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 امَؼس كىاعد
  

  وفلا  ، و ذمك امظياطيت و امعالكاث امدوميتجَؼس اميجنت امدزاطاث واألوزاق امبحريت فٍ ىجاالث امعنىو 

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

 جَؼس اميجنت اميلاالث بامنغت امعسبيت ،امفسنظيت ،االٍجنزييت. 

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

 ٌوفلا محىجهاث اميجنت أكاديييت زؤيت ىجنت فٍ منَؼس أعدث كد اميلدىت اميىاد  ًجب أٌ جكى  . 

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

 .امنجَت بلساز ئخطازه ىُ  منَؼس ىع ئدخال جعديالث ينزتو امكاجب باجساء امحعديالث اميطنىبت خالل اميدة اميحددة

 ياث امَؼس بيا ال ًخه بأطنىب امكاجب أو األفكاز الث جحسيسيت فٍ امَف حظب ىلحضجعدي امححسيس هٌئت  ججسي
 .األطاطيت فٍ امَف

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

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

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

  .واميضيىٌ اميحعنم بها

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

 نزييت .امعسبيت و اإلٍج

 . ًسفم ىنخف امدزاطت  بأزبع كنياث ىفحاحيت  بامنغحني امعسبيت و اإلٍجنزييت 

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

 .12ىلاطه  Times New Roman فحلدو بخط ىُ ٍىع

  1.21، أطفه امىزكت 1.1، زأض امىزكت 22، يظاز 22، ييني 22، أطفه 22هىاىؽ امـفحت جكىٌ كيا ينٍ: أعنى. 

 اميلال،  ًسكً امحهييؽ واإلحاالث بطسيلت أكاديييت فٍ آخس اميلال بامرتتيب امحامٍ: اميإمف: عَىاٌ امكحاب أو
 .عَىاٌ اميجنت أو امينحلى، امَاػس، امبند، امظَت، امطبعت وامـفحت

 جعرب اميضاىني امىازدة فٍ اميلال عنى أؿحابها وال جيره جىجه اميجنت واميسكص 



 :ىالحظت

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

 . ًجب ئزطال ىنخف منظية امراجيت منباحز 

 آخس ىكاٌ أي فٍ منَؼس امَظس كيد وميظخ ًجب أٌ جكىٌ جيٌع اميلاالث اميت جسطه خاؿت فٍ اميجنت. 

  ووزد، ئمى امربيد اإلمكرتوٍٍجسطه اميظاهياث  ىَظله عنى ػكه ىنف ىا يكسوطفخ: 

Politicalmagazine@Afakcenter.com 
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 افححاظيتالكلهت  

يبيلت بٌ يىسف أ.د.  

 

يٌعض العالو باألظداد واللظايا الهحسازعت اليت جحطلب شهىد الهعللني في نخحلف الهصاالث العلهيت في           
جلديو أبعاد جخدم االيساييت ألشل ايصاد ظلى  لهشاكل و أشناث جًخس احلياة البشسيت وجهص الكياياث السياسيت 

و نىاطيع جعليليت في عالو يها على جلدالهخحلفت، جهحو نصلت "زؤي سياسيت" في كل عدد نٌ أعداد
م جطل عليًا بجهلت نٌ اللظايا 2222السياسيت ونا يهخ لها بصلت وطيدة. و في عددها السابع نٌ العام 

ت بعريت أكاديهيت.
ّ
 نحًىعت في الطسط كدنها السادة الباظرني في ٌظل

جعسض نصلحكو "زؤي سياسيت" نىطىع "أذس العىلهت الرلافيت على العساق" وجعديدا في جعهيم الصساع بني        
هىياجه الهخحلفت، السيها نٌ باب جأذري جكًىلىشيا االعالم واالجصا  ونٌ باب وسائل الحىاصل االشحهاعي 

ا بغيت البعز عٌ احللى  اليلاف الزنيف جعديدا، يعهل الباظز على جفسري ظاهسة العىلهت الرلافيت وجأذريه
 احلاصل.

االيحشاز الصيين في العالو نٌ باب الشساكت االسرتاجيصيت وظدد الهلا  اهحو الهىطىع الرايي بهىطىع        
بنّي فيه الباظز الًشاط الصيين االكحصادي ونا جبعه في جلك الهًطلت نسيكا الالجيًيت،أالهصا  الهكايي بدو  

لىالياث الهحعدة واليت ال جحلبل سىي الًظام األظادي اللطب، لكٌ سياست االيحشاز اليت جحبًاها الهعاديت ل
  الصني جعى  على هًدست يظام دولي شديد.

الباظز بعلىق  فيه وفي اطاز الزتاوس بني السياست واللايىى كدنخ دزاسحني في هرا الباب األو  اهحو  
وجعديدا بأطفا  الليبياث الهزتوشاث نٌ غري الليبيني ظى  ندى شىاش كسبهو للصًسيت الليبيت نع جبياى  ،الطفل

شنت اليهيًت على طىء ايحهاكاث احلىذيني خال  األجحعدد عٌ  تالرايي والدزاستاآللياث اللايىييت الهًظهت لرلك. 
سوعيت الحدخل في الزناع الهسلغ غري نشاللايىى الدولي والهًظهاث الدوليت، نٌ خال  البعز في ندى 

 الدولي بني األطساف الهحًاشعت باليهٌ.

خحانا نلاال يعطي األنل الفسيغ نٌ خال  عسض جصسبت زائدة شعلخ دولت هانشيت جحعّى  لدولت نحهكًت       
اعحهدجها وياشعت. جعليل الحصسيت الهالزييت كًهىذس اكحصادي نٌ خال  نعسفت بًاءها السياسي والليو اليت 

 في بًاء السكائص الهحيًت نًها الرتبىيت والحعلهيت كأزطيت عهل وايطالكت لعالو الحلدم.   
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 والموظمات الدولية. دراسة ثحليلية األزمة اليموية في ضوء القاهون الدولي  اإلهجهاكات احلوثية في

 1ا.د. محمد صادق اسماعيل

 ملخص:

ت الخضزل للضٌو ألاظىبُت في الجزاعاث اإلاؿلحت ػحر الضولُت اللاةمت صازل أخض  ًىمً الؿإاٌ الغةِـ هى" هٍٓغ

ض مؿاعضاث  ت كاهىهُت وػاًت في الخُىعة ، ؿالحيىماث التي ؿحها هؼاع مؿلح باعايحها جٍغ الضٌو جشحر اقيالُت هٍٓغ

ض هظلً مؿاعضاث ؿخأحي  ؾىاء واهذ مالُت او اعؾاٌ اؾلحت وػحره، هظلً الُغؾ آلازغ مً " اإلاخمغصًً| ًٍغ

ضزلت ؿمجها مً ًغي بأن جضعم الحيىمت باعخباعها هى اللاةمت على الضولت واإلاعترؾ بها أمام الضٌو ألاظىبُت اإلاخ

جب أن  الضٌو وجأحي صٌو أزغي مً ظاهب وحؿاعض الُغؾ آلازغ باعخباعه أهه هى اإلاًُهض أو مً له الحم ٍو

ومكغوعُت الخضزل؟ ًىانغ وجلىم بضعمه وفي خالت كُام هؼاع مؿلح صولي صازلها هل هى مباح أو ػحر مباح 

غاؾ اإلاخىاػعت بالُمً.وأهمُت الؿإالحن جأحي مً زالٌ مضي مكغوعُت الخضزل في الجزاع اإلاؿلح ػحر الضول  ي بحن ألَا

 ؤلاهتهاواث ــ الحىسي ــ ألاػمت الُمىُت ــ اللاهىن الضوليالكلماث الدالت: 

 

Summary 

    The question is “the theory of interference by foreign countries in the non-international 

armed conflicts existing within a country raises a problematic legal theory and is extremely 

dangerous. Governments that have an armed conflict on their lands want aid, whether it is 

financial or sending weapons and others, as well as the other side of the “rebels.” He also 

wants aid, so the intervening foreign countries come, some of them see that they support the 

government as it is the state-based and recognized before the countries, and other countries 

come on the one hand and help the other party as it is the oppressed or who has the right and 

must support and support him in the event of an international armed conflict within it Is it 

permissible or not permissible and the legality of intervention? The importance of the two 

questions comes from the extent of the legality of intervention in the non-international armed 

conflict between the conflicting parties in Yemen. 

KeyWords : Violations – Houthis  -  Yemen Crisis - International Law. 
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 :مقدمت

لت ألامض بحن اللىاث  ٌعض الجزاع اإلاؿلح ػحر الضولي؛ خالت مً خاالث العىف جىُىي على مىاظهاث مؿلحت ٍَى

الحيىمُت وظماعت أو أهثر مً الجماعاث اإلاؿلحت اإلاىٓمت، أو بحن جلً الجماعاث بعًها البعٌ، وجضوع على 

ً مدضصًً إلمياهُت اللٌى بىظىص هؼاع مؿلح ػحر صول يبغي جىاؿغ معُاٍع ي وما ٌؿخدبع طلً مً أعاض ي الضولت. ٍو

ت خض أصوى مً  هخاةج على نعُض جُبُم اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي، وهما: أن ًخىؿغ لضي الجماعاث اإلاؿلحت اإلاىسَغ

ص مضي الىؿاء بهظه اإلاعاًحر في ول خالت  دضَّ الخىُٓم، وأن جهل اإلاىاظهاث اإلاؿلحت ئلى مؿخىي أصوى مً الحضة. وٍُ

 .1اإلاإقغاث الـعلُت بمـغصها، مً زالٌ جلُُم عضص مً

ً على الخمُحز بحن الجزاع اإلاؿلح ػحر الضولي وػحره مً أقياٌ العىف أو الايُغاباث  ؿاعض جُبُم هظًً اإلاعُاٍع َو

الضازلُت التي ال جغقى لهظا الىنف. وجىضعط الحغب ألاهلُت يمً خاالث الجزاع اإلاؿلح ػحر الضولي بدُض جىعضم 

لِـ له معنٍى كاهىوي في خض طاجه. هما هى الحاٌ مع اإلااصة الشالشت ” هلُتالحغب ألا “الـغوق بُجهما، ؿمهُلح 

 ”.هؼاع مؿلح لِـ له َابع صولي“اإلاكترهت بحن اجـاكُاث ظىُف التي حؿخسضم مهُلح 

ت الخضزل للضٌو ألاظىبُت في الجزاعاث اإلاؿلحت ػحر الضولُت اللاةمت صازل أخض الضٌو جشحر و  الؿإاٌ هى" هٍٓغ

ض مؿاعضاث ؾىاء واهذ اقيالُت هٓغ  ٍت كاهىهُت وػاًت في الخُىعة ، ؿالحيىماث التي ؿحها هؼاع مؿلح باعايحها جٍغ

ض هظلً مؿاعضاث ؿخأحي الضٌو ألاظىبُت  مالُت او اعؾاٌ اؾلحت وػحره، هظلً الُغؾ آلازغ مً " اإلاخمغصًً| ًٍغ

الضولت واإلاعترؾ بها أمام الضٌو وجأحي صٌو اإلاخضزلت ؿمجها مً ًغي بأن جضعم الحيىمت باعخباعها هى اللاةمت على 

جب أن ًىانغ وجلىم بضعمه  أزغي مً ظاهب وحؿاعض الُغؾ آلازغ باعخباعه أهه هى اإلاًُهض أو مً له الحم ٍو

وفي خالت كُام هؼاع مؿلح صولي صازلها هل هى مباح أو ػحر مباح ومكغوعُت الخضزل؟ وأهمُت الؿإالحن جأحي مً 

غاؾ اإلاخىاػعت بالُمً.زالٌ مضي مكغوعُت ال  خضزل في الجزاع اإلاؿلح ػحر الضولي بحن ألَا

، وعلى الغػم مً أن املجخمع الُمني 2011ظاءث البضاًاث ألاولى للشىعة الُمىُت في الحاصي عكغ مً ؿبراًغ للض      

أن الكباب الُمني ًمىً ونـه باملجخمع اإلاؿلح هٓغا لىظىص همُت هبحرة مً ألاؾلحت ًمخلىها عمىم الُمىُحن، ئال 

الُغؾ الغةِس ي في الشىعة والضاعي لها ومدغهها ألاهبر، آزغ الؿلمُت هما وان الحاٌ في جىوـ ومهغ. ومع الخلل 

الظي أناب جماؾً هٓام علي عبض هللا نالح، والظي خضر هدُجت خالت الاهلؿام التي أنابذ الجِل واللباةل 

بدذ جًم، اللىي الحؼبُت الخللُضًت وجخىػع بكيل عةِس ي على ، ؿأن2الُمىُت، حؼحرث مغاهؼ اللىي في الُمً

 .3خؼب اإلاإجمغ الكعبي العام، وهى الحؼب الحاهم كبل الشىعة، وبىاء على اجـاكُت مجلـ الخعاون الخلُجي

أما اللىي ػحر الحؼبُت واإلاؿلحت ؿخخىػع على جىُٓم اللاعضة والحىزُحن والجِل اإلايكم بلُاصة علي مدؿً 

أما الحىزُىن )أههاع هللا( ؿهم خغهت كامذ على أؾـ صًيُت ؾُاؾُت مؿلحت، ْهغث في نعضة قمالي  .4ألاخمغ
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مىً اللٌى بأن الهغاع لِـ نغاعا َاةـُا وإهما ؾُاس ي/ظهىي  الُمً وعغؿذ باؾم خغهت الكباب اإلاإمىحن، ٍو

وكض قاعن الحىزُحن في  .5لُاةـتووخضجه ؤلازخالؿاث والخباًىاث ؤلاظخماعُت ألاؾاؾُت هي اإلاىُلت واللبُلت ال ا

الشىعة يض الغةِـ الؿابم على عبض هللا نالح، وخكضوا أههاعهم في اإلاضن الُمىُت جدذ لىاء الشىعة، هما عؿًىا 

اإلاباصعة الخلُجُت التي جم َغخها في ؾبُل خل ألاػمت الُمىُت ولم ًىكعىا علحها، لىجهم حعاملىا مع هخاةجها، وججؿض 

ني، ولجىت نُاػت الضؾخىع طلً مً زالٌ مكاع   .6هتهم في مإجمغ الحىاع الَى

حن في الجِل الُمني علي  ت اإلايكلت والتي ؾعى لدكىُلها والهُمىت علحها أخض اللاصة العؿىٍغ أما اللىي العؿىٍغ

ومً زم جبرػ اقيالُت الضعاؾت الحالُت في  .20117ماعؽ  21مدؿً ألاخمغ ؿُما ٌعغؾ بُىم الاوكلاق الىبحر في 

 ؤلاظابت على الدؿاٌؤ الخالي: هُف ًمىً جلُُم ؤلاهتهاواث الحىزُت باألػمت الُمىُت في يىء اللاهىن الضولي؟
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 1144وصوال إلهتهاكاث الحوثيين  م4991عقب حرب صيفأوال: بداًاث ألازمت اليمىيت 

 اؾخمغث ؾبع ؾىىاث مً كبل اللىي  للض واظه الىٓام الجمهىعي في الُمً      
ً
في ؾخِىُاث اللغن اإلااض ي خغبا

 على العانمت نىعاء، زم ما لبصذ عىانغ الشىاع في الجهاًت 
ً
اإلالىُت، التي بلؼذ طعوتها بـغى خهاع الؿبعحن ًىما

عغؾ  أن جمىىذ مً ؿً الحهاع، وصخغ ؿلٌى الىٓام اإلاليي لإلمام البضع، وإنهائها، وأعلب طلً جىاؿلاث ما

ىُت. وعلب اؾخلالٌ الكُغ الجىىبي مً الُمً عام م. وعؿع قعاع الىخضة مً كبل 1967باإلاهالحت الَى

، حعغيذ العالكت بحن الىٓامحن لخجاطباث اإلالاعبت واإلاباعضة الؿُاؾُت، 
ً
 وظىىبا

ً
الىٓامحن الؿُاؾُحن قماال

غبحن اجـاكُاث جىو على كُام م. وواهذ حعلب الح1979م؛ وعام1972وكُام خغبحن بحن قُغي الُمً عام

، وقيلذ لجان الىخضة على أؾاؽ مً اجـاكُت اللاهغة وبُان َغابلـ، 8خىاعاث إلعاصة جدلُم الىخضة الُمىُت

ذ .. وماعؾذ أعمالها ؿُما عضا لجىت الخىُٓم الؿُاس ي اإلاىخض لعضم وظىص جىُٓم ؾُاس ي في  وبُان الجؼاةغ واليٍى

 للحؼب الاقتراوي ا
ً
م، والظي على 1982لُمني الحاهم في عضن، ختى جمَّ كُام اإلاإجمغ الكعبي العام عامنىعاء هٓحرا

يل املجلـ الُمني ألاعلى، 
ُ
ئزغه جمَّ حكىُل جلً اللجىت... وكُع قٍى ظُض في جلاعب الىٓامحن الؿُاؾُحن ، وق

ت اإلاكترهت وأعماٌ لجان الىخضة، ختى واهذ أخضار ًىاًغ لتي اهـجغث بحن م. ا1986ووكُذ اللجان الىػاٍع

لحن في خحن اؾخلبلذ نىعاء  عىانغ الحؼب الاقتراوي الُمني الحاهم في عضن، وجمَّ خؿم ألامغ باهخهاع أخض الـٍغ

م آلازغ، وجىكـذ أعماٌ لجان الىخضة ؿترة، وكض جمذ ئعاصة جدلُم الىخضة في م، والاجـاق 1990ماًى 22الـٍغ

ت للىٓامحن الؿابلحنعلى جدضًض ؿترة اهخلالُت بعامحن وههف ًخم ؿح  .9ها صمج اإلاإؾؿاث اإلاضهُت والعؿىٍغ

وفي الـترة الاهخلالُت لضولت الىخضة لم جُل ؿترة الخـاهم بحن اللُاصجحن الؿُاؾِخحن اللخحن أعلىخا الىخضة،         

ؿلض صب الكً بحن اإلاإجمغ الكعبي العام والحؼب الاقتراوي الُمني وحعثر جىـُظ بعٌ بىىص الـترة الاهخلالُت، 

ىُت أن تهضب وؾاصث الخىجغاث والاخخلاهاث الؿُاؾُت، وخاولذ ألاخؼاب  والخىُٓماث الؿُاؾُت في الؿاخت الَى

ألامىع، ومضصث الـترة الاهخلالُت باياؿت ؾخت أقهغ حؿنى زاللها ئظغاء أٌو اهخساباث هُابُت لضولت الىخضة 

م.. وكض أعلب الاهخساباث اقخضاص الخىجغاث والاخخلاهاث الؿُاؾُت بعض أن أْهغث هخاةج الاهخساباث 1993عام

ذ ت الخهٍى ت قٍُغ ، وهجم عً طلً اخخيان بحن َغفي الحىم أوقً على الاهـجاع وؾلٍى البالص في هاٍو

ني الخخىاء ألاػمت الؿُاؾُت، وقيلذ لجىت عغؿذ بلجىت  مدللت، ؿخضاعذ مسخلف اللىي الؿُاؾُت ئلى خىاع َو

الـترة هىؿمبر خىاع اللىي الؿُاؾُت، والتي علضث أعمالها اإلاخىانلت الضؤوبت في ول مً نىعاء وعضن، زالٌ 

ني ناصق الخخىاء ألاػمت، وللىنٌى ئلى املخاعط الحلُلُت للضؿع بمؿحرة  1994ختى ًىاًغ  1993 في مؿعى َو

ىُت والضًمىكغاَُت، واؾخلغاع وجغؾُش بىاء صولت الىٓام واللاهىن  ؼ الىخضة الَى م حعٍؼ الىخضة في ٍَغ

 .10واإلاإؾؿاث
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نُاػت وزُلت العهض والاجـاق التي اخخىث على اللًاًا الهامت التي  وكض أعلب ظهىص جلً اللجىت الخىنل ئلى      

اقخملذ على يبِ اإلاتهمحن في كًاًا ؤلازالٌ باألمً وإزالء اإلاضن مً اللىاث اإلاؿلحت، وإعاصة جمىيعها يمً 

 لضمجها وجىُٓمها وجصحُذ أوياعها، وأن جدبع اللىاث اإلاؿلحت الحيىمت مباق
ً
ت واخضة، جمهُضا غة، زُت مغهٍؼ

ت جدبع أي ظهت أزغي، وكُام هٓام الحىم املحلي اإلاعخمض على  ت وقبه عؿىٍغ وال ًجىػ ئوكاء أي كىة عؿىٍغ

ت ، واإلاالُت في ْل الضولت الُمىُت الىاخضة، وعلى مبضأ اإلاكاعهت الكعبُت الىاؾعت في  ت ؤلاصاٍع كاعضة الالمغهٍؼ

ت، جخجاوػ الحىم، ومبضأ الىهج الضًملغاَي، وكُام الحىم املحلي عل ى كاعضة جلؿُم ئصاعي ظضًض للجمهىٍع

 جسخـي ؿُه واؿت مٓاهغ الدكُحر، وأن 
ً
 وامال

ً
عاص ؿحها صمج البالص صمجا ت اللاةمت، َو ىاث والىخضاث ؤلاصاٍع الخيٍى

ت، وإعاصة الىٓغ في الىٓام الاهخسابي البرإلااوي  ًغاعى أن جيىن عضن مىُلت خغة ، وإظغاء الخعضًالث الضؾخىٍع

 .11ي، بهىعة قاملت، وعلى وظه الخهىم الاهخساب باللاةمت اليؿبُتواملحل

وكض جّم الخىكُع علحها في عمان الاعصهُت بغعاًت اإلالً الحؿحن بً َالٌ. واقترن في الخىكُع أمىاء أو عؤؾاء     

ؿبراًغ  20هـ. اإلاىاؿم 1414ألاخؼاب والخىُٓماث الؿُاؾُت، ولجىت خىاع اللىي الؿُاؾُت في العاقغ مً عمًان

 .12م1994

ت بدالت الحؿم العؿىغي 1994وكض جـجغث خغب نُف     ، على أؾاؽ اهـهالي، واهتهذ العملُاث العؿىٍغ

 جىاػهاث 
ً
لخلً الحغب، على الغػم مً وظىص العىامل اللبلُت، والخضزالث الخاعظُت، واإلاكاول اإلاُضاهُت، وأخُاها

الُمً على مؿخىي ول قُغ أو بُجهما، أو في ْل صولت  الًعف. واإلاخدبع لألػماث والحغوب التي حعغيذ لها

، ألامغ الظي ًمىً معها 
ً
الىخضة ًجض أنها مىظ ؾخِىُاث اللغن اإلاىهغم، واهذ جشحر اخخماالث أؾىأ مما ظغي ؿعلُا

 .13اؾخسالم بعٌ الضعوؽ مً ول خالت

ئلى   ألاوياع الاكخهاصًت  مكىالث عضة مً ول اججاه، ؿباإلياؿت 1994واظهذ الُمً بعض خغب نُفوكض       

اإلاشللت بأعباء ما زلـخه الحغب، بغػث مكىالث أزغي، أهمها      خضور ايُغاباث في ظىىب الُمً، وازتراكاث 

مً كبل العىانغ اإلاخُغؿت، زانت جىُٓم اللاعضة. وكض جىامي ئقيالُت وكاٍ الحغان الجىىبي، والتي واهذ 

ث لخهبذ مُالب ؾُاؾُت زم أضحذ كًُت ظىىبُت ًخبىاها الحغان بضاًاتها عباعة عً مُالب خلىكُت، جُىع 

ىاصي باالهـهاٌ،  ً، أخضهما ًُالب بخصحُذ مؿاع الىخضة، وآلازغ ًجهغ بـً الاعجباٍ، ٍو الجىىبي في مؿاٍع

ني الكامل اللاصم. وعلب خضور جمغص مؿلح في نعضة مً ظاهب  وؾُجلـ الجمُع خٌى َاولت الحىاع الَى

الظًً زغظىا على معاًحر الضولت، مما أظاػ لها اللُام بمىاظهتهم باللىة اإلاؿلحت، ولم ٌعاعيها ظماعت الحىزُحن 

   .14أي مً صٌو اإلاىُلت باؾخصىاء ئًغان

وكض صزلذ الُمً مغخلت ظضًضة مً ألاػمت لم جلخهغ على ظىاحي الىٓام الؿُاس ي )الؿلُت واإلاعاعيت( بل      

اث أبعاص ؾُاؾُت واظخماعُت واكخهاصًت وأمىُت وزلاؿُت، أؿغػتها أضحذ أػمت مجخمعُت قاملت ومغهبت ط
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جغاهماث ؾلبُت أْهغث اؿخلاع الىٓام الؿُاس ي بجىاخُه )الؿلُت واإلاعاعيت( ئلى جمشل همىم اإلاىاَىحن، وعضم 

هؼث اللضعة على ألازظ بجىهغ كُم الىمىطط الضًمىكغاَي، وػُاب اللضوة الهالحت في اإلاىاكع اللُاصًت التي جمغ 

الثروة، وجـص ي ْاهغة الـؿاص، ومعاهاة الكعب مً يىً العِل، ويُم طاث الُض، واعجـاع معضالث  –ؿحها 

البُالت، واحؿاع عكعت الـلغ، وجضوي مؿخىي الضزل اللىمي، وجغاظع معضالث الخىمُت، وجىامي زلاؿت الىغاهُت 

اقخعاٌ الحغب الؿاصؾت في نعضة، وجهاعض والخهام بحن ميىهاث البىاء الاظخماعي الُمني الىاخض. واهب طلً 

ىُت وألامً  الاخخلان والؼًب في املحاؿٓاث الجىىبُت والكغكُت، وكض َاٌ طلً بخضاعُاجه الىخضة الَى

 .15والاؾخلغاع والؿىُىت الاظخماعُت للؼالبُت العٓمى مً الؿيان

ت ئلى َغح أزظث ألاخضار جدؿاعع مخجاوػة خىاعاث الـغكاء الؿُاؾُحن وهوكض           ى ما خمل عةِـ الجمهىٍع

 مع اإلاعُُاث اإلاؿخجضة في 2011ؿبراًغ2مباصعة أمام الاظخماع اإلاكترن ملجلس ي الىىاب والكىعي في 
ً
م. جىُـا

ت بما في  الكاعع، جًمىذ اؾخئىاؾ اللجىت الغباعُت ألعمالها إلاىاككت الاهخساباث الىُابُت، والخعضًالث الضؾخىٍع

ت، وؿخذ باب السجل الاهخسابي لدسجُل مً طلً اللاةمت اليؿبُت.  وججمُض الىلاف خٌى الخعضًالث الضؾخىٍع

ض أو جهـحر  ىُت بغةاؾت اإلاعاعيت، وعضم الخمضًض أو الخىٍع بلؼىا الؿً اللاهىهُت، وحكىُل خيىمت وخضة َو

اةف الحيىمُت والخىؾع في  غ الْى قبىت العضاص، وإخضار ئنالخاث قاملت في مجاٌ الحىم املحلي، وجضٍو

جحن، وإوكاء نىضوق أنضكاء الُمً للخىمُت  .16الًمان الاظخماعي، وإوكاء نىضوق لضعم الخٍغ

 خٌى مىكـه مً اإلاباصعة التي هٓغ ئلحها       
ً
 جىيُدُا

ً
وأنضع املجلـ ألاعلى ألخؼاب زالٌ الللاء اإلاكترن بُاها

الحاهم هـؿه ومعه العملُت الؿُاؾُت  وأؿياع عامت جداٌو أن جبدض عً مسغط مً اإلاأػق الظي ويع ؿحها الحؼب

بغمتها، وظاء في البُان كىلهم أّن الحضًض عً العىصة للحىاع هى مىاٍؾ لىاكع الحاٌ، ألّن الحىاع لم ًبضأ في ألاؾاؽ 

ىُت.. وعأوا أن الحىاع  ني قامل ليل اللىي الَى ختى وعىص ئلُه، ؿىدً هغؿٌ الحىاع الشىاتي، وصعىا ئلى خىاع َو

ه هدى حؼُحر الىٓام الؿُاس ي، وهي مؿألت ًجب أن حكترن ؿحها واؿت ؿعالُاث املجخمع. وكض َغح ًجب أن ًخج

ت مىهجُت للًُت الخؼُحر الؿُاس ي مىُللت مً:  17البُان عٍؤ

ت ليل أبىاء الُمً حؿىصها العضالت واإلاؿاواة.  . و بىاء الضولت الالمغهٍؼ
ً
 عاصال

ًّ
الاعتراؾ باللًُت الجىىبُت وخلها خال

ع العاصٌ للثروة، وخل اإلاؿألت الاكخهاصًت لخدلُم العضالت واإلاؿاواة في  والىكف الجهاتي للحغوب في نعضة. والخىَػ

ُـت العامت، وخل مكيلت البُالت وإنهاء الـؿاص، وجىاػن ألاظىع وألاؾعاع، واللًاء على  ع ، بما في طلً الْى الخىَػ

 
ً
ىُت بعُضا   الـؿاص. الى ظاهب بىاء اإلاإؾؿاث الَى

ً
 عً الىالءاث، ووؿلا

ً
ني ، وبعُضا عً املحؿىبُت، وعلى أؾاؽ َو

ُف والاؾدشماع، ألن هظه آلاؿت تهضص اؾخلغاع   عً الخْى
ً
ىُت بعُضا للىـاءاث. وظعل مىاظهت ؤلاعهاب كًُت َو

 .18البالص
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ً مً ؿبراًغ العام        وباإلالابل جلضمذ  مً زماهُت بىىص، 2011هما كضم علماء الضًً مباصعة في الشاوي والعكٍغ

هسبت مً العلماء واإلاكاًش بمباصعة أزغي، عبما واهذ هغصة ؿعل، وجخيىن مً زمؿت بىىص... وبِىما ًُالب أصحاب 

الـًُلت باًلاؾ اإلآاهغاث والاعخهاماث في مباصعتهم، جُالب الىسبت مً العلماء واإلاكاًش بدكىُل لجىت 

غون في اإلاضن الُمىُت، ومداؾبت اإلاؿإولحن عجها وجلضًمهم للخدلُم في الاعخضاءاث التي حعغى لها اإلاخٓاه

ب مً طلً أعلً  ٌ أؾغ الكهضاء، ومعالجت الجغحى على هـلت الضولت ختى الكـاء... وكٍغ للمداهمت، وحعٍى

ني العام في العاقغ مً قهغ ماعؽ م. ظاء في بىضيها 2011الغةِـ علي عبضهللا نالح مباصعة أمام اإلاإجمغ الَى

 الخامـ وال
ً
ا ُّ ً واإلاعخهمحن ؾلم ؿاصؽ بخىظُه ألاظهؼة ألامىُت باالؾخمغاع في جىؿحر الحماًت ألامىُت للمخٓاهٍغ

ضًً للكغعُت أو اإلاعاعيحن لها... وجىظُه الحيىمت الاهخمام بمُالب الكباب اإلاعخهمحن في ول مً  ؾىاء واهىا مٍإ

املحاؿٓاث ألازغي.. وأّن الحيىمت  باب ظامعت نىعاء، ومدُت ناؿغ في حعؼ، وهظلً في عضن، وفي أي مً

 .19ؾخعمل على جلبُت َلباث الكباب بضون الحاظت ئلى الاعخهاماث واإلآاهغاث والاخخلان والـىض ى

 ا: املبادرة الخليجيت لحل النزاع اليمنيهيثا

ىمُت للض اؾخسضمذ اللىابل اإلاؿُلت للضمىع واقخضث الـىض ى والايُغاباث ألامىُت، وحعغيذ اإلاهالح الحي    

ب والجهب، هاهُىم عً كُع الخُاع الىهغباتي،  ومإؾؿاث اللُاع العام، واإلامخلياث الخانت ألعماٌ الخسٍغ

وجـجحر أهابِب الىـِ والؼاػ، وهثرث الخلُعاث، وأعماٌ الازخُاؾ، ووكُذ أعماٌ ؤلاعهاب وجىُٓم اللاعضة، 

ً في أجىن  ؿخىت أهظعث بيكىب خغب أهلُت، ًمخلً ؿحها واهدكغث الـىض ى وجضهىع ألامً والاؾخلغاع، وصزل الَى

الكعب هما ًلاٌ أهثر مً ؾخحن ملُىن كُعت ؾالح، لى وكبذ ألجذ على ألازًغ والُابـ..   ومما ػاص مً أواع 

للض أضحذ و الـخىت خضور مجؼعة ظمعت الىغامت زم وكىع خاصزت الخـجحر في مسجض الغةاؾت في ظمعت عظب. 

غاؾ الـاعلت في ألاػمت ج  20خمشل بضعظت أؾاؾُت في:ألَا

دت ألاهبر في املجخمع. الى ظاهب  الكباب اإلاضؿىعحن باعاصة الخؼُحر، والباخشحن عً خلىكهم، وهم ٌكيلىن الكٍغ

ًم كىي خؼبُت مضؿىعت مً أخؼاب اإلاعاعيت في الللاء اإلاكترن والحغان الجىىبي، والظي ًغي  املجخمع الُمني: ٍو

ًمىً جدلُله باججاه ؿً الاعجباٍ أو جصحُذ مؿاع الىخضة، وكىي خىزُت في في هظا الٓغؾ ؿغنخه في جدلُم ما 

قماٌ الكماٌ لخهـُت خؿاباتها مع الىٓام الؿُاس ي، وكىي كبلُت ومكاًسها هم على زالؾ مع عأؽ الىٓام، 

ً كضم في الىيع الؿُاس ي اللاصم. الى ظاهب الؿلُت، وحكمل: عأؽ الىٓام باعخباعه ًم بدشىن لهم عً مَى شل ٍو

ت. والحيىمت والتي يعـذ هُبتها، وقل صوعها ئػاء ما ًجغي في الؿاخت الُمىُت مً مىاظهاث  الكغعُت الضؾخىٍع

ت. الى ظاهب اإلاإجمغ الكعبي العام بىنـه الحؼب الحاهم.  صمٍى
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ل3وكض جلضم مجلـ الخعاون الخلُجي بمباصعة أولُت في       غ الخاعظُت 2011أبٍغ اعة وٍػ الُمىُت ئلى م. على ئزغ ٍػ

اى. وفي م، واهذ الؿلُت على وقً الخىكُع على مؿىصة اإلاباصعة في صاع الغةاؾت، ػحر أّن 2011ماًى21مضًىت الٍغ

ل ول  اى، أو ظضة، أو أبى ْبي(. ْو  أن ًيىن الخىكُع زاعط الُمً في أي مضًىت عغبُت )الٍغ
ّ
اإلاعاعيت عؿًذ ئال

غاجه، ختى   بخبًر
ً
 بمىكـه مصحىبا

ً
خضر جـجحر مسجض صاع الغةاؾت في ظمعـت عظب، وعلى ئزغ طلً َغؾ مخمؿيا

 لها ئلى الُمً في ًىهُى
ً
 2011عُيذ ألامم اإلاخدضة مبعىزا

ً
م. وازخحر لهظه اإلاهمت ظماٌ بً عمغ، الظي عًُـ أمُىا

 لكئىن الُمً. ووان له بلىة ألامم اإلاخدضة وكغاعي مجلـ ألامً ) 
ً
 مؿاعضا

ً
في  ( صوع ؿاعل 2051و  2014عامـا

بي بحن ممشلي الؿلُت واإلاعاعيت في  الضؿع للخىكُع على مؿىصة اإلاباصعة باألخغؾ ألاولى في مضًىت أبْى

 .21م2011ًىلُى

خُض جىو اإلاباصعة على صعىة الحيىمت ،وجخيىن اإلاباصعة الخلُجُت مً زمؿت مباصب وزُىجحن جىـُظًخحن     

ُت الؿعىصًت جدذ مٓلت مجلـ الخعاون لضٌو الخلُج الُمىُت وأَغاؾ اإلاعاعيت لالظخماع في اإلاملىت العغب

 22العغبُت، وؿم اإلاباصب الخالُت:

 أن ًإصي الحل الظي ؾُـط ي عىه هظا الاجـاق ئلى الحـاّ على وخضة الُمً وأمىه واؾخلغاعه. -1

 أن ًلبي الاجـاق َمىخاث الكعب الُمني في الخؼُحر وؤلانالح. -2

لت  ؾلؿت وآمىت -3 ، ججىب الُمً الاهؼالق للـىض ى، والعىف يمً أن ًخم اهخلاٌ الؿلُت بٍُغ

ني.  جىاؿم َو

4- . 
ً
ا ُّ  وأمى

ًّ
غاؾ باػالت عىانغ الخىجغ ؾُاؾُا  أن جلتزم واؿت ألَا

غاؾ بىكف ول أقياٌ الاهخلام واإلاخابعت واإلاالخلت مً زالٌ يماهاث وحعهضاث  -5 أن جلتزم واؿت ألَا

 .23حعُى لهظا الؼغى

ـُظًت اإلاؼمىت للمباصعة الخلُجُت، وهي عباعة عً زُىاث جـهُلُت مؼّمىت، هما جم الاجـاق على آلالُت الخى     

 جخعلم بىُـُت جىـُظ اإلاباصعة في الـترة الاهخلالُت، وجخألف مً مغخلخحن:

 وجبضأ مع بضء هـاط آلالُت، وجيخهي مع جىهِب الغةِـ علب ئظغاء الاهخساباث الغةاؾُت اإلابىغة. املرحلت ألاولى: 

ومضتها عامان، وجبضأ مع جىهِب الغةِـ بعض الاهخساباث الغةاؾُت اإلابىغة، وجيخهي باظغاء ت: املرحلت الثاهي

ت الجضًض.  للضؾخىع الجضًض، وجىهِب عةِـ الجمهىٍع
ً
 الاهخساباث العامت وؿلا
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ني وؾحر أعمالها ونالخُاث هاةب الغةِـ  وخضصث آلالُت في اإلاغخلت ألاولى هُـُت حكىُل خيىمت الىؿاق الَى

ت وجدلُم ألامً والاؾخلغاع، وجدضًض مهامها اإلاؼمّىت، وخي ني، وحكىُل لجىت الكإون العؿىٍغ ىمت الىؿاق الَى

ش الخىكُع على اإلاباصعة الخلُجُت،   مً جاٍع
ً
وهُـُت ئظغاء الاهخساباث الغةاؾُت اإلابىغة في ؿترة أكهاها حؿعحن ًىما

و لخىى الاهخساباث الغةاؾُت اإلابىغة أو جؼهُت أي والتزام الُغؿحن في هظه الاجـاكُت على عضم جغقُذ أي شخ

 مغشح ػحر اإلاغشح الخىاؿلي وهى هاةب الغةِـ عبضعبه مىهىع هاصي.

وخضصث آلالُت في اإلاغخلت الشاهُت مهام ونالخُاث الغةِـ اإلاىخسب وخيىمت الىؿاق الىَني، وحكمل هظه اإلاهام 

ني، وحكىُل لجىت ئعضا ص وجدًحر للمإجمغ، وحكىُل لجىت جـؿحر، والهُئاث يمان اوعلاص مإجمغ الحىاع الَى

ألازغي اإلايكأة بمىظب هظه آلالُت، وجأؾِـ عملُت لإلنالح الضؾخىعي حعالج هُيل الضولت والىٓام الؿُاس ي، 

وعغى الضؾخىع بعض حعضًله على الكعب الُمني في اؾخـخاء، وإنالح الىٓام الاهخسابي، وإظغاء اهخساباث مجلـ 

 للضؾخىع الجضًضالىىاب وعةِـ 
ً
ت وؿلا  .24الجمهىٍع

مشلذ اإلاباصعة وآلُتها مً ظهت أزغي الغض ى مً كبل ؿغكاء العمل الؿُاس ي الظي وكعىا علحها عً اكخىاع        

 ليل هلاٍ الحىاع التي َغخىها في مغاخل الحىاع الؿابلت مىظ عام
ً
جا م على وظه العمىم، 2006باعخباعها جخٍى

 ل
ً
اث التي 1962خجاعب ًمىُت مايُت مىظ عام وليىنها ظاءث امخضاصا م. وإل صعاههم عً ئًمان وخىمت وؿله لألولٍى

ت وجـاصي خغب أهلُت واهذ وقُىت  .25اؾخضعذ ئؾغاعهم إلهلاط الُمً مً خاؿت الهاٍو

ً باكباٌ          ت على مؿخىي الَى وظغث الاهخساباث الغةاؾُت على أؾاؽ جىاؿلي، وجم اهخساب عةِـ الجمهىٍع

 الهخلاٌ 21/2/2012ع الىٓحر فيمىلُ
ً
ت عبضعبه مىهىع هاصي ججؿُضا م. وكض قيل اهخساب عةِـ الجمهىٍع

 في جىـُظ بىىص اإلاغخلت الشاهُت، خُض قغعذ الغةاؾت اإلاىخسبت في 
ً
، وصزىال

ً
 ؾلؿا

ً
ا ُّ  صًمىكغاَ

ً
الؿلُت اهخلاال

ت في ئ  مً اللغاعاث اإلاضهُت والعؿىٍغ
ً
ىُت في مماعؾت نالخُاتها، وأنضعث عضصا َاع ماجبلى مً الاؾخدلاكاث الَى

 .26الـترة الاهخلالُت

 ا: جطوراث النزاع في اليمن بين أهصار الشرعيت واملتمردًنثالث

 جهاعضث 2014عام  مً الىهف الشاوي ؿـي ألاخضار. مً مخالخلت الُمً بؿلؿلت في الحالُت الحغب للض بضأث

 ،27الؿُاس ي جدلُم الاؾخلغاع عً الاهخلالُت الحيىمت مً عجؼ اإلاىاَىحن اؾدُاء ئلى ظظوعها جغظع ُعىف أعماٌ

ا مىًخى البالص في املخخلـت بحن املجمىعاث الاؾخلُاب وجحرة أزظث زم ًً اؾدُالء ما ًُلم  وبعض .مدؿاعًعا جهاعض

ححن علحهم " أههاع هللا " أو 
ّ
ٌ  في نىعاء على الحىزُحن اإلاؿل الاهخلالُت  يعف الحيىمت اػصاص ، 2014ؾبخمبر /أًلى

ل هاصي. مىهىع  عبه عبض الغةِـ بلُاصة
ّ
ىُت الؿلم والكغاهت اجـاق وقي غ، أمل لحّل  باعكت الَى

ّ
 جالش ى لىىه مبى

ًعا  في الغةِؿت على اإلاإؾؿاث للؿُُغة مُلِكُاتهم الظًً خللىا بعٌ ؤلاهخهاعاث اإلابىغة الحىزُىن  وصؿع .ؾَغ
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ا طلً وجدّلم نىعاء. ًُ  أو ؤلاعالم، ووؾاةل اإلاإؾؿاث مسخلـت في مىانب في لهم مىالحن أشخاًناحعُُجهم  عبر ظؼة

 في نهاًت ُويعىا الظًً الحيىمت بضوع الخعُحن في اإلاىانب بهىعة ٌؼلب علحها الىمِ "الكىلي" ألعًاء اللُام عبر

ت. وجبضصث ؤلاكامت جدذ اإلاُاؾ ا آلاماٌ الجبًر ًُ  بعض ولجأ، اؾخلاٌ هاصي عىضما2015ًىاًغ  /الشاوي واهىن  في ول

ت ؤلاكامت مً مً هغوبه وظحزة ؿترة الؿعىصًت،  اإلاملىت العغبُت ئلى عضن، في كهحرة واكامت نىعاء في الجبًر

ُض الحىزُىن  كغع  هـؿه، الىكذ وفي عةاؾخه. مىانلت وكغاع اؾخلالخه وسْحب  الضؾخىع  وسختهم اإلاعضلت مً جَى

ني ه الُمً صاؿعحن جمغصهم، ووانلىا بهم، زانت خيىمُت هُئاث واوكاء الَى
ّ
 .28أهلُت ئلى خغب ول

  لِـ الُمً في ألاكُاب وػنى عً البُان أن اإلاكهض اإلاخعّضص
ً
  للبالص بعُض إلااٍى  ظضًًضا جىغاعا

ً
 ؾماث مً أو ؾمت

ت جدذ الؿيان ًجخمع ؿلم .هظا اإلااض ي ىُت هٍى الث  طاكىا ئّنهم زم ،1990عام الُمً جىخُض مىظ واخضة َو ٍو

 التي بحن الجماعاث الازخالؿاث بعٌ لُعّؼػ  ،2011عام الُمً في العغبي الغبُع . وظاء1994عام  ألاهلُت الحغب

ي ني الحىاع مإجمغ اإلاـاوياث في وظعل اظخماعها ئلى العغبي، الغبُع مع مؿتهل الُؿلُت، في اليؿبي جىاػنها أصَّ  الَى

 . (29)ممىىت

ت  أّن  أولها اإلاإجمغ والتي ًمىً الترهحز علحها؛ أعلبذ التي الخؼحراث جىضح مهّمت جُىعاث زالزت وبالخالي ؿان زمَّ

ا ومؿخلًُبا أنبذ اإلاكهض الؿُاس ي ًُ ، أكص ى ئلى عاصًيال  الخماؾً والخعاون  عوابِ ظمُع على قّىف ما وهى خّضٍ

خي أؾاؽ على الجماعاث بحن  اإلاخىانلت الخىُف محزان اللىي ومغوهت في الخؼحر أّن  زاهحها والشلافي. الدكابه الخاٍع

ٌ  اإلاخهاععت هظه الجماعاث مً ظماعت ليّل  أوخُا ً، على بخدّلم الهُمىت بالخـاؤ  هظه جهمُم أّن  على آلازٍغ

ت الخـاوى على ًللل اخخماالث مىاكـها على الجماعاث  - بغعىهت – الحىزُىن  عؿٌ اإلاشاٌ، ؾبُل ؿعلى ما. حؿٍى

 ألامم كغاع مً مجزعجحن وبضوا نىعاء، على اليامل ُالئهماؾد عكُت ؾلُتهم بعض جىَغـ اإلاـاوياث، صعىاث

  .30أعمالهم عً على الغظىع ًدثهم اإلاخدضة الظي

 ٌ ذ على الخلُجي الخعاون  مجلـ وإطا جم ؤلاهخلاٌ ئلى الهعُض ؤلاكلُمي ؿان صو الهغاع.  في متزاًض هدىٍ  كض ئهسَغ

ت في اهُللذ خملت ؿلض لذ التي الؿعىصًت العغبُت اإلاملىت بلُاصة 2015 ماعؽ /آطاع عؿىٍغ
ّ
ا قاعهذ قي

ً
 اةخالؿ

 مىُلت في البلضان مً جلً ومؿإولىن  ؾعىصًىن  مؿإولىن  به نّغح إلاا وؿًلا بلضان، مً عكغة أهثر وصعمخه ؿُه

لُا. ألاوؾِ وقماٌ الكغق  ة عملُت اإلاخدضة ؤلاماعاث العغبُت وصعمذ أؿٍغ  في مؿاهمتها عبر "الحؼم عانـت" بلىَّ

وكض ئؾخجابذ العضًض  العملُت. مً ًىًما 25 ػًىن  للمىُلت في الباِلؿتي وإػالت التهضًض للخدالف الخـىق الجىي 

لُا، وقماٌ ألاوؾِ الكغق  مىُلت ومً ،(31)الخعاون الخلُجي مجلـ مً ؾىاء الؿعىصًت مً الضٌو لضعىة  أؿٍغ

 
ً
 ألامل". العملُت "ئعاصة مً الشاهُت اإلاغخلت ئلى واؾخمغاع مكاعهتها العؿىغي  بالضعم مخعّهضة

 مً جلً ؤلاقيالُت الىبري، مسغط الؿعي إلًجاص عىض ئطن، الًغوعي  وجغجِبا على ما ؾبم ًمىً الخأهُض أهه مً

ع لحّل  واضح مؿاع ئًجاص اؾخدالت مً الغػم على الهغاع الُمني اإلاعلض، قمىلُت ججاه هٓغة امخالن  للهغاع ؾَغ
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اإلاخؼحرة  الؿُاؾُت والضًىامُاث اإلاخىاظضًً، لللاصة الحلُلي ب الُمنيالكع جأًُض يبابُت واّن  ًبضو. في ما

ت، مً للعملُاث اإلاخـاوجت والىخاةج باؾخمغاع، ئؾتراجُجيى  الخمؿً بأّي  الهعب مً ججعل التي ألاؾباب العؿىٍغ

ض مساَغ أن قأهه مً وهظا الهغاع.  لحّل  معُىت ؼ ال هشحرة ملترخت ؾُاؾاث اجباع ًٍؼ
ّ
  جغه

ّ
 .32معُىت ملاعبت في ئال

ضًت وهؼعت "آلازغ" بحن الِعضاء جبلىع  وكض مخعاعيت. ومهالح بجماعاث ًدكابً الُمً والقً أن الهغاع في     الٍؼ

اث الُمً مً والجىىبُت ألاظؼاء الىؾُى في الكماٌ والكاؿعُت في ل صعظت ئلى الخعاٌل بُجهما، طهٍغ  ختى الدكَى

ت الـىاعق  عً ضًت وقُعت ئًغان )ؤلازنيقُعت  بحن الـعلُت عٍؤ جغي  الُمً الٍؼ ت( ٍو عبر  زام هدىٍ  على طلً عكٍغ

غؽ واؾخسضامه بمظهب الحىزُحن مظهب حكبُه ـُ   ال
ً
غ أوعص وكض بُجهما. للغبِ وؾُلت ملجمىعت  آطاع/ماعؽ جلٍغ

الُمىُىن  بها ًهف التي الىُـُت ئلى جدؿلل ؾابًلا، مىظىصة جىً لم التي ؾّني – طهىُت قُعي" أّن  الضولُت ألاػماث

خطح  ؤلانالح ؤلاؾالمي وخؼب الحىزُىن  ٌؿخسضمها التي الكاعاث والدؿمُاث في عةِـ هدىٍ  على طلً كخالهم". ٍو

 طاجُت مً هبىءة هىًعا املجمىعاث اإلاخداعبت مً الُاةـي للخُاب اإلاتزاًض الاؾخسضام باث أزغي، ، بعباعة(33)الؿّني

  .الخدّلم

ا هجاًخا أههاع الحىسي خّللىاظماعت  أّن  مً الغػم وعلى ًُ  مً أظؼاء واؾعت على بالؿُُغة الاخخـاّ في مدل

 اإلاخدضة كغاعاث ألامم أّن  وجضعن الجماعت ميافئ. صولي اعتراؾ ئلى ًترظم لم طلً ؿاّن  العانمت، في طلً بما الُمً،

 عوابِ إلوكاء مداوالث زّمت الؿُاق، هظا وفي في الُمً. الىخُضة الكغعُت الُؿلُت هاصي خيىمت عّضِ  واضحت في

بضي التي الهحن ومع آلان، ختى جخجاوب لم عوؾُا التي مع الاكخهاصًت العالكاث مً زالٌ
ُ
 قضًًضا اهخماًما ج

 .34الُمني بلُاع الىـِ

ؿخـُض   ؾاهم عامل وهى الُمني، الجِل في الغةِـ الؿابم على عبض هللا نالح خلـاء مً أههاع الحىسي َو
ً
هشحرا

غ نعىصهم في
ّ
 الؿابم الغةِـ أزغي، ٌؿعى هاخُت ومً مهاعاجه الؿُاؾُت. طلً في ؾاعض وعبما ئلى الُؿلُت، اإلابى

أمل زؿغها. التي مً الُؿلُت ظؼء الؾخعاصة نالح  الكعبي اإلاإجمغ الؿُاس ي، خؼبه مً زالٌ هـىطه ًخىؾع أن ٍو

 .(35)العام

 أزظ ًجب عً ألاطهان عىض جىاٌو الهغاع في الُمً، وفي الىكذ اجه ؿان ئقيالُت ؤلاعهاب في الُمً ًجب أال حؼُب

ا. بالحؿبان ؤلاعهابُحن مىيىع ًً لت وأؿًل أً ٌ  ٍَغ خي لخىُٓم الضوع  ؿهم اللًُت هي هظه لخىاو  اللاعضة الخاٍع

غة في ا الحضًض وؿغعها العغب، ظٍؼ ًُّ ل وؿب
ّ
عّض  اإلاظوىع  ؿالخىُٓم .بضاعل اإلاخمش  وؿاة لللاعضة بعض ألاكىي  الـغع ٌُ

ن  وهى الصن، بً أؾامت ش لها مجمىعت ئعهابُت مً ميىَّ ل جاٍع  الصن ظاهب بً ئلى كاجلىا ممً ؿالعضًض .الُمً في ٍَى

غة العغب. في اللاعضة جىُٓم مإؾس ي مً وأنبدىا الُمً ئلى عاصوا العكٍغً نهاًت اللغن  في أؿؼاوؿخان في  ظٍؼ

ت الجماعاث أهبر كاصة أعلً 1990 ومىظ عام  ،(36)ببن الصن جغبُهم عالكت عً البالص هظه في ؤلاؾالمُت العؿىٍغ

غة في اللاعضة جىُٓم ئوكاء ومع   مغاث البُعت ججضًض ئعالن ظغي  العغب، ظٍؼ
ً
 الصن أًمً بً لخلُـت مخىغعة
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علىذ الٓىاهغي.
ُ
 البُعت وأ

ً
ا للخىُٓم اإلاعّحن اللاةض مً هـُؿها مإزغا

ً
مي كاؾم خضًش بعض  مىهبه جىلى الظي الٍغ

 اللاعضة هظه جىُٓم امخالن بعض - صاعل على الهعب مً طلً . وظعل2015قهغ ًىهُى في الىخِص ي هانغ ملخل

ت الجظوع    .37البالص في الجهاصًت الحغهت كُاصة على بؿهىلت أن حؿخىلي – اللٍى

 
ً
غة في اللاعضة جىُٓم ًمخلً ؾبم، ما ئلى ئياؿت   أًضًىلىظُت العغب ظٍؼ

ً
ألاوياع  جدّلم حؿعى، عىض مخماؾىت

ج. الخالؿت إلكامت اإلاالةمت، على  ٌؿاعضون  أشخام ججىُض صعىة ئلى 2009 مُلع مىظ الخىُٓم وأنضع بالخضٍع

 وخاولىا عً الُؿلُت الغةِـ الؿابم على عبض هللا نالح عخُل جىكعىا ، للض(38)الُمً في ؤلاؾالمُت الخالؿت ئكامت

ًّ  الُمً، في مإؾؿاث ظضًضة لبىاء أههاع خكض شمغ. لم ظهضهم لى  ئعالن أوياع ؿاّن  طلً، الغػم مً وعلى ًُ

ا وهي – وجىكُتها الخالؿت
ً
ل زالؿ

ّ
ا حكي ًُ ؼ مؿًعى في علًىا ظغي جأهُضها – صاعل مع أًضًىلىظ  اللاعضة. قعاع لخعٍؼ

عخلض غة اللاعضة جىُٓم َو ٌ  ألامت، في قأن طوي  وكاصة علماء الدكاوع مع أّن  العغب في ظٍؼ  مىاؿلتهم على والحهى

ني" مً – ؿىق "هُان  ئكامت على ؿخسضم  .واظب أمغ   الىىع، هظا َو ا الحجت هظه الخىُٓم َو ًً  مؿاعُه في أً

  .زالؿخه قغعُت عضم وبُان صاعل جىُٓم كاةض ُؾلُت البؼضاصي إلاىاظهت

غة في اللاعضة والقً أن جىُٓم ض خكض في هجاًخا العغب زانت في اإلاىُلت مدل الضعاؾت كض خلم  ظٍؼ  مً مٍؼ

م أّي  عصع في اإلاكترهت اإلاهلحت على هبحر ئلى خّض  الخدالـاث هظه وحؿدىض اللبلُحن. اللاصة مً الحلـاء  جلضُّ

 الهعب مً لظلً للُمً؛ الؿُاس ي جىُٓم اإلاؿخلبل إلعاصة مكترهت ُعلُا مشل ئلى مً اؾدىاصها أهثر للحىزُحن

 حعاون اللباةل ٌؿخمّغ  أن اإلاغجح أؿًل، مً بضًل اوعضام ّْل  في لىً .وصًمىمتها الخدالـاث هظه جلضًغ مخاهت

  .39طلً ئلى الحاظت جـغى الحىزُت الحغهت ماصامذ اللاعضة مع الحاليّ 

غة في اللاعضة جىُٓم ويع مً الخدالف هظا ٌعّؼػ  ؿاعضه العغب ظٍؼ ألاكل  على مىُلت ؾُُغجه، جىؾُع في َو

ا صاعل ًىّؾع وعبما .الُمىُت ألاػمت ؿترة زالٌ ًً  أن ًهبذ اإلاغجح ػحر مً لىً هـؿه، في الىكذ الُمً في هـىطه أً

ا
ً
ًّ  ؤلاعالم، وؾاةل في متزاًضة جدٓى بكعبُت البؼضاصي ؿجماعت .ألاػمت في عةًِؿا َغؿ  مدضوصة في قعبُتها لى

 واطا الؿالم.نىع  عملُت وأزىاء الحغب، بعض ما خّض  ئلى مهّم  عامل أنها جشبذ ؿهي كض طلً، مً الغػم وعلى .الُمً

ا عّضِ  في جّخـم وصاعل مً اللاعضة وّل  واهذ ًًّ  إلاماعؾت أهثر صاعل ؿاّن  الحىزُحن، مع نغاعها وظىص
ً
ا وخماؾت

ً
 جُغؿ

  .40الُاةـي الكغر ٌعّمم ما وهى العىف،

 رابعا: إلاهتهاكاث على الصعيد ألامني  

ب البنى الخدخُت على الهعُض ألامني كامذ مُلِكُاث الحىسي والغةِـ الؿابم        على عبض هللا نالح بخسٍغ

