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 امكنيت اإلفححاحيت

ىُ  عابسامعدد امظع بني أيادي امصىيالث و امصىالء امباحثني  ججحشسف هٌئت جحسيس  ىجنت زؤيت أكاديييت أٌ         
فاق  أميسكص   ، ئذ يأجٍ هرا امعدد  عنى غساز سابقيه طيُ  زؤيت واطحت 2222  أينىلزؤيت أكاديييت مشهس ىجنت 

جشجٌع اإلبداع امفكسي واجلىدة فٍ امحقديً؛ مَظع  برمك بني أيادي امباحثني أفظه امبحىث اميت ٍحى  امساعٍ 
زؤيت ىجنت عحيد جئذ  ،جحياعيت بكافت ىياديَها ٍساٍيت واإلىزاث اميسحجدة بيجاالث امعنىو اإلجعاجل امحط

امدزاساث فٍ جقٌيً اميعاًري امعنييت اميحبعت و اميسحقس عنٌها  فٍ ئٍحقائها مندزاساث  عنى  أكاديييت 
  .األكاديييت 

امقيد امصىاٍٍ إلصداز امقساز بقاٍىٌ فٍ امَظاو امدسحىزي  دزاست جعسضجظيُ  امعدد  فٍ هرا امصدد         
         .دوافع االسرتاجٌجيت امفسنسيت حيال امعساق واهدافه حىل ، كيا اححىي امعدد عنى دزاست امفنسطيين

هرا امى "،  امسياساث امحَيىيت فٍ ئقنيً كىزدسحاٌ امعساق: امىاقع وامححدياثدزاست عُ  أيظاامعدد  جظيُ 
 .االخسي امهاىت  عدد ىُ امدزاساثٍب اج

فٍ األخري، ٍإكد أٍه بحىفٌق ىُ هللا عص وجه، وبدعً وجعاوٌ ىُ امسادة وامسيداث أعظاء امهٌئت امعنييت   
د امشكس وامحقدًس منهٌئت امححكيييت واالسحشازيت منيجنت االسحشازيت اميىقسة، جً ئصداز هرا امعدد، ومرا ٍجد

، وعنيه سحعيه أسسة اميجنت عنى امححسيس امشكس ىىصىل مهٌئت  هىداجهً فٍ ئخساج هرا امعدد، وعنى ىج 
وخحاىا ٍحيىن جنقٍ جىجٌهاجكً جشجٌع اإلبداع امفكسي واجلىدة فٍ امحقديً، ئذ سَحاول جقديً أفظه امبحىث، 

 .ي سيسهً أكيد فٍ جطىًسها وامسقٍ بها ٍحى األفظهمنيجنت وجقٌييكً امدائً امر

 زئيست امححسيس                                                                                                                                                                                                              

 أ. و. د. شيَب عبدهللا ىَكاش
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 في الًظام الدستوري الفلسطيين القيد الزنايي إلصدار القرار بقايوى

1     سليو جهيل حسٌد. 
 

 الهلخص:

هضفذ الضعاؾت البدض في شغؽ اللُض الؼماوي في الىكام الضؾخىعي الفلؿؿُجي همدضص للمضة الؼمىُت التي 

و،  هغف باللغاعاث بلاهىن، باضضاع ما  ًجىػ  للغثِـ زاللها بالدشَغ مً زالٌ الخدلُل إلاا ظاء الخىطُظ نلُه في ٌُ

عي لؿىت اللاهىن الاؾاس ي الفلؿؿُجي، وما جػمىه الىكام الضازلي للمجل ، ومً زالٌ اإلالاعهت مو وعص في 2000ـ الدشَغ

ت.  نضًض الاهكمت الضؾخىٍع

هُت، همدضص للُام الطالخُت   ومً زالٌ الضعاؾت نمض الباخض الى جدضًض مفهىم الًُاب وفلا إلاا وعص مً هطىص حشَغ

و، وهظلً  الخؿغق الى ما وعص باإلالابل مً مفاهُم لها في نضًض الاهكم ت .للغثِـ بالدشَغ  ت الضؾخىٍع

هُت الاضلُت، ومؿبباتها ؾىاء واهذ صازلُت او زاعظُت،  هما كام الباخض بضعاؾت  الىاكو الهملي لًُاب الؿلؿت الدشَغ

 ومىكف فله اللػاء والفله مً هُفُت الخهامل مهها.

عي.  :الكلهات الهفتاحية عي، الاهلؿام الؿُاس ي، خل املجلـ الدشَغ  املجلـ الدشَغ

Abstract: 
 The study aimed to investigate the requirement of temporal restriction in the Palestinian constitutional 

system as a determinant of the period of time during which the President may legislate, by issuing 

what are known as decrees by law, through analysis of what is stipulated in the Palestinian Basic Law, 

and what is included in the internal regulations of the Legislative Council of 2000,  and through 

comparison with what is stated in many constitutional systems.  Through the study, the researcher 

determined the concept of absence in accordance with the legislative texts received, as a determinant 

of the authority of the president to legislate, as well as to address the concepts contained in many 

constitutional systems. The researcher also studied the practical reality of the absence of the original 

legislative authority, its causes, whether internal or external, and the position of jurisprudence and 

jurisprudence on how to deal with it. 

 Keywords: Legislative Council.Political divid, Dissolution of the legislative council 
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 :املقدمت

و في خاالث غغوعة كض جؿغؤ في يُبت  خغص اإلاشغم الضؾخىعي الظي ؤظاػ للؿلؿت الخىفُظًت ضالخُت الدشَغ

هُت، نلى هدى ال ًدخمل الخإزير، نلى بخاؾت جلً الطالخُت بػىابـ وكُىص جىفل نضم جدىلها الى  الؿلؿت الدشَغ

 
 
هُت مؿللت، ؾانُا للخىفُم بظلً بين ملخػُاث مبضؤ الفطل بين الؿلؿاث، ومباشغة الىقاثف اإلاىىؾت  مماعؾت حشَغ

و مً  الؿلؿت الخىفُظًت إلاىاظهت جلً  لضنبيل ؾلؿت، وبين الانخباعاث اإلالحت التي جخؿلب مماعؾت ضالخُت الدشَغ

 الحاالث.

و في  وباالؾالم نلى ما هظ نلُه اإلاشغم الضؾخىعي الفلؿؿُجي في بؾاع جىكُم مماعؾت الغثِـ لطالخُت الدشَغ

َهبر ننها في اللاهىن ألاؾاس ي، فلض ظاء الخىطُظ نلى غىابـ وكُىص 
ُ
 مً بعاصة اإلاشغم اإلا

 
و، وإهؿالكا يُبت الؿلؿت الدشَغ

" لغثِـ الؿلؿت الىؾىُت في ( مً اللاهىن ألاؾاس ي الفلؿؿُجي نلى ؤن43مدضصة إلضضاع اللغاعاث بلاهىن في اإلااصة )

عي، بضضاع كغاعاث لها كىة اللاهىن،...".خاالث الػغو   عة التي ال جدخمل الخإزير في يير ؤصواع اوهلاص املجلـ الدشَغ

  أهميت الدراست:

في الىكام الضؾخىعي الفلؿؿُجي، وهُف ؤزغ كطىع جخمشل ؤهمُت صعاؾت خٌى اللُض الؼماوي الضضاع اللغاع بلاهىن 

عي، اؾلىب ألهثر مً نلض وهطف مً  عي نلى اؾدُهاب خالت الًُاب يير اإلاخىكهت للمجلـ الدشَغ الىطىص الدشَغ

و، مً   لحالت الػغوعة،  لضنالؼمً، بؿبب خالت الاهلؿام الؿُاس ي، وما جسللها مً اؾخمغاع للدشَغ
 
الغثِـ مؿدىضا

 .ث لها كىة اللاهىن باضضاع كغاعا

 اهداف الدراست:

و زالٌ في  تهضف الضعاؾت بلى بُان الفترة الؼمىُت التي خضص اإلاشغم الفلؿؿُجي بمىظبها للغثِـ ضالخُت مماعؾت الدشَغ

 خاالذ الػغوعة التي ال جدخمل الخإخير. 

و،  جخمدىع بشيالُت الضعاؾت خٌى الفترة الؼمىُت التي خضصها اإلاشغم هلُض إلاشكاليت: للُام الطالخُت للغثِـ بالدشَغ

 مؿلبين:  نلىجم جلؿُم الضعاؾت ولالظابت نلى ؾااٌ الاشيالُت فلض 

 :         الغياب العادي للمجلس التشريعياإلاؿلب الاٌو

 الغياب إلاستثنائي للمجلس التشريعياإلاؿلب الشاوي: 
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باشتراؽ كُام خالت الػغوعة التي ال جدخمل اإلاشغم الضؾخىعي في يير هكام، ومنها الفلؿؿُجي، لم ًىخف 

، إلاىاظهت خالت الػغوعة بةضضاع كغاعاث بلاهىن، بل اشترؽ  و اؾخصىاء  الخإزير، هشغؽ للُام الطالخُت للغثِـ بالدشَغ

عي في يي  بالؼمان، ًخمشل بإن ًيىن املجلـ الدشَغ
 
 زاضا

 
 كُضا

 
 إلاا هظ نلُه اللاهىن ألاؾاس ي ؤًػا

 
ر ؤصواع اوهلاص، وفلا

عي، بضضاع  -1"بإهه:  لغثِـ الؿلؿت الىؾىُت في خاالث الػغوعة التي ال جدخمل الخإزير في يير ؤصواع اوهلاص املجلـ الدشَغ

 .2كغاعاث لها كىة اللاهىن،)...("

 مو 
 
هُت في يير ؤصواع اوهلاص مخفلا إحي اشتراؽ اللُض الؼماوي اإلاخمشل بإن جيىن الؿلؿت الدشَغ ن ألاضل الهام بٍو

هُت، ويير طلً اؾخصىاء  نلى ألاضل الهام. و بزخطاص ؤضُل للؿلؿت الدشَغ  هى ؤن الدشَغ

ت  خلبتيير ؤن   ملخخلف ألاهكمت الضؾخىٍع
 
هُت وفلا لم ًغص مفهىمها نلى هدى مىخض، نضم اوهلاص الؿلؿت الدشَغ

 مسخلفت، وطلً ما اؾخضعى صعاؾتها، فسطظ لها هظا اإلاؿلب، لُخم مً 
 
بل ظاءث جمشل فتراث ػمىُت مسخلفت، وقغوفا

عي )املطلب الاول(، زالله صعاؾت الًُاب الهاصي   )املطلب الثاني(.والًُاب الاؾخصىاجي للمجلـ الدشَغ

 جلس التشريعياملطلب ألاول: الغياب العادي امل

الًُاب الهاصي للبرإلاان، ؾىاء ما ظاء في مخىن الضؾاجير ؤو في ألاهكمت واللىاثذ  خلبخضص اإلاشغم بشيل مؿبم 

 الضازلُت للبرإلااهاث بمضص ػمىُت، بما في طلً الهؿلت بين الضوعاث، وإن ازخلفذ مىانُض بضئها، واهتهائها مً هكام آلزغ.

عي  التي خضصها بًير ؤصواع الاوهلاص للمجلـ، مً ، وكض هكم اإلاشغم الفلؿؿُجي خاالث الًُاب للمجلـ الدشَغ

عي لؿىت  ٌهلض املجلـ بضنىة مً عثِـ "(، التي ظاء فيها بإهه 16بىظ اإلااصة ) 2000زالٌ الىكام الضازلي للمجلـ الدشَغ

ت نلى  مضة ول منهما ؤعبهت ؤشهغ جبضؤ ألاولى في ألاؾبىم ألاٌو مً شهغ آطاع  خلبخينالؿلؿت الىؾىُت صوعجه الهاصًت الؿىٍى

، ؤو في صوعاث يير ناصًت بضنىة مً عثِؿه، بىاء  نلى ؾلب مً مجلـ  )ماعؽ(، والشاهُت في ألاؾبىم ألاٌو مً شهغ ؤًلٌى

ضُم عثِـ املجلـ بلى مشل هظا الاظخما ًُ   ضم، ٌهالىػعاء، ؤو مً عبو نضص ؤنػاء املجلـ، فةطا لم 
 
 خىما

 
الاظخمام مىهلضا

 .3باإلايان والؼمان املحضصًً في ؾلب ؤنػاثه ؤو ؾلب مجلـ الىػعاء"

جيخهي مضة والًت مىغع( مً اللاهىن ألاؾاس ي بإهه:"  47هما وعص الىظ بشإن الفترة الىاكهت بين املجلؿين في اإلااصة )

عي اللاثم نىض ؤصاء ؤنػاء املجلـ الجضًض اإلاى  خسب الُمين الضؾخىعي". املجلـ الدشَغ

عي واإلااصة )16وباالؾالم نلى ما هطذ نلُه اإلااصة ) مىغع( مً اللاهىن  47( مً الىكام الضازلي للمجلـ الدشَغ

ؿخفاص آلاحي: ٌُ  ألاؾاس ي، فةهه 

 التي جلو بين الضوعاث. اإلاضصن اإلالطىص بالًُاب الهاصي هي ب 

 عي ًمىً ؤن ًىهلض ؤزىاء ب  الىاكهت بين الضوعاث يير الهاصًت. اإلاضةن املجلـ الدشَغ

  عي بين املجلؿين، وطلً بةبلاء هظا ؤلازخطاص ؤن بعاصة اإلاشغم الضؾخىعي اججهذ لهضم كُام فغاى حشَغ

هُت ألاضلُت الى خين حؿلم املجلـ الجضًض مهامه  .4للؿلؿت الدشَغ

 بشإن جىكُم 
 
عي،  مضةومً زالٌ ما جلضم مً هظ، ًخطح ؤن اإلاشغم لم ًىً مىفلا الًُاب للمجلـ الدشَغ

لهضم اؾدُهابه خاالث ؤزغي كض ال ٌؿخؿُو املجلـ ؤن ًىهلض فيها، ؤو بؿببها، ختى في الكغوف الهاصًت، وال ؾُما ؤن 

 يير مؿخلغة، وهظا ما وان ًجب 
 
ت بؿبُهت الحاٌ فُه ؤوغانا فلؿؿين جلو جدذ ؤلاخخالٌ، وحهِش اإلااؾؿاث الضؾخىٍع

 ظه بهين الانخباع. نلى اإلاشغم الضؾخىعي ؤز
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 مً الفله كض طهب باللٌى خاالث يير ؤصواع الاوهلاص، التي لم ًخفم بشإن مفهىمها، وشير هىا الى ؤن وبشإن 
 
ظاهبا

ظمُو خاالث يُاب املجلـ ، بدُض جىطغف لدشمل 5جدؿو لدشمل ظمُو الحاالث التي ال ًيىن فيها البرإلاان كاثماالى ؤجها 

عي، بما فيها فترة  الحل، فُما وان الغؤي الًالب والغاجح ؤن مضة ما بين املجلؿين، و  مضةالخإظُل لالوهلاص، و الدشَغ

عي ضةاإلالطىص بخلً اإلا ت التي جخسلل صوعحي الاوهلاص لظاث الفطل الدشَغ  .6هي الهؿلت الهاصًت الؿىٍى

، بال ؤن يُبت البرإلا 
 
ان حشمل فلـ خاالث في خين طهب ظاهب آزغ مً الفله لللٌى بإن الىظ وإن ظاء مؿللا

ان وهفاط الضؾخىع، ؤما زالفها مشل اإلا ت للبرإلاان، ؤي التي جدضر في قل ؾٍغ التي حهلب ؤو جخسلل  ضصالًُبت الضؾخىٍع

الاهلالباث والشىعاث، وهي خاالث ججخمو فيها الؿلؿاث بُض الؿلؿت الخىفُظًت، ال جضزل غمً هؿاق الىظ الىاقم 

هاث الػغوعة  .7إلضضاع حشَغ

 ،ً عي، وبين مشغنين آزٍغ وباإلالاعهت بين ما ؤحى نلُه اإلاشغم الفلؿؿُجي مً جىكُم لحاالث يُاب املجلـ الدشَغ

 لضؾخىع 
 
 إلاا خضص بشإن  2014هجض ؤن اإلاشغم الضؾخىعي اإلاطغي وفلا

 
 وفلا

 
الًُبت للبرإلاان، والتي مضة كض ظاء ؤهثر جىؾها

 :حيظاءث نلى الىدى الا

 (.115لاص مجلـ الشهب الىاعصة في اإلااصة )ما بين ؤصواع اوهمضة  .1

هُين اإلاىكمت باإلااصة )مضة  .2  (.106ما بين الفطلين الدشَغ

 (.137وكف ظلؿاث مجلـ الشهب الىاعصة في اإلااصة ) مضة .3

 (.137خل مجلـ الشهب الىاعصة في اإلااصة ) مضة  .4

 لىظ اإلااصة )
 
، ووفلا

 
الخل ؤًػا

ُ
، نالوة نلى الخدضًض 2014لؿىت  مً الضؾخىع اإلاطغي  8(156هما وان مً اإلا

اإلافطل لحاالث يُبت البرإلاان، ؤن اإلاشغم الضؾخىعي اإلاطغي لم ًمىذ الغثِـ ضالخُت بضضاع اللغاعاث بلاهىن في ظمُو 

ىظب ؤلاؾغام في بجساط جضابير ال جدخمل الخإزير، بل كطغ  ًُ خاالث يُاب مجلـ الشهب، ختى لى وان كض قهغ ما 

 لىظ  اؾخسضام جلً الطالخُت
 
فلـ في خاٌ ؤن ًيىن املجلـ يير كاثم، وهي خالت جيشإ نىضما ًخم خل البرإلاان اؾدىاصا

، ؤما فُما ًخهلم بمىاظهت ما ًىظب ؤلاؾغام في بجساط الخضابير، وبسالف هشير مً الضؾاجير، فلض ظهل اإلاشغم 9(137اإلااصة )

 ان الوهلاص اؾخصىاجي لؿلب الخىظُه مىه. الضؾخىعي اإلاطغي اإلاالط للغثِـ في هظه الحالت هى صنىة البرإلا

 لضؾخىع     
 
في يير ؤصواع  2011ؤما خاالث الًُاب للبرإلاان اإلاًغبي فلض خطغها اإلاشغم الضؾخىعي اإلاًغبي وفلا

ؿدشجى منها الاوهلاص يير الهاصي الظي ًخم مً زالله مىاكشه الامىع الؿاعثت10الاوهلاص  . 11، وَُ

لألمير ؤن ًاظل بمغؾىم اظخمام مجلـ الشىعي إلاضة ال ووشير هىا الى اإلاشغم الضؾخىع اللؿغي الظي ؤظاػ 

جخجاوػ شهغ، لىً صون ؤن ًجىػ جىغاع الخإظُل في صوع الاوهلاص الىاخض بال بمىافلت املجلـ وإلاضة واخضة، وال جدؿب مضة 

 .12الخإظُل غمً فترة الاوهلاص

 ين الدوراثما ب مدةالفقرة الاولى: 

 لىظ اإلااصة )
 
عي ؾبلا ( مً الىكام الضازلي للمجلـ 16خضص اإلاشغم الفلؿؿُجي فترة نمل املجلـ الدشَغ

عي لؿىت  ت نلى فترجين مضة ول بشماهُت ؤشهغ، جبضؤ " 2000الدشَغ بضنىة مً عثِـ الؿلؿت الىؾىُت صوعجه الهاصًت الؿىٍى

ألاٌو مً شهغ آطاع )ماعؽ( والشاهُت في ألاؾبىم ألاٌو مً شهغ ؤًلٌى  منهما ؤعبهت ؤشهغ، خُض جبضؤ ألاولى في ألاؾبىم

)ؾبخمبر(، ؤو في صوعاث يير ناصًت بضنىة مً عثِؿه بىاء  نلى ؾلب مً مجلـ الىػعاء ؤو مً عبو نضص ؤنػاء املجلـ فةطا 

ضم عثِـ املجلـ بلى مشل هظا الاظخمام، ٌه ًُ  باإلايان والؼما ضلم 
 
ن املحضصًً في ؾلب ؤنػاثه ؤو الاظخمام مىهلض ُخىما

 ؾلب مجلـ الىػعاء".
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ؿخفاص بشإن فترة الًُاب التي ًجىػ فيها للغثِـ مماعؾت ضالخُت 16ومً زالٌ ما هطذ نلُه اإلااصة ) ٌُ (، فةهه 

و ؤجها جىدطغ في يير ؤصواع الاوهلاص والىاكهت في خاح الفترجين )ؤي شهغي جمىػ وآب(، وما بين الفترة الشاهُت وافخ الدشَغ

عي ت ؤي شهغي واهىن الشاوي وشباؽ(، في خاٌ اهخكام ؤنماٌ املجلـ الدشَغ ت )ؤي الهؿلت الشخٍى  . 13الضوعة الؿىٍى

عي الفلؿؿُجي التي ججيز نلض صوعة 16يير ؤهه وباالؾالم نلى هظ اإلااصة ) ( مً الىكام الضازلي للمجلـ الدشَغ

إلمياهُت الاوهلاص نلى مضاع فترة والًخه، وال ؾُما ؤن اإلاشغم كض ، فةن يُبت املجلـ حًضو يير مىظىصة، وطلً 14يير ناصًت

مىذ الغثِـ وإخض ألاؾغاف ؤصحاب الحم بضنىة املجلـ لالوهلاص في صوعة يير ناصًت، بال ؤهه لم ًىظ نلى خم الؿلؿت 

عي ًبلى ؾُض هفؿه، وضاخب اللغا عي، بما ًفُض ؤن املجلـ الدشَغ جهاء الفطل ةع بالخىفُظًت في بجهاء الفطل الدشَغ

عي.  الدشَغ

هُت في الكغوف الاؾخصىاثُت، في  يير ؤصواع  مضةووان كض زاع زالف فلهي بشإن اخخفاف البرإلاان بؿلؿخه الدشَغ

دكغ نلُه طلً، لخىلي الؿلؿت الخىفُظًت زالٌ جلً  مضةاوهلاصه، ؤو في  ًُ ؼ في الضٌو التي جإزظ به، ؤم ؤهه   اإلاضةالخفٍى

و  .15ضالخُت الدشَغ

ما ًمىو ؾلؿت مً مماعؾت بزخطاضاث ؤضلُت لها، وألن ألاضل  الخىطُظ نلى وفي طلً هغي ؤهه لم ًغص  

هُت، فةهه لِـ هىان ما ًمىو مً اؾخهاصة الؿلؿت   لألضل الهام هى للؿلؿت الدشَغ
 
و وفلا باألشُاء ؤلاباخت، وألن الدشَغ

و، وبالخالي فةن للؿلؿت  و ؾُلت ألاضلُت إلزخطاضها ألاضُل بالدشَغ  مضةألاضلُت الحم بمماعؾت بزخطاضها بالدشَغ

ؼ، وطلً   وكاهىن الخفٍى
 
والًتها، وفي ظمُو الكغوف بما فيها الاؾخصىاثُت، بةؾدشاء ما جفىع به الؿلؿت الخىفُظًت وفلا

هُت.  لحضور فىض ى حشَغ
 
 ججىبا

 الفقرة الثانيت: فترة ما بين املجلسين

لطض  عي اللاثم، و  تالىاكه ضةما بين املجلؿين جلً اإلا بمضةًُ ش اهتهاء والًت املجلـ الدشَغ ش بضء بين بين جاٍع جاٍع

 والًت املجلـ الجضًض.

عي واهتهامضنلى ما ظاء نلُه مً جىطُظ صؾخىعي بشإن بضء باالؾالم و  ها، والتي هظ ئة والًت املجلـ الدشَغ

، وطلً كبل ؤن ًخم حهضًلها في 16اإلاغخلت ؤلاهخلالُت"مضة هظا املجلـ هي  اللاهىن ألاؾاس ي الفلؿؿُجي بشإجها ببخضاء  بإن"

 للفلغة الشالشت مً اإلااصة2003الهام 
 
( اللاهىن ألاؾاس ي الفلؿؿُجي التي 47) ، وجدضًضها بمضة ػمىُت بإعبو ؾىىاث ؾبلا

ش اهخسابه، وججغي الاهخساباث مغة ول ؤعبو ؾىىا عي ؤعبو ؾىىاث مً جاٍع ث بطىعة ظاء فيها بإن:"مضة املجلـ الدشَغ

ت"، وطلً همىكف ؾُاس ي إلجهاء اإلا  . 17الاهخلالُت التي ؤعاصث اؾغاثُل اإلاماؾلت بةجهائها ضةصوٍع

هُت في خاٌ لم ججِغ الاهخساباث لها في الىكذ  لىً، ولؿض ؤي فغاى صؾخىعي كض ًيشإ هدُجت لًُاب الؿلؿت الدشَغ

هُت ؤو مىهها، ؤو بؿبب نضم املحضص لها، هدُجت لخىفُظ ؤلاخخالٌ ؤلاؾغاثُلي لتهضًضاجه بهغ  كلت بظغاء الاهخساباث الدشَغ

التي  2005مىغع( مً اللاهىن ألاؾاس ي ؾىت  47كضعة اوهلاص املجلـ ألؾباب ؤزغي، فلض جم اؾخدضار ما ُنغف باإلااصة )

عي اللاثم نىض ؤصاء ؤنػاء املجلـ الجضًض اإلاىخسب الُمين ا  . 18لضؾخىعي"جىظ نلى ؤهه "جيخهي مضة والًت املجلـ الدشَغ

 الى ما هطذ نلُه اإلاىاص )
 
ؿخيخج: 47( و)47واؾدىاصا ٌُ  مىغع(، 

 عي بإعبو ؾىىاث. ب  ن اللاهىن ألاؾاس ي كض خضص مضة والًت املجلـ الدشَغ

 الفغاى اللاهىوي بين املجلؿين، صون ؤن ًخهاعع طلً مو جدضًض مضة والًت  مضةن اللاهىن ألاؾاس ي كض ؤلغى ب

 املجلـ بإعبو ؾىىاث.
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بُض ؤهه في قل الاهلؿام الؿُاس ي الفلؿؿُجي والخالف بشإن الشغنُاث في الىكام الؿُاس ي الفلؿؿُجي، وان 

عي، بن واهذ حؿخمغ والًخه الى خين ؤصاء  ؤنػاء املجلـ الجضًض كض وشإ زالف خٌى مؿإلت الىالًت للمجلـ الدشَغ

 لىظ ا
 
الخه، ؤم ؤن والًخه جيخهي باهخماٌ الؿىىاث ألاعبو مً مىغع( نلى خ 47إلااصة )اإلاىخسب الُمين الضؾخىعي، جؿبُلا

ش اهخسابه في الخاؾو مً   .2006واهىن زاوي  جاٍع

غ مىغع(، وما اإلالطىص بها، جلضم  47وإلاا وان ول ؾغف ًدشضص بغؤًه في ما ًخهلم بصحت جفؿيره لىظ اإلااصة ) وٍػ

ت الهلُا بش مىغع(، بىاء  نلى ؾلب  47و 47إن جفؿير اإلااصجين )الهضٌ في ؾلب الخفؿير اإلاىظه لضي املحىمت الضؾخىٍع

عثِـ مجلـ اللػاء عثِـ املحىمت الهلُا إلاىاظهت خالت الخهؿل والًُاب، ونضم الاوهلاص للمجلـ مىظ بهتهاء صوعجه 

ش  ش  5/7/2007ألاولى بخاٍع  بخاٍع
 
ا  وصؾخىٍع

 
 ، وبلاثه في خالت نضم اوهلاص.25/1/2010ختى اهتهاء مضجه كاهىهُا

 بشإن مضي بهؿباق اإلااصة )
 
ا  جفؿيًر

 
ت الهلُا الفلؿؿُيُت كغاعا مىغع( مً  47وكض ؤضضعث املحىمت الضؾخىٍع

مىغع( مً وظهت هكغ املحىمت  47" ؤن جؿبُم هظ اإلااصة )19اللاهىن ألاؾاس ي، والظي ؤوضحذ مً زالٌ كغاعها الخفؿيري 

هُت في مىنضه ت ًجب ؤن ٌؿبله بظغاء اهخساباث حشَغ  ؤي مغة ول ؤعبو ؾىىاث هما هطذ نلُه الضؾخىٍع
 
ا ا اإلالغع صؾخىٍع

ت، وهظا ما لم ًدطل في خالخىا هظه، وؤن هظا الاعجباؽ يير كابل للخجؼثت بين مض الىالًت وإظغاء 47/3اإلااصة ) ( وبطىعة صوٍع

ت بظغاء الاهخساباث ا هُت، ألن َمض الىالًت الؿاعت ًجب ؤن ال ًخهاعع مو صوٍع هُت التي جم الىظ الاهخساباث الدشَغ لدشَغ

نليها باألعبو ؾىىاث، وإال جطبذ والًت املجلـ يير مدضصة بمضة مهُىت، وهظا ؤمغ ًخهاعع مو ما هظ نلُه كاهىن 

ش اهخسابه، وؤهض ؤن الاهخساباث  عي بإعبو ؾىىاث مً جاٍع الاهخساباث واللاهىن ألاؾاس ي نىضما خضص مضة املجلـ الدشَغ

تًجب ؤن ججغي مغة ول ؤعبو ؾ  47، وهظا جإهُض مً اإلاشغم الضؾخىعي نلى نضم اهؿباق هظ اإلااصة )20ىىاث بطىعة صوٍع

هجي ؤهه ال ًمىً جؿبُم اإلااصة ) ( مىغع بال في قل وظىص مجلؿين، مجلـ 47مىغع( في خالت نضم بظغاء الاهخساباث، َو

ر نً مضة املجلـ، بهما نً الىالًت مىغع( ال جخدض 47مىتهُت والًخه اللاهىهُت، ومجلـ ظضًض مىخسب، ؤي ؤن اإلااصة )

الاهخلالُت في الفترة الىاكهت ما بين اهخساب املجلـ الجضًض وؤصاء ؤنػاثه الُمين اللاهىهُت، وهظا ال ًمىً جدلُله بال 

ت الاهخساباث ول ؤعبو ؾىىاث".  بةظغاء صوٍع

ش  عي بخاٍع ت الهلُا كض اهتهذ في خىمها الى اهتهاء والًت املجلـ الدشَغ ، 25/1/2010وإلاا واهذ املحىمت الضؾخىٍع

 
 
ش بضضاع اللغاع الخفؿيري، وصنىة الغثِـ إلنالن بظغاء الاهخساباث، فةن طلً ٌهجي خىما ُه مً جاٍع

َ
وؤن طلً ٌؿخىظب َخل

عي الؿابم بشإن مما هُت والغكابُت، وبالخالي صزٌى فترة ما بين املجلؿين، وكف والًت املجلـ الدشَغ عؾت وقُفخُه الدشَغ

و.   بما ًاصي الى كُام ؤلازخطاص للغثِـ بمماعؾت ضالخُت الدشَغ

ت الهلُا الفلؿؿُيُت مً  47لىً وبالهىصة الى ما هطذ نلُه اإلااصة ) مىغع(، والى ما طهبذ بلُه املحىمت الضؾخىٍع

عي، فةهىا وهلم باالجفؿير، بشإن مضي بهؿباق و   : حيهظلً خل املجلـ الدشَغ

 لحالت، ؤو لكغف مهين بالظاث، وإهما ب 
 
 ال ًمىً ؤن ًيىن ُمسططا

 
ت نمىما ن ما جخػمىه الىزاثم الضؾخىٍع

غس ي مباصت وكىانض نامت. ًُ 

  بن ما هظ نلُه اللاهىن ألاؾاس ي بشإن اهتهاء والًت املجلـ اللاثم ال ًمىً ؤن ًيىن اإلالطىص به املجلـ

ض، فما بالىا  الشاوي نلى وظه الخطىص، لخهاعع طلً مو ؤبؿـ ضفاث اللىانض اللاهىهُت بالهمىمُت والخجٍغ

 والىظ ظاء في متن اللاهىن ألاؾاس ي طو الىطىص الهامت. 

  عي ممخضة الى خين ؤصاء ؤنػاء املجلـ الجضًض، ٌهجي ؤهه  مضة ن ألاؾاس يبن ظهل اللاهى والًت املجلـ الدشَغ

 مو الفلغة الشالشت مً اإلااصة )
 
ت بظغاء الاهخساباث، لخهلض ول ؤعبو ؾىىاث.   47ال حهاعع مؿللا  ( بشإن صوٍع
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 ،هُت مخطلت صون فغاى كاهىوي بُنها لم ًىً اإلالطض منها مض والًت  بن ظهل اللاهىن ألاؾاس ي املجالـ الدشَغ

املجلـ الؿابم لفترة ؤهثر مً ؤعبو ؾىىاث، بل هى هظ بخخُاؾي ظاء لُهالج مؿإلت الفغاى اإلاخسىف مً 

 في مدله، 
 
خضوزه بؿبب بخخمالُت حهظع بظغاء الاهخساباث، ؤو حهظع اوهلاص املجلـ الجضًض، وطلً وان جسىفا

هُت ب ؿبب الاهلؿام، وهظلً بؿبب مىو ؤلاخخالٌ ؤلاؾغاثُلي بظغاءها في خُض حهؿل بظغاء الاهخساباث الدشَغ

 اللضؽ.

  بن خغص اإلاشغم الضؾخىعي نلى مهالجت فترة الفغاى اإلامىً خضوثها هما ؤؾلفىا، حهبر نً جفػُله إلاطلحت

لً مض والًت املجلـ نلى الخمؿً بإن والًت املجلـ بإعبو ؾىىاث، وبالخالي كُام فغاى صؾخىعي نىض بهتهاء ج

 .ضةاإلا

 ش بؾخىماله إلا  مىظ جاٍع
 
ت الهلُا الخفؿيري بانخباع املجلـ مىدال ألاعبو  ضةؤما بشإن كغاع املحىمت الضؾخىٍع

 : جُتؾىىاث، فةن كغاعها الخفؿيري بغؤًىا كض ظاهب الطىاب لألؾباب الا

 عي بإي خالت مً الحاالثب  .ن اللاهىن ألاؾاس ي لم ًإث بالىظ نلى ظىاػ خل املجلـ الدشَغ

 ب.
 
 وال جلمُدا

 
دا عي، ال جطٍغ  ن اللاهىن ألاؾاس ي لم ًمىذ ؤلازخطاص ألي ظهت بدل املجلـ الدشَغ

 لىظ اإلااصة )ب 
 
ت الهلُا ؾبلا وحهضًالجه،  2006( لؿىت 3( مً كاهىجها عكم )24ن بزخطاضاث املحىمت الضؾخىٍع

عي. ظاءث مدضصة نلى ؾبُل الحطغ، ولم ًإث مً بُنها ما ًمىدها الحم بدل امل  جلـ الدشَغ

 نلى ما ؾلف، ونلى وظه الخطىص بشإن مؿإلت 
 
الًُاب ما بين املجلؿين، فةن اللاهىن ألاؾاس ي  مضةونؿفا

عي اللاثم الى خين ؤصاء ؤنػاء املجلـ الجضًض، بما ًلغي   الًُاب بين املجلؿين.  مضةكض فػل مض والًت املجلـ الدشَغ

شاع   لِـ املجلؿين، بين الفغاى مضة بلًاء ؤن الى هىا َو
 
 اإلاشغم هجض خُض الفلؿؿُجي، الىكام في فلـ به مهمىال

  جبىاه كض ؤًػا اإلاًغبي الضؾخىعي
 
عي الفغاى بشيالُت إلاىاظهت ،2011 لؿىت الضؾخىعي الخهضًل في ظاء إلاا وفلا  في الدشَغ

ً مجلـ ووالًت ،21ؾىىاث بسمـ الىىاب مجلـ والًت مضة خضص بإن اإلاًغبي، الضؾخىعي الىكام  بؿذ اإلاؿدشاٍع

بلي بدُض للبرإلاان، اإلاشىالن وهما ،22ؾىىاث  خين الى الالػمت، اللىاهين بةكغاع ضالخُتهما إلاماعؾت كاثمين املجلؿين نلى ًُ

  بدلهما اإلالً نً ألامغ ضضع لى ختى ،23الجضًضًً البرإلاان مجلس ي جىطِب
 
 .24(51) الفطل لىظ اؾدىاصا

 ستثنائي للمجلس التشريعياملطلب الثاني: الغياب الا 

اوهىؿذ خالت نضم الاؾخلغاع التي حهِشها فلؿؿين نلى ؾير الىكام الضؾخىعي، مً خُض اهخكام نمل 

ت، هدُجت ألؾباب جخىػم بين ؤؾباب زاعظُت حهىص لإلخخالٌ ؤلاؾغاثُلي وؾُاؾاجه الؿانُت إلاىو اهخماٌ  ماؾؿاث الضؾخىٍع

ىائه، ؤو لجهلها ناظؼة نً اللُام بىقاثفها، فُما حهىص ألاؾباب الضازلُت الى بىاء ماؾؿاث الضولت، ؤو لهضم ما جم ب

غان  ت، وؤبغػها املجلـ 2007الاهلؿام الؿُاس ي الظي وشإ في خٍؼ ، الظي ؾالذ آزاعه مسخلف اإلااؾؿاث والبجى الضؾخىٍع

ش. عي الظي حهؿل مىظ طلً الخاٍع  الدشَغ

 الفقرة الاولى: حالت التعطيل  

 :
ً
 إلاحتالل إلاسرائيلي سبب خارجي للتعطيلأوال

 وماؾؿاث، بغافت 
 
هض ؤلاخخالٌ ؤلاؾغاثُلي الظي لم ًخىكف نً اؾتهضاف ميىهاث املجخمو الفلؿؿُجي ؤفغاصا ٌُ

عي، ؤخض ؤبغػ ألاؾباب  ت فُه، والتي وان ؤبغػها املجلـ الدشَغ ؼ نمل اإلااؾؿاث الضؾخىٍع إلخخالٌ ؤعغه، وجلٍى

هُت والغكابُت، وطلً مً زالٌ كُامه الخاعظُت اإلاهؿلت اله عي فُما ًسخظ بىقُفخُه الدشَغ خكام نمل املجلـ الدشَغ
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عي ول لت، ألامغ الظي ظهل في بهؼ ألاخُان مً الطهىبت جىفغ  حلببانخلاٌ نضص هبير مً ؤنػاء املجلـ الدشَغ ؾٍى

عي.  الىطاب اللاهىوي الوهلاص املجلـ الدشَغ

عي باالنخلاالث، والتي ووشير هىا بلى ؤن ؾُاؾت ؤلاخخال ٌ ؤلاؾغاثُلي كض وشؿذ باؾتهضاف ؤنػاء املجلـ الدشَغ

شملذ ؤهثر مً زلض نضص ؤنػاء املجلـ، وإلاضص جغواخذ بين الؿخت ؤشهغ والؿىت، وانخلاٌ بصاعي، وألهثر مً مغة، ومنهم 

 جطل لخمؿت مابضاث ونشغاث الؿىىاث
 
 .25ال ػاٌ ًلض ي ؤخياما

عي الظي ؤصاهخه البرإلااهاث الهغبُت وألاوعوبُت، الظي ًسالف الههض وال شً ؤن انخلاٌ ؤنػاء   املجلـ الدشَغ

، كض نؿل 26الضولي الخاص للحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت الظي جدكغ هطىص انخلاٌ ألافغاص نلى زلفُت آعائهم الؿُاؾُت

و في بشيل مباشغ الحُاة البرإلااهُت، وؤصزلها في خالت مً ؤلاعبان والجضٌ بشإن مشغونُت  مشاعهت الىىاب في ؤنماٌ الدشَغ

ذ، ومً كبلها بشيالُت بخدؿاب ألاضىاث  قل ؤن اللاهىن ال ٌهترف بالىوالت التي حهؿي للىاثب اإلاهخلل الحم بالخطٍى

 الالػمت للىطاب اللاهىوي لهلض الجلؿاث.

لتي جمىنهم مً مماعؾت وواهذ هخلت ؤلاضالح والخًُير كض خاولذ الاؾدىاص الى هكام الىوالت لػمان ألايلبُت ا

و، بالحطٌى نلى جىهُالث ؤنػاء املجلـ اإلاهخللين لضي ؤلاخخالٌ ؤلاؾغاثُلي لؼمالئهم في  لضنمً  27بزخطاص الدشَغ

و وعكابت، خُض نلضوا ؤٌو ظلؿت  الىخلت طاتها لخمشُلهم في ظلؿاث املجلـ، وول ما ًترجب نلى الهمل البرإلااوي مً حشَغ

 لىكام الخىهُالث بخ
 
ش وفلا يير كاهىهُت، لهضم ظىاػ  نضتها، التي 28عفؼ الىخل البرإلااهُت ألازغي بالغيم مً  11/7/2007اٍع

 لغؤي الىخل البرإلااهُت 
 
ِهغ هخلت ؤلاضالح والخًُير اهخماما

ُ
عي، فُما لم ح ؤن ًفىع نػى املجلـ ييره في املجاٌ الدشَغ

عي، وإض  .29ضاعها لللىاهينألازغي، وانخمضث الخىهُالث إلاماعؾت ؤلازخطاص الدشَغ

ووان ظمهىع مً الحلىكُين املخخطين بالشإن الضؾخىعي كض ناعغىا آلُت الخىهُالث مؿدىضًً في مهاعغتهم الى 

شاع هىا الى  30ؤن فىغة الخىهُالث جخهاعع مو هشير مً الىطىص اللاهىهُت واإلاباصت طاث الهالكت بالهمل البرإلااوي، هما وَُ

عفؼ اإلاشغم الضؾخىعي الى ما هى ؤكل مً فىغة جىهُل الىىاب لؼمالئهم، وهى الخىهُل إلاماعؾت خم الاهخساب لهشغاث 

ولى بالخمخو بمماعؾت خم الاهخساب مً مماعؾت الىىاب لحم آلاآلف مً ألاؾغي واإلاهخللين لضي ؤلاخخالٌ ؤلاؾغاثُلي، وهم ؤ

ذ الىاثب ؤضالت، ؤو ووالت، وهظلً في خاٌ ازخلف  ذ، بغافت إلزاعة ؤؾئلت بشإن ضهىبت الخمُيز بين جطٍى الخطٍى

 في خاٌ بوشم الىاثب نً هخلخه ؤو الحؼب اإلاىؿىي في بؾاعه
 
 .31اإلاىكف للىاثب، وؤًػا

 لخهؿل الجلؿاث اله 
 
 بؿبب جضزل وهكغا

 
عي لخهظع جىفغ الىطاب اللاهىوي اإلاؿلىب كاهىها امت للمجلـ الدشَغ

عي، بخًُِب ؤهثر مً زلض انػاثه، فلض فشل املجلـ  ؤلاخخالٌ ؤلاؾغاثُلي بشيل مباشغ في اهخكام نمل املجلـ الدشَغ

عي ؤو نلى الطه ظهغ، ؾىاء نلى الطهُض الدشَغ
ُ
 .32ُض الغكابيونلى مضاع ؾىىاث مً جدلُم ؤي بهجاػاث ج

 للحُاة البرإلااهُت التي ماعؾها ؤلاخخالٌ ؤلاؾغاثُلي وال ػالذ، جلُُض خغهت الىىاب بمىو 
 
ومً ضىع الخهؿُل ؤًػا

 للخىاضل الفهاٌ بين الىىاب والاوهلاص للمجلـ جدذ 33جىللهم بين الػفت الًغبُت وكؿام يؼة
 
، ألامغ الظي شيل ناثلا

 . 34بىكام الضاثغة ؤلالىتروهُت اإلاًللت )الفُضًى وىهفغوـ( ونلض الجلؿاث كبت واخضة، وطلً ما صعى الى ألازظ

 ثانيا: الانقسام السياس ي سبب داخلي للتعطيل

 بمخضث آزاعه الى ؤهثر مً شيل الاهلؿام الضازلي الفلؿؿُجي ونلى مضاع ما ًلاعب 
 
 زؿيرا

 
نلض وهطف جدضًا

هُت، ألامغ الظي هخج نىه وافت ، ونلى وظه الخطىص ؤصاء  مىاحي الحُاة ت وؤبغػها الؿلؿت الدشَغ اإلااؾؿاث الضؾخىٍع

و بةضضاع كغاعاث بلاهىن نً الغثِـ ؤو مً زالٌ ما ًطضع نً ؾلؿت  هُت ظضًضة، ؾىاء وان الدشَغ خلٌى آلُاث حشَغ



  

 نركز أفاق للدراسات و التكويٌ الهتخصص                       قسو الدراسات و األبحاث

 

 
  2222أيلول ،ثايي، الهجلد الالسابع أكاديهية ، العددنجلة رؤية 

 

 

10 

ت ألاضلُت مً خماؽ في املحافكاث الجىىبُت )كؿام يؼة( وؤؾمخه "كىاهين"، والتي يضث آلُت صاثمت مدل آلالُت الضؾ خىٍع

عي.  زالٌ املجلـ الدشَغ

وهدُجت لالهلؿام الؿُاس ي ونضم انتراف ول ؾغف بشغنُت آلازغ، وعفؼ هخلت ؤلاضالح والخًُير اإلامشلت لحغهت 

ش 27خماؽ الالتزام بضنىة الغثِـ لالوهلاص بمىظب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم ) لخيىن الجلؿت الافخخاخُت  /5/72007( بخاٍع

ش  ، وكاؾهذ الجلؿت، وما حؿبب يُاب هخلتها بهضم جىافغ الىطاب اللاهىوي، فلض بضؤ حهؿل املجلـ 11/7/2007بخاٍع

لت يير مهخاصة مً كبل هُت في مغخلت ظضًضة بطضوع اللىاهين بؿٍغ عي، وصزلذ الهملُت الدشَغ  . 35الدشَغ

 لىظ اإلااصة )
 
عي، واؾدىاصا و، بةضضاع 43وفي قل حهؿل املجلـ الدشَغ (، بضؤ الغثِـ بمماعؾت ضالخُت الدشَغ

هاث وجضعؾها  غها، جخمشل بإن جيىن بضاًتها مً مجلـ الىػعاء هجهت جيؿب الدشَغ كغاعاث لها كىة اللاهىن، بألُت جم جلٍغ

ضة الغؾمُت، وهظا ما وجلغها، زم بضضاعها نلى هُئت كغاعاث بلاهىن مً الغث ه هخل نضجِـ، ومً زم وشغها في الجٍغ

و عي وضالخُاجه في الدشَغ  إلزخطاضاث املجلـ الدشَغ
 
 .36بغإلااهُت ؾلبا

وباإلالابل بضؤ ؤنػاء مً هخلت ؤلاضالح والخًُير في يؼة بةضضاع ما ؤؾمىها "كىاهين"، صون اإلاطاصكت نليها مً 

والتي حشير بلى ؤهه في خاٌ نضم مطاصكت الغثِـ مً اللاهىن ألاؾاس ي  37(41ة )الغثِـ، مؿدىضًً الى ما هطذ نلُه اإلااص

ضة  يشغ في الجٍغ
ُ
 وج

 
ش بكغاعها انُخِبَرث ُمطَضعة  مً جاٍع

 
عي زالٌ زالزين ًىما َحالت بلُه مً كبل املجلـ الدشَغ

ُ
نلى اللىاهين امل

 الغؾمُت. 

: وباالؾالم نلى آلالُت التي ماعؾتها هخلت ؤلاضالح والخً و، فةهه ًمىً اللٌى و، بُير بالدشَغ ن هظا ؤلاظغاء مً حشَغ

ت واللاهىهُت التي  ، وان ٌؿخلؼم مغاظهت اإلالخػُاث الضؾخىٍع
 
هض صحُدا ٌُ ووشغ إلاا ؤضضعجه ووضفخه باللىاهين، وختى 

ضة الغؾمُت  مً اكتراح مشغوم اللاهىن، واهتهاء  بيشغه في الجٍغ
 
و، بضؤ  "الىكاجو".  جاهلها إلاماعؾت بزخطاص الدشَغ

فهلى ضهُض الىطاب اللاهىوي، فةن هخلت ؤلاضالح والخًُير جدخاط لجهل ما ًطضع ننها مً كىاهين صون مىافلت 

 ًخمشل بشلثي ألانػاء، وهظا لم ًخىفغ مغة واخضة لها، بؿبب انخلاٌ نضص هبير مً الىىاب، وفطل الػفت 
 
الغثِـ هطابا

 ٌى هىابها مً الػفت الًغبُت الى كؿام يؼة.الًغبُت نً كؿام يؼة، وبالخالي ضهىبت وض

و اللىاهين للغثِـ بهض اللغاءة الشالشت إلكغاعها وإضضاعها، لُجغي بهضها اليشغ  هما اشترؽ اإلاشغم بخالت مشاَع

ضة الغؾمُت  نلى اإلاشغوم، وإال ؤناصه  38في الجٍغ
 
 مالخكاجه ؤو ؤؾباب في خاٌ وان مىافلا

 
بلى املجلـ زالٌ شهغ مغفلا

 .39انتراغه

و فيها  ماعؽ الدشَغ ًُ هُخين، واخضة في يؼة،  وبالىدُجت، فةن الىكام الفلؿؿُجي كض وظض هفؿه ؤمام آلُخين حشَغ

هُت اؾخصىاثُت في   الى الاوهلاص في صوعة يير ناصًت، نلضها هىاب مً هخلت الاضالح الخًُير ويضث صاثمت، وآلُت حشَغ
 
اؾدىاصا

عي بؿبب نضم جىفغ الػفت الًغبُت ًماعؾها الغثِـ ح ؿدىض الى خالت الػغوعة، في قل نضم اوهلاص املجلـ الدشَغ

 .40الىطاب، وبالخالي حهؿله، كبل ؤن ًخم خله

 الفقرة الثانيت: حالت الحل 

هُت، وإن ازخلفذ آلالُت اإلاخبهت مً غيم بال ت جإزظ بسُاع خل الؿلؿت الدشَغ ؤن الىشير مً ألاهكمت الضؾخىٍع

واإلاًغبي الظي ظهل هظا ؤلازخطاص للملً ولغثِـ  41اإلاطغي الظي ظهل طلً ؤلازخطاص للغثِـلظلً، ومنها الىكام 

بال ؤن الىكام الضؾخىعي الفلؿؿُجي لم ًإزظ بسُاع الحل  43وألاعصوي الظي ظهل هظا ؤلازخطاص بُض اإلالً 42الحيىمت
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 نلى نضم ظىاػ الحل ختى في خالت الؿىاعت وفل
 
عي، بل ظاء ماهضا  إلاا جبِىه اإلااصة )للمجلـ الدشَغ

 
( مً اللاهىن 113ا

 .44ألاؾاس ي

ذ  ولِـ مً شً ؤن بًغاص الىظ بدكغ الحل في ؤخلً الكغوف التي ًمىً ؤن جمغ بها الضولت، بهما هى جإهُض ضٍغ

إلعاصة اإلاشغم الضؾخىعي بهضم ظىاػ الحل بشيل مؿلم، في ؤي خاٌ مً مً ألاخىاٌ، ولِـ هما فؿغ البهؼ بًغاص الىظ 

للحل في خالت الؿىاعت، بإهه ًجىػ في خاالث ؤزغي، مؿدىضًً الى كانضة ؤن ألاضل هى ؤلاباخت، ولى وان هظا الغؤي اإلااوو 

 لىظ اإلاشغم الضؾخىعي نلى آلُت الحل، وخضص الجهت ضاخبت ؤلازخطاص إلضضاع كغاع الحل.
 
 صحُدا

غان   2007يير ؤن الكغوف الاؾخصىاثُت التي حؿببذ بها خالت الاهلؿام في خٍؼ
 
عي مهؿال ، ظهلذ املجلـ الدشَغ

 لؿٌى 
 
ت، هكغا الخهؿل، وإلاا وشإ زاللها مً ضغام نلى  مضةباليامل، ألامغ الظي ؤصزل الىكام الؿُاس ي في ؤػمت صؾخىٍع

و، بين الغثِـ الظي ًغي ؤن اإلااصة )  إلاماعؾتها 43مماعؾت بزخطاص الدشَغ
 
، ووافُا

 
 صحُدا

 
ا  صؾخىٍع

 
( جمشل له ؤؾاؾا

اؾخصىاثُت، وبين هخلت ؤلاضالح والخًُير التي ال حهترف بإن انخلاٌ الىىاب ويُابهم ال ًيخلظ مً الىطاب  هطالخُت

.
 
و كاثما رؽ لالوهلاص، وبالخالي ًبلى خلهم بمماعؾت بزخطاص الدشَغ

َ
شت

ُ
 اإلا

ت الهلُا الخفؿيري، وفُما اهتهذ بلُه، مً انخباع والًت امل عي وبالىكغ الى كغاع املحىمت الضؾخىٍع جلـ الدشَغ

 مً خلُلت 
 
 ؤن املحىمت لم حشغ الى ظهت ضاخبت ؤلازخطاص بدل املجلـ، وهغي في طلً هغوبا

 
مىتهُت، الى بهه وان ُمالخكا

ت جلخض ي بهضم ظىاػ خله في ؤي مً الكغوف.  صؾخىٍع

 لألػمت الض
 
ت اللاثمت، هما هغي ؤن اللغاع الخفؿيري، وبًؼ الىكغ نً الازخالف مهه، بال ؤهه لم ًلضم خال ؾخىٍع

ت إلظباعه نلى الالتزام بخلً  طلً ؤن صنىجه للغثِـ للضنىة إلضضاع مغؾىم بظغاء الاهخساباث يير ملترهت بألُت صؾخىٍع

الضنىة، ولِـ مً ظؼاء نلى طلً، وبالخالي فةن هدُجت اللغاع الخفؿيري واهذ ؤلاخالت الياملت إلزخطاضاث املجلـ 

عي للغثِـ بهض خله.  الدشَغ

عي، بال  ت الهلُا بشإن كغاع الحل للمجلـ الدشَغ ونلى الغيم مً الازخالف مو ما طهبذ الُه املحىمت الضؾخىٍع

ت مشلىله، يير كاثمت بىقاثفها، ألؾباب جخهلم بسالفاث ؾُاؾُت صازلُت،   بلاء اإلااؾؿاث الضؾخىٍع
 
ؤن طلً ال ٌهجي ؤبضا

هُت، وؤلاؾخفاصة وطلً ما ٌؿخضعي بل الىاظب هى الاؾخفاصة مً الخجغب ت، ومهالجت اللطىع الظي ٌهتري الىطىص الدشَغ

هُت، مو الدشضص بالػىابـ واللُىص،  ت ألازغي، فُما ًخهلم بمؿإلت الحل للؿلؿت الدشَغ مً ججاعب ألاهكمت الضؾخىٍع

ىاتها الؿلؿاث.  هُت هي ألاغهف بين كٍغ  ليي ال جيىن الؿلؿت الدشَغ

ت الهلُا الفلؿؿُيُت مً جفؿيروباالؾالم نلى ما ضضع نً املحىمت  ، فلض كغعث في مهغع جفؿيرها 45الضؾخىٍع

هُت لهضم اوهلاصه مىظ الهام  نض عي مىتهُت، وبإن املجلـ كض فلض ضفخه هؿلؿت حشَغ ، ونضم 2007والًه املجلـ الدشَغ

 بظلً
 
ال هُت والغكابُت، وهي اإلاهام التي بهخسب مً ؤظل اللُام بها، ُمٍؼ مىغع(  47بهؿباق هظ اإلااصة ) كُامه بمهامه الدشَغ

 الى ؤ
 
هؿباكها ًيىن في خاٌ وظىص مجلـ مىخهي والًخه ومجلـ مىخسب ظضًض، فةهه لم ًإث ن انلى خالت املجلـ، مشيرا

عي، بالغيم مً جفؿيرها بهضم اهؿباق اإلااصة ) مىغع(، وباهتهاء والًت  47بإي اشاعة ألي ظهت لها الحم بدل املجلـ الدشَغ

عي بإي خاٌ مً ألاخىاٌ، بما املجلـ الظي  ، وهظا ما ًضلل نلى صحت الغؤي بإهه ال ًجىػ الحل للمجلـ الدشَغ
 
وان كاثما

 .46فيها خالت الؿىاعت 

عي، وفي خاٌ بمخىو الغثِـ نً بضضاع  لىً، وإلاا وان اإلاشغم الضؾخىعي لم ًىظ نلى زُاع الحل للمجلـ الدشَغ

هُت في قل بهتهاء والًت مغؾىم بةظغاء الاهخساباث، فةن الؿااٌ الظي  طاع الى مماعؾت الهملُت الدشَغ ُُ ًشىع: هُف ؾ
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عي للغثِـ هطالخُت اؾخصىاثُت الهتهاء والًت املجلـ؟ وإطا ما جم ألازظ باهتهاء  املجلـ؟ وهل ًيخلل ؤلازخطاص الدشَغ

ش هل حهِش الضولت في قل فغاى صؾخىعي؟   والًت الغثِـ ووالًت املجلـ في طاث الخاٍع

و لهضم اللبٌى بالفغاى الضؾخىعي،  ،ولظلً م بين غغوعة بلاء ؾلؿت الدشَغ فةهه مً ألاهمُت بميان الخفٍغ

 لىظ اإلااصة )
 
و ؾبلا و، وبين ما جدُده الىطىص مً اؾخسضام ضالخُت الدشَغ ( بفترة يير 43وللحاظت الضاثمت للدشَغ

عي، وبالخالي فةن ما جدؿم به الىطىص ال ت مً كطىع ال ًجهل ما ًمىً ؤن جماعؾه ؤصواع اوهلاص املجلـ الدشَغ ضؾخىٍع

.
 
ا  الؿلؿت الخىفُظًت صؾخىٍع

عي في خالت الحل هي طاتها ما ًفُض اإلاهجى لهباعة "يير ؤصواع الاوهلاص" فةن في  ؤما اللٌى بإن يُبت املجلـ الدشَغ

ل للمشغم ما لم ًلله، طلً ؤن خل املجلـ ال ًىهي ؤصواع الاوهلاص وخؿب، بل ًى عي بإهمله، طلً جلٍى هي الفطل الدشَغ

عي ظضًض تي الظي ؤظاػ ، 47وما ًماعؾه املجلـ الجضًض بهما هى فطل حشَغ وطلً ما ًخفم مهه اإلاشغم الضؾخىعي اليٍى

 بين ؤصواع الاوهلاص، وبين 
 
و في خاالث الػغوعة، لىىه ظاء مفغكا الحل،  مضةخل البرإلاان، وؤظاػ للؿلؿت الخىفُظًت الدشَغ

 لالزخالف بين الحالخين
 
 زاضت بها، وطلً جبها

 
عي، وظهل ليل منها ؤخياما  .48ؤو اهتهاء الفطل الدشَغ

ت بهظا الشإن، فةهه ًخطح  ت وألاخيام الطاصعة نً املحىمت الضؾخىٍع لضمه الىطىص الضؾخىٍع
ُ
وبالىكغ الى ما ج

ت اللاثمت، ولِـ ؤصٌ نل عي، كطىعها نً مهالجت ؤلاشيالُت الضؾخىٍع ى طلً مً الخفؿير والحىم بدل املجلـ الدشَغ

هُت، الظي لم ًىفظ عيم جدضًضه ب ، بل 49ػمىُت إلضضاع مغؾىم جىكُمها مضةوالخىضُت بةنالن بظغاء الاهخساباث الدشَغ

 ن الىكام الضؾخىعي الفلؿؿُجي كض صزل في ؤػمت مىكمت جدخاط لؿىىاث إلاهالجت آزاعها.بًمىً اللٌى 

عي، هجض ؤن اإلاشغم الضؾخىعي اإلاطغي لم وباالؾالم نلى ألا  ت التي انترفذ بالحل للمجلـ الدشَغ هكمت الضؾخىٍع

ت خل مجلـ الىىاب نىض الػغوعة، لىً بشغؽ ؤن ًيىن  هُت، خُض ؤظاػ لغثِـ الجمهىٍع ًدكغ خل الؿلؿت الدشَغ

، و 
 
  الشهب، اؾخفخاء بهضكغاع الحل مؿببا

 
 املجلـ ؤظله مً ُخل الظي ؿببال لظاث املجلـ خل ًيىن  ال ؤن ُمشتِرؾا

 .50الؿابم

 هظا ؤلازخطاص للملً
 
لىً ، 51وهظلً اإلاشغم الضؾخىعي اإلاًغبي ؤظاػ خل البرإلاان بمجلؿُه ؤو ؤخضهما، ماهدا

ت وإزباع عثِـ الحيىمت وعثِـ مجلـ الىىاب، وعثِـ مجلـ  بشغؽ بؾدشاعة اإلالً عثِـ املحىمت الضؾخىٍع

ً، بإن ًدل بكهير   ؤو ؤخضهما، وبهض ؤن ًىظه اإلالً زؿابا بلى ألامتاإلاؿدشاٍع
 
، نلى ؤن ًخم اهخساب 52املجلؿين مها

ش الحل ً نلى ألاهثر بهض جاٍع ، وفي خاٌ وكو الحل ألخض املجلؿين، فةن 53البرإلاان الجضًض ؤو املجلـ الجضًض في قغف شهٍغ

ت حهظع جىفغ ؤيلبُت خيىمُت صازل مجلـ خل املجلـ الظي ًلُه ال ًلو بال بهض مض ي ؾىت نلى اهخسابه، بال في خال

 .54الىىاب الجضًض

 خل مجلـ الىىاب، مً 
 
الؿلؿت الخىفُظًت ممشلت بغثِـ الحيىمت  لضنهما ؤظاػ اإلاشغم الضؾخىعي اإلاًغبي ؤًػا

ت، بمغؾىم ًخسظ في مجلـ وػاعي، خُض ًلضم عثِـ بهض ا ؾدشاعة اإلالً وعثِـ املجلـ، وعثِـ املحىمت الضؾخىٍع

 ًخػمً بطفت زاضت صوافو كغاع الحل وؤهضافه الحيىمت
 
دا  إلابضؤ 55ؤمام مجلـ الىىاب جطٍغ

 
هض بنماال ٌُ ، وطلً ما 

 .56للانضة جىاػن الؿلؿاث، الظي ًفُض الخىاػن في وؾاثل الػًـ اإلاخباصلت
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 الخاجمت: 

هُت، وفي طاث الىكذ وان الاصعا و هى بزخطاص ؤضُل للؿلؿت الدشَغ ن ؤن خُاة الضٌو ال وإلاا وان ازخطاص الدشَغ

و، وان ال بض مً وظىص  حؿير بىجيرة واخضة مً الاؾخلغاع، ولظلً ظاء الانتراف بطالخُت الؿلؿت الخىفُظًت إلاماعؾت الدشَغ

 غىابـ مدضصة إلاماعؾت جلً الطالخُت. 

الؼمىُت التي ًجىػ فيها للؿلؿت الخىفُظًت  ضةوإغافت لللُض اإلاىغىعي اإلاخمشل بالػغوعة، وان اللُض الؼمجي الظي ًدضص اإلا

ت، وان اإلاالخل في الىكام   بين ألاهكمت الضؾخىٍع
 
و، الظي لم ًإث الخىطُظ نلُه مىخضا مماعؾت ضالخُت الدشَغ

هُت للحاالث التي ًمىً ؤن جيىن فيها  و بشإهه، بهضم اؾدُهاب الىطىص الدشَغ الضؾخىعي الفلؿؿُجي كطىع الدشَغ

هُ  بالؿلؿت الدشَغ
 
و، مىخفُا بين الفطٌى  ضةالهؿلت البرإلااهُت اإلاخمشلت باإلا مضةت يير كاصعة نلى مماعؾت ازخطاص الدشَغ

هت.  الدشَغ

 بشإن اإلا نضواطا وان ًمىً 
 
التي ؤظاػ فيها للغثِـ مماعؾت ضالخُت  ضةجىظه اإلاشغم الضؾخىعي الفلؿؿُجي مدشضصا

عي، فةهه باإلالابل هجض كض يفل نً الكغوف الخاضت التي حهِشها فلؿؿين  و في يير ؤصواع اوهلاص املجلـ الدشَغ الدشَغ

 مً 
 
 يير مؿخًغبا

 
ت ؤمغا  الاخخالٌ. لضن هضولت جدذ الاخخالٌ، وطلً ما ًجهل بمياهُت حهؿُل اإلااؾؿاث الضؾخىٍع

 التوصياث: 

عي الىاعصة بىظ اإلااصة ) .1 عي بشإن خاالث يير ؤصواع الاوهلاص للمجلـ الدشَغ ( مً 16مهالجت اللطىع الدشَغ

عي، بما ًإزظ بهين الانخباع الحاالث التي ًمىً ؤن جيشإ، وال ؾُما لخطىضُت  الىكام الضازلي للمجلـ الدشَغ

 خالت نضم الاؾخلغاع التي حهِشها فلؿؿين هضولت جدذ ؤلاخخالٌ. 

 لحالت الجضٌ، بالخىطُظ ضغاخت نلى ؤن  مضةهالجت الىظ الضؾخىعي اإلاخهلم بم .2
 
ما بين املجلؿين ججىبا

 والًت املجلـ اللاثم جمخض لحين اؾخالم املجلـ الجضًض مهامه.

الخىطُظ ضغاخت في اللاهىن الاؾاس ي نلى آلُت مماعؾت الغثِـ لطالخُت اضضاع اللغاعاث بلاهىن في مضة  .3

عي.يير ؤصواع   اوهلاص املجلـ الدشَغ

عي بإي خاٌ مً ألاخىاٌ مً  .4  لضنالخىطُظ ضغاخت في اللاهىن ألاؾاس ي نلى نضم ظىاػ خل املجلـ الدشَغ

 الؿلؿت الخىفُظًت.

عي بشإن مؿإلت اخدؿاب الىطاب، ونلى ظه الخطىص فُما  .5 الخىطُظ في الىكام الضازلي  للمجلـ الدشَغ

 ًخهلم بالىىاب ألاؾغي.

