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 ثعذ انحرة انجبردح

 فتحي عًراٌ انصىيعي انذويهش

 

 انًهخص:

ًٓ٘ إٔ ضأّْ قِق ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢ ػود جٗطٜحء جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس، 

جُٓٞك٤ط٢ ج١ًُ ًحٕ ٣ِٔي هىٌجش ػ٣ٌٍٓس  جالضكحوًحٕ ٛىكٚ ئ٣ؿحو ضٞجَٕ هٟٞ  ٓغ 

ٞهٔس ضؿؼِٚ هحوٌجً ػ٠ِ جؾط٤حـ أٌٝٝذح جُـٍذ٤س، ٖٝٓ ٛ٘ح ظٍٜش قحؾس وٍٝ ؿٍخ 

ٜى٣ى جُٔطٔػَ ك٢ جالضكحو جُٓٞك٤ط٢ أٌٝٝذح ئ٠ُ جُطكحُق ٓغ جُٞال٣حش جُٔطكىز ٍُوع جُط

ٝقِلحتٚ ك٢ قِق ٝجٌْٞ، ٝٓغ ذىج٣س ػوى جُطٓؼ٤٘٤حش ٖٓ جُوٍٕ جُؼ٣ٍٖٗ ٖٜى جُ٘ظحّ 

جُى٢ُٝ أقىجظ ؾ٤ٓٔس، كِوى جٜٗحٌ جالضكحو جُٓٞك٤ط٢ ٝضلٌي ئ٠ُ ػٍٗجش جُىٍٝ 

ٝجنطلحء ٓؼٚ قِق ٝجٌْٞ، ٝظَ قِق جأل٠ِ٘ط٢ هحتٔحً ٝٓطٔحٌْحً ٝٛٞ ٓح أغحٌ جُؼى٣ى 

طٓحؤالش جُٔػ٤ٍز ُِ٘وحٔ ج٤ُٓح٢ْ ٝجألًحو٢ٔ٣ ٛٞ ٓح ٓرٌٍ جْطٍٔجٌ قِق جأل٠ِ٘ط٢ جُ

ذؼى جنطلحء ٓٛىٌ جُطٜى٣ى جُٔطٔػَ ك٢ قِق ٝجٌْٞ، ٝجْططحع قِق جأل٠ِ٘ط٢ إٔ 

٣ط٤ٌق ٓغ جُطكٞالش جُى٤ُٝس، ٝ ٣ؼى ٍٓٗٝع ض٤ْٞغ ػ٣ٟٞس قِق جُ٘حضٞ ٤ُْٟ وٝالً 

٢ ئ٠ُ جُٔؼٌٍٓ ج٤ُٗٞػ٢، جقى جذٍَ ك٢ ٍٖم أٌٝٝذح ٖٓ ذ٤ٖ ضِي جُط٢ ًحٗص ض٘طٔ

جُططٌٞجش جُى٤ُٝس ك٢ ذىج٣س جألُل٤س جُػحُػس، ق٤ع ضٔص وػٞز وٍٝ ١ْٝ ٍٖٝم أٌٝٝذح 

ُالٟٗٔحّ ئ٠ُ جُكِق ًأػٟحء ًح٢ِٓ جُؼ٣ٟٞس، ٝٛٞ ٓح أغحٌ ٓهحٝف ٤ٌْٝح 

 ذحػطرحٌٙ ضٜى٣ىجً ألٜٓ٘ح جُو٢ٓٞ. 
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Abstract: 

North Atlantic Alliance adapt itself to the international 

transformations Since the establishment of the North Atlantic 

Alliance which followed the Second World War, its aim was to 

find an equilibrium force with the Soviet Union which used to 

possesses huge military potentials which make it able to overrun 

the Western European countries.  From here appeared the need of 

West Europe Countries  to make alliance with the United States 

to deter the threats represented by the Soviet Union and his 

alliances in WARSAW alliance.  With the beginning of the 

nineties of the twentieth century the international regime 

witnessed tremendous events where the Soviet Union collapsed 

and was broke up into tens of countries and with it WARSOW 

pact disappeared but the Atlantic Alliance remained established 

cohesively.This in turn raised many exciting questionnaires 

which raise political and academic discussion which justified the 

continuity of the Atlantic alliance after the disappearance of the 

source of threat which takes the form of WARSAW pact.  

The Atlantic Alliance managed to adapt itself to the 

international transformations where the project to expand the 

membership of NATO Alliance to include countries in East 

Europe among those countries which used to belong to the 

communist camp, is considered as the most important 

international development in the beginning of the third 

millennium where middle and eastern Europe countries were 

invited to join in the alliance as complete membership members 

which in turn raised the fear of Russia as it considered this act as 

a threat for its national security.       
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  :انًمذيخ

ذ٘حًء ػ٢ِ ٓؼحٛىز ٖٔحٍ   1949جُ٘حضٞ ػحّ  –ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢  قِقضأّْ 

، ٝجُط٢ ضْ ضٞه٤ؼٜح ك٢ North Atlantic Treaty Organizationجأل٠ِ٘ط٢

، ٣ٝوغ ٓوٍ ه٤حوز 1949جُؼحٚٔس جأل٤ٌ٣ٍٓس "ٝجٖ٘طٖ" ك٢ جٍُجذغ ٖٓ جذ٣ٍَ ػحّ 

ك٢ ذًٍَٝٓ، ضؼى أذٍَ وٝجكغ ض٤ٌَٗ جُكِق ٛٞ جٍُٛجع جأل٢ٌ٣ٍٓ جُٓٞك٤ط٢  جُكِق

ك٢ كطٍز جُكٍخ جُرحٌوز، ٝجُه٤ٗس ٖٓ ه٤حّ جالضكحو جُٓٞك٤٤ط٢ )جُٓحذن( ذؼ٤ِٔس جؾط٤حـ 

ُـٍخ أٌٝٝذح، ٣ٝؼطرٍ ًٛج ٛٞ جُٜىف ٝجُـح٣س جإلْطٍجض٤ؿ٤س ٖٓ ض٤ٌِٗٚ، ٌُٖٝ جُِٔلص 

ُِكِق نٛٞٚحً ذؼى جٗطٜحء ٓٛىٌ جُطٜى٣ى ج١ًُ  ُِ٘ظٍ جُطكٍٞ ك٢ جُؼو٤ىز جُؼ٣ٌٍٓس

ضأّْ ٖٓ جؾِٚ، ٝٛٞ ضل٤ٌي جالضكحو جُٓٞك٤ط٢، كٌحٕ ٖٓ جُطر٤ؼ٢ إٔ ٣طلٌي جُطكحُق 

ذحنطلحء جُهْٛ ٌُٖٝ ٓح قىظ ٛٞ جُؼٌّ كوِى ٠ٌٞ جُكِق ٗلٓٚ ذٔح ٣ٟٖٔ 

جْطٍٔجٌٙ ٝضْٞؼٚ، ٝهى ضٍى أػٟحء جُكِق جُرحخ ٓلطٞقحً أٓحّ جٟٗٔحّ أػٟحء ؾىو 

ٛٞ ٓح جغأٌ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُؿىٍ ٛـًٙ جُطٞؾٜحش جُؿى٣ىز جُط٢ ضْ جػطٔحوٛح ٤ٌْٕٞ ُٜح ٝ

آغحٌٛح جُٔرحٍٖز ػ٠ِ ٍٖم جُوحٌز جألٌٝٝذ٤س، جُطـ٢ ذحضـص ضٍضر١ أًػٍ ذحُٔظِس جأل٤٘ٓس 

ٝجُؼ٣ٌٍٓس ٝج٤ُٓح٤ْس ُِكِق، ٗظٍجً ئ٠ُ جٌضرح٠ ٓٛحُف جُٞال٣حش جُٔطكـىز جأل٤ٌ٣ٍٓس 

 ٝجُـٍخ ذٜح.

 

إ جُٔهح٠ٍ جُٔكطِٔس ًُٜج جُطٞؾٚ جُؿى٣ى ضطٔػَ ك٢ ئٌٓح٤ٗـس جُطكـٍى ًُُي، ك 

جُٔٓطور٢ِ ضؿحٙ جُٔ٘طوس ػرٍ ػىز ٓٓحُي ضْ ضر٤ٜ٘ح، ٝأٜٛٔح ْٞ وٍٝ ٍٖم أٌٝٝذح 

ذؼ٣ٟٞس جُكِق، جُط٢ هى ضإو١ ئ٠ُ جْطلُجَ ٤ٌْٝح ٝئػحوز ٝئق٤حء أؾٞجء جُكٍخ 

ٚ يُي ٖٓ ٓهح٠ٍ، ٝٓح ٣ػ٤ٍ جُرحٌوز ٖٓ ض٘حكّ ٝجٍُٛجع ْٝرحم جُطِٓف  ٝٓح ٣ٔػِ

ؾىالً أ٣ٟحً ٛٞ ػ٤ِٔس جُطكٍٞ ٖٓ جُؼو٤ىز جُؼ٣ٌٍٓس جُىكحػ٤س )وكحػ٢ ػٖ أٌٝٝذح( ئ٠ُ 

جُؼو٤ىز جُؼ٣ٌٍٓس جُٜؿ٤ٓٞس ٝض٘ل٤ً ٜٓحّ قٍذ٤س ٛؿ٤ٓٞس ك٢ ٓ٘ح٠ن ٓهطِلس ٖٓ جُؼحُْ، 

 ٝذٌِٞز ئْطٍجض٤ؿ٤س ؾى٣ىز ُِكِق ضوّٞ ػ٠ِ أْـحِ جالٞـطالع ذٜٔٔس ئوجٌز جألَٓحش

ٝٓ٘ؼٜح، ٖٓ نالٍ ئٌٓح٤ٗس ه٤حٓٚ ذحُؼَٔ نحٌؼ ٗطحم ٓ٘طوطـٚ جُطو٤ِى٣ـس ٝٛٞ نحٌؼ 

جإل٠حٌ جالْطٍجض٤ؿ٢ ج١ًُ ضأّْ ٖٓ أؾِٚ جُكِق ك٢ ذىج٣س جُ٘ٛق جُػح٢ٗ ٖٓ جُوٍٕ 

 جُٔح٢ٞ ٝج١ًُ ٣٘طٜؽ جُؼو٤ىز جُىكحػ٤س. 
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 أهًيخ انجحث:

 أ٤ٔٛس جُركع ٖٓ جالػطرحٌجش ج٥ض٤س: ضأض٢

أْرحخ جْطٍٔجٌ قِق ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢، ٝٓؼٍكس ٍْ ٚٔٞو جُٓؼ٢ ئ٠ُ ضلْٜ  .1

 جُكِق ك٢ ٝؾٚ جُٔطـ٤ٍجش جُى٤ُٝس.

وٌجْس ضلحػالش ٝٗطحتؽ ضكٍٞ جُكِق ي١ جألٛىجف جُؼ٣ٌٍٓس ٝجأل٤٘ٓس ئ٠ُ  .2

 ٓ٘ظٔس ٤ْح٤ْس يجش جٛطٔحٓحش أًػٍ جضٓحػحً ٖٓ جُ٘طحم جأل٢٘ٓ جُٔؼٍٝف.

ػ٠ِ جُىٍٝ جألػٟحء ض٤ٞٞف أذؼحو ٝجٗؼٌحْحش ػ٤ِٔس ض٤ْٞغ جُكِق ْٞجء  .3

 جُؿىو، ًًُٝي ٓٞهق ٤ٌْٝح جُٔؼحٌٜ ًُٜج جُطْٞغ.

 

 إشكبنيخ انذراسخ:

ضٓؼ٠ ًٛٙ جُىٌجْس ئ٠ُ ضك٤َِ جٗؼٌحْحش جُطـ٤ٍ ك٢ جُ٘ظحّ جُى٢ُٝ ػ٠ِ 

جْطٍٔجٌ ٝذوحء قِق ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢، ٝٓىٟ هىٌضٚ ػ٠ِ ٓٞجًرس جُطكٞالش جُط٢ 

ٓح ضٍضد ػٜ٘ح ٖٓ ضكٞالش ػ٠ِ ٓٓطٟٞ ٖٜىضٜح جُٓحقس جُى٤ُٝس ذؼى جُكٍخ جُرحٌوز، ٝ

 جُ٘ظحّ جُى٢ُٝ ٝج١ًُ ٣ؼطٔى أْحْحً ػ٠ِ ٗظ٣ٍس ضٞجَٕ جُوٟٞ.

 ٝجْط٘حوجً ئ٠ُ يُي كإ جٌُِٔٗس جُركػ٤س ٣ٌٖٔ ٤ٚحؿطٜح ٖٓ نالٍ جُٓإجٍ جُطح٢ُ:

ئ٠ُ أ١ ٓىٟ أغٍش جُٔطـ٤ٍجش جُط٢ ٖٜىضٜح جُر٤ثس جُى٤ُٝس ذؼى جٗطٜحء جُكٍخ 

جإلْطٍجض٤ؿ٤س ُكِق جأل٠ِ٘ط٢؟، ٝٓح ٓرٌٍ جْطٍٔجٌ ذَ ٝض٤ْٞغ جُرحٌوز ك٢ جُؼو٤ىز 

 جُكِق ك٢ ظَ جنطلحء جُكِق جُٔ٘حكّ)ٝجٌْٞ(؟.

 فرظيبد انذراسخ:

ئٕ قِق ٖٔحٍ جأل٢ِٓ٠ ذؼى جٗطٜحء جُكٍخ جُرحٌوز ٝجنطلحء قِق ٝجٌْٞ، هى  -

ضكٍٞ ئ٠ُ ٓ٘ظٔس ػح٤ُٔس ُٜح هٞز ػ٣ٌٍٓس ؾرحٌز ك٢ ظَ جٗٓؿحّ ٝضٞجكن 

جألػٟحء، ضٓؼ٠ ئ٠ُ ضكو٤ن ٓٛحُف ًٛٙ جُىٍٝ جألػٟحء ٓٛحُف جُىٍٝ 

 ٝنحٚس جُٞال٣حش جُٔطكىز ك٢ ًَ ٌٓحٕ ضَٛ ئ٤ُٚ ٓٛحُكٜح ك٢ جُؼحُْ.