 حسجُل خاالث ازخُاؾ 
ً
للىهغباء والىكىص والؼاػ، مما أؾهم في جـاكم الحالت ؤلاوؿاهُت في البلض. وجم أًًا

ً. وعلى ؾبُل اإلاشاٌ، في  ، 2013ؿبراًغ  13لألظاهب واػخُاٌ يباٍ هباع مً الجِل وكىاث ألامً وأؿغاص آزٍغ
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ً في نىعاء في اػخُل في نىعاء املحا . واػخُل 2011ماعؽ  18مي زالض الؿىاعي، الظي جىلى كًُت ملخل مخٓاهٍغ

هما  ، هى خؿً الضولت، الظي وان كض جىلى كًُت عملُاث كخل "ظمعت الىغامت".2011مداٍم آزغ في صٌؿمبر 

 علب أخضار
ً
في  2011عام  جضهىع الىيع ألامني على الحضوص مع اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت بكيل هبحر أًًا

ً ػحر الكغعُحن ومهغبي املخضعاث وألاؾلحت الضزٌى ئلى اإلاملىت العغبُت  الُمً، ئط خاٌو آلاالؾ مً اإلاهاظٍغ

غ أن اإلاملىت 41الؿعىصًت غة العغبُت، وأؿاصث الخلاٍع . هما أن الُمً ٌعخبر كاعضة لخىُٓم اللاعضة في قبه الجٍؼ

ىلت صون عملُاث الدؿلل والهجماث املحخملت على أعايحها، وطلً العغبُت الؿعىصًت جداٌو جأمحن خضوصها للحُل

ؼ ألامً على خضوصها مع الُمً  . 42ببىاء خاظؼ خضوصي ًبلؽ َىله ألف وزماهماةت هُلىمتر لخعٍؼ

ىهُى   مً  2012وبعض ئَالق عملُت الؿُىؾ الظهبُت في قهغي ماًى ٍو
ً
اؾخعاصث كىاث الجِل الُمني أظؼاًء هبحرة

عت مً اإلاغاهؼ الؿياهُت مداؿٓت أبحن،  غة العغبُت وأههاع الكَغ أزغظذ عىانغ جىُٓم اللاعضة في قبه الجٍؼ

ـحن عؿُعي اإلاؿخىي مً كىاث  غ اػخُاٌ مْى الغةِؿُت في املحاؿٓت. ومع طلً، قهضث الـترة اإلاكمىلت بالخلٍغ

غ ئلى أن هظه الاػخُاالث هي عملُاث اهخلام هـظ ها جىُٓم اللاعضة واإلاىدؿبىن الجِل وألامً: أقاعث بعٌ الخلاٍع

ت اإلاىاػعاث  غي آزغون أن هظه ألاؿعاٌ وؾُلت لدؿٍى ئلُه بؿبب ئظباعهم على الاوسحاب مً معاكلهم؛ ٍو

الؿُاؾُت املحلُت. وعػم اصعاء الحيىمت أنها ّخضث مً عضص الىاقُحن مً عىانغ اللاعضة الظًً ٌعملىن 

 مً كىاعضهم في مسخلف املحاؿٓاث، ال 
ً
 في الُمً. وعالوة على طلً، ْهغث في أبحن اهُالكا

ً
ًؼاٌ الخىُٓم وكُا

كيل الخٍُى ألامامُت للىاث ألامً في ظبهت 
ُ
مُلِكُاث مدلُت مضعىمت مً الحيىمت، وهي اللجان الكعبُت، وح

ً اللجان الكعبُت في أبحن العالكاث الؿُاؾُت  عىـ جىىع جيٍى اللخاٌ يض اإلاخمغصًً مً عىانغ اللاعضة. َو

 .199443لُت التي جُىعث مىظ الحغب ألاهلُت التي اهضلعذ في عام واللب

 مً اجـاق مباصعة        
ً
، باعخباعها ظؼءا

ً
وكض وان مً اإلاـترى أن جغهؼ اإلاغخلت الشاهُت مً الـترة الاهخلالُت أًًا

 كغاع مجلـ ألامً 
ً
اث ألامً (، على ئعاصة هُيلت كى 2012)2051مجلـ الخعاون الخلُجي وهما أهض طلً مجضصا

غ، أنضع الغةِـ هاصي ؾلؿلت  ىُت ومهىُت مىخضة. وأزىاء الـترة اإلاكمىلت بالخلٍغ والجِل جدذ هُيل كُاصة َو

ت الؿبع.  خه ئلى مسخلف اإلاىاَم العؿىٍغ مً اإلاغاؾُم خلذ الـغكت اإلاضععت ألاولى والحغؽ الجمهىعي وهللذ ألٍى

 ل
ً
ت لكإون ألامً وُعّحن اللىاء علي مدؿً ألاخمغ، الظي وان كاةضا  لغةِـ الجمهىٍع

ً
لـغكت اإلاضععت، ألاولى مؿدكاعا

والضؿاع، في خحن ُعّحن العمُض الغهً أخمض علي عبض هللا نالح، هجل الغةِـ الؿابم وكاةض الحغؽ الجمهىعي، 

غ  ؿىق العاصة للُمً في صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة. وجم زالٌ الـترة اإلاكمىلت بالخلٍغ
ً
 مـىيا

ً
، ئكالت ؾـحرا

ت مهمت ً مً أكاعب الغةِـ الؿابم اللظًً جللضوا مىانب أمىُت أو عؿىٍغ  .44آزٍغ

ئلى ئبغاػ كًُت اإلاؿاءلت عً اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان التي اعجىبذ في اإلااض ي.  2011للض أصث أخضار عام        

غاؾ، وإخالتهم ئلىو  ًاث  هىان مُالباث ُملّحت بمداؾبت الجىاة، اإلاىخمحن ئلى ول ألَا املحاهمت وجلضًم حعٍى
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ؾغهم. وكض وان هىان العضًض مً خاالث اللخل التي وكعذ في ظمعت الىغامت في 
ُ
 18لطحاًا هظه الاهتهاواث وأل

ل  27، طلً أن املحىمت الجىاةُت الخانت أمغث اإلاضعي العام، في 2011ماعؽ    13، بالخدلُم مع 2013أبٍغ
ً
متهما

ديى دمحم عبض هللا نالح، هجل قلُله. وكضم اإلاضعي في اللًُت، بمً ؿحهم الغةِـ الؿا بم علي عبض هللا نالح ٍو

 في كغاع املحىمت الابخضاةُت، لىً مدىمت الاؾخئىاؾ عؿًذ هظا الُعً في 
ً
  5العام َعىا

ً
غان/ًىهُه. ووؿلا خٍؼ

 ألمغ املحى
ً
 مت. لإلظغاءاث اللاهىهُت، ًيبغي بىاًء علُه الكغوع في الخدلُم في اللًُت امخشاال

، ؾاهم الاهخلاٌ الؿلمي للؿلُت وبضاًت والًت الحيىمت الاهخلالُت إلاضة ؾيخحن في الحض مً 2012وفي عام        

 
ً
ه باؾخسضام الظزحرة الحُت، اللظان أزغا أًًا ـاٌ، وال ؾُما اللخل والدكٍى الاهتهاواث الخُحرة اإلاغجىبت يض ألَا

ـاٌ. وعلى ؾبُل اإلاشاٌ، اعجـعذ ئنابا ـاٌ بؿبب ألالؼام، والظزاةغ ػحر اإلاىـجغة، واإلاخـجغاث مً في ألَا ث ألَا

ت، ال ؾُما في مداؿٓت أبحن اإلاخًغعة مً الجزاع،  مسلـاث الحغب، وألاظهؼة اإلاخـجغة اإلاغججلت والهجماث الاهخداٍع

لً ، مع حسجُل اهسـاى بعض ونٌى ؿغق ئػالت ألالؼام ئلى ج2012وبلؼذ طعوتها في الغبع الشالض مً عام 

 . 45اإلاىاَم

 امسا: مدى فعاليت عاصفت الحسم في النزاع اليمني املسلحخ

       ًَّ عض عملُت عانـت الحؼم خغب يغوعة، ال خغب ازخُاع. ؿبعض اؾدىـاص ول اإلاباصعاث الضبلىماؾُت، ق
ُ
ح

ب  -باؾخصىاء ُعمان-مجلـ الخعاون الخلُجي  ضيهم في الُمً، إلاىع البالص مً الانهُاع، وججىُّ خغًبا يض الحىزُحن ومٍإ

ا والعغاق؛   26خُض بضأث العملُت في الؿاعاث ألاولى مً نباح خضور واعزت ئوؿاهُت مكابهت لياعزتي ؾىٍع

ذ وؤلاماعاث 2015ماعؽ/آطاع  ً واليٍى ، بلُاصة اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت ومكاعهت مخـاوجت مً كُغ والبدٍغ

العغبُت اإلاخدضة ومهغ وألاعصن واإلاؼغب وباهؿخان والؿىصان. ئن أهم املحضصاث وألاهضاؾ العامت لهظه الحغب 

ـ جىاػن كىي ؾُاس ي وعؿىغي ظضًض في الكغق ألاوؾِ، ومىع ئًغان مً الخضزل في قإون ًخمشل في جأؾِ

؛ خُض أعلً بعٌ اللاصة ؤلاًغاهُحن أن نىعاء أنبدذ العانمت العغبُت الغابعت التي جلع جدذ 46ظحرانها

 . 47ؾُُغتهم

 ألمً واؾخلغاع صٌو املجلـ واإلاىُلت هيل؛ ئط      
ً

ل الُمً تهضًًضا كاجال ِ
ّ
مش ئن أي ئزالٌ باألوياع في الُمً ٍو

ت لضٌو املجلـ بهـت زانت، والضٌو العغبُت الؾُما مهغ والؿىصان  ؾُإصي ئلى اهخياؾت اكخهاصًت وعؿىٍغ

اللخحن جمشالن كىجحن على البدغ ألاخمغ. وؾىؾ جخدمل صٌو املجلـ أًت جبعاث اكخهاصًت أو أمىُت جترجب على 

ا إلاىع وكىع واعزت ئوؿاهُت وأمىُت في البالص، ومىع ئًغان مً ايُغاب الُمً. وبالخالي، وان الخضزل  العؿىغي يغوعًٍّ

ا ألمً صٌو املجلـ واملجخمع  عخبر أمً الُمً يغوعًٍّ ٌُ الخضزل في قإون صٌو املجلـ والضٌو العغبُت ألازغي؛ ئط 

غاؾ ػحر صولُت بتهضًض أمً الُمً أو م ىاؿظه اإلااةُت ؾخيىن له الضولي. ئن الؿماح ألًت صولت ػحر مؿإولت أو أَل
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ا لخدضًض  هخاةج اكخهاصًت وأمىُت زُحرة على اإلاىُلت، وؾتهضص الؿالم العالمي. ولظلً وان العمل العغبي يغوعًٍّ

( للملً ؾلمان بً Doctrineالىيع الغاهً وقيل اإلاؿخلبل. وظاءث الاؾخجابت العغبُت في "العلُضة الؿُاؾُت" )

ؼ عاهل اإلاملىت العغبُ  .48ت الؿعىصًتعبض العٍؼ

ت الخلُجُت      والتي جإهض أن  49هظه العلُضة الؿُاؾُت والـلؿـت الخلُجُت/العغبُت الجضًضة حعخبر جغظمت للغٍؤ

ً العغبي، وأن صٌو الخلُج مؿخعضة إلاىع  العغب كاصعون على جدمل مؿإولُاتهم ججاه الخدضًاث التي جىاظه الَى

ت الؿعىصًت. ولظلً، ؿان ه50انهُاع أًت صٌو في اإلاىُلت" م لخدلُم -ظه الغٍؤ ضث الٍُغ ت اإلاكترهت مهَّ اللٍُغ

اث اإلاهالح العغبُت في مىاظهت الخدضًاث والتهضًضاث اإلاكترهت.  الخدالف العغبي، وإعاصة جغهحز وجدضًض أولٍى

وظاءث عملُت عانـت الحؼم هدُجت لخـًُل بعٌ الضٌو العغبُت الحلٌى الضازلُت للمكاول املحلُت؛ خُض 

ا على الحماًت الؼغبُت والحلٌى الؼغبُت إلاكاولها ؤلاكلُمُت. واهذ صو  ًُّ س ٌ الخلُج العغبي حعخمض بكيل عةِس ي جاٍع

ا في مؿاع اإلاعاًحر اإلاؿخسضمت في اإلااض ي، وجبني همِ عمل هاصع في  ض عملُت عانـت الحؼم حؼُحًرا ظظعًٍّ جّؿِ
ُ
وج

دخمل أن جيىن همىطط اإلاؿخلبلاإلاىُلت؛ خُض جـغى الحالت الُمىُت آلُاتها الخانت ومبضأه  .51ا الخام، بل ٍو

ت عانـت الحؼم يض الحىزُحن في الُمً التي ًلىصها جدالف الضٌو الخلُجُت و        للض قيلذ العملُت العؿىٍغ

بعٌ الضٌو العغبُت بلُاصة اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت، ؿهال ظضًضا مً الهغاع في مىُلت الخلُج التي ال جسـى 

ؾتراجُجُت همىُلت للخجاطب الضولي و اخخًانها إلاعٓم الهغاعاث الاكلُمُت بحن الضٌو الىبري أهمُتها الا 

والاكلُمُت ومً ظهت زاهُت مىكع ججاطب و نغاع للجماعاث الاعهابُت اإلاخُغؿت هخىُٓم الضولت الاؾالمُت في 

اث اإلاخُغؿت كُما بُجها لخأهُض العغاق و الكام التي جداعب الضٌو و الجماعاث و كىاث الخدالف و جخهاعع الجماع

وؿلا إلاُشاق ألامم اإلاخدضة، ؿلض خضص خالخحن ًمىً ؿحهما اللجىء الى اللىة او و  .52خالت الـىض ى والـغاغ الؿُاس ي

( التي 42اؾخسضامها في العالكاث الضولُت جدذ مٓلت ألامم اإلاخدضة، وهى ما ههذ علُه اإلااصجحن: ألاولى عكم )

ٌ مً مجلـ ألامً وجدذ ئقغاؿه عىضما ًدبحن ؿكل الخضابحر ػحر حؿمذ باؾخسضام اللىة ب ُلب أو جـٍى

ت في خل الجزاع ( التي حعُي الضٌو خم الضؿاع عً الىــ ؿغاصي وظماعاث يض أي 51. والشاهُت عكم )53العؿىٍغ

 .54عضوان مؿلح، مع يغوعة كُام الضٌو باعالم مجلـ ألامً بالخضابحر التي جخسظها هكٍغ ئظغاتي

وفى يىء هظه اللىاعض اللاهىهُت ًمىً خؿم الجزاع الظي أزاعجه عانـت الحؼم ومضي قغعُتها في ئَاع اللاهىن 

 55الضولى وكىاعضه الىاْمت مً زالٌ الخأهُض على قغعُت الخضزل كاهىها مً زالٌ اإلابرعاث الخالُت: 

ه مع عجؼ اللىاث الُمىُت ، ئط أه( على الحالت اليمىيت3، 1، 3جطبق الحاالث الاستثىائيت )أرقام  -1

الىٓامُت وعةِؿها الكغعي الخهضي للخمغص الحىسي وإلعهاب "اللاعضة" و"صاعل" في الُمً )هما هى واعص 

(. لجأ الغةِـ الكغعي للُمً ئلى الُلب مً صٌو مجلـ الخعاون الخلُجي الخضزل 4، 3في الحالت 
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الضعىة بخأًُض قعبي واؾع في العضًض مً  ( بل خُٓذ6العؿىغي على أعايحها )هما هى واعص في الحالت 

 ..اإلاضن الُمىُت

، هي ألاهثر نلت بالجزاع، لكً عمل عؿىغي مً أظل الحُلىلت اجماع إرادة عشر دول من بينها خمس دول  -2

صون جـاكمه. وبكيل عام، ؿان الهضؾ مً الخأؾِـ لخلً الخدالـاث لِـ ؿلِ ئيـاء الكغعُت على 

ت بحن الضٌو اإلاخدالـت.الخضزل العؿىغي، بل وجلاؾم   مساَغ وجيالُف العملُاث العؿىٍغ

، ومً يمجها ظامعت الضٌو العغبُت ومجلـ الخعاون جأًيد مىظماث إقليميت للتدخل العسكري في اليمن -3

الخلُجي، وهى ما جـخًُه ألاعغاؾ الضولُت إليـاء الكغعُت على الخضزل العؿىغي )هما هى واعص في 

 .56مم اإلاخدضة عً صوع اإلاىٓماث ؤلاكلُمُت في خل الجزاعاث(الـهل الشامً مً مُشاق ألا 

غاؾ  :1142( لسىت 1143صدور قرار مجلس الامن رقم )ــ 1 حكحر اإلااصة ألاولي مً اللغاع ئلي مُالبت ظمُع ألَا

ض مً 2015، واللغاع 2201الُمىُت، الؾُما الحىزُحن بالخىـُظ اليامل للغاع عكم  ، والامخىاع عً اجساط اإلاٍؼ

ُالب الحىزُحن باللُام ؿىًعا صون  ؤلاظغاءاث ألاخاصًت التي ًمىً أن جلىى عملُت الاهخلاٌ الؿُاس ي في الُمً ٍو

 : 57كُض أو قٍغ باآلحي

 .سحب كىاتهم مً ظمُع اإلاىاَم التي ؾُُغوا علحها ؾابًلا، بما في طلً و  الىف عً اللجىء للعىف

 العانمت نىعاء.

  ًالهالخُاث الخانت بالحيىمت الُمىُت الكغعُت.الىف عً أعماٌ حعخبر م  

  ت وألامىُت بما في طلً مىٓىماث الخسلي عً ظمُع ألاؾلحت التي اؾخىلىا علحها مً اإلاإؾؿاث العؿىٍغ

  اللظاةف.

  .الخىكف عً ظمُع ألاعماٌ التي جىضعط يمً هُاق ؾلُت الحيىمت الكغعُت 

 ش أعىالامخىاع عً أًت اؾخـؼاػاث أو تهضًضاث للضٌو امل أعى -جاوعة، بما في طلً الاؾدُالء على نىاٍع

 .ومساػن أؾلحت جلع في مىاَم مداطًت للحضوص أو صازل أعاض ي صولت مجاوعة

 ـاٌ في نـىؿهم ذ ظمُع ألَا ـاٌ وحؿٍغ  .58الىف عً ججىُض ألَا

ضزل العغبى يىء ول ما ؾبم، ًمىً اللٌى ئن هظه اللىاعض جمشل عصا على مىكف الغاؿًحن لكغعُت الخ على     

ً مهمحن:  ، لم ًغجىً كغاع الخضزل العؿىغي في الُمً الى اإلااصة ألاول في الُمً، ئط جإهض هظه اللىاعض على أمٍغ

( مً مُشاق ألامم اإلاخدضة التي جخُلب كغاع مؿبم مً مجلـ الامً لخأًُضه، ولىىه اؾدىض ئلى الاؾخصىاءاث 42)
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ٌ مؿبم مً املجلـ، واللىاث اإلاكاعهت في الخدالف  الىاعصة على مبضأ الخضزل. ؿالخضزل لم ًخم بخـٍى

ع لألمم اإلاخدضة وال ٌكغؾ علحها مجلـ ألامً. ومً زم، ؿالحهٌى على جأًُض مجلـ ألامً إليـاء العؿىغي ال جدب

الكغعُت على اللجىء ئلى اللىة، عىضما ًخُلب ألامغ طلً، ًبلى مؿألت ئظغاةُت ال جىُبم على الخضزل في الُمً. 

كلُمُت أم صولُت، بلضع ما جىمً في هما أن ظىهغ الكغعُت ال ًخمشل في الجهت التي ججحز الخضزل، ؾىاء واهذ ئ

، ئن جلضًم الغةِـ هاصي اؾخلالخه كبل قً الثاوىعضالت مبرعاث اللجىء ئلى اللىة وإصاعة العملُاث اللخالُت. 

ـلض 
ُ
الهجىم العؿىغي على الُمً وؿغاعه لإلكامت في الؿعىصًت ئلى مضة امخضث ئلى ما بعض الخضزل العؿىغي، ال ج

عخض بأي جهغؾ جدذ ؾلُان الغةِـ الحالي للُمً  ٌُ  لللاعضة اللاهىهُت العامت، ال 
ً
ؾلُخه الكغعُت، ألهه وؿلا

ؤلاهغاه اإلااصي. وأن ما خضر هى ئظباع الجماعاث الاهلالبُت الغةِـ "هاصي" على جلضًم اؾخلالخه جدذ َاةلت 

. ئياؿت ئلى طلً، أن ئكامت الغةِـ زاعط الُ
ً
مً إلاضة ػمىُت هدُجت ملحاولت التهضًض، وهى ما ًبُل الاؾخلالت خىما

ضه مً ؾلُاجه باللىة ال ًىـي اؾخمغاع قغعُخه هغةِـ للُمىُحن  ت علُه وججٍغ الحىزُحن ؿغى ؤلاكامت الجبًر

 زانت مع اؾخمغاع اعتراؾ املجخمع الضولي به.

 :التوصياث

ت في يغوعة أن ًخسظ املجخمع الضولي وفي ملضمخه الضٌو ألاعًاء في مجلـ ألامً الضولي وألا  (1 ُّ َغاؾ اإلاعى

الهغاع ئظغاءاث اؾخصىاةُت عاظلت مً أظل خماًت اإلاضهُحن وإًهاٌ اإلاؿاعضاث ؤلاوؿاهُت الى ول 

الق ؾغاخهم.  إَل
ً
 اإلاىاَم التي جدخاظها وجباصٌ اإلاعلىماث بسهىم ول اإلاعخللحن ونىال

ت  صعاؾت زُاعاث العضالت الجىاةُت اإلاخاخت صولُا بما ؿحها عؿع صعاوي يض ألاشخام (2 واإلاُلِكُاث اإلاخىَع

 في الجغاةم التي ٌعاوي مجها اإلاضهُحن الُمىُحن

 يغوعة ؤلالتزام اليامل بخُبُم كغاعاث مجلـ ألامً الضولي وكغاعاث مجلـ خلىق ؤلاوؿان (3

ني مً اظل الىنٌى الى خل  (4 يغوعة العمل على جىـُظ بىىص اإلاباصعة الخلُجُت ومسغظاث الحىاع الَى

ش الُمً قامل ًىهي هظه اإلاغخلت ت مً جاٍع  الضمٍى

ل ؤلاعهاب واإلاُلِكُاث اإلاؿلحت  (5 مُالبت اإلاىٓماث الضولُت بدكضًض ؤلاظغاءاث الخانت بمياؿدت جمٍى

وطلً للحض مً ألاوكُت املحٓىعة التي جلىم بها ظماعت الحىسي وجىُٓم اللاعضة والجهاث اإلاخدالـت 

 معها
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اث الحلىق  مسخلف مماعؾت مً الالظئحن بخمىحن اإلاُالبت (6  اإلاىازُم والاجـاكُاث ههذ علحها التي والحٍغ

  الًضع بما زبذ كض واهه زانت الضولُت
ً
ت اهتهاواث للكً وظىص مجاال  ػالذ وما خضزذ زُحرة ومأؾاٍو

   .لالظئحن جدضر

 هوامش والاحاالث: ال

 

                                                           

  اىقو ٕرث   ا  اىْٖؼوج اىبرةٞوج  4  ؽالوجيز فيوافالنون جلفالو الافال ون فٜ دفظٞو ذىل َٝنِ اىرجو٘  اىوٚ:  . زو دمحمً ت موذيٌ   (1)

2017. 

 .2008  اىق ٕرث   ا  اىْٖؼج اىبرةٞج  النطنقفال مناف–قن جلفالن اعنتفالمسلحةفال الزةفالم خلفمذىل:  . ز دمحمً ت مذيٌ         
2 Crisis Group interviews, Hiraak member, southern civil society activist, GPC member, Sanaa, March 

2015; telephone interviews, Hiraak supporters, March 2015,P.P.4-6 

3
ضووتش اىبرةووٜ ىيا اصوو ح     حصووننف صوومفعوون فمووةفالمتحلووةفام تننلزووةافمنتوو  فال وو ا لٗصوو ً ةضوو ّاٗ  اىذتوو٘ اح فووٜ اىووَِٞ..  

 6. ص. 2012
التجمع  الٌميعً لالحعنم يمو،جعا، بٌعموك، مم ع   الحركة اإلسالمية في اليمن )دراسة في الفكر والممارسةة: عبدا لموي حسان،  4

 2. ،ص. 4102دماساك الوحدة العمبٌة، ٌولٌو 

5
ٝرٙ اىتبغ  ُ اىح٘سِٞٞ ظ ٕرث خ طج دَشو جٞب دشٞع اسْٚ مشرٛ زاٝز فٜ ٍْتقج دمحمٝاٝج دقيٞاٝج  فٖ٘ دشٞع زواٝز مَورٓ مقواِٝ  

دقرٝت  فٜ ٍحٞؾ دمحمٝاٛ إذ ةا ٗا محرمج  ط٘ىٞج دمحمٝاٝج  ص ص   ٗإىٚ اىًٞ٘ فقٌٖٖ ٍَٗ  ص دٌٖ ٍيذتضِٞ ٍوذٕتٞ   سوٌ خ ػو٘ا طورام  مْٞفو  

 ػا ق ئا دمحمٝاٛ ىيَزٝا: زرٗب خاله مقا ٗازا  6فٜ 

Protests and Strikes Grow in Yemen as Deal on Ouster Advances, the New York Times, 27 April 2011 
6 Yemen's GCC Initiative: Cosmetic or Comprehensive Change?, alakhbar English, 30 November 2011 

مسالة  خل في النزاعات المسلحة غير الدولية. دراسة تطبيقية على حالة اليمن،مدى مشروعية التد، فهد على السوٌحًللم ٌد: 

4140د توماه غٌم ميشومة، الماهمة: جامعة عٌن شمس،  لٌة الحموق،   

7
  اىقوو ٕرث  اىَرمووز اىبرةووٜ ىيتحوو٘ر ٗاىا اصوو ح  اإل تا ووافعلووطفمنطنووةفالللووز فال ت ووا-توويرزتفالتنوونألمفاكمت  ووات اىضووٞا إ  ٝووش   

 ٍٗ  ةبإ  4 ص.2013تر  ٝضَ
8
 Please refer to: 

Authority of the House of Commons, House of Commons, International Development Committee, 

Crisis in Yemen, Fourth Report of Session 2015–16, Report, together with formal minutes relating to 

the report Ordered by the House of Commons to be printed 27 April 2016 

تمجمعة   ححمعد علعً، المعاهمة،  م،9191-9191، تةاري  الةيمن المصا،ةر، للم ٌد ٌم ن المجوع إلى: ال سعيدمو،، جٌماسعٌمو، 9

 .4111م تبة مدبولً،

تمجمعة سعامٌة  ة والمةثررات الخارييةة:،السصودية بين الماضي والمستقبل )األبنية الداخلي –الصالقات اليمنية جمجٌمي جوٌس،  10

 وما بعدها 01م،ص. 0771الشامً، طلعك غيٌم، الماهمة، م تبة مدبولً، 

 م.4114، الماهمة، م تبة مدبولً ، سياسة اليمن في البحر األحمرللم ٌد: د. خدٌجة الهٌحمً،  11

12 Stephen C. Pelletiere, Yemen and Stability in the Persian Gulf: Confronting the Threats from Within 

(Carlisle Barracks: PA: Strategic Studies Institute, Army War Collage, 1996), pp. 2-20. 

 تياولك العدٌد من الدماساك ،لن الجايب التامٌخً للي اعاك الٌمٌية ميها:  13
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 م.0774مطاب  الفم دق التجامٌة، المٌاض،  الصالقات السصودية اليمنية،د. عبد هللا سعود المباع، 
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 For background on the southern issue, see Crisis Group Middle East Reports N°114, Breaking 

Point? Yemen’s Southern Question, 20 October 2011; and N°145, Yemen’s Southern Question: 

Avoiding a Breakdown, 25 September 2013 
15
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 مذىل: 3 ص.2012اىشق فٞج  

Robert Jackson, Quasi–States: Sovereignty, International Relations, and the Third World, Cambridge; 

MA: Cambridge University Press, 1990), and Joel Migdal, Strong Societies and Weaken States: State– 

Society Relations and State Capabilities in the Third World (Princeton, NJ: Princeton University 

Press, 1988) 
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 .196(ص. ٣١٢٢
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Ronald Krebs and Jack Levy, «Demographic Change and the Sources of International Conflict »,in: 

Myron Weiner and Sharon Stanton Russell, eds., Demography and National Security (New York: 

Bergham Books, 2001), pp. 62-105, and Jack Goldstone, «Population and Security: How 

Demographic Change Can Lead to Violent Conflict,» Journal of International Affairs, vol. 56, no. 1 

(Fall 2002), pp. 3-22 
16
 Jeremy M. Sharp, “Yemen: Background, and U.S. Relations”, The Congressional Research Service,  

2015, P.4 
17
 Craig Whitlock, “Yemen chaos threatens U.S. counterterror efforts”, including drone program”, The 

Washington Post, 22/ 1/ 2015 
الي اعاك المسلحة غٌم الدولٌة. دماسة تطبٌمٌة على حالة الٌمن، ممج  سابك، ص. مدى مشموعٌة التدخل فً فهد على السوٌحً،  18

40 

 
19 Amal Mudallali, “Why Yemen’s Implosion Matters”, Foreign Policy, 22/ 1/ 2015, at: 

http://foreignpolicy.com/2015/01/22/yemen-houthi-shiite 

20
 Robert F. Worthjan, “At Risk of Fragmenting, Yemen Poses Dangers to U.S.”, The New York 
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  ٍرجع ص ةق  م  فمشتاعزةفالت خلفيافالن اعنتفالمسلحةفغزتفال الزة.فنألاسةفتط زنزةفعلطفحنلةفالزمةفٖا ميٚ اىض٘ٝحٜ   

 64ص.

الى جايب تش ٌل ح ومة وحدة ٌتم التطبٌك وفما للخطواك التيفٌ،ٌة حٌث ٌعلن مئٌس الجمهومٌة يمل حنحٌاته إلى يائب المئٌس.   23

وطيٌة بمئاسة المعامضة، ولها الحك فً تش ٌل اللجان والمجالس المختحة، لتسٌٌم األموم سٌاسٌا وحميٌاً والتحادٌاً، ووض  دستوم، 

 وإجماء االيتخاباك.
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24
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fleeing-war 

http://www.gcc.org/
http://www.thenational.ae/world/middle-east/yemenisstruggle-in-impoverished-djibouti-after-
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 5 ص.2015  اىاٗزج  ٍرمز اى زٝرث ىيا اص ح  مجقمفنالفالللز فمةفالتطجألاتفالتاهنةفيافالزمة . ظ فر ٍَا اىب َٜ   
26
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41
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42
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ةٔ  ج دمحم ىٔ  ُ ٝذ ذ ةترٝق اىق٘اح اى ٘ٝج ٗاىتحرٝج ٗاىترٝج ٍوِ انمَو ه ٍو  ٝيوزً ىحفول اىضويٌ ٗانٍوِ اىواٗىٜ  ٗ إلم  دؤ إىوٚ ّظو ةٔ. 
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 االعولمة الثقافية وصراع الهويات في العراق

 1هود محمد عبد اجلبار علي . أ

 
 الملخص

حاولتتتلدرلسةرمتتتةدتاثيتتتةدوتتتالثقدرلا عتتتةدرلقلاييتتتةدويتتتادرلايكتتتةداتتتث درلر اتتتاادرلاثويتتتةدرلاثركيتتتة دو وة تتتاد تتت درلَتتتثر د

تتا دلرتتتادشلتتتثد تتت دةمتتت دىتتتي د ورلتنتتتاحثداتتتث درلتتتالدواايتتتفدرلر اتتتاادرلاثويتتتةد دتتتتتداتتتيٌد ةرمتتتةد اتتتثمدش ورادرل تتت دوت

رلايكةداث درلر اتاادرلاثويتة دوالتا اُدش ورادشويتيتةدااىتيالرادرة تااتةدبرعىت التةدورعنتر وةدورعثتيتة دورل ت د

ثرفدرلسراايةدورل اةجية دلتنتجد اتهادتختافدٕش اادٍابادياايفدرلي مدرلاثرقد  دتختاتفدرةاتا ادوانتاةدّو ّو

درل تتت دولاتتت دتتتتتدرلتتتاةدرلاارتتتةدرلقلاييتتتتةد تنتتتتلبيدااحترتتتا ادرهرتتتقداٖتتت ةر دوكتتتستلدرلسةرمتتتةدتتر وتتتةدتتتتتتدرلعاتتتٌ 

نيةدونر دويادو درلر ااادرلاثوية. نيةدوجا درلر اةدرلٕ  دوونا  د  دوازازدرل حسردورلٕ 

 .الهويات صراع -العراق-الثقافية – الكلمات املفتاحية:  العوملة

Cultural globalization and the conflict of identities in Iraq 

Abstract: 

The study attempted to know the impact of cultural globalization on the relationship between 

the Iraqi sub-identities, and their role in the conflict and rivalry between the sub-identities, 

through a study of the most prominent tools that had an impact in drawing the shape of the 

relationship between the sub-identities, especially the media tools in their various forms 

(written, audio and visual) Which were added by various internal and external parties, to 

produce a difficult situation that Iraq is experiencing today in various fields and foreshadows 

more dangerous possibilities in the future. 

 

 

 

 

                                                           
  .العراق– العالقات الدولية قسم-كلية القاهون-جامعة الكجاب 1
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 املقدمة

رلاتثرقدااتتسدتتاتس دشوتتثرقدورلتتسلاقاادورلقلايتاادور دشقترتتاادوشوات رمداالر اتتاادرلاثويتتةد دييتي داٖتتثردويتتاددددددددد

نيةدورلترامًدشجتراع  د دو دلتبدتاا روتفدأودةيْتفدوتراةالتتف داناادرلسولةدو ديهس درلر اةدرلٕ 
ً
دمابيا

ً
ولاهدأتثر

ليتتت درننتتتا دوجراوتتتة ديا ننتتتا داٖباتتتفدتتاتتتس درلر اتتتاادتنتتتاداسرلتتتةداتتت دلتتتتبدرحاقرتتتتفدوولتتتسلثي د قتتتفدحتتتمدٕبي تتت د

نيتتتة ددمتتت فدلخاتتتمدحياوتتتفدوح تتتهدتراوتتتف  دلىتتتتدرل ٖتتتثدلىرتتتتدونتتتستادويتتت  درلر اتتتةدرلاثويتتتةدونتتتر دويتتتادرلر اتتتةدرلٕ 

ٍتتتسرتادوونتتتاحثداتتتث درلر اتتتاادواتتتى لدييرتتتادااتتتسدرقتتتادرلتتتت وثدرلٖتتتاتامدورللتتت تمدوقيتتت  درتتتتامدايتتتاةاتددرتتتتادرلتلنتتتي ددرود

نيتةدويتتادحنتتابدرلر اتتاادرلاثويتتةدد3002ثبدش ايتتة د  دىتتي درلعىتت دااتتسدوتامدرلعت متتا  د تت درّتتاافدرلر اتتةدرلٕ 

حيثدانالدرلارايةدرلنياميةدويادميامتةدرةعاٍَتةدرلٖاتايتة دو تاردتتادمتا  د ت درّتاافدرلسولتةدو از تادوتتد

مدرعىتتت بدورعث تتمددورعنتتر  ددحيتتثدرلليتتامدا رجاهتتادع رجرتتةدرلترتتسلاادرعااٍتتثردو تت دتلتتستتهادرلنتتيٖثردويتتادشوتتيد

ويتتيالدويتتثرادرلوتتعفدوشوروتتاادورلاْتتاتيااد دووارتتادلتت دوخْتتندلاثكااتتة دحيتتثدتتتتدورجتتبدرلسولتتةدتتاااتتةدتتتاد

لنيثدوترامبةدتتدشيياةدرل  دوارمدشقلنام درّايةدرقادرلتياةرادلسوةدشحزربدرلسلنيةدورلل تيةدرل ت دمتا رلد

دويةدا دكن دتنهادلسو ردلاترنًدبه ااادغثقدوثركية.ايي دهبثقد  داامد  اااديثد

 اهمية البحث

نيتتةدورلايكتتةداينهرتتاد دوونبتتنددددددد تتيودتااتتهدرلا عتتةدرلقلاييتتةدرّتتايةدرقتتادىتتثالدرلر اتتةدورلٕ  وتتاومدر ريتتةدرلبرتتثد تت دوّ 

ثكلد تايدرلسةرمتةدرقتادر ريتهادرلْادتتدوناولرادلتالثقدرلا عةدرلقلاييةدويادرلايكةداث درلر ااادرلاثويةد دحيثدوٖ

تا دلرتتادرلتتثد تت درحتتسرلدٍتتثر داتتث د تتايدرلر اتتاا درّتتايةدرقتتادوهتتثدتتر وتتةدتتتتدرعلاقحتتاادرل تت د راتتثمدرل متتات درل تت دوت

دلرا. دولسل دتاالاةدحليليةدلرايدرعيياةدوونا  د  دولسل درلعاٌ  دوراٌو

 املشكلة البحثية

نتتتتتتا دشجترتتتتتتاع دو تتتتتتتتدرلقلتتتتتتا   دوولتتتتتتًدتتتتتتتتداتتتتتتيٌدلاتتتتتتقندرلَتتتتتتثر دداتتتتتتث درلر اتتتتتتاادرلاثويتتتتتتةدرلتتتتتتثدو تتتتتتي دويتتتتتتادرلددددد

و تتتتتتت دتتتتتتتتادلتتتتتتتسيانادميامتتتتتتتةدرلانتتتتتتتفدرعتبتتتتتتتا ٌداتتتتتتتث درلسولتتتتتتتةدورعي قتتتتتتتاادشجتراويتتتتتتتةدروداتتتتتتتث درعي قتتتتتتتاادشجتراويتتتتتتتة دد

بياتتتتتتتتتةدرلايكتتتتتتتتتةداتتتتتتتتتث درلر اتتتتتتتتتاادرلاثويتتتتتتتتتةد دوتتتتتتتتتتد وةدرلا عتتتتتتتتتةدا متتتتتتتتتاتارادرلقلاييتتتتتتتتتةد تتتتتتتتت درلتتتتتتتتتتالثقدايتتتتتتتتتي دٕو لاتنتتتتتتتتتاٌ 

درلاثركيةد.

 فرضية البحث

تتيةدتاا  تتادر دٍتتثر درلر اتتااد تت درلاتتثرقدلثجتتندرقتتادّتتافدرلسولتتةدرلاثركيتتةدااتتسدوتتامددددددددد ونٖاتتمدرلسةرمتتةدتتتتديّث

دو از ادوتدت رجرةدرلترسلااد  دتختافدرةاا ادوتنهادورسلاادرلا عةدرلقلاييةد.دد3002
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 ثقسيم البحث

دتتر وتتةدت رّتتيند دونتتددددددد نيتتةدوْتترتدرلبرتتثدليلتتةدترتتاوةدوتت دترتتاوةدونتتاٌو درلا عتتةدورلر اتتةدرلٕ  درةعتت ةدشٌو اٌو

نيتة دوجتاادرةعت ةدرلقالتثد برعار مدورلس  ا دو  درةع ةدرلقانمدو درلتٖثقدرقادرلثدرلا عةدرلقلاييةدويتادرلر اتةدرلٕ 

داان ر دومات دت رجرةدرلا عةدرلقلايية.

 املحور الاول: العوملة والهوية الوطنية )املفهوم والدالالت(

 العوملةوال: أ

وارةدرلا عةدتتتدرلناحيتةدرلاي اتةددويتادوم دي واتةد دونت دواات د4دجات درليتس ادبدميامتيةد دركتَتا لةد دللاييتةد ددددددد

ولنيتتةد د لدتتتتا ردرلا عتتةدواعيتتتةد.دو تت درلايتتتةدرلاثاليتتتةدجتتااادرلا عتتتةددتتتتدرلاتتتال دواتَتتت دبهتتادياتتت دوتت ل دويتتتادٍتتتييةد

 دتيتتتتتمدتتتتتتددGlobalizationرلليتتتتامدبهتتتتاد دورعَتتتتٖ  دشقياثتتتت لدبدي وتتتت دو تتتتايدرلَتتتتييةدوايتتتتسدوجتتتت  دياوتتتت دلتتتتت قاد

تتتيةدمدووثجرتتتةدتَتتتٖ  درلا عتتتةدورحتتتسدتتتتتدليلتتتةدرٍتتتٖيحاادوثاليتتتةدنتتت ددGlobرلاتتتاةدرليوياتتت دبد ارااتتتهدرلىتتتثرد ّة

 د دوآلااتتثر درلي قيتتة د رتتثادرلا عتتةدهرَتتٖ  دورمتتتخستلدووتتسروللددGlobalizationوثجرتتةدلايارتتةديقياث لتتةدبد

 دحيتتتثدوااتتت درلٖرتتت الدلاريرنتتتةدو هرتتتاًددglobalizationعيتتتادلىنهتتتادواقتتتلدوختاتتتفدوتتتتدتااتتتهدرلااعيتتتةد ديالا عتتتةدبدوا

تتتيةد تتت دحتتتث دويتتتثقدرلااعيتتتةدبد تتتيةدوجاارتتتاد تتت دتثروتتتبددuniversalismوةيتتتٓدرل ٍَ  تتتندرل ٍَ   درقتتتادشةر رد تتت دّو

تت  ددبهتتادرقتتادرلااعيتتة دورلا عتتةدرحتتت رادلااتتال درتتتادرلاا عيتتةديتااتت دشقاتتتاالدايتتي دهبثتتقدواعيتتادوو قيتتا دجتتااادوايتتادٍو

رلا عتتتةدو ااتتتلدهرَتتتٖ  دورٕالتتتلدتاثييتتتادتتتتتدكبتتت درلاتتتال درلىنتتتسلدبدتاةىتتتاٌدتتتتاندل  تتتا د دوولتتتًد تتت دياتتتقرد هالتتتةد

رلنتاناادتتدرللث درعاضس دونستادوهثدتار مدرللثاةدرلي قيتةدليىتاةردل عتريتةدرلتىن ل جيتةدرل ت دنيتث اد ت دهتااتفد

ياياادو رل دشوَتاٌد دوعاتسدولتًد رتثاد ت دهتااتاادم يينيت داثجننتيمدتنتيتاةدرلتثتاهد تثايتمدوتاةوثدبدبدرمتى

مد درودجتتتااد تتت دهتااتتتفدبدرلاَتتتثدرلتىناقونتتتمد در درلاتتتال درٍتتتبودوبتتتاةردوتتتتدرجتتتزرادوتلتتتاةبدرهرتتتقديتتتاهرقدد7320مدد7311

د1ليَبودهرسلنةدو قية

درلتتتتتتتاةرددو اتتتتتثفدرلا عتتتتتةدوتتتتتال دشكتَتتتتتا دشتثايتتتتتمدةوالتتتتتثا ةریتتتتتند4در دويتتتتت  دشمتتتتت رقدرلااعيتتتتتةدتنستتتتتتتةد تتتتت دحلتتتتتٌ 

وشمتتتتقراةرادرعباىتتتثردورلْتتتادورايتتتةدرقتلتتتاٌدرللتتت ألادورلقلايتتتاادوة ولد تتتت رٌدوجريارتتتادااةعَتتتاةدواتلتتتمدّتتترتد

رٕتتتاةدتتتتتدةأمتتتراليةدحثاتتتةد متتت رقد دو تتت درةعَتتتاةدليتتت  درلاتتتال دااّتتتندللتتت ألادرلنتتت قدرلااعيتتتةد دو تتت درلنهالتتتةدويتتت  د

دتخاقكتتةددووالتتسدرلسولتتةدجتتزاردهبثتتقردتتتتدمتتيا  هاد دورليتتثواادتتاتتس ردرلاننتتياادورقتت درليوتتبدرل عتتسو داتتث درلتتسٌو

شمتتالد تت د تتايدرل تتا ثرد تت دحتتث دياثيرتتادويتت دحريتتسرادوجتت ةيدٕثراايتتس دا  هتتاد4دنتت د تتا ثردواةايتتةد رتتثاد تت د هالتتةد

ات در هتاد تا ثردوتتتاومدحتسو دشكتَتا درقتادرلاىتثدرللث دور هلدك تيةدرلسولةدويادشكتَا دورلاىثدورلقلايةدتراديا

د.2ورلقلايةدورلنيامةدوشتتدوو درلاناٍثدرل  دويي دك ردلاسولة
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 ثانيا: العوملة الثقافية

ر دتارتت مدرلا عتتةدرلقلاييتتةديااتت دتراولتتةدمتتيٖثردللايتتةدويتتادرلقلايتتاادشاتتثألاد درلدر دويتت  درلقلايتتاادشاتتثألادددددددد

تتندوَتتبودييتتفدواااتتة تتفدرلقلايتتةدد تت دّو درلاتتال د دو تت درل كتتلدرلعتتاق دلرىتتتدٍو لقلايتتةدورحتتسردونتيتتثد تت دتختاتتفد ٌو

دشتثاىيةدن درلنر ويدرلالدلثاسدواريرفدو  دتادلٖامدوايفدشتثهة.

ددددددد درلاتتال دو تتاردتتتادحتتاٌو ورلا عتتةدرلقلاييتتةدنتت دتراولتتةدوارتتي دللايتتةدرل  لتتاادرعترتتسردشتثاىيتتةدويتتادجريتتند ٌو

اىثو دشتثاىي  دتتدون الفدورقدش واادانتابيةدرلقلايتاادرعنتيتثرد ت درلاتال  دو تاردرلنت بدرّتايةدرلىتابدورع

رقتتتادونتتت امدقرتتتٗدرلاتتتاًدورلعثاتتتةدجاتتت درلقلايتتتةدشتثاىيتتتةدونتتتيٖثدويتتتادرلقلايتتتاادشاتتتثألا دو يتتتثقد تتت د تتتاردرلَتتتس د

وتتسورنمدةتتتزلدويتتادمتتاتثدرلقلايتتاامدرلدر هتتادرلياوتبدرعيثعتتمدوبسشلتتفداالزاتتزدر درلا عتتةدرلقلاييتتةدمدرغتَتتابدللتا  دود

ت رماتتتتةدلارايتتتتةدشااتتتتقرقدرلانتتتتىثةلدو نتتتتتخسمدييتتتتفدر ورادونايتتتتةدٍتتتتابةد دو تتتتاردتتتتتادلتاتتتت درلقلايتتتتااد تتتت دجريتتتتند

رةاتراتتتتاادترتتتتس ردتتتتتتدكبتتتت درلا عتتتتة دوو رتتتتثدتتتتتتداتتتتيٌد تتتتاردرلتاثاتتتتفدر دترتتتتت ألادرلا عتتتتةدرلقلاييتتتتةدجاتتتت د سيتتتتفد

تيةد درلدر درلاا تتةدرلقلاييتةدرلاا را دورلتلاليسدورللي دلايا د بدشاثألا دورل  دواقلدلرادكسمتيةدوةتزاتةدواٍَ 

وثاتتتتسدرمرحتتتتةدرلعتتتتسو درلقلاييتتتتةدوجاتتتت دللايتتتتةدورحتتتتسردوتنتتتتيسدرلقلايتتتتاادشاتتتتثألادوونَتتتترثدبهتتتتا درتتتتتادرعاىتتتتثدبجتتتتيرهد

تتتتدرلتناكْتتااددتياترتتا  ديتتا درلا عتتةدرلقلاييتتةدونتتسيدوااتت دمدورايتتةدتلاااتتةدللاييتتةداتتث درلعْتتاةرادلتاثيهتتادرلىقثتتقد

ووتتتتسدشمتتتتتلثرةمدواتتتتثألادرعاىتتتتثدرعيثعتتتتمدعدوااتتتتسدرلاتتتتااثلدر درلا عتتتتةدرلقلاييتتتتةدبدنتتتت دورايتتتتةدنيتتتتثرلقلايةدشتثاىيتتتتةد

دللايتهادوجاارادرلقلايةدرعريرنةدويادرلاال . دورسلسرددون درل حيسردرل  دورتاًدوناٍثدرلل ردلاِث

جااتتتلدرعنتتتتاياادركتتتثبدورٍتتتتبرلدرقرتتتأدرلعيتتتتاردرلاىثاتتتةدورعا لتتتتةدورليتتتس ادرلعتتتتسلثد تتت درلا عتتتتةدرلقلاييتتتةدر هتتتتاددددددد

تتندىتتي دللتتا  ديىتتثلدل اريتتندرودليتت  د تتاردرليتتي درلقلتتا  د تتيتتابهةدارتتادلررتتسد ورتتا درلتتسورتثدرلقلاييتتة دوتتتتدلتت دّو

دوشتتت دشاتتثألاد درلدرنيتتاادىتتي دتتتتدرلنتتيٖثردرلقلاييتتة دوَتتبودييتتفدللايتتةدرل  لتتاادرعترتتتسرد يتت قدللايتتاادرلتتسٌو

دجرياتاد شتثاىيةدن درلقلايةدرعنتيثردووٖغتادويتادرلقلايتاادرلل تيتةدشاتثألا دوعيتي دروحت دوَتبودللايتاادرلتسٌو

تنَتتترثرد تتت درلقلايتتتةدشتثاىيتتتةدولرتتتاردقتتتثألادر درلا عتتتةدرلقلاييتتتةد تتت درل كتتتلدرلعاّتتتثدتراولتتتةدلااارتتتادتثر يتتتةدلقلايتتتةد

دشوةاليتةدتتتداتيٌدشيتيمدورلثاتاِدرل  لاادرعترسردشتثاىيةددوواري د ايدرلقلايتةدويتادجريت دح تهدرلتسٌو ندرلتسٌو

وشغتتتانمدورلقتتتت ةردرلتىنا جيتتتةدوومتتتتات دشوتتتتيمدورلتااتتتي دوواترق تتتتادىتتتتىيدرلتتتسل جيادجسلتتتتسردرعررتتتتةدورل تتت دونتتتتا  د تتتت د

دروباورادلتَبودرلقلايةدرل حيسرد  درلاال   3رلتٖ ةدشكتَا لدووازازدحل قدشننا ددواتبدويادجريندرلسٌو

 ثا: الهويةثال

ورر درلر اةدتاانمدىاتاةدوورادرااا دهقثتقر دوتٖاتبد ةرمتتهادرلتاتثفدويتادوت درلا رقتبدورعاتانمدرل ت دوررارتا دددددددد

االننتتتبةدلارااتتتهدرلايتتت لد تتت درلايتتتةدرلاثاليتتتةددليارتتتةدرلر اتتتةدنتتت دتَتتتسةدتثهتتتبدتتتتتدم تتت دمدّتتترثقدلاراتتتث درودتَتتتٖ  د
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لةدرعترقاةدمرلياامدوويتةدرلتاقاثدمرلتاامدورلر اتةدوثيرتادوتال درلنرت دلاياتبدرعاثفداا رردرلتاثافدمرٌمدوتتدرليح

را داىثدوبسدرللا ثدرلاثجانمددمدرقرتادشتتثدرعتالت دتتتدحيتثدرتتيتاميدوتتدشغيتاة دوونتسدرات درل ليتسدعدبراتتدةىتس د

دواا درلر اةدبرم درل ج   

رل  دوثجندرقادرليوينيةدوواا دمرليس دقانفمدرودرلٖبيايةددد Identityرتادتار تراد  درلايةدشقاىث لةدللاا دوارةدددددددد

للَتتتتسدبهتتتتادتترتتتت ددIdentiteقانتتتترادرل تتتت دلررارتتتتادرليتتتتس ادورليتتتتس ادشاتتتتثد دو تتتت درلايتتتتةدرلاثننتتتتيةديتتتتا دوارتتتتةدرلر اتتتتةد

د4رع رٍااادرل  دو جسد  دشننا دووتا دتنفدس َادتاثويا.

