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المقاالت والدراسات الواردة في المجلة تعبر عن 
ترحب بمناقشة تلك  آراء أصحابها ... والمجلة

ثرائها  اآلراء وا 
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 االفتتاحية

ذُعذ ِشاوض األتذاز خضائٓ اٌفىش ٠ٕٚات١ع اٌرخط١ظ االعرشاذ١جٟ فٟ ِطٍع األٌف١ح      

 ئعطاءٚجٛد ٌٕٙضح دم١م١ح ألٞ تٍذ دْٚ تأال  ا١ٌّالد٠ح اٌصاٌصح، ٌذسجح أٔٗ ٠ّىٓ اٌمٛي

ٌذٚس٘ا اٌّعشفٟ ٚاٌرّٕٛٞ اٌذ١ٛٞ ٚاٌُّٙ،  وّا ال  ؛٘زٖ اٌّشاوض دمٙا ِٓ اال٘رّاَ

٠ّىٓ االعرفادج ِٓ ِخشجاذٙا  دْٚ ذٛفش اٌذذ األدٔٝ ِٓ اٌّذخالخ اٌالصِح ٌٕجادٙا 

. 

ِٕجض دضاسٞ  ِشاوض األتذاز ٚاٌذساعاخ لثً أْ ذىْٛ ئٔراجا شماف١اً ِٚعشف١اً ٟ٘  

ٚ اٌّشآج اٌرٟ  ،ٟٚ٘ ٔثشاُط ٘ذٜ وً  لشاس ع١اعٟ أٚ الرصادٞ أٚ شمافٟ ،ِر١ّض

ذعىظ اعرششاق آفاق اٌّغرمثً ٚفك إٌّظٛس اٌعٍّٟ ٚاٌّعشفٟ، وّا ذعىظ ذٛجٗ 

ألْ دفع إٌّجض اٌفىشٞ  ؛اٌشعٛب فٟ دفع ذشاشٙا ِٕٚجضاذٙا اٌّعشف١ح ٚاٌذضاس٠ح

ٍّجرّع ٘ٛ ِّاسعح ٚاع١ح تاٌرذٛالخ ٚاٌرطٛساخ ٚاٌغ١اعٟ ٚاالجرّاعٟ ٚاٌعٍّٟ ٌ

 اٌرٟ ذذصً فٟ اٌّجرّع، ٚع١ٍّح ذأو١ذ ٌزاوشج اٌّجرّع اٌذضاس٠ح.

ٚعٍٝ دغة ا٘رّاَ ٚاخرصاص ِشاوض اٌثذس ٚاٌذساعح ٟ٘ دذز أٚ ِٕجض 

دضاسٞ، ١ٌٚذ اٌٛالع إٌٙضٛٞ اٌزٞ ٠ع١شٗ اٌّجرّع، ئر ٠غعٝ وً ِجرّع فٟ 

ظشٚف اٌراس٠خ١ح اٌرٟ ذذفع اٌٚع١ح إٌّغجّح ِٚغ١شذٗ ئٌٝ ذأع١ظ األطش ٚاأل

 ِٕجضاذٗ اٌع١ٍّح ٚاٌّعشف١ح، ٚذغعٝ ٔذٛ ذط٠ٛش٘ا ٚذأو١ذ٘ا فٟ اٌٛعظ اٌعاَ .

ٌمذ صاد اال٘رّاَ تّشاوض األتذاز ٚاٌذساعاخ عا١ٌّّا تشىً ٚاضخ ٍِٚذٛظ فٟ  

ح عٍٝ ذطّدذٜ اٌذالئً اٌئأضذد  ؛ ألٔٙااٌعمٛد األخ١شج ِٓ اٌمشْ اٌعشش٠ٓ ّّ ٛس ٙ

 اٌذٌٚح ٚذم١١ّٙا ٌٍثذس اٌعٍّٟ.

ذعذ ع١ٍّح دساعح اٌمضا٠ا ٚاٌّشىالخ اٌرٟ ذٛاجٗ اٌّجرّع ٚاٌذٌٚح ٚذذ١ٍٍٙا ِٓ أُ٘    

تاٌّشاوض اٌثذص١ح عِّٛا،  ئر ذٙذف ِٓ خالٌٙا ئٌٝ ِعشفح األعثاب  حاألدٚاس  إٌّٛط

ٚضع اٌذٍٛي اٌرٟ ذىّٓ ٚساء٘ا ٚتٍٛسج اٌشؤٜ ٚاٌّمرشداخ اٌع١ٍّح اٌّرعٍّمح تٙا، ٚ

ذمذ٠ُ ِٚٓ خالي ذٛظ١ف اٌثذس اٌعٍّٟ فٟ خذِح لضا٠ا اٌّجرّع،  ،إٌّاعثح ٌٙا

 اٌشؤٜ ٚطشح اٌثذائً ٚاٌخ١اساخ، تّا ٠ذعُ ع١ٍّاخ صٕع اٌمشاساخ ٚسعُ اٌغ١اعاخ.

ْ ذفع١ً دٚس ِشاوض األتذاز ٚاٌذساعاخ أصثخ ِٓ اٌضشٚساخ اٌغ١اع١ح افٚع١ٍٗ  

د١ّ٠ح ٚاالجرّاع١ح ٚاٌر٠ّّٕٛح،  ٚرٌه تٛصفٙا اٌطش٠مح ٚااللرصاد٠ح ٚاإلعال١ِح ٚاألوا

األِصً إل٠صاي اٌّعشفح اٌّرخصصح، اٌرٟ ِٓ شأٔٙا أْ ذضاعف ِغرٜٛ اٌٛعٟ ٌذٜ 

ٚذغاعذُ٘ عٍٝ اٌشتظ ت١ٓ اٌٛلائع ا١ٌّذا١ٔح  ،صأع اٌمشاس ٚاٌّإعغاخ ٚاألفشاد

 ٚئطاس٘ا اٌعٍّٟ إٌظشٞ.

ٚساً إلٔراض صثذد دُ أِشاوض األتذاز ١ٌغد ِجشد لٕٛاخ ٌرج١ّع اٌّعٍِٛاخ، ٌٚىٕٙا  

 األفىاس.



ع١ٍّح صٕع األفىاس ال ذرُ ٌزاخ األفىاس؛ فاٌفىش أصثخ ٌٗ عاللح در١ّح تاٌٛالع ِٚا ف  

١ٌظ ٌٗ ذأش١ش فٟ اٌٛالع ال ل١ّح ٌٗ،  فاألفىاس ال ٠رُ اٌٛلٛف عٕذ صٕعٙا، ٚئّٔا ٠رُ 

صأع اٌمشاس اٌغ١اعٟ ِٓ ٔاد١ح أخشٜ، ٘زٖ ئٌٝ ّجرّع ِٓ ٔاد١ح ٚاٌئٌٝ ٔمٍٙا 

ٌرٕرٟٙ  ،ٚذصٕٝ ترأ١ً٘ اٌّجرّع ٌٙا ،اٌع١ٍّح ذرُ عٍٝ شالز ِشادً ذثذأ تصٕاعح اٌفىشج

١ٌثٕٟ ع١ٍٙا لشاساخ ٚع١اعاخ، فرىْٛ ٘زٖ اٌمشاساخ ٚاٌغ١اعاخ  ؛فٟ ٠ذ اٌغ١اعٟ

 ِمثٌٛح اجرّاع١ا.

ِجٍح اٌثذٛز ٚاٌذساعاخ االفش٠م١ح، ٠جذ طش٠مٗ ئٌٝ ٚ٘ا ٘ٛ را اٌعذد اٌراعع ِٓ 

اٌماسب اٌىش٠ُ دافال تاٌذساعاخ اٌجادج ٚاٌثذٛز اٌشص١ٕح ِٓ جٙٛد شٍح ِٓ اٌثادص١ٓ 

 فٟ رٌه اٌخضُ اٌثذصٟ اٌُّٙ، اٌرٟ ذٕاٌٚد ِٛضٛعاخ ٚلضا٠ا فٟ اٌشأْ االفش٠مٟ .

ذساعاخ ٚفٟ ضٛء ِا عٍف روشٖ ِٓ خطٛط عش٠ضح وأد خ١اساذٕا ٌٍثذٛز ٚاٌ

اٌرٟ ٠ظّٙا ٘زا اٌعذد، آ١ٍِٓ اْ ال ذرٛلف ٘زٖ اٌّجٍح اٌّذىّح ٌرىْٛ شا٘ذاً عٍٝ 

 عطاء اٌثادص١ٓ اٌّٙر١ّٓ تاٌشأْ االفش٠مٟ .

ٚئرا واْ ٌٍماسب اٌىش٠ُ سأٞ ف١ّا ذذر٠ٛٗ اٌّجٍح فال تأط أْ ٠صٍٕا درٝ ٔغرأٔظ 

 تاٌصاٌخ ِٕٗ ٚٔمذِٗ فٟ أعذاد لادِٗ.

 

 

 ٚهللا ِٓ ٚساء اٌمصذ

 

 

 

 سئ١ظ اٌرذش٠ش
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 األوروبية في األلفية الثبلثة-الشراكة األفريقية

 

 أ.د. مصطفى عبذ هللا أبى القبسم خشيم 

  أٍزبم ػٍُ ا١ٌَبٍخ ثغبِؼخ ٛواثٌٍ                                                                                                 

 

 الملخص

، ٚاٌؼاللخ ِب  0222األٚهٚثٟ األٚي ثبٌمب٘وح فٟ ػبَ -ِٕن أؼمبك ِإرّو اٌمّخ األفو٠مٟ

ِإٍَبر١خ ٍِؾٛظخ فٟ وبفخ اٌّغبالد، ال١ٍّب اٌّغبالد ا١ٌَب١ٍخ  ث١ٓ اٌمبهر١ٓ رْٙل رطٛهاد

ٚااللزٖبك٠خ ٚاٌضمبف١خ. فٍمل رغ١ود اٌؼاللخ ِب ث١ٓ اٌطوف١ٓ ِٓ ػاللخ رجؼ١خ ئٌٟ ػاللخ ّواوخ رزَُ 

أٚهٚث١خ ا١ٌَٛ أٚي ػاللخ -ثبٌٕل٠خ ٚاٌزٛاىْ ث١ٓ لبهر١ٓ ِزغبٚهر١ٓ. ٚرؼزجو اٌؼاللخ األفوٚ

رغّغ ث١ّٕٙب اٌغغواف١ب ٚاٌزبه٠ـ، ؽ١ش ٠الؽع ػلَ ٚعٛك رؼبْٚ ِٓ ٘نا  ِإٍَبر١خ ث١ٓ لبهر١ٓ

اٌمج١ً ػٍٝ َِزٜٛ لبهاد اٌؼبٌُ األفوٜ. فٍمل اٍزٛػجذ اٌجٍلاْ األفو٠م١خ ٚاألٚهٚث١خ أ١ّ٘خ 

رأ١ٛو اٌؼاللخ ث١ّٕٙب، ٚثبٌزبٌٟ إٔجؾذ ػ١ٍّخ اٌز١َٕك ٚاٌزؼبْٚ ث١ّٕٙب رزُ ِٓ فالي إٌّظّز١ٓ 

 وٚفز١ٓ ثبالرؾبك األٚهٚثٟ ٚاالرؾبك األفو٠مٟ.اإلل١ّ١ٍز١ٓ اٌّؼ

األٚهٚث١خ ٌُ رزؼلٜ ػمل٠ٓ ِٓ -ٚٛبٌّب ئْ اٌؼّو اٌيِٕٟ ٌزأ١ٛو اٌؼاللبد األفو٠م١خ

اٌيِبْ، ػ١ٍٗ فاْ اٌؾبعخ رجلٚ ٍِؾخ علا ٌٕٛف ٚرؾ١ًٍ اٌؼاللخ اٌّإٍَبر١خ ث١ٓ اٌمبهر١ٓ فٟ 

 أثؼبك٘ب ٚعٛأجٙب اٌّقزٍفخ.ئٛبه ِمبهْ ٠أفن فٟ اٌؾَجبْ اٌظوٚف اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ث

 

 

 

 

 

 

 

 

أٚهٚث١خ،  اٌْواوخ، اٌؼاللبد -أفوٚ  ِٖطٍؾبد أٍب١ٍخ: االرؾبك األفو٠مٟ، االرؾبك األٚهٚثٟ،

 اٌّإٍَبر١خ، ٚاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ.
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 الثالثة األوروبية في األلفية-الشراكة األفريقية
 

Abstract 

 Since the first African-European Summit in Cairo in the year 

2000, the relationship between the two continents witnessed notable 

institutional developments in all fields, especially political, economic and 

cultural fields. The relationship between the two sides has changed from a 

subordinate and dependent relationship to a friendly partnership and 

balance between the two neighboring continents. The contemporary Afro-

European partnership is the first institutional relationship between the two 

continents that combine geography and history elements simultaneously. 

There is no such coordination and cooperation process at the level of 

other global continents. African and European countries have absorbed 

the importance of framing their relationship, and thus the process of 

coordination and cooperation between the two continents has taken place 

through the two regional organizations known as the European Union and 

the African Union. 

 As long as the chronological age of framing African-European 

relations is only a decade and a half ago (2000s); therefore, the objective 

of this study is to describe and analyze the institutional relationship 

between the two continents in a comparative context takes into account 

the environmental conditions surrounding their contemporary 

relationship. 

   

 

 

 

 

 

Key terms: African Union “AU”, European Union “EU”, Afro-European, 

Partnership, Institutional Relations, Surrounding Environment. 
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 :تمهيذ

أٚهٚث١خ رؼزجو ِٛغٍخ فٟ اٌملَ، ئال أْ اٌؼاللبد -ثبٌوغُ ِٓ أْ اٌؼاللبد األفوٚ 

اٌّإٍَبر١خ ث١ٓ اٌزٕظ١ّ١ٓ االل١١ّ١ٍٓ أٚ االرؾبك٠ٓ األفو٠مٟ ٚاألٚهٚثٟ رؼٛك فمٜ ئٌٟ ثلا٠خ اٌموْ 

. ػ١ٍٗ، فاْ 0222أٚهٚثٟ فٟ اٌمب٘وح ػبَ -اٌٛاؽل ٚاٌؼْوْٚ ػٕلِب ػمل ِإرّو اٌمّخ األفوٚ

اٌؼمل األٚي ِٓ األٌف١خ اٌضبٌضخ ػٍٝ اػزجبه أْ ٘نٖ اٌفزوح ِؾٛه روو١ي ٘نٖ اٌلهاٍخ ١ٍٕٖت ػٍٝ 

أٚهٚث١خ فٟ ع١ّغ اٌّغبالد ػٍٝ أٍبً إٌل٠خ فٟ اٌؼاللبد -اٌي١ِٕخ لل ِٙلد ٌم١بَ ّواوخ أفوٚ

اٌل١ٌٚخ. ئْ اٌؾل٠ش ػٓ ل١ٛك اٌلهاٍخ ٠ٕمٍٕب ػِّٛب ٌٍؾل٠ش ػٓ إٌّٙغ١خ اٌّزجؼخ ٌٍلهاٍخ، ٚ٘نا 

 زبٌٟ.٠ؼىٌ ِؾٛه روو١ي اٌّؾٛه اٌ

 

 منهجية الذراسة:

-ٚرزّضً ئّىب١ٌخ ٘نٖ اٌلهاٍخ فٟ اٌَإاي اٌزبٌٟ: و١ف ٌّٚبما ٌُ  رٕقوٛ اٌجٍلاْ األفوٚ

أٚهٚث١خ فٟ ػاللبد ِإٍَبر١خ ػٍٝ َِزٜٛ إٌّظّز١ٓ اإلل١ّ١ٍز١ٓ اٌّؼوٚفز١ٓ ثبالرؾبك األٚهٚثٟ 

ٍخ ال رؼزجو اٍزطالػ١خ فٟ اٌّمبَ ٚاالرؾبك األفو٠مٟ ؽزٝ ثلا٠خ األٌف١خ اٌضبٌضخ؟ ٚٛبٌّب ئْ ٘نٖ اٌلها

اٌّب١ٌخ -١ٍب١ٍخ، ٚااللزٖبك٠خ-األٚي، ػ١ٍٗ فأٗ ١ٍزُ رط٠ٛو اٌفو١ٙخ اٌزب١ٌخ: "ئْ اٌؼٛاًِ اٌغ١ٛ

أٚهٚث١خ ئٌٟ ئٙفبء ٍّخ اٌّإٍَبر١خ ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ُٕٙ ِٕن ثلا٠خ -ٚاٌضمبف١خ لل كفؼذ اٌجٍلاْ األفوٚ

أٚهٚث١خ اٌّزغ١و اٌزبثغ، ٠الؽع ئْ ثم١خ اٌؼٛاًِ -األفوٚ األٌف١خ اٌضبٌضخ."  ٚث١ّٕب رؼزجو اٌْواوخ

ػِّٛب اٌؼاللخ اٌّزٛلؼخ ث١ٓ  1األفوٜ ١ٍزُ اٌزؼبًِ ِؼٙب وّزغ١واد َِزمٍخ. ٠ٚغَل اٌْىً: 

 ِزغ١واد ٘نٖ اٌلهاٍخ.  

ٚالفزجبه ٕؾخ اٌفو١ٙخ اٌَبثمخ ِٓ ػلِٙب، ػ١ٍٗ فأٗ ١ٍزُ رجٕٟ إٌّب٘ظ إٌٛف١خ، 

ٔخ ٚاالٍزلال١ٌخ. أِب ف١ّب ٠زؼٍك ثج١بٔبد ٘نٖ اٌلهاٍخ، فأٙب رغَل ث١بٔبد رغّؼ١خ ٚاٌزؾ١ٍ١ٍخ، ٚاٌّمبه

 -رزؼٍك ثاؽٖبئ١بد اٌزغبهح اٌقبهع١خ ٚأفوٜ رزؼٍك ثبٌٛصبئك اٌٖبكهح ػٓ ِإرّواد اٌمّخ األفوٚ

أٚهٚث١خ، ِضً اٌج١بْ اٌقزبِٟ، ٚاٌقطت، ٚفطٜ اٌؼًّ. ٚث١ّٕب ٍززُ االٍزؼبٔخ ثبألّىبي اٌج١ب١ٔخ 

ؽبٌخ ػوٗ اٌج١بٔبد اٌزغ١ّؼ١خ، ٠الؽع أٗ ١ٍزُ االٍزؼبٔخ ثزم١ٕخ رؾ١ًٍ اٌّّْٚٛ فٟ ؽبٌخ  فٟ

أٚهٚث١خ. ٚر١ّْب ِغ إٌّٙغ١خ اٌَبثمخ، ػ١ٍٗ فأٗ -اٌٛصبئك اٌٖبكهح ػٓ ِإرّواد اٌمّخ األفوٚ

 ١ٍزُ رم١َُ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئٌٟ ِغّٛػخ اٌّؾبٚه اٌزب١ٌخ:

 ٚأٚهٚث١خ.-اٌْواوخ األفو 

 ٌّأٚهٚث١خ.-ؾ١طخ ثبٌْواوخ األفوٚاٌج١ئخ ا 

 .اٌقبرّخ: إٌزبئظ 
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 1اٌْىً: 

 اٌؼاللخ اٌّزٛلؼخ ث١ٓ ِزغ١واد اٌلهاٍخ

 

 

 

 أوروبية:-الشراكة األفرو

ئْ اٌّززجغ ٌٍؼاللبد اٌؾل٠ضخ ٚاٌّؼبٕوح ٌٍمبهر١ٓ األفو٠م١خ ٚاألٚهٚث١خ ٠الؽع ثغالء  

 ِوٚه ٘نٖ اٌؼاللبد ثضالصخ ِواؽً ٟ٘:

ِوؽٍخ االٍزؼّبه، ؽ١ش فٚؼذ اٌْؼٛة األفو٠م١خ ٌالٍزؼّبه األٚهٚثٟ ِٕن ثوٚى ِب ٠ؼوف  .1

. ٌٚمل فٚؼذ اٌْؼٛة 1461ثّفَٙٛ اٌلٌٚخ األٚهٚث١خ اٌؾل٠ضخ ػمت ِإرّو ٍٚزفب١ٌب ػبَ 

األفو٠م١خ ألثْغ أٔٛاع االٍزغالي فالي ٘نٖ اٌفزوح اٌزٟ اٍزّود ٌموْٚ ػلح، ِٚٓ أِضٍخ مٌه 

 ٚٔٙت صوٚرٙب. اٍزؼجبك ّؼٛثٙب

ِوؽٍخ ِب ثؼل االٍزمالي ا١ٌَبٍٟ، ٚاٌزٟ اٍزّود ِٕن ٔٙب٠خ ػمل اٌق١ٕ١َّبد ٚثلا٠خ ػمل  .0

اٌَز١ٕ١بد ئٌٟ ٔٙب٠خ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ، ٟٚ٘ ػاللخ رغَل ػِّٛب ػاللخ ِووي ١ِّٙٓ ثأٛواف 

 ِّْٙخ.

اٌّإٍَبر١خ  ِوؽٍخ اٌْواوخ ٚإٌل٠خ فٟ اٌؼاللبد ا١ٌَب١ٍخ، ٟٚ٘ ِوؽٍخ رُ ف١ٙب ئٙفبء اٌٖجغخ .3

ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌمبهر١ٓ ٚمٌه ِٓ فالي رأ١ٛو اٌؼاللبد ػٍٝ َِزٜٛ إٌّظّز١ٓ اإلل١ّ١ٍز١ٓ 

 اٌّؼوٚفز١ٓ ثبالرؾبك األٚهٚثٟ ٚاالرؾبك األفو٠مٟ. 

أٚهٚث١خ، -ٚٛبٌّب ئْ ٘نٖ اٌلهاٍخ ال رووي ػٍٝ رزجغ اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٌٍؼاللبد األفوٚ

١ٕٖت ػٍٝ اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ اٌزٟ ّٙلد ثوٚى إٌل٠خ فٟ ػ١ٍٗ فاْ عً روو١ي ٘نا اٌّؾٛه ٍ

أٚهٚث١خ فٟ -اٌؼاللخ ِب ث١ٓ اٌمبهر١ٓ. فّٕن ثلا٠خ اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼْو٠ٓ، أؼملد أٚي لّخ أفوٚ

اٌْواوخ 
أٚهٚث١خ-األفوٚ  

-اٌؼبًِ االعزّبػٟ
 اٌضمبفٟ

اٌؼبًِ ا١ٌَبٍٟ 
 األِٕٟ

-اٌؼبًِ االلزٖبكٞ
 اٌّبٌٟ
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ؽ١ش أقواٛ وً ِٓ االرؾبك األٚهٚثٟ ِٕٚظّخ اٌٛؽلح األفو٠م١خ فٟ ؽٛاه  0222اٌمب٘وح ػبَ 

بؽخ ث١ٓ اٌمبهر١ٓ.ِضّو غطٝ وبفخ ِغبالد اٌزؼبْٚ اٌّز
(0)

ػٓ  2000 ػبَ اٌمب٘وح ٚأٍفود لّخ 

ٌزمل٠ُ اٌلػُ ٚاٌَّبػلح ٌٍجٍلاْ اإلفو٠م١خ ؽزٝ اٌؼبَ  ئٍزوار١غ١خ رؼٙل اٌلٚي األٚهٚث١خ ثزٕف١ن

٘لفٙب فٟ اٌّمبَ  0222. ئْ اٌَّبػلاد األٚهٚث١خ اٌزٟ ألو٘ب ِإرّو لّخ اٌمب٘وح ٌؼبَ 0212

األٚي رؾم١ك أ٘لاف اٌز١ّٕخ ٌألٌف١خ اٌضبٌضخ ِٓ ٔبؽ١خ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ رأ١ِٓ ٕٚٛي إٌّزغبد 

وّب  .ه ػبكٌخ ٚر١َٙالد ِٚيا٠ب ِْغغ ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜاألٍٛاق األٚهٚث١خ ثأٍؼب اإلفو٠م١خ ئٌٝ

فٟ ث١بٔٙب اٌقزبِٟ ػٍٝ فطخ ػًّ ٌّٚبْ رٕف١ن ٘نٖ اإلٍزوار١غ١خ   0222أولد لّخ اٌمب٘وح ٌؼبَ  

اٌزٟ ِٓ أُ٘ ثٕٛك٘ب ِب ٠ٍٟ: 
(3) 

 أٚهٚثٟ وً صالس ٍٕٛاد، -لّخ أفوٚ ِإرّو ػمل 

 إ١ٌٚٓ ٌّوالجخ رؾم١ك األ٠ٌٛٚبد ِٓ أعً اٌَّ ئْٔبء ِغّٛػخ ئل١ّ١ٍخ صٕبئ١خ ػٍٝ َِزٜٛ وجبه

  ث١ٓ اٌطوف١ٓ. االٍزوار١غ١خرؼي٠ي اٌّْبهوخ 

 ٚاالٍزضّبه.  كػُ ثواِظ اٌزؼبْٚ اإلل١ٍّٟ فٟ أفو٠م١ب ِٓ فالي ئىاٌخ اٌم١ٛك ػٍٝ اٌزغبهح 

 ٌٝاألٍٛاق األٚهٚث١خ ثلْٚ  اٌزياَ االرؾبك األٚهثٟ ثزّى١ٓ ِٕزغبد كٚي أفو٠م١ب ِٓ إٌٛٛي ئ

 عّبهن. 

 .رج١َٜ لٛاػل إٌّْأ 

  ٓأفو٠مٟ ٚأٚهٚثب ٚرْغ١غ اٌّْبه٠غ اٌّْزووخ ث١. 

أٚهٚث١خ ٚاٌنٞ ػمل فٟ ٌْجٛٔخ ػبَ  -أِب ف١ّب ٠زؼٍك ثّإرّو اٌمّخ اٌضبٟٔ ٌٍلٚي األفوٚ

0222،
(6)

ئٍزوار١غ١خ ث١ٓ اٌمبهر١ٓ. ئْ ل١بَ ّواوخ -فمل رّق٘ ثلٚهٖ ػٍٝ ل١بَ ّواوخ ١ٍب١ٍخ 

ث١ٓ اٌمبهر١ٓ اٌٙلف ِٕٗ رغ١١و ٕٛهح أٚهٚثب إٌّط١خ وَّزؼّو َِٚزغً  ئٍزوار١غ١خ-١ٍب١ٍخ

إلِىب١ٔبد اٌمبهح األفو٠م١خ فالي ؽمجزٟ االٍزؼّبه ٚاالٍزمالي ا١ٌَبٍٟ اٌَبثك اإلّبهح ئ١ٌّٙب.
(2) 

ِب١ٌخ ّج١ٙخ ثزٍه -ٌىٓ اٌؼل٠ل ِٓ اٌمبكح األفبهلخ ػبهٙٛا ػمل ارفبل١بد ّواوخ الزٖبك٠خ 

اٌّزٍٛط١خ فٟ ئٛبه ػ١ٍّخ ثوٍّٛٔخ. -أثوِٙب  االرؾبك األٚهٚثٟ ِغ اٌلٚي اٌؼوث١خ االرفبل١بد اٌزٟ

فّٛالف ِؼظُ اٌلٚي األفو٠م١خ أولد ػٍٝ ف١ٕٖٛخ اٌمبهح فٟ ِغبي اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ، 

أٚهٚث١خ ثْأْ رأ١ٌٍ ّواوخ -ٚثبٌزبٌٟ فاْ اٌؾبعخ رؼزجو ٍِؾخ علا ٌّي٠ل ِٓ اٌّفبٚٙبد األفوٚ

  ١غ١خ ث١ٓ اٌمبهر١ٓ.  ئٍزوار-الزٖبك٠خ

ػٍٝ  0222أٚهٚث١خ فٟ ئٛبه ِإرّو لّخ ٌْجٛٔخ ٌؼبَ -ٌُٚ رمزٖو اٌقالفبد األفوٚ

رزؼٍك فبٕخ ثفوٗ إٌّٜ  اٌّب١ٌخ، ٌٚىٕٙب اِزلد ٌزًّْ ِغبالد أفوٜ-اٌْواوخ االلزٖبك٠خ

ي ِإرّو اٌغوثٟ ٌٍؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌضمبف١خ ػٍٝ اٌجٍلاْ األفو٠م١خ. فبٌغبٔت األٚهٚثٟ أول فال
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ٌْجٛٔخ ِضال ػٍٝ رجٕٟ اٌجٍلاْ األفو٠م١خ ٌٍل٠ّموا١ٛخ ٚؽمٛق اإلَٔبْ ِزٕب١ٍب ثنٌه ف١ٕٖٛخ 

اٌضمبفخ ا١ٌَب١ٍخ ٌْؼٛة اٌمبهح. ٌٚمل ػبهٗ ػلك ٍِؾٛظ ِٓ اٌمبكح األفبهلخ اٌّمزوؽبد اٌغوث١خ 

د فٟ اٌج١ئخ اٌّزؼٍمخ ثْٕو اٌل٠ّموا١ٛخ ٚاٌّفَٙٛ اٌغوثٟ ٌؾمٛق اإلَٔبْ، ٔظوا ٌٛعٛك افزالفب

اٌّؾ١طخ ٌٍمبهح األفو٠م١خ ِمبهٔخ ثأٚهٚثب. 
(4) 

وّب ئْ افزالف ٚعٙبد إٌظو ث١ٓ اٌطوف١ٓ أِزل ١ًٌّْ ل١ٚخ ػب١ٌّخ رُٙ اٌطوف١ٓ، أال 

ٟٚ٘ ل١ٚخ اٌٙغوح ثْىً ػبَ، ِْٚىٍخ اٌٙغوح غ١و اٌْوػ١خ ثْىً فبٓ. فٛلف اٌٙغوح غ١و 

٠ً ٚرم١ٕخ ٚرؼبْٚ ث١ٓ اٌطوف١ٓ، ٚثبٌزبٌٟ فاْ اٌْوػ١خ ِٓ أفو٠م١ب ئٌٟ أٚهٚثب ٠ؾزبط ئٌٟ رّٛ

اٌْواوخ فٟ ٘نا اٌّغبي رزطٍت َِبّ٘خ اٌجٍلاْ األٚهٚث١خ فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ ٚر١ٛٛٓ اٌّٙبعو٠ٓ 

 فٟ اٌمبهح األفو٠م١خ. 

ٌىٓ اٌّٛٙٛع األوضو ؽَب١ٍخ اٌنٞ أص١و فٟ ئٛبه اٌغٍَخ االفززبؽ١خ ٌّإرّو 

ٚاإلهس االٍزؼّبهٞ فٟ اٌمبهح األفو٠م١خ، ٚثبٌزبٌٟ رّؾٛه ؽٛي اٌزبه٠ـ  0222ٌؼبَ  ٌْجٛٔخ

٠الؽع ِضال ئْ هئ١ٌ ِف١ٙٛخ االرؾبك األفو٠مٟ لل ٛبٌت اٌغبٔت األٚهٚثٟ ثبٌم١بَ ثٛاعجبرٗ 

اٌزبه٠ق١خ ٚاألفالل١خ رغبٖ اٌْؼٛة األفو٠م١خ اٌزٟ ػبٔذ ِٓ االٍزغالي ٚاٌؼجٛك٠خ. ٠ٚالؽع فٟ ٘نا 

رّو لّخ ٌْجٛٔخ ثلفغ أٚهٚثب ٌزؼ٠ٛٚبد ِب١ٌخ وج١وح رىف١وا ػٓ ا١ٌَبق ئْ ١ٌج١ب لل ٛبٌجذ أصٕبء ِإ

 ؽمجخ االٍزؼّبه.

ئْ رجب٠ٓ ٚعٙبد إٌظو فٟ ئٛبه ِإرّو لّخ ٌْجٛٔخ ال رؼٕٟ ثبٌٚوٚهح ػلَ رؾمك 

أٚهٚث١خ ثْىً -اٌْواوخ اٌّضّوح ث١ٓ اٌطوف١ٓ، ال١ٍّب ئْ اٌغغواف١ب ٚاٌزبه٠ـ رموة اٌلٚي األفوٚ

خ اٌغل٠لح. ٠ٚالؽع فٟ ٘نا ا١ٌَبق ِضال أٔٗ ث١ّٕب ٠ؾوٓ االرؾبك غ١و َِجٛق فالي األٌف١

األٚهٚثٟ ػٍٝ عؼً أفو٠م١ب ٍٛق وج١وح ٚاػلح رزٕبفٌ ػ١ٍٙب اٌمٜٛ اٌىجوٜ فبٕخ ا١ٌٖٓ 

ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ، ٠الؽع ئْ أفو٠م١ب رؼزجو فٟ ؽبعخ ِبٍخ ئٌٟ االٍزضّبهاد ِٚب ٠ورجٜ 

 زٟ رؾزبعٙب أفو٠م١ب ٌٍؾبق ثووت اٌز١ّٕخ اٌْبٍِخ. ثٙب ِٓ ػ١ٍّخ ٔمً اٌزم١ٕخ اٌ

 األٚهٚث١خ -ثبفزٖبه، ئْ لّخ ٌْجٛٔخ لل ٍبّ٘ذ فٟ كػُ ٚرط٠ٛو اٌؼاللبد اإلفو٠م١خ

 ١ٌٌ فمٜ ِٓ فالي اٌج١بْ اٌٖبكه ػٕٙب، ٚاٌنٞ ؽلك اإلٛبه ا١ٌَبٍٟ ٚااللزٖبكٞ ٚاالعزّبػٟ

 ج١ؼخ ٘نٖ اٌْواوخ ٚؽٖو ِغبالرٙبٌٍزؼبْٚ ث١ٓ اٌطوف١ٓ فؾَت، ثً أ٠ٚب ِٓ فالي ر١ٙٛؼ ٛ

ِٚواؽً  فٟ اٌز١ّٕخ ٚاألِٓ ٚاٌٙغوح ٚاٌج١ئخ ِغ ٚٙغ فطخ ػًّ رؾلك ألٚي ِوح آ١ٌبد ٚأعٙيح

 .اٌزٕف١ن ٚػ١ٍّخ اٌز٠ًّٛ اٌقبٕخ ثبٌْوان اٌْبٍِخ ث١ٓ اٌمبهر١ٓ اٌّزغبٚهر١ٓ

األٚهٚث١خ -١خ، فأٙب رغَل ثطج١ؼخ اٌؾبي أؼمبك اٌمّخ األفو٠م0212أِب لّخ ٛواثٌٍ ٌؼبَ 

اٌضبٌضخ، اٌزٟ رؼزجو اٍزّواه٠خ ٌٍغٙٛك اٌّْزووخ ِٕن ثلا٠خ األٌف١خ اٌضبٌضخ ال١ٍّب ف١ّب ٠زؼٍك 
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ثبٍزّواه ػ١ٍّخ اٌؾٛاه ؽٛي اٌمٚب٠ب ماد اال٘زّبَ اٌّْزون، ٚاالٍزّواه فٟ رجٕٟ ئٍزوار١غ١خ 

 .ػًّ عل٠لر١ٓ ٌزؼي٠ي اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطوف١ٓ فٟ ِقزٍف اٌّغبالد ٚفطخ

األٚهٚثٟ  فٟ ظً ظوف١خ اٍزضٕبئ١خ ثبٌَٕجخ ٌٍطوف١ٓ 0212ملد لّخ ٛواثٌٍ ٌؼبَ ٚأؼ

األٚهٚث١خ رؼبٟٔ ِٓ أىِخ ِب١ٌخ ٚأىّبُ الزٖبكٞ لل ال  ٚاإلفو٠مٟ، ؽ١ش ٠الؽع ئْ اٌلٚي

اٌجٍلاْ اإلفو٠م١خ ِٓ ؽ١ش رمل٠ُ اٌَّبػلاد ٚكفغ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ  ٠َبػل٘ب ػٍٝ كػُ ّواوزٙب ِغ

ضوح. وّب ٠الؽع ئْ أفو٠م١ب ػبٔذ ِٚب ىاٌذ رؼبٟٔ ِٓ روكٞ األٚٙبع االلزٖبك٠خ، األفو٠م١خ اٌّزؼ

ِقبٛو اٌؾوٚة ٚاإله٘بة، ٚاهرفبع أػلاك ٙؾب٠ب اٌىٛاهس  ٚرل٘ٛه األٚٙبع األ١ِٕخ، ٚريا٠ل

اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌجٍلاْ اإلفو٠م١خ، األِو اٌنٞ ٠ؼٕٟ أْ ٘نٖ األٚٙبع ال  رطّئٓ اٌطوف 

ػ١ٍٗ، فاْ ِغوك رًٕٛ لّخ ٛواثٌٍ ئٌٝ  .اٌمبهح األفو٠م١خ َِزمجً ّواوزٗ ِغ األٚهٚثٟ ػٍٝ

األفو٠م١خ ٚاإلثمبء ػٍٝ اٍزّواه٠زٗ ِٓ -اٍزّواه٠خ ِْوٚع اٌْواوخ األٚهث١خ ٔزبئظ رىفً ّٙبْ

اٌّْبه٠غ اٌٍٍّّٛخ فبٕخ فٟ اٌّغبي االلزٖبكٞ ٠ؼزجو فٟ ؽل مارٗ ٔغبؽب  فالي ئٔغبى ثؼ٘

 .0212ٌؼبَ وج١وا ٌمّخ ٛواثٌٍ 

أؼملد رؾذ ّؼبه، "االٍزضّبه ٚإٌّٛ االلزٖبكٞ  0212ٚٛبٌّب ئْ لّخ ٛواثٌٍ ٌؼبَ 

ٚفٍك فوٓ اٌؼًّ"، ػ١ٍٗ فاْ لبكح أفو٠م١ب ٚأٚهٚثب اػطٛا أ٠ٌٛٚخ ٌّٕبلْخ اٌٍٛبئً اٌفؼبٌخ ٌزؾف١ي 

١ّخ. ٚوّب إٌّٛ اٌْبًِ، ٚفٍك فوٓ ػًّ ٚرؼي٠ي االٔزؼبُ ِٓ األىِخ االلزٖبك٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌؼبٌ

-0211لل إٔلهد ث١بٔب فزب١ِب ٚفطخ ػًّ ٌٍَٕٛاد،  0212٘ٛ اٌؼبكح، فاْ لّخ ٛواثٌٍ ٌؼبَ 

؛ فٟ رؾم١ك أ٘لاف اٌْواوخ 0213-0211. ٍٚبّ٘ذ فطخ ػًّ ٛواثٌٍ فالي إٌَٛاد 0213

اٌّْزووخ، اٌزٟ رجٕزٙب اإلٍزوار١غ١خ اٌّْزووخ ألفو٠م١ب ٚاالرؾبك األٚهٚثٟ. ٚرووي فطخ ػًّ 

أٚهٚث١خ ثؾ١ش رّزل -ػِّٛب ػٍٝ ر١ٍٛغ ِفَٙٛ اٌْواوخ األفوٚ 0213-0211ٌٍ ٌٍَٕٛاد ٛواث

 :ٌزًّْ اٌْواوبد اٌزب١ٌخ
(2) 

  ِٓاٌْواوخ األٌٚٝ: اٌٍَُ ٚاأل 

  ْاٌْواوخ اٌضب١ٔخ: اٌؾىُ اٌل٠ّمواٟٛ ٚؽمٛق اإلَٔب 

  اٌْواوخ اٌضبٌضخ: اٌزىبًِ اإلل١ٍّٟ ٚاٌزغبهح ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 

 ؼخ: األ٘لاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ اٌْواوخ اٌواث 

  اٌْواوخ اٌقبَِخ: اٌطبلخ 

  اٌْواوخ اٌَبكٍخ: رغ١و إٌّبؿ ٚاٌج١ئخ 

  ًّاٌْواوخ اٌَبثؼخ: اٌٙغوح ٚاٌزٕمً ٚاٌؼ 

  اٌْواوخ اٌضبِٕخ: اٌؼٍُ ِٚغزّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌفٚبء   
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أٚهث١خ وً صالس ٍٕٛاد ثبٌزٕبٚة ث١ٓ -ٚٛبٌّب رُ االرفبق ػٍٝ ػمل ِإرّواد لّخ أفوٚ 

ٌّٕبلْخ  0216أثو٠ً  3-0لبهرٟ أفو٠م١ب ٚأٚهٚثب. ػ١ٍٗ فمل ػملد اٌمّخ اٌواثؼخ فٟ ثوٚوًَ فٟ 

اٌؼاللخ اٌَّزمج١ٍخ ث١ٓ االرؾبك األٚهٚثٟ ٚاٌؼاللبد األفو٠م١خ ٚرؼي٠ي اٌزؼبْٚ رؾذ ػٕٛاْ 

أٚهٚث١خ اٌواثؼخ ػِّٛب -لح اٌمّخ األفوٚ"االٍزضّبه فٟ إٌبً ٚاالىك٘به ٚاٌَالَ". ٍّّٚذ اعٕ

ِغبالد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزله٠ت، ٚإٌَبء ٚاٌْجبة، ٚاٌزلفمبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚغ١و اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍّٙبعو٠ٓ ث١ٓ 

اٌمبهر١ٓ، ٍٚجً ؽفي إٌّٛ ٚفٍك فوٓ اٌؼًّ، ٚاالٍزضّبه فٟ اٌَالَ، ٍٚجً رؼي٠ي كػُ االرؾبك 

-ٓ فٟ اٌمبهح. ِٚٓ اٌّموه أْ رؼمل اٌمّخ األفوٚاألٚهٚثٟ ٌٍملهاد األفو٠م١خ ػٍٝ ئكاهح األِ

 .0212أٚهٚث١خ اٌقبَِخ فٟ ػبَ 

أٚهٚث١خ ثطج١ؼخ اٌؾبي ػٍٝ َِزٜٛ اٌمّخ، ٌٚىٕٙب -ٌُٚ رمزٖو االعزّبػبد األفوٚ 

ّٙلد ا٠ٚب اعزّبػبد أفوٜ ِٛاى٠خ ػٍٝ َِز٠ٛبد اٌٛىهاء ٚاٌقجواء. فبالعزّبػبد اٌٛىاه٠خ 

أٚهٚث١خ. ٚفٟ ٘نا ا١ٌَبق ٠الؽع ِضال أْ -رؼمل ِضال ٌزٕف١ن ِموهاد ِإرّواد اٌمّخ األفوٚ

ثْأْ رغ١و إٌّبؿ.  0216وٚوًَ فٟ أثو٠ً االعزّبع اٌٛىاهٞ األف١و لل ػمل ػٍٝ ٘بِِ لّخ ث

أٚهٚث١خ أ٠ٚب ػمل ٌمبءاد ٠ٍٕٛخ ث١ٓ وً ِٓ اٌّف١ٙٛخ األٚهٚث١خ -وّب رؼىٌ اٌْواوخ األفوٚهٚ

ٚاٌّف١ٙٛخ األفو٠م١خ فٟ وً ِٓ ثوٚوًَ ٚأك٠ٌ أثبثب ثٙلف اٌز١َٕك ٚاٌزؼبْٚ فٟ اٌّغبالد 

اء ِٕٚظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ٌزم١١ُ اٌّقزٍفخ. ٕٚ٘بن أ٠ٚب اعزّبػبد ٠ٍٕٛخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌقجو

اٌزملَ اٌّؾوى فٟ اٌّغبالد اٌّْزووخ ماد اٌؼاللخ. فبٌقجواء ِٓ اٌمبهر١ٓ األفو٠م١خ ٚاألٚهٚث١خ 

٠ٙزلْٚ ثقواٛخ ٛو٠ك ِزفك ػ١ٍٙب ِٓ فالي ػمل ِإرّواد اٌمّخ فٟ ِغبالد ِقزٍفخ ِضً اٌج١ٕخ 

اٌزؾز١خ، ٚٔمً اٌزم١ٕخ.
(1)

ٌؼوث١خ األفو٠م١خ ٔزظ ػٕٗ أزْبه ِٕزل٠بد وّب أْ ِبٍَخ اٌؼاللبد ا 

“Spill Over” ٚأٚهٚث١خ ػٍٝ َِز٠ٛبد اٌجوٌّب١١ٔٓ ٚهعبي األػّبي، ِٕٚظّبد اٌّغزّغ -أفو

اٌّلٟٔ، ٚاٌْجبة ؽ١ش رؼمل اعزّبػبد كٚه٠خ ِٕزظّخ فٟ لبهرٟ أفو٠م١ب ٚآ١ٍب.
(9) 

 

 أوروبية:-البيئة المحيطة ببلشراكة األفرو

أٚهٚث١خ رغَل اٌظوٚف اٌج١ئ١خ اٌّؾ١طخ ثغٛأجٙب -األفوٚ ِٓ اٌٛاٙؼ ئْ اٌْواوخ

أٚهٚث١خ رقزٍف فٟ -ٚأثؼبك٘ب اٌّقزٍفخ، ؽ١ش الؽظٕب ئْ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ ٌٍلٚي األفوٚ

األٌف١خ اٌضبٌضخ ِمبهٔخ ثّب وبٔذ ػ١ٍٗ األؽٛاي فالي فزوح االٍزؼّبه ِٚوؽٍخ ِب ثؼل ؽٖٛي 

 ا١ٌَبٍٟ فٟ اٌؼمل اٌَبكً ِٓ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ. اٌْؼٛة األفو٠م١خ ػٍٝ اٍزمالٌٙب

ئْ رغ١١و اٌظوٚف اٌج١ئ١خ اٌّؾ١طخ ثغٛأجٙب ٚأثؼبك٘ب اٌّقزٍفخ لل لوة أوضو ِٓ أٞ 

ٚلذ ِٚٝ اٌمبهر١ٓ األفو٠م١خ ٚاألٚهٚث١خ، ٚثبٌزبٌٟ فاْ ل١بَ اٌْووخ ث١ٓ إٌّطمز١ٓ ٠ؼزجو 

ب اػزجبهاد ِقزٍفخ، ِضً: ثوٚى ٙوٚهح ٍِؾخ فٟ ػٖو اٌزىزالد اٌل١ٌٚخ اٌىجوٜ اٌزٟ فوٙزٙ
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ٔظبَ اٌمطت اٌٛاؽل، ٚاٌؼٌّٛخ، ٚاألىِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ، ٚرؼضو ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ األفو٠م١خ، ٚاٌزغ١١و 

 إٌّبفٟ، ٚاإله٘بة، ٚى٠بكح ِؼلالد ٘غوح اٌؼمٛي ٚاٌٙغوح غ١و اٌْوػ١خ.

١ٍزُ اٌزؼوٗ أٚهٚث١خ، فأٗ -ٌٚىٟ ٠زُ ٕٚف ٚرؾ١ًٍ اٌج١ئ١خ اٌّؾ١طخ ثبٌْواوخ األفوٚ

أٚهٚث١خ ٌالٍزّواه فٟ ػ١ٍّخ اٌْواوخ  ٚمٌه ِٓ فالي -ٌٍؼٛاًِ اٌزٟ كفؼذ ثبٌجٍلاْ األفوٚ

اٌزؼوٗ ألثوى ٚصبئك ِإرّو لّخ ٛواثٌٍ، ال١ٍّب اٌج١بْ اٌقزبِٟ، ٚفطخ ػًّ ٛواثٌٍ 

. ئمْ، 0212، ٚاٌىٍّبد اٌزٟ أٌم١ذ أصٕبء عٍَبد لّخ ٛواثٌٍ ٌؼبَ 0213-0211ٌٍَٕٛاد 

اٌج١ئخ اٌزٟ كفؼذ اٌجٍلاْ األفو٠م١خ ئٌٟ االٔقواٛ فٟ ػ١ٍّخ ّواوخ ِغ اٌلٚي األٚهث١خ  فبٌظوٚف

١ٌَذ ثبٌٚوٚهح ٟ٘ ٔفٌ اٌّؼط١بد اٌزٟ كفؼذ اٌغبٔت األٚهٚثٟ ئٌٟ اٌزؾبٌف االٍزوار١غٟ. 

ٌٚىٟ ٠زُ اٌزؼوف ػٍٝ اٌظوٚف اٌج١ئ١خ اٌزٟ كفؼذ اٌطوف١ٓ ئٌٟ االٔقواٛ فٟ ػ١ٍّخ اٌْواوخ، 

،١ٍ0212زُ رؾ١ًٍ ِّْٚٛ اٌج١بْ اٌقزبِٟ ٌّإرّو لّخ ٛواثٌٍ ٌؼبَ  ػ١ٍٗ فأٗ
(12)

ؽ١ش ئْ  

اٌّزّؼٓ ٌج١بٔبد ٘نا اٌغلٚي ٠ّىٕٗ ػِّٛب ِالؽظخ إٌمبٛ اٌزب١ٌخ:
(11) 

ػٍٝ أْ اٌؼاللبد  0212األٚهٚث١خ اٌضبٌضخ ٌؼبَ -أٚال، ٠إول اٌج١بْ اٌقزبِٟ ٌٍمّخ األفو٠م١خ

 Multilateral“اٌّإٍَبر١خ ث١ٓ اٌطوف١ٓ أٍبٍٙب ثوٚى اٌؼاللبد اٌغّبػ١خ أٚ ِزؼلكح األٛواف 

Relations” ثلي ِٓ اٌؼاللبد اٌضٕبئ١خ”Bilateral Relations”   ،ماد اٌطج١ؼخ اٌقبٕخ

%( ٚاالرؾبك 0.31ٟ ٠الؽع اهرفبع ِؼلي اٌىٍّبد اٌلاٌخ ػٍٝ مٌه، ال١ٍّب اٌمبهر١ٓ )ٚثبٌزبٌ

%(. ٚثبٌوغُ ِٓ ئْ َٔجخ رىواه االرؾبك 1.31%(، ٚاالرؾبك األفو٠مٟ )2.22األٚهٚثٟ )

 1األٚهٚثٟ ري٠ل ػٓ ٔظ١وٖ األفو٠مٟ ثّؼلي صالصخ أٙؼبف، ئال ئْ اٌّزّؼٓ ٌج١بٔبد اٌغلٚي: 

ي رىواه وٍّخ أفو٠م١ب ٠ؼزجو األػٍٝ ث١ٓ اٌىٍّبد اٌّْبه ئ١ٌٙب فٟ اٌغلٚي ٠الؽع أ٠ٚب ئْ ِؼل

%( األِو اٌنٞ ٠ؼٕٟ ئْ اٌج١بْ اٌقزبِٟ لل أػطٝ 2.62اٌّنوٛه، ؽ١ش ٍٕٚذ َٔجخ رىواه٘ب )

%(. ٚرًٖ ػِّٛب َٔجخ ئعّبٌٟ اٌزىواهاد اٌزٟ 1.21أ٠ٌٛٚخ ألفو٠م١ب ٚاالرؾبك األفو٠مٟ ِؼب )

 .د اٌغّبػ١خ رإول ػٍٝ ثوٚى اٌؼاللب
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 1جدول: 
 0212تحميل مضمون بيان مؤتمر طرابمس لعام 

 إٌَجخ اٌزىواه اٌىٍّخ إٌَجخ اٌزىواه اٌىٍّخ

 1.388889 3 اٌغّبػخ 7.407407 16 أفو٠م١ب

 0.925926 2 ١ٍبٍٟ 5.555556 12 االرؾبك األٚهٚثٟ

 0.925926 2 اٌل٠ّموا١ٛخ 5.092593 11 اٌز١ّٕخ

 0.925926 2 ؽمٛق اإلَٔبْ 4.629632 10 رؼبْٚ

 0.925926 2 اٌَالَ 4.166667 9 اٌْواوخ

 0.925926 2 ئٕالػ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ 4.166667 9 اٌٍَُ

 0.925926 2 اٌؼبٌُ 4.166667 9 األِٓ

 0.925926 2 اٌؾٛوّخ اٌؼب١ٌّخ 4.166667 9 كٌٟٚ

 0.925926 2 اٌطبلخ اٌَّزلاِخ 3.240741 7 األُِ اٌّزؾلح

 0.925926 2 فوٓ اٌؼًّ 2.777778 6 اٌٖواع

 0.925926 2 اٌمطبع اٌقبٓ 2.314815 5 الزٖبكٞ

 0.925926 2 اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ 2.314815 5 ئٍزوار١غ١خ

 0.925926 2 اٌٙغوح غ١و اٌْوػ١خ 2.314815 5 اٌمبهر١ٓ

 0.925926 2 اٌَّبػلاد 2.314815 5 أ٘لاف األٌف١خ

 0.925926 2 اٌْفبف١خ 1.851852 4 رىبًِ

 0.925926 2 اٌّٖبٌؾخ 1.851852 4 اٌْؼٛة

 0.925926 2 اٌؼلاٌخ 1.388889 3 اٌؼٌّٛخ

 0.925926 2 اٌِٖٛبي 1.388889 3 اٌؾىُ اٌو١ّل

 0.925926 2 اٌَٛكاْ 1.388889 3 االٍزضّبه

 12.26222 36 وٍّبد أفوٜ 1.388889 3 ئل١ٍّٟ

 100 216 اٌّغّٛع 1.388889 3 االرؾبك األفو٠مٟ

 .0212اٌّٖله: اٌج١بْ اٌقزبِٟ ٌمّخ ٛواثٌٍ 

%(، ٟٚ٘ ال ّه رؼزجو َٔجخ ٍِؾٛظخ رغَل ػ١ٍّخ رأ١ٛو 14.46ِٚزؼلكح األٛواف ئٌٟ )

 األٚهٚث١خ فٟ األٌف١خ اٌضبٌضخ.-اٌؼاللبد األفو٠م١خ

اٌج١بْ اٌقزبِٟ ٌىٓ ِٓ اٌّالؽع ئْ ٌٛهٚك وٍّخ أفو٠م١ب ٚاالرؾبك األفو٠مٟ كالٌزٗ فٟ ئٛبه 

ٌّإرّو ٛواثٌٍ، األِو اٌنٞ ٠ؼٕٟ ئْ اٌغبٔت األٚهٚثٟ ال ٠زؼبًِ ثبٌٕل٠خ اٌّطٍٛثخ ِغ ٔظ١وٖ 

االرؾبك األفو٠مٟ. فٍٍلٚي األٚهٚث١خ ِٖبٌؼ ٍِؾٛظخ ػٍٝ َِزٜٛ اٌمبهح األفو٠م١خ، ٚثبٌزبٌٟ 

ٌ. وّب أْ اٌّزّؼٓ ٠الؽع ٚهٚك وٍّزٟ أفو٠م١ب ٚاالرؾبك األفو٠مٟ ِٕفٍٖز١ٓ فٟ ١ٍبق ث١بْ ٛواثٍ

ٌج١بْ ٛواثٌٍ ٠الؽع أ٠ٚب ػلَ موو أٚهٚثب ومبهح، األِو اٌنٞ ٠ؼٕٟ أ٠ٚب ئْ اٌغبٔت األٚهٚثٟ 

٠ّضٍٗ االرؾبك األٚهٚثٟ. ئْ اٌّززجغ ٌٍَٛو١بد االرؾبك األٚهٚثٟ اٌل١ٌٚخ ٠الؽع ثغالء رؼبٍِٗ 

األفوٜ، ٚثبٌزبٌٟ ٠الؽع وّغّٛػخ أٚ وزٍخ ٚاؽلح ػٕلِب ٠زؼٍك األِو ثأٛواف اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ 

ِزٍٛط١خ لل رُ ئثواِٙب ث١ٓ االرؾبك األٚهٚثٟ ِٓ ٔبؽ١خ ٚوً -ِضال ئْ ارفبل١بد اٌْواوخ األٚهٚ

ِزٍٛط١خ ػٍٝ ؽلا ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ.-كٌٚخ ػوث١خ
(10) 
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األٚهٚث١خ فٟ األٌف١خ اٌضبٌضخ لل عَل أزمبي ٘نٖ اٌؼاللخ -، ئْ رأ١ٛو اٌؼاللبد األفو٠م١خثبنيب

ِووي ثأٛواف ئٌٟ ػاللخ ٔل٠خ، ٚػ١ٍٗ ٠الؽع ئْ َٔجخ رىواه وٍّخ اٌْواوخ رًٖ ئٌٟ ِٓ ػاللخ 

%(. ٚٛبٌّب ئْ اٌْواوخ رغَل ألٖٝ أّٔبٛ اٌز١َٕك ٚاٌزؼبْٚ، ػ١ٍٗ ٠الؽع ئْ َٔجخ 6.14)

%( ٚأْ وٍّخ اٌز١َٕك لل ٍٕٚذ  َٔجخ رىواها٘ب 6.43رىواه وٍّخ اٌزؼبْٚ رًٖ ثلٚه٘ب ئٌٟ )

 %(.9.02ٞ أكٜ ئٌٟ ٕٚٛي ِؼلي رىواه٘ب ِؼب ئٌٟ )%(، األِو اٌن2.640)

األٚهٚث١خ رغَل رب١ٛو اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ ث١ٓ اٌطوف١ٓ، -، ٛبٌّب ئْ اٌْواوخ األفو٠م١خثبلثب 

ػ١ٍٗ ٠الؽع ئْ ١ِضبق ٛواثٌٍ لل أول ػٍٝ ٚعٛك ئٍزوار١غ١خ ٚاٙؾخ اٌّؼبٌُ ٌٙنٖ اٌْواوخ. 

%(. ٚٛبٌّب ئْ 0.31، ئٌٟ )1ٓ فٟ اٌغلٚي: ٠ًٖٚ ِؼلي رىواه وٍّخ ئٍزوار١غ١خ، وّب ٘ٛ ِج١

األٚهٚث١خ رؾلك ارغب٘بد ا١ٌَبٍبد ٠ٍٛٛخ اٌّلٜ ث١ٓ اٌطوف١ٓ -ئٍزوار١غ١خ اٌْواوخ األفو٠م١خ

اٍزٕبكا ئٌٟ اٌوؤ٠خ ٚاٌّجبكب اٌؼبِخ ٌٍْواوخ، ػ١ٍٗ ٠الؽع ئْ ٘نٖ اإلٍزوار١غ١خ لل أولد ػٍٝ 

األرٟ:
(13) 

 رؾم١ك اٌٛؽلح األفو٠م١خ. .1

 االػزّبك اٌّزجبكي ث١ٓ اٌطوف١ٓ.ػاللبد  .0

 اٌٍّى١خ ٚاٌَّإ١ٌٚخ اٌّْزووخ ث١ٓ اٌطوف١ٓ. .3

 .%(.46.%(، ٚؽىُ اٌمبْٔٛ )92.%(، ٚاٌل٠ّموا١ٛخ )90اؽزواَ ؽمٛق اإلَٔبْ ) .6

 %(.2.92)  اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ .2

 اٌزالؽُ ٚاٌفؼب١ٌخ. .4

 .%(.46اٌؾٛاه ا١ٌَبٍٟ اٌّىضف ) .2

 %(.6.14ٚب٠ب اٌؼب١ٌّخ )اٌّْبهوخ فٟ اإلكاهح ٚاٌَّإ١ٌٚخ رغبٖ اٌم .1

 .%(.92اٌَّبٚاح ٚاٌؼلاٌخ ) .9

 األِٓ اإلَٔبٟٔ. .12

 اؽزواَ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ. .11

 .%(.90اٌَّبٚاح ث١ٓ اٌغ١َٕٓ ٚػلَ اٌز١١ّي ) .10

 رجٕٟ ١ٍبٍبد ٠ٍٛٛخ األعً. .13

 ٌىٓ ٌإلٍزوار١غ١خ عٍّخ ِٓ األ٘لاف رؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب، ٚثبٌزبٌٟ فمل ؽلكد ئٍزوار١غ١خ

 األٚهٚث١خ ِغّٛػخ األ٘لاف اٌزب١ٌخ:-اٌْواوخ األفو٠م١خ

 رط٠ٛو اٌْواوخ ا١ٌَب١ٍخ ث١ٓ اٌطوف١ٓ. .1

 اٌؼًّ ػٍٝ كػُ ٚرط٠ٛو: .0

 ( ، ٌٍَُاٌل٠ّموا١ٛخ، ٚؽمٛق اإلَٔبْ.6.14%( األِٓ )6.14ا ،) 
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 .ٓاٌؾو٠بد األٍب١ٍخ ٚاٌَّبٚاح ث١ٓ اٌغ١َٕ 

 ( فبٕخ فٟ ِغبي ا90ٌرؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ،)%..ٖٕبػخ 

 ( ًِ0.31%( اإلل١ٍّٟ ٚاٌمبهٞ )1.12اٌزىب.)% 

 ( 0.31رؾم١ك أ٘لاف األٌف١خ.)% 

 كػُ  ٚرفؼ١ً اٌؼاللبد اٌّزؼلكح ث١ٓ اٌطوف١ٓ. .3

 %(.1.12روو١ي اٌْواوخ ػٍٝ األفواك ٚاٌْؼٛة ) .6

 األٚهٚث١خ رؼًّ ػٍٝ ر٠ٕٛغ ٚرؾم١ك األّٔبٛ اٌزب١ٌخ ٌٍْواوخ:-ٚأف١وا، فاْ اإلٍزوار١غ١خ األفو٠م١خ

 األِٓ ٚاٌٍَُ .1

 اٌل٠ّموا١ٛخ ٚؽمٛق اإلَٔبْ. .0

 اٌزغبهح ٚاٌزىبًِ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ. .3

 رؾم١ك أ٘لاف األٌف١خ. .6

 .%(.90اٌطبلخ ) .2

 .%(.64اٌزغ١١و إٌّبفٟ ) .4

 .%(.90اٌٙغوح ٚاٌؼّبٌخ ) .2

 اٌؼٍُ، ِٚغزّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌفٚبء. .1

٠الؽع ثغالء اٌزياَ  األٚهٚث١خ-ئْ اٌّززجغ ٌٍقطٛٛ اٌؼو٠ٚخ إلٍزوار١غ١خ اٌْواوخ األفو٠م١خ

اٌىٍّبد اٌزٟ   اٌج١بْ اٌقزبِٟ ٌمّخ ٛواثٌٍ ِغ ِجبكئٙب ٚأ٘لافٙب، ٚثبٌزبٌٟ ٠الؽع ئْ َٔجخ رىواه

%(. فّٓ اٌٛاٙؼ ئْ 30.13رؼىٌ اإلٍزوار١غ١خ رًٖ ئٌٟ ؽٛاٌٟ صٍش اٌزىواهاد اٌى١ٍخ )

ب اٌّؾلكح، ٚػ١ٍخ فاْ ث١بْ األٚهٚث١خ هؤ٠خ َِزمج١ٍخ ِْزووخ ٌٙب ِجبكئٙب ٚأ٘لافٙ-ٌٍْواوخ األفو٠م١خ

األٚهٚث١خ. ٌىٓ -لل عبء ٍِزيِب ثّب ٚهك فٟ ئٍزوار١غ١خ اٌْواوخ األفو٠م١خ 0212ٛواثٌٍ ٌؼبَ 

األٚهٚث١خ ال ٠ؼٕٟ ثبٌٚوٚهح -رأو١ل ث١بْ لّخ ٛواثٌٍ ٌّب ٚهك فٟ ئٍزوار١غ١خ اٌْواوخ األفو٠م١خ

و٠م١ب ِبىاٌذ ِزؼضوح، ٚأْ اٌٍَُ رؾم١ك وً األ٘لاف، ؽ١ش ٠الؽع ِضال ئْ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ فٟ أف

 ٚاالٍزمواه ِبىاي ٘لفب ثؼ١ل إٌّبي، ٚأْ ػ١ٍّخ اٌزؾٛي اٌل٠ّمواٟٛ ِبىاٌذ ثلٚه٘ب ِزؼضوح.

األٚهٚث١خ رٖٕف أّٔبٛ -ٚفطخ ػًّ اٌْواوخ األفو٠م١خ ، ثبٌوغُ ِٓ ئْ ئٍزوار١غ١خرابعب

اٌْووبد ئٌٟ صّب١ٔخ أّٔبٛ، ئال أٔٗ ٠ّىٓ ر١ٕٖفٙب ػِّٛب ئٌٟ صالصخ أّٔبٛ هئ١َ١خ رزّْٝ ٚأكث١بد 

 اٌّٛٙٛع ٟٚ٘:

 %(.02.62األ١ِٕخ )-اٌْواوخ ا١ٌَب١ٍخ .1

 %(.13.14اٌّب١ٌخ )-اٌْواوخ االلزٖبك٠خ .0
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 %(.4)اٌضمبف١خ -اٌْواوخ االعزّبػ١خ .3

األِٕٟ  -األٚهٚث١خ رإول، وّب الؽظٕب، ػٍٝ اٌجؼل ا١ٌَبٍٟ-فاٍزوار١غ١خ اٌْواوخ األفو٠م١خ

١ٌٌٚ األثؼبك األفوٜ. فبٌغبٔت األٚهٚثٟ ثبػزجبهٖ اٌغبٔت األلٜٛ فٟ ٘نٖ اٌْواوخ ِٙزُ ثؾّب٠خ 

األ١ِٕخ -١ب١ٍخإِٔٗ ٚئِالء ١ٍبٍبرٗ ٚل١ّٗ اٌضمبف١خ، ٚثبٌزبٌٟ ٠الؽع ئْ ِؼلي رىواهاد اٌْواوخ اٌَ

%( ثؾٛاٌٟ اٌٚؼف. ئْ 13.14اٌّب١ٌخ )-%( ٠فٛق َٔجخ رىواهاد اٌْواوخ االلزٖبك٠خ02.62)

األ١ِٕخ ١ْ٠و ئٌٟ -اٌّب١ٌخ ِمبهٔخ ثبٌْواوخ ا١ٌَب١ٍخ-رلٟٔ ِؼلي رىواهاد اٌْواوخ االلزٖبك٠خ

ْواوخ ٙؼف اٌملهح اٌزفب١ٙٚخ ٌٍجٍلاْ األفو٠م١خ ػٍٝ األلً فالي اٌؼمل األٚي ِٓ ػّو اٌ

األٚهٚث١خ. أِب ٌٛ أزمٍٕب ئٌٟ إٌٛف ٚاٌزؾ١ًٍ اٌى١فٟ ٌٍج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثّٕطٟ اٌْواوخ -األفو٠م١خ

لل أٌيَ اٌغبٔت األٚهٚثٟ  0212اٌّْبه ئ١ٌّٙب، فأٗ ٠ّىٓ اٌمٛي ثأْ ث١بْ لّخ ٛواثٌٍ ٌؼبَ 

اٌزم١ٕخ ثز١١ٚك ٘ٛح اٌزقٍف ١ٌٌ فمٜ ػٓ ٛو٠ك اٌَّبّ٘خ فٟ رؾم١ك ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ ٚٔمً 

ٚاالٍزضّبه، ٌٚىٓ أ٠ٚب ػٓ ٛو٠ك فٍك فوٓ ػًّ عل٠لح ٚرط٠ٛو ث١ئخ أػّبي ِالئّخ ٌزؾل٠بد 

 اٌؼٌّٛخ االلزٖبك٠خ.

األٚهٚث١خ ٠غَل ثؼل٠ٓ وّٟ ٚو١فٟ. فّٓ -، ئْ اٌضمً إٌَجٟ ٌٍْواوخ األفو٠م١خخبمسب

% ِٓ 61.42ّضً أٚهٚث١خ، ٟٚ٘ ر-( كٌٚخ أفو٠م١خ12إٌبؽ١خ اٌى١ّخ ٠ُٚ ٘نا اٌزؾبٌف صّب١ٔٓ )

(. 190ِبئخ ٚأصٕٝ ٚرَؼْٛ كٌٚخ ) 0212ئعّبٌٟ ػلك أػٚبء األُِ اٌّزؾلح اٌجبٌغ ػلكُ٘ ػبَ 

١ٍِبه(، ٚ٘نا ٠ؼٕٟ ئْ ٘نٖ  1.4وّب ئْ ػلك ٍىبْ ٘نا اٌزؾبٌف ٠ًٖ ئٌٟ أوضو ِٓ ١ٍِبه ٖٚٔف )

١بٍٟ اٌْواوخ رُٚ ؽٛاٌٟ هثغ ٍىبْ اٌؼبٌُ األِو اٌنٞ ٠ؼٕٟ ارَبع ٍٛلٙب ٚرأص١و٘ب اٌَ

ٚااللزٖبكٞ.
(16)

  

-ر١ْو ئٌٟ رأو١ل اٌجٍلاْ األفو٠م١خ 1أِب ِٓ إٌبؽ١خ اٌى١ف١خ، ف١الؽع ئْ ث١بٔبد اٌغلٚي: 

األٚهٚث١خ ػٍٝ ئٕالػ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ ثْىً ػبَ، ٚئٕالػ ٔظبَ األُِ اٌّزؾلح ٚأعٙيرٙب 

رغبٖ، ِضً: اٌّزقٖٖخ ثْىً فبٓ. ػ١ٍٗ، ٠الؽع ئْ َٔجخ رىواه اٌىٍّبد اٌّؼجوح ػٓ ٘نا اال

.%(، 90.%(، ٚاٌؼبٌُ )90%(، ٚئٕالػ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ )3.09رفؼ١ً كٚه األُِ اٌّزؾلح )

-%(. فّزٝ رغٍجذ اٌْواوخ األفو٠م١خ4.22.%(  رًٖ فٟ ِغٍّٙب ئٌٟ )90ٚاٌؾٛوّخ اٌؼب١ٌّخ )

ظبَ األٚهٚث١خ ػٍٝ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رٛاعٙٙب، ٠ّىٕٙب أْ رٍؼت كٚها ِإصوا ٚفؼبال ػٍٝ َِزٜٛ إٌ

 اٌؼبٌّٟ األؽبكٞ اٌمطج١خ، األِو اٌنٞ ١ٍي٠ل ِٓ رأص١و أفو٠م١ب ػب١ٌّب. 

٠الؽع  0212، ئْ اٌّززجغ ٌٍىٍّبد ١ٍٚبلبرٙب فٟ ئٛبه ث١بْ لّخ ٛواثٌٍ ٌؼبَ سبدسب

األٚهٚث١خ. فىّب ٍجك اٌمٛي فٟ إٌمطخ اٌواثؼخ، -ثغالء افزالف كٚافغ ٛوفٟ اٌْواوخ األفو٠م١خ

األ١ِٕخ ١ِّٕٙخ ػٍٝ اٌطوف األٚهٚثٟ، ٠الؽع ئْ االػزجبهاد -فغ ا١ٌَب١ٍخفأٗ ث١ّٕب وبٔذ اٌلٚا

ٚث١ّٕب   االلزٖبك٠خ رؼزجو اٌٙلف األٍّٝ ٌٍغبٔت األفو٠مٟ اٌّزؼضو فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ االلزٖبك٠خ.
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، ِضً: رؾم١ك 0212ٌؼبَ   رؼىٌ اٌؼل٠ل ِٓ اٌىٍّبد، اٌزٟ رّٕٚٙب اٌج١بْ اٌقزبِٟ ٌمّخ ٛواثٌٍ

بعخ ئٌٟ االٍزضّبه ٚاإلٍواع فٟ ػ١ٍّخ ٔمً اٌزم١ٕخ، ٚرؾم١ك األِٓ اٌغنائٟ، ٚاٌمٚبء اٌز١ّٕخ، اٌؾ

ػٍٝ ِوٗ اال٠لى اٌظوٚف اٌج١ئ١خ اٌلاف١ٍخ اٌزٟ كفؼذ اٌجٍلاْ األفو٠م١خ ئٌٟ اٌْواوخ ِغ االرؾبك 

األٚهٚثٟ، ٠الؽع ئْ وٍّبد أفوٜ، ِضً: األِٓ، ٚاالٍزمواه، ٚئثواَ ارفبل١بد ّواوخ رّٚٓ 

اٌٍَغ ٚاٌقلِبد ئٌٟ األٍٛاق األفو٠م١خ، ٚاالٍزفبكح ِٓ اٌطبلخ ا١ٌَّْخ فٟ أفو٠م١ب رغَل رلفك 

ثلٚه٘ب اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌزٟ كفؼذ أٚهثب ئٌٟ االٔقواٛ فٟ ّواوخ ِغ اٌجٍلاْ األفو٠م١خ. وّب ئْ 

الػ اٌؼٌّٛخ، ٚرؾم١ك اٌٍَُ ٚاألِٓ اإلل١١ّ١ٍٓ، ِٚؾبهثخ اٌٙغوح غ١و اٌْوػ١خ، ٚاٌؾبعخ ئٌٟ ئٕ

إٌظبَ اٌؼبٌّٟ فبٕخ األُِ اٌّزؾلح ٚأعٙيرٙب اٌّزقٖٖخ، ٚاٌؾٛوّخ اٌؼب١ٌّخ، ِٚٛاعٙخ اٌزغ١١و 

إٌّبفٟ، ٚرؾم١ك أ٘لاف األٌف١خ اٌضبٌضخ رؼزجو ِٓ ّٙٓ أثوى اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌقبهع١خ اٌزٟ 

 األٚهٚث١خ.-ٍبّ٘ذ ٚرَبُ٘ فٟ ٚعٛك ٚرط٠ٛو اٌْواوخ األفو٠م١خ

ؼوثٟ ػٍٝ اٌج١بْ اٌقزبِٟ ال ٠ؼىٌ فمٜ ٔغبػ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ فٟ ، ئْ اٌزأص١و اٌسببعب 

 ، ٌٚىٕٗ عَل أ٠ٚب األرٟ: اٍزٚبفخ ِضً ٘نٖ اٌّإرّواد اٌٙبِخ

 اٌزأو١ل ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌْواوخ االلزٖبك٠خ، ٔظوا ٌؾبعخ أفو٠م١ب ئٌٟ ر١١ٚك ٘ٛح اٌزقٍف. .1

ٚ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ ٚر١ٛٛٓ رمل٠ُ اٌغبٔت األٚهٚثٟ ٌَّبػلاد ِب١ٌخ رًٖ ئٌٟ ف١َّٓ ١ٍِبه ٠ٛه .0

 اٌّٙبعو٠ٓ ِٚؾبهثخ اٌٙغوح غ١و اٌْوػ١خ.

 رأو١ل اٌج١بْ ػٍٝ إٌل٠خ فٟ ػاللبد أفو٠م١ب ثأٚهٚثب. .3

اٌزأو١ل ػٍٝ كٚه االرؾبك األفو٠مٟ فٟ رؾل٠ل ١ِٖو ِغوِٟ اٌؾوة، ؽ١ش ئْ ث١بْ ٛواثٌٍ لل  .6

 ألو ػٍٝ ِضً ٘نا اٌلٚه.
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 0اٌغلٚي: 

 ٚهكد فٟ ث١بْ ٛواثٌٍ ِوح ٚاؽلحاٌىٍّبد اٌزٟ 

 النسبة التكرار الكلمة النسبة التكرار الكلمة

 0.462963 1 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 0.462963 1 لّخ اٌمب٘وح

 0.462963 1 اٌز١َٕك 0.462963 1 لّخ ٌْجٛٔخ

 0.462963 1 األِٓ اٌغنائٟ 0.462963 1 فطخ ػًّ ٛواثٌٍ

 0.462963 1 اال٠لى 0.462963 1 اٌغٕله

 0.462963 1 اٌٙغوح 0.462963 1 األىِخ اٌّب١ٌخ

 0.462963 1 اٌّوأح 0.462963 1 اٌزغ١١و إٌّبفٟ

 0.462963 1 ؽىُ اٌمبْٔٛ 0.462963 1 اٌْجبة

 0.462963 1 االٔمالثبد 0.462963 1 ٍٛق اٌؼًّ

 0.462963 1 ػلَ االٍزمواه 0.462963 1 ث١ئخ األػّبي

 0.462963 1 اٌؾٖبٔخ 0.462963 1 اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ ٌٍؼّبي

 0.462963 1 االلزٖبك اٌوٍّٟ

ِغوِٟ  ِؾبوّخ

 0.462963 1 اٌؾوة

 0.462963 1 اإله٘بة 0.462963 1 االلزٖبك غ١و اٌوٍّٟ

 0.462963 1 ػلَ اٌزَبِؼ 0.462963 1 اٌزؼ١ٍُ

 0.462963 1 اٌموٕٕخ 0.462963 1 ٔمً اٌزم١ٕخ

 0.462963 1 اٌّقٍفبد اٌى١ّب٠ٚخ 0.462963 1 ِغزّغ اٌّؼوفخ

ارفبل١بد اٌْواوخ 

 0.462963 1 اٌغو٠ّخ إٌّظّخ 0.462963 1 االلزٖبك٠خ

-اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ

 0.462963 1 ِغّٛػخ اٌؼْو٠ٓ 0.462963 1 االلزٖبك٠خ

 100 216 اٌّغّٛع اٌىٍٟ   

 .1المصدر: نفس مصدر الجدول: 

 ٠0زؼل رىوه٘ب ِوح ٚاؽلح، ٚلل رُ عّؼٙب فٟ اٌغلٚي: ، ٕ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌىٍّبد ٌُ ثبمنب

 اٌنٞ ٠ّىٓ أْ ٔالؽع ػ١ٍٗ اٌزبٌٟ:

ئْ اٌز١ّٕخ ال رزؾمك ئال ِٓ فالي رفؼ١ً كٚه اٌمطبع اٌقبٓ ٚئ٠غبك ث١ئخ األػّبي إٌّبٍجخ،  .1

 ٚرط٠ٛو اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ، ٚاٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ ٌٍؼّبي.

أٚهٚث١خ، ٚثبٌزبٌٟ فمل عبءد اٌَّبػلاد األٚهٚث١خ -ٌٚألىِخ اٌّب١ٌخ رلاػ١بد ػٓ اٌْواوخ األفو .0

 ١ٍِبه ٠ٛهٚ(. 22ِؾلٚكح ِٓ ؽ١ش اٌىُ ) 

 .0222ٚلّخ ٌْجٛٔخ  ٠0222ؼزجو اٍزّواها ٌمّزٟ اٌمب٘وح  0222ئْ ِإرّو لّخ ٛواثٌٍ ٌؼبَ  .3

ٛبٌّب ئْ اٌْجبة ٠ؼزجوْٚ أٍبً اٌز١ّٕخ، ػ١ٍٗ فاْ فٍك فوٓ ػًّ عل٠لح ٠ؼل ِٓ ّٙٓ  .6

 اٌْواوخ.أ٠ٌٛٚبد 

اٌزأو١ل ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزؼ١ٍُ، ِٚغزّغ اٌّؼوفخ، ٚاٌَّبٚاح ث١ٓ اٌّوأح ٚاٌوعً، ٚؽىُ اٌمبْٔٛ، ٚػلَ  .2

 اٌزَبِؼ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌمٚب٠ب األفوٜ فٟ ئٛبه اٌْواوخ ث١ٓ اٌطوف١ٓ.

 هف٘ االٔمالثبد و١ٍٍٛخ ٌزغ١١و ٔظُ اٌؾىُ اٌمبئّخ. .4

 هف٘ اٌغو٠ّخ إٌّظّخ ٚاإله٘بة. .2
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 ١و مٌه ِٓ األِواٗ اٌّؼل٠خ.ِؾبهثخ اال٠لى ٚغ .1

 رؾم١ك األِٓ اٌغنائٟ فٟ أفو٠م١ب. .9

 األٚهٚث١خ.-االلزٖبك٠خ فٟ ئٛبه اٌْواوخ األفو٠م١خ-أ١ّ٘خ اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ .12

، ئْ رأو١ل ث١بْ ٛواثٌٍ ػٍٝ اٌزىبًِ االلزٖبكٞ ٚٙوٚهح ئثواَ ارفبل١بد ّواوخ ِٚب تبسعب

ٖبكٞ أٚ ارؾبك عّووٟ ٠َّؼ ثزلفك اٌٍَغ لل ٠زورت ػٍٝ مٌه ِٓ رأ١ٌٍ ِٕطمخ اىك٘به الز

ٚاٌقلِبد ٔبثغ فٟ األٍبً ِٓ لٛح اٌؼاللبد اٌزغبه٠خ ث١ٓ اٌطوف١ٓ. فبٌجٍلاْ األٚهٚث١خ رؼزجو 

ّو٠ه رغبهٞ ٘بَ ٌٍلٚي األفو٠م١خ ِٕن ؽٖٛي األف١وح ػٍٝ اٍزمالٌٙب ا١ٌَبٍٟ فالي ػملٞ 

ػِّٛب ئٌٟ ؽغُ  6، 3، 0األّىبي:  اٌق١ٕ١َّبد ٚاٌَز١ٕ١بد ِٓ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ. ٚر١ْو ث١بٔبد

ؽ١ش ٠الؽع ئْ  0216، 0212، 0229اٌٖبكهاد ٚاٌٛاهكاد األٚهٚث١خ ئٌٟ أفو٠م١ب فالي ػبِٟ 

، ٌٚىٕٗ رغ١و ٌٖبٌؼ اٌمبهح 0229ا١ٌّياْ اٌزغبهٞ لل ِبي ٌٖبٌؼ االرؾبك األٚهٚثٟ فٟ ػبَ 

 األفو٠م١خ ثؼل 

 0اٌْىً: 

 ثّال١٠ٓ ا١ٌوٚاد 0216ٚثٟ ػبَ اٌٖبكهاد األفو٠م١خ ئٌٟ االرؾبك األٚه

الج ا ر
   

 يجريا
   

ج و   فريقيا
   

ليبيا
  

الم ر 
  

ا جو 
  

تو  
  

م ر
  

دو    ر 
   

The European Union and the African Union: A statistical portrait,  Data Source: 

(26 February 2016), available at this link: tralac 

-african-the-and-union-european-the-https://www.tralac.org/news/article/9136<

>portrait.html-statistical-a-union 

 

  

 

 

 

 

https://www.tralac.org/news/article/9136-the-european-union-and-the-african-union-a-statistical-portrait.html
https://www.tralac.org/news/article/9136-the-european-union-and-the-african-union-a-statistical-portrait.html
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 3اٌْىً:  

 ثّال١٠ٓ ا١ٌوٚاد 0216اٌٛاهكاد األفو٠م١خ ِٓ االرؾبك األٚهٚثٟ ػبَ 

الج ا ر
   

ج و   فريقيا
   

الم ر 
   

م ر
   

 يجريا
  

تو   
  

دو    ر 
   

 .0ٔفٌ اٌْىً:  :اٌّٖله
 

%( ِٓ أوضو 13%(، ٚا٠طب١ٌب )12%(، ٚأٌّب١ٔب )00. ٚث١ّٕب رؼزجو فؤَب )0212ػبَ 

اٌّٖله٠ٓ األٚهٚث١١ٓ ئٌٟ أفو٠م١ب، ٠الؽع ئْ أوضو اٌَّزٛهك٠ٓ ِٓ اٌمبهح األفو٠م١خ ُ٘ ئ٠طب١ٌب 

% ِٓ 62%(. ٚث١ّٕب رؼزجو 10%(، ٚأٌّب١ٔب )14%(، ٚأٍجب١ٔب )12%(، ٚفؤَب )03)

األٚهٚثٟ ئٌٟ اٌمبهح األفو٠م١خ ِٓ إٌّزغبد اٌٖٕبػ١خ ٚاألك٠ٚخ، ٠الؽع ئْ ٕبكهاد كٚي االرؾبك 

% ِٓ اٌٛاهكاد رٕؾٖو فٟ اٌطبلخ ٚاٌّبً. فأٚهٚثب وبٔذ ِٚبىاٌذ اٌْو٠ه األُ٘ ثبٌَٕجخ 42

ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌجٍلاْ األفو٠م١خ. ٚٔظوا ٌٍزٕبفٌ اٌٍّؾٛظ ِٓ لجً ّووبء رغبه١٠ٓ علك، ِضً ا١ٌٖٓ، 

ح األِو٠ى١خ، ٚا١ٌبثبْ، ٚإٌٙل، ػ١ٍٗ ٠الؽع ئْ االرؾبك األٚهٚثٟ لل أقوٛ فٟ ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾل

ّواوخ ّبٍِخ ِغ أفو٠م١ب ثٙلف اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِٖبٌؾخ االلزٖبك٠خ ِٓ ٔبؽ١خ، ٚثغوٗ اٌّؾبفظخ 

 ػٍٝ إِٔٗ اٌمِٟٛ فٟ ػبٌُ ِب ثؼل اٌؾوة اٌجبهكح ِٓ ٔبؽ١خ أفوٜ.

أْ أثوى اٌْووبء اٌزغبه١٠ٓ ٌالرؾبك األٚهٚثٟ  ر١ْو أ٠ٚب ئٌٟ 3، 0ٌىٓ ث١بٔبد اٌْى١ٍٓ: 

 ٠0مزٖو ػٍٝ ػلك ِؾلٚك ِٓ ٘نٖ اٌجٍلاْ. فج١بٔبد اٌْىً:  0216ِٓ اٌجٍلاْ األفو٠م١خ فالي ػبَ 

رإول ػٍٝ أْ صّبْ كٚي أفو٠م١خ )ٟ٘ اٌغيائو، عٕٛة أفو٠م١ب، اٌّغوة، ِٖو، ١ٔغو٠ب، ١ٌج١ب، 

اٌزغبهح اٌقبهع١خ ِٓ اٌٖبكهاد ٚاٌٛهكاد أغٛال ٚرٌٛٔ( اٍزؾٛمد ػٍٝ ؽٌٟٛ صٍضٟ ؽغُ 

-%( ِغ كٚي االرؾبك األٚهٚثٟ. اِب ٌٛ الزٖؤب ػٍٝ ٕبكهاد ٚٚهكاد اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ41)

% فٟ ؽبٌزٟ اٌٖبكهاد ٚاٌٛاهكاد. ٠زٚؼ ِٓ اٌج١بٔبد 62األفو٠م١خ، فاْ َٔجزٙب رًٖ ئٌٟ 

ٓ ٌٍمبهح اإلفو٠م١خ ٚأْ ا١ٌّياْ اٌَبثمخ أْ االرؾبك األٚهٚثٟ ٠ؼزجو ِٓ اثوى اٌْووبء اٌزغبه١٠

 .0216-0223اٌزغبهٞ لل ِبي ٌٖبٌؼ أفو٠م١ب فالي إٌَٛاد 
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 6اٌْىً: 

 0212-0229اٌزجبكي اٌزغبهٞ ث١ٓ كٚي االرؾبك األٚهٚثٟ ٚأفو٠م١ب ثّال١٠ٓ ا١ٌٛهٚاد، 
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 خبتمة الذراسة: النتبئج

أٚهٚث١خ رزَُ ثب١ٌٌّْٛخ، ؽ١ش ئٔٙب رغطٟ وبفخ أٚعٗ -ثبٌوغُ ِٓ ئْ اٌْواوخ األفوٚ

اٌز١َٕك ٚاٌزؼبْٚ ػٍٝ َِزٜٛ اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ، ئال أٔٗ ٠ّىٓ اٌمٛي ئْ االػزجبهاد االلزٖبك٠خ 

ٚاٌّب١ٌخ رطغٝ ػٍٝ ِب ػلا٘ب ِٓ ػٛاًِ أفوٜ ثبٌَٕجخ ٌٍجٍلاْ األفو٠م١خ. فبٔزْبه اٌفمو ٚاٌّوٗ 

وج١وح ِٓ لجً اٌلٚي األٚهٚث١خ اٌَّئٌٛخ ػٓ رقٍف اٌمبهح  ٚاٌغًٙ ٠ؾزبط ئٌٟ عٙٛك َِٚبػلح

األفو٠م١خ ِمبهٔخ ثجم١خ ِٕبٛك اٌؼبٌُ األفوٜ ثَجت فزوح االٍزؼّبه اٌزٟ اٍزٕيفذ صوٚاد اٌمبهح 

ثْىً غ١و َِجٛق. ٚرؼزّل اٌْواوخ األٚهٚث١خ اإلفو٠م١خ اٌّؼٍٕخ ػٍٝ ِجبكب: اٌَّبٚاح، ٚاالؽزواَ 

 األِٓ فٟ ئفو٠م١ب، ٚهفغ وفبءح اإلكاهح ٚاٌؾىُ اٌو١ّل.اٌّزجبكي، ٚكػُ اٌَالَ ٚ

ٌٚمل فٍْذ ِؾبٚالد االرؾبك األٚهٚثٟ ؽزٝ ا٢ْ فٟ ئلبِخ ّواوخ ػبكٌخ ٚٔي٠ٙخ لٛاِٙب 

االؽزواَ اٌّزجبكي ِغ اٌمبهح اإلفو٠م١خ اٌزٟ اػزجورٙب األٚهٚث١ْٛ ِٖلها ٌٍّٛاك األ١ٌٚخ ثبٌلهعخ 

جبهكح ٚرغ١١و اٌزٛاىٔبد فٟ ئٛبه اٌؼاللبد اإلفو٠م١خ ثلأ األٌٚٝ. ٚثؼل أزٙبء ؽمجخ اٌؾوة اٌ

 اٌزٛاىْ ١ّ٠ً ٌٖبٌؼ اٌطوف اإلفو٠مٟ فٟ رؼبٍِٗ ِغ االرؾبك األٚهٚثٟ.

األٚهٚث١خ أِىٓ اٌزًٕٛ ئٌٟ إٌزبئظ -ِٚٓ فالي اٍزؼواٗ أثؼبك اٌْواوخ األفو٠م١خ

 اٌزب١ٌخ:

األٚهٚث١خ -ئال أْ اٌؼاللبد األفو٠م١خثبٌوغُ ِٓ اٌٖؼٛثبد اٌزٟ رؼزوٗ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌطوف١ٓ،  .1

لل كفٍذ ِوؽٍخ عل٠لح ِٓ ثلا٠خ األٌف١خ اٌضبٌضخ ٚإٔجؾذ ماد ثؼل ِإٍَبرٟ ٠غَل ى٠بكح 

 َِز٠ٛبد اٌز١َٕك ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ االرؾبك األفو٠مٟ ٚاالرؾبك األٚهٚثٟ.
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زبٌٟ ٠ّىٓ اٌمٛي األٚهٚث١خ رؼٕٟ ٚعٛك إٌل٠خ فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ أٛوافٙب، ٚثبٌ-ئْ اٌْواوخ األفو٠م١خ .0

 ئْ ػٙل االٍزؼّبه ٚاالِجو٠ب١ٌخ لل ٌٚٝ ئٌٟ غ١و هعؼخ.

األٚهٚث١خ فٟ ثلا٠خ األٌف١خ ظوٚف ث١ئ١خ كاف١ٍخ كفؼذ اٌطوف١ٓ ئٌٟ -ئْ ٌم١بَ اٌْواوخ األفو٠م١خ .3

االٔقواٛ فٟ ّواوخ ّبٍِخ. فج١ّٕب ٠جؾش اٌغبٔت األٚهٚثٟ  ػٓ األِٓ ، ٠الؽع ئْ أفو٠م١ب رَؼٝ 

 اٌزقٍف ِغ اٌؼبٌُ اٌّزملَ. ئٌٟ ر١١ٚك ٘ٛح

األٚهٚث١خ ث١ئزٙب اٌقبهع١خ، ِزّضٍخ فٟ اٌؼٌّٛخ ِٚب ٔزظ ػٕٙب ِٓ ى٠بكح -وّب ئْ ٌٍْواوخ األفو٠م١خ .6

 اٌزٕبفٌ ػٍٝ اٌمبهح األفو٠م١خ، ٚى٠بكح رلفك اٌٙغوح غ١و اٌْوػ١خ، ٚاإله٘بة، ٚاٌزغ١١و إٌّبفٟ.

كٚافغ اٌغبٔت األٚهٚثٟ ٌزأ١ٌٍ اٌْواوخ ث١ّٕب رطغٝ االػزجبهاد ا١ٌَب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ ػٍٝ  .2

 األٚهٚث١خ، ٠الؽع ئْ اٌغبٔت األفو٠مٟ ٠يوٟ اٌؼٛاًِ االلزٖبك٠خ.-األفو٠م١خ

األٚهٚث١خ ثؼلا اٍزوار١غ١ب ٠غَل هؤ٠خ َِزمج١ٍخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌؼل٠ل ِٓ اٌمٚب٠ب -ٌٍْواوخ األفو٠م١خ .4

فبكٞ إٌزبئظ اٌٍَج١خ ٌزغ١١واد ا١ٌّٖو٠خ ث١ٓ اٌطوف١ٓ، ِٚٓ أِضٍخ مٌه فٍك ِغزّغ اٌّؼوفخ ٚر

 إٌّبؿ.

األٚهٚث١خ، ١ٌٌ فمٜ ِٓ -األفو٠م١خ كٚها ل١بك٠ب فٟ رأ١ٌٍ اٌْواوخ األفو٠م١خ-ٌؼجذ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ .2

فالي ِْبهوزٙب فٟ ِإرّواد اٌمّخ اٌّقزٍفخ، ٌٚىٓ أ٠ٚب ِٓ فالي اٍزٚبفخ ِإرّواد اٌمّخ 

فن ثٛعٙخ إٌظو اٌؼوث١خ فٟ ػلح لٚب٠ب ٌؼً أٚهٚث١خ، ِضً ِإرّوٞ اٌمب٘وح ٍٚود، ٚاأل-األفوٚ

أّ٘ٙب إٌل٠خ فٟ اٌْواوخ، ٚئٕالػ األُِ اٌّزؾلح، ٚعؼً االرؾبك األفو٠مٟ ٛوفب فبػال فٟ ئٛبه 

 اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ.

٠زٚؼ ِّب ٍجك، أْ ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ رإول ػٍٝ ٕؾخ اٌفو١ٙخ اٌّضبهح فٟ ِملِزٙب ؽ١ش 

اٌضمبف١خ ٍبّ٘ذ ٚرَبَ فٟ -اٌّب١ٌخ، ٚاالعزّبػ١خ-ٚااللزٖبك٠خاأل١ِٕخ، -أْ اٌّزغ١واد ا١ٌَب١ٍخ

أٚهٚث١خ ِٕن ثلا٠خ اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼْوْٚ. ٌىٓ أ١ّ٘خ -اٍزّواه٠خ ٚفبػ١ٍخ اٌْواوخ األفوٚ

اٌّٛٙٛع ٠ؾزبط ئٌٟ ا٘زّبَ أوجو ِٓ عبٔت اٌجبؽض١ٓ فٟ ِغبالد اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ػبِخ، 

 ٚػٍّبء ا١ٌَبٍخ فبٕخ.
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 الهىامش 

ٌمل رُ رط٠ٛو ٚرؾل٠ش ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌزٟ للِذ ئٌٟ ٚهّخ اٌؼًّ اٌزٟ ػمل٘ب ِووي اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد األفو٠م١خ فٟ  -1

 .0211-10-4األٚهٚث١خ اٌضبٌش فالي ٠َٛ -ٛواثٌٍ ثؼٕٛاْ لواءح فٟ ِإرّو اٌمّخ األفو٠م١خ

 

، ٚمٌه  ٔظوا ٌّؼبهٙخ 0222ئّىب١ٌخ ٍِؾٛظخ وبكد رٍغٟ ِإرّو اٌمب٘وح ػبَ  ٌمل أصبهد ِْبهوخ عجٙخ اٌج١ٌَٛبه٠ٛ -0

اٌّغوة الػزجبهاد ١ٍب١ٍخ. ٌىٓ اٌزأ١٠ل األٚهٚثٟ ٌّٛلف اٌّغوة أكٜ فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف ئٌٟ اػزجبه اعزّبع اٌمب٘وح  ٌمبء 

 ئٛبهٞ ؽٚورٗ اٌّغوة ٚغبثذ ػٕٗ عجٙخ اٌج١ٌَٛبه٠ٛ.

 ْ، أٔظو ِضال:ٌّؼوفخ اٌّي٠ل فٟ ٘نا اٌْأ - 3

Towards a Joint Africa-Europe Partnership Strategy, Issue Paper 1: The EU-Africa 

Partnership in Historical Perspective,( ECPPM, Maastricht, December, 2006), pp.1-6. 

٠ّمواٟٛ، ٌىٓ ثم١خ اٌلٚي ٌمل ػبهٙذ ثو٠طب١ٔب ِْبهوخ اٌوئ١ٌ األٔغٌٟٛ هٚثود ِٛعبثٟ ثؾغخ ٔظبِٗ غ١و اٌل - 4

األٚهٚث١خ األفوٜ أعٙٚذ اٌّؾبٌٚخ اٌجو٠طب١ٔخ إلفْبي ِإرّو ٌْجٛٔخ األِو اٌنٞ أكٜ فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف ئٌٟ ػمل اٌّإرّو 

 وّب ٘ٛ ِموه  ٌٗ.

5 - See in this regard: Lisbon Declaration- EU Africa Summit (Lisbon 8-9 December, 2007) 

 ل ػٓ رلاػ١بد ِإرّو ٌْجٛٔخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو أٚهٚث١خ، أٔظو ِضال:ٌّؼوفخ اٌّي٠ - 6

Beyond Lisbon: Making the EU-Africa Strategic Partnership Work, COM (2007) Final 

(Brussels: Commission of the European Union Communities, 27.6.2007, SEC (2007) 856). 

ٌٍ فٟ أّٔبٛ اٌْووبد ث١ٓ أفو٠م١ب ٚأٚهٚثب، ئال ئٔٗ ٠ّىٓ ؽٖو ٘نٖ اٌْواوبد ثبٌوغُ ِٓ ئٍٙبة فطخ ػًّ ٛواث - 7

اٌضمبف١خ. -اٌّب١ٌخ، ٚاٌْواوخ االعزّبػ١خ-األ١ِٕخ، ٚاٌْواوخ االلزٖبك٠خ-اٌضّب١ٔخ فٟ صالصخ أٔٛاع هئ١َ١خ ٟ٘، اٌْواوخ ا١ٌَب١ٍخ

اٌّزٍٛط١خ: رور١جبد ِب ثؼل ثوٍّٛٔخ. )ث١وٚد: -١خٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل، أٔظو ٌٍّإٌف: ِٖطفٝ ػجل هللا ف١ُْ، اٌْواوخ األٚهٚث

اٌّزٍٛط١خ: إٌزبئظ ٚهكٚك األفؼبي. )ث١وٚد: ِْٕٛهاد -(، ٚاٌْواوخ األٚهٚث١خ0226ِْٕٛهاد ِؼٙل اإلّٔبء اٌؼوثٟ، 

 (0226ِؼٙل اإلّٔبء اٌؼوثٟ، 

 ي ال اٌؾٖو: ٌّؼوفخ اٌّي٠ل ػٓ االعزّبػبد اٌٛىاه٠خ ٚاعزّبػبد اٌقجواء أٔظو ػٍٝ ٍج١ً اٌّضب - 8

“International cooperation and Development: Building Partnership for Change in Developing 

countries”, European Commission, available at this link: << 

-eu-cooperation/africa-https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental<

>dialogue_en  

ئْ اٌزؼبْٚ فٟ ِغبي ِؼ١ٓ ؽَت إٌظو٠خ اٌٛظ١ف١خ ٠إكٞ ئٌٟ أزْبه اٌزؼبْٚ فٟ ِغبالد أفوٜ، ٚ ٌّؼوفخ اٌّي٠ل ػٓ  - 9

 أٔظو ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾٖو:ٔظو٠خ اٌزىبًِ ثقٖٛٓ ػ١ٍّخ االٔزْبه، 

 Ernest B. Hass, The Uniting of Europe (Stanford, CA: Stanford University Press, 1958) 

٠ؼزجو رؾ١ًٍ اٌّّْٚٛ ثْم١ٗ اٌى١فٟ ٚاٌىّٟ ِٓ ّٙٓ أثوى ٍٚبئً اٌجؾش غ١و ا١ٌّلا١ٔخ اٌزٟ رّىٓ اٌجبؽش ِٓ  - 10

 واك فّٙٙب، ٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل أٔظو ٌٍجبؽش:اٌزؼّك فٟ ِؼبٟٔ إٌٔ أٚ اٌٛص١مخ اٌّ

(، ٓ 0220ِٖطفٝ ػجل هللا أثٛ اٌمبٍُ ف١ُْ، ِٕب٘ظ ٚأٍب١ٌت اٌجؾش ا١ٌَبٍٟ. )ٛواثٌٍ: ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ،  

 .ٓ049-091. 

11 - Tripoli Declaration after the 3rd Africa EU Summit. 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/africa-eu-dialogue_en
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/africa-eu-dialogue_en
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األٚهٚث١خ فٟ ئٛبه ػ١ٍّخ ثوٍّٛٔخ، أٔظو ٌٍّإٌف: ِٖطفٝ ػجل هللا ف١ُْ، -ٌّؼوفخ اٌّي٠ل ػٓ اٌؼاللبد اٌؼوث١خ - 12

(، ٚاٌْواوخ 0226اٌّزٍٛط١خ: رور١جبد ِب ثؼل ثوٍّٛٔخ. )ث١وٚد: ِْٕٛهاد ِؼٙل اإلّٔبء اٌؼوثٟ، -اٌْواوخ األٚهٚث١خ

 (0226اٌّزٍٛط١خ: إٌزبئظ ٚهكٚك األفؼبي. )ث١وٚد: ِْٕٛهاد ِؼٙل اإلّٔبء اٌؼوثٟ، -األٚهٚث١خ

13 - See in this regard: Towards a Joint Africa-Europe Partnership Strategy, Issue Paper 1: 

The EU-Africa Partnership in Historical Perspective,( ECPPM, Maastricht, December, 2006), 

pp. 1-6. 

%، ٚػ١ٍٗ ٠زٛلغ أْ رورفغ َٔجخ  0.2 0212-1992، ٍٕٚذ َٔجخ اٌي٠بكح اٌَىب١ٔخ ٌٍمبهح األفو٠م١خ فالي إٌَٛاد - 14

 ، ٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل أٔظو:0222% ػبَ 02.2ئٌٟ  0212% ػبَ 11.1ٍىبْ اٌمبهح األفو٠م١خ ثبٌَٕجخ ٌَىبْ اٌؼبٌُ ِٓ 

-http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsEuro Stat: Statistic Explained, available at this link: << 

-explained/index.php/File:Share_of_EU

>>_%25.png-_projection_-a_in_the_world_population,_2015_and_2050_28_and_Afric 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_EU-28_and_Africa_in_the_world_population,_2015_and_2050_-_projection_-_%25.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_EU-28_and_Africa_in_the_world_population,_2015_and_2050_-_projection_-_%25.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_EU-28_and_Africa_in_the_world_population,_2015_and_2050_-_projection_-_%25.png
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 في مجال انتعاون األفريقي انتركي 

 وانجرائم انعابرةمكافحة اإلرهاب 

 
 د. بذر انذيه رحمة محمذ عهي 

 اٌغٛداْ شحاٌغض٠عبِؼخ  - ٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خاو١ٍخ االلزصبد ٚ                                                                                            

 

 :انمهخص 

رصذد اٌذساعخ ثبٌجؾش ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٍزؼبْٚ األفش٠مٟ اٌزشوٟ فٟ ِغبي ِؾبسثخ اإلس٘بة 

ٚاٌزطٛساد اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌزؾٛالد اٌذاخ١ٍخ اٌزٟ ٚاٌغش٠ّخ ػبثشح اٌؾذٚد فٟ ظً اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ 

أزظّذ فٟ اٌفعبء األفش٠مٟ ٚاٌزشوٟ فٟ ػبٌُ ِزغ١ش، ٚاٌزؾٛالد اٌزٟ ؽذصذ فٟ رشو١ب صؼٛد 

ؽضة اٌؼذاٌخ ٚاٌز١ّٕخ ٌٍؾىُ ٚاٌزطٛساد فٟ أفش٠م١ب ظٙٛس أٔظّخ عذ٠ذح ػٍٝ اٌغبؽخ اٌغ١بع١خ 

بعٟ ٔؾٛ اٌذٚي إٌب٘عخ ِضً رشو١ب، ثؼذ ٔٙب٠خ األفش٠م١خ رؼجش ػٓ األفش٠مب١ٔخ ٚاالٔفزبػ اٌغ١

اٌؾشة اٌجبسدح ثظالٌٙب ػٍٝ اٌٛالغ األفش٠مٟ ٚرغبرثبد اٌّؼغىش٠ٓ اٌؾشلٟ ٚاٌغشثٟ فشظذ 

ًٟ عذ٠ذاً ٔؾٛ رشو١ب.  ٚالؼبً أفش٠م

 االعزشار١غٟاٌٝ رشو١ب ػجش ع١بعبد اٌؼّك  االعزشار١غٟاٌذساعخ ا٘زّذ ثبٌّٛلغ 

 االعزشار١غٟاٌغ١ٛعزشار١غ١خ، وّب رٕبٌٚذ اٌذساعخ أفش٠م١ب فٟ اٌفىش ٚاٌغٛاس اٌغغشافٟ ٚاأل١ّ٘خ 

اٌزشوٟ، ٚ٘ٛ فعبء ال١ٍّٟ ٚعبؽخ ٌؼًّ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌزشو١خ، ٚأْ اٌذٚي األفش٠م١خ رٍؼت 

دٚساً أعبع١بً فٟ ع١بعخ رشو١ب اٌخبسع١خ ِٓ ِؾٛس٠ٓ ػجش ِؾبسثخ اإلس٘بة ٚاٌضبٟٔ ِؾبسثخ 

٘بث١خ، ٚا٘زّذ رشو١ب ثؤفش٠م١ب ػجش اٌزّض١ً اٌذثٍِٛبعٟ ٚاٌغفبساد عّبػخ فزؼ هللا غٌٛٓ اإلس

 34اٌّم١ّخ ث١ٓ رشو١ب أٚ اٌجٍذاْ األفش٠م١خ، ٚٚصً ػذد اٌغفبساد اٌزشو١خ فٟ أفش٠م١ب ؽٛاٌٟ 

عفبسح أفش٠م١خ ثؾٍٛي ػبَ  34عفبسح، وّب اسرفغ اٌزّض١ً اٌذثٍِٛبع١خ األفش٠مٟ فٟ رشو١ب اٌٝ 

َّْ اإلس٘بة أصجؼ ّ٘بً ػب١ٌّبً؟ ٌٚمذ عبءد ِؾىٍخ  .5103 اٌجؾش ِٓ خالي عئاي سئ١ظ ً٘ أ

ِبداَ رٌه الثذ أْ رزعبفش اٌغٙٛد اٌٛغ١ٕخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ٌّؾبسثخ اإلس٘بة، اْ أفش٠م١ب رؼبٔٝ 

ِٓ اٌصشاػبد ٚإٌضاػبد، ٚ٘ٝ ث١ئخ رغبُ٘ فٟ رفش٠خ اٌؼٕبصش اإلس٘بث١خ، ِّب ٠زطٍت خٍك 

س٘بة ٚاٌزٕغ١ك ث١ٓ رشو١ب ٚأفش٠م١ب ثبٌزذس٠ت ٚاٌزؤ١ً٘ ٌٍىٛادس آ١ٌبد ِؾزشوخ ٌّؾبسثخ اإل

األفش٠م١خ األ١ِٕخ ٌّؾبسثخ اإلس٘بة، ٚاال٘زّبَ ثبٌجؼذ اٌذ٠ٕٟ أٞ اٌمٛح إٌبػّخ وآ١ٌخ ِٕبعجخ 

َّْ رشو١ب ؽش٠ًىب اعزشار١غ١بً  ٌّؾبسثخ اإلس٘بة، ٚرمذ٠ُ اٌذػُ اٌزشوٟ ٌٍذٚي األفش٠م١خ ثبػزجبس أ

 ؾبد األفش٠مٟ.ِٚشالجبً فٟ االر
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Abstract 

This paper  declares  the analysis and looking after  the Turkish 

African co-operation in the field of defeating Terrorism  and trans 

Boarders Crimes within changing variables internationally and searching  

variables  internationally and searching for regional development and 

mentioned internal transformations in organizing  African aerospace and 

turkey within many variables happened over them such as Justice  

Development  Party reach out  the Government as a leader, also  in Africa 

there is many developments appear a new  systems  on political African  

area and expressed the African Ethenetics  that make participations the 

same comment and support the  same  dialogue after the end of cold war 

which effected in Africa relations and real  reactions which make 

conflicts in between  East & West which make  a real African relations 

within Turkey. 

This study discussed the Strategic Location of turkey in between 

the Geographical depth and Neighborhood and geographical within 

Africa location in regional and geographic importance in Turkey ideology  

as a regional aerospace  and foreign Turkey  Policy, within Africa 

Countries plays a main role in turkey foreign policy from Two main 

points, through Terrorism defeating , and conqure of Fath Alla Goullin 

Group as Terrorism Group, Turkey plays  a basic role in diplomatic 

representation  through  Embassies which are a located  in between 

African Countries and residence in Turkey, The Turkey embassies in 

Africa  reaches (43) Embassy and these African Embassies  in Turkey 

reached (53) Embassy till end pf the year 2015. 

The main  problem of the study discussed the main question such as: Was  

terriorism  become  an International  Headache to  be defeated?. 

All efforts  should  embraced and much co-operated locally, 

regional and internationally to be overcome  the Terrorism in Africa. 
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Africa faces many conflicts in between boarders and conflicts this 

is a good environment to make husbandry all available efforts , we should  

create  many tools with better  co-operation and make a well co-

ordination in between  Turkey  and all African  Countries in training 

efforts, and qualify the African  Security  authority  to defeat  Terrorism 

and increase the necessity of Islam Religion ethics  dimensions  to 

support defeating  terrorism and provide turkey support to all African 

countries because Turkey was main  shareholder  as  strategic  organizer  

as a controller in  Africa Union. 
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 مقذمة

اٌذٌٟٚ، اإلس٘بة أصجؼ ٘ٛ آفخ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼؾش٠ٓ ٚأخطش ِب ٠ٙذد اٌّغزّغ 

ٚصبؽت رٌه ثشٚص اٌمعب٠ب اٌّؼبصشح ِضً اٌغش٠ّخ ػبثشح اٌمبساد ِٚؾبوً اٌالعئ١ٓ 

ٚاٌّخذساد ٚغغ١ً األِٛاي ٚاٌغش٠ّخ إٌّظّخ ٚاال٠ذص ٚاٌٙغشح غ١ش اٌؾشػ١خ، ِّب ٠زطٍت 

اٌزؼبْٚ األفش٠مٟ اٌزشوٟ فٟ ِىبفؾخ اإلس٘بة فٟ ظً االػزّبد اٌّزجبدي ث١ٓ اٌذٚي اٌزٞ ٠ؼزجش 

 عّبد اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ.عّخ ِٓ 

رغؼٝ اٌٛسلخ ٌذساعخ أٚعٗ اٌزؼبْٚ فٟ ِؾبسثخ اإلس٘بة ٚاٌغش٠ّخ ػبثشح اٌمبساد 

ٚاٌّخذساد ٚرغبسح اٌجؾش ثجٕبء ِٕظِٛخ ِؼشف١خ اعزشار١غ١خ ثشإ٠خ ػ١ٍّخ ؽذ٠ضخ فٟ ػبٌُ ِزغ١ش 

ٚرؾٛالد  ِب ث١ٓ اٌفعبء األفش٠مٟ ٚاٌزشوٟ فٟ ظشٚف ال١ّ١ٍخ ثبٌغخ اٌزؼم١ذ ٚرغ١شاد د١ٌٚخ

داخ١ٍخ رشِٝ ثظالٌٙب ػٍٝ اٌٛالغ اإلل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ، ِّب ٠زطٍت رٛافش اٌغٙٛد فٟ ِىبفؾخ 

اإلس٘بة ٚاٌزؼبْٚ فٟ ِغبي ِؾبسثخ اإلس٘بة، ثً أصجؼ اٌزصذٞ اٌٝ اإلس٘بة ّ٘بً ػب١ٌّبً ال 

٠مزصش ػٍٝ دٌٚخ دْٚ اٌذٚي األخشٜ أٚ لبسح دْٚ اٌمبساد، ثً أصجؼ ِؾبسثخ اإلس٘بة أؽذ 

أل٘ذاف االعزشار١غ١خ ٌٍذٚي ٚإٌّظّبد ألْ اٌّغزّغ اٌؼبٌّٟ ٠زؾٛي ِٓ األِٓ إٌغجٟ اٌٝ ا

ِغزّغ اٌّخبغش ثظٙٛس لعب٠ب عذ٠ذح رٛاعٗ اٌؼبٌُ ِضً اٌغش٠ّخ ػبثشح اٌمبساد ٚاٌّخذساد 

 ٚرغبسح  اٌجؾش ٚاٌٙغشح غ١ش اٌؾشػ١خ ٚاإلس٘بة وؤػٍٝ رؾذٜ ٠ٛاعٗ اٌؼبٌُ اٌّؼبصش.

سإ٠خ اعزشار١غ١خ ػ١ٍّخ ٌٍزؼبْٚ األفش٠مٟ اٌزشوٟ فٟ اغبس ع١بعبد رؾبٚي اٌٛسلخ ٚظغ 

ع١ٍّخ فٟ ِغبي االعزخجبساد ٚرؼض٠ض اٌمذساد اٌف١ٕخ ٌمٛاد األِٓ اٌذاخٍٟ فٟ ِغبي ِؾبسثخ 

اإلس٘بة رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌٍٛعغز١خ ٌىبفخ اٌغٙبد إٌّٛغ ثٙب ِىبفؾخ اٌؼًّ اإلس٘بثٟ فٟ اٌفعبء 

إ٠خ عذ٠ذح ٌٍزؼبْٚ ِزؼذد األغشاف فٟ ِغبي اٌذفبع ٚاألِٓ، ٚرشو١ب ٌٙب األفش٠مٟ اٌزشوٟ ٚرمذ٠ُ س

 خجشح فٟ ِىبفؾخ اإلس٘بة ٚرؼبٔٝ ِٓ ٔفظ اٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ رؼبٔٝ ِٕٙب أفش٠م١ب.

أ١ّ٘خ اٌذساعخ ِؼشفخ إٌزبئظ اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌزؼبْٚ األفش٠مٟ اٌزشوٟ ٚأْ غج١ؼخ ِٕٚطك اٌجؾش 

اٌزؼبْٚ فٟ ِٛاعٙخ اإلس٘بة ٔظشح ػٍٝ اٌٛالغ اٌذٌٟٚ اٌؼٍّٟ الزعٝ أْ رغجك اٌؾذ٠ش ػٓ 

، ثغبٔت أفش٠م١ب فٟ اٌفىش االعزشار١غٟ “ػصش اإلس٘بة”اٌّؼبصش ٚاٌزٟ أغٍك ػ١ٍٗ ٚثؾك 

 اٌزشوٟ ٚرشو١ب اٌّٛلغ اٌغ١ٌٛ١ز١ىٝ اٌغ١ٛعشار١غٟ.

