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 انتذخم انذونً االنسانً فً نٍثٍا دوافعه ويثشساته وتداوصاته

 وانعكاس رنك عهً انسٍادج انهٍثٍح

 يداهذ خثش يحًذ انحاج

 

 

 انًهخص:

رؼزجو اٌضٛهح ا١ٌٍج١خ اٌزٟ رؾٌٛذ ثبرغبٖ اٌّٛاعٙخ اٌؼَىو٠خ ث١ٓ إٌظبَ  

ا١ٌٍجٟ ٚاٌّؾزغ١ٓ، ِغ كفٛي أٛواف ك١ٌٚخ ٚال١ّ١ٍخ ثنه٠ؼخ ٕلٚه لواهاد ػٓ 

ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ ٌؾّب٠خ ؽمٛق اإلَٔبْ ِٓ االٔزٙبوبد اٌغ١َّخ ػٍٝ ٠ل إٌظبَ 

زلفً اٌلٌٟٚ االَٔبٟٔ ١ٍٚبكح ا١ٌٍجٟ، اؽلٜ ِؾطبد أصبهح اٌغلاي ؽٛي ِفَٙٛ اٌ

اٌلٚي، ٚونٌه اٌّفَٙٛ اٌَّزؾلس ٌٍزلفً ٚ٘ٛ ِفَٙٛ )َِئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ(، ِٚب 

عوٜ ػٍٟ اٌَبؽخ ا١ٌٍج١خ، ِٓ ؽ١ذ أٍجبة ٚكٚافغ اٌزلفً ٚاٌّزؼٍك ث١ٍج١ب 

ٚٔظبِٙب، ١ٌزٚؼ ع١ٍبً ِجوه اٌزلفً اٌلٌٟٚ، ِٓ فالي اٌؼل٠ل ِٓ اٌزغبٚىاد اٌزٟ 

 ١ٌَبكح ا١ٌٍج١خ. رووذ أصبه٘ب ػٍٝ ا
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Abstract: 

The Libyan revolution, which turned into a military 

confrontation between the Libyan regime and the protesters, 

Where international and regional parties entered under the 

pretext of the UN Security Council resolution to protect 

human rights from serious violations by the Libyan regime, is 

one of the stations of debate a bout the concept of 

international humanitarian intervention and the sovereignty of 

states, As well as the concept of intervention, which is the 

concept of "responsibility of protection", and what happened 

on the Libyan arena, In terms of the causes and motives of the 

intervention related to Libya and its regime It's clear that the 

international intervention is justified by many abuses that have 

left their marks on Libyan sovereignty. 
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 تقذٌى:

ػبّذ ١ٌج١ب ؽواوبً ّؼج١بً اؽزغبع١بً، وجبلٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ اٌزٟ ٛبٌزٙب 

ّواهح االؽزغبعبد اٌْؼج١خ اٌؾبٌّخ ثبٌؾو٠خ ٚاٌَّبٚاح، ٌٚمّخ اٌؼ١ِ، ٚفٟ ظً 

اؽزغبعبد رغٛة ّٛاهع، ٍٚبؽبد كٚي ػوث١خ ِغبٚهح رط١ؼ ثؤٔظّخ، ٚهإٍبء 

أْ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ، ِٚٓ ػٍٝ  ٚرٕنه ثبِزلاك٘ب ٌزطبي اٌؼل٠ل ِٓ اٌلٚي اٌؼوث١خ، اال

 هأٍٗ اٌمنافٟ ٌُ ٠ىٓ ١ٌَزٛػت ؽووخ ا١ٌٌَٛخ ٚاٌزّلك فٟ اٌْبهع اٌؼوثٟ.

ٌٚلهاٍخ ، ِبالد اٌضٛهح ا١ٌٍج١خ وبْ ػ١ٍٕب أْ ٔزٕبٚي ػاللخ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ ِغ 

اٌّؾ١ٜ اإلل١ٍّٟ ٚاٌلٌٟٚ، ِٚوكٚك٘ب ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ األؽلاس اٌغبه٠خ ػٍٝ 