تن اللاهىن الاؾاس ي نلى جدضًض ؾلف للخإزير في بظغاء الاهخسابااث إلاىاظهات الؿالؿت الخىفُظًات فاي الاضنىة الخىطُظ في م

 ها.ئإلظغا

 الهوامش: 

                                                           
1
 . دستوريدكتوراه في القايوى ال   

 وحهضًالجه. 2003(، اللاهىن ألاؾاس ي الفلؿؿُجي لؿىت 43اإلااصة )  2
عي الفلؿؿُجي لؿىت 16اإلااصة )  3  .2000(، الىكام الضازلي للمجلـ الدشَغ
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عي اللاثم نىض ؤصاء ؤنػاء ( مىغع :" 47بىظ اإلااصة ) 2003ظاء الخهضًل لللاهىن ألاؾاس ي الفلؿؿُجي لؿىت   4 جيخهي مضة وألًت املجلـ الدشَغ

هُت ؤو نضم كضعة املجل ت"، وطلً لؿض ؤي فغاى كاهىوي كض ًيشإ في خاٌ لم ججغ الاهخساباث الدشَغ ـ املجلـ الجضًض اإلاىخسب الُمين الضؾخىٍع

ضًض نلى ؤلاوهلاص في قل ؤلاظغاءاث ؤلاؾغاثُلُت التي لم جخىكف إلناكت نمل اإلااؾؿاث الفلؿؿُيُت وخغهت الخىلل للىىاب. ظهاص خغب، الج

عي الفلؿؿُجي ) غ ؤصاء املجلـ الدشَغ ؼ صوع مىكماث املجخمو اإلاضوي في الهملُت 2(، ؾلؿلت بضضاعاث )2007-2006جلٍغ ( مشغوم حهٍؼ

هُت، الؿبهت   .9، ص2008ألاولى، اإلاباصعة الفلؿؿُيُت لخهمُم الحىاع الهالمي والضًملغاؾُت، الدشَغ
 .482ص ،1998صعاؾت ملاعهت(، صاعالفىغ الهغبي، اللاهغة، ؾلُمان دمحم الؿماوي، الىكم الؿُاؾُت واللاهىن الضؾخىعي ) 5

 .107، ص 1973ؤخمض هبه، اللغاع الجمهىعي ووؾاثل عكابخه، الؿبهت ألاولى، صاع الىخب، اللاهغة،   6

و زالٌ جلً الفترة فلـ،  وبغؤي ظاهب مً الفله، فةن اإلاًؼي والحىمت مً ظهل الفترة الؼمىُت إلاماعؾت الؿلؿت الخىفُظًت لطالخُت الدشَغ

و مً ضاخبه الاضلي ، وبغؤي ظاهب آزغ ؤن الؿلؿت الخىفُظًت ال ًجىػ لها مماعؾت هظه الطالخُت في فترة ختى ال حؿلب بزخطاص الدشَغ

. دمحم عفهذ نبض الىهاب، اللاهىن الضؾخىعي، اإلاباصت الهامت 
 
صعاؾت الىكام الضؾخىعي  -حهؿُل البرإلاان، بل ٌشترؽ ان ًيىن البرإلاان كاثما

ت،  -اإلاطغي   (.223-222، ص:)1999ميشإة اإلاهاعف، ؤلاؾىىضٍع
، 2000(، الىخاب الشاوي، صاع النهػت الهغبُت، اللاهغة ، 1971ؾلؿاث الحىم في صؾخىع  -فخحي فىغي، اللاهىن الضؾخىعي )الىكام الحؼبي 7

ت ومضي (. 497-496ص) ؾامي ظماٌ الضًً، لىاثذ الػغوعة وغماهت الغكابت اللػاثُت )صعاؾت جدلُلُت لللغاعاث بلاهىن وألاوامغ الهؿىٍغ

 (.79-78ص) للػاء في الغكابت نليها باإلالاعهت مو الىكم اإلامازلت في فغوؿا(، ؾلؿت ا
 جدخمل ال جضابير بجساط فى ؤلاؾغام ًىظب ما الىىاب مجلـ اوهلاص صوع  يير فى خضر بطا:" 2014(، الضؾخىع اإلاطغي لؿىت 156اإلااصة ) 8

ت عثِـ ًضنى الخإزير، ت لغثِـ ًجىػ  كاثم، يير الىىاب مجلـ وان وإطا لُه.ن ألامغ لهغع ؾاعت  إلوهلاص املجلـ الجمهىٍع  بضضاع الجمهىٍع

  نشغ زمؿت زالٌ نليها واإلاىافلت ومىاكشتها نغغها ًخم ؤن نلى بلىاهين، كغاعاث
 
 ؤو وجىاكش حهغع لم فةطا الجضًض، املجلـ اوهلاص مً ًىما

 بنخماص املجلـ عؤي بطا بال بظلً، كغاع بضضاع بلى خاظت صون  ،اللاهىن  كىة مً لها وان ما عظعى بإزغ ػاٌ املجلـ، ًلغها ولم نغغذ بطا

ت ؤو الؿابلت، الفترة فى هفاطها  آزاع". مً نليها جغجب ما حؿٍى
ت لغثِـ ًجىػ  ال:" 2014(، الضؾخىع اإلاطغي لؿىت 137اإلااصة ) 9  اؾخفخاء وبهض ُمَؿبب، وبلغاع الػغوعة، نىض بال الىىاب مجلـ خل الجمهىٍع

 .الؿابم املجلـ ؤظله مً خل الظي الؿبب لظاث املجلـ خل ًجىػ  وال الشهب،

طضع ت عثِـ ٍو   الجمهىٍع
 
ً زالٌ الحل نلى الاؾخفخاء وإظغاء املجلـ، ظلؿاث بىكف كغاعا ا نشٍغ  فى اإلاشاعوىن  وافم فةطا ألاهثر، نلى ًىم 

ت عثِـ ؤضضع الصحُدت، ألاضىاث بإيلبُت الاؾخفخاء   زالزين زالٌ ظضًضة اهخساباث بلى وصنا الحل، كغاع الجمهىٍع
 
ش مً ألاهثر نلى ًىما  جاٍع

جخمو اللغاع. ضضوع   النهاثُت". الىدُجت إلنالن الخالُت الهشغة ألاًام زالٌ الجضًض املجلـ ٍو
غؤؽ اإلالً افخخاح الضوعة ألا 2011(، الضؾخىع اإلاًغبي لؿىت 65الفطل ) 10 ولى، التي جبخضت : " ٌهلض البرإلاان ظلؿاجه ؤزىاء صوعجين في الؿىت، ٍو

ل فخخذ الضوعة الشاهُت ًىم الجمهت الشاهُت مً شهغ ؤبٍغ
ُ
بطا اؾخمغث ظلؿاث البرإلاان ؤعبهت ؤشهغ نلى  .ًىم الجمهت الشاهُت مً شهغ ؤهخىبغ، وج

 ألاكل في ول صوعة، ظاػ زخم الضوعة بمغؾىم ".
 مجلـ ؤنػاء زلض مً بؿلب ؤو بمغؾىم، بما اؾخصىاثُت، عةصو  في البرإلاان ظمو ًمىً :"2011(، الضؾخىع اإلاًغبي لؿىت 66الفطل ) 11

ً مجلـ ؤنػاء بإيلبُت ؤو الىىاب، ٌ  ؤؾاؽ نلى الاؾخصىاثُت البرإلاان صوعة حهلض .اإلاؿدشاٍع  في اإلاىاكشت جخم ونىضما مدضص، ؤنماٌ ظضو

ٌ  ًخػمنها التي اللػاًا سخم ألانماٌ، ظضو
ُ
 ".بمغؾىم الضوعة ج

ش اإلاهضٌ،  2004(، الضؾخىع اللؿغي لؿىت 90اإلااصة ) 12 ضة الغؾمُت، الهضص )8/6/2004الطاصع بخاٍع ش  6، الجٍغ ، 8/6/2005(، الطاصع بخاٍع

 (68-7ص )
 .22ظهاص خغب، مغظو ؾابم، ص  13
عي الفلؿؿُجي لؿىت 22اإلااصة )  14 ثت بىاء نلى ؾلب مً عثِـ :"  ًىهلض املجلـ في ظلؿت ؾاع  2000(، الىكام الضازلي للمجلـ ااحشَغ

الؿلؿت الىؾىُت ؤو عثِـ املجلـ ؤو ؾلب هخابي ملضم مً عبو نضص ؤنػاء املجلـ، فةطا لم ًضم الغثِـ بلى هظا الاظخمام ٌهخبر الاظخمام 

 باإلايان والؼمان املحضصًً في ؾلب الضنىة".
 
 خىما

 .213، ص:ؾامي ظماٌ الضًً، مغظو ؾابم  15
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 .2002(، اللاهىن ألاؾاس ي الفلؿؿُجي لؿىت 43/3اإلااصة ) 16
( كبل الخهضًل ًىظ نلى ؤن "مضة هظا املجلـ هي اإلاغخلت ؤلاهخلالُت"، وفلا الجفاق انالن اإلاباصت اإلاهغوف 47( مً اإلااصة )3خُض وان البىض ) 17

ً وبػًىؽ صولُت جم ؤلاجفاق نلى جمضًض اإلاغخلت ؤلاهخلالُت، وفي ، لى1998باؾم "اجفاق اؾلى" ًىظ نلى ؤن اإلاغخلت ؤلاهخلالُت جيخهي في الهام 

هُت، وزىفا مً خضور فغاى صؾخىعي، جم حهضًل اإلااصة ) ش  47قل نضم اظغاء الاهخساباث الدشَغ لخجهل مضة وألًت  13/8/2005(، بخاٍع

عي كاثما الى خين ؤصاء ؤنػاء املجلـ الجضًض اإلاىخسب الُمين الضؾخىعي  .املجلـ الدشَغ
 .9ظهاص خغب، مغظو ؾابم، ص  18
ت الهلُا الفلؿؿُيُت الطاصع بشإن ؾلب الخفؿير عكم ) 19 ( كػاثُت جفؿير، الطاصع 3( لؿىت )10(، عكم )10/2018خىم املحىمت الضؾخىٍع

ش  ضة الغؾمُت الفلؿؿُيُت )الىكاجو(، الهضص ممخاػ )12/9/2018بخاٍع ش 19. الجٍغ  .51-44، ص 23/12/2019(، الطاصع بخاٍع
 ، وحهضًالجه.2003( مً اللاهىن ألاؾاس ي الفلؿؿُجي لؿىت 47/3)اإلااصة   20
تهم  :" ًيخسب ؤنػاء مجلـ الىىاب باإلكترام الهام اإلاباشغ إلاضة زمـ ؾىىاث، وجيخهي2011(، الضؾخىع اإلاًغبي لؿىت 62الفطل ) 21 نػٍى

 نىض بفخخاح صوعة ؤهخىبغ مً الؿىت الخامؿت التي جلي اهخساب املجلـ )...(".
ً   :"2011(، الضؾخىع اإلاًغبي لؿىت 63الفطل ) 22 نػىا نلى ألاهثر،  120نػىا نلى ألاكل، و 90مً ًخيىن مجلـ اإلاؿدشاٍع

 باإلكترام الهام يير اإلاباشغ، إلاضة ؾذ ؾىىاث،)...(" ًيخسبىن 
املجلؿان  بلى خين اهخساب مجلس ي البرإلاان، اإلاىطىص نليهما في هظا الضؾخىع، ٌؿخمغ :"2011(، الضؾخىع اإلاًغبي لؿىت 176الفطل ) 23

ا، لُلىما نلى وظه الخطىص، بةكغاع اللىاهين لالػمت لخىطِب مجلس ي البرإلاان الجضًضًً، وطلً صون اللاثمان خالُا في مماعؾت ضالخُاتهم

 مً الضؾخىع" 51بزالٌ باألخيام اإلاىطىص نليها في الفطل 
24  ٌ  ".98، 97و 96"للملً خم خل مجلس ي البرإلاان ؤو ؤخضهما بكهير، ؾبم الشغوؽ اإلابِىت في الفطى
 بإخيام نالُت، والحىم نلى الىاثب خُض وان مً  الىىاب الظً 25

 
ً، مغوعا ؼ صٍو ً ؾالتهم الاظغاءاث الاؾغاثُلُت باالنخلاٌ: عثِـ املجلـ ص.نٍؼ

غ فلؿؿين بالسجً ٌ ) ، واهتهاء  بالحىم نلى الىاثب نً خغهت فخذ مغوان البريىسي 30ؤخمض ؾهضاث ألامين الهام للجبهت الشهبُت لخدٍغ
 
( ناما

عي، ؤًاع 40بالسجً لخمؿت مابضاث و) غ نً انخلاٌ هىاب املجلـ الدشَغ  ماؾؿت الػمير لغناًت  ألاؾير وخلىق ؤلاوؿان، جلٍغ
 
( ناما

 .3، ص 2015
 نلى اإلاىكو ؤلالىترووي الغؾمي لالمم اإلاخدضة،  ، ميشىع 1966الههض الضولي الخاص للحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت لؿىت ( مً 2اإلااصة ) 26

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  ش الخطفذ  .6/10/2019، جاٍع
غ اؾخسضام هكام الخىهُالث، كالذ هخلت ؤلاضالح والخًُير ؤن جلً آلالُت هي إلاىاظهت ؤلا  27 شيالُت الىاججت نً يُاب هىاب مً املجلـ في جبًر

عي في مؿىصة كاهىن خلىق الىاثب و بؿبب انخلاٌ ؤلاخخالٌ ؤلاؾغثُلي لهم، وواهذ كض هاكشذ طلً اللجىت اللاهىهُت في املجلـ الدشَغ  الدشَغ

خؿين ؤبى  الىىاب لخمشُله في املجلـ.، الظي ًمىده الحم بدىكُم ووالت زاضت والًائها بىاؾؿت مدامُه لخىهُل اخض ػمالثه 2006ألاؾير نام 

ً، مضي كاهىهُت جىهُالث ؤلاؾغي ػمالئهم في هخلت " الخًُير وؤلاضالح" في الشاون اإلاخطلت بالهمل البرإلااوي، مشغوم ح ؼ هىىص وؾامي ظباٍع هٍؼ

الفلؿؿُيُت لخهمُم الحىاع الهالمي  اإلاباصعة(، 3صوع مىكماث املجخمو اإلاضوي في الهملُت الضًملغاؾُت، الؿبهت ألاولى، ؾلؿت بضضاعاث )

، والضًملغاؾُت )مفخاح(، عام هللا/ فلؿؿين،   .6ص، 2008واهىن اٌو

( مً 7وكالذ هخلت ؤلاضالح والخًُير ان بنخماصها للخىهُالث مً كبل الىىاب ألاؾغي ال ًىظض مً هظ صؾخىعي ًمىو طلً، بل ان هظ اإلااصة )

عي لؿىت  بما ال ًخهاعع مو ؤخيام هظا الىكام واللاهىن ًجىػ ليل هخلت بغإلااهُت ؤن جػو الثدت  :"2000الىكام الضازلي للمجلـ الدشَغ

هُت في اإلاىكىمت اللاهىهُت الفلؿؿُيُت بهض الاهلؿام  لخىكُم نملها"،  غ خٌى الحالت الدشَغ ًدُذ لها طلً. مدمىص نالوهت وآزغون، جلٍغ

، مههض UN women، وهُئت ألامم اإلاخدضة للمغؤة  UNDP (، البرهامج اإلاشترن لبرهامج ألامم اإلاخدضة 2017-2007الؿُاس ي الفلؿؿُجي )

ذ، عام   .17، ص2017هللا/فلؿؿين، الحلىق، ظامهت بير ٍػ
عي الفلؿؿُجي زالٌ الفترة ما بين جمىػ  28 عي الفلؿؿُجي: ؾبُهت نمل املجلـ الدشَغ ً، املجلـ الدشَغ ، 2008جمىػ  – 2007ؾامي ظباٍع

عي الفلؿؿُجي،  غ ؤصاء املجلـ الدشَغ ؼ صوع مىكماث املجخمو اإلاضوي في اله2، ؾلؿلت بضضاعاث )2008-2006جلٍغ ملُت (، مشغوم حهٍؼ

هُت، الؿبهت ألاولى، اإلاباصعة الفلؿؿُيُت لخهمُم الحىاع الهالمي والضًملغاؾُت )مفخاح( ، عام هللا/ فلؿؿين، واهىن ؤٌو   .54، ص 2008الدشَغ

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx


  

 نركز أفاق للدراسات و التكويٌ الهتخصص                       قسو الدراسات و األبحاث

 

 
  2222أيلول ،ثايي، الهجلد الالسابع أكاديهية ، العددنجلة رؤية 

 

 

16 

                                                                                                                                                                                     
ً، مغخو ؾابم، ص )خؿين ؤبى هىىص و   29  (.28-25ؾامي ظباٍع
لاٌ لظلً الىاخض وإلاً ( بإجها:" جفٍى1449نغفذ مجلت ألاخيام الهضلُت الىوالت  في اإلااصة  ) 30 ؼ واخض امغه الزغ وؤكامخه ملامه في طلً ألامغ ٍو

( نلى اهه : "لِـ إلاً وول بامغ ان ًىول ييره"، وطلً ٌهجي ضغاخت نضم 1466ؤكامه نىه وهُل ولظلً ألامغ مىول نىه"، وهظلً هطذ اإلااصة )

 لى الظي ووله الشهب بإهخسابه. ظىاػ جىهُل الىهُل لًيره في ما جىهُله به، وهظا ًىؿبم نلى الىاثب ن

ؼ بً مدمىص الشاوي ؾىت  - ، وصزلذ الى خيز الىفاط ؾىت  1869ضضعث مجلت الاخيام الهضلُت بمغؾىم مً الؿلؿان نبض الهٍؼ

هاث الهاصًت )صعاؾت 1886 .ؤوعصه، ظماٌ مدمىص دمحم ؤبى همُل، ضالخُاث عثِـ الؿلؿت الىؾىُت الفلؿؿُيُت في ؾً الدشَغ

 .63، ص 2012-2011فلؿؿين،  -عؾالت ماظؿخير، ظامهت ألاػهغ، يؼة جدلُلُلت(، 
ً، مغظو ؾابم، ص: )31  (.117-116خؿين ؤبى هىىص وؾامي ظباٍع
غ  2008ناجشت ؤخمض، ؤزغ الاهتهاواث ؤلاؾغاثُلُت في الهام  32 نلى كضعة الؿلؿت الىؾىُت الفلؿؿُيُت نلى خماًت خلىق ؤلاوؿان، ؾلؿلت جلاٍع

 (.42-41، ص: )2008فلؿؿين،  -الهُئت اإلاؿخللت لحلىق ؤلاوؿان، عام هللا(، 67زاضت عكم )
ذ زاص، ؾىاء لضزٌى كؿام يؼة ؤو الخغوط مىه، وهى بظغاء مهمٌى به   33 ًخؿلب الخىلل بين الػفت الًغبُت وكؿام يؼة الحطٌى نلى جطٍغ

الفلؿؿُيُين، لىً ؾلؿاث ؤلاخخالٌ حهمضث نضم الؿماح ، وهى بظغاء مفغوع نلى ظمُو اإلاىاؾىين 1994مىظ كُام الؿلؿت الىؾىُت نام 

عي عيم ما ًخمخهىن به مً خطاهه.  لبهؼ الىىاب بالخىلل بين الػفت الًغبُت وكؿام يؼة بهضف حهؿُل نمل املجلـ الدشَغ
ؼ صوع مىكماث املجخمو اإلاضوي في اله2007-1996ظهاص خغب، الؿىابم البرإلااهُت الفلؿؿُيُت )  34 هُت، الؿبهت (، مشغوم حهٍؼ ملُت الدشَغ

 ،  .9،ص2008ألاولى، اإلاباصعة الفلؿؿُيُت لخهمُم الحىاع الهالمي والضًملغاؾُت "مفخاح"، عام هللا/فلؿؿين، واهىن ؤٌو
ت الفلؿؿُيُت الهلُا الطاصع بشإن ؾلب الخفؿير عكم ) 35 كػاثُت جفؿير، الطاصع  3لؿىت  10(، عكم 10/2018خىم املحىمت الضؾخىٍع

ش  ضة الغؾمُت الفلؿؿُيُت )الىكاجو(، الهضص ممخاػ )12/9/2018بخاٍع ش 19.  الجٍغ  (.51-44، ص )23/12/2019(، الطاصع بخاٍع
ش   36 ت 2012واهىن اٌو  12وعص في عؾالت للىخل البرإلااهُت مغؾلت للغثِـ بخاٍع ، بشإن مشغوم كغاع بلاهىن حهضًل كاهىن املحىمت الضؾخىٍع

ت، الؿبهت الشاهُت، ميشىعاث صاع ألامان، الغباؽ، الهلُا. اوعصها ؾهُض ؤبى نلي،  بشيالُاث الغئي الفلؿؿُيُت في جإؾِـ املحىمت الضؾخىٍع

 (.417-415ص) ، 2015
وحهضًالجه: "ًطضع عثِـ الؿلؿت الىؾىُت اللاىاهين بهض بكغاعها مً املجلـ  2003( مً اللاهىن ألاؾاس ي الفلؿؿُجي لؿىت 41/1اإلااصة )  37

ش بخالتها بلُه، وله ؤن ٌهُضها بلى املجلـ زالٌ طاث ألاظل مشفىنت بمالخكاجه و   مً جاٍع
 
عي الفلؿؿُجي زالٌ زالزين ًىما ؤؾباب الدشَغ

ضة الغؾمُت".  في الجٍغ
 
 انتراغه وإال انخبرث مطضعة وجيشغ فىعا

عي الفلؿؿُجي لؿىت 70اإلااصة )  38  .2000(، الىكام الضازلي للمجلـ الدشَغ

ضة خملذ طاث ؤلاؾم )الىكاجو(، وواهذ جيشغ فيها  ما وليشغ اللىاهين التي وان جخطضعها هخلت ؤلاضالح والخًُير،  فلض نمضث بلى جإؾِـ ظٍغ

 ًطضع ننها مً )كىاهين(.
عي الفلؿؿُجي لؿىت 71اإلااصة ) 39  .2000(، الىكام الضازلي للمجلـ الدشَغ
ً، مغظو ؾابم، ص  40  .53-52ؾامي ظباٍع
 .2014(، الضؾخىع اإلاطغي لؿىت 137ؤهكغ اإلااصة ) 41
 .2011(، الضؾخىع اإلاًغبي لؿىت 104(، والفطل )96ؤهكغ الفطل ) 42
 وحهضًالجه. 1952لضؾخىع الاعصوي لؿىت (، ا34اهكغ اإلااصة ) 43
عي الفلؿؿُجي ؤو حهؿُله زالٌ فترة خالت ، وحهضًالجه:" 2003(، اللاهىن ألاؾاس ي الفلؿؿُجي لؿىت 113اإلااصة) 44 ال ًجىػ خل املجلـ الدشَغ

 .الؿىاعت ؤو حهلُم ؤخيام هظا الباب"

 
ت الفلؿؿُيُت الهلُا الطاصع بشإن ؾلب الخفؿير عكم ) 45 كػاثُت جفؿير، الطاصع  3لؿىت  10(، عكم 10/2018خىم املحىمت الضؾخىٍع

ش  ضة الغؾمُت  الفلؿؿُيُت )الىكاجو( في الهضص ممخاػ 12/12/2018بخاٍع ش  19، الجٍغ  (.519-44، ص)23/12/2018الطاصع بخاٍع
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عي، بال ؤن املجلـ بالغيم مً ضضوع الحىم الخفؿ  46 ت الهلُا اللاض ي باهتهاء والًت املجلـ الدشَغ يري الطاصع نً املحىمت الضؾخىٍع

عي في يؼة بلي لُماعؽ صوعه صون صنىة مً الغثِـ لالوهلاص، بغافت لخمؿىها باؾخمغاع والًت املجلـ الحىم الخفؿيري باهتهاء والًخ  ه.الدشَغ
ًىهُى  10و 1924صٌؿمبر ؾىت  24ووان مجلـ الىىاب اإلاطغي كض كغع ببؿاٌ اإلاغاؾُم بلىاهين الطاصعة في فترة خل املجلـ الىاكهت بين   47

غها اإلاغفىم ملجلـ الشُىر في 1926ؾىت  ت في جلٍغ ، مما خضا باملجلـ الى ؤن 1944ماًى ؾىت  10، وهى ما ازظث به لجىت الشىئن الضؾخىٍع

 .106. ؤوعصه، ؤخمض هبه، مغظو ؾابم، ص 1938اإلاغاؾُم الطاصعة زالٌ فترة خل مجلـ الىىاب ؾىت ًلغع بؿالن 

تي لؿىت 71اإلااصة ) 48 تي1992وحهضًالجه. والظي ؤنُض الهمل به ؾىت  1962(، الضؾخىع اليٍى  ، اإلايشىع نلى اإلاىكو الغؾمي ملجلـ الامت اليٍى

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024  :ش الخطفذ  . 10/5/2020، جاٍع
ت الهلُا الفلؿؿُيُت كض كغعث في خىمها الخفؿيري  عكم )  49 كػاثُت جفؿير الطاصع  3لؿىت  10(، عكم 10/2018واهذ املحىمت الضؾخىٍع

ش  ضة الغؾمُت )الىكاجو( 12/12/2018بخاٍع ش  19في الهضص ممخاػ ، الجٍغ صنىة فسامت عثِـ الضولت . "51-44، ص 23/12/2018الطاصع بخاٍع

 إلا
 
ضة الغؾمُت"، لىً طلً ؤلانالن ضضع مخإزغا ش وشغ هظا اللغاع في الجٍغ هُت زالٌ ؾخت ؤشهغ مً جاٍع ا بلى بنالن بظغاء الاهخساباث الدشَغ

ش  ، 30/4/2021اظو نىه بخإظُل الاهخساباث، لُلت مىنض بضء الضناًت الاهخسابُت في (، زم ظغي التر 15/1/2021ًلاعب الهام والىطف ) بخاٍع

 لغفؼ الاخخالٌ الاؾغاثُلي بظغائها في اللضؽ.
 .2014(، الضؾخىع اإلاطغي لؿىت 137اإلااصة ) 50
):" للملً خم خل مجلس ي البرإلاان ؤو ؤخضهما بكهير، ؾبم الشغوؽ 2011(، الضؾخىع اإلاًغبي لؿىت 51الفطل ) 51 ، 97،96اإلابِىت في الفطٌى

98.") 
 .2011(، الضؾخىع اإلاًغبي لؿىت 96الفطل ) 52
 .2011(، الضؾخىع اإلاًغبي لؿىت 97الفطل ) 53
 .2011(، الضؾخىع اإلاًغبي لؿىت 98الفطل ) 54
 .2011(، الضؾخىع اإلاًغبي لؿىت 104الفطل ) 55

عؾالت ماظؿخير، ظامهت نبض اإلاالً الؿهضي،ولُت الهلىم اللاهىهُت  خؿىاء ههىت، بشيالُت جىاػن الؿلـ في الىكام الضؾخىعي اإلاًغبي،56

 .174، ص 2013-2012والاكخطاصًت والاظخمانُت، ؾىجت/اإلاًغب، 

ت ؾىت   نلى اإلالً، ألامغ الظي ظهل  2011ووان اإلاشغم الضؾخىعي اإلاًغبي كبل اإلاغاظهت الضؾخىٍع
 
وان كض ظهل بزخطاص خل البرإلاان خىغا

هُت، كبل ؤن ًمىذ هظا الحم لغثِـ الحيىمت، لُيىن خل البرإلاان في زالر  الحيىمت في خُىه الحللت ألاغهف في مىاظهت الؿلؿت الدشَغ

هُت نلى غىء صؾخىع  خاالث، وهي الحل اإلاىغىعي، والحل اإلاليي والحل الىػاعي. ، اإلاؿخجضاث 2011زالض الهؿغي، الؿلؿت الدشَغ

ت وجإزيراتها نلى الىقُفت الخم شُلُت، ؤؾغوخت صهخىعاه، ظامهت نبض اإلاالً الؿهضي/ ولُت الهلىم اللاهىهُت والاكخطاصًت والاظخمانُت، الضؾخىٍع

 (.359-358، ص )2017-2016ؾىجت/اإلاًغب، 

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2024
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 دوافع االسرتاثيجية الفرنسية حيال العراق واهدافها

 مصطفى حسني مصحبأ.                                                                                                                                                                                                                      

1     أ.م.د احسان عدهان العبيدي
 

 

 الملخص:

ان اظتراجُجُت أي دولت في الّالم جحش٠ها دواْ٘ مُّىت ولى بحثىا في دواْ٘ الاظتراجُجُت الٙشوعُت حُا٥ الّشاٛ لىحذها      

بأنها جخمثل في البحث ًِ هٙىر ظُاس ي ئر حععى في ان ٣ًىن لها دوس ٘اِل في ما ٌؽهذه الّشاٛ مً أحذار وجىىساث، 

ْ الّشاٛ الاظتراجُجي املهم وإلام٣اهُاث والثرواث ال٣امىت التي ًمخل٢ها و٠زل٤ البحث ًِ امل٣اظب اٜخفا دًت ئر ان مٜى

حّلذ مىه محي أهٍاس واهخمام ٘شوعا مىز الاص٥، ٘مال ًِ الذواْ٘ الثٝاُ٘ت التي جخمثل في وؽش الثٝا٘ت الٙشوعُت في 

ٞ الثٝا٘ت والذواْ٘ الامى بت ٘شوعا في اظخٝشاس الامً في الّالم وبالخالي الىلىج الى املجخمّاث ًِ وٍش ُت التي جخمثل في ٔس

شوعا بفىسة خاـت.   الّشاٛ والزي بذوسه ًى٢ّغ ِلى امً املىىٝت وبالخالي ًى٢ّغ رل٤ ِلى امً اوسوبا بفىسة ِامت ٘و

 دواْ٘ واهذاٗ-الّشاٛ-٘شوعا الكلمات املفتاحية:

 

The motives and objectives of the French strategy towards Iraq 

Abstract 

   The strategy of any country in the world is driven by certain motives. If we looked at the motives of 

the French strategy towards Iraq, we would find that it is the search for political influence, as it seeks 

to have an active role in the events and developments that Iraq is witnessing, as well as the search for 

economic gains, as the location of Iraq The important strategist and the potential and potential wealth 

that he possesses have made him the focus of France’s attention and interest since time immemorial, 

as well as the cultural motives represented in spreading French culture in the world and thus access to 

societies through culture and security motives represented in France’s desire for stability and security 

in Iraq, which in turn is reflected On the security of the region, and consequently, this will be reflected 

on the security of Europe in general and France in particular. 

Keywords: France - Iraq - motives and goals. 
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 املقدمة

جخممً ِملُت ـىْ إلاظتراجُجُت جحذًذ أهذاٗ جل٤ إلاظتتراجُجُت ، وهتزه دهتذاٗ جٝتٚ وساد التذواْ٘ ، حُتث      

ان ئظتتتراجُجُت أي دولتتت فتتي الّتتالم جحش٠هتتا دوا٘تتْ مُّىتتت ولتتى بحثىتتا فتتي دوا٘تتْ الاظتتتراجُجُت الٙشوعتتُت حُتتا٥ الّتتشاٛ 

خفادًت ٘مال ًِ التذواْ٘ الثٝاُ٘تت والتذواْ٘ الامىُتت، لىحذها بأنها جخمثل في البحث ًِ هٙىر ظُاس ي وم٣اظب اٜ

م متتتتتً ان الّالٜتتتتتاث الّشاُٜتتتتتت  لُتتتتته نبتتتتتذ متتتتتً جىتتتتتاو٥ دوا٘تتتتتْ الاظتتتتتتراجُجُت الٙشوعتتتتتُت حُتتتتتا٥ الّتتتتتشاٛ ، ّ٘لتتتتتى التتتتتٔش ِو

الٙشوعتُت احعتتمذ بمجتشي حّتتاووط بىاظتتىت الاجفتانث الذبلىماظتتُت املخىاـتلت والعتتعي عؽتت٣ل اوظتْ هحتتى ِالٜتتاث 

 لاللتتىاُل بتتذوس مهتتم فتتي الترجِبتتاث العُاظتتُت حّاوهُتتت فتتي امل
م
جتتانث الاٜخفتتادًت والثٝاُ٘تتت ، الا انهتتا لتتم جتتذخش حهتتذا

٢ُتتتتت  التتتتتي  ت فتتتتي الّتتتتشاٛ ، وان ١تتتتان رلتتتت٤ متتتتً ختتتتال٥ الاجحتتتتاد الاوسو تتتتط او الىنًتتتتاث املخحتتتتذة الامٍش والامىُتتتتت والّعتتتت٢ٍش

 حعخحىر ِلى الجضد الا٠بر والاهم مً جل٤ الترجِباث.

 :اهمية البحث

ت حّلتتذ مىتته       عتت٢ٍش جشحتتْ اهمُتتت البحتتث التتى اهمُتتت الّتتشاٛ ، ٘تتالّشاٛ ًخمختتْ بأهمُتتت اظتتتراجُجُت واٜخفتتادًت ِو

لى سأظها ٘شوعا  التي ١اهذ مً اظبٞ الذو٥ التي جىحهذ هحىهتا ، وماصالتذ  محي اهخمام الٝىي الّاملُت وال٢بري ِو

ت لىلْ مىلْ ٜذم لها في ا ٢ُت. لحذ الان جحاو٥ اٜخىاؿ الٙـش  ملىىٝت والخشوج مً الخبُّت الامٍش

 هدف البحث:

يهذٗ البحتث التى ٘هتم  دوا٘تْ الاظتتراجُجُت الٙشوعتُت واهتذا٘ها و٠تزل٤ ٘هتم ٠ُُٙتت جٙاِلهتا متْ احتذار الّتشاٛ ،     

 في ٌل الخىىساث التي حفلذ، و٠ُُٙت الخّامل الٙشوس ي مْ املؽ٢الث التي احخاحذ الّشاٛ.

 مشكلة البحث: 

ًىىلتتتتٞ البحتتتتث متتتتً ظتتتتإا٥ مش٠تتتتضي متتتتاني دوا٘تتتتْ الاظتتتتتراجُجُت الٙشوعتتتتُت حُتتتتا٥ الّتتتتشاٛ ومتتتتا التتتتزي ًمثلتتتته الّتتتتشاٛ    

ُت وني :  باليعبت لٙشوعا؟ لُخُٙش الى اظئلت ِ٘ش

 تت ماني الذواْ٘ والاهذاٗ العُاظُت والامىُت لالظتراجُجُت الٙشوعُت حُا٥ الّشاٛ.

 الثٝاُ٘ت لالظتراجُحُت الٙشوعُت حُا٥ الّشاٛ .تت ماني الذواْ٘ والاهذاٗ الاٜخفادًت و 

 فرضية البحث:

جىىلتتتتتتٞ ٘شلتتتتتتُت البحتتتتتتث متتتتتتً ختتتتتتال٥ة دساظتتتتتتت التتتتتتذواْ٘ والاهتتتتتتذاٗ العُاظتتتتتتُت والامىُتتتتتتت الاٜخفتتتتتتادًت والثٝاُ٘تتتتتتت     

 لالظتراجُجُت الٙشوعُت ومذي جأزحرها في جىىس الاظتراجُجُت الٙشوعُت ججاه الّشاٛ( .
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 منهجية البحث:

الي لذساظتتت جىتتىس الّالٜتتاث الّشاُٜتتت  متتً ختتال٥     شلتتِخه ١تتان نبتتذ متتً الاظتتخّاهت بتتاملىسة الختتاٍس اؼتت٣الُت البحتتث ٘و

 ٠متا جمتذ الاظتخّاهت بتاملىسة الىٍ تي 
م
ت ما هى ١ائً ومتا ٜتذ ٣ًتىن معتخٝبال الٙشوعُت نن دساظت ما ١ان ًُٙذ في مّ٘ش

ت لالظتتتتراجُجُت الٙشوعتتتُت ومتتتذي الخحلُلتتتي متتتً ختتتال٥ دساظتتتت التتتذواْ٘ العُاظتتتُت والامىُتتتت والاٜخفتتتادً ت والّعتتت٢ٍش

 جأزحرها في جىىس الاظتراجُجُت الٙشوعُت ججاه الّشاٛ .

 هيكلية البحث:

ظتتتتتتٗى ًتتتتتتخم جٝعتتتتتتُم البحتتتتتتث ِلتتتتتتى مبحثتتتتتتحن ، ًدىتتتتتتاو٥ املبحتتتتتتث الاو٥ التتتتتتذواْ٘ العُاظتتتتتتُت والامىُتتتتتتت لالظتتتتتتتراجُجُت    

الاٜخفتادًت والثٝاُ٘تت لالظتتراجُجُت الٙشوعتُت حُتا٥ الٙشوعُت حُا٥ الّشاٛ ، امتا املبحتث الثتاوط ُ٘دىتاو٥ التذواٗ 

 الّشاٛ.

افع السياسية والامنية  :املبحث الاول   الدو

تتتت متتتً التتتذواْ٘ والاهتتتذاٗ لتتتزل٤ ظتتتىٝىم بخٝعتتتُم      ان الاظتتتتراجُجُت الٙشوعتتتُت حُتتتا٥ الّتتتشاٛ جىىلتتتٞ متتتً مجمِى

املبحتتتتتتث التتتتتتى مىلبتتتتتتحن، ًدىتتتتتتاو٥ املىلتتتتتتب الاو٥ التتتتتتذواْ٘ العُاظتتتتتتُت ، امتتتتتتا املىلتتتتتتب الثتتتتتتاوط ُ٘دىتتتتتتاو٥ التتتتتتذواْ٘ الامىُتتتتتتت 

ت لالظتراجُجُت الٙشوعُت حُا٥ الّشاٛ.  والّع٢ٍش

افع السياسيةال: املطلب الاول   دو

تض ٜىوهتا ودوسهتا        ان الذواْ٘ العُاظُت لالظتراجُجُت الٙشوعُت  حُا٥ الّشاٛ حعدىذ ئلى لتمان أمتً ٘شوعتا وحٍّض

فتي مىىٝتتت املؽتٛش الّش تتط بفتتىسة ِامتت والّتتشاٛ بفتتىسة خاـتت ، ٘بٝتتذس متا جبتترص دهمُتتت الاظتتراجُجُت للّتتشاٛ جبتترص 

ش اهخمتام ٘شوعتا وأوسوبتا عؽت٣ل ِتام فتي احختىاد الجياِتاث فتي الّتشاٛ واملىىٝتت  أهمُت الاظخٝشاس العُاس ي، وهزا ًٙعت

ونظتتُما أن الّتتشاٛ ٌّتتاوط حالتتت ِتتتذم  (2ةحتتتال ن ًتتإزش ِتتذم الاظتتخٝشاس ٘مهتتتا فتتي دمتتً والاظتتخٝشاس الٙشوستت ي ودوسو تتتط.

الاظتتتتخٝشاس، حُتتتتتث جخىلتتتتْ ٘شوعتتتتتا ئلتتتتى جىُٙتتتتتز أدواس ظُاظتتتتُت ٘اِلتتتتتت ومتتتتإزشة فتتتتتي الّتتتتشاٛ ، ٘أـتتتتتب  هتتتتذ٘ها العُاستتتتت ي  

  (3ةالشئِغ ازباث الذوس الٙشوس ي العُاس ي في الّشاٛ واملىىٝت مً أحل حماًت امل٣اهت الٙشوعُت الّاملُت.

تتتتض ان ٘شوعتتتتا اجبّتتتتذ ظُاظتتتتت ا        متتتتً أهتتتتذاٗ اظتتتتتراجُجُ ها  متتتتً أحتتتتل حٍّض
م
لحتتتتىاس والذبلىماظتتتتُت والؽتتتتشا٠ته هتتتتذ٘ا

جأزحرها ودوسها في املىىٝت بفىسة ِامت ول٣ط ٣ًىن لها دوس فتي متا ٌؽتهذه الّتشاٛ متً جىتىساث حذًتذة بفتىسة خاـتته 

٢ُتتت فتتي الّتتشاٛ وججلتتى رلتت٤ فتتي ظُاظتتت التتشئِغ الٙشوستت ي ه٣ُتتىن ظتتاس١ىصي ججتتاه الّتتشاٛ ِبتتر جأًُتتذه للعُاظتتت د  مٍش

  (  4ةلممان دوس ٘شوعا في ما حؽهذه العاحت العُاظُت الّشاُٜت مً جىىساث.
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خوتتتتة رلتتتت٤ متتتتً جحش٠هتتتتا الٙاِتتتتل فتتتتي الذبلىماظتتتتُت         دولُتتتتت، ٍو
م
تتتتض دوسهتتتتا الّتتتتال ي ٠ٝتتتتىة ئن ٘شوعتتتتا حعتتتتعى ئلتتتتى حٍّض

مللٙتتاث املهمتتت واملؽتتاس٠ت ٘مهتتا حُتتث أن الذولُتتت، ومتتً أحتتل حماًتتت م٣اه هتتا الّاملُتتت  جتتشي ٘شوعتتا ان ِلمهتتا الختتذخل فتتي ا

حُتتتث حعتتتعى ٘شوعتتتا ِبتتتر رلتتت٤ ان ج٣تتتىن واحتتتذة متتتً الٝتتتىي الذولُتتتت  (5ةِتتتذم مؽتتتاس٠ ها ٌّيتتتي وهمتتتِؾ دوسهتتتا الّتتتال ي،

ال٢بتتتري الذاّ٘تتتت للّملُتتتاث فتتتي الختتتاسج و ٣ًتتتىن لهتتتا دوس أظاستتت ي فتتتي ٜمتتتاًا املىىٝتتتت،حُث اصادث جىلّاوهتتتا الخاسحُتتتت 

ها ِلى الحٙاً ِلى مفالحها الاٜخفادًت. والاهخمام بذوسها العُاس ي  مً حـش
م
 (6ةفي  الّشاٛ اهىالٜا

٢ُتتت لتتذ الّتتشاٛ ، ئر ١اهتتذ        مهمُتتت الّتتشاٛ فتتي املتتذٟس الاظتتتراجُجي الٙشوستت ي ِاسلتتذ ٘شوعتتا الحتتش، الامٍش
م
وهٍتتشا

٢ُتتتت ِلتتى الّتتتشاٛ لتتِغ متتتً بتتا، الابٝتتتاد ِلتتى الىٍتتتام العُاستت ي فتتتي الّتت شاٛ، ون ععتتت ب مّاسلتتت ٘شوعتتتا لالاحتتش، الامٍش

تتذ هتتُض الاظتتالاحت الخٝلُذًتتت  تتى٥ لخلتت٤ الاهتتذاٗ ٘ٙشوعتتا جٍش ٝتتت الـى الاهتتذاٗ امليؽتتىدة متتً الحتتش، ول٢تتً ععتت ب وٍش

تتتٞ  تتتٛش الخٙختتتِؾ وان اظتتتخكذام الٝتتتىاث املعتتتالاحت ًجتتتب ان ٣ًتتتىن ِتتتً وٍش تتتٞ الالاجىتتتت الذولُتتتت ٘و متتتً الّتتتشاٛ ِتتتً وٍش

٣تتط ئر ١اهتتذ ٘شوعتتا ٜلٝتتت متتً مش  تتُى الحتتش، واحتتخال٥   (7ةحلتتت متتا عّتتذ الحتتش،.مجلتتغ الامتتً ولتتِغ بٝتتشاس امٍش و ّتتذ ٜو

٢ُت للّشاٛ في هِعان مً الّام  ، ٘ان ٘شوعا حاولتذ اٜامتت حةهتت ظُاظتُت مىحتذة متْ 2003الىنًاث املخحذة الامٍش

 ئر ١اهتتتذ ٘شوعتتتا 
م
تتتض م٣اهتتتت الامتتتم املخحتتتذة ظُاظتتتُا تتتت لخٍّض سوظتتتُا واملاهُتتتا مجلتتتغ الامتتتً ، ٣٘اهتتتذ ٘شوعتتتا حّىتتتط الاولٍى

تتتتتب فتتتتت ٢ُتتتتتتت ،و٠تتتتتزل٤ اٌهتتتتتتاس جٔش  للىنًتتتتتتاث املخحتتتتتذة الامٍش
م
 مٝتتتتتابال

م
ي ان ٣ًتتتتتتىن الّتتتتتالم مخّتتتتتتذد الاٜىتتتتتا، لِؽتتتتتت٣ل زٝتتتتتال

تتتتراٗ الٙشوستتت ي  تتان الِا تتتٞ ١ىنهتتتا احتتتذ اِمتتتاد مجلتتتغ الامتتتً ،ئر ١ت اظتتتخّذادها نن حّتتتضص م٣اه هتتتا فتتتي املىىٝتتتت ِتتتً وٍش

متتاد بتته  تتض مفتتالاح ها الىوىُتتت ١ىنهتتا احتتذ الِا  لخٍّض
م
؛ لتتزا ٘تتان متتً مفتتالاح ها ان ًمتتىلْ بتتذِم مجلتتغ الامتتً وظتتُلت

لتتى هىتتاٛ اوظتتْ فتتي حؽتت٢ُل الىٍتتام  مجلتتغ الامتتً بتتذوس مهتتم فتتي الامتتً الجمتتاحي وفتتي ِملُتتاث حٙتتَ الامتتً والعتتالم ِو

 (  8ةالذولي.

ان ٘شوعتتا ولتتّذ ؼتتشوه ٜبتتل ان حؽتتاٟس متتْ املجخمتتْ التتذولي فتتي اِتتادة الاظتتخٝشاس فتتي الّتتشاٛ واملىىٝتتت، ظتتىاد ِتتً    

تتتٞ املعتتتاِذاث ال تتتٚ سظتتت ي لٙشوعتتتا هتتتى التتتذِىة التتتى اسحتتتاُ العتتتُادة للّتتتشاٛ وٍش ت او ٔحرهتتتا، ٣٘تتتان او٥ مٜى ّعتتت٢ٍش

ُلبتتان ِلتتى أن  تتش الخاسحُتتت الٙشوستت ي دومُيُتت٤ د٘و و٠تتزل٤ دِتتذ التتى لتتشوسة املحاٍ٘تتت ِلتتى وحتتذة الّتتشاٛ ئر ا٠تتذ وٍص

ختته جحفتتل ِلتتى ؼتتش  تتذ متتً الٝتتىاث بتتل ًخىلتتب ح٣ىمتتت مٜإ ُِ ها متتً الامتتم الخّامتتل متتْ مؽتتا١ل الّتتشاٛ ن ًخىلتتب مٍض

املخحذة ومً جأًُذ دو٥ املىىٝت، واهخٝذث الح٣ىمت الٙشوعُت وحىد الىنًاث املخحتذة وحلٙاههتا فتي الّتشاٛ متً دون 

 (9ةخىت ِمل او حذو٥ صميي لالوسحا، واسحاُ العُادة للّشاٛ. 

     ً ٢ُتت ٔحتتر املتىاٍص تُى الحتتش، واحتخال٥ الّتتشاٛ متً لتتذن الىنًتاث املخحتتذة الامٍش والحعتتاباث الٙشوعتُت ، ٘تتارا ان ٜو

٢ُتتت متتً الّتتشاٛ وجش٠تته فتتي  ٣تتط للّتتشاٛ هتتى لتتذ مفتتالاحت ٘شوعتتا ، ٘تتان ختتشوج الىنًتتاث املخحتتذة الامٍش ١تتان الٕتتضو الامٍش

الٙىض ال هى اًما لتذ مفتالاحت ٘شوعتا فتي املىىٝتت ؛ لتزل٤ حتذر جحتى٥ فتي الاظتتراجُجُت الٙشوعتُت واـتبحذ  ا٠ثتر 

ِلى ما جبٝى لها مً مفالة في الّشاٛ واملىىٝت، نظُما عّذ ظُىشة الىنًاث بشأماجُت و واُّٜت ، هذ٘ها الحٙاً 
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٢ُتتت ِلتى مىتتاعْ التتىٙي  حُتث ان جلتت٤ العتتُىشة لهتا جتتأزحر مباؼتتش فتي اٜخفتتاد ٘شوعتتا ععت ب حاح هتتا التتى  املخحتذة الامٍش

ذ ٘شوعا ِلى احخىاد جذاُِاث الىلْ في الّشاٛ، واهجاح ِملُت اِادة بىاد الذولت الّشاُٜتت ،  هٙي الّشاٛ، ٘حـش

 (10ةوالّمل ِلى مىْ جفذًش الاصمت الّشاُٜت الى دو٥ اخشي في املىىٝت.

٢ُتت وجتم الاجٙتاٛ ِلتى ُٜتام الىنًتاث  2004وفي ِام       ؼاس٠ذ ٘شوعا في ٜمتت الثمتاوط ال٢بتاس فتي ونًتت حىسحُتا الامٍش

٢ُتتتتت بخّتتتتذًل ةمؽتتتتشُو الؽتتتتٛش الاوظتتتتي ال٢بحتتتتر( بمتتتا ًدىاظتتتتب  متتتتْ مفتتتتالة وجىحهتتتتاث الاجحتتتتاد الاوس تتتتط املخحتتتذة الامٍش

تتم ة ٣تتط ٜس تتش مؽتتشُو الٝتتشاس الامٍش ( فتتي مجلتتغ الامتتً حُتتث  هتتق هتتزا 1546مٝابتتل ان جٝتتىم ٘شوعتتا باملىا٘ٝتتت ِلتتى جمٍش

و ّذ رل٤ ٜامذ باملىا٘ٝت ِلى ( 11ةالٝشاس ِلى جحى٥ الٝىاث الاحى ُت الى ٜىاث مخّذدة الجيعُاث وانهاد الاحخال٥. 

تتتتم ة اِتتتتادة الجذولتتتتت لتتتتذًى  (التتتتتزي اـتتتتذسجه الامتتتتم املخحتتتتذة والتتتتتزي  1483ن الّتتتتشاٛ ، و٠تتتتتزل٤ املىا٘ٝتتتتت ِلتتتتى ٜتتتتشاس ٜس

تذ ِلتى لتشوسة ان ٌؽتمل هتزا الٝتشاس حذولتت  ٣تط ِلتى الّتشاٛ ، ول٢تً ٘شوعتا حـش تراٗ بتانحخال٥ الامٍش ًخممً الِا

ذ. ٣ط ، وان ًخم حعلُم العلىت للّشاُٜحن في اظُش ٜو    (12ةالاوسحا، الامٍش

تل ه٣ُتىن ظتاس١ىصي التى العتلىت ٘حتذر حُٕحتر واالاتة  فتي الاظتتراجُجُت الٙشوعتُت ججتاه الّتشاٛ  2007وفي ِتام      ـو

تأحط التتذوس الٙشوست ي الجذًتتذ فتي الّتتشاٛ فتي اوتتاس  ٢ُتت ،ٍو  ِلتتى الّتىدة التتى الّتشاٛ متتً ختال٥ البىابتتت الامٍش
م
ئر ١تان مفتشا

٢ُتتتتتت،  و  تتتتتذاد جٝتتتتتذًم التتتتتذِم والاظتتتتتىاد العُاستتتتت ي لالاخىتتتتتي الامٍش أ٠تتتتتذ التتتتتشئِغ الٙشوستتتتت ي ظتتتتتاس١ىصي ِلتتتتتى لتتتتتشوسة إلِا

 ل٣تل املجخمتْ الّشاقتي واٜتترح ولتْ حتذو٥ صميتي 
م
ملفالحت ووىُت بحن م٣ىهاث الؽّب الّشاقتي املخّتذدة لخ٣تىن لتماها

حه ملجلتتتتت العُاظتتتتت الذولُتتتتت الٙشوعتتتتُت    ا٠تتتتذ ِلتتتتى لتتتتشوسة  نوستتتتحا، الٝتتتتىاث دحى ُتتتتت متتتتً الّتتتتشاٛ، ٘ٙتتتتط جفتتتتٍش

جتتب ان ن ٣ًتتىن الاوستتحا، عؽتت٣ل مدعتتُش من رلتت٤  ظتتُإدي ئلتتى الٙىضتت ال، وان الاوستتحا، الامٍش ٣تتط متتً الّتتشاٛ ٍو

 هى أن ًخم جحذًذ أ٘ٞ صميي لزل٤ دوسحا،  .
م
 (13ة الع ُل د٠ثر هجاحا

تتتتتش الخاسحُتتتتتت الٙشوستتتتت ي ١ىؼتتتتتىحر لتتتتتشوسة حؽتتتتت٢ُل ح٣ىمتتتتتت ووىُتتتتتت ِشاُٜتتتتتت واوستتتتتحا، الىنًتتتتتاث املخحتتتتتذة      وأ٠تتتتتذ وٍص

٢ُتتت و٠تتزل٤ تتش الخاسحُتتت الٙشوستت ي  دمٍش تتاسة وٍص ا٠تتذ ِلتتى لتتشوسة التتتيام املجخمتتْ التتذولي بتتذِم الّتتشاٛ؛ لتتزل٤ ٘تتان ٍص

 فتي 
م
 خاـتا

م
بشهاسد ١ىؼىحر للّشاٛ ١اهتذ  وهتذٗ ئلتى جأ٠ُتذ جمتامً ٘شوعتا متْ الّتشاٛه وان ٘شوعتا معتخّذة لخلّتب دوسا

 (14ة الّشاٛ.

تتتتض التتتتذوس ان الح٣ىمتتتت الٙشوعتتتتُت فتتتتي ِهتتتتذ التتتشئِغ ه٣ُتتتتىن ظتتتتاس١ىصي ٜا    متتتتذ بالّذًتتتتذ متتتً الخىتتتتىاث الّٙلُتتتتت لخٍّض

تاسة الّتشاٛ فتي ِتام  ، 2009الٙشوس ي في الّشاٛ وجمثلذ جل٤ الخىىاث في ُٜام  الشئِغ الٙشوست ي ه٣ُتىن ظتاس١ىصي بٍض

تتاسة ا٠تذ ظتتاس١ىصي ِتتً اظتخّذاد ٘شوعتتا للخّتتاون العُاستت ي (15ة ئر ا٠تذ ِلتتى حّتتاون ٘شوعتا متتْ الّتتشاٛ .وختال٥ جلتت٤ الٍض

 .( 16ةوالّع٢شي والذبلىماس ي مْ الّشاٛ و٠زل٤ ا٠ذ ظاس١ىصي ِلى احترام حٝٛى الاٜلُاث في الّشاٛ.الاٜخفادي 
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ان التتشئِغ الٙشوستت ي ظتتاس١ىصي أ٠تتذ دِتتم الّتتشاٛ فتتي مجلتتغ دمتتً متتً أحتتل ئخشاحتته متتً الٙفتتل العتتاعْ ملُثتتاٛ      

اد الّٝىبتاث التتي ٘شلتذ ِلُته فتي صمتً % مً الذًىن املترجبت ِلتى الّتشاٛ حتش 80دمم املخحذة، و٠زل٤ ئلٕاد ٘شوعا 

م ة (17ة الىٍتتام العتتتابٞ. تتذ ٜامتتتذ ٘شوعتتا بتتتذِم الٝتتشاساث ري التتتٜش ( الفتتادسة ِتتتً مجلتتتغ 1958 – 1957 – 1956ٜو

تتتاهىن دو٥   متتتتً الٙفتتتتل العتتتتاعْ ملُثتتتتاٛ دمتتتتم 2010دمتتتتً باعحمتتتتاُ فتتتتي  ١ت
م
تتتتش الّتتتتشاٛ حضئُتتتتا م والتتتتتي جتتتتىق ِلتتتتى جحٍش

متتتتاث ال٣ دُتتتتت، املخحتتتتذة، ماِتتتتذا الخٍّى ئر ان ختتتتشوج الّتتتتشاٛ متتتتً الٙفتتتتل العتتتتاعْ ٌّتتتتذ بمثابتتتتت سظتتتتالت ئلتتتتى دو٥ ( 18ةٍى

 لإلظدثماساث الّاملُت.
م
 مالئما

م
اث،و٠زل٤ ٣ًىن الّشاٛ م٣اها لى حمُْ املعخٍى  (19ة الّالم للخّامل مْ الّشاٛ بثٝت ِو

ل ٘شاوعتىا هىنهتذ التى العتلىت واظتخمشث الّالٜتاث الّشاُٜتت الٙشوعتُت 2012وفي ِام  بتالخىىس ئر ٜتام التشئِغ  ـو

تتاسة الّتتشاٛ فتتي اًلتتى٥ ِتتام  تتت الّشاقتتي  ٘تتإاد مّفتتىم  2014الٙشوستت ي هىنهتتذ بٍض وأحتتشي مباحثتتاث متتْ سئتتِغ الجمهىٍس

وسئِغ الىصساد حُذس الّبتادي حتى٥ الىلتْ الاميتي وا٠تذ  دِتم الح٣ىمتت الٙشوعتُت للٝتىاث الّشاُٜتت ملىاحهتت جىٍتُم 

تتتاد التتتشئِغ الٙ (20ةداِتتتؾ الاسهتتتا ط، تتتاسة عٕتتتذاد فتتتي ِتتتام ِو تتتا٥  ان محاسبتتتت جىٍتتتُم داِتتتؾ  2017شوستتت ي هىنهتتتذ لٍض ٜو

وا٠تتذ ئِتتادة  (21ةظتت٣ُىن ِتتام الاهخفتتاس ِلتتى الاسهتتا،  ، 2017الاسهتتا ط فتتي الّتتشاٛ ٌعتتاهم فتتي حماًتتت بالدهتتا وان ِتتام 

 الاِماس في الّشاٛ حُث ا٠ذ أن ن مّيال للىفش ارا لم ًدبّه ئِادة اِماس املىاوٞ املحشسة.

تتل متا٠شون الح٢تتم فتي ٘شوعتتا واظتخمشث الّالٜتتاث الّشاُٜتت الٙشوعتتُت بتتالخىىس، ئر  2017اًتتاس  14وفتي  اظتخلم اًماهٍى

تتذ ان ًث تتذ ان ٘شوعتتا نجتتضا٥ جحتتخَٙ بتتذوس فتتي املىىٝتتت وفتتي م٣ا٘حتتت الاسهتتا، ودِتتم حهتتىد الّتتشاٛ فتتي  ئن متتا٠شون ًٍش

امتتذ ٘شوعتتا  ظتتخٝشاس فتتي الؽتتٛش الاوظتتي.م٣ا٘حتتت الاسهتتا، ورلتت٤ نهتته بلتتذ محتتىسي  واظاستت ي فتتي جحُٝتتٞ الامتتً والا  ٜو

بتتذِم الاحخُاحتتاث دظاظتتُت للمىتتاوٞ املحتتشسة متتً ظتتُىشة جىٍتتُم داِتتؾ فتتي الّتتشاٛ فتتي مجتتا٥ ئسظتتاد الاظتتخٝشاس، ئر 

املشجبتتتت الثاهُتتت فتتي ٜائمتتتت التتذو٥ املىخّٙتتتت باملعتتاِذاث الٙشوعتتُت متتتً ختتال٥ جكفتتتُق  2020احختتل الّتتشاٛ فتتتي ِتتام 

ة الختتاعْ لتىصاسة أوسوبتا والؽتإون الخاسحُتتت مبلتٖ بُٝمتت ِؽتشة مالًتتحن ًتىسو عسظتاد الاظتتخٝشاسه مش٠تض دصمتاث واملعتاهذ

تشسث  وأجاح هز املبلٖ بىحه خاؿ ئِادة جأهُل ٜعم الّملُاث الجشاحُت في املش٠ض الفحي في مىىٝتت ظتىجاس التتي حت

تتل متتً ٘شوعتتا2017متً جىٍتتُم داِتتؾ فتتي ِتام  ا لدؽتتُِذ معدؽتتٙى حذًتذ بخمٍى ، . وأظتهمذ ٘شوعتتا مىتتز ِتتام ، جمهُتتذم

 (22ةملُىن ًىسو مً أحل ئسظاد الاظخٝشاس في الّشاٛ. 60بمبلٖ ُٜمخه  2017

تتتاساث الذبلىماظتتتُت بتتتحن البلتتتذًً ٘ٙتتتط  ًتتتاس  ٜتتتام سئتتتِغ  2019وجىتتتىسث الّالٜتتتاث الّشاُٜتتتت الٙشوعتتتُت واظتتتخمشث الٍض

غ واحتتتتشي مباحثتتتتاث تتتتاسة بتتتتاَس متتتتْ التتتتشئِغ الٙشوستتتت ي متتتتا٠شون حتتتتى٥  التتتتىصساد الّشاقتتتتي العتتتتابٞ ِتتتتاد٥ ِبتتتتذ املهتتتتذي بٍض

  (23ةالّالٜاث الثىائُت ودخى٥ الؽش١اث الٙشوعُت في مجا٥ الاظدثماس في الّشاٛ.

تتتاسة وهتتتذٗ التتتى  جأ٠ُتتتذ دِتتتم  2020وفتتتي الثتتتاوط متتتً اًلتتتى٥  تتتت الٙشوستتت ي متتتا٠شون عٕتتتذاد  و١اهتتتذ  الٍض صاس سئتتتِغ الجمهىٍس

تاسة سظتالت التى ٘شوعا الّشاٛ وظُادجه في حشبه لذ جىٍُم داِؾ وفي  جفذًه للخذخالث الخاسحُت، ئر حّذ  جلت٤ الٍض

شوعا حؽهذ جىجش ععت ب الخال٘تاث فتي ؼتٛش املخىظتي ِلتى جىُٝتب الٕتاص حُتث ان  جش٠ُا  ار ان الّالٜاث بحن جش٠ُا ٘و
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اساث مىخٍمت ومخبادلت بتحن وصساد البلتذًً ذ ٍص  ما٠شون ًحاو٥ الذْ٘ باججاه ؼٛش اوظي ًخىلْ هحى  ٘شوعا، وأحٍش

تتتشة الجُتتتىػ الٙشوعتتتُت ٘لتتتىساوغ  تتتاسة  وٍص تتتان و٠تتتزل٤ ٍص تتتش الؽتتتإون الخاسحُتتتت الٙشوستتت ي حتتتان اًتتتٚ لىدٍس تتتاسة وٍص مثتتتل ٍص

اساث سؤظاد الذولخحن والح٣ىمخحن ئلى ٘شوعا والّشاٛ.  لٍض
م
ً الثتاوط متً الّتام هٙعته ٜتام   19ووفي  (24ة باسلي دِما حؽتٍش

غ  تتتاسة بتتتاَس بتتتذِىة متتتً التتتشئِغ الٙشوستتت ي متتتا٠شون، وا٠تتتذث  الح٣ىمتتتت سئتتتِغ التتتىصساد الّشاقتتتي مفتتتىٙى ال٣تتتاٌ ي بٍض

تتتال ي وظتتتُادة الح٣ىمتتتت  الٙشوعتتتُت فتتتي هتتتزه املىاظتتتبت التيامهتتتا بمحاسبتتتت جىٍتتتُم داِتتتؾ ودِمهتتتا جىُٙتتتز البرهتتتام  إلـا

ُّت مب٢شة.  (25ةالّشاُٜت وعحشاد اهخكاباث حؽَش

اسة عٕذ  2021وفي العاعْ ِؽش مً  ،     ذ للمؽاس٠ت ٜام الشئِغ الٙشوس ي ما٠شون بٍض اد للمشة الثاهُت ِلى سأط ٘و

فتتي  ٜمتتت عٕتتذاد لتتذو٥ الجتتىاس ، ئر ا٠تتذ متتا٠شون ِلتتى دِتتم  اظتتخٝشاس الّتتشاٛ واملىىٝتتت وؼتتذد ِلتتى ِتتذم الدعتتاهل متتْ 

بٝاًتتا جىٍتتُم داِتتؾ الاسهتتا ط حُتتث ٜتتا٥   هحتتً فتتي عٕتتذاد لختتذُِم الاظتتخٝشاس فتتي الّتتشاٛ واملىىٝتتت، واظتتخٝشاس الّتتشاٛ 

     (26ةترن باظخّذاداث في املىىٝت، ومً المشوسي الجلىط خال٥ ٜمت عٕذاد ِلى واولت واحذة  .ٔحر مم٢ً ما لم ًٝ

 مً خال٥ ما جٝذم هجذ ان الاهذاٗ العُاظُت لالظتراجُجُت الٙشوعُت جخمثل في:     

ض م٣اهت ودوس ٘شوعا ِلى املعخىي الاٜلُ ي والذولي. -أ  حٍّض

ض الىٙىر والخأزحر العُاس ي الٙ -،  شوس ي في املىىٝت.حٍّض

افع ألامنية:  املطلب الثاني  الدو

ان التتتذواْ٘ الامىُتتتت لالظتتتتراجُجُت الٙشوعتتتُت جىىلتتتٞ متتتً ظتتتعي ٘شوعتتتا الحٙتتتاً ِلتتتى الامتتتً والاظتتتخٝشاس فتتتي الّتتتشاٛ     

ّتتذ راث 
ت
 ملفتتالحها حُتتث ان امتتً واظتتخٝشاس الّتتشاٛ متتشجبي بتتأمً املىىٝتتت واظتتخٝشاساها، وان هتتزه املىىٝتتت ح

م
ختتذمخا

ا  نبتذ ان يهتذد امتً ٘شوعتا اوسوبتا ، ٘ٙتط حتش، الّتشاٛ متْ اهمُت اظتراجُجُت باليعبت للٝاسة الاوسوبُت ٘أي وهذًتذ لهت

تتت  ِض تتذمذ لتته التتذِم ، حُتتث ١اهتتذ هىتتاٟ ؼتت٣ٟى حتتى٥ ج٢ٙحتتر اًتتشان فتتي ِص ٙتتذ ٘شوعتتا التتى حاهتتب الّتتشاٛ ٜو اًتتشان ٜو

 
م
تا تٙه دِس أمً مىىٝت الخلُ  ، ٘تأجُ  املجتا٥ للّتشاٛ ان ٌعتخمش فتي ختىك الحتش، ، و١اهتذ ٘شوعتا جىٍتش للّتشاٛ بـى

بت  ت امً املىىٝت .لذ الٔش ِض  (27ةالاًشاهُت في جفذًش الثىسة وما ًيخ  ِنها مً ِص

و عّذ حش، الخلتُ  الثاهُتت ِلتى الّتشاٛ حفتلذ ٘شوعتا ِلتى متىوطد ٜتذم فتي ٜمتاًا الخلتُ  الامىُتت عّتذ مؽتاس٠ ها    

٣تط املهتُمً،  م مً ١ىهه نًشقتى التى معتخىي الىٙتىر الامٍش الامتش التزي حّتل في الخحالٚ الذولي لذ الّشاٛ، ِلى الٔش

       (28ةمً وحىد ٘شوعا في املىىٝت لمً الخىت الامىُت والذ٘اُِت لها. 

م متتً          لتتى التتٔش اظتتدىذث الاظتتتراجُجُت دمىُتتت الٙشوعتتُت الجذًتتذة ئلتتى أظتتالُب الختتذخل الّعتت٢شي املباؼتتش ، ِو

تتادة جتتأزحر الّىامتتل الا ٜخفتتادًت والخ٢ىىلىحُتتت ، ئن أنهتتتا ن جشاحتتْ دوس الّامتتل الّعتت٢شي فتتي هٙتتىر الٝتتىة ، مٝاسهتتت بٍض
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 فتي حماًتت مفتالحها،
م
ا ّ٘تان وأظتهمذ ٘شوعتا  متً ختال٥ الاجحتاد  (29ةجضا٥ حّخٝذ أن هتزا الّامتل ًم٢تً أن ًلّتب دوسم

ت للّذًتتذ متتً دو٥ املىىٝتتت ، بمتتا فتتي رلتت٤ الّتتشاٛ ، فتتي مجتتانث دمتتً  دوسو تتط ، فتتي جٝتتذًم الخبتتراث الٙىُتتت والّعتت٢ٍش

تض دمتً، حُتث احخلتذ الترجِبتاث دمىُتت والذ٘اُ ، ور لت٤ فتي ئوتاس جحعتحن ٜتذساث التذ٘اُ لهتزه التذو٥ متً أحتل حٍّض

 (30ةم٣اهت مهمت في إلاظتراجُجُت الٙشوعُت.

لتتتى هتتتزا دظتتتاط ظتتتتّذ       وحّتتتذ ٘شوعتتتا مىىٝتتتت الخلتتتُ  الّش تتتط نتتتي املثلتتتث الحُتتتتىي لىمتتتً إلاٜلُ تتتي والّتتتال ي ، ِو

٣تتط أو الىتتاجى أو الاجحتتاد  ٘شوعتتا ئلتتى الخىاحتتذ فتتي املىىٝتتت للتتذ٘اُ ِتتً أمنهتتا ومفتتالحها ظتتىاد متتً ختتال٥ الحلُتتٚ دمٍش

 فتتي حالتت حّتتشك مفتتالحها التتى الخىتتش  31دوسو تط أو بىٙعتتها ئرا لتتضم دمتتش.ة
م
ا (  ٘ٙشوعتتا اِلىتذ انهتتا ظتتدخذخل ِعتت٢ٍش

تتتتت للمفتتتتالة الٙشوعتتتتُت، حُتتتتث ان هىتتتتاٟ   ان مىىٝتتتتت الخلتتتتُ  متتتتً املىتتتتاوٞ الحٍُى
م
جش٠حتتتتي ٘شوستتتت ي ِلتتتتى املخٕحتتتتر مّخبتتتترة

الّعتت٢شي فتتي الاظتتتراجُجُت الٙشوعتتُت ، ممتتا ًمتتى  التتشئِغ الٙشوستت ي ظتتلىت نظتتُما ُ٘متتا ًخّلتتٞ باظتتخكذام دظتتالاحت 

ت ة٠متتا حفتتل فتتي الختتذخل الٙشوستت ي  الاظتتتراجُجُت، ٠متتا ًتتذِم اظتتتراجُجُت التتذ٘اُ ودمتتً بجىاهتتب ٜاهىهُتتت ودظتتخىٍس

تشي( ل٣ىنهتا مشجبىتت بمعتخٝبل ٘شوعتا وم٣اه هتا فتي  حُا٥ لبىان عّذ أخُتا٥ سئتِغ التىصساد ُتٞ الحٍش اللبىتاوط الشاحتل ٘س

عتهم فتتي  الّتالم، ار حعتخكذم ٘شوعتتا ٜتذساوها الذ٘اُِتتت للختأزحر فتتي الاظتتراجُجُت دمىُتتت فتي اججتتاه ًكتذم مفتتالحها ، َو

 (32ةاظخمشاس الخذخل الّع٢شي والىحىد الّع٢شي في املىىٝت. 

لىحتتتىد الّعتتت٢شي فتتتي املىىٝتتتت متتتً أحتتتل حماًتتتت مفتتتالحها ، من الىحتتتىد الّعتتت٢شي ٌّىتتتط ان ٘شوعتتتا حعتتتعى التتتى ا     

ا في بلىسة الىٙىر في املىىٝت ، ١احذي الجهاث الٙاِلت التتي جمتمً دمتً والاظتخٝشاس ئلتى  ا ودوسم ُم  اظتراجُج
م

٘شوعا زٝال

ىاهُا حُث جٝذم ٘شوعا هٙعها ٢ُت والّاملُت وبٍش ٠ّىفش ٘اِل ومإزش فتي الّذًتذ متً  حاهب الىنًاث املخحذة دمٍش

 (33ة الٝماًا إلاٜلُمُت.