رٙذف اٌذساعخ اٌٝ ا٠غبد عجً ٌٍزؼبْٚ فٟ ِؾبسثخ اإلس٘بة ِب ث١ٓ أفش٠م١ب ٚرشو١ب 

خ فُٙ اإلس٘بة ٚاٌزؼشف ػٍٝ ٚعبئً ِٛاعٙزٗ ٚاٌزصذٞ ٌٗ فٟ اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ، ِٚؾبٌٚ

ٚاٌزؼشف ػٍٝ ثؼط اٌّؾىالد اٌذاخ١ٍخ فٟ لبسح أفش٠م١ب اٌزٟ رئدٜ اٌٝ اإلس٘بة ػٍٝ اٌصؼ١ذ 

اٌمبسٞ ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌّٛالف اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ اصاء ظب٘شح اإلس٘بة ٚعجً اٌزؼبْٚ ِب ث١ٓ 

 رشو١ب ٚأفش٠م١ب. 
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زؾذد اؽىب١ٌخ اٌذساعخ فٟ ِؾبٌٚخ اٌزؼشف ػٍٝ ظب٘شح اإلس٘بة اٌزٟ رّضً خطًشا ر

ِزضا٠ذاً ٠ٙذد اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ ثؤعشٖ ِٚذٜ رؤص١ش ٘زٖ اٌظب٘شح ػٍٝ األِٓ ٚاٌغٍُ اٌذ١١ٌٚٓ، وزٌه 

رغؼٝ اٌذساعخ ٌزٛظ١ؼ ِفَٙٛ اإلس٘بة وٕؾبغ اعشاِٟ ٠زغُ ثبٌؼٕف اٌّعبد ٠ٚطشػ اٌجؾش 

د، ً٘ ٠ٛعذ ِفَٙٛ ِٛؽذ صبثذ ٌإلس٘بة؟ ِٚب ٟ٘ دٚافغ اٌذٚي ٌّّبسعخ عٍّخ ِٓ اٌزغبإال

اإلس٘بة ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌذٌٟٚ، ِٚب ٟ٘ اٌّٛالف اٌذ١ٌٚخ اإلل١ّ١ٍخ اصاء اإلس٘بة ِٚب ٟ٘ أٚعٗ 

 اٌزؼبْٚ ٚٚعبئً ِىبفؾخ ِٚؾبسثخ اإلس٘بة ِب ث١ٓ أفش٠م١ب ٚرشو١ب. 

ح ثذلخ ٚوً دٌٚخ رٕظش ا١ٌٙب ؽغت رمَٛ اٌذساعخ ػٍٝ فشظ١خ ظب٘شح اإلس٘بة غ١ش ِؾذد

ِصٍؾزٙب ٠زُ رٛظ١ف ظب٘شح اإلس٘بة وزس٠ؼخ ِٓ لجً اٌذٚي اٌىجشٜ ٌفشض ع١طشرٙب ػٍٝ دٚي 

َّْ ٕ٘بن اخزالفبد ػ١ّمخ ث١ٓ اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ فٟ ِؾبسثخ اإلس٘بة ٚاٌزؼبْٚ  اٌؼبٌُ اٌضبٌش، ٠جذٚ أ

غؼً ِٓ اٌذٚي األفش٠م١خ رٍّه اإلسادح ث١ٓ أفش٠م١ب ٚرشو١ب ٠مًٍ ِٓ اٌزجؼ١خ ٌٍذٚي اٌىجشٜ ٚر

 اٌغ١بع١خ، اٌزؼبْٚ األفش٠مٟ اٌزشوٟ فٟ ِغبي ِىبفؾخ اإلس٘بة ٠غبُ٘ فٟ اٌغٍُ ٚاألِٓ اٌذ١١ٌٚٓ.

ِّب ٠زطٍت رمذ٠ُ سإ٠خ اعزشار١غ١خ ٌٍزؼبْٚ األفش٠مٟ اٌزشوٟ ٌّؾبسثخ اإلس٘بة أْ غ١بة 

ٚاٌمبسح األفش٠م١خ ِؼشظخ وً ٠َٛ  اعزشار١غ١خ ِؾزشوخ ٠مف ػبئمًب ٌٍزصذٞ ثفبػ١ٍخ ٌإلس٘بة

ٚثؾىً ِزضا٠ذ ِٓ اٌزٙذ٠ذاد اإلس٘بث١خ ال ثذ ٌٙب ِٓ رؼض٠ض رؼبٚٔٙب اٌؼغىشٞ ِغ اٌجٍذاْ اٌزٟ 

 رٛاعٗ اإلس٘بة ِضً رشو١ب.

رمَٛ اٌذساعخ ػٍٝ ثٕبء ِٕٙغٟ ٚاغبس رؾ١ٍٍٟ ِزؼذد ِٚشوت، ٚ٘ٛ ِب ٠غبُ٘ فٟ رغط١خ 

ّمبسثبد فىش٠خ ٌّٕب٘ظ اٌجؾش ٌظب٘شح اإلس٘بة ٚأٚعٗ أوضش ػّمبً ٚاٌجٕبء إٌّٙغٟ ٟ٘ ألشة ث

اٌزؼبْٚ ِب ث١ٓ أفش٠م١ب ٚرشو١ب، ؽ١ش رؼزّذ ِٕٙغ١خ اٌجؾش إٌّٙظ اٌٛصفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚإٌّٙظ 

االعزمشائٟ ٌظب٘شح اإلس٘بة إٌّٙظ اٌّمبسْ ث١ٓ اٌفعبء األفش٠مٟ ٚاٌزشوٟ، ٚرٕبلؼ اٌٛسلخ 

 اٌّؾبٚس ا٢ر١خ:

 شف١خ ػٓ اٌّفب١ُ٘.اٌّذاخً إٌظش٠خ ٚاٌّؼ -

 رشو١ب اٌّٛلغ اٌغغشافٟ أٚ اٌغ١ٛعزشار١غٟ. -

 أفش٠م١ب فٟ اٌفىش االعزشار١غٟ اٌزشوٟ اٌغذ٠ذ. -

 سإ٠خ اعزشار١غ١خ اٌٝ اٌزؼبْٚ فٟ ِغبي ِؾبسثخ اإلس٘بة. -

 خبرّخ. -

 انمذاخم اننظرية عه انمفاهيم:

اٌّذاخً فٟ أٚعغ ِؼب١ٔٙب ٚ٘ٝ ػجبسح ػٓ غش٠مخ ِؾذٚدح راد غبثغ ٔظشٞ ٚثبٌطجغ 

أ١ّ٘خ رؤع١ظ اغبس ٔظشٞ ِٕٙغٟ ِٚؼشفٟ ٠ؼذ ثّضبثخ رم١ٍذ ثؾضٟ أٚ غش٠مخ فٟ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ 

َّْ إٌّٛرط اٌّؼشفٟ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؾذد ٔظبَ اٌّؾىالد اٌجؾض١خ ٚرؾذ٠ذ ِٕب٘ظ اٌزٕبٚي  ١ٌٚظ ثخبف أ
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ساعخ اٌّؾىالد، ٠ّٚىٓ اإلؽبسح اٌٝ اٌّمبسثبد اٌزٟ ؽشصذ ػٍٝ رفغ١ش ٚدساعخ اٌّمجٌٛخ ٌذ

 اإلس٘بة وبغبس فىشٞ أٚ اٌجبسد٠ُ ٚ٘ٛ ٠ُّضً اٌشإ٠خ اٌّؼشف١خ اٌؾبوّخ إٌبظّخ ٌٍّذاخً إٌظش٠خ.

اٌّمصٛد ثبٌجشاد٠ُ ٘ٛ ؽبٌخ االرفبق أٚ اإلعّبع اٌزٟ ٠صً ا١ٌٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ فٟ 

َّْ ارفبق عّبػخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ أعظ ِٚؼب١٠ش ِؾذدح فٟ ِغبي ِؼ١ٓ ِٓ ِ غبالد اٌّؼشفخ، ا

دساعخ اٌظٛا٘ش ٚاٌّزغ١شاد اٌغ١بع١خ ٠ئدٜ ارْ ِٓ ٔبؽ١خ اٌٝ ثشٚص ثشاد٠ُ أٚ اغبس فىشٞ ػبَ 

ِز١ّض ٠ٚئدٜ ِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ اٌٝ ثشٚص آساء أخشٜ ِخبٌفخ رؾىً ثذٚس٘ب اغبس فىش٠بً ػبِبً.
(0)

 

سلخ ثؤٞ ؽبي ِٓ األؽٛاي اٌٝ رمصٟ ِفب١ّٟ٘ ٌّصطٍؾبد ؽبئىخ ِضً ٚال رٙذف ٘زٖ اٌٛ

اإلس٘بة ٔغجخ اٌٝ رذاخً اٌؼٍَٛ أصجؾذ ٌّضً ٘زا اٌّصطٍؼ ِفب١ُ٘ ِزؼذدح ٠زؼذد ِذاخً 

دساعزٙب، ٚثٕبًء ػٍٝ وً رٌه فبْ اٌعشٚسح اٌؼ١ٍّخ رؾزُ ػٍٝ أؽذ اٌّفَٙٛ اٌّشاد ِٓ اإلس٘بة 

بسح اعزذػبءاد ر١ٕ٘خ ِؾذدح ػٕذ لشاءح اٌّصطٍؼ اٌّؾذد رؤع١ظ ألسظ١خ ِؾزشوخ رّىٓ ِٓ اعزض

 ٚأسعٛ أْ أٚعض ثب٠غبص غ١ش ِخً فٟ ؽشؽٟ ٌّفب١ُ٘ اٌذساعخ.

 

 اإلرهاب:

ِٓ اٌٍغخ  terrorثبٌجؾش ػٓ عزٚس اإلس٘بة فٟ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ ٔغذ أٔٙب رشعّخ ٌىٍّخ 

٠ٚغزخذَ ِٕٙب اٌفؼً  رؼٕٝ اإلس٘بة terrorismاالٔغ١ٍض٠خ اٌزٟ رؼٕٝ اٌفضع ٚاٌشػت ٚوٍّخ 

terrorize .ثّؼٕٝ ٠شػت ٠فضع 

ٌؼً أٚي اٌؾبالد اٌّغغٍخ ٌٍغّبػبد ٚاألفؼبي اإلس٘بث١خ وبْ ػٕذ ظٙٛس ِب عّٝ 

ٚ٘ٝ ِغّٛػخ ٠ٙٛد٠خ أخزد اعّٙب ِٓ اٌخٕغش اٌمص١ش، اٌزٞ اعزخذِزٗ فٟ  Stolesثبٌّزؼصج١ٓ 

 Assassinsغّٝ اٌغفبوْٛ عشائُ اٌمزً، ٚظٙشد فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ ػؾش ِغّٛػخ اس٘بث١خ ر

 ٚ٘ٝ اٌغّبػبد اٌزٟ رجٕذ اٌؼٕف فٟ ِغًّ عٍٛو١برٙب ٚؽىٍذ عضء ِٓ ربس٠خ اإلس٘بة.

رُؾ١ش ثؼط اٌّشاعغ اٌٝ األٔؾطخ اإلس٘بث١خ اٌزٟ لبَ ثٙب ا١ٌٙٛد ٚرؾذ٠ذا غبئفخ اٌض٠ٍْٛ 

س٠خ ٘ٝ ١ِالد٠خ، ٚوبٔذ أٚي ِٕظّخ اس٘بث١خ ػشفٙب اٌزب 66ظذ اإلِجشاغٛس٠خ اٌشِٚب١ٔخ ػبَ 

اٌزٟ ؽىٍٙب ثؼط اٌّزطشف١ٓ ا١ٌٙٛد فٟ فٍغط١ٓ اٌز٠ٓ ٚفذٚا ا١ٌٙب فٟ  Sicariiِٕظّخ اٌغ١ىبسٞ 

ٔٙب٠خ اٌمشْ األٚي لجً ا١ٌّالد ٌٙذف اػبدح ثٕبء ا١ٌٙىً اٌزٞ عّٝ ثبٌّؼجذ اٌضبٟٔ
(5)

. 

اإلس٘بة ٠ؼٕٝ رغج١ت اٌخٛف اٌؾذ٠ذ ِٓ خطش لبثً أٚ اٌفضع ٚاٌشػت ِٓ ؽبظش ٚلذ 

خ ا١ٌَٛ ِصطٍؾبً ٠ؼٕٝ فؼالً ػّذاً ِزِِٛبً لج١ؾبً ٚثّب ٠ٍم١ٗ ِٓ ػَّٛ ِٕىش ٌٚىٓ ساعذ اٌىٍّ

اٌّصطٍؼ ِب أفه ِجُٙ اٌّفَٙٛ، ٚ٘ٛ ال ٠ؾًّ ِب ٠مغ ِٓ س٘ت ثزوش اٌغضاء اٌذ٠ٕٟ اٌّش٘ٛة 

غ١جب ٚال ثبٌزصشف االعزّبػٟ اٌّؾزٚس أدثًب ٚال ثبٌؼمبة اٌّؾشٚع ٌٍغٕب٠بد سدػبً، ٚأّب ٘ٛ 



 7102اكتوبر العدد التاسع  مجلة البحوث األفريقية

   

 
 72 

 

 التعاون األفريقي التركي في مجال مكافحة اإلرهاب والجرائم العابرة

 
١ذ اٌزٞ ٠ٕزس أٚ ٠ؾذس ظشاً ؽذ٠ذ اٌٛلغ غ١ش ِؾشٚع فٟ اٌغ١بق اٌؼبَ ال ع١ّب اٌغ١بعٟ اٌفؼً اٌٛؽ

ٌٍؾ١بح
(4)

. 

 َّْ اخزٍفذ ا٢ساء ٚرعبسثذ ؽٛي ِفَٙٛ اإلس٘بة ٠ٕٚجغٟ ؽمبً فٟ اٌؼبٌُ اٌّٛصٛي ا١ٌَٛ أ

٠زٛاظغ ثٕٛ اإلٔغبْ وبفخً عٛاء ػٍٝ ِفَٙٛ ٌإلس٘بة لبغغ ِؾذٚد ٠ٚؾ١ش ِفَٙٛ اإلس٘بة ػٍٝ 

أٔٗ ػًّ ػٕف رٚ عغبِخ غ١ش ػبد٠خ، اإلس٘بثٟ ٠شرىت أفؼبي ؽذ٠ذح اٌخطٛسح ثً ٘ٛ وً عٕب٠خ أٚ 

 عٕؾخ ٠زشرت ػٕٙب اٌخٛف اٌؼبَ.

 

 انهجرة غير انشرعية وانجريمة انعابرة:

اْ لع١خ اٌٙغشح غ١ش اٌؾشػ١خ ثبرذ ِٓ اٌمعب٠ب اٌؼبٌمخ فٟ ثٍذاْ اٌمبسح األفش٠م١خ، ٘ئالء 

خ اٌٝ اٌٙغشح غ١ش اٌؾشػ١خ، ٌٚزا ٠جؾضْٛ ػٓ أٞ ِخشط الثذ ِٓ ادسان اٌؾجبة دفؼزُٙ اٌجطبٌ

ِؾبوً اٌٙغشح غ١ش اٌؾشػ١خ فٟ دٚي اٌمبسح األفش٠م١خ اٌّطٍٛة ٘ٛ ارفبل١بد رؾًّ وً اٌفعبء 

اإلل١ٍّٟ ٚ٘زٖ االرفبل١بد ِٓ أعً ؽشاوخ ؽم١م١خ ٌّؼبٌغخ اٌظب٘شح رشاػٝ فٟ ثٕٛد٘ب اٌجؼذ 

اإلٔغبْ ثبٌزبٌٟ ػذَ اٌّؼبٍِخ اٌغ١ئخ ٚخٍك آ١ٌبد ٌٍزؼبْٚ ث١ٓ أفش٠م١ب اإلٔغبٟٔ ٚػذَ أزٙبن ؽمٛق 

 ٚرشو١ب ثبػزجبس٘ب ِٓ إٌّبفز ٔؾٛ أٚسٚثب.

٠ُمصذ ثظب٘شح اٌٙغشح غ١ش اٌؾشػ١خ أٚ اٌغش٠خ أزمبي أؽخبؿ أٚ ِغّٛػخ ِٓ 

األؽخبؿ ِٓ دٌٚخ اٌٝ أخشٜ ثذْٚ ارْ لبٟٔٛٔ ِٓ اٌجٍذ اٌّمصٛد
(3)

. 

رخٍمٙب اٌٙغشح غ١ش اٌؾشػ١خ اٌغش٠ّخ ػبثش اٌؾذٚد اإلس٘بة اٌّخذساد ٕ٘بن اؽىب١ٌخ وض١شح 

اال٠ذص اٌجطبٌخ ٠ٚغت رىض١ف اٌؾّالد األ١ِٕخ ػٍٝ ؽذٚد اٌذٚي ثٛظغ ػمٛثبد سادػخ ٚغشاِبد 

ِب١ٌخ ٕٚ٘بن اٌٛعبئػ اإلػال١ِخ ٌزٛػ١خ اٌؾجبة ثخطٛسح اٌٙغشح غ١ش اٌؾشػ١خ اٌؾٍٛي االلزصبد٠خ 

ؽٍٛي غ٠ٍٛخ اٌّذٜ رزطٍت إٌظش فٟ إٌّظِٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٚزٌه اٌغ١بعبد  رؼزجش األِضً ٌزٌه ٕ٘بن

 اٌضمبف١خ ِٓ أعً سفغ ِغزٜٛ االٔزّبء اٌٛغٕٟ ٌٙئالء اٌؾجبة.

اٌغش٠ّخ إٌّظّخ ػجش اٌؾذٚد أٚ اٌغش٠ّخ اٌؼبثشح ٌٍذٚي ظٙشد ٔز١غخ ٌٍزٛعغ اٌزغبسٞ 

رؼش٠ف ٘زٖ اٌغش٠ّخ ثغجت اخزالفُٙ ث١ٓ اٌذٚي ٚػٌّٛخ الزصبد٠بد اٌذٚي، اخزٍف اٌمب١١ٔٛٔٓ فٟ 

فٟ إٌظش اٌٝ ِفِٙٛٙب، فُّٕٙ ِٓ ٠ؼشفٙب ثذالٌخ إٌّظّخ اإلعشا١ِخ، ُِٕٚٙ ِٓ ٠ؼشفٙب ثذالٌخ 

اٌغش٠ّخ اٌّشوجخ
(3)

. 

أؽىبٌٙب ِزؼذدح أّ٘ٙب االرغبس ثبٌّخذساد ٚغغ١ً األِٛاي، ٚاالرغبس غ١ش اٌّؾشٚع 

ٌجؾش٠خ اٌغشائُ اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾذ٠ضخ، عشائُ ثبألعٍؾخ إٌبس٠خ ٚعش٠ّخ االرغبس ثبألػعبء ا

 اٌؾبعٛة ٚاالخزشاق غ١ش اٌّؾشٚع ألٔظّخ اٌغ١ش.
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َّْ وض١ش ِٓ ؽؼٛس ثٍذاْ اٌمبسح األفش٠م١خ ٠ٙبعشْٚ اٌٝ أٚسٚثب العئ١ٓ أِب ألعٟء ع١بعٟ  ا

فٟ  ٌؼذَ االعزمشاس اٌغ١بعٟ أٚ ٔز١غخ ٌٍؾشٚة األ١ٍ٘خ أٚ اٌجطبٌخ، ٚ٘زا وٍٗ ٠زطٍت ِؼبٌغخ ث٠ٛ١ٕخ

١٘ى١ٍخ إٌظُ اٌغ١بع١خ فٟ دٚي اٌمبسح األفش٠م١خ ثبٔزٙبط اٌزؾٛي اٌذ٠ّمشاغٟ ٚارجغ ع١بعبد 

 الزصبد٠خ رغزٛػت اٌؼطبٌخ ٚاٌؾجبة ٚاٌخش٠غ١ٓ.

 عذٚي ٠ج١ٓ ٔغجخ اٌالعئ١ٓ ِٓ عٍّخ اٌٙغشح اٌذ١ٌٚخ فٟ أفش٠م١ب

 أفريقيا انعانم انسنة

0691 9.6 1.6 

0691 9.6 1.5 

0651 9.4 6.6 

0651 9.6 00.4 

0641 6.0 99.9 

0641 00.6 99.1 

0661 00.6 79.5 

0661 00.6 71.1 

9111 4.6 90.5 

9111 5.0 05.5 
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 تركيا انمىقع انجغرافي أو انجيىستراتيجي:

رٕطٍك ع١بعبد اٌذٌٚخ فٟ رشو١ب ِٓ ٔمطخ ِشوض٠خ عغشاف١خ ع١بع١خ، ٟ٘ ِٛلؼٙب فٟ 

اٌخبسغخ اٌؼب١ٌّخ، ِٚٓ رٌه رٕؾؤ ِغ١ّبد ِٚفب١ُ٘ اٌغٛاس اٌغغشافٟ ٚاٌغ١بعٟ، اٌؼّك 

االعزشار١غ١خ، اٌّغبي اٌؾ١ٛٞ...اٌخ. ٠ٚىزغت  رٌه أ١ّ٘خ اوجش ارا أخزٔب فٟ اٌؾغجبْ األ١ّ٘خ 

خ ٚاٌذ٠ٕب١ِخ اٌغ١بع١خ، ٚارغب٘بد اٌّؼٕٝ ٚاٌمٛح ٌذٜ األرشان، ِٚذٜ أ١ّ٘خ اٌزبس٠خ١خ ٚاٌضمبف١

ٚؽغبع١خ رٌه اٌّٛلغ ٌٍٕظبَ اٌذٌٟٚ ٚع١بعبد اٌمٜٛ اٌىجشٜ ٚثخبصخً ؽ١ٓ ٠زؼٍك األِش ثذٌٚخ 

 ِزٛعطخ اٌمٛح ِضً رشو١ب ٠مٛي أؽّذ داٚٚد أٚغٍٛ.

ٛر ٌٍمٜٛ اٌجش٠خ رمغ رشو١ب فٟ ِٛلغ ِشوضٞ ِٓ ِٕبغك اٌؼجٛس ٌغبؽبد صشاع إٌف

ٚاٌجؾش٠خ ث١ٓ خطٝ ؽشق غشة ٚؽّبي عٕٛة، ٚرزمبغغ فٟ رشو١ب إٌمبغ اٌزٟ رشثػ اٌىزٍخ اٌجش٠خ 

عٕٛة ِٓ خالي  -آع٠ٛ١خ اٌّشوض٠خ ِغ اٌجؾبس اٌغبخٕخ ٚأفش٠م١ب ػٍٝ خػ ؽّبي  -األٚسٚ 

ّعب٠ك اٌزٟ ِٕطمزٟ ػجٛس ثش٠ز١ٓ ٘بِز١ٓ ّ٘ب اٌجٍمبْ ٚاٌمٛلبص، ٚٔمبغ ػجٛس ثؾش٠خ رزّضً فٟ اٌ

رشرجػ أٚساع١ب ِغ ِٕطمزٟ اٌؾشق اٌٛعػ ٚلض٠ٚٓ، اٌٍز١ٓ رؼزجشاْ ِشوض ٌٍّصبدس اٌغ١ٛ 

الزصبد٠خ ٚرشرجػ ثزشاوُ اإلسس اٌذثٍِٛبعٟ ٚاٌذ٘بء اٌغ١بعٟ اٌّغزخذَ
(7)

: 

اٌزؾٛالد اٌذاخ١ٍخ اٌزٟ ؽذصذ فٟ رشو١ب عبّ٘ذ ثمذس فٟ ٔظشرٙب اٌٝ اٌؼبٌُ اٌخبسعٟ 

اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼؾش٠ٓ، ٚٔالؽع أْ اٌزغ١شاد اٌزٟ ؽصٍذ فٟ اٌؾؤْ  ٚاٌٝ أفش٠م١ب ِغ ثذا٠خ

اٌذاخٍٟ اٌزشوٟ خالي فزشح اٌغّٙٛس٠خ ثذا٠خ ِٓ اٌىّب١ٌخ اٌزٟ رّضً عالَ فٟ اٌذاخً ٚعالَ فٟ 

اٌخبسط ٚا٘زّبِٙب ثبٌزؾذ٠ش اٌغ١بعٟ، ٚرؼزجش رشو١ب ٟ٘ ٔز١غخ ِؾشٚع ؽذاصٟ أٚ )ؽذاصٜٛ( سثّب 

أْ أصجؼ وزٌه الؽمًب خالي ِخبض اٌذٚي اٌغّٙٛس٠خ، ٚوبٔذ رىزغت  ٌُ ٠ىٓ ِخططبً ٌٗ، اال

ِالِؾٙب اٌؾذاص١خ وٍّب ثشص فٟ  ٚعٙٙب ػمجبد رم١ٍذ٠خ، ٚرٕطٛٞ ٠ٛ٘خ اٌذٌٚخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ 

 اٌّجبدة اٌؾبوّخ اٌزٟ رّضً أعبط األربرٛسو١خ، ٠ّٚىٓ اعّبٌٟ إٌمبغ اٌزب١ٌخ:

 ح ٚفك اٌّؼب١٠ش اٌؼبِخ اٌّمشسح فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ.اٌجٕبء اٌؾذاصٟ ٌٍذٌٚخ فٟ عغشاف١ب ِؾذد -

اٌجٕبء اٌؾذاصٟ ٌٍزى٠ٕٕٛبد االعزّبػ١خ االص١ٕخ ثمصذ ٕ٘ذعزٗ ٚاٌٛصٛي ثٗ اٌٝ  رى٠ٛٓ ِغزّغ رٜ  -

 ص١غ ِغزمشح فٟ اغبس اٌذٌٚخ.

ِفَٙٛ األِخ ٘ٛ ِفَٙٛ ِشوت ار ٠زؤٌف ِٓ االص١ٕخ اٌزشو١خ راد االرغبٖ اٌمٜٛ ٚاٌؾذاصٟ، ٚوزٌه  -

اٌزى٠ٕٛبد األص١ٕخ إٌّع٠ٛخ رؾذ ٘زا اٌّؼٕٝ أٚ اٌّغّٝ ثى١ف١خ أٚ أخشٜ، أٚ اٌزٟ رمجً ثبالعُ 

اٌزشوٟ وّظٍخ وجشٜ ٌز٠ٕٛؼبد فشػ١خ أٚ صب٠ٛٔخ
(8)

. 

٠ؼذ أربرٛسن ظٙش ػصّذ أ٠ٕٛٔٛ ٚا٘زّذ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ فٟ ػٙذٖ ثبٌغٛاس اٌغغشافٟ  -

ػذٔبْ ِٕذس٠ظ ٚرغؤي ػٓ ؽبي رشو١ب أْ رىْٛ دٌٚخ اٌمش٠ت اٌغشة أٚالً ٚدائّبً، صُ عبء ثب٠بس ٚ

أٚسٚث١خ، ٚخالي فزشح الؽمخ ثذأ ا٘زّبِب ثبٌؾشق األٚعػ خالي عجؼ١ٕبد اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ، ٚؽٙذد 
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ثذا٠خ اٌزغؼ١ٕبد ِٓ اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ اٌغ١بعخ األٚصا١ٌخ ٚوبٔذ اٌشإ٠خ رٕظش فٟ اٌج١ئخ اٌذ١ٌٚخ 

لبد رشو١ب فٟ ِغبي عغشافٟ ٠ّزذ ِٓ ثؾش االدسثبر١ه اٌغذ٠ذح، ٚرؾذس أٚصاي ػٓ اعزشار١غ١خ ػال

فٟ اٌغشة اٌٝ ؽذٚد اٌص١ٓ ٚأْ اٌمشْ اٌمبدَ ٠غت أْ ٠ىْٛ لشْ األرشان ٚظٙشد األسدٚغب١ٔخ 

 اٌؼّك االعزشار١غٟ. -

 00ؽٙذد اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ رغ١شاد ٚاعؼخ ػٍٝ أوضش ِٓ صؼ١ذ ٚثخبصخ ثؼذ أؽذاس 

أِبَ ػبٌُ عذ٠ذ ِخبٌف ثذسعخ وج١شح ػّب وبْ ػ١ٍٗ ِٓ األِش اٌزٞ ٚظغ رشو١ب  5110عجزّجش 

لجً ٚثخبصخ ِغ ارغبٖ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٌّزبثؼخ لعب٠ب٘ب ثى١ف١خ ِجبؽشح ٚل١بِٙب ثبٌؾشة ػٍٝ ِب 

٘زٖ ث١ئخ ِٛائّخ ٌزشو١ب ِٓ أعً اٌذخٛي فٟ رفبػالد أ١ِٕخ ٚاعزشار١غ١خ “ اإلس٘بة”٠غّٝ 

ٟ رزبخّٙبٚع١بع١خ فٟ ِخزف إٌّبغك ٚاأللب١ٌُ اٌز
(9)

 . 

ٚؽذد  5115رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ ٔٛفّجش  4ؽذصذ رغ١شاد داخ١ٍخ أخشٜ ثفٛص ؽشة اٌؼذاٌخ ٚاٌز١ّٕخ فٟ 

داٚٚد أٚغٍٛ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ رشو١ب ٚاٌزغ١ش ِٓ دٌٚخ ٘بِؼ أٚ غشفبً اٌٝ دٌٚخ ِشوض أْ 

 رٕزمً ِٓ اٌفؼً اٌٝ سد اٌفؼً.

غبسٞ اٌّٛعغ اٌزٞ ٠عُ دٚائش ِزذاخٍخ أِب اٌّزغ١ش اٌشئ١ظ فٙٛ اٌّغبي اإلل١ٍّٟ اإل

ِٚزمبغؼخ فٟ رشو١ب ٔفغٙب، فمذ وبٔذ آع١ب اٌٛعطٝ ٘ٝ دائشح االِفىش ف١ٗ أٚ ٌٕمً اٌّغزؾ١ً 

اٌزفى١ش ف١ٗ ؽزٝ رفىه االرؾبد اٌغٛف١زٟ، ٚوزٌه ألب١ٌُ اٌجٍمبْ ؽزٝ رفىه االرؾبد ا١ٌٛغغالفٟ 

ٚوبْ رٌه عضًءا ِٓ رغ١شد وج١شح  ٚٔؾٛة اٌؾشٚة األ١ٍ٘خ ف١ٗ، ٚوزٌه ؽٛض اٌجؾش اٌّزٛعػ

فٟ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ )اٌذاخ١ٍخ( ٚثؼذ ِب عّؼ ثّض٠ذ ِٓ اٌزٛعغ فٟ اٌغغشاف١خ اٌغ١بع١خ ٌٍغ١بعخ 

اٌخبسع١خ اٌزشو١خ، أٚ ِب ٔذػٖٛ اٌؼّك االعزشار١غٟ ٚأغشافٗ ٚ٘ٛاِؾٗ، ٚ٘زا ٠فزؼ اٌجبة أِبَ 

ألب١ٌُ أخشٜ فٟ أفش٠م١ب
(01)

. 

ؽٙذد اٌؼاللبد  5107-5115ٚاٌز١ّٕخ اٌؾىُ فٟ رشو١ب ػٕذِب رٌٛٝ ؽضة اٌؼذاٌخ 

اٌزشو١خ األفش٠م١خ رطٛسد ا٠غبث١خ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌذثٍِٛبعٟ ٚاسرفؼذ ػذد اٌغفبساد اٌزشو١خ فٟ 

َ، ٚرؼزجش اٌذثٍِٛبع١خ 5103عفبسح ػبَ  34َ اٌٝ 5114عفبسح ػبَ  05اٌمبسح األفش٠م١خ ِٓ 

سن ؽضة اٌؼذاٌخ ٚاٌز١ّٕخ أ١ّ٘خ أفش٠م١ب اٌغ١ٛصمبف١خ اٌّم١ّخ أُ٘ أٔٛاع اٌزٛاصً ث١ٓ اٌذٚي، ٠ذ

عفبساد  01اٌغ١ٛع١بع١خ اٌغ١ٛالزصبد٠خ، ٚوزٌه اسرفؼذ ػذد اٌغفبساد األفش٠م١خ فٟ رشو١ب ِٓ 

 ثزّض١ً وبًِ ٌٍذٚي األفش٠م١خ. 5103عفبسح ؽزٝ ػبَ  34اٌٝ  5118ػبَ 
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 أفريقيا في انفكر اإلستراتيجي انتركي:

ثبٌّغزغذاد اٌزٟ رؾذس فٟ أفش٠م١ب عٛاء ثغجت اٌشٚاثػ اٌزبس٠خ١خ أٚ  رٙزُ رشو١ب ػٓ وضت

اٌضمبف١خ أٚ االعزّبػ١خ أٚ اٌغ١بعخ أٚ االلزصبد٠خ أٚ األ١ِٕخ، ٚثذأ ظٙٛس اال٘زّبَ اٌزشوٟ ثؤفش٠م١ب 

ؽ١ٓ أصذسد رشو١ب ِٛعٙبد ٔؾٛ اٌمبسح اٌغّشاء ثبعُ اٌغ١بعخ األفش٠م١خ ٚاٌزٟ رٙذف  0998ػبَ 

ؼاللبد اٌغ١بع١خ ٚااللزصبد٠خ ٚاٌزؼبْٚ فٟ اٌّغبالد اٌؼغىش٠خ ٚاأل١ِٕخ، ٚثؼذ اٌٝ رؼض٠ض اٌ

ٚصٛي ؽضة اٌؼذاٌخ ٚاٌز١ّٕخ اٌٝ ؽىُ رشو١ب صاد اال٘زّبَ ثبٌمبسح األفش٠م١خ فٟ اغبس ع١بعزٙب 

 اٌخبسع١خ ِزؼذدح األثؼبد ٚثذأ اٌؾعٛس اٌفبػً ٌزشو١ب فٟ أفش٠م١ب. 

ب أفش٠م١ب فٟ اٌفىش اإلعزشار١غٟ اٌغذ ًِ ٠ذ ٌزشو١ب ثؤٔٙب لبسح ١ٌغذ ثؼ١ذح ثً ػٍٝ إٌم١ط رّب

رشو١ب ِٓ إٌبؽ١خ اٌغ١ٛع١بع١خ دٌٚخ أٚساع١خ راد عٛاس عغشافٟ ِغ أفش٠م١ب رشٜ لبسح أفش٠م١ب ِٙذ 

ٌٍؾعبساد ٚ٘ٝ اؽذٜ أُ٘ دٚائش اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌزشو١خ اٌغذ٠ذح ٚرّضً اٌؼاللبد اٌخبسع١خ 

ٌّعب١ِٓ ٚأ٘ذاف اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌغذ٠ذح فٟ رشو١ب ِٓ ؽ١ش ِغ أفش٠م١ب االٔفزبػ ٚأؼىبط 

 اٌزصٛس اٌغ١ٛع١بعٟ ٚاألعٍٛة اٌذثٍِٛبعٟ ٚاٌؼّك اإلعزشار١غٟ.

َّْ اٌؼّك اٌزٞ رؾٍّٗ اٌؼاللبد اٌزشو١خ األفش٠م١خ ِب أعفش ػٕٗ ِٓ رطًٛسا ٍِؾٛظخ خالي  ا

َّْ ػبَ فزشح لص١شح عذاً ٠ُؼذ د١ٌالً ػٍٝ ٔغبػ اٌشإ٠خ اٌزشو١خ، أػٍٕذ  َ ٘ٛ ػبَ 5113رشو١ب أ

االٔفزبػ ػٍٝ أفش٠م١ب ٚفٝ ؽٙش ِبسط آراس ِٓ اٌؼبَ ٔفغٗ لبَ أٚسدغبْ ثض٠بسح اٌٝ وً ِٓ أص١ٛث١ب 

ٚعٕٛة أفش٠م١ب ٚعشػبْ ِب أرذ ٘زٖ اٌض٠بساد صّبس٘ب اإل٠غبث١خ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّئعغٟ فمذ 

لت فٟ االرؾبد األفش٠مٟ وّب َ ِٛلغ اٌّشا5113رٌٛذ رشو١ب فٟ اٌضبِٓ ػؾش ِٓ أثش٠ً ١ٔغبْ 

َّْ رشو١ب ؽش٠ىبً اعزشار١غ١بً 5118أػٍٓ االرؾبد األفش٠مٟ فٟ ؽٙش ٠ٕب٠ش وبْٔٛ األٚي  َ أ

ٌالرؾبد
(00)

. 

أفش٠م١ب رّضً اِزذاد أؼىبعب ٌزؾذ٠بد ِب ثؼذ اٌؾشة اٌجبسدح ثصٛس٘ب اٌؼذ٠ذح ٚٚاؽذح ِٕٙب 

اٌغذ٠ذ فبٌغبٔت األِٕٟ فٟ أفش٠م١ب ٠زذ٘ٛس ثغجت  ٘ٝ ِغؤٌخ أفش٠م١ب فٟ اٌفىش اإلعزشار١غٟ

إٌضاػبد اٌذاخ١ٍخ اٌؼ١ٕذح ػٍٝ اٌغ١طشح ٚاإلداسح ٚرؾٌٛذ عبؽبرٙب اٌٝ ؽشٚة ثبٌٛوبٌخ ٚأصجؾذ 

أفش٠م١ب رّضً ِصذس رٙذ٠ذاد اعزّبػ١خ خبصخ ِغبٌخ اٌٙغشح غ١ش اٌؾشػ١خ ٚ٘ٝ ؽبظٕخ 

خ ػبثشح اٌؾذٚد ٚأصجؾذ اٌمعب٠ب ٌإلس٘بة، ٔغجخ ٌؼذَ االعزمشاس اٌغ١بعٟ رظٙش اٌغش٠ّ

األفش٠م١خ رغذ غش٠مخ اٌٝ ِٕبغك اال٘زّبَ ٚاٌمٍك، فّٓ إٌبؽ١خ األ١ِٕخ أصجؾذ اٌصشاػبد 

 اٌذاخ١ٍخ فٟ أفش٠م١ب ِغشػ ٌزٙذ٠ذاد ٌألِٓ اٌؼبٌّٟ ٚاٌغالَ اٌذٌٟٚ.

عجزّجش اوزغذ أفش٠م١ب أ١ّ٘خ اظبف١خ ِٓ اٌجؼذ األِٕٟ، فبٌؾشة ػٍٝ  00ِٚغ أؽذاس 

ٚع١ٛصمبف١خ ٚع١ٛد١ٕ٠خ، فبٌّٕبغك غ١ش ا٢ِٕخ فٟ أفش٠م١ب  بة أخز آفبلبً ػب١ٌّخ ع١ٛاعزشار١غ١خاإلس٘

ألعجبة راد صٍخ ثٛ٘ٓ اٌذٌٚخ ٚظؼف أدٚاد اٌغٍطخ ٚرؼضس ثغػ ع١طشرٙب ػٍٝ اإلل١ٍُ اٌزشاثٟ 
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َّْ فؾً اٌذٌٚخ األفش٠م١خ ٚرٛعغ إٌضاػبد اٌذا خ١ٍخ فٟ رؼطٝ ث١ئخ ِالئّخ ٌٍؾشوبد اإلس٘بث١خ، وّب أ

أفش٠م١ب خٍك األٚظبع اٌغ١بع١خ ٚااللزصبد٠خ الٔزؼبػ اٌز١بساد اٌغٍف١خ ٠ّضً اإلس٘بة رٙذ٠ذاً 

خط١شاً ٌىٛٔٗ صئجمٟ اٌؾىً ٚاٌؾغُ ٚاٌؾشوخ األِش اٌزٞ ٠غزذػٝ اعشاء رى١فبد ػٍٝ ع١بعخ 

األِٓ اٌٛغٕٟ ِٓ عٙخ، ِٚٓ عٙخ أخشٜ رؼبًٚٔب د١ًٌٚب
(05)

. 

رضداد ف١ٗ اٌؼاللبد اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌذٚي ثٕبًء ػٍٝ  -٘زا اٌمشْ ع١زُ ل١بط لٜٛ دٌٚخ ِب فٟ 

صمٍٙب إٌٛػٟ فٟ عبؽبد اٌزؤص١ش اٌذ١ٌٚخ، ٌٚزٌه عزجشص ل١ّخ اٌذٌٚخ اٌؾم١م١خ ١ٌظ فٟ لٛرٙب اٌفؼ١ٍخ 

داخً ِؾ١طٙب ٚؽغت، ثً رؤص١ش٘ب فٟ إٌّبغك اٌّخزٍفخ ٚوزٌه فبْ أسادد رشو١ب أْ ال رجمٟ فٟ 

بفغخ اٌصؼجخ ف١غت ػ١ٍٙب أْ رغ١ش ٚعٙخ ٔظش٘ب رغبٖ إٌّبغك اٌزٟ ٌُ رٙزُ ثٙب ر٠ً اٌشوت فٟ إٌّ

ثؾىً وبف فٟ ِمذِخ ٘زٖ إٌّبغك أفش٠م١ب، ٠زٛعت ػٍٝ رشو١ب اٌزٟ رجذٜ ا٘زّبِب ثزؼض٠ض رؤص١ش٘ب 

اٌذٌٟٚ أْ رٙزُ ثّٕبغك إٌّبفغخ، وّب ٠غت رغذ٠ذ سٚػ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ِٓ أعً االٔفزبػ ػٍٝ 

أفش٠م١ب
(04)

. 

 

 إنى انتعاون في مجال محاربة اإلرهاب: استراتيجيةرؤية 

اٌزؼبْٚ فٟ ِفِٙٛٗ اٌؼبَ غش٠مخ ػاللبد ث١ٓ أغ١بس، ٠ٚمعٟ ِفِٙٛٗ االرفبق ٚاٌزفبُ٘ 

ٚاإلساداد اٌّؾزشوخ ٚاٌزؼبْٚ ٠غبُ٘ فٟ دفغ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ث١ٓ اٌذٚي. ِفَٙٛ اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ 

ؼشض ث١بْ أ٘ذاف األُِ اٌّزؾذح فٟ ٘زا اٌصذد، ؽ١ش رمٛي ٚسد فٟ ١ِضبق األُِ اٌّزؾذح فٟ ِ

( رؾم١ك اٌزؼبْٚ اٌذٌٟٚ فٟ ؽً اٌّؾبوً اٌذ١ٌٚخ، ٚلذ ؽٙذ اٌؼبٌُ رؼبٚٔبً د١ٌٚبً 4( فمشح )0اٌّبدح )

ٚأؼىظ ٘زا اٌزؼبْٚ فٟ ظٙٛس ِب ٠غّٝ اٌّصٍؾخ اٌؼبِخ اٌؼب١ٌّخ ٚعؼٝ اٌذٚي ٌخذِخ ٘زٖ 

ٟ ِغبي ِىبفؾخ اإلس٘بة ِب ث١ٓ رشو١ب ٚاٌمبسح األفش٠م١خ اٌّصٍؾخ، ٚاٌزؼبْٚ اٌّمصٛد ٘ٛ ف

 ٚظٙٛس اٌزؾذ٠بد اٌغذ٠ذح رئوذ اٌؾبعخ اٌٍّؾخ ٌزؼض٠ض ٌؾشاوبد اإلل١ّ١ٍخ ٌّىبفؾخ اإلس٘بة.

اإلس٘بة ٘ٛ أؽذ اٌغشائُ اٌّٛعٙخ ظذ إٌظبَ اٌؼبَ اٌذٌٟٚ ٚ٘ٛ ٔٛع ِٓ اٌؾشة اٌّذِشح ٚالثذ 

ٌّؾبسثخ اإلس٘بة. ٠ٛظغ ارفبق ؽبًِ ِب ث١ٓ رشو١ب ٚاٌذٚي ِٓ رعبفش اٌغٙٛد اٌزشو١خ األفش٠م١خ 

األفش٠م١خ ٌّٕب٘عخ ػًّ إٌّظّبد اإلس٘بث١خ دػُ عٙٛد اٌزؼبْٚ ٌّىبفؾخ اإلس٘بة ٚػًّ 

ارفبل١بد ٚثشٚرٛوٛالد ثؾؤْ ِىبفؾخ اإلس٘بة ٚؽش اٌذٚي ٌالٔعّبَ ا١ٌٙب. رجبدي اٌّؼٍِٛبد 

اٌٛلبئ١خ ِب ث١ٓ اٌذٚي األفش٠م١خ ٚرشو١ب فٟ  ٚاٌخجشاد ٚاٌذساعبد ٚاٌجؾٛس ٟ٘ ِٓ اٌزذاث١ش

. البِخ ػاللبد ث١ٓ اٌّئعغبد إٌؾطخ فٟ ِغبي االعزخجبسارِٟؾبسثخ اإلس٘بة ٚرؼض٠ض اٌزؼبْٚ 

ؽمٛق اإلٔغبْ ِٚىبفؾخ االرغبس ثبٌجؾش ٚاٌٙغشح غ١ش اٌؾشػ١خ ٚاالعزفبدح ِٕٙب ٌزؤ١ً٘ ٚرذس٠ت 

 اإلس٘بة.  اٌىٛادس األ١ِٕخ األفش٠م١خ اٌّزخصصخ ٌّىبفؾخ
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ٚاٌّبٌٟ ٌؼ١ٍّبد دػُ اٌغالَ اٌزٟ ٠مٛد٘ب االرؾبد األفش٠مٟ ٚرٕف١ز  اٌٍٛعغزٟرمذ٠ُ اٌذػُ 

ٕ٘ذعخ اٌغٍُ ٚاألِٓ األفش٠م١خ ِٓ خالي ثشاِظ اٌزى٠ٛٓ ٚاٌزجبدي ؽ١ش أدسعذ خطخ ٌّزبثؼخ 

اٌغش٠ّخ االٌىزش١ٔٚخ ثفعً اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌّشوض األفش٠مٟ ٌٍذساعبد ٚاٌجؾش ؽٛي اإلس٘بة. 

خ اإلس٘بة اٌّشوض اٌذٌٟٚ ٌّىبفؾخ اإلس٘بة ٚاٌغش٠ّخ اٌؼبثشح ِٚشوض االِز١بص اٌزشوٟ ٌّىبفؾ

ٌألٚغبْ ٚاٌّذسعخ اٌذ١ٌٚخ اٌزشو١خ ٌّىبفؾخ اٌّخذساد ٚاٌغش٠ّخ إٌّظّخ
(03)

. 

ٚظغ آ١ٌخ ِؾزشوخ ٌّىبفؾخ اإلس٘بة ٚاٌغشائُ اٌؼبثشح ٌٍمبساد ٚرؼض٠ض اٌزؼبْٚ ث١ٓ األفبسلخ 

اٌّؾزشن اٌّشرجػ ثبٌغٍُ ٚاألِٓ ٚاٌزؼبْٚ  ٚاألرشان ٚاٌزٕغ١ك ؽٛي اٌّغبئً راد اال٘زّبَ

ٚفمب ًٌمٛاػذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚاٌّجبدة اٌزٟ لبِذ ػ١ٍٙب األُِ اٌّزؾذح. رؾذ٠ش أعٙضح ٚٚعبئً 

ِؾبسثخ اإلس٘بة ثّب ٠زالءَ ِغ رطٛس اٌؼ١ٍّبد اإلس٘بث١خ ٚاالعزفبدح ِٓ اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ٌّٛاعٙخ 

 اإلس٘بة ٚاٌغش٠ّخ اٌؼبثشح.

ؼب ُِ ٌغخ ظب٘شح اإلس٘بة ِؼبٌغخ ا٠غبث١خ فبرا وبْ اإلس٘بث١ْٛ ٠ّزٍىْٛ ا١ٌَٛ الثذ ِٓ 

اٌؼجٛاد إٌبعفخ ٚاٌجٕبدق اٌىبرّخ ٌٍصٛد ففٟ اٌّغزمجً ٠ّىٓ اِزالوُٙ غبص األػصبة ٚاألعٍؾخ 

اٌغشص١ِٛخ ٚاٌمٕبثً ا٠ٌٕٚٛخ اٌصغ١شح اٌزٟ ٠ّىٓ رشوج١ٙب ِٓ إٌفب٠بد ا٠ٌٕٚٛخ إٌّزؾشح فٟ اٌؼبٌُ 

 رؾذ٠ش أٔظّخ اٌزؤ١ِٓ فٟ اٌّطبساد ٚإٌّؾآد اٌؾ٠ٛ١خ.ِّب ٠زطٍت 

اٌمٛح إٌبػّخ ٌٙب أصش٘ب فٟ ِىبفؾخ اإلس٘بة ٚاٌغش٠ّخ اٌؼبثشح ٌٍمبساد ٚاالعزفبدح 

اٌمصٜٛ ِٓ أدٚاد اٌزٛاصً االعزّبػٟ فٟ ٔؾش اٌم١ُ اٌخ١شح فٟ اٌفعبء األفش٠مٟ  اٌزشوٟ 

 خ اٌزشو١خ ٚ٘زا رؾٛي ا٠غبثٟ ُِٚٙ ٌزشو١ب.ٚظٙش اٌجؼذ اٌذ٠ٕٟ ومٛح ٔبػّخ فٟ اٌغ١بعخ اٌخبسع١

اٌزٞ  ٠ٚ5116ّىٓ إٌظش اٌٝ اعزعبفخ رشو١ب ٌمبدح ػٍّبء اٌذ٠ٓ األفبسلخ فٟ اعطٕجٛي 

دٌٚخ وّئؽش ػٍٝ ٔمطزٟ رؾٛي وج١شر١ٓ فٟ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌزشو١خ األٚي ٘ٛ  50ظُ ِّضٍٟ 

ٗ اٌذ٠ٕٟ ار أصجؾذ رشا٘ب ٚع١ٍخ سإ٠خ اٌذٌٚخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌغّبػبد ٚاٌّئرّشاد راد اٌزٛع

ٌزؾم١ك اٌّصبٌؼ اٌم١ِٛخ اٌزشو١خ ثبٌمٛح إٌبػّخ ٚاٌضب١ٔخ ادسان رشو١ب ػٍٝ اعزىّبي ٚدػُ ع١بعخ 

االٔفزبػ ػٍٝ أفش٠م١ب ٠زطٍت رٛظ١ف اٌجؼذ اٌذ٠ٕٟ
(03)

. 

اعزؼّبي اٌمٜٛ اٌّبد٠خ فٟ ِىبفؾخ اإلس٘بة وّب ٘ٛ ِؼٍَٛ أْ اٌمٜٛ فٟ اٌفىش اٌغ١بعٟ ػٍٝ 

ؼَّٛ ٚفٟ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ػٍٝ ٚعٗ اٌخصٛؿ ؽغٍذ اٌزفى١ش اإلٔغبٟٔ ِٕز أْ لذس ٌٙزا اٌ

اٌّخٍٛق أْ ٠ٛعذ ػٍٝ ظٙش األسض ٚ٘ٛ ثزٌه رفى١ش لذ٠ُ لذَ اٌغّبػبد اٌجؾش٠خ، ٚاٌمٛح ٟ٘ 

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؤص١ش فٟ عٍٛن ا٢خش٠ٓ ٠ّٚىٓ االعزفبدح ِٓ رشو١ب فٟ رؤ١ً٘ ٚرذس٠ت أفشاد 

 ٚاٌذفبع فٟ دٚي اٌمبسح األفش٠م١خ.ِئعغبد األِٓ 

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي أثؾشد فشلبغخ لٛح اٌّٙبَ اٌجؾش٠خ اٌزشو١خ ثبسثبسط اٌٝ اٌغبؽً  5103فٟ ػبَ 

١ِٕبء ألٚي ِشح ثّب فٟ رٌه اٌصِٛبي  09دٌٚخ ِٓ ث١ٕٙب  ١ِ53ٕبء فٟ  53األفش٠مٟ ٚصاسد 
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ِشح ع١ؾٙب أداح ٌٍغ١بعخ اٌخبسع١خ  ٌٚٙزٖ اٌّّٙخ اٌجؾش٠خ اٌّض١شح ٌإلػغبة اعزخذِذ رشو١ب ألٚي

ٚ٘زٖ اٌّّٙخ رّذ فٟ اغبس اٌزخط١ػ ٚاٌزؼبْٚ اٌٛص١ك ث١ٓ إٌّظِٛخ اٌؼغىش٠خ ٚاٌّذ١ٔخ فٟ أٔمشح 

ٚرؼذ ٔغبػ ٌٍغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌزٟ رؼًّ ف١ٙب اٌمٛح إٌبػّخ اٌمٛح اٌصٍجخ ثؾىً ِؾزشن ِٚزشاوُ 

الَ اٌذ١١ٌٚٓ ِٚىبفؾخ اإلس٘بة اٌؼبٌّٟ ٌذٜ اٌغ١ؼ ٚاٌخجشح اٌؼ١ٍّخ فٟ دػُ ػ١ٍّبد ؽفع اٌغ

ٚاٌمشصٕخ اٌجؾش٠خ
(06)

. 

رجبدي اٌزغبسة ث١ٓ رشو١ب ٚأفش٠م١ب فٟ ِغبي ٠ٕبء اٌمذساد ف١ّب ٠زؼٍك ثّىبفؾخ اإلس٘بة ٚرؾذ٠ذ 

اٌفشؿ اٌغذ٠شح اٌّزبؽخ ٌٍزؼبْٚ فٟ ظً اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌزؾٛالد اإلل١ّ١ٍخ ٚالبِخ ِجبدساد 

 خ اإلس٘بة.ِؾزشوخ فٟ ِغبي ِؾبسث

رمذ٠ُ اٌّغبػذح اٌزشو١خ فٟ ثٕبء لذساد اٌذٚي األفش٠م١خ ػٍٝ ِىبفؾخ اإلس٘بة ٚرمذ٠ُ اٌخجشح اٌف١ٕخ 

ٌٙب ٚأزؾبس ِشاصذ ٌٍغش٠ّخ اٌؼبثشح ٌألٚغبْ ٚأؾبء ؽجىخ ٌزٕغ١ك األٔؾطخ ٚفك ِٕظِٛخ ال١ّ١ٍخ 

 فٟ ِغبي ِؾبسثخ اإلس٘بة.

١خ ٚرشو١ب ٚإٌّظّبد اإلل١ّ١ٍخ األفش٠م١خ ٚرؾغ١غ رعُ اٌذٚي األفش٠م اعزشار١غ١خثٕبء ِٕظِٛخ 

َّْ اإلس٘بة غ١ش ِمجٛي ثغ١ّغ أؽىبٌٗ  ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ األفش٠مٟ ٚاٌزشوٟ اْ اإلس٘بة، ا

ِٚظب٘ش ِىبفؾزٗ ّ٘بً ػب١ًٌّب ٚاثذاء خطٛاد ػ١ٍّخ ٚػ١ٍّخ فٟ اٌزذاث١ش ٌزؼض٠ض اٌغٙٛد اٌزشو١خ 

 األفش٠م١خ فٟ ِغبي اٌّىبفؾخ.

ّبد اإلس٘بث١خ اعزفبدد ِٓ صٛسح االرصبالد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ رٕف١ز ٘غّبد اس٘بث١خ، اٌزٕظ١

ٚاٌؾشٚة اإلٌىزش١ٔٚخ أصجؾذ ٟ٘ اٌغ١ً اٌغذ٠ذ ِٓ اٌؾشٚة اٌزٟ رغزٙذف اخزشاق أِٓ اٌذٚي 

ٚأصجؾذ إٌّصبد اٌشل١ّخ اٌؼب١ٌّخ ثّٕضٌخ ِٕطمخ اٌصشاػبد ٚإٌضاػبد، ٚأصجؼ اإلٔزشٔذ أداح 

ّؼٍِٛبد، ٚأصجؼ اٌفعبء اإلٌىزشٟٚٔ ٘ٛ ِصذس ٌزٛاصً ٌٍغّبػبد اإلس٘بث١خ إلداسح ؽشة اٌ

ٚ٘زا ٠زطٍت رط٠ٛش ِمذسح اٌذٚي األفش٠م١خ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌّٛاعٙخ ٘زا اٌزؾذٞ ثزٛغ١ٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب 

 ٚاالعزفبدح ِٓ رشو١ب فٟ ِٛاعٙخ اٌزطٛس اٌشلّٟ اٌّزغبسع.
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 خاتمة:

َّْ ٕ٘بن  رطٛساد فٟ اٌغ١بعخ اٌزشو١خ رغبٖ اٌمبسح األفش٠م١خ فٟ ِٓ خالي اٌذساعخ ٠زعؼ أ

ؽزٝ اٌّغبالد ٚاٌزٞ ٠ّٕٙب ٘ٛ ِىبفؾخ اإلس٘بة ٚاٌغش٠ّخ اٌؼبثشح ٌألٚغبْ ٚاٌؼاللبد اٌزشو١خ 

األفش٠م١خ راد عزٚس ربس٠خ١خ لذ٠ّخ ِٕز اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚرٛاعذ٘ب فٟ ؽّبي أفش٠م١ب فٟ ؽمجخ 

 ربس٠خ١خ ِّٙخ.

ٛلغ اٌغ١ٛث١ٍزىٟ اٌٝ رشو١ب ٚعٛاس٘ب اٌغغشافٟ ٚاِزذاد٘ب ٔؾٛ اٌمبسح رٕبٌٚذ اٌذساعخ اٌّ

األفش٠م١خ ٚرّضً عبؽبد االخزجبس ٌشإ٠خ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌزشو١خ اٌغذ٠ذح ٚاالرغبٖ ٔؾٛ أفش٠م١ب 

٠ّضً ِٓ ؽ١ش اٌزصٛس اٌغ١ٛع١بعٟ اٌؼّك اإلعزشار١غٟ، ٚرؾذصذ اٌذساعخ ػٓ أفش٠م١ب فٟ اٌفىش 

اٌزشوٟ فٟ ظٛء اٌّزغ١شاد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌزطٛساد اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌزؾٛالد اٌذاخ١ٍخ  االعزشار١غٟ

ٚرؼزجش أعبع١خ فٟ اٌجشاد٠ُ أٚ اٌشإ٠خ اٌّؼشف١خ اٌؾبوّخ ٚإٌبظّخ ٌٍغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌزشو١خ رغبٖ 

 أفش٠م١ب.

١ٙب أِب ػٓ اٌزؼبْٚ فٟ ِغبي ِؾبسثخ اإلس٘بة ث١ٓ رشو١ب ٚأفش٠م١ب ٘ٛ ثٕبء اعزشار١غ١خ رزؾىُ ف

َّْ اٌزؼبْٚ ِغ أفش٠م١ب ٠ؼٕٝ ظّبْ اٌّغزمجً ٌإلػّبس  اٌّصبٌؼ ثبٌذسعخ األٌٚٝ ٚرشو١ب رذسن أ

َّْ اٌؼاللبد فٟ ظً اٌزطٛساد ٚاٌّزغ١شاد رؾزبط اٌٝ ِؾبسوخ  اٌؼاللبد فٟ ؽزٝ اٌّغبالد، ا

خ فؼ١ٍخ فٟ ِغبي ِىبفؾخ اإلس٘بة رٌه أْ ثٕبء ِغزمجً اٌؼاللبد ٠ؾزبط اٌٝ أعظ ِٕزٙغ١خ ٚسإ٠

 فبػٍخ ٚثؼ١ذح اٌّذٜ. اعزشار١غ١خ
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 :تىصيات

 رٛصٝ اٌذساعخ ا٢رٟ:

اٌزفبُ٘ ؽٛي اٌمعب٠ب اٌّؾزشوخ ٚرؼض٠ض اٌغالَ األِٓ ِٚىبفؾخ اإلس٘بة ٠ؾزبط اٌٝ ارفبل١بد  -

 ٚثشٚرٛوٛالد ث١ٓ رشو١ب ٚأفش٠م١ب.

 ضالً.اٌذػٛح اٌٝ ػمذ ِئرّش ػٓ ِؾبسثخ اإلس٘بة سف١غ اٌّغزٜٛ ثصٛسح سارجخ وً ػب١ِٓ ِ -

رمذ٠ُ رشو١ب ٌٍّغبػذاد اٌٍٛعغز١خ فٟ ِغبئً ٌّىبفؾخ ٚرؤ١ً٘ ٚرذس٠ت اٌىٛادس األفش٠م١خ فٟ ِغبي 

 ِىبفؾخ اإلس٘بة ٌجٕبء اٌمذساد ٚاٌزط٠ٛش.

غ١بة اٌز١ّٕخ ٚاٌغالَ ٚػذَ االعزمشاس ٚأزٙبن ؽمٛق اإلٔغبْ ٟ٘ وٍٙب رئدٜ اٌٝ أزؾبس  -

 ٟ ٘ٛ ِغبػذح اٌذٚي األفش٠م١خ ٔؾٛ اٌز١ّٕخ االعزمشاس.اإلس٘بة فٟ اٌمبسح األفش٠م١خ اٌذٚس اٌزشو

اٌصشاػبد ٚإٌضاػبد ٚاٌفمش ٚظؼف إٌّٛ االلزصبدٞ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚغ١بة اٌؾىُ اٌشؽ١ذ  -

ٚؽمٛق اإلٔغبْ ٚع١بدح ؽىُ اٌمبْٔٛ فٟ أفش٠م١ب عؼً ِٓ اٌذٚي األفش٠م١خ ؽبظٕٗ ٌإلس٘بة ِّب 

ش٠مٟ ٌزغ٠ٛٗ إٌضاػبد ٚاٌصشاػبد اٌذاخ١ٍخ ٚرمَٛ رشو١ب ٠زطٍت ِجبدساد رشو١خ فٟ اٌفعبء األف

 ثذٚس اٌٛع١ػ فٟ رغ٠ٛخ إٌضاػبد داخً اٌذٚي األفش٠م١خ.

رؾى١ً ٌغٕخ أ١ِٕخ دائّخ ِٓ رشو١ب ٚثؼط اٌذٚي األفش٠م١خ فٟ ؽذٚد ػؾش دٚي ٚاالرؾبد  -

اد رمبس٠ش األفش٠مٟ رىْٛ ِخزصخ ثّىبفؾخ اإلس٘بة ٚرؼمذ اعزّبػبرٙب ثؾىً دٚسٞ عٕٛٞ ٚاػذ

 ع٠ٕٛخ فٟ ِغبي ِىبفؾخ اإلس٘بة.



 7102اكتوبر العدد التاسع  مجلة البحوث األفريقية

   

 
 22 

 

 التعاون األفريقي التركي في مجال مكافحة اإلرهاب والجرائم العابرة

 
 انمراجع
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 دور التجار الفاسيين في ترسيخ روابط

 المغرب اإلفريقية

 
 د. سمير بوزويتة.أ 

 هئ١ٌ هاثطخ ػٍّبء اً ثبٌّغوة 

 

اٌؼٛكح إٌٝ االرؾبك اإلفو٠مٟ، ٠ؼٛي اٌّغوة ١ٔزٗ ػٓ  6102 ِٕن إػالٔٗ فٟ ِٕزظف ١ٌٛ٠ٛى 

فظٛطب ػٍٝ اٌؼًّ اٌلثٍِٛبٍٟ االلزظبكٞ ٌىَت أوجو كػُ ِّىٓ ٌمؼ١زٗ فٟ ِب ٠ؼوف 

ة"كثٍِٛب١ٍخ اٌؼمٛك''، فجلأ ٍِه اٌّغوة ِؾّل اٌَبكً، فٟ األشٙو األف١وح هؽالد فٟ إفو٠م١ب 

لغشمو... ٚشٙلد وً ٚاؽلح ِٓ ٘نٖ ِٓ هٚألا إٌٝ رٕيا١ٔب، ٚاٌغبثْٛ، ٚإٌَغبي، ٚإص١ٛث١ب، ِٚ

اٌوؽالد اٌزٟ ٠وافك اٌؼبً٘ اٌّغوثٟ ف١ٙب ٚفلا ِٓ اٌٛىهاء ٚأهثبة اٌؼًّ ٚهعبي األػّبي، 

 .رٛل١غ ػلك وج١و ِٓ االرفبلبد اٌزغبه٠خ

ٌمل ٍجك ٌٍزغبه اٌّغبهثخ ػبِخ ٚاٌزغبه اٌفب١١ٍٓ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾل٠ل أْ ِبهٍٛا اٌلثٍِٛب١ٍخ  

اٌزغبه٠خ فٟ اٌمبهح اإلفو٠م١خ. ٍٚبّ٘ٛا فٟ ثٍٛهح ١ٍبٍخ اٌزؼبْٚ ِغ اٌغٕٛة، ؽ١ش وبْ اٌّغبهثخ 

 ٍجبل١ٓ إٌٝ  االٍزضّبه فٟ كٚي إفو٠م١ب عٕٛة اٌظؾواء فٟ رٛاه٠ـ ِجىوح. 

خ إٌٝ هطل َِبهاد اٌؾؼٛه اٌفبٍٟ ثوثٛع اٌلٚي اإلفو٠م١خ، ؽ١ش ٌؼجذ فبً رَؼٝ ٘نٖ اٌلهاٍ

كٚها وج١وا ػجو ربه٠قٙب اٌط٠ًٛ فٟ اٌؼاللبد اٌّغوث١خ اإلفو٠م١خ، ٚمٌه ثبٌٕظو إٌٝ ِٛلؼٙب 

اٌغغوافٟ ِٚؤ٘الرٙب االلزظبك٠خ ٚإشؼبػٙب اٌفىوٞ ٚاٌضمبفٟ ٚاٌل٠ٕٟ. فمل ٍبّ٘ذ ثشىً وج١و فٟ 

م١ب ٚفٟ أفزبػ اٌمبهح اٌَّواء ػٍٝ اٌّشوق اٌؼوثٟ اإلٍالِٟ ٚػٍٝ ثالك ٔشو اإلٍالَ ثئفو٠

 األٔلٌٌ ٚػٍٝ اٌؾٛع اٌّزٍٛؾ. 

فبً ؽبػوح فٟ اٌفىو اإلفو٠مٟ ثشىً ًٍِّٛ، وّب عؼٍذ إفو٠م١ب ِل٠ٕخ عؼٍذ ٘نٖ اٌّىبٔخ 

ؽبػوح فٟ اٌفىو اٌّغوثٟ ػِّٛب ٚفٟ اٌّٛهٚس اٌٛصبئمٟ ٚاٌّظلهٞ ثفبً ػٍٝ ٚعٗ 

 اٌقظٛص. 

ٌألٍف ١ٌَذ ٌل٠ٕب كهاٍبد ػٓ ع١ّغ اٌزغبه فٟ ِقزٍف اٌّلْ ٍٜٛ فبً، ٌٚنٌه ٍٛف ٔمف 

 ػٍٝ ٚصبئك رُٙ  لؼب٠ب اٌزغبه اٌفب١١ٍٓ ثئفو٠م١ب عٕٛة اٌظؾواء  فالي اٌموْ اٌزبٍغ ػشو. 

ٌُ رىٓ فبً ثبة اٌزغبهح اٌّغوث١خ، ٚإّٔب وبٔذ في٠ٕب ٌٙب، ٚثبألفض ِب ٠ُٙ اٌّجبكالد ِغ 

ه اهرجؾ ثزٛفو ِل٠ٕخ فبً ػٍٝ اٌٍٛبئؾ ٚاٌفٕبكق ٚاٌقيائٓ ٚاأل٘واء ٚكٚه اٌٍَغ اٌقبهط، ٚمٌ

ِٓ عٙخ أٌٚٝ، ٌّٚب ؽجٟ ثٗ اٌجؼغ ِٓ أٍ٘ٙب ِٓ ؽت ٌٍّبي ٌٍٚوثؼ ِٓ عٙخ صب١ٔخ، ٚألٔٙب وبٔذ 

  iػبطّخ ٌٍجالك ِٓ عٙخ صبٌضخ، ٌّٚٛلؼٙب اٌغغوافٟ ِٓ عٙخ هاثؼخ.
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  ثٕبء ٚػٟ اٌشزبداٌزغبه اٌفب١ٍْٛ  ٚ  -0              

وبٔذ اٌزغبهح ثئفو٠م١ب رَزٙٛٞ أفئلح ػلك ِٓ اٌّغبهثخ ػٍٝ افزالف ِشبهثُٙ ٚك٠بٔبرُٙ. ٌُٚ ٠ىٓ 

 iiثلٚي أفو٠م١ب فب١ٍْٛ فمؾ، ثً وبْ ثٙب أ٠ؼب ِٓ أً٘ اٌّلْ األفوٜ ِضً ِواوش ًٍٚٛ.

ٚػِّٛب وبْ ٌٍزغبه اٌفب١١ٍٓ ثٙنٖ اٌلٚي ؽؼٛها رغبه٠ب ثبهىا، ٚوبٔذ رغبهرُٙ هائغخ ِٚوثؾخ 

  iiiثبٌّلْ اإلفو٠م١خ. 

ٚٚفك ٘نا ٚمان، ١ٍزُ الزفبء اٌّؼجو٠ٓ ا٢ر١١ٓ: ا١ٌَٕغبي ٚاٌىٛد ك٠فٛاه. فٟٙ اٌجٍل األٚي اٌنٞ 

ّب اٌٙغوح ٔؾٛ اٌىٛد ػوف ٘غوح ِجىوح فالي إٌّزظف اٌضبٟٔ ِٓ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو، ث١ٕ

ك٠فٛاه فزؼٛك إٌٝ ِٕزظف اٌموْ اٌؼشو٠ٓ، ٕ٘بن إمْ لوْ وبًِ ٠فظً ث١ٓ اٌٙغور١ٓ. ٠ٚوعغ 

افز١به ٘ن٠ٓ اٌجٍل٠ٓ ٌىّٛٔٙب ٠ؼّبْ أوجو رغّغ ٌٍّغبهثخ فٟ إفو٠م١ب عٕٛة اٌظؾواء. وّب أّٔٙب 

ما وبٔذ ٘غوح اٌّغبهثخ ٠ىٛٔبْ ؽٍمز١ٓ ِزىبٍِز١ٓ ٌز١بهاد اٌٙغوح ٔؾٛ ٘نا اٌغيء ِٓ إفو٠م١ب. فئ

ٔؾٛ ا١ٌَٕغبي ٠فَو٘ب اٌؼبًِ اٌزغبهٞ ٚاٌل٠ٕٟ، فئْ اٌٙغوح إٌٝ اٌىٛد ك٠فٛاه ِورجطخ اهرجبؽب 

ل٠ٛب ثبٌؼبًِ االلزظبكٞ، ألْ االٍزمواه اٌّىضف ٌٍّغبهثخ ثٙنا اٌجٍل ريآِ ِغ اٌطفوح االلزظبك٠خ 

  ivٗ.اٌزٟ ػوفٙب اٌىٛد ك٠فٛاه فالي اٌؼمل٠ٓ اٌّٛا١١ٌٓ الٍزمالٌ

 اٌظوٚف اٌزٟ أفوىد اٌٙغوح اٌفب١ٍخ إٌٝ إفو٠م١ب اٌغوث١خ -أ

ػوفذ ِل٠ٕخ فبً فالي إٌظف اٌضبٟٔ ِٓ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو اىك٘بها رغبه٠ب ٍبُ٘ ف١ٗ 

االٍزمواه ا١ٌَبٍٟ اٌنٞ ١ِي٘ب. ٚلل رٕبٚي ػجل اٌٛاؽل أو١ّو أهثغ ِؾطبد هئ١َ١خ ٌلهاٍخ 

 اٌؾؼٛه اٌفبٍٟ ثئفو٠م١ب اٌغوث١خ ٟٚ٘: 

 ٍبْ ٌٛٞ -

 كوبه  -

 ثبِىٛ -

 أثلعبْ -

مٌه ألْ أُ٘ ؽؼٛه فبٍٟ ثئفو٠م١ب اٌغوث١خ فالي اٌّبئخ ٍٕخ األف١وح، رّووي ثٙنٖ اٌّلْ. ٚوبٔذ 

ِل٠ٕخ ٍبْ ٌٛٞ اٌّؾطخ األٌٚٝ اٌزٟ عٍجذ اٌزغبه اٌفب١١ٍٓ، ٚلل ٍبُ٘ فٟ عٍجُٙ إ١ٌٙب االٍزمواه 

اغز١بي اٌؾبط ػّو ٚاٌنٞ ٍجك أْ وْٛ إِجواؽٛه٠خ ػٍٝ اِزلاك  0621فٟ ا١ٌَبٍٟ، ؽ١ش رُ  

ٔٙو ا١ٌَٕغبي ٚلل وبٔذ ا١ٌَبٍخ اٌزٟ ارجؼٙب ٚاٌزٟ رورىي ػٍٝ ػٍٝ اٌغٙبك ػل '' اٌىفبه '' إؽلٜ 

اٌؼمجبد  اٌوئ١َ١خ اٌزٟ ٚاعٙذ اٌفو١١َٔٓ لجً إفؼبع إٌّطمخ.
v
ٚثؼل اٌؾبط ػّو لبَ اٌفو١َْٔٛ  

( اٌزٟ وبٔذ رؾذ Cayor، إصو مٌه فؼؼذ ِٕطمخ وب٠ٛه ) 0662ك٠ٛه '' ػبَ ثبغز١بي ''الد 

١ٍطورٗ. ٚفٟ اٌفزوح ٔفَٙب، لؼذ فؤَب ػٍٝ عً اٌضٛاه ا٢فو٠ٓ. ٠ّٚىٓ اٌمٛي إٔٗ فالي 

اٌضّب١ٕٔبد وبْ إٌفٛم اٌفؤَٟ لل غطٝ ِقزٍف أٔؾبء ا١ٌَٕغبي ٚاٌزٟ أػٍٓ ثٙب ػٓ ٔظبَ اإلكاهح 
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.0666اٌّجبشوح ػبَ 
vi

ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌغبٔت االلزظبكٞ، هثؾ اٌفو١َْٔٛ ٍبْ ٌٛٞ ثلوبه   

ٚثبِىٛ ثٛاٍطخ شجىخ ِٓ اٌَىخ اٌؾل٠ل فالي صّب١ٕٔبد اٌموْ اٌزبٍغ ػشو، ٚػٍٝ مٌه اهرفغ 

ثشىً ٍو٠غ ػلك اٌشووبد اٌزٟ لبِذ ثبٍزغالي اٌقؾ اٌجؾوٞ، ِّب أكٜ إٌٝ ريا٠ل ٍو٠غ فٟ ؽغُ 

اٌّٙبعو٠ٓ. وّب أْ ٘نٖ اٌزؾٛالد االلزظبك٠خ اٌزٟ ػوفزٙب ٘نٖ اٌّجبكالد اٌزغبه٠خ ٚونا فٟ ػلك 

اٌغٙخ ِٓ إفو٠م١ب اٌغوث١خ إٌٝ إٔشبء اٌّؤٍَبد اٌجٕى١خ.
vii
  

 ثلا٠خ اٌٙغوح اٌفب١ٍخ إٌٝ ا١ٌَٕغبي  -أ

ٕ٘بن رؼبهة ث١ٓ اٌّظبكه اٌزبه٠ق١خ ؽٛي ِٓ ُ٘ أٚائً اٌفب١١ٍٓ اٌن٠ٓ ٚطٍٛا إٌٝ ٍبْ ٌٛٞ 

 ف١ٙب.ٚونا إٌَخ اٌزٟ ٘بعوٚا 

رؼوف ػٍٝ ِغوثٟ  0681( أٔٗ أصٕبء إلبِزٗ فٟ ٍبْ ٌٛٞ ػبَ  ٠Louis Panelش١و ٌٛٞ ثبًٔ ) 

ِٓ ِل٠ٕخ فبً اٍّٗ اٌؾبط ػجل اٌَالَ، ٚأْ ٘نا األف١و وبْ لل ٘بعو إٌٝ ٍبْ ٌٛٞ لجً مٌه 

أْ  ( فٟ وزبثٗ اٌزبه٠ـ اٌؼبَ إلفو٠م١ب إA.Boahenٌٝثَٕز١ٓ أٚ صالس. ِمبثً مٌه ٠ش١و ثٛا١٘ٓ ) 

أٚائً اٌّغبهثخ ٚطٍٛا إٌٝ ا١ٌَٕغبي فالي اٌَجؼ١ٕبد ِٓ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ؽ١ش اٍزموٚا ثّل٠ٕخ 

ٚاٌنٞ وزت رمو٠وا ػٓ اٌغب١ٌخ  D’Anfrevilleٍبْ ٌٛٞ. فٟ ؽ١ٓ أْ اٌلوزٛه كأفو٠ف١ً  

وزبه٠ـ ٌجلا٠خ  0661، ٚاٍزٕبكا إٌٝ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ٠ؾلك ػبَ 0018اٌّغوث١خ ثَبْ ٌٛٞ ػبَ 

اٌٙغوح اٌّغوث١خ إٌٝ ٍبْ ٌٛٞ ٠ٚؼطٟ اٍُ ِٛالٞ ػٍٟ اٌىض١وٞ اٌنٞ وبْ لل ٘بعو ِٓ ِل٠ٕخ 

رغبهرٗ اٍزلػٝ ِجبشوح فبً وأٚي ِغوثٟ ٚطً إٌٝ ٘نا اٌجٍل. ٚأٔٗ ٔظوا ٌٍٕغبػ اٌنٞ ٌم١زٗ 

 ى١ِال ٌٗ ٘ٛ أؽّل ثواكح. 

ٚرف١ل ثؼغ شٙبكاد للِبء اٌّٙبعو٠ٓ اٌفب١١ٍٓ ثَبْ ٌٛٞ أْ أٚي ِغوثٟ ٚطً إٌٝ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ 

اٌنٞ وبْ لل عٍت ِٓ عيه  Mangue٘ٛ ِؾّل اٌَجبػٟ ٚاٌنٞ شٙل ىهع أٌٚٝ أشغبه إٌّغبح  

 اٌّبهر١ٕٟ. 

ٌُٚ رنوو اٍُ أٞ  0686ثلأد ؽ١ٌٛبد ا١ٌَٕغبي رٕشو أٍّبء اٌزغبه اٌّم١ّ١ٓ ثبٌَّزؼّوح ِٕن ػبَ 

. ِٓ فالي ٘نٖ اٌؾ١ٌٛبد َٔزشف ونٌه أْ أٌٚٝ اٌّؾالد اٌزغبه٠خ اٌفب١ٍخ 0662ِغوثٟ إال ػبَ 

، 0600ثب١ٌَٕغبي ظٙود ثَبْ ٌٛٞ، ٌُٚ رَغً ِؾالد رغبه٠خ ٌٍّغبهثخ ثغٙبد أفوٜ إال ػبَ 

ش أٔشأ فٟ ٘نٖ إٌَخ ربعو اٍّٗ اٌشو٠ف ١ٍلٞ ِؾّل ِزغوا ثوٚف١َه، ٚفٟ اٌؼبَ ٔفَٗ أٔشأ ؽ١

وبْ ٔظف  0018ثلوبه فب١ٍبْ ّ٘ب اٌطب٘و وْٕٛ ِٚؾّل ثٓ عٍْٛ ِؾالرّٙب اٌزغبه٠خ. ٚفٟ ػبَ 

اٌّؾالد اٌزغبه٠خ اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌّغبهثخ ثب١ٌَٕغبي رٛعل ثَبْ ٌٛٞ ) صالصخ ٚصالصْٛ ِٓ ِغّٛع  

ؼخ ٍٚز١ٓ( فٟ ؽ١ٓ أْ اٌجبلٟ وبْ ٠ٛعل فٟ ِقزٍف عٙبد اٌَّزؼّوح أٍبٍب ثجؼغ اٌّواوي ٍج

اٌؾؼو٠خ إٌبشئخ، كوبه ) اصٕب ػشو ِؾال(، ر١بً ٍزخ ِؾالد، هٚفَه صالصخ ِؾالد، ثبإلػبفخ 

إٌٝ مٌه وبْ ٕ٘بن ؽؼٛه ُِٙ فٟ ر١بٚا٠ٚٓ ) ٍجؼخ ِؾالد( ٚاٌزٟ وبٔذ إٌٝ مٌه اٌزبه٠ـ ػجبهح 
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و فبص ِزٛاػؼخ، ٌىٓ أ١ّ٘زٙب رزّضً فٟ وٛٔٙب ِمو ٌٍطبئفخ اٌز١غب١ٔخ ٚاٌزٟ رٕظو ثزمل٠ػٓ لو٠خ 

 ٌىً ِب ٘ٛ َِزٛهك ِٓ فبً.

فّٛالٞ ػٍٟ اٌىض١وٞ اٌنٞ  ٌٚؼً اٌزيا٠ل اٌؼلكٞ ٌٍّغبهثخ ثَبْ ٌٛٞ فالي ٘نٖ اٌفزوح ِب ٠ؼٍٍٗ، 

اٍزلػبء أؽل ىِالئٗ ؽمك أهثبؽب وج١وح فٟ ِلح ِؾلٚكح ٚلل كفؼٗ مٌه إٌٝ  0661٘بعو ػبَ 

ؽَت هٚا٠خ اٌلوزٛه '' كأفو٠فً''. ٕٚ٘ب ال َٔزجؼل أْ ٠ىْٛ ٘نا اٌوثؼ لل كفغ ثؼشواد آفو٠ٓ إٌٝ 

 اٌٙغوح ثؾضب ػٓ اٌضوٚح. 

 إٌّزٛعبد اٌزٟ وبْ ٠زبعو ف١ٙب اٌّغبهثخ ثب١ٌَٕغبي -ط

ٓ ثغبٔت ٘نا اٌٍجبً وبْ اٌزغبه اٌفب١ٍْٛ ٠زبعوْٚ فٟ اٌٍجبً اٌّغوثٟ اٌزم١ٍلٞ ثىبفخ أٔٛاػٗ، ٌى

وبٔذ رظً ِٕزٛعبد أفوٜ ِضً ا١ٌَٕظ األٚهٚثٟ، اٌىزت اٌل١ٕ٠خ، اٌؼطٛه، اٌجقٛه، ٚاٌؾٍٟ... 

 ٚٔمف ػٕل أُ٘ ٘نٖ اٌجؼبئغ: 

اٌٍجبً اٌّغوثٟ اٌزم١ٍلٞ: وبْ ٘نا اٌٍجبً ٠زىْٛ ِٓ اٌغٍجبة ٚاٌمفطبْ ٚاٌؾب٠ه ٚاٌجٍغخ  –

الٌذ ٚو١ٍُّ أٚ فبً رزغٗ إٌٝ رّجىزٛ ؽ١ش رمَٛ فمل وبٔذ اٌمٛافً اٌمبكِخ ِٓ ربف١ viiiٚغ١و٘ب. 

ثز٠َٛك عً ٍٍؼٙب، ِٚٓ ٕ٘ب وبْ ثؼغ اٌزغبه ا١ٌَٕغب١١ٌٓ ٚاٌَٛكا١١ٔٓ ٚاٌّغبهثخ ٠مِْٛٛ ثٕمٍٙب 

إٌٝ ا١ٌَٕغبي. إال أٔٗ ِٕن صّب١ٕٔبد اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ثلأ ثؼغ اٌزغبه ٠أفنْٚ ٘نٖ اٌٍَغ ِجبشوح 

 ixو٠ك اٌجؾوٞ. ِٓ ِل٠ٕخ فبً َِزؼ١ٍّٓ  فٟ مٌه اٌط

ٚلل وبْ ٘نا اإللجبي هاعغ ٌىْٛ اٌىض١و٠ٓ ِٓ أرجبع اٌطبئفخ اٌز١غب١ٔخ وبٔٛا ٠ٕظوْٚ ثٕٛع ِٓ 

اٌمل١ٍخ ٌىً ِب ٘ٛ لبكَ ِٓ األهع اٌزٟ كفٓ ثٙب اٌش١ـ اٌز١غبٟٔ. ٚؽَت اٌّؤهؿ ا١ٌَٕغبٌٟ َ. 

( فئٔٗ شبع ث١ٓ ا١ٌَٕغب١١ٌٓ أْ اٌظالح ثبٌغٍجبة اٌّغوثٟ ف١ٗ صٛاة أوجو. M.Gueyeو١١ٟ ) 
x

 

ٍزخ ِٓ وجبه رغبه فبً ٠م١ّْٛ ػاللبد ( أْ  ٠Charles René Leclercنوو هٟٚٔ ٌىون ) 

رغبه٠خ كائّخ ِغ ا١ٌَٕغبي، ِمبثً مٌه وبْ رغبه آفوْٚ ٠مِْٛٛ ثؼ١ٍّخ االٍز١واك ِٓ فؤَب، 

جبشوح أٚ ٠ىٍفْٛ ثنٌه '' كاه اٌؾٍٛ '' اٌّٛعٛكح ثّو١ٍ١ٍب. ِٕٚن اٌضٍش ؽ١ش ٠ٕزمٍْٛ إٌٝ ٕ٘بن ِ

األٚي ِٓ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ، اهرجؾ ػلك ِٓ اٌزغبه ِجبشوح ثّؤٍَبد ا١ٌَٕظ اٌىبئٕخ ثئٔغٍزوا، أٚ 

ثغبِج١ب ؽ١ش رٛعل ِؤٍَخ ثَٕٛكح اٌزٟ رؾٌٛذ ِٕن اٌضالص١ٕبد إٌٝ إؽلٜ أُ٘ ِؤٍَبد رٛى٠غ 

و٠م١ب اٌغوث١خ.ا١ٌَٕظ اإلٔغ١ٍيٞ ثئف
xi

 

اٌىزت اٌؼوث١خ: وبٔذ ِٕن اٌجلا٠خ ػّٓ اٌٍَغ اٌزٟ ؽٍّٙب اٌزغبه اٌفب١ٍْٛ إٌٝ ٍبْ ٌٛٞ.  -

، 0661فّٛالٞ ػٍٟ اٌىض١وٞ ٚاٌنٞ ٘ٛ ؽَت '' كأفو٠ف١ً أٚي ِغوثٟ ٚطً إٌٝ ا١ٌَٕغبي ػبَ 

اٌوغُ ِٓ غالء  ٚوبٔذ أُ٘ اٌٍَغ اٌزٟ ؽٍّٙب ِؼٗ ٟ٘ اٌىزت اٌل١ٕ٠خ ٚاٌزٟ اللذ هٚاعب وج١وا ػٍٝ

صّٕٙب. 
xii
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ِٕزٛعبد أفوٜ: وبْ ػلك ِٓ اٌزغبه ٠َزٛهكْٚ ِٓ اٌّغوة، ِٛاك أفوٜ ِضً، اٌزٛاثً  -

 ٚاٌؼطٛه ٚاٌجقٛه ٚاٌؾٍٟ ٌٚىٓ ثى١ّبد ألً. 

 اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌٍزغبه اٌفب١١ٍٓ ثئفو٠م١ب اٌغوث١خ  -6

ٌٝ اٌّؾالد اٌزغبه٠خ اٌزٟ ِل٠ٕخ ٍبْ ٠ٌٌٛ ) ا١ٌَٕغبي ( : ِٓ فالي اٌؾ١ٌٛبد َٔزشف أْ أٚ -

ألبِٙب اٌّغبهثخ ثب١ٌَٕغبي ظٙود ثَبْ ٌٛٞ اٌّل٠ٕخ، ٌُٚ ٠َغً ٚعٛك ِؾالد رغبه٠خ ٌّغبهثخ 

، ؽ١ش أٔشأ فٟ ٘نٖ إٌَخ ِغوثٟ اٍّٗ اٌشو٠ف ١ٍلٞ ِؾّل ِزغوا 0600ثغٙبد أفوٜ إال ػبَ 

(، ٚفٟ اٌؼبَ مارٗ، أٔشأ ثلوبه ِغوث١بْ ّ٘ب اٌطب٘و وْٕٛ ِٚؾّل ثٓ عٍْٛ Rufisqueثوٚف١َه)

 xiiiِؾالرّٙب اٌزغبه٠خ. 

ِل٠ٕخ كوبه ) ا١ٌَٕغبي (: أزمً إ١ٌٙب اٌفب١ٍْٛ ثؼلِب ػوفذ رواعؼب ٚاػؾب، ٔز١غخ اٌزؾٛالد  -

أثوى ٔمطخ  االلزظبك٠خ اٌزٟ ػوفزٙب اٌجالك،  ٚاٌزٟ أفملد اٌّل٠ٕخ اٌىض١و ِٓ ِظبكه هٚاعٙب ٌٚؼً

فٟ ٘نا اٌّغبي ٘ٛ إغالق ٔٙو ا١ٌَٕغبي فٟ ٚعٗ اٌّالؽخ ؽ١ش ١ٍؤكٞ مٌه ف١ّب ثؼل إٌٝ ا١ٙٔبه 

 شجٗ وبًِ اللزظبك٘ب. 

وبْ ٠مبثً رواعغ ٍبْ ٌٛٞ رطٛه َِزّو ٌّل٠ٕخ كوبه فٟ ِقزٍف اٌّغبالد، ٚ٘نا اٌزطٛه ثلأد 

ؽٍخ ثمٟ اٌؾؼٛه اٌفبٍٟ ثبٌّل٠ٕخ رظٙو ِالِؾٗ ِٕن ٔٙب٠خ اٌموْ اٌّبػٟ. ٚػٍٝ اِزلاك ٘نٖ اٌّو

ِؾلٚك األ١ّ٘خ ثبٌوغُ ِٓ اٌزطٛه اٌنٞ ػوفزٗ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ، ٚ٘ىنا فمل وبْ ػلك اٌزغبه اٌفب١١ٍٓ 

 0010اص١ٕٓ، ٚهغُ أْ اٌؼلك ػوف اهرفبػب ؽ١ش ٚطً إٌٝ ٍجؼخ ػبَ  xiv٘ٛ  0600ثلوبه ػبَ 

ف أ١ّ٘خ رنوو ثبٌّل٠ٕخ إال ِٕن . فبٌٛعٛك اٌفبٍٟ ٚاٌّغوثٟ ػبِخ ٌٓ ٠ؼو0018صُ اصٕٟ ػشو ػبَ 

 األهثؼ١ٕبد ِٓ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ. 

ِل٠ٕخ ثبِىٛ ) ِبٌٟ ( : كفغ إٌغبػ االلزظبكٞ ثفب١ٍٟ كوبه إٌٝ اٌجؾش ػٓ أٍٛاق عل٠لح  -

ثّقزٍف ػٛاطُ إفو٠م١ب اٌغوث١خ، ٚشىٍذ ثبِىٛ ٔمطخ إغواء ٌُٙ ٚمٌه ٌؼلح ػٛاًِ، فٕٙبن ٚعٛك 

٠ًَٙ ٔمً اٌٍَغ اٌزٟ وبْ ٠غٍجٙب اٌّغبهثخ ِٓ أٚهٚثب ٚاٌّغوة. فؾ ؽل٠لٞ ِجبشو ٠وثطٙب ثلوبه 

صُ ٕ٘بن ٌٍٙٛخ رو٠ٚظ ٘نٖ اٌٍَغ ثجبِىٛ فظٛطب ِٕزغبد اٌظٕبػخ اٌزم١ٍل٠خ اٌّغوث١خ ٚاٌزٟ 

  ٠xvوعغ ٍجت اإللجبي ػ١ٍٙب إٌٝ اٌـزأص١و اٌضمبفٟ اٌّغوثٟ اٌمٛٞ ثّبٌٟ. 

برٗ اٌّؾالد فالي األهثؼ١ٕبد أْ ػّٗ ٚؽَت شٙبكح ِؾّل اٌزبىٞ اٌنٞ وبْ ٠ؼًّ فٟ إؽلٜ ٘

. ٚ٘نا اٌّؾً 0096اٌؾبط ِؾّل اٌزبىٞ ٘ٛ أٚي ِغوثٟ ألبَ ِؾال رغبه٠ب ثجبِىٛ ٚوبْ مٌه ػبَ 

وبْ فوػب ٌٍّمو اٌوئ١ٌ اٌّٛعٛك ثلوبه. ٚؽَت ػجل اٌٛاؽل أو١ّو اٌنٞ ػضو ػٍٝ ػلح ِواٍالد 

ِٚٓ ث١ٓ ٘نٖ اٌّواٍالد ٚاؽلح ٠ؼٛك ٌزغبه فب١١ٍٓ وبٔٛا ِم١ّ١ٓ فٟ ثبِىٛ لجً ٘نا اٌزبه٠ـ، 

اٌمبكهٞ، اٌزٟ وبٔذ رؼزجو ِٓ أُ٘ اٌّؾالد  -ٟٚ٘ رُٙ ِؤٍَخ اٌؼوالٟ 0092ربه٠قٙب إٌٝ ػبَ 

  xviاٌزغبه٠خ ثجبِىٛ فٟ ِغبي رقظظٙب. 
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ِلْ ٍبؽً اٌؼبط: شىٍذ اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ ٚاألف١وح ِٓ اٌٙغوح اٌفب١ٍخ ثئفو٠م١ب اٌغوث١خ ٟ٘  -

فزؼ أثٛاثٗ ثَبؽً اٌؼبط  0089ٚائً اٌفب١١ٍٓ إ١ٌٙب ِٓ كوبه، ؽ١ش فٟ ٍٕخ أثلعبْ، ٚلل ٘بعو أ

اٌظٕبػ١خ ٚاٌزٟ وبْ لل  IBALACأٚي ِزغو رغبهٞ فٟ ٍِه ِغبهثخ، ٚلل ألبِزٗ ِؤٍَخ 

( ) ا١ٌَٕغبي( ِٕن أٚاٍؾ األهثؼ١ٕبد ِٙبعواْ فب١ٍبْ ّ٘ب ػجل  Rufisqueأٍَٙب ثوٚف١َه ) 

لٟ، رؼزجو ٘نٖ اٌّؤٍَخ رغوثخ فو٠لح فٟ ربه٠ـ اٌٙغوح اٌّغوث١خ اٌٛاؽل ثٓ ػّٛه ٚاٌفبؽّٟ اٌؼوا

إلفو٠م١ب اٌغوث١خ، ؽ١ش إٔٙب أٚي ِؤٍَخ طٕبػ١خ ٠م١ّٙب ِٙبعوْٚ ِغبهثخ، وّب أٔٙب وبٔذ ِٓ 

أٌٚٝ ِؤٍَبد ا١ٌَٕظ ثبٌّٕطمخ وىً، ٚلل وبْ ِٕزٛعٙب ٠ٕبفٌ ِٓ ؽ١ش اٌغٛكح مٌه اٌَّزٛهك ِٓ 

ٙب ألبِذ ٘نٖ اٌشووخ ِؾالد رغبه٠خ فٟ كوبه ٚوٛٔىوٞ زٛعبرِٕ أٚهٚثب. ٌٚؼّبْ رظو٠ف

ثؼل رغوثخ  xviiٚثبِىٛ، ٚفٟ ٘نا اإلؽبه ٘لفذ إٌٝ إلبِخ ِؾالد رغبه٠خ شج١ٙخ فٟ ٍبؽً اٌؼبط.

لبَ رغبه فب١ٍْٛ ِٓ وجبه اٌزغبه ثب١ٌَٕغبي ثئٔشبء ِؾالد رغبه٠خ ثأثلعبْ،  IBALACشووخ 

، صُ فزؾذ 0061لل فزؾذ أثٛاثٙب ثلوبه ػبَ ِٓ ٘ؤالء ِؤٍَخ اٌزبىٞ اٌزغبه٠خ ٚاٌزٟ وبٔذ 

ِؾال آفو  0088ألبِذ ِؾال رغبه٠ب فٟ أثلعبْ ٚػبَ  0081، ٚفٟ 0096ِؾ١ٍٓ ٌٙب ثّبوٛ ػبَ 

 (. Bouakéفٟ ثٛاوٟ )

عً اٌّؾالد اٌزغبه٠خ اٌزٟ ألبِٙب اٌفب١ٍْٛ ثَبؽً اٌؼبط فالي ٘نٖ اٌفزوح وبٔذ ػجبهح ػٓ فوٚع 

وبه. ٚلل وبٔذ رورجؾ ثٙب اهرجبؽب ٚص١مب ٍٛاء رؼٍك األِو ثبٌز٠ّٛٓ ربثؼخ ٌٍّؤٍَبد اٌّٛعٛكح ثل

أٚ اٌز١١َو. ِٚٓ األٍجبة اٌزٟ ٍبّ٘ذ فٟ رلػ١ُ اٌزٛاطً ث١ٓ اٌّؤٍَخ األَ ٚاٌفوٚع ٌٍٙٛخ 

اٍز١واك اٌٍَغ ِٓ كوبه، فظٛطب ِغ غ١بة اٌوٍَٛ اٌغّوو١خ اٌزٟ وبٔذ رؼفٝ ِٕٙب اٌٍَغ كافً 

 xviiiإفو٠م١ب اٌغوث١خ اٌفو١َٔخ. 

رؼبػف إٌّٛ االلزظبكٞ اٌنٞ ػوفٗ ٍبؽً اٌؼبط فالي  0021ثؼل اٍزمالي اٌجالك ػبَ 

اٌق١َّٕبد، ؽ١ش ثلأ اٌؾل٠ش ِٕن مٌه اٌزبه٠ـ ػٓ اٌّؼغيح اإل٠فٛاه٠خ ٚلل أطجؾذ اٌجالك ِٓ 

أٚائً إٌّزغ١ٓ اٌؼب١١ٌّٓ ٌّٛاك ِضً اٌىبوبٚ ٚاٌمٙٛح ٚاٌّٛى ٚاألٔبٔبً. ٍّٚؼ اىك٘به االلزظبك 

ؽٟ اٌّٛعٗ ٌٍزظل٠و ثبٌوفغ ِٓ ؽغُ االٍزضّبهاد فٟ اٌّشبه٠غ اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌزٟ اهرفؼذ اٌفال

. ٚلل ُ٘ 0098- 0091ث١ٓ  % 08صُ ثم١ّخ  0091- 0028فٟ اٌّوؽٍخ اٌّّزلح ث١ٓ  % 01ثم١ّخ 

االىك٘به االلزظبكٞ ونٌه اٌمطبع اٌظٕبػٟ، ّٚٔذ ثلهعخ أٌٚٝ طٕبػخ ا١ٌَٕظ ؽ١ش أطجؾذ 

 ق اٌلاف١ٍخ ٚاٌزٟ وبٔذ فٟ اٌّبػٟ رؼزّل ػٍٝ ا١ٌَٕظ اٌَّزٛهك. رغطٟ ؽبع١بد اٌَٛ

رؾٌٛذ ٍبؽً اٌؼبط ثفؼً ٘نا االىك٘به اٌّزلفك إٌٝ لجٍخ ٌٍّٙبعو٠ٓ اٌن٠ٓ ٚطً ػلكُ٘ ػبَ 

 0098ِٙبعو ػبَ  6111111( ِٓ ِغّٛع اٌَىبْ، صُ اهرفغ إٌٝ %09أٌف )  891إٌٝ  0021

 xix( ِٓ ِغّٛع اٌَىبْ. 91%) 
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ٓ اٌّٙبعو٠ٓ ثلأ اٌّغبهثخ ثبٌزٛافل ػٍٝ ٍبؽً اٌؼبط فالي ٘نٖ اٌّوؽٍخ ثئ٠مبع شأْ غ١وُ٘ ِ

أٍوع ِٓ مٌه اٌنٞ ٘بعوٚا ثٗ فٟ اٌق١َّٕبد. ٚلل ٘بعود ِغّٛػبد فب١ٍخ شبثخ إٌٝ ٍبؽً 

اٌؼبط، ٠ٚزؼٍك األِو ثشجبة ٍٛف ٠شزغٍْٛ وَّزقل١ِٓ فٟ اٌّؾالد اٌزغبه٠خ اٌزٟ وبْ ٠ّزٍىٙب 

 xxمُٚٚ٘. 

اػزجو اٍزمالي اٌّغوة ثّضبثخ ِوؽٍخ فبطٍخ فٟ رؾل٠ل َِبه ٘نٖ اٌٙغوح، إم ػبك ثؼل االٍزمالي 

أٌٚئه اٌّٙبعو٠ٓ اٌن٠ٓ وٛٔٛا صوٚاد فٟ طٕبػخ ا١ٌَٕظ ٚرغبهح اٌغٍّخ، ٚلل اٍزموٚا ثبٌلاه 

ٛا اٌج١ؼبء، ؽ١ش اٍزفبكٚا ِٓ اٌفواؽ اٌنٞ فٍفٗ اٌفو١َْٔٛ اٌن٠ٓ ثلأٚا ٠غبكهْٚ اٌّغوة، ٍٚبّ٘

ثفؼً اٌضوٚاد اٌزٟ ٠ّزٍىٛٔٙب ٚونا اٌزغوثخ اٌزٟ اوزَجٛ٘ب ثئفو٠م١ب فٟ إلبِخ إٌٛاح األٌٚٝ 

ٌظٕبػخ ِغوث١خ، أٍبٍب فٟ ١ِلاْ ا١ٌَٕظ. 
xxi

 

 رغبه فب١ٍْٛ اٍزموٚا ثب١ٌَٕغبي فالي اٌموْ اٌزبٍغ ػشو -أ

 اٌٛػؼ١خ اإلٍُ

 أؽّل ثٛىووٞ

فبٍٟ اٍزمو ثأٔله )ٍبْ ٠ٌٌٛ( ؽٛاٌٟ 

وبْ ِواٍال ألث١ٗ اٌنٞ ثمٟ ربعوا َ، ٚ 0691

ثبٌّغوة
xxii

 

 اٌؾبط اثوا١ُ٘ اٌٍَٟٛ

وبْ ِٓ أُ٘ رغبه ِل٠ٕخ فبً، اٍزٛؽٓ أٔله 

ٚ ؽظً ػٍٝ اٌغ١َٕخ اٌفو١َٔخ. ٚ ػبك إٌٝ 

اٌّغوة فٟ ٔٙب٠خ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو
xxiii

 

 ِٛالٞ ػٍٟ ثٓ ػّو اٌىض١وٞ

َ، هؽً إٌٝ 0689ِٓ ِٛا١ٌل فبً ٍٕخ 

إٔغٍزوا ٚ إ٠طب١ٌب ٚ إٍجب١ٔب ٚ فؤَب ٚ آ١ٍب ٚ 

اٍزٛؽٓ ا١ٌَٕغبي ِلح ٍذ ٍٕٛاد اثزلاءا ِٓ 

 1883ٚ ؽٍت ١ًٔ اٌغ١َٕخ اٌفو١َٔخ ٍٕخ 0661

xxiv
 

 

 ٍٕٕزمً ا٢ْ إٌٝ رغبه ِٓ أطً فبٍٟ ٚ وبٔذ ٌُٙ رغبهح ثب١ٌَٕغبي ٌٚىُٕٙ ٌُ ٠َزموٚا ٕ٘بن:
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  اٌفب١ٍْٛ وبٔذ ٌُٙ رغبهح ثب١ٌَٕغبي فالي اٌموْ اٌزبٍغ ػشو اٌزغبه -ة

 اٌٛػؼ١خ اإلٍُ

 ػٍٟ ثٓ اٌط١ت ثٕبٟٔ

ِؾّٟ فؤَٟ. وبْ ربعوا ثفبً، ٚ وبٔذ ٌٗ 

ٍزخ ِفبر١ؼ ٚ ػلح شووبء، ٚاؽل ُِٕٙ 

ثب١ٌَٕغبي
xxv

 

 اٌطب٘و ِىٛاه

ِؾّٟ إٔغ١ٍيٞ، وبْ ٠شوف ػٍٝ كاه 

، ٚ وبْ ِٓ ٌٍزظل٠و ٚ االٍز١واك ثّٕش١َطو

وجبه اٌزغبه ثفبً، ٚ وبْ ٌٗ صّب١ٔخ ػشو شو٠ىب 

إصٕبْ ُِٕٙ ثب١ٌَٕغبي
xxvi

 

 ِؾّل ثٓ اٌؼجبً اٌمجبط

ِٓ األٍو اٌزغبه٠خ اٌىجوٜ، وبْ ٠َزٛهك 

اٌَىو ٚ اٌشبٞ فالي اٌؾوة اٌؼظّٝ، ٠ٚظله 

اٌؾ١بن إٌٝ اٌغيائو، ٚ اٌجالغٟ إٌٝ 

ا١ٌَٕغبي
xxvii

.ٚ ٠نوو ثٛشؼواء فٟ اٌغيء األٚي 

ٍز١طبْ ٚ اٌؾّب٠خ أْ اٌمجبط ِٓ أطً ِٓ اال

فبٍٟ ٚ وبْ شو٠ىب ٌٍؾبط اثوا١ُ٘ ثٓ اٌؾبط 

0669َػٍٟ اٌنٞ  اٍزمو ثأٔله ٍٕخ 
xxviii

 

 

ٚ ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ اٌزغبه اٌن٠ٓ وبٔذ ٌُٙ رغبهح ثب١ٌَٕغبي، رنووُ٘ اٌّواعغ كْٚ موو 

ا١ٌَٕظ ِّب ٠وعؼ أُٔٙ إٌّبؽك اٌزٟ أؾلهٚا ِٕٙب، ٌىٓ أغٍجُٙ وبٔٛا ٠شزغٍْٛ ثزظل٠و ٚاٍز١واك 

رغبهح ا١ٌَٕظ( ( ِٓ أطً فبٍٟ، فبطخ ٚ إٔٔب ٔؼٍُ اٌشأْ اٌنٞ وبٔذ ػ١ٍٗ فبً ِٓ ٘نٖ إٌبؽ١خ

فالي اٌموْ اٌزبٍغ ػشو. إػبفخ إٌٝ أْ ِظطفٝ ثٛشؼواء موو ِالؽظخ ِّٙخ، رقض اٌزغبه 

غٍت ٘ؤالء فمبي" ٚ لل ٔيػ أ -ٚ لل اػزّلٔب ػ١ٍٗ ثقظٛص مٌه  -اٌّغبهثخ اٌن٠ٓ ػوف ثُٙ، 

اٌزغبه اٌفب١١ٍٓ إٌٝ اٌلاه اٌج١ؼبء فٟ ِطٍغ ٘نا اٌموْ" أٞ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ
xxix
ِّب ٠ؤول األطً  

اٌفبٍٟ ٌٙؤالء اٌزغبه، ٚأْ اٌزبعو اٌفبٍٟ اٌنٞ وبٔذ ٌٗ رغبهح ٚاٍؼخ فٟ أٚهٚثب، وبٔذ ٌٗ أ٠ؼب 

 رغبهح ثئفو٠م١ب اٌغوث١خ.ٚ ٘نٖ الئؾخ ثأٍّبئُٙ:

ُ رغبهح ثب١ٌَٕغبي فالي اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ٚ غ١و َِزمو٠ٓ ثٙب اٌزغبه اٌفب١ٍْٛ وبٔذ ٌٙ -ط

 ٠وعؼ أُٔٙ ِٓ أطً فبٍٟ
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 اٌٛػؼ١خ اإلٍُ

 ِؾّل اٌشوا٠جٟ

ِؾّٟ أٌّبٟٔ ٚ ِٓ وجبه اٌزغبه، وبٔذ ٌٗ 

ػاللخ ثب١ٌَٕغبي ٚ رَغ شووبء) للهد صوٚرٗ 

١ٍِْٛ  981ٚ  0011أٌف ث١َطخ ٍٕخ  981ة 

(0091ِٓ اٌفؤىبد ٍٕخ 
xxx

 

 

 اٌزبىٞؽ١ّل 

اثٓ ِؾّل ثٓ اٌّؼطٟ اٌزبىٞ. وبْ َِزٛهكا 

 021ٌٍَّٕٛعبد ٚ ِظلها إٌٝ ا١ٌَٕغبي)

( . الشه أْ 0091ٚ ١ٍِ0009ْٛ فؤه ث١ٓ 

ٚاٌلٖ أ٠ؼب وبْ ٠ظله إٌَّٛعبد إٌٝ اٌَٛكاْ 

ثّب أٔٗ وبْ َِزٛهكا ٌٙب ِٓ اٌقبهط ٚ ّ٘ب ِٓ 

١ٍِْٛ  91أطً فبٍٟ.)للهد صوٚح اٌٛاٌل ة 

جً ِغبكهرٗ فبً إٌٝ ل 0009فؤه ٍٕخ 

اٌلاهاٌج١ؼبء(
xxxi

 

 

 ػجل اٌَالَ اٌّواوشٟ

هؽً ِواد ػل٠لح إٌٝ اٌقبهط ٚ وبْ ٌٗ 

صالصخ ػشو شو٠ىب ثبٌّغوة ٚ ا١ٌَٕغبي ٚ 

اٌمب٘وح، وّب وبْ ِٓ وجبه اٌَّزٛهك٠ٓ، ٚ وبْ 

٠ظله إٌٝ ِظو صُ ا١ٌبثبْ اٌؾو٠و ٚ األؽن٠خ 

 611ٚ أى٠ل ِٓ 0018أٌف ث١َطخ ٍٕخ  011)

، ٚ أهثؼخ ِٕبىي 0091ؤه ٍٕخ   ١ٍِْٛ ف

ثفبً(
xxxii

 

 

 اٌّىٟ ثٓ ػجل هللا

ٚ ٘ٛ ِٓ وجبه  0601فزؼ ِوويا ثٍٕلْ ٍٕخ 

اٌّظله٠ٓ إٌٝ ا١ٌَٕغبي، ٚ ِٓ أػظُ 

اٌّؼبهث١ٓ فٟ اٌؼمبهاد اٌؾؼو٠خ ٚ اٌمو٠ٚخ، 

وبْ ٌٗ أؽل ػشو شو٠ىب   فٟ إٌزَٛعبد ٚ 

اٌّٛاك اٌغنائ١خ ) أى٠ل ِٓ ١ٍِْٛ ث١َطخ ٍٕخ 
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١ٍِْٛ فؤه ٍٕخ  111أوضو ِٓ  ، 0011ٚ

0068)
xxxiii

 

 

 ِؾّل ثٓ اٌؼوثٟ ثواكح

ِؾّٟ أٌّبٟٔ، ٚ وبْ ٌٗ شووبء ثٙبِجٛهؽ ٚ 

إفو٠م١ب اٌشّب١ٌخ ٚ اٌشوق األٍٚؾ ٚ ا١ٌَٕغبي ٚ 

أٌف ث١َطخ  811ٚ  011اٌمب٘وح )ٌٗ ِب ث١ٓ 

١ٍِْٛ ِٓ  681، ٚ أى٠ل ِٓ 0018ٍٕخ 

(0091اٌفؤىبد ٍٕخ 
xxxiv

 

 

 ثٕبطو اٌظمٍٟ

غ١ٍيٞ، ٚ وبٔذ ٌٗ كاه رغبه٠خ ِؾّٟ إٔ

ثٙبِجٛهؽ ٚ شووبء ثب١ٌَٕغبي ٚ ِظو ٚ أؽل 

١ٍِْٛ فؤه ٍٕخ  911ػشو شو٠ىب ثبٌّغوة )

0091)
xxxv

 

 

 ِؾّل ثٓ أؽّل ث١ٌٕ

ثب١ٌَٕغبي ٚ  0019وبْ ٌٗ شووبء ٍٕخ 

إ٠واْ ٚ اٌمب٘وح ٚ ؽٕغخ ٚ أٌٍ كاه رغبه٠خ 

أٌف  811ٌٍَّٕٛعبد ثّل٠ٕخ ١ٌْٛ ) أى٠ل ِٓ 

١ٍِْٛ  911ٚ أوضو ِٓ  0018ث١َطخ ٍٕخ 

(0091فؤه ٍٕخ 
xxxvi

 

 اٌّىٟ ثٓ شموْٚ

وبٔذ ٌٗ هؽالد إٌٝ أٚهثب ٚ ا١ٌَٕغبي ٚ 

اٌشوق األٍٚؾ، ٚ ٔظت أثٕبء ػِّٛزٗ ثّل٠ٕزٟ 

عٕٛح ٚ ١ٌْٛ ٚ وبْ ٌٗ شووبء ثفبً ٚ 

ٚ  0011أٌف ث١َطخ ٍٕخ  011اٌلاهاٌج١ؼبء ) 

١ٍِْٛ ِٓ اٌفؤىبد ٍٕخ  681أى٠ل ِٓ 

0091)
xxxvii
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٠زؼؼ ِّب ٍجك أْ اٌزغبه اٌفب١١ٍٓ وبْ ٌُٙ ٚىْ ٚ صمً فٟ اٌزغبهح ػِّٛب، إم أْ أزمبٌُٙ  

اٌّزٛاطً ث١ٓ أٚهٚثب ٚإفو٠م١ب اٌغوث١خ ٚ اٌشوق األٍٚؾ ٍبػلُ٘ ػٍٝ ثٕبء ػاللبد وض١وح 

ِّٚٙخ. ٚ ثبٌزبٌٟ أؼىٌ ٘نا األِو إ٠غبثب ػٍٝ ِل٠ٕخ فبً اٌزٟ وبٔذ رَزمطت اٌزغبهح اٌقبهع١خ 

مطبثب شل٠لا ٚ روٚعٙب ثبٌلافً رو٠ٚغب وج١وا، فّٓ إٌّبٍت أْ ٠مبي إْ اٌّٛػخ فٟ األى٠بء ٚ اٍز

األصٛاة وبٔذ ال رظله إال ػٓ ٘برٗ اٌؼبطّخ ٚ ِٓ ل١َبه٠برٙب ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾل٠ل. وبْ رغبه ٘نٖ 

اٌؾبػوح فٟ اٌغبٌت ٠ٌْٛٛ ٌٍجؼبئغ اٌَّزٛهكح ٔجورُٙ اٌشقظ١خ، إٌٝ ؽل أْ رؾبًِ ػ١ٍُٙ فٟ 

مٌه ثؼغ اٌّؤٌف١ٓ ِٓ األعبٔت ٚ غ١وُ٘، إم وبْ ٘ؤالء اٌٍٛطبء ٠ؼوثْٛ صُ ٠غوثْٛ وً ٍٍؼخ 

أعٕج١خ
xxxviii

 ، صُ ٠ظلهٚٔٙب ثلٚهُ٘ إٌٝ ثٍلاْ أفوٜ وب١ٌَٕغبي.     

إْ ِب موؤبٖ ػٓ اٌزغبه اٌفب١١ٍٓ ٚ ػٓ اٌضوٚاد اٌزٟ هاوّٛ٘ب ِٓ فالي رغبهرُٙ اٌزٟ غيٚا ثٙب 

رّوويُ٘ فٟ إفو٠م١ب اٌغوث١خ ش١ئب ١ٌٌ ثبٌغو٠ت ٚ فبطخ ثب١ٌَٕغبي ِقزٍف أٔؾبء اٌّؼّٛه، ٠غؼً 

فالي اٌموْ اٌزبٍغ ػشو. ال١ٍّب ٚ أْ اٌؼاللبد اٌوٚؽ١خ اٌزٟ ٌؼجذ اٌطو٠مخ اٌز١غب١ٔخ كٚها ِّٙب 

 فٟ رٛؽ١ل٘ب، أؼىَذ ثشىً إ٠غبثٟ ػٍٝ أٌٚئه اٌزغبه اٌفب١١ٍٓ اٌن٠ٓ رّزؼٛا ثَّؼخ ؽ١جخ ٕ٘بن.

