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ؼ   ماهغ ٖبضالىاخض ٍٖؼ

 ٧لُت آلاصاب، ظامٗت نالح الضًً ٢ؿم الخضمت الاظخماُٖت،

  

 

  

     

امللخص      

وما ػا٫ ٌٗاوي مً الٗضًض مً ألاػماث اإلاخباًىت واإلاخٗضصة  ٢2003بل ل٣ض ٖاوى اإلاجخم٘ الٗغاقي 

، ولخض آلان، 2003ول٨ً بٗض الٗام التي ؤييخه بلى خٍض بُٗض. 
ً
 قهَض الٗغا١  جدضًضا

ً
حكغطما

 
ً
 ٦بحرا

ً
 واضخا

ً
ًوجهضٖا

ً
. ومجخم٘ صولت

ً
ّمغ  مٗا  في آلان ٍو

ً
بمغخلت حكٓي في صولخه وبوكُاعا

سه اإلاٗانغمجخمٗه، وهي الاق٩الُت ألا٦ثر ز  مً طل٪، ج .ُىعة في جإٍع
ً
هظه دىاو٫ بهُال٢ا

ت   لجدلُالضعاؾت الىٍٓغ
ً
 ؾُىؾُىظُا

ً
والؿ٩اوي  ،الا٢خهاصي واإلااليالؿُاس ي ولىا٢٘ ال

 ؤػماجه  اإلاجخم٘ الٗغاقيفي والاظخماعي 
ً
ا ُّ زال٫ ال٣ٗضًً اإلاايُحن مً ألالُٟت الخالُت. وجضعؽ َمل

والهغإ الُاثٟي والىٗغاث اص الاصاعي والؿُاس ي والٟؿؤهل٨خه الخغوب والخهاع  التي

ُت٢خخا٫ ٖلى الهٍىالؿُاؾُت وؤلا ث ُاق٩الوؤلًا جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن هظه ألاػماث. اث الٟٖغ

ذ وعائها والتي جم ٖغيها في ؾخت مباخض، ٢ض  َٟ صولت جىٗذ بالضولت الٟاقلت بةمخُاػ زلّ

 ٌٗاويًو
ً
ؤمىه الا٢خهاصي وا٢ٗه الؿُاس ي ًوجدص ى في  اإلاك٨الث التي ال حٗض واًلقتى مً  مجخمٗا

ُت والتي جغي الضعاؾت بإهه اإلاجخمعي وبىِخه الظهىُت والؿلى٦ؾلمه ًوواإلاالي، وجغ٦ُبخه الؿ٩اهُت 

غخذ الخلى٫ الىا٢ُٗت لها.  َو
ً
ًمً الهٗب ججاوػها، وخللتها ؾىؾُىلىظُا
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 ملقدمةا        

ًا٦ض ؤٚلب ٖلماء ؾىؾُىلىظُا الؿُاؾت بن اإلاجخم٘ ؾاب٤ ٖلى الضولت والؿلُت، 

ٗت الٛاب بلى اإلاجخمٗاث اإلاىٓمت والكمىلُت التي  وبن الجماٖاث جيخ٣ل مً قَغ

الؿُاؾُت ٖىضما جخىٞغ ٞيها ٖضة مخُلباث ؤهمها: جاؾـ ل٣ُام الضولت والؿلُت 

ش اإلاكتر٥،  ت اإلاكتر٦ت والخاٍع اإلاهلخت اإلاكتر٦ت في الِٗل اإلاكتر٥، االش٣اٞت والهٍى

ٗت الٛاب، والخًٕى ل٣اهىن واخض ملؼم للجمُ٘ ال٣بى٫  لخخجاوػ خالت الٟىض ى وقَغ

لت واهخماءاث بؿلُت حٗلى ٖلى ؾلُت الاٞغاص والجماٖاث ألاولُت: مً ؤؾغة و٢بُ

اثُٟت ومىا٣َُت، الًمحر وال٣ٗل الجمُٗحن وؤلاخؿاؽ باالهخماء اإلاكتر٥  مظهبُت َو

سُت لؿحروعة اإلاجخمٗاث بإهه  لىٟـ الجماٖت وألاعى اإلاكتر٦ت. جا٦ض الخجاعب الخاٍع

، ول٨ً هظا 
ً
، ٧لما ٧اهذ الضولت ؤ٦ثر بؾخ٣غاعا

ً
 وجغابُا

ً
٧لما ٧ان اإلاجخم٘ ؤ٦ثر اوسجاما

إن وخضة اإلاجخم٘ وبحؿا٢ه ؤهم مً الىخضة الؿُاؾُت. ٞالؿُاؾت ال ٌٗجي ب

ت همىه   هما اإلادغ٥ الغثِس ي لىا٢٘ اإلاجخم٘ وم٣خًُاث بؾخمغاٍع
ً
ت والا٢خهاص ؾٍى

 ومجخم٘ بمغخلت ظضًضة في ٚاًت 2003وجُىعه. مىظ الٗام 
ً
، ًمغ الٗغا١ صولت

٩ي له في ألاهمُت، جمشلذ بالخُٛحر الؿُاس ي ال٨بحر الىاجج ًٖ )الٛؼو و ؤلاخخال٫ ألامٍغ

 للىا٢٘ الؿُاس ي  9
ً
 صعاماج٨ُُا

ً
هِؿان مً هٟـ الٗام( والظي خمل في َُاجه حٛحرا

والا٢خهاصي ومً زم للىا٢٘ الؿ٩اوي والاظخماعي. وه٨ظا صزل الٗغا١ في ؤػماث 

، زل٣ذ بك٩ل ؤو 
ً
 مؿخمغا

ً
خ٣ُ٣ُت ٖلى ٧اٞت ألانٗضة واإلاؿخىٍاث والتي ؤزظث همُا

 ؾ
ً
، والظي جمشل بىظىص ؤػمت بأزغ زلال

ً
 واظخماُٖا

ً
 وؤمىُا

ً
 و ؾ٩اهُا

ً
 وا٢خهاصًا

َ
ُاؾُا

ت اإلاٟلخت بٗض جٟص ي البُالت  خ٨م خ٣ُ٣ُت، وجغؾباث الاؾدبضاص والدؿلِ والخٍغ

وال٣ٟغ، وجغاظ٘ الىعي الؿُاس ي بالضًم٣غاَُت وخ٣ى١ الاوؿان. ل٣ض ٧ان هظا الىا٢٘ 

 بالٗىامل التي ؤؾهمذ في ي
ً
 ومكبٗا

ً
ُإ ؤوانغ اإلاىاَىت بٗض ؤن ج٣اطٞتها بىاصع مازال

ألا٩ٞاع الهضامت والتي ٧ان ٖلى عؤؾها ؤلاعهاب اإلاخُٝغ والٟؿاص ألاصاعي واإلاالي اللظان 

 ؤنهُا صواٞ٘ بىاء الضولت الضًمى٢غاَُت.

 مك٩لت الضعاؾت وؤهمُتها وألاؾئلت الغثِؿُت اإلاُغوخت ٞيها

جمشل الخُىة ألاولى مً زُىاث  بن بزخُاع مك٩لت الضعاؾت وجدضًضها بٗىاًت

البدض الٗلمي، ٦ما حٗض اإلاك٩لت في اًت صعاؾت ؾىؾُىلىظُت، الىىاة الاؾاؾُت التي 

جمشل اهُال٢ت الباخض لٛغى الاظابت ٖلى ألاؾئلت التي جُغخها الضعاؾت. جخجلى 

ؤهمُت هظه الضعاؾت مً الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي اإلاٗاف في الٗغا١. لظل٪ جمشل الضعاؾت 

ؾىؾُىلىظُت مخىايٗت لدؿلُِ الًىء ٖلى وا٢٘ اإلاجخم٘ الٗغاقي بٗض ٖام مداولت 

( الىا٢٘ 1، مً زال٫ ٖغى وجدلُل ألعبٗت مجاالث ؤو و٢اج٘ عثِؿُت، وهي )2003

( الىا٢٘ 4( الىا٢٘ الؿ٩اوي و)3( الىا٢٘ الا٢خهاصي واإلاالي، و)2الؿُاس ي و)

ت اإلا ىيٕى الظي جداو٫ الضعاؾت ؤن الاظخماعي. اما ًٖ اهمُت الضعاؾت ٞخخجلى بدٍُى

 حٛىع ُٞه. وهىا ًم٨ً نٙى مك٩لت الضعاؾت الغثِؿت بالدؿائالث ألاجُت:

٩ي للٗغا١ في ٖام  1 ىام التي جلتها، 2003ـ هل خ٤٣ الٛؼو والاخخال٫ الامٍغ ، وألٖا

ىصه التي ؤٚض١  بها الكٗب الٗغاقي بالضًم٣غاَُت وهٓام الخ٨م الغقُض؟   ٖو

، الُمىخاث في ا٢امت ماؾؿاث 2005الٗغاقي الضاثم لٗام  ـ هل خ٤٣ الضؾخىًع 2

 هٓام صًم٣غاَي خ٣ُ٣ي ؤم ٧ان ال٨ٗـ؟

ـ هل جم٨ىذ الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت التي حك٩لذ بٗض الاخخال٫ مً جد٤ُ٣ َمىخاث  3

 وآما٫ الكٗب الٗغاقي بالضًم٣غاَُت بٗض ٣ٖىص مً الض٦خاجىعٍت والخ٨م الكمىلي؟

٣إ إلابضؤ ـ هل ان الخ٨خالث الؿُاؾ 4 ُت والاخؼاب اإلاخدالٟت في حك٨ُل الخ٩ىمت ٞو

الضًم٣غاَُت الخىا٣ُٞت ال٣اثم ٖلى اإلادانهت الُاثُٟت وؤلازيُت والتي ْهغث بٗض 

 لبىاء الضولت؟
ً
ىُا  َو

ً
 ؾُاؾُا

ً
 الاخخال٫، جمخل٪ مكغوٖا

٩ي، في الاصبُاث الؿُاؾُت  5  ـ إلااطا ٌؿمى ٖغا١ ما بٗض الٛؼو والاخخال٫ ألامٍغ

 في الٗالم؟الٛ
ً
 غبُت بالضولت الٟاقلت؟ ال بل ٌؿميها البٌٗ بالضولت ألا٦ثر ٞكال

ـ هل هظا الٟكل هى بؿبب ألاخخال٫، ؤم بؿبب الترؾباث الؿلبُت لىٓام الخ٨م  6

 الكمىلي الؿاب٤؟

 بٗض ؤن جىامى صوع  7
ً
 ؤن الضولت في الٗغا١ بوؿلخذ ًٖ اإلاجخم٘، زهىنا

ً
ـ هل ٞٗال

 ى خض بُٗض؟ال٣بُلت والٗكحرة ال

ـ هل ٌٗىص هظا الٟكل في بىاء صولت مخِىت وطاث ؾُاصة، لٗامل واخض، ؤم لٗضة  8

 ٖىامل مخضازلت ومترابُت؟

 ؤهضاٝ الضعاؾت

حؿخمض هظه الضعاؾت ؤهمُتها مً َبُٗت اإلاىيٕى الظي جداو٫ ؤن جل٣ي الًىء 

 ومجخم٘ زال٫ الؿبٗ
ً
 باإلاخٛحراث التي قهضها الٗغا١ صولت

ً
ت ٖكغ ٖلُه، مخمشلت

ؾىىاث اإلاايُت. تهضٝ الضعاؾت بلى بُان وبؾخ٨كاٝ وا٢٘ اإلاجخم٘ الٗغاقي، وحٗغى 

 ومجخم٘ للٟترة مً 
ً
. ومً ؤظل الىنى٫ 2020بلى  2003ألاػماث التي ًىاظهها صولت

لمُت لؤلؾئلت اإلاُغوخت في مك٩لت الضعاؾت، جداو٫ الضعاؾت  بلى بظاباث وا٢ُٗت ٖو

 وتهضٝ بلى ما ًلي: 

ت وآلاًضًىلىظُت ـ ون٠ ًو 1 جدلُل الىا٢٘ الؿُاس ي في الٗغا١ وجدلُل البيُت ال٨ٍٟغ

 .2020بلى  2003ُٞه للٟترة مً 

ـ ون٠ وجدلُل الىا٢٘ الا٢خهاصي واإلاالي وبق٩الُاجه الٗضًضة في الٗغا١ للٟترة مً  2

 .2020بلى  2003

٪ الىمى ـ ون٠ وجدلُل وا٢٘ الىمى الؿ٩اوي في الٗغا١ والٗىامل اإلاازغة في طل 3

 .2020بلى  2003للٟترة مً 

غم ؤهم اإلاك٨الث الاظخماُٖت  4 ـ ون٠ وجدلُل الىا٢٘ الاظخماعي في الٗغا١ ٖو

 .2020بلى  2003التي ٌٗاوي منها للٟترة مً 

 

 فرضية الدراسة

ت عثِؿُت واخضة مٟاصها:   جىُل٤ هظه الضعاؾت مً ٞغيُت ؾببُت جٟؿحًر

، 2003ا الٗغا١ ما بٗض الخاؾ٘ مً هِؿان بن ْغوٝ الٛؼو وؤلاخخال٫ التي قهضه

٨ُت وال٣ىاث اإلاخدالٟت مٗها(، والؿىىاث التي جلتها  مً ٢َِبل )الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

مً ظهت،  وجغؾباث الاؾدبضاص الؿُاس ي للىٓام الؿاب٤ مً ظهت ؤزغي، ظٗلذ 

اصًت اإلاجخم٘ الٗغاقي في مىاظهت ؤػماث وجدضًاث وبق٩االث ٖضًضة: ؾُاؾُت، وا٢خه

ومالُت، ؾ٩اهُت وؤمىُت، واظخماُٖت باعػة، ٞغيذ هٟؿها ٖلى وا٢٘ اإلاجخم٘ الٗغاقي 

لى م٣خًُاث اؾخ٣غاعه، ومً زم ٖلى بم٩اهُت بىاء الضولت الٗغا٢ُت ٖلى ؤؾـ  ٖو

 ميكُغ وهل، ولهظا جضعي 
ً
اقلت ومجخمٗا  مدكُٓت ٞو

ً
َض صولت

ّ
ظضًضة. و٧ل طل٪ ول

 ولت الٟاقلت ون٠ صخُذ بلى خٍض بُٗض.الضعاؾت بإن ون٠ صولت الٗغا١ بالض

 مىهجُت الضعاؾت

حٗض هظه الضعاؾت مً الضعاؾاث الىنُٟت الخدلُلُت التي جلتزم ظم٘ الخ٣اث٤ 

 ٖلى مىهج الخدلُل 
ً
 مٗخمضا

ً
 ٖلمُا

ً
والبُاهاث، زم جدلُلها وجٟؿحرها جٟؿحرا

ٗخمض مىهج الخدلُل الاؾخ٣غاجي الظي جخبىاها هظه الضعاؾ ت ٖلى الاؾخ٣غاجي. َو

غح الٟغيُت، وظم٘ البُاهاث وجدلُلها. لظا ٣ٞض  اإلاالخٓت الُىمُت اإلاىٓمت للىا٢٘، َو

َغ لىا هظا اإلاىهج عئٍت ؤؾاؾُت للى٢اج٘ والاخضار ٖبر َابٗها الترا٦مي. بدُض 
َ
ٞو

ىا ٖلى و٢اج٘ الجىاهب اإلاسخلٟت في الٗغا١، خُض هيخ٣ل مً الجؼء بلى ال٩ل.  حٗٞغ

 (.283: 2006)بىبغ، 

 ٩لُت الضعاؾتهُ

 ًٖ اإلا٣ضمت 
ً
جخ٩ىن الضعاؾت في ه٩ُلُتها مً ؾخت مباخض عثِؿُت ًٞال

 والاؾخيخاظاث والخىنُاث و٢اثمت اإلاهاصع. وهظه اإلاباخض هي:

 اإلابدض ألاو٫ ٌٗغى ؤهم اإلاٟاهُم الغثِؿُت في الضعاؾت..1

سه .2 اإلابدض اللشاوي: ٌٗغى التر٦ُبت ؤلازيُت والضًيُت في الٗغا١ وهبظة ًٖ جإٍع

 ومدُُه الجٛغافي. 

ت وآلاًضًىلىظُت..3 دلل بىِخه ال٨ٍٟغ  اإلابدض الشالض ًدىاو٫ الىا٢٘ الؿُاس ي ٍو

 اإلابدض االغاب٘ ًخُغ١ للىا٢٘ الا٢خهاصي واإلاالي وبق٩الُاجه الٗضًضة..4

دلل وا٢٘ الىمى الؿ٩اوي والضًمىٚغافي والٗىامل اإلاازغة اإلابدض الخامـ ٌٗغى ٍو.5

 في طل٪ الىمى.

خُغ١ ألهم اإلاك٨الث الاظخماُٖت .6 اإلابدض الؿاصؽ ٌٗغى الىا٢٘ الاظخماعي ٍو

 وؾماتها.
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 اإلابدض ألاو٫: اإلاٟاهُم الغثِؿُت في الضعاؾت: ٖغى وه٣اف

أ في  يغوٍع
ً
  ٌٗخبر جدضًض اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث الٗلمُت ؤمغا

ً
البدض الٗلمي، زانت

ما بحّؿم هظا الخدضًض بالىيىح والّض٢ت، ؾّهَل ٖلى 
ّ
في مُضان ٖلم الاظخمإ. خُض ٧ل

ض الباخض الخٗبحر  اللظًً ًدبٗىن البدض ؤو الضعاؾت بصعا٥ اإلاٗاوي وألا٩ٞاع التي ًٍغ

ٖنها، صون ؤن ًسخلٟىا في ٞهم ما ٣ًى٫. ولظل٪ ٞةن ؤهمُت اإلاٟاهُم الاظخماُٖت 

بت للباخض الاظخماعي ٦إهمُت ؾ٨ت الخضًض لل٣اَغة. ٞهي حؿاٖضه ٖلى جدضًض باليؿ

لى جدضًض حٗمُم هخاثج صعاؾخه، وهظا ٣ًّغبه مً  ؤ٩ٞاع وؾلى٥ مجخم٘ صعاؾخه، ٖو

، هي ٖباعة ًٖ ؤ٩ٞاع 
ً
ُت الٗلمُت اإلاُلىبت في البدض الاظخماعي. ٞاإلاٟاهُم بطا اإلاىيٖى

ضًت حؿخسضم مً ٢بل الباخشحن ٧ىؾا (. 32: 1983ثل ألصعا٥ الٓىاهغ. )ٖمغ، ججٍغ

ّغٝ ؾىؾُىلىظُأ ومً زم  َٗ ُ
ح هظه اإلاٟاهُم وح ََ َُغ

ُ
لى هظا الاؾاؽ، ؾٝى ج ٖو

٠ ؤلاظغاثُت ل٩ل مٟهىم. واإلاٟاهُم  ليها ٖغى الخٗاٍع إ وبالخٟهُل، ٍو ل جىٓحًر
َ
ىا٢

ُ
ج

 هي: اإلاجخم٘، الضولت، الضولت الٟاقلت، وألاػمت. 