ش ُدرودتتر وةدتتدشيثر داالتارا ألدر هتادتثحاتةدرلت ع د  حنالرلر اة دواا دواثافدرلر اةدرٍٖيحادرتادددددد

رلدٍتتااادواَتاتُدورث نتتمدوتاااتت دتختاتفدونتتًدووتاانتتادلتسلناداَتتاتُدورث قتتادوتتدغثققتتا  وقرتتدلاتارا داتتانم

تختااتتتث دوتتتنه  دوونتتتسدو  ردشننتتتا دياقتتتفدلرتاتتتًدوناٍتتتثد  اتتتةدمرمتتترفدوجننتتتفدورا اتتتفدوت رٕنتتتتف دلىتتتتد تتتايد د

تدرلر اةدح هدلَ دعثحاةدرل ع دواَبودياثفدقانفدبها دورع رٕنتةدواتثفدر هتادمدوْت اةدواتتةدولت مدوَبودجزاردت

تتتداتيٌدويكتتةداتث درلاتتث دورلسولتةدواتن  د تتايدرلايكتةدكتتاق  درلسولتةدوولت مد تتايدرلايكتةدويتتادتتر وتةدورجبتتااد

اتتتتفداتتتسيندرلْتتتثرتب دووتىاتتت درلسولتتتةدوتتتتايدرلاتتتث دتقتتت درحاتتتقرمدرللتتت رقث دورلتتتسيا دوتتتتدرلسولتتتةد تتت دحالتتتةدرلعتتتثبدرودكي

اتتالعل قدوتتتايدرعتت رٕتدتقتت درلتَتت الداا قتخااتتاادوحتتمدرلاقىتتيودلا  تتاتفدرلااتتتة دلىتتتدرلعلتت قدويتت  دتلستتتةد

درلتيايتتتتفدتتتتتتدرلناحيتتتتةدرللاق قيتتتتةد تتتتادحثاتتتتةدشيتتتتثر  درلدر ددرىتتتتاقرٔدرلعثاتتتتةدينتتتتبمدىتتتتثٔو ويتتتتادرل رجبتتتتااداٍَ 

د. 5ورليثويةد

تتدرود لتتدرودغثق تا دوشقترتااد دلىتاتمداتفدون د لي دويتادرقترتااد شننتا دليتس ادرودتيتا دتتا ديلتسدليت  دحتزبدرودٕو

اتت د اتتسدتتتتدوتت يثدىتتا ةدورحنتتالداا قترتتاادوارىتتتدر دلررتت درلاتتث درهرتتقدتتتتد  اتتةدو تتارد تتس ادٕبي تت دتتتقيد  اتتةد

نيت ةدويت  دجاتاتةدلرتايدرلر اتتاادواتايتةدو لنيتةدرودتا بيتةدوويتاتثاةدوغثق تادتتتدرلر اتاادرلاثويتتةدلىتتدرلر اتةدرلٕ 

رّتتتايةدل جتتتت  د  اتتتاادترن حتتتتةدو  اتتتاادتىتنتتتتبةدااْتتتترادوىتنتتتبدونتتتتسدو  ردرلاتتتث دوراتتتتثألادلرَتتت دوا هتتتتاداااتتتت د

رلثغبتتةدوشة ررد درلدر درلر اتتةدرلة َتتيةد  اتتةدرلاتتث دوروتتفدلتتفدحثاتتةد تت در دلختتتاةد  اتتتفدواَتتنارا دو تتارديااتت در د

دويتتادرلاتتث دتنتتادو  وتتفدتقتت درلااتتت درلتتارومدلتتفدرلتتسوةدرلثتاشتتس د تت دويتتىي  درلر اتتةدلىتتتدااعلااتت دو جتتسد  اتتاادواتتِث

  اتتةدرلتتسلتدورعتتا بدورلايتتثقرد دلرىتتتدر دلتخيتتادوتتتدااْتترادلىتتتد تت درليالتتبدلتتاهدجريارتتادور دلختتتاةداتتسل دوتتتد

د.6ااْرادبه ااادراثألاد

 رابعا: الهوية الوطنية 

درل  دوتي  دددددددد واا دشىياادرل  دوترث دبهادجراوةدمياميةدتاينةدوتدرلاراواادشاثألادولارار مدر ريةد  درلسٌو

نيتتتةدىتتتا ةداالتيتتتاافداالاتتتا رادرودرلقلايتتتاادرود تتتتتدتتتتتدااتتتيٗدوثوتتت دوليتتت لدو لاتتت دوتتتتا و د دوالَتتتسداالر اتتتةدرلٕ 

يتثر درةاترتندرلنيايتس درل ت دلرتادحتسو دجيثرييتةدترتس ردرلايةدرودتتدرلناحيةدرلنياميةد دو  درلالدلْتندجت ربد د
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ويتتادرلنتتىرٌدمدتتتتدقرتتتمدارتتادوانيتتفد تتايدشجااتتةدتتتتدرلتت ع درعيتتاقندللاييتتادرود لنيتتادرودرلنيتتادرودتتتادورراتتفدوتتتاةبدرود

تياةهةدل  َاتُدشاثألادتندشش اٌدشاثاتد  درةاترتندتتتدقاحيتة دور ةرنداترثت   دوتتدرةاتراتاادشاتثألاد

نيتتتتةدنتتتت دوابثتتتتقدوتتتتتدرلر اتتتتةددوولتتتتً تتتتتتداتتتتيٌدشجااتتتتةدويتتتتادرلنتتتتىرٌدمتتتتتتد تتتت مددو تتتتاردتتتتتتدجاقتتتتبدراتتتتث دورلر اتتتتةدرلٕ 

رلااتاةدرعتي قتةدوشحنتالدرعتيت  د يتثر دشتتةدوتتدرقانتر دوللايتا ه  دورل ت دنت دتثت ردشغابيتةدتتتدشيتثر دورل ت د

درقتتتتتادوتتتتتثرا تتتتتٌ  درلٍ  ٗدرجترتتتتتاع دووحتتتتتسردميامتتتتتيةدوتتتتتتتاومدواٖتتتتتمدىتتتتتثويةدتتتتتتتداتتتتتيٌدشنلتتتتتاامدرعيتتتتتاقندوورتتتتتاٌو

د.7شقتراارادشاثألاد

 ثر العوملة الثقافية على الهوية الوطنيةأاملحور الثاني: 

ان بدشحتيٌدشتثايمدلااثرقدورلالدىي دق امدرلعى دويادرمالدٕاتامدوا درولرادتتاتهدرلعىت دشقتلتاق ددددددد

تا دااتتس دوىتتي دتختاتتفدد32ورلتتالدّتت د وْتت ردلرقاتت  دش لتتا دورلل تيتتاادورعتتار ب دورمتتترثد تتاردرلن تتامدور دوت

ترندرلاثرو  دان بدوسمدشمتتلثرةد ت درلن تامدلىتدتتبند  دويىي درلعي تاادرليحلة درناىهد اردرليس دويادرةا

ا دلباتسدوتتدرلٖاتايتةدورلاثكيتةد رلنيايس د دواامدرعياو  دااا دراااقدشحزربدرلنياميةد  دويىي دتيثو دٕو

 دورلاتتتثرقد ولتتتتةدتتاتتتس ردرلر اتتتتاادورلل تيتتتاادوش لتتتتا دورعتتتار ب دحيتتتتثدلتيتتتي دتتتتتتدرلل تيتتتاادبوثاليتتتتة دهث لتتتتةد د

 درّتتتتايةدلي لتتتتتا دبدرعنتتتتارث درلتتتتتالتدلنلنتتتتر  درل،نتتتتتنةددوىتتتتياة دورعنتتتتتيريث  دورلَتتتتتاا ة دووثهراقيتتتتة دومتتتتتثااقية

د دوم فدقتٖثقدلتالثقدرلا عةدرلقلاييةدويادرلايكةداث درلر ااادون دوا ومد4د8وشلزاسلة 

 :
ً
شويتيتتةد لددشوتيم4دشتتتدشويتتتمد ت دتتتتدر ت دوناٍتتثدكت ردرلسولتةدوجتتزادترت دتتتتدشتتتدرللتت تمدورلنتيا راوال

 ولتتتةد تتت دتىرتتت دلنتتتيا  هادشتنيتتتةدورلنيامتتتيةدرلسراايتتتة دواترتتتقدومتتتات دشوتتتيمدتتتتتدراتتتثمدرل متتتات درل تتت دونتتتتخستراد

تدينتتر دوتت دوتت د تتس  ددورلْتتادشمتتا بدشاتتثمدلتريتتيسدرلتتثرلد نيتتةدوجاتت دشقترتتاادلاتتٕ  رلسولتتةدلتازاتتزدرل عرتتةدرلٕ 

قتاالدرلسولةد ت دورليتمدر تسريرادرل اةجيتةدلت كتفداالسةجتةدشمامتيةدرلاامدرمرادرللْالادرلساايةدورل اةجية دور د

ويتتادرلااهتتةدرلسراايتتةدرعترقاتتةداالترامتتًدشجترتتاع دوكتتثبدرعنتتايةداتتث درليتتابدورلنتتاٖةدرلعاهرتتةدوجاتت درلر اتتةد

نيةدونر دويادرلر ااادرلاثوية د.9ورلٕ 

ةدا دكن رادترايتةدجريارتادواااتةدلاسولتة ددوويتي دكب دشحتيٌدشتثايمدلااثرقدل دوىتد نالًدكن راديْاتيددددددد

 تتتتتايدرللنتتتتتت رادرعَتتتتتتا ةدرلثتانتتتتتتيةدرل تتتتت دواترتتتتتتسدوا هتتتتتتادرلسولتتتتتتةدلاتنيتتتتت ةدرلقلاييتتتتتتةدورلنيامتتتتتتيةدولتازاتتتتتتزدرلترامتتتتتتًد

شجترتتاع درّتتايةدل اتتمدكاوتتسردجرا ثاتتةدتىاتتسردلان تتامدرلنيايتتس د دوورقتت درلْتتادرعَتتسةدشاتتثمدلارتت رٕنث دعاثيتتةد

لدرلسراايتتةدورل اةجيتتة دووخْتتندجريارتتادعثركبتتةدرلسولتتة دلىتتتدااتتسدشحتتتيٌدشتثايتتمدلااتتثرقدوتتتادشابتتاةدوشحتتسر

ةريلتفدتتدي ضسهدجثرادح دتىمنتاادرلسولتةدورلنيامتاادرل ت دروبارتادشحتتيٌدلتيتىي دق تامدميايتس ددللت مدويتاد

رادشويتيتةد د ت د ت دغيتابدرةعاٍَةدولاهدويادرمالدرل رقردورلىااارد دو  دياتقردكَتثقرد رتثادويتثرادرللنت د
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درحتسرلدرلاتثرقدااتسددداولهماون ي دوةكااةدرلسولةد دووا دوالثق اد  دجاقبث د د شويمدرل اةج 4درمتيالداآدرلتسٌو

تنٖلتتةدةاتت ردد3002شحتتتيٌدشتثايتتمدلاتتتسا د تت درليتتىو درلاثركيتتةدلتنايتتادرجنتتسر هاد  درلاتتثرقدرٍتتبودااتتسدوتتامد

نيتتةدرقتتاد  اتتااديثويتتةدويتتادرمتتالدتتتا و درود لاتت دونتترودونايتتادشجنتتسرادرل ا ةجيتتةدتتتتداتتيٌدورزاتتمدرلر اتتةدرلٕ 

دق عتتتلدتتتتداتتتيٌدومتتتاتارادشويتيتتتةد وكتت تمدوحزعتتتمدوغثق تتتا... دو تتاردتتتتادلرىتتتنه دتتتتدونايتتتادر تتتسرير  دو تتايدرلتتتسٌو

ترا دولتت دوىتاتتمدايتتزودرلاْتتاادرلاثروتت دتتتتداتتيٌدرلتتسوالاادرودرلاتتقواجدلقلايتتاادرودرلتتسل جياادلترليتتمدقتيتتتةدوختتس

دااويترادا دورالدويادٍنندومات درويتيةد راايةدت جرتةدوور لرتادمتثر دوولت مدانيتثدورووتاادرلتاثكتةد  ايدرلسٌو

رلٖاتايتتةدورلل تيتتةد تتتتداتتيٌدرلاتتقواجدلل تيتتةدتانيتتةدرودتتتا بدرود لتتتدتاتتث  درودتراجرتتةدرلل تيتتاادرودرعتتار بد

دشاتتتثألا دونيتتتثدترتتتت ألادلتاتتت دشيتتتثر دلتَتتت ةو در  دالتتتا ه دوورليتتتمدتٖتتتالاه دوحرتتتالته دوىرتتتتد تتت دشلتاتتتافدحتتتٌ 

رلر اتتتاادرلاثويتتتة دور درلٖتتتثفدشاتتتثدلثاتتتسدر ديهتتتيرتدويتتتادوتتت د تتتس دوارقتتت دوتتتسودواتٖاتتتبدولتتتًدرل حتتتسردع رجرتتتتف د

درلر اتااد رّايةدل امدىا ةدوتدشيثر دااع ا تيةدرعا بيةدرودرلل تيةدرودرل ٖث دو  دتادلتٖاتبدشلتاتافدحتٌ 

يةد  هادويي دّتراقةدهبثتقرد متاق ر درلعلت قدورلعرالتةدتتتدشاٖتاة دوقتيتتةدلرتاردرل ٖتابدرلٖتاتامدورلتالدرلاثو

لَتتسةد رترتتادا متتا بدولا تت دويتتادرليثتتقدورلتتالدكاااتتفداخٖتتابدتتيتتنجدرلْتتادترتتادولتتسدويكتتةدٍتتثرويةداتتث درلر اتتااد

نية د.10رلاثويةدوجا درلر اةدرلاثويةدونر دويادرلر اةدرلٕ 

رتتتتادرلااقتتتبدرلقتتتانمدييتااتتتمداتتتا ويمدرلتتتسراي درلاثروتتت  درلتتتالد دلتْتتترتداٖتتتابدرويتتتتمدت حتتتسدرّتتتايةدلااتتتس ددددددددد

تالد كنتارديْتاتيةدرّتايةدد00تىمنتةدرويتيتةدوتْترتدد220رلىبثقدلالن رادشويتيةدورلوعفدورةايادرل  دٍو

تتاتتتةدونتتت دٕبلتتتادقحَتتتاتيةدقلااتتتةدد742ورلْتتتادصتتتعياةدوتٖب وتتتةدد233ووالتتتةدرقبتتتاادرّتتتايةدرقتتتادد30روروتتتةدودد32رقتتتاد

د دليمبابدشوية114ترادر ألادرقادشقلنامدورلىثر يةداث درلر ااادرلاثويةدد3074رلوعايث درلاثركيث دوامد

4لابلدرلعي تتاادرعتتاليتةدرل ت دويتيالدااتسدشحتتيٌدشتثايتمدلااتثرقدانيامتتهادشكَتاتيةد وةردهبثتقرد ت دويتىي د7

رلترثاضتتس د دير تتهدرللنتت رادرلثمتتريةدرلتاااتتةدل عي تتتةدرٍتتبرلدتترسلتتةداانتتا درلعتتزبدرلعتتتاه ددوويالتتةدشوتتيم

د12و هاج درلدروتايدراث.

4دويتتىي دكنتت رادويتتادرمتتهدتا بيتتةدوك تيتتةدو لنيتتة دحيتتثدولتت مدانيتتثدش هاتتتاادرعتبا لتتةدوالتتثدةوالدرلاتتسرادويتتاد3

لل تيتتةدورلسلنيتتةدوتتتدٕثاتتمدةيتتٓدوركَتتاادشاتتثدرودرمتتهدك تيتتةدو لنيتتةد دورلليتتامداا اتتاٌدرلتتتاةاند تت درل ييتتاادر

دتراجرةدةت ميدوتاتلسروف دو  دتراديارمدتتدرحتلا درلَثر .

4ر درعىمناادشويتيةدوااٍةدرلنر  دورلبَثلدواترقدومياةديااليةدونتخسترادرلل ألادرلسوليتةدورلسراايتةد ت د2

د13ية .رةااٌدرلقلا  دوترادجا دلٖامدوا هادبرل مات درلعاتاةدلاقلا
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4دوول مد ايدرعىمناادانيثدت رّيندوقثقدشقلنامددوول مداتلسل دترت ألادرويتمدينتا  دانيتثدرل ييتااداتث د4

دبهتايدرل متياةدد هنتبدش لا دورلل تياادو ات  درلنت بدرقتاددوبايتةد تايدرعىمنتاادليحتزربدرلنيامتيةدرل ت دورتاٌو

د14رمهدتا بيةدوك تية.درلثرلدرلاامدااما بدتبا دويادرلاةردو رٕفدرلارر ةدويا

اتايتتة ددوتتتتد2 4دورثتت درعىمنتتاادشويتيتتةداتتيٌدورارتتادوويٖيتهتتادليحتتسرلدانتت بدروباورتتادرلتتسولاياادميامتتيةدٕو

ايٌد اردشما بدون ادرقادرمتٖابدرلتثرلدرلاتامد دووتختاد ت دمت ي دولتًدت ركتفدٕاتايتةدوك تيتةدتنرتامرداايتسرد

دا هادرلثمالةدشويتية.وتدرعاالثقدرعرنيةدرل  دلتبدر دول مدو

دوليتتتةدرويتيتتتةدٕاتايتتتةدبهتتتسفدوازاتتتزدشقترتتتاادرلٖتتتاتامدرّتتتايةد0 4دكيتتتامدومتتتات دشوتتتيمداامتتتتخسرمداٖتتتابدترتتتِث

ا  دورعثركبةدورةعامبةدتتدرلسولة. ددلييابدل  ٖابدرلٕ 

رعنتتتلاةدرٍتتااندرليتتسد د4ددةغتت درلاتتس درلراتتت دتتتتدرللنتت رادورعىمنتتاادشويتيتتةدلىتتتد دلتتتتاومدوتتس درعىمنتتااد1

د15ور درغااهاديار دويمدرجنسرادمياميةدونيٖثدوا هادشحزربدوات دور اارادتتدرت رٌدرلانا .

4دارتتتادر درليالبيتتتةدتتتتتدومتتتات دشوتتتيمددواااتتتةدليحتتتزربد دور درغاتتتبد تتتايدشحتتتزربدلتتتت دور اارتتتادتتتتتدرل تتتاةيدوورقتتت د2

دركايريةدو وليةديا دشويمداالتيتةدل ثرف.ورجرةدلسٌو دي  دااّندلرايدٕش

4دوسمدواايت درللت رقيث دوالتا اُدرل اٍتةدانيتثدرلترتثآدورل ٖتابدرلٖتاتامد دتتتدرجت درللتافدونتاهدومتات د3

د16شويمد دونيثدرلىثر يةداث دتي قاادرليابدرلاثرو .د

هقثتقدتنهتادو اردشتثدلنٖبمدويادشويمدرعنر  دورعىت بدحيثدوت درنيتاادويتثرادرلوتعفدوشوروتاادووْترنلد

د اٖتابدتتيتس ديهتاج درلل تتتاادرودرعتار بدرودش لتا د دوايت  دكنتت دتنهتادقتإمداامت دحتتزبدميايتس درودوتبتندلتتسٌو

ركايريةدرود وليةدرلدر هادوي  داايسردوتدرةعامبة دترادولسدونسدرلل تياادورعار بدشاتثألاديىتثردةيتٓدشاتثدرود

زربدورلتيتتاةرادرعتيتتس ردلتريتتيسدجرا ثق تتادوهنتتبدرٍتت ر ه درلتيتتىيًدان رلتتاي دواتتًدواقتتلدر ورادونتتتخسترادشحتت

درقتخاايا.

تاالدويت  د ما  دشويمدرلاثرو دايي دهبثقد  داامداا ةدتتت وثرداتث درلر اتاادتتتداتيٌدوجت  دىتي درويتتمدغثتقدّو

تلدقتيتتةدليحتتيٌدشتثايتمدووتا ديارتقدوتتدميامتةدرةعتت درودلتتالثداتإثرفدركاريتةدو تاردا يتيافدااْ درتت ةديّث

رلثمتت   درتتتادشوتتيمدرلعزعتتمدياقتتفد دلختاتتفدهقثتتقرد تت درعاا لتتةدرلنتتاالةدتتتتدحيتتثدرلتتسو دورلنيامتتةدرعسو تتتةدتتتتد

تتتتهادرل  لتتاادرعترتتتسرد تتت واادوتَتتٖ عااديّث دركايريتتةدرودلر تتتيداتاليتتسدو وتتت درتثايتتمدرودغثعتتتمد دوالتتسمدتّ   ٌو

ثرقد لرلثرٕتتتتتمد در ادرعىمنتتتتتةدشويتيتتتتتةد وةرد تتتتت دتنهتتتتتادرلسلرلثرٕيتتتتتةدورعتٖثيتتتتت  دووثركتتتتتاداتتتتتسو د لىتاةو ةاتتتتتةدووتتتتت
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رلَتتتثر داتتتث درلر اتتتاادمتتتا  دانتتتتاالدتتتتادةمتتت دلتتتفد وليتتتادرودركايريتتتادور ألادرقتتتاديثكتتتةداتتتث درعي قتتتاادورعتتتار بدوالالنهالتتتةد

درقادو وثرادٕاتايةدٕ ااةدشتسد دتق درلَثر درلٖاتامدوامد  ٌ د.300017رلٍ 

4دت ركندرلت رٍ دشجتراع 4دااغدوتس
ً
 دتنتتخستمدت ركتندرلت رٍت دشجترتاع داتالاثرقدويتمدراتثدرحَتاتيةدرترتقدلاقيا

 دورٍتتتبرلدومتتتياةدتاترتتتسردليٕتتتي دونيتتتثدشابتتتاةدورعاا تتتتااد دمتتت رادتتتتتدكبتتت دشيتتتثر دد18تايتتت  دتتتت رٕتد32تتتتتد

ةدوشحتتتتزربدورعىمنتتتتااديويتيتتتتةدورلْتتتتادرلتتتتسٌو ددترتتتتادر ألادر دويتتتت  د تتتتايدرع ركتتتتندتنرتتتتقدتيتتتت اداال ٖااتتتتاادوشييتتتتا

وشةرا ددلابتتتلدت ركتتتندرلت رٍتتت دشجترتتتاع د وةردهبثتتتقرد تتت درلَتتتثر داتتتث درلر اتتتااد تتت درلاتتتثرقدحيتتتثدواترتتتقدتتتتتدشمتتتبابد

نيتتةدجاتاتتة درّتتايةد رلثتانتتيةدلرتتاردرلَتتثر  دق تتثردلاثكااتتةدرلْتتاياة دوغيتتابدميامتتةدحي تيتتةدوااتتهدا نتتااد  اتتةدٕو

 دياايتتترادرلاتتتثرقدتتتتتدرناتتتسرمدرل تتتستاادورلبٖالتتتةدلااتتتس درلىبثتتتقدتتتتتدتنتتتتخستمد تتتايدرع ركتتتن درّتتتايةدلا تتتثوفدرل تتت

وميامةدشكَاادورلتهراًدرل  دوراةمترادشحتزربدرعامتىةداالنتاٖةدرّتايةدد قتيتاةدرلنتيال ددورلْتادميامتةداتثد

تتتتثرفدشكايريتتتتةدورلسوليتتتتة دتنتتتتتياةدونتتتت  درلننتتتتيجدشجترتتتتاع د تتتت درلاتتتتثرقدلترليتتتتمد رلتاثكتتتتةددرل تتتت دوتبارتتتتادااتتتتٓدٕش

دمداامدرلاسروردورلَثر داث درعي قاا.ر سريرادوتدٕثا

االتتتلدرلنلاىتتتاادرل تتت دوتتتسرةدتتتتتدرشتتت اٌدرودرحتتتزربدرودةجتتتاٌد لتتتتدمتتت رادواقتتتلداامتتترا ه درلَتتتثارةدرودرل تتت دوتتتسرةد

اال ااادتنتخستةدحناااادو ريةدوٖامدتتدايلرادقلاىااد لنيتةدرودتا بيتةدرودميامتيةد هتاج درلٖتثفدشاتث د

نيتتةدرودرلتىاثتتقد لنيتتا دترتتادوثمتت داالنهالتتةدوولااتت داتتث و درهرتتقدحتتسردوَتت درقتتاد وبتتا ٌدرلتتته دورلتختت اتدورلتيتتىيًداالٕ 

د.19ٍ ةردما ةدلررارادو دٕثفدوتدشاث

أٍبرلد ايدرلارايةدرهرقدون يراددووسرةدتتدرٕثرفد راايةدوااةجيةدرودوجت  دوننتيمداينهرتادلبتثدرلاثكتةداتث دددددددد

لىاقوقيتتةدرل تت دو تتثدمتتر ترادويتتاد تتايدرع ركتتندتنتتتهسيةداتتثدرليتتابدرلاتتثرقدورتتقدرمتتتخسرمدتتتادياتتثفداتتالاي ودش

رلاثكةدلترليمدغالاادميامية دتتدايٌد و ديىثردرودونليٗدش َيةدتاينةدرودتراجرةدةت مدواةاخيةدو لنيةد

 دوولًدلت دورقدنيتثدتنيت ةدو يتاةنداتا  فدو ت دتتادينت هداالراىتتاندرودرلاققتسد درلتالدللاات دااىتثردتْتا ردتتتد

درقتتادويكتتةدينتت   ادرلتيتتىيًدووتتسمدشنلتتاامدرلٖتتثفد تتٌ  شاتتثدو تت دتتتادلتتى لداالنهالتتةدرقتتادواريتتمدشقلنتتامدورلٍ 

د.20وةالرادوى لدرقادرلىثر يةدورلت وثدورلَثر دتنتلبي

ورلْتتتادرلتن يرتتتاادشة اايتتتةدورةاتتتاتيندرعنتتت عةدمتتتا رلدايتتتي دمتتتاو د تتت درلايكتتتةداتتتث درلر اتتتاادوتتتتدٕثاتتتمدتتتتاددددددد

ونيثيد  دت ركندرلت رٍ دشجتراع دتتدراباةدواٖبدوتلإندتَ ةردتتدورايا هتادشة اايتة دحيتثدروترتسادويتاد

رتتتادلبتتتثدرلاثكتتةدونيتتتثدرلىثر يتتتةداتتتث درلنتتتالدورتتتقدت ركتتندرلت رٍتتت دشجترتتتاع دايتتتي درمايتتتس دوجااتهتتادتنرتتتقردرويتيتتتادل

درعاا تتتتتةدوهرتتتتقرد تتتتٌ  نيتتتتثدرابتتتتاةدوكْتتتتالادوثاتتتتسدتتتتتتدايلرتتتتادهنتتتتبدرقَتتتتاةدووتنيتتتتس  دتنتتتتتلبيد دق تتتتثردلنتتتتثوةدٍو

تنتخستمد ايدرع ركنددتتدايلراد درّتايةدلَتا الةدتاثيتةد  اتةدورتتاهتدو رجتس  .دولتساد تايدرلنيامتةدٍت ةرد
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تاتتةدرعنتتتهسيةدوجااتتلدننتتبةدهبثتتقردتتتنه دويتتىًد تت دق رلتتادرلٖتتثفدشاتتثداتت دكنتت دتتتنه دو نيتتةدلااتتث درودرعنت تت دلاٖا

د.21رةجندتادلَسةدتتد ايدرلتن يراادورةااتيندرعن عةدلرق درلل تيةدورلسلتدرلالدلنتر  دلف

ترتسردويتادااللدرلاتنةدرلٖاتايةدتنتياةدتادويثوفدرلا عةدتتدومات دوتنااثدلنيثدرليارتةدور رة هتادرٕتثرفدتاددددددد

تاا ةدوتتار بدمتنةدوىتياة د رلر ااادرلسلنيةداا مالدتنتياةدرلتن  درعا و دورلتسلا دتنتارث دتنتيودرلزاسلتةدٍو

ووتتا درلتتسوةدرلااتتاٌدليحتتزربدرلنامتتيةدورادرل اايتتةدرلسلنيتتةدتتتتداتتيٌدويتتىي دو وتت د تتاردرلتتنل دلترليتتمدر تتسريراد

درقتتادرعناٍتتبدوتتتدٕثاتتمدويتتتالدرلر اتتةدرلاثركيتتةد تتٌ  حيتتثدكاتتتلداختتسر درلنتتايدتتتنه داا ورتتا د تت د  اتتا ه داالٍ 

رلاثويةدتتدرج دتادلَا قفداالسيا دوتتدرلتسلتدرودرعتا بددتتتدرلتهسلتسرادرل ت دوتاومدتتتدرعتار بدوش لتا دشاتثألاد

و اردرعَٖ  دليمفدرليسلسدوجسدهقثقدتتتدشيتثر د ت درلااتقردرل ت درولبتلدشحتتيٌدشتثايتمدوتتادةريلتفدتتتد رت ةد

تتتتثرفدشكايريتتتتةدرل تتت د دوثاتتتتسدلااتتتتثرقدر دلتتتتنه  داامتتتتا بدون ي درةعتتتتت دوٕش رتتتاادرة اايتتتتةدوتتتتتتاتيندتنتتتت عة دحتتتاٌو

تتسةولدر دلتات درلايكتتةداتث درعي قتتاادتتت وثردوررتتسدلترليتمدر سريتتفداسولتةدّتتاياةدينتتٖيندر دلنتتتزدتتاداٖتتٗد

د22لفد  د  د اردرل ركند

تتتا دلرتتتتتادوتتتتتالثقدهبثتتتتقد تتتتت درلتنيتتتتت ةد  نتتتتاندىتتتتتبفدرجرتتتتا د تتتتت دواتتتتت دشجترتتتتا درلنيايتتتتتس در دت ركتتتتتندرلت رٍتتتت دشجترتتتتتاع دوت

تتا درلتتتبآد شجتراويتتتةدورلنيامتتتيةدوالتتتا اُد تتت دي تتتةدرليتتتبابدو تتت درلا تتتةدشهرتتتقدرمتتتتخسرتادلرتتتايدرع ركتتتن دور دوت

مدرلناو دحيثدةرألادرصتعابدرلتسوةدشجيتاعمدراتافدوتدرلتالثقدرلالدلابتفد ايدرع ركندتتدحيثدرليي دشلتاعمدر

تث دلتثو د رقفدلرىتدو  يارادتتدايٌدميامةدتسةومةدتتدكب درلسولةدلتازازدكي درلتنتاتودوشقترتاادلىتتدرعااّة

ر هادر ادرقادرقادوثرجند وةدرلسولةدار منا هادرعانيتةداالتنيت ةدرودتتادولت مداتفدشمتثردرل ت دلت دواتسدرلٖثاتمدشمايتس د

درليتتتبابدوجااتتتته دتاترتتتسلتدايتتتي درمايتتتس دلتتتزة درللتتتي  دااتتتسدر دمتتتيٖثادومتتتات درلت رٍتتت دشجترتتتاع دويتتتادولتتتٌ 

د23وا هاداتي اتدريياة  د

4درلاتتتاولدورلتاايرتتاادرلسلنيتتةدتتتتداتتاةيدرلعتتسو 4دوتتا دلاتٖتت ةدرلتىناتت ج د وةدهبثتتقد تت دواريتتمدشقلنتتامد تت درلاتتثرقد2

رلتسلتدتتتداتاةيدرلعتسو دورتقدومتات درلت رٍت درودومتات دتتداتيٌدمتر لةدتتادلَت دتتتديتتاولدوورتثآدتتتدةجتاٌد

شوتتتيمدرعنتتتر وةدورعىت التتتةدورعثتيتتتة دورٍتتتبرلد تتتايدشييتتتاةدرل تتت دوَتتتسةدوتتتنه  ددوتاتتتسألادرلا رقتتتبدرلسلنيتتتةدوويتتت  د

ورادر تسرفدميامتتيةد دوركتتثبدتتتادويتت  درقتتادحثهتتةد لنيتةدورادر تتسرفدميامتتيةدوثاتتسدنيتتثدريياة تتادركايريتتادرودواعيتتاد

رلنهالتتةدلانتتيٖثردويتتادتلاليتتسدرلعىتت درودرلتتتتالثقد تت دتتتتثألادشحتتسرلدرلسراايتتةدورلسوليتتة دو تتاردلنٖبتتمدويتتتاددوررتتسد تت 

حثهتتتةدشاتتت ر درعنتتتتارث د دوغثق تتتادتتتتتتدشحتتتزربدورلتيتتتتاةرادرليتتتيايةدورلنتتتنيةدرل تتتت دويتتت  دتثجايتهتتتتاداتتتاةيدرلعتتتتسو د

د.24وواا مدارادلَسةدونهادتتدواايراا

د
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 العوملة الثقافية املحور الثالث: وسائل مواجهة

ّتتثوةردر دولتت مدرلسولتتةدااوبتتا دللايتتةدرلتنتتاتودوشواتتقرفداتتا اثد درّتتايةدميامتتةدوثال اتتةدوثوىتتزدويتتادشوتتيمدددددددددد

تدرل رحتسد رلرا فدووى لداالنهالةدرقادماا ردرلقلةداث درلٖ رتفدرة تااةدح هدلرتهدرلاريتنداا قترتاادرلعليلتمدلاتٕ 

نيتتتةدرلااتاتتتةد  د تتت دغيابهتتتادمتتت فدليتتت  دونتتتترثدرلاثكتتتةدورلتيتتتث دو تتت دتتتتاديارتتتمديىتتتثردروتتتا ردويتتتى ي درلر اتتتةدورلٕ 

نيتتةدوتتتد ورلاتت  داتتث درانتتاادرةاترتتندواي قتت  دااّتتاث دلاٖيتتاردورللتت ألاديكايريتتةدورلسوليتتة دوروردغااتتلدرلر اتتةدورلٕ 

يتتتس  دوو اتتت د تتت دتلستتتتةددر تتتسرفدرلسولتتتةدمتتت فدويتتت  درلر اتتتاادرلاثويتتتةدنتتت دتتتتتدولتتت  دووتاتتتث داليتتتا ردرعيتتترسدرلنيا

رلنهالتتتتةدتتتتتتدرلَتتتتثر درلتتتتالدليتتتت  دييتتتتفدرلاريتتتتنداامتتتتثد در دونتتتتاولدرلاريتتتتند تتتت درلعلتتتت قدورل رجبتتتتاادوشلرتتتتا دونتتتتسد

نيتتةد نيتتة د  درلر اتةدرلٕ  نيتةدو ت دتتتادللت  د ت درلنهالتتةدرقتادرل حتسردرلٕ  رلاريتنداتا دجريتتندريتثر درةاترتند دللاتت  دٕو

تتتتتتدرلر اتتتتاادرلاثويتتتتةدووتاارتتتتادتَتتتتسةدكتتتت ردلاسولتتتتةدرل تتتت دوترثتتتت د تتتت درلنهالتتتتةدمتتتت فدوخاتتتتمدتتتتتتد تتتتاردرلننتتتتيجدرلاريتتتت د

دو تتتاردورجتتتبدلترتتتت دويتتتادرلاريتتتندرلارتتت دوايتتتفدتتتتتداتتتيٌدةيتتتٓدرلٖاتايتتتةدووتثاررتتتادتتتتتدرجتتت درمتتتتاا رد االيتتترٌ 

درلسلرلثرٕيةدرلعسلقة نيةدويادرمالدتبا ئدرلسٌو  .25رلر اةدرلٕ 

نيتتةدياتتسدييتتيدلنيامتتةدرلسولتتةد تت درمتتتياابدرلر اتتااددددددددد ر دجاتت درلر اتتةدرلاثويتتةدونتتر دووااتت دويتتادرلر اتتةدرلٕ 

ثر دلتا دتتدانااد ولةدكا ةردويادرل ك فدا جتفدرلترتسلاادرل ت د  اثألادرل  دم فدلتدوي  دشدوات دتناينةدٍو

نيتتتةدر درل كتتت فدو رجررتتاد در درلتخنتتتسقدرلٖتتاتامدورللتتت تمديارتتتقدوتتتد اتتتزدورحتتت د  تت دشقترتتتاادوراتيتتتاةدرلر اتتةدورلٕ 

د26ا جفدرلتخنسقدوتراولةدشمترا دلاٖثفدشاثداالنتيتةدم فدلخامدللايةدشاثدلسألادرلاريند

نيتتتتتةد تتتتت درلارتتتتت دغثتتتتتقدرلعليلتتتتتمدلاسلرلثرٕيتتتتتةدونتتتتتسدننتتتتتبةدهبثتتتتتقردتتتتتتتدددددددد ر درلالبتتتتتةدرلىبثتتتتتقرد تتتتت دويتتتتتىي د  اتتتتتةدٕو

ر هتادورايتةدرقتخااتااديلتٗد دتتتتا اث دشمتا بدورعراةمتةدورلثكااتةدورللتاق  ددرلنيامث  دحيتثدلتت دوانتثق ادويتا

 درودولتتسدوتتسمدوجتت  دميامتتةد تت دةمتت دد3002رل تت دقتتا ادبهتتاد دو تتاردتتتادحَتت د تت درلارايتتةدرلنيامتتيةد تت درلاتتثرقدااتتسد

اكاوتتفدوجاتت درل اريتتندلخنتتثدىتتي دوتنتتاةدرلسولتتةدوويتتىي درلن تتامدرلنيايتتس د دريلتتسدرلباتتسدجتتزادهبثتتقدتتتتدلثوروتتفدٕو

حل كفدرل  دواقلدوت تت در دورَت دوا هتادورتقدرل وت  داتيتىي د ولتةد لرلثرٕيتةدوتىتتدحيتاردهثارتةدليتبارادوو عتمد

نيتةدواترتسداالسةجتةد در دق جسدميامةدوررسداالنهالةدلتيىي د  اتةدٕو درعتٖ ةر دو اردتادلتاانادقراٌو اثهبدرلسٌو

ونيتتثدرةعبتتةدورلنتتيمدورلتتتاب داتتث درانتتاادرلباتتسدرل رحتتتسدو دد وقتتادويتتاداٖتتابدرويتتتمدت حتتسدويتت  دةمتتالتفدرلت حتتتس

د اتتت دلن تتت درلتاس لتتتةدوكبتتتٌ  ياترتتتسداٖثحتتتفدويتتتادةوالدرلنلتتتسدوميامتتتةدشقلنتتتامدورلىثر يتتتةدوويتتت اتداٖتتتابدللتتتا  دٕو

درقتتادللايتتةدرعنتتىوليةدرل تت دورىننتتادتتتتدشاتتثد تتٌ  واتتى لدرقتتادرعيتتاةهةدرلعليليتتةداتتث درلسولتتةدورةاترتتندتتتتدرجتت درلٍ 

درعتلستةرل داالسولةدرقادتَا  درلسٌو  .27نهِ 



  

 مركز أفاق للدراسات و الجكويى المجخصص                       قسم الدراسات و األبحاث

 

 
  2222 ثشريى األو   ،و  ، المجلد األالعدد  الرابع  ، سياسية    ؤىمجلة ر 

 

 

34 

دقاجاتتتةدلاريتتتىيادرل تت د رتتتثادانتتت بدوجتتت  دوتتتثرلددددددد نيتتتةد تتت درلتتتا دحاتتتٌ  ر دتتتادقرتاجتتتفدتتتتتدرجتتت دانتتااد  اتتتةدٕو

يةدونسدرلر ااا دووازاتزدرع رٕنتةد ت د ت دوجت  د ولتةدورادرٕتثد متت ةاةدوميامتيةدحسلقتةدوتيتي د يارمدرل ٍَ 

 ر درمتتترثرةدشمتتاليبدرلنتتاالةدتتتتددويتتاداٖتتٗدقاالعتتةد  رةردرلسولتتةدوكتت رقث د دورتتت لدويتتادرلَتتياغاادرلا  اتتة

د تٌ  ايٌدرلت ريمدورةعاٍَةدوى لداالنهالةدرقادرلاي د  دويىي دوالنااد ولةدكتا ةردويتادت رجرتةدرلترتسلاادورلٍ 

درلل اتةدورلينيتتة دولىتتد تت دحتاٌدكيتامدرلتنتتايهدرلنيايتس دويتتمدرمتا بدرلترالاتتاادرلٖاتايتةدمتت فد رقتادتثروتبدرلتتسٌو

رلنياميةداث دشحتزربدو ت د تاردرليتي دتتتدرلتنتايهدرلنيايتس دورلتاتس د ت درلر اتااد ددوى لدرقادىي دتتدرعناينة

نيتتتتةد لرىتتتتتد تتتتتجدرعَتتتتال دورلتتتتتا داٖتتتتٗدميامتتتتيةدقاالعتتتتةد دوالالتتتتتاق دغيتتتتابدرلااوايتتتتةدليتتتت دومتتتتات دانتتتتاادرلريتتتتةدرلٕ 

دمتتتيٖثردوايتتتةدويتتتادشيتتت ثر دوجاارتتت درلااتاتتتةد دولىتتتتدمتتت فدقَتتت دماتتتا رد تتت د وةدوقاتتت ودرلاراوتتتاادرل تتت دوثاتتتسديتتتِث

لتل كا  د را د  اااديثويةداايسردوْترتدلرت درلنتيٖثردويتادتتثاتاادشتت ةدتتتداتيٌدرلتسو درلتالدلرَتا  د

د28وايفدتتدشيثر 

نيتتةدو كايريتتادد-.ديالتتسدوَتتاوسد وةدشحتتزربدرليتتيايةدورلىث لتتةد3002ااتتسددددددد تتةدد-و تت دكتت ردٍتتاوسردٕو يياقتتلديٍث

تترا دو بيتتةدلتَتت ابدرعنتتاةرادوالنتتااد  اتتةدٕو نيتتةدولتت مدويتتادرلايسةرليتتةدورليتثهزاتتةدوكتت ردرلعي تتتةدشورا لتتةدّو

د29رلعل قدورعَال درلعاي ةدجريارادة تافدرلر ااادورلْاتنةدل حسردرليابدورلبي 

و نالتتًدتتر وتتةدتتتتدرلنلتتأدرل تت دويتتي دحاتت  دلنبغتت دويتتادرلسولتتةدشاتتادبهتتادع رجرتتةدرلَتتثر داتتث درلر اتتاادوجاتت د

نيةدو دنر دويادو درلر ااادون دوا وم4رلر اةدرلٕ 

ا درلسراايةدرل  دويي دٍا الةد  درلترا س دتندتتٖاباادرلا عةدرلقلاييةد دو اردياا در ريتةداسرلتةد7 4رٍيالدشّو

درقتادرلسلرلثرٕيتةدايتي دوتسةان د دتتتدايلتفدقيتت  د تٌ  تيالدرلتسراي د دتتتداتيٌدرلارت درقتادرلٍ  رمتاقرويتيةد ت دٍش

جتراويتتتةد دورمت َتتتاٌدرلانتتتا دش رةلدورلنيايتتتس درعنتيتتتثلد تتت درلسولتتتةدرّتتتايةدرقتتتادمتتتيا ردكتتتسدحللنتتتادرلاسرلتتتةدشد

درللاق  د دو اردياترقدتتدر  دومات داناادرلسولة.د

ت درقتادرمتهدوش ورادرلْتثوةاةد3 4رل كت فدا جتفدرليتزودرلقلتا  درلتالدلتسرةدتتتدتتاليمدرعىمنتاادشويتيتة دورلٍ 

د ت دوَتثدرلاات دورلتٖت ةدرلتىنات ج  درلد تايدرعررتةدوتٖاتبدوتاتاث دلاترسلثدرلاا  دورلتىنا ج دتتدر ج درلتساٌ 

درقتتتتادرلااتتتت دورلتىنا جيتتتتادهاتتتتاواث دتبتىتتتتثات دورلااقتتتتبدرلقتتتتانم دقلتتتتفدا جتتتتفدرللارتتتتةدرليثمتتتتةدرل تتتت د شٌو درلتتتتساٌ 

دلراداا ورادرلاا دورلتىنا جيادواتبدر دوي  دو داٖ ردتىراةدلياثألاد  .30قتاِث

دتتتتتندرللتتتتي د4رلارتتتت دويتتتتادورتتتتسلثدر2 عنتتتتال درلاقا اتتتتةدوجاارتتتتادكتتتتا ةردويتتتتادت رجرتتتتةدلالْتتتتالادرلعسلقتتتتةدورل تتتت دوتاتتتتاِة

نيتتتة دورلارتتت دويتتتادااتتتمداتتتثرتجدوتىمنتتتاادلاتنيتتت ةدرلقلاييتتتةدورل تتت د ورلاتتتا رادوويتتتي د هسلتتتسردحليلتتتادلا حتتتسردرلٕ 

نية د.31ولفدا جفدرللْالادوشلياادرعااٍثردرل  دونتهسفدرلر اةدورلٕ 
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كتت رقث دوتتتثمدرلٖاتايتتةدورلانَتتثاةدو تتايدرل ٖتت ردواترتتقدتتتتدرل ٖتت رادرعررتتةد تت دٕثاتتمدااتتمدد4رلارتت دويتتادويتتث ن4

نيتتتةديتتت قدوتتت درلر اتتتااد نيتتتةدونتتتر دي هتتتادرلر اتتتةدرلٕ  درقتتتادوحتتتسردٕو تتتٌ  دورحاتتتقرمدشاتتتثدلاٍ  ميامتتتةدرلتاتتتايًدوكبتتتٌ 

د.32رلاثوية دتتدايٌدويث ندك رقث دورامبدتتديشس ادرقادش لا دورعار بدورلل تياا

وازاتتزدويكتتةدرلاتتتثرقدارريٖتتةدرلاثعتتمدوشكاي تتت دويتتمدتبتتسردتنتتتندرلتتتسا د تت درليتتتىو درلسراايتتةدلااتتثرقدورحاتتتقرمد4د2

متتتتيا ردرلاتتتتثرقدورمتتتتتليلف دورللتتتتافدرلرتتتتقرتجدورلنيتتتتإاادرعاا لتتتتةدورل تتتت دوَتتتتسةدتتتتتتدرةرّتتتت ه دوونتتتتتهسفدرلننتتتتيجد

ادرعتاالتةدااتتاولدةجتاٌدرلتسلتدرودتتادلَتسةدتتتدك ا درلاثرو  داٍَ  نت رادرويتيتةدترا هتةدلرتادرودتلاتتةدويتادرلٕ 

د.33رةرّ هاد دورل  دوا دلرادرلسةدرلىبثقد  دٍثر درلر اااد  درلاثرق

4رلارتتت دويتتتادوٖتتت اثدكتتتسةرادرلسوليتتتةدرلثكاايتتتةدويتتتادومتتتات دشوتتتيمدوت ركتتتندرلت رٍتتت دشجترتتتاع دتتتتتداتتتيٌدوتتتسةابد0

درودرللتتتافدرلعنتتتاااادورع ركتتتندويتتتادتنَتتت تتتٌ  اادت ركتتتندرلت رٍتتت دشجترتتتاع  دورلارتتت دويتتتادوتتت ر ةدكتتتا ةردويتتتادرلٍ 

رللتتافدرودترامتتتبةدرعىمنتتتاادشويتيتتتةدااىتتيالرادرة تااتتتةدمتتت رادترامتتتبتهاددتا لتتادرودتان اتتتادويتتتادرةعتتتت ألادرلتتتالد

د.34ييي درمااردرقادرلةدك تيةدرود لتدرودتا ب

 الخاثمة والاستنتاجات

اازلتتتتةد وليتتتتةدوحَتتتتاةدركتَتتتتا لدجااتتتتلدو رٍتتتت درعتتتت رٕتدرلاثروتتتت دتتتتتندد3002ااتتتتسدر دوتتتتاودرلاتتتتثرقدكبتتتت دوتتتتامدددددددد

ادويتتتادرلنتتتاث درتتتتادرلت رٍتتت د تتتلدىتتتثٕو تريٖتتتةدرلاثعتتتمدورلاتتتال  دٍتتتابدجتتتسر دجتتتثرادشجتتتثرارادرلَتتتابةدرل تتت ديّث

قاتلدلارثركبتةدرّتايةدرقتاد اتبدشياقرضس دتندرةعيٗدرل تاةج ديياقتلدرىتبفدااعاسوتتةدحيتثداْتالدت ركتندشقاقد

هقثتتقدتتتتدرع ركتتندرّتتايةدرقتتادجاتت داستتتةدشقاققاتتلدت جتت  ردارىمنتتاادرلسولتتةديلتتٗد و دشيتتثر د دوعاتتسدشحتتتيٌد

شتثايمدرلالدكامداتيىي درلن تامدرلنيايتس د ت درلاتثرقدويتادرمتالدرةعاٍَتةدرلٖاتايتةدورةعَتاةدرلنهاتيتةدواقتلد

ترتتتسلاادرلااعيتتتةدوراثم تتتادورتتتسلدرلا عتتتةدرلقلاييتتتةدرل تتت دجتتتااادمتتتث اادو ياتتتةد ولتتتةدّتتتاياةد دونتتتتٖيندت رجرتتتةدرل

تتتتندرل ٖتتتتٗدع رجرتهتتتتاد دحيتتتتثد ورحتتتتسردرقتتتتادرلاتتتتثرقدولتتتتاهدتقتتتت درلباتتتتسر دشاتتتتثألادويتتتتادىتتتتي دتثرحتتتت دترتتتتادروتتتتيودلرتتتتادّو

دىتبياادرلرتاوفدرلنلتاٌدووت يثداستتةدشقاقلنتلد رقتيثادويتثرادرللنت رادرلاْتاتيةدوشوروتاادورلوتعفدو اتٌ 

لييتتثر  دوقتيتتتةدلْتتافد وةدرلسولتتتةدوميامتتةدشكَتتاادورلتهرتتتاًدرل تت دتاةمتتتهادرلعي تتتتاادارتتمدااتتٓدرعي قتتتاا دد

ثرفدرلسوليةدوشكايريةدوشحزربدرلاثركيةدرعسو تةدتنها دما رلدجرياراداالتخنتسقدرلٖتاتامد رّايةدرقاد وةدٕش

نيتةدرلاثركيتة دوتتتداتيٌدورلل تمدوولتسادىتا ةدلتسألادشيتثر داا قترتاادرقتادد  اتااديثو يتةدويتادحنتابدرلر اتةدرلٕ 

دتادمبمدوٍ  درلباحثدرقادرلنتاتجدشوية4

ورعباتتت دويتتتادرةعاٍَتتتةدرلٖاتايتتتةدورلل تيتتتةد تتت داتتتثدرلاثكتتتةداتتتث دد43002دمتتتا  دىتتتي درلعىتتت د تتت درلاتتتثرقدااتتتسدوتتتامد7

دتي قاادرليابدرلاثرو .
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مدترتسو ردوجريارتادحي تيتةدووخْتندلثكااتةدتيتتس ردورتاتًدومتتات دروتيدد43002دواقتلدرلسولتةدرلاثركيتةدكبت دوتامد3

 دلتت دونيتت درلعي تتتاادرعتااكبتتةدتىمنتتةدرويتيتتةدوْتتنداٖتتٗدوالتتثرتجدتتتتد3002ويتتادتتتادلنيتتثدي هتتا دلىتتتدااتتسدوتتامد

نيةدرلاثركيةدونر دوواا دويادرلر ااادرلاثوية. درج درلتني ةدرلقلاييةدوجا درلر اةدرلٕ 

ردهبثتتتقرد تتت دشقلنتتتامدرلٖتتتاتامدورللتتت تمدقتيتتتتةدلْتتتافدرلثكااتتتةدورةعامتتتبةد4دلابتتتلدت ركتتتندرلت رٍتتت دشجترتتتاع د وةد2

رلعي تيتتةدويتتادتتتادلنيتتثد تت د تتايدرع ركتتندووتتسمدوجتت  دكتت رقث دوتتتثمدوورامتتبدرلٖاتايتتةد درمتتتياتهادرٕتتثرفد راايتتةد

وااةجيةدلترليتمدر تسريرادتتتداتيٌدرلتريتيسدرلٖتاتامدلترليتمدتيامتبدميامتية دوقتيتتةدلْتافدةكااتةدرلسولتةد

ويتتادتتتتادلنيتتثد تتت دومتتات درلت رٍتتت دشجترتتاع  درٍتتتبرلدهقثتتقدتتتتتد تتايدرع ركتتتندتنَتتاادلانلاىتتتاادرل تت دونتتتا  د تتت د

دواريمدشقلنامدرلٖاتامدورلل تم درلالدرناىهدويادرلايكةداث د ايدرلر ااا.

4درمتتتتيالدشحتتتزربدرلنيامتتتيةدّتتتافدرعىمنتتتةدشويتيتتتةدرلثمتتتريةدرّتتتايةدرقتتتادّتتتافدرلثكااتتتةدوكاتتتتلداانيتتتاادد4د

ومات درويمدتىت الةدوتنر وةددوتثتيةدياكلداالاس دتتادت جت  د ت درغاتهدورهرتقدرلباتسر درلاثاليتة دوتا درعررتةدشاتثمد

درقادرلناٖةدوةيا  ٌ رادىااةرادوىتثلدرلتخنتسقدرلٖتاتامدوااتمدوتسودلرادحيسدرقَاة ادويادشلتاافدح لرادلاٍ 

تتدرلٖ رتفدورلل تياادشاتثألادوت   دجرر ة تاداْتثوةردرلت حتسدع رجرتتفدرّتايةدلْتافدرلسولتةدجات دكنت دتتتد

د يثر ديياثداا تا دورلل رد  د  دورنىفداالر ااادرلاثوية دوولسدىا ةداالنا ةدتتدرلر ااادشاثألا.

تدرل رحتتتتسدورلقلايتتتتةدرل رحتتتتسر ددو د4در درعيتتتتاقوااداتتتتث درلر اتتتتااد2 رلاثويتتتتةدهبثتتتتقردجتتتتسردتنهتتتتادرلتتتتتاةاندرعيتتتتاقندورلتتتتٕ 

نيتةدتتتداتيٌدرلارت دويتادااتمدللايتةدرحاتقرمدشاتثد دويادرلار دواتةدوازاتزدرل حتسردرلٕ  و جسد ناندٍا الةدلاسٌو

نيةدوثركية. دومتدكاق  دلتتثا درلٖاتايةدو د اردينر د  داامد  اةدٕو

 الهوامش وإلاحاالت:

                                                           
،  15، العجد 2018، جامعة تكخيت، السجلج  مجمة تكريت لمعموم السياسيةعبج شاطخ عبج الخحسن ، احسج زهيخ عبج الخزاق، العهلسة الثقافية،  1

 .113ص 
،  4للعلهم القانهنية والدياسية، السجلج  االنبار مجمة جامعةعسخ العبجهللا، احسج ناصهري، العهلسة الثقافية وابعادها الدلبية على الهطن العخبي،  2

 .480، ص 2013،  8العجد 
 .483-482 ص ، صمصجر سبق ذكرهعسخ العبجهللا، احسج ناصهري ، 3
  .1، ص  27-26، العجد 2015، الجامعة السدتشرخية، السلجج الطجمة السياسية والجوليةنهر دمحم ربيع ، الههية الهطشية العخاقية،  4
،   13، العجد  6، مخكد الجراسات االقليسية ، جامعة السهصل،  السجلج  مة دراسات اقميطيةجممهجي، دراسة في مفههم الههية،  حبيب صالح 5
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 .472، ص32-31، العجد 
، مخكد الجراسات االستخاتيجية ، جامعة لمجراسات مجمة حطورابيخيخي عبج الخزاق جاسم، اشكالية الههية الهطشية في العخاق وسبل تخسيخها،  7

 .191، ص2010، الدشة الدابعة،  30بغجاد،  العجد 
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 مالزييا ومالمح نجاح الججربة الجنموية

 1د. محمد عطية الرازقي

 ملخص:

ا    ضة ومخمحزة بحن صٌو قغق آؾُا، لِـ فلِ بؿبب هجاخها اإلابهغ واإلاىٓىع في ٖملُت  جمثل مالحًز خالت فٍغ

ت في الخٗامل   بؿبب كضعاتها الباٖع
ً
النهًت والخىمُت، ومً زم بلىغها مياهت مخلضمت بحن ألامم الهاٖضة، وإهما ؤًًا

ظًً ًاصون واحبهم ججاه قٗىبهم م٘ ول اإلاًٗالث والخدضًاث التي واحهتها، فليل ػمان صولت وعحاٌ ... ال

ا  ش مالحًز ىاحهىن الخدضًاث والهٗاب بيل خؼم وكىة، وهىا ًبرػ صوع ؤخض الظًً ؾُذ هجمهم في جاٍع انهم، ٍو وؤَو

ت الثاكبت. ت والخفؿحراث اإلاىُلُت والغٍئ  الخضًث بهه الضهخىع مهاجحر دمحم عثِـ الىػعاء اإلاالحزي ناخب ؤلاصاعة اللٍى

ت في ٖملُت الخىمُت واخضة مً ؤهبر الخجاعب الٗاإلاُت الغاثضة الجضًغة باالهخمام والضعاؾت إلاا حٗض الخجغبت      اإلاالحًز

خللخه مً اهجاػاث هبحرة ًمىً ؤن حؿخفُض منها ؤغلب صٌو الٗالم الثالث  )صٌو الجىىب( فبضوعها اؾخُاٖذ 

ا في فترة ػمىُت وححزة ؤن حسجل جدؿىا ٖلى مؿخىي ول اللُاٖاث ، هما ؤنها بفًل ؾُاؾاث واؾتراجُجُاث  مالحًز

خىُمت جمىىذ مً مداعبت الفلغ وعف٘ مؿخىي الضزل بلى حاهب اللًاء ٖلى الهغاٖاث التي واهذ مىحىصة بحن 

ىعث اكخهاصها ويٗذ لها مياهت في املجخم٘ الضولي  ت، َو غاف اإلايىهت لليؿُج الاحخماعي للضولت اإلاالحًز مسخلف ألٖا

 إلاُضان الخىىىلىجي خّحر الضٌو الغغبُت اإلاخُىعة فياهذ ججغبت حؿخدم ول اهخمام وصعاؾت .مً زالٌ الخفىق في ا

ا كلماث مفخاحيت ت  –مهاجحر دمحم  -: مالحًز  الخض مً الفلغ –الخُت ؤلانالخُت  –الخجغبت الخىمٍى

Summary: 

 Malaysia represents a unique and distinct case among the countries of East Asia, not only 

because of its impressive and perceived success in the process of renaissance and 

development, and then attaining an advanced position among the rising nations, but also 

because of its ingenious capabilities in dealing with all the dilemmas and challenges it faced. 

Those who perform their duty towards their peoples and homelands, and face challenges and 

difficulties with firmness and strength, and here emerges the role of one of those whose star 

surfaced in the modern history of Malaysia is Dr. Mahathir Mohamad, the Malaysian Prime 

Minister with strong management, logical explanations and insightful vision. The Malaysian 

experience in the development process is one of the largest and leading global experiences 

worthy of attention and study due to its great achievements that most of the third world 

                                                           
 ليبيا –اجلامعة األسمرية اإلسالمية  –كلية االقجصاد والججارة زلينت  –قسم العلوم السياسية  1
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countries (countries of the South) can benefit from. Wise policies and strategies that were able 

to fight poverty and raise the level of income in addition to eliminating the conflicts that 

existed between the various norms that make up the social fabric of the Malaysian state, and 

developed its economy and positioned it in the international community through excellence in 

the technological field baffled the developed Western countries, so it was an experience 

worthy of all attention and study.  

Keywords: Malaysia - Mahathir Mohamad - Development Experience - Reform Plan - 

Poverty Reduction 
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 مقدمت: -

ت مً ؤهجح الىماطج في الٗلىص ألازحرة، خُث اهخللذ هظه الضولت الؼعاُٖت بلى صولت        ت اإلاالحًز حٗض الخجغبت الخىمٍى

نىاُٖت جىافـ اللىي الهىاُٖت الغغبُت في الٗضًض مً الاؾىاق واإلاىخجاث، بيافت بلى اإلاؿخىي اإلاِٗص ي الظي 

م بط كضمذ ججغبت هاجخت وعاثضة في الخٗاٌل  ًخمخ٘ به اإلاىاًَ اإلاالحزي مً زالٌ حىصة الخُاة والِٗل الىٍغ

ت التي جيخمي بلى صًاهاث وكىمُاث مخٗضصة )  اث البكٍغ  -الهىىص  -الهِىُىن  -ؤٖغاق: اإلاالًى  4الؿلمي بحن املجمٖى

اصة اليىهفىقُت والؿُسُت( واؾخُاٖذ بلُ -الهىضوؾُت  -اإلاؿُدُت  -البىطًت  -صًاهاث: ؤلاؾالم  5الخأمُل( )

ا خلم   جىمٍى
ً
ؾُاؾُت خىمُت وفي فترة ػمىُت كُاؾُت ؤن جخجاوػ ول هظه الخٗلُضاث وجهى٘ لىفؿها همىطحا

اث فإنبدذ صولت جهضع الخىىىلىحُا والهىاٖاث الضكُلت وخللذ  الٗضًض مً اإلاعجؼاث ٖلى وافت اإلاؿخٍى

 اٖترفذ بجضاعتها اإلااؾؿاث الضولُت.
ً
 ؤعكاما

 مشكلت البحـث: -

ُاوي ببان الاؾخلالٌ ومً     ا هظا البلض الظي وان قٗبه في فلغ مضف٘  جدذ الاؾخٗماع البًر هُف اؾخُاٖذ مالحًز

حٗلُضاث ٖغكُه تهضص بخفجحر الىي٘ بغمخه، ؤن جلفؼ مً صولت هامكُت مفىىت في مدُُها ؤلاكلُمي بلى صولت 

ت في ْ  لخجغبت جىمٍى
ً
 جدلم هجاخا

ً
 غف ػمني كُاس ي ومياهت صولُت عاثضة .مخمحزة اكخهاصًا واحخماُٖا

 أهميت البحث: -

ت مً:  جيب٘ ؤهمُت هظه الخجغبت الخىمٍى

اث. • ُت ٖلى ول اإلاؿخٍى  اؾخغالٌ ٖامل الىكذ لخدلُم هللت هٖى

ىُت . •  الخض مً الفلغ واللًاء ٖلى الاهلؿاماث ؤلازُيُت واؾخٗاصة الىخضة الَى

مٗغفت الخجاعب الىاجخت في الخىمُت الاكخهاصًت في الضٌو اإلاخلضمت واإلافُضة للضٌو ألازغي التي جفىغ في جبنى هظا  •

 الىهج.