اٌَبؽخ ا١ٌٍج١خ، وْٛ اٌّغزّغ اإلل١ٍّٟ ٚاٌلٌٟٚ ٠زؼبًِ ِغ أؽلاس، ٚأىِخ ٌٙب 

رطٛهاد األىِخ ِٓ ّغت،  ِوكٚك٘ب ػ١ٍٗ، فَؼٝ ٌالٔقواٛ فٟ اٌزؼبًِ ِغ

ٚاٍزٕىبه، ٚٙغٜ ٚرمل٠ُ َِبػلاد ِبك٠خ، ٚػَىو٠خ ٌٍّؾزغ١ٓ اٌٝ ارقبم لواهاد 

ِٓ ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ رؾذ ِجلأ )َِئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ(، ٌزٖجؼ ػ١ٍّخ اٌزؼبًِ ِغ 

األىِخ ا١ٌٍج١خ ماد ثؼل أِّٟ، ِّب أٌمٝ ثآصبهٖ ػٍٝ  ِغًّ اٌؾ١بح فٟ اٌَبؽخ 

 زٚؼ ٌٕب ػجو رٕبٚي ؽبٌخ اٌضٛهح ا١ٌٍج١خ، ٚاٌزلفً اٌلٌٟٚ ف١ٙب، ا١ٌٍج١خ، ٚ٘ٛ ِب ١ٍ

 

 يشكهح انذساسح:  

فٟ االهرجبٛ  -رىّٓ اّىب١ٌخ اٌلهاٍخ ٛجمبَ ٌّّْٚٛ ِٚؾزٜٛ اٌّٛٙٛع 

اٌّزىوه ث١ٓ فٍَفخ ِٕٚظِٛخ اٌزلفً اٌلٌٟٚ اٌمبٟٔٛٔ ٚاإلَٔبٟٔ فٟ ا١ٌَبكح 

ٛا١ٕٛٙب، اٌّمزوْ ثبٔؼىبٍبد ٍٍج١خ ا١ٌٕٛٛخ، ٚأزٙبن َِئ١ٌٚخ اٌلٌٚخ رغبٖ ؽّب٠خ ِ

ٚٔزبئظ فط١وح ٌج١ٕخ اٌلٌٚخ ٚاٌّغزّغ ػٍٝ ؽل ٍٛاء، فىبٔذ اّىب١ٌخ اٌلهاٍخ اٌزٟ 

ثوىد ٌٍٛاعٙخ، ٚوبٔذ عل٠وح ثبٌّزبثؼخ ٚاٌزؼمت، فبٕخ ِب ٠زًٖ ِٕٙب ثب١ٌَبكح 

إٌّزٙىخ ٚؽمٛق اإلَٔبْ اٌّفزملح، ٚا٢صبه اٌّلِوح، ٚفوٗ اٌزلفً اإلل١ٍّٟ 

ٌٟ، اٌنٞ رغبٚى وً األػواف ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌل١ٌٚخ، ٚأٍ٘ه إًٌَ ٚاٌؾوس، كْٚ ٚاٌلٚ

 ظٙٛه ثبهلخ أًِ ٔؾٛ اٌقوٚط.
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 أهًٍح انذساسح: 

(، ِغ Synchronizedرىزَت اٌلهاٍخ أ١ّ٘زٙب ِٓ أٔٙب عبءد )ِزيإِخ 

اٌٛلبئغ ٚاٌْٛا٘ل ا١ٌم١ٕ١خ اٌزٟ ٕبؽجذ ثيٚع اٌضٛهح ا١ٌٍج١خ،  األؽلاس، ٌزجمٝ

ثبٌزلفً األعٕجٟ، ٚاٌنٞ ٠ْٙل ػٍٝ ٕٛه ٚأّىبي أزٙبن ا١ٌَبكح ٚالزؤذ 

ٚاٌزلفً اٌَبفو ِٓ عبٔت ِقزٍف اٌمٜٛ، ِغ رواعغ كٚه اٌلٌٚخ فٟ اٌلفبع 

 اٌقبهعٟ ٚاٌؾّب٠خ ا١ٌٕٛٛخ اٌلاف١ٍخ، فٚالً ػٓ أزٙبن ؽمٛق األَٔبْ.

 

 أهذاف انذساسح:  

اٌلٌٟٚ فٟ ١ٌج١ب،  اٌزؼوف ػٍٝ األٍجبة، اٌزٟ أكد ثبٌلفغ ثبرغبٖ اٌزلفً -1

اٌّورجطخ ثؼاللخ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ ٚاٌّغزّغ اٌلٌٟٚ، ٚاٌزٟ رزّؾٛه فٟ االٍجبة 

 )اٌزبه٠ق١خ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزٖبك٠خ(. 