 ـ اإلاجخم٘ 1

ُاوي ظُٟغي صًى٨ً مِكُل "مهُلح اإلاجخم٘ مً ؤ٦ثر ٌٗخبر ٖالم الًا ظخمإ البًر

مىمُت في مٟاهُم ٖلم الاظخمإ".)  ٖو
ً
،  (Mitchell, 1989: 206اإلاهُلخاث ٚمىيا

(Jary & Jary, 1991: 600 ٠ اإلاجخم٘ بةزخالٝ الٗلماء والباخشحن (. ل٣ض ازخلٟذ حٗاٍع

، ٦ما  ؤن الباخشحن ٌؿخس ضمىن الخٗبحر في ٦شحر مً الظًً جىاولىا هظا اإلاىيٕى

ت التي جمحز  ألاخُان بمٗاوي مسخلٟت جغجِبِ ِبغئٍتهم له، وبالخلُٟاث الش٣اُٞت وال٨ٍٟغ

ُاوي ظىعصن  ٟاث. ٌٗٝغ ٖالم الاظخمإ البًر  مً هظه الخٍٗغ
ً
بُنهم، لهظا هظ٦غ بًٗا

ت مً الاٞغاص حكتر٥ في زهاثو مُٗىت في الش٣اٞت   ماعقا٫ اإلاجخم٘  بإهه "مجمٖى

((. وججضع ؤلاقاعة Marshall, 1994: 498ٗامت وحؿ٨ً في ب٣ٗت ظٛغاُٞت واخضة".  )ال

ٟه ل٩لمت اإلاجخم٘ هى مخضاو٫ ومٗخمض في ال٨خاباث  هىا بلى ؤّن اإلاٗجى الظي جم حٍٗغ

 ؤّن هظا ال ًمى٘ بم٩اهُت بؾخسضام ٧لمت اإلاجخم٘ في 
ّ
ت الخضًشت، بال ُّ الؿىؾُىلىظ

ؤزغي، لئلقاعة بلى الٗال٢اث الاظخماُٖت. ؤو للخضًض الخُاة الُىمُت لخض٫ ٖلى مٗان 

ًها ألاٞغاص ٦جماٖت، ٧ال٣ى٫ بإّن  ها ؤو ًٞغ ٣غُّ ًُ اث مُٗىت  ُّ ًٖ خاالث ؤو ؾلى٦

 في اإلاجخم٘ الكغقي ؤو في اإلاجخمٗاث 
ً
 وزانت

ً
اإلاجخم٘ ال ًخ٣ّبل جضزحن الٟخُاث مشال

ت جدب٘ صًاهت م ُٗىت، ؤو صولت ٢ىمُت، ؤو اإلاداٞٓت، ولٟٔ اإلاجخم٘ ٢ض ٌكحر بلى مجمٖى

ت ز٣اُٞت واؾٗت ٧اإلاجخم٘ الٛغبي، ٦ما ًم٨ً ؤن ًُل٤ ٖلى ظماٖت مً  مجمٖى

ت. )   :Mitchell, 1989الىاؽ جغبُهم ؤهضاٝ صًيُت، ؤو ؾُاؾُت، ؤو ز٣اُٞت ، ؤو زحرًّ

ا٦ض ظىعصن ماعقا٫ بإن "مٟهىم اإلاجخم٘ ٌؿخسضم في مٟغصاث الخُاة 206 ( . ٍو

 ًٖ  الُىمُت و٦إهه ٌكحًر
ً
بضون ؤي ٚمىى بلى ش يء مىظىص هىا٥ بىيىح بُٗضا

ألاٞغاص اإلا٩ىهحن له. ٞىدً هخدضر ًٖ اإلاجخم٘ الٟغوس ي واإلاجخم٘ الغؤؾمالي وه٨ظا. 

لى ؤًت خا٫ خُىما هخإمل طل٪ ه٨دك٠ ب٩ل ويىح ؤن هظا ألاؾخسضام إلاٟهىم  ٖو

ُاوي ًمشل وخضة واضخت،  اإلاجخم٘ له مكا٧له، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، هل اإلاجخم٘ البًر

لؼي وآزغ ؾ٩ىجلىضي وزالض بًغلىضي قمالي؟  بل  ؤم ًم٨ىىا الخضًض ًٖ مجخم٘ ٍو

ختى صازل به٩لترا هٟؿها ؤال جىظض هىا٥ بزخالٞاث ز٣اُٞت ٦بحرة بحن الكما٫ 

؟ وهل هىا٥ مجخم٘ عؤؾمالي واخض ؤم ٖضة مجخمٗاث عؤؾمالُت؟ وهل 
ً
والجىىب مشال

ىؾالُٞا الؿاب٣ت ٧اهذ صولت اإلاجخم٘ والضولت وألامت ٌٗىُان  هٟـ الص يء؟ بن ًٚى

ُيُحن  جخ٩ىن مً مجخمٗاث وقٗىب مسخلٟت مشل ال٨غواجُحن والهغبُحن والؿلٞى

حرهم. ولظل٪ ٌؿخسضم ال٨شحر مً ٖلماء الاظخمإ هظا اإلاٟهىم بٗىاه البضًهي  ٚو

ت الخٟا ب. والبٌٗ آلازغ ًشحر حؿائالث خى٫ هظا ؤلاؾخسضام. ٞإجبإ الىٍٓغ ٖلُت ال٣ٍغ

 ًغون ؤهه ال ًىظض ش يء بؾمه مجخم٘، ومٟهىم اإلاجخم٘ هى مجغص 
ً
ت مشال الغمٍؼ

 و ال هٟهمها بهىعة 
ً
مٟهىم مُٟض. ألهه ٌؿخسضم لُُٛي ؤقُاًء ال وٗٝغ ٖنها قِئا

خٗاملىن م٘ اإلاٟهىم  مالثمت. وهىا٥ ٖلماء اظخمإ آزغون ٌٗالجىن اإلاجخم٘ ٍو

ا٫ ٖلى طل٪ هى الٗالم الٟغوس ي بًمُل ٦د٣ُ٣ت اظخماُٖت ٢اثمت بظاتها، وزحر مش

(. و٢ض خاو٫ ٖلماء اظخمإ آزغون جُىٍغ مٟاهُم ؤ٦ثر 1917ـ  1858صوع٦هاًم )

 ٦بضاثل إلاٟهىم اإلاجخم٘. ٞاإلاىٓغ والُٟلؿٝى اإلااع٦س ي الٟغوس ي لىي بُحر 
ً
جدضًضا

(، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ب٢ترح مهُلح )الدك٨ُل ؤو الخ٩ىًٍ 1990ـ  1918ؤلخىؾحر )

اث مً الٗال٢اث ) الا٢خهاصًت وآلاًضًىلىظُت الاظ خماعي( ٦خجمُ٘ لشالر مؿخٍى

والؿُاؾُت( التي ًم٨ً ؤن جغبِ بًٗها ببٌٗ بٗضة َغ١ مسخلٟت. ؤما ٖالم 

 
ً
ٌ بٖخباع ٧ل مً اإلاجخم٘ والضولت قِئا ُاوي اهخىوي ظُضهؼ، ٞإهه ًٞغ الاظخمإ البًر

ًٟل ؤن ٌكحر بلى الىٓم والاوؿا١ الاظ ، ٍو
ً
  بدضوص واخضا

ً
خماُٖت التي ٢ض جخدضص اوال

(. في الىا٢٘ ؤن مٟهىم Jary & Jary, 1991: 600)،  (٢Marshall, 1994: 498ىمُت". )

اإلاجخم٘ ًخٛحر مٗىاه خحن هله٤ به اًت )نٟت( إلاا بٗضها، ٦إن ه٣ى٫ مجخم٘ 

ج٣لُضي، مجخم٘ مٛل٤، مجخم٘ مىٟخذ، مجخم٘ خضازىي، مجخم٘ نىاعي، مجخم٘ 

ٟي، مجخم٘ بضوي، مجخم٘ ما ػعاعي، مجخم ٘ نىاعي، مجخم٘ خًغي، مجخم٘ ٍع

 ٢بل الهىاٖت ومجخم٘ مابٗض الهىاٖت. اإلاجخم٘ الٗغبي، اإلاجخم٘ الٛغبي.... بلخ. 

ٟىا الاظغاجي هى جل٪ اإلاجامُ٘ مً الىاؽ الظًً ٌؿ٨ىىن ب٣ٗت   لخٍٗغ
ً
٣ا اإلاجخم٘ ٞو

ً
ً
٣ا  ٞو

ً
خٟاٖلىن ًىمُا لىٓام اظخماعي مإلٝى  ظٛغاُٞت مدضوصة مً البلض اإلاٗجي ٍو

اث٠ التي ٣ًىمىن بها. ُٞما ًسو اإلاجخم٘ الٗغاقي ٞةهه  لضيهم وفي يىء الاصواع والْى

 للخىيُذ 
ً
ًخمحز بالخٗضص والخىٕى الازجي والضًجي وال٣بلي والُاثٟي واللٛىي. وو٣ٞا

 ًٖ اإلاى٤ُ ؤلاه٣ؿامي( ٞإن طل٪ ًىُب٤ 
ً
الظي ًا٦ض ٖلُه ظىعصن ماعقا٫ و )بُٗضا

 خُض زمت جباًىاث في ز٣اٞت الٗغا٢ُحن وزهالهم، بحن ٖلى ا
ً
إلاجخم٘ الٗغاقي ؤًًا

 
ً
غب الجىىب، وبحن الجىىب والٛغب و٦ظل٪ بحن اإلاؿلمحن ؾىت ٖغب الكما٫ ٖو

وقُٗت، اياٞت الى الخباًً والازخالٝ بحن الٗغب وال٨غص والتر٦مان واإلاؿُدُحن 

بٛضاص وؾ٩ان البهغة واإلاىنل، والا٢لُاث الازغي. وهىا٥ جباًىاث وؿبُت بحن ؾ٩ان 

ت او بحن عاوه ومىضلي.  وبحن الؿلُماهُت و٦غبالء وبحن ب٣ٗىبت والىج٠ وؤعبُل والىانٍغ

ت. الى ظاهب  ٦ما ان هىا٥ جباًً بحن ز٣اٞت الاٞىضي والٗمامت وال٣ٗا٫ والجغاٍو

ضن الخباًً اإلاغجي واإلاسٟي بحن الُب٣اث والٟئاث والكغاثذ الاظخماُٖت وبحن اهل اإلا

ُحن والٗما٫. ٠ وبحن الخٞغ  واهل الٍغ

 ـ الضولت 2

ت و )Stateالضولت في اللٛت الٗغبُت ٣ًابلها ) ( Etat( باألإلااهُت و)Stata( في اللٛت ؤلاه٩لحًز

( وحٗجي الىا٠٢ ؤو الشابذ، ؤو Statusفي الٟغوؿُت. وهي في ألاؾاؽ ٧لمت الجُيُت هي )

ش: الخالت اإلاؿخ٣غة والشابخت. )ٚؼا٫، بضون جا ت ٖالم الؿُاؾت 69ٍع (. وظاء في مىؾٖى

بإن الضولت "هي ال٨ُان الؿُاس ي وؤلاَاع الخىُٓمي الىاؾ٘ لىخضة اإلاجخم٘، والىاْم 

 ٞى١ بعاصاث 
ً
ا لخُاجه الجماُٖت ومىي٘ الؿُاصة ُٞه، بدُض حٗلى بعاصة الضولت قٖغ

ىاهحن الاٞغاص والجماٖاث الازغي في اإلاجخم٘، وطل٪ مً زال٫ بمخال٥ بنضاع ال٣

وبخخ٩اع خُاػة وؾاثل ؤلا٦غاه، وخ٤ بؾخسضامها في ؾبُل جُب٤ُ ال٣ىاهحن بهضٝ 

ْبِ خغ٦ت اإلاجخم٘ وجإمحن الؿلم والىٓام وجد٤ُ٣ الخ٣ضم في الضازل وألامً مً 

(. ًبضو ؤن مٟهىم 142: 2006الٗضوان في الخاعط". )مّٟغط ولجىت مً الباخشحن، 

ٟها الضولت هى مٟهىم مدىعي في الٗلىم الؿ ُاؾُت التي هداو٫ ؤن ال هسىى في حٗاٍع

ٟهم مسخلٟت  اإلاخٗضصة. ؤما الغواص ألاواثل لٗلم الاظخمإ ٩ٞاهذ وظهاث هٓغهم وحٗاٍع

لى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ، ٞإن مٟهىم ٧اع٫ ماع٦ـ  ت، ٖو بةزخالٝ زلُٟاتهم ال٨ٍٟغ

 وؤن ٨ٞغجه 1883ٖـ  1818)
ً
ً ( للضولت مٟهىم نغاعي م٣ٗض وقاث٪، وزهىنا

(، للضولت واإلاجخم٘ اإلاضوي، 1831ـ  1770الضولت ظاءث ٦ى٣ض أل٩ٞاع ٞلؿٟت هُجل )

ت ومهالخها ومً زم نغاٖها م٘   ماع٦ـ صوع الضولت بالُب٣ت البرظىاٍػ
َ
خُض عبِ

ا، ٞالضولت هي مجغص "البيُت الٟى٢ُت" التي جسضم مهلخت الُب٣ت  َب٣ت البرولُخاٍع

ت، وؤن ظمُ٘ اإلاهُمىت. لظل٪ هغي ؤهه ًا٦ض بإن ال ضولت هي بمشابت ٖمُل البرظىاٍػ

 جم٨ً اإلاال٨حن مً الخإزحر، 
ً
، وؾىاٖض، وؤعظال

ً
 وآطاها

ً
ؤظهؼة الضولت جهبذ ُٖىها

وخؿب ماع٦ـ ٞةن الؿلُت الخضًشت لِؿذ ؾىي لجىت جضًغ الكئىن اإلاكتر٦ت 

 بإن الضولت ؾتزو٫ خحن ًبلٜ 
ً
ت. وجى٢٘ ماع٦ـ ًىجىبُا ل٩امل الُب٣ت البرظىاٍػ

جخم٘ مغخلخه ألازحرة مً الخُىع وهي اإلاكاُٖت احي ٧ان مً اإلاٟغوى ـ خؿب اإلا

ُت. ) Giddens, 1971: 4-5). (Giddens, 1973: 51 .)ماع٦ـ ـ جإحي بٗض مغخلت الكُٖى

 ًٖ 1917ـ  1858ؤما ٖالم الاظخمإ الٟغوس ي بمُل صوع٦هاًم )
ً
(، ٞإهه ًسخل٠ جماما

 صوع٦هاًم الضولت بإنها ماع٦ـ ألهه ًىٓغ للضولت مً مىٓىع بىا
َ

ُٟي. ٣ٞض ّٖغٝ جي ْو

ٟحن مً هٕى زام، مغجبُحن بالؿلُت وهغمُتها التراجبُت. وهظا  ٤ مً اإلاْى "ٍٞغ
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الخٔ بإن  ٤ مً اإلاىْٟحن هى ؤصاة التر٦حز للؿلُت الخ٩ىمُت في الضولت"، ٍو الٍٟغ

ُٟي للمجخم٘ الخضًض. )  ,Giddensالضولت ٖىض صوع٦هاًم هي ؤصاة ج٣ىم بىاظب ْو

٠ ٖالم 100 :1971 ٟاث الؿىؾُىلىظُت الكاجٗت للضولت هى حٍٗغ (. ومً ؤبغػ الخٍٗغ

٠ 1920ـ  1864الاظخمإ الاإلااوي ما٦ـ ُٞبر ) ه ال ًم٨ً حٍٗغ
ّ
(، الظي ٣ًى٫ ُٞه بإه

٠ الضولت مً زال٫ وؾاثلها. )  :Held,1983الضولت مً زال٫ ؤهضاٞها بل ًيبغي حٍٗغ

ٟه 111 للضولت ٖلى ؤنها هُئت جدخ٨غ الاؾخسضام اإلاكغوٕ (. بقتهغ ما٦ـ ُٞبر بخٍٗغ

٣ي ـ  ٠ هي مماعؾت الٗى٠ الٟحًز لل٣ىة وؤصواث الٗى٠. ٞالضولت في يىء هظا الخٍٗغ

ىت، ؤي بن الضولت وخضها  بىنٟه الىؾُلت الُبُُٗت للؿلُت ـ الظي ًدخاط الى قٖغ

ت مجغص جمل٪ ؤصواث ؤلا٦غاه اإلاكغوٕ، وهظا ما صٞ٘ ما٦ـ ُٞبر بلى ظٗل الؿُاؾ

مٟهىم للؿلُت والؿُُغة. بن مبضؤ ال٣ىة ؤؾاؽ الىٓام الؿُاس ي ٖىض ُٞبر الظي 

عبُه بىظىص الضولت التي جدخ٨غ اؾخسضام الٗى٠ .ًا٦ض ُٞبر بإن الخىُٓم الؿُاس ي 

٢اصع ؤن ًهبذ صولت، بطا جم٨ً مً ؤن ًخد٨م في الاؾخسضام اإلاكغوٕ للٗى٠ في 

ت مُٗىت  مً ألاٞغاص. وبهظا ٣ًهض ُٞبر بالضولت "بنها بَاع ظٛغافي مٗحن ٖلى مجمٖى

اإلاهضع  الظي له الخ٤ في بؾخسضام الٗى٠. ٞالضولت هي ماؾؿت ؾُاؾُت ؾمتها 

ماؾؿاجُت، َاإلاا بن بقغاٞها ؤلاصاعي ًُالب بىجاح بخُب٤ُ ال٣ىاهحن باخخ٩اع ال٣هغ 

ي الضولت ألاؾاؾِخ
َ
 في ٦شحر مً الىهىم ؤصاح

ً
دلل مُىال حن اإلااصي الكغعي، ٍو

اإلاالٟحن بغؤًه مً الٗى٠ الكغعي وؤلاصاعة اإلااؾؿاجُت )البحرو٢غاَُت(. والخىُٓم 

ت مؿُُغة جُب٤ ؤوامغها ٖلى ب٢لُم مٗحن  الؿُاس ي ٖىض )ما٦ـ ُٞبر(، هي مجمٖى

بىاؾُت جىُٓم بصاعي ٌؿخسضم التهضًض ؤو اللجىء بلى ؤلاظباع اإلااصي ؤي اؾخسضام 

ضولت ٖىض )ُٞبر( هي ٣ٖلىت اإلاجخم٘، والبيُت ال٣ىة اإلااصًت. وبهظا الك٩ل ٞةن ال

 .Gerth, Hansوالخجم٘ الؿُاس ي الظي ًضعي بىجاح اخخ٩اع ؤلا٦غاه اإلااصي اإلاكغوٕ. )