 حدود البحث: -

ا( اإلاىك٘ حىىب قغق آؾُا •  الخضوص اإلاياهُت: )مالحًز

ا  •  م.2021 – 1957الخضوص الؼمىُت: مىظ اؾخلالٌ مالحًز

 منهج البحث: -

ذ هظه   
ّ
خي واإلالاعن والىنفي الخدلُلي. ججل  اإلاىاهج في اإلاىهج الخاٍع
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 وكانذ جقسيماث الفصول على النحو آلاحي: 

  ا منذ  نحو الخنميت. والانطالق الاسخقاللاملحور ألاول : ماليًز

 ا. املحور الثاني  :  اإلاقوماث الاساسيت للعمليت الخنمويت في ماليًز

 ت.0202ؤلاستراجيجيت ): الخطت ؤلاصالحيت  املحور الثالث  ( والعبر اإلاسخخلصت من الخجزبت الخنمويت اإلااليًز

ا منذ الاسخقالل والانطالق نحـو الخنميت.  املحور ألاول: ماليًز

ا: -1  نبذة مخخصزة عن ماليًز

 جلضع مؿاختها بــ     
ً
ا كُغ بؾالمي ًل٘ في الجىىب الكغقي مً كاعة آؾُا نغحرة اإلاؿاخت وؿبُا مالحًز

جدضها مً الكغق الفلبحن ومً الغغب جاًالهض ومً الكماٌ والجىىب بدغ الهحن وجخيىن مً ٖضة  2(هم330.803)

غ والًت اجداصًت مً بُنها الٗانمت حؼع هما هى الخاٌ في ؤغلب صٌو حىىب قغق آؾُا خُث جخيىن مً زالزت ٖك

 وىالاإلابىع.

ا خؿب بخهاء  - ا  33.780) 2021ًبلغ ٖضص ؾيان مالحًز ملُىن وؿمت( وجخيىن الترهُبت الؿياهُت في مالحًز

 الكغكُت مً زالر ٖىانغ عثِؿُت هي:

ا الكغكُت والغغبُت والغالبُت الٗٓمى جخجم • ٘ في اإلاضن واإلاىاوي ٖىهغ اإلاالًى: الظي ًترهؼ ٖلى ؾىاخل مالحًز

مثل خىالي ههف الؿيان ؤو ؤهثر بما وؿبخه  ا.60ٍو  % مً بحمالي الؿيان وهم الؿيان ألانلُىن إلاالحًز

مثلىن وؿبت  • ُاوي ٍو % مً 30الٗىهغ الهُني: وهم الىافضون مً الهحن الجىىبي زالٌ فترة الاؾخٗماع البًر

 بحمالي الؿيان.

مثلىن وؿبت الٗىهغ الهىضي: وكض حاء بهم الا  •  1% مً بحمالي الؿيان.10ؾخٗماع هظلً ٍو

غة اإلاالًى ووان طلً في ٖام     م الخجاعة بحن اإلاؿلمحن وقبه حٍؼ ا ًٖ ٍَغ هـ فإؾلم 675صزل ؤلاؾالم بلى مالحًز

اًاه في طلً وؤنبدذ هلُت بهُالق بلى باقي الجهاث ألازغي.  2ملُىها الؿلُان دمحم قاه وجبٗه ٖع

بُُٗت، فُمىً بحمالها في الخضًض واللهضًغ والىداؽ وألازكاب والغاػ الُبُعي بلى حاهب ؤما مىاعصها الُ  

ذ الىسُل والياواو وحىػ الهىض والخىابل.  3بهخاج كلُل مً الفدم والىفِ ومىاعص َبُُٗت ؤزغي واإلاُاٍ وٍػ

ا ٖام وجاريخيا  وخل مدلهم الهىلىضًىن، بال ومىثىا بها ما ًلاعب الؿبٗحن ٖام 1511: فلض صزل البرحغالُىن مالحًز
ً
ا

ا وبلىافيها بلى غاًت   مً مالحًز
ً
ض اؾدؿالمهم 1942ؤن الاهجلحز واهىا ؤكىي فضزلىا ؾىغافىعة التي واهذ حؼءا م مٖى
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غيذ ٖليهم مغاصعتها لُٗىص  1945للُاباهُحن الظًً مىثىا هىان في ٖام 
ُ
ىض زؿاعتهم في الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ف ٖو

ا ٖنهم ٖام 4 م1946ض ٖام ألاهجلحز مً حضً  م.1957وبلىافيها بلى ؤن اؾخللذ مالحًز

ا اؾخلاللها في    ُاوي وفي ٖام 31/8/1957هالذ مالحًز م اهًمذ بليها ؾىغافىعة ونباح 1963م ًٖ الاخخالٌ البًر

ُاوي زلفه مكيلت مخفا كمت ونغوان ٖىضها جم َغص ألاولى بٗض ٖامحن ألؾباب ٖغكُت خُث جغن الاؾخٗماع البًر

ا،  وهي اؾخلضامه للٗماٌ مً الهحن والهىض فخيىهذ ؤػمت مً زالٌ جسلف قٗب اإلاالًى الؿيان الانلُحن إلاالحًز

ا 70وؾُُغة الهِىُحن ٖلى الاكخهاص اإلاالحزي بما ًفىق  ش مالحًز % مىه، مما ؾبب في اهفجاع ؤزُغ مكيلت في جاٍع

لُه جم بٖاصة هُيلُت املجخم٘ اإلاالحزي اإلاٗانغة وهضصث مهحر الخٗاٌل الؿلمي في البالص وواصث  ؤن جلهف به، ٖو

وطلً بةجبإ ٖضة ؾُاؾاث حكيل عهحزة ؤؾاؾُت لخُِ الخىمُت في البالص حاءث في ملضمتها الؿُاؾت الاكخهاصًت 

الجضًضة ومً زم جدلُم الخلضم الاكخهاصي والاحخماعي وإن واهذ كض اهُللذ مً ؤؾـ ٖغكُت جغجبِ بخدلُم 

ا مً الفترة وي٘ ؤفًل للؿ يان ألانلُحن وللمالًى بهفت ٖامت، ووان الىٓام الغؤؾمالي هى الؿاثض في مالحًز

ا ٖام   بلُام بجداص مالحًز
ً
 مغوعا

ً
با وخضور  1963اإلامخضة مىظ الاؾخلالٌ بلى نهاًت الؿخِىاث مً اللغن اإلااض ي جلٍغ

م 1970ت الاكخهاصًت الجضًضة في ٖام م، زم ْهىع كىاهحن الؿُاؾ1969اإلاكاول والايُغاباث الٗغفُت في ٖام 

 5م وهي فترة ًُلم ٖليها )فترة مفترق الُغق(1983واهتهاء بةوكاء البىً ؤلاؾالمي اإلاالحزي ٖام 

ا: -0  -الخعدد العزقي والدًني وجحقيق السالم الداخلي الفي ماليًز

الؿالم الضازلي بحن مسخلف  ًلاؽ هجاح الضٌو في بصاعة مجخمٗاتها بمضي جمىنها مً جدلُم كضع ملبٌى مً   

ً فةهه مً الهٗب   في املجخمٗاث البؿُُت الخيٍى
ً
 ٌؿحرا

ً
فئاث املجخم٘ وفي الىكذ الظي ًبضو فُه هظا الؿالم ؤمغا

غاف، لىً م٘ وحىص كُاصة هاجخت  بمياهُت جدلُله في املجخمٗاث طاث الترهُبت اإلاخٗضصة ؤو اإلاغهبت مخٗضصة ألٖا

جدلُم الؿالم والاؾخلغاع ختى م٘ وحىص حٗضصاث ٖغكُت صازل الضولت وهى ما  جخمخ٘ بالغياء الكٗبي ًمىً

ا   6ًىُبم ٖلى صولت مالحًز

ا بخٗضص ؤحىاؾها وؤصًانها غحر ؤن هىان زالر فئاث ٖغكُت هبحرة هي: اإلاالًى والهِىُىن والهىىص     جخمحز مالحًز

ىضما اؾخللذ البالص ٖام  غة اإلاالًى ٌكحر ؤلى ؤنهم ًمثلىن 1957ٖو % بِىما 67.4م وان الخلؿُم الٗغقي في قبه حٍؼ

ً 7.3% والهىىص 24.6بلغذ وؿبت الهِىُحن  ح0.8% وآلازٍغ فُبلغ ٖضصهم ما  ن% ؤما اإلالُمىن مً غحر اإلاالحًز

 7% مً الٗضص الىلي للؿيان8.2ملُىن بيؿبت  2.5ًلاعب 

اف، وكض واهذ هظه الاؾتراججُاث     ا ٖلى الاؾدثماع في البيُت الخدخُت والؼعاٖت وجىمُت ألاٍع عهؼث خيىمت مالحًز

ت الاكخهاص بكيل ٖام ، لىً الخىاػن الاح ت ولم هاجخت في جلٍى خماعي والاكخهاصي للمجخم٘ اإلاالحزي لم ًىً ؤولٍى
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 بالخفاوث بحن ؤلازيُاث ؾىاء مً خُث اإلاىك٘ الجغغافي ؤو هٕى اليكاٍ ؤو 
ً
جىً بصاعجه بالكيل ألامثل ووان ملُئا

 .والهىىص ؤفًل بىثحر مً ؤخىاٌ اإلاالًى )البىمبُىجغا( نمؿخىي اإلاِٗكت وواهذ ؤخىاٌ الهِىُح

ت هما صًً ولغت الاجداص ًمثل اإلاؿلمىن ههذ "اإلااغى   % مً ٖضص 61.3اواعجا" ٖلى ؤن ؤلاؾالم واللغت اإلاالحًز

لى الغغم 6.3% الهىضوؽ 9.2%، اإلاؿُدُىن 19.8الؿيان البىطًىن  ت، ٖو % بلى حاهب صًاهت ؤزغي حؿمى الُاٍو

فُت والىالًاث   مً اإلاياهت الؿُاؾُت للمالًا بال ؤنهم جغهؼوا في اإلاىاَم الٍغ
ً
اثف ألاكل ؤحغا ألاكل همى وهظلً في الْى

وفيهم وؿبت هبحرة مً الفلغاء ًمثلىن َبلت مخىؾُت يُٗفت وكلُل منهم الاغىُاء ملاعهت بالهِىُحن الظًً 

اهخللىا مً اإلاهً طاث ألاحىع اإلاىسفًت في كُاعي الؼعاٖت والهىاٖاث البؿُُت بلى الهىاٖاث الىبري طاث 

مُلىن ٖاصة بلى الخىاحض في الخاهت الىؾُى بحن اإلاالًا ألاحىع اإلاغجفٗت، ؤما اله  ٍو
ً
ىىص فلضيهم ؤؾغ فلحرة حضا

  8والهِىُحن

 ٖلى جدلُم الخٗاٌل الؿلمي وخفٔ خلىق الجمُ٘ واإلاكاعهت في     
ً
وان حىهغ فىغة ٖالج الازخالالث مبيُا

اصة ؤههُت حمُ٘ الفئاث وإن بضعحاث مخف اوجت وخل مكيلت املخغومحن مً زالٌ اإلاؿاولُت وفي بغهامج الخىمُت وٍػ

ً ؤو الخًُِ اصة والخىؾ٘ ولِـ مً زالٌ مهاصعة خلىق آلازٍغ ٖليهم، وان اإلاالًى ٌكٗغون بللم  مٖملُت الٍؼ

بالغ ٖلى مهحرهم وبدالت مً ٖضم الثلت بالهِىُحن الظًً هم مً ؾيان اإلاضن واإلاؿُُغون ٖلى الاكخهاص 

ٗاهىن الفلغ والجهل، وفي الىكذ هفؿه وان الهِىُىن ٌكٗغون والخجاعة خُث ٌِٗل اإلاالًى في اللغ  اف َو ي وألاٍع

سكىن ؤن جاصي ؾُُغة اإلاالًى بلى  حن ٍو ٗترف بهم همىاَىحن مالحًز ٌُ  بللم بالغ ٖلى مؿخلبلهم بط لم 
ً
هم اًًا

  9.الاهخلام مً خلىكهم ؤو مهاصعة ؤمالههم

ش مال 13/5/1969في       ا اإلاٗانغ وهضصث مهحر الخٗاٌل الؿلمي في البالص اهفجغث ؤزُغ مكيله في جاٍع حًز

وواصث ؤن جلهف باالجداص اإلاالحزي خُث خضزذ نضاماث صامُت في الٗانمت وىالامبىع بحن اإلاالًى الظًً ًمثلىن 

اث اإلاِٗكُت وازخالٌ  ت الؿيان وبحن الهِىُحن الظًً ًمثلىن ؤكلُت وطلً هدُجت الخفاوث الىبحر في مؿخٍى ؤهثًر

٘ غحر الٗاصٌ للثروة واؾخىحب طلً بضاًت مؿاعاث ؤلانالح والخغُحر الخىاػ  خحن والخىَػ ن الاكخهاصي بحن املجمٖى

مً كبل الخيىمت مً زالٌ اٖاصة هُيلت املجخم٘ اإلاالحزي وطلً بةجباٖها لٗضة ؾُاؾاث حكيل عهحزة ؤؾاؾُت 

اصة هُيلت املجخم٘ ومً زم جدلُم لخُِ الخىمُت في البالص، حاءث في ملضمتها الؿُاؾت الاكخهاصًت الجضً ضة إٖل

الخلضم الاكخهاصي والاحخماعي وإن واهذ كض اهُللذ مً ؤؾـ ٖغكُت جغجبِ بخدلُم وي٘ ؤفًل للؿيان 

بهفت ٖامت وبالخإهُض فةن هظه الىجاخاث لم جىً جسلى مً اإلاكاول واإلاىغهاث لىنها واهذ  الانلُحن واإلاالًى

ا في ملضمت الضٌو ؤلاؾالمُت ومً ؤهثر صٌو الٗالم ٖلى ول خاٌ مما ًمىً اؾدُٗابه و  ججاوػه، وهظا ما حٗل مالحًز

 وجمىىذ مً جدلُم كفؼاث هاثلت في الاكخهاص والخٗلُم ومداعبت الفلغ والبُالت وفي جىفحر البيُت 
ً
الثالث جلضما

   10.الخدخُت والخضماث اإلاخُىعة
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ا: -3  نظام الحكم الفزيد واملخخلط اإلاخبع في ماليًز

ت ختى ؤن      ضة في هٓامها الؿُاس ي وهي زلُِ مً صًملغاَُت بغإلااهُت فُضعالُت، وملىُت صؾخىٍع ا صولت فٍغ مالحًز

ملىُتها طاث َاب٘ زام فهي الضولت الىخُضة في الٗالم الظي ًيخسب فيها اإلالً ول زمـ ؾىىاث مً كبل مجلـ 

لى الغغم مً ؤن اإلالً في الىٓم اإلالىُت ُاهُا مثال،  الؿالَحن الدؿٗت ٖو البرإلااهُت الكبيهت بالىٓام اإلاالحزي هبًر

ٌٗخبر عؤؽ الضولت، وال ًخمخ٘ بهالخُاث جظهغ في الؿُاؾت الضازلُت والخاعحُت للضولت بال ما ًخٗلم منها 

ا ٖالوة ٖلى ؤهه ًغؤؽ الضولت اؾمُا هما هى الخاٌ في ه ظه بالبروجىوىالث والاخخفاالث الغؾمُت ، فةن اإلالً في مالحًز

ُم الؿلُت الضًيُت ؤلاؾالمُت، هما ًغؤؽ مجلـ الخيام اإلايىن مً الؿالَحن الدؿٗت  الىٓم فهى ؤًًا ٖػ

وهظا املجلـ هى مً ًخىلى بصاعة الكئىن الضًيُت والثلافُت للمالًى وبىو الضؾخىع فةن الضًً  11والخيام الاعبٗت

ا صولت ب  ؾالمُت.ؤلاؾالمي هى صًً الضولت الغثِس ي مما ًاهض ؤن مالحًز

ا مليي صؾخىعي وهٓام الخىم فُضعالي ًجم٘      الخىم في مالحًز
ً
ت  13بطا ت وهىان خيىمت فُضعالُت مغهٍؼ والًت مالحًز

ًغؤؾها عثِـ الىػعاء الظي ًفىػ خؼبه في الاهخساباث ٖلى مؿخىي الضولت وهى طو نالخُاث واؾٗت، هما ؤن هىان 

لىػعاء الظي ًفىػ خؼبه في الاهخساباث ٖلى مؿخىي الىالًت وكض خيىماث مدلُت للىالًاث ًغؤؽ ول منها عثِـ ا

يمً هٓام الخىم ؤن ًيىن اإلالً مً بحن الؿالَحن الدؿٗت والظًً ًدىم ول منهم بالىعازت ألخضي الىالًاث 

 ؤن ٌكهض مهاجحر دمحم
ً
با ت، ولظلً لم ًىً غٍغ ص ( ٖهى 2003 – 1981ٖىضما وان عثِـ للىػعاء في الفترة ) اإلاالحًز

لىم  ُاهُا، فهى ًملً وال ًدىم ٍو ا ؤكغب بلى ؾلُاث اإلالً في بٍغ ا، وؾلُاث اإلالً في مالحًز زمؿت ملىن إلاالحًز

لى للجِل وكض جمىً مهاجحر   ٖلى ههُدت الخيىمت وهى اللاثض ألٖا
ً
ت وفي مٗٓم ألامىع ًخهغف بىاءا بؿلُاث عمٍؼ

لى مداهمتهم م ٖىضما جمذ ا1993دمحم مً جللُو نالخُاث الؿالَحن ؾىت  إلاىافلت ٖلى عف٘ الخهاهت ٖنهم ٖو

ذ نالخُاتهم في اُٖاء الٗفى اإلاليي 
ّ
 في مداهم زانت في خالت اتهامهم، هما كلل

ً
 12. كًاثُا

 بداًت جحقيق مسار الخنميت والانطالق نحو ركب الدول اإلاخقدمت -4

اهغة الىمى ح    اصة والاهدكاع، ْو ٗالج في اإلافهىم الٗغبي ؤلاؾالمي هٓاهغة بن لفٔ الخىمُت مكخم مً هّمى ؤي الٍؼ

ٗت وصاثمت في  اصة ؾَغ حؼثُت مً ٖملُت الاؾخسالف التي جمثل بَاع خغهت املجخم٘ وجدضصه بهضف جدلُم ٍػ

مخىؾِ صزل الفغص الخلُلي زالٌ فترة ػمىُت حؿخفُض منها الغالبُت مً ؤفغاص املجخم٘، فٗملُت الخىمُت ٖملُت 

خباع الؼمان واإلايان والترهُبت الاحخماُٖت والىٓام الاكخهاصي والؿُاس ي مغهبت ومٗلضة وجازظ بٗحن  الٖا

والٓغوف املخُُت به منها الجغغافُت التي ًجب الخٗامل مٗها، ؤو الٓغوف التي جفغػها بىفؿها واهغاهاث املخُِ 

ىُت  13.الضولي والتي كض جخٗاعى والخىحيهاث الَى
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اصة الضزل اللىمي واعجفإ بن اإلافهىم الخللُضي للخىمُت ْل مده     لاؽ بملضاع ٍػ  في البٗض الاكخهاصي ٍو
ً
ىعا

اصة وزحرة الخفاٖل بحن وخضاث املجخم٘ الضولي   إلاٗنى الىمى بال ؤن ٍػ
ً
مخىؾِ الضزل الخلُلي للفغص وبلى مغاصفا

افغها وجُىع الٗالكاث الاكخهاصًت ؤزبذ ؤن الخسلف ال ًىدهغ فلِ في كلت وهضعة عئوؽ ألامىاٌ الىاحب جى 

ت بل هىان ٖىامل ؤزغي مخمثلت في حملت مً الٗىاثم الهُيلُت واإلااؾؿُت والتي جٓهغ ٖلى  للٗملُت الاؾدثماٍع

ىامل زاعحُت جخٗلم بىمِ الٗالكاث  ً ، ٖىامل صازلُت مً زالٌ اإلاؿخىي املخلي ليل صولت ٖلى خضة، ٖو مؿخٍى

خي لىٓام صولي ابدؿم بٗضم الخيافا والاؾخغالٌ التي جغبِ الضٌو اإلاخلضمت بالبلضان الىامُت والتي هي هخا ج جاٍع

ت  14إلاهالح اإلاغاهؼ الاؾخٗماٍع

ت، هى زلم حُل  ا الزخُاع الكغق )الُابان( همدُت اؾتراجُجُت في زُُها الخىمٍى مً ألاؾباب التي صفٗذ مالحًز

زام باألزالكُاث اإلاهىُت حضًض مً الكٗب اإلاالحزي كاصع ٖلى مىاهبت الخُىعاث الهىاُٖت الخضًثت مً زالٌ الالت

للُمت الٗمل وإجبإ الؿُاؾت اإلاىهجُت في الخهيُ٘ وإًجاص هفاءاث اكخهاصًت مخُىعة مخمحزة وفي الىكذ هفؿه 

ت في وافت املجاالث، ول طلً ؤّمً  وي٘ ؾُاؾاث مالُت وهلضًت واكخهاصًت جغاعي زهىنُت الٓغوف اإلاالحًز

ب الغويي لضي صٌو حىىب قغق آؾُا واإلاضاف٘ اللىي ًٖ خلىكها في جدلُله مً زالٌ اٖخباع الُابان بمثابت ألا 

ىُت.  مىاحهت اإلاىاكف الغغبُت وألامٍغ

ت مً الانالخاث والخٗضًالث في وافت اللُاٖاث الاكخهاصًت ووان الترهحز ٖلى ألاحي  ا بمجمٖى  15.خُث كامذ مالحًز

 وجسفُف اللُىص.حصجُ٘ مىار الاؾدثماع بسفٌ الًغاثب ٖلى ؤعباح الكغواث  -ؤ

اث ٖامت حضًضة. -ب اث الٗامت، ووي٘ بغهامج للخصخهت، م٘ وكف بوكاء مكغٖو  بٖاصة هُيلت كُإ اإلاكغٖو

اصة هفاءة وجُىع الاؾىاق اإلاالُت. -ج ت الجهاػ اإلاهغفي واإلاالي لٍؼ  اجساط الٗضًض مً ؤلاحغاءاث لضٖم وجلٍى

 اإلاىافؿت.وي٘ ؾُاؾت لؿٗغ الهغف لخإمحن اللضع اإلاىاؾب مً  -ص

اجساط مىكف مخدفٔ خُاٌ الاكتراى الخاعجي، زانت م٘ نىضوق الىلض الضولي الظي ٖغى ٖليهم همىطج  -هـ

ً اللاثم. ًّ ل الض غ، وؤلانغاع ٖلى الخعجُل في ؾضاصه، م٘ بٖاصة جمٍى  الخٍُى

ٖلى نىاٖاث الؿل٘ بن اللجىء بلى ؤلاؾتراجُجُت الخللُضًت وهي ؤلاخالٌ مدل الىاعصاث وواهذ البضاًت الترهحز 

الاؾتهالهُت التي وان مٗٓمها مملىوا لكغواث ؤحىبُت وهي ؤلاؾتراجُجُت التي حٗنى الخهيُ٘ املخلي للؿل٘ التي ًخم 

اؾخحراصها مً الخاعج زم جُىع ألامغ لهىاٖت مىاص البىاء والُباٖت والبالؾدًُ واإلاىاص الىُمُاثُت، وؾاهضث 

اصة اللاٖضة الهىاُٖت خُث بضؤث الضولت هظه الخُىة الىاجخت بةنضاع  كاهىن حصجُ٘ الاؾدثماع بهضف ٍػ

ا والاهخلاٌ مً  الخيىمت حؿخًُف الكغواث الىبري مخٗضصة الجيؿُاث لدكغُل الخٍُى ؤلاهخاحُت في مالحًز
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 لًُم الؿىق املخلُت ويٗف حجم الُلب املخلي ، ومً زم ؤنبدذ ألاعى 
ً
ؾُاؾت الىاعصاث بلى الخهضًغ هٓغا

 ت ممهضة وحاهؼة لالهُالق واللخاق بغهب الضٌو اإلاخلضمت .اإلاالحًز

ا ٖلى صمج الٗلىم والخىىىلىحُا في الخسُُِ والخىمُت الاحخماُٖت والاكخهاصًت ختى جخمىً مً  للض ٖملذ مالحًز

مىاحهت الخىافؿُت الكضًضة م٘ الكغواث الىبري التي حٗخمض ٖلى الخلىُاث الخضًثت في بَاع اكخهاصي مٗىلم، 

 16حٗلها جدلم مؿخىي مغى مً الىفاءة في الٗضًض مً اللُاٖاث مما

لت آلاحل وؤزغي      ت مً الخُِ الٍُى ت وهفظتها ٖبر مجمٖى ت مً الؿُاؾاث الخىمٍى ا مجمٖى خضصث مالحًز

كهحرة آلاحل كاصث البالص هدى الخلضم الاكخهاصي وهضفذ هظه الؿُاؾاث في مجملها بلى بٖاصة بىاء املجخم٘ 

٘ الٗاصٌ لثماع الخىمُت واللًاء اإلاالحزي و  جصخُذ الازخالالث الاكخهاصًت بحن الٗغكُاث املخخلفت مً زالٌ الخىَػ

ٖلى الفلغ وهظه الاهضاف زم بلىعتها في الؿُاؾت الاكخهاصًت الجضًضة لخدؿحن ألاويإ الاكخهاصًت لؿيان 

ت )البالص ألانلُحن "اإلاالًى" في بَاع الخىحه اللىمي الُمىح جدذ قٗاع ع  ( والتي هضفذ بلى الاهخلاٌ 2020ٍئ

ا بلى مهاف الضٌو اإلاخلضمت.  17بمالحًز

ا.  املحور الثاني: اإلاقوماث ألاساسيت للعمليت الخنمويت في ماليًز

 اللًاء ٖلى الفلغ والبُالت: -1

ٗخبر كُاؽ الفلغ وجدضً     ا في الخىمُت اإلايكىصة َو م مالحًز ض مٗضالجه وان الفلغ ؤهم اإلاٗىكاث التي واحهذ ٍَغ

مً اإلااقغاث التي جىكف ًٖ مضي جلضم الضولت والىجاح الظي خللخه في املجالحن الاكخهاصي والاحخماعي مً 

% مً اإلاالًى 65زالٌ ما خللخه مً َفغة هاثلت في مجاٌ اللًاء ٖلى الفلغ اإلاضف٘ الظي وان ٌٗاوي مىه خىالي 

 2015.18% ٖام 0.4وإلى  2006% ٖام 3.6م والظي جغاح٘ مٗضله بلى 1970

ا وهي حٗاوي مً حغوح غاثغة ووان ؤهبر حغاح الضولت الىلُضة هى حغح الفلغ فيان كغابت ههف     زغحذ مالحًز

الكٗب اإلاالحزي ٌٗاوي الفلغ ولىً بفًل اللُاصة الخىُمت وؤلاعاصة الهلبت ؤهسفٌ مٗضٌ الفلغ مما ٌٗني ؤن 

ف واإلاىاَم ا ٘ الضولت جىلى اهخمام ؤهبر بدىمُت الٍغ خطح ؤن الٗضالت في جىَػ لتي واهذ مهمكت وحٗاوي مً الفلغ، ٍو

٘ هظا الضزل ببان ألاػمت اإلاالُت خُث قيل وؿبت  % زالٌ ٖامي 46الضزل واهذ ؤكغب بلى خضوص اإلاؿاواة في جىَػ

٘ الضزل اللىمي، هما 100م وولما ؤكترب اإلااقغ مً 1970-1969ألاػمت  % ًيىن هىان ٖضم مؿاواة في هُيل جىَػ

وهظا صلُل آزغ ٖلى اهخمام الضولت بمٗالجت  2015% ٖام 0.5بلى  2007% ٖام 3.6ؤن مٗضٌ الفلغ اهسفٌ مً 

مكيلت الفلغ واللًاء ٖلُه، وزمت ماقغ ؤزغ للُاؽ جدؿحن مؿخىي اإلاِٗكت وهى التزاًض اإلاؿخمغ في مخىؾِ 

يي ٖام   19 6179.6ههِب الفغص مً الضزل فلض اعجف٘ مً  وهظا مً  2015ٖام  10539.2لى ب 2007صوالع ؤمٍغ

ا  .  يمً ؾُاؾاث خىُمت اؾخٗملذ هدل للهغاٖاث الٗغكُت التي ٖغفتها مالحًز
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 احخماُٖا ٌؿخفُض مىه الفلغاء مً زالٌ اٖخماص مبضؤ 
ً
ا ُبٗضا بُت في مالحًز في الىكذ طاجه جًمىذ الؿُاؾت الًٍغ

بت الضزل وؤصث بلى الاهسفاى في ماقغ الفلغ فُت ٖلى خض ؾىاء،  الخهاٖضًت في يٍغ ت والٍغ في اإلاىاَم الخًٍغ

اف مً زالٌ جُبُم بغامج حؿتهضف اهسفاى مٗضالث  فإػصاص صزل الاؾغ واعجف٘ مؿخىي اإلاِٗكت في اإلاضن وألاٍع

ح  20.نالفلغ في نفىف الؿيان اإلاالحًز

ا بلى بؾتراجُجُت ميافدت الفلغ التي جاصي للخض مً البُالت خُث  فيما ًخص الحد من البطالت: - اججهذ مالحًز

ُضة بحن الفلغ والبُالت وخاعبذ البُالت بضعاؾت ؤؾبابها وجىنلذ بلى ؤهه البض مً الخدٌى لبلض  ؤن هىان ٖالكت َو

ب البُالت وجدض منها لُٗخمض اكخهاصها ٖل ى مجاالث نىاُٖت مؿتهلً للمىاص الخام بضٌ جهضًغها ختى حؿخٖى

بُت  ت مىظ ؾبُٗىاث اللغن اإلااض ي مً زالٌ جىفحر صوعاث جضٍع وزضمُت مخٗضصة، واهُللذ الخجغبت اإلاالحًز

بُت جلىم بخىفحر فغم ٖمل لهم مما ٌٗىـ مضي بعاصة الضولت في  للٗاَلحن، زم بٗض اهتهاء هظه الضوعاث الخضٍع

لخض بل جلىم بضٖم الجهاث اإلاؿخسضمت لهاالء الٗاملحن مً حكغُل مىاَىيها ، وال ًخىكف صوع الضولت ٖىض هظا ا

ا مً ؤهثر صٌو حىىب قغق آؾُا حظبا للٗمالت ،  ؤحل جلضًم خىافؼ مالُت ومؼاًا للٗاملحن الجضص، ما حٗل مالحًز

ً صولت ألاكل بُاكت في  خُث سجلذ زاوي ؤصوى وؿبت بُالت بحن عابُت آلاؾُان بٗض ؾىغافىعة ويمً الٗكٍغ

 21 الٗالم.

 -الاهخمام بالخٗلُم بالصخت: -2

ت اهخمامها بلًُت الخٗلُم ههضف الغنى ٖىه لخدلُم      فىع الخهٌى ٖلى الاؾخلالٌ ؤُٖذ الضولت اإلاالحًز

ت للضولت مما حٗلها جىلى ٖىاًت  النهًت، وطلً ألنها جضعن ؤن الخٗلُم هى الظي ًىفل جىمُت ونلل اإلاىاعص البكٍغ

غ خيىمي ٖلى ؤن هبحرة بخإؾِـ مٗاهض زانت ل ب اإلاٗلمحن وجإهُلهم ٖلى اإلاؿخىي اللىمي، وؤوص ى جلٍغ خضٍع

ت للمؿخلبل وإلى آماٌ  ت لؿُاؾت الخٗلُم هى تهُئت حمُ٘ اإلاضاعؽ الابخضاثُت والثاهٍى اخضي اإلاخُلباث الجىهٍغ

حن وجُلٗاتهم خُث بلغذ وؿبت الظًً ًدؿىىن اللغاءة والىخابت ٖام  مً حملت % 93.8خىالي  2000اإلاالحًز

فاٌ الظًً بلغىا الٗاقغة مً الٗمغ كض سجلذ ؤؾماءهم في 99م وؤن 1970% ٖام 53الؿيان ملاعهت بـ  % مً ألَا

ت، هما ٌٗاكب اللاهىن اإلاالحزي   22% 92اإلاضاعؽ وؤن  مً جالمُظ اإلاضاعؽ الابخضاثُت كض اهخللىا بلى اإلاغخلت الثاهٍى

ضاكُت عثِـ الىػعاء الؿابم مهاجحر دمحم في بخضار الخغحراث في مجاٌ آلاباء الظًً ال ًضعؾىن ؤبىائهم، ولخإهُض مه

الثلافت والٗلىم ؤلاؾالمُت عهؼ ٖلى جىثُف البرامج الخٗلُمُت طاث الهبغت ؤلاؾالمُت في وافت كُاٖاث الخضماث 

لىحُا بما ًدلم الهضف ألاؾمى الظي ًغاه وهى جإؾِـ صولت بؾالمُت خضًثت ومىخضة جىاهب الخُىعاث والخىىى 

ت في وامل التراب اإلاالحزي.  23والٗلىم الٗهٍغ

ا في كاثمت الضٌو اإلاخلضمت في مجاٌ  واهذ الدؿُٗىاث مً اللغن اإلااض ي مغخلت الخطخم خُث ويٗذ مالحًز

الخٗلُم، وجىافلا م٘ ٖهغ الخلىُت كامذ الخيىمت بىي٘ زُت جلىُت قاملت مً ؤهم ؤهضافها بصزاٌ الخاؾب 
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ت  آلالي والاعجباٍ بكبىت الاهترهذ في ول مضعؾت بل في ول فهل صعاس ي وبالفٗل بلغذ وؿبت اإلاضاعؽ اإلاغبَى

ا ًىحض 90ؤهثر مً  1999بالكبىت في صٌؿمبر  مً مؿخسضمي الاهترهذ  400% ، هما ؤهه ليل ؤلف شخو في مالحًز

ٌ الٗلمي مما حٗلها بيافت بلى حصجُ٘ وصٖم الاؾدثماع ألاحىبي في املجا 24باخث ليل ملُىن وؿمت.  300هما ًىحض 

 وجًمىذ ألاحي: 2000جدلم ؤغلبُت ؤهضافها م٘ خلٌى ٖام 

غ بؾتراجُجُت حٗلُمُت جدُذ الفغنت للجمُ٘  - حمٗذ بحن الخضازت وألانالت في اإلاىٓىمت الخٗلُمُت مً زالٌ جٍُى

يها.  مً ؤحل الخٗلم، ومنها اإلاغؤة والاعجلاء بٖى

ت حٗىـ عغبتها  -  في ؤن جيىن كُب مٗغفي هام في ٖالم جىافس ي .جىحهاث الضولت اإلاالحًز

ىُت. -  بىاء مىٓىمت حٗلُمُت جغهؼ ٖلى اإلاٗاعف الاؾاؾُت واإلاٗاوي الَى

خغم الضولت بةلؼامُت الخٗلُم والاهفخاح ٖلى الىٓم الخٗلُمُت اإلاخُىعة والخىؾ٘ في بوكاء حامٗاث ٖاإلاُت  -

 ت صٌو الٗالم.مخسههت في حمُ٘ املجاالث وكبلت لُالب الٗلم مً واف

ب اإلاٗلمحن والهىاُٖحن لخىاهب الخُىعاث الخلىُت واإلاٗلىماجُت. -  كامذ الضولت بخإؾِـ مٗاهض لخضٍع

ت والٗالكت م٘ آلازغ، زانت م٘   ا الاهفخاح ٖلى ألافياع والثلافاث م٘ الخفاّ ٖلى الخىاػن بحن الهٍى جبيذ مالحًز

لخىىىلىجي وإلاا لها مً ؤبٗاص زلافُت بًجابُت ٖلى اإلاؿخىي الخًاعة الغغبُت والاؾخفاصة مً قلها الهىاعي وا

ت الصخافت واإلاكاعهت الفٗالت  الاحخماعي واللُمى ، فالثلافت الؿُاؾُت والضًملغاَُت والخٗضصًت الخؼبُت وخٍغ

ت وصخُدت ونالخت.  25للمجخم٘ اإلاضوي، ولها ماقغاث جضٌ ٖلى صولت كٍى

ا جسُِ لجٗل كُإ  : ؤن مالحًز الخٗلُم مً اللُاٖاث اإلاهمت في الضولت والظي مً ؤهضافه النهىى ًمىً اللٌى

وبالخالي فهي تهخم باإلوؿان  2020بعجلت الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت، واؾخىمالها للمسُِ الاؾتراجُجي 

 وجىؾ٘ مضاعهه الٗلمُت والخُاجُت في بَاع النهىى بغؤؽ مالها البكغي والفىغي.

جىذ والخيلفت :  فأما في مجال الصحت - اًت الصخُت ٖاإلاُا، بؿبب كىة الٍغ ا ٖلى ٖغف الٖغ ةن جغب٘ مالحًز

لت في الضٌو الغغبُت، مما ؤصي بلى  اًت الصخُت وكىاثم الاهخٓاع الٍُى  واعجفإ جيالُف الٖغ
ً
اإلاىسفًت للؿفغ حىا

ا بيؿبت  اصة وؿبت الؿُاج الغاغبحن في الٗالج واللاصمحن بلى مالحًز ا وإفًل  % ، هما نىف100ٍػ باء في مالحًز الَا

ت فًال ًٖ جمحزها هبِئت صخُت مً خُث اإلاىار ، بيافت بلى وحىصها في  با ومماعؾت في اللاعة آلاؾٍُى باء جضٍع ألَا

بان مهمان في جلضًم  ٗخبر هال اللُاٖحن الٗام والخام اٖل ، َو
ً
مغاهؼ مخلضمت ٖلى نُٗض الؿُاخت الٗالحُت ٖاإلاُا

اًت الصخُت ف ا خُث ؤن اللُإ الٗام ًلضم خىالي مىٓىمت الٖغ % مً الخضماث الصخُت والظي ال 80ي مالحًز

غ   هبحره لخىؾ٘ وجٍُى
ً
ت حهىصا  مً ؤفًل اللُاٖاث الصخُت في اإلاىُلت، وجبظٌ الخيىمت اإلاالحًز

ً
ًؼاٌ ٌٗخبر واخضا
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اًت الصخُت مما حٗل مً ههِب الفغص منها في جؼاًض مؿخمغ لترجف٘ مً  م 2005ع ٖام صوال  486زضماث الٖغ

اصة  2016صوالع ٖام  1053لخهل بلى  اًت ًٖ مٗضٌ مىسفٌ لىفُاث 217بمٗضٌ ٍػ %، وكض ؤؾفغث هظه الٖغ

اًت الصخُت خُث بلغ   لخدخل  8.3الغي٘ وهى مُٗاع جدضًض الىفاءة الٗامت للٖغ
ً
خالت ليل ؤلف َفل ولض خُا

 للمٗضالث الٗاإلاُت، 
ً
ا وملاعبا ا اإلاغهؼ الؿاب٘ آؾٍُى ومً زالٌ كُاؽ وجخُىع هظه الخضماث هغي مضي الخُىع مالحًز

للغحاٌ ٖام  37.5لليؿاء و  78.9ؾىت وبىاك٘  75الظي قهضه اللُإ الُبي خُث سجل مخىؾِ ٖمغ الفغص هدى 

 1974.26ؾىت في ٖام  59بٗض ؤن وان  2018

 الاهخمام بالبيئت الصناعيت وجذب الاسدثماراث الصناعيت: -3

اصة كضعتها ٖلى حظب الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ بال هدُجت ٖىامل     غها اكخهاصًا وٍػ ا في جٍُى بن هجاح مالحًز

غه والظي ؾاٖضها ٖلى جىفحر كضعاث ٖلمُت ماهلت اؾخُاٖذ  ٖضًضة ؤبغػها اهخمامها بدىمُت اإلاىعص البكغي وجٍُى

ا مما حٗل  ت الٗاإلاُت بلى مالحًز اللُإ الهىاعي هى الٗهب الغثِس ي لهظا الاكخهاص حظب الكغواث الاؾدثماٍع

ماٌ ألاحاهب الٗاملحن ٖلى ؤعاييها ؤهثر مً اٖخماصها ٖلى  بضال ًٖ اللُإ الؼعاعي مً زالٌ صٖىه عحاٌ الٖا

 الهُئاث الخيىمُت اإلاخسههت في حظب الاؾدثماعاث.

غ الخىىىلىجي     ا ٖلى الخهيُ٘ والخٍُى كاهىن الاؾدثماع اإلاهاصق ٖلُه ٖام  مً زالٌ صٖم 27للض عهؼث مالحًز

ؼػ كُإ ألاحهؼة والبرمجُاث وجضُٖم 1986 غ ٖو م الظي فًل وشّج٘ الاؾدثماع في ؤوكُت البدث والخٍُى

ىن كُم الٗمل  الكغواث التي جيكِ في هظا املجاٌ، وللض جىؾلذ بالُابان هلضوة نىاُٖت لها وؤزظ ٖنها اإلاالحًز

ُىع نىاٖاتها مً هثُفت الٗمل بلى نىاٖاث جغهؼ ٖلى هثافت عؤؽ اإلااٌ وهُفُت بٖضاص الخُِ مما حٗلها ج

 الهىاٖاث الخىىىلىحُت التي لها كُمت مًافت هبحرة وفي ؾبُل طلً ؤجبٗذ ٖضة ؤهضاف ؤبغػها:
ً
 وجدضًضا

خُىع الاكخضاء بالخجغبت الُاباهُت والاججاه قغكا وحصجُ٘ الُاباهُحن ٖلى طلً اإلاخمثل في ؤزالكُاث الٗمل وال -

الخلني وألاصاء الاكخهاصي اإلاخمحز واإلاىهجُت الهىاُٖت ووان مً زمغة هظه البرامج جإؾِـ وخضة الضعاؾاث 

 الُاباهُت يمً مٗهض الضعاؾاث الاؾتراجُجُت والضولُت اإلاالحزي.

لت الخهيُ٘ الٗىلىصي الظي ًلىم ٖلى ؤؾاؽ وحىص ٖالكاث جغابِ - ا همىطحها الخهيُعي بٍُغ  اهخهجذ مالحًز

ماٌ.  وحكابً في قيل ٖىلىص والتي جمثلها زالر ٖىانغ هي: الهىاٖاث واإلاىعصون وزضماث ألٖا

صوع اإلااؾؿاث في الخىمُت الهىاُٖت فهىان هثحر مً هظه اإلااؾؿاث والهُئاث التي ؾاهمذ في اهجاح ٖملُت  -

 -الخىمُت الهىاُٖت هظهغ منها:
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ت للخىمُت الهىاُٖت  ت  –هخاحُت اللىمُت الهُئت الا  –الهُئت اإلاالحًز هُئت  –هُئت جىمُت الخجاعة الخاعحُت اإلاالحًز

ا مضًىت طهُت زانت بالخىىىلىحُا زاعج الٗانمت خُث جغجبِ هظه اإلاضًىت  الخهيُ٘ الثلُل، هما ؤكامذ مالحًز

ا وجًم ؤضخم الكغواث الخىىىلىحُت في الٗالم وحؿمى هظه اإلاضًىت  بكبىت جسضم الٗانمت اإلاؿخلبلُت إلاالحًز

 28)بىجغاحاًا(.

ا ووي٘ طلً في بَاعه    مدًا بل ازخُاع واهخلاء إلاا ًىاؾب مالحًز
ً
بطا لم جىً ٖملُت ألازظ بالخجغبت الُاباهُت جللُضا

ت  غاف وألاصًان وقملذ ٖملُت الاؾخفاصة مً هظه الخجغبت حىاهب هٍٓغ الصخُذ زانت وؤنها بلض مخٗضص ألٖا

ملُت، وجمثل طلً في الاؾدثماع الُابا  ٖملُت وويٗتها مىي٘ الخىفُظ ٖو
ً
ا ؤفياعا وي اإلاباقغ خُث حٗلمذ مالحًز

اث الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت، وكام  ل مكغٖو ً الغؤؾمالي لخمٍى هؿُاؾاث حٗبئت اإلاضزغاث املخلُت والخيٍى

ب الثلافي التي مىلذ مً حاهب ماؾؿاث ً ب اإلانهي زم بغامج الخضٍع اباهُت لدصجُ٘ الُاباهُىن بخلضًم بغامج الخضٍع

حن في الخٗغف ٖلى الثلافت الُاباهُت وإجاخت الفغنت لهم لضعاؾت هظه الخجغبت بمسخلف حىاهبها.  29اإلاالحًز

ىُت  مً زالٌ اإلاثابغة وزلافت الخمحز وكبٌى آلازغ والىفاء والخىاي٘ والجزاهت والجضاعة والٗمل ٖلى زلم وخضة َو

ا صولت  بغٌ الىٓغ ًٖ الٗغق ؤو اإلاٗخلض الضًني وهظا في ْل همىطج اكخهاصي حضًض هضفه ألاؾاؽ حٗل مالحًز

يي ٖام  7000طاث صزل مغجف٘  يي ٖام  15000بلى  2007صوالع ؤمٍغ وحصجُ٘ نىاٖت اإلاٗغفت ٖبر  2020صوالع ؤمٍغ

لى عؤؾها املجاٌ الهىاعي والخىىىلىجي  ت في ؤغلب املجاالث ٖو اكخهاص قفاف وجىافـ وإٖضاص بيُت جدخُت كٍى

 الجمُ٘ صون بؾخثىاء في ْل جىمُت مؿخضامت.بقغان 

ا: -4  ؤلاسالم واإلاسار الخنموي في ماليًز

ا هى كغبها مً مفهىم   لى وحه الخهىم مالحًز بن مً ٖىامل نهًت الضٌو ؤلاؾالمُت في حىىب قغق آؾُا ٖو

خضاٌ والىؾُُت ولِـ الٗىف والخُغف، وؤن الخه ىع الصخُذ ؤلاؾالم الخلُلي الظي ًغجىؼ ٖلى الٗلم والٖا

ا، ت في بهجاح اإلاؿاع الخىمىي في مالحًز ا  30لإلؾالم ؤُٖى صفٗت كٍى للض وان والػاٌ صوع ؤلاؾالم هبحر في جُىع مالحًز

لذ الؿُاؾت الاكخهاصًت الجضًضة  ت الضولت واملجخم٘ ٖلى خض ؾىاء ْو ألهه صاثما الٗىهغ الغثِس ي في حكىُل هٍى

لخُاة صازل املجخم٘ اإلاالحزي وػاصث مً اهخمام الىاؽ باليكاَاث الضًيُت حؿحر ٖلى هضًه مما ؤصي بلى حغُحرها في ا

 بلى حىب م٘ خغهت النهًت ؤلاؾالمُت والتي 
ً
حن اإلاؿلمحن فؿاعث ٖملُت الخُىع والخدضًث حىبا زانت بحن اإلاالحًز

 31بضؤث مىظ اؾخلالٌ الضولت ختى جىحذ بإن الخيىمت هفؿها جبيذ بٌٗ البرامج ؤلاؾالمُت.

كيلىن 60.4إلاؿلمىن ما وؿبخه ٌكيل ا % 19.2% مً الؿيان، ؤما البىطًىن فغالبُتهم الؿاخلت مً الهِىُحن َو

ا مً 9.1وجبلغ وؿبت اإلاؿُدُحن  % وؤغلبهم مً الهِىُحن م٘ ٖضص ال بإؽ به مً الهىىص، ومٗٓم الهىىص في مالحًز

ت.6.3ؤجبإ الهىضوؾُت هدى   32% مً مجمل الؿيان والىفىقُىؾُت والُاٍو
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غاف اإلاكيلت للمجخم٘ اإلاالحزي بال ؤنها جمىىذ مً اؾدُٗاب هظه الخباًىاث، وعؤث فيها    ٖلى الغغم مً ازخالف الٖا

مدُت ؤلازغاء ولِـ مجاال للهغإ والهضام واؾخُاٖذ بىاء كىمُت حضًضة آمً بها الجمُ٘ حٗخمض ٖلى اإلاباصت 

ء ولمت الضؾخىع وؾُاصة ألازالق، والؿلىن الجُض، والاعجلاء الاجُت : ؤلاًمان باهلل، وؤلازالم للملً والضولت، وإٖال

ت، ولخبضًض طلً ؤهض مهاجحر دمحم عثِـ الىػعاء الؿابم حكخِذ  بالىالء مً الٗغف بلى خحز ؤوؾ٘ ًجؿض ألامت اإلاالحًز

غاف املخخلفت اإلاخمثلت في تهمِل صوعهم الاكخهاصي والاحخماعي في املجخم٘ اإلاالحزي وؤٖلً جبيُه  مساوف ألٖا

 بلى حىب م٘ ألاؾـ 
ً
ت خُث ؤزفى الُاب٘ ؤلاؾالمي ٖليها بدُث حؿحر حىبا لؿُاؾت الخىمُت الاؾالمُت الٗهٍغ

الخللُضًت الاكخهاصًت واإلاهغفُت الخضًثت وؤوكإ البىىن وقغواث الخإمحن ؤلاؾالمُت، بل امخضث جلً الؿُاؾت بلى 

الم وغحرها مهضاكُخه في بخضار الخغُحر باججاه ما ًمىً حؿمُخه "ؤؾلمه ، ولخإهُض  33 كُاٖاث الخٗلُم وؤلٖا

ُت ؤلاؾالمُت مما ؤصي ٖلى مضي  الخىمُت" ؤمغ بخٗضًل ههىم كاهىن الٗلىباث بما ًخماش ى واللىاٖض الكٖغ

ـ في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت. ت الخضَع  الؿىىاث اإلاايُت بلى اٖخباع الثلافت والٗلىم ؤلاؾالمُت بحباٍع

ا ؤ ن الخٗامل بالغبا ٌُٗل الخُاة الاكخهاصًت وهظا ما ًدهل في الضٌو التي حصج٘ الخٗامل بالفاثضة ؤصعهذ مالحًز

ت في بىىهها، فلامذ بدصجُ٘ الخىحهاث ؤلاؾالمُت للبىىن فيها ختى جم بوكاء البىً ؤلاؾالمي اإلاالحزي  الغبٍى

ل ول اإلااؾؿاث اإلاالُت بلى الىٓام ؤلاؾالمي ٖام  باؾدثماع مضزغاث اإلاؿلمحن اإلااالي  م ، هما كامذ1994وجدٍى

ً صفت  ت صون اؾخلالٌ ؤو غبن ؤو جضلِـ مما ؾاهم في جدٍغ لت ؤلاؾالمُت ووفلا للىؾاثل اإلاكغٖو ٖلى الٍُغ

الاكخهاص اإلاالحزي وصفٗه بلى ألامام زُىة هبحرة، هما اٖخمضث ٖلى مباصت الاكخهاص ؤلاؾالمي في نُاغت هٓام 

، للض بغهىذ ؤٖماٌ مهاجحر دمحم بإهه 34لتي بضؤث الٗمل به في ؤغلب قغواتها املخلُت الؿىضاث ؤلاؾالمُت الجضًضة ا

ش، هاالء الظًً ؾِىهفهم الخمحز وجٓلهم اإلاؿاواة فلض ؤؾخُإ  مً الٗٓماء اللالثل الظًً ؾُسلضهم الخاٍع

مخه ؤن ًلىص ؾفُىت بالصه في بدغ ؤمىاحه ٖاجُت ومخالَمت لُهل بها بلى بغ ألا  ٍؼ مان وجيىن بالصه في بدىمخه ٖو

 مهاف الضٌو اإلاخلضمت.

ت.0202املحور الثالث: الخطت ؤلاصالحيت الاستراجيجيت )  ( والعبر اإلاسخخلصت من الخجزبت الخنمويت اإلااليًز

ت وجدضًاتها: -1 ت اإلاالحًز  ٖىامل هجاح الخجغبت الخىمٍى

غ اللضعاث واإلاهاعاث البكٍغ     ا ؾُاؾت صٖم آلُاث جٍُى غ مىاهج التربُت والخٗلُم ؤجبٗذ مالحًز ت مً زالٌ جٍُى

ُت طاث اإلاؿخىي  ب اإلانهي واؾخلُاب الىفاءاث الىٖى وجإؾِـ مٗاهض ومسخبراث البدىر الٗلمُت ومغاهؼ الخضٍع

اث ومسغحاث  غ وجدؿً مؿخٍى الٗالي في مسخلف الخسههاث، هظه ؤلاحغاءاث وغحرها كض ؾاهمذ في جٍُى

ٗلها جىٗىـ باإلًجاب ٖلى ؾىق الٗمل وؾُاؾاث الخهيُ٘ الىاؾٗت التي اإلااؾؿاث الخٗلُمُت واإلاهىُت مما ح

 قاملت لجمُ٘ مىايي الخُاة فلم جلخهغ ٖلى حاهب صون آزغ بط ؤن 
ً
ا ؤهضافا اٖخمضتها الضولت، وناغذ مالحًز

ا بلى مهاف الضٌو اإلاهىٗت ال ٌٗني الجاهب الاكخهاصي ؤو الهىاعي فلِ، وإهما ٌكمل اًًا هفـ  ونٌى مالحًز
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اًت الصخُت والاحخماُٖت والثلافُت التي ونلذ بليها هظه الضٌو بن لم ًؼص ٖنها، وال هبالغ بطا كلىا  اإلاؿخىي مً الٖغ

لت مً الخسُُِ والخىفُظ واإلاخابٗت وألاهم  ت حاءث زمغة ؾىىاث ٍَى ؤن الخجغبت الهىاُٖت والاكخهاصًت اإلاالحًز

ًا كاٖضة نىاُٖت اؾاؾُت للمىخجاث الُاباهُت التي ؤغغكذ مً طلً مىاحهت الخدضًاث الخاعحُت، وؤنبدذ مالحز 

ا والُابان التي وحضث في  ألاؾىاق وهافؿذ الهىاٖاث ألاوعوبُت باهٓت الثمً، فياهذ اإلاهالح مكترهت بحن مالحًز

ئ كضم في جدلُم هللت  ا للخهٌى ٖلى مَى ألاولى فغنت الؾخغالٌ الاًضي الٗاملت الغزُهت فُما واهذ تهضف مالحًز

ل ، ت في ألاحي: 35نىاُٖت ٖلى اإلاضي الٍُى ت اإلاالحًز  وباإلميان بًجاػ ؤهم ٖىامل هجاح الخجغبت الخىمٍى

اإلاىار الؿُاس ي الجُض مً زالٌ الىعي الؿُاس ي وؤلاخؿاؽ باإلاؿاولُت وجدمل الٗبء بظواء وبغاٖت واهتهاج  -

غاق اإلاكيلت للمجخم٘ اإلاالحزي وجلاؾم الا  ت بغامج جىافلُت بحن ول ألٖا مخُاػاث واإلاىانب بُنها صون جمُحز ؤو ٖىهٍغ

ا صولت جخمحز باالؾخلغاع الؿُاس ي واإلاغوهت في اؾخالم الؿلُت ملاعهت بضٌو الجىاع ومٗٓم الضٌو  ما حٗل مً مالحًز

ا مً صولت ػعاُٖت يُٗفت بلى  في الٗالم الثالث الازغي، خُث لٗب مهاجحر دمحم الضوع ألابغػ في الاهخلاٌ بمالحًز

 ف الضٌو اإلاخلضمت .مها

-  
ً
ب صازلها وال زغوج له ٖنها فاألؾغة جلٗب صوعا كُمت ؤلاوؿان اإلاالحزي جخىكف ٖلى اهخماثه للجماٖت فهى مؿخٖى

ني للضولت اث 36في بعؾاء الىالء الَى غ وجدؿحن اإلااقغاث الاحخماُٖت والغف٘ مً مؿخٍى ا بخٍُى لُه اهخمذ مالحًز ٖو

ِٗكُت، الخٗلُم ، الصخت، ؤلاؾيان ًًاف بلى طلً ؾٗيها الضءوب الؾخلُاب حىصة الخُاة اإلاغجبُت بالٓغوف اإلا

ت  ُنهم والاؾخفاصة منهم في مسخلف املجاالث، ومً حهت ؤزغي فلض ؤزبدذ الخجغبت اإلاالحًز الىفاءاث ألاحىبُت وجَى

 
ً
المُت صوعا  باإلااؾؿاث الخٗلُمُت وؤلٖا

ً
 في ؾلىن ألافغاص  ؤن للتربُت الاحخماُٖت ببخضاءا مً الٗاثلت ومغوعا

ً
مازغا

 وكُمها الاحخماُٖت .

حن الىفاءاث فإعؾلذ البٗثاث واؾخلبلذ الخبراء واؾخفاصث  - خماص ٖلى الؿيان ألانلُحن وجَى اؾتراجُجُت الٖا

 لبِئتها الاحخماُٖت والٗمل 
ً
ٗها وفلا مً الخبراث واإلاهاعاث الخضًثت في مجاٌ الخىىىلىحُا وهٓام الاجهاالث وجَُى

حٖلى زضم ب وحهاث الىٓغ واإلاهالح بُنهم وزانت بحن اإلااالٍو  والهِىُحن. نت ألاهضاف اللىمُت وجلٍغ

الاؾدثماع في ؤلاوؿان وهى حىهغ ٖملُت الخىمُت مً زالٌ الاهًباٍ الجماعي وخب الٗمل واخترام الىٓام  -

اصة اإلا هاعاث واإلاٗاعف وؤلابضإ في والكٗىع باإلاؿاولُت وؤلاؾغإ بالخُىع الاكخهاصي والاحخماعي والٗمل ٖلى ٍػ

 وافت مجاالث الخُاة واإلاكاعهت مً الجمُ٘ في الخغُحر والخىمُت الكاملت.

ت والؿباق هدى الدؿلح مما  - ذ يض الخجاعب الىىٍو ا في الهغاٖاث الاكلُمُت والضولُت ومىكفها الهٍغ خُاص مالحًز

 ًٖ الدؿلح.
ً
 حٗلها جخىحه هدى الخىمُت بضال
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خه اإلاؿخلبلُت )اللُاصة الؿُاؾ - ( وما وان لغئؾاء الىػعاء 2020ُت الخىُمت لغثِـ الىػعاء الؿابم مهاجحر دمحم وعٍئ

الظًً ؤجىا بٗضه بال الؿحر ٖلى ههجه م٘ الترهحز ٖلى اإلاهىُت والكفافُت في مداعبت الفؿاص ومىانلت مكىاع اإلاؿحرة 

ا  ت الىاجخت في مالحًز ت بحن ول ألاخؼاب الؿُاؾت هظلً اإلاكاعهت والخفاوى في ا 37الخىمٍى جساط اللغاعاث اإلاهحًر

ٖلى ؤؾـ صًملغاَُت ججٗل مً الؿُاؾت في هظه الضولت جىافلُت بامخُاػ جسضم مهلخت اإلاىاًَ وجدلم له 

 الِٗل الغغُض.

