣ترخت م٘ ؤلاؾ٣اٍ ٖلى خالت مى٣ُت الٟك٣ت الىا٢ٗت ٖلى زِ الخضوص اإلاكتر٥ م٘ 

ت مً  ؼػ هظه الٗؼلت في مىؾم الًُٟان،ألامغ الظي ٌٛغي ألانهاع التي حٗألاعاض ي الؿىصاهُت اإلاخازمت لها بمجمٖى

ىن ؤلا ؤنها حؼء ال ًخجؼء مً  زُىبُىن )مً ٢ىمُت ألامهغة(بالخمضص ٞيها في ٧ل مىؾم م٘ اٖخ٣اصهم الجاػماإلاؼاٖع

 .3ؤعيهم

 اإلطار الهنهجي للبحث:

ؤما خضوص البدث الٟك٣ت(، ًضوع مىيٕى البدث خى٫ قغ١ الؿىصان واإلاُام٘ ؤلازُىبُت )صعاؾت خالت مى٣ُت     

ل  )مى٣ُت الٟك٣ت بالخدضًض(، والخضوص الؼماهُت جمخض مً الٟترة ؤبٍغ لى بم 1891اإلا٩اهُت هي والًت ال٣ًاٝع

 م.2021صٌؿمبر

 إشكاليت الدراست:

زُىبُا في ألاعاض ي قغ١ الؿىصان ٖامت ووالًت ال٣ًاٝع زانت، وطل٪ مً بق٩الُت البدث في مُام٘ بجخمثل 

زُىبي ٖلى مى٣ُت الٟك٣ت مىظ اإلاؿلخت التي ٌؿاهضها الجِل ؤلا ٖخضاءاث اإلاخ٨غعة للجماٖاث ؤلازُىبُتزال٫ ؤلا 

 م.1957

ُت التي جُغح في هظا الباب هظ٦غ؛  ومً الاؾئلت الٟٖغ

 هل لزُىبُا مُام٘ خ٣ُ٣ُت في ؤعاض ي قغ١ الؿىصان؟     

 ٫؟هل ٌٗض جضزل بزُىبُا في مى٣ُت الٟك٣ت الؿىصاهُت اخخال-   



 

 و الحكىين الهحخصص نركز أفاق  للدراساث    

 

 
  2222نيـــسان   –أبريل ، الهجلد األول ، الـــــثاني، العدد  ي سياسيت نجلت رؤ

 

 

73 

 ما ص٢ت اإلاٗلىماث اإلاُغوخت مً ٢بل البدىر والضعاؾاث الٗلمُت؟  -   

لخىيُذ خالت الاخخال٫ التي جخٗغى لها مى٣ُت الٟك٣ت مً ٢بل بزُىبُا، ما مــضي ال٣ضعة ٖلى جىيُذ هظه     

 زُىبُا ألعاض ي ؾىصاهُت؟بجبحن خ٣ُ٣ت اخخال٫ اإلاٗلىماث بىنٟها ؤصاة 

حرها مً ألاعاض ي ما هي الخلى٫ التي حُٗ-    ض للؿىصان ؤعايُه وجً٘ خًضا للمُام٘ ؤلازُىبُت في ؤعاض ى الٟك٣ت ٚو

 الؿىصاهُت؟

 *ننهجياث البحث وجقنياجه:

 ص٤ُ٢، واإلاىهج ؤؾلىب ٖلمي ومىيىعي الخ٣اث٤ بةجبإ ون٠ ٖلى الظي ٌٗــخمض مىهج البدث هى اإلاىهج الىنــٟي

خي الظي ( زانت مى٣ُت الٟك٣ت ًبحن مضي مُام٘ بزُىبُا في ؤع  الخاٍع اض ي قغ١ الؿىصان )والًت ال٣ًاٝع

 الخهبت.

ال٣غاءة اإلاىٓمت للى٢اج٘ الُىمُت، والغؾاثل الٗلمُت والضعاؾاث اإلاخٗل٣ت ؤما ج٣ىُاث البدث وهي اإلاخمثلت في  

 اعة. بمىيٕى البدث، بياٞت الى ؤؾلىب اإلاالخٓت الهاصٞت والخبرة في الاؾخ٣هاء الٗلمي م٘ الاؾخٗاهت باالؾدك

 *فرطياث البحث:

( ولٗل مى٣ُت الٟك٣ت التي اؾتهضٞتها .زمت مُام٘ 1 بزُىبُت واضخت في ؤعاض ي قغ١ الؿىصان )والًت ال٣ًاٝع

 بزُىبُا مىظ مىخه٠ الخمؿِىاث مً ال٣غن اإلااض ي،زمثل نىع مً نىع هظه اإلاُام٘.

الؿاؾت الؿىصاهُحن في الخ٩ىماث الؿىصاهُت اإلاخٗا٢بت بالخهإع ُٞما بُنهم ؤزغ ؾلًبا في خؿم مل٠  .اوكٛا2٫

 زُىبُا التي اؾخٛلذ الىي٘ وجمضصث ٖلى ألاعى، ٞاعيت ؾُاؾُت ألامغ الىا٢٘.بالخضوص م٘ 

ا ؤ٦بر وؤزُغ ٖلي ؤمً الؿىصان ال٣ىمي في حىىب الؿى 3 ًٖ صان مىظ ٢بُل .اوكٛا٫ الجِل الؿىصاوي بسىيه هؼا

الاؾخ٣ال٫،وؾعي الؿىصان بةنهاء هظا الهغإ خغًبا ؤو جٟاوًيا م٘ مخمغصًً،بجاهب وكىب مك٩لت صاع ٞىع التي 

هل، ٧ل هظا حٗل 
ُ
ل مك٩لت الجىىب مً ٢بل ختى ٞ لها ٦خضٍو ٣ٖضث مكا٧ل الؿىصان الضازلُت زانت بٗض جضٍو

 زُىبُا لخمضص ٞيها ٦ما حكاء.بجٛت لضي  مً الخضوص الكغ٢ُت وزانت مى٣ُت الٟك٣ت الخهبت ل٣مت ؾا

.ي٠ٗ البِىت الخدخُت في والًت ال٣ًاٝع ٖامت ومى٣ُت الٟك٣ت زانت ؤؾهم بهىعة ٦بحرة في ٖضم عبِ 4

 اإلاى٣ُت بالضازل وبالخالي حٗلها ٖغيت للمُام٘ ؤلازُىبُت. 
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 اإلطار النظري للبحث:

 الجيوبوليتيك )علم سياسة ألارض(: مفهوم علم

للخضًث ًٖ الجُىبىلُدُ٪ البض مً ؤلاقاعة بلى مهُلح الجٛغاُٞا بهىعة ٖامت الظي ٌٗني صعاؾت ألاعى وما       

ت ومىاعص َبُُٗت وجى٣ؿهم هظه  ـ ومىار وجغبت وهباث وخُىان وؾ٩ان، ومىاعص بكٍغ ًخٗل٤ بها مً جًاَع

ألاعى واإلاُاه ٖلى ؾُدها وجدتها، وصعاؾت الجٛغاُٞا بلى ٢ؿمحن:الجٛغاُٞت الُبُُٗت، وجىضعج ٞيها صعاؾت ٢كغة 

نها،وصاعؾت الخُاة الىباجُت والخُىاهُت ٖلى  ال٢خه به،وصعاؾت التربت وج٩ٍى الٛالٝ الجىي املخُِ باألعى ٖو

ال٢خه باألعى مً زال٫  ت وهظه مخٗل٣ت بضعاؾت املجخم٘ البكغي ٖو ألاعى.ؤما الثاهُت ٞهي الجٛغاُٞا البكٍغ

ان مهمان،ؤخضهما حىاهبه الؿ٩اهُت والث٣ خٟٕغ ًٖ الؿُاؾُت ٖٞغ اُٞت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت ٍو

هى ٖلم )الجُىبىلُدُ٪( وللخضًث ٖىه البض مً جىاو٫ الٟٕغ الثاوي الظي هى مغجبِ به بهىعة ؤؾاؾُت ؤال وهى 

الزت للجٛغاُٞا( ٞالوؿان ٕٞغ الجٛغاُٞا الؿُاؾُت التي تهخم بضعاؾت ٖال٢ت ؤلاوؿان وألاعى والؼمً )ألابٗاص الث

م مً ٢ُمت الٗىهغ الثاوي وهى ألاعى ٦مؿاخت ومى٢٘ 
ّ
مىخاجه و٢ضعاجه، هى ناخب ال٣غاع الظي ٌٗٓ بإ٩ٞاعه َو

وجًاَعـ،وق٩ل ومىار وهباث وخُىان، وخحن ًلخ٣ي ؤلاوؿان باألعى ومُُٗاتها وجدضًاتها جبرػ ٢ضعاجه 

ا.ؤما ٖلم )الجُىبىلىجُ٪( هـى ٖلم ؤلابضاُٖت، وب٣ضع ٢ىجه ؤلابضاُٖت واؾخجاباجه  ًٟ ش ج٣ضًما وجسل ًخمىي٘ في الخاٍع

ها وزغواتها ومى٢ٗها( ٖلى الؿـُاؾت في م٣ابل مؿعى الؿُاؾت  صعاؾت جإزحر ألاعى )بغها وبدغها ومغجٟٗاتها وحٞى

٤ مىٓىع مؿخ٣بلي، وفي مٗىاه البؿُِ هى )ٖلم ؾُاؾت ألاعى( ؤي صعاؾ ت جإزحر لالؾخٟاصة مً هظه اإلامحزاث ٞو

خضازل هظا اإلاٟهىم م٘ مًمىن ٖلم الجٛغاُٞا الؿُاؾُت  الؿلى٥ الؿُاس ي في حُٛحر ألابٗاص الجٛغاُٞت للضولت،ٍو

ت( في الؿُاؾت،ولضي البٌٗ ٞةن الجٛغاُٞا  الظي ٌٗنى بضعاؾت جإزحر الجٛغاُٞا )الخهاثو الُبُُٗت والبكٍغ

بِىما  الجُىبىلُدُ٪ حٗنى بالبدث ًٖ الاخخُاحاث التي الؿُاؾُت جضعؽ ؤلام٩اهاث الجٛغاُٞت اإلاخاخت للضولت، 

جخُلبها هظه الضولت لخىمى ختى ولى ٧ان وعاء الخضوص. بطن ج٨مً ؤهمُت الجٛغاُٞا الؿُاؾُت في بهخمامها بضعاؾت 

ال٢ت  الضولت باٖخباعها الىخضة الؿُاؾُت اإلاىٓمت التي جسً٘ لخ٩ىمت وبالخالي ٖال٢ت جىُٓمها وؾُاصتها ٖو

ُها اإلاـــدلي والٗـــالمي، 4مت بكٗبها، ؤما الجُىبىلُدُ٪ )ٖلم ؾُاؾت ألاعى(الخ٩ى  ٞيهخم بضعاؾت ٖال٢ت الضولت بمدـُـ

ال٢تها بدىُٓم اإلاكهض الضولي. ـال٢ت طل٪ بخدغ٧اتها وؾُاؾتها الخاعحُت، ٖو  ٖو

ي الخايغ، ومً زال٫ ما ؾب٤ الجٛغاُٞت الؿُاؾُت جه٠ وحؿدىج ٖىامل ال٣ىة وال٠ًٗ ٦ما هي ف      

مىخاتها واخخُاحاتها ومهالخها في اإلاؿخ٣بل، و٦ُُٟت خماًتها واملخاٞٓت  ٞالجُىبىلُدُ٪ جمثل يمحر الضولت َو

ٖليها، ٞهي بالخالي مٟخاح الؿُاؾت ال٣ىمُت،ومً هىا ٩ًىن جىن٠ُ الضولت لى٣اٍ ٢ىتها ويٟٗها )حٛغاُٞا 

تها اإلاؿخ٣بلُت وآمالها واخخُاحاتها و  مهالخها ختى التي جخٗضي خضوصها، ٞهظا هى ؾُاؾُت( ؤما عٍئ

 ٖلم)الجُىبىلُدُ٪( الظي ًمثل الىٓغة للمهالح ال٣ىمُت ب٩ل ما حٗىُه ال٩لمت مً مٗنى. 
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 مفهوم الاحتالل:

ه،هَؼ٫      
َّ
٣ا٫ اخخّل اإلا٩اَن؛بمٗنى خل ًُ  

ُ
؛خُث  في اللٛت الٗغبُت، مً الٟٗل اخخلَّ

ٌ
به،  بنَّ ٧لمت الاخخال٫، مإزىطة

زغي ؤو 5وؤزظه، واؾخىلى ٖلُه ٢هًغا
ُ
 صولٍت ُمُٗىت،ٖلى حمُ٘ ؤعاض ي صولٍت ؤ

ُ
ه؛ؾُُغة

ّ
ّٗغٝ الاخخال٫ انُالًخا بإه ، وَُ

ىت ٧االخخال٫ 6حؼٍء منها، زال٫ ٞترة ٚؼٍو ؤو خغب ؤو بٗض اهتهاء جل٪ الخغب ُّ خسظ الاخخال٫ نىًعا،ؤو مأعب ُمٗ .ٍو

تالا٢خهاصّي وهى اؾدُالء صولت ما،ٖلى م ٣ٍت ٚحر مكغٖو  .7ىاعص صولٍت ؤزغي بٍُغ

 أدبيات البحث )الدرسات السابقة(:

صعاؾت مكابهت إلاىيٕى البدث)الاخخال٫ ؤلازُىبي ألعاض ي الٟك٣ت الؿىصاهُت_الض٦خىعة ب٦غام دمحم نالح خامض      

ُم ألاػهغي_ الؿىصان_ًىلُى ص٢اف ؤؾخاط مؿاٖض ب٩لُت الٗلىم الؿُاؾُت والضعاؾاث الاؾتراجُجُت_ حامٗت الٖؼ

 م(. 2007

خي للمُام٘ الازُىبُت في ؤعى الٟك٣ت، وطل٪ مً زال٫ بًجاص بالهضٝ مً الضعاؾت: َاع هٓغي مخ٩امل للبٗض الخاٍع

ً؛ مدىع ؾُاس ي ٌٗخمض ٖلى ٦ؿب الى٢ذ بالخٟاوى الظي ًيخهي صاثًما بلى ؤلاب٣اء ٖلى الىي٘ الغاهً زم  مدىٍع

حن والا  ض مً ٖملُاث الخَى ت اإلاىاَىحن الؿىصاهُحن ٖلى ال٣ُام بمٍؼ مخال٥ لرأعى ًدب٘ طل٪ ٖمل مىٓم لُمـ هٍى

لهم بلى مىاَىحن  في مغخلت الخ٣ت ؤو َغصهم والخمهُض لظل٪ بمداوالث بصزا٫ ال٣ىاهحن  زُىبُحنبالخضوص لخدٍى

ب البًاج٘  ٤ حصجُ٘ تهٍغ ب ا٢خهاص الؿىصان ًٖ ٍَغ ألازُىبُت للمى٣ُت، ٦ما ٣ًىم هظا املخىع ٖلى جسٍغ

لىنى٫ الؿىصاهُت بلى صازل بزُىبُا. ؤما اإلاــــدىع الثاوي ٞــهى ٖؿ٨غي ٌٗخمض ٖلى ٨ٞغة الخىؾ٘ بال٣ىة ختى ًم٨ً ا

 بلى الخض الُبُعي وهى نهغ ُٖبرة.

 هتائج الدراسة: 

ؤن ؤًٞل اإلاٗالجاث باليؿبت للؿىصان في مؿإلت ؤعاض ي الٟك٣ت اإلاهضصة مً ٢بل بزُىبُا هى ب٢غاع الاجٟا٢ُاث 

ا للمكا٧ل التي ًثحرها ٖضم ؤلا٢غاع،و  ًً ؤن واإلاٗاهضاث والبروجى٧ىالث اإلاىعوزت ٖلى ما بها مً مالخٓاث و٢هىع جٟاص

خضوص الؿىصان اإلاترامُت جمثل ٖاث٤ ٦بحر باليؿبت له ، وؤن الؿىصان خٍغو ؤن ال ًضزل في مكا٧ل خضوصًت م٘ 

ححراهه ألهه ًجاوع حؿ٘ صو٫)٢بل اهٟها٫ حىىب الؿىصان ٦ضولت(،وؤن ٖامل الخضوص ٚحر واعص في ٖال٢ت الؿىصان 

 في الخغب والجزوح. ل٣ض جىلض لضي الؿىصان مى٠٢
ّ
مبضجي بة٢غاع الاجٟا٢ُاث واٖخماص ؤؾلىب الخٟاوى  بجحراهه بال

 والخداوع لرأؾباب آلاجُت:

ىعة اإلاىا٤َ  مجاوعة الؿىصان لدؿ٘ صو٫ في الُابؿت،َى٫ الخضوص اإلاكتر٦ت بحن الؿىصان وصو٫ الجىاع،ٖو

ٟا٢ُاث الخضوصًت،جضازل  ال٣باثل ٖلى َى٫ الخضوص اإلاكتر٦ت،حٗضص الضو٫ التي اقتر٦ذ في الخدضًض،حٗضص الاج
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واإلاٗاهضاث والبروجى٧ىالث،ػوا٫ اإلاٗالم في اإلاىا٤َ التي جم جسُُُها وػوا٫ مٗاإلاها ٖلى ألاعى بٗامل الؼمً ؤو 

ت واللجان املخلُت ٖلى مؿخىي والًت 8ٞٗل ؤلاوؿان م مً الضوع اإلا٣ضع الظي ْلذ ج٣ىم به اللجىت الىػاٍع . وبالٚغ

ا في الاحخماٖاث اإلاكتر٦ت في ا ًُ ملخاٞٓت ٖلى الهضوء والاؾخ٣غاع ٖلى الخضوص م٘ بزُىبُا لؿىحن ال٣ًاٝع خال

ٖضًضة بال ؤهه ًالخٔ ؤن ألامغ صاثًما ما ًيخهي بة٢غاع الىي٘ الغاهً ٞة٢غاع الىي٘ الغاهً بال ق٪ ٌُٗيها الخ٤ 

.
ً
خي الظي حؿعى له صاثما  الخاٍع

ٍ التي ٌٗخمض ٖليها الخهم  والبدث ًٖ *ومً ؤؾلم الُغ١ لخل الجزاٖاث الخضوصًت هي البدث في اإلاباصت والى٣ا

 عصوص زانت بها.

*ؤن هؼاٖاث الخضوص مً الجزاٖاث الضولُت التي ًم٨ً ؤن ٩ًىن للؿلى٥ الالخ٤ آزاع ٢ض جلغي ٧ل ؤو بٌٗ الخ٣ى١ 

 الىاحبت بم٣خض ى مباصت ال٣اهىن الضولي ألازغي.

٤ ال٣اهىن الضولي واٖتٝر به ا الجزإ ٢ض جىٗضم حضوي الاخخجاج به  *بن جغؾُم ؤو جسُُِ الخضوص وإن جم ٞو َٞغ

ا ٖلى ب٢لُم الُٝغ ألاو٫. ٦ما  ًً ؤمام ال٣ًاء الضولي بٌٗ مض ي ٞترة ٖلى ؤلاطٖان إلاماعؾت الُٝغ آلازغ حٗض

اث الُٝغ ألاو٫ ٢بىله للمماعؾاث الؿُاصًت للُٝغ آلازغ في ب٢لُمه  .9ًم٨ً ؤن ًخم اؾخ٣غاء جهٞغ

ا في ٧ل الاجٟا٢ُاث الضولُت بحن الؿىصان وؤزُىبُا،بال ؤنها ؤعى ؾىصاهُت *بن الٟك٣ت وإن لم ًغص ط٦غ اؾمهم

كهض ٖلى طل٪:   َو

املخا٦ماث ال٣ًاثُت يض ؤلازُىبُحن في الٟك٣ت،صٞ٘ بٌٗ ؤلازُىبُحن للٗىاثض والًغاثب للؿلُاث 

ٟي حىىب ال٣ًاٝع واهخ ٟي قما٫ ال٣ًاٝع ومجلـ ٍع ساباث املخلُت،اهخساباث املجالـ املخلُت مجلـ ٍع

البرإلاان وؤوامغ املخلُت للمجالـ املخلُت آهظا٥ والتي جىضح خضوصها وؾلُاتها ونالخُاتها،بن ؤؾماء اإلاٗالم 

غ اإلاُجىع ٢ىحي للخضوص لؿىت  م )٢لٗت الؼعاٝ ، ٢لٗت خماص ، ٢لٗت 1903الُبُُٗت ٖلى الخضوص والتي وعصث في ج٣ٍغ

ـ ، ٢لٗت اللبان ، زىعقحن حبل ؤبى َا٢ُت ، ح  بل ؾىاع ( ٧لها ؤؾماء ؾىصاهُت.بصَع

 .10*اٖتراٝ بزُىبُا بالؿىصان ٦ضولت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة مً ٚحر جدٟٔ ٖلى ؤي ش يء مً خضوصه ؤو ؤ٢الُمه

 الخلفية التاريخية: 

ل  15بٗث ؤلامبراَىع مىلُ٪ الثاوي في        م حٗمًُما بلى عئؾاء الضو٫ ألاوعبُت خضص ُٞه الخضوص الٟٗلُت 1891ؤبٍغ

ا ما اٖخبره مى٣ُت هٟىطه،وعص في الخٗمُم ؤن الخضوص الكمالُت الٛغبُت للخبكت جمخض مً بلضة  ًً خه وؤً لمبراَىٍع

،وؤٖلً ًٖ  ت ال٣ًاٝع ُبرة بلى ٦غ٧ىج ٖلى الىُل ألاػع١ وحكمل مضًٍغ جىماث الىا٢ٗت ٖىض ملخ٣ى نهغي ؾخِذ ٖو

ىم بضو ؤن حٗمُم مىلُ٪  ٖؼمه اؾخٗاصة خضوصه ال٣ضًمت التي جمخض ٚغًبا ختى الخَغ ا.ٍو وحىىًبا ختى بدحرة ٨ٞخىٍع
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ُاهُت التي ٧اهذ حؿعي حاهضة لؾ٣اٍ الضولت اإلاهضًت  ا ولم حٗلم به الخ٩ىمت البًر لم ًهل بلى اإلال٨ت ٨ٞخىٍع

يُل عوص في ٖام  م للخباخث م٘ مىلُ٪ خى٫ بٌٗ 1897وإٖاصة اؾخٗماع الؿىصان بال ببان بٗثت ؾحر ٍع

ُاهُا في الخبكت حىن هاعهجخىن مىلُ٪ في اإلاؿاثل،ول٨ً لىخٔ ؤ مبر  1هه ٖىضما ؤبلٜ ممثل بٍغ م بإن 1898هٞى

ت ٢ض اخخلذ مضًىتي ال٣ًاٝع والغونحرم،لم ًإبه مىلُ٪ الخخال٫ ال٣ًاٝع ول٨ىه  ُاهُت_اإلاهٍغ ال٣ىاث البًر

الؿىصان اؾدكاٍ ًًٚبا الخخال٫ الغونحرم بؿبب مى٢ٗها ؤلاؾتراجُجي ٖلى الىُل ألاػع١،وبٗض ؾ٣ٍى 

ُاهُا بمؿاٖضة مهغ للؿىصان جدذ مٓلت )الخ٨م الثىاجي ؤلاهجلحزي_اإلاهغي(   *11واخخال٫ بٍغ

ل  15بضؤث اإلاٟاوياث لخدضًض الخضوص بحن الؿىصان والخبكت في  م بحن مىلُ٪ وحىن هاعهجخىن،و٧ان 1899ؤبٍغ

 
ُ
ؿغي املخى٪ اإلاهىضؽ ؤلٟغص بًل٤ وؾب٤ ؤن ؤ ت بإهه في ًااػع ؤلامبراَىع مؿدكاعه الؿَى ذ الخ٩ىمت اإلاهٍغ

َ
بِلٛ

ؾبُل الخهى٫ ٖلى يماهاث بكإن مُاه بدحرة جاها والىُل ألاػع١، ٞؿ٩ُىن مً الًغوعي ج٣ضًم جىاػالث م٣ٗىلت 

في ألاعاض ي إلاىلُ٪ في م٣ابل الخهى٫ مىه ٖلى الًماهاث اإلاُلىبت،في طاث الى٢ذ ٧اهذ الخٗلُماث الهاصعة 

ُالباث مً مىلُ٪ في واصي الىُل وجدضًًضا في الٛغب والكما٫ الٛغبي ألهه لهاعهجخىن ج٣ض ي بإن ال ٣ًبل ؤي م

ُاهُا ٖلى مهغ والؿىصان،وفي مؿتهل اإلاٟاوياث  ًسً٘ لؿُُغة زضًىي مهغ،وؤن ًا٦ض إلاىلُ٪ هُمىت بٍغ

ُاهُا لم  حٗترى جمؿ٪ مىلُ٪ بالخضوص التي هو ٖليها حٗمُمه بلى عئؾاء الضو٫ ألاوعوبُت،وصاٞ٘ بإهه َاإلاا ؤن بٍغ

ٗخبر ٢ض ٢بلخه 
ُ
وعصَّ هاعهجخىن بإن بالصه ال حٗتٝر بالخٗمُم وال بالخضوص « ألن الؿ٩ىث ٌٗني اإلاىا٣ٞت»ٖلُه ٞةنها ح

٣ُا هي الاؾدُالء  التي هو ٖليها؛وؤياٝ ؤهه ال ٠٨ً ؤن ًظ٦غ مىلُ٪ ؤن خضوصه هي ٦ظا و٦ظا، ألن ال٣اٖضة في بٍٞغ

بضو ؤن هاعهجخىن ٧ان ٌكحر بلى  ٤ ٖلُه في ماجمغ بغلحن في الٟٗا٫،ٍو ِٟ
ُ
م،ٞتراح٘ مىلُ٪ ًٖ 1890ٞبراًغ  26ما اج

سُت،ووؿبت لخهلب مى٠٢ هاعهجخىن ؤبضي مىلُ٪  الخٗمُم ول٨ىه ٤َٟ ًجاص٫ بما اٖخبره خ٣ى٢ه الخاٍع

م خُث وحض هظا 1899ماًى  26اؾخٗضاصه للخٟاوى،وؤزمغر اإلاٟاوياث ًٖ الا٢تراح الظي ٢ضمه مىلُ٪ في 

٤ بةجمام الاجٟا١ م٘ الخ٩ىمت ؤلاًُالُت بكإن الجؼء الكمالي الا٢تراح ٢بى 
ّ
ِل ُٖ  خؿًىا لضي هاعهجخىن ول٨ىه 

ً
ال

  للبروجى٧ى٫ ؤلاهجلحزي 
ً
٣ا ل  15ؤلاًُالي اإلابرم في  -للخضوص ألهه ًمـ مى٣ُت الىٟىط املخههت لًُالُا ٞو ؤبٍغ

ُت )اؾ٩لخىن( ل1891 لخبكت والبلضان املجاوعة بدُث ًبضؤ م.جم عؾم زِ الخضوص الظي ا٢ترخه مىلُ٪ ٖلى زٍغ

كمل في الؿىصان ٧ل  ؿحر في اججـاه الجىىب بلى الخ٣اء الؿخِذ وماًخِب َو زِ الخضوص في جضل٪  في الكما٫ َو

غ٥ مؿاع زِ الخضوص مٟخىًخا بلى ؤن ًخم الخ٣ًُ ٖم بطا ٧اهذ 
ُ
ب٢لُم ٢بُلت الخمغان،ؤما في مى٣ُت ال٨ضاوي  ٣ٞض ج

ُت، ؤما في مىــ٣ُت ال٣ـــالباث  هظه اإلاى٣ُت ج٣٘ بهٟت عثِؿت بلى الكغ١ ؤو الٛغب مً الخِ اإلاىضح ٖلى الخٍغ

ا بكضة ألن ًدهل ٖلى مضًىت 
ً
ٞؿاعث الخضوص بلى الكغ١ منها وحٗلتها ٧لها في صازل الؿىصان،ل٨ً مىلُ٪ ٧ان جىا٢

خباعاث ٖاَُٟت ت،ٞىاقض هاعهجخىن اٖل ا في  اإلاخمت طاث ألاهمُت ؤلاؾتراجُجُت والخجاٍع ًٖ ى ب٣ي ٖلى ٖلمه مٞغ ًُ ؤن 

لب مً هاعهجخىن بباٙل خ٩ىمخه بإهه ألحل اٖخباعاث الهضا٢ت ًىص الاخخٟاّ باإلاخمت العجباَه هى  اإلاخمت،َو

ا و٦ظل٪ قٗبه  باإلاخمت ألهه ًىحض بها مؿُدُىن و٢خل ٞيها اإلال٪ ًىخىا ًُ ٣ذ ٞيها صماء قٗبه؛لظل٪  12شخه وؤٍع
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ُاهُت ٖلى ج ٣ؿُم اإلاخمت بلى ٢ؿمحن: بدُث ًب٣ى الجؼء الىا٢٘ قغقي زىع ؤبى هسغة في وا٣ٞذ الخ٩ىمت البًر

ب٣ى ال٣ـــؿم الٛغبي في الؿىصان،وؤما في حىىبي اإلاخمت ٣ٞض جب٘ الخِ الخضوص الكغ٢ُت ل٣باثل الًباهُه   الخبكت ٍو