ٌزغبه ِغبهثخ ُِٕٙ ِٓ اٍزمو ثب١ٌَٕغبي ٚ ُِٕٙ ِٓ وبٔذ ٌٗ ػاللبد  ؽبٌٕٚب إػطبء أِضٍخ

رغبه٠خ ثٙنا اٌجٍل، إال إٔٔب ٔلهن رّبِب أْ ِب للِٕبٖ ٠جمٝ ِغوك أِضٍخ، فبٌغب٠خ ٟ٘ ِؼوفخ ؽج١ؼخ 

اٌزٛاعل اٌّغوثٟ ثٙنا اٌجٍل فالي اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ٚ ِطٍغ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ. أِب ف١ّب ٠قض 

١خ اٌزٟ اػزّل ػ١ٍٙب ػجل اٌٛاؽل أو١ّو ثشىً وج١و، ف١ؤول ِٓ فالٌٙب ػٍٝ أْ اٌؾ١ٌٛبد ا١ٌَٕغبٌ

، )اٌّمظٛك ثٙب ٕ٘ب رغبه طغبه أٚ Commerçantsفٟ فبٔبد أٍّبء اٌّغبهثخ وبٔذ رظٙو 

ِزٍٛطْٛ( ِغ اٍزضٕبء ٚاؽل ٘ٛ اٌّقزبه ثٓ َِؼٛك اٌنٞ ظٙو اٍّٗ كْٚ أمطبع فٟ فبٔبد 

negociants  ٖاٌزٟ رؼٕٟ رغبه اٌغٍّخ(. ٘نا اٌشقض وبْ أُ٘ ِغوثٟ ثبٌَٕغبي فالي ٘ن(

اٌّوؽٍخ، ٚلل ٘بعو ِٓ رّجىذ ؽ١ش وْٛ صوٚح ِّٙخ
xxxix

.  فىبْ فٟ ثلا٠خ اٌموْ ِٓ وجبه اٌزغبه 

ثبٌَٕغبي، إػبفخ إٌٝ مٌه وبْ ٠ّزٍه ِٕبطفخ ِغ فؤَٟ ِؾال رغبه٠ب هائغب، وّب وبْ ٌٗ اهرجبؽ 

َ ِٕؾذ ٌٗ اٌٍَطبد 0011ٔٗ ثغبٔت اٌغ١َٕخ اٌفو١َٔخ اٌزٟ ؽظً ػ١ٍٙب ػبَ ٚص١ك ثفؤَب مٌه أل

االٍزؼّبه٠خ ثطبلخ اإللبِخ فٟ فؤَب، ِّب وبْ ٠َّؼ ٌٗ ثبالٔزمبي اٌَّزّو إٌٝ ٕ٘بن لظل اٌم١بَ 

ثؼ١ٍّخ اٍز١واك اٌٍَغ
xl
. 

 681(، وبْ ٕ٘بن ِغبهثخ آفوْٚ ٠ّزٍىْٛ صوٚاد رزواٚػ ث١ٓ 0018فٟ ٔفٌ اٌّوؽٍخ )

أٌف فؤه، ٚ ٠ؤول أو١ّو أُٔٙ وبٔٛا ٠ؤكْٚ اٌؼو٠جخ اٌزٟ رفوع ػٍٝ وجبه اٌزغبه  811ٚ

« Patente de première classe »  إال أْ ٘ؤالء َِغٍْٛ فٟ اٌؾ١ٌٛبد ثقبٔبد ،
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"Commerçants ًٚ٘نا ٠لفغ ٌالػزمبك أْ اٌضوٚح اٌزٟ وبٔٛا ٠ّزٍىٛٔٙب ٌُ رىٓ وبف١خ ٌزَغ١ "

". ػٍٝ اٌوغُ ِٓ مٌه فئْ ػلكا ِٓ ٘ؤالء وبٔٛا إٌٝ Negociants" أٍّبئُٙ ػّٓ رغبه اٌغٍّخ

ثلا٠خ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ ٠ٍؼجْٛ كٚها ثبهىا فٟ اٌؾووخ اٌزغبه٠خ ثبٌَّزؼّوح
xli.

ٚفٟ ٘نا اٌظلك ٔملَ  

 أُ٘ اٌّواوي اٌزغبه٠خ اٌزٟ اٍزمو ثٙب اٌزغبه اٌّغبهثخ ثب١ٕ١ٌَغبي. 

 

 

0018َي ػبَ علٚي: أُ٘ ِواوي اٌزغبه  اٌّغبهثخ ثبٌَٕغب
xlii

 

 إٌَجخ % ػلك اٌزغبه اٌّووي

 %49.25 33 ٍبْ ٌٛٞ

 %09.00 12 كوبه

 %01.18 7 ر١ٛا٠ٚٓ

 Thiese 6 6.02%ر١بً 

 Rufisque 3 1.16%هٚف١َه

 Pire 1 0.10%ث١و

 Pont 1 0.10%ثٛد 

 %6.00 2 ٌٛوب

    

٠زؼؼ ِٓ اٌغلٚي أْ رّووي اٌّغبهثخ ثب١ٌَٕغبي ِغ ثلا٠خ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ، وبْ ثشىً أوجو  

فٟ وً ِٓ  ٍبْ ٌٛٞ ٚ كوبه ٚ ّ٘ب اٌّل٠ٕزبْ اٌٍزبْ لظلّ٘ب اٌّغبهثخ فٟ ثلا٠خ أزمبٌُٙ إٌٝ 

ا١ٌَٕغبي فالي اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ٚ ثؼل مٌه وبْ ٕ٘بن أزشبه ثّلْ أفوٜ ِضً ر١ٛا٠ٚٓ ٚ ر١بً 

 ٍٚف١ه إػبفخ إٌٝ إٌّبؽك اٌمو٠ٚخ األفوٜ، ٚ ٘نا ِج١بْ رٛػ١ؾٟ ٌنٌه اٌزّووي:  ٚ ه
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 0018ِج١بْ ٠ٛػؼ أُ٘ ِواوي اٌزغبه اٌّغبهثخ ثب١ٌَٕغبي ٍٕخ 
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 .0061، اٌّطجؼخ اٌٍّى١خ، اٌوثبؽ، 0، ط(0601 -0629)  االٍز١طبْ ٚاٌؾّب٠خ ثبٌّغوةثٛشؼواء، ِظطفٝ،  -0

 . 906 -900طض. 

 .28ٔفَٗ، ص.  -6

إٌشوٚاٌزٛى٠غ اٌّلاهً، اٌلاه اٌج١ؼبء، ، اٌغيء اٌضبٟٔ، شووخ ِظب٘و ٠مظخ اٌّغوة اٌؾل٠ش إٌّٟٛٔ ِؾّل، -9

 .000. ص.0068

1-
 

، ٔلٚح، فبً ٚإفو٠م١ب، اٌؼاللبد االلزظبك٠خ اٌؾؼٛه اٌّغوثٟ ثب١ٌَٕغبي ٍٚبؽً اٌؼبطأثٛ اٌفوػ ٠ؾ١ٝ، 

 .018. ص. 0009ٚاٌضمبف١خ ٚاٌوٚؽ١خ، 

، ٔلٚح، فبً ٚإفو٠م١ب، اٌؼاللبد االلزظبك٠خ ٚاٌضمبف١خ  اٌغب١ٌخ اٌفب١ٍخ فٟ إفو٠م١ب اٌغوث١خأو١ّو ػجل اٌٛاؽل،  -8

 . 029. ص. 0009ٚاٌوٚؽ١خ، 

 . 029ٔفَٗ، ص.  -2

 .021ٔفَٗ، ص.  -9

 .022... َ ً، ص.  اٌغب١ٌخ اٌفب١ٍخأو١ّو ػجل اٌٛاؽل،   -6

 .029أو١ّو ػجل اٌٛاؽل، اٌغب١ٌخ اٌفب١ٍخ ... َ ً، ص.   -0

 .029أٔفَٗ، ص.  -01

 .026ٔفَٗ، ص.  -00

 .020ٔفَٗ، ص.  -06

 .096ٔفَٗ، ص.  -09

 .092أو١ّو ػجل اٌٛاؽل، اٌغب١ٌخ اٌفب١ٍخ ... َ ً، ص.  -01

 .099ٔفَٗ، ص.  -08

 .096ٔفَٗ، ص.   -02

 .090أو١ّو ػجل اٌٛاؽل، اٌغب١ٌخ اٌفب١ٍخ ... َ ً، ص.  -09

 .061ٔفَٗ، ص.  -06

 .061أٔفَٗ، ص.  -00

 .060ٔفَٗ، ص.  -61
xviii

 .066... َ ً، ص.  اٌغب١ٌخ اٌفب١ٍخػجل اٌٛاؽل،  أو١ّو - 

66- Miège Jean Louis, Le Maroc et l’Europe (1830 – 1894),Tome III, Les 

difficultés,Editions La Porte,Rabat,1989. p.369. 

  66، ِوعغ.ٍبثك، ص. 0االٍز١طبْ ٚاٌؾّب٠خ ثبٌّغوة...،ط.ثٛشؼواء ِظطفٝ ،  -23
xviii

 - Miège Jean Louis, Le Maroc et l’Europe, t.3 ...op.cit.,p. 369. 

 909، ِوعغ.ٍبثك، ص. 6...،ط.االٍز١طبْ ٚاٌؾّب٠خ ثبٌّغوةثٛشؼواء ِظطفٝ ، " -61
xviii

 901ٔفَٗ، ص.   - 
xviii

 ٔفَٗ  - 
xviii

 60، ِوعغ.ٍبثك، ص. 0االٍز١طبْ ٚاٌؾّب٠خ ثبٌّغوة...، ط .ثٛشؼواء ِظطفٝ ، " - 
xviii

 906، ِوعغ.ٍبثك، ص. 6االٍز١طبْ ٚاٌؾّب٠خ ثبٌّغوة...،ط.ثٛشؼواء ِظطفٝ ، " -
xviii

 901 ، ص.ٔفَٗ -
xviii

 908ٚ  901، ِوعغ.ٍبثك، ص. 6االٍز١طبْ ٚاٌؾّب٠خ ثبٌّغوة...،ط.ثٛشؼواء ِظطفٝ ، " - 
xviii

 Benali Driss, Un exemple de transition Fes au XIX éme Siécle, Revue Juridique 

Politique et Economique du Maroc, Faculté des Sciences Juridiques Econoliques et 

Sociales de Rabat,No 8, 2 éme Semestre 1980. P.126. 
xviii

 - Ibid, p.123 
xviii

 902، ِوعغ.ٍبثك، ص. 6االٍز١طبْ ٚاٌؾّب٠خ ثبٌّغوة...،ط.ثٛشؼواء ِظطفٝ ، " - 
xviii

 ٔفَٗ - 
xviii

 - Ben Ali Driss, Un exemple de transition Fes…op.cit.,p.125. 
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xviii

 909، ِوعغ.ٍبثك، ص. 6االٍز١طبْ ٚاٌؾّب٠خ ثبٌّغوة...،ط.ِظطفٝ ، " ثٛشؼواء - 
xviii

 900، ص. ٔفَٗ - 
xviii

  099ص. ...َ ً،اٌغب١ٌخ اٌفب١ٍخ ػجلاٌٛاؽل أو١ّو، -

 
xviii

 ٔفَٗ -
xviii

 . 091ص. ٔفَٗ،  - 

 
xviii

، ػجلاٌٛاؽل 0009ِغ ا١ٌَل أؽّل ثٓ عٍْٛ، أثلعبْ، ٠ٕب٠و   ِٓ اٌؾٛاه اٌنٞ أعواٖ  ػجل اٌٛاؽل أو١ّو -

 .091ص. ... َ ً، اٌغب١ٌخ اٌفب١ٍخ أو١ّو،
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 زمات انتنمٍة انسٍاسٍة فً نٍبٍا ما بعذأ

 (2011: 1951انكىنىنٍانٍة )             
 

 د : طه محمذ وانً 

 جٌؿحِؼس جال٠ٍّْس-و١ٍس جاللطٛحو ٚجٌطؿحٌز

 

 مهخص انذراسة

ضٙىف جٌىٌجْس جٌٝ ٚٚف ٚضك١ًٍ ٍِجقً ٔٗأش وٌٚس ١ٌر١ح ًِٕ جالْطمالي ٚجٌٝ ػٙى  

, جٞحفس جٌٝ ض١١ٍٓ جٌٟٛء ػٍٝ  2011جٌىٌٚس جٌؿّح٠ٍ١٘س ِٚٓ غُ ج١ٙٔحٌ٘ح ذحٔطفحٞس ٖؼر١س ػحَ

 جُ٘ جالَِحش جٌطٟ ٚلؼص ف١ٙح ًٖ٘ جٌىٌٚس ١٠ٍص ٍِقً ل١حِٙح ٚجالْرحخ جٌطٟ جوش ج١ٌٙح.

ذؼى جٌى١ٌٔٛٛحٌس  ٌىٌجْس جالؾحذس ػٍٝ جٌٓإجي جٌطحٌٟ ِحٟ٘ ِالِف وٌٚس ِحذ١ّٕح ضكحٚي ًٖ٘ ج

فٟ ١ٌر١ح, ِٚح جالْرحخ جٌطٟ ؾؼٍص ِٕٙح ضؼحٟٔ ِٓ جَِحش ضٙىو و١حٔٙح ٠ٛ٘ٚطٙح ٚضإوٞ فٟ جٌٕٙح٠س 

 جٌٝ ل١حَ غٌٛز ضإغٍ فٟ ٠ر١ؼس جٌىٌٚس جٌطٟ جْطٍّش ١٠ٍس ْطس ػمٛو؟.

ج١ٌٓح١ْس فٟ ١ٚحغس جٌف١ٍٞحش, ذحػطرحٌ جْ  ٚضؼطّى ًٖ٘ جٌىٌجْس ػٍٝ ٔظ٠ٍس جٌط١ّٕس

قحالش جٌطغ١١ٍ ٚجٌطكٛي ٚجٌرٕحء ج١ٌٓحْٟ وجنً جٌىٌٚس ج١ٕ٠ٌٛس ج١ٌٍر١س ٍِضر١ ذؼ١ّحش جٌط١ّٕس 

ذؼى جٌى١ٌٔٛٛح١ٌس جٌطٟ  ٔظ٠ٍس ِح ٚجٌطكى٠ع جٌّطرمس ِٓ لرً جٌٕظحَ ج١ٌٓحْٟ, ٚج٠ٟح ضؼطّى ػٍٝ

ػٍٝ جٌر١ٕس جالؾطّحػ١ّس ٚجاللطٛحو٠س ٚجٌػمحف١س  ضىٌِ ضأغ١ٍ ضح٠ٌم جالْطؼّحٌ ٚجٌؼحًِ جٌهحٌؾٟ

ٚج١ٌٓح١ْس ٌٍىٌٚس جٌّٓطؼٍّز, نحٚس فٟ ِٓحتً ِٓ جّ٘ٙح : جٌىٌٚس جٌم١ِٛس جٌّمطرٓس, ِٓحٌس ج٠ٌٛٙس 

 ٚجٌطرؼ١س, ١٘حوً جٌٍٓطس جٌطٟ ٌْهطٙح جٌؼ١ٍّس جالْطؼّح٠ٌس.

 انمقذمة

ذؼى  ػٍف ذىٌٚس ِح ذؼى جالْطؼّحٌ فٟ وٚي جٌؼحٌُ جٌػحٌع ظٌٙٛ ِح ٖٙىش فطٍز ِح

جٌى١ٌٔٛٛح١ٌس, ١ٌٚر١ح ١ٌّ ذحْطػٕحء, فًٖٙ جٌّٓطؼٍّز ؾحء جْطمالٌٙح ٔط١ؿس النطالف جٌىٚي 

ػٍٝ ٔظحَ جٌٛٚح٠س ٌٍّٓطؼٍّز جال٠طح١ٌس, ِح جوٜ ٌٍفغ جٌم١ٟس جٌٝ جالُِ  -جٌكٍفحء-جالْطؼّح٠ٌس

١س ٚجالُِ جٌّطكىز فٟ جٌّطكىز ٌٍٕظٍ ف١ٙح, فىحْ جالْطمالي, ِٚٓ غُ جالػطّحو ػٍٝ جٌىٚي جٌٛٚ

 ضٗى١ً ِالِف جٌىٌٚس جٌؿى٠ىز ٚفك جٌّٕٛيؼ جٌغٍذٟ.

ٌٚىٓ ذكىُ جٌطؿٍذس ٚجٌططر١ك ٚػٍٝ ِىٜ ػمٛو, ٚلؼص ًٖ٘ جٌىٌٚس جٌكى٠ػس فٟ ػىز  

جَِحش ذٓرد ١ْحْحش جٌط١ّٕس ٚجٌطكى٠ع جٌّٓطٌٛوز ٚجٌّطمطؼس, ٚجٌطٟ ِٓ جّ٘ٙح جَِطٟ ج٠ٌٛٙس 

ِمحذً ض١ٍٓ ٔهرس ِؼ١ٕس ػٍٝ جٌكىُ ٚفٍٜ ج٠ى٠ٌٛٛؾ١طٙح ػٍٝ ٚجالٔىِحؼ ٚجٌطكٛي جٌى٠ّمٍج٠ٟ, 

وً جٌٕظحَ ج١ٌٓحْٟ ٚجاللطٛحوٞ ٚجالؾطّحػٟ فٟ جٌىٌٚس, قطٝ جوٜ فٟ جٌٕٙح٠س جٌٝ ٚلٛع غٌٛز 
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غ١ٍش ِالِف ٖٚىً جٌىٌٚس ٌٚىٓ وْٚ جْ ضًٛ جٌٝ قحٌس ِٓ جالْطمٍجٌ ٚجٌرٕحء  2011ػحَ

  جٌٛك١ف ٌٍىٌٚس جٌؿى٠ىز.

 ِك٠ٌٛٓ ٌت١ٓ١ٓ ّ٘ح: ٚضمَٛ جٌىٌجْس ػٍٝ

 انمحىر االول: مراحم بناء انذونة انهٍبٍة انحذٌثة

( ذحالقطالي جال٠طحٌٟ ١ٌٍر١ح ٚػمى جضفحل١س جٌٍٛف 1911-1551ِغ جٔطٙحء جٌؼٙى جٌؼػّحٟٔ)

َ, ذىأ ػٙى جٌٕظحَ جٌى١ٌٔٛٛحٌٟ ٠ٍْم ِٓ قىّٗ ١ْٚطٍضٗ ػٍٝ 1912ِغ ج٠طح١ٌح فٟ جوطٛذٍ ػحَ

ّمحِٚس ج١ٌٓح١ْس ٚجٌٍّٓكس جٌطٟ ٌُ ضطٛلف ١٠ٍص فطٍز جالْطؼّحٌ ١ٌر١ح ذحٌٍغُ ِٓ قٍوحش جٌ

جال٠طحٌٟ ٚذؼىٖ, ٚجًٌٞ ّْف فٟ جٌرىج٠س ذحٌكىُ جًٌجضٟ ٌٍٓىحْ جٌّك١١ٍٓ 
(1)

, جال جٔٗ ذؼى فطٍز ضٍجؾغ 

ػٓ يٌه ٚجػٍٓ جٌغحء وً جالضفحل١حش جٌّؼمٛوز ِغ جٌٓىحْ جٌّك١١ٍٓ, ٚلحَ ذطٛق١ى جٌرالو ضكص ٍْططٗ 

ػالغ١ٕ١حش ِٓ جٌمٍْ جٌؼ٠ٍٗٓ, فٟ جوجٌز ٍِو٠ُس ٚجقىز ٍِوُ٘ح ٠ٍجذٍّ, ٚلّٓص فٟ ٔٙح٠س جٌ

جٌرالو جٌٝ نّّ ِٕح٠ك جوج٠ٌس, ذ١ّٕح ذم١ص ِٕطمس فُجْ ِٕطمس ػٓى٠ٍس 
((2

. 

ٚذؼى جْ جٔطٟٙ جالْطؼّحٌ جال٠طحٌٟ ذحٔطٛحٌ ؾ١ٛٔ جٌكٍفحء ػٍٝ جٌّكٌٛ ٠ُّ٘ٚس   

, ٚلؼص ١ٌر١ح ضكص ١ْطٍز جالوجٌز جٌى١ٌٔٛٛح١ٌس 1943ج٠طح١ٌح فٟ جٌكٍخ جٌؼح١ٌّس جٌػح١ٔس ػحَ 

جٌؼٓى٠ٍس جٌر٠ٍطح١ٔس ٚجٌف١ٍٓٔس قطٝ جالْطمالي
((3

 . 

 انمرحهة االونى: مرحهة استقالل وبناء دونة نٍبٍا انمهكٍة

فٟ ج٠حٌ فًٗ جٌىٚي جٌغٍذ١س فٟ جٌٛٚح٠س جٌّرحٍٖز ٚضم١ُٓ ِٕح٠ك جٌٕفٛي ف١ّح ذ١ُٕٙ ػٍٝ 

جٌٝ  1949جٌرحٌوز ٍٚٚجع جٌّٛحٌف ضُ ٌفغ جٌم١ٟس ج١ٌٍر١س فٟ جذ٠ًٍ ١ٌر١ح ذٓرد ضأغ١ٍ جٌكٍخ 

جٌؿّؼ١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطكىز
(4)

, ٠ٕٙ 289ضكص ٌلُ 1949, جٌطٟ جٚىٌش لٍجٌ فٟ ٔٛفّرٍ

)ػٍٝ جْ ضىْٛ ١ٌر١ح وٌٚس ِٓطمٍس يجش ١ْحوز.. ٠ٚكمك جالْطمالي فٟ جلٍخ ٚلص ػٍٝ جْ ال ٠طؿحَٚ 

وّفٜٛ ػحَ ضحذغ ٌألُِ جٌّطكىز ٌطٕف١ً  1949ذ١ٍص فٟ و٠ّٓرٍ (, ٚػ١ٕص جو٠ٌحْ ٠1952ٕح٠ٍ 1

جٌمٍجٌ, ٚجنط١ٍش ػىز ٌؿحْ ِٚؿحٌّ ضمَٛ ػٍٝ ضٕف١ً جالْطمالي, ٚذؼى ػىز ِٗحٌٚجش ٌٚمحءجش ِٓ 

لرً جٌؿّؼ١س ج١ٕ٠ٌٛس جٌّؼ١ٕس ذاػىجو جٌىْطٌٛ ٚجٌٍؿحْ جٌطحذؼس ٌٙح ضُ جٌطًٛٚ جٌٝ ٖىً جٌىٌٚس 

١ٌطٛؼ ذؼى يٌه فٟ ٚىٌٚ جٚي وْطٌٛ ذ١ٛحغس ١ٌر١س ٚضكص جٍٖجف جٌٍّىٟ ٚٔظحِٙح جٌف١ىٌجٌٟ, 

1951وٌٟٚ فٟ جوطٛذٍ
(5 )

. 

ضُ جػطّحو جٌٕظحَ جٌٍّىٟ ٚلرٛي ١ٌر١ح  1951و٠ّٓرٍ 24ٚذؼى جػالْ جْطمالي ١ٌر١ح فٟ

جٚي قىِٛس جضكحو٠س,  1952, غُ ٖىٍص فٟ ِحٌِ 1952ذؼ٠ٟٛس جٌّٕظّحش جٌى١ٌٚس فٟ فرٍج٠ٍ 

١ْحوضٙح ٚجٔٗحش جٌؼاللحش جٌىذٍِٛح١ْس ٚػمىش جٌّؼح٘ىجش ِغ جالن٠ٍٓ,  ٚذحٍٖش جٌىٌٚس ِظحٍ٘

ٍٖٚػص فٟ جٌط١ّٕس ٚذٕحء جٌّإْٓحش جٌهى١ِس ٚجٌطؼ١ٍّس
(6)

جٚىٌ ِؿٍّ  1955. ٚفٟ و٠ّٓرٍ 
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وٌٚس ذّح ف١ٙح ١ٌر١ح  16جًٌٞ جٚٚٝ جٌؿّؼ١س جٌؼ١ِّٛس ذمرٛي  1955ٌٕٓس  109جالِٓ جٌمٍجٌ ٌلُ 

جًٌٞ لٟٝ ذحّٟٔحَ ١ٌر١ح ٌٙح  995جْطؿحذص ًٌٌه ذمٍجٌ ٌلُ  ذؼ٠ٟٛس جالُِ جٌّطكىز ٚلى
(7)

. وّح 

ٖٙىش ذىج٠س جٌه١ّٕٓحش ٔٗح٠ح قُذ١ح ٚٔمحذ١ح ٌٚىٕٗ ٍْػحْ ِح ضُ جقرح٠ٗ ذاٌغحء جالقُجخ فٟ جٚي 

جٞحفس جٌٝ جٌط١١ٟك ػٍٝ ٔٗح٠ جٌّٕظّحش جٌّى١ٔس ِػً ٔمحذس جٌؼّحي ٚجٌكٍوحش 1953جٔطهحذحش ػحَ

ٓحٌس جٌطؼر١ٍ ػٍٝ قمٛلٗ جٌهحٚس ٚآٌجتُٙ ج١ٌٓح١ْسجٌطالذ١س نحٚس فٟ ِ
(8)

. 

ٚذٕحء ػٍٝ ِح ْرك يوٍٖ, ٠طر١ٓ جْ ِٓحٌس جْطمالي ١ٌر١ح لى ضأغٍش ذؼىز ػٛجًِ ػؿٍص فٟ  

جالْطمالي جّ٘ٙح: جٚال جٌطٕحفّ ذ١ٓ وٚي جٌكٍفحء جٌّٕطٍٛز فٟ جٌكٍخ ػٍٝ جٌّٛلغ ٚجٌٕفٛي 

ج١ٌٍر١١ٓ جٌّٕف١١ٓ فٟ ٍِٛ ذحْطمالي ١ٌر١ح, ٚضأ١٠ى ؾحِؼس ٚجٌٛٚح٠س ػٍٝ ١ٌر١ح, ٚغح١ٔح ِطحٌرس جٌمحوز 

جٌىٚي جٌؼٍذ١س ًٌٙج جٌّطحٌد
(9)

. 

ذحٌّمحذً قًّ جالْطمالي جػرحء غم١ٍس ِٓ جّ٘ٙح: ذٕحء جٌىٌٚس ٚجٌطأ١ّْ ٌىٌٚس ١ٌر١س ذ٠ٛٙس  

ٍ ١ٌر١س, ٚج١ٌٓطٍز ػٍٝ جٌٕظحَ جٌٍّىٟ ِٓ لرً ١ٖٛل جٌمرحتً ٚجػ١حْ جٌّىْ, جٞحفس جٌٝ يٌه جٌفم

وٚالٌ ج٠ٍِى١ح, ٚٔٓرس جال١ِس  35جٌّٕطٍٗ ذ١ٓ ٍٖجتف جٌّؿطّغ " فّط١ْٛ ونً ٌٍفٍو ال ٠طؿحَٚ 

ذؼى جٌى١ٌٔٛٛح١ٌس جٌٕحضؿس  %", ٚوًٌه ِٓحٌس جٌطرؼ١س جٌطٟ جوى ػ١ٍٙح جلطٍجخ ِح95ٍٚٚص جٌٝ ِؼىي 

ِٓ جالػطّحو ػٍٝ جٌّٓحػىجش جاللطٛحو٠س ٚج٠ؿحٌ جٌمٛجػى جٌؼٓى٠ٍس جالٔغٍٛ ج٠ٍِى١س
(10)

. 

قٍٛص ضغ١ٍجش  1959ٌٚىٓ ً٘ج جٌٛٞغ ٌُ ٠ٓطٍّ ٠ٛ٠ال, فرّؿٍو جوطٗحف جٌٕف١ ػحَ  

ؾ٠ٍ٘ٛس فٟ جٌر١ٕس جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س, ضكٌٛص ػٍٝ جغٍ٘ح جٌىٌٚس ذٍٓػس جٌٝ وٌٚس غ١ٕس, 

ٚلحِص ذٍجِؽ ٚنط١ ض١ّٕس ٚضكى٠ع جْطٙىفص ؾ١ّغ جٌمطحػحش ٚجوش جٌٝ ذٍَٚ ٠رمس ْٚطٝ 

ك١١ جٌؼٍذٟ, ٚوحٔص ْررح فٟ ْم٠ٛ جٌٕظحَ جٌٍّىٟ ف١ّح ذؼى, ذً ًٚٚ ضأغ١ٍ ِطؼٍّس ضأغٍش ذحٌّ

 1963جٌٕف١ جٌٝ جٌىفغ ذاػحوز جٌٕظٍ فٟ ٖىً جٌىٌٚس, ِٓ نالي جقىجظ ضؼى٠الش وْط٠ٌٛس فٟ ْٕس 

ٌٛحٌف جلحِس ٔظحَ ِٛقى
(11)

. جٞحفس جٌٝ جقىجظ ضغ١١ٍ فٟ جٌؿحٔد جاللطٛحوٞ ٌٍىٌٚس ج١ٌٍر١س, 

ش ١ْحْس جٌطهط١١ جٌٍّوُٞ ِغ جقطفحظ جٌٕظحَ جٌٍّىٟ ذ٠ٛٙطٗ ٚذٕحٖ فرٓرد جٌّٛجٌو ذىأ

ٚٚٞغ نطس نّح١ْس  1962جالؾطّحػ١س, فرىج ٍِٗٚع جٌرٕحء ذأٗحء جٌّؿٍّ جٌمِٟٛ ٌٍطهط١١ ػحَ 

جْطٙىفص ضطٌٛ جٌٌُجػس ٚجٌطؼ١ٍُ ٚجٌْحء ِٗح٠ٌغ جٌر١ٕس جٌطكط١س 1968: 1963ٌٍط١ّٕس 
(12)

 . 

ذٛجوٌ ْم٠ٛٗ ضظٍٙ, فرؼى ػ١ٍّس جٔطحؼ جٌٕف١ ٚنط١ جٌط١ّٕس ٚذٕٙح٠س جٌٕظحَ جٌٍّىٟ ذىأش 

ٚجٌطؼ١ٍُ جٌٛجْغ, ضٗىٍص ٠رمس ِطْٛطس ِٚطؼٍّس )ضأغٍش ذحٌٛكحفس ٚجٌطؼ١ٍُ ج١٠ٌٍّٛٓ, ِٓ 

ِٕح٘ؽ, ٚجْحضًز, ٚذؼػحش وٌج١ْس ( ٌفؼص ِٓ ِطحٌرٙح جٌٕٛػ١س جٌهحٚس ٚج١ٌٓح١ْس ٚجٌم١ِٛس 

خ ٚجٌؼٓى١٠ٍٓ(, ِمحذً ٠رمس ضم١ٍى٠س )جالػ١حْ )ِطحٌد ٠رمحش جٌؼّحي ٚجٌٍأّْح١١ٌٓ ٚجٌطال

ٚجٌّٕطفؼ١ٓ َٚػحِحش جٌمرحتً ٚجٌُٚج٠ح جٌى١ٕ٠س ( ضؼ١ك ًٖ٘ جٌّطحٌد ٚضىػُ جٌٕظحَ جٌٍّىٟ, فكًٛ 

ٞؼف فٟ جٌٕظحَ جٌمرٍٟ جٌىجػُ ٌٍٍّى١س جٌّكحفظس, ِّح جوٜ ٌؼٌُطٙح ٚجذطؼحو٘ح ػٓ جٌٛجلغ جٌّكٍٟ 
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ٚجالل١ٍّٟ
(13)

جقطٛجء ٚجٌٞحء جٌمٜٛ جٌؿى٠ىز ٚجٌّطكٌٍز جٌطٟ ضٗؼٍ  , ِمحذً ػىَ لىٌضٙح ػٍٝ

ذحٌط١ّٕٙ ٚذحٔٙح نحٌؼ ٌػح٠س جالػ١حْ ١ٖٚٛل جٌمرحتً جٌطم١ٍى٠ٓ يجش جٌٕفٛي, ِغ جْطػٕحء  جٌؿٕحـ 

جٌؼٓىٍٞ ِٓ ًٖ٘ جٌطرمس جٌؿى٠ىز جًٌٞ وحْ جالوػٍ ضٕظ١ّح ٚلٛز ِٓ ذ١ٓ جٌؿّحػحش جٌّؼحو٠س 

ز جٌٛق١ىز جٌّإٍ٘س إلَجقس جٌٍّى١س ٚجٌٕهرس جٌمى٠ّس ذٗىً ٌٍٍّى١س, ٚفٟ غ١حخ جالقُجخ وحْ جٌمٛ

فؼحي
(14)

 . فىحْ ٌٗ جٌىٌٚ ف١ّح ذؼى فٟ ْم٠ٛ جٌٕظحَ جٌٍّىٟ ٚل١حَ جٌٕظحَ جٌػٌٛٞ جٌرى٠ً ػٕٗ.

 (2011-1999انمرحهة انثانٍة: مراحم بناء انذونة انجماهٍرٌة )

ػٍٝ ٠ى ذؼٝ جفٍجو جٌّإْٓس جٌؼٓى٠ٍس )جٌطٟ 1969ذٓم٠ٛ جٌٕظحَ جٌٍّىٟ فٟ ْرطّرٍ 

جٌمِٟٛ جٌؼٍذٟ, جٌّٕح٘ٝ ٌٍطرؼ١س جالؾٕر١س( -قٍٛص ػٍٝ جٌىػُ جٌٗؼرٟ جٌّطأغٍ ذحٌط١حٌ جٌػٌٛٞ 

ذىأش وٌٚس ١ٌر١ح جٌػح١ٔس ِح ذؼى جالْطمالي ضأنً ذّٕٛيؼ ؾى٠ى ِهطٍف فٟ جٌرٕحء ػٓ جٌّٕٛيؼ جٌٓحذك, 

ٌه فك ضٗى١ً ِؿٍّ ل١حوز ٚجػالْ وْطٌٛٞ ٚٔظحَ ؾٌّٙٛٞ ِإلص ٚجضكحو جٖطٍجوٟ ٠كحوٟ ٚي

جٌّٕٛيؼ جٌٕحٍٚٞ فٟ قىّٗ ٚجًٌٞ ضهٍٟ ػٕٗ ذٓرد فٍٗٗ فٟ ضؼرثس جٌؿّح١ٍ٘ ِٚٛجؾٙس جٌٕهد 

جٌمى٠ّس, فكً ٔظحَ جالوجٌز جٌٗؼر١س ِكٍٗ ٚجػٍٓ ػٓ ٔظ٠ٍس ؾّح٠ٍ١٘س غ١ٍش ِٓحٌ جٌىٌٚس 

س ٚجالؾطّحػ١س ج١ٌٓح١ْس ٚجاللطٛحو٠
(15)

. 

 ذؼى ْم٠ٛ جٌٕظحَ جٌٍّىٟ ػرٍ ػىز ٍِجقً, جّ٘ٙح ٟ٘: ٚلى ٍِش وٌٚس ِح

 (1993: 1999اوال : مرحهة انجمهىرٌة انهٍبٍة )

" ِٓ لرً ِؿّٛػس ِٓ ٞرح٠ جٌؿ١ٕ ٍْىص 1969ْرطّر1ٍػمد ل١حَ "غٌٛز جٌفحضف فٟ  

١ٌر١ح ٠ٍ٠مح ؾى٠ىج فٟ ٔظحَ جٌكىُ ٚجالوجٌز, ضُ فٟ ذىج٠طٗ جٌغحء جٌٕظحَ جٌٍّىٟ ٚوحفس جٌّإْٓحش جٌطٟ 

جْطٕى ج١ٌٙح وحٌّؿٍّ جٌط٠ٍٗؼٟ ِٚؿٍّ جٌٌَٛجء, وّح جٌغٟ جٌىْطٌٛ, ٚجػٍٓ جٌرى٠ً ػٕٗ ذم١حَ 

٠ٌٛٙس جٌؼٍذ١س ج١ٌٍر١س وىٌٚس ضمى١ِس جٖطٍجو١س غ٠ٌٛس ضٕح٘ٝ جالِر٠ٍح١ٌس, وّح ضُ ج٠ٟح ضٗى١ً جٌؿّ

جٌٚٝ ِإْٓحش جٌٕظحَ جٌؿى٠ى
(16)

ٞحذطح" ذؼى جْمح٠ 12, جٌّّٓٝ ِؿٍّ ل١حوز جٌػٌٛز "جًٌٞ ُٞ 

س جٌكىُ جٌٍّىٟ, ٚضُ جػطّحو جػالٔح وْط٠ٌٛح فٟ ْرطّرٍ ِٓ ٔفّ جٌؼحَ, ٠كىو ٍِجقً ذٕحء جٌىٌٚ

ٚج١ٌس جٌكىُ ف١ٙح, ٚلى ضّطغ ً٘ج جٌّؿٍّ ذحػطرحٌٖ جٌٍٓطس جٌؼ١ٍح فٟ جٌرالو جٌطٟ ضّحٌِ جػّحي 

ج١ٌٓحوز ٚجٌط٠ٍٗغ, ذٍٓطحش ٚجْؼس ّٕٞٙح ٌٗ جالػالْ جٌىْطٌٛٞ, ٚذىٌٖٚ جٞ ِؿٍّ ل١حوز جٌػٌٛز 

ًج جٌٛٞغ ٖىً ِؿٍٓح ٌٌٍَٛجء ذحػطرحٌٖ جٌٍٓطس جٌطٕف٠ً١س ٚجالوج٠ٌس فٟ جٌرالو, ٚذؼى جْ جْطمٍ ٘

جٌّإْٟٓ ٚجٌىْطٌٛٞ, جػٍٕص ًٖ٘ جٌم١حوز جٌؼٓى٠ٍس ػٓ ضأ١ّْ جالضكحو جالٖطٍجوٟ جٌؼٍذٟ فٟ 

وح٠حٌ ٌٍّٗحٌوس ج١ٌٓح١ْس وْٚ جػطرحٌٖ قُذح ١ْح١ْح ٠ُٟ جٌمٜٛ جٌىجػّس )ضمَٛ  11/6/1971

 ضٓحٔى جٌٕظحَ جٌػٌٛٞ جٌؿى٠ى, ِٚكحو١ٗ -ق٠ٍس جٖطٍجو١س ٚقىز-فٍٓفطٗ ػٍٝ نٍك ج٠ى٠ٌٛٛؾ١س 

ٌٍّٕٛيؼ جٌٕحٍٚٞ فٟ ٍِٛ( 
(17)

 1972. ٚذؼى جٔؼمحو ِإضٍّ جالضكحو جالٖطٍجوٟ جالٚي فٟ جذ٠ًٍ 
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جضٟكص جٌّالِف جالْح١ْس جٌهط١ ٌٙح ٌرٕحء ١ْحْس جٌىٌٚس ج١ٌٓح١ْس ٚجاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س 

-جالٖطٍجو١س  -ٚضكى٠ى جٌؼاللحش جٌى١ٌٚس ِغ جال٠ٍجف جألنٍٜ, ٚفك ّٔٛيؼ جٌىٌٚس جٌػ٠ٌٛس

قى٠ٚس, ٚجٌطٟ ذىأش نطح٘ح ػٍٝ جٌٜ جٌٛجلغ ِٓ نالي ضٗى١ً جٌَٛجٌجش ٚجػحوز ضم١ُٓ جٌرالو جٌٛ

جٌٝ ِكحفظحش غُ ذٍى٠حش, وّح قىوش ج١ٌُّج١ٔحش ٍِٚٗٚػحش جٌط١ّٕس فٟ وً جٌمطحػحش جٌهى١ِس 

جػىش نط١ ض٠ّٕٛس ٌىً  -1975-1972ذؼى جٌػٌٛز  ٚجالٔطحؾ١س " ّٞٓ نطس جٌطكٛي ِح

, جٌطٟ ١ْطٍش جٌىٌٚس ِٓ نالٌٙح ػٍٝ وً ِٛجٌو٘ح جاللطٛحو٠سجٌمطحػحش جٌهى١ِس "
(18)

. 

 (1999: 1993ثانٍا: مرحهة انذونة انشعبٍة )

جضّٓص ٍِجقً جٌىٌٚس جٌٗؼر١س ذّظحٍ٘ ْرمص ظٌٙٛ٘ح جغٕحء قىِٛس "ِؿٍّ ل١حوز  

 , فمى١سجٌػٌٛز", فحٌؼٛجًِ جٌطٟ ْحػىش ػٍٝ ل١حَ "غٌٛز جٌفحضف" ١٘أش ٔطحتؿٙح ٌم١حَ جٌىٌٚس جٌٗؼر

جضٟف ف١ٙح جْ جٚالـ جؾُٙز جٌىٌٚس جٌٓحذمس ١ٌّ وحف١ح ٌهٍك جؾُٙز ػحِس لحوٌز ػٍٝ ضكًّ فٍٓفس 

جٌػٌٛز, ٌٚىٓ جٌّطٍٛخ ٘ٛ ضى٠ٛٓ ؾٙحَ وٌٚس ٖؼرٟ ٠ٓطط١غ ضكًّ جػرحء ضطر١ك ٚضأو١ى جال٘ىجف 

جذطىجء ِٓ جالؾٍجءجش جالٚالق١س جٌطٟ جونٍٙح جٌٍّٗٚع جٌػٌٛٞ  جٌطٟ لحِص جٌػٌٛز ألؾٍٙح, ٚقطٝ

ػٍٝ جالؾٙحَ جٌٍّى١س جالوج٠ٌس ٌُ ضػرص ؾىٚج٘ح فٟ ضك١ٓٓ ٚجٚالـ جٌؿٙحَ جالوجٌٞ 1970ْٕس 

ذٓرد جٌػمً جٌر١ٍٚلٍج٠ٟ جٌٌّٛٚظ ػٓ جٌؼٙى جٌٍّىٟ, جٞحفس جٌٝ جٌمٛج١ٔٓ ٚجٌٍٛجتف جٌطم١ٍى٠س جٌطٟ 

حءش ذًٌه "جٌػٌٛز ضكىُ ٔٗح٠ ج١ٌٙثحش جالوج٠ٌس ٚجٌطٟ ال ضٛجود جٌٍّقٍس جٌػ٠ٌٛس جالٖطٍجو١س, فؿ

ٌطؼطً ؾ١ّغ جٌمٛج١ٔٓ جٌّؼّٛي ذٙح ْحذمح 1973جٌٗؼر١س" فٟ جذ٠ًٍ 
(19)

جٌمٟحء ػٍٝ  , ٌٚطؼٍٓ

جالوجٌز جٌطم١ٍى٠س ٚجٌْحء ٌإلوجٌز جٌٗؼر١س, ٚج٠ٟح جػالْ جٌػٌٛز جٌػمحف١س ِكحٌذس جالفىحٌ جٌغٍذ١س. 

ِٓ جٌطؼر١ٍ ػٓ ٔفٓٗ ٖٚىٍص ذٕحء ػٍٝ يٌه جٌٍؿحْ جٌٗؼر١س وجنً جٌّإْٓحش ٌطّى١ٓ جٌٗؼد 

ذٗحْ  1973ٌٕٓس  78ذٌٛٛز ِرحٍٖز, وّح جٚىٌش ػىز لٛج١ٔٓ ذحٌهٛٛ٘, ِٕٙح لحْٔٛ ٌلُ 

ِّحٌْس جٌٍؿحْ جٌٗؼر١س ٌّٓإ١ٌٚحضٙح جالوج٠ٌس
(20)

. 

ٚ٘ىًج ٠رىٚج جْ جػالْ جٌػٌٛز جٌٗؼر١س ج٠ٌى ذٗ ١ٍْٚس ٌىٓد جٌطأ١٠ى جٌٗؼرٟ جَجء ضٕظ١ُ  

جٌّإْٓحش جالوج٠ٌس ٚجٌر١ٍٚلٍج١٠س, ٚوًٌه جوجز ضٓطهىَ ٌطؿحَٚ ِؼحٌٟٞ جٌٕظحَ ذطؼرثس جٌؿّح١ٍ٘ 

فىٍز  ِٓ جٌمحػىز. ٌٚىٓ ذحٌّؿًّ فًٖٙ جٌطؿٍذس لى فٍٗص فٟ جٌطؼرثس جٌؿّح٠ٍ١٘س, ِح ٔطؽ ػٕٙح ضمى٠ُ

جنٍٜ ٌٍطؼرثس ٚذٕحء جٌّإْٓحش ِٓ لرً "لحتى غٌٛز ْرطّرٍ ِؼٍّ جٌمًجفٟ", فٟ ِكحٌٚس ٌطٗؿ١غ 

, ٚضّػٍص ًٖ٘ 1975جٌؿّح١ٍ٘ ػٍٝ جٌّٗحٌوس ٚال١ّْح ذؼى جٔمٓحَ ٚضفىه ِؿٍّ ل١حوز جٌػٌٛز ػحَ 

ف١ً٘ح ٚوػّٙح جٌفىٍز فٟ ضرٕٟ فىٍز جٌّإضٍّجش جٌٗؼر١س جالْح١ْس ٚجٌٍؿحْ جٌٗؼر١س, ٚجٌطٟ جنً فٟ ضٕ

ذٛىٌٖٚ ٌٍىطحخ جالنٍٟ جًٌٞ ٚٞغ ج٠حٌج ضف١ٍ١ٛح ٠٢حش ضطر١مٙح, ٚذحٌّمحذً لٜٛ فٟ جٌٛلص 

ٔفٓٗ جٌطٕظ١ّحش ج١ٌٓح١ْس ٚجالؾطّحػ١س جٌٗؼر١س جٌّّػٍس فٟ جٌٕمحذحش جٌّٓطمٍس ٚجالضكحوجش جٌطالذ١س 

وّح لٜٛ جٌؿ١ٕ يجضٗ
(21)

. 
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 (1991: 1999االشتراكٍة) -ثانثا: مرحهة دونة انجماهٍرٌة 

ذىج٠س جٌٍّقٍس جٌػحٌػس جٌّّٓٝ "ٍْطس جٌٗؼد", ٚجٌطٟ جػٍٓ  1977ِحٌِ  ٠2ؼى ضح٠ٌم  

ف١ٙح ضغ١ٍ جُْ جٌىٌٚس ٚٔظحِٙح ج١ٌٓحْٟ ضكص جُْ "جٌؿّح٠ٍ١٘س جٌؼٍذ١س ج١ٌٍر١س جٌٗؼر١س 

ي جالٖطٍجو١س", ٚل١حَ جٌٕظحَ جٌؿّح١ٍ٘ٞ جًٌٞ ٠أنً ِٓ جٌى٠ّمٍج١٠س جٌّرحٍٖز فٍٓفس ٌكىّٗ ِٓ نال

ضطر١ك ِرىج "جٌّإضٍّجش جٌٗؼر١س ضمٌٍ, ٚجٌٍؿحْ جٌٗؼر١س ضٕفً", ٚذم١حِٙح جٔطٙٝ ضٕظ١ُ جالضكحو 

جالٖطٍجوٟ جٌؼٍذٟ ِٚؼٗ وً جوٚجش جٌكىُ جٌطم١ٍى٠س جٌّٕحٟ٘س "ٌٍٓطس جٌٗؼد", ٚضُ ٔمً وحفس 

ًٌٞ ٍْطحش جٌكىُ ج١ٌٓح١ْس ٚجالوج٠ٌس ِٓ جٌكىِٛس جٌٝ جٌؿّح١ٍ٘ جٌٗؼر١س ٚفك جٌٕظحَ جٌؿى٠ى ج

جػطرٍ ف١ٗ جْ جٌٍٓطس جٌٗؼر١س جٌّرحٍٖز ٟ٘ جْحِ جٌٕظحَ ج١ٌٓحْٟ فٟ جٌؿّح٠ٍ١٘س,
 

وّح جػٍٓ ػٓ 

ضطر١ك جٌٕظحَ جاللطٛحوٞ جالٖطٍجوٟ ذحٌمٟحء ػٍٝ جٌٍّى١س جٌهحٚس ٚجػطّحو جٌٍّى١س جٌؿّحػ١س, 

ٛج١ٔٓ وًٌه جػطرٍ جٌمٍجْ جٌى٠ٍُ ٠ٍٖؼس جٌّؿطّغ, ٚوػّح ٌىً ًٖ٘ جٌّرحوب جٚىٌ جٌٕظحَ ػىز ل

ضٓحٔى٘ح 
(22)

. 

ؼى جػالْ ٍْطس جٌٗؼد جٌؼًّ ػٍٝ جْطىّحي جٌفٛٛي جٌػالغس ٌٍىطحخ جالنٍٟ, غُ ؾحء ذ 

١ٌىْٛ جٌرٕحء جٌٕظٍٞ ٌٍٕظ٠ٍس جٌؼح١ٌّس جٌػحٌػس لى جوطًّ, فؿحء جٌٍوٓ ج١ٌٓحْٟ ذحٌى٠ّمٍج٠ٟ 

ٓ جٌػحٌع فؿحء جٌّرحٍٖز, ٚؾحء جٌٍوٓ جٌػحٟٔ جاللطٛحوٞ ِطّػال فٟ جٌٕٙؽ جالٖطٍجوٟ, جِح جٌٍو

٠ؼرٍ ػٓ جٌمٟح٠ح جالؾطّحػ١س "وحٌم١ِٛس ٚجالِس ٚجالٍْز ٚجٌٍّأز..جٌم
(23)

. 

ٌٚططر١ك ِهٍؾحش ًٖ٘ جٌٕظ٠ٍس جػطّى جٌٕظحَ جٌؿى٠ى ػىز ١ْحْحش ٌط١ٍْم قىّٗ ٚفٍٓفطٗ  

فٟ جٌكىُ ِػً: جٔٗحء قٍوس جٌٍؿحْ جٌػ٠ٌٛس فٟ جٚجنٍ جٌٓرؼ١ٕ١حش ِٓ جٌمٍْ جٌؼ٠ٍٗٓ ِٓ جؾً 

قّح٠س جٌٕظحَ جٌؿى٠ى "جٌٍٓطس جٌٗؼر١س, ٚغٌٛز جٌفحضف, ٚجٌىفحع ػّٕٙح", وّح جْٓص جٌم١حوجش 

ٌىػُ ٍٖػ١س جٌٕظحَ, ٚج٠ٟح ػًّ ػٍٝ ضم١ُٓ وٌٚس جٌؿّح٠ٍ١٘س جٌٝ ٖؼر١حش)ِكحفظحش( جٌٗؼر١س 

ٚذٍى٠حش ِٚإضٍّجش ٖؼر١س)ِكالش جوج٠ٌس(, ٠ٚرك فٟ ً٘ج جٌٗأْ ٔظحَ جٌالٍِو٠ُس فٟ جٌكىُ ِغ 

ضّطغ "لحتى جٌػٌٛز" ِؼٍّ جٌمًجفٟ ذٍٓطحش ٚجْؼس, ذحٌٍغُ ِٓ جػالٔٗ ػٓ ػىَ جْطالِٗ جٞ ِٕٛد 

ػطرٍش ضٛؾ١ٙحضٗ ذّػحذس جٚجٍِ ٍُِِس جٌطٕف١ً. وّح جػطّى ذحٌّمحذً ٔظحَ جٖطٍجوٟ ٌّْٟ, ٌىٓ ج

١ْطٍش ف١ٗ جٌىٌٚس ػٍٝ جاللطٛحو ج١ٌٍرٟ, ٚؾؼٍص جٌٍّى١س ػحِس ٌٍىٌٚس. ٚجْطٍّ ً٘ج جٌٛٞغ جٌٝ 

ٔٙح٠س جٌػّح١ٕٔحش ِٓ جٌمٍْ جٌؼ٠ٍٗٓ, ١ٌرىج ذؼى يٌه جٌٕظحَ فٟ جٌطغ١١ٍ جٌطى٠ٌؿٟ فٟ ١ْحْحضٗ ذٓرد 

ػٛجًِ وجن١ٍس ٚنحٌؾ١س, جّ٘ٙح ضكى٠حش ضطر١ك جٌٕظ٠ٍس ػٍٝ جٌٜ جٌٛجلغ, ٚفٍٗٙح فٟ  ػىز

ضكم١ك ٍْطس جٌٗؼد ٚجٖطٍجو١س جٌىٌٚس "جٌؼحوٌس", جٞحفس جٌٝ قىٚظ ضغ١١ٍ فٟ جٌّٛج٠َٓ جٌى١ٌٚس 

ذ١ٓ جٌمطر١ٓ جٌؼح١ٌّٓ, ِح جوٜ ٌٟغ٠ٛحش ٠رمص ػٍٝ جٌٕظحَ ج١ٌٍرٟ, فؼٍّص ػٍٝ جػحوش جٌٕظٍ فٟ 

جٌٍأّْح١ٌس ف١ٗ, ٚوًٌه جػالٔٗ ٌٍٛغ١مس  –ٌٕظحَ جٌكىُ, ٚجونحٌٗ ٌرؼٝ جٌّفح١ُ٘ ج١ٌٍرٍج١ٌس  ج٠ٍٚقحضٗ

, ٚجٌرىء ج٠ٟح فٟ ١ْحْس جالٔفطحـ جٌّكىٚو ػٍٝ 1988جٌهٍٟجء جٌىرٍٜ ٌكمٛق جالٔٓحْ ػحَ 
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جٌهحٌؼ ٚضك٠ٍٍٖ ٌرؼٝ ِٗح٠ٌغ جاللطٛحو ٚجٌطؿحٌز جٌٍّّٛوس ٌٍىٌٚس ذىج٠س ِٓ ضٓؼ١ٕ١حش جٌمٍْ 

 ٠ٍٓ.جٌؼٗ

 (2011: 1992رابعا : مرحهة دونة انجماهٍرٌة انثانٍة )

جْ ذىج٠حش جٌطغ١ٍ فٟ جٌّٛج٠َٓ جٌى١ٌٚس جٌطٟ ٖٙىضٙح ٔٙح٠س جٌػّح١ٕٔحش ٚجالضؿحٖ ٔكٛ جٌمطد  

جٌٛجقى ٚٞؼف ٚضفىه جٌمطد جالنٍ) جالضكحو جٌٓٛف١طٟ( جٌىجػُ ١ٌٍٓحْحش جٌػ٠ٌٛس ٌٍٕظحَ ج١ٌٍرٟ 

, 1988ضفؿ١ٍ جٌطحتٍز جال٠ٍِى١س فٛق ذٍىز ٌٛوٍذٟ فٟ و٠ّٓرٍ فٟ جٌؼحٌُ, جٞحفس جٌٝ جقىجظ 

ٚجٌطُٙ ٚجٌكٛجوظ جٌطٟ جٌٛمص ذ١ٍر١ح قٛي جالػّحي جالٌ٘حذ١س, ٚوًٌه ضفحلُ ِٗىالش جاللطٛحو 

ذٓرد جٌكٛحٌ ٚج١ٌٓحْحش جٌىجن١ٍس, وً ًٖ٘ جٌّكطحش جٌرحٌَز وحٔص ػٛجًِ ِإغٍز فٟ ضغ١١ٍ 

ج١ٌٓحْٟ ج١ٌٍرٟ, فرٓرد ١ْحْحضٗ جٌػ٠ٌٛس ضؼٍٜ جٌرالو ج١ٌٓحْس جٌىجن١ٍس ٚجٌهحٌؾ١س ٌٍٕظحَ 

", قطٝ لرًِ جٌٕظحَ فٟ جٌٕٙح٠س ذط٠ٛٓس جٌمٟح٠ح جٌؼحٌمس 1999-1992ٌٍؼمٛذحش جٌى١ٌٚس "ذ١ٓ ػحِٟ

ِغ جٌغٍخ, ٚجٌرىء فٟ ١ْحْس جالٔفطحـ ػرٍ جالػطٍجف ذؼىز قٛجوظ و١ٌٚس ِطؼٍمس ذحإلٌ٘حخ ٚوفغ 

ػٕىِح ٍّْص ١ٌر١ح ذٍٔحِؿٙح  2003جٌط٠ٛٓحش جٌٝ ػحَ  ضؼ٠ٟٛحش ٌمحء يٌه, ٚلى جْطٍّش ًٖ٘

جٌٕٛٚٞ, ٚجػٍٕص ضه١ٍٙح ػٓ ٔٗح٠حضٙح جٌٓحذمس جٌػ٠ٌٛس ٚجٌطك٠ٌٍس. ١ٌىنً ذؼى يٌه جٌٕظحَ فٟ 

 .2009: 2003ذ١ٓ  ذٍٔحِؽ جالٔفطحـ جاللطٛحوٞ ٚجٌططر١غ ِغ جٌغٍخ ٚجٌّؿطّغ جٌىٌٟٚ ِح

, غُ 2001: 1997ذ١ٓ  فٟ جٌٕٓٛجش ِحذىج ٍِٗٚع جالٚالـ ذهط١ ٌٍط١ّٕس جاللطٛحو٠س  

ذحْ: جٌطؿٍذس  2003ذاػحوز ضم١١ُ جٌطؿٍذس جٌٓحذمس ػرٍ ض٠ٍٛكحش جٌٕظحَ جٌؿّح١ٍ٘ٞ فٟ ١ٔٛ٠ٛ

جٌط٠ٍٛس جغرطص فًٗ جالٖطٍجو١س ٚجٌطهط١١ جٌٍّوُٞ, ٚجٔٗ الذى ِٓ نٛهٛس جٌمطحع جٌؼحَ 

وطٌٛ ٖىٍٞ غحُٔ( ٌت١ٓح ٚضك٠ٍٍ جاللطٛحو, ٚػ١ٍٗ لحَ جٌٕظحَ ذطؼ١١ٓ ٖه١ٛس ١ٌرٍج١ٌس )جٌى

ٍٖوس  361ٌٌٍَٛجء ٚجػطٝ جالٚجٍِ ذرىء جالٚالقحش, ٚذىٌٖٚ لحَ غحُٔ ذؼ١ٍّس جٌهٛهٛس ٌؼىو 

, وّح ّْف جٌٕظحَ ٌألؾحٔد ذحٌطٍّه ٌألٚٛي ج١ٌٍر١س2004ػحِس فٟ ػحَ
(24)

. 

ٚذحٌطُجِٓ ِغ ٍِٗٚع جالٚالـ ٚجالٔفطحـ ػٍٝ جٌّؿطّغ جٌىٌٟٚ ِٚإْٓحضٗ, وحْ ٕ٘حن  

جلطٛحو٠ح ٠ٚٙىف جٌٝ جػحوز ضأ١ً٘ جٌٕظحَ, ضرٕحٖ ٔؿً جٌمًجفٟ  -ٍِٗٚع ِٛجَٞ ٠كًّ ٠حذؼح ١ْح١ْح

, 2006وٌٚس جٌؿّح٠ٍ١٘س جٌػح١ٔس( ٚجػٍٓ ػٕٗ فٟ ػحَ -١ْف جالْالَ ضكص جُْ )ٍِٗٚع ١ٌر١ح جٌغى

أش نطٛجش ً٘ج جٌٍّٗٚع ذطرٕٟ ١ْحْس جلطٛحو جٌٓٛق ِٚؼحٌؿس ِٓحٌس جالٚالـ ج١ٌٓحْٟ ٚلى ذى

ٚقمٛق جالٔٓحْ ٚجٌفٓحو ٚجٌك٠ٍحش جٌّى١ٔس, ذً ضؼىٜ ً٘ج جٌٍّٗٚع جٌٝ ِكحٌٚس ٚٞغ وْطٌٛ 

ؾى٠ى ٌٍرالو, ِّح ؾؼً ِٓ جٌٍّٗٚع ٠ٛطىَ ذأ٠ٍٚقحش جٌىطحخ جالنٍٟ ٚذاٌجوز جٌمًجفٟ جٌطٟ 

ِح ٠ؼٕٟ جْ ٍِٗٚع جإلٚالـ لى ٚٞغ ضكص  حْٟ ٚجاللطٛحوٞ جٌؿى٠ى.جفٍٗص ٍِٗٚػٗ ج١ٌٓ

ٞٛجذ١ ٚحٌِس, ٚجْ ِٓأٌس جٌطغ١١ٍجش ِحٟ٘ جال ٘ح١ِٗس ٚوْٚ أٞ ضغ١١ٍجش ؾ٠ًٌس أٚ ٖحٍِس
(25)

. 
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 ذونة انهٍبٍة ما بعذ االستقاللانانمحىر انثانً: ازمات بناء 

ٚجٌكى٠ع ػٓ فطٍز ١َِٕس ِؼ١ٕس ػٕى جٌكى٠ع ػٓ جَِحش ذٕحء جٌىٌٚس ال ٠مٛى ذٗ جالنً 

ذؼى جالْطمالي ج١ٌٍرٟ ِٚح ٖٙىضٗ ِٓ جَِحش جغٍش  ٖٙى٘ح جٌٕظحَ ٚجّٔح جٌكى٠ع ػٓ ِٓحٌس وٌٚس ِح

 فٟ ذٕحتٙح ٚػىَ جْطمٍجٌ٘ح. 

ذؼى  ذؼى جالْطمالي, ذكٓد ٔظ٠ٍس جٌط١ّٕس ج١ٌٓح١ْس ٚجلطٍجخ ِح ِٚٓ جُ٘ جَِحش وٌٚس ِح 

جٌى١ٌٔٛٛح١ٌس
 )*(

 :ٟ٘- 

 انذستىري -انتنظٍم انسٍاسً  اوال: ازمة

 1969ٚٚٞغ جػالٔح وْطٌٛٞ ِإلطح فٟ ػحَ  1951ذؼى جٌغحء وْطٌٛ جالْطمالي ٌؼٍُ 

, جٚركص ١ٌر١ح ضفطمٍ ٌٍٍّؾؼ١س جٌىْط٠ٌٛس 1977ِٚٓ ضُ جٌغحءٖ ج٠ٟح ذم١حَ ٍْطس جٌٗؼد فٟ ػحَ 

حخ جالنٍٟ ِٓ نالي جٌمح١ٔٛٔس ٚج١ٌٙى١ٍس, جٌطٟ جْطرىٌص ذٍّؾؼ١س فى٠ٍس ٚحغٙح جٌمًجفٟ فٟ جٌىط

ِؿّٛػس ِٓ جٌّمحالش ضطٍـ ذؼٝ جالفىحٌ جٌطٟ ِٓ ٖحٔٙح جٌْحء لٛجػى جٌٕظحَ ج١ٌٓحْٟ ٚضٕظ١ُ 

٠ٍْحْ جٌؼ١ٍّس ج١ٌٓح١ْس ذٗىً ػحَ
(26)

. ٚلى جْطٍّ ً٘ج جٌٛٞغ لٍجذس جٌٍذغ لٍْ, جال جْ ظٍٙش 

طىَ ذٍفٝ , ٌٚىٕٙح ج2005ِٚكحٚالش إلٔؿحَ ٚغ١مس وْط٠ٌٛس ٚٞؼص ِٓٛوضٙح جال١ٌٚس ػحَ

جٌمًجفٟ ٚذأ٠ٍٚقس جٌىطحخ جالنٍٟ, ذحٌٍغُ ِٓ جٖحٌضٙح ٌرؼٝ جٌطؼى٠الش ج١ٌٍّٞس ٌطٛؾٙحضٗ 

ٚفٍٓفس جٌٕظحَ جٌؿّح١ٍ٘ٞ, ١ٌطُ ضؼى٠ٍٙح ٚٚٞؼٙح فٟ ٖىً ٚغ١مس ذحُْ ٍِؾؼ١س جٌٕظحَ جٌؿّح١ٍ٘ٞ, 

 2011ٌىٕٙح ٌُ ضٛفك ج٠ٟح ٔط١ؿس جٔطفحٞس فرٍج٠ٍ
(27)

. 

ح١ٍ٘ٞ جًٌٞ ؾحء ِطٛجفمح ِغ ج٠ٍٚقحش ٔظ٠ٍس جٌىطحخ جِح ػٓ جٌطٕظ١ُ ج١ٌٓحْٟ جٌؿّ

جالنٍٟ فمى ػحٟٔ ِٓ ػىز جٖىح١ٌحش وحْ جّ٘ٙح: جٖىح١ٌس جٌططر١ك ٌٍٕظ٠ٍس, فحٌٍّؾؼ١س جٌفى٠ٍس 

ٌٍٕظحَ ضىٗف ػٓ قؿُ جٌطرح٠ٓ ذ١ٓ جٌٕظ٠ٍس جٌؿّح٠ٍ١٘س ٚضطر١ك ًٖ٘ جٌٕظ٠ٍس ػٍٝ جٌٜ جٌٛجلغ 

ٚوًٌه جالٍِ جٔطرك ػٍٝ ٕٚغ جٌمٍجٌ, فٕٙحن ٌّرحٍٖز. ٚ٘ٛ جٌططر١ك جًٌٞ جذطؼى ػٓ جٌى٠ّمٍج١٠س ج

لٌٛٛ فٟ ضٕظ١ُ ج١ٌحش ضٕف١ً جٌٕظ٠ٍس جٌؿّح٠ٍ١٘س, ِٓ نالي ضفط١ص جٌمٍجٌ ػٍٝ وٚجتٍ ِهطٍفس فٟ 

ذٕحء ضٛحػىٞ ٠ٕطٟٙ ذّإضٍّ جٌٗؼد جٌؼحَ جًٌٞ ٠ٍّه قك وػٛز جٌّإضٍّجش جٌٗؼر١س جالْح١ْس 

ضُػُ جْ جٌر١ٕس جالْح١ْس ٌٍمٍجٌ ٚج١ٌٓحْحش ضطّكٌٛ فٟ  ٌالٔؼمحو, ٚفٟ ً٘ج نالف ِغ جٌٕظ٠ٍس جٌطٟ

جٌّإضٍّجش جٌٗؼر١س جالْح١ْس جٌطٟ ضٍّه فؼ١ٍح قك جالٔؼمحو, ًٚ٘ج جٌطفط١ص ٌٍمٍجٌ ج١ٌٓحْٟ ذ١ٓ 

وٚجتٍ ِهطٍفس ٌٍٍٓطس ٖىً ّٔٛيؾح ف١ٞٛح ٠فطمٍ جٌٝ جٌكى جألؤٝ ِٓ جٌّأْٓس ٚٔظحَ جٌالٍِو٠ُس 

ٌّْٟ ٌٍٍٓطسٚجالػطّحو جٌىٍٟ ػٍٝ ١٘ىً غ١ٍ 
(28)

, ٚ٘ٛ ذًٙج جٞ ج١ٌٙىً جٌؿّح١ٍ٘ٞ )ِٓ 

( ِىٓ جٌؼم١ى جٌمًجفٟ ِٓ ج١ٌٓطٍز ػٍٝ جُ٘ جٌمٍجٌجش جٌؼ١ٍح فٟ جٌىٌٚس 2011جٌٝ ػح1977َػحَ

 جٞحفس جٌٝ ضىنٍٗ فٟ جٌطؼ١١ٕحش جٌؼ١ٍح ٌٍىٌٚس )جٌٍؿحْ جٌٗؼر١س جٌؼحِس(.



2017اكتوبر العدد التاسع  مجلة البحوث األفريقية  

   

 
 47 

 

 (2011: 1951زمات انتنمٍة انسٍاسٍة فً نٍبٍا ما بعذانكىنىنٍانٍة )أ

 

ٚجٌطٍو١رس  1989ػحَ ج٠ٟح ػحٔص جٌىٌٚس ِٓ ػىَ جْطمٍجٌ جٌّإْٓحش جٌؼحِس فًّٕ  

ج١ٌٙى١ٍس ٌٍىٌٚس ظٍص ضطغ١ٍ ٠ْٕٛح ذحْطٍّجٌ ْٛجء فٟ ػىو جٌّإضٍّجش جٚ جٌٍؿحْ جٌٗؼر١س جٌؼحِس جٚ 

جٌٕٛػ١س ٚوًٌه جٌط١ّٓحش, فحٌّكحفظحش ضغ١ٍش ض١ّٓطٙح ٚقىٚو٘ح ػىز ٍِجش ٚػىو جٌّإضٍّجش 

جٌّإضٍّجش جٚ جٌىِٛٛٔحش  جٌطٟ ضطرؼٙح, ف١ّٓص ذٍى٠حش غُ ػىٌص ذؼى فطٍز جٌٝ ٖؼر١حش. وّح جْ ػىو

٠طغ١ٍ ذحْطٍّجٌ, ج٠ٟح جٌٍّو٠ُس ٚجٌالٍِو٠ُس ضطرىي وً ػحَ, غُ ػ١ٍّحش جٌىِؽ ١ٌٍٙثحش 

ٚجٌّإْٓحش ٚجٌٍٗوحش ال ضطٛلف, ج٠ٟح جالٍِ جٔطرك ػٍٝ جٌٍؿحْ جٌٗؼر١س جٌؼحِس
(29)

. 

وًٌه ٌغُ ِكحٌٚس جٌٕظحَ جٌؼًّ ػٍٝ ٍِٗٚع جٚالـ فٟ جنٍ ٍِجقٍٗ ضرٕحٖ جذٕٗ ١ْف 

الْالَ جٌمًجفٟ إلػحوز جٌٕظٍ فٟ جٌطٕظ١ُ ج١ٌٓحْٟ جٌؿّح١ٍ٘ٞ, جال جٔٗ ٚجؾٗ ػىز جٖىح١ٌحش جّ٘ٙح: ج

ِكىٚو٠س جٌطف٠ٛٝ جٌّّٕٛـ ٌٗ, ٚضؼٍٜ جٌٍّٗٚع ٌٍٗهٕٛس ذطفٍو ١ْف جالْالَ ذٍّٗٚع ١ٌر١ح 

ٟ" جٌغى, ٚضٕحفّ جالٖمحء ػٍٝ ل١حوز جٌٍّقٍس جٌؿى٠ىز, ٚػٍلٍس جال٠ى٠ٌٛٛؾ١١ٓ جٌّٛج١ٌٓ ٌٍمًجف

جٌكٍِ جٌمى٠ُ" ٌٍٍّٗٚع, ٚجٌكحؾس ١ٌطؿحَٚ ِؿٍو جالٚالـ فٟ جٌؿحٔد جٌطّٕٛٞ ٚجاللطٛحوٞ 

ٌٍىنٛي فٟ ١ُّٚ لٟح٠ح ٚضكى٠حش جاللطٛحو ج١ٌٓحْٟ, ٚجٌكحؾس جٌٝ ػمى جؾّحع ١ْحْٟ ؾى٠ى ال 

٠ؼ١ى جٔطحؼ جٌّحٟٞ
(30)

 . 

 ثانٍا: ازمة انتنظٍمات انغٍر رسمٍة وتأثٍرها عهى بناء انذونة

جالْطمالي ١ٌٚر١ح ضؼحٟٔ ِٓ ١ْطٍش جٌىٌٚس ػٍٝ جٌّإْٓحش جٌغ١ٍ ١ٌّْس ٚض١ٟك ًِٕ   

ِؿحي ػٍّٙح ٚٔٗح٠ٙح ٚجْطرىجٌٙح ذّإْٓحش ضم١ٍى٠س وحٌّإْٓحش جٌمر١ٍس ٚجٌى١ٕ٠س ْٛجء وحْ ً٘ج 

 جٌكحي فٟ فطٍز جٌٕظحَ جٌٍّىٟ جٚ جٌؿّح١ٍ٘ٞ.

فٍّقٍس وٌٚس جٌؿّح٠ٍ١٘س وحٔص ١ْحْطٙح ًِٕ جٌرىج٠س غ٠ٌٛس ٍِو٠ُس, فٍٞص ج٠ى٠ٌٛٛؾ١ح 

ضٍُْ ِالِف جٌىٌٚس جٌؿى٠ىز ٚال ضفٓف جٌّؿحي ٌٍّؿطّغ جٌّىٟٔ جٚ جالٍٟ٘ ذحٌؼًّ ذحْطمال١ٌس, ٚلى 

ْحػى٘ح فٟ يٌه غ١حخ جٌّإْٓحش جٌّى١ٔس جٌم٠ٛس ٚجٌفحػٍس وحألقُجخ, ًٌٌه جْطرك جٌٕظحَ جٌؿى٠ى 

الٍِ, فحػٍٓ ًِٕ ذىج٠س قىّٗ ِؼحٌٞطٗ ٌالقُجخ ج١ٌٓح١ْس ٚجٌٕظُ جٌكُذ١س, ٚؾٍِٙح ٚٚٚف ِٓ ج

ؾحء ذحٌىطحخ جالنٍٟ", ٖٚىو ػمٛذطٙح ذط٠ٍٗؼحش ضؿٍِٙح "لحْٔٛ  ٠ٕطّٝ ج١ٌٙح ذحٌهحتٓ" ذكٓد ِح

ٌطؿ٠ٍُ جٌكُذ١س 1972ٌٕٓس 71ٌلُ 
(31)

. 

ٔطٙحء جٌٕظحَ جٌٍّىٟ ٚٚؾٛو ٔظحَ ذى٠ً غُ ؾحء جٌىٌٚ ػٍٝ جٌٕمحذحش جٌؼّح١ٌس ٚج١ٌّٕٙس فرؼى ج 

ٌٗ غٌٛٞ ضغ١ٍش جٌؼاللس ذ١ٓ جٌٕمحذحش جٌؼّح١ٌس ٚج١ٌّٕٙس ٚذ١ٓ جٌىٌٚس ٚفمىش جٌٕمحذحش جْطمال١ٌطٙح 

 58ضّحِح ضؿحٖ جٌىٌٚس ٚجٚرف ػ١ٍٙح جالٌطُجَ ذح١ٌٓحْس جٌؼحِس ٌٍىٌٚس, فٍغُ ل١حَ لحْٔٛ جٌؼًّ ٌلُ 

كى٠ى ِؿحالش ٔٗح٠ٙح جال جٔٗ ذاػالْ ل١حَ ٍْطس جٌٗؼرس ػحَ ذطٕظ١ُ جٌٕمحذحش ج١ٌّٕٙس ٚض 1970ٌٕٓس 

ضغ١ٍ جالٍِ, فمى جٚرف جٌّٓإٌْٚٛ فٟ وً ٔمحذس ػرحٌز ػٓ ِٛظف١ٓ فٟ جٌىٌٚس ٚذحٌطىٌؼ  1977

قطٝ ضُ جقطٛجء جٌٕظحَ جٌٕمحذٟ ضكص ػرحءز جٌٍٓطس جٌٍّو٠ُس ٚفك ِح ّْٟ ذحالضكحو جٌؼحَ ٌٍٕمحذحش 
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ِٓ جُ٘ ج٘ىجفٗ جال٠ّحْ ذّرحوب غٛز ْرطّرٍ ٚجالّٟٔحَ ٌؼ٠ٟٛس  جالٔطحؾ١س ٚجٌكٍف١س ٚجًٌٞ ؾؼً

جٌٍؿحْ جٌػٌٛٞ ٚجٌّإضٍّجش جٌٗؼر١س
(32)

 . 

جِح ػٓ جٌؿّؼ١حش ِٕٚظّحش جٌّؿطّغ جٌّىٟٔ جٌطٟ ٟ٘ ج٠ٟح ٌُ ٠ىٓ ٌٙح فٟحء ِٓطمً 

ِٕٚفًٛ ػٓ جٌىٌٚس, فمى جْططحع جٌمًجفٟ جْ ٠كٍٛ ػًّ ٔٗح٠ ًٖ٘ جٌؿّؼ١حش ونً ِإْٓط١ٓ 

قىجّ٘ح جذٕٗ ١ْف جالْالَ ٚضٍجِ جالنٍٜ جذٕطٗ ػحتٗس٠ٍجِ ج
(33)

. 

ٚذحٌّمحذً جٔٗأ جٌٕظحَ جٌؿّح١ٍ٘ٞ جٚ جْطؼحْ ذّإْٓحش جنٍٜ ضمَٛ ذحألوٚجٌ جٌّطؼٍمس 

ذغ١س وػُ ج٠ٍٚقحش  1979ذّإْٓحش جٌّؿطّغ جٌّىٟٔ, فّػال جٔٗأ قٍوس جٌٍؿحْ جٌػ٠ٌٛس فٟ 

رٍش جُ٘ جوٚجش جٌٕظحَ ٌٍطؼرثس جٌؿّح٠ٍ١٘سجٌٕظحَ جٌؿّح١ٍ٘ٞ ٚجْطٙىجف جٌّؼح١ٌٞٓ ٌٗ, ٚجػط
(34)

.  

فؼَُ  وّح لحَ ذاػحوز جٌمر١ٍس ٚضأ١٠ٍ٘ح فٟ ِإْٓحش ٚضٕظ١ّحش ضمَٛ ذأوٚجٌ ِكىوز.

جٔٗأ  ج١ٌٙحوً ج١ٌٓح١ْس فٟ ١ٌر١ح ذطٕظ١ّحش ج١ٍ٘س يجش ٠حذغ لرٍٟ وٍٚجذ١ ٖرحْ ٌٍمرحتً, ج٠ٟح

ٌّك١ٍس ج١ٌٟمس, جٌطٟ ذطٍجوّٙح ٠ّىٓ أْ جٌٕٛجوٞ جٌمر١ٍس ذٙىف "ِكحٍٚز جٌّطحٌد جٌّٕح٠م١س ٚج

ُٚٞؼص  ضطكٛي ئٌٝ قٍوحش جقطؿحؾ١س جٚ ضٕظ١ّحش ِى١ٔس ذى٠ٍس ػٕٙح, ٟٚ٘ ٔفّ جأل٘ىجف جٌطٟ 

ج ٌلحذ١ح ِٚكحْر١ح 1993ٌطٕظ١ّحش جٌم١حوجش جٌٗؼر١س ٚجالؾطّحػ١س )جٔٗحش فٟ ػحَ ًٌ (ٌىٟ ضّحٌِ وٚ

س جٌّؼحٌٞحش ِٚٛجؾٙطٙحٚضىْٛ ذٌُّٕس ١٘حوً لر١ٍس ٌٍّجلر ػٍٝ ِىٛٔحش جٌّؿطّغ
(35)

. 

ٚقطٝ فٟ فطٍز جٔفطحـ جٌٕظحَ جٌؿّح١ٍ٘ٞ ػٍٝ جٌّؿطّغ جٌىٌٟٚ ٚجػالٔٗ ٌٍّٗٚع 

جالٚالـ ج١ٌٓحْٟ جاللطٛحوٞ قحٚي جٌٕظحَ ج٠ؿحو ٌٚجفى ؾى٠ىز فٟ جٌؼًّ ج١ٌٓحْٟ,, فىحْ جٌطفى١ٍ 

ٚؾّحػحش جٌٟغ١ ٚيٌه فٟ جٔٗحء ِٕحذٍ ١ْح١ْس ضمَٛ ذٛظحتف ٚجوجٌٚ ٖر١ٗ ذّح ضمَٛ ذٗ جالقُجخ 

فٟ ِكحٌٚس الْطمطحخ جٌكٍجن جٌٕحٖة ٌٛحٌكٗ, ًٖٚ٘ جٌفىٍز ضؿٕد جٌّٓإ١ٌٚس فٟ جٌىػٛز 

ٌألقُجخ جٌّكٍِس ٌٚىٟ ال ضػ١ٍ جٌمًجفٟ ٌٚؿحٔٗ جٌػ٠ٌٛس, ٌىٓ ًٖ٘ ١ٞك ػ١ٍٙح قطٝ جٚركص 

نحٞؼس ١ٌٓف جالْالَ فهٍؾص ػٓ ِكطٛج٘ح
(36)

 . 

 ٍةثانثا: ازمة انشرعٍة وانمشاركة انسٍاس

ػٕىِح ؾحء جٌٕظحَ جٌؿّح١ٍ٘ٞ ورى٠ً ػٓ جٌٍّىٟ ٌُ ٠هطٍف وػ١ٍج فٟ ِٓحٌس ج١ٌٓطٍز ػٍٝ 

جٌك١حز ج١ٌٓح١ْس, ٚج٠ؿحو ِرٌٍجش ٌىٓد جٌٍٗػ١س, فًّٕ ذىج٠طٗ ٠ٍـ ِرىج جٌػٌٛز جٌىجتّس جٌّٓطٕىز 

 ػٍٝ ج٠ى٠ٌٛٛؾ١س جٌىطحخ جالنٍٟ جٌطٟ جوٓرطٗ جٌٍٗػ١س ٚجٌطٟ ػًّ ِٓ نالٌٙح ػٍٝ ضؼ٠ُُ ٍْططٗ

ٚٔفٛيٖ, ِٓطؼ١ٕح ذٗرىحش جٌٍٓطس غ١ٍ ج١ٌٍّْس ٚذطؼ٠ُُ ٌّٛلغ ػحتٍطٗ ٚلر١ٍطٗ ٌٚفحلٗ فٟ جٌٕهرس 

جٌكحوّس جٌطٟ غحذص ِؼٙح جٌمٕٛجش جٌّٓحّ٘س فٟ ضى٠ٍٚ جٌٕهد جٌطٟ ١ٞمص ٚقٍٛش ذحٌفثس 

 جٌّٛج١ٌس ٌٍٕظحَ ٚجذٕحؤ٘ح جٚ ذّح ٠ّٟٓ )ذٍؾحي جٌه١ّس(. ٚلى ِىٕطٗ ئوجٌضٗ ٚضكىّٗ ذًٖٙ جٌؼٕحٍٚ

جٞحفس جٌٝ جٌط٠ٍٗؼحش يجش جٌٛرغس جٌػ٠ٌٛس ِٓ ضم٠ٛٝ جٌٕٗح٠ ج١ٌٓحْٟ نحٌؼ ج٠حٌ جٌىٌٚس ِٚٓ 
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جٌرمحء فٟ جٌٍٓطس ألٌذؼس ػمٛو
(37)

,
 

ٚقطٝ ػٕىِح ٠ٍـ ٍِٗٚع جالٚالـ ٌُ ٠هٍؼ ػٓ ج٠حٌ 

 فٍٓفس جٌٕظحَ ٠ٌُِٚس ِؼٍّ جٌمًجفٟ.

ٝ ٍٚٚص جٌٝ ٌذ١ ً٘ج ٚلى ػحٔٝ جٌٕظحَ ِٓ جَِس جٌٍٗػ١س جٌطٟ ضؼىوش فٟ ٌٚٛ٘ح قط

ٍٖػ١س جٌىٌٚس ذٍٗػ١س ٖهٙ ِؼٍّ جٌمًجفٟ ذحػطرحٌٖ ٘ٛ ٌُِ جٌىٌٚس ِٚٛىٌ ٍٖػ١طٙح جٌٛق١ىز 

ٚوٚٔٗ ٌٓ ضىْٛ جٌىٌٚس ٚال جٌٕظحَ, ٚ٘ٛ ِح ٌْهٗ فؼال قطٝ جٚكرص ١ٌر١ح ٟ٘ ِؼٍّ جٌمًجفٟ 

جٌؼٍذ١س  وجن١ٍح ٚنحٌؾ١ح. وًٌه ٚجؾٙص جٌٍٗػ١س ضٟحٌخ جٌطٛؾٙحش ج١ٌٓح١ْس ٌٍٕظحَ ذ١ٓ جٌم١ِٛس

ضحٌز ٚذ١ٓ جضؿحٖ جف٠ٍم١ح ضحٌز جنٍٜ, ٚذ١ٓ ضكىٞ ٌٍٍّٗٚع جٌغٍذٟ ٚجػطّحوٖ ١ٌٓحْس جٌٕٟحي 

 ٞىٖ, غُ ذؼى يٌه جالٔفطحـ ٚجٌططر١غ ِؼٗ .

ً٘ج جالٍِ جٌٓحذك جًٌوٍ جٔؼىّ ػٍٝ جٌك١حز ج١ٌٓح١ْس فٟ ١ٌر١ح ٚجٌطٟ غحذص ِؼٙح جٌمٕٛجش 

هد, ٚجٔطؿص ػُٚفح ػٓ جٌّٗحٌوس ج١ٌٓح١ْس ٚػىَ جٌفؼ١ٍس ٌٍّٗحٌوس ج١ٌٓح١ْس ِٚٓحٌس ضى٠ٍٚ جٌٕ

 جٌّٛىجل١س فٟ جٌؼ١ٍّس ج١ٌٓح١ْس وجنً جٌّإضٍّجش جٌٗؼرس جالْح١ْس.

 رابعا: ازمة انبناء االقتصادي ما بٍن انتغهغم وانتىزٌع

جوش ١ْحْحش جٌٕظحَ جالٖطٍجوٟ ٚجٌطهط١١ جٌٍّوُٞ جٌّطرمس ًِٕ ْرؼ١ٕحش جٌمٍْ 

جٌؼ٠ٍٗٓ جٌٝ جٔهفحٜ ِٓطٜٛ جٌىفحءز جالٔطحؾ١س ٚجٌطهر١ ذ١ٓ جٌمطحع جٌؼحَ ٚجٌهح٘ ٚظٌٙٛ 

جٌر١ٍٚلٍج١٠س ٚضٛجذؼٙح ِٓ ِظحٍ٘ جٌٍٖٛز ٚجٌّكٓٛذ١س ذٓرد جٌٓالًْ جٌط٠ٍٛس جٌّؼمىز ِٓ 

ضٕف١ً جٞ ػًّ فٟ ظً جٌمطحع جٌؼحَ جالؾٍجءجش جٌطٟ ٠ططٍرٙح 
(38)

, ٚذٓرد جٌطغ١ٍ جٌّٓطٍّ ٌٍم١حوجش 

جٌؿ٠ٛٙس ٚجٌٍّو٠ُس ٚجٌطٕمً ذ١ٓ جالوجٌز جٌػ٠ٌٛس ٚجالوجٌز جٌٗؼر١س, ِح جوٜ ٌطكٛي جاللطٛحو 

ج٠ٌٕٟٛ اللطٛحو ِٓطٍٙه ٠ؼطّى ػٍٝ ٌِٛو جٌٕف١ ٌغُ نط١ جٌط١ّٕس ٚج١ٌُّج١ٔحش جٌٟهّس ٌىػُ 

, ٚجٌطٟ جْطفحو ِٕٙح جٌٕظحَ ٌىػُ ٍٖػ١طٗ ق١ع ٌذ١ جالٔفحق ٌٍّٛجٌو ذحإليػحْ جاللطٛحو٠حش جٌرى٠ٍس

.ٌٗ 

 خامسا: ازمة انهىٌة واالنذماج

٠طّكٌٛ  1951جًٌٞ ضؼح١ٔٗ جٌىٌٚس ج١ٌٍر١س ًِٕ جْطمالٌٙح ػحَ  جْ جٌهًٍ جٌؿ١ٛجْطٍجض١ؿٟ

قٛي جِطالوٙح ِٓحقس ؾغٍجف١س ٖحْؼس ِٚٛجٌو ٔفط١س ِمحذً ٞؼف ْىحٟٔ ٚجٔؼىجَ وفحءز جٌؿ١ٕ 

ٚضرح٠ٓ ضطٌٛ جاللح١ٌُ ج١ٌٍر١س جٌػالغس جٌطٟ ِحٌْص قىّح يجض١ح ذؼى جالْطمالي ضكص جٌكىُ جٌٍّىٟ جًٌٞ 

. غُ ؾحء ١ّ1964س ٚضرٕٝ جالضكحو ػٕىِح جْطٗؼٍ ٚؾٛو ٔٛج٠ح جٔفٛح١ٌس ػحَ ِح ٌرع جْ جٌغٝ جالل١ٍ

ٔظحَ جٌمًجفٟ ١ٌؼّك ِٓ جَِس جٌىٌٚس جٌٍّو٠ُس جٌّٛقىز ٠ٚؼَُ ِٓ نٍٍٙح جالْطٍجض١ؿٟ, جي ٌُ 

ضّحٌِ جٌىٌٚس ٚظحتفٙح ذؼىجٌس ضىفغ جاللح١ٌُ جٌٝ جػالء جٌّطحٌد ج١ٕ٠ٌٛس ػٍٝ جٔطّحءجضٙح جالٍِ جًٌٞ 

جَِحش ِٕٙحجفٍَ ػىز 
(39)

:- 
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ِمطٕغ ذحٌّٕطك جٌطّػ١ٍٟ ٌٍىٌٚس وى١حْ ِؼٕٛٞ ٠ّػً ِٛحٌف ٍ ( غ١وحْ جٌٕظحَ جٌٓحذك) ٔظحَ جٌمًجفٟ -1

 جٌّؿطّغ ذً جنطُي جٌىٌٚس ٚجٌٕظحَ فٟ ٖهٙ جٌمًجفٟ ٚٔهرس ِكىٚوز ِٓ ِمٍذ١ٗ ٚلر١ٍطٗ.

جٌط١ّٕس, ِّح ٌٚى فٍٚلح جػطّىش جٌىٌٚس جٌٍّو٠ُس ج١ٌٍر١س ػٍٝ ١ْحْس جٌّفحٍٞس ذ١ٓ جاللح١ٌُ ِٓ ق١ع  -2

 ٚض١ّٙٗح ٌرؼٝ جاللح١ٌُ ٚجقٓحْح ذحٌظٍُ ضؿحٖ جٌىٌٚس.

جفطمىش جٌىٌٚس ٌٛؾٛو ِإْٓحش وحٌؿ١ٕ ٚجٌمٟحء ٚجٌٍٓطس جٌط٠ٍٗؼ١س ضىْٛ ٌُِج ٌٍىٌٚس ج١ٕ٠ٌٛس,   -3

٠ّٚىٓ جْ ٠ٍطف قٌٛٙح جٌٕحِ ٌطىػ١ُ ِٗحػٍ جالٔطّحء ج٠ٌٕٟٛ نحٚس جْ جٌمًجفٟ جّْ ؾ١ٗح جٖرٗ 

لحتُ ػٍٝ لحػىز جٌٛالء ٌٗ ال ٌٍىٌٚس, ِّح جفمى جٌّإْٓس جٌؼٓى٠ٍس جقطٍجِٙح ِٓ لرً ذح١ٗ١ٌٍّحش 

جٌّؿطّغ, ػالٚز ػٍٝ ِح ضؼٍٞص ٌٗ ِٓ ُ٘جتُ ػٓى٠ٍس نحٚس فٟ ضٗحو, ٚقطٝ جٌّإْٓحش 

ج١ٌْٛطس )جٌّىٌْس ٚجٌّٓؿى ٚجالٍْز ٚجٌّإْٓحش جالؾطّحػ١س( جٌطٟ ضٍؼد وٌٚج ٘حَ فٟ ذٕحء 

 ٌؼ١ٍّس لّغ ٚضؼط١ً جذحْ قىُ جٌمًجفٟ.ج٠ٌٛٙس ج١ٕ٠ٌٛس ضؼٍٞص 

وٍِ ٔظحَ جٌمًجفٟ جٌفٍلس جٌمر١ٍس ذاػطحء جِط١حَجش ٌم١حوجش لر١ٍس ِؼ١ٕس ػٍٝ قٓحخ لرحتً جنٍٜ,   -4

ٚذحٌطحٌٟ ذىال ِٓ جْط١ؼحخ جٌّىْٛ جٌمرٍٟ ّٞٓ جٌىٌٚس جٌكى٠ػس ضُ جْطغالٌٗ ٌطؼ١ّك نًٍ ج٠ٌٛٙس 

 ج١ٕ٠ٌٛس, ق١ع ذحضص جٌمر١ٍس جقىٜ لٕٛجش جٌكٛٛي ػٍٝ جٌكمٛق ٚجٌؼًّ فٟ ِإْٓحش جٌىٌٚس

ٚجٌكّح٠س فٟ ً٘ج جٌرٍى ذكٓد لٛضٙح جٌٓىح١ٔس
(40)

. 

ذؼى جالْطمالي ١٠ٍص ْطس ػمٛو ِٓ جٌُِٓ,  ٚٔط١ؿس ًٌٖٙ جالَِحش جٌطٟ ٌكمص ذىٌٚس ِح

ٚفًٗ ِٗح٠ٌغ جالٚالـ ٚجالٔفطحـ جٌهحٌؾٟ ٚضطر١محش جٌٕظ٠ٍس جٌؿّح٠ٍ١٘س, ٚجٌطغ١ٍجش جٌطٟ 

ٔطفحٞحش ٖؼر١س فٟ جٌّك١١ جٌؼٍذٟ ١ٌٚر١ح قٍٛص فٟ جٌر١ثس جالل١ّ١ٍس ٚجٌى١ٌٚس ِٚح ٚحقرٙح ِٓ ج

ذؼى جٌى١ٌٔٛٛحٌس,  ج٠ٟح, وً ًٖ٘ جالٌِٛ ضر١ٓ جْ ٠ر١ؼس جٌىٌٚس ج١ٌٍر١س ضؼىّ جٌرٕحء جالٌٟٚ ٌٍّقٍس ِح

ِح ٠ؼٕٟ جٔٙح ٌُ ضرٕٝ ذؼمى جؾطّحػٟ قم١مٟ ذ١ٓ جٌّؿطّغ ٚجٌىٌٚس ٠ؼرٍ ػٓ ن١ٚٛٛس ٚضح٠ٌم 

جْ ػ١ٍّحش جٌرٕحء جٌطٟ ِحٌْطٙح جٌىٌٚس ج١ٌٍر١س ٌُ ِٚىٛٔحش جٌّؿطّغ جٌّكٍٟ, وّح ضؼىّ جالَِحش 

ضكمك ٘ىفٙح جٌّطّػً فٟ جٌّٕٛ جاللطٛحوٞ ٚجٌّٕحفٓس ٚض١ٍْم ِفَٙٛ ج١ٕ٠ٌٛس ٚجٌٛالء ٌٍىٌٚس 

 ج١ٕ٠ٌٛس.

ٞى ٔظحَ جٌمًجفٟ ِكٍٛس ٌطٍجوُ  جالَِحش  2011ٚفٟ جٌٕٙح٠س وحٔص جالٔطفحٞس فرٍج٠ٍ 

ذؼى جٌمًفٟ الَجٌص ٌُ ضىطًّ ِالِف ضىٛٔٙح  ٌٚس ِحٚفًٗ ٌّٗح٠ٌغ جالٚالـ ٚجٌطكى٠ع ٌغُ جْ و

ذؼى, فٟٙ ضؼ١ٕ قحٌس ِٓ جٌطهر١ ٚجٌطّى٠ى ٌٍٍّجقً جالٔطمح١ٌس ٚػىَ جالضفحق جٚ جٌٛٚٛي جٌٝ ّٔٛيؼ 

 ِٛقى ٌرٕحء جٌىٌٚس ٚجٔٙحء قحٌس ػىَ جالْطمٍجٌ.

ؿطّغ ؾحءش ٔطحؼ ذٕحء و١ٌٔٛٛحٌٟ ٖحٌن جٌّفحْ جٌىٌٚس ج١ٕ٠ٌٛس ج١ٌٍر١س جٌطٟ  ٚنطحِح..

ٚجٌطٟ ٍِش ذؼىز ٍِجقً ِٓ جالْطؼّحٌ جٌٝ جٌٍّى١س جٌٝ جٌؿّح٠ٍ١٘س ٠طر١ٓ  جٌىٌٟٚ فٟ ٚٞغ جْٓٗ,

جْ ضؿحٌذٙح فٟ ج٠حٌ جٌط١ّٕس ج١ٌٓح١ْس جٌّؼطّىز ػٍٝ جٌّٕحيؼ جٌى١ٌٔٛٛحٌٟ وحٔص غ١ٍ ِٕٓؿّس ِغ 
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فٟ  ٠ر١ؼس ٚضى٠ٛٓ ًٖ٘ جٌىٌٚس ٚن١ٚٛٛس ِؿطّؼٙح, ِح جوٜ جٌٝ ٚلٛػٙح فٟ ػىز جَِحش ْٛجء

ِٓحٌس ضى٠ٛٓ جالِس جٞ فٟ جٌؼمى جالؾطّحػٟ, جٚ فٟ جٌرٕحء ج١ٌٓحْٟ ج١ٌٍُٓ جًٌٞ فًٗ فٟ ضكم١ك 

ِإْٓحش و٠ّمٍج١٠س ضفطف لٕٛجش ٌٍّٗحٌوس ٚضىػُ ِفَٙٛ جٌٍٗػ١س ٌٍىٌٚس ٌٍّٚإْٓحش جٌمحتّس 

 تُ.ػ١ٍٙح, ٚضٕؿف فٟ ضكم١ك ذٕحء جلطٛحوٞ ٠كمك جٌؼىجٌس فٟ جٌط٠َٛغ ٚض١ّٕس ٖحٍِس ٚجْطمٍجٌ وج

( ٘ٛ ٚلٛع 2011: 1951ٚػ١ٍٗ فحْ ٔطحؼ ِٗح٠ٌغ جٌط١ّٕس ج١ٌٓح١ْس نالي ًٖ٘ جٌؼمٛو)

غٌٛجش ٖؼر١س, وٗفص ِىٜ ٘ٗحٖس ًٖ٘ جٌّٗح٠ٌغ, ق١ع ػحو ٚٞغ جٌىٌٚس جٌٝ ٍِجقً ْحذمس 

جالٔطّحءجش جٌّك١ٍس ٚج٠ٌٛٙحش ِحوْٚ جٌىٌٚس ذّهطٍف ضؿ١ٍحضٙح ِٚظحٍ٘٘ح.  ٌطى٠ٕٛٙح, فظٍٙش

جػحوز جٌٕظٍ فٟ جٌؼمى جالؾطّحػٟ جًٌٞ ضحْٓص ػ١ٍٗ جٌىٌٚس ٚفك ٍِٗٚع ِح٠ؼٕٟ ٕ٘ح ٌٍٞٚز 

ضٛجفمٟ ٠ٟحف ج١ٌٗ ػ١ٍّس ضكى٠ع ٌٍٕظُ جاللطٛحو٠س ٚجالؾطّحػ١س ٌىٟ ضؼَُ ػ١ٍّس جالٔطمحي 

 جٌى٠ّمٍج٠ٟ.
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 :انمراجع

1)
, 1969, 104, ػىو 9ٍِٛ , ِؿٍى   ؾّحي جٌٍٗلحٚٞ, غٌٛز جٚي ْرطّرٍ ضط٠ٛؽ ٌٍٕٟحي ج٠ٌٕٟٛ ج١ٌٍرٟ, 

٘133. 
2)

, ٌِٕٗٛجش ؾحِؼس لح٠ٌّٛٔ, 2فَٛٞ جقّى ض١ُ, ػطح ِكّى ٚحٌف, جٌٕظُ ج١ٌٓح١ْس جٌؼٍذ١س جٌّؼحٍٚز, ؼ 

 .347-346, ٘ 1988٘ذٕغحَٞ, 
3)

 .347-346فَٛٞ جقّى ض١ُ, ػطح ِكّى ٚحٌف, ِٛىٌ ْحذك, ٘ ٘ 
4)

 .644, 2012٘ن١ًٍ ق١ٓٓ, جٌطح٠ٌم ج١ٌٓحْٟ ٠ٌٍٛٓ جٌؼٍذٟ, ٌِٕٗٛجش جٌكٍرٟ جٌكمٛل١س, ذ١ٍٚش,  
5)

. ٌجؾغ, 164: 158,٘ ٘ 1966ِؿ١ى نىٌٚٞ, ١ٌر١ح جٌكى٠ػس, ضٍؾّس ٔمٛال ٠َحوز, وجٌ جٌػمحفس, ذ١ٍٚش,  

, ٘ 2013ؿطّغ جٌّىٟٔ, ١ٌر١ح, ْحٌُ ق١ٓٓ جٌؼحوٞ, ٚجنٍْٚ, جٌطٕظ١ُ ج١ٌٓحْٟ ٌٍكىُ فٟ ١ٌر١ح, َٚجٌز جٌػمحفس ٚجٌّ

 ٘20 -21 . 

ضى٠ٛٓ وٌٚس ١ٌر١ح جٌّٓطمٍس ٚيجش ج١ٌٓحوز, ٚجٌطٟ ضًّٗ -1-ػٍٝ جالضٟ: 1949ٌٕٓس ٠ٚ289ٕٙ جٌمٍجٌ جالِّٟ ٌلُ -

ضؼ١ٓ  -3-جْ ٠مٍ ِّػٍٛ جٌٓىحْ فٟ ذٍلس ٠ٍٚجذٍّ ٚفُجْ وْطٌٛج ٠طّٟٓ ٖىً جٌكىُ.-2-ذٍلس ٠ٍٚجذٍّ ٚفُجْ.

ٌّطكىز ِٕىٚذح ٌٗ ِؿٍّ ٠ٓحػىٖ ٠ٍٖٚىٖ ٌّٓحػىز جٌٗؼد ج١ٌٍرٟ ػٍٝ ٚٞغ وْطٌٛ ٌٍرالو جٌؿّؼ١س جٌؼحِس ٌالُِ ج

ضمَٛ جٌىٌٚطحْ جٌمحتّطحْ ذحػّحي جالوجٌز ٌاللح١ٌُ جٌػالغس) ذ٠ٍطح١ٔح ٚفٍٔٓح( ذحٌطؼحْٚ ِغ -4-ٚضح١ّْ قىِٛس ِٓطمٍس.

جٌّٓحػىز فٟ جوجٌز ٖإْٚ جٌرالو جٌّٕىٚخ جالِّٟ ذحالٍْجع فٟ ٔمً ٍْطس جٌكىُ جٌٝ قىِٛس وْط٠ٌٛس ِٓطمٍس, ٚ

ضمرً ١ٌر١ح -5-ػٍٝ ضكم١ك ٚقىز ١ٌر١ح ٚجْطمالٌٙح ٚجٌطؼحْٚ فٟ ضى٠ٛٓ جالوجٌجش جٌكى١ِٛس ٚض١ٕٓك جٌؿٙٛو ًٌٖٙ جٌغح٠س.

ػرى هللا ِفطحـ ؾٙحْ, ِٓ  جذٍج١ُ٘ ػ١ّٕ,ذّؿٍو ضى٠ٕٛٙح وٌٚس ِٓطمٍس ػٟٛج فٟ ١٘ثس جالُِ جٌّطكىز, ٌجؾغ, 

 .38 -37, ٘ 2015٘, وجٌ جٌىطد ج١ٕ٠ٌٛس, ذٕغحَٞ, 1951- 1924ج١ٌٍرٟ يجوٍز جٌٕٟحي ج١ٌٓحْٟ
6)

 .349فَٛٞ جقّى ض١ُّ, ػطح ِكّى ٚحٌف, ِٛىٌ ْحذك, ٘ 
7)

ؾ١ف ١ُّْٛٔ, ١ٌر١ح ٚجٌغٍخ ِٓ جالْطمالي جٌٝ ٌٛوٍذٟ, ضٍؾّس ٔمٛال ٠َحوز, ٍِوُ جٌىٌجْحش ج١ٌٍر١س, وٓفٌٛو,  

2013 ٘57. 
8)

, ضٍؾّس ػٍّ جذٛ جٌمحُْ  ِحذؼى جالْطؼّحٌ ٚجٌطكٛالش جالؾطّحػ١س فٟ ١ٌر١ح ػٍٝ ػرىجٌٍط١ف جق١ّىز, وٌٚس 

 .13-12, ٘ ٘ 2012جٌىىٍٟ, جٌٍّوُ جٌؼٍذٟ ٌالذكحظ ٚوٌجْس ج١ٌٓحْحش, جٌىٚقس,

جٌٝ جالضكحو جٌؼحَ ج١ٌٍرٟ ٌٕمحذحش جٌؼّحي ٚوحْ  1952غُ ضغ١ٍ جّْٗ  1949ٔمحذس جٌؼّحي ج١ٌٍر١١ٓ فٟ ػحَ ضحْٓص -

ٔمحذس ِهطٍفس ٚنالي جٌؼٙى جٌٍّىٟ ّٔح ػىو جٌٕمحذحش جٌؼّح١ٌس َٚجو ػىو جػٟحتٙح ٚذٍَش ؾٍّس ِٓ  ٠20ُٟ 

ج١ٌٍرٟ: ضٛؾٙحش جٌٍٓطس ٚجٌّؿطّغ, ٖإْٚ  (. جٌّؿطّغ جٌّى2009ٟٔجالضكحوجش جٌٕمحذ١س. ٌجؾغ, ػٍٟ ػرىجٌٛحوق, )

 53, ٘ 2009, 91-90جال١ْٚ, ٌرٕحْ, ػىو
9)

ػٍٟ ػرىجٌٍط١ف جق١ّىٖ, جالٚٛجش جٌّّٙٗس جٌهٟٛع ٚجٌؼ١ٛحْ فٟ ١ٌر١ح جغٕحء جالْطؼّحٌ ٚذؼىٖ, ٍِوُ  

 .131, 2009٘وٌجْحش جٌٛقىز جٌؼٍذ١س, ذ١ٍٚش, 
01)

ٛع ٚجٌؼ١ٛحْ فٟ ١ٌر١ح جغٕحء جالْطؼّحٌ ٚذؼىٖ, ِٛىٌ ػٍٟ ػرىجٌٍط١ف جق١ّىز, جالٚٛجش جٌّّٙٗس جٌهٟ 

 .111-110ْحذك, ٘ ٘
11)

 .135-134٘ ٘ ١ٌر١ح جٌطٟ الٔؼٍفٙح, وجٌ جٌىطد ج١ٕ٠ٌٛس, ِٛىٌ ْحذك,ػٍٝ ػرىجٌٍط١ف جق١ّىٖ,   
21)

 ِكّى جذٍج١ُ٘ ػٍٝ, جغٍ جٌٕظحَ ج١ٌٓحْٟ فٟ جالوجٌز جٌٗؼر١س فٟ ١ٌر١ح, ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ, ؾحِؼس جَ وٌِحْ 

 .44, ٘ 2006-2005جالْال١ِس, جٌٓٛوجْ, 
31)

, ٘ ١ٌ1970ر١ح جٌّؼحٍٚز, ِؼٙى جٌركٛظ ٚجٌىٌجْحش جٌؼٍذ١س, ؾحِؼس جٌىٚي جٌؼٍذ١س, جٌمحٍ٘ز,  ٚالـ جٌؼمحو, 

 .138 -137. ٌجؾغ ج٠ٟح, ػٍٝ ػرىجٌٍط١ف جق١ّىٖ, ١ٌر١ح جٌطٟ الٔؼٍفٙح, ِٛىٌ ْحذك, ٘ 139-140٘٘
41)

 .140-139 -ػٍٝ ػرىجٌٍط١ف جق١ّىٖ, ١ٌر١ح جٌطٟ الٔؼٍفٙح, ِٛىٌ ْحذك, ٘ ٘ 
51)

 .34-33, ٘ 2012٘, 51ِٕٝ ق١ٓٓ ػر١ى, جذؼحو ضغ١١ٍ جٌٕظحَ ج١ٌٓحْٟ فٟ ١ٌر١ح, وٌجْحش و١ٌٚس, ػىو 
61)

 .380فَٛٞ جقّى ض١ُ , جٌٕظُ ج١ٌٓح١ْس جٌؼٍذ١س جٌّؼحٍٚز, ِٛىٌ ْحذك, ٘   
71)

جٌطىنً جالؾٕرٟ ٚوٌٖٚ فٟ جْمح٠ ٔظحَ جٌمًجفٟ, ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ, و١ٍس جٌكمٛق ٚجٌؼٍَٛ ٌَوِٟٚ ػالء جٌى٠ٓ,  

 .98: 96, ٘ 2013٘-2012ج١ٌٓح١ْس, ؾحِؼس ِكّى ن١ٍٟ ذٓىٍز, 
18)

, ٌْحٌس ووطٌٛجز غ١ٍ 2002-1960وٌٚ جٌٕف١ فٟ ذٕحء جٌى١حْ ج١ٌٓحْٟ ٌٍىٌٚس ج١ٌٍر١سجٌٙحوٞ جٌر١ٍٗ جٌّغ١ٍذٟ,  

 .148, 2006٘,ٌِٕٗٛز, ؾحِؼس وِٗك
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91)
 .70٘  ِٛىٌ ْحذك, ِكّى جذٍج١ُ٘ ػٍٟ, جغٍ جٌٕظحَ ج١ٌٓحْٟ فٟ جالوجٌز جٌٗؼر١س فٟ ١ٌر١ح, 

20)
وجٌ جٌؿٕحْ ٌٍٍٕٗ, ػٍّ ؾّؼس ػٍّجْ جٌؼر١ىٞ, جٖىح١ٌس جٌر١ٕس ج١ٌٓح١ْس ٌٍٕظُ جٌؿ٠ٌّٛٙس فٟ جٌّٕطمس جٌؼٍذ١س,  

 .123-121٘ ٘, 2013جالٌوْ, 
21)

. ١ٌ129س جٌر١ٕس ج١ٌٓح١ْس ٌٍٕظُ جٌؿ٠ٌّٛٙس فٟ جٌّٕطمس جٌؼٍذ١س,  ِٛىٌ ْحذك, ٘ػٍّ ؾّؼس ػٍّجْ, جٖىح 

ٌجؾغ ج٠ٟح, ػٍٟ ػرىجٌٍط١ف جق١ّىٖ, جالٚٛجش جٌّّٙٗس جٌهٟٛع ٚجٌؼ١ٛحْ فٟ ١ٌر١ح جغٕحء جالْطؼّحٌ ٚذؼىٖ, 

 .138-137ِٛىٌ ْحذك, ٘ ٘
22)

ْحٌُ جٌّرٍٚن ػرىجٌٓالَ, جوجٌز ِإْٓحش جٌمطحع جٌؼحَ ج١ٌٍر١س ٚج١ٌحذح١ٔس, ٌْحٌس ِحؾٓط١ٍ, ؾحِؼس جَ وٌِحْ,  

2005٘ ٘ ,123- 124.. 
23)

. ٌجؾغ 43,٘ 2013جٌرٍٙٛي جٖط١ٛٞ, غّٓ جٌك٠ٍس ١ٌر١ح ٚجٌٕٓٛجش جٌؼؿحف, ِٕطىٜ جٌّؼحٌف, ذ١ٍٚش,  

 .389-388س جٌّؼحٍٚز, ِٛىٌ ْحذك, ٘ ٘ج٠ٟح, فَٛٞ جقّى ض١ُ, جٌٕظُ ج١ٌٓح١ْس جٌؼٍذ١
24)

 .101٘, ١ٌ2008ر١ح ٚجٔطٗحٌ جالٍْكس ج٠ٌٕٚٛس, ٍِوُ جٌه١ٍؽ ٌالذكحظ, وذٟ, ٠ٚٓ ذْٛٚ,  
25)

جالقطؿحؾحش جٌٗؼر١س فٟ ّٖحي جف٠ٍم١ح ٚجٌٍٗق ٚجال١ْ: فُٙ جٌٍٛجع فٟ ١ٌر١ح, ضم٠ٍٍ جٌٍٗق جال١ْٚ ٌلُ  

 .12, ٘ 2011ق٠ٍُجْ  6, 107
)*

س جٌط١ّٕس ج١ٌٓح١ْس ِؿّٛػس ِكىوجش ٌالَِحش ج١ٌٓح١ْس ٚؾىضٙح ضكىُ جٚ ضإغٍ فٟ ػ١ٍّس ٚٞؼص ٔظ٠ٍ - 

جالٔطمحي جٌطٟ ضٍّ ذٙح جٌّؿطّؼحش غ١ٍ جالٌٚٚذ١س ِٓ ٍِقٍس جالْطمالي ٚجٌكحٌس جٌطم١ٍى٠س جٌٝ جٌكىجغس ٚجٌرٕحء ٌٍىٌٚس 

طمحي ًٖ٘ ضفٍَ جٌؼى٠ى ِٓ جالَِحش جٌم١ِٛس ٚجٌّإْٓحش جٌى٠ّمٍج١٠س ٚجالْطمٍجٌ ج١ٌٓحْٟ, ق١ع جْ ػ١ٍّس جالٔ

ٚجٌّٗحوً جٌطٟ ضٓطٛؾد ضكم١ك جٌط١ّٕس ج١ٌٓح١ْس ٌٍطغٍد ػ١ٍٙح, ٚلى قىو  جٌّٛٔى ًٖ٘ جالَِحش فٟ جٌطحٌٟ : جَِس 

ذٕحء جالِس, جٌطٟ ضظٍٙ فٟ ١ْحق جالٔطمحي ِٓ ج٠ٌٍف جٌٝ جٌّى٠ٕس, ِٚٓ جٌٛالء ٌٍمر١ٍس ٚجالٍْز جٌٝ جٌىٌٚس, ٚوًٌه 

س ٚجٌطٟ ضرٍَ جغٕحء ضى٠ٛٓ جٌىٌٚس جٌكى٠ػس, ػٕىِح ضطؼٍٜ جٌىٌٚس ج١ٌٌٛىز ٌطٙى٠ىجش وجن١ٍس ٚنحٌؾ١س جَِس ذٕحء جٌىٌٚ

ضٙىو ٚؾٛو٘ح, ٚوًٌه جَِس جٌّٗحٌوس ج١ٌٓح١ْس ٚجَِس جٌط٠َٛغ, غُ جٞحف جٌّٛٔى فٟ وٌجْحضٗ جٌّطمىِس جٌٝ ًٖ٘ 

١ّس ج١ٌٓح١ْس جٌّؼحٍٚز, جٌّؼٙى ٔظ٠ٍحش جٌطٕ ػحٌف, ٍٔٛ ِكّىجالَِحش, جَِس جٌرٕحء جاللطٛحوٞ. ٌجؾغ, 

 .247, ٘ 1981جٌؼحٌّٟ ٌٍفىٍ جالْالِٟ, ف١ٍؾ١ٕ١ح, 

ٍ فٟ ٚقىز ضح٠ٌه١س  - َّ ٍ ٚجٌّٓطؼ ِّ ِحذؼى جٌى١ٌٔٛٛح١ٌس فٟٙ جٌٍؤ٠س جٌطٟ ضؿّغ فٟ ِؿحي ٚجقى ٌٚكظس ٚجقىز جٌّٓطؼ

قمرس ِح ذؼى جالْطمالالش ضٓحػى ػٍٝ ٍٖـ ٚض١ٞٛف ضح٠ٌم جالْطؼّحٌ ٚضىجػ١حضٗ ػٍٝ جٌّٓطِؼٍّ ٚجٌّٓطَؼٍّ فٟ 

ج١ٕ٠ٌٛس, وّح جٔٙح ضؼرٍ ػٓ ٔمى جالْطؼّحٌ ٚٔمٝ ج٠ٍٚقحضٗ ٚضىجػ١حضٗ جٌٝ ِح ذؼى جالْطمالي ج٠ٌٕٟٛ. ٌجؾغ, 

, ٘ 2009,, جٌّإْٓس جٌؼٍذ١س ٌٍىٌجْحش ٚج5ٌٍٕٗ, جٌؿُء جٌٍجذغ, ٠ػرىجٌٛ٘حخ جٌى١الٟٔ, ِْٛٛػس ج١ٌٓحْس

797. 
26)

ضك١ًٍ ١ٌْْٛٛٛؾٟ ٌؼٛجًِ ٚجْرحخ جٌػٌٛز ج١ٌٍر١س  2011ِكّى, غٌٛز جٌٓحذغ ػٍٗ ِٓ فرٍج٠ٍ  ق١ٓٓ جذٛجٌمحُْ 

 .322, 2013٘,  78جٌٍجٕ٘س, فىٍ ٚجذىجع, ٍِٛ, ِؿٍى 
27)

, ٘ ٠2013ْٛف جٌٛٛجٟٔ, ١ٌر١ح جٌػٌٛز ٚضكى٠حش ذٕحء جٌىٌٚس, ٍِوُ وٌجْحش جٌٛقىز جٌؼٍذ١س, ذ١ٍٚش,  

٘80-81- 97. 
28)

ىٍز جالٔطفحٞس" جٌفًٗ جٌىجنٍٟ ٚجٌطىنً جٌهحٌؾٟ فٟ جٌؿّح٠ٍ١٘س ج١ٌٍر١س, ج١ٌٓحْس جٌى١ٌٚس, ٠َحو ػم١ً, "ػٓ 

 .71-70, ٘ 2011٘, 184ػىو
29)

 .153جٖط١ٛٞ, غّٓ جٌك٠ٍس ١ٌر١ح ٚجٌٕٓٛجش جٌؼؿحف, ِٛىٌ ْحذك, ٘جٌرٍٙٛي  
30)

ح, وفحـ ػرحِ . ٌجؾغ ج٠93ٟ٠ْٛف جٌٛٛجٟٔ, ١ٌر١ح جٌػٌٛز ٚضكى٠حش ذٕحء جٌىٌٚس, ِٛىٌ ْحذك, ٘ 

, 34جٌكّىجٟٔ, قٍوس جٌطغ١١ٍ فٟ ١ٌر١ح, وٌجْحش جل١ّ١ٍس, ٍِوُ جٌىٌجْحش جالل١ّ١ٍس, ؾحِؼس جًٌّٛٚ, ػىو  

2014٘ ٘ ,73-74. 
31)

, 2013ِٛطفٝ ػٍّ جٌط١ٍ, جْثٍس جٌكىجغس ٚجالٔطمحي جٌى٠ّمٍج٠ٟ فٟ ١ٌر١ح, ِٕطىٜ جٌّؼحٌف, ذ١ٍٚش,  

طّغ جٌّىٟٔ ج١ٌٍرٟ: ضٛؾٙحش جٌٍٓطس ٚجٌّؿطّغ, ٖإْٚ جال١ْٚ, ػٍٟ ػرىجٌٛحوق, جٌّؿ . ٌجؾغ ج٠ٟح,249٘

 .53-52, ٘ 2009, 91-90ػىو
32)

ػٍٟ  . ٌؾغ,249ِٛطفٝ ػٍّ جٌط١ٍ, جْثٍس جٌكىجغس ٚجالٔطمحي جٌى٠ّمٍج٠ٟ فٟ ١ٌر١ح, ِٛىٌ ْحذك, ٘ 

 .55-54ػرىجٌٛحوق,  ِٛىٌ ْحذك, ٘ ٘
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33)
ِكّى ١ْى جقّى فحي, جٌػٌٛز ج١ٌٍر١س.. لٍجءز فٟ ج١ٌحش جْمح٠ ٔظحَ جٌكىُ جٌفٍوٞ, جٌطم٠ٍٍ جالْطٍجض١ؿٟ,  ِؿٍس  

 .182٘ ,2012,  9جٌر١حْ, ػىو
34)

 .48ػٍٟ ػرىجٌٛحوق, ِٛىٌ ْحذك, ٘ 
35 )

ٚوٌجْس ِكّى ٔؿ١د,  جٌظٛجٍ٘ جٌمر١ٍس ٚجٌؿ٠ٛٙس فٟ جٌّؿطّغ جٌؼٍذٟ جٌّؼحٍٚ, جٌٍّوُ جٌؼٍذٟ ٌألذكحظ 

 .67-66, ٘ 2012٘ج١ٌٓحْحش, جٌىٚقس, 
63)

 .101-٠98ْٛف جٌٛٛجٟٔ, ١ٌر١ح جٌػٌٛز ٚضكى٠حش ذٕحء جٌىٌٚس, ِٛىٌ ْحذك, ٘  
73_____)

, جالقطؿحؾحش جٌٗؼر١س فٟ ّٖحي جف٠ٍم١ح ٚجٌٍٗق ٚجال١ْ: فُٙ جٌٍٛجع فٟ ١ٌر١ح, ضم٠ٍٍ جٌٍٗق جال١ْٚ 

 .9-6, ِٛىٌ ْحذك, ٘ 107ٌ٘لُ 
83)

, ٘ 2012جٌرٍؼُٞ, جػحوز ١٘ىٍس جاللطٛحو ج١ٌٍرٟ, ج٠ٍٚقس ووطٌٛجٖ, ؾحِؼس وِٗك, ِٛطفٝ ٌؾد  

٘128 :130.
 