اث مً زالٌ الترهحز ٖلى الفغص بةجبإ ؤؾـ  - لى ول اإلاؿخٍى ت واإلالاعبت ؤلاؾالمُت في الخىمُت ٖو بجباٖها الغٍئ

م وعؾم الؿُاؾاث والخُِ وإجبإ مىهج الٗضالت الاحخماُٖت، وؤن ا ت ٖلى الىهج ؤلاؾالمي اللٍى لخىمُت البكٍغ

ا  ت في بهجاح اإلاؿاع الخىمىي إلاالحًز  38الخهىع الصخُذ لإلؾالم ؤُٖى صفٗت كٍى

 (:2020حىاهب الخُت ؤلانالخُت ) -2

ا صولت نىاُٖت خضًثت في     جمثل هظه الخُت الىمىطج الخًاعي للمكغٕو الظي ؤَلله مهاجحر دمحم في حٗل مالحًز

غ ؤؾالُب الخُاة الُىمُت في وافت اللُاٖاث الاكخهاصًت  وافت اللُاٖاث الخُاجُت ويغوعة جدضًث وجٍُى

ا يمً الضٌو الخمـ والخىىىلىحُت والثلافُت والاحخماُٖت والىفؿُت والؿُيىلىحُت، وتهض ف بلى حٗل مالحًز

ألاولى في الٗالم في قتى مىايي الخُاة للىنٌى بلى صولت نىاُٖت مىخفُت طاجُا مً زالٌ الاػصهاع الاكخهاصي 

والغفاه الاحخماعي والاؾخلغاع الؿُاس ي والخٗلُم باإلاؿخىي الٗالمي فًال ًٖ الخىاػن الىفس ي وألازالقي للمىاًَ 

ت اؾخُاٖذ الضولت ؤن جيىن ؤمت واخضة مىخضة طاث مجخم٘ وازم ومدكغب باللُم  اإلاالحزي، ومً زالٌ هظه الغٍئ

 
ً
مخلً اكخهاصا كاصعا ت وألازالكُت ٌِٗل بكيل مدؿامذ ومخٗاَف حؿىصه الٗضالت وؤلاههاف والاػصهاع ٍو اإلاٗىٍى

ا.  39 ٖلى اإلاىافؿت وكٍى

 -واآلحي:ولدؿلُِ الًىء ٖلى هظه الخُت وان مً ؤبغػ حىاهبها  -

ىُت ومٗالجت هلاٍ الًٗف  • خماص ٖلى اللىي الَى ؤلاؾغإ بدىمُت كُإ الخهيُ٘ وليي ًخدلم طلً ًجب الٖا

والخىؾ٘ ٖلى هُاق اللاٖضة الهىاُٖت مً زالٌ الهىاٖاث ؤلالىتروهُت والىهغباثُت وصٖمها لىٓام جهضًغ هظه 

ا بلى بقغان اإلاىخجاث للخاعج واؾدبضاٌ ؾُاؾت الىاعصاث بلى ؾُاؾت الخه يُ٘ اإلاىحه للخهضًغ ولجإث مالحًز

 وحصجُٗه بلى ؤهبر كضع إلاا في طلً مً فىاثض. 40اللُإ الخام

املخافٓت ٖلى بكامت مجخم٘ مىخض ومخماؾً ٖلى ؤؾاؽ الثلت اإلاخباصلت بحن ميىهاجه الاحخماُٖت والؿُاؾُت  •

ً بما ٌؿاهم في بعؾاء النهًت الثلافُت والخدغع وؾُاصة الٗضالت  والٗغكُت والضًيُت، والءه عاسخ ججاه الَى

 الاكخهاصًت وإػالت الفىاعق اللاثمت ٖلى ؤؾـ ٖغكُت ؤو صًيُت.
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 ؾُاؾُا  41ؾُاصة الضًملغاَُت التي جدىاؾب والترهُبت الؿياهُت للكٗب اإلاالحزي  •
ً
ـ الضًملغاَُت مىهجا وجىَغ

ؼ كُم الدؿامذ والِٗل اإلاكترن عغم الخباًً والازخالف.  وحٍٗؼ

ىُت وتهضف صاثما بلى صٖم  • اؾخمغاع الخصخهت وإخض الغواثؼ الاؾاؾُت في الاؾتراجُجُت للخىمُت الفٗالت الَى

ىُت مً زالٌ بكامت  اإلاىافؿت والفٗالُت وزفٌ الٗبء اإلاالي ًٖ واهل الخيىمت وجدلُم ألاهضاف الهىاُٖت الَى

لخىافؿُت في ؤغلب اإلاىٓماث ؤلاكلُمُت ؤمت مؼصهغة اكخهاصًا جخمخ٘ بالثلت واليكاٍ ولضيها اللضعاث ا

ت الاكخهاصًت ألاوعوبُت ومىٓمت  ثوالاكخهاصًت الضولُت وطلً للخمىً مً مىاحهت الخىخال  ألازغي واملجمٖى

يا الكمالُت.  الخٗاون ومىٓمت الخجاعة الخغة ألمٍغ

ت •  م٘ كضعتها ٖلى 42اللُاصة اللٍى
ً
ا مىاحهت ما كض ًدضر مً ؤخضار بط جخمحز هظه اللُاصة بمٗالجتها لللًاًا حظٍع

غ الاكخهاص  ٖغيُت، فلض اؾخُاٖذ هظه اللُاصة ؤن جخسُى ؤػماث هثحرة بىجاح و ؤن جدلم وجىفظ بغامج جدٍغ

ت في ؤَاع جىفُظ هظه الخُت مً  صون مكاول جظهغ وهظا ما حٗلها ؤهل ألن جيىن كاصعة ٖلى اجساط اللغاعاث اللٍى

ٗت.ؤحل الخىمُت الاحخماُٖت والاكخهاصً  ت الؿَغ

ُت  43الىنٌى باملجخم٘ بلى مغخلت ؤلابضإ والابخياع • الخلني بما ًاهله الخخالٌ مياهت مغمىكت ٖلى الخٍغ

اث الهغحرة واإلاخىؾُت هي بخضي اللىاٖض وألاؾـ ألاؾاؾُت للمؿخلبل  الخىىىلىحُت الٗاإلاُت، ٖلما بإن اإلاكغٖو

غها.  الهىاعي والخيىمت ملتزمت التزاما وامال بخٍُى

وكغ زلافت الخيافل والاكدؿام واإلاهحر اإلاكترن بحن ؤفغاص املجخم٘ اإلاالحزي للىنٌى بلى مؿخىي ٖاٌ مً مٓاهغ  •

 وجيافا الفغم . ةالٗضالت واإلاؿاوا

اؾخمغاع الخيىمت في صٖم جلضم الاؾدثماعاث ألاحىبُت لضوعها الجىهغي في ؤلاؾغإ بدىمُت كُإ الخهيُ٘  •

ا الاؾخفاصة اللهىي مً جضفم الاؾدثماعاث ألاحىبُت للىنٌى بمخىؾِ ههِب  والٗمل ٖلى يمان اؾخفاصة مالحًز

 44ؤلف صوالع بنهاًت هظه الخُت. 15الفغص مً الضزل اللىمي بلى 

 زُالُت جفىق كضعاتها الظاجُت فىيٗذ اهضاف مضعوؾت بضكت  •
ً
واكُٗت ألاهضاف بط لم جهى٘ الخيىمت ؤهضافا

 ث اكخهاصًت زالٌ الفتراث الؿابلت.جدىاؾب م٘ ما خللخه مً بهجاػا

 -دعم الاسخقزار السياس ي ومنهج ؤلاصالحاث: -3

ا ٖضص مً اللُاصاث الؿُاؾُت اإلاخمحزة مىظ الاؾخلالٌ وختى آلان، خُث جمحزث هظه اللُاصاث بإنها     تهُإ إلاالحًز

مثلفت ومخٗلمت وكاصعة ٖلى الٗمل لخدلُم اإلاهالح اليلُت للضولت في يىء اؾدُٗاب ٖمُم لخٗلُضاث الىي٘ 
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ض وؤنها ال جبالغ في جلضًغ الامياهُاث الخامت الضازلي وخؿاؾُاجه ووان مً ؤهم مؼاًا هظه اللُاصة ؤنها حٗغ  ف ماطا جٍغ

 بالبِء ولىً ٌؿحر في الاججاه الصخُذ 
ً
جي الهاصي ولى ؤحؿم ؤخُاها  45وهي مؿخٗضة للٗمل الخثِث الخضٍع

ت وهجاخها هى الاؾخلغاع الؿُاس ي ووحىص كُاصة     ت اإلاالحًز ومً الىخاثج اإلاغحىة واإلاؿخفاصة مً الخجغبت الخىمٍى

ى لى مٗغفت ؤًًا بالىاك٘ َو لى بَإل ومٗغفت بالىاك٘ الضازلي مً خُث اإلاكىالث واإلامىىاث ٖو ُت واُٖت ٖو

الخاعجي والخدضًاث التي جفغى ٖلى ناو٘ اللغاع الؿُاس ي، وكض ؤصي طلً بلى جدلُم الؿلم املجخمعي وإلى ججىب 

ض ؾىىاث مً جُبُم هظه الؿُاؾت الضزٌى في نغإ م٘ الضٌو املخُُت وم٘ اللىي الىبري في الٗالم، وبٗ

 مً الاؾخلغاع والاػصهاع وؤزخفى الاخخلان الٗغقي وؤهدكغ الٗضٌ في عبٕى 
ً
ضا ا مٍؼ ت الانالخُت خللذ مالحًز الخىمٍى

ض ًٖ ؾخىن ٖام  ً، فمىظ الاؾخلالٌ وإلى ما ًٍؼ البالص وؤنبذ اإلاُٗاع ألاٌو مً زالٌ الٗلم والٗمل وؤلازالم للَى

ا زماهُ لى  ت كاص مالحًز عئؾاء وػاعة وهى ما ٌكحر بلى خالت مً الاؾخلغاع الؿُاس ي الظي ٖاقخه هظه الضولت ٖو

 46الاغلب فلض وان ول عثِـ وػعاء هى الصخو الاوؿب إلاغخلخه 

ا مً اؾخلغاع ؾُاس ي وؤصاء اكخهاصي مخمحز فلض جمىىذ مً اؾخلُاب الٗضًض مً       إلاا جخمخ٘ به مالحًز
ً
وهٓغا

ىبُت مً ول مً الىالًاث اإلاخدضة والُابان ٖلى وحه الخهىم، وكض ؾاٖضث هظه الاؾدثماعاث الاؾدثماعاث ألاح

ا مً بيافت مىخجاث حضًضة بلى كاثمت الهاصعاث لدكمل  التي ؾاهمذ في هلل الخىىىلىحُا ٖلى جمىحن مالحًز

 ألاحهؼة الالىتروهُت والىهغباثُت ، باإليافت بلى مىخجاث نىاٖت اليؿُج وبهظا سجل ال
ً
 هبحرا

ً
لُإ الهىاعي همىا

 47مً بحمالي الىاجج اللىمي 

ت وما ًخٗلم باالؾدثماع والِٗل أما ما ًخص ؤلاصالحاث - : فمنها ؾُاس ي واكخهاصي وما ًسو اإلاىاعص البكٍغ

ا في طلً ججغبت عاثضة في  اإلاكترن عغم ازخالف الٗغكُاث واإلاٗخلضاث وهظلً الازخالف والخىٕى ومثلذ مالحًز

بجىهغ ؤلاؾالم ومىٓىمخه اللُمت في بصاعة الكإن الاكخهاصي والاحخماعي والخضمي فمً خُث ؤلانالح الاهخمام 

م ؤٖخمض ٖلى خلاثم مهمت وهي:  الؿُاس ي والاحخماعي جبيذ الضولت مىهج كٍى

اٖخماص مبضؤ الكىعي وهى مً مباصت الخىم في ؤلاؾالم الظي ًىغؽ اخترام الخلىق ومنها خم اإلاكاعهت في  -

ضم نىا غاق وازخالفاث الضًاهاث، ٖو ٖت الخُاة الؿُاؾُت والخفاّ ٖلى الؿلم والىخضة في ْل حٗضص ألٖا

اث الضًيُت.  الخٗهب الضًني وهبظ الخُغف واخترام الخٍغ

خماص ٖلى الظاث مً زالٌ همىطج اؾخلغاع ؾُاس ي واحخماعي ًدلم  - ت ؤلانالخُت والٖا جُبُم الؿُاؾت الخىمٍى

 امل البالص.الؿلم املجخمعي في و 
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اصة اإلاٗاعف واإلاهاعاث وؤلابضإ في وافت  - ؤن ؤلاوؿان هى حىهغ ٖملُت الخىمُت وؤصاتها الغثِؿُت والٗمل ٖلى ٍػ

املجاالث وجدلُم الخىمُت الكاملت ، وؤن بىاء هظا ؤلاوؿان هى الثروة الخلُلُت واملخغن الاٌو لهظه النهًت 

 48الاكخهاصًت والٗلمُت.

 كخهاصي وان الاهخمام ًىهب ٖلى آلاحي:مً خُث ؤلانالح الا •

ا بلى اللًاء ٖلى الفلغ وهجخذ في زفٌ مٗضالجه لخفاصي اي اهفجاع ؤزني مؿخلبال وؤن الخىمُت  - ؾٗذ مالحًز

ىُت  غاق اإلايىهت للمجخم٘ اإلاالحزي ختى جخجؿض الىخضة الَى الىاجخت هي التي جلط ي ٖلى الفجىة اإلاىحىصة بحن ألٖا

ىٗم ول هظا املج م.ٍو  خم٘ بالِٗل الىٍغ

 في ْل خيىمت مهاجحر دمحم الظي جمحز خىمه بميافدت الفؿاص وحلب زلافت  -
ً
 اكخهاصًا هبحرا

ً
ا همىا قهضث مالحًز

 الٗمل وؤلاهخاحُت واهسفاى وؿبت الفلغ هما ؤؾلفىا الظهغ، والبُالت بلى ؤكل مؿخىي في الٗالم.

اة وجيافا الفغم بحن حمُ٘ اإلاىاَىحن في الضولت بازخالف الىنٌى بلى مؿخىي ٖاٌ مً مٓاهغ الٗضالت واإلاؿاو  -

 الضًيُت. مؤٖغاكهم واهخماءاته

ل الاؾدثماعاث بجمُ٘  - ا ٖلى اإلاىاعص الضازلُت بضعحت هبحرة في جىفحر عئوؽ ألامىاٌ الالػمت لخمٍى اٖخماص مالحًز

 49ؤهىاٖها الضازلُت والخاعحُت.

ها مما  - ا والظي ًمىً اٖخباعها الخىٕى في البيُت الهىاُٖت وفغٖو حٗلها مدهلت لىجاح ؾُاؾاث الخىمُت في مالحًز

 ؾببا وهدُجت في الىكذ هفؿه.

ت: -ا 4  جحقيق الخنميت البشزيت الشاملت واسدثمارها في النهضت اإلااليًز

غ مىاهج التربُت والخٗلُم     ت مً زالٌ جٍُى غ اللضعاث واإلاهاعاث البكٍغ ا ؾُاؾت صٖم آلُاث جٍُى ؤجبٗذ مالحًز

ُت طاث اإلاؿخىي الٗالي في  ب اإلانهي واؾخلُاب الىفاءاث الىٖى وجإؾِـ مٗاهض بدىر ٖلمُت وماؾؿاث الخضٍع

ت، هظه الخضابحر اث ومهاعاث  مسخلف الخسههاث والٗلىم بلى الجامٗاث اإلاالحًز ؾاهمذ في جدؿً مؿخٍى

مسغحاث الخٗلُم واوٗىـ طلً ؤلاًجاب ٖلى ؾىق الكغل وؾُاؾاث الخهيُ٘ الىاؾٗت التي اٖخمضتها الضولت، 

ؼ الابخياع وؤلابضإ ٖلى الىدى الخالي: ت وحٍٗؼ ت بخضابحر صاٖمت للخىمُت البكٍغ  ٖلُه كامذ الخيىماث اإلاخٗاكبت اإلاالحًز

م صٖم ؤلاهخاج والبد - غ ؤؾىاق اإلااٌ في مجاٌ الخماًت والدؿٍى  ىر الٗلمُت والخغم ٖلى جدٍغ

بي فٗاٌ م٘ جُبُم هٓام الخٗلُم اإلاغهؼي ومفهىم  - ت مً زالٌ هٓام حٗلُمي وجضٍع صٖم وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 اإلاضاعؽ اإلاخياملت.
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ت والثابخت لالؾخفاصة مً زغواث البالص بإكص ى - صعحاث الفاٖلُت والخفاّ ٖلى  جدلُم مفهىم الخىمُت اإلاخىاٍػ

 50البِئت.

اؾخمغاع التربُت ٖلى الؿلىهُاث ؤلاًجابُت واللُم ألازالكُت في خُاة الٗمل واإلاِٗكت باٖخباع ؤن وحىص املجخم٘  -

 اإلاىًبِ ؤزالكُا والؿيان اإلاخدلحن بلُم ومباصت اإلاٗامالث اإلاؿخلُمت هى ألاؾاؽ لىجاح البالص وجلضمها.

اث مِٗكتهم وجىؾُ٘ الخهٌى ٖلى فىاثض الخضماث الٗامت  جىفحر فغم ؤفًل - حن لخدؿحن مؿخٍى لجمُ٘ اإلاالحًز

 ) الخٗلُم وؤلاؾيان والصخت(.

ب وجإهُل منهي مؿخمغ. - غ ألاهٓمت الخٗلُمُت في مسخلف اإلاغاخل مً زالٌ بوكاء ماؾؿاث جضٍع  جدؿحن وجٍُى

 وزضماث مٗ -
ً
لىماجُت ٖالُت الجىصة واإلاًمىن، وإوكاء مٗاهض جىفحر قبياث مٗلىماث واجهاالث مخلضمت حضا

 بدثُت ومغهباث حامُٗت ، ومغاهؼ بدىر ٖلمُت افترايُت .

ت اإلاسجلت  - خماًت اإلالىُت الفغصًت وإكغاع كىاهحن زانت بها خُث حكمل ٖلى خماًت الازتراٖاث والٗالماث الخجاٍع

 والخهامُم وخلىق اليكغ والخإلُف.

ت وح - امُٗت طاث حىصة ٖالُت ومخىُفت م٘ مخُلباث املجخم٘ وخاحاث ؾىق الٗمل، وجىفحر جىفحر ماؾؿاث جغبٍى

٘ الابخياع وؤلابضإ مً صٖم ومؿخلؼماث ووؾاثل وآلُاث كاهىهُت وفًاءاث زانت بالترفُت  ما جلخًُه مكاَع

 وؤلاكامت الؿُاخُت اإلاىاؾبت.

 مً ؤٖلى فخدؿً مؿخىي الخٗلُم واعجفإ مٗضٌ اللغاءة والىخابت في مال   
ً
ا حٗل هٓامها الخٗلُمي واخضا حًز

ا الجىىبُت الؾخيباٍ هلاٍ اللىة في  اإلاٗضالث في الٗالم وججؿض طلً في بعؾاٌ البٗثاث الخٗلُمُت بلى الُابان ووىٍع

ا جسهو  % مً محزاهُتها 20الخجاعب الىاجخت م٘ الترهحز ٖلى الٗلىم والخىىىلىحُا فهي مفخاح الخغُحر، فمالحًز

 51لهالح الخٗلُم وهي بظلً جفىق محزاهُت الضفإ.اللىمُت 

ت: -5  العبر اإلاسخخلصت من الخجزبت الخنمويت اإلااليًز

ب الازخالفاث الضًيُت والٗغكُت واؾخفاص مً الخىٕى       ا بخىفحر آلُت مىاؾبت حؿخٖى هجح الىٓام الؿُاس ي في مالحًز

اكُٗت م٘ الازخالالث ؤلاكخهاصًت والاحخماُٖت باٖخباعه خالت غىا وزغاء ولِـ خالت جًاص ونغإ وحٗامل بى 

 بما ًىفي لخجىِب البالص ألاػماث الؿُاؾُت والهغاٖاث 
ً
الؿاثضة في املجخم٘ اإلاالحزي ووان هظا الىٓام هاجخا

ت ٖالُت خُث ًمثل هظا الىمىطج خالت الخٗامل الىاكعي م٘ الخٗلُضاث  الضًيُت والٗغكُت وجدلُم وؿب جىمٍى

لُه فمً الاحضع صعاؾت هظا الىمىطج والاؾخفاصة مىه واإلاخغحراث التي  جمغ بها الضولت وججاوػها بيل ٌؿغ، ٖو
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غكُت وكبلُت قدذ صوال هثحرة بهظًً  واجساطه كضوة لىا في الٗاإلاحن الٗغبي وؤلاؾالمي خُث جىحض ؤػماث َاثفُت ٖو

 52الٗاإلاحن.

مىً خهغ بٌٗ الٗبر اإلاؿخسلهت مً هظا الىمىطج الخىمىي في ما   ًلي:ٍو

ا جىنف بإنها جخمحز بالضًملغاَُت في حمُ٘ ألاخىاٌ ومىازها الؿُاس ي ًخالءم وتهُئت الٓغوف  - ؾُاؾت مالحًز

 اإلاالثمت لإلؾغإ بالخىمُت الاكخهاصًت .

 الخٗاٌل والِٗل اإلاكترن عغم ازخالف الٗغكُاث واإلاٗخلضاث . -

غ البيُت الاؾاؾُت وحصجُ٘ ًخىحب ٖلى صٌو الٗالم الثالث الاؾخفاصة مً الخجغبت اإلاا - ت مً زالٌ جٍُى لحًز

اث الهغحرة في النهىى  الاؾدثماع ألاحىبي بما ًىفغ الٗملت الهٗبت والاهخمام باللُإ الخام واإلاكغٖو

 باالكخهاص واػصهاع الضولت وقٗبها.

ىهاث اإلاؿخلبلُت - مً زالٌ التراهم  اهخمامها باإلوؿان والخٗلُم واؾدُٗابها الخلضم الخىىىلىجي وعؾم الؿِىاٍع

 اإلاٗغفي وجىفُظ الخُِ اإلاغؾىمت.

خماص ٖلى الثرواث الُبُُٗت إلهجاح اإلاؿاع الخىمىي صون بغفاٌ  - فُت والٖا الترهحز ٖلى الخهيُ٘ والخىمُت الٍغ

 ألابٗاص والجىاهب الاحخماُٖت والثلافُت.

٘ مؿخىي الضزل واإلاِٗكت صون جسفٌُ مٗضٌ الفلغ والبُالت ومداولت اللًاء ٖليهما ولى ٖلى مغاخل وعف -

 فىاعق بحن َبلاث املجخم٘.

الىجاح في مداعبت الفؿاص مً زالٌ بوكاء هُئت مؿخللت ملخاعبت هظا الفؿاص في الجهاػ الخيىمي مما حٗلها  -

 جللو هظه الٓاهغة بلى ؤيُم الخضوص.

ا مً زالٌ اللُم ؤلاؾالمُت الؿمدت ؤن جدضر َفغة اكخهاصًت  - ونهًت خلُلُت في الضولت اؾخُاٖذ مالحًز

ل ؤلاؾالمي .  جخجؿض في الىحهاث الغاثضة في كُإ الخمٍى

ت واؾخسالم الٗبر منها   بطا ما ؤخىحىا في البلضان الٗغبُت وؤلاؾالمُت بلى ؤلاكخضاء بالخجغبت الاكخهاصًت اإلاالحًز

 باٖخباعها مً ؤفًل الخجاعب الٗاإلاُت في مجاٌ الخىمُت الاكخهاصًت.
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 الخاجمت:

لت التي اؾخسضمتها للخغلب ٖلى الاػماث        ت اؾخدلذ مىا ألاؾباب والخفانُل إلاٗغفت الٍُغ بن الخجغبت اإلاالحًز

 مً زالٌ جدلُم الخىمُت الكاملت التي ٖملذ ٖلى عفاهُت الكٗب اإلاالحزي وجىفحر 
ً
بيل ؤقيالها والنهىى مجضصا

خهام باإلؾالم الظي به هجذ الخضماث الالػمت في ول اللُاٖاث، فلض ؤصعهذ ول الخيىما ت ؤن ٖليها الٖا ث اإلاالحًز

مً الاؾخٗماع ومأؾُه وباؾمه جىخضث ونٗضث فإنبذ هى اإلاازغ الغثِس ي في ول الؿُاؾاث والخىحهاث التي 

ا زالٌ  جبىتها هظه الخيىماث زهىنا في ْل الخدضًاث ؤلاكلُمُت والضولُت التي جىاحهها، فلض اؾخُاٖذ مالحًز

كُٗتها والؿُاؾاث الاكخهاصًت التي اهخهجتها ؤن جاؾـ همىطج جىمىي ؤهُلم مً قغق آؾُا وؤهخلل اإلاغاخل التي 

مً الاكخهاص الؼعاعي بلى اكخهاص اإلاٗغفت والخىىىلىحُا، ومً مؿخىي صزل مىسفٌ بلى مؿخىي عفاه فاق 

ىاءمت بحن الخلالُض اإلاخجظعة الخىكٗاث وحاهب الٗضًض مً الضٌو ألاوعوبُت بل ججاوػها في بٌٗ ألاخُان، فياهذ اإلا

 فانلت في جىحُه بىنلت 
ً
ا ت، ومباصت ؤلاؾالم وحٗالُمه زَُى ومىاهبت الٗهغ، واخترام اللُم الىبُلت آلاؾٍُى

ت وجدضًض مجاالتها اإلاخباًىت.  الخجغبت اإلاالحًز

 وهي ما ًلي: أهم النخائجوجىنلىا مً زالٌ بدثىا هظا بلى 

ا بخُبُم ٖضص هبحر - مً مباصت الاكخهاص ؤلاؾالمي وؤكلمخه م٘ عوح الٗهغ الخضًث مما حٗلها  هجخذ مالحًز

ا هظه اللُم واؾخضٖتها بلى ٖالم الىاك٘ باٖخباعها  جدضر َفغة اكخهاصًت ونهًت خلُلُت بلىعث مً زاللها مالحًز

 مً ؤفًل الخجاعب الٗاإلاُت في مجاٌ الخىمُت الاكخهاصًت.

-  
ً
ت هجاخا ٌؿخدم الخمًٗ والضعاؾت فلض اؾخُاٖذ خيىماتها ٖامت وخيىمت مهاجحر دمحم ازبدذ الخجغبت اإلاالحًز

زانت ؤن جسغج مً اهدُاٍ ؤلاصاعة الؿُاؾُت والفؿاص واؾخغالٌ الىفىط وهضع اإلاىاعص والغوابِ الاحخماُٖت 

 واػصهاعا.
ً
 الضازلُت والخاعحُت بلى ؤن ؤنبدذ مً ؤهثر صٌو الٗالم جلضما

ىهاث اإلاؿخلبلُت مً زالٌ التراهم اإلاٗغفي والاهخمام باإلوؿان والخٗلُم  الخلضم الخىىىلىجي وعؾم - الؿِىاٍع

 وحٗل طلً مً نمُم كىاٖاث ناو٘ اللغاع اإلاالحزي.

٘ الضزل والترهحز ٖلى  - ُت الخُاة وجىَػ الخدٌى مً اكخهاص ػعاعي بضاجي بلى اكخهاص مىخج مٗانغ وجدؿحن هٖى

فُت مما ؾاهم   في جسفٌُ مٗضٌ الفلغ والبُالت وعف٘ مؿخىي الضزل وعفاهُت اإلاِٗكت.الخهيُ٘ والخىمُت الٍغ

م جمىحن اإلاىاًَ  -  ووؾُلت لإلكإل الخىمىي وطلً ًٖ ٍَغ
ً
ت واٖخبرتها هضفا ا ٖلى الخىمُت البكٍغ اٖخمضث مالحًز

لمُا ومٗغفُا واحخماُٖا. ُفا ٖو  وْو
ً
 اإلاالحزي ؾُاؾُا
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ا في جىفحر - آلُت مىاؾبت جىههغ فيها ول الخباًىاث الضًيُت والٗغكُت يمً مٗاصلت  هجح الىٓام الؿُاس ي في مالحًز

 جىهف الجمُ٘، والخٗامل الىاكعي م٘ اإلاخغحراث وؤلاهغاهاث .

اع الؼمني املخضص لها ومغاكبت ناعمت  - عهؼث الخيىماث ٖلى الخسُُِ الجُض وجبنى الخُِ التي ًخم ويٗها في ؤلَا

اث والخغم ٖلى ٖضم جىكفها لخدلُم الهضف اإلايكىص وهى الاعجلاء في جىفُظها مً زالٌ البرامج واإلاك غٖو

مت لجمُ٘ اإلاىاَىحن بضون اؾخثىاء.  باإلاىاًَ اإلاالحزي وجدؿحن ويٗه الاكخهاصي وجىفحر الخُاة الىٍغ

ا م٘ الاؾدثماعاث ألاحىبُت يمً يىابِ وقغٍو جهب في النهاًت في مهلخت الاكخهاص اللىمي  - حٗاملذ مالحًز

ص واٖخماصها ؾُاؾت الترهحز ٖلى الخهيُ٘ م٘ وحىص صعحت ٖالُت مً الخىٕى في البِئت الاكخهاصًت وصٖم للبال 

 الخىحه الخهضًغي وإُٖاثه ؤهمُت ال جلل ًٖ صٖم الهىاٖاث اإلاهضعة هفؿها.

 الهوامش والاحاالث:

                                                           

 -  إن مصدر كلمة مالٌزٌا جاء من مصطلح"javanes malayu"  والذي ٌعنً الهارب"fugitiro"  نسبة إلى مجموعة من

"javaneses" .الذٌن هربوا من جزٌرة سوما طرا باندونٌسٌا، فراراً من االضطهاد اإلنجلٌزي 

1
 - http://unpent .un.org/intradac I groups / public , documents/ iced un pane 35186 pdf.  

 .282م.، ص5991، دار المرٌخ للنشر، الرٌاض، تاريخ اإلسالم الحديث والمعاصراسماعٌل ٌاغً، محمود شاكر،  - 2

، مركز الدراسات السٌاسٌة ، 15سات دولٌة، العدد ، درا0202 – 0222التجربة التنموية في ماليزيا من عام نادٌة فاضل،  - 3

 . 561م.، ص2152بغداد ، 

، المستمبل العربً، مركز دراسات الوحدة تمويل البحث العلمي وأثره في التنمية البشرية ماليزيا أنموذجا  عاصم شحاده،  - 4

 .89م.، ص2152، بٌروت، ٌونٌو 511العربٌة، العدد 

5
 . 76م، ص9002، الطبعت األولي، دار الفكر ، عواى ، تجربت ماليسيا في تطبيك اإللتصاد اإلسالمي بٌَت الذصرى،  - 

، دار الجامعة الصراعات العرلية واستمرار العالم المعاصر: دراسة في االلليات والجماعات والحركات العرليةأحمد وهبان،  - 6

 . 569م، ص2111الجدٌدة، اإلسكندرٌة، 

7
 وهٌشور علي الوولع الووضخ : 9009، النموذج السياسي الماليسي وإدارة اإلختالفهذسي صالخ،  - 

- http: //studies.djazeera, net jarlissues /2012/6120/26211235327448,html 

 الٌزٌا . البومبٌوترا )جاوي : بومبٌوترا( هو مصطلح ٌستخدم فً مالٌزٌا لوصف المالٌو وأورانج أسلى أو الشعوب األصلٌة لم

وأٌضا جنوب شرق آسٌا، المصطلح مثٌر للجدل فً بعض االحٌان وأن استخدامه مشابه بالمثل فً اندونٌسٌا وبروناي والتً ٌمكن 

ترجمتها حرفٌا على أنها "أمٌر االرض" أو "أمٌر السنسكرٌتٌة" لمد نفذت الحكومة المالٌزٌة سٌاسات مصممة لصالح بومبٌوترا لخلك 

م حٌث كانت هذه السٌاسات تهدف فً االصل أن تكون تدبراً 51/1/5969لتوترات العرلٌة التً حدثت فً الفرص ونزع فتٌل ا

 مؤلتا، لكنها ال تزال سارٌة المفعول ووصفت بأنها تمٌٌزٌة عنصرٌة . المصدر:  

         upwikiar.toplwikilBumiputera- (malaysia)        
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8
 - -Malsia, rumboa al prosperidad, 26/3/2015 2                                                               www.icex.es/icex/es/  

Navegacion - Zona - contacto! revista – el. exportador /mundo /REP 201540 1268.html  

9
  مصدر سك ذكره .هذسي صالخ ،  - 

 ٌو الممٌمون فً المناطك الرٌفٌة أكثر من الممٌمٌن فً المناطك الحضرٌة والمسم االكبر منهم ممٌمٌن فً الوالٌات ذات . كان المال

المهن األفمر نسبٌاً، حٌث النسبة االعلى من عمالة المالٌو تعمل فً الزراعة التملٌدٌة منخفضة االنتاجٌة والنسبة األلل فً الصناعات 

لٌة اإلنتاجٌة وكانت حموق الملكٌة بالنسبة للمالٌو تمتصر على حوالً ثلث االراضً الزراعٌة فمط مما جعلهم والتجارة الحدٌثة العا

ٌعانون من مستوى معٌشة متدنً جداً بالمٌاس مع الفئات األخرى وكانت نسبة التملن والتحكم واإلدارة وخاصة فً المؤسسات 

 الصناعٌة للٌلة تكاد ال تذكر. 

10
 هصدر سك ذكرٍ .. هذسي صالخ ، - 

 .565م، ص2115، كلٌة اآلداب ، جامعة الزلازٌك مصر، تاريخ آسيا الحديث والمعاصررأفت الغنٌمً وآخرون ،  - 11

  بوالٌة كٌدا بمالٌزٌا وتلمى دراسته بكلٌة السلطان عبد الحمٌد ثم درس الطب بكلٌة الماالي  5921. ولد مهاتٌر دمحم فً دٌسمبر عام

انظر دمحم ،  5996ولام بدراسة الشؤون الدولٌة بجامعة هارفارد بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام  5995ج منها سنة بسنغافوره وتخر

، كما عمل 25م ، ص 2119، عالم المعرفة للنشر، الطبعة األولى، الجزائر، الماموس الحضاري للمجدد مهاتير دمحمباب عمى، 

بٌب بسالح الخدمات الطبٌة، عرف مهاتٌر دمحم باتجاهاته السٌاسٌة وانتمائه لتنظٌم بالطب فً عٌادته الخاصة كما عمل كضابط ط
 م.5985اتحاد المالٌو وشغل رئٌساً له عام 

عضو بمجلس  –عضو برلمان منتخب عن منطمة كوتاشار  – 5961شغل كذلن عدٌد المناصب: عٌن مندوب مالٌزٌا باألمم المتحدة 

وزٌراً  –رئٌس مجلس الجامعة الوطنٌة  –رئٌس مجلس التعلٌم العالً  –منطمة كوباٌخ باسو عضو منتخب للبرمان عن  –الشٌوخ 
ً للوزراء لمدة  – 5985/  5995للتربٌة والتعلٌم من  . وٌنظر له بأنه مالٌزٌا الحدٌثة فمنذ تسلمه 5985/2111عام من  22رئٌسا

وعلمٌة ونمل مالٌزٌا من دول العالم النامً إلى المتمدم وٌعد  لاد ثورة اصالحات سٌاسٌة والتصادٌة واجتماعٌة 5985المنصب فً 

انظر ، من الشخصٌات التً أثارت جدال كبٌراً وخاصة الجانب الفكري وأعتبر من الشخصٌات التارٌخٌة فً العالم المعاصر
 .، المولع:  2111 ، الطبعة األولى، األجواد للنشر، دبً، محاضر دمحم بعيون عربية وإسالميةعبدالرحٌم عبدالواحد، 

         -http://Pulpit.alwatanvoice.com/content I print 1277.html  

التً مثلت النموذج الحضاري وجعلت من مالٌزٌا دولة صناعٌة حدٌثة فً كافة المطاعات  2121كما أطلك مهاتٌر دمحم رؤٌته        

الحٌاتٌة وتتطلبت تلن الرؤٌة تحدٌث وتطوٌر أسالٌب الحٌاة الٌومٌة وتجسدت هذه الرؤٌة فً تسعة أمور سٌأتً الحدٌث عنها الحماً، 

 مصدر سبك ذكره. دالواحد ، انظر : عبدالرحٌم عب

12
 .مصدر سبك ذكره. عبدالردَن عبدالوادد ، - 

13
 .92م. ، ص0229، الطبعت األولي، الدار الجواَُرٍت للٌشر، بٌغازً، ازمت التنميت صبذٌ دمحم لٌوص،  - 

14
 .  92، ص مصدر سبك ذكرهعاصن شذادة ،   - 

15
 .  22، ص مصدر سبك ذكرهًبََ الذصرً ،  - 

16
 - Mohammed f. yusoff and others, Globalisation, Economic policy, and Equity: the cas eof Malaysia, oFCD. 

Development centre, Paris. December 1. 2000 P.P. 64,65. 

17
، هركس الدراساث األسَوٍت كلَت االلتصاد والعلوم السَاسَت  تمرير عن البعد االجتماعي في النموذج الماليسي للتنميت - 

 م.9002جاهعت الماُرة 
18

 م.9007فٌ هالَسٍا  تمرير صندوق النمد الدولي حول التنميت البشريت - 

19
 -               - http://www.islamonline.net / Arabic / economics / topic.shtm      l 

 م.2119فبراٌر  51 – 2، الدورة الرابعة جنٌف ، نسان باألمم المتحدة تمرير مجلس حموق اإل - 20

21
 مصدر سبك ذكره. ، 9007تمرٍر التٌوَت البشرٍت ،   - 

،  559م، 2155، الطبعة األولى ، العربً للنشر، الماهرة،  التجربة الماليزية ، مهاتير دمحم والصحوة االلتصاديةدمحم صادق ،  - 22

592 . 

 
23

 .  مصدر سبك ذكرهدَن عبد الوادد ، عبد الر  - 
 ، دراسة منشورة على مولع إسالم أونالٌن. 0220االستثمار في البشر في ماليزيا، دمحم بشٌر،  - 24
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 . 51.ص5999، مجموعة مؤلفٌن ، تحرٌر ماجدة صالح ، جامعة الماهرة ، االسالم والتنمية في ماليزيادمحم السٌد،  - 25

" ، جامعة األمام دمحم بن سعود اإلسالمٌة، الرٌاض، وآساليب مكافحة الفمر "دروس مستفادة لماليزياسياسات بشٌر دمحم ،  - 26

 . 98م، ص2118

27
 -                  Alfredo Perez Bravou Ivan Roberto sierra Medelibid P. P. 41,42 

، كلٌة العلوم دكتوراه أطروحةاللتصادٌة واالجتماعٌة، سعد حسٌن، تجربة التنمٌة المالٌزٌة، دراسة فً االبعاد السٌاسٌة وا - 28

 .  51م، ص2115السٌاسٌة ، بغداد ، 

29
  مصدر سبك ذكره .دمحم بشَر ،   - 

30
 ، هابعدُا .  001، ص مصدر سبك ذكرهدمحم السَد ،  - 

31
 مصدر سبك ذكره . عبد الردَن عبد الواح ،   - 

32
 .  مصدر سبك ذكرههذسي صالخ ،  - 

33
 .  مصدر سبك ذكرهعبدالردَن عبد الوادد ،  - 

34
 .  61، ص مصدر سبك ذكرهًبََ الذصرً ،  - 

35
 مصدر سبك ذكره . عبدالردَن عبد الوادد،  - 

36
 .  002، ص مصدر سبك ذكرهدمحم السَد ،  - 

37
 . 060، ص ذكره مرجع سبكدمحم صادق ،  - 

38
 .  001، ص مصدر سبك ذكرهدمحم السَد ،  - 

 91م، ص5995، الطبعة األولى ، دار السوالً ، بٌروت، التعدد وتحديات االختالف للمجتمعات المنمسمةاالٌوبً وعمر سعٌد،  - 39

 . 

40
 . 020، ص مصدر سبك ذكرهًبََ الذصرً ،  - 

41
 .  مصدر سبك ذكرهعبدالردَن عبد الوادد ،  - 

42
 . 092، ص مصدر سبك ذكرهًبََ الذصرً ،  - 

43
 . مصدر سبك ذكرهعبدالردَن عبد الوادد ،  - 

، مركز دراسات الوحدة دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة، دراسة ممارنة بين الجزائر وماليزياناصر ٌوسف،  - 44

 . 95م، ص2151العربٌة، بٌروت، 

45
 هذسي صالخ ، هصدر سبك ذكرٍ .  - 

 وإلى اآلن وهم: 5919تمالل . رؤساء حكومات مالٌزٌا من تارٌخ االس- 

 ، حكم ثالث فترات. 22/9/5991إلى  15/8/5919. تونكو عبدالرحمن من الفترة 5

 ، حكم فترتٌن. 55/9/5996إلى  22/9/5919. تون حاج عبدالرزاق من الفترة 2

 ، حكم فترتٌن. 56/9/5985إلى  55/9/5996. حسٌن بن أون من الفترة 1

 ، حكم ستة فترات. 15/51/2111إلى  56/9/5985. مهاتٌر دمحم من الفترة 5

 ، حكم ثالث فترات. 1/5/2119إلى  15/51/2111. عبدهللا بدوي من الفترة 1

 ، حكم فترة واحدة. 51/1/2158إلى  1/5/2119. نجٌب تون عبدالرزاق من الفترة 6

 ، حكم فترة واحدة. 25/2/2121إلى  51/1/2158مهاتٌر دمحم من الفترة    

 ، حكم فترة واحدة. 56/8/2125إلى  5/1/2121الدٌن ٌاسٌن من الفترة  . مح9ً
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 إلى اآلن 25/8/2125. اسماعٌل صبري ٌعموب من الفترة 8

 ar.wikipedia.org/wikiالمصدر: 

46
 .  المصدر نفسو  - 

47
   مصدر سبك ذكرهعبدالردَن عبد الوادد ،  - 

هرة، ، كلٌة االلتصاد والعلوم السٌاسٌة، جامعة المارد البشرية في ماليزياالسياسة التعليمية وتنمية الموارجاء ابراهٌم،  - 48

 .  11م، ص2116

49
 .  89، ص ، مصدر سبك ذكرهسعد دسَي  - 

50
   مصدر سبك ذكرهعبدالردَن عبد الوادد ،  - 

51
 .  061.، ص مصدر سبك ذكرهدمحم صادق ،  - 

52
 .  مصدر سبك ذكرههذسي صالخ ،  - 
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 مى غري الليبيني اجلوسية الليبية بني اجلواز والموع اكجساب أطفا  الليبيات المزتوجات

 )دراسة مقارنة(

 1د. رافع عبد الهادي الصغري الرتجمان   

 2د . امهيدي محمد امهيدي                                                                                                                                                                   

 ملخص:

ٞالجيؿُت عابُت ٢اهىهُت وؾُاؾُت جُٟض اعجباَه بضولت مُٗىت، ٌٗبر ًٖ  الجيؿُت الُٟل بد٤ جمخ٘ن ال ٚغو أ

ى ما ًغجب اهخماء الصخو  والتزاماث مخباصلت بحن َغفي َظٍ الغابُت، والُٟل اإلاخمخ٘ خ٣ى١  ئلى مجخم٘ مٗحن، َو

للُٟل، ٣ٞض  وما ًترجب ٖلى طل٪ مً خ٣ى١ جيكأ للجيؿُت بالجيؿُت َٝغ في ٖال٢ت بِىه وبحن الضولت اإلااهدت

َبُعي ل٩ل البكغ ال ًم٨ً  ٖليها ٦د٤ ئوؿاوي الىو ُت الخانت بد٣ى١ ؤلاوؿان ٖلىأ٢غث ٧ل اإلاىاز٤ُ الضول

 .الاؾخٛىاء ٖىه

الن الٗالمي لح٣ى١ ؤلاوؿان خُث ههذ اإلااصة ) و٢ض جأؾـ خ٤ الُٟل في الجيؿُت في ٖلى اهه: " ل٩ل  ه( مى15ؤلٖا

ا"، ٦ما ههذ اإلااصة  خغمان ٞغص الخمخ٘ بجيؿُت ما، وال ًجىػ  شخو مً حيؿِخه حٗؿٟا أو ئه٩اع خ٣ه في حُٛحَر

 أٖلى  م1989 مً اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل ٖام (7)
 
٩ىن له الح٤ مىظ والصجه في  هه: "ٌسجل الُٟل بٗض والصجه ٞىعا ٍو

 اؾم والح٤ في ا٦دؿاب حيؿُت". 

و٢ض اللُبُت، بكأن الجيؿُت  2010لؿىت  (24) ال٣اهىن ٖضص فيالجيؿُت  اإلاكٕغ اللُبي مؿألتٖالج  ومً حاهبه

( مً 11و٢ض أحاػث اإلااصة ) ،و َظا خؿب ما ئطا ٧اهذ أنلُت أو م٨دؿبت بالجيؿُتاٖخمض ٖلى أؾاؾحن في الخمخ٘ 

٤ الًىابِ التي  مىذ أوالص اإلاىاَىاث اللُبُاث اإلاتزوحاث مً ٚحر اللُبُحن الجيؿُت٢اهىن الجيؿُت اللُبُت  ٞو

 ىُٟظًت لل٣اهىن.جدضصَا الالئدت الخ

نهٌ اللُبُاث  أَٟا٫ ا٦دؿاب مً مؿألت اللُبياإلاكٕغ  مى٠٢ عنض فيالضعاؾت َظٍ الهضٝ الغئِس ي مً  ٍو

 اإلاىٓمت لظل٪.ال٣اهىهُت  آلالُاث وبُاناإلاتزوحاث مً ٚحر اللُبُحن الجيؿُت اللُبُت، 

ٟا٫، الجيؿُت اللُبُت، ه٣ل الجيؿُت، خ٤ الضم، الجيؿُت اإلا٨دؿبت، خ٤ ؤلا٢لُم. الكلماث املفخاخُت:  ألَا

 

 

                                                           
 ليبيا –األكاديمية الليبية فرع مصراثة  ،  سجاذ مساعد، قسم القاهونأ 1
 

2
 ليبيا –مسجشار بالمحكمة العليا 
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Summary 

     It is no wonder that a child’s enjoyment of the right to nationality expresses his association 

with a particular state. Nationality is a legal and political link that benefits a person’s 

belonging to a particular community, which arranges reciprocal rights and obligations 

between the two parties to this bond. From the rights that arise for the child, all international 

instruments on human rights have recognized them as a natural and indispensable human right 

for all human beings. 

     The right of the child to a nationality was established in the Universal Declaration of 

Human Rights, where Article 15 of it states: “Everyone has the right to a nationality, and it is 

not permissible to deprive a person of his nationality arbitrarily or deny his right to change it,” 

as stipulated in Article 7 of the Convention. The rights of the child in 1989 AD: “The child is 

registered immediately after birth and has the right from birth to a name and the right to 

acquire a nationality.” 

      For his part, the Libyan legislator dealt with the issue of nationality in Law No. (24) of 

2010 regarding Libyan nationality, and it was based on two bases in the enjoyment of 

nationality, depending on whether it was original or acquired. Article (11) of the Libyan 

Nationality Law permitted granting the children of Libyan women citizens Women married to 

non-Libyans, according to the regulations set by the executive regulations of the law. 

     The main objective of this study is to monitor the position of the Libyan legislator on the 

issue of children of Libyan women married to non-Libyans acquiring Libyan nationality, and 

to clarify the legal mechanisms regulating this. 

Key words: children, Libyan nationality, transfer of nationality, right of blood, acquired 

nationality, right of territory. 
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 مقدمـــــة

خٟٕغ ٖلى جمخ٘ الُٟل  خه ال٣اهىهُت، ألهه حؼء مً خالخه اإلاضهُت، ٍو ال ٚغو ئن خ٤ الُٟل في الجيؿُت ٌٗبر ًٖ ٍَى

بد٤ الجيؿُت اعجباَه بضولت مُٗىت، ٞالجيؿُت عابُت ٢اهىهُت وؾُاؾُت جُٟض اهخماء الصخو ئلى مجخم٘ مٗحن، 

ى ما ًغجب خ٣ى١ والتزاماث مخباصلت بحن َغفي َظٍ الغابُ ت، والُٟل اإلاخمخ٘ بالجيؿُت َٝغ في ٖال٢ت بِىه و َو

بحن الضولت اإلااهدت للجيؿُت وما ًترجب ٖلى طل٪ مً خ٣ى١ جيكأ للُٟل، ٣ٞض أ٢غث ٧ل اإلاىاز٤ُ الضولُت الخانت 

ال  بدؿبان ان مًبد٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى الىو ٖليها ٦د٤ ئوؿاوي َبُعي ل٩ل البكغ ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىه، 

ت. ًخمخ٘ بالجيؿُ  ت ٩ًىن في ويُٗت ٢اهىهُت مؼٍع

الن الٗالمي لح٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى اهه: " ل٩ل ٞغص الخمخ٘ بجيؿُت ما، وال ًجىػ 15خُث ههذ اإلااصة ) ( مً ؤلٖا

ا"، ٦ما ههذ اإلااصة ) ( مً اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل ٖام 7خغمان شخو مً حيؿِخه حٗؿٟا أو ئه٩اع خ٣ه في حُٛحَر

٩ىن له الح٤ مىظ والصجه م ٖلى اهه: "ٌسجل الُٟل ب1989  ٍو
 
 في اؾم والح٤ في ا٦دؿاب حيؿُت". ٗض والصجه ٞىعا

٘ اللُبي ٞىجض أن اإلاكٕغ ٖالج مىيٕى الجيؿُت ٖلى أؾاؽ ال٣اهىن ٖضص )    بكأن  2010( لؿىت 24أما في الدكَغ

  الجيؿُت اللُبُت
 
ئطا ٧اهذ أنلُت أو  ، و٢ض اٖخمض ٖلى أؾاؾحن في الخمخ٘ بالجيؿُت و َظا خؿب ماالىاٞظ خالُا

( مً ٢اهىن الجيؿُت اللُبُت مىذ أوالص اإلاىاَىاث 11م٨دؿبت، وفي ئَاع مىيٕى صعاؾدىا َظٍ أحاػث اإلااصة )

٤ الًىابِ التي جدضصَا الالئدت الخىُٟظًت لل٣اهىن.  اللُبُاث اإلاتزوحاث مً ٚحر اللُبُحن الجيؿُت ٞو

 أهذاف الذراصت:   -أ 

مى٠٢ اإلاكٕغ اللُبي مً مؿألت ا٦دؿاب أَٟا٫  حؿلُِ الًىء ٖلى٨ًمً الهضٝ الغئِس ي مً َظٍ الضعاؾت في 

 .اللُبُاث اإلاتزوحاث مً ٚحر اللُبُحن الجيؿُت اللُبُت، وعنض آلالُاث ال٣اهىهُت اإلاىٓمت لظل٪

 مىهج الذراصت:  -ب 

أَٟا٫ اللُبُاث اإلاتزوحاث مً ٚحر  ت ا٦دؿابآللُ اللُبيحهىص اإلاكٕغ  عنض جىهب ٖلىهٓغا ل٩ىن الضعاؾت 

اإلاىاؾب َى اإلاىهج الخدلُلي، الظي ؾىدبٗه لخدلُل ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت  ٞان اإلاىهج ؛اللُبُحن الجيؿُت اللُبُت

ما ههذ ٖلُه  وطل٪ في يىء ،٦دؿاب أَٟا٫ اللُبُاث اإلاتزوحاث مً ٚحر اللُبُحن الجيؿُت اللُبُتال الىاْمت

 ، وإلزغاء اإلاىيٕى ؾىٗغج ٖلى بٌٗ الُىٓم الٗغبُت اإلا٣اعهت. ا٢ُاث الضولُتاإلاىاز٤ُ والاجٟ

 إشكالُت الذراصت:  -ج 

أطفال اللُبُاث إلى أي مذي كرش املشرع اللُبي خم  :مً اإلاإمل أن ججُب َظٍ الضعاؾت الؿإا٫ الخالي

 ؟الجيضُت اللُبُتفي املتزوحاث مً ػير اللُبُين 
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 مً زال٫ املحاوع آلاجُت: الدؿاؤ٫  الاحابت ًٖ َظا هدىاو٫  ؾٝى

 بُتاملتزوحاث مً ػير اللُبُين الجيضُت اللُ كدضاب أطفال اللُبُاثاملبدث الخمهُذي: الاطار املفاهُمي ال

 ٖلى
 
في ؾبُل جد٤ُ٣ ٧ل مخُلباجه وخاحُاجه التي  خ٣ى٢ه وجضاٞ٘ لُٟلل ج٨ٟلأَمُت وي٘ ٢ىاهحن  جأؾِؿا

  باٖخباٍع، هحؿاٖض ٖلى يمان خُاة جل٤ُ ب
 
  ٖىهغا

 
مجخم٘ مخ٩امل ًغقى بأبىائه هدى مؿخ٣بل  مً ٖىانغ مهما

الهاث أولتهم ال٣ىاهحن الىيُٗت ؛ لظا ػاَغ وأُٖتهم الٗضًض مً  واإلاىاز٤ُ الضولُت ال٨ثحر مً الاَخمام،و٦ظا الٖا

ا الح٤ في الجيؿُت  .الح٣ى١ لٗل أبغَػ

لى َظا ألاؾاؽ ؾىداو٫ مٗالجت َظا اإلاىيٕى في َظا حٍٗغ٠  ألاول اإلابدث مً زال٫ مُلبحن، وؿخٗغى في  ٖو

  .حٍٗغ٠ الجيؿُت وأَمُتهاٖلى  الثاوي املطلب، بِىما وؿلِ الًىء في الُٟل

ـف الطفـــل   املطلب ألاول: حعٍر

ت التي ًمّغ  ٟاث لؤلاوؿان، ولبها  الُٟىلت هي أو٫ اإلاغاخل الٗمٍغ وآلازغ  )الفرع ألاول(بًٗها لٛىي ُٟل ٖضة حٍٗغ

 وهي: )الفرع الثاوي(٢اهىوي 

ف الطفل في  الفرع ألاول:  ؼتللاحعٍر

ى الغزو الىاٖم مً ٧ل ش يء  ،٧لمت َٟل في اللٛت الٗغبُت مأزىطة مً ماصة " الُٟل "، وهي ب٨ؿغ الُاء َو

ٟى٫  أَٟا٫ هوحمٗ ى اإلاىلىص وولض ٧ل وخكُت أًًا َٟل، والجم٘ ،(1)بهاء ، وهيَو أَٟا٫، و٢ض ٩ًىن الُٟل  :َو

 
 
  واخضا

 
ى الىلض ختى ًبلٜ(2)وحمٗا ، َو

 
 عزها

 
ظا ٌؿدىض ئلى ٢ىله حٗالى: " (3). والُٟل َى اإلاىلىص ما صام هاٖما ا ، َو

َ
ِئط

 
ْ
ىا

ُ
ِطه

ْ
ْؿَخأ َِ لْ

َ
ُم الحلم ٞ

ُ
ٟا٫ ِمى٨  ألَا

َ
ٜ
َ
 .  (4)" َبل

ف الطفل في اللاهىن  الفرع الثاوي:  حعٍر

ني، الضولي اإلاؿخىي  ٖلى ٦بحر اَخمام مدل الُٟل ئن   ئُٖائه ًخُلب مما الَى
 
ٟا ( لُبي ال ال٣اهىن  في حٍٗغ

ً
)أوال

(. الضولي وال٣اهىن 
ً
 )زاهُا

 
ً
ف الطفل في اللاهىن  -أوال  :اللُبي حعٍر

  اللُبيٖٝغ اإلاكٕغ 
 
٣ا  ل٣ضعجه ٖلى الخمُحز وؤلاصعا٥ ٦ما ًلي: الُٟل وخضص أَلُخه ٞو
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٣ًهض ٖلى اهه: "  بكأن خماًت الُٟىلت( 1997)مُالصًت  1427( لؿىت 5) ٖضص٣اهىن مً الألاولى  ههذ اإلااصة

كمل طل٪ الجىحن في بًُ  بالُٟل في جُب٤ُ ئخ٩ام َظا ال٣اهىن الهٛحر الظي لم جبلٜ ؾىه الؿاصؾت ٖكغة َو

 .(5)"أمه

 الهٛحر الظي أجم الغابٗت ٖك٦81ما ههذ اإلااصة )
 
غة ولم ًبلٜ ( مً ٢اهىن ال٣ٗىباث ٖلى اهه " ٌؿأن حىائُا

 .(6) الثامىت ٖكغة و٢ذ اعج٩اب الٟٗل ..."