لي،ؤما وصاع ؾىماحي،بِىما جغ٥ في الخبكت ؤعاض ي ٢باثل ال٣با  وال٣مؼ واخخٟٔ للؿىصان بمى٣ُتي ٞا اػٚو م٩ا ٞو

ُاهُت طل٪ بلى مىاعص  مى٣ُت بني قى٣ى٫ ٩ٞاهذ مهضع ٢ل٤ واهخمام باليؿبت إلاىلُ٪،و٢ض عّصث الىزاث٤ البًر

تراٝ للخبكت  ٌ هاعهجخىن الٖا الظهب اإلاىحىصة ٞيها ومى٢ٗها ؤلاؾتراجُجي اإلاهُمً باليؿبت للىُل ألاػع١،ول٣ض ٞع

باث مىلُ٪،وؤزـــحًرا بإي خ٣ى١ في بني قى٣ى٫،ول٨ىه في نهاًت ألا  مغ ؤبضي اؾخــٗضاصه للىنى٫ بلى جغجِب ما ًغض ي ٚع

مَىذ امخُاػاث الخى٣ُب ًٖ الظهب في بني قى٣ى٫ 
ُ
تر٥ بني قى٣ى٫ للخبكت،وفي م٣ابل طل٪ ج

ُ
جم الاجــٟا١ ٖلى ؤن ج

ُاهُت  للكغ٧اث البًر

ه بلى ؤن زِ الخضوص مً الى٣ُت التي ج٣اَ٘ ٞيها خض        يبغي الخىٍى وص والًت الىُل ألاػع١ الجىىبُت الخضوص ٍو

ت حىىب  الؿىصان.جم بٞغاٙ زِ  ؤلازُىبُت وختى بدحرة عوصل٠ ٢ض ؤنبذ ٌك٩ل آلان الخضوص بحن بزُىبُا وحمهىٍع

الخضوص الظي جمسٌ ًٖ جٟاوى هاعهجخىن م٘ ؤلامبراَىع مىلُ٪ الثاوي في مؿىصة اجٟا٢ُت،و٢ض ونٟذ هظه 

 6لخٟهُل الخضوص بحن الؿىصان وإزُىبُا مً جضل٪  في الكما٫، وحىىًبا بلى زِ ٖغى اإلاؿىصة في ماصتها ألاولى با

ىضا. ٚى ٣ُا ٍو ُاهُت في قغ١ ؤٍٞغ  صعحت قما٫ خُث جبضؤ الخضوص بحن بزُىبُا واملخمُاث البًر

ي م لض1901لم ًخم الخى٢ُ٘ ٖلى اإلاؿىصة بؿبب جضزل ؾ٩ُىص٩ًىال ممثل بًُالُا في ؤصٌـ ؤبابا في ماعؽ       

مىلُ٪ بإن اجٟا٢ُت الخضوص اإلاؼمٗت بحن الؿىصان وإزُىبُا والتي جبضؤ مً جضل٪ جخٗاعى م٘ اجٟا٢ُت ؤبغمها هى م٘ 

ا ٖلى ؤن الخضوص بحن البلضًً هي 1900ًىلُى  10مىلُ٪ في  ًً ا والتي جىو ؤً تًر م لخدضًض الخضوص بحن بزُىبُا وإٍع

ب  -جضل٪  -جىماث   ؤهه ٖىضما سجل اإلابٗىر ؤلاًُالي ؾ٩ُىص٩ًىال اٖترايه ٖلى مىها،ول٨ً جبحن الخ٣ًا  –ماٍع

مؿاع زِ الخضوص اإلا٣ترح بحن الؿىصان وإزُىبُا لم ٨ًً ٌٗلم ؤن خ٩ىمخه ٢ض جىاػلذ للؿىصان ًٖ ٧ل ؤلا٢لُم 

صٌؿمبر  26/  6الىا٢٘ ٚغبي الخِ مً جضل٪  بلى ج٣اَ٘ ؾخِذ /ماًخِب وطل٪ بمىحب مظ٦غاث جم جباصلها في 

غ زاعحُت بًُالُا ِٞؿ٩ىهتي م في 1899 ُاوي في بًُالُا، ووٍػ ٞىىؾخا.بٗض ٞكل  -عوما بحن لىعص ٦غي الؿٟحر البًر

٫ مى٢٘ 1901الخى٢ُ٘ ٖلى مؿىصة  و ٖلُه في اإلاؿىصة،٣ٞض حٗضَّ
ُ
صزلذ بٌٗ الخٗضًالث ٖلى الخِ الظي ه

ُ
م ؤ

الن الؿغي  ٣ًا للخىاػالث اإلاخباصلت بم٣خض ى ؤلٖا مبر  22في  ه٣ُت بضاًت زِ الخضوص ٞو م بحن بًُالُا 1901هٞى

ُاهُا،ٞإنبدذ ه٣ُت الخ٣اء زىع ؤم حجغ م٘ نهغ ؾخِذ هي ه٣ُت البضاًت بٗض ؤن وا٤ٞ ؤلامبراَىع مىلُ٪  وبٍغ

ٖلى الخىاػالث.٦ظل٪ ؤصزلذ بٌٗ الخٗضًالث ٖلى ٢ُإ الخضوص الىا٢٘ بحن ال٣الباث وحبل ٦غم٪ وطل٪ بٗض 

ان م ً،٦ما سخب مىلُ٪ اٖترايه ٖلى اؾخمغاع ب٣اء ٢ِؿان في الجاهب بٗثت اإلاسح التي ٧ل٠ بها الُٞغ ُجغ ٢ٍى

ً في ٢ُإ ال٣الباث ال٨غم٪ ٢ض ٢بلها -الؿىصاوي مً الخضوص.زالنت ال٣ى٫، بن الخضوص التي ؤوص ى بها مُجغ ٢ٍى

٣ت باجٟا٢ُت  ُت اإلاٞغ إزُىبُا م لخدضًض الخضوص بحن الؿىصان و 1902ماًى  15ألامبراَىع مىلُ٪ وُيمىذ في الخٍغ

ؤن الخضوص اإلاخ٤ٟ ٖليها  1والتي ٢ام بالخى٢ُ٘ ٖليها ؤلامبراَىع مىلُ٪ وهاعهجخىن،و٢ض ؤوضخذ الاجٟا٢ُت في اإلااصة
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٣ت باالجٟا٢ُت مً زىع ؤم حجغ بلى ال٣الباث  ُت اإلاٞغ بحن الخ٩ىمخحن ؾخ٩ىن الخِ اإلاٗلم باللىن ألاخمغ في الخٍغ

صعحت قما٫ م٘ زِ َى٫  6ؤ٧ىبى، بلى ملُلي، ومً زم بلى ج٣اَ٘ زِ ٖغى بلى الىُل ألاػع١،وؤنهاع باعو، وبِبىع، و 

ىدل. وههذ اإلااصة 35 ؾخاقغها ٖلى ألاعى لجىت خضوص 1ٖلى ؤن الخضوص املخضصة في اإلااصة  2صعحت قغ١ ٍٚغ

اًاهما بهظه الخضوص بٗض جدضًضها،وههذ ال٣ٟغة الثالثت مً اإلااصة  سُغان ٖع ان ٍو مً 5مكتر٦ت ٌُٗنها الُٞغ

ت للىو ألامهغي ٖلى ؤن جهبذ الاجٟا٢ُت هاٞظة ا لىو ؤلاهجلحزي لالجٟا٢ُت وهٟـ ال٣ٟغة مً الترحمت ؤلاهجلحًز

غ  ُاهُا ؤصواعص الؿاب٘ ٖلى الاجٟا٢ُت،وبمىحب حٗلُماث وٍػ سُغ ألامبراَىع مىلُ٪ بخهض٤ً مل٪ بٍغ ًُ خاإلاا 

ش  ُاوي لىعص الوؿضاون بخاٍع ُاهُا م،ؾلم ه1902ؤٚؿُـ  28الخاعحُت البًر اعهجخىن بىٟؿه جهض٤ً مل٪ بٍغ

ش 1902ا٦خىبغ  28لالجٟا٢ُت لإلمبراَىع مىلُ٪ في  ش،وبخاٍع مبر  3م وؤنبدذ الاجٟا٢ُت هاٞظة مً طل٪ الخاٍع هٞى

غ زاعحُخه لىعص الوؿضاون بإن جهض٤ً اإلال٪ بصواعص الؿاب٘ ٖلى الاجٟا٢ُت ٢ض ُؾلم 1902 م ؤبلٜ هاعهجخىن وٍػ

م وؤهه خهل ٦ظل٪ ٖلى زخم ؤلامبراَىع ٖلى وسخت 1902ا٦خىبغ  28ىع مىلُ٪ في خؿب ألانى٫ بلى ؤلامبراَ

ُت اإلاظ٧ىعة في اإلااصة   .13مً الاجٟا٢ُت1الخٍغ

ً للخضوص         م جــ٣ض ي بإن ج٣ـــىم 1902ماًى  15مً اجٟا٢ُت 2م:ؾب٤ ؤن الظ٦غ ؤن اإلااصة 1903جسُُِ ٢ٍى

ان. ً هى الظي ٢ام بالخسُُِ  بخـــإقحر الخضوص لجىت مكتر٦ت ٌُٗنها الُٞغ ولـــ٨ً في وا٢٘ ألامــغ ٞةن مُجغ ٢ٍى

مً ؤلامبراَىع مىلُ٪. ٞسال٫ 2مىٟغًصا بالىُابت ًٖ ٧ل مً بزُىبُا والؿىصان،و٢ض نضع ا٢تراح حٗضًل اإلااصة 

ُت»م٣ابلت ؤبلٜ مىلُ٪ هاعهجخىن بإهه لِـ لضًه ؤخض  لخُِٗىه في لجىت الخضوص « ٢اصع ٖلى ٞهم زٍغ

ً الظي ًث٤ ُٞه اإلاكتر٦ت ماء املخلُحن»،ول٨ً بطا ٢ام مُجغ ٢ٍى ىضح الخضوص للٖؼ ٞةهه « بىي٘ ٖالماث خضوص ٍو

ماء ٖلى َى٫ الخضوص الخترام الخِ الظي ًاقغه مُجغ  ًىا٤ٞ ٖلى هظا اإلاؿاع،وؾُهضع ؤوامغ ل٩ل الٖؼ

لب ٦غومغ مً هاعهجخىن ؤن ًى٣ل إلا ُاهُت با٢تراح مىلُ٪ َو ً.ؾٗضث الخ٩ىمت البًر ىلُ٪ ؤن خ٩ىمت ناخب ٢ٍى

ً ونالخُاجه ٢ض وعصث في  ل مىلُ٪ إلاُجغ ٢ٍى ُاوي.بن جسٍى ا الث٣ت التي ويٗها في يابِ بٍغ ًُ الجاللت ج٣ضع ٖال

ماء املخلُحن:  ً الظي ًيخمي بلى »الخُاب الظي بٗث به مىلُ٪ بلى الٖؼ بن خامل هظا الخُاب هى مُجغ ٢ٍى

ُاهُت. وهدً ؤعؾلىاه بل٨ُم لُ ىضح ل٨م الخضوص بحن بزُىبُا والؿىصان. لظل٪ ؤعؾلىا ٞىًعا شخًها الخ٩ىمت البًر

ىضح ل٨م ال حٗبروها وآلازغون لً ٌٗبروها،الخ٣ًا ؾإعؾل شخًها 
ُ
مهًما لِكاهض الخضوص التي ًىضخها له بٗض ؤن ج

ُت للخد٤٣ ت في ؤصٌـ ٖلم )مضًىت في وؾِ بزُىبُا( ب«. ٌٗٝغ الخٍغ ش و٢ض نضع هظا الخُاب باللٛت ألامهٍغ  7خاٍع

مبر  ً  1902هٞى ماء املخلُىن في اإلاىا٤َ الخضوصًت ممثلحن إلا٣ابلت مُجغ ٢ٍى ا لخُاب مىلُ٪ ؤعؾل الٖؼ
ً
م.جىُٟظ

ً بغوح اإلامثلحن في جىُٟظ ألاوامغ التي جل٣ىها مً مىلُ٪ والتي  لُىضح لهم الخضوص التي جم جسُُُها،و٢ض ؤقاص ٢ٍى

دت،٦ ً بإنها ٧اهذ ؤوامغ ناعمت ونٍغ غه ًٖ ونٟها ٢ٍى ً بخ٣ٍغ ٤ مُجغ ٢ٍى ما ؤقاص بالتزامهم باإلاىاُٖض.ؤٞع

ُم الظي ًدبٗىهه و٢ُإ الخضوص الظي  بحن ٦ظل٪ الٖؼ
ُ
جسُُِ الخضوص ٢اثمت باؾماء اإلامثلحن الظي عا٣ٞىه، وج

مبر  18وضح لهم جدؿًبا ألي مؿإلت ٢ض جيكإ في اإلاؿخ٣بل.في  غ الخاعحُت لىعص 1903هٞى م وبىاء ٖلى حٗلُماث وٍػ
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ً الو غ مُجغ ٢ٍى ُاوي في ؤصٌـ ؤبابا ؤلامبراَىع مىلُ٪ وسخت مً جـ٣ٍغ ما٫ البًر ؿضاون، ؾلم ٦الع٥ ال٣اثم باأٖل

ُت اإلاهاخبت له  .14ًٖ جســـُُِ الخضوص والخٍغ

 عرض الىطع العام لهىطىع البحث:

٦ُلىمتًرا،  744ٞت جداطي بزُىبُا ؤعب٘ والًاث ؾىصاهُت،هي ال٣ًاٝع وؾىاع و٦ؿال والىُل ألاػع١، ٖلى مؿا      

ِ الخضوص بحن والًت ال٣ًاٝع وإ٢لَُمي جُٛغاي وؤمهغة ؤلازُىبُحن،هدى  مخض قٍغ  ٦ُلىمتر.  265ٍو

م، 1891ْلذ الخضوص اإلامخضة مهضصة بمُام٘ بزُىبُا التي ؾٗذ وحؿعي  حاهضة للخمضص ٞما واعءها مىظ ٖام       

خه التي ًىم ؤن بٗث ؤلامبراَىع مىلُ٪ الثاوي حٗمًُما بلى عئ  ؾاء الضو٫ ألاوعبُت خضص ُٞه الخضوص الٟٗلُت لمبراَىٍع

ت  ُبرة بلى ٦غ٧ىج ٖلى الىُل ألاػع١ وحكمل مضًٍغ جمخض مً بلضة جىماث الىا٢ٗت ٖىض ملخ٣ى نهغي ؾخِذ ٖو

ا. ىم وحىىًبا ختى بدحرة ٨ٞخىٍع ،وؤٖلً ًٖ ٖؼمه اؾخٗاصة خضوصه ال٣ضًمت التي جمخض ٚغًبا ختى الخَغ  ال٣ًاٝع

ُاهُا اخخاللها  120حٗىص مؿإلت الخضوص بحن الؿىصان وإزُىبُا بلى ؤ٦ثر مً       ٖاًما وطل٪ ٖىضما ؤجمذ بٍغ

ت مىظ  ت ألامهٍغ للؿىصان، وبضؤث في جغؾُم خضوصه م٘ ححراهه وفي طل٪ الى٢ذ مثلذ بزُىبُا )خ٣بت ؤلامبراَىٍع

 1974م وختى هُال ؾالس ي ٖام 1882مىلُ٪ الثاوي ٖام 
ً

 ؤنُال
ً
ا اث ألاوعوبُت التي ناٚذ م( َٞغ  في الدؿٍى

٣ي ت الؿُاؾُت الجٛغاُٞت لضو٫ ال٣غن ألاٍٞغ ،ألامغ حٗل بزُىبُا حٗخبر هٟؿها خلُٟت الٛغب و٢لٗخه 15الخاَع

٣ُا،وجضٖمها في طل٪ اإلاىٓماث ال٨يؿُت الٗاإلاُت التي هضٞها مداعبت ؤلاؾالم وخهاعه وال٣ًاء  اإلاؿُدُت في بٍٞغ

ت للؿىصان ؤهه ٌؿخُُ٘ الخإزحر في املجخمٗاث مً خىله،وهظا ًٟؿغ الاهخمام بما ًضوع في ٖلُه.وؤن الىٓغة الٛغبُ

 الؿىصان ل٩ي ال جمخض ْالله ٖلى مً خىله ٖلًما بإن ٖضص اإلاؿلمحن في بزُىبُا ًمثل ؤ٦ثر مً هه٠ ٖضص ؾ٩انها.

٣ي ٧لها،ْهغث حلُت في  هظه الىٓغة الٛغبُت لزُىبُا بىنٟها اإلاغج٨ؼ ؤلاؾتراجُجي لهم في مى٣ُت ال٣غن ألاٍٞغ

ُاهُىن،الظًً ًم٨ً ال٣ى٫ بنهم ناٚىا الاجٟا٢ُاث بهىعة ٞيها حٗا٠َ ٦بحر  اإلاىاػهاث الؿُاؾُت التي ٢ام بها البًر

بها 
ّ
م طل٪ ٢بل الؿىصان بخل٪ الاجٟا٢ُاث التي جتهغب مً ؤلالتزام بزُىبُا بحجج واهُت ج٨ظ م٘ بزُىبُا ٚع

،وطل٪ بؿبب هىايها الخىؾُٗت،زانت ؤنها حٗاوي مً ٖضص مً اإلاكا٧ل الضازلُت،ٞمؿاختها حٗاص٫ هه٠ الىزاث٤

ضص ؾ٩انها هى ي٠ٗ ٖضص ؾ٩ان الؿىصان وؤنها ٖباعة ًٖ هًبت م٣ابل الؿهى٫ اإلاىبؿُت  مؿاخت الؿىصان، ٖو

 لخصخغ و٢لت ؤلاهخاج الؼعاعي.وألاعاض ي الخهبت الهالخت للؼعاٖت في الؿىصان بجاهب مجابهتها إلاىحاث الجٟاٝ وا

بطا الضٖم الٛغبي لزُىبُا واإلاكا٧ل التي حٗاوي منها في الضازل ٖؼػ مُامٗها في ؤعاض ي الؿىصان مً زال٫ اهتهاج      

ٖلم )الجُىبىلىجُ٪( ٖلم صعاؾت جإزحر ألاعى ٖلى الؿـُاؾت في م٣ابل مؿعى الؿُاؾت لخُٛحر ألابٗاص الجٛغاُٞت 

الاخخُاحاث التي جخُلبها لخىمى ختى ولى ٧ان وعاء خضوصها،وطل٪ جلبُت لُمىخاتها واخخُاحاتها للضولت بالبدث ًٖ 

م اٖتراٞها باجٟا٢ُت  ومهالخها،بالُب٘ جيبني بزُىبُا لهظه الؿُاؾت الخىؾُٗت وهى ؾبب مك٩لتها م٘ الؿىصان ٚع
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ُاهُت وؤلامبراَىع مىلُ٪ الثاوي التي خ1902ماًى  15 ا وبالىن٠ الٗام في م بحن الخ٩ىمت البًر ًُ ضصث الخضوص وع٢

ش البُٗض وإلى الُىم ال جؼا٫ 1902ؤ٦خىبغ  28مً الاجٟا٢ُت، التي ؤنبدذ هاٞظة  مىظ  1اإلااصة  م،ومىظ طل٪ الخاٍع

ب ؤن َٗىذ بزُىبُا 1902اجٟا٢ُت ٖام  ش البُٗض ؤو ال٣ٍغ م لخدضًض الخضوص، صخُدت وهاٞظة. ولم ًدضر في الخاٍع

م، 1957م، وفي ًىهُى 1955ؤٚؿُـ -ه الاجٟا٢ُت،بل ؤ٦ضث التزامها بهظه الاجٟا٢ُت في ًىلُىفي صخت ؤو هٟاط هظ

التي ٢امذ بٗمل   16م1973م،ومً زم مً زال٫ حك٨ُل لجىت جغؾُم الخضوص بحن البلضًً في ٖام 1972وفي ًىلُى 

 لٗملها ول٨ً ججمُضها بؿبب حٗلل وجما
ً

َل ازُىبُا ختى حاءث ٞترة ٧ل ؤلاحغاءاث الٟىُت الالػمت، وويٗذ حضوال

ىاوي في  ٗت ؤنها خ٩ىمت زىعة 1991خ٨م ملِـ ٍػ ا، وجدذ طَع ًً م لخبضؤ املخاصزاث خى٫ الترؾُم مغة ؤزغي،ل٨نها ؤً

غ لضيها مخسههىن في مجا٫ الخضوص اإلاكتر٦ت، ْلذ حٗخظع إلاضة  ؾىىاث، بلى ؤن وا٣ٞذ ؤزحًرا  10حضًضة وال ًخٞى

الماث الخضوص م ، وؤ٦ملذ اللجى2001في الٗام  ت  ٧ل ؤلاحغاءاث اإلا٨خبُت والهىضؾُت، و٧ل ما ًخٗل٤ بالخغاثِ ٖو

وؤهىاٖها وؤما٦نها، زم ازخخمذ بٗمل مسح مُضاوي لٗالماث الخضوص اإلاىحىصة، الظي ٌؿمى بٗملُت جإ٦ُض الخضوص، 

 لبروجى٧ى٫ 
ً
٣ا كتر٦ت بحن البلضًً في م، ٦ما جم اٖخماصه بىاؾُت اللجىت الؿُاؾُت اإلا1903وجم الخإ٦ُض بالٟٗل ٞو

2001٠  .17م، ول٨ً لرأؾ٠ ْل الخا٫ ٦ما هى بؿبب ٖىصة ازُىبُا زاهُت للمماَلت والدؿٍى

ُاهُا ٢ضمذ جىاػالث ٦بحرة ًٖ مىا٤َ ؾىصاهُت ٦ثحرة لهالح بزُىبُا، منها ب٢لُم بني         ال ًسٟى ٖلى اإلاُل٘ ؤن بٍغ

ت املخاطًت لى٣ُت جالقي خضوص والًت ؾىاع والًت ال٣ًاٝع بجاهب قى٣ى٫ اإلاخازم لىالًت الىُل ألاعػ١، مى٣ُت اإلاخم

غة الضوص،خمغاًت الغهض حىىب ال٣الباث الظي ٌكهض وحىص مخ٨غع للمؼاٖحن ؤلازُىبُحن املخمُحن  مثلث جاًت،حٍؼ

٣ت في والًت ٦ؿال،ومى٣ُت صبلى ال٨ُلى ٗت الىا٢ 15باإلالِكُاث اإلاؿلخت في ٧ل مىؾم،٦ما لم حؿلم مى٣ُتي ؤم بٍغ

ا مً اإلاُام٘ ؤلازُىبُت.   ًً  في والًت ال٣ًاٝع ومداطجحن ل٢لُم الخُٛغي ؤلازُىبي،ؤً

 نعاجلت احلالت الهدروست في البحث:

 بنهغ ؾخِذمىطقة الفشقة
ً

 :  هي جل٪ اإلاى٣ُت اإلاخازمت للخضوص اإلاكتر٦ت بحن الؿىصان وإزُىبُا، والتي جدض قماال

ا بةزُىبُا، وهي لٟٓت مدلُت اقخ٣ذ مً وي٘ اإلاى٣ُت الُبُعي بط ٣ًهض بالٟك٣ت 
ً
وحىىًبا بنهغ ُٖبرة وقغ٢

،وجى٣ؿم بلى ٧2لم 251ألاعاض ي التي ج٣٘ بحن ٖىاػ٫ َبُُٗت )ماثُت( ٧األنهاع والخحران واملجاعي وجبلٜ مؿاختها 

 بنهغ ؾخِذ وحىىًبا ببدغ 
ً

ا بالخضوص ٢ؿمحن: الٟك٣ت ال٨بري:وجدض قماال
ً
باؾالم وحىىب ٚغب بنهغ ُٖبرة وقغ٢

اإلاكتر٦ت بحن الؿىصان وإزُىبُا،ؤعيها َُيُت مؿُدت نالخت للؼعاٖت في مجملها.والٟك٣ت الهٛغي:هي اإلاى٣ُت 

ا بالخضوص اإلاكتر٦ت بحن الؿىصان وإزُىبُا وجخسللها 
ً
 ببدغ باؾالم وحىىب ٚغب بنهغ ُٖبرة وقغ٢

ً
التي جدض قماال

جبا٫ والخحران.هظا الىي٘ الاوٗؼالي للمى٣ُت بؿبب بخاَتها باألنهاع مً ٧ل الجىاهب باؾخثىاء زِ الٗضًض مً ال

الخضوص اإلاكتر٥ م٘ بزُىبُا خخم ٖليها الٗؼلت الخامت ًٖ ألاعاض ي الؿىصاهُت اإلاخازمت لها زال٫ مىؾم ًُٞان هظه 

غة  ًٖ ٧ىنها جخمحز بسهىبت ؤعيها وؤمُاعها الٍٛؼ
ً

٠. ُٞما ًمحز مى٢ٗها هظا  ألانهاع،هظا ًٞال في ٞهل الخٍغ
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بٚغاء لإلزُىبُحن لالٖخضاء ٖليها متى ما قاءوا بط ال ٠٣ً ؤمامهم ؤي ماو٘ ؤو ٖاػ٫ ًدى٫ بُنهم وبحن الاؾخٟاصة مً 

 هظه ألاعاض ي الخهبت.

ا في اجٟا٢ُت الخضوص لٗام       ًُ ا ٢اهىه
ً
ذ بزُـىبُا اٖتراٞ م،واجٟا٢ُت 1903لؿىت م وبغوجى٧ى٫ الخضوص 1902ل٣ض اٖـــتٞر

وجم بمىحب طل٪ جىيُذ الخضوص ٖلى الُبُٗت لخ٩ىن مٗلًما ،18م بإن مى٣ُت الٟك٣ت ؤعى ؾىصاهُت1972ٖام 

ا بحن الؿىصان وإزُىبُا في جل٪ اإلاى٣ُت،مً ٖالمت الخضوص الىا٢ٗت في الًٟت الُمنى مً زىع ال٣اف حىىب  ًُ َبُٗ

خُث ويٗذ ٖالمت خضوص في وؾِ صخغة زم بلى حبل ٧ىعجِب زم بلى حبل ٢اال زم بلى حبل ؤبى ٢مل زم جال٫ البر٥ 

حٕؼ شجغة وؾِ حجاعة وصخىع زم بلى حبل زىاع ، وبال٣غب مً شجغة هجلُج ويٗذ نىعة مً بغوجى٧ى٫ 

المت و٦ظل٪ ويٗذ ٖالمت للخضوص ونىعة مً بغوجى٧ى٫ الخضوص ؾىت 1903الخضوص لؿىت  م في صخغة 1903م ٖو

ان م٘ نهغ ؾخِذ.ٖالُت في الًٟت الُمن  ى مً نهغ ؾخِذ خُث ًخ٣اَ٘ زىع الغٍو

 الؿىصاوي الجاهبحن اإلاكتر٦ت بحن الضولُت)والًت ال٣ًاٝع وإ٢لُم ألامهغة( الخضوص َى٫  ًبلٜ  بداية املشكلة:

٣ضع ٧19لم 265 هدى وؤلازُىبي ؤلازُىبُحن بىدى ملُـــىن ٞـــضان في  مً ٢بل ٖليها اإلاٗخضي الؼعاُٖت حجم ألاعاض ي ٍو

 مى٣ُت الٟك٣ت وما حاوعها حىىًبا في ٧ل مً ال٣الباث وجاًه ختى حبل ص٢الف.