93)
نحٌى قٕفٟ ػٍٝ, جٖىح١ٌحش ذٕحء جٌىٌٚس فٟ ١ٌر١ح ِح ذؼى جٌمًجفٟ , جٌّؿٍس جٌى٠ّمٍج١٠س, جٌٕٓس جٌػحٌػس ػٍٗ, ػىو  

51ٛ١ٌٛ٠ ,2012٘ ,171. 
40)

, 2014, 56ذؼى جٌػٌٛجش.. ١ٌر١ح ّٔٛيؾح, ِؿٍس جٌى٠ّمٍج١٠س, ػىو نحٌى قٕفٟ ػٍٟ, ِؼٟالش ج٠ٌٛٙس ج١ٕ٠ٌٛس  

٘ ٘68-69. 
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 التنافس الدولي على مصادر الطاقة في أفريقيا

 

 التنافس الدولي على مصادر الطاقت

 في أفريقيا 

 

 أ. ػرذ جٌك١ّذ فحٌف ٠ٛٔظ     

 أ. ػضجٌذ٠ٓ  ِخطحس فىشْٚ    

 لغُ جٌؼٍَٛ جٌغ١حع١س ؾحِؼس جٌّشلد

 

ئٌٝ ضأ١ِٓ ِقحدس جٌطحلس وحْ ٚال صجي ِٓ جٌّكذدجش جألعحع١س جٌطٟ ضؾىً ئْ جٌغؼٟ 

جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س ٌٍذٚي ٚخحفس جٌذٚي جٌقٕحػ١س جٌىرشٜ, ِٕٚز ٔٙح٠س جٌمشْ جٌّحمٟ ٚذذج٠س 

جألٌف١س جٌػحٌػس  ظٙش ّٔو ؾذ٠ذ ِٓ جٌطٕحفظ ػٍٝ جٌمحسز جألفش٠م١س ض١ّض ذذخٛي ذؼل جٌذٚي وحٌق١ٓ 

جٌّطكذز جألِش٠ى١س ػٍٝ خو جٌطٕحفظ فنال ػٓ جٌمٜٛ جألٚسٚذ١س جٌطم١ٍذ٠س, ٚ ٚجٌٕٙذ ٚجٌٛال٠حش 

ح ٚجعًؼح ذحٌمحسز جألفش٠م١س. ًِ  ذذأش ٘زٖ جٌذٚي ضرذٞ ج٘طّح

٘زج ٚلذ أفركص جٌمحسز جألفش٠م١س ذؼذ هٛي ِؼحٔحز ٚئّ٘حي ضىطغد ذؼذج جعطشجض١ؿ١ح ِطٕح١ِح 

ح فٟ جٌغ١حعحش جٌطٟ ضشعّٙح جٌمٜٛ جٌىرشٜ ٌٍطكىُ فٟ   ػٍٝ جٌّغطٜٛ جٌذٌٟٚ, ًّ ٚضكطً ِٛلًؼح ِٙ

جٌّغطمرً, ٠ٚشؾغ ٘زج جال٘طّحَ ذحٌمحسز جألفش٠م١س ٔط١ؿس جألصِحش جٌطٟ ضّش ذٙح ِٕطمس جٌؾشق 

جألٚعو جٌغ١ٕس ذحٌٕفو ٚجٌغحص, ٚأ٠ًنح ٌّح ضكط٠ٛٗ أسجمٟ ٘زٖ جٌمحسز ِٓ ِٛجد خحَ ِٚٛجسد هر١ؼ١س 

 ٌٍطحلس ٌُ ضغطغً ذؼذ.ِٚقحدس ٘حتٍس 

ِٚٓ جٌّطٛلغ أْ ٠غطّش جػطّحد ٘زٖ جٌمٜٛ ػٍٝ جٌػشٚجش جألفش٠م١س فٟ جٌّغطمرً جٌّٕظٛس, 

ٚ٘زج ِح ؾؼً جٌّٕحفغس ذ١ٓ ضٍه جٌذٚي ضضدجد قذز. ٚذذأش ضغؼٝ ئٌٝ ص٠حدز جٌطشو١ض ػٍٝ مّحْ 

 شجض١ؿ١س. ٚقّح٠س جِذجدجضٙح ِٓ ِقحدس جٌطحلس ٚجٌّٛجد جٌخحَ جٌالصِس ٌقٕحػحضٙح جالعط

ٚلذ أعُٙ ٘زج جٌطٕحفظ ذ١ٓ جٌمٜٛ جٌقٕحػ١س جٌىرشٜ فٟ جٌمحسز جٌغّشجء ذؾىً ِرحؽش أٚ 

غ١ش ِرحؽش فٟ ص٠حدز ضؼم١ذ ٚضؾحذه ٚجٔطؾحس جٌقشجػحش جٌطٟ ضؾٙذ٘ح ٘زٖ جٌمحسز ِٓ خالي عؼٟ 

عحش ٘زٖ جٌمٜٛ ٌٍغ١طشز ٚجالعطكٛجر ػٍٝ ِشجوض جٌػشٚجش جٌّؼذ١ٔس جٌك٠ٛ١س ٚجػطّحد وً ِٕٙح ع١ح

 ٚجعطشجض١ؿ١حش ِخطٍفس.

ٚضأضٟ أ١ّ٘س ٘زٖ جٌذسجعس ِٓ خالي ئٌمحء جٌنٛء ػٍٝ ِظح٘ش جٌطٕحفظ جٌذٌٟٚ ٚأذؼحدٖ فٟ 

أفش٠م١ح, ٚ أ٘ذجف ِٚقحٌف ٘زٖ جٌمٜٛ فٟ جٌمحسز, ٚجٌٛلٛف ػٍٝ أُ٘ جألدٚجش جٌطٟ ضؼطّذ ػ١ٍٙح 

 ضٍه جٌمٜٛ ٌطكم١ك أ٘ذجفٙح. 
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ٛي: ِح ٟ٘ أُ٘ ِقحدس جٌطحلس جٌطٟ ضٍّىٙح ٚضٕطٍك ٘زٖ جٌذسجعس ِٓ ئؽىح١ٌس ضطّكٛس ق

جٌمحسز جألفش٠م١س؟ ِٚح ٘ٛ ِٛلغ جٌمحسز جألفش٠م١س ػٍٝ خش٠طس جعطشجض١ؿ١حش جٌذٚي جٌىرشٜ؟ ِٚح 

 جٌزٞ لذِطٗ ٘زٖ جٌذٚي ألفش٠م١ح جٌطٟ ال ضضجي ضشجٚـ ِىحٔٙح؟

ز ٌٚإلؾحذس ػٍٝ ٘زٖ جٌطغحؤالش جٔطٍمص جٌذسجعس ِٓ فشم١س أعحع١س ِفحد٘ح, أْ ص٠حد

جال٘طّحَ جٌذٌٟٚ ذحٌمحسز جألفش٠م١س ذشص ٔط١ؿس جأل١ّ٘س جالعطشجض١ؿ١س جٌطٟ أفركص ضّػٍٙح ٘زٖ جٌمحسز 

ػٍٝ ِغطٜٛ ِقحدس جٌطحلس, خحفس ِغ ذذج٠س جٌمشْ جٌكحٌٟ, ٌّح ضّطٍىٗ ِٓ غشٚجش هر١ؼ١س ِّٙس, 

 وحٌٕفو ٚجٌغحص ٚذؼل جٌّؼحدْ جٌػ١ّٕس.

 أوال: مصادر الطاقت في القارة األفريقيت

جٌمحسز جإلفش٠م١س فٟ أر٘حْ جٌىػ١ش٠ٓ ذأٔٙح لحسز ِغّٛسز ِٕٚغ١س, ٠ٚؼقف ذغىحٔٙح   ضشضرو

جٌفمش ٚجٌؿٛع ٚجٌطخٍف, ٚضٕٙىٙح جٌكشٚخ ٚجٌقشجػحش جٌؼشل١س ٚجٌطحتف١س, ٚأٔٙح غ١ش لحدسز ػٍٝ 

جٌٕٙٛك ٚجٌٛلٛف ػٍٝ ألذجِٙح ٚجلطكحَ ١ِحد٠ٓ ٚسقحخ جٌطمذَ جٌقٕحػٟ ٚجاللطقحدٞ, ٌٚىٓ 

ٚجٌذسجعحش ٚجٌركٛظ جٌؼ١ٍّس ضذقل ٚضٕفٟ وً ٘زٖ جألفىحس جٌّغٍٛهس ٚجٌّكرطس ٌُّٙ جٌكمحتك 

ٚضؼحٟٔ ِٕٗ ٘زٖ جٌمحسز ِٓ أرٜ ٚأمشجس   ٚػض٠ّس ؽؼٛخ ٘زٖ جٌمحسز جٌٛجػذز, ٚضر١ٓ أْ ِح ػحٔص

ٚػؿض ػٓ جعطغالي ِٛجسد٘ح ٚغشٚجضٙح جٌطر١ؼ١س ٚجٌّؼذ١ٔس, ٘ٛ ٔط١ؿس ٌّخٍفحش ٚضشعرحش جٌكمرس 

س جٌّش٠شز, جٌطٟ أدخٍص ئفش٠م١ح فٟ ظالَ دجِظ, ٚقحٌص ذ١ٕٙح ٚذ١ٓ جعطىؾحف ِٚؼشفس جالعطؼّحس٠

 . ٚجعطػّحس ِح ضخطضٔٗ ِٓ وٕٛص ٚدسس جعطشجض١ؿ١س غ١ّٕس

 521ئْ جفش٠م١ح ضّطٍه ػٍٝ ظٙش٘ح ٚفٟ ذحهٕٙح ِٛجسد ِؼذ١ٔس ٚهر١ؼ١س ٘حتٍس, ئر أْ ٌذ٠ٙح 

١ٍِحس ذش١ًِ ِٓ جقط١حهٟ جٌؼحٌُ ِٓ جٌٕفو
(5)

% ِٓ جالقط١حه١حش جٌؼح١ٌّس ٌٙزج 51ح ٔغرطٗ, أٞ ِ

١ٍِْٛ هٓ ِٕٗ ٌط١ٌٛذ جٌطحلس, ٚلذ عؿٍص جٌّٕحهك ؽرٗ  033جٌّٛسد جٌك١ٛٞ, ٚضٕطؽ ئفش٠م١ح قٛجٌٟ 

جٌقكشج٠ٚس فٟ جٌمحسز فٟ جٌغٕٛجش جألخ١شز جوطؾحفحش ٔفط١س ِٓ ؽأٔٙح أْ ضشفغ ِٓ ِؼذالش 

ئٔطحؾٙح ِٓ جٌٕفو فٟ جٌّذٜ جٌمش٠د
(2)

. 

% ِٓ ١ٍِ7ْٛ لذَ ِىؼد ِٓ جٌغحص جٌطر١ؼٟ ١ِٛ٠ح, ٚذٕغرس  22فش٠م١ح ضٕطؽ وّح أْ ئ  

ئؾّحٌٟ جإلٔطحؼ جٌؼحٌّٟ ِٓ ٘زج جٌّٛسد جاللطقحدٞ, ِٚٓ جٌّطٛلغ أْ ضطنحػف ٘زٖ جٌٕغرس فٟ 

جٌغٕٛجش جٌمحدِس, ٚرٌه ذحٌٕظش ئٌٝ جٌى١ّحش جٌنخّس جٌطٟ ضُ جوطؾحفٙح فٟ أٔكحء ِطؼذدز ِٓ 

جٌمحسز
(0)

 . 

ش جٌٕفو ٚجٌغحص جألفش٠مٟ عٌٙٛس جعطخشجؾٗ ٔغر١حً ٚعٌٙٛس ضغ٠ٛمٗ أ٠نحً ذغرد ِٚٓ ١ِّضج

ِٛلغ جٌمحسز جالعطشجض١ؿٟ ذ١ٓ لحسجش جٌؼحٌُ ِٓ ؾٙس ٚذغرد ضشوض و١ّحش ور١شز ِٓ جٌٕفو ػٍٝ 

جٌغٛجقً أٚ فٟ ج١ٌّحٖ جإلل١ّ١ٍس ٌذٌٚٙح, ٚػٍٝ جٌشغُ ِٓ أْ ٔغرس جالقط١حه١حش جٌّىطؾفس فٟ جٌمحسز 

غر١حً ِمحسٔس ذٕظ١شضٙح فٟ جٌؾشق جألٚعو ئال أْ ذؼل جٌؿٙحش جٌذ١ٌٚس ضؾ١ش ٌٛؾٛد ِطٛجمؼس ٔ
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جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌّٕحهك غ١ش ِىطؾفس ئٌٝ ج٢ْ ٚجٌطٟ ٠ّىٓ أْ ضكٜٛ و١ّحش ور١شز ِٓ جٌٕفو ٚجٌغحص 

ذؾىً ٠ؿؼً ِٓ جٌمحسز جٌٍّؿأ جألخ١ش غ١ش جٌّغطٕفز ٔفط١حً خحفس ٚأْ لذسجش جإلٔطحؼ فٟ جٌؼذ٠ذ ِٓ 

محسز ٌُ ضقً ٌطحلطٙح جٌمقٜٛدٚي جٌ
(4)

. 

أِح ذحٌٕغرس ٌٍطّحلس جٌؾّغ١س فططٛفش جٌظشٚف جٌّالتّس إلٔطحؼ جٌىٙشذحء ِٓ ٘زٖ جٌطّحلس فٟ 

ٌكّح٠س  جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌرٍذجْ جألفش٠م١س, ٔظًشج ٌغطٛع جٌؾّظ ٕ٘حن ذمٛز, ذً ئْ ِٕظّس غش٠ٕر١ظ

% ِٓ ِغحقس جٌقكشجء, 2ٌؾّغ١س فٟ ئْ ئٔؾحء ِكطحش ٌط١ٌٛذ جٌىٙشذحء ِٓ جٌطحلس ج  جٌر١ثس ضمٛي

٠ىفٟ ٌطغط١س جٌكحؾس جٌؼح١ٌّس ِٓ جٌىٙشذحء
(1)

. 

أِح ذحٌٕغرس ٌّٛجسد ج١ٌّحٖ جٌؼزذس فطؾ١ش أغٍد جإلققحت١حش ٚجٌطمذ٠شجش أْ لحسز أفش٠م١ح 

ِٓ ِقحدس ج١ٌّحٖ جٌؼزذس جٌّطؿّذدز فٟ جٌغٕس, أٞ ِح ٠ؼحدي  0آالف وٍُ 4ضّطٍه ِح ٠مذس ذكٛجٌٟ 

ٓ ِقحدس ج١ٌّحٖ جٌؼزذس جٌّطؿذدز فٟ وً جٌؼحٌُ% 53ِقٛجٌٟ 
(6)

. 

أِح ذخقٛؿ ج١ٌٛسج١َٔٛ, فمذ أػحد جسضفحع أعؼحس جٌٕفو, ٚص٠حدز جٌطٍٛظ فٟ جٌؼحٌُ, ِٚح 

٠شجفمٙح ِٓ مغٛه ِطضج٠ذز ٌٍٕحؽط١ٓ فٟ جٌّؿحي جٌر١ثٟ, ئق١حء جٌٕمحػ قٛي ضم١ًٍ جالػطّحد ػٍٝ 

جٌطحلس, ٚجعطرذجي ج١ٌٛسج١َٔٛ ػٍٝ ٚؾٗ أخـ, جٌزٞ ٠ذخً جٌّٛجسد ج١ٌٙذسٚوشذ١ٔٛس )جٌٕفو( ٌط١ٌٛذ 

فٟ ض١ٌٛذ جٌطحلس ج٠ٌٕٚٛس ذٙح. ٚضكطً غالظ دٚي ئفش٠م١س ) ج١ٌٕؿش, ٚئفش٠م١ح جٌٛعطٝ, ٚٔح١ِر١ح ( 

فذجسز لحتّس جٌذٚي جٌّٕطؿس ٌٙزٖ جٌّحدز فٟ جٌؼحٌُ
(7)

. 

جٌؼحٌُ,    ٚضٕطؽ % ِٓ جقط١حهٟ جٌّحط فٟ  91جٌمحسز جإلفش٠م١س   ئمحفس ئٌٝ رٌه ضّطٍه

% ِٓ ِؼذي جإلٔطحؼ  73% ِٓ ِؼذي جإلٔطحؼ جٌؼحٌّٟ ِٓ ٘زج جٌّؼذْ جٌػ١ّٓ, وّح أٔٙح ضٕطؽ  13

%ِٓ  93ِٓ جٌىٛذحٌص, ٚضّطٍه ئفش٠م١ح   % 76% ِٓ جٌٕكحط, ٚ  00جٌؼحٌّٟ ِٓ جٌز٘د, ٚ

%ِٓ ٘زج جٌّؼذ89ْجقط١حهٟ جٌؼحٌُ ِٓ جٌرالض١ٓ, ٚضٕطؽ قٛجٌٟ 
(8)

% ِٓ جإلٔطحؼ 9, وّح أٔٙح ضٕطؽ 

% ِٓ ج١ٌٛسج١َٔٛ جٌٙحَ فٟ جٌقٕحػحش ج٠ٌٕٚٛس,        ٠ٚطشجٚـ جقط١حه١ٙح 03جٌؼحٌّٟ ِٓ جٌكذ٠ذ, ٚ

% ِٓ ئؾّحٌٟ جالقط١حهٟ جٌؼحٌّٟ ِٓ  03-51ِٓ  ِٓ جٌكذ٠ذ ٚجٌّٕؿ١ٕض ٚجٌفٛعفحش ٚج١ٌٛسج١َٔٛ

٘زٖ جٌّؼحدْ ٚجٌّٛجسد جٌطر١ؼ١س
(9)

. 

الش ِشؽكس ٌالسضفحع, ٚرٌه ذحٌٕظش ئٌٝ أْ أؾضجء ٚضف١ذ جٌطٛلؼحش أْ ٘زٖ جٌٕغد ٚجٌّؼذ

وػ١شز ِٓ جٌمحسز ٌُ ضؾٍّٙح جٌّغٛقحش جٌؿ١ٌٛٛؾ١س, ٚلذ ضر١ٓ ِٓ جٌذسجعحش ٚجألذكحظ جٌؼ١ٍّس 

جٌّخطقس أْ ٘زٖ جألؾضجء ضكطٛٞ ػٍٝ ضشو١رس ؾ١ٌٛٛؾ١س, ِىٛٔس ِٓ جٌقخٛس جٌرٍٛس٠س ٚجٌّطكٌٛس 

 ٠ٕٙح ٔغرحً ػح١ٌس ِٓ جٌّؼحدْ جٌّطٕٛػس.جٌمذ٠ّس, ٟٚ٘ أوػش جٌقخٛس جٌطٟ ضكٛٞ فٟ ضىٛ

ِٚٓ ٕ٘ح ٠ّىٓ جٌمٛي ئْ جٌمحسز جإلفش٠م١س عطىْٛ جٌّٛسد جألعحعٟ ٌٍقٕحػس فٟ جٌؼحٌُ  

ِغطمرالً, ٚئْ وً دٚي ٚلحسجش جٌؼحٌُ جٌطٟ ضؼحٟٔ ِٓ ؽف ٚٔنٛخ ضذس٠ؿٟ فٟ ِٛجسد٘ح جٌّؼذ١ٔس 

ْ ئرج ِح أسجدش ٌؼؿٍس قشوطٙح جٌقٕحػ١س فٟ جٌّغطمرً ػٍٝ ِح ضٕطؿٗ ئفش٠م١ح ِٓ ِؼحد  قح١ٌح عطؼطّذ
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ٚجاللطقحد٠س أْ ضذٚس ٚضغطّش. فىً جٌظشٚف ٚجٌّؼط١حش جٌشجٕ٘س ٚجٌّغطمر١ٍس ضؿؼً ِٓ ئفش٠م١ح 

ِٕٚحؾُ جٌّٛجسد ٚجٌّؼحدْ فٟ ٘زٖ جٌمحسز,   ِكو أٔظحس ٚج٘طّحَ جٌّغطػّش٠ٓ ٚجٌرحقػ١ٓ ػٓ ِقحدس

 س ٚجاللطقحد٠س جٌّطٕح١ِس ٚجٌّططٛسز فٟ جٌؼحٌُ. ٚجالعطفحدز ِٕٙح فٟ ض٠ًّٛ ٚئدجسز جٌكشوس جٌقٕحػ١

ذٍذج فٟ جٌؼحٌُ ٠غطٙذفٙح جٌّغطػّش٠ٓ, ضٛؾذ غّح١ٔس ذٍذجْ أفش٠م١س, ٟ٘  55ِٚٓ ذ١ٓ أُ٘   

ِقش جٌغٛدجْ ٚأغ١ٛذ١ح ِٚٛصٔر١ك ٚضٕضج١ٔح ِٚذغؾمش ٚصجِر١ح ٚجٌىٛٔغٛ جٌذ٠ّمشجه١س. ٚػالٚز 

جٌمحسز جألفش٠م١س ضحس٠خ١ح ذحعُ "خضجْ جٌؼحٌُ " ػٍٝ ققٌٛٙح ػٍٝ ٌمد "عٍس غزجء جٌؼحٌُ " ضؼشف 

ِٓ جٌػشٚجش جٌطؼذ١ٕ٠س فٟ ذحهٓ جألسك, ق١ع ضٍّه قٛجٌٟ غٍع جقط١حهٟ جٌػشٚجش جٌّٕؿ١ّس فٟ 

جٌؼحٌُ
(53)

. 

ِٚغ رٌه فاْ ِح ٠ٕرغٟ جٌطأو١ذ ػ١ٍٗ ٘ٛ أْ جعطفحدز ئفش٠م١ح ِٓ ِٛجسد٘ح ٚغشٚجضٙح جٌّؼذ١ٔس 

ٌطق١ٕغ ئال ذٕغرس مث١ٍس ؾذج فٟ جاللطقحد جإلفش٠مٟ, ِٚؼظُ جٌنخّس ضىحد ال ضزوش, ٚال ٠غُٙ ج

ٚذأعؼحس ص١٘ذز, ١ٌٚظ أِحَ جٌذٚي جإلفش٠م١س ِٓ خ١حس   ٘زٖ جٌّٛجسد ضقذس ٌٍخحسؼ وّٛجد خحَ

العطػّحس ٘زٖ جٌّٛجد فٟ جٌذجخً, ٚػذَ جٌغّحـ ذحعطٕضجفٙح ٚضفش٠غ جٌمحسز ِٕٙح عٜٛ جٌطٛلف ذؿذ٠س 

قٍٛي ػ١ٍّس ضكّٟ ٘زٖ جٌػشٚز ٚضؿؼٍٙح ٚسلس مغو سجذكس ٚل٠ٛس أِحَ ٘زٖ جٌّؼنٍس ٚجٌركع ػٓ 

فٟ أ٠ذٞ جألفحسلس, ٚرٌه ِٓ خالي ضٛف١ش جإلِىح١ٔحش ٚجٌمذسجش جٌرؾش٠س ٚجٌّحد٠س ٚجٌطم١ٕس 

العطغالٌٙح جالعطغالي جألِػً ٚفك جعطشجض١ؿ١س ئفش٠م١س ِؾطشوس ِٚىٍّس ٌرؼنٙح جٌرؼل. فحٌّٛجسد 

ش جٌؼقش جٌزٞ ٠طقذس عٍُ ج٘طّحِحضٗ جٌؼحًِ جاللطقحدٞ, ٟ٘ جٌطر١ؼ١س ٚجٌّؼذ١ٔس ٚفك ِمطن١ح

ٚجالٔطقحس ف١ٙح, ٚػٍٝ ئفش٠م١ح جٌطٟ ضّطٍه ٘زج جٌغالـ   عالـ فؼحي ٚأعحعٟ ٌذخٛي ِؼشوس جٌط١ّٕس

 أْ ضشِٟ ذىً غمٍٙح اللطكحَ ٘زٖ جٌّؼشوس ذمٛز, ٚأْ ضػرص ٚؾٛد٘ح ف١ٙح. 

 ز الطاقتثانياً: استراتيجياث الدول الكبرى في تأمين مراك

ِغ ٔٙح٠س جٌكشخ جٌرحسدز ظٙشش ػذز ِإؽشجش ٚدالتً ضٕرة ذطشجؾغ جأل١ّ٘س جالعطشجض١ؿ١س 

ٌٍمحسز جألفش٠م١س, ٚذشص جضؿحٖ ٚجمف ٌذٜ أغٍد ِطخققٟ جٌؼاللحش جٌذ١ٌٚس ٠إوذ أْ جٌمحسز 

ِش٠ى١س جألفش٠م١س ٌُ ضؼذ رجش أ١ّ٘س ور١شز ذحٌٕغرس ٌٍذٚي جٌىرشٜ جألٚسٚذ١س أٚ ٌٍٛال٠حش جٌّطكذز جأل

ِغطٕذجً فٟ رٌه ئٌٝ ضٕحلـ ِؼذالش جٌّؼٛٔحش ٚجٌمشٚك جٌّٛؾٙس ِٓ ضٍه جٌمٜٛ ئٌٝ جٌمحسز 

جألفش٠م١س, أٚ جٌشذو ذ١ٓ ضمذ٠ُ جٌّؼٛٔحش ٚذ١ٓ ِذٜ جٌطضجَ جٌذٚي جألفش٠م١س ذحٌطكٛي جٌذ٠ّمشجهٟ 

جإلفالـ  ٚجقطشجَ قمٛق جإلٔغحْ, ٚفٟ جٌٛلص ٔفغٗ أدٜ ذشٚص دٚي أٚسٚذح جٌؾشل١س ٚجضرحػٙح ٔٙؽ

جاللطقحدٞ ئٌٝ ٌفص جٔطرحٖ جٌمٜٛ جٌىرشٜ ئٌٝ ٘زٖ جٌذٚي, ٚضخق١ـ لذس ِطضج٠ذ ِٓ جٌّؼٛٔحش 

 ٚجٌمشٚك ئ١ٌٙح ػٍٝ قغحخ جٌّؼٛٔحش ٚجٌمشٚك جٌّٛؾٙس ئٌٝ جٌذٚي جألفش٠م١س.

ٌٚىٓ ِغ ِٕطقف ضغؼ١ٕ١حش جٌمشْ جٌّحمٟ ذذأ جضؿحٖ ض١ّٙؼ جٌمحسز جألفش٠م١س فٟ 

جاللطقحدٞ ذ١ٓ جٌمٜٛ جٌىرشٜ فٟ ٘زٖ جٌمحسز, فارج وحٔص جأل١ّ٘س جٌغ١حع١س جٌطشجؾغ, ٚ ذشص جٌطٕحفظ 
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ٚجٌؼغىش٠س ٌٍمحسز لذ ضشجؾؼص ذؼذ جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز ئال أْ جٌمٜٛ جٌىرشٜ ػحٚدش جال٘طّحَ ذٙح 

جلطقحد٠حً, ِٚٓ غُ وحْ جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز دجفؼحً ٌطغ١ش فٛس ِٚظح٘ش جال٘طّحَ ذحٌمحسز 

, ٚجالعطؼذجدجش ٌٍكشخ جألِش٠ى١س ػٍٝ 2335محفس ئٌٝ ٚلٛع أقذجش عرطّرش ػحَ جألفش٠م١س, ئ

جٌؼشجق ٚأفغحٔغطحْ, ِٚح ؽٙذضٗ فٕض٠ٚال ِٓ جمشجذحش ٌٍؼّحي ٚضٙذ٠ذ جٌشت١ظ جٌغحذك ضؾحف١ض ذمطغ 

. وً رٌه لذ أػحد جٌمحسز جألفش٠م١س 2332جِذجدجش جٌٕفو, ٚوزٌه ِح ؽٙذضٗ جٌغؼٛد٠س ِٓ لاللً ػحَ 

ز جال٘طّحَ جٌذٌٟٚ, خحفس ف١ّح ٠طؼٍك ذطٛف١ش جالِذجدجش ِٓ جٌطحلس ) جٌٕفو ٚجٌغحص (ئٌٝ دجتش
(55)

 ,

ٚؾؼً ئفش٠م١ح ضكطً ِشوض جٌقذجسز فٟ ج٘طّحِحش جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌذٚي جٌؼظّٝ, ِٕٚٙح جٌٛال٠حش 

جٌّطكذز ٚجٌق١ٓ ٚجٌذٚي جألٚسذ١س ٚجٌٕٙذ, جٌطٟ أفركص ضطٕحفظ ذؾىً ور١ش فٟ عر١ً ضٛع١غ 

 جٌمحسز جٌغّشجء ِٓ جؾً ضأ١ِٓ ِقحٌكٙح جٌّخطٍفس فٟ جٌمحسز. ٔفٛر٘ح فٟ

ٚفٟ ِمحذً ٘زٖ جٌطكذ٠حش أِحَ جٌذٚي جٌىرشٜ, أفركص جٌمنح٠ح جٌخحفس ذطأ١ِٓ جٌطحلس 

ضٛمغ ِرحؽشز فٟ أ٠ٌٛٚحش ع١حعحش جألِٓ جٌمِٟٛ ٌٙزٖ جٌذٚي
(52)

. فحٌػمً جٌرطشٌٟٚ جألفش٠مٟ 

أفش٠م١ح, ِّح ضغرد فٟ سفغ ٚض١شز جٌطٕحفظ ذ١ٓ جٌذٚي فشك جعطشجض١ؿ١س ٌٍطؼحًِ جٌذٌٟٚ ِغ 

 جٌىرشٜ, ٚرٌه ألْ ٘زج جٌرطشٚي ٠طّطغ ذّضج٠ح ِطؼذدز ال ضٛؾذ فٟ ٔفو ِٕحهك أخشٜ, أّ٘ٙح:

أْ جٌٕفو جألفش٠مٟ أفنً فٟ جٌؿٛدز ٚأقغٓ فٟ جٌٕٛػ١س ػٓ ِػ١ٍٗ فٟ ِٕحهك أخشٜ, ئمحفس ئٌٝ  .5

لشذٗ ِٓ عٛق جإلعطٙالن فٟ أٚسٚذح ٚأِش٠ىح
(50)

. 

جٌذٚي جألفش٠م١س جٌّٕطؿس ٌٍٕفو ذحعطػٕحء ١ٔؿ١ش٠ح ١ٌٚر١ح ٚجٌؿضجتش, ال ضٕطّٟ ئٌٝ ِٕظّس أٚذه, ِّح  .2

 ٠ّىٕٙح ِٓ قش٠س جإلٔطحؼ.

أْ جٌمحسز جألفش٠م١س ِٓ ق١ع جإلعطٙالن ضؼذ ألً جعطٙالًوح ِٓ غ١ش٘ح, ِّح ٠ّىٕٙح ِٓ ضقذ٠ش  .0

 جٌفحتل.

فط١س فٛق جٌّحء ذؼ١ذج ػٓ جٌؾحهة, ِّح ٠ؿؼٍٗ فٟ ٠طشوض جالقط١حهٟ جٌٕفطٟ جٌىر١ش فٟ ِٛجلغ ٔ .4

ِأِٓ ِٓ جالمشجذحش جٌغ١حع١س ٚجالؾطّحػ١س جٌطٟ لذ ضؾٙذ٘ح ٘زٖ جٌذٚي
(54)

. 

٘زج ٚئرج ِح ٔظشٔح ئٌٝ جقط١حؾحش جٌؼحٌُ ِٓ جٌطحلس ٚؾذٔح أْ جالعطٙالن جٌؼحٌّٟ عٛف ٠شضفغ 

%19َ ذّؼذي 2323ػحَ 
(51)

 ػٍٝ جٌٕفو جألفش٠مٟ., ٚ٘زج ِح ٠نحػف ِٓ جٌطٕحفظ جٌذٌٟٚ 

ح فٟ جعطشجض١ؿ١حش جٌذٚي جٌىرشٜ ٔط١ؿس ٌّح   ًّ ِٚٓ ٘زج وٍٗ فاْ أفش٠م١ح أفركص ضكطً ِٛلًؼح ِٙ

ضٍّىٗ ِٓ ِمِٛحش ِٚقحدس جٌك١حز جٌّّٙس جٌطٟ ٠كطحؾٙح جٌؿ١ّغ, ٚرٌه ٚفك ع١حعحش ٚخطو 

٠ذ ِٓ جٌذٚي خحفس ضمَٛ ذٙح جٌذٚي جٌىرشٜ ٌطٕف١ز جٌّؾشٚػحش جالعطػّحس٠س جٌنخّس فٟ جٌؼذ

جإلفش٠م١س جٌطٟ ضؼحٟٔ ِٓ جضغحع ٘حِؼ جٌفمش ٚجأل١ِس ٚجٌٕضجػحش جٌطحتف١س ٚجٌىٛجسظ جٌطر١ؼ١س, 

ٚجالفطمحس ئٌٝ جٌّؾشٚػحش جٌخذ١ِس ٚجٌقك١س جٌىرشٜ. خقٛفح ٚجْ ٘زٖ جٌمحسز ضط١ّض ٚذكغد 

 جٌُّٙ. ذؼل جٌخرشجء ذٛؾٛد عٛق جعطٙالوٟ ور١ش ؾذج, ٘زج ذحإلمحفس جٌٝ ِٛلؼٙح جالعطشجض١ؿٟ
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ٚضؼطرش جٌٛال٠حش جٌّطكذز جألِش٠ى١س أورش ِغطٍٙه ِٚغطٛسد ٌٍطحلس فٟ جٌؼحٌُ, فؼذد عىحٔٙح 

% ِٓ عىحْ جٌؼحٌُ, ئال أٔٙح ضغطٍٙه سذغ جٔطحؼ جٌٕفو ٚجٌغحص ػٍٝ ِغطٜٛ جٌؼحٌُ, ٚذحٌطحٌٟ ٠1ّػً 

طّذ ذقٛسز فٟٙ ضغؼٝ إل٠ؿحد ِقحدس ؾذ٠ذز ٚذذ٠ٍس ٌطأ١ِٓ ئِذجدجضٙح ِٓ جٌٕفو, فمذ أفركص ضؼ

% ِٓ جقط١حؾحضٙح, ِٚٓ جٌّطٛلغ أْ ضشضفغ ٘زٖ 10ور١شز ػٍٝ جٌٕفو جٌّغطٛسد, ئر ضغطٛسد ٔكٛ 

2323َ% ػحَ 62جٌٕغرس ئٌٝ 
(56)

, ٚضؾىً ٚجسدجش جٌٕفو جٌطٟ ضغطٛسد٘ح جٌٛال٠حش جٌّطكذز ِٓ 

غ أْ % ِٓ ٚجسدجضٙح جٌٕفط١س, ِٚٓ جٌّطٛل21% ئٌٝ 23دٚي جٌمحسز جألفش٠م١س ِح ٠مذس ذكٛجٌٟ 

ذّح ٠مذس ذكٛجٌٟ  كذزجٌّط جٌٛال٠حش % خالي جٌغٕٛجش جٌمحدِس, ٚ ضغطٛسد01ضضدجد ٘زٖ جٌٕغرس ئٌٝ 

١ٍِْٛ ذش١ًِ ِٓ جٌٕفو ع٠ٕٛح ِٓ ئفش٠م١ح 833
(57)

. 

ق١ع  جألِش٠ى١س ِٚٓ ٕ٘ح فحٌرطشٚي جألفش٠مٟ ٠ؾىً أ١ّ٘س أ١ِٕس ور١شز ٌغ١حعس جٌطحلس 

ٌكّح٠س ِقحدس جإلٔطحؼ جٌٕفطٟ فٟ جٌمحسز جإلفش٠م١س ٔط١ؿس ٌّؼحٔحز  جألِش٠ى١س جٌّطكذز جٌٛال٠حش ضؼًّ

ِؼظُ دٚي جٌمحسز ِٓ ػذَ جإلعطمشجس جٌغ١حعٟ ٌنّحْ ضذفك ضقذ٠ش جٌٕفو, ٚٚفٌٛٗ 

جٌّطّكذز دْٚ أٞ ِؾحوً ِّح ٠غحػذ٘ح ػٍٝ جٌطم١ًٍ ِٓ جالػطّحد ػٍٝ ٔفو جٌؾشق  جٌٛال٠حش ئٌٝ

جألٚعو ػرش ع١حعس ض٠ٕٛغ جٌٛجسدجش جٌؿغشجف١س ٚأٔٛجع جٌطحلس, ق١ع ضؼطرش أفش٠م١ح ػٕقش أعحعٟ 

ػٍٝ سفذ ضكشوحش أٞ ِٕحفظ  جألِش٠ى١س فٟ ٘زٖ جالعطشجض١ؿ١س, وّح ضؼًّ جٌٛال٠حش جٌّطكذز

قم١مٟ أٚ ِكطًّ ٌٙح فٟ جٌٍّؼد جإلفش٠مٟ فٟ ٘زج جإلهحس ِٓ ؽأْ ضكشوحضٗ أْ ضنش ذأِٓ جٌطحلس 

 جألِش٠ى١س.

َ, ٌطؼضص ِٓ  2353فذسش فٟ ِح٠ٛ  ٚؾحءش جعطشجض١ؿ١س جألِٓ جٌمِٟٛ جألِش٠ىٟ, جٌطٟ

ل١ُ جٌؾشجوس ِغ أفش٠م١ح, ٚجٌطٟ ضشضىض ػٍٝ جٌّغإ١ٌٚس جٌّؾطشوس ٚجالقطشجَ جٌّطرحدي, ٚضذػٛ ئٌٝ 

ؽشجوس ِغ جٌذٚي جالفش٠م١س ألْ جلطقحدجضٙح ضّٕٛ ذغشػس, ِٚإعغحضٙح جٌذ٠ّمشجه١س ضططٛس, ٚفٝ 

غحذك ػٍٝ ضٛؾ١ٗ ع١حعس ضكذد سؤ٠طٗ َ, ٚجفك ذحسجن أٚذحِح جٌشت١ظ جٌ ١ٔٛ٠2352ٛ ِٓ ػحَ  54

ف١ّح ٠طؼٍك ذغ١حعس جٌٛال٠حش جٌّطكذز ضؿحٖ أفش٠م١ح ؾٕٛخ جٌقكشجء جٌىرشٜ, ٚػ١ٍٗ جٔرػمص 

جعطشجض١ؿ١س أِش٠ى١س ؾذ٠ذز جضؿحٖ جٌمحسز جألفش٠م١س ضشضىض ػٍٝ ج٢ضٟ
(58)

:                               

ٌف جألِش٠ى١س فٟ أفش٠م١ح )جٌٕفو ِٚقحدس جٌطحلس( قّح٠س جألِٓ جٌمِٟٛ جألِش٠ىٟ ػرش قّح٠س جٌّقح .5

ٚجٌطم١ًٍ ِٓ خطش ضٙذ٠ذ جألِٓ جألِش٠ىٟ فٟ جٌذجخً ٚجٌخحسؼ )ػ١ٍّحش ِىحفكس ِح ٠غّٝ 

                                      ذحإلس٘حخ(.

, دػُ دػُ أعرم١حش جٌٛال٠حش جٌّطكذز فٟ أفش٠م١ح )جٌكىُ جٌشجؽذ, جٌطمذَ جاللطقحدٞ, فل جٌٕضجػحش .2

ٚضم٠ٛس ذشجِؽ جٌقكس جٌؼحِس, دػُ جٌؾشوحء جألفحسلس ٌشفغ ِغطٜٛ لذسجضُٙ ٌّٛجؾٙس جٌطكذ٠حش 

 جالٔطمح١ٌس. 

 .ِكحسذس ؽرىس ضٕظ١ُ جٌمحػذز ٚجٌؿش٠ّس جٌؼحذشز ٌٍكذٚد ٚضؿحسز جٌّخذسجش .0
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 ضأ١ِٓ جٌّالقس جٌركش٠س ِٚكحسذس ػ١ٍّحش جٌمشفٕس. .4

جألفش٠م١س جإلل١ّ١ٍس ٚضط٠ٛش لذسضٙح ػٍٝ ِٛجؾٙس جٌطٙذ٠ذجش ِغحػذز جٌذٚي جألفش٠م١س ٚجٌّٕظّحش  .1

 جٌّك١ٍس ٚجٌذ١ٌٚس.

أِح جٌق١ٓ فطأضٟ فٟ جٌّشضرس جٌػح١ٔس ذؼذ جٌٛال٠حش جٌّطكذز ِٓ ق١ع جعطٙالن جٌطحلس ػٍٝ 

ِغطٜٛ جٌؼحٌُ الع١ّح جٌٕفو, فرؼذ ِح وحٔص جٌق١ٓ ضقذس جٌٕفو أفركص ِٓ جٌذٚي جٌّٛسدز ٌٗ, ئر 

١ٍِْٛ ذش١ًِ ِٓ جٌٕفو ١ِٛ٠ًح, ٟٚ٘ قممص أػٍٝ ِؼذالش جٌّٕٛ جاللطقحدٞ  6.2ضغطٍٙه جٌق١ٓ 

%, ٚأدٜ رٌه ئٌٝ 9.0( ِح ٔغرطٗ  2331ٚ 5991فٟ آع١ح, ئر ذٍغ ِؼذي ّٔٛ٘ح ذ١ٓ ػحِٟ ) 

%, ٠ٚطٛلغ أْ ضض٠ذ ٚجسدجضٙح ٌطقً ئٌٝ 8.5جسضفحع ّٔٛ هٍرٙح جٌغٕٛٞ ػٍٝ جٌٕفو ذّؼذي 

١ٍِ2303ْٛ ذش١ًِ فٟ ػحَ 53.9
(59)

. 

ٚفٟ ئهحس ذكػٙح ػٓ جٌّٛجسد جأل١ٌٚس, ػٍّص جٌق١ٓ ِٕز ذذج٠س جٌمشْ ػٍٝ ضٕٛع ِقحدس 

جعط١شجد٘ح ٌٍطحلس, ٚال ع١ّح أْ جٌق١ٓ ضؾطشٞ قح١ًٌح ِح ٠ؼحدي غٍع قحؾ١حضٙح جٌٕفط١س ِٓ جٌخحسؼ, 

2303% ػحَ 83, ٚئٌٝ 2323% ػحَ ٠ٚ13طٛلغ أْ ٠شضفغ جٌّؼذي ئٌٝ 
(23)

. 

ؽأْ جٌٛال٠حش جٌّطكذز ِح فطأش ضكحٚي جٌركع ػٓ دٚي ِٕٚحهك  ٚذزٌه فاْ جٌق١ٓ ؽأٔٙح

ؾذ٠ذز ٌطأ١ِٓ قحؾحضٙح جٌٕفط١س, ٚٔظًشج ٌٛؾٛد جقط١حه١حش ِّٙس ِٓ جٌٕفو فٟ أفش٠م١ح فاْ جٌق١ٓ ٌُ 

ضذخش ؾًٙذج فٟ ع١حعحضٙح جٌذذٍِٛحع١س ٚجٌغ١حع١س ٚجاللطقحد٠س ٚقطٝ جٌؼغىش٠س ذٙذف مّحْ 

فٟ جٌمحسز, ق١ع ضكقً جٌق١ٓ ػٍٝ سذغ ٚجسدجضٙح جٌٕفط١س ِٓ جٌغ١طشز ػٍٝ جٌّٛجسد جٌٕفط١س 

أفش٠م١ح
(25)

 . 

 جٌغ١حعس فٟ جٌطٛؾٙحش ػٓ جإلفش٠م١س  -جٌق١ٕ١س جٌؼاللحش فٟ جٌّطضج٠ذ جٌططٛس ٠ٚؼرش

 ٚجٔفشجد جٌغٛف١١طٟ, جالضكحد عمٛه ذؼذ ػح١ٌّس ومٛز جٌق١ٓ ٔفٛر دٚس جٌخحسؾ١س جٌق١ٕ١س, ٚضقحػذ

 جٌق١ٓ جٌٛجقذ, جضؿٙص ٚجٌمطد ج١ٌّٕٙس ع١حعس ظً فٟ جٌؼحٌُ ذم١حدز جألِش٠ى١س جٌٛال٠حش جٌّطكذز

 ٚجٌركع جألِش٠ى١س, جٌّطكذز جٌٛال٠حش ِغ جالعطشجض١ؿٟ جٌطٛجصْ ػٍٝ جٌطٛعغ ٚجٌؼًّ ع١حعس ئٌٝ

 ؽشوحضٙح خالي ِٓ جإلفش٠م١س جٌمحسز ػرش ٚؾذضُٙ ق١ع ٚٔفٛر٘ح, إلغرحش ٚؾٛد٘ح ٌٙح أقالف ػٓ

 .جٌطحلس ِقحدس ضأ١ِٓ ٘ذفٙح ٚضذ٠ش٘ح ِإعغحش جٌذٌٚس, ضشػح٘ح جٌطٟ

 جٌّطكذز جٌٛال٠حش ٠ٍٟ جٌزٞ جٌؾش٠ه ضقرف أْ ل١ٍٍس عٕٛجش خالي جٌق١ٓ ٚجعططحػص

 ذذج٠س ِٕز أمؼحف ئٌٝ ٚئفش٠م١ح جٌق١ٓ ذ١ٓ جٌطؿحسز ضنحػفص ق١ع جألفش٠م١س, فٟ جٌمحسز ٚفشٔغح

 ػٍٝ ذٕحء دٚالس, ذ١ٍْٛ 39.7 ئٌٝ , 2005 ػحَ فٟ % 36 ئٌٝ فمذ جسضفؼص جٌؼمذ, ٘زج

 جٌطؿحس٠س, ٚجٌؼمٛد جٌقفمحش ِٓ ور١ش ػذد ضٛل١غ ئٌٝ جٌشع١ّس, ذحإلمحفس جٌق١ٕ١س جإلققحت١حش

دٚالس ذ١ٍْٛ 2 قٛجٌٟ ل١ّطٙح ذٍغص
(22)

. 
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ٚلذ ٔؿكص جٌق١ٓ فٟ ئ٠ؿحد ِٛهأ لذَ ٌٙح فٟ ذؼل جٌذٚي جألفش٠م١س وأٔغٛال ١ٔٚؿ١ش٠ح 

ذض٠حدز جالعطػّحسجش جٌٕفط١س ف١ٙح, ٚذٍغص جٌّرحدالش جٌطؿحس٠س ذ١ٓ ٚجٌغحذْٛ ٚغ١ٕ١ح ٚجٌغٛدجْ 

ِمحذً, ٚلذ ضّىٕص ِإعغس جٌٕفو جٌق١ٕ١س ِٓ  ١ٍِ2350حسجش دٚالس خالي  253جفش٠م١ح ٚذى١ٓ 

% ِٓ أعُٙ ؽشوس ج١ًٌٕ جألػظُ جٌٕفط١س فٟ جٌغٛدجْ, ٚئٔؾحء خو أٔحذ١د ذطٛي 43ؽشجء 

ٛدجْ ػٍٝ جٌركش جألقّش ِٕٚٗ ئٌٝ جٌق١ٓوُ ٌٕمً جإلٔطحؼ ئٌٝ ١ِٕحء ذٛس ع5133
(20)

. ٚجؽطشش 

% ِٓ قمً جورٛ ج١ٌٕؿ١شٞ, ٚجٔنّص وؾش٠ه ٌالعطػّحس فٟ قمً ذكشٞ فٟ أٔغٛال 41جٌق١ٓ 

١ٍِْٛ دٚالس 721ذشأعّحي لذسٖ 
(24)

. 

٘زج ٚ جضخزش جٌق١ٓ ػذًدج ِٓ جالؾشجءجش ٌذػُ جٌؼاللحش جاللطقحد٠س ٚجٌطؿحس٠س ِغ جٌذٚي 

ج؛ جالفش٠م١س, ِٚٓ  ًٛ رٌه ئٌغحء جٌشعَٛ جٌؿّشو١س ػٍٝ جٌغٍغ جٌّغطٛسدز ِٓ جٌذٚي جألفش٠م١س جأللً ّٔ

دٌٚس أفش٠م١س ضطّطغ ذٙزج جإلػفحء 21عٍؼس ِٓ  593ق١ع أفركص 
(21)

. فنال ػٓ ضؾى١ً ِٕطذٜ 

َ, ذٙذف ضٍر١س جقط١حؾحش جٌؼٌّٛس جاللطقحد٠س, ِٚغحٔذز 2333جألفش٠مٟ ػحَ  –جٌطؼحْٚ جٌق١ٕٟ 

ؼحْٚ ٚجٌطكحٌف ذ١ٓ جٌذٚي جإلفش٠م١س ٚفمح ٌمٕحػحضٙح ِٚقحٌكٙح, ٚجٌذفحع ػٓ ؾٙٛد ٘زٖ جٌٛقذز ٚجٌط

جٌذٚي فٟ ِؼحسمس جٌطذخً جٌخحسؾٟ فٟ ؽإٚٔٙح ٚٔضجػحضٙح جٌذجخ١ٍس, ٚدػُ جٌّكحٚالش جألفش٠م١س 

فٟ قً جٌٕضجػحش ذ١ٓ جٌذٚي جألفش٠م١س ذحٌطشق جٌغ١ٍّس
(26)

 . 

سز, ٚرٌه ٌطأ١ِٓ هشق جٌّٛجفالش ف١ٙح, ٚضخف١ل ٚضمَٛ جٌق١ٓ ذر١غ أعٍكس ئٌٝ دٚي جٌمح

عؼش جٌّٕطؿحش جٌٕفط١س, ٚضؼطرش ص٠ّرحذٛٞ فٟ ِمذِس جٌذٚي جٌّغطٛسدز ٌٍغالـ ِٓ جٌق١ٓ,  ففٟ 

ققٍص ػٍٝ عص هحتشجش ٔفحغس خحفس ذحٌؼ١ٍّحش جٌمطح١ٌس 2331ػحَ 
(27)

. وّح قشفص جٌق١ٓ 

ذؼذ ئلحِس لحػذز ػغىش٠س أِش٠ى١س ػٍٝ ضؼ١ّك جٌطؼحْٚ جٌؼغىشٞ ذ١ٕٙح ٚذ١ٓ ؾ١رٛضٟ, خحفس 

 .دجخٍٙح

ٚؾحء ٘زج جٌٕفٛر جٌق١ٕٟ جٌمٛٞ فٟ أفش٠م١ح ٔط١ؿس ضر١ٕٙح جعطشجض١ؿ١س ِر١ٕس ػٍٝ ػذز 

ِكحٚس, ِٕٙح ضمذ٠ُ جٌّغحػذجش ئٌٝ جٌذٚي جإلفش٠م١س دْٚ ؽشٚه ع١حع١س, ٚوزٌه دػُ جعطػّحسجش 

جإلفش٠مٟ جٌزٞ أٔؾة ػحَ  -ق١ٕٟجٌمطحع جٌخحؿ جٌق١ٕٟ فٟ ئفش٠م١ح ِٓ خالي ِؿٍظ جألػّحي جٌ

َ, ٚجٌزٞ ػًّ ػٍٝ دػُ جعطػّحسجش جٌمطحع جٌخحؿ جٌق١ٕٟ فٟ وً ِٓ جٌىح١ِشْٚ, 2334

ٚغحٔح, ٚجٌّٛصِر١ك, ١ٔٚؿ١ش٠ح, ٚؾٕٛخ أفش٠م١ح, ٚ٘زج جٌطٕحِٟ ٌٍذٚس جٌق١ٕٟ فٟ ئفش٠م١ح, وحْ ِٓ 

ِؿّٛػس ِٓ جإلٔطمحدجش ئٌٝ  جٌطر١ؼٟ أْ ضٕظش ئ١ٌٗ جٌذٚي جٌغشذ١س ذمٍك ور١ش, ٚ٘ٛ ِح ؾؼٍٙح ضٛؾٗ

ح ضغٍط١س ٚلّؼ١س, ٚال ضشذو ذ١ٓ لشٚمٙح ٚمشٚسز جقطشجَ  ًّ جٌق١ٓ, ِٓ لر١ً أْ جٌق١ٓ ضذػُ ٔظ

قمٛق جإلٔغحْ, ٚأٔٙح جعطؼّحس ؾذ٠ذ ٌٍمحسز
(28)

. 

% ِٓ جإلعطٙالن جٌؼحٌّٟ ِٓ جٌطحلس, ٠ٚأضٟ 51أِح جٌذٚي جألٚسٚذ١س فطغطٍٙه ِح ِمذجسٖ 

% (24%, ٚجٌغحص ١44ذسٚوشذٛٔحش ) ٠ؾىً جٌٕفو غٍػح جإلعطٙالن ِٓ جٌٙ
(29)

, فحقط١حهحش جٌمحسز 
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ِكذٚدز ؾًذج, ٚجٌٕش٠ٚؽ ٟ٘ جٌذٌٚس جٌٛق١ذز جٌطٟ ضّطٍه جقط١حهحش ور١شز. ٌٚزٌه ػٍّص جٌذٚي 

جألٚسٚذ١س ػٍٝ ضذػ١ُ ػاللحضٙح ذحٌمحسز جألفش٠م١س ػٍٝ ػذز ِغط٠ٛحش ٚفٟ ػذز أذؼحد؛ ففٟ ئهحس 

ػذز أهش ٌٍطؼحْٚ فٟ جألذؼحد جاللطقحد٠س ٚجأل١ِٕس. فّٓ جٌٕحق١س جاللطقحد٠س  جٌطؼحْٚ جٌؿّحػٟ ٠ٛؾذ

ضطؼذد أهش جٌطؼحْٚ, ِٚٓ أّ٘ٙح
(03)

 :                                          

ئهحس جضفحل١س ٌِٟٛ: ٚ٘ٛ أقذ أُ٘ لٕٛجش جٌؼاللحش ِطؼذدز جألهشجف جٌطٟ ضشذو دٚي جالضكحد  - 

لِّغ فٟ جألٚسٚذٟ ِغ جٌذٚي جألف ُٚ ش٠م١س ؾٕٛخ جٌقكشجء ٚدٚي جٌّك١و جٌٙحدٞ ٚجٌىحس٠رٟ. ٚلذ 

دٌٚس ِٓ دٚي أفش٠م١ح ٚجٌّك١و  46َ ٚمّص 5971ئهحس٘ح أسذغ جضفحل١حش ذذأش جألٌٚٝ ػحَ 

دٌٚس فٟ جضفحل١س ٌِٟٛ جٌشجذؼس جٌطٟ  69جٌٙحدٞ ٚجٌىحس٠رٟ, ٚضٛعؼص جٌؼن٠ٛس قطٝ مّص قٛجٌٟ 

ٚلذ قشفص دٚي جالضكحد جألٚسٚذٟ ػٍٝ ضؿذ٠ذ جالضفحل١س َ. 2333-5991هرمص فٟ جٌفطشز ِٓ 

 .           2333َذؼذ جٔطٙحتٙح؛ ق١ع فحغص جضفحل١س ؾذ٠ذز ٟ٘ جضفحل١س وٛضٛٔٛ فٟ ١ٔٛ٠ٛ 

ٚجضفحل١حش ٌِٟٛ ٟ٘ أعحعحً جضفحل١حش ض٠ّٕٛس جعططحػص جٌذٚي جألفش٠م١س جالعطفحدز ِٕٙح عٛجء فٟ 

حش جٌّح١ٌس جٌّّٕٛقس ألغشجك جٌط١ّٕس. ئال أْ جٌكٛجس ذ١ٓ جٌٕظحَ جٌطؿحسٞ جٌّؼّٛي ذٗ, أٚ جٌّؼٛٔ

دٚي جالضكحد جألٚسٚذٟ ِٚؿّٛػس جٌذٚي جألفش٠م١س ٚدٚي جٌّك١و جٌٙحدٞ ٚجٌىحس٠رٟ فٟ جٌفطشز جٌطٟ 

عرمص ئػالْ جضفحل١س وٛضٛٔٛ جألخ١شز وؾف ػٓ ئدخحي ػٕحفش ؾذ٠ذز ئٌٝ جضفحل١س جٌطؼحْٚ ذ١ٓ 

س جٌغ١حعٟ ٚجٌكىُ جٌؿ١ذ ٚقً جٌقشجػحش وّرحدب أعحع١س جٌؿحٔر١ٓ؛ ق١ع هشقص لنح٠ح جٌكٛج

 .              ٌالضفحق جٌؿذ٠ذ, ٟٚ٘ جٌّرحدب جٌطٟ أؽحسش ئ١ٌٙح جضفحل١س ٌِٟٛ جٌشجذؼس

ئهحس جٌؾشجوس جألٚسٚذ١س جٌّطٛعط١س: ٠القع أْ جٌذٚي جألٚسٚذ١س فٟ ضؼحٍِٙح ِغ جٌمحسز جألفش٠م١س  -

ٌؿٕٛخ جألفش٠مٟ؛ فارج وحْ ئهحس جضفحل١حش ٌِٟٛ لذ ضؼحًِ ػٍّص ػٍٝ فقً جٌؾّحي جألفش٠مٟ ػٓ ج

ِغ دٚي أفش٠م١ح ؾٕٛخ جٌقكشجء فأٙح ؽىٍص ئهحسجً ؾذ٠ذجً ٌٍطؼحًِ ِغ دٚي جٌؾّحي جألفش٠مٟ؛ ِٓ 

 ِطٛعط١س. -خالي ِؾشٚع جٌؾشجوس جالٚسٚ

َ ٘زج جإلهحس ضؼر١شجً ػٓ ٚمغ أعحط ؾذ٠ذ ٌٍؼاللحش 5991ٚلذ أعظ ِإضّش ذشؽٍٛٔس 

ي جالضكحد جألٚسٚذٟ ٚدٚي ؾٕٛخ جٌّطٛعو ذّح ف١ٙح دٚي ؽّحي أفش٠م١ح. ٠ٚمَٛ ٘زج جألعحط ذ١ٓ دٚ

ػٍٝ ؽشجوس جلطقحد٠س ٚأ١ِٕس ٚع١حع١س. ففٟ جٌّؿحي جألِٕٟ أٚسد ئػالْ ذشؽٍٛٔس خّغس ِرحدب 

أعحع١س ٟ٘: قً جٌّٕحصػحش ذحٌطشق جٌغ١ٍّس, جالٌطضجَ ذحإلػالْ جٌؼحٌّٟ ٌكمٛق جإلٔغحْ, ٔضع 

ٌذِحس جٌؾحًِ, ِىحفكس جإلس٘حخ ٚجٌؿش٠ّس جٌّٕظّس, جقطشجَ ِرذأ جٌّغحٚجز فٟ جٌغ١حدز أعٍكس ج

ٚػذَ جٌطذخً فٟ جٌؾإْٚ جٌذجخ١ٍس ٌٍذٚي جألخشٜ. ٚفٟ جٌّؿحي جاللطقحدٞ أوذ جإلػالْ ػٍٝ 

أ١ّ٘س ضكم١ك ض١ّٕس جلطقحد٠س ٚجؾطّحػ١س ِطٛجصٔس ِٚغطذجِس, ٚئلحِس ِٕطمس ضؿحسز قشز ذؾىً 

 ٛجس ذ١ٓ جٌطشف١ٓ فٟ لنح٠ح جٌذ٠ْٛ ٚجٌّغحػذجش. ضذس٠ؿٟ, ٚجٌك
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٠ٚؼذ ٘زج جٌّؾشٚع ذذٚسٖ ـ ِػٍٗ وّػً جإلهحس جألٚي ـ ِؼرشجً ػٓ جٌطٕحفظ جألٚسٚذٟ 

جألِش٠ىٟ فٟ جٌمحسز. فطأ١٠ذ جالضكحد جألٚسٚذٟ ٌّؾشٚع جٌؾشجوس جألٚسٚذ١س جٌّطٛعط١س ٠قطذَ ِغ 

ح أْ ِٕطمس جٌؾّحي جألفش٠مٟ ٟ٘ ِٕطمس ضأ١٠ذ جٌٛال٠حش جٌّطكذز ٌٍّؾشٚع جٌؾشق أٚعطٟ. وّ

َ ِؾشٚع ؽشجوس 5998ضٕحفظ أِش٠ىٟ فشٔغٟ؛ ق١ع هشقص جٌٛال٠حش جٌّطكذز فٟ ١ٔٛ٠ٛ 

جلطقحد٠س أِش٠ى١س ِغحسذ١س ِغ دٚي جٌّغشخ جٌؼشذٟ جٌػالظ ض١ّٙذجً إللحِس ِٕطمس ٌٍطؿحسز جٌكشز 

                    ٖ جٌذٚي.ضطٕحفظ ذٙح ِغ جٌؼاللحش جٌخحفس جٌطٟ ضشذو جٌذٚي جألٚسٚذ١س ذٙز

أِح ػٓ جٌطؼحْٚ جٌؿّحػٟ ػٍٝ جٌّغطٜٛ جألِٕٟ فمذ عؼص جٌذٚي جألٚسٚذ١س ذؼذ ِزجذف 

سٚجٔذج ئٌٝ دػُ جٌذذٍِٛحع١س جٌٛلحت١س, ٚذكع ئِىح١ٔس ضؾى١ً لٛجش أفش٠م١س ٌكفع جٌغالَ فٟ ئهحس 

ٌٚص دٚي جالضكحد جألٚسٚذٟ جٌذٚس جألعحعٟ جٌزٞ ٠ّىٓ أْ ضٍؼرٗ ِٕظّس جٌٛقذز جألفش٠م١س. ٚلذ قح

ِٕغ ٔؾٛخ جٌقشجػحش فٟ جٌمحسز جألفش٠م١س ِٓ خالي ِؾحسوطٙح فٟ ػ١ٍّحش جإلٔزجس جٌّرىش, 

 ٚجٌّؾحسوس فٟ جٌذذٍِٛحع١س جٌٛلحت١س, ٚجٌّؾحسوس فٟ لٛجش جألُِ جٌّطكذز ٌكفع جٌغالَ.  

ضؿذس ٚفٟ ئهحس جٌؼاللحش جٌخحفس جٌطٟ ضشذو ذ١ٓ ذؼل جٌذٚي جألٚسٚذ١س ٚأفش٠م١ح 

جإلؽحسز ذؾٟء ِٓ جٌطفق١ً ئٌٝ جٌؼاللحش جٌفشٔغ١س جألفش٠م١س ٚع١حعس فشٔغح فٟ أفش٠م١ح, ق١ع 

ضؼطرش فشٔغح جٌذٌٚس جألٚسٚذ١س جألٌٚٝ ِٓ ق١ع لٛز ٔفٛر٘ح ٚلذسضٙح ػٍٝ جٌكشوس ٚجٌفؼً فٟ 

د ِمؼذ٘ح جٌغحقس جألفش٠م١س؛ قطٝ ل١ً ئْ أفش٠م١ح ضّػً أقذ ػٛجًِ غالغس ٌّىحٔس فشٔغح جٌذ١ٌٚس ذؿحٔ

جٌذجتُ فٟ ِؿٍظ جألِٓ ٚجٌمذسز ج٠ٌٕٚٛس. ٚلذ قحفظص فشٔغح ػٍٝ ػاللحضٙح ذحٌذٚي جألفش٠م١س جٌطٟ 

جعطمٍص ػٕٙح ٔط١ؿس ٌغ١حعس ضؼح١ٔٚس ِكىّس ٚدل١مس هرمطٙح ِغ ٘زٖ جٌذٚي فٟ جٌّؿحالش جٌؼغىش٠س 

ش ٔفغٙح ٌٚؼذز ٚجاللطقحد٠س ٚجٌػمحف١س. ٚضذخٍص فشٔغح ػغىش٠ًح غالغ١ٓ ِشز فٟ أفش٠م١ح, ٚٚؾذ

ُِغحٔذز ٌّؿّٛػحش ِطّشدز أٚ ٌٛمغ أٚ ٌطش١ُِ أٚ ئعمحه ٔظحَ ِح: جٌمٛجش جٌخحفس  ِشجش 

ضذخٍص فٟ ِحٌٟ ٚذؼذ٘ح  2350, ٚفٟ عٕس 2353جٌفشٔغ١س أعمطص ورحورٛ فٟ عحقً جٌؼحؼ ػحَ 

عٕس ٔظحَ ذٛوحعح 08فٟ ؾّٙٛس٠س أفش٠م١ح جٌٛعطٝ ذؼذ أْ دػّص ٌّذز 
(05)

.  

جٌٕٙذ فٟٙ خحِظ أورش دٌٚس ِٓ ق١ع جالعطػّحسجش جألؾٕر١س جٌّرحؽشز فٟ جٌمحسز أِح ِٓ ؾحٔد 

 ١ٍِ2331حسجش دٚالس خالي ػحِٟ  7جإلفش٠م١س, ٚلذ جسضفؼص فحدسجش جٌٕٙذ ئٌٝ ئفش٠م١ح ِٓ 

١ٍِحس دٚالس ج١ٌَٛ. وّح أْ جٌٛجسدجش جٌٕٙذ٠س ِٓ ئفش٠م١ح صجدش فٟ جٌٛلص  21ئٌٝ قٛجٌٟ  2336ٚ

١ٍِحس دٚالس 05ش دٚالس ئٌٝ ١ٍِحسج 1ٔفغٗ ِٓ 
(02)

. 

ٚوحٔص جٌذٚجفغ جٌٕٙذ٠س فٟ ئفش٠م١ح لذ ضؼذدش ِح ذ١ٓ جٌذٚجفغ جاللطقحد٠س ٚجٌغ١حع١س, ٚئْ وحٔص 

جألٌٚٝ ٟ٘ جٌغحٌرس؛ ق١ع ضّػٍص ٘زٖ جٌذٚجفغ فٟ ص٠حدز قؿُ عىحْ جٌٕٙذ جٌزٞ ٠محسخ ١ٍِحس ٔغّس, 

كع ػٓ ِٚٓ غُ فاْ جٌكحؾس ٍِكس ٌض٠حدز ػ١ٍّس جٌطرحدي جٌطؿحسٞ, ٚفطف أعٛجق ؾذ٠ذز, فحٌٕٙذ ضر

عٛق ألذشص فحدسجضٙح ِٓ جٌّٕطؿحش جٌرطش١ٌٚس ٚجٌّٕغٛؾحش ٚجٌّؿٛ٘شجش ٚجٌى١ّح٠ٚحش 
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ٚجٌّٕطؿحش جٌؿٍذ٠س, ٚوزٌه ضركع ػٓ ِقحدس هحلس ِطؿذدز خحفس جٌرطشٚي, ِٚٓ أُ٘ جٌذٚجفغ  

وزٌه سغرس جٌٕٙذ فٟ جٌكقٛي ػٍٝ ِمؼذ دجتُ فٟ ِؿٍظ جألِٓ, ِٚٓ غُ فٟٙ ذكحؾس ئٌٝ ص٠حدز 

 ٌغحقس جٌذ١ٌٚس, ٚئفش٠م١ح ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌٙح دٚس ُِٙ فٟ ضمذ٠ُ جٌذػُ جٌغ١حعٟ ٌٙح.غمٍٙح ػٍٝ ج

٘زج ٚجسضىضش جٌٕٙذ فٟ ضٛجفٍٙح ِغ جألفحسلس ػٍٝ ِؿّٛػس ِٓ جألعظ, ذؼنٙح ضحس٠خٟ خحؿ 

ػٓ ذش٠طح١ٔح,  5947ذذػُ جٌٕٙذ ٌكشوحش جٌطكشس جٌٛهٕٟ فٟ ئفش٠م١ح ذّؿشد جعطمالٌٙح ػحَ 

ئٌٝ ِؿّٛػس جٌؿٕٛخ  -ٚفك جٌّٕظٛس جٌغشذٟ جٌطم١ٍذٞ -ذحٔطّحء وال جٌؿحٔر١ٓ ٚذؼنٙح ج٢خش ٠طؼٍك 

, فناًل ػٓ ٚؾٛد قحٌس ِٓ جٌطمحسخ 77فٟ ِٛجؾٙس جٌؾّحي ِٓ خالي ِؿّٛػس ػذَ جالٔك١حص, ٚجٌـ

فٟ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌمنح٠ح رجش جال٘طّحَ جٌّؾطشن, ِػً سفل جٌطرؼ١س ٚجالعطغالي جٌغشذٟ ٌّٛجسد دٚي 

ػالٚز ػٍٝ ٚؾٛد ١ِشجظ قنحسٞ ٌىال جٌؿحٔر١ٓ, فناًل ػٓ ٚؾٛد قحٌس ِٓ جٌطؾحذٗ  جٌؼحٌُ جٌػحٌع,

ف١ّح ٠طؼٍك ذطر١ؼس جٌّؿطّؼ١ٓ جإلفش٠مٟ ٚجٌٕٙذٞ ِٓ ق١ع جٌطٕٛع جٌػمحفٟ ٚجالغٕٟ, ٚغ١ش رٌه
(00)

 . 

 ثالثًا: أثر التنافس الدولي على الصراعاث في الدول األفريقيت

% ِٓ جالوطؾحفحش جٌٕفط١س ٚجٌغحص٠س 03ٛجٌٟ خالي جٌغٕٛجش جٌخّظ جألخ١شز, وحْ ق

ِطّشوًضج فٟ ئفش٠م١ح ؾٕٛخ جٌقكشجء, ٟٚ٘ جالوطؾحفحش جٌطٟ ؾؼٍص جٌمحسز جإلفش٠م١س ضطقذس 

دٌٚس فٟ  25لحسجش جٌؼحٌُ ِٓ ق١ع ػذد جٌذٚي جٌّٕطؿس ٌٍٕفو؛ ق١ع أفرف ػذد دٌٚٙح جٌٕفط١س 

فٟ أ١ِشوح جٌؾّح١ٌس ٚجٌؿٕٛذ١سدٚي  53دٌٚس فٟ أٚسٚذح, ٚ 59دٌٚس فٟ آع١ح, ٚ 59ِمحذً 
(04)

. 

١ٍِْٛ ٠طّطؼْٛ  ١ٍِ951ْٛ ؽخـ فمو ِٓ أفً  293ٚفٟ جٌّمحذً ال ٠ضجي فٟ ئفش٠م١ح 

ذحٌطحلس جٌىٙشذحت١س
(01)

؛ ف١ّح ٠طٛجفً جصد٠حد ػذد جٌّكش١ِٚٓ ِٓ جٌىٙشذحء ِغ جٌّٕٛ جٌغىحٟٔ 

ؼ١س )جٌفكُ(, ففٟ ئفش٠م١ح جٌّطشد جٌزٞ ضؾٙذٖ جٌمحسز, ٚذفؼٍٗ "٠ضدجد جٌطٍد ػٍٝ جٌطحلس جٌطر١

ؾٕٛخ جٌقكشجء وً أسذؼس أفشجد ِٓ أفً خّغس ٠غطغٍْٛ جٌطحلس جٌطر١ؼ١س فٟ جٌطرخ, ِٚٓ 

, ٚ٘ٛ ِح ع١ؾىً مغطًح 2343% عٕس 43جٌّطٛلغ أْ ٠ضدجد جٌطٍد ػٍٝ ٘زٖ جٌٛعحتً ذٕغرس 

ور١ًشج ػٍٝ جٌّقحدس جٌطر١ؼ١س"
(06)

. 

جإلفش٠م١س, ػمد ٘زٖ جالوطؾحفحش جٌٙحتٍس ِٓ ٘زج ٚلذ صجد قنٛس جٌمٜٛ جٌذ١ٌٚس فٟ جٌمحسز 

جٌطحلس, ِٚغ ٚؾٛد جألصِحش ٚجٌقشجػحش جٌّخطٍفس جٌطٟ ضؾٙذ٘ح ِٕحهك ِخطٍفس ِٓ جٌمحسز, جضخزش 

ذؼل جٌمٜٛ ِٓ ضذخٍٙح فٟ ٘زٖ جٌقشجػحش رس٠ؼس ٌكّح٠س ئِذجدجش جٌطحلس, خحفس فٟ جٌّٕحهك 

 ػٍٝ ٔكٛ ور١ش.ٚجأللح١ٌُ جٌطٟ ضطٛجفش ف١ٙح ٘زٖ جٌّٛجسد ٚجٌػشٚجش 

ح جٔذفغ جٌفشلحء جٌغ١حع١ْٛ فٟ جٌذجخً ١ًٌٕ أورش ٔق١د  ًّ ٚسغُ أْ ضٍه جٌّٛجسد ِػٍع ِغٕ

ِّىٓ ِٕٗ, ئال أْ جٌؼحًِ جٌخحسؾٟ جٌّطّػً فٟ جٌمٜٛ جٌىرشٜ ٚؽشوحضٙح, لذ عحُ٘ ٘ٛ أ٠ًنح 

غًشج فٟ ٚذؾىً ور١ش فٟ ضغز٠س ٚضؼ١ّك جٌقشجع ػٍٝ ٘زٖ جٌّٛجسد؛ ق١ع ٌؼرص ٘زٖ جٌمٜٛ دًٚسج ِإ

جٌؼقحذس (  –فٕغ جٌغ١حعحش جٌذجخ١ٍس ٚجٌخحسؾ١س ٌٍذٚي جإلفش٠م١س, ِغطف١ذز ِٓ ِفَٙٛ ) جٌذٌٚس 
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جٌزٞ وشعطٗ ذؼل جٌٕظُ جإلفش٠م١س ٚقشوحش جٌطّشد جٌطٟ ٌِٛص قشٚذٙح ػرش جعطٕضجف ٘زٖ 

جٌّٛجسد ِمحذً جٌكقٛي ػٍٝ جٌغالـ, وّح قذظ فٟ ١ٌر١ش٠ح ٚع١شج١ٌْٛ ٚجٌىٛٔغٛ جٌذ٠ّمشجه١س 

ٚجٌغٛدجْ ٚغ١ش٘ح
(07)

. 

ٚقطٝ ذؼذ أْ ؽٙذش ذؼل ِٕحهك جٌقشجع فٟ أفش٠م١ح جعطمشجًسج ئغش جضفحل١حش جٌغالَ, وّح 

قذظ فٟ جٌغٛدجْ ١ٌٚر١ش٠ح ٚأٔؿٛال ٚغ١ش٘ح, فاْ ؽشوحش جٌذٚي جٌىرشٜ ذذش فحػٍس فٟ ٘زٖ 

ٛجسد جٌٕفط١س جٌّشقٍس ػرش جٌذخٛي فٟ ػاللحش ضكحٌف ِغ جألٔظّس جٌغ١حع١س ١ًٌٕ أورش لذس ِٓ جٌّ

فٟ ِشقٍس جٌغالَ, وّح قذظ فٟ جٌغٛدجْ ) فشجع جٌؾشوحش جألِش٠ى١س ٚجٌق١ٕ١س ػٍٝ جٌٕفو ذؼذ 

 جضفحق جٌغالَ (.

ٌُٚ ضإعظ ٘زٖ جٌؾشوحش فٟ ِشقٍس جٌقشجع أٚ جٌغالَ فٟ جٌمحسز ٌؼاللحش ؽشجوس 

جٌؼحٌّٟ دّٚٔح  جلطقحد٠س, ذً أعغص ٌؼ١ٍّس ٔمً ألورش لذس ِٓ جٌٕفو جٌزٞ ٠كطحؼ ئ١ٌٗ جاللطقحد

ِغحّ٘س قم١م١س فٟ جاللطقحدجش جإلفش٠م١س, جٌطٟ ٌُ ضنغ ٔظّٙح جٌغ١حع١س جعطشجض١ؿ١حش ٚجمكس 

ٌٍؼاللس ِغ ٘زٖ جٌؾشوحش فٟ ظً جٔؾغحٌٙح ذقشجػحضٙح جٌذجخ١ٍس, ٚضٛؾ١ٗ أِٛجي ذ١غ ضٍه جٌّٛجسد 

ٌّٛجؾٙس جٌّؼحسمس جٌغ١حع١س
(08)

. 

ٌٗ ضكص ػٕٛجْ " عٛق جٌكشخ جأل١ٍ٘س " ئٌٝ ٚفٟ ٘زج جٌقذد, ٠ؾ١ش ذٛي و١ٌٍٛش فٟ ِمحي 

قشذًح ِذ١ٔس ورشٜ خالي جألسذغ  14أْ ِؿّٛػس ِٓ جٌرحقػ١ٓ لحِٛج ذاؾشجء ضك١ًٍ ؽحًِ ٌٕكٛ 

ػمٛد جألخ١شز فٟ جٌؼحٌُ ِٕٚٙح أفش٠م١ح؛ ق١ع ٚؾذٚج أٔٗ وٍّح صجدش ٔغرس جٌقحدسجش ِٓ جٌّٛجد 

٠ض٠ذ ِٓ ِخحهش قذٚظ فشجع, ٚضٍه جٌؼاللس جأل١ٌٚس ذحٌٕغرس ٌٍٕحضؽ جٌّكٍٟ جإلؾّحٌٟ, فاْ رٌه 

ٟٚ٘ ِطخققس فٟ  -ؽٙذضٙح جٌمحسز جإلفش٠م١س ذذسؾحش ِطفحٚضس. ٚضؾ١ش ِٕظّس جٌؾح٘ذ جٌذ١ٌٚس 

ئٌٝ أْ جٌىٛٔغٛ ػٍٝ جٌشغُ ِٓ أٔٙح ضؼطرش سجذغ أورش  –دسجعس جٌؼاللس ذ١ٓ جٌقشجػحش ٚجٌّٛجسد 

١ٍِحس دٚالس ذغرد جٌؾشوس  4.6س ضمذس ِٕطؽ ٌٍٕفو فٟ ئفش٠م١ح, فأٙح ضؼحٟٔ ِٓ د٠ْٛ خحسؾ١

جٌفشٔغ١س ئٌف و٠ٛطحْ جٌطٟ عؼص ٌٕؾش جٌفغحد ٚجٌشؽٛز
(09)

 . 

جٌطٟ ضؼطرش أورش ٔطحق فكشجٚٞ فٟ جٌؼحٌُ, ِح ٠إٍ٘ٙح  -ٚلذِص ِٕطمس جٌغحقً جإلفش٠مٟ 

ّٔٛرًؾح ٚجمًكح ٌطٕغ١ك جٌّٛجلف  -ألْ ضىْٛ أورش ِقذس ٌٍطحلس جٌٕظ١فس ذحضؿحٖ جٌمٜٛ جٌىرشٜ 

ٌذ١ٌٚس ٌكّح٠س ئِذجدجش جٌطحلس. فؼمد جٌقشجػحش جٌطٟ ؽٙذضٙح جٌّٕطمس فٟ جٌغٕٛجش جألخ١شز, ج

عٛجء فٟ ِحٌٟ أٚ ئفش٠م١ح جٌٛعطٝ, وحٔص جٌطكشوحش جٌغشذ١س الفطس, خحفس ِٓ لرً جٌٛال٠حش 

 جٌّطكذز ٚفشٔغح.

ٚظٙش ج٘طّحَ جٌٛال٠حش جٌّطكذز جألِش٠ى١س ذّٕطمس جٌغحقً جإلفش٠مٟ ذؼذ أقذجظ عرطّرش 

َ, ٚخقٛفحً ذؼذ جإلػالْ ػٓ ضأع١ظ ِح ٠غّٝ ذطٕظ١ُ جٌمحػذز ذحٌّغشخ جإلعالِٟ فٟ 2335

جٌّٕطمس, ِٚح ٌكك ذٗ ِٓ ؾّحػحش وحٌطٛق١ذ ٚجٌؿٙحد فٟ غشخ أفش٠م١ح, ٚذٛوٛقشجَ, ٚجٌّشجذط١ٓ, 
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ػطٝ ٌٙح ِغٛغحً قم١م١حً ٚؽشػ١حً ٌال٘طّحَ ذحٌّٕطمس فٟ ئهحس ل١حدضٙح ِح أعّطٗ ٚغ١ش٘ح. ِح أ

)جٌكشخ ػٍٝ جإلس٘حخ(, ٚ٘ٛ ِح دفغ ئدجسز ذٛػ جالذٓ ٚلطٙح ٌطمغ١ُ جٌمحسز جإلفش٠م١س ئٌٝ ػذز 

ِؿحالش رجش ِقٍكس ِخطٍفس ِٓ أؾً ع١حعطٙح جٌخحسؾ١س, فمذ ققً وال ِٓ )ؽّحي ئفش٠م١ح, 

لذس ِٓ جال٘طّحَ؛ ذغرد جٌمشخ ِٓ ِٕطمس جٌؾشق جألٚعو, ٚجسضرحهٙح فٟ أٞ ٚؽشلٙح( ػٍٝ أورش 

ضٛجصٔحش ِرحؽشز أٚ غ١ش ِرحؽشز ذحٌّؾحس٠غ جٌؾشق أٚعط١س, ٚجقطنحّٔٙح جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌؿّحػحش 

, ذحإلمحفس ئٌٝ )جٌغحقً جإلفش٠مٟ, ٚغشخ ئفش٠م١ح( ٌّح ضّػٍٗ -ٚفك جٌّٕظٛس جألِش٠ىٟ  -جإلس٘حذ١س 

جػطرحسجش جعطشجض١ؿ١س فٟ ِؼحدٌس جاللطقحد جألِش٠ىٟ٘زٖ جٌّٕطمس ِٓ 
(43)

. 

ٚلذ أفركص ِٕطمس جٌغحقً جإلفش٠مٟ جٌؿرٙس جٌؿذ٠ذز فٟ جٌكشخ جٌؼح١ٌّس جألِش٠ى١س ػٍٝ 

جإلس٘حخ, خقٛفحً ذؼذ ذشٚص جأل١ّ٘س جالعطشجض١ؿ١س ٌّٕطمس غشخ ئفش٠م١ح فٟ جعطشجض١ؿ١حش جٌطحلس 

جسدجضٙح جٌٕفط١س ِٓ ٘زٖ جٌّٕطمس, ٟٚ٘ ٔغرس عطشضفغ % ِٓ ئؾّحٌٟ 51ٚجألِش٠ى١س, فٟٙ ضغطٛسد 

ئٌٝ قٛجٌٟ جٌنؼف خالي جٌغٕٛجش جٌم١ٍٍس جٌمحدِس. ٚلذ ضضج٠ذش جٌّخحٚف جألِش٠ى١س ِٓ ضشجؾغ 

جٌٛجسدجش جٌٕفط١س ِٓ أفش٠م١ح, ػمد جإلمشجذحش جٌطٟ ؽٙذضٙح دٚي ِح ػشف ذحٌشذ١غ جٌؼشذٟ فٟ 

ٔطحؼ جٌٕفو, خحفس فٟ ١ٌر١ح, ٟٚ٘ أقذ ألطحخ جٌٕفو جٌؾّحي جإلفش٠مٟ, ِٚح أفشصضٗ ِٓ ضٙذ٠ذجش إل

فٟ ئفش٠م١ح
(45)

. 

ٌزٌه جػطّذش جٌٛال٠حش جٌّطكذز, خالي جألصِس فٟ ِحٌٟ, ِٚغ ذذج٠س جٌطذخً جٌذٌٟٚ ذم١حدز 

, ػٍٝ ػذد ِٓ جإلؾشجءجش جٌرؼ١ذز ػٓ جٌطذخً جٌؼغىشٞ جٌّرحؽش, ٌىٕٙح فٟ 2350فشٔغح ذذج٠س ػحَ 

جألِش٠ى١س ذّّحسعس ذؼل جألدٚجس. ٚضظً جٌٛال٠حش جٌّطكذز ؾضًءج ِٓ جٌٛلص ٔفغٗ ضغّف ٌٍمٛجش 

ضغ٠ٛس جألصِس؛ ق١ع ألحِص جإلدجسز جألِش٠ى١س لحػذز ٌٍطحتشجش ذذْٚ ه١حس فٟ ج١ٌٕؿش
(42)

. 

أِح فشٔغح ٟٚ٘ جٌّغطؼّشز جٌغحذمس ٌؼذد ِٓ دٚي جٌّٕطمس, فمذ ذذأش ِٕز ضٌٟٛ جٌشت١ظ 

ضرٕٟ ع١حعس ؾذ٠ذز ضؿحٖ دٚي جٌمحسز ٚلنح٠ح٘ح, خحفس ِح , فٟ 2352جٌغحذك ٘ٛالٔذ جٌغٍطس ػحَ 

٠طؼٍك ذحٌقشجػحش جٌذجخ١ٍس, ق١ع جػطّذش ػٍٝ ع١حعس جٌطذخً جٌؼغىشٞ جٌّرحؽش, جٌزٞ ذذأضٗ فٟ 

جألصِس جٌّح١ٌس, غُ فٟ أفش٠م١ح جٌٛعطٝ. ٚذحٌشغُ ِٓ أْ قحالش جٌفٛمٝ ٚضقحػذ جٌقشجػحش فٟ 

ذح١ٙٔحس جٌذٌٚط١ٓ, ِح ؾؼٍٙح ِرشًسج ل٠ًٛح الضخحر فشٔغح  وً ِٓ ِحٌٟ ٚأفش٠م١ح جٌٛعطٝ وحٔص ضٕذس

ئؾشجءجش ٌٍطذخً جٌؼغىشٞ, فاْ قّح٠س جٌّقحٌف جاللطقحد٠س, خحفس ئِذجدجش جٌّؼحدْ 

ح أ٠ًنح إلفشجس فشٔغح ػٍٝ جٌطذخً جٌّرحؽش, ذً ٚئفشجس٘ح ػٍٝ  ًّ وح١ٌٛسج١َٔٛ, وحٔص قحفًضج ِٙ

% ذّح 0ِحٌٟ. فٛجسدجش فشٔغح ِٓ ئفش٠م١ح ضرٍغ جعطّشجس ٚؾٛد٘ح جٌؼغىشٞ ػمد جالٔطخحذحش فٟ 

ضؾٍّٗ ِٓ ٔفو ِٚؼحدْ, خحفس ج١ٌٛسج١َٔٛ ِٓ ج١ٌٕؿش جٌزٞ ٠ّػً أ١ّ٘س جعطشجض١ؿ١س فٟ أِٓ جٌطحلس 

% ِٓ ئٔطحؼ جٌىٙشذحء جٌفشٔغ١س ٠ؼطّذ ػ21ٗ١ٌٍفشٔغح, فّح ٠مشخ ِٓ 
(40)

  . 
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ش جٌذٚي جٌغشذ١س ئ١ٌٗ ذمٍك أِح ضٕحِٟ جٌذٚس جٌق١ٕٟ فٟ أفش٠م١ح, وحْ ِٓ جٌطر١ؼٟ أْ ضٕظ

ح ضغٍط١س ٚلّؼ١س, ٚال ضشذو ذ١ٓ لشٚمٙح ٚمشٚسز جقطشجَ  ًّ ور١ش, ِٓ لر١ً أْ جٌق١ٓ ضذػُ ٔظ

قمٛق جإلٔغحْ ٚأٔٙح جعطؼّحس ؾذ٠ذ ٌٍمحسز, فحٌق١ٓ قغد لٛي ١ٔىٛالط دٞ وش٠غطٛف جٌىحضد 

جإلذحدز جٌؼشل١س فٟ فٟ ؾش٠ذز جٌطح٠ّض جألِش٠ى١س " أْ جٌق١ٓ فؼال ِغإٌٚس ػٓ ض١غ١ش ػ١ٍّحش 

% ِٓ ٔفو جٌغٛدجْ ٠قذس ئٌٝ جٌق١ٓ ٚضز٘د ػٛجتذٖ ئٌٝ دػُ 63دجسفٛس فٟ جٌغٛدجْ, ئر أْ 

جإلس٘حخ"
(44)

. ٚأْ جعطػّحسجضٙح ِٚؼٛٔحضٙح فٟ جٌمحسز جإلفش٠م١س ضفطمش ئٌٝ جٌؾفحف١س خحفس أٔٙح 

ي ٠طّٙٙح جٌغشخ أفركص جٌّغطػّش جٌشت١غٟ فٟ دٚي ِػً: أٔغٛال ٚص٠ّرحذٛٞ ٚجٌغٛدجْ؛ ٟٚ٘ دٚ

ذحٔطٙحوحش خط١شز ٌكمٛق جإلٔغحْ
(41)

. 

ٌىٓ جٌق١ٓ ضؼطرش ضٍه جٌكؿؽ رسجتغ ٌطؾ٠ٛٗ فٛسضٙح, ٚضكحؾؽ ذأْ ؽؼٛخ جٌمحسز ضكطحؼ  

ئٌٝ جٌط١ّٕس أوػش ِٓ جقط١حؾٙح ٌكمٛق جالٔغحْ, ٚضمٛي: "ئْ جٌٛؾٛد جٌغشذٟ فٟ ئفش٠م١ح ٚجٌزٞ 

ٚ ض١ّٕس ٌؾؼٛخ جٌمحسز ذً صجد٘ح فمًشج ٚضؿضتس جعطّش ألوػش ِٓ أسذؼس لشْٚ ٌُ ٠ؿٍد أٞ ضطٛس أ

ٚضخٍفًح"
(46)

. ذ١ّٕح قًّ جٌٛؾٛد جٌق١ٕٟ سغُ قذجغس ػٙذٖ جٌىػ١ش ِٓ جٌّٕحفغ ٚجٌفٛجتذ ٌذٚي 

 ٚؽؼٛخ جٌمحسز ذأعش٘ح. 

ٚضن١ف جٌق١ٓ أ٠ًنح ذأْ ػاللطٙح ِغ ئفش٠م١ح ٟ٘ خ١حس ئفش٠مٟ, ٚأْ ئفش٠م١ح ٟ٘ جٌطٟ 

ست١ظ  48فٟ ذى١ٓ ٔكٛ  2336جإلفش٠م١س ػحَ -ٌمّس جٌق١ٕ١سؾحءش ئٌٝ جٌق١ٓ؛ فمذ ؽحسن فٟ ج

 -دٌٚس ٚقىِٛس فٟ أورش قذظ دذٍِٛحعٟ ؽٙذضٗ جٌرالد فٟ ضحس٠خٙح جٌّؼحفش, ٚ٘زج د١ًٌ       

ػٍٝ أْ ئفش٠م١ح ٟ٘ جٌطٟ جخطحسش "جٌشلـ ِغ جٌط١ٕٓ جٌق١ٕٟ" ذؼذ أْ ٍِّص  -ٚفك سأٞ ذى١ٓ

ضُخشؼ جٌمحسز ِٓ أصِحضٙح ِّٚ٘ٛٙح جٌىػ١شز ذً صجدش "جٌشلـ ِغ رتحخ" أضص ػٍٝ جٌمط١غ وٍٗ ٌُٚ 

ِٓ قذضٙح
(47)

. 

ٚضشٜ ذى١ٓ أْ غ١حخ جٌط١ّٕس فٟ ذؼل جأللح١ٌُ ٚجٌّٕحهك ٟ٘ جٌغرد جٌّرحؽش فٟ جٌطٛضشجش 

ٚجألصِحش جٌطٟ ضؼحٟٔ ِٕٙح ذؼل دٚي جٌمحسز ٌٚٙزج ذذأش جٌؼًّ ػٍٝ قع جٌكىِٛحش ِٚغحػذضٙح 

ِح ذ١ٓ جأللح١ٌُ ذحػطرحس رٌه ٘ٛ جٌغر١ً جألفنً ٌٍكفحظ ػٍٝ جألِٓ فٟ ضأ١ِٓ ض١ّٕس ِطٛجصٔس ئٌٝ قذ 

 .ٚجالعطمشجس جالؾطّحػٟ جٌزٞ أفرف أ٠ًنح ِطٍرًح ف١ٕ١ًح ٌكّح٠س ِقحٌكٙح ٚجعطػّحسجضٙح

ٚئْ وحْ ٌٍطٛجؾذ جٌق١ٕٟ فٟ ئفش٠م١ح عّحش ٚدالالش جلطقحد٠س خالي جٌفطشز جٌّحم١س, فاْ 

١ًح ٌٍق١ٓ فٟ ِؾشٚػٙح ومٛز د١ٌٚس لحدِس فٟ ِٛجؾٙس جٌمٜٛ جٌفطشز جٌّمرٍس عطؾٙذ ضٛظ١فًح ع١حع

 .جٌمحتّس, ٚضٙذف ئٌٝ ضأع١ظ ذُؼذ ف١ٕٟ ػحٌّٟ ِإغش فٟ ِغحس جٌغ١حعس ٚجاللطقحد جٌؼح١١ٌّٓ
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ٌمذ أخزش ِقحدس جٌطحلس فٟ ئفش٠م١ح  ضفشك ٔفغٙح وأقذ جٌؼٛجًِ جٌّإغشز فٟ جٌٕظحَ 

قٛي جعطشجض١ؿ١حش جدجسز ٘زٖ جٌّٛجسد, ٚجٌطٟ أفركص ػٍٝ جٌذٌٟٚ, ٚأخز جٌؿذي جٌغ١حعٟ ٠ذٚس 

, ٚرٌه ِغ جضؿحٖ ٘زٖ 2335أ٠ٌٛٚس أؾٕذز جٌمٜٛ جٌىرشٜ فٟ جٌؼحٌُ, ال ع١ّح ذؼذ أقذجش عرطّرش 

جٌمٜٛ ٔكٛ جٌط٠ٕٛغ فٟ ِقحدس جِذجدجضٙح ِٓ جٌطحلس, فحٌٛال٠حش جٌّطكذز ٚجٌق١ٓ ضأض١حْ فٟ ِمذِس 

ح ذحٌٕفو جإلفش٠مٟ, جٌذٚي جٌؼح١ٌّس جألوػش جعطٙالوً  ًِ ح ٌٍطحلس جٌٕفط١س, ٌٙزج فّٙح ِٓ أؽذ جٌذٚي ج٘طّح

ِح ٠ٛعغ ِٓ دٚجتش جالمطشجخ جٌغ١حعٟ فٟ جٌمحسز, ٚذذأش ٘زٖ جٌذٚي فٟ ٚمغ جعطشجض١ؿ١حش ِٓ 

ؽأٔٙح ضكم١ك ألقٝ جعطفحدز ِٓ ِقحدس جٌطحلس فٟ جٌمحسز جإلفش٠م١س؛ ق١ع ضططٍغ جٌٛال٠حش جٌّطكذز 

ػطّحد ػٍٝ جٌٕفو جإلفش٠مٟ, ذمقذ جضّحَ جٌغ١طشز ػٍٝ جٌّخضْٚ جٌؼحٌّٟ ٌٍٕفو, ئٌٝ جٌّض٠ذ ِٓ جال

جألِش جٌزٞ دػح٘ح ئٌٝ ِكحفشز جٌٕفٛر جألٚسٚذٟ فٟ جٌمحسز جإلفش٠م١س, فنالً ػٓ ِٛجؾٙس جٌطكشن 

 جٌق١ٕٟ فٟ ٘زٖ جٌمحسز.

ٗ ػٍٝ ئْ ضٕحفظ جٌمٜٛ جٌىرشٜ ػٍٝ غشٚجش جٌمحسز جإلفش٠م١س, ال ؽه فٟ أٔٗ ع١ٍمٟ ذظالٌ

ِغطمرً جٌمحسز ذأوٍّٙح, ٚعطىْٛ ٌٗ جٔؼىحعحش ج٠ؿحذ١س ٚأخشٜ عٍر١س, ضمطنٟ ذحٌنشٚسز جٌطٛف١ك 

ذ١ٓ ٘زٖ جالٔؼىحعحش ٌطط٠ٛش جٌمحسز ٚضكم١ك ِططٍرحش ؽؼٛذٙح, ٚ٘زج ٌٓ ٠طكمك ئال ِٓ خالي ضٕغ١ك 

 جٌّٛجلف ذ١ٓ جٌذٚي جإلفش٠م١س ٌططكحٚس ِغ جٌمٜٛ جٌذ١ٌٚس جٌّطٕحفغس.

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017اكتوبر العدد التاسع  مجلة البحوث األفريقية

   

 
 70 

 

 التنافس الدولي على مصادر الطاقة في أفريقيا

 :المصادر و المراجع 
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 .١ٌ76ر١ح, ؿ
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 .2352-2355قحت١س جٌغ٠ٕٛس, ؽشوس ذشضؼ ذطش١ٌَٚٛ, جٌٕؾشز جإلق -(0)
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٠ٛ١ٌٛ-2357 ,www.sasapost.com. 
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2353 ,www. Sudaress.com. 
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 االستعمبر االمبريبني ومظبهر انهيمىت

 
 ػ٢ِ سٓؼبٕ اثٞثٌش د. 

 هغْ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ عبٓؼخ ث٘ـبص١              

 

 انمقذمت

 كهمبث االفتتبحيت

االٓجش٣ب٤ُخ / ا٤ُٜٔ٘خ / االعزؼٔبس االعز٤طب٢ٗ / االعزؼٔبس اُضوبك٢ / االعزؼٔبس اُغذ٣ذ االعزؼٔبس / 

 / اُزلٞم اُؾؼبس١ / ٝعبئَ اُغ٤طشح / اُزجؼ٤خ / اُز٤٤ٔض اُؼ٘ظش١/طشاع األع٘بط.

ظبٛشح ع٤بع٤خ ٝاهزظبد٣خ ٝػغٌش٣خ ٓزلشػخ ٝٓزظِخ ، Colonialismاالستعمبر:

ك٢ هذّٝ ٓٞعبد ٓززب٤ُخ ٖٓ عٌبٕ اُجِذإ االٓجش٣ب٤ُخ ا٠ُ  ثظبٛشح )اإلٓجش٣ب٤ُخ( ، ٝرزغغذ

أُغزؼٔشاد هجَ االؽزالٍ اُؼغٌش١ أٝ ثؼذٙ ثوظذ اعز٤طبٜٗب ٝاإلهبٓخ ك٤ٜب ثشٌَ دائْ أٝ ا٤ُٜٔ٘خ 

 ػ٠ِ اُؾ٤بح االهزظبد٣خ ٝاُضوبك٤خ ٝاعزـالٍ صشٝاد اُجالد.

خ اعزؼٔبس، ٝرشاكن ٛزٙ ٣ٝطِن ػ٠ِ ٛئالء ػبدح أعْ " أُغزؼٔش٣ٖ" ٖٝٓ ٛ٘ب اشزوذ ًِٔ

اُجالد  اُظبٛشح ؽٔالد ػغٌش٣خ ػ٤٘لخ ٖٓ أعَ ؽٔب٣خ ٛئالء أُغزٞؽ٤ٖ٘ ٝاسؿبّ  عٌبٕ

أٓب دٝس ٛئالء أُغزؼٔش٣ٖ األعبٗت ك٢ اُجالد أُغزؼٔشح ٝأُشرجط٤ٖ ، األط٤٤ِٖ ػ٠ِ اُوجٍٞ ثْٜ

ُٜزٙ اُجالد ٝسثطٜب ٜٗبئ٤بً ثبُذُٝخ االٓجش٣ب٤ُخ األّ ك٤ٌٖٔ ك٢ رؤ٤ٖٓ اعزٔشاس٣خ اُٜ٘ت االعزؼٔبس١ 

 ثؼغِخ اإلٓجش٣ب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ.

٣ٝئد١ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ االعزؼٔبس آب ا٠ُ ؽشد اُغٌبٕ األط٤٤ِٖ ًٔب ؽذس ك٢ كِغط٤ٖ ، 

 ٝآب ا٠ُ اعزئضبس ٛزٙ األه٤ِخ أُغزؼٔشح ثبُؾٌْ ٝاالٓز٤بصاد ًٔب ك٢ ع٘ٞة أكش٣و٤ب ٝسٝد٣غ٤ب عبثوبً 

ٔبس االعز٤طب٢ٗ، االعزؼٔبس اُزو٤ِذ١ اُز١ ٣ٌزل٢ ٝٛ٘بى ثبإلػبكخ ا٠ُ ٛزا االعزؼ

 ثبعزـالٍ اُجالد ٝؽٌٜٔب ثٞاعطخ ع٤ٞشٚ ٝػٔالئٚ.

ًٝال االعزؼٔبس٣ٖ ٛٞ ك٢ ٜٗب٣خ أُطبف ٜٗت ٝعِت ٓ٘ظْ ُضشٝاد اُجالد ٝرذ٤ٓش رشاصٜب 

ٗوَ اُؾؼبس١ ٝاُضوبك٢ ٝكشع اُضوبكخ اُـشث٤خ االعزؼٔبس٣خ ػ٠ِ أٜٗب اُضوبكخ اُٞؽ٤ذح اُوبدسح ػ٠ِ 

اُجالد ا٠ُ صوبكخ اُؼظش.
(1)
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  ] Settler  Colonialism [:  االستعمبر االستيطبوي

٢ٛ ظبٛشح اعزؼٔبس٣خ رشعغ ك٢ عزٝسٛب ا٠ُ اُوشٕ أُبػ٢، ٝرزِخض ك٢ ٝعٞد ؿشثبء 

، أٝسٝث٤٤ٖ أعبعبً ٓضسٝػ٤ٖ ٝعؾ ٓؾ٤ؾ ٖٓ عٌبٕ اُجالد األط٤٤ِٖ، ٣شؼشٕٝ ثبُ٘وبء ٝاُزلٞم 

اصاء اُغٌبٕ األط٤٤ِٖ شز٠ ػشٝة اُز٤٤ٔض اُؼ٘ظش١ ٣ٌٝ٘شٕٝ ٝعٞدْٛ اُؼشه٤٤ٖ ٣ٝٔبسعٕٞ 

 اُو٢ٓٞ.

٣ٝشٌَ ٝعٞدْٛ ،ػجش اُذٍٝ اُز٢ أٗشؤٛب ثبُوٞح ،رؾذ٣بً ٓظ٤ش٣بً ُِشؼٞة اُز٢ ٣لشػٕٞ 

أٗلغْٜ ػ٤ِٜب، إ ٛئالء أُغزٞؽ٤ٖ٘ ، ؿ٤ش أُوج٤ُٖٞ ؽؼبس٣بً ك٢ أُؾ٤ؾ اُز١ ٣ؼ٤شٕٞ ك٤ٚ، 

ْ ثوٞرْٜ رِي ٣ٔبسعٕٞ اُزؤص٤ش اُغ٤بع٢ األْٛ ػ٠ِ ٓغزوجَ شؼٞة اُؼبُْ أه٣ٞبء ٓبد٣بً ا٠ُ ؽذ أٜٗ

 اُ٘ب٢ٓ، ٣ٝؼ٤وٜٞٗب ػٖ االٗطالم عذ٣بً ك٢ ٓغ٤شح اُز٤ٔ٘خ االهزظبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ.

إ اؽذ أْٛ عٞاٗت االعزؼٔبس االعز٤طب٢ٗ ثبإلػبكخ ا٠ُ اُزٞاؽئ اُخبسع٢ ،ٛٞ 

ٕ ٢ٛ اُوبػذح أُبد٣خ ُِٔغزٞؽ٘خ ًٔب أاالعزؾظبٍ ػ٠ِ أسع ثؤ٣خ ٝع٤ِخ ًبٗذ، كبألسع 

ٝاُؾظٍٞ ػ٠ِ أسع ٣زْ أعبعبً ػ٠ِ ؽغبة اُغٌبٕ األط٤٤ِٖ، ، أُٜبعش٣ٖ ْٛ هبػذرٜب األعبع٤خ

ٖٝٓ  أعَ رغ٤َٜ ػ٤ِٔخ االعزؾظبٍ ٛزٙ روذّ ٓضاػْ ػذ٣ذح ٜٓ٘ب إٔ اُغٌبٕ األط٤٤ِٖ ال ٣ٌِٕٔٞ 

ْ ٣ٌٖ ٣ؼز٢٘ ثٜب ثشٌَ ٓ٘بعت، ٝإٔ األسع أُغزٞؽ٘خ ، ٜٝٓ٘ب أ٣ؼبً إٔ األسع أُغزٞؽ٘خ ُ

أُغزٞؽ٤ٖ٘ هذ عبءٝا ٤ُؾغ٘ٞا اعزـالُٜب )ٝٛزا ٛٞ اُٞػغ ثبُ٘غجخ ُِلِغط٤٤٘٤ٖ ٖٓ ٝعٜخ اُ٘ظش 

 اُظ٤ٗٞ٤ٜخ(

ًزُي ًبٕ ٣زْ االعزؾظبٍ ػ٠ِ األسع، ُذٟ اُؾبعخ ثذٕٝ رسائغ عٞاء ػٖ ؽش٣ن ػوذ 

 ششاء طٞس١ أٝ ؽو٤و٢ أٝ ػٖ ؽش٣ن اُؾشة.

عز٤طب٤ٗخ ك٢ ٓؼبِٓزٜب ألَٛ اُجِذ ثبُؼ٘ظش٣خ ٝثبالعزـالٍ االهزظبد١ ٝرز٤ٔض اُذُٝخ اال

 ٣ٝ٘جضن اُؼبَٓ األٍٝ ٖٓ شؼٞس أُغزٞؽ٤ٖ٘ ثبُزلٞم اصاء ُغٌبٕ األط٤٤ِٖ.

ٝاُٞعٚ اُؼ٢ِٔ ُٜزا االػزجبس ٛٞ اُشؿجخ اٌُبٓ٘خ ُذٟ أُغزٞؽ٤ٖ٘ ك٢ إٔ رٌٕٞ ػالهزْٜ ٓغ اُغٌبٕ 

 األط٤٤ِٖ أهَ ٓب رٌٕٞ اُؼالهخ.

اُؼبَٓ اُضب٢ٗ ك٤٘جضن ٖٓ شؼٞس أُغزٞؽ٤ٖ٘ ثوذسرْٜ ػ٠ِ اعزـالٍ اُغٌبٕ األط٤٤ِٖ  أٓب

٤ًذ ػبِٓخ سخ٤ظخ ، ٝاُٞعٚ اُؼ٢ِٔ ُزُي ٛٞ رشـ٤َ اُغٌبٕ األط٤٤ِٖ ًؼٔبٍ ٝأعشاء ٝخذّ ُذٟ 

أُغزٞؽ٤ٖ٘.
(2)

 

 Imperialism  Cultureاالستعمبر انثقبفي :

٣ؼزٔذ ػ٠ِ اعزـالٍ اُؼغٌش١ أُجبشش، ثَ  ٝٛٞ ٝعٚ ٖٓ أٝعٚ االعزؼٔبس اُغذ٣ذ اُز١ ال

ػ٠ِ اُغ٤طشح االهزظبد٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ،دٕٝ اُِغٞء ا٠ُ اُوٞح اال ارا ُْ ر٘غؼ األعب٤ُت 

 األخشٟ ك٤زْ اُِغٞء ُِوٞح.
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ٝاالعزؼٔبس اُضوبك٢ ك٢ اُوش٤ٖٗ اُضبٖٓ ػشش ٝاُزبعغ ػشش ٛٞ اُز١ ٜٓذ ُالعزؼٔبس 

ث٤خ ٝخبطخ ك٢ أُششم اُؼشث٢ ػٖ ؽش٣ن االٓز٤بصاد اُز٢ ؽظَ اٌُالع٢ٌ٤ ك٢ اُجالد اُؼش

ػ٤ِٜب ٖٓ اُذُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ، ٝػٖ ؽش٣ن اسعب٤ُبرٚ) اإلسعب٤ُبد األع٘ج٤خ( اُزجش٤ش٣خ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ ، 

ٝثبُزب٢ُ رـز٣زٚ ٌَُ اُز٘بهؼبد اُضب٣ٞٗخ اٌُبٓ٘خ ك٢ أُغزٔغ ، ٝرؾ٣ِٜٞب ا٠ُ ر٘بهؼبد سئ٤غ٤خ ، 

 ؾخ ُزوجِٚ ٝاعزجوبئٚ أؽٍٞ ٓذح ٌٓٔ٘خ.ُزظجؼ األسػ٤خ اُظبُ

إ ٓؼظْ اُضوبكخ اُز٢ ػشكزٜب شؼٞة اُؼبُْ اُضبُش ػٖ ؽش٣ن أُذاسط ٝاُغبٓؼبد 

ٝاإلسعب٤ُبد، ٓ٘ز اُوشٕ اُزبعغ ػشش، ًبٗذ صوبكخ أع٘ج٤خ ٝهذ ػِٔذ رِي أُئعغبد ؽٞاٍ رِي 

اُؾ٤بح أُشرجطخ ثبُذٍٝ أُظذسح اُغ٤ٖ٘ ػ٠ِ رشث٤خ شجبٕ ٣ؾِٕٔٞ صوبكخ ٤ُظ ُٜب ه٤ٔخ اال ك٢ دٝسح 

ُزِي اُضوبكخ ، ٝاُظلخ األعبع٤خ اُز٢ رزٔزغ ثٜب ٛزٙ اُضوبكخ ٢ٛ ؿشثزٜب اُزبٓخ ػٖ ٝاهغ ٛئالء 

اُشجبٕ ، ٝػٖ رشاصْٜ اُؾؼبس١ ٝاُضوبك٢ اُٞؽ٢٘ ٝػٖ ؽبعبد ثالدْٛ أُِؾخ ،٢ٛٝ رشجٚ ٖٓ 

بُش ار أٜٗب ٓظ٘ٞػخ ثبُذسعخ األ٠ُٝ ٛزا أُؼ٠٘ ، ا٥ُخ اُز٢ ٣ج٤ؼٜب األع٘ج٢ ُشؼٞة اُؼبُْ اُض

ُزِج٢ ٓزطِجبد اإلٗٔبء ك٢ ثِذٙ ، ٝثبُزب٢ُ كبٕ ٛزٙ اُشؼٞة ال رغزط٤غ اعزؼٔبُٜب اال ثزٞع٤ٜبد 

 ثبئؼٜب ٝثخجشائٚ ٝثوطغ اُـ٤بس اُز٢ ال ٣ظ٘ؼٜب ؿ٤شٙ.