H & C, wright Mills, 1947: 78). (Freund, 1968: 218-219) (Giddens, 1971: 

156)  ،(Dusza, 1989: 71, 80٠ الؿُاس ي اإلاٗانغ الظي ًخ بىاه ٖالم (. ؤما الخٍٗغ

ُاوي صًٟض هُلض ) (، للضولت ٞهى بإن "الضولت لِـ ب٨ُان 2019ـ  1951الؿُاؾت البًر

مّىخض، بل هي ْاهغة طو ؤبٗاص مخٗضصة جخٛحر َبُٗتها خؿب الؼمان واإلا٩ان. وهي 

بةزخهاع قضًض ظهاػ الخ٩ىمت جٓهغ في ٧ل م٩ان وجىٓم ْغوٝ خُاجىا مً الىالصة 

 ٌّٗغٝ ٖالم الاظخمإ Held,1983: ix-1وختى اإلاىث". )
ً
با لى هٟـ اإلاىىا٫ ج٣ٍغ (. ٖو

ُاوي ؤهخىوي ظُضهؼ )  بإنها  1937البًر
ً
ـ ماػا٫ ٖلى ٢ُض الخُاة( الضولت ؾىؾُىلىظُا

 ًٖ مؿئىلُت 
ً
 بالبرإلاان ومجالـ الكٗب، ًٞال

ً
"الجهاػ الؿُاس ي للخ٩ىمت مخمشلت

حر الخضماث اإلاضهُت، وطل٪ بٟغى الؿُُغة والؿلُت ٖلى م جامُ٘ مً الىاؽ جٞى

وبيؿ٤ ٢اهىوي بىنٟهم مىاَىحن في ؤ٢لُم مدضص، بدُض ج٩ىن ٢اصعة ٖلى جىُٟظ 

ت بن ب٢خط ى الامغ طل٪. )  :Giddens, 2001الؿُاؾاث وبؾخٗما٫ ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

٠ الاظغاجي الظي 421 ٠ اإلااعة الظ٦غ، هظا الخٍٗغ ( .ووؿخسلو مً ٧ل هظه الخٗاٍع

:  الضولت هي  ٦ُان ؾُاس ي قغعي، جمخل٪ ؾلُت ًدبجى الىمىطط )الُٟبري( للضولت

، وج٣٘ هظه الضولت في ع٢ٗت ظٛغاُٞت مدضصة 
ً
وؾُُغة ؾُاصًت مٗتٝر بها صولُا

ت مُٗىت، ًسًٗىن لؿلُتها، ول٨ً لِـ بالًغوعة ؤن ج٩ىن  ٌؿ٨نها مجامُ٘ بكٍغ

ت مخجاوؿت مً خُض الضًاهت وؤلازيُت واللٛت.  هظه اإلاجامُ٘ البكٍغ

 اقلتـ الضولت الٟ 3

( هى نٟت جلخه٤ بالضولت التي حعجؼ ًٖ Failed Stateمٟهىم الضولت الٟاقلت )

ت  ًّ ت وا٢خهاص ُّ غاث ؾُاؾ
ّ

ٗخمض في هظا الخهي٠ُ ٖلى ماق ٌُ اثٟها الٗامت.  ال٣ُام بْى

ت. بضؤ هظا اإلاٟهىم جضاوله مىظ ؤواثل الدؿُٗيُاث مً ال٣غن  ؿ٨ٍغ واظخماُٖت ٖو

ً م٘ بضاًت انهُاع الخ٩ىمت  ً الٗكٍغ الهىمالُت، ألامغ الظي صعى الباخشحن واإلا٨ٍٟغ

ٟت وعائها ٧ىاعر 
ّ
ت ٞكل الضولت ومدضصاتها وجبٗاتها التي جٟا٢مذ مسل ُّ للبدض في ماه

( بيكغ Foreign Policy،  بضؤث مجلت الؿُاؾت الخاعظُت ) 2005بوؿاهُت. في ٖام 

ت للضو٫ الٟاقلت ؤو اإلاهضصة بالٟكل، في بَاع قغا ٦ت بدشُت م٘ مغ٦ؼ ال٣اثمت الؿىٍى

(. ٧ان مٟهىم الضولت The Fud for Peaceألابدار اإلاٗغوٝ بهىضو١ الؿال.م )

 في نهاًت 
ً
، مً 1992الٟاقلت ٢ض لٟذ ؤهٓاع الباخشحن بٗض وكغ اإلاجلت هٟؿها م٣اال

٢بل ظحرالض هُلمان وؾدًُٟ عاججر، خى٫ ْاهغة ج٨ٟ٪ الضولت ال٣ىمُت وجهاٖض 

م، ؾُما بٗض اهتهاء الخغب الباعصة. ؤما الشاهُت ٞهي لـ ولُام الهغاٖاث ؤلازيُت في الٗال

 مً عاججر وهُلمان في صعاؾتهما بلى ؤّن 1995ػاعجمان ًٖ الضولت اإلانهاعة ٖام 
ً
. ؤقاع ٦ال

 
ً
سخهغ بخل٪ الضو٫ التي ال حؿخُُ٘ ؤن جلٗب صوعا ًُ مٟهىم الضولت الٟاقلت ًم٨ً ؤن 

ًى ُاحي، الؿىصان، ٨٦ُان مؿخ٣ل. ويغبا اإلاشل بهاًتي، ًٚى ؾالُٞا، والاجداص الؿٞى

ا، و٦مبىصًا. في خحن ؤقاع ػاعجمان في صعاؾخه خى٫ الضو٫ اإلانهاعة، بإنها جل٪  لُبحًر

 ٖلى طل٪ 
ً
اثٟها ألاؾاؾُت. ويغب مشاال الضو٫ التي لم حٗض ٢اصعة ٖلى ال٣ُام بْى

ىضا في ؤوا اها وؤٚو ً، وحكاص ٚو زغ بال٩ىوٛى في الؿخِىُاث مً ال٣غن الٗكٍغ

ا وبزُىبُا م٘ بضاًت حؿُٗيُاث ال٣غن  ً، والهىما٫ ولُبحًر زماهُيُاث ال٣غن الٗكٍغ

ً. وعؤي آزغون بإّن الضولت الٟاقلت؛ هي جل٪ الضولت التي جد٨مها اإلالكُاث  الٗكٍغ

اإلاؿلخت. ُٞما ّٖبر بٌٗ الباخشحن و٢الىا بإنها: جل٪ الضولت التي ج٣ٟض الؿُُغة ٖلى 

ؤلاَاع ال٣اهىوي. ومً زم ج٩ىن ٖاظؼة ًٖ جد٤ُ٣ الؿالم وؾاثل الٗى٠ الخاعط ًٖ 

لُه ال حؿخُُ٘  والاؾخ٣غاع لكٗىبها، وفي ٞغى الؿُُغة ٖلى ؤعاييها ؤو ظؼء منها، ٖو

 ما جخمحز 
ً
البا يمان الىمّى ؤلا٢خهاصي، ؤو ؤي جىػَ٘ ٖاص٫ للؿل٘ الاظخماُٖت، ٚو

ىاعص. ) الٗىبر و مدمض، باوٗضام اإلاؿاواة ؤلا٢خهاصًت واإلاىاٞؿت الٗىُٟت ٖلى اإلا

ت الؿُاؾُت، 2018(، )زىعي، 158: 2014  (.2020(، )اإلاىؾٖى

هىا٥ مؿّمُاث ومهُلخاث مكابهت للضولت الٟاقلت، وهي: قبيهت الضولت، الضولت 

ت، الضولت الغزىة، الضولت اإلااثلت بلى الٟكل، الضولت اإلاّٗغيت 
ّ

اإلانهاعة، الضولت الهك

ولت الًُٟٗت، ما ؤصي الى الخضازل بحن هظه اإلاٟاهُم للخُغ، الضولت اإلاإػومت والض

التي جه٠ الٓاهغة هٟؿها. ٞبٗض ؤن اٖخمض مغ٦ؼ ألابدار اإلاٗغوٝ بهىضو١ الؿالم 

ٖلى مضي ؤ٦ثر مً ٖكغ ؾىىاث جىن٠ُ الضولت الٟاقلت، ظغي حُٛحر الىن٠ بلى 

غ ؾىًى2016( ابخضاء مً ٖام Fragile Stateالضولت الهكت )
ّ

ي خى٫ . بن ؤّو٫ ماق

 The Fund(، الظي ؤنضعها نىضو١ الؿالم )Fragile States Indexالضو٫ الهكت )

for Peace صولت 76، يمَّ 2005( بالخٗاون م٘ مجلت الؿُاؾت الخاعظُت في ٖام ،

غ الشاوي لًُّم 2006، صولت ٖغبُت. وفي الٗام 13بُنها 
ّ

، صولت، بُنها 146، نضع اإلااق

غ الشالض لِكمل 2007، صولت ٖغبُت، وفي الٗام 16
ّ

، صولت، مً بُنها 178، نضع اإلااق

غاث، ٞهى بزاعة الى٣اف خى٫ 20
ّ

ا. ؤّما الهضٝ اإلاٗلً مً بنضاع اإلااق ًُ ، بلًضا ٖغب

جُىٍغ ألا٩ٞاع اإلاؿاٖضة لالؾتراجُجُاث الهاصٞت بلى جد٤ُ٣ الؿالم الضولي. )زىعي، 

الىدى الخالي: في ٖام  (. ؤّما ما ًسو الٗغا١ في هظه اإلااقغاث ٩ٞاهذ ٖلى2018

، ٧ان البلض الخاصي ٖكغ، وفي 2018، وفي ٖام 10، ٧ان الٗغا١ ًدخل الغ٢م 2017

، ؤنبذ البلض الؿاب٘ ٖكغ في 2020، بخخل اإلاى٢٘ الشالض ٖكغ، وفي ٖام 2019ٖام 

. 178اإلااقغ الؿىىي للبلضان ألا٦ثر هكاقت في الٗالم والتي جبلٜ ٦ما ط٦غها 
ً
، بلضا

(The Fund for Peace, 2020 .) 

  12اٖخمض الخهي٠ُ ٖلى 
ً
ا، ماقغا ؿ٨ٍغ ماقغا اظخماُٖا، ا٢خهاصًا ، ؾُاؾُا، ٖو

كل خ٩ىماث الضو٫ في الخٗامل م٘ اإلاك٨الث اإلاسخلٟت التي  ل٣ُاؽ مضي هجاح ٞو

اصة في ٖضص الؿ٩ان، وؾىء جىػَٗهم، الخغ٦ت الؿلبُت للهجغاث  جىاظهها ، مشل الٍؼ

اجي بحن الُىاث٠، وال٣باثل، وألاٖغا١ . ُٚاب الخىمُت . واللجىء ، اإلاحرار الٗض

ُاب ال٣اهىن. جضزل  ُت الضولت، ٚو مؿخىي ال٣ٟغ ، واوٗضام اإلاؿاواة. ٣ٞضان قٖغ

لى هظا الاؾاؽ  ت. ٖو صو٫ زاعظُت في قاون الضولت بما في طل٪ الخضزالث الٗؿ٨ٍغ

٠ الضولت في ٖغا١ الُىم بإنها صولت ٞاقلت، ل٩ىنها ٢ا ثمت ٖلى خ٩ىمت ًم٨ً حٍٗغ

جدالٟاث ؾُاؾُت، والئها للخاعط وؤٚلب ؤخؼابها التي حك٩ل هظه الخدالٟاث ٢اثمت 

جي لبىاء الضولت والاهخماء اليها.  ٖلى ؤؾاؽ اإلادانهت، وجٟخ٣ض إلاكغوٕ ؾُاس ي َو

ت، ووا٢ٗت جدذ ٧اهل ال٣غوى الخاعظُت،  ىتها اإلاالُت ٞاٚع  ًٖ ؤن زٍؼ
ً
هظا ًٞال

ة لٗالط ؤو بَٗام ؤبىائها، ؤو جغمُم بيُانها، وهي ٞا٢ضة لش٣ت وجدخاط الى َلب اإلاؿاٖض

٠ مضعؾت لىضن لال٢خهاص  ؤبىائها. همُل بلى ون٠ الٗغا١ بالضولت الٟاقلت، ألن حٍٗغ

( لخل٪ الضولت في وعقت ًٖ ؤػماث الضولت ؤ٢امتها في آطاع LSEوالٗلىم الؿُاؾُت )

ها ٖلى ؤن2006 ها الضولت التي جٟكل في جىُٟظ ، ًىُب٤ جماما ٖلى الٗغا١. بط ٌٗٞغ

ُٟتها الخىمىٍت، ٞهي ال حؿخُُ٘ بٖاصة بهخاط ْغوٝ  ُٟتها ألامىُت وفي جد٤ُ٣ ْو ْو

 (.  https://middle-east-online.comب٣ائها. )
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عبما ٌٗترى البٌٗ ٖلى الخٗمُم، وهى زالٝ اإلاىهج الٗلمي، ل٨ً مً ٌِٗل في 

خجى٫ في قىإع بٛضاص وب٣ُت اإلاد اٞٓاث )ٖضا ب٢لُم ٦غصؾخان(. ماطا الٗغا١ ٍو

ًالخٔ؟ بالخإ٦ُض ؾُجض مٗالم الالصولت. ومٗالم الٟؿاص الؿُاس ي وؤلاصاعي واضخت 

في ٧ل مٟهل مً مٟانل ماؾؿاث الضولت، ختى باجذ الغئٍت الٗامت ألي مؿاو٫ 

٠ في جل٪ اإلااؾؿاث ٖلى ؤهه ٚاع١ في الٟؿاص. ٠ُ٦ ال وفي الٗغا١ ؤنبذ  ؤو مْى

ه الاؾخصىاء. ٞمحزاهُت الٗغا١ ججاوػث الٟاؾض هى ألًا ملُاع صوالع في  500نل، والجًز

٘ بجى جدخُت،  زماوي ؾىىاث، ولم جى٨ٗـ ٖلى الكإع الٗغاقي، ٞال جىمُت، وال مكاَع

وال خلى٫ ألػمت الؿ٨ً، وال ختى ؤمً ٌِٗل اإلاىاًَ في ْله. ال بل جىايٗذ مُالب 

. الٗغا٢ُحن ختى ؤنبدذ حٗض بىاء الجؿىع وب٦
ً
ؿاء الكىإع  مىجؼا

(https://almadapaper.net/view.php?cat=81819 .) 

٠ الاظغاجي، وهى :ؤن الضولت  ٦غ في ؤٖاله ٣ٞض ِنٛىا هظا الخٍٗغ
ُ
ومً زال٫ ٧ل ما ط

اء  اثٟها ألاؾاؾُت وال حؿخُُ٘ الٞى الٟاقلت هي الضولت التي ال حؿخُُ٘ ال٣ُام بْى

ل الى باالخخُاظاث ألاؾاؾُت ألٞغاص قٗبها بك ٩ل مؿخمغ، مما ًاصي ٖلى اإلاضي الٍُى

خالت مً ٖضم الاؾخ٣غاع، جضلل ٖليها ماقغاث ؾُاؾُت وامىُت واظخماُٖت 

وا٢خهاصًت وز٣اُٞت ومجخمُٗت ؾ٩اهُت. وجخٗاْم ٖىامل الٟكل، اما بؿبب اهسغاٍ 

سُت ؤو  لت، ؤو ل٣هىع بيُىي في ماؾؿاتها لخبراث جاٍع الضولت في نغإ لٟتراث ٍَى

غاُٞت، ؤو إلاىاظهت ؤػمت خاصة ومٟاظئت، وال ًم٨ً الخ٨م  لٓغوٝ ظٛغاُٞت وصًمٚى

 ٖلى ٞكل صولت بمٗؼ٫ ًٖ مدُُها ؤلا٢لُمي ومؿخجضاث و٢ًاًا الىٓام الضولي.

 ـ ألاػمت 4

ألاػمت هي ٞترة خغظت وخاؾمت جخٗل٤ بمهحر الضولت ؤو اإلاجخم٘ الظي ؤنِب بها، 

 بظل٪ نٗىبت ٦بحرة امام ناخب 
ً
لت

ّ
٩

َ
خسظ في وؿ٤ مٗحن ؤو ُمك ًُ ال٣غاع، وبن ؤي ٢غاع 

ت  في مىٓىمت مُٗىت يمً وؿُج الضولت ؤو اإلاجخم٘، مً ٖضم الخإ٦ض و٢هىع اإلاٗٞغ

ض مً صعظت اإلاجهى٫ ًٖ جُىعاث ألاػمت. حٗبر ألاػمت  و٢لت البُاهاث واإلاٗلىماث، ًٍؼ

ملُت ؤو٢ًُت ًىاظهها مخسظ ال٣غاع ٦إن ٩ًىن عثِـ ال ضولت ؤو ًٖ مى٠٢ ؤوخالت ؤٖو

عثِـ الىػعاء  في ؤخض ال٨ُاهاث  )صولت، ماؾؿت، مكغوٕ، اؾغة( جخالخ٤ ٞيها 

ألاخضار بالخىاصر والى٢اج٘ وجخضازل وجدكاب٪ مٗها الاؾباب بالىخاثج، وجسخلِ 

 هي 
ً
٣ٟض مٗها مخسظ ال٣غاع ٢ضعجه ٖلى الغئٍت والخبهغ. ٞاألػمت بطا ألامىع وجخ٣ٗض، ٍو

مؿخ٣غة ًترجب ٖليها جُىعاث ٚحر مخى٢ٗت، بؿبب  زلل مٟاجئ هدُجت ألويإ ٚحًر

 ما ج٩ىن بٟٗل الاوؿان. 
ً
البا ٖضم ال٣ضعة ٖلى اخخىائها مً ٢بل ألاَغاٝ اإلاٗىُت، ٚو

 ٖباعة ًٖ زلل ًازغ جإزحرا ماصًا ٖلى الىٓام ٧له، ٦ما اهه يهضص 
ً
ٞاألػمت بطا

م٨ً 2011الاٞتراياث الغثِؿُت التى ٣ًىم ٖليها هظا الىٓام.)الكاَغي،  (. ٍو

٤ زالزت مؿخىٍاث: ألاػمت باإلاٟهىم الاظخماعي والؿُاس ي  ٟاث ألاػمت ٞو جهي٠ُ حٍٗغ

والا٢خهاصي. ٣ًهض باألػمت مً الىاخُت الا٢خهاصًت ب"به٣ُإ في مؿاع الىمى 

الا٢خهاصي ختى اهسٟاى ؤلاهخاط ؤو ٖىضما ٩ًىن الىمى الٟٗلي ؤ٢ل مً الىمى 

ظخماُٖت حٗجي "جى٠٢ ألاخضار اإلاىٓمت الاخخمالي". ومً الىاخُت الىاخُت الًا

اصة الخىاػن، ولخ٩ىًٍ  ٘ إٖل واإلاخى٢ٗت وايُغاب الٗاصاث مما ٌؿخلؼم الخُٛحر الؿَغ

ٖاصاث ظضًضة ؤ٦ثر مالثمت". ؤما ألاػمت مً الىاخُت الؿُاؾُت: "خالت ؤو مك٩لت جإزظ 

ه ؾىاًء ٧ان بإبٗاص الىٓام الؿُاس ي وحؿخضعي اجساط ٢غاع إلاىاظهت الخدضي الظي جمشل

". )الٗامغي، 
ً
، ؤو ا٢خهاصًا، ؤو ز٣اُٞا

ً
، ؤو اظخماُٖا

ً
، ؤو هٓامُا

ً
، ؤو ؾُاؾُا

ً
ا بصاٍع

٠ ؤلاظغاجي الخالي لؤلػمت، وهي ؤن 2020 (. ومً مىٓىعها الؿىؾُىلىجي نٛىا الخٍٗغ

ألاػمت هي: خالت جخًمً خهى٫ حٛحراث مٟاظإءة و٦بحرة في ؤؾباب ْهىعها ٖلى 

 مؿخىي الضولت واإلا
ً
جخم٘، وهظه الخٛحراث  ٢ض جاصي بلـى خـضور حٛحراث ؤ٦ثر جإزحرا

ت ٖىامل  وؤن٣٘ ومٟاظإة في اإلادهالث والىخاثج، وؾبب ْهىع ألاػمت هى مجمٖى

 م٘ بًٗها البٌٗ في وؿُج 
ً
مترا٦مت مً ألاخضار والى٢اج٘ التي جخٟاٖل صًىام٨ُُا

، وبن هظه الٗىامل والى٢اج٘ حٛظي 
ً
ت بًٗها البٌٗ آلازغ لخض الضولت واإلاجخم٘ ؾٍى

 بُٗض بلى ؤن جهل بلى خالت مً ؤلاخخ٣ان والخىجغ وؤلاهٟجاع.