بن الخٗضي ؤلازُىبي ٖلى ألاعى الؿىصاهُت في  مى٣ُت الٟك٣ت لم ًٓهغ بهىعجه الىاضخت التي ٌؿدك٠  منها      

ُاهُحن  هُت بضؤ  ، ٩ٞان ؤو٫ صزى٫ بلى ؤعى الٟك٣ت20مً الؿىصانالاؾخدىاط ٖلى ألاعى بال بٗض زغوج البًر

حن ؤلازُىبُحن للؼعاٖت في ألاعاض ي الىا٢ٗت ما بحن حبل الل٨ضي وشجغة ال٩ى٦ت وختى خمضاًِذ وطل٪  بدؿلل للمؼاٖع

حن7م،و٧ان ٖضصهم ٢ض بلٜ )1957في الٗام  ىا في مؿاخت ( مؼاٖع  ال٨بري  الٟك٣ت مى٣ُت في ٞضان زالزت آالٝ  ػٖع

ًىا وه٣لىا  بجبل الل٨ضي،و٢ض خاولذ ؾلُاث ؤلاصاعة ألاهلُت في اإلاى٣ُت اإلاٗىُت جدهُل الٗكىع منهم ل٨نهم ٞع

طل٪ بلى اإلاؿئىلحن ؤلازُىبُحن،بلى ؤن جم ٣ٖض احخمإ مكتر٥ بحن اإلاؿئىلحن في البلضًً،اٖتٝر ُٞه ؤلازُىبُحن 

حن ألاز لبىا بٖٟاء اإلاؼاٖع ُىبُحن مً صٞ٘ الٗكىع بحجت ؤن ما ٢امىا به مً بالؼعاٖت صازل ألاعاض ي الؿىصاهُت َو

حن ؤلازُىبُحن ٖاصوا مغة ؤزغي في  ان الجٟا١،ٚحر ؤن اإلاؼاٖع ٣ت بضاثُت ولم ًخىنل الُٞغ  وبٍُغ
ً

ػعاٖت ٧ان ٢لُال

م بألُاث واؾخٗضاصاث ٧املت للؼعاٖت في اإلاى٣ُت الىا٢ٗت بحن نهغي ؾخِذ وباؾالم الخابٗت 1958الٗام الخالي 

ٟ ي قما٫ ال٣ًاٝع الؿاب٤ الظي ٧اهذ جدبٗه له مى٣ُت الٟك٣ت،مخجاهلحن اجٟا٢ُاث الخضوص بحن ملجلـ ٍع

حن ؤلازُىبُحن اإلادؿللحن)1967م_1964البلضًً. وبحن ٖامي ) ؤل٠ 33( مؼعإ في مؿلخت 27م( بلٜ ٖضص اإلاؼاٖع

ٞضان وفي الٗام  84.500مؼإع في مؿاخت ٢ضعها 52م( بلٜ الٗضص 1991م_1972ٞضان، ؤما في الٟترة ما بحن )

م وخؿب بخهاثُت عؾمُت مكتر٦ت بحن البلضًً بلٜ ٖضص اإلاؼعاُٖحن ؤلازُىبُحن في ألاعض ي الؿىصاهُت 2004

ا،ٌؿخٛلىن مؿاخت ٢ضعها 1956) ًٖ ٘ الؼعاُٖت التي ؤ٢امها  21ؤل٠ ٞضان 754( مؼعا و٢ض بلٛذ مؿاخت اإلاكاَع

ىن ؤلازُىبُىن ختى ٖام   ًٖ  م ؤ٦ثر مً ملُىن 2020اإلاؼاٖع
ً

ٞضان في مى٣ُت الٟك٣ت وما حاوعها حىىًبا، هظا ًٞال
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خضاءاث ؤلازُىبُت اإلاخ٨غعة ٖلى مى٣ُت  بػالتهم لبٌٗ مٗالم الخضوص الخ٣لُضًت التي ٧اهذ مىحىصة. بجاهب الٖا

غصهم مً ألاعى،  ٗهم َو ىحن الٗؼ٫ ونهب مدانُلهم ومىاقيهم وممخل٩اتهم بهضٝ جغَو الٟك٣ت مً ٢خل للمَى

م هٟي ا ٜ مىاَىيها بٗضم الؼعاٖتٚع
ّ
م ٞيها ؤنها صاثًما ما جبل ألاعاض ي ٖلى  جل٪ في لؿلُاث ؤلازُىبُت اإلاخ٨غعة التي جٖؼ

ىت 20ب٢امت ؤ٦ثرؾىصاهُت.ل٨ً خ٣ُ٣ت ألامغ ٚحر طل٪ والضلُل  ؤؾاؽ ؤنها ؤعاض ي صازل ؤعاض ي  22مٗؿ٨غ ومؿخَى

الظي صاثًما ما ًخــسٟي زل٠ هظه اإلالِكُاث،بجاهب الٟك٣ت، مدـــمُت بملِكُاث بزُىبُت ٌؿاهضها الجِل ؤلازُىبي 

ىاث بالخضماث والبيُت الخدخُت بما ٞيها الُغ١ اإلاّٗبضة،وبهظه اإلاُام٘  ض الؿلُاث ؤلازُىبُت هظه اإلاؿخَى جؼٍو

ىن بزُىبُىن جدذ خماًت ملِكُاتهم اإلاؿلخت هدى ملُىوي ٞضان مً 1995الىاضخت،ومىظ ٖام  م،اؾخٛل مؼاٖع

لكضًضة الخهىبت،وؾاٖضهم في طل٪ اوٗؼا٫ الٟك٣خحن الهٛغي وال٨بري ًٖ ب٣ُت الؿىصان ؤعاض ي الٟك٣ت ا

بؿبب ؤنهاع ُٖبرة وباؾالم وؾخِذ اإلاىؾمُت،واهٟخاح اإلاى٣ُت ٖلى بزُىبُا بال ٖىاػ٫ َبُُٗت بؿُىا ؾُُغتهم 

ٖمغ البكحر في  ؾىت مؿخٛلحن اوكٛا٫ الؿىصان بمكا٧له الضازلُت،ول٨ً بٗض ؾ٣ٍى هٓام 25ٖليها أل٦ثر مً 

ل  م،الخٟذ الجِل 2020م وجى٢ُ٘ ؾالم حىبا م٘ ٖضص مً الخغ٧اث اإلاؿلخت الؿىصاهُت في ؤ٦خىبغ2019ؤبٍغ

% ولم جدب٤َ ؾىي مى٣ُخحن 95الؿىصاوي بلى الخضوص الكغ٢ُت وإٖاص اهدكاعه في مى٣ُت الٟك٣ت التي خغعها بيؿبت

ا،ل٨ً الؿىصان ًُالب بزُى  ٤ الخىاع الضبلىماس ي والؿُاس ي بم٣ضوعه اؾخٗاصتهما ٖؿ٨غًٍ بُا بةزالئهما ًٖ ٍَغ

 .23ج٣ضًًغا للٗال٢اث ألاػلُت التي جغبِ البلضًً والكٗبحن

 اسحنحاجاث وجىصياث:

 االسحنحاجاث:

ُاهُىن حٗلتهم مخٗاَٟحن م٘ .1 ٖلى خؿاب  زُىبُابوايــذ حًضا ؤن اإلاـــىاػهاث الـــؿُاؾُت التي ٦ـــــاهذ ًيخهجها البًر

م طل٪  ض.بالؿىصان في مؿإلت الخضوص بحن الضولخحن، وٚع  زُىبُا جُم٘ في اإلاٍؼ

زُىبُا ٖباعة ًٖ زٍُى وهمُت جمغ ٖبر مىا٤َ ٧اقٟت ال جدضصها مٗالم َبُُٗت ب.َى٫ خضوص الؿىصان م٘ 2

الخدُت ٧الُغ١  واضخت مما ٌؿهل الدؿلل مً زاللها، بجاهب ي٠ٗ الؿُُغة ٖليها وخماًتها بؿبب ُٚاب البيُت

زُىبُت في ؤعاض ي التي حؿهل ٖملُت عبِ هظه اإلاىا٤َ الخضوصًت بالضازل،ألامغ الظي جغجب ٖلُه جماصي اإلاُام٘ ؤلا

 قغ١ الؿىصان ٖامت ووالًت ال٣ًاٝع زانت.

الٟك٣ت  مىظ بضاًت الاخخ٩ا٧اث ٖلى ؤعىزُىبُا حٗلها ب. ؤلاهٟجاع الؿ٩اوي و٢لت اإلاىاعص وال٣ٟغ  الظي حٗاوي منهم  3

ت في ؾُاؾت ٧ل الخ٩ىماث التي حٗا٢بذ ٖلى الخ٨م مىظ الٗام  م، وهى في 1957جً٘ مىيٕى الخهى٫ ٖليها ؤولٍى

هٓغ ٧ل خ٩ام بزُىبُا مىيٕى مهحري ًغجبِ بدُاة الؿ٩ان الظًً ٌِٗكىن ٖلى الهًبت ؤلازُىبُت الجاٞت املجاوعة 

ت الخىؾ٘ ٖلى خ ؿاب الٛحر التي ْل ًامً بها حمُ٘ ؤباَغة وخ٩ام بزُىبُا ألعى الٟك٣ت الخهبت اؾدىاًصا بلى هٍٓغ

ختى الُىم، وللىنى٫ بلى هضٞهم اإلايكىص ؤزظ الخ٩ام ؤلازُىبُىن ٖضة مداوع منها الؿُاؾُت ٞاال٢خهاصًت 
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ت وؾاٖضهم في طل٪ اوــٗؼا٫ اإلاى٣ُت ًٖ ب٣ُت ألاعاض ي الؿىصاهُت بؿبب ألانهاع املخُُت  والاحخماُٖت زم الٗؿ٨ٍغ

 بها.

مداولت ؾلُاث .حؿاهل الؿلُاث الؿىصاهُت ومىاَىيها في الخٗاَي م٘ مؿإلت الخضوص،ولٗل طل٪ ٌؿدك٠ مً 4

ىن في صازل  حن ًغٖػ ؤلاصاعة ألاهلُت في اإلاى٣ُت اإلاٗىُت جدهُل الٗكىع مً ؤلازُىبُحن في ؤو٫ حؿلل لهم  ٦مؼاٖع

٤،ٞٗاصوا ب٨ثاٞت في الٗام الخالي، ؤما حؿاهل م ألامغ الظي ؤقٗغهم بإنهم ؤصخاب خ1957ألاعاض ي الؿىصاهُت ٖام 

ىحن ال٣اَىحن في اإلاى٣ُت ًخمثل في مؿإلت بًجاعاث ألاعاض ي  لإلزُىبُحن التي عبما ؤٚلبها لم ًسً٘ لل٣ىاهحن  اإلاَى

حن ؤلازــُىبُحن في صازـل  الىاضخت التي جد٨م ٖملُت الخٗامل م٘ ألاحىبي.٧ل هظا  ؾاٖض في ٖملُت جمضص اإلاؼاٖع

 الٟك٣ت وهم ًضٞٗهم ألامل في امخال٥ هظه الاعاض ي ٧املت ًىما ما. ؤعاض ي

ا م٣اعهت 5 ًُ ضص ؾ٩اهه ال٣لُل وؿب . مؿاخت الؿىصان الكاؾٗت،مىاعصه ال٨بحرة،زغواتها الُاثلت الٛحر مؿخٛلت،ٖو

عص وال٣ٟغ م٘ بم٩اهُاجه،ومى٢ٗه الجٛغافي في مدُِ ب٢لُمي ٌٗاوي مً ؤلاهٟجاع الؿ٩اوي)مهغ،بزُىبُا( و٢لت اإلاىا

ا،حكاص(،بالياٞت بلى ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاس ي الظي ؾببه اقٛا٫ الؿاؾت الؿىصاهُحن في ٧ل  تًر )بزُىبُا،بٍع

لى 1956الخ٣ب مىظ الاؾخ٣ال٫ في  م بالهغاٖاث الؿُاؾُت بُنهم،بًُٗضا ًٖ ٢ًاًا البالص وهمىم مىاَىيها،ٖو

مإ ححراهه الظًً مً بُنهم بزُىبُا عؤؽ  هظه ال٣ًاًا خماًت الخضوص اإلاترامُت،٧ل هظه حٗل  الؿىصان ٖغيت أَل

 التي حٗمل ٖلى ابخإل مى٣ُت الٟك٣ت. 

 الحىصياث:

ب ؤن َٗىذ في 1902باجٟا٢ُت ٖام  بزُىبُت جلتزم .ؤن1 ش البُٗض ؤو ال٣ٍغ م لخدضًض الخضوص التي لم ًدضر في الخاٍع

م. 1972م، وفي ًىلُى م1957م، وفي ًىهُى 1955ؤ٦ضجه التزامها بها في ًىلُى /ؤٚؿُـ  صختها ؤو هٟاطها،بل

٩ىن طل٪ جإ٦ًُضا منها ؤنها لِؿذ لها مُام٘ في ؤعاض ي الؿىصان.  ٍو

ت بؿىصاهُتها،وؤن  بزُىبُت باالوسخاب مً مى٣ُت الٟك٣ت جلتزم .ؤن2 ال ج٠٣ حجغة ٖثرة في وحه   ماصامذ مٗتٞر

 طل٪ وؤن حٗخبر الكٟخا )التي هي هٟؿها ج٣غ بإنهم زاعحىن ًٖ ال٣اهىن( ظي ًالخ٤ ٖهاباثالؿىصاوي ال الجِل

ا خ٣ًا ًٖ ىُت للضولت الؿىصاهُت، الؿُاصة لخماًت مكغو اإلاؿلخحن الظًً  ٖلى ال٣ًاء في الخ٤ لها بإن ٩ًىن  الَى

ٖلى  الؿىصاهُحن اإلاىاَىحنمطج٘  ؤ٢ل٣ذ هظه الٗهاباث ألن ٢اهىهُت. ٚحر وبُغ١  الخضوص مضججحن، ًخجاوػون 

حن الخضوص، اة واإلاؼاٖع حن آلامىحن، الٖغ ٘ ألاعى جنهب وال٣غٍو اة  واإلااقُت وجسخ٠ُ الؼعاُٖت واملخانُل واإلاكاَع ٖع

ىن ٦باع ال٣ُٗان ؤصخاب  ٞضًت ًضٞٗىنها وإطا لم بمىحب بال ؾغاخهم وال جُل٤ ؤهلهم، وجبتز ال٨بحرة ومؼاٖع

 وجل٣ى بجثخه ٣ًخل املخخ٠ُ ٞةن الُض، الظي جدضصه هظه الٗهاباث مُلى٢ت الى٢ذ ججاوػوا ؤو ماَلىا ؤو ًٟٗلىا

خه ؤو في الُغ٢اث ت ؤو وؾِ ٢ٍغ  ؾضاص الٟضًت. في ًخإزغ لٛحره ٞال ٩ًىن ٖبرة ختى الؼعاعي، مكغٖو
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ىن 3 ى٨غون ألاعاض ي لإلزُىبُحن الؿىصاهُىن الظًً ًاحغون .ؤما الؿىصان ٞٗلُه ؤن ًخهضي ٢اهىًها للمؼاٖع  ٍو

دملهم اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت وألازال٢ُت لنهم ألامً ال٣ىمي للبالص،وجً٘ الخ٩ىمت  ٖلى صاهًما زًُغا ًمثلىن  طل٪،ٍو

ىز٤ مؿب٤، جغزُو ناعمت جلؼم ٧ل مإحغ ألعيه ؤن ًدهل ٖلى ٢اهىهُت بحغاءاث ؤلاًجاع لضي الؿلُت  ٣ٖض ٍو

حن )الؿىصاوي ًمً خ٣ى١ ألامغ الظي ً مٗخمض، ومىِز٤ مداٍم  لضي ال٣ًاثُت ؤو ٣لل الُٞغ  مً وؤلازُىبي( ٍو

ىصة  ٞيها ج٣ض ي بل ًجٗلها ٢اهىهُت الجزاٖاث، املخا٦م،ل٨ً هظا ٩ًىن بٗض زغوج الىحىص ؤلازُىبي بهـــــىعة ٧امـــلت ٖو

 الٟك٣ت ٦ــمى٣ُت ؾىصاهُت زالهت.

ا الٗمل ٖلى عبِ اإلاىا٤َ الخضوصًت بُغ١ مٗبضة زانت مى٣ُت الٟك٣ت التي حٗؼلها ألانهاع 4 ًً . ٖلى الؿىصان ؤً

ا في طل٪( بجاهب ب٢امت ٢غي صٞاُٖت بىحىص مىاَىحن 
ً
بضو ؤن الجِل الؿىصاوي ٢ض ٢ُ٘ قَى ٠ )ٍو في ٞهل الخٍغ

حن ؾىصاهُحن ًضاٞٗىن ًٖ ؤهٟؿهم، بلى حاهب مماعؾتهم للؼ  عاٖت بهىعة مؿخمغة بهىعة جم٨نهم مً ومؼاٖع

ظ  ّٟ ى الؿُُغة ٖلى هظه ألاعاض ي مً زال٫ عنض جدغ٧اث الجاهب ؤلازُىبي، الظي ًماعؽ خغب الٗهاباث، ٍو

ٖملُاث بحهايُت بهضٝ الًِٛ ٖلى اإلاىاَىحن الؿىصاهُحن وإحباعهم ٖلى الخىحه ٚغًبا هدى اإلاضن الغثِؿت، 

ُت،ؤما مً خُث الخإمحن الخاعجي إلاىـ٣ُت، ٞةن الجِل الؿىصاوي حاهؼ والابخٗاص ًٖ اإلاىا٤َ الخهبت الؼعاٖ

 ومؿخٗض لهظه اإلاهمت.

ٓل ؤًٞل اإلاٗالجاث باليؿبت للؿىصان هى ب٢غاع الاجٟا٢ُاث واإلاٗاهضاث والبروجى٧ىالث اإلاىعوزت ٖلى ما بها مً .5ً

ا للمكا٧ل التي ًثحرها ٖضم ؤلا٢غاع. ًً  مالخٓاث و٢هىع جٟاص

 اخلاجهت:

حن( بلى         بن مُام٘ بزُىبُا في ؤعض ي قغ١ الؿىصان جى٦ضه الى٢اج٘ ٖلى ألاعى مً زال٫ حؿلل مىاَىيها )مؼاٖع

حرها مً اإلاىا٤َ الخضوصًت بٗض زغوج ؤلاهجلحز مً الؿىصان،مما ًض٫ ٖلى هُتها في عبِ اجٟا٢ُت  مى٣ُت الٟك٣ت ٚو

 في الؿى 1902ٖام 
ً
ُاوي الظي ٧ان ٢اثما صان آهظا٥،و٢ض بضؤث جى٨غها ًٖ التزاماتهم ججاه هظه م باالؾخٗماع البًر

٣ُت ؤو مىٓمت ألامم اإلاخدضة ؤي  الاجٟا٢ُت مً طل٪ الخحن،ول٨ً بالضلُل لم حكهض ؤعو٢ت مىٓمت الىخضة ألاٍٞغ

ق٩ىي ؤو اٖتراى بزُىبي ٖلى هظه الاجٟا٢ُت ألي ؾبب مً ألاؾباب ؤو ؤي ق٩ىي جتهم ٞيها الؿىصان باالؾدُالء 

ت ٖلى مىا٤َ خضوصه الكغ٢ُت ٖلى ؤعى ب زُىبُت ٦ما بن الؿىصان ْل ٢بل وبٗض الاؾخ٣ال٫ ًماعؽ ؾلُاجه ؤلاصاٍع

بما ٞيها مى٣ُت الٟك٣ت بجاهب بحغاءاث الاهخساباث للمجالـ البرإلااهُت واملخلُت صون ؤي اٖتراى مً ٢بل بزُىبُا 

ه حجت لها في ؤي بصٖاء بد٤ مكغٕو لها في ٧ل طل٪ ًا٦ض ٖضم وحىص ؤي ؾىض ٢اهىوي لضي بزُىبُا ًم٨نها ؤن حٗخبر 

 ؤعى الٟك٣ت ؤو ٚحرها مً ؤعاض ي قغ١ الؿىصان.

اث الخضوصًت ٖبر الخٟاوى وبالُغ١ الؿلمُت اؾخُاٖذ ؤن        بن ؾُاؾت الؿىصان ال٣اثمت ٖلى خل اإلاىاٖػ

ت ٞيها جًا٠ٖ مً مكا لت ٖلى الخضوص الكغ٢ُت صون خضور مىاحهاث ٖؿ٨ٍغ ٧ل الؿىصان جداٞٔ ولؿىحن ٍَى
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الظي ٌٗاوي مً ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاس ي.ٚحر ؤن هظه الؿُاؾت وألؾباب م٣ضعة حًضا ٧اهذ جاصي في ٧ل مغة بلى 

ـ ب٣اء ألامغ ٖلى ما هى ٖلُه،وبالُب٘ اؾخٟاصث مً هظه الؿُاؾت ألاهٓمت ؤلازُىبُت اإلاخٗا٢بت التي ْلذ  ج٨َغ

عى ومؿاخت حضًضة مً الؼمً جم٨نها مً بصٖاء الخ٤ تهضٝ مً وعاء طل٪ في ٧ل مغة ٦ؿب مؿاخت حضًضة مً ألا 

خي في ألاعى. ؤزحًرا بن الٗال٢اث الازُىبُت الؿىصاهُت ًٟترى ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر ٖم٣ًا مً الٗال٢اث الازُىبُت بإي  الخاٍع

سُت ؤػلُت  صولت ؤزغي وبظاث ال٣ضع باليؿبت للؿىصان،ألنها ٖال٢ت بحن ؾ٩ان اإلاغجٟٗاث والؿهى٫، ٖال٢ت جاٍع

لى هظا ألاؾاؽ ٞةن م مخضة، ًب٣ى ؤن ال جٟؿضها اإلاُام٘ الؿُاؾُت مً زال٫ الخىؾ٘ ٖلى خؿاب الٛحر. ٖو

 ألاهمُت اإلاخباصلت للضولخحن الؿىصان وإزُىبُا ًلؼم ؤن ج٩ىن طاث َاب٘ حٗاووي ج٩املي ولِـ مُمعي ٖضاجي.

 قائهت الهصادر والهراجع
 
ا

  جقارير دوليت :  -أوال

دضة لإلؾتراجُجُت الضولُت للخض مً ال٩ىاعر،مهُلخاث ؤلاؾتراجُجُت الضولُت للخض مً ؤماهت ألامم اإلاخ -1

ؿغا : حى٠ُ ، ماًى 2009ال٩ىاعر   م.2009،  ؾَى

ش وكغ.بغومان ، عوماوي، الٗمل ؤلاوؿاوي ، ؤبى ْبي: م٨خب ؤَباء  -2  بال خضوص ، بضون جاٍع

 
ا
 الهصادر العربيت الرتاثيت:  -ثانيا

، ص 8ثامً، بحروث، صاع ناصع، ج ؤبى الًٟل: لؿــان الٗغب، )باب الٗحن ٞهل الُاء(، املجلض الؤبً مىٓىع،  -1

 ث..
ت،  -2 ب ال٣غان، بحروث ، صاع اإلاٗٞغ  . 1998ألانٟهاوي, الغاٚب ،اإلاٟغصاث في ٍٚغ

ٟاث، جد٤ُ٣ ٖبض اإلاىٗم الخىٟي، صاع الغقاص: ال٣اهغة،  -3  م.1991 - هـ1412الجغحاوي ، ٖلي بً دمحم: الخٍٗغ

ؼ، صعاؾت وجد٤ُ٣ الغخالي الٟاعو١، ٍ  -4 ، 1ألاهضلس ي، دمحم بً ٖبض الخ٤ ، املخغع الىححز في جٟؿحر ال٨خاب الٍٗؼ

 .2/42م ، 1981 -هـ 1401

ت ، ج -5  .2الكاَبي ، ؤبى بسخا١ ببغاهُم ، اإلاىا٣ٞاث ، بحروث ، صاع اإلاٗٞغ
ؼ، دمحم بً ؤبي ب٨غ بً: مسخاع الصخا - 6  م.1985 -هـ 1406ح، م٨خبت لبىان، ٖبض الٍٗؼ
(، ص -7  ، ، ص . ث. 2اع الترار الٗغبي، جمهُٟى، ببغاهُـم وآزغون، اإلاعجم الىؾُـِ، ماصة )َـٕى

ا 
ا
 الكحب العربيت والهرتجهت : -ثالث

٘.  ببغاهُم، ؾٗض الضًً ، املجخم٘ اإلاضوي والخدى٫ الضًم٣غاَي في مهغ. صعا ٢باء للُباٖت -1 واليكغ والخىَػ

 م.2000ال٣اهغة، 

اًت م٣ضمت اإلاٗاَي، ماهغ، ؤبى -2 ت وهماطج ٖغبُت ،ال٣اهغة: الخهغي للُباٖت،  الٖغ الاحخماُٖت :ؤؾـ هٍٓغ

 م2004
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اى ، مجلت البدىر ألامىُت..  -3 اى،  ٧لُت اإلال٪ ٞهض ألامىُت بالٍغ الباػ، عاقض ،  الكباب والٗمل الخُىعي، الٍغ

 هــ1423

ؼ بً  -4 م، صاع َُبت: الؿٗىصًت، ٍالجلُل،ٖبض الٍٗؼ ت في يىء ال٣غآن ال٨ٍغ  -هـ 1419، 2هانغ، و٢ٟاث جغبٍى

 م،1998

اى، اإلاىاَىت، جغبُت في اإلاٗانغة الاججاهاث :اإلاىاَىت ببغاهُم، جغبُت الخبِب،ٞهض -5 ؾٗىص،  اإلال٪ حامٗت الٍغ

 م2005

ت واإلاالُت في  -6 ت، ٍالٗلي، ؾلُمان بً ٖلي: جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  م1996 -هـ 1416، 1اإلاىٓماث الخحًر

ُت ومجاالتها، بدث ميكىع، م٣ضم  -7 الٗمغي، ٖلي ؤخمض؛ الهٍغهغي، صزُل هللا خمض: مٟهىم الخضمت الخُٖى

ُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، حامٗت ؤم ال٣غي: م٨ت اإلا٨غمت،  -هـ 1418للماجمغ الٗلمي ألاو٫ للخضماث الخُٖى

 م .1997

ت، واقىًُ، ماؾؿت ؤماهت، الٗلي ،ؾلُم -8 ت واإلاالُت في اإلاىٓماث الخحًر هـ، 1416ان ، جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 . 76م

 2000،ال٣اهغة:م٨خبت حامٗت ٖحن قمـ،21لهىاعي، ؾُض ،ؤلاصاعة: ألانى٫ وألاؾـ الٗلمُت لل٣غن ا -9

م ، 2015غبي لرأبدار واوكغ، باعوي ،صاعن، املجخم٘ الكب٩ي ، جغحمت: ؤهىع الجمٗاوي ، الضوخت: اإلاغ٦ؼ الٗ -10

 . 39.، 12،13م

ذ صاع ال٣لم ، ٍ -11  هـــ.1418، 6بضع ، خامض ؤخمض ، الؿلى٥ الخىُٓمي، ال٩ٍى

بً  هبي، مال٪ ، مُالص مجخم٘،قب٨ت الٗال٢اث الاحخماُٖت " الجؼء ألاو٫" ، جغحمت : ٖبض الهبىع قاهحن ،  -12

 م.1985اإلاغاحٗت : ٖمغ مؿ٣اوي، صمك٤ : صاع ال٨ٟغ،

وحهت الٗالم ؤلاؾالمي،جغحمت :ٖبض الهبىع قاهحن ، صمك٤: صاع ال٨ٟغ ،  -بً هبي، مال٪ ، مك٨الث الخًاعة -13

 م.2002

مك٩لت ألا٩ٞاع في الٗالم ؤلاؾالمي، جغحمت :ص. بؿام بغ٦ت و ص. ؤخمض قٗبى  -بً هبي ، مال٪ ، مك٩لت الخًاعة -14

 م٤2002: صاع ال٨ٟغ ، ، بقغاٝ وج٣ضًم املخامي: ٖمغ مؿ٣اوي ، صمك

اى: مٗهض ؤلاصاعة  -15 ل ، مضزل ٖلم الؿلى٥ الخُب٤ُ لصاعة الىاؽ، جغحمت : ولُض هىاهت ، الٍغ حغاي ، ححًر

 هــ.1408الٗامت ، 

ت الٗاإلاُت ، جغحمت : زالض  -16 هاْغ ، هكام مخي الضًً ، ال٣ىة مً الىٕى الثالث مداو٫ الٛغب اؾخٗماع ال٣ٍغ

 هـــ.1423ؿت اإلاضًىت للصخاٞت والُباٖت واليكغ ، باَغفي، حضة ، ماؾ

ت ،حمُٗت ٖما٫ اإلاُاب٘ الخٗاوهُت ،  -17  م .1995 -هـ 1416خؿىحن،خؿحن دمحم،اإلاغقض الٟني للجمُٗاث الخحًر
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)مدغع(، مباصت الخىمُت اإلاؿخضامت ،جغحمت :بهاء قاهحن، ال٣اهغة: الضاع الضولُت  مىؾكِذ ، صوزالؽ -18

 م .2000، 1لالؾدثماعاث الث٣اُٞت ، ٍ

ش.  -19 ذ، م٨خبت طاث الؿالؾل ، صون جاٍع  خؿً ، مدمىص ،م٣ضمت الخضمت الاحخماُٖت ، ال٩ٍى

ُته -20 ُت ) مٟاهُمها ومكغٖو ا (، بدث ميكىع، م٣ضم للماجمغ مكاٍ، ؤؾامت بً خؿحن، الخضماث الخُٖى

ُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، م٨ت اإلا٨غمت ،حامٗت ؤم ال٣غي ،   م .1997-هـ 1418الٗلمي ألاو٫ للخضماث الخُٖى

٤ُ، هدلت، هاجي قىىصة ،ؤصواع ماؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي في صٖم الٗملُت الخٗلُمُت،  -21 ٖىى،ٖىى جٞى

ت والخىمُتال٣اهغة،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر التر  ت، ال٣اهغة  -بٍى  . 2005قٗبت بدىر الؿُاؾاث التربٍى

اعي: خى٫ ال٣ُٗضة ، ال٣اهغة،  صاع ال٨ٟغ ،  -22  م.1981ٖبُض ، مىهىع الٞغ

،  ٖؼث ؤخمض ، ؤنى٫ ٖلم الىٟـ  -23  .1986، ال٣اهغة ، صاع اإلاٗاٝع

 الدورياث والبحىث ننشىرة:  -رابعا 

ؤٞىضي ،ُُٖت خؿحن،  اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت والخىمُت:بٖاصة الخ٨ٟحر مً ؤحل صوع ؤ٦ثر ٞاٖلُت م٘ بقاعة  -1