رم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزلفً اٌلٌٟٚ فٟ ١ٌج١ب ِٓ فالي ِزبثؼخ ِجوهارٗ، وٛٔٗ عبء  -2

١خ اٌؾّب٠خ( ِٚب رؾذ اٌّفَٙٛ اٌغل٠ل ٌٍزلفً اٌلٌٟٚ االَٔبٟٔ ٚ٘ٛ )َِئٌٚ

 ٕبؽجٗ ِٓ آصبه ػٍٝ ١ٍبكح ١ٌج١ب.

 

 يدال انذساسح:  

ٟٚ٘ اٌفزوح اٌي١ِٕخ اٌّّزلح ِٓ اٌزلفً اٌلٌٟٚ فٟ ١ٌج١ب ؽزٟ أزٙبئٗ ٚاٌزٟ 

 َ(2111ّٙو/11َ ، ؽزٟ 3/2111رجلأ ِٓ )ّٙو

 تساؤالخ انذساسح:  

غ اٌٝ أٞ ِلٞ ٍبّ٘ذ اٌؼاللبد اٌّزٛروح ِب ث١ٓ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ ٚاٌّغزّ -3

 اٌلٌٟٚ ٚاإلل١ٍّٟ فٟ اٌلفغ ثبرغبٖ اٌزلفً؟

 ِب ٟ٘ اٌّجوهاد اٌزٟ ١ٍمذ ولٚافغ ٌٍزلفً اٌلٌٟٚ اإلَٔبٟٔ فٟ ١ٌج١ب؟ -4

ً٘ اهرجٜ اٌزلفً اٌلٌٟٚ اإلَٔبٟٔ فٟ ١ٌج١ب ثمب١ٔٛٔخ ِٕٚطٛق اٌمواهاد  -5

 اٌل١ٌٚخ أَ أٔٗ رُ رغبٚى٘ب ٚاٌٝ أٞ ِلٞ ٠ّىٓ أْ ٠ئصو مٌه ػٍٟ ١ٍبكح ١ٌج١ب؟   
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اػزجبه اٌلٚافغ اٌل١ٌٚخ ٌٍلفغ ثبرغبٖ اٌزلفً اٌلٌٟٚ اٌؼَىوٞ فٟ  ً٘ ٠ّىٓ -6

 ١ٌج١ب، ٔبثؼخ ِٓ كٚاع أَب١ٔخ أَ ٕ٘بن كٚافغ أفوٜ؟

 

 ينهح انذساسح:  

اٍزقلَ فٟ اٌلهاٍخ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ وٕٛٔب ٕٔطٍك أٚالً ِٓ فالي ِْىٍخ 

ِٕٚٙب إٌّٙظ اٌلهاٍخ ٚاٌزٟ رْىً لبٍّبً ِْزووبً ث١ٓ ع١ّغ ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

اٌزبه٠قٟ اٌنٞ ٍٕمَٛ ثبٍزقلاِٗ وٛٔٗ ٠ٍٟ عّغ اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ِٚٓ رُ ِٕٙظ 

كهاٍخ اٌؾبٌخ اٌنٞ ٠ٍَٜ اٌٚٛء ػٍٟ األؽلاس ف١ؼًّ ػٍٟ رؤ١ٍٕٙب ِٚٓ رُ 

 ِؾبٌٚخ اٍزْواف ِوكٚك٘ب.

ٚثؼل فبْ وبْ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟ ٘ٛ اٌٛلٛف ػٍٝ َِبهاد اٌّبٟٙ، 

ٌَّزمجً، فّٕٙظ كهاٍخ اٌؾبٌخ ٘ٛ اػطبء اؽَبً ِبكٞ ٚثٛاثخ ٌزؾل٠ل ِٚؼوفخ ا

 ًٍِّٛ ٌّب وبْ ِٓ لجً ِغٙٛالً غ١و ِؾًَٛ

 

 انًطهة األول/ دوافع وأسثاب انتذخم انذونً فً نٍثٍا:

ٔؾبٚي ٕ٘ب اٌٛلٛف ػٍٝ ِغّٛػخ اٌلٚافغ، ٚاألٍجبة اٌزٟ كفؼذ ثبرغبٖ 

ا١ٌَبٍٟ ا١ٌٍجٟ، ٚٛج١ؼزٗ،  اٌزلفً فٟ األىِخ ا١ٌٍج١خ، رٍه األٍجبة اٌّزؼٍمخ ثبٌٕظبَ

ثبإلٙبفخ الٔؼىبٍبد اٌؼاللخ أ٠ٚبً ف١ّب ث١ٓ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ، ٚاٌلٚي اٌّْبهوخ فٟ 