املفتتتالة العُاظتتتُت والاٜخفتتتادًت لٙشوعتتتا جتتتذّ٘ها لإلـتتتشاس ِلتتتى الحمتتتىس بٝتتتىة فتتتي ٜلتتتب الاحتتتذار الّاملُتتتت ،  ان     

ا فتتي دو٥ الّتتالم التتتي جمتتش بأصمتتاث، وفتتي  عتت٢ٍش تتش جتتذخلها ظُاظتتُا ِو تتت  لخبًر ٘ىحتتذث ٘شوعتتا فتتي م٣ا٘حتتت الاسهتتا،  يج 

هىس الٝىبُت الذولُت الاحادًت، بتذأ التذوس الٙشوست ي بتالتراحْ  ٌل الاحىا٥ الذولُت التي ظادث عّذ الحش، الباسدة ٌو

٣تتتتط بالؽتتتتإون الذولُتتتتت، حُتتتتث ان الاظتتتتتراجُجُت الٙشوعتتتتُت جختتتتأس ة بتتتتحن الاظتتتتخٝاللُت والخبُّتتتتت  ععتتتت ب الخٙتتتتشد الامٍش

٢ُتتتت ٘متتال ِتتتً أن مفتتتالحها العُا ت ٜتتذ جتتتأزشث ووهتتتذدث ِلتتتى للىنًتتاث املخحتتتذة دمٍش ظتتُت والاٜخفتتتادًت والّعتتت٢ٍش

٣ط للّشاٛ ِتام  ، واـتب  هىتاٟ مُّتاس أظاظتُا لخفتيُٚ الاظتتراجُجُت  2003العاحت الّاملُت ِٝب الاحخال٥ الامٍش

٢ُت، أو الابخّاد ًِ هزا الخىأم.  (34ةالٙشوعُت وهى جىأمها مْ الىنًاث املخحذة دمٍش

تتى٥        التتشئِغ الٙشوستت ي ه٣ُتتىن ظتتاس١ىصي التتى الح٢تتم أ٠تتذ لتتشوسة محاسبتتت الجماِتتاث إلاسهابُتتت فتتي الّتتشاٛ  و ّتتذ ـو

 ممتتتً الّتتتشاٛ ٘حعتتتب بتتتل 
م
والٝمتتتاد ِلمهتتتاه ئر جتتتشي ٘شوعتتتا أن الجماِتتتاث إلاسهابُتتتت فتتتي الّتتتشاٛ لتتتم حّتتتذ جحمتتتل وهذًتتتذا

لُه ٘ان رل٤ ًمش بمفالحها في املىىٝته  تب وحهتاث الىٍتش لىمً إلاٜلُ ي ودمً الذولي، ِو وهى ما دّ٘هتا ئلتى جٍٝش
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ت متتتْ  بُنهتتا وبتتحن الح٣ىمتتت الّشاُٜتتت، ومحاول هتتا ٘تتخ  البتتا، أمتتتام الاجٙاُٜتتاث للخّتتاون فتتي املجتتانث دمىُتتت والّعتت٢ٍش

الّشاٛ مً أحل املؽاس٠ت في ئنهاد حالت ِذم الاظخٝشاس؛ لزا ؼاس٠ذ ٘شوعا في املإجمش املىظتْ لتذو٥ الجتىاس الختاؿ 

تتض دمتتً والاظتتخٝشاس فتتي 2007ِتتام  بتتذِم الّتتشاٛ م،  التتزي ِٝتتذ فتتي اظتتىىبى٥ حُتتث ؼتتذد املتتإجمش ِلتتى لتتشوسة  حٍّض

الّتتتشاٛ ودِتتتم حهتتتىد الح٣ىمتتتت الّشاُٜتتتت متتتً أحتتتل جحُٝتتتٞ املفتتتالحت الىوىُتتتت الّشاُٜتتتت وم٣ا٘حتتتت إلاسهتتتا، و سظتتتاد 

ٚ الّىٚ.  (35ةالذًمٝشاوُت في الّشاٛ وٜو

ُتتتتْ ـتتتٙٝت متتتتً أحتتت 2009فتتتي  راس و     تتتتذ الاظتتتالاحت للّتتتشاٛ جمتتتتمىذ  ؼتتتشاد الّتتتتشاٛ جتتتم جٜى وتتتائشة هل٣ُتتتتىبتر  24ل جىٍس

ت مً ٘شوعا ونتي او٥ ـتٙٝت مىتز ِتام  ملُتىن ًتىسوه و٠تزل٤ جتم الاجٙتاٛ  360ئر بلٕتذ ُٜمتت الفتٙٝت  1990ِع٢ٍش

ُتتْ اجٙتتاٛ حّتتاون ِعتت٢شي  تتل ،واًمتتا جتتم جٜى ب  الىتتىاٜم الّشاُٜتتت  فتتي ٘شوعتتا ِلتتى مشوحُتتاث ٔاٍص د٘تتاحي  –ِلتتى جتتذٍس

ش الخّتاون  الّعت٢شي والتذ٘احي بُنهمتاه  بحن بت  البلذًً في جىٍى شوعا في ه ٣٘ان رل٤ الاجٙاٛ جأ٠ُذا ِلى ٔس الّشاٛ ٘و

وأهتتتم متتتا هفتتتذ ِلُتتته جلتتت٤ الاجٙاُٜتتتت هتتتى مؽتتتاس٠ت ٘شوعتتتا فتتتي ئِتتتادة بىتتتاد الىحتتتران الٝختتتالي والختتتذٍس ي الّشاقتتتي التتتزي  و 

ىاث دمً الّشاُٜت. ب الجِؾ  ٜو  (36ةجذٍس

ختتى٥ جىٍتتُم داِتتؾ الاسهتتا ط التتى الّتتشاٛ ٜامتتذ ٘شوعتتا باملؽتتاس٠ت فتتي الخحتتالٚ التتذولي لتتذ جىٍتتُم داِتتؾ و ّتتذ د    

ئر جمثتتل  (37ةالاسهتتا ط ئر حّتتذ ٘شوعتتا متتً أبتتشص املعتتاهمحن فتتي الّمتتل الّعتت٢شي للخحتتالٚ التتذولي لتتذ جىٍتتُم داِتتؾ. 

تتا ٤ الثتتاوط فتتي الخحتتالٚ دولتتي متتً حُتتث ِتتذد الا٘تتشاد املؽتتاس٠حن، ٜو دث ٘شوعتتا ِملُتتت الؽتتما٥ فتتي ئوتتاس ٘شوعتتا الؽتتٍش

تت الٙشوعتتُت ِلتى الخىٍتتُم فتتي 2014الخحتالٚ التتذولي فتي الّتتشاٛ مىتز أًلى٥/ظتت خمبر  تض المتتشباث الجٍى امتتذ بخٍّض ، ٜو

 ْ ب لٝتتىاث دمتتً الّشاُٜتتت نظتتُما الٝتتىاث ال٢شدًتتت، ٘ٝتتذ أظتتهمذ ٘شوعتتا فتتي حعتتَش تتذمذ املؽتتىسة والختتذٍس الّتتشاٛ ٜو

تل ئر ان ِتذد الٙشوعتُحن املؽتاس٠حن فتي م٣ا٘حتت وجحرة الحملت الٝائمت لىشد ج ىٍُم داِؾ مً مّٝلته الشئِست ي املـى

 (38ةسحل. 1200جىٍُم داِؾ هحى 

ً الثتتتاوط  13و ّتتتذ السجمتتتاث التتتتي اسج٢بتتتذ فتتتي ٘شوعتتتا فتتتي      ٜامتتتذ  الٝتتتىاث الٙشوعتتتُت بخ٢ثُتتتٚ ِملُاوهتتتا  2015حؽتتتٍش

تتت ٘تتٛى دساضتت ي الّشاُٜتتت . تتت  (39ةالجٍى تتت البحٍش وتتائشة  12، و٠تتزل٤ وؽتتش Atlantique-2ار ٜامتتذ بيؽتتش وتتائشة الذوٍس

تتتتت  الٙشوعتتتتُت لتتتتشباوها التتتتى زالزتتتتتت E-3Fسا٘تتتتا٥، ووتتتتائشة إلاهتتتتزاس املب٢تتتتش والتتتتخح٢م متتتتً وتتتتتشاص  ،. و٠ثٙتتتتذ الٝتتتتىاث الجٍى

 23فتتتي  التتتّاٗ ما١اهتتتذ ِلُتتته عّتتتذ دختتتى٥ حاملتتتت الىتتتائشاث الٙشوعتتتُت  ؼتتتاس٥ دًجتتتى٥  الخذمتتتت ملىاحهتتتت الخىٍتتتُم،

ً الثاوط  اوت د٘اُ حىي، في البحش دبُن املخىظي بفىسة دائمت.2015حؽٍش امذ ٘شوعا اًما بيؽش ٜ٘ش   (40ة ، ٜو

ان ٘شوعا نصالذ جحخَٙ بشٍؤ ها الخٝلُذًت في محاسبت الخىٗش ٘هي جإمً بأن مً بحن أ٘مل الىٛش لحماًت أمنها      

ً  السجتتتتىم ِلتتتتى مّاٜتتتتل إلاسهتتتتا، واملىتتتتاوٞ التتتتتي  تتتتى٥ التتتتشئِغ الٙشوستتتت ي ؼتتتت ىاجتتتته ّ٘ىتتتتذما ـو
 
ها لختتتتذمحر مكى

 
ٌعتتتتخٕل

تتتتتتاث الاظتتتتتتتراجُجُت  2017متتتتتتا٠شون التتتتتتى الح٢تتتتتتم ِتتتتتتام  م أولىٍ 
 
س ظتتتتتتل ا٠تتتتتتذ ِلتتتتتتى أن  محاسبتتتتتتت داِتتتتتتؾ فتتتتتتي الّتتتتتتشاٛ  جخفتتتتتتذ 

ت ، ئر دِتتذ التتى  (41ةالٙشوعتتُت. وجإ٠تتذ ٘شوعتتا ِلتتى إلاحتتشاداث العُاظتتُت والذبلىماظتتُت التتى حاهتتب الىظتتائل الّعتت٢ٍش
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متال لشوسة اًج ت ال٢بحترة زماسهتا ١املتت، ٘و اد حلىن ظُاظُت معخذامت لىصمت الّشاُٜت ل٣ط جإحط حهىدهتا الّعت٢ٍش

متتاس والاظتتخٝشاس،  ت لخىٍتتُم داِتتؾ، ٌّتتذ جحُٝتتٞ املفتتالحت الىوىُتتت و ِتتادة إلِا ِتتً لتتشوسة جتتذمحر الٝتتذسة الّعتت٢ٍش

 (42ة أ٘مل العبل للخٕلب ِلى إلاسها، في الّشاٛ.

تل إلاسهتا، حّتذ س٠ىتا أظاظتُا متتً أس١تان الحتش، ِلتى إلاسهتا،، مهمُ هتا فتي ٜىتْ  أهتتم ان اظتتراجُجُت م      ٣ا٘حتت جمٍى

ؼتتتشاًحن إلامتتتذاداث للمىٍمتتتاث إلاسهابُتتتت التتتتي جم٢نهتتتا متتتً جىُٙتتتز أٔشالتتتها؛ لتتتزا ٘تتتأن ٘شوعتتتا ٜامتتتذ بمخاعّتتتت وحفتتتاس 

امتذ  ٘شوعتا ودو٥ الخحتالٚ  (43ةل.أوؽىت املىٍماث إلاسهابُت املالُت عسبا٠ها والّاٗ ٜتذسوها ِلتى الحش٠تت والّٙت ٜو

عؽتً ججمتتاث ِلتتى مىتتاعْ التتىٙي  التتتي ٌعتتخٕلها جىٍتتُم داِتؾ ئر أظتتهمذ جلتت٤ السجمتتاث فتتي جٝلتتُق متتىاسد الخىٍتتُم 

تل إلاسهتا، اهمهتا  امذ  ٘شوعا باملعاهمت في اِخماد ِذة ٜتشاساث أممُتت حّتضص م٣ا٘حتت جمٍى الىٙىُت الى الىفٚ،  ٜو

م  ل جىٍُم داِؾ الفادس في ١اهىن دو٥ الخاؿ باآلل 2253الٝشاس ٜس  (44.ة2015ُت الذولُت مل٣ا٘حت جمٍى

تتاهىن الاو٥       تتتت داختتتل ٘شوعتتتا وخاسحهتتتا ، ٘ٙتتتط ١ت ان الح٣ىمتتتت الٙشوعتتتُت ٜامتتتذ بخّٝتتتب اوؽتتتىت الجماِتتتاث املخى٘ش

تتل اوؽتتىت جىٍتتُم داِتتؾ، وفتتي الّتتام  2017 هٙعتته جتتم جحذًتتذ أ٠ثتتر متتً مئتتتي ـتتحرفي فتتي لبىتتان وجش٠ُتتا ًٝىمتتىن  بخمٍى

تت٤ ٔاسهُِتته“٠ؽتتٚ سئتتِغ وحتتذة جيعتتُٞ م٣ا٘حتتت الاسهتتا، الٙشوعتتُت  أن هحتتى مئتتتي يتتخق ًُٝمتتىن فتتي ٘شوعتتا، ” لٍى

ا والّتتشاٛ، ٣تتط، ( 45ة١تتاهىا ٜتتاجلىا ئلتتى حاهتتب جىٍتتُم داِتتؾ فتتي ظتتىٍس م اهخٝتتاداث ٘شوعتتا العتتابٝت للتتىسة دمٍش لتتى التتٔش ِو

ت في م٣ا٘ح ها لإلسها، ِلى هس ة الىنًاث املخحتذة دمحر٠ُتت نظتُما ِٝتب السجمتاث ٘أنها اظخكذمذ الٝىة الّع٢ٍش

ٙهتتتتا وأختتتتزث جتتتتذِىا التتتتى الحلتتتتى٥ والاحتتتتشاداث  ت ول٢نهتتتتا جشاحّتتتتذ ِتتتً مٜى ِلتتتى أسالتتتتمها ٘ٝامتتتتذ بالختتتتذخالث الّعتتتت٢ٍش

العُاظُت والثٝاُ٘ت والاٜخفادًت منها وحذث ان الحشو، م٣لٙت وان الىظتائل العُاظتُت والثٝاُ٘تت والاٜخفتادًت 

وأ٠ثتتتر ٜبتتتىن لتتتذي املجخمّتتتاث والتتتذو٥، نظتتتُما عّتتتذ جضاًتتتذ الاهخٝتتتاداث الّاملُتتتت لتتتتٍاهشة الحتتتش، ِلتتتى  نتتتي أٜتتتل ج٣لٙتتتت

َذها وظُلت حّخمذها الذو٥ ال٢بري لٙشك هُمى ها وهٙىرها وجحُٝٞ مفالحها حى٥ الّالم.  (46ةإلاسها، ِو

تشة و ّذ الاهخفاس ِلى جىٍُم داِؾ في الّشاٛ اظخمش الخّاون الّع٢شي الّشاقي      اسة وٍص الٙشوس ي، وما ا٠ذ رل٤ ٍص

تش التذ٘اُ الّشاقتي حمّتت ِىتاد  الجُىػ الٙشوعُت ٘لىسوغ باسلي الى الّشاٛ ٘كال٥ املتإجمش الحتحٙط املؽتتٟر متْ وٍص

ب    ا٠ذث ِلى ج٣اجٚ ٘شوعا مْ الّشاٛ في مجتا٥ الٝمتاد ِلتى الاسهتا، وان ٘شوعتا معتخّذة لالظتخمشاس ببترام  جتذٍس

ش الّالٜتتاث الّشاُٜتتت الٙشوعتتُت فتتي حمُتتْ املجتتانث  الٝتتىاث الّشاُٜتتت و٠تتزل٤ تتاسة وهتتذٗ التتى جىتتٍى ا٠تتذث ِلتتى ان الٍض

واظتتخمشث الٝتتىاث الٙشوعتتُت فتتي الىحتتىد فتتي الّتتشاٛ  ئر ا٠تتذ التتشئِغ الٙشوستت ي  (47ةنظتتُما املجتتا٥ الّعتت٢شي والاميتتي ،

اسجه الثاهُت للّشاٛ في ِام  ِلتى رلت٤ ٘ٝتا٥  ئن ٘شوعتا ظتدبٝى ِلتى ٜىاوهتا فتي الّتشاٛ فتي اوتاس  2021ما٠شون خال٥ ٍص

 (48ةِملُاث م٣ا٘حت الاسها، مادامذ الح٣ىمت الّشاُٜت جىلب رل٤ .
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ت لالظتراجُجُت الٙشوعُت حُا٥ الّشاٛ جخالاخق في:مً خال٥ ما جٝذم هال       حَ ان الاهذاٗ الامىُت والّع٢ٍش

 الحٙاً ِلى الامً والاظخٝشاس في الّشاٛ واملىىٝت نن رل٤ له او٣ّاظاث ِلى امً ٘شوعا واوسوبا عؽ٣ل ِام. -أ

 الىحىد الّع٢شي في املىىٝت مً احل حماًت مفالحها. -،

ادة مبُّاث الاظالاحت الى -ج  الّشاٛ. ٍص

افع الاقتصادية والثقافية:  املبحث الثاني  الدو

تت متً التذواْ٘ والاهتذاٗ ؛ لتزا ظتٗى هٝتىم بخٝعتُم هتزا    جىىلٞ الاظتراجُجُت الٙشوعُت حُتا٥ الّتشاٛ متً مجمِى

املبحتتث التتى مىلبتتحن، ًدىتتاو٥ املىلتتب الاو٥ التتذواْ٘ الاٜخفتتادًت لالظتتتراجُجُت الٙشظتتُت حُتتا٥ الّتتشاٛ، امتتا املبحتتث 

 ُا٥ الّشاٛ.الثاوط ُ٘دىاو٥ الذواْ٘ الثٝاُ٘ت لالظتراجُجُت الٙشوعُت ح

افع الاقتصادية: املطلب الاول   الدو

ٌّتتتتذ الّتتتتشاٛ متتتتً أهتتتتم التتتتذو٥ وأ٠ثرهتتتتا حعاظتتتتُت فتتتتي الّتتتتالم ملتتتتا ًخمختتتتْ بتتتته متتتتً أهمُتتتتت اٜخفتتتتادًت وجشحتتتتْ دهمُتتتتت       

الاٜخفادًت ئلى حذ ٠بحر ئلى امخال٠ه احخُاوط هٙىط الاخم و ظهامه ال٢بحر في إلاهختاج الّتال ي حُتث ان الثتروة التتي 

تتتان الّتتتتشاٛ ون ًتتتتضا٥ فتتتتي مىلتتتتْ  (49ةبهتتتتا الّتتتتشاٛ متتتتً أهتتتتم ِىاـتتتتش ٜىجتتتته.ًحتتتتخَٙ  وهٍتتتتشا مهمُتتتتت التتتتىٙي املتياًتتتتذة ، ١ت

اهخمامتتاث الٝتتىي الٍّ تتال ، بمتتا فتتي رلتت٤ ٘شوعتتا، متتً أحتتل جحُٝتتٞ دهتتذاٗ التتتي جشمتتط ئلمهتتا دخحتترة فتتي اظتتتراجُجُ ها  

ا عؽ٣ل م
م
 (50ةتياًذ بالىٙي. حُث أـب  الاٜخفاد دوسو ط  ونظُما في ٘شوعا  مشجبى

م متتً ان ٘شوعتتا        ان ٘شوعتتا حّخمتتذ فتتي واٜ هتتا الىٙىُتتت ِلتتى واسداوهتتا متتً الّتتشاٛ ودو٥ الخلتتُ  الّشبُتتت، ّ٘لتتى التتٔش

اوحذث بذائل واٜت محلُت ، الا انها  نجضا٥ بحاحت مالاحت للىٙي  عَّذ هزه البذائل لِعذ ١اُ٘ت لذّ٘ها لالظخٕىاد 

تتت وسخُفتتتت التتثمً باليعتتبت  لخ٣تتتالُٚ البتتذائل الاختتتشي، ٘تتالىٙي متتا ًتتتضا٥ ا٘متتل البتتتذائل ِتتً اظتتخحراده ٠متتتادة حٍُى

تتتض الّالٜتتتاث بتتتحن البلتتتذًً ًم٢تتتً ان   (51ةنظتتتخكذاماث الىاٜتتتت،  ومتتتً هىتتتا سأث ٘شوعتتتا ان الخىحتتته هحتتتى الّتتتشاٛ وحٍّض

عتتتهم  ًحٝتتتٞ الاهتتتذاٗ الاٜخفتتتادًت التتتتي حعتتتعى المهتتتا ، نن الّتتتشاٛ ًخمحتتتي باحخُتتتاوط ٠بحتتتر متتتً التتتىٙي التتتزي اظتتتهم َو

ٜخفتتتتتادًت فتتتتتي ا٠ثتتتتتر الخُٕحتتتتتراث الّٙلُتتتتتت فتتتتتي الاظتتتتتتراجُجُت للتتتتتذو٥ الاوسوبُتتتتتت ، ١ىهتتتتته ًمثتتتتتل ِفتتتتتب الحُتتتتتاة ٠عتتتتتلّت ا

 (52ةالاٜخفادًت في الذو٥ الفىاُِت لهزا اصدادث اظخحراداث ٘شوعا مً هٙي الّشاٛ.

فتتت ِلتتى اظتتخمشاس ِالٜاوهتتا متتْ الّتتشاٛ ععتت ب امخال٠تته ملختتضون التتىٙي الامتتش التتزي حّلتت       ه فتتي ٜمتتت ان ٘شوعتتا حٍش

ش للّتتتالم احخُاحاوهتتتا الىٙىُتتت. تتتذ التتزي ٘ؽتتتلذ ُ٘تته ٘شوعتتتا فتتتي جٝلتتُق يجتتتم جبُّاوهتتتا  (53ةالتتذو٥ التتتتي جتت٘ى ٘ٙتتتط الٜى

ش حاح هتتتا  تتتذم ٜتتتذسوها ِلتتتى الخكلتتتي ِىتتته ، وواملتتتا انهتتتا جحتتتاو٥ الحفتتتى٥ ِلتتته ٘تتتأن  الّتتتشاٛ ا٘متتتل متتتً ًتتت٘ى للتتتىٙي ، ِو
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ان التتتتشئِغ للفتتتتىاِت الٙش ( 54ةمىتتتته، وعتتتتُت املخٝذمتتتتت ارا ًمثتتتتل الّمتتتتىد الٙٝتتتتشي لحُاوهتتتتا حُتتتتث ان التتتتىٙي هتتتتى الؽتتتتٍش

ّخمذ ِلُه بٝاؤها ٠ٝىة ٍِ ال  مما حّلها في مٝذمت الذو٥ دوسوبُت العاُِت عٜامتت  الاٜخفادًت والعُاظُت ، َو

 (55ةِالٜاث مخىىسة مْ الّشاٛ الٕيي بالىٙي. 

ش        ِالٜ هتتا متتْ الّتتشاٛ والحٙتتاً ِلتتى الاجفتتا٥ ومتتً بتتحن التتذواْ٘ الاٜخفتتادًت دختتشي التتتي دّ٘تتذ ٘شوعتتا ئلتتى جىتتٍى

مّها ، اظخمشاس مبُّاث دظالاحت الٙشوعُت حُث ان ٘شوعا جذٟس بأنها ئرا حاٍ٘ذ ِلى ِالٜاث حُتذة متْ البلتذان 

املىخجت للىٙي مً خال٥ مبُّاث دظالاحت ، ٘ان ٘ـش ها ج٣ىن ٠بحرة في جأمحن احخُاحاوها الىٙىُت وحشتجُْ الاهختاج 

 ِتً  رلت٤ ، ٘تان ـتٙٝاث العتالح جكتذم   الٙشوس ي مً هزه
م
العلْ لخحعحن معخىي ـتىاِ ها عؽت٣ل مىتخٍم ، ٘متال

أٔشاك ِتذة منهتا حشتجُْ إلاهختاج املحلتي حُتث ئن وحتىد ججتاسة دظتالاحت بتحن ٘شوعتا والّتشاٛ ًتذِم الثٝتل العُاست ي 

جفتتتب  املمتتتى٥ الشئِستتت ي لٙشوعتتتا فتتتي املىىٝتتتت ، وجحتتتاو٥ ٘شوعتتتا اظتتتدثماس هتتتزا الثٝتتتل حتتتتال داختتتل الىتتتاجى متتتً أحتتتل أن 

وأن ٘شوعا اظدىذث في ِالٜاوها الدعلُحُت مْ الّشاٛ ئلى ِاملحن وهما جىامط ئـتشاس  لدعلُ  الّشاٛ ودو٥ املىىٝت.

ت متتتً مكخلتتتٚ املفتتتادس ومتتتً هاحُتتتت أختتتشي جمخّتتته بالٝتتتذسة املالُتتتت ِلتتتى  ش ٜىاجتتته الّعتتت٢ٍش تتتض وجىتتتٍى الّتتتشاٛ ِلتتتى حٍّض

 (56ةٙي.جىُٙز رل٤، خاـت أهه دولت مىخجت للى

 لخفتتتذًش      
م
 واظتتتّا

م
ا ان ٘شوعتتتا حعتتتخعى التتتى الحٙتتتاً ِلتتتى حفتتت ها فتتتي العتتتٛى الخجتتتاسي الّشاقتتتي ، ٘تتتالّشاٛ ًمثتتتل ظتتتٜى

تتذ حؽتتخذ ُ٘تته املىا٘عتتت بتتحن التتذو٥ الفتتىاُِت املخٝذمتتت للٙتتىص بامظتتىاٛ فتتي بلتتذان الّتتالم  املىخجتتاث الٙشوعتتُت فتتي ٜو

تتتتُت باليعتتتتبت لٙشوعتتتتا ورلتتتت٤ ععتتتت ب الاظتتتتدثماساث الٙشوعتتتتُت الوتتتتخمت  (57ةالثالتتتتث.  ٠متتتتا ان الّتتتتشاٛ ًمخلتتتت٤ خفـى

 (58ةوالّالٜاث العُاظُت والاٜخفادًت والثٝاُ٘ت املخمحية بِىه وبحن ٘شوعا.

ومتتتتً التتتتذواْ٘ الاٜخفتتتتادًت للخىحتتتته الٙشوستتتت ي للّتتتتشاٛ هتتتتى املتتتتىاسد الىبُُّتتتتت ٘بّتتتتذ التتتتىٙي ًتتتتأحط الٕتتتتاص الىبُعتتتتي      

 ِتً  ٠مفذس
م
 ًِ وحىد الٙىظٙاث الزي ٌعخكذم في الّذًذ مً الفىاِاث املهمت ، ٘مال

م
للثروة والىاٜت ، ٘مال

حرهتتتا متتتً املّتتتادن التتتتي جمثتتتل املتتتىاد اولُتتتت  ظتتتىاد لٙشوعتتتا أو  تتتذ ٔو وحتتتىد مّتتتادن أختتتشي مثتتتل الحذًتتتذ والضئبتتتٞ وال٢بًر

 (59ةلٕحرها مً الذو٥ الاخشي.

تى٥ ظتاس١ىصي التى الح٢تم فتي ٘شوعتا ان الّالٜاث الاٜخفتادًت بتحن الّتش      شوعتا بتذأث بتالخىىس ونظتُما عّتذ ـو اٛ ٘و

تذ حتان للّتىدة التى  ئر ا٠ذ حّمُٞ الّالٜاث الاٜخفادًت مْ الّشاٛ ، بٝىله   ئهىا هٝتى٥ للؽتش١اث الٙشوعتُت ان الٜى

ما٥ والؽش١اث الٙشوعتُت التى ا  ِلى هُت املعإولحن الٙشوعُحن بذْ٘ سحا٥ الِا
م
لّمتل فتي الّتشاٛ نظتُما الّشاٛ   مبِىا

تتتتتتذ الاظتتتتتتالاحت للّتتتتتتشاٛ بلٕتتتتتتذ  2009٘ٙتتتتتتط  راس  ؼتتتتتتش٠ت جىجتتتتتتا٥ الىٙىُتتتتتتت الٙشوعتتتتتتُت، ُتتتتتتْ ـتتتتتتٙٝت متتتتتتً أحتتتتتتل جىٍس جتتتتتتم جٜى

 (60ةملُىن ًىسو. 360ُٜم ها
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م، 2011( ملُتتاس ًتتىسو ِتتام62ه1( ملُتتاس ًتتىسو  مٝابتتل ة75ه1بلٕتتذ املبتتادنث بتتحن ٘شوعتتا والّتتشاٛ ة 2012وفتتي ِتتام       

مه واحختل 1985( ملُتىن ًتىسو، وهتى أ٘متل معتخىي لهتا مىتز ظتىت 741ساث الٙشوعتُت ئلتى الّتشاٛ ةوبلٖ يجتم الفتاد

اِلىتتتتذ  2014وفتتتتي ِتتتتام  (61ة الّتتتتشاٛ املشجبتتتتت الثامىتتتتت فتتتتي ظتتتتٛى الفتتتتادساث الٙشوعتتتتُت ئلتتتتى مىىٝتتتتت الؽتتتتٛش دوظتتتتي ،

عتتتٙحر الٙشوستتت ي فتتتي عٕتتتذاد العتتتٙاسة الٙشوعتتتُت فتتتي عٕتتتذاد ان يجتتتم الخبتتتاد٥ الخجتتتاسي بلتتتٖ هحتتتى ملُتتتاس ًتتتىسو، ئر ا٠تتتذ ال

تي  ان ُٜمتت الفتادساث الّشاُٜتت لٙشوعتا بلٕتذ  ُمتت الفتادساث الٙشوعتُت التى الّتشاٛ  600ماٟس باٍس ملُتىن ًتىسو  ٜو

 (62ةملُىن ًىسو جخممً مّذاث م٣ُاه٢ُُت و٠هشبائُت  . 400

شوعتا  2016وفي ِام       ملُتاس دونس فتي ِتام  1.26ل ملُتىن ًتىسو مٝابت 530بلٖ يجم الخباد٥ الخجتاسي بتحن الّتشاٛ ٘و

تتتتتتت  2015 حعتتتتتب بُاهتتتتتتاث ٘شوعتتتتتتُت سظتتتتتتمُت، ئر جفتتتتتتذس ٘شوعتتتتتتا التتتتتى الّتتتتتتشاٛ الاحهتتتتتتضة ال٢هشبائُتتتتتتت وامل٣ُاه٢ُُتتتتتتت والادٍو

% متتتتً واسداوهتتتتا متتتً الّتتتتشاٛ. وجخىاحتتتتذ الؽتتتتش١اث الٙشوعتتتُت فتتتتي الّتتتتشاٛ فتتتتي 99والعتتتُاساث ُ٘متتتتا ٌعتتتتُىش التتتىٙي ِلتتتتى 

ت٤، وألعتتخىم(، والىٝتل ةاًشبتتاؿ، ٜىاِتاث ِذًتذة ومنهتتا ٜىتاُ التتىٙي ةجىجتا٥،  ى٣تتى(، وال٢هشبتاد ةؼتتىاًذس ئل٢تًر وبحًر

ُىلُتتا(، والبىتتاد ةجخفتتتذس  -و د تتط، وألعتتخىم، وستت ي.ئم.  متتىن، ٘و ىتتى جتتشا٠غ، وجتتالِغ(، والبِئتتتت ةدأٍش ستتت ي.إي.ئم، وٍس

 (63ة ؼش٠ت ن٘اسج الؽش١اث الٙشوعُت املعدثِمشة في الّشاٛ(، والححت ةظاهىفي(.

تتتتٞ اظتتتتتراجُجُت ِشاُٜتتتتت ٘شوعتتتتُت بتتتتحن وصاسة الؽتتتتإون الخاسحُتتتتت  9ة-ة201ًى أًاس/متتتتا 2وفتتتتي      ُتتتتْ خاسوتتتتت وٍش جتتتتم جٜى

الٙشوعتُت  ووصاسة الخاسحُتت الّشاُٜتتت جحتذد دظتغ التتتي ظتخٝىم ِلمهتا الّالٜتتت الٙشوعتُت الّشاُٜتت فتتي الّٝتذ املٝبتتل 

ْ وجحرة الخّاون في مجانث الاٜخفاد والثٝا٘ت والخّلُم  تت بتحن وجىق ِلى حعَش والخىمُت. و سجلذ املبادنث الخجاٍس

ِلتتتتتى ـتتتتتُّذ  2013، وهتتتتتى أِلتتتتتى معتتتتتخىي جبلٕتتتتته مىتتتتتز ِتتتتتام 2019ملُتتتتتاس ًتتتتتىسو فتتتتتي ِتتتتتام 1.31٘شوعتتتتتا والّتتتتتشاٛ ُٜمتتتتتت 

ب ٘شوعا في إلاظهام في ئِتادة ئِمتاس  44الفادساث التي صادث بيعبت  لى ـُّذ إلاساداث التي جماِٙذ. ئر جٔش % ِو

ذ  ً الثتاوط الّشاٛ ِلى هحى ٘اِل ٜو ْ البلذان في حؽتٍش
 
تل بُٝمتت ملُتاس ًتىسو ِلتى  2019ٜو متز٠شة جٙتاهم عؽتأن جمٍى

متتتتذي أس تتتتْ ظتتتتىىاث ًشمتتتتط ئلتتتتى حشتتتتجُْ ئِتتتتادة ئِمتتتتاس الّتتتتشاٛ متتتتً ختتتتال٥ الٝتتتتشوك العتتتتُادًت والختتتتأمحن ِلتتتتى الّٝتتتتىد 

تتادة الحفتتت الٙشوعتتُت فتتي ا ، وهتتى متتا ظتتُإدي ئلتتى ٍص
م

لعتتٛى الّشاُٜتتت، الوتتخمت التتتي حؽتتاٟس ٘مهتتا ؼتتش١اث ٘شوعتتُت أون

ا. ُم ْ جمىلْ بها الى١الت الٙشوعُت للخىمُت زاه  (64ةومً خال٥ ٜشوك ملؽاَس

ً الثتتاوط       تتاسة سئتِغ التتىصساد الّشاقتي الاظتتبٞ ِتتاد٥ ِبتذ املهتتذي التى ٘شوعتتا فتتي حؽتٍش ىتذ ٍص احخمتْ متتْ سؤظتتاد  2019ِو

تتتتادة حمتتتتىسها فتتتتي ال ّتتتشاٛ، حُتتتتث ا٠تتتتذ ِلتتتتى لتتتتشوسة و٠بتتتاس معتتتتإولي الؽتتتتش١اث الٙشوعتتتتُت لبحتتتتث ٘تتتشؿ مؽتتتتاس٠ ها وٍص

متتتاس، وابتتتذث الؽتتتش١اث  ش اٜخفتتتاد الّتتتشاٛ واملؽتتتاس٠ت فتتتي اِتتتادة الِا حمتتتىس الؽتتتش١اث الٙشوعتتتُت ومعتتتاهم ها فتتتي جىتتتٍى

الٙشوعتتتتُت اظتتتتخّذادها فتتتتي جىظتتتتُْ وؽتتتتاوها فتتتتي الّتتتتشاٛ فتتتتي ٌتتتتل اظتتتتخٝشاسه العُاستتتت ي والاٜخفتتتتادي والٙتتتتشؿ ال٢بحتتتترة 

 (65ةاملخاحت.
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ً دو٥  19و فتتتي        ُتتتْ  ِلتتتى ئِتتتالن هىاًتتتا بتتتحن وصاسحتتتط الضساِتتتت الٙشوعتتتُت والّشاُٜتتتت، و٠تتتزل٤ جتتتم  2020حؽتتتٍش جتتتم الخٜى

ُتت، وخىتا، هىاًتا عؽتأن متترو  ٤ مئتت محىتت ٠هشبتاد ِ٘ش ُْ ِلى مز٠شة جٙاهم عؽأن بىاد ؼش٠ت ؼىاًذس ئل٢تًر الخٜى

ئر اِلتتتً  2021ِتتتام ان  يجتتتم الاظتتتدثماس الٙشوستتت ي فتتتي الّتتتشاٛ اسجٙتتتْ فتتتي و  (66ةعٕتتتذاد التتتزي ظدؽتتتُذه ؼتتتش٠ت ألعتتتخىم،

معتتتإو٥ الٝعتتتتم الاٜخفتتتتادي فتتتتي الٝىفتتتتلُت الٙشوعتتتتُت فتتتتي اسبُتتتتل ن ُ٘ تتتت ي ان مجمتتتتُى الاظتتتتدثماساث الٙشوعتتتتُت فتتتتي 

الّشاٛ في الٝىاِاث الاٜخفادًت  باظخثىاد الىٙي والٕاص بلٖ زالزت ملُاساث دونس ألةها في اٜلُم ٠شدظتخان، واِلتً 

شدظخان في ٜىاُ الاجفتانث والفتىاِاث الثُٝلتت ١اعظتمىذ. واهتم جلت٤ ؼش٠ت ٘شوعُت حّمل في اٜلُم ٠ 35-30ان 

ىس. وجمخل٤ ؼش٠ت جىجا٥  % متً اظتهم حٝتل ظشظتى٤ الىٙىتط 18.5الؽش١اث ني ؼش٠ت ٘شاوغ جل٣ُىم ون٘اسج و١ا٘س

ش هزا الحٝل الىٙىط. HKNفي محاٍ٘ت دهٟى وحّمل ؼش٠ت جىجا٥ مْ ؼش٠ت  ٢ُت املؽاس٠ت لها ِلى جىٍى  (67ةالامٍش

ّتتذ ؼتتش٠ت جىجتتا٥ الٙشوعتتُت اجٙاُٜتتت متتْ وصاسحتتط التتىٙي وال٢هشبتتاد الّتتشاُٜخحن بُٝمتتت  2021وفتتي اًلتتى٥     ملُتتاس  27ٜو

متتذ ختتي أهابِتتب لىٝتتل مُتتاه البحتتش لٕتتشك حٝتتً حٝتتى٥ التتىٙي، واظتتدثماس الٕتتاص املفتتاحب  دونس وجمتتمً الاجٙتتاٛ

تتتتادة ئهختتتتاج حٝتتتتل أسوتتتتاوي الىٙىط،و ه 4نظتتتتخكشاج التتتتىٙي متتتتً  مُجتتتتا واه متتتتً ال٢هشبتتتتاد متتتتً  1000ختتتتاج حٝتتتتى٥، وٍص

  الى حذ آلان وهزا ما أ٠ذجه وصاسة الىٙي الّشاُٜت. (68ةالىاٜت الؽمعُت،
م
 (69ةوما ًضا٥ الّمل بخل٤ الاجٙاُٜت ٜائما

  جخمثل الاهذاٗ الاٜخفادًت لىظتراجُجُت الٙشوعُت حُا٥ الّشاٛ في آلاحط : ت
م
 ارا

 الى ٘شوعا . لمان اظخمشاس امذاداث الىٙي الّشاقي -أ

ت الّشاُٜت  ،_ املحاٍ٘ت ِلى حفت ٘شوعا مً العٛى الخجاٍس

افع الثقافية: املطلب الثاني  الدو

للثٝا٘ت أهمُت خاـت باليعبت للذو٥ ملا لها مً دوس في حُاة إلاوعان وبىتاد املجخمّتاث ، وجتأحط هتزه دهمُتت متً       

تتتتراٗ  ت بتتحن الثٝا٘تتت واملجخمتتْ ، ولّتتل الىٍتتشة الجذًتتتذة للثٝا٘تتت ، ٜتتذ اظتتهمذ فتتي جىوُتتذ مبتتذأ الِا الّالٜتتت الّمتتٍى

شث ال٢ثحر مً الٝىاهحن الذولُت التي حؽحر التى اهمُتت الثٝا٘تت بالحٞ بالثٝا٘ت ٠حٞ مً حٝٛى الاوعان  لزا ٘ٝذ ٌه

 ظتىاد 
م
 حذًتذا

م
٠ما هى الحا٥ في اِالن الحٞ في املبادنث الثٝاُ٘تت ، الامتش التزي التٙى ِلتى الّالٜتاث الثٝاُ٘تت عّتذا

 (70ة١ان رل٤ ِلى املعخىي الذولي أم املعخىي الىويي.

التذاخل والختتاسج ، ٘ٝتذ أهٙٝتذ ال٢ثحتر متتً دمتىا٥ ، وأِتذث الىاٜتتاث  ان ٘شوعتا متً التذو٥ الذاِمتتت للثٝا٘تت فتي      

ت واملادًتتتتت ، وأوؽتتتتأث مإظعتتتتاث مخكففتتتتت فتتتتي الثٝا٘تتتتت ، وجتتتتم وؽتتتتش ال٢ثحتتتتر منهتتتتا فتتتتي بلتتتتذان  الّتتتتالم وخاـتتتتت  ال ؽتتتٍش

ا وحّتتتتتذ ٘شوعتتتتتا متتتتتً أبتتتتتشص التتتتتذو٥ املهخمتتتتتت بالثٝا٘تتتتتت ، وحعتتتتتعى متتتتتً خاللهتتتتتا ئلتتتتتى جحُٝتتتتتٞ أهتتتتتذا٘ه (2ةاملشا٠تتتتتض الثٝاُ٘تتتتتت .

العُاظتتتُت والاٜخفتتتادًت حُتتتث أِىتتتذ ٘شوعتتتا للثٝا٘تتتت أهمُتتتت ٠بحتتترة ، سبمتتتا ن جٝتتتل ِتتتً جلتتت٤ التتتتي أِى هتتتا لالاجىاهتتتب 
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دختتشي فتتي ئوتتاس اظتتتراجُجُ ها ، وسبمتتا ًشحتتْ رلتت٤ ئلتتى الخىحهتتاث الثٝاُ٘تتت لٙشوعتتا ، التتتي حّخبتتر أن الثٝا٘تتت نتتي مٙختتاح 

ى٥ في املجخمّاث املخخلٙت عؽ٣ل أ٘مل مً الىظائل   (3ةدخشي. الـى

شوعتتا ًشجبىتتان عّالٜتتاث مخِىتتت ٌّتتىد        ئر ئن الّتتشاٛ ٘و
م
 ٠بحتترا

م
ان الح٣ىمتتت الٙشوعتتُت جتتىلي الجاهتتب الثٝتتافي اهخمامتتا

كُتتتت، ئر  كهتتتا ئلتتتى متتتا ٜبتتتل جأظتتتِغ الذولتتتت الّشاُٜتتتت الحذًثتتتت، وجىتتتىسث الّالٜتتتاث ختتتال٥ مكخلتتتٚ الحٝتتتب الخاٍس جاٍس

ُْ ِلتتى الّذ ، 2003ًتتذ متتً الاجٙاُٜتتاث الثٝاُ٘تتت متتْ الح٣ىمتتت الّشاُٜتتت عّتتذ ِتتام ٜامتتذ الح٣ىمتتت الٙشوعتتُت بتتالخٜى

ً الثتتاوط متتً ِتتام  ُتتْ ِلتتى اجٙتتاٛ الؽتتشا٠ت متتً أحتتل الخّتتاون الثٝتتافي والّل تتي والخٝيتتي، 2009٘ٙتتط حؽتتٍش   (71ةجتتم الخٜى

تتض اواـتتش الفتتذاٜت بُنه ُتتْ جلتت٤ الاجٙاُٜتتت  هتتى اوّتتاػ الؽتتشا٠ت بتتحن البلتتذًً وحٍّض متتا، ئر حُتتث ١تتان الهتتذٗ وساد جٜى

تى  فتي مجتا٥ الخّلتُم الّتالي مىحته  ا٠ذث الاجٙاُٜت ِلى الخّاون بتحن البلتذًً فتي مجتا٥ الخّلتُم ئر جتم ولتْ بشهتام  مت

التت والحتحا٘ت  ٙحن وباحثحن(،و٠زل٤ ا٠ذث الاجٙاُٜتت ِلتى الخّتاون فتي مجتا٥ الٍش ئلى حمهىس مإهل ةأظاجزة ومٌى

 (72ةوالازاس واملخاحٚ.

ُْ اجٙاٛ ًىق ِلى اسظتا٥ الىلبتت الّتشاُٜحن نظتخ٢ما٥ دساظت هم فتي ٘شوعتا ٘مىحتب رلت٤ جم جٜى 2011وفي ِام       

،، وحتتشؿ 168صمالتتت دساظتتُت ِلتتى ان ًخحمتتل الجاهتتب الٙشوستت ي زل تتي املفتتاٍسٚ،  300-100الاجٙتتاٛ  جتتم جكفتتُق 

ش عّتتذ حعتتىمه مهتتام اِمالتته ِلتتى حشتتجُْ الؽتتبا، الّتتشاُٜحن ِلتتى  حّلتتم اللٕتتت العتتٙحر الٙشوستت ي فتتي عٕتتذاد دووتتط ٔتتٍى

الٙشوعتتتتُت ، و٠تتتتزل٤ اِتتتتش، ِتتتتً اظتتتتخّذاده اظتتتتخّذاد ٘شوعتتتتا  نظتتتتخٝبا٥ ال٢ىتتتتىص الٙىُتتتتت الّشاُٜتتتتت فتتتتي مّهتتتتذ الّتتتتالم 

ت.   (73ةالّش ط ئر ان رل٤ ًمهذ الى ِىدة الّشاٛ الى الفُّذ الثٝافي الذولي واظخّادة م٣اهخه املشمٜى

ش الؽتتشا١اث بتتحن البلتتذًً ئر ا٘ختتخ  املّهتتذ الٙشوستت ي للؽتتٛش ددوتتى م٢ 2011وفتتي ِتتام         لتته فتتي أسبُتتل بهتتذٗ جىتتٍى
م
خبتتا

خ الٝذًم. واهخٝل املّهذ ئلى  داس ؼتل ي   ٌّمل في ِذة مجانث ونظُما آلازاس والّلىم الاحخماُِت وإلاوعاهُت والخاٍس

ً الثتتتتاوط  تتتتشان  ٢١٠٢فتتتتي حؽتتتتٍش  ي فتتتتي ٜائمتتتتت التتتتترار الّتتتتال ٢١٠4، الىاّٜتتتتت داختتتتل ٜلّتتتتت أسبُتتتتل التتتتتي  ـتتتتىٙذ فتتتتي حٍض

     ( 74ةللُىوع٣ى. 

اٜامتتتتذ العتتتتٙاسة الٙشوعتتتتُت احخٙالُتتتتت خاـتتتتت ملىاظتتتتبت ا٘خختتتتاح املّهتتتتذ  2012وفتتتتي  الحتتتتادي ِؽتتتتش متتتتً ؼتتتتباه          

تتٚ بالٙىتتاهحن،  الٙشوستت ي فتتي الّتتشاٛ والتتزي حتتل محتتل املش٠تتض الثٝتتافي الٙشوستت ي فتتي عٕتتذاد ، ئر جتر٠تتض مهامتته ِلتتى الخٍّش

الٙشوعتتُت فتتي الختتاسج، والخىاـتتل متتْ الثٝا٘تتاث دحى ُتتت فتتي ٘شوعتتا، ولهتتزا ٘تتان املّهتتذ وباللٕتتت وبالّىاـتتش الثٝاُ٘تتت 

 ًِ أوؽىت زٝاُ٘ت حذًذة، منها ِشوك ظِىمائُت مىخٍمت،
م
 ( 75ةالٙشوس ي في الّشاٛ أـب  معإون

ّتتتذ وصاسة الثٝا٘تتتت وحامّتتتت عٕتتتذاد        وفتتتي ئوتتتاس الّالٜتتتاث الثٝاُ٘تتتت بتتتحن الح٣ىمتتتت الّشاُٜتتتت والعتتتٙاسة الٙشوعتتتُت ٜو

 للخّتاون الثٝتافي ملؽتتشُو 
م
 مؽتتر١ا

م
والعتٙاسة الٙشوعتُت واملّهتذ الثٝتافي الٙشوست ي فتي عٕتتذاد ومىٍمتت الُىوعت٣ى بشهامجتا

١اهتذ أحتذ اليؽتاواث الشئِعتت فتي املّهتذ حّلتُم اللٕتت الٙشوعتُت، و  ، ٢١٠3عٕذاد ِاـمت الثٝا٘ت الّشبُت فتي الّتام 
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تتذ التتزي ًىحتتذ فتتي العتتٙاسة   ِتتً رلتت٤ ٘تتان للمّهتتذ أهتتذاٗ جخمثتتل بتتذِم الثٝا٘تتت والٙتتً بفتتىسة ِامتتت، فتتي الٜى
م
٘متتال

 (76ةالٙشوعُت ٜعم للثٝا٘ت.

ش أِلىتذ وصاسة التربُتتت الاجٙتاٛ ِلتتى ُٜتام العتتٙاسة الٙ  ٢١٠٢جمتتىص  ٢٢وفتي            ب وجىتتٍى شوعتُت بدىُٙتتز بشهتام  جتتذٍس

ب ِلتتى متتذي ظتتيخحن، ٠متتا جتتم الاجٙتتاٛ ِلتتى جىُٙتتز بىتتىد متتز٠شه  مذسستت ي اللٕتتت الٙشوعتتُت ١ا٘تتت، ِلتتى أن ٣ًتتىن الختتذٍس

 ِتً رلت٤ ٘ٝتذ جتم 
م
ً، ٘متال الخٙاهم عوؽاد أٜعام ِلمُت هاوٝت باللٕت الٙشوعتُت فتي مذسظتخحن متً متذاسط املخمحتًي

التربُتتت بترؼتتُ  ِؽتتشة متتً مذسستت ي اللٕتتت الٙشوعتتُت، واخخُتتاس أ٘متتل خمعتتت متتنهم عّتتذ  الاجٙتتاٛ ِلتتى أن جٝتتىم وصاسة

ةهم فتتتتي ٘شوعتتتتا، والاجٙتتتتاٛ ِلتتتتى الخّتتتتاون بتتتتحن وصاسة التربُتتتتت وبتتتتحن  اخخبتتتتاسهم فتتتتي املّهتتتتذ الثٝتتتتافي الٙشوستتتت ي جمهُتتتتذا لختتتتذٍس

غ. ادة ٘خ  املذسظت الّشاُٜت في باَس  (77ةالعٙاسة الٙشوعُت ِع

ظتتتراجُجُت الٙشوعتتُت س٠تتضث ِلتتى الجاهتتب الثٝتتافي  حُتتث اخختتاسث ٘شوعتتا  الثٝا٘تتت ١أحتتذ وظتتائل خخامتتا هجتتذ ان الا      

تت متً دهتذاٗ املدؽتاب٢ت واملخذاخلتت التتي ج٢متل عّمتها التبّن وجتإدي فتي النهاًتت ئلتى  اظتراجُجُ ها لخحُٝتٞ مجمِى

ا٘ت فتي املتذٟس الٙشوست ي نتي مٙختاح الهذٗ الشئِغ لٙشوعا وهى الٍّمت والىٙىر  اللزًً ًإمىان مفالحها ؛ من الثٝ

ى٥ ئلى الؽّى، املخخلٙت ، ومً أ٘مل العبل لخحُٝٞ أهذاٗ اظتراجُجُ ها.  (78ةالـى

 :  الخاثمة

متتتتتتً ختتتتتتال٥ متتتتتتا جٝتتتتتتذم هجتتتتتتتذ ان الّالٜتتتتتتاث الّشاُٜتتتتتتت الٙشوعتتتتتتُت احعتتتتتتتمذ بمجتتتتتتشي حّتتتتتتاووط بىظتتتتتتاوت الاجفتتتتتتتانث      

 ِتً 
م
الذبلىماظُت املخىاـلت والععي عؽ٣ل اوظْ هحى ِالٜتاث حّاوهُتت فتي املجتانث الاٜخفتادًت والثٝاُ٘تت ، ٘متال

 لاللىاُل بذوس مهم فتي الترجِبتاث العُاظتُت والا 
م
ت فتي الّتشاٛ ، وان ١تان رلت٤ متً انها لم جذخش حهذا مىُتت والّعت٢ٍش

٢ُتتت التتتي حعتتخحىر ِلتتى الجتتضد الا٠بتتر والاهتتم متتً جلتت٤ الترجِبتتاث،  ختتال٥ الاجحتتاد الاوسو تتط او الىنًتتاث املخحتتذة الامٍش

حُث ان الاظتراجُجُت الٙشوعُت ججتاه الّتشاٛ ججعتذث عؽت٣ل واالاتة عّتذ مؽتاس٠ت ٘شوعتا فتي الخحتالٚ التذولي لتذ 

٤ الثتتتتتاوط فتتتتتي الخحتتتتتالٚ دولتتتتي متتتتتً حُتتتتتث ِتتتتتذد الا٘تتتتتشاد 2014سهتتتتتا ط ِتتتتتام جىٍتتتتُم داِتتتتتؾ الا  ، ئر ١اهتتتتتذ ٘شوعتتتتا الؽتتتتتٍش

ت الٙشوعُت ِلى  ض المشباث الجٍى امذ بخٍّض ادث ٘شوعا ِملُت الؽما٥ في ئواس الخحالٚ الذولي ، ٜو املؽاس٠حن، ٜو

ب لٝتتتىاث دمتتتً الّشاُٜتتتت ، و ظتتتاهمذ ٘ش  تتتذمذ املؽتتتىسة والختتتذٍس ْ وجحتتترة الحملتتتت الخىٍتتتُم فتتتي الّتتتشاٛ ٜو وعتتتا فتتتي حعتتتَش

تتتتل ئر ان ِتتتتذد الٙشوعتتتتُحن املؽتتتتاس٠حن فتتتتي م٣ا٘حتتتتت جىٍتتتتُم  الٝائمتتتتت لىتتتتشد جىٍتتتتُم داِتتتتؾ متتتتً مّٝلتتتته الشئِستتتت ي املـى

تتاساث الذبلىماظتتُت  1200داِتتؾ هحتتى  سحل،وه٢تتزا اظتتخمشث الّالٜتتاث الّشاُٜتتت الٙشوعتتُت بتتالخىىس واظتتخمشث الٍض

غ واحتشي مباحثتاث متْ ٜام سئِغ الىصسا 2019بحن البلذًً ٘ٙط  ًاس  تاسة بتاَس د الّشاقي العابٞ ِاد٥ ِبتذ املهتذي بٍض

 
م
الشئِغ الٙشوس ي ما٠شون حى٥ الّالٜاث الثىائُت ودخى٥ الؽش١اث الٙشوعُت في مجا٥ الاظدثماس في الّشاٛ. واًما

ً الثتاوط ِتام  اسة سئِغ الىصساد الّشاقي مفتىٙى ال٣تاٌ ي فتي حؽتٍش ئِغ الٙشوست ي ، التتي ١اهتذ بتذِىة متً التش  2020ٍص

ما٠شون، حُث ا٠ذث  الح٣ىمت الٙشوعتُت فتي هتزه املىاظتبت التيامهتا بمحاسبتت جىٍتُم داِتؾ ودِمهتا جىُٙتز البرهتام  
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تتاسحط التشئِغ الٙشوستت ي متتا٠شون  ُّت مب٢تتشة ، و٠تزل٤ ٍص تال ي وظتتُادة الح٣ىمتت الّشاُٜتتت وعحتشاد اهخكابتتاث حؽتَش إلـا

تتاسجحن دِتتم ٘شوعتتا الّتتشاٛ وظتتُادجه فتتي حشبتته لتتذ 2021 والثاهُتتت ِتتام 2020التتى الّتتشاٛ الاولتتى فتتي ِتتام  ، وأ٠تتذث الٍض

 جىٍُم داِؾ وفي جفذًه للخذخالث الخاسحُت، و٠زل٤ دِم  اظخٝشاس الّشاٛ واملىىٝت.

 الهوامش : 

                                                           
 .العراق -جامعة النهرين -كلية العلوم السياسية    1

هاـُٚ ًىظٚ حتي، الٝىي الخمغ ال٢بري والىوً الّش ط: مؽشُو ئظدؽشاٛ معخٝبل الىوً الّش ط محىس الّش، والّالم، الىبّت (2) 

 .144مه ؿ 1987الاولى، مش٠ض دساظاث الىحذة الّشبُته بحروث ه 
ْ، ِمان دسدن، ،   (3)  .118م، ؿ 2010خمش ِىىانه الٝىي الّاملُت والخىاصهاث إلاٜلُمُت، الىبّت الاولى، داس أظامت لليؽش والخىَص
خ وآلازتتاسه الّتذد احمتذ ظتلمان احمتذ، العُاظتت الخاسحُتتت الٙشوعتُت ججتاه الّتشاٛه مجلتتت دساظتاث فتي  (4) ه ه ١لُتت آلادا،ه حامّتت عٕتتذاده 17الختاٍس

 .182، ؿ 2010
(5) Odile Jacob, défense et Securities national le livre balance prefocede Nicolas sarkozy president de La Republique , 2008, 

Paris, p.p.45-46.  
الٙشوعُت اججاه الٝماًا الّشبُت في ِهذ ه٣ُىن ظاس١ىصي، سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة ،١لُت اماوط خالذ الضهحري، العُاظت الخاسحُت (6) 

ت،  .67، ؿ2013الّلىم العُاظُت، الجامّت املعدىفٍش
 . 68، ؿ   2009، املش٠ض الّش ط للمّلىماث ،بحروث،  62ن حاد ، ظاس١ىصي والؽٛش الاوظي ، مجلت املّلىماث ، الّذد (7) 
٢ُت، داس ال٢خا، الجذًذ ، لُ ُا، ابشاهُ (8)  .22، ؿ2005م ابى خضام ، أٜىاط الهُمىت: دساظت لخىىس الهُمىت الامٍش
ت، سظالت ماحعخحر ٔحر  (9) ىوط، جٙعحر العُاظُت الخاسحت الٙشوعُت ججاه الّشاٛ مىز حش، الخلُ  الثاهُت: ٘حق املٝترباث الىٍٍش ساب  ٔص

 .124،ؿ2008باجىا،-عُاظُت، حامّت الحاج لخمشميؽىسة، ١لُت  الحٝٛى ٜعم الّلىم ال
٢ُت في الّشاٛ، مجلت دساظاث دولُت الّذد(10) ٚ الٙشوس ي مً الاظتراجُجُت دمٍش ،مش٠ض الذساظاث الاظتراجُجُت 36ِامش ١امل وامىت ن ه املٜى

 .65ه ؿ 2008والذولُته عٕذاده 

غ (11) ٢ُت بثى، حذًذ، ظَى الح الامٍش خ الذخى٥ مبادسةالـا  (،املىْٜ:20/3/2022ة12/6/2004اهٙى،الاهترهذ،جاٍس

 https://www.swissinfo.ch/ara,htm. 
شوعا ام اظتراحت محاسبحن، الّهذ هُىص، (12) ٣ا ٘و ْ الّٝىباث واداسة الّشاٛ: مفالحت بحن امٍش ُِٝل الؽُخ حعحن، ٜشاس مجلغ الامً حى٥ ٘س

خ الذخى٥  ْ: (،3/4/2022ة17/9/2003الاهترهذ، جاٍس  املٜى

https://archive.alahednews.com.lb/alahed.org/archive/2003/3005/int/doc3,htm. 
 ًِ:  مىت ن ِلي، (13)

م
ت الخامعت: دساظت في الجاهب العُاس ي والاٜخفادي، مجلت  هٝال حذود الخحى٥ في العُاظت الٙشوعُت في ٌل الجمهىٍس

 .153الاظتراجُجُت والذولُت،حامّت عٕذاد، ؿ، مش٠ض الذساظاث 33دساظاث دولُت، الّذد 
٢ُت في الّشاٛ وجذاُِاوها مً مىٍىس داخلي و ٜلُ ي ودولي ه الىبّت دولى ه داس –ِامش ١امل احمذ (14)  مىت ن ِليه الاظتراجُجُت دمٍش

 . 303م ه ؿ 2008الفىىبش للىباِت ه عٕذاده 

اسة مٙاحئت لبٕذاد، (15)  خ الذخى٥ ه٣ُىن ظاس١ىصي في ٍص ْ ٘شاوغ، الاهترهذ، جاٍس  (،املىْٜ:25/2/2022ة10/2/2009 24مٜى

 https://www.france24.com/ar/20090210-france-iraq-sarkozy-visit-surprise,htm. 
ذة الؽٛش الاوظي (16) شوعا ، حٍش اسة ظاس١ىصي الى الّشاٛ خىىة لٙخ  ا٘اٛ حذًذة للخّاون بحن الّشاٛ ٘و / 1/ 13، لبىان ،  حال٥ والباوط ، ٍص

2009 . 
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شه مً الٙفل العاعْه مفذس ظبٞ ر٠شهه ؿ  (17)  .9الّشاٛ ٌععى ِبر دبلىماظُت هادئت لخحٍش
مه ؿ ؿ 2009ه مش٠ض الّشاٛ للذساظاث ه عٕذاد،  2ه مجلت ؼإون ِشاُٜت ه الّذد 1859ظخاس حباس الجابشي ه ٜشادة في ٜشاس مجلغ دمً  (18)

53 – 54  . 
ه مش٠ض حمىسا ط للبحىر والذساظاث الاظتراجُجُت ه  ٢٘2شث هامٞ ِبذ الٙخاح ه الّشاٛ و ؼ٣الُت الٙفل العاعْ ه مجلت حمىسا ط ه الّذد  (19)

 .  30ه ؿ 2012عٕذاد،
شة للذساظاث، الذوحت، ِبذ الىىس بً ِىتر، (20) ت والخُٕحر، مش٠ض الجٍض  .3 ، ؿ2012ظُاظت ٘شوعا في ِهذ هىنهذ بحن الاظخمشاٍس
ْ ٘شاوغ (21) اسة هىنهذ الى الّشاٛ، مٜى خ الذخى٥ 24ٍص  (، املىْٜ:25/2/2022ة2/1/2017، الاهترهذ، جاٍس

https://www.france24.com/ar,htm. 
خ الذخى٥  (22) ْ الذبلىماظُت الٙشوعُته الاهترهذ، جاٍس  (،املىْٜ:26/2/2022ة12/1/2019التياماث ٘شوعا في حٝبت ماعّذ جىٍُم داِؾ، مٜى

.https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/dossier-pays/afrique-du-nord-et-moyen-orient/irak/la-france-et-l-irak,htm. 
خ الذخى٥  (23) اسة سظمُت، بىابت اخباس الُىم، الاهترهذ، جاٍس غ في ٍص  (،املىْٜ:25/3/2022ة2/5/2019سئِغ الىصساد الّشاقي ًفل باَس

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails,htm. 
، الجامّت الّشاُٜت، 15،مجلت ١لُت الٝاهىن والّلىم العُاظُت، الّذد 2020-2003ظخاس حباس الجابشي، الّالٜاث الّشاُٜت الٙشوعُت  (24)

 .10،ؿ2022
٣ط إلاًشاوط في الّشاٛ، مش٠ض حُٚ للذساظاث،  (25) غ ،، هل ٣ًىن دوسوبُىن ِامل حعم في الفشاُ دمٍش اسة مهمت الى باَس ال٣اٌ ي في ٍص

خ الذخى٥  ْ: (،6/3/2022ة2020/ 19/9الاهترهذ، جاٍس  املٜى

https://www.centredegeneve.org/pos,htm. 
خ الذخى٥  ِلي حىاد، ما٠شون: هذِم اظخٝشاس الّشاٛ (26) ولً هدعاهل مْ بٝاًا  داِؾ  ، الاهالى٥، الاهترهذ، جاٍس

ْ:6/3/2022ة28/8/2021  (،املٜى

 https://www.aa.com.tr/ar,htm. 
 . 76، ؿ  2009٘ىل٢ش بحرحغ ، ٘شوعا والخلُ  ؛ هحى ـٓى ظُاظت ٘شوعُت ، مش٠ض دساظاث الىحذة الّشبُت، بحروث ،  (27)
، مش٠ض الاهشام للذساظاث العُاظُت  147راجُجُت الّاملُت للىنًاث املخحذة ، مجلت العُاظت الذولُت، الّذد احمذ ِبذ الحلُم ، الاظت(28) 

 . 199، ؿ   2002والاظتراجُجُت، الٝاهشة ، 
29) )  ْ ُٞ ،الىٍام الذولي الجذًذ دساظت في معخٝبل الّالٜاث الذولُت عّذ اه هاد الحش، الباسدة ، الذاس الاهلُت لليؽش والخىَص ، ظّذ حٝط ج٘ى

 . 186، ؿ  1999بحروث ، 
، مش٠ض دساظاث الىحذة 244ٔاصي ُ٘فل حعحن ، املىٍىس الجُىظتراجُجي الاوسو ط ججاه الخلُ  الّش ط ، مجلت املعخٝبل الّش ط  ، الّذد  (30)

 . 70، ؿ   1999الّشبُت ، بحروث، 

غ ، دوس الامً والخّاون الّع٢شي في جىىس مجلغ الخّاون الخلُجي ٢٠ُان اٜلُ ي ، مجلت املعخٝبل الّش ط ،الّذد (31)   215ن العُّذ ادَس

 . 57، ؿ   1997مش٠ض دساظاث الىحذة الّشبُت بحروث ، 
(1) Henri Claude , Mittrand Ou Latlantisme Masque , Paris , Messidor Editions , 2004, p.89 
(2) Bruno Tertrais, Extend Deterrence and Security, Journal Strategic Insight, NO.5, Center For Contemporary Conflict, United 

States of America, 2009,  p.6.  
،سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، ١لُت الّلىم العُاظُت، 2011مضهش حمادي ِىُت، م٣ا٘حت الاسها، في العُاظت الٙشوعُت ما عّذ ِام  ((34

 . 59، ؿ 2018حامّت عٕذاد ، 
خ الذخى٥  (35) شة، الاهترهذ، جاٍس  ملىْٜ:(،ا14/4/2022ة14/11/2007مإجمش ئظىىبى٥ ًٝش دِم ح٣ىمت املال٣ط وحشجُْ املفالحت، الجٍض
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https://www.aljazeera.net/news/international.htm. 
خ الذخى٥  (36) ش الخّاون الّع٢شي، ِش، اسحط، الاهترهذ، جاٍس غ و ٕذاد لخىٍى  (،املىْٜ:5/3/2022ة26/3/2009اجٙاٛ ئواسي بحن باَس

 https://arabic.rt.com/news/27235,htm. 
(2) Pernille Rieker,French Foreign Policy in a Changing World,Practising Grandeur,Norwegian Institute of International 

Affairs Oslo, Norway, 2017,p45.. 
خ الذخى٥  (38) شة هذ، الاهترهذ، جاٍس ْ الجٍض ْ:30/2/2022ة6/1/2015الخحالٚ الذولي لذ جىٍُم داِؾ، مٜى  (،املٜى

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews,htm. 
ً ٜشاعس ي، الاحذار الاسهابُت في ٘شوعا :بحن الاسباٟ الاميي وظبل م٣ا٘حت الاسها،،  (39) ت لىمً والخىمُت، الّذد وعٍش ، 13املجلت الجضائٍش

 .228، ؿ 2018الجضائش، 
خ  ئبشاهُم ميؽاوي، أعّاد مترابىت: الخىىساث املخالحٝت لىحذار إلاسهابُت في ٘شوعا، املش٠ض الّش ط للبحىر والذساظاث، (40ة الاهترهذ، جاٍس

ْ:6/3/2022ة30/11/2015 الذخى٥   (،املٜى

 http://www.acrseg.org,htm. 
ذ في لش، إلاسها،: هل جشجاح واؼىىً  (41ة ؟،صحُٙت   النهاس اللبىاهُت،حىسج ِِس ال، ٘شوعا جكخفش الٜى

م
خ الذخى٥  ٜلُال  الاهترهذ، جاٍس

ْ: (،7/3/2022ة2/10/2017  املٜى

https://www.annahar.com/notfound.html?aspxerrorpath=/arabic,htm. 
 ئبشاهُم ميؽاوي، أعّاد مترابىت: الخىىساث املخالحٝت لىحذار إلاسهابُت في ٘شوعا، مفذس ظبٞ ر٠شه، ًال. (42ة

ل إلاسها،، املش٠ض الّش ط للبحىر والذساظاث، (43) خ الذخى٥  ئبشاهُم هىاس، مً الٝاِذة ئلى داِؾ: الحش، ِلى جمٍى / 4/ 2 الاهترهذ، جاٍس

 (،الاهترهذ:15/3/2022ة2017

 http://www.acrseg.org,htm. 