 ويمكه تهخيص أهم أهذاف االستعمبر انثقبفي ببنىقبط انتبنيت : 

 اُؼبُْ اُضبُش االهزظبد٣خ ٝاُغ٤بع٤خ ُِـشة اُشأعٔب٢ُ. رٌش٣ظ رجؼ٤خ ٗظْ ثِذإ  -

رـش٣ت أُٞاؽٖ ك٢ ٛزٙ اُجِذإ ػٖ ٓشبًَ شؼجخ ٝخِن ٗٔٞرط ٓؼ٤ٖ ٖٓ أُضول٤ٖ اُؼبعض٣ٖ ػٖ  -

 كْٜ ٛزٙ أُشبًَ ٝه٤بدح ارغبٙ ٓؼبد.

 اػذاد ه٤بداد ٓشجؼخ ثشٝػ أُؼبداح ُِزؾشس ، ًٝٞادس ُخذٓخ اُششًبد األع٘ج٤خ. -

اُ٘خج٣ٞخ اُطجو٤خ ٓغ اُؾشص ػ٠ِ اخز٤بس ثؼغ أث٘بء اُطجوبد اُشؼج٤خ، ٓغبٛٔخ ك٢ رٌش٣ظ  -

 اخلبء اُذٝس اُؾو٤و٢ ُٔئعغبد االعزؼٔبس اُضوبك٢.

 ٛغشح األدٓـخ. -

 -وأهم مظبهر االستعمبر انثقبفي تتهخص ببنىقطتيه انتبنيتيه:

ٝرشغ٤غ اُ٘ظبّ  رلٞم ٓئعغبد االعزؼٔبس اُضوبك٢ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػ٠ِ أُئعغبد اُٞؽ٤٘خ ،

 اُالٝؽ٢٘ ُٜب ، ٝٓؾبسثخ رط٣ٞش اُغبٓؼبد اُٞؽ٤٘خ ٝاُزؼ٤ِْ اُشع٢ٔ ثشٌَ ػبّ.

ٝعٞد " ٓغزٔؼبد خبطخ " أٝ " هجبئَ صوبك٤خ " ػٖٔ أُغزٔغ اُٞؽ٢٘ أٝ اُو٢ٓٞ اُؼبّ" رٜذد  -

 ٝؽذح ٛزا أُغزٔغ ٗلغٚ ٝٝعٞدٙ.

  Neo- Colonialismاالستعمبر انجذيذ : 

ع٘ج٤خ ع٤بع٤بً ٝاهزظبد٣بً ٝصوبك٤بً ػ٠ِ دُٝخ ٓب ٓغ االػزشاف ٛٞ كشع اُغ٤طشح األ

 ثبعزوالُٜب ٝع٤بدرٜب ٝدٕٝ اعزؼٔبٍ أعب٤ُت االعزؼٔبس اُزو٤ِذ٣خ.
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 ٣ٝطِن ػ٠ِ ٛزا األعِٞة االعزؼٔبس١ اعْ االٓجش٣ب٤ُخ اُغذ٣ذح.

خ ٝٛزا االعزؼٔبس اُغذ٣ذ ٣غزخذّ ك٢ رؾو٤ن أؿشاػٚ ٝعبئَ خبطخ ُزؾبش٢ أُؼبسػخ اُشؼج٤

اُؼ٤ِ٘خ، أٝ ٓؼبسػخ اُشأ١ اُؼبّ اُؼب٢ُٔ ، ٖٓ رُي ػوذ االرلبه٤بد اُض٘بئ٤خ ؿ٤ش أُزٌبكئخ ، ٝرٌج٤َ 

اُذٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ثششٝؽ رؾذ ٖٓ ؽش٣زٜب، ٝاعزـالٍ أُشبًَ االهزظبد٣خ ٝاإلداس٣خ ُِذُٝخ اُؾذ٣ضخ 

ؽخ ، ٝاهبٓخ االعزـالٍ ُِزذخَ ك٢ شئٜٝٗب ٝاُؼـؾ ػ٤ِٜب ٖٓ خالٍ أُؼٞٗبد ٝاُوشٝع أُششٝ

اُوٞاػذ اُؼغٌش٣خ ،ٝاصبسح االػطشاثبد اُذاخ٤ِخ ٝاالٗوغبٓبد اُطبئل٤خ ٝاإله٤ٔ٤ِخ ٝاُؼشك٤خ ك٢ 

اُذٍٝ أُزًٞسح إلخؼبػٜب ُِغ٤طشح األع٘ج٤خ ، ٝرشغ٤غ األه٤ِبد )اُو٤ٓٞخ أٝ اُؼشه٤خ أٝ اُذ٤٘٣خ... 

بد ػ٠ِ اُغِطخ ، ٝٓٔبسعخ اُخ ( اُز٢ رزٔزغ ثبٓز٤بص صوبك٢ ٝاهزظبد١ ػ٠ِ اعز٤الء ٛزٙ األه٤ِ

ع٤بعخ اُز٤٤ٔض اُؼ٘ظش١ ،كؼالً ػٖ اعزخذاّ أُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ اُز٢ رِؼت اُذٍٝ اٌُجشٟ ٖٓ 

 خالُٜب دٝساً سئ٤غ٤بً ك٢ اُؼـؾ ػ٠ِ اُذٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ٝرٞع٤ٚ ع٤بعزٜب.

 -دوافع انظبهرة االستعمبريت :

ال عذاٍ إٔ ٛ٘بى ػذداً ٖٓ اُذٝاكغ األعبع٤خ اُز٢ رؾٌٔذ ك٢ ٗشٞء اُظبٛشح االعزؼٔبس٣خ 

ٝالعزٔشاسٛب ُلزشح ؽ٣ِٞخ ٖٓ اُٞهذ. ٝٛزٙ اُذٝاكغ ٤ُظ ٖٓ اُظؼت رؾ٤َِ ٓظبدسٛب ثبُشؿْ ٖٓ 

إٔ اُذٍٝ االعزؼٔبس٣خ ؽبُٝذ ثبعزٔشاس إٔ رزغزش ػ٤ِٜب ٝرٌ٘شٛب ، ٖٝٓ رُي أٜٗب ٗبدساً ٓب ًبٗذ 

غ ػبَٓ اُزٞعغ ٝاالعزـالٍ االهزظبد١ ًذاكغ ُزؾٌٜٔب االعزؼٔبس١، ٝاٗٔب ؽبُٝذ إٔ رشًض رؼ

دٝاكؼٜب ك٢ ٗطبم ٓب أعٔزٚ ثذٝسٛب اُزبس٣خ٢ ٝسعبُزٜب اُؾؼبس٣خ ك٢ أُغزٔغ اُذ٢ُٝ ٝاُز٢ 

ٗلزرٜب ألعجبة اٗغب٤ٗخ ، ٝٛٞ ادػبء ثبُطجغ ال ٣ٜ٘غ ػ٠ِ أ١ أعبط  ٝال ٣غز٘ذ ا٠ُ أ١ ؽو٤وخ ٖٓ 

 -ن اُزبس٣خ أُؼشٝكخ ، ٣ٌٖٝٔ رِخ٤ض دٝاكغ االعزؼٔبس ك٢ ا٥ر٢:ؽوبئ

 أوالً: انذوافع االقتصبديت نالستعمبر :

إ أُغزؼٔشاد ًبٗذ رٔضَ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش اُذٍٝ االعزؼٔبس٣خ ٓظبدس ػخٔخ ٝسخ٤ظخ 

ُِٔٞاد اُخبّ ، ٝأعٞاهبً ٣ٌٖٔ اعزـالُٜب ك٢ رظش٣ق اُ٘برظ اُظ٘بػ٢ اُز١ رل٤غ ثٚ أعٞام 

عٔب٤ُخ أُزوذٓخ، كؼالً ػٖ رٞكش اُؼٔبُخ اُجشش٣خ اُشخ٤ظخ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ رغ٤ٜالد اُ٘وَ اُشأ

 ٝأُٞاطالد اُز٢ ٢ٛ ك٢ اُزؾ٤َِ األخ٤ش ػظت اُزغبسح اُذ٤ُٝخ ٝششا٤٣ٜ٘ب اُؾ٣ٞ٤خ.

٣ٌٖٝٔ اُوٍٞ ثؤٕ ثذا٣خ رؤص٤ش اُؼبَٓ االهزظبد١ ًوٞح ٛبٓخ ك٢ االعزؼٔبس رؼٞد ا٠ُ ػٜذ اُضٞسح 

ز٢ ؽذصذ ك٢ ثؼغ اُذٍٝ األٝسٝث٤خ اٌُجشٟ ك٢ اُوشٕ اُضبٖٓ ػشش ،كٜزٙ اُضٞسح اُظ٘بػ٤خ اُ

 -اُظ٘بػ٤خ اهزشٗذ ثغِٔخ ٓئصشاد ٜٓ٘ب:

(  رضا٣ذ ٓؼذالد اٌُضبكخ اُغٌب٤ٗخ ك٢ ٛزٙ أُغٔٞػبد ٖٓ اُذٍٝ األٝسٝث٤خ ٓٔب عؼَ ٖٓ اُٜغشح ا٠ُ 1

االٗلغبس اُغٌب٢ٗ، ٝثبُطجغ كبٕ  اُخبسط ٝاُزٞؽٖ ك٢ أُغزؼٔشاد ، اُؾَ اُغش٣غ ٝاُلؼبٍ ُٔشٌِخ
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رِي اُٜغشاد ًبٕ الثذ ٝإٔ رزغٚ ا٠ُ أُ٘بؽن اُخبسع٤خ راد اٌُضبكخ اُغٌب٤ٗخ األهَ ، ٝراد 

أُٞاسد اُطج٤ؼ٤خ ٝاإلٌٓبٗبد االهزظبد٤٣ٖ األػخْ ك٢ ٗلظ اُٞهذ، ٖٝٓ أٓضِخ ٛزٙ اُٜغشاد 

٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ ؽٔؼبً ك٢ اُٞاعؼخ : ٛغشح اال٣شُ٘ذ٤٣ٖ، ٝاإل٣طب٤٤ُٖ ٝاألُٔبٕ ا٠ُ اُٞال

 صشٝارٜب اُطج٤ؼ٤خ ؿ٤ش أُغزـِخ.

( رضا٣ذ ٓؼذالد اإلٗزبط اُظ٘بػ٢ اُز١ عبء ً٘ز٤غخ ؽج٤ؼ٤خ ُِزؾٍٞ ك٢ ارغبٙ رطج٤ن أٗٔبؽ ٝأعب٤ُت 2

ر٘ظ٤ٔ٤خ أًضش رطٞساً ٖٓ عبثوزٜب، ٝأ٣ؼبً ً٘ز٤غخ ُِزٞعغ ك٢ اعزخذاّ ا٥الد ٝرؼبػق ك٢ ؽغْ 

ٝظلذ ك٢ هطبع االعزضٔبس اُظ٘بػ٢، ًَٝ رُي اثشص أُشٌِخ اُخبطخ  سإٝط األٓٞاٍ اُز٢

ث٤ٌل٤خ رٞك٤ش األعٞام اُخبسع٤خ اُوبدسح ػ٠ِ آزظبص كبئغ اإلٗزبط اُظ٘بػ٢ اُشأعٔب٢ُ ؽز٠ 

ال ٣زغجت هظٞس ٓؼذٍ االعزٜالى ػٖ ٓؼذٍ اإلٗزبط ك٢ ؽذٝس ًغبد أٝ اٌٗٔبػ رٌٕٞ ُٚ ػٞاهجٚ 

 االهزظبد٣خ اُٞخ٤ٔخ.

ٝط األٓٞاٍ االؽزٌبس٣خ اُز٢ هبٓذ ثبُذٝس اُشئ٤غ٢ ك٢ ر٣َٞٔ ػ٤ِٔبد اإلٗزبط اُشأعٔب٢ُ ( إ سإ3

،ًبٗذ رؾزبط ا٠ُ أُغزؼٔشاد ًٔ٘لز ٣ئٖٓ أُض٣ذ ٖٓ آٌبٗبد اُ٘ٔٞ ٝاُزٞعغ ك٢ ٗشبؽ 

أُئعغبد ٝاُششًبد أُب٤ُخ، كبألعٞام اُذاخ٤ِخ ًبٗذ هذ ٝطِذ ا٠ُ ؽذ اُزشجغ، ًٝبٗذ اُلبئذح 

ٖ اهشاع سأط أُبٍ ك٢ اُذاخَ أهَ ثٌض٤ش ٓٔب ًبٕ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زؾون ٖٓ عشاء اُزٞعغ أُزؾووخ ٓ

ك٢ االعزضٔبساد اُخبسع٤خ ، ٝرؤ٤ًذاً ُٜزا اإلدػبء ، كبٕ اٗغِزشا ًبٗذ اًجش ٓشًض ٓب٢ُ ك٢ اُؼبُْ ، 

ًٔب ًبٗذ طبؽجخ أُشًض األٍٝ ك٢ ػ٤ِٔبد اإلهشاع اُذ٢ُٝ، ٝهذ ارلن رُي ٓغ ًٜٞٗب  اُذُٝخ 

 عزؼٔبس٣خ األ٠ُٝ ٝهزٜب.اال

( إ اُزٞعغ اُظ٘بػ٢ ٝاإلٗزبع٢ ٝٓب اسرجؾ ثٚ ٖٓ ٗشبؽ ٓب٢ُ ٓزضا٣ذ أخطش اُؾبعخ ا٠ُ اُغ٤طشح 4

ػ٠ِ ٓظبدس سخ٤ظخ ٝٓؼٔٞٗخ ُِٔٞاد اُخبّ ُزذػ٤ْ اُوبػذح اُز٢ ٣شرٌض ػ٤ِٜب رُي اُزٞعغ. ٖٝٓ 

٣خ، ٗبؽ٤خ أخشٟ ، كبٜٗب ًبٗذ رشٌَ ػبٓالً أعبع٤بً ٖٓ ػٞآَ اُوٞح اُؼغٌش٣خ ُِذٍٝ االعزؼٔبس

ًٝبٗذ ر٤ٔ٘خ ٛزٙ اُوٞح اُؼغٌش٣خ رؼذ ششؽبً ػشٝس٣بً ُوذسرٜب ػ٠ِ االعزٔشاس ك٢ ػ٤ِٔخ اُزٞعغ 

االعزؼٔبس١ ٝ االهزظبد١ ك٢ ٗلظ اُٞهذ . ٝٛزا االعزـالٍ إلٌٓب٤ٗبد أُغزؼٔشاد ٖٓ أُٞاسد 

اُطج٤ؼ٤خ ٝأُٞاد اُخبّ أدٟ ا٠ُ اعز٘ضاف اهزظبد٣برٜب دٕٝ إٔ رؾظَ ػ٠ِ رؼ٣ٞغ ٓ٘بعت 

 بُٔوبثَ.ث

ٝصاد األٓش عٞءاً إٔ أثو٤ذ رِي أُ٘بؽن ك٢ ؽبُخ ٣شص٢ ُٜب ٖٓ اُزخِق االعزٔبػ٢ ٝاُزجؼ٤خ  

االهزظبد٣خ ؽز٠ رظَ ػ٠ِ اُذٝاّ ٓشرجطخ ثؼغِخ أُظبُؼ االعزؼٔبس٣خ األٝسٝث٤خ.
(3)
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 انىظريبث انمفسرة نهذوافع االقتصبديت نالستعمبر: 

 ( وظريت ) هىبسىن (1

رشًض ٛزٙ اُ٘ظش٣بد ػ٠ِ اكزشاع سئ٤غ٢ ٛٞ كٌشح اإلكشاؽ ك٢ اإلٗزبط اُز١ ٣وبثِٚ 

هظٞس ك٢ االعزٜالى داخَ اُذٍٝ اُشأعٔب٤ُخ ، ثٔؼ٠٘ إٔ ٓؼذالد اإلٗزبط ك٢ ثؼغ اُذٍٝ 

اُشأعٔب٤ُخ رلٞم ثٌض٤ش ٓؼذالد االعزٜالى ، ٝكوذإ اُز٘بعت ث٤ٖ ٛزٙ أُؼذالد ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٝعٞد 

ٔظ٘ٞػخ ٝكبئغ ك٢ سأط أُبٍ ، ٝٛٞ ٓب ٣ذكغ ا٠ُ اُجؾش ػٖ األعٞام كبئغ ك٢ اُغِغ اُ

اُخبسع٤خ ُزظش٣ق كبئغ اإلٗزبط اُظ٘بػ٢ ٝرٞظ٤ق سإٝط األٓٞاٍ أُزشأًخ ك٢ اُذاخَ 

ٝاُز٢ ال رغذ ث٤ئخ ٓٞار٤خ ُزٞظ٤لٜب اال ك٢ اُخبسط ٝاُظشاع ٖٓ أعَ االعزؾٞار ػ٠ِ األعٞام 

٣ؼزجش ك٢ سأ١ ٛٞثغٕٞ ٖٓ أْٛ اُؼٞآَ اُذاكؼخ ك٢ ارغبٙ اُخبسع٤خ ٝاُغ٤طشح ػ٠ِ أُغزؼٔشاد 

 اصبسح اُؾشٝة اُذ٤ُٝخ.

٣ٝغزطشد ٛٞثغٕٞ ك٢ رؾ٤ِِٚ ك٤وٍٞ إ اُشأعٔب٤ُخ ً٘ظبّ ٣وّٞ ػ٠ِ رٞص٣غ اُذخَ اُؼبّ 

ثشٌَ ٣ئد١ ا٠ُ اعزئضبس اُطجوخ اُشأعٔب٤ُخ ثبُ٘ظ٤ت األًجش ٖٓ ٛزا اُذخَ ، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ ٓب رجو٠ 

 ٣ٌٕٞ ٓؾذٝداً أٝ ربكٜبً ثبُٔوبسٗخ.ُِطجوبد اُؼبِٓخ 

٣ٌٕٝٞ االخز٤بس أُزبػ أٓبّ اُطجوخ اُشأعٔب٤ُخ ٛٞ آب ادخبس ٛزا اُؼبئذ اُؼخْ ٖٓ اُذخَ 

اُو٢ٓٞ ٝاعزضٔبسٙ أٝ اػبدح رٞظ٤لٚ . ٝاالدخبس ك٢ ٓضَ ٛزٙ اُظشٝف ال ٣ؾون ػبئذاً ٓبد٣بً ٓغض٣بً، 

زٔضَ ك٢ ٝعٞد كبئغ ك٢ اإلٗزبط ٣وبثِٚ هظٞس أٓب االعزضٔبس كبٗٚ ٣خِن ٓشٌِخ أًضش ؽذح ٝاُز٢ ر

 ك٢ اُطِت اُلؼبٍ ثغجت ػؼق اُوٞح اُششائ٤خ ُذٟ ٓؼظْ اُلئبد االعزٔبػ٤خ.

٣ٝوٍٞ ٛٞثغٕٞ إٔ أُخشط ٖٓ ٛزٙ اُٞسؽخ اُز٢ رظبدكٜب اُذٍٝ اُشأعٔب٤ُخ ٣ٌٖٔ ك٢ 

ش ػ٠ِ اُؾبٍ االعزؼٔبس١ ، ٣ٝؼ٤ق إٔ االعزؼٔبس ٛٞ ٓؾبُٝخ ٖٓ عبٗت اُلئبد اُز٢ رغ٤ط

ػ٤ِٔبد اإلٗزبط اُشأعٔب٢ُ اُظ٘بػ٢ ُزٞع٤غ ا٥كبم اُالصٓخ ُزظش٣ق اُلبئغ ٖٓ ٛزا اإلٗزبط 

 ٝاُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓغبالد أًضش اؿشاءاً ُشإٝط أٓٞاُْٜ ٝاُز٢ ال ٣غذٕٝ ٓغبالً اال ك٢ اُخبسط.

ؽ٤ش إٔ اُطجوخ اُشأعٔب٤ُخ اُز٢ رغزل٤ذ ثشٌَ ٓجبشش ٝػخْ ٖٓ االعزؼٔبس ٢ٛ اُز٢ 

ع٤بعبد اُذٍٝ االعزؼٔبس٣خ ٝرٞع٤ٜٜب ك٢ االرغبٙ اُز١ ٣خذّ ٓظبُؾٜب اُزار٤خ ٜٓٔب  رغ٤طش ػ٠ِ

 ًبٕ اُؼشس اُز١ ٣ؾ٤ن ثـ٤شٛب ٖٓ اُلئبد ٝاُطجوبد االعزٔبػ٤خ.

 -( وظريت نيىيه في تفسير االستعمبر:2

ُوذ أصشد ٗظش٣خ ٛٞثغٕٞ ك٢ رؾ٤َِ ٤٘٤ُٖ االهزظبد١ ُالٓجش٣ب٤ُخ ، ٝهذ ث٠٘ ٤٘٤ُٖ ٗظش٣زٚ 

ٓب أعٔبٙ ثبُوبٕٗٞ اُؼبّ ٝاألعبع٢ ُِشأعٔب٤ُخ ، ٝٛٞ اُوبٕٗٞ اُز١ ٣وٞد ا٠ُ اُزش٤ًض أُغزٔش  ػ٠ِ

ك٢ ٤ٌِٓخ ٝعبئَ اإلٗزبط ٤ٌِٓٝخ سإٝط األٓٞاٍ ك٢ أهَ ػذد ٖٓ األ٣ذ١ ، أٝ ثٔؼ٠٘ آخش كبٕ 
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( ٝرذػْ ٛزٙ اُغ٤طشح Monopoliesاالهزظبد٣بد اُشأعٔب٤ُخ روغ رؾذ ع٤طشح االؽزٌبساد )

 (.Cartelsٌبس٣خ اُذاخ٤ِخ ثبُغ٤طشح اُذ٤ُٝخ ٌُِبسرالد )االؽز

ٝك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ٖٓ ٗٔٞ اُشأعٔب٤ُخ رزؾٍٞ ا٠ُ اُطبثغ االٓجش٣ب٤ُخ أٝ ًٔب ٣وٍٞ ٤٘٤ُٖ كبٕ 

االٓجش٣ب٤ُخ ٢ٛ اُشأعٔب٤ُخ ك٢ ٓشؽِخ االؽزٌبس ،ٝاُشأعٔب٤ُخ ك٢ ٓشؽِزٜب االؽزٌبس٣خ أٝ 

ًضش كؤًضش ٣ٝشعغ اُذاكغ ا٠ُ اُزٞعغ ك٢ عبٗت ٓ٘ٚ ا٠ُ االٓجش٣ب٤ُخ رٌٕٞ ٓذكٞػخ ا٠ُ اُزٞعغ أ

رؾٌْ االؽزٌبساد ك٢ كبئغ سإٝط األٓٞاٍ، ٝٛٞ اُلبئغ اُز١ ال ٣غزخذّ ك٢ اطالػ األؽٞاٍ 

أُؼ٤ش٤خ ُـبُج٤خ أُغزٔغ خش٤خ إٔ ٣٘زوض رُي ٖٓ األسثبػ اُز٢ رغ٤ٜ٘ب ٛزٙ االؽزٌبساد. ًٔب أٗٚ 

بد١ اُز١ ٣ـِٚ ، ٖٝٓ ٛ٘ب ٣ٌٕٞ اُؾَ ك٢ رظذ٣شٙ ا٠ُ ال ٣غزضٔش ك٢ اُذاخَ ُؼؼق اُؼبئذ أُ

 اُخبسط ٝثبُزؾذ٣ذ ا٠ُ اُذٍٝ األهَ ك٢ ٓغزٟٞ اُزطٞس أٝ اُزوذّ.

٣ٝؼ٤ق ٤٘٤ُٖ إٔ اُؼ٤ِٔخ االٓجش٣ب٤ُخ ًبٗذ رغش١ ػ٠ِ هذّ ٝعبم ؽز٠ اُٞهذ اُز١ ر٘ز٢ٜ 

٣خ أُخزِلخ ، ٝارا ًبٕ ك٤ٚ ٛزٙ االؽزٌبساد ٖٓ روغ٤ْ اُؼبُْ ا٠ُ ٓ٘بؽن ٗلٞر ث٤ٖ اُذٍٝ االعزؼٔبس

ٓ٘طن األش٤بء ٣لشع ػ٤ِٜب، ًٔب ٣وٍٞ ٤٘٤ُٖ ، إٔ روق ػ٘ذ رُي اُؾذ ، كبٕ اُظشاع ػ٠ِ ؽ٤بصح 

أُغزؼٔشاد ُْ ٣ؼشف ؽذاً ٣وق ػ٘ذٙ. كبُشأعٔب٤ُخ ك٢ سأ٣ٚ ًبٗذ ر٘ٔٞ ثطش٣وخ ؿ٤ش 

ٜ٘ب ًبٕ الثذ إٔ ( ك٢ اُذٍٝ اُشأعٔب٤ُخ أُخزِلخ ، ٖٝٓ صْ كبٕ ػالهبد اُوٟٞ ثUneven٤ٓزؼبدُخ)

رخزِق ٢ٛ األخشٟ ، ٝٛزا االخزالف ًبٕ ٣خِن اُؾبعخ ٗؾٞ اػبدح روغ٤ْ اُؼبُْ ث٤ٖ ٛزٙ 

االؽزٌبساد اُشأعٔب٤ُخ ٖٓ عذ٣ذ. ٝػ٤ِٚ كبٕ اُذٍٝ االٓجش٣ب٤ُخ اُز٢ أٌٜٓ٘ب إٔ رؾظَ ػ٠ِ 

إٔ  –االٓجش٣ب٢ُ  ٝكوبً ُٜزا أُ٘طن أٝ اُوبٕٗٞ –ٓٔزٌِبرٜب االعزؼٔبس٣خ اثبٕ كزشح هٞرٜب،ًبٕ ػ٤ِٜب 

رزخ٠ِ ػٖ ٓٔزٌِبرٜب ٛزٙ ُـ٤شٛب ٖٓ اُذٍٝ االٓجش٣ب٤ُخ راد اإلٌٓب٤ٗبد أُزلٞهخ ٖٓ اُوٞح. ٝٛزا 

اُظشاع االعزؼٔبس١ أُغزٔش ػ٠ِ روغ٤ْ اُؼبُْ ٝاػبدح روغ٤ٔٚ ٛٞ اُز١ ٣ئد١ ا٠ُ ٗشٞة 

 اُؾشٝة.

ّ رؾذ ؽٌْ ُٝخض ٤٘٤ُٖ ا٠ُ إٔ اُوٍٞ ثؤٗٚ ٖٓ اُغخق إٔ ٣زؾذس اُؼبُْ ػٖ اُغال

االٓجش٣ب٤ُخ ، ألٗٚ ك٢ ظَ ٛزا اُزؾٌْ ًبٕ ٖٓ أُؾون أال رخجٞ عزٝح اُؾشة ك٢ أُغزٔغ اُذ٢ُٝ 

 عٞاء ٓب ًبٕ ٜٓ٘ب ث٤ٖ اُذٍٝ االٓجش٣ب٤ُخ ٗلغٜب أٝ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ٓغزؼٔشارٜب.

 كِغلخ االعزؼٔبس اُؼ٘ظش٣خ :

اُز١ أػط٠ ُٜب ٓ٘ز اُوشٕ إ اُؼ٘ظش٣خ ٤ُغذ ش٤ئبً عذ٣ذاً ، اُغذ٣ذ ك٤ٜب ٛٞ اُضٞة اُؼ٢ِٔ 

 اُزبعغ ػشش ، ٝاُشخظ٤خ اُجبسصح ك٢ ٛزا اُظــذد ٢ٛ شخــظ٤خ )رشبسُض داسٕٝ(.

ؽ٤ش عٔغ اُؼِٔبء ٤ًق صاُذ ػٖ ٝعٚ األسع أٗٞاع ػذ٣ذح ٖٓ اُؾ٤ٞاٗبد ثغجت ػذّ  

طالؽٜب ُِجوبء ، ٝؽجن رُي ػ٠ِ اُجشش، ٝاعز٘زظ ك٤ٚ إٔ صٝاٍ أهٞاّ ٖٓ اُزبس٣خ ًبُجبث٤٤ِٖ 

 شٝٓبٕ ٝثوبء أهٞاّ أخشٟ أْٜٗ ْٛ األطِؼ ُِجوبء.ٝاُ
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ٝػ٠ِ ٣غبس داس٣ٖٝ ٝهق " ٓبسًظ " ثلِغلزٚ ػٖ رطٞس أُغزٔغ ٝاُظشاع اُطجو٢ ٓٔب 

اشزوٚ ٖٓ داس٣ٖٝ، ٝػ٠ِ ٤ٔ٣٘ٚ ٝهق " كشدس٣ي ٤ٗزشٚ " ، ثآسائٚ ػٖ اُشعَ أُزلٞم ٝاُظشاع 

ُجوبء ُألطِؼ.اُو٢ٓٞ، ٢ٛٝ آساء اعزٔذٛب ٖٓ كٌشح اُظشاع ػ٠ِ اُجوبء ٝا
(4)

 

ًٝبٕ " ٣ٞٛبٕ ؿٞر٤ِت كخزٚ " هذ سعْ اُخطٞؽ اُشئ٤غ٤خ ُِؼ٘ظش٣خ األُٔب٤ٗخ هجَ ػذح 

، ٝثٔٞعت ٛزٙ األكٌبس كبٕ ػ٠ِ األْٓ إٔ  1859ع٘ٞاد ٖٓ ٗشش " أطَ األٗٞاع " ُذاس٣ٖٝ ػبّ 

ـ٢ رجو٠ ٓ٘لظِخ ػٖ ثؼؼٜب، كجزٌش٣ظ ٗلغي ُخذٓخ هٞٓي رخذّ اإلٗغب٤ٗخ ثؤؽغٖ طٞسح ، ٣ٝ٘ج

 إٔ رؾٌْ األٓخ ثٞاعطخ اُ٘خجخ.

ٝػ٘ذ روغ٤ْ اُؼبُْ ٖٓ هجَ " ا٤ٌُُٗٞٞب٤٤ُٖ" 
*

رطٞسد اُ٘ظشح اُؼ٘ظش٣خ ثغشػخ أًجش كل٢  

اُوشٕ اُزبعغ ػشش ، ٗشش ك٢ اُٞال٣بد أُزؾذح األٓش٤ٌ٣خ ًزبة اُؼبُْ األٗضشٝثُٞٞع٢ )ٓٞسرٕٞ( 

األع٘بط ، ٝأخزد ٗظش٣خ ٓب ٣غ٠ٔ  ، اُز١ ؽبٍٝ ك٤ٚ "اصجبد " آز٤بص اُغ٘ظ األٝسٝث٢ ػ٠ِ ثو٤خ

ثبُذاس٤٘٣ٝخ االعزٔبػ٤خ ك٤ٔب ثؼذ ًؤعبط ُأل٣ذ٣ُٞٞع٤بد اُؼ٘ظش٣خ ، ٛزٙ اُ٘ظش٣خ اُز٢ شٞٛذ 

األعبع٤خ ػٖ ؽش٣ن رؼ٤ْٔ ٓب رٞطِذ ا٤ُٚ ٛزٙ اُذساعخ ٖٓ هٞا٤ٖٗ   ٝؽشكذ ٗظش٣خ " داس٣ٖٝ "

ٖٓ أعَ اُجوبء " ػ٠ِ أُغزٔغ  ث٤ُٞٞع٤خ " االٗزوبء اُطج٤ؼ٢" ٝ"اُجوبء ُألطِؼ " ٝ" اُز٘بصع

اُجشش١ ٝأؽِن ٓ٘ظشٝ اُؼ٘ظش٣خ ػ٠ِ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ اعْ " األٗضشٝثٞعٞع٤ُٞٞع٤ب " ُٝوذ خذٓذ 

ه٤بّ ا٤ٌُُٗٞٞب٤ُخ ٝاالعزؼٔبس.
(5)

 

ٝاُؼ٘ظش٣خ ًغضء ػؼ١ٞ ٖٓ األ٣ذ٣ُٞٞع٤خ االٓجش٣ب٤ُخ ، ٢ٛ ٓغَٔ ٗظش٣بد ٓؼبد٣خ ُِؼِْ ، 

ح ٝرطٞس أُغزٔغ ٓؾٌٞٓخ ثبُخظبئض اُج٤ُٞٞع٤خ اُؼشه٤خ رٌٕٞ ثٔٞعجٜب ًَ اُظٞاٛش ك٢ اُؾ٤ب

 ُِ٘بط.

إ أعبط رطٞس أُغزٔغ ، ًٔب ٣شٟ ٓ٘ظشٝ اُؼ٘ظش٣خ ، ٣ٌٖٔ ك٢ طشاع ٓضػّٞ ث٤ٖ 

األع٘بط ،ٝثٔغبػذح اُلٌشح اُؼ٘ظش٣خ رُلغَّش ؽو٤وخ اُظٞاٛش االعزٔبػ٤خ ، ًٞعٞد ػذح ؽجوبد ، 

ُج٤ُٞٞع٢ ، ٝاعز٘بداً ا٠ُ ٛزا أُلّٜٞ رظٜش اُشؼٞة ؿ٤ش ُٝـبد ، ٝصوبكبد ، رِوبئ٤بً ثلؼَ اُؼبَٓ ا

ٓزغب٣ٝخ ك٢ اُو٤ٔخ ، كبُؼ٘ظش٣ٕٞ ٣ئًذٕٝ ٝعٞد " ػشٝم ٓزلٞهخ " هبدسح ػ٠ِ ثِٞؽ هْٔ 

اُؾؼبسح ٝ " ػشٝم د٤ٗب " ؿ٤ش ٓئِٛخ ُزُي .
(6)

 

إ ٛزٙ أُلب٤ْٛ اُز٢ ٣زج٘بٛب اُؼ٘ظش٣ٕٞ ٤ُغذ ُٜب أ١ ساثطخ ثبُؼِْ كبٗطالهبً ٖٓ 

اعبد اُؼشه٤خ ٝاُغ٤ٌُٞٞع٤خ ، رٞطَ اُؼِْ ا٠ُ ؽو٤وخ ٝاؽذح كوؾ آال ٢ٛٝ إٔ ع٤ٔغ األع٘بط اُذس

اُجشش٣خ اُؾب٤ُخ ٓزٌبكئخ ٖٓ ؽ٤ش اُزش٤ًت اُؼؼ١ٞ )اُلغ٤ُٞٞع٢( ًٔب أٗٚ ًِٜب هبدسح ػ٠ِ رؾو٤ن 

 ه٤ْ صوبك٤خ ٝرشاس كٌش١.

ُجشش، ٝرـ٤٤ش ٝإٔ أُوظٞد ثٜزٙ اُ٘ظش٣بد اُؼ٘ظش٣خ ٛٞ رذ٤ٓش هبػذح اُٞؽذح ث٤ٖ ا

اُؾوٞم األعبع٤خ ُغبٗت ًج٤ش ٖٓ اُغ٘ظ اُجشش١.
(7)

إ اُشإ٣خ اُؼ٘ظش٣خ اُز٢ اعز٘ذ ا٠ُ  
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االعزؼٔبس ك٢ كِغلزٚ ر٘طِن ٖٓ ػذح ٓشرٌضاد رزٔضَ ك٢ ٝعٞد ٓغٔٞػبد ثشش٣خ راد " ػشم " 

إٔ  ٓؼ٤ٖ رزٔب٣ض ػٖ ؿ٤شٛب ٝرزجب٣ٖ ك٢ ٓغز٣ٞبرٜب اُؾؼبس٣خ ٝاُضوبك٤خ ٝك٢ أدٝاسٛب اُز٢ ٣غت

رئد٣ٜب ثٔب رؾِٔٚ ٖٓ خظبئض عغذ٣خ ٝػو٤ِخ ٓزٞاسصخ ٝٓز٤ٔضح ، كبُؼ٘ظش٣خ ً٘ظش٣خ أٝ ؽشًخ 

كٌش٣خ رٞعذ ػالهخ عجج٤خ ث٤ٖ اُخظبئض اُج٤ُٞٞع٤خ ٝاُلغ٤ُٞٞع٤خ ، ٝث٤ٖ ا٤ُٔٔضاد األعبع٤خ 

 اُلٌش٣خ ٝاُضوبك٤خ.

ٓزذ٤ٗخ ، ثٔب ٖٝٓ رُي اُذٓظ ر٘غظ رظٞسٛب " اُز٤٤ٔض١ " ث٤ٖ ػ٘بطش ٓزلٞهخ ٝأخشٟ 

٣ؼ٢٘ رُي اػز٘بهبً ُلٌشح اٗؼذاّ أُغبٝاح ث٤ٖ األع٘بط ٝر٤وٖ ثؤٕ صٔخ أػشاهبً ساه٤خ ٝأخشٟ ٓزذ٤ٗخ ، 

ٝإٔ ٛ٘بى عالالد هبدسح ٝأخشٟ ػبعضح ػٖ رؾو٤ن اُزطٞس االعزٔبػ٢ ٝاالهزظبد١ ٝاُضوبك٢ .
(8)

 

إٔ اُجشش٣خ ٝرؼزجش عٔخ " اُزلٞم " األعبط اُ٘ظش١ ٝاُلٌش١ ُِؼ٘ظش٣خ ؽ٤ش رلزشع 

ٓوغٔخ ا٠ُ ٓغٔٞػبد رز٤ٔض ػشه٤بً أٝ ػ٘ظش٣بً ، األٓش اُز١ ٣زطِت )اُز٤٤ٔض اُؼ٘ظش١( 

(Racial  Discrimination( ، " ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ٝأ٣ؼبً " اُلظَ اُؼ٘ظش١ )Racial  

Segegation ٣ٝؼجّش اُز٤٤ٔض ػٖ ػ٤ِٔخ ؽشٓبٕ كشد ٓب أٝ عٔبػخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُزغب١ٝ ك٢ ، )

ٝاُٞاعجبد ، ؽ٤ش ٣ظ٘ق اُجشش ػ٠ِ أعبط ا٣ُٜٞخ اُؼ٘ظش٣خ ، ك٤وغٕٔٞ ا٠ُ اُلشص ٝاُؾوٞم 

أع٘بط ٓزلٞهخ ٝأخشٟ ٓزذ٤ٗخ كزٔ٘ؼ األ٠ُٝ آز٤بصاد خبطخ ٣زْ ؽغجٜب ػٖ األخشٟ.
(9)

 

 -رريعت انتفىق انحضبري : 

إ ٛزٙ اُشإ٣خ أُؼشك٤خ اُشبِٓخ ُِلٌش اُـشث٢ االعزؼٔبس١ ٢ٛ اُز٢ ؽُٞذ اإلٗغبٕ 

عٞثشٓبٕ( ٓطِن ُٚ ؽوٞم ٓطِوخ رزغبٝص اُخ٤ش ٝاُشش ، ٖٝٓ أٜٛٔب ؽن االعز٤الء اُـشث٢ ا٠ُ )

ػ٠ِ اُؼبُْ ٝرؾُٞٚ ا٠ُ ٓغبٍ ؽ١ٞ٤ ُؾشًزٚ ٝٗشبؽٚ ٝرؾ٣َٞ اُؼبُْ ثؤعشٙ ا٠ُ ٓبدح خبّ ؽج٤ؼ٤خ 

أٝ ثشش٣خ ، كبػزجشد شؼٞة آع٤ب ٝأكش٣و٤ب ) اُظلشاء ٝاُغٞداء( ٓغشد ٓبدح ثشش٣خ رٞظق ك٢ 

اُؼبُْ ٓغشد ٓبدح ؽج٤ؼ٤خ رٞظق ك٢ خذٓخ دٍٝ أٝسٝثب ٝشؼٞثٜب اُج٤ؼبء  خذٓزٚ، ًٔب اػزجش

أُزوذٓخ ، ٝاػزجشد اٌُشح األسػ٤خ ٓغشد ٓغبٍ ؽ١ٞ٤ ُٚ ٣ظذس ُٚ ٓشبًِٚ ، ُٝوذ ًبٗذ ػ٤ِٔخ 

 -اُ٘وَ ٝاُزٜغ٤ش )رشاٗغل٤ش( اؽذٟ اُؾٍِٞ اُز٢ ؽشؽزٜب االٓجش٣ب٤ُخ اُـشث٤خ ٖٓ ٓضَ :

 ٓش٤ٌ٣ز٤ٖ ُزؾ٣ِْٜٞ ا٠ُ ٓبدح اعزؼٔب٤ُٚ سخ٤ظخ.ٗوَ عٌبٕ أكش٣و٤ب ا٠ُ األ -1

ٗوَ ع٤ٞػ أٝسٝثب ا٠ُ ًَ أٗؾبء اُؼبُْ ٝرُي ٤ُِٜٔ٘خ ػ٤ِٜب ٝرؾ٣ِٜٞب ا٠ُ ٓبدح ثشش٣خ كزٞظق  -2

 ُظبُؼ اُـشة.

 ٗوَ اُلبئغ اُجشش١ ٖٓ أٝسٝثب ا٠ُ ع٤ٞة اعز٤طب٤ٗخ ؿشث٤خ ك٢ ًَ أٗؾبء اُؼبُْ. -3

الد أخشٟ )اُظ٤٤٘٤ٖ ا٠ُ ٓب٤ُض٣ب، اُٜ٘ٞد ا٠ُ أكش٣و٤ب ( ٗوَ ًض٤ش ٖٓ أػؼبء األه٤ِبد ا٠ُ ث -4

 ًشٌَ ٖٓ أشٌبٍ االعزؼٔبس االعز٤طب٢ٗ.
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ٝك٢ ٛزا اإلؽبس أُؼشك٢ اُزٜغ٤شٟ رٔذ ػ٤ِٔخ االعز٤طبٕ اُظ٤ٗٞ٤ٜخ اُز٢ ٢ٛ ك٢ 

عٞٛشٛب رظذ٣ش ألؽذ ٓشبًَ أٝسٝثب االعزٔبػ٤خ ا٠ُ اُششم، ٝرْ رٜغ٤ش اُؼشة ٖٓ كِغط٤ٖ 

 ٜب،ٝرٔذ اػبدح ط٤بؿخ ًَ ش٢ء ثٔب ٣زالءّ ٓغ ٓظبُؼ اإلٗغبٕ اُـشث٢.ٝٗوَ ا٤ُٜٞد ا٤ُ

ٝرؼذ اُؼو٤ذح " اُج٤ٞس٣زب٤ٗخ " )اُزط٤ٜش٣خ(، ػو٤ذح أُغزٞؽ٤ٖ٘ اُج٤غ ك٢ أٓش٣ٌب اُشٔب٤ُخ 

٢ٛ أٍٝ اال٣ذ٣ُٞٞع٤بد االٓجش٣ب٤ُخ األثبد٣خ ، اُز٢ ًبٗذ رـط٤ٜب د٣جبعبد د٤٘٣خ ًض٤لخ ، ؽ٤ش أشبس 

ا٠ُ  اُٞؽٖ اُغذ٣ذ ثبػزجبسٙ " ط٤ٜٕٞ اُغذ٣ذح " أٝ "األسع اُؼزساء " ك٢ٜ ٛئالء أُزطٜشٕٝ 

"أسع ثال شؼت " ًٝبٕ أُغزٞؽٕ٘ٞ ٣ش٤شٕٝ ا٠ُ أٗلغْٜ ثبػزجبسْٛ " ػجشا٤٤ٖٗ " ، ُِٝغٌبٕ 

األط٤٤ِٖ ثبػزجبسْٛ " ً٘ؼب٤٤ٖٗ " أٝ " ػٔب٤ُن " ًِٜٝب ٓظطِؾبد رٞاسر٤خ  اثبد٣خ ، اعزخذٜٓب 

ج٤غ ك٤ٔب ثؼذ ك٢ ًَ أسعبء اُؼبُْ ٓزغب٤ِٖٛ رٔبٓبً اُو٤ْ أُغ٤ؾ٤خ أُطِوخ ٓؼظْ أُغزٞؽ٤ٖ٘ اُ

ٓضَ أُؾجخ ٝاإلخبء .
(10)

 

٤ِٕٓٞ ٗغٔخ رٞصػذ ػ٠ِ اُوبساد  60ُٝوذ ؽلع اُوشٕ اُزبعغ ػشش ٝؽذٙ ٖٓ أٝسٝثب ٗؾٞاً ٖٓ 

ٞث٤خ ٖٝٓ اعزشا٤ُب أُالئٔخ ٓ٘بخ٤بً ُِغ٢ٌ٘ األٝسٝث٤خ، اثزذاءاً ٖٓ أٓش٣ٌب اُشٔب٤ُخ ا٠ُ أٓش٣ٌب اُغ٘

ا٠ُ ٤ٗٞصُ٘ذا، رِي ارٕ أػخْ ٝأؽٍٞ سؽِخ ك٢ اُزبس٣خ ػجش اُوبساد ٝأُؾ٤ؾ ، رزؼبءٍ ثغبٗجٜب 

ًَ ؽشًبد اُٜغشح اُغبثوخ ٝال ٣لٞهٜب اال ر٤بس رٜغ٤ش اُشه٤ن. ٛزا ارٕ ، ٤ُٝغذ كزشح ٛغشاد 

٣خ ، ٝٛٞ خشٝط اُشؼٞة ك٢ اُزبس٣خ اُوذ٣ْ ، ٛٞ " ػظش اُٜغشح " اُؾو٤و٢ ك٢ ربس٣خ اُجشش

أث٤غ أٝالً ٝهجَ ًَ ش٢ء .كوذ طذسد أٝسٝثب ٝؽذٛب ٛزا اُغ٤َ ُزؾو٤ن ػب٤ُٔخ اُغ٘ظ األث٤غ 

،أٝ "أٝسثخ " اُؼبُْ، ُٝزضسع خال٣ب ثشش٣خ اٗشطبس٣خ رخِوذ ٜٓ٘ب د٣ٝالد طـ٤شح رذ٣ٖ ألٝسٝثب 

 األّ ،أٝسٝثب اٌُجشٟ ، ثبُٞالء ٝاُزجؼ٤خ ثذسعخ أٝ ثؤخشٟ.

اُشظب٣ب اُز٢ اٗلظِذ ػٖ اُ٘ٞاح رؾِن ؽُٜٞب ٖٓ ؿشة ٝع٘ٞة ٝششم،  ٖٝٓ أُالؽع إٔ ٛزٙ

رؾق ثٜب ًؤهٔبس ربثؼخ رذٝس ك٢ كِي شٔظ ًجشٟ ، ٝرؾذم ك٢ ٗلظ اُٞهذ ثبألع٘بط اُجشش٣خ 

األخشٟ ؿ٤ش اُج٤ؼبء ٝرطٞهٜب ًؾِوخ خبسع٤خ ٓزظِخ ثذسعخ أٝ ثؤخشٟ أٓب ػب٤ُٔــخ اُغ٘ظ 

هبساد ،ث٤٘ٔب ٣ِٔي ًَ ٖٓ اُغ٘غ٤ٖ ا٥خش  4ٝؽــذٙ ٣ٔـِي األث٤غ أُزشرجخ كز٘ؼٌظ ك٢ أٗٚ أطجؼ 

 ٖٓ هبسح ٝاؽذح.

ٝارٕ كِوذ عؼَ االعزؼٔبس أٝسٝثب هِت اُؼبُْ ٝسأعٚ عـشاك٤بً ٝع٤بع٤بً ،ٝعؼَ اُؼبُْ ٣زٔشًض ؽٍٞ 

 هجِٚ أٝسٝثب، ٝك٢ ٗلظ اُٞهذ عؼَ اُشعَ األث٤غ ٣ؾبطش ثو٤خ األع٘بط ٖٓ ع٤ٔغ اُغٜبد.

ؽٌْ أٝسٝثب ثٔؼ٠٘ أٌُِخ ، ٝػٖ ػظش  –ػٖ "أٝسٝهشاؽ٤خ" ؽو٤و٤خ ثَ ٣ٌٔ٘٘ب إٔ ٗزؾذس 

األٝسٝهشاؽ٤خ اُؼب٤ُٔخ ، ػظش ُؼجذ ك٤ٚ ًٔب ُٞ ًبٕ اُغ٘ظ األث٤غ ٝؽذٙ دٕٝ اُغ٘ظ اُجشش١ 

ًِٚ خ٤ِلخ هللا ك٢ األسع، ٝارخزد ك٤ٚ ك٢ ٓغبٍ اُغ٤بعخ ٝاُؾؼبسح ػو٤ِخ ٝكِغلخ أشجٚ ٓب رٌٕٞ 

ِي ؽ٤ش ًبٗذ رؾغت األسع أٜٗب ٓشًض إٌُٞ ٝٓؾٞس ثؼو٤ِخ اُؼظٞس اُٞعط٠ ك٢ اُل
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أُغٔٞػخ اُشٔغ٤خ !!... ٝارا ًبٕ ُٜزا اُزشج٤ٚ ٓـضٟ كٜٞ إٔ أٝسٝثب ًبٗذ رؾزوش اُغـشاك٤ب 

 ٝرؾزٌش اُزبس٣خ، أ١ ًبٗذ ػذ اُطج٤ؼخ ، ٖٝٓ ٛ٘ب عزٌٕٞ عوطزٜب ٝا٤ٜٗبسٛب ك٤ٔب ثؼذ.

الد اُغذ٣ذح ٝٓ٘بؽوٜب ؽ٤ش رؾَٔ اُجِذإ ٝأٗذ رطبُغ أثغؾ ٓظبٛش ألٝسثخ اُؼبُْ ك٢ أعٔبء اُج

أُغزؼٔشح ك٢ ًَ ع٘جبرٜب أعٔبء أع٘ج٤خ أٝسٝث٤خ طشكخ ًؤٗٔب ٢ٛ ثظٔبد أطبثغ اُِض ٝاُوبرَ 

 ٣زشًٜب ػ٠ِ عغْ عش٣ٔزٚ.

إ ٛزا االعزؼٔبس االعز٤طب٢ٗ ٓب هبّ اال ػ٠ِ أشالء ٝأٗوبع اُغٌبٕ األط٤٤ِٖ ك٢ هبساد أُٜغش، 

٤خ ٝرجؼٜب ػ٤ِٔبد اثبدح س٤ٛجخ ، ُألٛب٢ُ اُٞؽ٤٤ٖ٘ ، ٝطِذ ثْٜ ك٢ كوذ طؾت اُٜغشح األٝسٝث

ثؼغ اُؾبالد ا٠ُ االٗوشاع ، كوذ ًبٕ ػ٠ِ االعزؼٔبس االعز٤طب٢ٗ ٢ٌُ ٣٘غؼ إٔ ٣٘زضع األسع 

اُغذ٣ذح ٝاُغ٤ذح ، ٖٝٓ صْ إٔ ٣طشد ٜٓ٘ب أطؾبثٜب ا٠ُ األؽشاف ؿ٤ش اُظبُؾخ ُِغٌٖ ٝاُضساػخ، 

 ٝآب ثبُٔطبسدح ؽز٠ االٗضٝاء. ٝرُي آب ثبُؾشة ٝاإلك٘بء

٣ؼبف ا٠ُ ٛزا إٔ دخٍٞ اُشعَ األث٤غ ا٠ُ ٝعؾ ث٤ُٞٞع٢ ٓخزِق، ؽَٔ ٓؼٚ ك٢ ؽذ رارٚ 

ػذ٣ذاً ٖٓ األٓشاع اُز٢ ُْ رٌٖ ٓؼشٝكخ ك٢ أُٜغش ُْٝ ٣ٌٖ ألٛبُٜب ػذٛب ٓ٘بػخ، ُٝزُي أؽذصذ 

ٗ٘غ٠ ًزُي دخٍٞ األعِؾخ األٓشاع اُٞاكذح أٝثئخ س٤ٛجخ ٝأك٘ذ ٓئبد ا٥الف ٖٓ اُٞؽ٤٤ٖ٘. ٝال 

 اُ٘بس٣خ ٝاٌُؾ٤ُٞبد ٝاُغخشح األٝسٝث٤خ، ًِٜٝب ٖٓ ػٞآَ أُٞد ُِٞؽ٤٤ٖ٘.

ُٜٝزا رٌٕٞ اُٜغشح األٝسٝث٤خ هذ أرذ ُِٞؽ٤٤ٖ٘ ثؼٞآَ أُٞد أُجبششح ٝؿ٤ش أُجبششح. ٖٓ ٛ٘ب 

٢ُ خطٞح ٗغذ اُزؼذاداد رغغَ ص٣بدح ٓطشدح ك٢ ػذد أُٜبعش٣ٖ ٝر٘بهظبً خط٤شاً ك٢ ػذد األٛب

ثخطٞح ، ٝثٔؼ٠٘ آخش كوذ أر٠ اُزؼ٤ٔش األٝسٝث٢ ثؼ٤ِٔخ د٣ٞٓخ أثبد٣خ ، ٝاٗزٜذ ٖٓ اؽزالٍ ع٤بع٢ 

 ا٠ُ اؽزالٍ ع٘غ٢.

٢ٛ إٔ االعزؼٔبس االعز٤طب٢ٗ ك٢ اُوشٕ اُزبعغ ػشش أخز طٞسح طشاع  وانخالصت انعبمت

ٝاثزضاص هبساد  أع٘بط أعبعبً، أ١ ًبٕ ؽشًخ ػ٘ظش٣خ ػخٔخ ، اٗزٜذ ثبثبدح أع٘بط ثشٓزٜب

ثؤعشٛب.ٝٛٞ ثٜزا ٣ؼٞد ثبُجشش٣خ ا٠ُ أخطش ٓشاؽَ اُجشثش٣خ ٝأُٜغ٤خ األ٠ُٝ ؽ٤ٖ ًبٕ طشاع 

اُغٔبػبد ٣٘ز٢ٜ ثبثبدح أُـِٞة. ُٖٝ ٣غذ١ ك٢ ٛزا رؼَِ االعزؼٔبس أٝ اػززاسٙ ثؤٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ 

اُجذائ٤٤ٖ اُز٣ٖ ػغضٝا  أُؼوٍٞ إٔ رزشى رِي اُوبساد اُجٌش ثبٌٓب٤ٗبرٜب اُٜبئِخ ُؾؼبساد ه٤ِِخ ٖٓ

 ػٖ اعزؼٔبسٛب ، ك٤ِظ ٛزا اال ٓ٘طن اُوٞح اُـبشٔخ.

ٝهبّ االعزؼٔبس االعز٤طب٢ٗ ثبثبدح اُٜ٘ٞد اُؾٔش ك٢ اُؼبُْ اُغذ٣ذ، كِٔب اكزوذ ا٤ُذ اُؼبِٓخ ٗوَ ا٤ُٚ 

٘بعٔخ، صٗٞط أكش٣و٤ب ثبُغِٔخ ، ٝؽ٤ٖ دخَ اكش٣و٤ب ثذأ ٣ٜغش ا٤ُٜب اُٜ٘ٞد ٝا٥ع٤٣ٞ٤ٖ ُزٔأل اُلغٞح اُ

 أ١ ؽشًخ رلش٣ـؾ ٝٗوَ ٖٓ اُششم ا٠ُ اُــشة ثبؽشاد !!

ػ٠ِ أٗٚ ارا ًبٕ ُٜزا ًِٚ ٓـضٟ ، كٜٞ إٔ االعزؼٔبس االعز٤طب٢ٗ هذ أػبد رٞص٣غ اُجشش٣خ 

د٣ٔٞؿشاك٤بً ٝاٗضشٝثُٞٞع٤ب ػ٠ِ ظٜش األسع،ٝؿ٤ش األٝصإ ٝاألُٞإ  اُزو٤ِذ٣خ ُِوبساد ، ُْٝ 
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ٌُٜٝ٘ب ك٢ ع٤ٔغ اُؾبالد ًبٗذ ثلؼَ االعزؼٔبس األث٤غ ٣ٌذ ع٘ظ ٣لِذ ٖٓ ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ ، 

ُٝؾغبة اُغ٘ظ األث٤غ.
(12)

 

 وسبئم انسيطرة االمبريبنيت :

 -ٖٝٓ أْٛ اُٞعبئَ اُز٢ اعزخذٓذ ك٢ أُبػ٢ ُـشع اُغ٤طشح االٓجش٣ب٤ُخ ٝرضج٤زٜب :

 (  انىسبئم انعسكريت :1

 ؽالم ٝالع٤ٔب ك٢ أُبػ٢.ٝٛـ٢ أًضش ٝعبئَ اُغ٤طــشح االٓجش٣ب٤ُخ ش٤ٞػــبً ػ٠ِ اإل

ٖٝٓ ٝاهغ أُشبٛذاد اُزبس٣خ٤خ ، كوذ اعزخذّ اُـضٝ اُؼغٌش١ ُزٞع٤غ ٓٔزٌِبد اُذُٝخ ٝاُز٤ٌٖٔ 

 ُغ٤طشرٜب ٝٗلٞرٛب ٝهٞرٜب ػ٠ِ ؽغبة ؿ٤شٛب ٖٓ اُذٍٝ ٝأُ٘بؽن.

٣ٝوبٍ إٔ اعزخذاّ اُٞعبئَ اُؼغٌش٣خ ك٢ اُـضٝ االعزؼٔبس١ ًبٕ ٣غزغ٤ت ُؾبعخ ع٤ٌُٞٞع٤خ 

٢ٛٝ اإلسػبء اُ٘لغ٢ ُِضػ٤ْ أٝ اُوبئذ اُز١ ٣ٔبسط ٛزا األعِٞة ث٘غبػ ٝٛٞ ٓبال ٣ٌٖٔ إٔ ٓؼ٤٘خ 

 ٣زؾون ث٘لظ اُذسعخ  ٓغ اعزخذاّ األدٝاد اُـ٤ش ػغٌش٣خ.

٣ٝذُِٕٞ ػ٠ِ ٝعٜخ ٗظشْٛ أٗٚ ًبٕ ثبٌٓبٕ ٗبث٤ِٕٞ ثٞٗبثشد ٓضالً إٔ ٣لشع ع٤طشح كشٗغب ػ٠ِ 

ذ ثٜب اُضٞسح اُلشٗغ٤خ ، أ١ ثبألدٝاد اُضوبك٤خ ،ٌُٝ٘ٚ ثذالً أٝسٝثب ثوٞح األكٌبس ٝأُؼزوذاد اُز٢ أر

ٖٓ رُي ُغؤ ا٠ُ ٝع٤ِخ اُـضٝ اُؼغٌش١ إلشجبع ٛزٙ اُؾبعخ اُ٘لغ٤خ اُز٢ رزؾون ٓغ صٛٞ االٗزظبس 

 ٝخ٤الئٚ.

 ( انىسبئم االقتصبديت :2

 ٝٛزٙ اُٞعبئَ سثٔب ال رئد١ ا٠ُ رٞع٤غ اؽبس اُغ٤طشح االٓجش٣ب٤ُخ ث٘لظ اُذسعخ اُز٢

رؾذس ٓغ اعزخذاّ اُٞعبئَ اُؼغٌش٣خ ، ٌُٖٝ ٛزا ال ٣ؼ٢٘ إٔ كبػ٤ِزٜب ٓؾذٝدح ، أٝ ػؼ٤لخ ، ألٗٚ 

ك٢ ؽبالد ٓؼ٤٘خ هذ ٣ٌٕٞ ُِغ٤طشح االعزؼٔبس٣خ ثبألدٝاد االهزظبد٣خ أثؼذ اُ٘زبئظ ٝأػٔن 

 اُزؤص٤شاد.

زؼٔبس ٖٝٓ األٓضِخ أُؼبطشح ُٜزٙ األدٝاد االهزظبد٣خ ك٢ االعزؼٔبس ٓب ٣طِن ػ٤ِٚ اع

اُذٝالس اُز١ رٔبسعٚ أٓش٣ٌب ،أٝ دثِٞٓبع٤خ اُجزشٍٝ اُز٢ ًبٗذ ثش٣طب٤ٗب رٔبسعٜب ك٢ ثؼغ 

ٓ٘بؽن اُٞؽٖ اُؼشث٢ ٝاُز٢ أػطزٜب ٓشًضاً ٓزلٞهبً ٝٓشٓٞهبً ، ًٝزُي ًبٗذ ع٤طشح كشٗغب ػ٠ِ 

 ٌٝٛزا.سٝٓب٤ٗب ك٢ كزشح ٓب ث٤ٖ اُؾشث٤ٖ اُؼب٤ُٔز٤ٖ ٓشرٌضح ك٢ أعبعٜب ػ٠ِ اُٞعبئَ االهزظبد٣خ 

ٝٛزا ٓب ٣ؾذس ػٖ ؽش٣ن ع٤طشح أُ٘ظٔبد اُذ٤ُٝخ ٝاُششًبد أُزؼذ٣خ اُغ٘غ٤بد ، ٝٓب 

٣وّٞ ثٚ ط٘ذٝم اُ٘وذ اُذ٢ُٝ ٖٓ كشع ششٝؽ رٌشط اُزجؼ٤خ االهزظبد٣خ ُِـشة ٝاُج٘ي اُذ٢ُٝ 

 ُإلٗشبء ٝاُزؼ٤ٔش ٖٓ ٤ٛٔ٘خ اهزظبد٣خ.

بد اُوٟٞ ث٤ٖ أؽشاكٜب ٤ُظ ٖٓ ٝرز٤ٔض ٛزٙ اُٞع٤ِخ ثبُزاد ثؤٜٗب رؾبٍٝ إٔ رجذٍ ٖٓ ػاله

خالٍ اُـضٝ اإله٢ٔ٤ِ أٝ االؽزالٍ اُؼغٌش١، ٝاٗٔب ػٖ ؽش٣ن اُغ٤طشح االهزظبد٣خ أعبعبً ، 
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ٝرزؼؼ ٛزٙ اُؾو٤وخ ثبُ٘غجخ ُؼالهخ اُٞال٣بد أُزؾذح ثبُؼذ٣ذ ٖٓ دٍٝ أٓش٣ٌب اُالر٤٘٤خ اُز٢ ال 

 ِٔظبُؼ األٓش٤ٌ٣خ.رغزط٤غ ثؾٌْ رجؼ٤زٜب االهزظبد٣خ إٔ ر٘زٜظ ع٤بعبد ٓؼبد٣خ ُ

ًٔب إٔ ٛزٙ األدٝاد االهزظبد٣خ رٌٕٞ أهَ ٖٓ ؽ٤ش دسعخ أُخبؽشح ٖٓ عبثوزٜب ، ٢ٛٝ 

 [أهشة ألٕ ر٘زظ رؤص٤شاد أثؼذ ٓذٟ ٗغج٤بً ٖٓ رِي اُز٢ رزشرت ػ٠ِ اعزخذاّ اُٞعبئَ اُؼغٌش٣خ 

، ًزُي ك٢ٜ أهَ اعزلضاصاً ٜٓ٘ب ُطج٤ؼزٜب ؿ٤ش أُجبششح  ]اُوٟٞ اُ٘بػٔخ ك٢ ٓوبثَ اُوٞح اُخش٘خ 

ٝٛٞ ٓب ٣ؼط٤ٜب كشطبً أؽٍٞ ُالعزٔشاس ثؼٌظ ٓب ٣ؾذس ك٢ ظَ اُـضٝ ٝاالؽزالٍ اُؼغٌش١ 

 أُجبشش.

 ( انىسبئم انثقبفيت :3

٢ٛٝ اُٞعبئَ اُز٢ ٣٘ظش ا٤ُٜب اُجؼغ ػ٠ِ أٜٗب أر٠ً ٝأخجش اُٞعبئَ أُغزخذٓخ ك٢ 

بس٣خ ، كٜذكٜب ٤ُظ اُغ٤طشح ػ٠ِ اه٤ِْ ٖٓ األسع أٝ ػ٠ِ اُ٘ظبّ كشع اُغ٤طشح االعزؼٔ

االهزظبد١ ُذُٝخ ٖٓ اُذٍٝ كؾغت ، ٝاٗٔب رزغبٝص رُي ا٠ُ ؿضٝ اُؼوٍٞ ٝاُغ٤طشح ػ٤ِٜب 

ٝارخبرٛب ٓ٘طِوبً ٗؾٞ رجذ٣َ ػالهبد اُوٞح اُوبئٔخ ث٤ٖ ٖٓ ٣غزخذٜٓب ُؾغبثٚ ٖٝٓ رغزخذّ ػذٙ. 

العزؼٔبس٣خ ثبُٞعبئَ اُضوبك٤خ رٌٕٞ أًضش اعزوشاساً ٝاعزٔشاساً ٖٓ ٝاُزؤص٤شاد اُ٘برغخ ػٖ اُغ٤طشح ا

 رِي اُز٢ ٣وٞد ا٤ُٜب اعزخذاّ اُٞعبئَ اُؼغٌش٣خ ٝاالهزظبد٣خ.

ٖٝٓ أًضش اُذٍٝ اُز٢ اعزخذٓذ اُٞعبئَ اُضوبك٤خ ك٢ دػْ ع٤طشرٜب االٓجش٣ب٤ُخ ك٢ 

ٞرٛب ٝاعزؼٔبسٛب " سعبُخ أُبػ٢، كشٗغب اُز٢ أؽِوذ ػ٠ِ ٜٓٔزٜب ك٢ أُ٘بؽن اُز٢ خؼؼذ ُ٘ل

اُزٔذ٣ٖ " ، ُٝوذ ٝػؼ اعزخذاّ كشٗغب اُ٘بعؼ ُٜزٙ األدٝاد أًضش ٓب ٣ٌٕٞ ك٢ ٓ٘طوخ ع٘ٞة اُجؾش 

األث٤غ أُزٞعؾ ؽ٤ش ًبٕ اُزـِـَ ثبُضوبكخ اُلشٗغ٤خ س٤ًضح ٖٓ سًبئض اُغ٤بعخ االعزؼٔبس٣خ 

اُلشٗغ٤خ.
(13)

 

 ظبهرة االستعمبر انجذيذ :

 ٣خشط ػٖ ًٞٗٚ اُزؾٌْ اُز١ رٔبسعٚ ثؼغ اُذٍٝ اٌُجشٟ إ االعزؼٔبس اُغذ٣ذ ال

ثٞعبئِٜب اُخبطخ ٝؿ٤ش أُجبششح ، ٖٓ ع٤بع٤خ ٝاهزظبد٣خ ٝػغٌش٣خ ٝٓزٛج٤خ ػ٠ِ رِي أُغٔٞػخ 

ٖٓ اُذٍٝ اُز٢ ٣غبػذ رخِلٜب االهزظبد١ ٝػذّ اعزوشاسٛب اُغ٤بع٢ ٝػؼلٜب اُؼغٌش١ ػ٠ِ 

 االعزؼٔبس١.رؾو٤ن اُ٘زبئظ أُشعٞح ٖٓ ٝساء ٛزا اُزؾٌْ 

ٖٝٓ األدٝاد اُشئ٤غ٤خ اُز٢ سًض ػ٤ِٜب االعزؼٔبس اُغذ٣ذ ٝطٞالً ا٠ُ أٛذاكٚ ، ٝثخبطخ 

 -ك٢ ٓشؽِخ ٓب ثؼذ اُؾشة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ:

أ( اُزٞعغ ك٢  اهبٓخ األؽالف اُؼغٌش٣خ ًٝبٕ رُي ٝاػؾبً ثوٞح ك٢ كزشح اُخٔغ٤٘بد اُز٢ شٜذد 

اُغ٤طشح االعزؼٔبس٣خ . ٝهذ رالصّ ٓغ ٛزٙ اُضٞسح  طشاػبً ػ٤٘لبً ك٢ آع٤ب ٝأكش٣و٤ب إلٜٗبء

األكشٝأع٣ٞ٤خ أُؼبد٣خ ُالعزؼٔبس ، اُ٘ٔٞ اُؼخْ ،ك٢ االرغبٛبد اُؾ٤بد٣خ اُز٢ هبٓذ ػ٠ِ ٓؾبسثخ 
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االٗؾ٤بص ُٔب ًبٕ ٣ؼ٤٘ٚ ٖٓ خطش ػ٠ِ االعزوالٍ اُٞؽ٢٘ ٝاٌُشآخ اُو٤ٓٞخ. ٖٝٓ ٛب ، كوذ ُغؤد 

ػ٠ِ اُزش٣ٝظ ُغ٤بعبد  –ٜب الؽزٞاء آصبس ٛزٙ اُضٞسح اُؼب٤ُٔخ ك٢ ٓؾبُٝخ ٓ٘ –اُوٟٞ االٓجش٣ب٤ُخ 

اُزؾبُق اُؼغٌش١ اُز٢ ؽبُٝذ إٔ رـِلٜب ثجؼغ اإلدػبءاد أُزٛج٤خ ٢ٌُ رغزط٤غ ثزُي إٔ رخل٢ 

 ؽو٤وخ اُذٝاكغ اٌُبٓ٘خ ٝساءٛب أٝ أُظبُؼ اُز٢ رؾبٍٝ رؤ٤ٜٓ٘ب.

ثبالعزوالٍ ٝرؤصّ ٓخزِق ر٘بهؼبد  ة( ارًبء ؽذح اُخالكبد اُز٢ ر٘شت ث٤ٖ اُذٍٝ ؽذ٣ضخ اُؼٜذ

أُظبُؼ ك٤ٔب ث٤ٜ٘ب ، ٝرؾش٣ي أعجبة اُظشاع اُطبئل٢ ٝاُؼ٘ظش١ ػ٠ِ أُغز٤٣ٖٞ أُؾ٢ِ 

ٝاُخبسع٢ ، ٝآزظبص ؽبهبد ٛزٙ اُذٍٝ اُظـشٟ ك٢ ٓؼبسى عبٗج٤خ ر٤ِٜٜب ػٖ هؼ٤خ اُز٤ٔ٘خ 

ش االعزؼٔبس١،ٝػشة ٝاُج٘بء اُذاخ٢ِ ٝاُز٢ رؼزجش عالؽبً كؼبالً ك٢ ٓٞاعٜخ اُؼـؾ ٝاُزآٓ

اُزغٔؼبد اإله٤ٔ٤ِخ اُز٢ أهبٓزٜب دٍٝ اُؼبُْ اُضبُش ٖٓ داخِٜب ٝرل٤ٌٌٜب ثٞاعطخ ثؼغ أٗظٔخ اُؾٌْ 

أُشجٞٛخ اُز٢ رؼَٔ ثز٘غ٤ن ًبَٓ ٓغ ٛزٙ أُظبُؼ االعزؼٔبس٣خ ، ٝرشغ٤غ ُؼجخ االٗوالثبد 

ُذٍٝ االعزؼٔبس٣خ ك٢ اُؼغٌش٣خ ك٢ ٛزٙ اُذٍٝ اُغذ٣ذح ٝرُي آب ُلشع ػ٘بطش ٓٞا٤ُخ ُزِي ا

اُغِطخ رئٖٓ ٖٓ خالُٜب ٓظبُؾٜب أٝ ُخِن ٝػغ ػذّ االعزوشاس اُز١ ٣٘زظ ػٖ رٌشاس ُؼجخ 

 االٗوالثبد ٝٛٞ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ػبٓالً ٓؼطالً ُِ٘ٔٞ ٝاُزوذّ ك٢ أ٣خ طٞسح ا٣غبث٤خ.

، ٣ؼ٤ق ا٠ُ رُي ًِٚ اُـضٝ اُضوبك٢، ٝرظذ٣ش األكٌبس أُغٔٞٓخ ٝأُؼزوذاد أُزٛج٤خ 

ٝأُزٜغْ ثبُطش٣ن أُجبشش ٝؿ٤ش أُجبشش ػ٠ِ اُضوبكبد اُو٤ٓٞخ ُذٍٝ اُؼبُْ اُضبُش ٝػٜٔب 

ثبُجذائ٤خ ٝاُزخِق ٝكوذإ أُوذسح ػ٠ِ االعزغبثخ ُؼشٝساد اُزطٞس اُؾؼبس١، ٝروذ٣ْ اُضوبكبد 

الٓجش٣ب٢ُ ٝاُ٘ٔبرط اُؾؼبس٣خ االٓجش٣ب٤ُخ ػ٠ِ أٜٗب اُجذ٣َ األكؼَ ُزُي ًِٚ . ٝٛ٘بى أ٣ؼبً اُـضٝ ا

ثٞاعطخ كشٝع اُششًبد األع٘ج٤خ ٓضَ ششًبد اُجزشٍٝ ٝاُزؼذ٣ٖ ٝاًُٞبالد اُزغبس٣خ ، 

ٝأُظبسف ٝششًبد اُزؤ٤ٖٓ ، اُخ ، ًٝزُي ثٞاعطخ اُخجشاء ٝأُغزشبس٣ٖ اُؼب٤ِٖٓ ك٢ ٓخزِق 

 كشٝع االهزظبد ، ٝاُزؼ٤ِْ ، ٝاُزغ٤ِؼ ٝٓب ا٠ُ ؿ٤ش رُي.

اُوشٝع ٝأُغبػذاد أُب٤ُخ عٞاء هذٓذ ثٔٞعت ارلبهبد عـ( األدٝاد االهزظبد٣خ ٖٝٓ ث٤ٜ٘ب 

عٔبػ٤خ أٝ رشر٤جبد ص٘بئ٤خ . ٝك٢ أؿِت األؽٞاٍ رغزخذّ ٛزٙ أُغبػذاد ك٢ ر٣َٞٔ ششاء عِغ 

اعزٜال٤ًخ ٝال رخظض ألؿشاع اُزٞعغ اإلٗزبع٢ ٝٛٞ ٓب ٣ؼ٢٘ ك٢ اُزؾ٤َِ األخ٤ش اإلثوبء ػ٠ِ 

 بدح د٣ٞٗٚ ٝاُزضآبرٚ اُخبسع٤خ.االهزظبد اُٞؽ٢٘ ػ٠ِ ؽبُٚ ٖٓ اُؼؼق ٓغ ص٣

ٖٝٓ ٗبؽ٤خ صب٤ٗخ ، كبٕ ثؼغ ٛزٙ اُوٟٞ االٓجش٣ب٤ُخ ؽ٤٘ٔب رِغؤ ا٠ُ ر٘ل٤ز ثؼغ 

أُششٝػبد اُظ٘بػ٤خ ك٢ دُٝخ ٗب٤ٓخ ، كبٜٗب رؾبٍٝ إٔ رغزل٤ذ ٖٓ سخض أُٞاد اُخبّ ٖٝٓ 

دٝس ٛزٙ  سخض ا٤ُذ اُؼبِٓخ ٢ٌُ رؾون ٖٓ ٝسائٜب أهظ٠ ٓب ٣ٌٖٔ ٖٓ اُشثؼ ثظشف اُ٘ظش ػٖ

أُششٝػبد ك٢ ر٤ٔ٘خ االهزظبد اُٞؽ٢٘ ، ًٔب إٔ اُؼٞائذ أُزؾووخ ٜٓ٘ب ال ٣ؼبد رٞظ٤لٜب ك٢ 
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اعزضٔبساد ط٘بػ٤خ عذ٣ذح ، ٝاٗٔب رؾٍٞ ُِخبسط ، ٝٛٞ ٓب ٣غؼَ ٖٓ اُؼ٤ِٔخ ثشٓزٜب ٓغشد أداح 

 رخذّ أُظبُؼ االعزؼٔبس٣خ ثبُذسعخ األ٠ُٝ.

اُز٢ رذخَ ػٖٔ ٓغبٍ اُغ٤طشح االعزؼٔبس٣خ ٝك٢ ػٞء اُؾوبئن اُغبثوخ روغْ اُذٍٝ 

 -ثٔلٜٜٞٓب اُغذ٣ذ ٛزا ، ا٠ُ صالصخ كئبد ٓز٤ٔضح ٢ٛ :

 أوالً : فئت انذول انتببعت سيبسيبً :

( ٢ٛ رِي اُذٍٝ اُز٢ رؾشّ ٖٓ Political  Dependenciesٝاُذٍٝ اُزبثؼخ ع٤بع٤بً )

اُغ٤بدح ٝأُشعغ األخ٤ش ك٢ ًَ ٓب ٓٔبسعخ عِطزٜب اُغ٤بع٤خ ثبُشٌَ اُز١ ٣زلن ٓغ ًٜٞٗب طبؽجخ 

٣زؼِن ثبُذكبع ػٖ ٓظبُؾٜب اُو٤ٓٞخ ،ٝاٗٔب رٌٕٞ ارغبٛبرٜب اُغ٤بع٤خ ، ٝثبُزب٢ُ اُوشاساد اُز٢ 

رزٞطَ ا٤ُٜب ، ٓشرجطخ ثٔظذس آخش ٖٓ ٓظبدس اُزؾٌْ اُغ٤بع٢ اُخبسع٢ ، ٝك٢ رُي اٛذاس 

 العزوالُٜب اُغ٤بع٢ اُؾو٤و٢.

ع٤بع٤بً ُوٟٞ أًجش ٜٓ٘ب ، كشٓٞصاً ،ًٝٞس٣ب اُغ٘ٞث٤خ، ٝك٤ز٘بّ ٖٝٓ أٓضِخ ٛزٙ اُذٍٝ اُزبثؼخ 

، ار ُْ رٌٖ عٟٞ ٓ٘بؽن ٗلٞر ُِٞال٣بد أُزؾذح 1975اُغ٘ٞث٤خ هجَ رؾُٜٞب ا٠ُ اُش٤ٞػ٤خ ك٢ ػبّ 

 سؿْ ادػبءاد االعزوالٍ اُش٢ٌِ.

 ثبويبً: فئت انذول انتببعت اقتصبديبً :

اُذٍٝ اُز٢ ٝإ ًبٗذ رؼزجش ٓغزوِخ ع٤بع٤بً  ٝأُوظٞد ثبُذٍٝ اُزبثؼخ اهزظبد٣بً، ٢ٛ رِي

ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُش٤ٌِخ ،اال إٔ ٓؼظْ ٓشاًض اُوٞح االهزظبد٣خ ك٤ٜب روغ رؾذ اُغ٤طشح األع٘ج٤خ. ٝك٢ 

اُٞاهغ إٔ ٛزٙ اُغ٤طشح االهزظبد٣خ ٝٓب ٣زُٞذ ػٜ٘ب ٖٓ ٗزبئظ رٔظ االعزوالٍ اُغ٤بع٢ ُِذُٝخ ٛٞ 

٘بى اُجؼغ ٓضالً ٖٓٔ ٣٘ظشٕٝ ا٠ُ ًَ اُذٍٝ اُ٘ب٤ٓخ أٓش ٗغج٢ ٣خزِق ٖٓ دُٝخ ا٠ُ أخشٟ. كٜ

اُز٢ رؼزٔذ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٗلغٜب ػ٠ِ أُغبػذاد االهزظبد٣خ اُز٢ رؤر٤ٜب ٖٓ ٓظبدس خبسع٤خ ػ٠ِ أٜٗب 

 ربثؼخ اهزظبد٣بً. 

ٌُٖٝ ٓضَ ٛزا اُزؼ٤ْٔ ٣ؾَٔ ٓؼٚ خطش أُجبُـخ ، ك٤ِغذ ًَ دُٝخ رزِو٠ ٓؼٞٗبد 

اُؾو٤و٢ ُِزجؼ٤خ ، ًزُي ك٤ِغذ ًَ دُٝخ رغٔؼ ثٞعٞد اعزضٔبساد  اهزظبد٣خ خبسع٤خ ربثؼخ ثبُٔلّٜٞ

أع٘ج٤خ ك٤ٜب أ٣ؼبً ربثؼخ ، ٝاٗٔب ٣زٞهق األٓش ػ٠ِ ٓذٟ ع٤طشح اُذُٝخ ػ٠ِ ٓب ٣غش١ داخِٜب ٖٓ 

ٗشبؽ اهزظبد١ أع٘ج٢ ، ٝأ٣ؼبً ثٔذٟ هذسرٜب ك٢ اإلثوبء ػ٠ِ ٛزا اُ٘شبؽ ػٖٔ اُؾذٝد اُز٢ ال 

عزوالٍ اُغ٤بع٢ ُِذُٝخ. ٝك٢ األؽٞاٍ اُز٢ رلوذ ك٤ٜب اُذُٝخ رِي رخشط ثٚ ا٠ُ اُزظبدّ ٓغ اال

اُغ٤طشح ، أٝ ر٘ؼذّ أدٝاد اُشهبثخ اُٞؽ٤٘خ ٝػٞاثطٜب ػ٠ِ اُ٘شبؽ االهزظبد١ األع٘ج٢ ، كٜ٘ب 

٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ اُذُٝخ رٌٕٞ ك٢ ؽبُخ رجؼ٤خ اهزظبد٣خ كؼ٤ِخ ُـ٤شٛب ٖٓ اُذٍٝ ، ثٌَ ٓب ٣ؼ٤٘ٚ رُي 

 ٔغبالد اُغ٤بع٤خ ٝؿ٤شٛب.ثبُ٘غجخ ُٜب ك٢ اُ
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٣ٝشعغ ثؼغ أُؾ٤ِِٖ اُ٘شؤح اُزبس٣خ٤خ ُِزٞاثغ االهزظبد٣خ ا٠ُ أ١ ٖٓ أُظبدس اُضالصخ 

 -ا٥ر٤خ :

(  أُغزؼٔشاد اُز٢ ؽظِذ ػ٠ِ اعزوالُٜب اُغ٤بع٢ ٌُٜٝ٘ب ثو٤ذ رؾذ اُغ٤طشح االهزظبد٣خ 1

 ُِذُٝخ أُغزؼٔشح.

اُغ٤بع٤خ ٝاالهزظبد٣خ ُِذُٝخ أُغزؼٔشح ٌُٜٝ٘ب  ( اُذٍٝ اُز٢ اعزطبػذ إٔ رزخِض ٖٓ اُزجؼ٤خ2

 ٝهؼذ ك٤ٔب ثؼذ رؾذ اُغ٤طشح االهزظبد٣خ ُذُٝخ ًجشٟ أخشٟ.

( اُذٍٝ اُزبثؼخ اهزظبد٣بً ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ أٜٗب رخؼغ ك٢ ربس٣خٜب ُِغ٤طشح اُغ٤بع٤خ االعزؼٔبس٣خ 3

٢ ٝإ ًبٗذ ٓغزوِخ ع٤بع٤بً ٓ٘ز ، ٝٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُذٍٝ اُزبثؼخ اهزظبد٣بً ٗبدس ٖٝٓ أٓضِزٚ ٤ُجش٣ب اُز

ٗشؤرٜب ك٢ أٝائَ اُوشٕ اُزبعغ ػشش اٜٗب ربثؼخ اهزظبد٣بً ُِٞال٣بد أُزؾذح، ًٝزُي رذخَ رب٣الٗذ 

 ػٖٔ ٛزٙ اُلئخ ٖٓ اُذٍٝ.

 -ثبنثبً : فئت انذول انتببعت تبعيت كبمهت :

ب ٖٓ اُذٍٝ ٖٓ ( ٝإ ًبٗذ ٓغزوِخ اع٤ٔبً اال أٜٗب ربثؼخ ُـ٤شSatellitesٛٝٛزٙ اُزٞاثغ )

اُ٘بؽ٤ز٤ٖ االهزظبد٣خ ٝاُغ٤بع٤خ. ٖٝٓ أٓضِخ رُي دٍٝ ششم أٝسٝثب اُش٤ٞػ٤خ ك٢ ػالهزٜب ثبالرؾبد 

أ١ ٝؽز٠ ٓٞد عزب٤ُٖ ،ٝأُجب٤ٗب ٝرجؼزٜب اٌُبِٓخ  1953ٝ  1945اُغٞك٤ز٢  اُغبثن ك٢ اُلزشح ث٤ٖ 

٢ األكن ٓ٘ز أٝاخش )ٝإ ًبٗذ ٛ٘بى ثٞادس رٔشد أخزد رظٜش ك 1961ُِظ٤ٖ اُشؼج٤خ ٓ٘ز ػبّ 

 (.1978ػبّ 

ٝاُغجت اُز١ ٣ٌٖٔ ٝساء اُزجؼ٤خ اُشبِٓخ ُٜزٙ أُغٔٞػخ ٖٓ اُذٍٝ ثبُزاد ، ٛٞ أٗٚ ك٢ 

اُذٍٝ اُش٤ٞػ٤خ روّٞ اُؾٌٞٓخ ثبُغ٤طشح ػ٠ِ ًَ ٓب ٣زؼِن ثبإلٗزبط ٝاُ٘شبؽ االهزظبد١ ك٢ 

شٝسح اُغ٤طشح ػ٠ِ اُذُٝخ، ُٝزُي كبٕ اُغ٤طشح ػ٠ِ اهزظبد٣بد اُذُٝخ رزطِت أ٣ؼبً ٝثبُؼ

أعٜضرٜب ٝٓئعغبرٜب اُغ٤بع٤خ  اُؾبًٔخ ًخطٞح أ٠ُٝ، ٝٛزا ٛٞ اُغجت ك٢ إٔ اُغ٤طشح 

 االعزؼٔبس٣خ ػ٠ِ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُزٞاثغ رٌٕٞ أؽٌْ ٝأشَٔ ٖٓ اُغ٤طشح ػ٠ِ اُزٞاثغ االهزظبد٣خ.

بع٤خ ٝٛ٘بى ػذح اخزالكبد أعبع٤خ رلشم ث٤ٖ اُزٞاثغ اُخبػؼخ ُِغ٤طشح االهزظبد٣خ ٝاُغ٤

 -، ٝث٤ٖ اُزٞاثغ االهزظبد٣خ كوؾ ، ٝرزٔضَ ٛزٙ االخزالكبد ك٢ :

إٔ اُغ٤طشح ػ٠ِ اُذٍٝ اٌُبِٓخ اُزجؼ٤خ رزْ ٖٓ خالٍ صػٔبئٜب ٝهبدرٜب اُغ٤بع٤٤ٖ اُز٣ٖ ٣٘زٕٔٞ   -1

ا٠ُ ٗلظ اُؾضة اُغ٤بع٢ اُز١ ٣٘ز٢ٔ ا٤ُٚ هبدح اُذُٝخ أُغ٤طشح ، ٝٛٞ ٓب ٣ئد١ ا٠ُ ٝعٞد ٝؽذح 

 جخ ًبِٓخ ث٤ٖ هبدح اُذُٝز٤ٖ.أ٣ذ٣ُٞٞع٤خ ش

إٔ اُزش٤ًض ػ٠ِ األدٝاد اُؼغٌش٣خ ك٢ اإلثوبء ػ٠ِ ثؼغ اُضػبٓبد أُٞا٤ُخ ع٤بع٤بً ٝٓزٛج٤بً  -2

 ُِذُٝخ أُغ٤طشح ٛٞ اُ٘ٔؾ اُغبئذ ك٢ رضج٤ذ ٛزٙ اُغ٤طشح.
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ٝك٢  1956ٝك٢ أُغش ٝثُٞ٘ذا ك٢ ػبّ  1953ٝهذ ؽذس ٛزا ك٢ أُٔب٤ٗب اُششه٤خ ك٢ ػبّ 

. ٖٝٓ ٛ٘ب كبٕ ٝع٤ِخ اُغ٤طشح ػ٠ِ اُذٍٝ اٌُبِٓخ اُزجؼ٤خ ٢ٛ 1968كب٤ًب ك٢ ػبّ رش٤ٌٞعِٞ

اإلًشاٙ ،ك٢ ؽ٤ٖ أٗٚ ك٢ اُزٞاثغ االهزظبد٣خ ٣ش٤غ اعزخذاّ ٝع٤ِخ اُؼوٞثبد ٝاإلؿشاءاد 

االهزظبد٣خ ث٤٘ٔب ٣ظَ اعزؼٔبٍ اُوٞح اُؼغٌش٣خ أٝ اُزٜذ٣ذ ثبعزخذآٜب ٓؾظٞساً ك٢ اإلؽبس ؿ٤ش 

أُجبشش.
(14)

 

 تقييم اآلثبر وانىتبئج انتي خهقهب االستعمبر في انعالقبث انذونيت :

ع٘ؾبٍٝ ك٤ٔب ٢ِ٣ إٔ ٗغش١ رو٤٤ٔبً ألْٛ ا٥صبس ٝاُ٘زبئظ اُز٢ خِوٜب االعزؼٔبس ك٢ اُؼالهبد 

 ٖٝٓ رُي : ك٢ أعٞاء اُزؼبَٓ اُذ٢ُٝ اُشاٖٛ اُذ٤ُٝخ ُ٘ؼشف ا٠ُ أ١ ٓذٟ الصاُذ ٛزٙ اُ٘زبئظ رئصش

االعزؼٔبس اسرجطذ ثٚ ٓٔبسعخ أثشغ ع٤بعبد االعز٘ضاف ٝاالعزـالٍ االهزظبد١ ٝا٠ُ إٔ   -1

اُؾذ اُز١ ػشهَ ثشذح ٖٓ هذسح اُذٍٝ ٝأُ٘بؽن اُز٢ خؼؼذ ُٚ، ػ٠ِ اُ٘ٔٞ االهزظبد١ 

 ،ٝهذ أٗزظ رُي أٝػبػبً ٖٓ اُزخِق الصاُذ ٛزٙ اُذٍٝ رؼب٢ٗ ٜٓ٘ب اُش٢ء اٌُض٤ش. ٝاالعزٔبػ٢

ػ٘ذٓب ؽجوذ ع٤بعبد االعز٘ضاف االهزظبد١ ػ٠ِ ٓغزؼٔشارٜب أٌٜٓ٘ب إٔ ٝاُذٍٝ االعزؼٔبس٣خ 

 -رؾون ػذح ٗزبئظ ثبُـخ اُخطٞسح ٜٓ٘ب :

أ( أٗٚ أٌٖٓ ُٜب إٔ رزؾٌْ ك٢ ٓؼذالد اُزجبدٍ ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ٛزٙ اُذٍٝ اُزبثؼخ ثبُظٞسح اُز٢ ٝكشد 

 ؽبهذ ثٔغزؼٔشارٜب. ُٜب ًَ أُضا٣ب االهزظبد٣خ ٝأُبد٣خ دٕٝ اػزجبس ُألػشاس اُلبدؽخ اُز٢

ة( ًزُي كوذ  أٌٜٓ٘ب إٔ رؾزٌش أعٞام اُذٍٝ اُزبثؼخ ٝإٔ رـِوٜب ك٢ ٝعٚ ٓ٘بكغخ اُٞاسداد اُز٢ 

رؤر٢ ٖٓ اُذٍٝ األخشٟ . ٝهذ دػْ ٖٓ ٛزٙ اُغ٤طشح االؽزٌبس٣خ ػ٠ِ أعٞام أُغزؼٔشاد 

جشرٜب ػ٠ِ ٝثطش٣وخ أُغزؼٔشح ثٞػغ ه٤ٞد ٝر٘ظ٤ٔبد ٗوذ٣خ ك٢ ٛزٙ أُغزؼٔشاد ٝثطش٣وخ أع

اُزو٤ذ ثبُششاء ٖٓ داخَ أُ٘بؽن اُ٘وذ٣خ اُز٢ ر٤ٜٖٔ ػ٤ِٜب. ًٝبٕ ٓؼ٠٘ رُي إٔ اُذٍٝ اُزبثؼخ ُْ 

٣ٌٖ ٤ٌُٜٔ٘ب إٔ رغزٞسد ٓب رؾزبط ا٤ُٚ ٖٓ اُغِغ ٖٓ أُ٘بؽن اُ٘وذ٣خ األخشٟ، ؽز٠ ُٝٞ ًبٗذ 

ج٢ اُز٢ ٣ؾزبط ا٤ُٚ أسخض صٔ٘بً ، ٝرُي ثغجت آز٘بع اُذٍٝ االعزؼٔبس٣خ ػٖ اػطبئٜب اُ٘وذ األع٘

 ُز٣َٞٔ ٝاسادارٜب ٝٓشزش٣برٜب ٖٓ رِي أُ٘بؽن .

ٝك٢ ٗلظ اُٞهذ كوذ ػِٔذ اُذٍٝ االعزؼٔبس٣خ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ أسطذرٜب ٖٓ اُؼٔالد اُظؼجخ 

 اُز٢ رؾظَ ػ٤ِٜب ٖٓ طبدساد ٓغزؼٔشارٜب ا٠ُ اُذٍٝ ا٥خشح.

ذُٝخ أُغزؼٔشح ٝك٢ ٝهذ اعزخذٓذ ٛزٙ األسطذح ك٢ رذػ٤ْ أُشًض أُب٢ُ ٝاالهزظبد١ ُِ

ر٣َٞٔ ٓشزش٣برٜب ٖٓ اُذٍٝ األع٘ج٤خ. ٖٝٓ أٓضِخ رُي إٔ طبدساد أُال٣ٞ ٖٓ أُطبؽ اعزخذٓذ 

 ك٢ ر٤ٔ٘خ اؽز٤بؽ٤بد اٗغِزشا ٖٓ اُذٝالس ثؼذ إٔ ًبٕ ٛزا االؽز٤بؽ٢ ٜٓذداً ثبُٜجٞؽ.

أُغزؼٔشح ط( إٔ اُششًبد ٝأُظبُؼ اُز٢ هبٓذ ثؼ٤ِٔخ االعزـالٍ االهزظبد١ ُؾغبة اُذُٝخ 

ػِٔذ ٗضػ األسثبػ اُطبئِخ اُز٢ ع٘زٜب ا٠ُ اُخبسط ٝاػبدح رٞظ٤لٜب ثٔب ٣ؼٞد ثبُشكب٤ٛخ ػ٠ِ اُذُٝخ 
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أُغزؼٔشح ٝؽذٛب ُْٝ ٣خظض أ١ عبٗت ٜٓ٘ب ػ٠ِ اإلؽالم ُٔؾبسثخ أٝػبع اُزخِق أٝ رؾغ٤ٖ 

 ظشٝف اُؾ٤بح ك٢ أُ٘بؽن اُز٢ هبعذ ٖٓ ٝؽؤح ٛزا االعزـالٍ االهزظبد١.

اُؼٞآَ اُغبثوخ ٓغزٔؼخ ا٠ُ رؼ٤ٔن اُٜٞح االهزظبد٣خ اُز٢ رلظَ ث٤ٖ اُطشك٤ٖ، ُوذ أدد 

كبُذٍٝ اُز٢ ؽظِذ ػ٠ِ اعزوالُٜب رؼزجش اُذٍٝ االعزؼٔبس٣خ ٓغئُٞخ ثبُذسعخ األ٠ُٝ ػٖ رخِلٜب 

ً٘ز٤غخ ُغ٤بعبد االعز٘ضاف االهزظبد١ اُز٢ رؼشػذ ُٜب، ٢ٛٝ رغزؾضٜب ػ٠ِ أُشبسًخ ك٢ 

ُزؼ٣ٞغ ػٖ األػشاس ٝأُظبُْ اُلبدؽخ اُز٢ أُؾوزٜب ثٜب، اال إٔ اُذٍٝ ر٤ٔ٘زٜب ً٘ٞع ٖٓ ا

االعزؼٔبس٣خ رز٘ظَ ٖٓ أداء ٛزا اُذٝس ، ُْٝ رخظض ُٚ ٖٓ آٌبٗبرٜب اال أهَ اُو٤َِ ٖٝٓ صْ ، 

 كبٕ أصٓخ ػذّ اُضوخ ث٤ٖ اُطشك٤ٖ ػ٠ِ أشذٛب.

ظش١ رغجت ٛٞ األخش ك٢ إٔ االعزؼٔبس ٝٓب اسرجؾ ثٚ ٖٓ ع٤بعبد اُز٤٤ٔض ٝاالػطٜبد اُؼ٘ -2

اؽذاس كغٞح ٗلغ٤خ ٝاعؼخ ث٤ٖ اُذٍٝ االعزؼٔبس٣خ األٝسٝث٤خ ٝث٤ٖ اُذٍٝ اُز٢ خؼؼذ ُِغ٤طشح 

االٓجش٣ب٤ُخ ك٢ آع٤ب ٝأكش٣و٤ب ٝؿ٤شٛب ٖٓ أُ٘بؽن. ٝٛزٙ اُلغٞح اُ٘لغ٤خ رُٞذ ػـٞؽبً ٝرٞرشاد 

ُي إٔ أُشاسح اُز٢ خِوزٜب د٤ُٝخ ال ٗؾغت إٔ رؤص٤شارٜب اُ٘لغ٤خ عززٞهق ك٢ أُغزوجَ اُوش٣ت، ر

 ٛزٙ اُغ٤بعبد ُٖٔ اُؼٔن ثؾ٤ش ال ٣ٌٖٔ اصاُخ سٝاعجٜب ثجغبؽخ ًٔب هذ ٣زجبدس ا٠ُ أرٛبٕ اُجؼغ.

ٝك٢ اُٞاهغ إٔ ع٤بعبد اُز٤٤ٔض اُؼ٘ظش١ أؽبؽ ثٜب ػذد ٖٓ االػزجبساد ٝرشرت  ػ٤ِٜب 

 -اُؼذ٣ذ ٖٓ اُ٘زبئظ اُز٢ ٖٓ أٜٛٔب :

ُؼ٘ظش٣خ ًبٕ ٣خذّ ٛذكبً ع٤بع٤بً ٝٛٞ رؼ٤ٔن اإلؽغبط ُذٟ عٌبٕ ٛزٙ إٔ رطج٤ن ٛزٙ اُغ٤بعبد ا أوالً:

أُغزؼٔشاد ثزذ٤ْٜٗ اُؼ٘ظش١ ٝاُؾؼبس١ ثبُٔوبسٗخ ٓغ ٛزٙ األع٘بط األٝسٝث٤خ أُزلٞهخ . 

ٝارخزد ٛزٙ اُؼوذح اُؼ٘ظش٣خ ًغالػ ٤َُِ٘ ٖٓ ٓؼ٣ٞ٘بد رِي اُشؼٞة ًٝغش ٓوبٝٓزٜب ٝاُزـِت 

عز٘ضاف اُز٢ ؽجوذ ػ٤ِٜب ، ٝؽِٜٔب ك٢ اُٜ٘ب٣خ ػ٠ِ هجٍٞ ػ٠ِ سكؼٜب ُغ٤بعبد اُغخشح ٝاال

 األٓش اُٞاهغ ٝاالعزغالّ ُٚ.

إٔ ع٤بعبد اُز٤٤ٔض اُؼ٘ظش١ اُز٢ هبٓذ ػ٠ِ اُزؾو٤ش ٖٓ شؤٕ األع٘بط اُز٢ ر٘ز٢ٔ ا٤ُٜب شؼٞة  ثبويبً:

أُغزؼٔشاد ، ٝػ٠ِ اؽزٌبس أُغزٞؽ٤ٖ٘ األٝسٝث٤٤ٖ ٌَُ ٓشاًض اُوٞح االهزظبد٣خ ٝاُ٘لٞر 

ُغ٤بع٢، ك٢ اُٞهذ اُز١ ػَٞٓ ك٤ٚ عٌبٕ أُغزؼٔشاد ػ٠ِ أْٜٗ ٓٞاؽٕ٘ٞ ٖٓ اُذسعخ اُضب٤ٗخ ثَ ا

ٝأٌٗشد ػ٤ِْٜ أثغؾ ؽوٞهْٜ اإلٗغب٤ٗخ ، ٛزا اُشؼٞس ثبُٜٔبٗخ ٝاالػطٜبد ٛٞ اُز١ ػجؤ اُشؼٞس 

اُؼبّ ك٢ رِي أُغزؼٔشاد ًِٜب ثبُضٞسح ػذ االعزؼٔبس ٝػذ ع٤بعبرٚ ٝأٛذاكٚ ٝأعب٤ُجٚ.
(15)
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 السودان تقسيم في االسرائيلي الدور 

 
 انذور االسرائيهي في تقسيى انسىداٌ

 

 
 ٌيحًىد عبذ انسالو انبريذاأ.  

  نعيًة ابىناجيأ.  

 لُٔ حٌؼٍَٛ ح١ٌٔخ١ٓش ؿخِؼش حٌَّلذ

 انًــقــذيــــة

ِٓ أٓزخد حٌٛؿٛى حإلَٓحث١ٍٟ فٟ حٌمخٍس حإلف٠َم١ش ٘ٛ ِٛلؼٙخ حٌـغَحفٟ فٟٙ ططً ػٍٝ           

حٌزلَ حألكَّ ٚحألر١ٞ حٌّظ٢ٓٛ ٚحٌّل٢١ حأل١ٍٟٔ، وّخ طمغ رٙخ ػالػش ٠ِخ٠ك طئػَ ػٍٝ كَوش 

حٌظـخٍس حٌؼخ١ٌّش، ٚأ٠٠خ ٚؿٛى ؿخ١ٌخص ٠ٙٛى٠ش وز١َس فٟ ػيى ِٓ حٌيٚي حٌؼَر١ش ٚحإلف٠َم١ش ِٚخ 

ٌٖ٘ حٌـخ١ٌخص ِٓ أ١ّ٘ش وز١َس ِٓ حٌٕخك١ش حٌّخى٠ش ٚحٌّؼ٠ٕٛش ٌٍيٌٚش حٌؼز٠َش هٜٛٛخ فٟ ط٘ىٍٗ 

ريح٠ش ٔ٘ٛثٙخ، ٌٖ٘ حألٓزخد ٚغ١َ٘خ ؿؼٍض ِٓ حٌمخٍس حإلف٠َم١ش فٟ ىحثَس ح٘ظّخَ حٌيٚي حٌىزَٜ 

ك١غ  حأل٠يٌٛؿٟٚآَحث١ً ٌِٕ حٌميَ فخطوٌص آَحث١ً ػيس آ١ٌخص ٌٍظيهً فٟ اف٠َم١خ ِٕٙخ حٌّيهً 

أّٚ٘ض حألفخٍلش رؤٔٙخ طمَٛ رلّخ٠ش حٌ٘ؼٛد حٌظٟ َِص رظَٚف حالٟطٙخى حٌؼَٕٜٞ، ٚأ٠٠خ 

ِيهً حٌّـظّغ حٌّئٟ ٚحىػخثٙخ أٔٙخ طمَٛ ريػُ حٌّـظّغ حٌّئٟ ٚحٌي٠ّمَح١١ش ٚحٓظطخػض حٌٕفخً 

ٚال ٕٔٔٝ أ٠٠خ ِـخي حٌظؼخْٚ حٌؼٔىَٞ ٚل١خِٙخ رظي٠ٍذ  اٌٝ ١ٔٔؾ حٌّـظّؼخص حٌّي١ٔش فٟ اف٠َم١خ،

 ػٕخَٛ ١٘١ٍِٚخص لز١ٍش إلٗؼخي حٌَٜحع ىحهً حأللطخٍ حإلف٠َم١ش.

ٌُٚ طىٓ حٌٔٛىحْ فٟ ِٕخء ِٓ ٌ٘ح حال٘ظّخَ رً وخٔض آَحث١ً فٟ ١ٍ١ؼش حٌيٚي حٌظٟ ٓؼض           

اٌٝ حٌظغٍغً فٟ ؿٕٛرٗ ٌِٕ ريح٠خص حٌِٕحع ، فخٌٔٛىحْ ٟ٘ أوزَ حٌيٚي حٌؼَر١ش ِٔخكش ٚأٍٟٙخ 

غ حٓظَحط١ـٟ ٘خَ، فٟٙ طلظً حٌـِء حٌّ٘خٌٟ حٌَ٘لٟ ِٓ لخٍس اف٠َم١خ ٛخٌلش ٌٍٍِحػش ًٚحص ِٛل

وٍُ ِّخ ؿؼً حٌٔٛىحْ  ٠ٚ676ّظي ١ٛي حٌليٚى حٌزل٠َش ػٍٝ ٓخكً حٌزلَ حألكَّ اٌٝ كٛحٌٟ 

حٌّؼزَ حٌَث١ٟٔ ر١ٓ ّٗخي اف٠َم١خ حٌؼَرٟ ٚؿٕٛرٙخ حٌِٔـٟ ٚؿؼٍٙخ طظ٢ٓٛ ١٠ِك رخد حٌّٕيد 

ر١ٓ حٌَ٘ق ٚحٌغَد ٚحٌّ٘خي ٚحٌـٕٛد، وّخ طٍؼذ حٌٔٛىحْ  ٚلٕخس ح٠ٌْٛٔ ّٚ٘خ كٍمظخ حًٌٛٛ

ىٍٚ ُِٙ طـخٖ حٌّٕطمش حإلف٠َم١ش ٚحٌؼَر١ش حلظٜخى٠خ ١ٓٚخ١ٓخ أ١ِٕخ، ٌّٚخ ٠ّؼٍٗ حٌٔٛىحْ ِٓ أ١ّ٘ش 

فٟ ح١ٌٔخٓش حإلَٓحث١ٍ١ش فمي ٌؼزض آَحث١ً ىٍٚح رخٍُح فٟ طؤؿ١ؾ حٌِٕحع فٟ ال١ٍُ ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد 

َّى ١ٓخ١ٓخ ٚػٔى٠َخ ٚحلظٜخى٠خ ٚحٓظطخػض رٌٌه طل٠ًٛ أُِش ىحٍفٍٛ ِٓ هالي ىػُ كَوخص حٌظ

 ِٓ أُِش ىحه١ٍش اٌٝ أُِش ى١ٌٚش.

 يشكهة انبحث. 

 اٌٝ أٞ ِيٜ وخْ حٌيٍٚ حإلَٓحث١ٍٟ ػخِال ِئػَح فٟ طم١ُٔ حٌٔٛىحْ ؟ 

 -ٚططَف ٌٖ٘ حإلٗىخ١ٌش حٌزلؼ١ش طٔخإالص ػيس ٠ّىٓ طٍو١ٜٙخ فٟ حٌظخٌٟ:

 ض آَحث١ً اٌٝ طلم١مٙخ ِٓ ٍٚحء حٔفٜخي حٌـٕٛد ؟ ِخ ٟ٘ حأل٘يحف حٌظٟ ٓؼ -1

 ِخ ٟ٘ حٌٛٓخثً حٌظٟ حٓظويِظٙخ فٟ ىػُ حالٔفٜخ١١ٌٓ فٟ حٌـٕٛد ٚىحٍفٍٛ؟  -2

 و١ف حٓظطخػض آَحث١ً طي٠ًٚ ل١٠ش ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد؟  -3

 -انفـــرضــية:

، وخْ حٌيٍٚ حإلَٓحث١ٍٟ ػخِال ِئػَح فٟ طـِثش حٌيٌٚش حٌٔٛىح١ٔش ٚطم١ّٔٙخ حٌٝ ىٌٚظ١ٓ

ٚوخٔض آَحث١ً طٙيف ِٓ ٍٚحء ٌ٘ح حٌظم١ُٔ حي ط٘ـ١غ حٌٛال٠خص حٌٔٛىح١ٔش حألهَٜ ػٍٝ حالٔفٜخي 
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ٚحالٍطزخ١ رٙخ رؼاللخص ػٔى٠َش ٚأ١ِٕش ِٓ حؿً طل٠ٍٛٙخ اٌٝ لخػيس ٌلّخ٠ش آَحث١ً ٚطٙي٠ي حِٓ 

 َِٜ ٚحألِٓ حٌمِٟٛ حٌؼَرٟ ر٘ىً ػخَ

ً حٌيػُ حٌّخى٠ش ٚحٌؼٔى٠َش ٚحالٓظوزخٍحط١ش، ٚحٓظويِض آَحث١ً ٌظلم١ك أ٘يحفٙخ حٌؼي٠ي ِٓ ٚٓخث

ٚطّىٕض ِٓ طٜؼ١ي ٌٖ٘ حألُِش ػخ١ٌّخ ػٓ ٠َ١ك طيهً حٌّٕظّخص حإلَٓحث١ٍ١ش حٌظٟ ٔمٍض حٌظمخ٠ٍَ 

ٚحٌٍٜٛ حٌىخًرش ِٓ حؿً ؤذ حٌظؼخ١ف حٌيٌٟٚ ػٍٝ ٚحٌظيهً ٌلّخ٠ش ِٛح١ٕٟ ال١ٍُ ىحٍفٍٛ 

 ٚحٌـٕٛد. 

 -أهًية انبحث:

 -:ح٢طٟطٕزغ أ١ّ٘ش حٌزلغ ِٓ 

 وٛٔٗ ٠يٍّ حألٓزخد حٌلم١م١ش ِٓ ٍٚحء حٌيػُ حإلَٓحث١ٍٟ ٌّظَّىٞ ال١ٍُ ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد.  -1

ٌٍّٕظّخص حٌي١ٌٚش ٚحإلَٓحث١ٍ١ش فٟ طي٠ًٚ ٌٖ٘ حٌم١٠ش ِٓ حؿً  ٚحالٓظوزخٍحطٟارَحُ حٌيٍٚ حٌؼٍٕٟ   -2

طلم١ك حٌٙيف حألٓخٟٓ ِٓ ٍٚحء ٌ٘ح حٌيػُ أال ٚ٘ٛ طـِثش حٌٔٛىحْ ٚاٟؼخفٗ ٠ٌَد حألِٓ 

 ٚا٠ـخى ١ِٛت ليَ ٌٙخ فٟ حٌمخٍس حإلف٠َم١ش ٚح١ٌٔطَس ػٍٝ ػَٚحطٙخ. حٌمِٟٛ حٌؼَرٟ،

 -أهذاف انبحث: -3

 -٘يحف ح٢ط١ش:٠ٔؼٝ ٌ٘ح حٌزلغ اٌٝ طلم١ك حأل

 فٟ ح١ٌٔخٓش حإلَٓحث١ٍ١ش.  ٚحٓظَحط١ـ١خا٠٠خف أ١ّ٘ش حٌٔٛىحْ ١ٓخ١ٓخ ٚحلظٜخى٠خ  – 1

 اظٙخٍ حأل٘يحف حإلَٓحث١ٍ١ش ِٓ ٍٚحء ىػُ ِظَّىٞ ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد. – 2

 حٌظؼَف ػٍٝ حٌٛٓخثً حٌظٟ حٓظويِظٙخ آَحث١ً ٌٍظغٍغً فٟ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٌيػُ حالٔفٜخ١١ٌٓ. – 3

 حٌيٍٚ حٌٌٞ ٌؼزظٗ آَحث١ً ٚحٌٍٛرٟ ح١ٌٜٟٙٛٔ فٟ طي٠ًٚ ل١٠ش ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد.ط١ٟٛق  – 4

  -ينهجية انبحث:

اْ حٌّٕٙؾ حٌّٔظويَ فٟ ٌ٘ح حٌزلغ ٘ٛ حٌّٕٙؾ حٌٛٛفٟ حٌٌٞ ٔظٕخٚي ِٓ هالٌٗ ىٍٚ 

فٟ حٌمخٍس حإلف٠َم١ش،  ٚحالٓظَحط١ـ١شآَحث١ً فٟ طم١ُٔ حٌٔٛىحْ ٚطـِثظٗ ٌظلم١ك أ٘يحفٙخ ح١ٌٔخ١ٓش 

خ طُ حالٓظؼخٔش رخٌّيهً حٌظخ٠ٍوٟ حٌٌٞ ٠ٟٛق ريح٠ش حألُِش ٚحٌَٜحع حٌٌٞ ىحٍ فٟ ىحٍفٍٛ وّ

 ٚحٌـٕٛد حٌٔٛىحٟٔ.

 -تقسيى انبحث:

 -طُ طم١ُٔ ٌ٘ح حٌزلغ ػالػش ِزخكغ ؿخءص ػٍٝ حٌٕلٛ ح٢طٟ:

ٟ طٕخٚي حٌّزلغ حألٚي أ١ّ٘ش حٌٔٛىحْ فٟ ح١ٌٔخٓش حإلَٓحث١ٍ١ش. ٚطُ ط١ٟٛق حأل١ّ٘ش حٌـ١ٓٛ١خ١ٓش ف

فٟ ك١ٓ رلغ حٌزٕي حٌؼخٌغ حأل١ّ٘ش  حالٓظَحط١ـ١شحٌزٕي حألٚي أِخ حٌزٕي حٌؼخٟٔ فمي طٕخٚي حأل١ّ٘ش 

 حاللظٜخى٠ش.

ٚطٕخٚي حٌّزلغ حٌؼخٟٔ أٓزخد حٌَٜحع فٟ ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد ٚطيحػ١خطٗ ك١غ طُ رلغ 

ٔظخثؾ حألُِش أٓزخد حألُِش فٟ حٌزٕي حألٚي ٚأ١َحفٙخ فٟ حٌزٕي حٌؼخٟٔ أِخ حٌزٕي حٌؼخٌغ فظٕخٚي 

 ٚطيحػ١خطٙخ.