ئٕ جْطٍٔجٌ ٝؾٞو قِق ٖٔحٍ جأل٢ِٓ٠ ٣ؼٌّ ئ٠ُ قى ذؼ٤ى ضٞجكن ٓٛحُف  -

جُىٍٝ جألػٟحء ك٤ٚ، ٝذحُطح٢ُ كإ ًٛٙ جُىٍٝ ضىػْ ضٞجؾىٛح ك٢ جُكِق ذٔح 

 جُٔٗطًٍس.٣هىّ ٓٛحُكٜح 
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 -يُهجيخ انذراسخ:

-ٝٗظٍجً ألٕ جُٔٞٞٞع ٓكَ جُىٌجْس ٓطلٍع جُؿٞجٗد كاٗ٘ح جٌضأ٣٘ح جْطهىجّ: 

جُٜٔ٘ؽ جُطك٢ِ٤ِ، ُطك٤َِ ِْٞى جُٞقىجش جُى٤ُٝس " جٌُٔٞٗس ُِكِق" ضؿحٙ ٓٓحتَ 

ئْطٍجض٤ؿ٤س ذحُـس جأل٤ٔٛس ذحُ٘ٓرس ُِىٍٝ جألػٟحء ك٢ جُكِق ًٔٓأُس جالْطٍٔجٌ 

حع جْطٍجض٤ؿ٤حش ؾى٣ىز ضٟٖٔ ئونحٍ جُؼى٣ى ٖٓ جُطؼى٣الش ػ٠ِ ٤ٌِ٤ٛس ٝجُطْٞغ، ٝئضر

ًٔح ٣ؼى جُكِق ُٔٞجًرس جُططٌٞجش جُؿى٣ىز ػ٠ِ ٤ُٓجٕ جُوٟٞ جالْطٍجض٤ؿ٢ جُى٢ُٝ، 

ج٢ًُِٞٓ، ٝذٌَٗ نح٘ ٗظ٣ٍس جُ٘ظْ ػ٘ى و٣لى ئ٣ٓطٕٞ جُٔطٟٔ٘س ػىز  جُٜٔ٘ؽ

ْس جإلْطٍجض٤ؿ٤س جُطْٞؼ٤س ُىٌج جُى٢ُٝ أِْْ جُٔ٘حٛؽ ٓٓط٣ٞحش أٜٛٔح ٓٓطٟٞ جُ٘ظحّ

ٖٝٓ غْ  ُكِق جُ٘حضٞ ٝضأغ٤ٍٛح ك٢ جألٖٓ جُى٢ُٝ ذٌَٗ ػحّ ٝجٖٓ ٤ٌْٝح ذٌَٗ نح٘،

كإ ًٛج جُٔٓطٟٞ ٣ٔػَ جُكًٍس جُطلحػ٤ِس ذ٤ٖ جألٗٓحم ٝجُٔىنالش ٝجُٔهٍؾحش، ًٔح 

ئٕ ئضرحع ًٛج جُٜٔ٘ؽ ٣ط٤ف ُ٘ح ئٌٓح٤ٗس ٌٚى جُؼالهس جُؿى٤ُس ذ٤ٖ جُكًٍس جُطْٞؼ٤س 

ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢ ذٔح ٣لٍَٙ ٖٓ آغحٌ ٝضىجػ٤حش، ٝذ٤ٖ ٓٞهق ٤ٌْٝح جُٔؼحٌٜ ُكِق 

  ًُٜج جُطْٞغ

 انًجحث األول: أثر تغيير انُظبو انذوني عهى إستراتيجيخ انحهف

 انًطهت األول: غجيعخ انتغيير في انُظبو انذوني:

أوٟ جال٤ٜٗحٌ جُكحو ٝجُٔلحؾة ُالضكحو جُٓٞك٤٤ط٢، ك٢ ذىج٣س جُطٓؼ٤٘٤حش ئ٠ُ  ُوى

٤ْحوز ٗٞع ٖٓ جُلٍجؽ جأل٣ى٣ُٞٞؾ٢ ٝجالْطٍجض٤ؿ٢ ؿ٤ٍ جُٔٓرٞم، ٝأوٟ ئ٠ُ ضكٍٞ ك٢ 

ٌَٖ ٝذ٤٘س جُ٘ظحّ جُى٢ُٝ جُٔر٢٘ ػ٠ِ ٤ٛٔ٘س هطر٤ٖ ٌت٤ٓ٤ٖ، ٝقحُس جال٤ٜٗحٌ جُط٢ 

وش ذحُ٘ط٤ؿس ئ٠ُ ج٤ٜٗحٌ ًٛج جُ٘ظحّ، ًٝحٕ ٖٓ أٚحذص أقى ٣ًٖٛ جُوطر٤ٖ جٍُت٤ٓ٤ٖ، أ

نٛحتٙ جُ٘ظحّ جُى٢ُٝ جُٓحذن، أٗٚ ػٍف قحُس جُطـٞجَٕ، ٝذحُطح٢ُ كإ جُٔٗـٌِس 

جُؿ٣ٍٛٞس جُط٢ ٣طٍقٜح ًٛج جالٜٗـ٤حٌ، ٛٞ قحُس ػىّ جُطٞجَٕ، ُوى أوٟ يُي ئ٠ُ ض٤ٌٖٔ 

ح٤ُٜٔ٘س ػ٠ِ جُ٘ظحّ ٓ٘ظٞٓس جُىٍٝ جٍُأْٔح٤ُس ذو٤حوز جُٞال٣حش جُٔطكىز ٖٓ جالٗلٍجو ذ

جُى٢ُٝ جٍُجٖٛ، ٖٝٓ غْ ٝٞغ آ٤ُحش ؾى٣ىز ُط٘ظ٤ْ جُطلحػالش جُى٤ُٝس ج٤ُٓح٤ْس 

ٝجالهطٛحو٣س، ٝأ٣ٟحً ْؼص جُٞال٣حش جُٔطكىز ئ٠ُ ضٞظ٤ق ضلٞهٜح جُؼ١ٌٍٓ ك٢ ظَ 

جُٔطـ٤ٍجش جُى٤ُٝس جُؿى٣ىز، ذٔح ٣كون ٓٛحُكٜح ج٤ُٓح٤ْس ٝجالهطٛحو٣س، ٣ٟٖٝٔ 

ُ٘ظحّ جُؼح٢ُٔ جُؿى٣ى٤ٛٔ٘طٜح ػ٠ِ ٓح ػٍف ذح
(1)

، ٝج١ًُ ضرىٝ ٓؼحُٔٚ ٓهطِلس ػٖ 

 جُ٘ظحّ جُى٢ُٝ جُٓحذن ٖٝٓ ًٛٙ جُٔؼحُْ:



 عقيدة اإلستراتيجية للحلف شمال األطلنطي بعد الحرب الباردةأثر المتغيرات الدولية في ال
 ~ فتحي عمران الصويعي الدويهش ~

 225 5102المجلد السادس                                                                                 العدد الثاني  

ظٌٜٞ ٗظحّ أقحو٣س جُوطد ٤ْح٤ْحً ٝػ٣ٌٍٓحً، ٓطٔػالً ك٢ جُٞال٣حش جُٔطكىز  .1

 جأل٤ٌ٣ٍٓس ذىالً ػٖ ٗظحّ جُوطر٤س جُػ٘حت٤س جُٓحذن.

 ظٌٜٞ ٍٚجع ٖٔحٍ / ؾ٘ٞخ ذىالً ٖٓ ٍٚجع ٍٖم / ؿٍخ  .2

ظٌٜٞ جُطٌطالش جالهطٛحو٣س ٝجُطؿح٣ٌس جُى٤ُٝس ٝيُي ذىالً ٖٓ جُطكحُلحش  .3

 جُؼ٣ٌٍٓس ٝج٤ُٓح٤ْس ك٢ جُ٘ظحّ جُٓحذن.

 ٝهق ْرحم جُطِٓف ٝذىج٣س جالٛطٔحّ ذوٟح٣ح جُر٤ثس. .4

ضُج٣ى قًٍس ٌؤِٝ جألٓٞجٍ ػ٠ِ جُٛؼ٤ى جُؼح٢ُٔ، ًًُٝي جُطوىّ جُٜحتَ ك٢  .5

 ُؼحُْ ٣رىٝ ًٝأٗٚ ه٣ٍس ٚـ٤ٍز.ٓؿحٍ جالضٛحالش ٝجُٔؼِٞٓحش، ٝج١ًُ ؾؼَ ج

 انًطهت انثبَي: تطىر انحهف نًب ثعذ انحرة انجبردح:

ٜٓٔس جُىكحع جُؿٔحػ٢ ٢ٛ جُٜٔٔس جُٔك٣ٌٞس ُِكِق ٝيُي ذٔٞؾد  ضؼطرٍ

جُٔحوز جُهحٓٓس ٖٓ ٓؼحٛىز ٝجٖ٘طٖ، ًُُٝي كِوى أوش جُطكٞالش جُط٢ ٖٜىٛح جُ٘ظحّ 

كحع جُؿٔحػ٢" ٞى ػىٝ ٓكىو ٓٓروحً، جُى٢ُٝ ئ٠ُ ضٍجؾغ ٝجٞف ك٢ ًٛج جُؿحٗد " جُى

ٝيُي ك٢ ئ٠حٌ ٓٞجًرس جُطكٞالش جُط٢ أكٍَضٜح جُر٤ثس جُى٤ُٝس جُؿى٣ىز ُٔح ذؼى جُكٍخ 

جُرحٌوز. ًٔح ًٗلص ًٛٙ جُر٤ثس " ذ٤ثس ٓح ذؼى جُكٍخ جُرحٌوز" ػٖ ذٍَٝ ضٜى٣ىجش 

ى٣س جأل٢ِٓ٠ أٝ ًٌٛج جػطرٍٛح جُكِق، ٖٓ نحٌؼ جُٔ٘طوس جُطو٤ِ –ُألٖٓ جألٌٝٝذ٢ 

جُٔكىوز ُ٘ٗح٠ جُكِق، ٝكن جُٔحوز جُٓحوْس ٖٓ جضلحه٤س ٝجٖ٘طٖ ٢ٛٝ "أٌٝٝذح 

ٖٝٔح٢ُ جأل٠ِ٘ط٢"
(2)

. 

ٝالٖي إٔ ضىجػ٤حش جٗطٜحء جُكٍخ جُرحٌوز هى أُوص ذظالُٜح ػ٠ِ جُٔؿطٔغ 

جُى٢ُٝ ٝجُؼالهحش جُى٤ُٝس نحٚس ذ٤ٖ ٝقىجضٚ ٝآ٤ُحضٚ، ق٤ع كٞؾة جُؼحُْ ذحٗطٜحء 

ٓ٘ظٞٓس قِق ٝجٌْٞ، ُٝٔح ًحٕ قِق ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢ ٖٓ ذ٤ٖ ج٤ُٗٞػ٤س ٝج٤ٜٗحٌ 

آ٤ُحش كطٍز جُكٍخ جُرحٌوز كال ٣ٌد ٖٓ ضأغٍ جُكِق ذًُي ٓٔح وػح جُرؼٝ ئ٠ُ جُوٍٞ 

ذإٔ قِق جُ٘حضٞ ك٢ ٣ٍ٠وٚ ئ٠ُ جُطلٌي ٝجُُٝجٍ ًٔح قىظ ُِكِق جُٔؼحو١" قِق 

ف جُؼ٣ٌٍٓس، ٝجٌْٞ" ٓٓط٘ى٣ٖ ك٢ يُي جُوٍٞ ػ٠ِ هحػىز ػحٓس ٖٓ هٞجػى جألقال

ٌُٖٝ ج١ًُ قىظ ٛٞ جُؼٌّ ق٤ع جْطٍٔ جُكِق، ذَ أًػٍ ٖٓ يُي كوى ٠ٌٞ جُكِق 

ٗلٓٚ ٝض٤ٌق ٓغ جُ٘ظحّ جُى٢ُٝ جُؼح٢ُٔ جُؿى٣ى ذؼى ضـ٤٤ٍ جُكِق ُٞظ٤لطٚ ٖٓ جُىكحع 

جُؿٔحػ٢ ٞى ج٤ُٗٞػ٤س ئ٠ُ أٛىجف أنٍٟ ٓطٔػِس ك٢ قٔح٣س ٓٛحُف جألػٟحء ٝذ١ٓ 

ح٢ُٔ جُؿى٣ىجُ٘لٞي ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُى٢ُٝ جُؼ
(3)

، ًُُٝي ًحٕ ٖٓ جُطر٤ؼ٢ إٔ ضإو١ 
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جُطـ٤٤ٍجش ٝجُطكٞالش ك٢ جُٔؼحوُس جُى٤ُٝس ئ٠ُ ضـ٤٤ٍ ك٢ ئْطٍجض٤ؿ٤س جُكِق ك٢ ًٛٙ 

  -جٍُٔقِس " ٓح ذؼى جُكٍخ جُرحٌوز " ٝضٔػِص ئْطٍجض٤ؿ٤س جُكِق جُؿى٣ىز ك٤ٔح ٢ِ٣:

 إعبدح هيكهخ لىح انحهف. -1

ئػحوز ذ٘حء ٤ٌَٛ جُوٞز ك٢ جُكِق  أوٟ ضؼى٣َ ج٤ُٓحْس جُؼ٣ٌٍٓس ئ٠ُ كٍٜ

ُططالءّ ٓغ ٓرحوب جإلْطٍجض٤ؿ٤س جُؼ٣ٌٍٓس ُِكِق جُؿى٣ىز ٝيُي ُألْرحخ ج٥ض٤س:
(4)

 

ػ٠ِ جُكِق إٔ ٣ٓطٍٔ ك٢ أوجء جُٜٔٔس جألْح٤ْس ٢ٛٝ جُىكحع جُؿٔحػ٢ جألٍٓ  -

ج١ًُ ٣ؼ٢٘ ٌٍٞٝز جُكلحظ ػ٠ِ هٞجش ًحك٤س ألوجء ًٛٙ جُٜٔٔس، أ١ ض٤ٌَٗ 

ش جُىكحع جُٔٗطٍى ذوىٌجش ػ٣ٌٍٓس ػح٤ُس جُطو٤٘س ٝٓهطِطس ٤ٌَٛ ؾى٣ى ُوٞج

 ٖٓ هٞجش ضو٤ِى٣س ٣ٝٞٗٝس.