سه ومدُُه  اإلابدض الشاوي: التر٦ُبت ؤلازيُت والضًيُت في الٗغا١ وهبظة ًٖ جإٍع

 الجٛغافي  

 ومجخم٘، هي محزة 
ً
ت في الٗغا١ صولت مً اإلامحزاث الغثِؿُت للتر٦ُبت الؿ٩اهُت اإلاخىٖى

: ٖغب، ٧ىعص وجغ٦مان، والخىٕى الضًجي: مؿلمحن، مؿُدُحن، نابئت، الخىٕى ال٣ىمي

ضًحن وقب٪، والخىٕى اإلاظهبي :ؾجي، قُعي. وهظه اإلامحزاث مً الخىٕى جستزن  ًٍؼ

ال٨شحر مً اإلاكا٧ل والخىا٢ًاث الضًيُت والازيُت واإلاظهبُت بحن م٩ىهاث الكٗب 

مكاع٦تها في البرإلاان والؿلُت الٗغاقي، مما ًجٗل هظه اإلاجمىٖاث الؿ٩اهُت اإلاسخلٟت 

ونىاٖت ال٣غاع، الؿبُل الاًٞل لخٟاصي الهغاٖاث والجزاٖاث اإلاخى٢ٗت. بط ؤن 

لبُت الؿ٩اهُت  جخمشل في الٗغب: ؾىت وقُٗت بيؿبت  ك٩ل ال٩ىعص 75الٚا ، باإلائت، َو

ك٩ل التر٦مان وؿبت 18وؿبت  ، باإلائت مً ٖضص 2، باإلائت مً وؿبت الؿ٩ان ال٨لي، َو

، باإلائت مً 3ن. اما اإلاؿُدُىن: الاعزضو٦ـ وال٩لضان وآلاقىعٍىن، ِٞك٩لىن الؿ٩ا

، باإلائت مً 1مجمٕى ٖضص الؿ٩ان، والهابئت اإلاىضاثُىن ٌك٩لىن وؿبت ؤ٢ل مً 

، باإلائت، والاعمً وهم ا٢لُت نٛحرة 5.0الؿ٩ان، والكغ٦ـ ٌك٩لىن وؿبت 

.)خؿً، 
ً
ش اإلاٗانغ للضولت ال2: 2016ظضا ٗغا٢ُت الخضًشت التي اؾؿذ (. ًا٦ض الخاٍع

ىُت 1921في ٖام الض ت َو ، بإنها واظهذ اق٩الُت م٣ٗضة جمشلذ بىظىص اػمت هٍى

واضخت، وبٞخ٣اص هظه الضولت الٟخُت الىاقئت إلاٟهىم اإلاىاَىت و٦ُُٟت بلىعجه في 

مجخم٘ مخٗضص ال٣ىمُاث والاصًان واإلاظاهب، وهظه اق٩الُت واظهتها ٧اٞت الخ٩ىماث 

ت اإلاكتر٦ت في الٗغا١ هابٗت ًٖ جًاٞغ مخٛحراث مجخمُٗت اإلاخٗا٢بت، ٞ ةق٩الُت الهٍى

 ًٖ اإلاخٛحراث الخاعظُت اإلاخمشلت باألػماث الؿُاؾُت 
ً
سُت وؾُاؾُت، ًٞال وجاٍع

، والتي ازغث بك٩ل ٦بحر 
ً
والضولُت التي صزل بها الٗغا١ إلاضة ججاوػث الشالزحن ٖاما

(. 10: 2019غاقي. )الؼبُضي والهبُخي، وؾلبي ٖلى التر٦ُبت الىٟؿُت لضي الٟغص الٗ

(، ؤقاع 1933ـ  1883هىا٥ م٣ىلت مكهىعة وميؿىبت بلى مل٪ الٗغا١، ُٞهل ألاو٫ )

بليها في مظ٦غاجه التي بؾخٗان بها الٗضًض مً الباخشحن في الكإن الٗغاقي، خُض ٣ًى٫: 

ٗض، بل " ؤ٢ى٫ و٢لبي مآلن ؤس ى، بهه في اٖخ٣اصي ال ًىظض في الٗغا١ قٗب ٖغاقي ب

ىُت، مدكبٗت بخ٣الُض وؤباَُل  ت زُالُت، زالُت مً ؤي ٨ٞغة َو جىظض ج٨خالث بكٍغ

 
ً
الىن للٟىض ى، مؿخٗضون صاثما ُّ صًيُت، ال ججم٘ بُنهم ظامٗت، ؾّماٖىن للؿىء م

ض والخالت هظه ؤن وك٩ل قٗبا نهظبه  لالهخٟاى ٖلى ؤي خ٩ىمت ٧اهذ، ٞىدً هٍغ

ً قٗب في مشل هظه الٓغوٝ ًجب وهضّعبه ووٗلمه، ومً ٌٗلم نٗىبت حك٨ ُل وج٩ٍى

ها الجمام هظا الخ٩ىًٍ وهظا الدك٨ُل.  ؤن ٌٗلم ؤًًا ٖٓم الجهىص التي ًجب نٞغ

ىه ٖلى ٖاج٣ي".  )اإلاكهضاوي،  (. ٞةن 2012هظا هى الكٗب الظي ازظث مهمت ج٩ٍى

 ألمت، 
ً
اإلال٪ ُٞهل ؤعاص بظل٪ خؿم الخالٝ في ؤن الضولت في الٗغا١ لِؿذ بٞغاػا

كهض الٗغا١ ولِ سُت. َو ؿذ هاججت مً وعي قٗب او هدُجت هًاله او ؾحروعجه الخاٍع

 في 
ً
ّمغ بمغخلت حكٓي في صولخه وبوكُاعا  ٦ضولت ومجخم٘ ٍو

ً
 ٦بحرا

ً
 حكغطما

ً
خالُا

سه الخضًض واإلاٗانغ مىظ جإؾِؿه  مجخمٗه، وهي الاق٩الُت ألا٦ثر زُىعة في جإٍع

، وختى ؾ٣ٍى هٓامه 1991مىظ ٖام  . ٣ٞض قهض الٗغا٦1921١ضولت خضًشت في ٖام 

 في ظمُ٘ ألانٗضة. ًخمشل هظا الخضهىع 2003هِؿان  9الؿُاس ي في 
ً
 ٦بحرا

ً
، جضهىعا

اصة البُالت واهسٟاى صزل الٟغص، واهدكاع ال٣ٟغ وجضهىع الخضماث واإلاغا٤ٞ  في ٍػ

 ًٖ ال٣م٘ والهغإ ٖلى
ً
مت، وانهُاع البيُت الاؾاؾُت، ًٞال  الٗامت، واهدكاع الجٍغ

ت والخ٣ى٢٘ في ٢إ الجزإ اإلاظهبي الُاخً. و٧ان للخهاع الا٢خهاصي والخجاعي  الهٍى

 1990الضولي الظي ٞغى ٖلى الٗغا١ في ٖام 
ً
، ومى٘ جهضًغ الىِٟ الخام، صوعا

ىص التي  ِٚض١َ بالٖى
ُ
٩ي بٗض ان ؤ  في الخضهىع ال٩اعسي. زم ظاء الاخخال٫ الامٍغ

ً
خاؾما

ذ  بخإًُض ظماهحري وا
َ
ؾ٘، بإمل بٖاصة بىاء الا٢خهاص وجدؿحن الٓغوٝ بؾُخ٣بل

٘ الخضماث الخٗلُمُت والصخُت والاظخماُٖت الٗامت،  اإلاِٗكُت، وجىُٟظ مكاَع

اث الٟغصًت  وجإؾِـ الىٓام الضًم٣غاَي ال٣اثم ٖلى ٢اٖضة جىؾُ٘ وخماًت الخٍغ

ىص، بل حٗضاه الى حًٗغ ى والٗامت. الا ؤن ألامغ لم ٣ًخهغ ٖلى ٖضم جد٤٣ جل٪ الٖى

وخضة الضولت للتهضًض، وحٗغى آما٫ اإلاىاَىحن لالنهُاع الى صعظت بؾخٟدا٫ مىظاث 

الخهجحر الضازلُت والخاعظُت التي قملذ اإلاالًحن، وطل٪ بٟٗل ؾىء بصاعة الاخخال٫، 

والخضزل ألاظىبي الىاؾ٘ في قاوهه، وزانت مىه الخُٝغ الاؾالمي اإلاؿلح، وي٠ٗ 

ضم ٦ٟاءة ال٣ُاصاث التي خ٨مذ ال٣ىي الؿُاؾُت اللُبرالُت والضً م٣غاَُت، ٖو

الضولت في مٗالجت ألاػماث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت واإلاك٩لت ألامىُت. 
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وبالغظٕى بلى مضًاث ٞكل الٗغا١ ٦ضولت، ٣ً٘ الٗغا١ خؿب الخهي٠ُ الٗالمي 

( وهي High Alert، يمً ٢اثمت الضو٫ الٟاقلت طاث الخُغ اإلاغجٟ٘، )2018لٗام 

 الا الٗغا١، وبظل٪ ٞان الٗغا١ ٣ً٘ في طًل ؾب
ً
 هُُٟا

ً
 ٚىُا

ً
ٗت صو٫ ال ًىظض ٞيها بلضا

٢اثمت الضو٫ بمٗض٫ ٞكل ٖالي الخُىعة بدُض جهى٠ ٧ل مً الهىما٫ والُمً 

اث اًٞل مً الٗغا١. وخؿب الخ٣ُُم  وؾىعٍا والؿىصان وؤٞٛاوؿخان بمؿخٍى

ٌٗخمض ٖلى ٖضة مٗاًحر الىمؿاوي والظي  Mercer، إلاى٢٘ 2019الجضًض لٗام 

٧الخضماث والامً والىا٢٘ الؿُاس ي والاظخماعي والخٗلُم والصخت والبِئت ٣ٞض خلذ 

. بدُض جٟى٢ذ ٖليها 
ً
بٛضاص ٦إؾىؤ مضًىت للِٗل في الٗالم، وفي طًل ال٣اثمت جماما

حرها.  ختى مضن ٖغبُت الجؼا٫ حٗاوي مً الخغوب ٦ضمك٤ ونىٗاء ٚو

(https://www.mercer.com/newsroom/2019-quality-of-living-survey.html  

.) 

ُما ًسو مى٢٘ الٗغا١ وصو٫ الجىاع الجٛغافي اإلادُُت به، ٞخدض  ، ٞو
ً
ظٛغاُٞا

ذ  الٗغا١ مً الكما٫ جغ٦ُا واًغان مً الكغ١، ومً الجىىب الخلُج الٗغبي وال٩ٍى

ن ومً ومً الجىىب والجىىب الٛغبي اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ومً الٛغب ألاعص

خطح مما ج٣ضم ؤن الٗغا١ ججاوعه ؾذ صو٫ ازيخان منها  الكما٫ الٛغبي ؾىعٍا. ٍو

، باإلائت مً الخضوص الضولُت، ؤما ما جب٣ى 48ؤظىبِخان هما جغ٦ُا واًغان بما وؿبخه 

، باإلائت. وهظه الضو٫ ألاعب٘ : مً 52مً خضوصه ٞخ٣اؾمها ؤعب٘ صو٫ ٖغبُت بيؿبت 

ذ. الٛغب ؾىعٍا وألاعصن وظؼء م ً الؿٗىصًت، ومً الجىىب الؿٗىصًت وال٩ٍى

 (.25ـ  24: 2014)اإلاال٩ي، 

ت وآلاًضًىلىظُت   ًاإلابدض الشالض: الىا٢٘ الؿُاس ي وجدلُل البيُت ال٨ٍٟغ

 ٞهم الخدىالث 
ً
ش. ومً الهٗب ظضا  للخاٍع

ً
ل٣ض ٧اهذ الؿُاؾت وما جؼا٫ ُمَدّغ٧ِا

سُت والؿُاؾُت واالخٛحراث التي ٌكهضها اإلاج خم٘ والتي بالخالي ًدىلها مً الخاٍع

.  )ألاؾىص، 
ّ
ُا  مىيٖى

ّ
همها ٞهما زغي، صون صعاؾت الؿُاؾت ٞو

ُ
: 1986مغخلت بلى ؤ

 في بىاء وجىُٓم اإلاجخم٘ 199
ً
(. ولهظا ٞان للٗامل الؿُاس ي صوع باعػ ومهم ظضا

ؿخ٣غ،  بماؾؿاجه وهٓمه اإلاسخلٟت، خُض ال ًم٨ً ؤن ٌؿَخِدب الىٓام الاظخماعي َو

 بىظ
ّ
ىص ظهاػ الضولت الظي ًضٖم طل٪ مً زال٫ ما ًخسظه مً ٢غاع ؾُاس ي بال

ًخًمً ألاهضاٝ والبرامج الؿُاؾُت والخسُُُُت لخٛحر الىا٢٘ الؿُاس ي الا٢خهاصي 

، ومىظ ؤن 
ً
سُا والؿ٩اوي والاظخماعي للمجخم٘ هدى خالت مً الخ٣ضم وؤلاعج٣اء. جإٍع

خمض خؿً الب٨غ مً الغثاؾت جّىلى نضام خؿحن الخ٨م ٦غثِـ للٗغا١ بٗض بػاخت ؤ

ؼة في شخهه ٣ِٞ. ٞإنبذ هى عثِـ 1979والخ٨م في 
ّ
، ؤنبدذ الؿلُت ُمغ٦

الجمهىعٍت، وعثِـ مجلـ ٢ُاصة الشىعة، وعثِـ مجلـ الىػعاء، وألامحن الٗام 

لخؼب البٗض الٗغبي ؤلاقترا٧ي، وؤمحن ؾغ ال٣ُغ وال٣اثض الٗام لل٣ىاث اإلاؿلخت. و٢ض 

ت ٖلى ٧اٞت ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت جمحز الٗغا١ زال٫ خ٨ مه بهُمىت الضولت اإلاغ٦ٍؼ

ت  ب للخٟاّ ٖلى مغ٦ٍؼ ت، والاظخماُٖت، وظهاػ ؤمجي ٢ىي ومٖغ والؿُاؾُت وؤلاصاٍع

 
ً
الؿلُت وهٓام الخ٨م. ًيبغي ال٣ى٫ بإن الىٓام الؿُاس ي الخا٦م الظي ٧ان ٢اثما

، ؤنبذ ُٞما بٗض ٌؿدىض ٖلى التراجبُت الخؼبُت في خؼب البٗض في ؤواثل الؿبُٗيُاث

ت واإلاىا٣َُت. ٞهظا الىٓام الؿُاس ي اإلاىٛل٤ ٖلى  ٖلى ٖال٢اث ال٣غابت والٗكاثٍغ

 مً  هٓام الخؼب الىاخض ال٣اثم ٖلى آًضًىلىظُت البٗض 
ً
جُا هٟؿه، ٢ض جدى٫ جضٍع

الى هٓام ص٦خاجىعي وجىجالُخاعي قمىلي. بن ال٨بذ الؿُاس ي الظي ماعؾه الىٓام 

ت منها ؤو ال٣ىمُت، والاؾالمُت، صٞٗذ ال٨شحر ومداعبخه لؤلخؼا ب الؿُاؾُت، الِؿاٍع

مً الؿُاؾُحن بلى الهجغة واللجىء الؿُاس ي والِٗل زاعط البالص. ًٞال ًٖ 

 ووُْٟت.  
ً
 بىاءا

ً
ذ اإلاجخم٘ ٧لُا

َ
َضجُه مً خهاِع ب٢خهاصي ؤيي

ّ
الخغوب اإلاخخالُت وما ول

َُض الٛؼو جٟا٢مذ ٧ل هظه الٗىامل و٧اهذ وعاء ؤلانهُاع ا َٗ ٘ للىٓام ؤزىاء وُب لؿَغ

٩ي في  ، والظي ؤصي بالىدُجت الى بغوػ الهغإ الُاثٟي وؤلازجي 2003والاخخال٫ ألامٍغ

ُت. )اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَى  اث الٟٖغ واإلاظهبي والٗكاثغي، الى ظاهب ألا٢خخا٫ ٖلى الهٍى