 .84مضهش حمادي ِىُت، مفذس ظبٞ ر٠شه، ؿ(44) 
ت ِلى أسالمها، ئِذاد املش٠ض دوسو ط لذساظاث م٣ا٘حت إلاسها، وإلاظخكباساث، (45ة خ  ٘شوعا في مىاحهت الجماِاث املخى٘ش الاهترهذ، جاٍس

ْ: 12/3/2022ة27/1/2018 الذخى٥   .https://www.europarabct.com,htm(هاملٜى
 .87مضهش حمادي ِىُت، مفذس ظبٞ ر٠شه، ؿ (46)

شة الذ٘اُ الٙشوع(47)  خ الذخى٥ وٍص  مً الٝماًا، عٕذاد هاط، الاهترهذ، جاٍس
م
ُت جبحث مْ هٍحرها الّشاقي في عٕذاد ِذدا

ْ:10/6/2022ة27/8/2020  .https://www.nasnews.com/view.php?cat=38843,htm (،املٜى
خ الذخى٥  (48)  (،املىْٜ:10/6/2022ة28/8/2021ما٠شون: الٝىاث الٙشوعُت ظدبٝى في الّشاٛ، صحُٙت الؽٛش الاوظي، الاهترهذ، جاٍس

 https://aawsat.com/home/article/3157901,htm. 
ٞ املال ي البحشي في الخلُ   ( (49 ، ؿ   1980الّش ط ، داس الشؼُذ ، عٕذاد، حعحن هذا حعحن ، الاهمُت الاظتراجُجُت والىٍام الٝاهىوط للىٍش

15 . 
ت ، عٕذاد، ( (50  209، ؿ 1979ـبري ٘اسط الهُتي ، الخلُ  الّش ط دساظت في الجٕشاُ٘ت العُاظُت ، داس الحٍش
حُمغ لي ساي ، الحشو، في الّالم والاججاهاث الّاملُت ومعخٝبل الؽٛش الاوظي ، الىبّت الاولى  ،  مش٠ض الاماساث للذساظاث والبحىر  ((51

  . 70، ؿ   1995الاظتراجُجُت ،ابى ٌ ي، 
شة ا(52)  ذ،7لّشبُت، الّذدن ِلي ِمش، الّالٜاث الاٜخفادًت بحن ٘شوعا والخلُ  الّش ط، مجلت دساظاث الخلُ  والجٍض ،ؿ 1976،ال٣ٍى

 .115تت  113ؿ
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ٞ ، الىبّت الثاهُت، مش٠ض الاماساث للذساظاث والبحىر (53)   ت ِلى الىٍش حعحن ِبذ هللا ، الىٙي الّش ط خال٥ املعخٝبل املىٍىس  مّالم محىٍس

 .36، ؿ  2014الاظتراجُجُت ،ابى ٌ ي، 
مىن و (54)    .9، ؿ  2003ذًاث العُاظُت والاٜخفادًت ، مإظعت الابحار الّشبُت ، بحروث ، حان ٘شاوعىا بىوعُه ، ٘شوعا: الخحباس ٍس
ت والاٜخفادًت بحن دو٥ الخلُ  الّش ط والاجحاد الاوسو ط ، الىبّت الاولى، مش٠ض الخلُ  لىبحار  (55) الحيابِث ظدُٙجي ، الّالٜاث الّع٢ٍش

 .87، ؿ  2004،د ط، 
عٟى ، الىاٜت والاظ(56)    . 4-3، ؿ ؿ  1992خٝال٥ الىويي ،الىبّت الثاهُت ، جشحمت : امحن البٕذادي ، داس املأمىن ،عٕذاد، ٘شاوعىا دي َو
غ، (57)   ً ، مش٠ض الذساظاث الّش ط الاوسو ط، باَس  . 109ؿ 1997ِٜغ حىاد الّضاوي ، الّش، والٕش، ِلى مؽاٗس الٝشن الّؽٍش
 .88الحيابِث ظدُٙجي ، مفذس ظبٞ ر٠شه ، ؿ (58) 
الحمُذ ابشاهُ ي ، اعّاد الاهذماج الاٜخفادي الّش ط واحخمانث املعخٝبل ،الىبّت الشاعّت، مش٠ض دساظاث الىحذة الّشبُت ، بحروث،  ِبذ (59)

 . 87، ؿ   1986
اسة مٙاحئت لبٕذاده مفذس ظبٞ ر٠شه، بال. (60)  ه٣ُىن ظاس١ىصي في ٍص

 .138اماوط خالذ الضهحري ، مفذس ظبٞ ر٠شه،ؿ (61)
خ الذخى٥ 2014٘شوعا: يجم الخباد٥ الخجاسي مْ الّشاٛ بلٖ ملُاس ًىسو خال٥  (62) ، صحُٙت املذي، الاهترهذ، جاٍس

ْ:10/3/2022ة3/7/2015  .https://almadapaper.net/view.php?cat=131513,htm (،املٜى
ب في جىظُْ وؽاوها في الّشاٛ، صحُٙت سأي  ابشاهُم ـالة، (63) خ الذخى٥ ؼش١اث ٘شوعُت ٠بحرة جٔش الُىم، الاهترهذ، جاٍس

ْ:4/4/2022ة3/11/2019  (،املٜى

https://www.raialyoum.com.htm. 

خ الذخى٥ (64)  ْ الذبلىماظُت الٙشوعُت، الاهترهذ، جاٍس ْ:20/2/2022ة2020/ 2/6الّالٜاث الاٜخفادًت بحن ٘شوعا والّشاٛ، مٜى  (،املٜى

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/dossier-pays/afrique-du-nord-et-moyen-orient/irak/la-france-et-l-irak,htm./ 
ب في جىظُْ وؽاوها في الّشاٛ، مفذس ظبٞ ر٠شه ، بال. ابشاهُم ـالة، (65)  ؼش١اث ٘شوعُت ٠بحرة جٔش
ْ الذبلىماالّالٜاث الاٜخفادًت بحن  (66)  ظُت الٙشوعُت، مفذس ظبٞ ر٠شه، بال.٘شوعا والّشاٛ، مٜى
خ الذخى٥  3 (67) ْ صحُٙت املذي، الاهترهذ، جاٍس ْ: 2022/ 28/3ة29/8/2021ملُاس دونس يجم الاظدثماس الٙشوس ي في الّشاٛ، مٜى (،املٜى

https://almadapaper.net/view.php?cat=246376,htm. 
(5) TotalEnergies signs major agreements for the sustainable development of the Basra region natural resources, 

TotalEnergies, internet, login date 09/06/2021(7/4/2022), Location: 

 https://totalenergies.com/media/news/press-releases.htm.  
خ الذخى٥  27الّشاٛ ًىٙط حّثر اجٙاٜه مْ جىجا٥ الٙشوعُت نظدثماس  (69) شة، الاهترهذ، جاٍس (، 18/6/2022ة15/2/2022ملُاس دونس، مىْٜ الجٍض

 املىْٜ:

https://www.aljazeera.net/ebusiness.htm 

ؾ، (70)  الباسدة، سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة ، ١لُت العُاظت الخاسحُت الٙشوعُت حُا٥ املؽٛش الّش ط حٝبت ما عّذ الحش، سواد وه دسَو

 ،ً  .51، ؿ 2011الّلىم العُاظُت، حامّت النهٍش
ْ ،بحروث،  (2) ُاث لليؽش والخىَص  . 28، ؿ   2006مكلٗى بى٠شوح ، الذلُل الى الاداسة الثٝاُ٘ت ، داس ؼٜش
اساث، مش٠ض الاماساث للذساظاث والبحىر الاظتراجُجُت، ؼاس٥ ظان بشو ،العُاظت الٙشوعُت ججاه الّالم الّش ط، ظلعلت محالشاث الام (3)

 .4، ؿ 2003ابٌى ي ،
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خ الذخى٥  (4ة ْ وصاسة اوسبا والؽإون الخاسحُت الٙشوعُت، الاهترهذ، جاٍس ، 2/6الخّاون الثٝافي والّل ي والخٝيي الٙشوس ي الّشاقي، مٜى

ْ:20/1/2022ة2020  (،املٜى

https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/dossier-pays/afrique-du-nord-et-moyen-orient/irak/la-france-et-l-irak.htm. / 

، مش٠ض الذساظاث الاظتراجُجُت والذولُت، 32ظخاس حباس الجابشي ،الّالٜاث الثٝاُ٘ت الّشاُٜت الٙشوعُت، مجلت دساظاث دولُت، الّذد(72) 

 .21حامّت عٕذاد، ؿ
خ  ٦١٢٤، الحىاس املخمذن، الّذد  ٢١١٢أحمذ خلُل اسجمُتي، الّالٜاث الثٝاُ٘ت بحن دو٥ الاجحاد الاوسو ط والّشاٛ عّذ ِام  (2ة ، الاهترهذ، جاٍس

ْ: 22/1/2022ة٢١13 5/ ٢الذخى٥   .https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=358308.htm(،املٜى
 لخٝيي الٙشوس ي الّشاقي ، مفذس ظبٞ ر٠شه، بال.الخّاون الثٝافي والّل ي وا (74)
 .23،الّالٜاث الثٝاُ٘ت الّشاُٜت الٙشوعُت ، مفذس ظبٞ ر٠شه، ؿ ظخاس حباس الجابشي  (75)
 .25ظخاس حباس الجابشي، الّالٜاث الثٝاُ٘ت الّشاُٜت الٙشوعُت، مفذس ظبٞ ر٠شه، ؿ  (76)
خ الذخى٥ (77)  ً هُىص ، الاهترهذ، جاٍس (،املىْٜ: 29/3/2022ة29/7/2019الّشاٛ ٌّضص حّلُمه بالا٘ت اللٕت الٙشوعُت ،مىاٍص

https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=57754.htm. 
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: الواقع والتحدياتلسياسات التوموية في إقليم كوردستان العراقا  

 أ.م.د عمار سعدون سلمان البدري         

 1أ.بوني سعد صافي                                                                                                                                                                                                

 الملخص:

 هره ٗان لرل٣ ُدمها، مً ِٗليت جىميت وجود ُلى جدلىا التي هي ما، طياس ي هٌام لدن مً اإلاخبِت الظياطاث دزاطت ان

 ۳۰۰۲ الِام بِد الِساٚ ٠وزدطخان اٛليم لح٢ومت الِامت الظياطاث ان م٘ادها ٗسكيت مً الخحٜٝ الى تهدٖ الدزاطت

اياث اهداٖ لها وهىيت جىمويت اطتراجيجيت وكّ حاولذ وجى٘يرا، حؼسيِا ٜا الخىمويت الظياطاث وهره محددة، ٓو  ٗو

م الخٜدم بِم حٜٜذ اإلاظخدامت الخىميت إلائػساث  طدظخخدم الدزاطت هره ٗبن جواجهها. لرل٣ التى الخحدياث مً بالٓس

رل٣ حظخخدم اٛليم ٠وزدطخان الِساٚ في للخىميت الخازيخيت اإلاظحرة لِسق الخازيخي اإلاىهج  الخحليلي الوؿ٘ي اإلاىهج ٟو

 في الخمىيت واّٛ ُلى ذل٣ وأزس ،٦٠٠٢ ُام بِد الِساٚ ٠وزدطخان اٛليم في الخىمويت الظياطاث جحدياث  ُلى للخِٖس

 مىلبوت طياطاث هي ٠وزدطخان اٛليم ح٢ومت إلائطظاث باليظبت الخىمويت الاٛليم.الدزاطت جوؿلذ الى ان الظياطاث

لى ومسجبت  اُلىذ التي الح١يمت الٜيادة ب٘لل هرا ويؤحي الِساٚ في ألاخسى  اإلائطظاث ٠اٗت مّ باإلاٜازهت ُالي مظخوى  ُو

واتٝ ُساٛيل واجهذ ل١ً بدأث الظياطاث هره واطتراجيجياث، خوى ًُ ،  واجخماُيت واٛخـاديت وامىيت طياطيت ُو

م ُلى اجٜان ب٢ل بِملها ٛامذ اإلائطظاث هره ذل٣ ومّ  هىاٞ ج٢ون  ان ويم١ً الجواهب ببِم الخلل وجود مً الٓس

 الرٟس. الى يسجٜي ال هرا ل١ً مِحن جاهب في ه٘واث

 الخحدياث، الظياطاث الخىمويت، اٛليم ٠وزدطخان ,الِساٚ الكلمات املفتاحية:

Development Policies in the Kurdistan Region of Iraq: Reality and Challenges 

Abstract 

    The study of the policies followed by a political system is what shows us that there is actual 

development or not, so this study aims to verify the hypothesis that the general policies of the 

Kurdistan regional government of Iraq after the year 2003 legislation and implementation, tried to 

develop a national development strategy with specific goals and objectives, and these development 

policies according to sustainable development indicators have made some progress despite the 

challenges it faces. Therefore, this study will use the historical approach to present the historical 

process of development in the Kurdistan region of Iraq, as well as the analytical descriptive approach 

to identify the challenges of development policies in the Kurdistan region of Iraq after 2006, and its 

impact on the reality of wish in the region. The study found that development policies for the 

institutions of the Kurdistan regional government are disciplined, ranked and high- level policies 

compared to all other institutions in Iraq. This comes thanks to the wise leadership that announced 

plans and strategies. These policies began but faced political, security, economic and social obstacles 

and obstacles. However, these institutions have done their work perfectly despite the existence of 

imbalance in some aspects and there 

Keywords: Challenges, Development policies, Kurdistan region, Iraq 
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 املقدمة

ةةةةت وكدزاٞ أهميةةةةت الةةةةدوز الةةةةر  جئديةةةةف الظياطةةةةاث الخىمويةةةةت فةةةةي حيةةةةاة ال٘ةةةةسد وا جخمةةةةّ ال يم١ةةةةً آ٘الةةةةف،      ان مِٗس

ذ الحاكس، اذ ان جىميت ال٘سد لةم حِةد جٜخـةس ُلةى الجاهةب الاٛخـةاد  وشيةادة دخلةف ال ٜةومي، وكهمةا الطيما في الٛو

ةةدم اٛخـةةازها ُلةةى جلبيةةت كةةسوزياث الحيةةاة، بةةل أؿةةبحذ تهةةدٖ  احظةةِذ لدؼةةمل الجاهةةب الاجخمةةااي والظياسةة ي، ُو

خمةةةةاد ُلةةةةى الةةةةراث فةةةةي ال هةةةةوق بةةةةالواّٛ،  الةةةةى جوةةةةويس ٛةةةةدزاث ال٘ةةةةسد ُلةةةةى الابخ٢ةةةةاز والابةةةةداَ فةةةةي مخخلةةةةٙ ا جةةةةاالث والُا

ٜدم مئطظاث الىٌام الظياسة ي مةً ُدمةف، ومةدى ٗؤؿبحذ هىاٞ مئػساث ُاإلايت مِخمدة لٜياض مدى جووز وج

جحٜيٜف للخىميت ُلى ٠اٗت ألاؿِدة، مً خال٤ وظبت اهجاش جل٣ اإلائطظاث للخوى واإلاؼازيّ التي جدخل فةي طةياٚ 

 .الظياطاث الخىمويت

مةً هٌةام طياسة ي مةا، هةي التةي جةدلىا ُلةى وجةود جىميةت ِٗليةت مةً ُةدمها، ٗ لةدنان دزاطت الظياطاث اإلاخبِت مً     

د أن ٓياب أُما٤ الِىٙ والؼٔب هاججت ًُ السكا الِام ًُ الظياطاث اإلاوبٜت، ٗالظياطاث الخىمويت هي  اإلاٟئ

ادز ُلى جلبيت موالب وهموح الؼِب ومً زم اطخٜسازه الظياس ي، في ُام   1992هخاج وجود هٌام طياس ي ِٗا٤ ٛو

تةراٖ السطةة ي الاهةرا الاٛلةةيم  2003ُةام  حؼة٢ل اٛلةةيم فةي ػةةما٤ الِةساٚ طةة ي بةبٛليم ٟسدطةةخان الِةساٚ ، و ِةةد جةةم الُا

تةةةراٖ فةةةي ٛةةةاهون ادازة الدولةةةت الِساٛيةةةةت  مةةةً ٛبةةةل الىٌةةةام الظياسةةة ي الجديةةةد فةةةي الِةةةساٚ، وجمةةةةذ الاػةةةازة الةةةى هةةةرا الُا

ة التةةي جلةةذ ُمليةةت حؼةة١يل الاٛلةةيم حاولةةذ د، وخةةال٤ اإلاةة2005للمسحلةةت الاهخٜاليةةت، وفةةي دطةةخوز الِةةساٚ الةةداتم لِةةام 

 خِاٛبت ٗيف ان ج هم بواِٛف الخىمو ، ٗؤخٜ٘ذ في بِم الجواهب وهححذ في اخسى.الح٢وماث اإلا

جواجةةف الظياطةةاث الخىمويةةت فةةي اٛلةةيم ٠وزدطةةخان جملةةت مةةً الخحةةدياث التةةي جٜةةٙ حةةاتال دون جحٜيةةٝ الاطةةخدامت     

 فةةي مظةةاز 
 
ب٢ةل أبِادهةةا. م هةةا الاٛخـةةاديت والاجخماُيةةت والبيايةةت والظياطةةيت واإلائطظةةيت، وهةةرا الخحةةدياث جةةئزس طةةلبا

زدطةةخان. ويٜةةدم هةةرا البحةةم  حةةت ُامةةت ُةةً أهةةم هةةره الخىميةةت وجوجهةةاث الِمليةةت الخىمويةةت اإلاظةةخدامت فةةي أٛلةةيم ٠و 

 الخحدياث في ا جاالث الاٛخـاديت والاجخماُيت والظياطيت والبيايت واإلائطظيت .

  الدراسة اهمية

 والاجخماُيةةةةةت والظياطةةةةةيت الاٛخـةةةةةاديت الخِةةةةةٖس ُلةةةةةى الخحةةةةةدياث وهةةةةةي ُةةةةةدة محةةةةةاوز  ُلةةةةةى الدزاطةةةةةت اهميةةةةةت ج١مةةةةةً    

 2003الظياطةةةاث الخىمويةةةت فةةةي اٛلةةةيم ٠وزدطةةةخان الِةةةساٚ بِةةةد ُةةةام جواجةةةف  التةةةي والثٜاٗيةةةت
 
 الةةةى الخِةةةٖس ُةةةً ، ٗلةةةال

 محاٌٗةاث ببٜيةت الِةساٚ مٜازهةت ٠وزدطةخان اٛلةيم فةي حصخيف الاطباب واإلائػساث التي جوضح وجود جىميت وجووز 

 الِساٚ الاخسى.

 أهداف الدراسة 

ّ حظةةةليى اللةةةون ُلةةةى همةةةوذج مِةةةحن هةةةو اٛلةةةيم ي١مةةةً هةةةدٖ البحةةةم فةةةي الخِسيةةةٙ بوبيِةةةت الظياطةةةاث الخىمويةةةت مةةة

٠وزدطخان الِساٚ ٟما ان الدزاطت تهدٖ الى ال١ؼٙ ًُ الِديد مً الخحدياث ألامىيةت والاٛخـةاديت والاجخماُيةت 
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والظياطيت والتي جئزس بوبيِت الحا٤ ُلى ام٢اهيت الٜيام بخوى جىمويت، الا ان دزجت الاطخٜساز اليظبي فةي مىوٜةت 

 ٠اهذ ٛد اجاحذ مظاحت للٜيام بِمليت جىمويت وظبيت. اٛليم ٠وزدطخان

 الدراسة اشكالية

 الخحةدياث مةً الِديةد يواجةف الِساٚ ٠وزدطخان اٛليم في الخىمويت الظياطاث ان واّٛ في البحم اػ٢اليت ج١مً     

 هةةةةرا مةةةً وييبةةةّ جىمويةةةت، بخوةةةى الٜيةةةةام ام٢اهيةةةت فةةةي الحةةةا٤ بوبيِةةةت جةةةةئزس والتةةةي والاجخماُيةةةت والاٛخـةةةاديت ألامىيةةةت

يت ألاطئلت  :الاجيت الُ٘س

  ؟ الِساٚ ٠وزدطخان اٛليم واّٛ هو ما .1

  اٛليم ٠وزدطخان الِساٚ؟ ح٢ومت الاها ٛامذ التي الخىمويت الظياطاث اهم هي وما .2

الخٜىيةةةت التةةةي  واإلائطظةةةيت والظياطةةةيت والاجخماُيةةةت والثٜاٗيةةةت والبيايةةةت الاٛخـةةةاديت مةةةاهي اهةةةم الخحةةةدياث .3

 واجهتها؟

لت الظياطاث الخىمويت في اٛليم ٠وزدطخان؟الى ا   .4   مدى طاهمذ هره الخحدياث في ُٛس

 الدراسة فرضية

 ۳۰۰۲ الِةةام لح٢ومةةت اٛلةةيم ٠وزدطةةخان الِةةساٚ بِةةد الِامةةت ان الظياطةةاث حٜيٜةةت الةةى البحةةم ٗسكةةيت حظةةدىد       

ايةةاث اهةةداٖ لهةا وهىيةةت جىمويةةت اطةةتراجيجيت وكةةّ حاولةةذ وجى٘يةةرا، حؼةسيِا وهةةره الظياطةةاث الخىمويةةت  محةةددة، ٓو

ٜا إلائػساث الخىميت اإلاظخدامت م بِم الخٜدم حٜٜذ ٗو  . جواجهها التى الخحدياث مً بالٓس

 الدراسة مىهجية

يةٙ الامةس اطةخداى ٜٗةد البحةم موكةَو بح١م       الظياطةاث جحةدياث  الخِةٖس ُلةى فةي الىٌ ةي الخحليةل مةىهج جًو

اإلاةةةىهج  اُخمةةاد جةةةم واٛةةّ الخمىيةةةت فةةي الاٛلةةةيم. ٟمةةا ذلةةة٣ وأزةةس ،٦٠٠٢ ُةةةام بِةةد الِةةةساٚ ٠وزدطةةخان اٛلةةةيم فةةي الخىمويةةت

 الاطخٜساثي الطخٜسان الاوؿاَ في اٛليم ٠وزدطخان الِساٚ.

 هيكلية الدراسة 

جخ٢ةةةون هي٢ليةةةت بحثىةةةا الةةةر  بِىةةةوان والظياطةةةاث الخىمويةةةت فةةةي اٛلةةةيم ٠وزدطةةةخان: الواٛةةةّ والخحةةةدياث  مةةةً مبحثةةةحن 

ىةاو٤ اإلابحةم ألاو٤ الةر  بِىةوان والظياطةاث الخىمويةت فةي اٛلةيم ٠وزدطةخان الِةساٚ  ٗلال ًُ اإلاٜدمت والخاجمت، ج

جم جٜظيمف الى مولبحن : اإلاولب الاو٤ جىاو٤ م٘هةوم الظياطةاث الخىمويةت امةا اإلاولةب الثةاوي جىةاو٤ واٛةّ الظياطةاث 

الظياطةةاث الخىمويةةت فةةي اٛلةةيم الخىمويةةت فةةي ح٢ومةةت الاٛلةةيم، امةةا اإلابحةةم الثةةاوي جةةان بِىةةوان والخحةةدياث التةةي جواجةةف 

٠وزدطةةةخان الِةةةساٚ ، جةةةم جٜظةةةةيمف الةةةى مولبةةةحن: اإلاولةةةةب الاو٤ جىةةةاو٤ الخحةةةدياث الاٛخـةةةةاديت والبيايةةةت، امةةةا اإلاولةةةةب 

 الثاوي حيم جىاو٤ الخحدياث الثٜاٗيت والاجخماُيت والظياطيت واإلائطظيت الخٜىيت.
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 العراقالسياسات التىمىية في اقليم كىردستان : املبحث الاول 

 املطلب الاول : مفهىم السياسات التىمىية

 ُةً ُبةازة وهةي بالخىميةت، جخِلةٝ التةي للدولةت الِامةت الظياطةت مةً جةصن انهةا ُلى حِسي٘ها يم١ً الخىمويت الظياطاث

ت  ا خخل٘ةت الخىميةت جىٌةيم ُمليةاث اججةاه الدولةت وؼةان جح١ةم التةي واإلاِايحر، والٜيم وألاهداٖ اإلابادة مً مجمُو

ابتها وكدازتها  اهةاز فةي الظياطةاث هةره وجةؤحي اإلام١ىةت، الخىمويةت الىخةات  أٗلةل لخحٜيةٝ وأوؼوتها، هٌمها وجٜييم وٛز

ت ت في للخح١م الدولت حظ ها التي والٜواُد الدؼسيِاث مجمُو  مةً جملةت اهاز في ا جخمّ، في الخىمو   اليؼان حٟس

اث وبةةةةسام  خوةةةةى ػةةةة٢ل فةةةةي جحٜيٜهةةةةا يم١ةةةةً التةةةةي والظياطةةةةيت، والاجخماُيةةةةت الاٛخـةةةةاديت ا حةةةةدداث  يةةةةخم ومؼةةةةسُو

 . 1ومخِددة وكجساناث جدابحر اهاز في جى٘يرها

 مىٌةةةةوزاث م٘هومةةةةاث ٗخوبيةةةةةٝ الخىميةةةةت، لِمليةةةةت الستيظةةةةيت ا جةةةةاالث أهةةةةم يؼةةةة٢ل الظياسةةةة ي ا جةةةةا٤ ٗةةةةؤن وبةةةةرل٣    

 أن ُليىةةا يخِةةحن اإلاخبِةةت الخىمويةةت الظياطةةاث ٗهةةم اجةةل ومةةً الظةةاتد، الظياسةة ي الخوجةةف خةةال٤ مةةً يىولةةٝ الخىميةةت

. للدولةت الظياسة ي للىٌةام ال١لةي الظةلٞو جمثةل الخىمويةت الظياطاث ٗان ومىف الاها، اإلاِمو٤  الظياطيت اإلابادة ه٘هم

 ال أن ويجةةةب الخوةةةت، جى٘يةةةر ُىةةةد اجباُهةةةا يجةةةب التةةةي والخِليمةةةاث الخوةةةواث" أيلةةةا الخىمويةةةت الظياطةةةاث حِنةةةى ٟمةةةا

 . 2و" الِامت ألاهداٖ مةً مظةخمدة وج١ةون  الظاتدة وألاهٌمت للدولت الِامت الظياطت مّ جدىاٛم

 مةةةةً مِيىةةةةت ؿةةةةوزة جحٜيةةةةٝ حظةةةةتهدٖ التةةةةي ؤلاجةةةةساناث مةةةةً ُةةةةدد بةةةةحن الةةةةوااي"  أنهةةةةا ُلةةةةى الخىمويةةةةت الظياطةةةةاث ج٘هةةةةم

 -: وهما الخىمويت الظياطاث مً مظخويحن بحن يمحز مً وهىاٞ" الخىميت

ةّ الةى الظياطةت هةره تهةدٖ:  الاٛخـةاديت الخىمويت الظياطاث - أ لةب اإلاِيؼةت ومظةخوى  ؤلاهخاجيةت ٗز  أٗةةساد أٓل

 لإلم٢اهةةةةةةاث ألامثةةةةةةةل الاطةةةةةةخٔال٤ ُلةةةةةةى جٜةةةةةةوم الظياطةةةةةةت هةةةةةةره وان وا حسومةةةةةةت، اللةةةةةةِي٘ت ال٘ئةةةةةةاث خاؿةةةةةةت ، ا جخمةةةةةةةّ

سة، البؼسيت والواٛاث   .3واإلاخاحت  اإلااديت ؤلام٢اهاث باإلكاٗت اإلاخٗو

 ا جخمةةّ أٗةةساد ٛةةدزاث وشيةةادة الاطةةخِداد شيةةادة الةةى تهةةدٖ الظياطةةت هةةره:  الاجخماُيةةت الخىمويةةت الظياطةةاث - ب

 جحويةةةةةةل خةةةةةةال٤ مةةةةةةً وهةةةةةرا ، زمساتهةةةةةا مةةةةةً والاطةةةةةخ٘ادة الاٛخـةةةةةاديت الخىميةةةةةت ُمليةةةةةت جِ٘يةةةةةل فةةةةةي اإلاظةةةةةاهمت أجةةةةةل مةةةةةً

 الظياطةةةاث أن يةةةسى  مةةةً وهىةةةاٞ آزةةةازه ويلمظةةةون  يِيؼةةةوهف واٛةةةّ الةةةى ا جخمةةةّ ألٗةةةساد والى٘ظةةةيت ال١٘سيةةةت ؤلام٢اهيةةةاث

ةٝ هدٖ جحٜيٝ هحو موجف زٜافي حٔحر ًُ ُبازة الخىمويت   4و محددة.  وخوواث مساحل ٗو

اقع السياسات التىمىية في حكىمة الاقليم  املطلب الثاوي:  و

اقع الاجتماعي مىاخ ٠وزدطخان وهابِف الجبلي جس٠ا ازسهما الواضح ُلى ا جخمةّ ال١ةسد ، وهةرا جِةل  : اناوال: الى

 بوبيِةةةت ازكةةةف
 
 ٟبحةةةرا

 
. ان ال٘ةةةسد ال١ةةةسد  يٜةةّ جحةةةذ جةةةؤزحر ُامةةةل مةةةصدوج وهمةةةا  5وال٘ةةسد ال١ةةةسد  ييؼةةةؤ وهةةةو مخةةةؤزس جةةؤزسا

ساَ مةةةةّ الوبيِةةةةت ومةةةةّ . حيةةةةم ان الـةةةة 6والـةةةةساَ اإلاظةةةةخمس مةةةةّ الوبيِةةةةت ومةةةةّ الاوظةةةةان والخلةةةةَو ألهٌمةةةةت الِؼةةةةحرة

ت، مثل اطخِداده الداتم للٜخا٤ دان محز ال٘سد ال١سد  ببِم الـ٘اث اإلاؼتٟر  .  7والُا
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ىام واإلاةاُص. وجحخةاج جسبيةت هةره الحيواهةاث فةي مىةاخ       ٜٗد ٠اهذ مٌِم الٜباتل في ٠وزدطخان حِيؽ ُلى جسبيت الٓا

الٌسٖو ٠اهذ الِؼحرة هي الىٌام الاجخمااي الوحيةد الةر  ٗ٘ي ًل هره ،  8و٠وزدطخان الى الخىٜل للساي دون ٛيود

 . 9ويجمّ الاٗساد، ٗيخلِون للِؼحرة وم ها يخِلمون الظيوسة ُلى الى٘ع والخضحيت وادان الواجب اشان ا جمَو

  10واما هبيِت الٜيادة في ا جخمّ ال١سد  ٢ٗاهذ جٜظم الى زالزت اهواَ وهي

ةاهوا يحخٌ٘ةةون بٜةةواث مظةةلحت و ِةةدد مةةً  الِؼةةاتس  اذطةةالهحن ؿةةٔاز، الاٛوةةاُيون ألامةةسان : وهةةم بمثابةةت  -1 ٠ة

 الخاكِت لهم. 

ةةةان البيةةةة٣ يؤخةةةةر  اللةةةةساتب  -2 البي٢ةةةةواث : وهةةةةم يسأطةةةةون ُؼةةةةحرة ٠املةةةةت، يةةةةدخل كةةةةم ها ُةةةةدد مةةةةً ال٘خةةةةوذ، و٠ة

 الاٛواُيت. 

 آلآا : وهو زتيع لل٘خر مً احد الِؼاتس ال١سديت. -3

ِةةت مةةً وبجاهةب هةةئالن الاٛوةةاُيحن يوجةد ُةةدد مةةً الا  -4 طةةس ال٘الحيةت، يملةة٣ أزق الٜسيةةت، أو يمخلة٣ ال٘ةةالح ٛز

 الازق.

اقااااع  والباديىةةةةان، والبابةةةةان، الظةةةةوزان، امةةةةازاث لةةةةدن مةةةةً ٛةةةةديما ٠وزدطةةةةخان اٛلةةةةيم ح١ةةةةم لٜةةةةد :السياساااا   ثاهيااااا: الى

خةةت، ول٘تةةرة مظةةخٜل بح١ةم وأزدالن  هةةره شالةةذ والجٔساٗيةةت والاجخماُيةةت الظياطةيت الاطةةباب بِةةم بظةةبب ول١ةً مٛئ

ةاهون  فةةي ، 11و الامةةازاث  ح٢ومةةت الٛامةةت مظةةاهدجف الاه٢لحةةز مةةً ، 12والح٘يةةد محمةةود الؼةةي  هلةةب 1918 طةةىت الثةةاوي ٠ة

ةالن وجم الجىوبيت، ٠وزدطخان  شالةذ زةم 1922 ُةام الةى 1919 ُةام مةً الجىوبيةت ٠وزدطةخان ح٢ومةت حؼة١يل ُةً الُا

 بةةالثوزة الٜيةةام الةى الحةةد الاهةةم وؿةل ان الةةى ال٢وزديةت، اإلاىةةاهٝ باطةةخٜال٤ البةازشاهيون  هالةةب 1929 طةةىت فةي ذلةة٣، بِةد

د بٔداد، في الظلواث كد ت ٠وزدطةخان، دولةت اٛامت وهو الا الاٟبر، الحلم جحٜيٝ اجل مً بازشاوي ٛام ٛو  باإلاؼةاٟز

ٚ  مهابةةةاد مديىةةةت فةةةي ٠وزدطةةةخان جمهوزيةةةت فةةةي ةةةام ،1945 طةةةىت ٠وزدطةةةخان بؼةةةس  زتةةةيعو دمحم ٛاضةةة ي الٜاتةةةد بمظةةةاهدة ٛو

ةةد ٠وزدطةةخان، جمهوزيةةت واطةةخمساز الهجةةاح  مهابةةاد جمهوزيةةف  الجمهوزيةةت هةةره انهيةةاز و ِةةد1946  طةةىت الةةى اطةةخمس ٛو

ٜةت البةازشاوي جوجةف ت مةً ُةةدد بٗس  والِةةساٚ ايةسان حةدود مخجةاوشيً هٌحرهةةا، ٛةل جازيخيةت بووليةت ملحمةةت فةي البيؼةمٟس

يةةةا يتي الاجحةةةاد ازاضةةة ي الةةةى وؿةةةلوا ال هةةةس ُبةةةوزهم و ِةةةد ازاض نهةةةس الةةةى وؿةةةوال وجٟس  زةةةوزة هجةةةاح و ِةةةد الظةةةابٝ، الظةةةٗو

 .ػِبي ٟبول واطخٜبل بلده الى ُاد 1958 ُام الِساٚ

يةةةام طةةةةلواث بٔةةةداد بمحةةةاوالث الحبةةةان ٗسؿةةةةت  ةةةةده ججةةةاه ال٢ةةةوزد ٛو بِةةةد جىـةةةل ح٢ومةةةت ُبةةةةد ال١ةةةسيم ٛاطةةةم مةةةً ُو

 ِةدوح 1970ى اذاز ُةام ، هةره الثةوزة الؼةِبيت اطةخمسث حتة1961ال٢وزد، اػةخِلذ زةوزة ال٢ةوزد فةي ػةهس ايلةو٤ طةىت 

أٟبةةةةر زةةةةوزة مظةةةةلحت فةةةةي ٠وزدطةةةةخان، وبةةةةرل٣ اطةةةةخواُذ الثةةةةوزة بستاطةةةةت بةةةةازشاوي اجبةةةةاز الظةةةةلوت الِساٛيةةةةت اهةةةةراٞ الةةةةى 

يّ ُلى اج٘اٛيت اذاز وهي اإلاسة الاولى التي يِتٖر  ٗيها بحٝ ال٢ةوزد بةالح١م الةراحي واُلةً ومىوٜةت الح١ةم  1970الخٛو

ةةد اطةةخمس هةةر ىةةدما ٛةةام ح٢ةةام بٔةةداد بخةةٚس اج٘اٛيةةت 1974ا الوكةةّ حتةةى ُةةام الةةراحي ل٢وزدطةةخان ، ٛو اذاز،  11، ُو

اموا بسطم حدود مىوٜت الح١م الراحي بؼ٢ل ٗةسد  واطةخٜوِوا ٟس٠ةٞو والجةصن الاٟبةر مةً  ودهم، ٛو وججاهلوا ُو
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والؼةِب اإلاىاهٝ ال٢وزديت مً مىوٜت الح١م الراحي وبدأث الثوزة مسة اخةسى ول١ةً هةره اإلاةسة جةم خياهةت ٠وزدطةخان 

ت بة وواج٘اٛيت الجصاتس  ، وحِسكذ زوزة ايلةو٤ الةى  يّ اج٘اٛيت اإلاؼئومت اإلاِسٗو ال٢وزد  بمئامسة دوليت ًُ هسيٝ جٛو

 .  13والى١ظت 

 ٠ةاهون  26 فةي الخٜدميةت  ايةازو ٠ةوالن زةوزة ٛامةذ ٠وزدطةخان مظةخِمس   مةئامساث و ١ِع ٛـحرة مدة وفي اخسى  مسة

ةةةةان 1976 طةةةةةىت الثةةةةةاوي  مظةةةةةخمس هلةةةةةا٤ فةةةةةي الاخةةةةةسى  ال٢وزدطةةةةةخاهيت والاحةةةةةصاب ال٢وزدطةةةةةخاوي الةةةةةديمٜساهي الحةةةةةصب و٠ة

ت  بازشاوي ادزيعو جهود و٠اهذ الجهود، ولخوحيد  اإلاـةالحت جحٜٜةذ حتةى الؼةاملت اإلاـةالحت ُٜةد اجل مً ملحًو

 ا حخلةةةةحن لظلظةةةةلت الاخحةةةةرة الحلٜةةةةت ٠اهةةةةذ 1991 ُةةةةام اذاز اهخ٘اكةةةةت وفةةةةي ال٢وزدطةةةةخاهيت، الجبهةةةةت  بٜيةةةةام 1988 ُةةةةام

 .  14والبِثيحن

 الحةةةسب ُىةةةف هةةةخ  زةةةم ومةةةً ؤلايساهيةةةت، – الِساٛيةةةت الحةةةسب حٜبةةةت فةةةي ال٢ةةةوزد كةةةد طياطةةةتها الِساٛيةةةت الح٢ومةةةت بةةةدأث

د ، 15و  واّٛ ٠ؤمس الاهليت  مةً بةف ٛةام إلاةا اإلاةدوي للمجخمةّ الدوليةت اإلاىٌمةاث لدن مً واطِت إلداهت الِساٚ حِسق ٛو

ىةةٙ اكةةوهاد  اإلاةةدهيحن مةةً شةةخف 5000 مةةً اٟثةةر صةةحيخف زاح الةةر  ال٢ةةوزد كةةد ال١يمةةاو   الظةةالح ٠اطةةخخدام ُو

 ال٢ةوزد كد مىٌمت جماُيت مجاشز  مً ُىف هجم وما الـيذ الظيئت الاه٘ا٤ اوحملت ال٢وزد ، الؼِب مً الابسيان

 حظةةةً ُلةةةي مةةةً بخوجيهةةةاث الِساقةةةي الجةةةيؽ بةةةف ٛةةةام الةةةر  1989 ُةةةام هيظةةةان 23  حتةةةى 1987 طةةةىت اذاز 29 ٗتةةةرة فةةةي

ةةدث  ال١يمةةاو   ُلةةيو بةةة اإلاِةةسٖو ا جيةةد  ُلةةى جمةةذ  الاه٘ةةا٤ ُمليةةاث ان ال٢ةةوزد، كةةد الجماُيةةت ا جةةاشز  اٟبةةر مةةً ُو

ةةةةدد ٛسيةةةةت، 4500حةةةةوالي واشالةةةةت واطةةةةّ، هوةةةةاٚ ُلةةةةى ال١يمةةةةاو   الظةةةةالح باطةةةةخخدام مساحةةةةل زمةةةةاوي  اإلاةةةةدن مةةةةً اخةةةةس ُو

 امةةةسأة 182 بحةةةٝ الاحيةةةان دٗةةةً جةةةساتم وازج٢ةةةاب وجةةةسحيلهم بةةةازشاوي الاٖ 8 بحةةةٝ جماُيةةةت مجةةةاشز  وازج٢ةةةاب والبلةةةداث،

لى جم حيم وه٘ل، وزجل اتهم مً الاالٖ الِثوُز   .  16و  الِساٚ جحسيس بِد  الواهسة ٗز

 ججسبةةت بةةدأث ذلةة٣ هديجةةت الظياسةة ي جؤزيخةةف مةةً الجديةةدة اإلاسحلةةت دخةةل 1991 الاهخ٘اكةةت بِةةد ٠وزدطةةخان اٛلةةيم ان

 فةةي ال٢وزديةةت والٜلةةيت الِساٛيةةت اإلاِادلةةت فةةي ٟبحةةرة حٔحريةةت حادزةةت ٠اهةةذ الاهخ٘اكةةت ٗخلةة٣ ٟسدطةةخان، اٛلةةيم فةةي الح١ةةم

 وحٔحةرث الٜوبيةت الثىاتيةت هٌةام هىةاٞ يِةد ٗلةم الحٜبةت ، جل٣ في جوهسيت حٔحراث الِالم ػهد حيم خاؿت، الِساٚ

ةةد الجىوبيةةت ٠وزدطةةخان فةةي بسإلااهيةةت اهخخابةةاث اجةةسان جةةم 1992/ايةةاز/19 وفةةي ،  17والظياطةةيت اإلاِويةةاث مةةً ال١ثحةةر  ٛو

 الظياطةةةيت الٜةةةوى  جميةةةّ ٗيهةةةا ػةةةاٞز الةةةدوليحن، ومةةةساٛبحن اإلاخحةةةدة وألامةةةم الحل٘ةةةان دو٤  بمظةةةاُدة اهخخابةةةاث جةةةسث

 ُلةةى الحةةاتصيً ال١بحةةرجحن ال١ةةسديحن الحةةصبحن بةةحن اج٘ةةاٚ الةةى اطةةدىادا بةةاالحسى  أو الاهخخابةةاث هخةةات  كةةون وفةةي ال١سديةةت

 لالٛلةةةيم ح٢ومةةةت أو٤  حؼةةة١يل زةةةم ومةةةً  بسإلاةةةانو حٜيٜةةةي وهنةةةي مجلةةةع او٤  جؤطةةةيع جةةةم باإلاىاؿةةة٘ت، الاؿةةةواث أٟثريةةةت

  18و مظةةةخٜل ػةةةبف طياسةة ي ٟيةةةان" ٗةةةاٟخو د " الةةى" الامةةةً اإلاةةةالذ اؿةةب  وبةةةرل٣ ال١بحةةةريً، الحةةصبحن بةةةحن اتخالفةةةي بؼةة٢ل

 بىةةةان اُةةةادة فةةةي الؼةةةسَو وجةةةم ، 2003 ُةةةام فةةةي الِساقةةةي الىٌةةةام وأطةةةٜى الِةةةساٚ، وحل٘اإهةةةا اإلاخحةةةدة الواليةةةاث احخلةةةذ

 فةةةةةي الح١ةةةةم مجلةةةةةع ببوؼةةةةان ذلةةةة٣ بةةةةةدأ. ٗيهةةةةا ديمٜساهيةةةةةت طياطةةةةيت ممازطةةةةت وجؤطةةةةةيع جديةةةةد، مةةةةةً الِساٛيةةةةت الدولةةةةت

 ايةةةةاد بستاطةةةةت الاهخٜاليةةةةت الح٢ومةةةةت وحؼةةةة١يل الاهخٜاليةةةةت، للمسحلةةةةت الدولةةةةت ادازة ٛةةةةاهون  وكُةةةةداد ،2003 يوليةةةةو/جمةةةةوش 



  

 مركز أفاق للدراسات و التكويى المتخصص                       الدراسات و األبحاثقسم 

 

 
  2222أيلول ،ثاهي، المجلد الالسابع مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

45 

خةةةةةت الح٢ومةةةةةت جليهةةةةةا ُةةةةةالو   خابةةةةةت ابةةةةةساهيم بستاطةةةةةت اإلاٛئ  ُليةةةةةف، الطةةةةةخ٘خان او للِةةةةةساٚ، الةةةةةداتم الدطةةةةةخوز  الجِ٘س ،ٟو

د. 2005 ُام الىواب مجلع ٗاهخخاب ذ ٛو  والاجحةاد"  يةتٟيتي و بةازح  م هةا والطةيما الستيظت ال١سديت ألاحصاب ػاٟز

 .    19والخحوالث هره ٠ل في ال١سدطخاوي ؤلاطالمي

اقاااع الاقت ااااد : : الى
ا
 السيةةةٙ فةةةي الصزاُيةةةت الاهخاجيةةةت الِالٛةةةاث ٠اهةةةذ الِؼةةةسيً الٜةةةسن  مةةةً الاو٤  الىـةةةٙ فةةةي ثالثاااا

 بوةين جةدزييي وهمةو واإلاديىةت، السيٙ في الـٔحر الظلعي الاهخاج بؤهدؼاز واٛترهذ . 20واٛواُيت ػبف   ال٢وزدطخان

  جمحزث التي السأطماليت الاهخاجيت الِالٛاث في
 
 وان . 21و اإلأةامسة مةً والخؼةيت باللةِٙ الح٢ومةت طةلوت ًُ بِيدا

ةساق موجف الاهخاجيت الِالٛاث هره  ببشديةاد ال٢وزدطةخاوي الاٛخـةاد جمحةز ٜٗةد ، 22وُةام بؼة٢ل الةراحي الاٟخ٘ةان أٓل

 فةةي الصزااةةي اليؼةةان ان . 23وذاحةةي اٛخـةةاد ذاث ؿةةٔحرة اٛخـةةاديت وحةةداث فةةي ٟبحةةرة وشيةةادة الةةصزاُيحن الظةة٢ان وظةةبت

لذ . 24وبالٔاباث يخِلٝ ووؼان الحيواهاث وجسبيت الصزاُت بحن يدىَو الاٛليم  بداتيةت محليةت بةؤدواث جةداز الصزاُت ًو

يةةت واإلايةةاه اليىةةابيّ ميةةاه ُلةةى حِخمةةد واطةةِت ٓحةةر بظةةيوت ومةةصاَز  فةةي ال١بحةةرة الةةس   مؼةةازيّ اوِةةدام بظةةبب وذلةة٣ الجٗو

  .25والصزاُت في ال١بحرة الانهاز مياه مً الاطخ٘ادة مً جم١ً ٟسدطخان

 والظياحيت والخؼبيت الخـليحيت والـىاُاث وال٘خاز الٔالب في بيديت ؿىاُاث ًُ ُبازة ٗهي الـىاُاث اما     

 التراهصيةذ وججةازة ٟبحةرة بـةوزة الداخليةت الخجةازة ُلةى يِخمةد ٗؤهةف الخجةاز   لليؼةان باليظةبت وامةا اليظةي  وؿىاُت

 . 26و اإلاهسبت والخجازة

ىةةةدما  ٛامةةةذ م،1992ُةةةام فةةةي اٛليميةةةت ح٢ومةةةت واٛيمةةةذ م1991ُةةةام  ٠وزدطةةةخان فةةةي لالهخ٘اكةةةت الاهخـةةةاز جحٜةةةٝ ُو

 جميةةةّ وسةةةحب خاويةةةت البىةةةٞو خصيىةةةت وجةةةٞس الاٛلةةةيم ُلةةةى ال٢امةةةل الاٛخـةةةاد  الحـةةةاز بدؼةةةديد الِساٛيةةةت الح٢ومةةةت

يةةةت الِملةةةت جةةةداو٤  ججميةةةد ايلةةةا وادى للظةةة٢ان، الِاتةةةدة الوداثةةةّ و٠ةةةل الامةةةوا٤  ججميةةةد الةةةى  ديىةةةاز 25و ٗئةةةت مةةةً الوٛز

 . 27والاٛليم، في ُساقي ديىاز ملياز هـٙ

 اٟثةةةر ج٢ةةةون  طياسةةة ي ٟيةةةان بىةةةان حظةةةاب ُلةةةى واطةةةِت محظةةةوبيت ػةةةب٢اث إلٛامةةةت الاحةةةصاب وؼةةةوذ الاهخ٘اكةةةت و ِةةةد

  الدولةةت لخةةدخل مباػةةسة هديجةةت ًهةةوز ا حظةةوبيت و٠ةةان ، ديمٜساهيةةت،
 
، جةةدخال

 
لةةى ٗةةاُال  اهمةةان ٗةةؤن ه٘ظةةف الٔةةساز ُو

 ألن والدولةةت ال٘ةةسد بةةحن الوطةةاهت مةةً اػةة٢ا٤ بؤنهةةا جوؿةٙ ان يم١ةةً بال٢ةةاد م1991 ُةةام بِةةد وؼةةؤث التةةي ا حظةوبيت

ساهةةةي جهةةةاش ييؼةةةؤ ولةةةم انهةةةازث الٜديمةةةت الدولةةةت مئطظةةةاث  الجبهةةةت احةةةصاب بةةةحن الجةةةزاَ اهةةةداَل ومةةةّ محلهةةةا جديةةةد بحرٛو

  جؤطظةةذ ال٢وزدطةةخاهيت
 
  الاٟثةةر بوؿةة٘ها الحصبيةةت ا حظةةوبيت ُمليةةا

 
 مةةً لل١ثحةةر الـةةالح الوحيةةد الخيةةاز حتةةى أو زبحةةا

 .  28و اإلادن ط٢ان

 فةي اإلائمىةت الِٜليةت ايجةاد فةي البةالٕ ازةسه الاٛلةيم فةي اإلائطسة ي الِمةل واجبةاَ اإلائطظةاث إلوؼةان ٠ةان 2003بِد ُام   

 زبةةةَو فةةةي طةةةاد الةةر  والاطةةةخٜساز الامىةةةت البيئةةةت أن الطةةيما اإلائطسةةة ي الِمةةةل مِةةةايحر كةةمً والاشدهةةةاز والخٜةةةدم الخوةةوز 

لةةى الاٛلةةيم، فةةي  الخىميةةت ُلةةى واإلاصةةجِت اإلاظةةاُدة والوطةةاتل آلاليةةاث ايجةةاد فةةي البةةالٕ ألازةةس لةةف ٠ةةان الاٛلةةيم  طةةبيل ُو

 ٠وزدطخان اٛليم في الخىمو   الخخويى مظحرة في جديدة مسحلت  2019-2015و الخمظيت الخوت مثلذ ٜٗد اإلاثا٤
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 فةةةةي الخخوةةةةيى وشازة اؿةةةدزتها التةةةةي مجخمعةةةي، اٛخـةةةةاد  اطةةةتراجييي مظةةةةاز مىٌومةةةةت فةةةي الاولةةةةى الحلٜةةةت وحِةةةةد الِةةةساٚ

ةةت مةةً اُةةدادها جةةم خوةةى ُلةةى بةةرل٣ مِخمةةدة الاٛلةةيم ح٢ومةةت  والخِلةةةيم، والتربيةةت، الصزاُةةت،و الةةوشازاث مةةً مجمُو

حرهةةةةةةا وال١هسبةةةةةان ةةةةةةت ُلةةةةةةى الاُخمةةةةةاد جةةةةةةم ٟمةةةةةةا ، ٓو حةةةةةةر السطةةةةةةميت والوزةةةةةاتٝ اإلاـةةةةةةادز مةةةةةةً مجمُو  ا حليةةةةةةتو السطةةةةةةميت ٓو

  فةةةي الوهىيةةةت اإلاظةةةوحاث مةةةً والِديةةةد  والدوليةةةت والاٛليميةةةت
 
  مسجِيةةةا اهةةةازا

 
 زإيةةةت يخلةةةمً الةةةر  اإلاظةةةاز لهةةةرا طةةةاهدا

 والصزاُةةت والواٛةةت الـةةىاُت ٛواُةةاث جٜةةوده ومصدهةةس مخىةةَو اٛخـةةاد بىةةان الةةى تهةةدٖ والتةةي اإلاةةدى بِيةةدة مظةةخٜبليت

 . 29والخىمويت الِمليت في ػس٠ان اإلادوي وا جخمّ والخاؾ الِام الٜواَ لي٢ون  جىمويت، ٠ؤٛواب والظياحت

 خوةةةةى جمسيةةةةس ػةةةةؤنها مةةةةً التةةةةي الخوةةةةواث بةةةةبِم ٛامةةةةذ ٛةةةةد الِةةةةساٚ ٠وزدطةةةةخان اٛلةةةةيم ح٢ومةةةةت ان بالةةةةرٟس وجةةةةديس 

 -:  30وباالحي جمثلذ جىمويت ونهلت اطتراجيجيت

م الجديد الاطدثماز ٛاهون  اؿداز -1 التي جواٗةٝ اح٢ام هرا الٜاهون ُلى اإلاؼازيّ  ، جوب2006ٝ لظىت  4و ٛز

الٜواُةاث الخاليةت: الـةىاُاث الخحويليةت وال١هسبةان والخةدماث اإلاسجبوةت الاهمةا، الصزاُةت ُليها الهيةؤة فةي احةد 

يهيةت ومةدن  بؼٜيها الىباحي والحيواوي والٔاباث والخدماث اإلاسجبوت الاها، ال٘ىادٚ واإلاؼازيّ الظةياحيت والتٗر

الىٜةةةل والاجـةةةاالث الالِةةةاب، ال ةةةحت والبيئةةةت، الابحةةةار الِلميةةةت والخ١ىولوجيةةةت ، وج١ىولوجيةةةا اإلاِلومةةةاث، 

الحديثةةةت، البىةةةٞو وػةةةس٠اث الخةةةؤمحن واإلائطظةةةاث اإلااليةةةت الاخةةةسى، مؼةةةازيّ البييةةةت الخحخيةةةت، اإلاىةةةاهٝ الحةةةسة 

والاطةةةةةةواٚ الخجازيةةةةةةت اإلاِاؿةةةةةةسة والخةةةةةةدماث الاطدؼةةةةةةازيت اإلاسجبوةةةةةةت الاهةةةةةةا، الخِلةةةةةةيم بجميةةةةةةّ مساحلةةةةةةف فةةةةةةي اهةةةةةةاز 

 الظياطت الخِليميت لالٛليم.

 .2006/11/3 بخازي  ٠وزدطخان اٛليم يف الاٛخـاد  اإلاىخدى جؤطيع -2

م ٛاهون  الِساٚ ٠وزدطخان اٛليم في وال٘ىيت ال١٘سيت اإلال١يت حمايت ٛاهون  -3  .2004 لظىت  10و ٛز

 .٠وزدطخان اٛليم في الحديثت الخجازيت الو٠االث حسجيل مؼسَو -4

 .٠وزدطخان اٛليم في للظياحت الِامت اإلائطظت ٛاهون  -5

الن -6  ٛةاهون  بحظةب. 2006/7/29 فةي الاٛلةيم ح٢ومت حظىده التي الاٛليم في الاطدثماز هيؤة حؼ١يل ًُ الُا

م الاطدثماز  .٠وزدطخان اٛليم في لالطدثماز خاؿت لجىت بخؤطيع 2006 لظىت  4و ٛز

 . 2007 طىت في ٠وزدطخان اٛليم في الاُما٤ زجا٤ اجحاد اوؼان -7

يمياويةةاث والٔةاش للةةى٘ى الِامةت الهيةةؤة ٛةاهون  -8 ةةم ٛةةاهون  2004 لظةىت الِةةساٚ - ٠وزدطةخان الٛلةةيم والبترٟو  ٛز

  .  31و

مليةةت والاطةةدثمازاث الخجةةاز   الخبةةاد٤ حةةو٤  مةةئجمساث اوِٜةةاد -9  اإلاِةةازق اٛامةةت. الاٛلةةيم فةةي الاُمةةاز اُةةادة ُو

ت 250 مً أٟثر ٗيف ُسكذ الر  الدوليت، الظليماهيت مِسق مثل الاٛليم ازق ُلى الدوليت  ودوليةت، محليةت ػةٟس

ت اٛامخف الر  مبر 14-11 بحن الامسي١يت – الِساٛيت الخجازة ٓٗس  .واإلاظخٜبل الاطدثماز ػِاز جحذ ،2006 هٗو
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 مةةةةةةً بالِديةةةةةةد الٜيةةةةةةام الاٛلةةةةةةيم ازق ُلةةةةةةى اإلاؼةةةةةةازيّ الٛامةةةةةةت واإلاظةةةةةةدثمسيً الخجةةةةةةاز لجميةةةةةةّ اللةةةةةةون اُوةةةةةةان -10

 .2006 الِام مىر الخجازيت والخِاٛداث اإلاِاهداث

حر مةةّ الةةدولي ٠وزدطةةخان مـةةٖس اوؼةةان  -11 س التةةي ح٢وميةةت، وبلةةماهاث الالةةي الـةةساٖ ATMو اجهةةصة جةةٗو  جةةٗو

يت الخاليةت الخةدماث  ػةةب١ت هسيةٝ ُةةً الامةوا٤ جحويةةل ، الِاإلايةت SWIFT الظةوي٘ذ ػةةب١ت خةال٤ مةةً مخوةوزة مـةةٗس

 .اإلااليت للخحويالث يوهيون  ويظترن 

 التىمىية في إقليم كىردستان العراقاملبحث الثاوي : التحديات الت  ثىاجه السياسات 

جواجةةف الظياطةةاث الخىمويةةت فةةي اٛلةةيم ٠وزدطةةخان جملةةت مةةً الخحةةدياث التةةي جٜةةٙ حةةاتال دون جحٜيةةٝ الاطةةخدامت     

 فةةي مظةةاز 
 
ب٢ةل أبِادهةةا. م هةةا الاٛخـةةاديت والاجخماُيةةت والبيايةةت والظياطةةيت واإلائطظةةيت، وهةةرا الخحةةدياث جةةئزس طةةلبا

زدطةةخان. ويٜةةدم هةةرا اإلاولةةب  حةةت ُامةةت ُةةً أهةةم هةةره الخىميةةت وجوجهةةاث الِمليةةت الخىمويةةت اإلاظةةخدامت فةةي أٛلةةيم ٠و 

 .الخحدياث في ا جاالث الاٛخـاديت والاجخماُيت والظياطيت والبيايت واإلائطظيت 

 الاقت ادية والبيئية املطلب الاول: التحديات  

 التحديات الاقت اديةأوال: 

ةةةةةا مةةةةةً الخوةةةةةوز والخوطةةةةةّ فةةةةةي  ارثفااااااال معااااادالت الت ااااا م : -1 م مةةةةةً جحٜيةةةةةٝ اٛخـةةةةةاد ؤلاٛلةةةةةيم هُو ُلةةةةةى الةةةةةٓس

م، ٦٠٠٢الٜواُاث الاٛخـاديت خال٤ الظىواث ألاخحرة بِد الاحخال٤ الامسي٢ي للِساٚ وباألخف بِد ُام 

اال أن هةرا الخوطةّ والخوةوز حـةل ُلةى حظةاب مِةد٤ الاطةخٜساز الىٜةد ، لتراٜٗةف ازج٘ةاَ وجةاتس الخضةةخم 

مٜياطا لٔالن اإلاِيؼت، والر  جـاُدث وجحرجف خال٤ اإلادة ه٘ظةها، ويم١ةً ج٘ظةحر أطةباب الر  يظخخدم 

هةةةرا الازج٘ةةةاَ بالصيةةةادة فةةةي قجةةةم اليؼةةةان الاٛخـةةةاد ، وشيةةةادة الظةةةيولت الىاججةةةت ُةةةً ازج٘ةةةاَ ؤلاه٘ةةةاٚ الِةةةام 

ةةةّ أن يةةةئزس هةةةرا الخضةةةخم ُلةةةى الخوطةةةّ والخوةةةوز الةةةر  يخمخةةةّ بةةةف  خاؿةةةت الىٜ٘ةةةاث الدؼةةةٔيليت، ومةةةً اإلاخٛو

 .    32واٛخـاد ؤلاٛليم 

م الٜياسةة ي ألطةةِاز اإلاظةةتهل٣ لؼةةهس ػةةبان ٠٠٠=و2012وبةةرل٣ ٗةةان مِةةدالث الخضةةخم باإلاٜازهةةت مةةّ طةةىت    ٪  الةةٛس

%   ُمةةا هةةو ُليةةف فةةي طةةىت الاطةةاض  7.7  ا  ان اإلاظةةخوى الِةةام لرطةةِاز أزج٘ةةّ بيظةةبت و ٠٠٠,٠٦بلةةٕ و  2022لظةةىت 

م الٜياس ي لؼهس ػةبان 2012  ازج٘اُةا بلٔةذ  وظةبخف و  72.107فةي اٛلةيم ٠وزدطةخان  2022وبلٕ الٛس
 
٪   ٢,٦مسةجال

لؼةهس ػةبان فةي ألاٛظةام الخاليةت : الخِلةيم  ٦٠٦٦، ازج٘اَ الاطةِاز لظةىت  2021مٜازهت مّ ػهس ٠اهون الثاوي لظىت 

ةت  ٪،٠٠.١،الاجـةاالث  ٪٠٦.٠ ريةت واإلا ٪ ،٦.٦اإلاالبةةع والاحريةةت  ٪،٦.٢الظةةلّ الخةةدماث اإلاخىُو ؼةةسوباث ٓحةةر ألٓا

 ٪،٩.١الىٜةل  ٪،٢.٦الظة١ً والايجةاز، اإلايةاه، ال١هسبةان، الٔةاش   ٪،٢.٠اإلاؼسوباث ال١حوليت والخبةٕ  ٪،٠.٦ال١حوليت 

يةف والثٜاٗةت  ٪،١.٠اإلاوةاُم  ٪ ٟمةا موضةح فةي ٦.٠ال ةحت  ٪،٦.٦الخجهحةزاث واإلاِةداث اإلاجزليةت والـةياهت  ٪،٦.٦التٗر

   .33و  1الؼ٢ل و
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م و م الٜياس ي ألطِاز اإلاظتهل٣ لظىف   : 1ػ٢ل ٛز  .٦٠٦٦الٛس

 استخدام ألايد  العاملة  -2

 ُدم اإلاوانمت بحن مخسجاث الخِليم ومخولباث طٚو الِمل 

صث طياطاث وهٌم الخِليم الِالي في اٛلةيم ٠وزدطةخان ُلةى الجاهةب ال١ ةي والخوطةّ ألاٜٗةي بدزجةت أٟبةر مةً   لٜد ٟز

يةةةةةةت الخِلةةةةةةيم، و٠اهةةةةةةذ حةةةةةةز والاهخمةةةةةةام بىُو هديجةةةةةةت هةةةةةةره الظياطةةةةةةت الخِليميةةةةةةت أن اشداد خسيجةةةةةةو ٠ليةةةةةةاث الِلةةةةةةوم  التٟر

ؤلاوظاهيت، ُلى حظاب الخخــاث الِلميت والخوبيٜيت التي يحخاجها طٚو الِمل، وهةرا أدى بوبيِةت الحةا٤ الةى 

ُةةدم الخىاطةةب بةةحن أهةةواَ اإلاةةئهالث التةةي يحملهةةا خسيجةةو الجامِةةاث البةةاحثحن ُةةً الِمةةل، وبةةحن أهةةواَ ٗةةسؾ الِمةةل 

 .  34وخاحت في طٚو الِمل اإلا

 الِمالت ألاجىبيت 

 ًُ الِمالةت الواٗةدة مةً 
 
هىاٞ أُداد ٟبحرة مً الِمالت الواٗدة جانث مً طوزيا وكيسان و جسکیا و بىجالدغ ٗلال

حةةةةر ا جةةةةاشة طةةةةىويا، وحظةةةةب بياهةةةةاث وشازة الِمةةةةل  وطةةةةى وجىةةةةوب الِةةةةساٚ، ويةةةةصداد ُةةةةدد الِمالةةةةت الواٗةةةةدة ا جةةةةاشة ٓو

 .  35و  ُامال  15100و ٦٠٠٦_٦٠٠١ىواث والؼئون الاجخماُيت وؿل مجمَو الِمالت الواٗدة ا جاشة للظ

حر الامةان ان هرا الِدد مً الِمالت الاجاهب يؼ٢ل وجود مىاٗظت بحن ٛوة الِمل الاجىبيت والِمالت ا حليت   ان جٗو

ةّ  سؾ الِمل في ا  م٢ان يدّٗ باأليد  الِاملت الى الخوجف الي ة وان جلب الايد  الِاملةت ألاجىبيةت الةى الاٛلةيم ٗز ٗو

بت البوالةةت ا حليةت وذلةة٣ بظةبب ان الِمةا٤ الاجاهةةب يِملةون بةةؤجوز اٛةل مةً الِمالةةت ا حليةت مةةا يجِلهةم فةةي مةً وظة

ةةوام مةةً  مىاٗظةةت مةةّ الِمةةا٤ ا حليةةحن وبالخةةالي ازج٘ةةاَ وظةةبت البوالةةت ، وألٜةةذ الحةةسب كةةد جىٌةةيم داُةةؽ خةةال٤ الُا

ؼةساث الاالٖ بٌاللهةا ُلةى الحيةاة فةي اٛلةيم ٠وزدطةخان  الةر  اطةخٜب 2017ةةة  2014 ل أٟثةر مةً مليةون هةاشح ُساقةي ُو

مةةً الظةةوزيحن، ومةةا يةةصا٤ الاٛلةةيم يظخلةةيٙ ُؼةةساث آلاالٖ مةةً الىةةاشححن الِةةساٛيحن وأٟثةةر مةةً ز ةةّ مليةةون طةةوز ، 

 
 
 ؿِبا

 
اتٙ باليظبت للمواهىحن امسا  .  36ووهو ما جِل الِثوز ُلى ًو



  

 مركز أفاق للدراسات و التكويى المتخصص                       الدراسات و األبحاثقسم 

 

 
  2222أيلول ،ثاهي، المجلد الالسابع مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

49 

ؤلاٛلةةةيم، الةةةر  يم١ةةةً أن ي٘ؼةةةل فةةةي خلةةةٝ مةةةا ي١٘ةةةي مةةةً وهةةةرا يمثةةةل احةةةد الخحةةةدياث الخوحةةةرة للىمةةةو الاٛخـةةةاد  فةةةي 

 ٗسؾ الِمل الطديِاب الداخلحن الجدد مً اإلاواهىحن لظٚو الِمل.

 ثحديات التىىيع الاقت اد _ ٣

مظةةاهمت الةةى٘ى فةةي الايةةساداث الِامةةت فةةي الِةةساٚ : أحةةد أهةةم الخحةةدياث التةةي جواجةةف الاٛخـةةاد الِساقةةي، هةةو  .أ 

طةةلِت واحةةدة هاكةةبت هةةي الةةى٘ى، وحِةةد اإلاوازهةةت فةةي الِةةساٚ ُلةةى أطةةاض اُخمةةاده الةةى حةةد ٟبحةةر ُلةةى جـةةديس 

. ٗمةةً خةةال٤ مخابِةةت جوةةوز الايةةساداث الِامةةت ال٢ليةةت الِ٘ليةةت وؤلايةةساداث   37وايةةساداث الةةى٘ى بؼةة٢ل أطةةاض 

الى٘ويت الِ٘ليت هجةد وجةود شيةادة مظةخمسة فةي وظةبت مظةاهمت ايةساداث الةى٘ى فةي اجمةالي الايةساداث ال٢ليةت 

د ػ٢لذ الايساداث الى٘ويت الِ٘ليةت فةي طةىف     مليةاز واشدادث ؤلايةساداث ١٢٩٦١الةى و  ٦٠٠٢في الِساٚ، ٛو

  مليةةاز ١٦٦٠٦الةةى و  ٦٠٠١  مليةةاز زةةم اهخ٘لةةذ ؤلايةةساداث الى٘ويةةت فةةي طةةىت ٩٠٠٠٠الةةى و  ٦٠٠٠فةةي طةةىت 

بظبب جاتحةف  ٦٠٦٠  ملياز، واهخ٘لذ الايساداث في طىف ٠٠٦١٠الى و ٦٠٠٠و ِد ذل٣ ازجِ٘ذ في طىت 

ث اإلاخحٜٜةت لؼةهس اُلىذ وشازة الى٘ى ًُ مجمَو الـادزاث الى٘ويةت والايةسادا  ٠٦٠٦٦وزوها اما في طىت 

 .  38وُاما  ٩٠ملياز دوالز وهو يسجل اُلى ايساداث ه٘ويت في  ٠٠آذاز الى 

مظةةةاهمت الةةةى٘ى فةةةي ؤلايةةةساداث الِامةةةت فةةةي اٛلةةةيم ٠وزدطةةةخان : ان اٛلةةةيم ٠وزدطةةةخان يِخمةةةد ُلةةةى الايةةةساداث   .ب 

ى٘ى، ٗةةةبٛليم اإلاخؤجيةةت مةةةً اإلاواشهةةةت الاجحاديةةت بؼةةة٢ل ػةةةبت مولةةةٝ، ومـةةدز ايةةةساداث الِةةةساٚ هةةو جـةةةديس الةةة

٠وزدطخان اذن يِخمد ُلى اإلاـدز الوحيةد الةر  هةو الةى٘ى فةي الِةساٚ، ِٗلةى طةبيل اإلاثةا٤ بلٔةذ ايةساداث 

ةةةف  2021ؤلاٛلةةةيم  لظةةةىت  مليةةةون بسميةةةل مةةةً  152وجةةةان ٗيهةةةا ان اٛلةةةيم ٠وزدطةةةخان ٛةةةام بخـةةةديس مةةةا مجمُو

ةةان   للبرميةةةل الواحةةةد، حيةةةم ان دوالز  59.4الةةةى٘ى ُةةةً هسيةةةٝ ميىةةةان جيهةةةان، مبيىةةةا ان مِةةةد٤ طةةةِس البيةةةّ ٠ة
 
ا

ياث  5مليةازاث دوالز، و٠ةان اٟثةر مةً  9مجمَو الايساداث اإلاخحٜٜت مً الى٘ى اإلاباَ بلةٕ  مليةازاث م هةا ؿةٗس

% مةً الايةساداث دخلةذ فةي 44مليةازاث دوالز، بمةا يِنةي ان هحةو  4الى٘ى، وان خالف الايساداث ٠ان ٛسابت 

ن اٛلةةةةةيم ٠وزدطةةةةةخان ي٘خٜةةةةةد احةةةةةدى ألادواث اإلاهمةةةةةت فةةةةةي ُمليةةةةةت .  وهةةةةةرا يِنةةةةةي ا  39وخصيىةةةةةت ح٢ومةةةةةت ؤلاٛلةةةةةيم 

الظياطاث الخىمويت وهي طياطت الخىويّ الاٛخـاد ، بظبب اُخماده الى الحد ال١بحةر ُلةى جـةديس طةلِت 

واحدة هاكةبت هةي الةى٘ى، والةر  جخِةسق ُواتةده لخٜلبةاث وجربةرباث فةي ألاطةواٚ الِاإلايةت، هةرا مةً جهةت، 

حِخمد ُلى الخواٜٗاث الظياطيت، وهرا يِني انهةا جةصداد   ٪۷٪ٛليم البالٔت وومً جهت أخسى ٗبن حـت ؤلا

وجةةىخ٘م حظةةب الخواٜٗةةاث الظياطةةيت، وزةةم ٗةةان مةةً الىاحيةةت اإلاظةةخٜبليت ال يم١ةةً الاُخمةةاد ُلةةى حـةةت 

 ؤلاٛليم مً الايساداث الى٘ويت في دّٗ ُمليت الخىميت  في اٛليم ٠وزدطخان.

