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 رفع التباس في التمايز والصلة بين اإلسالم واإلسالمية واإلسالميين

 **رمدحت ماه ، *د. نادية مصطفى

 بعالال  وي،قالالم   أنفسالال   يسالالم    لمالال  وصالال  واإلسالال م   مسالال،   لكالال  وصالال  اإلسالال  
 -أول الا مخت،فال   باعتبالااا  التسالم    هاله  ع،ال  آخالض بعال  ويعتالض  باإلس ميي   الناس

 الحق قال   ع،ال  مسال،مي  ل سال ا اإلسال ميي  غيالض مال  المسال،مي  أ  إلال  تشيض أ  يمك  أن ا
 غيالالالض عالالالماه  ومالالال  الحق قالالال  ع،الالال  المسالالال،م    هالالال  سالالال  أنف يعتمالالالضو   اإلسالالال ميي  أولئالالال  وأ 

 بالالالي  يفالالالض   أنالالال  التسالالالم   هالالاله  لالالالض   الثالالالان  واالعتبالالالاا. اإلسالالال   نالالالا   أو( كالالالا ض) مسالالال، 
 ثال  ومال  المس،مي   م  أ ض  اإلس ميي  وأ  المين   بالطبق   ُيشعض  م تفضيقا المس،مي  

 اإلسالالالال ميي  عالالالال  اسالالالال،م    جيالالالالضو   بمالالالالا يتع،الالالال  الثالالالالال  االعتبالالالالاا. ع،الالالالي   ال صالالالالاي  ل الالالال  يحالالالال 
 العنالالال  مق لالالال  إلالالال  تصالالال  حتالالال  التسالالالام   وعالالالم  والتطالالالض  التشالالالم  سالالالما  مالالال  الحالالالضنيي 
 .واإلاهاب

 اإلسالالالالالالال م  ) ووا الالالالالالال  لمعنالالالالالالال  كثيالالالالالالالضي    الالالالالالال   و   تحالالالالالالال   وغيضهالالالالالالالا االعتبالالالالالالالااا  هالالالالالالاله 
 الغمالالال   هالالها تجعالال  م،م سالال  وا ع الال  حق قالالال  إل الال  نضالال   أ  الم الال  ومالال   (واإلسالال ميي 

 اإلقبالالا  وضالالع  اإلسالال م   الثقا الال  ضالالع  وهالال  أال االلتبالالاس  مالال  لمزيالالم و الالاب    امسالالتمض  
 المصالالالا ا ع،الال  -مالالن   والمثقفالالالي  المتع،مالالي  كبالالاا حتالال – المسالالال،مي  عامالال  لالالم  المعض الال 

( إسال مي    أ  مسال،م   ) حال اا  ال  المنخالضيي  المسال،مي  مال   كثيالض. المخت،ف  اإلس م  
 واإلنسالالان   لإلنسالالا  يقممالال  ومالالا وعمقالال  بسالالعت  اإلسالال   عالال  تصالال اات   بسالالطح   يعتض الال   

 غمالاا يخال   وبعضال   السع   وتضشيم ال ع  تجميم مست يا  م  المس،مي  ع   ض 

                                                           

 .ستاذ الع  ا  المول   والضئ س األسم  لقس  الع،   الس اس    ن،   اال تصا  والع،   الس اس    جامع  القاهضةأ *
 المميض التنفيهي لمضنز الحضااة ل،مااسا  الس اس  . **
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 وعالالال ا  خالالال ا  هالالالها  الالال  يسالالالت ي  اإلسالالال    عالالال  اجالالالم   بسالالال   بتصالالال ا امكتف  الالال السالالالجا  هالالالها
 .كثيضو  

 هالها يتحق  ك   وتص ا  "اإلس   شم  " تص ا ه  الغائب  الحاضض: وباختصاا
 يعمالالض ل الالا  حصالالض ال تفصالال    االختصالالاا هالالها بعالالم تالاليت  ثالال . الح الالاة وا الال   الال " لشالالم  ا"

 خاصال  وأيضوحاتال  وإشالكال ات  و ضالايا  أسسال  ": اإلسال م  الفكالض"بالال اليال   يعالض  ما عن ا
 .ف   المخت،  المتن ع والمتغيض ع،    المجم  المشتضك الثابت بي 

 -بقال ة  - يؤمنال    المس،مي  م  م عا ومج أ ضا  وااءها وحضن    كض: ه   اإلس م  
 م ج ِّ الالا  ع،ال  واشالتمال  واألخال    العبالا ا  مجالض  مال  ألكثالض واتسالاع  اإلسال    بشالم  

 المسال،مي  واجالب مال  أنال  يالضو   بال   قال   الخاصال  ال العام  الح اة مجاال  وتص،  تجم ِّ 
 وقالال   العالالال  و  ل، جالال   اإلسالال   اؤيالال  منط،الال  مالال  اإلنسالالان   والممن الال  حضالالاات   يجالالم وا أ 

 .نفس  اإلس   ع،  ا تئا  وال إكضا   ب  السام    وغايات  ومبا ئ  اإلس  

 ويالالالؤت  الصالالال ة ويقالالال   والقالالالضآ  والضسالالال   بالالالاه يالالالؤم  لمسالالال،   يتسالالال  نفسالالال  اإلسالالال   أمالالالا
 ولمسال،  لال   ت سالض بمالا ويتصالم   (وجال  عالز) هللا ذنالض مال  ويكثض امضا   ويص   الزناة
 الالالال ين : الجمعالالال  وجالالال    ب الالالا يعالالالض   ُه يالالال    اإلسالالال   مالالال  تخالالالهي أ  هالالالها ع،الالال  يزيالالالم آخالالالض

 والتغييالالض  التجميالالم عالال  وتصالال اات  ال ا الال   عالال  تصالال اات  ع،ي الالا يمنالال  ومضجع الال    والعالالالم  
 .وس، ن ات  س اسات  ع،ي ا ويمن 

 بالالال " اإلسالالال م  "  ي الالالا تظ الالالض اإلسالالال   مالالال  مسالالالت يا  ث ثالالال  نميالالالز أ  يمكالالال  ثالالال  ومالالال 
 الالهي) ال اجالب اإلسال  (2)و  (مسال،ما المسال،  يك    ب  الهي)  األص اإلس  (1: )إشكا 

 الكمالا  اإلسال  (3)و  (واألمال  المولال  ومعال  اإلسال    ع،ال  اممن    المس،  المجتم  يك    ب 
 ال اصال  الخال  : هال  ك،ال  ذلال  مال  واألهال   (العالالمي  إلال  بضسالالت  اإلسال   بال  يمتم الهي)
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 هالال  وهالالا. اإلسالال    الال  األساسالال   الك، الال  الضؤيالال  نسالالم   الالالهي الث ثالال   المسالالت يا  هالاله  بالالي 
 .يتمم ا وما الث ث  المست يا  هه  م  ك  إل  إشااة

 :األصل اإلسالم -األول المستوى 

 وحالالالال  وزنالالالالاة وصالالالال ا  وصالالالال ة تعالالالالال  هللا ت حيالالالالم مالالالال  مسالالالال،    الالالالض  لكالالالال  األسالالالالاس وهالالالال 
 ب الالالا ءجالالالا التالالال  الفاضالالال،  بالالالاألخ   والتح،الالال  البالالالاي   سالالال م  مالالال  اسالالالتطاع  مالالالا وتصالالالم 
.. واالحتشالالا  والعفالالا  والصالالم  واألمانالال  والعالالم  والتسالالام   بالنالالاس الضحمالال  مالال  اإلسالال   

 اوتجالالالاا   عالالالا يي  اأ الالالضا   – المسالالال،م    تمث،الالال  حالالالي  الالالالهي العظالالال   اإلسالالال   هالالال  وهالالالها. وهكالالالها
الالال اإلسالالال    الالال  النالالالاس  خالالال  -و عالالالاة وع،مالالالاء واحالالالال   العالالالال    الالال  اإلسالالال   وانتشالالالض ا أ  اج 
 .بالسماء واألا  خال  بال الخ،    ص، ا

 هالالالها  الالال  منالالالا كميالالالضي  اوتقصالالاليض    صالالال اا نشالالال م جم عالالالا -المسالالال،مي –  الالالنح  هالالالها  ومالالال 
 بالال   الالالهات  وااللتالالزا  األصالال  اإلسالال   معنالال  عالالن   غالالاب المسالال،مي  مالال   كثيالالض: المسالالت   

 وي مال   (هللا اسال   محمالم   هللا إال إلال  ال) العظمال  الت حيالم بك،مال  إال يحتفظ ال م  ومنا
 .ذل  م  اكثيض   أو مهابع ما

 ت ج ال  مال  لإلس      . أ ضا  بي  معام   أو  ض ي  تك    أ  م  أوس  الح اة لك 
  ول ال   أو ا تصالا ي  أو اجتماع ال  تشالضيعا  ف ال  هال  وتطال يض   المجتمال  بنالاء    إ ا ة أو

 إنسالالان   مالالهاهب أو أ يالالا   الال  الم جالال  ة والمبالالا   القالال   عالال  متميالالزة ومبالالا   قالال   ف الال  هالال 
 أخض   مجتمعا  ع  مجتمع  تميز أ  يمك  أخض  

 بعنايال  يضح الا الالبع  ويالض   اليال    منالا كثيالضي  ع،ال  ت،تالبس التال  ه  األسئ،  هه 
 ويااحالالالا متسالالالضعا بالالالالنف  عن الالالا بعضالالالنا ويجيالالالب المالالالهن ا  األو  بالمسالالالت    مكتف الالالا وتالالالمبض
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  الال  بالالالمي  بالمتالالاجضة ل،الالبع  هالالها يسالالم  ألالال  بالس اسالال   الالالمي  سالالنخ،  هالال : إلشالالكال ا 
 الح الالالالاة هالالالالها يجعالالالال  ألالالالال  النقالالالال   لصالالالالال  العقالالالال  بالالالالاب هالالالالها يغ،الالالال  أ  واال تصالالالالا   الس اسالالالال 
 لخ إ...و القمس   يمع  أص ل  لفكض معضض  المتجم  الفكض ع،  تق   الت  المتغيضة

 أ  من الا أخطالض:  ،نالا ونمالا اإلسال م    الثقا ال   ال  نقال  ع،ال  تق   األسئ،  هه  أكثض
 اإلسالال   بالي  يقالال   لمال  يسالالم  وال ون الائ   كالالا    المعض ال  مالال  القالما هالالها أ  السالائ  يعتمالض
 تطميالالال  أ  يعنالالال  لكنالالال  مسالالال،   غيالالالض أنالالال  المتالالال  يعنالالال  ال الالالالنق  هالالالها وأ  هالالالها  مالالال  أكمالالالض

 .كام  غيض اإلس  

 :الواجب اإلسالم -الثاني المستوى 

  الالالمين الع،الال  أصالالحاب كالال  عنالالم" واجالالب" بالال  تجمي، الالا  أو تكمي، الالا أو ثان يالالا لالال س وهالال 
 الثقا الالالال  أصالالالالحاب كالالالال  وعنالالالالم  (وغيالالالالضه  لالالالال  المشالالالالاب   والمالالالالمااس األزهالالالالض  الالالال ) اإلسالالالال م 
 وعمالال  ع،الال  وحضنالال    كالالضة و ولالال    عالال ة و ن الالا   يالال  اإلسالال   أ : اخت،فالال ا م مالالا اإلسالال م  

 .ل،عالمي  اسال  ه  كما واألم   والمول  والمجتم  األسضة: أصعمة ع، 

 الم،تالالز  المسالال،  يكالال    تحققالال   مالالمو   اإلسالال     الال  اهامشالال    وال اتض  الال لالال س المسالالت    هالالها
 أل  إسالالال م    غيالالالض وحضالالالااة  ولالالال   الالال  أو إسالالال م  غيالالالض مجتمالالال   الالال  يعالالال   مسالالال،  مثالالال 

 التالال  القالال   كانالالت لالال  وحتالال . اإلسالال   ع،الال  تتيسسالالا  ال الحالالال  هالاله   الال  والمضجع الال  ال  يالال 
. جمي،الال  نسالالان  إ قالال   أن الالا بمجالالض  إسالال م   تكالال    ال لكن الالا وجيالالمة  جمي،الال  المجتمالال  يتمناهالالا
 لكن الا إسال م    غيالض كثيالضة ومجتمعالا  وأ يا  مهاهب و   اإلس      ع، ا ق م   الحضي 

 مال  حالض وهال  وحم   هلل إال عمما ل س اإلنسا  أ : بالت حيم يضتب  تيصي  ل ا اإلس     
 واألخ ق الالالال  االجتماع الالالال  بالتعالالالالال   منضالالالالبط  اجتماع الالالال  لحضيالالالال  تتحالالالال   ثالالالال  سالالالال ا   مالالالالا كالالالال 

 .الخال  معص      لمخ،    ياع  ال أن  ع،  بناء س اس   لحضي  تتح   ث    الشضع 



 0211 مارس( 1العدد  )                                                                                                                                                                    قضايا ونظرات

8 
 

 اإلسال    ال  لكنال  االجتماع ال   والمالهاهب األ يالا  كال  و ال  مكالا  كال   ال  ظ،  والظ، 
  الالالال  تجالالالالم  ،الالالال . س اسالالالال ا أو ا تصالالالالا يا أو اجتماع الالالالا الظ،الالالال  كالالالالا  سالالالال اء خطيالالالالض تكي الالالال  لالالالال 

 محضمالالا بيالالنك  وجع،تالال  نفسال  ع،الال  الظ،الال  تحضمالال إنال : "مق لالال  ال ضالالع   الس اسالال   المالهاهب
: ومق لالال  نمالال ي  حالالمي -"الق امالال  يالال   ظ،مالالا  الظ،الال : "ومق لالال   مسالال   حالالمي -"تظالالالم ا  الال 

 والس اسالالال   االجتماع الالال   الالالالق  . ظالالالال  أي-"جالالالائض سالالال،طا  عنالالالم حالالال  ك،مالالال  الج الالالا  أعظالالال "
   الال  ضالاليض وال اإلنسالالان   الفكالالض مضجعيت الالا اإلسالال م   غيالالض واألمالال  المجتمعالالا   الال  الجيالالمة
: ال اجالالب اإلسالال    الال  العامالال  القالال   لكالال  القالال    سالال،م   أو ال ق م الال  المجتمعالالا  مالال  أ ضالال 

 ع،ال  المنفالت  الع،مال  والمالن   المتفتت  بالعق  ف   منظ اا اإلس   : ه  األول  مضجعيت ا
 .اإلنسان   عطاءا 

 هالالالها ع،الالال  -والمثقفالالال    الع،مالالالاء- المسالالال،م    يخت،الالال  ال اإلسالالال م   واألمالالال  مصالالالض  الالال 
 ع،الال  واجالالب أنالال  ع،الال  يخت،فالال    وال اإلسالال    أسالالس مالال  أنالال  ع،الال  يخت،فالال    وال المسالالت   
 تطميالالالالال : يسالالالالالم   الالالالالالبع . وتطم قالالالالال  تحق قالالالالال   الالالالال  يسالالالالالع ا أ  -المسالالالالالتط عي – المسالالالالال،مي 
 ال... اإلسال م   المضجع ال : يسالم   والالبع  إسال م ا  مشالضوعا: يسالم   والالبع  الشضيع  
 وال إسالالال مي    مفكالالالضو   وال صالالال ف   وال سالالال،في    وال إخالالال ا  وال أزهالالالض أساسالالالات   الالال  يخت،الالال 
 .وتن عات ا بإجماعات ا" اإلس م  " ه  وهه . غيضه 

 كالالال  ل سالالالت أن الالالا تؤنالالالم التالالال ) اإلسالالال م    اخالالال  المجت الالالمو   وهالالالؤالء التن يعالالالا  وهالالاله 
  الال  وهالال   (تطم قالال ) والغايالال  (اإلسالال   شالالم  ) المنط،الال  ع،الال  ومتفقالال    مجمعالال     (مصالالمتا
 أو حضنالالالا  ك ن الالالا مالالال  أوسالالال  واإلسالالال م  . وال سالالالائ  السالالالم   الالال  ن عالالال   مت: نفسالالال  ال  الالالت
 و ال  والقضالايا  االهتما  ومجاال  أول يات ا    اوا مها    تتن ع ب   ق   س اس   أحزابا
 .وتغيضات  بال ا   تيثضها
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  طاعالالا  وبعالال  عم قالال   إسالال م   ثقا الال  مالال  ل الالا حالالظ لالال س غضب الالا مثقفالال  نخبالال  لكالال 
 ال اجالالب اإلسالال   هالالها تسالالت عب ال واإلسالال م   العضبالال  والعالالال  مصالالض  الال  المسالال،  المجتمالال 

 الالالالماء بيالالالت هالالال  وهالالالها. اإلسالالال   ع،الالال  يفتالالالضي  بينالالال  عنالالال  يحالالالمث ا مالالال  وتالالالت    (اإلسالالال م  )
 :نقتضح الفج ة  هه  نض    ك  ... الي  

 .واألم  والمول  المجتم  إس  : ال اجب اإلس   تبس   .1
 .بمست يات  سال،ب هها لي اج  المين  الخطاب تط يض .2
 .اإلس   م  المست    هها ع  والمضوج  الشائع  الشم ا  بمعالج  االهتما  .3
 .الجم   متناو     تك    المجا  هها    تثق ف   مكتب  ت  يض .4
 وبالاألخ  األصالعمة  كا   ع،  بالتعم ي  الحق ق  باإليما  الجم   يتح،  أ  .5

 .المثقف  والمجم عا  اإلس م   الق   

 :الكمال اإلسالم -لثالثا المستوى 

 القعالال   لكالال  نم،غالال   لالال  ولالال  التكميالال  إلالال  ونسالالع  اإلسالال م    بالتفاصالالي  المتع،الال  وهالال 
 محال  وهال . ال  الت مال  ويضالعف ما  "ال اجالب"و" األص  اإلس  " ع،  يؤثض أ  يمك  عن 

  واألخال   بالعبالا ة الفالض  المسال،  التالز   الإذا. االجت ا ا  واخت   واالجت ا  الكميض التن ع
 ل جت الالا  المجالالا  اتسالال  عامالال   ومضجع الال  حضالالااي  ه يالال  اإلسالال   والمولالال  المجتمالال  وتمنالال 

 .التك ي  س، م  المجتمعا  ك     كالحا  والحضن    الفكضي  والتعم ي  التن ع واخت  ا 

 ك، الا األبال اب يفت  ث  تيس س    بماج  ومضجعيت  ه يت  المماي     يضس  مجتم   ك 
 وتكالالال ي  واإلعالالال   والنشالالالض والالالالمع ة والتعميالالالض واإلبالالالماع واالعتقالالالا  جت الالالا واال الفكالالالض لحضيالالالا 

 وغيالالالالض والمسالالالال،مي  اإلسالالالال ميي   وغيالالالالض لإلسالالالال ميي  تتالالالال   التالالالال ...  واألحالالالالزاب الجمع الالالالا 
 النالاس بق ال  ع،ال  اؤا    ضي  ك  يعض  وأ  منفت   مناخ    اؤاه  يط اوا أ  المس،مي  
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  م لالال   اجالال  حسالالب ويتسالال  يسالالتمض والمجمالال ع   العمالال مالال  من الالا ُيقمالال  ومالالا الناشالال   والشالباب
 .خماع وال إكضا   بغيض حمو    عنم يق  أو يت    من  ُيقم  ال وما الشفا   الحض

: بين اعالالال  الق الالالض  يالالال   مالال  المحالالالضاة الميئالالال  هالاله  عالالال  ينالالالت  الالالهي هالالال " الكمالالالا  اإلسالال  "
 المجالالالا  فالالالت وين والخالالالااج  الالالالماخ   الالال  اإلسالالال م   والمعض الالال  الثقا الالال  لنشالالالض المجالالالا   يتسالالال 

 ال ا الال   الال  تجضيم الالا إسالال م    مضجع الال  ع،ال  الممن الال  والحضن الال  الفكضيالال  االجت الالا ا  لتجضيالب
 عالم  ثمالت ومالا نفس   ااج  أو تضاج  من ا  ش  وما وتط ا  استمض من ا نج   ما بحضي  
 .المجتم  من  استفا  صحت  ثمتت وما انكش   صم  

 :سالماإل في األساسية الكلية الرؤية: األمر تتمة

 ويكتفالال  بين الالا  ال صالال  نجيالالم ال ألننالالا بعضالالنا  عنالالم تتضالالااب الث ثالال  المسالالت يا  هالاله 
 الفصالالالا "بالالالال الالالالبع  وصالالالف ا التالالال  الفصالالال  حالالالال  يكالالالضس ممالالالا آخالالالض   و   بمسالالالت    بعضالالالنا

 جمعال ) واجالب إسال   ويكض سال  يحضسال  أ  يجب( الخا  الفض ي) األص  اإلس  ". النكم
  الالال  باالجت الالالا  التطم ق الالال  صالالال ات  تتكامالالال   إسالالال  ويح يالالال   (حضالالالااي  س اسالالال  مجتمعالالال 

 .التكمي  ع،  والحض  التفاصي  

 االنتمالالالالاءا  متكا الالالال  األاجالالالالاء  واسالالالال  متحضالالالالض  إسالالالال م  مجتمالالالال : ك،الالالال  هالالالالها منتالالالال ج
 اسالالت ب بغيالض والثقا الالا   الحضالااا  مخت،الال  مال  مت اصالال  إ صالاء  بالال  وال ين ال  المح، ال 

 ح الالالاة  الالال  ل الالالا ويالالالمع  ح اتالالال   الالال  ، الالالاويفع   التقالالالم   بقالالال   يالالالؤم  حتمالالال   صالالالما  وال حضالالالااي 
  .األخض   األم 
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 انقطعالالت إنسالالان   ويسالالتنقه حضالالااة  ويجالالم  أمالال   يجمالال  ح الالاة  إسالال  ُ : ك،الال  هالالها منتالال ج
  ائال   وخصالب عالا   وأمال  شالام  وعالم  ونضامال   حضيال  مال  ل الا وهمت  وما بالسماء ص،ت ا

 . س   وأم 

 ال اجالالالالب باإلسالالالال   ،عنايالالالال ل أنفسالالالال   انتالالالالمب ا أو منتالالالالمب    مسالالالال،م   : هالالالال  واإلسالالالال مي   
 أ  -واجالم   مال  يكال  لال  إ – حق ال  وم  وتكا    وتعاونا وتع، ما  وتع،ما  ع ة والكما  

 المالهاهب أصالحاب ب الا ينا سال ا وأ  والس اسال    االجتماع ال  الضؤي   ي ا بما اؤاه   يط اوا
 الم ا الالال  إلالالال  ب الالالا يصالالال، ا وأ   (المسالالال،م  غيالالالض أ الالال   وال) اإلسالالال م   غيالالالض األخالالالض   والالالالضؤ  

 .ُيظ،م    وال َيظ،م    ال والمول   المجتم     المخت،ف 

 الضؤي   هه  م  وم  ع   مصض    الحضنيي  الس اسيي  اإلس ميي  ع   ماذا

 -حقالا– هال  هال  الس اسال    باإلسال م   يسالم  مالا هنالاك يعم ول  انت  ا ه   ش، ا  ه 
 وأصالحاب المصضي   ل ين  ا وضم المضأة  حق    وضم الم اين   وضم الميمقضاي    ضم

 المولالال " ضالالم مشالالضوع   وهالال  يق لالال    كمالالا كضابطالال  المصالالضي  ع،الال  يقضالال  خ  الال  مشالالضوع
  "المصضي 

 ضالالالالم الحضيالالالال  ثالالالال اة سالالالال ا  تمامالالالالا  مخت،الالالال  سالالالال ا   الالالال  تطالالالالضح جميالالالالمة   ميمالالالال  أسالالالالئ، 
 اإلخالالالال ا   ،الالالالم   و الالالال – والس اسالالالالي    الحضنيالالالال    اإلسالالالال مي     ي الالالالا شالالالالااك ثالالالال اة االسالالالالتمما  
 عال   ضال  ليم الا  أو الال م  أو ت نس    س اء الجم    ول ا ب ا ش م شاان م -المس،م   

 الم الالالا  اسالالالتمضاا مالالال  البالالالم ولكالالال  االسالالالتف ا   مالالال  أكثالالالض االت الالالا  يعالالال  تحمالالال  سالالالئ، . أمصالالالض
 : أع   ل،تيس س استكماال والت ض   
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 مالالال  والمتغيالالالض المقالالالمس  هالالال  المسالالال،مي  مالالال  ع، الالال  المجمالالال  اإلسالالال م  الثابالالالت .1
. وخطالالالي صالالال اب محالالال  لالالال    مسالالال   ال الحضن الالال  والتجالالالااب يالالال النظض  االجت الالالا ا 

 لمالال  وحالال  واجالالب هالال  بالال  والحضنالال  الفكالالض  الال  االجت الالا  منالال  يعنالال  ال هالالها لكالال 
 التشالم  ويسالمب اإلسال   يضالي   ق  الث ابت ع،  اال تصاا يضيم وم . ب   ا 

 .والتطض 
 أو مؤسسالالا  أو أ الالضا  ع،الال  اإلسالال     الال  يقتصالالض وال اإلسالال     الال  ك نالال   ال .2

. المقصالالالض وال ع،مالالال  الم،تالالالز  بالالالالع،م  متع،الالال  واألمالالالض غيضهالالالا   و   جماعالالالا 
 .خطيئ  ل س ا أيضا لكن     معص مي غيض واإلس مي   

 صالالح ة ومن الالا وع،م الال   و كضيالال  وسالال، ن     ع يالال : متن عالال  اإلسالال م   الصالالح ة .3
 اجتماع ال  صالح ة ومن الا االجتماع ال   والع،ال   الشالضع   الع،ال   بالي  ال ص    

 منظالالالالال ا مالالالالال  والتنمالالالالال ي  والت عالالالالال ي  الخيالالالالالضي  العالالالالالا  المجتمعالالالالال  لعمالالالالال با تتع،الالالالال 
 .ويخط  يصيب اجت ا ي

 الك انالا  ك  مث  وه  اإلس م    الس اس   الحضن : اإلس م   الصح ة وم  .4
 اجت الالالالالا ا تتمنالالالال  لكن الالالالالا األخطالالالالاء  مالالالالال  ممالالالالضأة  وال معصالالالالال م  غيالالالالض اإلسالالالال م   

 مضجعيت الالا  مال  اسال الس  ال جال   حال  ل الالا: ال  الت نفالس و ال  إسال م ا  س اسال ا
 زائالمة شالضو  أيال   و   ل،حكال  وال صال   الس اسال    والمنا سال  الناس  ومخايب 

 .اآل  مع ا يجضي  كما الس اس    الك انا  م  غيضها ع 
 اإلسالالالالالال م  الس اسالالالالالال  الفكالالالالالالض" يطالالالالالالالع ا أ  يضيالالالالالالمو   وال يطالالالالالالالع    ال كثيالالالالالالضو   .5

 وسالالالالالائ   الالالالال  إال ال، الالالالال   "اإلسالالالالال م   الس اسالالالالال   الحضنالالالالالا " وخطالالالالالاب" الحالالالالالمي 
 التالالالهنيض القالالال   تكالالالضاا مالالال  يعالالالم ثالالال  ومالالال . عا يالالال  غيالالالض ظالالالضو  و الالال  اإلعالالال  

 .والم اين  والمضأة  اإلنسا  حق    م  لإلس ميي  الفكضي  الم    بتط ا
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 أن ال  األخيالضة العقال   أثمتالت  قالم الميمقضاي   م  اإلس م   الحضنا  م    أما .6
 التزامالالالالال  وأكالالالالالم ع،الالالالال أ  مالالالالالن   كميالالالالالضا ت الالالالالااا هنالالالالالاك وأ  االسالالالالالتمما   ضالالالالالحايا أكمالالالالالض

 ل، صال   يضيقالا بالميمقضاي ال  وإيمانال  الس اسال   التنالا س    الس،م   األساليب
 أكمالالالض اإلسالالال مي    يعالالالم واليالالال  . تنقطالالال  ال تشالالالك كا  وسالالال  وممااسالالالت   ل،حكالالال 

 ُ تحالالالالت  مالالالالا. االسالالالالتمما  و مع الالالال  كمالالالالت   أ  بعالالالالم نفسالالالال ا  الميمقضاي الالالال  ضالالالالحايا
 جالالالض   ثالالال  األع،الالال  النسالالالب  ي الالالا زواوحالالالا إال حق ق الالال   يمقضاي الالال  لمنا سالالال   ضصالالال 

  ...(...مصض الجزائض  تضن ا ) ع،ي   االنق ب
 العالالالا  الفكالالالض  الالال  لكن الالالا اإلسالالال ميي    كالالالض  الالال  أساسالالال ا ثابتالالالا صالالالاا  التعم يالالال  .7

 والمسالالاواة   الم اينال  ثال  ومالال . اإلسال ميي  مال  إال وأساسالال    متاحال  والع،مالان  
 القطالاع  كالض    واضح  ال  إشك تعم ل  الم ايني  بي  وال اجبا  الحق      

 ف مالالا والتن عالالا  االخت  الالا  مالال  يخ،الال    ال كالالان ا وإ  اإلسالال ميي   مالال  األكمالالض
  فال  والسال،فيي   اإلخال ا  ع،ال  حكالضا لال س وهالها. ومضالي  م سال  بالي  ما بين  

 .ومضي  م س  بي  ما أيضا  تن يعا  والص ف   األزهض
 االنتمالالاء مالال  يتنا ضالال    الو  اإلسالال م    باألمالال  يؤمنالال    اإلسالال مي   : ال ين الال  .8

 تنضالالالال  معظم الالالالا أو اإلسالالالال م   الحضنالالالال  ووا الالالال  أ ب الالالالا . لمصالالالالض وال ل،عضوبالالالال  
 أو واحالالالما إسالالال م ا أ   ضالالالائ ا  وال س اسالالال ا ال يثمالالالت  ،الالال  ممااسالالالت   أمالالالا. ب الالالها

 الحضنالال  أ  الحالالمي  التالالاايخ يشالال م بالال . الخ انالال  مااسالالت واحالالمة إسالال م   حضنالال 
 األساسال   القال ة وأن ال  و ضاياها  األويا  ع  المما عي  مقمم     اإلس م  

 ولمنالالا  والعالالضا   ،سالالطي   الال  الخالالااج   العالالموا  ضالالم تالالما   التالال  األمالال  عمالالض
 .وغيضها
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 يحتالالاج ال ا الال  أا  ع،الال  اإلسالال م   والحضنالال  اإلسالال ميي  عالال  اليالال   يالالضوج مالالا .9
 ل الالالال   جيالالالالما متالالالالابعي  غيالالالالض عالالالالن   المتك،مالالالالي  مالالالال   كثيالالالالض والمضاجعالالالال   ل،تضيالالالال 

 وال لإلسالالال ميي   مضالالالا ي  و كالالالضيي  س اسالالاليي  خصالالال   أ الالال ا   عالالالن  ويالالالض  و  
 اليال   والحالمي . و قال  وأعالماء خصال   وإنمالا تجالضبت   تقال   محايمة ج ا  ت جم
 تظ الالض ثال  لمحنالال  تعضضال   جميالمة  ميمالال  م جال  هال  اإلسالال ميي  استئصالا  عال 

 لصالالالالح ة األبالالالال اب  تنفالالالالت  العالالالالا   المجالالالالا   الالالال  اإلسالالالال   عالالالال  ل،الالالالم اع الحاجالالالال 
 وال مط،الالال   شالالال  ي جالالالم وال نسالالالم ا   والفشالالال  والنجالالالاح. وهكالالالها يالالالمة جم إسالالال م  

. هالالالها  الالال  إشالالالكا  وال ويتالالاليخض ويتقالالالم  ويفشالالال   يالالالنج  والجم الالال  مط،الالال   نجالالالاح
. العالالالال  ن ايالالال  ونين الالالا" اإلسالالال ميي  أو اإلخالالال ا  أخطالالالاء" تضالالالخ   عالالالم  ف جالالالب

 .واالت ا  النقم نفس إل   يت ج  ول  أجض  غيضه   ،ع 
 هنالالاك لكالال  وأوياننالالا  مصالالض من الالا تعالالان  التالال  مشالالك، ال ل سالال ا اإلسالال مي    .11

: الحضيالال  هالال  األسالالاس الحالال . غيالالضه  مالال  وتعالالام،   مع الال  التعامالال   الال  مشالالك، 
 االخالالالالت    الالالال  غيالالالالضه  وحضيالالالال  وتجالالالالااب    اجت الالالالا ات    الالالال  اإلسالالالال ميي  حضيالالالال 
 الصال اة تالضوي  وال الكضاه    وال الحقم يك  ل  لك . التنا س أو والتعاو   مع  

. لمشالالك تنا حالال  ي مالالا تكالال  لالال  األمالال ا هالاله ... واالسالالتمما  القمالال  وال المشالال ه  
 الحضيال  وسالتبق  البقالاء  ع،ال  مصالضي  بقال ا ما وحضن   كضا اإلس مي     سيبق 

 .أه، ا ع  تما   سام   وغاي  غال   ق م 

***** 
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 ملف العدد:

 في أفريقيا
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 سد النهضة: تحوالت وتحديات

 *محمد عاشور .د

 مقدمة:

  وضالالال  "مالالالي،س زينالالالاوي" ائالالال س الحك مالالال  اإلثيالالال ب  السالالالاب  حجالالالض 2111   الالال  إبضيالالال
األساس ل،مشضوع الهي عضِّ  آنهاك "بسم األلف  "  م  أ  يتح   اسم  إلال  االسال  الحالال  

 .1"سم الن ض "

وع،الال  الالالضغ  مالال  أنالال  لالال س أو  المشالالضوعا  التالال  تمني الالا إثي ب الالا ع،الال  مجالالضي الن الالض 
   إنالالال  )سالالالم 2قضالالال  المعاهالالالما  المول الالال  واإل ، م الالال واوا الالم   ونمالالالا تشالالالاوا مالالال  مصالالالض نمالالالا ت

الن ض ( يعم األكمض أثض ا واألكثض خطض ا    ض ء التعمي   الفن   ع،  المخط  األصال،  
.  ل،سم 

وم  اإليما  ب ج   عميم م  الفاع،ي    إ  حج  التقضيض ل  يك  يحتم  الت سال   ال  
ع،الال  تالالماع ا  السالالم  اخ، الالا وإ ، م الالا تتبالال  أ وااهالال  جم عالالا  لالالها يعنالال  هالالها التقضيالالض بالالالتعض  

ا: إثي ب الالا ومصالالض والسالال  ا   وصالال ال إلالال  يالالضح بالالمائ   بالنسالالب  ل،فالالاع،ي  المباشالالضي  وتحميالالم 
 التعام  م  ت،  اآلثاا والتماع ا .

 سد النهضة وإثيوبيا: فرصة تاريخية أم ثقب أسود؟ -أوًل 
                                                           

 ستاذ الع،   الس اس    مع م البح ث والمااسا  األ ضيق    جامع  القاهضة.أ *
1 The Economist (2011), ‘A Dam Nuisance’, 20th April 2011, available online at 
http://www.economist.com/node/18587195 
2 Minas. T. G “In Defense of Ethiopia's Dam and Its National Interest”., at  
http://aigaforum.com/articles/In-Defence-of-Ethiopias-Dam.pdf 

(  األبعا  الس اس   ل،مشااي  المائ   اإلثي ب    مج،   ااسا  ح   الني،  العم  الثان   جامع  الني،ي : 2111الشف   محمم المك  )
  21 -19الخضي  .     

http://www.economist.com/node/18587195
http://allafrica.com/stories/201408111532.html
http://aigaforum.com/articles/In-Defence-of-Ethiopias-Dam.pdf
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 الالالا مجم عالالال  مالالال  تشالالاليض المااسالالالا  إلالالال  أ  سالالالم الن ضالالال  مالالال  المت  الالال  أ  يحقالالال  إلثي ب
 يمك  إجمال ا ف ما ي، : 1الع ائم اال تصا ي  والس اس  

تق،الالالالالال   المخالالالالالالايض الميئ الالالالالال  الناجمالالالالالال  عالالالالالال  االعتمالالالالالالا  ع،الالالالالال  ال  الالالالالال    -
العضالال ي  وتالال  يض الطا الال  ال زمالال  لسالالم العجالالز الالالهي تعالالان  منالال  إثي ب الالا وال  الالاء 

 ائالضة  وانتشالال ا مال  باحت اجا  المشضوعا  التنم ي  الطم حال  ل،الب   مال  الطا ال 
 .2 قض الطا  

تصالالالالالميض  الالالالالائ  الطا الالالالال  نمصالالالالالما ل،عم،الالالالال  الصالالالالالعب  لالالالالالمو  الجالالالالال اا  -
 والشض  األوس . 

مصالالما مالال  مصالالا ا الفخالالض الالال ين  لتنفيالاله  )حتالال  اآل ( باالعتمالالا   -
ا "ل،غطضسالال  وال  منالال " 3ع،الال  التم يالال  الالال ين  مالال  ناح الال    وألنالال  يعالالم نسالالض ا واضالالح 

 تص  بن ض الني  واوا م .المصضي  التاايخ   ع،  مجضيا  األم ا ف ما ي

تيكيالالالالم مضنزيالالالال  الالالالالموا اإل ، مالالالال  إلثي ب الالالالا نفاعالالالال  ائالالالال س  الالالال  القالالالالض   -
 األ ضيق  وح   الني  وشض  أ ضيق ا بصف  عام . 

                                                           

1 Rawia Tawfik, (2015), Revisiting hydro-hegemony from a benefit-sharing prespective: the case of the 
grand Ethiopian renaissance Dam, Discussion paper, German Development Institute, p 26 at: 
https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_5.2015.pdf 
 Block, P. and K. Strzepek (2010), ‘Economic Analysis of Large-Scale Upstream River Basin 
Development on the Blue Nile in Ethiopia Considering Transient Conditions, Climate Variability, and 
Climate Change’, Journal of Water Resources Planning and Management, 136(2), pp. 156-166 
2 Block, P. and K. Strzepek, Ibid, pp. 156-166 
3 Financial Times (2012), ‘Nile dam: Water wars averted for now’, June 19, at 
http://www.ft.com/cms/s/0/1f820ab2-b608-11e1-a511-00144feabdc0.html#axzz24mAeU79P 

https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_5.2015.pdf
http://www.ft.com/cms/s/0/1f820ab2-b608-11e1-a511-00144feabdc0.html#axzz24mAeU79P
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واغالال  مالالا سالالم    الالإ  مشالالضوع سالالم الن ضالال  ال يخ،الال  مالال  مجم عالال  مالال  اآلثالالاا السالال،م   
مالا يمكال  إجمالال  ف مالا ع،  إثي ب الا والشالك ك حال   جالموا  اال تصالا ي  وغاياتال  الفع، ال  وهال  

 ي، :

ا إل  ميزان   المول  اإلثي ب ال  وع ائالم المشالضوع المت  عال     1التك،ف  الباهظ  ل،سم  ق اس 
حيالال  نصالال  خمالالضاء صالالنمو  النقالالم الالالمول  إثي ب الالا بتق،يالال  معالالمال  بنالالاء السالالم حتالال  ال تالالؤثض 

   األخض . ال تيض المتسااع  ل،مناء ع،  االحت اجا  التم ي،   ل،مشضوعا     القطاعا

متض ا( ومعم  التم   المائ  ال ز  لتشالغي،  يشاليض إلال   135أ  ااتفاع السم المقتضح )
أ  السم ابما ال يستط   تحقيال  حجال  إنتالاج الطا ال  المسالت م  إنتاج الا ع،ال  مالماا العالا   
وهالال  مالالا   الال  الالالبع  ل،تشالالك   الال  أ  تكالال   الغايالال  مالال  السالالم هالال  ت ليالالم الطا الال  الك ضبائ الال  

،الال   ائمالالا وتؤنالالم الحك مالال  اإلثي ب الال   أخالاله ا  الال  االعتبالالاا نصالالائ  خمالالضاء المنالال   قالال  نمالالا تع
ا وجالمو   حيال  يالض  هالها الفضيال  أ   المول  بجع  السم متعم  األغضا  ل ك   أكثض عائم 
ا تصالالالالالاا اسالالالالالالتخماما  السالالالالالالم ع،الالالالالال  ت ليالالالالالالم الطا الالالالال  يتعالالالالالالاا  ومبالالالالالالا   الكفالالالالالالاءة والجالالالالالالمو  

 .2اال تصا ي 

ااسالا  التال   امالت ب الا إثي ب الا  وهال  الشك ك حال   جميال  ونفايال  الم -
 أخه     االعتباا آثاا تضسبا  الطم  ع،  عمض السم  

                                                           

  م  النات  اإلجمال  إلثي ب ا م   ماة تخزين    ال تزيم ع 31    ااس  سابق   ل،من  المول   ما  تك،ف  إ ااة الم اا  ال يماول ج   بنح    1
 % م  إ ااة نفس الم اا     أمضيكا الشمال   ااج :1

World Bank (2006), ‘Ethiopia – Managing Water Resources to Maximize Sustainable Growth’, World 
Bank, at http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-
maximizesustainable-growth-water-resources-assistanc 
2 Michael Hammond (2013), “The Grand Ethiopian Renaissance Dam And the Blue Nile: Implications for 
trans boundary water governance”, Discussion Paper 1307, at: http://www.globalwaterforum.org/wp-
content/uploads/2013/02/The-Grand-Ethiopian-Renaissance-Dam-and-the-Blue-Nile-Implications-for-
transboundary-water-governance-GWF-1307.pdf 

http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximizesustainable-growth-water-resources-assistanc
http://water.worldbank.org/publications/ethiopia-managing-water-resources-maximizesustainable-growth-water-resources-assistanc
http://www.globalwaterforum.org/wp-content/uploads/2013/02/The-Grand-Ethiopian-Renaissance-Dam-and-the-Blue-Nile-Implications-for-transboundary-water-governance-GWF-1307.pdf
http://www.globalwaterforum.org/wp-content/uploads/2013/02/The-Grand-Ethiopian-Renaissance-Dam-and-the-Blue-Nile-Implications-for-transboundary-water-governance-GWF-1307.pdf
http://www.globalwaterforum.org/wp-content/uploads/2013/02/The-Grand-Ethiopian-Renaissance-Dam-and-the-Blue-Nile-Implications-for-transboundary-water-governance-GWF-1307.pdf
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أ  أي تالالاليخيض  الالال  تشالالالغي  السالالالم  الالال ا االنت الالالاء منالالال  سالالالتك   تك،فتالالال   -
ا  مق سالالال  بمعالالالمال  الالالالميت  المح، الالال  المضتفعالالال  خاصالالال   الالال  ظالالال  عالالالم    1عال الالال  جالالالم 

م  م ءمالالال  الالالالبع  جاهزيالالال  شالالالبكا  الالالالضب  الك ضبالالالائ  مالالال  الالالالمو  المسالالالت ا ة وعالالال
 من ا ا تصا ي ا ل،  اء بالتزامات ا المال  .

التك،فالال  اال تصالالا ي  واالجتماع الال  الناجمالال  عالال  اتسالالاع نطالالا  مالالض   -
الم ايالالا  الال  منطقالال  الخالالزا  باعتبالالاا  يم مالال  ال جالال   المالالائ   الال  المنطقالال   وعالال  

 .2عم، ا  الت جيض المصاحب  لمناء السم

حالا   شال،  أو ت  فال  ألي -نم الا أ  المشالضوع ت،  اآلثاا مجتمع  تنها    بعال  ج ا
 الالم يتحالال   إلالال  ثقالالب أسالال   يمت،الال   اخ،الال  مالال اا  الالالب   الشالالح ح   و    -سالالمب مالال  األسالالباب

أ  يظ ض ل ا أثض ع،  م اين  الب  . وه  ما يمك  أ  ينعكس س،ب ا ع،  النظالا  الحالاك  
ثالالال اة ت  عالالالا   الالال  ظالالال  مالالالا أحمثتالالال  المعايالالال  المصالالالاحب  ل،مشالالالضوع وس اسالالال ا  التعمئالالال  مالالال  

متزايالالالالمة لالالالالم   طاعالالالالا  نميالالالالضة مالالالال  الشالالالالعب بالالالالضب  اكتمالالالالا  المشالالالالضوع بتحسالالالال  مسالالالالت يات   
 المع ش  . 

و الالالم أ اا  إثي ب الالالا م،الالال  سالالالم الن ضالالال  بكفالالالاءة عال الالال  مت بعالالال   س،سالالال،  مالالال  التكت كالالالا  
    مقممت ا: 3واأل وا 

                                                           

1 Pat Adams, p.12 
2 Minas. T. G. op.cit., p.18 

  ح   ت،  التكت كا  واأل وا  ااج :    3
Rawia Tawfik, op. cit., pp23-26 
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حسالالالالال  اخت الالالالالاا م عالالالالالم اإلعالالالالال   عالالالالال  المشالالالالالضوع والالالالالالهي تالالالالالزام  مالالالالال   -1
خ مال  نظالا  مبالااك  ال  مصالض ومالا صالاحم ا وت هالا مال  مخا  محاول  االنسال 

 ع ام  عم  استقضاا. 

التالالضوي  ل،مشالالضوع باعتبالالاا   الالايضة ل،تنم الال   الال  إثي ب الالا وتضجمالال  وا ع الال   -2
ل،ضؤيالالالال  اإلثي ب الالالال  ف مالالالالا يتصالالالال  بق اعالالالالم اسالالالالتغ   األن الالالالاا  وأ اة لتعزيالالالالز التعالالالالاو  

ا  و  الشالالالض  والتكامالالال  اإل ، مالالال  بالالالي   و  حالالال   النيالالال  والقالالالض  األ ضيقالالال  وابمالالال
ا ضم أحم.  األوس   وأن  ل س م ج  

السالالع  إلالال  تسالال ي  مشالالضوعا  ابالال  ن ضبالالائ  مالال  نالال  مالال  جيمالال ت   -3
ونين الا والسال  ا   واسالت ما  أوغنالما وتنزان الالا وب انالمي  واوانالما  والال م   وجنالال ب 

 الس  ا   ووع   بينصب  م  الطا   المت  ع  ل،سم بيسعاا مخفض .

يالم المشالضوع عمالض التيكيالم ع،ال  المزايالا محاول  جهب الس  ا  إل  تيي -4
التالالال  يحقق الالالا المشالالالضوع ل،سالالال  ا   بمالالالا يحالالالض  مصالالالض مالالال  ظ يالالالض وسالالالنم ائالالال س  الالال  

 معااض  المشضوع. 

االعتمالالا   الال  تم يالال  المشالالضوع ع،الال  الج الال   الهات الال  ل،مولالال  اإلثي ب الال   -5
بمالا يفقالم مصالض إحالم  أواا  الضالغ  األساسال   ممث،ال   ال  السالع  لالم   وشالعم ا

  المانح  ل،حي، ل   و  تم ي  مشالضوعا  السالمو   اسالتنا ا إلال  المؤسسا  والمو 
عالالم  الت ا الال  )اإلجمالالاع( بالالي   و  الحالال   التالال  نثيالالضا مالالا نالالا  تشالالتضي  الج الالا  

 .1المم ل  لتقمي   ضوض ا ومساعمات ا

                                                           

1 Financial Times, op. cit., see also Pat Adams,  Progress-at-Any-Cost_-International-Development-
Banks-Large-Hydropower-and-the-Environment-in-Ethiopia. At  
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تالاليخيض المفاوضالالا  ومالالم آجال الالا والمماي،الال   الال  تنفيالاله ت صالال ا  ت،الال   -6
المشالالالضوع بمالالالا يعنالالال   الالالض   ال،جالالالا   مالالال  ا الالال  أي و الالال  أو تيجيالالال  ل،عمالالال   الالال 

األمض ال ا   واالستفا ة من     مزيم م  أواا  المفاوض  باعتباا ما صالاا إل ال  
  ال ض     ال ا  .

 مصر وسد النهضة: من واقع األمر إلى األمر الواقع -اثانيً 

 1يعتمض سم الن ضال  بمثابال  تحال   جال هضي  ال    اعالم ال،عبال   ال  منطقال  حال   النيال 
مالالا يمكالال  تسالالميت  ال  منالال  المصالالضي   انط   الالا مالال  أوضالالاع  منطقالال  التالال  خضالالعت يالال ي  ل

حالالال   النيالالال  الس اسالالال   واال تصالالالا ي  واالجتماع الالال  التالالال  سالالالا ت ا خالالال   العقالالال   الماضالالال   
العميالم مالال  االضالالطضابا  تضالالا ض  مالال  الصالالع با  التم ي، الال  والفن الال   لتحالال    و   الالماة أي 

 ع،الال  ل،ضؤيالال  المصالالضي   اغالال   ع،الال  يالالضح تحالالم   -و الال  مقالالممت ا إثي ب الالا-مالال   و  الحالال   
اعتضاضالالا  الالالنظ  اإلثي ب الال  المتعاقبالال  وا ضالال ا االتفاق الالا  المول الال  المنظمالال  السالالتخما  م الالا  

. سالالالالاعم ع،الالالال  ذلالالالال  حالالالالض  مصالالالالض و الالالالمات ا ع،الالالال  منالالالال  تكتالالالال   و  الحالالالال    الالالال  2النيالالالال 
 م اج ت ا  مستعين  بمسانمة س  ان   ل،م    المصضي. 

لعشضي  بمأ ن ع م  التضاج     الموا المصالضي لك  منه عقم التسعين ا  م  القض  ا
ع،الال  السالالاح  األ ضيق الال  بصالالف  عامالال   بالالم  م محالال  شالالميمة ال ضالال ح  الال  مشالالك   القالالض  
                                                                                                                                                                             

http://web.colby.edu/eastafricaupdate2012/files/2012/12/Chapter-7.-Progress-at-Any-Cost_-
International-Development-Banks-Large-Hydropower-and-the-Environment-in-Ethiopia.pdf 
 
1 Rawia Tawfik, op. cit., p23 
 Michael Hammond (2013), “The Grand Ethiopian Renaissance Dam And the Blue Nile: Implications for 
trans boundary water governance”, Discussion Paper 1307, at: http://www.globalwaterforum.org/wp-
content/uploads/2013/02/The-Grand-Ethiopian-Renaissance-Dam-and-the-Blue-Nile-Implications-for-
transboundary-water-governance-GWF-1307.pdf 
2 Minas. T. G. op. cit., p.3 

http://web.colby.edu/eastafricaupdate2012/files/2012/12/Chapter-7.-Progress-at-Any-Cost_-International-Development-Banks-Large-Hydropower-and-the-Environment-in-Ethiopia.pdf
http://web.colby.edu/eastafricaupdate2012/files/2012/12/Chapter-7.-Progress-at-Any-Cost_-International-Development-Banks-Large-Hydropower-and-the-Environment-in-Ethiopia.pdf
http://www.globalwaterforum.org/wp-content/uploads/2013/02/The-Grand-Ethiopian-Renaissance-Dam-and-the-Blue-Nile-Implications-for-transboundary-water-governance-GWF-1307.pdf
http://www.globalwaterforum.org/wp-content/uploads/2013/02/The-Grand-Ethiopian-Renaissance-Dam-and-the-Blue-Nile-Implications-for-transboundary-water-governance-GWF-1307.pdf
http://www.globalwaterforum.org/wp-content/uploads/2013/02/The-Grand-Ethiopian-Renaissance-Dam-and-the-Blue-Nile-Implications-for-transboundary-water-governance-GWF-1307.pdf
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األ ضيقالالالال  )الصالالالال ما   الحالالالالضب اإلثي ب الالالال  اإلايتضيالالالال ....(  ومنطقالالالال  حالالالال   النيالالالال  )اوانالالالالما  
ا (  وب،الالذ ذاوتالال  ب اونالالمي  الكنغالال ....(  لصالالال   الال   )إثي ب الالا( وتنظ مالالا  إ ، م الال  )اإليجالال

    انفصا  جن ب الس  ا .

 الال  ظالال  مالالا سالالم   بالالمأ يظ الالض ع،الال  السالالط  تكتالال  واضالال  وصالالضي  لالالمو  منالالاب  النيالال  
خ،  الضؤي  اإلثي ب   بشي  االستغ   العا   لم ا  حال   ن الض النيال   ال  م اج ال  مصالض 
 ومالال  واائ الالا السالال  ا   نالالمو  مصالالب تجسالالم  الال  ت ق الال  سالالت  و  مالال   و  الحالال   ع،الال  

. 1إيالااي بشالي  اسالتخماما  الم الا   ال  حال   النيال   ع،ال  غيالض ايبال  مصالض أيضالا اتفا 
وبهل  تبا لت مصض وإثي ب ا الم ا   ف ما يتص  بالفع  وا  الفع   وه  ما تج،  ب ضال ح 

    مسيل  سم الن ض .

 ضغ  المخاو  المصضي  م  التاليثيضا  السال،م   ل،سالم  واغال  تجميالم مصالض مشالاانات ا 
فاوضالالا  والمباحثالالا  الث ث الال  )مصالالض  إثي ب الالا  السالال  ا (  والت،الال ي   الال  بعالال  جالال ال  الم

باستخما  نا   السم  )بما    ذل  الق ة المس،ح  (    الم اع ع  حق   الا المشالضوع   ال  
م الالالا  النيالالال    الالالإ  مجضيالالالا  األمالالال ا تشالالاليض إلالالال  اضالالال خ مصالالالض وع  ت الالالا ل،مسالالالاا اإلثيالالال ب  

  الالالهي تضالالم  2115بالالا    الال  مالالااس المضسالال   ل،مفاوضالالا . وت ق ع الالا اتفالالا  إعالال   الم
عشضة مبا    وتشم : مممأ التعاو   والتنم ال  والتكامال  اال تصالا ي  والتع الم بعالم  إحالماث 
ضالالالضا ذي شالالالي  ألي  ولالالال   واالسالالالتخما  المنصالالال  والعالالالا   ل،م الالالا   والتعالالالاو   الالال  عم، الالال  

، مالالالا  المالالال ء األو  لخالالالزا  السالالالم وتشالالالغي،  السالالالن ي  وممالالالمأ بنالالالاء الثقالالال   وممالالالمأ تبالالالا   المع
والم انالالالا   وممالالالمأ أمالالالا  السالالالم  وممالالالمأ احتالالالضا  السالالال ا ة ووحالالالمة أااضالالال  المولالالال   وممالالالمأ الحالالال  

                                                           

1 Michael Hammond, op.cit., 
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السالال،م  ل،نزاعالالا    ضالال  عالال  إنشالالاء آل الال  تنسالال ق    ائمالال  مالال  الالالمو  الالالث ث ل،تعالالاو   الال  
 .1عم،   تشغي  السمو  بشك  يضم  عم  اإلضضاا بمصال   و  المصب

يض ا بي  م  يضو  ف   تخ،  الا عال  الحقال   التاايخ ال  و م أثاا االتفا  المهن ا لغط ا نث
لمصض وحصت ا    م ا  الني   وم  يعااضال   ذلال  الطالضح  باعتبالاا أ  اتفالا  المبالا  ء 

حقال     -مال  وج ال  نظالضه  -يتضم  اإلشااة إل    اعم القان   الالمول   وهال  مالا يضالم  
 مصض التاايخ  . 

مصالضيا بحق الا  ال  بنالاء السالم بالم اصالفا  و م اعتمض  إثي ب الا اتفالا  المبالا   اعتضا الا 
المطضوح   وأ  التفاه  والتفاو  س ك   بشي  تضتيبا  وآل ا  عم  السم ولال س حجمال . 
 الالالال  مقابالالالال  الضؤيالالالال  المصالالالالضي  التالالالال  تالالالالض  أ  االتفالالالالا  ال يعنالالالال  الم ا قالالالال  ع،الالالال  حجالالالال  السالالالالم 

ا  وتصالالالم م   ولالالالها يالمالالالت بالالالبع  التعالالالمي    الالال  تصالالالم   السالالالم  مالالال  بين الالالا: زيالالالا ة  تحالالال
تصالالضي  الم الالا   وهالال  مالالا ا ضالالت  السالال،طا  اإلثي ب الال   واعتمالالض  الالالبع  بمثابالال  "النكتالال "  إذ 

   الالالال  تيكيالالالالم لتحالالالال ال  2% مالالالال  أعمالالالالال 55يتط،الالالالب تعالالالالمي  تصالالالالم   المشالالالالضوع بعالالالالم إنجالالالالاز 
الم ازي  و اع،   االستضات ج   اإلثي ب   القائم  ع،   ض  األمض ال ا       م اج   بال ء 

ألزمالال  وعجالالز عالال  اإلمسالالاك بزمالالا  المبالالا اة مالال  جميالالم. وهالال  أمالالض مصالالضي  الال  التعامالال  مالال  ا
يجالالم تفسالاليض   الال  حالالال  االنقسالالا  وغمالال   المسالالتقم   اخ،  الالا  إضالالا   إلالال  تالالماع ا  ال  الالاب 
المصالالالضي الفاعالالال  عالالال  السالالالاح   و قالالالما  نثيالالالض مالالال  أواا  الضالالالغ  ومصالالالا ا الالالالمع  بفعالالال  

عالال   الال  تحالال ال  الم  الال  التق،بالالا  التالال  شالال مت ا ومالالا زالالالت تشالال مها السالالاح  المصالالضي   ول

                                                           

  2115مااس 24االهضا  المصضي       1 
2 Ethiopia News, Egypt is grappling with reality of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, at: 
http://www.tigraionline.com/articles/egypt-and-gerd16.html 

http://www.tigraionline.com/articles/egypt-and-gerd16.html
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ا مالالال  أخطالالض تحالالالميا  الس اسالالال  المصالالالضي  ف مالالالا يتصالالال   السالال  ان  بشالالالي  سالالالم الن ضالالال  واحالالالم 
 بالتعام  م  أزم  سم الن ض .

 السودان وسد النهضة : من الغموض إلى رمانة الميزان -ثالثاً 

م    الس  ا  مال  سالم  الن ضال  شالاب  نال ع مال  الغمال    ف مالا يتصال  بتيييالم مشال ا 
. ويقتض  التعض  ع،  م    الس  ا  1أو معااضت   ع،  نا   المست يا سم الن ض  

م  سالم الن ضال   التقالميض الم ضال ع  ل،الضؤ  المطضوحال  بشالي  اآلثالاا المت  عال  ل،سالم ع،ال  
 :2الس  ا   والت  يمك  إجمال ا    مجم عتي  م  اآلثاا

 اآلثار اإليجابية:  . أ

م،يال   يال   151 - 121بالي  )مالا  م  الناج  ع  ف ضا  الني  األزا  َحجُز الط-1
مالال  الطمالال ( أ قالالم تالالالضاك  اواسالالم ا ث ثالال   مالال  سالالالمو  السالال  ا  )سالالناا والضوصالالاليض  
وخشالال  القضبالال ( أكثالالض مالال  نصالال  يا ت الالا التخزين الال  ل،م الالا  والت ليميالال  ل،ك ضبالالاء  وأ    

                                                           

 انظض ع،  سمي  المثا   ق  م  في  متعااضي   ل،ضئاس  الس  ان    "البشيض ال نسانم إثي ب ا وسم الن ض  ي م  بغض  الس  ا "  1
http://www.albawabhnews.com/1643393 

 تصضيحا  البشيض ح   ح يب وسم الن ض  : ه  باعت الس  ا  مصض بعم
8177.html-http://www.daralhilal.com.eg/show 

 ت  االعتما  ع،  تقضيض لجن  األن اا المول   بشي  سم الن ض  ع،  الضاب  التال  2
-http://www.internationalrivers.org/files/attached

_report_1.pdf_final-files/international_panel_of_experts_for_ethiopian_renaissance_dam 
 . Rawia Twfik, op. cit., pp 40-42 ؤي  مختصضة ااج :ولض 

 ض أيضا وج ت  نظض مصضي  وس  ان  :وانظ
  س،ما  محمم أحمم س،ما    . س،ما  محمم أحمم س،ما  : سم الن ض  اإلثي ب ..   ائم متعم ة ل،س  ا 

.alnilin.com/695961.htmhttp://www 
id-show-action-http://www.alrakoba.net/news-  هان  اس   : م    الس  ا  م  سم الن ض  "س اس " بحت

187235.htm 

http://www.albawabhnews.com/1643393
http://www.albawabhnews.com/1643393
http://www.daralhilal.com.eg/show-8177.html
http://www.daralhilal.com.eg/show-8177.html
http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/international_panel_of_experts_for_ethiopian_renaissance_dam-_final_report_1.pdf
http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/international_panel_of_experts_for_ethiopian_renaissance_dam-_final_report_1.pdf
http://www.alnilin.com/695961.htm
http://www.alnilin.com/695961.htm
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-187235.htm
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-187235.htm
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-187235.htm
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إل  ان  اا المن   التحت   ل،ضي    مشضوع الجزيالضة. ويكمالم الحك مال  السال  ان   نحال  
  والا سن ي ا لمكا حت ا.عشضي  م،ي   

َو تُ  الف ضانا  الممم ضة الت  تجتاح مناي  الني  األزا  نال  عالم   مال  السالن ا .  -2
تنظالال   انسالال اب النيالال  األزا  خالال   العالالا  بالالمال  مالال  م سالالميت  الحال الال  )ي نيالال  إلالال  و 

سمتممض( مما سينت  عن  تعم   المواا  الزااع ال   وتنظال   وزيالا ة اإلنتالاج الك ضبالائ  
مِّ  مالالضوي  وتنظالال   تغهيالال  الم الالا  الج ف الال   الال  منطقالال  النيالال  األزا  خالال   نالال  مالال  سالال

 العا  بمال  م  م سميت ا.

وعال   إثي ب الا بمالم ِّ السال  ا  بك ضبالاء سالمِّ  الن ضال  ل،سال  ا  بسالعض التك،فال  الالهي يم،الالذ  -3
 اب  التك،ف  لت ليم الك ضباء    خزا  مضوي والسم  العال . 

م الالا   لالالضي مشالالااي  السالالال  ا  الزااع الال   الال  واليالال  النيالالال  وعالال   إثي ب الالا بمالالم ِّ السالالال  ا  ب -4
األزا  مالالال  بحيالالالالضة سالالالمِّ  الن ضالالالال  عمالالالض  نالالالالاة  يمكالالالال  شالالالق  ا مالالالال  البحيالالالضة وحتالالالال  هالالالاله  

 المشااي   إ  اغب الس  ا     ذل .

أ  العضضالالالالالي  السالالالالالابقي  سالالالالال   يسالالالالالاعما  السالالالالال  ا   الالالالال  حالالالالال  ِّ مشالالالالالاك  إمالالالالالما ا    -5
لم الا  التال  س سالتخمم ا مال  نصاليب  الك ضباء  ال  نال  ال اليالا   و ال  زيالا ة نم الا  ا

 م  م ا  الني   و   ت س   اإلنتاج الزااع     والي  الني  األزا .

ألال   141الحمي  ع  أن  م  انخفا  الم الا  المتج ال  ل،سالم العالال    الإ  حال ال   -6
 ما   اخال  حالمو  السال  ا  ستنحسالض عن الا الم الا  وسالتك   صالالح  ل،زااعال  بفضال  

 تضسب الطم   ي ا. 

 :  ثار السلبية. اآلب
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ان  الاا السالم  سال   ُيغالالضِّ  السال  ا  ويالمم ض نال  أاجائالال  مال  الحالمو  مال  إثي ب الالا  .1
 وحت  ح،فا القميم .

سالال حض  اآلال  مالال  الفالالما ي  التالال  تالالضو  خالال   م سالال  الف ضالالا  مالال  وصالال    .2
 الم ا  إلي ا.

 سيؤثض السم ع،  منس ب الم ا  الج ف      الب   والزااع  المعتممة ع،ي ا. .3
العتما  الس  ان  ع،  الطا   ونالها تحكال  إثي ب الا  ال  حجال  التصالض ا  تزايم ا .4

المائ الال  المنسالالاب  عمالالض السالالم إلالال  السالال  ا   بمالالا يجعالال  األخيالالضة اهينالال  يم عالال  
 الع  ا  الس اس   ل،م،مي .

 تكضيس تنام  النف ذ اإلثي ب     منطق  القض  األ ضيق  وشض  أ ضيق ا.  .5

المخايض الس اس   بالنسب  ل،س  ا  تف    والمتيم  ف ما سم   يكش  ب ض ح أ 
المخايض الطم ع   والفن    الت  ال تخ،  من ا أي م  سمو  العال . أض  إل  ذل   
ضغ   بع  الت ااا  الماخ،      اتجا     االاتبا  بي  الس  ا  ومصض وعم  اه  

ا  المتاح  اس  الخ اا    المصضي   وه  ما يزيم م  أعباءالمصال  الس  ان   بالمصال
 أما  صان  القضاا المصضي. 

 الخيارات المصرية للتعامل مع تحديات سد النهضة  -ارابعً 

يتعالالي  العمالال  بكا الال  السالالم  ل،حفالالاا ع،الال  التعالالاو  )التحالالال ( المصالالضي السالال  ان   الال  
ت،  القض   المصاليضي   عال وة ع،ال  العمال  ع،ال  عالمة مسالااا  مت ازيال  ومتسالانمة  نجم، الا 

:   

 أـ داخليا:
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أب الصالالالمع الس اسالالال  الالالالماخ،  الالالالهي مث الالال  نعالالالب أخيالالال  ل،س اسالالال  المصالالالضي  وعمالالالض  ا  .1
و الالال  الق،الالالب من الالالا منطقالالال   اسالالالتكم،ت ح،قالالالا  تقالالال ي  الالالالموا المصالالالضي  الالال  أ ضيق الالالا

 .ح   الني 

التحسالالب ألسالال أ السالالينااي ها : وهالال  انخفالالا  إيالالضا  ن الالض النيالال  بصالال اة مالالؤثضة  مالال   .2
ل  ل،زااعال  المصالضي   وو ال  خ   إعالا ة النظالض  ال  نظال  الالضي والتضنيالب المحصال  

 ال ما    استخما  الم ا .