م٨ً ال٣ى٫ (. لظل٪ 2019ًالٗغبى للضعاؾاث الاؾتراجُجُت، الا٢خهاصًت والؿُاؾُت، 

يء الى ألاؾىء، بُٗض الٛؼو  َى٫َ مً الس َ بإن الىا٢٘ الؿُاس ي في الٗغا١ ٢ض جدَّ

مغ  ٩ي له. خُض حك٩ل مجلـ الخ٨م بغثاؾت الخا٦م اإلاضوي بى٫ بٍغ والاخخال٫ الامٍغ

، ب٣غاع مً ؾلُت الاثخالٝ اإلاىخضة ومىذ نالخُاث ظؼثُت في  2003جمىػ  12في 

ُت الاثخالٝ اإلاىخضة جمخل٪ الهالخُاث ال٩املت بصاعة قاون الٗغا١، و٧اهذ ؾل

خؿب ٢ىاهحن الخغب والاخخال٫ الٗؿ٨غي اإلاخ٤ٟ ٖليها في ألامم اإلاخدضة. وامخضث 

غان  1، بلى 2003جمىػ  12ٞترة الهالخُاث اإلادضوصة إلاجلـ الخ٨م مً  ، 2004خٍؼ

م خُض جم خل اإلاجلـ لُدل مدله الخ٩ىمت الٗغا٢ُت اإلاا٢خت. و٧ان مجلـ الخ٨

ًخإل٠ مً ممشلحن ًٖ ؤخؼاب وج٨خالث ٖغا٢ُت مسخلٟت، ٧اهذ في الؿاب٤ مٗاعيت 

م مً بٖتراٝ الجامٗت الٗغبُت  للخ٨م الكمىلي الظي جبىاه نضام خؿحن. وبالٚغ

ضص مً الضو٫ بمجلـ الخ٨م الٗغاقي ٦ممشل قغعي  ٨ُت ٖو والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٨ُت وممشلها في للٗغا١، بال ؤن الؿلُت الخ٣ُ٣ُت ٧اهذ بُض ٢ ىاث الاخخال٫ ألامٍغ

مغ. بضؤث هظه ألاخؼاب والخ٨خالث بالهغاٖاث الؿُاؾُت ُٞما بُنها.  الٗغا١ بى٫ بٍغ

، 2003وبؾخمغث ٢اٖضة اإلادانهت التي ٢امذ ٖليها الٗملُت الؿُاؾُت بُض ٖام 

 لدك٨ُل ٧ل الخ٩ىماث الٗغا٢ُت 
ً
 إلابضؤ الضًمى٢غاَُت الخىا٣ُٞت، ؤؾاؾا

ً
٣ا ٞو

 في جىػَ٘ اإلاىانب الغثاؾُت الشالر )عثاؾت الجمهىعٍت اإلاخٗ
ً
ا٢بت، مما ججلى واضخا

 2005وعثاؾت الىػعاء وعثاؾت البرإلاان(، بحن ال٣ىي الؿُاؾُت بٗض اهخساباث ٖامي 

 لهظه ال٣اٖضة، بما ًدٗل الخ٩ىماث الجضًضة ٧لها خ٩ىماث جىا٣ُٞت، 2020و
ً
٣ا ، ٞو

لبُت اإلاخىا٣ٞت واإلا (. ؤما ًٖ صؾخىع 208:  2012ترايُت. )مغاص، ج٣ىم ٖلى خ٨م ألٚا

 
ً
٣ا صولت الٗغا١ ٣ٞض جم ٦خابخه بعجالت، وجإؾؿذ الُب٣ت الؿُاؾُت الخا٦مت ٞو

َؿىمذ الٛالبُت الكُُٗت م٣الُض الخ٨م مً 
َ
لُه ح إلابضؤ اإلادانهت اإلااعة الظ٦غ. ٖو

 زال٫ ؤخؼابها ؤلاؾالمُت التي جدؿم ؤٚلبها بىالئها الى بًغان.  وقهض ال
ً
ٗغا١ جٟكُا

 اإلاايُت. ٞالٟؿاص الاصاعي 
ً
للٟؿاص الاصاعي واإلاالي زال٫ الخمؿت ٖكغ ٖاما

والا٢خهاصي واإلاالي والؿُاس ي ٢ض ؤهل٪ البالص والٗباص جدذ ال٣غوى باإلالُاعاث. 

 A Failureوؤنبذ الٗغا١ ٌؿمى في ألاصبُاث الؿُاؾُت الٛغبُت بالضولت الٟاقلت ) 

Stateبؿبب ٞكل الؿلُت الؿُاؾُت ممشلت بالخ٩ىمت  (  .والٗلت في طل٪ هي

والبرإلاان في بخخىاء الٗى٠ الُاثٟي والهغإ اإلاظهبي والضًجي والىٗغاث الؿُاؾُت 

 ًٖ ٖضم جىٞغ الاعاصة 
ً
وجد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الؿُاس ي وجىمُت الثروة الا٢خهاصًت. ًٞال

خ٣ت التي الؿُاؾُت ال٣اصعة ٖلى بنالح الاويإ وخل اإلاكا٧ل والاػماث اإلاخاًل

ت ٦دغ٦ت   ووُْٟت. بن بهُال١ الخٓاهغاث الجماهحًر
ً
ٖهٟذ باإلاجخم٘ الٗغاقي بىاءا

ً ألاو٫ في بٛضاص وبٌٗ مضن الجىىب مً الٗام اإلااض ي  بخخخاظُت في قهغ حكٍغ

ً، والتي بؾخ٣الذ ٖلى ؤزغها خ٩ىمت ٖاص٫ ٖبضاإلاهضي 2019) ( واإلاؿماة بشىعة حكٍغ

ً الشاوي مً الٗام ط اجه، ما هي بال بو٩ٗاؽ لًٛب ٧اٞت قغاثذ اإلاجخم٘ في قهغ حكٍغ

دت الكباب ٖلى ؤصاء الخ٩ىماث اإلاخخالُت، بؿبب البُالت وال٣ٟغ   قٍغ
ً
وزهىنا

ُاب ألامان. وحؿغبذ الٟىض ى والٟؿاص الاصاعي واإلاالي والؿُاس ي في  وبوٗضام ألامً ٚو

ىض ى لٛاًت  ُٟى ًىم حؿلم مه 7/5/2020البلض، ووكإ ًٖ طل٪ ٞغاٙ ؾُاس ي ٞو

ال٩اْمي عثاؾت الىػعاء لخحن بظغاء ؤلاهخساباث اإلا٣بلت التي ًخى٢٘ ؤن ججغي في 

غان مً الٗام ال٣اصم، ؤي  (. بك٩ل ٖام لم حكهض 116: 2020. )ؾُٗض، 2021خٍؼ

، طل٪ الخُىع والخىؾ٘ الٗمغاوي والخدًغ الؿلى٧ي 2003مضن الٗغا١ بٗض 

بهما بضؤث اإلاضن ال٨بري ٦مضًىت  ؤلاظخماعي الظي ًم٨ً ؤن ٌكاع بلُه بالبىان، بل

ٗت، وباجذ هظه اإلاضن حكهض  بٛضاص والبهغة واإلاىنل، ج٨خٔ بالؿ٩ان بىجحرة ؾَغ

٠ُ اإلاضًىت. وبؿبب الهغاٖاث  بىاصع ما ٌؿمى بالخدًغ الؼاث٠ ؤو باألخغي جٍغ

الؿُاؾُت والىٗغاث الُاثُٟت التي ؤصث إللى جّهُضٕ وجمؼ١ اليؿُج الاظخماعي، 

ت ؤنبدذ ؤلاهخم ت والُاثُٟت جخجظع في باًَ وؾُذ الهىعة الخًٍغ اءاث الٗكاثٍغ

 ٚالُبت ؤٞغاص اإلاجخم٘ في خلخلت مكا٧لهم الاظخماُٖت الى 
ْ
الٗغا٢ُت. بدُض ؤنبذ ًلجا

 ًٖ اللجىء الى اإلادا٦م وجىُٟظ ال٣اهىن. وفي هظا الهضص، 
ً
الٟهل الٗكاثغي بضال

 في صعاؾت ؾاب٣ت لي، بإن
ً
مذ مداججت ٧ل ألاهٓمت التي خ٨مذ الٗغا١  ٦ىُذ ٢ض ؤٖػ

ت الٗغا٢ُت. ال بل ٧ل ما خضر في الٗغا١ في  لم حؿخُُ٘ ؤن جبجي وحٗؼػ مٟهىم الهٍى

 للمىٓىع الؿىؾُىلىجي للٟترة مً 
ّ
٣ا سُت ٞو ، هى بىاء 2003بلى  1968ؾحروعجه الخاٍع

ت في هٕى ال٣ُٗضة، والتي بغهىذ ألاًام  ىهٍغ صولت نلبت، قمىلُت في همِ الخ٨م ٖو

ت ال٣ىمُت الٗغا٢ُت.  والؿىىاث اإلاايُت،  بإنها ٞكلذ في بىاء مٟهىم اإلاىاَىت والهٍى
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وبظل٪ جىنلذ في صعاؾتي جل٪ الى ؤن الظي ؤؾؿه خؼب البٗض وهٓام خ٨م نضام 

ت في ال٣ٗضألازحر مً ال٣غن اإلااض ي في الٗغا١، هى  خؿحن الظي بحؿم بالخىجالُخاٍع

ت ٌٗا ً صولت نلبت طاث ؾُاصة ٢ٍى ت وحٗبحر ج٩ٍى وي ٞيها ألاٞغاص والجماٖاث مً الخٍغ

ت ٢ىمُت  ؼ هٍى ت وبق٩الُتها، ٣ٞض ٞكل الىٓام في  حٍٗؼ الغؤي. ول٨ً ٖلى نُٗض الهٍى

ت ٖغوبُت ؾُاؾُت  ؼ هٍى ت وحٍٗؼ َغ لخ٣ٍى
ّ
ٖغا٢ُت، ال بل ٧ل ما٧ان بىؾٗه ٢ض ُسخ

 الى ؤن ون٠ 
ّ
الٗغا١ للبٗشُحن ؾىت وقُٗت ٖلى خٍض ؾىاء. وجىنلذ الضعاؾت ؤًًا

لُه ال ًم٨ً  ت، و مخجؼءة  هى ون٠ صخُذ وص٤ُ٢، ٖو
ّ

بإهه صولت مهُىٗت، هك

ّىن ٚحر  -بٖخباع الٗغا١ )صولت 
ّ
 للمىٓىع الؿىؾُى ـ ؾُاس ي، بل هى م٩

ّ
٣ا ؤمت( ٞو

مخجاوـ مً ال٣ىمُاث وؤلازيُاث واإلاظاهب الضًيُت اإلاخىاخغة. ووا٢٘ خا٫ الخُاة 

ل ٖلى طل٪، خُض بغهىذ الؿىىاث  اإلاايُت الؿُاؾُت في الٗغا١ الخالي زحر صلُ

ُاب Aziz, 2017: 20طل٪ ب٩ل ويىح. ) (،  بن بوٗضام الاؾخ٣غاع الؿُاس ي وألامجي ٚو

الؿلم اإلاجخمعي َُلت ال٣ٗضًً اإلاايُحن ٢ض ظٗل الٗغا١ بِئت َاعصة لغئوؽ 

ح م مداولت جٞى ر ألامىا٫ اإلادلُت، وماوٗت لخض٤ٞ الاؾدشماعاث ألاظىبُت الخاعظُت ٚع

الخىاٞؼ لجظبها. وهظه البِئت في هٟـ الى٢ذ ٧اهذ َاعصة إلاىاَىيها، بدشا ًٖ ٞغم 

الٗمل الالث٣ت، ؤو ٞغاعا مً خغوب و٢م٘ ؾُاس ي وبيُهاص وتهضًض ألمنهم الصخص ي. 

ىُت للضعاؾاث الؿ٩اهُت،   (.21: 2012)اللجىت الَى

 اإلابدض الغاب٘: الىا٢٘ الا٢خهاصي واإلاالي وبق٩الُاجه الٗضًضة

خاصي ألا٤ٞ. ولم جخم٨ً 
ُ
 بان الا٢خهاص الٗغاقي هى ا٢خهاص ؤ

ً
مً اإلاٗغوٝ ب٢خهاصًا

. بط ؤن  له بلى ما ٌٗٝغ باال٢خهاص اإلاخىٕى الخ٩ىماث الؿاب٣ت وال الخالُت مً جدٍى

بٖخماص هظا الا٢خهاص الاخاصي باألؾاؽ هى ٖلى ٢ُإ الىِٟ. وهظه ألاخاصًت 

عصاث مً جهضًغ الىِٟ الخام ولِـ اإلاكخ٣اث اعج٨ؼث ٖلى الاهخاط الّغَعي، اي الىا

، بلض مؿخىعص للىِٟ مً الضو٫ اإلاجاوعة 2003الىُُٟت. ل٣ض ؤنبذ الٗغا١ بٗض ٖام 

مشل اًغان وؾىعٍا، هظا الى ظاهب هضع الٛاػ الُبُعي هباًء في الهىاء، وجم جضمحر 

 ًٖ الهىاٖا
ً
لُت والخُٟٟت بك٩ل ُممىهج، ًٞال ث الهىاٖاث الش٣ُلت والخدٍى

ت، مشل مٗامل الاؾمضة واإلاٗامل البالؾد٨ُُت والخٗضًيُت  الىُُٟت والبترو٦ُمُاٍو

لُت. )و٧الت ٣ًحن لؤلهباء،  ت لٟغوٕ الهىاٖاث الخدٍى  2017والبُترو٦ُمُاٍو
ً
(. وبىاءا

عي اإلاٗخمض  ٖلى ما وعص ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن الا٢خهاص في الٗغا١ ًدؿم باإل٢خهاص الَغ

باإلائت. لٗلي ال ؤٚالي بن ٢لذ بإن ؤلا٢خهاص الٗغاقي  90ً ٖلى الىِٟ بيؿبت  ؤ٦ثر م

ولخض نهاًت الشماهُيُاث مً ال٣غن اإلااض ي، بٖخمض  1921مىظ حك٨ُل الضولت في ٖام 

 ٖلى ؤلاًغاصاث الىُُٟت، بط بلٛذ في ٖام 
ً
ا ُّ  ٧ل

ً
، باإلائت مً 86هدى  1985بٖخماصا

ت. هظا ٌٗجي ؤن الا٢خهاص الًٗغ ُّ  في بضاًت مجمل ؤلاًغاصاث ال٩ل
ً
 وؿبُا

ً
اقي قهَض بهخٗاقا

الؿبُٗىاث وؤواؾِ الشماهِىاث، وطل٪ هدُجت لخإمُم الىِٟ والاؾخ٣غاع اليؿبي 

م مً ألا٢خخا٫ الضازلي، بط بهضلٗذ الشىعة ال٩ىعصًت زاهُت في ٖام  ، بٗض 1974بالٚغ

 (. ل٨ً عا٤ٞ هظا الاهخٗاف اليؿبي2013. )ال٨ىاوي، 1961ه٨ؿت زىعة ؤًلى٫ في ٖام 

الظي ٖاقه الا٢خهاص الٗغاقي، جىعٍِ البلض في بجىن الخغب التي بضؤها م٘ بًغان 

)الخغب الٗغا٢ُت ؤلاًغاهُت( ؤو ما ٌؿمى في ألاصبُاث الؿُاؾُت الٛغبُت بدغب الخلُج 

ذ في ؤلاٖالم الؿُاس ي الٗغاقي ب٣اصؾُت نضام. جل٪ الخغب التي  َُ ألاولى، في خحن ُؾم

ً الشاوي ٖام  23ىاث، والتي بضؤث في صامذ ما ٣ًاعب الشماوي ؾى ، 1980مً حكٍغ

. وخُنها ٧ان الىٓام الؿُاس ي في بًغان ٚحر 1988وبهتهذ الشامً مً  آب ٖام 

، والتي ٢اصتها الجماهحر 1979مؿخ٣غ، وزهىنا بٗض ٢ُام الشىعة ؤلاؾالمُت ٞيها في 

اخت بىٓام الاًغاهُت ب٩ل ؤَُاٞها اإلاخباًىت بغثاؾت ؤلامام الخمُجي بٗض ؤن ج ّمذ ؤلَا

ٗض هظه الخغب مً ؤَى٫ Husain, 1986: 37 - 48الكاه مدمض عيا بهلىي .) 
ُ
(.  ح

ذ هدى ملُىن ٢خُل مً البلضًً  َٟ لّ
َ
ً، والتي ز الخغوب الخ٣لُضًت في ال٣غن الٗكٍغ

ذ ب٢خهاص البلضًً بك٩ل ٚحر َبُعي، وباث الٗغا١ مضًىأ بمالًحن الضوالعاث، 
َ
٨

َ
وؤهل

٩ي. ومً 30ـ  25ن مً الضو٫ الٛغبُت والُابان   )خُض بلٛذ الضًًى ( ملُاع صوالع ؤمٍغ

ذ ) ( ملُاع صوالع. وبك٩ل ٖام ٣ٞض 55ـ  50صو٫ الخلُج، وجدضًضآ الؿٗىصًت وال٩ٍى

ذ صًىن الٗغا١ ألاظىبُت ما ٣ًاعب )
َ
ٛ

َ
( ملُىن صوالع. ؤما ًٖ صزل الٟغص 100َبل

ى هه٠ ما٧ان ٖلُه في ٖام الٗغاقي ٣ٞض بهسٌٟ بهسٟايأ ٦بحرآ، بدُض ونل ال

1980( .Alnasrawi, 1994: 82-83) ،Anderson, L. & Stansfield, G, 2004: 84)  ،

(Stansfield, 2007: 107 ،2013( ، )ال٨ىاوي .) 