حظةةب البياهةةاث الةةوازدة فةةي اإلاواشهةةت الِامةةت : ساداث داخةةل اٛلةةيم  فةةي اإلاواشهةةتٛلةةت ادخةةا٤ ايةةساداث داخليةةت وايةة .ج 

٪  مةةةً الايةةةساداث ال٢ليةةةت ١.٦٢ان الايةةةساداث الداخلةةةت الةةةى ؤلاٛلةةةيم حؼةةة٢ل و4لح٢ومةةةت اٛلةةةيم ٠وزدطةةةخان، ٖ

يةت، مةً الايةساداث ال٢ل  ٪٫۲٪م، وؤلايةساداث بيةّ والةى٘ى والٔةاش  محليةا جبلةٕ و٪٦٠٠٦للمواشهت الِامةت لِةام 
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%  مةةً الايةةةساداث ال٢ليةةت للمواشهةةت الِامةةت، ويمثةةل ذلةة٣ لحةةةد 5.57أ  ان مجمةةَو ايةةساداث ؤلاٛلةةيم يؼةة٢ل و

الخحةةةةدياث ال١بحةةةةرة، ألنهةةةةا ال ح١ِةةةةع الواٛةةةةّ الاٛخـةةةةاد  والح١ِةةةةع واٛةةةةّ الايةةةةساداث اإلاخحـةةةةلت مةةةةً داخةةةةل 

مةةةةً اإلاةةةةان وال١هسبةةةةان ؤلاٛلةةةةيم مثةةةةل ايةةةةساداث اللةةةةساتب والٔسامةةةةاث والسطةةةةوماث وزمةةةةً الظةةةةلّ الِامةةةةت مثةةةةل ز

والهاجٙ، وهرا يِني أن هىاٞ حالت مً الٔموق في اإلاوازد الداخليت اإلاخاحةت لإلٛلةيم، وهةو مةا يِنةي ٓيةاب 

الؼةة٘اٗيت والٔمةةوق فةةي مـةةحر الايةةساداث اإلاخحـةةلت فةةي ؤلاٛلةةيم و ٓيةةاب اإلاِلومةةاث ُةةً اإلاةةوازد اإلاخاحةةت مةةً 

 . 40وداخل ؤلاٛليم لخِصيص دُم الخىميت

، ويم١ةةً أن حظخحلةةس ؤلاطةة٢ان: يواجةةف ؤلاٛلةةيم جحةةدياث حٜيٜيةةت فةةي ٛوةةاَ   قطاااال الاسااكانحاديات فااي م ااال _ ث٤

 :  41والخحدياث الستيظت في الٜواَ الظ١ني باالحي 

ّ جصايد ُدد ألاطس ٓحر الٜةادزة ُلةى جة - أ %  مةً ألاطةس التةي حظة١ً 79.16محن طة١ً التةٝ، حيةم هىةاٞ وؤيخٛو

، فةةي حةةحن ه ٪  مةةً الظةة٢ان يظةة١ىون فةةي مظةةاًٟ ملةة٣ ؿةةٖس وموةةالبون ٦.١٢ىةةاٞ وفةةي مظةةاًٟ ملةة٣ ؿةةٖس

%  يظةة١ىون فةةةي مظةةاًٟ مٜابةةةل ُمةةةل، 5.6٪  يظةةة١ىون باإليجةةاز مٜابةةةل و٦,٦٢٪بةةدّٗ اٛظةةةان طةةىويت، و و

ةد جةان فةي الخوةت الاطةتراجيجيت إلٛلةيم ٠وزدطةخان  م ٦٠٠٢ – ۳٪۳۰وهرا يِني وجود عجص طة١ني ٟبحةر، ٛو

 م .٦٠٠٢ز ّ مليون وحدة ط١ىيت في ُام التي بييذ الحاجت الى حوالي 

 ُدم وجود هٌام مظخدام إلدازة ألازاض ي الظ١ىيت الر  يحو٤ ألازاض ي بؼ٢ل مىٌم لهرا الٔسق . - ب

بت في الظ١ً الِمود  مما يِمٝ  - ث دم الٓس لخ٘ليل الاجخمااي لرطس للظ١ً في وحداث ط١ىيت مى٘سدة ُو

 ألازاض ي الصزاُيت وخاؿت ا حيوت باإلادن ال١برى. مً مؼ٢لت جامحن ألازاض ي الظ١ىيت دون الخجاوش ُلى

بِةةةةد ال٘ظةةةةاد أحةةةةد الخحةةةةدياث الستيظةةةةت التةةةةي ييب ةةةةي أن جخـةةةةدى لهةةةةا ح٢ومةةةةت   ثحااااديات الفساااااد ملدار  واملااااا ي: _٩

 ؤلاٛليم بٔيت جسطي  الىٌام الديمٜساهي ٗيف، وجخمثل مٌاهس ال٘ظاد في اٛليم ٠وزدطخان باالحي: .

 ًاهسة السػوة  - أ

٘ي الدولت  جـل الى و وظبت اهد في   ٪۰,۳٪% ، و و3,7٪   في بٔداد وفي ؤلاٛليم يـل الى و ٦١,3ؼاز السػوة بحن مًو

ص    40وبٜيةةةةت محاٌٗةةةةاث الِةةةةساٚ ،حظةةةةب دزاطةةةةت و ال٘ظةةةةاد وجحةةةةدياث الجزاهةةةةت فةةةةي الٜوةةةةاَ الِةةةةام فةةةةي الِةةةةساٚ   , و يةةةةُو

الحـةةةةاز الاٛخـةةةاد  فةةةي حظةةةةِييياث الٜةةةسن اإلاىـةةةسم ٠اهةةةةذ جةةةدوز فةةةي دواتةةةةس  حٜبةةةتالبةةةاحثون ان اهدؼةةةاز السػةةةةوة فةةةي 

٘ي الاٛلةةةةيم الـةةةةٔاز، ل١ةةةةً بِةةةةد  م وجحظةةةةً اإلاظةةةةخوى اإلاِاقةةةة ي فةةةةي ؤلاٛلةةةةيم اهحظةةةةسث ًةةةةاهسة ٦٠٠٦الح٢ومةةةةت ومةةةةًو

٘ي الدولةةت مثةةل ومةةد س، مةةديس ُةةام، وشيةةس  الةةى  السػةةوة بؼةة٢ل ٟبحةةر جةةدا، اال أنهةةا اهخٜلةةذ الةةى الوبٜةةت الِليةةا مةةً مةةًو

ٜةود اإلاٜةاوالث ، وهةرا يِنةي جحةو٤ ًةاهسة السػةوة مةً  جاهب اإلاؼازيّ الاطدثمازيت وجوشيّ ألازاض ي ومسةح ألازاضة ي ُو

 لها 
 
 واهحظازا

 
٘حن ال١باز في اٛليم ٠وزدطخان وهرا ال يِني اهخ٘اكا ٘حن الـٔاز الى اإلاًو  .  42واإلاًو
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 يت:الجزيٙ اإلاالي:  الجزيٙ اإلاالي يخمثل  في الٌواهس ألاج  - ب

 :  ٛلةةةةيم أؿةةةب  ًةةةةاهسة و جةةةصن مةةةةً ُةةةاداث وجٜاليةةةةد ا جخمةةةةّ، ان التهةةةسب اللةةةةسيبي فةةةي ؤلا التهااارل البااااري

ةةةدم وجةةةود ُدالةةةت فةةةي  ةةةدم وجةةةود مِیةةةاز محةةةدد اللةةةساتب ُو ابةةةت والخةةةدٛيٝ ُو والظةةةبب يِةةةود للةةةِٙ الٛس

ي٘يت جحـيل اللسيبت أيةاز  ٠٠أزطلذ داتسة الخيظيٝ واإلاخابِةت، الازىةحن  ,   43وجحديد الظِس اللسيبي ٟو

، الخٜسيةةس الخةةاؾ باإلؿةةالح الح٢ةةومي فةةي مجةةا٤ اللةةساتب الةةى بسإلاةةان ٠وزدطةةخان، وفةةي اهةةاز ٦٠٦٠ومةةايو  

ةةةد ح٢ومةةةت اٛلةةةيم ٠وزدطةةةخان ُلةةةى كةةةسوزة  الخوةةةون الِامةةةت لبرهامجهةةةا الح٢ةةةومي فةةةي مجةةةا٤ ؤلاؿةةةالح،  جٟئ

 ؼةة٢ل ُةةاد٤، واجخةةاذ ٠اٗةةت ؤلاجةةساناث الٜاهوهيةةت وؤلادازيةةت إليٜةةاٖ اجةةسان حِةةديالث فةةي الىٌةةام اللةةسيبي و 

لى كون ذلة٣ اجخةرث ح٢ومةت اٛلةيم  التهسب اللسيبي ووكّ آلياث ومِايحر جديدة لخىٌيم اللساتب، ُو

 :  44و٠وزدطخان الِديد مً ؤلاجساناث م ها 

اإلاىخجةةاث الى٘ويةةت بخوجيةةف مةةً زتةةيع مجلةةع الةةوشزان يةةخم الخـةةٖس حةةو٤ اطخحـةةا٤ كةةسيبت الةةدخل ُلةةى   -1

ود ومخل٘اتها ُلى الىحو الا ود واإلاواد ال١يمياويت الخاؿت بالٛو  :حيوالٛو

 %٠ُىد الاطخحراد ج٢ون وظبت اللسيبت  - أ

 %١ُىد الخـديس ج٢ون وظبت اللسيبت  - ب

ت خاؿت بالى٘ى والٔاش دون وجود بسانة ذمت كسيبيت.  -2  يمىّ اهجاش أ  مِاملت أل  ػٟس

 يخم جدٛيٝ وظبت اللسيبت اإلاٜدزة مً ٛبل وشازة الثرواث الوبيِيت.   -3

  فةةي وشازة الثةةرواث الوبيِيةةت واإلاديسيةةت الِامةةت لدسةةجيل Suppliersيجةةب حسةةجيل جميةةّ الؼةةس٠اث اإلاةةوزدة و   -4

 الؼس٠اث في وشازة الخجازة والـىاُت.

٘حن ألاجاهب الِاملحن في مجا٤ الى٘ى ححز الخى٘ير ابخةدان مةً   -5 دخو٤ ٛساز اطخحـا٤ اللساتب مً اإلاًو

 .٦٠٦٠/٠/٠٠جازي  

 :ان ُمليةةت ٓظةةل ألامةةوا٤ ػةةديدة الظةةسيت فةةي اٛلةةيم ٠وزدطةةخان الِةةساٚ فةةي مجةةا٤   ظاااهرغ يساايو الامااىال

ا أدى الةةى ان جـةةب  ُمليةةت ٓظةةل الخؤٟةةد مةةً حةةدور هةةره الِمليةةت ٗمةةً الـةةِب محازبتهةةا والحةةد م هةةا، مةة

ألامةةوا٤ احةةدى اٟبةةر الخحةةدياث التةةي جواجةةف الظياطةةاث الخىمويةةت فةةي اٛلةةيم ٠وزدطةةخان وبخاؿةةت فةةي حالةةت 

ابت، أو ُدم ام٢اهيتها، ما يدي  ال٘سؿت لدظهيل هره الِمليت   .  45وٓياب الٛس

 :مةً   ٠,٦٢٦,۰۰۰,۰۰۰يةخم ؿةٖس مبلةٕ ٛةدزه و ثمىيو ألاحسال على حسال مىازهة الدولة 
 
ديىةاز ػةهسيا

اإلاواشهةةةةت الِامةةةةت ُلةةةةى ألاحةةةةصاب الظياطةةةةيت فةةةةي ؤلاٛلةةةةيم، هةةةةرا مةةةةا ُةةةةدا مواشهةةةةت الٜىةةةةواث ال٘لةةةةاتيت وزواجةةةةب 

ةةرل٣ زواجةةب  حةةر الحصبيةةت ٟو الميةةت والجمِيةةاث اإلادهيةةت وزواجةةب حةةساض اإلاٜةةساث الحصبيةةت ٓو اإلائطظةةاث ؤلُا

 . 46واإلاخٜاُديً الحصبيحن ُلى حظاب اإلاواشهت
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 : التحديات البيئية ثاهيا

ةةةت ػةاملةةةت مةةةً الاهٌمةةةت البيايةةةت وهٌةةةم السؿةةةد للح٘ةةاي ُلةةة  اإلاةةةوازد الوبيِيةةت وحمايتهةةا  الشا٤ الاٛلةيةةةم ي٘خٜةةةس  جمُو

 ومً أبسش الخحدياث الستيظيت لحمايت البيايت :

 الالٔام واإلاخ٘جساث -1

م مً ٛيام ؤلاٛليم بخوهحةر مظةاحاث واطةِت مةً ألالٔةا     م واإلاخ٘جةساث ٗاهةف ال جةصا٤ هىةاٞ مىةاهٝ ُديةدة ُلى الٓس

ساق اٛخـاديت وجىمويت   لظ٢انها وجمىّ الاطخ٘ادة م ها إٓل
 
 ٟبحرا

 
 .  47ومليئت باأللٔام، وهي جمثل جحديا

ةةةم الجهةةةود الحثيثةةةت اإلابرولةةةت مىةةةر ُةةةدة أُةةةوام للةةخخلف مةةةً بٜايةةةا جلةةة٣ الالٔةةةام واإلاخ٘جةةةساث واإلاظةةاُداث      ل١ةةً ٓز

ثةةسة ُةةدد االواطةِت الخةي ٛةدمذ مةً بِةةم اإلاىٌمةةةةاث الدوليةةت و الةةدو٤ الـةةديٜت،  ال أن طةةِت اإلاظةاحاث اإلالوزةةت ٟو

ةةةةت ٗةةةةي أزاكةةةةي الا ةةةةوام الالٔةةةةام اإلاصزُو ٛلةيةةةةم ٟةاهةةةةذ أٟبةةةةس مةةةةً جلةةةة٣ الجهةةةةود، ممةةةةا يٜخلةةةةي الةِمةةةةل بجديةةةةت خةةةةال٤ الُا

 االٜليلةةةت الٜادمةةةت مةةةً أجةةةل 
 
هةهةةةان هةةةرا اإلاةلةةةٙ والةةةخخلف نهاتيةةةا مةةةً الىخةةات  الظةةلبيت الخةةةي جةحـةةةل حةاليةةةا أو مظةةخٜبال

ةد طةِذ الجهةاث ا خخـةت ذاث الِالٛةت للخِامةل لظة٢ان الاٛلةةةةيم مً جسان وجود مثل هره الالٔام واإلاخ٘جسا ث، ٛو

ةةةت والخىٜةةةةل بحسيةةةةت  مةةةةّ هةةةةرا الخلةةةور الخويةةةةس وججةةةةاوش هخاتجةةةةف الظةةةلبيت  الخةةةةي جةةةةى١ِع ُلةةةة  ٛةةةةدزة الظةةةة٢ان ٗةةةةي الحٟس

ساق الخ ةةي ومصاولةت اليؼةاهاث ٗةي مخخلةٙ الازاكةي وجوطةةةّ ٗةسؾ الاطخ٘ادة مةً اطخخداماث الازاكةي أٓل ىميةت، ٗو

 .  48وجٜليةل الاؿاباث والضحايا الريً يخِسكون لحوادر الاؿابت بخل٣ الالٔام 

  مىوٜةةةت مةةةً أجمةةةالي اإلاىةةاهٝ اإلالوزةةةت باأللٔةةام 846وأزمةةةسث جلةةة٣ الجهةةةود ٗةةةي اإلاةةةدة اإلااكةيةةةت الةةة  جىٌيةةٙة حةةةوالي و    

  مخةس مس ةّ حؼة١ةل هةي ألاخةسى وظةبت 31,496,811زها و% ، وبمظةاحت أجماليةت ٛةد30.7حؼ٢ل وظبت مئويةت ٛةدزها و

 .  49وجمةةالي اإلاظاحاث اإلالوزت باأللٔام في ُموم الاٛليم ا%  مةً 10مئويةت ٛةدزها و

 في بسهام  الخخلف مً ا خل٘ةاث الحسبيةت     
 
 ٟبحرا

 
ويٜو٤ احد هاػوي البيئت في مديىت الظليماهيت ان "هىاٞ ٗظادا

 اإلااكةيت وألالٔام، وألا 
 
ستها ألامم اإلاخحدة والاجحةاد ألاوزو ةي والواليةاث اإلاخحةدة ُلةى مةداز الِؼةسيً ُامةا موا٤ التي ٗو

 .  50و٠اهذ ٠اٗيت لحل ألاشمت لوال ال٘ظاد" 

 _ جـاُد مِد٤ اهبِار ٓاش زاوي أٟظيد ال١سبون:٦

حةةةةر اإلاىةةةةا ي، الةةةةر  يِةةةةد مةةةةً ابةةةةسش ان اهبِةةةةار الٔةةةةاشاث الدٗيئةةةةت التةةةةي حؼةةةة٢ل احةةةةد ألاطةةةةباب الستيظةةةةت لٌةةةةاهسة الخٔ    

، ل١ةةً   51والخحةةدياث التةةي جواجةةف الخىميةةت اإلاظةةخدامت فةةي مخخلةةٙ دو٤ الِةةالم  وم هةةا دولةةت الِةةساٚ وكٛلةةيم ٠وزدطةةخان 

ابةةةت ومخابِةةةت ػةةةاملت  لِةةةدة أطةةةباب م هةةةااإلاؼةةة٢لت أُمةةةٝ مةةةً هةةةرا فةةةي اٛلةةةيم ٠وزدطةةةخان  ُةةةدم وجةةةود أهٌمةةةت زؿةةةد وٛز

يت البيئت الاهدٖ الخحديد ال كةِٙ ؤلام٢اهةاث اإلااديةت والبؼةسيت والخٜىيةت والخبةراث ، دٛيٝ لواٛةّ ُىاؿةس البيئةتلىُو

كةةِٙ الاهخمةةام ا خـةةف للخ١ىولوجيةةا الـةةديٜت للبيئةةت ، لةةدى اإلائطظةةاث البيايةةت وخاؿةةت ُلةةى اإلاظةةخوى ا حلةةي

ٟىٌةةةةام الايةةةةصو ٓيةةةةاب جوبيةةةةٝ مِةةةايحر بيايةةةةت ُاليةةةةت، وجبنةةةي هٌةةةةم ؤلادازة البيايةةةةت الدوليةةةت ، ومـةةةادز الواٛةةةةت الىٌي٘ةةةت

اطخخدام اإلاىخجاث الثٜيلت ٠الى٘ى ألاطود في حؼٔيل محوةاث جوليةد ال١هسبةان والِديةد مةً ، لإلدازة البيئت 14001



  

 مركز أفاق للدراسات و التكويى المتخصص                       الدراسات و األبحاثقسم 

 

 
  2222أيلول ،ثاهي، المجلد الالسابع مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

53 

ةةةةاألٗسان اللجسيةةةةةت للخبةةةةةز وفةةةةةي حؼةةةةةٔيل محوةةةةةاث ومولةةةةةداث ال١هسبةةةةةان كةةةةةمً ألاحيةةةةةان  ا جةةةةةاالث الـةةةةةىاُيت ألاخةةةةةسى ٠ة

  52و الظ١ىيت والخجازيت.

 اإلاوازد اإلااتيت: _٦

وؼةةوت الـةةىاُيت والاوؼةةةوت الخةةةي يٜةةةوم بةهةةةا الاوظةةةان طةةةاهمذ بخلةةةور اإلايةةةاه وجحديةةةدا ميةةةاه الانهةةاز والبححةةراث ان الا

يتهةا، ومةً بةحن ابةسش اهةواَ اإلالوزةاث  فةيواإلايةاه الاٛليميةت مةً خةال٤ هةسح اإلايةاه اإلالوزةت اليةهةةا بةةدون مِالجةةت ممةا أزةس  هُو

 :  53وللمياه هي 

  الـىاُيت الظاتلتاإلالوزاث 

 اإلالوزاث الِلويت وا خل٘اث الظاتلت للمظدؼ٘ياث 

 .  مياه الـٖس الـحي والٔواٚز

، جحةةدياث ٟبحةةرة هةةرا الِةةام بظةةبب ٛلةةت     
 
ويواجةةف ملةةٙ اإلايةةاه فةةي الِةةساٚ بؼةة٢ل ُةةام، وكٛلةةيم ٠وزدطةةخان  خـوؿةةا

 ُةةً ٓيةةاب الحلةةو٤ الجرزيةةت، 
 
ةةدم حظةةم ملةةٙ اإلايةةاه الدوليةةت مةةّ دو٤ الجةةواز ٗلةةال الةةذ وشازة حظةةاٛى ألاموةةاز ُو ٛو

ِهةةا الح٢ومةت بظةبب الج٘ةةاٖ هةرا الِةةام اإلاةوازد اإلااتيةت فةةي ح٢ومةت اٛلةيم ٠وزدطةةخان  فةي بيةةان ان، الخةؤزح راث التةي جخٛو

س ميةةاه الؼةةسب للظةة٢ان فةةي الِديةةد مةةً اإلاىةةاهٝ وج٘ةةاٖ بِةةم يىةةابيّ اإلايةةاه، وجساجةةّ اهخةةاج  جخمثةةل فةةي اهخ٘ةةاق جةةٗو

س اإلاسااةةي الوبيِيةت لتربيةةت اإلاواقةة ي  ةةدم جةٗو لةت ؤلاهخةةاج الصزااةي ُو ال١هسبةان مةةً ا حوخةحن ال١هسومةةاتيخحن فةي اإلاىوٜةةت ٛو

وام اإلااكيت ٛي  .  54واطا باأُل

 : 55وا خل٘اث الـلبت والى٘اياث _١

ٛيةةةةام بةِةةةةم الاوؼةةةةوت الاٛخـةةةاديت بةةةةالخخلف مةةةً مخل٘اتهةةةةةا ُةةةةً هسيةةةةةٝ الحةةةةةٚس ٗةةةةي محةةةةةاٚز ٓحةةةر هٌاميةةةةةت  -أ

للخٜليةةةل مةةةً ٠ل٘ةةةت الخةةةخلف ال هةةاثي ُلمةةةا بةةةان بِةةةم ا خل٘ةةةاث الخةةةي جحةةةٚس خوةةةسة مةمةةةا يةظةةةبب جلةةةور بيئةةةي 

ظحن وال٘يوزان الظامت واللازة  بةاث الدايٟو  بال حت الِامت.  ٟبيةس إلهخاجها مٟس

 . طون ادازة ا خل٘اث الـلبت بظبب ُدم وجود ٠وادز ذاث ٟ٘انة في هرا ا جا٤  -ب

البيئةةةت بظةبب  فةيان ال١ثيةس مةً مةحةاٚز اإلاظدؼ٘ياث جٜةّ بةالٜسب مً الخجمِاث الظ١ىيت ممةا يةوزس طةلبيا   -ت

ظةةةةةةةةةحن  مةةةواد مظةةسهىت والىةةواج  الاخةةةسى  دوال٘يةةةةوزان الخةةةي حِةةالاهبِازةةةةاث الٔاشيةةةت الظةةةةةةةةةامت والابخةةسة ٠الدايٟو

٠ؤ٠اطةةةيد الىتةةةروجحن وال١بريةةةذ وال١ةةةةةةةةةازبون والخةةةةي حظةةةةبب بِةةةةم الامةةةةساق وم هةةةةا حظاطةةةيت وامةةةساق الِةةةحن 

 والجهاش الخى٘س ي للظ٢ان ا جاوزيً للمظدؼ٘ياث. 

س ٗيهةةةا اإلاخولبةةةةاث البيييةةةت حيةةةم -ث جٜخـةةةس الِمليةةةت ُلةةة  زمةةي الى٘ايةةاث ُؼةةواتيا  مٌِةةةم مةواٛةةةّ الومةةةس ال جخةةٗو

ةةةي بِةةةم الاحيةةان جسمةةة  وظةةةبت ٓيةةةس ٛليلةةةت مةةةً الى٘ايةةةاث خةةةازج اإلاواٛةةةّ  ٗةةةي مةواٛةةةّ الومةةةس ٓيةةةس الىٌاميةةةت ٗو

ت وطاتى هٜل الى٘اياث. ا ي وطيوسة ُلى حٟس  ا خــت للومةس لةِةدم وجةود هةٌةام ٛز



  

 مركز أفاق للدراسات و التكويى المتخصص                       الدراسات و األبحاثقسم 

 

 
  2222أيلول ،ثاهي، المجلد الالسابع مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

54 

ٜةةةةةا ٛلةةةةةت الاليةةةةةةةاث الخةةةةةخــيت اإلاظ  -ج خةةةةةخدمت ٗةةةةةي ُمليةةةةةت ادازة الى٘ايةةةةةةةةةاث مٜازهةةةةةت باالحخياجةةةةةاث اإلاولوبةةةةةت ٗو

 للمٜاييع الِاإلايةت مةّ ٛلةت ال٢وادز الِاملةت ومظةخوى ٟ٘انتهم.

 :  56وجلور الهوان:  مً الخحدياث البيايت التي جواجف الظياطياث الخىمويت هي جلور الهوان هديجت الى _ ٩

  اإلاوؿالث الصخـيت و الجماُيةت ُلة  الوةٚس ٗةي الظةىواث ألاخحرة.ازج٘ةاَ قجةم وطةاتل 

 .الخلور الىاجم ُةً اإلايؼآث الـىاُيت و محوةةةاث جوليد الواٛةت و اإلاولةةداث ال١هسباتيت 

 .يت بِلها  وطاتى الىٜل وشيادة أُدادها وجدوي هُو

 لٜاتمتاليؼان الـىااي وكِٙ مىٌوماث اإلاِالجت الٔاشيت في بِم الـىاُاث ا. 

  الاطةخمساز ٗةةةي الاُخمةةاد ُلةةة  الوطةاتل ؤلاهخاجيةةةت الخٜليديةةةت ٗةةي الـةةىاُاث ا خخل٘ةةت وبةةاألخف اطةةخخدام

ود ذا ٟثاٗت ُاليت   .ٛو

  .أطاليب مخخل٘ت لحٚس وهمس الى٘اياث اإلاجزليت والى٘اياث الخوسة للمظدؼ٘ياث 

 ظةيد ال١بريةةذ، ومةةً اإلاـةادز اإلائديةةت الةةي جلةةور الهةةوان، السؿةةاؾ، الةدٛا يةةص ٓةةاش زةاوي اٟو تٝ الِالٜةةت، جٟس

 .والٔباز اإلادظاٛى

 جلور التربت:  _٢

يةةةت ُىةاؿةةةةس جسبتهةةةا وجةةةةسد  خـاتـةةها ال٘حزياتيةةةت وال١يمياتيةةةت      جخِةةسق البيئةةةت ا حليةةةت لرٛلةةةيم الةةة  جةةةةدهوز ٗةةةةي هُو

ازاضةةة ي ٛاحلةةةةت أو ذاث اهخاجيةةةةت مخدهيةةةةت بِ٘ةةةةل والبيولوجيةةةةت الةةةةر  طةةةةبب ٗةةةةي مؼةةةة٢لت جحةةةةو٤ ألازاكةةةةي اإلاىخجةةةةت الةةةة  

ةةةةود والبىةةةان، والاطةةةخخدام ٓحةةةر الِل ةةةي لرطةةةةمدة  ةةةةساق الصزاُةةةةةت والٛو لةةةةّ ألاشةةةجاز أٓل اوؼةةةوت ؤلاوظةةةةان ا خخل٘ةةةةت ٛو

الةةس  واإلابيةةةةداث الصزاُيةةةت، ممةةةا ولةةةد حةالةةةت مةةةً الخةةةواشن البيئةةةي الةهةةةؽ أمةةةا بظةةبب الخ ةةحس او الةةخملح او ؤلاٗةةسان فةةي 

 )57و .وكشالت الٔوان الىباحي

 والسياسية واملؤسسية التقىية: التحديات الثقافية والاجتماعية الثاوياملطلب  

 اوال: التحديات الثقافية والاجتماعية:

 .  58ومت بحن مخسجاث الخِليم وطٚو الِملانكِٙ اإلاو  -1

الخِلةةيم والثٜاٗةةت ومةةا يترجةةب ازج٘ةةاَ مظةةخوى الةةواي لةةدى اإلاةةواهىحن ب٘لةةل الخوطةةّ اإلالحةةوي فةةي ٗةةسؾ  -2

  59و.ُليف مً جولّ مظخمس ومخـاُد لبلْو مظخوياث مِيؼيت ازقى واٗلل

اطةةخمساز همةةو الظةة٢ان بمِةةدالث مسجِ٘ةةت وظةةبيا ومةةا جحملةةف جلةة٣ اإلاِةةدالث مةةً ملةةامحن مهمةةت جخِلةةٝ  -3

 بىمةةةو الولةةةب ُلةةةى الخةةةدماث الاطاطةةةيت فةةةي مجةةةاالث الخِلةةةيم وال ةةةحت والىٜةةةل والاجـةةةاالث وخةةةدماث

 )60و.اإلاىاّٗ الحيويت والظ١ً



  

 مركز أفاق للدراسات و التكويى المتخصص                       الدراسات و األبحاثقسم 

 

 
  2222أيلول ،ثاهي، المجلد الالسابع مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

55 

كةةيٝ الٜةةدزة الاطةةديِابيت لربييةةت ا خخلةةٙ اإلاظةةخوياث الخِليميةةت  الةةر  او١ِةةع فةةي جةةدوي الٜةةدزة ُلةةى  -4

 مةةةةً الخحةةةدياث الستيظةةةيت لل هةةةةوق 
 
حر ٗةةةسؾ الخِلةةةيم بال٢امةةةةل والاطةةةخمساز ٗيةةةف وهةةةةو يمثةةةل واحةةةدا جةةةٗو

 )61و.بواّٛ الخِليم في الاٛليم والعجص في الابييت اإلادزطيت 

ج٘ةةةاٛم حةةةدة العجةةةص فةةةي الوحةةةداث الظةةة٢اهيت بؼةةة٢ل ال يدىاطةةةب مةةةّ اطةةةخمساز مِةةةدالث الىمةةةو الظةةة٢اوي   -5

 )62و .والازج٘اَ بمظخوياث الدخو٤ 

ي٘يةت مالتمةت فةي ًةل   -6  ُةً ٗةسؾ ًو
 
الىمو اإلاظخمس في اُداد اإلاواهىحن الداخلحن الى طةٚو الِمةل بحثةا

 ) 63ووجود بوالت وظبيت خاؿت بحن ٗئاث الؼباب 

يةةةت لٜةةةوة الِمةةةل فةةةي الاٛلةةةيم إلٟظةةةاالاها اإلاهةةةازاث واإلاِةةةاٖز التةةةي  -7 جـةةةاُد اهميةةةت الاطةةةساَ بالخىميةةةت الىُو

جم١ هةةةةةةا مةةةةةةً مواٟبةةةةةةت الخوةةةةةةوزاث الِلميةةةةةةت والخٜىيةةةةةةت اإلاخالحٜةةةةةةت والاطةةةةةةهام ب٘اُليةةةةةةت فةةةةةةي حِصيةةةةةةص اهخاجيةةةةةةت 

 )64و .وجىاٗظيت الاٛخـاد الوهني وحعجيل جحولف الى اٛخـاد مِسفي

 حؼةة٢ل الخٔحةةراث الد -8
 
يمٔساٗيةةت بةةحن اإلاىةةاهٝ هديجةةت جصايةةد الهجةةسة مةةً السيةةٙ والٜةةسى هحةةو اإلاةةدن جحةةديا

د يِةود الظةبب بؼة٢ل مباػةس الةى ُةدم وجةود طياطةت طة٢اهيت فةي  امام جوبيٝ الظياطاث ال حيت ٛو

الاٛلةةةةيم واضةةةةحت ومِخمةةةةةدة، ٗالصيةةةةادة الظةةةةة٢اهيت اإلالةةةةوسدة جةةةةئد  الةةةةةى شيةةةةادة الولةةةةةب ُلةةةةى الخةةةةةدماث 

 )65و .ال حيت

 ازج٘اَ مظخوى اللٔون ُلى اإلائطظاث ال حيت الِامت. -9

اطخمساز ًاهسة زىاتيت الخىميت اإلا٢اهيت في الاٛليم اإلاخمثلت بوجةود مىةاهٝ مخوةوزة محةدودة الِةدد  -11

صيةةةةةةت للمحاٌٗةةةةةةاث التةةةةةي حظةةةةةةخحوذ ُلةةةةةةى مٌِةةةةةةم اليؼةةةةةةان الاٛخـةةةةةةاد   هةةةةةي اإلاةةةةةةدن ال١بةةةةةةرى واإلاةةةةةةدن اإلاٟس

 خاؿةةت فةةي الاٛلةةيت والىةةوا ي واإلاىةةاهٝ والخةةدماث والبنةةي الازج٢اشيةةت مٜابةةل وجةةود 
 
مىةةاهٝ اٛةةل جوةةوزا

 السي٘يت.

ادازة طةةةةةلبيت ومخخل٘ةةةةةت للى٘ايةةةةةاث فةةةةةي ًةةةةةل ُةةةةةدم وجةةةةةود مواٛةةةةةّ همةةةةةس هٌاميةةةةةت او محوةةةةةاث جةةةةةدويس   -11

 .  66والى٘اياث 

 ثاهيا: التحديات السياسية

ظةةسيّ ومِالجةةت جوحيةةد ؤلادازجةةحن : ي١مةةً الخحةةد  اإلاهةةم جةةدا فةةي مةةدى ٛةةدزة ح٢ومةةت اٛلةةيم ٠وزدطةةخان ُلةةى ح -1

وحدة ؤلادازة واإلائطظاث الدؼسيِيت والخى٘يريت والٜلاتيت في ؤلاٛلةيم والةخخلف مةً الثاهيةت بؼة٢ل نهةاثي 

م مةةةً جى٘يةةةر ٛةةةساز وحةةةدة ا جلةةةع الىيةةةا ي والح٢ومةةةت  ، ألهىةةةا هجةةةد فةةةي واٛةةةّ ألامةةةس ادازجةةةحن ٗيمةةةا  67وُلةةةى الةةةٓس

ف بؼةة٢ل ٠امةةل وهةةرا مةةً أٟبةةر  يخِلةةٝ بةةاألموز اإلااليةةت والِظةة١سيت، أ  ُةةدم جوحيةةد وشازحةةي اإلااليةةت والبيؼةةمٟس

 .  68والخحدياث الِظ١سيت واإلااليت لرٛليم 
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ب الةديمٜساهي ه٘وذ دو٤ الجواز الاٛلي ي  : ان وجود الى٘وذ التر٠ي مً جهةت فةي مىةاهٝ جحةذ طةيوسة الحةص  -2

ظة١سيحن،  ال٢وزدطخاوي ي١مً في وجود الٜواث الِظ١سيت فةي أزاضة ي ألاٛلةيم و وجةود ػةس٠ان اٛخـةاديحن ُو

رل٣ وجود الى٘وذ ؤلايساوي مً جهةت اخةسى فةي مىةاهٝ جحةذ طةيوسة الاجحةاد الةوهني ال٢وزدطةخاوي، وهةرا  ٟو

يةا بدزجةت  يِد أٟبر جحد طياس ي لإلٛليم ويئد  الةى شيةادة الخبِيةت الاٛخـةاديت والِظة١سيت والظياطةيت لتٟر

، ُلةةةى ال١ِةةةع مةةةً الخوجةةةف اإلاِلةةةً للظةةةلواث فةةةي الاٛلةةةيم بؼةةةؤن اٛةةةساز مبةةةةدأ   69وأولةةةى  وكيةةةسان بدزجةةةت زاهيةةةت

ن حؼحر الِديةد مةً اإلاِويةاث واإلائػةساث فةي الواٛةّ الةى وجةود بِةم االحسيت الاٛخـاديت والاطدثمازيت، اذ 

لةةةةى طةةةةبيل اإلاثةةةةا٤: الىٌةةةةام الاٛخـةةةةاد  فةةةةي الاٛلةةةةيم مةةةةاشا٤ الخلةةةةل والٔمةةةةوق والاهحساٗةةةةاث الاهةةةةرا الؼةةةة ؤن، ُو

مخِةةددا فةةي اهمةةان اهخاجةةف، ٗهةةو يجمةةّ مةةا بةةحن الىٌةةام الاٛوةةااي والىٌةةام السأطةةمالي، وبةةحن اإلال١يةةت الخاؿةةت 

 . 70وواإلال١يت الِامت وبحن وطاتل الاهخاج الخٜليديت والحديثت  

ةةةةَو الظةةةةيىازيو ألاخحةةةةر الةةةةر  يجةةةةب أخةةةةره بالحظةةةةبان ُىةةةةد  اوسةةةةحاب الٜةةةةواث ألامسي١يةةةةت مةةةةً الِةةةةساٚ هةةةةو احخمةةةةا٤ ٛو

يةةةا، ٜٗةةةد ج٘ةةةاٛم الـةةةساَ بةةةحن ح٢ومةةةت  اػةةةدبا٠اث ُىي٘ةةةت بةةةحن ح٢ومةةةت اٛلةةةيم ٠وزدطةةةخان وجحرانهةةةا، الطةةةيما ايةةةسان وجٟس

اٛلةةيم ٠وزدطةةةخان وجحرانهةةةا جةةةسان أوؼةةةوت بِةةةم الجماُةةةاث اإلاخموكةةةِت فةةةي ٠وزدطةةةخان، هةةةره الجماُةةةاث مثةةةل حةةةصب 

يت مةةةً اإلاىةةةاهٝ الِمةةةا٤ ال٢وزدطةةةخاو ي وحةةةصب الحيةةةاة الحةةةسة وبيجةةةاٞ ، اللةةةريً يم١ىةةةان فةةةي الجبةةةا٤ الؼةةةماليت الؼةةةٛس

ال٢وزديةةةت، ٛةةةد جِلةةةذ الِالٛةةةاث الدوليةةةت لح٢ومةةةت اٛلةةةیم موزدطةةةخان مخةةةوجسة بىحةةةو متزايةةةد بظةةةبب الحملةةةت اإلاظةةةلحت 

لةى يةا، ِٗلةى طةبيل اإلاثةا٤ ُو يةت، ٜٗةد  اإلاظخمسة التي حؼة ها الجماُخةان كةد الاهٌمةت فةي ايةسان وجٟس ةٝ الخٜةازيس التٟر ٗو

يةا مةً ػةما٤ الِةساٚ فةي الِةام   كةد جٟس
 
لةى 2007ه٘ر حصب الِما٤ ال٢وزدطخاوي أز ِمئت وازىةحن وأز ِةحن وجومةا ، ُو

م مةةةً ان ٟةةةال البلةةةديً هالبةةةا ح٢ومةةةت اٛلةةةيم ٠وزدطةةخان باجخةةةاذ اجةةةساناث ُظةةة١سيت كةةةد جلةةة٣ الجماُةةةاث،   ٗبنهةةةاالةةٓس

لذ الٜيام برل٣، زم حِسكةذ ح٢ومةت ـةٙ مةدٗعي جس٠ةي وايساوةي  ٗز اٛلةيم ٠وزدطةخان بِةد ذلة٣ للةسباث جويةت ٛو

بىحةةو مىةةخٌم ُلةةةى اإلاىةةاهٝ الجبليةةةت التةةي جخموكةةةّ ٗيهةةا جلةة٣ الجماُةةةاث. ٟمةةا ػةةةهدث اإلاىةةاهٝ ال٢وزديةةةت ٓةةصواث مةةةً 

ةان أبسشهةةا ُىةةدما ُبةةرث الحةةدود الِساٛيةةت ٛةةواث م٢وهةةت مةةً خمظةةحن الةةٙ  ةي ُلةةى مةةس الظةةىحن، ٠ة جاهةةب الجةةيؽ التر٠ة

 لٔصواتها اإلاظخمسة للِساٚ، ال بل حتةى 1997ومئخحن وخمظحن دبابت في الِام  جىد 
 
 ٛاهوهيا

 
يا ج٘ظحرا ، ولم جٜدم جٟس

 لظةةةةيادة 
 
ةةةا يةةةةت ووؿةةةة٘تها بؤنهةةةةا اهتها٠ة انهةةةةا لةةةةم جحةةةةاو٤ أن جبةةةةرز ذلةةةة٣، أداهةةةةذ ح٢ومةةةةت اٛلةةةةيم ٠وزدطةةةةخان الِمليةةةةاث التٟر

لةةةةةً ج٢ةةةةةون جةةةةةصنا مةةةةةً الـةةةةةساَ بةةةةةحن حةةةةةصب الِمةةةةةا٤ الِةةةةةساٚ، وؿةةةةةسح مظةةةةةِود طةةةةةِود البةةةةةازشاوي أن ح٢ومةةةةةت ؤلاٛلةةةةةيم 

يا اال انها طخؤمس بمٜاومت واطِت الىواٚ، في حالت جلسز اإلادهيحن ال٢وزد أو البنى اإلادهيت  ) 71و .ال٢وزدطخان وجٟس

هىةةةاٞ جوجهةةةاث زطةةةةميت مةةةً ؿةةةةىاَ الٜةةةساز والتةةةةي جةةةخح١م فةةةةي جاهةةةب مةةةةً الاوؼةةةوت الاٛخـةةةةاديت ُلةةةى الاخةةةةر  -3

 جةم اطةدبِاد ببِم ٛواُاث الاٛخـاد 
 
 ًُ اٛخـاد الظٚو وجوجيهها هحو الاٛخـةاد اإلاوجةف، ٗمةثال

 
بِيدا

الِمليةةاث الخاؿةةةت بالجاهةةةب الى٘وةةةي ُةةً ػةةةمولها بٜةةةاهون الاطةةةدثماز ليـةةب  جحةةةذ الهيمىةةةت ػةةةبف ال٢املةةةت 

  72و .للٜواَ الِام
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ت الظياطةةيت :  مةةً الخحةةدياث التةةي جواجةةف جهةةود الظياطةةاث الخىمويةةت فةةي اٛلةةي -4 م ٠وزدطةةخان كةةِٙ اإلاؼةةاٟز

ةةةدم اُوةةةان  ت الحٜيٜيةةةت للىةةةاض فةةةي الٜةةةسازاث ألاطاطةةةيت التةةةي جواجةةةف حيةةةاتهم ومـةةةحرهم، ُو الِةةةساٚ اإلاؼةةةاٟز

ت الحٜيٜيةت والِ٘الةت فةي ؿةىّ الٜةسازاث أو الخةؤزحر ُليهةا، وهةرا يِةود  أٗساد ا جخمّ ال١سد  ام٢اهيةت اإلاؼةاٟز

بظبب طيوسة ُةدد مةً الاٗةساد ُلةى الٜةسازاث لليٝ داتسة الٜسازاث اإلاـحريت في اٛليم ٠وزدطخان الِساٚ، 

اإلاـةةحريت بؼةة٢ل ػةةبت مولةةٝ، مةةً خةةال٤ بىةةان اإلاظةةئولحن ؤلادازيةةحن فةةي مىاؿةةبهم ل٘تةةراث هويلةةت، ُلةةى طةةبيل 

اإلاثةةا٤ اطةةخمساز وبٜةةان زتةةيع ؤلاٛلةةيم الحةةالي فةةي مىـةةبف ل٘تةةراث هويلةةف، وبٜةةان واطةةخمساز بِةةم مةةً زإطةةان  

يةةت، وبٜةةان بِةةم الةةوشزان أٟثةةر مةةً دوزة اهخخابيةةت، وجةةود وبٜةةان اإلاةةدزان الةةوشزان أٟثةةر مةةً زةةالر دوزاث اهخخاب

ت فةةةةي الٜةةةةسازاث 15الةةةةى  10الِةةةةامحن فةةةةي مىاؿةةةةبهم أٟثةةةةر بةةةةحن و ، وهةةةةرا يِنةةةةي ابِةةةةاد الىةةةةاض ُةةةةً اإلاؼةةةةاٟز
 
  ُامةةةةا

اإلاـحريت، وهرا مً أٟبر الخحدياث التي جواجف ُمليت الخىميت في اٛلةيم ٠وزدطةخان، ألن البٜةان فةي اإلاىاؿةب 

لظياديت أٟثر مً دوزة اهخخابيت يئد  الةى خلةٝ هةَو مةً الاحخ٢ةاز الوبيعةي للمىاؿةب والٜةسازاث اإلاـةحريت، ا

ت الحٜيٜةت فةي الٜةسازاث التةي جحةدد مـةحرهم ومـةحر اجيةالهم، وهةرا يةئد  ايلةا  وكبِاد الىاض ُةً اإلاؼةاٟز

ت الجمةةاهحر فةةي  الٜةةسازاث الةةى ٗؼةةل الٜةةسازاث الخىمويةةت، الن هجةةاح ٛةةسازاث الخىميةةت يِخمةةد ُلةةى وظةةبت مؼةةا ٟز

 ألاطاطيت واإلاظخٜبليت .

الؼةةةةس٠اث الخابِةةةةت وأو  لةةةةدنآلةةةةب اإلاؼةةةةازيّ والاوؼةةةةوت الاٛخـةةةةاديت اإلاهمةةةةت ٛةةةةد جمةةةةذ الظةةةةيوسة ُليهةةةةا مةةةةً  -5

ساهي ال٢وزدطخاوي وحصب الاجحةاد الةوهني ال٢وزدطةخاوي ،  اإلاٜسبت  مً الحصبحن الستيظيحن والحصب الديمٛو

ض الى الحٜبت التي ٠اهذ ميؼوسة الى ادازجةحن حيةم احخ١ةس ٠ةل حةصب مة هم فةي وحِود جروز ذل٣ بؼ٢ل أطا

ما٤ الخجازيت الاطاطيت والخدماث الستيظةيت فةي الاٛلةيم، وابظةى مثةا٤  مىوٜت ه٘وذه اإلاؼازيّ اإلاهمت والُا

  73و.هو الاحخ٢از اإلاوجود في ٛوااي الاجـاالث والاهترهذ

صيةةة -6 ت وح٢ومةةةةت الاٛلةةةيم، الطةةةيما بوجةةةود مظةةةاتل طياطةةةيت مهمةةةةت ٓيةةةاب الخيظةةةيٝ الامثةةةل بةةةحن الح٢ومةةةت اإلاٟس

حن مثةةةل مظةةةؤلت الِٜةةةود الى٘ويةةةت التةةةي ابسمتهةةةا ح٢ومةةةت الاٛلةةةيم ولةةةم جواٗةةةٝ ُليهةةةا  الشالةةةذ ُالٜةةةت بةةةحن الوةةةٗس

لةةايا أخةةسى مثةةل اإلاواشهةةت واإلاىةةاهٝ اإلاخىةةاَش ُليهةةا  ةةص ٛو ، هةةرا ومىةةر ؿةةدوز الدطةةخوز الِساقةةي  74وح٢ومةةت اإلاٟس

الِةةةةساٚ ؤلاجحةةةةاد  فةةةي حالةةةت ٗةةةساْ ٛةةةاهووي فةةةي أهةةةم ٛوةةةةاَ مةةةةً ٛواُةةةاث ؤلاٛخـةةةاد الةةةوهني الةةةداتم وال يةةةصا٤ 

لهةةةةةا ؤلاٛةةةةةةساز بمبةةةةةةدأ الؼةةةةةساٟت لح٢ومةةةةةت اٛليةةةةةةم  الِساقةةةةي بظةةةةةبب جل١ةةةةةةةون الح٢ومةةةةةاث الِساٛيةةةةةةت اإلاخِاٛبةةةةةت وٗز

والٔةاش الِساقةي، ممةا ٠وزدطخان وؤلاٛليم الوحيةد في الِةساٚ ، مةً خةال٤ حؼسيّ اجحةاد  وهةو ٛةاهةةون الةى٘ى 

يِىةي أن الح٢ومت ؤلاجحاديت جخحمةل ٠ل اإلاؼ١الث الٜاهوهيةت مةً خةال٤ ابسامهةا الِٜةود الى٘ويةت مةّ جهةاث 

أجىبيةةةةت، والٜيةةةةام ب٢اٗةةةةت الِمليةةةةةاث الى٘ويةةةةةت ألاخةةةةةسى، مةةةةةً دون وجةةةةةود ٛةاهةةةةةون يسطةةةةةم هةوةةةةةاٚ هةةةةةره الِٜةةةةةود 

تةة ةةةت والِمليةةاث، ٠ةةةل ذلةةةة٣ مةةةً أجةةةةل ُةةةةدم ؤلُا راٖ بحةةةةٝ اٛلةةةيم ٠وزدطةةخان بالؼةةةساٟت فةةةي زةةسوة وهىيةةةةت مملٟو



  

 مركز أفاق للدراسات و التكويى المتخصص                       الدراسات و األبحاثقسم 

 

 
  2222أيلول ،ثاهي، المجلد الالسابع مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

58 

  مةةةً ٠٠٠ألبىةةةان هةةةرا ؤلاٛليةةةم بموجةةةب طةىةةةد اإلال١يةةةت الةةةر  هةةةو الدطةةخوز الِساٛةةةي ه٘ظةةةف وذلةةة٣ فةةي اإلاةةةادة و

 .  75وهةرا الدطخوز 

 ثالثا: التحديات املؤسسية التقىية:

الِةةاملحن فةةي البحةةم والخوةةويس فةةي اٛلةةيم ٠وزدطةةخان والتةةي كةةِٙ مةةدخالث البحةةم والخوةةويس : ان ٛلةةف ُةةدد  -1

حِةةد مةةةً اإلاةةةوازد البؼةةةسيت اإلائهلةةت جةةةؤهيال ُلميةةةا ُاليةةةا مةةً أهةةةم مةةةداخل ومٜومةةةاث الِمةةل فةةةي مجةةةا٤ البحةةةم 

الِل ةةي والخوةةويس الخ١ىولةةواي، ٟمةةا أنهةةا حظةةخخدم بوؿةة٘ها أحةةد اإلاِةةايحر اإلاهمةةت فةةي جٜيةةيم مظةةحرة الخىميةةت فةةي 

  76ووذل٣ لظببحن بِدها الخ١ىولواي،
: 

  ان الجهةةةةد اإلابةةةةرو٤ فةةةةي البحةةةةم والخوةةةةويس هةةةةو الةةةةر  يحةةةةدد مظةةةةخٜبل جوةةةةويس الٜةةةةدزاث الخ١ىولوجيةةةةت

 الراجيت.

  ان هرا اليؼان ي١ِع لىا وجود هٜل ُمود  حٜيٜي للخ١ىولوجيا ٛوامف ؤلام٢اهاث الراجيت.   

م مً أن اٛليم ٠وزدطخان ٛةد بةر٤ جهةودا فةي مجةا٤ تهيئةت  الٜةدزاث البؼةسيت الِلميةت والخٜىيةت الِاملةت فةي ِٗلى الٓس

.
 
 البحم والخوويس، مً خال٤ ٗخ  الجامِاث واإلاساٟص الِلميت، اال أن اُداد هره ال٘ئت ما شا٤ مىخ٘لا

م مةةةةً وجةةةةود الِديةةةةةد مةةةةً الجامِةةةةاث واإلاِاهةةةةد واإلاساٟةةةةةص  -2 كةةةةِٙ مخسجةةةةاث البحةةةةم والخوةةةةويس  : ُلةةةةةى الةةةةٓس

خسجةةةةاث البحةةةةم الِل ةةةةي والخوةةةةويس ال جةةةةصا٤ كةةةةِي٘ت، طةةةةوان ٗيمةةةةا الِلميةةةةت فةةةةي اٛلةةةةيم ٠وزدطةةةةخان هجةةةةد أن م

يخِلةةةٝ بِةةةدد البحةةةور الِلميةةةت اإلايؼةةةوزة أم حسةةةجيل بةةةةساناث الاختةةةراَ، اذ لةةةيع هىةةةاٞ ايةةةت بةةةساناث اختةةةةراَ 

وهةةةةرا يِةةةةد مةةةةً الخحةةةةدياث اإلاسجبوةةةةت بمىٌومةةةةت البحةةةةم الِل ةةةةي والخوةةةةويس  مسةةةةجلت فةةةةي اٛلةةةةيم ٠وزدطةةةةخان،

 .الخىميت اإلاظخدامت في اإلاظخٜبل الٜسيب في اٛليم ٠وزدطخان الخ١ىولواي التي جواجف ُمليت

اطخٔال٤ خوون الاهترهةذ واإلاوبايةل : مةً الخحةدياث اإلائطظةيت التةي جواجةف ُمليةت الظياطةاث الخىمويةت فةي  -3

م مةةً همةةةو الولةةب اإلاتزايةةد ُلةةةى  الاٛلةةيم هةةو مؼةةةا٠ل الهةةاتٙ والثابةةذ والىٜةةةا٤  وػةةب١ت الاهترهةةذ، ُلةةةى الةةٓس

الدوليةت وألاهترهيةذ  والهةةاجٙ الثابةذ والىٜةا٤، حيةم يِةةاوي ٛوةاَ الاجـةاالث مةً مؼةةا٠ل خةدماث الؼةب١ت 

ٟثحةره اهمهةا : الاحخ٢ةاز ػةبت اإلاولةٝ  لخةدماث الهةاجٙ الىٜةةا٤ مةً ُةدد محةدود جةدا مةً الؼةس٠اث ادث الةةى 

كةةِٙ جةةةودة الخةةةدماث والازج٘ةةةاَ اليظةةبي لخ٢ةةةاليٙ الحـةةةو٤ ُلةةةى الخةةدماث ، محدوديةةةت حٔويةةةت الهةةةاجٙ 

شةةخف ،  ٠٠٠ثابةةذ وألازضةة ي  مٜابةةل جىةةامي الولةةب ممةةا أدى الةةى اهخ٘ةةاق وظةةبت ال١ثاٗةةت الهاج٘يةةت ل٢ةةل ال

ادى الاحخ٢ةةاز والاطةةخٔال٤ فةةةي خةةدماث الؼةةةب١ت الدوليةةت والاهترهةةةذ  مةةً بِةةةم الؼةةس٠اث ا حليةةةت، الةةى شيةةةادة 

ذ، وهةةرا يِنةةي ألاطةِاز وكةةِٙ جةةودة الخةةدماث والخٔويةت ٓحةةر ال٢املةةت، هةةرا أدى الةةى بةىن خوةةون الاهترهةة

ساٛيل جحد مً جوؿيل اإلاِلوماث الى اإلاواهىحن اث ُو  .   77و.خلٝ مِٛو

ةةدم      ويم١ةً الٜةو٤ بةؤن الخحةةد  الظياسة ي هةو اهةةم هةرة الخحةدياث الن ُةةدم وجةود اطةخٜساز طياسةة ي فةي الِةساٚ ُو

ادة موجةةوده ول١ةةً وجةةود طياطةةت زابخةةت باليظةةبت للح٢ومةةت الاجحاديةةت جةةئد  الةةى ٛةةب  هةةره الظياطةةاث الخىمويةةت ٗةةاالز 
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اإلاِةةةةٚو والخحةةةةد  الاطاسةةةة ي ي١مةةةةً فةةةةي الِالٛةةةةت الٔحةةةةر مظةةةةخٜسة بيةةةةذ الاٛلةةةةيم والح٢ومةةةةت الاجحاديةةةةت، وايلةةةةا مظةةةةؤلت 

 فةةةي مةةةا يخِلةةةٝ بةةةالخووزاث الظياطةةةيت فةةةي الؼةةةٚس ألاوطةةةى طةةةوان ان ٠اهةةةذ فةةةي 
 
الخحةةةوالث ؤلاٛليميةةةت ال١بحةةةرة خـوؿةةةا

يةةةا، وبـةةةوزة ُامةةةت ألاوكةةةاَ الِالٛةةةاث بةةةحن الواليةةةاث اإلاخحةةةدة ألامسي١يةةةت وايةةةسان  ةةةرل٣ ألاوكةةةاَ الاٛخـةةةاديت فةةةي جٟس ٟو

الظياطيت في الِةالم التةي حؼةهده الِةالم  الان الحةسوب والـةساُاث والجزاُةاث هةره حِةد مةً الخحةدياث للظياطةياث 

  78و.الخىمويت

ومةً اهةةم اإلاؼةة١الث التةةي يِةةاوي م هةةا الاٛلةةيم هةةو ُةةدم وجةةود البياهةةاث واإلاِلومةةاث الدٛيٜةةت والاطاطةةيت للخخوةةيى     

الاٛخـةةاد  وان هةةدٖ الخخوةةيى الاٛخـةةاد  هةةو الوؿةةو٤ الةةى الخىميةةت اإلاظةةخدامت ا  هٜةةل ا جخمةةّ مةةً وكةةّ ٓحةةر 

ةةةةوب، وايلةةةةا ُةةةةدم وجةةةةود البييةةةةف الخحخيةةةةت الخٜىيةةةةت  ةةةةوب الةةةةى وكةةةةّ مٓس والبؼةةةةسيت للِةةةةاملحن فةةةةي مجةةةةا٤ الخخوةةةةيى مٓس

 .     )79والاٛخـاد  والخىميت الاٛخـاديت في اٛليم ٠وزدطخان

ةةرل٣ مؼةةةا٠ل فةةي مظةةةؤلت السواجةةب حيةةةم      وهىةةاٞ ايلةةا مؼةةةا٠ل ُةةدة اهمهةةةا مظةةؤلت ألامةةةساق والاوبئةةت والجاتحةةةت ٟو

مةةيؽ اإلاؼةةازيّ الخىمويةةت ال١بةةرى وهالحةةٍ ٪ الةةى السواجةةب وهةةرا الامةةس يةةئد  الةةى اهمةةا٤ وته٦٦جؤخةةر مةةً موشاهةةت الاٛلةةيم 

الن  فبةةؤن هةةره اإلاؼةة٢لت هةةي جديةةت باإلكةةاٗت الةةى ذلةة٣ ُةةدم وجةةود خوةةت اطةةتراجيجيت مح١مةةت باليظةةبت للِةةساٚ بؤٟملةة

م مةً ان هةره  ت مةّ الاٛلةيم ُلةى الةٓس الاٛليم جصن مً الِساٚ ال٘يدزالي والظياطاث الخىمويت يجب ان ج٢ون مؼتٟر

يت موجودة في الدطخوز الِساقي في اإلاادة و   ل١ً هره اإلاواد ٓحر مِ٘لةت وال يم١ةً الِمةل الاهةا وهةره ٠٠٢_٠٠٩الدؼاٟز

رل٣ التهديداث ألامىي)80وحظبب مؼ٢لف ٟبحرة    81و.داُؽ و الدو٤ ا جاوزة لدنت مً ، ٟو

ومةةةً اإلاؼةةةا٠ل التةةةي يِةةةاوي م هةةةا الاٛلةةةيم ايلةةةا هةةةي ُةةةدم الخةةةواشن فةةةي البرهةةةام  الخىمةةةو  فةةةي جميةةةّ مىةةةاهٝ الاٛلةةةيم او     

حةةةز ُلةةةى اإلاؼةةةازيّ الٔحةةةر اطةةةتراجيجيت،  حةةةز ُلةةةى مىةةةاهٝ محةةةددة، ُةةةدم الاهخمةةةام ال٢ةةةافي بالٜواُةةةاث الساتةةةدة، التٟر التٟر

ٞ لخمويل اإلاؼازيّ الخىمويت وايلا الخمويل الاجىبي، ُدم وجود السجل اإلاىاطب في اإلا٢ةان اإلاىاطةب، ُدم وجود بىو 

 .  82ووجود ال٘ظاد ، ا حاؿـت، ُدم محاطبت اإلاٜـسيً في ادان واجباتهم 

 لةةدنان مةةً اهةةم ؤلاجةةساناث التةةي ٛامةةذ الاهةةا ح٢ومةةت الاٛلةةيم بؼةةؤن الظياطةةاث الخىمويةةت هةةو ججميةةّ البياهةةاث مةةً     

ةةةةرل٣ اؿةةةةداز السإيةةةةت إلٛلةةةةيم ٠وزدطةةةةخان مةةةةً ٛبةةةةل وشازة الخخوةةةةيى ُلةةةةى طةةةةبيل اإلاثةةةةا٤ زإيةةةةت  ،   83و ٦٠٦٠الةةةةوشازاث ٟو

 جيؼيى الٜواَ الخاؾ في الاٛليم والابخِةاد ال١لةي ُةً مةوازد الةى٘ى 
 
حر ٗسؾ الِمل للؼباب خـوؿا رل٣ جٗو ٟو

ةةةرل٣  ةةةرل٣ حصةةةجيّ اإلاؼةةةازيّ الـةةةٔحرة مةةةً الىاحيةةةت الاٛخـةةةاديت ٟو الحةةةا٤ فةةةي مجةةةا٤ الاطةةةدثماز فةةةي مجةةةا٤ الخىميةةةت ٟو

 مظةةةؤلت جوطةةةيّ مجةةةا٤ الديمٜساهيةةةت وال١٘ةةةس الةةةديمٜساهي واُوةةةان ؤلاجةةةاشاث لالحةةةصاب والِمةةةل 
 
الظياطةةةيت خـوؿةةةا

ةدم الدظةتر خلةٙ  الحص ي الحس، ُدم وجود مليؼاث مظلحف فةي الاٛلةيم، الخؤٟيةد ُلةى الِىـةس ألامنةي والح٢ةومي ُو

ميةةت الثٜاٗيةةت يوجةةد الِديةةد مةةً اإلاةةدازض ال١٘سيةةت ومىٌمةةاث ا جخمةةّ اإلاةةدوي والةةدوزاث اإلاليؼةةياث، ومةةً جاهةةب الخى

 ،   84والخثٜي٘يةةةةت 
 
م ٠٦٠ذلةةةة٣ مةةةةً ؤلاجةةةةساناث التةةةةي ٛامةةةةذ الاهةةةةا ح٢ومةةةةت الاٛلةةةةيم بىةةةةان اإلاظدؼةةةة٘ياث وبىةةةةان ػةةةةاَز  ٗلةةةةال

 .  85وبىان مظاًٟ للمظخؤجسيً بؤجوز زمصيت و  ،م  ٠٩٠و
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مظةخٜبل الظياطةاث الخىمويةت فةي الاٛلةيم مظةخٜبل جيةد والةدليل واضةح ان الاٛلةيم  وفةي الخخةام يم١ةً الٜةو٤ بةؤن    

ػهدث جووزا واضحا في الظىواث ألاخحرة فةي ٠اٗةت ا جةاالث الح٢وميةت وا جخمِيةت وهىةاٞ مظةاحاث ٟبحةره للحسيةاث 

اث واإلاؼ الم وجوجد هىاٞ مئطظاجيت واضحف باليظبت للدواتس الح٢وميت ول١ً جبٜ  اإلاِٛو ا٠ل مظخمسه هحةً والُا

ٓحةر مم١ةً ان هٜةو٤ ان هةره ؤلاجةساناث ٛةد اٟخملةذ بةال١ِع هحةً فةي بدايةت الوسيةٝ و اُخٜةد ان اإلاظةخٜبل طةةي٢ون 

مظةةخٜبال جيةةدا باليظةةبت لالٛلةةيم اذا ٠ةةان هىةةاٞ ججاوبةةا مةةً الح٢ومةةت الاجحاديةةت وججاوبةةا مةةً دو٤ الاٛلةةيم الن هىةةاٞ 

 .  86ول١ب  جماح هره ال هلف الخىمويت باليظبت الٛليم ٠وزدطخان ايساداث خ٘يت لدى الدو٤ ؤلاٛليميت ا جاوزة 

 ال اثماة

 جىميةةةةت جحٜيةةةةٝ اجةةةةل ومةةةةً وبيايةةةةت، وطياطةةةةيت  اٛخـةةةةاديت ُىاؿةةةةس از ِةةةةت بةةةةحن الخ٘اُةةةةل ُةةةةً حِبةةةةر الخىميةةةةت ُمليةةةةف  

لةى ال١٘س   اإلاظخوى  ُلى والخٜائها الِىاؿس جل٣ ج٘اُل اللسوز   مً ٗبهف الِساٚ ٠وزدطخان اٛليم في مظخدامت  ُو

 ا حةٞس في اٛليم ٟسدطخان الِةساٚ جبةحن بةؤن الخىمويت والظياطاث الخىميت م٘هوم ُلى بِد اهاَل .الواٛعي اإلاظخوى 

ا جخمةّ ٟمةا ان للمئطةاث السطةميت  جوةويس فةي اهميةت مةً لةف إلاا الظياس ي الٜساز ؿاوّ هو ا جخمّ لخوويس ألاطاس ي

إلائطظةةاث ح٢ومةةت اٛلةةيم  باليظةةبت الخىمويةةت الخىمويةةت , ٗالظياطةةاث وػةةبف السطةةميت دوز ٟبحةةر فةةي هجةةاح الظياطةةاث

لةى ومسجبت مىلبوت طياطاث هي ٠وزدطخان  ويةؤحي الِةساٚ فةي ألاخةسى  اإلائطظةاث ٠اٗةت مةّ باإلاٜازهةت ُةالي مظةخوى  ُو

واطتراجيجياث ل١ةً ُىةدما هٜةازن اٛلةيم ٠وزدطةخان الِةساٚ مةّ  خوى ًُ اُلىذ التي الح١يمت الٜيادة ب٘لل هرا

و٤ اخةسى مخٜدمةةت مةةً حيةةم الخىميةةت يدبةةحن لىةةا هىةةاٞ كةِٙ فةةي الادان مةةً لةةدن ؿةةاوعي الٜةةساز ٗيمةةا يخةةف ا جةةا٤ د

واتةةٝ طياطةةيت وامىيةةت واٛخـةةاديت واجخماُيةةت ُساٛيةةل واجهةةذ ل١ةةً بةةدأث الظياطةةاث هةةره الخىمةةو ، حيةةم ان   ُو

م ُلةةى اجٜةان ب٢ةل بِملهةا ٛامةةذ اإلائطظةاث ,ومةّ ذلة٣ هةره  ج٢ةةون  ان ويم١ةً الجواهةب بةبِم الخلةةل وجةود مةً الةٓس

م .ُلةةةى الةةةرٟس الةةةى يسجٜةةةي ال هةةةرا ل١ةةةً مِةةةحن جاهةةةب فةةةي ه٘ةةةواث هىةةةاٞ  والاٛخـةةةاديت الظياطةةةيت الخحةةةدياث مةةةً الةةةٓس

 جوةويس مةً الام٢ةان بٜةدز يحةاولون  انهةم الاٛليم وجٜدم الٜواُاث ا خخل٘ةف ٗيةف الا جووز  مً جحد التي والاجخماُيت

م ا جخمةةّ  واضةةةحت اإلابرولةةت الجهةةود ان الا الاٛلةةيم فةةي ا خخل٘ةةت الٜواُةةاث لةةدى الاخ٘اٛةةاث بِةةم وجةةود مةةً بةةالٓس

لةةةى الِةةساٚ محاٌٗةةاث ببٜيةةت مٜازهةةت م ، ُو  ل١ةةةً الاٛلةةيم وح٢ومةةت الاجحاديةةت الح٢ومةةت بةةةحن اإلاؼةةا٠ل وجةةود مةةً الةةٓس

 جىميةت هىةاٞ بةؤن جةدليىا التةي اإلائػةساث ووجةود الاٛلةيم فةي الظياسة ي الاطةخٜساز الى ادث التي ؤلايجابياث بِم هىاٞ

 الِساٚ. ٠وزدطخان اٛليم في وجووز 

 الاستيتاجات

ان ُمليةةف الخىميةةت حِبةةر ُةةً الخ٘اُةةل بةةحن از ِةةت ُىاؿةةس اٛخـةةاديت  وطياطةةيت وبيايةةت، ومةةً اجةةل جحٜيةةٝ  -1

جىميةةةةت مظةةةةخدامت فةةةةي اٛلةةةةيم ٠وزدطةةةةخان الِةةةةساٚ ٗبهةةةةف مةةةةً اللةةةةسوز  ج٘اُةةةةل جلةةةة٣ الِىاؿةةةةس والخٜائهةةةةا ُلةةةةى 

لى اإلاظخوى الواٛعي. اإلاظخوى ال١٘س    ُو
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حةةةر الظياطةةةيت التةةةي جخخةةةرها الح٢ومةةةت  حِةةةٖس الظياطةةةت الِامةةةت -2 " جلةةة٣ الِمليةةةاث والاجةةةساناث الظياطةةةيت ٓو

 
 
بٜـةةد الوؿةةو٤ الةةى اج٘ةةاٚ ُلةةى حِسيةةٙ اإلاؼةة٢لت والخِةةٖس ُلةةى بةةداتل حلهةةا وأطةةع اإلا٘اكةةلت بي هةةا جمهيةةدا

ألخخيةةةاز البةةةديل الةةةر  يٜتةةةرح اٛةةةسازه فةةةي ػةةة٢ل طياطةةةاث ُامةةةت ملصمةةةت جىوةةةو  ُلةةةى حةةةل مسضةةة ي للمؼةةة٢لت " 

 جىميت ٛدزاث ا جخمّ وجووزة.وبالخالي 

امةةا الظياطةةاث الخىمويةةت هةةي جةةصن مةةً الظياطةةت الِامةةةف حيةةم جٜةةوم بخوةةويس وهمةةو ٛةةدزاث ا جخمةةّ ل٢اٗةةةت  -3

الٜواُةةاث وذلةة٣ بؤطةةخخدام طياطةةت جىمويةةت هااحةةت هةةدٗها الستيسةة ي هةةو جوةةويس ال٘ةةسد وا جخمةةّ وجحٜيةةٝ 

 .الاطخٜساز والٟخ٘ان الراحي 

مخىَو مخِدد للثٜاٗاث والاديان لديت ال١ثحر مةً اإلاةوازد والخحةراث الوبيِيةت التةي اٛليم ٠وزدطخان مجخمّ  -4

خمةةاد ُلةةى اصةةحاب الٜةةساز ال١٘ةةوتحن والةةريً هةةدٗهم  حظةةاُد الٛامةةت جىميةةت هااحةةت ب٢اٗةةت الٜواُةةاث بااُل

مـلحت ا جخمّ وليع مـالحهم الصخـةيت الٛامةف طياطةاث جىمويةت هااحةف وزؿةيىف لل هةوق بةا جخمّ 

 ُلى جوويسه. والِمل

والظةلوت الدؼةسيِيت والخى٘يريةت  تاإلائطظاث الدطخوزيت في اٛليم ٠وزدطةخان جىٜظةم الةى مئطظةاث زطةمي -5

احةةةصاب طياطةةةيف وجماُةةةاث اللةةةٔى ومىٌمةةةاث ا جخمةةةّ اإلاةةةدوي (والٜلةةةاتيت ، ومئطظةةةاث ػةةةبف زطةةةميت 

 والسأ  الِام  لها دوز في ؿىّ الظياطاث الِامت مً خال٤ هواالاها في البرإلاان .