ش. ت، حامٗت ال٣اهغة ، ٧لُت الا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت، ، بضون جاٍع  زانت للخالت اإلاهٍغ

ً في اإلاضوي املجخم٘ و الضًم٣غاَُت ٖابض، بق٩الُت دمحم،  الجابغي  -2  الٗغبي،الؿىت اإلاؿخ٣بل ، بحروث:بالٗغ  الَى

 .1993 ،صٌؿمبر 167 ،الٗضص 15

ىامل هجاخه  -3 اللخُاوي، مؿاٖض بً ميكِ: الخُٕى ) مٟهىمه و ؤهمُخه و آزاعه الٟغصًت والاحخماُٖت ٖو

ُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، حامٗت ؤم  ومٗى٢اجه، بدث ميكىع، م٣ضم للماجمغ الٗلمي ألاو٫ للخضماث الخُٖى

 م.1997-هـ ٣1418غي: م٨ت اإلا٨غمت، ال

مىس ى، ٖبض الخ٨ُم مىس ي ،صعاؾت اؾخُالُٖت  الججاهاث بٌٗ ؤٞغاص املجخم٘ هدى مٟهىم الٗمل الخُىعي  -4

 هـ.1417ومجاالجه مً وحهت هٓغهم ، م٨ت اإلا٨غمت، حامٗت ؤم ال٣غي ، ٧لُت التربُت ،  

ً  بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت ، -5 جغحمت : عيىان ،ٖبض الؿالم ،خاحاث ؤلاوؿان ألاؾاؾُت في الَى

ت ،ٖضص  ذ: مجلت ٖالم اإلاٗٞغ  1990،ًىهُى  155الٗغبي:الجىاهب البُئُت والخ٨ىىلىحُاث والؿُاؾاث ، ال٩ٍى

ىن والؿلى٥ الخىُٓمي للٗاملحن بٛحر ؤحغ ، مغاحٗت ٖثمان مدمىص الخًغ، مجلت  -6 بحرؽ ، حىن ،اإلاخُٖى

 م1996"، 24الاحخماُٖت ، املجلض "الٗلىم 

ج٣ُُم ؤصاء اإلاىٓماث ألاهلُت في الخىمُت بضو٫ في   ج٣ُُم ؤصاء اإلاىٓماث ألاهلُت في الخىمُت ،ٞااص الهالحي، -7

ً ، اإلاىامت ،  م2015،  1ٍ ، 98ؾلؿلت الضعاؾاث الاحخماُٖت والٗمالُت، الٗضص  مجلـ الخٗاون ، ممل٨ت البدٍغ
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ُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وصوع ؤًٖاء بُىث الكباب، بدث ًٞل، دمحم ببغاهُ -8 م، الخضماث الخُٖى

ُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، حامٗت ؤم ال٣غي: م٨ت  ميكىع، م٣ضم للماجمغ الٗلمي ألاو٫ للخضماث الخُٖى

 م1997-هـ1418اإلا٨غمت، 

ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت ٢ىضًل ،ؤماوي ،وؾاعة بً هِٟؿت، الجمُٗاث ألاهلُت في مهغ، مغ٦ -9

 .1994باألهغام، 

م ، خؿً ، مٟهىم الخ٨م الهالح ،لبىان:مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي، الؿىت  -10 مبر 309 الٗضص،٦27ٍغ  .2004 هٞى

ؼ حمُل وآزغون ، ٢ُاؽ ألاصاء اإلااؾس ي لرأحهؼة الخ٩ىمُت ،ال٣اهغة:ميكىعاث -11 اإلاىٓمت  مسُمغ ،ٖبض الٍٗؼ

ت )ؾل  .2000،  1ؿلت هضواث وخىاعاث( ، ٍالٗغبُت  للخىمُت ؤلاصاٍع

 رسائل جانعيت: -خانسا

الخىؾني ،زالض حاؾم ببغاهُم خؿً ، الضوع الغ٢ابي إلااؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي وؤزغه في جىمُت املجخم٘ في صولت  -1

مٗت الكغ١ ألاوؾِ ، عؾالت ماحؿخحر ،٧لُت صعاؾت خالت ، حا -حمُٗاث الىٟ٘ الٗام -ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة

 م ،  بقغاٝ ص. دمحم ال٣ُاَكت.2013 -2012آلاصاب والٗلىم ، ٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت ، الٟهل الثاوي 

 الهراجع األجنبيت: -سادسا

 1 Richard Batley and George Larbi, The changing Role of Government , 1st Published , NY: 

PALGRAVE MACMILAN, 2004 

2- UNDP, Human Development Report, Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided 

World(New York: 2007–2008) 

3- UNDP, Human Development Report_ Overcoming Barriers: Human Mobility and Development 

(New York: 2009) 

4 - UNDP, Human Development Report, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human 

Development(New York: 2010), p. 147. 

5- UNDP, Human Development Report_ Sustainability and Equity: A Better Future for All (New 

York: 2011) 

6- UNDP-Reconceptualizing governance sustainable Human Development: Discussion paper 2 



 

 و الحكىين الهحخصص نركز أفاق  للدراساث    

 

 
  2222نيـــسان   –أبريل ، الهجلد األول ، الـــــثاني، العدد  ي سياسيت نجلت رؤ

 

 

90 

 سابعا: الهىاقع اإللكرتونيت:

تها للخدى٫  -1 ض حاهٍؼ
ّ
ؤخمض بً خمُضان : مضًغ ٖام صاثغة خ٩ىمت صبي ؤلال٨تروهُت ، خ٩ىمت صبي ؤلال٨تروهُت جا٦

 م،  الغابِ :2013ًىهُى 18، ؤلاماعاث الُىم، بلى الظ٦ُت 

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-06-18-1.584537  

ني ومؿاهمخىا بةؾٗاص املجخم٘ قٝغ ، في  -2 ؤخمض بً ٖلي، اإلاؿاولُت الاحخماُٖت في "اجهاالث" التزام وواحب َو

ش: «البُان الا٢خهاصي» ع مـ٘ خىا  ، الغابِ : 2017ًىهُى  21،،  صبي:  البُان ، الخاٍع

 http://www.albayan.ae/year-of-giving/news-and-reports/2017-06-21-1.2984353              

ُت ،  -3 ما٫ الخُٖى  م ، الغابِ : 3/2/2017ؤلاماعاث جبضؤ "ٖام الخحر".. بيب٘ مخض٤ٞ مً ألٖا

http://alkhaleejonline.net/articles/1485160678499201400/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8

5%D 

بي،صخُٟت ؤلاماعاث الُىم،2016مغا٦ؼ في ماقغ الابخ٩اع الٗالمي  6ؤلاماعاث جخ٣ضم  -4  17م، ؤبْى

 2017ؤٚؿُـ،

ني لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بُجحن + -5 غ الَى الضاثم واإلاتزاًض الىا٢٘ ٖلى  ، ؤل٠ : ٖبء ال٣ٟغ 15الخ٣ٍغ

 اإلاغؤة ، الغابِ  :

  [DOC] + ني لضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بُجحن غ الَى  ... 15الخ٣ٍغ

css.escwa.org.lb/ecw/1065/UAE_formatted.doc 

اؽ لالثخمان الخجاعي، ال٣ُاٖاث ٚحر الىُُٟت في ؤلاماعاث  6- ت ٧ٞى غ ملجمٖى ٠»ج٣ٍغ ِ
ّ
مً آزاع اهسٟاى « جلُ

ش اليكغ: ،الىِٟ    12/07/2016جاٍع

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/155aa789-9100-446f-8fb9-aca081811d01 

ش : الٗباع، مىػة ، الجمُٗاث طاث الىٟ٘ الٗام والٗمل الخُىعي،البُ -7  م ، الغابِ:   09/50/2011ان ، الخاٍع

  www.albayan.ae/opinions/articles/2011-05-09-1.1434985 

 ، الغابِ:  2013ًىهُى  18،  "، مباصعة "الخ٩ىمت الظ٦ُتٖبض هللا الٗىض ي،  -8

http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/appmanager/portal/ecssr      

عهاب، ال٨ثحري،َالب بً ٖمغ ،الٗمل الخحري ،ه٣ال ًٖ الؿلىمي ، دمحم ٖبض هللا ، ال٣ُإ الخحري وصٖاوي ؤلا  -9

 http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110093/#ixzz4rberySiZ                ( الغابِ : 593-592م )

ت احخماُٖت ؤمىُت،  -10  م مخاح بالغابِ: 2010اإلاغوان، ها٠ً دمحم ،الٗمل الخُىعي: بق٩االجه وجُب٣ُاجه عٍئ

http.//alma3raka.net/spip.php?article22 

ش اليكغ: الازىحن -11 ل 27 آمىت ال٨خبي، قٗاع الخ٩ىمت الظ٦ُت ، صبي: الاجداص،  جاٍع  ، الغابِ :  2015 ؤبٍغ

http://www.alittihad.ae/details.php?id=40600&y=2015&article=full 

ت الخ٩ىمُت ، الضلُل الاؾترقاصي للخُٕى في بِئت الٗمل للجهاث الخ٩ىمُت  -12 الهُئت الاجداصًت للمىاعص البكٍغ

،2017 

https://www.tra.gov.ae/ 

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-06-18-1.584537
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-06-18-1.584537
http://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6ieeZ4ojWAhWBNxQKHR53CugQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fcss.escwa.org.lb%2Fecw%2F1065%2FUAE_formatted.doc&usg=AFQjCNFrWgYHOF9oJ3stnWG9IsEEvLUO9w
http://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6ieeZ4ojWAhWBNxQKHR53CugQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fcss.escwa.org.lb%2Fecw%2F1065%2FUAE_formatted.doc&usg=AFQjCNFrWgYHOF9oJ3stnWG9IsEEvLUO9w
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/155aa789-9100-446f-8fb9-aca081811d01
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/155aa789-9100-446f-8fb9-aca081811d01
http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR/appmanager/portal/ecssr?_nfpb=true&_pageLabel=profilesPage&_nfls=false&_event=CustomEventViewPro&prfId=%2FProfile%2FProfiles_2134.xml&lang=ar
http://www.alukah.net/web/alkathiri/0/110093/#ixzz4rberySiZ
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غ ؤلا٢لُمي  20بؿام ٖبض الؿمُ٘، ًىؾ٠ البؿدىجي ،بَال١ اليسخت الـ  -13 مً ؤبى ْبي  2010ؤلاهماجي مً الخ٣ٍغ

ت وجخ٣ضم   في الخىمُت البكٍغ
ً
 ، 5: ؤلاماعاث  ألاولى ٖغبُا

ً
ش اليكغ:  ؤبٓبي: صخُٟت الاجداص،  مغاجب ٖاإلاُا جاٍع

 ، الغابِ:2010 صٌؿمبر   14  الثالزاء

http://www.alittihad.ae/details.php?id=86485&y=2010&article=full     14-  غ بؿام ٖبض الؿمُ٘ ، وٍػ

غ الا٢خهاص لـ"الاجداص"  10مؿاهمت ال٣ُاٖاث ٚحر الىُُٟت زال٫ % 80الا٢خهاص مٗالي ؾلُان اإلاىهىعي وٍػ

ش اليكغ: ألاخض  بِ : م، الغا2015 ؤ٦خىبغ 25 ؾىىاث ، ؤبى ْبي: صخُٟت الاجداص ، جاٍع

http://www.alittihad.ae/details.php?id=100694&y=2015 

 م ، الغابِ : 2013ًىهُى  6، ؤلاماعاث مً خ٩ىمت بل٨تروهُت بلى ط٦ُتتهاوي ٖبض الغخمً ،   -15

http://www.ebusweb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8 

ضي 16-  للٗمل ؤلاوؿاوي الضولي، حما٫ ؾىض الؿٍى
ً
 حضًضا

ً
سا ش اليكغ: ، مباصعاث بوؿاهُت بماعاجُت نىٗذ جاٍع جاٍع

 http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=95483               م، الغابِ:2017 رؾبخمب 05 الثالزاء

م الهاحغي  -17 غ: مكاع٦ت واؾٗت لرأَباء ؤلاماعاجُحن في اإلاهام ؤلاوؿاهُت والٗمل الخحري الخُىعي ، ٍع ، ج٣ٍغ

الغابِ :                                 م  ، 2017، ًىهُى الخمِـ

http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302617077 

ت ؤبى ْبي، بإ٦مله"، قٗب بل ؤلاماعاث ؤمً لخٟٔ وخضها حٗمل ال الضازلُت" وآزغون، نبذ نالح -18 ة الغٍئ

 م .2013 ٞبراًغ 13،

ني جىص ي بةلؼام اإلااؾؿاث ألا٧اصًمُت بدىُٟظ ؾاٖاث مدضصة  -19 ذ ، واثل وُٗم ، جغبُت الَى ٖبض الخمُض، مٞغ

ش  ، الغابِ :   2016ؤٚؿُـ  27 :للُلبت ، صبي، صخُٟت البُان، الخاٍع

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-08-27-1.2704104 

اهُت اإلاىاًَ ، ؤبى ْبي، ؤلاماعاث الُىم ،  -20 ا في ٞع ًُ  م.2012ٞبراًغ  21ٖمغو بُىمي، ؤلاماعاث ألاولى ٖغب

ش -21 ،   2012ًىهُى  18 :مالوي ، ماحضة ، الٗمل الخُىعي في ؤلاماعاث ٌكهض ٖهغه الظهبي، ؤبى ْبي ، الخاٍع

 في ؤبى ْبي ، الغابِ :  15مً  مُثاء الخبس ي: ممثلى ؤ٦ثرمضًغة ج٩اج٠ للبُان : 
ً
ُت ًلخ٣ىن ٚضا  حهت جُٖى

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2012-06-18-1.1671684 

ض الغ٢م  -22  في حمُ٘ املجاالث ، 1دمحم بً عاقض: هٍغ
ً
ً ٖاإلاُا ش اليكغ : صهُا الَى  ، الغابِ: 29-11-2013،  جاٍع

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/466119.html 

ض الغ٢م  -23  في حمُ٘ املجاالث 1دمحم بً عاقض: هٍغ
ً
ً“في خىاع م٘ مجلت ،  ٖاإلاُا  ، الغابِ: ”صٕع الَى

http://www.alnilin.com/760081.htm 

24- "
ً
ل صبي بلى "ألاط٧ى ٖاإلاُا عي لخدٍى   2015صٌؿمبر  05، عاث الُىمؤلاما :صبي  ،دمحم بً عاقض: ؤ٦ملىا اله٩ُل الدكَغ

 ، الغابِ :           

  http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2015-12-05-1.847091      

ت وال جيخٓغ مهالح م٣ابلت -25 ؤلاماعاث ؤ٦بر الضو٫ اإلااهدت ،  دمحم بً عاقض: الضولت ال ج٣ضم مؿاٖضاث مكغَو

ل  12 :، ؤلاماعاث الُىم،للمؿاٖضاث ؤلاهماثُت  ، الغابِ : ؤبى ْبي  2017ؤبٍغ

 http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-04-12-1.986307 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=86485&y=2010&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=100694&y=2015
http://www.alittihad.ae/details.php?id=100694&y=2015
http://www.ebusweb.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a9/
http://www.alittihad.ae/wajhatauthor.php?AuthorID=834&id=95483
http://www.alittihad.ae/wajhatauthor.php?AuthorID=834&id=95483
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=95483
http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302617077
http://www.wam.org.ae/ar/details/1395302617077
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2015-12-05-1.847091
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-04-12-1.986307


 

 و الحكىين الهحخصص نركز أفاق  للدراساث    

 

 
  2222نيـــسان   –أبريل ، الهجلد األول ، الـــــثاني، العدد  ي سياسيت نجلت رؤ

 

 

92 

ملُاع صعهم لالحئحن خى٫ الٗالم،  2.6ؾىىاث ؛ؤلاماعاث ٢ضمذ  6صولت زال٫  71مؿاٖضاث بوؿاهُت في  -26

 صخُٟت البُان 

ش     ، الغابِ :    2015ًىاًغ  08 :الخاٍع

  http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-01-08-1.2283174       

 زُغ ٢اصم ، الغابِ :  .. مىهىع ،ؾماح ، خغوب الجُل الغاب٘ -27

 http://www.ahram.org.eg/News/937/3/230937/%D8 

 في الٗمل ؤلاوؿاوي ، -28
ً
ا دمحم بً عاقض ودمحم  هاثب عثِـ الضولت ًخُٕى في نىاٖت ألامل وولي ٖهض ؤبى ْبي مخُٖى

ش اليكغ: الجمٗت ىُت للخُٕى ، الاجداص ، جاٍع  : الغابِ :2017 ًىهُى 02 بً ػاًض ؤو٫ اؾمـحن في اإلاىهت الَى

http://www.alittihad.ae/details.php?id=32249&y=2017&article=full 

ش ،هضوة مغ٦ؼ الخلُج للضعاؾاث   -30 ؤلاماعاث جىا٦ب ٢ًاًا الخىمُت وجخدهً للمؿخ٣بل باالبخ٩اع والث٣اٞت، جاٍع

 م ، الغابِ : 11/06/2017اليكغ: 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/4e7db4c0-59a6-4039-b086-55102c7db 40a# sthash 

.zHIdXOgU.dpuf 
 

  الهىانش  

                                                           
٣هض بالٟك٣ت 1  واملجاعي ٞخٟهلها ًٖ مدُُها. )ماثُت( ٧األنهاع والخحران َبُُٗت ٖىاػ٫  بحن ج٣٘ التي ألاعاض ي ٍو
 وباحث سوداوي  في العلوم السياسيةـكاثب  2

 
م 1992م_ألاؾخاط ٖثمان ؤخمض خؿً_هاثب ال٣ىهل الؿىصاوي ألاؾب٤ في ٢بُال )بزُىبُا(2020ؤمضعمان( ًىهُى-)ال٣ًاٝع لقاء هاثفي.3

كت ألاؾب٤  ٣ي.2010ومٗخمض مدلُت ال٣َغ  م والخبحر في الكإن ؤلازُىبي وؤلاٍٞغ
افية والحلم العر .ؾلُان،حاؾم_4 افيةالجغر (، لبىان: صاع جم٨حن لرأبدار بي القادم )جيوبولتيك_عىدما ثتحدث الجغر

 .11بلى 9م_م2013واليكغ،
 م.2009صاع ال٨خب الٗلمُت،: لبىانلسان العرب،  دمحم بً م٨غم بً ٖلي ؤبى الًٟل حما٫ الضًً بً مىٓىع ألاههاعي،ــ 5
م،مغ٦ؼ الضعاؾاث 2007(، ًىاًغ3(، الؿىت)6الٗضص) مجلة دراسات إقليمية،الجبىعي،زل٠ عمًان دمحم بال٫، الؿُاصة في ْل الاخخال٫، .6

 .8ـ7ؤلا٢لُمُت،الٗغا١، م م 
 )الخانت بدماًت اإلاضهُحن في و٢ذ الخغب والاخخال٫(.م9191اثفافقية جىيف الرابعة .7
ىم، ًىلُىم7001م_9191الاحتالل إلاجيوبي ألراض ي الفشقة السوداهية).ص٢اف ب٦غام دمحم نالح خامض، 8  م. 2007(، الخَغ
 املرجع السابق..  9

 .. املرجع السابق 10
م حؿمُت الخ٨م بـ)الثىاجي ؤلاهجلحزي_اإلاهغي( ل٨ً واضح ؤن الهُمُىت ٧اهذ لإلهجلحز..  *  ٚع

 
  م ٖلى ًض ألاههاع ببان ٞترة خ٨م اإلاهضًت في الؿىصان.٢1889خل ًىخىا مل٪ الخبكت في مٗغ٦ت  ال٣الباث ماعؽ .12

13.Nur Taha Hassan_The Sudan-Ethiopia boundary: a study in political geography_Durham E-Theses, Academic Support 

O_ce, Durham University, University O_ce, Old Elvet, Durham DH1 3HP.pages 136to166.  http://etheses.dur.ac.uk.   

http://etheses.dur.ac.uk/
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خى، ــ َه ُٞهل ٖبض الغخمً ٖلي، 14 شصحيفة السياس ي السوداهية، الخضوص الؿىصاهُت ؤلازُىبُت فى ؾُا١ جاٍع الخامـ   الهاصعة بخاٍع

ىم، الؿىصان. 2020ًىهُى  م، الخَغ
المُت )مى٢٘  (، قب٨تإجيوبيا والسودان مائة عام من النزاع الحدودي)ثقريرٖبض الغخمً ُٖاف،ػهحر خمضاوي،دمحم الٗلي،. 15 غة ؤلٖا الجٍؼ

ش اليكغ:  غة هذ ؤلال٨ترووي(، جاٍع ش الخهٟذ: 2021ماعؽ14الجٍؼ  م.10:15م ، ؾاٖت الضزى٫: 2022ماعؽ  24م، جاٍع
ش اليكغ:موقع هادوس هيوز إلالكترووي)الٟك٣ت:خ٣اث٤ وحؿائالث(، .َه،ُٞهل ٖبض الغخمً ٖلي،16 ش 2021ًىاًغ2، جاٍع م،جاٍع

 م.10:30ت الضزى٫: م،ؾا2022ٖماعؽ24الخهٟذ:
حوار مع )صحيفة اهدبىدهت ٖاًما مً الخٟاوى م٘ ؤزُىبُا(، 50جى٣ى مٗاط دمحم ؤخمض، )عثِـ  مٟىيُت الخضوص الؿىصاهُت ٨ًك٠ زٟاًا .17

 م.2020صٌؿمبر  31، عنض:حما٫ ٖبض ال٣اصع البضوي )صخٟي ؾىصاوي(، الخمِـ_عربية البريطاهية(
 مرجع سابق.ٖلمُت بٗىىان الاخخال٫ ؤلازُىبي ألعاض ي الٟك٣ت الؿىصاهُت، .ص٢اف ب٦غام دمحم نالح خامض،وع٢ت18
م  وبغوجى٧ـــى٫ 1902.الخـــضوص الؿـــىصاهُت ؤلازُىبُـــت ٖلـــى الُبُُٗـــت خؿـــب اإلاٗـــالم الُبُُٗـــت التـــي جـــم الاجٟـــا١ ٖليهـــا فـــي اجٟا٢ُـــت الخـــضوص لؿـــىت 19

ً اإلاـاعر فـي  اإلاُجىع  ثقريرم )1903الخضوص لؿىت  م. جخطـح خـضوص الٟكـ٣ت وال٣غ٢ـ٠ ٖلـى 1972م( ؤو اجٟا٢ُـت الخـضوص لؿـىت 1903ًىهُـى٢27ـٍى

ــت ٦ؿــال ـ مى٣ُــت ال٣غ٢ــ٠ وقــما٫ نهــغ ؾــخِذ ـ وهــي مــً حبــل ؤبــى ٢مــل مخجًهــا حىىًبــا مــ٘ الخــضوص الؿــىصاهُت القســم ألاول الىدــى الخــالي:  : مضًٍغ

٣ت بلى ج٣اَ٘ زىع ال٣غ٠٢ مـ٘ زـِ َـى٫ ؤلازُىبُت بلى حبل البر٥ بلى جال٫ ٢غيت ومغاو  بلـى حبـل ٧ىعجِـب بلـى حبـل  36ْـ  29ٍض بلى مغجٟٗاث ؤم بٍغ

ان.  هىاع بلى ج٣اَ٘ نهغ ؾخِذ م٘ زىع الٍغ

ــان  ُبــرة وباؾــالم ، زــِ جمُحــز فــي ب٢لــُم ؾــخِذ خمــغه، مــً ج٣ــاَ٘ نهــغ ؾــخِذ مــ٘ زــىع الٍغ ال٣ؿــم الثــاوي: مى٣ُــت الٟكــ٣ت حىــىب نهــغ ؾــخِذ ٖو

ــ زـم بلـى حىىًبا في ز ِ مؿخ٣ُم بلى ٢لٗت الؼعاٝ قغ١ الل٨ضي زم بلى ٢لٗت خماص زم بلى ٢لٗت الٟك٣ت الهـٛغي ـ مـً ٢لٗـت الىدـل بلـى ٢لٗـت بصَع

ل وص ٢لٗت اللبان زم بلى حبل همبرث زم بلى زىع الضوم بلى زـىع قـحن بلـى حبـل هـاهٌ بلـى حبـل ؤبـى َا٢ُـت زـم بلـى ال٣البـاث بلـى حبـل حبـاعة بلـى حبـ

 حبل ص٢الف. اإلال٪ بلى

 مى٣ُت الخضوص ٖلى الىُل ألاػع١: مً حبل ص٢الف حىىًبا بلى حبل خالوة بلى حبل ؤم صو٢ت بلى حبل اإلاخان بلى حبل ححرو٥. 
20.Containing the Volatile Sudan-Ethiopia Border Dispute, Crisis Group Africa, Briefing N°173,Khartoum/Nairobi/Brussels, 

24 June 2021_pages 2to 4.  
(، مى٢٘  والًت في الخضوص بصاعة ، خضًث نالح الخبحر)مضًغمطالب بترسيم الحدود بين السودان وإجيوبيا، ٖماص .ٖبض الهاصي21 ال٣ًاٝع

غة هذ ؤلال٨ترووي _ ش اليكغ: الجٍؼ ش الخهٟذ:2015ؾبخمبر5جاٍع  م. 11:15م،ؾاٖت الضزى2022:٫ماعؽ24م_جاٍع
ىاث: مٗؿ٨غ الٗالو بدىالي مً هظه اإلاٗؿ٨غاث وا .22 ٦ُلىمتر صازل ألاعاض ي الؿىصاهُت،ومٗؿ٨غ جىماث الل٨ضي بدىالي  24إلاؿخَى

ذ الغابِ بحن الل٨ضي ومضًىت الُخمغة ؤلازُىبُت،وفي مى٢٘ جبت ؾغبي بٗم٤ 5 ٤ اإلاٞؼ ٦ُلىمتراث،  ٦3ُلىمتراث، صازل ؤعاض ي الؿىصان ٖلى الٍُغ

ت الٟضعالُت ؤلازُىبُت بٗم٤  9ومٗؿ٨غ حؿٟاي ٦دؿاي بٗم٤ ٦ُلىمترا،  22ومٗؿ٨غ هل٩ا ٖهاعة بٗم٤   ٦5ُلىمتراث، ومٗؿ٨غ ٢ىاث الكَغ

٦ُلىمتراث،و مٗؿ٨غ حبل َُاعة حىىب مى٣ُت ألاهٟا٫ بٗم٤  ٦5.5ُلىمتراث، ومٗؿ٨غ الجماع٥ الظي ُٞه ٢ىة مً الجماع٥ ؤلازُىبُت بٗم٤ 

ت حمحزة بٗم٤ ٦ُلىمتر واخض 5 ً بٗم٤  ٦ُلىمتراث، ومٗؿ٨غ قغ١ ٢ٍغ بٗض ٦ُلىمتر  16قغ١ نهغ ُٖبرة، ومٗؿ٨غ قغ١ بغ٦ت هىٍع ٦ُلىمتر، ٍو

 7.5واخض قغ١ نهغ ُٖبرة،ومٗؿ٨غ مكغٕو ؾلمىن بٗم٤ هه٠ ٦ُلىمتر قغ١ وص ٧ىلي صازل ؤعاض ي الؿىصان، ومٗؿ٨غ في وص ٧ىلي بٗم٤ 

ً،ومٗؿ٨غ جلضا ً بسىع ُخمغ بٗم٤ ٦ُلىمتر واخض بلى ٦ُلىمتًر ٦ُلىمتراث، ومٗؿ٨غ نهاًت الغصمُت الظي ًاصي  7بٗم٤  ٦ُلىمتراث، ومٗؿ٨ٍغ

 ٦ُلىمتر. ٦11ُلىمتراث، ومٗؿ٨غ حبل ؤبى َُىع بٗم٤  10بلى مى٢٘ ألاؾغة بٗم٤ 

ىت باؾم "بغزذ" بٗم٤  ىت "ماعقاًبذ" بٗم٤  ٣ٞ5ض قُض ؤلازُىبُىن مؿخَى ٦ُلىمتراث،  ٦8ُلىمتراث صازل ألاعاض ي الؿىصاهُت،ومؿخَى

ىت "ؾٟاعي"  ىت "قاًبِذ" وجًم ملِكُاث بٗم٤  1.5بٗم٤ ومؿخَى ىاث ٞهي:مؿخىَىت بغزذ  ٦14ُلىمتر، ومؿخَى ٦ُلىمترا.ؤما اإلاؿخَى

ىت ماعقاًبذ بٗم٤  5بٗم٤  ىت ؾٟاعي بٗم٤  ٦8ُلىمتراث صازل ألاعاض ي الؿىصاهُت،ومؿخَى ىت  ٦1.5ُلىمتراث، ومؿخَى ٦ُلىمتر، ومؿخَى

ىت ٢ُغاهض التي جًّم ملِكُاث وجخمغ٦ؼ بٗم٤ ٦ُلىمتر،ؤجال  14قاًبِذ وجًم ملِكُاث بٗم٤  ٦ُلىمتراث. ل٨ً  10ي وبغي بلى حاهب مؿخَى
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بٗض بٖاصة اهدكاعجه في اإلاى٣ُت جم٨ً الجِل الؿىصاوي مً بخ٩ام ؾُُغتها ٖلى الٟك٣خحن الهٛغي وال٨بري،وجب٣ذ مى٣ُخان ٣ِٞ هما هما 

 بهىعة ؾلُمت.)ال٣ُغان( و)زىع ُخمغ(، ًدبظ الؿىصان ؤن جسليهما بزُىبُا 

 ًٖ ًٖى مجلـ الؿُاصة الاهخ٣الي الؿىصاوي واإلاخدضر باؾم املجلـ الؿاب٤  املستوطىات إلاجيوبية داخل السودان،ؤخمض ًٞل، .23
ً

ه٣ال

ش اليكغ:  غة هذ الال٨ترووي(،جاٍع المُت )مى٢٘ الجٍؼ غة الٖا م، 2021ًىاًغ16دمحم ال٩ٟي ؾلُمان في خؿابه الغؾمي ٖلى ِٞؿبى٥(، قب٨ت الجٍؼ

ش الخهٟذ:  .11:35م،ؾاٖت الضزى2022:٫ماعؽ24جاٍع
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 رب روسيا على أوكرانيا: الهواكف والسناريوهات!ح
 

 1 هل عبيد هللاأاحهد بابا 

 

 نلخص:

شك       وععى مً خالٌ الذساظت بلى حعلُي المىء ِلى  الخشب الذائشة سخاها بحن سوظُا وؤوهشاهُا والخدذًاث ِو

ىهاث املمىىت، الظُما وؤن هزا الفشاُ ًشحر الّذًذ مً الدعائالث في املجخمْ الذولي هيل وخٌى  ألهم العىاٍس

ىُت الشوظُت بالخدذًذ، هٍشا ملا جمشله لا  ساي   الاوهشاهُتا مً ؤهمُت باليعةت للىشيحن، وظعي الّالكاث الامٍش

 ول منهما لخل جلً الاصمت بالؽيل الزي ًدلم مفالخه،لامش الزي ًمْ جلً الّالكاث في مدل الؽً املعخمش.