تعمئالالالال  نا الالالال  الج الالالال   ال ين الالالال  الحك م الالالال  والخاصالالالال  واسالالالالتن ا  ال مالالالال  والكفالالالالاءا   .3
الع،م الال  الماخ، الال  والخااج الال  لم اج الال  ذلالال  التحالالمي عمالالض بحالال ث المصالالا ا الممي،الال  

عالالالالا ة لم الالالالا  النيالالالال  نمشالالالالضوعا  تح، الالالال  م الالالالا  البحالالالالض والتكن ل ج الالالالا المتع،قالالالال  ب الالالالا  وإ 
اسالالالالتخما  م الالالالا  الصالالالالض . ونالالالالها تعظالالالال   االسالالالالتفا ة مالالالال  الم الالالالا  الج ف الالالال  وتكن ل ج الالالالا 

 اآلباا.  

ت ظ   ج    اإلع   الم ج  )مال  مصالض ويفضال  مال  خااج الا( بال،غالا  المح، ال   .4
 األ ضيق      التعضي  بالم    المصضي م  المشضوع وم اج   المعاي  اإلثي ب  .

ق    واعتبااها م  مسااح القتا  المحتم،ال  ل،جال   التماب ع،  مسااح القتا  األ ضي .5
 المصضي.

 وض  حسابا  جا ة ووا ع   لممي  تخضيب أو ان  اا السَم  م  وبعم تشغي، . .6

تعزيالز الالم اعا  الخاصال  بالسالم  العالال  الالهي تت عالم إثي ب الا حك مال  وشالعب ا بضالضب   .7
  .حا  إ ما  مصض ع،  أي عم  يست م  سم الن ض  بنفس ا أو عمض وني
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 ااسالال  إمكانالالا  التعالالاو  اال تصالالا ي مالال  إثي ب الالا و و  حالال   النيالال   الال  مجالالاال   .8
  ع،ال  نحال  يق،ال  مال  احت اجالا  مصالض الزااع ال  والحي ان ال  بصال اة نميالضةالمنتجا  

المائ الالالال  ل،زااعالالالال  مالالالال  ناح الالالال   ويمالالالالن  مصالالالالض ثقالالالال   ا تصالالالالا ي ا  الالالال  الميالالالالزا  التجالالالالااي 
 ض بي  الجانمي .اإلثي ب  يمك  ت ظ ف  لتحقي  ت از     التيثي

 ب. إقليميا:

الالالال  إبالالالماء بعالالال  المضونالالال  ف مالالالا يتصالالال  بمطالالالالب إثي ب الالالا والسالالال  ا   الالال  مجالالالا   1
الطا الالالالال  والزااعالالالالال  مالالالالال  التمسالالالالال  بعالالالالالم  إضالالالالالضاا ت،الالالالال  المشالالالالالضوعا  بالمصالالالالالال  
المصضي   ويمك  أ  تك   مؤشضات  ) مؤشضا  عم  اإلضالضاا( تق،ال   حجال  

 خزا  سم الن ض   وإيال  المم  الزمن  لم،ئ .
الالال المبالالا اة بتسالال ي  مشالالك،  ح يالالب وشالال تي  مالال  السالال  ا  بحالال  جالالهاي مشالالتضك  2

بالالي  الم،الالمي   أو  مالال   التحكالال   بشالالين ا مالال  اتفاق الالا  ثنائ الال  مسالالبق  ع،الال  سالالم  
اسالالالالالالتغ   المنطقالالالالالال  بصالالالالالالض  النظالالالالالالض ألي يالالالالالالض  جالالالالالالاء حكالالالالالال  التحكالالالالالال  . وأ  
 يصاحب ذل  حم،  إع م   ضالخم  بشالي  مزايالا التكامال  أو التحكال   والف ائالم

اال تصالالا ي  والس اسالال   التالال  سالالتع   ع،الال  الالالمولتي   وهالال  أمالالض سالال حق  مزيالالما 
مالال  الشالالضع   لكالال  النظالالامي  ومزيالالم مالال  التقالالااب  يمكالال  أ  يسالالتثمض  الال  مزيالالم 
مالالال   الالالض  التعالالالاو  اال تصالالالا ي المصالالالالضي السالالال  ان  زااع الالالا وصالالالناع ا  الالالال  
منطقالالالالال  التكامالالالالال  المقتضحالالالالال   ونالالالالالها  الالالالال  تعزيالالالالالز ال جالالالالال   البشالالالالالضي والعسالالالالالكضي 

صالالضي  الال  منالالاي  الحالالمو  السالال  ان   ال سالال ما تجالالا  إثي ب الالا والجنالال ب  بمالالا الم
 ي از  النف ذ اإلثي ب     المنطق  . 
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تكث الالالال  التعالالالالاو  المصالالالالضي مالالالال   و  حالالالال   النيالالالال  والقالالالالض  األ ضيقالالالال   الالالال   - 3
المجالالاال  اال تصالالا ي  والثقاف الال  والفن الال  )التالالمايب والتكن ل ج الالا(  بمالالا يزيالالم مالال  

المصالالالضي  الالال  م اج الالال  النفالالال ذ اإلثيالالال ب  ومالالال  واائالالال   أواا  المسالالالاوم  والتالالاليثيض
 النف ذ اإلسضائي، .

م، الااا   4إعا ة إح اء "مشضوع ج نج، "    جن ب الس  ا  لت  يض نحال   - 4
متض مكعب م  الم ا  والبح  ع  مشضوعا  مماث،  يمك  م  خ ل ا تق،يال  

 أثض سم الن ض  ع،  مصض.
مالال   الال   المعااضالال  اإلثي ب الال   الالت   نالال ا  اتصالالا  مباشالالضة أو غيالالض مباشالالضة  - 5

 المخت،ف  ال س ما    منطق  بن  شنق   ج م ز )مقض سم الن ض (.
ال  تكث   الج    الس اسال   والمبالا اا  المصالضي  والعضب ال  بشالي   ضالايا القالض   6

األ ضيق  والص ما  وإح اء ج ال   ال حالمة الصال مال   )المولال (  والمضاقبال  عال  
لكميالالالض )الق م الالال ( األمالالال (  الالالالهي يضالالال  كثالالب لمسالالالاع  إح الالالاء  كالالالضة الصالالال ما  ا

األوجالالالا ي  الخاضالالالع  إلثي ب الالالا. وج الالال   إح الالالاء النزعالالالا  الق م الالال  )األواومالالال   
السالالاليمام   الجمضتالالال   الصالالال ماليي .....(  والتالالال  ال شالالال  سالالالتزيم تك،فالالال  تالالاليمي  
األعمالالا  واالسالالتثماا  الال  مشالالضوع سالالم الن ضالالال  بمالالا يزيالالم مالال  التضالاليي  ع،الالال  

ثمضي   وهالال  مالالا لالال  تسالالتط   ميزان الال  المولالال   اعمالال  المشالالضوع  ومخالالاو  المسالالت
اإلثي ب الال  احتمالالال  بمالالا سالاليم ع ا إلالال  تخفالال   سالالق  يم حات الالا بالنسالالب  لحجالال  

 السم. 
ال  استثماا مالا تبقال  مال  اصاليم لمصالض لالم   و  الخ،ال    ال  مسالانمة مطالالب  7

مصض المشضوع  ع،  الصعيم المول     و   العم     السم  لحالي  المالت 
لج انب م  خ   نف ذ  و  الخ،   اال تصا ي    القالااة    آثاا  م  نا   ا
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نسالب   م، اا  والا ما بي   ضو  وهبا  واستثمااا  مباشضة 31والبالذ نح  
 .1كميضة من ا    شض  أ ضيق ا

التنظالال   والمشالالاان   الال  منالالاواا  مشالالتضن  مالال  ب،الالما  أ ضيق الال   و الال  منالالاي   - 8
اح  ضيبال  الشالالب  مالال  مسالالضح وبالؤا التالال تض  الال  السالال  ا  أو مالا يناظضهالالا مالال  مسالالا

 القتا  اإلثي ب . 
ال  مضاجعال    اعالم ب انالا   واا  أكا يم ال  ناصالض العسالكضي  وأكا يم ال  الشالضي   9

خالالالالال   العقالالالالالمي  الماضالالالالاليي  ل،تعالالالالالض  ع،الالالالال  الكالالالالال ا ا األ ضيق الالالالال  التالالالالال  يمكالالالالال  
اسالالتقمام ا لالالمواا   ن الال  متقممالال  يمكالال  االسالالتفا ة من الالا مع، مات الالا وميالالمان ا  الال  

  ميما  سالف  الم ا .التعام  م  الت
ال إ  ل  يك  ثم    اعم ب انا  ناف ال  عال  السالن ا  المالهن اة  يتعالي  أ  تعمال   11

األج الالالزة المعن الالال  ع،الالال  اصالالالطفاء وانتقالالالاء  نالالال ا ا مالالال  ب،الالالما  القالالالض  األ ضيقالالال  
 لحض ا  واا   ا م  تحق  ذا  الغاي .

 ج. دوليا: 

لمطضوحالالالال  التمسالالالال  بالالالالالم    الالالالالضا   ل،تم يالالالال  الالالالالمول  ل،مشالالالالضوع بصالالالال ات  ا .1
باعتبالالالاا آثالالالاا  السالالال،م   ع،الالال  مصالالالض  بمالالالا يحالالال    و  انفتالالالاح أبالالال اب التم يالالال  

 المول  ل،سم.
السالالع  لالالم  نالال  مالال  الصالالي  وإيطال الالا )الالالماعميي  الضئ سالاليي ( ل،ضالالغ  ع،الال   .2

إثي ب الالالا ألخالالاله تخ  الالالا  مصالالالض  الالال  االعتبالالالاا واالسالالالتجاب  لمطالم الالالا المشالالالضوع  
ه   وهنا يمك  اب  مصالال  ف ما يتص  بمااسا  المشضوع ويضيق  وحج  تنفي

                                                           

1 Diversifying to Africa: Gulf countries to pump $30 billion into the continent at: 
http://www.albawaba.com/business/gcc-investments-african-infrastructure-609451 

http://www.albawaba.com/business/gcc-investments-african-infrastructure-609451
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الم،مي     مصالض وبعال  الالمو  العضب ال  بمالم  تف ال  الم،المي  لمخالاو  مصالض 
 ومطالم ا.

اسالالتخما  المنالالابض المول الال  الضسالالم   والشالالعم   لم الالا  تالاليثيضا  السالالم ع،الال  األمالال   .3
واالسالالالالتقضاا  الالالال  المنطقالالالال   وإذا اسالالالالتمع  األمالالالالض يالالالالضح القضالالالال   ع،الالالال  مج،الالالالس 

ا جمي    ا لألم  واالستقضاا    المنطق .األم  باعتبااها ت ميم 

 إ  األمض جم خطيض ويحتاج تنسي  بي  نا   األج الزة والمؤسسالا  المعن ال    ختامًّا:
ال  -وإ  نانت الخط ا  سالف  الم ا  تتس  بالطاب  العاجال  السالضي    الإ  خطال ا  أخالض  

القالااة. مط، ب  ع،  المم  البعيم  مال  أجال  اسالتعا ة  وا مصالض الضيالا ي  ال   -تق  أهم  
و الال  مقالالممت ا إعالالا ة االعتبالالاا لنالال ا ي الطالال ب ال ا الالمي  والقالالائمي  ع،ي الالا و عالال  المؤسسالالا  
المعن الال  بالقالالااة  وحسالال  اخت الالاا الكالال ا ا والق الالا ا  العام،الال   الال  السالالاح  األ ضيق الال   والعمالال  
ع،الال  تجم الال  المؤسسالالا  المعن الال  بالشالالي  األ ضيقالال  تحالالت مظ،الال  جامعالال  بمالالا يعظالال  الج الال   

 لعائم المت   .الممهول  وا
***** 
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 فريقياأالسياسات التركية واإليرانية في 

 *شيماء بهاء الدين

   فريقيا كساحة لالعبين الدوليين:أ

اغالال  مالالا تعان الال  أ ضيق الالا مالال  أزمالالا  س اسالال   وا تصالالا ي   إال أن الالا يالمالالا نانالالت محالال  
سالالكا   أنظالالاا  الال   إ ، م الال  وعالم الال     الال  ثالالان  أكمالالض القالالااا  مالال  حيالال  المسالالاح  وعالالم  ال

 ول   يزيم عم  سكان ا ع  م، اا نسم . ه  القااة األكثض شباب ا مال   (54) ضيق ا أوتض  
حيالالالال  أعمالالالالاا السالالالالكا . إضالالالالا    لك ن الالالالا غن الالالال  بالالالالالم اا  والثالالالالضوا   تعتمالالالالض القالالالالااة صالالالالاحب  

األسالالضع نمالال  ا  64 ضيق الال  ضالالم  الئحالال  الالالمو  أ و   11اال تصالالا  األسالالضع نمالال  ا  حيالال  تقالال  
وتحتالالالال ي القالالالالااة ع،الالالال  مضالالالالائ  م مالالالال  )مضالالالالي  جمالالالال   .21141(2113   الالالال  العالالالالال  لسالالالالن

 .2ياا   مضي  باب المنمب(    يض  الم ح  بالنسب  ل،تجااة العالم  

القالالالااة  ونالالالهل  س اسالالالات ا التنا سالالال    ع،الالال  وتخت،الالال   وا الالال  نالالال  مالالال  القالالال   المتنا سالالال  
 نالم ع،ال  األبعالا      بينما تضنالز الصالي  والم ،، اليا  المتحمة وج   عسكضي واستضات ج  

                                                           

 .باحث  بمضنز الحضااة ل،مااسا  الس اس   *
  2115مااس  15الضنت س   الموا التضن     شض  أ ضيق ا: الموا   والمكاسب  محم   سميض  -1

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/03/201531585843487857.htm  
الصين     القااة اإل ضيق   بعم الحضب الباا ة   -مضيك  ها ي محمم حسي  بضه   التنا س األ -2
-http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3
-D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9)  

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/03/201531585843487857.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/03/201531585843487857.htm
http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9/
http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9/
http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9/
http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9/
http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9/
http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9/
http://www.ektab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9/
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  ذلالالال   ضالالال  عالالال  الالالالموا الفضنسالالال  المعالالالضو  تاايخ  الالالا  الالال  1اال تصالالالا ي   الالال  المقالالالا  األو 
 القااة.

وي ت  هها التقضيض ع،  وج  الخص   بس اس  ن  مال  تضن الا وإيالضا  بي ضيق الا  وهمالا 
يخت،فا  عما سم  ذنض  م  العمي  متنا سي   م  حي  الضواب  الثقاف ال  )المين ال  خاصال ( 

 تاايخ   م  القااة.وال

 ضيق الالالالا   هالالالال  همالالالالا مجالالالالض  أوالسالالالالؤا  إذ : مالالالالاذا يقالالالالم  الت اجالالالالم التضنالالالال  واإليضانالالالال   الالالال  
  متنا سي  ع،  مغان  القااة ضم  آخضي   أ  أن ما يعمالضا  عال  حالال  مال  عم، الا  العميت 

التح   الحضالااي الماليم    ال  النظالا  الالمول  )والالهي نتالب عنال  أحمالم  اوو  أوغ،ال  وزيالض 
ا  ه  تض  إيضا  ت اجمها  ال  أ ضيق الا جالزء   الخااج   مال   االتضن (  وم  هها المنط،  أيض 

ع مالال   وأ ضيق الالا اإلمبا ئ الالا لنصالالضة المظ،الال مي   الال  العالالال   أ  أن الالا مجالالض  مبالالا   ل،جالالهب 
بالنسالالالب  ل الالالا هالالال  مجالالالض  سالالالاح  خ،ف الالال  لم اج ات الالالا وتصالالالف   حسالالالابات ا  ن ا الالال  ممااسالالالا  

   وأبضزها العضا  وس ايا المناي  والم،ما عم  م  الس اس  الخااج   اإليضان      

وال يعن  البح     األبعا  الحضااي  أننالا نبحال  عال  س اسال  خااج ال  منفصال،  عال  
المولتي  معط ات ا  ولك  نبح  عمالا إذا نانالت  م  وا   ن  م  المولتي     ش  أ  لك 

ا. محص،  س  اسات ما تصب    صال   و  القااة أيض 

يأتي في  -لسيما في المرحلة الراهنة–لتركيا، فإن اهتمامها بأفريقيا أما بالنسبة 
ــا أســير  هــ ا  ــة تعــد تركي إطــار سياســتها الخارجيــة متعــدد  األبعــاد والمحــاور، بحيــث ل

                                                           

 ح   ال ج   الصين     القااة انظض ع،  سمي  المثا :  -1
: 2114أبضي   19 .عز  شحضوا  ع  ا  الصي  وأ ضيق ا.. الفض  والتحميا : وج   نظض صين     -

http://studies.aljazeera.net/issues/2014/04/201441916577266546.htm  
 .2112ي ني   24عمنا  السيم  الصع   الصين     أ ضيق ا  الخ،   اإلمااات     -

http://studies.aljazeera.net/issues/2014/04/201441916577266546.htm
http://studies.aljazeera.net/issues/2014/04/201441916577266546.htm
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 تضن الالالا لالالالمي ا يم حالالالا  ب،عالالالب  وا عالالالالم  أوسالالال  خالالالااج منطقالالال  الشالالالض  الحلـــو أو .ا . 
العميالالم مالال  االاتباكالالا   ع،الال  خ،ف الال  مالالا  األوسالال  )التالال  ت اجالال   ي الالا الس اسالال  التضن الال  اآل 

 أوااس ".-أحمثت الث اا  م  تغيضا ( لتضس خ ص اة تضن ا نمول  بنف ذ "أ ضو

إال أ  هها ال يعن  بحا  ما يقا  م  أ  أ ضيق ا ه  الممي  المحتم  لمنطق  الشالض  
مالالم  الالإ  تضن الالا تعت -كمالالا سالالم  الالالهنض–األوسالال   الال  خاايالال  الس اسالال  الخااج الال  لتضن الالا  بالال  

. و الم تمكنالت تضن الا مال  1المتعم ة  التال  يكمال  نال  من الا اآلخالض  وال ي،  ال  س اس  المحاوا
إيجالالالالالا   نالالالالال ا  س اسالالالالال   وا تصالالالالالا ي  ل،تالالالالاليثيض   تضن الالالالالا تم،الالالالال  منصالالالالالب مضا الالالالالب  الالالالال  االتحالالالالالا  
األ ضيقالالالال   وعضالالالال  شالالالالضي  المنالالالال  األ ضيقالالالال  ل،تنم الالالال    ضالالالال  عالالالال  انعقالالالالا  المالالالالؤتمض التضنالالالال  

 .2األ ضيق  لتعزيز الشضاك 

فريقية يأتي في سياق تحركاتهـا مـن أجـل خلـ  فإن اهتمامها بالقار  األما إيران، أ
شــب ة مــن العالقــات القتصــادية والسياســية والدبلوماســية تســاعدها فــي كســر عزلتهــا 

خاص  وأ  أ ضيق ا تشك  ب اب  م م  ل،خالضوج نحال  الدولية )خاصة قبل التفاق النووي(. 
أن الالا نطا الالا  جغضاف الالا  يمكالال  أ  ت،تالال  بالال  حالال    و  الجالال اا  العالالال  عمالالض الم الالا  المول الال   نمالالا

الجغضا الالال   الالال  اتجالالالاهي  أساسالالاليي  همالالالا الغالالالضب والجنالالال ب الغضبالالال   وتالالال  ض محطالالالا  تجاايالالال  
 .3ع،  المح طي  ال نمي واألي،نط 

                                                           

محمم ن اا  تضن ا ال ضوب إل  األما .. والبح  ع  نف ذ    أ ضيق ا   -1
aladnews.com/save.php?cat=24&article=62071http://www.b  

  المضج  الساب . -2
- Ali Bilgic, Daniela Nascimento, Turkeys New Focus on Africa: Causes and Challenges, Policy Brief, 

September 2014. NOREF 
  http://www.alittihad.ae/details.php?id=121285&y=2007  2117ي ني   7إيضا  تكسض الحصاا باالتجا  نح  أ ضيق ا   -3

http://www.baladnews.com/save.php?cat=24&article=62071
http://www.baladnews.com/save.php?cat=24&article=62071
http://www.alittihad.ae/details.php?id=121285&y=2007
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الالا ت الالم  إيالالضا  مالال  وااء تضسالال خ أ الالمام ا بي ضيق الالا إلالال  النفالالاذ إلالال  المنطقالال  العضب الال   أيض 
ل  الال ع العميالالم مالال  الالالمو  العضب الال   الال   الالااة أ ضيق الالا  و الالضب هالاله  القالالااة  والتغ،غالال   ي الالا  نظالالضا  

 أيضا  م  المو  العضب   ال ا ع     آس ا.

 وسيت  تناو  الس استي  التضن   واإليضان   تجا  أ ضيق ا  م  خ   المحاوا اآلت  :

  ب، ماس  ا. -

 أمن  ا. -

 ا تصا ي ا. -

 ثقاف  ا. -

 دبلوماسًيا: (أ 

بالك، ال    الإ   ا يعم االهتمالا  بي ضيق الا  ال  ال  الت الالضاه  حالميث  العلى الجانب التركي، 
أو  بالالالا اة  الالال  هالالالها الشالالالي   هالالال  ا تتالالالاح سالالالفااة تضن الالال   الالال  أ ضيق الالالا جنالالال ب الصالالالحضاء عالالالا  

بالالث ث سالالن ا   قالال . ولكالال   1923   أي بعالالم إعالال   ق الالا  الجم  ايالال  التضن الال  عالالا  1926
 سال ما الجالزء ال ا ال  جنال ب الصالحضاء ظ نشا  تضن  واض  المعال  ح الا  أ ضيق الا  ال،حَ ل  يُ 

 ي ا  الحقب الت  ت،ت ا تتاح السفااة التضن   وحت  مط،  الستين ا .

مستهنضة ماضالي ا التالاايخ  والالمين  - وخ   ثمانين ا  القض  الماض   أع،نت تضن ا
حيالال  نانالالت اإلممضاي ايالال  العثمان الال  ع،الال  ع  الالا  وث قالال  مالال  العميالالم   “العثمالالان ” والثقالالا  

 ضيق الالالال  أكثالالالالض إيجاب الالالال     ام الالالالا المسالالالالاعما  أأن الالالالا سالالالالتتمن  س اسالالالال   -نالالالالاي  أ ضيق الالالالامالالالال  م
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مال  مضاعات الا تجنالب التالمخ  … والمشضوعا  اال تصا ي   والتبا   الثقا    وحفالظ السال   
    نزاعا  القااة. 

  حالي  أصالما  1998لك  ي حظ أن   م بالمأ ظ ال ا النفال ذ التضنال   ال  أ ضيق الا عالا  
 ضيق الالال "   ضيق الالال " أو "الخطالالال  األنحالالال  القالالالااة السالالالمضاء باسالالال  "الس اسالالال  األتضن الالالا عالالال  ت ج  الالالا 

والتالال  ت الالم  إلالال  تالالمع   وتعزيالالز الع  الالا  المب، ماسالال   واال تصالالا ي  والثقاف الال  بالالي  تضن الالالا 
 قس  مضاح  الس اس  التضن   تجا  أ ضيق ا منه هها التاايخ نالتال :نوت .1و و  أ ضيق ا

  الهي أع،نت تضن ا أن  "عالا  2115  عا  إل 1998بي   :المرحلة األولى -
أ ضيق الالا". وأصالالما  حين الالا وث قالال  تحالالت اسالال  "الس اسالال  األ ضيق الال "  هالالم ت إلالال  تالالمع   
الالالضواب  اال تصالالا ي  والثقاف الال  بالالي  تضن الالا و و  القالالااة. و الالم عم،الالت تضن الالا خالال   هالاله  

 الالاع   إال أ  هالالها ال جالال   لالال  يكالال  وجالال  ا ،2الفتالالضة ع،الال  إاسالالاء الالالمعائ  المب، ماسالال  
الال3ومالالؤثضا آنالالهاك ا بطم حات الالا ل،حصالال   ع،الال  مقعالالم  الال  مج،الالس   ونالالا  األمالالض مضتبط 

األمالالالال  الالالالالمول   ونانالالالالت تضغالالالالب  الالالال  الحصالالالال   ع،الالالال  صالالالال   نالالالال  ب،الالالالم أ ضيقالالالال   الالالال  
 . 4التص يت لصالح ا

                                                           

  http://rawabetcenter.com/archives/4228  2115أبضي   23الس اس  الخااج   التضن   تجا  أ ضيق ا   -1
  2114مااس  6محمم أوزنا    اع  صاعم: الس اس  الخااج   التضن   نح  أ ضيق ا   -2

http://www.rcssmideast.org/Article/1896/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%
-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-A9
-%D9%86%D8%AD%D9%88-9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D

%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7#.Vn6m67Z95kg  
  2115 مضايض  17المصال  المتبا ل ...عن ا  التقااب التضن  األ ضيق    -3

t/?aType=haber&ArticleID=90169http://www.akhbaralaalam.ne  
  محمم ن اا  تضن ا ال ضوب إل  األما .. والبح  ع  نف ذ    أ ضيق ا  مضج  ساب . -4

Ali Bilgic, Daniela Nascimento, Turkeys New Focus on Africa: Causes and Challenges, Op. cit. p. 1-
2. 

http://rawabetcenter.com/archives/4228
http://www.rcssmideast.org/Article/1896/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7#.Vn6m67Z95kg
http://www.rcssmideast.org/Article/1896/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7#.Vn6m67Z95kg
http://www.rcssmideast.org/Article/1896/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7#.Vn6m67Z95kg
http://www.rcssmideast.org/Article/1896/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7#.Vn6m67Z95kg
http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=90169
http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=90169
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اآل (:  الال  هالاله  المضح،الال   عم،الالت تضن الالا ع،الال   -  2115)المرحلــة الثانيــة  -
ا   )كمالا سنفصال  ف مالا بعالم(  ونانالت مال  تق ي  ع  ات ا بي ضيق ا ع،  المست يا  ن

أهالال  المحطالالا   الال  هالالها اإليالالاا زيالالااة الالالضئ س التضنالال  السالالاب  "عمالالم هللا غالال  " إلالال  
    ونانالالت زيالالااة ذا  ثقالال  ا تصالالا ي واضالال 2111الكالالاميضو  والك نغالال  خالال   عالالا  

ا مك ن الالال الالالا زيالالالااة ائالالال س  (141)ا مالالال  حيالالال  اصالالالطحب معالالال  و الالالم  اجالالال  أعمالالالا . أيض 
سالالالالاب  وائالالالال س الجم  ايالالالال  الحالالالالال  "اجالالالالب ييالالالالب أا وغالالالالا " إلالالالال  الالالالال زااء التضنالالالال  ال

  التال  نانالت مؤشالض ا  ال  غايال  األهم ال  ع،ال  الت جال  2111الصال ما   ال  أغسالطس 
التضنالال  بصالالم  أزمالالا  القالالااة )اغالال  الم حظالالا  ع،الال  عالالم  نفايتالال (  ليالالزوا أا وغالالا  

الا2115الص ما  ثان      منتص  ينايض  أ  . إال 1     ج لال  شالم،ت أثي ب الا أيض 
ا نحالالال  التقالالالم   الالال  ا نميالالالض  الزيالالالااة الثان الالال  جالالالاء   الالال  و الالالت  طالالال  الصالالال ما  ف الالال  شالالال ي  

الم،الال  األمنالال  وحضنالال  التجالالااة والعمالالضا   بالالمع  مالال   و  نثيالالضة تتقالالمم ا تضن الالا   فالال  
زيالااة مخ مالا  ل،نالازحي    قالم شال م  هاله   2111حي  شال م  الزيالااة السالابق  عالا  

 .2العاصم  مقميش  الزيااة ا تتاح مشااي  نفهها األتضاك   

وم  أهال  المكاسالب المب، ماسال   خال   هاله  المضح،ال   الحصال   ع،ال  منصالب مضا الب 
 ضيقالال  ل،تنم الال    واالنضالالما  إلالال  المنالال  األ2115عالالا  بضيالال  أ 12 ضيقالال   الال   الال  االتحالالا  األ

   نمالالا عم،الالت ع،الال  تق يالال  ع  ات الالا ب يئالال  المنظمالالا  الحالالالك م   2115مالالاي  عالالا   15 الال  

                                                           

 األ ضيق   مضج  ساب . المصال  المتبا ل ...عن ا  التقااب التضن  -1
  2115ماي   7باس  الحاج جاس   تضن ا وأ ضيق ا إل  شضاك  استضات ج     -2
-http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/5/6/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
-D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%D8%B4%-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9#sthash.
7T0CWVPe.dpuf  

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/5/6/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9#sthash.7T0CWVPe.dpuf
http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/5/6/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9#sthash.7T0CWVPe.dpuf
http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/5/6/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9#sthash.7T0CWVPe.dpuf
http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/5/6/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9#sthash.7T0CWVPe.dpuf
http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/5/6/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9#sthash.7T0CWVPe.dpuf
http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/5/6/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9#sthash.7T0CWVPe.dpuf
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   الال  شالالض  أ ضيق الالا  والتجمالال  اال تصالالا ي لالالمو  غالالضب أ ضيق الالا  مالالا سالالاه   الال  المول الال  ل،تنالالالالم 
 ضيق الالالال   ا. و الالالال  سالالالالمي  تالالالالمع   الع  الالالالا  التضن الالالال  األ مؤسسالالالال   إعطالالالالاء هالالالاله  الع  الالالال  شالالالالك   

 ضيقال   لال ع،  االتحالا     مال  التعالاو  التضنال  األ2118استضا ت تضن ا    أغسطس عالا  
 .1”ك  االستضات ج شضي” ضيق  بعمها مباشضة أ  تضن ا ه  األ

 (27)حيال  تال  ا تتالاح   سالفااة 41و م وص  عم  السالفااا  التضن ال   ال  أ ضيق الا إلال  
  )ع،الالالالال  سالالالالالمي  المثالالالالالا : ا تالالالالالت  أا وغالالالالالا  السالالالالالفااة التضن الالالالال  بالعاصالالالالالم  2119سالالالالالفااة بعالالالالالم 

 .  2الجاب ن   ليمض ي (

وغنالما  ضيق   ذل  بتضحيب وباتخاذ الن   نفس   إذ ا تتحت ن  مال  أأو م  اب،ت  و  
  وا تتحالت بعالمهما نال  2111وجم  اي  الك نغ  المتحمة سفااتي  جميمتي     أنقالضة عالا  

مالالالال  أنجالالالال ال ونين الالالالا وجيمالالالال ت  والن جالالالالض وجنالالالال ب السالالالال  ا  وغانالالالالا  سالالالالفااات ا  الالالال  أنقالالالالضة عالالالالا  
21123. 

ولتفعي  هها التقم  ع،  الصعيم المب، ماس  ع،  أا  ال ا     قالم ا تتحالت ال نالال  
مكاتالالالالب جميالالالالمة ل الالالالا  الالالال  مقميشالالالال   2111(  الالالال  عالالالالا  TIKAي  والتعالالالالاو  )التضن الالالال  ل،تنسالالالال

الالا ل الالا  الال  نيضوبالال   والقالالاهضة  وتالال نس  باإلضالالا    2112ويالالضاب،س. و الال  عالالا   ا تتحالالت أ ضع 
إلالال   ضوع الالا التالال  نانالالت  ائمالال  أصالال    الالال  أ يالالس أبابالالا  والخضيالال    و اكالالاا. وتعمالال  هالالاله  

 لمجاواة ل ا.األ ضع ع،  متابع  تنفيه المشضوعا     الم،ما  ا

                                                           

 الس اس  الخااج   التضن   تجا  أ ضيق ا  مضج  ساب .  -1
 محم   سميض الضنت س   الموا التضن     شض  أ ضيق ا: الموا   والمكاسب  مضج  ساب .  -2
 نا    اع  صاعم: الس اس  الخااج   التضن   نح  أ ضيق ا  مضج  ساب .محمم أوز  -3
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ا كمالالا يالالت  تالالمايب المب، ماسالاليي  األ اا الال  الشالالباب  الال  أنقالالضة لزيالالا ة ااتبالالا  هالالؤالء س اسالال   
 .1بينقضة    المستقم 

واغ  اعتباا عم  التمخ     نزاعا  القااة مممأ    الس اس  التضن    إال أ  ذلال  لال  
نسان    كا  االهتمالا     و   اع،   تضن    ب، ماس  ا خاص     القضايا ذا  البعم اإليحُ 

التضنالال  بال ضالال   الال  الصالال ما  )كمالالا سالالم  الالالهنض( و وا تضن الالا  الال  إلقالالاء الضالال ء ع،الال  مالالا 
 ع،الالال  سالالالمي  المثالالالا   عالالالض  ييالالالب أا وغالالالا  ائالالال س الالالال زااء  .2يعان الالال  الشالالالعب الصالالال مال 

التضن     ذل  الحي  األزم  أما  الجمع   العم م   لمنظم  األم  المتحمة    اجتماع الا 
 .  2111   سمتممض المنعقم 

و الالال  المقابالالال   حصالالالم  تضن الالالا المسالالالانمة التصالالال يت   األ ضيق الالال   الالال  المحا الالال  المول الالال   
 كالالا  الفالال ز بضئاسالال  منظمالال  المالالؤتمض اإلسالال م   ونيالال  مقعالالم العضالال  غيالالض الالالمائ   الال  األمالال  

تت لصالح ا   .3 ضيق  أ ول   (53) ول  م  أص   (51)المتحمة  حي  ص  

ــا يتعلــ  بــإيران،  الالا لالال  يكالال  التقالالااب وليالالم اليالال    ييوفيم إ  ال جالال   اإليضانالال   الال   ض 
االهتمالالا  اإليضانالال  بالقالالااة يعالال   إلالال    أ ضيق الالا يضجالال  إلالال  مضح،الال  مالالا  مالال  الثالال اة اإلسالال م   

حيالال    عقالال   السالالتين ا  والسالالبعين ا  مالال  القالالض  الماضالال  عقالالب اسالالتق   الالالمو  األ ضيق الال 
. وبشالك  خالا   ااتبطالت إيالضا  4القالااة إ امال  ع  الا   ب، ماسال   مال   و    بمأ  إيضا  

 ول  جن ب أ ضيق ا العنصضي  حت  إ  شالا  إيالضا  خالض  الحظالض النفطال  ع،ال  م  بع  ا  
وبعالالالم ق الالالا  الثالالال اة اإلسالالال م   تضاجعالالالت الع  الالالا  اإليضان الالال  األ ضيق الالال  بسالالالمب  .5هالالاله  المولالالال 

                                                           

  محمم ن اا  تضن ا ال ضوب إل  األما .. والبح  ع  نف ذ    أ ضيق ا  مضج  ساب . -1
 محمم أوزنا    اع  صاعم: الس اس  الخااج   التضن   نح  أ ضيق ا  مضج  ساب .  -2
      شض  أ ضيق ا: الموا   والمكاسب  مضج  ساب . محم   سميض الضنت س   الموا التضن -3
 إيضا  تكسض الحصاا باالتجا  نح  أ ضيق ا  مضج  ساب .  -4
 . 2119ن  ممض  17التحضنا  اإليضان      القض  األ ضيق  وانعكاسات ا ع،  األم  اإل ، م   أخباا الخ،     -5
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  عالالالالا    ومالالالال  بمايالالالال  التسالالالالعين ا1988انشالالالالغا  إيالالالالضا   الالالال  حضب الالالالا مالالالال  العالالالالضا  حتالالالال  عالالالالا  
 .1االهتما  اإليضان  بي ضيق ا

 ويمك  تقس   مضاح  الس اس  اإليضان   عقب الث اة ع،  هها النح :

ضالالالالالعفت ع  الالالالالا  إيالالالالالضا  الثالالالالال اة مالالالالال   :(1191-1191مرحلـــــة الثـــــور  ) -
أ ضيق ا  ت،  الع  ا  الت  أ ام ا نظا  الشا  الساب   وذل  بسمب األوضالاع الماخ، ال  

الالالالهنض(. وذلالالال  بمالالالا يخالالالال  مالالالا سالالالا  مالالال  الشالالالعااا   والحالالالضب مالالال  العالالالضا  )كمالالالا سالالال، 
إيالضا  الثال اة إلال  أ ضيق الا باعتبااهالا  الااة المستضالعفي   وأن الا  الث اي   الت  شالك،ت نظالضة

بحاجالال  إلالال  مالالم يالالم العالال   ل الالا  الال  مجالالاال  الصالالح  واإلعمالالاا وغيضهالالا مالال  المسالالاعما  
 اإلنسان  . 

  عنال  مال  ن ال   الائ  ع،ال  وإ  نا  ذل  ل  يمن  بشك  مط،ال  ت ظ ال  إيالضا  مالا تع،ال
س اس  الممانع   وهكها استطاعت أ  تفت   ن ا  تعالاو  وتشالاوا مال  أكثالض مال  واحالم مال  

 .2الم،ما  اإل ضيق   ذا  التقاليم المناهض  لإلممضيال  

حيال  تمينالت   (1119-1191مرحلة إعاد  النظر بالسياسة الخارجيـة ) -
ا عالت شالعاا إعالا ة المنالاء   ي ضيق الا إيضا  حاجت الا ل،ت اصال  مال  الخالااج بعالم القط عال   و 

 .تمث  ث،  مقاعم األم  المتحمة  ونص  مقاعم حضن  عم  االنح از

 مالالال : نين الالالا  أوغنالالالما  زاا ا سالالالنجان  نالالال    -ع،الالال  سالالالمي  المثالالالا - 1996و الالال  سالالالن  
    تنزان ا  زيمباب ي  جن ب أ ضيق ا.

                                                           

 ب . إيضا  تكسض الحصاا باالتجا  نح  أ ضيق ا  مضج  سا -1
  2115ماي   3ن   ت،عب إيضا  بيواا  ا    غضب أ ضيق ا     ال يب  الش خ سيمات  -2

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/05/201553659458124.htm  

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/05/201553659458124.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/05/201553659458124.htm
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وهالالال   :(2002-1119مرحلـــة إةالـــة التـــوتر فـــي السياســـة الخارجيـــة ) -
النفتالالالالالاح اال تصالالالالالا ي ا،الالالالال  ائاسالالالالال  محمالالالالالم خالالالالالاتم   والتالالالالال  تيسسالالالالالت ع،الالالالال  مبالالالالالا   مضح

 والس اسالال .  ا تصالالا ي ا  ُا الال  شالالعاا التنم الال  الشالالام،   سالال اء  الال  الالالماخ  أو  الال  الخالالااج.
شالالعاا إزالالال  التالال تض ع،الال  الصالالعيم الس اسالال  والثقالالا    وتمنالال  مشالالضوع   كمالالا ا الال  خالالاتم

  و الال  2114ض والسالال  ا  عالالا  حالال اا الحضالالااا   ومالال  أجالال  ذلالال  زاا خالالاتم  الجزائالال
ا مالالال   و  أ ضيق الالالا  هالالال : ن جيضيالالالا  السالالالنغا   سالالاليضالي    مالالالال   زاا عالالالم    2115عالالالا  

 بني   زيمباب ي  أوغنما.

  وذل  م  وص   ولآلن( 2002العود  للثورية في السياسة الخارجية ) -
يض حي  جع  أ ضيق ا     ائم  أول يات    تيسست )منظمال  تطال    أحممي نجا  ل،ضئاس 

 2117التجالالااة مالال  الالالمو  العضب الال  واأل ضيق الال (  وعقالالم  مالالؤتمضا  ا تصالالا ي   الال  عالالام  
 مالال  جالالزا القمالالض وجيمالال ت  ونين الالا  وبعالالم أشالال ض نالال    2119  وزاا نجالالا  عالالا  2119و

الال و الال  منتصالال  . 1زاا زيمبالالاب ي وأوغنالالما 2111عالالا  ا السالالنغا  وزامم الالا  و الال  زاا أيض 
. ونالالالا  مالالال  الع مالالالا  الفاا الالال  2ي  والن جالالالض مالالال  غانالالالا وبنالالزاا نجالالالا  نالالال    2113أبضيالال  

 .  21113انعقا   م  إيضا  وأ ضيق ا بط ضا  سمتممض 

و   ظ  هه  الزيالااا  لنجالا  أل ضيق الا تضسالخت الع  الا  اال تصالا ي  والس اسال   بالي  
   االهتمالالالا  بعالالال  الشالالال ء  الالال  ع الالالم الالالالضئ س الحالالالال  فالالالإيالالالضا  والالالالمو  األ ضيق الالال . واغالالال  خ

  ال يعن  الخضوج ع  األسس العضيضال  ل،س اسال  اإليضان ال  تجالا  حس  اوحان   إال أ  ذل

                                                           

      أ ضيق ا  مضج  ساب . الس اس  الخااج   اإليضان  -1
  أ ضيق ا م،جي إيضا  م  العزل  المول   -2

http://www.dotmsr.com/details/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 
 ب أ ضيق ا   مضج  ساب . ن   ت،عب إيضا  بيواا  ا    غض   ال يب  الش خ سيمات  -3

http://www.dotmsr.com/details/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.dotmsr.com/details/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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   قالالم أكالالم اوحالالان   الال  أكثالالض مالال  مناسالالب  ع،الال  أول يالال  الع  الالا  مالال  أ ضيق الالا  ومالال  1أ ضيق الالا
خالال   اسالالتقبال  ائالال س بضلمالالا  سالالاح  العالالاج سالال او بفالال اي  2114ذلالال  تيكيالالم   الال   مضايالالض 

ول يالالا  الجم  ايالال  أ ضيق ال  تعتمالالض مال  األ-سالال م  غ،يال    أ  تنم الال  الع  الا  مالال  الالمو  اإل
مال  المت  ال  أ  تعال   األمال ا إلال  مالا نانالت ع، ال   مال    . وبشالك  عالا 2يضان ال س م   اإلاإل

 الت ص  ل تفا  الن وي.

 حظ أن  خال   ت،ال  المضح،ال  زا  ت ظ ال  إيالضا  لن ج الا السالاب  اإلشالااة إل ال   مال  ويُ 
 ضيق الال   نتقالالااب ي الالضا  مالال  النظالالا  األحيالال  اسالالتغ   التالال تض بالالي  الغالالضب وبعالال  األنظمالال  

  21183الم ايتالالالان  ُبعيتالالالم الحصالالالاا الغضبالالال  الالالالهي ُ الالالض  ع، الالال  ُبعيالالالم انق بالالال  ن ايالالال  العالالالا  
وذلالال  إنمالالا يعطالال  مؤشالالض ا ع،الال  نفع الال  إيضان الال  محضالال   ولالال س س اسالال  تالالمع  القالال   الس اسالال   

 المناءة    القااة.

 2113  حتال  أنال   ال  عالا  4 ال  ولال  أ ضيق (31)وتمت،  إيضا  سفااا   ال  أكثالض مال  
ا تت  وزيض الخااج   اإليضان  ع،ال  أكمالض صالالح  السالفااة اإليضان ال   ال  ناميم الا بعالم إغال   

 .5عاما (15)استمض 

ا ت سالالع   ا  ا نميالالالض  وخالال   ت،الال  المضح،الال   شالالال م النفالال ذ اإليضانالال   الال  غالالالضب أ ضيق الالا تحميالالم 
سالالنغا  وسالالاح  العالالاج وغيضهالالا. والن جالالض وم ايتان الالا وال  نالال  مالال  ن جيضيالالا ومالالال الال  والسالال ما 

وع،الالال  الالالالضغ  مالالال  أ  ن جيضيالالالا ومالالالال  والن جالالالض ظ،الالالت سالالالاح  النفالالال ذ األساسالالال   إليالالالضا   الالال  
                                                           

ب زيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمي يحيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   إيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالضا   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  أ ضيق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا اختضا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  وإخفا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا    -1
umbA-http://alburhan.com/main/articles.aspx?article_no=5565#.Vofby0  

  2114 مضايض  19ا  اإليضان   األ ضيق   م  أول يا  إيضا   الع   :الضئ س اوحان  -2
http://islamtimes.org/ar/doc/news/353315/  

 ن   ت،عب إيضا  بيواا  ا    غضب أ ضيق ا   مضج  ساب .  ال يب  الش خ سيمات  -3
  http://www.qiraatafrican.com/view/?q=1209   2113ماي   8  ختضا  اإليضان  الناع  أل ضيق اال .حممي عمم الضحم   ا -4
  http://www.alalam.ir/news/1493124  2113 ي لي  9  صالح  يفتت  السفااة اإليضان      العاصم  الناميم   -5

http://alburhan.com/main/articles.aspx?article_no=5565#.Vofby0-umbA
http://alburhan.com/main/articles.aspx?article_no=5565#.Vofby0-umbA
http://islamtimes.org/ar/doc/news/353315/
http://islamtimes.org/ar/doc/news/353315/
http://www.qiraatafrican.com/view/?q=1209
http://www.alalam.ir/news/1493124
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أ ضيق الالالا  إال أ  إيالالالضا  سالالالعت  الالال  ع الالالم نجالالالا  إلالالال  تطالالال يض ع  ات الالالا مالالال   و  صالالالغيضة مالالال  
 عال  إحالضاز إيالضا  لنجاحالا  نميالضة  ال  نال  الناح   الجغضاف   مث  ساح  العاج  هالها  ضال   

 .1 ايتان ا والسنغا م  م

وهناك ت  عا  بمزيم م  الت    م  بع  النمالاذج األ ضيق ال   نظالض ا ل جال   عناصالض 
العزلال  المول ال  التال  واج الت نال  مال  السال  ا   - امثالع،  سمي  ال–من ا   م  إيضا  تشاب 

وإيالالالالضا   وإعالالالال   نالالالال  من مالالالالا تمنالالالال  نمالالالال ذج إسالالالال م  ل،حكالالالال  )مالالالال  نثيالالالالض مالالالال  االخت  الالالالا  
 .2بالطب (

،الالال  الالالالنم  التضنالالال    قالالالم حصالالالم  إيالالالضا  ثمالالالاا هالالالها التقالالالااب  ب، ماسالالال  ا   الصالالال   وع
  ا ل الاا إليضا      ع،  األ      نثيض م  األح ا  ل س معا ي  األ ضيق  إ  ل  يك  مسانم  

حيالالالال  تميالالالال  بعالالالال  الالالالالمو  األ ضيق الالالال  إلالالالال  االمتنالالالالاع عالالالال  التصالالالال يت عنالالالالم منا شالالالال  الم،الالالال  
   .3اإليضان 

 ضيق الال   وإنمالالا لجالالي  إلالال  ع  الالا  الضسالالم   مالال  الحك مالالا  األلكالال  لالال  تكتالال ِّ إيالالضا  بال
نفالالس األسالالاليب والطالالالض  التالال  تسالالالتعم، ا  الال  منالالالاي  أخالالض   مالالال  خالال    الالالت   نالال ا  غيالالالض 
اسم   م  حضنا  معااض  لضما  والئ ا أو ت ظ ف الا  ال  مضاحال  مخت،فال  عنالمما تقتضال  

لتعاو  مال  العميالم مال  الحاج   إذ نش  تقضيض ميمان  أعم  مضنز بح ث تس،   الصضاع با
حالالال  نشالال   ي الالا عالال   (14)( عالال  أنالال  مالال  بالالي  2112و 2116المؤسسالالا  بالالي  سالالنت  )

حالالالاال  نانالالالت مالالال  الحك مالالالا  والعشالالالض الباق الالال  مالالال   (4)وجالالال   أسالالال،ح  إيضان الالال  هنالالالاك  قالالال  
                                                           

الخ   السن  الش ع   ”: المساعما  اال تصا ي  اإليضان      القااة األ ضيق  مجمي الش م    -1
rticle_no=6511http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_a  

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا     .عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   الكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالضي  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالضي  -2 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالموا اإليضانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  أ ضيق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا: السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ا  نم ذج 
http://www.arrasid.com/index.php/main/index/4/43/contents 

  ج  ساب .االختضا  اإليضان  الناع  أل ضيق ا  م .حممي عمم الضحم    -3

http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6511
http://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6511
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  )سالالنتطض  إلال  هالها األمالالض  ال  الجزئ ال  التال الال (  األمالض الالهي أثالالض 1جماعالا  غيالض نظام ال 
 ت  إيضا  ع،  الجان  الضسم .بالس،ب ع،  ما أحضز 

 أمنًيا: (ب 

 الال  أ ضيق الالا  وبنالالاء  ع، الال  تسالالع  تضن الالا لتكث الال   التركــيهنالالاك ضالالع  ل،الالموا األمنالال  
ت ق الال  عالالمة اتفاق الالا   :األو   تعاون الالا األمنالال  مالال  الالالمو  األ ضيق الال   وذلالال  ع،الال  مسالالت يي 

نمالا و  عالت  أمن    و   هها الس ا   ا بت أنقضة  ال ا  أوغنميال  مال  أجال  مكا حال  اإلاهالاب 
الالالالا مالالالال  تنزان الالالالا  الالالال   مالالالال  نين الالالالا اتفا  الالالالا لتطالالالال يض وتحالالالالمي  األمالالالال  الكينالالالال   ونالالالالهل   ع،الالالالت أيض 

  حتالال  3وبالالمأ  تضن الالا بتالالمايب عناصالالض الجالال   والمخالالابضا  والشالالضي  الصالال مال    21132
  ي  إ  التمايب    المجا  األمن  يعم م  أه  الصا اا  التضن   أل ضيق ا.

حيال      ع،ال  المسالت يي  التضنال  والعضبال  ع،ال  السال اءولع     ذل  عائم اسالتضات ج
 ولال   تشالتضي أسال،ح  مال   71كانت  و  أ ضيق   نثيضة    العق   األخيضة  وعالم ها حال ال  

 .4إسضائي   ويما ب جي ش ا وأج زة االستخبااا   ي ا خمضاء إسضائي،ي   

بعثالا   (6)المشالاان   ال   ال ا  حفالظ السال    إذ تشالااك تضن الا  ال   :الثالان المسالت   
 .5أمم   لحفظ الس      القااة

                                                           

  ا   مضج  ساب .ب زيمي يحي   إيضا     أ ضيق ا اختضا ا  وإخفا-1
 محم   سميض الضنت س   الموا التضن     شض  أ ضيق ا: الموا   والمكاسب  مضج  ساب .  -2
  2115 مضايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالض  3بنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء أمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال " .. مشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالضوع أا وغالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ما   أحمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم أبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   -3

sc/print.aspx?id=3379http://www.albayan.co.uk/r 
 باس  الحاج جاس   تضن ا وأ ضيق ا إل  شضاك  استضات ج    مضج  ساب .  -4
  2115 مضايض  13اال تصا  والمي  يضيقا تضن ا إل  القااة السمضاء    جاس  الحاج باس  -5

http://www.alhayat.com/Articles/7371516/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%A7%D8%AF
-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7

http://www.albayan.co.uk/rsc/print.aspx?id=3379
http://www.albayan.co.uk/rsc/print.aspx?id=3379
http://www.alhayat.com/Authors/7371516
http://www.alhayat.com/Authors/7371516
http://www.alhayat.com/Articles/7371516/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.alhayat.com/Articles/7371516/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.alhayat.com/Articles/7371516/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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أ ضيق الالا  حيالال   الال  وهنالاك بعالالم آخالالض )تضنالال   اخ،الال ( يتصالال  بالس اسال  األمن الال  التضن الال  
م حقالالال  تضن الالالا لنشالالالا  جماعالالال   الالالت  هللا جالالال ل  التالالال  تت م الالالا الحك مالالال  بالسالالالع  لتنفيالالاله تالالالت  

 .1انق ب ع،  المول   و م أبم  تضن ا  ،ق ا م  نشا  الجماع     أ ضيق ا

تعزيالالز وج  هالالا العسالالكضي  الال  منطقالال  القالالض  األ ضيقالال  والبحالالض   تعمالال  ع،الال إيــران، أمالالا 
 الال   تالالضا  ااتفالالاع وتيالالضة احتمالالاال  نشالال ب صالالضاع مسالال،  مالال  إسالالضائي  أو األحمالالض  خاصالال  

ال اليالالا  المتحالالمة  إضالالا   إلالال  أهم الال  المنطقالال  لقضب الالا مالال  خطالال   الم اصالال   الضئ سالال    
ا حضب ال  ل،منطقال  بحجال  مكا حال  القضصالن   نمالا عقالم  سالفن  إيالضا  و   هالها السال ا  أاسال،ت 

يمك  اب  هها األمض اليال   بتسال ي   بينما، 2اتفا  ا م  ال م  ل،ضس     عم  ل،تزو  بال    
 .3 عم ا ل،ح ثيي     ال م     مشضوع   االنفصال 

سالتضات ج   الم مال  إليالضا   ال  وتشك  منطقال  شالض  أ ضيق الا نالهل  إحالم  المحطالا  اال
أس اسالال  " الالا ل،قالال   الغضب الال    ع،الال  سالالمي  المثالالا   الال  أعقالالاب زيالالااة الالالضئ س اإلايتالالضي م اج ت
تالالالض   أ  إيالالضا  حصالالال،ت ع،الالال  تسالالال      الالال  مينالالالاء  2118لط الالالضا   الالال   يسالالالممض  "أ الال ا  

عصب ع،ال  البحالض األحمالض  وهال  مالا يعطي الا نقطال  ااتكالاز تمكن الا مال  الق الا  بالعميالم مال  
 .4الم ا 

وتشالم  هالاله  م مال  الس اسال  األمن ال  اإليضان ال  بالقالااة  وتمثال  تجالااة السال ح أحالم أهال  
األسالال،ح  ااجمالالا  الصالال اايخ و الالهائ  ال الالاو  واأللغالالا  األاضالال    وهالال  أسالال،ح  أنتجالالت منالاله 
                                                                                                                                                                             

-8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D-%D8%A5%D9%84%D9%89
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1  

 محم   سميض الضنت س   الموا التضن     شض  أ ضيق ا: الموا   والمكاسب  مضج  ساب .  -1
 مضج  ساب . التحضنا  اإليضان      القض  اإل ضيق  وانعكاسات ا ع،  األم  اإل ، م    -2
    مضج  ساب .االس اس  الخااج   اإليضان      أ ضيق  -3

Alex MacAnemy, Iran in Africa, Center for Security Policy, 2014. 
 .مضج  ساب   االختضا  اإليضان  الناع  أل ضيق ا -4

http://www.alhayat.com/Articles/7371516/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.alhayat.com/Articles/7371516/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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. ولعالال  السالال  ا  يمثالال  أبالالضز األمث،الال  األ ضيق الال  ع،الال  عمالال  التعالالاو  العسالالكضي 2112العالالا  
  األسال،ح  والالهخائض والمعالما  حي  يشم  هها التعاو  تصميض أنال اع مال  بين ا وبي  إيضا 

ا لعقالالالم صالالالفقا  متكا ئالالال  )المالالال ا  1اإليضان الالال  ل،سالالال  ا  . وعامالالال   نانالالالت إيالالالضا  تمالالالمي اسالالالتعما  
 .2الس ما الحص   ع،  الي ااني   لمشضوع ا الن وي  الخا  مقاب  الس ح( 

ويمك  القال   إنال  بخال   الس اسال  األمن ال  التضن ال  بالقالااة  والتال  تعمال  ع،ال  تطال يض 
 الالالالإ  إيالالالالضا  تتالالالال ا   الالالال  تصالالالالميض األسالالالال،ح  لمنالالالالاي  الصالالالالضاعا    الضالالالالب  األمنالالالال    الالالالماا

  وال تتالالالال اع أ  ت ظالالالال  جماعالالالالا  3سالالالالتضات ج  ااأل ضيق الالالال  ب  الالالال  تحقيالالالال  مصالالالالال  س اسالالالال   و 
 متطض   ل،ضغ  ع،  الحك ما . 

 اقتصادًيا: (ج 

 7.5  إلال 2111م،يال    والا عالا   742م   التجار  بين تركيا وأفريقياااتف  حج  
م، الالالاا ا  الالال   23.4  وإلالالال  21125م، الالالاا  والا  الالال   16إلالالال  و   21114 والا عالالالا  م، الالالاا 
م،يال    813إل   2113. وف ما ااتفعت صا اا  تضن ا إل   و  شض  أ ضيق ا    2114

ب،الالذ حجالال  التبالالا   بالالي  تضن الالا و و  و . 6م،يالال    والا 161 والا  قالالم ب،غالالت ق مالال  الالال اا ا  

                                                           

  المضج  الساب . -1
 التحضنا  اإليضان      القض  األ ضيق  وانعكاسات ا ع،  األم  اإل ، م   مضج  ساب . -2
    ساب .مضج  .حممي عمم الضحم   -3
  2113ينايض  7ت س  اهتمامات ا اال تصا ي  بالقااة  ” أنقضة“اغ  خط اة العم     أ ضيق ا  -4
-http://www.alborsanews.com/2013/01/07/%D8%B1%D8%BA%D9%85
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
-8%A7%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D-%D9%81%D9%8A

%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9)  
 محمم أوزنا    اع  صاعم: الس اس  الخااج   التضن   نح  أ ضيق ا  مضج  ساب . -5
 محم   سميض الضنت س   الموا التضن     شض  أ ضيق ا: الموا   والمكاسب  مضج  ساب .  -6

http://www.alborsanews.com/2013/01/07/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9/
http://www.alborsanews.com/2013/01/07/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9/
http://www.alborsanews.com/2013/01/07/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9/
http://www.alborsanews.com/2013/01/07/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9/
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. نمالا 21141م، اا  والا     5.7الخص    أ ضيق ا جن ب الصحضاء الكمض  ع،  وج 
الالا 2114م، الالاا  والا بن ايالال   6ب،الالذ حجالال  االسالالتثمااا  التضن الال  المباشالالضة  الال  أ ضيق الالا  . أيض 

بق مال   2112مشالضوعا   ال   -ع،ال  سالمي  المثالا -نف ه  ونال  التنسي  والتعاو  التضن   
 . 2   أ ضيق ا م،ي    والا 772

حالالال   الت سالالالعا   الالال   طالالالاع المنالالالاء والتشالالالييم  الالال   وتتضنالالالز المشالالالضوعا  التضن الالال  عامالالال 
شالالالما  أ ضيق الالالا  والالالالمو  الغن الالال  بالالالالنف  والغالالالاز  الالال  غالالالضب أ ضيق الالالا  عالالال  يضيالالال  التعالالالاو  مالالال  

 ست ائ  .العميم م  المو  مث  غين ا اال

 ع،ال  سالمي   ،مال   و  القالااة تيسير سـبل التواصـل التجـاري و م حضصت تضن ا ع،  
مي ا اآل  اح   منتظمال  إلال  أ يالس أبابالا  وج هانسالمض   المثا  الخط   الج ي  التضن   ل

والجالال س ونيضوبالال . و الالم أوضالال  المالالميض العالالا  ل،خطالال   الج يالال  التضن الال  "ت ميالال  ن تيالال "  أ  
ا أن الال  األوائالال   الال  تنظالال    شالالضنت   هالال  األكثالالض  عال الال  ونفالالاءة  الال  القالالااة األ ضيق الال   مضالال ف 

نظ  الحك مال  التضن ال  عشالضا  المعالاا  تالنمالا  .3الضح   بي  أ ضيق ا وبا    الااا  العالال 
بالتعاو  م  القطاع الخا      إياا ج   هما م  أجال  ت سال    اعالمة التبالا   التجالااي 

 .4بي  تضن ا وأ ضيق ا

                                                           

 يقا تضن ا إل  القااة السمضاء  مضج  ساب . اال تصا  والمي  يض باس  الحاج   -1
 محم   سميض الضنت س   الموا التضن     شض  أ ضيق ا: الموا   والمكاسب  مضج  ساب . -2
  :turkpress.co/node/13060http//  2115سمتممض  28الخط   الج ي  التضن   األكثض  عال   ونفاءة    القااة األ ضيق     -3
  http://www.sudaress.com/sudanile/46985  2112ن  ممض  11تضن ا: الع  ة ل،قااة األ ضيق     -4

http://turkpress.co/node/13060
http://www.sudaress.com/sudanile/46985
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الالالا ل،س اسالالال  اال تصالالالا ي  التضن الالال  تجالالالا  أ ضيق الالالا   قالالالم أنشالالالي  المأسســـةوتعالالالم  الالالا م م  م،مح 
مالالا انعكالالس  الال    ،تمثيالال  التجالالااي مج،الالس الع  الالا  اال تصالالا ي  الخااج الال  التضنالال  مكاتالالب ل

 .1كما س،فت اإلشااة–زيا ة حج  التبا   التجااي بي  الجانمي  

 مالال  الشالالضاك  األ ضيق الال  التضن الال   - الال  هالالها اإليالالاا–ومالال  أبالالضز ال،قالالاءا  اال تصالالا ي  
ا مالالالال    2114 الالال  عاصالالالالم  غين الالالالا االسالالالالت ائ   مالالالالاالب   الالالال   و الالالالم تمنالالالال  إعالالالال   م بالالالال  عالالالالم  

 الالال  التحت الالال   ومن الالالا النقالالال   واالتصالالالاال   والزااعالالال   والصالالالح   المشالالالضوعا   الالال  مجالالالا  المن
والتع،    نما ت  االتفا  ع،  خط  عم  لتنفيه هاله  المشالضوعا   و الم جالض  االتفالا  ع،ال  

 .21192سطنم   اعقم القم  التال      

هنــا  محــاولت لعتبــار تركيــا جســر أوربــا إلــى ظ أ  ونتالالاج ت،الال  الس اسالالا   ي َحالال
تضحت بع  المو  مث   ضنسا أ  ُتنفِّه تضن ا بالتعاو  م  االتحا  األواوبال   قم ا  أفريقيا،

بعثا  تجااي  مشتضن     أ ضيق ا لم اج   نجاح الصالي   ال  االسالتح اذ ع،ال  جانالب نميالض 
 .3م  الصفقا  التجااي  م  المو  اإل ضيق  

الا مال  الس اسال  اال تصالا ي  التضن ال  بي ضيق الا المساعدات  وتمث  إذ تحصال   جانب ا م م 
. ويسالال   المجتمالال  المالالمن  بشالالك  4أ ضيق الالا ع،الال  ث،الال  المسالالاعما  الخااج الال  التضن الال  تقضيب الالا

 (نسالالا  والحضيالالا نسالالان   وحقالال   اإلهيئال  اإلغاثالال  اإل) IHH اعال   الال  هالالها الشالال    منظمالال  
عنصالالض أساسالال   الال  تنفيالاله  –التالال  تعالالم مالال  نمضيالالا  مؤسسالالا  الالالمع  اإلنسالالان   الال  تضن الالا-

                                                           

 محمم أوزنا    اع  صاعم: الس اس  الخااج   التضن   نح  أ ضيق ا  مضج  ساب .  -1
  http://akhbarturkiya.com/?p=42073  2114ن  ممض  22الشضاك  األ ضيق   التضن   تختت  أعمال ا    ماالب    م   -2
 محمم أوزنا    اع  صاعم: الس اس  الخااج   التضن   نح  أ ضيق ا  مضج  ساب .  -3
 التضن     شض  أ ضيق ا: الموا   والمكاسب  مضج  ساب .  محم   سميض الضنت س   الموا -4

http://akhbarturkiya.com/?p=42073
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 (43)ضيق الالا. وتقالال   هالاله  المنظمالال  بينشالالط  تنم يالال  ف مالالا يقالالضب مالالال  خطالال  االنفتالالاح ع،الال  أ 
 .1 ول  إ ضيق  

تعزيالالالالالز السالالالالال،  إلالالالالال  ت الالالالالم  تضن الالالالالا مالالالالال  المسالالالالالاعما  ومجمالالالالال  نشالالالالالاي ا اال تصالالالالالا ي 
واالسالتقضاا  ال  أ ضيق الا والالالتخ،  مال  تبعالا  االسالالتعماا  نمالا تضيالم أنقالالضة تضسال خ اسال  تضن الالا 

 تحتض  اإلنسا  وتتمن  س اسا  أخ ق  ... ول  باعتبااها   ضيق    العق  الجمع  األ

الالا  و الالم  الالا   ايالالالض   "لكالال  إلالال  أي مالالم  تخالالم  ت،الال  النشالالالايا  اال تصالالا ي  أ ضيق الالا حق 
محا ظ المن  المضنزي التضن  أ  تحضك اجالا  األعمالا  األتالضاك  ال  ت،ال  األسال ا   "باسك 

 ء ف ال  ع،ال  شال ي م  إليجا  أس ا  جميمة لمسالاعمة النمال   ال  بال   األناضال  ...وهها ال
اإليالالالالال    ولكالالالالال  هالالالالال  هنالالالالالاك اؤ  واضالالالالالح  المعالالالالالال  حالالالالال   بن الالالالال  ا تصالالالالالا ي  حق ق الالالالال   الالالالال  

 أ ضيق ا...    تكف  الن ايا الطيب .