للمئطظةةاث وألاحةةصاب الظياطةةيت دوز فةةةي جخوةةيى وؿةةىّ الظياطةةاث الخىمويةةةت فةةي اٛلةةيم ٠وزدطةةخان وهةةةرا  -6

ةةةرل٣ واضةةةح فةةةي بةةةسام  الاحةةصاب ومةةةىهجهم الاهخخةةةا ي هةةةدٗهم هةةةو  واضةةح فةةةي ُمةةةل اإلائطظةةةاث الدطةةخوزيت ٟو

 جوويس ا جخمّ ال٢وزد  وهمو ٛدزاجف .

ثةةرة الِمالةةت هىةةاٞ جحةةدياث اٛخـةةاديت فةةي اٛلةةيم ٠وزدطةةخان الِةةساٚ م -7 خمثلةةت فةةي ازج٘ةةاَ مِةةدالث الخضةةخم ٟو

ةةةةاهسة  الواٗةةةةدة ومؼةةةة٢لت اإلاواشهةةةةف، وال٘ظةةةةاد الاداز  واإلاةةةةالي اإلاخمثةةةةل بٌةةةةاهسة السػةةةةوه والتهسيةةةةب اللةةةةسيبي ًو

 ٓظيل الاموا٤.

ةةةت ػةةةاملت مةةةً ألاهٌمةةةت البيايةةةت وهٌةةةم السؿةةةد للح٘ةةةاي ُلةةةى اإلاةةةوازد الوبيِيةةةت  -8 الشا٤ الاٛلةةةيم ي٘خٜةةةس  جمُو

 وحمايتها .

الظياطةةةةاث الخىمويةةةةت فةةةةي اٛلةةةةيم ٠وزدطةةةةخان هةةةةي الخحةةةةدياث  فةةةةيمةةةةً الخحةةةةدياث التةةةةي أزةةةةسث بـةةةةوزة مباػةةةةسة  -9

يةةةاب  ت الظياطةةةيت ٓو الظياطةةةيت اإلاخمثلةةةت بخوحيةةةد الادازجةةةحن، وه٘ةةةوذ دو٤ الجةةةواز الاٛلي ةةةي، كةةةِٙ اإلاؼةةةاٟز

صيت وح٢ومت ؤلاٛليم.  الخيظيٝ الامثل بحن الح٢ومت اإلاٟس

   التىصيات

ةةص أن اللةةسوز   مةةً .1  الخىمويةةت طياطةةاتها فةةي الِةةساٚ ٟسدطةةخان اٛلةةيم ح٢ومةةت جٟس

 جىحـةةةةةس ال وان الظياسةةةةة ي، ا جةةةةةا٤ الخحةةةةةدياث الظياطةةةةةيت وتهةةةةةخم بدىميةةةةةت ُلةةةةةى
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 ُالٛةت ٗهىاٞ, والاجخمااي الاٛخـاد  ال هوق في الخىمويت الظياطاث اهداٖ

 ال  يم١ةةةً وال الاخةةةسى  ا جةةةاالث فةةةي والخىميةةةت الظياطةةةيت الخىميةةةت بةةةحن مةةةا هسديةةةت

 الاٛـةاديت الِامةت الظياطةاث فةي الىجةاح مةً مخٜدمةت دزجةاث جبلةٕ ان ح٢ومةت

 الخِدديةةةةةةةت خةةةةةةةال٤ مةةةةةةةً الظياسةةةةةةة ي ا جةةةةةةةا٤ فةةةةةةةي جىميةةةةةةةت ي١ةةةةةةةً مةةةةةةةالم والاجخماُيةةةةةةةت

 للح١م. مىهج الديمٜساهيت وجِل الظياطيت

 

 ججسبةةةت مةةةً اإلام١ةةً ٛةةةدز حظةةةخ٘اد أن الِةةساٚ محاٌٗةةةاث فةةي ا حليةةةت والح٢ومةةةاث الاجحاديةةت للح٢ومةةةت يم١ةةً .2

ةةةةت للظياطةةةةاث الخىمويةةةةت  مةةةةّ الخِامةةةةل فةةةةي ؤلاٛلةةةةيم ح٢ومةةةةت  أشمةةةةت مؼةةةة٢لت أن هجةةةةد ٗمةةةةثال الخحةةةةدياث اإلاخىُو

اُلةةةت مهمةةةت ُالجةةةاث جٜةةةدم أن ؤلاٛلةةةيم ح٢ومةةةت اطةةةخواُذ ٛةةةد الظةةة١ً  أمةةةام الاطةةةدثماز ٗةةةخ  خةةةال٤ مةةةً ٗو

 أٗلةةل جٜةةدم بةةدأث التةةي الؼةةس٠اث بةةحن مىاٗظةةت حٜةةٝ وممةةا ا جمِةةاث لبىةةان وألاجىبيةةت الوهىيةةت الؼةةس٠اث

 فةةي الحاؿةةل الةةىٜف إلاؼةة٢لت مِالجةةت الاٛلةةيم ح٢ومةةت ٛةةدمذ ٟةةرل٣ مىاطةةبت، بؤطةةِاز الظةة١ىيت الوحةةداث

 ٟهسبةةةان محوةةةاث بىةةةان مؼةةةازيّ ألٛامةةةت واجىبيةةةت وهىيةةةت ػةةةس٠اث مةةةّ الخِاٛةةةد خةةةال٤ مةةةً ال١هسباتيةةةت الواٛةةةت

 .ال١هسباتيت الواٛت في الىٜف مظؤلت إلاِالجت جديد

 

 امل ادر

 

 اإلاـةس   اإلاِهةد طياطةيت، دزاطاث والخحدياث، الواّٛ:  الِسبيت والثوزاث الخىمويت الظياطاث خحره، وي٘ي .1

 ..٢ؾ ،٦٠٦٠ للدزاطاث،

ةةةةةةةص الخوبيٜةةةةةةةي، واإلاةةةةةةةىهج الىٌةةةةةةةس   ؤلاهةةةةةةةاز الخىمةةةةةةةو ، الخخوةةةةةةةيى: اإلاسواوةةةةةةةي ُلةةةةةةةي بةةةةةةةً هللاا ُبةةةةةةةد .2  البحةةةةةةةور مٟس

   الظِوديت،

 .29 ،ؾ 2005 الظِوديت،

يت .3  جامِةت ، الجصاتةس ،  البوالةت_  الٜ٘سو الاجخماُيت واو٢ِاطاتها الجصاتس في الخىمويت الظياطت خياز ، ٛز

, 2014 دٟخةوزاه، اهسوحةت ، الاجخمةاَ ُلم ٛظم والاجخماُيت، الاوظاهيت والِلوم الداب ٠ليت ، خيلس دمحم

 .35 ؾ

لةةةةةةةةةةةةةةايا الاجخمةةةةةةةةةةةةةةاَ ُلةةةةةةةةةةةةةةم: الجةةةةةةةةةةةةةةوهس   دمحم .4 ةةةةةةةةةةةةةةت داز الثالةةةةةةةةةةةةةةم، الِةةةةةةةةةةةةةةالم فةةةةةةةةةةةةةةي الخىميةةةةةةةةةةةةةةت ٛو  الجامِيةةةةةةةةةةةةةةت، اإلاِٗس

 .149،ؾ1990ؤلاط١ىدزيت،

 .45 ،ؾ 2001، بحروث للمئطظاث، الِسبيت الداز الِساٚ، ٟسد اإلاخولي، دمحم محظً .5



  

 مركز أفاق للدراسات و التكويى المتخصص                       الدراسات و األبحاثقسم 

 

 
  2222أيلول ،ثاهي، المجلد الالسابع مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

63 

 تةازاض، ميؼةوزاث ، 3ن هالبةاوي، هةوز :  جسجمةت وجازيخيةت، طيوطيولوجيت دزاطت:  ال١سد هي١خحن، باطيل .6

 .128ؾ ،2003 ازبيل،

ٚ  في ال١سديت اإلاؼ٢لت ُيس ى، محمود حامد .7  .10ؾ ،1992 مدبولي، ،م١خبت الٜاهسة ، ألاوطى الؼس

ت جووز  مساحل هالباوي، م١سم .8  ، واليؼةس للوباُةت حمد  مئطظف ، الاو٤  ا جلد ، ال١سديت الٜوميت الحٟس

 .26 ،ؾ 2009 ، الظليماهيت

 .٠٦٦ؾ ، ذٟسه طبٝ مـدز هي١خحن، باطيل  .9

 .184ؾ ،2009 ، واليؼس للوباُت الصمان داز دمؼٝ، ، الِثماهيت والدولت ال١سد ش٠ي، دمحم  .10

ةةةت ُثمةةةان  .11  ؤلاطةةةالمي، لل١٘ةةةس الِةةةال ي اإلاِهةةةد ،٦ن وزاتٜيةةةت، جازيخيةةةت دزاطةةةت: اإلاِاؿةةةسة ال١سديةةةت ُلي،الحٟس

 .٦٦٦ؾ ،٦٠٠٦ ٗسجيييا،

، بةةةةةةةةسهم .12  اإلاؼةةةةةةةةاهدة جةةةةةةةةازي و ،٦٠٦٠ هيةةةةةةةةوش، زوج الح٘يةةةةةةةةد، محمةةةةةةةةود الؼةةةةةةةةي : الـةةةةةةةةِبت ألايةةةةةةةةام ٛاتةةةةةةةةد لويةةةةةةةٙة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ ُلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح ،  ٦٠٦٦/٢/١ -https://rojnews: الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي اإلاٛو

news.cdn.ampproject.org/v/s/rojnews.news/ar . 

 ػةةةةب١ت ،"ٟس٠ةةةةٞو" باطةةةةم هةةةةصاَ يؼةةةةوبف وال١ةةةةسد الِةةةةساٚ جةةةةازي  فةةةةي طةةةةبٝ".. آذاز 11 اج٘اٛيةةةةت جيةةةةاد، مةةةةال آمىةةةةف .13

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ ُلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح ، ٦٠٦٦/٩/٢ اإلاؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهدة جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازي و ،٦٠٦٦ ، الظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُت : الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي اإلاٛو

https://alssaa.com/post/show/9786. 

 . ذٟسة طبٝ مـدز الظليم، ػىاوة ح١مذ  .14

ةةةةص ،٠١٦٦_٠١٦٠ الايساهيةةةةف_  الِساٛيةةةةةف الحةةةةسب ٗيـةةةةل، ال١ةةةةةسيم ُبةةةةد هةةةةصاز .15  ودزاطةةةةةت لربحةةةةار الِس ةةةةةي اإلاٟس

 .٦٠٠١ ،٠ن بحروث، الظياطاث،

خحيةةةةت هيؼةةةةاوي ٗاهمةةةت  .16  الاشمةةةةت حةةةةل فةةةةي للجصاتةةةس الدبلوماسةةةة ي والةةةةدوز  ؤلايساهيةةةت الِساٛيةةةةت الحةةةةسب حمةةةادو، ٗو

 .٩٠_١٠ؾ ،٦٠٠٢ الجصاتس، ادزاز، دزايت احمد جامِت ماجظخحر، زطالت ،٠١٦٦_٠١٦٠

 والِلةةةوم الاٛخـةةةاد ٠ليةةةت مجلةةةت الِةةةساٚ، ٠وزدطةةةخان اٛلةةةيم فةةةي الةةةديمٜساه  الخحةةةو٤  طةةةِيد، واحةةةد ػةةةيالن  .17

 .٠١٩ؾ ،٦٠٠١ مـس، ،٦ الِدد ،٦٠ ا جلد الظياطيت،

سيةةةةاوي داز الِةةةةساٚ، فةةةةي ال٘يدزاليةةةةت ومظةةةةحرة الظياطةةةةيت الِمليةةةةت ُثمةةةةان، آشاد  .18  ازبيةةةةةل، واليؼةةةةس، للوبةةةةّ مٟو

 ٦٩ؾ ،2013

 اليؼةةةةةؤة- الِةةةةةساٚ ٟسدطةةةةةخان اٛلةةةةةيم فةةةةةي الظياطةةةةةيت اإلاِازكةةةةةت ؿةةةةةادٚ، دمحم ويوطةةةةةٙ الصيةةةةةد  ُمةةةةةازة زػةةةةةید .19

ص واإلاظخٜبل،  .11 ؾ ،2012 ٛوس، – دوحت طياطيت، ودزاطاث لالبحار الِس ي اإلاٟس

ةةاًم .20 ةةةت هلةةةا٤ مةةةً  حةةةاث ، حبيةةةب ٠ة  ، ازبيةةةل ، الِةةةساٚ ٟسدطةةةخان فةةةي ال١ةةةسد  للؼةةةِب الةةةوهني الخحةةةسز  حٟس

 .115ؾ ،2005 ،2ن ، واليؼس للوباُت تازاض

https://alssaa.com/post/show/9786
https://alssaa.com/post/show/9786
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 هةةةوالن داز ، ازبيةةةل ، وجىميتهةةةا جوويسهةةةا واٗةةةاٚ ٟسدطةةةخان اٛلةةةيم فةةةي الـةةةىاُت ، هللاا ُبةةةد هاوجةةةا ال١ةةةسيم ُبةةةد .21

 .60ؾ ،2000 ،45 ُدد لإلُالم،

 ،٦٠٠٦ ، ٦٠ الِةةةةةدد ، الجديةةةةدة الثٜاٗةةةةةت مجلةةةةت ج٢امةةةةل، ام جبِيةةةةةت ٟسدطةةةةخان اٛلةةةةةيم اٛخـةةةةاد بةةةةسواز ، دمحم .22

 .2٠ؾ

 ،1ن ػةةةة٘يٝ، موبِةةةةت بٔةةةةداد، ، والبؼةةةةسيت الوبيِيةةةةت لىواحيةةةت دزاطةةةةت الؼةةةةمالي الِةةةةساٚ ، خـةةةةباٞ ػةةةاٟس .23

 .٦١٢ؾ ،1973

 .35١ؾ ، ه٘ظف اإلاـدز .24

 .117ؾ ، ذٟسه طبٝ مـدز ، حبيب ٠اًم .25

 517ؾ ، ذٟسه طبٝ مـدز ، خـباٞ ػاٟس .26

 .٩ؾ ،٦٠٠٢ ، ٟسدطخان اٛليم في والبؼسيت الاٛخـاديت الخىميت شهوف، طسوان .27

، ميخاتيل .28  .٦٢٦ؾ ذٟسه، طبٝ مـدز وا حظوبيت، والخ خـت الخمدن لحزهْس

 .2ؾ 2014، ازبيل ، الخخويى وشازة ، ٠وزدطخان اٛليم ح٢ومت ، ٠وزدطخان إلٛليم الخىميت خوت .29

 ٠وزدطةخان اٛلةيم اٛخـادياث جىميت في والاجىبي ا حلي الاطدثماز دوز  البرشهيي، ال١سيم ُبد حظً طوشان .30

ةةةص اؿةةةدازاث طلظةةةلت ، الِةةةساٚ ةةةص ، للدزاطةةةاث ٟسدطةةةخان مٟس  ، الظةةةليماهيت ،1ن ، للوباُةةةت ٟسدطةةةخان مٟس

 .270ؾ ،2016

 ، طةةةليماهيت اطدؼةةةساٗيت، وزإيةةةت واٛةةةّ الِةةةساٚ ٠وزدطةةةخان اٛلةةةيم فةةةي اإلاظةةةخدامت الخىميةةةت حمةةةد، اهةةةوز  أيةةةوب .31

 .٦٠١ؾ ،٦٠٠٠ ،٠ن واليؼس، للوبّ ٓصلىووض

م الاحـةةةان، هيئةةةت ، الخخوةةةيى وشازة ، ٠وزدطةةةخان اٛلةةةيم ح٢ومةةةت .32  اٛلةةةيم فةةةي اإلاظةةةتهل٣ ألطةةةِاز الٜياسةةة ي الةةةٛس

 .٦-٦ؾ ،٦٠٦٦، ػبان لؼهس ٠وزدطخان

 .٦٠٦ؾ ، ذٟسه طبٝ مـدز حمد، اهوز  ايوب .33

 والؼةةةئون الِمةةةل وشازة ووؼةةةاهاث الِمةةل ، الاجخماُيةةةت والؼةةةئون الِمةةل وشازة ، ٠وزدطةةةخان اٛلةةةيم ح٢ومةةت .34

 .١٢،ؾ ٦٠٠٦_٦٠٠١، الاجخماُيت

 بةةةبٛليم البوالةةةت مِةةةد٤ فةةةي وظةةةبي اهخ٘ةةةاق...  شيادتهةةةا فةةةي يدظةةةبب ألاجىبيةةةت الِمالةةةت اطةةةخٜدام ُةةةاد٤، ُمةةةس .35

: الةةةةةةةةةةةةةةةةسابى ُلةةةةةةةةةةةةةةةةى مخةةةةةةةةةةةةةةةةاح ، ٦٠٦٦/١/٦٠ اإلاؼةةةةةةةةةةةةةةةةاهدة جةةةةةةةةةةةةةةةةازي  ،٦٠٠١ ، ألاهةةةةةةةةةةةةةةةةالي زيبةةةةةةةةةةةةةةةةوزث ،  ٠وزدطةةةةةةةةةةةةةةةةخان

https://alahalireport.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7% 

 .٦٦٩ؾ ، ذٟسه طبٝ مـدز ، الاطتراجييي الخٜسيس .36

ةةةةةةّ َ مخةةةةةةاح جٜسيةةةةةةس  ،٦٠٦٦/١/٦٠:اإلاؼةةةةةةاهدة جةةةةةةازي  ،٦٠٦٦ الةةةةةةى٘ى، وشازة ، الِةةةةةةساٚ جمهوزيةةةةةةف .37  الةةةةةةوشازة مٛو

 . https://oil.gov.iq/?page=1003:  السط ي
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ت جٜسيةةةةةس ، ٠وزدطةةةةةخان اٛلةةةةةيم ح٢ومةةةةةت .38  ،٦٠٦٠ لظةةةةةىت والٔةةةةةاش الةةةةةى٘ى ٛوةةةةةااي جةةةةةدٛيٝ بؼةةةةةؤن ديلويةةةةةذ ػةةةةةٟس

ةّ ُلةى مخةاح ، ٦٠٦٦/١/٦٠: اإلاؼةاهدة جةازي  ، ٦٠٦٠ ، ديلويةذ جٜةازيس ، اإلا٘خوحةت الح٢وميت البياهاث  اإلاٛو

-https://gov.krd/arabic/information-and-services/open: ٠وزدطةةةةةةةةةةةخان اٛلةةةةةةةةةةةيم لح٢ومةةةةةةةةةةةت السطةةةةةةةةةةة ي

data/deloitte-reports/deloitte-report-2021. / 

 .٦٢٠ؾ ، ذٟسه طبٝ مـدز حمد، اهوز  ايوب .39

 .٦٠٠ؾ ، ذٟسه طبٝ مـدز حمد، اهوز  أيوب .40

 اإلاؼةةةةةةةاهدة جةةةةةةةازي  ،٦٠٦٠ الةةةةةةةدّٗ، مٜابةةةةةةةل الاهجةةةةةةةاش.... الِةةةةةةةساٚ فةةةةةةةي السػةةةةةةةوة: بِىةةةةةةةوان جٜسيةةةةةةةس ُةةةةةةةودة، طةةةةةةةهى .41

:  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسابى ُلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح ،٦٠٦٦/٩/٠

https://www.alaraby.co.uk/investigations/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8

8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-

%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9?amp. 

 .٦٠٦ؾ ه٘ظف، لظابٝا اإلاـدز حمد، اهوز  أيوب .42

ةةةةالم داتةةةةةسة ٠وزدطةةةةخان، اٛلةةةةةيم ح٢ومةةةةت .43  الاؿةةةةةالح جٜسيةةةةةس جحيةةةةل الح٢ومةةةةةت"  بِىةةةةوان جٜسيةةةةةس واإلاِلومةةةةةاث، ؤلُا

ةةةةّ َ مخةةةةاح ،٦٠٦٦/٩/٠ اإلاؼةةةةاهدة جةةةةازي  ،٦٠٦٠ ،" البرإلاةةةةان الةةةةى باللةةةةساتب الخةةةةاؾ :  الاٛلةةةةيم ح٢ومةةةةت مٛو

https://gov.krd/dmi-ar/activities/news-and-press-

releases/2021/may/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84 . 

 .٦٠٦ؾ ، ذٟسه طبٝ مـدز حمد، اهوز  أيوب .44

 دزاطةةةةةةت الامةةةةةوا٤ ٓظةةةةةةيل لِمليةةةةةت الاٛخـةةةةةةاد  الخحليةةةةةل ، مـةةةةةو٘  حمةةةةةةد مٌ٘ةةةةةس ، بةةةةةةاوي  ُثمةةةةةان طةةةةةسداز .45

 ، ٠٦ الِةدد ، الةدهاهحر مجلةت ،٦٠٠٢ لِةام الِةساٚ  ٠وزدطةخان اٛلةيم في الِاملت البىٞو مً لِيىت جوبيٜيت

 .٦ ؾ ، ٦٠٠٦

 . ٦٠٦ؾ ، ذٟسه طبٝ مـدز حمد، اهوز  ايوب .46

  ٦٩ؾ ، ٦٠٠٠ ، ذٟسه طبٝ مـدز ، الاطتراجيجيت الخوف .47

 ،٦٠٠١_٦٠٠٩ للظةةةةىواث ٠وزدطةةةةخان إلٛلةةةةيم الخىميةةةةت خوةةةةت الخخوةةةةيى، وشازة ٠وزدطةةةةخان، اٛلةةةةيم ح٢ومةةةةت .48

 .٠٠ؾ ،٦٠٠١، ازبيل

https://www.alaraby.co.uk/investigations/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9?amp
https://www.alaraby.co.uk/investigations/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9?amp
https://www.alaraby.co.uk/investigations/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9?amp
https://www.alaraby.co.uk/investigations/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9?amp
https://www.alaraby.co.uk/investigations/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9?amp
https://www.alaraby.co.uk/investigations/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9?amp
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 مديسيةةةت ال٘ىيةةةت، للؼةةةئون الِامةةةت اإلاديسيةةةت الالٔةةةام، لؼةةةئون الِامةةةت اإلائطظةةةت ٠وزدطةةةخان، اٛلةةةيم ح٢ومةةةت .49

 .٠١ؾ ،٦٠٠٦ ُام بياهاث الخخويى،

 ، ٦٠٦٦ ، بٔةةةداد ، الجديةةد الِس ةةي ، الِةةساٚ  ٠وزدطةةخان اٛلةةيم طةةة٢ان حيةةاة تهةةدد لٔةةم ماليةةحن ٩ ، ُلةةي دمحم .50

ةةةةةةةةةةّ ُلةةةةةةةةةةى مخةةةةةةةةةةاح ،٦٠٦٦/٩/٦ اإلاؼةةةةةةةةةةاهدة جةةةةةةةةةةازي  -https://www.alaraby.co.uk/society/5:  الخةةةةةةةةةةالي اإلاٛو

%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%85-

%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8 . 

 اإلاخحةةةدة الِسبيةةةت ؤلامةةةازاث دولةةةت والخوبيٜةةةاث الِةةةام الاهةةاز اإلاظةةةخدامت الخىميةةةت الهيتةةةي، الةةةسحمً ُبةةةد هةةوشاد .51

ص ، هموذجا  .٠٠٦ؾ ،٦٠٠١ ،٠ن ، الاطتراجيجيت والبحور للدزاطاث ؤلامازاث مٟس

 .٦٩ؾ ،٦٠٠٠ ، ذٟسه طبٝ مـدز ، الاطتراجيجيف الخوف .52

 .٠٠ؾ ،٦٠٠١ ذٟسه، طبٝ مـدز ٠وزدطخان، إلٛليم الخىميت خوت .53

 ،٦٠٦٦ هيةوش، ،مةواشيً بةاالهٜساق الٜةسى  آالٖ يهةدد طةاخً ؿةيٙ..  ٠وزدطةخان فةي الج٘اٖ جحظحن، ُلي .54

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ ُلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح ،٦٠٦٦/٩/٦ اإلاؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهدة جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازي  : الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي اإلاٛو

https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=190725 . 

 .٠٠ ؾ ،٦٠٠١ ، ذٟسه طبٝ مـدز ، الِساٚ ٠وزدطخان إلٛليم الخىميت خوت .55

 .٠٠اإلاـدز ه٘ظف, ؾ ، الِساٚ ٠وزدطخان إلٛليم الخىميت خوت .56

 .٠٠اإلاـدز ه٘ظف,ؾ  ، الِساٚ ٠وزدطخان إلٛليم الخىميت خوت .57

 ، هةةةوزوش  مجلةةةت مواجهخةةةف، وطةةةبل ٠وزدطةةةخان اٛلةةةيم فةةةي اإلاةةةالي الٜوةةةاَ وجحةةةدياث واٛةةةّ حظةةةً، مهةةةد  يظةةةسى  .58

 .٠٦١ ؾ ،٦٠٠٦ ، ٦ الِدد دهٞو

 .٠٦١ؾ ذٟسه، طبٝ مـدز حظً، مهد  يظسى  .59

 .٠١٠ؾ ذٟسه، طبٝ مـدز ُبدهللاا، ُلي حظحن جبراتيل .60

 .٠٦١ذٟسه،ؾ طبٝ مـدز السكا، ُبد جِ٘س هبيل .61

 .٦١٠ؾ ، ذٟسه طبٝ مـدز ، مسشا خلحر ُلي .62

 .٠٦٩ؾ ذٟسه، طبٝ مـدز السكا، ُبد جِ٘س هبيل .63

 .٠٠١ؾ ذٟسه، طبٝ مـدز ُلي، حظحن جبراتيل .64

 .٠٠١ؾ ذٟسه، طبٝ مـدز ُلي، حظحن جبراتيل .65

 مجلةت ، ال٢ليةت اإلائػةساث بِةم خال٤ مً ٠وزدطخان اٛخـاد لواّٛ جحليليت زإيت ، احمد ال١سيم ُبد نهاد .66

، هوزوش، جامِت  .٠٢٢ؾ ،٦٠٠٦ ،٦ الِدد دهٞو
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 ، الِةةساٚ  ٠وزدطةةخان اٛلةةيم فةةي الخىميةةت الطةةتراجيجيت ألاطاطةةيت الخوةةون الٔنةةي، ُبةةد وجِ٘ةةس ٠ةةاًم حبيةةب .67

 .٠ؾ ،٦٠٠٢ بسلحن،

 .٦٦٠ ، ذٟسه طبٝ مـدز ، حمد اهوز  ايوب .68

 .٦٦٠،ؾ ذٟسه طبٝ مـدز ، حمد اهوز  ايوب .69

 .٠٢٦ؾ ذٟسه، طبٝ مـدز احمد، ال١سيم ُبد نهاد .70

 بٔةةداد، واليؼةةس، للترجمةت اإلاةةؤمون  داز ُلةي، دمحم هـةةس: جسجمةت الِةةساٚ، فةي ٠وزدطةةخان مظةخٜبل يلةةدش، ٟةسيم .71

 .٠٢٦-٠٢٠ ؾ ،٦٠٦٠ ،٠ن

 ازبيةةةل، ػةةةهاب، موبِةةةت الاو٤، الجةةةصن اإلاِالجةةةت، واليةةةاث ٠وزدطةةةخان اٛلةةةيم فةةةي ال٘ظةةةاد اميةةةد ، ؿةةةالح دمحم .72

 .٠٦٠ؾ ،٦٠٠٠

 .٠٠٠ؾ ،٦٠٠٠ أزبيل، مىازة، موبِت جديد، ٠وزدطخان طبيل في ٛادز، دمحم زش٠از .73

ةةاث اإلاٜومةةاث فةةي دزاطةةت/  ٠وزدطةةخان اٛلةةيم فةةي الـةةالح الح١ةةم ػةةسيٙ، ٗةةسج امةةحن .74  ، ٦٠٠٦_٠١١٦و واإلاِٛو

 .٦٦٠_٦٦٩ؾ ،٠ن هافي، موبِت

ظوها، موبِت ،...للخازي  بازشاوي، مظِود .75  .٠٢٦ؾ ،٦٠٦٠ ،٠ن ازبيل، زٟو

 .٠٠١ ،ؾ ذٟسه طبٝ مـدز ، السحمً ُبد هوشاد .76

 .٦٦٠ ؾ ، ذٟسه طبٝ مـدز ، حمد اهوز  ايوب .77

 .ذٟسه طبٝ مـدز مٜابلت، حيدز، ؿبحي ؿباح .78

 .ذٟسه طبٝ مـدز مٜابلت، ، حمد اهوز  ايوب .79

 .ذٟسه طبٝ مـدز مٜابلت، حيدز، ؿبحي ؿباح .80

 .ذٟسه طبٝ مـدز مٜابلت، ، ٠وزدطخان اٛليم بسإلاان في ُلو .81

 .ذٟسه طبٝ مـدز مٜابلت، ، هوز  جِ٘س ٓسيب .82

 .ذٟسه طبٝ مـدز مٜابلت، ، حمد اهوز  ايوب .83

 .ذٟسه طبٝ مـدز مٜابلت، حيدز، ؿبحي ؿباح .84

 .ذٟسه طبٝ مـدز مٜابلت، ، ٠وزدطخان اٛليم بسإلاان في ُلو .85

 .ذٟسه طبٝ مـدز مٜابلت، حيدز، ؿبحي ؿباح .86
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 (2691_2692حركات طلعح إيدمري وموكف مجلس الشيوخ موها )  

 

 علي اسماعيل زيدان.د                                                                                                                                                                                                

 هسريى هرمس ثمو أ.                                                                                                                                                                                                             

 الملخص

اااااب  َ  اااااا  ) ااااااض      (، إط قاااااارض    اااااا   1964_1962 ح وقاااااا   ش ااااااـ )حكاااااا ور    اااااابتناااااابحث )حرداااااات اخغما

اوخاااي )حؿ باااام  تاااا تاااو ا )   ااا  تاااا تغك اااب  )حؿااايان ب  تاااا تغك اااب خاااغكي ت  ص  ااا ، مب ااا  حشخهااا ي ) اااض    حقوم اااب َح

)   ا  ) ا   ح ق بم بي ك )  غمب ،  مبت )حؿاب  )حاغساـ حاظحك هاو )صاابم ) اض    بي اي ت  ا ا   ؿا    صحعهب تا ص  ي

، ح  ، ت تا )حوق  )حغ)ه  )ملض   
ً
ث   ي   ؿ  ارب ) ا  )ملاض   ت  اب ابقابم  ح) اب  يُ    غخ ي ) يقبح ي َوي ي نؿب ب

 22مب   حي ػ بت   ب ب ٌ )حقبص  تا ) جاال ح ناي ب اض ق ب اي بدغكاي  ال  ه اني )ح ؿ غ، ببحغغ     )ت ) ض   

لج ااـ )حكاا ور     ، ب ااض  كااح )ل بححااي اح اا  ماابتصااا  )حقاابص  )ح راابع حزااو ر   اا  ت ااغص ) ااض    بااب  قااربٍ  قااض

بحااا  )اًاابم  ش اااـ )حكااا ور ب ااضم )ح  اااو اناااي، ا ) ااي بؿاااب  حااااض اهاااا    وقاا  قاااوز حخااابػم يااض ) اااض   ، َح

 ) نوينو حي ت  )حؿابح حي ببح وص  )   اا ي.

م ) اض    ب م اي ببحغغ       رضه    ب ضم )حق بم بدغماب  تايصز ) ا  ػاؼااي )حناابم )حاض اقغ)َي، حا     ا   

، حق  ) نو او ياض خغكياي ح) كا رب، مابت لج اـ )حكا ور  وقا  نا    ا  خغكياي 1963حقبم بدغكي ثب  ي تا ) بع 

بحااا  )غ ااا  ااًااابم  اااي ل ااااح الااا    ُ اااح )حضؾاااايوع بًااااغحع  ) اااؼ)ث )ققااام  )ح قوداااب  بدااا  ) ااااض   ،    )حثب  اااي َح

  )ت   اااغع خغكيااااي ا قمب اااي، حاااظحك تبااااض  ااا  )اض) ااااي ص   اااا  )ملا اااو ح)   اااب  )حض اقغ)َ اااي، ح)ت )حؿااااابح حاااي بااابح 

 ح)حيس و    ) كبعه )مليُغ ي.

قؿ  )حردت )    قض ي حثمثي  ربخت حزبتااي، تنابحث )ملردات احث: َ  ا  ) اض    نكايتي حتضعياي )مل ا ،  

خا ت تُاغ   ح وقا   ش اـ )حكا ور    اب، تاا 1962) ب )ملردت )حثبني  قض )ؾاي غى: خغكاي ) اض    تاا قاربٍ اابم 

 ح وق   ش ـ )حك ور    ب.  1963)ملردت )حثبحت )  : خغكي ) ض    تا ) بع ابم 

 الكلمات املفحاحية: اًدمير_حسكات_مجلس الشيىخ
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This research is about (Talat Edemir's movements and the senate judgment 

on them in 1962-1964) 

 

     The sixties witnessed two moves for Idmir in Turkey, it was Edemir's personality, strength, 

and political ambition to seize power in Turkey played role in pushing him to these 

movements and the main reason was Edemir's claiming that the mastry mustn't be delivered to 

civilians immediately but it needs along transition period then it will be handed over to 

civilians while keeping the military control ،Although ,Edemir's fellowships with some 

leaders of military but after 22 February movement he supported the great leaders and their 

fears from Edemir's control , after the failure of the first try ,the senate had a serious and firm 

reaction against Edemir and the senate members demanded not to forgive him, but it's because 

of Ismat Inoue promise it was allowed for him to get back to his work ،Althoug Edemir had 

promised  not to do any movements lead to disturbing the democratic system  , he didn't stick 

to his word and he did  another movement in May 1963 , but Ismat Inoue had stood against 

his movement and fail it . 

 It was a firm situation for the senate against his last movement and most of members required 

with the necessity of doing the hardest punishment against Edemir because he works on 

spoiling the democratic life and constitution, and forgiving him might let him to repeat his 

revolutionary movement again,so that he must be eliminated and get rid of his extremist 

thoughts،The research divided into introduction,  three sections , and conclusion، The first 

section includes Edemir's raises and his career progression، The second section shows 

Edemir's movements and the senate judgment on them in 1962. The third section touches 

Edemir's movement in May 1963 and the senate judgment about it   .  

Key words : Edemir - movement  - senate 
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 امللدمة

  ااااض تغك ااااب  اااا  )كناااا  )حر ااااض)ت ) قمبااااب  اؿاااا غيي، تؾاااا اب تااااا )حؿاااايان ب  بؿااااب  )صااااابم )حقاااابص  )ح ؿاااا غي  )ت        

اوخاااي تاااا  )  كو اااب  )ملض  اااي زغيااا  اااا  )ملؿااابع )حاااظز عؾااااي  هاااُ ي كاااابث )تااابتوع ، مااابت حشخهااا ي ) اااض    َح

 الا  غااغ)ع  هاُ ي كاابث )ثاغه تاا ص  اي ح ق اابم
ً
 صكيبتوعياب

ً
بداغكي ت ح ا  حا    يا  حي اك )  غمااب   خ ا  تغك اب خ ااب

)حنشبح، مب   ) حجي )حت  ص  يي ح ق بم بدغمبتي )صابسي بيت )حوق  غ    نبؾ  حتؿان  )ملاض   ت )ص)ع  )حر اض، ت باض 

ابت لج ااـ )حكاا ور  وقاا  قااض ض تشاابه   اا  خقرااي ) يقبح ااي  ااي   د ااب )اااض)ص اخااؼ)ي )حؿ بؾاا ي بُغيقااي  بو ااي، ما

ضص    ) ج ؿاب  تاض   خغمبتاي، كااب حقا   ش اـ )حكا ور ) ا  يب ا  )ل  ااي )ح ؿا غيي ت ك )  غمب  حت  اقض ا

 ح) ض )     بباض)م ) ض   .

تنابحث  َ    ) ض    نكيتي حتضعيي )مل  ، تكوت )حردت     قض ي حثمثي  ربخت حزبتاي، تُغ  )ملردت احث:     

خغكي ) ض     ، حيبم )ملردت )حثبحت:ـ )حك ور    بح وق   ش  1962خغكي ) ض    تا قربٍ ابم  )ملردت )حثبني:

 .ح وق   ش ـ )حك ور    ب 1963تا ) بع ابم 

 املبحث الاول: طلعت اًدمير نشأثه وثدزجه املنهي

 ببح    ح)مل غ ي )ح قر ي )حت  ت قبهاب الا  1917ححض )خاض َ    ) ض    تا  ض ني ؾوغو  ابم 
ً
، مبت ح)حضه   غح ب

نكاي   نكايتياااح ح)حاضه الا   1،ض نيي، ) ب ح)حضتي  قض مب   بؿ ُي حت   اغ  )حقاغ)م  ح)ح يبباي ض عيبث )حض   تا  

، حمبت  يا   تا صع)ؾيي، ب ضهب صزح )ملضعؾي )حثب وياي اابم 1925زبحهي، صزح )ملضعؾي ابيض)س ي تا  ض نيي ابم 

  ُي بي، بضأ  ييثغ بسُببب  )حؼا   بضأ َ  ي  ي غ  ال  احيبع )ل 1937_1931، )ثنبم صع)ؾيي )حثب ويي 1931

، صزااح )حك  اااي 3، حداااضأ  نلاا  حض اااي خاا  ا ياااابم ح ايؾؿااي )ح ؿاا غيي ح ااا  )يااح )حاااض بع ااا  )حر اااض2 هااُ ي كااابث

تااا )حك  ااي بااضأ  تنااب ي حض ااي )حكاا وع )حقااو ي بكااكح كر اا ، حدااضأ  قااغأ )ح ياا  )حتاا   حيااوصه، ح)ثناابم 1938)  غد ااي ؾااني 

، تا  تنؿااري ) ا  1940ظكغ ) يهابع)  اتاغ)  ح بياد  ، حتساغ   ا  )حك  اي )  غد اي اابم تاشض )حقو  ي )ح  ك ي، حت

 4 قغ )حقو)  )حب  ي )ح  ك ي حااح ب ب به ي  مػم ثبني.

، إط تا  قروحاي تاا امبص ا اي )  غد اي )ح   اب  ا  )ياح )  هاوث 1952حتضع  ببملنبن  ح)حغت  )ح ؿ غيي حغب اي اابم 

اااابت )  ااااااؼي   قرااااااي، )ثناااااابم ت اااااك ) 5بغتااااااي  ااااامػم 1954م )ح ؿااااا غيي حتسااااااغ     اااااب اااااابم الااااا  قاااااربص  ا  ااااااب تاااااا )ح  ااااااو  ما

)حض اقغ)َي تا )حؿ ُي، حي ض طحاك ا اغ  ا  )كنا  ا اوع )حتا  )ػعجا  َ  ا  ) اض    حي  ياي  ردات اا  ػ امم  ا  

يلاا  ) ااض    ) اا  ، ) 6)ياح )حق اابم بدغكااي اؿا غيي ح قًاابم الاا  ؾا ُي )  ااؼي )حااض اقغ)َي ح)اابص  ا ااوع ) اا   هابب ب

، ح ااا  طحاااك ا اااغ حااا  لؿاااياغ، إط  قاااح باااب قمي)حاااظز تنا ااااي ح ق ااابم  1959_1956)لج اااـ )ح ؿااا غز زااامث )ملاااض  

َ  اااا  ) ااااض    ححخضتااااي ) اااا  موعيااااب ) جنود ااااي ح اكاااابعكي  ااااب )حقااااو)  )ح  ك ااااي )مليو)يااااض  هنااااب   نااااظ )  ااااغي )حكوعيااااي 
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ابت  قاااح ) ااض    )نااا   1953_1950 تاااا خ بتااي ت اااي ت لؿاايُ ب )حيو)ناااح  ااب ع بقاااي ح يبب ااي قًااا ي  خقرااي، حقااض ما

  7 قمي يض )  ؼي )حض اقغ)َي، ح   طحك ا غ ح   ان ي     يبب ي )حيُوع)  )ح  ك ي ا  كث .إ)حق بم ب

 الااا   ٠٧٤١أ ااابع ٧٥ه تاااا موعياااب خهاااح إ قااامي حياااوصأثنااابم 
ً
ياااض )  اااؼي )حاااض اوقغ)َي، حمااابت طحاااك ى اااغ نااا   ياااض)

اابت  ااااب ػ مساااي حقااابع    راااا  تاااا ا قاااامي، حاااظحك بؿاااب  اااااضم )قااا  )كي تااااا إ، إط َ  ااا  أ اااض    اابت  يااااا  حااااو ما  ااااي ما

 ،8ا قاامي )ح ؿاا غز زؿااغ أ ااض     غناااي )  هااوث الاا   كب ااي  غ وقااي تاااا  كاا  ح )  كو ااي ) جض ااض  ا قمب اااي

تاضزح ىز ا  تاا طحاك ى اغ طحاك، حع اض  ،9أع)ص َ    أ ض    )ح وص  إ ا  بامصه، حاظحك َ ا   ا  )حا  )عؾامت تاوعكل

، ٠٧٤١10 )ي ٦، حناح إ ا  أػ  ا   اوم  ٠٧٤١خه   )ملو) قي ب وص  أ ض    ) ا  تغك اب، غابصع موعياب تاا بض) اي قارغ )ي

  ٦ي إ اا  أ قااغ  ا أتااا  إ اا  أػ  اا   ااوم يااحيااظكغ أ ااض    تااا  ظكغ)تااي عخ 
ً
 يااض )ي، كناا   ع عجااب

ً
، ححاا  )  ااك  )

ً
مااوني حخ ااض)

خااض)ف تااا تغك ااب، حانااض ب )ق  باا  )حؿاا  ني  اا  )حكاابَت كناا  أتوقااب أت  ااي  )ح  خ اا  عااي )مل  و ااب  )حكب  ااي ااا  ى 

 قاااِ  اااا  قراااح ااااابس ت  تاااا )مل ناااابم، ماااابت )حث  ااا  ناااا ض ) ااا  )حؿاااا  ني نااااض قي )ملثاااب ا )حقااااض   ؾاااؼ)ز )حماااابت، اااااب قا  

 باااي قغ  
ً
 ت أاًااابم بداااابؽ قاااض ض، كنااا  أ ؿاااك ص اااوزا بكاااض ، حع اااض  ؼح اااا إ ااا  )حكااابَت َ ااا   اااا  اتهااابث  اااوع)

ن ي     نياغحت)حلجني )حَو
ً
حكون   تا عج ي    أ غه  حاظحك تغكا  اابس ت  حطهرا   خًوعز، ق غ  )ت هنب  ؾبرب

اابت حقااابم يا اااح  اااب ػ م اااي أاًااابم )حلجناااي  ن اااي حما إ ااا  أ قاااغ  ببحُااابسغ ، ب اااضهب حنااا   إ ااا  )حلجناااي تاااا ) جا  اااي )حَو

ن ي، حع ضهب َ رو)  ا  )ملثاوث أ ابم )حاغساـ ياابث م ، حقاض  ث ا  أ ب اي حتا  )ح  خ ا  عاي الا  يراوصز 11وعؾا ح)حَو

 12تا موعيب، حقبث  ا، ؾاي   ؿنل   نه  ع  ب حق غتي ال  طحك(.

ن ي يابث موعؾ ح ببتؾاغ)ع بتنهاا  َ  ا  أ اض      ت شي حقو  )ح  )عؾمت توعكل، َ      عساـ )حلجني )حَو

 ح ك  ي )  غد ي، حت     اني تا 
ً
غ أ ض    تا  ظكغ)تاي ا مابت     اا  تاا  نها  قبساض )حك  اي ، حيظك٠٧٤١)ي   ٠٦قبسض)

 
ً
 حلجاضث، إط )ا ا ى ياابث  ابص)ت )حغ او حؾاب ي موياو  الا  )ق ا )ح )حي  ا ت، ح ا   ت شاي  )  غد ي، مابت أ ًاب

ً
 ث ا )

اااابت، حكاااااغي  )مو اااااو، حاااااظحك تااااا  خؿااااا  أ اااااغ     اااااا  ح) ي ااااا  أ ااااااغ  حياااااضزح تاااااوعكل، حاثاااااابت موكؿااااابث، حؾااااا  )ز )حما

 13اا  )ى(.

 ومىكف مجلس الشيىخ منها 2691املبحث الثاني: حسكة اًدمير في شباط عام  

تاااا  تيؾاااااـ )تداااابص )حقااااو)  )ملؿاااال ي بق اااابص  )ح ق ااااض َ  اااا  أ ااااض   ، أكااااض طحااااك اتداااابص )ت )حقااااو)   ٠٧٤٠تااااا  ط)ع 

ن ااااي تااااا  ؿاااايو   ص)ع  )حييؾاؿااا ي،   )ت َ  اااا  أ ااااض    حأنااااضقبسي )كااااض)ملؿااال ي أااااا أالاااا   اااا   جناااي )حوخااااض  )حَو

، اناااض ب ياااغ  ا يسبباااب  ححااا  14ا يسبباااب  )حتااا  ؾااايشغز حااا  تاااو غ اؾااايقغ)ع ححااا  تكاااوت مب  اااي  ياااغ)م إنااامخب 

ن ااي حاا  تدقاا  إ دهااح )ز خااؼي الاا  )غ ر ااي حتكاا  ح )  كو ااي، طحااك ى ااغ ص ااب أ ااض    إ اا  )حقااوث ا  ت  ص)ع  )حَو

 كرااابع قااابص  ح ملؿااال ي، بكاااكح مب اااح، طحاااك )حوياااب  ؿاااب  تاااا زااام  تاااا )حاااغأز ص)زاااح )حقاااو)  )
ً
تراااا  طحاااك )حاااغأز أ ًاااب
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اق ااض ح قاضم ح)خااض،  ٧٥يعا ا ، ح ٠١ )ييااابأ اابم  ا  ا يسبباب ،  ٤، ب اض ٠٧٤٠   كااغي  احث  ٧٠) جاال، حتاا 

 15:()كيودغ )حت  أكض  ٧٠ححق و) ال  حث قي  ؿل   بغحتوموث 

 ل رض ببحؿ ُي )   )ملاث  ت )  ق ق  ت حأل ي. .1

ن ي. نب يا ب ىخؼ)ي )حؿ .2   بؾ ي     ابعؾي )نكُت ب حؾاي  خح )حلجني )حَو

 . ٠٧٤٠ كغي  احث   ٧٢)زغ  واض حين  ظ هظ) )حقغ)ع هو  .3

، تاا نااربح  ٧٠تا  إزرابع اخااؼ)ي )حؿ بؾا ي ببحكاغٍح )ل ااضص  تاا بغحتوماوث  )كيااودغ، َح ا  ملنبقكاي ت ااك )حكاغٍح

اـ )حاوػع)م ياابث موعؾا ح، حخًاغ ايياابع قابص   كغي  احث، اقض إييابع يض ض تا يب ب كب بغسبؾاي عسا ٧٢ وم 

ىخااؼ)ي )حؿ بؾاا ي، حخًااغ كااظحك عساااـ ىعماابت )ح ب ااي، حقبسااض )حقااو  )حب  ااي ح)حردغيااي ح) جويااي، حتاا  )حيوق ااب الاا  

 16حث قي  ؿل  بغحتوموث يب ب كب:

لن جسمي الاحزاب السياسية مسشحين للسئاسة، وسيبرل اللادة كصاازي جداد ف فاي مجمىعاا هف  .2

 لحصىيت على جمال كىزسيل.ل

 لن ًحف سن كانىن عفى ملدانين في الىكت الحالي. .1

 . ٠٦٩١لن ًحف ثجسيد اي حلىق لللادة العسكسيين املحلاعدًن الرًن منحت لدف بعد إنلالب  .3

 اسحاذ في الجامعات الزثباطدف في جماعات محطسفة. ٠٤١لن ًحف إزجاع  .4

) جااال، حػااا  أ ااض    أت ت ااك ات بق ااب  مب اا  يااض إع)صتااي،  ؿاارب  ت ااك )حيُااوع)  تااا )يااُغ)بب  يض ااض  ص)زااح 

ابت بًاارِ اؿاا غز  ) يساابيح)ت  تسااظ ب ااٌ إ، ب ااض أت خهاا   )  كو ااي الاا  )حثقااي 17عساااـ ) جاروعيااي ح)حااوػع)م ما

 و)ي خؼي )ح ض)حي حتغك ب ) جض ض  إيغ)م)  حؿ  ا و ؾ بام ، حت   نبقكي ى غ تاا )حضححاي ح)حب ملابت، طحاك ى اغ 

 بضأ  ق   
ً
عسااـ ىعمابت )ح ب اي ب قاض  ،19قابم ياوص  ناو بز ،18 شاواي أ اض     ن اب خاظع   ا  طحاك ى اغ  ؿارقب

اااااب وت )حثاااااابني  ٠٧)ييااااااابع لج ااااااـ )حق اااااابص  )ملوؾااااااب تااااااا  ااااااوم  ، ملنبقكااااااي )حكااااااب  ب  )مل  ) ااااااض  ااااااا  )حيااااااضزح ٠٧٤٧ما

ث ح) جعا ا  إياغ)م)  ناو بز )حقو  ) جويي ح)حردغيي ح)حب  اي ح)ح   ا  ىح   )ح ؿ غز،  ت شي حًغِ نو بز ) ض

باااضا  )  كو اااي ح)حيسلاااا اااا    اااغ  )حياااضزح )ح ؿااا غز، أ اااب َ  ااا  أ اااض    ح)ح قاااض)م )حاااظ     اااي خغناااو) باااين   ت 

 حيقوي   ؿبع ثوع  
ً
 20أ بع. ٧٥ و) قوت ال  اق  )ح حأت )حيضزح )ح ؿ غز يغحعيب

، حزمث ا  ٣٧قربٍ اقض َ    أ ض    )ييابع  ب  ٧تا  وم 
ً
يياابع تقاغع إياغ)م تاضزح اؿا غز ت  يشابحػ يببُب

ابت عص  ٧٦ قااربٍ،  ت شااي حااظحك اييااابع تدااضف نااو بز إ اا  اهااا  ) نو ااو، حطكااغ أ ااي  شاا  أزااظ اخي بَااب ، ما

) نو و  ش    بقري )حًربٍ )حظ    ضااوت أ ض   ، حظحك )ؾيضز  نو بز  شاواي    )حًربٍ )حظ   خًاغح) 

قااربٍ )ؾاايضز  عساااـ ىعماابت )ح ب ااي نااو بز،  ٠٧تااا  ااوم  ،21تنااا   أ ااض    اييااابع حتاا    ااد    اا  )يااح أياا ب 
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 ااا َ  اا  أ ااض   ، ح شااب ي )حنؿاابتت، حاااج و  )تبماابت، 
ً
خًااوع قبسااض )حقااو  ) جويااي اغ اابت تبنؿاا ح، حقبسااض   ًاام

ص )حقااااو  )حب  ااااي   ااااا )حاااااض   )ح ااااوع، حقبسااااض )حاااااضع  ارااااض )حااااغخا  صحع ، تااااا  زاااامث اييااااابع بدااااات )حويااااب تااااا )حااااارم 

ح ياااغ)م)  )حو)يااا  )تسبطهاااب، ناااغح َ  ااا  أ اااض    بي اااي ت  وياااض  ساااغ  أزاااغ غ ااا  )حثاااوع ، حااا   ااانت طحاااك ايياااابع 

 22أ ض    ا    غتي.

َ    ؿباض حػيغ ) خبعي ي ى غيكي    َ    أ ض    حع بقي خًاوعه  ) ا   عا ث  ؿاباض )حؿا    تاا ) قاغ ، حمابت 

 ؿااا غز ) جض اااض )حاااظز ؾااا ي ي ب اااض )ح ا  اااي  اااب )حوت اااب  )مليداااض  هاااض  ايياااابع )حيدق ااا  تاااا امقاااب  )حناااابم )ح

ت  نااااغ)ع )ح ر اااا  )حاااظز  دا ااااي أ ااااض    ح ق اااابم بااابت قمي )ح ؿاااا غز باااابحغغ   ااا  )حيااااضزح  اااا  عساااااـ إ 23ى غي  اااي.

ت هناااب  )خياااابث كر ااا  حق ااابم إ)  كو اااي حعسااااـ ىعمااابت ببقنبااااي اااا  )ح اااضحث اااا    غتاااي، هاااو ) جب ااا  ى غيكاااي إط 

ه ببحاضا  ى غيكاي تاا خابث  شابح ؤ ض )حؿ    ى غيكي بيدغيٌ أ ض    ال  ا قمي، حكاظحك  ا  )ملا ا  )غاغ) ؿبا

 خغكيي. 

قاربٍ، ى اغ   ٧٧ىعمابت قاغ)ع ح ؼحاي اا   نهاري هاو حع بقاي  اوم  ه اي ت )حؿب  )حغساـ  ثبع  أ اض    هاو )ناض)ع إ

ااامي )حك  اااي )  غد اااي ، ححااا  لؿاااادو) ح قبساااض ) جض اااض ببحاااضزوث إ ااا  )حك  اااي، 24)حاااظز ع ًاااي َ  ااا  أ اااض    حع بقاااي َح

حااح أ ض    ال  إثبع  َمي )حك  ي ح ضعؾي )حضبببب ، ح شاوااي )ح غؾابت، ح)ملضعؾاي )حقيبح اي، ح غكاؼ )حياضعي ، 

قاربٍ، قب ا   شاوااي  ٧٧ اوم  ن بعح)حضع ، كظحك أا ن  كياري خاب ي )حب ملبت ا ًابم تد  ق بص  أ ض   ، تا 

، بادبنااغ  قهااغ ينب كااب حماابت بض)ز ااي عساااـ 25ح غؾاابت )حيبب ااي ح ااو  )  ااغؽ بق اابص  )حغ)سااض  ي ااا غوعماابتؾاامح )

) جاروعيي حعساـ )حوػع)م حعساـ ىعمابت )ح ب اي، حااضص  ا  )حاوػع)م، )ق ا ح  ي اا غوعمابت )ايقابحر  ح)ن ابم ى اغ، إت 

بحاا  بااإغم  )حب ملاابت ح ش ااـ )حكاا  اي، حق قااب  )حيوو اا  حقَاام  ؾااغ)ح أت َ  اا  أ ااض    ع ااٌ ى ااغ، َح ور )ح  ما

)مل يق ااا ت  ااا  أتربااااي ، إت أت ) نو اااو ع اااٌ  ُبحااا  أ اااض    حأا ااا  ابااا  )حغ)ص اااو ا حقاااض ) ت  ااا  كغ) اااي ى اااي حقاااغ  

) جال، ؾنقبتح خت  )ح  ب ي،  ا ننب أت نؿاب در  إط) حا   تؿابرو) تاا   غكاي بب ؾال ي )حنبعياي، تاا )حو)قاب اقاودت   

تاااا )حؿااااباي )حو)خااااض  ورااااغ) تااا  )عؾاااابث ح ااااض َ  اااا  أ اااض   ،  ُبحرااااي  د ااااب باااابحيوق  ااااا   ،26بع ا ااااد  (أاااا إَاااام  )حناااا

خغكيي،    صحت إع)قي ص بم،  قببح )ح  و اني حاضم  دبؾبيي، تا )حؿباي )حثبحثي ح)حنه  ت  ع ب ا اظ)ع، حاابص 

 اوم، تا  تقباااض  ٧١ي )حك  اي )  غد اي ملاض  أ اض    ) ا  )ملعا ث ح)ايقاح تاا )ح ااوم )حياب ا، حتا  إاُابم إيابػ  إيربعياي حُاام 

اناض  مخااي  27،)حًربٍ )حكربي )حظ   قبعمو) تا )ح ا  ي، أ اب )حاظ   حا   يايه و) ح يقبااض تا   ها ر   ا  ) جاال

ابت   ااوح باابت قمي  نااظ )قاارغ، ى ااغ )حااظز ي ااح )حضححااي إ/ قااربٍ حاا  ت اا  خغكااي  بو ااي، إط ٧٧خغكااي  ت أ ااض    ما

 بححااااااي، كااااااظحك مب اااااا  خغكيااااااي  دااااااضحص ، ححاااااا   كاااااااح )حقاااااابص  )ح ؿاااااا غي ت )ح راااااابع  قااااااِ تيزااااااظ )خي بَبم ااااااب  اااااا  )ل

أ ااب ) خُااي ىكباا  )حااظز حقااب   ااي َ  اا  ، )مليوؾاُا ت، حااظحك قااا   )يااؼ)م بؿاا ُي  اا  ) قااغ  ححاااـ  ناابَ  ح)ؾاا ي
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 أ ض   ، هو ع ب )  هبع ا  عساـ ) جاروعيي ح)حوػع)م، حو حا     اح طحاك حاننق ا قامي ح)نارذ أ اض    
ً
هاو عساؿاب

 ح  ك ب، تؾ اب ب ض )حضا  ى غيكي حي، ا ) ي ع ب )  هبع بضحت تدق   أز زُو  زغ  بؿرب ب.

قربٍ،    )يح تقاض   )حكا غ ح)حيقاض غ ح قاو)  )ملؿال ي، حصحعهاب تاا  ٧٧اقض  ش ـ )حك ور ي ؿي ب ض أخض)ف 

، م ااي قا غ   بباي اا  )لج اـا 28بز)حوقو  بويي ا قمي، قضم )حنبس  اا  خاؼي )حكا   ) جاراوعز مابو  )حعدا

ت ياكااانب )حاااظز هاااو ياااؼم ت  يشاااؼأ  ااا  ى اااي )ح  ك اااي )ح ا ااااي، حيرقاااي ص)سااااب ح  اااب حقؿااااي، حقاااض أثبااا   اااغ  أزاااغ  إ

قاااربٍ ) اااي  دلااا  صؾااايوع ) جاروعياااي )حاااظز الااا  أؾبؾاااي حياااب قاااغ ي ح)حناااابم )حاااض اوقغ)َي ححخاااض   ٧٧بيخاااض)ف 

ا) قظ ) جال أ ينب )  راري     دني كر   ، حظحك حيض  ش اـ )حكا ور هاظ) ، 29)حَو  حى ي ص)ساب قرح مح شم م(

 ببت ينبت، حيؿ ضه أت  يكض حي غع تقض غ ى ي حثقت ب تا )حقو)  )ملؿل ي )ح  ك ي(.
ً
 30)ح اح يض غ)

 ااا  طحااك )ت  ش ااـ )حكاا ور )ايب هااب خغكااي يااض ثااوع  
ً
أ اابع، حيااض )حضؾاايوع، قاابم عساااـ  جنااي ى اا  تااا   ٧٥ ًاام

يااببِ الاا  تقااض   )ؾاايقبحت  ،  ٧١ ااـ )حكاا ور ماابو  )حعداابز ببتساابط  يااغ)م)  )حمػ ااي ح)ح بي ااي، إط تاا  )يراابع  ش

حأكاااض )حعدااابز ا أت إيرااابعه  الااا  طحاااك هاااو  ااا  )ياااح خاب اااي )حضححاااي،  ن ااا  ؾااا  ا وت الااا  ) ت ااابػ أز  غناااي  ا ناااي 

أبااااض  )حنبسااا  ارااااض  ،31و  ااا  أ  ااابحر (اااا  )ملؿاااايحح ي )ح ؿااا غيي ؾااااي  )حاااايس  بيب ااابصه  اااابص   دااابححت  ، ح اااا  

حتاا  ))حااغخا   غيااض )ح  ؿاانضع،  وق ااي  اا  )  غكااي ا قمب ااي، ح)كااض ا أن ااب خغكااي تاااغص بب ي اابػ يااض )حض اقغ)َ ااي، 

 ال  حيب أؾؿرب، حو  
ً
، هايتم ت  ا كاوت  ا   نؿاب  ي ا  ا قمب تق ناا نب يا  ب

ً
تا خغكت   حي  قي ناب يا  اب

ت ح ر اااض اؾااايقغ)ع، حاااظحك )َ ااا   ااا  ) جا اااب )حي   ااا  تاااا ى اااغ، ححياااب  هااال ي )حاااَو   اااو  ماااح اؾااا ، حت  غياااضح 

ااااا  )  اااابصف ا إنااااي )ح ااااوم )قاااا غ باااابح سغ بويااااوص ) جا ااااب تااااا  ،33، كااااظحك تدااااضف )حنبساااا  اثااااابت موكؿاااابث32شاااام م(

)حنااااااابم )لج اااااـ، حطحاااااك )ح ساااااغ  غياااااب إ اااااا  )حق ااااابص  )حؿ بؾااااا ي )    ااااااي ح)حقاااااو)  )ملؿاااااال ي )ح  ك اااااي )حتااااا  خاااااا  

)حض اوقغ)َي    ان  بع، حو ح  تاننق )حق ابص  تاا  و)يراي ت اك )  غكاي، حاي  خ ا  تغك اب خ ا  ص  يابتوعز قااو ا، 

حيانب )حنبؽ    إبض)م )ع)مه  تا مح شم م، حظحك )َ      عساـ ) جاروعيي حعساـ )حوػع)م حعسااـ ىعمابت )ح ب اي، 

جا ااب )حقُباااب  )ح ؿاا غيي، ح  ب جااي ى ااوع قرااح  ااو)  اح)ت، بًااغحع  ت   ااح )مليبب ااي ح) جرااوص اؾاايسربع)ت ي  

 34حظحك يغحع    بص     ت ك )حيشغدي ح غ)ي ي يا ب ت ك ا وع(.

قاااااربٍ ، حتااااا  َاااااغح قًااااا ي )ح  اااااو   ااااااب  ساااااو   ٧٧قاااااربٍ  كاااااابث  نبقكاااااي خغكاااااي  ٧٦اقاااااض )يياااااابع  زاااااغ  اااااوم 

غك ااااااب ) جض ااااااض ، حكااااااظحك )  ااااااؼي )حقااااااغحز )ملن ااااااظ  ، ح اااااا    بحاااااا  ىنااااااو)  بكااااااض   اااااا  خااااااؼي )ح ض)حااااااي حخااااااؼي ت

ت إيااابع )غ اا  )حنااو)ي الاا  إ .35يااغحع  اااضم )حت اابحت   اااب  سااو ت ااك )  غكااي ىاًاابم) جارااوعز، ح)كااض أغ ر ااي 

بؿاب  م ض اض أ اض    ملهاب  ر  حقام اي بكاكح ناغيذ  ؛ اضم إناض)ع )ح  او اا  )ملاغت ر ت ح)يياابار  تاا عأز ح)خاض

 ت  يقر ي أاًبم )لج ـ.  غم   ش ـ )حك ور ى غ )حظز 
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ح اااا  خااااضث  تُااااوع)  ي  اااا  ) جا ااااب  و) اااا  الاااا  )ح  ااااو ) جؼ ااااي، بؿااااب  )حواااااض )حااااظز قُ ااااي عساااااـ ) جاروعيااااي 

ح)حوػع)م )   َ    أ ض    ا  )حيوق  ا  ا قمي، حاضم إع)قي )حض بم  قببح )ح  و اناي، حاظحك تا   نداي )ح  او 

 36حقَم  ؾغ)خي حتق  ض خغكيي.