صاء الخشب الىاكّت بحن الذولخحن الظُما بحن الخةاِذ والخلاسب بحن الذٌو بٌّشك امللاٌ الىاكف املخخلفت      

ىهاث ممىىت الخدلم.مىاكف   الذٌو الىبري، لُخلق لخلذًم ظِىاٍس

ىهاث.: الكلهات الهفجاحية ىُت، الخشب ِلى اوهشاهُا، العِىاٍس  سوظُا الاجدادًت، الىالًاث املخدذة الامٍش

 

Russia's war on Ukraine: situations and scenarios! 

Summury 

Through the study, we seek to shed light on the ongoing war between Russia and Ukraine and 

the challenges and present the most important possible scenarios, especially since this conflict 

raises many questions in the international community as a whole and about US-Russian 

relations in particular, given the importance of the "Ukrainian" lands for both partie.  

Both of them sought to resolve this crisis in a manner that would achieve their interests, which 

puts these relations in constant doubt. 

Keywords: Russian Federation, United States of America, war on Ukraine, scenarios 

 

 

                                                           
 جانعة نحهد اخلانس_الهغرب.   ،باحث في العلوم السياسية العالكات الدولية 1
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 نلدنة:

وإن لاصماث ؤو الفشاِاث والجزاِاث الت  حّفف  الفشاُ الشوس   لاوهشاوي لِغ ولُذ اللخٍت،الظُما      

اث مخخلفت، ومً رلً ما  بالّالكاث الذولُت جةذؤ هدُجت جىاكن املفالح الاظتراجُجُت للذٌو لاوشاف في معخٍى

ب ييها لاوشاف  َّّ ٌ بزلً الفشاُ بلى ؤصمت دولُت ِىذما جدؽ خدىَّ  بإمىه اللىمي. ٍو
ً
 مةاؼشا

ً
ٌّخبره ؤخذ لاوشاف مّعا

الت  جدىلذ لخشب وهفىر بحن الىالًاث  جدىايش ييها املفالح والىفىر، هما ًدفل في لاصمت بحن سوظُا وؤوهشاهُاو 

ىُت وسوظُا.  املخدذة لامٍش

ذ  ذ   ججّل ؤوهشاهُا اخذًلت خلفُتاؤن مىظيى خُث جٍش ها بلى ملفالخها وال جٍش
َ
ل َدىُّ

َ
ي ِنها، هما جشين ج

ّ
الخخل

اًت للىالًاث املخدذةا ىُتا. ـو  ،هما حؽيل ؤوهشاهُا لشوظُا الةىاء لاظاس   ملجالها الجُىظتراجُجي لاوسوبي لامٍش

ل يجىة هبري في حذاس لامً الاظتراجُجي الشوس   
ّ
لاوساس    –وبالخالي، بنَّ غُاب هُُف ًِ الىىق الشوس   ٌؽي

 .(1والعُىشة ِلى الّالم)

مىً ؤن  ،هى ِلُه ظخمش الخاٌ ِلى مااالعاخً وامللتهب برا هي الفخُل  اؤوهشاهُ الخشب ِلىًمىً اِخةاس  لزلً ٍو

ٌُّذ ؤحىاء الخشب الةاسدة بحن كىب  الفشاُ الّالم  )الىالًاث املخدذة والغشب مً حهت، و سوظُا إلاجدادًت مً 

 حهت ؤخشي( بلى الىاحهت الذولُت.

شحْ الخىجش بحن اللىي الٍّمى وخاـت سوظُا الت  حّخبر  ه املىىلت؛بلى جماسب املفالح الجُىظُاظُت في هز ٍو

هممام ؤوهشاهُا بلى اوهزا ٌّىى الاهىةاُ لذي الذب الشوس   ؤن  اؤوهشاهُاا باليعةت لها حضءا مً ؤمنها اللىمي،

 خلف )الىاجى( هى معاط بإمً سوظُا ومجالها الجُىظُاس   والاكخفادي.

  ٌ ًهزا املىلُى ظىف  ٌ ؛ ّالج مً خالٌ مدىٍس ىهاث املخخملت  لخل ، والشاوي ٌ الىبري مىاكف الذو  :لاو العِىاٍس

 لاصمت.

مت ؤخذ الىشيحن ام جذخل املىشوح  إلاشكالؤما  ؛ ِملُت انهاء الخشب ِلى ؤوهشاهُا هل حّن  هٍض يهى ًخمدىس خٌى

 ؤمم  

  أوال :نوكف الدول الكربى

حّذ خشب سوظُا ِلى ؤوهشاهُا بخذي ؤهبر لاصماث الت  حِّؽها اللاسة لاوسوبُت مىز الخشب الّاملُت الشاهُت،      

والت  ظخيىن لها خخما اوّياظاث مخّذدة لاوحه ِلى الىٍام الّالم  بشمخه هدُجت املعاس الزي اجخزجه ؤبّاد 

ت والعُاظُت، الخشب والخىجشاث الت  ؤِلةتها ووةُّت اللىي الفاِلت في ـ ُاغت مالمدها الاكخفادًت والّعىٍش



 

 و الجكوين الهجخصص نركز أفاق  للدراسات    

 

 
  2222نيـــسان   –أبريل ، الهجلد األول ، الـــــثاني، العدد  ى سياسية نجلة رؤ

 

 

97 

تا اكخفادًت ظدىّىغ آزاسها  رلً ؤن ؼٍاًا الخشب ومخلفاتها والّلىباث الت  والذ سوظُا بما ٌؽةه اكىةلت هىٍو

 .(2وجخىاًش ؼٍاًاها لخمغ بؽيل ؤو بأخش املىىلت)

ٍمىً بحماٌ هزه و  ،ى ؤوهشاهُاواهذ هىان  خالياث بكلُمُت وخاسحُت ؤدث بلى وؽىب الخشب ِل وبذون ؼً

ىُت، و مخالفاث إلاجداد العىيُت   الخالياث والّىامل بلى الخالف الىاكْ بحن سوظُا والىالًاث املخدذة لامٍش

لُه والخشب الةاسد والفشاُ اللائم سوظُا والغشب )الىاجى(. الت  اجخزتها  املىاكفظىف وعلي المىء ِلى ؤهم  ِو

يي ولاوسوبي  ظُا ِلى ؤوهشاهُا وهي مىاكف مخةاًىت،الذٌو الىبري بّذ هجىم سو  وظىف هخخفش ِلى املىكف لامٍش

 والفُن .

 _املوقف الامريكي1

ىُت_الشوظُت ِهذ )جشامب( ٌعىدها الفمذ ؤو هما       ف بالبّذ ما واهذ الّالكاث لامٍش  فامخت،الّالكت جـى

ت مً الفشاِ اث واللماًا إلاكلُمُت والذولُت، وخاـت في سغم وحىد خالياث في الشؤي والعُاظت في مجمِى

 لىً لم جفل بلى اللىُّت الخامت ؤو الخىجش الخاد. الؽشق لاوظي والجزاُ العىسي وامللف الىىوي إلاًشاوي،

يي غحر ًةذو ؤن الشئِغ الخالي )حىن باًذن ( كذ اـىذم مْ ـشاِاث خاسحُت باث ملضم ِلُه الخّامل مّها  الامٍش

ىُت بلى سؤط الهشم الذولي. وخلخلتها، ن لامش لِغ بخلً العهىلت، وؤمام دٌو ؤبُذ  وإسحاُ  الىالًاث املخدذة لامٍش

يا جخاف مً حعاُس  هفىرهم  إلاكلُم  والّالم . اٍِمى هشوظُا والفحن، الت  بذؤث امٍش

ىُت_سوظُا       بؽيل  جفاِذ إلاجدادًت(وبدىم ؤن الخىايغ الجُىظُاس   بحن الةلذًً )الىالًاث املخدذة لامٍش

ت مً لاخذار والفشاِاث الت  وكّذ بُنهما في  ملخًى ِلى الىفىر في العىىاث لاخحرة، ورلً مً خالٌ مجمِى

مىاوم مخفشكت مً الّالم، لىً حّخبر خشب ؤوهشاهُا ؤهبر ملُاط للذولخحن، ملا ٌؽيل مً ـشاُ كىي بُنهما خُث 

ىُت_الشوظُت، الظُما وؤن  ،شتباث يهذد الّالم بلُام خشب ِاملُت زال بر ؤزشث بؽيل ؤهبر ِلى الّالكاث لامٍش

الت  ًمىً ؤن جشحر اؼياالث وتهذًذاث هبري ما هى مّشوف في الفىش العُاس    لاساي   الاظتراجُجُتاوهشاهُا مً 

يي ِلى خذ ظىاء ىُت وخلف الىاجىلزلً ججذها ؛ الشوس   ولامٍش ت  جخدشن بها للزساُ اا الىالًاث املخدذة لامٍش

 .  (3ملىاحهت خىي سوظُا في املىىلت وفي ؤوسبا بففت ِامت)

يي في جفاِذ لاصمت لاوهشاهُت أل        ن للذ ؤدث الخشب الشوظُت ِلى ؤوهشاهُا بلى وحىد خُي هاٌم للخذخل لامٍش

ىُت  هختىاهزه لاخحرة هما   هي االجذاسا الت  جفاُس به الىالًاث املخدذة لامٍش
ً
، خفٌى سوظُا الاجدادًتظابلا

متظُّخبر بمشابت  مً وشف الذب الشوس  ِلى الاساي   الاوهشاهُت  الهُمىت  ت واكخفادًت هٍض عىٍش  ظُاظُت ِو

 مّا. للىالًاث املخدذة والاجداد لاوسوبي
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خحن في الّالم، و ؤهشف املىكف والخذخل الشوس   في   ِىى ؤوهشاهُا مً جفاِذ الفشاُ بحن ؤكىي كىجحن هىٍو

يي(الا  وكذ ٌهش رلً  هىةاُ ؤن الّالم ًخجه بلى )خشب ِاملُت زالشت( بحن اللىب الؽشقي )الشوس  ( والغشبي )لامٍش

ت الخضخم، والخخىف الاوسوبي الظُما الؽّب  مً امذاداث  حلُا ِلى جشاحْ ؤظّاس العلْ الظُما الاولُت وظِش

 الغاص الىةُعي.

ىُت  لاِفذيلذ  م لالوهشاهُحن،وهما ًٍهش في املىاكف والذِم امللذ بذون ؼً، الىالًاث املخدذة لامٍش

ت ل تملا مذجه لجِؾ لاوهشاوي معاِذاتها الّعىٍش ىُت مخىِى ، يمال  بإظلخت ؤمٍش الفىْ واألهٍمت املمادة للذسُو

 ًِ املعاِذاث الاوعاهُت.

ملخدذة، ولزلً ٌّذ الةدث ًِ ، الفشاُ في ؤوهشاهُا مً ؤبشص مٍاهش الخالف بحن سوظُا والىالًاث ااذُّ برٌّ      

 مً خشوج لامش ًِ العُىشة، 
ً
ت، بذال ت لشوسة إلًجاد حعٍى ًىشح وحىب ببلاء باب املفاولاث  ماخلٌى ؤولٍى

 مْ مىظيى)
ً
 .(4مفخىخا

الم، وسبما هزه الخُاساث كذ        ىُت خُاساث ؤخشي غحر مّلىت، وبُّذة ًِ ؤِحن إلِا جملً الىالًاث املخدذة لامٍش

خ الىاجى الهجىمُت، وإبّاد ؤوهشاهُا ًِ إلاهممام بلى خلف  ت ظُاظُت لألصمت مشل وكف وؽش ـىاٍس جادي بلى حعٍى

 يهل ًخدلم رلً؟ .الىاجى، ملابل وكف الخشب واخترام وخذة ؤوهشاهُا وظُادتها

اث الخإهب للىاتهما املعلخت هجضء مً  في امللابل، كذ جلىم الىالًاث املخدذة وخلف ؼماٌ لاولس   بشيْ معخٍى

 .المغي ِلى سوظُا لىكف الخشب ِلى ؤوهشاهُا

ىُت ملىاحهت سوظُا ؤو خفَ العالم ف     ت ؤمٍش ي وفي لىء ما جىشخه الىالًاث املخدذة؛ يةن بسظاٌ كىاث ِعىٍش

ذ مً اللىاث بلى دٌو  ؤوهشاهُا هى خُاس معدةّذ، لىً كذ جذيْ الىالًاث املخدذة وخلف ؼماٌ لاولس   باملٍض

ت) ض دياِاتها وكذساتها الّعىٍش  .(5الجىاح الؽشقي بالخلف لخٍّض

ذ الخفاوك بؽإنها مشل التزام ال في آخش املىاف، ىاجى جذسن الىالًاث املخدذة ؤن مىالب سوظُا مىالب ؤمىُت جٍش

ٌى  خ هجىمُت كادسة ِلى الـى بالخخلي ًِ ؤي وؽاه ِعىشي في ؼشق ؤوسوبا وؤوهشاهُا، ووكف وؽش الىاجى ـىاٍس

.
ً
ذم جىظُْ الىاجى ؼشكا  بلى مشاهض اللُادة والّملُاث الشوظُت، ووكف حعلُذ ؤوهشاهُا وإبّاد هُف ًِ الخلف، ِو

 :موقف ألاوروبيين2

ذ مً بحن  ًخإسجح املىكف لاوسوبي       والذِم الّعىشي  ،الّلىباثالذِىة للخل الذبلىماس   والتهذًذ باملٍض

ألوهشاهُا، وفي خاالث ؤخشي حعىد الّالكاث بحن سوظُا ودٌو الاجداد لاوسوبي ٌىاهش وشد الذبلىماظُحن، هما 

عدىذ املىكف لاوسوبي بلى خفن الخىجش واخترام اظخلالٌ  الخٍىا ما حشي بحن ؤملاهُا وسوظُا وبّذ دٌو إلاجداد، َو
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ادة هفىر سوظُا، في لىء كُامها بمىاوساث هةحرة في  ؤوهشاهُا ووخذة ؤساليها، والخخىف مً الخمذد الشوس   وٍص

ىام الللُلت املالُت.  مىىلت بدش الةلىُم خالٌ لِا

بر ًفمل بّن دٌو إلاجداد لاوسوبي الخل الذبلىماس   ِلى املىاحهت وبما ًممً وخذة ؤوهشاهُا، ِ لزلً،

لى ؤسلُت ِمل مؽترن بحن  مدادزاث ومفاولاث مخّذدة الىظاواث مْ سوظُا لتهذئت الخىجش مْ ؤوهشاهُا ِو

 بحن سوظُا وؤوهشاهُا، 
ً
فه وظُىا ؤوهشاهُا وسوظُا، ولهزا ِلى مذاس وؽىء الخشب وشح الاجداد لاوسوبي هفعه بـى

 وكادث يشوعا مداوالث جىظي، وإلاؼشاف ِلى وكف الخشب.

 ذوؼاسه ِلى سوظُا لىكف الخشب،الاكخفادًت  ِلى المغىهن ؤًما ى اِخمذ الاوسبُ بل الخل الذبلىماس  ،ملا    

دٌو إلاجداد لاوسوبي في يشك ِلىباث ـاسمت لذ سوظُا، ومً هزه إلاحشاءاث، يفل الىٍام املفشفي الشوس   

م ْ الذولي، ومىْ ايخخاح خي ؤهابِب الغاص اهىسد ظتًر الشوس   في ؤملاهُا، وهزلً كُىد ِلى  ا2 ًِ هٍام الذيْ العَش

 . (6ـىذوق الثروة العُادًت الشوس   وغحرها)

   ،
ً
ت مً دٌو إلاجداد لاوسوبي،ؤ ًذسن لاوسوبُىن حُذا والخّامل  ن سوظُا هي املالر الخالي لخىيحر الىاكت ملجمِى

  ًجب ؤن ٌعدشن  مىه مجاٌ الىاكت والةتروٌ. ويشك ِلىباث ِليها،
ً
يهل جخالف دٌو إلاجداد لاوسوبي معخلةال

؟ وهل هي في  ـذد جدمحر للةذًل هزا املّىى وجلىْ ِالكاتها الاكخفادًت الياملت مْ سوظُا بما ييها الىاكت

 الّاحل؟

 :موقف الصين الشعبية3

خُت لى ب وساحْ رلً الخلُف الاظتراجُجي لاظاس   لشوظُا، في هزا الخشبالفحن الؽّةُت حّخبر        حغُحراث جاٍس

يةّذ ؤن ظادث ِالكاث الّذاء واملخاوف لامىُت بحن الفحن والاجداد العىيُُت  ؤزىاء يترة  مهمت بحن الذولخحن،

ث ؼشعي لالجداد  الخشب الةاسدة، ؤدي جفىً الاجداد العىيُت  ونهاًت الخشب الةاسدة وبشوص سوظُا الاجدادًت وىٍس

الّالكاث بحن الفحن وسوظُا جمخن ِىه بكامت الةلذان لؽشاهت  العىيُُت  بلى الىؽف ًِ هُى حذًذ مً

خل مخلذمت ججعذث في جشكُت الؽشاهت إلاظتراجُجُت بلى ؼشاهت اوالت  جىىسث بلى مش  ،1996 بظتراجُجُت ِام

ض الةلذًً للخّاون الشىائي في هال املجالحن الاكخفادي ولامن ) 2010ؼاملتا في   .(7والت  ججعذث بخٍّض

ض الخّاون لامن  والاكخفادي بحن الةلذًً ظىف لً  الىشحر مً الةاخشحن واملخخفحن ّلًجما  ٌّخبرون ؤن حٍّض

ت بُنهم ىُت ؤبل ًمىً  ،ًادي يلي بلى دِم اللذساث الّعىٍش ن ًفةذ هىاة لدؽىُل جدالف ظيهذد املفالح لامٍش

ى  صبُغُى بشحيعييا مً كةل في هخابه سكّتاوهى ما ـشح به  والغشبُت مّا. الؽىشهج الىبري مً اؤن العِىاٍس

دت بوهي  ،لاهثر خىىسة ًخمشل في كُام جدالف ؤهبر بحن الفحن وسوظُا...ا لى ؤن سوظُا والفحن هلىجحن بؼاسة ـٍش
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خحن  الهُمىتلً جشلُا ِلى كُادة الىالًاث املخدذة للىٍام الذولي، وهى ما ظُذيّهما بلى الخدالف لذ  كٍى

ىُت املىفشدة.  لامٍش

ت في ؤوهشاهُا حلُا ٌهش وما كذمخه الفحن مً دِم ظُاس   ودبلىماس   داخل ؤسوكت لامم  خالٌ الخشب الجاٍس

داث، هىان دِم ِعىشي خفي ملذم مً وشف  ت مً الخفٍش املخدذة لذِم سوظُا في خشبها، وخعب مجمِى

حن ًىايغ الذٌو بىحن بلى مىظيى. يهل ًيىن هزا الذِم بذاًت لخدالف اظتراجُجي مخحن بحن الذولخحن ا لىىٍو

؟
ً
 الغشبُت معخلةال

: السيناريوهات الهحجهلة لنهاية احلرب
ً
 ثانيا

م، ىهاث للخل وجىكف الخشب الت  حؽنها سوظُا ِلى ؤوهشاهُا، هدُجت ملا جلذَّ ت مً العِىاٍس وهىان  جىشح مجمِى

ىهاث املخةاًىت وظىف وّخمذ في هزا املىلُى ِلى  ت مً العِىاٍس  للخدلم. لاكشبا هشي ؤنهم مؽهذًًمجمِى

 : احتالل جزء من أوكرانيا وضمها إلى روسيا1

بما ؤن هُُف، ال جملً الىشحر مً ؤدواث المغي ِلى مىظيى في هزه الخشب، يةن لاخحرة جمعً بّذة ؤدواث 

 جىظُّت جيا
ً
د جةلغ وملفاث وكماًا، ؤبشصها اللشم ودِم الاهففالُحن في ؼشق الةالد، الزًً ال ًخفىن ؤخالما

م  ا، الزي هّذد ؼةياث الىلل 2هفف معاخت ؤوهشاهُا، هزلً وسكت الغاص املخمشلت بمؽشُو اهىسد ظتًر

 .(8لاوهشاهُت)

خُث ظُىشة سوظُا ِلى مىاوم ؼاظّت مً ؼشق  هى خاـل آلان ما و بلى حاهب جفاوث  اللىة بحن الذولخحن،

مىً باجذ جىفز مخىىاتها املىشوخت، و ؤوهشاهُا، ىهاث ٌ ؤاللى  ٍو ن سوظُا حعخّذ لخيىن حاهضة ليل العِىاٍس

إلنهاء الخشب و ظُىشة مىظيى ِلى  وفي هزه الخالت ًمىً ؤن جيىن هي الففلت الشابدت الةىجحنا املىشوخت،

باللىة، خُث ما هى مالخَ في بلى ؤساليها  الاسي   الؽشكُت مً ؤوهشاهُا وجلعُمها بلى دولخحن ؤو اخخاللها ولمه

 الخشب ؤن سوظُا جشهض خشبها ِلى املىىلت الؽشكُت، ورلً مً ؤحل العُىشة ِليها.بذاًاث 

ىُت وإلاجداد لاوس  لىً ى واملعخجذ هما كةلذ بؽيل ما لم و هل جلةل الىالًاث املخدذة لامٍش بي بهزا العِىاٍس

ىت الاجداد لاوسوبي؟  سوظُا لللشم ؤم ؤن هزا املّىى برا وكْ ظىف يهذد معخلةال خٍش

 الحل السياس ي)املفاوضات(_ 2

في امللابل، حّّىٌ ؤوهشاهُا ِلى الذِم لاوسوبي ولامحروي ِلى وحه الخدذًذ، بر جلىم الىالًاث املخدذة بذِمها مً 

 للّمالث بحن مىظيى وواؼىىً، وهى 
ً
ًّ ما ًدفل ختى آلان ال ٌّذو وىهه اظخّشالا ؤحل مىاحهت مىظيى، ولى
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داث وجة ، بال ما كذ ًفعشه حجم الخفٍش
ً
 واظّت

ً
ذان خشبا ادٌ الاتهاماث بحن الجاهةحن. هزلً، بن الىشيحن ال ًٍش

 .(9، وهى ما ٌّّبر ًِ الفشاُ بحن الذٌو الىبري ِلى الىفىر واملىاسد))وعتُا(ؤنهما معخّذان لها

ىُت هىشيحن ؤًمىً       ى الشاوي للخل، هى جىايم ؼامل بحن سوظُا والىالًاث املخدذة لامٍش ن ًيىن العِىاٍس

ً ِلى خل   ًمىً  للخفاوك ؤن ًيىن هى املالر واملخشج لىكف الخشب في ؤوهشاهُا. و الخشب،سحى ووكف  لاصمتكادٍس

خحنبحن اللى الّاللت  لىً،الخفاوك ظىف ًيىن ِلى حمُْ لاوساق والفشاِاث لى حاهب الخالف ب جحن الىىٍو

خ الخلف مدارًت لشوظُااملىشوح وهى ِذم    .اهممام ؤوهشاهُا بلى خلف الىاجى و ِذم ولْ ـىاٍس

لُا الو  ؤوساق ؤخشي للخل،ظخىشح ال مدالت       ا وامللف الىىوي إلاًشاوي وجلاظم الىفىر في ايٍش فشاُ في ظىٍس

ؤوهشاهُا هي الخل الؽامل لجمُْ اللماًا الت  حّخبر ؼائىت بحن لً بزجيىن وكذ  املغشب الّشبي،مىىلت وخاـت 

ت مً املىاـفاث ِلى سؤظها الفبر الةِذ لابُن و  ى ِلى الىشيحن ؤي ًخدلُا بمجمِى خماد العِىاٍس الىشملحن، واِل

 والزواء الّالي  والشجاِت ألنها في الاخحر ظخلخض   جىاصالث مً هال لاوشاف.   

 :اخلاثهة

يي  ؤخحرا،      خحن، يةحن الععي لامٍش  للذولخحن الىىٍو
ً
 هةحرا

ً
لى جشتُذ بحؽيل الخشب الشوظُت ِلى ؤوهشاهُا جدذًا

تها بّذ الخشب الةاسدة، جإحي الخشب لاوهشاهُت لخشحر الّذًذ مً  الهُمىت وبحن املّملت الشوظُت لخدذًذ هٍى

ى اؤوهشاهُاا مً  ُت الشوظُت بالخدذًذ، هٍشا ملا جمشلهالدعائالث في املجخمْ الذولي هيل وخٌى الّالكاث الامٍش

مش الزي ًمْ جلً لا  بالؽيل الزي ًدلم مفالخه صمت،ؤهمُت باليعةت للىشيحن، وظعي ول منهما لخل جلً لا 

 الّالكاث في مدل الؽً املعخمش.

الىالًاث املخدذة  نحًةلى وكف الخشب والفشاُ ب لزلً، ًخضح مما ظةم، وسغم ول املىاكف املخةاًىت الت  رهشث

ىُت وسوظُا الاجدادًت،  منهاوهزهش  ، هما وكْ في بلذان ؤخشي مّاسن ما ؤوهشاهُا يه  واحهت وظاختؤ لامٍش

ا.الّشاق و ؤيغاوعخان و   ظىٍس

مىً اللٌى ؤًما،      ً اللى  ٍو مُل بلى ج في بذاًت لالفُت الجذًذة ذ، خُث واهثبحن الذولخحن كذ حغحر  ي ؤن مىاٍص

ىُت،هفت الىال  ت وؤمىُت ِاملُت. جمخّذ ماورلً بدىم  ًاث املخدذة لامٍش عىٍش  به مً كىة اكخفادًت ِو

مً جذاُِاث  نهمذ لىً مْ مشوس الىكذ وخالٌ العىىاث الّؽشة لاخحرة، ًمىً اللٌى ؤن سوظُا إلاجدادًت كذ

ت مخىىسة جىايغ بهاا إلاجداد العىيُاحيامحرار  الىالًاث املخدذة  العابم، وؤـةدذ جمخلً كىة ِعىٍش

ىُت.  لامٍش
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ها ؤن  في الخشب الشوظُت_الاوهشاهُت هالخٍهما و      ً مً اهذاِل الذب الشوس   باث ًشي ؤن بّذ كشابت الؽهٍش

يي_لا  الشالسي مً مً ؤحل الخذ مً الخلاسبالخذخل في لاساي   لاوهشاهُت هى املالر آلا  بي وهى و وس لاوهشاوي لامٍش

 ؤحل ِذم اهممام ؤوهشاهُا لخلف الىاجى.في هفغ الىكذ لغي مً 

 :*املراجع والهوامش

خ  https//www.alghad.net_خالذ ؼيُياث،لاصمت الشاهىت بحن سوظُا وؤوهشاهُا.ِلى الشابي 1  .2022/2/5بخاٍس

ىهاث.ِلى الشابي 2 _ِلي مىش،الّفشاُ الشوس   لاوهشاوي الغشبي.. لاظةاب والعِىاٍس

https//www.almayadeen.net  خ  .2022/1/12بخاٍس

_ًديى مىش،خشب سوظُا ِلى ؤوهشاهُا واوّياظاتها ِلى جشهُا والّالم الّشبي،ِلى الشابي ٣

https://aljazera.net،2022/03/05. 