ذ الٗغا١ مً صولت 
َ
بإزخهاع، ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الخغب الٗغا٢ُت ؤلاًغاهُت ٢ض َخّىل

ؤلاخخُاَُاث ألاظىبُت بلى صولت مضًىت ٖليها ، ملُاع صوالع مً 35صاثىت لضيها ؤ٦ثر مً 

ضة اإلاالُت وال٣ًُت ؤلا٢خهاصًت في 100صًىن جهل بلى 
ّ

، ملُاع صوالع. ل٣ض بػصاصث الك

غسى لها، بدُض بنهاع الا٢خهاص الٗغاقي م٘ ٚؼو وبخخال٫  ًُ الدؿُٗيُاث بلى صعظت 

ذ في الشاوي مً قهغ آب ٖام  شاهُت، ؤو٦ما . ؤما خغب الخلُج ال1990الٗغا١ لل٩ٍى

 اؾم 
ً
 ؤًًا

ً
ا َل٤ ٖليها ٖؿ٨ٍغ

ُ
َؾّماها الىٓام الٗغاقي الؿاب٤ بمٗغ٦ت )ؤم اإلاٗاع٥(، وؤ

ذ )للٟترة مً  غ ال٩ٍى ٧اهىن  17وختى  1990آب  7ٖملُت صٕع الصخغاء ؤو خغب جدٍغ

٧اهىن الشاوي مً ٖام  17( وزم ٖملُت ٖانٟت الصخغاء )للٟترة مً 1991الشاوي 

مً الٗام هٟؿه(، هي خغب قىتها ٢ىاث الخدال٠ الضولي  قباٍ 28، بلى 1991

٨ُت يض الٗغا١، بٗض ؤزظ 34اإلا٩ىهت مً ) ( صولت ب٣ُاصة الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 ًٖ الخهاع 
ً
ذ مً ؤلاخخال٫ الٗغاقي. ًٞال غ ال٩ٍى اإلاىا٣ٞت مً ألامم اإلاخدضة لخدٍغ

ان ؤلا٢خها ِغَى مً ٢بل مجلـ ألامً الضولي وخٓغ قٍغ
ُ
ص الٗغاقي )الىِٟ( الظي ٞ

، الى 1980مً الخهضًغ. وبٗباعة مسخهغة، ًم٨ً ون٠ الا٢خهاص الٗغاقي مً ٖام 

، )بة٢خهاص الخغب(  بؿبب حسخحر الىٓام الؿُاس ي ٧ل ؤلام٩اهُاث 1992ٖام  

الا٢خهاصًت مً ؤظل مخُلباث الخغوب اإلاخخالُت. هظا بالخالي ؤصي بلى انهُاع الا٢خهاص 

ا١ لٗهغ ما ٢بل الهىاٖت. و٢ض ونل بظمالي الٗاثضاث الىُُٟت الٗغاقي وبعظإ الًٗغ

ذ 14.5، بلى )1989الٗغا٢ُت لٗام 
َّ
٩ل

َ
، باإلائت مً صزل الهاصعاث. 99( ملُاع صوالع، ق

ظ٦غ بخهاء نضع ٖام  ( ملُاع 10.535، ؤن ٢ُمت الهاصعاث الٗغا٢ُت بلٛذ )1990ٍو

اصاث الىالًاث اإلاخدضة ، باإلائت مً الىِٟ، بلٛذ خهت بؾخحًر99.5صوالع منها 

٨ُت منها  ( ملُىن صوالع 269، ق٩لذ ناصعاث الىِٟ )1996، باإلائت. وفي ٖام 28ألامٍغ

( ملُىن صوالع، ل٨نها ٖاصث بدلى٫ ٖام ٣ٞ950ِ، ؤي زلض ناصعاث الٗغا١ البالٛت )

( ملُاع صوالع مً ؤنل ناصعاث بظمالُت جهل 15.14، وونلذ ٢ُمتها بلى )2001

غَػر 1996و 1991( ملُاع صوالع. ٧ان الٗغا١ بحن ٖامي ٢15.94ُمتها بلى ) ًَ ، ال ًؼا٫ 

ٌ الىٓام الؿُاس ي ٢بى٫ بجٟا٢ُت  إة ٣ٖىباث الخهاع الضولي بؿبب ٞع جدذ َو

( ، )ال٨ىاوي، Anderson, L. & Stansfield, G, 2004: 175الىِٟ م٣ابل الٛظاء. )

م مً الخٓغ الظي ٧ان ًخٗغى له الٗغا١ م2013 ، بال ؤن 1990ىظ ٖام (. وبالٚغ

ِضَعث في ٖام 
ُ
، بإ٦ثر مً 2000الٗاثضاث ؤلاظمالُت للهاصعاث الىُُٟت الٗغا٢ُت ٢

٩ي للٗغا١ ًهل بلى ما ال 20) ( ملُاع صوالع، و٧ان بهخاط الىِٟ ختى ٢بل الٛؼو ألامٍغ

ت ٞا٢ذ ) ٍغ ا٢خه الخ٨ٍغ ، َو
ً
( ؤل٠ بغمُل ل٩ل ًىم ٣ً500ل ًٖ ملُىوي بغمُل ًىمُا

 ٤ . ؤما بٗض 2000(  مهٟاة في ٖام 12ؤ٦بر ٖضص إلاهافي الىِٟ، والتي بلٛذ )ًٖ ٍَغ

اص  م بلٛاء الخهاع اإلاٟغوى مً ٢بل مجلـ ألامً، ٖو خَّ
َ
الاخخال٫ ألامحر٧ي للٗغا١، ٞ

الٗغا١ مغة ؤزغي لخهضًغ الىِٟ، ل٨ً وبؿبب الٟىض ى الؿُاؾُت التي قهضها 

ت  وبنهاعث ؾلُت الضولت، هاهُ٪ ًٖ البلض بٗض ؤلاخخال٫، ج٨٨ٟذ اإلااؾؿاث الاصاٍع

ب واؾ٘ للبيُت الغثِؿُت  بهدكاع البُالت بك٩ل واؾ٘، وما صخابها مً جضمحر وجسٍغ

لال٢خهاص وما هجم ًٖ طل٪ مً بهسٟاى في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي وبعجٟإ مٗضالث 

الخطخم وجضهىع ؾٗغ الهٝغ للضًىاع الٗغاقي، وجغؾُش الخسل٠ الخ٣جي الظي ٌٗاوي 

٣ت مباقغة ٖلى مىه  الٗغا١ مىظ ال٣ٗضًً اإلاايُحن ولخض آلان. هظا ٧له بو٨ٗـ بٍُغ

 هضع ألامىا٫ وبهسٟاى الخىمُت في الٗغا١ وجضمحر ما ٧ان باقي وخُىي.

(Anderson, L & Stansfield, G., 2004: 84 يبغي ؤلاقاعة بلى ؤهه في ؤ٣ٖاب ٚؼو ( . ٍو

ًغٕ اإلاجخم٘ الضولي، ب٣ُاصة الىالًاث  ،2003الٗغا١ مً ٢ًِبل الىالًاث اإلاخدضة ٖام 
ً

ق

اإلاخدضة، في جىُٟظ بغهامج َمىح لئلهخٗاف وبٖاصة بٖماع البلض. والُىم، ٌٗاوي الٗغا١ 

لت ألامض يض صاٖل مىظ  ، بما في طل٪ الخغب الٍُى
ً
 َاثُٟا

َ
، وؤنبذ 2014نغاٖا

 بؿبب بهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ وعجؼ في مغا٤ٞ البيُ
ً
 َهكا

ً
ت ب٢خهاصه ب٢خهاصا

الخدخُت، وجدضًاث مخٗضصة في مجا٫ الخى٦مت، مشل جٟص ي الٟؿاص والخغوط ٖلى 

ال٣اهىن، بدُض ؤنبدذ باع الٟؿاص حٗكٗل في بيُت الؿلُت الؿُاؾُت وبحن 

 ًٖ الترؾباث الؿلبُت ال٨بحرة التي ٌٗاوي منها اإلاجخم٘ 
ً
، ًٞال

ً
قغاثذ اإلاجخم٘ ٧لُا
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. في الخ٣ُ٣ت ؤن ٖملُت بٖاص
ً
ماع ٧اهذ ظُضة الخمىٍل، خىالي )الٗغاقي خالُا ( 60ة ؤلٖا

( ملُاع صوالع مً الهىضو١ الؿُاصي الٗغاقي )مً ٞترة 126ملُاع صوالع ) ؤ٦ملها خىالي )

ؼ  اعجٟإ ؤؾٗاع الىِٟ(،  ٚحر ؤن هظه ألامىا٫ لم حؿخسضم ؤلاؾخسضام ألامشل  لخٍٗؼ

هظه ألامىا٫  البيُت الخدخُت واإلااؾؿاث الا٢خهاصًت والىػاعاث، بل نهبذ ؤٚلب

بك٩ل ؾغي مً ٢بل طوي الىٟىط في الؿلُت والخ٩ىمت. وهظا بدض طاجه ًبرػ مضي 

جٟص ي الٟؿاص ؤلاصاعي والؿُاس ي ختى الىسإ في البلض. )البى٪ الضولي لئلوكاء 

كحر الخبحر الا٢خهاصي نبري ػاًغ الؿٗضي في صعاؾخه 40: 2017والخٗمحر،  (.  َو

، بإن الخجغبت الا٢خهاصًت في 2003الٗغا١ بٗض  اإلاٗم٣ت ًٖ الؿُاؾت الىُُٟت في

٘ في الخدى٫ بلى جُب٤ُ بغهامج 2003الٗغا١ بٗض ٖام  ، ٢ض ٞكلذ الٟكل الظَع

٣ُمت.  وللضاللت ٖلى  َٗ ؤلانالح الا٢خهاصي بمباصت الؿُاؾاث اللُبرالُت الجضًضة ال

٣غ، مٓاهغ الٟكل، ج٨ٟي ماقغاث اهسٟاى الىمى، وػٍاصة البُالت، واهدكاع الٟ

وجٟص ي الٟؿاص، وجغّصي الخضماث الٗامت، وجضهىع مؿخىٍاث اإلاِٗكت، واحؿإ ٞجىة 

الخباًً في الضزى٫ والثرواث، وػٍاصة الضًً الٗام وال٣غوى ألاظىبُت، والعجؼ ًٖ 

ضم جإهُل  ب٢امت وجدضًض البيُت ألاؾاؾُت اإلااصًت )الا٢خهاصًت( اإلاخ٣اصمت، ٖو

ت،  ىٍّ َُ ٘ ال٣ُإ الٗام الَخ وججاهل يغوعاث الاؾدشماع الخ٩ىمي لخ٣لُل مكاَع

َهُِمً ٖلى 
ُ
ل ؤلاهٟا١ الٗام اإلا خماص ال٨بحر ٖلى ناصعاث الىِٟ الخام في جمٍى الٖا

ا٫: الاؾتهال٥ الٗالي، والاؾخحراصاث اإلاتزاًضة مً اإلاىخجاث الاؾتهال٦ُت  ّٗ الُلب الٟ

ًواؾخسضام ألاًضي الٗاملت ألاظىبُت ٚحر اإلااهغة، والاؾدشماع اإلا
ً
. )الؿٗضي، ًدضوص ظضا

، خُض وانلذ ؤؾٗاع الىِٟ ؾ٣ىَها الخاص في 2020(. ؤّما في ٖامىا الخالي 2019

خي 4/2020/ 20 ، بلى ؤ٢ل مً صوالع للبرمُل الىاخض، وهى مؿخىي بهسٟاى جاٍع

ُٞٓ٘، م٘ هًىب الُلب الٟٗلي ٖلى الىِٟ بؿبب ألاػمت التي ؾببتها ظاثدت 

ذ خغ٦ت  ، اإلاؿخجض(19)ٞاًغوؽ ٧ىعوها 
ّ
ل

َ
بدُض ْهغث جسمت ٖاإلاُت في اإلاٗغوى وق

الُحران والهىاٖاث الىاقئت قبه مخى٢ٟت وال ًؼا٫ وهدً في الكهغ الشالض مً ٖام 

، مالًً ألاشخام خى٫ الٗالم ًلؼمىن مىاػلهم إلبُاء اهدكاع اإلاغى الظي 2020

ئت مً باإلا 98ٌؿببه الٟحروؽ. ل٨ً ج٨مً اإلاك٩لت في ؤن الضولت جى٤ٟ ؤ٦ثر مً 

مبُٗاث الىِٟ صون ؤن ج٩ىن لها بو٩ٗاؾاث ٖلى وي٘ اإلاىاًَ مً خُض الخضماث 

٠ حكُٛلُت وهي مً ؤ٦بر بىاباث الٟؿاص  70والبجى الخدخُت، ألن 
ً
ل
ُ
باإلائت منها هي ٧

ت ٦بحرة  م٨ً ؤن جدضر زىعة جىمٍى ا٦ض الخبراء ان هظه ألاع٢ام ٦بحرة، ٍو اإلاالي. ٍو

بالخؿبان اإلابالٜ اإلاؿخدهلت مً الًغاثب والجباًت بياٞت بلى طل٪ ٞإهه ال ًإزظ 

 وهي ؤع٢ام لِؿذ ٢لُلت.)زلُل،
ً
(. ًغي 2020والجماع٥ وؤؾٗاع بُ٘ الى٢ىص مدلُا

بٌٗ الباخشحن بإن هىا٥ وؾُلت ٞٗالت لى٠٢ هخاثج انهُاع الا٢خهاص الٗغاقي 

جخًمً وؤلاٞالؽ اإلاالي بؿبب بؾخمغاع الخ٩ىمت بالؿُاؾاث الا٢خهاصًت الخالُت.  

 هظه الىؾُلت وعوص الاخخماالث ألاعبٗت الاجُت:

٘ في ٢ُمت الضًىاع م٣ابل اعجٟإ ٢ُمت الضوالع وػٍاصة  - 1 ؤلاهسٟاى الخاص والؿَغ

 الخضهىع في مؿخىٍاث اإلاِٗكت.

اصة الضًً الٗام اإلادلي واعجٟإ مٗضالث الخطخم الظي ًٟا٢م الترصي في  - 2 ٍػ

اث اإلاِٗكؿت.  مؿخٍى

اصة ال - 3 ٣غوى الخاعظُت، بكغوٍ ج٣ُُض ٢اؾُت، ؤهمها، يماهاث بإنى٫ ٍػ

ىُت.  الىِٟ الخام، وبُ٘ ممخل٩اث الضولت مً ألانى٫ ؤلاهخاظُت والثرواث الَى

ت. )الؿٗضي،  - 4  (.66: 2020ج٣لُو ٦بحر في ه٣ٟاث اإلاىاػهت الٗامت الؿىٍى

 

غافي والٗىامل اإلااز  غة في طل٪ الىمىاإلابدض الخامـ: وا٢٘ الىمى الؿ٩اوي والضًمٚى

ت االبيُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ألي   إلاٗٞغ
ً
 مهما

ً
حٗض صعاؾت الىا٢٘ الؿ٩اوي ماقغا

بلض، ل٩ىن الؿ٩ان هم الضٖامت الاؾاؾُت التي جمشل الهىعة الخُت للمجخم٘ ؤو 

ٟه، هى الٗضص ال٨لي لالٞغاص اللظًً ٣ًُىىن  البلض اإلاضعوؽ. والؿ٩ان في ؤبؿِ حٗاٍع

 ؤو مضً
ً
ىت او مى٣ُت ما في ٞترة مدضصة. ومً اإلاٗلىم ؤن هظا الٗضص ال ًب٣ى ٖلى بلضا

اصة  . ٞالٍؼ
ً
اصة ؤو ه٣هاها وي٘ واخض مً ؤلاؾخ٣غاع، بل ؤهه ٖغيت للخٛحر اإلاؿخمغ، ٍػ

ؤو الى٣هان جازغان ٖلى الىمى الؿ٩اوي للبلض وجغ٦ُبخه الا٢خهاصًت والاظخماُٖت. 

م٨ً جمُحز همُحن مً الٗىامل الضًمىٚ غاُٞت اإلاازغة في همى الؿ٩ان ٩٦ل، بط ٍو

اصة الُبُُٗت بغ٦ىيها  ت الٗىامل اإلاباقغة التي جًم الٍؼ ٌكمل الىمِ ألاو٫ مجمٖى

ُاث(، و٦ظل٪ خغ٦ت الهجغة الضازلُت والخاعظُت. في خحن ٌكمل  )الىالصاث والٞى

 الىمِ الشاوي الٗىامل ٚحر اإلاباقغة التي جًم جغ٦ُب الؿ٩ان خؿب الىٕى او الؿً،

خُض ؤّن ما ًيخاب وؿبت الىٕى مً بزخال٫ في جىػَ٘ الؿ٩ان خؿب ٞئاث الؿً 

)جدلُل الهغم الؿ٩اوي(، له ؤزغه الىاضح في جدضًض الٗال٢اث الؼوظُت  وما ًخهل بها 

مً زهىبت وبهجاب، وبالخالي في عؾم مٗضالث الىمى الؿىىي للؿ٩ان. )ظلبي، 

لؿ٩اهُت التي ٧ان ًدبٗها الٗغا١ مىظ (. ًيبغي ؤلاقاعة بلى ؤن الؿُاؾت ا28: 2011

ؤواؾِ الؿبُٗيُاث ولٛاًت نهاًت الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااض ي هي الدصج٘ ٖلى 

اصة في ؤٖضاص الؿ٩ان، لخلبُت مسُُاجه وزانت جىٞغ  همى الؿ٩ان والتر٦حز ٖلى الٍؼ

ً ٖلى خمل الؿالح لؼظهم في الخغب الٗغا٢ُت الاًغاهُت  ِٝ مً ال٣اصٍع الٗضص ال٩ا

ام 1991، ومً زم للخغوب التي جلتها في ٖام 1988ٛاًت ٖام ل ، التي 1993، ٖو

 في اإلابدض الؿاب٤. ؤن الىمى اإلاغجٟ٘ و اإلاتزاًض  للؿ٩ان مً قإهه ان 
ً
ط٦غهاها آهٟا

ٗغ٢ل مؿاع الخىمُت في ْل الٓغوٝ التي ًمغ بها الٗغا١، وبن ٖضم  ًٟا٢م ال٣ٟغ َو

ىبت، ٞمٗضالث  وظىص ؾُاؾت ؾ٩اهُت ٢ض ًٟط ي الى وظىص حٛحراث ؾ٩اهُت ٚحر مٚغ

، واهدكاع الخسل٠ والامُت 
ً
ُاث وؿبُا  و اهسٟاى مٗضالث الٞى

ً
اإلاىالُض مغجٟٗت ظضا

 ، ًٞال ًٖ 
ً
حرها مً اإلاك٨الث التي هخج ٖنها مٗضالث همى ؾ٩اوي ٖالُت ظضا ٚو

الاويإ الؿُاؾُت ٚحر اإلاؿخ٣غة، مما ازغ في ٖضم وظىص ؾُاؾت ؾ٩اهُت واضخت 

ُما ًخٗل٤  حٗمل لى اإلاضي الُىٍل.ٞو  للمىاعص اإلاخاخت ٖو
ً
٣ا ٖلى جىُٓم همى الؿ٩ان ٞو

ىُت 2003بالؿُاؾت الؿ٩اهُت في الٗغا١ بٗض  ، بك٩ل ٖام، ٣ٞض ؤ٦ضث اللجىت الَى

للضعاؾاث الؿ٩اهُت وبضٖم مً نىضو١ ألامم اإلاخدضة للؿ٩ان في صعاؾتها للىي٘ 

البٗثي الؿاب٤ ٦ما ؤقغها ٢ض ؤهمل ، ٞإن الىٓام 2012الؿ٩اوي في الٗغا١ ٖام 

اإلاؿاثل الؿ٩اهُت والضًمىٚغاُٞت في ؤواؾِ الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااض ي، بضلُل 