ٚطٕخٚي حٌّزلغ حٌؼخٌغ فظٕخٚي حٌيٍٚ حإلَٓحث١ٍٟ فٟ ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد ك١غ طٕخٚي حٌزٕي 

حألٚي حٌظٛحؿي حإلَٓحث١ٍٟ ػزَ حٌّٕظّخص فٟ ك١ٓ طٕخٚي حٌزٕي حٌؼخٟٔ ىػُ آَحث١ً ٌلَوخص حٌظَّى 

طٕخٚي ػاللخص آَحث١ً ِغ فٟ ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد ٚىٍٚ٘خ فٟ طي٠ًٚ حٌم١٠ش أِخ حٌزٕي حٌؼخٌغ فمي 

  .كىِٛش ؿٕٛد حٌٔٛىحْ
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 أهًية انسىداٌ في انسياسة اإلسرائيهية. -انًبحث األول : 

طىّٓ أ١ّ٘ش حٌٔٛىحْ فٟ وٛٔٙخ حٌَوٓ حأل٠ّٓ إلف٠َم١خ ٚحٌّطً ػٍٝ حٌزلَ حألكَّ حٌٌٞ 

٠ؼظزَ ِلٍٛ ػ١ٍّش حٌٕمً حٌظـخٍٞ ٚحٌٕفطٟ وُ أٔٙخ طظ٢ٓٛ ١٠ِك رخد حٌّٕيد ٚلٕخس ح٠ٌْٛٔ 

ّٚ٘خ كٍمظخ حًٌٛٛ ر١ٓ حٌَ٘ق ٚحٌغَد ٚحٌّ٘خي ٚحٌـٕٛد ، ٔخ١٘ه ػٓ حٌيٍٚ حٌٌٞ طٍؼزٗ حٌٔٛىحْ 

ٍس حإلف٠َم١ش ٚحٌّٕطمش حٌؼَر١ش حلظٜخى٠خ ١ٓٚخ١ٓخ ٚح١ِٕخ ٚ٘ٝ حوزَ ىٌٚش ػَر١ش ٚحف٠َم١ش طـخٖ حٌمخ

ِٓ ك١غ حٌّٔخكش ف٠ال ػٓ ػَٚحطٙخ حٌٕفط١ش ٚحٌل١ٛح١ٔش ٚح١ٌّخٖ ٚحٌّؼخىْ ٚحألٍحٟٟ حٌٍِحػ١ش 

وّخ ٚؿي آَحث١ً ِٓ هالي طؤؿ١ؾ حٌِٕحع حٌٔٛىحٟٔ كٍفخء ؿيى ٌّلخَٛس ح١ٌٛٓ حٌؼَرٟ ٠ٌَد 

 حٌؼَرٟ ٚكّخ٠ش إِٔٙخ.    حٌؼّك 

٠فٍٜٙخ حٌزلَ حألكَّ ػٓ حٌٍّّىش حٌؼَر١ش حٌٔؼٛى٠ش، ٌٖٚ٘ حٌليٚى ؿؼٍظٙخ هٍطخ ِٓ ٚ

حٌٔٛىحْ أوزَ  ػي٠يس، وّخ طؼي ػٕخَٛ ِوظٍفش حف٠َم١ش ٚػَر١ش أى٠خْ ّٓخ٠ٚش ٚف١ٙخ ِيْ طخ٠ٍو١ش

ٍٝ حٌٔٛىحْ حٌظٟ و١ٍٛ ِظَ َِرغ ٚلي طَطذ ػ 2565816ىٌٚش  حف٠َم١ش فخٌٔٛىحْ طميٍ ِٔخكظٗ 

و١ٍٛ ِظَ َِرغ ٚؿٛى حٌؼ٘ــَحص ِٓ حٌمزخثً ٚحٌؼي٠ي ِٓ حٌٍغخص حٌّظيحهٍش ر١ٓ  7687طميٍ د 

ٌّٚٛلؼٗ َٗق حٌمخٍس حإلف٠َم١ش أػَ وز١َ فٟ طؤػ١َٖ رخٌّئػَحص  ٚىٚي حٌـٛحٍحٌٔــٛىحْ 

حأل٠ٛ١ٓش
(1)

فَٛش أوزَ ، فٌٍٖٙ حٌّٔخكش طؤػ١َ وز١َ ػٍٝ ليٍحطٙخ حٌيفخػ١ش فٟٙ طؼطٝ حٌيٌٚش 

ٌّٕخٍٚس حٌؼيٚ ٚاٍ٘خلٗ ػىْ حٌيٚي حٌٜغ١َس حٌظٟ ال طٔظط١غ حٌيفخع ػٓ ٔفٔٙخ أِخَ حألػيحء ٚطٍـؤ 

 اٌٝ حٌّزخىٍس رخٌٙـَٛ وٟ طزؼي حٌّؼَوش ػٓ أٍح١ٟٙخ.

ٚحأل١ِٕش  حالٓظَحط١ـ١شٚأ٠٠خ ٌٍٔٛىحْ ا١الٌش ٚحٓؼش ػٍٝ حٌزلَ حألكَّ ِّخ ٠ِ٠ي أ١ّ٘ظٗ 

٠ؼي َِّ ٌٍٔفٓ حٌؼٔى٠َش ٚحٌظـخ٠ٍش ٠ٚؼي حٌَحر٢ ر١ٓ ّٗخي حٌؼخٌُ  ٚحاللظٜخى٠ش وْٛ ٌ٘ح حٌزلَ

ٚؿٕٛرٗ ٚر١ٓ َٗلٗ ٚغَرٗ، وّخ ٠ؼي حٌٔٛىحْ حٌّؼزَ حٌؼَرٟ اٌٝ أف٠َم١خ ١ٓخ١ٓخ ٚؿغَحف١خ 

ٚك٠خ٠ٍخ أٚ حٌـَٔ حٌٌٞ طظؼخْٚ ف١ٗ حٌل٠خٍطخْ حٌؼَر١ش ٚحإلف٠َم١ش، ٚال ٠مظَٜ حألَِ ػٍٝ 

رلىُ طى٠ٕٛٗ حٌٔىخٟٔ، فبًح ِخ طّىٕض ِٓ حٌّٕٛ ٚحٌظطٍٛ ٚرٕخء  ِٛلؼٗ حٌـغَحفٟ ٚأّخ ػٍٝ أ٠٠خ

لٛس ػٔى٠َش ٚحلظٜخى٠ش فبٔٙخ ٓظليع حٔمالرخ هط١َح فٟ حٌٟٛغ حالٓظَحط١ـٟ فٟ حٌّٕطمش 

حٌّل١طش رٗ فٟ حٌمخٍس حإلف٠َم١ش
2)

. 

ِٓ حٌّلظًّ  2668فخٌٔٛىحْ وّخ ٍأٜ ٠َُٚ حألِٓ حإلَٓحث١ٍٟ حٌٔخرك آفٝ ى٠وظَ ٕٓش 

ىٌٚش ال١ّ١ٍش ل٠ٛش طٕخفْ حٌزٍيحْ حٌؼَر١ش حٌَث١ٔ١ش رّخ طٍّىٗ ِٓ ِٛحٍى ِٚٔخكش ٗخٓؼش آْ ٠ٜزق 

ٚطؼيحى ٓىخٟٔ وز١َ ، فبًح حٓظَّص فٟ ظً أٟٚخع ِٔظمَس ٓظـؼً ِٕٗ لٛس ٠ِخػفش اٌٝ لٛس 

ح١ٌٛٓ حٌؼَرٟ ٚحْ آَحث١ً ٓظٔؼٝ اٌٝ ػيَ حٌّٔخف رٌٌه ٍغُ رؼي ٌ٘ح حٌزٍي، ٌٖٚ٘ حأل١ّ٘ش 

ٚحاللظٜخى٠ش ْ ػَٚحص ١ز١ؼ١ش ٘خثٍش ٓٛحء ٌّٔخكظٗ حٌ٘خٓؼش أٚ حٌّوِْٚ حٌٕفطٟ أٚ حٌـ١ٓٛ١خ١ٓش 

ح١ٌٍٛح١َٔٛ  رخٌـٕٛد ؿؼٍض ِٓ حٌٔٛىحْ ِل٢ ح١ّخع حٌيٚي حٌىزَٜ ٚآَحث١ً
(3)

. 

٠ّظخُ حٌٔٛىحْ رّٛلغ حٓظَحط١ـٟ ٘خَ فٙٛ ٠طً ػٍٝ حٌزلَ حألكَّ  :حالٓظَحط١ـ١شحأل١ّ٘ش  ػخ١ٔخ

ف و١ٍٛ َِرغ ٠َّٚ ػزَٖ ح١ًٌٕ حألر١ٞ ٚح١ًٌٕ حألٍُق ِٓ حٌـٕٛد اٌٝ رٔخكً ٠ّظي ألوؼَ ِٓ أٌ

حٌّ٘خي، ٠ٚظّيى فٟ ِٔخكش ٚحٓؼش ِٓ حإلل١ٍُ حٌٜلَحٚٞ ّٗخال كظٝ ال١ٍُ حٌٔفخٔخ حٌغ١ٕش ؿٕٛرخ 

ٌٚي٠ٗ أٍحٟٟ ٍُحػ١ش طميٍ رؤوؼَ ِٓ ِخثظٟ فيحْ ، أٟف اٌٝ ًٌه أْ ِٓ ١ٔ٠طَ ػٍٝ حٌزلخٍ 

ٚ٘ٛ ِظخهُ ٌّٕطمش طؼظزَ ِٓ أغٕٝ ِٕخ١ك حٌؼخي رخالكظ١خ١ٟ  ٚح٠ٌّخ٠ك ١ٔ٠طَ ػٍٝ حٌؼخٌُ

فٙٛ ٠طً ػٍٝ حٌؼخٌُ حٌوخٍؿٟ ػزَ ٓٛحكٍٗ ،  ـ١ش١حٓظَحطحٌٕفطٟ، فٌٙح حٌّٛلغ أػطخٖ أ١ّ٘ش 

حٌّّظيس ِغ كيٚىٖ ِغ  حٍػ٠َخ ؿٕٛرخ اٌٝ َِٜ ّٗخال
(4)

. 

ـ١خ ٌألِش حٌؼَر١ش ١ػّمخ حٓظَحط فٟ وٛٔٗ ٠ّؼً حالٓظَحط١ـ١شٌٔٛىحْ ٚطزَُ أ١ّ٘ش ح

حإلٓال١ِش ػخِش ٌَّٜٚ هخٛش ٚ٘ٛ حٌـِء حٌٌٞ طؼزَ ػ١ٍٗ حٌؼمخفخص ٚحٌل٠خٍحص ر١ٓ حٌّ٘خي 

ٚحٌـٕٛد أٚ حٌَ٘ق ٚحٌغَد، ٌٚ٘ح حٌٟٛغ ٠ّؼً أ١ّ٘ش لٜٜٛ ٌٍيٚي حٌىزَٜ حٌظٟ طٔؼٝ اٌٝ 
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خفش حٌٛٛٛي اٌٝ ه١َحص ٌٖ٘ حٌمخٍس ٌٚظؤػ١َ ػٍٝ حألٟٚخع ح١ٌٔخ١ٓش ٚحٌلي ِٓ ٔ٘ــَ حٌؼمــ

حإلف٠َم١ش ؿؼٍٗ ِٟٛغ حٌفىَ ٛلغ حٌٔٛىحْ حٌف٠َي فٟ حٌمــخٍس حإلٓــال١ِش فٟ حٌمــخٍس وّــخ أْ ٌّــ

حإلَٓحث١ٍٟ ٌظٍّ٘ٗ حٌّوططخص حٌظٟ طٙيف اٌٝ ط٠ِّمٗ أٚ طل٠ٍٛٗ اٌٝ ىٌٚش حف٠َم١ش ُٔـ١ش ٌظم٠ٝ 

ػٍٝ حإلٓالَ ف١ٗ ٚطّٕغ ٌٚٛٛٗ اٌٝ حٌيٚي حإلف٠َم١ش حٌّـخٍٚس
(5)

حٔٗ ِٓ هالي ىٌٚش  ٚآَحث١ً طَٜ

حٌـٕٛد طٔظط١غ أْ طئْٓ لٛحػي ٌظ٘ىً حٌطٛق حألِٕٟ ٌٙخ ٚحٔٗ ِٓ هالي اٟؼخف حٌٔٛىحْ 

ٚػاللظٙخ ريٌٚظٟ حٍػ٠َخ ٚأػ١ٛر١خ ٠ّىٕٙخ ح١ٌٔطَس ػٍٝ ٓخكً حٌزلَ حألكَّ ٌظظُ ح١ٌٔطَس ػٍٝ 

حالٓظَحط١ـٟ  حٌَّّحص حٌزل٠َش ٚحٌمَْ حإلف٠َمٟ، فبٟؼخف حٌٔٛىحْ ٚطفظ١ٗ ٠لمك إلَٓحث١ً ٘يفٙخ

ٚ٘ٛ اٟؼخف َِٜ ػٓ ٠َ١ك ػّمٙخ حالٓظَحط١ـٟ ِٓ هالي رٛحرظٙخ حٌـٕٛر١ش
(6)

. 

طؼظزَ حٌؼَٚحص حٌطز١ؼ١ش ِٓ أٓخ١ٓخص حٌظ١ّٕش فٟٙ حٌؼَٕٜ حٌٌٞ طمَٛ : حأل١ّ٘ش حاللظٜخى٠ش ػخٌؼخ

ػ١ٍٗ حٌمطخػخص حاللظٜخى٠ش حألهَٜ ٚطِح٠ي أ١ّ٘ش ٌٖ٘ حٌؼَٚحص فٟ حٌمَْ حٌؼ٠َ٘ٓ ٔظ١ـش 

ٍحص حٌؼ١ٍّش ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١ش ٚحٌٜٕخػ١ش ٚح٠ٌِخىس حٌٙخثٍش فٟ ػيى حٌٔىخْ رً، رً أٛزلض ٌٌٖٙ حٌظطٛ

ٚطّْ حألِٓ ٚحالٓظمالي ٚحٌَفخ١٘ش ٚوً ٗئْٚ حٌل١خس فٟ ػخٌّٕخ  حٓظَحط١ـ١شحٌؼَٚحص أ١ّ٘ش 

حٌّؼخَٛ
(7)

، فخ٘ظّخَ آَحث١ً ٚأ٠َِىخ رخٌ٘ئْٚ  حٌيحه١ٍش ٌٍٔٛىحْ طظؼٍك رخٌَٜحع حٌؼخٌّٟ ػٍٝ  

حٌّٛحٍى حٌطز١ؼ١ش ِٚٓ أّ٘ٙخ حٌزظَٚي فخٌزظَٚي ٠ؼظزَ ٍٓؼش طٛظفٗ حٌيٚي حٌىزَٜ ٌز٢ٔ ١ّٕ٘ظٙخ 

حٌى١ٔٛش ٌّخ حٌزظَٚي ِٓ أ١ّ٘ش فٟ حٌٜٕخػش ٚحٌٍِحػش حٌلي٠ؼش ٚفٟ آٌش حٌلَد
(8)

٠ٚميٍ حكظ١خ١ٟ  

ٍ حٌٕف٢ حٌٔٛىحٟٔ كٛحٌٟ ١ٍِخٍ ِٚخثظٟ ١ٍِْٛ ر١ًَِ ِؼظّٙخ فٟ ال١ٍُ ىحٍفٍٛ ٚط١َ٘ حٌّٜخى

حٌلى١ِٛش اْ حالكظ١خ١ٟ حإلؿّخٌٟ ٠ًٜ اٌٝ ػالػش رال١٠ٓ ر١ًَِ ك١غ ٌُ ٠ىظ٘ف ٜٓٛ حلً 

% ِٓ حٌّٔخكش حٌّلظٍّش رٛؿٛى ِىخِٓ رظ١ٌَٚش ف١ٙخ26ِٓ
(9)

فخكظ١خ١ٟ حٌـٕٛد ٚكيٖ كٛحٌٟ  

ٓزؼش ١ٍِخٍحص ر١ًَِ ٓظىْٛ طلض طَٜف آَحث١ً حٌظٟ طؼخٔٝ ِٓ أُِش ِٜخىٍ حٌطخلش
(16)

 ،

ق رل١َس ؿٛف١ٗ ٟوّش ِٓ حٌزظَٚي ٚط١َ٘ حٌّئَٗحص حٌـ١ٌٛٛؿ١ش ال طٔظزؼي فخٌـٕٛد ٠ؼَٛ فٛ

حكظّخالص حِظيحى ٌٖ٘ حٌزل١َس اٌٝ ِٕخ١ك أهَٜ ٓٛحء فٟ حٌـٕٛد أٚ حٌّ٘خي، ٌٚ٘ح ِخ ٗـغ حٌيٚي 

حٌىزَٜ ػٍٝ حٌظٛؿٗ اٌٝ حٌزظَٚي حٌٔٛىحٟٔ
(11)

وّخ ٠ّظٍه حٌٔٛىحْ ِٜخىٍ ِظؼيىس ١ٌّخٖ أّ٘ٙخ َٔٙ  

َٔٙ ح١ًٌٕ ٍٚٚحفيٖ ح١ًٌٕ حألر١ٞ ٚحألٍُق ٚػطزَس رّٛحٍى ِخث١ش ٘خثٍش ٌؼزض ىٍٚح ح١ًٌٕ ٠ٚظ١ِّ 

ك٠ٛ١خ فٟ ك١خس حٌٔىخْ حاللظٜخى٠ش ٚحالؿظّخػ١ش ٚحٌؼمخف١ش فٟ حٌٛلض حٌٌٞ طؼخٟٔ ف١ٗ آَحث١ً ِٓ 

ِ٘ىٍش حٌٕمٚ حٌىز١َ فٟ ح١ٌّخٖ ، أِخ حٌٍِحػش فٟٙ ػّخى حاللظٜخى حٌٔٛىحٟٔ فّٔخكش حألٍحٟٟ 

 ١ٍِ88ْٛ فيحْ ٚطزٍــغ ِٔخكـــش حالٍٝ حٌٜخٌلش ٌٍٍِحػـــش كٛحٌٟ  16ش طميٍ رلٛحٌٟ حٌٍِّٚػ

١ٍِْٛ فيحْ ال ٠ٔظغً ِٕٙخ ٜٓٛ ػٍؼٙخ ٚطؼظزَ حٌغخرخص ٍِٛىح ١ز١ؼ١خ ِّٙخ فٟ  ط٠ٕٛغ حإلٔظخؽ 

١ٍِْٛ  12.7حٌٜٕخػٟ ٚحٌغٌحثٟ ٠ِهَ حٌٔٛىحْ رؼَٚس ٗـ٠َش ػظ١ّش فخٌغخرخص طغطٟ كٛحٌٟ 

% ِٓ ٌٖ٘ حٌؼَٚس فٟ ؿٕٛد حٌزالى، وّخ 66% ِٓ ِٔخكش حٌٔٛىحْ ٚأوؼَ ِٓ 24ٟ فيحْ أٞ كٛحٌ

٠ّظٍه حٌٔٛىحْ ػَٚس ك١ٛح١ٔش ٟوّش ؿؼٍظٗ ٠لظً حٌَّوِ حٌٔخىّ ػخ١ٌّخ ٚحألٚي ػَر١خ ِٓ ك١غ 

 ١ٍِْٛ ٍأّ ِٓ حٌّخ١ٗش. 156ف ٔلٛ  2669حٌؼيى ٌٖٚ٘ حٌؼَٚس رٍغض ٕٓش 

حٌٌ٘ذ حٌٌٞ ٠ظَوِ أظخؿٗ فٟ ِٕطمش أ٠ٍخد رٛال٠ش أِخ رخٌٕٔزش ٌٍّؼخىْ ٚحٌظٟ ِٓ أّ٘ٙخ 

١ٍِْٛ  ١45ٓ رؼخثي اؿّخٌٟ ليٍٖ كٛحٌٟ  567ف اٌٝ 1998حٌزلَ حألكَّ ًٚٛ أظخؿٗ ٕٓش 

ٕٚ٘خن ِؼخىْ أهَٜ أّ٘ٙخ حٌلي٠ي ٚحٌىََٚ ٚحٌٕلخّ ٚحٌِٔه ٚحٌّخ٠ىخ ٚحٌـزْ  ىٚالٍ

ٚحالٓزٔظّٛ
(12)

ٌف١ً ٍٚٞ حٌٕؼخَ ٚطّٕٛ ف١ٗ ٕٚ٘خ ِٛحٍى أهَٜ فخإلل١ٍُ ِٜيٍ ٌٍـٍٛى ٚٓٓ ح 

أٗـخٍ حٌٕو١ً ح١ٌٍّْٛ ٚحٌُّٛ ٚغ١َ٘خ ِٓ حألٗـخٍ حٌّؼَّس ٚغ١َ حٌّؼَّس ِؼً ٗـَ حٌؼَ٘ 

ٚحٌل٘خد ٚح٢ٌٕٔ ٚحٌطٍق ٚغ١َ٘خ ِٓ حألٗـخٍ ٌَٕٜ طٕٛع حٌّٛحٍى حٌطز١ؼ١ش رٌٙح حٌزٍي
(13.) 
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ي أٚ ِٕخ١ك حٌَػٟ أٚ ٠ٚؼظزَ حٌـٕٛد أغٕٝ حٌّٕخ١ك فٟ حٌٔٛىحْ رٌٖٙ حٌو١َحص ٓٛحء وخْ حٌزظَٚ

% ِٓ ِٔخكش حٌـٕٛد 36% ِٓ أظخؽ حٌٕف٢ ِٓ حٌـٕٛد ٚكيٖ 86ٚغ١َ٘خ ِٓ حٌؼَٚحص فمَحرش 

% َِحػٝ ٌٍؼَٚس حٌل١ٛح١ٔش، ٠ٚلظٜٛ حٌـٕٛد ػٍٝ و١ّخص 46% غخرخص 23ٚأٍحٟٟ ٍُحػ١ش ٚ

ٌٖ٘ وز١َس ِٓ حٌٌ٘ذ ٚحٌّؼخىْ حألهَٜ اٟخفش غخٌٝ ٚؿٛى حألٌّخّ رٛال٠ش غَد حالٓظٛحث١ش وً 

حإلَٓحث١ٍ١ش فٟ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٚرٌي وً حٌـٙٛى  حأل١ّخعحٌؼَٚحص وخْ ٌٙخ ىٍٚ وز١َ فٟ طِح٠ي 

ِٕخ حؿً فًٜ حٌـٕٛد ػٓ حٌّ٘خي
(14)

    . 

 أسباب أزية دارفىر وانجنىب وتذاعياتها. -انًبحث انثاني : 

ى اٌٝ ل١خَ طخ٠ٍو١خً ٠ّىٓ حٌمٛي أْ حٌَٜحع حٌمزٍٟ فٟ ال١ٍُ ىحٍفٍٛ ١ٌْ َٛحػخً ٚأّخ ٠ؼٛ

ف ٚحٌظٟ أٓٔٙخ حٌٍٔطخْ ١ٍّٓخْ ٍٓٛٔمخ حٌظٟ لخِض فٟ حألٓخّ 1665ٍٓطٕش حٌفٍٛ حٌؼخ١ٔش ٕٓش  

( وخٔض ٕ٘خن كَٚد لز١ٍش  1916 – 1899ػٍٝ حٌؼٜز١ش حٌمز١ٍش ٚفٝ ػٙي حٌو١ٍفش ػٍٝ ى٠ٕخٍ )

ش رؼي ػي٠يس ٚظٍض ٌٖ٘ حٌَٜحػخص ِٔظَّس كظٝ ػٙي حٌلىُ حٌظَوٟ ِٚخ أْ ؿخءص حإلىحٍس ح١ٕ١ٌٛ

كظٝ ظَٙص فٟ حٌّـظّغ رٛحىٍ طًٍّّ لزٍٟ ٚرَُص ِـّٛػش ِٔحػخص  1956حالٓظمالي ٕٓش 

َٚٛحػخص
(15)

، فخٌٔٛىحْ رؼي حٓظمالٌٗ وخْ ٠ظّظغ رؼَٚحص ل١ٍٍش ٚوخْ حأل٘خٌٟ ٠ؼخْٔٛ حٌفمَ ٢ٓٚ 

 طٕخفْ ٗي٠ي ػٍٝ ِٛحٍى ٔـــخىٍس ٚٗل١لــش فٟ ظً ىٌٚش حكظىَص أظخؽ حٌّٛحٍى ٚر١ؼٙخ ٚط٠ُٛؼٙخ

ٚأ٠٠خ حٌظلىُ فٟ حٌٍٔطش وخْ ِظخكخ ٌمٍش ِٓ حٌٕخّ ِّخ أىٜ اٌٝ َٛحػخص ًحص ؿٌٍٚ آػ١ٕش ٚرؼي 

فً٘ ٌٖ٘ حٌَٜحػخص طٜخػي حألَِ اٌٝ ِٜخىِخص ٍِٔلش
(i)

ٚظَٙص فٟ ىحٍفٍٛ كَوش ٍِٔلش  

ػَفض رخُٓ ) حالٔخ١ٔخ حألٌٚٝ ( ٚ٘ـٌٖ حٌلَوش ٌُ طٔؼٝ اٌـٝ حالٔفٜخي رً حٌيػـٛس اٌــٝ الــَحٍ 

ٕظخَ حٌفيٍحٌٟ ٚاَٗحن حٌـٕٛر١١ٓ فٟ حٌٛظخثف حٌلى١ِٛش ُٚحىص كيس حالكظمخْ فٟ حٌؼمٛى حٌ

حٌّخ١ٟش ػٍٝ هٍف١ش حٌّطخٌذ ح١ٌٔخ١ٓش ٚحالؿظّخػ١ش ٌإلل١ٍُ ٚحٌّ٘خٍوش ح١ٌٔخ١ٓش فٟ حٌلىِٛش 

حٌَّو٠ِش ٚأ٠٠خ ِٔحػخص ِظؼيىس كٛي حٌّٛحٍى فٟ ٌ٘ح حإلل١ٍُ، ٚٗـؼض ح٠ٌَ ٚف ح١ٌٔخ١ٓش 

٠٘ٙي٘خ حإلل١ٍُ فٟ فظَس حٌؼّخ١ٔخص ِٓ حٌمَْ حٌّخٟٟ حٌلَوش حٌ٘ؼز١ش ٌـْٛ  ظٟ وخْٚحٌماللً حٌ

لَٔك ػٍٝ حٓظغالٌٙخ ٟي حٌلىُ حٌَّوِٞ
(ii)

. 

ِٚغ وً ٌٖ٘ حٌظطٍٛحص ٌُ طًٜ ٌٖ٘ حألُِش اٌٝ ىٍؿش حٌّطخٌزش رخالٔفٜخي اال أْ حٌظيهً 

ُِش ىحٍفٍٛ حرَُ ِؼخي ػٍٝ حٌوخٍؿٟ وخْ حكي حألٓزخد حٌَث١ٔ١ش فٟ طفخلُ ٌٖ٘ حألُِش ٌظٜزق أ

 حٓظغالي حٌّ٘ىالص حٌّل١ٍش ٚحٓظويحِٙخ ِٓ حؿً ح١ٌٔطَس ػٍٝ ِميٍحص حٌ٘ؼٛد.

  أٓزخد أُِش ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد.-أٚالً:

اْ ال١ٍُ ىحٍفٍٛ ٠ظ١ِّ رظزخ٠ٓ ِٛحٍىٖ حٌز١ج١ش ٚحٌز٠َ٘ش ِٚظٕٛع ِٓ ك١غ حٌظ٠خ٠ٍْ 

ٚحف٠َم١شٚحٌّٕخم وّخ ٠لظٛٞ ػٍٝ ِـّٛػش ِظزخ٠ٕش ػَر١ش 
(iii)

، ِٚؼظُ ٓىخْ حإلل١ٍُ ُ٘ ِٓ حٌٔٛى 

ح١ٌٍّّٔٓ رؼ٠ُٙ ِخُحي ٠لظفع رخٌغخص حإلف٠َم١ش حأل١ٍٛش ٌٚىٓ ٠ٔظويِْٛ حٌٍغش حٌؼَر١ش وٍغش 

١ٍّٓش اال أْ حٌظ١ٕٜف حٌَث١ٟٔ ٘ٛ حٌٌٞ ٠ٜٕف ر١ٓ حٌّـّٛػخص حإلف٠َم١ش حٌٔٛىحء حٌظٟ طًّ٘ 

ـ ٚح١ٌّيٚد ـ ٚحٌزَطَ( حِخ حٌمزخثً حٌؼَر١ش فظًّ٘  لزخثً )حٌفٍٛـ حٌّٔخ١ٌض ـ حٌِغخٚس ـ حٌٔالِخص

)حٌزمخٍس ـ ح٠ٌَُمخص ـ ح٠ٌِخى٠ش ـ حٌّؼخ١ٌخ ـ حٌزٕٟ ٍ٘زٗ(
 (iv ،)

ٌُٚ طىٓ ٌٖ٘ حٌظَو١زش حٌمز١ٍش ٟ٘ حٌٔزذ 

حٌَث١ٟٔ فٟ حٌَٜحع حٌيحثَ فٟ ىحٍفٍٛ رً أْ ٕ٘خن أٓزخد ٚػٛحًِ ر١ج١ش ٚحلظٜخى٠ش ٚط٠ّٕٛش 

ف ر١ٓ حٌَػخس ١1983ش فخٌَٜحع حٌلم١مٟ فٟ ىحٍفٍٛ ريأ ٕٓش اٟخفظخ اٌٝ حألٓزخد ح١ٌٔخٓ

ٚحٌِّحٍػ١ٓ كٛي حٌّٛحٍى حٌ٘ل١لش ٚحألٍٝ حٌٜخٌلش ٌٍِحٍػش ٔظ١ـش ٌّٛؿخص حٌظٜلَ حٌظٟ 

 َٟرض ِٕخ١ك حٌٔخكً حإلف٠َمٟ أٚحهَ حٌٔظ١ٕخص.
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وٌٌه حٌَٜحع كٛي حألٍٝ أٚ )حٌلٛحو١َ( فخألٍٝ ٟ٘ ِفظخف حٌؼَٚس ٚحٌٍٔطش ٓٛحء طُ 

ٌٙخ ٌٍِحػش أٚ ٌَػخ٠ش حٌّٛحٟٗ أٚ حٌغخرخص آٚ ٌُ ٠ظُ حٓظغالٌٙخ ِؼً حٌٕف٢ أٚ ح١ٌّخٖ حٌـٛف١ش، حٓظغال

ٚحٌلٛحو١َ ٟ٘ حٍٝ ٠ٙزٙخ ٍٓطخْ ِٓ ٓال١١ٓ حٌفٍٛ ٌ٘وٚ أٚ ؿّخػش أٚ لز١ٍش أٚ ػ١َ٘س 

رَّٓــَٛ ٍٓطخٟٔ ٠ليى كيٚى٘خ ػٍٝ حٌطز١ؼش ٍِىخ ٌٗ ٠ظٛحٍػٙخ ِٓ رؼيٖ ٍٚػظٗ ١ٚخٌزض رؼٞ 

ربٌغخء ٔظــخَ حٌلٛحو١َ ٚحٌظؼخِــً رخٌم١ُ ٚحٌّفخ١ُ٘ حٌـي٠يس حٌمزخثً
(v)

ًٌه الكظىخٍ ػَٚحطٙخ ػٍٝ  

ِخٌى١ٙخ حأل١١ٍٛٓ ٚحٌمزخثً حٌَث١ٔ١ش ف١ٙخ ٚاّ٘خي حٌمزخثً حٌٜغ١َس ٚػيَ حٓظفخىطٙخ ِٓ ٌٖ٘ حٌّٛحٍى 

٠ٍو١ش ٕٚ٘خن حٌؼي٠ي ِٓ حٌؼٛحًِ حٌفَى٠ش حٌظٟ طؼًّ ّٟٓ لخٌذ ِظؼيى حٌطزمخص ًٞ أرؼخى طخ

ٚحلظٜخى٠ش ١ٓٚخ١ٓش ٠ٚىْٛ ًٞ هطٍٛس ػٕيِخ طيػّٗ ٚطؼُِٖ ػٛحًِ أهَٜ، فّؼال ػيَ طىخفئ 

حٌلٜٛي ػٍٝ حٌّٛحٍى أٚ ح٠ٌغ٢ حٌ٘ؼزٟ فٟ كي ًحطٗ ٓززخ فٟ حٌِٕحع ٌٚىٕٗ ٠ظفخػً ِغ حإلؿلخف 

 حٌؼمخفٟ أٚ حٌظالػذ ح١ٌٔخٟٓ ٌظؤؿ١ؾ حٌمظخي.       –حٌؼَلٟ 

١َ فٟ طؤؿ١ؾ ٌ٘ح حٌِٕحع ك١غ ط٠طَ حٌمزخثً حإلف٠َم١ش ٌٍٚؼٛحًِ حٌز١ج١ش أ٠٠خ ىٍٚ وز

ٌٍيفخع ػٓ أٍٟٙخ ػٕيِخ ٠لخٚي حٌَػخس حٌٍـٛء اٌٝ حٌّٕخ١ك حٌو٠َس َ٘رخ ِٓ حٌـفخف ٚحٌظٜلَ 

وّخ أىص ح١ٌٔخٓش حاللظٜخى٠ش حٌظٟ ٗـؼض  حٌزٕه حٌيٌٟٚ ػٍٝ طٜي٠َ حإلٔظخؽ حٌٍِحػٟ حٌغٌحثٟ فٟ 

ر١ٓ حٌِّحٍػ١ٓ ٚحٌَػخس كٛي حٌّٕخ١ك حٌّو٠َس أ٠خَ حٌمل٢ ٚحٌـفخف ِّخ أؿؾ حٌِٕحع 
(vi)

 ’ ٌٖ٘ٚ

حٌَٜحػخص طلٌٛض اٌٝ َٛحػخص لز١ٍش ىحهً حإلل١ٍُ ٚحطٙخِخص ِظزخىٌش ر١ٓ حٌمزخثً طـخُٚص 

ِ٘خوً حٌٍِحػش ٚحٌَّحػٝ ٚحٌلٛحو١َ ٌظًٜ اٌٝ حطٙخَ حٌمزخثً حٌؼَر١ش لزخثً حٌّٔخ١ٌض رؤُٔٙ 

ٚططٍٛ حٌَٜحع ِٓ َٛحع ِٛحٍى ٚك١خس اٌٝ َٛحع ٔٙذ ٠ٔؼْٛ ٌٍم٠خء ػٍٝ حٌؼٕخَٛ حٌؼَر١ش، 

ٍِٔق ِّخ أىٜ اٌٝ َٛحع ٍِٔق ىحثُ ريحهً ىحثَس حٌؼًّ ٚحٌؼًّ ح٠ٌّخى ٌٚ٘ح حٌٕ٘خ١ ريحء ٕٓش 

ف ٟي 1976رم١خىس ِـّٛػش ِٓ ح٠ٌٌٓ طٍمٛح طي٠ٍزخ رخٌوخٍؽ رؼي فً٘ حٔمالد ١ٌٛ٠ٛ ٕٓش  1979

٠ُخىس ٌٖ٘ حٌظخَ٘س رّي رؼٞ حٌمزخثً رخٌٔالف ٔظخَ ١َّٔٞ، وّخ ٓخّ٘ض حٌلىِٛش حٌَّو٠ِش فٟ 

رٙيف ِٕغ طغٍغً ِظَّىٞ كَوش طل٠ََ حٌٔٛىحْ ٌٚلّخ٠ش حٌٔىخْ ِٓ حٌٕٙذ حٌٌٞ ٠ظؼَْٟٛ ٌٗ 

ِٓ ٚلض ألهَ
(vii)

. 

ٚال ٕٔٔٝ أ٠٠خ غ١خد حٌظ١ّٕش فٟ حإلل١ٍُ وخْ ٌٗ ىٍٚ وز١َ ٠ِخػفش حألُِش فبل١ٍُ ىحٍفٍٛ 

خلزش فٟ حٌو١ََٛ ٍغُ آٙخِٗ حٌىز١َ فٟ حٌيهً حٌمِٟٛ ػخٔٝ ط١ّٙ٘خ ٚحٟلخ ِٓ حٌلىِٛخص حٌّظؼ

حٌٔٛىحٟٔ رؼَٚحطٗ حٌل١ٛح١ٔش ٚحٌٕمي٠ش 
(viii)

ٚالُحي ٠ؼظزَ ِٓ حػَ حٌّٕخ١ك طوٍفخ ٚوخْ اٌغخء حإلىحٍس  

حأل١ٍ٘ش ٓززخ آهَ ِٓ أٓزخد طفخلُ ِ٘ىٍش ىحٍفٍٛ فٟ فظَس كىُ حٌؼٕخثٟ ١زك حالٔـ١ٍِ ٔظخَ حٌلىُ 

رِػّخء حٌمزخثً ح٠ٌٌٓ وخْ ٌُٙ ىٍٚ ٘خَ ٚأٓخٟٓ فٟ اىحٍس حأللخ١ٌُ  غ١َ حٌّزخَٗ ك١غ حٓظؼخٔٛح

طزٕض حٌيػٛحص حٌّٕخى٠ش ٌلً  ١َّٔٞٚحٌّٕخ١ك ٚكً حٌّ٘خوً ر١ٓ حٌمزخثً ٚػٕيِخ ؿخءص كىِٛش 

وخٔض  حٌظٟحإلىحٍس حأل١ٍ٘ش ٚكَِخْ ُػّخء ١ٗٚٛم لزخثً ىحٍفٍٛ وؼ١َ ِٓ حالهظٜخٛخص حٌٛحٓؼش 

ٍٚ ٘ئالء فٟ ط١١َٔ حٌٕظخَ حإلىحٌٍُٞٙ، وّخ كََ حٌمزخثً ِٓ ى
(ix)

وّخ حْ حٔظ٘خٍ حٌٔالف فٟ حلخ١ٌُ .

حٌـٕٛد ٚىحٍفٍٛ ٓززخ ِّٙخ ِٓ حٓزخد حٌِٕحع ك١غ ٠ئوي حٌىؼ١َ حْ ريح٠ش حٔظ٘خٍ حٌٔالف فٟ حلخ١ٌُ 

ىحٍفٍٛ وخٔض فٟ ِٕظٜف حٌٔزؼ١ٕخص ػٕي ل١خَ حٌـزٙش ح١ٕ١ٌٛش رم١خىس حٌٜخىق حٌّٙيٞ رخالٓظؼيحى 

َ ٟي كىِٛش ١َّٔٞ ٚرؼي حٌّٜخٌلش طٕخٌُض حٌـزٙش ػٓ حٌٔالف ٌٍـ١ٖ حال أْ 1979الٔظفخٟش 

أغٍذ ٌ٘ح حٌٔالف لي طُ ط٠َٔزٗ أل٘خٌٟ ىحٍفٍٛ ٚال ٕٔٔٝ ح٠٠خ حالّ٘خي ِٓ حٌٕخك١ش حٌظؼ١ّ١ٍش ٓٛحء 

فٟ ىحٍفٍٛ حٚ حٌـٕٛد ٚألخ١ٌُ أهَٜ فخٌويِخص حٌظؼ١ّ١ٍش ٚحٌٜل١ش ٚحالؿظّخػ١ش غ١َ وخف١ش 

ـٕٛد ح٠٠خ وخْ ٠ؼخٟٔ ِٓ حٔظ٘خٍ حٌـًٙ ٚحٌفمَ ٚػيَ طٛفَ حٌَّحفك حٌؼخِش ٟٚج١ٍش ؿيح فخٌ
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ٚحٔظ٘خٍ حٌزطخٌش ٟٚ٘ حٓزخد ِّٙش حىص حٌٝ حٔفٜخي حٌـٕٛد ٚلي طئىٞ حٌٝ حٔفٜخي حلخ١ٌُ حهَٜ 

ٚوخْ ػٍٝ حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش ِؼخٌـظٙخ لزً طؤَُ حٌٟٛغ
(x)

 

كـــخٌش ِٓ حٌظٛطَ ٚحٌٜــَحع ر١ٓ حٌمزخثً وً ٌٖ٘ حألٓزخد ٚحٌّؼ٠الص ِـظّؼٗ أىص حٌٝ هٍك 

حٌّوظٍفش فٟ حأللخ١ٌُ ٌٚ٘ح حٌّٕـــخم حٌّظُٔ رخٌَٜحع فٟ ال١ٍُ ىحٍ فٛ ٚحٌـٕٛد ؿؼً ِٕخ١ك 

حٌَٜحع ٓٛلخ ٍحثـش ٌظـخٍس حٌٔالف ٚحٔظ٘خٍ ػمخفش حٌلَد
(xi.)

  

فـٍٛ ِخ ر١ٓ  أ١َحف. ٠ٛؿي حٌؼي٠ي ِٓ حال١َحف حٌّظٜخٍػش فٟ حٌـٕٛد ٚفٟ حل١ٍُ ىحٍ -: ثــانيا

كَوخص ٚفــٜخثً ٍِٔلش ٚلزخثً ػـَر١ش ًحص حٛــٛي حفـ٠َم١ش ٚلزخثً ِل١ٍش ٚغ١َ٘خ ِٓ حٌمزخثً 

ٚح٠٠خ ىهٍض حٌلىـِٛش حٌٔٛىح١ٔش وـطَف فـٟ ٌ٘ح حٌَٜحع حٟف حٌــٝ ًٌه طيهً حٌيٚي ٛخكزش 

 ٚظٍٙٛ حٌّٜخٌق فـٟ ٌ٘ح حٌِٕحع وطــَف ِزخَٗ ٚغ١َ ِزخَٗ ِّخ ُحى حالُِش طؼم١يح ٚطيحهال

كَوخص حٌظَّى فٟ ىحٍ فٍٛ ٚحٌـٕٛد وخْ أُ٘ حٓزخرٗ حّ٘خي حٌلىِٛش حٌَّو٠ِش ٌٖ٘ حاللخ١ٌُ 

ٚحٔ٘غخٌٙخ رخٌَٜحػخص حٌلِر١ش ٚوخْ ِٓ أٚي حٌلَوخص ؿزٙش ٠ٙٔش ىحٍ فٍٛ حٌظٟ ظَٙص فٟ 

ٍٚوِص ٌٖ٘ حٌلَوش ػٍٝ حٌّطخٌذ ح١ٌٔخ١ٓش حٌّظّؼٍش فٟ حٌّ٘خٍوش رٕٛحد  ٚحٌٕـِٟي٠ٕظٟ ١ٔخال 

                                                   حهً حٌزٌَّخْ ٚح٘ظّخَ ٘ئالء حٌٕٛحد رظ١ّٕش حالل١ٍُ ٌٚىٓ ِٓ حُ٘ حال١َحف حٌفخػٍش فٟ حالُِش .                                     ى

 ِٓ لزً ِـّٛػش ِٓ حٌ٘زخد ٠ٕظّْٛ 2663كَوش طل٠ََ حٌٔٛىحْ . ٔ٘ؤص ٌٖ٘ حٌلَوش ٕٓش  – 1

حٌٝ لزخثً حف٠َم١ش ٟ٘ حٌفٍٛ ٚحٌِغخٖٚ ٚحٌّٔخ١ٌض ٚوخٔض كَوش ٍِٔلش ٟي ِخ حػظزَٖٚ حٌظ١ّٖٙ 

ٚطُ حٌظٛحًٛ ر١ٓ ٌٖ٘ حٌـّخػش ٚؿْٛ لَٔك ُػ١ُ حٌلَوش حٌ٘ؼز١ش  ٌإلل١ٍُحاللظٜخىٞ ٚحالؿظّخػٟ 

خ١ٔش ٌظل٠ََ حٌٔٛىحْ ٚػزظض ٌٖ٘ حٌلَوش حفىخٍ ؿْٛ لَحٔك حٌٌٞ ٠يػٛ حٌٝ ل١خَ ىٌٚش ٓٛىح١ٔش ػٍّ

ِٛكيس 
(xii)

ُٚػ١ُ ٌٖ٘ حٌلَوش ٘ٛ حٌّلخِٟ ػزيحٌٛحكي ِلّي ٍٔٛ ٚح١ِٓ حٌلَوش ِٕٝ حٍوٜٛ  

 .ٞحأل٠ٍظ١َِٕخٜٚ ٚ٘ٛ ِٓ لز١ٍش حٌِغخٚس ٌٚٗ ػاللش ٚػ١مش رخٌٕظخَ 
(xiii                                                        )

 

ِٚئٓٔٙخ ١ز١ذ ٓٛىحٟٔ حّٓٗ ه١ًٍ  2663كَوش حٌؼيي ٚحٌّٔخٚحس : ٔ٘ؤس ٌٖ٘ حٌلَوش ٕٓش  –2

حرَح١ُ٘ حٌٌٞ وخْ ػ٠ٛح رخٍُح فٟ كِد حٌّئطَّ ح١ٌٕٟٛ حٌلـــــخوُ ٚوخْ ٠َُٚح ٌٍٜلش فٟ 

ػٙي كىِٛش حالٔمخً ٚوخْ ل١خى٠خ فٟ حٌـزٙش حٌم١ِٛش حالٓال١ِش ٚ٘ٛ ِٓ حٌم١خىحص حٌظٟ أّٓٙض 

ٌٖ حٌلَوش حْ ِٓ حٓزخد أُِش رٍٜٛس فخػٍش فٟ حٌؼ١ٍّخص حٌؼٔى٠َش فٟ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٚطؼظزَ ٘

ىحٍفٍٛ ٘ٛ حكظىخٍ حٌّ٘خ١١ٌٓ ٌٍٍٔطش ٚط١ّٖٙ حل١ٍُ ىحٍفٍٛ ِٚٓ ح٘يحف ٌٖ٘ حٌلَوش حكيحع طغ١١َ 

ؿٌٍٞ فٟ ح١ٌٔخٓش ٚحٌّـظّغ ٚح٠ـخى ِـظّغ لخثُ ػٍٝ حٌؼخٌُ ٚحٌّٔخف رل٠َش حالػظمخى ٚحٌي٠خٔخص 

خٚحص ٚحٌل٠َش ٚحٌمّٔش حٌؼخىٌش ٚحٌؼمخفخص ٚحٔٙخء وخفش أٔٛحع حالٟطٙخى ٚطلم١ك حٌؼيي ٚحٌّٔ

حٌؼٔى٠َش  حٌّئٓٔخصٌٍٍٔطش حالطلخى٠ش ر١ٓ حلخ١ٌُ حٌٔٛىحْ ٚحٌمّٔش حٌؼخىٌش ٌٍؼَٚحص ٚحػخىس رٕخء 

 ٚحالػٕٟٚحال١ِٕش الٓظ١ؼخد حٌظٕٛع حٌؼمخفٟ 
(xiv)

ٚٗٙيص ٌٖ٘ حٌلَوش حٔ٘مخلخص أىص حٌٝ ل١خَ  

كَوش رلَ حرٛ ؿ٠َيس طٕظ١ّخص ؿي٠يس حّ٘ٙخ كَوش حالٛالف ٚكَوش حى٠ٍْ حالٍُق ٚ
(xv                                                                                      )

 

حٌـٕـ٠ٛي . وخٔض حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش لي ٌـؤص هالي كَرٙخ فٟ ِٛحؿٙش ِظَّىٞ حٌـٕٛد حٌٝ  – 3

ط١ٍٔق حٌمزخثً حٌؼَر١ش ٌٜي ٘ـّخص حٌلَوش حٌ٘ؼز١ش ٌظل٠ََ حٌٔٛىحْ رِػخِش ؿْٛ ؿخٍحٔؾ 

ٚؿٕـ٠ٛي ٌٙخ ػيس ِؼخٟٔ فَٔ٘خ حٌزؼٞ حٔٙخ طؼخٟٔ ؿٕٝ ػٍٝ ؿٛحى ، ٠َٜٚ حٌزؼٞ حٔٙخ طؼٕٟ 

٠َوذ ؿٛحىح ٠ٚلًّ حٌّيفغ حٌَٗخٕ ٚحٌزؼٞ ٠َر٢ ٌٖ٘ حٌىٍّش رٜؼٍٛن ػَرٟ  حٌَؿً حٌٌٞ

ريحٍفٍٛ ٠يػٝ )) كخِي ؿٕـ٠ٛض (( وخْ ٠ٙخؿُ حٌمٜٛ حالف٠َم١ش فٟ ػّخ١ٕٔخص حٌمَْ حٌّخٟٟ 
(xvi)

 

ٚطؼٛى حٛٛي أفَحى ٌٖ٘ حٌـّخػش حٌٝ حٌؼَد حٌَكً ح٠ٌٌٓ ٠ؼ١ْ٘ٛ فٟ ىحٍ فٍٛ ٕٚ٘خن ِٓ ٠ؼٛى 

ش ٚحٌي١ًٌ حْ وٍّش ؿٕـ٠ٛي ططٍك ػٍٝ وً ِٓ ٠مَٛ رمطغ حٌط٠َك ٚأػّخي رُٙ حٌٝ لزخثً حف٠َم١

حٌٔطٛ ٚأْ ٌٖ٘ حٌىٍّش غ١َ ػَر١ش ٚرٕآْء ػٍٝ طم٠ََ ٛخىٍ ػٓ ِٕظّش ١ِ٘ٛخْ ٍح٠ظٖ ٚٚطٖ فخْ 
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ظٍٙٛ ٌٖ٘ حٌـّخػش ٠ؼٛى حٌٝ فظَس كىُ حٌَث١ْ ؿؼفَ ح١ٌَّٕٞ ك١غ لخَ رظـ١ٕي حٌمزخثً حٌَكً ِٓ 

                               ٠َش فٟ ؿٕٛد ىحٍفٍٛ ٚوَىفخْ ٌّٛؿٙش لٛحص حٌلَوش حٌ٘ؼز١ش                  لز١ٍش ح٠ٌٍِمخص ٚح١ٌّٔ

ٌظل٠ََ حٌٔٛىحْ ٚحْ ٘ئالء حٌـٕـ٠ٛي حٔظّٛح حٌٝ ح١٘١ٌٍّخص حٌلى١ِٛش فٟ ػٙي حٌَث١ْ ػَّ 

َ 1989حٌز١َ٘ 
(xvii)

ٌٙخ ِٜخٌق فٟ حال حْ ٌ٘ح حٌظم٠ََ غ١َ ِئوي رّخ أٔٗ ٛخىٍ ِٓ ؿٙش أؿٕز١ش  

ٌ٘ح حٌِٕحع ، وّخ حْ حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش حٔىَص أٞ ٍٛش ٌٙخ حٚ طؼخْٚ ِغ حٌـٕـ٠ٛي رً حُٔٙ ١ٍزٛح 

ِٓ حٌيحٍ ف١٠ٍٛٓ حٌّٔخػيس فٟ كّخ٠ش حٔفُٔٙ ٟي حٌظَّى ٚحٛف١ٓ ًٌه رخٌّؼظخى فٟ حٌٔٛىحْ ٌٚىٓ 

ٌٖ حٌـّخػش ِٓ ِٕظّش ١ِ٘ٛٓ ٍح٠ظْ ٚٚطٖ حطّٙض حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش رخٌظؼخْٚ ١ٍّٓخ ِغ ٘

ٚطؤ١ِٓ ِٜخٌلٙخ حٌل٠ٛ١ش ٚح٠٠خ ِي٘خ رخٌٔالف  الي حٌّٔخف ٌٙخ رخٌم١خَ رؤٔ٘طظٙخه
(xviii)

حال حْ  

حٌيوظٍٛ ِلّي ١ٍُٓ حٌؼٛح أٓظخً حٌمخْٔٛ ٚحٌّفىَ حٌؼَرٟ ًوَ حْ ٌ٘ح حٌظم٠ََ ٘ٛ طم٠ََ غ١َ 

أْ طؤطٟ ٍٓخثً ِٓ  ِٛػٛق ف١ٗ ٠ٚئوي أٔٗ ٌُ ٠َٜ ٚػ١مٗ ٚحكيس طئوي ِخ ؿخء ف١ٗ ٠َٜٚ أٔٗ ال ٠ؼمً

طمزً حٌ٘ه ، وّخ َٛف ٠َُٚ هخٍؿ١ش حٌٔٛىحْ  ٚحٕٗطٓ حٚ  ٠ٛ١ٍٔٛن ٠ٚظُ حػظزخٍ٘خ ٚػخثك ال

ِٜطفٝ حّٓخػ١ً حْ حٌلىِٛش غ١َ ِٔئٌٚش ػٓ ط١ٍُٔ ط١ٍٔلُٙ ٚحْ حٌلَوش حٌ٘ؼز١ش ٌظل٠ََ 

 .٠يحٌٔٛىحْ وخٔض ٓززخ ٍث١ٔ١خ فٟ ط١ٍٔق رؼٞ حٌمزخثً ٕ٘خن ِّخ ِٙي ٌٛؿٛى ؿّخػش حٌـٕـٛ
(xix                                                                                         )

 

حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش . رخٌَغُ ِٓ أْ حٌزؼٞ ٠ٕفٟ أْ ٠ىْٛ ٌٍلىِٛش أٞ ػاللش رّخ ٠ـَٞ ػٍٝ  – 4

ِخ ٠َٜ  حٍٝ حٌـٕٛد ٚىحٍفٍٛ ٠ٍٚمٟ رخٌّٔئ١ٌٚش ػٍٝ حٌـّخػخص ٚحٌمزخثً حٌّظٜخٍػش ٕٚ٘خن

حٌّٔئ١ٌٚش ِ٘ظَوش ر١ٓ حٌلىِٛش ٚحٌـّخػخص حال أْ حالُِش ريأص طؤهٌ ِالِلٙخ فٟ ػٙي كىِٛش 

حالٔمخً ح١ٌٕٟٛ ٚحٌظٟ حطض ٌٍلىُ ػمذ حٔمالد ٟي كىِٛش حٌٜخىق حٌّٙيٞ ٚحٌظٟ ػزظض حٌظٛؿٗ 

خِٗ حالٓالِٟ ٔظ١ـش ٌظؤػ١َ كٔٓ حٌظَحرٟ ُػ١ُ كِد حٌّئطَّ حٌ٘ؼزٟ ػُ حٔمٍزض ػ١ٍٗ رٔزذ حطٙ

رظؤ١٠ي ٚىػُ كَوش حٌؼيي ٚحٌّٔخٚحس ريحٍفٍٛ ٚحالٓزخد حٌظٟ ؿؼٍض حٌظَحرٟ ٠ٍـؤ حٌٝ ٌ٘ح حالٍٓٛد 

 .٘ٛ ِلخٌٚش ؤذ حٌظؼخ١ف ِؼٗ
(xx)

                                                                                                                           

ىِٛش حٌٔٛىح١ٔش حكظٛحء حالُِش رؼيس حؿَحءحص ٍّٗض طغ١١َحص حىح٠ٍش ٚكخٌٚض حٌل

 ٚل٠خث١ش ٚرٌٌض ؿٙي٘خ ٌَأد حٌٜيع كظٝ ال طظٜــــخػي حٌّ٘ىٍــش ٚكظٝ ال طوَؽ ِٓ 

ٔطخلٙخ حٌيحهٍٟ ٌظظلٛي حٌٝ ِ٘ىٍش ى١ٌٚش حال حْ ِظَّىٞ ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد ِٚٓ هالي حٓظويحَ 

حٌؼخٌّٟ رخالىػخء حْ ٕ٘خن َٛحع ػَلٟ ر١ٓ حٌؼَد  ٚٓخثً حالػالَ حٓظطخػٛح ؤذ حٌظؼخ١ف

ٚٚؿٛى حرخىس ؿّخػ١ش فٟ حالل١ٍُ ، حٟخفشً حٌٝ ػٛحًِ حهَٜ ٓخػيص ٘ئالء حٌّظَّى٠ٓ  شٚحألفخٍل

فٟ ؤذ حٌظؼخ١ف حٌيٌٟٚ ِٕٚٙخ أ١ّ٘ش حٌٔٛىحْ حٌَّو٠ِش ٚط١ٕٜفٙخ ويٌٚش ٍحػ١ش ٌإلٍ٘خد 

ٌيٌٟٚ ٚحٌّٜخٌق حٌي١ٌٚش ٚحطٙخَ حٌٔٛىحْ رب٠ـخى ِ٘خوً طئػَ ػٍٝ حالِٓ ح
(xxi)

                                                       . 

 :ٔظخثؾ حٌِٕحع ٚطيحػ١خطٗ.                                                              ثـانثا 

  حٌظؤػ١َحصطؼيىص ٔظخثؾ حٌِٕحع فٟ ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد ٚحطوٌص حٗىخال ِوظٍفش ٌُٚ طظٛلف 

حٌٕخؿّش ػٓ طٜخػي حالُِش ػٕي ِٔظٜٛ ِؼ١ٓ رً طـخُٚص حٌؼي٠ي ِٓ حٌّٔظ٠ٛخص حٌظٟ حٔؼىٔض 

طؤػ١َحطٙخ حٌيحه١ٍش ٚحٌوخٍؿ١ش ػٍٝ ىٌٚش حٌٔٛىحْ رىخٍِٙخ ٚرخألهٚ فٟ ظً حَٛحٍ رؼٞ حٌيٚي 

حٌفخػٍش فٟ حٌّـظّغ حٌيٌٟٚ ػٍٝ طي٠ًٚ ٌٖ٘ حالُِش ِٚٓ أُ٘ ٌٖ٘ حٌٕظخثؾ طٕخِٟ ح١ٌّٛي حالٔفٜخ١ٌش 

ػؾ حٌيٚي ٌيٜ رؼٞ حٌمزخثً رؼي ٔـخف ِظَّىٞ حٌـٕٛد حٌّيػ١ِٛٓ ى١ٌٚخ ٌٚ٘ح حالَِ وخْ ٠ِ

  .س ٕ٘خن ٛىٚحٌمزخثً حٌؼَر١ش حٌّٛؿ

ِح٠ي حٌمٛس حٌّظٜـــخٍػش فزٔزذ حٌَٜحع حٌيحثَ ر١ٓ حٌمزخثً حٌؼَر١ش ٚرؼٞ حٌمزخثً حٌغ١َ طح٠٠ـخ 

ّخ٠ش حٔفُٔٙ ٌٚىٓ حالَِ ططٍٛ ػَر١ش ػٍٝ حٌَّحػٟ ِيص حٌلىِٛش ػَد ىحٍفٍٛ رخٌٔالف ٌل

ٌظٜف١ش حٌلٔخرخص ر١ٓ ٌٖ٘ حٌمزخثً رخٓظويحَ حٌٔالف ٚح٠٠خ ٕ٘خن ٔظخثؾ ٍٓز١ش أ١ِٕش ِٕٚٙخ طفٟ٘ 
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ظخَ٘س حٌٕٙذ حٌٍّٔق حٌٌٞ ظَٙ ٌِٕ أٚي حٌؼّخ١ٕٔخص ٌٖٚ٘ ظخَ٘س وخٔض رٔزذ حٌفمَ ٚحٌزطخٌش 

ٝ ظٍٙٛ حٌؼي٠ي ِٓ حٌظٕظ١ّخص ٟٚؼف حٌٛحػِ حٌي١ٕ٠ٟ ٚح٠٠خ رٔزذ حٌِٕحع ىحهً ٌ٘ح حالل١ٍُ حٌ

حٌمز١ٍش أٚ ط١ٕ٘طٙخ ِٕٙخ حٌفٍٛ ٚحٌّٔخ١ٌض ٚحٌمزخثً غ١َ حٌؼَر١ش ٚح٠ٌٍِمخص حٌٙزخ١ٔش ٚرٕٟ ٍ٘زش 

ٚحٌٔالِخص ٚغ١َ٘خ ٚوخْ ِٓ ٔظ١ـش ط١ٍٔلٙخ أْ كيع ٌٙخ ٔمٍش ٔٛػ١ش وز١َس ٚحٓظزيٌض حالٍٓلش 

خ فٟ طٕظ١ّخص ِي١ٔش ػٔى٠َش حٌظم١ٍي٠ش رخألٍٓلش حٌلي٠ؼش ٚحهٌص حٌمز١ٍش طظّلٍٛكٛي ٔفٔٙ

ٍف١ؼش
(xxii)

ٚح٠٠خً ٕ٘خن ٔظخثؾ ل٠خث١ش طّؼٍض فٟ ِطخٌزش حٌيٚي حٌفخػٍش فٟ حٌّـظّغ حٌيٌٟٚ رّلخوّش 

حٌّظٔزز١ٓ فٟ طفخلُ حٌَٜحع ٚحٌّظ١ّٙٓ رلَ حالرخىس حٌـّخػ١ش ، ك١غ أؿَص حٌّلىّش حٌـٕخث١ش أٚي 

ظمي٠ُ لخثّش رؤّٓخء حٗوخٙ ٠٘ظزٗ رخٍطىخرُٙ طلم١ك ٌٙخ رٕخء ػٍٝ ل١خَ حال١ِٓ حٌؼخَ ٌألُِ حٌّظليس ر

ؿَحثُ كَد ٚليَ حٌّيػٟ حٌؼخَ ٌٍّلىّش حٌـٕخث١ش طفخ١ًٛ حالطٙخِخص حٌّٛؿٙش حٌٝ رؼٞ  

ِٔئ١ٌٚٓ ٓٛىح١١ٔٓ ٌظلٍُّٙ ِٔئ١ٌٚش ؿٕخث١ش طوظٚ رٛحكي ٚه١ّٔٓ كخىػخً 
(xxiii)

ٌٚ٘ح حٌظٜؼ١ي   

ػٍٝ حٌّٔظٜٛ حٌيٌٟٚ طِحِٓ ِغ طٜخػي ػًّ حٌّؼخٍٟش حٌٔٛىح١ٔش حٌٝ حٌلي حٌٌٞ حػَ فٟ 

حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش فخٌَٜحع حٌمزٍٟ ىحهً حٌٔٛىحْ حٟؼف ٍٓطش حٌيٌٚش ٚأىٜ حٌٝ طآوٍٙخ فخٌطَق 

ْ طظؼخِـــً حٌظم١ٍي٠ش ٌؼالؽ حٌَٜحع حٌمزٍٟ ػزَ حٌٛٓطخء ٌــُ ٠ؼي فؼخالً رً وخْ ِٓ حٌّفظَٝ أ

حٌلىِٛش ِغ حٌّ٘خوً ح١ٌٔخ١ٓش رـي٠ش أوزَ ِٓ أؿً ح٠ـخى كً طٛحفمٟ ٚػخؿً ٠ٛلف حٌَٜحػخص 

حٌٍّٔلش فٟ حٌيٌٚش حٌظٟ لي طظطٍٛ حٌٝ طـِثش حٌّـِأ فٟ ٌ٘ح حٌزٍي
(xxiv                                                                                                  )              

 

 دور إسرائيم في اقهيى دار فىر وانجنىب انسىداني                -انًبحث انثانث :

حْ ح١ّخع حَٓحث١ً فٟ حٌيٌٚش حٌٔٛىح١ٔش ١ٌٔض ١ٌٚيس ح١ٌَٛ ٚحالِْ ٚحّٔخ طَؿغ حٌٝ ٓظ١ٕخص    

حٌمَْ حٌّخٟٟ ك١غ كخٌٚض حَٓحث١ً ٌِٕ ًٌه حٌٛلض ح٠ـخى ١ِٛت ليَ ٌٙخ فٟ طٍه حٌزمؼش 

حالٓظَحط١ـ١ش ٚح١ٌٔطَس ػٍٝ ػَٚحطٙخ ِٚٛلؼٙخ حالٓظَحط١ـٟ حٌٌٞ ٠ظ١ق ٌٙخ ِلخَٛس حٌيٚي حٌؼَر١ش 

ي حٌـٕٛد حٌٔٛىحٟٔ ١ٓٛىٞ حٌٝ طط٠ٛك حٌيٚي حٌؼَر١ش ٠ّٚٔق إلَٓحث١ً رخٌٛؿٛى فٟ فخٔفٜخ

ِٕطمش حٌزلَ حالكَّ ، حٟف حٌٝ ًٌه أْ ٌ٘ح حالٔفٜخي ١ٓىْٛ ريح٠ش ٌظ٠ِك حٌٔٛىحْ حٚ طـِثش 

حٌّـِأ ًٌٚه رخٔفٜخي حٌغَد حٚ ٚال٠ش وَىفخْ ريػُ حَٓحث١ً ٚحٌيٚي حٌغَر١ش ٚحٍطىِص 

ٟ طم١ُٔ حٌٔٛىحْ ػٍٝ ٍَٟٚس ط١ٍٔق كَوخص حٌظَّى فٟ حٌـٕٛد ػٓ حٓظَحط١ـ١ش حَٓحث١ً ف

٠َ١ك ط٠ِٚي حٌلَوخص رخٌوزَحص ٚحالٍٓلـــش ٚحٌّؼـــيحص حٌٍــــٛؿٔظ١ش ٚحٌظم١ٕــــخص حٌّظميِـــــش 
(xxv)

                                                

 حٌظٛحؿي حالَٓحث١ٍٟ ػزَ حٌّٕظّخص .  -: أوال

حْ حٌّٕظّخص ح١ٌٙٛى٠ش طيهٍض فٟ أُِش ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد ٌِٕ ح١ٌَٛ حالٚي ٌزَُٚ٘خ ٚكَٛض    

ػٍٝ طٛظ١فٙخ حػال١ِخ ػزَ ٗزىخطٙخ حٌظٕظ١ّ١ش فٟ حٌؼخٌُ ًٌٚه ٌؼيس حغَحٝ ِٓ ّٟٕٙخ َٛف 

حالٔظخٍ ػٓ حٌـَحثُ حٌظٟ طَطىزٙخ حَٓحث١ً ٟي حٌ٘ؼذ حٌفٍٔط١ٕٟ ػٓ ٠َ١ك ٕٛخػش رئٍس أهَٜ 

حال٘ظّخَ حٌؼخٌّٟ ٚفٟ حٌٕٙخ٠ش حٌظ٠ٛٔك ٌفىَس حٌظيهً حٌيٌٟٚ فٟ ىحٍ فٍٛ ٚحٌـٕٛد ألكيحع طـٌد 
(xxvi)

ِٕظّش حؿٕز١ش ٠ؼًّ  258ٚرٍغ ػيى حٌّٕظّخص حٌؼخٍِش فٟ ىحٍ فٍٛ ٌِٕ حٔيالع حالُِش كٛحٌٟ  

رٙخ ػيى وز١َ ِٓ حٌّٛظف١ٓ حالؿخٔذ ، فٌٖٙ حٌّٕظّخص حٟخفشً حٌٝ ٔمً حالوخ٠ًذ كٛي ِخ ٠ـَٞ 

ٍٛ فخْ ٌٙخ ىٍٚ حٓظوزخٍحطٟ ٚوٌٌه ط٘ـ١غ ح٘خٌٟ ىحٍ فٍٛ رخٌَٙد حٌٝ طً حر١ذ ٌظؤؿ١ؾ فٟ ىحٍ ف

حٌّ٘ىٍش ٚكخٌٚض حَٓحث١ً حالٓظفخىس ِٓ ًٌه ٌٍظٍٙٛ حِخَ حٌؼخٌُ ويٌٚش طٔظ١٠ف الؿت ىحٍ فٍٛ 

ٚطُ ٍٛي حٌؼي٠ي ِٓ حٌظـخُٚحص ٚحالٔ٘طش حٌٍٔز١ش ٌٌٖٙ حٌّٕظّخص حٔ٘طش طظٕخفٝ ِغ ِزخىة حٌؼًّ 

ٟ ٚحالٔٔخٟٔ ِٔظف١يس ِٓ حالػفخءحص حٌّّٕٛكش ٌطٛحٍة ىحٍفٍٛ ٌوخٍؽ ىحٍ فٍٛ ٚحٓظغالي حٌظطٛػ

ط١ًٙٔ حالؿَحءحص حٌٙـ٠َش ِٓ ىهٛي + حلخِش ٌؼخ١ٍِٓ هخٍؽ ىحٍفٍٛ، ِٚٓ حِؼٍش ٌٖ٘ حٌّوخٌفخص 
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ربىهخي ح١فخي ٔخُك١ٓ ِٓ ِؼٔىَ وٍّش رٛال٠ش ؿٕٛد ىحٍفٍٛ ٌٍو١ََٛ ريْٚ  CRlل١خَ ِٕظّش 

.ٍٓطخص حٌيٌٚش ٚط١ٍُّٔٙ ٌٍّف١ٟٛش حٌٔخ١ِش ٌالؿج١ٓ ػٍُ ِٚٛحفمش
(xxvii                                                                                              )

 

ٚلخِض حٌّٕظّش ح٠٠خ ربىهخي ٛلف١١ٓ ٌٕ٘ٛي١٠ٓ ٌيحٍفٍٛ ٌظٛػ١ك أٔ٘طش حٌّٕظّش ٚط٠َُٜٛ٘      

خَٗ ٚح٠٠خ ط١ًَِ ٚطٛظ١ف ِـََ ِيحْ رخٌٔـٓ ٌٍؼًّ رّٕظّش ٌٍّطخٍ ِٕٚخ١ك ػٔى٠َش رخٌف

ح١زخء حٌؼخٌُ ح١ٌٛٔخ١ٔش رّٕخ١ك حٌظَّى ٚلخِض ح٠٠خ حٌّٕظّش حالٌّخ١ٔش ٌٍٍِحػش رظمي٠ُ ط١ٙٔالص 

طلَن ألؿخٔذ ِظ١ٍٍٔٓ ٌٍزالى )) ِٔظ٘خٍ حٌَث١ْ حٌٍٔٛف١ٕٟ ٚٛلفٟ ح٠َِىٟ ِٚوخ١زش ِٕظّخص 

حٌن(( ِٓ ..ْ حال٠َِىٟ ِطخٌز١ٓ رخٌظيهً حٌيٌٟٚ ػزَ حٌٕخطٛحٌَإ٠ش ٚحٚ ؤفخَ حال٠َِى١ش حٌَث١

حٌظٟ ٓخػيص ٚٓخّ٘ض فٟ طؤؿ١ؾ حٌَٜحع ىحهً ٚ حٌظٟ لخِض رٙخ حٌّٕظّخص حٌي١ٌٚشحٌظـخُٚحص 

ىحٍ فٍٛ 
(xxviii)

ٌٖ٘ حٌّٕظّخص ٚغ١َ٘خ وخٔض حىحس فؼخٌش حٓظويِٙخ حٌٍٛرٟ ح١ٌٜٟٙٛٔ ٌظل٠َه حٌَأٞ 

 حألفخٍلشٟ كٍّش ٟي حٌو١ََٛ رِػُ حرخىس ٓىخْ ىحٍ فٍٛ حٌؼخَ حٌيٌٟٚ فمي لخى حٌٍٛرٟ ح١ٌٜٙٛٔ

َ ٚػخثك ػٓ ٌ٘ح حٌٍٛرٟ ٚو١ف طّىٓ ِٓ حلٕخع حٌَث١ْ 2667ك١غ َٔ٘ص ٛلف ح٠َِى١ش ٕٓش 

رٕٛ رفَٝ ػمٛرخص ػٍٝ حٌٔٛىحْ رٔزذ ىحٍ فٍٛ ٚحْ ٠ـؼً ىحٍ فٍٛ ػٍٝ لخثّش حال٘ظّخِخص 

حال٠َِى١ش فمي حويص ٌٖ٘ حٌٛػخثك أْ ح١ٌٙٛى ُ٘ ح٠ٌٌٓ ٠مٛىْٚ طلخٌف حٔمخً ىحٍ فٍٛ حٌّ٘زٖٛ حٌٌٞ 

حص فٟ حٌؼخٌُ ٚكَن رٌَّخ١١ٔٓ ح٠َِى١١ٓ ٚأٍٚٚر١١ٓ ٌٍيػٛس إلٛيحٍ لَحٍحص ٟي ١َٓ ِظخَ٘

حٌٔٛىحْ ٟٚغطٛح ػٍٝ حٌىٛٔغَّ ٚػٍٝ حٌز١ض حالر١ٞ فوالي ٕٓظ١ٓ ٍِجض ١ِيحْ ٚحٕٗطٓ 

رخٌّظخَ٘حص ٍِٚجض حٌمٕٛحص حٌظٍف١ٔٛ٠ِش ٚحٌّلطخص حالًحػ١ش ربػالٔخص طيػٛح ٌٍؼطف ٍٚٛٛ 

ح١١ٔٓ حألفخٍلش ِٚٛطُٙ رخٌـٛع ٚٔـق طلخٌف ىحٍفٍٛ ح١ٌٙٛىٞ فٟ ىػخث١ش ِئػَس ػٓ ِؼخٔخس حٌٔٛى

حلٕخع حٌَث١ْ حال٠َِىٟ ربٛيحٍ لَحٍحص رفَٝ ػمٛرخص ػٍٝ حٌٔٛىحْ ٚح٠ٌغ٢ ػٍٝ حالُِ 

حٌّظليس إلٛيحٍ حٌؼي٠ي ِٓ حٌمَحٍحص ٟي حٌٔٛىحْ فخٌٔزذ حٌَث١ٟٔ ٍٚحء طٜؼ١ي حالُِش ػخ١ٌّخ 

َ ٚحٌٍٜٛ حٌىخًرش حٌظٟ طُ ٔ٘ــَ٘خ فٟ ٚٓــــخثً ٘ٛ طيهً ٌٖ٘ حٌّٕظّخص ػٓ ٠َ١ك حٌظمخ٠ٍ

 .حالػالَ ٌٕــــخف حٌلٍّش حالػال١ِش حالَٓحث١ٍ١ش ٟي حٌٔٛىحْ
(xxix)

 

ٚظٍض حٌـّخػخص ح١ٌٙٛى٠ش طّخٍّ ىٍٚ٘خ فٟ حٌظل٠َٞ ٌٍظيهً فٟ ىحٍ فٍٛ رلـش حٌٟٛغ      

ظيهً حٌؼٔىَٞ حالٔٔخٟٔ حٌّظيٍ٘ٛ ٕ٘خٌه رً ١خٌزض ِـٍْ حالِٓ ٚحالُِ حٌّظليس ر٠ٍَٚس حٌ

ح٠ٌٌٓ ٠ؼخْٔٛ ِٓ حٌظٍُ حٌؼَرٟ ٚحالٓالِٟ حٌّٕظُ ِٓ لزً حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش ٌٖٚ٘  حألفخٍلش إلٔمخً

 حالُِش ِٙيص حٌط٠َك ٌٍمٜٛ حالؿٕز١ش ٌٍظيهً هٜٛٛخً 

حالُِ حٌّظليس ٚح٠َِىخ ٚحَٓحث١ً ٚلي ٚؿيص حَٓحث١ً ٚح٠َِىخ حٌّٕخم حٌّٕخٓذ ٌظي٠ًٚ حٌِٕحع 

أ١ّخػٙخ حٌظٛٓؼ١ش ٚحٌٍّٜل١ش فٟ حٌّٕطمش ٚحٌٙخىفش حٌٝ طلم١ك حٌٕـخف رظف١َٔحص طظفك ِغ 

حٌَح١ِش حٌٝ حػخىس ٍُٓ ه٠َطش حف٠َم١خ ٚطط٠ٛك حٌؼَد  الٓظَحط١ـ١ظٙخ
(xxx  )

 

 ىػُ حَٓحث١ً ٌلَوخص حٌظَّى فٟ ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد                               -:  ثانيا

ٌُ ٠ىٓ ػخ٠ٛٔخً حّٔخ وخْ أٓخ١ٓخ ٚ٘ٛ حٌؼخًِ حالٓخٟٓ فٟ ْ حٌيٍٚ حالَٓحث١ٍٟ فٟ طم١ُٔ حٌٔٛىحْ ا  

طّى١ٓ حٌلَوش حالٔفٜخ١ٌش فٟ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ِٓ حالٔفٜخي ٚحػالْ حٌيٌٚش حٌـي٠يس ٚطـٔي ٌ٘ح 

حٌيٍٚ فٟ ىػُ كَوخص حٌظَّى ػٍٝ ِيٜ ػمٛى ِٓ حٌِِٓ ػٔى٠َخً ٚحلظٜخى٠خً فٟ ِٛحؿٙش حٌمٛحص 

ش ٌّطخٌذ حٌـٕٛد رخالٔفٜخي ػزَ حؿَحء حٓظفظخء وخٔض حٌٔٛىح١ٔش كظٝ ٍٟوض حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔ

ٔظ١ـش ِلِٔٛش ٍٓفخً 
(xxxi)

َِٚ حٌيػُ حالَٓحث١ٍٟ ٌّظَّىٞ حٌـٕٛد ٚىحٍ فٍٛ رؤّش َِحكً  

 ٍث١ٔ١ش .                 

أٌٚٙخ ريأص فٟ ِطٍغ حٌو١ّٕٔخص ٚحٓظَّص ١ٛحي ًٌه حٌؼمي فمي حّٓٙض حَٓحث١ً فٟ طٍه حٌفظَس 

رظمي٠ُ حٌّٔخػيحص حالٔٔخ١ٔش وؤى٠ٚش ِٚٛحى غٌحث١ش ٚأ١زخء ٚطمي٠ُ حٌويِخص حٌٝ حٌالؿج١ٓ حٌّٛؿٛى٠ٓ 
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ٕٛد حٌٔٛىحْ رؤػ١ٛر١خ ٚفٟ ٌٖ٘ حٌَّكٍش ريأص حٌّلخٚالص حالَٓحث١ٍ١ش فٟ حٓظؼّخٍ حٌظزخ٠ٓ حٌمزٍٟ رـ

 ٚحٌظٕخفَ ٚحٌَٜحع حٌيحثَ ر١ٓ حٌّ٘خي ٚحٌـٕٛد ٚػٍّض ػٍٝ ط٘ـ١غ حٌـٕٛر١١ٓ ػٍٝ حالٔفٜخي .                                

أِخ حٌَّكٍش حٌؼخ١ٔش فمي وخٔض فٟ ريح٠ش حٌٔظ١ٕخص ك١غ ىٍرض حَٓحث١ً ػٕخَٛ ِٓ كَوش حالٔخ١ٔخ    

ض حَٓحث١ً حٌٝ طؼ١ّك حٌَٜحع فٟ حٌـٕٛد حٌٔٛىحٟٔ حٌّظَّىس فٟ حػ١ٛر١خ ٚفٟ ٌٖ٘ حٌَّكٍش ٓؼ

ٌٚ٘ح حالٍٓٛد ٌمٝ لزٛال ِٓ لزً أً٘ حٌـٕٛد هخٛش حٌـّخػخص حٌظٟ وخٔض طؼًّ ريػُ ِٓ 

حٌـٙخص حالؿٕز١ش ٚحٌـّؼ١خص حٌظز٠َ١٘ش ح١ٌّٔل١ش ، فيفؼض حَٓحث١ً رؼٕخَٛ حٓظوزخٍحط١ش ٔ٘طش 

حٌٙيف حٓظمطخد ػٕخَٛ ِئػَس ِٓ ٓىخْ  حٌٝ ِٕخ١ك حٌـٕٛد رلـش طمي٠ُ حٌؼْٛ حالٔٔخٟٔ ٚوخْ

 .حٌـٕٛد ٌظي٠ٍزُٙ ٚحٌظغٍغً فٟ ِٕخ١مُٙ
(xxxii                                                                                                                     )

 

ؼ١ٕخص ٚلخِض حَٓحث١ً أِخ حٌَّكٍش حٌؼخٌؼش فٟ ِٕظٜف حٌٔظ١ٕخص ٚحٓظَّص فٟ َِكٍش حٌٔز    

َ ٚهالي 1967هالٌٙخ رظمي٠ُ حٍٓلش حٌٝ ِظَّىٞ حٌـٕٛد ٟٚ٘ حٍٓلش غّٕظٙخ حَٓحث١ً فٟ كَد 

ٌٖ٘ حٌَّكٍش طُ حك٠خٍ ِـّٛػخص ِٓ حٌّظَّى٠ٓ حٌٝ حَٓحث١ً ٌٍظي٠ٍذ ٚطُ طؤ١ْٓ ِيٍٓش 

 هخٛش ٌظي٠ٍذ حٌّ٘خس ٚرخٌفؼً ٗخٍوض هزَحص حَٓحث١ٍ١ش فٟ رؼٞ حٌّؼخٍن حٌظٟ كٍٜض فٟ

حٌـٕٛد ٍٚوِص حَٓحث١ً فٟ ٌٖ٘ حٌَّكٍش ػٍٝ ِخ حّٓظٗ رخٌَٚحر٢ ٚحٌٛٗخثؾ حٌظخ٠ٍو١ش ِٓ 

٠ٛحؿْٙٛ هطَ حالرخىس ػٍٝ ٠ي  حألفخٍلشٌِٕ ػٙي حٌٍّه ١ٍّٓخْ ٚحْ  ٚحألفخٍلشحٌ٘ؼذ ح١ٌٙٛىٞ 

حٌؼَد ٚح١ٌٍّّٔٓ وّخ ٘ٛ كخي حٌ٘ؼذ ح١ٌٙٛىٞ ٚطؤػَ حٌظغٍغً ح١ٌٙٛىٞ ٍٓزخ رؼي ِفخٟٚخص 

َ فٟ حٌؼّخ١ٕٔخص ٚهٜٛٛخ رؼي فً٘ حطفخلخص حى٠ْ حرخرخ 1972ِغ كىِٛش حٌٔٛىحْ ٕٓش حٌّظَّى٠ٓ 

ٚحٓظَّحٍ كَوش حٌظَّى فٟ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٚحٌؼ١ٜخْ حٌٍّٔق رم١خىس حٌـ١ٖ حٌ٘ؼزٟ ٌظل٠ََ 

حٌٔٛىحْ حٌٌٞ ٠مٛىٖ ؿْٛ لَٔك حٟخفش حٌٝ ظٍٙٛ حٌزظَٚي حٌٌٞ ٗـغ حال١َحف حٌوخٍؿ١ش ػٍٝ 

٠خً حٔظمخي حٌيٚي حٌؼَر١ش فٟ َٛحػخص كخىس رؼي حطفخل١ش وخِذ ى٠في ، ىػُ كَوخص حٌظَّى ٚح٠

ٚح٠٠خً ٓخػيص حاللّخٍ حٌٜٕخػ١ش حٌظـ١ٔٔش حالَٓحث١ٍ١ش حٌـ١ٖ حٌ٘ؼزٟ فٟ طلم١ك حٔظٜخٍحص ػٓ 

٠َ١ك طمي٠ُ ِؼٍِٛخص طظؼٍك رخٔظ٘خٍ حٌمٛحص حٌلى١ِٛش فٟ ِٕخ١ك حٌّٛحؿٙخص
(xxxiii)

                  

َ ٚحٓظَّص كظٝ رؼي حالٔفٜخي فمي ُحىص 1995ٚحٌظٟ ريأص ٕٓش  ٚفٟ حٌَّكٍش حٌوخِٔش

حالِيحىحص حالَٓحث١ٍ١ش ِٓ حالٍٓلش حٌؼم١ٍش ح٠ٌّخىس ٌٍيرخرخص ٚحٌٜٛح٠ٍن ))طخٚ(( ٚحٌّيحفغ ح٠ٌّخىس 

ٌٍطخثَحص)) فٌٛىخْ ((ٚح٠٠خ حٓظَّحٍ طي٠ٍذ حفَحى ؿ١ٖ ؿخٍحٔؾ ٚطؤػَص حٌّٔخػيحص حالَٓحث١ٍ١ش 

ٓم١ٛ ٔظخَ حى٠ْ حرخرخ  ،ٌٚٝ ػالػش فٜخثًاٚحػ١ٛر١خ ٚوٌٌه حٔمٔخَ حٌظَّى  رخٌّٜخٌلش ر١ٓ حٌٔٛىحْ

حػَ ٍٓزخ ػٍٝ حٌيػُ حالَٓحث١ٍٟ حال أْ ططٍٛحص حٌمَْ حالف٠َمٟ هخٛش حٌفٟٛٝ فٟ حٌِٜٛخي 

َ ًٓٙ ٚفظق ِـخي ؿي٠ي ٌٍظغٍغً حالَٓحث١ٍٟ فٟ حٌّٕطمش 1991ٚحٌظيهً حال٠َِىٟ فٟ ِمي٠٘ٛ 
(xxxiv)

ٚحٓظويِض حَٓحث١ً حٌؼي٠ي ِٓ حٌٛٓخثً ٌيػُ ِظَّىٞ ىحٍفٍٛ ٚحٌـٕٛد ِٔظغٍش حٌز١جش حٌظٟ  

٠ؼ١٘ٙخ حٌٔٛىحْ ٚحٌز١جش حٌؼَر١ش ِٚٔظغٍش ىٚي حٌـٛحٍ ٚحٌمٜٛ حٌؼخ١ٌّش حٌل١ٍفش إلَٓحث١ً ِٚٓ أُ٘ 

 حث١شٌٖ٘ حٌٛٓخثً حٌيػُ حٌّخىٞ حٌّظّؼً فٟ طمي٠ُ حٌّٔخػيحص حالٔٔخ١ٔش ٚحالى٠ٚش ٚحٌّٛحى حٌغٌ

ٚحال١زخء ٚطمي٠ُ حٌويِخص حٌٝ حٌالؿج١ٓ ٚوٌٌه حٌيػُ حٌّخٌٟ ٚحٌيػُ حٌؼٔىَٞ ٚحٌٍٛؿٔظٟ ٚح٠٠خً 

ط٘ى١ً كٍف ىٌٟٚ ٌٍيػُ حٌـٕٛرٟ ٚحٗغخي حٌٕظخَ حٌلخوُ فٟ حٌٔٛىحْ فٟ أوؼَ ِٓ ؿزٙش لظخ١ٌش ِٓ 

حء هالي طزي٠ي حٌّـٙٛى حٌلَرٟ رفظق حوؼَ ِٓ ؿزٙش لظخ١ٌش فٟ ُِٓ ٚحكي ِٓ هالي حٌوزَ

حإلَٓحث١١ٍ١ٓ فٟ حٌّؼخٍن ٚحٓظِٕحف حٌميٍحص حٌمظخ١ٌش رؼيى ١ِخى٠ٓ حٌمظخي ، ٚح٠فخى رؼٞ حٌوزَحء 

حالَٓحث١١ٍ١ٓ ٌٟٛغ حٌوط٢ ٚحٌمظخي حٌٝ ؿخٔذ حالٔفٜخ١١ٌٓ ِٚ٘خٍوش رؼ٠ُٙ فٟ حٌؼ١ٍّخص حٌظٟ 

حىص حٌٝ حكظالي رؼٞ ِيْ حٌـٕٛد حٌٔٛىحٟٔ 
(xxxv)

ٚٗٙيص حٌفظَس حٌّخ١ٟش ٚٛٛي ػيى وز١َ  

ٓ حٌوزَحء حالَٓحث١١ٍ١ٓ فٟ ِوظٍف حٌّـخالص حٌٍِحػ١ش ٚحاللظٜخى٠ش ٚحٌؼٔى٠َش ٚغ١َ٘خ ٚوخٔض ِ
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١ٍِْٛ  566حٌّٔخػيحص حٌظٟ ليِظٙخ حَٓحث١ً ٌٍـّخػخص حٌٍّٔلش فٟ حٌـٕٛد ليٍص رّخ ٠ِ٠ي ػٍٝ 

ىٚالٍ هالي حٌٕٔٛحص حٌّخ١ٟش 
(xxxvi)

                                                       .               

ٚوخْ ٌٍٛرٟ ح١ٌٜٟٙٛٔ ىٍٚحً وز١َحً فٟ ىػُ كَوخص حٌظَّى ِخى٠خ ١ٓٚخ١ٓخً ك١غ طزٕٟ كٍّش          

ٌـّغ حٌظزَػخص ٌٜخٌق كَوخص حٌظَّى فٟ ٌٖ٘ حاللخ١ٌُ ٚطّىٕض ِٓ ؿّغ ِخ ٠فٛق ح١ٌٍّْٛ ؿ١ٕٗ 

ٌّٟ ٌظؤػ١َ ػٍٝ حٓظ١ٌَٕٟ فٟ ٚلض ل١َٜ ، وّخ ٔـق فٟ طل٠َه حٌَأٞ حٌؼخَ حال٠َِىٟ ٚحٌؼخ

حٌىٕغَّ حال٠َِىٟ ِٓ أؿً ح٠ٌغ٢ ػٍٝ حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش فمي لخىص حَٓحث١ً ٚحٌّٕظّخص 

ح١ٌٙٛى٠ش كٍّش حػال١ِش ١ٓٚخ١ٓش ٚػٔى٠َش وز١َس ٟي حٌٔٛىحْ ٚط٠ًّٛ ٌٖ٘ حٌلّالص ر٘ىً 

ِٓ  ِزخَٗ رخٌظؼخْٚ ِغ رؼٞ حٌيٚي حالف٠َم١ش ِٕٙخ أ٠ٍظ٠َخ ٚحٌظٟ ٌؼزض ىٍٚحً ٍٓز١خ فٟ ىحٍفٍٛ

هالي ىػّٙخ ٌٍفٜخثً حٌّظَّىس ٚػٍّٙخ ولٍمش ًٚٛ ر١ٓ ل١خىحص رؼٞ كَوخص حٌظَّى ٚحَٓحث١ً 

، ٚكٔذ طمخ٠ٍَ ٛخىٍس ِٓ رؼٞ حٌيٚي حالٍٚر١ش أْ لخىس ػٔى١٠َٓ ٠يٍرْٛ َٓحً رؼٞ لٛحص 

حٌظَّى فٟ ىحٍ فٍٛ ٌِٕ ٕٓٛحص ٠٠ٚؼْٛ ٌٙخ هط٢ طَِٟ حٌٝ َٟد حٌو١ََٛ ٔفٔٙخ ِٓ هالي 

ٓ حٌّظَّى٠ٓ ػٍٝ كَٚد حٌّيْ ٚحٌّٕخ١ك حٌٔى١ٕش طي٠ٍذ أؿٕلش ِ
(xxxvii)

                            . 

ٚرخٌٕٔزش ٌٍيػُ حٌٍٛؿٔظٟ حٌٌٞ طميِٗ حَٓحث١ً ٌّظَّىٞ ىحٍ فٍٛ وخْ رخٌظ١ٕٔك ِغ حٌٛال٠خص 

حٌّظليس حال٠َِى١ش ًٌٚه ِٓ هالي طي٠ٍزُٙ ٚط١ٍٔلُٙ ، فمي لخِض ٚحٕٗطٓ رَػخ٠ش حٌٍمخء حٌٌٞ طُ 

ُٚػّخء كَوخص حٌظَّى ريحٍفٍٛ  لخٍحٔك ٍث١ْ حٌلَوش حٌ٘ؼز١ش ٌظل٠ََ حٌٔٛىحْ آٌٔحن ر١ٓ ؿْٛ

ٚكَوخص حٌظَّى فٟ ىحٍ فٍٛ ِٓ ؿخٔذ ِٚي  َ ًٌٚه ٌٍظ١ٕٔك ر١ٓ حٌلَوش حٌ٘ؼز١ش2664ٕٓش 

حٌـٍٔٛ ر١ٓ حَٓحث١ً ُٚػّخء كَوخص ريحٍ فٍٛ ِٓ ؿخٔذ آهَ 
(xxxviii)

                                           .                      

ٗخ١َِ . ٔظ١ٕخ٘ٛ ، وّخ  –ٚحٓظَّ حٌيػُ حالَٓحث١ٍٟ رىً حٔٛحػٗ فٟ ظً كىِٛخص ٍحر١ٓ           

أْ ٟزخ١ ِٓ أًٛ حػ١ٛرٟ ٠ويِْٛ فٟ حٌـ١ٖ حالَٓحث١ٍٟ طٌٛٛح ِّٙش طي٠ٍذ حٌـ١ٖ حٌ٘ؼزٟ 

حٌّٙخؿ٠َٓ  حٌٔٛىحٟٔ ٚط١ٍٔلٗ ٟٚٚؼٛح طلض طَٜف ؿْٛ لَٔك ُٚ٘ ِٓ ٠ٙٛى حٌفالٗخ حٌّٙخ

 إلَٓحث١ً .                                                        

ػاللش حٌلىِٛش حالَٓحث١ٍ١ش ِغ كىِٛش ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ِغ حٔطالق حٌٔخػخص حالٌٚٝ  -ػخٌؼخ :

ٌالٓظفظخء كٛي حٔفٜخي حٌـٕٛد حٌٔٛىحٟٔ غَّص ٓؼخىس رخٌغش حٌـٕٛر١ٓ حٌّم١ّ١ٓ ىحهً حَٓحث١ً 

ٔفٜخي حٌـٕٛد ػٓ حٌّ٘خي ٚلَد حلخِش حٌؼاللش حٌَّطمزش ر١ٓ كىِٛظٟ حَٓحث١ً ًٌٚه ٌمَد ح

ٚؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٚوخٔض طغط١ش ٚٓخثً حالػالَ حالَٓحث١ٍ١ش الٓظفظخء ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ِؼ١َس 

ٌال٘ظّخَ ٚحالٓظغَحد ِخ ٠ؼىْ حٌيٍٚ حالَٓحث١ٍٟ حٌوفٟ فٟ حٔفٜخي حٌـٕٛد ٌٚ٘ح حال٘ظّخَ 

١ٜٚ حٌلىِٛش حإلَٓحث١ٍ١ش كفً هخٙ ؿّغ حٌـٕٛر١ٓ حٌّم١ّ١ٓ فٟ حٔؼىْ فٟ ٍٛٛ ػيس ِٕٙخ طو

ٗوٚ ٌٚ٘ح حٌلفً ىػ١ض ٌٗ ٗو١ٜخص حَٓحث١ٍ١ش َِِٛلش ٚػيى  2566حَٓحث١ً ٚحٌزخٌغ ػيىُ٘ 

وز١َ ِٓ ٓفَحء حٌيٚي حالف٠َم١ش حٌّؼظّي٠ٓ ٌيٜ طً حر١ذ ٚوخٔض ٚٓخثً حالػالَ حالَٓحث١ٍٟ ٟ٘ 

ف أكي حرَُ ل١خىحص حٌـٕٛر١ٓ ىحهً حَٓحث١ً ط٘خٔـٛوٟ ىح٠ظق حٌٔزخلش إلػالْ ٔظخثؾ حالٓظفظخء َٚٛ

ىحد ٌٜل١فش ٘خ آٍطْ رمٌٛٗ )) ح١ٌَٛ ٔلظفً فٟ طً حر١ذ رخٓظمالي ىٌٚظٕخ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٚرظطٍؼٕخ 

إللخِش ىٌٚش ١ِٔل١ش ف١ٙخ ٚأٔٗ ال ٠ٛؿي كً ٜٓٛ حالٔفٜخي ػٓ حٌّ٘خي حٌٌٞ لظً ٔظخِٗ ٍؿخٌٕخ 

ىْٛ ٌٕخ كىُ ًحطٟ ٚىٌٚش ِٔظمٍش (( ٌ٘ح رخإلٟخفش حٌٝ حؿَحء حٓظفظخء َٚٗى ح١فخٌٕخ ففٟ حٌٕٙخ٠ش ١ٓ

ِٜغَ ىحهً حَٓحث١ً ألرٕخء حٌـٕٛد حٌّم١ّ١ٓ ربَٓحث١ً طِحِٕخً ِغ حالٓظفظخء حٌٌٞ ٠ـَٞ ػٍٝ 

أٍٝ حٌٛحلغ ٌظؤو١ي ىٍُٚ٘ فٟ حٓظمالي ٌٖ٘ حٌيٌٚش ح١ٌٌٛيس ٚ٘ٛ ِخ ٠ئوي ػٍٝ ىٍٚ حَٓحث١ً فٟ ٌ٘ح 

ِق ٌ٘ح حٌّوط٢ ٌالٓظفَحى ريٌٚش حٌـٕٛد حالٔفٜخي ٠ٟٚٛق ِال
(xxxix)

                                                                   . 
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حػظَفض آَحث١ً ريٌٚش ؿٕٛد  2611 –١ٌٛ٠ٛ  16ٚرؼي ٠َٛ ِٓ اػالْ حالٓظمالي رظخ٠ٍن            

ِٛخ١ٓش وخٍِش ِغ آَحث١ً ، حٌٔٛىحْ ٚأػٍٕض كىِٛش ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ػٓ ١ٔظٙخ حلخِش ػاللخص ىرٍ

َ ليَ ٓف١َ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ حٍٚحق حػظّخىٖ ِئويحً أْ ىٌٚش ؿٕٛد حٌٔٛىحْ لي 2614ٚفٟ ى٠ّٔزَ 

ٔ٘ؤس رف٠ً آَحث١ً ، ٚرخٌٕٔزش ٌؼاللخص آَحث١ً حاللظٜخى٠ش ِغ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ فمي حويص 

رخٌٌحص فٟ ِـخالص َ ػٓ ٍغزظٙخ فٟ ِٔخػيس حٌـٕٛد حٌٔٛىحٟٔ حلظٜخى٠خً 2611ٚآَحث١ً ٕٓش 

حٌٍِحػش ٚحٌؼٍَٛ ٚحٌظىٍٕٛؿ١خ حٟخفش حٌٝ حٌٍمخءحص ر١ٓ حٌٛفي حالَٓحث١ٍٟ ٍُٚٚحء حٌٕف٢ ٚحٌظؼي٠ٓ 

َ ٚلؼض حَٓحث١ً ٚؿٕٛد حٌٔٛىحْ 2612ٚغ١َُ٘ ِٓ حٌٍُٛحء ٚفٟ ١ٌٛ٠ٛ  ٍٛٚحٌطَق ٚحٌـٔ

 حطفخل١ش طؼخْٚ كٛي حٌز١ٕش حٌظلظ١ش ٚطط٠َٛ حٌظىٍٕٛؿ١خ ٚطظٕخٚي حٌٍِحػش ، رّٛؿذ ٌ٘ح حالطفخق 

طمَٛ حَٓحث١ً رظ٠ِٚي ؿٕٛد حٌٔٛىحْ رظىٍٕٛؿ١خ طط٠َٛ ٔظخَ حٌَٞ فٟ حٌٍِحػش ٚحىهخي ٔظخَ 

طىفض حَٓحث١ً رظي٠ٍذ ؿ١ٖ ىٌٚش ؿٕٛد حٌٔٛىحْ حٟخفش حٌٝ ىػّٙخ طط١َٙ ١ِخٖ حٌّـخٍٞ ، وّخ 

حٌؼٔىَٞ ٌِٕ ريح٠ش حٌَٜحع ِٓ ِؼيحص ػٔى٠َش ًٚه١َس ٚحٍٓلش 
(xl)

  . 

حًْ فبَٓحث١ً وخٔض كخَٟس ىِٚخ فٟ حٌـٕٛد حٌٔٛىحٟٔ ٚحْ وخْ ٌ٘ح حٌل٠ٍٛ ِوفٟ           

ػٍٝ حٍٝ حٌٔٛىحْ فّخ وخْ ٚغ١َ ِؼٍٓ ػٕٗ ، ٚرؼي حالٔفٜخي حٛزق إلَٓحث١ً ػٍُ ٠َفَف 

ىػّٙخ ٌّظَّىٞ حٌٔٛىحْ ١ٛحي حٌؼمٛى حٌّخ١ٟش حال ريح٠ش ٌّوط٢ طـِثش حٌٔٛىحْ ى٠ٚالص طخرؼش 

ر٘ىً أٚ رآهَ ٌٙخ فـٕٛد حٌٔٛىحْ وخْ لخػيس حٓظوزخٍحط١ش حَٓحث١ٍ١ش طٕطٍك حٌٝ رم١ش حٌّٕطمش ٌظٕف١ٌ 

                                                                          ِوططٙخ حٌّٔظمزٍٟ ر٠َد حالِٓ حٌمِٟٛ رٜفش ػخِش.         

 انخــاتـًـــة

٠ؼي حٌّٛلغ حالٓظَحط١ـٟ ٌٍٔٛىحْ أكي حُ٘ حٓزخد حٌظيهالص حالؿٕز١ش فٟ ِ٘خوٍٗ حٌيحه١ٍش فٙٛ 

٠ظ٢ٓٛ حٌمخٍس حالف٠َم١ش ٠َٚر٢ ّٗخٌٙخ رـٕٛرٙخ ٠ًٜٚ غَرٙخ رَ٘لٙخ ٠ٚؼي ِؼزَحً ِّٙخً ٌٍمخٍس 

ثٍش حالف٠َم١ش ٚػّمخ حٓظَحط١ـ١خً ٌٍيٚي حٌؼَر١ش ٚرخألهٚ َِٜ ،  وّخ ٠ظّظغ رؼَٚحص ١ز١ؼ١ش ٘خ

ِٚظٕٛػش ؿؼٍض ِٕٗ ِل٢ حٔظخٍ حٌيٚي حٌطخِؼش فٟ ح١ٌٔطَس ػ١ٍٗ ، فخٌّ٘خوً حٌظٟ ٠ؼخٟٔ ِٕٙخ ًح 

حٌزٍي ٟ٘ ِـَى ِ٘خوً حؿظّخػ١ش ٚحلظٜخى٠ش ٌُ طىٓ ٌظًٜ حٌٝ كي حٌَٜحع حٌٍّٔق فٟ ؿٕٛرٗ 

ٚغَرٗ ٌٛ ٌُ طظيهً ح١َحف هخٍؿ١ش فٟ ِميِظٙخ حَٓحث١ً حٌظٟ رٌٌض لٜخٍ ؿٙي٘خ فٟ طؤؿ١ؾ ٌ٘ح 

حٌِٕحع ٚطؤ١ٌذ حٌَأٞ حٌؼخَ حٌيٌٟٚ ٟي حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش ، ٚالُحٌض حَٓحث١ً ط٠ّٟ ليِخً فٟ 

حٌَٜحع فٟ حٌٔٛىحْ  ٕٛفضِوططٙخ حٌَحِٟ حٌٝ ؿؼً حٌٔٛىحْ ِـِأً ٚ٘٘خً ٟٚؼ١فخً فبَٓحث١ً 

 ١ٚزمض ٌ٘ح حٌظ١ٕٜف ػزَ حٌظيهً حٌيٌٟٚ ٚطمي٠ُ حٌؼْٛ ٌٍـّخػخص حٌّظَّىس ٟي حٌلىِٛش .                                         

 اننتـائـج

حْ حٌَٜحع فٟ حٌٔٛىحْ ٌٗ ؿٌٍٚ طخ٠ٍو١ش لي٠ّش ٚحٓزخد ِظؼيىس ػَل١ش ٚحلظٜخى٠ش ١ٓٚخ١ٓش  – 1

 ؼخلزش ػٍٝ ِؼخٌـظٙخ ِّخ حىٜ حٌٝ ططٍٛ ٌ٘ح حٌَٜحع .                           ٌُ طؼًّ حٌلىِٛخص حٌّظ
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٠ؼي حّ٘خي حٌلىِٛش حٌَّو٠ِش ٌألٟٚخع حالؿظّخػ١ش ٚحاللظٜخى٠ش حٌّظَى٠ش فٟ رؼٞ حاللخ١ٌُ – 2

 أكي أٓزخد طغٍغً ح١َحف أؿٕز١ش ىحهً ٌٖ٘ حاللخ١ٌُ ٚىػّٙخ حٌظَّى ٟي حٌلىِٛش حٌَّو٠ِش .            

ِٓ ظٍُ حٌؼَد ٟ٘  حألفخٍلشطّىٕض حَٓحث١ً ِٓ حٌظيهً فٟ حٌّ٘خوً رؤٗؼخٍُ٘ حْ ِؼخٔخس  – 3

 ٔفٔٙخ ِؼخٔخس ٗؼذ حَٓحث١ً ِٓ ٘ئالء حٌطغخس حٌؼَد .                                                

 حْ حُ٘ ح٘يحف حَٓحث١ً ِٓ ىػُ ِظَّىٞ ىحٍ فٍٛ ٚحٌـٕٛد ٘ٛ َٟد حٌؼّك حٌؼَرٟ  – 4

 ٚطٙي٠ي حالِٓ حٌمِٟٛ حٌؼَرٟ رخػظزخٍ حٌٔٛىحْ ّٛخَ حالِخْ ٌـٕٛد ح١ٌٛٓ حٌؼَرٟ .                                

حٓظويِض حَٓحث١ً حٌؼي٠ي ِٓ حٌٛٓخثً ٌظلم١ك ح٘يحفٙخ ِٓ طم١ُٔ حٌٔٛىحْ ِٕٙخ حٌّٔخػيحص  – 5

 َِحكً طخ٠ٍو١ش ِظؼيىس .           حٌّخى٠ش ٚحٌؼٔى٠َش ٚحالٓظوزخٍحط١ش ٚغ١َ٘خ . ٚوخْ ٌ٘ح حٌيػُ هالي 

٠ؼي طم١ُٔ حٌٔٛىحْ ٚفًٜ ؿٕٛرٗ ػٓ ّٗخٌٗ ريح٠ش حٔفٜخي حلخ١ٌُ أهَٜ فٟ ًحص حٌزٍي ٠ٌَٔٚ  – 6

 حٌٔٛء رظٍمٟ رخلٟ حٌيٚي حٌؼَر١ش ٌٕفْ ح١ٌَّٜ .                                                      

١ش فٟ ٚٛٛي حالُِش حٌٝ ِخ ٍٚٛض ح١ٌٗ ٌؼيَ حٌؼًّ طلًّ حٌيٚي حٌؼَر١ش ؿِء ِٓ حٌّٔئٌٚ – 7

 حٌفؼٍٟ ٚحٌـّخػٟ ٌلً حالُِش ٚحٔٙخثٙخ.                                                                 

 انتىصيات

ػٍٝ حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش حالٓظفخىس ِٓ حٌظـخٍد حٌٔخرمش فٟ حٌظؼخًِ ِغ حالٟٚخع حٌيحه١ٍش  - 1

 ٓي حٌؼغَحص حٌظٟ حٓظغٍظٙخ حَٓحث١ً ٚأكالفٙخ ٌٍظغٍغً ىحهً حٌّـظّغ حٌٔٛىحٟٔ.       ٚحٌّظؤُِش ، ٚ

ػٍٝ حٌلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش حٌؼًّ ػٍٝ طلم١ك حٌؼيحٌش حالؿظّخػ١ش ٚحاللظٜخى٠ش ٚح١ٌٔخ١ٓش  – 2

        رخٌظ٠ُٛغ حٌؼخىي ٌٍؼَٚحص ٚحٌٍٔطش ر١ٓ ؿ١ّغ حاللخ١ٌُ .                                          

حٌظلَن حٌٔخٟٓ حٌفخػً ٌٍلىِٛش حٌٔٛىح١ٔش ٌظم٠ٛش حٌؼاللخص ح١ٌٔخ١ٓش ٚحاللظٜخى٠ش ٚحٌؼٔى٠َش  – 3

 ِغ حٌيٚي حٌفخػٍش فٟ حٌّـظّغ حٌيٌٟٚ ًحص حٌّٜخٌق حٌّ٘ظَوش .                                         

حؿٙش حٌظلي٠خص ٚحٌّوخ١َ ٍَٟٚس حٌؼًّ ػٍٝ حٔ٘خء طىظالص ػَر١ش ػٔى٠َش ٚحلظٜخى٠ش ٌّٛ – 4

 حٌظٟ طٛحؿٙٗ وً حٌيٚي حٌؼَر١ش رّخ ف١ٙخ حٌٔٛىحْ .                                                     

حٌؼًّ ػٍٝ طفؼ١ً رَحِؾ حٌظَر١ش ح١ٕ١ٌٛش ٚحػخىس حٌزٕخء حٌيحهٍٟ ٌٍّٛح١ٓ حٌٔٛىحٟٔ ٌّٛحؿٙش  – 5

 حٌؼَلٟ ٚحٌمزٍٟ .                                   حٌظفىه حالؿظّخػٟ ٚح١ٌٔخٟٓ حٌٕخطؾ ػٓ حٌَٜحع 

رٕخء لٛس ػٔى٠َش ٚحٓظوزخٍحط١ش ٟخٍرش لخىٍس ػٍٝ ِٛحؿٙش أٞ كَد ِلظٍّش ِغ حٌيٌٚش  – 6

 حٌـي٠يس حٌّيػِٛش ِٓ حَٓحث١ً ٚح٠َِىخ .                                                               

طىؼ١ف حٌلّخ٠ش ٌٍليٚى ِغ حٌيٚي حٌّـخٍٚس ٌّٕغ أٞ طًٍٔ ٌٍـّخػخص حٌٍّٔلش ٌٍيهٛي حٌٝ  – 7

 رخلٟ حاللخ١ٌُ ِٕٚغ حالِيحىحص حٌؼٔى٠َش ٌإلل١ٍُ حٌّٛؿٛى رٙخ ؿّخػخص ِظَّىس .                       



 2017اكتوبر العدد التاسع  مجلة البحوث األفريقية

   

 
 15 

 

 السودان تقسيم في االسرائيلي الدور 

ـخالص حالؿٕز١ش حٌؼًّ ػٍٝ حٔٙخء حٌٛؿٛى حالؿٕزٟ ٓٛآء حٌّٕظّخص حالٔٔخ١ٔش حٚ َِحٍٟٓ حٌٛوــ – 8

ػٍٝ حػظزخٍ حٔٙخ ؿٙخص ِٔوَس ٌظؤؿ١ؾ حٌِٕحع فٟ حٌّٕخ١ك حٌّٛؿٛىس رٙخ ِٚؼظُ أفَحىٖ ؿٛح١ْٓ 

 ٠ؼٍّْٛ ٌلٔخد رٍيُ٘ .

 انًراجــــــع
 حٌىظذ -أٚالً:

حٌٜخىق حٌّٙيٞ، ٔلٛ آٍخء لٛحػي حٌؼيي ٚ حٌٔالَ ٚ حإلٜٔخف فٟ ىحٍفٍٛ، َِوِ حٌمخَ٘س، َِٜ، ١زؼش  -1

  2667أٌٚٝ 

حٌزخلَ حٌؼف١ف، ِخ ٍٚحء ىحٍفٍٛ.. ح٠ٌٛٙش ٚ حٌلَد حأل١ٍ٘ش، طَؿّش ِلّي ١ٍّٓخْ، َِوِ حٌمخَ٘س ٌيٍحٓخص  -2

 2666كمٛق حإلٔٔخْ، َِٜ، ١زؼش أٌٚٝ 

ؿْٛ ٠ٛٔغ، حٌٔٛىحْ َٛحػخص حٌّٜخٌق ٍٚ٘خٔخص ح١ٌَّٜ، طَؿّش أكّي ؿّخي أرٛ ح١ًٌٍ، ِىظذ ٓطٍٛ  -3

 2614ٌٍَٕ٘، حٌمخَ٘س، َِٜ، 

ؿٌٟٛ ف١ٍض، ِخ رؼي حٌـٕـ٠ٛي فُٙ ١٘١ٍِخص ىحٍفٍٛ، طَؿّش طخ١ٔخ أٌٔٛٛوٟ، حٌّؼٙي حٌؼخٌٟ ٌٍيٍحٓخص حٌي١ٌٚش  -4

  2664ٚحٌظ٠ّٕٛش، ؿ١ٕف، ٠َٛٓٔح، ١زؼش أٌٚٝ 

ػزي حٌّٕؼُ ١ٟفٟ ػؼّخْ، ىحٍفٍٛ حٌظخ٠ٍن ٚحٌَٜحع ٚ حٌّٔظمزً )لٜش ال١ٍُ ىحٍفٍٛ ٚ حٌَٜحع ( ىحٍ حٌَٗخى،  -5

 2668، ١زؼش أٌٚٝ حٌمخَ٘س، َِٜ

ٍؿذ ِلّي ػزي حٌل١ٍُ، حٌؼَٚرش ٚحٌٔالَ فٟ ىحٍفٍٛ فٟ حٌؼٍٜٛ حٌٛٓطٝ، ىحٍ حٌؼمخفش ٌٍَٕ٘ ٚ حٌظ٠ُٛغ،  -6

 حٌمخَ٘س، َِٜ.

ٚطيحػ١خص حٌّلىّش حٌـٕخث١ش حٌي١ٌٚش، ح١ٌٙجش ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش  –ُوٟ رل١َٞ، ِ٘ىٍش ىحٍفٍٛ أٛٛي حألُِش  -7

 2616ٌٍىظخد، حٌمخَ٘س، َِٜ، 

٠ٛٓف ح٠ٌَ٘ف، حٌٔٛىحْ ٚأً٘ حٌٔٛىحْ أَٓحٍ ح١ٌٔخٓش ٚهفخ٠خ حٌّـظّغ، ىحٍ حٌَ٘ٚق ٌٍَٕ٘، َِٜ، حٌمخَ٘س،  -8

2664  

 حٌَٓخثً حٌؼ١ٍّش -ػخ١ٔخً:

-ارَح١ُ٘ ٠ٛٓف كّخىس ػٛىس، حٌيٍٚ حإلَٓحث١ٍٟ فٟ حٔفٜخي ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ٚطيحػ١خطٗ ػٍٝ حٌَٜحع حٌؼَرٟ-1

ٍس، ِميِش اٌٝ ؿخِؼش حٌٕـخف ح١ٕ١ٌٛش، و١ٍش حٌيٍحٓخص حٌؼ١ٍخ ٔخرٍْ، حإلَٓحث١ٍٟ، ٍٓخٌش ِخؿٔظ١َ غ١َ ِٕ٘ٛ

 2614فٍٔط١ٓ، 

ح١ٌخّ ػزي هللا ه١ًٍ أرٖٛ، أػَ حٌِٕحػخص حٌٍّٔلش ريحٍفٍٛ ػٍٝ حٌٍٔٛن حٌظٛحفمٟ ٌٍٕخُك١ٓ رٛال٠ش غَد  -2

 2664ىحٍفٍٛ، ٍٓخٌش ِخؿٔظ١َ غ١َ ٍِٕ٘ٛس، ِميِش اٌٝ ؿخِؼش ُحٌٕـٟ، ىحٍفٍٛ، حٌٔٛىحْ، 

( ٍٓخٌش 2611 -2666ِٙخ كخرْ حٌفخ٠ِ، آَحث١ً ٚىٍٚ٘خ فٟ رٍمٕش ح١ٌٛٓ حٌؼَرٟ "حٌٔٛىحْ ًّٔٛؿخً" ) -3

 2611ِخؿٔظ١َ غ١َ ٍِٕ٘ٛس، ِميِش اٌٝ ؿخِؼش حٌَ٘ق حأل٢ٓٚ، ػّخْ، حألٍىْ،

 ٗزىش حٌّؼٍِٛخص حٌي١ٌٚش )) حالٔظَٔض(( -ػخٌؼخً:

١خ ِٚخ ٢ص حٔفٜخي ؿٕٛد حٌٔٛىحْ، ِـٍش حٌز١خْ حٌؼزخّ ػزي حٌَكّٓ، ح١ٔٛ١ٌٜٙش حٌؼخ١ٌّش فٟ اف٠َم -1

www.albyan.com 

 www.al wandily.comطم١ُٔ حٌٔٛىحْ حٌّوط٢ حٌّو١ف، ِٛلغ ِـٍش أٌٛحْ  -2

ِلّي أكّي ِوظخٍ ؿزَ، حإلٓظَحط١ـ١ش ح١ٌٜٙٛح٠َِى١ش  طـخٖ حٌٔٛىحْ، ِٛلغ ٓٛىحٍّ  -3

www.sudaress.com 

أٓخِش ػٍٟ ٠ُٓ حٌؼخري٠ٓ، ىحٍفٍٛ. حٌوٍف١ش حٌظخ٠ٍو١ش ٌالُِش ٚحٌٔزخد ططٍٛ٘خ، ِٛلغ حٌَ٘ٚق،  -4

www.ashorooq.net 

 www.islamtoday.netىحٍفٍٛ... حٌلم١مش حٌغخثزش، ِٛلغ حإلٓالَ ح١ٌَٛ  -5

 www.rasseef22.comآالَ ػزي حٌَكّٓ، أٓزخد ٚطيحػ١خص حٌَٜحع حٌمزٍٟ فٟ حٌٔٛىحْ، ِٛلغ ١ٍٛف  -6

 www.moqatel.com ِ٘ىٍش ىحٍفٍٛ ٚطيحػ١خطٙخ حٌّل١ٍش ٚحإلل١ّ١ٍش ٚ حٌؼخ١ٌّش، ِٛلغ ِمخطً -7

 www.alukah.netأكّي ك١ٔٓ ح١ٌّٟ٘، حٌيٍٚ ح١ٌٜٟٙٛٔ فٟ حٔفٜخي حٌـٕٛد حٌٔٛىحٟٔ، ِٛلغ حالٌٛوش  -8

 www.elnashra.comحٌيٍٚ ح١ٌٜٟٙٛٔ فٟ ىحٍفٍٛ ػزَ حٌّٕظّخص، ِٛلغ حإلهٛحْ ح١ٌٍّّٔٓ  -9

http://www.albyan.com/
http://www.albyan.com/
http://www.sudaress.com/
http://www.sudaress.com/
http://www.ashorooq.net/
http://www.ashorooq.net/
http://www.islamtoday.net/
http://www.rasseef22.com/
http://www.moqatel.com/
http://www.alukah.net/
http://www.elnashra.com/
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 ask_margan.netىٍٚ حٌّٕظّخص ح١ٌٙٛى٠ش فٟ طي٠ًٚ ل١٠ش ىحٍفٍٛ، ِٛلغ َِؿخْ  -16

ك١ٔٓ ػطٛ، ِخ ٍٚحء حٓظَّحٍ حٌيػُ حإلَٓحث١ٍٟ ٌيٌٚش ؿٕٛد حٌٔٛىحْ، ِٛلغ حٌَٕ٘س  -11

comwww.elnashra. 