ألٕ ٓٛحوٌ جُطٜى٣ى أٚركص ؿ٤ٍ ٓكىوز ٖٓ جضؿحٙ ٓؼ٤ٖ، ًٔح أٜٗح هى ضأنً  -

أٌٖحالً أنٍٟ ؿ٤ٍ جُٜؿّٞ جُؼ١ٌٍٓ، ًُُي ًحٕ ٣ًٌٍٝٞح ئػىجو هٞجش جٗطٗحٌ 

ٔٗطًٍس ُىٍٝ ٣ٍْغ ضؼَٔ ك٢ أ١ ٌٓحٕ، ٝقٓد ٓوط٤ٟحش جُِٔٛكس جُ

 جُطكحُق.

ألٕ جُؼو٤ىز جُؼ٣ٌٍٓس جُؿى٣ىز ضٌِٗص ػ٠ِ أْحِ ضٍجؾغ نطٍ جُطٜى٣ى ٖٓ  -

جٍُٗم، كًُي ٣ؼ٢٘ ػىّ جُكحؾس ئ٠ُ ٝؾٞو قؿْ ًر٤ٍ ٖٓ جُوٞجش ٝجألِْكس 

جُٔهُٗس ك٢ أٌٝٝذح، ٝأ٣ٟحً نلٝ جالْطؼىجو جُوطح٢ُ ٝجُطى٣ٌرحش، ٝذحُطح٢ُ 

 جش جُكِق ك٢ أٌٝٝذح.كإ جألغٍ جألٍٝ ػ٠ِ ج٤ٌَُٜ ٛٞ نلٝ هٞ

 خفط لىاد انحهف في أوروثب : -أ

ٖٓ أْٛ جُطـ٤ٍجش جُط٢ قىغص ك٢ ٤ٌَٛ جُكِق ذؼى جُكٍخ جُرحٌوز ٢ٛ نلٝ 

جُوٞجش ك٢ أٌٝٝذح، ٓط٤ٗٔس ٓغ جُطـ٤ٍ ك٢ جُؼو٤ىز جُؼ٣ٌٍٓس جُؿى٣ىز ُِكِق، ٝك٢ 

جالضكحو جُٓٞك٤ط٢ ئ٠حٌ ض٘ل٤ً جضلحه٤س جُكى ٖٓ جُطِٓف جُطو٤ِى١ جُط٢ ٝهؼٜح جُكِق ٓغ 

، ق٤ع أهىٓص وٍٝ جُكِق نالٍ جُلطٍز 1990ٗٞكٔرٍ  19)جُٓحذن( ك٢ ذح٣ٌّ ك٢ 

% 52%، ٝضهل٤ٝ 22ػ٠ِ ضهل٤ٝ ئٗلحهٜح جُىكحػ٢ ذ٘ٓرس  1996ئ٠ُ  1990ٖٓ 

% ٖٓ هٞجش جُكِق ك٢ جُٔ٘طوس ج٣ًٍُُٔس، ٝٗكٞ 45ٖٓ هٞجضٜح جُر٣ٍس جُٔوحضِس، ٝٗكٞ 

ِس، ذٔح ك٤ٜح قحٓالش جُطحتٍجش ٝجُٔىٍٓجش % ٖٓ جُٞقىجش جُرك٣ٍس جُٔوحض10

% ٖٓ 54% ٖٓ جُطحتٍجش جُٔوحضِس ٝجُٔهُٗس ك٢ أٌٝٝذح، 25ٝجُلٍهح٠حش، ٝنلٝ 

% ٖٓ جُوٞجش جُؿ٣ٞس ك٢ 25جُوٞجش جُؿ٣ٞس ك٢ جُٔ٘طوط٤ٖ ج٣ًٍُُٔس ٝجُٗٔح٤ُس، 

أ٣ٌٍٓح جُٗٔح٤ُس
(5)

. 
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ٖ أٌٝٝذح، ًًُي أ٣َِص ؾ٤ٔغ جُوٞجػى جُر٣ٍس إل٠الم جُٛٞج٣ٌم ج٣ُٝٞ٘س ٓ 

ْٝكرص ؾ٤ٔغ جألِْكس ج٣ُٝٞ٘س ُِكِق ٖٓ ػ٠ِ ٓطٖ ْلٖ جُٓطف، ٝضرو٠ كو١ جُو٘حذَ 

1990% ٖٓ جُوٞز ج٣ُٝٞ٘س ُؼحّ 20جُط٢ ضكِٜٔح جُطحتٍجش ٝضٔػَ 
(6)

، ٝض٘حْوحً ٓغ 

جُؼو٤ىز جُؼ٣ٌٍٓس جُؿى٣ىز ُِكِق ؾٍش ػ٤ِٔس ئػحوز ض٘ظ٤ْ ُوٞجش جُكِق ػ٠ِ جُ٘كٞ 

ذٜٔٔس جُىكحع جُؿٔحػ٢ ٝٓٞجؾٜس جُٔهح٠ٍ جُٔكطِٔس ٝٛىكص ج١ًُ ٣ٌٜٔ٘ح ٖٓ جُو٤حّ 

ًٛٙ جُطؼى٣الش ئ٠ُ ٌكغ ٍٓٝٗس جُوٞجش جألْح٤ْس ٝضىػ٤ْ هىٌجضٜح ػ٠ِ جُطؼرثس ج٣ٍُٓؼس 

ٝجْط٤ؼحخ جُططٌٞ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ ك٢ ٗظْ جُطِٓف جُكى٣ػس.
(7)

 

 إعبدح هيكهخ انمىاد األسبسيخ نهحهف: -ة

٣طٞجكن ٓغ جُؼو٤ىز جُؼ٣ٌٍٓس جُؿى٣ىز جُط٢ ُوى ضْ ئػحوز ض٘ظ٤ْ هٞجش جُكِق ذٔح 

ضر٘حٛح جُكِق ذك٤ع ٣ٓطط٤غ جُو٤حّ ذٜٔٔس جُىكحع جُؿٔحػ٢ ٝجُطؼحَٓ ٓغ جُٔهح٠ٍ 

ٝجألَٓحش جُط٢ ضٜىو أٖٓ ٝٓٛحُف جُىٍٝ جألػٟحء، ٝضْ ض٘ظ٤ْ ًٛٙ جُوٞجش جألْح٤ْس 

 ك٢ غالظ كثحش:

 .Immediate and rapid reaction forcesهٞجش جٍُو ج٣ٍُٓغ جُل١ٌٞ  .1

ضطٌَٗ أْحْحً ٖٓ هٞجش ٓطؼىوز ذ٣ٍس ٝذك٣ٍس ٝؾ٣ٞس ُى٣ٜح هىٌز جْطؼىجو٣س 

ػح٤ُس ٝؾح٣ُٛس ضحٓس ُؼَٔ جٍُو ج٣ٍُٓغ ٝجُطىنَ ك٢ قحالش جألَٓحش 

 ٝجُطٞجٌب.

،   ٢ٛٝ ػرحٌز ػٖ جُوٞجش Main defense forcesهٞجش جُىكحع جألْح٤ْس  .2

 جألْح٤ْس جُ٘ظح٤ٓس جُط٢ ٣ٔطٌِٜح جُكِق.

. ٢ٛٝ هٞجش  Augmentation forcesؼحٝٗس أٝ هٞجش جُطؼ٣ُُ جُوٞز جُٔ .3

جقط٤ح٤٠س ضِؼد وٌٝجً ٜٓٔح ً ك٢ جإل٠حٌ جُؼحّ ٤ٌَُٜ جُكِق ئ٠ُ ؾحٗد جُوٞجش 

 جُ٘ظح٤ٓس. 

ضْ ئونحٍ ضؼى٣الش ػ٠ِ ٤ٌَٛ جُو٤حوز جُٔىٓؽ ُِكِق ق٤ع  1994ٝك٢ ٤ُٞ٣ٞ ػحّ 

ٖ ذىال ٖٓ غالظ  ق٤ع ضْ َٖٔ ًٛج جُطؼى٣َ نلٝ ػىو جُو٤حوجش جٍُت٤ٓ٤س ئ٠ُ جغ٘ط٤

. ٝضْ جإلذوحء ػ٠ِ  Allied command channelئُـحء جُو٤حوز جُٔطكحُلس جُٔطؼىوز 

، ٝجُو٤حوز جُٔطكحُلس Allied command Atlanticجُو٤حوز جُٔطكحُلس جأل٤ِٓ٠س 

ًٝٛٙ جُو٤حوز جْطِٔص ٜٓحّ جُو٤حوز جُٔطكحُلس   Allied command Europeألٌٝٝذح 

ضْ ئُـحتٜح. جُٔطؼىوز ٝجُط٢
(8)
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 لىح انعًم انًشتركخ انًجًعخ:-ج

ؾحءش كٌٍز ض٤ٌَٗ هٞز جُؼَٔ جُٔٗطًٍس جُٔؿٔؼس ُطؼط٠ ُوٞجش جُكِق 

جٍُٔٝٗس جُالَٓس جُط٢ ضٌٜٔ٘ح ٖٓ جٍُو ػ٠ِ جألَٓحش ٝجُطٞجٌب ٝجُو٤حّ ذؼ٤ِٔحش قلع 

 Combined Joint Taskجُٓالّ، ٣ؼطرٍ ٓلّٜٞ هٞز جُؼَٔ جُٔٗطًٍس جُٔؿٔؼس 

Force  جٌُٕٔٞ جُػحُع ُِطـ٤٤ٍ ك٢ ٤ٌَٛ جُوٞز ك٢ جُكِق، كألٕ جُكِق جضؿٚ ئ٠ُ

ضو٤ِٙ هٞجضٚ جألْح٤ْس ج٠ُٞ٘ٔ ذٜح جُو٤حّ ذأػرحء جُىكحع جُٔٗطٍى ٞى ضٜى٣ى ٓكطَٔ ٖٓ 

جٍُٗم، ذؼى جإلهٍجٌ ذُٝجٍ ًٛج جُطٜى٣ى، كإ جٌُِٔٗس جُط٢ ٝجؾٜص جُكِق ٢ٛ إٔ 

جُٜؿّٞ ٖٓ جٍُٗم أٝؾىش ٓٛحوٌ ضٜى٣ى  جُر٤ثس جأل٤٘ٓس ٍُٔقِس ٓح ذؼى َٝجٍ نطٍ

أنٍٟ ؿ٤ٍ ٓؿٓٔس ك٢ ٌَٖ ٓحو١ ٝجٞف، ٝضوغ ك٢ جُـحُد نحٌؼ ٗطحم جُٔ٘طوس 

، ٝقٍخ جُرِوحٕ 1990ٓػَ أَٓس جقطالٍ جُؼٍجم ٣ٌُِٞص ػحّ  -جُطو٤ِى٣س ُ٘ٗح٠ جُكِق

٢ٛٝ ٓٛحوٌ ضٜى٣ى ضٓطىػ٢ ُٔٞجؾٜطٜح ئ٣ؿحو ٍٓٝٗس ػح٤ُس ك٢ آ٤ُحش  -1996ػحّ 

ج٤ُٓطٍز، ٖٓ أؾَ جٍُو ج٣ٍُٓغ ػ٠ِ جُطٞجٌب، ٝأ٣ٟح جُو٤حّ ذرؼٝ جُٜٔحّ جُو٤حوز ٝ

وجنَ جُٔ٘طوس جُطو٤ِى٣س ُ٘ٗح٠ جُكِق ئيج ٓح جهط٠ٟ جألٍٓ يُي.
(9)

 

ذٔوطٍـ قٍٞ ئهحٓس ٤ًحٕ جألٖٓ  1991ٝؾحءش هٔس ٓحْطٍنص ك٢ و٣ٓٔرٍ 

ؼى جأل٢٘ٓ ٝجُىكحع جألٌٝٝذ٢. ٝٛٞ ٓح أػط٠ جُىٌٝ ئ٠ُ جضكحو ؿٍخ أٌٝٝذح ُطط٣ٍٞ جُر

ُالضكحو ج٤ُٓح٢ْ جألٌٝٝذ٢ ٤ُٛرف ػحٓٞوج أٌٝٝذ٤حً ك٢ ذ٘حء جأل٢ِٓ٠. ٖٝىو ػ٠ِ إٔ 

جضكحو ؿٍخ أٌٝٝذح ٣ٜطى١ ك٢ ضكو٤ن يُي ذٔرىأ جُطٗحٌٝ جُٔلطٞـ ٝجُطٌحَٓ ك٢ ػ٤ِٔس 

ٚ٘غ جُوٍجٌ.
(10)

 

ٝهىّ جُكِق ًٛج جُٔلّٜٞ ُٔ٘ظٔس جضكحو ؿٍخ أٌٝٝذح ػ٠ِ أْحِ أٗٚ ٣ٌٖٔ 

٘ظٔس ه٤حوز هٞز جُؼَٔ جُٔٗطًٍس جُٔؿٔؼس، ٝجُو٤حّ ذحُٜٔحّ جُط٢ ُألػٟحء ك٢ جُٔ

٣وط٤ٟٜح قلع جألٖٓ ٝجالْطوٍجٌ ك٢ أٌٝٝذح ك٢ قحُس ػىّ ضكٍى جُكِق، أ١ ك٢ قحُس 

ٌكٝ جُٞال٣حش جُٔطكىز جُطكٍى ًٔح قىظ ك٢ جُرْٞ٘س
(11)

. ٝهى ٠ٍقص جُٞال٣حش 

، ٝأهٍضٚ هٔس جُكِق 1993جُٔطكىز ًٛج جُٔلّٜٞ ك٢ ُؿ٘س ضهط١٤ جُىكحع ذحُكِق ػحّ 

1994جُط٢ ػوىش ك٢ ذًٍَٝٓ ك٢ ٣٘ح٣ٍ 
(12)

 . 