يي الشوس   في ٌل لاصمت الاوهشاهُت،مجلت الذياجش والعُاظت ٤ _بللىػ ؤمحر،بىؼىاكت ؼمعت،الفشاُ لامٍش

 .3، ؿ 2022/01/05، 13،الّذد 11لذ واللاهىن،املج

ذ حىسها٥ٌ باًذن ًدزس بىجحن مً ؤن غضو ؤوهشاهُا ظُلابل بّلىباث اكخفادًت ودِم ِعىشي ”: _ووٌ ظتًر

 https://www.almayadeen.netألوسوبا الؽشكُت، ِلى الشابي: 

ش _آظُت ببشاهُم، هُُف: وّمل مْ واؼ٦ سوظُا حؽمل ِلىباث اكخفادًت ؼذًذة، ” خىت سدُ“ىىً ِلى جىٍى

ذ مً الخدشواث الّذواهُت”لـ ش الخاسحُت لاوهشاوي دمُترو وىلُةا، ِلى الشابي: ”جشتُي مىظيى ًِ املٍض ، ويم وٍص

https://www.aa.com.tr 

 صمت لاوهشاهُت ؼشاسة الخشب الّاملُت الشالشت؟، _ ِلى ـالح اخمذ خمذان،هل جيىن لا ٧

خ /https://asbarme.com/5695ِلى الشابي      2021/12/1، بخاٍس

_يخُدت يشكاوي،ا ساهً الّالكاث الفِىُت الشوظُت: بحن الؽشاهت إلاظتراجُجُت و بخخماالث الخدالف ٨

 .82،ؿ2013، 3،الّذدلجزائرية للعلوم الاجتماعية وإلانسانيةاملجلة االّعىشيا،

ت و ؤزشه ِلى الّالكاث الذولُتا،٩ ُت الخذخل الشوس   في لاصمت العىٍس مجلة _ِةىػ ظُف الذًً،امؽشِو

 .1563،ؿ 2016، 3،الّذد ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 

https://www.almayadeen.ne/
https://www.aa.com.tr/
https://www.aa.com.tr/
https://asbarme.com/5695/
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خب السياسيت في الححول الديهقراطي في ليبيا
ُّ
 دور الً

ياث ــ
ِّ

 ــ اإلخفاقاث والححد
 

  د. فححي بلعيد أبو رزيسة                                                                                                                                                                                                                                

    د. عهر ارحونت أبورقيبت                                                                                                                                                                                                                              

 1عصام عبدالسالم أبوحجرد.                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                     

  :نلخص

، 2011فبراًش  17في ِملُت الخدٌى الذًملشاوي بّذ حععى هزه الذساظت بلى مّشفت دوس الىخب العُاظُت       

م بّن ؤلاهجاصاث التي جدللذ في معاس ِملُت الخدٌى الذًملشاوي، بال ؤنها واحهتها جدذًاث ؤدث بخفاق  فٔش

اث  ِملُت الخدٌى الذًملشاوي في لُبُا ومً بحن هزه الخدذًاث، جدذًاث داخلُت والتي جمثلذ في حٌٕى املجمِى

ُاب الثلافت الذًملشاوُت للىخب اإلاعلحت وخذاز ت الخجشبت الذًملشاوُت وجشاهماث العِئت للىٍام العابم ٔو

 العُاظُت، وجدذًاث خاسحُت جمثلذ في الخذخل الذولي ) ألامم اإلاخدذة ( والخذخالث ؤلاكلُمُت في الؽإن اللُبي.

حر كادسة ِلى بداسة الفشاُ ب فىسة صحُدت بخفاق ، فياهذ ول رلً ؤدي بلى ٌهىس هخب ظُاظُت ٔحر هفاة ٔو

 الىدُجت بخفاق ِملُت الخدٌى الذًملشاوي في لُبُا بلى خذ آلان. 

 الىخب العُاظُت , الخدٌى الذًملشاوي . دولت لُبُا . ِذم الاظخلشاس العُاس ي .الاخفاكاث.: الكلهاث الهفحاحيت

The role of political elites in Libya's democratic transition 

- Failures and challenges – 

Summary 

    This study seeks to identify the role of political elites in the process of democratization 

after 17 February 2011. Despite some achievements in the process of democratization 

process, it faced challenges that led to the failure of democratization process in Libya. The 

armed groups, the modernity of the democratic experience, the bad accumulations of the 

former regime, the absence of a democratic culture of political elites, and external challenges 

represented by international (UN) and regional interventions in the Libyan affairs. 

    All this led to the emergence of incompetent political elites and unable to manage the 

conflict properly failed, and the result was the failure of the process of democratization in 

Libya so far. 

Keywords: political elites, democratic transition. State of Libya . Political instability.Failures 
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 :نقدنت

ًلىم البدث بذساظت وجدلُل دوس الىخب العُاظُت في ِملُت الخدٌى الذًملشاوي في لُبُا، ورلً مً ؤحل     

مّشفت الخدذًاث التي جىاحه ِملُت الخدٌى الذًملشاوي في لُبُا,  فهزه الخدذًاث مخّذدة بّمها ًمشب في 

خ واإلاىسور الاح خماعي اللُبي, وبّمها آلاخش ٌّىد بلى الٍشوف حزوس الثلافت العُاظُت العاثذة ولها اسجباه الخاٍس

عها.  العُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت والتي ظاهمذ حملت مً الّىامل الذاخلُت والخاسحُت في جىَش

 أههيت الدراست:

جىمً ؤهمُت الذساظت في وىنها جخىشق بلى مّشفت الخدذًاث والشهاهاث التي حُّم ِملُت الخدٌى الذًملشاوي        

 ي الىخب العُاظُت في لُبُا.لذ

   أهداف الدراست:

 ما ًلي؛ تهذف هزه الذساظت بلى

 ــ الخّشُّف ِلى دوس الىخب العُاظُت في لُبُا في ِملُت الخدٌى الذًملشاوي.1

خي والثلافي ِلى ظلىن الىخب العُاظُت في لُبُا.2  ــ الخّشُّف ِلى ؤزش اإلاىسور الخاٍس

خب العُاظُت في لُبُا. ــ الخّشُّف ِلى3  ؤزش البِئت املحلُت والذولُت ِلى ؤداء الىُّ

ًاث التي جىاحه الىخب العُاظُت في لُبُا.4  ــ مّشفت الخدّذِ

 إشكاليت الدراست:

 مً ؤهمُت الذوس الزي جلّبه الىخبت العُاظُت في الخإزحر ِلى ِملُت الخدٌى الذًملشاوي لزا جخمدىس       
ً
اهىالكا

 ؛ذساظت في ؤلاحابت ِلىاؼيالُت ال

خب السياسيت في جحقيق الاسخقرار السياس ي والاهخقال الدًمقراطي  في 
ُّ
ما هي ألاسباب التي أدث إلى إخفاق الى

 ؟2011ليبيا بعد 

 فرضيت الدراست:

هىان ؤظباب داخلُت مشجبىت ببيُت الىخب العُاظُت وجشهُبتها والبِئت املحُىت بها وؤظباب  خاسحُت ظاهمذ        

 ِلى ِملُت الخدٌى الذًملشاوي.
ً
 بؽيل ؤو بأخش في الخإزحر ِلى الىخب العُاظُت  مما ؤزش ظلبا

 جقسيهاث الدراست:

ً اخذاهما هٍشي وآلاخش ِملكّعمذ الذساظت بلى   ي، وهالهما جم جلعُمهما الى هلاه جففُلُت.مدىٍس
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 الهحور األول:

 الحأصيل الًظري للدراست

     
ً
ا جخجاوص معإلت الىخبت مً وىنها معإلت مً معاثل ِلم الاحخماُ العُامي جمخذ لخدخل مىكّا مهما وخٍُى

العُاظُت وفي املجخمْ للمعاثل اإلاشجبىت بالعلىت العُاظُت والُاث الحىم مً حهت بلى الّالكت بالثلافت 

 2بإظاظه الثلافي مً حهت ؤخشي.

الؼً ؤن فهم ؤي مىلُى ًىىلم مً فهم اواسة اإلافاهُمي وهى ما ًىىبم ِلى الىخبت بفىسة ِامت والىخب  الز

خُت في  3العُاظُت بفىسة خاـت, ت والخدلُلُت خٌى مفهىم الىخب في بذاًاتها الخاٍس وكذ بذث اإلاىاكؽاث الىٍٍش

 ؤواخش اللشن الخاظْ ِؽش. ؤوسوبا مىذ

ومْ جبلىس اإلافهىم الىخبت في هزا الّفش فلذ صاد هثرة الٕمىك واللبغ مْ اإلافىلحاث ألاخشي واالولُجاسهُت 

 4ومفىلح الخىىىكشاه والذًملشاوُت والففىة.

مىك هزا اإلافىلح )الىخبت( لزي بُٕت فً هزا اللبغ ال  بذ وول رلً واهذ هزه اإلافىلحاث مً ؤظباب لبغ ٔو

 مً البدث في اإلاىالب الخالُت:

 :املطلب ألاول: مفهوم الىخبت السياسيت

 ماهيت مفهوم الىخبت السياسيت -1

:ًشحْ مفهىم الىخبت في لٕت الّشبُت بلى ولمت هخب وحمّها هخباث ؤي اإلاىخخبحن مً الىاط في مجاٌ ّم        
ً
 ا مثال

وحّني هىا )الىخبت( مً هخب ؤي اهخخب الص يء ؤو ، ...بلخمجلغ الىىاب , مجلغ الؽىسي , املجالغ البلذًت 

 5وهخبت اللىم وهخبتهم خُاسهم. هؤخخاس 

ىالخُت       ( مً ألافشاد لهم خفاثق ممحزة , ؤو حماِاثمفهىم الىخبت بإنها حّني حماِت )ف ،ؤما مً الىاخُت الـا

 في خُاة مجخمّاتهم . وماؼش هزا 
ً
الخمُحز في الادواس هى اللذسة ِلى الخإزحر في ججّلهم ًلىمىن بإدواس ؤهثر جمحزا

ت والعُاظُت والاكخفادًت والثلافُت.  6مخخلف املجاالث الفىٍش

ّشف         ( فلذ ِشف الىخبت بإنها جمم ؤشخاؿ وحماِاث الزًً بىاظىت اللىة التي G.ROSHER)سوؼُهَو

م اجخار  خ حماِت ما , ظىاء وان رلً ًِ وٍش ًمليىنها ؤو بىاظىت الخإزحر الزي ًماسظىهه, ٌؽاسوىن في ـُأت جإٍس

 7اللشاساث ؤم الافياس وال خعاظاث واإلاؽاِش التي ًبذلىنها ؤو التي ًخخزونها ؼّاسا لهم.
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للذ خمل مفهىم الىخبت العُاظُت دالالث ِذة لذي الباخخحن والىخاب فّلى ظبُل اإلاثاٌ ال للحفش ٌّشفه        

مىظيا )بإنها الىبلت الحاهمت بؽيل مباؼش وهي التي جخمخْ بالىفىر العُاس ي واللىة العُاظُت وجخمخْ بمضاًا 

هي حعحر وجىحه الىبلت املحيىمت وجخمّها احخماُِت سفُّت بىاء ِلى مشهضها العُاس ي اإلاخمحزة في املجخمْ و 

ت ؤو حّعفُت( ُت وفي حىهشها كعٍش لت جبذ بمٍهشها ؼِش ف  8لخىحهاتها وكُادتها بىٍش عخخلق مً رلً الخٍّش َو

 بإن الىخبت هي ؤكلُت ظخإزش باإلاشاهض واإلاىاـب الّلُا داخل املجخمْ.

ّشف        ل)َو الّذد مً ؤفشاد الؽّب جملً مٍّم مفادس الاهخاج الىخبت العُاظُت ) بإنها حماِت كلُلت  (الظٍى

في الذولت وجدفل ِلى ؤهثر ش يء ًمىً الحفٌى ِلُه مً املجخمْ واللىة الاكخفادًت الفىاِت والضساِت واإلاياهت 

 9.الاحخماُِت واللىة العُاظُت وما ظخجىُه هزه اللىة مً فىاثذ ؼتى(

مفهىم الىخبت العُاظُت هىا ًلفذ بها اللادة العُاظُىن, ؤي مً , رهش ُِاد البىىُحي بإن العُاق راجه وفي       

في ًذهم ملالُذ العلىت العُاظُت دون سبي الىخبت باألفملُت والخفىق , بمّنى لِغ مً المشوسي ؤن ًيىن مً 

هى في حهاص العلىت العُاظُت ؤفمل ما في املجخمْ . فيل هم مً في العلىت ؤو ملشبىن اليها ًذسحىن هىخب 

وحماِاث المٕي وؤصحاب  واألخضابظُت هزا فمال ًِ اللىة الاخشي التي جلْ خاسج بىاء العلىت الشظمُت ظُا

ً ِلى الخإزحر في ـىْ اللشاس.  الىفىد العُاس ي واللادٍس

ىلم ِليها هخب ظُاظُت سظمُت وهخب ظُاظُت خاسج         ومً اإلاّلىم بإن هىان هخب ظُاظُت داخل الحىم ٍو

حن مً الىخب العُاظُت وهما:الحىم ًىلم ِليه  -ا هخب ظُاظُت ٔحر سظمُت ججذس الاؼاسة بلى ؤن هىان هِى

: الىخب الىهمُت 
ً
وهزه الىخب جيىن ماكخت وكذ حاءث بلى العلىت بما في مشاخل صمىُت مُّىت مثل  –ؤوال

هخلالُت التي جمش بها البلذ الاهلالباث والثىساث وخاالث الفىض ى , ؤو في مشاخل الفشآ العُاس ي الظُما في اإلاشخلت الا 

ذم كذستها ِلى بداسة  ت بلى اإلاشخلت الذًملشاوُت وجخمحز هزه الىخب بّذم هفاءتها ِو مً اإلاشاخل الذًىخاجىٍس

 الفشاُ.

 بلذستها ِلى 
ً
ت , وجدعم ؤًما : الىخب العُاظُت الحلُلُت : جخمخْ هزه الىخب بلذساث وإمياهاث مادًت ومّىٍى

ً
زاهُا

خمحز هزا الىُى مً الىخب العُاظُت في الععي الجاد للخىافم والبىاء وهي حّمل مً ؤحل  الثباث والخىىس  , ٍو

 الظُما في وكذ الاصماث.
ً
يىن دوسها فاِال  10املحافٍت ِلى الّباد والبالد ٍو

ت مُّىت مً  وبّٕنِ        فاث اإلاخّذدة إلافهىم الىخبت واخخالف دالالتها فإنها حؽحر بلى مجمِى الىٍش ًِ الخٍّش

ت ومخّذدة , مؽتروت الاوسجام  ؤفشاد املجخمْ , جماسط كُادجه ؤو الخإزحر فُه مً خالٌ ماهالث ؤو ِباساث مخىِى

 مْ املحخىي الاحخماعي والثلافي العاثذًً في املجخمْ.
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 الخحول الدًمقراطيالاهخقال و ي: املطلب الثاو

ت مً خالٌ جفىًُ الىٍام ٔحر ً         ُت مخىِى لب مشاخل فِش ف الاهخلاٌ بإهه مشخلت وظُىت حؽهذ في الٔا ـى

 الذًملشاوي اللذًم ؤو انهُاسه وبىاء هٍام حذًذ.

ت الي الىٍم الذًملشاوُت  ؤما مفهىم الخدٌى الذًملشاوي فإهه ٌّني ؤجمام لّملُت الاهخلاٌ مً الىٍم العلىٍى

 وظِخم جىلُذ لحلا .

ْ ِلى ؤن الىٍام الذًملشاوي هى الؽيل الصحُذ للحُاة العُاظُت , والتي جمىذ ؤهبر كذس ممىً مً ُالجم ًخفم

ت بلى ؤهبر ِذد مً الافشاد , والتي جدمي وحّترف بيل ؤؼياٌ الخىُى .  11الحٍش

ش بّن اإلافاهُم التي لها ِالكت مباؼشة بالخدٌى مً ره وكبل الخىشف إلافهىم الخدٌى الذًملشاوي البّذ 

 -الذًملشاوي , وهي واالحي:

 / الدًمقراطيت:1

( والتي The demos)     جشحْ ؤـل ولمت دًملشاوُت بلى اليلمت الُىهاهُت وهي حّني الحىم بىاظىت الذًمىط/       

اء/ " Fhe peopleًمىً ؤن جترحم بما, الؽّب,   "Themob, ؤو الٕٔى

ىُت الذًملشاوُت " بإنها الىشق املخخلفت التي ٌؽترن بىاظىتها الؽّب في الحىم" شفذ داثشة اإلاّاسف ألامٍش  12.ِو

لىفعت  همً خالٌ هزه الخّاٍسف ًمىً ؤن هالخَ ؤن الذًملشاوُت هي ؤنها جشهض ِلى خىم الؽّب ؤو ؤٔلبِخ

 بهذف جدلُم اإلافلحت الّامت .

 :الدًمقراطي الخحول /2

 في الىكذ الشاهً ظىاءً ٌّذ       
ً
ا ِلى اإلاعخىي الاوادًمي ؤو  مفهىم " الخدٌى الذًملشاوي" مً ؤهثر اإلافاهُم ؼُِى

بلى  –مذوي ؤو ِعىشي  –العُاس ي, وهى ٌؽحر بلى ِملُت الاهخلاٌ ؤو الخدٌى مً همي ـُٕت خىم ٔحر دًملشاوي 

 همي ؤو ـُٕت خىم دًملشاوي.

ز اهىالق ما ٌّشف بـ " اإلاىحت الثالثت" التي ؼهذها الّالم مىز ظبُّىاث وكذ حشث ِملُت الخدٌى الذًملشاوي مى

ً , حشث مً خالٌ ؤظالُب ووشق ِذًذة.  اللشن الّؽٍش

الىخبت الحاهمت في الىٍام ٔحر الذًملشاوي ؤو الجىاح  وتهىذظهمنها همي الخدٌى مً ؤِلى, ؤي الزي جلىم به 

الحي فيها هما هى الحاٌ في ول مً  ل. ابظباهُالـا  والبراٍص
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وهىان همي الخدٌى مً ؤظفل, وهى الزي ًخم بمٕىه واظّت مً كبل كىي اإلاّاسلت اإلاذِىمت بخإًُذ ؼّبي        

هبحر مثلما خذر في ول مً البرحٕاٌ , والاسحىخحن , وهىان همي الخدٌى مً خالٌ ِملُاث اإلاعاومت والخفاوك بحن 

لُا.الىخبت الحاهمت واللىي اإلاّاسلت مثل ما خذر   13في حىىب ؤفٍش

ىادا , وبِىما في زماهُيُاث اللشن  وهىان همي الخدٌى مً خالٌ جذخل ِعىشي خاسجي ِلى ٔشاس ما خذر في حٍش

 14م.2011, ولُبُا ِام  2003اإلااض ي والّشاق ِام 

لت اإلاذي وهما بُيذ  لىءوفي  ما ظبم , ًخطح ؤن ِملُت الخدٌى الذًملشاوي هي ِملُت مّلذة ومشهبت ووٍى

فترك الخدٌى مً هٍام ٔحر دًملشاوي بلى هٍام دًملشاوي معخلش , لمً جالخجاسب العابلت , بإن هزه الّملُت 

 بم
ً
خي جدذر وفم مشاخل مُّىت جبذؤ بعلىه الىٍام الذهخاجىسي مشوسا  معاس جاٍس

ً
ىال شخلت اهخلالُت جإظِعُت ـو

 15بلى جدلُم الىٍام الذًملشاوي.

 املطلب الثالث : دور الىخب السياسيت في عمليت الخحول الدًمقراطي

ت ماهغ فُبر في وبُّت الىخب واهذ مً ؤولى مداوالث ِلم الاحخماُ الاوسوبي في ا        ال ٍحر الجاد لخىلّل هٍٍش

شاوُت خُث ؤهىلم ماهغ فُبر مً فشلُت ؤظاظُت , الا وهي ؤن الذًملشاوُت الىخب في املجخمّاث الذًمل دواس

له في املجخمّاث , وؤن هزه الخدذًاث  بلى ِىامل بحشاثُت فدعب , بر ٌعخدُل  ال جشحْاإلاباؼشة هٍام ًفّب ججًز

خاج هزه ِلى مالًحن الىاط جفٍشف ؼاونهم الُىمُت واجخار اللشاساث الىبري ِبر الدؽاوس اإلاباؼش , بل جد

 الؽّىب بالمشوسة جىافش الخبرة.

فها الُت للدعُحر ال جىجح بدعب ساي ماهغ فُبر الا في اإلااظعاث الفٕشي , بدُث  فالذًملشاوُت اإلاباؼشة بـى

.
ً
 ًيىن الّمل مباؼشا

 ماهذ. ش يءؤما في حعُحر ؼاون جلً املجخمّاث فإن الحاحت بلى الخبرة جفبذ 

 بعلىت اللاهىن , الا ؤن هزا الىُى مً الخلُُذ ًٍل  ِلى رلً البذ مً بىاءً و         
ً
 مشادفا

ً
حعلُم بعلىت الىخب ؤمشا

 في حل هخاباث " مىٍشي 
ً
 ؤظاظُا

ً
 مً ؤؼياٌ مشاكبت الىخب بالىخب , ٌلذ هزه الحجت خالشة خمىسا

ً
ؼىال

حرهم. (Gaetano mosca)ا   الىخبت " مً الجُل ألاٌو مً ؤمثاٌ ُٔخاهى مىظي  16ٔو

 ومً خالٌ ما ظبم رهشة ًمىً حعلُي المى ِلى دوس الىخب العُاظُت اللُبُت في ِملُت الخدٌى الذًملشاوي.

 م دخلذ لُبُا مشخلت مً مشاخل الخدٌى الذًملشاوي.2011ففي الحالت اللُبُت بّذ ظلىه هٍام اللزافي في ِام 
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ذ بحن هخب خُث ؤفضث هزه اإلاشخلت هخب حذًذة , جخفذس الُىم اإلاؽهذ العُاس ي ا وهخب اًذلىحُت للُبي جىِص

ت وبحن جُاساث اظالمُت مّخذلت وجُاساث مخىشفت...بلخ  حهٍى

ذ مُت لحالت الدسحش التي واهذ ٌِّؽها املجخمْ اللُبي خ, ولها بفشاصاث واهذ خ هوبحن مً ًشفن الخٕحر وبحن مً ًٍا

ً ؤخضاب ظُا 62وُلت  ظُت جاخش بلى بىاء زلافت ظىت خُث مىّذ الىخب العُاظُت مً حؽىُل ؤو جيٍى

 17الذًملشاوُت واإلاؽاسهت وحّمل ِلى جشظُخ اإلاماسظت العُاظُت داخل املجخمْ.

ً اإلااجمش الىوني والزي ٌؽيل مً 2012ظىت ِام 50هما ؤن ما خذر بّذ ؤٌو اهخخاباث في لُبُا بّذ   200م وجيٍى

 .ِمى لُخىلى كُادة اإلاشخلت

في البالد ما بّذ ظلىه الىٍام العابم , جدىافغ خٌى اإلافالح الخاـت واهذ الىخب التي جىلذ ملالُذ العلىت 

ذث به في بشامجها الاهخخابُت , خُث ؤخفلذ هزه الىخبت العُاظُت في بهجاص  وعجضث ؤن جفي للؽّب اللُبي ما ِو

هزلً جىفحر الاهذاف الىوىُت الىبري والتي جخمثل في جدلُم الاظخلشاس الذاثم للبالد مً خالٌ ولْ دظخىس داثم و 

ت  الخذماث ألاظاظُت للمىاوً في لىء رلً ًمىىىا اللٌى بن لُبُا الُىم جمش بمشخلت اهخلالُت , جشافلها مجمِى

ّذة هدٌى الخدٌى الذًملشاوي هزا مما ؤهخج دًملشاوُت هؽت , وؤصمت زلت بحن  لى مخخلف الـا مً اإلاؽىالث ِو

 اللىي العُاظُت واإلايىهاث الاحخماُِت.

        
ً
ت جشفن الّىف والاكفاء , فمال  ًِ رلً ؤن ِملُت الاهخلاٌ بلى الذًملشاوُت جخىلب بةُت احخماُِت خماٍس

 18وجشفن الخفشد باللبٌى بالخّذًت , وجلىم ِلى بىاء دولت اللاهىن واإلااظعاث والخذاٌو العلمي ِلى العلىت.

حرها بحن مخخلف لىىىا في الحالت اللُبُت افخلذها بلى مثل هزه الىخبت للذ ؼهذث البال  د الفذماث اإلاعلحت , ٔو

الجماِاث , هزا مما افشص هخب وهمُت وماكخت حاءث بلى العلىت في مشخلت صمىُت حِّؾ فيها البالد في خالت 

ت بلى الذًملشاوُت .  الفىض ى والاهخلاٌ مً لُبُا مً الذهخاجىٍس

ذم كذستها ِلى بداس   ة اإلاشخلت الاهخلالُت بفىسة صحُدت.خُث جمحزث هزه الىخبت اللُبُت بّذم هفاءتها ِو

ومً هىا فةن الاواس الىٍشي الزي ًخمدىس خٌى دوس الىخب العُاظُت في ِملُت الخدٌى الذًملشاوي جٍل       

ُاث ؤي ججشبت ووىُت , ومجمل ما وعخىُْ  ت , ِاحضة ًِ جفعحر خفـى ت ظبب وىنها هٍٍش هزه اإلالاسباث الىٍٍش

ت هى وحىد ـّىباث وإداء جىاحه ِملُت الخدٌى الذًملشاوي في ؤن هلخق الُت مً مثل هزه اإلال اسباث الىٍٍش

 لُبُا.
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ن جخىي ؤي ـّىبت ٌعخىحب جدذًذ وبُّتها , والبدث ًِ الاظباب التي ؤوستها , واإلاشخلت الاهخلالُت البذ أل و       

الثاوي الزي ًخّلم  في املحىس وعشد مً جخىي الفّىباث التي جىاحه مشخلت الخدٌى الذًملشاوي . لذي ظىف 

.بالجاهب الّملي بالخدذًاث الذاخلُت والخاسحُت التي جىاحهها الىخب العُاظُت اللُبُت في ِملُت الخد  ٌى

 الهحور الثايي:

 اجلايب العهلي للدراست

ٌّىغ الىلْ اللُبي الشاهً بؽيل واضح مذي ألاصمت اإلاضمىت التي وّاهيها الىخب العُاظُت اللُبُت بمخخلف 

اسكت في دوامت ال جيخهي مً الخالفاث  ؤوُافها واهخماءاتها، خُث بذث هزه الىخبت وىاٌ الىكذ مدؽشرمت ٔو

 ً  ًِ خالت الخىجش واإلاىاهفاث العُاظُت والخخٍى
ً
اإلاخبادٌ التي خىمذ الّالكت بحن املجالغ والاهلعاماث، فمال

 .الىُابُت اإلاىخخبت فُما بُنها مً حهت وبُنها وبحن املجلغ الشثاس ي لحيىمت الىفاق الىوني مً حهت ؤخشي 

وهى ما ظمذ ألوشاف خاسحُت بالخذخل وحّمُم ألاصمت اللُبُت، لُٕاب اإلاىاِت ؤو الحفاهت الزاجُت، وبالخالي 

 ي اللُبي، هما هى خاـل الُىم.اظدباخت الىٍام العُاس 

جىاحه الىخب العُاظُت اللُبُت حملت مً الخدذًاث حُّم ِملها في  معاس ِملُت الاهخلاٌ الذًملشاوي في و هزا 

 لُبُا، وهزه الخدذًاث ًمىً جلعُمها بلى جدذًاث داخلُت وجدذًاث خاسحُت.

: الخحدًاث الداخليتأ
ً
 :وال

 التي جىاحه الىخب العُاظُت  اللُبُت  ختى آلان  وجخمثل هزه حّذ الخدذًاث الذاخلُت مً ؤهثر الخ
ً
دذًاث حّلُذا

 الخدذًاث في:

: امل
ً
 املسلحت جموعاثأوال

اثٌّذ جدذي  اإلاعلحت مً ؤبشص وؤِلذ الخدذًاث التي جىاحه الىخب العُاظُت  في لُبُا  آلان ، وهي  املجمِى

اإلاخخالُت للحيىماث اإلاخّاكبت وفؽلها في دمج الدؽىُالث اإلاعلحت التي حؽيلذ ِلب كُام الثىسة  لإلخفاكاثهدُجت 

ت واخذة، فلذ فؽلذ الحيىماث اإلاخّاكبت مىز ؤٌو خيىمت بّذ ِام  والتي  2011اللُبُت في ماظعت ِعىٍش

بل وجفاكم ِذد  جشؤظها ِبذ الشخُم الىُب في حؽىُل حِؾ كىي مىخذ وؼشوت مىمبىت ختى هزه  اللحٍت،

 الىخاثب اإلاعلحت والتي ًمىً حعمُتها باإلالِؽُاث جدبْ حهاث وؤشخاؿ مُّىت.