ؤهه لم ٌكاع٥ في  في اإلااجمغ الضولي للؿ٩ان والخىمُت والظي ؤ٢ُم في ال٣اهغة في ٖام 

 في ٞهم الٗال٢ت بحن الؿ٩ان والخىمُت وفي 1994
ً
ش ، والظي ؤخضر بوُٗاٞا هاما جإٍع

 للؿُاؾاث 
ً
 عؾمُا

ً
َض ُٚابا

ّ
بهخمام صو٫ الٗالم بالؿُاؾاث الؿ٩اهُت. وهظا ألامغ َول

الؿ٩اهُت اإلاٗلىت في الٗغا١.  وفي الٗغا١ لم ج٨ً ؾُاؾاث الخىمُت الؿاب٣ت ول٣ٗىص 

لت مً الؼمً جدبجى الٗال٢ت الضالُت التي جغبِ ما بحن الؿ٩ان والخىمُت، بل  ٍَى

جل٪ الٗال٢ت ؾىاء بإزغها الاًجابي في خٟؼ الاؾدشماع  ؾٗذ بلى ج٤ًُِ وجحجُم

ُت الخُاة ؤو بإزغها الؿلبي في بخُاء ؤهماٍ الاؾتهال٥ وؤلاهخاط  والىمى وجدؿحن هٖى

ٚحر اإلاؿخضامت والتي ٢اصث بلى جسهٍُو ٚحر ؤمشل للمىاعص الا٢خهاصًت، وبالخالي بلى 

ا حكحر بلى طل٪ زُت الخىمُت هضع ويُإ في مىعص الٗغا١ ٚحر اإلاخجضص )الىِٟ(.  ٦م

ىُت   ُُٟت الخباصلُت ٦مخٛحر 2014ـ  2010الَى ال٢اجه الْى . بن بهما٫ الؿ٩ان ٖو

مازغ في خغ٦ت ٖىانغ الا٢خهاص ال٨لي، وبيُت وكاَه، وجىاػن ؾى١ الٗمل وؤهماٍ 

الدكُٛل ومٗضالث وبججاهاث البُالت وؤق٩الها، ٢ض ؾاهم في جغؾُش ٢ىاٖت مبضثُت 

٣ُت مٟاصها ؤن ؤًت مٗالجاث للخدضًاث التي جىاظه الا٢خهاص الٗغاقي جىُل٤ مً خ٣

ؾىاء في الٓٝغ الغاهً ؤو اإلاؿخ٣بلي، ال ًم٨ً ؤن جإزظ مضاها زاعط بَاع عئٍت 

ُت.  واضخت وحصخُو مىيىعي ل٣ًاًا الؿ٩ان بضاللخه الضًمٛغاُٞت ال٨مُت والىٖى

ىُت للضعاؾاث الؿ٩اهُت،   (.19: 2012)اللجىت الَى

(، ٖملُاث لللخٗضاص الؿ٩اوي 6، )1921الٗغا١ مىظ جإؾِـ الضولت اإلال٨ُت في قهض 

ٖلى الخىالي. ؤما حٗضاص ٖام  1987، و 1977، 1967، 1957، 1947وهي حٗضاص 

، ٞلم ٌكمل ٧اٞت مداٞٓاث الٗغا١ وبهما ظغي ج٣ضًغ جسمُجي لؿ٩ان ب٢لُم 1997

ها لؿلُت  ٧ىعصؾخان )مداٞٓاث ؤعبُل والؿلُماهُت وصهى٥(  بؿبب ٖضم زًٖى

ت، لظا لم ًخم حٗضاص ؾ٩ان ب٢لُم ٧ىعصؾخان بك٩ل مباقغ، ألامغ  الخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

 ُٞه. م٘ طل٪ جمحز الخٗضاص بؿٗت بؾخماعجه وقمىلها ٖلى 
ً
 مهما

ً
الظي ق٩ل ه٣ها

ؤؾئلت ظضًضة، ٦ما ؤن هخاثجه ألاولُت ْهغث بٗض ًىم واخض ٣ِٞ، ألامغ الظي ق٩ل 

ُت في ٖملُت  ىُت للؿُاؾاث ه٣لت هٖى ٜ البُاهاث واؾخسغاط الىخاثج. )اللجىت الَى جَٟغ

(. بن الخباَا في الخدى٫ الضًمىٚغافي، واو٩ٗاؾاث ٖضم 23-22: 2012الؿ٩اهُت، 
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َل ؾببا عثِؿا لخٗثر الخ٣ضم هدى جد٤ُ٣ ؤهضاٝ 
َ
٩

َ
الاؾخ٣غاع الؿُاس ي والا٢خهاصي ق

الخانت بخٗمُم زضماث  الالُٟت الشالشت للخىمُت في الٗغا١، وبالظاث ألاهضاٝ

 
ً
الصخت ؤلاهجابُت والخٗلُم والخٛظًت. ٖالوة ٖلى طل٪، ٞةهه ؾِب٣ى بلى خحن هاظؿا

لهىإ ال٣غاع اإلاٗىُحن بخىؾُ٘ ٞغم الٗمل وال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ ومىاظهت جدضًاث 

 البِئت.

 ،
ً
 ومىخٓما

ً
 ومخىانال

ً
ٗا  ؾَغ

ً
قهض همى الؿ٩ان في الٗغا١ وبهىعجه اإلاُل٣ت جُىعا

ٗض الىمى الؿ٩اوي اإلاغجٟ٘ هي مً ؤهم الخدضًاث الؿتراجُجُت التي جىاظها الخ٩ىمت  َو

 بإ٦ثر مً ملُىن وؿمت، وبلٜ ٖضص الؿ٩ان 
ً
ض الؿ٩ان ؾىىٍا . بط ًٍؼ

ً
في الٗغا١ خالُا

 لخ٣ضًغاث ٖام 
ً
٣ا خى٢٘ ؤن ًخجاوػ ٖضصه  38.141، خىالي 2018ٞو ملُىن وؿمت، ٍو

 2.4الىمى الؿ٩اوي اإلاغجٟ٘ الظي ًبلٜ  هدُجت مٗض٫ 2030ملُىن وؿمت ٖام  53

ا في وظه الخ٣ضم اإلادغػ هدى  ًّ  ظض
ً
باإلااثت. لظا ٞإن هظا الىمى الؿ٩اوي ًمشل جدضًا

ال٣ًاء ٖلى ال٣ٟغ وزٌٟ البُالت، ال ؾُما بحن الكباب، ًٞال ًٖ الًِٛ ٖلى 

ا اإلاىاعص والخضماث الٗامت والخدًغ اإلاٍٟغ وجٟا٢م مك٩لت الؿ٨ً الٗكىاجي. ولهظ

ؾ٩ُىن لضًىام٨ُُاث الؿ٩ان في اإلاؿخ٣بل جإزحر خاؾم في الىخاثج ؤلاهماثُت 

ع  ٣ضَّ ًُ  في الٗالم، بط 
ً
اث الؿ٩اهُت قبابا خمخ٘ الٗغا١ بإخض ؤ٦ثر اإلاجمٖى اإلاؿخ٣بلُت. ٍو

ىُىي اإلاكهض 50ؾىت بدىالي  19ٖضص الؿ٩ان الظًً ج٣ّل ؤٖماعهم ًٖ  ، باإلائت . ٍو

اصة في ٖض ، 2030( بدلى٫ ٖام 32ـ  20ص الؿ٩ان البالٛحن مً  )الضًمىٚغافي ٖلى ٍػ

 مً 
ً
ض هظا ألامغ مً الًِٛ ٖلى اإلاىاعص الا٢خهاصًت التي هي هٟؿها ؤ٦ثُر هضعة وؾحًز

ت والخضماث  ؤِيّ و٢ذ مط ى، بما في طل٪ الٛظاء واإلااء والبيُت الخدخُت الخًٍغ

ض ا لُلب ٖلى الٗمل الٗامت، ومً مالًحن ٞغنت ٖمل بياُٞت. اإلاخى٢٘ ؤًًا ؤن ًٍؼ

م٨ً ؤن ٩ًىن هظا الٗضص ؤٖلى ب٨شحر بطا 7ـ  5بلى مابحن ) ( ٞغنت ٖمل بياُٞت ٍو

اعجٟٗذ مٗضالث اإلاكاع٦ت في ٢ىة الٗمل، وبساّنت باليؿبت لليؿاء. بنَّ حسخحر 

ض مً الاؾدشماع في الخٗلُم، واإلاهاعاث وجُىٍغ  غافي بىجاح ًخُلب اإلاٍؼ الخدّى٫ الضًمٚى

ما٫ ت، وبصاعة اإلاىاعص الُبُُٗت ٖلى هدى ؤًٞل، )بما في طل٪  في بِئت ألٖا الخجاٍع

م٨ً ؤن ًىٞغ طل٪ ٢ىة ٞاٖلت لخدٟحز الىمى الا٢خهاصي  ألاعاض ي الؼعاُٖت واإلاُاه(، ٍو

ؼ الُب٣ت الىؾُى مً قإهه ؤن ًضٖم الاوسجام  اإلاؿخضام، ًٞال ًٖ ؤنَّ حٍٗؼ

غ الُىعي ألاو٫ 47: 2017الاظخماعي والؿُاس ي ألاوؾ٘. )وػاعة الخسُُِ،  (، ) الخ٣ٍغ

 (.25: 2019خى٫ ؤهضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت في الٗغا١، 

اصاث الؿ٩اهُت بالخ٣ضم ؤو التراظ٘ الظي قهضه  ، لم جخإزغ ألاع٢ام اإلاُل٣ت للٍؼ
ً
سُا جإٍع

الا٢خهاص الٗغاقي، ؤو الخغوب والهغاٖاث التي مغ بها زال٫ مغاخله الؼمىُت 

ىا هخاثج الخٗضاصاث الخمؿت الٗامت للؿ٩ان بط ج٨ٟي اإلاخٗا٢بت، وهظا ما ؤ٦ضجه ل

ملُىن وؿمت. وفي  3.38، بلٜ ٖضص ؾ٩ان الٗغا١ خىالي 1934ؤلاقاعة بلى اهه في ٖام 

، بلى 1957ملُىن وؿمت، زم بعجٟ٘ الٗضص ٖام  4.82، بلٜ ٖضص الؿ٩ان 1947ٖام 

وؿمت ؤي ؤن  ( ملُىًن12، بلٜ ٖضص الؿ٩ان خىالي )1977ملُىن وؿمت. وفي ٖام  6.5

اصة في الؿ٩ان زال٫ عب٘ ٢غن بلٛذ خىالي ) ( مالًحن وؿمت. ونل ٖضص ؾ٩ان  7الٍؼ

( ملُىن وؿمت. هظا ٌٗجي ؤن ٖضص الؿ٩ان جًا٠ٖ 22، بلى خىالي )1997الٗغا١ في 

م مً ٖضم جىُٟظ الخٗضاص اإلا٣غع  لى الٚغ ً. ٖو ازىتي ٖكغة مغة زال٫ ال٣غن الٗكٍغ

َضَعث ٖضص ، بال ؤن هخاث2007مىظ ٖام 
َ
ث ٢

َ
ظ ِٟ

ُ
ج ٖملُاث التر٢ُم والخهغ التي ه

غث ماقغاث ؤولُت ًٖ 31.6، ب )2009الؿ٩ان ٖام  ( ملُىن وؿمت، ٦ما بنها ٞو

اصة ألاع٢ام  مؿخىي اإلاداٞٓاث وألا٢ًُت والىىاحي. ومً الجضًغ باإلاالخٓت بن ٍػ

و بما اإلاُل٣ت للؿ٩ان ال جسٟي خ٣ُ٣ت بججاه مٗضالث الىمى الؿ٩اوي هدى الخىا٢

ىُت للؿُاؾاث  غافي. )اللجمت الَى ًدؿ٤ م٘ الىمِ الُبُعي للخدى٫ الضًمٚى

 (.24: 2012الؿ٩اهُت، 

 اإلابدض الؿاصؽ: الىا٢٘ الاظخماعي وؾماث اإلاك٨الث الاظخماُٖت

 جسخل٠ هظه 
ُ

َمه ومماعؾخه الاظخماُٖت، خُض َُ ال ق٪ ؤن ل٩ل هٓام بظخماعي ٢ِ

م واإلاماعؾاث بةزخالٝ صعظت الخ َُ ٣ضم الا٢خهاصي والاظخماعي الظي ًبلٛه طل٪ ال٣

 لؤلبيُت الخدخُت والٟى٢ُت 
ً
الىٓام. ٞالخ٣ضم الا٢خهاصي والاظخماعي هظا ٌٗجي حُٛحرا

للمجخم٘ بدُض جٓهغ آزاعه واضخت ًفي التر٦ُب الؿ٩اوي والبىاء الُب٣ي مً زال٫ 

. ًيبغي الاقاعة هىا الى ًٞغ
ً
مىصًا يُت الضعاؾت ٖملُت الخغا٥ الاظخماعي ؤ٣ُٞا ُٖو

الغثِؿُت ٢ض جد٣٣ذ في ؤن الٓغوٝ التي قهضها الٗغا١ ما بٗض الخاؾ٘ مً هِؿان 

، وجغؾباث الاؾدبضاص الؿُاس ي للىٓام الؿاب٤ ظٗلذ اإلاجخم٘ الٗغاقي في 2003

مىاظهت جدضًاث وبق٩االث ٖضًضة: ؾُاؾُت، وا٢خهاصًت، وؤمىُت، واظخماُٖت 

لى  مضي اؾخ٣غاع اإلاجخم٘، ومً زم ٖلى بم٩اهُت ٞغيذ هٟؿها ٖلى الىا٢٘ الٗغاقي ٖو

اقلت   مدكُٓت ٞو
ً
َض صولت

ّ
بىاء الضولت الٗغا٢ُت ٖلى ؤؾـ ظضًضة. و٧ل طل٪ ول

 ميكُغ وهل، ولهظا جضعي الضعاؾت بإن ون٠ صولت الٗغا١ بالضولت 
ً
ومجخمٗا

 الٟاقلت ون٠ صخُذ بلى خٍض بُٗض.

 ؤمام بىا
ً
ء الضولت بماؾؿاتها ٧اٞت هي ولٗل ؤهم جل٪ ؤلاق٩االث التي ق٩لذ ٧ابدا

ٗض  ٌُ  مً ؤن جد٤ُ٣ البىاء ؤلاوؿاوي والاظخماعي للٟغص 
ً
ؤلاق٩االث الاظخماُٖت، بهُال٢ا

م٨ً  ت في جإؾِـ ؤع٧ان الضولت الخضًشت بلى ظاهب ألابٗاص ألازغي. ٍو حجغ الؼاٍو

 ؤمام بىاء صولت صًمى٢غاَُت 
ً
حصخُو ؤهم ؤلاق٩االث الاظخماُٖت التي ؤنبدذ ٖاث٣ا

ُت اإلاخىاخغة، ُٚاب ال٣ُم  خ٣ُ٣ُت في الٗغا١ هي: الُاثُٟت والىالءاث للهىٍاث الٟٖغ

٣ضان ز٣ت ألاٞغاص بالضولت  الاخخماُٖت الاًجابُت وي٠ٗ الترابِ الاظخماعي، ٞو

ُاب الاؾخ٣غاع وبوٗضام الؿلم اإلاجخمعي. ومً  ُُٟت ٚو ت والْى وماؾؿاتها الاصاٍع

ىعاث والبُاهاث والضوعٍاث الغؾمُت الهاصعة زال٫ مالخٓت الباخض ومخابٗخه للميك

 بإن ؤهم اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي منها الٗغا١ هي 
ً
في صازل الٗغا١ وزاظه، باث واضخا

حٗم٤ ْاهغة الٟؿاص اإلاالي والاصاعي والتي جدىلذ مً ْاهغة ؾلى٦ُت مغجبُت بٟئاث 

ٗغاقي، ، بلى بيُت اإلاجخم٘ ال2003مُٗىت مً عظاالث الضولت الخضًشت ُٞما بٗض 

 لؤلؾخجزاٝ وهضع اإلاا٫ الٗام، وب٢خُاٖها 
ً
وجغسخذ ظظوعها بدُض ؤنبدذ مهضعا

به لخاعط اإلاىٓىمت الا٢خهاصًت،   مً الضزل والىاجج ال٣ىمي، وحؿٍغ
ً
ظؼءا مهما

وبضاللت ماقغ الخى٦مت إلاىٓمت الكٟاُٞت الضولُت، ؤنبذ الٗغا١ مً بحن الضو٫ 

 في الٗالم 
ً
(. ؤن 17، 2020. ) وػاعة الخسُُِ، 2015ٖام الٗكغ ألاولى ألا٦ثر ٞؿاصا

ُت والهغإ  ت الٟٖغ الٟؿاص اإلاالي والاصاعي والىٗغاث الؿُاؾُت والا٢خخا٫ ٖلى الهٍى

ت للخاعط الظي  الُاثٟي والازجي والجزوح ؤلاظباعي إل٢لُم ٧ىعصؾخان والهجغة الاظباٍع

َض خاالث ًو
َّ
ْىاهغ مً الٟىض ى قهضها اإلاجخم٘ الٗغاقي في ال٣ٗضًً اإلاايُحن، َول

ت في اإلاجخم٘  والدكٓي وؤلاه٣ؿام والخٟسخ الاظخماعي )ألاهىمي(، التي لم ج٨ً مإلٞى

الٗغاقي، جمشلذ في جٟص ي ْاهغة اإلادؿىبُت واإلايؿىبُت  وبوٗضام الضٝء الاظخماعي 

الٗاثلي، وبعجٟإ ملخّى في ؤٖضاص وؿب خاالث الُال١، وبػصًاص في وؿبت ألاعامل 

ؼوٝ الكباب ًٖ الؼواط بؿبب البُالت وال٣ٟغ. ومً اإلاكا٧ل  والٗىاوـ ٖو

الاظخماُٖت الازغي الباعػة في اإلاجخم٘ الٗغاقي اإلاٗانغ، هى الخ٨ٟ٪ ألاؾغي الىاجج 

ًٖ ٖضم ٢ضعة عب ألاؾغة ٖلى جدمل اإلاؿاولُت لباقي ؤٞغاص الٗاثلت، هدُجت البُالت 

ٟا٫ بلى  جغ٥ الضعاؾت والجزو٫ بلى و٢لت مىاعص صزله، خُض ًاصي طل٪ بلى لجىء ألَا

ؾاخت الٗمل، لؿض اخخُاظاث ألاؾغة مً مإ٧ل وملبـ. وهدُجت ل٩ل جل٪ اإلاكا٧ل 

الاظخماُٖت، بػصاصث مٗضالث الجغاثم، مشل ال٣خل والخ٠ُ والؿغ٢اث والازخالؽ 

حرها، وجغجب ٦ظل٪ ٖلى جٟص ي ال٣ٟغ بك٩ل ٦بحر في الٗغا١، بط ًضٞ٘ اهسٟاى  ٚو

بت في الثراء ؤو الخهى٫ ٖلى اإلاا٫ ٖىض البٌٗ الضزل ومؿخىي اإلاِٗكت  والٚغ

العج٩اب هظه الجغاثم، التي حعجؼ الخ٩ىمت ًٖ الخض منها ؤو مىاظهتها. ٌٗاوي اإلاجخم٘ 

الٗغاقي مً ْاهغة الخهضٕ الاظخماعي الىاجج ًٖ الاه٣ؿام الاظخماعي البيُىي 

اث الاظخماُٖت اإلاخماًؼة. ٧ل م ت جخمحز والٗم٤ُ الظي ًدضر بحن اإلاجمٖى جمٖى

اث الازغي. ؤن هظا الىٕى مً  ت اإلاجمٖى ُت جمحز بها هٟؿها ًٖ هٍى ت ٖٞغ باالهخماء لهٍى