ٝأًى جُٔإضٍٔ إٔ ئٗٗحء ًٛٙ جُوٞجش ٛٞ ٤ُّ ذٔؼٍُ ػٖ ػ٤ِٔس جُط٤٤ٌق 

ٝجُطك٣ٍٞ جُط٢ ٣ؿ٣ٍٜح جُكِق. ًُُٝي الذى إٔ ضٌٕٞ ٓط٘حْوس ٓغ ذو٤س أٝؾٚ جُط٤٤ٌق. 

حك٤ ًح ػ٠ِ ٗٓن جُو٤حوز ًٝحٕ ٖٓ ذ٤ٖ ضِي جُطٞؾٜحش إٔ ال ضٛرف ًٛٙ جُوٞجش ػرثحً ئٞ

ك٢ جُكِق، ٝئٗٔح الذى ٖٓ إٔ ض٘ىٌؼ ٖٞٔ ضؼى٣َ يُي جُ٘ٓن. كػٔس ن٤ٗس ٖٓ إٔ 
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ضٛرف ًٛٙ جُوٞجش ٓٛىٌ أػرحء ٓح٤ُس ئٞحك٤س ػ٠ِ ج٤ُُٔج٤ٗحش جُىكحػ٤س ُألػٟحء ك٢ 

 جُٞهص ج١ًُ ًحٕ جُطٞؾٚ ك٤ٚ ٗكٞ ضهل٤ٟٜح. 

٤ْح٢ْ ٝنالكحش كٟالً ػٖ جُه٤ٗس ٖٓ إٔ ضٛرف ًٛٙ جُوٞجش ٓٞٞٞع ؾىٍ 

ذ٤ٖ جألػٟحء ذٛىو ض٣َٞغ جألػرحء ٝئػطحء جألوٝجٌ. ًٝٛٙ جُٔٓأُس ًحٗص هى ضالَٓص 

ٓغ جُؼالهحش جُىجن٤ِس ذ٤ٖ جألػٟحء ًٓ٘ ضأ٤ّْ جُكِق.
(13)

  

ُٝوى أوٟ ضر٢٘ ًٛج جُٔلّٜٞ ئ٠ُ ضو٤ٓٔحش ؾى٣ىز ٝضكى٣ى ُألوٝجٌ ٝجُٜٔحّ 

جُوحتٔس، وٕٝ جْطكىجظ  ذك٤ع ؾٍش ػ٤ِٔس ضه٤ٛٙ ُٓوٝؼ ألكٍجو وجنَ ج٤ُٜحًَ

٤ٌَٛ ؾى٣ى وجنَ جُكِق، ًٝٛٙ جُوٞجش ٖٓ جُىٍٝ جألػٟحء ك٢ جُكِق ٝأػٟحء 

جٍُٗجًس ٖٓ أؾَ جُٓالّ، ٝأ٣ٟح جُٓٔحـ ذحٟٗٔحّ هٞجش وٍٝ أنٍٟ ذكٓد ٠ر٤ؼس 

جُٜٔٔس جٌُِٔلس ذٜح
(14)

. 

 انحىار يع دول جُىة وشرق انًتىسػ. -2

، 1994جضؿٚ جُكِق ئ٠ُ جُؿ٘ٞخ، كىٖٖ قٞجٌجً ٓغ وٍٝ جُٔط١ْٞ ًٓ٘ جُؼحّ 

جإلٍْجت٤ِ٤س ًحٗص هى قووص ذؼٝ جُطوىّ، -ْٝحػى ػ٠ِ يُي إٔ ػ٤ِٔس جُٓالّ جُؼٍذ٤س

ْٝحػىش ػ٠ِ نِن ٓ٘حل ئه٢ٔ٤ِ ئ٣ؿحذ٢ ك٤ٔح ٣هٙ جُٓالّ ٝجالْطوٍجٌ ك٢ ٓ٘طوس 

" ُإلْٜحّ ك٢ أٖٓ ٝجْطوٍجٌ ؾ٘ٞخ ٍٖٝم جُٔط١ْٞ، ٝأضحقص جُلٍٚس أٓحّ "جُ٘حضٞ

 ًٛٙ جُٔ٘طوس. 

ُٝوى ًحٕ جُىكغ جٌُر٤ٍ ك٢ ًٛج جُٛىو ٖٓ ؾحٗد وٍٝ "جُ٘حضٞ" جُؿ٘ٞذ٤س، جُط٢ 

ضؿٔؼٜح ػ٘حٍٚ ٓٗطًٍس ػىز ٓغ وٍٝ ؾ٘ٞخ جُٔط١ْٞ، أٓح وٍٝ "جُ٘حضٞ" جُٗٔح٤ُس 

ِق كطؼ٤ٜ٘ح ٓٛحُف جُ٘ل١ ٝجُـحَ، ٌُٜٝ٘ح ضلطوى جُٛالش جُػوحك٤س جُط٢ ضٍذ١ وٍٝ جُك

ُٝوى جْطٍٔ جُكٞجٌ جُٔطْٞط٢ ٓغ "جُ٘حضٞ" ًٓ٘ .جُؿ٘ٞذ٤س ٓغ وٍٝ ؾ٘ٞخ جُٔط١ْٞ.

)أ١ جُكٞجٌ ذ٤ٖ "جُ٘حضٞ" ذٌحَٓ أػٟحتٚ ًَٝ وُٝس  1+26، ٝأنً ٌٚٞز 1994ػحّ 

)أ١ جُكٞجٌ ك٤ٔح ذ٤ٖ  7+26ٖٓ وٍٝ جُٔط١ْٞ جُٔٗحًٌس ك٢ جُكٞجٌ(، ٌٝٚٞز 

ًحٗص جُىٍٝ جُٔطْٞط٤س ج٣ٌٍُٗس ك٢  "جُ٘حضٞ" ٝجُىٍٝ جُٔطْٞط٤س جُٓرغ ٓؼحً(. ٝهى

، ًٝٛٙ جُىٍٝ ٢ٛ جُٔـٍخ، ٝضّٞٗ، 2000جُكٞجٌ ْطحً هرَ جٟٗٔحّ جُؿُجتٍ ك٢ ػحّ 

ٍٝٓٛ، ٣ٌٞٓٝطح٤ٗح، ٝجألٌوٕ، ٝئٍْجت٤َ. ًٝٛٙ جُٔؿٔٞػس ٖٓ جُىٍٝ جُٔطْٞط٤س 

ضْٟ وُٝط٤ٖ ؿ٤ٍ ٓطْٞط٤ط٤ٖ؛ ٛٔح جألٌوٕ ٣ٌٞٓٝطح٤ٗح، ٝؿحخ ػٖ جُٔٗحًٌس  ك٢ 

وٍٝ ٓطْٞط٤س ٢ٛ ٣ٌْٞس ُٝر٘حٕ، جُِطحٕ جضهًضح ٓٞهق ػىّ جُٔٗحًٌس  يُي جُكٞجٌ

ذٓرد جٍُٛجع ٓغ ئٍْجت٤َ، ًٔح ضـ٤د ٤ُر٤ح ذٓرد ضإغٍ ػالهحضٜح ٓغ جُـٍخ ٤٠ِس 
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ػوٞو،  ٝك٢ ْؼ٤ٚ ئ٠ُ ض٤ْٞغ جُكٞجٌ ٠ٍـ  جُ٘حضٞ ك٢ هٔس ئْط٘رٍٞ ك٢ ٤ٗٞ٣ٞ 

ٖٝٔحٍ أك٣ٍو٤ح، ٓغ ٓرحوٌز ؾى٣ىز ُِطؼحٕٝ ٓغ وٍٝ جٍُٗم جأل١ْٝ جُْٔٞغ  2004

جالْطٍٔجٌ ك٢ ػ٤ِٔس جُكٞجٌ جُٔطْٞط٢، ًٝٛٙ جُٔرحوٌز ضوّٞ ػ٠ِ ٜٓ٘ؽ جُطؼحٕٝ 

جُػ٘حت٢ ذ٤ٖ "جُ٘حضٞ" ًَٝ ٖٓ جُىٍٝ ج٣ٌٍُٗس، ك٢ جُٔؿحالش جُؼ٣ٌٍٓس جُؼ٤ِٔس، 

 ٝذهحٚس ٓح ٣طؼِن ٜٓ٘ح ذحإلٚالـ جُىكحػ٢، ٝئوجٌز جُؼ٤ِٔحش جُٔٗطًٍس

 تمبسى األعجبء: -3

جُٔطكىز أًػٍ جُىٍٝ جألػٟحء ك٢ قِق ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢  ًحٗص جُٞال٣حش 

ضكٔالً ألػرحء جُىكحع ًٓ٘ ئٗٗحتٚ، الػطرحٌجش ضطؼِن ذحُكٍ٘ ػ٠ِ ٓ٘غ جؾط٤حـ 

ْٞك٤٤ط٢ ُٔ٘طوس ؿٍخ أٌٝٝذح ال٤ْٔح ك٢ ظَ ض٘ح٢ٓ جُوىٌجش جُؼ٣ٌٍٓس ُالضكحو 

٤س، كإٔ جُٓٞك٤٤ط٢ غْ ُكِق ٝجٌْٞ ٝضٍو١ جألٝٞحع جالهطٛحو٣س ُىٍٝ أٌٝٝذح جُـٍذ

ْو٠ٞ قِق ٝجٌْٞ ٝضلٌي جالضكحو جُٓٞك٤٤ط٢ ٝٗؿحـ وٍٝ أٌٝٝذح جُـٍذ٤س ك٢ ضكو٤ن 

ٓؼىالش ٗٔٞ ػح٤ُس وكغ جُٞال٣حش جُٔطكىز ئ٠ُ ٓطحُرس جُىٍٝ جألٌٝٝذ٤س أػٟحء جُكِق 

ذ٣ُحوز ئٗلحهٜح جُؼ١ٌٍٓ ٢ٛٝ جُٔطحُرس جُط٢ جَوجوش قىز ٓغ ٣َحوز جُؼؿُ ك٢ 

 جُٔىكٞػحش جأل٢ٌ٣ٍٓ.ج٤ُُٔج٤ٗس جُل٤ىٌج٤ُس ٤ُٓٝجٕ 

 ٝهى ٌكٟص جُىٍٝ جألٌٝٝذ٤س جالْطؿحذس ُِٔطِد ٝكن ئؾٔح٢ُ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ. 

% 62.7ئ٠ُ  1992% ػحّ 59.9ٝٓؼِّٞ إٔ ٗٓرس جإلٗلحم جأل٢ٌ٣ٍٓ هى جٌضلؼص ٖٓ 

ٓوحذَ ضٍجؾغ ٗٓرس جإلٗلحم جألٌٝٝذ٢ ٝظِص ٗٓرس جإلٗلحم جُؼ١ٌٍٓ  1997ػحّ 

غْ   1992%ػحّ 38ّ ك٢ جُكِق ق٤ع ذِـص ٗٓرس جألٌٝٝذ٢ أهَ ٖٓ جُٔط١ْٞ جُؼح

ٝيُي ٌؿْ ضؿحَٝ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ ُِىٍٝ  1997% ػحّ 35.3جٗهلٟص ئ٠ُ 

جألٌٝٝذ٤س أػٟحء جُكِق ُِ٘حضؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ جأل٢ٌ٣ٍٓ، ًٔح إٔ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ 

% ٖٓ 47ض٤ِ٣ٍٕٞ وٝالٌ أٝ  7200ئ٠ُ  1996جإلؾٔح٢ُ جأل٢ٌ٣ٍٓ َٝٚ ػحّ 

% ٖٓ جإلٗلحم 61.6ؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ ُىٍٝ جُكِق، ٝضكِٔص جُٞال٣حش جُٔطكىز جُ٘حض

جُىكحػ٢ ًٛج ذ٤٘ٔح َٝٚ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ ُِىٍٝ جألٌٝٝذ٤س جألػٟحء ك٢ 

% ٖٓ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ 47ض٤ِ٣ٍٕٞ وٝالٌ أٝ ٗكٞ  7761جُكِق ك٢ جُؼحّ ٗلٓٚ ئ٠ُ 

% ٖٓ جإلٗلحم جُىكحػ٢ ُىٍٝ 36.6 جإلؾٔح٢ُ ُىٍٝ جُكِق ٝضكِٔص جُىٍٝ جألٌٝٝذ٤س

 جُكِق. 

ئي َٝٚ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ  1997ٝهى جْطٍٔ ٗلّ جُٞٞغ ػحّ 

% ٖٓ 62.7ض٤ِ٣ٍٕٞ وٝالٌ، ٝضكِٔص جُٞال٣حش جُٔطكىز   7600جأل٢ٌ٣ٍٓ ئ٠ُ 

جإلٗلحم جُىكحػ٢ ُىٍٝ جُكِق، ذ٤٘ٔح َٝٚ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ ُِىٍٝ جألٌٝٝذ٤س 
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% ٖٓ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ 51ض٤ِ٣ٍٕٞ وٝالٌ أٝ  7996ِق ئ٠ُ جألػٟحء ك٢ جُك

% ٖٓ ئؾٔح٢ُ جإلٗلحم جُىكحػ٢ 35.3ُىٍٝ جُكِق، ٝضكِٔص جُىٍٝ جألٌٝٝذ٤س كو١ 

ُىٍٝ جُكِق
(15)

، ًٌٝٛج ٣رىٝ ٝجٞكحً إٔ جُٞال٣حش جُٔطكىز ظِص ًٓ٘ ئٗٗحء جُكِق 

ضطكَٔ ٗٓرس أًرٍ ٖٓ ضِي جُط٢ ًحٕ ٣لطٍٜ إٔ ضطكِٜٔح ٝكن ٗٓرس ٗحضؿٜح جُٔك٢ِ 

 جإلؾٔح٢ُ ئ٠ُ جُ٘حضؽ جُٔك٢ِ جإلؾٔح٢ُ ُِىٍٝ جألٌٝٝذ٤س جألػٟحء ك٢ جُكِق. 
 