مُلِؽُت معلحت، وبّذما وان الهذف مً بلاء  1700وحؽحر الخلذًشاث بلى جماِف حّذاد اإلاُلِؽُاث الزي هاهض 

بّن اإلاُلِؽُاث خفَ ألامً، جدىلذ مهذد معخمش له، فاإلاُلِؽُاث هي مً جلىم بّملُاث الخىف والخّزًب 
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ت هدلٌى الىفي واللخل، وجداـش الذواثش الحيىمُت وحٕللها، هما حٕلم مخخلف اإلااظعاث  واإلاىاكْ الحٍُى

 . 19والٕاص، وهي هزلً مً جلف لذ بِادة بىاء الجِؾ والؽشوت

الىثحر مً الحىادر التي جاهذ ِلى رلً، بما فيها الخفجحراث التي اظتهذفذ  2013خُث ؼهذث خالٌ ِام 

خُاٌ التي ؤـابذ شخفُاث دًيُت وظُاظُت  ملُاث الٔا ت، ومداوالث ِو عىٍش وإِالمُت، ماظعاث مذهُت ِو

ذان في  واخخجاصه لعاِاث كبل ؤلافشاج ِىه بلافت بلى  2013ؤهخىبش  10واخخىاف سثِغ الىصساء العابم ِلي ٍص

اكخدام ملش اإلااجمش الىوني الّام في وشابلغ وحّشك ؤِمائه لالِخذاء مما ؤلىش البّن بلى جلذًم اظخلالخه 

 ِلى خُاجه بّذ جللُه التهذًذ
ً
 .   20خىفا

، ًمىً اللٌى بإن الّالكت بحن الىخب العُاظُت واإلاُلؽُاث اإلاعلحت هي ِالكت جبادلُت ؤو ِالكت جإزحر وفي اإلالابل

ىت هزه اإلالِؽُاث وبشوصها وحّخمذ ِليها، وباإلالابل جخإزش هزه  وجإزش، فالىخب العُاظُت هي مً ظاهمذ في ؼِش

 . في هثحر مً ألاخُان لالبتزاص هاالىخب مً ظىىة اإلاُلِؽُاث وجخمْ 

ُّت للىٍام العابم، خُث اظخخذمذ اإلاىاسد الىفىُت في  فلذ اجبّذ الىخب الحاهمت هفغ العُاظاث الَش

ل الفعاد  ً اإلاُلؽُاث، وؤـبدذ في واكْ ألامش سهُىت لهزه اإلاُلؽُاث اإلاعلحت، وـو حؽىُل الخدالفاث وجيٍى

اث ٔحر معبىكت. وكذ ؤدي اهخفاك ؤظّاس الىفي اإلا بلى جذوي دخٌى  2014خىاـل مىز بيل ؤؼياله بلى معخٍى

ُّت خادة ؤزشث ِلى اليؽاه  عي وخلم ؤصمت جىَص الذولت اللُبُت بؽيل ضخم وؤزش بفىسة مباؼشة ِلى ؤدائها الخىَص

الاكخفادي وصادث مً مّاهاة اإلاىاوىحن. وؤظهم عجض ماظعاث الذولت اإلاىلعمت ًِ ولْ العُاظاث 

حرها مً ألاصماث في جفاكم ظىء ألاولاُ الاكخفادًت والاحخماُِت. وللذ الاكخفادًت الالصمت إلاىاحهت هزه ألاصمت ٔو

اث الفعاد اإلاالي وؤلاداسي والعُاس ي واظخمشاس الىخب الحاهمت في الاظخفادة مً اإلاضاًا  ؤدي جضاًذ معخٍى

جفاُ الاكخفادًت التي ًامنها اإلاىفب العُاس ي، دون ؤي اِخباس للٍشوف الاكخفادًت الفّبت العاثذة، بلى اس 

ُت ظلىاث الذولت اث السخي الؽّبي وؤلاخعاط بّذم ؼِش  .21معخٍى

مً حهت ؤخشي، فةن خيىمت الىفاق الىوني، وهى الحيىمت اللُبُت الاهخلالُت  الحالُت اإلاذِىمت مً ألامم اإلاخدذة 

لذ بلى وشابلغ في ماسط   2015والتي حؽيلذ في ِام  مني، . ولم ًىً لذي هزه الحيىمت ؤي حهاص ؤ2016كذ ـو

ذ ؤن  اث معلحت جٍش ت ختى اهتهذ مً الخفاوك ِلى والء ؤي مجمِى ومً زم واهذ جذًش ؼئىنها مً كاِذة بدٍش

ٌى خيىمت الىفاق الىوني،  ل اللجىت ألامىُت اإلااكخت ؤزىاء ـو جيىن في حاهبها. وجشؤط الّمُذ ِبذ الشخمً الىٍى

ت. بّذ جإمحن ألاولاُ، اهخللذ خيىمت الىفاق الىوني بلى ملشاتها  هزه اللجىت واهذ مهمتها خماًت اللاِذة البدٍش

في ظىق الجمّت في ؼماٌ اإلاذًىت. هزا ألامش ؤظغ لخىاصن كىي ٔحر معخلش: مىز جإظِغ الحيىمت اإلاّترف بها 

 جمىىىا مً لمان 
ً
ذ مً اللىة والعلىت ِلى العيان في ٔشب لُبُا واإلاا ، وجمىىذ اإلالِؽُاث مً اهدعاب مٍض

ً
دولُا

 .22اث خيىمت الىفاق الىونيؤمً ملش 
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بن ؤلاخفاق في كُام حِؾ كىي ؤدي بالىخب العُاظُت  لالـىفاف خٌى حؽىُالث معلحت ؤو كُامها بدؽىُل       

ض مشهضها ومياهتها.  حؽىُالث معلحت جابّت  لها مً ؤحل جدلُم مفالحها وحٍّض

معلح كذ ًادي بلى فلذان زلت املجخمْ في ؤي جىافلاث  بن اخخماء الىخب العُاظُت اللُبُت بٍهحر مُلِؽُاوي       

ظُاظُت ِلى بىاء ماظعاث الذولت، وهى ما ًجّل مً ألاهمُت بميان دفْ اإلاعاس اإلاخّلم بخىخُذ الجِؾ اللُبي، 

ل ِلى الخُاس الاهخخابي  ا في -وإخذ الؽشوه ألاظاظُت لبىاء ِملُت ظُاظُت آمىت، ألن الخٍّى ؤًا واهذ ؤهمُخه هٍٍش

ُت مىخذةب ُفت  -فشاص ؼِش ت جدخىش الٌى ت مشهٍض لً جيىن له ؤي حذوي ِلى ؤسك الىاكْ، ما لم حعىذه كىة ِعىٍش

 .23ألامىُت للذولت وجىهي خىم اإلاُلِؽُاث في اإلاىاوم اللُبُت

: حداثت الخجربت وجراكماث املاض ي
ً
 :ثاهيا

ذ فُما ًخّلم بالعُاظاث الاكخفادًت ، هي ـاوْ اللشاس الىخ2011ُالىخب الحاهمت في لُبُا، كبل ِام واهذ 

ْ والاظدثماساث وألاوؽىت ألاخشي، ولم جترهها للىي العىق، فلذ ؤدث العُىشة ِلى اإلاىاسد الاكخفادًت  والخىَص

لى اظخخذام  ً زشواث، ِو ض كذسة هزه الىخب ِلى جيٍى ُّت ِبر العُىشة ِلى ماظعاث الذولت بلى حٍّض الَش

ِلى اليؽاه الاكخفادي لخىفحر مىافْ لحلفائها وخشمان خفىمها مً الفىاثذ ظُىشتها ِلى الذولت وهُمىتها 

 .24الاكخفادًت

ّشِذ ول الىىافز ؤمام اإلاؽاسهت العُاظُت والاحخماُِت، ووان 
ُ
خدذ ول ألابىاب وؼ

ُ
بّذ العابْ ِؽش مً فبراًش ف

ُاظُت وجىامذ مىٍماث اسجفاُ الخىكّاث واحعاِها بلذس اسجفاُ العمىاث واحعاِها، وحؽيلذ ألاخضاب الع

ذ الاهخخاباث املحلُت والىوىُت والخإظِعُت. بال ؤن ِلىد الخصحش العُاس ي وخٍش ألاخضاب  حٍش
ُ
املجخمْ اإلاذوي وؤ

ُاب الاهخخاباث ؤللذ بٍاللها اإلاّخمت ِلى العاخت العُاظُت وؤهخجذ ؤخضابا  وجلُُذ مىٍماث املجخمْ اإلاذوي ٔو

واهخخاباث لم جترحم هخاثُجها جىلّاث الىاخبحن وومىخاتهم، وجفشفاث  ؼائهت، ومىٍماث مجخمْ مذوي كاـشة،

 .25وظُاظاث للىخب الحاهمت لم جشق بلى معخىي جىكّاث اإلاىاوىحن

ىص الخبرة بالّمل الحضبي والعُاس ي الّلني، فهي  فلذ جإزشث ألاخضاب الىاؼئت بفتراث اإلاىْ واللمْ اإلاالُت ِو

فخلش بلى مؽشُو ظُاس ي واضح اإلاّالم، وإلى كاِذة احخماُِت خلُلُت، وهي حّاوي لّفا جىٍُمُا في بداستها، وج

لزلً ِاحضة ًِ جإدًت دوس الفاِل العُاس ي والاحخماعي اللادس ِلى بهجاح ِملُت الخدٌى الذًملشاوي، وإِالء 

ىامُت الفالح الّام باللىْ مْ اللبُلت والٕىُمت والّلُذة. ؤًما فةن ألاخضاب التي وؽإث خذًثا ِىعذ دً

اث ـّبا. وبعبب ظىء ؤداء ألاخضاب، الزي ًشحْ  ٌى بلى جىافلاث وحعٍى ُت ِلذث اإلاؽهذ وحّلذ الـى جفاِس

ؤظاظا بلى خذازت ججشبتها، جىامى جىحه ماداه ؤن مىاه الخلل في ألاداء العُاس ي هى فىشة الخّذدًت الحضبُت 

شحم بّن منها ُِاه
ُ
ا في كاهىن اهخخاباث الهُئت الخإظِعُت وكاهىن هفعها، فٍهشث دِاوي مىاوثت لهزه الفىشة، ج
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اهخخاباث مجلغ الىىاب وجخىج ؤخحرا في معىدة لجىت الّمل للهُئت الخإظِعُت لفُأت الذظخىس بمىْ ألاخضاب 

ني ًِ البُان ؤن مثل هزه الىٍشة العلبُت  العُاظُت إلاذة ؤسبْ ظىىاث مً بذء الّمل بالذظخىس اللُبي الجذًذ. ٔو

ذدًت الحضبُت وألداء ألاخضاب بهما حعهم بذوسها في ِشكلت الخدٌى الذًملشاوي، وجدٌى دون الخىافم إلافهىم الخّ

 . 26الىخبىي ِلى العُاظُاث الّامت

وإرا واهذ الاهخخاباث الخىافعُت جمثل اإلاٍهش الشثِغ إلاؽاسهت اإلاىاوً الفشد في الّملُت العُاظُت، فةن اوّذام 

ذ في لُبُا واهذ اهخخاباث مجلغ الىىاب ِام  حٍش
ُ
خبرة اإلاىاوً اللُبي بهزه الّملُت، هٍشا ألن آخش اهخخاباث ؤ

ٍمذ في لُبُا مىز الّام ؤزىاء الّهذ اإلاليي، ؤللذ بٍاللها ِلى الاهخخاب 1965
ُ
اث الخىافعُت املحلُت والىوىُت التي ه

م مً ؤن هزا وان 2012 لى الٔش ، وخاـت في ما ًخّلم بدعً اخخُاس الىاخب اللُبي إلامثلُه في املجالغ اإلاىخخبت. ِو

ع ٌُ هم بلى خذ مخىكّا في لىء هزه الٍشوف، وؤن اهدعاب الخبرة ِبر جىشاس اإلاؽاسهت في الّملُت الاهخخابُت ظىف 

ت ؤو شخفُت،  هبحر في اخخُاس اإلامثلحن روي الخبرة والىفإة بذال مً ؤن ًيىن الاخخُاس ِلى ؤظغ كبلُت ؤو حهٍى

اث وعجضها ًِ خل ول اإلاؽاول الاكخفادًت وألامىُت، فمال ًِ  فةن ظىء ؤداء املجالغ اإلاىخخبت ِلى ول اإلاعخٍى

ْ، بلى حاهب ـشاِاث الىخب العُاظُت  جذوي كذساث ظلىاث الذولت في الاظخخشاج والخىٍُم والخٕلٕل والخىَص

الحاهمت واهلعامها، اوّىغ بؽيل ظلبي ِلى فىشة الاهخخاباث راتها وؤدي بلى جىامي مؽاِش الّضوف ًِ اإلاؽاسهت 

ت جلىد البالد في هزه  الجزاِاثفي الاهخخاباث، بل وجضاًذ  ت كٍى عىٍش بلى سفمها، والذِىة لىحىد كُادة ظُاظُت ِو

اإلاشخلت، وجدىلذ الخىكّاث اإلاشجفّت بلى بخباواث متزاًذة. وول هزه ماؼشاث ظلبُت خٌى اخخماالث الخدٌى 

 .27الذًملشاوي وخًٍى الخّاٌؾ املجخمعي والعُاس ي

ُّت للذولت اللُبُت خالٌ الّلىد الخمعت اإلاالُت جشسخ "الّللُت         ، هخج ًِ العُاظاث الَش وخالـت اللٌى

ُّت" بحن م خخلف الىخب والجماِاث التي ؤـبدذ جىٍش بلى العُىشة ِلى الذولت بمىىم الٕلبت والٕىُمت الَش

باتها ِلى خعاب ألافشاد والجماِاث ألاخشي. ووان مً الحخمي،  فها العبُل الىخُذة لخدلُم ؤهذافها ؤس وبـى

ت فٍش ُت ـو ، وؤـبدذ الذولت هدُجت لزلً، ؤن ـاسث الّالكاث بحن مخخلف الىخب والجماِاث ِالكاث جفاِس

مشهض ومدىس الفشاُ ولِغ مجشد وىنها الهُئت التي جىٍم الخىافغ بحن الىخب والفئاث العُاظُت والاكخفادًت 

والاحخماُِت املخخلفت وجمبي خذوده وؤدواجه. وخعبىا للخمثُل ِلى مٍاهش اهلعام الىخبت العُاظُت في لُبُا ؤن 

ّاث ؤلاكفاثُت، هلاهىن الٌّض ا ً اإلاخبادٌ، والفؽل في الاجفاق ِلى هزهش الدؽَش ملُاث الخخٍى لعُاس ي، ِو

 .28العُاظاث الّامت، واإلاىاكف اإلاخماسبت مً دمج الدؽىُالث اإلاعلحت وبىاء الجِؾ والؽشوت

ت، ؤي بما ٔالب ؤو         مدّفلتها ـفٍش
ً
هما جشي الىخب العُاظُت في الّملُت الاهخلالُت بدذ راتها، مىافعت

دُذ ًُ فشك العُىشة الياملت ِلى لُبُا. جدافَ هزه الىخب ِلى العلىت مً خالٌ العُىشة ِلى  مٕلىب، بما 

ُت دولُت واللذسة ِلى ؼشاء والء املجخمّاث املحلُت  .29ألاساض ي واإلاىاسد، ما ًمىدها ؼِش
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: غياب الثقافت الدًمقراطيت للىخب السياسيت
ً
 :ثالثا

اب الثلافت الذًملشاوُت، وإن اوّذام زلافت اإلاؽاسهت مً هافلت اللٌى بن الذًملشاوُت ال جىمى في ٌل ُٔ

ّذ مً ؤبشص ؤظباب حّثر الخجاسب الذًملشاوُت في الىوً الّشبي،  ٌُ والخّذدًت العُاظُت في املجخمّاث الّشبُت، 

وجدؽيل زلافت اإلاؽاسهت في املجخمْ مً خالٌ اللذسة ِلى جإظِغ دًملشاوُت مدلُت جدىاظب مْ واكْ ول دولت 

ولت ِلى خذة ت حّمل ِلى جبِئت الذًملشاوُت في الذَّ شَق ختى آلان بلى معخىي جلذًم ؤوشوخت ِفٍش ًَ . بال ؤهه لم 

واملجخمْ، واظخيباث زلافت الذًملشاوُت والخّذدًت العُاظُت، وسبما ٌّىد رلً ؤلاخفاق بلى وبُّت الخفىس الّام 

ه الىفُل بلُام دًملشاوُت خلُلُت، بٕن هى وخذ« هٍام دًملشاوي»الزي ًشجىض ِلى فىشة مفادها ؤن وحىد 

شهض ِلى لٕي ألاهٍمت 
ُ
الىٍش ًِ وحىد، ؤو اوّذام الثلافت الذًملشاوُت في املجخمْ، ولزا فةن الجهىد واهذ ج

لت، ؤزبدذ اظخدالت  الحاهمت لألخز بالىٍام الذًملشاوي، لىً ظىىاث الذًملشاوُت الّشبُت، وإن لم جىً وٍى

 .30ٌل ُٔاب زلافت الذًملشاوُتهجاح هٍام دًملشاوي في 

ُت اإلاىاوىحن بلُم  بن الّمل ِلى اظتزساُ الذًملشاوُت في الّالم الّشبي لً ًخم بال ِبر بشهامج مىثف ٌّمذ بلى جِى

ت والّذالت واإلاعاواة، وإؼاِت زلافت الحىاس والدعامذ وهبز زلافت ؤلاكفاء  الذًملشاوُت، اإلاخمثلت بالحٍش

الت في ألاوؽىت املخخلفت للمجخمْ، والظُما العُاظُت، هٍشا بلى والخّفب، وجدفحز اإلاىاوى َّّ حن ِلى اإلاؽاسهت الف

ّذ الشافذ ألاظاط لترؼُذ الذًملشاوُت وجىمُتها. ٌُ  ؤن احعاُ اإلاؽاسهت العُاظُت 

ً في الىوً بعبب  تراف بإن مً جخخلف مّه هى ؼٍش في املجخمْ اللُبي الزي ٔابذ ِلُه زلافت الذًملشاوُت والِا

جشاهماث اإلااض ي والثلافت العُاظُت التي ِاؼها الؽّب اللُبي في ِهذ الىٍام العابم والتي احعمذ بالثلافت 

ت الىلاػ وكبى  ُاب خٍش ت ؤو الخابّت للىٍام العُاس ي، ٔو ٍى ٌ الخىُى والاخخالف وؤلاداسة العلمُت للفشاُ، ول الِش

رلً ؤوّىغ ِلى ظلىن الىخبت العُاظُت اإلاعُىشة ِلى اإلاؽهذ العُاس ي، خُث ظادث الاهلعاماث واإلاىاهفاث 

ً اإلاخبادٌ واظخخذام الّىف لفشك الشئي باللىة، وهي ولها التي جدىافى مْ كُم الذًملشاوُت، ولذًىا  والخخٍى

اهذ ِلى رلً، مثل فشك كاهىن الٌّض العُاس ي وما جشجب ِلُت مً جذاُِاث ظُاظُت، خىم الىثحر مً الؽى 

ت وما جشجب ِلُه مً بىالن البرإلاان وما ًدىم خىله مً ؼيىن، كشاس سكم ، ِذم اِتراف 7 املحىمت الذظخىٍس

مه اإلااجمش الىوني بمجلغ الىىاب )البرإلاان( اإلاىخخب بعبب ِذم اجباِه بةحشاءاث الدعلُم والا  ظخالم خعب ِص

ت ومً زم ِىدة اإلااجمش للمماسظت والاوّلاد مً حذًذ، والزي جدٌى آلان  وهزلً بعبب خىم املحىمت الذظخىٍس

لى للذولت بىاء ِلى اجفاق الصخحراث ب بّن الىىاب ًِ خمىس حلعاث اإلالشسة 31بلى املجلغ ألِا ُّ ، ملاوّت وحٕ

واهذ جيخاب حلعاث البرإلاان، وجىشس ملاوّت حلعاث املجلغ لّذة ملجلغ الىىاب )البرإلاان(، خّذة الخالفاث التي 

 للُاط ُٔاب الخجاوغ 
ّ
 مهما

ً
ّّذ هزا ماؼشا  في الحُاة البرإلااهُت اللُبُت، َو

ً
 جاما

ً
مشاث، وواهذ الىدُجت ؼلال

لُه، وكْ البرإلاان في فخ الخجارباث العُاظُت ُاب الثلت بحن الىخب العُاظُت. ِو  وؤلاحماُ والخىافم ٔو
ً
، خالفا
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م، بن بّن الىخب العُاظُت  ت الشاسخت، هزا باإللافت بلى ؤهه افخلش بلى سوح الفٍش شاف الذظخىٍس للخلالُذ وألِا

ًفخلش بلى الشوح الىوىُت، فهي لم جخفشف بيىنها هخب للُبُا، وإهما هخب إلايىهاتها فلي. وبالخالي فةن هزه الىخب 

 .32ُّت الحاٌ ما ًخّاسك مْ اإلافلحت الىوىُتجذافْ ًِ مفالح كباثلها ومىاولها، وهى بىب

ً الذًملشاوي، وال جامً   وهزا ٌّني ؤن الىخب العُاظُت بمخخلف اهخماءاتها حّاوي مً ُٔاب ؤو لّف الخيٍى

لُه، فلذ ٔابذ ًِ   باللُم واإلابادت الذًملشاوُت. وهي ظمت جلف مٍّم الىخب العُاظُت، ِو
ً
 خلُلُا

ً
بًماها

افت الذًملشاوُت اإلاخمثلت في اللبٌى بالخّذد والاخخالف في الشئي، والدعامذ العُاس ي مماسظاث هزه الىخبت زل

والفىشي، والالتزام بالحىاس وألُت لحل الخالفاث، ول هزا ٌؽيل ؤهم الخدذًاث والّلباث التي جىاحه الىخب 

 العُاظُت في بخذار ِملُت الخدٌى الذًملشاوي في لُبُا.

: الخحدًاث الخارحيت
ً
 ثاهيا

 في ِشكلت الىخب العُاظُت ِلى جدلُم ِملُت      
ً
برا واهذ الخدذًاث الذاخلُت كذ ظاهمذ هما رهشها ؤهفا

الخدٌى الذًملشاوي، فةن هىان جدذًاث ال جلل ؤهمُت ظاهمذ في ِشكلت الىخب العُاظُت اللُبُت في جدلُم 

ذخل الذولي )ألامم اإلاخدذة( والخذخل الاهخلاٌ الذًملشاوي وبىاء دولت اللاهىن واإلااظعاث، مً هزه الخدذًاث الخ

 ؤلاكلُمي واإلاخمثلت في دٌو الجىاس وبّن دٌو الخلُج الّشبي. 

ُاب ألامً وخمىس الّىف     مً ِذم الاظخلشاس ٔو
ً
 هبحرا ً في ما جمش به لُبُا خالُا

ً
وال ؼً ؤن للّامل الخاسجي ؤزشا

 ًِ اسجباه بّن الىخب بإوشاف خاسحُت وجبؽيل متزاًذ، 
ً
داٌو الاظخلىاء بالخاسج في ـشاِها الذاخلي فمال

شفذ بىابّها اللبلي واإلاىاولي، ُِ ذ مً  وختى مْ الىخب العُاظُت اللُبُت ألاخشي، الظُما جلً الىخب التي  لحًز

ّىبت جدلُم اإلافالحت الىوىُت بحن ؤوشاف الفشاُ العُاس ي اللُبي، وهى ما ؤوّىغ  خذة الاهلعام والدؽٍي ـو

 ِلى معاس ِ
ً
 ملُت الخدٌى الذًملشاوي في لُبُا.ظلبا

: الخدخل الدولي )ألامم املخحدة(
ً
 أوال

ش جاسهحن فيها الىٍام العُاس ي العابم بلى الخلف ومخجهحن  للذ مشث ِلى لُبُا زمان ظىىاث عجاف بّذ الخدٍش

ت والاظخلشاس والشخاء والخلذم الذًملشاوي العُاس ي، جشظل بلُىا ألامم اإلاخدذة ظخت مبّىزىن بلى  حمُّا بلى الحٍش

 لُبُا لحل الجزاِاث بحن ؤكىابها العُاظُت.

، والثاوي اًان ماسجً 2011ظبخمبر  – 2011ألاٌو ِبذ هللا ؤلاله الخىُب ؤسدوي مً فبراًش  –ممثلىن واهىا منهم 

ىاهُا مً ظبخمبر  ، 2014ظبخمبر  – 2012، والثالث واسق متري لبىاوي مً ظبخمبر 2012ؤهخىبش  – 2011بٍش



 

 نركس أفاق  للدراساث و الحكويٌ الهحخصص    

 

 
  2222ييـــساى   –أبريل ، الهجلد األول ، الـــــثايي، العدد  ى سياسيت نجلت رؤ

 

 

116 

، والخامغ ماسجً وىبلش ؤإلااوي مً هىفمبر 2015هىفمبر  – 2014الشابْ بشهاسدًىى لُىن بظباوي مً ؤٔعىغ و 

 .33بلى آلان 2017، والعادط ٔعان ظالمت لبىاوي مً ًىهُى 2015ًىهُى  – 2015

الجزاِاث العُاظُت واهذ ِذًذة ألظباب جماسب اإلافالح ؤلاكلُمُت خٌى لُبُا التي ؤدخلذ لُبُا في دوامت 

ت فىجمذ ِنها حّذد اإلابّىزىن مً ألامم اإلاخدذة لخدلُم الاظخلشاس وألامً ومىالبت الاهخخاباث  الفشاِاث اإلافٔش

اإلابّىزىن لم ًفؽلىا فلي في خل الجزاُ بل ِمذوا بلى  في لُبُا، وهاالء الجزيهتالشثاظُت والبرإلااهُت الذًملشاوُت 

م اإلاىكف، وجمىحن اإلالِؽُاث مً جدىُم كبمتها ِلى مىاوم ظُىشتها.  جإٍص

شاب  ا والُمً ولُبُا( باإِل فللذ اكترن حّامل ألامم اإلاخدذة مْ اإلالفاث العاخىت خاـت في الّالم الّشبي )ظىٍس

فحن اإلاعخمش ًِ الللم وحُّحن مىذوبحن دولُ حن إلاىاوم الجزاُ، في خحن وان اإلاخٕحر ألابشص جىاوب ِذد مً اإلاٌى

 . 34الذولُحن ِلى هزا اإلاىفب، وان الثابذ الىخُذ اظخمشاس الّىف وألاصماث

ىت الفشاِاث  وهىان الىثحر مً اإلاثالب التي جاخز خٌى الذوس الشهًُ واإلاؽبىه التي جلىم به ألامم اإلاخدذة في ؼِش

وجإحُجها بما ًدىافى مْ الهذف الشثِس ي التي كامذ مً ؤحله اإلاخمثل في خفَ ألامً والعلم الذولُحن ابخذاًء بخلم 

الفشاُ الّشبي الفلعىُني في اإلاىىلت الّشبُت مشوسا بذوسها الفامذ الخخالٌ الىالًاث اإلاخدذة لفخىام ولم جخذخل 

م بىلب بلى مجلغ ألامً الذولي بالخذخل ووان هزا الىلب إلهلار 1966ؤن جلذمذ الىالًاث اإلاخدذة في  ألابّذ

 الىالًاث اإلاخدذة هفعها مً الخعاثش التي جىبذتها حشاء اإلالاومت الفُدىامُت.

زم دوسها العلبي في الفشاُ بمىىلت البللان ؤزش جفىً الاجداد العىفُتي. وزم مىكفها اإلاخىاوئ مً ٔضو الىالًاث 

والتي   –وما جشجب ِلُه مً جذمحر إلالذساث هزا البلذ  -حجت امخالن الّشاق ألظلحت دماس ؼاملاإلاخدذة للّشاق ب

جبحن فُما بّذ اِتراف الىالًاث اإلاخدذة ِذم صحت امخالهه لهزه ألاظلحت وؤنها واهذ بىاء ِلى مّلىماث ٔحر 

حر رلً مً ألادواس العلبُت التي جلىم بها ألامم اإلاخدذة  . 35صحُده، ٔو

ّخف  مىبثلت ًِ اللُبُحن ؤهفعهم، خُث ٍو
ً
م مٍّم اللُبُحن ِلى ؤن ألاصماث التي حّاوي منها لُبُا جلخض ي خلىال

ؤخفلذ بّثت ألامم اإلاخدذة في فهم الىلْ العُاس ي اللاثم الزي خاٌ دون جلذم فّلي ِلى مذاس زماهُت ؤِىام، بل 

 والتي اِترك  صادث مً حّلُذ الىلْ ؤهثر مً ري كبل، خُث وان آخشها ؤن فشلذ
ً
خيىمت الىفاق الىوني ِىىة

 ِليها مجلغ الىىاب وسفمها ِذد هبحر مً اللُبُحن. 