بعالمة مضاحال    العالقـات القتصـادية اإليرانيـة األفريقيـة،وع،  الجانب اآلخض  مض  
ض  قال  سالخ   ف  زم  الشا  محمم اضا ب ،ال ي نانالت ت،ال  الع  الا  محالمو ة بحيال  نانالت تُ 

-ومالالالا بعالالالم الحالالالضب العضاق الالال    لخممالالال  المصالالالال  األمضيك الالال . و الالال  مضح،الالال  مالالالا بعالالالم الخمينالالال
اإليضان    نشطت الس اس  الخااج   اإليضان      العمال  ع،ال  تحقيال  األهالما  اال تصالا ي  

  إذ 2   محاول  لتنم   التجااة واالستثماا األجنمال  الاله  نانالت إيالضا   ال  حاجال  ماسال  لال 
مالال  خالال   هالاله  الع  الالا  مالال  أ ضيق الالا ل،حفالالاا ع،الال  سالالعض جيالالم وثابالالت ل،متالالضو   سالالعت إيالالضا 

. ث  زا   ت،ال  الحاجال  اإليضان ال  3لتق ي ا تصا ها المن اا بسمب الث اة والحضب م  العضا 

                                                           

 محمم أوزنا    اع  صاعم: الس اس  الخااج   التضن   نح  أ ضيق ا  مضج  ساب .  -1
 الخ   السن  الش ع   مضج  ساب .” المساعما  اال تصا ي  اإليضان      القااة األ ضيق  مجمي الش م    -2
    مضج  ساب .ان      أ ضيق االس اس  الخااج   اإليض  -3



 0211 مارس( 1العدد  )                                                                                                                                                                    قضايا ونظرات

51 
 

ل  تصالا  األ ضيقالال  مالال  الحصالالاا الالالمول  ع،الال  خ،ف ال  بضنامج الالا النالال وي  بينمالالا تالالز ا  حاجالال  
 الي اااني   )كما س،  الهنض(.إيضا  إل  الم ا  الخا  خاص  

وم  ث   ن،حالظ تنالام  النشالا  اإليضانال   ال  إ ،ال   غالضب أ ضيق الا إل ااك إيالضا  لألهم ال  
حيالال  يعالالم مالال  األ الالال   الغن الال  بالالالم اا    اال تصالالا ي  الكميالالضة التالال  يحظالال  ب الالا هالالها اإل ،الال  
اإليضان الالال  مالالال  . ويعطالالال  تطالالال ا الع  الالالا  1الطم ع الالال  والمعمن الالال   نالالالالي ااني   والمالالالاس والالالالنف 

ا حال   أهم ال  متغيالض الي اانيال    ال  الس اسال  الخااج ال  ا واضح  غين ا    غضب أ ضيق ا مؤشض  
 .2ت يالالم  ع  الالا  ي الالضا  ب الالا 2117اإليضان الال    منالاله اكتشالالا  الي اانيالال    الال  غين الالا عالالا  

 ضالال  عالال  السالالع  لتالاليمي  االحت اجالالا  اإليضان الال  مالال  القطالال  والالالههب الالالهي تنتجالال  مالالال   
ستثماا     طاعا  الزااع  والطا   والك ضباء    ن  م  السالنغا  وزيمبالاب ي وتكث   اال

  والتنسالالي  مالال  ن جيضيالالا ف مالالا يتع،الال  بتحميالالم أسالالعاا الالالنف    وسالاليضالي   وأوغنالالما وبنالالي  ومالالال
   .3وتفعي  منظم  أوب  لتعمض  ضااات ا ع  المو  المنتج  ول ست المست ،ك  ل،نف 

 تصالالالا ي مالالال  زيمبالالالاب ي مالالال  خالالال   تحسالالالي   الالالض  كمالالالا زا   إيالالالضا  مالالال  تعاون الالالا اال
التجالالااة بالالي  الم،الالمي   والمشالالاان   الال  العميالالم مالال  المشالالضوعا   بمالالا  الال  ذلالال  م كنالال  القطالالاع 
الزااعالالال   وتج يالالالز محطالالالا  المالالال  اإلذاعالالال  ال ين الالال   واالسالالالتثماا  الالال  القطالالالاع السالالال اح . 

إلبقالالالاء ع،الالال   عالالال  إمالالالما  إيالالالضا  لزيمبالالالاب ي بالالالالنف  الالالالهي تحتالالالاج إل الالال  بشالالالمة لوذلالالال   ضالالال   
ومال    و امت إيضا  بإنشاء مصن  إلنتاج س ااا  األجضة    السالنغا  .4اا تصا ها متحضن  

                                                           

  مضج  الساب .ال -1
   .حممي عمم الضحم   االختضا  اإليضان  الناع  أل ضيق ا  مضج  ساب . -2
ا    .ع   الكضي  الضي  -3  مضج  ساب .  الموا اإليضان     أ ضيق ا: الس  ا  نم ذج 
    مضج  ساب .الس اس  الخااج   اإليضان      أ ضيق ا -4
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الم حالالظ أ  صالالا اا  السالال ااا  اإليضان الال  لكالال  مالال  السالال  ا  والسالالنغا   الالم أسالال مت بشالالك  
 .1كميض    إحماث اواج لس   الس ااا     الماخ  اإليضان 

أحالالالم األ وا  اال تصالالالا ي  اإليضان الالال   مأسســـة ال الحالالالال  التضن الال   مث،الالالتبالتشالالاب  مالالال  و 
 كالالا  إنشالالاء المج،الالس اإليضانالال  األ ضيقالال  لتنفيالاله المالالضام  المشالالتضن   وإنشالالاء صالالنمو  تنم الال  

 .2أ ضيق ا'' -''إيضا  

ل،الالمو  األ ضيق الال  نالالهل  م  ع الالا  الال  الس اسالال  اال تصالالا ي  اإليضان الال  للمســاعدات  نالالا و 
المسالالالاعما  التنم يالالال  و الالالم  عمالالالت إيالالالضا  ع،الالال  الجانالالالب التضنالالال (  خاصالال  هالالال  األمالالالض )كمالالا 

لك  بالضغ  مال   .3 طاعا  م م  نقطاعا  التكن ل ج ا والطا   والزااع  والصح  والم اع
الالال  الف ائالالالم واألابالالالاحبذلالالال  ت صالالال  الس اسالالال  اال تصالالالا ي  اإليضان الالال   الالال  أ ضيق الالالا    وعالالالم  4تعج 

 إ ااك خص ص   ال ض  اال تصا ي بالقااة.

  مكالال  إيالالضا  مالال  التالاليثيض ع،الال  بي حضــور اقتصــادي واســعللبعــد المــ هإال أنال  نالالا  
إذ تشيض معط ا  شالب  اسالم   إلال  امالت ك   المست يا  الضسم    خاص     غضب أ ضيق ا

مالال  القطاعالالا  اال تصالالا ي  الحي يالال   الال  سالالاح   %61 الجال الال  ال،منان الال  الشالال ع   حالال ال 
عال  المااسالا  نسالب  % م  شضنا  جم  وتصميض الق  ة والكاكاو  و م ا  ب81العاج  و

 .5%    تجااة الماس    سيضالي   81حض اه  بح ال  

 ثقافًيا: (د 

                                                           

 ممي عمم الضحم   االختضا  اإليضان  الناع  أل ضيق ا  مضج  ساب . .ح -1
 إيضا  تكسض الحصاا باالتجا  نح  أ ضيق ا  مضج  ساب .  -2
    مضج  ساب .الس اس  الخااج   اإليضان      أ ضيق ا -3
ا  مضج  ساب .    .ع   الكضي  الضي  -4  الموا اإليضان     أ ضيق ا: الس  ا  نم ذج 
 ن   ت،عب إيضا  بيواا  ا    غضب أ ضيق ا   مضج  ساب .    يب  الش خ سيمات ال  -5



 0211 مارس( 1العدد  )                                                                                                                                                                    قضايا ونظرات

53 
 

  نكالال   الال  أ ضيق الالا محرًكــا لبوصــلة السياســة الخارجيــة التركيــة  العامالال  الثقالالا   مث الال
حيالال  ت ج  الالا لكالال  مالال  شالالض  وشالالما  أ ضيق الالا أكثالالض مالال  غالالضب وجنالال ب أ ضيق الالا الستشالالعاا 

الا ل،مجالا  األ الضب إلال  تضن الا جغضاف  الا تضن ا أ   ضص ا بشك  عالا  سالتك   أ ضال  ه نالاك تبع 
ت اجالالم العثمالالاني    الال     حيالال وتاايخ  الالا  إذ تحالالاو  تضن الالا االسالالتفا ة مالال  الميالالضاث العثمالالان 

 .1مناي  شما  وشض  أ ضيق ا ع،  ي   ساح  البحض األحمض

الا  المنح الدراسـية،ونا  م  أه  مجاال  التيثيض الثقا   التضن   إذ  الممت تضن الا منح 
 .2يالب آخض ع،  من  خاص  2111يالب إ ضيق   ف ما حص   3111لال

ع،الالال  سالالالمي  -حيالالال   امالالالت إ ااة الشالالالئ   المين الالال  التضن الالال     عالالال  البعالالالم الالالالمين  ضالالال   
 ضيق    و الم ُعقالم االجتمالاع األو  لق الا ا   ين ال  بالت اص  م  الق ا ا  المين   األ -المثا 

 ولالالال   ثالالال   الالال   21  بحضالالال ا ممث،الالال  2116 ضيق الالال   الالال  تضن الالالا  الالال  نالالال  ممض مالالال  القالالالااة األ
. 4لتضن الالالا  واهالالالا  الالال  بنالالالاء المسالالالاجم واالهتمالالالا  بالالالالتع،   الالالالمين  بي ضيق الالالا   نمالالالا أ 21113

ض  ت،  األنشط  مؤشالض ا ع،ال  نقطتال  تحال   نميالضتي   ال  الس اسال  الخااج ال  التضن ال : مِّ واعتُ 
م ال  متعالم ة  حيال  أوالهما يتص  بالس اس  الخااج   التضن   بشك  عالا  وتجالا  محالاوا إ ، 

تغيض اؤي  المول     التعام  م  الجماعا  والمالؤتمضا  ذا  الت جال  الالمين   إذ أصالبحت 
تضاها وسالي،   لتحقيال  المصالال  الق م ال  التضن ال  بالالق ة الناعمال . وثالان  هاله  التغيالضا  يتصال  

                                                           

 محم   سميض الضنت س   الموا التضن     شض  أ ضيق ا: الموا   والمكاسب  مضج  ساب .  -1
 المضج  الساب .  -2
  2111ن  ممض  22 م  ل،ق ا ا  المين   األ ضيق   بإسطنم     -3
-http://www.aljazeera.net/news/international/2011/11/22/%D9%82%D9%85%D8%A9
-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9

%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86  
 المصال  المتبا ل ...عن ا  التقااب التضن  األ ضيق   مضج  ساب . -4

http://www.aljazeera.net/news/international/2011/11/22/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/international/2011/11/22/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/international/2011/11/22/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/international/2011/11/22/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/international/2011/11/22/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://www.aljazeera.net/news/international/2011/11/22/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
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ت ظ ال  بالقااة اإل ضيق    إل ااك ا أ  استكما  و ع  س اس  االنفتاح ع،  أ ضيق الا يتط،الب 
إال أ  تضن الالا ال ت ظالال  البعالالم  الُبعالالم الالالمين  بشالالك  أساسالال  )و الالم سالالبقت اإلشالالااة إلالال  هالالها(.

هالالال  ال تالالال ل  االهتمالالالا  الكالالالا   بغالالالضب  الالالالمين  بالشالالالك  الكالالالا    الالال  الحالالالال  اإل ضيق الالال     الالالا
 ك ساح   ااغ  لك  م  النشايا  المتطض    والتش   اإليضان .أ ضيق ا  لُيتضَ 

إال أن الا  -مع ال    ال  س اسالت ا الخااج ال ه   امك–بعا  الثقاف   وم  اهتما  تضن ا باأل
 ع،الالالال  سالالالالمي  المثالالالا  ت اصالالالال  المؤسسالالالالا   ،الثقا الالال   انتم الالالت إلالالالال  اإلنسالالالا  اإل ضيقالالالال  مت،قالالالال

الخيضيالالال  التضن الالال  أنشالالالطت ا  الالال  مجالالالا  مسالالالاعمة المصالالالابي  بمالالالض  الم الالال  )األلمينالالال (  الالال  
مشالالضوع "القضيالال  الم ضالالاء" ننمالال ذج  تنزان الالا  والالالهي  يعالالان   مالال  نمالاله المجتمعالالا  ل الال    كالالا 

لتنشالالالئ  مجم عالالال  مالالال  مصالالالاب  الم الالال   وأن الالالا تقالالال   بم مالالال  تالالالضبيت   وحمايالالال  حقالالال      اخالالال  
الا  .2 عال  االهتمالا  التضنال  بم اج ال  مالض  اإليمال ال ض     1المجتم  شاليم  تضن الا هالها أيض 

م،يالالال    والا  تشالالالض  ع، الالال   135العالالالا  مستشالالالف  مقميشالالال  الصالالال مال  التضنالالال  بالالالمع  ب،الالالذ 
كالالال ا ا يم الالال  تضن الالال  خالالال   خمالالالس سالالالن ا  مت اصالالال،  ع،الالال  أمالالال  أ  يكالالال   جامعالالال  لتخالالالضي  

 .3ك ا ا يم   ص مال  

ولعل ما يجعل المهمة التركية أكثر صعوبة اآلن في المجال الثقافي عامة: فقـدها 
نظض ا ل،خ   بي  الحك مال  التضن ال  وحضنال   الت  هللا جال ل   جزء من رصيد قوتها الناعمة،

ل اس     أ ضيق ا  والت  يالما مث،ت أه  أذاع القال ة الناعمال  التضن ال . يتضا ال  ذا  النشا  ا
م  ذل  ضع  التقااب اإلع م  بالي  الجالانمي   اغال  وجال   منتالم  مخالت  ب الها األمالض  
ومالالالال  ثالالالال  تتصالالالالاعم نالالالالماءا  ذوي الصالالالال،  بالمجالالالالا  اإلع مالالالال  بالالالالي  يالالالال ل  اإلعالالالال   التضنالالالال  

                                                           

  (post.net/p-http://www.turkey-7161  2114ن  ممض  8بتنزان ا  ” الم  “جمع   تضن   تضع  مصاب   -1
  محمم أوزنا   مضج  ساب . -2
 بناء أم  .. مشضوع أا وغا     الص ما   مضج  ساب . أحمم أب        -3

http://www.turkey-post.net/p-7161/


 0211 مارس( 1العدد  )                                                                                                                                                                    قضايا ونظرات

55 
 

الال    اؤيالال  متعمقالال  عمالالا يجالالضي ب الالا  وبخص صالال ات ا ا أكمالالض بالقالالااة األ ضيق الال  مالال  خالالاهتمام 
 .1وتن عات ا  أل  هها ينعكس إيجاب ا ع،  صناع  القضاا

نشالالض المالالههب مالال  خالال   ا  مالالههم    قالالم ااتالالم  ا اء  السياســة الثقافيــة اإليرانيــة، أمالالا 
ض  خاصالال  ط الالمُ     الال  تنالا   الشال ع  بالالي  الجماعالا  المسالال،م   الال  أ ضيق الا.  الت جالال  نحال  التشالال   

ا  الال  هالالها الجالالزء مالال  القالالااة السالالمضاء حيالال  يصالال  عالالم  الشالال ع  حال  الال   و  غالالضب أ ضيق الالا الال  
ا ل،غايالال   الال  هالاله  المنطقالال . وحضنالال  م يالالي   الالض   بعالالم أ  نالالا  وجالال  ه  محالالمو    7إلالال  نحالال  

الالال ا خالالال   السالالالن ا  الق،ي،الالال  الماضالالال    ا متزايالالالم  التشالالال    الالال  عمالالال   القالالالااة  الالالم بالالالمأ  تيخالالاله زخم 
 بص اة ممن ج  ومؤسس  .

وتجضبالالال  ، 2  أبالالالضز األمث،الالال   الالال  هالالالها السالالال ا : مجمالالال  شالالالباب أهالالال  الميالالالت بكين الالالاومالالال 
الحضنال  اإلسال م    الال  ن جيضيالا بزعامال  الشالال خ إبالضاه   الزنزاكالال   الالهي  الا  بزيالالااة ممينال   الال  

ا ل حالالالال   جماعتالالالال  بعالالالالم ذلالالالال  إلالالالال  جماعالالالال  ج ا يالالالال  تحالالالالااب  إيضان  الالالالاإليضان الالالال  وت،قالالالال  تمالالالال ي   
الالتسالالع  إلالال  تطميالال  الشالالضيو الحك مالال   شالالم،ت تجضبالال  و ا ل،نمالال ذج اإليضانالال . ع  اإلسالال م   و ق 

                                                           

  2112ماي   11األ ضيق   ش م  نم  ا متط ا ا خ   األع ا  األخيضة  -خمضاء إع   وسفضاء: الع  ا  التضن   -1
ws/206124.aspxhttp://gate.ahram.org.eg/Ne  

، 2012أغسطس د.السيد عوض عثمان، دللت وتحديات تصاعد المد الشيعي اإليراني فى غرب أفريقيا،  -2

-http://www.muslm.org/vb/showthread.php?395339

-D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%

-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89

-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89

%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8  

http://gate.ahram.org.eg/News/206124.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/206124.aspx
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?395339-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?395339-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?395339-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?395339-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?395339-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?395339-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?395339-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?395339-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7


 0211 مارس( 1العدد  )                                                                                                                                                                    قضايا ونظرات

51 
 

 ، أخض  مث  السنغا  الت  شال م  بنالاء حال زة ع،م ال  بجال اا جامعال   نالااالمم الش ع   وال  
تمالالن  الطالالالب شالال ا ة تعالالا   الثان يالال . ومالال  الم حالالظ أ  الجال الالا  الشالال ع   ال،منان الال  تسالال   

 . 1حا  بالنسب  لساح  العاجبموا نميض    نشض التش   بي  األ اا    نما ه  ال

  إذ تعطالال  إيالالضا  المــنح الدراســية تأخــ  الطــابع المــ هبي وجالالميض بالالالهنض أنالال  حتالال 
الالا ل،طالال ب األ اا الال  مالال  الشالال ع  ع،الال  وجالال  الخصالال   ل،مااسالال   الال  إيالالضا .. يتضا الال  مالال   منح 

 .2ك  هها وج   صحف  وإع م  مكث   وعشضا  المطم عا  اإليضان  

لتي  )تضن الالا  وإيالالضا ( مسالالاح  واسالالع  مالال  االهتمالالا   الال  تعطالال  نالال  مالال  الالالمو  خاتمــة:
 ضيق الال   وذلالال  ع،الال  نحالال  متعالالم  األبعالالا :  ب، ماسالال  ا  أمن  الالا  س اسالالت ما الخااج الال  ل،قالالااة األ

ا تصالالا ي ا  ثقاف  الالا. وهالال  مالالالا يالالنعكس  الال  مزيالالم مالالال  الع  الالا  المب، ماسالال   والت اجالالم األمنالالال  
 والنم  التجااي والت اجم الثقا  .

 ة إلالالال  السالالالؤا  األساسالالال  لت،الالال  ال ا الالال : هالالال  مث،الالالت ت،الالال  المؤشالالالضا   الالال  ولكالالال  بالالالالع  
ج هضهالالا  تجالالاوز ا ل،ع  الالا  التق،يميالال  بالالي   و  مضنالالز و و  أيالالضا   هالال  عمالالض  عالال  تغييالالض 
حضالالااي حق قالال   الال  الس اسالالا  الخااج الال  لالالمو  مالال  المفتالالض  أن الالا بمثابالال  أانالالا  لألمالال  

 تجا  األم  والعال  ل ظ ف  حضااي   ااإلس م    وع،  نح  يعكس إ ااك  

ض ع،الال  نحالال   عالالا  يسالال   بح،الال   سالالتثمَ نعالال  تضسالالخت الع  الالا  المب، ماسالال    لكالال  لالال  تُ 
ناجزة ألزما  القااة  أو تضس خ الق   الس اس   الحميث  بمول ا. ب  ع،  العكس نجالم إيالضا  

 ت ظ  الصضاعا  بي ضيق ا لتحقي  مكاسب ض ق  نتجااة الس ح. 

                                                           

   .حممي عمم الضحم   مضج  ساب . -1
 التحضنا  اإليضان      القض  األ ضيق  وانعكاسات ا ع،  األم  اإل ، م   مضج  ساب . -2
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تجالالالالااي ومث،الالالالت المسالالالالاعما  التنم يالالالال  واإلنسالالالالان   انيالالالالزة نعالالالال  زا   نسالالالالب التبالالالالا   ال
أساس   لس اسا  المولتي   ولك  لال  يالت  العمال  بجالم ع،ال  أ  تتجالاوز أ ضيق الا ن ن الا تجمال  

  و  ل ست س   س   لم   المنتجا   ي ا  ول س وج   ل ستثماا    المقا  األو .

   والتاايخ      مساعمة أما ع،  الصعيم الثقا    فبالفع   م ساهمت الضواب  المين
 ضيق ال   لكال  ت ظ ال  األبعالا  الثقاف ال  تضن ا ع،  خ،  ع  ا  م  "الثق " مال  األيالضا  األ

يتخالاله  -مال  األسال –ع،ال  الجانالب التضنال  مالازا  ضالع ف ا مقاانالال   بالالت ظ   اإليضانال  الالهي 
ا. ا مههم  ا  ج   يابع 

تبالالال  س اسالالالا  تضن الالالا أنالالال  بالالالضغ  المؤشالالالضا  اإليجاب الالال  التالالال  نشالالال  عن الالالا ت والخالصـــة
أهم ا تنام  ال ع  بالسالاح  األ ضيق ال   إال أنال   ال  الكثيالض مال  المشالاهم تمالمو م  وإيضا   و 

 ع،ال  سالمي   . م  أ  تك   أاضال   تكامال أ ضيق ا ساح  لتصف   خ  ا  أانا  األم  بمال  
و ال   بال    مال  عم، ال  عاصالف  الحالز  التال   "ماك  صا "المثا   أع،  الضئ س السنغال  

 ضيقالالال  يحمالال  مؤشالالضا  مؤنالالالمة أتق  هالالا المم،كالال  العضب الال  السالالالع  ي   الال  أو  م  الال  اسالالم  
 .(1)المتما  تيثيضا  الصضاع    الخ،   وشب  الجزيضة العضب   إل  أ ضيق ا

 وهنا  متطلبان أساسيان لسياسة خارجية أكثر فاعلية تجاه القار  األفريقية:

ة   ع،الالال  سالالالمي  المثالالالا : ضالالضواة تالالال ا ض مزيالالالم مالالال  المعض الالال  بخص صالالال   القالالالاا  -
يقالال   ائالالال س  الالالضع الصالالال ما   الال  ونالالالال  التعالالالاو  والتنسالالالي  التضن الال  )ت كالالالا( عمالالالم ال الالالا ي 
ك نالالالمج : إ  عالالالم  وجالالال   بحالالال ث ع،الالال  األا   مالالال  اتخالالالاذ مشالالالااي  يضالالالض تضن الالالا  الالال  

                                                           

 ن   ت،عب إيضا  بيواا  ا    غضب أ ضيق ا   مضج  ساب .   ال يب  الش خ سيمات  -1



 0211 مارس( 1العدد  )                                                                                                                                                                    قضايا ونظرات

58 
 

ا وهشالالال   فالالالبع  المؤسسالالالا  التضن الالال  الصالالال ما   أل  الت ازنالالالا  الماخ، الالال  حساسالالال  جالالالم  
 .(1)يهها ل،مشااي  أعطت أول ي  لبع  القبائ بمو   صم خ   تنف بقصم أو

هنالالالاك حاجالالال  لمسالالالت   مالالالا مالالال  التكامالالال  بالالالي  أانالالالا  األمالالال  اإلسالالال م   تجالالالا   -
القالالااة  نالالي  يكالال   هنالالاك ن الالا  مؤسسالال  م متالال  التنسالالي  بالالي  س اسالالا  نالال  مالال  تضن الالا 

 أ نالال  مالال  الت ا الال    ضالال    اوإيالالضا  ومصالالض والسالالع  ي  تجالالا  أ ضيق الالا  بحيالال  نضالالم  حالالم  
الالا بعالالم يالال    الال   عالال  مزيالالم مالال  الالالتمك   الال  م اج الال  ال جالال   اإلسالالضائي،  الالالهي يتغ،غالال  ي م 

 القااة.

***** 

                                                           

 ء أم  .. مشضوع أا وغا     الص ما   مضج  ساب . بناأحمم أب        -1
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 الصين في أفريقيا: تكالب من نوعٍ جديد، أم شراكة حقيقية؟

 *يوسو  مرو 

 تمهيد:

القالالااة األ ضيق الال  العميالالم المشالالك   اال تصالالا ي  والتنم يالال  والس اسالال   واألمن الال    تعالالان 
فالالالا  معالالالم  التنم الالال   والفقالالالض  هالالالها مالالال  جانالالالب. أمالالالا ع،الالال  الجانالالالب كالالالالحضوب األه، الالال  وانخ

المقابالال   ُتعالالم القالالااة األ ضيق الال  مالال  أكمالالض األسالال ا  ال اعالالمة ع،الال  مسالالت   العالالال   حيالال  يم،الالذ 
م، الالاا نسالالم   باإلضالالا   إلالال  امت ك الالا بعالال  مالال  أهالال  المعالالا    من الالا:  1,1عالالم  سالالكان ا 

% مالال  65-51العالالالم  ل،مالالاس   % مالال  اإلنتالالاج95% مالال  اإلنتالالاج العالالالم  ل،كالالضو   33
% مالال  اإلنتالالاج 25-21% مالال  اإلنتالالاج العالالالم  ل،ب تينيالال    91اإلنتالالاج العالالالم  ل،الالههب  

% مال  االحت الاي  11  أما ف ما يتع،  بالنف    تم،  أ ضيق ا ما يعا   1العالم  ل،ي ااني  
 م، اا بضمي . 111-81العالم   بتقميض ح ال  

جالالالم  مالالال  الالالالمو  الكمالالالض  نفضنسالالالا وال اليالالالا  المتحالالالمة ونت جالالال  لالالالهل     نالالالاك تكالالالالب مت
األمضيك   ع،  أ ضيق ا  م  أج  ثضوات ا وم ا هالا الخالا   السال ما الالنف  الالهي يشال م صالضاع ا 
ا  خاص   م  األزما  التال  يعاني الا الشالض  األوسال   وتزايالم الط،الب ع، ال  خاصال  مال   جميم 

كتشالالا  آبالالاا نفالال   الال  الالالمو   و  الشالالض   وضالالضواة إيجالالا  بالالمائ  لالال   و الال  ال  الالت نفسالال  ا
األ ضيق الالالال   هالالالالها مالالالال  ح الالالال . أمالالالالا ع،الالالال  الج الالالال  األخالالالالض    فالالالال  ظالالالال  الحالالالالضب العالم الالالال  ع،الالالال  
اإلاهاب  تعم أ ضيق ا أحم الساحا  الم م  لت،ال  الحالضب نت جال  النتشالاا بعال  الجماعالا  

                                                           

 باحث  بمضنز الحضااة ل،مااسا  الس اس  .  *
  ااوي  ت  ي   "القااة األ ضيق  "  ع،  الضاب  التال : . -1

aa813acf8754-814e-4782-9484-zeera.net/specialfiles/pages/326d650fhttp://www.alja 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/326d650f-9484-4782-814e-aa813acf8754
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/326d650f-9484-4782-814e-aa813acf8754
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اإلاهاب   مثال  ب نال حضا   تنظال   القاعالمة  ال  المغالضب اإلسال م   وتنظال   المولال  اإلسال م   
 لمعضو  إع م  ا بماع   والت  ت م  المصال  الغضب  .ا

ومالال  ت،الال  الالالمو  التالال  ت الالت  بي ضيق الالا ال اليالالا  المتحالالمة األمضيك الال   وذلالال  ل،عميالالم مالال   
األسباب أهم ا:  النف  حي  يت    الخمضاء األمضيكي   أ  ال اليا  المتحالمة س صال  نسالب  

لحالضب ع،ال  اإلاهالاب   ال اليالا  . ذلال   ضال  عال  ا1%25اعتما ها ع،ال  الالنف  األ ضيقال  
-المتحالالمة األمضيك الال   الال  أثنالالاء حضب الالا ع،الال  اإلاهالالاب ت ج الالت نحالال  تفك الال  المالالؤا اإلاهاب الال  

مالال  أجالال  ضالالما  األمالال   الال    الال  أ ضيق الالا ولالالهل   امالالت بإنشالالاء "األ ضيكالال  " -حسالالب اؤيت الالا
ضب  أ ضيق الالا  و امالالت ال اليالالا  المتحالالمة األمضيك الال  مالال  أجالال  الضالالغ  ع،الال  الالالمو  اإل ضيق الال  بالال

المسالالاعما  بمجم عالال  مالال  الشالالضو   وذلالال  ل،حفالالاا ع،الال  النفالال ذ الالالهي اكتسالالمت  بعالالم انت الالاء 
   الالال  ظالالال  التنالالالا س بالالالي  نالالال  مالالال  ال اليالالالا  المتحالالالمة األمضيك الالال  2الحالالضب البالالالاا ة  الالال  أ ضيق الالالا

 و ضنسا و و  الشض  اآلسي ي ع،  القااة.

و  الحفالاا ع،ال  أما  ضنسا  صاحب  أكمض ميضاث استعمااي    أ ضيق الا   مازالالت تحالا
ذل  الميضاث       نانت صاحب  الح  التاايخ     التنقيالب ع،ال  الي اانيال    ال  الن جالض 
منفض ة حت  و ت   ضيب   م  أ  تممأ الصي     منا سالت ا  هالها باإلضالا   إلال  أ  الغالضب 

 مسالالالتعمضات ا  الالال  األ ضيقالالال  ُيعالالالم تالالالاب  لفضنسالالالا س اسالالال  ا وا تصالالالا ي ا  مالالالا جعالالال   ضنسالالالا تتالالالمخ 
 الماضال   الق،ي،ال  السن ا  عن ا  حي  ش م  اإلستضات ج   وتما   لتبق  مصالح ا ق الساب

                                                           

 محمم جما  عض    "النف  األ ضيق  مح ا الصضاع المول  القا  "   ضاءا  أ ضيق    ع،  الضاب  التال : -1
=1815http://www.qiraatafrican.com/view/?q 

  .حممي عمم الضحم   "أوباما وال ج   الجميم ع،  أ ضيق ا"  ع،  الضاب  التال : -2
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/318354.aspx 

http://www.qiraatafrican.com/view/?q=1815
http://www.qiraatafrican.com/view/?q=1815
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/318354.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/318354.aspx
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الق اعم  ع   ض    ال سط  ومال   وأ ضيق ا وتشا  العاج ساح     عسكضي ا  ضنس  ا تمخ   
 .1جيم ت  والسنغا  والجاب    مث  أخض   أ ضيق   مناي     الفضنس   العسكضي 

المااسالال    الال  نسالالتط    صالال  الت جالال  الصالالين  أل ضيق الالا أمالالا ف مالالا يتع،الال  بالصالالي  محالال  
ا عالال  التكالالالب الالالمول  المتجالالم  ع،الال  القالالااة   كمالالا سالالم  الالالهنض تحالالاو  الالالمو  الكمالالض   بعيالالم 
االست  ء ع،  أكمض  ما ممك  م  ثضوة النف  األ ضيق ال   باإلضالا   إلال  السال   األ ضيق ال  

نتجالالالا  المسالالالت ا ة. ومالالال  ثالالال    ،قالالالم النام الالال  والتالالال  ال تضالالال  شالالالضوي ا بيئ الالال  وتقن الالال  ع،الالال  الم
أ انت الصي  نمول  نمض  ا تصا ي ا أهم   أ ضيق ا مال  حيال  المال ا  الخالا  والالنف    قامالت 
بإ امالالال  ع  الالالا  ا تصالالالا ي    يالالال  مالالالا بعالالالم الحالالالضب البالالالاا ة لتالالالمع   م  ف الالالا  الالال  أ ضيق الالالا حتالالال  

لتعامالالال  مالالال    نت جالالال  لقالالالمات ا ع،الالال  ا2اسالالالتطاعت أ  تكالالال   الشالالالضي  التجالالالااي األو  أل ضيق الالالا
 .المو  األ ضيق   واحت اجات ا

هنالالا: هالال  مالالا تقالال   بالال  الصالالي  يخت،الال  عالال  التكالالالب األمضيكالال   والسالالؤا  المطالالضوح هالالا
والفضنس  الم ص   بالمسالتغ   حتال  يصال  إلال  ن نال  نال ع مال  االسالتعماا الجميالم   وهال  

 جالال   ومالالا يحقالال  ذلالال  الت جالال  الصالالين  الفائالالمة والتنم الال  ل،الالمو  األ ضيق الال   ومالالا أوجالال  ذلالال  الت
أ واتالال   و الال  الن ايالال   هالال  نسالالتط   أ  نط،الال  ع،الال  هالالها الت جالال  الصالالين  إلالال  أ ضيق الالا أنالال  

 شضاك  حق ق   بي  الصي  وأ ضيق ا 

 بأفريقيا الصيني الهتمام

                                                           

  .حممي عمم الضحم   " ضنسا وإعا ة غزو أ ضيق ا"  ع،  الضاب  التال : 1 - 
D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%Dhttp://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/2/2/%

-%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-8%A7
%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7 

  .حممي عمم الضحم  "أوباما وال ج   الجميم ع،  أ ضيق ا"  مضج  سم  ذنض . -2

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/2/2/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/2/2/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/2/2/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/2/2/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 كانالت الصالي   الصين    الجم  اي  نشية بمايا  إل  إ ضيق اب الصين  االهتما  يع  
 انعقالالالا  مالالال  بي ضيق الالالا الصالالالين  االهتمالالالا  وتج،الالال  االنح الالالاز  عالالالم  حضنالالال   الالال  أحالالالم المالالالضا مي 

 مال  لقالاء الصالين   ل،جم  اي  ائ س أو  الي" ا  "تش  عقم حي   1955 بانمون  مؤتمض
 ليم الا  غانالا  مصالض : هال  المو  وت،  بين    ف ما الع  ا  لتنسي  أ ضيق    و  ست  ا ة

 اهتمالت الصالي  الحضب الباا ة ت نذ"  وأثناء  "ماوتس  ع م ليميضيا. و   إثي ب ا  الس  ا  
 اال تصالا ي  الصالعيم كميالض ع،ال  تعاو   هناك  كا  الغضب  ه من  لمقاوم  الع  ا  ب ه 

 مال  عانالا لك ن مالا أ ضيق الا  وبالي  بين الا ل،تقالااب مالمخ    االسالتعماا تالاايخ م  الصي  وتتخه
 الغالالضب بخالال   وذلالال  والتنم الال   االسالالتق   تحالالميا  واج الالا نفسالال   حيالال  االسالالتعماا ويالال  

 ومالالال  مسالالالاعمات   ل،حصالالال   ع،الال  أ ضيق الالالا ع،الال  شالالالضوي ا يفالالالض  الالالهي المسالالالتغ  المسالالتعمض
 .1مشضوي  غيض األ ضيق   ل،مو  الصين    المساعما  ذل  أج 

الالالا الصالالالي  انت جالالالتو الالالم   األ ضيق الالال  الالالالمو  مالالال  تعاون الالالا  الالال  ومضونالالال وا ع الالال   أكثالالالض م  ف 
  المضنالال  ث ثالال  محالالاوا أساسالالال      ونالالا  لت،الال  الس اسالال   ال ا ع الال2األوسالال  عامالال ( )والشالالض  

وهالالال : المحالالال ا الس اسالالال   المحالالال ا اال تصالالالا ي  محالالال ا السالالال،  واألمالالال   وذلالالال  عالالال  يضيالالال  
 العميم م  األ وا  سي،  ذنضها الحق ا.

ـــة السياســـية   تحالالالاو  الصالالالي  أ  تكالالال   مضنالالال   الالال  تعام، الالالا مالالال  الالالالمو  فمـــن الناحي
 الا المالمي  عال  الغالضب  المالمي  األ ضيق     كما سم  الهنض إ  الصي  تظ الض نفسال ا ع،ال  أن

                                                           

1- Yun sun, ‘’ Africa in China Foreign Policy’’: 
sun-policy-foreign-china-africa-http://www.brookings.edu/research/papers/2014/04/10  

 ل،مزيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   أسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالباب ت جالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  أل ضيق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  انظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالض الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالضاب : -2
ws/reportsandinterviews/2007/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9http://www.aljazeera.net/ne

-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%86
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%87

%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7 

http://www.brookings.edu/research/papers/2014/04/10-africa-china-foreign-policy-sun
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2007/2/9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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غيالالض المسالالتغ . و الالم حاولالالت المضهنالال  ع،الال  ذلالال  الت جالال  عالال  يضيالال : تعيالالي  مبعالال ث خالالا  
الطالالالض ي    بالالالي  المسالالالت    اف عالالال  المب، ماسالالال   الزيالالالااا  ل،شالالالؤو  اإل ضيق الالال   واالعتمالالالا  ع،الالال 

  الالالالضئ س الالالالمو   مالالال  لغيضهالالالا زياااتالالال  تضالالالاه  األ ضيق الالال  ل،الالالمو  الصالالالين  الجانالالالب  زيالالالااا 
األ ضيق الالال   الالال  مناسالالالبا  عالالالمة أخضهالالالا  القالالالااة المثالالالا  سالالالمي  ع،الالال  "شالالال  جالالالي " زاا لصالالالين ا

ائاسالالالت  لمنتالالالم  التعالالالاو  الصالالالين  األ ضيقالالال   الالال  ج هانسالالالمضج بجنالالال ب أ ضيق الالالا  الالال   يسالالالممض 
  وزياات  لعم  م  المو  األ ضيق    م  انعقالا  المنتالم   ولحق الا بزيااتال  إلال  مصالض 2115

 أع،ال   أو وزيالض بمسالت        الإ  المسالئ ل   الصاليني   و   إحصالاء ن،ال .2116   بماي  
 مال  يقالضب مالا مقابال   1961 العالا  مناله أ ضيق ال   ولال  31 إلال  زيالااة 161 م  بيكثض  ام ا
ة هه  خ   الصي  إل  أع،  أو وزيض مست    ع،  أ ضيقيي  لمسؤولي  زيااة 711  1.المم 

 الس اسالال   النخالالب تتخط الال    يالال  ع  الالا  نسالال  إلالال  ذلالال   مالال  أبعالالم بكالالي  ذهمالالت بالال 
 العالا   ال " جنتالاو هال " الالضئ س عن الا أع،ال  التال  الشالعم   المب، ماسال   إلال  وص ال ل،طض ي  

التع، م ال    المالن  تال  يض عمالض الشالعم   الضواب  تعزيز إل  خ ل ا م  يسع  والت   2119
 كالال  حيالال  و الالض  الصالالي  ل،طالال ب األ اا الال  مالالا يقالالضب مالال  ثالال ث عشالالض ألالال  منحالال   ااسالال  

 تبالا     ومئا  م  المن  التمايم    إضا   إلال 2الصي     ك نف شي س مع م    يماس ا
 .  وغيضه  واأليباء والصحفيي  والمثقفي  الفناني  زيااا 

                                                           

   ع،  الضاب  التال :2115 ثماا الزيااا  الخااج   ل،ضئ س الصين  عا  -1
-http://www.chinabelaraby.com/2016/01/17/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9

-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8) 

 اشيم خشان   "الصي  تعزز ت غ، ا اال تصا ي    أ ضيق ا بإنشاء   اعم عسكضي "  ع،  الضاب  التال : -2
-84%D8%B5%D9%8A%D9%86http://www.alhayat.com/Articles/8150982/%D8%A7%D9%

-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2

http://www.chinabelaraby.com/2016/01/17/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://www.chinabelaraby.com/2016/01/17/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://www.chinabelaraby.com/2016/01/17/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://www.chinabelaraby.com/2016/01/17/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://www.chinabelaraby.com/2016/01/17/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://www.alhayat.com/Articles/8150982/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Articles/8150982/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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أمالالالا ع،الالال  مسالالالت   الع  الالالا  الثنائ الالال   نجالالالم أ  الصالالالي  ال تتجالالال  إال إلالالال  الالالالمو  ذا  
 تطال يض ع،ال  الصاليني    المخزو  الكميض م  النف  والم ا  الخا    ع،  سمي  المثا   انالز

 الم،الالما   الال  حضالال اه  عالالززوا كمالالا والسالال  ا   وليم الالا مالال  الالالمو  النفط الال  نالالالجزائض الع  الالا 
 مالالالال  كالالال    كمالالالا  الالالال  والنحالالالاس  والتيتالالالالا  وبخاصالالال  الالالالههب االسالالالالتضات ج    ل،معالالالا   المنتجالالال 
 الجن ب  .  وأ ضيق ا زيمباب ي 

أل ضيق الا  خاصال  مالا    ف عم المحالضك األساسال  لت جال  الصالي أما المحور القتصادي
يتصال  بالالنف    مال  معالم  النمال  العالال  ل،صالي   تحتالاج إلال  مصالا ا ل،طا ال  تتماشال  مالال  

الالالا  % مالال  احت اجات الالالا  31ي  اإلنتالالاج الصالالالين  مالال  الالالنف  ال يكفالالال  إال بالالهالالها المعالالم . ع،م 
وتق   بت  يض با   احت اجات ا م  الخااج  وم  أج  تعزيز  مات ا ع،  استيضا  واسالتخضاج 

    امالت الصالي  بإنشالاء بعال  المشالااي  الكمالض  لالبع  الالمو  1ف  م  المو  األ ضيق ال الن
زامم الا(  باإلضالا   إلال  شال  الطالض  وبنالاء -األ ضيق   نخط   السك  الحميمي  )خ  تنزان ا

المستشالالالف ا  ومضاكالالالز المالالالؤتمضا  والصالالالاال  والم عالالالب الضياضالالال  . وتحالالالاو  الصالالالي  مالالال  
ل،مو  األ ضيق   ومالا تضالخ مال  االسالتثمااا   ال  المن ال   خ   ت،  المشضوعا  الت  تق م ا

ا  التح الال   باإلضالالا   إلالال  عالالم  ابالال  مسالالاعمات ا بالاليي شالالضو  مسالالبق   تحالالاو  أ  تكالال   شالالضيك 
مقم ال لم  المو  األ ضيق       م اج   الغضب وخاص  ال اليالا  المتحالمة و ضنسالا  ونت جال  

                                                                                                                                                                             

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A

-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1
-D8%AF%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%

%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 
1- Luo Zhenxing, “Perspectives on China-Africa Oil Ties”: 

dialogue-trilateral-china-ricaaf-http://www.brookings.edu/research/reports/2013/08/us 

http://www.alhayat.com/Articles/8150982/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Articles/8150982/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Articles/8150982/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Articles/8150982/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Articles/8150982/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alhayat.com/Articles/8150982/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/08/us-africa-china-trilateral-dialogue
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/08/us-africa-china-trilateral-dialogue
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الس  ا  وزيمبالاب ي أثنالاء تعضضال ما لهل  شك،ت الصي  بمي   لبع  المو  األ ضيق   مث  
 .1لعق با  ا تصا ي  م  المو  الغضب  

  2كما  امت الصي  بإعفاء إحم  وث ثي   ول  أ ضيق   مال  الالمي   المسالتحق  ع،ي الا
 ع،ال   اسالتح ذ   والا  ب،ي    21 إل  لتص  أل ضيق ا مساعما  الصي  حج  و م وص 

المتحالالالمة ف مالالالا يتع،الالال  بالمسالالالاعما  الممن حالالال   ال اليالالالا  تحت، الالالا كانالالالت التالالال  األولالالال  المضتبالالال 
 بنسالب  الضو  الحق قال   ال  هال  مسالاعما  ب كي  ع،   تط،  ما أ  غيض ل،مو  األ ضيق   

معضو    باإلضا   إل   خ   عم، ا  شطب الالمي    ال  نطالا   غيض سما  وم ا يت  ائمة
،الال  الصالالي  ع،الال  المسالالاعما  والمشالالااي  التالال  تق م الالا الصالالي  وتعالال   بالفائالالمة ع،ي الالا  وال تط

الجن ب( والمستفيم األكمض مال  –ت،  المساعما  لفظ مساعما  ب  )التعاو  بي  الجن ب 
 .3ت،  المساعما : إثي ب ا  الس  ا   تنزان ا  زامم ا  مال   مصض  الجزائض

   انخضيالت بكالي   ال   ضالايا القالااة ونزاعات الا أما فيمـا يتعلـ  بمحـور السـلة واألمـن
 الضعايالالالا اختطالالالا  عم، الالالا  تكالالالضا  حيالالال   ا  الالال  الالالالمو  األ ضيق الالال  ل،حفالالالاا ع،الالال  اسالالالتثمااات

 بالالؤا بعالال   الال  الصالالين   والمنشالال   والم ا الال  المصالالال  م اجمالال  أو الصالالينيي  والمالال ايني 
وجالض    ت،ال  صالينيي  9 سالق  عنالمما 2112  ال  إثي ب الا عالا   أوغالا ي  إ ،   مث : الت تض 

الالالالا. وحا ثالالالال  سالالالالضاح ا إيالالالال   تالالالال  أخالالالالض   مجم عالالالال  اختطالالالالا  أخالالالالض   عنالالالالمما اختطالالالال   الحق 
ا  2114متمض و  عما  صيني   م  جن ب الس  ا        2117 عالا  كض  الا     أيض 

 ت،ال   و مال  هالها  مالن   4 سق  صينيي  9  ي ا و عت حا ث  اخُتط  2117 أكت بض و  
                                                           

 .عز  شحضوا  "الع  ا  الصي  وإ ضيق ا... الفض  والتحميا  وج   نظض صين  "  ع،  م    مضنز الجزيضة ل،مااسا   ع،  الضاب   -1
 التال :

ljazeera.net/issues/2014/04/201441916577266546.htmhttp://studies.a 
 المضج  الساب .2- 

3- He Wenping, ‘’ New Actors in International Development: The Case of China in Africa”: 
dialogue-trilateral-china-africa-http://www.brookings.edu/research/reports/2013/08/us 

http://studies.aljazeera.net/issues/2014/04/201441916577266546.htm
http://studies.aljazeera.net/issues/2014/04/201441916577266546.htm
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/08/us-africa-china-trilateral-dialogue
http://www.brookings.edu/research/reports/2013/08/us-africa-china-trilateral-dialogue
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الالالا ع،الالال  حصالالال   2116وذاك  الالال    امالالالت حضنالالال  تحضيالالالض  لتالالالا الن جالالالض بتفجيالالالض  نم،الالال  احتجاج 
 .  1المنطق   وو عت حا ث  مماث،     زامم ا    منج  نحاسالصي     حق   نفط   ب

 كانالالت ل،صالالي  ت جالال  مالالض   الال  التالالمخ   الال   ضالالايا السالال،  واألمالال  األ الالضيقيي   وذلالال  
الت سالالالال   الالالال  الصالالالالضاعا   حيالالالال  حاولالالالالت الت سالالالال   الالالال  أزمالالالال   اا الالالال ا   األو :بتالالالال ج ي   

التالالالمخ  لحالالال  األزمالالال  عالالال  يضيالالال  مج،الالالس األمالالال  مالالال  خالالال   التصالالال يت أو االمتنالالالاع عالالال  و 
التصالالال يت  الالال  القالالالالضااا  التالالال  صالالالما  خالالالال   األزمالالال   باإلضالالالا   إلالالالال  محالالالاوال  الصالالالالي  

 .2ي  الحمو ي  الغن   بالنف الت س  بي  الس  ا  وجن ب الس  ا     التنازع ع،  المنا

ه  االشتضاك      ا  حفظ الس      مناي  الت تض  ال  القالااة   أما الت ج  اآلخض:
 سالالالاهمت بنحالالال  أابعالالال  األ  جنالالالمي  الالال   الالال ا  حفالالالظ السالالال   ل،ت سالالال  ف مالالالا بالالالي  السالالال  ا  

 القالالالال ا  خالالالال   مالالالال  ت اجالالالالمه  الصالالالاليني    عالالالالزز السالالالال  ا  جنالالالال ب وجنالالالال ب السالالالال  ا   و الالالال 
. و طعالالت 3صالالين  جنالالمي 711 السالال  ا  جنالال ب عاصالالم  ج بالالا  الال  ي جالالم حيالال  العسالالكضي 

 تطالال  عسالالكضي   اعالالمة إل امالال  جيمالال ت  حك مالال  مالال  المفاوضالالا   الال  كميالالضة اأشالال اي   الصالالي 
  حيال  تالال  ال جال   ع،ال  بعال  السالالف  4المنالمب لحمايال  مصالالالح ا مال  القضصالن  بالاب ع،ال 

 الصين   م   م  القضاصن .

  الس اسالالال  الخااج الالال  الصالالالين    تحالالالاو  األخيالالالضة ولتالالالمع   المحالالالاوا الث ثالالال  السالالالابق   الالال
التعامالال  مالال  القالالااة األ ضيق الال  نكالال   باإلضالالا   إلالال  التعامالال  الثنالالائ . ومالال  أجالال  ذلالال   امالالت 

                                                           

ب  ُأواَلل  إسماعي   "الع  ا  الصين   اإل ضيق  .. شضاك  أ  استغ  : وج   نظض إ ضيق  "  ع،  م    مضنز الجزيضة ل،مااسا   ع،  الضا1- 
 التال :

http://studies.aljazeera.net/issues/2014/04/201441917164379610.htm 
http://african- سام  السيم أحمم  "الصي  وأ ضيق ا"  مع م المااسا  والبح ث األ ضيق    ع،  الضاب  التال : -2

493.html-research.com/Article 
 اشيم خشان   مضج  سم  ذنض  3- 
 ُأواَلل  إسماعي   مضج  سم  ذنض  4- 

http://studies.aljazeera.net/issues/2014/04/201441917164379610.htm
http://studies.aljazeera.net/issues/2014/04/201441917164379610.htm
http://african-research.com/Article-493.html
http://african-research.com/Article-493.html
http://african-research.com/Article-493.html
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األ ضيقالال  )وهال  صالنمو  أنشالال   ال  بنالال   -بكالي  بإنشالاء نالال  مال : صالنمو  التنم الال  الصالين 
اعمة  ال  المشالضوعا  م، الاا  والا  مال  أجال  المسال 5التنم   الصين  بميزان ال  تم،الذ حال ال  

  والالهي يعالم واحالم مال  أهال  أ وا  1التنم ي     أ ضيق ا(  منتم  التعالاو  الصالين  األ ضيقال 
 يق ا  وع،   س جضي تناول  تفص  :الس اس   الخااج   الصين   لتمع   نف ذها    أ ض 

 التعاون الصيني األفريقي: منتدى

ثالالان   الال   يسالالممض الماضالالال   ( ال(FOCAC التعالالاو  الصالالين  األ ضيقالال  ُعقالالم منتالالم 
ع،الالالال  مسالالالالت   اؤسالالالالاء الالالالالمو  الحك مالالالالا  تحالالالالت عنالالالال ا  "الصالالالالي  وأ ضيق الالالالا تتقالالالالمما  سالالالال يا: 

   وهالالها  الال  ج هانسالالمضج بجنالال ب أ ضيق الالا2التعالالاو  المالالضب  ل،جالالانمي  مالال  أجالال  تنم الال  مشالالتضن "
 ا تصالالالالا  وزيالالالالض 61 مالالالال  وأكثالالالالض  ولالالالال   38 خااج الالالال  ووزااء  ولالالالال   48 اؤسالالالالاء بمشالالالالاان 
التالال  تتضالالم : تيكيالالم وحالالمة مصالاليض   "ج هانسالالمض  إعالال  " وث قتالال  ت ق الال  ض  و الالم جالال وتجالالااة.

ك  م  أ ضيق ا والصي   حي  إ  ن  من ما  و  نام ال   باإلضالا   إلال  إ امال  نظالا   ولال  
أكثالالض عالالمال  وإنصالالا  ا مالال  أجالال  تعزيالالز السالال،  واألمالال  الالالموليي    الالائ  ع،الال  عالالم  التالالمخ   الال  

 ضالال    3أجالال  الق الالا  بالالمواها ع،الال  أكمالال  وجالال شالالؤو  الالالمو   وإصالال ح األمالال  المتحالالمة مالال  
 .4القا م  الث ث  األع ا  التعاو  اال تصا ي خ   لتعزيز" التعاو   حضن  خط "ع  

                                                           

 صنمو  الصي  وإ ضيق ا ل،تنم   يسج  خمس  م، ااا   والا أمضيك   ع،  الضاب  التال : - 1
12/05/c_134887958.htm-http://arabic.news.cn/2015 

    انظض الضاب  التال :2115ل،مزيم م  التفاصي  ح   منتم  التعاو  الصين  األ ضيق   -2
-summit-focac-cooperation-africa-china-forum-http://www.au.int/en/newsevents/19397/second

centre-convention-sandton 
 إع   ج هانسمضج ل،مزيم انظض: -3

-5-cooperation-africa-china-forum-summit-johannesburg-http://www.gov.za/speeches/declaration
0000-2015-dec 

 حمي  ل،ضئ س الصين  بمناسب  انعقا  منتم  التعاو  الصين  األ ضيق  -4

http://arabic.news.cn/2015-12/05/c_134887958.htm
http://arabic.news.cn/2015-12/05/c_134887958.htm
http://www.au.int/en/newsevents/19397/second-forum-china-africa-cooperation-focac-summit-sandton-convention-centre
http://www.au.int/en/newsevents/19397/second-forum-china-africa-cooperation-focac-summit-sandton-convention-centre
http://www.gov.za/speeches/declaration-johannesburg-summit-forum-china-africa-cooperation-5-dec-2015-0000
http://www.gov.za/speeches/declaration-johannesburg-summit-forum-china-africa-cooperation-5-dec-2015-0000
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عالالالا  ع،الالال  تيسالالال س  15ومالالال  عقالالالم المالالالؤتمض األخيالالالض  الالال  ج هانسالالالمضج  يكالالال   مضالالال  
  الال  ببكالالي  األو  الالال زااي  مالالؤتمض  وعقالالم الصالالي   جانالالب مالال  المنتالالم  الالالهي تيسالالس بمبالالا اة

  و الالم عقالالم منالاله إنشالالائ  خمسالال  مالالؤتمضا  وزاايالال  و مالال  واحالالمة ع،الال  مسالالت   2111 كتالال بضأ
اؤسالالالاء الالالالمو  الحك مالالالالا . وي الالالم  المنتالالالالم  إلالالال  معالجالالال   ضالالالالايا التنم الالال  ذا  االهتمالالالالا  

  باإلضالالالالالالا   إلالالالالالال  التبالالالالالالا   1المشالالالالالالتضك  و عالالالالالال  مسالالالالالالاا وأهالالالالالالما  ن الالالالالال   القالالالالالالااة األ ضيق الالالالالال 
 ص     مجا  الطا  .اال تصا ي بي  المو  األ ضيق   والصي  خا

 ل،صالالي   فُ عالالم المنتالالم  والس اسالال   اال تصالالا ي  القالال ة مالال  تنالالام  المنتالالم  تنبالال  أهم الال 
 القالااة ف ال  تحتالاج الالهي ال  الت  ال  الصالين    اال تصالا ي  القال ة لتعظ   الم م  األ وا  م 

  ال  المنتالم  ويضال  الضاهنال . ال،حظال  تحالميا  لم اج ال  تؤه، الا استثمااي  لتم قا  األ ضيق  
 وبضنسالالالالاليب  وسالالالالالاوت م   وجامم الالالالالا  ب انينا اسالالالالال   عالالالالالما مالالالالالا القالالالالالااة  و  جم الالالالال  عضالالالالال يت 

بالمنتالالم   نت جالال  إلالال  عالالم  اعتالالضا   عضالال  ا لالال س الصالالحضاوي  الك الالا  أ  وسالال ازي نم  نمالالا
 الصي  ب .

 مؤتمرات المنتدى ونتائجها:
                                                                                                                                                                             

-http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86 
-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/824664
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
-B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%

-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89

-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0
D8%A9%D9%85%D9%87%D9%85% 

 تفاصي  انعقم منتمي التعاو  الصين  األ ضيق   ع،  الضاب  التال : -1
-summit-focac-cooperation-africa-nachi-forum-http://www.au.int/en/newsevents/19397/second 

centre-convention-sandton 

http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/824664-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/824664-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/824664-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/824664-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/824664-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/824664-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/824664-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/824664-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/824664-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/824664-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9
http://www.au.int/en/newsevents/19397/second-forum-china-africa-cooperation-focac-summit-sandton-convention-centre
http://www.au.int/en/newsevents/19397/second-forum-china-africa-cooperation-focac-summit-sandton-convention-centre
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 اؤسالالاء وحضالالض   2111 أكتالال بض  الال  بكالالي   الال  ل،منتالالم  األو  الالال زااي  المالالؤتمض ُعقالالم
 عال   ضال    األ ضيق    ال حمة منظم  عا  وسكضتيض وتنزان ا وزامم ا وت ج  والجزائض الصي 

 الصالي  مال  اال تصالا ي والتعالاو   المول ال  والتجالااة الخااج ال  الشؤو   ع  مسئ ال   وزيض ا 81
 المالالؤتمض هالالها تمنالال  والمول الال   و الالم اإل ، م الال  المنظمالالا  عالال  وممث،الال    أ ضيق الال    ولالال  44و

  وتتضالالالم  ا تتاح الالال  اإلعالالال   التنميالالالم بظ،الالال  "بكالالالي  إعالالال  " همالالالا: اسالالالميتي  ي وث قتالالال األو 
النظالالا  العالالالم  الحالالال  واضالالضاا  بالسالال،  واألمالال  ل،الالمو  النام الال   ويطالالالب اإلعالال   بإنشالالاء 

 1نظالالالا   و   الالالائ  ع،الالال  العالالالم  واإلنصالالالا   مالالال  نالالالزع أسالالال،ح  الالالالمماا الشالالالام  بشالالالك   نامالالال 
واالجتماع الال . و الالم  اال تصالالا ي  التنم الال  مجالالاال    الال" األ ضيقالال  الصالالين  التعالالاو   بضنالالام "و

 ع،ال  الت ق ال  تال  حيال  األو   المؤتمض عقب القااة ع،  تتم   الصين   االستثمااا  بمأ 
 م، الالالالاا ب،غالالالالت إجمال الالالال  بق مالالالال  الجالالالالانمي   بالالالالي  والتجالالالالااي  اال تصالالالالا ي ل،تعالالالالاو   اتفاق الالالال  21

 . والا

 الصالما  " شالعاا تحت أبابا   يسبي 2113     قم ُعقم الثان   ال زااي  المؤتمض أما
  ولال  44 و الصالي  م  ك    م  وزيض ا 71و أ اا    اؤساء 11 وحضض " والتنم   والتعاو  
 أعمالالال  ختالالا   الال  المالالؤتمض المتحالالمة  واعتمالالم األمالال  عالالا  سالالكضتيض ممثالال  عالال   ضالال    أ ضيق الال  

 لالالالالمع  اإلجالالالالضاءا  مالالالال  س،سالالالال،  يضحالالالالت التالالالال  "2116-2114 أبابالالالالا أ يالالالالس عمالالالال  خطالالالال "
 اال تصالالالا ي  المجالالالاال   الالال  الجالالالانمي  بالالالي  التعالالالاو   وتكث الالال  األ ضيق الالال   الالالالمو  ا يا ا تصالالال

 والتنم ي . والتجااي 

 وحضالضها  2116 نال  ممض  ال  لضؤساء المو  والحك مالا  ببكالي  األول  ُعقم  القم 
 وتعالاو   وسال   صالما  " شعاا تحت الصين   الضئ س جانب إل  أ ضيق    ول  35 اؤساء

                                                           

   ع،  الضاب  التال :2111إع   بكي  عا   1- 
http://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/zyzl/hywj/t157833.htm 

http://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/zyzl/hywj/t157833.htm
http://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/zyzl/hywj/t157833.htm
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 شالالالالضاك  إ امالالالال  تضالالالالم  الالالالالهي  "بكالالالالي  إعالالالال  " بإصالالالالماا أعمال الالالالا القمالالالال  اختتمالالالالت"وتنم الالالال   
 المصالال  و عال  المتبا لال  والثقال  المسالاواة  أسالاس ع،ال  تق   وأ ضيق ا الصي  بي  استضات ج  
 لتعزيالز الجالانيي  سالع  ع،ال  أكالم    التال "2119-2117 بكالي  عمال  خطال "و المشتضن  

 االهتمالالالا  ذا  والمول الالال  اإل ، م الالال  لقضالالالاياوا الثنالالالائ  التعالالالاو    ضالالالايا بشالالالي  بين مالالالا التنسالالالي 
  الال  أل ضيق الالا المسالالاعما  مالال  جميالالمة حزمالال  بتقالالمي  الصالالي  تع الالم تضالالمنت المشالالتضك  نمالالا

الم نال . أمالا مال  الجانالب اال تصالا ي   قالم  والتالمايب والتع،ال    والصالح   التنم ال   مجالاال 
 المن الالالالالال  مجالالالالالالاال  غطالالالالالالت  والا م، الالالالالالاا 1.9 بق مالالالالالال  ل،تعالالالالالالاو   اتفاق الالالالالال  14 الجانبالالالالالالا  و الالالالالال 

 البشالالالضي   نمالالالا تالالال  اإلعالالال   عالالال  والتنم الالال  والطا الالال   والتكن ل ج الالالا  واالتصالالالاال  األساسالالال   
 .والصناع  ل،تجااة المشتضن  الصين   األ ضيق   الغض   إنشاء

الالا تطالال ا ا األ ضيق الال  الصالالين   الع  الالا  اال تصالالا ي  وعامالال    شالال م   إنشالالاء منالاله م،ح ظ 
  والا م، الاا 73.31 الجالانمي  بالي  التجالااي  ا  التبال حجال  ب،الذ حي   2111 عا  المنتم 

 التجالالااي  التبالالا   حجالال  وصال  كمالالا  2111 عالالا   والا م، الاا 11.6 بالالال مقاانالال  2117 عالا 
 حجالالالالال  وزا   2118 عالالالالالا  مالالالالال  األو  النصالالالالال  خالالالالال    والا م، الالالالالاا 53.14 إلالالالالال  بين مالالالالالا

 2117 عالالا   والا م، الالاا 1.57 إلالال  إ ضيق الالا  الال  الصالالين   ل،شالالضنا  المباشالالض االسالالتثماا
 31 لتم،الالذ 2111 عالالا  بعالالم كميالالضة انتعاشالال  أ ضيق الالا  الال  الصالالين   االسالالتثمااا  شالال م  كمالالا.

 عالالالا   الالال  األمالالالض ع، الالال  كالالالا  عمالالالا مالالالضة 61 مالالال  أكثالالالض أي  2114 العالالالا   الالال   والا م، الالالاا
 بح،الال   أميضنالال   والا م، الالاا مئالال  حالال ال  إلالال  المم،الالذ هالالها بزيالالا ة الصالالي  وتع الالم   2111

 تالال  ض مقاولالال  2511 إلالال  بي ضيق الالا العام،الال  الصالالين   المقالالاوال  عالالم  ووصالال . 2121 عالالا 
 .1عم   ضص  أل  مئ 
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 32 أعفالالت كمالالا األ ضيق الال   القالااة إلالال  التنم يالال  مسالالاعمات ا تقالمي   الال  الصالالي  اسالتمض 
 إلالال  الجمضن الال  الضسالال   مالال  المعفالالاة األ ضيق الال  السالال،  عالالم  وا عالالت  ي ن الالا  مالال  أ ضيق الال   و 

 والطا ال  األساسال   المن ال  مشالضوعا   ال  الصالي  اسالتثمااا  ت سال  عال   ضال    ن ع ا  446
 مالال  انت الالت حيالال  أ ضيق الالا   الال  خاصالال  ا تصالالا ي  منالالاي  إنشالالاء بكالالي  وت اصالال  والزااعالال .

 إنشالالالاء وجالالالااي  ن جيضيالالالا   الالال  وأخالالالض    (السالالال يس غالالالضب) مصالالالض  الالال  خاصالالال  منطقالالال  إ امالالال 
  أخض . ا ضيق    و  عمة    مماث،  مناي 

 المالضام  هاله  أ   حيال  إ ضيق الا   ال  لبشالضي ا التنم ال  بضام   ع     الصي  استمض 
 بالمنالالاي  مماسالال  49 إنشالالاء  الال  الصالالي  األ ضيق الال   وشالالضعت الكالال ا ا مالال  8.627 تالالمايب

 بالمالالالالالمااس األ اا الالالالال  ل،مااسالالالالالي  منحالالالالال  711 وتقالالالالالمي  القالالالالالااة   و  مالالالالال  عالالالالالم   الالالالال  الضيف الالالالال 
  .الصين     ض  ع  من  مع م ن نف شي س الساب  اإلشااة إلي ا والجامعا 

 الموائ الالالال  المسالالالالاعما  خالالالال   مالالال  كميالالالالضة   عالالالال  الصالالالالح  المجالالالا   الالالال  التعالالالالاو    موشالالال
 .1الطم   والمضاكز المستشف ا  وإنشاء المت ين   األمضا  ع،  ل،تغ،ب أل ضيق ا المقمم 

                                                                                                                                                                             

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2016/1/18/%D9%85%D9%86%D8
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-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9% 

 التعاو  الصين  األ ضيق  م  إع   بكي  إل  لقم  ج هانسمضج  ع،  الضاب  التال : منتم  - 1
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و الالال  الختالالالا   ولإلجابالالال  ع،الالال  األسالالالئ،  التالالال  يضحالالالت  الالال  بمايالالال  ت،الالال  ال ا الالال   السالالالؤا  
لالالب األمضيكالال  الفضنسالال  ع،الال  أ ضيق الالا  يمكالال  األو : هالال  يخت،الال  الت جالال  الصالالين  عالال  التكا

القالالال   إ  الصالالالي  تسالالالتخم  خطابالالالا  وأ وا  مخت،فالالال   وأكثالالالض مضونالالال  مالالال  الالالالمو  األ ضيق الالال   
  الالال  ت حالالالم مصالالاليضها مالالال  الالالالمو  األ ضيق الالال  مالالال  خالالال   إع نالالالا  منتالالالمي التعالالالاو  الصالالالين  

 يال    األ ضيق  وت جم المنط،  وال م  لك  من ما  باإلضا   إل  من  مساعما  وشالطب
ل،الالمو  األ ضيق الالال   و  شالالالضو  نمالالالا تفعالال  الالالالمو  الغضب الالال  مالالال  الالالمو  األ ضيق الالال   إال أن الالالا  الالال  
ن اي  األمض تفع  ذل  و ق ا لضؤي  ت ت  بمصالح ا الخاص   ق  ال غيض   نجالم أ  ت ج  الا 

 باألساس ينصب ع،  المو  النفط   وصاحب  االحت ا  الكميض م  الم ا  الخا .