بكأن جىُٓم أخىا٫  1992( لؿىت 17/أ( مً ال٣اهىن ٖضص )3ههذ اإلااصة ) الطبي ػير املميز )عذًم ألاهلُت(: – 1

ً ومً في خ٨مهم  ."الهٛحر ٚحر اإلامحز َى مً لم ًخم الؿابٗت مً ٖمٍغٖلى ان "  (7)ال٣انٍغ

 (18)صون أن ًبلٜ  ىاث مً ٖمٍغؾى (7)ال٣انغ ؾً  أجم ٞيهاغخلت التي اإلاوهي  :هاكظ ألاهلُت(الطبي املميز)  - 2

ً.٢اهىن مً  /ب(3))ؾً الغقض( ههذ ٖلُه اإلااصة ؾىت   جىُٓم أخىا٫ ال٣انٍغ

ئلى ؾً الغقض وج٨خمل بالخالي مغخلت الُٟىلت ببلٙى ووٗني بها الخغوج مً مغخلت الُٟىلت،  مرخلت البلىغ: – 3

ً (9)ؾىت خؿب هو اإلااصة ( 18)  مُالصًت ؾىت زماوي ٖكغة" ؾً الغقض  مً ٢اهىن جىُٓم أخىا٫ ال٣انٍغ

 ٧املت".

 
ً
ف الطفل في اللاهىن الذولي: -زاهُا  حعٍر

الهاث مً الٗضًض في الُٟل مهُلح وعص  الُٟل لح٣ى١  حى٠ُ ئٖالن مً أبض هأه ئال، الضولُت والاجٟا٢ُاث ؤلٖا

  1924 لٗام
 
 الضولي والٗهض والؿُاؾُت اإلاضهُت للح٣ى١  الضولي الٗهض زم ، 1909لٗام الُٟل خ٣ى١  باٖالن مغوعا

 ئلى وبداحخه بالُٟل الضولُت الجماٖت ٣ض اَخمذٞ، 1966 لٗام والث٣اُٞت والاحخماُٖت الا٢خهاصًت للح٣ى١ 

  ًً٘ له مجغص حٍٗغ٠ ًٖ البدث صون  الحماًت
 
ت الُىائ٠ وبحن بِىه ٞانلت خضوصا  ٖليها ًىُب٤ ال التي البكٍغ

 ٖكغة، الثامىت ؾىت ًخجاوػ  لم ئوؿان ٧ل"  :اهه على الطفل حعرفخلىق الطفل  اجفاكُت إن بُض .الىن٠ َظا

ىُت ال٣ىاهحن جدضص لم ما   الَى
 
 .(8)ض"للغق نٛغأ ؾىا

ف الجيضُت وأهمُتها املطلب الثاوي:   حعٍر

حن، وؿخٗغى في  ٠  ألاول ؾىٗالج في َظا اإلاُلب مً زال٫ ٖٞغ   أَمُتها. الثاويالجيؿُت، بِىما هغنض في حٍٗغ
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ف  الفرع ألاول:  الجيضُتحعٍر

 
ً
ف الجيضُت في اللؼت: –أوال  حعٍر

ى  ،الجيؿُت لٛت مكخ٣ت مً ٧لمت حيـ ى الًغب مً الص يء، َو ، َو ومىه  ،ٖم مً الىٕىأوحٗني ألانل والىٕى

 .(10). ٞاألبل حيـ مً البهائم، وحمٗها أحىاؽ، وحىىؽ(9)"٧ل َائغ ًأوي ئلى حيؿه"والخجىِـ،  ،اوؿتاملج

ىُت، أو ال٣ىمُت لكٗب مً الكٗىب، أو لضولت مً الضو٫ في ال٣اهىن والجيؿُت  ت الَى ٖال٢ت ، أو هي (11)الُهٍى

 
 
، والجيؿُت الهٟت التي جلح٤ بالصخو م٨دؿبت أو ،و٢ض ج٩ىن أنلُه ،مُٗىا بضولت مُٗىت ٢اهىهُت جغبِ ٞغصا

 .(12)متأأو  ،مً حهت اهدؿابه لكٗب

 
ً
ف الجيضُت في الاضطالح: –زاهُا  حعٍر

م مً أن فى َبُٗت  بُض انهم ازخلٟىا ؛عابُت بحن الٟغص والضولت ياإلاخ٤ٟ ٖلُه بحن الباخثحن أن الجيؿُت ه ٖلى الٚغ

ىا في َظا الهضص ئلى أعبٗت َظٍ الغابُت،   اججاَاث:وجٟٖغ

خُث ٖٝغ بٌٗ ال٣ٟه الجيؿُت بأنها ٨ٞغة ٢اهىهُت حٗبر الاججاه ألاول: ًري أن الجيضُت هي رابطت صُاصُت: 

 
 
ى حٍٗغ٠ ًغ٦ؼ بهٟت أؾاؾُت ٖلى الىحهت الضازلُت ، (13)ًٖ اعجباٍ الصخو بالضولت وجبُٗخه لها ؾُاؾُا َو

غ٦ؼ ٖلى ٧ىن ،للجيؿُت ها البٌٗ آلازغ بأنها " .(14)ال٣اهىن الخام مً هٓم هاٍو ٞغ الٟغص  عابُت ؾُاؾُت جغبِٖو

و٧ىنها مً هٓم ال٣اهىن الٗام،  وبظل٪ يبُذ َظٍ ال٨ٟغة ٖلى ئبغاػ الجاهب الؿُاس ي ٣ِٞ، ،(15)بضولت مُٗىت"

 
ُ
 ٗلي ؾلُت الضولت في مؿألت الجيؿُت.٦ما ح

ذ ٖلى أنهالاججاه الثاوي: ًري أن الجيضُت هي رابطت كاهىهُت:  بدىُٓم  عابُت جىُٓمُت ج٣ىم الضولتا " ولظل٪ ٖٞغ

 إلاهالحها الٗلُا
 
٤ ما جغاٍ مد٣٣ا ٤ هٓام ٢اهىوي جىٟغص هي بىيٗه ٞو ٣خهغ صوع الٟغص ٦ُٝغ في ، أخ٩امها ٞو ٍو

 . (16)َظٍ الٗال٢ت ٖلى الخًٕى الخام لهظٍ ألاخ٩ام

 لها" مجم٘ اللٛت الٗغبُتو٢ض ٖٝغ 
 
. و٢ض أبغػ َظا (17)الجيؿُت بأنها: " عابُت بحن الصخو والضولت، ججٗله جابٗا

الاججاٍ الجاهب ال٣اهىوي للجيؿُت باٖخباع أن ال٣اهىن َى الظي ًد٨م وكأتها وػوالها و٦ظل٪ آلازاع اإلاترجبت 

 .(18)ٖليها

ى الاججاٍ : (19)الاججاه الثالث: ًجمع بين الىضفين الضُاس ي واللاهىوي ٍغي و  الكائ٘ في ال٣ٟه وال٣ًاء،َو

ألنها جغبِ  صُاصُتٞهي  ،ن واخضآن الجيؿُت هي عابُت ؾُاؾُت و٢اهىهُت في أأههاع َظا الاججاٍ مً ال٣ٟهاء 

ألنها  كاهىهُتوهي  ،الٟغص بىخضة ؾُاؾُت هي الضولت ومبىاَا ؾُُغة الضولت وؾُاصتها في جدضًض ع٦ً الكٗب ٞيها
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ها(20)٢اهىهُت جد٨مها ٢اٖضة ٢اهىهُت وجترجب ٖليها أزاعا عابُت ٢اهىهُت ؾُاؾُت بحن الٟغص  البٌٗ أنها " . لظا ٖٞغ

 
ُ
 تــــــه نٟـــوحؿبٜ ٖلُ ،ليهائ يؿب وجغص ٧ل ٞغص للضولت التي ًيخميوالضولت ج

٢اهىهُت وؾُاؾُت ًىدؿب بم٣خًاَا الٟغص . أو انها "عابُت (21)"وجيكأ ٖنها خ٣ى١ وواحباث مخباصلت ،اإلاىاًَ ٞيها 

 .(22)ئلى صولت مُٗىت"

ت الٗلُا  وجىداػ ذ ااملح٨مت الضؾخىٍع ت لهظا الاججاٍ، خُث ٖٞغ بُت أنلُت بحن الضولت اع  هاأن ٖلىلجيؿُت اإلاهٍغ

ا، وإط ج٣ىم في ألانل ٖلى ٨ٞغة الىالء للضولت، وجيكئها الضول والٟغص ًد٨م ال٣اهىن  دضص آزاَع صتها ات باع وكأتها ٍو

ٗاتها  بها اإلاىٟغصة، ٞخدضص بدكَغ
 
ىُت ألاؾـ واإلاٗاًحر التي ًخٗحن جُب٣ُها لخدضًض مً ٌٗخبر مخمخٗا   ،الَى

 
 أو زاعحا

 .(23)ًٖ صائغة مىاَىيها

خُث الاججاه الرابع: الجيضُت هي ألاداة التي ٌعترف بها اللاهىن الذولي لخدذًذ الضُادة الشخطُت للذولت: 

ها البٌٗ بأن  في الجماٖت اإلا٩ىهت لغ٦ً الكٗب ٖٞغ
 
 ًهبذ بم٣خًاٍ الٟغص ًٖىا

 
ٗا  جىَػ

 
٘ ألاٞغاص صولُا ها " أصاة جىَػ

 . (24)٦غ٦ً مً أع٧ان صولت مُٗىت"

 
ً
ف الخجيط: –زالثا  حعٍر

ى الًغب مً ٧ل ش يء و الجم٘ أحىاؽ الخجيط لؼت: -أ   َى لٟٔ مكخ٤ مً الجظع "حيـ"، َو

 ، ٣ا٫ َظا ًجاوـ َظا أي ٌكا٧لهوحىىؽ، والجيـ أٖم مً الىٕى كابهه،  ومىه املجاوؿت والخجىِـ، ٍو َو

  .(25)أو أمت ،والجيؿُت هي الهٟت التي جلح٤ الصخو مً حهت اهدؿابه لكٗب

: -ب 
ً
حىبي بىاء ٖلى َلبه ومىا٣ٞه أ َى مىذ الجيؿُت لصخو"ٖٝغ الخجيـ ٖلى اهه  الخجيط اضطالخا

غ الكغٍو ال٣اهىهُت اإلاُ  نلُت وجبيُه الىالء هدىلىبت ُٞه واه٣ُإ نلخه بجماٖت صولخه ألا الؿلُت بٗض جٞى

ؿمى َظا الصخو ألا  الضولت التي جمىده حيؿُتها. وبٗض مىده  (َالب الخجيـ)حىبي ٢بل مىده الجيؿُت َو

 . (26)(الضولت ماهده الجيؿُت)والضولت التي جمىده الجيؿُت (، اإلاخجيـ) ـالجيؿُت ٌؿمى ب

ٝغ  ُٖ  ٦ما 
 
ا اإلاُل٤ لؤلحىبي أًًا ٤ ل٨ؿب الجيؿُت بمىدها مً الضولت خؿب ج٣ضًَغ الظي ًُلبها بٗض  بأهه " ٍَغ

 .(27)"اؾدُٟاء الكغٍو التي ًخُلبها ال٣اهىن 
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 أهمُت الجيضُت باليضبت للطفل الفرع الثاوي:

 
ً
ني بحن الخٟغ٢ت يىئه في ًخدضص الظي اإلاُٗاع ٞهي الضولت و٦ُان الٟغص خُاة في بالٛت أَمُت للجيؿُت -أوال  الَى

 ا٦دؿاب ٖلى الضازلي ال٣اهىن  ًغجبها التي اإلاخٗضصة ال٣اهىهُت لآلزاع باليؿبت أَمُتها جبضو جٟغ٢ت وهي وألاحىبي،

ىُت الهٟت الصخو  .الَى

 
ً
 ال زم ومً ،الضولت ٖلى الصخهُت َظٍ وج٣خهغ صولُت، ٢اهىهُت بصخهُت للٟغص ٌٝٗتر  ال الضولي ال٣اهىن  -زاهُا

وبظل٪ حٗض  ،الضولي ئال مً زال٫ الضولت التي ًيخمي ئليها بجيؿِخهجا٫ امل في خ٣ى٢ه ًٖ الضٞإ الٟغص ٌؿخُُ٘

٤ ممثليها الضبلىماؾُحن في  ،خم٘ الضولياملج في الٟغص لحماًت ال٣اهىهُت الجيؿُت الىؾُلت وحؿخُُ٘ الضولت ًٖ ٍَغ

 .الضولت زاعج أ٢امىا وإن ختى خ٣ى٢هم ًٖ والضٞإ حيؿُتها ًدملىن  الخاعج خماًت ألاٞغاص الظًً

 
ً
 الخمحز ًم٨ً بم٣خًاَا ئط للٟغص، الجيؿُت أَمُت ٞخٓهغ للضولت الضازلي الىٓام أو ،ال٣اهىن  مجا٫ في أما -زالثا

 أما الخاعج، في م٣ُمحن ٧اهىا ولى قٗبها ٖضاص في ًضزلىن  الضولت حيؿُت ًدملىن  ٞمًالضولت وؾ٩انها،  قٗب بحن

٣ُمىن  الضولت حيؿُت ًدملىن  ال الظًً ضزلىن  ألاحاهب مً ٞهم أعيها في ٍو  .  (28)بهظا الىن٠ في ٖضاص ؾ٩انها ٍو

ت اإلاؼصوحت ؾىاء باليؿبت ئلى الٟغص أو الضولت، ومً أَم اإلاؿائل التي  ٞالجيؿُت حٗخبر بالىٓغ ئلى أَمُتها الحٍُى

مت لل٣ًاء ٖلى أهىإ الخٟغ٢ت بحن الغحل واإلاغأة الضو٫ اإلاخ٣ض باَخمام املجخم٘ الضولي اإلاٗانغ وحٗنى بها جدٓى

الضولي للٟغص  املجخم٘ ول٣ض اٖتٝر ،أو الؿً ،والُٟل، و٧ل ئق٩ا٫ الخمُحز ألازغي، ال٣ائمت ٖلى ازخالٝ الجيـ

  (15)اإلااصة  يمًبالح٤ في الجيؿُت 
 
الن الٗالمي لح٣ى١ ؤلاوؿان ٨ٞغؾه بظل٪ خ٣ا مً بحن خ٣ى٢ه  مً ؤلٖا

 .(29)ألاؾاؾُت

 جيضُت اللُبُت في اللاهىن اللُبيمً ػير اللُبُين ال اكدضاب أطفال اللُبُاث املتزوحاث املبدث ألاول:

ٗاث بدثفي َظا اإلا وؿخٗغى االلُبي  ٣اهىن لجيؿُت في الل إلاىٓمتا الدكَغ  مً ، بدؿب أ٢ضمُت نضوَع
 
بضءا

الن الضؾخىعي لؿىت 1951الضؾخىع اإلال٩ي لؿىت   باإٖل
 
الن الضؾخىعي لؿىت 1969م مغوعا م 2011م واهتهاء  باإٖل

 مً ال٣اهىن  نحاهى ال٣هدىاو٫  ، لىخدى٫ ٣ٖب طل٪ ئلى)مطلب أول(
 
لؿىت  (17) ٖضص اإلاىٓمت للجيؿُت اهُال٢ا

 ببكأن الجيؿُت،  1954
 
 لجرنض بكأن أخ٩ام الجيؿُت الٗغبُت،  1980لؿىت  (18) ٖضصال٣اهىن مغوعا

 
أخ٩ام أزحرا

 )مطلب زاوي(. بكأن أخ٩ام الجيؿُت اللُبُت 2010لؿىت  (24) ٖضصال٣اهىن الجيؿُت في 
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 الجيضُت اللُبُت في ضىء الذصخىر اللُبي أطفال اللُبُاث املطلب ألاول: اكدضاب 

ٟا٫ اللُبُاث اإلاتزوحاث مً ٚحر لُبي؛ لبُان مى٠٢ اإلاكٕغ الضؾخىعي في لُبُا مً مؿألت مىذ ا لجيؿُت اللُبُت أَل

ا. ت التي قهضتها الؿاخت اللُبُت خؿب أ٢ضمُت نضوَع الن الضؾخىٍع  ًخىحب ٖلُىا جدب٘ الضؾاجحر وؤلٖا

  (30)م1951في ضىء الذصخىر اللُبي لضىت أطفال اللُبُاث الجيضُت اللُبُت الفرع ألاول: اكدضاب 

( مىه، و٢ض ٧ان حاء 10و  9و  8)في اإلاىاص  تیمؿألت الجيؿ 1951ألاو٫ الهاصع في أ٦خىبغ  بيیهٓم الضؾخىع الل

 في 
 
دا  لىو اإلااصة . و ألاحىبُتأو  الٗغبُت، اثیوؾىاَا مً الجيؿ تیبیالل تیالجيؿ نححىاػ الجم٘ ب ٖضمنٍغ

 
َب٣ا

ّض ( مً الضؾخىع یُ 8)  بیل َٗ
 
  هیأخض أبى  ٧ان أو ،ایبیبمىحبه ٧ل مً ولض في لیا

 
إلاضة ال  ایبیأو أ٢ام في ل ،ایبیفي ل مىلىصا

 .ئ٢امت ٖاصًت ج٣ل ًٖ ٖكغ ؾىىاث

ين لضىت أطفال اللُبُاث الجيضُت اللُبُت اكدضاب  الفرع الثاوي:   و (31)م1969 في ضىء الاعالهين الذصخىٍر

  (32)م2011

الن الضؾخىعي الهاصع  لم ًخٗغى  م2011 الثالث مً أٚؿُـ فيًٖ املجلـ الىَني الاهخ٣الي اإلاإ٢ذ ؤلٖا

ا،  تیؿألت الجيؿإلا
 
مسال٠ لئلٖالن الضؾخىعي،  تیالجيؿ ألابىاء ألاب وألام في مىذ نحب زیحأن الخم وإن ٧انئَال٢

الن الضؾخىعي ٖلى6ههذ اإلااصة ) ثیخ ؾىاء أمام ال٣اهىن، ومدؿاوون في الخمخ٘  ىن یبیاللان "  ( مً ؤلٖا

 نهمیب زیحالٗامت، ال جم اثیواإلاؿإول الىاحباث مً هميٖل مایوفي ج٩اٞإ الٟغم، ٞو ت،یاؾیوالؿ تیبالح٣ى١ اإلاضه

 ،أو الىي٘ الاحخماعي ،تیاؾیالؿ أو آلاعاء ،أو اليؿب ،أو الجيـ ،أو الثروة ،أو اللٛت ،أو اإلاظَب ،ًیبؿبب الض

 ."... أو ألاؾغي  ،أو الجهىي  ،ء ال٣بليأو الاهخما

الن الضؾخىعي الهاصع ًٖ مجلـ ٢ُاصة الثىعة ؾىت  ٣ابلها هو اإلااصة الخامؿت مً ؤلٖا م والتي جىو ٖلى 1969ٍو

 ؾىاء أمام ال٣اهىن"
 
 . (33)ان "اإلاىاَىىن حمُٗا

الن الضؾخىعي لؿىت  ( م٦7ًما ههذ اإلااصة )  یأ م2011ؤلٖا
 
 اجهیالضولت خ٣ى١ ؤلاوؿان وخغ جهىن "  ٖلى أن ًا

وحٗمل  اث،یالح٣ى١ والحغ  َظٍ التي جدمي تیمیوؤلا٢ل تیالضول ٤یوجلتزم باالهًمام لئلٖالهاث واإلاىاز ت،یألاؾاؾ

جلتزم  تیبیالضولت الل ٞان وبمىحب َظا الىو ".هللا في ألاعى ٟتیج٨غم ؤلاوؿان ٦سل ضةیحض ٤یٖلى ئنضاع مىاز

 التي جهىن خ٣ى١ ؤلاوؿان. تیالضول ٤یباإلاىاز
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 (34)م2017 في ضىء مشروع الذصخىر اللُبي لضىتأطفال اللُبُاث الجيضُت اللُبُت الفرع الثالث: اكدضاب 

ٟا٫ تیبیالل تیمك٩لت مىذ الجيؿال ٚغو ان   ل٩ىنها ٧اهذ ٢ائمت ٢بل  ثت؛یمك٩لت خض ؿذیل تیبیاإلاىاَىت الل أَل

أمام  ىصیوجؼامً طل٪ م٘ ئػالت ال٣ ،أْهغتها ٖلى الؿُذ ضیالضؾخىع الجض اٚتین تیٖمل أن بُض، م2011أخضار 

الضؾخىع مى٢ٟها  مكغٕو اٚتیله تیؿیالخأؾ ئتیاله رثح. و٢ض ٚایبیفي ل تیالح٣ى٢ ئوكاء مىٓماث املجخم٘ اإلاضوي

 اإلاؿىصاث ٖلى الىدى آلاحي: مً زالر مغاث بكأن اإلاؿألت وطل٪ في ئنضاعتها

ما ما ؾم ه،یاإلاؼم٘ الاؾخٟخاء ٖل بيیللضؾخىع الل انیخألاول اإلاؿىصجان ومسغحاث  تیبمسغحاث اللجان الىٖى خایَو

وطل٪ في هو اإلااصة  ت،یبیالبً الل تیبیالل تیئخضاَما بىيىح وخؼم ئلى ٖضم مىذ الجيؿ أقاعث لجان الٗمل، ٢ض

 ."بيیل مً ولض ألب بيیالل"الٗاقغة منها: 

ٖمان؛ -التي ٣ٖضث بهاللت رةحلهإالء في الاحخماٖاث ألاز تیمىذ الجيؿ نىبفي  جابيیئ ریحخهل حٛ م2016 فيو

 یج٨غ  م2016 لیأبغ  19مؿىصة اإلاكغٕو الهاصع في  نحجًم مما أصي ئلى
 
هو في  ثیخ ت؛یبیالل تیلح٣هم بالجيؿ ؿا

 بیل ٩ىن یٞ، غیبك٩ل مٛا (12)ماصجه 
 
٤ َظا اإلاكغٕو مً ولض ألم ل یا   تیبیٞو

 
٣ا هىن وأحاػ له ال٣ا ىٓمهیإلاا  ٞو

 ًیالظ نحب زحبال٣ى٫ بأن اإلاكّغٕ الضؾخىعي م ؿمذی اإلاؿىصة في َظٍ ٤ی. والخض٢تیال٣اهىن الاخخٟاّ بجيؿ

( تی٣ٞغة زاه 12بٗض والصتهم )ماصة  ٨دؿبىنهای ًی٣ٞغة أولى( والظ 12بد٨م ال٣اهىن )ماصة  تیالجيؿ دىػون ی

 یحىاػ  تیمىدهم الجيؿ ٩ىن ی ًیمتزوحاث مً أحاهب، والظ اثیبیمً ل ىلضون ی ًی٧الظ
 
 یوم٣ ا

 
بالًىابِ  ضا

ایالتي  تیغ یالخ٣ض . ومً أَم َظٍ الًىابِ خؿبما حاء في اإلااصة  ٣غَع اإلاهلحت  اٖخباعاث مً اإلاؿىصة: 13اإلاكٕغ

ى  . بيیوؾهىلت الاهضماج في املجخم٘ الل تیالؿ٩اه بتیواملحاٞٓت ٖلى التر٦ تیالَى

 تیاإلا٨دؿبت زال٫ الؿىىاث الٗكغ الخال تیسحب الجيؿ تیٖلى ئم٩اه ىوی اإلاكغٕو ٦ما ججضع ؤلاقاعة ئلى أن

مً الح٣ى١  اثیبیٖلى خغمان أوالص الل تینىعجه النهائ في أن اإلاكغٕو الضؾخىعي أب٣ى لحٔیال٦دؿابها. و 

 ال٣ٟغة الؿاصؾت منها. (58)في اإلااصة  تیاؾیالؿ

  م2017 ىیلى ی 29مً مكغٕو الضؾخىع وهي وسخت  رةحفي اليسخت ألاز أما
 
 نحاإلاٗاعي نحمً الجضا٫ ب َغوبا

مىه باخالت مىيٕى  (10)ألاػمت لؤلمام وا٦خٟى في هو اإلااصة  لیالضؾخىعي جغخ اإلاكٕغ ٣ٞض ٢غع  ؛ًیضیواإلاإ 

 .(35)لل٣اهىن  تیالجيؿ

لى ؾبُل بت اإلا٣اعهت ٖو ش  ؤلاقاعة ئلى ججضع ،بمطر ال٣ٍغ  أبىاء خ٤ ٦غؽ 2014 ًىاًغ 18أن الضؾخىع الهاصع بخاٍع

ت ت، بالجيؿُت أحىبي مً اإلاتزوحت اإلاهٍغ  ًىلض إلاً خ٤ "الجيؿُت أن ٖلى الؿاصؾت مىه اإلااصة ههذ خُث اإلاهٍغ

ت، أو مهغي  ألب تراٝ ألم مهٍغ   ومىده به ال٣اهىوي والٖا
 
 ٨ًٟله خ٤ الصخهُت، جثبذ بُاهاجه عؾمُت أوعا٢ا

ىٓمه" ال٣اهىن   .(36)ٍو
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خضح حن الجيؿُت في الح٤ أن الىو َظا مً ٍو اث ألبىاء اإلاهٍغ ًجىػ لل٣اهىن  ال صؾخىعي، خ٤ َى واإلاهٍغ

  له ًً٘ أن أو مىه، الاهخ٣ام
 
ا اث. مً مُٗىت ألبىاء َائٟت باليؿبت ج٣ُضٍ قغَو   اإلاهٍغ

ال  بما له اإلاثبخت ألاوعا١ الغؾمُت مىذ ل٨ُُٟت جىُٓم ل٨ىه الح٤، مً أنل أن ًيخ٣و ال ًم٨ً اإلا٣هىص ٞالخىُٓم

 . (37)وحىصٍ ًمـ

 اللاهىن اللُبي اكدضاب أطفال اللُبُاث الجيضُت اللُبُت في ضىء املطلب الثاوي:

ٖبر مغاخل مسخلٟت مً زال٫ ال٣ىاهحن الًابُت لهاجه  اللُبي اإلاكٕغ لضي زانت بأَمُت الجيؿُت أخ٩ام خُٓذ

 مً  اإلاؿألت
 
 بال٣اهىن  بكأن الجيؿُت 1954( لؿىت 17ال٣اهىن ٖضص )بضأ

 
بكأن  1980( لؿىت 18ٖضص )مغوعا

 ال٣اهىن  أخ٩ام الجيؿُت الٗغبُت
 
 .بكأن أخ٩ام الجيؿُت اللُبُت 2010( لؿىت 24ٖضص )وأزحرا

، بدُث هدىاو٫ ٧ل ٢اهىن في زالزت فروعولخدب٘ الخُىعاث التي َغأث ٖلى َظا اإلاىيٕى ؾى٣ؿم َظا اإلاُلب ئلى 

 ٕٞغ مؿخ٣ل.

 جيضُت اللُبُت أطفال اللُبُاث الالفرع ألاول: اكدضاب 

 (38)الجيضُت بشأن 1954 لضىت (17) عذداللاهىن في ضىء 

ومً زال٫  ت،یمؿألت الجيؿ ُیٗنى بًبِأو٫ ٢اهىن  تیبكأن الجيؿ م1954لؿىت  (17) ٖضصال٣اهىن  یٗخبر

إل ٖلى  (هجضَما ٢ض اجسظا مً خ٤ ؤلا٢لُم  مىه( 4و  1اإلاىاص )الَا
ً
(والضم  )أوال

ً
 للجيؿُت اللُبُت. )زاهُا

 
 أؾاؾا

 
ً
 خم إلاكلُم كأصاش ملىذ الجيضُت:  -أوال

  مىه ٖلى اهه" 1954 ( لؿىت17ال٣اهىن ٖضص )ههذ اإلااصة ألاولى ٣ٞغة )أ( مً 
 
 7)مً ًىم ئنضاع الضؾخىع  ٌٗض لُبُا

 في لُبُا  (1951أ٦خىبغ 
 
شئ٧ل شخو ٧ان م٣ُما ت أحىبُت  ،ولم ٨ًً له حيؿُت ،٢امت ٖاصًت في طل٪ الخاٍع ٍى أو ٖع

 ئطا جىاٞغث ُٞه أخض الكغٍو آلاجُت:

 أن ٩ًىن ٢ض ولض في لُبُا.  - أ

ه ٢ض ولض ٞيها. -ب   أن ٩ًىن ٢ض ولض زاعج لُبُا و٧أن أخض أبٍى

أن ٩ًىن ٢ض ولض زاعج لُبُا وأ٢ام ٞيها ئ٢امت ٖاصًت إلاضة ال ج٣ل ًٖ ٖكغة ؾىىاث مخىالُت ٖىض نضوع  - ج

  .الضؾخىع 

 ."ل ئنضاع الضؾخىع لهم خ٤ ازخُاع الجيؿُت اللُبُتصون ٢بى اإلاىل
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ٟهم مً هو اإلااصة اإلاظ٧ىعة أن   بظل٪ جٟاصي في بىاء الجيؿُت ألانلُت إلاكلُم خمجبنى  ٢ضاإلاكٕغ اللُبي وٍُ
 
، مداوال

ً ،أو ٖضًم الجيؿُت ،اوٗضام الجيؿُت ل٩ل مً ولض ٖلى ؤلا٢لُم اللُبي ألب مجهى٫ مك٩لت   مجهىلي أو ألبٍى

، ٞهظا الح٤ زابذ لؤلَٟا٫ما بحن ألاب وألام في خ٤ ه٣ل الجيؿُت اللُبُت اإلاكٕغ ز لم ًمحّ ، ٦ما (39)الجيؿُت

حن واإلاُٗاع َى ه ختى ولى ولض زاعج  ،الىالصة ـ ٞمً ًغجبِ بلُبُا بغابُت اإلاُالص ٖلى ا٢لُمها للُٞغ أو مُالص أخض أبٍى

ؾىىاث مخىالُت ٖىض نضوع الضؾخىع ٞهى مىاًَ لُبي، و٦ظل٪ لُبُا، بكٍغ أن ٣ًُم ٞيها ا٢امت ال ج٣ل ًٖ ٖكغ 

 .(40)اإلاىلضون ٢بل ئنضاع الضؾخىع لهم خ٤ ازخُاع الجيؿُت اللُبُت

 
ً
 خم الذم كأصاش ملىذ الجيضُت: -زاهُا

م اإلاٗض٫ ٖام 1954لؿىت  (17) مً ال٣اهىن ٖضص ٣ٍٞغ )ب( الغابٗت ةاصاإلافي  -مً هاخُت أزغي  - اإلاكٕغ اللُبيجبنى 

ه ٢ض ولض ٞيها في مىذ الجيؿُت اللُبُت ألانلُت وطل٪ إلاً ولض في الخاعج و٧ان أخض الذم خمأؾاؽ  (41)م1976 ، أبٍى

ت الٗغبُت اللُبُت:” اههٖلى  اإلاظ٧ىعةاإلااصة  ٞىهذ  ٌٗض مً مىاَني الجمهىٍع

ت الٗغبُت اللُبُت ئطا لم ٨ًدؿب ح -1  يؿُت أحىبُت بد٨م والصجه.٧ل مً ولض زاعج الجمهىٍع

ت الٗغبُت اللُبُت لىالض لُبي ئطا ٧اهذ حيؿُت والضٍ م٨دؿبت بد٨م مىلضٍ في  -2 ٧ل مً ولض زاعج الجمهىٍع

ت اللُبُت أو ججيؿه أو بم٣خض ي أخ٩ام اإلااصة ألاولى أو الثاهُت مً َظا ال٣اهىن   ."…الجمهىٍع

ٟهم ، ولم ًمحز ما بحن )أ(الضم في مىذ الجيؿُت اللُبُت في ال٣ٟغة  د٤ب اٖتٝر لئنمً اإلااصة اإلاظ٧ىعة أن اإلاكٕغ  ٍو

ى ٖضم ا٦دؿابه حيؿُت  ئال ".…٧ل مً ولض… "أو ألام ب٣ىله ،ألاب ىن بخد٤٣ قٍغ أال َو أن جد٤٣ طل٪ حٗله مَغ

 أحىبُت بد٨م والصجه في البالص التي ولض ٞيها.

هجضَا جىحى مىحى مٛاًغ ًٖ ال٣ٟغة ألاولى ئط حُٗي  اإلااصة الغابٗت مً (ب) في خحن أهه مً زال٫ اؾخ٣غاء ال٣ٟغة

، ئطا "... لىالض لُبي..." خ٤ مىذ الجيؿُت لؤلوالص اإلاىلضون في زاعج لُبُا بىاء ٖلى خ٤ الضم لؤلب صون ألام ب٣ىلها

أو الثاهُت مً  ،أو بم٣خض ى أخ٩ام اإلااصة ألاولى ،أو ججيؿه ،٧اهذ حيؿُت ألاب م٨دؿبت بد٨م مىلضٍ في لُبُا

 .ؾال٠ الظ٦غال٣اهىن 

 ألخ٩ام َظا ال٣اهىن هٟـ إلااصة الثاهُت مً ا ٦ما أحاػث
 
٣ا  ،ال٣اهىن لٟئخحن مً ألاٞغاص ازخُاع الجيؿُت اللُبُت ٞو

حن الخالُحن: ىهت بخد٤٣ الكَغ  ئال أن َظٍ ؤلاحاػة مَغ

احغ منها ٢بل  - أ  .1951أ٦خىبغ  7أن ٩ًىن مً أنل لُبي وولض في لُبُا َو

ً في ال٣ٟغة الؿاب٣ت. -ب  ٧ل مً ولض في لُبُا أو زاعحها و٧ان والضٍ أو حضٍ مً ألاشخام اإلاظ٧ىٍع
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يؿُت ٢غاءة ال٣ٟغة ألاولى والخض٤ُ٢ ٞيها أن اإلاكٕغ مؼج ما بحن مبضأ خ٤ ؤلا٢لُم وخ٤ الضم في مىذ الجمً  والٓاَغ

ظا ٌٗني الا٢تران  َىا الىاوو ، ."لُبي وولض في لُبُا.. . مً أنل"..اللُبُت ب٣ىله  واو ٠ُٖ ومُٗٝى ٖلى ما ٢بلها، َو

٤ ال٣اٖضة ال٣ٟهُت اإلاكهىعة، أما الكٍغ الثاوي الظي   وإال اهخٟى اإلاكغٍو ٞو
 
ما مٗا والترابِ، ولؼوم جىاَٞغ

ى أن ٩ًىن ٢ض َاحغ ٢بل  ه اإلاكٕغ َو  .٦1951خىبغ أ 7اقتَر

أو  ،ز ما بحن ألاب وألام في مىذ الجيؿُت لؤلوالص وحُٗي َظا الح٤ للىالضجمحّ  مً اإلااصة الثاهُت ٞهيأما ال٣ٟغة الثاهُت 

 ،أو زاعحها َاإلاا أن والضٍ ،، ٦ما أنها حؿاوي ما بحن مُالص الىلض في لُبُا"...أو حضٍ ،والضٍ… " الجض صون ٚحٍر ب٣ىلها

ً في ال٣ٟغة الؿاب٣ت.  أو حضٍ مً ألاشخام اإلاظ٧ىٍع

مً ال٣اهىن اإلاظ٧ىع أن ال٣اهىن ًجحز مىذ الجيؿُت اللُبُت  (5)مً هو اإلااصة  )ج(ال٣ٟغة اؾخ٣غاء مً  ٌؿخٟاص٦ما 

 :آلاجُت كغٍوالألوالص اللُبُاث اإلاتزوحاث مً ٚحر اللُبُحن وطل٪ بٗض جد٤٣ 

 ًٖ زالزت ؾىىاث. ؤلا٢امت في لُبُا إلاضة ال ج٣ل - 1

 أن ج٩ىن مضة زالزت ؾىىاث مخىانلت وؾاب٣ت ٖلى ج٣ضًم َلب الخجيـ. -2

ٟٗى الُالب مً قٍغ ؤلا٢امت ئطا ؾب٣ذ له زضمت في  -3 اؾدُٟاء اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت وج٣ضًمها ئلى وػاعة الٗض٫ َو

هضع ال٣غاع بمىذ الجيؿُت ،ال٣ىاث اإلاؿلحت ٟاء للهالح الٗام، ٍو غ الٗض٫، وال ًيخج ال٣غاع  أو ا٢خض ى ؤلٖا مً وٍػ

ً ٣ؿم ًمحن الىالء للَى ( ؾالٟت 5مً اإلااصة ) 4و 3و 2)ال٣ٟغة  أزٍغ ئال بٗض أن ٣ًٟض الُالب حيؿِخه ٍو

 .(42)الظ٦غ(

بشأن أخكام  1980 لضىت (18) عذد الجيضُت اللُبُت في ضىء اللاهىن أطفال اللُبُاث  اكدضابالفرع الثاوي: 

 (43)الجيضُت العربُت

غ هدُجت ال٣اهىن  َظا نضع
ّ
 الحا٦م الىٓام اؾخٛال٫ مغصَا ؾائضة آهظا٥ ٧اهذ ؾُاؾُت بٓغٝو اللُبي اإلاكٕغ لخأز

 .ال٣ظافي لىٓام الٗضاء ج٨ً التي الٗغبُت بٌٗ ألاهٓمت وحه في به للمؼاًضة الٗغبُت ال٣ىمُت لىع٢ت

  حاء لب ،٢1954اهىن الجيؿُت الؿاب٤ لؿىت  ًلٜ لم ال٣اهىن  َظا أن والىاضح
 
م به مخأزغا  ٖىه مً ازخالٞه بالٚغ

  " ٖلى اهه ال٣اهىن  َظا مً الثاهُت اإلااصة ههذ ٣ٞض الضًباحت، في
 
 :ال٣اهىن  َظا أخ٩ام جُب٤ُ في ٌٗض ٖغبُا

 الٗغبُت. الضو٫  ألخض بجيؿِخه ًيخمي مً - أ

 للكغٍو وألاويإ -ب
 
٣ا التي جدضصَا الالئدت  مً ًثبذ اهخماٍؤ أو أخض والضًه )لؤلمت الٗغبُت(، وطل٪ ٞو

  ".ًت لهظا ال٣اهىن ظالخىُٟ
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ؿدك٠ مً الىو اإلاظ٧ىع  للجيؿُت الٗغبُت مً زال٫ الىو ٖلى أهه  ٧أؾاؽ خم الذمجبنى  اللُبي اإلاكٕغ أن َو

 ٧ل مً ٧ان اهخماٍؤ أو اهخماء أبُه
 
 بظل٪ بحن ألاب وألام ٦مىاٍ لى٣ل  ٌٗض ٖغبُا

 
ا أو أمه )لؤلمت الٗغبُت(، مؿاٍو

)اإلاتزوحت مً  بظل٪ ٞان َظا ال٣اهىن مىذ أبىاء ألام الٗغبُت اإلاتزوحت مً ٚحر اللُبي ،ألابىاء ت الٗغبُت ئليالجيؿُ

 ٖغبي( محزة الحهى٫ ٖلى الجيؿُت الٗغبُت 
 
 بظل٪ أبىاء ألام تي جدضصَا للكغٍو ال َب٣ا

 
الالئدت الخىُٟظًت، ممحزا

، بل لم ًمىذ َظا ال٣اهىن أبىاء ألام اللُبُت ال الٗغبُت ًٖ أبىاء ألام اللُبُت اإلاتزوحت مً ٚحر
 
لُبي ختى ولى ٧ان ٖغبُا

ت في  بُنهم وبحن الٗغب بك٩ل ٖام في مىذ الجيؿُت ختى ألاولٍى
 
ا ، (44)الٗغبُت الحهى٫ ٖلى الجيؿُت الٗغبُت مؿاٍو

أن مٟهىم ألامت  بم٣ىلتأٖالٍ،  ٖلى اؾخسضام مٟهىم )ألامت الٗغبُت( في ال٣ٟغة اإلاكاع ئليها (45)البٌٗجدٟٔ  و٢ض

أن و وحض ال٣ًاء مك٣ت في جدضًض اإلا٣هىص به،  الٗغبُت مٟهىم ًٟٞاى ومً الهٗب جدضًضٍ في الٗمل، و٢ض

ختى ولى ٧ان ًدمل  هقمى٫ الىو ل٩ل مً ًيخمي إلخضي الضو٫ الٗغبُت بجيؿِخ اإلاكٕغ أعاص بهظا الاؾخسضام

 بُت.صولت زالثت ئلي حاهب حيؿُت اخضي الضو٫ الٗغ  حيؿُت

 بشأن 2010 لضىت (24) عذد في ضىء اللاهىن أطفال اللُبُاث الجيضُت اللُبُت  اكدضابالفرع الثالث: 

 (46)اللُبُتأخكام الجيضُت 

ل  مغوع ػمًبٗض  م 1980( لؿىت 18ٖضص )م و٢اهىن 1954( لؿىت 17) الجيؿُت ٖضص ٢اهىوي ٖلى نضوع ٍَى

 بكأن أخ٩ام الجيؿُت اللُبُت  م2010( لؿىت 24ٖضص )ال٣اهىن نضع  ؛وحٗضًالتهما
 
 مً ال٨ثحر مً ألاخ٩ام زالُا

ت  ٍغ ذ لل٣اهىهحن ألغى، ٦ما اإلاأمىلتالجَى م 1954لؿىت  (17) ٖضص ٢اهىن )الؿاب٣حن  َظا ال٣اهىن بك٩ل نٍغ

 م( و٧ل خ٨م آزغ ًسال٠ أخ٩امه.1980لؿىت  (18) ٖضص وال٣اهىن 

والتي وعصث أخ٩امها  ال٦دؿاب الجيؿُت اللُبُت ٧أؾاؽ إلاكلُم خم في اإلااصة الثاهُت مىه جبنى َظا ال٣اهىن  وبضوٍع

(،  م والظي ؾب٤ جىاوله1954( لؿىت 17) ٖضصالؿُا١ في ال٣اهىن  بىٟـ
ً
٦غع ال٣اهىن في اإلااصة الثالثت  بِىما)أوال

، وجبنى في الى٢ذ طاجه خ٤ الضم مً ٧أؾاؽ للجيؿُت اللُبُت ألانلُت ٣ِٞ مً حهت ألاب خم الذم مىه ههج جبني

(. تیأو زاهى  ،تیاَیبهٟت اخخحهت ألام 
ً
 )زاهُا

 
ً
 خم إلاكلُم كأصاش ملىذ الجيضُت:  -أوال

 ألاب بحن وحؿاوي  الضم خ٤ ومبضأ ؤلا٢لُم خ٤ بمبضأ جأزظ هجضَا ال٣اهىن  َظا مً الثاهیت اإلااصة اؾخ٣غاء زال٫ مً

ا لیبیا یٗض" الخالي الىدى ٖلى هّهها یجغي  خیث اللیبیت، الجيؿیت ٧أؾاؽ ال٦دؿاب وألام  ٣  اإلااصة ألخ٩ام ٞو

  ٧ان شخو ٧ل الؿاب٣ت
 
ىیت أو حيؿیت له ج٨ً ولم ،7/10/1951لیبیا إل٢امت اٖخُاصًت في  في م٣یما  أحىبیت، ٖع

 آلاجیت: الكغٍو أخض ٞیه جىاٞغ ئطا

 أن ٩ًىن ٢ض ولض في لُبُا. -أ
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ه ٢ض ولض ٞيها. و٧انأن ٩ًىن ٢ض ولض زاعج لُبُا ،  -ب  أخض أبٍى

 ".٢7/10/1951بل  أن ٩ًىن ٢ض ولض زاعج لُبُا، وأ٢ام ٞيها ئ٢امت ٖاصًت إلاضة ال ج٣ل ًٖ ٖكغ ؾىىاث مخخالُت -ج

 
ً
 خم الذم مً كأصاش ملىذ الجيضُت:  -زاهُا

 : بطفت أضلُت الجيضُت الكدضابكأصاش خم الذم مً حهت ألاب  – 1

:اهه "بكأن أخ٩ام الجيؿُت اللُبُت ٖلى  2010( لؿىت 24ال٣اهىن ٖضص )مً  اإلااصة الثالثت ههذ
 
 ٌٗض لُبُا

 ججيؿه. ٧ل مً ولض في لُبُا ألب لُبي، ئطا ٧اهذ حيؿُت والضٍ م٨دؿبت بد٨م مىلضٍ ٞيها أو -أ

ش  ٢ضمً ولض زاعج لُبُا ألب لُبي، وفي َظٍ الحالت ًجب أن ج٩ىن والصة ألابً  -ب سجلذ زال٫ ؾىت مً جاٍع

أي حهت ًىا٤ٞ ٖليها أمحن اللجىت الكٗبُت الٗامت لؤلمً  خهىلها لضي اإلا٨خب الكٗبي أو م٨خب ألازىة بالخاعج أو

جىُب٤ ٖلُه َظٍ اإلااصة حيؿُت أحىبُت بد٨م والصجه بالخاعج، ٞاهه ال ٣ًٟض  الٗام، واطا ا٦دؿب الصخو الظي

وجدضص ... . ٤ في ازخُاع الجيؿُت ألاحىبُت التي ا٦دؿبها وطل٪ بٗض بلٙى ؾً الغقضئال أن له الح حيؿِخه اللُبُت،

 ."الالئدت الخىُٟظًت الًىابِ اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ َظٍ اإلااصة

ألاب ٧أؾاؽ أنُل إلاىذ  مً حهت خم الذمأن اإلاكٕغ اللُبي اٖخمض  -مً زال٫ َظا الىو - ًٓهغ بىيىح

 بظل
 
ا  )خ٤ الضم مً حهت ألاب  أو ،٪ بحن الىالصة في لُبُاالجيؿُت اللُبُت ألانلُت مؿاٍو

 
زاعحها ماصام ألاب لُبُا

 بك٩ل مُل٤(. 

 بطفت إخخُاطُت: كأصاش ملىذ الجيضُتخم الذم مً حهت ألام  - 2

 بكأن أخ٩ام الجيؿُت اللُبُت  2010( لؿىت 24ال٣اهىن ٖضص )اججه 
 
الجيؿُت اللُبُت ألانلُت ٖلى  هدى مىذأًًا

 مً حهت ألام بهٟت اخخُاَُت م الذمخم أؾاؽ 
 
)الىالصة ٖلى ؤلا٢لُم( وطل٪ في خالت ُٚاب  إلاكلُم بدم ضٖما

مً  )ج( في ال٣ٟغة وعص الىو ٖليهاالجيؿُت ألانلُت، وطل٪ في خاالث مدضصة،  جأزحر خ٤ الضم مً حهت ألاب في ه٣ل

  :اإلااصة الثالثت ؾالٟت الظ٦غ

 ؿُت.مً ولض ألم لُبُت وأب مجهى٫ الجي -1

 مً ولض ألم لُبُت وأب ال حيؿُه له. -2

ً. وفي َظٍ الحالت ًمىذ الجيؿُت ألانلُت -3 ٖلى أؾاؽ خ٤ ؤلا٢لُم ٣ِٞ، لُٛاب  خالت مً ٧ان مجهى٫ ألابٍى

.
 
  جأزحر خ٤ الضم مً حهت ألاب وألام مٗا
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ٚحر اللُبُحن الجيؿُت  مىذ أوالص اإلاىاَىاث اللُبُاث اإلاتزوحاث مً مً طاث ال٣اهىن  (11)اإلااصة  ٦ما أحاػث

ما ٌٗني مىذ اإلاكٕغ  جدضًض الًىابِ الالػمت لخىُٟظ َظٍ اإلااصة، الالئدت الخىُٟظًت أخالذ ٖلى ، بُض أنهااللُبُت

ت   .في مىذ الجيؿُت مً ٖضمه خؿب الٓغٝو وألاخىا٫ للجهت املخخهت ؾلُت ج٣ضًٍغ

ل ٖليها ئطا ٧ان خهىله الجهت املخخهت الح٤ في اؾ٣اٍ الجيؿُت إلاً جدهّ  ال٣اهىن  مً (11)اإلااصة  أُٖذ ٦ما

أو ٢ام بازٟاء خ٣ائ٤  ،أو مؼوعة ،أو مؿدىضاث ٚحر صحُدت ،أو بُاهاث ٧اطبت ،ٖليها ٢ض جم بىاء ٖلى مٗلىماث

 جخٗل٤ بالجيؿُت، وإطا ٧ان مً ٣ٞض حيؿِخه َى ألاب جبٗه في طل٪ أوالصٍ.

الح٤ في سحب الجيؿُت مً أي شخو ٚحر لُبي بلجهت املخخهت ا ٢ض زىلذ (13)اصة هجض أن اإلا ومً حاهب آزغ

 صزل ٞيها بم٣خض ى أخ٩ام َظا ال٣اهىن زال٫ الٗكغ ؾىىاث الخالُت لحهىله ٖليها في الحاالث آلاجُت:

 ئطا ٢ام بأٖما٫ جمـ أمً لُبُا أو ٢هغ باخضي مهالحها. - 1

ُخحن زال٫ الٗكغ ؾىىاث الخالُت ال٦دؿابه الجيؿُت بٛحر ٖظع ج٣بله ئطا أ٢ام زاعج لُبُا مضة ؾيخحن مخخال - 2

 وػاعة الضازلُت.

مىذ  ىحبیأن ال٣اهىن لم  لحٔی. و ظٍیلل٣اهىن اإلاظ٧ىع الًىابِ الالػمت لخىٟ تیظیو٢ض خضصث الالئدت الخىٟ

 یحىاػ  بل حٗل ألامغ تیالجيؿ
 
الؿاصؾت  نحفي ههىم اإلااصج 2010لؿىت  (594) ٖضص. و٢ض أٞاصث الالئدت ا

 ًّ . ٞال  الغقض والؿابٗت بخل٪ الًىابِ وهي جخٗل٤ بؿ ما لم ألبىاء اإلاىاَىاث اللُبُاث  تیمىذ الجيؿ جىػ یابخضاء 

 یبالغي ؾً الغقض ئال ئطا ٧ان الىالض مخٞى ٩ىهىای
 
  ا

 
البالٛىن ٞخمىذ لهم  الغاقضون  بد٨م ال٣اهىن. أما أو م٣ٟىصا

. وفي الؼواج ٖلى الاحخماُٖتوالجهت املخخهت ب٣ُإ الكإون  ًیبٗض َلبها، وبٗض مىا٣ٞت الىالض تیبیللا تیالجيؿ

ٞلؿُُني اإلاتزوحاث مً  اثیبیألبىاء اإلاىاَىاث الل تیبیالل تیمىذ الجيؿ دٓغیألاخىا٫، حاء في الالئدت أهه  ٘یحم

 .(47)تیالجيؿ

 خ٤ الضم مً حهت ألام ئال في  مً حهت ألاب بك٩ل خم الذم٨َظا ًدبحن ههج اإلاكٕغ هدى جبني 
 
أنُل مخجاَال

جىاو٫  مً طَب ئلى اهه ٧ان مً ألاحضع وشاطر الرأيلظا مً حهت ألاب،  خاالث مدضصة ٌُٛب ٞيها جأزحر خ٤ الضم

 إلابضأ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن أؾىة باألب ألبىائها خ٤ ألام في ه٣ل حيؿُتها ألانلُت
 
الخٔ ، (48)جد٣ُ٣ا ٖلى َظٍ ٍو

طا ٧ان الاب ئ, بمٗنى اهه اللُبُتبحن ألاب وألام في مىذ ألاوالص الجيؿُت  ٖىضما مّحزثضأ اإلاؿاوة، باإلااصة ازاللها بم

حغاءاث واإلاؿدىضاث التي ًخُلب لى الخ٣ضم ب٩ل جل٪ ؤلا ئن اإلاىلىص ٨ًدؿب الجيؿُت اللُبُت صون الحاحت اٞ ؛لُبي

ب لُبي خُث هو ال٣اهىن ان حيؿُت اإلاىلىص أل  ٨ًدؿب الابً حيؿُت والضجه,م لُبُت ل٩ي ج٣ضًمها خُىما ج٩ىن ألا 

 .ن ولض زاعج لُبُاإ٨ًدؿبها ب٣ىة ال٣اهىن و 



  

 مركس أفاق للدراسات و الجكويى المجخصص                       قسم الدراسات و األبحاث

 

 
  2222ثشريى األو    ،و  ، المجلد األالعدد  الرابع  ، وئ   سياسية مجلة ر 

 

 

81 

ري الباخثان  للماصة ) ٍو
 
بكأن أخ٩ام م 2010( لؿىت 24/ج( مً ال٣اهىن ٖضص )3اهه ئطا ٧ان اإلاكٕغ اللُبي َب٣ا

 ٧لالجيؿُت اللُبُت 
 
ان ٧ ي لُبُا ألم لُبُت وأب مجهى٫ الجيؿُت أو ال حيؿُت له، أو مً ولض ف نّغح اهه ٌٗض لُبُا

ً ٟا٫ اللُبُاث اإلاتزوحاث مً ٚحر اللُبُحن الجيؿُت اللُبُت. مجهى٫ ألابٍى  ؛ ٞاهه مً باب أولى أن مىذ الح٤ أَل

؛ لُبُحنمىُت خُا٫ مىذ الجيؿُت ألبىاء اإلاىاَىاث اللُبُاث اإلاتزوحاث مً ٚحر الألا خاٝو املهىاحـ و وبكأن ال

 ًم٨ً الغص ٖلى طل٪ في يىء الى٣اٍ الخالُت:

ٟا٫ - 1 تراٝ أَل بالجيؿُت اللُبُت، له أزغ  - أمهم تولضوا ووكأوا في صولوبسانت الظًً  - اللُبُاثاإلاىاَىاث  أن الٖا

اف ٖلى التراب اللُبي ؾ٩ُىن لضًه عا ني، ٞهظا الُٟل الظي وكأ في ٦ى٠ أم لُبُت ٖو بُت ئًجابي ٖلى ألامً الَى

ٟا٫و ٢ىبت بالضولت اللُبُت،  في اإلاىاؾب ٣ٖباث في الحهى٫ ٖلى الخٗلُم الُىم ًىاحهىن  عبما ُحل َإالء ألَا

ٞغنت الٗمل أو ؤلا٢امت الضائمت أو وخهى٫ مً بلٛى الؿً ال٣اهىهُت اإلاضاعؽ والٗالج في اإلاؿدكُٟاث الح٩ىمُت 

ٟا٫ وخغمانهم مً حيؿُت أمهم ٢ض ٩ًىن له أزغ ؾلبي ٖلى أمً خمل حىاػ الؿٟغ ، بل ان ٖضم اخخىاء َإالء ألَا

املجخم٘ ٖىضما ًدغمىن مً أبؿِ الح٣ى١ وفي م٣ضمتها الخٗلُم اإلاىاؾب والٗالج و٢ض ًخدىلىن ئلى ٢ىابل مى٢ىجت 

 ومجغمحن يهضصون ألامً املجخمعي.   