ىٍحٓش آَحث١ٍ١ش طى٘ف كـُ حٌيػُ حإلَٓحث١ٍٟ ٌّظَّىٞ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ، ِٛلغ ِفىَس حإلٓالَ  -12

www.islamm 

ػَّ ٔـ١ذ، حٌلَوخص حالٔفٜخ١ٌش ٚ حٌّئحَِحص حٌظو٠َز١ش.. حٌٔٛىحْ ِؼخالً، ِٛلغ ١ِيي ح٠ٔض حْٚ ال٠ٓ  -13

middk_eas.onlinee.com 

 www.meshkat.netِٕظَٜ ح٠ٌِخص،  حٌيٍٚ حإلَٓحث١ٍٟ فٟ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ، ِٛلغ حٌّ٘ىخس حإلٓال١ِش  -14

 www.marefa.orgػاللخص آَحث١ً ٚؿٕٛد حٌٔٛىحْ، ِٛلغ حٌّؼَفش  -15

 

 انهىايش
                                                           

ؿْٛ ٠ٛٔغ، حٌٔٛىحْ َٛحػخص حٌّٜخٌق ٍٚ٘خٔخص ح١ٌَّٜ، طَؿّش حكّي ؿّخي أرٛ ح١ًٌٍ، ِىظذ ٓطٍٛ ٌٍَٕ٘، 

 24i_  23ف،  ٙ 2614حٌمخَ٘س،  َِٜ، 

ii ،َٛىحٍفٍٛ....حٌلم١مش حٌغخثزش، ِمخي ٍِٕ٘ٛ ػٍٝ ِٛلغ حإلٓالَ ح١ٌwww.islamtoday.net. 

iii ،ػزي حٌّٕؼُ ١ٟفٟ ػؼّخْ، ىحٍفٍٛ حٌظخ٠ٍن ٚحٌَٜحع ٚحٌّٔظمزً )لٜش ال١ٍُ ىحٍفٍٛ(، ىحٍ حٌَٗخى، حٌمخَ٘س

 . 6ف ، ٙ 2668’ َِٜ،  ١زؼش أٌٚٝ

خلَ حٌؼف١ف، ِخ ٍٚحء ىحٍفٍٛ.. ح٠ٌٛٙش ٚحٌلَد حأل١ٍ٘ش، طَؿّش ِلّي ١ٍّٓخْ، َِوِ حٌمخَ٘س ٌيٍحٓخص كمٛق حٌز

 66ivـ 59ف،  ٙ 2666حإلٔٔخْ، حٌمخَ٘س، َِٜ، ١زؼش أٌٚٝ، 

 

v-  ،أٓخِش ػٍٝ ٠ُٓ حٌؼخري٠ٓ، ىحٍفٍٛ. حٌوٍف١ش حٌظخ٠ٍو١ش ٌالُِش ٚأٓزخد ططٍٛ٘خwww.ashorooq.net  ،

 َِؿغ ٓزك ًوَٖ.

vi-  ح١ٌؤّ ػزي هللا ه١ًٍ أرٖٛ، أػَ حٌِٕحػخص حٌٍّٔلش ريحٍفٍٛ ػٍٝ حٌٍٔٛن حٌظٛحفمٟ ٌٍٕخُك١ٓ رٛال٠ش غَد

 . 28 – 27ف ، ٙ 266ىحٍفٍٛ، ٍٓخٌش ِخؿٔظ١َ غ١َ ٍِٕ٘ٛس، ِميِش اٌٝ ؿخِؼش ُحٌٕـٝ، ىحٍفٍٛ، حٌٔٛىحْ، 

vii- ري٠ٓ، ىحٍفٍٛ. حٌوٍف١ش حٌظخ٠ٍو١ش ٌالُِش ٚأٓزخد ططٍٛ٘خ، أٓخِش ػٍٝ ٠ُٓ حٌؼخwww.ashorooq.net  ،

 َِؿغ ٓزك ًوَٖ.

viii آالَ ػزي حٌَكّٓ، أٓزخد ٚطيحػ١خص حٌَٜحع حٌمزٍٟ فٟ حٌٔٛىحْ، ِمخي ٍِٕ٘ٛ ػٍٝ ِٛلغ ١ٍٛف

www.raseef22.com . 

ix ،ٍٛح١ٌؤّ ػزي هللا ه١ًٍ أرٖٛ، أػَ حٌِٕحػخص حٌٍّٔلش ريحٍفٍٛ ػٍٝ حٌٍٔٛن حٌظٛحفمٟ ٌٍٕخُك١ٓ رٛال٠ش غَد ىحٍف

 . 28ٍٓخٌش ِخؿٔظ١َ غ١َ ٍِٕ٘ٛس، َِؿغ ٓزك ًوَٖ ، ٙ 

x-  ح٠ٌَّٜش حٌؼخِش  ٚطيحػ١خص حٌّلىّش حٌـٕخث١ش حٌي١ٌٚش ، ح١ٌٙجش –ُوٟ رل١َٞ ، ِ٘ىٍش ىحٍفٍٛ أٛٛي حألُِش

 .163ٙ – 98، 2616ٌٍٙىظخد ، حٌمخَ٘س َِٜ ، 

xi -  ، أٓخِش ػٍٟ ٠ُٓ حٌؼخري٠ٓ ،ىحٍفٍٛ : حٌوٍف١ش حٌظخ٠ٍو١ش ٌالُِش ٚأٓزخد ططٍٛ٘خwww.asharoog.net  

 َِؿغ ٓزك ًوَٖ.

xii-  ٚحٌّٔظمزً ٚل١٠ش حل١ٍُ ىحٍ فٍٛ ٚحٌَٜحع ، ىحٍ حٌَٗخى ػزي حٌّٕؼُ ١ٟف ػؼّخْ ىحٍ فٍٛ حٌظخ٠ٍن ٚحٌَٜحع

    36، ٙ 2668حٌمخَ٘س ، َِٜ ، ١زؼش  أٌٚٝ ، 

xiii-  َِؿغ ٓزك  128ٚطيحػ١خص حٌّلىّش حٌـٕخث١ش حٌي١ٌٚش ٙ –ُوٟ حٌزل١َٞ ، ِ٘ىٍش ىحٍ فٍٛ أٛٛي حالُِش

 ًوَٖ

xiv-  حل١ٍُ ىحٍ فٍٛ ٚحٌَٜحع ، َِؿغ ػزي حٌّٕؼُ ١ٟف ػؼّخْ ىحٍ فٍٛ حٌظخ٠ٍن ٚحٌَٜحع ٚحٌّٔظمزً ٚل١٠ش

 38ٓزك ًوَٖ ٙ

xv-  َِؿغ ٓزك  136ٚطيحػ١خص حٌّلىّش حٌـٕخث١ش حٌي١ٌٚش ٙ –ُوٟ حٌزل١َٞ ، ِ٘ىٍش ىحٍ فٍٛ أٛٛي حالُِش

 ًوَٖ    

xvi-  ٙ 132-131ٔفْ حٌَّؿغ   

http://www.elnashra.com/
http://www.elnashra.com/
http://www.meshkat.net/
http://www.marefa.org/
http://www.islamtoday.net/
http://www.ashorooq.net/
http://www.ashorooq.net/
http://www.raseef22.com/
http://www.raseef22.com/
http://www.asharoog.net/
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xvii- ٌَٜحع ، ػزي حٌّٕؼُ ١ٟفٟ ػؼّخْ ، ىحٍ فٍٛ حٌظخ٠ٍن ٚحٌَٜحع ٚحٌّٔظمزً ،، ل١٠ش حل١ٍُ ىحٍ فٍٛ ٚح

 46-39َِؿغ ٓزك ًوَٖ ٙ

xviii-  ؿٌٟٛ ف١ٍض ، ِخرؼي حٌـٕـ٠ٛي فُٙ ١٘١ٍِخص ىحٍفٍٛ ، طَؿّش ػخ١ٔخ أٌٔٛٛوٟ حٌّؼٙي حٌؼخٌٟ ٌٍيٍحٓخص حٌي١ٌٚش

 22، 2669ٙٚحٌظ٠ّٕٛش ، ؿ١ٕف ، ٠َٛٓٔح ، ١زؼش حٌٚٝ ، 

xix-  حٌي١ٌٚش، َِؿغ ٓزك ًوَٖ ، ٚطيحػ١خص حٌّلىّش حٌـٕخث١ش  –ُوٟ حٌزل١َٞ ، ِ٘ىٍش ىحٍ فٍٛ أٛٛي حالُِش

ٙ133-134 

xx- ٙ َٖ42-41ػزي حٌّٕؼُ ١ٟفٟ ػؼّخْ ، ىحٍ فٍٛ حٌظخ٠ٍن ٚحٌَٜحع ٚحٌّٔظمزً ، َِؿغ ٓزك ًو 

xxi- ٙ َٖ45-44ػزي حٌّٕؼُ ١ٟفٟ ػؼّخْ ، ىحٍ فٍٛ حٌظخ٠ٍن ٚحٌَٜحع ٚحٌّٔظمزً ، َِؿغ ٓزك ًو 

xxii-   ، ِ٘ىٍش ىحٍفٍٛ ٚطيحػ١خطٙخ حٌّل١ٍش ٚحإلل١ّ١ٍش ٚحٌؼخ١ٌّشwww.mogatwl.com.ََِٖؿغ ٓزك ًو ، 

xxiii-ٙ َٖ87ػزي حٌّٕؼُ ١ٟفٟ ػؼّخْ ، ىحٍ فٍٛ حٌظخ٠ٍن ٚحٌَٜحع ٚحٌّٔظمزً ، َِؿغ ٓزك ًو  

xxiv- فٟ حٌٔٛىحْ ، حٓالَ ػزيحٌَكّٓ ،حٓزخد ٚطيحػ١خص حٌَٜحع حٌمز ٍٟwww.raseef.com َِؿغ ٓزك ،

 ًوَٖ.    

 

xxv-  حكّي ك١ٔٓ ح١ٌّٟ٘ ،حٌيٍٚ ح١ٌٜٟٙٛٔ فٟ حٔفٜخي حٌـٕٛد حٌٔٛىحٟٔ،  ِمخي ػٍٝ ِٛلغ حالٌٛوش

www.alukah.net 

xxvi-  ػزَ حٌّٕظّخص ، ِمخي ٍِٕ٘ٛ ػٍٝ ِٛلغ حالهٛحْ ح١ٌٍّّٔٓ حٌيٍٚ ح١ٌٜٟٙٛٔ فٟ ىحٍ ف ٍٛ

www.ikwanwiki.com 

xxvii-   ْىٍٚ حٌّٕظّخص ح١ٌٙٛى٠ش فٟ طي٠ًٚ ل١٠ش ىحٍ فٍٛ، طم٠ََ ٍِٕ٘ٛ ػٍٝ ِٛلغ َِؿخ-www.ask

margan.net 

xxviii- ٌيٍٚ ح١ٌٜٟٙٛٔ فٟ ىحٍ فٍٛ ػزَ حٌّٕظّخص ، حwww.ikwahwiki.comََِٖؿغ ٓزك ًو ، 

xxix - ،ٍٛىٍٚ حٌّٕظّخص ح١ٌٙٛى٠ش فٟ طي٠ًٚ ل١٠ش ىحٍ فmargan.net-www.ask.ََِٖؿغ ٓزك ًو ، 

xxx -  ، أٓخِش ػٍٟ ٠ُٓ حٌؼخري٠ٓ، ىحٍفٍٛ : حٌوٍف١ش حٌظخ٠ٍو١ش ٌالُِش ٚحٓزخد ططٍٛ٘خ

www.asharoog.net.ََِٖؿغ ٓزك ًو ، 

xxxi -  ك١ٔٓ ػطٍٛٞ ، ِخ ٍٚحء حٓظَّحٍ حٌيػُ حإلَٓحث١ٍٟ ٌيٌٚش ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ، ِمخي ٍِٕ٘ٛ ػٍٝ ِٛلغ

 www.alnashra.comحٌَٕ٘س   

xxxii-   ىٍحٓش آَحث١ٍ١ش طى٘ف كـُ حٌيػُ حإلَٓحث١ٍٟ ٌّظَّىٞ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ، ِمخي ٍِٕ٘ٛ ػٍٝ ِٛلغ

 www.islammeo.comِفىَس حإلٓالَ، 

xxxiii- حٌٔٛىحْ ِؼخالً ، ِمخي ٍِٕ٘ٛ ػٍٝ ِٛلغ  –حٌظو٠َز١ش  ػَّ ٔـ١ذ  ، حٌلَوخص حالٔفٜخ١ٌش ٚحٌّئحَِحص

 ١ِonlinee.com-east-www.middkيي ح٠ٔض حْٚ ال٠ٓ، 

xxxiv-   ،ِٕظَٜ ح٠ٌِخص ، حٌيٍٚ حالَٓحث١ٍٟ فٟ ؿٕٛد حٌٔٛىحْ ، ِمخي ٍِٕ٘ٛ ػٍٝ ِٛلغ حٌّ٘ىخس حالٓال١ِش

www.meshkat.net 

xxxv-  حرَح١ُ٘ ٠ٛٓف كّخى ػٛىٖ ، حٌيٍٚ حالَٓحث١ٍٟ فٟ حٔفٜخي حٌـٕٛد حٌٔٛىحٟٔ ٚطيحػ١خطٗ ػٍٝ حٌَٜحع

 .85 – 83َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ ’ حٌؼَرٟ حالَٓحث١ٍٟ ، ِخؿٔظ١َغ١َ ٍِٕ٘ٛ

xxxvi-  (( ِٟٙخ كخرْ حٌفخ٠ِ ، حَٓحث١ً ٚىٍٚ٘خ فٟ رٍمٕش ح١ٌٛٓ حٌؼَر )) 2666-2611حٌٔٛىحْ ًّٔٛؿخ  ،

 .86ٍٓخٌش ِخؿٔظ١َغ١َ ٍِٕ٘ٛس ، َِؿغ ٓزك ًوَٖ، ٙ

xxxvii-  ٚطيحػ١خص حٌّلىّش حٌـٕخث١ش حٌي١ٌٚش، َِؿغ ٓزك  –ُوٟ حٌزل١َٞ ، ِ٘ىٍش ىحٍ فٍٛ أٛٛي حالُِش

 275 -272ًوَٖ ، ٙ

xxxviii-   ، َٖحٌيٍٚ ح١ٌٜٟٙٛٔ فٟ ىحٍ فٍٛ ػزَ حٌّٕظّخص ، َِؿغ ٓزك ًوwww.ikwahwiki.com 

xxxix -   )) 2666-2611ِٙخ كخرْ حٌفخ٠ِ ، حَٓحث١ً ٚىٍٚ٘خ فٟ رٍمٕش ح١ٌٛٓ حٌؼَرٟ )) حٌٔٛىحْ ًّٔٛؿخ  ،

 145-142ٍٓخٌش ِخؿٔظ١َ غ١َ ٍِٕ٘ٛس ، َِؿغ ٓزك ًوَٖ ٙ

xl -  ،ػاللخص حَٓحث١ً ٚؿٕٛد حٌٔٛىحْ ، ِمخي ٍِٕ٘ٛ ػٍٝ ِٛلغ حٌّؼَفشwww.marefa.org. 

http://www.mogatwl.com/
http://www.raseef.com/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.ikwanwiki.com/
http://www.ikwanwiki.com/
http://www.ask-margan.net/
http://www.ask-margan.net/
http://www.ask-margan.net/
http://www.ikwahwiki.com/
http://www.ask-margan.net/
http://www.asharoog.net/
http://www.asharoog.net/
http://www.alnashra.com/
http://www.islammeo.com/
http://www.middk-east-onlinee.com/
http://www.meshkat.net/
http://www.meshkat.net/
http://www.ikwahwiki.com/
http://www.marefa.org/
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 يذي فاعهيت أدواث انسياسيت انُقذيت وانًانيت  في يكافحت انخؼخى

 (1022- 1002في االقخظاد انهيبي نهفخرة )

 
 د. يظطفً يفخاذ كريذنت 

 د. يحًىد ريؼاٌ ابشيش 

 أحًذ فرج انحظاٌأ.  

 جامعة المرقبكلية االقتصاد والتجارة           

 

 يهخض انذراست :

رٕبٌٚذ ٘زٖ اٌذساعخ ِذٜ فبػ١ٍخ أدٚاد اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ فٟ ِىبفؾخ اٌزؼخُ فٟ 

أْ ّٔٛ ػشع إٌمٛد أوجش ِٓ ِؼذي ّٔٛ  أرؼؼااللزظبد ا١ٌٍجٟ ِٚٓ خالي اٌزؾ١ًٍ اٌٛطفٟ 

أخفبع فٟ ِؼذالد  2014 -2011ٚشٙذ االلزظبد ا١ٌٍجٟ خالي اٌفزشح اإلعّبٌٟ  إٌبرظ اٌّؾٍٟ

ٍٟ اإلعّبٌٟ ؽ١ش وبٔذ اٌّظشٚفبد أوجش ثىض١ش ِٓ اإل٠شاداد ثبٌزبٌٟ ػغضد ؾاٌّ ظرّٔٛ إٌب

اٌذٌٚخ ػٍٝ االٔفبق ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌؼبِخ ٚ٘زا اٌخًٍ ٔزظ ػٕٗ اسرفبع فٟ اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ٌألعؼبس 

عؼبس، رضداد ١ِٛ٠بً ِّب أطبة االلزظبد اٌٛؽٕٟ ِب ٠غّٝ ثبٌشوٛد اٌزؼخّٟ، ٚ٘زا ؽ١ش ثذأد األ

٠ٛػؼ ٌٕب أْ أدٚاد اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ غ١ش فؼبٌخ فٟ اٌؾذ ِٓ ظب٘شح اٌزؼخُ فٟ االلزظبد 

 ا١ٌٍجٟ .

 :  يقذيت

إْ االلزظبد ا١ٌٍجٟ الزظبد ِٕىشف ٠ٚؼزّذ ػٍٝ رظذ٠ش إٌفؾ وّٛسد أعبعٟ ٠ّٚضً 

ٔفبق ػٍٝ االعزٙالن ٚاالعزضّبس عض  ُِٙ ِٓ االٔفبق اٌؼبَ ٚػ١ٍٗ فئْ ؽغُ اٌغ١ٌٛخ فٟ اٌذٌٚخ اإل

٠زأصش ثذسعخ وج١شح ثؾغُ اإلٔفبق اٌزٞ ثذٚسٖ ٠ؼزّذ ػٍٝ أعؼبس إٌفؾ ٚػ١ٍٗ رأصش ؽغُ اٌغ١ٌٛخ 

بدح ثؾغُ اإلٔفبق ثبإلػبفخ إٌٝ ػؼف اٌمذسح االعز١ؼبث١خ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ ٠ؼّالْ ػٍٝ ص٠

اٌزمٍجبد فٟ اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ٌألعؼبس ٠ٚؾذ ِٓ فبػ١ٍخ اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ فٟ ِؼبٌغخ اٌزؼخُ، ٚوزٌه 

ػذَ ٚعٛد أعٛاق ِب١ٌخ ِزطٛسح رؾذ ِٓ ػًّ اٌّظشف اٌّشوضٞ ثبعزخذاَ أؽذ أدٚارٗ ٟٚ٘ 

 ػ١ٍّخ اٌغٛق اٌّفزٛؽخ.

خالي اٌزأص١ش فٟ إْ فبػ١ٍخ اٌغ١بع١خ اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ فٟ ِؼبٌغخ ظب٘شح اٌزؼخُ ِٓ  

إٌشبؽ االلزظبدٞ ٚرؾم١ك االعزمشاس االلزظبدٞ ِؾً عذي ث١ٓ االلزظبد١٠ٓ ثّخزٍف ِذاسعُٙ 

ِٚؼظُ اٌذساعبد أصجزذ أْ اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ غ١ش ِغزمٍز١ٓ ٌٚزٌه فئْ اٌٙذف ِٓ ٘زٖ 
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االلزظبد ا١ٌٍجٟ )  اٌذساعخ ٘ٛ رؾ١ًٍ أصش وً ِٓ اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ ػٍٝ ِؼذالد اٌزؼخُ فٟ

 (21ش اٌغٕٛٞ اٌغبثغ ٚاٌخّغْٛ، ص اٌزمش٠

 -يشكهت انذراست: 

٠ؼبٟٔ االلزظبد ا١ٌٍجٟ وغ١شٖ ِٓ الزظبداد اٌجٍذاْ اٌّزمذِخ ٚإٌب١ِخ ػٍٝ ؽذ عٛا  

اسرفبػب ٍِؾٛظبً فٟ ِؼذالد اٌزؼخُ ٌٍٚؾذ اعزخذِذ ثؼغ أدٚاد اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ 

ٌّىبفؾزٗ ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه فئْ اإلؽظبئ١بد اٌشع١ّخ رش١ش إٌٝ اسرفبع ِؼذي اٌزؼخُ فٟ 

  -ٓ ط١بغخ اٌّشىٍخ اٌجؾض١خ فٟ األعئٍخ اٌزب١ٌخ:االلزظبد ٠ّٚى

 / ِب ِذٜ فبػ١ٍخ اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ فٟ اٌؾذ ِٓ اٌزؼخُ؟1ط

 / ً٘ اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ وبْ ٌّٙب دٚس فٟ اٌؾذ ِٓ اٌزؼخُ ؟ 2ط

 -هذف انذراست: 

ّب١ٌخ فٟ ِىبفؾخ رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ إٌٝ دساعخ ٚرؾ١ًٍ فبػ١ٍخ أدٚاد اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚاٌ 

 اٌزؼخُ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ.

 -فرػيت انذراست: 

رؼذ أدٚاد اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ فؼبٌخ فٟ اٌزخف١ف ِٓ ؽذح اٌزؼخُ فٟ االلزظبد  -أ 

 ا١ٌٍجٟ خالي )فزشح اٌذساعخ(.

 ال ٠ٛعذ رٕغ١ك ِب ث١ٓ اٌغ١بعز١ٓ اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ.   -ة

 -: أهًيت انذراست

رىّٓ أ١ّ٘خ اٌذساعخ فٟ رغ١ٍؾ اٌؼٛ  ػٍٝ اٌزؼخُ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ ٚوزٌه رطٛس  

أدٚاد اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ إٌٝ عبٔت رطٛس ِؼذالد اٌزؼخُ اٌزٞ ع١ىشف ػٓ ِذٜ ٔغبػ 

 رٍه اٌغ١بعبد فٟ ِؼبٌغخ اٌزؼخُ ِٓ ػذِٗ. 

 -يُهديت انذراست: 

ٌزؾ١ًٍ فبػ١ٍخ أدٚاد اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ فٟ رُ اعزخذاَ األعٍٛة اٌٛطف اٌزؾ١ٍٍٟ 

 ػالط اٌزؼخُ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ خالي فزشح اٌذساعخ.

  -ححهيم أدواث انسياست انُقذيت وانًانيت في االقخظاد انهيبي خالل فخرة انذراست: 

اٌّزمذِخ إْ ظب٘شح اٌزؼخُ ٌٙب آصبس اعزّبػ١خ ٚالزظبد٠خ عٍج١خ ػٍٝ الزظبد٠بد اٌجٍذاْ  

ٚإٌب١ِخ ٌٍٚؾذ ِٓ ٘زٖ اٌظب٘شح صُ ارخبد ِغّٛػخ ِٓ اٌغ١بعبد االلزظبد٠خ ِٚٓ أّ٘ٙب اٌغ١بعخ 

 -إٌمذ٠خ ٚاٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ، ٌٚمذ رُ رمغ١ُ ٘زٖ اٌٛسلخ إٌٝ ِطٍج١ٓ :
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 انًطهب األول: انسياست انُقذيت:

ذ٠خ ثأٔٙب اعزخذاَ اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ أؽذ أسوبْ اٌغ١بعخ االلزظبد٠خ ٚرؼشف اٌغ١بعخ إٌم

إٌمٛد ٌزؾم١ك أ٘ذاف الزظبد٠خ ِؼ١ٕخ وّب رؼشف اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ أ٠ؼبً ثأٔٙب اإلعشا اد اٌزٟ 

٠زخز٘ب اٌّظشف اٌّشوضٞ ٌٍزأص١ش ػٍٝ و١ّخ إٌمٛد ٚؽغُ اإلئزّبْ فٟ االلزظبد ٌزؾم١ك أ٘ذاف 

 (32ِؼ١ٕخ. ) أؽّذ اٌشش٠ف، ص 

ثٛاعطخ اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ِٓ خالي  ٠ّبسط اٌّظشف اٌّشوضٞ ٔشبؽٗ فٟ االلزظبد

ِغّٛػخ ِٓ األدٚاد اٌى١ّخ ٚرزّضً فٟ عؼش إػبدح اٌخظُ ٚػ١ٍّبد اٌغٛق اٌّفزٛؽخ ٚٔغجخ 

ِٚٓ خالي ٘زٖ  ( 21) عهي عطيت  عبذانسالو، صاالؽز١بؽٟ اإلٌضاِٟ ٚأدٚاد و١ف١خ أخشٜ، 

 اٌّطٍت عٛف ٔزطشق إٌٝ ػًّ أدٚاد اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚرٌه ِٓ خالي:

 -: عرع انُقىد: أوال

إْ اٌٙذف اٌشئ١غٟ ٌٍغ١بعخ إٌمذ٠خ ٘ٛ اٌزأص١ش فٟ ػشع إٌمٛد ٌزؾم١ك االعزمشاس فٟ 

ِغزٜٛ اٌؼبَ ٌألعؼبس ٚرٌه ثبعزخذاَ أدٚارٙب اٌّخزٍفخ فؼشع إٌمٛد ٌٗ آصبس ِجبششح ػٍٝ ِؼذالد 

اإلعّبٌٟ اٌزؼخُ، فض٠بدح ػشع إٌمٛد ثّؼذالد ال رزٕبعت ِغ ِؼذالد ّٔٛ إٌبرظ اٌّؾٍٟ 

اٌؾم١مٟ ٠ؤدٞ إٌٝ اسرفبع فٟ اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ٌألعؼبس، ففٟ اٌفىش اٌىالع١ىٟ ص٠بدح اإلطذاس 

إٌمذٞ ٠ٕزظ ػٕٗ ص٠بدح فٟ ؽٍت ػٍٝ إٌمٛد ِٚٓ رُ اسرفبع فٟ اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ٌألعؼبس ٚ٘ز ٠ؤدٞ 

اٌزؼخُ ال  إٌٝ أخفبع ل١ّخ إٌمٛد. أِب فٟ اٌفىش اٌؾذ٠ش ٠شٜ الزظبد٠ٛ ٘زا اٌفىش أْ ظب٘شح

رشعغ إٌٝ ص٠بدح فٟ و١ّخ إٌمٛد ٚإّٔب رشعغ إٌٝ اٌزفبػً ِب ث١ٓ لٜٛ اٌؼشع اٌىٍٟ ٚلٜٛ اٌطٍت 

اٌىٍٟ، أِب إٌظش٠خ اٌى١ّخ اٌؾذ٠ضخ ٚوبْ ِٓ أثشص سٚاد٘ب االلزظبدٞ ١ٍِزْٛ فش٠ذِبْ ٠ؾذس 

ض٠بدح فٟ ؽغُ اٌزؼخُ ػٕذِب رىْٛ اٌض٠بدح فٟ و١ّخ إٌمٛد اٌّزذاٌٚخ فٟ االلزظبد ٚأوجش ِٓ اٌ

 .2011ٚ٘ز ِب ٠ؼبٟٔ ِٕٗ االلزظبد ا١ٌٍجٟ ِٕز ػبَ  ( 02- 00) َاظى يحًذ، ص ص : اإلٔزبط 

( ٠ٛػؼ رطٛس ػشع إٌمٛد فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ وبٌّفَٙٛ 1فّٓ خالي اٌغذٚي سلُ )

١ٍِْٛ  41321.2ٚثٍغ  ١ٍِ2001ْٛ د٠ٕبس فٟ ػبَ  8270.8اٌؼ١ك ؽ١ش ثٍغ ػشع إٌمٛد 

١ٍِْٛ د٠ٕبس ٚرزشاٚػ ِؼذي ّٔٛ ػشع إٌمٛد  33050.4أٞ ثض٠بدح لذس٘ب  2010 د٠ٕبس فٟ ػبَ

% أٞ ثٍغ ِزٛعؾ ِؼذي إٌّٛ خالي ٘زٖ 39% إٌٝ 5ِب ث١ٓ  2010إٌٝ  2001خالي اٌفزشح ِٓ 

% ٠ٚشعغ االسرفبع فٟ ػشع إٌمٛد إٌٝ اسرفبع اٌٛدائغ رؾذ اٌطٍت ؽ١ش رشاٚؽذ 16.8اٌفزشح 

ِب ث١ٓ   2010إٌٝ  2001ٓ إعّبٌٟ ػشع إٌمٛد خالي اٌفزشح ِٓ ٔغجخ اٌٛدائغ رؾذ اٌطٍت ِ

ِشرفؼخ ؽ١ش  2000إٌٝ  1990(% أِب ٔغجخ اٌؼٍّخ ٌذٜ اٌغّٙٛس وبٔذ خالي اٌفزشح ِٓ 69-83)

لذ أخفؼذ ؽ١ش رشاٚؽذ ِب  2010إٌٝ  2001(% أِب خالي اٌفزشح 41-31رشاٚؽذ ِب ث١ٓ )

ٟ اٌّظشفٟ ٌذٜ اٌغّٙٛس ٚوزٌه االٔفزبػ ػٍٝ (% ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ ص٠بدح اٌٛػ31إٌٝ  16ث١ٓ )
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 2014إٌٝ  2011اٌؼبٌُ اٌخبسعٟ ثؼذ سفغ اٌؼمٛثبد اٌّفشٚػخ ػٍٝ ١ٌج١ب، ٌٚىٓ خالي اٌفزشح 

ٔشٜ اسرفبع ٔغجخ اٌؼٍّخ ٌذٜ اٌغّٙٛس ٚرٌه ساعغ إٌٝ ِب شٙذرٗ اٌجالد ِٓ ؽشة ٚفٛػخ ػبسِخ 

 عٛد اٌضمخ ٌذٜ اٌغّٙٛس ِٓ إ٠ذاعأدٜ رٌه إٌٝ ػذَ ٚ

 انسُت

عًهت نذي 

اندًهىر    

 (2 ) 

انىدائع 

ححج انطهب 

 (1 ) 

عرع 

 انُقىد

2 – 1 

َسبت 

 انىدائع

َسبت انعًهت 

نذي 

 اندًهىر

يعذل ًَى 

عرع 

 انُقىد%

انُاحح انًحهي 

اإلخًاني 

 1000بأسعار 

يعذالث 

 انخؼخى

يعذل انًُى 

انُاحح انًدهي 

 اإلخًاني

 ـــ 9.17- 00110.1 ـــ 02.00 21.0 81.0.8 9.22.1 1991.2 1002

1001 1220.1 2012.1 8.09.8 .0 00 9% 00220.2 -9.48 -0.38 

1000 1.20.9 2129.. 1011.1 21.00 00..0 0.2% 0.210.2 -2.15 21.82 

1002 1221.. .110.1 20902.2 .9.10 12.8 22.2% 012.8.8 2.0 9.2 

1009 0008.. 20.21.2 22018.2 .2.2 10.2 00.20% 2208..1 1.2 2.00 

1002 0101.1 21220.2 22020.0 .2 24 22.9% 22980.2 2.1 22.2 

100. 2982.1 28192.2 1180..0 80 20 01..% 28818.0 20.2 9.. 

1008 9208.0 18802.0 02222.2 80.. 22.0 90..% 90119.0 1.2 9 

1001 2121.1 02102.9 08221.2 82.8 28.1 20.1% 21892.. 1.2 1..- 

1020 .201.0 00.21.1 22012.1 82.2 28.2 8.1% 92111.20 29.1 0.7 

1022 22820.2 0891..0 9020..2 .1.0 1... 11.0% 19001.1 2.2 20..2- 

1021 20012.2 29811.2 91120.. ...2 11.2 20.8% 10222.0 1.2 12.2- 

1020 20221.1 908.1.9 22111.2 .1.8 10.8 8.29% 01111.. 1.0 18.2 

1022 2.121.9 2111... 22.20.1 .2.1 19.8 0.8% 12211.0 2 -47.1 

 اٌغذٚي إػذاد اٌجبؽضْٛ

 اٌّظذس: ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ إداسح اٌجؾٛس ٚاإلؽظب  إٌششح االلزظبد٠خ إػذاد ِخزٍفخ .

 

 ( 1اٌشىً سلُ ) 

 رطٛس ػشع إٌمٛد ٚإٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ ِٚؼذالد اٌزؼخُ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ

 ( 2014 – 2001خالي اٌغٕخ ) 

 

 ( 1اٌّظذس: إػذاد اٌجبؽضْٛ اعزٕبداً ػٍٝ ث١بٔبد اٌغذٚي سلُ ) 
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 الودائع تحت الطلب عملة لدى الجمهور

 نسبة الودائع عرض النقود

 %معدل نمو عرض النقود نسبة العملة لدى الجمهور

 معدالت التضخم 2003الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 

 GPمعدل النمو 
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ٔمٛدُ٘ داخً اٌّظبسف ؽ١ش أْ اٌّظبسف رشىٛ ِٓ ػذَ رٛفش اٌغ١ٌٛخ ٌذ٠ٙب ٚوزٌه 

ػذَ رٛفش األِٓ ٚاألِبْ ٌٍّظشف ٚاٌؼب١ٍِٓ داخً اٌّظشف ِّب عؼً وض١ش ِٓ اٌّظبسف إٌٝ 

 غٍك أثٛاثٙب ٌفزشاد ؽ٠ٍٛخ.

إٌٝ  2011ش ثٍغ ِؼذي اٌؼٍّخ ٌذٜ اٌغّٙٛس ِٓ ؽ١ش اإلؽظب اد خالي اٌفزشح )ؽ١

% ٚ٘زا ٠ؼزجش ِشرفغ ٚػٕذ ِمبسٔخ ِؼذالد إٌّٛ فٟ ػشع إٌمٛد ِغ 30.75( إٌٝ 2014

ِؼذالد إٌّٛ فٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ اٌؾم١مٟ ِٓ خالي اٌج١بٔبد اٌّٛعٛدح فٟ اٌغذٚي سلُ 

ؾ ٠شثؾ ث١ٓ ِؼذالد إٌّٛ فٟ ػشع إٌمٛد ٚإٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ ( ٠زج١ٓ ػذَ ٚعٛد أٞ 1ّٔ)

ثٍغ ِؼذي ّٔٛ ػشع  2002اٌؾم١مٟ ثً اٌج١بٔبد رش١ش إٌٝ اٌزغ١ش فٟ ارغب١٘ٓ ِزؼبد٠ٓ ففٟ ػبَ 

 2012% ٚخالي ػبَ 38%( فٟ ؽ١ٓ أخفغ ِؼذي ّٔٛ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اٌؾم١مٟ ثٕغجخ 5إٌمٛد )

% فٟ ؽ١ٓ أخفغ ِؼذي إٌّٛ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ 10.8ثٍغ ِؼذي ّٔٛ ػشع إٌمٛد 

% ِٚٓ ٕ٘ب ٠زؼؼ ٌٕب ػذَ ٚعٛد اٌزٕبعت 2.6% ٚٚطً ِؼذي اٌزؼخُ إٌٝ 61.2اٌؾم١مٟ 

ٚاالٔغغبَ ث١ٓ ِؼذالد إٌّٛ فٟ ػشع إٌمٛد ٚإٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ ِّب 

 (  1اػؼ فٟ اٌشىً اٌج١بٟٔ سلُ ) أؼىظ فٟ اسرفبع ِغزٜٛ اٌؼبَ ٌألعؼبس، وّب ٘ٛ ٚ

 و1022-1002انقاَىَي نهفخرة  االحخياؽيثاَياً: حطىر قيًت 

اٌمبٟٔٛٔ ِؤششاً ِّٙبً ٌٍغ١ٌٛخ رجشص أ١ّ٘زٗ فٟ رؾذ٠ذ ِذٜ  االؽز١بؽٟرؼزجش ل١ّخ فبئغ 

فّٓ خالي  ٠خ فؼبٌخ ٌٍزأص١ش فٟ ػشع إٌمٛد.وفب ح اٌّظشف اٌّشوضٞ ػٍٝ ارخبد ع١بعبد ٔمذ

( ٔالؽع ثأْ ل١ّخ االؽز١بؽٟ فٟ رضا٠ذ ثشىً ػبَ ففٟ  2( ٚاٌشىً اٌج١بٟٔ سلُ )  2اٌغذٚي سلُ ) 

١ٍِْٛ د٠ٕبس ثّزٛعؾ  11062.6إٌٝ  ١ٍِ2010ْٛ د٠ٕبس ١ٌظً فٟ ػبَ  1013.9ثٍغ  2001ػبَ 

% ٚإْ ٚعٛد فبئغ فٟ االؽز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ فٟ ظً اسرفبع ِؼذالد 31.5ّٔٛ عٕٛٞ لذسٖ 

زؼخُ ٠ذي ػٍٝ لظٛس اٌّظبسف اٌزغبس٠خ فٟ إداسح ِٛاسد٘ب ٚوزٌه ػذَ فؼب١ٌخ اٌغ١بعخ اٌ

إٌٝ  ١ٍِ2013ْٛ د٠ٕبس ١ٌظً فٟ ػبَ  11696.0ثٍغ ل١ّخ االؽز١بؽٟ  2011إٌمذ٠خ ٚفٟ ػبَ 

١ٍِْٛ د٠ٕبس ٚ٘زا  15721.9أخفغ إٌٝ  ١ٍِ2014ْٛ د٠ٕبس إالّ أْ فٟ ػبَ  16712.6

ٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٌٍّظبسف اٌزغبس٠خ اٌزٟ رؾظً ػ١ٍٙب ِٓ إ٠ذاػبد االٔخفبع ساعغ إٌٝ شؾخ ا

ثبٌٕمٛد ٌذٜ اٌغّٙٛس ٚ٘زا ساعغ إٌٝ ػذَ صمخ اٌغّٙٛس  االؽزفبظرؾذ اٌطٍت ِغ ص٠بدح 

عغً  2014إٌٝ  2011ٚخالي اٌفزشح  ٌّب رشٙذٖ اٌجالد ِٓ رمٍت إِٟٔ. ثبٌّظبسف اٌزغبس٠خ ٔظشاً 

الي ٘زٖ اٌفزشح اٌّظشف اٌّشوضٞ ٌُ ٠زّىٓ ِٓ رفؼ١ً %( ٌٚىٓ خ9.5ِزٛعؾ ّٔٛ عٕٛٞ لذسٖ )

 اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٌّب رشٙذٖ اٌجالد ِٓ ػذَ اعزمشاس ع١بعٟ ٚالزظبدٞ ٚإِٟٔ.
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 ( 2اٌغذٚي سلُ ) 

( اٌم١ّخ ثب١ٌٍّْٛ  2014 – 2001ل١ّخ االؽز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ ٚفبئغ االؽز١بؽٟ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ خالي اٌفزشح ) 

 د٠ٕبس

 فائغ االحخياؽي انقاَىَي قيًت االحخياؽي انقاَىَي انُسبت

1002 2020.1 2128.1 

1001 2088.0 2121.2 

1000 22...1 2122.1 

1002 2211.2 229..0 

1009 2801.0 .029.1 

1002 1029.0 8821.2 

100. 01110.1 22892.9 

1008 8002.2 12222.0 

1001 1.02.2 18800.2 

1020 22021.2 018.1.2 

1022 22212.0 020.1.0 

1021 20221.0 011.1.0 

1020 22.21.2 22191.0 

1022 29.12.1 22000.1 

 اٌّظذس: ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ إٌششح االلزظبد٠خ أػذاد ِخزٍفخ .

 

 ( 2اٌشىً سلُ ) 

 2014 -2001رطٛس ل١ّخ االؽز١بؽٟ اٌمبٟٔٛٔ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ خالي اٌفزشح 

 

 ( 2اٌجبؽضْٛ اعزٕبداً ػٍٝ ث١بٔبد اٌغذٚي سلُ ) اٌّظذس: إػذاد 
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 و(.1022-1002ثانثاً: حطىر حدى االئخًاٌ انًظرف انًحهي نهفخرة )

إْ االئزّبْ اٌّؾٍٟ اٌّظشفٟ ٌٗ أصّش ِجبشش ػٍٝ ؽغُ اٌغ١ٌٛخ إٌمذ٠خ فض٠بدح ؽغُ 

االئزّبْ رؤدٞ إٌٝ ص٠بدح اٌّؼشٚع إٌمذٞ ٚ٘زا ٠ؤدٞ إٌٝ ص٠بدح ػّك فغٛح االخزالي ث١ٓ ّٔٛ 

( ٔالؽع أْ ل١ّخ  3ػشع إٌمٛد ٚإٌبرظ اٌّؾٍٟ االعّبٌٟ اٌؾم١مٟ ِٚٓ خالي اٌغذٚي سلُ ) 

١ٍِْٛ  19970.2إٌٝ  ١ٍِ2001ْٛ فٟ ػبَ  6057.6ؾٍٟ اٌّظشفٟ لذ رضا٠ذد ِٓ االئزّبْ اٌّ

َ ٠ٚشعغ ٘زا االسرفبع إٌٝ رغط١خ اٌؾىِٛخ ػغض٘ب فٟ اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ 2014د٠ٕبس فٟ ػبَ 

ثبعزخذاَ االئزّبْ اٌّؾٍٟ ٠ٚزؼؼ ِٓ خالي اٌغذٚي أ٠ؼبً اسرفبع ٔغجخ االئزّبْ إٌٝ إٌبرظ اٌّؾٍٟ 

َ( ٚرٌه ٠ؼٛد إٌٝ ِب شٙذرٗ اٌجالد ِٓ رٛرش ع١بعٟ 2014-2011فزشح )االعّبٌٟ خالي اٌ

ٚالزظبدٞ ٚإِٟٔ ؽ١ش رٛلفذ ِؼظُ اٌظبدساد ا١ٌٍج١خ ٚثبٌزبٌٟ لٍذ اإل٠شاداد اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ 

ٚػ١ٍٗ ٌغأد اٌذٌٚخ إٌٝ االلزشاع اٌّؾٍٟ ٌغذ اٌؼغض فٟ اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٚإرا إعزّش ٘زا اٌؾبي 

ٌٝ االلزشاع اٌخبسعٟ ٚ٘زا االلزشاع ٠ىْٛ ثششٚؽ ِٓ لجً طٕذٚق فئْ اٌؾىِٛخ عٛف رٍغأ إ

إٌمذ اٌذٌٟٚ إٌٝ عجش اٌؾىِٛخ ػٍٝ رغ١شاد وض١شح فٟ االلزظبد اٌٛؽٕٟ ِٕٙب اسرفبع أعؼبس وض١شح 

 ( 22ِٓ اٌغٍغ ٚ٘زا ٠ؤدٞ إٌٝ ص٠بدح فغٛح اٌزؼخُ. ) ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوض، ص 
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 ( 3اٌغذٚي سلُ )

 ٚٔغجخ االئزّبْ إٌٝ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ  فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟل١ّخ االئزّبْ اٌّؾٍٟ 

 2014 - 2001خالي اٌفزشح 

 انسُىاث
حدى االئخًاٌ انًحهي بانًهيىٌ 

 ديُار
 َسبت االئخًاٌ نهُخائح انًحهي االخًاني

1002 209..2 28.2 

1001 209. 21.2 

1000 2..9.2 28.2 

1002 2920.0 22.2 

1009 2222.2 20.1 

1002 .02..1 29.2 

100. 8212.0 22.. 

1008 20922.1 10.1 

1001 22821.. 10.2 

1020 20022.2 19.2 

1022 21.82.9 92.2 

1021 29.82.2 .8.0 

1020 2810..2 29.2 

1022 211.0.1 12.9 

 اٌّظذس : ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ، إٌششح االلزظبد٠خ أػذاد ِخزٍفخ

 -انًانيت: انًطهب انثاَي: انسياست 

( ٚػٕذِب 1932-1929ظٙش دٚس اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ثشىً ٚاػؼ ػٕذِب رفشٝ اٌىغبد اٌىج١ش )

ػغضد اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌمبئّخ فٟ رٌه اٌٛلذ ػٓ ِؼبٌغخ اٌّٛلف صُ ظٙشد ثؼذ رٌه 

اٌغبئذ َ ؽبٍِخ فٟ ؽ١برٙب فىشاً الزظبد٠بً ٠خزٍف فٟ عٛ٘شٖ و١ٍبً ػٓ اٌفىش 1936ٔظش٠خ و١ٕض عٕخ 

فٟ رٌه اٌٛلذ، ٚأطجؾذ اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ِالصِخ ٌٍغ١بعخ إٌمذ٠خ وٛع١ٍخ ٌٍزخٍض ِٓ األصِبد 

ٚاٌّشبوً االلزظبد٠خ، ٚرجبشش اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ٔشبؽٙب فٟ االلزظبد ِٓ خالي ِغّٛػخ ِٓ 

 ( 02) أحًذ انشريف، صاألدٚاد ِٓ أّ٘ٙب اإلٔفبق اٌؼبَ ٚاٌؼشائت ٚاٌّذ٠ٓ اٌؼبَ. 

 خالي ٘زا اٌجؾش ٠زُ رٕبٚي اإلٔفبق اٌؼبَ ٚاٌؼشائت ٚاٌذ٠ٓ اٌؼبَ .ِٚٓ 
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 (1022-1002أوالً: حطىر اإلَفاق انعاو في االقخظاد انهيبي خالل انفخرة )

٠ٍؼت اإلٔفبق اٌؼبَ دٚساً وج١شاً فٟ ص٠بدح اٌؼغٛؽ اٌزؼخ١ّخ فٟ االلزظبد فض٠بدح اإلٔفبق 

ٌٕبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ اٌؾم١مٟ ٠ؤدٞ إٌٝ اسرفبع اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ثشىً ال ٠زٛافك ِغ اٌض٠بداد فٟ ا

، ٠ؤدٞ إٌٝ ص٠بدح اٌطٍت االعزضّبسٞاٌؼبَ ٌألعؼبس وّب أْ ص٠بدح اإلٔفبق اٌؼبَ ٚخبطخ اإلٔفبق 

اٌىٍٟ ػٍٝ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ٚفٟ ظً ػذَ ِشٚٔخ اٌؼشع فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ ٠ؤدٞ رٌه إٌٝ 

 اسرفبع اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ٌألعؼبس.

( ٔالؽع أْ ل١ّخ اإلٔفبق اٌؼبَ ِززثزثخ ث١ٓ عٕخ  3( ٚاٌشىً سلُ )  3خالي اٌغذٚي سلُ ) فّٓ 

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس 5632ٚأخشٜ ٌٚىٓ ثظفخ ػبِخ ر١ّضد ثبالسرفبع ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ اإلٔفبق اٌؼبَ )

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٚرؼٛد ٘زٖ 44115.5إٌٝ ) 2008ٚرضا٠ذد ؽزٝ ٚطٍذ فٟ ػبَ  2001فٟ ػبَ 

اٌؾبطٍخ فٟ اإل٠شاداد اٌؼبِخ ٚاٌزٟ  االسرفبػبدإلٔفبق اٌؼبَ إٌٝ ػذح أعجبة أّ٘ٙب اٌض٠بدح فٟ ا

رؼزّذ ثشىً سئ١غٟ ػٍٝ إ٠شاداد إٌفؾ ٚاٌزٟ ثذٚس٘ب رؼزّذ ػٍٝ اٌزغ١شاد اٌؾبطٍخ فٟ أعؼبس 

إٌفؾ ٚأؼىبعٙب ػٍٝ ل١ّخ إعّبي اٌظبدساد إٌفط١خ وّب ٘ٛ ِؼشٚف ثأْ االلزظبد ا١ٌٍجٟ ٘ٛ 

دٞ اٌغبٔت )٠ؼزّذ ػٍٝ إٌفؾ وّظذس ٚؽ١ذ ٌٍذخً( ٘زا ثبإلػبفخ إٌٝ إٌشبؽبد الزظبد أؽب

االعزضّبس٠خ اٌزٟ أزغزٙب اٌذٌٚخ خالي ٘زٖ اٌفزشح ِٚٓ خالي اٌغذٚي ٔالؽع أخفبع فٟ ل١ّخ 

 ٔز١غخ إٌٝ أخفبع فٟ اإل٠شاداد اٌؼبِخ ٔز١غخ أخفبع فٟ أعؼبس إٌفؾ.  2009اإلٔفبق اٌؼبَ ٌؼبَ 

 ( 3اٌغذٚي سلُ ) 

 ثب١ٌٍّْٛ د٠ٕبس 2014 -2001رطٛس ل١ّخ اإلٔفبق اٌؼبَ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ خالي اٌفزشح  

 اٌّظذس: ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ إٌششح االلزظبد٠خ أػذاد ِخزٍفخ .

 َسبت انخغير % َفاق انعاواال انسُت

 ــ 9201.00 1002

1001 928..00 1.2- 

1000 220..00 2.0 

1002 2.100.00 281.2 

1009 12020.00 10.8 

1002 120.8.00 000.2 

100. 00880.00 22.2 

1008 22229.9 21.8 

1001 092...1 -19.1 

1020 92218.8 91.. 

1022 10022.9 -57 

1021 90122.2 200 

1020 29180.9 12 
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ٔالؽع أخفبع فٟ اإلٔفبق اٌؾىِٟٛ ؽ١ش عغً أخفبع ثّؼذي  2011أِب فٟ ػبَ 

ٚ٘زا ساعغ إٌٝ ِب شٙذرٗ اٌجالد ِٓ أؽذاس ِّب أدٜ إٌٝ رٛلف  2010% ػٕذ ِمبسٔزٗ ثؼبَ 57

اٌظبدساد ا١ٌٍج١خ ِٓ إٌفؾ ٚغ١ش إٌفؾ ٘زا أدٜ إٌٝ االٔخفبع فٟ اإل٠شاداد اٌؼبِخ ِّب أدٜ إٌٝ 

وّب فٟ اٌغذٚي ٔالؽع ص٠بدح فٟ   2013ٚ 2012بق اٌؾىِٟٛ إال أٔٗ فٟ ػبَ أخفبع فٟ اإلٔف

اإلٔفبق اٌؼبَ ٚ٘زٖ اٌض٠بدح رٛعٙذ إٌٝ ثٕٛد ِضً األعٛس ٚاٌّشرجبد ٚاٌّٙب٠ب فٟ اٌخذِبد اٌؼبِخ 

ٚ٘زا أدٜ إٌٝ ص٠بدح وج١شح ِٚجبششح فٟ ػشع إٌمٛد ِٚٓ صُ اسرفبع ِؼذالد اٌزؼخُ ال ع١ّّب 

 ال ٠زغُ ثّشٚٔخ ١٘ىٍخ اإلٔزبعٟ. االلزظبد ا١ٌٍجٟ

 ( 3اٌشىً سلُ ) 

 رطٛس ِؼذي ّٔٛ االٔفبق اٌؼبَ

 

 ( 3اٌّظذس: إػذاد اٌجبؽضْٛ اعزٕبداً ػٍٝ ث١بٔبد اٌغذٚي سلُ ) 

( ٠ّىٕٕب أعشا  ِمبسٔخ ث١ٓ ِؼذالد ّٔٛ االٔفبق اٌؼبَ ٚإٌبرظ  4،  1ِٚٓ خالي اٌغذ١ٌٚٓ  سلُ )

اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ اٌؾم١مٟ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ ٠زؼؼ ٌٕب ؽب١ٌبً ػذَ اٌزٕبعت ث١ٓ ِؼذالد االٔفبق 

بَ ِؼذالد عغً ِؼذي ّٔٛ االٔفبق اٌؼ 2002اٌؼبَ ٚإٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ اٌؾم١مٟ فخالي ػبَ 

ٚوزٌه عغً ِؼذي ّٔٛ إٌبرظ اٌّؾٍٟ ِؼذالد ّٔٛ  2001( ِمبسٔخ ٌؼبَ  2.1ّٔٛ عبٌجخ ثٍغذ ) 

 % ( أؼىظ رٌه ػٍٝ أخفبع فٟ اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ٌألعؼبس ثّمذاس 0.38عبٌجخ ) 

 (9.48.) % 

% ٚوبْ 44.4ِٚؼذي ّٔٛ االٔفبق اٌؼبَ  6.2ٚطً ِؼذي اٌزؼخُ إٌٝ  2007ٚفٟ ػبَ 

% ٚثظذد اسرفبع ِؼذي ّٔٛ 5.7إٌبرظ اٌّؾٍٟ االعّبٌٟ اٌؾم١مٟ خالي ٘زا اٌؼبَ ِؼذي ّٔٛ 

االٔفبق اٌؼبَ إٌٝ اٌزؾ٠ٛالد اٌّشرجطخ ثزٛص٠غ اٌضشٚح ػٍٝ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٘زا ثبإلػبفخ إٌٝ ص٠بدح 

ًً ٌٍخبسع١ٓ ػٓ اٌّالن . ُ  األعٛس ِٚذفٛػبد ٔٙب٠خ اٌخذِخ إٌٝ رؼطٟ شٙش٠ب
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 2008% ِمبسٔخ ثؼبَ 19.1بَ ِؼذالد ّٔٛ عبٌجخ ثٍغذ عغً االٔفبق اٌؼ 2009ٚفٟ ػبَ 

% ٚ٘زا االٔخفبع أؼىظ ػٍٝ 7ٚوزٌه عغً إٌبرظ اٌّؾٍٟ االعّبٌٟ ِؼذي ّٔٛ عبٌت لذسٖ 

 . 2009فٟ ػبَ  2.4إٌٝ  2008فٟ ػبَ  10.4ِؼذالد اٌزؼخُ ؽ١ش أخفغ ِؼذي اٌزؼخُ ِٓ 

% ٚوزٌه عغً إٌبرظ 57ذ عغً االٔفبق اٌؼبَ ِؼذالد ّٔٛ عبٌجخ ثٍغ 2011ٚفٟ ػبَ 

% ٚ٘زا ساعغ إٌٝ رٛلف اٌظبدساد ا١ٌٍج١خ ِٓ لطبع إٌفؾ 107.6اٌّؾٍٟ ِؼذي ّٔٛ عبٌت لذسٖ 

 ٚاٌمطبػبد األخشٜ ثغجت ِب شٙذرٗ اٌجالد ِٓ ؽشة.

َ شٙذ أخفبع فٟ ِؼذالد ّٔٛ 2014-2011ٚػِّٛبً فئْ االلزظبد ا١ٌٍجٟ خالي اٌفزشح 

بٔذ اٌّظشٚفبد أوجش ثىض١ش ِٓ اإل٠شاداد ؽ١ش ػغضد اٌذٌٚخ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ ؽ١ش و

ػٍٝ االٔفبق ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌؼبِخ ِضً اٌظؾخ  ٚاٌزؼ١ٍُ ..... اٌخ ٚ٘زا اٌخًٍ ٔزظ ػٕٗ اسرفبع فٟ 

ِغزٜٛ اٌؼبَ ٌألعؼبس ؽ١ذ أْ األعؼبس رضداد ١ِٛ٠بً ِّب أطبة االلزظبد اٌٛؽٕٟ ِب ٠غّٝ 

 ثبٌشوٛد اٌزؼخّٟ.

 ب:ثاَيا: انؼرائ

رؼذ اٌؼشائت أؽذ أدٚاد اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ِٚظذس ر٠ٍّٟٛ سئ١غٟ ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ِجٍغ 

ِؼ١ٓ ِٓ إٌمٛد ٠ذفؼٗ األفشاد عجشاً إٌٝ اٌذٌٚخ ٌزغط١خ عض  ِٓ إٌفمبد اٌؼبِخ دْٚ ِمبثً، 

ٚرّبسط اٌؼشائت دٚساً ِّٙبً فٟ ِىبفؾخ اٌزؼخُ ٚاالٔىّبػ فٙٛ ؽبٌخ اٌزؼخُ ٠زُ ص٠بدح 

١ٙب اٌّجبشش ٚغ١ش اٌّجبشش ػٍٝ اٌذخٛي ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ أخفبع اٌذخً ٚثبٌزبٌٟ اٌؼشائت ثٕٛػ

أخفبع اٌمٛح اٌششائ١خ ٌألفشاد ٚرؾم١ك االعزمشاس فٟ اٌّغزٜٛ اٌؼبَ ٌألعؼبس. ) أؽّذ اٌشش٠ف، 

 (.40ص 

( اٌزٞ ٠ٛػؼ رطٛس اإل٠شاداد اٌؼش٠ج١خ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ  3فّٓ خالي اٌغذٚي سلُ ) 

( ٚٔغجزٙب إٌٝ إعّبٌٟ اإل٠شاداد اٌؼبِخ ؽ١ش أْ ٘زٖ اإل٠شاداد 2013-2001) خالي اٌفزشح

ِمغّخ إٌٝ إ٠شاداد ػشائت ِجبششح ٚإ٠شاداد ػشائت غ١ش ِجبششح ِزّضٍخ فٟ اٌشعَٛ اٌغّشو١خ 

إال أْ ٘زٖ اإل٠شاداد وبٔذ ٔغجخ ِغبّ٘زٙب فٟ إعّبٌٟ اإل٠شاداد خالي فزشح اٌذساعخ ٌُ رزغبٚص 

٘زا االٔخفبع إٌٝ أؽذ أُ٘ خظبئض االلزظبد ا١ٌٍجٟ ٚ٘ٛ اػزّبدٖ ػٍٝ  % ٚرؼٛد أعجبة14

ِٓ ؽشٚة ٚػذَ  2011ِظذس ٚؽ١ذ ٌٍذخً ٚ٘ٛ إٌفؾ ٚوزٌه أ٠ؼبً ِب شٙذرٗ اٌجالد ِٕز ػبَ 

 اعزمشاس ع١بعٟ ٚإِٟٔ ٚالزظبدٞ.
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 ( 5اٌغذٚي سلُ ) 

 ( ثب١ٌٍّْٛ د٠ٕبس2013-2001اٌفزشح ) رطٛس اإل٠شاداد اٌؼش٠ج١خ ٚٔغجزٙب إلعّبٌٟ اإل٠شاداد اٌؼبِخ خالي

 انسُت

رسىو 

خًركيت 

 بًهيىٌ ديُار

إيراداث 

 انؼرائب

ػرائب 

 أخري
 انًدًىع

إخًاني اإليراداث 

انعايت بانًهيىٌ 

 ديُار

َسبت إيراداث 

انؼرائب يٍ 

 اإليراداث انعايت%

1002 021.9 .02.8 2012.9 1019.8 9111.00 20 

1001 022.0 .29.2 122.0 1010.2 89.2.0 10 

1000 082.8 810.2 2.01.1 1182.2 8020.0 0. 

1002 891.2 200..2 2922.9 0202.. 1008..0 22.. 

1009 928.0 2022.0 212..0 1801 0.202.0 ..2 

1002 912.1 2191.. 2.09.2 0911.0 2.088.0 ..2 

100. 918.0 20.2.0 1812.0 2.18.0 90022.0 8.8 

1008 211.1 1.10.9 9002.9 8012.1 .1.22.1 22 

1001 8.2.. 1902.8 0092.9 2208.0 22.89.0 29 

1020 2010.1 112..9 1228.. 9.10.2 22900.2 1 

1022 10..9 220.. 189.0 180.1 22820.0 2 

1021 128.1 22..2 1001.. 0211.1 .0202.2 2 

1020 222.2 892.0 2119.0 118..1 92.20.2 9 

 إداسح اٌجؾٛس ٚاإلؽظب  ٚإٌششح االلزظبد٠خ، أػذاد ِخزٍفخ -اٌّشوضٞاٌّظذس: ِظشف ١ٌج١ب 

 

 ( 4اٌشىً سلُ ) 

 ( ثب١ٌٍّْٛ د٠ٕبس 2014 -2001رطٛس اإل٠شاداد اٌؼش٠ج١خ ٚٔغجزٙب إلعّبٌٟ اإل٠شاداد اٌؼبِخ ٘الي اٌفزشح ) 

 

 

 ( 5اٌّظذس: إػذاد اٌجبؽضْٛ اعزٕبداً ػٍٝ ث١بٔبد اٌغذٚي سلُ ) 
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 إيرادات الضرائب رسوم جمركية بمليون دينار

 المجموع ضرائب أخرى

 نسبة إيرادات الضرائب من اإليرادات العامة إجمالي اإليرادات العامة بالمليون دينار
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 انّذيٍ انعاو -ثانثاً:

رٍغأ اٌؾىِٛخ إٌٝ االفزشاع ٌزغط١خ اٌؼغض اٌؾبطً فٟ ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼبِخ ٚ٘زا ٠غت أْ 

٠ىْٛ ٚفك ػٛاثؾ ِٓ شأٔٙب أْ رؼًّ ػٍٝ رغٕت ا٢صبس اٌغٍج١خ ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌز٠ًّٛ. فض٠بدح 

إٌمٛد اٌّذ٠ٓ اٌؼبَ ػٓ ؽذٖ اٌّالئُ ٌاللزظبد اٌٛؽٕٟ ع١ىْٛ ٌٗ آصبس عٍج١خ ِٕٙب ص٠بدح ػشع 

 ٚأخفبع اٌمٛح اٌششائ١خ ٚظٙٛس اٌؼغٛؽبد اٌزؼخ١ّخ.

( اٌزٞ ٠ٛػؼ رطٛس ل١ّخ اٌّذ٠ٓ اٌؼبَ اٌّؾٍٟ ٔالؽع أْ ل١ّخ  6فّٓ ؽالي اٌغذٚي سلُ ) 

رُ  ١ٍِ2004ْٛ د٠ٕبس ٚفٟ عٕخ  7644َ ؽ١ش ثٍغ 2003 -2001اٌّذ٠ٓ اٌؼبَ خالي اٌغٕٛاد 

١ٍِْٛ  6184.1ارغبٖ ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ ٚاٌزٞ ثٍغ رغ٠ٛخ اٌّذ٠ٓ اٌؼبَ اٌّؾٍٟ ػٍٝ اٌخضأخ 

َ ثٍغذ ل١ّخ اٌّذ٠ٓ اٌؼبَ 2007 -2005( أِب فٟ اٌغٕٛاد 90د٠ٕبس )ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ ص

١ٍِْٛ د٠ٕبس ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚوبٔذ ٘زٖ اٌم١ّخ ػجبسح ػٓ رغ٠ٛبد إللغبؽ اٌّذ٠ٓ  1200-835اٌّؾٍٟ 

َ رُ رغ٠ٛخ اٌّذ٠ٓ اٌؼبَ اٌّؾٍٟ ػٍٝ اٌخضأخ اٌؼبَ 2009-2008اٌؼبَ ٌغٕٛاد عبثمخ، أِب اٌغٕٛاد 

 ارغبٖ ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ.

١ٍِْٛ د٠ٕبس ٚاٌزٞ ٠ّضً سط١ذ اٌغٍفخ  2023.6ثٍغ ل١ّخ اٌّذ٠ٓ اٌؼبَ  2011ٚفٟ ػبَ 

اٌّؤلزخ اٌزٟ رّٕؼ ٌٍخضأخ اٌؼبِخ ٌز٠ًّٛ اٌجبة األٚي ثب١ٌّضا١ٔخ اٌؼبِخ ؽ١ش عشد اٌؼبدح أْ رزُ 

٘زٖ اٌغٍفٗ لجً ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ إال أْ  اٌظشٚف االلزظبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌزٟ شٙذرٙب رغ٠ٛخ سط١ذ 

فجشا٠ش أدد إٌٝ أخفبع إ٠شاداد ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼبِخ  17ثغجت أذالع صٛسح  ١ٌ2011ج١ب خالي ػبَ 

َ ٚثبٌزبٌٟ رؾم١ك ػغض فٟ ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼبِخ رشرت ػ١ٍٗ ظٙٛس د٠ٓ ػبَ ػٍٝ اٌخضأخ اٌؼبِخ ِٕز ػب

َ ٌُ 2013(  ِٚٓ خالي اٌغذٚي ٔالؽع أٔٗ فٟ ػبَ  75) ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ ص 2004

٠طشأ أٞ رغ١١ش ػٍٝ ل١ّخ اٌّذ٠ٓ اٌؼبَ ٟٚ٘ طفش ٚرٌه ثغجت رغ٠ٛخ األِٛس اٌّب١ٌخ ث١ٓ ِظشف 

 (.١ٌ78ج١ب اٌّشوضٞ ٚاٌخضأخ اٌؼبِخ )ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ ص
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 (6اٌغذٚي سلُ )

 ٓ اٌؼبَرطٛس ل١ّخ اٌّذ٠

 قيًت انّذيٍ انعاو بانًهيىٌ ديُار انسُىاث

1002 .222.0 

1001 .222.0 

1000 .222.0 

1002 2282.2 

1009 809.0 

1002 812.0 

100. 2100.0 

1008 00.0 

1001 00.0 

1020 00.0 

1022 1010.2 

1021 00.0 

1020 00.0 

1022 00.0 

 االلزظبد٠خ أػذاد ِخزٍفخاٌّظذس : ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ، إٌششح 

 و1022-1002حطىر يعذالث انخؼخى في االقخظاد انهيبي نهفخرة 

عغٍذ  2003-2001فّٓ خالي اٌغذٚي ٔالؽع أْ ِؼذالد اٌزؼخُ خالي اٌفزشح 

%( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚرٌه ثغجت اسرفبع ل١ّخ اٌذ٠ٕبس ا١ٌٍجٟ -2.15 -% 9.48-ِؼذالد ِٕخفؼخ )

ِمبثً اٌذٚالس فٟ اٌغٛق اٌّٛاص٠خ ثغجت رطج١ك اٌّظشف اٌّشوضٞ ٌغ١بعخ رخف١غ عؼش 

ٌزخٍٟ اٌذٌٚخ ػٓ ِّبسعخ اٌزغبسح ٚاإلعز١شاد ٚأػطذ ٚٔظشاً  2000اٌظشف اٌشعّٟ ٚرٌه ػبَ 

ِغبؽخ وج١شح ٌٍمطبع اٌخبص ٌٍم١بَ ثزٌه ثأعؼبس طشف اٌذ٠ٕبس إٌّخفؼخ ِمبثً اٌذٚالس ٔزظ ػٕٗ 

أخفبع أعؼبس اٌٛاسداد ِمذِخ ثبٌذ٠ٕبس ا١ٌٍجٟ ٚخبطخ ثأٔٙب ٔغجخ وج١شح ِٓ اٌزؼخُ فٟ 

 ألْ االلزظبد ٠ؼًّ ثشىً وج١ش ػٍٝ اٌؼبٌُ اٌخبسعٟ.االلزظبد ا١ٌٍجٟ رؼٛد إٌٝ اٌزؼخُ اٌّغزٛسد 

اٌزٞ  2008%٠ٚؼزجش ِٕخفغ ػٕذ ِمبسٔزٗ ثؼبَ 2.4ثٍغ ِؼذي اٌزؼخُ  2009ٚفٟ ػبَ 

% ٠ٚؼضٞ رٌه إٌٝ ِغّٛػخ ِٓ األعجبة أّ٘ٙب ِغبّ٘خ ِظشف ١ٌج١ب 10.4ثٍغ ِؼذي اٌزؼخُ 

ذاس شٙبداد اإل٠ذاع اٌزٟ رُ اٌّشوضٞ فٟ أخفبع ِؼذي اٌزؼخُ ِٓ خالي ع١بعزٗ اٌّزؼٍمخ ثئط

ِٓ خالٌٙب اِزظبص أوجش لذس ِٓ اٌغ١ٌٛخ ِٓ اٌمطبع اٌّظشفٟ وزٌه أخفبع أعؼبس اٌغٍغ 

األ١ٌٚخ ٚرىٍفخ اإلٔزبط فٟ األعٛاق اٌؼب١ٌّخ ٔظشاً الٔخفبع أعؼبس إٌفؾ اٌخبَ ٚاسرفبع عؼش 
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اٌّظذس اٌشئ١غٟ ألْ ِٕظّخ ا١ٌٛسٚ  2009طشف اٌذ٠ٕبس ا١ٌٍجٟ ِمبثً ا١ٌٛسٚ خالي ػبَ 

 (74ٌٍٛاسداد ا١ٌٍج١خ. ) ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ، ص

( ٔالؽع أْ ِغزٜٛ اٌؼبَ ٌألعؼبس اعزّش فٟ اإلسرفبع ؽزٝ  7ِٚٓ خالي اٌغذٚي سلُ ) 

اٌزٞ ثٍغ  2012ِمبسٔخ ثؼبَ  163.7إٌٝ  2013ٚطً اٌشلُ اٌم١بعٟ ٌألعؼبس اٌّغزٍٙه فٟ ػبَ 

ي اٌزؼخُ ِمبعبً ثبٌزغ١١ش إٌغجٟ فٟ ِزٛعؾ اٌشلُ ؽ١ش ثٍغ ِؼذ 159.4ف١ٗ أعؼبس اٌّغزٍٙه 

ِمبسٔخ، ٚرؼشف ٘زٖ اٌض٠بدح فٟ اٌزؼخُ السرفبع أعؼبس اٌغزا   2.6اٌم١بعٟ ألعؼبس اٌّغزٍٙه 

ٚرٌه ٔظشاً ألْ اٌشلُ اٌم١بعٟ ٌٍّغزٍٙى١ٓ ٠زىْٛ ِٓ اٌغالي اٌغزائ١خ ٚ٘زا عجت اسرفبع ِؼذالد 

 اٌزؼخُ فٟ اٌذ٠ٕبس ا١ٌٍجٟ.

ؽ١ش ثٍغ ِؼذي  165.5اٌشلُ اٌم١بعٟ ٌألعؼبس اٌّغزٍٙه  2014ٚثٍغ ػبَ  2012 فٟ ػبَ 6.1

 %.1اٌزؼخُ 

اسرفبػبد ٍِؾٛظخ فٟ ِؼذالد اٌزؼخُ ٠ٚؼضٞ ٘زا  2014-2001ٚشٙذد اٌفزشح 

االسرفبع إٌٝ ص٠بدح االٔفبق اٌؼبَ ٚخبطخ االٔفبق اٌغبسٞ ٚرٌه ٌّب شٙذرٗ اٌجالد ِٓ رٛرش ع١بعٟ 

 ٚالزظبدٞ ٚإِٟٓ .

 ( 7غذٚي سلُ ) اٌ

 2014 -2001ِؼذالد اٌزؼخُ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ خالي اٌفزشح 

 يعذل انخؼخى انرقى انقياسي نألسعار انًسخههك بأسعار انفخرة

1002 221.1 - 

1001 201.1 1.28- 

1000 200 1.29- 

1002 202.00 2.00 

1009 202.00 1.1. 

1002 209.9 2.22 

100. 221.0 2.22 

1008 210.. 20.2 

1001 212.. 1.2 

1020 211.8. 1.2 

1022 290.2 29.1 

1021 291.2 2.2 

1020 220.. 1.2 

1022 229.9 2 

 اٌّظذس: ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ إٌششح االلزظبد٠خ أػذاد ِخزٍفخ .



 2017العدد التاسع اكتوبر  األفريقيةمجلة البحوث 

   

 
 107 

 

  (2014- 2001مدى فاعمية أدوات السياسية النقدية والمالية في مكافحة التضخم في االقتصاد الميبي دراسة تحميمية لمفترة )

 

 :انُخائح 

 ِٓ خالي اٌذساعخ اٌغبثمخ رٛطً اٌجبؽضبْ ٌؼذح ٔزبئظ ِٕٙب :

أعّٙذ اٌؼٛاًِ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٚاالخزالالد ا١ٌٙى١ٍخ فٟ االلزظبد اٌمِٟٛ فٟ رٕبِٟ  -1

 اٌؼغٛؽ اٌزؼبخ١ّخ  فٟ االلزظبد اٌٛؽٕٟ 

أدد ص٠بدح ػشع إٌفٛر ٚاسرفبع ِؼذي ّٔٛ٘ب ػٓ ِؼذي ّٔٛ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ إٌٝ  -2

صٔخ اٌؼبِخ ِٓ ِظبدس رؼخ١ّخ ػغٛؽ رؼخ١ّخ ٔظشا الػزّبد اٌؾىِٛخ فٟ ر٠ًّٛ ػغض اٌّٛا

ؽغُ  2001ػٓ ؽش٠ك اٌزٛعغ فٟ ؽغُ االلزشاع ِٓ اٌجٕه اٌّشوضٞ، ؽ١ش  ثٍغ فٟ ػبَ 

١ٍِْٛ د٠ٕبس أٞ ثّؼذي  19970.2إٌٝ  ١ٍِ2014ْٛ ث١ّٕب ثٍغ فٟ ػبَ  6057األرّبْ اٌّؾٍٟ  

خ ػٓ ؽش٠ك % ، ٌٚمذ اػزّذد اٌغٍطخ إٌمذ٠خ فٟ رغط١خ اٌمشٚع اٌّمذِخ ٌٍؾى70ِٛرغ١ش لذسٖ 

االطذاساد إٌمذ٠خ اٌغذ٠ذح ٚ٘زا ادٜ إٌٝ ص٠بدح ؽغُ اٌغ١ٌٛخ اٌّؾ١ٍخ ٚاسرفبع ٔغجخ إٌفز اٌّزذاٚي 

خبسط اٌغٙبص اٌّظشفٟ إٌٝ اعّبٌٟ اٌغ١ٌٛخ اٌّؾ١ٍخ، ٚفٟ ظً اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ اٌزٛعؼ١خ اٌزٟ 

ؽ١ش رٛعٙذ ٘زٖ إٌٝ ص٠بدح ؽغُ اإلٔفبق اٌؼبَ،  2013 2012ارجؼزٙب اٌؾىِٛخ خالي اٌغٕٛاد 

 اٌض٠بدح إٌٝ اٌّشرجبد ٚاألعٛس ٚاٌّٙب٠ب ...اٌخ 

فٟ ظً ٚعٛد ٔمض فٟ اٌغ١ٌٛخ ثبإلػبفخ إٌٝ اسرفبع ِؼذالد اٌزؼخُ ٘زا ٠ش١ش إٌٝ ػؼف  -3

 فبػ١ٍخ ادٚاد اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ فٟ ١ٌج١ب.

 .2011ػذَ ٚعٛد رٕغ١ك ِب ث١ٓ اٌغ١بعخ إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ ِب ثؼذ ػبَ  -4

 :نخىطياث ا

 ِٓ خالي إٌزبئظ اٌغبثمخ ٠ٛطٟ اٌجبؽضبْ ثب٢رٟ:

دساعخ اٌطبلخ االعز١ؼبث١خ ٌاللزظبد ا١ٌٍجٟ ؽزٝ ٠زّىٓ ِزخزٞ اٌمشاساد ٚػغ اٌغ١بعبد  -1

 إٌمذ٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌّالئّخ ٌألٚػبع االلزظبد٠خ اٌشإ٘خ اٌزٟ رشٙذ٘ب اٌجالد .

بٌخ ثّب ٠زّبشٝ ِغ اٌٛػغ االلزظبدٞ ٠غت ػٍٝ اٌّظشف اٌّشوضٞ ٚػغ ع١بعخ ٔمذ٠خ فؼ -2

 اٌشا٘ٓ .

ػشٚسح إٌٙٛع ثبٌغٙبص اٌّظشفٟ ٚاٌشلٟ ثّغزٜٛ خذِبرٗ خبطخ فٟ اٌظشٚف اٌؾب١ٌخ  -3

اٌزٟ رشٙذ ػذَ رٛفش اٌغ١ٌٛخ داخً اٌّظبسف ِضً إطذاس ثطبلبد رو١خ ٠غزط١غ ِٓ خالٌٙب 

 اٌّٛاؽٓ رغ١١ش ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ ِٓ ِأوً ٚػالط ...... اٌخ 
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  (2014- 2001مدى فاعمية أدوات السياسية النقدية والمالية في مكافحة التضخم في االقتصاد الميبي دراسة تحميمية لمفترة )

 

 ًراخعان

 .2004أؽّذ اٌشش٠ف ، اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ، ؽشاثٍظ، اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌزخط١ؾ  -1

 (2007ٔبظُ ِؾّذ ٔٛسٞ، إٌمٛد ٚاٌّظبسف ٚإٌظش٠خ إٌمذ٠خ) ػّبْ داس ص٘شاْ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش،  -2

 .2004ػٍٟ ػط١زٗ ػجذاٌغالَ، إٌمٛد ٚاٌّظبسف ، اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌٍزخط١ؾ ،  -3

أثٛؽج١ً ، اٌزؾ١ًٍ االلزظبدٞ اٌىٍٟ إٌظش٠خ ٚاٌغ١بعبد االلزظبد٠خ ) غش٠بْ ، ِٕشٛساد عبِؼخ ػجذاٌفزبػ  -4

 (. 1996اٌغجً اٌغشثٟ 

 ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ، إداسح اٌجؾٛس ٚاإلؽظب  اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ أػذاد ِخزٍفخ . -5

 فخ .ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ إداسح اٌجؾٛس ٚاإلؽظب  ٚإٌششح االلزظبد٠خ أػذاد ِخزٍ -6

ِظشف ١ٌج١ب اٌّشوضٞ اٌزؼخُ فٟ االلزظبد ا١ٌٍجٟ، دساعخ غ١ش ِٕشٛسح خبطخ ثٙب، ِشوض ثؾٛس اٌؼٍَٛ  -7

 االلزظبد٠خ .

 

 

 

 

 

 



 2017اكتوبر العدد التاسع  مجلة البحوث األفريقية

   

 
 72 

 

 السودان وليبيا: تاريخ من التدخالت 
 

 
 السودان وليبيا: تاريخ من التدخالت

 
 أ ــ محمد سالم بن سعيد 
 امباركهاني محمد ــ أ  

 قسم العلوم السياسية جامعة مصراته                 

 -: المقــدمـة     
اٌغٛدا١ٔخ" ثغزٚس ربس٠خ١خ، ؽ١ش اٌظؼٛد ٚاٌٙجٛؽ فٟ  -صّخ رشبثه فٟ اٌؼاللبد "ا١ٌٍج١خ   

ِٕؾٕٝ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ اٌغبس٠ٓ، فال ٠غزط١غ أؽذ غغ اٌطشف ػٓ رذخالد عٍطبد وً 

ِّٕٙب فٟ اٌشئْٛ اٌذاخ١ٍخ ٣ٌخش، ثؼٍّٗ أٚ دْٚ ػٍّٗ؛ ِّب أسعٝ ؽبٌخ ِٓ ػذَ االؽّئٕبْ 

١ٌج١ب( ال ٠غزط١غ أٞ  -ٍذ٠ٓ ٣ٌخش، فىً اػطشاة ٠ؾذس فٟ ثٍذ ِّٕٙب )اٌغٛداْ ٠ؼّش٘ب وال اٌج

ِّٕٙب رّش٠شٖ ثذْٚ اٌشه فٟ دٚس أؽذّ٘ب فٟ االػطشاثبد ٚرذًٌ اٌٛلبئغ اٌزبس٠خ١خ ػٍٝ رٌه 

َ( رذخٍذ لٛاد ١ٌج١خ فٟ إؽجبؽ ٘شٚة "٘بشُ ػطب"، اٌزٞ لبد أمالثًب ػٍٝ 1971ففٟ اٌؼبَ )

وُ اٌغٛداْ فٟ رٌه اٌٛلذ؛ ِّب أفشً االٔمالة ٚٚػغ اٌغٛداْ فٟ ثؤسح "عؼفش ا١ٌّٕشٞ"، ؽب

اٌغٛدأٟ( ث١ٓ  –َ( فٟ ظً اٌزؾبٌف )اٌّظشٞ 1978ا٘زّبَ "ِؼّش اٌمزافٟ ٚفٟ اٌؼبَ )

اٌشئ١غ١ٓ "ِؾّذ أٔٛس اٌغبداد" ٚ"عؼفش ا١ٌّٕشٞ"، خبطخً فٟ لؼ١خ ارفبق وبِت د٠ف١ذ اٌزٟ 

بسػ١ٓ ٌٙب، فبٔغؾجذ ِؼبسػخ ِظش ػٍٝ اٌؼذاء ٌٍغٛداْ، وبٔذ ١ٌج١ب "اٌمزافٟ"، ِٓ أشذ اٌّؼ

فىبٔذ ١ٌج١ب ػبِالً سئ١ًغب فٟ رم١ٍت اٌذاخً اٌغٛدأٟ ػٓ ؽش٠ك دػُ ؽشوبد اٌّؼبسػخ، وزٌه 

وبْ اٌزؼبًِ ثبٌّضً ِٓ اٌغٛداْ فٟ إ٠ٛاء أٞ ؽشوخ ِؼبسػخ ٌٕظبَ اٌمزافٟ فٟ ١ٌج١ب، اٌزٟ أعغذ 

فٟ ١ٌج١ب  إراػخ خبطخ فٟ اٌخشؽَٛ رؼبسع إٌظبَ
(1)

 . 

َ( عبػذ "اٌمزافٟ" فٟ اإلؽبؽخ ثٕظبَ "ا١ٌّٕشٞ" اٌزٞ وبْ ؽ١ٍفًب ثب٤ِظ، 1985فٟ اٌؼبَ )     

ٍُ ٚاػٍؼ ِٓ ٔظبَ ِؼّش اٌمزافٟ فٟ ١ٌج١ب، اٌزٞ  ؽزٝ عمؾ ٔظبَ "ا١ٌّٕشٞ" فٟ ٠ذ عٛاس اٌز٘ت ثذػ

فٟ  رؾغٕذ ػاللزٗ ثغ١ّغ ا٤ؽشاف اٌغٛدا١ٔخ فٟ اٌشّبي ٚاٌغٕٛة، ؽزٝ أطجؼ الػجًب أع١بع١ًب

ؽبٌٚخ اٌغ١بع١خ اٌغٛدا١ٔخ، ٠ؾظٝ ثبعزغذاء ع١ّغ ا٤ؽشاف ٌذػُّٙ ؽزٝ عمؾ ؽىُ  ٚاػؼ ِٚب 

ٌجش ٘زا اٌذػُ اٌغ١بعٟ ٚااللزظبدٞ ٚاٌؼغىشٞ اٌزٞ رمذِٗ ١ٌج١ب ٌٍغٛداْ أْ رؾٛي إٌٝ أداح 

ػغؾ ػٍٝ اٌؾىِٛخ اٌغٛدا١ٔخ، ٚرٌه ثزذػ١ُ عّبػبد االٔفظبي فٟ اٌغٕٛة ٚؽشوبد اٌزّشد فٟ 

بي؛ ِّب أشؼً ؽشثًب خف١خ ث١ٓ اٌؾىِٛز١ٓ فٟ اٌخشؽَٛ ٚؽشاثٍظ، ؽزٝ إْ اٌمزافٟ وبْ ٠ٍؼت اٌشّ

 دًٚسا الٔفظبي اٌغٕٛة ٚ٘ٛ ِب ؽذس ثبٌفؼً .
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ِّب عٍف روشٖ فئْ ٘زا اٌجؾش ٠ض١ش ِشىٍٗ ثؾض١خ رزؼٍك ثٛالغ ٚؽج١ؼخ اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ 

ّزبؽخ ث١ٓ اٌذٌٚز١ٓ ؽ١ش ِشد ثؼذح رؾذ٠بد ٚفك رطٛس٘ب ِٚب ِذٜ لذسح اٌزٛافك إٞ اٌفشص اٌ

 ٚثبٌشغُ ِٓ ِؾبٌٚخ رفبدٞ ٘زٖ اٌزؾذ٠بد.

فئْ ٘زٖ اٌٛسلخ رطشػ إشىب١ٌخ سئ١غخ رزّضً فٟ: ِبٟ٘ االعجبة اٌشئ١غ١خ ٚساء رٛرش اٌؼاللبد  

أْ اٌظشاع اٌغ١بعٟ ٚػذَ ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ فشػ١خ ِفبد٘ب  ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ، وّب اػزّذد

ٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رشىً رؾذ٠بً أِبَ رٛرش اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ ٚثبٌزبٌٟ ٠ؼىظ االعزمشاس ِ

ٚػ١ٍٗ فٍمذ رُ االعزؼبٔخ ثبعزخذاَ إٌّٙظ  أصبساً عٍج١خ ػٍٝ وً ِٓ ١ٌج١ب ٚاٌغٛداْ وذٚي عٛاس.

اٌزؾ١ٍٍٟ اٌٛطفٟ ٚرٌه ٌّب اعزذػزٗ اٌؼشٚسح ٌجٕبء إؽبس ٔظشٞ ٠فغش اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّزغ١شاد، 

 ٌٚمشاءح ٚالغ اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ اٌّزؼضشح أؽ١بٔبً ٚاٌّزٛافمخ أؽ١بٔبً اخشٜ.

 رُ رمغ١ُ اٌّٛػٛع اٌٝ صالصخ ِؾبٚس:  

 رطٛس اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ. ا٤ٚي عبء ثؼٕٛاْ 

 ٚاٌضبٟٔ أصش أصِخ داسفٛس ػٍٝ اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ .

 َ. 1111ا١ٔخ ثؼذ اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛد ٚاٌضبٌش

 رطٛس اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ: -اٌّؾٛس ا٤ٚي

 ثغجت ػؼ١فخ ٔذوباالعزمالي   ثؼذ ِب فزشح فٟ ٚاٌغٛداْ ١ٌج١ب ث١ٓ اٌغ١بع١خ اٌؼاللبد

 فزشح ٚإثبْ فئٔٗ ٌٚزٌه االعزؼّبس آصبس ٚرظف١خ اٌذاخ١ٍخ أٚػبػّٙب ثزشر١ت اٌجٍذ٠ٓ ِٓ أشغبي وً

 ِب ٠ٛعذ ال فئٔٗ) َ (1951ػبَ ١ٌج١ب اعزمالي ثؼذ ِب فزشح فٟ أٞ ١ٌج١ب فٟ اٌغبثك اٌٍّىٟ اٌؾىُ

 ٌٗ رىٓ ٌُٚ ربِخ ػضٌخ فٟ ٠ؼ١ش وبْ ١ٌج١ب فٟ اٌٍّىٟ إٌظبَ ٤ْ ٔغجخ اٌجٍذ٠ٓ ث١ٓ اٌؼاللخ ػٓ ٠زوش

 ؽذٚدٖ خبسط ٌزؾم١مٙب ٠غؼٝ أ٘ذاف ٌٗ رىٓ ٌُ ٤ٚٔٗ أفش٠م١ب ٚال اٌؼشثٟ ثبٌؼبٌُ ال ا٘زّبِبد أٞ

ثبٌشوٛد آٔزان ١ٌٚج١ب اٌغٛداْ ث١ٓ اٌغ١بع١خ اٌؼاللبد ارغّذ ٌٙزا
(1)

. 

 أٚال: ِشؽٍخ اٌزمبسة )عٕٛاد اٌزٛافك(

ٌُ رىٓ اٌؼاللبد اٌغٛدا١ٔخ ا١ٌٍج١خ ش١ئبً ِزوٛساً، ٚثبٌشغُ ِٓ أّٔٙب دٌٚزبْ عبسربْ ٠غّؼّٙب   

َ( اٌزٞ شٙذ ١ِالد ٔظبِٟ ؽىُ 1969اٌغٛاس اٌغغشافٟ ٚسٚاثؾ اٌؼشٚثخ ٚاإلعالَ، ؽزٝ اٌؼبَ )

ٞ(، ِب٠ٛ( ثم١بدح )عؼفش ا١ٌّٕش 15فٟ اٌغٛداْ ثبٔمالة ) ػغىش١٠ٓ فٟ اٌجٍذ٠ٓ، ؽ١ش ٌٚذ ا٤ٚي

ثضالصخ أشٙش ثبٔمالة )ا٤ٚي ِٓ عجزّجش( ثم١بدح )ِؼّش اٌمزافٟ(  ٚعبء اٌضبٟٔ فٟ ١ٌج١ب ثؼذٖ
(1)

 .

ِغ صٛس٠خ  ثّظش، ٚرضإِبً  َ( 1967ٔىغخ ) ٌّٚب عبء ٘زاْ إٌظبِبْ "اٌضٛس٠بْ" فٟ أػمبة

١ٌج١ب( فىشح   -اٌغٛداْ  -، خشعذ ِٓ رىبًِ ا٤ٔظّخ اٌضالصخ )ِظش)عّبي ػجذ إٌبطش) اٌضػ١ُ

اٌٛؽذح ث١ٕٙب
(3)

. وبٔذ اٌفىشح أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رىبًِ لِٟٛ ٠مَٛ ػٍٝ أعبط االٔذِبط االلزظبدٞ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
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ٚاٌؼاللبد ا٤خ٠ٛخ اٌزٟ رشفغ شؼبساد ٔبطش اٌم١ِٛخ ٌزطج١مٙب فٟ ٘زٖ اٌذٚي ٚفٟ اٌٛؽٓ اٌؼشثٟ 

 اٌىج١ش.

 صب١ٔبً: ِشؽٍخ اٌزجذ٠ً فٟ اٌزؾبٌفبد

ج١خ اٌغٛدا١ٔخ ٌُ رذَ ؽ٠ٛال، ٌزا ِّٚب ٠ش١ش إٌٝ فزشح اٌزؼبْٚ ٚاٌزطج١غ فٟ اٌؼاللبد ا١ٌٍ

َ( فجذالً 1971ؽذس رغ١ش فٟ رٛعٙبد اٌم١بدح اٌغ١بع١خ فٟ اٌغٛداْ ِٕز االٔمالة اٌش١ٛػٟ ػبَ )

ِٓ رٛعٗ )اٌغٛداْ( اٌغبثك ٔؾٛ االرؾبد اٌغٛف١زٟ ٚاٌىزٍخ اٌششل١خ ثبإلػبفخ اٌٝ اٌذٚي اٌزٟ رجٕذ 

رم٠ٛخ )اٌغٛداْ( ػاللبرٗ ِغ اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌزمذ١ِخ  االشزشاو١خ اٌزمذ١ِخ فٟ اٌؼبٌُ اٌضبٌش ٚثذالً ِٓ

١ٌج١ب(  ثذا ا١ٌّٕشٞ اٌزٛعٗ إٌٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ٚاٌغشة ٠ٚمٛٞ ػاللبرٗ  –ِٕٚٙب )ِظش

َ( ثّغبػذح اٌٛال٠بد اٌّزؾذح 1971ِغ اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌّؾبفظخ فؼمذ ارفبل١خ فٟ اد٠ظ ثبثب ػبَ )

ث١خ وّب اسرجؾ ٘زا اٌزٛعٗ ِغ رٛعٗ أخش ٔؾٛ )ِظش( رؾبٌف ِؼٙب االِش٠ى١خ ٚثؼغ اٌذٚي اٌؼش

ػذ ١ٌج١ب
(4)

ٌزا رؤصشد ٘زٖ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌم١بد٠ز١ٓ ا١ٌٍج١خ ٚاٌغٛدا١ٔخ ٚخظٛطبً ثؼذ رٛل١غ  

)اٌغٛداْ( ػٍٝ ارفبل١خ رٍضِٗ ثؼذَ اٌزذخً فٟ شؤْٚ اٌذٚي ا٤فش٠م١خ اٌّغبٚسح، ٚٚفمبً ٌزٌه أِش 

)ا١ٌّٕشٞ( ثئٔضاي ِغّٛػخ ؽبئشاد ػغىش٠خ ١ٌج١خ وبٔذ رؼجش ا٤عٛاء اٌغٛدا١ٔخ فٟ ؽش٠مٙب 

ٚأِش ثئػبدرٙب إٌٝ ١ٌج١ب ِّب  )رٕضا١ٔب( ذا( اٌزٟ وبٔذ ػٍٝ ٚشه اٌذخٛي فٟ ؽشة ِغ)أٚغٕ إٌٝ

اػزجشٖ )اٌمزافٟ( خ١بٔخ
(5)

. رٍه اٌؾبدصخ عؼٍذ )اٌمزافٟ( ٠ؾزؼٓ اٌم١بداد اٌّؼبسػخ ٌٕظبَ 

ٚاٌؾضة االرؾبدٞ  )ا١ٌّٕشٞ( اٌّغّبح ؽ١ٕٙب لٜٛ )اٌغجٙخ اٌٛؽ١ٕخ( ٚاٌّىٛٔخ ِٓ ؽضة ا٤ِخ

غضٚ اٌخشؽَٛ ػبَ  ، فّذ٘ب ثبٌغالػ ٚاٌز٠ًّٛ ِّب ِىٕٙب ِٓٚاإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ اٌذ٠ّمشاؽٟ

، ٟٚ٘ ِب رُ اٌزؼبسف ػ١ٍٙب ثبعُ "غضٚح لٛاد اٌّشرضلخ" صُ رٛارشد ا٤ؽذاس ١ٌزجٕٝ )1976َ)

فشد )اٌمزافٟ( ثؼذ٘ب ػغىش٠بً ثمظف اإلراػخ  )اٌغجٙخ اٌٛؽ١ٕخ الٔمبد ١ٌج١ب(،  ا١ٌّٕشٞ ِغبػذح

َ( ثطبئشح ١ٌج١خ الػزمبدٖ أْ اٌغجٙخ رجش إسعبٌٙب ِٓ ٕ٘بن. صُ اؽزٛد ١ٌج١ب 1984اٌغٛدا١ٔخ ػبَ )

وض١شاً ِٓ اٌّؼبسػ١ٓ ٚاٌالعئ١ٓ اٌغ١بع١١ٓ اٌفبس٠ٓ ِٓ لّغ )ا١ٌّٕشٞ(. ٚعبء ثؼذ٘ب إػالْ 

َ(. ٚفٟ 1984ػبَ ) )عْٛ لشٔك( ٌغٛداْ ثم١بدح)اٌمزافٟ( ػٓ دػّٗ ٌٍؾشوخ اٌشؼج١خ ٌزؾش٠ش ا

٘زا اٌّفزشق وبْ )اٌمزافٟ( ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌؼشثٟ ٠غبٔذ اٌمؼ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ وشد فؼً ٌمط١ؼزٗ ِغ 

ى١خ ٚع١بعزٙب اٌذاػّخ إلعشائ١ً، ث١ّٕب وبْ ٔظبَ )ا١ٌّٕشٞ( ِزمبسثبً ِغ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠

ٚاشٕطٓ ؽ١ٓ سؽً ا١ٌٙٛد )اٌفالشب( إٌٝ إعشائ١ً، فىبٔذ عججبً فٟ ص٠بدح عٛء اٌؼاللبد ث١ٓ 

إٌظب١ِٓ. أِب اٌفزشح اٌزٟ شٙذد ٘ذٚءا ٔغج١بً فٟ ػاللبد اٌجٍذ٠ٓ فىبٔذ فزشح اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌضبٌضخ 

َ(، ٤ْ صػّبء اٌّؼبسػخ ٚاٌز٠ٓ وبٔٛا ػٍٝ خالف ِغ )ا١ٌّٕشٞ( 1989 - 1986ث١ٓ ػبِٟ)

َ( ٚإعمبؽ ٔظبَ )ا١ٌّٕشٞ(، ػٍّٛا 1985اعزغبسٚا ث١ٍج١ب فبؽزٛرُٙ، ٌّٚب سعؼٛا ثؼذ صٛسح أثش٠ً )

ػٍٝ رّز١ٓ اٌؼاللبد ِغ )١ٌج١ب( ػشفبٔبً ٌّب لذِزٗ ٌُٙ. ٌمذ شٙذد اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ أفشاعبً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_1976&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_1976&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85_1976&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%82
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ؾبً ثؼذ أزٙبء ؽىُ ا١ٌّٕشٞ اٌزٞ اػزجشرٗ اٌم١بدح ا١ٌٍج١خ ػمجخ اِبَ رطٛس اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ ٚاػ

اٌغٛدا١ٔخ فجؼذ أزٙبء ؽىُ ا١ٌّٕشٞ ٚػذَ أؾ١بصٖ ٌٍغشة ٚسفغ )عٛاس اٌز٘ت ( ثبٌىبًِ  ٌىً ِب 

غٛدا٠ْزظً ثّظش ٚارفبل١زٙب ِغ اٌغٛداْ رُ اػبدح اٌؼاللبد اٌزٟ وبٔذ ِمطٛػخ ث١ٓ ١ٌج١ب ٚاٌ
(6)

. 

 صبٌضب: ِشؽٍخ رذ٘ٛس اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ 

رؼذ االخزالفبد فٟ اٌزٛعٙبد ٚاٌّٛالف ٚاٌغ١بعبد ث١ٓ اٌذٚي اؽذٜ اٌغّبد اٌغ١بعخ 

اٌذ١ٌٚخ فّٓ اٌطج١ؼٟ أْ رزذ٘ٛس اٌؼاللبد ث١ٓ دٌٚز١ٓ خبطخ إرا وبْ ٕ٘بٌه اخزالف فٟ رٛعٙبرّٙب 

ٓ اٌؼجذ أْ ٠غزّش رذ٘ٛس اٌؼاللبد ثؼذ رغ١١ش إٌظبَ ٘زا ِٓ ٔبؽ١خ ِٚٓ ٔبؽ١خ أخشٜ فؤٔٗ ِ

اٌغ١بعٟ اٌغٛدأٟ أزٙبعٗ رٛعٙبد رخزٍف ػٓ إٌظبَ اٌغبثك
(7)

. ٌزا شٙذد اٌؼاللخ ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ 

َ(، إال ػٕذِب سفغ 1989رمبسثبً ٍِّٛعبً ٌُ رظٙش ف١ٗ أٞ خالفبد ثؼذ أمالة )ػّش اٌجش١ش( ػبَ )

١ِخ، ٚاعزشٙذ ثؾشوبد إعال١ِخ ِّبصٍخ ثشّبي أفش٠م١ب فٟ إٌظبَ اٌغٛدأٟ اٌشؼبساد اإلعال

اٌغضائش، ٚرٛٔظ، ٚدػٛرٗ ل١بداد ؽشوبد إعال١ِخ إٌٝ اٌخشؽَٛ فٟ فؼب١ٌبد ِخزٍفخ فجبٌشغُ ِٓ 

ػذَ رؤص١ش اٌغّبػبد اإلعال١ِخ فٟ )١ٌج١ب( ِمبسٔخ ثذٚي شّبي أفش٠م١ب فئْ )اٌمزافٟ( رٛعظ خ١فخ 

١خ اٌّؾ١طخ ثٗ ِغ اٌغّبػخ اٌزٟ اعزٌٛذ ػٍٝ اٌؾىُ فٟ ِٓ رؾبٌف ٘زٖ اٌز١بساد اإلعالِ

اٌغٛداْ
(8)

. 

ٌزا ظٍذ اٌؼاللبد اٌذثٍِٛبع١خ ا١ٌٍج١خ ِغ اٌغٛداْ فٟ ؽبٌخ ِٓ االسرجبن، وشؤٔٙب ِغ وض١ش 

ِٓ اٌذٚي ا٤فش٠م١خ اٌزٟ ٌذ٠ٙب اِزذاداد لج١ٍخ عزٚس٘ب فٟ ١ٌج١ب ٚفشٚػٙب رؼجش اٌؾذٚد إٌٝ ِظش، 

 ٚرشبد، ٚرٛٔظ. 

 أصش أصِخ داسفٛس ػٍٝ اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ: -اٌّؾٛس اٌضبٟٔ 

ػٍٝ إصش اٌزغبرثبد عبٌفذ اٌذوش فىش )اٌمزافٟ( فٟ رؤ١ِٓ ؽذٚدٖ اٌغٕٛث١خ ثخٍك ٚعٛد 

ِؼ١ٓ فٟ داسفٛس ٘زا اٌٛعٛد غزاٖ أثٕبء داسفٛس ثٙغشرُٙ إٌٝ ١ٌج١ب ػجش اٌؾذٚد اٌجش٠خ اٌّفزٛؽخ 

١ٌج١ب  ػٍٝ اٌغٛداْ، فٟ أص٘ٝ ػظٛس
(9)

، ٚأؼّٛا إٌٝ اٌغٙبص اٌغ١بعٟ اٌّغّٝ "اٌٍغبْ 

اٌضٛس٠خ" فٟ )١ٌج١ب( ِٕٚٙب ظٙشد اٌؾشوبد اٌّغٍؾخ فٟ داسفٛس ػٕذ ٔشٛة اٌؾشة ٕ٘بن. ٚثذالً 

ِٓ ا١ٙٔبس اٌؼاللبد ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ، اؽزٛد اٌذثٍِٛبع١خ اٌغٛدا١ٔخ رمٍت ِضاط )اٌمزافٟ(، ٚاؽزشَ 

َ(ػٍٝ 1991ثؼذ اٌؾظبس اٌغشثٟ اٌّفشٚع ػ١ٍٗ ِٕز اٌؼبَ ) اٌغٛداْ ؽبعزٗ ٌٍؼت دٚس إل١ٍّٟ

خٍف١خ لؼ١خ )ٌٛوشثٟ( وّب أْ اٌغٛداْ وبْ ٠ؼ١ش ظشٚفبً ِشبثٙخ ػٍٝ خٍف١خ اٌؼمٛثبد 

االلزظبد٠خ اٌّفشٚػخ ػ١ٍٗ ٚٚػؼٗ فٟ لبئّخ اٌذٚي اٌشاػ١خ ٌإلس٘بة، فىبْ اٌزؼبْٚ ثغشع 

َ(، شىٍذ اٌؾشوبد 1113داسفٛس ػبَ ) وغش اٌؾظبس ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ ٚػٕذِب اشزؼٍذ اٌؾشة فٟ

عجٙبد  -وؾشوخ )اٌؼذي ٚاٌّغبٚاح( ٚع١ش )رؾش٠ش اٌغٛداْ( ٚفظبئً أخشٜ -اٌّغٍؾخ 

ٌٍّؼبسػخ ٚاٌّطبٌجخ ثبعزمالي اإلل١ٍُ اٌزٞ ٠ؼبٟٔ ر١ّٙشبً و١ٍبً أدد اٌّٛاعٙبد ث١ٓ ٘زٖ اٌؾشوبد 
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َ( ػٍٝ 1114ٍِزمٝ فٟ ١ٌج١ب ػبَ )ٚاٌؾىِٛخ إٌٝ اٌزظؼ١ذ اٌذٌٟٚ ٌمؼ١خ داسفٛس، فؼمذ )اٌمزافٟ( 

ِفبٚػبرٙب ِغ   (ؽشوخ )اٌؼذي ٚاٌّغبٚاح أٚي أ٠بَ اٌؾشة، ػُ اٌؾشوبد اٌّغٍؾخ ٚثؼذِب عّذد

اٌؾىِٛخ اٌغٛدا١ٔخ فٟ اٌذٚؽخ ثؾغخ ِخبٌفخ اٌؾىِٛخ ٌالرفبل١خ، أِشد اٌؾىِٛخ ثبٌمجغ ػٍٝ 

َ(1118فٟ ِب٠ٛ) )غضٚ )أَ دسِبْ )خ١ًٍ إثشا١ُ٘( ثزّٙخ رٛسؽٗ فٟ
(11)

. 

ٌٚىٓ اٌزؾشوبد اٌذثٍِٛبع١خ أصشد ػٍٝ ٚعٛدٖ فٟ )ِظش( فغبدس٘ب إٌٝ )رشبد( ١ٌزشوٙب 

رفبق اٌطبئف ثشػب٠خ اٌٍّه اٌغؼٛدٞ رشبد( فٟ ا -ٟ٘ ا٤خشٜ ثؼذ رطج١غ اٌؼاللبد ث١ٓ )اٌغٛداْ

إٌٝ) ١ٌج١ب( اٌزٟ سؽجذ ثٗ رشؽ١جبً وبِالً  (خ١ًٍ إثشا١ُ٘) ب، ١ٌؼٛد ثؼذ٘)ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض)

خوشد فؼً ػٍٝ ِب اػزجشٖ )اٌمزافٟ( عؾجبً ٌٍّف داسفٛس ِٓ اٌشػب٠خ ا١ٌٍج١
(11)

 . 

اٌزشبدٞ( ؽممذ ِٕٗ )١ٌج١ب( اعزضّبساً ع١بع١بً ٚاعؼبً  -أْ رٌه اٌٍّف ثطشف١ٗ )اٌغٛدأٟ 

 1116َ(، ٚؽشاثٍظ فٟ ِب٠ٛ )1114فٟ ٌمبءاد وض١شح ِٕٙب: لّخ )عشد ا٤ٌٚٝ( فٟ أوزٛثش  )

ٓ َ( ٚغ١ش٘ب. ٚث١ّٕب ٌُ ٠ؤ٠ذ )اٌمزافٟ( خشٚط اٌٍّف 1117َِ(، ٚلّخ )عشد اٌضب١ٔخ( فٟ أثش٠ً)

ث١ٓ ٠ذ٠ٗ، اؽزفع ثزؤ١٠ذٖ اٌّجطٓ ثبٌشفغ ػٕذِب ٔمً ٍِف داسفٛس إٌٝ اٌذٚؽخ ػجش رى١ٍف ِٓ اٌمّخ 

ِٓ )اٌمزافٟ( ػٓ اعزؼبفزٗ )خ١ًٍ إثشا١ُ٘( وً اٌٛعبؽبد اٌذثٍِٛبع١خ اٌزٟ أسعٍٙب  اٌؼشث١خ. ٌُ ٠ض

اٌشئ١ظ اٌغٛدأٟ )ػّش اٌجش١ش( إٌٝ ١ٌج١ب
(11)

 . 

 َ  1111اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ ثؼذ  اٌّؾٛس اٌضبٌش:

فجشا٠ش( وٕٛع ِٓ اعزىّبي ِغٍغً اٌؾشة اٌخف١خ  17ؽؼش اٌغٛداْ ٚثمٛح فٟ صٛسح )

ث١ٓ ٔظبَ )اٌجش١ش( ٚٔظبَ )اٌمزافٟ(، ؽزٝ وبٔذ ا٤عٍؾخ اٌغٛدا١ٔخ فٟ ِمذِخ أ٠بدٞ اٌضٛاس فٟ 

ثٗ اٌضٛاس ف١ّب ثؼذ، ؽزٝ عمؾ ١ٌج١ب، ػٓ ؽش٠ك اٌؾذٚد اٌّشزشوخ ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ، ٚ٘ٛ ِب اػزشف 

)اٌمزافٟ( فغبسع )ػّش اٌجش١ش( ٌض٠بسح ِذ٠ٕخ ثٕغبصٞ، ِٙذ اٌضٛسح ا١ٌٍج١خ، وؤٚي اػزشاف ػشثٟ 

ثششػ١خ اٌٛػغ اٌمبئُ فٟ )١ٌج١ب( ٚف١ّب ثؼذ اشزىذ اٌغٛداْ ِٓ رغشة ا٤عٍؾخ ا١ٌٍج١خ إٌٝ 

أوذ ف١ٙب أْ ٔظبَ  عّبػبد ِٕب٘ؼخ ٌٗ، ؽغت رظش٠ؾبد إػال١ِخ ٌٍشئ١ظ )ػّش اٌجش١ش(،

)اٌمزافٟ( لذ عٍؼ ػذح ١ٍِش١بد أفش٠م١خ أصٕبء اٌضٛسح فٟ )١ٌج١ب( ٌٍذفبع ػٕٗ، ٚلذ رفشلذ ٘زٖ 

ا١ٌٍّش١بد ثؼذ عمٛؽ اٌمزافٟ، ٚػبدد إٌٝ أفش٠م١ب ٚثبرذ فٟ ِخ١ٍزٙب ِغبثٙخ اٌؾىِٛبد ثٙب، وّب 

غ١ّغ اٌزؼبْٚ ٌٍؾذ ِٓ اػزشف )اٌجش١ش( ثؾظٛي ثالدٖ ػٍٝ ثؼغ ا٤عٍؾخ ِٓ )١ٌج١ب(ٚأْ ػٍٝ اٌ

خطش أزشبس اٌغالػ ا١ٌٍجٟ فٟ دٚي إٌّطمخ، ٚخظًٛطب ا٤فش٠م١خ ِٕٙب، اٌزٟ رشٙذ إٌضاػبد 

اٌّغٍؾخ ٚ٘ىزا وبْ اٌزذخً اٌغٛدأٟ فٟ ١ٌج١ب ٚاػًؾب ِٕز أذالع اٌضٛسح ٚؽزٝ ٘زٖ اٌٍؾظخ
(13)

.  

٠ش( اٌزٞ ٠زّضً فٟ فجشا 17وزٌه ٚػمت اشزؼبي اٌظشاع فٟ اٌذاخً ا١ٌٍجٟ ِب ثؼذ )صٛسح 

ٚعٛد ؽىِٛز١ٓ ٚ ِغٍغ١ٓ رشش٠ؼ١١ٓ وبْ ٌٍغٛداْ دٚساَ ٠ّبسط فٟ )١ٌج١ب(، ؽ١ذ وبٔذ 

ٌٛص٠ش اٌخبسع١خ اٌغٛدأٟ اٌزٟ رؼٍٓ ػٓ اعزؼذاد اٌخشؽَٛ ٌٍزٛعؾ فٟ رظش٠ؾبد إػال١ِخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A3%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_2008&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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اٌظشاع اٌذائش فٟ )١ٌج١ب(، ٌٛلف ؽبٌخ االلززبي اٌّٛعٛدح دْٚ اإلػالْ ػٓ ١ٔخ دػُ أؽذ 

ؽشاف، ٌٚىٓ ا٤ِش اٌخفٟ اٌغ١ش ِؼٍٓ ٘ٛ ِغبػذح اٌذٌٚخ اٌغٛدا١ٔخ ٌمٛاد )فغش ١ٌج١ب( ا٤

اٌّؾغٛثخ ػٍٝ صٛاس ١ٌج١ب، فٟ ٚعٗ اٌؾىِٛخ اٌزبثؼخ ٌٍجشٌّبْ فٟ اٌششق ا١ٌٍجٟ اٌّٛا١ٌخ )خ١ٍفخ 

ا١ٔخ ؽفزش( لبئذ اٌؼ١ٍّبد، ف١ّب عّٟ ثؼ١ٍّخ "وشاِخ ١ٌج١ب"، ٠ٚشعؼ اٌّؾٍٍْٛ ِغبٔذح اٌم١بدح اٌغٛد

ٌٛعٛد ثؼغ اٌزطبثك ا٠٤ذٌٛعٟ ث١ٕٙب ٚث١ٓ سأط اٌغٍطخ فٟ اٌغٛداْ اٌّؾغٛة ػٍٝ ر١بس 

اإلعالَ اٌغ١بعٟ؛ ِّب أصػظ دٚي إٌّطمخ اٌزٟ رذػُ )ؽىِٛخ اٌجشٌّبْ( فٟ اٌششق ا١ٌٍجٟ ثشىً 

أٚ ثآخش ِّب عؼً اٌغٛداْ ػشػخ الرٙبِبد غشث١خ، وز٠ًّٛ عّبػبد إس٘بث١خ ِغٍؾخ فٟ )١ٌج١ب( 

ؼًّ ػٍٝ ػذَ اعزمشاس٘ب ِّب دفغ اٌغٛداْ ٌٕفٟ شجٙخ دػُ أؽذ ا٤ؽشاف فٟ )١ٌج١ب(.  ِّٚب ٚاٌ

عجك ٠ّىٓ إثشاص ثؼغ ا٤عجبة اٌشئ١غخ ٚساء رذ٘ٛس اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ ٚاٌزٟ رزّضً فٟ 

ا٢رٟ
(14)

: 

 ئشر١ٓؽب ١ٌج١ب فؤسعٍذ َ( (1972ػبَ فٟ) رٕضا١ٔب -)أٚغٕذا ث١ٓ ٔضاع اٌغجت ا٤ٚي: ٔشٛة

 اٌشئ١ظ أْ ثبٌّالؽظخ ٚاٌغذ٠ش "أ١ِٓ "ػ١ذٞ اعٍؾخ ٚرخبئش ٌٍشئ١ظ ا١ٌٛغٕذٞ ًٌٕم ػغىش٠ز١ٓ

 دسعخ إٌٝ ٌٙب ٌذٚد ػذٚ إٌٟ إلعشائ١ً طذ٠ك ِٓ رؾٛي لذ اٌمزافٟ(()ػ١ذٞ أ١ِٓ( ٔز١غخ ٌغٙٛد

 )اٌمزافٟ( فىبْ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌزؾش٠ش ٌّٕظّخ اٌغبثمخ عفبسرُٙ ِجٕٟ ٚعٍُ اإلعشائ١١ٍ١ٓ ؽشد أٔٗ

 ثغبٔجٗ. ٠مف أْ ٠شٜ

 اٌظف ٌٚغّغ اٌذاخ١ٍخ ثّشبوٍٗ الٔشغبٌٗ ٔغجخ أغؾبثٗ ا١ٌّٕشٞ( (اٌشئ١ظ اٌغجت اٌضبٟٔ: أػٍٓ

 أ٠ٌٛٚبد فٟ رىْٛ أْ ٠غت اٌذاخ١ٍخ اٌٛؽذح أْ ٚأػزجش اٌغٛداْ عٕٛة ِشىٍخ ٚؽً اٌٛؽٕٟ

  .اٌخبسع١خ اٌٛؽذح رؤرٟ رٌه ثؼذ صُ ؽىِٛزٗ

 اٌطشق ٌزؾم١مٙب أِضً أْ اٌغٛداْ ٠شٞ إر اٌؼشث١خ اٌٛؽذح ِفَٙٛ ؽٛي االخزالفاٌغجت اٌضبٌش:  

 اٌّشاؽً ػجش ٚرغٕت اٌمفض ٚاٌزىبًِ اٌزٕغ١ك إٌٟ ٠ذػٛ اٌزٞ ؽشاثٍظ ١ِضبق ٘ذٜ ػٍٝ اٌغ١ش ٘ٛ

  شؼجٗ. ٚؽذح ٌٍغٛداْ ٠ؾفع اٌزٞ اٌٛؽ١ذ اٌغج١ً ثبػزجبسٖ 

 ٚأعبعبً ٌؼذَ دائّبً  ١ٌج١ب( اٌغٛداْ، (وً ِٓفٟ  اٌغ١بع١خ إٌظُ اخزالف٠ؼزجش  اٌغجت اٌشاثغ:

 ػاللبرّٙب رطج١غ ػٍٟ اٌذٌٚزبْ رؼًّ أْ اٌضِٓ آعجب دٚاػٟ ِٓ ٠ظجؼ فئٔٗ اٌٛؽذٚٞ. ٌزٌه اٌٛفبق

 ثزطج١ك ٠شرجؾ ثّب اٌغ١بع١خ ٚاالٌزضاَ ثبٌشؼبساد اال٘زّبَ إٌظش ػٓ ثغغ ٚاإلل١ّ١ٍخ اٌّظٍؾ١خ

 ؽزّبً  رؤدٞ فئٔٙب اٌغ١بع١خ ثبٌجشاِظ ثبٌزّغه رشرجؾ ِبداٌزضا أٞ ٤ْ اٌّظٍؾ١خ االرفبل١بد ثٕٛد

 .اٌّشزشن ٚاٌزؼبْٚ اٌٛفبق ػذَ إٌٟ

ٚخالطخ اٌمٛي أْ ِزغ١ش غ١بة )اٌمزافٟ( ع١ؼغ ػٍٝ ا٤لً ٔٙب٠خ ٌؾبٌخ ػذَ االعزمشاس 

فٟ اٌّٛلف ا١ٌٍجٟ ٚؽغبثبد ِظبٌؾٗ رغبٖ اٌؼاللخ ِغ اٌغٛداْ، ِّب ٠ز١ؼ فشطخ ٌؾٛاس عذٞ 

ؽٛي ثٕبء أعظ عذ٠ذح ٌٍؼاللبد اٌّغزمج١ٍخ ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ ٚصّخ ػٛاًِ ػذ٠ذح ال رضاي رطٛسارٙب 
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ؤْ ٔزبئغٙب أْ رٍؼت دٚساً ؽبعُ فٟ سعُ ٚالغ عذ٠ذ ٌٍؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ. ِٚٓ رزفبػً ِٚٓ ش

٘زٖ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ ِغزمجً اٌؼاللبد ا١ٌٍج١خ اٌغٛدا١ٔخ ِب عزشعّٗ )اٌضٛسح ا١ٌٍج١خ( ِٓ ٔبؽ١خ 

 لذسرٙب أٚ ػذَ لذسرٙب ػٍٝ ثغؾ ع١طشرٙب ا١ِٕ٤خ ٚاٌؼغىش٠خ ػٍٝ وبًِ اٌزشاثٟ ا١ٌٍجٟ. 