 ومىكف مجلس الشيىخ منها 2693حسكة اًدمير في اًاز عام  املبحث الثالث

ت   اغ  ا قامي حق اا   اابم )   اا  حا   غابصع   ااغ أ اض   ، ح اا  )ح ابس  )حاظز  و)يرااي هاو )ملغ)قرااي )حكاض ض ،  اا  إ

اب و)   اا صصحت الاا  َ  اا  أ ااض    حخثااي  ابت الاا ىيرااؼ  ى ن ااي، إت أت ب ااٌ )حقاابص  ما  )حثااوع  بؿااب  )ملكاابمح )حتاا  ما

 ت شاااي حاااظحك ، 37ل اابني    اااب )حر اااض، ح ناااي مااابت  ي ب اااح   رااا  بداااظع قاااض ض زكااا ي أت  كو اااو)  ر اااوث ت  ااا  )  كو اااي

)حاا  )عؾاامت تااوعكل بُ  اا  أ ااض    بهااوع  ؾااغيي ملنبقكااي قًاا ي )حيغ  اا ، حكااظحك توخ ااض ) جرااوص، إط قاابث  )حيقااي

ؾاايو)   الاا  )حق اابم ب اااح ؾ بااام   كااغحع )عؾاامت ا باناااب كناا  ح) ااض     شياااب الاا  )  ااغ)ص، ؾاايحيي ااااب إط) كناا  

 38.( عا حتد  ق بص ي، أ ض     د  ثو)ع، ؾنقوم بثوع ، ت )ايقض أت )حؿ بؾي ؾيكوت تد  ق بصتك

ت )ح اااح )حااظز مااابت لغااظز )حكاااربي ح ثااوع  هاااو  ُبحرااي خااؼي )ح ض)حاااي  اا  )  كو اااي )ح  ااو اااا   دكااو  ت )  اااؼي إ

، خااااضص أ اااض    حأنااااضقبسي  دبححااااي ا قاااامي  ٠٧٤١أ اااابع  ٠٣ ، تاااا )حاااض اوقغ)َي، ى ااااغ )حااااظز  ث ااا   شاواااااي أ ااااض  

 ، 39أ اابع  ٧٠)حثب  ااي تااا ح  ااي 
ً
أ اابع، إت أ ااي تسلاا  ااا  طحااك )ح ااوم ختاا  ت  ااي    ٠٧ ااوم  باابحغغ   اا  أ ااي تاا  تدض ااضهب أحت

) ااا  اهاااا  )عؾااامت ا ااا  ببل بححاااي )حثب  اااي ح قاااح ت اااك )مل  و اااب    حااا ت ؿااا  ه الااا  ) اااي تناااب ـ  اااب )تااابتوع ، مااابت 

  ٧٠حدبح  ااح تااا  ااوم  ،40) نو ااو، ى ااغ )حااظز ي ااح )حقااو)  )ملؿاال ي تغ)قاا  ى ااوع ب ثاا ، حتيزااظ اخي بَااب  )حمػ ااي

تدغكاا   شاواااي َ  اا  أ ااض    حؾاا ُغ  الاا  ع)ص ااو ) قااغ ، إط ياابم )حر اابت احث ا ب اابت )حق اابص  )ح ب ااي حثااوع   أ اابع

)ح ا اااي، هااض نب حح)يرنااب هااو )حؿاا   الاا  )ملراابص  ح)حُغياا  )حااظز عؾاااي )حقااو)  )ملؿاال ي )ح  ك ااي، إ اا  ى ااي )ح  ك ااي 

إ ا   ؿايو  )  ًابع  )  ض ثاي، ح)ح اال  بي يناب هُ ي كابث )تبتوع ،  نقظ أ يناب ح يؾاـ ياروعيتناب، حاعتقابم 

ح  د ااب بغياابم حؾاامم حأ اا ، حااظحك ؾنيؾااـ إص)ع  قويااي ح ؿاايقغ  حثوعيااي حص اقغ)َ ااي تديبيرااب صححينااب، حااظحك ن ااا

الاااا  خااااح )حب ملاااابت ح ش ااااـ )حكاااا ور، حقغاااام  يا ااااب ىخااااؼ)ي )حؿ بؾاااا ي، كااااظحك ص)زااااح خااااضحص ) جاروعيااااي )ح  ك ااااي 

 اااا  خقاااوقر  حخغيااابم   بًاااابت )حقاااو)  )ملؿااال ي، حقاااو)  
ً
تسًاااب  اي كاااب  حؾااام ي  و)َناناااب حىيب ااا ،  ًااام

 41.(يدض ى  ، )ح  ) نب ببت بق بتنب قبساي  ب اخ  )م )حكب ح حضؾيوع ى   )مل

، حتااا  إعؾااابث ا قمبااا تتساااظ ياااابث موعؾااا ح حاهاااا  ) نو اااو حناااو بز قهاااغ ينب كاااب  قاااغ)  ص)ع  )ح ا  اااب  ياااض إ

قااو)  إ اا  ىمبص ا ااي )ح ؿاا غيي حقط)اااي أ قااغ ، ححيااي يااوص  نااو بز ) ااظ)ع اباا  )حغ)ص ااو ا َاابسغ)  )حقااو)  ) جويااي 

اابت )ح ب اااي، حاااظحك أحياااي ) اااغز )ح  اااب ي إ ااا  )ح  ك اااي تنيااااغ أص)م )حو)يااا  تاااا ) جاااو تدااا  ق ااابص  )  كو اااي  حه ئاااي ىعما

ىق  ااي )حًاابحي ببتن اا بي إ اا  ث ناابم   الاا  )ح ااوع ح)حقاابم أؾاال ت  ، حقت  ااإت )حقااو  ) جويااي ؾاات بي  بكااح )حقااو)  



  

 مركس أفاق للدراسات و الجكويى المجخصص                       كسم الدراسات و األبحاخ

 

 
  2222أيلول ،ثاهي، المجلد الالسابع مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

76 

ب اااض ا ااظ)ع )زي ُااا  ى اااوع تاااا ىمبص ا اااي )ح ؿاا غيي،  حتااا  مب ااا  )ملقاااغ )حاااغساـ  ،42)ملؿاال ي زااامث  هااا  ؾاااباي(

غ، حدضأ )حي  ك تا )حوخض)  )ملو)ح ي تص   ، أص  )حيضزح ) جاوز ح ُ ابعي  ا، حأنا  َمي ىمبص ا ي ببحظح ثوع 

إ اا  إن اابم )ل بححاااي )حثب  ااي، حتاا  )حقااارٌ الاا  يا اااب )ملن ااظ   باااب  اااد   أ ااض   ، )حاااظز هااغي انااض أخاااض أقغدبسااي، حقاااي 

ب  )حغساسام  تاا  كاح )ل بححاي )حثب  اي هاو أت )حؿا 43ااخو. ٧٤يغ)م )ح ا  اي ثاب  اي أااخبم  هاغار ، ح)ناا  

)حاا  )عؾاامت، ب ااض )زيم ااي  ااب َ  اا  أ ااض    خااوث )حق اابص ، قاابم )حاا  )عؾاامت ببحوقااب ي ااا  إ قاامي َ  اا  أ ااض    

حع بقااي إ اا  ) نو ااو، ى ااغ )حااظز ي  راا   يسااظحت  يااغ)م)  )حمػ ااي مب ااي حااغصع )حرجااوم، كااظحك  اا  ىؾااربي ىزااغ  

أ ض    مبت تد  )ملغ)قري حيا ب تدغمبتي  يبب اي، حاظحك )ز خغكاي  ناي ح قابم )ناضقبسي مب ا  ح كح )حرجوم هو أت 

   كو ي، كظحك )ح بع  )حؼ ا  ب ت )ل بححي ت قغي  .

أ قاااح ا  بباااي اااا  ى اااي )ح  ك اااي  ،44اقاااض  ش اااـ )حكااا ور ي ؿاااي َبعساااي ملنبقكاااي خغكاااي أ اااض   ، تك ااا  ؾااا بص ز ااا ز 

بت  اا   ش ااـ )حكاا ور إ اا  )حقااو)  )ملؿاال ي )ح  ك ااي )حرُ ااي، )حتاا  قبح اا  بؿااغاي  كاباغ )حيقااض غ حاخ اا )م حا يناا

ب و )حقو)  )حت  تدغك  تا أ قغ ، ح)حت  خبحح  )حن ح    )حض اقغ)َ ي، ب ًح قو)تنب )حربؾ ي ) قظ  )حارمص  ا  

ااااب ح اااظكغيب  ، كاااظحك َ ااا  عسااااـ )لج اااـ ا بكاااح )خ ااا )م  ُ ااا  )حوقاااو  ملاااض  ثمثاااي صقااابس  ت غي45أػ اااي  اااغ  أزاااغ (

تداااضف ) نو اااو اااا  )  ااابصف تاااا  ش اااـ )حكااا ور ا ت  ،46)ح ؼياااؼ  حمبُااابث )حاااظ   )ؾتكااارضح) زااامث )ح ا  اااي )حثب  اااي(

 ويض هنب  ص)زا    أت )قغح ح    ض  ىح  )حظز  ؿرب    ي ت ك ىخض)ف ح رمص، كاب أ نب ق غ ب بداؼت اا ا  

)حوخ ااااض هااااو )ت )حنااااابم )حااااض اوقغ)َي ح)حر انااااي  م ااااب أت اؼ)بؿااااب  تقااااض انب حكاااارض)م  اااا  أبناااابم قو)تنااااب )ملؿاااال ي، إت

)حضؾاااايوعيي )يياااابػح) ت ااااك ازيراااابع بنشاااابح، كاااااب ق اااا  تااااا )ح   ااااي )ملبياااا ي، ؾاااا  ال )حنااااابم )حااااض اوقغ)َي تااااا تغك ااااب 

 47بكغ  إ   ىبض(.

ااي حأخاااض  ااا  أااااا  ) خاااض ب  إ ااا  )حض اق اابو  )حعدااابز اقاااضم ) جاااال )ح  ما غ)َ اااي أباااض  )حنبسااا  اااا  خاااؼي )حكااا   ما

، كاااظحك  48)ح  ك اااي، حاااظحك ؾااا قوم  ش اااـ )حغسبؾاااي بيقاااض   َ ااا  ت اااغي  حمبُااابث )حاااظ   ص)  اااو) اااا  قاااغ  ى اااي(

، ا )حاااااااظ    ااااااا و)  ااااااا  )ياااااااح ؾااااااام ي )حضححاااااااي حى اااااااي )ح  ك اااااااي ح)حاااااااض بع اااااااا  )حناااااااابم 49أباااااااض  )حنبسااااااا  بااااااابمي غاااااااوػز

او    ي  ت غياي بغتري اا ض حدغ)تا  )حض اوقغ)َي،  ش  أت ل ب ح    )ؾتكرض بغتري حو)م حدغ)ت  مب ح، أ ب    

اابو  )حعدااابز،  ،50مب اااح(  يبب اااي قًااا ي ا قااامي ح ُبحراااي  تااااتااا  تقاااض   أكنااا   ااا  َ ااا  إ ااا  عسااااـ )حلجناااي ى ن اااي ما

أققاام  )ح قودااب  بداا  )لجااغ  ت )حااظ   ل ا ااوت إ اا  يااغ )حاارمص إ اا  ) خااغ)ي حقب اابصه ااا   بااي ؼ)ث)ل اابك  )ح ؿاا غيي 

)ح ااااضث ؾااااض)  ياغ) ااااا ا أت )   اااا  )حااااظز نااااضع بداااا  َ  اااا  أ ااااض    حع بقااااي، أزااااظ تدااااضف حػيااااغ  ،51)حض اقغ)َ ااااي

)حضعيااي )حقُ  ااي،  ت شااي حيااو غ )حااضتسح تااا طحااك، تؾاا اب ؾاا  ي إ اا    ُ ااح )حض اقغ)َ ااي )ملياث ااي باش ااـ )حنااو)ي 

 52ح ش ـ )حك ور، خت  حو خضف  قبف  قنب  إت طحك ت  ا ني )ح  و ا  أ ض     ت أ  بحي زُغ (.
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  )حنبسااا  مب ااااح يوقااا   أحغ ااااو، خض ثاااي خااااوث تن  اااظ خ اااا  اااااض)م ا أت عأيااااي ح قاااغ)ع )حهاااابصع بكااايت  ُبحرااااي أباااض

)حاار ٌ باابح  و اااا  أ ااض    ح)ؾاااترض)حي ببح ااج ، ؾاااي) ا هااو  اابط) ؾااا دضف إط) حاا   اااي  تن  ااظ )ح قوداااي بااي  ،  ااابط) 

)ح  ااو هااو ز ب ااي ح ااض بم )حتاا  ؾاا دضف إط) تاا  إَاام  ؾااغ)ح َ  اا  أ ااض   ، ح اا  عأيااي )حشخقاام  ح ااوق ي أت قااغ)ع 

ؾاقُ  حص)  ا  ااا  )حضححاي ح)حناابم )حااض اوقغ)َي، كاظحك  ا  )حااظز ؾ ًاا  أ اض    بي ااي ؾا      ؿايحي )حق اابم 

 تاااااا خااااابث تااااا  إَااااام  ؾاااااغ)خي(
ً
اااابت ح نبسااااا   ي اااااا ص)ححص أحغ اااااو، تاااااضزح قاااااوز ياااااض 53باااااب قمي اؿااااا غز  ؿااااايقرم ، ما

خًغ  )حغساـ خًغ)  )حؼ مم، حقض َ را  )  اض ت تااغى )ملُبحرب  )حت  تغيض )نض)ع ا و ا  َ    أ ض    ا 

 
ً
أ كبعز، خوث اااض)م، أت أ كابعز ح كاباغز   كاي،  يكاوت ياا  ز  ا  ناو ي )ملؿااوع، ؾابتدضف بها ت  اًاو)

  غيً ب س وق اضه   صص )   )لج ـ  نظ )ح وم ىحث، إني أؤيض تن  ظ خ   ااض)م بد  َ    أ ض   ، ح)
ً
 ح  وقا ب

ً
 ب

س و  ناااي، حاااظحك ت  شااابث حلخو اااي تاااا )عيااانب، حأت )حؿاااابح حرااا  بااابح ال ل اااغى )حناااابم )حاااض اوقغ)َي حيشااا  )حاااي

 54.(حلخُغ

  يبسج )حيهوي  ال  تن  ظ خ   ااض)م بد  َ    أ ض   : 

 (٠٦٣ ا اضص ااًبم )ح لا .1

 ( ٠٠٥ ا اضص )ملهوت ت .2

 ( ٦٧ ا اضص )حظ   قر و) .3

 ( ٧٤ ا اضص )حظ   ع ًو) .4

 ( ٧ا)ملاين  ت  .5

 ( ٠١ ا اضص )حظ   ح   دًغح) .6

 ( ٣ ااضص احع)  )حربَ ي .7

 55ت  )حيهوي  بب يابع ال  تن  ظ خ   ااض)م بد  َ    أ ض   :

  يبسج )حيهوي  ال  تن  ظ خ   ااض)م بد   ي ا غوعمبت: 

 (٠٦٣ااضص ااًبم )ح لا  .1

 (٠٠١ ا اضص )ملهوت ت .2

 (٤١ااضص )حظ   قر و)  .3

  (١٣ااضص )حظ   ع ًو)  .4

 ( ٠٧ ا )ملاين  ت .5

 (٥١ااضص )حظ   ح   دًغح)  .6

 (٣ااضص احع)  )حربَ ي  .7
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 56ت  )حيهوي  بب يابع ال  تن  ظ خ   ااض)م بد   ي ا غوعمبت.

 الخاثمة:

  ااض )مليؾؿااي )ح ؿاا غيي )ح  ك ااي،  يؾؿااي قويااي حرااب )ؾاايقمحرب حتغ)قاا  )حويااب )حؿ بااام  ب ثاا ، تااا خاابث  

 حرب خ  )حيضزح تعيبع ا وع )    هبب ب. ت  زغح  )حويب ا  )ملؿبع )ملغؾوم

  
ً
ابت حياايثغ ) ااض    باهااُ ي كااابث )تاابتوع ، ص  ااي ح ي   اا  ببحق اابم بااب قمي اؿاا غز حخ اا  تغك ااب خ اااب ما

، ح   ) اض    نسام  قًا ي  رااي حأاا )زايم  )حااغح  حنشابح خغكياي، )ط )ت واغح   شابح  هاُ ي 
ً
 غص ب

 كابث حاؿ  كاغح  ) ض   .

 تا بض) ت ب كيا  حراب )حنشابح حتا  )خيشابػ عسااـ ) جاروعياي حعسااـ حاوػع)م، ح ا   1962م )ت خغكي قربٍ اب

اابت طحاااك ان ااا بي )ثاااغه تاااا  اعداااب  ح)ح ااا صص )حاااظز )نااابي ) اااض    ص  اااي ح اااك اخهااابع ح)ن ااابم خغكياااي، حما

  ك ي حاضم قضعتي ال  )حيدغ  بدغيي ح)نرذ  يببب    ايرؼ  اؾنسربعيي.

 غكي حاضهب يض )حض اقغ)َ ي )ملنيسري، حي  ا  يا اب اخاؼ)ي تيوخاض ياض  )ص)ت  ش ـ )حك ور ت ك  (

ا .  ) ض   ، بؿب   ُبحريي بدح  ش ـ )حك ور ح)لج ـ )حَو

   ح   ا ك ) ض    ب ض  اغ ) ا ، )ط حاـ    )مل قوث )ت اخو قبم بب قمي اؿ غز حت  اا بم ا  حح

ي ثب  اااي بااانـ )حُغيقاااي ح)ملكااابت، طحاااك ا اااغ  اااضث الااا  تقااا  )حضححاااي بايبب ياااي، حي اااوص ب اااض اااابم حيقاااوم بدغكااا

 ي   )  ـ ا ا  حض ي.

  ااااض )لج اااـ )حكااا ور )  غكاااي )حثب  اااي، )ن اااب ؾاااعا ح قااابم الااا  )حناااابم )حضؾااايوعز، ح)ت )حاااظز ص  اااي ح ق ااابم

بدغكياااي )حثب  اااي، هاااو )ح  اااو ) خااابم )حاااظز خهاااح ا  اااي تاااا )ملاااغ  )حؿاااببقي، حاااظحك ت باااض  ااا  ) اااؼ)ث )ققااام  

 .1964بدقي، حح)    ش ـ )حك ور ال  )اض) ي تا ابم )ح قودب  

 الهوامش

                                                           
(1) Kirterh, darbeci talat aydemirin sonu, siyaset, 2020, n: 4, s: 40. 

 تا )ح ابع  صحت )حُرقي )مليوؾُي  1881ححض  هُ ي كابث تا  ض ني ؾبحو  ك  (2ا
ً
حأا  ض ني )غغيق ي قض اي، مبت ح)حضه  وو ب

)حغغعي ح ني ح    اح صع)ؾيي، حظحك    أنح )حربني، صزح  هُ ي كابث تا ؾ  )حؿبب ي  ضعؾي )بيض)س ي تضعؽ ح   )ملنرج 

)حيد  ببملضعؾي )ح ؿ غيي تا ؾ  )  بص ي اكغ، حتا ؾ  )حؿبب ي اكغ )حيد  تا )حك  ي )  غد ي )ح   ب تا  بؾ   ، ث  )حيد  ب ض 

  ا ض طحك باضعؾي أعمبت )  غي بب ؾيب ي، حقض )حيد  بشا  ي )حوَ  )حؿغيي )حت  مب   تداح ) كبع غغد ي يض )حؿ ُبت ارض)

 ح اضعؾي )  غد ي  د ب، قبع  تا )  غي يض  1908)حثبني، حظحك   غى )   )ح ج ، ب ض ) قمي 
ً
ابص )   ؾبحو  ك حأنرذ  ض غ)
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، ملب ) ضح   )  غي )ح بمل ي اح   قبع   د ب به يي قبسض حو)م ح)ؾيُبع    ) كبث 1912، ث  تا )  غي )حر قب  ي 1911) ُبح ب 

، ح ت شي حرؼياي )حضححي )ح ثاب  ي تا )  غي ح   قرح  هُ ي كابث هؼياي بمصه , حظحك 1915تا غبح رو ا  هجوم )    بم )حردغز 

ا  )ح ر   ابم   ح اش ـ )حَو
ً
 حلجاروعيي ابم 1920ت  تيح   حخض)  زبني )زظ  ال  ابتقرب )ملقبح ي حأنرذ عساؿب

ً
، ث  عساؿب

 .140-47ذ ارض)حقبصع، )تبتوع  ، ص)ع )خ بم )ح ي  )ح غد ي، ص.  , م  .  ناغ دمحم نب 1938ح)ؾياغ  د ب خت  ح بتي  1923

 
(3)

 Kirterh ، A.g.e, s: 42. 
(4)

 Rifki solim burcak, turkiyed askeri mudahalelerin dusundrdurkleri, ankra, 1, 88, s:63. 
(5)

 Rifki solim burcak, a.g.e, s: 49. 
(6)

 Diren cakmak, turkiyende asker hukumet iliskisi: albay talat aydemir ornegi military civil 

relations in turkey the example of colonel talate aydemir, akademik bakis, cilt: 1, sayi: 2, 

2008, s: 5. 
(7)

 A.e, s: 7. 
(8)

 Yesim Demir, Albay Talat, Aydemir'in Girisimleri, Cilt: 12, 2006, s: 157 
 تا  ضعؾي )  غي 1932،) يقح  ب ابس يي )   )ؾيب روث 1917 كغي  )حثبني  25ححض توعكل تا   قوؾ ب تا قب م   (9ا

ً
، 1938، تسغ  يببُب

ن ي ح ؿتكبع حغسبؾي )حوػع)م، تا ابم 1960تيثغ بي كبع )حوخض  )حقو  ي )ح  ك ي ،قبع  تا ) قمي   تا  جني )حوخض  )حَو
ً
 1966، )نرذ اًو)

 ناغ   1997 اؿبت  5أؾـ خؼي )ح اح )حقو ي،  توتا تا  1985،تا ابم 1980أؾـ خؼي )  غكي )حقو ي حدقي تا عسبؾي )  ؼي خت  ) قمي 

 .25، م 2011، )َغحخي صكيوع)ه غ    نكوع  ، م  ي آلاص)ي، يب  ي )ملونح، 2002-1983يابث كابث إؾابا ح، )   ب  )  ؼد ي تا تغك ب 
(10)

 Hati ratim albay Talat Aydemir'in, Ritapeditoru Rasit cavas, baskib , mega basim yayin 

san, Istanbul, 2020, s: 58 
، أ    )ملضعؾي تا أحعصح ، صزح )حك  ي )ح ؿ غيي تا أؾُنروث، حزضم تد  ق بص  أتبتوع  1895 كغي  احث ابم   13ححض يابث موعؾ ح  (11ا

 كغي  ىحث  30 – 1960أ بع  28، ح)نرذ عساـ حػع)م     1960-1958ح قو)  )حب  ي،  مبت قبسض  حلجال  تا خغي ىؾيقمث، مبت قبسض)

توتا ال  أثغه تا أ قغه،  ناغ   1966، أنا  باغى )حق   تا قربٍ 1966قربٍ  2 – 1961 كغي  )حثبني  10، ع)بب عساـ ح  ك ب     1961

، عؾبحي  بيؿي   غ    نكوع ، م  ي )ح  ب ي ح رنب ، يب  ي 1966 – 1895بام  تا تغك ب ملاـ  هُ ي  بو ، يابث موعؾ ح حصحعه )حؿ 

 .2015ت غي ، 
(12)

 Hatiratim Albay, a.g.e, s: 58. 
(13)

 A.G.E, S: 59. 
(14)

 metin oztuna, ayvaz gakdemir, Turkiye ed askedi mudab aleler, Istanbul, 1987, s:143 . 
(15)

 Yesim Demir, a.g.e, s: 158. 
(16)

 saraniba, ordu Devlet siyaset chivi yazilariyay, Istanbul, 1998, s: 188. 
(17)

  yesim Demir, a.g.e, s: 158 . 
(18)

  A.G.E, S: 159. 

)ح ؿ غيي تا  ض ني َغ)بؼحت حاغ  انض اتغ)  بؿا يي )ح ؿ غيي قغح  نه  ) غ )حك  ي  1899قربٍ ابم  10يوص  نو بز ححض   (19ا

، ) يسري )لج ـ 1966,)خ ح ال  )حيقباض ابم  1960,)نرذ عساؿب حمعمبت )ح ب ي ببحقو)  )ملؿل ي ب ض ) قمي ابم  1941تا ) قغ  ابم 

ا  )ح ر   عساؿب حلجاروعيي ح اض   ب ملب  ي ,  ناغ امم يببغ  وام  ,  ا يسببب  )ح 1982) بع ابم  22ح توتا تا )ؾيب روث  1973)    1966)حَو

 .202,م2013، )َغحخي صكيوع)ه غ    نكوع ، م  ي )ح  ب ي )ب  عقض، يب  ي بغض)ص، 1965-1946ح)ثغهب تا )حؿ بؾي )حض)ز  ي  

 
(20)

 Cumhuriyet Gazete, Turkish, 20-subat-1962. 
(21)

 Yesim Demir, a.g.e, s: 160. 
(22)

  Erdogan ortina, ucibtilalin hikayesi millivulkuyay, konay, Istanbul, 1979, s: 218 . 
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(23)

  Yesim Demir, a.g.e, s:261 . 
، عؾبحي  بيؿي   غ    نكوع ،   رض )حضع)ؾب  ٠٧٦١_٠٧٤١حنبث  ش   ابعى، )مليؾؿي )ح ؿ غيي )ح  ك ي صع)ؾي تا )حضحع )حؿ بام  (24ا

 .٧٢آلاؾ ويي ح  غيق ي، ) جب  ي )ملؿتنهغيي، م 

، قضم  َ وحيي تا  ضت  سي  ي، أحيد  ببملضعؾي ابيض)س ي تا )عػ شبت، ث  أحيد  ببملضعؾي )ح ؿ غيي حتسغ   ٠٧٧٧ححض تا قو  ب ابم   (25ا

ا  ح  غحؾ ي ابم  ٠٧٢١   ب ابم  ،    زمث )َربع )حنشبح تا  سي    ٠٧٣٢بغتري  مػم تا ؾمح )ح غؾبت، ت  )زي بعه ح انيس  )حَو

، خ   ا  ي  ٠٧٤١حخبنغ قهغ ينب كب، كظحك قبع  تا )ل بححي )حثب  ي حم قمي )ح ؿ غز ابم  ٠٧٤٧تا إ قمي ابم  )ملؿببقب ، قبع 

 : .  ناغ ٠٧٤٢ببتاض)م ابم 

Emre Ezgin, 27 maysi Darbesinden 12 mart Muhtirasina Gidis ve Sebeperi , insan_insan, N :8 , 2021, 

S: 62.                                                  
،  ش ي )ح  وم  نؿب  ي، م  ي  ٠٧٤٤كغي   ُغ خاؼ ، ػين   بجا قويب، يوص  نو بز حصحعه )حؿ بام  ح)ح ؿ غز تا تغك ب خت  ابم   (26ا

 .٠١، م  ٧١٧٠،  ٧، )ح ضص: ٧٦)ح  ب ي انؿب  ي، )لج ض: 
، ص)ع )حكغح ، )حقبهغ ،  ٠أعدكبت )حهغ)ع ب ت )مليؾؿي )ح ؿ غيي ح ؾمم )حؿ بام ، ٍ  عيب همث، )حؿ   ح)حرمث تغك ب    )تبتوع  إ   (27ا

 .٠٠٤، م  ٠٧٧٧

، أحيد  بب مبص ا ي )  غد ي تا   ـ )ح بم  ٠٧١٢تا أػ   ، )كاح صع)ؾيي )حثب ويي ح)حيد  بك  ي )  غي حتسغ     ب ابم   ٠٦٦٤ححض ابم   (28ا

، حت  تغق يي تا )ملنبن  ح)حغت  خت  أنرذ عساـ ه ئي ىعمبت )ح ب ي  ٠٧٧٧_٠٧١٥، قبع  تا )غ   )  غحي زمث )ملض   ٠٧١٥حتسغ  ابم 

/  كغي  احث ٧٤/ مب وت )حثبني_٧، قغح  نه  عساـ ) جا  ي )حييؾاؿ ي  ٠٧٤١، ب ض إ قمي  ٠٧٢٤)ؾيقبث     نهري ابم ،  ٠٧٢٢

 تا  ش ـ )حك ور موتب عساـ ) جاروعيي، توتا ابم  ٠٧٤٠
ً
 .  ناغ:٠٧٤٢، إ يسري )حغساـ يابث موعؾ ح اًو)

 Suslu Azmibalcio glu, Mustafa Atatürk, Arastirma Merkeai Sevef Uyeleri, Dil ve Tarih 

Yuksek Kurumu Atatürk Arastir Ma Merkezi Yayini, Ankara, 1999, S: 141                                                                                   

(29)
  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergusi, Donem, :1, Cilt:3, Toplanti:1, 27-2-1962, s:64.  

(30)
  A.G.E, S: 64 . 

(31)
  Cumhuriyet Gazete, Ankara, 28-subat- 1962. 

(32)
  Cumhuriyet Senatosu, a.g.e, s:65.  

، زضم  ٠٧١٦، أكاح )حك  ي )  غد ي  ٠٧١٤، تسغ     )ملضعؾي )  غد ي  ٠٧٧٦، أكاح     اي ابيض) ي تا موعحم  ٠٧٠٤ححض تا ؾبحو  ك  (33ا

  ٠٧٤١، أنرذ  ض غ  غع أعمبت )حقو)  )حب  ي، ا ت ب ض إ قمي  ٠٧٣١_٠٧٣٧تا )ح و)م )ح  مي تا موعيب 
ً
 اب ب

ً
ن ي، أ  نب ، تا  جني )حوخض  )حَو

 تا  ش ـ )حك ور 
ً
 ،  ناغ: ٠٧٦٧، توتا تا ابم  ٠٧٥٠، ح)ؾياغ تا  ش ـ )حك ور حغب ي  ٠٧٤٠حغساـ ) جاروعيي، أنرذ اًو)

 Kosman Koksal , yazyil osmanli  Dunyasinde Birlikte yasam standardina lokal Bir yaklasim, 

n 3, 7102, s: 313        .  
(34)

  Cumhuriyet Senatosu, a.g.e, s:65. 
(35)

  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergusi, Donem:2, Cilt:3, Toplanti:1, 28-2-1962, s:93ز 
(36)

  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergusi, Donem: 1, Cilt: 3, Toplanti:1, 1-3-1962, s:104. 
(37)

  Yesim Demir, a.g.e, s:160. 
(38)

  A.G.E, S:166. 
(39)

  A.G.E, S: 166. 
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(40)

  Erdogan ortina, a.g.e, s:377 . 
ا   ٠هبق  نب ق )حي غيت ، ٍ شاواي    )حربخث ت )حؿو   ، تبعيش تغك ب )مل بنغ، تغياي:  (41ا ،   يري )ح  غ ح)حيوا ي تا اتدبص )حَو

 . ٢٠٣)ح غصؾيبني، )حؿ  اب  ي، م 
(42)  Diren cakak, a.g.e, s:53 . 
(43)  A.G.E, S:54. 

ك ب ح)ح و بت تا ص ك  )ب   زغ ق ش حإلؾمم ز  ز أ نضز، ااح كادب ي حض  )حلجني )ملكغ ي ال  تربصث )حؿكبت ب ت تغ  ٠٧١١ححض ابم  (44ا

 تا )لج ـ )حنیبعي ابم 1925-1929
ً
 تا   )ؾتنببوث ، ) يس   بسرب

ً
 ح  ابع  ٠٧١٣، ا ت قبي ب

ً
 تا بوت  1946-1943، ا ت حػيغ)

ً
، ا ت ؾ   )

ح ني  ٠٧٥٧، م   تا  ك یح خكو ي ٠٧٤٣، م   تا  ك یح خكو ي ابم ٠٧٤٠ححنضت حح)قنُ  ح ضعيض، ا ت تا  ش ـ )حكیور ابم 

، یناغ  إعیك ػحعكغ، )ملهضع  ٠٧٦٠، توتا ابم  ٠٧٥٧انض ب َ ر   ني إيغ)م  غی  )  تا خكو يي )ن       )  یب  )حؿیبؾیي  )ؾيقبث

 .٣٧٧)حؿبب ، م 
(45)

 Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergusi, Donem: 1, Cilt: 11, Toplanti:2, 21-5-1963, s:242. 
(46)

  A.G.E, S:242 . 
(47)

  Cumhuriyet Gazete, Ankara, 22- mayis-1963. 
(48)

  Cumhuriyet Senatosu, a.g.e, s:245 . 
، حااح تا اضص     ٠٧٧٤، أكاح     اي ابيض) ي ح)حثب وز تا ص    ا، تسغ      ضعؾي )مل  ا ت تا أػ    ابم  ٠٧١٥ححض تا بوعني  (49ا

 تا ) جا  ي  ق  ا ي ٠٧١٥_٠٧٧٥)حوػ)ع)  تؾ اب )ح  ب ي ح)ملبح ي زمث )ملض  
ً
، صزح )حؿ بؾ ي تا )  ؼي )حض اوقغ)َي، ح) يس  اًو)

، ب ض ا قمي ) يل  إ   خؼي )ح ض)حي انض  دب اي بوعني ح بػ تا اًويي  ش ـ  ٠٧٤١ يسببب ، ح)ؾياغ تا طحك خت  إ قمي )حض)ساي حم 

 تا أ قغ ،  ناغ:  ٠٧٥١، توتا ابم  ٠٧٤٤_٠٧٤٠)حك ور 

Fahri Coker, Turk Parlamento Tarihi 1961-1964, T.B.M.M, Ankara, 1998 s: 162-163.                                              
(50)

  Diren cakak, a.g.e, s:256 . 
(51)

  Cumhuriyet Senatosu, a.g.e, s:245. 
(52)

  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergusi, Donem: 1, Cilt: 11, Toplanti: 2, 2-5-1963, s: 293 . 
(53)

  Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergusi, Donem: 1, Cilt: 11, Toplanti: 2, 23-5-1963, s: 2 . 
(54)

  Cumhuriyet Senatosu, a.g.e, s: 3. 
 

(56)
  Cumhuriyet Senatosu, a.g.e, s: 253. 
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 بالغة امينصق اإلعالٍي

ٍساٍية جيامية في ىنصق امينجقى امثامث منباحثني بيركز دراسات امدكجوراه بكنية اآلداب وامعنوو اإل-قراءة سيييائية-
  -اميغرب-ثطواٌ -بجاىعة عبد اميامك امسعدي

 1ط.د اميصطفى كيجو

 ىنخص:

ددددائيا جمئمئددددياىددددئمئ وئياقم بئددددي ا حصدددد ا  دددد ا يدددد   ا ق   دددديابَددددو ال مْددددكا يقددددملقال قدددد يافددددحليلاّة

إلا١الندددمطا ٚددد  نلا ٢ قئدددتااةفدددملالم ددد  البى ادددلا مْدددكال م قددددالبا بدددلابمىددد اا  ا محمددد ان لىددد  البدددملم   ل ا

تا١لددددد ا  مئددددد  ا ومئدددددياونلعاةلب٢مددددد قاإلانيددددد قئيا    ٢ددددديا١ىدددددملال  بدددددىالبيددددد٢مل   ٚ ل  ل ٦حعاايحمددددد ا ئددددد

لب٢ال ددياىدد ليالبىْددحييا َددقني اايقدد نماةلباَددهئل الةالبميدد نمالبودد بئ٦حلن طا هقىدد ا١ددىال ٢ دد ا نيدد ا ددىالقدد ا

لىدد وى ٘البملةبدديال ٖددمهيالقٚالفدد ا ددىا وئدديالبَددو البٞدد  ح اارددلالبهٞددحاندد ا  دد ة البىْددح اةلبميدد نمانلمدد ا

د ن ال مْددك ا ٦ئدديالب فدد تا١لدد الب و  دد البددملة  اةلب      قئدديال ٚم  ددياا ددمل ن ال مئدديالبددىاندد الب  لّدد ا دد٣اند

ال  مقمان ا ا عالبومئياةم  قتان البَ  ٠الب٢ قا

 نةبيا-١ال يابي قئي-١ال يا ْحيي- مْك :كلمات مفتاحية 

Summary: 

 

 The article provides a descriptive, analytical, semiotic, aesthetic reading; It rises to 

the level of an approach to the form of an advertising poster, chasing its meanings. The 

researcher chose the poster of the third forum for researchers at the Center for Doctoral 

Studies, Faculty of Arts and Humanities, Abdelmalek Saadi University/Tetouan/Morocco. In 

it, he focuses on the manifestations of the sign, whether the visual, in its two parts, the iconic 

and the plastic, or the lingual calligraphy, excavating the meaning in it in order to derive the 

built-in significance from the structure of the apparent form. Then consider the juxtaposition 

of the visual and the linguistic within the frame of the poster; In order to identify the semantic 

and harmonic integration required. Realizing the importance of this in communicating with 

the recipient in the college premises and outside it on the public street. 

Keywords: Label,visual-sign, linguistic-sign, signification. 

 

 

 

                                                           
 .اميغرب-امقَيطرة -ُ طفيهىركز دراسات امدكجوراه بكنية امنغات واآلداب وامفَوٌ، جاىعة اب 1
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 ثمهيد

ل  ددددمل اإلانيدددد  ااةيا  دددد اص ْدددد ياةلب  لّدددد ا  بويددددكالبىْددددح ا١لدددد اىدددد ئ ال   قدددديال دددد قا  قيددددتا ددددىا

لب٢  دديالبوددتاندد  ايجئ  دد  ا قيدد الب ددرعاةلّدد ل البح١ددملا١ه ّددحالبٚىئ٢دديالبوددتالةاَدد تاةلم   ددتاندد اٍددكا ددىالبٞددحةتا

دددد  يا  دددد الباددددحل٤البحة دددد ا ددددمللا ٚدددد يال ٚددددحاةلّدددد ل ال  ئ لقدددد  اااا  ٕ  ة ددددحة الب ةل دددد٣البح مئددددياة ىدددد عالبحيدددد واٍة

لباٚح البذ ان  ايىجلا١ىا مئتا   البائهياةامح طالبا٢ البذ الٕٚح ا   ا١ى نلا١ه ّحالبٚىئ٢يا١لد اىد ئ ا

ا قمللالني ال   عا جمئتالب  حيبطا ٢

ّه٣اافه٢يا ىالبٚ  اة ىال خَباةلبقُاة٥ ر  ا مد ا د  حابمليدتا دىال د لنطاممد ام٢ فدملا د٣اقايدتاة د٣ا

دددحل اةلبقدددحلوىطا يددد  ١ ا  ددد اايددد عالبددد  ىاة ج ةة دددتا ٥ دددر ا١لددد ا  ددد واة١ال ددد  اةئٍددد  ل  ا  اددد والا ما مدددسال ٍا

  ددد البيددد ١يالب رل ئددديا  ١ مددد نالبٞددداليانيددد  لاة حلفىددديالبو لمدددباالب ٢دددحعا١لددد ااةفددد  اةل  لفئدددهطاة دددىالبدددىال  دددملل  

اةلبه  قان البيم ياة اى٢  ا١ را ْ ياةلي قالبيهيا

ّدددد  ا ل  ابننيدددد  ااةياب٦ ددددتا للاسددددبالب ٢ى ددددرطاىدددد ليا دددد ه الةا ٦ ددددراةهدددد طايق دددد تا ددددىامالب دددد اا ق  ددددتاا

٥مللاياٛاةيحىلاةيهقُاةيجاحاةيهجدهاةل٥حلٕتا ج ةةا حةيٗالب  ىابْ   تطاٙ  نلافيٚ ا ىاةاَ تطااو ا

١لد البجددوحاة١لد ال  وددحطانلمد البه دد تاةم  ق دد طا هد يا١لدد ا د ايددح اةا٢دد حُطا هاَدا اابدد ل اةااىد  اارددلا ئمدد ا

و يطا ٢مه ا١ىا مللييالبه   ياةلب ملةيىا اةٍا ا ٢ملاٙ  ٢ ابمْ  اةبلخٚ٘ 

بودماي  لّد ا د٣اقايدتالةةاة د٣ا  دتاقممل دتا ىقدالبم٦دياىد ليابيد قئيالةا٥ درابيد قئياا قدياإلانيد  ااةياا

ر قئ طا ٢ئمللا١ىالب ئتطاف والالق ا ه اةو طاٙ  نلابويىيامى رلا ىالبَىاةل خ تان اقايتاالبيًال خد بكافدملاممقدتا

لق م ١ئددد ا ٚى٢دددتتافددد يام٢ددد   :اايددد الليددد البهددد وا قددد اممقهددد ملا دددىالمدددحاةلق ددد اةق٢مهددد ملاٍددد٢   اةفى وددد اب ٢ددد    لا  ا

طاةلبددددديًالب  لّدددد ا  ب٢ال دددديالبىْدددددحييالى جٖدددد  ا دددد اىددددىكطافىددددد اندددد ام٢ فددددملافىلددددد الةا1هللاال قدددد ملالمددددح هلا١هددددملا

الق م ه تالبييهالب٢ال يالبمي قئيان ااملاللتي الةالبىْحييام٢ فملا َح افى ال ا هٚكالةا ه بالةا حىلت

ْدددح انددد ال ح ىدددياٝمدددهالبَددد٢ عاةا دددلاةلبقى وددد ا   لّددد ا ئمددد ا ئقيددد اة  دددقلةلاة  وددد رحا ٢ مدددمللالبويدددكالبى

ق ا  ١ددملالق مدد ٠امهدد ىًالبَددحعاةلب٦ددحعا ددىالقدد اص ادد عا١لدد ا787اة دد افىدد ال يددم ٠اةل ه دد عا  دد ااددملةناىددهيا

ةىئميا جملنلابم  لّد البحىد تالب َدح ااب  ادكا١لد الب٢ال ديالبميد قئياند ال ح ىديااة د اةلبويدكالبىْح  لبْد  ل ا

بههييدددديالبني نيدددديابمْدددد  لا مل١ئدددديالنيدددد ا جدددد ا جدددد ا١ىدددد نلالبددددحعاندددد اندددد ال ح ىدددديالبا قئدددديا دددد٣ا جاٞدددد  طا قيدددد ا جددددحيلال

لبههييدددياة معدددتا١دددىالبدددىطانددد ااددد  ان قدددهالبههييددديال ييدددئجئيابئهددديانددد البا٢ددد ا جىدددذلالبا٢مددد  الب  لّدددمئ  ا ٢ددد  ا

  بميدددد  ال يددددم ٠اةل ه دددد عاة دددد  حىماااقدددددذللالّددددىباف ّددددملةلالبههييددددياي م ٢ددددد  ا مالاٞدددديالبْدددد  اةلب   دددد ا نيددددد ا
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ا  ايىدددمل١  البْددد  البودددتا قددد ن لا  ددد ا ددد ىالبهاددد وااة مه قددد ل لبدددحعانلمم ددد طاةلّدددىبابمههددد ىًا ىددد     اممدددٝ 

اةتيئئتي ا م  ىيالبٚق وااا

 فرضيات البحث:

ي  ل ال   هد ا مْدكا ٍد    ا مىد   ابممم قددالبا بدلابٚمىديالبدملم   ل طا دىال   فد٣ااْد بتا اٖد يانمئديا

١ىددددملال مددددىالبيدددد٢مل ا  ٚدددد ل ا ددددىا هٞددددئلال١ٖدددد يا ا  ددددرالب  ةيمئدددد  ااونلعاةلب٢مدددد قاإلانيدددد قئيالب   ٢دددديا و  ٢ددددي

قطال١م بددتا  ددملللا  دد البى اددلالبىاليدد ال ٦ح ددما ا9399ي قئدد 03ةا99ةلبمل لىدد  البهْددئياةلبميدد قئيطاةلبددىايدد  ما

الب   ا

اقاي يي:

ا  ٙىئ٢يا ذلالبويكالبىْح تاة  ١ه ّحا و يىا ٙ   تا -

ا  ٙىئ٢ياب٦ تتاة   ى ومتال حوئياة٥ رال حوئيتا -

ا  ان قيالب   ئكا   البويكالبىْح اةلبمي نما ئتتا -

امئسا ا ١مهالب٢ه ّحال وم بئياةلبيئمئ وئيابم  ر ران ال  مقماةقذ تابمم   ٢يت -

اأهداف البحث ومنهجيته:

ائيا جمئمئياىئمئ وئياقم بئيابمممْكان نللا ا ١القئيا ج ةبيا محيىا ق   ياّة

 املقاربة:

ددائياايدد ىددهج ةياإلاق  ديا١ق مهدلا ٢ددٗااىدئمي ا ند ا قئددياىددٚ  ا دذلال قدد يطا دىامدداليالف رلاهد افددحليلاّة

ددددد  القدددددتاقدددددٓا ْدددددح انلياي دددددمللم ا ئدددددتاايقددددد نما  باَدددددهىل ا  بميددددد نمطا-ىدددددئمئ وئي قم بئدددددياب دددددذلال مْدددددكا ا ٕر

د   الةاإلا١دال طاىد لياي  ل اند اايدىالق قد يااهٚق  ا١ه ّحا و يىالبو ن البذ ا ي د ٠اإلٍا لبْد  لال ه ىدىيا ٕ 

اود ابد اند  اياىد٣اند ا-ن قها  جحميالقار   يااةيحق٣اايقي ا   ا دحةوا١ه ّدحا و يقيد طااا د ب و يىال ٢قدملالةال د نال

بددددىايودددد  ابددددتا ددددىالب دددد ر رالبا٢دددد يا دددد ابم ودددد يىالب يددددئٛطاةلب ودددد يىالب يددددئٛا دددد الب ودددد يىا-ف ل١ددددملالب ودددد يىال وئددددمل

ن اندد الىدد امللقال خددٛاةلبَددو اةلبه مددياةل  حمدديطاة دد الب ودد يىالبددذ اةاحَددم اىدد  ا حمدد ال مئددياةلاددملاصف ْدد 

 ا2ةي م قا  ىم عا  املايجقكالب و   الب     نما   اوةلي البو   رلاةإلٕا يلاةلبقئلاةلبم قئيا

ياةل وم ياةلبقمل لا١ل ابئىملةالبو ا١ل اٍو اةامللا وسوميا هذالبهٞحلااة  طام ميا حوئياةلامللا ايلا  ب ي ٙ

ددد ١  الب ددد قاا لب ددد ر راةل ودددمللاةل  مللردددياةبادددهاصقاىددد  طام ّددديا مدددىال  جحمددديالبودددتاةا   فدددساة دددمل ا ه ىدددىتي ا ٕ 

د  البهٞدح ا  ي و    البقئلاةلبملةة اة كاى رة لا ملبئمئياقا٢ٖ  اب  ةي انيه  ئوما مهىطا يد ائمليىا دىاإلٙا
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د ٠-لبى  س تان ا قيئمتابم٢ال ي دحاة  د   ل ٕ  ايقد  البودتا ود عا ٢ه  د ا-لبْد  لا  ب٢ال ديااطا لاح٢دحتليقد  طا ٍا

١ ددراىددئمئ وطاة ددىامدداليا١الفدديارالرئددياةاره وئددياممدد ا١هددملانةاى ىدد رطا ٖددلال  ر ي لبددملليالبىْددح   ايجئدد ا١لدد ا

ددد ٠ا ٚحيقددديا٥ دددرا ى ٍدددحلا  لىدددٚيال ددداةيالبدددذ ا ما  ددديالبقددد ق  اةلباهدددحالبدددحفئى  اانددد ا دددذلانددد ا ٙددد  اقٞحي دددتا  ٕ 

ه ب قئدددددددددددددددددددددددي الل ال حق٢ئددددددددددددددددددددددديال هٚقئددددددددددددددددددددددديالبحي ٕدددددددددددددددددددددددئيالب رل٥م  ئدددددددددددددددددددددددي اةلل ال قددددددددددددددددددددددد ة البٞ  حيددددددددددددددددددددددديا لبائه  ئ

لبا ق رةىو  ئي لب٢ لبلال هٚقئي الباالث:ااةةقئيطالبا قئ قئياةلبا با قئديطالبودتا جهدلا  ح دياإلانيد  اة١الف  دتاند ا

  ٥حل ئددياةلبى   حيددتالبْدد  لطاة هددتالبْدد  لالبا ا-لب٢ال ددياٍددو اايقدد  ا- ددذلالبودد  ااا  اددذاايددبا دد  والبْدد  ل

و اايقد  ا دو اايقد  ا-ل حى قطاٍة إلاىد ٢  ل ا لال َد ةييا-لبحىدلالبىئد نم اة هدتال خدحلوٛاةلبحىد قال ىئ قئديطاٍة

 ا ٕحلا

ممدددد ا  اددددذالب٢ال دددديا١هددددمل اليٖدددد اٍددددهالا ٍدددد  ي الةال دددد  لا ىوئدددد ا١لدددد ا١الفدددديالبيددددى ئيطالةاٍددددهالا  دددد لا جهمددددتا١الفدددديا

ا  ل٢ٕئيال ا فئيا

٣إمىالبيئمئ يالةالبيئمئ وئ  ا   ا اْئمتايمهدىال ايد لا١ دراايقد  طاة  نل هاا صى ٢  لانليا ٕ 

 ا دد  اIconeةنيدد مليا١لدد البددىا مدد الة ن البىاليدد ال ٦ح ددما البدد   افدد وال:اا  ا دد  واح٢دد نابوددمايم ددقإددمىاايق قددي 

 ٥حلن ابمشد تيطايجد اٟا ٢ه ّدحالبشد تيا اة  ا١ى  لا١ىا ىلا   دImageاةيا  البْ  ل ارالريالق ل٠ا ىالبملةو ا

 البذ اةايج اٟا ىالبش تيا ةا  ب٢الف  ا   ا١ه ّدح ال و قدياDiagrammeة١الف تي اةل ٢ ن  االبا نما  البحىل 

 ا ددذلالبدملبئ اةايجدد اٟاMétaphore د٣ا ٥ا بدتاّددا  تاا قدتالبحىددلااة د ا خحيٚدديالةا ه يديااالبا بلا دد اصىد ٢  ل 

اا3 ىاّا  تا  ى ٢م ياش تياامحاي   حا١ل ا ذ البْاياا ىالبش تيا ةا ْاي

اة ىاإلا ثالبى  ثمان افحليلالبْ  لاةى  اليا ال٥تي اة٥ رالبىا م احي٢اه ان الب جمئ اةلب  ةي ااا

 سيمياء العالمة اللسانية-1

اق قىدد ا ا دد يا١ددىااااااا م٢ددملالبم٦دديانلمدد البويددكالبىْددح ا١ال دديابيدد قئيالى ىددئي البددىالنيدد ا ٚددحوالب٦مددٔ 

ددد   يياٍدددوم  ا  قْددملييال هددد عال ٢مددىا دددىانة ابدددسابمم٢   لبو ىددم و اا  ادددذا ددذ البم٦ددديال ْددد اىيابمْدد  لاإلٍا

الى ىدددئ  :ا عدددتالل  مدددياباٖددد يا ٢ددد  انلمددد البوددد ن ا  ان قدددها ه   دددياة  ماددد انددد البَددد٢   الةالب٢هددد ل الةالبهْدددِ 

ل ه   ددياامددح ان  يٖدد ا  اةلبىئ قدد  اادد يال ه دد لال ٢مددىا١هددتاا نيدد ا  م ١دديا ددىالبددملةو البم٦ يددي ا  اددذاٍددو ا

ددددد   يي ال ددددد امَدددددهئمئيالقا فمئددددديالقا    ٥حل ئددددديالقا نممددددد  الةاقمددددد الةا مددددد ا ٢ددددد انددددد ا ْددددد اىتي ابهددددد ٠البْددددد  لاإلٍا

ائددددياصىددددتيالمئيال يددددتيمل ي ا لاق ددددملالبم٦دددديالب٢ح ئددددياةا  وا٦ئددددياةلبملل قددددياىدددديهم وئيالقان بئ٦حل ئدددديااااة جيددددبالب

اةلٍو ياةلب ل ا ا مايا ال ٦ح ئياةإلاق م قيياةلباحنيئياة٥ ر  ا ىالبم٦  ا اٚ٘ 
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ممددد افدددملا وددد  الل اٙىئ٢دددياباٞئددديا هٚ فددديا دددىامددداليااددد ل ل الةا  ق ب قددد  الةاقدددملص الةاقملليل ااا م وددديا دددىا

البا ٜا    ا  ةق ذلعالةالبها  ال١ م نا١ل اق لي ال ه عال ٢مىالبم و  اا لا ه لا

دددد   ييايددددح با ئددددتاصق قدددد يال حمدددد اةل دددد   ا   الىدددد امللقالبم٦ددددياىدددد ليال ه   دددديالةالبماٞئددددي ا  دددد اق قددددبالبْدددد  لاإلٍا

 ب جقئكال قْملييال حق لا

اة  :ا4 ارحاة ٢ يايق رواا ةس تاهوم  اال  ٢يا جٚ  ا ىالق الق ق ياقئملاب ْمئلا٢ٍ  اني ىم

 ا جمليملالب ٦ئ رالبذ اىئجملثابتاارحال ٚم عان اىم لال  مقما

 ا جمليملالباهحلا ق  لاّ  لال هئيا  يملام٦ئ رلان البيم لا

 ا ا يها مىالباهحلا   الق لياي لا جمليمل  ا ح  والّٚالائيطاحي ٚئ٣الى املل   اب و يىا١ى  ل ا

 دددحل البهج يدددياةلبودددتاىددد مهىال  مقدددما دددىا هٞدددئلا مدددىالبح ددد وانددد اىميدددميايح ٚ ددد ا   لىدددٚيالبق ل١دددملاةل ٍا

ئم  ا١ رالب٢َ  ا مئيال حلنا ّ  ا ١ نلا حمئبالباهحلاّا

 يمههه ال اقجملنارالثاٝة وسابم٢ال يالبمي قئيان اّ  لال مْكاإلٍا   ييطا ه يا١ل ا  ا ّ  ا بئتا   ثطاة  :

  ال ْدد ئادديالب  قئددت اح٢مدد ال ه دد عالةال ماددٜ  دد   ييا١لدد ا  قئددتال  مقددمٝة ل َدد  ملا  دد ا-ابابمْدد  لاإلٍا

 ٢  ا جملنايحيمل ال ه عال ٢مى ا١مم النيد ا ممدىانةة ا١مليدمللاة  ه ١ديا داةيا جيدبارق  دياند ا َد  ملا

ا١ل القاحلنا

 ئاديالب رىددئن اقٞدحلابم ه  يددئيالبق ومدديا د  البويددكالبىْددح اةلبويدكالبميدد نما ددىاائدلا ق دد لالبملةبدديطا ٝة

   ثال البمي نماي فسالب ال١با   البويق  طا١  الا١لد إدىٛال دملب يالةال دملب ة ال خ ّديايح ا ةة ا

ا و اّ  لا ٍ   ييطاة هتاليٖ إىٛال ٢ نمال حىميا   ال  مقما

 ئاددديال ه ة دددي ا هددد عالب٢ال ددديالبميددد قئيا١لددد ا وددد الب٢ال دددياايق قئدددياةلباَدددهئمئياةاوددد اإلايق ١ئددديا١لددد ا ٝة

ل يتيمىطا لا جْحال ٢  اةمَحاتطاةي  ل اما درلاند البْد  ال  جحمديا-حق لا   ال  مقم يْ يالبحى بيال 

اا5مملليا ْح ايمحا١ل البَ ٍياةةاي  فس

يو ٞلال مْكان ا ٙ  اةلاملطاي اذاٍهالا ي ٚئالا١م ني طا  ١ ى   اّ  لا حمىيا فمئ اا ى  ئ طايحله ا نيد ا

ا  ا ىاةا اق ياقٞح ال خ ّيا ىمل١  ا ٢ٚئ  تالبوتالم     اةٝة

 سيمياء العالمة البصرية-2

ح٢ددددملالباَددددهئ البىْددددح ا١هْددددحلا ج  يدددد اندددد ال اّددددد  ل اىدددد ليان قددددها    ٥حل ئدددديالةاويائدددديامَددددهئمئيا  بئدددددملالةا

 فمئياااألقددددتالبم٦دددديااة دددد اندددد اص ْدددد ياةلب  لّدددد البيددددئمئ ىمال ومدددد   طالبددددذ ايجٞدددددا ددددملةةتي ال ى ٍددددحلالب ٢ئئوئدددديا

 ةة ا دددد  ثا٥ دددرال ح٥ددد عا نيدددد اة دددملةةتي الب ٖددددمئوئياإلايج وئددديال دددحلنلاةلبوددددتالمٖددد٢  ال ىددددمل٠الةالبيددد لقيا  ٢ى دددرا
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ل هددد عا  ددد ا ح  دددقل اةئماددد يل اةلىددد ٢  ل اة  ددد ول ا حة ددد ا دددىاإلايملي ب قئددديال ى ٍدددحلطانل ٢ددد ا ددد   مقما  ددد إدددحة لا

د يا  د ا ٢ قنيد الةال د اللاىد   ابم ٢دحتا  ٢ى درالة ى ر د اليود ااحيد مملاند ال  اللارق  يا ٢ئهياباىاٍداحلتي اةلبّ 

ددد  ا  مددىالباق  دديال  ه ١دديام ّددياندد اٍددق  اصق مدد ه البددذ الق  دددتاإلانيدد  اقددئالا ٢ددملاقئدد اة لممددتاندد البددذلمحلاّة

ا   ل ر ابا لا  اي ح ان ا جئٚتال  ئ مماةل  قا ْح ا

ددد امٖددد٢هاب ٢دددمليالا  ا فمئددددياا ىددد  ئيا دددىالقدددد ام٢ م دددتالب٢ال دددياايق قئددديطاة دددد اّددد  لا    ٥حل ئدددياندددد اّا

نةة المح اقىجلا١قي اةقٚ  ن  طا حم ال  م قالبو ن ا١ل ا ي   البدهقٛالبذ ىئديطامَدملا ْدحال  مقدمالةةافىد ا

قٞدددح اة اه دددر اا ْدددحتال هددد عانددد ا  واددد٣ام مددديالبٖددد يال يدددمٚيا١لددد الب قدددتطاةنددد ام مددديالبمددد  اللخ     دددمل لاا دددئٗا

دد واةفدد لالبمم٢دد  ااا ا دد٣ال  ادد ٜا١لدد ا١ه ّددحالب ٢ددحتااى ىددئياةاو عاةلى جٖدد  ااىدد ناابل ْدد يا ١لدد البٕ 

   ٢ى ددرا يوددد  ا١لددد البجخْددئيالل  ادددداةيددد طاة هددتامدددذبىااحمددديالب قددتال  ومددديا  ددد البييدد  ال ايمددد  البوددد ن ا  بويدددىيا

نددد ابممَددد  ملاةىدددئمئ يالبمىددد و ل ٢ٚساةلبقمدددئٓاة ل ٚددديالب٢هدددك طاة   ١ئدددملالب قدددتاة  جودددتالب٢ئهددد  ام  ددد ا دددىا

اٙمًاب  ي تاةمَ يها ْحاةقٞحال  مقما

يم ددددقالب ٢ددددمليال الب٢ال   ئدددديالباَددددهئمئيطالبددددىاصم ئدددد  البهدددد  باةلبهدددد ق٣ابلخمائدددديالب  فدددد يا دددد٣ا نمدددد ياومح دددديا

اة مئيا  وميا ا يئاي وئيا١ى  لا١ىا ح ئ٢  ا َوميا ىاماليامٚ٘ 

بمىجدددحاا دددئٗال   ىدددٛالبدددذ ا ٚددد ا١مئدددتايهٖددد تالب وددد قالبمددد نمااو عالبىجدددح طا ٍددد  لا  ددد اصق مددد يال وددد نما

ددحا ٖدد ىما جددح طارددلا ق  ٢دديا١ىددملال مددىالبيدد٢مل ا  ٚدد ل الةا ق ددرعا هددتاا ددذ البقحيهدديالبم قئدديا حصدد ا   ودد  ا  دد ا ٍا

  دددد ا  دددد ايٖددددحعا جم ب ددددتاندددد ا١مددددكال  ٖدددد  ل اإلانيدددد قئيطالبوددددتا ج اددددما دددد بم  ااو عاة قيدددد ال  ٖدددد  لالباح١ قئدددديا

ىئ٢ددديا دددذلالبمددد  ا مهئددديطا لان قدددهاقددد الةلقدددنيلاو فددد يطانةبددديا١لددد ال خ دددراةلبددد  حلاةلب دددملةيالبقمليمددديالبودددتام٢  دددرال اٙ

ددد  لالبملةبئددديا  ددد البادددئٗالبىاليددد اصىددد ٢   البدددذ ا ةلبحصددد اةلبدددذةعالبح ئددد٣اةل  دددٟالبددد ل حااةنددد ا مْدددقه ايمهدددىاإلٍا

ا  ٥ رتا هتا١ل افمل اا ق ىااايجٞدا تالل  ادا تطاةن  ابي  ال مْكايق يابمم مقم:ا الب   ا جحاصى ٢  ل

حلابم  ةي البمليه  ئومال مهىابمل ان ا  مكا   ا ذلالب  ئ رالبىْح ا جاتالني عا ْحييالمح ا ي ١مللاة ٙا

ا١ح ماحَ  مل طاة قي :

بيد نما١ىد  لا١دىاب ٥د ا و  ٢ديا١ىدملال  بدىالبيد٢مل اند ا ٚد ل طا َدو ا دىا١ال دياليق قئديابل م  ديا-نيكا ْدح ا-

ال دددئيالو عطامه يددديا١دددىالبيددملاةلبيدددالقالبوددد قئ  طاةمال مدد اةىدددٛا١ال ددديامَدددهئمئيالبىئٖدد ياةىدددٛافدددِح بهددحلاإ 

ا م   يان والىامتال  للا جحييا   ىٚئيا ا َوميا ىامٚ٘ 



  

 ىركز أفاق مندراسات و امجكويُ اميجخصص                       قسً امدراسات و األبحاث

 

 
  2222أينول ،ثاٍي، اميجند امامسابع ىجنة رؤية أكادييية ، امعدد

 

 

88 

ة   قىدددددتالب٢ال دددددياقايددددد  ا آلإددددد  يالىدددددلانمئدددددياونلعاةلب٢مددددد قاإلانيددددد قئيا  بم٦ددددديالب٢ح ئدددددياة ج دددددتا ى ٍدددددحلا  بم٦دددددياا

ددد٣الىدددلال و  دد  ال ٢ح ددديالبْددد ن لا قيددد ا٥دددمل امَدددحعطا ٥ىددديانددد الباحنيدددئيطابهدددىا ٕ   ٢ددديال١لددد البوددد والبملةبئددديااةند

الب اْئٓاةلب جمليملالبملفئق  ا و  ال  ملثاا

ة   قىتا حلالمح البو واقاي  ابهىا  ٦ئ رالب٢ال يالبمي قئيطاة ذ ال حل ال مل ىيالب٢مئد ابسىد  ذلطا داالثاب٦د  :ا

اا  وا٦ئياةلباحنيئياالب٢ح ئيط

بي نمايٚغ ا١مئتالبم  ااامحطا َدهالا قد يا ٦مدكا دىااىدا ا ا د وا دىاا١لد اح٢مد  ا د لاةق مديا- انيكا ْحاا-

مم ىدددئياةلىدددامتا ٍددد  لابيدددد قئيا  ددد اقم ١ددديا ٚددد ل ا  بم٦دددديالب٢ح ئدددياةلبم٦ددديالباحنيدددئيطابهددددىال الادددٟاة دددىامدددداليا

احاةاامحاصف رلعا ىالبحليدياإلاىدى قئيطاة دذلايدمليا١لد الب قد  ناإلاىدى نمال   د تا   ود  اة دمل ا قد يالبم ق  اّا

ا  ر ر ا١ل البَ  الل ل ا

بيدد نما َددو ال  ٢دديام ددبا ا  ادديا١لدد اةقددتا ددىا دد ال   هدد ا دد بم  ااو عالبادد  بطانة ا جتيدد ا دد يل :ا-نيددكا ْددح ا-

اا  بم٦يالب٢ح ئياة  بم٦يالباحنيئي ا  رالب  ةيمئ  اةلبمل لى  البهْئياةلبمي قئيا

ن قدديا ددىا١دد  البودد   رلا083لبميدد قئيال خميدديا١لدد امددٛا يدد قئلطاولةي ددتا-لبىْددحيي ودد ٞلا ددذ اانيدد عا

١لدددد اممائددديا ئٖدددد ياةاّددددحل٠ا نيدددد اا لا هددددح  اليق قدددديااة دددىا١دددد  ال  مقددددمال َدددد  ملطان نيدددد انددد ا جدددد ة اةققدددد ٌانلومدددد  ط

 ددحل طا مدد ايددمليال  م  دديارددالثا ددحل اةلبودد وارددالثاةل دد لارددالثاةق  ٢دديا١ىددملال  بددىالبيدد٢مل ا ددح   اةلبه دد عال  دد٣ا

ل اللخ  ددرال ددهٞلا مددتااةيانَددحال ٢ح ددياةلباق  ددياندد ا ٙدد  اصق مدد ياب ددذ ال و  ٢دديالب٢حيقدديا١لدد البٖددايال وه  ئدديا

بمىجددحاا ددئٗال   ىددٛطاةل ا ه  ق دد اّدد  بابالىدد ٢م يا  ابددلاققدد البَددحعااةل ال ٢ح ددياةلبهقدد ٌايمددحاندد اىددملا

الل مئيابلوم ١ياةىالقاةا١ملةل ايذمحطا ا ىا جٖ  البيمٚيا

  ا٦ٙئدد  الب٢ال دديالباَددهئمئيالبميدد قئيا  بم٦دديالب٢ح ئددياة ٢ددمل  الباحنيددئياةا  وا٦ئددياة مددىاإلاىددى قئياندد ا

ددحا١ددىالب  يدديال حمىدديال  الفجددياةل  مللممدديالبوددتاي م دد٣اىددو  ال ودد  ا ددىال اقادد  اةل اهددحيىا ب ٥دد ال وم ١دديطا ٍا

لاى   ال ا٢د يا دىاو د  اةلب دملةياةل  ٖد  لاةلبحصد اٍدئلا   ّدميا دنيلاةلبى اا  اةمذبىاا حلنالب٢ ني  اا  بيم

امم٦   يالم   ةلالب٢يُان ا ذلالبح ٣البَم   ا ىال ممهيال ٦ح ئيا

تيئمىا١ال   البوَ ٘الباق ن ااى س تا١ل ا ٢ٞلااق البود ن اة  د و٠ا د    اليق قئديالبْد  ل البى   حيدتا

ددد  يا  ددد الب٢ال ددد  البميددد قئيال١ال ددد اةلىدددام  انددد اممددد الٍدددحق اىددد  ق اةل خمائددديالب  فددد يال ْددديا يئايددد وئ طا  ٕ   ّح

 جمليدملاة  قئددتاة د ٙ رابحىدد و ال مْددكالب ٢ئئوئديالةةطاةفددملا١مددهالب٢ال ديالبميدد قئيالب  بئددياة  بم٦ديالب٢ح ئددياةاددمل  ا

ا حم ال  م قالبو ن :ا
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ونلعاةلب٢مد قاإلانيد قئيا  ٚد ل اة دمل١لا دىاايهٞلا ا  رالب  ةيمئ  اةلبمل لى  البهْدئياةلبميد قئيالب د  ٣ابومئديا

ال مل ىيالب٢مئ ابسى  ذلا مح ئ اةل وم ١يال  ٖحيياب ٚ ل اا

  ا هحل الىلالبومئياةلىلال مليهياةلىلال مل ىيا  مئدملانة د ابيد نما١لد ال مئديالبوَد ٘ال   د٣ا هٞئمدتطا

دداحا ةانةبدديا١لدد الب٦ ددرلالبمل ئهددياندد افمدد عال  هٞمدد  ا١لدد ال ددىا هٚقددتيلالل  ادددا ددتاة١لدد ا دد اة دد اة ةن ا دد  خٛاّا

ايقمل تاي   ا ٢ملاي قا ىا١ٚ ياةمحقا١ممئ  ابا وملتيلالةةاةفى ان ا خٓاامحا

دد ت:اال م قدددالبا بددلابمىدد اا  ا محمدد ان لىدد  ا لا مددهالب٢ال دديالبميدد قئيالب  بئددياة مدد  ال ددئٗا يدد بلاّة

 اىددميالبىئدد ٔا١لدد اممائددياو فدد ياة ح ٢دد  ا يئايدد وئيالبددملم   ل اطالىددا الب٢ال ددياايق قئدديطاةلبوددتا  ق ىددلا ٢ دد

  ومدديطا١ال دديا ٍدد  ييا  دد اٙىئ٢دديالبوَدد ٘البددذ ايج ددرقاٙال ددتاف  دديالبٖددئسال هددحقاة  دد  ٣ا١ٚدد ي الب٢م ددتاةل ٢حندد طا

ا ني ا مليهيابتا  باٖ البها را

ددداحطاندد   ٍددد  لا  دد ا٥ دددرلاايج دد ا١هددد ل ال م قدددا و قددد الىددا طام٢ال ددديابيدد قئيالم ددد  اب دد ال ْدددملالبمدد  اّا

 دددددداةيالبٚمىدددددديالبىدددددد اا  ا١ددددددىال ه دددددد لالبىاليدددددد البددددددذ ايقمل ددددددتالبٖددددددئسا دددددد  البائهددددددياةامددددددح اةلقددددددتا َددددددو تيلالبوددددددتا

ىيياه رة اةي ا ىاٝمميالبىجلان ا   ياصى ٢  لاةلب  ةي ال مهىااةي يدملالبدىا  مئدمللالب٢ال ديالبميد قئيال ْدحوا

ددداحالبدددذ لتااممددد ا دددلا جمليدددملال  ١دددملا دددىامالب ددد ا آلا دددملليالبوَددد ٘ا  ددد ا دددخٓااىددد  لا  البددد   اقايدددتاة ددد بم  اّا

ااا9399ي قئ 03ة99لب   تاة اٛا١ح ماليٖ ا م  ال ئٗا ىاماليالب٢ال يالب  بئي:ااي  ما

امة ثاالخ

 ٞددد  ح الب٢ال    ايق قئددديطالباَدددهئمئيطالبميددد قئي ا فمئددد اب  ٢ددد ا دددىال مْدددكانيدددق ا ْدددحي انصطايدددان ا

ئاياإلامى  اةإلايْ يا مو  اة م ١ملال م قدالبا بلابمى اا  ا ا محلم ان لى  البملم   ل ااٝة

مئ ىمطا هدتامدحقاّ  لابمٖئسال هحقا ٣ام٢ملي ا ف تاقم   الى ائقماىئا-ولن او  لا  ىٛان ن  ا    حيت

اة مئياٍومها ح ٢  ا  وميا د   اا ىئمئ يالبم  ااو عاالبىجح ال ا  وا١ل اممائيا ٢ٞلااقمتطال همكا اٚ٘ 

 دد ب٢مكاة اٖدد ١تاب قهئدديال هٞدد  الب ودد ي تالباَددهئل طا ددهلا١ددىالّدد بيال ٢مدد  ا   هٚقدديال يدد    ا ددىال  ٖدد  لا

لبيددئمئ وئياولن ا دددىاةيدد يال مْدددكا ردد  لال  مددد قا-ب قهئددياةل وم بئدددياقملبيددئيالبذ ىئدديال  ٕدددئياا ددذ اإلاق ددد ول ال

ل َ  ملاةلب  ر را ئت اة د ا م  ىديال خٚ  ديالبىْدحيياةلبميد قئيا١مئدتاةقدح ابالف هد ٠اةإلافهد ٠اا ٢دمل ايجدًا-ل  مقم

اة  اياهحطا ه   ابمم٢  طا   ج ا  عالب  ةي ا١ل ا ْحل١ئتطاٙ  ا البيالي:

االب   تا    ال  م    تتا    ا ّملل ل تتااا ىايو  ااى  لا 
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دددددددد   ييا   ددددددددتا ل مْددددددددك   م٣ال م  ىدددددددد  اإلانيدددددددد قئيابيدددددددد قئ اةليق قئدددددددد اااا م٢ددددددددملالبْدددددددد  لاإلا١القئدددددددديالةاإلٍا

ةمَدددهئمئ طامٚ  ددد ا حمىددد اة هااددد انددد او اقايدددتطاي يدددملا دددىا  هودددتا اددد عالبدددذلمحلاإلابه رةقئدددياةلب هه ب قئددديا١لددد ا

دددد   ييالبحفمئدددديا١لدددد اىدددد ئ ال ادددد يطاّدددد   ا   ددددحنا ددددىاندددد ا َدددد ةييابم لفدددد٣البددددذلمحلالب َددددحيياقايدددد  اا   بْدددد  لاإلٍا

ل خدد  ، طاب دد ا١ ل  دد اص  رلٕددئيالب و و ئددي اةفددملا٥ددمللاإلانيدد  اقايددتاةاحيدد  ١با دد ايو  ددتا  لىددٚياوبددياا جددكطا

يمد  وال ٢مدىاميدممتا جقكالبْ  لا١  ياةإلا١القئيام ّيار  لااقئقئديايْد٢با١لد الب٢قد الب َدح ا    لتيد طا لا

   اةقملل ال يتيمىطان ا٥اميا ىا١قمتاةة١ئت ا ا ٙى ال ذمحل الباق  ئيان ال هدتطاحيداهاح  اب  جدحلا١لد اةقدتا

لبيددح١يطاٍدد نلا بئددتالبىْددحاةالبىْدد رلطا ايددل  ا دد ألنةل البىال٥ئددياة هئادد اب دد اة ددكا٥ ي  ددتاة قْددملي  تال يددٚحلا

دهيال يداهمللا  د ا نا ٢د القا٢د   ايد لاند ا-نايدباىد٢ئملا ههدحل–ةللوح ياا قدتاا يىق  يمد  واإلافهد ٠البيدح اةلبقّح

٥ئدد عاابئدد  الب اه ددرالب٢قلدد اةندد اامدديا يج وئددياةلىدد ٢  يياة ٖددمئوئيطا١هددًاإلافهدد ٠البْددحيبالبددذ ايىددمل ا  وددتا

ااا6ةةف ى٢تاة قمل   ت

 جىاهددد ابممج اددددا دددتااىددد٢ئه ا  ددد ا قدددمليلافدددحليلا   لٕددد٢ياب دددذلال مْدددكاة١ ىددد  يىطااةياللمدددم اةي  لددد انددد 

دد ه طاةي  لدد اندد ا ٥ىاهدد الف جدد قا  دد يالبه   دديالبهقمليددياندد ا دد٦اه ا ىال٥ ددتاةم     ددتالبهقمليدديطاةر قئدد ا ٕ  إلانيدد  اٍة

دد  يابقمددديالبهقددملال  لمددبا ادد ا ددذ اإلاق  قددد  ا-  دد يا اْْدده ا ال٥دديال خٚدد عالبيدددم   لبىْددح طا ل٥ىدد  اندد اإلٕا

اة قي ال مْكا

ندد ا ١ٚدد ياةبدد اقدد  اققددمل إددلئ اب هدد يحالبقدد  هالب٢ح ددما ددىامدداليا ددذ البقددحليلاايدد ه ال اقودد  افددملاة قهدد ا

البوتافملا حص ا   ا ي   ا ق   يا ٣ٖا ح  ن ة ا ٣ا   ال مْكامهٓا ْح اةبي نما

   

                                                           

 قائمة الهىامش:
1
اا00طاويي:اسىرة الحجراتا-

اا-2 طا حقميا  ٍلالبهج وطالب ئئيال ْحييالب٢  يابمه  عطا ْحطاالتكىين في الصىرة السينمائية  ٍئمل  ق ويس ط

 ا009ِ
 ا08ِا0993طالبملل البىئٖ يطا0طال حم الباق ن الب٢ح مطا٘الصىرة الشعرية في الخطاب البالغي والنقديلب   ا طاا-3
اا-4 الامملالبيئملطا٘اللغة والحياة الطبيعية البشريةهوم  ا  ةس ت ط البق  حلطا١ بلالبه بطا0طا حقميانلةناام تط ط

اا011طا9333ِو
ااا-5 البْ  لااة في ألابعاد القيمية للصىرة السينمائية("،سيميائية الخطاب املرئي)دراس لخ ر  ٕ  ل  ط   مي

 طاققالا١ى:038-79طاِا00ِةص ْ يطا٠

- Marie Claude Vettraino Soulard, lire une image, Paris, Ed Armand Colin, 1993,p22.ا
اا950طا9309ِلبىئٖ يطال ٦حعطاطالبملل ا0طال حم الباق ن ابمه  عطا٘سيميائيات ألانساق البصرية  مئ  البْ  لطاا-6
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 الجنظيمات االججماعية الجقليدية ودورها في ثدبري مياه السقي واحة مزكيطة بدرعة الوسطي 

 1حسن الكجمورأ.                                                                                                                                                                                                                           

 2ايح همو  محمد أ.