 بكأن أخ٩ام الجيؿُت اللُبُت 2010( لؿىت 24( مً ال٣اهىن ٖضص )13)ة اإلااصأحاػ في  ٢ضاإلاكٕغ اللُبي ان  – 2

للجهت املخخهت الح٤ في سحب الجيؿُت مً أي شخو ٚحر لُبي صزل ٞيها بم٣خض ى أخ٩ام َظا ال٣اهىن وطل٪ في 

 ٢ُامه بأٖما٫ جمـ أمً لُبُا أو ٢ّهغ باخضي مهالحها.خا٫ 

 لىو اإلااصة )مسالٟ ٌٗضان َظ الخمُحز  ًري الباخثان وفي الؿُا١ طاجه
 
ًٖ ٖالن الضؾخىعي الهاصع ؤلا  ( م6ًا

ش  ني الاهخ٣الي بخاٍع اللُبُىن ؾىاء أمام ال٣اهىن، ومدؿاوون في الخمخ٘ ”  ٖلى ان التي (49)م3/8/2011املجلـ الَى

ُما ٖليهم مً الىاحباث واإلاؿإولُاث الٗامت ال جمُح ز بُنهم بالح٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، وفي ج٩اٞإ الٟغم، ٞو

 ،أو الىي٘ الاحخماعي ،أو آلاعاء الؿُاؾُت ،أو اليؿب ،أو الجيـ ،أو الثروة ،أو اللٛت ،أو اإلاظَب ،بؿبب الضًً

م ٖلى الىو الضؾخىعي ٖلى ب٣ُت الىهىم ٦ما َى . وطل٪ ٧له  "أو ألاؾغي  ،أو الجهىي  ،أو الاهخماء ال٣بلي ٚع

 
 
 و وؿاء مدؿاوون في الح٣ى١ والىاحباث، وال جمُحز بُنهم بؿبب  الجيـ. أ ،مٗلىم ان اللُبُحن عحاال

 أ( مىه 7) زم ههذ اإلااصة
 
اجه ألاؾاؾُت, وجلتزم باالهًمام " ٖلى أن  ًًا جهىن الضولت خ٣ى١ ؤلاوؿان وخٍغ

اث, وحٗمل ٖلى ئنضاع مىاز٤ُ  حضًضة لئلٖالهاث واإلاىاز٤ُ الضولُت وؤلا٢لُمُت التي جدمي َظٍ الح٣ى١ والحٍغ

 . "ج٨غم ؤلاوؿان ٦سلُٟت هللا في ألاعى

ظا  اإلاىاز٤ُ الضولُت التي جهىن خ٣ى١ الاوؿان. مُالبت باختراموبمىحب َظا الىو ٞان الضولت اللُبُت   أَو
 
 ًًا

ما حاءث به اإلاىاز٤ُ والاجٟا٢ُاث الضولُت والتي مً بُنها اجٟا٢ُت الامم اإلاخدضة بكأن ال٣ًاء ٖلى حمُ٘ أق٩ا٫ 
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  "...منها ٖلى  (9/2)يض اإلاغأة، و٢ض ههذ اإلااصة  الخمُحز
 
غاٝ اإلاغأة خ٣ا   جمىذ الضو٫ ألَا

 
ا لح٤ الغحل ُٞما  مؿاٍو

  ".ًخٗل٤ بجيؿُت أَٟالهما

ش  م1989لؿىت  (7)وخُث ان َظٍ الاجٟا٢ُت ناص٢ذ ٖليها الضولت اللُبُت بمىحب ال٣اهىن ع٢م  والظي وكغ بخاٍع

لى مى٠٢ ال٣ًاء الضؾخىعي ئن هغح٘ أول٩ي هإ٦ض الؼامُتها البض  ،ٞظة وملؼمتوبالخالي ٞهي حٗخبر ها 9/10/1989

اللُبي في قأن الاجٟا٢ُاث الضولُت لىحىص زالٝ بحن الضو٫ في صعحت الالؼام، بًٗها ًغاٍ في مؿخىي ال٣اهىن 

املح٨مت الٗلُا نضعث أ، ل٣ض (51)٢ل مً الضؾخىع أٖلى مً ال٣اهىن الضازلي و أزغ ًغاٍ والبٌٗ آلا  (50)الضازلي

ا مجخمٗت   "٢الذ ُٞه  م23/12/2013حلؿت  (١ 01/57) ٖضص مبضأ في ٢ًُت الًُٗ الضؾخىعيمى٣ٗضة بضوائَغ

مً اإلا٣غع أن الاجٟا٢ُاث الضولُت التي جغجبِ بها الضولت اللُبُت ج٩ىن هاٞظة مباقغة  بمجغص ئجمام ئحغاءاث 

ُٗت فى الضولت، و  ٗاث الضازلُت؛ بدُث اإلاهاص٢ت ٖليها مً الؿلُت الدكَغ ج٩ىن لها أؾب٣ُت الخُب٤ُ ٖلى الدكَغ

 
 
ٗاث الضازلُت ٞان أخ٩ام الاجٟا٢ُت هي ألاولي بالخُب٤ُ؛ وجغجِبا ٖلى  ئطا خضر حٗاعى بحن أخ٩امها وأخ٩ام الدكَغ

طل٪ ٞان للٗما٫ في لُبُا الح٤ في الاؾخٟاصة مما ٢ض ج٩ىن ٢غعجه جل٪ الاجٟا٢ُاث مً خ٣ى١ بمجغص مهاص٢ت 

ٗاث صازلُت ٢ض ج٩ىن مخٗاعيت مٗهاال  .  (52)"ضولت اللُبُت ٖليها صون خاحت ئلى حٗضًل أًت حكَغ

ـ  وا٦بذ، طاجه وفي الؿُا١ ٗاث اإلا٣اعهت الجهىص الضولُت في ج٨َغ مبضأ اإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغأة في بٌٗ الدكَغ

ع الخىوس ي، ومً طل٪ ه٣ل الجيؿُت ألبىائهم ( لؿىت 55مً ال٣اهىن ٖضص )الظي هو في الٟهل ألاو٫  الدشَر

 ً  2010صٌؿمبر  1اإلاإعر في  2010
ّ
  ٤ بدى٣ُذ بٌٗ أخ٩ام مجلت الجيؿُت الخىوؿُتخٗل

 
ٖلى اهه "٩ًىن جىوؿُا

 .(53)الُٟل الظي ولض ألب جىوس ي أو ألم جىوؿُت"

خٗل٤ بدى٣ُذ بٌٗ أخ٩ام ً  2010مبر صٌؿ 1اإلاإعر في  2010( لؿىت 55ٖضص ) ال٣اهىن مً  (٦4ما هو في الٟهل )

ُ  والتي ههذ ٖلى اهه "  مجلت الجيؿُت الخىوؿُت ا مً ولض زاعج جىوـ مً أم جىوؿُت وأب أحىبي ًهبذ جىوؿ

ش هٟاط ال٣اهىن ٖضص  والظي بلٜ ؾً الغقض لُت  26اإلاإعر في  2010لؿىت  (39)في جاٍع  ، اإلاخٗل٤ بخىخُض2010حٍى

ًّ الغقض اإلاضوي، ٖلى أن ًُ ذ زال٫ الؿىتؾ  اإلاىالُت لىٟاط َظا ال٣اهىن. الب بالجيؿُت الخىوؿُت بم٣خض ى جهٍغ

ذ َب٤ أخ٩ام الٟهل  خم الخهٍغ ٨دؿب اإلاٗني باألمغ الجيؿُت الخىوؿُت  مً مجلت (39)ٍو الجيؿُت الخىوؿُت، ٍو

ذ ش حسجُل الخهٍغ  ."اإلاظ٧ىعةمً املجلت  (41و  15)م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام اإلاىهىم ٖليها بالٟهلحن  مً جاٍع

 ٗخمضبحن الغحل واإلاغأة في مىذ الجيؿُت ألبىائهم م املشرع املطري ؾاوي  ٦ما
 
خ٤ الضم في الحهى٫ أو ا٦دؿاب  ا

بخٗضًل بٌٗ أخ٩ام  2004 ( لؿىت154ٖضص )الجيؿُت اإلاهغي  ٢اهىن  ( م2ًوطل٪ بضاللت هو اإلااصة ) الجيؿُت

ت 1975( لؿىت 26ال٣اهىن ٖضص )   - 1والتي ههذ ٖلى أهه "  (54)بكأن الجيؿُت اإلاهٍغ
 
ا ٧ل مً ًىلض  ٩ًىن مهٍغ
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ت ألب  ٞيها ما لم  – 2. مهغي، أو ألم مهٍغ
 
ٗخبر الل٣ُِ في مهغ مىلىصا ً مجهىلحن، َو مً ولض في مهغ مً أبٍى

  ًثبذ ال٨ٗـ ...".

ت للمؿاواة ذالتي جبيمً الضو٫  الضىدانوحٗخبر  ٟالهمابحن الغحل واإلاغأة في ه٣ل الجيؿ يماهاث صؾخىٍع  (55)ُت أَل

٫ ٖليها ئنالح ان ٧ان ال ًؼ إوالتي لم ج٣م ختى آلان بانالح ٢ىاهحن الجيؿُت إلصزا٫ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن، و 

 ألاخ٩ام طاث الهلت ب٣ىاهحن الجيؿُت بها. مً خُث اإلابضأ، ٩ًىن ألخ٩ام الضؾخىع الٛلبت ال٣اهىهُت ٖلى ٢اهىن 

 الجيؿُت في ٧ل صولت مً الضو٫.

 الذولُت املىازُم فيالجيضُت اللُبُت املتزوحاث مً ػير اللُبُين أطفال اللُبُاث  الثاوي: اكدضاباملبدث 

إل زال٫ مً ت م٘ الغحل هجض ان اإلاغأة  الضولیت اإلاىاز٤ُ ٖلى الَا جدٓى باَخمام زام ٨ًٟل لها مٗاملت مدؿاٍو

 هٓ
 
ىُت إلاا حٗاهُه مً جمُحز ؾلبي في ٦ثحر غا ٗاث الَى  .مً الدكَغ

 و يُٟٗتأ ،مً الح٣ى١ التي ٞغيها الىا٢٘ الاحخماعي الظي حٗل مً اليؿاء ٞئت مدغومت جملتب اإلاغأة مخ٘خج ا٦م

 إبداحت ئلى خماًت زانت و 
 
اث التي خغنذ  لى مٗاملت جًُٟلُت بُٛت مؿاواتها ٞٗلُا بالغحا٫، ومً يمً اإلاىيٖى

 .ألبىائهاة في ه٣ل حيؿُتها أالضولُت ٖلى ٦ٟالتها َى خ٤ اإلاغ  اإلاىاز٤ُ

ؾىٗغى في َظا  ؛وبهضٝ الى٢ٝى ٖلى خ٣ُ٣ت ا٦دؿاب أَٟا٫ الؼوحت اللُبُت لجيؿُت أمهم في اإلاىاز٤ُ الضولُت

ٟالهاة حيؿُتها أاإلابدث للمىاز٤ُ طاث الهلت بمىيٕى ه٣ل اإلاغ   لالجٟا٢ُاث ألاول مً زال٫ مُلبحن هسهو  أَل

 لالجٟا٢ُاث ؤلا٢لُمُت. والثاويالضولُت 

 في الاجفاكُاث الذولُتأطفال اللُبُاث الجيضُت اللُبُت اكدضاب  املطلب ألاول:

الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث الضولُت التي جىاولذ مبضأ اإلاؿاواة بحن الغحا٫ واليؿاء في الح٣ى١ والىاحباث، ومنها  جىحض

ُما ًلي وٗغى ل غأةمىيٕى خ٤ اإلا ما أقاع ئلى جٟا٢ُاث ٖلى َظٍ الابٌٗ بى٣ل حيؿُتها ألبىائها بك٩ل مباقغ، ٞو

 الىدى الخالي:

 الفرع ألاول: مُثاق ألامم املخدذة وإلاعالن العالمي لحلىق إلاوضان

 
ً
 م: 1945مُثاق ألامم املخدذة  –أوال

 
 
 وآصمُخه ٦غامخه جغسخ والتي لئلوؿان ألاؾاؾُت للح٣ى١  بالٛت أَمُت مً اإلاخدضة ألامم مُثا١ أ٢ّغٍ ما ٖلى جأؾِؿا

 خ٣ى١ ؤلاوؿان اخترام ٖلى الدصجُ٘ يغوعة"ٖلى  بالىو واإلاغأة الغحل بحن اإلاؿاوة اخترام/ج( 76اإلااصة ) ههذ

اث ٤ بحن وال الضًً أو اللٛت، أو، الجيـ، بؿبب جمُحز بال للجمُ٘ ألاؾاؾُت والحٍغ  . مً(56)واليؿاء" الغحا٫ جٍٟغ
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 الح٣ى١  جل٪ ج٨ٟل أن قأنها مً التي الضولُت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت وي٘ ٖلى اإلاخدضة ألامم صأبذ اإلاىُل٤ َظا

 الضو٫. ٢بل مً اخترامها وجًمً

 
ً
 :  (57)م1948 إلاوضان لحلىق  العالمي إلاعالن -زاهُا

غ مبضأ يغوعة  بمجهىصاث الهُئاث الضولُت، ئلى ج٣ٍغ
 
ضا الجيؿُت باليؿبت للٟغص، لخخٟاصي  اججه ال٣ٟه الضولي، مٍإ

الن الٗالمي لح٣ى١ ؤلاوؿان و٢ض جىحهذ َظٍ الجهىص بانضاع  خاالث اوٗضامها.  –ق٩ل جىنُت  في –وز٣ُت ؤلٖا

الن الٗالمي لح٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى، م1948مً الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ؾىت   جد٤ُ٣ مبضأ يغوعة وأ٦ض ؤلٖا

 ههذ خُث الجيؿُت، مؿألت في قأن زام وبك٩ل ٖام، بك٩ل املجاالث مسخل٠ في واإلاغأة الغحل بحن اإلاؿاواة

الن ٖلى اهه ")14اإلااصة )  خغمان أي شخو 2( ل٩ل ٞغص الح٤ في الخمخ٘ بجيؿُت ما. )1( مً ؤلٖا
 
( ال ًجىػ حٗؿٟا

الن ( مً طاث15مً حيؿِخه وال مً خ٣ه في حُٛحر حيؿِخه"، في خحن ههذ اإلااصة ) هٟـ  للمغأة ٩ًىن " أن ٖلى ؤلٖا

ا  ".و الاخخٟاّ بهاأ ،خ٣ى١ الغحل في مىاص ا٦دؿاب الجيؿُت وحُٛحَر

 ين لحلىق إلاوضانالذولُ ًًالعهذالفرع الثاوي: 

 
ً
 :  (58)م1966 العهذ الذولي الخاص بالحلىق املذهُت والضُاصُت –أوال

 في َظا الٗهض ب٨ٟالت حؿاوي الغحا٫ واليؿاء في خ٤ الخمخ٘ غاٝ( مً الٗهض " جخٗهض الضو٫ ألَا3بدؿب اإلااصة )

في َظا الٗهض"، ئياٞت ئلى خ٤ ٧ل شخو بأن ٌٗتٝر له بجمُ٘ الح٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت اإلاىهىم ٖليها 

 16في ٧ل م٩ان بدؿب هو اإلااصة ) بالصخهُت ال٣اهىهُت
 
 ( مً الٗهض، وخ٤ ٧ل َٟل في ا٦دؿاب الجيؿُت ؾىضا

  (24للماصة )
 
( مبضأ اإلاؿاواة أمام ال٣اهىن ب٣ىلها "الىاؽ حمُٗا ؾىاء أمام 26عسخذ اإلااصة ) ، ٦مامىه أًًا

خم  الخمخ٘ بدماًخه". خٗىن صون أي جمُحز بد٤ مدؿاو فيال٣اهىن ٍو

ني أي جمُحز، وأن ٨ًٟل لجمُ٘ ألاشخام ٖلى  وفي َظا الهضص ًإ٦ض الٗهض ٖلى اهه ًجب أن ًدٓغ ال٣اهىن الَى

  غأيأو ال ،أو الضًً ،أو اللٛت ،أو الجيـ ،أو اللىن  ،الؿىاء خماًت ٞٗالت مً الخمُحز ألي ؾبب: ٧الٗغ١ 
 
 ،ؾُاؾُا

( 23أو الاحخماعي، أو الثروة أو اليؿب، أو ٚحر طل٪ مً ألاؾباب. وجإ٦ض اإلااصة ) ،ألانل ال٣ىمي أو ٚحر ؾُاس ي، أو

ا الىخضة الجماُٖت الُبُُٗت وألاؾاؾُت في املجخم٘. ٖلى خ٤ ألاؾغة بالخمخ٘ بدماًت   املجخم٘ والضولت باٖخباَع

ٟهم مً ٟالهاة الح٤ بمىذ حيؿُتها أهض هو ًمىذ اإلاغ الىهىم الؿاب٣ت أهه ال ًىحض بأخ٩ام الٗ ٍو في  ، ل٨ًأَل

ت ما بحن الغحل  ال ًجىػ  الى٢ذ طاجه ني الظي ًىٓم مىيٕى مىذ الجيؿُت ههىنا جمُحًز أن ًدخىي ال٣اهىن الَى

خباع ئلى يغوعة مىذ ٧ل َٟل ًىلض ٖلى ئ٢لُم صولت  في ئم٩اهُت مىذ الجيؿُت غأةواإلا لؤلبىاء، م٘ ألازظ بٗحن الٖا

 .لؤلب وألام ٝغ حيؿُت بٌٛ الىٓغ ًٖ اإلاغ٦ؼ ال٣اهىويَ
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ً
 :(59)م1966 العهذ الذولي الخاص بالحلىق الاكخطادًت والاحخماعُت والثلافُت -زاهُا

غ  ( مىه3اإلااصة ) َظا الٗهض ئلى الجيؿُت، ل٨ً لم ًخُغ١  ٝ "بًمان مؿاواة الظ٧ىع وؤلاهار في األؼمذ الضو٫ ألَا

، ٦ما جإ٦ض اإلااصة "الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت اإلاىهىم ٖليها في َظا الٗهضخ٤ الخمخ٘ بجمُ٘ الح٣ى١ 

ٖلى "وحىب مىذ ألاؾغة، التي حك٩ل الىخضة الجماُٖت الُبُُٗت وألاؾاؾُت في املجخم٘، أ٦بر ٢ضع مم٨ً مً ( 10)

ىا٫ نهىيها بمؿإولُت حٗهض وجغبُت  الحماًت واإلاؿاٖضة، ً َظٍ ألاؾغة َو  ألاوالص الظًً حُٗلهم".وزانت لخ٩ٍى

خباع أن الجيؿُت هي اإلاضزل الُبُعي للخمخ٘ بالٗضًض مً الح٣ى١ التي هو ٖليها الٗهض،  وما ًجب أزظٍ بٗحن الٖا

ى ألامغ الظي خٍٓغ  ووحىص ىُت جحجب الجيؿُت ٖمً ٌؿخد٣ها ًإصي ئلى الخمُحز في الخمخ٘ بالح٣ى١ َو ٢ىاهحن َو

 .(60)الٗهض

 (61)ةأاللضاء على حمُع أشكال الخميز ضذ املر اجفاكُت الفرع الثالث: 

ش  في أبغمذ َظٍ الاجٟا٢ُت  مً اإلا٣هىص بُان ٖلى منها ألاولى اإلااصة م، وخغنذ٧18/12/1979ىبنهاحً بخاٍع

خه اإلاغأة يض الخمحز مهُلح ٩ىن  الجيـ ٖلي أؾاؽ ًخم ج٣ُُض أو اؾدبٗاص جٟغ٢ت أو "أي أهه ٖلى ٞٗٞغ  مً ٍو

، أو تراٝ مً الىُل أٚغايه آزاٍع اث ؤلاوؿان بد٣ى١  واإلاغأة الغحل أؾاؽ حؿاوي  ٖلى للمغأة الٖا  ألاؾاؾُت والحٍغ

تراٝ للمغأة ئبُا٫ أو آزغ مُضان أي في أو واإلاضهُت، والث٣اُٞت والاحخماُٖت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت اإلاُاصًً في  الٖا

 الؼوحُت".   خالتها ًٖ الىٓغ بٌٛ لها ومماعؾتها بها جمخٗها أو الح٣ى١  بهظٍ

غ  ( في ٣ٞغجيها )أ و٦2ما جلؼم اإلااصة ) ا أبحن الغحل واإلاغ  ٝ " ئصماج مبضأ اإلاؿاواةاب( الضو٫ ألَا ة في صؾاجحَر

ىُت ُٗت، بما ،الَى حر حكَغ ُٗت ٚو ٗاتها اإلاىاؾبت ألازغي، واجساط اإلاىاؾب مً الخضابحر، حكَغ في طل٪ ما  أو حكَغ

غ 9وجلؼم ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة )“. ة أغ ءاث، لحٓغ ٧ل جمُحز يض اإلااًىاؾب مً حؼ   ةأٝ " بمىذ اإلاغ ا( الضو٫ ألَا

 
 
ت لح٣ى١ الغحل في ا٦دؿاب حيؿُتها خ٣ى٢ا ا ،مؿاٍو أو الاخخٟاّ بها، وجًمً بىحه زام أال ًترجب  ،أو حُٛحَر

  ٖلى الؼواج مً
 
حيؿُت الؼوحت، أو أن جهبذ  أحىبي، أو ٖلى حُٛحر الؼوج لجيؿِخه في أزىاء الؼواج، أن جخٛحر جل٣ائُا

 أ. ٦ما جلؼم ال٣ٟغة الثاهُت مً طاث اإلااصة بمىذ " اإلاغ "ٖليها حيؿُت الؼوج بال حيؿُت، أو أن جٟغى
 
  ة خ٣ا

 
ا  مؿاٍو

 ."لح٤ الغحل ُٞما ًخٗل٤ بجيؿُت أَٟالهم

اإلاغأة والظي  يض زالخمُح أق٩ا٫ ٖلى حمُ٘ ال٣ًاء باجٟا٢ُت اإلالح٤ الازخُاعي  وفي طاث الؿُا١ أبغم البروجى٧ى٫ 

ىع٥ ب٣غاع الجمُٗت الٗامت ٖضص ) في أٖخمض ش 1999ا٦خىبغ  6( اإلاإعر في 54/4هٍُى م وصزل خحز الىٟاط بخاٍع

 .(62)م22/12/2000
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 (63)م1989 خلىق الطفلاجفاكُت  الفرع الرابع:

تراٝ أؾاؽ الاجٟا٢ُت ٖلى وج٣ىم َظٍ ٟا٫ مىذ بىحىب الٖا اًت ألَا حر زانت ٖع  الىماء ٞغنت وجٞى

غاٝ الضو٫  اخترام ٖلى (2اإلااصة ) زال٫ مً َظٍ الاجٟا٢ُت وجإ٦ض ئوؿاهُت، وصًت ْغٝو في لهم  الح٣ى١  ألَا

 ًٖ الىٓغ بٌٛ الخمُحز، أهىإ مً هٕى أي لىالًتها صون  ًسً٘ َٟل ل٩ل وجًمنها الاجٟا٢ُت َظٍ في اإلاىضحت

 عأيهم أو صًنهم، أو لٛتهم، أو حيؿهم، لىنهم، أو أو ٖلُه، ال٣اهىوي الىص ي أو والضًه، أو الُٟل، )ٖغ١( ٖىهغ

، أو الؿُاس ي، م، أو زغوتهم، أو الاحخماعي، ؤلازني، أو ال٣ىمي، أو أنلهم أو ٚحٍر  أي وي٘ أو مىلضَم، أو عجَؼ

غاٝ الضو٫  جخسظ ٦ما آزغ.  أو الخمُحز، أق٩ا٫ حمُ٘ مً الحماًت للُٟل لخ٨ٟل اإلاىاؾبت الخضابحر حمُ٘ ألَا

 أو أوكُتهم أو ألاؾغة، أًٖاء أو ٖلُه، ال٣اهىهُحن ألاونُاء أو الُٟل، والضي مغ٦ؼ أؾاؽ ال٣ائمت ٖلى ال٣ٗاب

 .مٗخ٣ضاتهم أو ٖنها، اإلاٗبر آعائهم

  والصجه بٗض الُٟل بدسجُل " الُٝغ الضولت الاجٟا٢ُت مً (7اإلااصة ) وجلؼم
 
٩ىن  ، ٞىعا  في والصجه مىظ الح٤ له ٍو

٩ىن  حيؿُت، في ا٦دؿاب والح٤ اؾم ت في الح٤ ؤلام٩ان ٢ضع له ٍو اًتهما. وجل٣ى والضًه مٗٞغ  ٖع

 الظي الابخضائي الخٗلُم في حيؿِخه ًٖ الىٓغ بٌٛ الُٟل، ٖلى خ٤ جإ٦ض التي زانت أَمُت (28اإلااصة ) وجدخل

  ٩ًىن  أن ًجب
 
  ئلؼامُا

 
غ للجمُ٘، ومخاخا ٟا٫ لجمُ٘ الثاهىي واجداجه الخٗلُم جٍُى  بكتى الٗالي الخٗلُم وحٗل ألَا

 ال٣ضعاث. أؾاؽ ٖلى للجمُ٘ مخاخا اإلاىاؾبت الىؾائل

غا9ٝ) اإلااصة جلؼم ٦ما  الؿلُاث ج٣غع  ٖىضما ئال منهما، ٦ٍغ ٖلى والضًه ًٖ الُٟل ٞهل ٖضم ( الضو٫ ألَا

  املخخهت،
 
ىا  لل٣ىاهحن ٢ًائُت، هٓغ ئٖاصة باحغاءاث َع

 
٣ا  يغوعي  الٟهل َظا أن بها، اإلاٗمى٫  وؤلاحغاءاث ٞو

 مٗاملت الىالضًً ئؾاءة خالت مُٗىت مثل خالت في ال٣غاع َظا مثل ًلؼم و٢ض  .الًٟلى الُٟل مهالح لهىن 

خٗحن مىٟهلحن الىالضان ٌِٗل ٖىضما أو له، ئَمالهما أو الُٟل،   .ئ٢امت الُٟل مدل بكأن ٢غاع اجساط ٍو

ٟهم مما  أهه ال ًجىػ أن ًخٗغى الُٟل ألي هٕى مً أهىإ الخمُحز في الخمخ٘ بالح٣ى١ الىاعصة في الاجٟا٢ُت  ج٣ضمٍو

 .أو مغ٦ٍؼ ال٣اهىوي لضي الضولت اإلاًُٟت ،مً يمنها الجيؿُت ألي ؾبب

 ة املتزوحتأجفاكُت ألامم املخدذة بشأن حيضُت املر ا الفرع الخامط:

(، 11 -)ص (1040) ٖضص ع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضةغاالاهًمام ب٣ٖغيذ َظٍ الاجٟا٢ُت للخى٢ُ٘ والخهض٤ً و 

 .م1985 أٚؿُـ 11، وصزلذ خحز الىٟاط في م1957 ًىاًغ 29اإلاإعر في 
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غ  أخض مىاَىيها وبحن  ٝ ٖلى أهه ال ًجىػ الو٣ٗاص الؼواج أو اهدالله بحناوبدؿب َظٍ الاجٟا٢ُت جىا٤ٞ الضو٫ ألَا

الؼوحت. ٦ما  يؿِخه في أزىاء الحُاة الؼوحُت، أن ٩ًىن بهىعة آلُت طا أزغ ٖلى حيؿُتأحىبي، وال لخُٛحر الؼوج لج

جخٗهض ٖلى أهه ال ًجىػ ال٦دؿاب أخض مىاَىيها بازخُاٍع حيؿُت صولت أزغي، وال لخسلي أخض مىاَىيها ًٖ 

خت ٖلى انغ  ههذ٢ض َظٍ الاجٟا٢ُت  ولئن ٧اهذأن ًمى٘ ػوحت َظا اإلاىاًَ مً الاخخٟاّ بجيؿُتها.  حيؿِخه،

ت في الحهى٫ ٖلى الجيؿُت، ئال أنها ب٣ُذ نامخت ُٞما ًخٗل٤ بجيؿُت  أةغ جمخ٘ الغحل واإلا بد٣ى١ مدؿاٍو

ٟا٫  .(64)ألَا

 املطلب الثاوي: اكدضاب أطفال اللُبُاث الجيضُت اللُبُت في الاجفاكُاث إلاكلُمُت 

َظٍ بٌٗ زال٫ َظا اإلاُلب ؾىٗغى ل ؾدىا، ومًاٖضص مً الاجٟا٢ُاث ؤلا٢لُمُت التي جىاولذ مىيٕى صع  ًىحض

 الاجٟا٢ُاث ٖلى الىدى الخالي:

لياملُثاق  الفرع ألاول:  والشعىب لحلىق إلاوضان إلافٍر

ى م 1981( في هحروبي )٦ُيُا( في ًىهُى 18ٖضص ) الغؤؾاء ألاٞاع٢ت بضوعجه الٗاصًت مجلـ اٖخمضٍ الظي اإلاُثا١ َو

ش  وجم الخى٢ُ٘ ٖلُه مًم، 21/10/1986وصزل خحز الىٟاط في  م وجمذ اإلاهاص٢ت ٖلُه ٢30/5/1985بل لُبُا بخاٍع

 .(65)م26/3/1987م زم اهًمذ لُبُا للمُثا١ وأوصٖذ وز٣ُتها في 16/7/1986في 

اث اإلاٗتٝر بها واإلا٨ٟىلت في "  ٖلى أهه ُثا١اإلا او٢ض ههذ اإلااصة الثاهُت مً َظ ًخمخ٘ ٧ل شخو بالح٣ى١ والحٍغ

 ٖلى الٗىهغ أو الٗغ١ أو اللىن أو الجيـ أو اللٛت أو الضًً أو 
 
َظا اإلاُثا١ صون أي جمُحز زانت ئطا ٧ان ٢ائما

ني أو الاحخماعي أو الثروة أو اإلاىلض أو أي وي٘ آزغ".  بِىما ههذ الغأي الؿُاس ي أو أي عأي آزغ أو اإلايكأ الَى

( مً َظا اإلاُثا١ ٖلى اهه "ًخٗحن ٖلى الضولت ال٣ًاء ٖلى ٧ل جمُحز يض اإلاغأة و٦ٟالت خ٣ى٢ها وخ٣ى١ 18/3اإلااصة )

الهاث والاجٟا٢ُاث الضولُت".  الُٟل ٖلى هدى ما َى مىهىم ٖلُه في ؤلٖا

 املُثاق العربي لحلىق إلاوضانالفرع الثاوي: 

( لؿىت 7م وناص٢ذ ٖلُه بمىحب ال٣اهىن ٖضص )14/2/2005في اإلاُثا١ الٗغبي لح٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى  لُبُا و٢ٗذ

مً اإلاىاز٤ُ اإلاٗىُت بد٣ى١  . و٦ٛحٍر(66)صون أي جدٟٓاثم 7/8/2006م وأوصٖذ وز٣ُت الخهض٤ً في 2006

ان في ال٨غ أغ الغحل واإلا( 3/3مً زال٫ اإلااصة ) غأة٣ٞض هو ٖلى مبضأ اإلاؿاواة بحن الغحل واإلا ؛ؤلاوؿان مت اة مدؿاٍو

ٗت ؤلاؾالمُت وال ت ألازغي  ئ٘اغ كؤلاوؿاهُت والح٣ى١ والىاحباث في ْل الخمُحز الاًجابي الظي أ٢غجه الكَغ الؿماٍو

ٗاث واإلاىاز٤ُ الىاٞظة لهالح اإلا ُما ًخٗل٤ بام٩اهُت مىذ اإلاغ غأةوالدكَغ  ة حيؿُتها ألبىائها ٣ٞض ههذ اإلااصةأ". ٞو
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غ ٖلى أهه "للض (29/2) ٗاتها الضازلُت الخانت اءاث التي جغ اٝ أن جخسظ ؤلاحغ او٫ ألَا َا مىاؾبت وبما ًخ٤ٟ م٘ حكَغ

ٟا٫ مً ا٦دؿاب حيؿُت ألام م٘ مغ  بالجيؿُت في  .(67)ٖاة مهلحت الُٟل في ٧ل ألاخىا٫"اجم٨حن ألَا

 اجفاكُت الجيضُت العربُتالفرع الثالث: 

ش 776ٖضص )ٍ اع الضو٫ الٗغبُت ب٣غ وهي اجٟا٢ُت الجيؿُت التي اٖخمضَا مجلـ حامٗت  ، و٢ض م5/4/1954( بخاٍع

ة الٗغبُت بالؼواج حيؿُت ػوحها الٗغبي، وحؿ٣ِ ٖنها أههذ اإلااصة الثاهُت مً َظٍ الاجٟا٢ُت ٖلى أهه " ج٨دؿب اإلاغ 

مً  ؾخت أقهغ به حيؿُتها الؿاب٣ت ما لم جُلب الؼوحت الاخخٟاّ بجيؿُتها في ٣ٖض الؼواج أو باٖالن الخ٤ زال٫

ش ٣ٖض الؼواج. و   ل٣ىاهُنها حؿترص حيؿُتها الؿاب٣ت، أما إجاٍع
 
٣ا طا سحبذ خ٩ىمت صولت الؼوج حيؿُتها الجضًضة ٞو

. في خحن ههذ "ة الٗغبُت بؼواحها مىه حيؿُتها الؿاب٣تأ٧ان الؼوج لِؿذ له أًت حيؿُت ٞال حؿ٣ِ ًٖ اإلاغ  ئطا

ص ال٣هغ الجيؿُت التي ٦ؿبها والضَم، ٖلى أهه ٌؿٙى إلاً ولض منهم الاجٟا٢ُت ٖلى أهه " ًدب٘ ألاوال  بٗت مًااإلااصة الغ 

أن ٌؿترص حيؿُت والضٍ ألانلُت زال٫ الؿىت ألاولى مً ئجمام الثامىت ٖكغة  ٢بل ٦ؿب َظٍ الجيؿُت الجضًضة

 في البلض  اإلاُالصًت". وحاء في اإلااصة الخامؿت "٨ًدؿب الل٣ُِ
 
ّٗض مىلىصا الظي وحض حيؿُت البلض الظي ولض ُٞه َو

 لجيؿُت أمه.  ُٞه ختى زبىث ال٨ٗـ. ومً ولض ألم ٖغبُت في بلض ٖغبي ولم جثبذ
 
 ُّٞٗض جابٗا

 
وؿبخه ئلى أبُه ٢اهىها

 ئلى أبُه الٗغبي ولم ٨ًً ٢ض أجم الثامىت ٖكغة اإلاُالصًت ُٞدب٘
 
حيؿُت أبُه وجؼو٫ ٖىه  أما ئطا زبدذ وؿبخه ٢اهىها

 ".خُيئظ حيؿِخه الؿاب٣ت

أن الاجٟا٢ُت مىدذ حيؿُت ألاب التي ٨ًدؿبها ألوالصٍ ال٣هغ، ٖلى أهه ًجىػ إلاً ولض منهم ٢بل ئلى  قاعةوججضع ؤلا 

الجيؿُت الجضًضة أن ٌؿترص حيؿُت والضٍ ألانلُت زال٫ الؿىت ألاولى مً ئجمام الثامىت ٖكغة  ٦ؿب َظٍ

  اإلاُالصًت، ئال أن الاجٟا٢ُت لم جخٗامل
ُ
ألاوالص حيؿُت أمهم اإلا٨دؿبت، ومىدذ الابً جؼ مىذ م٘ ألام باإلاثل، ٞلم ج

 
 
 ألبُه. حيؿُت ألام ٣ِٞ في خالت ٖضم زبىث وؿبه ٢اهىها

 ين الفلضطُيُين في الذول العربُتبروجىكىل معاملت الالحئ الفرع الرابع:

 زاعحُت ءاوػع  ٢ّغ وأأولذ حامٗت الضو٫ الٗغبُت ٖىاًت زانت لل٣ًُت الٟلؿُُيُت وخالت الالحئحن الٟلؿُُيُحن، 

ّٗض َظا البروجى٧ى٫ واإلاٗغٝو م10/9/1965الضو٫ الٗغبُت َظا البروجى٧ى٫ في   أ. َو
 
 ،باله٩ااباؾم بغوجى٧ى٫ ٧اػ  ًًا

الضاع البًُاء، الىز٣ُت الٗغبُت التي حؿعى لخىُٓم أويإ الٟلؿُُيُحن في الضو٫ الٗغبُت التي لجئىا  و بغوجى٧ى٫ أ

خُلب َظا  . وبالخالي ٌّٗض م1948ئليها مىظ  املحاولت الٗغبُت ألاولى للخٗامل م٘ ٢ًُت اللجىء الٟلؿُُني. ٍو

الضو٫ الٗغبُت التي ٌِٗكىن ٞيها ُٞما ًخٗل٤  البروجى٧ى٫ مٗاملت الالحئحن الٟلؿُُيُحن ٦مىاَني

٠ُ/الدكُٛل، والح٤ في مٛاصعة ئ٢لُم الضولت التي ٣ًُمىن ٞيها والغحٕى ئلُه، ت في الخى٣ل ما بالخْى بحن  والحٍغ
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ت ؤلا٢امت والٗمل والحغ٦ت والاخخٟاّ بجيؿُتهماالضو٫ الٗغبُت، و   نضاع وزائ٤ الؿٟغ وججضًضَا، وخٍغ

 الٟلؿُُيُت.

ت ٦بحرة مً الضو٫ الٗغبُت بُض ، في خحن ان بٌٗ الضو٫ التي و٢ٗذ (68)ان َظا البرجى٧ى٫ لم ًدٓى ب٣بى٫ مجمٖى

 .(69)٣ٞضجه ٢ُمخهأٖلى ههىم أؾاؾُت  ٖلُه جدٟٓذ

ش  وبٗض   (5093) ٖضصاٍع غ ٢ م13/9/1991اهضإل خغب الخلُج، أنضع مجلـ حامٗت الضو٫ الٗغبُت بخاٍع
ُ
مإ٦ضا

 م٘ ايغوعة الالتز ُٞه ٖلى 
 
م ببرجى٧ى٫ الضاع البًُاء، ول٨ىه اقتٍر أن ٩ًىن جُب٤ُ البروجى٧ى٫ اإلاظ٧ىع مخىا٣ٞا

ىُت  الٗغبُت، مما ٌٗني مً الىاخُت الٗملُت ال٣ىاهحن الضازلُت للضو٫  ٗاث الَى ت في الخُب٤ُ للدكَغ ئُٖاء ألاولٍى

 .اجٟا٢ُت بهظا الخهىم صاًغ أأي اهخٟاء الح٨مت مً  ،ولِـ البرجى٧ى٫ 

 الخاجمـــت:

 مما ج٣ضم في َظا البدث ًم٨ً الخلىم ئلى الىخائج والخىنُاث الخالُت:

 
ً
 الىخائج :  –أوال

ت ا - 1 ان خ٤ الُٟل في الجيؿُت مً الح٣ى١ الًغوٍع  ،مثل جل٪ الغابُت ال٣اهىهُت بِىه وبحن الضولتً باٖخباَع

حر أ٦بر ٢ضع مً الحماًت، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي   والتي بمىحبها حؿخُُ٘ الضولت أن ج٨ٟل له مسخل٠ الح٣ى١ وجٞى

ني  .أو الضولي ،الَى

ٟالها باٖخباٍع خ٤ أؾاس ي ال ًم – 2 ٨ً أن ًدغم مىه مً ج٣غع الاجٟا٢ُاث الضولُت خ٤ اإلاغأة في ه٣ل حيؿُتها أَل

 حاهب ال٣اهىن الضازلي للضولت.  

ٗاث ا - 3 حُٗي الح٤ للغحل بى٣ل حيؿِخه  ، بدُثةأغ اإلاخٗل٣ت بالجيؿُت جمَحز بحن الغحل واإلا اللُبُتن الدكَغ

ٟاله اللُبُت ٟالها مً ه٣ل حيؿُتها اللُبُت غأة، في خحن أنها جدغم اإلااللُبُتمً الؼوحت ٚحر  أَل مً ػوحها ٚحر  أَل

  اللُبي
 
 لُبُحنٚحر  مً أػواج اللُبُاثالضولُت بهظا الهضص، وبؿبب َظا الخمُحز ٌٗاوي أبىاء  لُبُاماث االلتز  زالٞا

الن الضؾخىعي اللُبي مً نٗىباث ٖضًضة  في الخمخ٘ بد٣ى٢هم ألاؾاؾُت اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاز٤ُ الضولُت وؤلٖا

 م.2011لؿىت 

 
ً
  الخىضُاث : –زاهُا

 م بكأن أخ٩ام الجيؿُت اللُبُت2010لؿىت  (24) ٖضصمً ال٣اهىن  (11و  10، 9، 4، 3)حٗضًل اإلاىاص  – 1

م٘ الغحل في ه٣ل  اللُبُتة أبدُث جدؿاوي اإلاغ  م2010 لؿىت (594) ٖضصمً الالئدت الخىُٟظًت  (7و  6)واإلااصجحن 
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 اللُبي، مما ٣ًض ي ٖلى ٧اٞت مٓاَغ الخمُحز اإلاترجبت ٖلى طل٪ بحن أبىاء الؼوج اللُبيألبىائها مً ػوحها ٚحر  حيؿُتها

 لُبيمً ػوج ٚحر  اللُبُت ، وأبىاء الؼوحتلُبُت مً ػوحت ٚحر
 
بأن َظا الخٗضًل ٌؿدىض ئلى الضؾخىع  ، ٖلما

 للكغح الؿال٠ بُاهه والاجٟا٢ُاث الضولُت التي اٖخمضتها
 
 .لُبُا َب٣ا

وطل٪  ، وصؾترة خ٤ أبىاء اللُبُاث اإلاتزوحاث مً ٚحر اللُبُحن،أق٩ا٫ الخمُحز يّض اإلاغأةخٓغ أي ق٩ل مً  – 2

ا تیبیأو ألم ل بيیل ألب ىلضیخ٤ إلاً  تیبیالل تیالجيؿ"ٖلى أن  ذیبالىو الهغ 
 
تراٝ ال٣اهىوي به ومىده أوعا٢ . والٖا

 ."ىٓمهیال٣اهىن و  ٨ٟلهیخ٤  – تیالصخه اهاجهیجثبذ ب تیعؾم

ت ألاويإ ال٣اهىهُت  – 3 ٟا٫حؿٍى ٟا٫ ٖلى ٖلى خهى٫  والٗمل ٚحر اللُبي، مً اثتزوحاإلا اثُبُللا أَل َإالء ألَا

 الجيؿُت اللُبُت.

 الهىامش والاخاالث:

                                                           

ا حابغ أخمض، )ص، جد٤ُ٣: أوـ اللامىش املحُطمجض الضًً دمحم بً ٣ٌٗىب الٟحروػ آباصي،   1)) ٍ(، ال٣اَغة: صاع -دمحم الكامي، وػ٦ٍغ

 .1009ماصة )َٟل(، م  –، خٝغ الُاء 2008الحضًث، 

غي،   2)) ، خٝغ 2009ٍ(، -ٍ(، صاع الحضًث، ال٣اَغة، )ص-، )صجاج اللؼت وصحاح العربُت –الصحاح أبي ههغ ئؾماُٖل بً خماص الجَى

 .703الُاء، ماصة )َٟل(، م 

ت مهغ الٗغبُت: م٨خبت الكغو١ الضولُت، ٍاملعجم الىصُطالٗغبُت: مجم٘ اللٛت   3))  .560باب الُاء، ماصة )َٟل( م ، 2004، 4، حمهىٍع

م   4))  (.59، مً ؾىعة الىىع آلاًت )اللرآن الكٍر

 .508، 507، م2003، 1م(، مُاب٘ الٗض٫ وألامً الٗام، ٍ-)ص اللاهىن املذوي )اللُبي(،ؤلاصاعة الٗامت لل٣اهىن:   5))

 .27، م2001ٍ(، -م(، مُاب٘ الٗض٫، )ص-)ص كاهىن العلىباث )اللُبي(،ؤلاصاعة الٗامت لل٣اهىن:   6))

 .527 - 511مغح٘ ؾاب٤،  اللاهىن املذوي )اللُبي(،ؤلاصاعة الٗامت لل٣اهىن:   7))

ع الجسائري  الحمایت اللاهىهیتماػن نيی٠،   8)) ، مظ٦غة ماحؿخحر، ٧لیت الح٣ى١ و الٗلىم لحم الطفل في الجيضیت على ضىء الدشَر

 .9، م2017 – 2016اإلاؿیلت، )ٚحر ميكىعة(، الؿىت الجامُٗت -الؿیاؾیت، حامٗت دمحم بىيیاٝ

م، خٝغ الجُم، ماصة 2008 – 1429ٌ، 1، مج 1، ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، ٍمعجم اللؼت العربُت املعاضرةص. أخمض مسخاع ٖمغ،   9))

 وما بٗضَا.  405)حيـ(، م 

 .116ث(، خٝغ الجُم، ماصة )حيـ(، -جىوـ، )ص –ٍ(، الضاع الٗغبُت لل٨خاب، لُبُا -، )صمخخار اللامىشالُاَغ أخمض الؼاوي،   10))

 .213الجُم، ماصة )حيـ(، م م، خٝغ 1982، أًاع )ماًى( 1، بحروث: صاع الٗلم للمالًحن، ٍالرائذ الطؼيرحبران مؿٗىص،   11))

 .140مغح٘ ؾاب٤، خٝغ الجُم، ماصة )حيـ(، م ، املعجم الىصُطمجم٘ اللٛت الٗغبُت:   12))

 .30م م، 1978 –ٌ 1398ٍ(، -م(، ميكىعاث حامٗت بىٛاػي، )ص-، )صاللاهىن الذولي اللُبي الخاصص. دمحم ٖبض الخال٤ ٖمغ،   13))

-https://books، مخاح ٖلى الغابِ:                             6، ماللاهىن الذولي الخاصص. أخمض ٖبض الحمُض ٖكىف،  14))

library.net/files/download-pdf-ebooks.org-1502291944Zm2M9.pdf   

إل : ش الَا ل  10ألاخض  جاٍع  م الؿاٖت الغابٗت بٗض الؼوا2022.٫ابٍغ

، ٖمان: صاع الث٣اٞت لليكغ شرح أخكام الجيضُت باإلضافت إلى أخكام مدكمت العذل العلُا في مضائل الجيضُت٢ص ي دمحم الُٗىن،  15))

 ٍ ،٘   .23. م2009، 1والخىَػ

مجلت  مجلت البدىر اللاهىهُت، ألبىائها )في ضىء مبذأ املضاواة("، "خم ألام اللُبُت في هلل حيضُتها ألاضلُتمىاء مٟخاح الهىع،  16))

 .57مم، 2013، ا٦خىبغ 1، 1ٕحامٗت مهغاجت، ؽ  –ٖلمُت مد٨مت جهضع ًٖ ٧لُت ال٣اهىن 

https://books-library.net/files/download-pdf-ebooks.org-1502291944Zm2M9.pdf
https://books-library.net/files/download-pdf-ebooks.org-1502291944Zm2M9.pdf
https://books-library.net/files/download-pdf-ebooks.org-1502291944Zm2M9.pdf
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ت، )صمعجم اللاهىن مجم٘ اللٛت الٗغبُت:   17)) )الجُم(، م م، خٝغ 1999 –ٌ 1420ٍ(، -، ال٣اَغة: الهُئت الٗامت لكئىن اإلاُاب٘ ألامحًر

80. 

، عؾالت ماحؿخحر في دراصت ملارهت –خم املضاواة بين الرحل واملرأة وفم أخكام كاهىن الجيضُت ألاردوي محرا ٖبض املجُض مؿاٖضة،  18))

 .24، م2015ال٣اهىن الخام، حامٗت الكغ١ ألاوؾِ، )ٚحر ميكىعة(، 

م ٖىضما ٢الذ ان "الجيؿُت ٦ما 18/4/1956مىاؾبت خ٨مها الهاصع بجلؿت جبيذ املح٨مت الٗلُا اللُبُت في و٢ذ مب٨غ َظا الاججاٍ ب  19))

ها ال٣ٟهاء هي الٗال٢ت الؿُاؾُت وال٣اهىهُت التى جغبِ الٟغص بضولخه ٣ٞىاٖضَا مً أوز٤ اإلاؿائل نلت بال٣اهىن الٗام واطا ٧ان  ٖٞغ

الٟهل الخام باألشخام؛ ٞان طل٪ ال ٌٗنى أنها ال٣اهىن اإلاضوي ٢ض هو ٖلى أن الجيؿُت ًىٓمها ٢اهىن زام وأوعص َظا الىو فى 

٠ اإلاخ٣ضم ًىٟى ًٖ الجيؿُت قبهت صزىلها فى صائغة ألاخىا٫ الصخهُت"، ًَٗ ئصاعي ٖضص  مً مؿائل ألاخىا٫ الصخهُت، ألن الخٍٗغ

 .49م، م1967، 2، ٍاللضاء إلاداري والذصخىري، 1جكضاء املحكمت العلُا، ١، املح٨مت الٗلُا، 2( لؿىت 2)

، املرحع إلالكترووي للمعلىماث "مشكلت اوعذام الجيضُت وآزارها في خلىق إلاوضان"،سحغ حاؾم مًٗ،  20))

https://almerja.com/more.php?idm=166625  الخمِـ : إل ش الَا . م الؿاٖت الخاؾٗت14/4/2022جاٍع
 
 لُال

ضة ومى٣دت،  2، بٛضاص: مُبٗت ؤلاعقاص، ٍ يالجيضُت ومركس ألاحاهب وأخكامها في اللاهىن العراقص. خؿً الهضاوي،  21))  ،1968مٍؼ

 .11م

اى،  22)) ت، الجيضُت ومركس ألاحاهبٞإاص ٖبض اإلاىٗم ٍع  ًٖ: محرا ٖبض املجُض 42، م1959 – 1958، ال٣اَغة: م٨خبت النهًت اإلاهٍغ
 
ـ ه٣ال

 .25، ممرحع صابممؿاٖضة، 

ت الٗلُا فى ال٣ًُت ٖضص ) 23)) ت، 6( لؿىت )261خ٨م املح٨مت الضؾخىٍع ذة الرصمُت( ٢ًائُت صؾخىٍع ل  2( فى 12، ٕ )الجٍر ، 1992ئبٍغ

ت الٗلُا في ال٣ًُت ٖضص ) ت، حلؿت8( لؿىت )8خ٨م املح٨مت الضؾخىٍع مجمىعت أخكام املحكمت ، 7/3/1992 " ( ٢ًائُت صؾخىٍع

ت العلُا  ًٖ: نهلى دمحم مهُٟى حىضًت، 224(، م26و٫، ٢اٖضة ٖضص )، مجلض ألا 5، جالذصخىٍر
 
مفهىم املىاطىت وألاصط التى  "، ه٣ال

ُت، م  -الذراصاث العلُا والبدىر ، جلىم عليها في أملاهُا ومطر دراصت ملارهت"  .٧33لُت الح٣ى١، حامٗت اإلاىٞى

ت، ٍىازع اللىاهيناللاهىن الذولي الخاص في الجيضُت، ومركس ألاحاهب، وجأخمض مؿلم،  24)) ، 1954، 1، ال٣اَغة: م٨خبت النهًت اإلاهٍغ

 وما بٗضَا.  74م

 .121، خٝغ الجُم، ماصة )حجز(، م1993صٌؿمبر  30ٍ(، -م(، مجم٘ اللٛت الٗغبُت، )ص-، )صاملعجم الىحيزمجم٘ اللٛت الٗغبُت،  25))

 ًٖ:  ص.ٖلي ؾهُل ٖبض الغػا١، 63، م4، 1ٍ، جالخاصاللاهىن الذولي ص. ٚالب ٖلي الضاوصي، ص. خؿحن دمحم الهضاوي،   26))
 
، ه٣ال

لت"، اكُت "اكدضاب الجيضُت بالخجيط على أصاش إلاكامت الطٍى ا مغ٦ؼ مجلت الجامعت العر مت ٞهلُت ًهضَع
َّ
، مجلت ٖلمُت مد٨

 .399،  م2021، ئطاع )ماعؽ( 1442، قٗبان 1، ج50البدىر والضعاؾاث بالجامٗت الٗغا٢ُت، ٕ

ت اللاهىن الذولي الخاصلضًً ٖبض هللا، ٖؼ ا  27)) ت الٗامت لل٨خاب، ٍ -، ؤلاؾ٨ىضٍع ، 1986 -1985، مهغ، 1، ج11مهغ: الهُئت اإلاهٍغ

 .178م

أصط اكدضاب الجيضُت في الىظام الضعىدي ملارهت بلىاهين دول مجلط الخعاون الخلُجي طًب بً نيُخان بً ماق٘ اإلاُحري،   28))

،  2010لٗضالت الجىائُت، حامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، )ٚحر ميكىعة(، ، عؾالت ماحؿخحر في األاخري 

 .30 – 29م

 وما جالَا. 21، مغح٘ ؾاب٤، مالحمایت اللاهىهیت لحم الطفل في الجيضیت على ضىء الدشریع الجسائري أهٓغ: ماػن ني٠ُ،   29))

ش أهٓغ الىو ال٩امل للضؾخىع اإلال٩ي ال 30)) ت املخدذةفي:  1951ا٦خىبغ  7لُبي الهاصع بخاٍع ُّ ت للمملكت اللُب ُّ ذة الرصم ت جهضع الجٍر ، صوعٍّ

ش 1951مىظ ٖام   .  1951أ٦خىبغ ؾىت  8، ٕ زام، بخاٍع

تفي:  1969صٌؿمبر  11أهٓغ الىو ال٩امل لئلٖالن الضؾخىعي الهاصع ًٖ مجلـ ٢ُاصة الثىعة في  31)) ُّ ذة الرصم ت جيكالجٍر غ بأمغ ، صوٍع

غ الٗض٫ مىظ ٖام  ش 15، ؽ1963وٍػ  .1969صٌؿمبر  15، ٕ زام، بخاٍع

ني الاهخ٣الي اإلاإ٢ذ في الثالث مً أٚؿُـ  32)) ذة م، في: 2011أهٓغ الىو ال٩امل لئلٖالن الضؾخىعي الهاصع ًٖ املجلـ الَى الجٍر

غ الٗض٫، ؽ )صولت لُبُا(، الرصمُت ت جيكغ بأمغ وٍػ  .9/2/2012، 1، 1ٕصوٍع

 مً البُان ألاو٫ للثىعة الهاصع في 1969جىاجغ الىو ٖلى خ٤ مؿاواة اإلاغأة بالغحل أمام ال٣اهىن بٗض ٖام   33))
 
،  الظي حاء 1/9/1969، بضأ

كغ في
ُ
ذة الرصمُت ُٞه أن: " ... مىظ آلان حٗخبر لُبُا ... ٧اٞلت ألبىائها خ٤ اإلاؿاواة ..."، و ش 1، 16ٕ، ؽالجٍر  .1969ؾبخمبر  15، بخاٍع
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ت التي نضعث في طل٪ الى٢ذ في ْل ُٚاب صؾخىع في البالصو  ٖلى الىو  ٢ض صأبذ الىزائ٤ وال٣ىاهحن طاث الُبُٗت ألاؾاؾُت والضؾخىٍع

ش  ( مً 12، وحاء في البىض )12/6/1988ٖلى اإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغأة ومنها الىز٣ُت الخًغاء ال٨بري لح٣ى١ ؤلاوؿان التي نضعث بخاٍع

 الىز٣ُت أهه ال 
 
ٞغ١ بحن الغحل واإلاغأة، باٖخباع أن حمُ٘ أبىاء املجخم٘ مدؿاوون في ٧ل ما َى ئوؿاوي. ٦ما ههذ الىز٣ُت الخًغاء أًًا

ًىن الخٟغ٢ت بحن البكغ بؿبب لىنهم أو حيؿهم أو صًنهم أو  في عجؼ البىض الؿاب٘ ٖكغ ٖلى أن: " ... أبىاء املجخم٘ الجماَحري ًٞغ

كغث في 
ُ
ذةز٣اٞتهم"، و ش  26، ؽالرصمُت الجٍر  وما بٗضَا. 10، م1/8/1988، ٖضص زام، بخاٍع

ت ٖضص )    ؼ الحٍغ غ طاث اإلاٗنى بضاللت ماصجه ألاولى ٖىضما هو ٖلى أن: " اإلاىاَىىن في  1991( لؿىت ٦20ما خغم ٢اهىن حٍٗؼ ٖلى ج٣ٍغ

، أخغاع مدؿاوون في الح٣ى١ ال ًجىػ اإلاؿاؽ بد٣ى٢هم "، وكغ في 
 
 وإهازا

 
ت الٗٓمى ط٧ىعا ذة الرصمُتالجماَحًر ، 22، 29ٕ، ؽالجٍر

 .   733ـ  726، م9/11/1991

ذ ٖلُه بأٚلبُت )34) ) ( اإلاى٣ٗضة بم٣غ 74( نىث، بالجلؿت الٗامت للهُئت الخأؾِؿُت ٖضص )43جم اٖخماص مكغٕو الضؾخىع اللُبي بٗض الخهٍى

ش  . لالَإل ٖلى الىو ال٩امل 2017ًىلُى  29ٌ اإلاىا٤ٞ  1438طي ال٣ٗضة  6الهُئت الخأؾِؿُت بمضًىت البًُاء وطل٪ ًىم الؿبذ بخاٍع

 م.29/7/2017، البًُاء مشروع الذصخىر اللُبيكغٕو الضؾخىعي أهٓغ: الهُئت الخأؾِؿُت لهُاٚت مكغٕو الضؾخىع اللُبي: إلا

ت قُٗخحر، "35) ) ش  هدى حعسیس خلىق إلاوضان ألبىاء اللیبیاث املتزوحاث مً أحاهب"،حاٍػ مركس مذافع ، 2021ًىلُى  22بدث ميكىع بخاٍع

ؼ خ٣ى١ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ 2016مىٓمت مؿخ٣لت ٚحر خ٩ىمُت جأؾؿذ في ٞغوؿا ٖام  (،(CHRDAلحلىق إلاوضـان  ، بهضٝ حٍٗؼ

المُحن واليكُاء واإلاهمكحن، م : الخمِـ https:// defendercenter.org/ar/5472، مخاح ٖلى الغابِ: 6ؤلاوؿان وؤلٖا إل ش الَا ، جاٍع

.2022ًىلُى  7  م الؿاٖت الٗاقغة مؿاء 

ذة الرص36) ) ت(الجٍر ت مهغ الٗغبُت، ؽ مُت )املطٍر ت بجمهىٍع ت جهضع ًٖ عئاؾت الجمهىٍع  م٨غع )أ( 3، ٕ 57، صوٍع

 م.2014ًىاًغ ؾىت  18َـ، اإلاىا٤ٞ 1435عبُ٘ ألاو٫ ؾىت  17

( (37 ل دمحم، " ت حبًر ت ضائعت وخلىق جائهت"، املفكرة اللاهىهُت جىوط، حاٍػ ، حىان )ًىهُى( 5ٕ  أبىاء اللُبُت املتزوحت مً أحىبي هٍى

م، مخاح ٖلى الغابِ :2016  

https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/1468228069-LA-TUNIS-05.pdf : الؿبذ  إل ش ؤلَا م 2022ًىلُى  9، جاٍع

، م . 22الؿاٖت الٗاقغة مؿاء   

كغ َظا ال٣اهىن في   38))
ُ
ت املخدذةو ُّ ذ الرصمُت للمملكت اللُب  م.25/4/1954اصع في ، اله3، 4ٕ، ؽالجٍر

 .60 – 59، ممرحع صابم، "خم ألام اللُبُت في هلل حيضُتها ألاضلُت ألبىائها )في ضىء مبذأ املضاواة("مىاء مٟخاح الهىع، 39) )

اث عحب بؿِـ، 40) ) في خم أوالد السوحت اللُبُت ”"إشكالُاث زواج اللُبُاث مً ألاحاهب بين اللاهىن اللُبي والالتزاماث الذولُت ٖٞغ

 
ً
: https://aladel.gov.ly/home/?p=6256صولت لُبُا  –، نٟدت وػاعة الٗض٫ ”الحطىل على حيضُت ألام أهمىرحا إل ش الَا ، جاٍع

.19/3/2022الؿبذ 
 
 م، الؿاٖت الٗاقغة نباخا

 لل٣اهىن ٖضص )41) )
 
ذة الرصمُت،، وميكىع 1976( لؿىت 47َظٍ اإلااصة مٗضلت َب٣ا  م.1976( لؿىت 43ٕ ) بالجٍر

اث عحب بؿِـ، 42) )  .مرحع صابمأهٓغ: ٖٞغ

ت ئل٨تروهُت مٗىىهت  43)) إل ٖلى ال٣اهىن اإلاظ٧ىع في: اللجىت الكٗبُت الٗامت للٗض٫ وبغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهمائي، مىؾٖى بـ: ًم٨ً الَا

عاث الضُادًت( عاث اللُبُت، الاضذار ألاول )الدشَر  . 45 – 40، م م2020، صٌؿمبر الدشَر

، بدث "خم املرأة اللُبُت في مىذ حيضُتها إلي أبىائها مً ػير اللُبُين )اللضُت العادلت وأصاهُذها اللاهىهُت(٧امل اإلا٣هىع، ٍٖؼ  44))

 .8م، َغابلـ، م2006، جهضع ًٖ اإلاغ٦ؼ الٗالمي لضعاؾاث وأبدار ال٨خاب الازًغ، الٗضص الهاصع في ًىاًغ مجلت املؤجمرميكىع في 

 .64، ممرحع صابم، مىاء مٟخاح الهىع   45))

كغ َظا ال٣اهىن في  46))
ُ
عاثو ت جهضع مىظ ٖام مذوهت الدشَر ت، وجيكغ بأمغ أماهت مإجمغ 2001، صوٍع م ًٖ مإجمغ الكٗب الٗام بالجماَحًر

ش 2010( لؿىت 11الكٗب الٗام، الٗضص )  م.28/1/2010م، بخاٍع

ت قُٗخحر،   47))  .5، ممرحع صابم، اللیبیاث املتزوحاث مً أحاهب""هدى حعسیس خلىق إلاوضان ألبىاء أهٓغ: حاٍػ

 .66، ممرحع صابممىاء مٟخاح الهىع،   48))

كغ في   49))
ُ
ذة الرصمُتو غ الٗض٫، ؽالجٍر ت جيكغ بأمغ وٍػ  .11 – 1م، م م9/2/2012، 1، 1ٕ، صوٍع

ت 151في اإلااّصة ) 2014مً الضؾاجحر التي جأزظ بىٟـ الاججاٍ، الضؾخىع اإلاهغي الهاصع ؾىت   50)) ( مىه والتي جىو ٖلى أن " عئِـ الجمهىعٍَّ

 ألخ٩ام الضؾخىع ... ".
 