  تكالالالب مالالال  نالالال ع  جميالالم  ي الالالت  بضضالالالا وم ا قالال  الالالالمو  األ ضيق الالال  فالال مك  القالالال   إذ  أنالالال
ع، الالالالال   وذلالالالالال   الالالالال  إيالالالالالاا اؤيالالالالال  صالالالالالين   أوسالالالالال  حالالالالال   العالالالالالال  ون ف الالالالال  تغييالالالالالض  )لصالالالالالالح ا 
باألسالالاس(  حيالالال   امالالالت الصالالالي  مالال  أجالالال  تطميالالال  ت،الالال  الضؤيالال  العالم الالال  بإنشالالالاء مجم عالالال  

لصالي  نظالا  غيالض عالا   والالهي تالضا  االمضيكس م  أج  تغييض النظا  اال تصا ي العالالم   
 ويجب تغييض  و ق ا لمعاييض جميمة.

السالالؤا  الثالالان : هالال  تتحقالال   ائالالمة وتنم الال  ل،الالمو  األ ضيق الال   لإلجابالال  ع،الال  هالالها السالالؤا  
تسالالتفيم الالالمو  األ ضيق الال  مالال  مشالالااي  المن الال  التحت الال  التالال  تقالال   ب الالا الصالالي   األو  جانبالالا   

  ال  االت امالا  الم ج ال  ل،صالي  بالفسالا   الجانالب الثالان     مخت،  المو  األ ضيق    أمالا 
م  بع  المو  األ ضيق        تق   االتفا ا  التجااي  بشفاف   إ  أاا   المو  الشالفاف   
والعكالالس صالالح      الال  تسالالاعم الالالمو  القمع الال  باألسالال،ح  يالمالالا سالال   تسالالتفيم من الالا بالالالم ا  

 .1الخا  والنف 

                                                           

 . .عز  شحضوا  مضج  سم  ذنض  1- 
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ين  تجالالالالا  أ ضيق الالالالا يعالالالالم شالالالالضاك  أمالالالالا ف مالالالالا يتع،الالالال  بالسالالالالؤا  األخيالالالالض: هالالالال  الت جالالالال  الصالالالال
حق ق الالالال   ال يمكالالالال  نفالالالال  الف ائالالالالم التالالالال  تعالالالال   ع،الالالال  الشالالالالع ب األ ضيق الالالال  مالالالال  بنالالالالاء المالالالالمااس 
والمستشالالالف ا  وتالالال  يض المالالالن  ل،ط،بالالال   إال أنالالال   الالال  الن ايالالال  يالالالت  تصالالالميض المالالال ا  الخالالالا  إلالالال  

لالمو  الصي  بحالت ا األساس    و  معالج  نميضة  ما يجع  الصي  المستفيم األكمالض مال  ا
األ ضيق   خاص  ف ما يتع،  بالنف  ول س العكس  أي أ  نف  الميزا  تضج  ل،صالي   ذلال  
الميالالالزا  الالالالهي يجالالالب أ  تكالالال   نفتالالالا  متسالالالاويتي   مالالال  أجالالال  القالالال   ب جالالال   شالالالضاك  وتعالالالاو  

 حق قيي  بي  الصي  وأ ضيق ا.

***** 
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 عرض كتاب جذور العنف في الغرب األفريقي: حالتا مالي ونيجيريا

 1ىالعزب موسعايد   ستا. /ألل

 *مرو  يوسو

لكاتمتال  عايالمة  ": حالتالا مالال  ون جيضيالاجهوا العن     الغضب األ ضيق "اب صما نت
  وف الال  تحالاو  الكتابالال  أ  2115 اا البشالاليض ل،ثقا ال  والع،ال    الال  القالاهضة عال   العالزب م سال

نال  تجيب ع  تساؤ  أساس  ما ه  أسالباب انتشالاا العنال   ال  الغالضب األ ضيقال   وينالت  ع
حضنا  االحتجاج المعااض  والت  يمثال   لماذا  تنتشض :أهم ا  العميم م  األسئ،  الفضع  

العنالالال   ي الالالا حجالالالض أسالالالاس  الالال  الغالالالضب األ ضيقالالال   لمالالالا يعالالالم الغالالالضب اال ضيقالالال  بيئالالال  خصالالالب  
لجماعا  العن  بشك  عا   ولماذا ينتشالض العنال   ال  مالال  ون جيضيالا بشالك  خالا   ومالا 

 ض   ولماذا انتشض    ولماذا ظ "ب ن  حضا "ه  

بالال   الال  مقممالال  الكتالالاب أ  تطالالضح السالال ا  الثقالالا   والس اسالال  واالجتمالالاع  تتحالالاو  الكا
لمنطق  غضب أ ضيق ا  م  االستعماا نضنيزة أساس        ال  سال ا ا  العنال   ال  المنطقال   

التقسالالالالال    :أول الالالالالا  إشالالالالالكال ا  ع،الالالالال  المنطقالالالالال   الالالالال  أابالالالالال  نقالالالالالا ن وتطالالالالالضح نتالالالالالائ  االسالالالالالتعماا
أ  سال ا ا   :ثن  والثقا   لك   ول   الثالان  ضيق ا الهي ل  يضاع  التناغ  اإلاالستعمااي أل

 :التقسالال   األواوبالال  السالالاب  ذنالالض   الثالالال   اضالالطض  أ  تضاعالال  االسالالتق   ل،الالمو  األ ضيق الال
  ال  ال  الغالضب األ ضيقال   نيكمض المو  االسالتعمااي   ا  ضنساتس اسا  االست عاب الت  اتبع

الشع ب األ ضيق    الضاب  الكضاه   الق ي  الت  تش مها المنطقال   ول   ض  ثقا ت ا ع، امح
 االستعماا خاص  االستعماا الفضنس . ثاالك  ما ه  متص  بيواوبا نت ج  آل

                                                           

 .(2115ا البشيض ل،ثقا   والع،    عايمة العزب م س   " جهوا العن     الغضب األ ضيقي : حالتا مال  ون جيضيا"  ) القاهضة:  ا 1
 .باحث     مضنز الحضااة ل،مااسا  الس اس   *
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نالال  نت جالال  لإلشالالكال ا  السالالاب  أأمالالا ف مالالا يتع،الال  بالسالال ا ا  المعاصالالضة  تطالالضح الكاتبالال  
ظ الض  العميالم   اآل   ق   وحتالذنضها والت  ظ ض  واتضالحت  ال  الفتالضة مناله بمايال  االسالت

اإلثنالال  والثقالالا   والالالمين   الال  بعالال  األح الالا    :من الالا  مالال  حضنالالا  العنالال  وألسالالباب عميالالمة
ممالالالا و الالالض الميئالالال  لظ الالال ا جماعالالالا  ج ا يالالال  خاصالالال  مالالال   الالالضاا الج الالالا يي  مالالال  الجزائالالالض  الالال  

هالالالها مالالال  جانالالالب  وع،الالال  الجانالالالب اآلخالالالض ضالالالع   الالالماة الالالالمو  . تسالالالعينا  القالالالض  الماضالالال 
مجالالال  السالال،  واألمالال  باإلضالالا   إلالال  ضالالع  سالال طضة الالالمو   الال  ت،الال  المنطقالال   األ ضيق الال   الال 

ذلال  اسالتمضاا التالمخ  األجنمال   ال  ت،ال  المنطقال  عسالكضي ا ممالا   ع،  أيضا  ا  ونض   إل
  م يفا      أح ا  نثيضة م  حال  االضطضاب والعن .

بالال     بالاليي حالالا  مالال  األحالال ا  وتختالالت  الكتابالال  مقالالممت ا بالالي  العنالال  ال يظ الالض مالال   الالضا 
سالالن ا  مالال  االضالالطضاب والقمالال  واالسالالتمما  والتالالمخ  األجنمالال  الجالالائض هالال  مالالا يم الالم تسالالبق  

مال    حسالب لفالظ الكاتبال  "الجماعالا  الج ا يال "بيئ  خصب  لظ  ا جماعا  العن  ومن الا 
ال  والقبائالالال  بالالالي  الالالالمو  لالالالهل  ال ضالالال  نت جالالال  لتالالالماخ  المصالالالع،الالال  الحالالالمو   مالالال   السالالالكا  

 .1المخت،ف 

يتناو  ن  من ا حال  م  حاال  المو   ال   :إل  جزءي  بعم المقمم  الكتاب ينقس و 
 حال  ن جيضيا.والثان   حال  مال    أول ماغضب أ ضيق ا  

 :2: حالة ماليأوًل 

والتال    مالال  االنفصا    -االنمماج تممأ الكاتب  باستعضا  الس ا  التاايخ  ألزم 
   الالال  المنطقالالال  أو وحالالالمة ت،الالال  اإلثن الالالا  لالالال  يالالالضاع التنالالال ع اإلثنالالال  حالالالي   بالالالمأ  منالالاله االسالالالتق  

                                                           

 .12-5 المضج  الساب     1
 .78-15 المضج  الساب     2
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 -مالالال  –العميالالم مالال  الالالمو  المجالالاواة )الجزائالالض   وخاصالال  الطالال اا  الالالهي  تالال  تقسالال م   ع،الال
أزمال  الطال اا  مال  انفصالا  مالال  عال  االتحالا  مال   وبالضز  .ب انينالا  اسال ( -ليم ا -الن جض

ا ل،حصال   ع   حي   ام ا بياب  ث اا  نمالضي ضالم الحك مال  المال ال  سال 1962السنغا  عا  
   وهال  اإل ،ال   األسالاس ا  عال  مالال   ال  إ ،ال   أزو ااالنفصال  أو حت بالتنم   ع،  مطالم  

 الهي يع   ف   الط اا     مال .

"م  يم نيتالالا"  عنالالمما حالالاو  الالالضئ س 1962 -وهالال  ثالال اة نيالالما -  بالالمأ  الثالال اة األولالال
ة يال ا  عالامي   والعالضب مال  الماشال    واسالتمض  ت،ال  الثال ا    تيم   ثضوا  الخاص  بالط اا 

    ممالالا أ ي إلالالالهالالاونجحالالت حك مالال  مالالال  بمسالالالاعمة نالال  مالال  المغالالضب والجزائالالالض  الال  إخما 
الالالالمو  المجالالالاواة مثالالال  ليم الالالا  إلالالال عم، الالالا  نالالالزوح جمالالالاع  مالالال  منالالالاي  الطالالال اا   الالال  مالالالال  

والجزائالالالض  وتعالالالم ليم الالالا مالالال  الالالالمو  التالالال  احمالالالت ب جالالالضة الطالالال اا  إلي الالالا خاصالالال  مالالال  صالالالع   
   الالت  ل الال  أبالال اب التع،الال   وال ظالالائ  العامالال  وشالالك  مالال    حيالال1969القالالها   ل،حكالال  عالالا  

 ."الكتيب  الخضضاء"شباب   نتيب  م  الجن   أي،  ع،ي   اس  

 الالالا ئ( وبعالالالم انت ا1986-1978التشالالالا ي  )-شالالالاانت ت،الالال  الكتيبالالال   الالال  الحالالالضب ال،يم الالال 
ونشالالالالي  الحضنالالالال  الشالالالالعم     يالالالالالب العسالالالالكضي   الطالالالال اا  المسالالالالاعمة مالالالال  القالالالالها   لتمالالالال ي،  

( 1996-1991  ث   امت الحضن  باالنتفاضال  الثان ال  ل،طال اا )1988  عا  اأزو لتحضيض 
مالال  الحك مالال  المال الال  ع،الال  ياولالال  المفاوضالالا   ممالالا   ممالالا نالالت  عن الالا الج،الال س ل،مالالضة األولالال

هالالالا بعالالالم شالالال ضي  مالالال  ت ق ع الالالا نت جالالال  ؤ   والتالالال  تالالال  إلغا1991اتفاق الالال  سمنضاسالالالت   إلالالال  أ 
   نت ج  الستمضاا الصضاع ت  ت ق ال  معاهالمة أخالض و  .النق ب عسكضي ع،  الحك م  المال  

بي  الحك م  المال   والط اا  نصت ع،  تخ،  الط اا  ع  مطالب االستق   م  وعالم 
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ونت جال  لفشال  تحقيال  ذلال   امالت ثال اة   بتنم   منايق   وإ ماج مقات،ي      الج   المالال 
ا    وت  إخما ها 2116الط اا  الثالث    نفس العا . أيض 

  وتعالالالالم أكمالالالالض ثالالالال اا  الطالالالال اا  ع،الالالال  اإليالالالال   حيالالالال  2112 الطالالالال اا  الضابعالالالال  ثالالالال اة
  عقالالب ا  عالال  جم  ايالال  مالالال   ولكالال   شالال  ذلالال  االنفصالالا  بالالإ ،   أزو ااسالالتطاع ا االنفصالال

 .2113التمخ  الفضنس     ينايض 

االسالالتعضا  السالالاب  هالال  المسالالاا األساسالال  لألزمالال  المال الال  التالال  بالالمأ  بشالالك  أسالالاس 
بالالالي  األزمالالا  المال الال  متتال الال  منالالاله بالالمء االسالالتق    لتؤنالالم الكاتبالالال    مالال  الع،الال   2112 الال  

الال مسالالتمضي  ل،عميالالم مالال  األسالالباب من الالا مالالا هالال  عالالا   اع،الال  أ  المنطقالال  تشالال م صالالضاعا  وعنف 
 اآلت :   إياا تفسيضي تشضح  ما ه  خا   اومن   وت  شضح     المقمم 

 أسباب األةمة في مالي:

نظضهالالالا حالال   أسالالالباب األزمالالال   الالال    يا مالالال  وج الالالتحالالاو  الكاتبالالال  أ  تضالالال  إيالالالاا ا تفسالاليض 
 عمة أسباب من ا:  وتقسم  إل  مال 

بمايالال  تحالالاو  الكاتبالال  اسالالتعضا  مسالالاا  جماعــات العنــو واإلرهــاب: -1
 2112  جماعالالالالا  العنالالالال   الالالال  المنطقالالالال  لتفسالالالالض ن ف الالالال  ق الالالالا  ثالالالال اة الطالالالال اا  الضابعالالالال

التالالالالال  تحمالالالالال  السالالالالال ح  بين الالالالالاوتفسالالالالالض   ت الالالالالا   حالالالالالم   جماعالالالالالا  العنالالالالال  والج الالالالالا  
ل الالالا  وأح ان الالا تالالممج   الكاتبالالال   اوالجماعالالا  الج ا يالال  التالال  تتخالالاله مالال  الج الالا  شالالعاا  

 و  تحميالالالالم  و و  تحميالالالالم  أسالالالالباب إيالالالال   ع،الالالالي   لفالالالالظ  "اإلاهالالالالاب"تحالالالالت مف الالالال   
 ."إاهاب"
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: أ( تنظالال   القاعالالمة  الال  حالالماث  الال  مالالال  تالالهنض الكاتبالال  أابالال  جماعالالا  ائ سالال    الال  األ
الجماعالالا  اإلسالال م    الال  الجزائالالض أثنالالاء الحالالضب المغالالضب اإلسالال م   والالالهي نشالالي مالال  احالال  

ف مالا يتالماخ  مال    ل  االساح  الصحضاوي مقض  األه،      التسعينا   وه  يتخه م  نطا  
هال  حضن  أنصاا المي  و ضها الت  يت اجم ب ا الط اا . ب(الساب  ذن خمسحمو  المو  ال

نفال   األمنال  الالهي نت جال  ل  2111حضن  س،ف   ج ا يال  مال  بالي  الطال اا  تيسسالت  ال  
ليم ا  ويق  هالا إيالا  أخ صاحب مقت  القها   وم  تفك  الكتيب  الخضضاء م  الط اا     

 ال   القالايني  وه  حضنال  سال،ف   ج ا يال  مال  بالي  العالضب  حضن  الت حيم الس،ف  غال . ج(
المنطق   وه  حضن  منشالق  عال  تنظال   القاعالمة  ال  المغالضب اإلسال م  أع،نالت عال  نفسال ا 

ونال  مال  الحضنالا  السالابق  تتقاسال  العمال   ال  منطقال  السالاح  والشالضي   .2111  أيضا  ال
م ات ان الالالا  و الالالم ثمتالالالت ت،الالال  الجماعالالالا   -الن جالالالض -مالالالال  -الجزائالالالض -الحالالالمو ي بالالالي  ليم الالالا

.  ( الحضنالالال  ال ين الالال  لتحضيالالالض أزاو  وهالالال  2111   األمنالالال   الالال  ليم الالالا فالالال الالالمام ا مالالال  االنأ
  ونالال  مالال  األابالال  حضنالالا  سالالاهمت  الال  2111حضنالال  ع،مان الال  و الالم أع،نالالت عالال  نفسالال ا  الال  

 .2112انفصا  إ ،   أزاو     

الكاتب  أ  مال  أحالم أسالباب انتشالاا العنال   ال     تض  ح ومات مالي: -2
  الالال حيالالال   شالالال،ت الحك مالالالا  المتعاقبالالال    الحك مالالالا   الالال  مالالالال  س اسالالالا   المنطقالالال 

نالالالمماج الالالال ين  بالالالي  اإلثن الالالا  المخت،فالالال  خاصالالال  الطالالال اا   و شالالال،ت  الالال  تحقيالالال  اال
الا  ال  تحقيال  الميمقضاي ال  ت   الت  التنم تط،م ا مناي  مالال  المخت،فال   و شال،ت أيض 

ه   ائالم  ال  خضهالا الالهي نفالآحي  تعا مت ع،  مال  عمة انق بالا  عسالكضي  واألم  
ممالا م الم الميئال  أمالا  المحاولال  االنفصالال     2112مالااس  الج   "أمالا و سالان غ "

 م  نفس العا .
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األو  تالالمخ    مسالالت يي   تالالمخ  إلالالوينقسالال  هالالها ال التــدخل الخــارجي: -3
 ال  تاليج   الصالضاع  ال   و واهمالا الن جالض  و  الج اا س اء نا  م   مال  الجزائالض و

     المسالالت  (يالالم الطضيالال  السالالتمضاا تم خاصالال  مالال  التالالمخ  الفضنسالال  و م لالال  و )مالالال  
مالال   مالال   ضنسالالا وال اليالالا  المتحالالمة    باألسالالاس التالالمخ  الخالالااج   وهالال :الثالالان  هالال 

 .انالت منطقال  خاضالع  ل،نفال ذ الفضنسال  نت جال  لالإلاث االسالتعمااي  منطق  الساح  ن
 ضا   ضنسا أ  تتمخ  عسكضي ا    مال  لمنال  اسالتمضاا انفصالا   2112و   عا  
  وذلالالال  مالالال  أجالالال  أ  تعيالالالم ال جالالال   2113  و الالالم نجحالالالت  الالال  ذلالالال  ينالالالايض اإ ،الالال   أزو 

الالا عالال  المصالالال  الفضنسالال    الال  الغالالضب األ ضيقالال  ف مالالا  أمالالا .العسالالكضي  الال  مالالال    اع 
مضيك ال   ،المي ا هال  األخالضي أيمالاع  ال  منطقال  السالاح  يتع،  بال اليالا  المتحالمة األ

الق الالا ة العسالالكضي   الال  أ ضيق الالا(  الال  ) محاولالال  إ امالال  مقالالض أ ضيكالال    ب الالا إلالال ماممالالا حالال
تيييالم التالمخ    ولك  األخيضة ا ضالت ممالا  عال  ال اليالا  المتحالمة إلال   و  الساح 

كاتبال  أ  التالمخ  الفضنسال  والم ا قال  العالم ال  تال  ال   الفضنس  األخيض    مال . وتالض 
الحضنالا  اإلسال م    ال   ات الا تحت ما يعض  بالالحضب العالم ال  ع،ال  اإلاهالاب مال  

 منطق  الساح  باإلاهاب تنفيه ا لضؤي  ال اليا  المتحمة األمضيك  .

  2112تحاو  الكاتب  نق  الس ا  الس اس  واالجتماع  واال تصا ي ألحالماث مالال  
،تالالمخ  الفضنسالال  نت جالال  لمالالزاع  الحالالضب ع،الال  ب  ذلالال   الال  سالال ا   العالالالم  مالال  تضحيالالب تضالالل

   ال   و  السالاح  والصالحضاء العنال لضؤي  أ ضال  لمالا يمكال  أ  نسالم   إشالكال     اإلاهاب
عالمة ومخت،فال  ول سالت جماعالا  العنال   قال    وأ  العنال  مال   أسبابوأ  العن   ائما ل  

ث العنالال  اوأ  المسالالئ   األسالالاس عالال  أحالالم   النالالاس يالاليت   الال  معظمالال   الال  إيالالاا ا  الفعالال
التمخ  الخااج  س اء م   م   و  الجال اا أو  شكا ونت ج  أل  عا ة ما تك   الحك ما 

 العالم   الت  تحاو   ض  أجنمت ا ع،  المناي  المخت،ف .   م   م  الق  
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 :1ثانًيا نيجيريا

حتكالالالالاك المنطقالالالال  تشالالالالضح الكاتبالالالال  تالالالالاايخ ن جيضيالالالالا منالالالاله بمايالالالال  ا  حالالالالال  مالالالالال  الالالال  ونمالالالالا 
سالالالكا  المنطقالالال   لتحالالالاو  شالالالضح   ،تيكيالالالم ع،الالال  اسالالال خ اإلسالالال   لالالالملباإلسالالال    الالال  محاولالالال  

   ال  احضنال  أزو  -كمالا سالم  الالهنض-ومن الا  الس ا  اإل ، م  بهنض أه  الحضنا  المت اجالمة
مال   وتنظ   القاعمة  ال  المغالضب اإلسال م   باإلضالا   إلال  العميالم مال  جماعالا  العنال  

حسالب نظضيال  – ا  م  تبعات الت ض  الكاتب  حال  االضطضاب    اإل ،   وال   الن جض  لت
 ظ  ا جماعا  عن  أخض     با    و  اإل ،  . -المومين 

)التع،ال   وتضجمت الا الحضف ال :  وتضنز الكاتب     حال  ن جيضيا ع،ال  جماعال  ب نال  حالضا 
جانالالالب آخالالالض هالالالها مالالال  جانالالالب  ومالالال    الغضبالالال  حالالالضا ( باعتبااهالالالا المصالالالما األساسالالال  ل،عنالالال 

 اإل ، م  والمول .   نت ج  ألثض عم، ا  الجماع  ع،  المست  

شالالما  ن جيضيالالا ع،الال  يالالم  2112  ا عالالا ئوتمالالمأ الكاتبالال  بسالالض  تالالاايخ الحضنالال  منالاله إنشالالا
بعالالمما  2114لكالال  ال جال   الفع،ال  ل،حضنال  نالا   ال    "محمالم ي سال "الق الا ا  المين ال  أحالم 

ض. ظ الالض  الجماعالال  ع،الال  السالالاح  المول الال  الحالالمو  مالال  الن جالال  انتق،الالت إلالال  واليالال  بالال ن  ع،الال
 الالال  ن جيضيالالالا "محمالالال   آ  "  الق الالالا ا  المين الالال ت ال الالالا أحالالالم غمالالال  ا  2117كجماعالالال  عنالالال   الالال  

 خ،الالت الجماعالال   الال  صالالماما  عن فالال  مالال  السالال،طا  ثالال   النتقالالا   مالالن   الجماعالال  المتشالالم  
م إل  مقت  "محمم ي س " وهضب م  بقال  مال  الجماعال  بعال  مما أ  2119الن جيضي     

ممالالا أتالالاح   الالالمو  المجالالاواة  تضالاليي  الحصالالاا مالال  الحك مالال  وعم، الالا  القتالال  واالعتقالالا  إلالال
الفضصالالال  ل،جماعالالال  ل،تعالالالاو  واالخالالالت   بجماعالالالا  العنالالال   الالال  الالالالمو  األخالالالض  مالالال  التنسالالالي  

 والتشم   ف ما بين  .
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ق الالالا ة الجماعالالال  "أبالالال  بكالالالض شالالال كاو" وأع،نالالالت الجماعالالال    تالالال ل 2119و الالال  نفالالالس العالالالا  
إلالال  اتسالالاع نطالالا  عم، ات الالا  الال      القاعالالمة  الال  المغالالضب اإلسالال م   ممالالا أ تبعيت الالا لتنظالال 

،الالال  السالالالاح  المول الالال  عاألعالالال ا  التال الالال   أمالالالا العم، الالال  التالالال  جع،الالالت الجماعالالال  محالالال  الحالالالمي  
   و2114يالبالالالال  مالالالال  المالالالالمااس  الالالال  عالالالالا   223الس اسالالالال   والعامالالالال    الالالال  عم، الالالال  خطالالالال  

إال إذا أ ضجالت   الفت الا  نسالبايا عال  نيت الا  ال  معام،ال  هالؤالءالجماعال  أع،نالت خاص  حي  
وأ   ت،  العم،   إل  عقم ج،سال  خاصال   ال  مج،الس  .الحكم  ع  معتق،  الجماع  لمي ا

 األم  ونت  عن ا وض  الجماع  ع،  القائم  الس  اء ل،منظما  اإلاهاب  .

اتبعالت الجماعال  تك كال  حالضب  2114  حت 2111وع،  مماا األع ا  الخمس  م  
األثالالض النالالات  مالال  عم، ات الالا مالال  تق،يالال  خسالالائضها إلالال  أ الال  حالالم ممكالال   و الالم الشالال ااع  ليالالز ا  

 .إال أن ا ل  تف،     ذل  "أب  بكض ش كاو"حاولت الحك م  مضاا ا  ت   ائم الجماع  

الصالحضاء و أع،نت الس،طا  الن جيضي  ع  تحال  م   و  سالاح   2115وم  بماي  
نال  مال  تشالا   -ضالا   إلال  ن جيضيالاباإل-لمحااب  جماع  ب ن  حالضا   وضال  ذلال  التحالال  

 والن جض والكاميضو  وذل  نت ج  التساع نطا  عم، ا  الجماع  لت،  المو .

ضيالالا بت ضالال   حالالال  التنالالا س األجنمالال  ع،الال  منطقالال  يتختالالت  الكاتبالال  الجالالزء الخالالا  بن ج
نفضنسالالا وال اليالالا     غالالضب أ ضيق الالا  نجالالزء مالال  تكالالالب جميالالم ع،الال  المنطقالال  مالال  القالال   الكمالالض 

   مقاب  الصي  تحالت غطالاء حالضب ع،ال  اإلاهالاب تق  هالا ال اليالا  المتحالمة مناله  المتحمة
"إ  المشالالاك   :أحالالماث الحالالا ي عشالالض مالال  سالالمتممض  ولكالال  ال ا الال   الال  اإل ،الال   حسالالب الكاتبالال 

 تصالالا ي  والصالالضاعا  العضق الال  اإلثن الال   ونالالهل  الصالالضاعا  المسالال،ح  بالالي  الالالمو  بعضالال ا اال
م    انتشاا العن  المسال،  عستعماا    القااة تسانظض ا ل،خ  ا  الت  خ،ف ا اال  ببع 

الالالالالهي تسالالالالتغ،  الت الالالالااا  الس اسالالالال   والمين الالالال  مالالالال  أجالالالال  إيجالالالالا  مكالالالالا  ل الالالالا.  نمالالالالاذج القاعالالالالمة 
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وب نالال حضا   اب،الال  ل نتشالالاا والتصالالاعم مالالا ا  هنالالاك الفقالالض والبطالالال  وعالالم  وجالال   عمالالال   الال  
لحك مالالالالا  األ ضيق الالالال  تجالالالالا  الت زيالالالال   إضالالالالا   إلالالالال  االنت اكالالالالا  الصالالالالااخ  التالالالال  تقالالالال   ب الالالالا ا

 ."1م ايني ا ومعااضي ا

وتختت  الكاتب  الكتاب بتساؤ  حال    وا اإلعال   العالالم   ال  تجالضي  الجماعالا   ال  
ن الالالالالا جماعالالالالالا  إاهاب الالالالال   و  االعتبالالالالالاا بالسالالالالال ا ا  المح، الالالالال  أغالالالالالضب أ ضيق الالالالالا ع،الالالالال  أسالالالالالاس 

 عال  ع،ال   ت نالض   واإل ، م   والمول   الت  أ ضز  ت،  الجماعا   وأ  ت،ال  الجماعالا  نانال
وأ  الحالالالضب ضالالالمها واسالالالتخما  العنالالال  المسالالال،   الالال  محاابت الالالا لالالال س الحالالال    ت،الالال  السالالال ا ا 
حسالب اؤيال  -نتجالت ت،ال  الجماعالا    الاإلع   الغضبال  أاإلشالكال ا  التال    األمث  لمعالج

 .2"  ت،  الجماعا  باعتبااها " ظ اهض تخ،  شعم  وظ اهض  كض إس م يجض   -الكاتب 

  إياا تفسيضي واحم لظاهضة جماعا  العن     الغالضب األ ضيقال   ينط،  الكتاب م
نفال  األيضوحال  القائ،ال  أ  العنال  واإلاهالاب  :خاص  م  تحمال  مضجع ال  إسال م   أال وهال 

مالالالالالضتب  بالالالالالالتطض  األيالالالالالمي ل ج  لإلسالالالالال ميي   وأ  ذلالالالالال  العنالالالالال  مالالالالالضتب  بشالالالالالك  اساسالالالالالال  
تبالالال  ووضالالالحت  الالال  ثنايالالالا نتاب الالالا  سالالال مت الكاأبالسالالال ا ا  الماخ، الالال  واإل ، م الالال  والمول الالال  نمالالالا 

حيالال  انالالز   الال  سالال ا  ا الالالماخ،  ع،الال  عنالال  الالالمو  تجالالا  م ايني الالا وأ  ت،الال  الجماعالالا  
إشالالالكال ا  الالالالمو  األ ضيق الالال   الالال  ت،الالال    ظ الالالض  نالالالض   عالالال  تجالالالا  ذلالالال  العنالالال   باإلضالالالا   إلالالال

ممالالالالا يالالالالؤ ي بالتبع الالالال  لعالالالالم  اسالالالالتقضاا الالالالالمو    المنطقالالالال  مالالالال  تعا الالالالب االنق بالالالالا  العسالالالالكضي 
بشالالالك  عالالالا   مالالال  أزمالالال  التنم الالال  المتجالالالهاة منالالاله االسالالالتق   و شالالال  ت،الالال  الالالالمو   الالال   والمنطقالالال 

تحقي  تنم ال  مسالتمام  حق ق ال  يتبع الا عمالال   ال  ت زيال  الثال اا  ع،ال  مخت،ال  منالاي  ت،ال  
ممالالالا   الالالمو   حيالالال  مالالال  المعتالالا   الالال  ت،الالال  الالالالمو  أ  يكالال   الالالالضئ س يتبالالال  جماعالال  إثن الالال  مالالالا
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منطقال  التال  تعال    ي الا جماعتال  اإلثن ال   و  النظالض يجع،  ي ج  م اا  المول  إل  تنم   ال
 إل  با   اإلثن ا .

إذا ظ الض    أما م  الجانب اإل ، م   ضنز  بشك  أساس  ع،  نظضي  المومين  بين
نت جالالال  لسالالالي ل     جماعالالال  عنالالال  تحمالالال  مضجع الالال  إسالالال م   سالالاليتبع ا جماعالالالا  عنالالال  أخالالالض 

 جالال  ل،تقسالال   االسالالتعمااي ل،منطقالال  الحالالمو  األ ضيق الال  وعالالم  سالال طضة الالالمو  الق م الال  ع،ي الالا نت
ممالالا يسالال   الحضنالال  أمالالا  الجماعالالا  ل نتقالالا  ف مالالا بالالي  الالالمو  المخت،فالال   الال  نطالالا  سالالاح  

أو محاولال     الصالضاع  ال   و  أخالض  إذنالاءالصحضاء  باإلضا   إل  تمخ   و  الج اا  ال  
نفس سالالتق ل   لالالال تظ الالض النزعالالا  اال  حتالال   السال طضة ع،الال  جماعالال  إثن الال   الال  الالالمو  األخالالض 

الجماعالال   الال   و  الجالال اا  ممالالا يخ،الال  حالالال  مالال  الصالالضاع اإل ، مالال  بالالي   و  السالالاح  أكثالالض 
 م  حاال  التعاو  ينت  عن  حال  م  االضطضاب تس   ن  اإل ،  .

هنالاك الالمو  التال    مال  جانالب        متماخ  ومعقالم  أما ف ما يتع،  بالس ا  العالم 
نفضنسالالا التالال  تحالالاو  الحفالالاا    و  اإل ،الال  ل الالا إاث اسالالتعمااي  الال  المنطقالال  وتتبع الالا بعالال  

ممالالالا يجع الالالا تتالالالمخ   الالال   و  اإل ،الالال   بإ امالالال  المزيالالالم مالالال    ع،الالال  ذلالالال  اإلاث وت،الالال  التبع الالال 
الق اعم العسكضي  أو التالمخ  العسالكضي نمالا  ال  حالال  مالال   وهنالاك  و  تطمال  ل،مزيالم مال  

ع الا تب غيالض ممالا يالنف ذ    المنطقال  التابعال  لفضنسالا مال  أجال  المصالال  اال تصالا ي   قال  ال
التال  تحالااب اإلاهالاب  ال  العالال       ت،  المو  نالصي   أو المولال  الكمالض ئ  التمخ     ش

أ  مالال  حق الالا الشالالالضع  محاابالال  مالالا تط،الالال  ع، الال  اإلاهالالاب اإلسالالال م   الال  نالال  العالالالال     وتالالض 
والصضاع النات  ع  تضااب مصال  ت،  المو  الالث ث باإلضالا   إلال    كال اليا  المتحمة

  ، م   أو  ول   أو  و  أخض     المنطق  نت ج  لمصالح   المخت،ف .إما  تمخ  منظ
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سالال اء نانالالت -ظ الال ا جماعالال  عنالال     ضؤيالال  السالال ا ا  التالال  تالالؤ ي إلالال  و الال  الختالالا 
هالالال  األسالالالاس  الالال    الالال  ت،الالال  الجماعالالالا   ثالالال  يتبالالال  ذلالالال  اؤيالالال   -ذا  مضجع الالال   ين الالال  أ  ال

و    أوض  لعم، ات الا  أمالا ا تصالاا ن ا ت ض  مساا الجماع  ع،ي ا أل  المضجع   القائم 
 ت،ال  اؤيال   اصالضة ال ينالت   مال  الجالزءي  السالابقي  جالزء واحالم   ااس  جماعا  العنال  ع،ال

 عن ا اؤي  استضات ج   ل،جماع  أو لك ف   التعام  مع ا.

**** 
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 مسلمو أوروبا وتجدد صعود اليمين المتطرف

 *د.مرو  فكري 

المنظمالالالالا  اإلسالالالال م    وتغ،الالالال  المسالالالالاجم المتطض الالالال  وتطالالالالض  "يجالالالالب أ  تمنالالالال   ضنسالالالالا 
األجانالالب الالالماعي  ل،كضاه الال   الال   ولتنالالا ونالالهل  الم الالاجضي  غيالالض الشالالضعيي  الالالهي  لالال س لالالمي   

  ضنسا. -1الجم   ال ين  -ما يعم، ن  هنا" جا  مااي  ل با  

ي". "ائالال س الالال زااء  أ الال   لالال : اغ،الال  الحالالمو  ال  لنميالال  اآل   احالال  الشالالعب ال  لنالالم 
 ه لنما. -2حزب م  أج  الحضي  -جيض   ي،ماز

"ال يسالالاعم الم الالاجضو  الالالهي  خالالااج السالال طضة  الال  تحقيالال  األمالال  إذا ثمالالت أ  اإلاهالالاب 
م ج      الجي  الثان   الثال   أو الضاب     ها أس أ ألن  يعنال  أ  اإلسال   لال س مت ا قالا 

 3إيطال ا. -صب  الشمال  الع -وال يمك  أ  ينمم  م  الميمقضاي  ." ماثي  سالفين 

                                                           

 جامع  القاهضة.مماس ع،   س اس    ن،   اال تصا  والع،   الس اس       *
 ع،  يم جا  مااي ل با  ول ا  وا مستمض    تمثي  س اسا  ال مي  المتطض      ضنسا.  1972تيسست الجم   ال ين        1
انفصال  عال  حزبال  لتيييالم الحالزب  2114نا  زع   هها الحزب "جيض   ي،ماز" عض ا    حزب الشعب م  أج  الحضي  والميمقضاي ال . و ال    2

   االتحا  األواوب . ون   جناح  الخا  ب  والهي أصب  ف ما بعم حزب م  أج  الحضيال . واكتسالب  ي،الماز شالعميت  باألسالاس  لعض ي  تضن ا
  وهالال  ينالالا ي بحظالالض القالالضآ  وإيقالالا  الم الالاجضي  مالال  الالالمو  2117مالال  م  فالال  المعالالا ي بشالالمة لإلسالال   والالالهي يعتمالالض  أيمي ل ج الال  شالالم ل  . ومنالاله 

  بالفعالالال . نمالالالا أ  الحالالالزب يعالالالا ي االتحالالالا  األواوبالالال  والتعم يالالال  الثقاف الالال  ويالالالمع  لخالالالضوج ه لنالالالما مالالال  هالالالها الك الالالا  اإلسالالال م   وتضحيالالال  الم جالالال  ي
 األواوب . انظض:

 Early, Nick- Robins. 2015. "A Field Guide to Europ's Radical Right Political Parties." The World Post. 
February 12. Accessed January 26, 2016. http://www.huffingtonpost.com/2015/02/12/europe-far-
right_n_6511022.html 

ناتحالا  بالي  العميالم مال  األحالزاب اإل ، م ال   ال  شالما  ووسال  إيطال الا. وهال  يالمع  إلال  تمنال  إيطال الا  1991تيسس حزب العصب  الشمال    ال   3
 نام  معا ي ل،م اجضي  ولأل ،   الغجضي . انظض: نظاما  يماال ا و المزيم م  االستق   لأل ال  . نما يتمن  بض 

[en]Acting the fool: Idiocy and the Northern League. Struggles in Italy. N.d. Accessed January 19, 2016. 
https://strugglesinitaly.wordpress.com/info-on-italian-politics/en-northern-league-those-weasel-idiots/. 
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 الالال  عالالالم  مالالال  الالالالمو   1ب الاله  العبالالالااا  عمالالالض  الالالا ة أحالالالزاب وحضنالالالا  ال مالالالي  الضا يكالالالال 
   قالالالالم وجالالالالم  هالالالاله  2115األواوب الالالال  عالالالال  مالالالال ا ف   عشالالالال   هجمالالالالا  بالالالالاايس  الالالال  نالالالال  ممض 

األحالالالزاب  الالال  الحا ثالالال   ضصالالال  ذهم الالال  لتعزيالالالز م  ف الالالا الالالالضا   لس اسالالال  االتحالالالا  األواوبالالال  
تضوي  أل كااها وت ج ات ا الس اس   ال ا    إلال  إعالا ة تشالكي  س اسال  الخاص  بال جضة  وال

المو  األواوب   و ق ا ل،منط  الق م  الضي   و م  امت هه  الحضنا  بصال اغ  مثال  هاله  
الت ج الالا  واأل كالالاا بالالالتضنيز ع،الال  "اآلخالالض" الثقالالا   الالالهي يمثالال  خطالالض ا ي الالم  ال  يالال  الق م الال  

  وج الال  نظالالضه (  ومالال  ثالال  ينبغالال  م اج تالال . ول،عميالالم مالال   الال  الالالمو  األواوب الال  المخت،فالال  )مالال
األسالالباب الس اسالال   والثقاف الال  واال تصالالا ي   بالالضز المسالال،م   نينسالالب المضشالالحي  ل،عالالب  وا 
هها "اآلخض". مث  هه  الص اة الههن ال  وجالم  مالا يالمعم ا  ال  ظال  بيئال   ول ال  سالا   بعالم 

الت  اخت،طت  ي ا  ال   وحضب ال اليا  المتحمة ع،  اإلاهاب 2111سمتممض  11أحماث 
بعالالال  األح الالالا  الخطالالال   الفاصالالال،  بالالالي  اإلسالالال   واإلاهالالالاب  نمالالالا  عم الالالا أيضالالالا عالالالم  مالالال  
الالالت بعالالال  الالالالمو  األواوب الالال  والتالالال  نالالالا  المسالالال،م   المتشالالالم و  العب الالالا  الحالالال ا ث التالالال  مس 

 أساس  ا  ي ا مث  األحماث األخيضة الت  ضضبت العاصم  الفضنس   باايس. 

   الالم تجالالم  مالالضة أخالالض  بالالال مي  المتطالالض  خالال   التسالالعين ا  ونالالا  االهتمالالا  األكالالا يم
مالالال  القالالالض  الماضالالال   نت جالالال  لمجم عالالال  مالالال  التطالالال اا  التالالال  شالالال مت ا القالالالااة بشالالالك  خالالالا  
والمجتمالالال  الالالالمول  بشالالالك  عالالالا .  خالالال   هالالاله  الفتالالالضة بالالالضز  س اسالالالا  ال  يالالال  بشالالالك  م،حالالال ا 

مالالال   و  الكت،الالال  نت جالالال  لتفكالالال  االتحالالالا  السالالال  يت  وصالالالع   المشالالالاعض الق م الالال   الالال  العميالالالم 
                                                           

تتعالالم  المسالالم ا  المسالالتخمم  ل،تعميالالض عالالال  هالاله  المجم عالال  مالال  الت الالالااا  واألحالالزاب الغضب الال . يالالض  الالالالبع  أن الالا أحالالزاب أو حضنالالا    م الالال    1
 يكال ال  متعصب      حي  تط،  ع،ي ا مجم ع  ثان   ال مي  الجميم أو الفاش   الجميمة  وتض  مجم ع  ثالثال  أن الا يمالي  اا يكالال  تفضيقالا بالي  الضا

ض . وتقالال   وج الال  النظالالض هالاله  أ  الضا يكال الال  تقمالال  بالميمقضاي الال  اإلجضائ الال  وتالالض    قالال  جانم الالا ال،يمضالالال    الال  حالالي  أ  التطالالض  ال يقمالال  والتطالال
بالميمقضاي الال  اإلجضائ الال  مالال  األسالالاس ننظالالا  ل،حكالال . إال أ  هالاله  المااسالال  تتعامالال  مالال  هالاله  المفالالاه   المخت،فالال  نمضا  الالا . صالالح   أ  الكثيالالض مالال  

 مين   المتعصب     أواوبا تعم  و   إياا النظا  الحزب  واالنتخاب   ولكال  هنالاك شالك ك حال   مالا إذا نالا  هالها القمال    لال   ع،ال  األحزاب ال
 تح   وإيما  حق ق  بص غ  الميمقضاي   أ  مجض  تح   تكت ك  ل،تخ،  م  شم   اإلاث الفاش  والنازي الهي يطاا ها.
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الشالالضق    وهالال  السالال ا  الالالهي أبالالضز حق قالال  اسالالتمضااي  الغ،الال  القالال م   الال  العميالالم مالال  الالالمو  
أثالالالض   الالال  لفالالالت  2111األواوب الالال   ونالالالا  لمشالالالاان  حالالالزب الحضيالالال   الالال  حك مالالال  النمسالالالا  الالال  

االنتبالالالا  ل،صالالالع   المتزايالالالم لحضنالالالا  وأحالالالزاب ال مالالالي  المتطالالالض    قالالالم نانالالالت هالالاله  المشالالالاان  
بعم الحضب العالم   الثان ال   والتال  تالمايج ا ح لالت ال مالي  المتطالض  مال  األول  م  ن ع ا 

ك نالالالالالال  ظالالالالالالاهضة هامشالالالالالال   لقالالالالالالال ة يمكن الالالالالالا إعالالالالالالا ة اسالالالالالال  الس اسالالالالالالال  األواوب الالالالالال  بشالالالالالالك  نميالالالالالالالض. 
(Anastasakis, 2000, p. 3). 

ــــة لصــــعود اليمــــين وتثيالالالالض مثالالالال  هالالالاله  التطالالالال اا  التسالالالالاؤ  حالالالال    التــــأثيرات المحتمل
وه  التساؤ  الهي يثيض بموا  مجم عال  مال    في أوروبا المتطرف على األقليات المسلمة

األسئ،  الفضع   التال  تسالاه  اإلجابال  عن الا  ال    ال  أ ضال  ل،ظالاهضة  ومال  ثال  تعزيالز القالماة 
 :  وتتمث  هه  األسئ،    ع،  تقي   آثااها بقما أكثض م  الكفاءة  

لفاشالال   التالال  إلالال  أي مالالم  يمثالال  ال مالالي  المتطالالض  الحالالال  تعميالالض ا معاصالالض ا لظالالاهضة ا -1
 انتشض     القااة     تضة ما بي  الحضبي  

ما الهي يفسض التعمئال  الس اسال   الناجحال  ألحالزاب ال مالي  المتطالض   ال  العميالم مال   -2
 المو  األواوب    

 ما ه  م    المس،مي     خطاب هه  الت ااا   وما ه  أسباب ذل   -3

 اليمين المتطرف: مش لة آنية؟؟ -أوًل 

االعتقا  بي  أ كاا ال مالي  المتطالض  المتماولال  حال  الا هال  ظالاهضة   م يك   م  الخطي
أيمي ل ج الال  أو س اسالال   معاصالالضة  حيالال  يمكالال  تتبع الالا إلالال  العقالالم األخيالالض مالال  القالالض  التاسالال  
عشالالالض ممث،الالال   الالال  انالالالمماج األ كالالالاا ال مين الالال  الضا يكال الالال  والق م الالال  المتعصالالالب  مالالال  األشالالالكا  
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،الال ا ذلالال  مالال  بمايالال  القالالض  العشالالضي   الال  م جالال  التنظ م الال  التالال  ي اهالالا ال سالالاا الثالال اي  وتم
جميالالمة مالالال  الق م الال  الضا يكال الالال  خاصالال   الالال  إيطال الالا و ضنسالالالا والتالال  هاجمالالالت األيالالالمي ل ج ا  
المحا ظالالال  والشالالالي ع   وال،يمضال الالال  متمن الالال   الالال  المقابالالال  هجينالالالا أيالالالمي ل ج ا ث ايالالالا  ائمالالالا ع،الالال  

الظ الالال ا نقالالال ة س اسالالال   "  وتمكالالال  ال مالالالي  المتطالالالض  مالالال  nationأسالالالط اة "األمالالال  الق م الالال " "
بمي،الالال  ناجحالالال   الالال  الفتالالالضة التالالال  ت،الالالت الحالالالضب العالم الالال  األولالالال  مباشالالالضة مسالالالتغ    تالالالضة األزمالالال  
الس اسال   واالجتماع الال  والفكضيال  الشالالميمة التال  نانالالت تمالض ب الالا العميالم مالال  الالمو   الال  القالالااة  

ن الالالا إال أ —وإ  ولالالالم   الالال  إيطال الالالا –ونانالالالت هالالاله  المضح،الالال  هالالال   تالالالضة وال ة الفاشالالال   والتالالال  
سالالالضعا  مالالالا أمتالالالم تيثيضهالالالا إلالالال   وائالالالض القالالال ميي  المتعصالالالمي  وال مينيالالالي  غيالالالض ال،يمالالالضاليي   الالال  
أواوبا وما وااءها  وهكها ش م  الث ثين ا  م  القض  الماض  العميم مال  هاله  الحضنالا  
واألحالالزاب المتالاليثضة بتجضبتالال  إيطال الالا الفاشالال   وألمان الالا النازيالال   وإ  حاولالالت تكي الال  مثالال  هالاله  

 .(Kallis, 2014, pp. 10-11)ا  واأل كاا م  س ا  ا وتقاليمها الق م  .الممااس

التالال  ت،قت الالا هالاله  الفاشالال    الال  الحالالضب العالم الال    و الالم نالالا  ل، زيمالال  العسالالكضي  القاسالال   
أثالالض   ال   خالال   ال مالالي  المتطالض   الال   تالالضة "ت ال " نت جالال  ل،منالالاخ الس اسال  الالالهي سالالا    الثان ال 

مثالال  ف الال  التعصالالب القالال م  عم،الال  ذا  تالاليثيض اجتمالالاع  والالالهي لالال  ي   الال  القالالااة بعالالم الحالالضب
وس اسالال   الال ي   قالالم نالالا  الت ا الال  حالال   االسالالتبعا  الس اسالال  ل،قالال   الس اسالال   المتطض الال  أحالالم 
أعممة ت ا قا  مالا بعالم الحالضب العالم ال  الثان ال  خ   الا مال  تكالضاا ان  الاا الميمقضاي ال  وحقال   

 .  المتطض      مضح،  ما بالي  الحالضبي اإلنسا  ال،هي  م ما الطضي  أما  النظ  الميكتات اي
زعالالالت الشالالضع   الس اسالالال   عالال  هالالاله  القالالال   وحضمالالت مالالال  ال صالال   ل،حكالالال  واإلعالالال   وهكالالها نُ 

الالالالا  ض الصالالالالح  "لوالتالالالالم ي  المسالالالالتمض لمضامج الالالالا وأ عال الالالالا و ق   cordonمالالالالا عالالالالض  بالالالالالالَحجت
sanitaire "(Kallis, 2014, p. 9) نمالا أ  النمال  اال تصالا ي المنالتظ  وت سال   ولال   

مالالال  االسالالالتقضاا الس اسالالال   نميالالالض   الض الالالا   الالال  تقالالالمي  خالالالممات ا  الالال  أواوبالالالا   الالالم نالالالت  عنالالال   الالالما  
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واالجتماع     القالااة ولال  يفالت  المجالا  أمالا  صالع   خطالاب ال مالي  المتطالض  )المك مال   
(  نالالالالهل   الالالالإ  تضنيالالالالز األحالالالالزاب والحضنالالالالا  ال مين الالالال   الالالال  هالالالاله  الفتالالالالضة ع،الالالال  معالالالالا اة 2111

ف الال  األحالالزاب  ت اشالالااناألمالالض الالالهي ب ب حالالمة  الال     م الال   تطالالال األخيالالضة لكالال     الشالالي ع  
أمالض ا تنفالالض  بال  و ت الالا  ضالالايا  التضنيالز ع،الال  ت،ال كالال  يوالقال   الس اسال   الضئ سالال    ومال  ثالال  لال  

 (.  2111تس   أل كااها )المك م   و 

ا   حالمثت م جال  مفاجئال  مال  الصالع   ال مينال  مال  خال    الإال أن  منه بمايال  الثمانين
مالالال    الالال   و  مثالالال  ب،ج كالالالا والنمسالالالا و ضنسالالا والالالالمنمااك   قالالالم تمكالالال  عالالالم   نجاحالالا  انتخاب الالال  

 ال   "جالا  مالااي ل بالا "و   ال  ب،ج كالا " ي،يالب  يفينتالض"الس اسيي  ال مينيي  المتطض ي  مثال  
مالال  إعالالا ة إنتالالاج وتقالالمي  عالالم  مالال  القضالالايا المح ايالال     الال  النمسالالا "جالال اج هايالالما"و   ضنسالالا

ا أساس  ا    أي وم اجمال    الق م ال  :مثال )مي ل ج ال  ال مالي  المتطالض  الت  يالما نانت جزء 
الالا (وعالالم  التسالالام  مالال  األ ، الالا   ال جالالضة   وذلالال   الال  ثالال ب س اسالال  جميالالم أكثالالض  مالال ال  وا ناع 

 .  (Kallis, 2014, p. 11)بانقطاع ا ع  الماض  الفاش  

 مال    ثة جاءت مرحلة ما بعد الحرب البـارد  لتقـدم ةخًمـا جديـًدا لليمـين المتطـرف
  شالالال م  القالالالااة انبعالالالاث الق م الالال   الالال  العميالالالم مالالال  الالالالمو  مالالال  ان  الالالاا الكت،الالال  الشالالالضق   ناح الالال 

ا مالال  التحالالميا  األمن الال   وتفكالال  االتحالالا  السالال  يت   مالال  ناح الال  ثان الال   حم،الالت المضح،الال  عالالم  
نال  ذلال  إلال  ظ ال ا حضنالا      وأ 2111سمتممض  11والت  وص،ت ذاوت ا م  أحماث 

مالالال  الالالالمو  األواوب الالال   نمالالالا عالالالزز  العميالالالم مالالال  وأحالالالزاب يمين الالال  متطض الالال  جميالالالمة  الالال  عالالالم  
الالالا أيالالالمي ل ج  ا شالالالعم ي ا أكثالالالض  األحالالالزاب المؤسسالالال  بالفعالالال  مالالال   الالالماات ا االتصالالالال   و الالالممت م،ف 

الالا ع،الال  معااضالال  ال جالالضة ومعالالا اة المؤسسالالا  القائمالال  واأل كالالاا الضئ سالال   القائمالال  إ امالالا  ائم  حك 
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. و الالم 1(Kallis, 2014, p. 11)( اإلسالال م   ب ا anti-establishmentع،ي الالا )
 الال  خطالالاب ال مالالي   —إ  لالال  يكالال  األساسالال —تصالالاعم  األخيالالضة وشالالك،ت مك نالالا أساسالال  ا 

المتطالالالالض   الالالال  ظالالالال  منالالالالاخ الحالالالالضب ع،الالالال  اإلاهالالالالاب وانتشالالالالاا صالالالال اة نمط الالالال  عالالالال  اإلسالالالال   
والمسالال،مي  تالالضب  بيالالن   وبالالي  الضجع الال  والعنالال  وعالالم  العق ن الال   وهالال  الخطالالاب الالالهي تمنالالا  

  صالالفح  2114اغ   الال  إيالالاا "أسالال،م  أواوبالالا". )زغالال ن   و عمالال  ال مالالي  المتطالالض  وصالال
126). 

 من النقاء العرقي إلى النقاء الحضاري  -اثانيً 

والالالهي    الالم يكالال   مالال  المفيالالم تتبالال  االسالالتمضااي  والتغيالالض  الال  خطالالاب ال مالالي  المتطالالض 
بحيالال  أصالالب  المحالال ا   لإلسالال   والمسالال،مي   الال  نسالالخت  الحال الال  إلالال  خطالالاب معالالا     انت الال

 الال  متصالا  ح لال  بالا   ت ج اتال  وأ كالاا   و الم بالضز اإلاث الفاشال  نمتغيالض  األساسال  الالهي
 الم ظ الض   2   أي منا ش  ح   الم ج  المعاصضة مال  ال مالي  المتطالض   ونانالت الفاشال  

 الال  أعقالالاب الحالالضب العالم الال  األولالال   الال  بيئالال   ول الال  هشالال  بعالالم هزيمالال  اممضاي ايالالا  نمالالض  
ماع الالال  وا تصالالالا ي  ياحنالالال   و الالالم انخضيالالالت وجالالالضح العميالالالم مالالال  المشالالالاعض الق م الالال  وأزمالالال  اجت

 طاعالالا  عميالالالمة مالالال  السالالالكا   الالال  هالاله  الحضنالالالا  واألحالالالزاب مالالالم  عي  وااء خطالالالاب  الالال م  
 ,Anastasakis)متعصب ومي  نح  العن  الس اس  والحالضب والميكتات ايال   ال  الحكال  

2000, pp. 7-8) و الالم لخالال  بييالالضو اجنالالازي  Piero Ignazi  الخصالالائ  المميالالزة
 نقا  التال  : ل،فاش      ال

                                                           

س اس   منظم  وحضنا  اجتماع   تعم  خالااج إيالاا الس اسال  المضلمان ال  وبالمو  ه كال  حزبال  اسالم  مثال  تتضاوح هه  الجماعا  بي  أحزاب   1
(. بعض ا لمي  بضنام  مضا  بشالمة ل،نظالا  وغالبالا مالا تنخالض   ال  أعمالا  سالضي  The English Defence Leagueعصب  الم اع اإلنج،يزي )

 .lone Wolves .(Kallis, 2014, p. 12)   ألمان ا و  National Socialist Undergroundع،   اج  م  العن  عا ة مث  
مال  صالع   م سال لين  إلال  السال،ط   ال  إيطال الا ونمالت خال   الث ثين الا  مال  تعزيالز  ال ة النالازي  23-1922تع   بمايا  ظاهضة الفاش   إلال    2

 .(Anastasakis, 2000, p. 9)   ألمان ا. 
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 يما  بس،ط  المول  ع،  حساب الفض .اإل -

ومالالالال  ثالالالال  الق م الالالال  والتضنيالالالالز ع،الالالال  الالالالالها    التيكيالالالالم ع،الالالال   كالالالالضة الجماعالالالال  الطم ع الالالال  -
 والعنصضي .

 الش     النظا  التمثي،  واالنتخابا  المضلمان  . -

 الحم م  الحضيا  الفض ي  والجماع  . -

  الال  تقالال  ضالالم   ماع الال  )ومالال  ثالال المصالاليض القالال م  هالال  األسالالاس ال حيالالم ل،  يالال  الج -
 أو يبق  (.  ثن  إأي انقساما   ين    أو 

 القم   بمممأ ال ضم      نا   التنظ ما  االجتماع  .  -

 ,Ignazi) الالإ  المولالال  ل الالا األول يالال  ع،الال  الفالالض .    الال  بعالال  التفسالاليضا  المتطض الال  -
1995, p. 4) 

  إحكالالا  صالال اغ  أ كااهالالا و الالم لعمالالت األيمي ل ج الال  النازيالال   الال  ألمان الالا الالالموا األكمالالض  الال
الق م الال  المتعصالالب  بالالالتضنيز ع،الال  "اآلخالالض": الي الال    وتالال  تعضيالال  الق م الال  هنالالا بالالالضج ع إلالال  

  النازي  نظض  إلال  نفسال ا باعتبااهالا حام ال  المولال  الق م ال  النق ال  عضق  الا  إ"العض " بحي  
ا أ  ين تمالالالال  إلالالالال  و الالالالم نانالالالالت النت جالالالال  المتضتبالالالال  ع،الالالال  ذلالالالال  أ  هالالالالها "اآلخالالالالض" ال يمكالالالال  أبالالالالم 

  (Bunzl, 2005, p. 502)الجماع  ال ين   م ما به  م  محاوال  ل نمماج الثقالا   
وتمثالال  هالاله  النظالالضة االسالالتع ئ   حجالالض الزاويالال   الال    الال  ال مالالي  المتطالالض  ع،الال  أنالال  امتالالما  
لفاشالال   القالالض  الماضالال   حيالال  تشالالك  أ كالالاا المعالالا اة لألجانالالب وا الال  األ ، الالا  ومعااضالال  

  أج  الم اع ع  ال  ي  والتقاليم الق م   لالب النسال  الفكالضي لمثال  هاله  التعم ي  الثقاف   م
(  وهال  الع  ال  126  صالفح  2114الجماعا  واألحزاب  ال  القالااة األواوب ال  )زغال ن   
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  ائال س المف ضال   األواوب ال    "Jose Barroso""خ سال   مان يال  بااوسال "ض ب الا الت  ذن  
المتطالالالض   الالال  القالالالااة عنالالالمما  الالالا : "يجالالالب أال  الالال  تع، قالالال  ع،الالال  الصالالالع   االنتخالالالاب  ل، مالالالي  

ننسالال  أ   الال  أواوبالالا  لالال س مالال  ع الال   بعيالالمة سالالابق   نالالا  لالالمينا تطالال اا  مق،قالال  جالالما تتع،الال  
 .1بمعا اة األجانب والعنصضي  وعم  التسام "

  ثنالال " القالال م  تالال اا  بعالالم الحالالضب العالم الال  الثان الال هالالها البحالال  عالال  "النقالالاء العض  (اإل
  أواوبالا والفظالائ  التال  تال  ااتكاب الا باسالم ا مال  ناح ال   ومال  ناح ال  نظض ا ل زيم  الفاش    

أخالالالالض   تطالالالالال اا  التعالالالالاو  األواوبالالالالال  والتضتيبالالالالالا  األواوب الالالال   الالالالال   الق م الالالال  نانالالالالالت بالالالالالمواها 
إال أ  التعصالب القال م  ذاتال   .ثنال " ل،مولال  الق م ال متعااض  م  أي أ كاا عال  "النقالاء اإل

مال     الفضص  أعا  التعميض ع  نفس  مضة أخض   وعنمما حانت -كما أشضنا سابق ا-ل  ينمثض
ن اي  القض  العشضي  وبمايا  القض  ال احم والعشضي   حمثت تحضنا  سكان   نميضة ج،مالت 

ومال  هنالا نانالت بالمايا  تم،ال ا وتصالاعم اإلسال م   ب ا   الم يي  م  المس،مي  إلال  أواوبالا
 مي   الال   تالالضا  تاايخ الال  بعيالالمةتجالالا  المسالال، 2 الال  أواوبالالا  ويمكالال  تتبالال  النظالالضة االسالالتع ئ  

 ائمالال  باألسالالاس ع،الال  االخالالت   الالالمين  والنظالالضة إلالال  اإلسالال   ننالال ع مالال  الممعالال   الال  مقابالال  
أصالالال  المسالال ح    هالاله  النظالالضة القائمالال  ع،الال  االخالالت   الالالمين   تالال  إعالالا ة إنتاج الالا مالال   مالال  

مسال،مي  الكتاب الحماثيي  م  خ   الضوايا  والقص  التاايخ   الت   وما ما صال ا  ال
 ,Said)كمجم عال  تنتمال  إلال  حضالااة وثقا ال   ون ال  أ ال  عق ن ال  وتقالمم ا مقاانال  بالالغضب 

1978, p. 121)  . 

                                                           

1 http://www.euronews.com/2013/10/30/jose-manuel-barroso-warns-over-xenophobia-and-racism-
ahead-of-european-parliamen/ 

 لمزيم م  التفاصي  ح   النظضة الغضب   االستع ئ   تجا  "اآلخض" نما عمض  عن ا الكتابا      تضا  مخت،ف   انظض  2
Jacinta O’Hagan. Conceptualizing the West in International Relations from Spengler to Said. New York: 
Palgrave, 2002.  
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إن تصــاعد اإلســالموفوبيا فــي نهايــة القــرن العشــرين لــة يركــز علــى الخـــتالف 
ولكن على الختالف الحضـاري الثقـافي، حيـث يـدعي هـ ا الخطـاب أن اإلسـالم  ،الديني

ــى  العــالة غيــر متوافقــة جــ رًيا مــع، وأقــل شــأنا مــن، الحضــار  الغربيــة يتبنــى نظــر  إل
(Bunzl, 2005, p. 502) ول الها ي حالظ أ  خطالاب ال مالي  المتطالض   ال  أواوبالا بالمأ  

تالالمايج  ا حتالال  أصالالبحت  منالاله السالالبعين ا  ت ظ الال   ضالال   الم الالاجضي   الال  بضنامجالال  الس اسالال 
جال  الس اسال    ع،ال  سالمي  المثالا   القض   المح اي  الت  صا  ح ل ا نا   ت ج اتال  وبضام

والت  تمث  أ الم  األحالزاب ال مين ال   ال  القالااة والتال  تيسسالت  ال    الجم   الق م       ضنسا
    بالتعالالاو  مالال  مجم عالال  مالال  المتعالالايفي  مالال  النازيالال"جالالا  مالالااي ل بالالا "ع،الال  يالالم  1972

   مالالالال  خالالالال   التضنيالالالالز المتزايالالالالم ع،الالالال   ضالالالال   الم الالالالاجضي  والقالالالال-اسالالالالتطاعت   والعنصالالالالضيي 
% مال  أصال ا  النالاخمي   ال  16-11أ  تحص  ع،ال  مالا يتالضاوح بالي   -الفضنس   التق،يمي 

االنتخابا  الفضنس   الضئاسال    ال  منتصال  الثمانين الا   نمالا نالا  لصال اغ  الجم ال  لشالعاا 
أثالالض   الال  حصالالمها المزيالالم مالال  األصالال ا   الال   -منالاله منتصالال  التسالالعين ا -"أسالال،م   ضنسالالا" 

 االنتخابا  التشضيع  .  

أتالالاح خطالالاب معالالا اة الم الالاجضي  الفضصالال  ل، مالالي  المتطالالض  إلعالالا ة إنتالالاج الالالها  كمالالا 
والعالالال  ة ل،منا سالالال   الالال  ح،بالالال  الس اسالالال   ع،الالال  سالالالمي  المثالالالا    تيسالالالس حالالالزب الالالالميمقضاييي  

  ونالا   ال  الممايال  جماعال  ب ضالاء ذا  1988 ال   Sweden Democratsالسال يميي  
تطاع  الال  السالالالن ا  ال حقالال  تحسالالالي    إال أ  الحالالزب اسالالال"المي، شالال ا  اآلايالالال "ع  الالا  مالالال  

  ص ات  و م  نفس  ع،  أن  حزب شعم ي مضا  ل، جضة ويمع  الثقا   السال يمي  التق،يميال 
 , .Early N.-R)واسالالتطاع تحقيالال  نجاحالالا  انتخاب الال  متتال الال  و قالالا ل الالها المضنالالام  

نمالالالالا أ  الجم الالالال  الق م الالالال   الالالال   ضنسالالالالا ذات الالالالا مالالالال  خالالالال   تضنيزهالالالالا ع،الالالال  "الت ميالالالالم  .(2015
إلس م " استطاعت أ  تبعالم عال  األذهالا  شاليئا  شاليئا اآلااء والمعتقالما  التال  سالم  وأ  ا
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  والتال  وضالعت  ال  إيالاا معالا اة السالام   " جالا  مالااي ل بالا "عمض عن ا الزع   المؤسس 
حيالالال  سالالالم  وع،الالال  ع،الالال  المحالالالاا  النازيالالال  ب صالالالف ا "مجالالالض  تفاصالالالي "  الالال  تالالالاايخ الحالالالضب 

 الال  تحالالمي  ال جالال  الب الال   ل،جم الال   "مالالااي  ل بالالا "  ويضجالال  الفضالال  إلالال  1العالم الال  الثان الال 
   فالال  ال  الالت الالالهي أبقالالت ف الال  ع،الال  التخالال   مالال  "أسالال،م  2111منالاله أ  ت لالالت ق ا ت الالا  الال  

نحجالالض الزاويالال   الال  أيمي ل ج الال  الحالالزب  خففالالت مالال   2 ضنسالالا" وتمنالال  ممالالمأ "األول يالال  الق م الال "
 ,Ivaldi)اسالال  ل الالالمها معالالا اة السالالام   والمضاجعالالا  التاايخ الال  التالال  ميالالز  الخطالالاب الس 

2012)  . 