 ملخص

جذبحر مُا   همىرج مثا٥ ألذمُت لدخىٍُماث الاحخماُِت لدخٝلُذًت بادىلخاث، جٝذًم ٥ ذز  لدذسلظتوععى مً خال

ً في رد٤ لدعٝي جذبحر لإلاىلسد لإلااةُت  لدىٛش وألادولث لإلاّخمذة في مخخلٚ بىلخت مض٠ُىت باٜلُم صل١ىسة، مبرٍص

ت ها ذز  لإلااد ،لدعٍٝى ت بمىاوٞ للجىىب ولدتي هجخذ ئلى خذ ٠بحر في خلٞ لدخىلصن وجذبحر لدىذسة لدتي حّ٘ش ة للخٍُى

ِمل ؤلاوعان لدذسعي ِلى لدّمىم و لإلاض٠ُىي ِلى للخفىؿ مىز لدٝذم ِلى للخشؿ ِبر مشلخل  بدُث لدؽشقي.

ُذ لإلااتي  ُاث لإلامحزة دلـش ل ِلى جىٍُم مجاده للجٕشلفي بؽ٣ل ممبىه، بدُث ًخ٢ُٚ مْ للخفـى خه لدىٍى جاٍس

ت لإلابيُت ِلى جذبحر هذسة لإلاُا  ٝلُذيلدخ لملخلي. ودّل أبشص ججلُاث ذزل لدخىٍُم ش ألاهٍمت لدعٍٝى ، ج٢مً في جىٍى

ُاث. ومً خالده ِلى لمخذلد معاخاث مهمت مً مجادها لدٙالحي لإلاعٝي -ئلى آلان  -لدتي الجضل٥ حّمل وحؽخٕل   جـى

شة مً خال٥ لدخخٍض  ً ولدخّبئتلدذسلظت هذِى ئلى خعً جذبحر ِامل لدىذسة، ولدّمل ِلى لظدثماس ٘ترلث لد٘ى

ىال ئلى لدخجمْ في حمُّاث معخّملي  لهىالٜا مً لدىلد أو لدعاُٜت مباؼشة، مشوسل بدٙش آلاباس ولظخٕالدها، ـو

وأن لإلاىىٝت أـبدذ حّٗش جدىالث لحخماُِت هخج ِنها الاهٙخاح ِلى جٝىُاث الظُما ، لإلاُا  دألٔشلك لدضسلُِت

ت حذًذة  في لدعٝي   .ِفٍش

 لدىلخت،  لإلاىلسد لإلااةُت، لدخىٍُم الاحخماعي، لدخذبحر لدخٝلُذي :الكلماث املفخاحيت

Abstract: 

 The shield man in general, and the Mezkiti in particular, has worked since ancient times to 

ensure, throughout the stages of his long history, to organize his geographical field in an exact 

manner, so that it adapts to the distinctive peculiarities of the local water balance. Perhaps the 

most prominent manifestations of this organization lie in the development of irrigation 

systems based on the management of water scarcity, which are still working and operating on 

important areas of their irrigated agricultural field, as well as on providing their drinking 

water needs from the valley or directly, passing through the drilling of wells. and their 

exploitation, up to the assembly in the associations of water users for agricultural purposes. 

Keywords: Oasis, Water Resources, social organization, traditional measure. 
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 ملذمت

حؽ٣ل لإلاُا  دلةما ِىفش حزب دلع٣ان، وجٙشك ِليهم لخخُاس هُى أوؽىتهم وهمي ِِؽهم، وجىحه  

ت وؽأث وهمذ خى٥ ألانهاس لد٢بري  خُىما ًخّلٞ ألامش  الظُماهٍامهم الاحخماعي، ٘أِٛش للخماسلث لدبؽٍش

ت مً لدخىٍُماث. خُث  أـبذ لإلااء ٌّـذ ئخذي باإلاىاوٞ للجا٘ت وحؽ٣ل لدىلخت همىرحا ًخمْ ُ٘ه لإلااء ملجمِى

وجىلصن لملجخمْ لدىلحي، وحّمل لدخذخالث  ألادولث لدّٙادت في ِملُاث ئِذلد لملجا٥ ولدخىمُت لدشلمُت ئلى لظخٝشلس 

ت لإلاشجبىت باإلااء  ٠ُٙما ١ان حجمها ومهما ١ان جأزحرذا ِلى ملجا٥ جدذ لٕي لدىمى لدذًمٕشلفي، وما ًٙشله  لدبؽٍش

بت خذة في لدعُىشة ِلى لإلاىلسد لإلااةُت، مً جىظْ دلٝاِذة الاٜخفا دًت وللخاحُاث لدُىمُت ألاظاظُت. ظتزدلد لدٔش

ت لدىظىى،  ًبلٖ أٜص ى لحعاِها خىللي ٠ُلىمتر ولدتي  وحؽ٣ل ولخت مض٠ُىت  مجاال دلعٝي لدخٝلُذي بىلخاث دِس

 .ذ٢خاس معُٝت 2632ذ٢خاس، منها  4752وهفٚ، وجبلٖ معاختها 

خماد في حّ و ُت، بىظاةل جٝلُذًت أباهذ ًِ ّ٘ادُتها الا ًخم الِا ن آلاوهت  الاخحرة أبئت لإلاُا  لدعىدُت وللج٘ى

ا جل٤ لإلاخّلٝت باإلاىلسد لإلااةُت.  ؼهذث لدىلخت جدىالث ِمُٝت ـاخبها ٌهىس لخخالالث خفـى

ىن ئلى لدخىٍُم و لدخمامً ُ٘ما بُنهم، لدزي هخج ِىه خلٞ مإظعاث  اٍو و ِىاـش و بزد٤ للىش لدع٣ان لدذِس

لحخماُِت لِىذ مجخمّا ًخمحز بادترل٠ب هدُجت دلذوس لدزي ١ان ًلّبه ١ل ِىفش مً لدّىاـش لدعىظُىزٝاُ٘ت 

 .تبذِس

 اشكاليت الذراست 

ش ولخت مض٠ُىت ِلى ؼب٢ت مهمت مً لدعىلقي لدخٝلُذًت لدتي خاو٥ ظ٣ان لإلاىىٝت الاظخٙادة منها، معخٕلحن  جخ٘ى

خ ٔحر  ت مىذ جاٍس ً ظاُٜت،مُا  نهش دِس ٝذس ِذدذا بدىللي ِؽٍش ّو   مّشٗو ٍو في لإلاىاوٞ  ها بد٢م مٜى

  ً ت، ٘ان مً ظماتها للجٙاٗ، ولدزي  ان  في إزشلدصخشلٍو ٚ للجٍش لإلاىلسد لإلااةُت باإلاىىٝت بؽ٣ل ظلبي،  خُث جٜى

ت خاـت في ٘فل لدفُٚ  حّمٞ مُا  لدٙشؼت لدباوىُت و٠زد٤ هٝق خاد إلاُا  لدؽشب٘مال ًِ  ،دىلد دِس

ت مهمت  وإلاىلحهت ـّىبت لدٍشٗو لإلاىاخُت و حٕىُت لدىٝق لإلااتي لدمشوسي دلٙالخت، أخذزذ ؼب٢ت ظٍٝى

خخم ِلى لملجخمْ لدذسعي خلٞ هٍام مما  بادىلخاث حععى لخماًتها و ـُاهتها ورد٤ بىٛش جٙٛى لملجهىد لدٙشدي، 

م مً ٜلتهاجٝلُذي  لحخماعي    .3 ٌّنى بدىٍُم لإلاىلسد لإلااةُت ِلى لدٔش

 هجاص ذز  لدذسلظت لٜخط ى ألامش وشح لدّذًذ مً لددعاؤالث مً ٜبُل: ول  

ُاث لدىٍام لإلااتي دىلخت مض٠ُىت؟  - ومً ذم لدٙاِلىن لدخٝلُذًىن لإلاخذخلىن في جىٍُمه؟ ما هي خفـى

 في ئِذلد وجذبحر لإلاُا ؟   و ماهي لدعماث لدخىٍُمُت لدتي ١اهذ جمحز ولخت مض٠ُىت

 :املعخمذة املىهجيت

ى٥  بادٕت في مً أذمُتج٢دعُه مىهجُت لدّمل ا إلاهٍشل         ٝت لدّمل ملخذدةل ألاذذلٗ ئلىلدـى ذزل  في ، ٘ان وٍش

  لسج٢ضث ِلى: لإلاٝا٥

شلفي لدّمل  ت: لدبِبلٔى ش، وبّن لدٝىلهح ولإلاٝاالث لإلاشلحْمً  مً خال٥ مجمِى   .ن لإلاىٍمت دلماءوبّن لدخٝاٍس
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اسلثمً خال٥  :لإلاُذلويلدّمل  ت لإلافالحمُذلهُت دبّن  ٍص حن لدشخفُت مْ  لإلاٝابالث، ٠زد٤ ؤلادلٍس لدّا٘س

  ألهٍمت لدعٝي بادىلخت.

خه ًِ وٛش لظخٕال٥ لإلاىلسد لإلااةُت بادىلخت. دي: مىل٠بت لدخىٍُم لإلااتي مً خال٥ ٜشلءة جاٍس  لإلاىهج لدخاٍس

  .الخعريف بمجال الذراست  -1

ت لدىظىى جمخذ مً ظذ لإلاىفىس  لدزذبي ئلى هاخُت لملخامُذ. وحؽمل ولخاث مض٠ُىت. جشهاجت، ٘ضولوت، دِس

 د٢خاوة، وججزودحن ولملخامُذ.

ىدؾ، وبحن خي ِشك  6°30و  6°15خي وى٥  حنجْٝ ولخت مض٠ُىت ب ؼما٥ خي  30°30و 30°45ٔشب خي حٍش

ت وهي: حماِت أ٘شل، حماِا 4الاظخىلء، وجيخمي ئلى ئٜلُم صل١ىسة. ٠ما أنها مؽ٣لت مً خمعت حماِاث، منها  ث ٜشٍو

 ًِحماِت مض٠ُىت، حماِت جاوعُٙذ وحماِت أ٘ال هذسل. 
ً
ت ولخذة، وهي بلذًت أ٠ذص، لدتي  ٘مال حماِت خمٍش

ت، خُث ممخذة مً" أ٘ال هذسل " ئلى " ئمي  جيعُخذ"، ِلى  -ن  -حؽ٣ل أ٠بر ججمْ ظ٣اوي بادىلخت. حؽ٣ل بىلبت دِس

خخلٚ لحعاِها مً لد 34معا٘ت  ّادُت ئلى لدعا٘لت، خُث ًبلٖ أٜص ى لحعاِها خىللي ٠ُلىمتر وهفٚ، ١لم. ٍو

ً، أ٠ذص،  27ذ٢خاس معُٝت، ٠ما جمم خىللي  2632ذ٢خاس، منها   4752وجبلٖ معاختها  ٜفش ) ٜفش جادٍى

ل مً ظذ لإلاىفىس لدزذبي لججا  للجىىب لدؽشقي. ت ولخت مض٠ُىت بؽ٣ل وٍى  جٙش١ادذ....(. ًٝىْ مجشي ولدي دِس

ىت: ا وإٜلُمُا خٍش  جىوحن مجا٥ لدذسلظت ووىُا وحهٍى

 
 2015لإلافذس: لهجاص شخص ي لِخمادل ِلى لدخٝعُم لدترلبي دلمٕشب ظىت 

ت بحن لدؽّىب لدبُن بادؽما٥ و لدؽٛش مً حهت، و لدعىد بالجىىب مً حهت أخشي ،  ْ للجٕشلفي دىلدي دِس لإلاٜى

ىا  لديعبي باإلاىلسد لإلااةُت، زم وحىد  في مىىٝت لد بّذ  ًِ  ٘مال ًِخٝاء بحن همي لدترخا٥ و الاظخٝشلس، ٔو
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ه شخفُت مخمحزة و حّلخه ًلّب دوسل   ِاـمت لملخضن. ١ل ذز  لدّىلمل أِىذ دذِس
ً
خ لإلإشب و دٝذ  مهما في جاٍس

خ مخمحز ت  أو لدخد٢م في ججاسة لدٝىل٘ل لدتي ١اهذ جمش به ئلى خلٞ جاٍس بت في الاظدُالء ِلى خحرلث ولد دِس  أدث لدٔش

بادفشلِاث بحن لدؽّىب وحلب ِذد مً لدّىاـش الاحخماُِت  بدُث لظخٝش لد٢ثحر منها بادىلدي، وهٍشل د٢ثرة 

لدىامّحن في الاظدُالء ِلى خحرلث لدىلدي، للىش لإلاعخٝشون به ئلى مىلحهت ٜعاوة لدٍشٗو لإلاىاخُت و لدذ٘اُ 

 ًِ م٢دعباث ِِؽهم .

ت مجاال دلذسلظت، خُث حّخبر مً لدىاخُت للجٕشلُ٘ت  بىلبت ولخاث وفي ذزل لدعُاٛ ٘ٝذ لجخزها مً ولخت مض٠ُى

ت  ت لدصخشلٍو ّذ لمً لملجا٥ ؤلادلسي دذلةشة أ٠ذص، مً لملخىاث لدتي ججز٥ بها لدٝىل٘ل لدخجاٍس ت لدىظىى َو دِس

 لدٝادمت مً لدعىدلن.

 الخطوضياث الطبيعيت للمىطلت  -2

ت مبني ِلى زالر وخذلث وبُُّت مخباًىت :  ْ لملجالي دلخل خىك دِس  ِمىما لدخىَص

ُت لدتي ال جخم٢ً في لدٍشٗو للخادُت مً حجض ئال ٜعم  وحذة ألاطلس الطغير:   - لإلاخمحزة بعّت خضلهاتها للج٘ى

ت لدتي ٌٕلب ِليها لدص خىس لدباوىُت، وبعبب مدذود مً لإلاُا  بعبب ولّها لدبيُىي لإلااةل وم٣ىهاتها لدصخاٍس

 مىاخها للجاٗ لدزي ال ًجّلها جخلٝى ظىي ولسدلث ماةُت حذ مدذودة.

ت للجىىبُت لدٕشبُت ِلى    وحذة ألاطلس  الكبير:  - اةُا داللىشلباث للجٍى بعبب ِلىذا حؽ٣ل خاحضل ٘حًز

 للخفىؿ، وبزد٤ ًمثل مجا٥ لدخٕزًت ألاو٥ دلخىك باإلاُا  بؽ٣ل ِام.

شلُ٘ت لملخمي حؽ٣ل أ٠ثر لدىخذلث لدىبُُّت حٙا٘ا ِلى ـُّذ  درعت:وحذة مىخفض   - هٍشل دىلّها لدىبٔى

ت دلخل وخذلث ألاولغ لدفٕحر ًجّلها أذم معخٝبل دإلجاولث لإلااةُت  ت د٢ً خاـُاتها لدبيٍُى لددعاٜىاث لإلاىٍش

ز بٝعىة لدٍشٗو آلاجُت مً لدىخذجحن لدعابٝخحن، أما ِلى معخىي لدٕالٗ للجىي ٘ان ولخت مض٠ُىت جخمح

اح للجا٘ت ولسجٙاُ مّذ٥  ىة لدٍش ت ولسجٙاُ مّذ٥ دسحت للخشلسة ، ٜو لإلاىاخُت لإلاخمثلت في لّٚ لددعاٜىاث لإلاىٍش

لدخبخش، وجٍا٘ش ذز  لإلاّىُاث حّل لإلاىىٝت أمام مؽ٣ل ٜلت لإلاُا . ٠ما أن ذزل لدىابْ لإلاىاخي لدعاةذ في لإلاىىٝت 

ى٥ لإلاإؼشلث لدؽمادُت لدٕشبُت لدشوبت ئلى لدىلخت دخبٝى هاجج ًِ الامخذلد لدىىلي دلمشجّٙا ث لدتي جدى٥ دون ـو

ت للجا٘ت لدتي جإدي ئلى هذسة لددعاٜىاث ولسجٙاُ لإلاذي للخشلسي مما  ذز  ألاخحرة ِشلت دلمإؼشلث لدصخشلٍو

 .ًٙعش حّشك لإلاىىٝت دلجٙاٗ و لدخصخش وبّن لدُٙماهاث لدٙجاةُت 

 مزكيطت  واحتحجم املوارد املائيت ب -3   

ت وسول٘ذ  لإلاخّذدة ىلختجمم لد م مً وحىد ذز  ، ؼب٢ت ماةُت ظىدُت جخمثل بالخفىؿ في ولدي دِس وبادٔش

ه .  و لدٙشؼاة لإلااةُت لدباوىُت بؽ٣ل م٢ثٚ الظخٕال٥ون إ لدؽب٢ت لإلااةُت لدعىدُت ٘ان لدع٣ان ًلج َّذ ولد دِس

١لم 25000دلخل خىك ٠بحر معاخخه خىلليلإلاىحىد أ٠بر مفٗش ماتي حىىب ألاولغ لد٢بحر ألاوظي ولدؽشقي 

 أخىلك ـٕشي هي: تثالزدٝعم ىمشبْ ج
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ت ١لم مشبْ،7600باللا٘ت ئلى خىك ولد دلدط ١لم مشبْ،7400خىك وسصلصلث ١لم 10000وأخحرل خىك ولد دِس

ًلخٝي ولد دلدط مْ ولد خُث   ١لم.1020لدزي ًبلٖ وىده تأذم سول٘ذ دِس طدلد و د وسصصلث ولّذ َو مشبْ.

ت  ١لم حىىب مذًىت وسصلصلث ِىذ ظذ أخمذ لإلاىفىس لدزذبي لإلاٝام ِلى ولد 8وسصلصلث ِلى بّذ  .41972ظىت دِس

ُت   بها ٜام لدتي لدذسلظاث أ٠ذث خُث .لدشلبْ لدضمً في ج٣ىهذ لدتي لإلااةُت لدٙشؼاث في جخمثل ولما لإلاُا  للج٘ى

ت لإلااةُت لدٙشؼاث جخضنها لدتي ؤلام٣اهُاث أن وسصلصلث، لدٙالحي دالظدثماس للجهىي  لإلا٢خب  3م م 150 ئلى جفل بذِس

 .5لإلالىخت ديعبت لد٢بحر بالسجٙاُ ًخمحز و ، 3م م 30 ًخجاوص  ال دالظخٕال٥ لدٝابل للدجم أن ٔحر.

ت باإلاىىٝت أما ذم ؤلاهخٍام في لدضمان ولإلا٣ان، جدعم لددعاٜىاث لإلاىٍش ت في جخخذ ؼ٣ل  بادىذسة ِو صخاث مىٍش

جاةُت في ٔادب ألاخُان. ، بّن ألاخُان ىُٙت ٘و ت ِو ادبا ما حعٝي في  الاظخٙادةدون  مما ًدى٥ وج٣ىن ٍٜى منها ٔو

 للجا٘ت خاـت ؼهش أ٠خىبش. خٝبتلل

ت باإلالم خال٥ ظىتي 1للجذو٥ )  2017 و 2016(: لددعاٜىاث لإلاىٍش
 الشهور
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 املصدر : مكتب االستثمار الفالحي بورزازات
مْ لدذخى٥ في  الظُماوأخُاها أخشي الاوّذلم في بّن لدؽهىس ، لددعاٜىاث بىلخت مض٠ُىت جمخاص بادىذسة ِمىما 

ت د ْ للدٙترة لدعاخىت، خُث هالخَ أن لإلاّذالث لدؽهٍش دعاٜىاث حّٗش جباًىاث ٠بحرة ِلى معخىي لدخىَص

ودى أن لديعبت ظىت  2017ملمتر خال٥ ظىت  7667والاهخٍام لدُىمي خُث دم ًخّذي مجمُى ألامىاس بهز  لدىلخت 

 .ملمتر 108ِخبت  ـلو  2016
 :الىظام الاجخماعي واشكاليت الخذبير املائي بواحت مزكيطت -4

 ئن دلبِئت لدىبُُّت دوسل 
ً
في لدخأزحر ِلى أؼ٣ا٥ ؤلاهخاج ومذي ٜذسة ؤلاوعان ِلى لدخد٢م في بّن ِىلملها أو  مهما

لدخ٢ُٚ مّها. وجخماِٚ أذمُت لدّىلمل لدىبُُّت وزٝل ظلبُاتها باديعبت دعا٠ىت لدىلخاث.  رد٤ أن خُاة 

ت لملجخمْ لدىل حي ومشلخل لدىلحي ـشلُ دلةم لذ ِىلمل وبُُّت حذ ٜاظُت مً أحل لدبٝاء، دزد٤ ٘ان مّ٘ش

دي ولمخذلد  لملجالي أو جٝلفه ال ًم٢ً ئدسل٠ه ئال بذسلظت ِمُٝت دّىفش لإلااء ، ىه لدخاٍس ألن ٌهىس لدىلخاث  6ج٣ٍى

ت، وبٝاؤذا ًشجبي بمذي لدعُىشة ِلى ذز  لإلاىلسد لإلااةُت ومذ ٜىىلث  هٙعها ًشحْ ئلى ُِىن مخٙجشة أو أودًت حاٍس

ْ لإلااء ولظخٕالده لظخٕالال ت لدتي حّاٜبذ ِلى حّمحر ولخاث  لدشي وجىَص اث لدبؽٍش دُٜٝا . وبٙمله جم٢ىذ لملجمِى

ت.  ئال أن لإلااء بٝذسذما ١ان  ي لدشظىبي لإلامخذ ِلى لٙتي نهش دِس لدىلدي مً ئٜامت وؽاه صسلعي مخمحز  بادؽٍش
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ُاث لدخىلصهاث ِامل لظخٝشلس، بٝذس ما ١ان وسلء حملت مً لإلاؽا١ل لدتي ١اهذ حّفٚ بهزل الاظخٝشلس و تهذم آد

اث . ذزل ما حّل مً مل٢ُت لإلااء  لملخلُت خاـت ِىذما حؽخذ للخاحت ئلى لإلااء لهٝار ما ًم٢ً ئهٝار  مً لإلاضسِو

لمخالٟ وظُلت مً وظاةل ؤلاهخاج ،ألن لملجخمْ لدذسعي مبني ِلى لإلااء بادذسحت ألاولى، دٝذ ظبٞ ألخذ للجٕشلُ٘حن 

ي لدىلخاث دِغ مّىى وبُُّا بل ذى هخاج لحخماعي .ومْ جشل٠م ِملُاث بأن معخىي لدٙشؼت لإلااةُت فأن ٜا٥ 

تها ِبر مشلخل ئِذلدذا لملخخلٙت  .وججاسب لدتهُئت لإلااةُت لدتي ِ٘ش

ش ِلى هٍام مّٝذ الظخٕال٥ لإلاُا ، خُث ًجمْ بحن لدخٝىُاث لدٝذًمت لإلاىسوزت  أـبدذ ولخت مض٠ُىت جخ٘ى

الخُت للخذًثت. وأل حى ًدىا٘غ خى٥ لإلاىلسد لإلااةُت معخّملىن مخّذدون دِغ دهم هٙغ ولدخجهحزلث لدهذس٘و

ت لدٍشٗو لدتي جىىسث ٘يها جٝىُاث لدعٝي في ولخت مض٠ُىت، ٘البذ مً  ؤلام٣اهُاث لإلاادًت و لدخٝىُت. د٢ً إلاّ٘ش

ىاـش  الاحخماُِت ووبُّت لدّالٜاث لدتي ججمْ لدٙئاث لإلا٣ىهت دهزل لملجخمْ . ت لملجخمْ ِو  مّ٘ش

 املاء و ثلل الخاريخ بواحت مزكيطتجىظيم  4-1

ت ِامت وولخت مض٠ُىت خاـت مً أٜذم مشل٠ض الاظدُىان لدبؽشي باإلاىاوٞ حّذ         ولخاث ولدي دِس

ت، ظاِذث ِلى  شذا خىك دِس ش دها مً ٌشٗو وبُُّت6 خاـت لإلاُا  لدتي ً٘ى ت، بٙمل ما ج٘ى لدصخشلٍو

ت، في لر  ِؽشلث لدٝشون ، مىز الاظخٝشلس ١اهذ خُاة لدع٣ان جشج٢ض ِلى لدشعي ولدضسلِت وبّن ألاوؽىت لدخجاٍس

ُٝا حىىب لدصخشلء  .ووعخُٙذ مً بّن 7ئواس لدخباد٥ لدخجاسي لدزي ١ان ٜاةما بحن للجىىب لإلإشبي و ئٍ٘ش

ُٝت ظىدلء مدعا٠ى ت في لدّفىس لدٕابشة، ًيخمىن ئلى ِىاـش لٍ٘ش خُت  ئن ظ٣ان ولد دِس حن مْ ؤلاؼاسلث لدخاٍس

اة لدبُن   ًِأٜىلم مً لدِش
ُ
ّخٝذ أن  ٘مال ً ألاظىد وألابُن. َو ً مً الامتزلج بحن لدّىفٍش للخالظُحن لإلاىدذٍس

ت ، ٜذ ذاحشول مً لدصخشلء لد٢بري بّذما دلذمها للجٙاٗ وحٕحرث  ذإالء ألاٜىلم لدزًً لظخىوىىل بالد دِس

لدصخشلوي دهز  لدىلخاث ظىلء ِلى معخىي لديعُج لدّام أخىلدها لإلاىاخُت، و دّل ما ًإ٠ذ ذزل الاِخٝاد لدىابْ 

ت. لسجبي ذزل  لى معخىي  لدّادلث ولدخٝادُذ لدتي ٌلذ جدخَٙ بها بّن لملجمىِاث لدبؽٍش دع٣ان لإلاىىٝت، ِو

ت  ت لدتي ١ىهذ خماسلث بؽٍش اث لدبؽٍش الاظخٝشلس بىحىد زشوة ماةُت أذلذ لإلاىىٝت دخفبذ ٜىبا حاربا دلمجمِى

ذ حمُْ لدذًاهاث مً لديهىدًت ئلى لإلاعُدُت  ذىاٟ، وؼ٣لذ ئؼّاِا  دّذد مً لدضولًا ولدٝفباث، ٠ما ِ٘ش

ُت مً مخخلٚ ألاحىاط منها مً  ت ِذة ِىاـش ِٜش ٞ لظخٝشث بىلدي دِس خ لدٍّش ٘الظالم، ووىل٥ ذزل لدخاٍس

ها لدىلدي ولشوس  ة لدذ٘اُ ًِ ممخل٣اث لهٝشك ومنها مً وشد ومنها مً جٟش أخٙادل ، وهٍشل دلخىجشلث لدتي ِ٘ش

حر خاحُاث لدع٣ان، ٘ٝذ ٌهش هُى مً لدّالٜاث الاحخماُِت بحن  ً مً لدىامّحن للجذد ولشوسة ج٘ى لإلاعخٍٝش

مخخلٚ لدّىاـش لدتي ١اهذ جد٢مها ٜاِذة لدبٝاء دألٜىي في ئواس خشب لدعِبت، لدتي محزث لدىفٚ ألاو٥ مً 

ت، لدتي ١اهذ جذوس خى٥ لدخ 20لدٝشن   .8د٢م في لإلاىلسد لإلااةُت وألاسلض ي لدٙالخُت ولدعُىشة ِليهافي ولدي دِس
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 الفاعلون في مجال جذبير املاء بالواحت   4-2

ً ظاُٜت ئلى حاهب  ش ولخت مض٠ُىت ِلى ؼب٢ت مهمت مً لدعىلقي لدخٝلُذًت لدتي ًٝذس ِذدذا بدىللي ِؽٍش جخ٘ى

ت ِلى ْ مُا  ولد دِس خم جىَص ت ولخذة "ظاُٜت ل٠ذص". ٍو ٞ الا١ٟى  ذز  ظاُٜت ِفٍش لدعىلقي لدخٝلُذًت ًِ وٍش

ل ٌّمل لدٙاِلىن ِلى جدعحن لظخٕال٥ لإلااء زولدزي ًلّب دوسل مهما في لًفا٥ ٠مُت مً لإلاُا  هدى لدعىلقي، وده

 وجىٍُمه دلخذ مً ـشلِاث لإلاال٠حن ولدٙالخحن.

 
ًبٝي دوس حمُّاث لدعٝي مهما في جدعحن لظخٕال٥ لإلاىلسد  إلااةُت لإلاخاخت، ٠ما حعمذ بادّىاًت بادٝىاُ مً خال٥ 

ً لدٙالخحن مْ خل  ْ مً ؤلاهخاحُت ولإلاشدودًت وج٣ٍى مىل٠بت مخخلٚ لإلاعخجذلث لدتي تهم لدٝىاُ وحعهم في لد٘ش

الخاث لدتي تهم  الخُت باإلاىىٝتلؼ٣ا٥ لدجزلِاث6 ومىل٠بت حمُْ ؤلـا  .لدخجهحزلث لدهُذ ٘و

 التراجبيت الاجخماعيت بواحت مزكيطت وإشكاليت جذبير املاء 4-3

خُت ظابٝت بدُث هجذ  ١ل مً  ت  لإلاعخٝشة بها مىز ٘ترلث جاٍس جخمحز ولخت مض٠ُىت بخّذد وجىُى ألاحىاط لدبؽٍش

اء، مشلبىحن، حن. ظ٣ان لدسلوة أو للخشلوحن، أًذ ِىى، ِشب، ؼ٘ش ولخت مض٠ُىت ًخمحزون بخاـُت لدخىُى  مّخٜى

ت مخخلٙت، ئلا٘ت ئلى  ل لدزي ول٠بخه مىحاث بؽٍش خ لدىٍى ُ٘ما ًخق لإلا٣ىهاث الاحخماُِت ،و ذزل هاجج ًِ لدخاٍس

ل بحن لإلإشب للجىىبي ولإلإشب لدؽمالي لدش يء  ْ للجٕشلفي لدزي ًدخل م٣اهت ذامت ، ئر ١ان ًمثل ذمضة ـو لإلاٜى

ت في لدٝشون لإلاالُت ، ٜبل أن جخدى٥ وٛش لدخجاسة مً لدزي أذله ئلى أن ًل ّب دوس مهم في لدخجاسة لدصخشلٍو

ت بّذ الا٠دؽا٘اث للجٕشلُ٘ت . ت ئلى لدىٛش لدبدٍش  لدىٛش لدبًر

ها لدىلدي ، ٘ٝذ ٌهش هُى خاؿ مً لدّالٜاث الاحخماُِت بحن مخخلٚ لدّىاـش محزتهم  هٍشل دلخىجشلث لدتي ِ٘ش

 وظي لملجخمْ لدذسعي ، أو لهخماؤذم لدّشقي أو دوسذم لدذًني . وذ٢زل هجذ ذشما لحخماُِا.لإلاهمت لدتي ًإدونها 
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  لدعىلقي وججهحز لـالح حمُّت
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ت ١ان ولّٜا لحخماُِا،  ش  حملت مً  أظهمذئن لدترلجب الاحخماعي بىلخاث ولدي دِس في خلٝه ووؽأجه وجىٍى

لإلاّىُاث لدذًيُت ولدعُاظُت والاٜخفادًت والاحخماُِت.  ٘ارل ١ان لدؽٍشٚ ًمل٤ خٞ لدخبجُل باهخماةه دلعالدت 

ض ولُّخه بحن ظ٣ان لدىلدي لدزًً حٕلب ِلى حلهم لدٕٙلت  ت، ٘ان لإلاشلبي ٜذ أظخٙاد مً ١ل لدٍشٗو دخٍّض لدىبٍى

خه ديؽش لدّلم ومبادب  وخعً لدًٍ بادىاط، ئرل ١ان للجُل ألاو٥ مً لإلاشلبىحن لإلاإظعحن دلضولًا ٜذ ٠شط ١ل ٜو

ت، ٘ان ألاحُا٥ لدالخٝت ألصخاب لدضولًا ٜذ جٍاذشث  ، ولظخٝىاب ألاجباُ دممان لظخمشلس لدضلٍو لدخفٗى

ُذ ألاحذلد بحن لدٝباةل. وس٠ضث ُٚ ـس ملذ ِلى جٌى ٞ لدزي سظمه ألاظالٗ ِو دالظخدىلر ِلى  دلخٙاً ِلى لدىٍش

ش مً مىلسد ماةُت ختى ودى جىلب رد٤ خلٞ ٜفق وسولًاث ٌعخّملها في الاظخدىلر ِلى  لى ما ج٘ى ألامالٟ ِو

لدع٣ان، وظّيها ئلى ل٠دعاب للجا  ِىذ لملخضن دخىوُذ هٙىر  بحن لدٝباةل في ذز  لإلاىاوٞ لدبُّذة ًِ مش٠ض 

ش أصخاب لدضولًا ِلى ٜاِذة دًيُت ومادًت مخِىتلدذودت وهي أمىس دم ٢ًً بالم٣ان جدُٝٝها ما دم ً   9خ٘ى

 اللطاع الفالحي بالواحت من املعيش ي إلى الدسويلي -5

 ولخاث باقي ٔشلس ِلىولخت مض٠ُىت  ظ٣ان ِليها ٌّخمذ لدتي الاٜخفادًت ألاوؽىت أذم مً، لدٙالحي لدٝىاُ ٌّذ

ت  .ألاوظي دِس

 أخعً في لدىماوم و وللجضس  ١ادبىاوغ للخمشولث بّن ِلى باألظاط ًشج٢ض لدضسلعي ٘الهخاج لإلاّىُاث

 هجذ جم .لدزلحي دالظتهالٟ جىحه و باإلاطخاث، لملجهضة آلاباس خى٥  و لدىلدي، لٙتي ِلى جشج٢ض و .ألاخىل٥

 لإلااؼُت، جشبُت في ألذمُتها هٍشل ؤلاهخاج، مً مهما حضءل جدخل أـبدذ لدتي لدٙفت خاـت لدّلُٙت، لإلاىخىحاث

 وللجهىد لدخ٣ادُٚ مٝابل للخبىب، خاـت ألاخشي  لدضسلِاث ومشدودًت لدىبُُّت لإلاشلعي جشلحْ أمام خاـت

 عطى أيت

 باألحرار ويدعون السالح حاملي العرب

 البركت حاملي والمرابطيه الشرفاء

                  الدراوة أو الحراطيه

 (األرض حرث

 5 (المنزليت األشغال) العبيد
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 بها، بأط ال مشدودًت و لدخ٣ادُٚ، ٜلُلت ًجّلها مما ألاسك، في ظىىلث 1 أو 5 إلاذة جبٝى لدٙفت أن خحن في.لإلابزودت

 .دسذم 511 ئلى 411 خىللي لدىلخذ لدّؽش جمً ًفل ئر

ت دلمٕشوظاث باديعبت  وذزل لدىخُل أشجاس دىمى لإلاالةمت لدّىلمل حمُْ ذُأ ىلختدل لدىبُعي لدىظي ٘ان لدشجٍش

 ولدشظىم لدّٝىد مً ٠ثحر في هلخٝىه ما وذزل ولظْ هىاٛ ِلى لإلإشوظاث ذز  الهدؽاس خفبا مجاال حّلها ما

ذ .لملخخلٙت  10 لملجاالث بهز  هخُل بذون معخدُلت  ؼبه للخُاة لِخباس ئلى لدذلسظحن بّن ألاذمُت ذز  خملذ ٜو

  .خاـت بّىاًت وأخاوها لدىلحي ؤلاوعان دذي خاـت بم٣اهت لدىخلت بادّٙل خٍُذ ٘ٝذ ،

ت زشوة باإلاىىٝت أًما وجيؽش  أِشلٗ في باخترلم ذِخم لدتي و للجىص  و ولدشمان لإلاؽمؾ شجش الظُما مهمت شجٍش

 .تلإلاىىٝ

 صسلِت مً خٝلهل خُث ألاخمش،ىُخ لدبهخاج ئ حذًذة وهيذ لإلاىىٝت ٌهىس صسلِاث ِ٘ش حرةألاخ لدعىىلث في

ُٝت صسلِت ئلى جٝلُذًت حذ مّاؼُت خدى٥ جٝني ب د٤ر لسجبي خُث ،ةىس ىلإلاخ لدخٝىُاثى مخخلٚ ِل حّخمذ حعٍى

 دضسلعي باإلاىىٝت.ل جدى٥ ؤلاهخاج ئلى دثأ لدتي لدّىلمل حنب ومً ،باسآلا  مً لإلاُا  وحلب يلدعٝ آدُاث معخىي  ىِل

 ًِ حاهب ِامل  ،ألاخمش بلإلإش  مخىي مجهابش  ئواس في حندلٙالخني لدخٝ لدذِم٥ خال مً لدذودت جذخل
ً
٘مال

ئلا٘ت ئلى  ني،لدىو لدفُّذ لدتي جمحز بها ِلى هٍشل دلجىدة حرل٠ب باالٜئي دٝ لدزي جلإلاىخى  دهزلمالءمت لدٍشٗو 

ً.ذامؾ لدشبذ لدزي ًدٝٝه وده ِاةذلث ٠بحرة ِلى مجا٥ لدذسلظت ومّه   ًتزلًذ ِذد لإلاعدثمٍش

م بُانلإلا  صل١ىسة باٜلُم ألاخمش لدبىُخ صسلِت جىىس :  (1) ٜس

 

 
 . 2112ة كور زاب ي الفالح إلاسدثمار زمرك  املطذر:

٤ عجالث لدخىمُت الاٜخفادًت باإلاىىٝت،  م مً لدذوس لدزي أـبدذ جلّبه ذز  لدضسلِاث للجذًذة في جدٍش وبادٔش
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خُث  ،دةخاىبُُّت لللد ٠شلذاثوؤلا لإلاؽا١ل مً ٌّاويي ألحي وبُع وظي لدىلخاث ن مجا٥أ ملإلاّلى  مًو 

ت رلث لدىابْ لدّؽىلتي مً حهت جاهُت. وذى ما ًجّل  لؼ٣ادُت لدخٕحرلث لإلاىاخُت مً حهت6 ولدخذخالث لدبؽٍش

ْ ىُخ ألاخمش مٕامشة ٠بحرة ٜذ ًخعش لدٙالح لدىلحي لدشذان أمام جضلًذ خذة للجٙاٗ وهذسة لإلاىسلد لإلااةُت لدب مؽاَس

 11)جشلحْ لدٙشؼت لدباوىُت(.

 الاجخماعيت الخلليذيت ودورها في جذبير املياه بالواحتألاهظمت  -5

حّٗش لإلاىىٝت ٠ٕحرذا مً لإلاىاوٞ لإلإشبُت ٜىلِذ ومشج٢ضلث ُ٘ما ًخق جىٍُم لإلاُا  مىذ صمً ٜذًم ئلى ًىمىا ذزل 

شلٗ لإلاخىلسزت حُل ًِ حُل، ولدخٝادُذ لدعاةذة باإلاىىٝت، وهٍشل دىحىد ولخت مض٠ُىت  ت مً ألِا وبٝا ملجمِى

ذم لم ت لدىظىى، لدتي جيخمي مجادُا  ئلى لملجا٥ لدصخشلوي لدزي ًخمحز بٝلت لددعاٜىاث ِو ً ولخاث دِس

ذ ألامش لظخٙداال ١لما جىحهىا هدى للجىىب، ٘ٝذ ٘شك ِلى لدع٣ان لدُٝام  ٍض لهخٍامها مً ظىت ئلى أخشي، ٍو

ت، و لظخ ت في ولدي دِس ت حّخمذ في لدبذلًت ِلى لإلاُا  للجاٍس ان لدىلدي ئٜامت ؼب٢ت مً بضسلِت ظٍٝى لضم هٍام حٍش

ذ بُش لملجخمْ  ٘مال ًِمً ذز  لإلاُا ، دإل٘ادة  لدعىلقي  مُا  آلاباس لإلاعخّملت الظخٕال٥ لدٙشؼت لدباوىُت ٜو

ذلد لإلااتي  ّها باإلاىىٝت، ًخطح أن وٛش وجٝىُاث ؤلِا ل لإلاُا  وجىَص لدذسعي في ذزل لدؽأن. بادشحُى ئلى جٝىُاث جدٍى

شذا لدىظي، ومْ وبُّت لإلاىلسد لإلااةُت. ٠ما أنها ال لدٝذًم ب ىلخت مض٠ُىت جخ٢ُٚ مْ لدٍشٗو لملخلُت لدتي ً٘ى

ت لدٝذًمت لملجاوسة (ظهل ظىط ،و  ٝت لدتي جم بها ئِذلد لملجا٥ لإلااتي في لدٝىاِاث لدعٍٝى جخخلٚ ًِ لدىٍش

ذلد لإلالدشةِعت جاُ٘الدذ )،خُث جمثل لدعاُٜت لدٝاِذة  اتي في لدىلخاث ٣ًلٚ بدىٍُمها سحل في ِملُاث ؤلِا

 " لدُّمل".ٌعمى

 طرق جذبير املاء الخاص بالواحت5-1

ْ إلاٝاًِغ جخخلٚ باخخالٗ لدعىلقي ولدٝفىس، ئر ًخمْ لإلااء دلمل٢ُت  وفي خادت مل٢ُت لإلااء للخاؿ ًخمْ لدخىَص

ت، وللخفت لإلاملى٠ت حعمى بادىىبت لإلااةُت أو لدذوس  لإلااتي دلخل دوسة ماةُت دعاُٜت مُّىت، لدٙشدًت ولإلال٢ُت لإلاّىٍى

ىتهُان  وذىاٟ خلي بحن لدىىبت لدتي حّني لدذوس لإلااتي دلماد٤ ولدىىبت لدتي حّني دُلت ١املت أو نهاسل، لدلزلن ًبخذةان ٍو

بىلُى لدؽمغ أو ٔشوبها، ولدىىبت جٝعم ئلى أهفاٗ وأزالر وأسباُ وأزمان لدىىبت، وأـٕش وخذة دلُٝاط لإلاّممت 

شلٗ لإلاّخمذة في جٝعُم بحن  م٢ً ؼشح وجدذًذ لدٝىلهحن وألِا أٔلبُت لدعىلقي هي "للخشوبت" وحعاوي سبْ ظاِت  ٍو

ْ لإلاُا  بادعىلقي ِلى لدؽ٣ل لدخالي:  وجىَص

دي،    لدىىبت: - جدذد مً ولُى لدؽمغ ختى ٔشوبها أو لد٢ّغ، و د٣ل هىبت لظمها للخاؿ ًىىىي ِلى ماض ي جاٍس

 أو جدمل لظم لدزي ًمل٤ أ٠بر هفِب منها ٠ىىبت للخاج الاسض ي، هىبت خذ أٌِّؾ بأوالد أًىب.
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 : الذورة السلويت حسب الحطت 2جذول 

هُى 

  للخفت

هفٚ  بتخشو  زمً هىبت سبْ هىبت هفٚ هىبت هىبت
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 2122املطذر : بحث ميذاوي 

 

 ملاييس لخحذيذ املذة الزمىيت لكل هوبت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطراع اللبلي حول املاء بالواحت . 5-2

ذ ِال بُنهم لد٢الم، ٘اِلم أنهم في أمش لإلااء« جىلجش ًِ بّن أذل لإلإشب ٜىدهم:   ئرل سأًذ ٜىما ًخخاـمىن ٜو

ت، و ما يهمىا مً ذزل لدٝى٥  دِغ لدبدث في ٌاذشة لدفشلُ الاحخماعي ». ذ ١ان ّ٘ال ولْٜ خا٥ مٍّم أذل دِس ٜو

خى٥ لإلااء، و ئهما  الاهدبا  ئلى ٌاذشة لِخماد ذزل لدّىفش :١أدلة ووظُلت دلعُىشة ِلى ألاسلض ي لدٙالخُت ولدخد٢م 

 في مفحر لدٝباةل .

ت، وجخمخْ بما ٌّش ٗ مدلُا  ًالخَ مً لدىلْٜ لإلاّاػ أن ولخت « مض٠ُىت  حعخُٙذ مً حضء ٠بحر مً مُا  نهش دِس

خٙاٜم ذزل » باإلااء لدحي  في بّن لدٙترلث لدشوبت ،أما ولخاث لدعا٘لت ٘انها حّاوي وبؽ٣ل مخٙاوث مً ٜلت لإلااء، ٍو

دة جشمُم ما تهذم مً لإلاؽ٣ل ١لما لججهىا هدى للجىىب ، وذ٢زل ال ج٣اد ٜباةل لدىلخاث لدّادُت حؽُش في ئِا

ْ مً ميعىب لإلاُا  في لدعىلقي، ختى ججٚ مُا  لدنهش في لدىلخاث للجىىبُت، لدش يء  أ١ى١اث بّٙل لدُٙماهاث دل٘ش

 لدزي ١ان ًذْ٘ بٝباةل ذز  لدىلخاث دخىٍُم هجماث خاوٙت دتهذًم أ١ى١اث لدعىلقي بادىلخاث لدّادُت. 

ْ لإلاُا  با1لدؽ٣ل   دعاُٜت لدخٝلُذًت بادىلخت: سظم جىلُحي دؽب٢ت جىَص

 :لدخىاظت

 ًىلْ للدجم، مخخلٙي ئهاءًً ًِ ِباسة

 مادة مً لدٕادب في مفىُى ـٕحر ئهاء

 أظٙله في ـٕحر زٝب ِلى ًدخىي  و لدىداط

 مملىء ٠بحر ئهاء وظي أألخحر ذزل ولْ ًخم

 وخذة ًِ ٌّبر لدفٕحر ؤلاهاء ولمخالء باإلااء،

 :ولدىجىم ألاٜذلم

 لدٍل ئخفاء ئلى لدلجىء ًخم لدنهاس في

 ُٜاظُت وخذة ٌّذ ٜذم ٣٘ل باألٜذلم،

 ئلى لإلاهمت ذز  ٘خى١ل لدلُل في أما

 ٠ىٍشٞ لدىجىم أظماء في مخخفحن

 . لدذ٢ًت ـُاح لدٙجشو  وهجمت "لدخبان"
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ت بحن لدٝباةل، ألامش لدزي ١ان ٌعخذعي جذخل أذل لدفالح مً  و٠ثحرل ما ١اهذ ذز  لدهجماث جإدي ئلى خشوب دمٍى

ُٝي. وفي ذزل ؤلاواس ١اهذ ٜباةل لدىلخاث لدؽمادُت  ألاؼشلٗ ولإلاشلبىحن دتهذةت ألاولاُ ولدّمل ِلى ئًجاد خل ج٘ى

صمىُت حعمذ خالدها باسظا٥ لإلااء ئلى لدىلخاث للجىىبُت ، ٘خٝىم لدٝباةل بأالٛ مذلخل جىل٘ٞ ِلى جدذًذ مذة 

 ظىلٜيها ولخذلر ٘خىخاث في أ١ى١اتها.

 الطراع على مسخوى حوض الخطريف . -5-3

ظبٝذ ؤلاؼاسة ئلى أن لدٝباةل ، ١اهذ مْ بذلًت ٘فل لدشبُْ ج٣لٚ ِما٥ ظىلٜيها باِادة جشمُم ألا١ى١اث لإلاخمشسة 

مً ُ٘ماهاث لدنهش، ئال أن ذز  لدّملُت ٔادبا ما ١اهذ جدشم لدعىلقي لإلاىلدُت أو لملجاوسة مً ٜذس ٠بحر مً لإلااء، 

ت في صمىه  ُت .٘ٝذ ظئل ُ٘ٝه دِس ت مً لدىحهت لدؽِش ذ ١اهذ ذز  لإلاعأدت مىلْ حعاؤ٥ ظ٣ان دِس دمحم بً دمحم ٜو

لدىلد و١ان لإلااء ًيبْ جدذ ظذ ظاُٜتهم ٘أسدول ظذ رد٤ لدىبْ  " ًِ أذل ظاُٜت بىىل دها ظذل فيبً ِبذ هللا لدذدُمي

م مً أن حىلب لدُٙٝه في ذز  لإلاعأدت ولضح حذل بدُث  ... ذل ألذل لدزًً جدتهم للخٞ في مىّهم أم ال ؟" .وبادٔش

لى ٔادبا ما ١اهذ جد٢م مىابْ  ظذذا ألامش أ٠ذ ِلى أهه ال ًجىص ألذل لدعذ ظذ رد٤ لدىبْ . ٘ان ٜباةل لدعاُٜت ألِا

ُٝي بحن  ٚ ئال بّذ جذخل أذل لدفالح لًجاد خل ج٘ى لدزي ١ان ًإدي ئلى مىلحهت معلخت بحن لدٝباةل ، ال  جخٜى

حن.  لإلاخىاِص

 الطراع على مسخوى"حم املرور"-5-4

ت في ُ٘ماهاجه لد٢بري ًجٗش ما حاوس  مً لملجشي لدشةِغ دبّن لدعىلقي، ٘خمىش لدٝباةل  ٠ثحرل ما ١ان نهش دِس

م مً أن لدٝباةل  ت .وبادٔش ذ ظىلٜيها ئلى ؼشلء بّن ألاسلض ي لخٙش مجشي حذًذ دلعاُٜت لإلاىج٘ش لدتي لهج٘ش

لإلااد٢ت دلعاُٜت ١اهذ جذْ٘ زمىا باذٍا مٝابل ذز  ألاسلض ي لدتي لؼترتها ،٘ان لدٝباةل لدباتّت ١اهذ جٙشك ما 

مً ماء لدعاُٜت لدتي جمش ِبر  ٘ادةال ذزل لن لحعمُه لدىزاةٞ لملخلُت بدٞ لإلاشوس أو "خٞ لدٝادوط "  ، مّنى 

أسلليها وبٝا دٝىلهحن ولىلبي ًخم الاجٙاٛ ِليها بحن لإلاخّاٜذًً ، ئال أن ؤلاجخاٗ لدزي ١اهذ جماسظه لدٝباةل 
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شة بحن لدٝباةل ٜذ ال جيخهي ئال  لإلاعخُٙذة مً خٞ لدٝادوط ِلى لدٝباةل لإلااد٢ت دلعاُٜت، ًإدي ئلى ـشلِاث مٍش

ادة ألامىس ئلى ظابٞ ِهذذا ولدضلم لإلاخّاٜذًً باخترلم لدمىلبي لدتي لجٙٝىل ِليها بخذخل  .12أوشلٗ خاسحُت ِل

 : الساكيت هفسها  الطراع بين سكان العاليت و السافلت من 5-5

حّذ ٌاذشة لدفشلُ ِلى لإلاُا  بحن لإلادؽاس٠حن في مل٢ُت ظاُٜت ولخذة مً لدٍىلذش للخالشة بٝىة في لدشولًاث 

ت بؽ٣ل ِام . وجضخش لدىزاةٞ لملخلُت و٠خب  خ لملخلي بىلخت مض٠ُىت بؽ٣ل خاؿ و دِس ت لملخلُت و لدخاٍس لدؽٍٙى

شحْ رد٤ بت بّن لدٝباةل أو ألاظش لدتي  ألاحىبت لدٙٝهُت باد٢ثحر مً أخباس ذز  لدفشلِاث، ٍو باألظاط ئلى ٔس

مً الا٘ادة  مً مُا  لدعاُٜت ب٢ُُٙت جذوط مّها خٝٛى ظ٣ان لدعا٘لت، وج٣ىن  ال٘ادةاجخد٢م في ِادُت لدعاُٜت 

لإلااء في لدٕادب في لدلُل ألن ظ٣ان لدعا٘لت ال ًٝذسون ِلى لدفّىد مْ لدعاُٜت هٍشل دبّذ لإلاعا٘ت ومىه ٌعلمىن 

لُه ٘ان لدفشلِاث ٠ثرل ما  في خٝهم مً لإلااء د٢ً بّذ رد٤ ججخمْ لدٝبُلت لإلاخمشسة ٘تهاحم لدٝبُلت لإلاّخذًت. ِو

امت بحن لدع٣ان و جإدي ئلى للىشلباث ٠بحرة في جىٍُم لدشي ١اهذ حّفٚ بشوح لددعا٠ً لدتي جىبْ لدّالٜاث لدّ

اث. في٠ما جإزش بؽ٣ل ظلبي  ْ لإلااء ِلى ١ا٘ت لإلاعخٍى  جىَص

 طرق ضياهت السواقي بمىطلت مزكيطت -6

حن مً لدخّامل: ٘ادخّامل ألاو٥، ئرل ١اهذ لدعاُٜت  ٌّخمذ لملجخمْ لدذسعي ِىذ ُٜامه بفُاهت ظىلُٜه ِلى هِى

ضة"  مُْ لدٙالخحن ٘ان ـُاهت لدعاُٜت ًخم بما ٌّٗش بالخذ لدفاًم" أومؽتر٠ت بحن ح ، ذز  لدّملُت ٌؽتٟر "لدخٍى

٘يها حمُْ لدز١ىس لدزًً بلٕىل ظً لدفُام أي ظً لدشؼذ، ولرل حُٕب ٘شد مً لدٝبُلت ِىذ ـُاهت ذز  لدعاُٜت 

بت ُِيُت أو مادًت ، ًدذدذا لدُّمل باالجٙاٛ مْ أُِان ل دٝبُلت . أما لدىُى لدثاوي أو لإلاُّاس لدثاوي جٙشك ِلُه لٍش

وذى ما ًىلٞ ِلُه مدلُا ِلى ماذا" وحّني أن لدٙالح ًٙشك ِلُه ـُاهت لدعاُٜت بالدجم لدزي ًمل٢ه مً لإلااء أو 

دذد رد٤ مً وٗش لدُّمل.  بادٝذس أو للخفت لإلااةُت لإلاملى٠ت ، ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مركز أفاق للدراسات و الجكوين المجخصص                       قسم الدراسات و األبحاخ

 

 
  2222أيلول ،ثاني، المجلد الالسابع مجلة رؤية أكاديمية ، العدد

 

 

104 

 السواقي الخلليذيت بواحت مزكيطت

 
 ميذاوياملطذر بحث 

 اللجىت الساهرة على حسيير شؤون الساكيت. -

ت مً ألاشخاؿ مداودت منها حعُحر ولبي ؼإون         جٝىم ٜباةل لدعاُٜت ِلى حُّحن لجىت م٣ىهت مً مجمِى

ت مً  خم لخخُاس ذإالء ألاشخاؿ لِخمادل ِلى مجمِى اث لملخخملت للخفى٥. ٍو لدعاُٜت وخماًتها مً للخشٜو

 ولدّٙت ولدخدلي باألماهت. رد٤ بمىل٘ٝت مً حمُْ لدٝباةل. وجخ٣ىن ذز  لدلجىت مً :لإلاّاًحر، ١ادفذٛ ،

ش وحعىحر أذم للخىىلث  لدٍّم: - وذى لدشخق لدزي ًمثل ١ل أظشة. ًدمش ئلى للجمُى لدّامت مً أحل جٍٝش

 مً أحل لدعحر في مخىي جىٍُم لدعٝي.      

حن ًٝىم لإلاٝذم ولدؽُخ: - ّخبرلن معإودحن ئدلٍس ان بدىٍُم لدّالٜت ما بحن لملخضن باإلاىىٝت ولدلجىت لدعاذشة ِلى َو

ما٥ للخاـت بهز  لدهُئت.  جىٍُم ؼإون لدعٝي، ورد٤ مً أحل ئلٙاء هُى مً لدفبٕت لدٝاهىهُت ِلى ألِا

٣ىن سحل رو ٠ٙاءة ٘الخُت   ِامل لدعاُٜت: - أو ما ٌعمى ب" أمضل٥" حُّىه لدٝباةل دٝعمت لإلاُا  بؽ٣ل ِاد٥ ،ٍو

ا. ِ اء،  مْ ئم٣اهُت حُٕحر  ظىٍى ذسة صخُت جأذله دلُٝام بهزل لدّمل . ًخخاس مً ٘ئت ألاخشلس أو لدؽ٘ش ادُت ٜو

خٝاض ى أحش  مً لدٕشلماث لإلاادُت لدتي جٙشك ِلى مخادٙي لدٝاهىن لدّام وأِشلٗ لدٝبُلت ، هفٚ   ٘مال ًٍِو

ظاِت. خُث ًٝىم أًما بابذلء لدشأي وإِىاء لدىفاةذ، وإبآل لدلجىت بمً أخل بادىٍام 12هىبت مً لإلاُا  ، أي 

 .13لدّام
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اث ـُاهت   - الن ًِ أٜو ىت أن ٣ًىن مً "لشلوة" ج٢مً مهمخه في ؤلِا أوّالم "لدّالم": ًخخاس مً ٘ئت لدّامت، ؼٍش

دذد د٣ل ٜبُلت للجضء لملخفق دها أزىاء لدفُاهت ، لدعاُٜت أو جشمُمها، ومشلٜبت لدعاُٜت دلخ أ٠ذ مً ظالمتها، ٍو

ِبرة مً لدخمش ولدؽّحر ولدٝمذ في ١ل ظىت،  2/1أو ِلى معخىي بىاء لدٝىاوش و ئـالح لإلافاٗس . أحشجه جبلٖ 

بٝى في مهمخه ما ا د٣ل لدع٣ان، مخفٙا بادجزلذت ، ٍو ا٘س ا بٝاهىن لإلااء، ِو ؽتره ُ٘ه أن ٣ًىن ِا٘س دلم ٜادسل ِلى  َو

ىذ حّذد لإلاهام. ئأدل  ها. ٌّحن هاةبا ده مً لدٙئت ًىىب ِىه في ُٔابه ِو

ماء ، حّمل في جىاظٞ جام مً أحل جذبحر ؼإون لدعاُٜت ِلى أ٠مل وحه، مما         مىما ٘هز  لددؽ٢ُلت مً ألِا ِو

ت  مً لدخىل٘ٝاث الاحخماُِت ولدتي ًمّىا أمام جىٍُم مخ٣امل محز لملجخمّاث لدىلخُت ٠ما حّمل ِلى خلٞ مجمِى

مً ؼأنها أن جدل مؽا١ل لدجزلِاث ورد٤ لماها الظخذلمت لدىٍم وذى ًذخل في لدىٍام لدذلخلي لدزي ًدخىي 

ت مً لدٝىلهحن ولدتي حععي دخدُٝٞ للخ٣امت وخلٞ لدخىلصن لملجالي.  ِلى مجمِى

 خاجمت:

ٗى ِلى أذم لدخىٍُماث لدعىظُىمجادُت بىلخت   ئن لدهذٗ لإلايؽىد مً دسلظت ذزل لإلاىلُى ذى مداودت لدٜى

مض٠ُىت، ولدزي خاودذ مٝاسبخه مً خال٥ لدتر٠حز ِلى لإلاىسد لإلااتي و حشد أذم لدّالٜاث للجذدُت بِىه وبحن أذم 

ا وأبذل لإلاإؼش لدذل٥ ِلى معخىي لدخٙاِل بحن خالـت ذز  لدّالٜت لدتي ١اهذ دلةم لر حّذم٣ىهاث ذزل لدىظي، 

ش لإلاؽ٣لت دلىلخت. ٘الوعان لسجبي ومىز لظدُىاهه بادىلخت، بّىفش لإلااء. لدزي ١ان  مخخلٚ لدٝباةل ولدذولٍو

ٌعخّمله في ؼتى مجاالث خُاجه،  ١ادؽشب ولدعٝي مثال. خُث أن لإلااء بهز  لإلاىىٝت ٌّذ مً أذم لملخذدلث 

 دلخىمُت الاٜخفادًت والاحخماُِت، وم٢عبا  ولدش١اةض ألاظاظُت
ً
م ئلا٘ت مهما ًممً ظحروسة للخُاة ولدِّؾ لد٢ٍش

د٣ىن لدخد٢م في لإلاىلسد لإلااةُت باث مً بحن أ٠بر الاوؽٕاالث لدتي حؽٕل لذخمام مخخلٚ لإلاىابش لدعُاظُت. ورد٤ 

ا في لإلاىاوٞ للجا٘ت. سلحْ ئلى ١ىن لإلااء مً أذم لدشذاهاث الاظترلجُجُت لدتي جشلذً ِليها لد  ذو٥ وخفـى

 

 الهوامش و الاحاالث

                                                           
1
 لإلإشب-أظخار باخذ بعل٤ للجٕشلُ٘ا حامّت ظُذي دمحم بً ِبذ هللا  ١لُت آلادلب ولدّلىم الاوعاهُت ٘اط ظاٌغ  

 ، لإلإشبوادب باخث  بعل٤ لدذ٠خىسل  حامّت ظُذي دمحم بً ِبذ هللا ١لُت آلادلب ٘اط ظاٌغ 2

 مخخبر ألابدار ولدذسلظاث للجٕشلُ٘ت ولدتهُئت للخشلةىُت    
ماء دلثٝا٘ت وؤلابذلُ خىك 3 ت ملخٝى ٘و  ميؽىسلث ١لُت ألادلب ولدّلىم ؤلاوعاهُت أ١ادًش. ولدي دِس
 لإلاش٠ض للجهىي دالظدثماس لدٙالحي بىسصلصلث 4
م لدٙالحي الاظدثماس مش٠ض مً وزیٝت 5  2018بأ٠ذص 603 ٜس

ت مً خال٥ لدىزاةٞ لملخلُت - 6 ْ لإلااء بىلخت دِس ذي: "ٜماًا جىَص خ لإلإشب " ميؽىسلث ١لُت ألادب  أخمذ لدبىٍص ت مىاٌشلث "لإلااء في جاٍس " مجمِى

م   2005لدعىت  55ولدّلىم ؤلاوعاهُت حامّت للخعً لدثاوي ِبن لدؽٞ ، ظلعلت هذولث ومىاٌشلث ٜس
ت  دسلظت في للخُاة لدعُاظُت والاحخماُِت والاٜخفادًت مً خال٥ لدىزا - 7 خ الاحخماعي دذِس ذي : لدخاٍس  ةٞ لملخلُت . ظىت لديؽشأخمذ لدبىٍص

2005 

شلٗ لملخلُت " ظلعت لدىذولث ولإلاىاٌشلث  -8  2005 –لدمحم لخذي " ؤلاوعان و لدبِئت بىلخاث للجىىب لدؽشقي لإلإشبي مً خال٥ لدىزاةٞ و أأِل
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ذي  - 9 ت « أخمذ لدبىٍص خ الاحخماعي دذِس  مشحْ ظابٞلدخاٍس
10 J- MEUNIE : Le Maroc saharien des origines au XVI T1 Librairie Klinckseick. Paris. 1982 P100 
 .صل١ىسة باٜلُم لملخلُت لدخىمُت وإؼ٣ادُت للخمش لدبىُخ ئهخاج همي حٕحر ًِ لدىاججت لدعىظُىلٜخفادًت لدخدىالث :لإلاعاوي  دمحم 11
12

خ لإلإشب " -  ذي " لإلااء في جاٍس  أخمذ لدبىٍص

 لدّامل : ذى لدشخق لدزي ًخىلى مهمت ؤلاؼشلٗ ِلى أِما٥ لدفُاهت وللخٙش بّذ ومش لدعاُٜت أو جذمحر ألا١ٟى13