٤ُس ك٢ ٝئيج ًحٗص جُٞال٣حش جُٔطكىز هى جٞطٍش ئ٠ُ ضكَٔ ٗٓرس ػح

جُه٤٘٤ٓٔحش، كاٜٗح كِٗص ذؼى يُي ك٢ ئه٘حع جُىٍٝ جألػٟحء جألنٍٟ ذ٣ُحوز ئٗلحهٜح 

جُؼ١ٌٍٓ ٖٜٝىش ه٤ٟس ض٣َٞغ أػرحء جُىكحع نالكحش ٖى٣ىز ال٤ْٔح ٓغ ضُج٣ى ػؿُ 

 ج٤ُُٔج٤ٗس جُل٤ىٌج٤ُس جأل٤ٌ٣ٍٓس ٝضُج٣ى جُؼؿُ ك٢ ٤ُٓجٕ جُٔىكٞػحش. 
 

٠ جُٟـ١ ػ٠ِ جُىٍٝ جألٌٝٝذ٤س ٝذ٘حء ػ٤ِٚ جضؿٜص جُٞال٣حش جُٔطكىز ئُ

أػٟحء جُكِق ٖٓ أؾَ ٣َحوز جإلٗلحم جُىكحػ٢ جألٌٝٝذ٢ ػ٠ِ جُكِق ٝيُي ٖٓ نالٍ 

ٌٝهس جالٗلٍجو جأل٢ٌ٣ٍٓ ذو٤حوز جُكِق ذٔح ك٢ يُي ٓ٘طوس ؾ٘ٞخ أٌٝٝذح ٌٝكٝ ض٤ِْٓ 

جُو٤حوز ُألٌٝٝذ٤٤ٖ ٝضو٤ِٙ ٝؾٞوٛح جُؼ١ٌٍٓ ك٢ جُوحٌز ٝجُط٤ًٍُ ػ٠ِ ضط٣ٍٞ 

ِق جُؼ٣ٌٍٓس ػ٠ِ ٗكٞ ال ٣ؿؼِٜح ٓالتٔس ضٔحٓح ُألٖٓ جألٌٝٝذ٢، ٓٔح ٣ىكغ ٤ٛحًَ جُك

جألػٟحء جألٌٝٝذ٤٤ٖ ئ٠ُ ٣َحوز جإلٗلحم ٖٓ أؾَ ض٤ٌَٗ ٤ٛحًَ ٓالتٔس ُِطؼحَٓ ٓغ 

 جألٖٓ جألٌٝٝذ٢.

ٝك٢ ٓٞجؾٜس ًٛٙ جُٟـ٠ٞ ٝذؼى غرحش جُؼؿُ جألٌٝٝذ٢ ػٖ جُلؼَ جُؼ١ٌٍٓ 

، جٗىكؼص جُىٍٝ جألٌٝٝذ٤س ٗكٞ 1993ٝ  1992جُٔٓطوَ ك٢ أَٓس جُرْٞ٘س ػح٢ٓ 

ٞال٣حش جُٔطكىز ٝئٕ قٍٚص ذٌِٞز ٣ٞٛس أ٤٘ٓس أٌٝٝذ٤س، ٝٛٞ جألٍٓ ج١ًُ ٖؿؼطٚ جُ

٣ؿ١ٍ يُي ك٢ ئ٠حٌ جُط٤ٓ٘ن جٌُحَٓ ٓغ جُكِقػ٠ِ إٔ 
(16)

. 
 

 انًجحث انثبَي: إستراتيجيخ انحهف انتىسعيخ

ٖٓ أذٍَ جُطكٞالش جالْطٍجض٤ؿ٤س ك٢ ضح٣ٌم قِق جأل٠ِ٘ط٢ ْؼ٤ٚ جُىجتْ ئ٠ُ 

جُطْٞغ ك٢ ١ْٝ أٌٝٝذح ٍٖٝهٜح، ٝنحٚس ذؼى ٜٗح٣س جُكٍخ جُرحٌوز، ػِٔحً ذإٔ جُكِق 

ذو٢ جُطكى٣حش جُٔٓطور٤ِس ُِٞقىز جألُٔح٤ٗس ػ٠ِ جألٖٓ جألٌٝٝذ٢، ٝٓؼٟالش جُٞقىز 

ٓٞقىز ُألٖٓ ٝجُىكحع ٝجُؼالهس ٓغ ٤ٌْٝح جألٌٝٝذ٤س، ٝنحٚس ك٢ ٓؿحٍ ذ٘حء ٤ْحْس 

ٝوٍٝ ٌجذطس جُىٍٝ جُٔٓطوِس، غْ جألٝٞحع ج٤ُٓح٤ْس ٝجالهطٛحو٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ؿ٤ٍ 
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جُٔٓطوٍز ك٢ ١ْٝ أٌٝٝذح ٍٖٝهٜح، ٣ٌٝٔ٘٘ح إٔ ٤ٟٗق ػح٤ِٖٓ آن٣ٍٖ ٣ٓحػىجٕ 

جُكِق ػ٠ِ جُروحء ٝجالْطٍٔجٌ
(17)

، : ئٗٚ جضهً ًٓ٘ ٗٗٞتٚ جُطحذغ جُٔإْٓحض٢أونهًب، 

ػ٠ِ ػٌّ أقالف جُلطٍز جُط٢ ْروص جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس، أٝ أقالف جُوٍٕ جُطحْغ 

ػٍٗ جُط٢ هحٓص ألؿٍجٜ ٝهط٤س وكحػ٤س أٝ ٛؿ٤ٓٞس ٝقٓرٔح ض٤ِٔٚ جػطرحٌجش ضٞجَٕ 

جْطٍٔجٌ ػ٤ِٔس جُطْٞغ ٗكٞ جٍُٗم وٕٝ ضٞهق؛ ألٕ ًٛٙ وانعبيم انثبَي: جُوٟٞ. 

ق، ٤ُّ ًرى٣َ ػٖ كٌٍز جُىكحع جُط٢ ٤ٛٔ٘ص جُؼ٤ِٔس جْطهىٓص ٖٓ هرَ ٓهطط٢ جُكِ

ػ٤ِٚ ك٢ ْ٘ٞجش جُكٍخ جُرحٌوز ككٓد، ذَ ًطر٣ٍٍ ئ٣ى٣ُٞٞؾ٢ ُروحتٚ ٝجْطٍٔجٌٙ ذؼى 

 جٗطٜحء ضِي جُكٍخ، ًٝأْحِ ٤ُٛحؿس جْطٍجض٤ؿ٤طٚ جُؿى٣ىز ٝضكى٣ى أٛىجكٚ ٝٝظحتلٚ.
 

ٌز ٖٝٓ غْ ، كإ هىٌز جُ٘حضٞ ػ٠ِ جُروحء ٝجالْطٍٔجٌ ْطؼطٔى أ٣ٟحً ػ٠ِ هى

جْطٍجض٤ؿ٤طٚ ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ جُوٟح٣ح ٝجُؼالهحش جُط٢ هى ضؼٞم ػ٤ِٔس جُطْٞغ، ٓػَ 

ئٌٖح٤ُس جُؼالهس ذ٤ٍْٝح، ٝه٤ٟس جٗطٗحٌ جألِْكس ج٣ُٝٞ٘س ج٤ٍُْٝس، ٝٓؼِٟس جُُ٘جع 

 ج٤ُٞٗح٢ٗ قٍٞ هرٍ٘. –جُط٢ًٍ 

 انًطهت األول: اَعكبس تىسيع انُبتى عهى انذول األععبء انجذد:

٤ِٔس ض٤ْٞغ جُ٘حضٞ هحٓص ػ٠ِ ضـ٤ٍ جُٔلّٜٞ جألْح٢ْ ج١ًُ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ ػ

، ٝج١ًُ ضٟٖٔ ك٢ جألْحِ جُطؼحَٓ ٓغ ٛؿّٞ ٝجْغ 1949هحّ ػ٤ِٚ جُكِق ػحّ 

جُٔىٟ ٖٓ جالضكحو جُٓٞك٤ط٢ ٝوٍٝ قِق ٝجٌْٞ ٝيُي ٝكوًح ُٔؼح٤٣ٍ جٍُوع ٝج١ًُ 

ٓغ جُطأ٤ًى  جْط٘ى ذىٌٝٙ ػ٠ِ ٝٞغ وكحػ٢ ه١ٞ ٝهٞجش ًر٤ٍز ٓٓطؼىز جْطؼىجوج ػح٤ُح،

ػ٠ِ إٔ أ١ ٛؿّٞ ذحألِْكس جُطو٤ِى٣س ٝجْؼس جُٔىٟ ػ٠ِ أٌٝٝذح ٖٓ هرَ قِق ٝجٌْٞ 

جُٔ٘كَ هى ٣وٞو ئ٠ُ ٌو كؼَ ١ٝٞٗ ٖٓ هرَ جُٞال٣حش جُٔطكىز ٝجُىٍٝ جُـٍذ٤س 

جألنٍٟ
(18)

،
  

ٌُٖٝ ػ٠ِ أغٍ ضـ٤ٍ جُ٘ظحّ جُى٢ُٝ ٖٓ قحُس جُػ٘حت٤س جُوطر٤س ئ٠ُ قحُس 

، ٝج١ًُ 1991جألقحو٣س جُوطر٤س ضْ ضـ٤ٍ ًٛج جُٔلّٜٞ جالْطٍجض٤ؿ٢ ك٢ هٔس ٌٝٓح ػحّ 

٣ٔػَ ذىٌٝٙ ضـ٤٤ٍجً ًحٓالً ك٢ ٣ٍ٠وس ضل٤ٌٍ جُكِق، ٝجُٔلّٜٞ جُؿى٣ى ٣وّٞ ػ٠ِ 

ٌٞز ًحِٓس، ٖٝٓ غْ ُْ ضؼى ٛ٘حى قحؾس جكطٍجٜ إٔ جُطٜى٣ى ٝجْغ جُٔىٟ هى جٗط٠ٜ ذٛ

ُطهط١٤ جُكِق ػ٠ِ ٓػَ ًٛج جُٜؿّٞ جُٔلطٍٜ، ًًُي جػطٔى ًٛج جُٔلّٜٞ ػ٢ِ، ٓح 

٠ٔٓ٣ ذحأل٤ٌٞس جأل٤٘ٓس جُؿى٣ىز ك٢ أٌٝٝذح، ٝجُط٢ ضٓحػى ذىٌؾس أًرٍ ػ٠ِ ضكو٤ن 

 أٛىجف جُ٘حضٞ جأل٤ِٚس ٖٓ نالٍ جُْٞحتَ ج٤ُٓح٤ْس، ٢ٛٝ جألٛىجف جُط٢ أٖحٌش ئ٤ُٜح
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جضلحه٤س ٝجٖ٘طٖ ئؾٔحال ذطط٣ٍٞ جالْطوٍجٌ ك٢ ٓ٘طوس ٖٔح٢ُ جأل٠ِ٘ط٢ ٝجُٔٓحٛٔس ك٢ 

ضط٣ٍٞ جُؼالهحش ج٤ُِٔٓس ػ٠ِ جُٛؼ٤ى جُى٢ُٝ
(19)

 . 

ٝيُي ألٕ جُطكى٣حش ٝجُٔهح٠ٍ جأل٤٘ٓس  جُط٢ أٚرف جُكِق ٣ٞجؾٜٜح ج٥ٕ 

ضهطِق ك٢ ٠ر٤ؼطٜح ػٔح ًحٗص ػ٤ِٚ ك٢ جُٔح٢ٞ ٜٝٓ٘ح جُٔهح٠ٍ جُ٘حؾٔس ػٖ 

ٍٛجػحش جُؼٍه٤س ٝجُُ٘جػحش جُكىٝو٣س، ٖٝٓ غْ جنطحٌ هحوز جُكِق ئْطٍجض٤ؿ٤س جُ

ؾى٣ىز أنًش ك٢ جػطرحٌٛح ض٤ٌَٗ هٞز وكحع أٚـٍ قؿٔحً ٝأًػٍ هىٌز ػ٠ِ جُكًٍس ٖٓ 

ؾ٤ٓ٘حش ٓطؼىوز، ٝهى ٌأٟ ٚحٗؼٞ جُوٍجٌ ك٢ جُكِق إٔ ٛ٘حى أ٤ٔٛس ُط٤ْٞغ 

ػ٣ٟٞطٚ
(20)

٤ٍ جأل٢ٌ٣ٍٓ ك٢ قِق ٖٔحٍ ٍٗٗ "ج٣لٞ وجُىٌ" جُٓل 2006، كل٢ ن٣ٍق 

" ٓوحالً قٍٞ جُططٌٞ جُٔٓطور٢ِ ٝجُٔأٍٓٞ foreign affairsجأل٠ِ٘ط٢ ك٢ و٣ٌٝس"

ُِكِق جهطٍـ ك٤ٚ ض٤ْٞغ" جُ٘حضٞ" قط٠ ٣َٗٔ ذِىجٗح و٣ٔوٍج٤٠س أنٍٟ ك٢ جُؼحُْ ٝؾؼِٚ 

، أٓح ئيج ٌكٟص جألْٓ جُٔطكىز 1999ك٢ نىٓس جألْٓ جُٔطكىز ٓػِٔح قىظ ك٢ ًْٞٞكح 

ُؼَٔ ٓح ٞى ضٜى٣ى ٣ٞجؾٚ جألٖٓ ٝجُٓالّ جُى٤٤ُٖٝ، ك٤لطٍٜ إٔ ٣ٌٕٞ  جُطٍن٤ٙ

ذحْططحػس جُ٘حضٞ جُطكٍى ػ٠ِ جػطرحٌ إٔ ٖٓ ٖإٔ قِق ْٓٞغ ضىػٔٚ جُى٣ٔوٍج٤٠حش 

جٍُت٤ٓ٤س إٔ ٣كظ٠ ذٍٗػ٤س أًرٍ ذٔؼ٠٘ آنٍ ٣ؼ٢٘ ًٛج أٗٚ ك٢ قحُس ػٍهِس هٍجٌ ٓح 

جُْٔٞغ" إٔ ٣هٜٞ ؿٔحٌ قٍخ وجنَ جألْٓ جُٔطكىز كاٗٚ ٤ٌْٕٞ ذحْططحػس" جُ٘حضٞ 

ْطٌٕٞ ذحٌٍُٟٝز ؿ٤ٍ هح٤ٗٞٗس ٝٛٞ أٍٓ ٣ًًٍٗح ذح٤ُٓ٘ح٣ٌٞ جُؼٍجه٢
(21)

. 
 