مالالال  الج الالال     وي حالالالظ تالالالزام  از يالالالا   مالالال   ال مالالالي  المتطالالالض   الالال  التسالالالعين ا  أيضالالالا
والتالالالالال  بالالالالالمواها تطالالالالالضح العميالالالالالم مالالالالال  األسالالالالالئ،  حالالالالال   المسالالالالالتقم    األواوب الالالالال  نحالالالالال  االنالالالالالمماج

 فالال  خضالال  هالاله  التحالال ال  الجهايالال   الال  الس اسالال   .اال تصالالا ي والقالال م  لألغ،م الال  الم ضالالاء
ا اسالتطاعت األحالزاب ال مين ال   11  جالاء  أحالماث األواوب ال سالمتممض لتقالم  م ضال ع ا م حالم 

المتطض الال  أ  تنسالال  ح لالال  انتقا ات الالا الضا يكال الال  ل،ت الالااا  الس اسالال   الضئ سالال   وتقالالمم ا بشالالك  
أكثالالالض  عال الالال   و الالالم سالالالمحت ال  يالالال  الخاصالالال  بمضتكمالالال  هجمالالالا  ني يالالال اك ل، مالالالي  المتطالالالض  

مالال  ت،الالال  الم جالالال  ة مالالال   مالال  والمتع،قالالال  بالتعم يالالال  الثقاف الالال  بالق الالا  بالالالمم  المخالالالاو  الجميالالالمة 
بحي  بالضز اإلسال   نالمي  ونمجم عال  قال   يعتنق الا عالم    والتحيزا  المسبق  ع  المس،مي 

مالالالال  الجماعالالالالا   الالالال  أواوبالالالالا بمثابالالالال  "اآلخالالالالض" الم حالالالالم والالالالالهي يجسالالالالم نالالالال  أنالالالال اع المخالالالالاو  

                                                           

 نق  ع :  1
 Anti Defamation League. “Jean- Marie Le Pen: A Right- Wing Extremist and His Party: Racism and 
Anti-Semitism.” ADL Archive. Available at: http://archive.adl.org/international/lepen-3-
racism.html#.VqR8YGBunIU. (Retrieved: 20/1/2016).  

 يشيض إل  إعطاء األول ي     خمما   ول  الض ا  إل  الم ايني  األص،يي  وعم  المساواة بين   وبي  الم اجضي .   2

http://archive.adl.org/international/lepen-3-racism.html#.VqR8YGBunIU
http://archive.adl.org/international/lepen-3-racism.html#.VqR8YGBunIU
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  إعالا ة صال اغ  تومال  هنالا تال  1 (Kallis, 2014, p. 16)ال ج  ي  الثقاف   واالجتماع   
 –االنتقا  لإلس   انط   ا م  تعااضال  مال  القال   التال  تمث، الا الحضالااة الغضب ال  األواوب ال  

أي أ  خطالاب   والمتمث،ال   ال  التسالام  والمسالاواة بالي  الجنسالي  والحضيال  -و ق ا ل ه  الضؤيال 
بالالالال "النقالالالاء  التعصالالالب القالالال م  انتقالالال  مالالال  التضنيالالالز ع،الالال  "النقالالالاء العض الالال " إلالالال  ذلالالال  الخالالالا 

 الحضااي". 

كالاس "ويشتضك ال مي  المتطض     مجم ع  م  األسس األيمي ل ج   التال  لخصال ا 
)التيكيالالم ع،الال   authoritarianism  أساسالال  : السالال،ط ي   الال الال  ث ث ""Cas Mudd "مالالا 

 populism أهم الالالال  النظالالالالا  والسالالالال،ط  والعقالالالالاب الشالالالالميم لمالالالال  يخالالالالضج ع،ي مالالالالا(  والشالالالالالعم ي 
ضم   الس اس  حت  تك   معمضة ع  اإلاا ة العام  ل،شعب( والعالماء )البسطاء يحم و  م

)والتالالال  تجسالالالم  ف مالالالا بعالالالم أكثالالالض مالالالا تكالالال    الالال  اإلسالالال م   ب ا(  Nativism 2لألجانالالالب 
(Mudd, 2010, p. 1173) 11  و الم بالضز المكال   األخيالض بشالك  م،حال ا بعالم أحالماث 

 قالالالالم تالالالال  تصالالالال يض بحيالالالال  أصالالالالب  األسالالالالاس الالالالالهي تنسالالالال  ح لالالالال  األسالالالالس األخالالالالض     سالالالالمتممض
الم اجضي  م  خ   ص ا ذهن   محم ة م  أهم ا: ت ميم ل،  ي  الق م    وسالمب ائ سال  

إلالال   ل،بطالالال   وعنصالالض أساسالال  ل،جضيمالال  واألنالال اع األخالالض  لعالالم  األمالال  االجتمالالاع   إضالالا    
  ويتضتالب ع،ال  هاله  (Rydgren, 2003, p. 57)إسالاءة اسالتخما  خالمما   ولال  الض الا  

 :سالالال   ت الالالم  إلالالال  تطميالالال  مجم عالالال  مالالال  الس اسالالالا  واإلجالالالضاءا  أهم الالالاالمبالالالا   أجنالالالمة س ا
الحالالالم مالالال  ال جالالالضة ووضالالال   يالالال   صالالالاام  ع،ي الالالا )وأح انالالالا الالالالمع ة إلالالال  تضحيالالال  الم الالالاجضي (  

                                                           

م  المخاو  لم  عامال  األوابيالي  وزو   مال   مال   الخطالاب المعالا ي لإلسال    2115ولنم   2114  القاعمة    ممايم نما     هجما  1
 (Kallis, 2014, p. 16)م   م  األحزاب ال مين   المتطض  . 

صالال،   ت الم  تجالالانس المولالال  و قالالا ل الها الممالالمأ  الالإ  المولال  يجالالب أ  تقصالض ع،الال  السالالكا  األصال،يي  )األمالال ( وأ  نال  عناصالالض السالالكا  غيالض األ  2
 الق م  . ل،مزيم: 

Mudd, Cas. 2010. “The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy”. Western European Politics. 
33:6, 1167-1186. DOI: 10.1080/01402382.2010.508901.  
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والتيكيم ع،  مممأ "األول ي  الق م  " بحي  تك   منا   ومكتسبا  المولال  م ج ال  أوال إلال  
الا النتقالا  االتحالا  السكا  األص،يي  مال  غيالض الم الاجضي   ومث،الت هال ه  الغايالا  مالمخ   م م 

الالالالا مالالالال  السالالالال ا ة ال ين الالالال  وحضيالالالال  نالالالال   ولالالالال   الالالال  تنظالالالال   شالالالالئ ن ا  األواوبالالالال  واعتبالالالالاا  انتقاص 
ن ا مث،الت مالمخ   أساسال  ا النتقالا  النظالا  بيكم،ال  والتشالك    ال   عال ال  النخالب إالماخ،    ب  

 (.  anti-systemوالمؤسسا  الم ج  ة ع،  الساح  الس اس   )

ويمكالال  القالال   إ  العنصالالض المشالالتضك  الال  عالالماء ال مالالي  المتطالالض  ل،شالالي ع   واالتحالالا  
إيااا م  القال   واأل كالاا عالابض ل،ق م الا  تمث  ا جم ع  ن ن ا يكم       األواوب  واإلس  

ا   قم  اواب  تتخطتو  الق م    وه  األمض الهي يقالم  تفساليض ا لتصالاعم اإلسال م   ب ا تحميالم 
  فبعم ت ااي خطالض الشالي ع    لعمالت اإلسال م   ب ا  وا ا أساسال  ا  ال     خطاب هها الت اا

صالال اغ  مشالالضوع "الحمايالال  الق م الال " الخالالا  بالالال مي  ضالالم التالاليثيضا  العالالابضة  والفالال      م الال  
 الفكضي  والمؤسس   المخت،ف . 

 اليمين المتطرف: تفسير الصعود وتداعياته  -اثالثً 

ال مالالالي  المتطالالالض   الالال  القالالالااة األواوب الالال   تعالالالم   التفسالالاليضا  لصالالالع   ت الالالااا  وأحالالالزاب 
اجتماع الالال   -ويمكالالال  تصالالالن   هالالاله  التفسالالاليضا   الالال  مجم عالالالا  ثالالال ث: نفسالالال    وا تصالالالا ي 

 .وس اس   مؤسس  

تضنز الع ام  النفس   ع،  الخصائ  الشخص   والت ج ا  الق م   لماعم  ال مي  
  المثالالا   أ    ع،الال  سالالمي"Theodor Adorno" "تيالال  وا أ وانالال "الضا يكالالال   حيالال  يالالض  

الفكالالالض المتطالالالض  ينبالالال  مالالال  الطم عالالال  النفسالالال   لأل الالالضا  التالالال  ال تسالالالتط   العالالال    الالال  مجتمالالال  
سال م ا "  نمالا يالض  (Adorno, 1950) متعم  وتمي  ل،تفكيض و قا لنم  ثابت غيض متغيض

-أ  أ الضا  الطبقالا  الالمن ا يتعضضال   ل،عميالم مال  الخمالضا   "Seymour Lipset" "ليبست
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الالا ل،عالالماوا  إالالالهي يجع، الال  أكثالالض  -تض والعالالموا  واال تقالالا  إلالال  الحالالبمثالال  العقالالاب والتالال   نتاج 
التالالالالال  يالالالالالت  التعميالالالالالض عن الالالالالا بصالالالالال ا مخت،فالالالالال  مثالالالالال  التحيالالالالالزا  اإلثن الالالالال  والسالالالالال،ط ي  الس اسالالالالال   

(Lipset, 1960, pp. 120,122)  نمالا تالالض  المااسالالا  النفسال   الم تمالال  بصالالضاعا  
  حبالالا  األ الالضا  المنتمالالي  لألغ،م الال إ الجماعالالا  أ  األ ، الالا  تصالالب  بمثابالال  نالالب   الالماء أمالالا 

نت جالال  ال تقالالا  المكانالال  أو المالال اا   وهالال  األمالالض الالالهي يتالالضج   الال  الت ج الالا  العموان الال  تجالالا  
 .(Arzheimer, 2009, p. 260)األ ، ا  

االجتماع الالال  )ال  ك، الالال (    نالالالاك اعتقالالالا  سالالالائم بالالالي  األ الالالضا   -أمالالالا الع امالالال  اال تصالالالا ي 
 الالا ال مالالي   الال  أو الالا  الضنالال   اال تصالالا ي وزيالالا ة التفالالاو   يمي،الال   إلالال  الح،الال   التالال  يطضح

الالالالا مناسالالالالب ا لنمالالالال  التعميالالالالضا  ال مين الالالال   حيالالالال  تمثالالالال  مشالالالالك   مثالالالال  البطالالالالال  والتضالالالالخ  مناخ 
الضا يكال الالالال  والتعميالالالالض عالالالال  عالالالالم  الضضالالالالا عالالالال  س اسالالالالا  الحك مالالالال    قالالالالم ااتبطالالالالت عم، الالالالا  

 ولالالالال  الض اهالالالال   التحالالالالمي  والتحالالالال   مالالالال  مضح،الالالال  التصالالالالن   إلالالالال  مالالالالا بعالالالالم التصالالالالن   بتخفالالالال  
والتحالالال     والنمالالال  المتزايالالالم ل،تجالالالااة المول الالال   والتغيالالالضا  التكن ل ج الالال  السالالالضيع   والخصخصالالال 

العالالا  ألسالال ا  العمالال  وس اسالالا  الت ظ الال   ون، الالا تطالال اا  وضالالعت األ الالضا  تحالالت ضالالغ  
متزايم إلعا ة التمايب واكتساب الم ااا   هها باإلضا   إلال  الع ائالم البطيئال  والمت اضالع  

  ونالالت  عالال  هالالها مالالا أسالالالما  (Anastasakis, 2000, pp. 13-15)جالال ا  الال  األ
مجم عالا  عبالااة عال    وهال   losers of modernityالخاسالضو  مال  الحماثال   "اجنالازي "

  ع اوبالتالال  لال  تسالتط  م  األ ضا  منخفض  التع،   وغيض مؤه،ي  ل،تنالا س ع،ال  ال ظالائ 
الالهي ال يعطال  أول يال  و ع،  الخالمما  التك   م  تح ال  اال تصا  المع ل  القائ  أساسا 

النتمالالاء أو جنسالال   مالالا  ولالالهل   قالالم أح الالا تالالم   الم الالاجضي  وال جئالالي  الت ج الالا  العنصالالضي  
ض  األجانب لم  هه  الفئ  وأصالبحت الالماع  المحتمال  ل، مالي  الضا يكالال   ال  االنتخابالا  ونُ 

 .(128  صفح  2114)زغ ن   
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لالال  وال جالالضة يقالالم  إيالالاا ا ن،  الالا مالال  التغيالالضا   الالإ  سالال ا  مالالا بعالالم التصالالن   والبطا  وهكالالها
االجتماع الالالال  المول الالالال  الالالالالهي يسالالالالاعم  الالالال    الالالال  أثضهالالالالا ع،الالالال  التعمئالالالال  الس اسالالالال    -اال تصالالالالا ي 

الماخ، ال  ل،قال   المتطض الال   اخال  المجتمعالا  األواوب الال   ولكال  مثال  هالالها االاتبالا  ال ينطمالال  
% 22.6 نسالب ز ب الإ  حالزب الشالعب الس يسالضي  الا :ع،  ن  الحاال   ع،  سمي  المثا 

ع،الال  الالالضغ  مالال  أ  ال ضالال    1999عالالا  مالال  األصالال ا   الال  انتخابالالا  المج،الالس الفيالالماال  
% والتضالخ  2حيال  نانالت البطالال  ال تتجالاوز   الجيم ل  تصا  الس يسضي  ال  هاله  الفتالضة

 .(Anastasakis, 2000, p. 15)% إال  ،   1ال يتجاوز 

س اسال   أ  صالع   ال مالي  هال  نال ع التفساليضا  الأصالحاب ض  نثيض مال     المقاب   ي
أي التعميالض   (protest politics and votesمال  الس اسال  والتصال يت االحتجالاجيي  )

عال  عالم  الضضالا عال  س اسالا  ال مالي  وال سالاا )الت الااا  الضئ سال  ( بشالك  عالا  )المك مال   
(  نمالالالا تسالالال،  بعالالال  التفسالالاليضا  الضالالال ء ع،الالال  يم عالالال  النظالالالا  االنتخالالالاب  والحزبالالال   2111
ض  أ  تفاعالال  التعم يالال  الحزب الال  ونظالالا  االنتخابالالا  النسالالم  يسالال   بماجالال  نميالالضة  الال  حيالال  تالال

تفسيض صع   ال مالي  الضا يكالال  خاصال   ال  ظال  تال ا ض ظالاهضة البطالال  والتال  بالمواها ت يال  
 .  (Jackman, 1996) الميئ  الس اس   لمث  هها الصع  

   وخطالالاب ال مالالي  وانط  الا مالال  هالاله  اال تضابالا   يالالض  الالالبع  أ  التصالالاعم  ال  شالالعم
يضج  إلال  عالم  مال  التطال اا :  مال  الناح ال  اال تصالا ي   اضالطض   2115المتطض  منه 

إلال  تق،يال   2118العميم م  المو  األواوب   تحت تاليثيض األزمال  العالم ال  اال تصالا ي   ال  
المنالالا   التالال  تقالالمم ا  نمالالا أ  أزمالال  اليالال او المال الال  التالال  ضالالضبت أسالالبان ا وإيطال الالا والمضتغالالا  

ب،غت ذاوت ا  ال  الي نالا  أثالاا  التسالاؤال  حال   تفالاو  منالا   العم،ال  األواوب ال  الم حالمة و 
ومالال  ثالال  جالالمو  االتحالالا  األواوبالال  ذاتالال   نالالهل   الالإ  العق بالالا  التالال   ضضالالت ا أواوبالالا ع،الال  
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اوس ا زا   م  س ء ال ض  اال تصا ي    ظ  حق ق  أ  اوس ا ه  أكمض ثالال  شالضي  
هي أثض بشالمة ع،ال  عالم  مال  القطاعالا  اال تصالا ي  الحي يال  تجااي ألواوبا  وه  األمض ال

والمؤسسالا    اإليطال ال و و طاعالا  الطا ال  األلمان ال    مث  الصالناعا  الم اع ال  الفضنسال  -
و الالم تالالزام  هالالها مالال  تالالم   نميالالض ل،م الالاجضي   -(Bremmer, 2015)التم ي، الال  المضيطان الال  

التالالال  تعضضالالالت ل الالالا ثالالال اا  الضب الالال  وال جئالالالي  ل،قالالالااة نت جالالال  ل،حالالالضوب األه، الالال  واالنتكاسالالالا  
العضبالال   وهالال  األمالالض الالالهي حمالال  ميزان الال   و  االتحالالا  األواوبالال   الال  و الالت تعالالان  ف الال  مالال  
الضنالالال   اال تصالالالا ي. نمالالالا أ   بعالالال  الحالالال ا ث والمظالالالاهض االجتماع الالال  الثقاف الالال  المضتبطالالال  
 بالم الالاجضي  إلالال  المزيالالم مالال  التالالضوي  ل،خطالالاب المعالالا ي الالالهي تضوجالال  الجماعالالا  واألحالالزاب

  ال مين الال  الضا يكال الال   مالال  ضالالم  هالاله  المظالالاهض الصالال ة  الال  الشالال ااع وهالال  األمالالض الالالهي أ 
 الال  السالال يم ااتفعالالت معالالمال   "مالالالم "بم،ميالال  بالالاايس إلالال  منع الالا  و الال  بعالال  المالالم  مثالال  

الجضيمالالالال  أل  جماعالالالالا  الم الالالالاجضي  المتنا سالالالال  باتالالالالت تتصالالالالااع مالالالال  بعضالالالال ا الالالالالبع  ومالالالال  
  أكثالالالض الحالالال ا ث التالال  نالالالالت  الالما ا نميالالالض ا مالالال    ولعالالال  مالال(Staff, 2015)الشالالضي  أيضالالالا 

االهتمالالا  والتغط الال  اإلع م الال  ت،الال  الخاصالال  بحا ثالال  التحالالضو  الال  ممينالال  ن ل ن الالا األلمان الال  
    قم استغ  ال مي  المتطض   ال  ألمان الا هاله  ال ا عال  2116عش   االحتفا  بضأس السن  

(   نمالا نانالت 2116ميت  ل،تنميم بالم اجضي  وبس اس  حك م  ميضن  تجالا  ال جئالي  )شال
ومالالا سالالبق ا مالال  أخبالالاا حالال   انضالالما  أعالالما  مالال  الجيالال  الثالالان  مالال   2115أحالالماث بالالاايس 

الم اجضي  إل  تنظ    اع  أثض     اواج أ كالاا ال مالي  المتطالض  وتسال، ط  الضال ء ع،ال  
التحالالالالالميا  األمن الالالالال  المضتبطالالالالال  ب الالالالاله  الظالالالالالاهضة  نمالالالالالا شالالالالالك،ت هالالالالاله  الحالالالالال ا ث  و قالالالالالا ل، مالالالالالي  

 لالالالالال   ع،الالالالال  عالالالالالم  إمكان الالالالال  انالالالالالمماج الم الالالالالاجضي  المسالالالالال،مي   الالالالال  المجتمعالالالالالا   الضا يكالالالالالال  
 األواوب  . 
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وتكمــن المشــ لة فــي مثــل هــ ه التفســيرات المختلفــة للظــاهر  أنهــا، أوًل: ل تفســر 
ع،ال  الالضغ  مال    استمرارية ه ه التوجهات اليمينية الرادي الية في المجتمعات األوروبيـة

لتسالالالام  التالالال  يالالالضوج ل الالالا الخطالالالاب الضسالالالم  ويقالالالمم ا النمالالال ذج قالالال   الميمقضاي الالال  والتعم يالالال  وا
ــا: ل تقــدم هــ ه القترابــات تفســيًرا للصــعود الغضبالال  نيحالالم منتجاتالال  الثقاف الال  المتفالالض ة   ثاني

ــة  ــى الــرغة مــن األبعــاد الثقافي ــا: عل والهبــوف فــي األداء النتخــابي لهــ ه األحــزاب، ثالث
 1ة القترابــات لــة تهــتة بالجانــب الثقــافيالبــارة  فــي خطابــات هــ ه التيــارات، إل أن معظــ

  أي أن الا غضيبال  وتعاملت مع الظاهر  على أنها مرض عرضي يظهر في أوقات األةمات
ع  الق   الضئ س    نما ا تالض  معظم الا أ  هنالاك نسالب   ،ي،ال  مال  الالماعمي  ستسالتمض  ال  

 Normalعمض عن ا بنظضي  المالض  العضضال  )ك  المجتمعا   وه  اال تضاضا  الت  يُ 
pathology theory.) 

ويم ــــن القــــول إن مفتــــار فهــــة اســــتمرارية التوجهــــات اليمينيــــة المتطرفــــة فــــي 
حيث معاهد  وستفاليا التي أسسـت لنظـام  1469المجتمعات األوروبية يرجع إلى عام 

القوميــة وأرســت لمبــدأ الــولء القــومي الــ ي ل يعلــوه أي ولء آخــر، فالقوميــة  -الــدول
كوحـد  عضـوية لهـا طبيعتهـا المتميـز  التـي تسـتمدها القوميـة األمـة تقوم على "تصور 

ــية الشــعب  ــي تجســد   ــ يها األســاطير والمالحــة والســير الت ــي تغ مــن رور الشــعب والت
(  ومال  ثالال  ال يمكال  بالاليي حالا    الال  ظال اهض مثالال  2111)المك مالال    وخصائصـه الطبيييــة"

تطالالاب  ال حالالمة الس اسالال   مالال   العنصالالضي  ومعالالا اة األجانالالب واإلسالال م   ب ا بمعالالز  عالال   كالالضة
التالالال   امالالالت ع،ي الالالا الالالالمو  الق م الال  األواوب الالال   وهالالال  األمالالالض الالالالهي أشالالالاا إل الالال   الق م الالال  األمالال 

                                                           

هالها الصالع   انط  الا مال  العالماء المجتمعال  ال الس اسال  المستشالضي لالم   م  ااب  زغ ن      ااست  ل، مالي  المتطالض  مالمخ  ثقاف الا لتفساليض   1
القال   غالم   الغضبيي  المتعايفي  م  ال مي  المتطض  تجا  اإلس   والمس،مي . انط  ا م  تص ا اإلس   نييمي ل ج   اجع   أ نال  مضتبال  مال  

ع،الال  الالالضغ  مالال  أهميتالال  إال أنالال  ال يالالزا   اصالالضا عالال  تفسالاليض الصالالع   الغضب الال  وغيالالض عق نالال  وعالالمائ  تجالالا  المالالضأة و اعالال  لإلاهالالاب. وهالال  مالالمخ  
 وال م      الشعم  . 
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Cas Mudd   ال  تفنيالم  أل كالاا ال مالي  الضا يكالال  ون ال  أن الا ل سالت شالاذة عال  األ كالاا 
 Pathologicalالضئ سالال    وهالال  الضؤيالال  التالال  أي،الال  ع،ي الالا "الح الالاة الطم ع الال  المضضالال  " "

Normalcy والتالالال  ي ضالالال   ي الالالالا ن الالال  أ  أ كالالالالاا ال مالالالي  المتطالالالض  مالالالالا هالالال  إال تفسالالالاليض "
 اا يكال  ل،ق   الضئ س   الم ج  ة    المجتمعا  األواوب  . 

 : إ  المبا   األيمي ل ج   األساسال   ل، مالي  الضا يكالال  متمث،ال   ال   Muddا لال و ق   
 .يض عن ا    الفكض الس اس  السائميت  التعمو   العماء لألجانب والس،ط ي  والشعم ي 

  بالمولالال  الق م الال  التالال  Muddمالالضتب   نمالالا ي ضالال  ( العالالماء لألجانالالب)  الممالالمأ األو 
ويضالالالالضب مثالالالالاال بالعميالالالالم مالالالال    ينبغالالالال  أ  يقتصالالالالض السالالالالك   ي الالالالا ع،الالالال  الجماعالالالال  األصالالالال،  

ا واحالمة مثال  المسالت    م ال  المساتيض األواوب   الت  تقالض صالضاح  بالي  المولال  مضتبطال  بيمال  
الس،  اك  الالهي يالن  ع،ال  "نحال  األمال  السال ف  " أو ذلال  الضومالان  الالهي يتحالمث عال  " 

  .  (Mudd, 2010, p. 1173)وحمة الشعب الضومان " 

أ  أهم الالال  النظالالالا  والسالالال،ط  مالالال  األعمالالالمة  Mudd   أمالالالا ف مالالالا يتع،الالال  بالسالالال،ط ي    يالالالض 
 .الضئ س      األيمي ل ج   المحا ظ 

بفكالالالضة الميمقضاي الالال  القائمالالال  ع،الالال  حكالالال  الشالالالعب لنفسالالال   الالال  حالالالي  أ  الشالالالعم ي  تالالالضتب   
بنفس    م  وج ال  نظالض    الإ  الشالعم ي  أسسالت ع،ال  هالها الممالمأ آااءهالا الخاصال  بضالضواة 
سالالال ا ة الالالال ع  المشالالالتضك ل،شالالالعب وعالالالم  اخضالالالاع  ألي مؤسسالالال   غيالالالض  يمقضاي الالال  مثالالال  مالالالا 

 .  (Mudd, 2010, pp. 1174-1175)يط،  ع،   "الحق   المست اي  لأل ، ا " 

وبه ا يصبح الختالف األساسي بـين األحـزاب والحركـات اليمينيـة المتطرفـة وتلـ  
الرئيسية ممثال في القضايا وليس التوجهات، وتصبح النقطة المحورية في أن القضـايا 
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والتـي دارت حـول ثالثيـة الفسـاد والهجـر   ،التي طالما اهتة اليمينيـون الرادي ـاليون بهـا
ــة تكــن محــوًرا  ،واألمــن ــة باهتمــام ل ــديمقراطيات الغربيــة مقارن للصــراا السياســي فــي ال

 .Mudd, 2010, p)الجتماعية  -األحزاب التقليدية المتمثلة في القضايا القتصادية
1179)  . 

 الالها القالال   إ   ضالال   الم الالاجضي  واإلسالال م   ب ا  الالم مث،الالت الفضصالال  الههم الال  بويمكالال  
التالالال  -بالالالي  القضالالالايا االجتماع الالال  الثقاف الالال  لألحالالالزاب ال مين الالال  الضا يكال الالال   الالال  تحقيالالال  الالالالضب  

التال  يالمالا سال طض  -وبي  ت،ال  االجتماع ال  اال تصالا ي   -يالما نانت ع،   م  أجنمت ا
وه  الضب  الالهي صالعم مال  ت اجالم هاله  الت الااا   -ع،  األجنمة التق،يمي  لألحزاب الضئ س  

مكالالا  أكثالالض تالاليثيض ا  ع،الال  السالالاح  الس اسالال   بحيالال  انتق،الالت مالال  هالالام  الح الالاة الس اسالال   إلالال  
وتفسالالض مح ايالال  الفكالالضة الق م الال  لالالم  هالاله  الت الالااا  تضنيزهالالا المتزايالالم ع،الال  اإلسالال   نت ميالالم 
وجالالال  ي ل،مجتمعالالالا  األواوب الالال   حيالالال  يمثالالال  اإلسالالال   "اآلخالالالض" الثقالالالا   الالالالهي تمتالالالم اوابالالال  

الالا هالال  و   انتمائالال  ووالئالال  خالالااج نطالالا  الحالالمو  الق م الال   وهالال  بالالهل  يخالالم  هالالم ا اسالالتضات ج  ا م م 
م اجمالال  نا الال  الالالضواب   الال   وعمالالض الق م الال  مثالال  ت،الال  الخاصالال  ل تحالالا  األواوبالال   نمالالا أنالال  
يفت  البالاب أمالا  خطالاب س اسالا  ال  يال  التال  تالمايج ا ال تسالت م  المسال،مي   قال   ولكال  

وإ  نانالالالت -كالالال  "آخالالالض" ثقالالالا    والالالالملي  ع،الالال  ذلالالال  أ  اإلسالالال م   ب ا ومعالالالا اة الم الالالاجضي  
الالالا  الالال   و  أواوبالالالا  -عالالالا  أواوبالالالا الغضب الالال تت اجالالالم أكثالالالض  اخالالال  مجتم إال أن الالالا م جالالال  ة أيض 

والت  ال تعم  و  جاذب  ل،م الاجضي  نالاألول   حيال  يالت  ت ظ ال  خطالاب   الشضق   السابق 
)أكمالالالض  Romaال  يالال  الثقاف الالال  والتجالالالانس القالالال م  ل،نيالالال  مالال  أ ، الالالا  أخالالالض  أهم الالالا الالالالالغجض 

 األ ، ا     القااة(. 

 ات صعود اليمين المتطرف الخاتمة: المسلمون وتحدي
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بيئالالالال  س اسالالالال   حاضالالالالن  ل،ت ج الالالالالا   2111سالالالالمتممض  11شالالالالك  المنالالالالاخ الالالالالمول  منالالالاله 
المعا يالالال  لإلسالالال   والمسالالال،مي  بشالالالك  جسالالالم بشالالالك  نميالالالض مق لالالال  "صالالالما  الحضالالالااا " التالالال  

بالالالتزام  مالال  ن ايالال  الحالالضب البالالاا ة  واتخالاله هالالها العالالماء عالالمة  "صالالام ي  هالالانتنجت   "أي،ق الالا 
مثالال  منالال  الحجالالاب  الال   ضنسالالا   تقييالالم ع،الال  المظالالاهض اإلسالال م   المخت،فالال تج، الالا  هالالم  ا ال

–الكالضي   وحظض الم ذ     س يسضا  نما تكضا  ح ا ث الضس   المسيئ  لإلس   واسال ل 
 وت  الم اع ع  ذل  بالتهاع بالق   ال،يمضال   نحضي  التعميض.  -ص،  هللا ع،   وس، 

طرفة في الثالثـة أعـوام األخيـر  هـو انتقـال الجديد في صعود التيارات اليمينية المت
العديــد مــن هــ ه األحــزاب مــن التصــريح بــأن اإلســالم أو الجهــاديين مصــدر تهديــد إلــى 
استخدام "هة" لإلشار  لكـل المسـلمين، أي النتقـال مـن التركيـز علـى األيديولوجيـة إلـى 

طـور  ألنـه وهو تطور على قـدر كبيـر مـن الخ  (Strawn, 2015) التركيز على األفراد
األخطر في الموضوا هـو  .مليون مسلة في القار  األوروبية وحدها 62يستهدف قرابة 

انتقال الكثير من ه ه التوجهات والسياسات من الهامش إلى التيار السياسـي الرئيسـي 
محتلة م انة محورية فيه، وهو األمر ال ي يمنح ه ه األحزاب تطبيًعا متزايًدا مع الـرأي 

   الشرعية على خطابها المعادي للمسلمين حتى ولو بطريقة غير مباشر .العام ويضفي 

مالال  ناح الالال  أخالالالض   يعكالالالس مالالالم  األنشالالالط  والمنظمالالالا  المعا يالالال  لإلسالالال   والمسالالال،مي  
صالالالع   النشالالالا  المالالالنظ   الالال  هالالالها السالالال ا  بحيالالال  أن الالالا أصالالالبحت "حضنالالال  ممن جالالال  ومم لالالال  

(     قالالالا 6ح    صالالالف2115ومخططالالال ... وصالالالناع  معالالالززة مؤسسالالالا  مخت،فالالال "  )  مالالال   
منظمال  معا يال   921لتقضيض أعمت  منظم  "أم  ال نضاه  " المعا ي  ل،عنصضي    الإ  هنالاك 

 ولالال   وع،الال  الالالضغ  مالال  معالالا اة هالاله  الت الالااا  لألشالالكا  التنظ م الال  عمالالض  22ل،مسالال،مي   الال  
الق م    إال أننا نجم أ  بعضال ا يت سال  بسالضع  وينسال  شالبك  مال  الع  الا  المول ال  تضنيالز ا 
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-counterاإلسالال   والمسالال،مي   مالال  أ الال   األمث،الال  ع،الال  ذلالال   حضنالال  ضالالم الج الالا  "ع،الال  
Jihadوالتالالال  نانالالالت النالال اة لتحالالالال  منظمالالالا  ضالالالم الج الالا   الالال  عالالالم  مالالال    "  الال  بضيطان الالالا
  وهال  األمالض المضشال  ل،زيالا ة  ال  ظال  التال تضا  حال   ت الاا (Townsend, 2015)الالمو  

بــــل أن مالالالال  الالالالالماخ  األواوبالالالال  ذاتالالالال    ال جالالالالضة وال جئالالالالي  ونالالالالهل  الفكالالالالض الج الالالالا ي النالالالالاب 
احتمالت انتشار التيار الرادي ـالي داخـل جماعـات المسـلمين الشـباب فـي أوروبـا تـزداد 
مع انتشار الخطاب اليمينـي المتطـرف الـ ي سـيدفعهة إلـى المزيـد مـن الشـعور بالعزلـة 

 المسلمين في أوروبا.  ىوالستهداف ومن ثة تعزة من مش لة عدم الندماج لد

تت  الال  الكثيالالض مالال  تالالماع ا  هالالها الصالالع   ع،الال  األ ، الالا  المسالال،م   الال  أواوبالالا ع،الال  و 
عالم  مال  ا و  األ عالا  بعضال ا يتع،ال  بالمسال،مي  أنفسال   والالبع  اآلخالض يتع،ال  باسالالتجاب  
الت الالالالااا  الضئ سالالالال    ف مالالالالا يتصالالالال  بالمسالالالال،مي    الالالالإ  م اج الالالال  هالالالاله  ال جمالالالال  المنظمالالالال  ع،الالالال  

  الج الال   لالال س  قالال  بالالي  المنظمالالا  اإلسالال م   وجالال  ه   الال  أواوبالالا يتط،الالب نالال ع مالال  تنظالال  
ولكالالال  بين الالالالا وبالالالالي  المنظمالالالالا  والجماعالالالالا  التالالالال  ت الالالم  إلالالالال  الحفالالالالاا ع،الالالال  قالالالال   التعم يالالالال  
والتسالالام  وحمايالال  األ ، الالا    عنالالمما  امالالت حضنالال  "وينيالال   أواوبيالال   ضالالم أسالال،م  الغالالضب" 

ت  " أسال،م  أواوبالا"  سالمأ)ب جيما( األلمان   المعا يال  ل، جالضة واإلسال   بمساليضا  ل،تنميالم بمالا 
نظمالالت حضنالالا  أخالالض  مسالاليضا  مضالالا ة تالالما   عالال  التعم يالال  الثقاف الال   الال  ألمان الالا  نمالالا أنالال  
ع،  الضغ  م  تصاعم الخطاب وال  اجس المضتبط  بالال جئي   إال  طالااا  ال جئالي   الم 

ومن ثة يحب أن ي ون هنـا  اسـتثماًرا  .ت  استقبال ا بالتضحيب وال مايا    أماك  متعم ة
لمشـاعر التعــاطو المتولــد  وتســوي  القضــية فـي إطــار الحفــا  علــى التعدديــة وحمايــة 
ــد، ومــع  األقليــات تمامــا مثلمــا يعيــد اليمــين صــياغة خطاباتــه لكســب المزيــد مــن التأيي
العتـــراف أن مثـــل هـــ ه الجهـــود تـــزداد صـــعوبة فـــي يـــل الوضـــع الـــ ي أصـــبح عليـــه 

لجماعــات الجهاديــة أو الممارســات المســلمين بــين ســندان اليمــين المتطــرف ومطرقــة ا
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المنحرفــة مــن قبــل الــبعل مــن داخــل تجمعــات المســلمين، إل أن صــياغة اســتراتيجية 
 تعامل مع ه ه الظاهر  الموجود  لتبقى يجب أن يبدأ من اآلن. 

ــا علــى يتع،الال  الجانالالب الثالالان  مالال  المعا لالال   ــي أوروب ــارات الرئيســية ف ــل التي بــرد فع
حتى اآلن بخليط من النتهاةية أو الالمبال  التي  هارد فعليتميز والتي خطاب اليمين، 

أ  ينقال  الكثيالض مال   -كمالا أوضالحنا-حي  استطاع ال مالي  المتطالض   قد تكون مقصود .
القضالالالالايا التالالالال  نانالالالالت هامشالالالال   لتصالالالالب  نقالالالالا  تضنيالالالالز  الالالال  الخطالالالالاب الس اسالالالال  والحمالالالال   

ولالالالال  لصالالالالم الصالالالالع   و الالالال  محا .حالالالالمث تطم الالالال  متزايالالالالم مالالالال  هالالالاله  القضالالالالايابالالالال  وي  االنتخاب الالالال 
االنتخاب  ل ه  الحضنا   تمنت الحك ما  األواوب   س اسالا  أضالفت  اجال  مال  الشالضع   

أو تخفال   اسالتفا ت     تخفال   أعالما  ال جئالي  :ع،  لغال  وأ كالاا ال مالي  المتطالض  مثال 
وهالال  األمالالض الالالهي يعنالال  أ  ال مالالي  المتطالالض   الالم نجالال   الال  الالالم    مالال  المزايالالا والخالالمما  

س   نح  ال مي   ولع  القان   األخيض الالهي أ الض  المضلمالا  الالمنماان  والالهي باألجنمة الس ا
يقضالال  بتفتالال   ال جئالالي  ومصالالا اة أيالال  مقتن الالا  ثمينالال  مع الال  وتيجيالال  الفتالالضة المقضالال    مالال  

هالالال  تضجمالالال  لضضالالال خ الت الالالااا  الضئ سالالال   لألجنالالالمة ال مين الالال  بشالالالك    السالالالماح بت حالالالم العالالالائ  
اسالتجاب  الت الااا  الضئ سال   م مال   ال  هالها السال ا   خمالضة  ومما يالمع  هالها القال   إ   1كميض

والتال  أسالفض  ج لت الا األولال  عال  تصالاعم ال مالي  المتطالض    االنتخابا  الفضنسال   األخيالضة
%  وهالال  األمالالض الالالهي أثالالاا حف ظالال  الت الالااا  الضئ سالال   31.6وتصالالما  ل الاله  الج لالال  بنسالالب  

( أما  الجم ال ايي  و عال ت   "أوالنم ضانس ا "وأ   إل  انسحاب االشتضاكيي  )حزب الضئ س 

                                                           

 ح   هها القان  :   1
James Rothwell. “Denmark approves law on seizing refugees' valuables and delaying family reunions.” 
The Telegraph. January 29, 2016. Available at: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/denmark/12122572/Danish-parliament-set-to-
approve-law-on-seizing-refugees-valuables.html. (Retrieved: 29/12/2016)>  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/denmark/12122572/Danish-parliament-set-to-approve-law-on-seizing-refugees-valuables.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/denmark/12122572/Danish-parliament-set-to-approve-law-on-seizing-refugees-valuables.html
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حالالزب "أنصالالااه  ل،تصالال يت تكت ك الالا ل،جم الال ايي  لمنالال  وصالال   ال مالالي  المتطالالض  ممالالث   الال  
إال أن الا غيالالض     وهال  يضيقالال  إ  نجحالت مؤ تالا  الال  تحجال   النفالال ذ1ل،سالال،ط  "الجم ال  الق م ال 

  اب،  ل ستمضاا. 

األوروبــي وقدرتــه تو ف تــداعيات هــ ا الخطــاب علــى قــو  نمــو.ج التحــاد تكمـا ســ
علــى تحقيــ  نجاحــات تــدعة مــن اســتمراره وتحشــد التأييــد لهويــة فــوق قوميــة تتخطــي 

حتال  اآل  تتعالض  تجضبال  االتحالا  األواوبال    التعريف الضي  للقوميـة المـرتبط بالدولـة،
ل،كثيض م  الصع   وال م   ومازالت المؤسسا  األواوب   المشتضن     حاج  إل  المزيالم 

العالالالا  األواوبالالال   و الالالم نانالالالت األزمالالال  المال الالال  الي نان الالال  مالالال  األمث،الالال  التالالال   مالالال  جالالالهب الالالالضأي
  ضالت الثقالال   ال  المؤسسالالا  والتضتيبالالا  األواوب ال  المشالالتضن   ومازالالالت تالماع ات ا لالال  تنتالال   
وتمثالال   ضالال   الع  الال  بالالي  بضيطان الالا واالتحالالا  األواوبالال  بمثابالال  نقطالال   اصالال،   الال  اسالالتمضااي  

الالالالالا ل،كثيالالالالالض مالالالالال  القالالالالالا ة  هالالالالها الك الالالالالا  بشالالالالالك  نميالالالالالض  ويمثالالالالال  احتمالالالالالا  خالالالالضوج بضيطان الالالالالا ناب س 
عض  األواوبيالالي  ألنالال  سالال عزز مالال  ال مالالي  المتطالالض   الال   و  أخالالض  وهالال  األمالالض الالالهي سالال ُ 

االتحالالالا  األواوبالالال  ن،الالال  ل ن  الالالاا  ومالالال  ثالالال  الطضيقالالال  التالالال  سالالاليتعام  ب الالالا االتحالالالا  مالالال  أزمالالال  
تقم  هالها الك الا  الس اسال  الي او وت،  الخاص  بع  ت  م  بضيطان الا مال  شالين ا تحميالم مسال
  .بيكم،  والتيثيض س،ب ا أو أيجاب ا ع،  نف ذ وأ كاا ال مي  المتطض 

وه ــ ا بقــدر مــا كانــت أةمــة الالجهــين فرصــة .هبيــة لليمــين المتطــرف األوروبــي 
لتحقيــ  مزيــًدا مــن الصــعود والنتشــار، بقــدر مــا كانــت كاشــفة عــن التوجهــات القوميــة 

                                                           

 ل،مزيم ح   هه  االنتخابا  ومغزاها:   1
Nardille, Alberto and Angelique Chrisafis. “What the French election results mean for the 2017 
presidential race.” The Guardian. 14 December 2015. Available at: 
http://www.theguardian.com/world/2015/dec/14/french-elections-what-results-mean-for-2017-
presidential-race. (Retrieved: 20/1/2016).  

 

http://www.theguardian.com/profile/angeliquechrisafis
http://www.theguardian.com/world/2015/dec/14/french-elections-what-results-mean-for-2017-presidential-race
http://www.theguardian.com/world/2015/dec/14/french-elections-what-results-mean-for-2017-presidential-race
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فــي بعــل األحيــان إلــى الفاشــية والناةيــة، فــي العديــد مــن  ىالمتطرفــة، والتــي قــد ترتقــ
المجتمعات األوروبية، وهي الظاهر  التي تفرض تحدًيا كبيًرا أمام الوجود اإلسـالمي فـي 
أوروبـــا لنتقالهـــا مـــن مجـــرد الر بـــة فـــي تقييـــد المظـــاهر اإلســـالمية فـــي المجتمعـــات 

كمــا أنهــا أيضــا تثيــر  األوروبيــة إلــى معارضــة وجــود المســلمين فــي هــ ه المجتمعــات،
العديد من التسـاؤلت حـول نمـو.ج الدولـة القوميـة وقدرتـه علـى التعـايش مـع التعدديـة 

 والتنوا الثقافي وحقيقة تقبله "لآلخر".

***** 
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%D9%85%D9%86-
%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D 

(. اإلسالال م   ب ا وصالالع   ال مالالي  المتطالالض   الال  2114اابالال   زغالال ن . )مالالااس. -24
 .133-122مستقم  العضب   الصفحا  أواوبا: مقااب  س سي  ثقاف  . ال

(. صالالع   ال مالالي  المتطالالض   الال  أواوبالالا 2115شالاليضي  حامالالم   مالال . ) مالالااس. -25
 مالالالال  وبعالالالالم تشالالالالاال  ابالالالالمو بالالالالي  التفسالالالاليض الثقالالالالا   والتفسالالالاليض الس اس (اال تصالالالالا ي.  ضالالالالايا 

 .11-1 ل ي  واألم  والعال (   ونظضا  )ا

زاب الشالالالالعم ي  ال مين الالالال  (. صالالالالع   األحالالالال2111هي،الالالال  حمالالالالم المك مالالالال . )ي ليالالالال . -26
المتطض الالال  وانعكاسالالالات ا ع،الالال  االسالالالتقضاا الس اسالالال   الالال  أواوبالالالا: الحالالالال  ال  لنميالالال  نم ذجالالالا. 

 الن ض : مج،  ن،   اال تصا  والع،   الس اس   )متاح عمض  اعمة ب انا  المن  (.
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 ىللمناخ بين الدول الصغرى والكبر قمة باريس

 ب لألمام..؟!أم استمرار لسياسة الهرو ياتفاق تاريخ

 *الدين رجب السيد عز

 تمهيد

الا إلال  اتفالا  وُ بعم عق   مال  الممطالال  والمضاوغال  ت صال،ت نال   و  العالال  تقضيب ال   صِّ
  وذلالالال  بعالالالم أسالالالم عي  مالالال  ي واالحتبالالالاس الحالالالضاا   " حالالال    ضالالال   التغيالالالض المنالالالاخ "التاايخالبالالال

ع،ال  فالا  (. تضم  االت2115العاصم  الفضنس   باايس ) يسممض   المفاوضا  الشا    
 م  ف ما يتع،  بالتزاما  ن   و  العال  )المتقممال  والنام ال ( معم  م  المبا  ء والمن   ال

كمالا تضالم  تع الما  مال  الالمو  الكمالض  بالالمع   بالعم  ع،  تخف   انعباثات ا الكضب ن ال  
و عالالال    لنظيضت الالالا الفقيالالالضة والنام الالال  لمسالالالاعمات ا ع،الالال  تحمالالال  تبعالالالا  التغيالالالض المنالالالاخ  المالالالال

مالال  التعالالض  النتقالالا ا  جمالال  مالال   لتك الال  المسالالتقم،  . بيالالم أ  هالالها االتفالالا  لالال  يخالال ُ خطالال  ا
غضب الالال    المفاوضالالالا  ومنظمالالالا  مجتمالالال  مالالالمن  أيالالالضا  عميالالالمة شالالالم،ت ا  و  منخضيالالال   الالال

    ولالال س أ   ع،الال  هالاله  االنتقالالا ا  مالال  العبالالااة التال الال  التالال معن الال  بظالالاهضة التغيالالض المنالالاخ
تفا    الإ  مالا حالمث ن  م  ما نا  س ك   ع،   هها اال"بالمقاا  :سا  ا أحم المنتقمي   ائ 

الالاليعالالالم معجالالالزة. وبالمقاانالالال  مالالال  مالالالا نالالالا  يجالالالب أ  يكالالال     الالالإ  هالالالها اال ا تفالالالا  يعالالالم نااثالالال  و ق 
 . 1لصح ف  ل ن اي   الفضنس  "

ع،ال  ضال ء  2115تقالمي  اؤيال  تق م ال  التفالا  بالاايس ل،منالاخ  ا التقضيالضنحاو     هاله
لسالابق   ال  السالن ا  الماضال   مال  خال   تتبال  م ا ال  الالمو  الخمضة التاايخ   لقمال  المنالاخ ا
                                                           

 باح     الع،   الس اس  . *
 " منش ا ع،  الضاب  التال  النشو  والبتهاج ل ي فيان لحّل مش لة المناخااج  تقضيض " 1
-http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%B9%D8%B1%D8%B6 

http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9---%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-/41837314
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 الكمالالض  والصالالغض  مالال  القضالال    الال  القمالال  السالالابق  ومقاانت الالا بمالالا تحقالال   الال  اتفالالا  بالالاايس 
نقاذ العال  م  نال ااث التغييالضا  المناخ ال  ا إلونهل  تقي   االتفا  ع،  ض ء المط، ب  ن   

ومال  ثال   الإ  هالم    ي اخ واالحتبالاس الحالضاا لتقميضا  الع،ماء المختصالي  بقضالايا المنال او ق  
ال ا الالال  يالالالتخ،   الالال  مقاانالالال  مالالالؤتمض بالالالاايس بالالالالمؤتمضا  األخالالالض  مالالال  ناح الالال  لم الالالا  األبعالالالا  
الس اس   واال تصا ي  ومصال  المو  الكمض     القض   ون ال  أن الا حاضالضة وبقال ة سال اء 

وبنال      لن الائ   أو حت     ص اغ  االتفالا  اض   ال ضوب والمماي،  خ   العق   الما
يؤنالالالم    الالال  بالالالاايس  ومالالال  ناح الالال  أخالالالض  تقيالالال   االتفالالالا  ع،الالال  ضالالال ء الحقالالالائ  المناخ الالال  التالالال

  لنجالاة ن نالب األا  مال  نال ااث التغيالض المنالاخ االع،ماء المختصال   ضالضواة االلتالزا  ب ال
المئالالال  أو  %1.5تالالالت،خ   الالال  ضالالالضواة خفالالال  حالالالضااة ن نالالالب االا  إلالالال  أ الالال  مالالال    والتالالال

    ض االتفالالا  ضالالمانا  حق ق الال  ل،  الالاء ب الالها المعالالم  أ  ال  الال  يالال. % ع،الال  أ صالال  تقالالميض2
ا أ  أنالالال  يشالالالك  اسالالالتمضاا   التالالالاايخ  تالالالاايخ  حقالالالا بصالالال  ومالالال  ثالالال  هالالال  هالالالها االتفالالالا  الالالالهي وُ 

 لس اس  ال ضوب لألما  المعتممة    ن  القم  المناخ   السابق  .. !

 محاور الورقة:

 مبدأ المسؤلية المناخية بين الدول الكبرى والصغرى. .1

 مؤتمرات المناخ السابقة. فيوا ف الدول الكبرى م .2

 اتفاق باريس بين الدول الكبرى والصغرى. .2

 نقاف ضيو التفاق وقوته. نقد وتقيية: .6

 :مبدأ المسؤلية المناخية بين الدول الكبرى والصغرى  -أوًل 
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وأسالالباب ا وحجم الالالا  ي ثمالال  حقالالائ  ع،م الال  عميالالمة ثابتالال  حالالال   ظالالاهضة االحتبالالاس الحالالضاا 
الالالت الالالا االجتماع الالال  واال تصالالالا ي   ضالالال   فالميئ الالال  وتك، وتيثيضات الالالا ا يتع،الالال  بتالالالماع ات ا ع،الالال   عم 

بيالالم أ  واحالالمة مالال  هالاله  الحقالالائ  الزالالالت   1ك نالالب األا  نفسالال  مالال  حيالال  ال جالال   والفنالالاء
الالالالالمو  الصالالالالناع   المتقممالالالال  تحالالالالاو  التنصالالالال  من الالالالا بشالالالالت  الطالالالالض   ال سالالالال ما وأن الالالالا تتع،الالالال  

أونسالاليم الكضبالال   )نصالالف ا ع،الال  األ الال (   ثالالا  ثالالانبمسالالؤليت ا عالال  الحجالال  األكمالالض مالال  انبعا
األسالالاس  الال  ظالالاهضة بوالمتسالالمب   1851الناجمالال  عالال  اسالالتخما  ال  الال   األحفالال اي منالاله عالالا  

 . 2ي االحتباس الحضاا 

وع،الالال  اأسالالال ا ال اليالالالا  المتحالالالمة األمضيك الالال  المتسالالالمب   الالال  ابالالال    ظ،الالالت الالالالمو  الكمالالالض  
اتفاق الالا   ول الال  م،زمالال  بشالالي  تخفالال    ياالنبعاثالالا  الحضاايالال  العالم الال   تالالض   االلتالالزا  بالالي

  إذ أ  1997وهالال  مالالا تجسالالم  الال  ا الال  االنضالالما  إلالال  اتفالالا  ني تالال    انبعاثات الالا الحضاايالال 
ع،الال  حسالالاب معالالمال  االنتالالاج والتنم الال  القائمالال  ع،الال    لتالالزا  بتخفالال   االنبعاثالالا  سالال يتاال

الماضالال   خالال   العقالال    ي بشالالك  مضنالالز  ي التصالالن   الالالهي اعتمالالم بالالماو  ع،الال  ال  الال   األحفالال ا 
اغ  أضضاا  الميئ   والمناخ ال  التال  تصالاعم الحالمي  عن الا خال   السالن ا  الماضال   بشالك  

ث األكمالض ل،ميئال  استمض  المو  الصناع   الكمالض  تت الضب مال  حق قال  ن ن الا الم،ال  ِّ  .3مكث 
ونانالالالالت أبالالالالضز أسالالالالاليب وتكت كالالالالا   ع،الالالال  مالالالالماا  الالالالضو   ي ض األكمالالالالض ل،ك نالالالالب البشالالالالض والمالالالالمم ِّ 

والكال ااث  ي الالم   بالتشالك   الالمائ   ال  أسالباب ظالاهضة االحتبالاس الحالضاا  استضات ج   الت الضب

                                                           

   منش ا ع،  الضاب  التال :"خمسون عاًما من التردد المناخيااج  مقال  ع،م   ألحم ع،ماء المناخ "ست فا  ااهمست ا "  بعن ا  " 1
http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/11/10/%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9% 

"  منش ا ع،  الضاب  التال : الغاةات الدفيهة وأبرة الدول المسؤولة عن انبعاثهاتقضيض ح   أكمض المو  المنتج  ل،غازا  بعن ا  " ااج  2
-com/ar/20151122http://www.france24.
-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA 
 "  منش ا ع،  الضاب  التال :كبار منتجي غاةات الحتباس الحراري عشية قمة المناخ في باريسوااج  أيضا تقضيض بعن ا  " 3
-mcd/20151124-doualiya.com/chronicles/evironnement-http://www.mc 

http://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2015/11/10/%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A
http://www.france24.com/ar/20151122-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.france24.com/ar/20151122-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.mc-doualiya.com/chronicles/evironnement-mcd/20151124-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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بمالالالا ينفالالال  المسالالالؤل   مالالال   المناخ الالال  باعتبااهالالالا ظالالال اهض ل سالالالت ناتجالالال  مالالال  تالالالمخ   بشالالالضي  
ا  الالال  أاو الالال  الس اسالالال  والتشالالالضي  و الالالم ظالالال  الالالالم   ب الالاله  المقالالال ال  شالالالائع   الالالالمو    منبع الالالا عالالال

تشالضي  ي،الز   يقمم  خ   سن ا  لمن  تمضيالض أ(    الب   المتمثاال    )الك نجضس األمضيك
الشالالالالالالضنا  الكمالالالالالالض  بتخفالالالالالال   انبعاثات الالالالالالا الحضاايالالالالالال  والكضب ن الالالالالال   واحالالالالالالت  بعالالالالالال  أعضالالالالالالاء 
الكالالال نجضس األمضيكالالال   الالال  مالالال  ف   المعالالالاا  لتمضيالالالض مثالالال  هالالاله  القالالال اني  بالالالبع  األبحالالالاث 

الالع،م   الت  اكتُ   الا  الصالناع   مال  الشالضنا  وال، با مال   ِّ   ف مالا بعالم أن الا ممع مال  مال  الشِّ
 .1 ضاا مث  هه  التشضيعا إالمتضضاة م  

مالال  صالالع   عالالم  مالال  القالال   اال تصالالا ي  الناشالالئ  مثالال  الصالالي  وال نالالم والمضازيالال  ع،الال  و 
ومنا سالالالت ا ل،الالالمو  التق،يميالالال  الكمالالالض   بالالالمأ  األخيالالالضة  الالال  تغييالالالض   خضيطالالال  اال تصالالالا  العالالالالم

إلال  تكت ال    التشالك   الع،مال تكت كا  الت ضب مال  مسالؤليت ا المناخ ال  التاايخ ال  مال  تكت ال 
إلقالالاء المسالالؤل   ع،الال  آخالالضي   مثالال  الصالالي  وال نالالم واال تصالالا يا  الناشالالئ  ع،الال  اعتبالالاا أن الالا 

ا مال  التسالعين ا  حتال  صالاا  صاا  تساه   ال  جالزء نميالض مال  االنبعاثالا  الحضاايال  بالمء  
أكمالالالالض مسالالالالمب ل،غالالالالازا  الم يئالالالال   الالالال  العالالالالال  بسالالالالمب   ثالالالالان -ع،الالالال  سالالالالمي  المثالالالالا -الصالالالالي  

 ي  نمالا ابطالت الالمو  الكمالض  مساليل  التزام الا بالي(2)اام ا المكثال  ل،فحال  األكثالض ت، يث الاستخم
بال  والتالزا  العالال  أجمال  بمالا ف ال  الالمو  الفقيالضة  بالتزا  الصي  والمو  الناشالئ    اتفا  عالم

                                                           

ااجالالالالالالالالالال  تقضيالالالالالالالالالالالض م الالالالالالالالالال  حالالالالالالالالالالال   مسالالالالالالالالالاليل  تسالالالالالالالالالالالي س البحالالالالالالالالالال  الع،مالالالالالالالالالالال  حالالالالالالالالالال   المنالالالالالالالالالالالاخ  منشالالالالالالالالالال ا ع،الالالالالالالالالالال  م  الالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالال  إ  إ  عضبالالالالالالالالالالال    1
ـــــــــــــــار الحتبـــــــــــــــاس الحـــــــــــــــراري"،  ـــــــــــــــّول إنك ـــــــــــــــر: شـــــــــــــــركات كبـــــــــــــــرى تم ـــــــــــــــوان "تقري ع،الالالالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالالالالضاب  التالالالالالالالالالالالالالالالال : ، CNNبعن

http://archive.arabic.cnn.com/2011/scitech/10/9/change.climate) 
ُما بشك   –ا مث  الميت الزجاج  ل،نبات–غازا  الم يئ : ُتسم  الغازا  الت  تحبس الحضااة    الغ   الج ي  2 بغازا  الم يئ . بعض ا َيصت

(. والبع  اآلخض يصنع  O3(  واألوزو  )N2O(  وأونسيم النيتضوس )CH4يم ع   نبخاا الماء  وثان  أونسيم الكضب    والميثا  )
، ايم الكمضيت (  وسماس   PFC(  والميض ،ي اونضب   )HFC(  و هايماو ، اونضب   )CFCالبشض مث  مضنبا  الك، او ، اونضب   )

(SF6(  ولئ  نانت مضنبا  الكضب   الك، اي  الف، اي .)CFC ه  غازا  الم يئ  األ    تيثيض ا ع،  مست   الجزيئا    إ  ثان  أونسيم )
  % م  مجم ع انبعاثا  الغازا  المسمب98( نسب  CH4( ه  األكثض شي ع ا إل  حم بعيم. وه  يمث   إل  جانب الميثا  )CO2الكضب   )

متض مضب    116ل حتباس الحضااي. ويت  ق اس نم ا  ثان  أونسيم الكضب   بالط   أي الحج  الهي يسم  بم ء منز  يمتم ع،  مساح  
 أمتاا. 4ويم،ذ ع،   

http://archive.arabic.cnn.com/2011/scitech/10/9/change.climate/
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 مثالال  الصالالي  بالال  بتع يضالالا  عالال  األضالالضاا الناجمالال  مالال  الالالمو  الكمالالض   بيالالم أ   وال  المطالِّ 
ع،الال    ،الال  هالاله  الطضيقالال  وتشالالك   الال   وا الال   يالالضح  ضالال   االلتالالزا  المنالالاخمازالالالت تحالالت  ع

  وع،ال  اأسال ا ال اليالا  المتحالمة   نمالض  العال  خال   السالن ا  الماضال   مال  مالمخ  أ   وال  
  تخش  م  منا س  الصي  الق ي  وتحاو  عض ،  نم ها المتزايالم مال  أبال اب خ،ف ال  تسالتمع

 الال   اغالال  أنالال  هالال  نفالالس ال  الال   الالالهي اسالالتخممت  هالاله  وتيثيضاتالال  الميئ ي مسالالائ  ال  الال   األحفالال ا 
لعقالالال   واسالالالتطاعت مالالال  خ لالالال  بنالالالاء ا تصالالالا يا  صالالالناع   عم  الالال  غيالالالض  المتقممالالال  الالالالمو 

اتفاق الالا   ول الال  إلزام الال   يعابئالال  بالتالاليثيضا  الميئ الال  واا ضالال   الال  نفالالس ال  الالت االنضالالما  أل
 .  1تخ  الميئ  والمناخ

مو  التالال  ت صالال  بالناشالالئ  أ  الالالمو  مالال  هالالها المنط،الال  تالالض  الصالالي  وغيضهالالا مالال  الالال
الغضب الال  أخالاله   ضصالالت ا التاايخ الال  لعقالال   وبنالالت حضالالاات ا مالال  خالال   اسالالتخما  هالاله  األنالال اع 

شالالكال ا  متع،قالال  بتحميالالم المسالالؤل   التاايخ الال  والقان ن الال  إالضالالااة مالال  ال  الال    وهالال  مالالا يثيالالض 
  مال  عم، ال  تصالن   ونهل  االلتزاما  المال   الت  يجب أ  تتحم، ا ب،ما  استفا   بالفع

 ائم  ع،  ال     األحف اي  وعا ة ما تس   الصالي  والالمو  النام ال  حجال  متكالضاة مفا هالا 
أ  المتسالالمب الضئ سالال   الال  تغيالالض المنالالاخ الناشالال  مالال  ااتفالالاع  اجالال  حالالضااة األا  نالالا  ومالالا 
زا  الالالالالمو  الصالالالالناع    منالالالاله الثالالالال اة الصالالالالناع   وبالالالالمء اسالالالالتخما  ال  الالالال   األحفالالالال اي نالالالالالفح  

المممالمأ  1992 . نما أ  المجتم  المول  أ ض    مؤتمض اي   ي جانيضو عالا  والمتضو  ا  م 
الالال ا هالال  "المسالالؤول   المشالالتضن  لكالال  المتباينالال " بتبالالاي  القالالماا  واإلمكانالالا  لكالال   ولالال   وتطم ق 

ل الالالها الممالالالمأ  الالالإ  ع،الالال  الالالالمو  الصالالالناع   الغن الالال  أ  تتحمالالال  الجالالالزء األكمالالالض مالالال  أي أعبالالالاء 
شالك،  الخطيالالضة التال  ت الالم  مسالاا التنم الال  المسالتمام   الال  العالالال  مط، بال  ل،تعامالال  مال  هالاله  الم

                                                           

  be.com/watch?v=OThtQfHfBt0https://www.youtu  الحتباس الحراري بين البيهة والسياسة 1

https://www.youtube.com/watch?v=OThtQfHfBt0
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األخض  أ  تيخه  ضصت ا التاايخ      اسالتخما  نفالس أنال اع   بيسض   وإال  إ  ل ا الح  ه
 .  1ال     لمناء ا تصا يات ا

نبعاثا  الناجمال  شائك  أخض  تتمث     معض   الج   المسؤول  ع  اال  وهناك  ض 
  ك   المت اجالالالالمة  الالالال  نالالالال  مكالالالالا   مثالالالال  ال  اتالالالال  الهن الالالال   وأج الالالالزة عالالالال  المنتجالالالالا  االسالالالالت

ه  ه  المول  الُمنتِّج  ل ا أ  المول  الُمست ،ك  ل ا    الت،فزي    واألج زة المنزل   األخض  
شالالالكال ا  أخالالالض  تالالالم   ب الالالا بعالالال  الالالالمو  إا. نالالالهل  ثمالالال  األمالالالض الالالالهي يزيالالالم المشالالالك،  تعقيالالالم  

ث تحالالال ال  ع،الالال  مالالالماا السالالالن ا  طاعت أ  تحالالالمِّ تتع،الالال  بالالالي  الالالالمو  الكمالالالض  اسالالالت  النام الالال 
الماضالالالال    الالالال  مجالالالالاال  الطا الالالال  واسالالالالتخضاج ا نحالالالال  مصالالالالا ا الطا الالالال  النظ فالالالال  مثالالالال  الضيالالالالاح 

ن الالالا ع،الالال  المالالالم  الط يالالال  مالالال  االسالالالتغناء عالالال  والطا الالال  الشمسالالال   والك ضبائ الالال   وهالالال  مالالالا يمك ِّ 
ن الا ن ل ج   التال  تمك ِّ لك  المو  النام   ال تمت،  القماا  الما ي  وال التك  ي ال     األحف ا 

األمالض الالالهي  مال  التحال   إلال  هاله  المصالا ا ذا  التقن الا  والتكالال   الباهظال  حتال  اآل  
ع،الالال  المالالالم  القضيالالالب وابمالالالا المت سالالال   ي حفالالال ا عالالال  ال  الالال   األ  يصالالالعب مالالال  عم، الالال  التخ،الالال

يالضا  و نالزوي  وغيضهالا( إ ع  اعتما  بع  هه  الالمو  )مثال   و  الخ،ال   و  ض    والط ي  
تمنال  ع، ال  ا تصالا ات ا  ي ومضنالز   كمال ا  أساسال تاج وتصميض هالها النال ع مال  ال  ال  نإع،  