٣ا ا ٞو هّض١ ٖليها بٗض مىا٣ٞت مجلـ الىّىاب، وج٩ىن لها ٢ّىة ال٣اهىن بٗض وكَغ  ... ًبرم اإلاٗاَضاث، ٍو
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ت 51) ) َُّ ت الضازل َُّ ت ٖلى ال٣ىاٖض ال٣اهىه ( 55م، خُث اُٖذ اإلااّصة )1958لؿىت  الذصخىر الفروس يمً الضؾاجحر التي مىدذ اإلاٗاَضاث ألاولىٍَّ

ا وطل٪ بكٍغ  اإلاٗاَضاث، أو الاجٟا٢اث التي ًخم الخهض٤ً، أو اإلاىا٣ٞت ٖليها َب٣ا لؤلويإ اإلا٣غعة ٢ىة أٖلى مً ال٣ىاهحن بمجغص وكَغ

 ." ُب٤ الُٝغ آلازغ الاجٟا١ أو اإلاٗاَضةأن ً

ت اإلاهاص١ ٖليها مً -(77( و )٣ٞ2غة ) 65في الٟهل ٖضص ) -م 2014حاهٟي )ًىاًغ(  27الهاصع في  الذصخىر الخىوس ي٦ما مىذ  َُّ اإلاٗاَضاث الضول

 أ٢ىي مً ال٣ىاهحن. 
 
ت واإلاىا٤ٞ ٖليها مً ٢بل مجلـ الىىاب هٟىطا ت الخىوضُتدصخىر الجم٢بل عئِـ الجمهىٍع ت ، هىٍر الرائذ الرصمي للجمهىٍر

ت الخىوؿُت، وحٗنى بيكغ الىهىم ال٣اهىهُت والترجُبُت، ؽالخىوضُت ت جهضع ًٖ اإلاُبٗت الغؾمُت للجمهىٍع ُٟٞغي  10، ٕ زام، 157، صوٍع

 .   18و  17و  13م، م2014)ٞبراًغ( 

 . خكم ػير ميشىر   52))

ت الخىوضُت  53)) ت الخىوؿُت وحٗنى بيكغ الىهىم ال٣اهىهُت الرائذ الرصمي للجمهىٍر ت جهضع ًٖ اإلاُبٗت الغؾمُت للجمهىٍع ، صوٍع

 .  3436، م2010صٌؿمبر  3ٌ، اإلاىا٤ٞ 1431طي الحجت  27، الجمٗت 79، 153ٕوالترجُبُت، ؽ

ت(،   54)) ذة الرصمُت )املطٍر ت مهغ الٗغبُت، ٕ الجٍر ت بجمهىٍع ت جهضع ًٖ عئاؾت الجمهىٍع  .   11ص، 2004ًىلُه  24(، م٨غع )أ 28صوٍع

ت  - 1ٖلى اهه "  2005( مً صؾخىع الؿىصان الهاصع في الؿاصؽ مً ًىلُى 7جىو اإلااصة )  55)) ج٩ىن اإلاىاَىت أؾاؽ الح٣ى١ اإلادؿاٍو

ت  - 2. والىاحباث ل٩ل الؿىصاهُحن ل٩ل مىلىص مً أم أو أب ؾىصاوي خ٤ ال ًيخ٣و في الخمخ٘ بالجيؿُت واإلاىاَىت الؿىصاهُت..."، حمهىٍع

  https://www.moj.gov.sd/posts/post/59الؿىصان، وػاعة الٗض٫،  

: ألاخض  إل ش الَا ل  24جاٍع .م الؿاٖت الٗاق2022ابٍغ
 
 غة لُال

ىع٥: ألامم اإلاخدضة، مخاح ٖلى الغابِ: مُثاق ألامم املخدذة،   56)) : http//www.hlrn.orgهٍُى إل ش الَا م الؿاٖت 2022ًىهُى  23، جاٍع

.    الٗاقغة مؿاء 

كغ ٖلى اإلاؤل ب٣غاع الجمُٗت الٗامت ٖضص )  57))
ُ
الن الٗالمي لح٣ى١ ؤلاوؿان وو م، 1948صٌؿمبر  10( اإلاإعر في 3-( )ص217اٖخمض ؤلٖا

 فيها واملعللت بدلىق إلاوضان
ً
ذة الرصمُت، ، الاجفاكُاث الذولُت وإلاكلُمُت التي حعخبر دولت لُبُا طرفا وشرث ، ، ٕ زام9ؽالجٍر

خ  ر العذل بخاٍر  .  6 - 1م، م2018ؾىت  م، اعادة طبع20/5/2009بأمر مً وٍز

غى للخى٢ُ٘ والخهض٤ً والاهًمام ب٣غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة   58)) اٖخمض الٗهض الضولي الخام بالح٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖو

الاجفاكُاث م، 15/5/1970م، واهًمذ لُبُا ئلُه في 1976ماعؽ  23م وصزل خحز الىٟاط في 1966صٌؿمبر  16(  اإلاإعر في 2200ٖضص )

 فيها واملعللت بدلىق إلاوضانالذولُت وإلاكلُمُت ا
ً
 .  35 – 17، ممرحع صابم، لتي حعخبر دولت لُبُا طرفا

غى للخى٢ُ٘ والخهض٤ً والاهًمام ب٣غاع الجمُٗت الٗامت   59)) اٖخمض الٗهض الضولي الخام بالح٣ى١ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت، ٖو

م، واهًمذ لُبُا ئلُه في 1976ًىاًغ  3م وصزل خحز الىٟاط في 1966مبر صٌؿ 16(،  اإلاإعر في 21 –( )ص 2200لؤلمم اإلاخدضة ٖضص )

 فيها واملعللت بدلىق إلاوضانم، 15/5/1970
ً
 .  17 –7، اإلاغح٘ الؿاب٤، مالاجفاكُاث الذولُت وإلاكلُمُت التي حعخبر دولت لُبُا طرفا

دراصاث: علىم  ألبىائها على الطعُذًً الذولي والىطني"، "خم املرأة بىلل حيضُتهاأًمً أصًب الهلؿت، و خمضي ؾلُمان ٢بُالث،  60))

عت واللاهىن   .316م م2019، 3، 46ٕ، مجلت ٖلمُت مد٨مت جهضع ًٖ ٖماصة البدث الٗلمي بالجامٗت ألاعصهُت  املجلض الشَر

غيتها للخى٢ُ٘   61)) اٖخمضث اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى حمُ٘ أق٩ا٫ الخمُحز الٗىهغي يض اإلاغأة، واٖخمضتها الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٖو

ا ٖضص ) ، واهًمذ لُبُا ئلُه في 1981ؾبخمبر  3م وصزلذ خحز الىٟاط في 1979صٌؿمبر  18( اإلاإعر في 34/180الاهًمام ب٣غاَع

ٗت ؤلاؾالمُت اإلاخٗل٣ت باألخىا٫ الصخهُت،  م، م٘ وحىب أال16/5/1989 الاجفاكُاث الذولُت ًخٗاى م٘ ال٣ىاهحن اإلاؿخمضة مً الكَغ

 فيها واملعللت بدلىق إلاوضان
ً
 .  163 –150، ممرحع صبلذ إلاشارة إلُه، وإلاكلُمُت التي حعخبر دولت لُبُا طرفا

ىع٥ وحى٠ُ: ميكىعاث ألامم اث الذولُت ألاصاصُت لحلىق إلاوضاناملعاهذمٟىيُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لح٣ى١ ؤلاوؿان،   62)) ، هٍُى

 .  96 - 89م، م2006اإلاخدضة، 

غيذ للخى٢ُ٘ والخهض٤ً والاهًمام ب٣غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٖضص ) 63)) (، اإلاإعر في 44/25اٖخمضث اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل، ٖو

مبر  20 الاجفاكُاث الذولُت وإلاكلُمُت التي م، 15/4/1993 م، واهًمذ ئليها لُبُا في1990ر ؾبخمب 2م وصزل خحز الىٟاط في 1989هٞى

 فيها واملعللت بدلىق إلاوضان
ً
 .  184 –163، ممرحع صبلذ إلاشارة إلُه، حعخبر دولت لُبُا طرفا

 .317، ممرحع صابمأًمً أصًب الهلؿت، و خمضي ؾلُمان ٢بُالث،  64))

 فيها واملعللت بدلىق إلاوضانالاجفاكُاث الذولُت وإلا  65))
ً
 .  205 –190، ممرحع صابم، كلُمُت التي حعخبر دولت لُبُا طرفا

 فيها واملعللت بدلىق إلاوضان  66))
ً
 .  223 –206، مالاجفاكُاث الذولُت وإلاكلُمُت التي حعخبر دولت لُبُا طرفا

https://www.moj.gov.sd/posts/post/59
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   .318، ممرحع صابمأًمً أصًب الهلؿت، و خمضي ؾلُمان ٢بُالث،  67))

خاهُا، الهىما٫، حُبىحي وجىوـ.  68)) مان، ؤلاماعاث، مىٍع ُٖ ً، ٢ُغ،  الضو٫ الٗغبُت التي لم حٗخمض البروجى٧ى٫: الؿٗىصًت، اإلاٛغب، البدٍغ

 (.32، َامل ٖضص )325، ممرحع صابمأًمً أصًب الهلؿت، و خمضي ؾلُمان ٢بُالث، 

حٗخبر لُبُا مً الضو٫ التي وا٣ٞذ ٖلى البرجى٧ى٫، ل٨نها جدٟٓذ ٖلى هو اإلااصة اإلاخٗل٤ بمٗاملت الٟلؿُُني اإلا٣ُم ٖلى أعيها هٟـ  69))

ذ ولبىان بابضاء هٟـ الخدٟٔ اللُبي.   (.33، هٟـ الهٟدت، َامل ٖضص )املرحع الضابممٗاملت اإلاىاًَ. و٢امذ ال٩ٍى
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 الشراكة اإلسرتاثيجية مدخال لجعسيس االنجشار الصيين في أقاليم العالم:

 ) حالة أمريكا الالثينية (

 1 الدكجور اسماعيل الرزاويد. 

  ملخص:

مً  الُىم بالىظش إلاا باث ًدظى به بالـػاء الالجُني بشيل ملـذ ألاخحرة آلاوهتجضاًذ الاهخمام الطُني في 

 وأداةملاسبت الششاهت الاظتراجُجُت  جبني خشضذ الطحن على هدُجت لزلً ؿلذ، أهمُت هبحرة في الخىاصهاث الذولُت

ض أظاظُت لخ مجمىعت مً اجـاكُاث الششاهت الاظتراجُجت مع  ئبشاممً خالٌ  هـىرها في هزه ؤلاكلُم مً العالمعٍض

 ٌشيل الاكخطاد سهحزتها الشةِعُتبلذان اإلاىؿلت 

ضذ أهم اإلاىدعباث التي س  الالجُيُت مع مداولت -مالمذ الششاهت الطِىُت   ابشص  جداٌو الىسكت هشفوعلُه 

يا الالجُيُت اللىة الطاعذة جدللها الطحن أنًمىً   بامخذادها ضىب أمٍش

يا الالجُيُت  –الطحن  –ولماث مـاجُذ : الششاهت الاظتراجُجُت    اللىة الطاعذة  -أمٍش

Strategic partnership as an entry point for strengthening the Chinese 

expansion in the regions of the world: 

(The case of Latin America) 

 

Abstract   

China’s recent interest in Latin area has increased dramatically. Because the great 

importance of this region in international balances. As a result China has been keen to adopt a 

strategic as an essential choice to enhance its influence in that region, through the conclusion 

of strategic partnership agreements with the Latin states  

This paper attempts to show the highlights of China-Latin partnership,  to observe the 

most important gains that can be made  from thar partnership 

Keywords: Strategic- partnership, China, Latin America, Emerging power 

 

                                                           
 المغرب -جامعة محمد اخلامس ، الرباط  1
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 قذمة:مــــــــ

ش هزا الحشيل بِئت دولُت ضذًلت لجذسن الطحن اهه لخدلم ضعىدها ًيبغي علحها أن  طعىد، جدخاج ئلى جؿٍى

ت بطىسة أسقى مً الىالًاث اإلاخدذة، ؿال ًمىً ألي كىة ساةذة أن جيىن لها عالكت  عالكاتها العُاظُت والععىٍش

الطحن والىالًاث اإلاخدذة ظُيىن مً مجهما لذًه  بهزا ؿجىهش الخىاؿغ بحن و  ودًت مع ول الذٌو في العالم.

. في هزه الىلؿت الىالًاث اإلاخدذة في مىكع أؿػل لالظخـادة مً هزه الششاواث  أضذكاء مً الؿشاص ألاٌو

معاهذة جدالف، في خحن ال جمخلً الطحن ئال الللُل، وفي الاضؿـاؾ  60والخدالـاث ، ئر لذي واشىؿً ما ًلاسب 

با ئلى  100دولت هبري في العالم ، جمُل  150ت الاوىهىمعذ بأهه مً أضل العُاس ي كذسث صحُـ دولت جلٍش

 .1 دولت غذها 21الىالًاث اإلاخدذة ، في خحن جمُل 

و جدىىع مجاالث العالكاث الطِىُت الذولُت ئلى ؿػاءاث حُىبىلُدُىُت أو دواةش جيىن الطحن في ول واخذة       

ؿـي الخـ ألاٌو جأحي اللىي الىبري في العُاظت الذولُت وجدخل الىالًاث اإلاخدذة  مجها اإلاشهض املحاؽ بـاعلحن،

ؿاهُا وؿشوعا وأإلااهُا. وفي الخـ الثاوي جلع دٌو  الطذاسة وبعذها سوظُا والاجداد ألاوسوبي وكىاه ألاظاظُت مثل بٍش

ا ا لجىىبُت ، وهزلً الذٌو التي لها جأزحر الجىاس الجؼشافي مثل الُابان والهىذ أو اللىي ؤلاكلُمُت الىبري مثل وىٍس

هزا الخـ دٌو  هما ًلع في هما هى الحاٌ في وظـ آظُا  أو للشبها الجؼشافي  في الخىمُت الطِىُت ئما إلاىاسدها

لع في الحىىب آظُا التي جخـاعل معها الطحن للخجاسة و إلداسة اإلاشاول  الثالث الذٌو  خـؤلاكلُمُت الحذودًت . ٍو

لُا الىامُت ) يا الالجُيُت واظُا واؿٍش  .2 أي دٌو الجىىب ( في أمٍش

مع البلذان الىامُت مً   ؤلاظتراجُجُتششاواث الطحن  ملاسبت علىجشهحز  دساظدىا   ىسكتظىداٌو في هزه ال 

يا الالجُيُت يا الالجُيُالحضام الثالث وجدذًذا دٌو أمٍش ت في ، ورلً بالىظش لؤلهمُت التي باجذ جدظى بها كاسة أمٍش

ض هـىرها  ت للطحن العاعُت  لخعٍض وجىاحذها في مخخلف أكالُم محزان الجُىبىلُدًُ وما جىؿش مً مياظب خٍُى

تها مع بلذان اللاسة الالجُيُت العالم مداولحن في رلً سضذ أهم ألادواث التي وظـتها الطحن في ظبُل جىؾُز ششاوا

 ؟ مريكا الالثيييةأفي   الاستراثيجية التشاركية الصيىيةما مذى هجاح  وعلُه اشيالُت البدث جذوس في؛ 
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 : مذخل هظري الشــــــــراكــــة ؤلاستراثيجيةمقترب أوال: 

راث الطلت باإلاىغىع وبأدبُاث العالكاث الذولُت وهي على مجمىعت مً اإلاـاهُم  ؤلاؾاسظيخعشؾ في هزا 

 الششاهت الاظتراجُجُت اإلاعملت –الششاهت الاظتراجُجُت  –بالخخابع : الششاهت 

 :مفهوم الشراكة 

بطُؼت " هظام ًجمع اإلاخعاملحن  1987مـهىم الششاهت هى مـهىم خذًث لم ًظهش في اللامىط ئال في ظىت    

الاكخطادًحن والاحخماعُحن"، أما في مجاٌ العالكاث الذولُت، والزي يهمىا، ؿان أضل اظخعماٌ ولمت ششاهت جم 

في نهاًت الثماهِىاث، وكذ شاع اظخعمالها  (CNUCED)مإجمش ألامم اإلاخدذة للخجاسة والخىمُت  ألٌو مشة مً ؾشؾ،

أنها جخمثل في ول أشياٌ  B. Ponsonهثحرا مً ؾشؾ الباخثحن دون ئعؿائها مـهىما دكُلا، وفي هزا ؤلاؾاس ًلترح 

ت ؿعالُت  اإلاخعاملحن مً احل جدلُم ألاهذاؾ الخعاون ما بحن اإلاإظعاث اإلاىظماث إلاذة معُىت، وتهذؾ ئلى جلٍى

التي جم جدذًذها، ؿمـهىم الششاهت على هزا الىدى ٌشمل الخدالف الاظتراجُجي، ولىً ًيبغي الخـشكت بحن 

عخبر  أن الاهذماج والاكخىاء هى صواٌ  B Garrette Et P Dussageالخدالف و الاهذماج والاكخىاء و الششاهت، َو

او مإظعت حذًذة، أما خالت الخدالف و الششاهت ؿخبلى اإلاإظعت مداؿظت على اإلاإظعت اإلاعىُت إلاُالد وخذة 

 اظخلاللُتها مً خُث ألاهذاؾ واإلاطالح الخاضت وجلُم عالكاث مشاسهت لخدلُم أهذاؿها

إلاادة "ششن" ومجها لـظت ششهت والتي حعني أهطبت مجخمعت مشترهت، وأن ليل  هاأضلوالششاهت لؼت  ٌعىد 

ً" ومجها "أششهه" في أمشه أي أدخله ؿُه. وعلُه، ؿالششاهت لؼت حشحر ئلى مجهما هطِب ؿحها،  وؿاعله هى " شٍش

ت جىحي بالخياؿإ. وإهما املحذد  وحىد ؿاعلحن أو أهثر لهما أهطبت لِعذ عادلت بالػشوسة وان واهذ لها دالالث لؼٍى

ىس أخذ املحذداث الشةِعُت إلاـهىم الشةِس ي لهزه ألاهطبت أنها مخـم علحها معبلا، ولعل معىاها اللؼىي اإلازو

 .3 الششاهت في العالكاث الذولُت

و ًىحي مـهىم الششاهت ودالالجه اللعاهُت والػمىُت بالخعاون واإلاعاواة واإلاىاؿع ووخذة اإلاطالح وجلاسب 

لت للحطٌى على مىاؿع مشترهت، وأنها  ألاهذاؾ، هما ًلىم مـهىم " الششاهت " على اإلاعاهمت بىطِب، ؿهي ؾٍش

هظام مشاسهت بحن ألاؾشاؾ احخماعُا ، اكخطادًا وظُاظُا، جلىم على وحىد أحهضة داةمت ومطالح مشترهت بحن 

 .4 الـىاعل

هما جؿىس حعٍشف الششاهت لُصح أهثر شمىلُت خُث باث ٌعشؾ أهه " ول وشاؽ اكخطادي أو احخماعي أو  

ً روي مطالح مشترهت الهجاص هذؾ معحن، زلافي ًيشأ بـػل حعاون هُاهاث احخماعُت بحن ؾشؿحن أو أهثر م

ت، والششاهت جلىم على التزام ًخؿلب خشذ  مىً أن جيىن ؾبُعت هزا اليشاؽ ئهخاحُت أو خذماجُت أو ججاٍس ٍو
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ؤلامياهُاث والخعاون مً احل جدلُم أهذاؾ مجخمعُت، وهي أظلىب ًمىً الششواء الـاعلحن مً الاهجاص ول 

 .  5خعب كذساجه الحلُلُت"

ًخعزس جدذًذ مـهىم الششاهت جدذًذا دكُلا، ؿلذ جباًيذ وحهاث الىظش في معاًيخه وجؿبُلاجه. ًشي 

اث الششواث العبر جادٌ -"بحرػىظذ" أن مـهىم الششاهت اظخخذم في وشاؾاث هبًر وؾىُت وػحرها في الثماهِىاث. ٍو

ذ" بأن الششاهت هي خلف ًخلم الظشوؾ للششواث لخجمع حهىدها في ش شاهت لبلىغ هذؾ ما، وؿحها ٌششع "اٌعىاٍس

أن الـىشة ألاظاظُت  ئالالهذس وجدعحن ألاداء .  و  ول ؾشؾ في حؼُحر مماسظاجه وجىُُـها بؼُت جللُل الخىشاس

ت إلاـهىم الششاهت، هي الاهخلاٌ مً مىؿم اإلاعاعذة وؤلاعاهت ئلى مىؿم الششاهت الحلُلُت اإلابيُت على  واملحىٍس

ت أهثر شمىلُت وواكعُت آخزة بعحن الاعخباس، الحاحُاث آلاهُت و اإلاعخلبلُت  خلىق وواحباث مخبادلت مً خالٌ سٍؤ

 لؿشفي الششاهت. 

 مفهوم الشراكة الاستراثيجية: 

ًلطذ بالششاهت الاظتراجُجُت ؤلاعالن الشظمي عً سػبت ظُاظُت مخمحزة للُام ششاهت مً الذسحت ألاولى بحن 

ت وإهما على آلُاث للدشاوس اإلابني على شيل مىظع مً الخعاون. بلذًً،  وهي ال جدُل خطشا على العالكاث الععىٍش

"أداة ًمىً اظخخذامها مً حاهب  بىضـها (Kay)وفي العُاظت الذولُت ٌعخخذم اإلاـهىم هما ًشاه "هيي" 

ت أو مجمىعت دٌو لخعظُم الهُمىت العُاظُت والاكخطادًت والععىٍش شي دولت كٍى ت في الىظام الذولي. ٍو

"وامحرون" و "حُىؽ" أن أي ششاهت اظتراجُجُت ًجب أن جلىم على أظاط اإلاعاواة والثلت اإلاخبادلت والاخترام 

والـهم، هما ًجب أن جيىن شاملت وولُت على اإلاذي البعُذ، على أن ًيىن هىان التزام بها بشيل داةم. وكذ جيىن 

ضءا مً مششوع هبحر لخؼُحر هظامي، ولىً سبما ٌعخخذم الذبلىماظُىن رلً الششاهت الاظتراجُجُت أخُاها 'ح

ـي  ان الششاهت الاظتراجُجُت  Greviوظُلت لخؿاب ظُاس ي للؼىص في ظُاظت دولُت مشهت ومخللبت . وهما ًشي ػٍش

ت للؿشؿحن'.  ' ضُاهت وخماًت للمطالح الحٍُى

ؾشؾ الذٌو في الخعاون مع بعػها البعؼ لللُام بمششوع مً  خبعالعبُل اإلا ؤلاظتراجُجُتحعخبر الششاهت 

ت  معحن رو اخخطاص معحن. وهزا بخىؿحر وجىثُف الجهىد والىـاءاث ؿػال عً الىظاةل وؤلامياهاث الػشوٍس

اإلاعاعذة على البذء في جىـُز اإلاششوع أو اليشاؽ. مع جدمل حمُع ألاعباء واملخاؾش التي جىجم عً هزه الششاهت 

خخلف مـهىم الششاهت باخخالؾ اللؿاعاث التي ًمىً أن جيىن مدال للخعاون بحن بطـت مخعادل ت بحن الششواء. ٍو

. وباخخالؾ ألاهذاؾ التي حععى ئلحها الششاهت، وجخػمً حعاوها دولُا ظُاظُا وان او في شيل معاعذاث  الذٌو
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. ما ًمحز هزا اإلاـهىم هى كػُت وح ىد ألاحهضة الذاةمت هما أهه جىحذ اكخطادًت أو جلىُت أو مالُت بحن عذة دٌو

 .مطالح مشترهت بحن أؾشاؾ الششاهت

خُث هجذ أن "، 6 ؤلاظتراجُجُتوفي الحلُلت ال ًىحذ هىان اجـاق مىخذ على حعٍشف دكُم لـ " الششاهت 

ذ جدلُله مً خاللها . على ظبُل اإلاثاٌ ًشي الاجداد ألاوسوبي في الششاهت  ألاؾشاؾ الذولُت جزهش ؿلـ ما جٍش

ض الخعذدًت الذولُت إلاىاحهت الخدذًاث اإلاشترهت، وأهثر ججعُذا ، يهذؾ ئلى " البدث  ؤلاظتراجُجُت آلُت لخعٍض

لآلخش،  بطىسة وشؿت عً أسغُت مشترهت لللػاًا راث الاهخمام اإلاشترن، ودعم ألاحىذة العُاظُت مً ول ؾشؾ

حن ؤلاكلُمي والذولي. راث الاهخمام  وما جلىم علُه هزه اإلاعاةل واجخار جدشواث ظُاظُت مشترهت على اإلاعخٍى

ؿهي تهخم عىذ ئبشامها الجـاكُت الششاهت  مثال جلف مً ششاهت ئلى أخشي، ؿباليعبت ئلى الهىذاإلاشترن جخ

بادماج الىغعُت في ئكلُم هشمحر والاظخلشاس العالمي، ألامً الؿاكىي، الخؼحر اإلاىادي وخماًت البِئت.  ؤلاظتراجُجُت

لُا، مياؿدت ؤلاسهاب مع همثاٌ اخشن وفي خالت الطح ، ؿانها حشمل ئداسة ألاصماث و الاهذماج ؤلاكلُمي مع ئؿٍش

ىُت، الؿاكت والجزاعاث املجمذة مع سوظُا وهزلً البرهامج الىىوي ؤلاًشاوي والاظخلشاس  الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 .. الذاةم في الجىاس ألاوسوبي

  الشاملة أو اإلاعمقة ؤلاستراثيجيةالشراكة 

الشاملت أو اإلاعملت بمعخىي أعلى مً الخىاضل اإلاإظعاحي، ملاسهت مع  ؤلاظتراجُجُتجدظى الششاهت 

، بما ؿحها احخماعاث مىخظمت سؿُعت اإلاعخىي بحن هباس اإلاعإولحن مً هال البلذًً ؤلاظتراجُجُتالششاواث 

ىحن شاملت(، وهي الثلت  ئظتراجُجُتجـاكُت خٌى )ششاهت ، هما ًجذس اظدُـاء ششوؽ زالزت كبل ئبشام ا7 الشٍش

 .8 العُاظُت والشوابـ الاكخطادًت الىثُـت والخبادالث الثلاؿُت والعالكاث الحعىت مع اللؿاعاث ألاخشي 

ش ألاٌو الطُني "ون حُاباو" ، في حىلت أوسوبُت وضف الششاهت 2004في ظىت  (Wen Jiabao)خالٌ ولمت للىٍص

' و ٌعني Comprehensiveألاوسوبُت بالششاهت الاظتراجُجُت الشاملت مً خالٌ اليلماث الخالُت 'شاملت  –الطِىُت 

أن الخعاون ًيبغي أن ًيىن في ول ألابعاد ، وواظع الىؿاق ومخعذد الؿبلاث، خُث ٌؼؿي املجاالث العُاظُت، 

حن شمل هال اإلاعخٍى ' الثىاتي واإلاخعذد ألاؾشاؾ ' ومىحه مً ول الاكخطادًت ، العلمُت، الخىىىلىحُت والثلاؿُت، َو

ل  Strategic ئظتراجُجُتمً الحيىماث واإلاىظماث ػحر الحيىمُت .  ووعني بـ '  ' ان الخعاون ًيبغي أن ًيىن ؾٍى

خجاوص الاخخالؿاث في  دمل الطىسة ألاهبر للعالكاث بحن الطحن والاجداد ألاوسوبي، ٍو اإلاذي ومعخلشا، ٍو

مت الاحخماعُت وال ًخػع لخأزحراث الحىادر الـشدًت التي جدذر مً خحن آلخش، ومً خالٌ " الاًذولىحُا وألاهظ

سابذ، والبدث عً  -ششاهت " وعني أن الخعاون ًيبغي أن ًيىن على كذم اإلاعاواة ، ورو مىـعت مخبادلت و " سابذ  

 .ؼحرةألاسغُت اإلاشترهت في اإلاعاةل الهامت وجىدُت الخالؿاث حاهبا في اإلاعاةل الط
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كذ ًلع الخباًً في الخطىساث وجػاسب اإلاطالح ؿُما ًخعلم باإلاعالجت اإلالمىظت للخدذًاث اإلاشترهت، في هزا 

أن هلظ الىغىح  (Biscop Sven) "بِعيىب ظـً" و (Renard Thomas) "سوهاس جىمعىن "الطذد ًشي أمثاٌ 

 . 9 هظشهم اهدشاؿا خلُلُا الجىهشي ًدمل خؿش جىظُع اإلاـهىم وخلم الالخباط مما ٌعخبر مً وحهت

مً خاٌ ئلى خاٌ ، ؿلذ علذث الىالًاث اإلاخدذة ششاهت مع سوظُا  ؤلاظتراجُجُتوجدباًً أهذاؾ الششاهت 

بهذؾ العُؿشة على عىاكب انهُاس الاجداد العىؿُاحي. وفي خالت الطحن وسوظُا وان الهذؾ الخيعُم في ظبُل 

ىُت، ىُت الشوماهُت واهذ لؿمأهتها بأنها لم جترن خاسج خلف الىاجى، وعلذث  مىاحهت الهُمىت ألامٍش والششاهت ألامٍش

الششاهت بحن الىالًاث اإلاخدذة وجشهُا لذعم العالكاث بحن خلُف جللُذي في بِئت حذًذة وبحن جشهُا وإظشاةُل 

 إلكامت عالكاث حذًذة.

لبت ما بعذ الحشب الباسدة  بىاء على مداوالث حاء بعذ خ ؤلاظتراجُجُتًمىً اظخخالص أن اهدشاس الششاواث 

ض مطالح الذولت  .10 اللادة العُاظُحن حعل بلذانهم جىاوس بمىاكف حُىظتراجُجُت جإدي ئلى حعٍض

الشاملت بحن الهىذ والاجداد ألاوسوبي اإلاىكعت في  ؤلاظتراجُجُتوهػشب في هزا الطذد مثاٌ اجـاكُت الششاهت 

، الؿشؿحن الخعاون 2008. خُث جلضم خؿت العمل اإلاشترهت الخاضت بها، التي حشي جدذًثها في العام 2004عام 

ض العالم وألامً الشامل، والخىمُت الاكخطادًت اإلاعخذامت، والخىاضل الثلافي على اإلاعخىي الشعبي،  لخعٍض

 .11 ملجاالث العلمُت والخلىُتوالخعاون في ا

بىضـها ظُاظت مىاظبت إلاىاحهت جللباث العالم اإلاعلذ كذ بشصث  ؤلاظتراجُجُتالششاواث  ؿان خالضت اللٌى 

الُىم جػم مثل هزه العالكاث عمىما عذًذا مً العىاضش اإلاشترهت التي جطىغ سوابـ بحن بلذان لِعذ مً 

وجخلاظم ظلعلت اإلاطالح اإلاشترهت واإلاخباًىت معها،هما أنها جدعم بؿابع  الحلـاء هما أنها لِعذ مً الخطىم ،

داث والبُاهاث اإلاذوهت، وهزا الاجـاكُاث، ومزهشاث الخـاهم التي جىحض أهذاؾ ظُاظت  سظمي في عذًذ مً الخطٍش

 واضحت وجداٌو الاظخـادة مً العالكاث مخعذدة ألاوحه وجشظُخها:

اث الحيىمُت وػحر الحيىمُت ، مما ًىلذ كىىاث  جخلم سوابـ مإظعاجُت سظمُت على -1 شتى اإلاعخٍى

ي اإلاعاس ألاٌو ) الشظمي ( واإلاعاس الثاوي، الذبلىماس ي ) الشعبي (؛  جـاعلُت حعذدًت على معخَى
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ادة وجحرة   -2 جشس ي آلُت الحخماعاث كمت بحن هباس اللادة حعلذ بالخىاوب في عاضمتي البلذًً، مع ٍص

حن شبه الىصاسي والبحروكشاؾي، خُث ٌعخىشف اإلاعإولىن اإلاطالح أو املخاوؾ الاحخماعاث على اإلاعخٍى

 اإلاشترهت ، ػالبا غمً ؿشق عمل مشترهت شيلذ إلاعالجت كػاًا مدذدة؛

ت مشترهت  -3 ب ععىٍش ش العالكاث في املجاٌ ألامني و الععىشي مً خالٌ اللُام بخذاٍس حعمل على جؿٍى

 والعمل على جذابحر بىاء الثلت؛

 لى ئكامت عالكاث اكخطادًت أكىي؛حععى ئ -4

ض وعي أهبر ججاه زلاؿت بعػها مع البعؼ مً خالٌ الخبادالث الشبابُت واإلاعاسع الثلاؿُت -5 جداٌو حعٍض
12 . 

 ؤلاستراثيجيةمً بوابة الشراكة أمريكا الالثييية ثاهيا: الحضور اإلاتزاًذ للصين في 

يا الالجُيُت واهذ داةما حشيل الخاضشة الشخىة والحللت ألاغعف للذبلىماظُت       مً اإلاعشوؾ أن أمٍش

الطِىُت خُث واهذ الىثحر مً دٌو اللاسة جلُم عالكاث دبلىماظُت مع جاًىان، لىً بىحن اظخؿاعذ خالٌ 

ذة مً هجاح كىي الِعاس العىىاث ألاخحرة حسجُل اختراكاث هبحرة باظخخذامها كىتها اكخطادًت، معخـُ

 .13 في بعؼ دٌو اللاسة في الىضٌى ئلى الحىم لىالًاث اإلاخدذةاإلاىاهػت ل

يا الالجُيُت و    كؿبا ظُاظُا و اكخطادًا مهما، حعاظمذ مياهخه على العاخت الذولُت خالٌ  الُىم جمثل أمٍش

وفي ظل جىحهاتها الخاسحُت اللاةمت على اظخلاللُت كشاسها العُاس ي والاكخطادي. وأضحذ جلً  العىىاث ألاخحرة،

ا في الاكخطاد العالمي، هما ًماسط بعؼ كادتها دوسا ظُاظُا وشؿا في اإلاىظماث الذولُت،  الذٌو جلعب دوسا مدىٍس

ت وؾبُعُت هاةلت، يا الالجُيُت زشواث بشٍش باإلغاؿت ئلى أنها راث اكخطادًاث مـخىخت وحاربت  وجمخلً دٌو أمٍش

 . 14 لالظدثماساث ألاحىبُت، وبها أظىاق اظتهالهُت ضخمت

يا الالجُيُت معخـُذة  2000ًمىً أن وعخبر أهه مىز العام جالصما مع ماظبم،  جطاعذ الىـىر الطُني في أمٍش

يي بشإون اللاسة الالجُي ُت، في ظل ئوشؼالها في الحشب على ؤلاسهاب في بىحن في رلً مً جشاحع الاهخمام ألامٍش

أؿؼاوعخان والعشاق، وعملذ بىحن على جشظُخ مياهتها في اللاسة الالجُيُت، خاضت مع ضعىد الِعاس ئلى ظذة 

ا ومعدثمشا وملشغا سةِعُا للعذًذ مً دٌو  يا ججاٍس الحىم في معظم دٌو اإلاىؿلت، ختى أضحذ الطحن شٍش

اسة دٌو اإلاىؿلت بشيل دوسي، ختى ئن الشةِغ الطُني ش ي ححن اإلاىؿلت هما كام هباس اإلا عإولحن الطِىُحن بٍض

اسة دٌو اإلاىؿلت زالر مشاث مىز جىلُه العلؿت زالر مشاث مىز جىلُه العلؿت عام  ، 2013بِىؽ كام لحذ آلان بٍض

ل، و ا يا الالجُيُت هي البراٍص لبحرو واإلاىعًُ هما أكامذ الطحن ششاواث ئظتراجُجُت مع ظبع دٌو مً أمٍش

ال وؤلاوىادوس     وألاسحىخحن وشُلي وؿجزٍو
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ىُت    ت ألامٍش يي مما أغخى يهذد اإلاطالح الحٍُى وكذ اصداد الضخف الطُني باججاه الـىاء الذاخلي ألامٍش

لي والاظدثماسي، مما حعل الىالًاث اإلاخدذة جخدعب ملخاؾش الخمذد الطُني في ؿىائها  ومجالها الخطيُعي و الدعٍى

يا الالجُيُت، وهى ما عبر  الخلـي على هـىرها هىان، خاضت  في غىء جىامي الخعاون بحن الطحن وبعؼ دٌو أمٍش

ش ىغ جلشظىن، الزي أهذ أن "الطحن غمىذ الُىم لىـعها مىؾئ   عىه وٍص يي العابم، ٍس م في كذ الخاسحُت ألامٍش

اس  جِغ ظىبشٍو يا الالجُيُت، وهي حعخؼل ألادواث الاكخطادًت لجزب اإلاىؿلت لخذوس في ؿلىها .. هما وضف ٍس  أمٍش

Régis  Soubrouillard  يا ان الـشوعُت بأن الطحن جخطشؾ في أمٍش ش وششه بصحُـت ماٍس الىغع الطُني في جلٍش

ال، وجدٌى مىؿلت  الالجُيُت ووأن " اإلايان على رمتها: بدُث حعىي حبال في البحرو وجؿىس خلٌى الىــ في ؿجزٍو

ا، وجػع ششواتها الىـؿُت ًذها على أهثر مً  ل ئلى خلٌى ضٍى مالًحن هىخاس مً الؼاباث  3ظحرادو الؼابُت في البراٍص

يا الالجُيُت والياٍس ذ الاعتراع على مىاؾم هـىر واشىؿً في أمٍش بي، ألاماصوهُت البىش في ؤلاوىادوس، ؿالطحن جٍش

ذ الطىحا ئلى الطحن هزا ما  يا الالجُيُت اإلاضود الشةِس ي في مجاٌ الىــ والىداط وٍص خُث أضبدذ ؿُه أمٍش

بالصحُـت الطِىُت الشظمُت ػلىباٌ  ، عبر ملاالث ًيششهاDing Gangًإهذه واجب الاؿخخاخُاث دًىؽ ػاوؽ، 

مىاؾم هـىر الطحن جدزو الطحن خزوها وجـعل بلىله " بِىما حعخلش الىالًاث اإلاخدذة في  Global Timesجاًمض، 

مثلها". ولم حعشها الطحن ول هزا الاهخمام على مذي هطف كشن اإلااض ي، ولىً نهمها اإلاخعاظم للمىاد الخام مً 

ادة ومطادس الؿاكت وعىامل اللىة، الىاعمت  ض ؿشص كذساتها الخىاؿعُت على الٍش حهت، وإضشاسها على حعٍض

ىُت مً حهت أخشي ًذؿع الطحن ئلى اظدبذاٌ والطلبت، والحذ مً مػاع ـاث "ئظتراجُجُت الاوعؿاؿت" ألامٍش

ئظتراجُجُت الاهىـاء باظتراجُجُت أهثر هجىما ومبادسة
15. 

" الىزُلت  2008وللخأهُذ على اهخمامها بذٌو اإلاىؿلت، أضذسث الطحن في هىؿمبر مً العام     

يا الالجُيُت والتي جدذد 16البُػاء  سياسات الصين ثجاه أمريكا الالثييية و مىطقة الكاريبي" ""خٌى أمٍش

يا الالجُيُت  ومجاالث الخعاون والششاهت واإلاىظىس الاظتراجُجي ، ولخمخحن العالكاث الاكخطادًت مع دٌو أمٍش

ش شبىت مً اليشاؾاث الثلاؿُت  ولخعمُلها على أظغ معخذامت مً اإلاطالح اإلاشترهت، عملذ الطحن على جؿٍى

ادة الخىاضل بُجها وبحن دٌو اإلاىؿلت. وجخػمً هزه اإلابادسة جبادٌ  والخلىُت الذاعمت لهزا الخىحه والتي جإدي ئلى ٍص

ب الثلاؿت اليىهـىشُىظُت مً  ل بشامج حعهُل دساظت اللؼت الطِىُت وجلٍش حن في املجاٌ ألامني ، وجمٍى الععىٍش

اغُت وجىظُم هذواث في الجامعاث الالجُيُت  شعىب اإلاىؿلت باإلغاؿت ئلى دعم معاسع الـً اإلاخىللت والـشق الٍش

ض الذبلىماظُت الشعبُت بحن الجاهبحن..  في ئؾاس حعٍض

أداة سةِعُت في ظُاظتها الخاسحُت ججاه اللاسة الالجُيُت  بما ٌعمذ  ؤلاظتراجُجُتجخخز الطحن مً الششاهت    

وهى ما جدشص علُه  17مً بعـ هـىرها مع جشهحزها باألظاط على الششاهت الاكخطادًت مع دٌو اإلاىؿلتلها 
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يا الالجُيُت بعذ  الاظتراجُجُتأبشمذ الطحن مجمىعت مً اجـاكُاث الششاهت  بالـعل ؿلذ مع بعؼ دٌو أمٍش

ىُتوهي الذٌو الىاصهت في اللاسة  الحشب الباسدة  هما ًىضح الجذٌو الخالي: ألامٍش

 الالثييية أمريكااإلاوقعة بين الصين وبعض دول  ؤلاستراثيجيةحول اثفاقيات الشراكة  :جذول 

 هوع الاثفاقية اإلاوقعة ثاريخ ثوقيع الاثفاقية البلذ اإلاعني باالثفاقية

ل  اظتراجُجُتششاهت  1993 البراٍص

ال  اظتراجُجُتششاهت  2001 ؿجزٍو

 اظتراجُجُتششاهت  2003 اإلاىعًُ

 اظتراجُجُتششاهت  2004 ألاسحىخحن

 ششاهت اظتراجُجُت شاملت  2008 بحروال

 ششاهت اظتراجُجُت شاملت 2016 ؤلاوىادوس 

  

اساث التي خطها الضعُم الطُني حص ي ححن بِىؽ  مىز جىلُه  ىُت هطِب واؿش مً الٍض ووان لذٌو اللاسة ألامٍش

ت الطِىُت ، ىذاد و جىباػى  ؛ بلذان  2013ًىهُى  –خُث صاس في ؿترة  ماي  سةاظت الجمهىٍس يا و  –جٍش وىظخاٍس

خعلم ألامش بيل مً  2014ًىلُىص اإلاىعًُ  و في  اساث مهمت لذٌو واصهت في اإلاىؿلت ٍو صاس الشةِغ الطُني كام بٍض

ال و وىبا ـ  وفي أواخش  ل و ألاسحىخحن و ؿجزٍو و  ؤلاوىادوس بر  صاس الشةِغ دٌو ؿموجدذًذا في شهش هى  2016البراٍص

ش . 18 الشُلي والبحرو  اساث ججعذ اهخماما ؿعلُا للطحن لخؿٍى  مع دٌو اللاسة الالجُيُت. ششاواتهائن هزه الٍض

يا الالجُيُت بالطحن مً عذة عىاضش أظاظُت ًمىً ئحمالها في الؿمىح     و ًيبع اهخمام دٌو أمٍش

بالىضٌى ئلى ألاظىاق الطِىُت في اإلاعخلبل و اإلاشاهىت على ئمياهُت جىظُف الاظدثماساث الطِىُت  

يا الالجُيُت، وإمياهُت أن جل عب الطحن دوس اإلاىاصن باإلغاؿت ئلى الاهخمام بذوس الششواث الطِىُت في أمٍش

الثلاؿت للىالًاث اإلاخدذة واإلاإظعاث الؼشبُت و الاظخـادة مً الىمىرج الطُني للخىمُت و الخلاسب مع 

ت الطحن هلىة معخلبلُت في ظل عالم مخعذد ألاكؿاب  19والحػاسة الطِىُت وأخحرا، الخدػحر إلمياهُت سٍؤ

ىُت و الطحنحعاسعذ آؿاق الخعاون بشيل هبحر بحن دٌو اللا و     ؿعلى ظبُل اإلاثاٌ ٌعىد  الـػل في بىاء  سة ألامٍش

ل  يا الالجُيُت في ملاؾعت خىخىي ألاسحىخِىُت ئلى الخىىىلىحُا والخمٍى أخذ أهبر مطاوع الؿاكت الشمعُت في أمٍش

بي الطُني خُث حؼؿي مئاث آلاالؾ مً ألىاح الؿاكت الشمعُت الصحشاء في مشهذ شبه بالذومُىى العمالكت، وجل
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ت الىاةُت و البدحراث اإلاالحت الشاظعت خاحت الطحن في حلب  اإلاىاد الخام مً  غ الصخٍش خىخىي  راث الخػاَس

اث العُاساث الىهشباةُت التي ًخم جطيُعها في الطحن  .20 الىداط واللُثُىم و الضهً اإلاعخخذمت في  بؿاٍس

ىُت في وحعخبر الطحن             يا الالجُيُت و كذ جـىكذ على الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش ً الخجاسي ألاٌو ألمٍش الشٍش

ت مع دٌو اللاسة  مىً أن هىضح بهزا الخطىص حجم الخبادٌ الخجاسي مع ششواء الؿشؿحن في جبادالتها الخجاٍس ٍو

 : ) ملُاس دوالس ( لىبرص هزا الخـىق مً خالٌ الشيل الخالي 2020ظىت 

 
 اإلاطذس:  بُاهاث الىاسداث الطادسة عً ضىذوق الىلذ الذولي  ، هلال عً بلىمبرغ على الشابـ الخالي:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-17/china-is-south-america-s-top-trading-

partner-why-can-t-the-us-keep-up 

 

ل اللىة الشةِعُت  ىُت وبشيل خاص مع البراٍص و جىضح ألاسكام جـىق الطحن في ججاستها مع بلذان اللاسة الامٍش

التي حعىغ جضاًذ الخؼلؼل الاكخطادي  اثمً اإلاإشش  اعذد ًمىً أن هىضحفي الـػاء الالجُني، الى حاهب هزا 

 ـطلها على الىدى الخالي:ظى، والتي للطحن في اإلاىؿلت

اجـاكُت حعاون في الخجاسة البُيُت  19وكعذ ول مً بىما والطحن خىالي  :ثصاعذ استثمارات بكين -1

يا الالجُيُت حشاسن في "  الخدخُت والخذماث اإلاطشؿُت والعُاخت وػحرها، لخطبذ بىما أٌو دولت في أمٍش
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وجأحي غمً الاظدثماساث الطِىُت ؤلاظتراجُجُت في اإلاىؿلت، ما أعلىه سحل ألاعماٌ الطُني واوؽ حُىؽ عً      

ل مششوع كىاة هُياساحىا الىبري باظدثماس كُمخه  ذؾ ئلى الشبـ بحن املحُؿحن ملُاس دوالس، والتي ته 50هِخه جمٍى

أعمم مً كىاة بىما، والتي جبعذ عجها بملذاس بػع مئاث مً  ألاؾلىؿي والهادب، هما أنها ظخيىن وسخت أوظع و

يي .  ألامُاٌ حىىبا خُث جشػب بُىحن في ئكامت بذًلت، ال جخػع للىـىر ألامٍش

ً ججاسي لؤلسحىخحن وخلذ الطحن مدل الىالًاث اإلاخدذة  :رفع التبادل التجاري  -2  باعخباسها اهبر شٍش

يا  ل وشُلي وبحرو، ؿلذ واهذ واشىؿً على مذاس علىد هي اهبر دولت مطذسة للبػاتع لذٌو أمٍش البراٍص

ش الخجاسة الذولُت، بذأث  الالجُيُت، هظشا للشبها الجؼشافي، ػحر اهه هدُجت للمعاهذاث واجـاكُاث جدٍش

يا ا ادة ملحىظتالطادساث الطِىُت ألظىاق أمٍش  21 لالجُيُت جضداد ٍص

ض هـىرها مً خالٌ : التوسع في ؤلاقراض -3 جمىىذ الحيىمت الطِىُت، خالٌ العلذ اإلااض ي مً حعٍض

ياالخىظع في ئكشاع دٌو  الالجُيُت، خاضت مع معاهاة اػلب دولها مً جخلف في بيُتها الخدخُت. وكذم  أمٍش

ذ على  بىً الخىمُت الطُني، ملُاس دوالس هلشوع لذٌو  141وبىً الخطذًش والاظخحراد الطُني مىز ما ًٍض

يا ال كشوغا جلذس بىدى  أمٍش بي، ؿخللذ ؿجزٍو ملُاس دوالس، وجللذ  6772الالجُيُت ومىؿلت البدش الياٍس

ل   1679خىالي  وألاسحىخحنملُاس دوالس،  1874 ؤلاوىادوس ملُاس دوالس مً اللشوع، بِىما جللذ  2879البراٍص

 .ملُاس دوالس. واظدثمشث اػلب هزه اإلابالؽ في كؿاعي الخعذًً والؿاكت

الى مىخذي لىصساء خاسحُت "  2015اهػمذ الطحن في ًىاًش : اإلاشاركة في اإلاىتذًات متعذدة ألاطراف -4

بي يا الالجُيُت ومىؿلت البدش الياٍس 22"مجمىعت دٌو أمٍش
 (CELAC)،  والتي سؿػذ الىالًاث اإلاخدذة

وهىذا اإلاشاسهت ؿُه. واجـلذ الطحن ودٌو املجمىعت على الخعاون في املجاالث العُاظُت وألامىُت 

ل والبيُت  ض الاظدثماساث الطِىُت في دٌو املجمىعت ئغاؿت ئلى الخعاون في مجاٌ الخمٍى ت وحعٍض والخجاٍس

  23ملىوالعالخدخُت و الؿاكت اإلاىاسد والطىاعت والضساعت 

 

ش العالكاث       لُت وسبما كبلها مخخبرا لخؿٍى يا الالجُيُت مثل اللاسة ؤلاؿٍش للذ اعخبرث الطحن ؿػاء أمٍش

 24حىىب الالمخياؿئت –حىىب، لخدذ مً زلل عالكاث شماٌ -حىىب

ض العالكاث مع دٌو اللاسة الالجُيُت ئلى هما          اعتباريًحعضي العىامل اإلاـعشة لخىامي الاهخمام الطُني بخعٍض

سد ؿعل مً كبل بىحن على ظُاظت الىالًاث اإلاخدذة العاعُت ئلى مداضشة الىـىر الطُني اإلاتزاًذ  أولهما، اثىين

ض الىحىد  ورلً بالخؼلؼل داخل مجالها بىحن الحُىي، لها اكخطادًا، وحعٍض ومىاؾم هـىرها ومداولت جؿٍى

يا الالجُيُت باعخباسها الـىاء  يي في شماٌ ششق آظُا. لزلً ؿان الطحن جـعل الص يء هـعه في أمٍش الععىشي ألامٍش
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يي اإلاتزاًذ في العذًذ مً ا لذٌو الخلـي لىاشىؿً و ئخذي مىاؾم هـىرها الشةِعُت، وحععى إلاىاصهت الىـىر ألامٍش

ت، ورلً بهذؾ مىع وسدع الىالًاث اإلاخدذة مً ؤلاغشاس باإلاطالح الطِىُت في العالم. أما   الاعتبار الثاويآلاظٍُى

ش  يي مً هاخُت ولطعىد الطحن في العالم مً هاخُت أخشي، وهىا حععى الطحن ئلى جؿٍى ؿُخمثل في التراحع ألامٍش

حىىب بىضـها همىرحا لذولت هامُت هجحذ في الخؼلب  –ىب عالكاتها مع دٌو هزه اللاسة مً مىظىس الخعاون حى

على الطعىباث التي واحهتها وخللذ مياهت دولُت ال ٌعتهان بها. هما حعخبر الششاهت ؤلاظتراجُجُت أداة معاعذة 

 . 25لخدلُم هزه ألاهذاؾ

مً عذاء   هما اهه مً العىامل اإلاعاعذة لخمذد الطحن ًشجبـ بخلً اإلاشاعش التي جىجها شعىب اللاسة

للىالًاث اإلاخدذة هدُجت جذخالث هزه ألاخحرة في شإون دولها الذاخلُت على امخذاد العلىد اإلااغُت  مخىسؾت في 

عذد مً الاهلالباث وهى ما شجع دٌو اللاسة في الخعامل مع الطحن هظشا لؼُاب ظىابلها في هزا الجاهب ..و على 

ع و هثُف، معدثمشة جىسؽ الىالًاث مذاس العلذًً اإلااغحن اهخللذ الطحن ئلى هطف ا لىشة الؼشبي بشيل ظَش

ىُت في معدىلع العشاق و أؿؼاوعخان و معخـُذة مً جضاًذ وصنها الذولي خاضت الاكخطادي   اإلاخدذة ألامٍش

يا الالجُيُت ئخذي حبهاث اإلاىاحهت بحن الطحن والىالًاث اإلاخدذة، خُث  مجمل    ، ؿلذ أضحذ أمٍش اللٌى

العلذًً اإلااغُحن مً عالكاتها بذٌو اإلاىؿلت في مخخلف املجاالث وأخزث تهذد بشيل هبحر عضصث بىحن خالٌ 

وهزا ما ظخيىن له اوعياظاث حُىظتراجُجُت على اإلاذي  ؿُما ٌعشؾ بـ " ؿىاءها الخلـي"  الىالًاث اإلاخدذةمياهت 

 اإلاخىظـ والبعُذ

 :خـــــــــاثمةال

ياال شً أن هجاح ظُاظت الطحن في  مً الىاخُت ؿ  ظُدلم لها مجمىعت مً اإلاياظب اإلاهمت الالجُيُت أمٍش

خشذ دعم دٌو هزه اإلاىؿلت في جأًُذ على جذعُم العالكاث مع بلذان اللاسة الالجُيُت ظِعاعذ بىحن العُاظُت 

ياؿالششاهت مع دٌو  ، اما مً هاخُت اكخطادًت دولُا وهبز جاًىانمبذأ الطحن الىاخذة   الالجُيُت ظُدُذ  أمٍش

هىان اكخطادًت مطالح هىان بما ًػمً لها  أمىالهااظتهالهُت مهمت عالوة على اظدثماس  ألظىاقللطحن الىضٌى 

ً ججاسي للاسة  ياوهي الُىم أهبر شٍش ظخىؿش للطحن ما جدخاحه بلذان اإلاىؿلت  الالجُيُت مً هاخُت أخشي ؿان أمٍش

ُت، ؿالطحن جشهض في خؿابها على الخىمُت وهي الخىىىلىح هاطىاعاتب شجبؿتاإلاجلً خاضت إلاىاد الخام الؿبُعُت مً ا

 سابذ -حىىب وؿم كاعذة سابذ  –بزلً جؿشق أبىاب اللاسة مً بىابت الخعاون حىىب 
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بت مً الىالًاث اإلاخدذة ٌعخبر جدذًا مباششا للهُمىت ئن  جىاحذ الطحن في هزه اإلاىؿلت مً العالم واللٍش

ىُت على العال ىُتألامٍش وهزا  م وبالخطىص على الجضء الؼشبي مً الىشة ألاسغُت والزي ظل جدذ العُؿشة ألامٍش

 ما ًخذم بالجهاًت ظُاظت الطحن في جدلُم الطعىد اإلايشىد

للىالًاث اإلاخدذة  الهُمىت يىن ؿُهجهظام دولي مخعذد ألاكؿاب ال اججاه كُام ببلىة  جذؿعالُىم الطحن  ئن

يا الالجُيُت. خُث حعمذ  هىذظت هزا الىظام   وهى اإلاؿلب الزي جذعمه أػلب الذٌو الىامُت ومً غمجها دٌو أمٍش

و هى ما وان ػاةبا في  ؤلاظتراجُجُتللذٌو الػعُـت و اإلاخىظؿت اللىة بهامش مً اإلاىاوسة وكذس مً الاظخلاللُت 

ييظل هظام اللؿب الىاخذ   .ألامٍش

 :الهوامش وؤلاحاالت
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