 انًطهت انثبَي: انتحذيبد انتي تىاجه تىسيع انُبتى:

٤ٗ٣ٍ ض٤ْٞغ جُ٘حضٞ ئ٠ُ ئٌٖح٤ُس جُىٌٝ جُؿى٣ى ُِكِق، َٝٛ ٤ٌْٕٞ ٓوطٍٛجً 

٤ْطكٍٞ ئ٠ُ  ٜٓحّ أن١ٍ، ٛ٘حى ٖٓ ػ٠ِ ٜٓٔطٚ جألْح٤ْس ك٢ جُىكحع جُؿٔحػ٢ أّ أٗٚ 

١ٍ٣ أٗٚ ٣ؿد إٔ  ٣ؼحو ٤ٚحؿس وٌٝ جُكِق ذك٤ع ال ٣٘ظٍ ئ٤ُٚ ًطؿٔغ ألْٓ ك٢ 

ٓٞجؾٜس ػىٝ ٝجٞف ذٌٛٞز أٝ ذأنٍٟ، ٝئٗٔح ًٟحٖٓ ُِكٟحٌز جأل٤ٌ٣ٍٓس  جُـٍذ٤س 

ًٝىػحٓس ٌت٤ٓ٤س ُألٖٓ جُؼح٢ُٔ
(22)

ؿ٤ٍ إٔ ض٤ْٞغ جُكِق ٍٖهحً ٖٓ ٖأٗٚ إٔ ٣طٍـ  

ِن ذىٌٝ جُكِق جُؿى٣ى ٝػالهطٚ ذطأ٤ّْ ٗظحّ ؾى٣ى ُِىكحع جُؿٔحػ٢ ئٌٖح٤ُحش ضطؼ

٣ٌٕٞ ٓوىٓس ُط٤ٌَٗ ٗظحّ ٓهٛٙ ُألٖٓ جُؿٔحػ٢ ك٢ أٌٝٝذح ٝض٘طِن ًٛٙ 

جإلٌٖح٤ُس ٖٓ جالكطٍجٜ جُوحتَ ذإٔ ػىّ ٓٓحػىز جُـٍخ ك٢ جْطوٍجٌ جٍُٗم ٖٓ 

جٌُٖٔٔ إٔ ٣وٞو ئ٠ُ  ػىّ جْطوٍجٌ جُـٍخ
(23)

ٍخ إٔ ٣طىنَ ، ًٛج ٣ؼ٢٘ أٗٚ ػ٠ِ جُـ

ك٢ ٖثٕٞ جٍُٗم ُٓرر٤ٖ ٣ىػْٜٔ جُ٘حضٞ، جألٍٝ: ٞٔحٕ جُكٟحٌز جُـٍذ٤س جأل٤ٌ٣ٍٓس 
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ذك٤ع ضٌٕٞ جُٓحتىز ػ٠ِ جُؼحُْ ٓغ ضؿحَٛ ن٤ٚٞٛس جُكٟحٌجش جألنٍٟ، جُػح٢ٗ: 

إٔ جألٖٓ جألٌٝٝذ٢ ٝجأل٢ٌ٣ٍٓ ٣ٍضرطحٕ ذحالْطوٍجٌ ك٢ جٍُٗم جأل١ْٝ ًٝٛج ٣ط٤ف 

 ٤ِس ُِىٍٝ جألنٍٟ ذىػٟٞ إٔ أٜٓ٘ح ٜٓىو.ُٜٔح جُطىنَ ك٢ جُٗإٕٝ جُىجن

 تكبنيف تىسيع حهف انُبتى: - أ

ئٕ ٣ٍ٠وس قٓحخ جُطٌح٤ُق جُهحٚس ذؼ٤ِٔس جُط٤ْٞغ ك٢ ٓكَ ؾىٍ ٝضوى٣ٍجش 

 1997ٓطرح٣٘س كؼ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٤ٗ٣ٍ ضو٣ٍٍ ٓوىّ ٌُِٞٗؿٍِ جأل٢ٌ٣ٍٓ ك٢ كرٍج٣ٍ 

٤ِٕٓٞ وٝالٌ  900ئ٠ُ  700ئ٠ُ إٔ جُطٌح٤ُق جُٔرحٍٖز ُط٤ْٞغ جُ٘حضٞ ْططٍجٝـ ذ٤ٖ 

ٝٛٞ جُطح٣ٌم ج١ًُ ْطٌٕٞ  2009-1997ذ٤ِٕٞ وٝالٌ ُِلطٍز  12-٣ْٞ٘9ح ذاؾٔح٢ُ 

ك٤ٚ هىٌجش جألػٟحء جُؿىو هى ٟٗؿص ِٝٝٚص ئ٠ُ جُٔٓط٣ٞحش جُٔؼٍٔٞ ذٜح ك٢ 

جُكِق، أٓح جُطٌح٤ُق جُٔوىٌز ُألػٟحء جُؿىو ٝجُط٢ ْطهٛٙ إلػحوز ذ٘حء ٤ٌِٛٝس 

٤ِٕٓٞ وٝالٌ ٣ْٞ٘ح، أٓح جُطٌح٤ُق جُط٢  1000-800ذ٤ٖ  هىٌجضْٜ جُؼ٣ٌٍٓس ْططٍجٝـ

ْططكِٜٔح وٍٝ جُ٘حضٞ ُطك٤ٖٓ ذ٤ثطٜح جأل٤٘ٓس ٢ٌُٝ ضطٞجكن ٓغ أؿٍجٜ جُط٤ْٞغ ْطَٛ 

 23-٤ِٓ18ٕٞ وٝالٌ ٣ْٞ٘ح، أ١ ئؾٔح٢ُ جُطٌح٤ُق ٤ْطٍجٝـ ذ٤ٖ  800ئ٠ُ  600ئ٠ُ 

ذ٤ِٕٞ وٝالٌ
(24)

. 

ح٤ُق جٟٗٔحّ أػٟحء ٝٚىٌ ػٖ ٓإْٓس ٌٗى جأل٤ٌ٣ٍٓس وٌجْس ضٞٞف ضٌ

ؾىو ُِ٘حضٞ َٛ ٖٓ جٌُٖٔٔ إٔ ٣طكِٜٔح جُ٘حضٞ
(25)

ٍٗٗضٜح ٓؿِس ج٤ٌٓٞٗٞ٣ٓص ٌٝو ك٤ٜح  

أٌذغ ن٤حٌجش ُالٟٗٔحّ ُِ٘حضٞ
(26)

: 

: جُكٌٟٞ ٓٓروحً ٣ٝؼ٢٘ ضأ٤ّْ ٓوٍجش ُِكِق ْٝحقحش ٝهٞجػى انخيبر األول

 وٝالٌ.ذ٤ِٕٞ  82ػ٣ٌٍٓس ك٢ أٌٝٝذح جٍُٗه٤س ًٝٛج جُه٤حٌ ٣ٍكغ جُطٌِلس ئ٠ُ 

: ٣طؼٜى ذٔٞؾرٚ جألػٟحء جُكح٤ُٕٞ ذٍ٘ٗ هٞجضْٜ ذٍٓػس ك٢ ٍٖم انخيبر انثبَي

 ٠8حتٍز( ٝض٣ُى جُطٌِلس ذٔوىجٌ  300أٌٝٝذح ٣ٝٞكىٕٝ ؾ٘حق٤ٖ ٖٓ جُٔوحالش قٞج٢ُ )

 ذ٤ِٕٞ وٝالٌ.

: "جُكٔح٣س جُٔٗطًٍس" كٜٞ ذحإلٞحكس ئ٠ُ جُؿ٘حق٤ٖ ٖٓ جُٔوحضالش انخيبر انثبنث

 24ُكٔح٣س جألػٟحء جُؿىو ًِٝلس ًٛج جُه٤حٌ ضَٛ ئ٠ُ  ٣هٛٙ نّٔ كٍم جُؿ٤ٕ

% ٤ُُٔج٤ٗحش جُىكحع 12ْ٘س، ًٝٛج ٓح ٤ٟ٣ق  15-٤ِٓ10حٌ وٝالٌ ضٓىو نالٍ 

% ٖٓ جُٔرِؾ ٝجٕ ٣ىكغ 19ُألػٟحء جُكح٤٤ُٖ، كؼ٠ِ ذِىجٕ أٌٝٝذح جٍُٗه٤س إٔ ضىكغ 

م ٝجُرو٤س %؛ ٝيُي ُىػْ هىٌجضْٜ ػ٠ِ ئٌْحٍ هٞجش  ٗكٞ ج61ٍُٗجألػٟحء جُكح٤٤ُٖ 

 ضوغ ػ٠ِ ٤ُٓج٤ٗس جُ٘حضٞ ُِر٤٘س جُطكط٤س  جُط٢ ٣ُٜٔٞح ؾ٤ٔغ جألػٟحء. 
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: ٣وىّ ك٤ٚ جُ٘حضٞ جُو٤حوز ٝج٤ُٓطٍز ٝجُٔؼِٞٓحش ٝجُىػْ جُِٞؾٓط٢ ٝػ٠ِ انخيبر انراثع

جألػٟحء  جُؿىو إٔ ٣كىغٞج أِْكس ؾ٤ْٖٜٞ ُططالءّ ٓغ أِْكس جُ٘حضٞ ًِٝلس ًٛج جُه٤حٌ 

ْ٘س ٣ٝطكِٜٔح  15-10ذ٤ِٕٞ وٝالٌ ضىكغ نالٍ  17ّ" قٞج٢ُ "جُىكحع جًُجض٢ جُٔىػٞ

 ذحُىٌؾس جٍُت٤ٓ٤س جألػٟحء  جُؿىو.

إٔ ض٤ْٞغ جُ٘حضٞ ٣ٓطُِّ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جألٓٞجٍ ٝإٔ جُىٍٝ جُـٍذ٤س جُط٢ ضكٓد 

جُ٘طحتؽ جالهطٛحو٣س أل١ نطٞز ك٢ ج٤ُٓحْس جُهحٌؾ٤س ٤ُٓص ك٢ ٝٞغ ٣ٌٜٔ٘ح ٖٓ 

ػٟحء جُ٘حضٞ ٣طٍٜذٕٞ ٖٓ ئػطحء أ١ ضوى٣ٍجش ٤ٌْٔس ضؿى٣ى ًٛج جُػٖٔ ُِطْٞغ ئي ئٕ  أ

ٌٓٔ٘س ُػٖٔ ضٌحَٓ جُوٞجش ك٢ ٛ٘ـح٣ٌح ٝض٤ٌ٤ٗح ٝذُٞ٘ىج ٓغ جُر٠٘ جأل٤ِٓ٠س ُْٝ ٣طْ 

جالضلحم ػ٠ِ ٣ٍ٠وس ض٣َٞغ جُٔٛح٣ٌق جُٔ٘طظٍز ذ٤ٖ أػٟحء جُ٘حضٞ ٝجُىٍٝ جٍُٖٔكس، 

جُٔإْٓحش ْٝٞف  ٝٛ٘حى جُؼى٣ى ٖٓ جُطوى٣ٍجش ُطٌح٤ُق جُ٘حضٞ أٚىٌضٜح جُؼى٣ى ٖٓ

ٗىٌؾٜح ك٤ٜح ٢ِ٣: جُطوى٣ٍ جألٍٝ ٣ٍٟ إٔ جُطٌِلس جُٔح٤ُس ُط٤ْٞغ جُ٘حضٞ ضؼطرٍ ٢ٛ جُؼورس 

ذ٤ِٕٞ وٝالٌ، ُْٝ  125ذ٤ِٕٞ وٝالٌ ئ٠ُ   14جُٞق٤ىز ُط٤ْٞغ جُ٘حضٞ، كحُطوى٣ٍجش ٖٓ 

٣طٟف ذؼى ذوح٣ح جُطٌح٤ُق ػٖ جًطٔحٍ ونٍٞ ذحه٢ جُىٍٝ جٍُٖٔكس، ٌُٖٝ جُٞجٞف 

ٖٓ جُر٤٘س جُطكط٤س ُِىٍٝ جألػٟحء جُؿىو ْٞف ٣ٓطرىُٕٞ جألِْكس ٌٍٞٝز ضك

جُٓٞك٤ط٤س جُوى٣ٔس ذأنٍٟ قى٣ػس ٢ٌُ ضطالءّ ٓغ أِْكس جُ٘حضٞ جُٔططٌٞز
(27)

، أٓح جُطوى٣ٍ 

جُػح٢ٗ ٣ٍٟ إٔ ضٌِلس ض٤ْٞغ جُ٘حضٞ ضطٟٖٔ ٖو٤ٖ: ج٤ُُٔج٤ٗس ٝضوى٣ٍ ٓٓحٛٔس ًَ وُٝس 

 35ذ٤ِٕٞ ٝ  27حؾٕٞ جُطوى٣ٍجش ٓح ذ٤ٖ قىو جُر٘ط 1997ٖٓ ض٤ْٞغ جُ٘حضٞ، ك٢ ػحّ 

 17هىٌش ٓإْٓس ٌٗى جُط٤ٌِق ٖٓ  1996ْ٘ٞجش، ٝك٢ ػحّ  10ذ٤ِٕٞ وٝالٌ ٌَُ 

  21، جٓح ٌٓطد ضوى٣ٍ ج٤ُُٔج٤ٗحش جأل٢ٌ٣ٍٓ هىٌ  جُطٌِلس ٓح ذ٤ٖ 82ذ٤ِٕٞ وٝالٌ ئ٠ُ  

هىٌش وٌجْس ُِ٘حضٞ ؿ٤ٍ ٌٓ٘ٗٞز  1997ذ٤ِٕٞ  وٝالٌ، ٝك٢ ػحّ  125ذ٤ِٕٞ ئ٠ُ  

 ٞذِص ذحْطكٓحٕ ك٢ٍٓٗ.ه

ذ٤ِٕٞ ًَ ػٍٗ ْ٘ٞجش، ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ ئُـحء جُر٤ص  10إٔ ضوى٣ٍ جُطٌِلس  

هىّ جُر٘طحؾٕٞ ضو٣ٍٍجً  1998جألذ٤ٝ ًُٜٙ جُىٌجْس ٝػىّ جػطٍجكٚ ذٜح، ٝك٢ ػحّ 

ٌُِٞٗؿٍِ ٣طِد ك٤ٚ أػٟحء ٤٤ٌْٖٔ ُىٌجْس ضِي جُىٌجْس جُٔوىٓس ٖٓ جُ٘حضٞ.
(28)

 

جُٓحذوس جُٔهطِلس ضؼٌّ ن٤حٌجش ٓط٘ٞػس ُطك٢ٔ جألػٟحء  جُؿىو ئٕ ًٛٙ جالهطٍجقحش 

ٞى ضٜى٣ىجش ٓطلحٝضس جُهطٌٞز ٝػٍٜ ٠ٍم ٓهطِلس ُطو٤ْٓ جُطٌِلس ذ٤ٖ جألػٟحء 

جألػٟحء  -2جألػٟحء جُؿىو، -1ػحٓس، ض٤ْٞغ جُ٘حضٞ الذى إٔ ٣وْٓ ػ٠ِ غالغس أؾُجء، 

ٟحء  جُؿىو أًرٍ ػدء ٌأِ جُٔحٍ جألْح٢ْ ُِ٘حضٞ ػ٠ِ إٔ ٣طكَٔ جألػ -جُكح٤٤ُٖ
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ٓح٢ُ
(29)

جُط٢ هىٌ  1997، ذحُٜ٘ح٣س ضْ جػطٔحو جُطٌح٤ُق جُط٢ هىٌٛح جُ٘حضٞ ك٢ ٗٞكٔرٍ 

ذ٤ِٕٞ وٝالٌ ٖٓ جُ٘طحتؽ  1.3ذ٤ِٕٞ وٝالٌ ًَ ػٍٗ ْ٘ٞجش ٝ 1.5ك٤ٜح جُط٤ْٞغ  خ

 ػٖ ذٍٗحٓؽ ٓؿِّ جالْطػٔحٌ.