 .  2ومعايش ا

مال    م  هها المنط،  تتعاا  مصال  المو  المنتج  والمصماة ل،نف  بشالك  ائ سال
 الالالال  المسالالالالتقم   ي عالالالال  ال  الالالال   األحفالالالال ا   بالالالالالتخ،  م،الالالالز  يقضالالالال  عالالالالالم  اتفالالالالا  منالالالالاخ يأ

اك عالالالم  مالالال  الالالالمو  التالالال  تصالالالضخ وتسالالالتغي  مالالال  المنظالالال ا  لكالالال  ع،الالال  الجانالالالب اآلخالالالض هنالالال
                                                           

  في قضية المناخ.. مسؤولية البلدان الفقير  غير واضحة"ااج     جم  المسؤل   المناخ   بي  المو  الكمض  والصغض : تقضيض بعن ا  " 1
  6http://alwatan.com/details/8932منش ا ع،  الضاب  التال : 

  ع،  الضاب  التال : 2117(  111"  مج،  الميئ  والتنم    العم  )عالة ما بعد كيوتوااج : إبضاه   عمم الج،ي   " 2
details.aspx?id=759&issue=&type=4&cat=13-aSectionshttp://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabi 

http://alwatan.com/details/89326
http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=759&issue=&type=4&cat=13
http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=759&issue=&type=4&cat=13
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"الم،الالما  الجزايالال  الصالالغيضة" التالال    ا مالال  ع،الال  ظ الالض الك نالالب  وهالالاحتمال الال  اختفائ الالا ن ائ  الال
والتغيالضا  المناخ ال   ي تق     عض  البحاا والمح طا . وتشك  ظالاهضة االحتبالاس الحالضاا 

ضات الا تتجالاوز مسالاليل  إذ أ  تيثي كااثال  بالنسالب  ل الاله  الالمو  ع،ال  خالال   نال  الالمو  األخالالض  
ا    حالال  تسالااع مكان   زاو  المول  أو الجزيضة ن،   إواألضضاا الجانم   إل    التيثيض الس،م

و الت مال   يمعمال  ذوبا  الج،يم عنالم القطمالي  األمالض الالهي  الم يالؤ   إلال  ابت ع الا  ال  أ
 .ي ا أن ا نت ج  لسمب أكمض وه  االحتباس الحضاا ظاهضة ثمت ع،م     األو ا   وه
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 :موا ف الدول الكبرى في مؤتمرات المناخ السابقة -اثانيً 

واتفالا  بالاايس  1997وبضت نال   ني تال   1992ما بي  اتفاق ال  األمال  المتحالمة ل،منالاخ 
  حمثت مجم ع  م  المفاوضالا  بالي  الالمو  الكمالض  والصالغض  خال    مال  المنالاخ 2115

مو  الكمالض  ل،تنصالال  مالال   كالالضة المتتال ال  سالالا ها حالالال  مال  المماي،الال  والمضاوغالال  مال  جانالالب الالال
  نمالا "س اس  ال ضوب لألمالا ال"وه  ما با  يعض  ب تجا  الظاهضة   والمال  لتزا  القان ناال

الال  يمالال  الالمو  النفط الال  وبعالال  الالمو  الناشالالئ  لتع يالال  أا مال   ِّ سالا   حالالال  مال  الت الالضب أيض 
  إلالال    شالال  وهالال  مالالا أ  خالال   العقالال   القا مالال   ي عالال  ال  الال   األحفالال ا   اتفالالا  م،الالز  بالالالتخ،

محا ثالالا  المنالالاخ المول الال   الال  إيجالالا  آل الال   الالا اة ع،الال  الحالالم مالال  االنبعاثالالا  الغازيالال  المسالالمب  
 . 1 ل حتباس الحضااي العالم

بالالمأ  س،سالال  ال الالضوب لألمالالا  بالالض   ال اليالالا  المتحالالمة االنضالالما  لمضوت نالال   ني تالال  
ياايالالالال  ل،منالالالالاخ م،الالالالز  بعالالالم االتفاق الالالال  اإل  والالالالالهي يعالالالالم بمثابالالال  أو  اتفالالالالا   ولالالالال  1997عالالالا  

-ا ضت ال اليا  المتحالمة االنضالما  ل،مضت نال     1992الصا اة م  األم  المتحمة عا  
الالال -اغالالال  مشالالالاانت ا  الالال  مفاوضالالالات  ون ال سالالال  ا أو ا ل،الالالمو  األكثالالالض نمالالال   و  عالالالت باعتبالالالاا  م،زم 

ا مثالال  ا سالالضيع  ا ا تصالالا ي  المتقممالال   قالال  وابطالالت انضالالمام ا بمشالالاان   و  أخالالض  تحقالال  نمالال   
نالالالالم والمضازيالالالال . تعثالالالالض االتفالالالالا  وتح لالالالالت ماهيتالالالال  إلالالالال  مالالالالا يشالالالالب  ميثالالالالا  الشالالالالض  الصالالالالي  وال 

  نت جالال  ا الال  أكمالالض  ولالال  مسالالمب  ل،ظالالاهضة االنضالالما  ل تفالالا  ونالالهل  ا الال   و   األخ  الال
                                                           

   المئ  يعتقمو  أ  تغيض المناخ مشك،  خطيضة  إال أ  جماعا  الضغ      75اغ  أ  استط عا  الضأي األمضيك   تشيض إل  أ  نح   1
حمو  م،زم  لتخف   االنبعاثا  ع،   شضنا  المتضو  والس ااا  وغيضها ما زالت تؤثض س،ب ا ع،  أعضاء الك نغضس    ما يخ  وض 

   تقما المست   الق م  األميضن . أما الصي   ثان  أكمض منت  ل نبعاثا  بعم ال اليا  المتحمة بسمب استخمام ا المكث  ل،فح  األكثض ت، يث ا
   العال    إ  نصيب الفض  م   ب،ي   ي  م  ثان  أونسيم الكضب  . ولك  بالنظض إل  تعما  سكان ا األضخ  3,65انبعاثات ا بنح  

    المئ  م  نصيب الم اي  األميضن .   12م،ي   ي   ما يعا   نح   2,7اإلنبعاثا  يقما بنح  
  ع،  الضاب  التال : 2117(  111"  مج،  الميئ  والتنم    العم  )عالة ما بعد كيوتوااج : إبضاه   عمم الج،ي   "

details.aspx?id=759&issue=&type=4&cat=13-http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections 

http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=759&issue=&type=4&cat=13
http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=759&issue=&type=4&cat=13


 0211 مارس( 1العدد  )                                                                                                                                                                    قضايا ونظرات

100 
 

ناشئ  نمالض  االنضالما . ع،ال  هالها المنال ا  جالض  س اسالا  وم ا ال  ال اليالا  المتحالمة تجالا  
تالال   تشالااك  ال  المفاوضالا  والجالم  والنقالالاو كال  مفاوضالا  المنالاخ التال ال  لمضوت نال   ني  

ولع  هها يفسض  ش  مالؤتمض  اتفا  يشم  ص غ  اإللزا   يث  تنسحب    الختا  اا ض  أ
ت صالالالال  التفالالالالا  م،الالالالز  يحالالالال  محالالالال  يي نالالالالا  مالالالال  المقالالالالضا أ  هوالالالالال 2119ك بن الالالالاج  عالالالالا  
تضيبالال   ا لتعنالالت ال اليالا  المتحالالمة  قالم اتخالاله المالؤتمض مسالالاا مالاولكالال  نظالض   بضوت نال   ني تال  

 الالضاا عم، الال  تع الالم ومضاجعالال  بم جم الالا تقالالضا إالالالمو  ولالال س مالالا يقتضالال   المنالالاخ   الالانت   إلالال  
الوهال  مالا وُ  المو  م  جانب واحم مقماا الخف  الهي تعتز  إنجالاز     سالاعت ا بالفشال  صِّ

  .1الهاي 

 إلالال  سالالن ا  وصالال ال   سالالتاسالالتمض  الالالمو  الكمالالض   الال  المماي،الال  ونسالالب ال  الالت يي،الال  
عقالالالم  خالالال   ت،الالال  الفتالالالضة خمالالالس مالالالؤتمضا   بمالالالا لالالال  وع، الالال . 2115مض اتفالالالا  بالالالاايس  يسالالالم

(  2111 ضيق الالالالا أ)جنالالالال ب  (  مالالالالؤتمض  ابالالالالا 2111مالالالالؤتمض نالالالالانك   )المكسالالالال     ائ سالالالال  
(  ومالالالؤتمض ل مالالالا ) بيالالالضو 2113(  ومالالالؤتمض وااسالالال  )ب لنالالالما 2112) طالالالض  مالالالؤتمض الموحالالال 

ال2( 2114 وتكالضاا الم ضال عا   ا تشالاب . وم  المفاا ا  الت  تجم  هه  المالؤتمضا  جم ع 
المطضوحالالال  يقاب،الالالال  تشالالالالاب  وتكالالالضاا نفالالالالس الم ا الالالال  وا و  األ عالالالالا  مالالال  الالالالالمو  وابمالالالالا بالالالالنفس 

أ  يف الال  مالالا جالالض   الال   األسالالاليب  حتالال  يكالالا  المتالالاب  لمالالؤتمض واحالالم وتفاصالالي  مالالا  اا ف الال 
 فالال  نالال  مالالؤتمض تثالالاا مسالالائ  الحالالم المط،الال ب  المالالؤتمضا  السالالابق  والتال الال   الال  نفالالس ال  الالت 

  ونالالالهل  تثالالالاا  ضالالال   المسالالالؤل   3%(3% أ  1.5% أ   2ا  )اجالالال  حالالالضااة األتحق قالالال  لم
                                                           

 قمــــــــــــــــــــــــــة المنــــــــــــــــــــــــــاخ .. المصــــــــــــــــــــــــــالح القتصــــــــــــــــــــــــــادية والنفــــــــــــــــــــــــــو. السياســــــــــــــــــــــــــي أول، 1
http://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2015/11/20151130114858148538.htm 

منش ا ع،  الضاب  التال : الدول الكبرى تتخلى عن التزاماتها المالية تجاه نظيرتها المهدد  بيهًيا،  2
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=17050 

http://maan-  منش ا ع،  الضاب  التال : خالفات حول الحد من مستويات النبعاثات 3
ctr.org/magazine/article.php?id=afc23y719907Yafc23 

http://mubasher.aljazeera.net/news/economy/2015/11/20151130114858148538.htm
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=17050
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=17050
http://maan-ctr.org/magazine/article.php?id=afc23y719907Yafc23
http://maan-ctr.org/magazine/article.php?id=afc23y719907Yafc23
http://maan-ctr.org/magazine/article.php?id=afc23y719907Yafc23
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الالالال  عالالالال  مسالالالاليل   ضالالالال     ا والكمالالالالض  ع،الالالال  وجالالالال  الخصالالالال  اإللزام الالالال  المناخ الالالال  ل،الالالالمو  عم م 
المسالالالؤل   التاايخ الالال  والمال الالال  ل،الالالمو  الكمالالالض   الالال  تحمالالال  الظالالالاهضة ومسالالالاعمة الالالالمو  النام الالال  

جالض الالمو   لال   هاله  القضالايا نالعالا ة محاوِّ  تت ضب الالمو  الكمالض  مال  نال  والفقيضة المتضضاة.
النام الالال  والناشالالالئ  مثالالال  الصالالالي  وال نالالالم   تالالالض   األخيالالالضة ذلالالال  وتالالالت   األولالالال  بالالالالت ضب مالالال  

 شالا  المالؤتمض  ف عقبال  ع،ال  إات ا  ن  يالض  بمحاولال  بث  تتعال  نمضة الحمي   التزامات ا 
ا بمالالالم  تالالالضة عمالالال      تحالالالاو  المولالالال  الضالالال   احتالالال اء األمالالالض شالالالك، الفالالال ا انسالالالحاب األيالالالضا  

ال  ضا يي  ع،  أم  الت ص  التفالا إأو ي مي   االمؤتمض ي م   ا بالي   تالضة المالؤتمض عالا ة ع،م 
وتؤجالال  القضالال   إلالال  المالالؤتمض  اتفالالا     ف مالالض اليالال مي  نالعشالالضة  و  مالالا تتجالالاوز عشالالضة أيالالا  

 الال  معظالال  مالالؤتمضا  المنالالاخ حتالال  يمكالال  وصالال    يحالالمث هالالها بشالالك  شالالب  اوتينالال   التالالال
ويمكالالال  مضاجعالالال  الخمالالالس  " ي ضالالالا   غيالالالض الضالالالضوا لمنالالالاخ "بمالالالؤتمضا  اليالالال   اإلمالالالؤتمضا  ا

أشالالالضنا إل الال  مالالال  نمالالال  متكالالالضا  الالال  مالالالا مالالؤتمضا  التالالال  عقالالالم   الالال  هالالالها الشالالي  ل،ماللالالال  ع،الالال  
  والموحالالالالالال  2111و ابالالالالالالا    21111مالالالالالالؤتمض نالالالالالالانك     :الم ضالالالالالال عا  والم ا الالالالالال   وهالالالالالال

 .21141ومؤتمض ل ما   21133س ا ا   ووا21122

                                                           

  منش ا ع،  م    مج،  الس اس   المول    مؤتمر كانكون للتغير المناخي .. حدود النجار واإلخفاقااج  تقضيض هشا  بشيض بعن ا  " 1
-%B4%D8%B7%D8%A9http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/6/51/1540/%D8%A3%D9%86%D8 
 منش ا ع،  الضاب  التال : حول تغير المناخ، 19تقرير عن مؤتمر الدوحة الـااج   2

lmnkh-tgyr-hwl-l18-ldwh-mwtmr-n-https://lb.boell.org/en/2014/03/03/tqryr 
واستمض  ألسم عي   و  أ  تص  التفا ا  محم ة  2113ن  ممض  22    م  وااس ا ع،  سمي  المثا  انت ت المفاوضا  ي   الجمع   3

   القضايا الخ ف    حي  أصض  الصي  ع،  ضضواة أ  تع،  المو  المتقمم  تخف ضا  نميضة    االنبعاثا  م  السماح ل  تصا ا  
ض م  ال     األحف اي لمساعمت ا    القضاء ع،  الفقض. لك  ال اليا  المتحمة أشاا  إل  أ  جم   المو  وا قت    الناشئ  بإحضا   ما أكم

"ستطم  ع،  الجم  " وات مت  و  اال تصا ا  الناشئ  بالضج ع ع  اتفاق ا  سابق . واإلجضاء ال حيم  2115ع،  أ  اتفاق    2112
سم عي  م  المفاوضا  نا  الم ا ق  ع،    اعم جميمة لحماي  الغابا  االست ائ   الت  تمت  ثان  الم،م س الهي ت  الت ص  إل   بعم أ

 أكسيم الكضب  . ول  تعض  أي م  المو  الكمض  أثناء اجتماع وااس  إجضاءا  أكثض صضام  إلبطاء االنبعاثا  العالم   المتزايمة ل،غازا 
بعم إغ   صناعت ا الن وي     أعقاب نااث    ن ش ما.  2121  ع  المست يا  المست م   لعا  المسمب  ل حتباس الحضااي  وتضاجعت ال ابا

وحت  بعم نسض الجم   بشي  تحميم المو  الت  يجب ع،ي ا التصمي ل نبعاثا   استمض  المحا ثا  ح   خ   آخض بي  األغن اء والفقضاء  
م،ما  النام   لمساعمت ا ع،  الحم م  االنبعاثا  والتغ،ب ع،  آثاا التغيض المناخ . ونانت يتع،  بالمساعما  الت  تم ع ا المو  المتقمم  ل،

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/6/51/1540/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86%20-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A--%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82-.aspx
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/6/51/1540/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86%20-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A--%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82-.aspx
https://lb.boell.org/en/2014/03/03/tqryr-n-mwtmr-ldwh-l18-hwl-tgyr-lmnkh
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 :اتفاق باريس بين الدول الكبرى والصغرى  -اثالثً 

 2والعشالالالالضي   الالالال  العاصالالالالم  بالالالالاايس  الالالال   ياستضالالالالا ت  ضنسالالالالا مالالالالؤتمض المنالالالالاخ الحالالالالا 
الالال 2115 يسالالالممض  ا شالالال م  بالالالمواها نقاشالالالا  حالالالا ة بالالالي  األيالالالضا  واسالالالتمض اثنالالال  عشالالالض ي م 

عالالا ة صالال اغ  النسالالخ  األول الال  ل تفالالا  سالالت  عشالالض مالالضة نت جالال  إ الحاضالالضة وصالال،ت إلالال  حالالم 
.  ال اليا  المتحمة شاانت ع،ال  مضال  2لشميمة بي  المو  الكمض  والصغض  الخ  ا  ا

م  الك نجضس الالهي سالم  ألو  مالضة بالمشالاان   ال  اتفاق ال  األمال  المتحالمة اإلياايال  بشالي  

                                                                                                                                                                             

م  عشضة م، ااا   والا سن ي ا     2121م، اا  والا سن يا  بعم  111بزيا ة مساعما  المناخ إل   2119المو  المتقمم   م وعم     
. وهكها اكتفت 2119إل   2113 ا  م  الم،ما  النام   لتحميم أهما  ل،فتضة م  . و اومت المو  المتقمم   ع2112ال   2111الفتضة م  

 مس  ة االتفاق   بح   المو  المتقمم  ع،  تحميم مست يا  متزايمة ل،مساعما . 
 ع،  الضاب  التال :  2012راجع ملخص قمة وارسو للمناخ 

http://unfccc.int/key_steps/warsaw_outcomes/items/8006.php 
( في بولندا: اتفاق فضفاض وتعهد بإبرام اتفا ية جديد  عام COP 19مؤتمر المناخ )ااج  أيضا تقضيض آخض ع   م  وااس ا بعن ا  "

  ctr.org/magazine/article.php?id=216f0y136944Y216f0-http://maanمنش ا ع،  الضاب  التال :  2012
  ا ضت السع  ي  تضمي  االتفا ا  مسيل  التخ،  ع  ال     األحف اي  و ا  خالم أب  ال،   ائ س ال  م 2114   مؤتمض ل ما  1

إ  الضغ   المتنام   لتق،   استخما  ال     األحف اي ل  تفيم المفاوضا  وإ  أي اتفا  جميم    السع  ي    مفاوضا  تغيض المناخ "
  هها الصم  ينبغ  أ  يساعم المو  المنتج  ل،نف  ع،  تن ي  م اا ها اال تصا ي " وتاب  أب  ال،   "إ  أي اتفا  خا  بالتغيضا  المناخ 

ينبغ  أ  يتناو  م اي  الضع     المو  الت  يعتمم ا تصا ها ع،  مصما أو  طاع وحيم.. يجضي الت ص  إل      باايس العا  المقم  
ا  الحمي  ح   القضاء ع،  االنبعاثا  ن ائ  ا والتخ،  م  ال     األحف اي م  ي اب بضنام  لنشض التكن ل ج ا والتعاو  المول  ال يجع،ن

المنتج  ل،نف  ستتحم  التزاما  ضحم  إذا نا  تنفيه االتفاق   يعزز التخ،  ع  ال      نساعم    إنجاح هه  العم،   حقا.. أل  المو  المو 
األحف اي". وخت  أب  ال،    ائ : "م  الساب  ألوان  التخ،  ع  ال     األحف اي    ال  ت الهي ال تص  ف   الك ضباء إل  م، ااي 

ال  لمساعمة المو  ع،  تق،ي  االعتما  ع،   طاع وحيم مث  النف  أو الس اح  أو شخ .. م  الم   أ  ي  ض االتفا  تكن ل ج ا جميمة وأم ا
 الزااع ".

"  منش ا ع،  الضاب  التال : اتفاق تغير المناخ يحمل منتجي النفط التزام مره ااج  تقضيض ا بعن ا  "
www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=7013http:// 

"  منش اع،  الضاب  التال : اتفاق قمة ليما للمناخ ضييف بنظر الناشطين البيهيينوااج  أيضا تقضيض بعن ا " 
talks-lima-at-members-un-by-agreed-deal-change-http://arabic.euronews.com/2014/12/14/climate) 

 يسممض الهي خضج  14 يسممض ث  ت الت عم، ا  تعمي، ا حت  الساعا  األخيضة م  ي    5بمأ  المفاوضا  بمس  ة خضجت ي   السمت  2
"  يقر مسود  اتفاق مع بقاء خالفات كثير مؤتمر المناخ ف   االتفا  الن ائ   ااج : "

-http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1 

http://unfccc.int/key_steps/warsaw_outcomes/items/8006.php
http://unfccc.int/key_steps/warsaw_outcomes/items/8006.php
http://maan-ctr.org/magazine/article.php?id=216f0y136944Y216f0
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=7013
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=7013
http://arabic.euronews.com/2014/12/14/climate-change-deal-agreed-by-un-members-at-lima-talks/
http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9/a-18896859
http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9/a-18896859
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  شضيط  عم  مسانمة  ض   يال   معينال  ع،ال  انبعاثات الا الكضب ن ال  1992تغيض المناخ    
اب األمضيكالال  بشالالك  متالالزام  مالال  الج،سالال  اال تتاح الال   الال  االتفاق الال . نمالالا اجتمالال  مج،الالس النالال  

شالالااة إلالال  إ الال   اتفالالا  م،الالز  بشالالي  االنبعاثالالا   ياألولالال  ل،مالالؤتمض ببالالاايس ل صالال   ضالالم أ
. و الالالالالا  تالالالالال   سالالالالالتيض   المفالالالالالاو  1بشالالالالالك  يتخطالالالالال  الصالالالالالضاح   نالالالالالهاا المفالالالالالاو  األمضيكالالالالالإ

ال "نحال  مقتنعال    :األمضيك  المك،  بم،  المناخ     ب ا  صحا    م  المؤتمض ا أ  تمام 
 أي اتفا  يتط،ب االلتزا  بشك   ان ن  بيهما  تتع،  بحجال  االنبعاثالا  سال   يجعال   وال  

تالالمع  واشالالنط  تضالالمي  أمالال ا أخالالض   الال  الجالالزء الم،الالز   كثيالالضة غيالالض  الالا اة ع،الال  المشالالاان ...
ا مالالالال  اتفالالالالا  عالالالالالم  جميالالالالم  مثالالالال  ن ف الالالال  ق الالالالاس الالالالالمو  النبعاثات الالالالا الغازيالالالال  المسالالالالمب   ان ن الالالال

 .2حضااي  ون ف   اإلب   عن ا  ويضيق  مضاجع  الفض  المول   ل ا"ل حتباس ال

ونالعالا ة  ال  نال   ال اليالا  المتحالمة إلال  المالؤتمض ع،ال  حالها شالميم   هكها  خ  ممث،
حيالال    مالالؤتمضا  المنالالاخ أثيالالض   ضالال   المسالالؤل   التاايخ الال  عالال  ظالالاهضة االحتبالالاس الحالالضااي 

عالالالات  الالالالمو  الصالالالناع   وع،ي الالالا أ  تع،الالال    ع،الالال اأ  الالالمو  النام الالال  أ  المسالالالئ ل   تقالالال  أوال  
ضالالا   إلالال  مالالا يسالالتتبع  ذلالال  مالال  التزامالالا  مال الال  يجالالب أ  إمسالالؤليت ا القان ن الال  عالال  ذلالال  

وهالالالال  مالالالالا ا ضالالالالت  الالالالالمو   تالالالم ع ا ل،الالالالمو  النام الالالال   الالالال  شالالالالك  تع يضالالالالا  ولالالالال س مسالالالالاهما  
غن الالاء سالقا  ثنائ ال  "األإالصالناع   معتض ال  بالمسالؤل   األخ ق ال   و  القان ن الال  مصالضة ع،ال  

وأ  التمييالز بالي   و  صالناع    والفقضاء" ع،ال  اعتبالاا أ  هالها التقسال   لال  يعالم لال  مالا يمالضا  
وأخالالالض  نام الالال   تكالالال   مالالال  بين الالالا  و  مثالالال  الصالالالي  ون ايالالالا الجن ب الالال  وسالالالنغا  اة  يجالالالب أ  

                                                           

  منش ا ع،  الضاب  التال : مجلس النواب األمري ي يصوت ضد مشروا يحد من الحتباس الحراري  1
plan-change-climate-s-obama-blocks-congress-http://arabic.euronews.com/2015/12/02/us) 

منش ا ع،  الضاب  التال : "  "لجنة بالكونجرس األمري ي تهاجة محادثات المناخ في باريسوااج  أيضا: 
-http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 
  منش ا ع،  الضاب  في باريسالوليات المتحد  ترفل اللتزام بحجة محدد لالنبعاثات الكربونية في أي اتفاق يصدر عن قمة المناخ   2

  ctr.org/magazine/article.php?id=daf19y896793Ydaf19-http://maanالتال : 

http://arabic.euronews.com/2015/12/02/us-congress-blocks-obama-s-climate-change-plan/
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3/2470774#.VrDWhtJ96M8
http://www.youm7.com/story/2015/12/1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3/2470774#.VrDWhtJ96M8
http://maan-ctr.org/magazine/article.php?id=daf19y896793Ydaf19
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ا  و  ناشالالالئ  أو ٪( تتسالالالمب ب الالالا حال  الالال61ينت الالال   خاصالالال  أ  نصالالال  االنبعاثالالالا  العالم الالال  )
 نام  . 

بالال    الالإ  الالالمو  النام الال   والسالال ما العضب الال  واإلسالال م    المعتمالالمة ع،الال  الالال  ضة  الال  المقا
النفط الالال   خشالالاليت مالالال  تضالالالضا ا تصالالالا ات ا  الالال  حالالالال  ت ق الالال  اتفاق الالال  منالالالاخ  الالالم تق،الالال  مالالال  
إنتاج ا  إضا   إل  مطالمت ا بتال  يض تكن ل ج الا متطال اة تحالا ظ ع،ال   ال ة اإلنتالاج مال   و  

حتكالالالاا الالالالمو  العظمالالال  ل الالاله  التكن ل ج الالالا  وا الالال  اإلضالالالضاا بالميئالالال   ولكن الالالا اصالالالطممت با
تصالالالميضها. وبالتالالالال    ،الالال   ت  الالال  هالالاله  الالالالمو  االتفالالالا  إال بعالالالم تعالالالمي  النصالالال   القان ن الالال  

. م  جانب آخض  شالك،ت يضيقال  1ل،معاهمة بما يسم  ل ا بامت ك هه  التكن ل ج ا الحميث 
ا  الال  مالالؤتمض المنالالاخ  ذلالال  أ  ا أساسالال   ا تحالالمي  تم يالال  س اسالالا  المنالالاخ  الال  الم،الالما  األ الال  نمالال   

ا بح،ال   عالا  م، الاا  والا سالن ي   111المو  الصناع   تع  م     ن بن الاج  بتال  يض مم،الذ 
     حي  أ  األم ا  العام  والخاصال  التال  تع الم  ب الا الالمو  المانحال  ب،غالت  ال  2121

وهالال  مالالا جالالم   الالالمو   م، الالاا  والا(  قالال   62مالال  النصالال  )نحالال  مالالا يقالالضب  2114عالالا  
 .2   المطالب  ب     المؤتمضالنام

  الالال اثنالالال  عشالالالضبعالالالم  2012أبـــرة نقـــاف التفـــاق فـــي بـــاريس ا مالالال  المنا شالالالا  ي م 
الال ولالال   الال  بالالاايس إلالال  اتفالالا  وُ  (195)الط ي،الال   ت صالال  ممث،الال     بالتالالاايخ   صِّ

                                                           

لضاب  التال :   منش ا ع،  اقمة المناخ في باريس.. حسابات الطاقة البديلة واعتراض الدول النفطية 1
http://rawabetcenter.com/archives/16730 

"  منش ا ع،  م    مج،  الس اس  اتفاق "المناخ" بباريس.. تحول عالمي لمرحلة ما بعد النفطخالم سعم زغ،   بعن ا  " ااج  تقضيض 2
المول    

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/7601/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%  
"  منش ا ع،  الضاب  التال : الُخطب غير المصحوبة بأموال ل تكفي لم افحة تغّير المناخ" وااج  أيضا مقا  بعن ا 

-%D8%AA%D9%85%D8%B1http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%A4 
ا:   منش ا ع،  الضاب  التال : الدول الفقير  تطالب بتمويل لنجار مؤتمر باريس للمناخ ااج  أيض 

-http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84 

http://rawabetcenter.com/archives/16730
http://rawabetcenter.com/archives/16730
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/7601/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%20-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-.aspx#desc
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/7601/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%20-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-.aspx#desc
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3---%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84--/41773648?ns_mchannel=rss
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3---%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84--/41773648?ns_mchannel=rss
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/a-18894246
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/a-18894246
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ومضاجعالالال    لعالالال  أبالالالضز مالالالا تالالال  االتفالالالا  ع، الالال  هالالال  الحالالالم مالالال  ااتفالالالاع حالالالضااة األا 
 الال  مالالا ي،الال  أبالالضز و سالالاعمة المال الال  لالالمو  الجنالال ب. وزيالالا ة الم  التع الالما  اإللزام الال 

 :1  ت  إ ضااهاتنقا  االتفا  ال

 ولالال   بحصالالض ااتفالالاع  اجالال  حالالضااة األا  وإبقائ الالا " و   اجتالالي   (195)  تع الالم ممث،الال -
ا بعصض ما  م  الث اة الصناع    وبالمتابع  الج    ل  ال  ااتفالاع   اجال  مئ يتي "  ق اس 

  اج  مئ ي ". 1.5الحضااة عنم 

السالال طضة ع،الال  انبعالالاث الغالالازا  المسالالمب  ل حتبالالاس الحالالضااي باتخالالاذ إجالالضاءا  ل،حالالم مالال   -
 است  ك الطا   واالستثماا    الطا ا  الممي،  وإعا ة تشجيض الغابا .

وضالال  آل الال  مضاجعالال  نالال  خمالالس سالالن ا  ل،تع الالما  ال ين الال  التالال  تبقالال  اخت اايالال   وسالاليت   -
  تشال م المضاجعالا  التال ال  تقالمم ا مال  ويتعالي  أ  2125إجضاء أو  مضاجع  إجبااي     

  ِّم  المو  الم  ع .

التالالالزا  الالالالمو  المتقممالالال  بمسالالالانمة الالالالمو  النام الالال  بالمسالالالاعما  المال الالال  لمسالالالاعمت ا ع،الالال   -
حيال  تال  االتفالا  ع،ال  مالن    والتح   لمصا ا الطا   النظ فال   عم،   التك   المناخ

مضاجعتالالال  بعالالالم عالالالا   ي تجالالالض  م، الالالاا  والا نحالالالم أ نالالال  111الالالالمو  النام الالال  مالالالا يقالالالضب مالالال  
 غيالالالض أ  الالالالمو  المتقممالالال  ا ضالالالت أ  تالالالم   وحالالالمها المسالالالاعمة  ويالمالالالت  وال   .2121

 مث  الصي  ون ايا الجن ب   وسنغا  اة والمو  النفط   الغن   أ  تساه .

                                                           

http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7-   التاريخي حول المناخما هي أبرة نقاف اتفاق باريس  1
-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D9%8A 

http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/a-18914401
http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/a-18914401
http://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/a-18914401
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  2116أبضيالالال   22مضاسالالال  ت ق الالال  االتفاق الالال  بمقالالالض األمالالال  المتحالالالمة بني يالالال اك  الالال   ي تجالالالض  -
تط،الال  مالالا ال  ولالال   55يالاله إال بعالالم المصالالا    ع،ي الالا مالال   مالال  لكن الالا ال تالالمخ  حيالالز التنف

 % م  الحج  الك،  ل،غازا  المسمب  ل حتباس الحضااي.55يق  ع  

تك   المو  المشاان  مسؤول  ع  اإلع   ع  نسب الغازا  المنبعث  مال  الصال با   -
نالال  الزجاج الال  وغالالازا  ثالالان  أكسالاليم الكضبالال   بشالالك  سالالن ي مالال  االحتالالضا  الكامالال  لسالال ا ة 

  ول .

وتحالالالال  االتفاق الالالال   تشالالالكي  هيئالالالال  استشالالالالااي  بشالالالالي  مشالالالالضوع االتفالالالالا  باسالالالال  لجنالالالال  بالالالالاايس. -
 -اتفاق   األم  المتحمة المممئ   بشي  التغيض المنالاخ -الجميمة مح  بضوت ن   ني ت  

  والهي نانت ال اليا  المتحمة تقايعال  بسالمب 2121الهي سينت   العم  ب     عا  
 .1ال تصا ي  م  االلتزا  بمن   إعفاء الصي  منا ست ا ا

 ردود األفعال على التفاق 

ا   قالالم صالالضح شالال   مالال  معظالال  المشالالااني  تقضيب الاليجاب الال  مالال   ِّ إشالال م االتفالالا  ا و  أ عالالا  
"صالالالح   أ  هالالالها االتفالالالا  لالالال س مثال  الالالا  هنالالالاك نقالالالا   :تشالالال  هالالال ا  المبعالالال ث الصالالالين   الالالائ 

و الا   .تاايخ ال   ال  المسالتقم " تحتاج إل  تحسي   ولك  هالها ال يمنعنالا مال  اتخالاذ خطال ا 
وزيالالض الميئالال  ال نالالمي بضاكالالاو جا ا يكالالاا: "مالال  أ   التنالالازال  هالال  جالالزء مالال  أي مفاوضالالا   

الالالا" وصالالالضح وزيالالالض الطا الالال  والميئالالال   .نعتقالالالم أ  هالالالها االتفالالالا  نالالالا  يمكالالال  أ  يكالالال   أكثالالالض يم ح 
  ل،مالمي   : "بالنسب  ل،مو  الجزيضي  الصغيضة الممث،     وزيض الميئ ائ  لجزا المالمي 

ع،ينالالا أ  نضالال   الال  اعتباانالالا أ  التالالاايخ لالال  يحكالال  ع،الال  مالالا أنجزنالالا  اليالال    ولكالال  ع،الال  مالالا 

                                                           

   منش ا ع،  الضاب  التال : فرنسا: ما هي أبرة نقاف اتفاق قمة المناخ في باريس 1
%-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-http://www.france24.com/ar/20151212  

http://www.france24.com/ar/20151212-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.france24.com/ar/20151212-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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ا" نمالالالا صالالالض ح بالالالاااك أوبامالالالا بالالالي  اتفالالالا  بالالالاايس يحالالالم  اإليالالالاا  .سالالالننجز  مالالال  اآل   صالالالاعم 
المسالالتما  الالالهي يحتاجالال  العالالال  مالال  أجالال  حالال  أزمالال  المنالالاخ  نمالالا أنالال  يمثالال  أ ضالال   ضصالال  

بينمالا صالضح زعال   المعااضال   ال   الك نب ال حيم الهي نع   ع، ال "  عضضت ع،ينا إلنقاذ
الا معضب  مضيك  تصضيحا  مغايضة تمام  مج،س الشي خ األ ا الالضئ س ا ع  ا ضال  ل تفالا  مت م 

 . 1بت ق   التزا  ل  يستط   ال  اء ب "

 نقاف القو  والضيو : نقد وتقيية التفاق:رابًعا

  :نقاف قو  التفاق 

 الال  حالالم ذاتالال  مالال  حيالال   كالالضة ال صالال   التفالالا     الالاا تاايخنجالالاز  إيس يشالالك  اتفالالا  بالالاا  -
تشالالالالااك ف الالالال  أكمالالالالض  و  العالالالالال  وبالالالالاألخ  ت،الالالال  المتسالالالالمب   الالالال  الجالالالالزء األكمالالالالض مالالالال  

ا مال  الت الضب بعم عقمي  تقضيب   والصي  األمضيك   ال اليا  المتحمة   وه  األضضاا
تفالالا  ع،الال  المسالالت   ت  الال  معالال  تعزيالالز ثقالال  االاألمالالض الالالهي يُ  والمضواغالال  والمماي،الال  

ويشالالاليض إلالالال  أ  مفاوضالالالا  المنالالالاخ القا مالالال  سالالالتمخ   الالال    مقاانالالال  بسالالالابق    الالالالمول
 مساا متخ،  ع  سابقت ا.

 ضاا آل    واي  لمضاجع  التع ما  الت  تقطع الا الالمو  ع،ال  إكهل  تضم  االتفا   -
إذ أ   نفسالال ا نالال  خمالالس سالالن ا   وهالال  أمالالض مبشالالض  الال  مسالالتقم  مفاوضالالا  المنالالاخ 

 ل ا  يمث  مضح،  متقمم     عض  المب، ماس   والتفاو . ضاا اآلإ

 م  األيضا  الحاضالضة  ي    ظاهضة االحتباس الحضاا   اختفت نمضة التشك   الع،م -
الما ما يعالم مؤشالض   وه   ااك خطال اة الظالاهضة وتالماع ات ا وضالضواة االبتعالا  إا ع،ال   م 

                                                           

best-is-deal-climate-http://arabic.euronews.com/2015/12/13/paris-ق باريس للمناخ، ترحيب دولي باتفا 1
planet-save-to-chance) 

http://arabic.euronews.com/2015/12/13/paris-climate-deal-is-best-chance-to-save-planet/
http://arabic.euronews.com/2015/12/13/paris-climate-deal-is-best-chance-to-save-planet/
http://arabic.euronews.com/2015/12/13/paris-climate-deal-is-best-chance-to-save-planet/
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االحتبالالالاس اهضة ا ع،الالال  تنالالالاو  ظالالال  الالاليجابإاألمالالالض الالالالهي سالالاليؤثض  ا سالالال ا ع،م  الالال عالالال  تسي
    المستقم  المنظ ا ويساعم ع،  حشم الج    المول   لمكا حت ا.الحضااي 

كهل  شج  االتفا  المو  المخت،فال  ع،ال  ضالضواة االتجالا  لمصالا ا الطا ال  النظ فال   -
وهالال  أمالالض جيالالم ع،الال  مسالالالت    ع،الال  أ صالال  تقالالالميض  2171أو  2151عالالا   بح،الال  

أ  يتجالالال   ة ع،الالال  ن نالالالب األا  الخالالالا  بمسالالالتقم  ون ع الالال  الح الالالا  التفكيالالالض الك،الالال
 ا ل،ميئ  والمناخ.ث  يالعال  إل  مصا ا يا   أ   ت،  

 :نقاف ضيو التفاق 

ا يمالالالمأ مالالال  الالالالمو  ولالالال س المنالالالاخ   الالالانت   ا غضيب الالالاتخالالاله  يضيقالالال  المفاوضالالالا  مسالالالاا   -
الالالالاالتفالالالالا  إلالالالال  تالالالالضت  ا ل،الالالالمو  تتع الالالالم ف الالالال  بمالالالالا تسالالالالتط   تحق قالالالال  و الالالال  ك األمالالالالض مفت ح 

حيالال     الال  مالالا تقتضالال   حالالال  الك نالالب وتفالالا   الظالالاهضةولالال س و  أوضالالاع ا ال ين الال  
"يتعالالي  أ  تكالال   الالالمو  المتقممالال   الال  الط، عالال   الال  مسالالت   : جالالاء  الال  نالال  االتفالالا 

اعتمالالالا  أهالالالما  خفالالال  االنبعاثالالالا    الالال  حالالالي  يتعالالالي  ع،الالال  الالالالمو  النام الالال  م اصالالال،  
. "تحسالالي  ج   هالالا  الال  التصالالمي ل حتبالالاس الحالالضااي  الال  ضالال ء أوضالالاع ا ال ين الال 

  معيب بشمة وال يضالم  خفال  االنبعاثالا   بال  إنال  ابمالا يشالج  بعال  وهها النظا
الالالالمو  ع،الالال  الق الالالا  بي الالال  ممالالالا نانالالالت لتفعالالال  حتالالال  يتسالالالن  ل الالالا الحفالالالاا ع،الالال  م  الالال  

 تفاوض    ي    المضا  القا م .

لكنال   خ،  االتفا  إل  وض  آل   مضاجع  نال  خمالس سالن ا  ل،تع الما  ال ين ال   -
جباايالالالال  إلالالالال  عالالالالا  إأو  مضاجعالالالال   يمالالالالا أاجالالالالك أبقالالالال  ع،الالالال  هالالالاله  التع الالالالما  اخت اايالالالال  

مالالالالا  ا يجعالالالال  االتفاق الالالال  أ الالالالضب لحالالالالال  ال الالالالضوب لأل  وهالالالال  تالالالالاايخ متالالالاليخض جالالالالم  2125
الالالال  المع الالالال  ة  الالالال  المالالالالؤتمضا  السالالالالابق  ولكالالالال  بشالالالالك  مقالالالالن  ا بالالالالي  أحالالالالم مطالالالالالب ع،م 
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ال اليا  المتحمة والصي  خ   مؤتمضا  المناخ السابق  نالا  تيجيال  مساليل  اإللالزا  
ا واضالالح   االمنالالم انتصالالاا   ايشالالك  تضالالمي  االتفالالا  هالاله  وبالتالالال  2121إلالال  مالالا بعالالم 

. نمالالالالا يشالالالالك  تالالالاليخيض المضاجعالالالال  1ل،الالالالمو  الكمالالالالض  المتسالالالالمب  باألسالالالالاس  الالالال  الظالالالالاهضة
الالال 2125جباايالالال  إلالالال  اإل  حسالالالب  بالالال   ئالالال ا  ال ع،الالال  الصالالالعيم الميا جالالالم  ا متالالاليخض  تاايخ 

الالال نالالالم مالالال  ا مالالال  حيالالال  احتمالالالا  تحالالال   ا تصالالالا ا   الالال  هالالاله  الفتالالالضة نالصالالالي  وال أيض 
صالالاعمة إلالال  متقممالال   و  تحالالمي  التزامات الالا  مالال  هالالها الم عالالم  األمالالض الالالهي يسالالاعم 

 هه  المو  ع،  الت ضب والمماي،     تحميم سق  التع ما .

الال ي تتط،الالب  ضالال   االحتبالالاس الحالالضاا  - ا ا وسالالضيع  ا اسالالتثنائ   واالنبعاثالالا  الحضاايالال  تخف ض 
ق الال    و  العالالال   وهالال  مالالا ال  عالال  با  ضالال   ا النبعاثالالا  الالالمو  الصالالناع   تحميالالم  جالالم  

كتالالالال بض أتفالالالال  بالالالال  التع الالالالما  ال ين الالالال  الهات الالالال  التالالالال  أع،نت الالالالا معظالالالال   و  العالالالالال   الالالال  
احتضمالالت الالالمو  هاله  التع الالما   الالإ  ااتفالاع  اجالال  حالالضااة األا  إذا    حتال  2115

 اجالالالالا  مئ يالالالال   األمالالالالض الالالالالهي يعالالالالزز مقالالالال ال  المنتقالالالالمي  ل تفالالالالا   3سالالالال ك   بنحالالالال  
 .  اتاايخ اول س اتفا    ا   نااث اباعتباا  اتفا   

ا وال يشالالم   الالض  عق بالالا  ع،الال  االتفالالا  غيالالض م،الالز   ان ن  الال  ع،الال  صالالعيم الشالالفاف   -
ا ت الالا إوال ي جالالم سالالمي  اللتالالزا  الالالمو  سالال    الالالمو  التالال  ال ت،تالالز  بحالالمو  انبعاثات الالا 

 المنفض ة بطضيق  اضائ  .

 فالال  بح،الال   ع،الال  صالالعيم اهالالا  االتفالالا  ع،الال  تحالال   العالالال  إلالال  مصالالا ا الطا الال  النظ -
  ثم  مشاك  حق ق   مال   وتكن ل ج   تمن  المو  النام ال  والفقيالضة مال  2151عا  

                                                           

ني ز   م    سكاياتفاق باريس المناخي.. البنود والعقبات،  1
-http://www.skynewsarabia.com/web/video/798847/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82 

http://www.skynewsarabia.com/web/video/798847/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.skynewsarabia.com/web/video/798847/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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وابمالا تشالك  هاله  النقطال  عقبال  أمالا   التح   إل  هه  المصا ا بح   هها التاايخ 
 لتزا  المو  النام      المستقم  البعيم.ا

ل،الالالمو  النام الالال  تع الالالم  الالالالمو  المتقممالالال  بالالالم   مم،الالالذ مائالالال  م، الالالاا  والا نحالالالم أ نالالال   -
لكن الا  ال   لمسانمات ا     عم، ا  التك   المناخ  والتحال   نحال  الطا ال  النظ فال  

المقابالالالال  ا ضالالالالت االعتالالالالضا  بالمسالالالالؤل   التاايخ الالالال  أو القان ن الالالال  خشالالالال   ال  الالالال ع  الالالال  
 مساءال   ضائ   م  المو  النام   أو المتضالضاة  ال  المسالتقم  القضيالب أو البعيالم.

 ال  إ ااج بنالم ي ضال  أ  االتفالا  لال  يشالك   اعالمة و م نجحالت ضالغ   هاله  الالمو  
ا ل،المو  الكمالض  وه  ما يشك  انتصاا   المطالب  بتع يضا   لتحمي  المسؤول ا  أو

مال  آثالالاا مخ،فالا  الصالناعا  الغضب ال  ع،ال  مالالماا   ع،ال  حسالاب  و  الزالالت تعالان
عقالال  . أضالال  إلالال  ذلالال  أ  الالالمو  المتقممالال  ال تالالزا  تمايالال   الال  تقالالمي  المسالالاعما  

 ال   لنظيضت ا النام  .الم

تخ  الالا    مالال  وأثنالالاء وبعالالم محا ثالالا  بالالاايس  يثيالالض م  الال  مج،الالس النالال اب األمضيكالال -
خاصالال  أ   تالالضة الالالضئ س  مكان الال  عض ،الال  االتفالالا  وا الال  التصالالمي  ع، الال  إجمالال  مالال  

م إلالال  األذهالالا  مالالا حالالمث أثنالالاء ع الالم يالالأوبامالالا  الالم أوشالالكت ع،الال  االنت الالاء  وهالال  مالالا يع
 بتصالالالالمي    ع،الالالال  بضوت نالالالال   ني تالالالال  أمالالالال    قالالالالم و  الالالال الالالالالضئ س السالالالالاب  بيالالالال  ن،ينتالالالال   

إال أ  تغيالض ت،ال  اإل ااة ووصال   الالضئ س جال اج بال و االبال  إلال    الك نغضس ع،  
الال ا ع،الال  الميالالت األبالال    بالالمع  مالال  صالالناع  المتالالضو  األميضن الال    ،الالب المالال ازي   اأس 
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عقب.  ،  تك  مفاجالية ألحالم أ  يع،ال  بال و انسالحاب أميضنالا مال  بضوت نال   ني تال  
 .1بعم أش ض  ،ي،  م  وص ل  إل  الميت األب   2111مااس    

الال - ا ع،الال  وا  إلالال  أ   مالال  لكن الالا سالالتظ  حمالالض  م قالالم ت صالال  االتفالالا  لمبالالا  ء   اختام 
 الت السالتضاتج   مكا حال  ج ِّ تممأ حضااة الك نب باالنخفا   واغال  االنتقالا ا  التال  وُ 

 أ  عالالال  تضتفالال  إال مالال  الالالمو  إلالال  المنالالاخ  يأ تغيالالض المنالالاخ مالال  أسالالف  إلالال  أع،الال  
الال ا عالال  حضااتالال  بمقالالماا ثالال ث  اجالالا  مئ يالال  ابمالالا يكالال   أ ضالال  مالال  عالالال  يخالالضج تمام 

 نطا  الس طضة نما يق   أحم المتابعي .

***** 

                                                           

  ع،  الضاب  التال : 2117(  111"  مج،  الميئ  والتنم    العم  )عالة ما بعد كيوتوااج : إبضاه   عمم الج،ي   " 1
details.aspx?id=759&issue=&type=4&cat=13-http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections 

http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=759&issue=&type=4&cat=13
http://www.afedmag.com/web/ala3dadAlSabiaSections-details.aspx?id=759&issue=&type=4&cat=13
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 األزمـةُ الليبيَّة: هـل من أُفـٍق للتسـوية؟

 *خـالد خميس السحـاتي  

 مقـدمـة 

ابال  سالن ا   ع،ال  سالق   نظالا  ت اج  المول  ال ين      ليم ا الجميالمة بعالم أكثالض مال  أ
يا   خطيالضة  تتع،ال  بسال م  ذلال  الك الا  الس اسال  ذاتال   وأمنال  الَقال م    العقيم القها   تحالم ِّ
الالالال،ط  االنتقال الالالال  بعالالالالم الثالالالال اة وضالالالالع  المؤسسالالالالا  األمن الالالال   وانتشالالالالاا  حيالالالال  أ  هشاشالالالال  الس 

اغ  التشالالالك    المح، الالال  المسالالال،ح  )ذا  الت ج الالالا  المخت،فالالال (  والتالالاليخض ال اضالالال   الالال  صالالال 
 سالالالت ا  ائالالال  ل،الالالب    ثالالال  التنالالالاُزع الحقالالالا  ع،الالال  الشالالالضع   الس اسالالال   والثالالالضوة النفط الالال  و خالالال   
التنظ مالالالا  اإلاهاب الالال  الُمتطض ِّ الالال  ع،الالال  خالالال  ذاك الصالالالضاع المعقالالالم )كالالالماع  وغيالالالض (  وتزايالالالم 
حالالاال  الت جيالالض والنالالزوح القسالالضيي  ل،مالال ايني  بسالالمب النالالزاع المسالال،   ظ،الالت َعَ،الال  األاجالال  

 ميالم ل،ك الالا  ال،يمال   ال  العالالامي  الماضاليي   ع،ال  النحالال  الالهي   ال  مج،الالس أبالضز ع امال  الت
الال،  واألمالال  الالالموليي   الال   الالالضاا   األمالال  الالالمول  إلالال  اعتبالالاا الحالالال   الال  ليم الالا تشالالك  ت ميالالما  ل،س ِّ

(  وأنالال  مالالا يالالزا  يتصالالض  بم جالالب الفصالال  السالالاب  مالال  الميثالالا   مالال  2115( لسالالن 2213)
م الالال  ل،معالالالال  حتالالال  الخالالالامس عشالالالض مالالال  آذاا( مالالالااس تيكيالالالم  ع،الالال  تمميالالالم واليالالال  البعثالالال  األم

   تحت  يالا ة الممث  الخالا  لألمي  العالا  لأُلم  المتحالمة. 2116

واغالال  ت ق الال  الفض الالاء ال،يميالالي  ل تفالالا  الس اسالال  بالصالالخيضا  المغضب  الال   بضعايالال  األمالال  
  بعالالم جالالال ال  حالال اا مضالالن   وشالالالا    لتشالالكي  المج،الالالس 2115( يسالالالممض(17المتحالالمة   الال  

اسالالال   تم يالالالما  لتشالالالكي  حك مالالال  ال  الالالا  الالالال ين   واغالالال  مباانالالال  المجتمالالال  الالالالمول  ل الالالها الضئ
االتفالالالالا   إال  أ  المخالالالايض التالالال  ت اج  الالالا ليم الالالا مالالالا تالالالزا   ائمالالال  ع،الالال  مالالالا يمالالالمو حتالالال  هالالاله  

                                                           

 .محالاضض مسالاعم بقس  الع،   الس اس    ن،    اال تصا  جامع  بنغازي( ليم ا *
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الال    ال،حظالال   أل   هالالاله  الخطالال ة اغالالال  أهميت الالا تمثالال  بمايالالَ  الطضيالال  الط يالال  نحالال  تحقيالال  الس 
العمال  االنتقال    وبناء  ول  القان   والمؤسسالا   والساليض  المما  نحال  والمصالح  ال ين   و 

ق الالا  حك مالال  ال  الالا  الالال ين  ِّ بم ام الالا  ومعالجالال  نالال  ِّ المشالالاك  القائمالال   والم،فالالا  العالقالال   
وتطمي  تمابيض بناء الثق  والتضتيبا  األمن ال  الال اا ة  ال  االتفالا   هالها باإلضالا   إلال  الق،ال  

      تشالكي  الحك مال  ومنح الا الثقال   ال  مج،الس النال اب  ال  ال  الت م  مسيل  النجاح أص
المحالالالم   خص صالالالا  بعالالالم الجالالالم  الالالالهي  اا  اخالالال  المج،الالالس حالالال   المالالالا ة الثامنالالال  باألحكالالالا  
اإلضاف    والت  ا ض ا المج،س  وشم   ع،  ضالضواة إلغائ الا مال  االتفالا  الس اسال   ممالا 

عالالا  المنت  الال  واليتالال (  الالالهي أكالالم تسالالمب  الال  امتعالالا  الطالالض  اآلخالالض )المالالؤتمض الالال ين  ال
ع،الال  ضالالضواة  مالال   االتفالالالا  ُحزمالال  واحالالمة  وأ  المطالبالال  بإلغالالالالاء هالالاله  المالالالا ة هالال  انت الالالالاك 

 صااخ ل تفالا  الس اس .

وضم  هها الس ا   تتناو  هه  ال ا  : األزم  ال،يم   الضاهن   وتطالضح تسالاؤال  ائ سال  ا  
ضالالال ء التطالالال اا  األخيالالالضة   وتحالالالاو  ال ا الالال  مفالالالا  : مالالالا هالالال  أ الالالا  تسالالال ي  ت،الالال  األزمالالال   الالال  

اإلجابالالَ  مالال  خالال   التضنيالالز ع،الال  أابعالال  محالالاوا ائ سالال   هالال : أوال : أسالالباب األزمالال  ال،يم الال  
وم مح الالالا العالالالالام   ثان الالالا : الحالالالال اا الس اسالالال  وال سالالالاي  األمم الالال   ثالثالالالالا : مضمالالالال   االتفالالالا  

ا  تسال يالالالالال  األزمالالالالال  ال،يم الالالال : السيالالالالالاس  ال،يمالالالال  وم  الالالالال  أيالالالالالضا  الصالالالالالضاع منالالالال   اابعالالالالالا : آ الالالالال
  التحميا  والفالض .      

 أسبـاب األةمة الليبية ومالمحها العـامة:  -أوًل 

تفيالم التجضبال  التاايخ ال  أ  عم،  الال  االنتقالا  إلال  الميمقضاي ال  تتسالال  بالالتن ع والتعقيالم  الال  
لقالالالم   ئ آ  واحالالالم  ومث،مالالالا تظ الالالض األ ب  الالالا   الالالإ  هنالالالاك تن عالالالا  وغنالالال   الالال  المسالالالااا  والنتالالالا

اعتمالالالالالم   اَجالالالالال  النجالالالالالاح  الالالالال  نالالالالال  التجالالالالالااب ع،الالالالال  مسالالالالالت   و اجالالالالال  التطالالالالال ا االجتمالالالالالاع  
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واال تصالالا ي ل،م،الالم المعنالال  مالال  ناح الال   وع،الال  مسالالت   المسالالاعمة الخااج الال   و وا التالاليثيضا  
المخت،ف  ل،سال ا ا  اإل ، م ال  أو العالم ال  المصالاحب  ل نتقالا  مال  ناح ال  أخالض . و الم أبانالت 

ليم الالالالا عالالالال  تالالالالم   س اسالالالال  وسالالالالي ل  غيالالالالض مسالالالالم     الالالال  تالالالالاايخ الالالالالب    عم،  الالالال  االنتقالالالالا   الالالال 
المعاصالض  نمالالا أعالا   ت،الال  العم، ال  االعتبالالاا إلال   الال   اجتماع ال  وا تصالالا ي  نانالت لعقالال   
خااج المجا  الس اس   وأمم   بع  الق   ب سائ  تفاو  ومنا سال   بالمءا مال  الشالضع   

 . 1شضع   الس حالث اي   ومضواا  بشضع   االنتخابا   وانت اء  ب

ولعالال  التشالالخ   األكثالالض تفسالاليضا  ل،حالالال  ال،يم الال  بعالالم الثالال اة بكالال  مالالا ح تالال  مالال  تج، الالا  
عم  استقضاا وتعثالض لمنالاء النظالا  الس اسال  والمولال   يكمال   ال  معضال،  "انتشالاا القال ة"  أي 

ين ال  تفتت ا بالمعن  الس،م  ال اإليجاب   وانتقال ا م  المول  إلال    اعال  متعالم ِّ ة س اسال   و 
  2ومنايق الال  و م، الال  لالال  تجالالم  الال  األيالالض المؤسسالال   ل،سالال،ط  االنتقال الال  مالالا يحقالال  مصالالالح ا

وبالتالال   عم،الالت ع،ال  ح الالازة القالال ة عمالض امالالت ك ظ يالض مي، شالال ات  مسالال،  تحال    إلالال   اعالال  
ولالالالالالهل  اسالالالالالتمض الصالالالالالضاع الالالالالالماخ،  بالالالالالي  القالالالالالال   الممن الالالالال    3ائالالالالال س  الالالالال  التفالالالالالاع   ال،يم الالالالال 

تنسالالب نفسالال ا إلالال  اإلسالالال    باإلضا الالال  إلالال  تعقيالالما  الخضيطالال  وخصالال م ا مالال  القالال   التالال  
. واغالالالالال   شالالالال  4القم،  الالالال   بحيالالالال  غابالالالالت المولالالالال  ال،يم الالالال  ال احالالالالمة  وتعضضالالالالت لخطالالالالض التفكالالالال 

الحك مالا  المتعاقب     معالج  مشك،  انتشاا الس ِّ ح و  ض  المي،شيالا  المخت،فال  ) ال  
                                                           

 .178-177      2113  بيضو : مضنز  ااسا  ال حمة العضب    اء الدولةليبيا: الثور  وتحديات بني س  محمم جمع  الص ان    (1)
لقم أس ال  الصضاع الممتم    ليم ا إل  مالا يسالم  بالال"عسكضة المجتمال "  حيال  انتشالض السال ح ع،ال  نطالا  واسال  بالي   ئالا  المجتمال   السال ما  ال   2

أهالالال  وظائف الالالا  وهالال  احتكالالاا حالال  االسالالتخما  المشالالالضوع ل،قالالال ة. أنظالالالض: ظالالال  ضالالع  الس،طالالال  المضنزيالال   الال  المولالال   وعجالالالزها عالال  القيالالالا  ب احالالالمة مالال  
  نضاسالالا  اسالالتضات ج    القالالاهضة  مضنالالز ثقـــافة العنــو السيـــاسي فــي الوطـــن العـــربي: البنيــة والمصـــادر وسبـــل التفكيـــ إبضاهيالالال    حسالالني  ت  يالال 

 .21   2115  ن  ممض 24  المج،م: 258المااسا  الس اس   واالستضات ج    العم : 
    2115  القاهضة: مضنز المااسا  الس اس   واالستضات ج   باألهضا   2016-2012التقرير الستراتيجي العربيمجم ع  باحثي    (3)

144. 
، 2012-2016حال األمة العربية أحمم ي س  أحمم  "النظا  العضب : أول ي  تحمي اإلاهاب"    : ع،  المي  ه   )تحضيض(  ( 4)

 .  172    2115  بيضو : مضنز  ااسا  ال حمة العضب    ار: من تغيير النظة إلى تفكي  الدولاإلعص
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مي، شالالالالال    1711إلالالالالال  أكثالالالالالض مالالالالال  ( 2113الت ج الالالالالا  والالالالالال الءا (  والتالالالالال  وصالالالالال،ت )عالالالالالا  
   الالالالإ  السالالال،طا  االنتقال الال  نجحالالالت  الالال  تنظالال   ث ثالالال  انتخابالالالا  م مالال   نالالالت  عن الالالا 1مسالال،ح 

  ال يئالالالالال  2112انتخالالالالالاب ث ثالالالالال  هيئالالالالالا  تشالالالالالضيع  : )المؤتمالالالالالالض الالالالالال ين  العالالالالالالا   الالالالال  ي ليالالالالال  
  ومج،الس النال اب ال،يمال   ال  ي نيالال  2114التيس س   لص اغ  مشالضوع المسالت ا  ال   مضايالض 

(. ولك  ل  تُحم  ت،  االستحقا ا  االنتخاب   م  التنازع الس اس  ع،  الس،ط   ال  2114
ت    الالالال  ظالالالال  تمتالالالالضس الك انالالالالا  الس اسالالالال    والحزب الالالال   واألمن الالالال    الم،الالالالم  بالالالال  زا   مالالالال  حالالالالالم 

 المتنازعال  ع،  ظ يض  م،   أو منايق   أو  ين .

نالال  لعقالال   تحالالت ويالالية إ   السالال ا  الثالال اي  الال  ليم الالا مثالال  لحظالال  ناشالالف  لمشالالك   نام
االسالالالتمما   نضالالالع  المؤسسالالالا  األمن الالال   والت مالالال   التنمالالال ي والس اسالالال  لكالالال  مالالال  الشالالالض  
والجنالالال ب  إلالالال  حالالالم ِّ بالالالضوز ت الالالااا   يماال الالال   الالال  المنطقتالالالي   بخالالال   نشالالال ء صالالالضاعا  بالالالي  
جماعالالالالالا  االنتمالالالالاءا  األول الالالال  ) م، الالالال   أو منايق الالالال   أو  ين الالالال ( تمحالالالالال ا  ع،الالالال  السالالالال،ط   

 .   2    وال ال ي والثضوة النفط

  حيال  نانالت واليال  2114و م بمأ  ب ا ا الخ  ا  الس اس   ت، ح    األ   عا   
شالالالبا (  مضايالالالض مالالال  ذلالالال  العالالالا   وبالالالمأ  تخالالالضج  7المالالالؤتمض الالالال ين  العالالالا  سالالالتنت   بح،الالال   

أص ا   م   اخ،  تقتضح التمميم ل  حت  ن اي  العا   وذلال  لال  يكال  م ضال   مال    شالعم   

                                                           

مجلة: الشهون سعم محمم سعم زايم  "المي، ش ا  والتنظ ما  المس،ح     ليم ا: والءات ا وأثضها ع،  ال ض  األمن  ل،يم ا و و  الج اا"   (1)
 .121    2114ا  األ ضيق    جامع  القاهضة  العم : الساب   ي لي    القاهضة  مع م البح ث والمااساألفريقية

  213  القاهالضة  مؤسس  األهالضا   العالم : مجلة: السياسة الدوليةخالم حنف  ع،   "معض   ال ساي  األمم      الصضاع ال،يم "  ( 2)
 .155    2116  ينايض 51المج،م: 



 0211 مارس( 1العدد  )                                                                                                                                                                    قضايا ونظرات

138 
 

الضا  اا ضالالال  لالالال   الالال  العميالالالم مالالال  المالالالم  ال،يم الالال  خاصالالال  مالالال  ت اضالالال  أ اء بالالال  خضجالالالت تظاهالالال
            .  1المؤتمض ال ين  ع،  أصعالمة مخت،ف  ومن الا الجالانب األمن 

اا  خاايال  الطضيال   واغ  ذل  واص  المؤتمض ال ين  أ اء  لم ام   بنالاء ع،ال  مقالض 
  إلالال  جسالال  منتخالالب آخالالض بعالالم التالال  تالال  إ ضااهالالا مالال  المالالؤتمض  والتالال  تنت الال  بتسالال،   السالال،ط

ع،الال  تعالالمي  "اإلعالال    2114(مالالااس(11عالالا . و الالم جالالض  التصالال يت  اخالال  المالالؤتمض  الال  
  وتالالال  إ مالالالاج هالالالها التعالالالمي   الالال  ذلالالال  اإلعالالال    2111المسالالالت اي"  الصالالالا ا  الالال  أكتالالال بض 

(: "ُيعمالال  11الفقالالضة ) 1ل صالالب  هالالها التعالالمي  السالالاب  لالال   ليالالن  ع،الال  مالالا ي،الال   الال  المالالا ة 
ضايالالض ع،الال  أ  يقالال   مج،الالس النالال اب المنتخالالب بحسالال  مسالاليل  انتخالالاب الالالضئ س بمقتالالضح لجنالال   م

المؤ الالت بنظالالا  انتخالالاب مباشالالض وغيالالض مباشالالض خالال   مالالمة ال تزيالالم عالال  خمسالال  وأابعالالي  ي مالالا 
 .    2م  عقالم أو  ج،س  ل "

اي   أول مالا:  وبالتال   استنم المؤتمض ال ين  العا   ال  ممااسال  صال ح ات  إلال  ُممالض ِّ
س النالال اب بالالاإلجضاءا  المسالالت اي  لنقالال  السالال،ط   والثالالان : خالالضوج تظاهالالالضا  عالالم  التالالزا  مج،الال

تطالالالب بعالال  ة المالالؤتمض الالال ين  بصالال اة مؤ تالال  التخالالاذ التشالالضيعا  ال زمالال  لتجالالاوز األزمالال . 
وجالاء هالها القالضاا   وه  بهل  يشك ِّ  يض ا  س اس  ا  و سالت اي ا   ال  التضتيبالا  الس اسال   القائمال 

م الالا" ع،الال  العاصالالم  يالالضاب،س  وإسالالضاع مج،الالس النالال اب المنتخالالب بعالالم سالال طضة  الال ا  " جالالض لي
 .3باتخاذ  الضااا  مصيضي  تتع،  ب  كال  المول 

                                                           

ال م "     ع،  المي  هال    -ليم ا -مصض -والس اس      ب،ما  الث اا  واالنتفاضا : ت نس نا ي  سعم  "تط ا األوضاع المست اي  (1)
 .   211  مضج  سم  ذنض     2012-2016حـال األمة العربية: )تحضيض(  

 .  2114(3(11:(. بتاايخ11  المالا ة: األول   الفقضة: )التعديـل الدستوري السـابعالمؤتمض ال ين  ال،يم  العا   يضاب،س   (2)
  الموح   المضنز العضب  لألبحاث مجلة: سياسات عـربيةخيضي عمض  "األزم  المست اي     ليم ا: أبعالا  الصالضاع بي  المكال نا  السيالاس  "  ( 3)

 .36    2115  آذاا( مااس 13و ااس  الس اسا   العالم : 
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و ال   الان    2114ونما أسال،فُت  الإ  انتخابالا  مج،الس النال اب ُأجضيالت  ال  أغسالطس 
( مالال  المالالا ة الث ثالالي  مالال  التعالالمي  المسالالت اي 11االنتخالالاب  مالال  أ  يالالت   الطعالال   الال  الفقالالضة )

بعالم   سالت اي  هاله  الفقالضة   2114نال  ممض  6م  ال،يم ال  الع، الا التال  حكمالت  ال  أما  المحك
وبالضا  المحكمال  هالها الحكال  بالي   التصال يت ع،ال  التعالمي    ون   ما يتضتب ع،ي الا مال  آثالاا

ص تا  مال  أعضالاء المالؤتمض نمالا يقضال  بالهل  نظامال   132ص تا  بمال  م   121ت  ب ا   
اي واس  النطالا    مال  ج ال  تمسال  المالؤتمض بإنفالاذ وتفجض عقب ذل  جم   ست    الماخ، 

الحكال  وبالتالالال  حالال  مج،الالس النال اب  مالال  الع،الال  أ  المالالؤتمض حتال   مالال  حكالال  المحكمالال  الع، الالا 
أغسطس بطالضاب،س وق امال  بتك، ال   25كا  َ م خ،  أمضا  وا عا  وذل  باستئنا  أعمال     

بعالم سال طضة  الال ا  " جالض وجالاء  هاله  الخطالال ة   عمض الحاس  بتشكي  حك م  إنقالاذ وينال 
ا  ع،الال  إيالال   ال،ال اء خ، فالال  حفتالض لعم،  الال  "الكضامالال "  ليم الا" ع،الال  مطالاا يالالضاب،س العالالم   ا  

ومعالال  العميالالم مالال  الضالالب ا  والجنالال   مالال  الجالال   ال،يمالال   الال  المنطقالال   2114(مالالاي (16 الال  
نالالال  و الالال  وااتالالالب  بعالالالال  ة المالالالؤتمض الالالال ين  العالالالا  )الُمنت  الالال  واليتالالال ( ل نعقالالالا  إع   الشالالالضق  

 أعما  مج،س الن اب )المنتخب(  واعتباا ن  ما صما عن  ني  ل  يك .