الاه٣ؿام الاظخماعي له صوعه في جدضًض الخىظهاث الؿُاؾُت لضي الاٞغاص 

والجماٖاث. ؤما ًٖ ال٣ٟغ ٞدكحر بٌٗ الضعاؾاث الى ؤن مٗضالث ال٣ٟغ اعجٟٗذ 

، باإلائت في 40( في ٖمىم الٗغا١ لخهل بلى 2020ٗام )زال٫ ألاقهغ اإلاايُت في هظا ال

غب الٗغا١، وهدى  غ بٛضاص بىؾذ 35مضن قما٫ ووؾِ ٚو ، باإلائت في الجىىب. )ج٣ٍغ

(. في الؿىىاث ألازحرة 2019ًٖ آلازاع الاظخماُٖت اإلاترجبت ًٖ ال٣ٟغ في الٗغا١، 

وؤلاصمان ٖلى  جؼاًضث ْاهغة بهدكاع  حٗاَي الخبىب اإلاؿ٨غة واإلاسضعاث اإلاضمغة

دت ٦بحرة  اإلاكغوباث ال٨دىلُت وبهدكاع ؤلاهدغاٝ واللىاَت والؿغ٢ت والغقىة لكٍغ
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مً الكباب الٗاَل ًٖ الٗمل. ًيبغي ال٣ى٫ بإن الضولت الٗغا٢ُت اإلاٗانغة ٦ما 

غ٢ُت، مخىاؾُت وخضة الٗغا١  ذ ٖلى ؤؾـ َاثُٟت وصًيُت مظهبُت ٖو َِ وٗلم، ُبى

ىُت وبن لم ج٨ً ٢ض بىِذ ٢ِ. وال٣بلُت في الٗغا١ ٢ض ج٩ىن خالت زانت  الَى

مسخلٟت ًٖ همِ الىٓام ال٣بلي اإلاخىاظض في الٗالم الٗغبي، ٞهىا ال وٗجي بال٣بلُت ما 

٢هضه مدمض ٖابض الجابغي ب٣ىله بإن ال٣بلُت هي " الضوع الظي ٌٗؼي إلاا ٧ان ٌّٗبر 

ُاهُىن بال٣غابت ) ( ٖىض Kinshipٖىه الاهثروبىلىظُىن الٛغبُىن وزانت البًر

(. وال ه٣هض 48: 200صعاؾتهم للمجخمٗاث البضاثُت الؿاب٣ت للغؤؾمالُت. )الجابغي، 

بها ٢غابت الضم وخضها. بهما ما ه٣هضه في الؿُا١ اإلاٗانغ واإلاخٟص ي في الٗغا١ هى 

مهُلح ال٣بلُت الؿُاؾُت ٦مبضؤ جىُٓمي وعابُت مخجاوؿت الٛغى والاهضاٝ، 

الظي جبجى ٖلى ال٣غابت واليؿب. هي في الىا٢٘ ٣ٖلُت مبيُت ٖلى الخدال٠ بال٣ضع 

ٖامت ومبضؤ جىُٓم حؿخمض ٢ىتها مً ؤلاهخماءاث والىالءاث البضاثُت اإلاخجظعة في 

 ؤزغي وحؿختر صازل الضولت زل٠ 
ً
 وج٠ًٗ جاعة

ً
وظضان وؤٖما١ الجماٖت، ز٣ىي جاعة

(. ولهظا 9: 1996، الخىُٓماث الؿُاؾُت وجخلىن بإلىان الُىاث٠ اإلاخىاخغة. ) الى٣ُب

غاٝ اإلا٩ىهت للٗملُت الؿُاؾُت في جغؾُش الاه٣ؿاماث اإلاجخمُٗت  وظضث ألَا

ت لها، وطل٪ مً زال٫ ٖال٢ت الُاثُٟت الؿُاؾُت   ظىهٍغ
ً
والُاثُٟت مهلخت

بالؿلُت والثروة والىٟىط، ٖلى خؿاب مهلخت الىًَ واإلاىاًَ. وباث الكٗاع 

لبُت الؿاخ٣ت ًو اإلاسخى٢ت في اإلاجخم٘ الٗغاقي )بإؾم الضًً الكٗبي الظي ًغصصه الٚا

 وصولت. 
ً
با٧ىها الخغامُت(، زحر حٗبحر ًٖ الىا٢٘ اإلاٗانغ الظي ٌِٗكه الٗغا١ مجخمٗا

 بٗض ؤن جىامى صوع ال٣بُلت والٗكحرة 
ً
وبهظا بوؿلخذ الضولت ًٖ اإلاجخم٘، زهىنا

بؾخ٣غاع الى خض بُٗض.  ومً البضًهي ؤن ٩ًىن ل٩ل طل٪ جضاُٖاتها الؿلبُت ٖلى 

اإلاجخم٘ والضولت بماؾؿاتها اإلاسخلٟت. ومً الٓىاهغ الؿلبُت ألازغي، ْاهغة 

ت اإلاسضعة في الهُضلُاث وؾى١ الباٖت ٚحر الخايٗت للغ٢ابت  الدؿى٫، بهدكاع ألاصٍو

الصخُت، و٦ظل٪ ْاهغة اهدكاع الغقاوي صازل ماؾؿاث الضولت وبجمُ٘ مٟانلها. 

، ؤنبدذ الغقىة ظؼء مهم م٨مل 
ً
ألي مٗاملت في ؤٚلب الضواثغ الغؾمُت، ولى ؤطا

لب هظه  لب مكا٧ل اإلاجخم٘ الٗغاقي لىظضها البُالت هي الؿبب أٚل امىٗىا الىٓغ أٚل

 (.2017اإلاكا٧ل. )و٧الت ٣ًحن لؤلهباء، 

 نتائج الدراسة:

، بلى 1979ـ جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الخ٨م الكمىلي الظي ٖاها مىه الٗغا١ مً  1

 مً الخغوب اإلاضمغة، وال٣ٗىباث ال٩اسخت، وؾىء الخ٨م 2003
ً
 قاث٩ا

ً
َض بعزا

ّ
، ٢ض ول

والاصاعة، وخ٨م الاؾغة والٟؿاص. وؤصث هظه الٓغوٝ الى اؾخجزاٝ اإلاىاعص وصماع 

خص ي ٖلى ماؾؿاث الؿلُت، وزلٟذ وعاءها اإلاجخم٘ اإلاضوي، وبيٟاء الُاب٘ الص

ت  ٗاوي مً ؤػمت هٍى  ًىىء جدذ ز٣ل الدكٓي والخهضٕ الاظخماعي الكضًض، َو
ً
قٗبا

 َاخىت. 

ـ جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الٟؿاص الاصاعي والا٢خهاصي واإلاالي والؿُاس ي ٢ض ؤهل٪  2

 ومجخم٘. وؤنبذ الٗغا١ ٌؿمى في ألاصبُاث الؿُاؾ
ً
ُت الٛغبُت الٗغا١ وايىاه صولت

(، طل٪ بؿبب ٞكل الؿلُت الؿُاؾُت ممشلت A Failure Stateبالضولت الٟاقلت ) 

بالخ٩ىمت والبرإلاان في بخخىاء الٗى٠ الُاثٟي والهغإ اإلاظهبي والضًجي والىٗغاث 

الؿُاؾُت وجد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الؿُاس ي وجىمُت الثروة الا٢خهاصًت. ؤ٦ضث الضعاؾت 

٤ اإلاٗاًحر الٗاإلاُت، بطا بإن الٗغا١ صولت ٞاقلت بةم خُاػ، ألن الضولت ج٩ىن ٞاقلت ٞو

ؿضث ٞيها الىسب الخا٦مت، وتهّضمذ  عجؼث ًٖ بؾخدباب ألامً ٖلى ؤعاييها، ٞو

٣ضث الخضماث، و٦ثرث الكغور والخهضٖاث في هٓامها ألاظخماعي  البجى الخدخُت ٞو

ولت الٟاقلت ٢ض ال٣ُمي وألازالقي، وحُٗلذ ٞيها اإلاؿاعاث ال٣اهىهُت. بن هظه الض

 ًخدى٫ ويٗها بلى خالت الالصولت. 

، 2003ـ جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ْغوٝ الٗغا١ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ما بٗض  3

غة ُٞه  ٢ض ؤزغث بك٩ل ٦بحر ٖلى همى الؿ٩ان، ولم ٨ًً للمىاعص الُبُُٗت اإلاخٞى

 ومضي ام٩اهُت اؾخٛاللها ازغ في طل٪.

ت وجهضٕ في الٗال٢ت بحن الضولت واإلاجخم٘. ـ ؤزبدذ الضعاؾت بإن هىا٥ ٢ُُٗ 4

وبؿبب الهغاٖاث الؿُاؾُت والىٗغاث الُاثُٟت واإلاظهبُت التي ؤصث إللى جّهُضٕ 

ت والُاثُٟت جخجظع في باًَ  وجمؼ١ اليؿُج الاظخماعي، ؤنبدذ ؤلاهخماءاث الٗكاثٍغ

 ٚالُبت ؤٞغاص اإلاجخم
ْ
٘ في وؾُذ البيُت الاظخماُٖت الٗغا٢ُت. بدُض ؤنبذ ًلجا

 ًٖ اللجىء الى اإلادا٦م 
ً
خلخلت مكا٧لهم الاظخماُٖت الى الٟهل الٗكاثغي بضال

 وجىُٟظ ال٣اهىن.

وجخجلى ْاهغة الخهضٕ الاظخماعي الىاجج ًٖ الاه٣ؿام الاظخماعي البيُىي والٗم٤ُ 

ت  ت جخمحز باالهخماء لهٍى اث الاظخماُٖت اإلاخماًؼة. ٧ل مجمٖى الظي ًدضر بحن اإلاجمٖى

ُت جمحًز ت اإلاجمىٖاث الازغي. ؤن هظا الىٕى مً الاه٣ؿام  ٖٞغ بها هٟؿها ًٖ هٍى

 الاظخماعي له صوعه في جدضًض الخىظهاث الؿُاؾُت لضي الاٞغاص والجماٖاث.

ـ  ؤزبدذ الضعاؾت بلى ؤن ججغبت الؿبٗت ٖكغ ؾىىاث اإلاايُت في الٗغا١ بخُب٤ُ  4

انهت، ؤنبدذ ونٟت مبضؤ الضًم٣غاَُت الخىا٣ُٞت في الخ٨م وا٢اثمت ٖلى اإلاد

مشالُت للٟكل الؿُاس ي، وزحر مشا٫ ٖلى طل٪ ججغبت حك٨ُل الخ٩ىمت بٗض اهخساباث 

ى في اهخساباث 2005 . ؤيٟٗذ الضًم٣غاَُت الخىا٣ُٞت البرإلاان 2010، وج٨غاع الؿِىاٍع

٘ ال٣ىاهحن. وبهظا باجذ الضًم٣غاَُت  في صوعه في اإلاغا٢بت واإلاداؾبت، هاهُ٪ ًٖ حكَغ

ّىن مً ٦خل َاثُٟت ولِـ  الخىا٣ُٞت
َ
ج٨ّغؽ الُاثُٟت، بط ًهبذ اإلاجخم٘ الٗغاقي م٩

مً قٗب، حٗمل ٖلى حُِٛب مٟهىم اإلاىاَىت لهالح الجماٖاث، وبةٖاصتها إلهخاط 

 إلهخماثه الٟغعي 
ً
، ٩ُٞىن ؤؾحرا

ً
هِى٠ الٟغص ٢ؿغا

ُ
ؤلاوٛال١ الُاثٟي وؤلازجي ٞةنها ج

 بالُاثُٟت، ولِـ إلهخماثه للٗغا
ً
ً واإلاىاَىت. مخمشال  بالَى

ً
 ١ مخمشال

ـ  جبحن مً الضعاؾت بإن اإلاضن ال٨بري في الٗغا١ ٧الٗانمت بٛضاص، والبهغة  5

 ؤو همى وجُىع 
ً
 ٖمغاهُا

ً
ت والٗماعة، و٦غ٧ى٥ واإلاىنل لم حكهض جىؾٗا والىانٍغ

خًغي، بل ؤنبدذ هظه اإلاضن جتّر٠ً، وهظا ما هُل٤ ٖلُه هدً الباخشحن في 

ت ٠ُ اإلاضن ؤو بالخدًغ الؼاث٠، والتي حّٗبر ًٖ ٚلبت ٢ُم  الضعاؾاث الخًٍغ بتًر

ت وؾُىتها ٖلى الًٟاء الخًغي اإلاضوي.  البضاوة والٗكاثٍغ

ـ جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن الؿتراجُجُت ؤلا٢خهاصًت ٚاثبت ولِـ هىا٥ ؤًت ؾُاصة ؤو  6

 هُبت للضولت ٖلى ؤعاييها وخضوصها الضولُت.

 الخىنُاث 

٤ جد٤ُ٣  ـ مىاظهت ألاػماث 1 اإلاظ٧ىعة التي ًىاظهها اإلاجخم٘ الٗغاقي ًٖ ٍَغ

ؤلاؾخ٣غاع الؿُاس ي وحٗم٤ُ مبضؤ الاهخماء للمجخم٘ في م٣ابل الاهخماء لل٣بُلت او 

للمضًىت او للُاثٟت ؤو اإلاظهب ؤو الٗغ١، وزانت ٖىض الظهاب بلى نىاص٤ً الا٢ترإ 

غان   .2021في الاهخساباث اإلاامل ٢ُامها في الؿاصؽ مً خٍؼ

ـ مىاظهت ألاػماث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وخض الجماٖاث اإلاسخلٟت بخٛلُب  2

اإلاهلخت الٗامت ٖلى اإلاهلخت الخانت، ووكغ مبضؤ الخٗاون والخىاع ٖلى الخٗهب  

 بكتى ؤلىاهه.

ـ اخترام اإلاا٫ الٗام م٣ابل ّٖضه ٚىُمت في مخىاو٫ الُض اإلامضوصة والٗحن اإلاٛمًت  3

ٗالجت مكا٧ل الٗى٠ الؿُاس ي، وؤػمت الجزوح والهجغة الجماُٖت والًمحر اإلاُٛب. م

 الضازلُت

غح الخلى٫ للمك٨الث التي ٌٗاهيها اإلاجخم٘ الٗغاقي وطل٪  4ًً الم َو ـ جُٟٗل صوع ؤلٖا

مً زال٫  بؾدكاعة ألاؾاجظة اإلاخسههُتن في قتى اإلاجاالث الؿُاؾُت 

 والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والىٟؿُت.

خ٩ىمت ب٢لُم ٧ىعصؾخان في خلخلت اإلاكا٧ل الٗال٣ت واإلاخٗل٣ت في ـ الخيؿ٤ُ م٘  5

 لضؾخىع 
ً
٣ا ، ويمً الٗغا١ الٟضعالي اإلاخ٤ٟ 2005ج٣اؾم الثرواث والؿلُاث ٞو

.
ً
 ٖلُه ؾاب٣ا

 

 املصادر باللغة العربية: 

اث : ال٨خب واإلاىؾٖى
ً
 ؤوال

ُؾؿه وؤبٗا1986ألاؾىص، )ص(. ناص١، ).1
ُ
ت صاع (، ٖلم الاظخمإ الؿُاس ي: ؤ صه، مضًٍغ

 ال٨خب للُباٖت واليكغ، ظامٗت اإلاىنل، اإلاىنل.

(، مى٤ُ البدض الٗلمي، جغظمت مدمض ٖبض البٛضاصي، 2006بىبغ، ٧اع٫، ).2

 اإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت، بحروث.
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ّمان.2011ظلبي، )ص(. ٖلي ٖبضالغػا١، )ً.3 َٖ  (، ٖلم بظخمإ الؿ٩ان، صاع اإلاؿحرة، 
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اوي، ؤعبُل.  وؾىضان الخ٩ىماث الٗغا٢ُت، مُبٗت مى٦ٍغ

٠ 2006مّٟغط، ؾٗض ولجىت مً الباخشحن، ).9 ت ٖالم الؿُاؾت: حٍٗغ (، مىؾٖى

 ومماعؾت، الجؼء 
ً
(، صاع 2(، ال٣امىؽ الؿُاس ي )1، )ٍ.23قامل بالؿُاؾت ٨ٞغا
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:  اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت
ً
 زاهُا

ماع بٗض اهتهاء (، ب٢خها2017البى٪ الضولي لئلوكاء والخٗمحر، ) -1 صًاث بٖاصة الٖا

٣ُا. واقىًُ صي س ي..  الهغإ في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ ؤٍٞغ

Downloads/211085AR.pdf 15/7/2020جم الخهٟذ في. 
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الا٢خهاصًت اإلاؿخ٣بلُت، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.  الاؾتراجُجُت
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مجلت خمىعابي للضعاؾاث، الٗضص الغاب٘،  الؿىت ألاولى، ٧اهىن الاو٫، مغ٦ؼ خمىعابي 

 للبدىر والضعاؾاث ألاؾتراجُجُت، بٛضاص.

اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَى الٗغبى للضعاؾاث الاؾتراجُجُت، والا٢خهاصًت والؿُاؾُت،  -20

٩ي ٖلى الٗى2019٠)  - 2003الؿُاس ي الُاثٟي في الٗغا١ ) (، ، ؤزغ ؤلاخخال٫ ألامٍغ

2017 ،)https://www.democraticac.de/?page_id=31 جم الخهٟذ في  ،

17/7/2010. 

ت الؿُاؾُت، ) -21 /، جم https://political-encyclopedia.org(، 2020اإلاىؾٖى

 .10/10/2020الخهٟذ في 

غ زام، ٠ُ٦ ؾاهم الاخخال٫  -22 ٩ي في صماع و٧الت ٣ًحن لؤلهباء، ج٣ٍغ ألامٍغ

جم     https://yaqein.net/reports/22317،. 17/3/2017الا٢خهاص الٗغاقي؟، 

 .23/7/2020الخهٟذ 

ت ؤلاخهاثُت 2017وػاعة الخسُُِ، ) -23 (، الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء، اإلاجمٖى

ت، )  (،بخهاثُاث ٚحر ميكىعة، بٛضاص.2017الؿىٍى

ىُت (، زُت الخى2020وػاعة الخسُُِ، ) ً-24  ، بٛضاص.2020 - 2018مُت الَى
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