ت، ؤي بما ٔالب ؤو مٕلىب، بما   مدّفلتها ـفٍش
ً
وجشي الىخب العُاظُت في الّملُت الاهخلالُت بدذ راتها، مىافعت

دُذ فشك العُىشة الياملت ِلى لُبُا، وجدافَ هزه الىخب ِلى العلىت م ً خالٌ العُىشة ِلى ألاساض ي ًُ

عخّملىنها بىكاخت وإداة لخدعحن  ُت دولُت واللذسة ِلى ؼشاء والء املجخمّاث املحلُت، َو واإلاىاسد، ما ًمىدها ؼِش

 36.مياهتهم الخاـت
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مً ؼإن ول هزه اإلاماسظاث والعلىهُاث ؤن ججّل مً ِملُت جدلُم الاهخلاٌ الذًملشاوي في لُبُا بُّذة  بن

ّبت الخدلُم، فالخذخل الذولي وان وال صاٌ ِامل ظلبي في جدلُم ألامً والاظخلشاس الزي هى ؤخذ سواثض  اإلاىاٌ ـو

 ألاظاظُت لّملُت الخدٌى الذًملشاوي. 

: الخدخل الاقليمي
ً
 )الدول الاقليميت( ثاهيا

هىان كىي خاسحُت بكلُمُت ودولُت حععى لخّمُم الفشاُ العُاس ي في لُبُا وحّىُل ِملُت الخدٌى             

 في ٌل مؽشُو الثىسة اإلامادة الزي 
ً
الذًملشاوي وإحهاله في مهذه، مما ًجّل بًجاد خل لألصمت ؤهثر حّلُذا

اه دٌو ِشبُت وإكلُمُت بمعاهذة بّن الل  ىي الىبري.جِش

ِلى ِملُت الخدٌى الذًملشاوي في بواس الثىسة اإلامادة الؽاملت التي جلىدها مفش  الاهلالبخُث بذؤث مداوالث 

بالخدالف مْ العّىدًت وؤلاماساث الّشبُت اللخان حّىالن بؽيل هبحر معاس الخدٌى الذًملشاوي في لُبُا، بر جلّب 

 
ً
لىُا  ِو

ً
اال َّّ  ف

ً
في مداسبتها للخٕحر، وهى ما ًاهذه دِمها اإلاعخمش والالمدذود للمؽحر  ؤلاماساث بؽيل خاؿ دوسا

 ِىذما ؤولم ما ؤظماها "ِملُت الىشامت "في بىٕاصي في 
ً
ا فهم 2014ماًى  16خلُفت خفتر وخفـى ، ملحاسبت ما ـو

حن.  ؤلاسهابُحن والخىفحًر

اتهاماث مباؼشة مً كبل الحيىمت وفي اإلالابل هىان مدىس ِشبي اكلُمي "كىش وجشهُا والعىدان" وحهذ بلُه 

 .    37اإلااكخت بشثاظت ِبذهللا الثني بذِم ِملُت فجش لُبُا باألظلحت

هما ؤن ظُاظاث الذٌو الىبري ججاه لُبُا ال جشجبي فلي بمذي الخلذم في الحىاس العُاس ي، ؤو بهجاصاث         

 للحل العُاس ي، ولىنها وزُلت الفل
ً
ت خيىمت الىفاق الىوني، جمهُذا ت بمعاس العُاظاث ألامىُت والّعىٍش

ُت وخٍش العالح وتهذًذاث جىٍُم الذولت "داِؾ" في مىىلت   ما ًخّلم بميافدت الهجشة ٔحر الؽِش
ً
ا خفـى

 . 38البدش اإلاخىظي

وهىزا جدىلذ ألاصمت اللُبُت بلى ظاخت ـشاُ بكلُمي، جذاخلذ فيها مفالح الذٌو ومخاوفها وؤهذافها، وجدىلذ 

اث بّن ألاوشاف  والىخب العُاظُت اللُبُت بلى ؤدواث جدذ ظُىشة دٌو ِشبُت وإكلُمُت، هما جدىلذ املجمِى

، بدُث باجذ ؤي دولت بكلُمُت جداٌو ِشكلت اإلاعاس الذًملشاوي مً خالٌ  ت جابّت لىفغ الذٌو اإلاعلحت بلى ؤلٍى

ومفالحها، وفي رلً وله وان الخفُّذ اإلاُذاوي الّعىشي، برا ؼّشث بإن هزا اإلاعاس ظُيىن ِلى خعاب هفىرها 

 
ً
 .39الؽّب اللُبي هى مً ًذفْ الثمً باهما
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 خاجهت:

ٌى بلى بش ألامان، وإهما ِللذ في هفم مٍلم مً  بّذ زمان ظىىاث مً الثىسة اللُبُت لم جخمىً لُبُا مً الـى

ت مً لّف ألاداء الّام، وعجضث الحيىماث اإلاخّاكبت ًِ  الاخخالف والخىاُص العُاس ي، وداسث في خللت مفٔش

 .ظخلشاسوالا الىفاء بمخىلباث الّاحلت للؽّب، ال ظُما فُما ًخّلم باألمً 

شحْ العبب الشثِس ي في رلً لمً ؤظباب ِذًذة بلى دوس الىخب العُاظُت اللُبُت اإلاّشكل واإلاثبي إلاعاس  ٍو

ِملُت الخدٌى الذًملشاوي، فيل اإلااؼشاث التي ـذسث ًِ هزه الىخب واظخجابتها الظخدلاكاث اإلاشخلت الشاهىت 

.  واهذ ظلبُت للٕاًت، وال جبؽش بىثحر مً الخفاٌئ

العُاظُت اإلاخفذسة في اإلاؽهذ العُاس ي اللُبي بال باظخثىاءاث مدذودة واهذ ماججت للفشاِاث اللبلُت فالىخب 

واإلاىاولُت وإؼّاٌ الفتن والحشوب وؤظهمذ في جىظُْ سكّت الّىف وفخدذ املجاٌ لخذخالث اللىي الخاسحُت 

 واستهىذ لها.  

ٌى بلُبُا بلى بش وهزا ٌّني ؤن الىخب العُاظُت لم جىً ِلى كذس اإلاعاولُت  في جخىي اإلاشخلت الاهخلالُت والـى

ّضي رلً بلى حملت مً الّلباث والخدذًاث منها الذاخلُت  ألامان وجدلُم ِملُت الخدٌى الذًملشاوي اإلايؽىد، َو

واإلاخمثلت ظىىة اإلالِؽُاث اإلاعلحت وحٕىلها وإلى خذازت الخجشبت الذًملشاوُت في لُبُا باإللافت بلى لّف الثلافت 

 الذًملشاوُت واإلاخمثلت في كبٌى الخىُى والاخخالف والخذاٌو العلمي للعلىت والاخخيام لفىادًم الاهخخاباث.

ؤما الخاسحُت فخمثلذ في الذوس العلبي لألمم اإلاخدذة وإلى الخذخل العافش مً كبل اللىي الذولُت والاكلُمُت التي 

 .وحذث في الىخب العُاظُت ألاداة الىُّت لخدلُم مأسبها

  :املراحعقائمت 

:
ً
 الكخب: أوال

 / عمر حمعت عمران, الىخبت وبىاء الدولت الدًمقراطيت في العراق, حامعت بغداد, كليت العلوم السياسيت.1

 .1998دار الضروق,  :/ إبراهيم أبراش, علم الاحخماع السياس ي, عمان2

  .1988 ,رالعربيت للدراساث واليض املؤسستبحروث: ,(جرحمت حورج جحا)/ برجومور, الىخبت واملجخمع, 3

 .2007دار مكخبت الهالل,  بحروث: / صالح الدًً الهواري, املعجم الوحيز, 4

  .1998دار الضروق, :  / إبراهيم أبراش, علم الاحخماع السياس ي, عمان6
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املؤسست العربيت للدراساث واليضر,  ث:بحرو ، 1/ هاجي علواش, الدًمقراطيت: املفاهيم والاصكالياث. ط9

  .م1994

اث حول الدًمقراطيت, ط10  (.2000عمان, دار وائل, ، 1/ دمحم سليم دمحم غسوي, هظٍر

 ث
ً
 املقاالث:: اهيا

 .2007. كاهون الثاوي/ ًىاًر 25, مجلت الدًمقراطيت, العدد هخب ما بّذ الاظخّماسأحمد زاًد,  /1

مجلت ، 2011دوس الىخبت العُاظُت في لُبُا في ِملُت الخدٌى الذًملشاوي بّذ  ،دمحم ِبذ الحفَُ الؽُخ /2

ت ِلمُت مدىمت جفذس ًِ اإلاشهض الذًملشاوي الّشبي. بشلحن ــ ؤإلااهُا،  الّذد العادط، اججاهاث سياسيت ، دوٍس

 .  2018واهىن ألاٌو 

ماٌ صاهي إلإحربي، وهجُب الحفادي، الخدٌى الذًملشاوي في لُبُا: جدذ/ 3 ًاث ومأالث وفشؿ، بدث ملذم أِل

 .2014، اإلاشهض الّشبي لألبدار ودساظت العُاظاث، جىوغ، ماسط هدوة حول الاهخقال الدًمقراطي

س ي،  /4  ، ملاٌ ميؽىس ِلى اإلاىكْ الالىترووي:مىاوراث الىخبت في املرحلت الاهخقاليت الليبيتواسق املجَش

https://carnegieendowment.org/sada/75628.  

لىترووي: ملاٌ ميؽىس ِلى اإلاىكْ ؤلا الصراعاث إلاقليميت وألازمت السياسيت في ليبيا،خحري ِمش،  /5

https://www.alaraby.co.uk 

 ، ملاٌ ميؽىس ِلى اإلاىكْ ؤلالىترووي: سقوط ألامم املخحدة في اليمًخبِب الشمُمت،  /6

  https://www.raialyoum.com.    

، اإلاشهض السماث املضتركت للىخب السياسيت الليبيت وحعاطيها مع املخغير الثوريدمحم ِبذ الحفَُ الؽُخ،  /7

 لىترووي:ؤلاالذًملشاوي الّشبي للذساظاث  الاظتراجُجُت ، الاكخفادًت والعُاظُت، ِلى اإلاىكْ 

https://democraticac.de 

 ، ملاٌ ميؽىس ِلى ؼبىت اإلاّلىماثبىاء الدولت والخعاٌط السياس ي واملجخمعي في ليبيا ،صاهي بؽحر اإلإحربي /8

 https://www.libyaakhbar.com/libya-news/103370.htm.l الذولُت:

ً هُل ًىظف الخاحىسي /9 طت امليليضياث املسلحت في طرابلس ،وإًٍش شي للؽشق ألاوظي خٍر ، مشهض سفُم الحٍش

 ، ملاٌ ميؽىس ِلى ؼبىت اإلاّلىماث الذولُت:

https://carnegieendowment.org/sada/75628.5
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/8/2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/8/2/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1
file:///C:/Users/المتقدم/Desktop/%0d%20%20https:/www.raialyoum.com. %20%20%0d
file:///C:/Users/المتقدم/Desktop/%0d%20%20https:/www.raialyoum.com. %20%20%0d
file:///C:/Users/المتقدم/Desktop/%0dhttps:/democraticac.de%0d
file:///C:/Users/المتقدم/Desktop/%0dhttps:/democraticac.de%0d
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http://www.achariricenter.org/tripoli-a-kaleidoscope-ar/ 

، ؼبىت اإلاّلىماث الذولُت:       امليليضياث في ليبيا لوبي سياس ي ضاغط ،خالذ خىفي ِلي /10

https://alarab.co.uk/ 

س ي،  /11 ، ملاٌ ميؽىس ِلى اإلاىكْ الالىترووي: مىاوراث الىخبت في املرحلت الاهخقاليت الليبيتواسق املجَش

https://carnegieendowment.org/sada/75628 

م على 15/4/2008, 2352املمخدة, العدد نهاًت الىخب السياسيت الفلسطيييت, الحوار -عياد البطىيجي/12

 http://www.ahewar.org//debat/show.art.asp?aid: املوقع إلالكترووي

ت هخبت في املفهوم السياس ي  /13  لىترووي:ؤلاعلى املوقع  2010ًىاًر  10حواد السعيد, هظٍر

www.alanwar.com 

 
ً
 :الرسائل الجامعيت: ثالثا

, دراست حالت, رسالت ماحسخير, حامعت الاظاظُت للخدٌى الذًملشاوي في جىوغ لُاثآلا ،/ حمان بً عمارة1

  .2014الدكخور طاهر موالي سعيدة, كليت الحقوق والعلوم السياسيت, 

اث حول الدًمقراطيت, ط2  .2000, عمان, دار وائل، 1/ دمحم سليم دمحم غسوي, هظٍر

رسالت ماحسخير, حامعت القاهرة, كليت  ،(1996-1986في أوغىدا ) الخدٌى الذًملشاوي/ هالت حمال ثابت, 3

 .1999الاقخصاد والعلوم السياسيت, 

 ،, رسالت ماحسخير 2001-1991,  وي في الُمًخضاب العُاظُت والخدٌى الذًملشاألا / بلقيس أحمد مىصور, 4

 حامعت القاهرة , كليت الاقخصاد والعلوم السياسيت.

، ولُت الحلىق والّلىم رسالت ماحسخيرًاث بىاء الذولت اللُبُت في اإلاشخلت الاهخلالُت، سجِبت لُّاض ي؛ جدّذِ  -5

 .2016/2017العُاظُت ــ حامّت دمحم خُمشــ بعىشة، الجضاثش

 
ً
اقع إلا : رابعا  هترهت:مو

 لىترووي: ، ملاٌ ميؽىس ِلى اإلاىكْ ؤلاالخعثر السياس ي في ليبيا -1

https://www.libyaakhbar.com/writings/640352.html                                   

http://www.achariricenter.org/tripoli-a-kaleidoscope-ar/
http://www.achariricenter.org/tripoli-a-kaleidoscope-ar/
https://alarab.co.uk/
https://alarab.co.uk/
https://www.libyaakhbar.com/writings/640352.html
https://www.libyaakhbar.com/writings/640352.html
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ا إلى ليبيا واليمً -2  ، ملاٌ ميؽىس ِلى اإلاىكْ الالىترووي:.. دور "مضبوه" لألمم املخحدةمً سوٍر

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/986340 

 لكترووي:إلا، ملاٌ ميؽىس ِلى اإلاىكْ الدًمقراطيت في العالم العربي: املمىوع املرغوب -3

https://ar.qantara.de/content/l-dymqrty-mn-dwn-dymqrtyyn-ldymqrty-fy-llm-lrby-lmmnw-

lmrgwb 

 هوانش

                                                           
 ،ليبيا. سالنيتإلسهريت األقسو العلوم السياسيت/ كليت االقحصاد والعلوم السياسيت/ اجلانعت ا 1
 .255, جامعة بغجاد , كلية العلهم الدياسية , صالديمقراطية في العراق النخبة وبناء الدولةعسر جسعة عسران ,  .2
 .121,ص1998 ، دار الذروق  :عسان ،علم االجتماع الدياسي.  إبراهيم أبراش , 3
 .8, ص  1988 ،سؤسدة العربية للجراسات والشذرال :, بيروت(ترجسة جهرج جحا ),  النخبة والمجتمع. برتهمهر , 4
 .619, ص2007دار مكتبة اليالل ,  بيروت: , المعجم الهجيز. صالح الجين اليهاري , 5
 .39,ص2007. كانهن الثاني/ يشاير 25العجد  مجلة الديمقراطية ,,  نخب ما بعج االستعسار. أحسج زايج , 6
 .121, ص1998, دار الذروق , عسان , الطبعة األولى ,  علم االجتماع الدياسي. إبراهيم أبراش , 7
 www.alanwar.comعلى السهقع اإللكتروني:  0101يناير  01نظرية نخبة في المفههم الدياسي . جهاد الدعيج , 8
 . السرجر نفدو.9

م على السهقع اإللكتروني 15/4/2008, 2352, الحهار السستجة , العجد  نهاية النخب الدياسية الفلدطينية –. عياد البطشيجي10
http://www.ahewar.org//debat/show.art.asp?aid=131485 

 .58م , ص1994)بيروت , السؤسدة العربية للجراسات والشذر ,  1. ط المفاهيم واالشكاليات. ناجي علهاش , الجيسقراطية : 11
 .12-11( ص ص2000)عسان , دار وائل ,  1, ط ريات حهل الديمقراطيةنظ. دمحم سليم دمحم غزوي, 12
, دراسة حالة , رسالة ماجدتير , جامعة الجكتهر طاىر مهالي سعيجة , كلية  االليات االساسية للتحهل الديمقراطي في تهنس. حسان بن عسارة / 13

 .14, ص  2014الحقهق والعلهم الدياسية , 
( رسالة ماجدتير , جامعة القاىرة , كلية االقتراد والعلهم الدياسية , 1996-1986, في أوغشجا ) ل الديمقراطيالتحه. ىالة جسال ثابت , 14

 .10, ص 1999
, رسالة ماجدتير جامعة القاىرة , كلية االقتراد  2001-1991,  االحزاب الدياسية والتحهل الديمقراطي في اليمن. بلقيس أحسج مشرهر , 15

 .15والعلهم الدياسية , ص
,  1, السركز العربي لألبحاث ودراسة الدياسات , بيروت , ط النخب واالنتقال الديمقراطي التذكيل والمهمات واالدوار. مجسهعة مؤلفين , 16

 .3م , ص2019
, العجد الدادس ,  مجلة اتجاهات سياسية 0100ب الدياسية الليبية في عملية التحهل الديمقراطية بعد دور النخ. دمحم عبج الحفيظ الذيخ, 17

 .41م ص 2018دورية محكسة ترجر عن السركز الجيسقراطي العربي , برلين , السانيا, 
 .42, ص  المرجع الدابق. دمحم عبجالحفيظ الذيخ, 18
، دورية علسية محكسة مجلة اتجاهات سياسية، 2011الدياسية في ليبيا في عسلية التحهل الجيسقراطي بعج دور الشخبة دمحم عبج الحفيظ الذيخ؛  .19

 .  46، ص2018ترجر عن السركز الجيسقراطي العربي. برلين ــ ألسانيا،  العجد الدادس، كانهن األول 
، كلية الحقهق والعلهم الدياسية ــ جامعة دمحم خيزرــ بدكرة، لة ماجدتيررسا، تحجيات بشاء الجولة الليبية في السرحلة االنتقاليةرتيبة لعياضي؛  .20

 .90، ص 2016/2017الجزائر
 :شبكة المعلهمات الدوليةعلى  مقال منذهر، بشاء الجولة والتعايش الدياسي والسجتسعي في ليبيازاىي بذير السغيربي؛  .21

https://www.libyaakhbar.com/libya-news/103370.htm.l 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/986340
https://ar.qantara.de/content/l-dymqrty-mn-dwn-dymqrtyyn-ldymqrty-fy-llm-lrby-lmmnw-lmrgwb
https://ar.qantara.de/content/l-dymqrty-mn-dwn-dymqrtyyn-ldymqrty-fy-llm-lrby-lmmnw-lmrgwb
https://www.libyaakhbar.com/libya-news/103370.htm.l
https://www.libyaakhbar.com/libya-news/103370.htm.l
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شبكة مركز رفيق الحريري للذرق األوسط ، مقال مشذهر على  ،خريطة السيليذيات السدلحة في طرابلس. يهسف التاجهري وإيرين نيل؛ 22

 /http://www.achariricenter.org/tripoli-a-kaleidoscope-arالمعلهمات الدولية
 /https://alarab.co.uk: شبكة المعلهمات الدولية السيليذيات في ليبيا لهبي سياسي ضاغط،. خالج حشفي علي؛ 23
 .سابق مرجع، مقال مشذهر على شبكة السعلهمات الجولية: بناء الدولة والتعايش الدياسي والمجتمعي في ليبيازاىي بذير السغيربي؛  .24
 المرجع نفده. .25
، االنتقال الديمقراطي ندوة حهل، بحث مقجم ألعسال التحهل الجيسقراطي في ليبيا: تحجيات ومآالت وفرصزاىي لسغيربي، ونجيب الحرادي،  .26

 .16.ص2014السركز العربي لألبحاث ودراسة الدياسات، تهنس، مارس 
 مرجع سابق.، بشاء الجولة والتعايش الدياسي والسجتسعي في ليبيازاىي بذير السغيربي؛  .27
 المرجع نفده. .28
 ، مقال مشذهر على السهقع االلكتروني: مشاورات الشخبة في السرحلة االنتقالية الليبيةطارق السجريدي،  .29

https://carnegieendowment.org/sada/75628.. 
 ، مقال مشذهر على السهقع االلكتروني:الجيسقراطية في العالم العربي: السسشهع السرغهب. 30
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 ثلدًر موكف
 

 الهوياثٍ ًؤجج رحى احلربالصراع 
 

 1 هبيلة بن ًوسف.أ.د

 

صمت بين سوظُا وأهشاهُا وان مً املىخظش جذخل سجاٌ الذًً لتهذئت لاوطاع ولم في بذاًاث لا          

الؽمل بين الاسثىرهعُين فىال البلذًً ًظم ؼعبا ًذًً بالذًاهت املعُحُت الاسثىرهعُت )أهثر مً 

شن أوهشاهُا هال 07 شن سوظُا وبؼٍش مُا باملائت مً حعذاد املجخمع(، إال أن الىطع صاد جىجشا ملا حؽاحً بؼٍش

 عؽُت عُذ الفصح. 

خ الىىِعت لاسثىرهعُت وإبشاص         وان مً الظشوسي معالجت الىطع الذًني وجأثيراجه،الظخعادة جاٍس

ال ًمىً الحذًث عً الدعامح الذًني في ظل اللظاًا الشئِعُت للخجارباث الخفُت في الصشاع الذائش، ف

عير وساءها سجاٌ الىىِعت، هى الصشاعاث التي جحشهها املصالح العُاظُت على سأظها  الهُمىت والخىظع َو

ل. خ لاوسوبي مىز صمً ػٍى  لامش الزي أثبخه الخاٍس

صشاع الىىِعخان الاسثىروهعِخان مً بين الخىجشاث املثيرة بين سوظُا و أوهشاهُا، وليهما جذعي أنها املمثل       

لؽعبي الشوس ي ــ الاوهشاوي. جلع الىىِعت الحلُلي للؽعب لاوسهشاوي، وال جخفلان حٌى جزوس الاسجباغ ا

( أاللذًمت في سوظُا وملا أسادث  شن املعيىوي )بشثلماوط الاٌو وهشاهُا اوؽاء هىِعت خاصت بها باسهها البؼٍش

شهُت مىظيى 8702سئِغ لاظاكفت عام  م بصفت سظمُت، وأػلم عليها باالسجىروهعُت الاوهشاهُت أو بؼٍش

معاسا جُذا لؼاملا حلم به لاوهشاهين اللزًً عمذوا إلوؽاء هىِعت معخللت   والاعتراف في حذ راجه ٌعخبر

ً جحذًذا ظىىاث  لىنها واهذ محاوالث جبىء بالفؽل مً  0228و 0298و 0280مىز بذاًاث اللشن العؽٍش

 ػشف الحشواث اللىمُت املدؽذدة.

شن وليىن الىىِعت الاوهشاهُت ال ج      سوحُا، فئن الععي على ” مىظيى“ضاٌ للُىم خاطعت للعلؼت بؼٍش

ذهم ؼعىسا بالخحشس مً العلؼت الشوحُت الخاسجُت ما  اظخلاللها ال ًضاٌ معخمشا ألن رلً مً ؼأهه أن ًٍض

  L’Eglise autocéphale d’Ukraineجعل الفىشة حؽيل جحذًا لشوظُا. وكذ حصلذ هىِعت أوهشاهُا  

                                                           
 اجلسائرـ-أسجاذ ثعليم عالٍ بجامعة مولود معمري )ثزيي وزو(  1
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ت بمصش، الُىهاهُت، واللبرصُت وهىِعت اللعؼىؼُيُت  اعتراف هبري على  هىائغ الاسثىروهغ )الاظىىذٍس

خ الخامغ ًىاًش  لت( بخاٍس  8702فبراًش  9م جىصِب املتروبىلُذ إبُفاهُىط على العشػ في وج م،8702العٍش

شهُت اللعؼىؼُي ُت في واجذسائُت اللذٌعت صىفُا في هُُف، بحظىس الشئِغ لاوهشاوي ووفذ مً بؼٍش

ل، وأبذ ثالثت عؽش هىِعت  معخللت الحظىس ولم جشظل حتى سظائل تهىئت إلى  بلُادة املؼشان إًماهٍى

الشئِغ الجذًذ للياجذسائُت، الاحخماٌ لاهبر الخخىف مً غظب سوظُا التي ؼعشث بمجشد باالعتراف 

وهى ما ٌؽيل في حعِؾ هىعت وظلؼت الىشملين جفلذ هُبتها بزلً، بىىِعت هُُف أن الىىِعت العلُا 

احي" الزي صاس جحذًا مفشوطا، ومىه ًمىً ملىظيى الاظخفادة مً  الفىش العُاس ي مىؼلم الصشاع "الهٍى

 الىطع إلثاسة الخالفاث والفتن وظؽ املجخمع الاوهشاوي. 

ل هاهخجخىن"وفي فىش الصشاع        في هخابه    Samuel Huntingtonالحظاسي الزي جىكعه املفىش "صامٍى

ل الؽه
ّ
ت الثلافُت هي التي حؽي ير "صذام الحظاساث وإعادة حؽىُل الىظام العالمي" ساح ًؤهذ على أن الهٍى

الخفىً والصشاع في عالم ما بعذ الحشب الباسدة، بل خص بالزهش لاسض لاوهشاهُت ووصفها بالبلذ 

إلى  شاهُا الغشبُت املىخمُتاملصذوع وجىكع جلعُمها إلى كعمين سوظُا لاوهشاهُت الؽشكُت لاسثىرهعُت، وأوه

 ي فئنها جحىم على فىهت بشوان حشببما أنها جلع فىق خؽ الصذع الحظاس الىىِعت الؽشكُت، و حعبه؛ 

 .خؽ صذع بين الحظاساث ظُيىن خؽ حشب معخلبلُتمحخىمت، وأن ول 

ت فئهه عامل مً عىامل الصشاع والحشب        وبما أن الاخخالف الذًني واملزهبي ٌؽيل جضءا مً الهٍى

الفىش الخصادمي سجىعا لفىش هىدىجخىن فئن ؼعىب ما بعذ الحشب الباسدة حعير في البحث عً مؽىال 

د لهم سظالتهم و  َحّذِ
ُ
َعشفهم بأهفعهم وبأعذائهم وج

ُ
تها الثلافُت فىخب؛ "رلً أنها ح معاسههم وأعذاءهم في هٍى

الحُاة، وإرا فعالم ما بعذ الحشب الباسدة هى عالم مىلعم إلى "حظاساث"، عامل الخلعُم فُه هى "الهىٍت 

ت  الثلافُت"، وأطاف كائال في هخابه صشاع الحظاساث؛ "ال َُّ ل َوفم العىامل الثلاف
َّ
بذ للعالم أن ًدؽي

حاٌو جمع الاخخالفاث
ُ
ت، فالذٌو التي ج ت جحذ ظلؼت واحذة جنهاس هما في الاجحاد  والحظاٍس َُّ الثلاف

العىفُتي والاجحاد الُىغىظالفي". كُاظا على اوهشاهُا فئن ؼبح الخلعُم ًحىم على أساطيها لىً لِغ 

ت الخخؼُؼُت  يي جحذًذا( الزي وان أحذ أعمذجه الفىٍش باملىؼم الشوس ي بل بالخخؼُؽ الغشبي )لامٍش

ولتهم لخجعُذ هظشجه الخصادمُت على أسض الىاكع الخادمت لألجىذاث "صامىئُل هاوغخيخىن" في محا

بذو أن عالم الُىم ًىحى هثيرا إلى حالت ما كبل  ىُت في محاولت جأهُذ اللؼبُت لاحادًت على العالم، ٍو لامٍش
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ا وحالت الحشب العاملُت الثاهُت في العالكاث املخىجشة بين الغشب وسوظُا والتراجع العُاس ي والععىشي ألوسوب

 العالم ما بعذ فيروط هشوها وحعثر حشهت مصاوع العالح التي جخىق للحشوب حتى جحشن ججاستها.

خأصم بين الذولخين على أوسوبا بشمتها في معألت      
ٌ
وال ًمىً خخم ملالىا دون إلاؼاسة إلى جأثير الىطع امل

اث ومنهم املعلمين  ً مخخلفي الثلافاث الىافذًً مً بلاع عذًذة مً العالم ومخخلفي الهٍى املهاجٍش

 ٌ م الحذود  الىاصحين هحى دٌو الصذع لاخشي هبُالسوظُا وإمياهُت الخىغل إلى دو الاجحاد عً ػٍش

ً ًىادون بظشوسة جصفُت الىطع )املصؼىع( واًلاف هزا الخلىن الثلافي الىاصح  ،الاوهشاهُت بعع املفىٍش

ب ما كذ ًؤري إلى حشواث  احي في املعخلبل اللٍش على أساض ي أوسوبا الزي كذ ًجعلها حعِؾ صشاعا هٍى

ـبت لم ٌؽهذها العالم ظابلا، مً خالٌ جىخل للثلافاث إلاظالمُت مً جهت  اهفصالُت هثيرة بل غٍش

واملعُحُت بياثىلُىُيها وأسثىرهعُيها في اػاس مً الخىافغ والصشاع الىيس ي مً جهت أخشي لدؽهذ أوسوبا 

 العجىص صذام حظاساث في علش داسها، وهى الشأي العىصشي املخخىف على معخلبل أوسوبا مً الاهلعام. 

 