ومالالال  ج الالال  أخالالالض   انمالالالض  مج،الالالُس النالالال اب ل،تمسالالال  ب صالالالف  الممثالالال  ال حيالالالم ل،سالالال،ط  
 31( مالال  المالالا ة 11التشالالضيع    وجالالض  تفنيالالم حكالال  المحكمالال  ع،الال  أسالالاس أ  إلغالالاء الفقالالضة )

ستمم شضعيت  مال   الان   االنتخالاب ا الال  ال يمس وضع  م   ضيب أو بعيم لك   المج،س ي
نالالهل  أل  الحكالال  صالالما تحالالت ضالالغ  حصالالاا أنصالالاا جماعالال  " جالالض   2114( لسالالن  11)

 .     1ليم ا" لمَقالض المحكم     يضاب،س

                                                           

ال م "  مضج  سم   -ليم ا -مصض- اس      ب،ما  الث اا  واالنتفاضا : ت نسل،مزيم أنظض: نا ي  سعم  "تط ا األوضاع المست اي  والس( 1)
  ليم ا  وزااة العم ( إ ااة الع  ا  111  العم : صحيفة العدالة. ونهل  الن  الكام  لُحك  المحكم  الع، ا   : 213-212ذنض       

ول   بتالاايالخ:   . 3    2114(ن  ممض(21والتعالاو  الم 
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ونانت النت ج  الن ائ ال  ل اله  الخ  الا  القان ن ال  والس اسال   مزيالما  مال  التعقيالم لألزمال  
هما  ال  يمالض  بضئاسال  عقي،ال  صالال   وآخالض  ال  ال،يم    حيال  أصالب  هنالاك بضلمالاني   أحالم

يالالضاب،س بضئاسالال  نالال اي بالال  سالال مي   وحكالال متي  إحالالماهما  الال  الم ضالالاء تتبالال  لمج،الالس النالال اب 
بضئاس  عمم هللا الثن   وأخض     يضاب،س تتبال  ل،مالؤتمض الال ين  )المنت  ال  واليتال ( بضئاسال  

   انط،قالالالت  الالال  تضت الالالب ع،الالال  ذلالالال  تمنالالال  نالالال  يالالالالض  لعم، الالال  عسالالالكضي  واسالالالع  عمالالالض الحاسالالال 
حيال  أع،ال  المضلمالا    المماي   و  استنا   ع،  شضع   مؤسس   اسم   تشالضيع   أو تنفيهيال 

تمن الال  و عمالال  اسالالم  ا  لعم، الال  "الكضامالال " التالال  يق  هالالا ال،الال اء خ، فالال  حفتالالض  و الال  الُمقابالال  أع،الال  
ضة المالالؤتمض الالال ين  تمن الال  و عمالال  لعم، الال  " جالالض ليم الالا"  الال  الغالالالضب  والتالال  ت الالم  لمنالال  سالال ط

مال  لحالضب أه، ال   " ال ا  القبائ " الم ال   لحفتض ع،  العاصم    ال  خطال ة تعالم مؤشالالضا  ومقم ِّ
 .   21141 خ،ت الب   عتمت ا الحق ق   منه منتص  عالا  

 مالال  ج تالال  اسالالتمض الجالال   ال،يمالال    الال  معضنالال  "الكضامالال "  الال  بنغالالازي  لفالالض  سالال طضت  
نال  أصال   ع،ي ا  ويض  الجماعا  المتشم ِّ ة من ا  و   يضا ب،س  امالت " جالض ليم الا"  )المك  

م  تحال  مس،  بي  مجم عال  مال  المي، شال ا  اإلسال م    والقم،  ال  التال  تنتمال  لعالالمة مالم  
 الالال  غالالالضب ليم الالالا(  بشالالال  ِّ هجالالال   ع،الالال  مطالالالاا يالالالضاب،س الالالالمول  والمنالالالاي  المجالالالاواة  ب الالالم  

اسالتمض   حالضب مالا   تحضيض  م  المي، ش ا  المس طضة ع، ال   بسالمب تيييالمها لمج،الس النال اب
ي مالالا    مالال  أ  تنسالالحب المي، شالال ا  التالال  نانالالت تالالما    42أصالالب  يعالالض  بتالالمميض يالالضاب،س 

                                                           

   يسممض 4  القاهضة  مضنز المااسا  الس اس   واالستضات ج   باألهالضا   العالم : الملو المصري مم هللا  "مصض واألزم  ال،يم  "  نام  ع (1)
2114    21 . 
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ع  م ا ع ا إل  خااج الممين   ولتنفض  " جض ليم ا" بفالض  سال طضت ا ع،ي الا  بعالمها انتق،الت 
 .1الحضب إل  مناي  أخض  

عت حك مال  "الثنال " ونا  النف  م  أه  ِّ القضايا المح اي      هالها الصالضاع  حيال  سال
  وهالال  مالال  2114إلالال  تعيالالي  ائالال س  جميالالم  لمؤسسالال  الالالنف  )الممالالضوك ب سالال  (  الال  نالال  ممض 

ذا  القمي،الالال  التالالال  ينتمالالال  إلي الالالا "إبالالالضاه   الجضالالالضا " آمالالالُض حالالالضس المنشالالال   النفط  الالال   الالالالهي 
است ل  ع،  مضا   الالنف   ال  شالض  الالب     مال  أ  ُيعالا   تح الا. ومال  ج تال  اعتمالض ائال س 

الُم ازيالالال   الالال  يالالالضاب،س أ   هالالاله  الخطالالال ة ت الالالم ِّ  ليم الالالا باالنقسالالالا   و الالال  ضالالال ء ذلالالال    الحك مالالال 
  لتحضيالالالالض "المالالالال ان  2114أع،نالالالالت " جالالالالض ليم الالالالا" عالالالال  عم،  الالالال  "شالالالالضو  ليم الالالالا"  الالالال   يسالالالالممض 

النفط  الال "  وهالال  مالالا أ    لمعالالااك ياحنالال  مالال  أنصالالاا "عم،  الال  الكضامالال "  خ، فالالتت حضائالال  هائ،الال  
الالالماة واأس النالالالال   بمنطقالالال  ال الالال   النفطالالال ئنالالالالخز اَنالالالا  الالالالنف   الالال  مي وُهنالالالا بالالالضز ت   2  الس ِّ

ثال ث جم الالا   تالا   ائ سالال    : األولال   الال  ممينال  بنغالالازي بالي  الجالال   والجماعالا  الج ا يالال   
والثان  :    وس  ليم الا حال   منطقال  "ال ال   النفطال "  والثالثال :  ال  الجمال  الغضبال  )غالضب 

المنطقالال  الجن ب  الالُ  بالي  الفينالال  واألخالالض  مالال  م اج الالا   هالالها باإلضالالا   إلالال  مالا تشالال م   ليم الا(
عن فالال   تالالااة  بالالي  قبائالال  التمالال  )ذا  اأُلصالال   األ ضيق الال ( والزوي الال  العضب  الال   حيالال  تم،الال  نالال   
من ما مجُم عا  مس،ح  تتصااع ع،  التجااة والس  طضة ع،  النقالا  األمن  ال   وتالااة  أخالض  

                                                           

مضج    2012-2016حال األمة العربية: محمم مصطف  التيض  "ليميالا: م  المول  الفالاش،  إل  ال  ول "     ع،  المي  هال   )تحضيض(  ( 1)
 .577سم  ذنض     

 .151  مضجال  سم  ذنالض     2016-2012التقرير الستراتيجي العـربيمجمال ع  باحثي   ( 2) 
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الال   الال  ممينالال  أوبالالااي الجن ب  الال  القضيبالال  مالال  ُمنشالالية حقالال   بالالي  بعالال  عناصالالض الط الال اا  خاص 
 .   1"نف  الشضااة"  إحم  أكمض المنشال   النفطيال      ليم ا

نالالالت  عالالال  هالالاله  الحالالالضب )سالالال اء   الالال  شالالالض  ليم الالالا أو غضب الالالا أو جن ب الالالا( ت جيالالالض مئالالالا  
األل   م  األسالض  وعشضاُ  القت،  والجضح  م  الممنيي  وم  األيالضا  المتقات،ال   وهالم  

حالالالالض  الكثيالالالالض مالالالال  المؤسسالالالالا  الحك م  الالالال  وآال  ال حالالالالما  السالالالالكن    نمالالالالا لجالالالالي ت غالم  الالالالُ  و 
الالال   الالالالضة إلالالال  أمالالالاك  أخالالالض  آمنالالال  بعيالالما  عالالال  منالالالاي  االشالالالتباكا  العن فالالال   و ض  األسالالالض الم ج 

 .    2البع  اآلخالض ُمغالا اة الب      ات ِّجا   و  الجال اا  وخص صا  ت نس ومصض

عصاليب   أصالما مج،الس النال اب  اُن نالا  لمكا حال  اإلاهالاب  ال     ظ  هه  الظ ضو  ال
  اعتمالالالض بُم جبالال  " جالالالض ليم الالا" و"أنصالالالاا الشالالضيع " تنظ مالالالا  إاهاب  الالا   نمالالالا 2114سالالمتممض 

ا  الالالالال  أغسالالالالالطس  االسالالالالالتعان  بالالالالالالمجتم  الالالالالالمول  ِّ لحمايالالالالال  المالالالالالمنيي  بعالالالالالم ا الالالالال   2114 الالالالالض 
تال  األولال  ع،ال   و م ن     األيضا  المتنازع  االستجاب  ل    إي   الناا القضاا    ما  

ما ي، : "يطالب مج،س الن اب ال،يم  هيئ  األم  المتحالمة ومج،الس األمال  الالمول  ِّ بالتالمخ   
سالا  المولال   ال  ليم الا" وأثالاا هالالها القالالضاا جالالمال  واسالعا   ال    3العاج  لحمايال  المالمنيي  وُمؤس 
الال ة  صالالضيح   ل،تمخالالال  األج ،طالالالا  إلالال  الالب    باعتبالالاا  بمثابالال   عت الا   الال  الس  نمال   الال  ليم الالا  مم 

الضواة أ  يكال   عسالكضي ا   وأشالالاا ائالال س  التيكيالم ع،ال  أ : تالمخ   الُمجتمال  الالمول  لال س بالض 

                                                           

مسارات متشاب ة: إدار  أنظض    هها الصم : خالم حنف  ع،   "أبعا  وج    تس ي  الصضاع ال،يم  م  منظ ا حساس   النزاعا "  ( 1) 
  القاهضة: المضنز اإل ، م  ل،مااسا  االستضات ج    لنم : مجم ع  أكسف ا  لألبحالاث  الشرق األوسطالصراعات الداخلية المعقد  في 

 . 148  مضجال  سم  ذنالض     2016-2012التقرير الستراتيجي العربي . ونهل : مجم ع  باحثي   66    2115 يسممض
  2012-2016حال األمة العربية:  ول "     ع،  المي  هال   )تحضيض(  أنظض: محمم مصف  التيض  "ليم ا: م  المول  الفاش،  إل  ال ( 2)

 . 577مضج  سم  ذنض     
سات الدولة في ليبيا وبتفويل م تب ( بشي  6مج،س الن اب ال،يم   يمض   القضاا ا   )( 3) "المطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسَّ

 .   1    2114(أغسطس(14ايالخ: بتالا ،رئاسة المجلس في بعل الختصاصات"
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: "المقصالالال   بالتالالالمخ   هالالال  حمايالالال  المالالالمنيي   ولالالال س  مج،الالالس النالالال اب عقي،الالال  صالالالالال  إلالالال  أ  
الضبا  العسكضي  "  .  1بالض 

الالالا زا  ال ضالالال  تعقيالالالما   الالال  ل يم الالالا هالالال   خالالال   "تنظالالال   المولالالال  اإلسالالال م     الالال  العالالالضا  ومم 
الضا   عميالمة  ع،ال  وجال     الضاع المعقالالم  حيال  بالضز  مؤش ِّ والشا :  اعال " ع،ال  خال  هالها الص ِّ
 الال  ممينالال  "سالالض " وسالال  ليم الالا  وممينالال  " انالال " شض  الالالا  بالال  و الال  منالالاي  أخالالالض  مالال  الالالب    

 ها ليم ا.     وذل  استغ ال  لحالال  االنقسا  الس اس  الت  تش الم

األمض الهي ساه     تصن   ليم ا ع،  أن  ا " ول   اش، " م   م  العميم مال  وه   
ول    المختص    إذ صن فتت منظم  "صنمو  الس   " األمضيك  ال   Fund for) المنظ ما  الم 

Peace )2   العاميي  الماضيي  ضم  المو  األكثض  شال      العالال  ليم ا  . 

ال   إذا  م  خ   ما تقم   يمك  القال   أ   مال  أبالضز أسالباب األزمال  ال،يم ال  الضاهنال  تمس 
نال  ِّ  المؤتمض ال ين  بالس،ط   و إع نال  و ال  أعمالا  مج،الس النال اب )المنتخالب(  واعتبالاا

ال  المسالت اي   باعتبالاا    ما صالما عنال  نالي  لال  يكال  وانطال   هالها األخيالض  ال  ممااسال  م ام ِّ
الجسالال  الشالالضع  الُمنتخالالب مالال  الشالالعب  وتمن الال  اسالالم  ا  لعم،  الال  "الكضامالال "  األمالالض الالالهي   الال  

وبالتالالالال     المالالالؤتمض الالالال ين  إلعالالال   تمن ِّ الالال  و عمالالال  لعم، الالال  " جالالالض ليم الالالا"  الالال  غالالالالضب الالالالب  
جم الالالالا  القتالالالا   الالالال  ليم الالالا  وأصالالالالبحنا أمالالالا  انقسالالالالا   واضالالال   ل،سالالالال،ط  بالالالي  بضلمالالالالاني  تعالالالم   

 وحك متي .

 الحـوار السياسي الليبي والوساطة اأُلمميَُّة: -اثانيً 

                                                           

  حـالة اإلقليةخالم حنف  ع،   "اإلشكال ا  األاب : احتماال  التمخ  المول     الصضاع بي  خ، ف  حفتض والق   اإلس م      ليم ا"  ( 1)
 . 5    2114  أغسطس 11القاهالضة  المضنز اإل ، م  ل،مااسا  االستضات ج    العالم : 

  http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2015\2014م  "صنمو  الس  " ع،  الضاب  التال : أنظض: م    منظ( 2)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5D7D376A-C46E-4108-8A88-4D14DC2452CA.htm
http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2015/2014
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ال تجالالالضي  الالال   الالالضا   وإن مالالالا  الالال  سالالال ا ا   اخ، الالال  ومالالال  المتعالالالاا  ع، الالال  أ  ال سالالالاي   
ال سالالاي   أي الالا  نالالا  شالالك  النالالزاع وخااج الال  تفالالض  ع،ي الالا  ضصالالا  أو  يالال  ا   ون،مالالا نانالالت هالاله  

الالال   الال  Sensitivityالالهي تتعامالال  معالال  أكثالض حساسالال     ) الال اَ ا    إن  الا تصالالب   ع  ( ل الاله  الس ِّ
وما نعن ال  بالحساسال   هنالا هال  مالم   الماة ال سالاي   نعم، ال    تحقي  هم  ا بتس ي  الصضاع

ضاع م    ض   وتق،  مالا تمخ  خااج  لطض  ثال   ع،  تعظ   ما تت ح  س ا ا  الص ِّ
و ال  الحالال  ال،يم ال  بالم  سال اَ ا  ال سالاي  األمم ال  ُمعقالمة ومتماخ،الال    يالنج  عن الا مال   يال  

إذ بالالم  المعضالال،  الج هضيالال    مالال  نالال اح عالالمة  سالال اء القضالالايا  أو األيالالضا   أو الالالمينام  ا 
ل الاله  ال سالالاي   الال  ن ف الال  الت صالال  إلالال  اتفالالا  سالال   مقمالال   ومتالال از   و ابالال  ل،تنفيالاله  وي،مالال  

 الالالال  ضالالالال ء عالالالالمة  يالالالال   مطضوحالالالال   نتعم ي الالالال    االحت اجالالالالا  المتنا سالالالال  ل،ف اعالالالال  المتصالالالالااع 
أيالالضا  الصالالضاع  وانقسامات الالال  الماخ،  الال   وامالالت ك نالال  من الالال  لظ يالالض إ ، مالال     وتالالض    القالالال   

 .  1الكمض     التمخال  العسكضي ِّ لحسال  الصالضاع ال،يم 

م ا الممثالال   وانط،قالالت اأُلمالال  المتحالالمة بعالالم تالاليز   الم  الال   الال  ليم الالا مالال  خالال   مبالالا اة  الالم 
اب  لألمي  العا  لأُلم  المتحمة ياا  متضي    الخامس م  ي ني   تمث،الت  ال   2114الس 

ُز الت ا ال  الال ين    مسال  ةِّ مبا   لجم  األيضا  الس اس   ح ل ا ضم  حال اا شام  يعالز ِّ
ولالال  ومؤسسات الالالا  مالال  خالال   التضنيالالز ع،الال  مخت،الال   َ ضالالايا الصالالضاع مالال  مالال  أجالال  بنالالاء الم 

غيالالض أنالال  لالال  يكتالالب ل الاله  المبالالا اة النجالالاح بسالالمب تعضضالال ا النتقالالا ا     2منظالال ا بنالالاء المولالال 
ة  مالال  عالالمة أيالالالضا  ليم الال  وسالالع ا من الالا إلالال  إيجالالالا  مخالالضج لألزمالال  الضاهنالال  بالالا ا  اأُلمالال    حالالا  

  إلالالال  المتحالالالمة مالالال  خالالال   مبع ث الالالا الخالالالا  )الجميالالالم( إَِّلالالال  ليم الالالا اإلسالالالبان  بضنالالالاا ين  ليالالال  
                                                           

 . 154خالم حنف  ع،   "معض   ال سالاي  األمم      الصالضاع ال،يم "  مضجال  سم  ذنالض     ( 1)
  أنظض: 2114ا: أ  الممث  الساب  لألمي  العا  لألم  الُمتحمة    ليم ا ياا  متضي  أن   خممت     ليم ا    ي ني  الجميض بالهنض هن( 2)

. ونهل : 174-171  مضج  سم  ذنض       13  العم : مجلة: سياسات عربيةياا  متضي  "ش ا ة المبع ث المول  الساب  إل  ليم ا"  
 . 2115  بيضو : ايا  الضيالس  في ليبيا ومن أجلهـا مسال  وعـر : سنتانياا  متضي  
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إيالالال   محالالالالا ثا   بالالالي  يالالالالض   األزمالالالال   وذنالالالض السالالاليم ليالالال   بعالالالم لقائالالال  بعالالالالم  مالالال  الفض الالالاء 
ال،يميي   أ : "أيالضا  النزاع    ليم ا اتفق ا ع،ال  بالمء عم، ال  س اسال   لمنا شال  نال  الَقضالايا 

 . 1"بص اة س،م    وذل  ب الم  الت ص  إل  اتفالا  ين   األزم  الس اس  

  إلال  جن ال   ال  2114 ال  سالمتممض  1المخت،فال  مال  غالمامس وبمأ  ج ال  الح اا 
  إلالال  2115  إلالال  الضبالالا   الال  مالالااس 2115(  الال   مضايالالض 2  إلالال  غالالمامس )2115ينالالايض 

  وعقالالالم   الالال  هالالاله  األخيالالالضة جالالال ال  أخالالالض  ل،حالالال اا ال،يمالالال   ومالالال  2115الصالالالخيضا  أبضيالالال  
ق   إال أ  تبالالاي  الظالالضو  والمعط الالا  و المالال ال   الال  نالال  ج لالال  مالال  جالال ال  الحالال اا السالالاب

معض،  مس  ا  االتفا  ال،يمال  تمحال ا   ال  جال ال  الحال اا المتعالم ة بالصالخيضا  خال   
أشالال ض: أبضيالال  وي نيالال   وي ليالال  وأغسالالطس مالال  العالالا  نفسالال   حالال   تالال از  الصالال ح ا  بالالالي  

  مج،الالالس النالالال اب ومج،الالالس المولالالال   وهالالال  األمالالالض الالالالهي هالالالم   ج الالال   ال سالالالاي  بضمت الالالا بالفشالالال 
اغمات الال  ل،يالال    وانتقالالال  )بسالالمب مضونتالال   الال  التعالالاي  مالال  الصالالضاع( صالالح    أ   النظالالضة المض 

ال تضاب تقاس  الس،ط    م يكف  ل  نصضا   ب، ماسال  ا   إال  أ  معضال،  عالالم  الثقال  سالال اء  ف ال  
ك سالال   أممالال   أو بالالي  أيالالالضا  الصالالضاع  ظ،الالت عائقالالا  أمالالا   مالال   األيالالضا  باالتفالالالا   نمالالا 

. إ   اتفالالا  2،الال  إ نالالالاع األيالالالضا  بيهم  الال  التنالالازال  المتباينالالال أن الالا حالالالم  ت أيضالالا  مالال   الالالمات  ع
الصالخيضا  ) الال  صال ا  اأُلولالال ( لال س سالالال   إيالالالاا ه ك،ال    يحالالم  َ اعالالمة مؤسسالال   ل،تسالالال ي   

ونمالا هالال  الحالا  مال  جم ال  االتفاق الا  مال  هالها   وال يزا  هها ال  ك     حالاج  إل  المنالاء
مالال ا صعالال ب   ال  االتفالا  ع،ي الا  خص صالا  مال  س حصال  الن ع  تشك ِّ  التفاصي  أكثض األُ 

ولالال   ونالالهل  مالال  س شغ،الالال    ع،الال  المناصالالب  الال  الحك مالال   ومج،الالس الضئاسالال   ومج،الالس الم 

                                                           

  بيضو   مضنز  ااسا  ال حمة مجلة: المستقبل العربي"  2111محمم عمم الحف ظ الش خ  "تحميا  المصالح  ال ين       ليم ا بعم ( 1)
 .111-119      2115  ينايض 431العضب    العالم : 

 .157ألمم      الصضاع ال،يم "  مضجال  سم  ذنالض     خالم حنف  ع،   "معض   ال سالاي  ا( 2)
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مناصالالالب  الالالال  مؤسسالالالالا  سيالالالالالا ي     مثالالالال : إ ااة المنالالال  المالالالالالضنزي  وائاسالالالال  المحكمالالالال  الع، الالالالا  
     .1ووظائ  الن ابال  العام    وائاس  ال،جن  الع، ا ل نتخابا 

الاليت    عالالا الطالالض ي  )الضئ سالاليي ( إلالال  تغييالالض نسالالم   الال  م  ف مالالا مالال   لكالال   عالالام،ي  ُم م 
الحالالال اا  أول مالالالالا: التصالالالالم ع  الالال  الجم الالالال  الس ِّ اسالالالال    والعسالالالكضي    الالالال  الُمعسالالالالكضي   وثاني مالالالالا: 
ضالالغ  الشالالااع الالالهي سالالئ  اال تتالالا   وأصالالب  يتط، الال  بقالال  ة  إَلالال  اسالالتقضاا  س اسالال    وأمنالال  ي،مالال  

 .2ت   وُينت   حالَ  االنقسا  الس اس  الهي تش الم  الم،ميم حا

ولالالهل  يالالض  الالالبع  أ   األزمالال   الال  هالالها الحالال اا ل سالالت أزمالال  ي الالاب اإلاا ة الس ِّ اسالال    
ل،تس ي  ع  األيضا  المشاان  ف    ولكن الا أزمال  اؤيال  غيالض متكام،ال  لطم عال  ال ضال   ال  

 م  ااع  هها الحال اا  لالهل   الإ  اسالتمضاا ليم ا  وأزمُ  أ اء  غيض م ض ع    وغيض واع م  
 .    3الح اا بعم تعمي  س ا   وأهما   ضضواة  البم من ا

الال   تالال  تعالالمي، ا وتط يضهالالا  و الال  هالالها الصالالم    الالم  ليالال   عالالمة مسالال  ا  ل تفالالا  الس اسِّ
م  مضة إل  أخض  لكال  تالت ء  مال  آااء وتحف ظالا  يضَ ال  الحال اا  من الا: مسال  ا  مالااس 

  مس  ا  سمتممض وأكتال بض مال  ذا  العالا   2115س  ا  ي ني  وي لي    م2115وأبضي  
و و  الالالمخ    الال  تفاصالالي  هالاله  المسالال  ا  ومضالالامين ا )وم ا الال  نالال  يالالالض  من الالا( التالال  
يط   شضح الا  يمكال  القال   أ   التجاذبا  الت  حص،ت    جال ال  الحالال اا السالابق  )التال  

                                                           

  تضجم : مايا المنجم  الضيا : مضنز ليبيا على حافة الهاوية وكيفية استرجاعها: خيارات للفاعلين الدوليينكضيست  ض ت انت    ( 1)
  .36    2115الف ص  ل،بحال ث والمااسالا  اإلس ميال   أغسطس 

الموح   المضنز العالضب  لألبحالاث و ااسال   "تقيية حـالة: أةمة الحـوار الليبي في مسـود  التفـاق الخامسة"،وحمة تح،يال  السيالاسا    (2)
 . 3   2115السيالاسا   ي لي  

خ: م  ُ : مضنز األهضا  ل،مااسا  الس ِّ اس    واالستضات ج     بتاايال "ج ور األةمة الليبية وآفاق التسوية السياسية"،زيا  عق   ( 3)
  http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=227  ُمتالاح  ع،  الضاب  التالال : 2115(5(17

http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=227
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،ف  تمخ   عن الا أخيالضا  المسالال  ة الن الالائ    استغض ت أكثض م  سن ( حال   المس  ا  المخت
      الصخيضا  المغضبيال .         2115 يسممض17الت  تال  الت ق   ع،ي ا    

 :  مضمـون التِّّفاق السياسي الليبي ومو ف أطراف الصراا منه -اثالثً 

ة  باإلضالالالا   إلالالال  األحكالالالا   يتكالالال   االتفالالالا  الس اسالالال  ال،يمالالال  مالالال  سالالالبع  وسالالالتي  مالالالالا  
( مالالا ة  والم حالال  السالالت  وهالال : أسمالالالاء المضشالالحي  لعضالالال ي   مج،الالس ائاسالالال  15ضالالاف   )اإل

ال زااء  أولالال يا  حكالال م  ال  الالا  الال ين   القال اعالالم األساسال   لعمال  مج،الس المولال   مقتالضح 
سالالالالت اي ِّ  ممالالالالالا    تنظ م  الالالال   إل ااة الس اسالالالال  ال،يم الالالال  المال الالالال  واألصالالالال    لتعميالالالالال  اإلعالالالالال   الم 

 والتضتيبا  األمن  .       ال ين   

ولقالالالم جالالالاء  الالال  مقالالالالمم  االتفالالالا  الس اسالالال  أ : "الحالالال اا الس اسالالال  ضالالال  أيضا الالالا  اع،الالال  
وهالالالال  أعضالالالاء مج،الالالس النالالال اب  الالالالهي  تالالال    ائ سالالال    الالال  عم،  الالال  التحالالال    الالالالميمقضاي  ال،يمالالال 

 اخت الالااه  مالال  خالال   انتخابالالا  حالالضة ونزي الال ...  والمالالؤتمض الالال ين  العالالا   الالالهي  الالا  بالالإ ااة
العم، الال  االنتقال الال  ألكثالالض مالال  عالالامي   والمج،الالس الالال ين  االنتقالالال  الالالهي  الالا  الالالب   خالال   
المضاحالالال  األولالالال  ل نتقالالالالا .. نمالالالا شالالالاانت ف الالال  أيالالالضا   معن  الالال   مسالالالتق،   أخالالالض . ف مالالالا  الالالممت 
التشالالالك    المسالالال،ح  والمجالالالالس الم،ميالالال  واألحالالالزاب الس اسالالال    و الالالالا ة القبائالالال   والمنظمالالالالا  

همالالالا  إيجالالالاب   وبنالالاءة خالال   مسالالالااا  أخالالض  ُب  الال  تعالالالزيز مصالالالح  حق ق الال  النسالالائ   مسا
 .    1ومستقالضة"

الالتكُ  إلالال  ) (  قالالضة   32وجالالاء  الال  المبالالا   الحاكمالال  أ   هالالها االتفالالا  وتنفيالاله  وتفسالاليض  يحت
من الا: االلتالالزا  بحمايالال  وحالمة ليم الالا ال ين  الال  والتضاب الال  وسال ا ت ا واسالالتق ل ا  وسالال طضت ا التامالال  

  حالالالمو ها المول الالال   وا الالال  أي ِّ تالالالمخ  أجنمالالال   الالال  الشالالالئ   الماخ، الالال   االلتالالالزا  الكامالالال  ع،الالال
                                                           

   .2    2115(12(17الهي تضعالا  األمال  المتحمة  وو  ِّال  بتاايالخ:  ،"التفاق السياسي الليبي"مقالممُ :  (1)
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بالالاإلع   المسالالت اي والعم، الال  الممن الال  ع،الال  مبالالا   الميمقضاي الال  والتالالماو  السالال،م  ل،سالال،ط   
االلتزا  بيهم ال  صال اغ   سالت ا  ائال  ل،يم الا ي،مال  يم حالا  الشالعب ال،يمال  وآمالال  نحال  بنالاء 

تزا  بي  الشضيع  اإلس م   هال  مصالما نال  تشالضي  ونال  مالا يخالف الا  ول  المؤسسا   االل
يعم  باي    االلتزا  بي  مج،س الن اب هال  السال،ط  التشالضيع   ال حيالمة  ال  الالب  .. االلتالزا  
بالصالال ح ا  والسالال،طا  الممن حالال  لحك مالال  ال  الالا  الالال ين  ومج،الالس المولالال   ومسالالاهمت ا 

وتالالال   التيكيالالالم أيضالالالا  ع،الالال  ضالالالضواة إعالالال ء "ممالالالمأ   فالالالا  الالال  العم، الالال  الس اسالالال   و قالالالا  ل الالالها االت
الت ا الالالال " والتالالالالزا  نالالالال  ِّ األيالالالالضا  الس اسالالالال   بالالالال   مالالالال  احتكالالالالاا المولالالالال  ل،حالالالال  الحصالالالالضي  الالالال  
االسالالالتخما  المشالالالضوع ل،قالالال ة  وإ انالالال  ومكا حالالال  األعمالالالا  اإلاهاب الالال  بكا الالال  أشالالالكال ا وأن اع الالالا  

خممالال  الصالال  العالالا   وي،تالالز  واحتكالاا المولالال  لمؤسسالت  الجالال   واألمالال  بمقتضال  القالالان   و 
ظالض ع،ال  الضالبا  وضالبا  الصال  والجنال    الج   بعالم  المسالاس بالنظالا  المسالت اي  وُيحت
االشالالالالالتغا  بالعمالالالالال  الس اسالالالالال .. الم حقالالالالال  الَقضالالالالالائ   ومعاقبالالالالال  نالالالالال  مضتكمالالالالال  جالالالالالضائ ِّ الَقتالالالالال  

 .  1ونهل  تفعي  آل  ا  العمال  االنتقال   والمصالح  ال ين    والتعهيب

هالها الصالالم  أ  المبالا   الحاكمالال  تمثالال  جم،ال  مالال  اأُلمال ا المتفالال  ع،ي الالا  وي حالظ  الال 
بالالالي  نا الالال  أيالالالضا  الحالالال اا  والتالالال  يحالالالتك  إلي الالالا االتفالالالا  الس اسالالال  وتنفيالالاله  وتفسالالاليض   ع،الالال  
اعتباا أن  الا نقالا  ج هضيال  يجمال  ع،ي الا نال  الفض الاء   ال  أحالم  ال   القالان    وال يمكال  ألي 

الالمو  اتفالالا  سالال   أ  يالالنج   و  تحميالالم ال مبالالا   التالال  يجمالال  ع،ي الالا أيالالضا  الصالالضاع  ويتع  
باحتضام ا  وي،تزم   بمن  هالا  مال  وجال   الثقال  المتبا لال   والسال،ط  التال  تضعال  هالها االتفالا  
بشالالالك   الالالان ن   وتحتكالالالض ل حالالالمها حالالال   اسالالالتخما  القالالال ة المشالالالضوع   لضالالالما  حمايالالال  األمالالال  

 والس،  األه، .           

                                                           

ياسي الليبي"الممالا   الحالاكم :  (1)  . 4-3الهي تضعالا  األمال  المتحالمة      ، "التفاق السِّّ
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سالالال  بنالالال  ا  أخالالالض  م مالالال  هالالال : حك مالالال  ال  الالالا  الالالال ين   كمالالالا يتضالالالم   االتفالالالا  الس ا
مج،الالالس النالالالَ اب  المج،الالالس األع،الالال  ل،مولالالال   تالالالمابيض بنالالالاء الثقالالال   التضتيبالالالا  األمن الالال   العم، الالال  
المسالالالت اي   ال يئالالالا  والمجالالالالس المتخصصالالال   الالالالمع  الالالالمول   األحكالالالا  الختام الالال   أحكالالالا  

 ااة إلي ا س،فا.  ما ة(  وأخيضا  الم ح  الست  الت  سم  اإلش 15إضاف   )

وأك الالم االتفالالا  ع،الال  أ   مالالمة واليالال  حك مالال  ال  الالا  عالالا   واحالالم  يمالالمأ مالال  تالالاايخ ني، الالا ثقالال  
المضلمالالالا   و الالال  حالالالا  عالالالم  إصالالالماا المسالالالت ا خالالال   واليت الالالا يالالالت  التجميالالالم ل الالالا ت،قائ  الالالا  لعالالالا   

أمالالالالا اختصاصالالالالا  مج،الالالالس ائاسالالالال  الالالالال زااء  من الالالالا: الق الالالالا  بم الالالالا  ِّ القائالالالالم األع،الالالال    إضالالالالا  
ل،جالال    تعيالالي  وإ الالال  ائالال س ج الالاز المخالالابضا  العامالال  بعالالم م ا قالال  مج،الالس النالال اب  تعيالالي  

 وإعفاء السفضاء  تعيي  نباا الم ظفي  وإعفائ    إعال   حال  الط اا  والحضب والس، .

أع،الال  مج،الالس  -حسالالب االتفالالا  -وف مالالا يتع،الال  بالالالمج،س األع،الال  ل،مولالال    الال  ُيعتمالالض 
استق ل     و قا  لإلع   المسالت اي ِّ الُمعالم  ِّ و قالا  ل الها االتفالا  استشااي ل،مول   يق   بعم،  ب
وهال    االعتبااي  والهم   المال   المستق،  القان ن   الشخص   ُ والتشضيعا  النا هة  وتك   ل  

يتال ل  إبالماء الالضأي الم،الز  لحك مال  ال  الا  الالال ين   ال  المشالااي  التال  تعضضال ا ع، ال    مالال  
 ن اب  ول،مج،س ح    م   أو ا   ت،  المشضوعا .إحالت ا لمج،س ال

الالالالال  ل،سالالالال،طا   و الالالال  بنالالالالم )تالالالالمابيض بنالالالالاء الثقالالالال ( تالالالال   التضنيالالالالز ع،الالالال  تالالالال  يض الحمايالالالال  الفع 
القضالالالائ   المختصالالال   والتالالالزا  جم الالال  األيالالالضا  بجمالالال  المع، مالالالا  عالالال  المفقالالال  ي  وتقالالالميم ا 

  مالال  الالالمع ة 21131سالالن  ( ل29ل،حك مالال   ونالالهل  بتطميالال   الالان   العمالالال  االنتقال الال  ا الال  )
 إل  مساعمة الم ج ضي  والنازحي     الع  ة الط ع   واآلمن  لمنايق ال .

                                                           

فع   بسمب يعتمض  انال   العالمال  االنتقال   المشالاا إل   م  أهال  الق اني  الت  صما     المضح،  االنتقال   ع  المؤتمالض ال ين   ولكن  ل  يُ   1
  وه  يتضم  جم،   م  األحكا  المتع،ق  بمحاكمال  الهي  2115(2114ش مت ا الب   خص صا    عام   الظضو  األمن   المخت،ف  الت 
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وُيعتمالالض بنالالم )التضتيبالالا  األمن الال ( مالال  أهالال  المنالال    الال  االتفالالا   ويتضالالم   تحميالالم م الالا  ِّ 
الجالالال   والشالالالضي   والتيكيالالالم ع،الالال   واهمالالالا  الالال  تنفيالالاله التضتيبالالالا  األمن  الالال   التالالال  تتكالالال    مالالال : 

با  ل    إيال   النالاا  تضتيبالا  انسالحاب التشالك    المسال،ح  مال  المالم  والمنشال   تضتي
الحي يالالال   تضتيبالالالا  لمضاقبالالال  نالالالزع وجمالالال  األسالالال،ح   تضتيبالالالا  لمجاب الالال  الت ميالالالما  اإلاهاب الالال   

أمالالا األحكالالالا  الختام  الال   تشالالاليض إلالال  ضالالالضواة   آل الالا  مضاَقبالال  ف مالالالا يتع، الال  بالتضتيبالالالا  السالالابق 
عالال  العاصالالم  )يالالضاب،س( مقالالض ا  لحك مالال  ال  الالا   وأ  ت،تالالز  بالالإي ء أهم الال  التالالزا  األيالالضا  بج

خاص  لمعالجال  ال ضال  األمنال   ال  بنغالازي مال  نا ال  ج انبال   ونصالت ع،ال  أنال : "ل،حال اا 
ال،يم  بعم إ ضاا هها االتفا  أ ت ينعقم استثناء   بناء  ع،  ي،ب م  أي ِّ يض   مال  أيالضا  

وهالالها يشالاليض أ  الحالال اا يمكالال  أ    ض  جسالال   ألحالالم بنالال   "االتفالالا  ل،نظالالض ف مالالا يعتقالالم أن الال  خالال
ينعقالالم مالالال  جميالالم بشالالالك  اسالالتثنائ  عنالالالمما يقالالال   أحالالم أيضا الالال  بتقالالمي  ي،الالالب بالالهل    الالال  حالالالال  

وف ما يتع،  بمخ   االتفالا  حيالز التنفياله  قالم نصالت المالا ة   وج   خض  ألحم بن   االتفا 
ق الالا  أيالالضا  الحالال اا الس اسالالال  ( ع،الال  التالالال : "يالالمخ  هالالها االتفالالا  حيالالالز التنفيالاله  الال ا 67)

 بإ ضاا  واعتما   نام  وت ق ع ". 

 صالال    ومي، شالال ا مسالال،ح    الالم  م،الالت بمخضجالالا  هالالها االتفالالا    51واغالال  أ  أكثالالض مالال  
إال أ  مجم عالالا   أخالالض  لالال  تقمالال  بالال   ع،الال  اعتبالالاا أن الالا لالال  تشالالااك  الال  صالال اغ  االتفالالا   

لالالالالمول  تجاوزَهالالالالا  تحالالالالت ويالالالالية وبالالالالما واضالالالالحا   أ  هالالالاله  المشالالالالك،   اغالالالال  محاولالالالال  المجتمالالالال  ا
الضغ  الهي  ضض  تمم   تنظال    اعال   ال  الالب    إال أن  الا مشالك،  نميالضة وأساسال     حيال  
يصالالالض  الجانبالالالا   أبالالال  سالالال مي  وعقي،الالال  صالالالال   ع،الالال  أ  مالالال  و عالالال ا اتفالالالا  الصالالالخيضا  ال 

 واعتمالالالالض ائالالالال س الحك مالالالال   الالالال  يالالالالضاب،س  خ، فالالالال  الغ يالالالال   أ   نالالالال  مالالالالا  يمث،الالالال   إال أنفس الالالالال 

                                                                                                                                                                             

عـين على  ام ا بانت اكا  جس م   وإلغاء عق ب  التقا    وإنشاء هيئ  لتقص  الحقائ  والمصالح  ال ين  . ل،مزيم أنظض: مجم ع  باحثي   
   .2014    214 (H20 Team)  يضاب،س: منظم  بكضا الشباب   و2114(2113 المؤتمـر: التقـرير السنوي األول
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  وال يمك  ألحم أ  يفضض  ع،ينالا  وهال  مالا "ل س شضع  ا  "سيتمخ  ع  اتفا  الصخيضا  
عم ض عن  أيضالا  صالضاح   ائال س مج،الس النال اب الُمعتالض  بال   ول  الا  عقي،ال  صالال   مال  نال   

ُم ح، ال  أعم ل ا س،فا    .1اتفا  الصخيضا  ولم ميتا   لك ن  يجس ِّ

الالال  )مكتم،الالالَ   2116(1(25ي  و الالالم عقالالالم مج،الالالس النالالال اب ال،يمالالال  يالالال   االثنالالال ج،سالالال  م م 
النصالالالاب(  ل،ت صالالال يت ع،الالال  االتفالالالا  الس اسالالال   وع،الالال  تشالالالكي،  "حك مالالال  ال  الالالا  الالالال ين " 

أعضالاء   صالال     114المقتضح  م  ائ س المج،س الضئاس   ايز السضاج  حضالض الج،سال  
حقيبالالال  وزاايالالال (  بسالالالمب الت سالالال   32من الالالال  ع،الالال  ا الالال  حك مالالال  ال  ا )المك نالالال  مالالال   89

 اضال     ال زاا   وأم ال  المضلما  المج،س الضئاس   تضة إضاف   )عشالضة أي الا ( لتشالكي  ال
الالالالضة ال تتعالالالالالم    نمالالالالا صالالال    مج،الالالس النالالالال اب ع،الالال   مالالالال     حقيبالالال   وزااي الالالال    17حك مالالال  مصغ 

االتفا  الس اس  الهي ت  بضعاي  األم  المتحالمة بسالت  وتسالعي  صال تا   بشالالض  إلغالالاء المالا ة 
ُة الثامنالال  ) مالال  األحكالالا  اإلضالالاف  ( ل تفالالا  الس اسالال  )بسالالت  وثمالالاني  صالال تا (  تالالن   المالالا  

الثامنال  ع،الال  التالال : "تنتقالالال  نا ال  صالال ح ا  المناصالب العسالالكضي  والممن ال  واألمن الال  الع،يالالالا 
المنص   ع،ي الا  ال  القال اني  والتشالضيعا  ال،يم ال  النا الالهة إلال  مج،الس ائاسال  الال زااء  الال ا 

فا   ويتعي   ق ا  المج،س باتخالاذ  ضاا  بشالي  شالالاغ،  هالاله  المناصالب خال   ت ق   هالها االت
ممة ال تتجاوز عشالضي  ي ما   و ال  حالا  عالالم  اتخالاذ  الضاا خال   هاله  المالمة  يقال   المج،الس 
باتخاذ  ضااا  بتعيينالا  جميالمة خالال   مالمة ال تتجالاوز ث ثالي  ي مالا   مال  مضاعالالاة التشضيعالالا  

 . 2ال،يم   النا الهة"

                                                           

  م   : أخباا مصض  ع،  2016/1/11سم ح  عمم الح،    " ضاءة    المش م ال،يم  ..وتحميا  ما بعم اتفا  الصخيضا "  بتاايخ:( 1)
  http://www.egynews.net/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9>..الضاب  التال : 

  بتاايالخ: موقع: مجلس النواب الليبيمج،س الن اب يض   تشكي،  الحك م  ال زااي  المقمم  ويص   بإلغاء الما ة الثامن "  "( 2)
  parliament.org/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-http://www.libyan>...% ع،  الضاب  التال :  2116(1(26
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ويض  البع  أ   أسباب ا   المضلما  ل ه  الما ة عميمة  من ا: أو ال : أن ا أضال فت 
بعالالالم االنت الالالاء مالالال  االتفالالالا  الم  الالال   ولالالال  يجالالالض أي نَقالالالاو أو تفالالالاو  ح ل الالالا مالالال  مجم عالالال  
الحالالال اا  ولالالال  تالالالمخ  ضالالالم  نَقالالالاو أي ِّ ج،سالالال   جماع  الالال   اسالالالم     مالالال  ج،سالالالا  الحالالال اا  إنمالالالا 

أيالالالضا  الحالالال اا بشالالالك  مكتالال ب وم جالالال  إلالالال  البعثالالال  األمم الالال    الالم ِّمت مالالال  يالالالض  واحالالالم مالال  
وا ض ا مج،الس النال اب  ال  حين الا  ثان الا : أن الا ُوضالعتت تحالت بنالم األحكالا  اإلضالاف    التال  
يمكالالال  منا شالالالت ا الحقالالالا   بعالالالم أ  أع،الالال  ليالالال   إغالالال   المسالالال  ة  و م،الالالت مجم عالالالا  الحالالال اا 

  وجال   هاله  المالا ة  ثالثالا : أ   (  و 2115ي ليال   11الت ق   ع،ي الا بالاألحض  األولال  ) ال  
المط،ال ب األساسالال  مالال  الحال اا الس اسالال  هالال  وجال   ت ا الال   وبمالالا أن ال  ال ي جالالم ت ا الال   حالال   

 .1هه  الما ة  ينبغ  أال  تكال   ضم  اتفا   س اس    ُي َصُ  بالت اُ قِّ  ِّ 

العالا  صالال  المخالزو : "إ    المالؤتمض الال ين م  جانب   ا  ائ س  ضيال  الحالال اا عال  
ة الثامنالال  مالال  األحكالالا  اإلضالالاف     الال  االتفالالالا  الس اسالال  هالال  انت الالالاك   الُمطالبالال  بإلغالالاء المالالا  

   .2ا  صااخ  ل تفا  الس اس   وُيعالم  انقال ب

وينقسالال  المالالؤتمض الالال ين   إلالال  معااضالالي  ل تفالالا  الس ِّ اسالال  ِّ تحالالت أي ِّ صالال غ   بضعايالال  
 اي أبال  سال مي   وإلال  مؤي ِّالمي  ل تفالا  ع،ال  اأسال   ائال س المالؤتمض نال  األم  المت حالمةبعث  

الس ِّ اسالالالال  ِّ بشالالالالضو   نالمطالبالالالال  بتالالالال از   تشالالالالضيع    بالالالالي  المضلمالالالالا  والمالالالالؤتمض  وتحميالالالالم مف الالالال   
اإلاهالالالاب  بينمالالالا يالالالههب آخالالالضوَ  مالالال  األعضالالالاء إلالالال  القمالالال   باالتفالالالا  الس اسالالال  وبحك مالالال  

ألمثالال  لألزمالالا  باعتبالالاا  المخالالضج ا -نالعضالال  بالقاسالال   الالزي  -الت ا الال   و   يالالم أو شالالض  
ال، ك الس ِّ اسال     المعقمة الت  تضضب بييناب ا    ُي   الب   وعضض ا ض البع  الس  ويفس ِّ

                                                           

عامض  "بعم ا   مج،س الن اب من  الثق  لحك م  ال  ا  إلغاء الما ة الثامن  شض   تصضيحا   لع س  عمم القي      : أحمم إبضاه  ( 1)
سال  األهالضا   صحيفة: األهـرام المسائياالتفالا "    . 23    2116(ينايض(28  القاهالضة  ُمؤس 

   ع،  الضاب  التال : 2116(1(26  بتاايخ:تموقع: قنا  الجزير  ن"المؤتمالض ال ين  ال،يم : المطالب  بإلغالاء الما ة الثامن  انق ب"  ( 2) 
..< http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/1/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8    

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/26142a56-543a-4e0f-bf94-1d0b36acdefb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/1/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8
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ل،مالالؤتمض بينالالُ  انح الالاز  لمعااضالال  االتفالالا   ونمالالا  الالماة  ع،الال  المنالالاواة وإبالالماء مبالالا اا   تحظالال  
-مالال يإذ أ  ائاسالال  المالالؤتمض الالال ين  ع لالالت ع،الال  مالالا أسالالمت  الحالال اا ال، بقالالما مالال  الجمي الال  

واغالالال  أ   مج،الالس األمالالال   الالالم   1ال،يمالال   بعالالالم ال،قالالاءي  بالالالي  ائالال س المالالالؤتمض وائالالال س المضلمالالا 
 الضاا  القاضال  بتيييالم االتفالا  الس اسال  الم  ال  بالي  غالم ال   2115 يسالممض  23أصما    

المنالالموبي  إلالال  الحالال اا الس اسالال   و الالالهي يالالمع  نا الال  الالالمو  إلالال  مسالالاعمة حك مالال  ال  الالا  
  2السالالضاج(  الال  مجالالاال   متعالالم ة بين الالا المجالالاال  األمن الال  والعسالالكضي  الالال ين  )بضئاسالال   الالايز

إال أنالال  و الال  ظالال  هالاله  الم ا الال  المتشالالم ة لالالبع  الفالالاع،يَ  الس اسالاليي   الال  المش الالالم ال،يمالال  
الت  تشيض إل  ضع  الثق  بي  أيضا  الح اا يممو أ  الطالضي  سال ك   صالعبا  أمالا  هالالها 

 ال  الس اس  المعقم    ليم ا. االتفا   الهي بمأ يصطم  بحق ق  ال ا 

الالالب  والجالالالميض بالالالالهنض أ   مبعالالال ث اأُلمالالال  المتحالالالمة )الجميالالالم( إلالالال  ليم الالالا مالالالاات  نالالال ب،ض اح 
الالظ المضلمالالا   بم ا قالال  المضلمالالا  ع،الال  االتفالالا  الس اسالال   وأك الالم أنالال  سالال يخه بعالالي  االعتبالالاا تحف 

تفالا  الس اسال   ولال س مال  وأك م أ   التعمي  يجب أ  يالت  و ال  آل  ال  اال  ع،  الما ة الثامن 
   بمعن  ضضواة مشاان  أيضا  الح اا    هالها التعمي .3يض  واحم

وبعم ذل  التق  ن ب،ض بضئ س المضلما   وذنض أن   "َ م  االتفا  الس اسِّ "  نما أشالاا 
إل  أن  أجض  محا ث  هاتف    ي ي،  مال  الَقائالم العالا  ِّ ل،جال   الفضيال  خ، فال  حفتالض  لكن ال  لال  

نمالالالا أ  نالالال ب،ض الالالالهي نالالالا  بض قتالالال  الجنالالالضا  بالالالاول  سالالاليضا  ائالالالم بعثالالال  ا  شالالال  عالالال  مضالالالم ن يك
األم  المتحمة    ليم ا  التق  عقب لقائ  ائ س المضلما   عم ا  م  عمماء ب،المي ا  وأع الا  
وحكمالالاء بض الال   وتالال   خالال   هالالها االجتمالالاع منا شالال  مقالالضاا  اجتمالالاع عمالالماء ب،الالميا  وأع الالا  

                                                           

  ع،  الضاب  التال : 2116(1(21  الخم س: موقع: الجزير  نت  ال،يم "  هشا  الش، ي  "معض   أما  االتفا  الس اس( 1)
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/1/20/%D9%85%D8%%D8%B6B..>   

 .7-1     2115(12(23  بتالاايالخ: 2012( لسنة 2221القـرار رقـة: )األمال  المتحالمة  مج،س األمال   ( 2)
  عـربيـة Sky NEWS 2116(1(25خباا"   ناة: سكاي ني ز العضب   )الفضائ  (  السابع  مساء  بتاايالخ: نشضة األ( "3)
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سال  العسالالكضي  وحكمالاء بض الال   ال  الجمالال   األخضالض  مالال  شالضو  تتع،الال  بعالالم  المسالالاس بالمؤس 
وق ا ت الالالالا وت زيالالالال  المقاعالالالالم ال زاايالالالال  بالتسالالالالاوي بالالالالي  األ الالالالال   الث ثالالالال   الالالال  التشالالالالكي،  ال زاايالالالال  
لحك مالال  ال  الالا  الالال ين   والتمثيالال  المب، ماسالال   الال  السالالفااا  ال،يم الال   وأ  يحمالال  الحك مالالَ  

 .  ع  القان   الج   والشضي  ال المي، ش ا  الخااج

و الالالال  إيالالالالاا ت،الالالال  الجالالالال ال  المك ن  الالالال   سالالالالا ض نالالالال ب،ض إلالالالال  يالالالالضاب،س  والتقالالالال  بالالالالضئ س 
المؤتمض ال ين  وبع  م  أعضائ  ح   االتفا  الس اس   لكن ال   شال   ال  انتالزاع م اَ َقال  

 .  1المؤتمض ع،  االتفا  والحك م  المنمثَق  من 

الالموا اإل ، مال  والالمول   ال  هالها  و   هها الصم   البم مال  اإلشالااة هنالا بإيجالاز  إلال 
الالا  وبالالاازا   الال  األزمالال  ال،يم  الال  منالاله بالالمايت ا  مالال   الصالالضاع  حيالال  أ  الالالموا الخالالااج  نالالا  م م 
الضاع ال،يمال  ِّ  وحضصال ا ع،ال  اسالتمضاا   و  ع الا باتجالا  حسالم   خ   تغهي  بع  الالمو  ل،ص ِّ

بعين الا ت الت   بشالك  واضال   لمص،ح  أيضا  بعين ا  ويالض  نثيالض  مال  المالضا مي  أ   ثم الَ   وال  
اح  ال،يم    من ا:  طض وتضن ا واإلمالااا  ومصالض والسالع  ي   باإلضالا    بما يجضي ع،  الس 
إل  إيطال ا و ضنسا وألمان الا وبضيطان الا وال اليالا  الُمتحالمة )ولكال  ِّ  ولال  بالالطب ِّ مجم عال   مال  

أ   الطالاب  الغالالب ع،ال   ويمالمو  التال  تالم ع ا ل،تالمخ   بشالك  معالي ( المصالال  أواألهالما  
الت ج الالالا  الغضب الالال  تجالالالا  األزمالالال  ال،يم الالال  الحال  الالال  نالالالا  التيكيالالالُم ع،الالال  أ   الصالالالضاع الالالالمائض لالالال  

س  عسكضي ا   والبم م  أ  يج،س المتحااب   ع،  ياول  الح اا ولك  ي حالظ أ  هاله    ُيحت
كضي ا  تحالالت مظ،الال  اأُلمالالال  الم ا الال  تغيالالض  الحقالالا    مالالث   إيطال الالا و ضنسالالا ُتؤي ِّالالما  تالالمخ    عسالال

الالالالا الم  الالالال  األمضيكالالالال   كالالالالا   المتحالالالالمة  بينمالالالالا بضيطان الالالالا وألمان الالالالا تسالالالالانما   كالالالالضة الحالالالال اا  أم 
متهبهبا   وااتكز    المماي  إل  ي،ب و    ع  الفئا  المتصالااع  مال   مال   و  المنطقال  

                                                           

 .  4   2116(ينايض(2  السمت: صحيفة: الحيا  اللندنية"ك ب،ض يفش     إ ناع يضاب،س بقم   اتفا  الصخيضا "  ( 1)



 0211 مارس( 1العدد  )                                                                                                                                                                    قضايا ونظرات

155 
 

)مصالالالالالالض والسالالالالالالع  ي  وتضن الالالالالالا و طالالالالالالض واإلمالالالالالالااا (  لكالالالالالال   هالالالالالاله  الالالالالالالمو  لالالالالالال  تسالالالالالالتجب ل الالالالالالها 
ونا  م  أه  ِّ أسباب التغي الض  ال  الم ا ال  تمالم   تنظال    اعال   ال  ليم الا  وسال طضت   1،بالط

ع،  عم  م  المالم  والمنالاي   األمالض الالهي   ال  الالمو  الغضب الَ  إلال  التيكيالم ع،ال  ضالضواة 
 إن اء األزم  ال،يم    وتضنيز الج    ع،  مكا ح  اإلاهاب وو   تمم  . 

ت تالالماس بجميالال  مسالاليل  التالالمخ  العسالالكضي  الال  ليم الالا  بالال  إ   ال اليالالا  المتحالالمة أصالالبح
وهها ما أكم  الجنضا  ج ز   انف ا  ائ س هيئ  األانا  األمضيك ال  المشالتضن   حيال   الا : 
"إ   ثمال  حاجالال  إلالال  تحالض ك  عسالالكضي   عاجالال  وحاسال  ل  الال  انتشالالاا تنظال    اعالال   الال  ليم الالا"  

الال  ن  الالَ  التنظالال   اسالالتخما  األااضالال  ال،يم الال  اا  مِّ لالالهل  "الُبالالم  مالال  تحالالض ك    نقاعالالمة  إ ، م  الال    محالاله ِّ
عسكضي   حاس   ل،تصم ِّي لت س    اع   و   ال  ت ذاتال  نضيالم أ ت نُقال   بالهل  بطضيقال   تالمع  

مالال  ضالالضواة التنسالالي  سالال اء  مالال   م،نالالا أو مالال  الفضنسالاليي  مالال    عم،  الال   س اسالال     ي ي،الال  المالالم 
يالالم مالال  التقالالاايض تفيالالم أ  التالالمخ  األمضيكالال  و الال  وا الال  الحالالا   الالإ  العم  2الحك مالال  الجميالالمة"

الالضبا  الج يالال  وجمالال  المع، مالالا  االسالالتخبااات   ( انط،الال   الفضنسالال  المضيطالالان   الال  ليم الالا )بالض 
َة  الال،طا  ال،يم  الال   حيالال  أ   الطالالائضا  الفضنسالال     صالالفت عالالم   ع،  الالا  منالاله  تالالضة  بالتنسالالي  مالال  الس 

م حصال ل ا ع،ال  اإلحالماث  ا  مال  غض ال  العم،  الا  مض ا   أهما ا  مخت،ف  لماع     ليم الا  بعال
ست ال اليا  المتحالمة  اعالمة عسالكضي   سالضي   ال  يالضاب،س ع،ال    3التابع  ل،ج   ال،يم  ِّ  وأس 

نمالالا أ    4يالالم  الال ا  العم، الالا  الخاصالال  األمضيك الال   لتالالمايب  الال ا  مكا حالال  اإلاهالالاب ال،يم  الال 
وبيالالالالي  ل،تالالالالمخ  العسالالالالكضي  الالالال  ليم الالالالا  بضيطان الالالالا تقالالالال   باسالالالالتعما ا  بالتعالالالالاو  مالالالال  ح،فالالالالاء أوا 

                                                           

 . 596ل  ول "  مضجال  سم  ذنالض    محمم مصطف  التيض  "ليميالا: م  المول  الفالاش،  إل  ا( 1)
  .6    2116(ينايض(24  األحم 19287  لنم   العم : صحيفة: الحيا ليم ا"   -"أمضيكا تعم لتحضك عسكضي ضم  اع  (2)
 . 6    2116(1(12  19275  لنم   العم : صحيفة: الحيا "أنباء ع   ص  يائضا   ضنس   أهما ا لماع     ليم ا"  ( 3)
   ع،  الضاب  التال :2115(9(3 و  تعضضت ل،تمخ  العسكضي األمضيك  خ   والي  أوباما"  م   :ساس   بتاايخ:   "سب( 4)

-the-during-intervention-military-american-under-came-http://www.sasapost.com/countries
obama-of-term/ 
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 الالا  ضالالبا  مالال  الجالالال    2116  و الالال  ينالالايض 1لم اج الال  زيالالا ة خطالالض الجماعالالا  اإلاهاب الال 
والمخالالابضا  المضيطان الال  بزيالالااة اسالالتط ع   سالالضي  إلالال  ليم الالا. نمالالا أ  االتحالالا  األ ضيقالال   الالضا 

اء خمالالس  الال   متالال  األخيالالضة بالالي يس أبابالالا )بسالالمب تزايالالم تمالالم    اعالال ( تشالالكي  لجنالال  مالال  اؤسالال
ي ل الالها الخطالالالض و مالال  ذلالال    2 و  أ ضيق  الال   لمسالالاعمة "حك مالال  ال  الالا "  الال  ليم الالا ع،الال  التصالالم ِّ

 الالضا االتحالالا  األواوبالال  الق الالا  بعم،  الال  عسالالكضي   بحضي الال  قبالالال  سالال اح  ليم الالا لم اج الال  م ض ِّبالال  
الالالالَب بت ق الالالال   21153ال جالالالالضة غيالالالالض الشالالالالضع     الالالال  أكتالالالال بض   ومالالالال  أ   االتحالالالالا  األواوبالالالال  َاح 

االتفا  الس اس  بي  الفض اء ال،يميي   ووعم ع،  لسا  المف ض  األواوب   ِّ الع، ا ل،س اسال  
الخااج الال  واألمن الال   الال  االتحالالا  األواوبالال   يالالميضيكا مالال غيضين  بتقالالمي  الالالمع  لحك مالال  ال  الالا  
الال ين   "إال أ   االتحالالا   ،ال   مالال  تنالام  خطالالض ال جالالضة غيالض الشالالضع    واإلاهالاب  الال  ليم الالا  

 .      4ويسع  جمي ا  إلاسالاء الس    واالستقضاا    الب   بم ا ق  مج،س األم "

ا  بال ضالالال   الالال   إذا  خ صالالال  الَقالالال    الالال  هالالالها الجانالالالب أ   األيالالالضا  المول الالالَ  م تمالالال  جالالالم 
ليم الالا  ولالالهل  سالالااعت إلالال  تيييالالم "اتفالالا  الصالالخيضا "  و عالالت لتشالالكي  حك مالال  ال  الالا  لكالال  

واحالالم  يمكالال  االعتمالالا  ع، الال   الال  عم، الال  تحقيالال  السالال     يصالالب   الال  ليم الالا يالالض   حكالال م   
ومكا حال  اإلاهالاب  وإيقالا  السالي  المتالم   مالال  ال جئالي  إلال  أواوبالا  والمضال   المما  نحالال  
بنالالاء  ولالال  المؤسسالالا   لكالال   النقطالال  الم مالالَ  هنالالا هالال  ضالالضواة تنسالالي  الج الال   المول  الال   الالما 

وت حيالالم مسالالااا  التالالمخ   لكالال  تكالال   اإلمكالالا   ومحاولالال  تضتيالالب مصالالال  القالال   اإل ، م الال   

                                                           

   ع،  الضاب :2115( يسممض(12م   :  ناة سكاي ني ز عضب    بتاايخ: "تقضيض: بضيطان ا تستعم لتمخ  عسكضي    ليم ا"   (1)
http://www.skynewsarabia.com/web/article/798554/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B  

(2 )  "    الساع : الحا ي  عشض مسالاء . 2116(ينايض(31  بتالاايخ: الفضائية 219قنـا  ليبيا "م جز الحا ي  عشالض مسالاء 
  القاهضة  مضنز األهضا  بـدائلخالم حنف  ع،   "مسااا  إ ااة الع    م  منظما  المب، ماس   الخاص  المؤثضة    الج اا األ ضيق "   (3) 

 .12    2116  السن : السابع   ينايض 14ل،مااسا  الس اس   واالستضات ج    العالم : 
  . 2   2115(3(17  9859  لنم   العم : صحيفة العـربا إلن اء الف ض "  "االتحا  األواوب  يعتز  التمخ  عسكضيا    ليم  (4)
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ت،الال  الج الال   مثمالالضة و عالالال   الال  اسالالتتباب األمالال   ونجالالاح ج الال   السالال    وتطميالال  "االتفالالا  
  الس اس " بص اة تضم  إن اء األزم  وبناء الثق .  