 يىلف روسيب انًعبرض نهتىسيع : - ة

جُ٘حضٞ ق٤ع ئٜٗح ضؼطرٍ جُٔطٌٍٟ  إٔ ٤ٌْٝح ٢ٛ أٍٝ ٖٓ ػحٌٞص ض٤ْٞغ

جُٞق٤ى جألْح٢ْ ٖٓ ٓػَ ًٛج جُط٤ْٞغ ج١ًُ ٣ؿؼَ هٞجش ضكحُق جُـٍخ ه٣ٍرس ٖٓ 

قىٝوٛح ػٖ ٣ٍ٠ن ْٞ وٍٝ أٌٝٝذح جٍُٗه٤س، ٝجُط٢ هى ضٓطهىّ ك٤ٜح ذؼى ك٢ ٖرٌس 

جُىٌع جُٛحٌٝن٢، ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ ئٕ ٠ِد ذِىجٕ أٌٝٝذح جٍُٗه٤س ٝجُْٞط٠ 

ذؼٝ وٍٝ أٌٝٝذح جُـٍذ٤س جُٔكح٣ىز جالٟٗٔحّ ئ٠ُ  ػ٣ٟٞس ٝؾ٣ٌٜٞٔحش جُرِط٤ن ٝ

جُ٘حضٞ ْٞف ٣إغٍ ذحُىٌؾس جأل٠ُٝ ػ٠ِ ٤ٌْٝح جُط٢ ٓحَجُص ٓطٌٌٗس ٖٓ ٗٞج٣ح 

جُطكحُق جُـٍذ٢ ك٢ جُكلحظ ػ٠ِ ذ٤٘س قِق ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢ ٌؿْ ضوٜٞ قِق 

ٝجٌْٞ
(30)

، ٝهى جهطٍـ ٣ٍَٝ جُهحٌؾ٤س ج٢ٍُْٝ "١ٍ٣ًَٞ " ذإٔ ضٗطٍى ٤ٌْٝح ٓغ 

جُ٘حضٞ ك٢ ٞٔحٕ أٖٓ أٌٝٝذح جٍُٗه٤س
(31)

، ٖٝٓ أؾَ ضٜىتس جُٔهحٝف ج٤ٍُْٝس ضْ 

جُطٞه٤غ ػ٠ِ ٝغ٤وس ضأ٤ٓ٤ْس ذٗإٔ جُؼالهحش جُٔطرحوُس ٝجُطؼحٕٝ  ٝجألٖٓ ذ٤ٖ قِق 

ٝك٢ ضِي جُٞغ٤وس ٝٞكص ٤ٗس وٍٝ جُ٘حضٞ  1997ٓح٣ٞ  27ٖٔحٍ جأل٢ِٓ٠ ٤ٌْٝٝح ك٢ 

٤ْح ُٟٔحٕ ػىّ ٓؼحٌٞطٜح ُهطس ٝجْطؼىجوٛح ئ٠ُ ٤ٚحؿس جضلحم ٓٗطٍى ٓغ ٌٝ

جُط٤ْٞغ ٌُٜٝ٘ح ٤ُٓص ػ٠ِ جْطؼىجو ٓٔحغَ الْط٤ؼحذٜح ذحٌُحَٓ وجنَ ٓ٘ظٞٓس أ٤٘ٓس 

ٝجقىز
(32)

. 

ئٕ ض٤ْٞغ قِق جُ٘حضٞ ٣ؼ٢٘ جٗطٛحٌ جُه١ جالْطٍجض٤ؿ٢ ك٢ أٌٝٝذح جُـٍذ٤س 

ٕ الْطهىجّ جُوٞز أٝ جُط٣ِٞف ذحْطهىجٜٓح ًأْحِ ُٔإٍٖ ٗٞػ٢ ُِؼالهحش جُى٤ُٝس، ئي ئ

جإلوجٌز  جألْح٤ْس ك٢ جُىكحع ػٖ ًٛٙ جُٔٛحُف ٢ٛ جُوٞجش جُِٔٓكس جأل٤ٌ٣ٍٓس، 

ٝذ٘ظٍز ضٌط٤ٌ٤س ألغٍ ض٤ْٞغ جُ٘حضٞ ػ٠ِ ٤ٌْٝح ٗؿى أٗٚ هرَ ض٤ْٞغ جُ٘حضٞ ًحٕ ٖٓ 

جُٔٓطك٤َ جُو٤حّ ذحٍُٟذس جأل٠ُٝ ئي أٌجو جُ٘حضٞ إٔ ٣وّٞ ذؼ٤ِٔس ئْطٍجض٤ؿ٤س قحْٔس ٞى 

ٞ ك٤ٓطط٤غ جُ٘حضٞ ك٢ أٌٝٝذح جٍُٗه٤س ٖٓ نالٍ هٞجضٚ ٤ٌْٝح، أٓح ذؼى ض٤ْٞغ جُ٘حض

جُؿ٣ٞس ذاقىجظ ٍٞذحش ٚحٌٝن٤س ذٔى٣٘س ٤٘٤ُ٘ـٍجو ذؼى ذٟؼس وهحتن ٖٓ ئهالػٜح ٖٓ 

هٞجػىٛح، ٝذىنُٞٚ وٍٝ جُرِط٤ن ٤ْىنَ ٓرحٍٖز ئ٠ُ  ٌْٓٞٞ ٝضٓطط٤غ جُوٞجش 

٤ٌ٤حجُؿ٣ٞس ُِ٘حضٞ جُىنٍٞ ٤ٍُْٝح ٍٖهح ٖٓ نالٍ ونٍٞ ذُٞ٘ىج ٝٛ٘ـح٣ٌح ٝضٗ
(33)

 

ًُُٝي قحُٝص ٤ٌْٝح ئػحهس جٗطوحٍ ػىو ٖٓ وٍٝ أٌٝٝذح ئ٠ُ  ػ٣ٟٞس )جالضكحو 
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جألٌٝٝذ٢( ٝ) قِق ٖٔحٍ جأل٢ِٓ٠( ذكؿس جهطٍجخ هٞجش أٌٝٝذح ٖٓ قىٝو ٤ٌْٝح 

ٝضٜى٣ىٛح ُألٖٓ ج٢ٍُْٝ ٌُٜٝ٘ح كِٗص
(34 )

ٝئ٠ُ ؾحٗد يُي ٣ٌٖٔ جُهطٍ ك٢ جُطىنَ 

جألػٟحء ك٢ جُ٘حضٞ ذٜىف كٍٜ ئٌٖح٤ُس  ك٢ جُٗإٕٝ جُىجن٤ِس ٤ٍُْٝح ٖٓ هرَ جُىٍٝ

جُطرؼ٤س جالهطٛحو٣س ٝج٤ُٓح٤ْس ئي ذٔوحذَ يُي ضلوى ٤ٌْٝح جْطوال٤ُطٜح
(35)

ئ٠ُ ؾحٗد  

نٓحٌز ٤ٌْٝح ُٔ٘ح٠ن ٗلٞيٛح ك٢ جُؿ٣ٌٜٞٔحش جُٓٞك٤ط٤س جُٓحذوس ٗط٤ؿس ُطٛحػى 

جُػٌٞجش جُٗؼر٤س جُط٢ ضٔهٝ ػٜ٘ح ض٠ُٞ قٌٞٓحش ٓٞج٤ُس ُِـٍخ، ًٝٛٙ جُكٌٞٓحش 

ضطٔغ ك٢ جُٞؾٞو جأل٢ٌ٣ٍٓ ٝجألٌٝٝذ٢ ك٢ ٖإٜٝٗح جُىجن٤ِس أ١ كو١ ضـ٤ٍ جالقطالٍ 

ٖٓ ٢ٌْٝ ئ٠ُ  أ٢ٌ٣ٍٓ ٠ٔؼحً ك٢ جُىنٍٞ ئ٠ُ قِق جُ٘حضٞ قط٠ ضٌٕٞ ذٔأٖٓ ػٖ 

 جُطٜى٣ى ج٢ٍُْٝ. 

ٓػِٔح ًحٕ جُٞٞغ هرَ ضلٌي جالضكحو جُٓٞك٤ط٢ ًٔح جُكحٍ ك٢ ؾ٣ٌٜٞٔحش 

ًٛٙ جُىٍٝ ئ٠ُ جُىنٍٞ ُِ٘حضٞ قط٠  ضٓطط٤غ قٔح٣س جالضكحو جُٓٞك٤ط٢ جُٓحذن ئي ضٓؼ٠ 

أٜٓ٘ح، ئي ئٜٗح ػرحٌز ػٖ ٓ٘ح٠ن ٓطلؿٍز ذحُُ٘جػحش جُو٤ٓٞس جُط٢ ضٜىو أٜٓ٘ح ئي ئٕ ًٛٙ 

جُىٍٝ ػ٠ِ جْطؼىجو وجتٔح َُٔء كٍجؿٜح جإله٢ٔ٤ِ ْٞجء ٖٓ جُؿحٗد ج٢ٍُْٝ أٝ جُؿحٗد 

٢، ٓٔح ٣ؿؼِٜح ػحؾُز ػٖ جأل٢ٌ٣ٍٓ ٝيُي ُٟؼلٜح جُؼحّ جُٔإ٢ْٓ ٝجُوح٢ٗٞٗ ٝج٤ُٓحْ

قٔح٣س ٓٞج٤٘٠ٜح ٝجُو٤حّ ذىٌٝ ٤ْح٢ْ ه١ٞ ٣ٌٜٔ٘ح ٖٓ ج٤ُٓطٍز ػ٠ِ َٓحّ جُكٌْ ك٢ 

ٝذ٘حء ػ٤ِٚ ذ٘ص ٌْٓٞٞ ٌكٟٜح أل١ ٓكحُٝس ُط٤ْٞغ  قِق ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢ أٌج٤ٜٞح، 

ٝكوح ُالػطرحٌجش ج٥ض٤س:
(36)

 

 إٔ أ١ ض٤ْٞغ ٖٓ ًٛج جُ٘ٞع ْٞف ٣ؼَٔ ػ٠ِ ػٍُ ٤ٌْٝح. .1

جُؼ٣ٌٍٓس الذى ٝإٔ ضٌٕٞ ٓٞؾٜس ٞى نْٛ ٤ْح٢ْ ٓكطَٔ؛  ًَ جألقالف .2

 ًُُي كإ أ١ ضو٣ٞس ُِ٘حضٞ ْٞف ضإغٍ ػ٠ِ ٓٛحُف جألٖٓ ج٢ٍُْٝ.

 ػ٘ىٓح ٣ْٟ جُ٘حضٞ أػٟحء ؾىوجً كاٗٚ ْٞف ٣ـٍُ ٤ٌْٝح ػٖ جُـٍخ. .3

ئٕ جٍُأ١ جُؼحّ ج٢ٍُْٝ ٤ُّ ٤ٜٓأً ُطورَ ٓػَ ًٛٙ جُهطٞز ذٔح ٣و١ٞ ٖٓ  .4

 إلٓر٣ٍح٤ُس جُؿى٣ىز.جالضؿحٛحش جٍُجو٣ٌح٤ُس ٝج

ٝيُي ٌؿْ قٓح٤ْس جُٔٞهق ج٢ٍُْٝ ضؿحٙ قٔح٣س قىٝوٛح ٍٗٗش جُٞال٣حش جُٔطكىز 

ذحُوٍخ ٖٓ قىٝو ٤ٌْٝح جٍُٗه٤س  2008ذؼٝ ػ٘حٍٚ جُىٌع جُٛحٌٝن٢ ك٢ ٓح٣ٞ 

 ( ٝك٢ ذُٞ٘ىج ػٍٗ ٓ٘ٛحش ئ٠الم ٚٞج٣ٌمx-bandك٢ ض٤ٌ٤ٗح ٓكطس ٌجوجٌ)

٤ٓح٤ْس ٝجُؼ٣ٌٍٓس ج٤ٍُْٝسجػطٍج٤ٞس جألٍٓ ج١ًُ أغحٌ جُو٤حوجش جُ
(37)

، كًٜٙ جُهطٞز 
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ضؼطرٍ ضؼى٣حً ُِكىٝو جُؿـٍجك٤س جُط٢ ٌْٔطٜح ٤ٌْٝح ًُجضٜح إلػحوز ذ٘حء ٝٞؼ٤طٜح ًوٞز 

ػظ٠ٔ ضؼطٔى ػ٠ِ غالظ وػحتْ ٌت٤ٓ٤س
(38)

: 

جٍُؿرس ك٢ ضأ٤ًى جالػطٍجف ذإٔ جالضكحو جُٓٞك٤ط٢ جُٓحذن ٝئ٠ُ قى ٓح ٍٖم  .1

 ٖٝٞٔ جُٔؿحٍ جُك١ٞ٤ ٤ٍُْٝح.أٌٝٝذح ٢ٛ ٓ٘ح٠ن ٗلٞي نحٚس ذٜح 

جُؼَٔ ػ٠ِ ٓ٘غ جْطهىجّ ًٛٙ جُٔ٘ح٠ن ٖٓ إٔ ضٛرف ذٔػحذس ٓكطحش ضٜى٣ى  .2

 ٞى ٤ٌْٝح.