 خاتمـــةال

ِٚٓ خالي إصجبد فشػ١خ اٌذساعخ اٌغٛدا١ٔخ(  -رٕبٌٚذ اٌذساعخ ِٛػٛع ٚالغ اٌؼاللبد )ا١ٌٍج١خ    

أْ اٌظشاع اٌغ١بعٟ ٚػذَ االعزمشاس ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رشىً رؾذ٠بً أِبَ رٛصش ٚاٌزٟ ِفبد٘ب 

١ٌج١ب، اٌغٛداْ( وذٚي اٌغٛدا١ٔخ( ٚثبٌزبٌٟ ٠ؼىظ أصبساً عبٌج١ٗ ػٍٝ وً ِٓ ) -اٌؼاللبد )ا١ٌٍج١خ 

ؽ١ش ٔغذ أْ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ ِشد ثّغ١شٖ ؽ٠ٍٛخ ِٓ اٌزذخالد ٚ خبطخ ِٕز رٌٟٛ عٛاس 

)ا١ٌّٕشٞ، اٌمزافٟ( عذد اٌؾىُ فٟ اٌجٍذ٠ٓ، فىبٔذ )١ٌج١ب( فٟ ا٤سثغ ػمٛد اٌّبػ١خ رؼزّذ خطبْ 

ٌٕظبَ فٟ اٌغٛداْ، ٚ فٟ ػاللزٙب ِغ اٌغٛداْ، ا٤ٚي ٠ذػُ إٌظبَ ٚ اٌضبٟٔ ٠غزمطت ِؼبسػٟ ا

ثذأ رٌه ٚاػؾبً خالي )أصِخ داسفٛس(، وزٌه اػزّذد )اٌغٛداْ( أصٕبء  ِشؽٍخ )ا١ٌّٕشٞ( فٟ 

ػاللزٙب ِغ )١ٌج١ب( ػٍٝ سدٚد ا٤فؼبي فّب وبْ ِٓ )ا١ٌّٕشٞ( أال أْ اعزمطت اٌّؼبسػخ ا١ٌٍج١خ 

)عٛاس اٌز٘ت( ٚثبٌشغُ ِٓ لظش )اٌغجٙخ اٌٛؽ١ٕخ الٔمبد ١ٌج١ب(، ٚفٟ اٌفزشح اٌضب١ٔخ فزشح ؽىُ اٌغ١ذ 

٘زٖ اٌفزشح اال  اٌؼاللخ ث١ٓ اٌجٍذ٠ٓ وبٔذ ع١ذح إٌٝ ؽذ وج١ش، ٚ فٟ اٌفزشح اٌضبٌضخ فزشح ؽىُ )ػّش 

 17اٌجش١ش( اػزّذد ٘زٖ اٌفزشح ػٍٝ دثٍِٛبع١خ إٌفظ اٌط٠ًٛ ِغ ٔظبَ )اٌمزافٟ(، ٚ أصٕبء ) صٛسح 

اٌؾشة اٌخف١خ ث١ٓ إٌظب١ِٓ ٚ أعزّش إٌظبَ فجشا٠ش( وبْ )اٌغٛداْ( ؽبػشاً ٚ ثمٛح العزىّبي 

  اٌغٛدأٟ فٟ ٌؼت دٚسٖ فٟ )١ٌج١ب( ؽزٝ ثؼذ عمٛؽ ٔظبَ )اٌمزافٟ(.

ِٓ خالي ٘زٖ اٌذساعخ ٔغزخٍض عٍّخ ِٓ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد ٚاٌزٟ لذ رىْٛ ثّضبثخ ِؾذداد      

 اٌغٛدا١ٔخ( ٌٚؼً أثشص٘ب ف١ّب ٠ٍٟ: -ؽبوّخ ٌٍؼاللبد )ا١ٌٍج١خ 

  -أوالً: النتائج:

_وبْ ٕ٘بن رٕبفظ شذ٠ذ ث١ٓ )ا١ٌّٕشٞ ، اٌمزافٟ( ثؼذ ٚفبح  عّبي ػجذإٌبطش ؽ١ذ ٔظت 1

اٌمزافٟ ٔفغٗ آ١ِٕبً ٌٍم١ِٛخ اٌؼشث١خ، ٚ ٘زا اٌفؼً ال ٠شػٟ )ا١ٌّٕشٞ( اٌزٞ ٠شٜ فٟ ٔفغٗ ٘ٛ  

 االؽك ثٙزا إٌّظت ٌّغّٛػخ ِٓ ا٤عجـبة ِٕٙب:

 ّٕظت ِٓ )اٌمزافٟ(.أ_ ٠ؼزجش أٔٗ ا٤لــذَ فٟ اٌ

 ة_ ٠ؼزجش )اٌغٛداْ( اٌؼّك االعزشار١غٟ )ٌّظش(.

ط_ رؼذد اٌغىبْ )اٌغٛداْ(  ٠فٛق عىبْ )١ٌجـ١ب(  ثىض١ش ) اٌمٛح اٌجشش٠خ ( ث١ّٕب ٠شٜ )اٌمزافٟ( أْ 

 اٌمٛح االلزظبد٠خ ٟ٘ اٌّؾشن فٟ وً شٟء ٚأٔٗ ٘ٛ ِٓ عبػذ )ا١ٌّٕشٞ( ٌٍجمبء فٟ ٘زا إٌّظت.
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اٌجش١ش( ٠شٜ )اٌمزافٟ( أٔٗ ٘ٛ عجت ٚعٛد )ػّش اٌجش١ش( فٟ ٘زا إٌّظت _ ِشؽٍخ )ػّش 3

ثغجت دػّٗ ٌٍٛطٛي إٌٟ اٌغٍطخ ٚ دػّٗ اٌّبدٞ ٚ اٌّؼٕٛٞ ثؼذ ر١ٌٛٗ ٘زا إٌّظت ٚ ِشبسوخ 

 )اٌمزافٟ( فٟ إؽجبؽ ِؾبٚالد االٔمالة ػ١ٍٗ.

ثؼغ اٌمجبئً اٌزٟ  _ اٌمزافٟ ٠ؼزجش ِٕطمخ )داسفٛس( اِزذاد د٠ّٛغشافٟ )١ٌٍج١ب( ثغجت ٚعٛد4

 رشعغ أطٌٛٙب )١ٌٍج١ب(.

_أعزطبع )اٌمزافٟ( اعزمطبة ػذد وج١ش ِٓ شجبة ٚ صػّبء اٌمجبئً ِٓ عىبْ داسفٛس االِش 5

اٌزٞ أطجؼ ث١ُٕٙ رمبسة أ٠ذ٠ٌٛٛعٟ، ١ٌغزط١غ اعزؼّبٌُٙ وٛسلخ ػغؾ ػٍٝ اٌؾىِٛخ اٌغٛدا١ٔخ ٚ 

 ٌٍذفبع ػٕٗ ػذ أٞ خطش داخٍٟ أٚ خبسعٟ.

افٟ( رؼزّذ ػٍٝ سدٚد ا٤فؼبي اٌّجبششح ٚ اٌغ١ش ِذسٚعخ دساعخ ع١ذح فٟ اٌغبٌت _ع١بعخ )اٌمز6

ٚاٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌمٛح االلزظبد٠خ اٌزٟ ِىٕذ )اٌمزافٟ( ِٓ اٌزذخً فٟ اٌشؤْٚ اٌذاخ١ٍخ ٌجؼغ 

 اٌذٚي.

 -ثانياً: التىصيات:

)اٌغٛداْ( اٌمٛح ٠شرجؾ اٌجٍذ٠ٓ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌشٚاثؾ ِٕٙب اٌذَ ٚ اٌغٛاس  ؽ١ش رزٛفش فٟ     

اٌجشش٠خ، ٚ ا٤ساػٟ  اٌخظجخ، ٚ ا١ٌّبٖ اٌٛف١شح، ٚ)١ٌج١ب( رّزٍه اٌمٛح االلزظبد٠خ، ٚاٌغبؽً 

اٌط٠ًٛ ػٍٝ اٌجؾش اٌّزٛعؾ، ٚ اٌمش٠ت ِٓ أٚسٚثب، ٌٛ أعزّغ وً رٌه ٠ؼطٟ اٌجٍذ٠ٓ اٌفشطخ 

 ػٍٝ خ١شاد اٌمبسح.  ١ٌىٛٔٛا لٛح رّىٕٙب ِٓ اٌزٛغً فٟ اٌمبسح ا٤فش٠م١خ ٌزؾذ ِٓ اٌزٕبفظ اٌذٌٟٚ
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 تقييى األداء انًاني نهًصارف انتجاريح وانًتخصصح في نيثيا 

 و(0204 – 0222في ظم انًتغيراخ االقتصاديح انًعاصرج )خالل انفترج 

 
 

 د. فتحً أحمد انقٌطة 
 فوزي عبد القادر رحابد.  
 إسماعٌل محمد الطوٌرأ.  

 الخمس –كلٌة االقتصاد والتجارة  جامعة المرقب  

 :المستخلص
ذٙكف ٘مٖ اٌكناٌح ئٌٝ اٌرعهف عٍٝ ذم١١ُ األقاء اٌّاٌٟ ٌٍّظانف اٌرعان٠ح  

ٚاٌّرفظظح فٟ ١ٌث١ا فٟ ظً اٌّرغ١هاخ االلرظاق٠ح اٌّعاطهج، ِٚا ذؽكشٗ ِٓ أعىاٌاخ عٍٝ 

ظ١ّع اٌّعاالخ ٚتفاطح عٍٝ اٌّعاالخ االلرظاق٠ح ٚاٌّظهف١ح، ٚومٌه ِؽاٌٚح اٌرعهف ِا ئلا 

واْ ٕ٘ان ِشاوً أٚ ِعٛلاخ ذؽٛي قْٚ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌٍّرٜٛ اٌّطٍٛب ِٓ ع١ٍّح األقاء ـالي 

َ، ٚلك ذُ اذثاع إٌّٙط االٌرمهائٟ اٌراَ ٚإٌّٙط اٌٛطفٟ اٌرؽ١ٍٍٟ 0202 – 0222اٌفرهج 

ٝ إٌرائط، ٚلك ذٛطً اٌثاؼصْٛ ئٌٝ أُ٘ ٘مٖ إٌرائط ٚاٌرٟ ِفاق٘ا: ػعف أقاء ٘ما ٌٍٛطٛي ئٌ

اٌمطاع تشىً وث١ه، ٠ٚهظع اٌٍثة فٟ لٌه ئٌٝ وص١ه ِٓ اٌعهال١ً ٚاٌظعٛتاخ ِٕٙا ِا ٘ٛ قاـٍٟ 

ذعٍك تأففاع ِعكي األقاء ٌٙما اٌمطاع، ِٕٚٙا ِا ٘ٛ ـانظٟ ذّصً فٟ اٌّرغ١هاخ االلرظاق٠ح 

فأعىٍد ٌٍثاً عٍٝ أقاء ٚؼكاشح اإلٔراظ١ح ٚاٌفك١ِح، ٚؼكخ ِٓ لكنذٗ عٍٝ اٌرٌٛع اٌّعاطهج، 

ٚاٌٍّاّ٘ح فٟ ذٕف١م ـطؾ اٌر١ّٕح، ٚلك ذُ اٌرفكاَ تعغ اٌّإشهاخ ِٕٙا: ذؽ١ًٍ اٌفاع١ٍح اٌّا١ٌح، 

 ٚذؽ١ًٍ اٌىفاءج اٌّا١ٌح، ٚذؽ١ًٍ اٌهفع اٌّاٌٟ، ٚاٌرٕثإ تاٌفشً اٌّاٌٟ، فؼالً عٓ االٌرعأح تثعغ

 اٌّإشهاخ اٌّا١ٌح إٌّفهقج ٌٍرٕثإ تؽكٚز اإلفالي فٟ ٘ما اٌمطاع.

 أوال8ً انًقذيـح8

ال شه أْ لطاع اٌّظانف اٌرعان٠ح ٚاٌّرفظظح ٠ّصً أُ٘ اٌكعائُ األٌا١ٌح ٌٍثٕاء  

االلرظاقٞ، ئل ٠مَٛ ترمك٠ُ ـكِاذٗ اٌّظهف١ح ٌٍعّٙٛن قْٚ ذ١١ّى، وّا ٠ر١ػ ٌٍّكـه٠ٓ فهطاً 

ِرٕٛعح الٌرصّان ِكـهاذُٙ، فٕٙان اٌٛقائع اٌرم١ٍك٠ح )اٌٛقائع اٌعان٠ح، ٚاٌرٛف١ه، ٚا٢ظٍح(، 

٠هغثْٛ فٟ ذٛظ١ٗ أِٛاٌُٙ ئٌٝ اٌرصّان  اٌم٠ٓإل٠كاع اٌرٟ ذعرثه فهطاً ظ١كج ٌٍّكـه٠ٓ ٚشٙاقاخ ا

لظ١ه األظً
(0)

. 

وّا ٠عك ٘ما اٌمطاع ِٓ أُ٘ ِإٌٍاخ اٌكٌٚح فٟ اٌّعاي االلرظاقٞ تٛظٗ عاَ، ٚفٟ    

اٌّعاي إٌمكٞ تٛظٗ ـاص، ٚاٌمٞ ٠ٕاؽ تٗ ِٙاَ ِرعكقج ِٓ أّ٘ٙا: اٌٍّاّ٘ح تشىً وث١ه فٟ 

هفع ِٓ ٍِرٜٛ اٌعّاٌح ٚذ١ٌٛع لاعكج اٌٍّى١ح فٟ اٌّعرّع ِٓ ـالي ع١ٍّاخ اٌر٠ًّٛ ٚاٌرفط١ؾ اٌ

 ٌّشان٠ع اٌر١ّٕح.

ٚفٟ ػٛء اٌّرغ١هاخ اٌّرالؼمح لاخ اٌظٍح عٍٝ اٌٍّر١٠ٛٓ اٌعاٌّٟ ٚاإلل١ٍّٟ، ِٚع  

اٌمطاع  األـم فٟ اٌؽٍثاْ ظهٚف ِٚرطٍثاخ األٚػاع االلرظاق٠ح ترٍه اٌكٚي إٌا١ِح، ٠ثهو قٚن

اٌّاٌٟ ِرؼّٕاً لطاع اٌّظانف اٌرعان٠ح ٚاٌّرفظظح، ِٚكٜ ذؽهنٖ ِٓ وافح اٌم١ٛق تٙكف 

ذشع١ع نؤٚي األِٛاي اٌكاـ١ٍح ٚاٌفانظ١ح ٌٍّشانوح ف١ٗ ١ٌٍاُ٘ تىفاءج ٚفاع١ٍح، فمك أشثرد ئؼكٜ 

اٌكناٌاخ
(0)

ح اٌر١ّٕح أْ ذؽه٠ه ٘ما اٌمطاع ٠إشه ئ٠عاتاً عٍٝ ع١ٍّح األقاء، ٚتاٌراٌٟ عٍٝ ع١ٍّ 

أْ ٕ٘ان ذكفماً  –ِصً: أٌّا١ٔا ٚا١ٌاتاْ ٚوٛن٠ا  –االلرظاق٠ح، ؼ١س ذث١ٓ ِٓ ذعانب تعغ اٌكٚي 

ؼم١م١اً وث١هاً ِٓ األنطكج اٌماتٍح ٌإللهاع ِٓ أظً االٌرصّان اٌعك٠ك
(3)

. 
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غ١ه أْ ِىاٌة اٌرؽه٠ه اٌّاٌٟ ال ذىْٛ ٔاذعح ِٓ ذؽه٠ه اٌم١ٛق عٍٝ ٘ما اٌمطاع، ٚال  

ح ٌرؽم١ك ع١ٍّح األقاء اٌع١ك، ِا ٌُ ذٛظك أٌٛاق وفإج ِٚإٌٍاخ ِا١ٌح ِٚظهف١ح لائّح ذىْٛ واف١

عٍٝ أًٌ ل٠ٛح ِرطٛنج، تاإلػافح ئٌٝ ؼٍٓ اـر١ان اٌّشهٚعاخ لاخ اٌمكنج اإلٔراظ١ح، تّا ٠ٍُٙ 

 فٟ ذؽم١ك ِرطٍثاخ اٌر١ّٕح اٌٍّركاِح.

 يشكهح انذراسح8 0.0

٘مٖ اٌكناٌح ٘ٛ ِعهفح األقاء اٌّاٌٟ ٌرٍه اٌّظانف، ئْ اإلشىا١ٌح األٌا١ٌح اٌرٟ ذٕالشٙا  

ٚومٌه ِؽاٌٚح ِعهفح ِا ئلا واْ ٕ٘ان ِشاوً أٚ ِعٛلاخ ذؽٛي قْٚ ذطٛن ٘ما اٌمطاع ٚذؽهنٖ 

ِٓ وافح اٌم١ٛق تٙكف ذشع١ع نؤٚي األِٛاي اٌكاـ١ٍح ٚاٌفانظ١ح ٌٍّشانوح ف١ٗ ١ٌٍاُ٘ تىفاءج 

كناٌح تٍٍٍٍح اٌث١أاخ ٌٍّرغ١ه اٌراتع ٚاٌّرّصٍح فٟ ِعكي ٚفاع١ٍح، ٚذّصً اٌث١أاخ اٌٍّرفكِح فٟ اٌ

األقاء ٌٙما اٌمطاع، ٚومٌه ؼعُ االئرّاْ إٌّّٛغ ٌٍّشان٠ع اإلّٔائ١ح وّرغ١ه ٍِرمً، ٌمٌه ذرّصً 

ِشىٍح اٌكناٌح فٟ اٌرعهف عٍٝ ٘ما اٌؽعُ ٚأشهٖ عٍٝ ِعكي األقاء، ٚتاٌراٌٟ عٍٝ ع١ٍّح اٌر١ّٕح 

 اٌّرغ١هاخ االلرظاق٠ح اٌّعاطهج.االلرظاق٠ح ـاطح فٟ ظً 

 ٚذؽاٚي ٘مٖ اٌكناٌح اإلظاتح عٓ اٌرٍاؤالخ ا٢ذ١ح:

  أْ األقاء اٌّاٌٟ فٟ اٌّظانف اٌرعان٠ح ٚاٌّرفظظح فٟ ١ٌث١ا ٠رظف تىفاءج عا١ٌح أٚ غ١ه ً٘

 لٌه.

  و١ف ٠ّىٓ ذفع١ً قٚن ٘مٖ اٌّظانف فٟ ِٕػ اٌمهٚع ٚاٌر١ٍٙالخ ٌٍٛطٛي ئٌٝ ِعكالخ أقاء

 عا١ٌح.

  ِ ا ٟ٘ اٌرؽك٠اخ اٌرٟ ذٛاظٙٙا ٘مٖ اٌّظانف، ٚـاطح فٟ ظً اٌّرغ١هاخ االلرظاق٠ح

 اٌّعاطهج.

 0.0   8أهذاف انذراسح 

  اٌرعهف عٍٝ ِكٜ ٍِاّ٘ح لطاع اٌّظانف اٌرعان٠ح ٚاٌّرفظظح فٟ ِٕػ اٌمهٚع

 اٌر١ّٕح.ٚاٌر١ٍٙالخ اٌالوِح وّاً ٚٔٛعاً، ٚومٌه ِعاالخ ٔشاؽٙا ٚت١اْ أ١ّ٘رٙا فٟ ذ٠ًّٛ ٚذؽم١ك 

    اٌثؽس عٓ و١ف١ح نفع ٍِرٜٛ األقاء ٌٙما اٌمطاع ٚـاطح فٟ ظً اٌّرغ١هاخ االلرظاق٠ح

 اٌّعاطهج ِٓ ـالي ذمك٠ُ ٘ما اإلؽان اٌّمرهغ.

  ئظٙان األٌثاب اٌىإِح ٚناء ععى ٘ما اٌمطاع عٓ اٌر٠ٕٛع فٟ الرٕاص اٌفهص االٌرصّان٠ح اٌثك٠ٍح

 فٟ االلرظاق اٌٛؽٕٟ.

  فاع١ٍح األقاء اٌّاٌٟ فٟ اٌّظانف اٌرعان٠ح ٚاٌّرفظظح اٌعاٍِح فٟ ١ٌث١ا.اٌعًّ عٍٝ ذط٠ٛه 

  اٌعًّ عٍٝ و٠اقج ذك٠ٚه اٌععٍح االلرظاق٠ح فٟ اٌكٌٚح عٓ ؽه٠ك نفع األقاء اٌّاٌٟ ٌٍّظانف

 اٌرعان٠ح ٚاٌّرفظظح.

 أهًيح انذراسح8 1.0

 ا اٌمطاع ِؽً اٌكناٌح.اٌرعهف عٍٝ اٌّشاوً ٚاٌظعٛتاخ اٌهئ١ٍح اٌرٟ ذٛاظٗ ع١ٍّح األقاء تٙم 

 .ٟٕاٌرعهف عٍٝ اٌعٛاًِ األوصه ذأش١هاً فٟ ّٔٛ ٘ما اٌمطاع فٟ االلرظاق اٌٛؽ 

  ئٌماء اٌؼٛء عٍٝ ا١ٌ٢اخ اٌرٟ ٠ٍرفكِٙا لطاع اٌّظانف اٌرعان٠ح ٚاٌّرفظظح فٟ قعُ ع١ٍّح

 اٌر١ّٕح.

 ئط اٌّرٛلعح ِٓ ٘ما الرهاغ اٌؽٍٛي إٌاظعح ٌرط٠ٛه ٔٙط ٘ما اٌمطاع ِٓ ـالي االٌرفاقج ِٓ إٌرا

 اٌثؽس.
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 فرضياخ انذراسح8 2.0

 ذٕطٍك اٌكناٌح ِٓ اٌفهػ١اخ ا٢ذ١ح: 

 

 8األونىانفرضيح 

H0 ال ذٛظك عاللح انذثاؽ ل٠ٛح ت١ٓ االئرّاْ اٌّظهفٟ اٌّمكَ ِٓ لثً لطاع اٌّظانف اٌرعان٠ح :

 ٚاٌّرفظظح ٚت١ٓ ِعكالخ األقاء.

H1 ْاٌّظهفٟ اٌّمكَ ِٓ لثً لطاع اٌّظانف اٌرعان٠ح : ذٛظك عاللح انذثاؽ ل٠ٛح ت١ٓ االئرّا

 ٚاٌّرفظظح ٚت١ٓ ِعكالخ األقاء.

 8انثانيحانفرضيح 

H0 ِٓ ال ٠ٛظك ٌكٜ اٌّظانف اٌرعان٠ح ٚاٌّرفظظح فٟ ١ٌث١ا اٌمكنج عٍٝ ِٛاظٙح اٌّفاؽه إٌاذعح :

 ع١ٍّح ِٕػ االئرّاْ اٌّظهفٟ، ٚـاطح فٟ ظً اٌّرغ١هاخ االلرظاق٠ح اٌّعاطهج.

H1ٛظك ٌكٜ اٌّظانف اٌرعان٠ح ٚاٌّرفظظح فٟ ١ٌث١ا اٌمكنج عٍٝ ِٛاظٙح اٌّفاؽه إٌاذعح ِٓ : ٠

 ع١ٍّح ِٕػ االئرّاْ اٌّظهفٟ، ٚـاطح فٟ ظً اٌّرغ١هاخ االلرظاق٠ح اٌّعاطهج.

 حذود انذراسح8 3.0

 أوال8ً انحذود انزينيح8 

 َ.0202ٚذٕرٟٙ تٕٙا٠ح عاَ  0222ذُ اـر١ان فرهج و١ِٕح ِؽكقج ذثكأ ِٓ 

 ثانيا8ً انحذود انًكانيح8

 ٌٛف ذرُ اٌكناٌح عٍٝ إٌؽٛ ا٢ذٟ: 

ذُ اـر١ان اٌّظانف اٌرعان٠ح اٌعاٍِح فٟ ١ٌث١ا اٌّرّصٍح فٟ )اٌّظهف اٌرعانٞ، ِٚظهف 

 اٌعّٙٛن٠ح، ٚاٌّظهف اٌظؽانٞ، ِٚظهف اٌٛؼكج(.

١ح، ومٌه ذُ اـر١ان اٌّظانف اٌّرفظظح اٌّرّصٍح فٟ )اٌّظهف اٌىناعٟ، ِٚظهف اٌرّٕ

 ِٚظهف االقـان ٚاالٌرصّان اٌعمانٞ، ٚاٌّظهف اٌه٠فٟ(.

 ينهجيح انذراسح8 4.0

ذُ االعرّاق فٟ ٘مٖ اٌكناٌح عٍٝ إٌّٙط االٌرمهائٟ اٌراَ اٌمٞ ٠رّصً فٟ اٌرمهاء ٚالع  

٘ما اٌمطاع ِٚؽاٌٚح قناٌح ٚذؽ١ًٍ ِا ٠ٛاظٙٗ ِٓ طعٛتاخ ِٚعٛلاخ ف١ّا ٠رعٍك تهأٌّاٌٗ، 

ٝ ذؽ١ًٍ ا١ٌّىا١ٔاخ ٚاٌرمان٠ه ا٠ٌٍٕٛح ٚاٌى٠اناخ ا١ٌّكا١ٔح اٌرٟ ذعىً ٚلٌه تاالعرّاق عٍ

اٌعٛأة اٌرطث١م١ح ٌٙا، ٚومٌه إٌّٙط اٌرؽ١ٍٍٟ اٌٛطفٟ إلظهاء اٌكناٌح اٌع١ٍّح ِٓ ـالي ِمانٔح 

األقاء ٚا١ٌ٢اخ ٚاٌفاع١ٍح ٚاٌرأش١ه ٚإٌرائط ٌكٜ ٘ما اٌمطاع ِؽً اٌكناٌح، ٚلك ذُ االعرّاق عٍٝ 

ٍة اٌّا١ٌح فٟ ل١اي اٌعائك ٚاٌّفاؽهج ٚاٌرٟ ذث١ٓ ِكٜ ٍِاّ٘ح ٘ما اٌمطاع ِٓ ـالي ِٕػ أُ٘ إٌ

اٌمهٚع ٚاٌر١ٍٙالخ وّرغ١ه ٍِرمً ٚأشهٖ فٟ ِعكي األقاء وّرغ١ه ذاتع، ٚلٌه ـالي اٌفرهج 

(0222-0202.) 

٠ٚرأٌف اٌثؽس ِٓ ـٍّح ألٍاَ نئ١ٍح، فثعك اٌّمكِح ٠ٍرعهع اٌمٍُ اٌصأٟ أُ٘  

خ االلرظاق٠ح اٌّعاطهج، ٚاٌمٍُ اٌصاٌس ذطٛن أٔٛاع ٚؼعُ االئرّاْ إٌّّٛغ ِٓ ٘ما اٌّرغ١ها

اٌمطاع، ٚاٌمٍُ اٌهاتع اإلؽان اٌرطث١مٟ اٌمٞ ١ٌرُ ذٕاٌٚٗ فٟ ل١اي اٌعائك ٚاٌّفاؽهج فٟ 

اٌّظانف اٌرعان٠ح ٚاٌّرفظظح تاٌرفكاَ أُ٘ إٌٍة اٌّا١ٌح، ت١ّٕا ٠ٍرعهع اٌمٍُ اٌفاًِ 

 اخ.إٌرائط ٚاٌرٛط١
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 انذراساخ انساتقح8 5.0

 ٕ٘ان اٌعك٠ك ِٓ اٌكناٌاخ األواق١ّ٠ح اٌّهذثطح تّٛػٛع اٌكناٌح ِٓ ت١ٕٙا: 

 انذراساخ انعرتيح8 -أ

(0221دراسح )أحًذ حسين،  -0
(2)

. 

ذٙكف ٘مٖ اٌكناٌح ئٌٝ ذم١١ُ قٚن اٌثٕٛن اإلٌال١ِح فٟ اٌر١ّٕح االلرظاق٠ح فٟ فٍٍط١ٓ، ؼ١س 

 ٠أذٟ:ذٛطٍد اٌكناٌح ئٌٝ ِا 

% ِٓ 9ٍِاّ٘ح اٌثٕٛن اإلٌال١ِح فٟ إٌاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ ػع١فح ؼ١س تٍغد ؼٛاٌٟ  -

 ِعّٛع إٌاذط اٌّؽٍٟ اإلظّاٌٟ.

٠شىً نأي اٌّاي اٌّكفٛع فٟ اٌثٕٛن اإلٌال١ِح اٌعاٍِح فٟ فٍٍط١ٓ ٍٔثح ظ١كج ِٓ نأي اٌّاي  -

 اٌّكفٛع تاٌثٕٛن.

غ١اب إٌّاؾ االٌرصّانٞ اٌّالئُ فٟ فٍٍط١ٓ، ٚػعف ذعأٟ اٌثٕٛن اإلٌال١ِح تفٍٍط١ٓ ِٓ  -

اٌٛعٟ اٌّظهفٟ اإلٌالِٟ ت١ٓ ظّٙٛن اٌّرعا١ٍِٓ، ٚغ١اب ١ٌاٌاخ ِشععح ِٓ لثً ١٘أج ذشع١ع 

 االٌرصّان اٌفٍٍط١ٕٟ.

(0225دراسح )أتىتكر عثذ انكريى،  -0
(5)

. 

ا اٌّظهف١ح، ذٙكف ٘مٖ اٌكناٌح ئٌٝ اٌرعهف عٍٝ اٌثٕٛن اإلٌال١ِح ٚـكِاذٙا ٚع١ٍّاذٙ 

ٚذٛطٍد ئٌٝ أْ اٌثٕٛن اإلٌال١ِح ال ذعأٟ ِٓ ِشاوً ِٓ ٔاؼ١ح ا١ٌٌٍٛح، فٟٙ ذرّرع تمكن وث١ه 

ِٓ ا١ٌٌٍٛح ِٓ ـالي لكنذٙا عٍٝ اظرماب اٌٛقائع ِٓ لثً األفهاق ٚاٌهاغث١ٓ فٟ اٌرصّان أِٛاٌُٙ، 

ثهج االلرظاق٠ح ٚاٌر١ٍ٠ّٛح ئال أْ ٘مٖ اٌثٕٛن ذعأٟ ِٓ عكَ وفاءج ئقانج االٌرصّان ٔر١عح ٌٕمض اٌف

 ٌكٜ اٌمائ١ّٓ عٍٝ ئقانج ٘مٖ اٌثٕٛن.

(0200دراسح )إنجي طاهر،  -1
(4)

. 

ذٙكف ٘مٖ اٌكناٌح ئٌىٝ ذؽ١ٍىً أقاء اٌثٕىٛن اٌرعان٠ىح اٌعاِىح، ِٚمانٔرٙىا تىاٌثٕٛن اٌفاطىح  

تعّٙٛن٠ح ِظه اٌعهت١ح، ٚئ٠عاق ذم١ى١ُ ِٕظىف ٚعىاقي ألقاء اٌثٕىٛن اٌرعان٠ىح ٚاٌفاطىح وّىكـً 

ٌع١ٍّىىىاخ اإلطىىىالغ اٌّظىىىهفٟ، ٚذٛطىىىٍد اٌكناٌىىىح ٌٛظىىىٛق قٚن ٍِّىىىٛي ٌثٕىىىٛن اٌمطىىىاع اٌعىىىاَ 

ٚاٌرؽٛال٘ا عٍٝ إٌظ١ة األوثه ِٓ إٌشاؽ اٌّظهفٟ، فٟ ؼ١ٓ اؼرٍد اٌثٕٛن اٌفاطح اٌظىكانج 

ِىىٓ ؼ١ىىس ذؽم١ىىك األنتىىاغ ٚذمىىك٠ُ اٌفىىكِاخ تألىىً ذىٍفىىح ٌٍّرعىىا١ٍِٓ، ٚوىىمٌه أٚػىىؽد أْ اٌمىىكنج 

اٌفاطح أوثه ِٕٙا فٟ اٌثٕٛن اٌرعان٠ح اٌعاِح، ٚاٌرٟ ال ذىاي ذعأٟ ِٓ اٌعك٠ك ِٓ اٌرٕاف١ٍح ٌٍثٕٛن 

اٌّشىالخ اٌرٟ ذع١ك لكنذٙا اٌرٕاف١ٍح أّ٘ٙىا: ذثع١رٙىا ٌٍكٌٚىح ٚاٌرىٍفىح اٌرىٟ ذرؽٍّٙىا ٔر١عىح ِشىاوً 

اٌمهٚع اٌّرعصهج، ٚومٌه اعرّاق اٌثٕٛن اٌّرفظظح تظىٛنج أٌاٌى١ح عٍىٝ نأٌىّاٌٙا فىٟ ذ٠ّٛىً 

، ٚذرأشه ِٛانق٘ا تاٌؽاٌح االلرظاق٠ح ٌٍكٌٚح ٚذهو١ى٘ا عٍٝ إٌشىاؽ اٌرّى٠ٍٟٛ قْٚ اٌىكـٛي ٔشاؽٙا

فىٟ االٌىرصّاناخ اٌمطاع١ىح، ئػىافحً ٌؼىعف نؤٚي أِٛاٌٙىا، ِّىا أقٜ ئٌىٝ ػىعف اٌٍّىاّ٘ح فىٟ 

 اٌر١ّٕح االلرظاق٠ح.

 

 انذراساخ األجنثيح8  -ب

(Zhou,،2007دراسح ) -0
(5)

. 

ؼ١س ٘كفد ئٌٝ اٌرعهف عٍٝ قٚن اٌثٕٛن فٟ اٌثٍىكاْ إٌاشى ح ٔر١عىح اٌرمٍثىاخ اٌرىٟ ذؽىكز 

فىٟ اٌثٍىكاْ اٌظىٕاع١ح اٌىثىىهٜ ٔر١عىح ٌاوِىاخ اٌّا١ٌىىح اٌرىٟ ذّىه تٙىا ٘ىىمٖ اٌىكٚي، ٚاٌىرٕرعد ٘ىىمٖ 

اٌكناٌىىح أْ ٌٍٕمىىاَ اٌّظىىهفٟ قٚناً ؼاٌىىّاً فىىٟ ٔمىىً اٌظىىكِاخ )اٌؽىىٛاظى( اٌّا١ٌىىح اٌفانظ١ىىح ئٌىىٝ 
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ح االلرظاق٠ح اٌّؽ١ٍح، ٚاٌىمٞ ٠عرثىه فىٟ غا٠ىح األ١ّ٘ىح تإٌٍىثح اللرظىاق األٌىٛاق إٌاشى ح، األٔشط

ؼ١س ذىْٛ أٌٛاق إٌٍكاخ ٚاألٌُٙ تٙا ِرأـهج، ٚومٌه أٚػؽد أْ ٌٍثٕٛن قٚناً ِّٙاً ِٓ ٔاؼ١ح 

اٌٌٛىىاؽح اٌّا١ٌىىح، ٚ٘ىىٟ ذعرثىىه اٌمٕىىاج اٌّظىىهف١ح لاخ األ١ّ٘ىىح اٌفاطىىح ومٕىىاج ٌٍظىىكِاخ اٌّؽ١ٍىىح 

ظٕث١ح، ٚذمكَ ٘مٖ اٌكناٌح ّٔٛلظاً ٌٍرٛاوْ اٌعاَ ٌاللرظاق اٌظغ١ه اٌّفرىٛغ اٌىمٞ ٠فٍىه اٌىكٚن ٚاأل

اٌُّٙ ٌٍمطاع اٌثٕىٟ ذعاٖ ذؽكٞ ٚذؼفُ ـكِاخ ذىكفك نأي اٌّىاي ئٌىٝ االلرظىاق اٌّؽٍىٟ تإٌٍىثح 

 ٌاوِح اٌّا١ٌح ا٠ٛ١ٌ٢ح.

(Dodonov،0227دراسح ) -0
(6)

. 

ٌرغ١ىىهاخ فىىٟ نأي اٌّىىاي اٌّظىىهفٟ ٚأشىىهٖ عٍىىٝ ؼ١ىىس ٘ىىكفد ئٌىىٝ اٌرعىىهف عٍىىٝ ٚػىىع ا 

اٌشهواخ اٌظغ١هج ٚاٌّرٌٛطح، ٚذٛطىٍد ٘ىمٖ اٌكناٌىح ئٌىٝ ِعّٛعىح ِىٓ إٌرىائط أّ٘ٙىا: ٚظىٛق 

ذأش١هاخ لاخ قالٌح ئؼظائ١ح ف١ّا ٠رعٍك تاٌرغ١هاخ فىٟ نأي اٌّىاي اٌّظىهفٟ ذعىاٖ إٌّىٛ اٌؽم١مىٟ 

 اٌشهواخ اٌىث١هج تمٌه. ٌّث١عاخ اٌشهواخ اٌظغ١هج ٚاٌّرٌٛطح، فٟ ؼ١ٓ ال ذرأشه

ئْ ذغ١ىىهاً ِىىا فىىٟ ٚػىىع نأي اٌّىىاي تاٌمطىىاع اٌّظىىهفٟ ٠ىىىْٛ ٌىىٗ اٌرىىأش١ه األلىىٜٛ عٍىىٝ  

اٌشهواخ اٌظغ١هج تإٌٍثح ٌٍظٕاعاخ اٌرٟ ذعرّك تشىً أوثه عٍٝ اٌر٠ًّٛ اٌفىانظٟ، تىاٌهغُ ِىٓ 

عّان٘ىا اعرّاق اٌشهواخ اٌظغ١هج ٚاٌّرٌٛطح ٚتشىً أوثه عٍىٝ اٌر٠ّٛىً اٌفىانظٟ فىٟ ِهاؼىً أ

اٌّثىهج، ؼ١س ذإشه اٌرغ١هاخ فٟ ٚػع نأي اٌّاي اٌثٕىٟ ع١ٍٙا تشىً أوثه فٟ ِهاؼىً أعّان٘ىا 

األلىىكَ، ٚذرىىهقق اٌثٕىىٛن فىىٟ قٚي االذؽىىاق األٚنٚتىىٟ فىىٟ ذمىىك٠ُ االئرّىىاْ ٌعىىكق وث١ىىه ِىىٓ اٌشىىهواخ 

١ىح اٌّا١ٌىح اٌعك٠كج، شُ فشً األقت١اخ إٌمه٠ح ٚاٌرعه٠ث١ح ؼرٝ ا٢ْ فٟ ذأ١ًٌ طٍح ل٠ٛىح تى١ٓ اٌرّٕ

أشثرىىد اٌكناٌىىح أْ ٌٍر١ّٕىىح اٌّا١ٌىىح ذىىأش١هاً ئ٠عات١ىىاً ، فمىىك مٍثىىاخ اٌّفهظىىاخ عٍىىٝ ٍِىىرٜٛ اٌشىىهوحٚذ

ٍِؽٛظاً فٟ اٌرمٍثاخ عٍٝ ٍِرٜٛ اٌشهوح، ٠ٚىْٛ اٌرىأش١ه أوثىه تإٌٍىثح ٌٍشىهواخ اٌرىٟ ذعّىً فىٟ 

مٖ اٌشىهواخ ِعاي اٌظٕاعاخ اٌّعرّكج تشىً ٍٔثٟ أوثه عٍٝ اٌر٠ًّٛ اٌفىانظٟ، ؼ١ىس ذرطٍىة ٘ى

 اٌّى٠ك ِٓ األِٛاي اٌفانظ١ح ٔمهاً ٌفظائض اٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌظٕاع١ح.

(Manuel,،2014دراسح ) -1
(7)

. 

ذٛػ١ػ قٚن اٌر١ّٕح فٟ وً ِىٓ اٌّىٍى١ه ٚاٌثهاو٠ىً تعىك اٌؽىهب  ئٌٝ ذٙكف ٘مٖ اٌكناٌح 

١ىح قٚناً ِّٙىاً اٌعا١ٌّح اٌصا١ٔح ٚؼرٝ ٠ِٕٛا ٘ما، ٚأُ٘ ِا ذٛطىٍد ئ١ٌىٗ ٘ىمٖ اٌكناٌىح أْ ٌثٕىٛن اٌرّٕ

فٟ وٍرا اٌكٌٚر١ٓ فٟ قعُ إٌّٛ ٚاٌر١ّٕىح االلرظىاق٠ح، ٚـاطىح عٕىك اذثىاع اٌىكٌٚر١ٓ ١ٌٍاٌىح ئؼىالي 

 اٌٛانقاخ ٌر١ّٕح الرظاقاذٙا.

 ثانيا8ً أهى انًتغيراخ االقتصاديح انًعاصرج8

انًعرفةةةةح انعهًيةةةةح انحذيثةةةةح وانًتجةةةةذدج فةةةةي يجةةةةال تكنىنىجيةةةةا انًعهىيةةةةاخ واالتصةةةةاالخ  -0

 كترونياخ8واإلن

ذعرثه اٌّعهفح اٌع١ٍّح اٌؽك٠صح ٚاٌٍّرعكج األٌىاي اٌّىاقٞ ٌاللرظىاق اٌعىاٌّٟ اٌؽىك٠س فىٟ  

٘مٖ اٌفرهج، ٚذمَٛ تكٚن ِٙىُ فىٟ ذؽك٠ىك ِالِؽىٗ ٚاذعا٘اذىٗ، ؼ١ىس ظٙىهخ اٌرغ١ىهاخ لاخ اٌطىاتع 

تاٌّعٍِٛىاخ اٌّر١ّى فٟ ِعاي اٌرطٛن اٌرىٌٕٛٛظٟ، ٠ٚطٍك ع١ٍٙا اٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌهف١عىح ٚاٌرىٟ ذٙىرُ 

ٚاالذظاالخ اٌرٟ أقخ ئٌٝ اٌرٕثاؽ ِٛانق ظك٠كج اٌّرّصٍىح فىٟ ذؽك٠ىك ؽث١عىح اٌعّىً، ٚ٘ىٛ االٔرمىاي 

ِٓ ذٛف١ه اٌعًّ اٌعؼٍٟ ٚئٌٝ ذٛف١ه اٌعًّ اٌعمٍٟ
(02)

. 

ٚتاعرثىىان أْ اٌّعهفىىح اٌع١ٍّىىح لىىٛج ِٕرعىىح ذفؼىىع ٌّمرؼىى١اخ ٚأعىاٌىىاخ لىىٛا١ٔٓ عٍىىُ  

٠ٚغ١ه ِٕٙا ئٌٝ ؼك وث١ه، ٌُٚ ذمرظه إٌّافٍح االلرظاق٠ح عٍىٝ  االلرظاق، ٚتاٌطثع فأٗ ٠إشه ف١ٙا

ِعاي اإلٔراض اٌّاقٞ فؽٍة، تً اِركخ ئٌٝ اٌّعىاي اٌفىكِٟ، ٚأطىثؽد اٌّعهفىح اٌع١ٍّىح اٌؽك٠صىح 
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ٚاٌٍّرعكج ِٛػٛعاً أٌا١ٌاً ٌٍرعانج اٌك١ٌٚح، ؼ١س أقٜ ذىا٠ك اٌصٛنج اٌّعٍِٛاذ١ح فٟ ِعاي اإلقانج 

، ٚوىىمٌه اٌؽاٌىىة ا٢ٌىىٟ ٚلطىىاع اٌفىىكِاخ اٌّظىىهف١ح ٚاٌىىمٞ أقٜ ئٌىىٝ ٚااللرظىىاق ٚاٌّٛاطىىالخ

ماىةت أرٙىاء اٌؽىهب اٌعا١ٌّىح  ئؼكاز ذغ١ىهاخ ظٛ٘ه٠ىح فىٟ ت١ ىح ٚت١ٕىح إٌمىاَ اٌّظىهفٟ اٌعىاٌّٟ عت

 اٌصا١ٔح.

فمىىك شىىٙك لطىىاع اٌفىىكِاخ اٌّظىىهف١ح اٌؽك٠صىىح عٍىىٝ اٌٍّىىرٜٛ اٌعىىاٌّٟ ذطىىٛناخ ِمٍ٘ىىح  

ٌٚه٠عح فٟ اٌٌٛائً اٌرىٌٕٛٛظ١ح
(00)

.، ٚوّا ٘ٛ ِعثه عٕٙا تاإلؼظائ١اخ اٌعاِح عٍٝ ذىا٠ك اٌكٚن 

اٌمٞ ذمَٛ تٗ اٌرعانج اٌك١ٌٚح فٟ لطاع اٌفكِاخ اٌّظهف١ح فٟ االلرظاق اٌعىاٌّٟ، فمىك ؼمىك لطىاع 

% ـىالي اٌفرىهج 02إٌشاؽ اإللهاػٟ ٌٍّظانف اٌرعان٠ح اٌك١ٌٚح ِعكي ّٔٛ ٌٕٛٞ ِرٌٛؾ لىكنٖ 

(0992-0222.) 

 رؤوس األيىال8 تطىر أسىاق -0

اذعٗ ذؽه٠ه اٌرعىانج اٌك١ٌٚىح فىٟ ـىؾ ِىٛاور ٌرؽه٠ىه ؼهوىح نؤٚي األِىٛاي اٌك١ٌٚىح، فمىك  

أواٌد اٌكٚي اٌّرمكِح ٚتعغ اٌكٚي إٌا١ِح )ِصً قٚي ظٕٛب شهق آ١ٌا( أغٍة ل١ٛق اٌهلاتىح عٍىٝ 

ٍىد اٌظهف، ٚفرؽد أٌٛالٙا اٌّا١ٌح ٌهأي اٌّاي األظٕثٟ، ٚأطثؽد ؼهوىح نؤٚي األِىٛاي ١ٌٚ

ذعانج اٌٍٍع ٟ٘ اٌمٛج اٌكافعح ٌاللرظاق اٌكٌٟٚ
(00)

. 

ٚأقٜ ذىا٠ىىك اٌرىىكفماخ اٌىىمٞ فىىاق ؼعىىُ اٌرعىىانج اٌعا١ٌّىىح ٌٍٍىىٍع ئٌىىٝ ذٍىىانع ٚأىىكِاض فىىٟ  

األٌٛاق اٌعا١ٌّح ئٌٝ أْ أطثؽد ٌٛلاً عا١ٌّح ٚاؼكج ذؼُ اٌّهاوى اٌّا١ٌح ٚإٌمك٠ح فٟ ٠ٛ١ٔىٛنن، 

ٔط، ٚغ١ه٘إٌٚكْ، ٚو٠ٛن٠ؿ، ٌٕٚغافٛنج، ٚ٘ٛٔط وٛ
(03)

. 

ٚوّىىا ذعىىك أ٠ؼىىاً أْ ذطىىٛن أٌىىٛاق اٌّىىاي ٘ىىٟ إٌىىاذط األٌاٌىىٟ ٌع١ٍّىىح االٔفرىىاغ اٌّىىاٌٟ  

ٚااللرظاقٞ، ٚ٘ما ِا أقٜ ئٌٝ ذىاًِ ٚانذثاؽ األٌٛاق اٌّا١ٌح اٌّؽ١ٍح تاٌعاٌُ اٌفانظٟ ِٓ ـىالي 

ٛعاخ، ئٌغىىاء اٌم١ىىٛق عٍىىٝ اٌّعىىاِالخ فىىٟ ؼٍىىاب اٌع١ٍّىىاخ اٌهأٌىىّا١ٌح، ٚؼٍىىاب ١ِىىىاْ اٌّىىكف

ٚأطثؽد ؼهوح نؤٚي األِٛاي اٌعا١ٌّح ذّٕٛ ٚذرؽىهن تؽه٠ىح واٍِىح، ٚنغىُ أْ االٔفرىاغ اٌّىاٌٟ 

ٚااللرظاقٞ ٚؼه٠ح ؼهوح ذكفك نؤٚي األِٛاي ٚظمب االٌرصّاناخ األظٕث١ح ٚئٌغاء وافىح اٌم١ىٛق 

اخ اٌّا١ٌح عٍٝ ِعاِالخ إٌمك األظٕثٟ ٚئْ واْ ٘ما وٍٗ ٌٗ فٛائكٖ ئال أٔٗ لك ٠ٕرمض ِٓ لكنج اٌٍٍط

ٚإٌمك٠ح فٟ ا١ٌٍطهج عٍٝ األوِاخ
(01)

. 

 االتجاه نحى انتكتالخ االقتصاديح اإلقهيًيح8 -1

ٌمىىك ذ١ّىىىخ فرىىهج ِىىا تعىىك اٌؽىىهب اٌعا١ٌّىىح اٌصا١ٔىىح تاذعىىاٖ ِعمىىُ قٚي اٌعىىاٌُ عٍىىٝ اـىىرالف  

ٔؽىٛ اٌرىرىً  ٔمّٙا ا١ٌٍا١ٌح ٚااللرظاق٠ح ٚذغا٠ه أُؽُها٘تا االظرّاع١ىح ٚاٌصماف١ىح فىٟ ا٢ٚٔىح األـ١ىهج

ٚاالٔىىكِاض فىىٟ شىىىً ذعّعىىاخ ١ٌاٌىى١ح أٚ الرظىىاق٠ح، ٌىىٛاء وىىاْ عٍىىٝ ٍِىىرٜٛ اٌىىكٚي اٌظىىٕاع١ح 

اٌّرمكِىىح أَ اٌىىكٚي إٌا١ِىىح ذؽم١مىىاً ٌعىىكج أ٘ىىكاف، أّ٘ٙىىا: ذٍٕىى١ك اٌعّىىً اٌعّىىاعٟ ف١ّىىا ت١ٕٙىىا، ٚؼىىً 

اً ِشىٍح ؽث١عح األٌٛاق ٚذ٠ٕٛع فهص اٌرغالي اٌّٛانق، ٚو٠اقج لات١ٍح اٌرفكاِٙا ذعان٠
(05)

. 

ٚتطث١عح اٌؽاي، فاْ ٘ما اٌرىرً أٚ االٔكِاض فٟ شىً ذعّعاخ أٚ و١أاخ ال ٠رؽمك قفعح ٚاؼكج، تً 

٠رُ عاقج عثه ِهاؼً أرما١ٌح ِركنظح ذفرٍف ِكذٙا ِٚؼّٛٔٙا ِٓ ذعهتح ئٌىٝ أـىهٜ، ٚذمىٛق وىً 

 ِهؼٍح ئٌٝ اٌّهؼٍح اٌرا١ٌح.

ٟ تكا٠ح فٟ ِٕطمح اٌرعانج اٌؽىهج )ٚ٘ىٟ ٚذرّصً أشىاي ِٚهاؼً اٌرىرً أٚ االٔكِاض اإلل١ٍّ 

ط١غح ٌالٔكِاض االلرظاقٞ ذٙكف ئٌٝ ئٌغاء أٚ ئواٌىح وافىح اٌم١ىٛق اٌرعه٠ف١ىح ٚغ١ىه اٌرعه٠ف١ىح عٍىٝ 

اٌرعانج ت١ٓ اٌكٚي األعؼاء(، ٚاالذؽاق اٌعّهوٟ )ؼ١س ٠رُ االذفاق عٍٝ ذٛؼ١ك اٌهٌَٛ اٌعّهو١ح 

اٌرٙا ف١ّا ت١ٕٙا(، اٌٍىٛق اٌّشىرهوح )اٌرىٟ ٠ىرُ ف١ٙىا ت١ٓ اٌكٚي األعؼاء ٚاذعاٖ اٌعاٌُ اٌفانظٟ ٚئو
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ئواٌح واٌح اٌم١ٛق عٍٝ ذؽهن عٛاًِ اإلٔراض ت١ٓ اٌىكٚي األعؼىاء ٚتعأىة ذؽم١ىك شىهٚؽ االذؽىاق 

اٌعّهوٟ(، االذؽىاق االلرظىاقٞ )ٚ٘ىٛ أعٍىٝ قنظىاخ اٌرىاِىً اٌرىٟ ٠ىرُ ف١ٙىا اٌرٍٕى١ك اٌىاِىً تى١ٓ 

اء تعأة ذؽم١ك شهٚؽ اٌٍٛق اٌّشرهوح(، ٚأـ١هاً ٌٚى١ً ا١ٌٍاٌاخ اٌّا١ٌح ٚإٌمك٠ح ٌٍكٚي األعؼ

آـهاً ذأذٟ ِهؼٍىح االٔىكِاض االلرظىاقٞ اٌىاِىً تؽ١ىس ذظىثػ ٚوأٔٙىا الرظىاق ٚاؼىك ٠رىٌٛٝ ذؽك٠ىك 

١ٌاٌاذٗ اٌّفرٍفح ٌٍطح ع١ٍا فٛق اٌكٚي ٚومٌه تٕه ِهوىٞ ٚاؼك ٚعٍّح ٚاؼكج
(02)

. 

االلرظىىاقٞ، ٚوىىمٌه فىىٟ ؼّا٠ىىح  ٚذىىأذٟ أ١ّ٘ىىح اذثىىاع ِىىٕٙط اٌرىىكنض فىىٟ ذؽم١ىىك اٌرىاِىىً 

الرظاق٠اخ تعغ اٌكٚي األعؼاء ِٓ األػهان اٌرٟ لك ذرعهع ٌٙىا طىٕاعرٙا أٚ ِٕرعاذٙىا، اٌرىٟ 

ذرّرىىع ف١ٙىىا ت١ّىىىج ٍٔىىث١ح، ٌٚىىما ٠ٍىىرغهق ذؽه٠ىىه اٌرعىىانج تىى١ٓ اٌىىكٚي األعؼىىاء فىىٟ اٌرعّىىع تعىىغ 

 اٌٛلد، ٠ٚرُ ٚػع ظكاٚي و١ِٕح ٌرؽه٠ه اٌرعانج ذكن٠ع١اً.

١ٍاق ٔعك أْ ٕ٘ان اذعا٘اً ٌره١ٌؿ لٛاعىك اٌرىىرالخ االلرظىاق٠ح اإلل١ّ١ٍىح عٍىٝ ٚفٟ ٘ما اٌ 

ـه٠طح االلرظاق اٌعاٌّٟ، ٚاٌرٟ ِٓ أّ٘ٙا
(02)

: 

 .The European Union (EU)االذؽاق األٚنٚتٟ -

 اذفال١ح اٌرعانج اٌؽهج ٌكٚي أِه٠ىا اٌشّا١ٌح )إٌافرا(. -

The North American Free Trade Agreement (NAFTA). 

 اٌٍٛق اٌّشرهوح ٌٍشهق ٚاٌعٕٛب األفه٠م١ح "و١ٍِٛا". -

Market for Eastern and Southern Africa. 

ٕٚ٘ان ذعّعاخ أـهٜ 
(01)

ِصً: قٚي ذعّع اٌٍاؼً ٚاٌظىؽهاء )ي، ص(، ٚقٚي غىهب  

أفه٠م١ا )ئ٠ىٛاي(، قٚي االذؽاق االلرظىاقٞ ألفه٠م١ىا اٌٌٛىطٝ )ئ٠ىىاي(، ٚقٚي اٌعٕىٛب األفه٠مىٟ 

اٌعهتىىٟ، ِٚعٍىىً اٌرعىىاْٚ اٌف١ٍعىىٟ  اٌّغىىهب)ٌىىاقن(، ِٚعّٛعىىح قٚي األٚت١ىىه، ٚاذؽىىاق قٚي 

 اٌعهتٟ.

٠ٚثهو فٟ اٌٛلد اٌّعاطه أْ ٕ٘ان اذعا٘اً ظك٠كاً ذؽاٚي ف١ٗ اٌكٚي اٌّرمكِح ٚإٌا١ِح عٍٝ  

ؼك ٌٛاء اٌكـٛي فٟ ذهذ١ثاخ ذعان٠ح ؼهج ف١ّا ت١ٕٙا، ٠ّٚىٓ اٌمٛي: تأْ ٚػع اٌكٚي اٌرٟ ال 

رّٟ ئٌٝ أٞ ذىرً أػعف ِٓ ذٍه اٌكٚي اٌرٟ ذٕرّٟ ئٌٝ أٞ ذىرً أٚ ذعّع ِا، ؼ١س ٠رهذة عٍٝ ذٕ

اٌكٚي اٌرٟ ذرعٗ ٔؽٛ اٌكـٛي فٟ ذىرالخ ٘ٛ اٌرؽه٠ه إٌٍثٟ ٌٍرعانج اٌفانظ١ح، ٚ٘ما ِٓ شأٔٗ 

٠ى٠ك ِٓ ؼعُ اٌرثاقي اٌرعانٞ ت١ٓ اٌكٚي األعؼاء قاـً اٌرىرً اٌٛاؼك، ئل ذكفك اٌرعانج قاـً 

اٌرىرالخ االلرظاق٠ح اٌّفرٍفح ٠إقٞ ئٌٝ ذؽم١ك ِىاٌة الرظاق٠ح ذؽظً ع١ٍٙا ذٍه اٌكٚي
(09)

 ،

ٚذرّصً أُ٘ ذٍه اٌّىاٌة فٟ ذؽم١ك ِعكالخ ّٔٛ الرظاق٠ح ِهذفعح ٔاذعح عٓ اٌى٠اقج فٟ اإلٔراض 

ؼاء فٟ ٚعٓ اٌرفظض ٚذم١ٍُ اٌعًّ اٌكٌٟٚ ؽثماً ٌّثكأ اٌّىا٠ا إٌٍث١ح اٌرٟ ذرّرع تٙا اٌكٚي األع

اٌرىرً ٚعٓ اٌرغالي أفؼً اٌٛفهاخ اٌؽعُ ٚاٌرؽ١ٍٓ فٟ شهٚؽ اٌرعانج، ٚ٘ما ِٓ شأٔٗ ٠إقٞ 

االقتصادٌة للشعوب  ئٌٝ و٠اقج األنتاغ ٚاٌكـٛي اٌّؽممح ِٓ اٌرعانج اٌك١ٌٚح، ٚو٠اقج اٌهفا١٘ح

ة داخل التكتالت للوصول إلى التكامل االقتصادي فٌما بٌن الدول األعضاء لتحقٌق التنمٌ

 االقتصادٌة.

ثالثاً: تطور أنواع وحجم االئتمان الممنوح من قطاع المصارف التجارٌة والمتخصصة خالل 

 م:0204 – 0222الفترة 

ٌعتبر االئتمان الممنوح من قبل قطاع المصارف التجارٌة والمتخصصة الرافد األساسً  
والقدرة اإلقراضٌة خالل الفترة قٌد لتموٌل خطط التنمٌة االقتصادٌة فً لٌبٌا نظراً المتالكه القوة 

االقتصادٌة فً مجاالت  نشاطاتالدراسة، وبالتالً كان معتمداً علٌها فً تموٌل القطاعات وال
 مختلفة.
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نستعرض أهم تطورات االئتمان الممنوح من هذا القطاع وفق القطاعات  وفٌما ٌأتً 
  االقتصادٌة المختلفة. النشاطاتو

 – 0222ئتمان الممنوح من المصارف التجارٌة خالل الفترة تطور أنواع وحجم اال 0.1

 م:0204

وتسهٌالت  المصارف التجارٌة من قروض وسلفٌقصد هنا بأنواع االئتمان ما تقدمه  
ائتمانٌة، أما حجم االئتمان فٌقصد به قٌم وسقف القروض التً تمنحها هذه المصارف، فقد ارتفع 

( 1877033% لٌصل إلى )2336د.ل( أو ما نسبته 13186.3بنحو ) 2016هذا السقف عام 

إلى زٌادة  ، وٌرجع هذا االرتفاع2000ملٌون دٌنار فً نهاٌة عام  558430ملٌون دٌنار مقابل 

 .(20)ملٌون دٌنار 558430بنحو  رصٌد القروض والسلف

 :ٌأتً( ٌالحظ ما 1-3ومن خالل تتبع البٌانات الواردة بالجدول ) 

 االقتصادٌة )إنتاجٌة وخدمٌة(: لنشاطاتوض القطاعات واتطور قٌم وأسقف قر -أ
واتجاه نسبه الموضحة ( 1-3من خالل دراسة وتحلٌل البٌانات الواردة بالجدول رقم ) 

 : ٌالحظ ما ٌأتً
ٌالحظ أن هذا النوع من القروض كان ٌمنح للقطاعات االقتصادٌة اإلنتاجٌة والخدمٌة،  

ملٌون دٌنار، أو ما  280239ما قٌمته  2000اٌة الفترة حٌث اتصفت بالتذبذب، فقد بلغ فً بد

% من إجمالً االئتمان الممنوح 4931بما نسبته  2004%، ثم تراجع قلٌالً فً عام 5032نسبته 

 من المصارف التجارٌة.
، فقد شهد هذا البند تزاٌداً 2015-2006وبالتحدٌد خالل الفترة  2005أما بعد عام  

ملٌون دٌنار أو ما نسبته  1246634، حٌث بلغ 2015فً نهاٌة عام  مستمراً، لٌصل إلى أقصاه

 % من إجمالً االئتمان.6137

  
 تطور قٌم وأسقف القروض العقارٌة: -ب

ٌالحظ أن تطور قٌم وأسقف القروض العقارٌة لدى المصارف التجارٌة متدنٌة، فقد  
% من إجمالً 2633نسبته ملٌون دٌنار أو ما  146839ما قٌمته  2000بلغت فً بداٌة العام 

% واستمر ذلك االنخفاض حتى 2337ما نسبته  2001االئتمان، ثم بدأت فً االنخفاض منذ عام 

 .(21)% من إجمالً االئتمان631لتصل ما نسبته  2016نهاٌة الفترة 

 تطور قٌم وأسقف قروض النهر الصناعً: -ج
متذبذبة بعض  2008-2000ٌالحظ أن تطور قروض النهر الصناعً خالل الفترة  

من إجمالً  637ملٌون دٌنار أو ما نسبته  37330، ما قٌمته 2000الشًء، فقد بلغت فً عام 

، ثم 2003% عام 535االئتمان الممنوح من المصارف التجارٌة، وانخفضت هذه النسبة لتصل 

بهذا  ، وٌرجع السبب فً ذلك إلى تزاٌد العمل الفعل2005ً% عام 630ارتفعت قلٌالً لتصل إلى 

، وٌعزى ذلك 2009المشروع، ثم انخفضت هذه النسبة تدرٌجٌاً حتى وصلت إلى الصفر عام 

 إلى انتهاء وتشطٌب العمل الفعلً بهذا المشروع.
 تطور قٌم وأسقف القروض االجتماعٌة: -د

ة للمصارف التجارٌة من حٌث االستثمار، نشاطات الرئٌستمثل القروض االجتماعٌة ال 
تحققه من عوائد بصورة مستمرة، فقد حققت هذه القروض زٌادة مستمرة خالل الفترة نظراً لما 

% 1638ملٌون دٌنار، أو ما نسبته  93932ما قٌمته  2000، حٌث بلغت فً عام 2001-2014

لتبلغ  2005من إجمالً االئتمان الممنوح، ثم زادت هذه النسبة تدرٌجٌاً، حٌث وصلت فً عام 

ذلك إلى رغبة هذه المصارف فً التركٌز على استثماراتها فً مثل %، وٌعود السبب فً 27

هذه القروض، نتٌجة الزدٌاد طلبات االقتراض من األفراد ألغراض تموٌل احتٌاجاتهم 
 االستهالكٌة من سلع ومركوب وغٌر ذلك.
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، 2006عامً خالل  نسبٌاً من اجمالً االئتمان الممنوح  كما سجل هذا البند انخفاضاً  

وبالتحدٌد  2008أما بعد عام  .على التوالً%، 2332%، 2432ما نسبته ، حٌث بلغ ، 2007

، 2014لٌصل إلى أقصاه فً نهاٌة عام  ارتفاعاً  ، فقد شهد هذا البند2014-2009خالل الفترة 

% من إجمالً االئتمان، أما فً عامً 3539ملٌون دٌنار أو ما نسبته  ..7158حٌث بلغ 

% على 3134%، 3237، حٌث بلغ ما نسبته خفاضاً فً هذا البند، فقد شهد ان2016، 2015

إحجام المصارف التجارٌة على منح مثل هذه القروض،  التوالً، وٌرجع السبب فً ذلك إلى
 لتدهور األوضاع األمنٌة واالقتصادٌة.نظراً 
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 (1-3جدول )

ختلف القطاعات والنشاطات مجاالت القروض والتسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة من المصارف التجارٌة لم

 م2016 – 2000االقتصادٌة خالل الفترة 

 )القٌمة بالملٌون دٌنار(

 السنوات

 لنشاطاتقروض ا
نتاجٌة واإلاالقتصادٌة 

 خدمٌةالو
 قروض عقارٌة

قروض النهر 
 الصناعً

إجمالً  قروض اجتماعٌة
 االئتمان

مقدار 
 التغٌر

معدل 
 التغٌر

 النسبة القٌمة النسبة القٌمة النسبة القٌمة النسبة القٌمة

 ـ ـ 558430 1638 93932 637 37330 2633 146839 5032 280239 2000

2001 315630 5231 143639 2337 37330 632 109137 1830 605736 47336 835 

2002 326938 5134 139831 2230 37330 539 131639 2037 635738 30032 530 

2003 354930 5234 147231 2230 37330 535 138130 2034 677531 41733 636 

2004 319432 4931 145632 2234 37330 537 148639 2238 651033 (26438) (339) 

2005 270136 4338 142633 2331 37330 630 166537 2730 616636 (34337) (533) 

2006 358939 5130 139434 1937 37330 533 170939 2432 706732 90036 1436 

2007 454430 5535 141934 1733 32830 430 189939 2332 819133 112431 1539 

2008 659638 6330 130038 1233 17430 137 247333 2335 1054430 235237 2837 

2009 734139 62 127838 1130 030 - 319231 2730 1181237 126837 1230 

2010 808638 62 118732 930 030 - 377036 2930 1304436 123139 1034 

2011 829437 65 115437 930 030 - 333731 2630 1278635 (25831) 230- 

2012 966032 6132 114739 733 030 - 497335 3135 1578136 299531 2334 

2013 1022532 5635 113738 633 030 - 672630 3732 1808930 230734 1436 

2014 1166333 5834 113738 537 030 - 715839 3539 19960 1871 1033 

2015 1246634 6137 113738 536 030 - 660836 3237 2021238 25238 133 

2016 1173134 6235 113738 631 030 - 590131 3134 1877033 (144235) (731) 

 المصدر: من إعداد الباحثٌن اعتماداً على المٌزانٌات المجمعة لسنوات مختلفة.

 .23، ص2016، الربع الرابع، 56المركزي، النشرة االقتصادٌة، المجلد مصرف لٌبٌا 

 تطور أنواع وحجم االئتمان الممنوح من المصارف المتخصصة خالل الفترة  0.1

 م:0204 – 0222

إن احتٌاجات التنمٌة الشاملة متعددة ومعقدة وتحتاج إلى تكثٌف الجهود فً كافة  
العبء الكبٌر فً تحقٌق ذلك، بما تقدمه من خدمة المجاالت، وٌقع على هذه المصارف 

للقطاعات التً تحجم المصارف التجارٌة عن تلبٌة احتٌاجاتها الطوٌلة المدى بسبب طبٌعة 
تموٌلها، حٌث أنشئت هذه المصارف لخدمة وتموٌل قطاعات التنمٌة كالزراعة والصناعة 

أربعة مصارف متخصصة  بها وجدٌا وتنمٌة المناطق والقرى الرٌفٌة، لذا فإن لٌبٌ ،واإلسكان
ذات ملكٌة عامة، وتعتمد على الدولة فً دعمها من مٌزانٌات التحول، بوصفها تعمل باألساس 

 وهذه المصارف هً: ،فً تنفٌذ ودعم خطط التنمٌة
 :(00)المصرف الزراعً -0

ٌعتبر المصرف الزراعً من أقدم المصارف المتخصصة المملوكة بالكامل للدولة،  

برأس مال مدفوع قدره ملٌون  1957، وباشر أعماله فً 1955أنشئ هذا المصرف عام حٌث 

، حٌث ٌقوم المصرف 2001ملٌون دٌنار عام  450دٌنار، ثم تطور رأسماله إلى أن وصل إلى 

بتقدٌم القروض والتسهٌالت االئتمانٌة للعاملٌن بالقطاع الزراعً من مؤسسات وجمعٌات 
آجال االستحقاق إلى قروض قصٌرة ومتوسطة وطوٌلة،  ومشروعات وأفراد وذلك حسب

ٌوضح تطور وأنواع وحجم القروض الممنوحة من المصرف الزراعً حسب  تًوالجدول اآل
 اآلجال الزمنٌة.
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 ( تطور أنواع وحجم القروض الممنوحة 2-3جدول )

 من المصرف الزراعً من حٌث اآلجال الزمنٌة
 )القٌمة بالملٌون دٌنار(

 السنوات
 قروض طوٌلة األجل قروض متوسطة األجل قروض قصٌرة األجل

 إجمالً االئتمان
 النسبة القٌمة النسبة القٌمة النسبة القٌمة

2000 2580030 6930 1020030 2733 140030 337 3740030 

2001 1920030 5236 1110030 3034 620030 1730 3650030 

2002 900030 736 5450030 4630 5500030 4634 11850030 

2003 371030 436 2406730 3031 5222130 6533 7999830 

2004 1729630 2230 3357730 4237 2773530 3533 7860830 

2005 991630 236 11692530 3131 24852330 6632 37536430 

2006 1000030 231 8470030 1736 38600030 8033 48070030 

2007 1480030 631 3330030 1336 19470030 8033 24280030 

2008 1900030 7432 330030 1239 330030 1239 2560030 

2009 2930030 9030 270030 833 60030 138 3260030 

2010 2310030 6830 1020030 3030 70030 230 3400030 

2011 3730030 9230 328030 830 - - 4058030 

2012 1033030 7630 326630 2430 - - 1359630 

2013 1300030 8032 321030 1938 - - 1621030 

2014 1320030 8130 310030 1930 - - 1630030 

2015 810030 10030 - - - - 810030 

2016 - - - - - - - 

 163685630 5936 97637930 2433 39742530 1631 26305230 المجموع

 .20، ص2007الخمسون، المصرف الزراعً، التقرٌر السنوي  -:  المصدر
 .93، ص2010المصرف الزراعً، التقرٌر الرابع والخمسون،  -      
 .32، ص2016، الربع الرابع، 56م.ل.م، النشرة االقتصادٌة، المجلد  -            
 .95 – 94م، ص2014م.ل.م، التقرٌر السنوي الثامن والخمسون،  -         

االقتصادٌة التً تقوم بتوفٌر  للنشاطاتٌالحظ أن القروض قصٌرة األجل قد منحت 
مستلزمات التشغٌل لمصانع الدقٌق واألعالف وغٌرها، حٌث بلغت هذه القروض خالل الفترة 

% من إجمالً االئتمان الممنوح 1631ملٌون دٌنار أو ما نسبته  26305230نحو  2000-2016

ثل القروض متوسطة األجل فً شراء اآلالت والمضخات والجرارات لتلك الفترة، فً حٌن تتم
ملٌون دٌنار أو ما  39742530الزراعٌة وغٌرها، حٌث بلغت هذه القروض لتلك الفترة نحو 

% من إجمالً االئتمان الممنوح، أما القروض طوٌلة األجل فقد استخدمت 2433نسبته 

ع وغرس األشجار المثمرة، حٌث بلغت ألغراض حفر آبار المٌاه الجدٌدة وإقامة المزار
% من إجمالً االئتمان الممنوح خالل الفترة قٌد 5936ملٌون دٌنار أو ما نسبته  97637930

 الدراسة.
 :(23)مصرف التنمٌة -0

من خالل منح القروض  والخدمٌة ٌختص هذا المصرف بتموٌل المشروعات الصناعٌة 
 ،لمعدات والمواد الخام وكافة المستلزمات الصناعٌةالالزمة لألفراد والشركات لشراء اآلالت وا

طٌن الصناعة بهدف تحقٌق التنمٌة الشاملة، وقد بلغ ؤوصوالً إلى مهمة التطوٌر الصناعً وت

وحتى  1981دٌنار منذ إنشائه عام  147167534إجمالً القروض الممنوحة من المصرف 

 اآلتًدٌنار، والجدول  135552633ٌمته ، أما عن الفترة قٌد الدراسة، فقد بلغ ما ق2013نهاٌة 

 الصناعٌة. النشاطاتٌوضح تطور أنواع وحجم القروض الممنوحة من مصرف التنمٌة حسب 
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 ( تطور أنواع وحجم القروض الممنوحة من مصرف التنمٌة حسب النشاطات الصناعٌة والحرفٌة 3-3جدول )

 2016-2000خالل الفترة 
 )القٌمة بآالف الدٌنارات(

 السنوات
الصناعات 

 الغذائٌة
صناعة 

 مواد البناء

الصناعات 
الكٌماوٌة 
 واللدائن

الصناعات 
 المعدنٌة

الصناعات 
 النسٌجٌة

الصناعات 
 الخشبٌة

أنشطة 
 خدمٌة

صناعات 
 أخرى

إجمالً 
 القروض

 مقدار التغٌر
معدل 
التغٌر 

% 

2000 415037 244535 500830 402430 34432 81434 252633 140837 2072138 - - 

2001 479438 205333 669337 186232 127134 73035 545636 884137 3170432 1098234 5330 

2002 736836 511338 1876333 1002337 28837 27031 1711631 1028233 6916636 3746234 11832 

2003 1672930 1086530 1369538 1005332 84437 113031 1670736 780033 7782537 865931 1235 

2004 1115435 654331 405930 218535 23339 30637 714733 439238 3602238 4180239- 14230 

2005 1077833 1860431 856930 324039 17339 837736 19668531 797835 25440837 21838539 60632 

2006 2570136 5951839 1482334 683732 2480 249334 1297633 5264535 17747633 7693234- 3032 

2007 2917832 12994932 784334 596939 49030 - 685833 4165039 22193938 4446335 2531 

2008 471036 4082033 35832 29039 60731 80836 135634 1201634 6096835 16097133- 7235 

2009 603330 6579530 121833 128934 - 140232 526037 578831 8678437 2581632 4233 

2010 447639 5896736 142130 80837 123030 78036 177039 2001436 8947033 268536 331 

2011 28935 829739 15030 - - - 6030 11231738 12111532 3164439 3534 

2012 236232 3192634 107630 - - - 40435 1561733 5143634 6967832- 5735- 

2013 42030 941432 449937 27430 23730 20235 - 1038135 2542839 2600735- 5036- 

2014 209033 2061339 5030 - - - - 556530 2831932 289033- 1134 

2015 - 45030 - - - - - 228732 273732 255832- 9033- 

2016 - - - - - - - - - - - 

 - - 135552633 31898836 27437631 1731637 820039 4685936 8822838 47137832 13023832 المجموع

 :المصدر

 ، مكتب المعلومات والتوثٌق، بٌانات غٌر منشورة.2016-2000مصرف التنمٌة، التقارٌر السنوٌة للمصرف للفترة  -

 .35م، ص2016 ،، الربع الرابع56قتصادٌة، المجلد مصرف لٌبٌا المركزي، النشرة اال -
 

 :(24)العقاريمصرف االدخار واالستثمار  -1

ٌعد مصرف االدخار واالستثمار العقاري أحد المؤسسات المصرفٌة المتخصصة فً  
لٌبٌا والتً تعمل على القٌام بمهمة التطوٌر العمرانً وتوفٌر السكن المناسب لكافة أفراد المجتمع 

إلى  بهدف النهوض بقطاع اإلسكان فً الدولة من خالل تقدٌم القروض الطوٌلة األجل التً تمتد
دٌنار منذ إنشائه سنة  8662938سنة، وقد بلغ إجمالً القروض الممنوحة من المصرف  25

 م. 2016وحتى نهاٌة  1981

الذي ٌوضح تطور القروض العقارٌة  آلتًومن خالل البٌانات الواردة بالجدول ا 
 % من إجمالً االئتمان82.7دٌنار أو ما نسبته  6699938الممنوحة لألفراد، حٌث بلغت 

، فً حٌن حظٌت قروض المشارٌع اإلسكانٌة 2016-1981الممنوح من المصرف خالل الفترة 

 1963030بنصٌب ضئٌل من حجم التموٌل الممنوح مقارنة بالقروض العقارٌة، حٌث بلغت 

% من إجمالً االئتمان الممنوح من المصرف خالل تلك الفترة، 17.3دٌنار أو ما نسبته 

طور أنواع وحجم القروض الممنوحة من مصرف االدخار ( ٌوضح ت4-3والجدول رقم )

 واالستثمار العقاري.
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 (2016-2000( أرصدة قروض مصرف االدخار واالستثمار العقاري خالل الفترة )4-3جدول )
 القٌمة بالملٌون دٌنار                       

 السنوات
 قروض المشارٌع اإلنشائٌة القروض العقارٌة

 معدل التغٌر مقدار التغٌر إجمالً االئتمان
 النسبة القٌمة النسبة القٌمة

1981/2000 50339 9637 1730 333 52039 - - 

2001 509032 9936 1837 0340 510839 458830 838 

2002 86935 9836 1236 134 88231 (422638) 038 

2003 87636 8135 19836 1835 107532 19331 0322 

2004 106636 9237 8338 733 115034 7532 0306 

2005 188134 9532 9531 438 197635 82631 0371 

2006 338136 9633 13039 337 351235 1536 0378 

2007 459032 9539 19436 431 478438 127233 0336 

2008 440333 7436 149534 2534 589837 111339 0323 

2009 466636 7037 193031 2933 659637 698 0312 

2010 519537 7032 220736 2938 740333 80636 0312 

2011 574537 7232 220736 2738 795333 550 0307 

2012 574537 7232 220736 2738 795333 00 00 

2013 574537 7232 220736 2738 795333 00 00 

2014 574537 7232 220736 2738 795333 00 00 

2015 574537 7232 220736 2738 795333 00 00 

2016 574537 7232 220736 2738 795333 00 00 

 - - 8662938 1733 1963030 8237 6699938 المجموع

 المصدر: 
، مكتتب المعلومتات والتوثٌتق، 2010-2000مصرف االدخار واالستتثمار العقتاري، التقتارٌر الستنوٌة للمصترف للفتترة  -

 بٌانات غٌر منشورة.
 .37، ص2016، رابع، الربع ال54النشرة االقتصادٌة، المجلد  مصرف لٌبٌا المركزي، -

 

 :(25)المصرف الرٌفً -2

ملٌتون دٌنتار، وبتدأ نشتاطه متن  100برأس متال قتدره  2001تأسس هذا المصرف عام  

الذٌن لهم رغبة حقٌقٌة من الرفع  ،عن عمل ٌنخالل منح القروض لذوي الدخل المحدود والباحث
والمتوستطة بهتدف الوصتول إلتى  غٌرةمن مستواهم المعٌشً عن طرٌق إقامة المشروعات الصت

 التنمٌة المكانٌة المطلوبة. 
ملٌتتون دٌنتتار  626قرضتتاً وبقٌمتتة إجمالٌتتة  159193لقتتد بلتتغ عتتدد القتتروض الممنوحتتة  

ملٌتتون دٌنتتار فتتً المجتتال  25538ة قرضتتاً بقٌمتت 45916وزعتتت علتتى عتتدد متتن المجتتاالت منهتتا 

قرضتاً  58033% من إجمتالً قٌمتة القتروض الممنوحتة، باإلضتافة إلتى 4038وبنسبة  ،الخدمً

% متتن 2831ملٌتتون دٌنتتار فتتً مجتتال تربٌتتة المواشتتً والتتدواجن والنحتتل وبنستتبة  175.6بقٌمتتة 

فتً، وبنستبة ملٌون دٌنار فً المجال الحر 10036قرضاً بقٌمة  27280إجمالً القروض، وعدد 

%، 539%، 831% من إجمتالً القتروض الممنوحتة، فٌمتا وزعتت بتاقً القتروض بنستبة 1631

( 5-3% علتتى المجتتاالت الصتتناعٌة والزراعٌتتة والبحرٌتتة علتتى التتتوالً، والجتتدول رقتتم )130

 النشتتتاطاتٌوضتتتح تطتتتور أنتتتواع وحجتتتم القتتتروض الممنوحتتتة متتتن المصتتترف الرٌفتتتً حستتتب 
 االقتصادٌة.
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 تطور أنواع وحجم القروض الممنوحة من المصرف الرٌفً ( 5-3جدول )

 م2016-2000حسب األنشطة االقتصادٌة خالل الفترة 

 )القٌمة بآالف الدٌنارات(

 السنة
 خدمً حرفً صناعً بحري حٌوانً زراعً

 اإلجمالً
 النسبة القٌمة النسبة القٌمة النسبة القٌمة النسبة القٌمة النسبة القٌمة النسبة القٌمة

0222 - - - - - - - - - - - - - 

0220 - - - - - - - - - - - - - 

0220 - - - - - - - - - - - - - 

2003 104835 1134 715430 7831 3330 034 25935 238 33635 337 32735 336 915930 

2004 249638 932 1776533 6532 38138 134 91335 334 267835 938 300233 1130 2723736 

2005 486937 437 1777637 1735 19738 032 435330 432 1076130 1033 6630731 6336 10426533 

2006 651732 435 5589635 3835 293533 230 1001135 639 2485735 1731 4483631 3039 14505339 

2007 571530 433 2873739 2138 88539 037 1096735 833 1916130 1435 6652033 5034 13198736 

2008 181130 531 864635 2436 14430 034 222030 633 549930 1536 1688238 4830 3520333 

2009 277530 432 11680.1 1735 65235 0310 670030 2031 1388035 9038 3093330 4634 6662131 

2010 452930 830 1709530 3030 33731 036 729630 1238 1205530 2132 1552731 2733 5683632 

2011 691335 1438 1047230 2234 57430 132 748435 1630 1067330 2238 1053836 2236 4665536 

2012 39730 1338 34530 1230 3330 131 50430 1735 72630 2532 87439 3034 287939 

0203 - - - - - - - - - - - - - 

0201 - - - - - - - - - - - - - 

0205 - - - - - - - - - - - - - 

0202 - - - - - - - - - - - - - 

 62589935 4038 25574637 1631 10062734 831 5070935 130 617434 2831 175569.0 539 3707237 المجموع

 المصدر: 
 م، مكتب المعلومات والتوثٌق بٌانات غٌر منشورة.2016 – 2000المصرف الرٌفً، التقارٌر السنوٌة للفترة  -
 .100م، ص2013التقرٌر السنوي، السابع والخمسون،  م.ل.م -
 .39م، ص2016، ، الربع الرابع54القتصادٌة، مجلد م.ل.م النشرة ا -

 رابعاً: التحلٌل المالً )قٌاس العائد والمخاطر فً المصارف التجارٌة والمتخصصة:
لٌبٌتا ٌتطلتب إجتراء فً إن قٌاس العائد والمخاطر فً المصارف التجارٌة والمتخصصة  

تحلٌتل وتحلٌتل الكفتاءة المالٌتة، وتحلٌل مالً لمجاالت أربعة أساسٌة هً: تحلٌل الفاعلٌة المالٌة، 
تحلٌتل الفشتل المتالً، وٌمكتن توظٌتف نمتوذج دٌبتون الموستع التذي ٌعطتً إدارة والرفع المالً، 

، وباالستعانة ببعض الدٌون ومؤشرات الربحٌة فً الوصول إلى معدل العائد على حقوق الملكٌة
 المؤشرات المنفردة للتنبؤ بحدوث اإلفالس فً هذه المصارف:

 قٌاس العائد فً المصارف التجارٌة والمتخصصة فً لٌبٌا: 0.2

 ألهم النسب المستخدمة فً التحلٌل: ٌأتً عرضوكما  

 مجمل هامش الربح: 0.0.2

صترفٌة فتً مجتال أستعار ٌعكس مجمل هامش التربح السٌاستٌة التتً تنتهجهتا اإلدارة الم 
الختتدمات والعمتتوالت التتتً تتقاضتتاها مقابتتل متتا تؤدٌتته متتن ختتدمات مصتترفٌة، ومتتدى كفتتاءة هتتذه 

 :ٌأتًاإلدارة فً الحفاظ عند حدها األدنى، وٌمكن احتساب هذا المعدل كما 

 100(×إجمالً اإلٌرادات/  صافً الدخل)مجمل هامش الربح =  

مجمل ربح لكل دٌنار واحد تم  2004عام  التجارٌة فًهذا وقد حققت المصارف  

لٌحقق خالل عام  2000من الدٌنارات فً نهاٌة عام  934وذلك مقابل  1036توظٌفه بلغ نحو 

 من الدٌنارات. 330نحو  2016
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عمومتتاً بالتذبتتذب فتتً معظتتم ستتنوات الدراستتة، فتتً حتتٌن حققتتت  المجمتتلوقتتد اتستتم هتتذا  
تجارٌة، حٌث حققت نسب سالبة خالل عامً المصارف المتخصصة مجمل أقل من المصارف ال

، إال أنهتتا حققتتت مجمتل ربتتح لكتتل دٌنتتار تتتم 2016-2007، وكتذلك ختتالل الفتتترة 2001، 2000

، 2005، لٌصل إلى أقصاه فتً نهاٌتة عتام 2002من الدٌنار فً نهاٌة عام  331توظٌفه بلغ نحو 

 من الدٌنار. 1032حٌث بلغ 

 نسبة التغطٌة المالٌة: 0.0.2

وقد حد من مجمل الربح المحقق فً كتل متن المصتارف التجارٌتة والمتخصصتة متا هذا  
 وتحسب هذه النسبة وفق اآلتً: ،تكبداه من مصروفات، فٌما ٌعرف بنسبة التغطٌة المالٌة

 نسبة التغطٌة المالٌة = المصروفات / صافً الدخل

صتارف التجارٌتة ( أن متوسط نسبة التغطٌة المالٌة فتً الم1-4ٌالحظ من الجدول رقم ) 

 2010-2000، وقتد أختذت هتذه النستبة ختالل الفتترة 136م قتد بلغتت 2016-2000خالل الفترة 

، 2010% فتً نهاٌتة عتام 033، مقابتل 2000% فتً نهاٌتة عتام 130اتجاهاً تنازلٌاً، حٌث بلغت 

%، وٌرجتع الستبب 333والذي بلتغ فتً المتوستط  2016-2011وكان أعلى ارتفاع خالل الفترة 

ك إلى الزٌادة فً المصروفات بنسبة كبٌرة والمتمثلة فً الفوائد المدنٌتة، وكتذلك المرتبتات فً ذل
 وما فً حكمها باإلضافة إلى المصروفات العمومٌة واإلدارٌة األخرى.

هذا وقد اتخذت تلتك النستبة فتً المصتارف المتخصصتة اتجاهتاً متذبتذباً بتٌن االنخفتاض  

موجبة خالل  اً سالبة، فً حٌن حققت قٌم اً قٌم 2001-2000واالرتفاع، حٌث حققت خالل الفترة 

ستتالبة ختتالل الفتتترة  اً ، ثتتم عتتادت هتتذه النستتبة إلتتى االنخفتتاض باتخاذهتتا قٌمتت2006-2002الفتتترة 

2007-2016. 

 نسبة القروض اإلنتاجٌة إلى إجمالً االئتمان: 1.0.2

متتن ختتالل تقتتٌس هتتذه النستتبة متتدى كفتتاءة وفعالٌتتة المصتتارف التجارٌتتة والمتخصصتتة  
 المساهمة اإلقراضٌة فً تنمٌة القطاعات اإلنتاجٌة.

 وتحسب هذه النسبة وفق القانون اآلتً: 

   100 × )القروض اإلنتاجٌة/ إجمالً االئتمان( نسبة القروض اإلنتاجٌة إلى إجمالً االئتمان=

( والمتضتمن نستبة القتروض 1-4ومن خالل تحلٌل ودراسة البٌانتات التواردة بالجتدول ) 

 :ٌأتًإلنتاجٌة إلى إجمالً االئتمان فً هذه المصارف ٌتضح ما ا

ن نسبة القروض اإلنتاجٌة إلى إجمالً االئتمان فً المصتارف التجارٌتة، قتد بلغتت فتً إ 
%، وهتذا ٌعنتتً متا ٌقتترب متن الثلتتث متن إجمتتالً 3331( 2016-2000المتوستط ختالل الفتتترة )

، 2014% فتً نهاٌتة عتام 1231نستبة فبلغتت  حجم االئتمان موجة للقروض اإلنتاجٌة، أما أدنتى

 م. 2004% فً نهاٌة عام 5339أما أعلى نسبة فبلغت 

م، فتتً 2016-2000هتتذا وقتتد اتختتذت تلتتك النستتبة فتتً المصتتارف المتخصصتتة ختتالل الفتتترة  

%، وهذا ٌعنً أن أقل من الربع من إجمالً رصٌد حجم االئتمان الممنوح موجة 16.8 المتوسط

وكتذلك اإلستكان والستلف  ،المتمثلة فً المجال الزراعً والصناعً والخدمًللقروض اإلنتاجٌة 
 االجتماعٌة لموظفً المصارف المتخصصة.
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وبشكل عام ٌالحظ أن المصارف التجارٌة والمتخصصة لم تساهم فً تموٌل القطاعتات  
اجٌتة وذلتك متن ختالل البٌانتات واألرقتام التتً تعبتر عتن القتروض اإلنت ،اإلنتاجٌة مساهمة فعالتة

 الممنوحة من إجمالً أرصدة حجم التموٌالت لمختلف القطاعات االقتصادٌة األخرى.

 معامل الرفع المالً: 2.0.2

ٌر هذا المعٌار إلى ما ٌختص التدٌنار الواحتد متن حقتوق المستاهمٌن متن قٌمتة أصتول شٌ 
وأن ارتفتاع  اجٌتة،، مضافاً إلٌه ما تم اقتراضه من أموال لرفع معدل العملٌة اإلنتبالدٌنار المنشأة

عتدم كفتاءة هذا المعٌار ٌدل على ارتفاع معدل العائتد علتى حقتوق الملكٌتة وانخفاضته ٌشتٌر إلتى 
 .الرفع المالً لهذه المنشأة

 :ٌأتًوٌحتسب هذا المعٌار كما  

 معامل الرفع المالً = إجمالً األصول / حقوق الملكٌة

الرفع المالً للمصارف التجارٌة فتً عتام ووفقاً للجدول المشار إلٌه آنفاً، فقد بلغ معامل  
متترة للتتدٌنار  4430متترة أي أن المصتتارف المتتذكورة تمتلتتك أصتتوالً قتتدرها  4430م نحتتو 2010

م. علتى حتٌن كتان هتذا 2000مترة عتام  17الواحد من حقوق مساهمٌه بنفس العتام وذلتك مقابتل 

 م.2000ة فً عام مر 336مقابل  2016مرة عام  437المعامل فً المصارف المتخصصة بنحو 

 اإلرادٌة:القوة  3.0.2

تقتتٌس هتتذه النستتبة كفتتاءة المصتترف فتتً توظٌتتف أموالتته التوظٌتتف األمثتتل، فارتفتتاع هتتذه  
النسبة ٌدل علتى ارتفتاع مستتوى األداء والعكتس فتً حالتة انخفاضتها، وتحستب هتذه النستبة كمتا 

 :أتًٌ
 معدل الدوران× اإلرادٌة = الهامش القوة 

 ،100( ×/ اإلٌراداتقبل الفوائد والضرائب  صافً الدخل)الهامش =        حٌث أن:

 100×العاملة( األصولصافً اإلٌرادات / )معدل الدوران = و

( أن نستبة القابلٌتة اإلرادٌتة للمصتارف التجارٌتة أختذت اتجاهتاً 1-4ٌالحظ من الجدول )

، فً حٌن حققت 2016-2000متذبذباً بٌن االرتفاع واالنخفاض خالل الفترة قٌد البحث  

 %.0377، حٌث بلغت 2010النسبة أعلى ارتفاع فً عام  هذه

هذا وقد اتخذت تلك النسبة فً المصارف المتخصصة اتجاهاً متذبذباً أٌضاً، حٌث حققت  
موجبتة  اً ، فً حٌن حققت قٌمت2016-2007قٌم سالبة، وكذلك الفترة  2001-2000خالل الفترة 

 ، علتتتى التتتتوال03013ً، 03063، 0325، 0352، 0374 فكانتتتت م،2006-2002ختتتالل الفتتتترة 

واالستتثمار  ومصرف االدختار ،وٌرجع السبب فً ذلك إلى زٌادة رأس مال المصرف الزراعً
والمصرف الرٌفً، فضالً عن ارتفاع نسبة هامش الربح خالل تلتك ومصرف التنمٌة،  العقاري،

 الفترة.
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 ر العائد للمصارف التجارٌة والمتخصصة ( تحلٌل بعض النسب لمعا1ٌٌ-4جدول رقم )

 م2016-2000 خالل الفترة

 0204 0203 0202 0201 0200 0200 0202 0227 0226 0225 0224 0223 0222 0221 0220 0220 0222 السنوات

 ـــــــػ٘اِش اٌهتـــــــــــــِعًّ ِع١ان: 

اٌّظانف ـ 

 اٌرعان٠ح
9.1 9.0 9.3 9.2 02.2 1.9 1.2 1.2 3.1 3.9 1.1 1.0 5.2 5.1 2.2 1.0 3.2 

اٌّظانف ـ 

 اٌّرفظظح
03.1- 2.1- 3.0 0.1 5.1 02.0 1.1 03- 021- 022- 022- 021- 022- 021- 002- 000- 003- 

 حــــــــــــــــٍٔثح اٌرغط١ح اٌّا١ٌِع١ان: 

اٌّظانف ـ 

 اٌرعان٠ح
0.2 0.0 0.2 2.9 2.1 2.1 2.1 2.5 2.1 2.1 2.3 3.5 3.2 3.1 3.0 3.2 0.1 

اٌّظانف ـ 

 اٌّرفظظح
01.2- 2.1- 0.0 0.9 1.1 9.0 3.1 01- 029.1- 02- 05- 05- 01- 03- 03- 01- 01- 

 ئظّاٌٟ االئرّاْ ئٌٝ اٌمهٚع اإلٔراظ١ح ِع١ان: ٍٔثح

اٌّظانف ـ 

 اٌرعان٠ح
50.3 50.2 50.2 50.1 53.9 11.1 32.3 32.2 32.5 30.3 33.0 32.0 02.2 00.0 00.0 - - 

اٌّظانف ـ 

 اٌّرفظظح
01.0 02.1 52.9 02.1 00.0 50.3 12.9 02.2 00.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 - - 

 ٟـــــــــــــــــــِعكي اٌهفع اٌّاٌِع١ان: 

اٌّظانف ـ 

 اٌرعان٠ح
02.2 02.1 01.1 02.0 03.2 02.5 02.3 09.1 31.1 10.0 11.2 32.2 39 12.0 39.2 32.2 39.0 

اٌّظانف ـ 

 اٌّرفظظح
3.2 2.3 1.9 0.0 0.0 0.2 0.1 3.2 3.5 3.1 1.0 3.1 3.9 1.3 1.0 1.3 1.2 

 اإلناق٠حاٌمٛج ٍٔثح ِع١ان: 

اٌّظانف ـ 

 اٌرعان٠ح
2.39 2.35 2.33 2.01 2.05 2.03 2.02 2.59 2.25 2.20 2.22 2.20 2.23 2.22 2.32 2.00 2.00 

اٌّظانف ـ 

 اٌّرفظظح
2.09- 2.00- 2.21 2.50 2.05 2.223 2.203 2.20- 2.2219- 2.229- 2.90- 2.293 2.291- 2.291- 2.291- 2.291- 2.291- 

 (.2016-2000المصدر: حسبت من قبل الباحثٌن اعتماداً على المٌزانٌات والتقارٌر السنوٌة للمصارف التجارٌة والمتخصصة )خالل الفترة 

 قٌاس المخاطر فً المصارف التجارٌة والمتخصصة: 0.2

تتعدد مقاٌٌس المخاطر االئتمانٌة لتشمل أكثر من مؤشر، وقد تم اختٌتار أفضتلها للتعبٌتر  
عن حجم هذه المخاطر التً تتعرض لها المصارف التجارٌة والمتخصصة محل البحث، وٌمكن 

 :(26)ٌةاآلتقٌاس تلك المخاطر من خالل المؤشرات 

 قروض:مغلة لإلٌراد إلى إجمالً محفظة الالالقروض غٌر  0.0.2

وٌنصرف مفهوم الدٌون غٌر المغلة لإلٌراد للقروض غٌر المنتظمة والتً تشمل الدٌون  
 ً:أتدون المستوى والمشكوك فٌها والردٌئة، وتحسب هذه النسبة كما ٌ

 مغلة لإلٌراد النسبة القروض غٌر 
 إلى إجمالً محفظة القروض =

 مغلة لإلٌرادالالقروض غٌر 
 ×100 

 القروضإجمالً محفظة 

ن ارتفاع هذه النسبة ٌدل على ارتفاع المخاطر االئتمانٌة الغٌر مقبولة فً هذه المصتارف إحٌث 
 وانخفاضها ٌعنً العكس.

( والمتضمن نسبة القروض الغٌر مغلة 2-4من خالل البٌانات الواردة من الجدول رقم )

فً المصارف التجارٌتة ختالل لإلٌراد إلى إجمالً القروض تبٌن أن هناك ارتفاع فً هذه النسبة 
%(، حٌتث بلغتتت هتتذه النستتبة 6034-%4139فحققتتت نستبة تتتتراوح متتا بتتٌن ) ،الفتترة قٌتتد البحتتث

لتعبر عن ارتفاع قٌمتة المختاطر االئتمانٌتة بدرجتة غٌتر مقبولتة  م2005أقصى قٌمة لها فً عام 

ة فقتتد م. أمتتا المصتتارف المتخصصتت2001فتتً هتتذه المصتتارف، وكتتان أدنتتى حتتد للنستتبة فتتً عتتام 
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%(، حٌتث بلغتت هتذه 67-%2332شهدت هً األخترى ارتفاعتاً لهتذه النستبة تراوحتت متا بتٌن )

 .م2000، وكان أدنى حد للنسبة فً عام م2007النسبة إلى أقصاه فً عام 

 مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها إلى إجمالً محفظة القروض: 0.0.2

 :ٌأتًوتحسب هذه النسبة كما  
 مشكوكنسبة مخصص الدٌون ال

 فً تحصٌلها إلى إجمالً القروض=
 مخصص الدٌون المشكوك فٌها

 ×100 
 إجمالً محفظة القروض

ن ارتفاع هذه النسبة ٌدل على ارتفاع حجم المخاطر االئتمانٌة فً المصارف قٌد الدراستة إحٌث 
 وانخفاضها ٌعنً العكس.

( والمتضمن نسبة مخصص الدٌون المشكوك فٌها إلتى 2-4من خالل البٌانات بالجدول ) 

إجمتالً القتتروض والتتتً تعبتتر عتتن حجتتم المختتاطر االئتمانٌتتة فتتً مصتتارف الدراستتة قٌتتد البحتتث 
 :ٌأتًٌالحظ ما 

%، فتً حتٌن بلتغ متوستط ذات 1337بلغ المتوستط العتام لهتذه النستبة فتً المصتارف التجارٌتة  .

ن متوستط النستبة فتً المصتارف التجارٌتة إ%، حٌتث 1330المصتارف المتخصصتة  النسبة فتً

تفتتوق متوستتط النستتبة فتتً المصتتارف المتخصصتتة، وٌرجتتع الستتبب فتتً ذلتتك إلتتى ارتفتتاع حجتتم 
 المخاطر االئتمانٌة فً المصارف التجارٌة عن المصارف المتخصصة.

حٌتتث بلغتتت  م،2010، 2009كتتان أعلتتى معتتدل للنستتبة فتتً المصتتارف التجارٌتتة فتتً عتتامً  .

فبلغتتتت  م،2002، 2001%، فتتتً حتتتٌن كتتتان أدنتتتى معتتتدل للنستتتبة فتتتً عتتتامً %1632، 1439

 % على التوالً.%1232، 1230

كشف المؤشترات المالٌتة المستتخدمة فتً قٌتاس المختاطر االئتمانٌتة متن ت ،وخالصة ذلك 
المختاطر، األمتر خالل نتائج التطبٌق المتحصل علٌها فً الفترة قٌد البحث عن عدم نجتاح إدارة 

الذي ٌنعكس مباشرة على نتائج األعمال فً هذه المصارف، كما ٌكشف تقٌٌم السٌاسة االئتمانٌتة 
 :آلتًفً هذه المصارف عن ظهور أخطاء فً التطبٌق وذلك على النحو ا

  مغلة لإلٌراد نسبة إلى إجمالً القتروض فتً الارتفاع نسبة القروض الموجهة للمشروعات  غٌر
ف محتل البحتث، ممتا أستفر علتى تعثرهتا وعتدم االستتفادة متن هتذه المتوارد وإعتادة هذه المصار

 توظٌفها مرة أخرى.
  ارتفتتتاع نستتتبة مخصتتتص التتتدٌون المشتتتكوك فٌهتتتا فتتتً المصتتتارف التجارٌتتتة عتتتن المصتتتارف

وهذا األمر ٌكشف عن عدم اتباع المصارف التجارٌتة لسٌاستة التنوٌتع فتً تركٌتب  ،المتخصصة
 الت االئتمانٌة التً تحد من تركٌز المخاطر.محفظة القروض والتسهٌ

  ضعف متابعة بعض فروع المصارف التجارٌة والمتخصصة لعمالئها أو السماح بتجاوزات عن
الحدود المصرح بها تفوق الصالحٌات االئتمانٌتة لهتذه الفتروع، ممتا ٌستاعد علتى تعثرهتا فضتالً 

 عن التأخٌر فً تصوٌب هذه الحاالت الحرجة ذات المشاكل.
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 ( نسب مقاٌٌس مخاطر االئتمان المحتسبة فً المصارف التجارٌة والتخصصٌة 0-2جدول رقم )

 م0204-0222خالل الفترة 

 0204 0203 0202 0201 0200 0200 0202 0227 0226 0225 0224 0223 0222 0221 0220 0220 0222 السنوات

 مقاٌٌس مخاطر االئتماننسب 

 المغلة لإلٌراد إلى إجمالً القروضأ ( نسبة القروض غٌر 

المصتتتتتتتتتتتتارف  -
 التجارٌة

5133 4139 4431 5233 5339 6034 5736 4930 5035 5137 5331 4832 5331 5432 4832 - - 

المصتتتتتتتتتتتتارف  -
 المتخصصة

2332 2337 3531 4338 4139 5033 6239 6730 5235 5130 5334 2834 4332 4131 4230 - - 

 المشكوك فً تحصٌلها إلى إجمالً القروضب( نسبة مخصص الدٌون 

المصتتتتتتتتتتتتارف  -
 التجارٌة

1234 1230 1236 1332 1330 1331 1236 1237 1434 1439 1632 1430 1433 1433 1432 1436 1436 

المصتتتتتتتتتتتتارف  -
 المتخصصة

1232 1230 1236 1330 1330 1331 1236 1237 1437 1330 1438 1332 1638 1233 1131 1232 1232 

 (.2016-2000من إعداد الباحثٌن باالعتماد على المٌزانٌات والتقارٌر السنوٌة فً المصارف التجارٌة والمتخصصة )خالل الفترة المصدر: 

 

 خامساً: النتائج والتوصٌات:

 :اآلتٌةختاماً لهذا البحث فإن الباحثٌن قد توصلوا إلى النتائج والتوصٌات  
 ج: ـالنتائ 0.3

والمتخصصتتة فتتً لٌبٌتتا بعتتدم الكفتتاءة والفاعلٌتتة والتتتأقلم متتع  اتستتم عمتتل المصتتارف التجارٌتتة -0
التطورات المعاصرة، وخاصة بعد تحرٌر التجتارة فتً الختدمات المصترفٌة وذلتك بستبب غٌتاب 
المنافستتة المحلٌتتة واألجنبٌتتة فتتً عملٌتتات النشتتاطات المصتترفٌة، ومتتا ٌنتتتج عنهتتا متتن تتتدنً فتتً 

 مستوٌات الخدمة وانعدام الجودة. 
مكانٌتتتة مستتتاهمة قطتتتاع المصتتتارف التجارٌتتتة والمتخصصتتتة فتتتً تموٌتتتل المشتتتارٌع ٌالحتتتظ أن إ -0

% على التوالً، وذلك من إجمالً 1638%، 3331االقتصادٌة ضعٌفة، حٌث بلغت فً المتوسط 

، وهتذا ممتا ٌتدعونا إلتى االستتنتاج أنته ال توجتد عالقتة 2016-2000حجم االئتمان خالل الفترة 

 المقدم وبٌن معدالت األداء لهذا القطاع.ارتباط قوٌة بٌن حجم االئتمان 
من خالل تحلٌل النسب المالٌة لقٌاس العائد فتً المصتارف التجارٌتة والمتخصصتة ختالل الفتترة  -3

 :ٌأتًٌتضح ما  2000-2016
  فتً حتٌن 635الهامش بالمصارف التجارٌة ختالل تلتك الفتترة نحتو لمعدل بلغ المتوسط العام ،%

%، وهتذا ٌتدل علتى عتدم كفتاءة 135المتخصصتة لتذات الفتترة  بلغ المتوسط العام فً المصارف

 مصارف الدراسة فً إدارة الموارد وعدم القدرة على تحصٌل الدٌون عند توارٌخ االستحقاق.
  فً حٌن اتخذت تلك النسبة 136بلغ المتوسط العام لنسبة التغطٌة المالٌة للمصارف التجارٌة ،%

 سالبة.  اً فً المصارف المتخصصة قٌم
 ٌن أن نستتبة القتتروض اإلنتاجٌتتة إلتتى إجمتتالً االئتمتتان فتتً المصتتارف التجارٌتتة قتتد بلغتتت فتتً تبتت

%، فً حٌن اتخذت تلتك النستبة فتً المصتارف المتخصصتة اتجاهتاً متذبتذباً فتً 3331المتوسط 

 %.16.8معظم سنوات الدراسة، فقد بلغت فً المتوسط لذات الفترة 
  فً حٌن اتختذت تلتك 0345فً المصارف التجارٌة  ٌةاإلرادبلغ المتوسط العام لنسبة القابلٌة ،%

النسبة فً المصارف المتخصصة قٌماً سالبة، وذلك مما ٌدل على أن هناك انخفاضاً فً مستتوى 
 األداء فً هذه المصارف.

من ختالل تحلٌتل النستب المالٌتة لقٌتاس المختاطرة فتً المصتارف التجارٌتة والمتخصصتة ختالل  -1
 :ٌأتًالفترة قٌد الدراسة ٌتضح ما 



 2017العدد التاسع اكتوبر  مجلة البحوث األفرٌقٌة

   

 
 175 

 

 (2016-2000االقتصادية المعاصرة ) خالل الفترة في ظل المتغيرات  نيثيا في وانًتخصصح انتجاريح نهًصارف انًاني األداء تقييى
 

 ( 4139شهدت المصارف التجارٌة ارتفاعاً لنسب مقاٌٌس مخاطر االئتمان، تراوحت ما بتٌن%-

النستتتب %(، وكتتتذلك المصتتتارف المتخصصتتتة، فقتتتد شتتتهدت هتتتً األختتترى ارتفاعتتتاً لهتتتذه 6034

هنتاك ارتفاعتاً فتً قٌمتة المختتاطر  أن ممتا ٌتتدل علتىوذلتك  %(،67-%2332تراوحتت متا بتٌن )

 االئتمانٌة بدرجة غٌر مقبولة لهذه المصارف.
  فتً حتٌن 1337بلغ المتوسط العام لمخصص الدٌون المشكوك فٌها فتً المصتارف التجارٌتة ،%

ن متوستتط النستتبة فتتً إ%، وحٌتتث 1330بلتتغ متوستتط ذات النستتبة فتتً المصتتارف المتخصصتتة 

المصارف التجارٌة تفوق متوسط النسبة فً المصارف المتخصصة، وٌرجع السبب فً ذلك إلى 
عدم اتباع المصارف التجارٌة لسٌاسة التنوٌع فً تركٌب محفظة القروض والتسهٌالت االئتمانٌة 

 التً تحد من تركز المخاطر.

 ات:ـالتوصٌ 0.3

 :اآلتٌةلٌها الدراسة ٌمكن اقتراح بعض التوصٌات بناًء على النتائج التً توصلت إ 
العمتتتل علتتتى تتتتوفٌر المرونتتتة الكافٌتتتة متتتن المصتتترف المركتتتزي لقطتتتاع المصتتتارف التجارٌتتتة  -0

وإعطاء هذا القطتاع نوعتاً متن االستتقاللٌة للتتأقلم متع التطتورات المعاصترة لكتً  ،والمتخصصة
 ٌساهم فً الرفع من مستوى األداء.

خالل الربط اإللكترونتً لجمٌتع الفتروع واإلدارات لهتذه المصتارف  تطوٌر العمل المصرفً من -0
 إلمكانٌة تقدٌم أفضل الخدمات المصرفٌة والتً تتناسب مع التطورات الحدٌثة فً هذا العصر.

العمتتل علتتى زٌتتادة االئتمتتان المصتترفً ذاث الطبٌعتتة االنتاجٌتتة، والتقلٌتتل عتتن دعتتم النشتتاطات  -3
 الخدمٌة.

ٌٌر العالمٌة عند اختٌار العناصر القٌادٌتة لإلشتراف علتى كافتة المختاطر، االتجاه نحو اتباع المعا -1
بمتتا ٌضتتمن مواصتتلة الركتتب والتتدفع بهتتذا القطتتاع إلتتى متتا وصتتلت إلٌتته التتدول المتقدمتتة فتتً هتتذا 

 المجال.
التركٌز على عملٌة التقلٌل متن المختاطر االئتمانٌتة للمشتروعات الممولتة عتن طرٌتق التمحتٌص  -5

قدمتتة، وتقتتدٌرها بطرٌقتتة صتتحٌحة ونزٌهتتة، فضتتالً عتتن ضتترورة المتابعتتة التتدقٌق للضتتمانات الم
الدقٌقتتة لهتتذه المشتتروعات للتأكتتد متتن عملٌتتة الصتترف فتتً األغتتراض المحتتددة والمخصصتتة لهتتا، 

 وكذلك الوقوف على متابعة عملٌات السداد.
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 8اوالً انًراجع انعرتيح
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  :اٌرىرالخ االلرظاق٠ح اإلل١ّ١ٍح فىٟ ئؽىان اٌعٌّٛىح )اإلٌىىٕكن٠ح، ِطثعىح اإلشىعاع ١ٌّه عثك اٌعى٠ى

 .َ(0220، 015اٌف١ٕح، ؽ 

  عثىىك اٌّىىٕعُ اٌٍىى١ك عٍىىٟ: اٌرىىىرالخ االلرظىىاق٠ح اٌك١ٌٚىىح، ؽث١عرٙىىا، أٔٛاعٙىىا، ـظائظىىٙا، آشان٘ىىا

 .َ(0995ثؽٛز اٌعهت١ح االلرظاق٠ح عٍٝ اٌكٚي اٌعهت١ح )اٌما٘هج، ِعٙك اٌكناٌاخ ٚاٌ

  ،(0222فهض عثك اٌفراغ: االلرظاق األفه٠مٟ )قان إٌٙؼح اٌعهت١ح. 

  ،ِٛنق ـاٞ وه٠ا١ٔٓ، االلرظاق اٌكٌٟٚ، ق. ِؽّك ئتها١ُ٘ ِٕظىٛن، عٍىٟ ٍِىعٛق عط١ىح، )اٌه٠ىاع

 .(0222قان اٌّه٠ؿ 
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 انرسائم انعهًيح8جـ. 
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 َ.0222ِاظٍر١ه غ١ه ِٕشٛنج، و١ٍح االلرظاق ٚاٌعٍَٛ ا١ٌٍا١ٌح، ظاِعح اٌما٘هج، 
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