يات والفـرص:  -ارابعً   آفـاُق تسويـة األةمة الليبية: التحدِّ

 الال  العميالالم مالال   و  العالالال  ) الال  أ ضيق الالا إ   تجالالااب النزاعالالا  المسالال، ح  التالال  حصالال،ت 
وأواوبالالا الشالالضق    وأمضيكالالا ال تين الال ( ُتع، ِّمنالالا أ  أهالال  الضنالالائز لتحقيالال  السالال   الالالمائ  هالال  بنالالاء 
الثق  بي  أيضا  النزاع  وال ص   إل  الت ا   ح   شضو  الس    انط  ا  مال  إ ااك أ  

 اع،الال  ونزي الال  لضعايالال  وضالالما  الالال ي  ل،جم الال   مالال  ضالالضواة االحتكالالا  إلالال  ج الالا  وين الال  
تحقيالالالال  االسالالالالتقضاا والتعالالالالاي  السالالالال،م  ع،الالالال  أا  ال ا الالالال   والحالالالالال  ال،يم الالالال  بطم عالالالال  الحالالالالا  
تحتالالالالاج إلالالالال  اسالالالالت، ا  واالسالالالالتفا ة مالالالال  مثالالالال  ت،الالالال  الالالالالماوس  لتخالالالالضج الم،الالالالم مالالالال  هالالالاله  األزمالالالال  

ال  والتشالظ ِّ   العصيب   وتزي  ع  ناه، الا ميالضاث "الفتالضا  االنتقال  ال " الُمثق،ال  بالمعانالاة واأللال
وتمالالمأ مضح،الال  جميالالمة ممن الال  ع،الال  السالال   والثقالال  واألمالالال   ونمالاله الخ  الالالا   وت حيالالم الصالالال  

 والج ال    م  أجال  بناء  ول  القان   والمَؤسسالا . 

ولهل    إ  هناك بع  التحميا  الت  يجب التغ،ب ع،ي ا م  أج  إن الاء الصالضاع  
 وتسال ي  األزم   من ا:

ين  بي  نا   األيضا  ال،يم    و عال  حك مال  "ال  الا  الال ين "  تحقي  الت ا   ال   .1
ولالالالال  مالالالال  العاصالالالالم   مالالالال  ت زيالالالال  بعالالالال  الالالالال زااا   ومسالالالالاعمت ا  الالالال  إ ااة أمالالالال ا الم 

 الس ا ي  ع،  المم  ال،يم   الض ئ س   بشك  منص . 
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اإلسالالضاع  الال  عم،  الال  صالال اغ  المسالالت ا )الالالميمقضاي ( الالالمائ  ل،الالب    وإيالال ع الشالالعب  .2
ال يئالالال  التيس سالالال   لصالالال اغ  مشالالالضوع المسالالالت ا  والتعالالالض   ع،الالال  أسالالالباب  ع،الالال  عمالالال 

 تيخ ضها    يضح مشضوع المست ا ل ستفتاء حت   اآل .

 عالالال  الجالالال   الالالال ين  ال،يمالالال   وتقالالالمي  نا الالال  اإلمكان الالالا  العسالالالكضي  وال، جسالالالت   لالالال    .3
والسالالع  إلالال  ا الال  حظالالض تسالال، ح   ومسالالانمت   الال  حضبالال  ع،الال  اإلاهالالاب  ل قالال   بالالموا  

.الم        المَ اع ع  ال ي  وحماي  أمن  الق م  ِّ

سالالالالع  الحك مالالالال   الالالالمما  نحالالالال  أ اء م ام ِّ الالالالا  مالالالال  التضنيالالالالز ع،الالالال  األول يالالالالا  الم مالالالال   .4
المالالهن اة  الال  االتفالالا  الس اسالال   وهالال : األول يالالا  الس اسيالالال   واألول يالالا  األمنيالالال   

 واألول يا  اال تصالا ي  والخمم  .   

م   مال  أي ج ال  نانالت  واعتبالاا ال حالمة ال ين ال  م اج    ع ا  تقس   الك ا  ال،ي .5
انيالالالزة  أساسالالال     لمنالالالاء المولالالال   وت ع الالال  الالالالضأي العالالالا  بيهم الالال  الحفالالالاا ع،الالال  ال حالالالمة  

 ووض  بضنام  محم  لتفتيت المضنزي  اإل ااي .

العمالالالال  ع،الالالال  تحقيالالالال  المصالالالالالح  ال ين الالالال  الشالالالالام،  والحق ق الالالال   بالالالالي  نا الالالال  المالالالالالم   .6
  وتك ي  ج ال  اسم   مختص  بالهل   واالستفالالا ة مال  نال  والمنايال  والقبائ  ال،يم  

 التجااب اإل ، م   والمول      هالها األمض. 

تيصالالالالي  مف الالالالال   الم اينالالالال  واالنتمالالالالالاء القالالالالال م   وحمايت مالالالالالا  وت ضالالالال    واهالالالالالما  الالالال   .7
 حمالاي  تماس  المول .   
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المسالت ا  االتفا  الفع،  ع،  بن   المول  ال،يم   ونظام ا الس اسال   وتضالمين   ال   .8
كنالالال ع مالالال  معالجالالال  الصالالالضاع مالالال  جالالالهوا   وبطم عالالال  الحالالالا   الالالإ  ذلالالال  سالالال ك   محالالال   

 ل،نقاو  وص ال  إل ضاا  م  الشعب    المست ا المائ .

المالمء َ ال اا   الال  تطميال  "تالالمابيض بنالاء الثقالال " الال اا ة  الال  االتفالا  الس اسالال   مال  المالالا ة  .9
لسالالال      الالال  تشالالالتم  (  بسالالالمب أهميت الالالا  الالال  خ،الالال  بيئالالال  م ئمالالال  لتحقيالالال  ا26-32)

ع،الالالال : تالالالال  يض حمايالالالال   عالالالالال  ل،سالالالال،طا  القضالالالالائ    وضالالالالما  حكالالالالض سالالالال،ط  احتجالالالالاز 
المعتق،الالي  والسالالجناء ع،الال  السالال،طا ِّ القضالالائ   المختصالال   وااللتالالزا  بتطميالال   الالان   
الالالالضيَ  والنالالالالازحيَ  الط ع  الالالال  واآلمنالالالال   العمالالالالال  االنتقال الالالال   والمسالالالالاعمة  الالالال  عالالالال  ة الم ج 

  التالالالزا  الحك مالالال  ب ضالالال  الخطالالال  ال زمالالال  لعالالال  ت   بيسالالالضع و الالالت إلالالال  منالالالايق    مالالال
 ( ي ما  م  تاايخ  خ   و   إي   الناا حيز التنفيه. 91خ   )

معالجالال  هالالما أمالال ا  المولالال   الال  السالالنتي  الماضالاليتي   والعجالالز  الال  الميزان الال   .11
العامالال  بسالالمب تالالمن ِّ  أسالالعاا الالالنف  عالم  الالا   وتالالمه ا نم  الالا  إنتاجالال  مح،  الالا   وإعالالا ة 

الالالال  النظالالالالض  الالالال   نثيالالالالض  مالالالال  أوجالالالال  اإلنفالالالالا  المبالالالالالذ  ي الالالالا بالالالالبع  بنالالالال   الميزان  الالالال  العام 
الال   ننالال ع  مالال  حالال  المشالالاك  سالالالف  الالالهنض  والتغ،الالب  بالتنسالالي  مالال  الج الالا  الُمختص 

 ع،ي ا.     

التضنيالالالالز ع،الالالال  ضالالالالب  الحالالالالمو   وبسالالالال  سالالالال،طا  المولالالالال  ع،الالالال  نا الالالال  المنا الالالاله  .11
لج   والشالضي   وتقالمي  نال  الالمع  البحضي  والج ي  والمضيال   واالسالتعان   ال  ذلال  بالا

 المالا ي والعسكضي وال، جست  ل،ج ا  الت  تق   ب ه  الم م . 
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وهناك أابع  أم ا)ذا  ص،  بمالا سالم ( البالم أ  تيخاله  ال  الحسالبا  لتحقيال  تسال ي   
 :1 عال  ل،صضاع ال،يم  وه 

1. : اة الساليئَ  المضنزيالَ   ،يم ا تحتاج إل  اؤيال  ا تصالا ي  تتجالاوز اإل ا عدالُة توةيع الَمـَوارِّدِّ
ل،مالال اا  النفط الال   بمالالا يعالالال  َ ضالالايا الت مالال   التنمالال ي  سالال اء  الال  الشالالض  أو  الال  الجنالال ب 
مالال  جانالالب  ويتجالالاوز التالالماع ا  السالال،م   ل،مولالال  الضيع الال   بتن يالال   اعالالمة ا تصالالا ي  تكفالال  
مشالالاان  أكمالالض ل،سالالكا   الال  اال تصالالا   بمالالا يحالال  مشالالك   البطالالال   وين الال  أو يحالالم مالال  

    والفسالا  والج ال ي  وإهالمااِّ المالا  العا  وغيضهالا.المحس ب

ـــةَّ للدولـــة: .2 الالال اغ   سالالالت ا تالالال ا ق   يحقالالال  ت ازنالالالا  ا تصالالالا ي ا   تعزيـــز هــــويَّةَّ وطنيَّ وذلالالال  بصِّ
وس اسالالالال  ا  بالالالالي  المضنزيالالالال  وال مضنزيالالالال   بمالالالالا يعمالالالال  ال الالالالال يَ  ال ين الالالالَ    وَ  اصالالالالطما  مالالالال  

عال  نفسال ا بعالم ثال اة السالاب  عشالض مال   مضايالض   ال ال يا  المين   والمنايق    التال  عم الض ت 
 "م  التع ي  ع،   وا القمي،     تحقي  االستقضاا والمصالح ".

بالتضنيز ع،  بناء جال   وينال   وانت الاج س اسالالا  حاسالم  مال   ترسيخ سياد  القانون: .3
ين   المتشم ة  والعالمال  االنتقال    التال  يضاهالا الالبع   المي، ش ا  المس،ح  والجماعا  الم ِّ

مفتاحالالا  ل،تقالالم  السالالضي   بتكالالضيس ثقا الال  المصالالالح  ال ين الال  مالال  مالال  لالال  يت ايالال ا  الال   تالال  
 ال،يميي   وذل  م  خ    ع  حك م  "ال  ا  ال ين ".

 الال  آ   واحالالم ل،سالال،ط  والثالالضوة وال الالال ي  تت ا الال  ع،ي الالا  بنــاء شـــراكة متواةنــة ول مركزيــة: .4
تتعالالاي   الال  ال  الالت ذاتالال  مالال  مفالالض ا  القالال ة القالال   المتعالالم ة  الال  ُبن الال  المجتمالال  ال،يمالال   و 

والضالالع  لالالالم  المولالال  ال،يم الالال    الالال  إيالالاا نظالالالا  )س اسالالال  وإ ااي( يت ا الال  ع، الالال  الفالض الالالالاء 

                                                           

  . 81خالم حنف  ع،   "أبعا  وج    تس ي  الصضاع ال،يم  م  منظ ا حساس   النزاعا "  مضجال  سم  ذنالض     ( 1)
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ع،الالال  المولالالال  أوال   ثالالالال  أسالالال، ب إ ااة سالالالال،طات ا وت زيالالال  اختصاصالالالات ا بالالالالي  األ اليالالالال   بمالالالالا 
 يضاع   ضايا أسالاسيال  وهالام  مث : العالمال  واألمال  والتنميال .  

ــــة: خ إ  ليم الالالا اليالالال   تمالالالض بمضح،الالال  عصالالاليب   تشالالال م  ي الالالا الالالالب   أزمالالال  معقالالالمة  متعالالالم ة ـاتم
األيالالالضا  والج انالالالب واألسالالالباب  وهالالال  نت جالالال   منطق  الالال   لضالالالع  الشالالالع ا بحجالالال  المسالالالئ ل    
ال ين   الم،قاة ع،  عات  ن  األيضا  والق   والمؤسسا  المخت،فال   وهال  مالا تضتالب عنال  

الالب  باإلضالالا   إلالال  مزيالالما  مالال  نزيالال  الالالم  وهالالم ا المالال اا  وتالاليج   مشالالاعض الكضاه الال  والتعص 
ضالالالالع  األ اء الحكالالالال م   وبالالالالضوز إشالالالالكال  ا   بني ي الالالال   خطيالالالالضة ت الالالالم  سالالالال م  الالالالال ي  ووحالالالالمة 
المول   وما تحتاج  ليم ا اليال   لال س مزيالما  مال  ال سالطاء األمميالي  وال مال  حجال  التالمخ   

   هها المش م المضطضب أص    ب  إ  مالا  الخااج   الت   م تخ،  مزيما  م  التعقيما 
تحتاج  بالفع  ه  ت ا ض اإلاا ة الس اس   الحق ق   والمضون  الكاف   والت ا ال  الال ين  لالم  
ك  األيضا  ل،تغ،ب ع،  هاله  الظالضو   وإنقالاذ الم،الم مال  مخالايض الفشال  والتشالضذ   وبنالاء 

  استخما  العن  )القالان ن (  ول  القان   والمَؤسسا   الت  تستط   وحمها أ  تحتكض ح
المشالالضوع لحمايالالال  الالالال ي  والمالالال اي  مالالال  مخالالايض اإلاهالالالاب الُمحم الالال  ومالالال  العمالالال  بمَقالالالماا  
المولالال  مالال   مالال  أي يالالض  ) اخ،الال  أو خالالااج (  وأ  تعمالال  ع،الال  تيكيالالم الالالت ح  بالالي  أبنالالاء 
الشالالالالعب ال احالالالالم  ومعالجالالالال  اآلثالالالالاا السالالالال،م   ل،حالالالالضب واإلشالالالالكال  ا  الس اسالالالال   واال تصالالالالا ي  
واالجتماع الال  الناجمالال  عالال  الفتالالضا  االنتقال الال  السالالابق   واسالالت، ا  الالالماوس مالال  ت،الال  الفتالالضا   
وتيصي  ثقا   التسام  والمضونال  والم اينال  اإليجاب ال  والحال اا العق نال  واحتالضا  االخالت   

    الضأي.

إ  نجالالاح الحك مالال   الال  إخالالضاج الم،الالم مالال  أزمتالال   والعمالال ا بالال  إلالال  بالالض األمالالا  مضهالال     
  الج الال   ال ين الال  لتحقيالال  التحالال   الالالميمقضاي  بكالال  متط،باتالال   والتعامالال  بالال ع  مالال  بتكالالات
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التمخ   الخااج    وتقمي  مص،ح  ال ي  ع،  المصالال  الفئ يال  أو الحزب ال   وإ ااك أ  
الالال ي  يتسالال  ل،جم الال   وأ  تحقيالال  التنم الال  الشالالام،  والميمقضاي الال  و التَقالالالم  لألجيالالالا  القالالالا م  

     مسئ ل   الجميال .

***** 
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 االتفاق النووي اإليراني: األبعاد االقتصادية

 *شيماء بهاء الدين

الالا لسالاليض مفاوضالالا  االتفالالا  النالال وي بالالي  إيالالضا   الالا ائ س  مثالال  العامالال  اال تصالالا ي محضن 
الالالا لمالالالا  الالالم   والغالالالضب  و الالالم نانالالالت الضيبالالال  اإليضان الالال   الالال   الالال   يالالالم الحصالالالاا اال تصالالالا ي  ا ع 

 ضبما نالا  العامال  اال تصالا ي الممالضا ال حيالم المقمال   المفاوض   اإليضاني   م  تنازال   
 لم  الشعب اإليضان   الست عاب أي تناز  ع،  صعيم ح،م  الن وي.

إلال  أ  يالت   2115و م تال  الت صال  باالتفالا  الالهي أُع،ال  إبضامال   ال   يينالا  ال  ي ليال   
الغازيالال  إلغالالاء الحظالالض اال تصالالا ي والمالالال  ع،الال  القطاعالالا  المصالالضف   والمال الال  والنفط الال  و 

والمتضون م اويال  والتجاايال  والنقالال  والم اصال    الال  إيالضا   والتال   ضضالال ا االتحالا  األواوبالال  
وال اليا  المتحمة )بسمب المضنام  الن وي(  حيال  سالتت  إزالال  أي حظالض أو  يال   مفضوضال  

 .1   مجاال  التعاو  اال تصا ي م  إيضا  ع،  جم   الصعم

صا ي  بص اة تمايج   عال  إيالضا  اعتبالااا مال  بمايال  ويت   االتفا  ا   العق با  اال ت
  لكالال  الالالضئ س االميضنالال  بالالاااك اوبامالالا أكالالم أ  هالاله  العق بالالا  يمكالال  إعالالا ة  ضضالال ا  2116

 .2   حا  انت كت إيضا  االتفا 

و م است م ت العق با  بص اة   ي  صالا اا  الالنف  الخالا  اإليضانال   التال  انخفضالت 
م،يالال    2.5  بعالالم أ  نانالالت 2113ا  الال  ن ايالال  عالالا  م،يالال   بضميالال  ي م  الال 1.1إلالال  حالال ال  

                                                           

 باحث  بمضنز الحضااة ل،مااسا  الس اس   *
 :2115ي لي   14لتاايخ  م  الغضب  إيضا  تتط،  إلنعاو اال تصا  بعم االتفا  ا 1-

http://www.cnbcarabia.com/?p=239061    
 :2115ي لي   14ك   يممو اال تصا  اإليضان  ما بعم ا   العق با     2-

/http://www.annahar.com/article  

http://www.cnbcarabia.com/?p=239061
http://www.annahar.com/article/252248-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.annahar.com/article/252248-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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%  ال  5  وأ   ذل  إل  انكماو اال تصا  اإليضان  بنحال  2111بضمي  ي م  ا خ   عا  
 .21131عا  

الالا تضاجعالالت الصالالناعا  اإليضان الال  خالال   السالالن ا  العشالالض الماضالال   إلالال  النصالال    أيض 
ا  االلتفالالا  ع،الال  العق بالالا   بينمالالا  الال  مجالالا  التجالالااة حاولالالت إيالالضا   الال  الكثيالالض مالال  األح الال

 .2وإيجا  بمائ  لتصما ما تمت،ك  وتست ا  ما تحتاج  م  بضائ 

كما تعط،ت وسائ  النقال  الجال ي والمالضي والبحالضي بسالمب  الضااا  العق بالا  أيضالا   مالا 
أثالالالض ع،الالال  بن الالال  اال تصالالالا  الالالالماخ،   حيالالال  تضاجالالال  القطالالالاع الخالالالا  بشالالالك  ال الالالت  وت  الالال  

ا مالالال  ان  الالالاا العم،الالال  المح، الالال  أمالالالا  الالالالموالا  وهالالال  مالالالا زا  التنالالالا س  الالال  السالالال    وتضا الالال  هالالاله
 .3%    بع  األح ا 51األسعاا وا   نسب  التضخ  إل  

ولمالالالالا نانالالالالت إيالالالالضا   الالالالم أظ الالالالض  مضونالالالال  ا تصالالالالا ي   الالالال  م اج الالالال  العق بالالالالا   ف مكننالالالالا 
ت،خالالالالالال   الحالالالالالالال  اال تصالالالالالالا ي  اإليضان الالالالالال  المسالالالالالالتقم،  لض الالالالالال  العق بالالالالالالا  إلالالالالالال  مجم عالالالالالال  مالالالالالال  

  يمكالالالال  المنالالالالاء ع،ي الالالالا  ومجم عالالالال  أخالالالالض  مالالالال  السالالالال،م ا  مالالالال  الضالالالالضواي اإليجاب الالالالا  التالالالال
 .تجاوزها

 فمن اإليجابيات:

نجحالالالالالت حك مالالالالال  اوحالالالالالان   الالالالالالهي تشالالالالالج  ع،الالالالال  االسالالالالالتثماا األجنمالالالالال    الالالالال  خفالالالالال   -
 الالال  المئالالال   مالالالا سالالالاعم ع،الالال  اسالالالتقضاا العم،الالال   15 الالال  المئالالال  الالالال   42التضالالالخ  مالالال  

                                                           

 :2115 مضايض  22 .  ايم  الصما ي لماذا ت اص  إيضا  الميزوم  ا تصا ي ا  ع  ح،فائ ا    -1
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/02/2015218999779800.htm  

 :2115مااس  31ان  يتض  ب و   النزي     اإليض اال تصا 2-
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/3/30  

  المضج  الساب . 3-

http://studies.aljazeera.net/reports/2015/02/2015218999779800.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/02/2015218999779800.htm
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/3/30/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/3/30/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81
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ولكالالال  مالالال   و  زيالالالا ة  الالال   اإليضان الالال  )الضيالالالا (  التالالال  سالالالم  أ   قالالالم  ث،ثالالال  ق مت الالالا.
 .1التم ي  و    ا تصا ي جميم   إ  هه  المكاسب معضض  ل،خطض

وبالالالالتزام  مالالال  ذلالالال   شالالالضع المنالالال  المضنالالالزي اإليضانالالال   الالال  تنفيالالاله س اسالالال  لخفالالال  ق مالالال  
الفائمة ع،  ال  ائ   وتقمي  التس     لحفالز العم، ال  اإلنتاج ال   وخفال  تكالال   اإلنتالاج  

ضوج بالالالب   مالال  حالالال  الضنالال    وهالال  مالالا سالالينعكس بالالموا  ع،الال  وزيالالا ة حجالال  االسالالتثماا ل،خالال
 .2تضاج  معم  التضخ  بحسب ما يض  ني، 

إ ااة الم،  المال  جيم نسم ا  أي إ  العجالز  عنالمما حصال   ال  بعال  السالن ا    -
كالا  محالالمو ا جالالما. هالالها يشالاليض أيضالالا إلالال  التقشالال   الال  اإلنفالالا   الال  ظالالضو  حصالالاا 

 .3ا تصا ي صعب

كمولال  ذا  ا تصالا  ايعال  معتمالم ع،ال  عائالما  صالا اا  -  لما نانت إيالضا  تعالان -
مالال  تق،بالالا  أسالال ا  الالالنف  العالم الال  التالال  ت الالم  أمن الالا  -الالالنف  )باإلضالالا   إلالال  الغالالاز(

النفط الال   بالالمأ  ي الالضا  تضنالالالز  2112اال تصالالا ي والقالال م   خاصالال  منالاله عق بالالالا  
  جميا  ع،  تح ي  ا تصا ها إل  ا تصالا  غيالض نفطال  يعتمالم  ال  جانالب مال  ج انبال

 ع،  س اس  تنم   الصا اا  غيض النفط  .

أي إ  العق بالالا  حفالالز  اإل ااة اإليضان الال  لتحقيالال  "تجالالااة غيالالض نفط الال  مت ازنالال " )تالال از  
 .1بي  ال اا ا  وجم   الصا اا  ف ما عما صا اا  النف  والغاز(

                                                           

 ك   يممو اال تصا  اإليضان  ما بعم ا   العق با    مضج  ساب . -1
 :2114ي ني   15  ه  يتعا   اال تصا  اإليضان  م  الضن   التضخم   2-

http://www.aljazeera.net/news/  
 :2114أبضي   22م ق   اال تصا  اإليضان : م  العق با  ال  التنم    ل يس ح 3-

http://www.annahar.com/   

http://www.annahar.com/article/173262-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.annahar.com/article/173262-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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بنالالالالت إيالالالالضا  شالالالالبك  مالالالال  الع  الالالالا  اال تصالالالالا ي   منالالالاله أ  ُ ضضالالالالت ع،ي الالالالا العق بالالالالا   -
و الالالم اعتمالالالم  بشالالالالك  ائالالال س ع،الالال  االتجالالالالا  شالالالض  ا  وت ييالالالم ع  ات الالالالا  اال تصالالالا ي  

اال تصالالا ي   الال  المنطقالال  العضب الال  مالال   ولالال  اإلمالالااا   حتالال  أصالالبحت األخيالالضة أكمالالض 
 .2منفه لط ضا  ع،  العال  تجااي ا

حا  المن   التحت   معق   نسالم  ا  حتال  يمكال  القال   إ  إيالضا   مث، الا مثال  ال اليالا   -
ت،م الالال  احت اجات الالالا المح، الالال  بشالالالك  جيالالالم  ع،الالال  صالالالعيم المن الالال  المتحالالالمة  تعمالالال  ع،الالال  

التحت الال . و الال  ال ا الال   يمكالال  القالال   بالفعالال  إ  المن الال  التحت الال  األمضيك الال   الال  وضالال  
أسالال أ مالال  نظيضت الالا اإليضان الال . ولالال س هنالالاك شالال   الال  أ  الجم  ايالال  اإلسالال م   تعمالال  

يالالالض  سالالالضيع  ع،الالال  إضالالالا   المن الالال  التحت الالال  بالالال تيضة أسالالالضع  إذ تمنالالال   طالالالااا  أنفالالالا  و 
 .3أكثض م  ال اليا  المتحمة و   مساح  أصغض بكثيض

 

 من السلبيات:و 

م اصالالال،  إيالالالضا   عالالال  ح،فائ الالالا  الالال  الخالالالااج بالمالالالا  والسالالال ح  ع،الالال  الالالالضغ  مالالال  الك،فالالال   -
. واغ  أن     و ت ساب  أكم اجا  أعما  ومسؤول   تجالااي   4العال   ل ها المع 

اال تصالالالالا ي الالالالالهي تالالالال  ض  إيالالالالضا   سالالالال اي   أن الالالال   ،قالالالال   مالالالال  تعالالالالض  شالالالالضيا  الح الالالالاة
لضالالغ    بسالالمب انخفالالا  أسالالعاا الالالنف  اغالال  الضسالالائ  الع،ن الال  والالالمع  الالالهي يقممالال  

                                                                                                                                                                             

   مضج  ساب .ه  يتعا   اال تصا  اإليضان  م  الضن   التضخم   1-
 :2115ي لي   29عمم الحا ظ الصاوي  إيضا   إ تصا  ما بعم االتفا  الن وي   -2

14-56-12-29-07-2015-02/1631-47-10-17-01-kutub.com/index.php/2013-http://www.e 
   مضج  ساب . پاتضي  ن وس    التيثيض المحتم  لمكاسب إيضا  اال تصا ي  م  االتفا  الن وي ع،  س است ا الخااج   3-

  .  ايم  الصما ي لماذا ت اص  إيضا  الميزوم  ا تصا ي ا  ع  ح،فائ ا   مضج  ساب . -4

http://www.e-kutub.com/index.php/2013-01-17-10-47-02/1631-2015-07-29-12-56-14
http://www.e-kutub.com/index.php/2013-01-17-10-47-02/1631-2015-07-29-12-56-14
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.  ق  جض  عم،   إعا ة ت ج   ل،مساعما  مال  منطقال  1أ    ح،   إ ، م  لس ايا
ا لما تمث،ال  مال  أول يال . إذ يالض  صالان  القالضاا اإليضانال   ال  هالها الالمع   إل  أخض  تبع 

القالال م  اإليضانالال   ونالالهل  لتحقيالال  مزيالالم مالال  النفالال ذ بمالالا يعالالزز مكانالال   ضالالضواة لألمالال 
 .  2إيضا  و واها اإل ، م 

م، الالااا   والا  4 ع،الال  سالالمي  المثالالا   منحالالت إيالالضا  لسالال ايا تسالال     ائتمان الال   الالماها 
لشالالضاء منتجالالا  نفط الال  وغيالالالض نفط الال  بسالالمب تضاجالال  اإلنتالالالاج السالال اي ل،الالنف  نظالالضا ل،عق بالالالا  

 .3المنش   النفط   وس طضة المعااض  ع، 

 ال  المائال  مال  النالات   3واغ  تقميض الك،ف  اإلجمال   لكا   هاله  النشالايا  بي ال  مال  
لكالال  يبقالال  األمالالض عمئالالا   ضالال  عالال  أ  الجالالز  بحجالال  اإلنفالالا   الال  هالالها ، 4المح،الال  اإلجمالالال 

 الصم  أمض غيض ممك .

عالالالالالالالالان  اال تصالالالالالالالالا  مالالالالالالالال  انكمالالالالالالالالاو خالالالالالالالال   النصالالالالالالالال  األو  مالالالالالالالال  السالالالالالالالالن  المال الالالالالالالال   -
  الالهي أشالاا ”المضنالز اإلحصالائ  إليالضا “وذل   ال  ضال ء تقضيالض ”. 2116(2115

 الال  المائالال   الال  الضبالال  الممتالالم مالالا بالالي   2إلالال  أ  اإلنتالالاج الصالالناع  انخفالال  بنسالالب  
 .5مقاان  بالفتضة نفس ا م  العا  الهي سبق  2115ينايض ومااس 

                                                           

  .net/ar/iran/2014/12/20lhttp://www.alarabiya :2114 يسممض  21تضاج  النف  يثيض مخاو   مش  م   قم  ع  إيضا    -1
  .  ايم  الصما ي لماذا ت اص  إيضا  الميزوم  ا تصا ي ا  ع  ح،فائ ا   مضج  ساب . -2
  /htmlhttp://elaph.com/Web/opinion.2015/4/998099 :2115أبضي   9خسااة الن وي اإليضان  وان  اا اال تصا    -3
   :2115ي لي   11پاتضي  ن وس    التيثيض المحتم  لمكاسب إيضا  اال تصا ي  م  االتفا  الن وي ع،  س است ا الخااج     -4
-nuclear-a-from-gain-economic-irans-analysis/view/how-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy

policy-foreign-its-affect-might-deal  
  /http://www.gulfmagazine.com/section/5340 :2115أكت بض  13إيضا  ما بعم االتفا  الن وي.. ان   ا تصا ي   -5

http://www.alarabiya.net/ar/iran/2014/12/20/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83.html
http://elaph.com/Web/opinion/2015/4/998099.html
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-irans-economic-gain-from-a-nuclear-deal-might-affect-its-foreign-policy
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-irans-economic-gain-from-a-nuclear-deal-might-affect-its-foreign-policy
http://www.gulfmagazine.com/section/5340/
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 ال  المول ال   جفا  السي ل  م  اال تقاا إل  اآلل ا  الفعال  إلجالضاء التحال ي   المال -
 .1بعم من  إيضا  م  التعام  عمض شبك  س يفت المصضف  

وف مالالالا ي،الالال  سالالاليتناو  التقضيالالالض األثالالالض اال تصالالالا ي ل تفالالالا  النالالال وي ع،الالال  أابعالالال  صالالالعم: 
 األاصمة المجممة  والنف   واالستثماا الخااج   والتماع ا  خااج  ا.

 األرصد  المجمد :

الالالالب   المجمالالمة  الالال  الخالالااج التالالال  مالالال  أكالالم المنالالال  المضنالالزي اإليضانالالال  عالال  أ  أاصالالالمة 
م، اا  والا. ونش  ائ س المن  المضنزي اإليضان  ولال  هللا  29المقضا اإل ضاج عن ا تم،ذ 

م، الالالاا  والا أصالالال   عائالالالمة ل،منالالال   23م، الالالاا  والا هنالالالاك  29سالالال   أكالالالم أنالالال  مالالال  أصالالال  
 م، ااا  أخض  مم، ن  ل،حك م  اإليضان  . 6المضنزي  و

البالالالذ  2115ذ الالالهي أع،الال  عنالال   الال  و الالت سالالاب  مالال  ي ليالال  وأوضالال  سالال   أ  المم،الال
م، الالالاا  والا عبالالالااة عالالال  أصالالال    الالال  الخالالالااج م ظفالالال   الالال   35م، الالالاا  والا  يشالالالم   111

 م، اا  والا و ائ  ع،  شالك  ضالمانا   ال  المنال ك الصالين   22مشااي  نفط   وغازي   و

2. 

صضف   جميالمة  ولك  حت  م  ا   العق با   يجب اتخاذ خط ا  بحث ا ع  آل ا  م
واألهة كيف ستوةا األرصد ، على نحو يخدم القتصاد والمجتمع  .3أكثض مضون  وتطال ا ا

في إيـران، وأل تتركـز وعائـداتها فـي يـد مؤسسـات بعينهـا كـالحرس الثـوري علـى سـبيل 
 المثال، وال ي يسيطر على مساحة ليست بالقليلة من القتصاد اإليراني.

                                                           

 ك   يممو اال تصا  اإليضان  ما بعم ا   العق با    مضج  ساب .  1-
   https://arabic.rt.com/news :2115ي لي   26م، اا  والا  ق    29المضنزي اإليضان : أاصمة إيضا  الت  س فضج عن ا تم،ذ  -2
 ك   يممو اال تصا  اإليضان  ما بعم ا   العق با    مضج  ساب . -3
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 النفط:

نمالالض  باال تصالالا  اإليضانالال   ونت جالال  العق بالالا   خسالالض  ي الالضا  مالالا وبالالالطب  لالال  أول يالال  
.  الضغ  أ   طالاع الالنف  والغالاز 21121م، الاا  والا مال  ع ائالم الالنف  مناله  161يزيم ع،  

ه  األكثض تحق قا لألاباح  ال  إيالضا   حتال  وصال  األمالض لماجال  ال تسالم  حتال  بالي  تكالضا 
 .ي ضا  ما يكف  م  المنزي  لتغط   احت اجا  الب  

هالالالها وإ  نانالالالت شالالال م  صالالالا اا  الالالالنف  اإليضان الالال  بعالالالم اتفالالالا  جن الالال  زيالالالا ة م،ح ظالالال  
   بحسب تقضيض ل نال  ب، ممض  اال تصا ي . 2115% بماي  عا  28وص،ت إل  

  تشيض إحصاءا  شالضن  2115وو قا  لتقضيض أصمات  ونال  م ض اإليضان      أبضي  
م يالالالي  بضميالالالال  نفالالال  ي م الالالالا   3.8 - 3.6  الالالالنف  ال ين الالال  إلالالالال  زيالالالا ة القالالالماة اإلنتاج الالالال  إلالالال

ا 1.6 - 1.4وااتفاع حج  الصا اا  إل    .2م،ي   بضمي  ي م ا  أيض 

وتع،الالالال  إيالالالالضا  أن الالالالا سالالالالتك    الالالالا اة  بعالالالالم "يالالالال   التنفيالالالاله"  ع،الالالال  زيالالالالا ة إنتاج الالالالا النفطالالالال  
ألالالال  بضميالال  ي م الالالا   الالال   511بسالالضع   بينمالالالا تحالالالم ث بعالال  المسالالالؤولي  عالالال  إضالالا   بنسالالالب  

.  ع،الال  سالالمي  المثالالا    الالا  وزيالالض 3 ض وم،يالال   بضميالال   الال  غضالال   عالالا غضالال   بضالالع  أشالال
الالالالنف  اإليضانالالال  ب جالالالا  زنقانالالال  إ  إيالالالضا  يمكن الالالا أ  تنالالالت  م،يالالال   بضميالالال  إضالالالا   ي م الالالا  الالال  

 .4األش ض الست  التال   لض   العق با 

                                                           

 إيضا  تتط،  إلنعاو اال تصا  بعم االتفا  التاايخ  م  الغضب  مضج  ساب . -1
    مضج  ساب .ه  يتعا   اال تصا  اإليضان  م  الضن   التضخم   2-

   /http://www.gulfmagazine.com/section/5340 :2115أكت بض  13تفا  الن وي.. ان   ا تصا ي  إيضا  ما بعم اال -3
 ك   يممو اال تصا  اإليضان  ما بعم ا   العق با    مضج  ساب .  -4

http://www.gulfmagazine.com/section/5340/
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وم  ث    قم وضعت إيالضا  خططالا إلعالا ة بنالاء ع  ات الا الصالناع   والتجاايال  عقالب 
 وي مالال  القالال   المول الال   انط   الالا مالال  اسالالت ما  مشالالضوعا   الال   طالالاع  الالالنف  االتفالالا  النالال

 .21211م، اا  والا بح،   عا   185والغاز بق م  

وبالفعالال  هنالالاك تجالالاوب مالال  المسالالتثمضي  األجانالالب   قالالم أع،نالالت شالالضن  "غالالازبضو "  الال  
بالالالا  ي نيالالال  أن الالالا ال تسالالالتبعم المشالالالاان   الالال  مشالالالااي  إنتالالالاج الغالالالاز  الالال  إيالالالضا   بعالالالم ا الالال  العق  

 .2المول   ع  ي ضا 

وبشالالك   عالالا   لالال س هنالالاك شالال  بالالي  التجالالااة الخااج الال  سالالتنم  بشالالك  واضالال  بعالالم ا الال  
العق بالالالا . مالالال  جانالالالب   الالالإ  المسالالالت ا ي  مالالال  إيالالالضا  يتط،عالالال   لت ايالالالم الخمالالالضا  المط، بالالال   
واآلال   والخالالمما  مباشالالضة بالالمو  مصالالاعب مال الال  و ان ن الال . وع،الال  الجانالالب اآلخالالض   الالإ  

 س ستط ع   البح  ع  أس ا  و ض  جميمة. مصماي الب   

يت  الال  تالاليثيض زيالالا ة حجالال   لكــن هنــا  عــدًدا مــن األمــور التــي يجــب اللتفــات إليهــا:
الصالالا اا  أيضالالا  ع،الال  مالالالم  انضالالبا  الس اسالال  المال الال  والنقميالالال  بحيالال  ال تالالؤ ي عائالالالما  

 .3النف  المتم ق  إل  تحفيز المناخ التضخم 

الالالالا  ال يمكالالالالال  إليالالالالضا  زيالالالالالا ة ا إلنتالالالالالاج إال مالالالال  خالالالالال   الق الالالالا  باسالالالالالتثمااا  نمالالالالالض   أيض 
ومتكام، . ث  هناك مشك،  تكم     الفائ  م  النف  المعضو     الس  .  كمالا حالها 

                                                           

 ا تصا ي ا  ع  ح،فائ ا   مضج  ساب .  .  ايم  الصما ي لماذا ت اص  إيضا  الميزوم   1-
  https://arabic.rt.com/newsA :2115ي ني   26غازبضو  ال تستبعم المشاان     مشااي  الغاز اإليضان     -2

   مضج  ساب .ه  يتعا   اال تصا  اإليضان  م  الضن   التضخم   3-

https://arabic.rt.com/news/786927-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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سضيس ال: "يمك  لع  ة إيضا  الكام،  إل  س   النف  أ  تالؤ ي إلال  المزيالم مال  االنخفالا  
 .1   أسعاا النف "

كالالالال  إليالالالالضا  أ  تسالالالالتعم ب الالالالا مالالالال  كالالالالهل   يت  الالالال  األمالالالالض ع،الالالال  مالالالالم  السالالالالضع  التالالالال  يم
الج انب الفن   والتقن   الستئنا  ضخ النف  بالمعمال  الت  تصم  إلي ا  وذلال  بالا تضا  
إمكان   الم ا ق  ع،  يضح الشحنا   ال  األسال ا  بسالضع  وباسالتبعا  المخالاو  مال  تق،ال  

 .2  اعمة زبائن ا  وما  م لح  بحق   النف  م  ضضا نت ج  إهمال ا

 الخارجي:الستثمار 

اغالال  أ  ا الال  العق بالالا  المتع،قالال  بالمضنالالام  النالال وي سالال عزز وضالال  اال تصالالا  اإليضانالال  
وينشالالال  التجالالالااة اإليضان الالال   إال أ  الالالالب   تحتالالالاج إلالالال  م، الالالااا  الالالالموالاا  مالالال  االسالالالتثمااا  

. و الالم 3الجميالمة  ومالال  المالالضج  أ  تحقيالال  مكاسالالب ا تصالالا ي  م مالال   الالم يسالالتغض  عالالمة أشالال ض
 311إلال   211لمضنزي أ  بال    سالتك    الا اة ع،ال  اسالتثماا مالا بالي  أع،  ائ س المن  ا

 .4م، اا  والا م  االستثمااا  األجنم  

وتالالالضتب  الحاجالالال  اإليضان الالال  ل سالالالتثماا  الالال  المقالالالا  األو  بالضيبالالال   الالال  م اج الالال  البطالالالال  
أ  م اج الالال  تزايالالالمها  -2113عنالالالم اسالالالت م  السالالال،ط   الالال  أغسالالالطس -التالالال  أع،الالال  اوحالالالان  

ل يات . وبالضغ  م  أ  اإل ااة الحال   سعت لتق،ي  التق،با  الم سم    ال  س ك   إحم  أو 
%. ومالال  ذلالال    الالإ  االتفالالا   11البطالالال    الالإ  معالالم  البطالالال  الك،الال  ظالال  يالالموا حالال   الالالال 

الالا مالال   النالال وي  الال  شالالك،  الن الالائ  مالال  شالالين  ت ليالالم   عالال   الال  النشالالا  اال تصالالا ي  خص ص 
                                                           

 ضج  ساب . إيضا  ما بعم االتفا  الن وي.. ان   ا تصا ي  م 1-
 http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/3/17 :2115مااس  17لنف   ،ق  م  احتما  اتفا  بشي  الن وي اإليضان    2-

 ك   يممو اال تصا  اإليضان  ما بعم ا   العق با    مضج  ساب . -3
 مضج  ساب . م، اا  والا  ق    29المضنزي اإليضان : أاصمة إيضا  الت  س فضج عن ا تم،ذ  -4
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لمح، الالال  واألجنم الالال . ع،الالال  سالالالمي  المثالالالا   خالالال   االسالالالتثماا  الالال  شالالالضنا  القطالالالاع الخالالالا  ا
الالالا بالالالالت ظ    الالال  المنالالال ك اإليضان الالال  المح، الالال . هالالاله   شالالالضنا  اإلعالالال   اإليضان الالال  أوا   ااتفاع 
الظالالالاهضة تشالالاليض إلالالال  اتجالالالا  متفائالالال  إزاء الت سالالال   الالال  النشالالالايا  اال تصالالالا ي  والمال الالال   ممالالالا 

ا جميمة.  سينش  وظائ  و ضص 

الالالا بالالالي  االسالالالتثماا المنتظالالالض ابمالالالا ال يقتصالالالض ع،الالال   طاعالالالا  الطا الالال   قالالال  )حيالالال   ع،م 
أهميت الالالا ل  تصالالالا  اإليضانالالال  نمالالالا ذنالالالض(  بالالال  يعالالالم القطالالالاع السالالال اح  مالالال  أكثالالالض القطاعالالالا  
المت  الال  ل الالا أ  تشالال م از هالالاا ا خالال   الفتالالضة القا مالال   خاصالال  السالال اح  المين الال   ومالالا يتصالال  

 .1بالح زا 

تفالا  الطضيال  أمالا  ت ا الم و م أبضز  وسائ  إع   إيضان   وح، ف  إليالضا  ن ال  م الم اال
البعثالالا  المول الال  ع،الال  ي الالضا  سالالع ا وااء التجالالااة  الال  أكمالالض ا تصالالا  يعالالاو  االنضالالما  إلالال  

. وأي الالالا نانالالالت األبعالالالا  1991منظ مالالال  التجالالالااة العالم الالال  منالالاله تفكالالال  االتحالالالا  السالالال  يت  عالالالا  
المعائ الالال    إنالالال  بالفعالالال  سالالالع  األوابيالالال   منالالاله ال،حظالالال  األولالالال  ألخالالاله نصالالاليم   مالالال  الكعكالالال  
اإليضان الال ...   الالا هالال  وزيالالض الخااج الال  الفضنسالال  لالال اا   الالابي س الالالهي حالال   الال  ي الالضا  ي ليالال  

                                                           

 :2115أبضي   11ك   ستفيم الصفق  الن وي  اال تصا  اإليضان    - 1
-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-http://altagreer.com/%D9%83%D9%8A%D9%81
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

A7%D9%84%D8%A5%D8%)  

http://altagreer.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
http://altagreer.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
http://altagreer.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
http://altagreer.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
http://altagreer.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5/
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ل،حمي  عال  " الض  م مال " أمالا  الشالضنا  الفضنسال   ل سالتثماا  ال  إيالضا  بعالم ا ال   2115
 ..1العق با  اال تصا ي   ع،ما أ   ضنسا المول  األكثض تشم ا    المفاوضا  م  إيضا  

ا   ا  وزااء م  إي  .2ي لي  14طال ا وألمان ا وصضب ا بزيااا  مماث،  منه اتفا  أيض 

وصضحت زيضة التنم   اال تصالا ي  اإليطال ال   المايكا غ يالمي أ  ب  هالا تحالض  ع،ال  
التعالالاو  ي يالال  األجالال  واسالالتثماا نالالاج   الال  إيالالضا . و الالالت غالال  ي: "بعالالم انت الالاء المفاوضالالا  

ضوت نال   ن الالا   ونيمال  أ  تم،الذ ق مالال  بشالي  الم،ال  النالال وي اإليضانال    الا  الجانبالالا  بت ق ال  ب
 .3االتفاق   الت  نضج  أ  تض  الن ا  ضيبا نح  م، ااي  والا"

و الال  أغسالالطس زاا و الالم يابالالان  مالال  وزااة اال تصالالا  والتجالالااة والصالالناع  ي الالضا  ل،قالالاء 
 .4مسؤولي      طاعا  الطا   وصناعا  أخض  

طانيتالالالالالا  عالالالالال  مضا مت مالالالالالا شالالالالالضنتا شالالالالالاالمان  نابيتالالالالالا  و" يضسالالالالالت  ضانتيض"المضيوأع،نالالالالالت 
األوضالالاع بالم اصالال  اإليضان الال   ل سالالتثماا  ي الالا. وتحالالاو  نالال  مالال  الشالالضنتي   الشالالضاك  مالال  
شضنا  استثمااي  إ ، م    وتعميم الطضي  أما   خ ل ا لسال   الم اصال  اإليضان ال  المقالماة بالال 

 .5م، ااا   والا 111

                                                           

nuclear-http://www.alhurra.com/content/Iran-: 2115ي لي   31أواوبا تتقضب م  إيضا .. ما الهي تغيض بعم االتفا     -1
ml#ixzz3sRImzYxxEurope/276200.ht-France  

   (https://arabic.rt.com/news/1 :2115أغسطس  8و م يابان     ي ضا  يبح  ع   ض  استثمااي    -2
 :2115أغسطس  8ال ابا  تسع  إل  بناء ع  ا  ا تصا ي  م  إيضا  بعم االتفا  الن وي  

node/18529http://www.thenewkhalij.net/ar/  
  ( /https://arabic.rt.com/news :2115أغسطس  5و    أواوب   تح  إل  ي ضا    -3

  و م يابان     ي ضا  يبح  ع   ض  استثمااي   مضج  ساب . 4-
  http://www.alalam.ir/news/1709290: 2115ي ني   6لم اص  اإليضان    شضنا  بضيطان   تماس  ض  االستثماا با -5

http://www.alhurra.com/content/Iran-nuclear-France-Europe/276200.html#ixzz3sRImzYxx
http://www.alhurra.com/content/Iran-nuclear-France-Europe/276200.html#ixzz3sRImzYxx
http://www.alhurra.com/content/Iran-nuclear-France-Europe/276200.html#ixzz3sRImzYxx
https://arabic.rt.com/news/790753-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
http://www.thenewkhalij.net/ar/node/18529
http://www.thenewkhalij.net/ar/node/18529
https://arabic.rt.com/news/790503-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
http://www.alalam.ir/news/1709290
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الالالالالالا   قالالالالالالم زاا إيالالالالالالضا  ممث،الالالالالال   عالالالالالال  شالالالالالالض  نا  ألمان الالالالالال  وع،الالالالالال  مسالالالالالالت   الشالالالالالالضنا  أيض 
متخصصالال   الال  النفايالالا   و الال  العم، الالا  ال، جسالالت    و الال  تصالالن   المنتجالالا  الب سالالت ك    

 ..1والمهانا   ومعما  ضخ الم ا   وشاحنا  النفايا   ومضاوح محض كا  األج زة

أبضمالالت شالالضن  "ب ينالالذ" األمضيك الال  لصالالناع  الطيالالضا  صالالفق  وعلــى الجانــب األمري ــي، 
ألالال   والا  لتكالال   أو  شالالضن  أمضيك الال  تتعامالال  مالال   121 الالا خج لالال  مالال  إيالالضا  ب،غالالت ق مت

 .1979إيضا  منه عا  

بم ال  شالضن  2114و الت الشضن     ب الا  ل الا إن الا  امالت  ال  الضبال  الثالال  مال  عالا  
الطيضا  اإليضان   "إيضا  إيض"  نتيبا  التع، ما  الخاصال  بالطالائضا   واسال ما  ت ضال ح   

ألالال   والا. ونالالا  مالال   121خالالض    الال  صالالفق  بق مالال  وخالالضائ  الم حالال  الج يالال  وب انالالا  أ
الالالا  ولكالالال  و قالالالا لم الالالا   المفتالالالض  أ  تقالالال   "ب ينالالالذ" بم الالال   طالالال  ي الالالاا ل،طالالالائضا  إليالالالضا  أيض 

 .2الشضن   إ  الصفق  الت  ُأبضمت ل  تتضم  ذل 

ع،  اخص  م  وزااة الخزانال  األمضيك ال   2114ونانت ب ينذ"  م حص،ت    أبضي  
ي  العق بالالالا  الغضب الالال  ضالالالم الالالالب    لم الالال  المك نالالالا  الضالالالضواي  بم جالالالب االتفالالالا  ع،الالال  تسالالال 

لضالالالما  سالالال م  انالالالاب الطالالالائضا  القميمالالال  التابعالالال  لشالالالضنا  الطيالالالضا  اإليضان الالال   مالالال  إبقالالالاء 
 .3الحظض المفضو  ع،  ب   إيضا  يائضا  جميمة

                                                           

  D9%http://www.noonpost.net/%D8%A5% :2115ن  ممض  3ماذا يفع  اجا  األعما  األلما     إيضا     -1
 https://arabic.rt.com/news :2114أكت بض  24  1979ب ينذ تمض  أو  صفق  لشضن  أمضيك   م  إيضا  منه عا   -2

 المضج  الساب .  3-

http://www.noonpost.net/%D8%A5%D9%25
https://arabic.rt.com/news/762516-%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9
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وعامالالالال   مالالالال  المت  الالالال  أ  أهالالالال  المجالالالالاال  التالالالال  س سالالالالتثمض  ي الالالالا األواوبيالالالال  : المن الالالال  
لسالالالك  الحميميالالال   والصالالالناعا  الكمالالالض   ومن الالالا المتضون ماويالالال  المضتبطالالال  بالالالالنف  التحت الالال   وا

 .1والصناعا  التعمين  

وفي ه ا اإلطار يتعين علـى الدولـة اإليرانيـة رسـة خريطـة لحاجاتهـا السـتثمارية، 
ــا لهــا بتقــدية التســهيالت واإلم انــات للمســتثمرين، ســواء فــي الــداخل أو فــي  تقــوم وفًق

 الخارج.

 وتتعم  التيثيضا  اال تصا ي  خااج  ا لض   العق با  ع،  النح  التال :: خارجًيا

   العالة العربي:

تتضنالالز المخالالاو   الال  المقالالا  األو  حالال   تزايالالم  الالماة إيالالضا  ع،الال   عالال  وج  هالالا  الال  نالال  
مالال  سالال ايا ولمنالالا  والعالالضا  والالال م   حتالال  بالالما األمالالض ونالالي  ال اليالالا  المتحالالمة  الالم أي،قالالت يالالم 

 .2مقاب  تقميم ا تنازال  بشي  بضنامج ا الن وي إيضا     المنطق   

أمالالا عالال  التالاليثيضا  اال تصالالا ي  المباشالالضة  فبالالالطب  السالالع  ي  والبحالالضي   الالم تتضالالضاا   
   .3بسمب ال م   المت    ألسعاا النف   م  زيا ة العض  اإليضان 

                                                           

 أواوبا تتقضب م  إيضا .. ما الهي تغيض بعم االتفا    مضج  ساب .  -1
:  2115ي ني   19الن وي م  إيضا    ما بعم االتفا  2-
-http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/7/19/%D9%85%D8%A7
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF
-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A   

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86  
  /http://www.dotmsr.com/details بي  إيضا  والخ،   بعم االتفا  الن وي:الع  ا  اال تصا ي   -3

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/7/19/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%20%20%20%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/7/19/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%20%20%20%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/7/19/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%20%20%20%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/7/19/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%20%20%20%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.dotmsr.com/details/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%B0%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-5-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85


 0211 مارس( 1العدد  )                                                                                                                                                                    قضايا ونظرات

171 
 

ومالال  ثالال    الالضغ  أ  إيالالضا  اسالالتطاعت اختالالضا   و  مج،الالس التعالالاو  الخ، جالال  مالالؤخض ا  
سالالن   مالال  الك يالالت  وسالال،طن   15   اتفاق الالا  لتصالالميض الغالالاز الطم عالال  تمتالالم لنحالال  مالال  خالال

. بالالضغ  ذلالال   إال أنالال  نظالالض ا لطم عالال  1عمالالا   والبحالالضي   وأ  االتفالالا  سالال م م الطضيالال  ل،تفعيالال 
 -% 71ه ك  التجالااة اإليضان ال   التال  تمثال   ي الا الصالا اا  النفط ال  نسالب  تتالضاوح مالا بالي  

ستصالالب   الال  حالالال  تنا سالال     ك همالالا يعتمالالم ع،الال  تصالالميض  %   الالإ  صالالا اا  الطالالض ي 81
 .2النف  الخا 

الالالا أنالالالال  سالالالاليبق  لألمالالالال ا المضتبطالالالال  بضالالالب  الت ازنالالالالا  اإل ، م الالالال   أثضهالالالالا  الالالال  مسالالالالاا  ع،م 
 .3الع  ا  اال تصا ي  بي  إيضا  والعضب

  روسيا: 

اغ  ا   م سك  المائ  س اس  العق با  الت  انت جت ا القال   العظمال  ضالم إيالضا   
الالالا القالالال   بالالالي  االتفالالالا  الالالالهي ُو الالال   الالال  جن الالال  و ضالالال  بض الالال  إ ال أنالالال  لالالال س مالالال  الم الالال  تمام 

العق با  ع  ي ضا  مقاب  تس ي  م،ف ا الن وي ل  يفض  تحمياتال  ع،ال  اوسال ا  وخاصال  
 .4ع،  الصعيم اال تصا ي

وهال  الالهي -فبعم ا ال  العق بالا  المفضوضال  ع،ال   طالاع الالنف  اإليضانال   س صالب  لال  
القالالالماة ع،الالال  إضالالالعا   طالالالاع  -ض احت ايالالالا  الالالالنف  وثاني الالالا بالنسالالالب  ل،غالالالازيمثالالال  اابالالال  أكمالالال

الطا   الضوس  الهي يعان  بعال  األزمالا    مال  اسالتئنا  إيالضا  ضالخ مئالا  اآلال  مال  
المضاميالالال  ي م  الالالا إلالالال  السالالال   العالم الالال   سالالال ق  سالالالعض المضميالالال  نت جالالال  زيالالالا ة المعالالالضو   و الالالم 

                                                           

 ا بعم االتفا  الن وي  مضج  ساب .عمم الحا ظ الصاوي  إيضا   ا تصا  م -1
 المضج  الساب . -2

 أواوبا تتقضب م  إيضا .. ما الهي تغيض بعم االتفا    مضج  ساب .  3-
  /http://www.noonpost.net :2115أغسطس  2ب تي  الخاسض الضاب  م  االتفا  الن وي   -4

http://www.noonpost.net/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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ل ج  ا" ل،صالالالفق  حالالالي  انخفضالالالت األسالالالعاا اختمالالالض  م سالالالك  مالالالا يمكالالال  اعتبالالالاا  "تالالاليثيض ا سالالال ك  
 والا ا ل،مضميالالال   هالالها لمجالالالض  اإلعالالال   عالالال  اتفالالالا   و  أي ضالالالخ  57مباشالالضة إلالالال  أ الالال  مالالال  

 .  1 ع، 

ا  هها  وإ  نا  الجانب الضوس  ال ُيممي  ،ق ا نميض ا  ال  هالها الخصال    ابمالا اعتمالا  
لتماع ا  السال،م   ع،ال  اإليضان .  تع، قا ع،  ما يقا  بشي  ا–ع،  متان  التحال  الضوس 

 طالالالاع الطا الالال  الضوسالالال  بعالالالم ا الالال  العق بالالالا  المول الالال  عالالال  إيالالالضا   وأن الالالا  الالالم تصالالالب  منا سالالالا 
لال"غازبضو " أكمض منت  ل،غاز الطم ع     اوس ا     أس ا  الغاز األواوب ال  وغيضهالا   الا  
 نائالالب ائالال س شالالضن  "غالالازبضو ": "نعالال  الغالالاز م جالال    الال  إيالالضا   ولكنالال  متالال زع جغضاف الالا بشالالك 

غيض متساو وهناك مشاك     ضخ الغاز إلال  الشالما ". مشاليضا إلال  أ  الشالضن  ال تخشال  
الالا أ  "غالالازبضو " شالالاانت  الال  بمايالال  عالالا   المنا سالال  اإليضان الال   الال  أسالال ا  الغالالاز العالم الال . ع،م 

   الال  المالالضح،تي  الثان الال  والثالثالال  مالال  تطالال يض حقالال  الغالالاز اإليضانالال  "بالالااس الجنالال ب "  2111
 .2ت ا بسمب العق با لك  ت  تع،ي  مشاان

الالا ع،الال  الجانالالب اآلخالالض  ثمالال  ع امالال  أخالالض   الالم تالالؤ ي إلالال  تعالال ي  م سالالك  عالال   أيض 
خساات ا السابق     ها االتفا  يعتمض  ضص  جميمة ل،شضنا  لجنال  م، الااا  مال  الالموالاا  
مالال  األابالالاح عالال  يضيالال  اختالالضا  سالال   غيالالض مسالالتغ،  )السالال   اإليضان الال (  السالال ما أ  لالالم  

  سابق  لمشضوعا  مشتضن     مجاال  الطا   والم ح  والمنالاء وصالناع  الم،مي  اتفاق ا
السالال ااا  وغيضهالالا  والتالال  مالال  الممكالال  أ  تسالالتين  حالالا  المالالمء  الال  تطميالال  ا الال  العق بالالا   

 .3وإ  نا     ن  األح ا  الس   اإليضان   ل  تك   حكض ا ع،  م سك 
                                                           

 المضج  الساب .  -1
 اي  الغاز اإليضان    مضج  ساب .غازبضو  ال تستبعم المشاان     مشا- 2

   م  االتفا  الن وي  مضج  ساب .ب تي  الخاسض الضاب 3-
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   تركيا:

ا مالالال  ابمالالا تتشالالالاب  الحالالال  التضن الالال  مالالال  نظيضت الالا الضوسالالال    مالال  حيالالال  إن الالالا سالالتجم مزيالالالم 
المنا سالالي   الال  مسالالاحا  نانالالت تحتكضهالالا  الال  السالالاب .  االنفتالالاح الالالهي بالالمأ  تشالال م  إيالالضا  
س جع، ا أ   حاج  إل  الشضنا  التضن ال   بال   الم نجالم الشالضنا  اإليضان ال  تالزاح  الشالضنا  

الالالمو   التالال  ذلالال  السالال ما أ  إيالالضا  تحتالال  المضتبالال  العاشالالضة بالالي  . 1التضن الال   الال  تضن الالا نفسالال ا
تعتمالالض وج الال  ل،صالالا اا  التضن الال   ومالال  األخالاله بعالالي  االعتبالالاا بالالي  الالالمو  التالال  تسالالم  إيالالضا  

 مث  العضا  تعان  م  أزما  نميضة.

اسالالتفا ة تضن الالا مالال  اتجالالا  أسالالعاا الالالنف  عالم الالا  لمزيالالم مالال   ُينتظالالض علــى جانــب آخــر،
ا م  المت    أ  تعمال  االنخفا  م  ع  ة إيضا  ل،س   النفط   بض   العق با  عن ا. نم

أنقالالضة ع،الال  السالالماح إليالالضا  بتصالالميض الغالالاز عمالالض أنمالال ب تانالالاب  الالالهي ي الالم  إلالال  نقالال  غالالاز 
  وساليضب  الغالاز 2118أذاب جا  إل  أواوبا عمض تضن ا  والجااي العمال  بال  وسالينت    ال  

األذاب جالان  بيواوبالا عمالض ج اج الا واألااضال  التضن ال  إلال  الي نالا   ممالا سال جع  االسالالتقضاا 
 .2   تضن ا أمضا  استضات ج ا حي يا  

اإليضان الال   تصالالاعم -لكالال  مالالا  الالم يكالال   خطالالض حق الالا ع،الال  الع  الالا  اال تصالالا ي  التضن الال 
الخ  ا  الس اس   بين ما   ع،  إثالض تحالهيض أا وغالا  ي الضا  مال  م بال  االلتحالا  بالضنالب 

،الالالس أمالالالي  مجالضوسالالال   الالال  ت ج الالال  االت امالالالا  لتضن الالالا )خاصالالال  الع  الالال  مالالال   اعالالال (  نجالالالم 
تشالالخ   مصالال،ح  النظالالا  الجنالالضا  محسالال  اضالالائ   الال  تصالالضي  لالال  بقالال  : "إ  إيالالضا  لالالمي ا 

الالا أنالال   الال  هالاله  األثنالالاء و عالالت أزمالال  بالالي   وثالالائ  تثمالالت شالالضاء تضن الالا الالالنف  مالال   اعالال ". ع،م 

                                                           

 http://www.turkpress.co/node/12520 :2115سمتممض  11محمم زاهم ج    مصال  تضن ا م  إيضا  بعم اتفا  الن وي   - 1
  http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/8/8 :2115أغسطس  8تحال  ا تصا ي اغ  الخ  ا    ..تضن ا وإيضا  - 2

http://www.turkpress.co/node/12520
http://www.alaraby.co.uk/economy/2015/8/8/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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الجانمي   ع،ال  الصالعيم اال تصالا ي  حيال  خفال  إيالضا  نم ال  الغالاز المصالماة لتضن الا  مالا 
 .1 ا  الممضم أع،نت تضن ا أن  مخال  ل تفا

والخالصة في ه ا الصدد: هل ستجعل إيران تحالفاتها السياسية بوصلة عالقاتهـا 
القتصــادية خــالل الفتــر  القادمــة؟، أم أنهــا ســتحاول كســب المزيــد سياســًيا عــن طريــ  
توثي  عالقاتها القتصادية وف  ما يتيحه لها التفاق مع أطراف متنوعة، .لـ  لسـيما 

الحفــا  علــى عالقــات اقتصــادية متميــز  مــع دول الخلــي ، رغــة مــا  أن إيــران اســتطاعت
 بينهما من خالفات واختالفات طيلة فتر  العقوبات؟

يقالالالم  ا الالال  العق بالالالا   ضصالالال  نميالالالضة إلنعالالالاو اال تصالالالا  اإليضانالالال   مالالال  حيالالال : خاتمـــة: 
استعا ة أاصالمة مجمالمة   الت  المجالا  ل سالتثماا األجنمال    ال  القيالم عال  القطالاع النفطال . 

شالالال  أ  ذلالالال  يقالالالم  مالالالا يمالالالضا الت  عالالالا  الكميالالالضة لالالالم  المالالال اي  العالالالا ي  الالال  إيالالالضا  الالالالهي وال 
إال إ  الخمالالالضاء يتحالالالمث   عالالال  يتض الالالب ن ايالالال  العق بالالالا  انتظالالالاا ا لتحسالالال  مسالالالت   المع شالالال . 

 عناصض تجب مضاعات ا عنم وض  الس اسا  اال تصا ي  اإليضان   المقم، :

   الالإيضا  تحتالالاج إصالال حا  ا تصالالا ي  إ  االسالالتثماا االجنمالال  وحالالم  لالال  يكالال   ناف  الالا -
 أساس   لم   عج،  اإلنتاج  و   اؤي  متكام،   غيض عش ائ  . 

 ضضواة ميسس  محااب  الفسا . -

االعتمالالا  ع،الال  أهالال  الخمالالضة مالال  األكالالا يميي  واجالالا  األعمالالا   والخالالضوج عالال  أسالالض  -
 األيض الض ق .

                                                           

 :2115 يسممض  4 ع،  خط  اوس ا.. إيضا  تت   تضن ا بشضاء النف  م   اع   - 1
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2015/12/04 
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 تصالا   خاصال  تعزيز  وا القطاع الخا   وم اج   احتكاا مؤسسالا  المولال  ل  -
 المؤسسا  العسكضي .

القضاء ع،  تعقيما  الميضو ضاي       ق ا لتقضيالض المنال  الالمول  عال  تضتيالب الم،الما   -
م  حي  س  ل  ممااس  النشا   تعم إيضا  مال  أصالعب الم،الما  التال  يمكال  إ امال  

 189مال  بالي   131  ح،الت  ال  المضتبال  2114وتشغي  المشالااي   ي الا.  فال  عالا  
  ول .

،  الهي  الم إذ يحجال  المسالت ،ك   حييض صاام  لضب  ج  ة اإلنتاج الماوض  مع -
 .1ع  شضائ  لصال  الع ما  التجااي  الت  ستغزو األس ا  اإليضان  

تن يالال  الع  الالا  التجاايالال  الخااج الال   حيالال  ُتظ الالض الم انالالا  الخاصالال  بتجالالااة ي الالضا   -
مثالالا   إذ تسالالتح ذ الخااج الال   هشاشالال  ع  ات الالا التجاايالال  مالال  أ ضيق الالا ع،الال  سالالمي  ال

% مالال  واا ات الالا  ونالالهل  1.1% مالال  الصالالا اا  اإليضان الال   و2األخيالالضة ع،الال  نسالالب  
%  مالالالال  إجمالالالالال  1.3أمضيكالالالالا حيالالالال  ال تتجالالالالاوز نسالالالالب  الصالالالالا اا  اإليضان الالالال  إلي الالالالا 

 .% مالالال  إجمالالالال  الالالال اا ا .2الصالالالا اا   ف مالالالا تم،الالالذ واا ا  إيالالالضا  مالالال  واشالالالنط  
  شالميمة التضنيالز  ال   الااة آسال ا  وهال  وم  هنا يتض  أ  ع  الا  إيالضا  اال تصالا ي

 .2ما م  شين  أ  يتاح المجا  لتغييض     المضح،  القا م 

***** 

                                                           

: 2115ن  ممض  22   إيضا .. الكسا  اال تصا ي  م يج   انجاز االتفا  الن وي   1
http://annabaa.org/arabic/economicreports/4281  

 ظ الصاوي  إيضا   إ تصا  ما بعم االتفا  الن وي  مضج  ساب .عمم الحا  2

http://annabaa.org/arabic/economicreports/4281
http://annabaa.org/arabic/economicreports/4281
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