ضأ٤ًى إٔ ًٛٙ جُٔ٘ح٠ن ْٞف ضٓطهىّ ذٔػحذس ؾٌٓٞ ٓلطٞقس ٤ُّٝ ًٔ٘ح٠ن  .3

 ئَػحؼ ُؼٍُ ٤ٌْٝح ػٖ جُؼحُْ.

ًَ ٖٓ أًٍٝج٤ٗح ٝؾٌٞؾ٤ح ٝ جُط٢ ٝػ٤ِٚ ضٌػلص جُؿٜٞو ج٤ٍُْٝس ُٔ٘غ جٟٗٔحّ ً

ضؼطرٍٛٔح ٖٞٔ ٓٓحقس جُطأغ٤ٍ ج٢ٍُْٝ ضو٤ِى٣ح، ق٤ع جٗٚ ك٢ هٔس ذٞنحٌْص جُٔ٘ؼوىز 

ضْ جُطٍجؾغ ػٖ ٓ٘ف أًٍٝج٤ٗح ٝؾٌٞؾ٤ح" نط١ ػَٔ جُؼ٣ٟٞس "  1998ك٢ أذ٣ٍَ 

٢ٛٝ ٍٓقِس ٓح هرَ جالٟٗٔحّ ُِكِق ق٤ع ٖىو جأل٤ٖٓ جُؼحّ ُكِق جُ٘حضٞ ك٢ يُي 

ط٤ْٞغ ُٖ ٣ـِن ذؼى ذٞنحٌْص ٤ٟٓلح جُٞهص "٣حش و١ ٛٞ ٤ٖلٍ "ػ٠ِ إٔ ِٓق جُ

أًٍٝج٤ٗح(  -إٔ" ٌْحُط٘ح ْطٌٕٞ ئ٣ؿحذ٤س ٝٝجٞكس ٝإٔ ًالً ٖٓ جُرِى٣ٖ )ؾٌٞؾ٤ح

أ٢ِٓ٠"-ُى٣ٜٔح ٌٓحْٜٗ ك٢ جالٗىٓحؼ ئ٠ُ  جُكِق جألٌٝٝذ٢
(39)

. 

ُْٝ ضلوى أٌٝٝذح جٍُٗه٤س أ٤ٔٛطٜح ًٔ٘طوس ػحَُس ذ٤ٖ ٤ٌْٝح ٝذ٤ٖ أ١ 

أٌٝٝذح ذٞجْطس جألِْكس جُطو٤ِى٣س أٝ ج٣ُٝٞ٘س ٓكحٝالش ُِؼىٝجٕ ػ٤ِٜح ٖٓ ؿٍخ 

جُطٌط٤ٌ٤س، ٖٝٓ ٛ٘ح ًحٗص جأل٤ٔٛس جُك٣ٞ٤س جُط٢ ٓػِطٜح ٓ٘طوس ٍٖم أٌٝٝذح ٤ٍُْٝح 

جُٓٞك٤ط٤س، ْٝؼ٢ جألن٤ٍز ٤ُِٓطٍز ٝذ١ٓ جُ٘لٞي ػ٤ِٜح، ٤ُّ كو١ ًه١ وكحع أٍٝ 

ؿٔحػحش ٞى أ١ ػىٝجٕ ٖٓ ؿٍخ أٌٝٝذح، ٌُٖٝ ُِك٤ُِٞس وٕٝ ضلؿٍ جُُ٘جػحش ذ٤ٖ جُ

جالغ٤٘س أٝ جُى٤٘٣س أٝ جُو٤ٓٞس جُٔهطِلس ك٢ ٓ٘طوس ١ْٝ أٌٝٝذح ٝجُرِوحٕ، ٝجُط٢ ًحٗص 

وٝٓحً جٍُٗجٌز جأل٠ُٝ الٗىالع جُكٍٝخ جٌُرٍٟ جُط٢ جٓطىش ُطَٗٔ أٌٝٝذح 

٤ٌْٝٝح
(40)

، ٝػ٤ِٚ أػ٤ىش ٤ٚحؿس ػالهحش قِق ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢ ٓغ ٤ٌْٝح ٖٓ 

٤ٌْٝح جُؿى٣ى. ًٝٛج جُٔؿِّ ٣ْٟ  -جُ٘حضٞ، ٝضْ ضأ٤ُق ٓؿِّ 2002ؾى٣ى ك٢ ػحّ 

وُٝس ضٗحٌى ك٤ٚ ًَ وُٝس ذٌحَٓ ٤ْحوضٜح ج٤٘٠ُٞس ٝػ٠ِ جُٔٓحٝجز ٓغ جُىٍٝ  27

جألنٍٟ، ًٝٛج ٓح ٌٖٓ ػالهس قِق ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢ ٤ٌْٝٝح ٖٓ جالْطٍٔجٌ ٝجُططٌٞ 

ح  ًٓ ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ ٤ْح٤ْس ٌْٓٞٞ جُهحٌؾ٤س أٚركص أًػٍ جْطوال٤ُس ٝأًػٍ قُ

، ٝٛٞ ٓح أوٟ ئ٠ُ  كطٌٞ ك٢ ػالهحش ٤ٌْٝح ٓغ جُكِق جأل٠ِ٘ط٢، 2003ػحّ ًٓ٘ 
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ٝٓغ ٝؾٞو ذؼػس ٤ٌْٝس ك٢ ٓوٍ ه٤حوز جُؼ٤ِٔحش جُطحذغ ُِو٤حوز جُؼ٤ِح ُِكِق جأل٠ِ٘ط٢ 

ك٢ أٌٝٝذح
(41)

، جقطلحظ قِق ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢ ذٌٔطد جضٛحٍ ػ١ٌٍٓ ٝٓؼِٞٓحش ك٢ 

ذ٤ٖ جُطٍك٤ٖ ضرىأ ذٌٔحككس جإلٌٛحخ ٌْٓٞٞ، ٓغ ٝؾٞو جُؼى٣ى ٖٓ جُٔٛحُف جُٔٗطًٍس 

ٝض٘ط٢ٜ ذٟٔحٕ ػىّ جٗطٗحٌ أِْكس جُىٓحٌ جُٗحَٓ جُطٌط٤ٌ٤س ٝجإلْطٍجض٤ؿ٤س، ٌُٖٝ ٓغ 

يُي ضوِن ٤ٌْٝح ٖٓ ٓٔح٠ِس جُىٍٝ جألػٟحء  ُِطٛى٣ن ػ٠ِ جُٔؼحٛىز جُٔؼىُس ُِوٞجش 

  treaty on Conventional Forcesin Europe (CFE)جُطو٤ِى٣س ك٢ أٌٝٝذح

ٖٓ ػىّ جضهحي جُكِق أ١ نطٞجش ٤ٌْٔس إلهحٓس ػالهحش ٓغ ٓؼحٛىز جألٖٓ  ًًُٝي

جُؿٔحػ٢ جُط٢ ضوٞوٛح ٤ٌْٝح.
(42)

CoIIective Security Treaty 

Organization(CSTO) 
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 انخبتًخ:

ئٕ جْطٍٔجٌ ذوحء ٝضطٌٞ قِق ٖٔحٍ جأل٠ِ٘ط٢ ذؼى جُكٍخ جُرحٌوز ٛٞ 

جألػٟحء ك٤ٚ ك٢ ظَ جُٔطـ٤ٍجش جُؿ٣ًٌس ٓكِٛس ٠ر٤ؼ٤س ُطٞجكن جُٔٛحُف ذ٤ٖ جُىٍٝ 

جُط٢ ٠ٍأش ػ٠ِ  جُٞٞغ جُى٢ُٝ ذؼى ج٤ٜٗحٌ جُٔؼٌٍٓ ج٤ُٗٞػ٢ ذو٤حوز جالضكحو 

جُٓٞك٤ط٢ ٝٓح ْررٚ ًٛج  جال٤ٜٗحٌ ٖٓ نَِ نط٤ٍ ك٢ ٤ُٓجٕ جُوٟٞ جالْطٍجض٤ؿ٢ ػ٠ِ 

جُٛؼ٤ى جُؼح٢ُٔ، ًٝحٗص ػ٤ِٔس جإلذوحء ػ٠ِ قِق جأل٠ِ٘ط٢ ٓطٔحٌْحً ك٢ ظَ ًٛٙ 

طـ٤ٍجش ٣ٔػَ ضكى٣حً ك٢ قى يجضٚ، ٝضط٣ٍٞ ٓإْٓحضٚ ٢ٌُ ضٞجًد ًٛٙ جُٔطـ٤ٍجش، جُٔ

٤ُّٝ كو١ جُٔكحكظس ػ٠ِ ػوى جُطكحُق ذَ ٝض٤ْٞؼٚ ْٝٞ أػٟحء ؾىو ئ٤ُٚ، ٝٛٞ ٓح 

٣ؼ٢٘ إٔ قِق جأل٠ِ٘ط٢ ٣ىنَ ٍٓقِس ٓح ذؼى جٗطٜحء جُكٍخ جُرحٌوز ذٌَٗ أهٟٞ 

س جُكٍخ جُرحٌوز(، كوى ؾحءش ػ٤ِٔس ٝأًرٍ ٓٔح ًحٕ ػ٤ِٚ ك٢ جٍُٔقِس جُٓحذوس )ٍٓقِ

ض٤ْٞغ جُكِق ك٢ ٤ْحم ًٛج جُططٌٞ، ق٤ع جْطٍٔش ن٣ٍطس جُكِق ذحُطْٞغ ٍٖهحً 

ذْٟ أػٟحء ؾىو ًحٗٞج قط٠ ٝهص ه٣ٍد أػٟحًء ك٢ قِق ٝجٌْٞ جُٔؼحو١، ٖٓ 

ٓ٘طوس جُرِوحٕ ٝأٌٝٝذح جٍُٗه٤س، كٖٔ جُٞجٞف إٔ جُططٌٞجش جُط٢ ٠ٍأش ػ٠ِ جُكِق 

، ٝض٤ْٞغ ٓ٘طوس ػَٔ جُكِق ؾحءش ضؿحٝذحً ٓغ جٍُؿرس جأل٤ٌ٣ٍٓس ٖٓ جُطْٞغ ٍٖهحً 

ٝيُي ذٓرد جُػوَ جالْطٍجض٤ؿ٢ ٝج٤ُٓح٢ْ ٝجُؼ١ٌٍٓ جأل٢ٌ٣ٍٓ، ٝنٛٞٚحً ذؼى 

، ٝأٚرف جُكِق ٣ؿى جُٔرٌٍ ج٤ُٓح٢ْ ٝآ٤ُس جالٗطوحٍ 2011أقىجظ ْرطٔرٍ 

ٝجٍُٗم جإلْطٍجض٤ؿ٤س ٖٓ جٍُٔٓـ جألٌٝٝذ٢ ئ٠ُ جٍُٔٓـ جُؼح٢ُٔ، ٓػَ ١ْٝ آ٤ْح 

جأل١ْٝ ٝجُٔ٘طوس جُؼٍذ٤س، ٝأٚرف جُكِق ٣ططِغ ئ٠ُ جُو٤حّ ذأوٝجٌ ػ٣ٌٍٓس ك٢ 

ئْطٍجض٤ؿ٤س جُكِق جُٔٓطور٤ِس ٝنٛٞٚحً ك٢ ٓ٘طوس جُٗٔحٍ جإلك٣ٍو٢ جُو٣ٍرس ؾـٍجك٤حً 

ٖٓ جُىٍٝ جألػٟحء ك٢ جُكِق، ٣ٌٝٔ٘٘ح إٔ ٤ٟٗق ػح٤ِٖٓ آن٣ٍٖ ٣ٓحػىجٕ جُكِق 

ػ٠ِ جُروحء ٝجالْطٍٔجٌ
(43)

: ئٗٚ جضهً ًٓ٘ ٗٗٞتٚ جُطحذغ جُٔإْٓحض٢، ػ٠ِ ًبأونه، 

ػٌّ أقالف جُلطٍز جُط٢ ْروص جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس، أٝ أقالف جُوٍٕ جُطحْغ 

ػٍٗ جُط٢ هحٓص ألؿٍجٜ ٝهط٤س وكحػ٤س أٝ ٛؿ٤ٓٞس ٝقٓرٔح ض٤ِٔٚ جػطرحٌجش ضٞجَٕ 

ٕ ًٛٙ جْطٍٔجٌ ػ٤ِٔس جُطْٞغ ٗكٞ جٍُٗم وٕٝ ضٞهق؛ ألوانعبيم انثبَي: جُوٟٞ. 

جُؼ٤ِٔس جْطهىٓص ٖٓ هرَ ٓهطط٢ جُكِق، ٤ُّ ًرى٣َ ػٖ كٌٍز جُىكحع جُط٢ ٤ٛٔ٘ص 

ػ٤ِٚ ك٢ ْ٘ٞجش جُكٍخ جُرحٌوز ككٓد، ذَ ًطر٣ٍٍ ئ٣ى٣ُٞٞؾ٢ ُروحتٚ ٝجْطٍٔجٌٙ ذؼى 

 جٗطٜحء ضِي جُكٍخ، ًٝأْحِ ٤ُٛحؿس جْطٍجض٤ؿ٤طٚ جُؿى٣ىز ٝضكى٣ى أٛىجكٚ ٝٝظحتلٚ. 
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