اٌزلفً اٌلٌٟٚ اٌؼَىوٞ، ٌٍٛلٛف ػٍٝ ١ٍبق ِجوهاد رٍه اٌلٚافغ، ٚاألٍجبة 

 -اٌّزّضٍخ ف١ٗ:

 أوالً/ االسثاب انتاسٌخٍح:

ضٍش ١ٌج١ب ػٍٝ اٌلٚاَ ِٕطمخ رغبمة ٌٍمٛٞ اٌؼب ١ٌّخ ػجو اٌزبه٠ـ، فىبٔذ َِ

ثْىً فبٓ ٚألٍجبة رزؼٍك ثبٌّٛلغ االٍزوار١غٟ ٌٍّغوة اٌؼوثٟ ِمبثً اٌَٛاؽً 

االٚهٚث١خ ثْىٍٗ اٌؼبَ، ٔٙجبً ٌزٕبىع ا٠طب١ٌب، ٚثو٠طب١ٔب، ٚفؤَب، ٌٛلٛع ١ٌج١ب ػٍٝ 

أٛٛي ٍبؽً فٟ ّّبي أفو٠م١ب، ثبإلٙبفخ الِزالوٙب ٕؾواء ّبٍؼخ وبٔذ ٍبؽخ 

اٌؼب١ٌّخ اٌَبػ١خ ٌزؤو١ل اٌّلٜ االل١ٍّٟ اٌنٞ رؾزبعٗ ٌؾّب٠خ  ؽوة ث١ٓ اٌمٜٛ
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ِٖبٌؾٙب، اٌٝ أْ رطٛهد اٌّٖبٌؼ ف١ّب ثؼل اوزْبف اٌجزوٚي، ٚاالؽز١بط 

االٍزؼّبهٞ اٌغوثٟ ٌٗ، ٌٍلفٛي ػجو ثٛاثخ اٌؼٌّٛخ، ِٚب عبءد ثٗ ِٓ رفبػً 

زؼٍمخ ٕواػٟ رٕبفَٟ ث١ٓ اٌلٚي اٌؼظّٝ، اٌزٟ رغٍف أّٛبػٙب ػبكح ثّفب١ُ٘ ِ

)ثبٌؾو٠خ اإلَٔب١ٔخ ٚكػُ اٌل٠ّٛلوا١ٛخ(، فبٍزّود األّٛبع االٍزؼّبه٠خ ٌٍلٚي 

اٌىجوٜ ّٚٔذ ا٘زّبِبد أفوٜ ٌٍلٚي االٚهٚث١خ اٌمو٠جخ، ٚاٌّزؼٍمخ ثبألِٓ 

ِٚؾبهثخ االه٘بة، ٚاٌٙغوح غ١و اٌْوػ١خ، األِو اٌنٞ أثمٝ ١ٌج١ب فٟ كائوح 

 (.iاال٘زّبَ اٌلٌٟٚ)

زلفً فٟ األىِخ ا١ٌٍج١خ ِٓ لجً اٌغوة ٌّغّٛػخ ِٓ ِٓ ٕ٘ب رؼٛك أٍجبة اٌ

األٍجبة اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ث١ٕذ ػجو ٍٕٛاد ِٚذ ِٓ اٌؼلاء، ٚاٌٖلاَ، ٚاٌّزّضٍخ 

  -فٟ ِغّٛػخ ِٓ اٌمٚب٠ب اٌزب١ٌخ:

 :قضٍح نىكشتً -1

ثؼلِب أعو٠ذ اٌزؾم١مبد فٟ أٍجبة ٍمٛٛ ٛبئوح اٌووبة اٌّل١ٔخ )ثبْ 

االرٙبِبد ٌٕظبَ اٌمنافٟ ثٍٚٛع األعٙيح (، ثزٛع١ٗ Pan Americanأ١ِووبْ 

األ١ِٕخ ا١ٌٍج١خ ِٓ فالي )ػجل اٌجبٍٜ اٌّموؽٟ ٚاأل١ِٓ ف١ٍفخ فؾ١ّخ(، ثبٌزٛهٛ فٟ 

( ّقٖبً )ٛبئوح اٌج١ٛٔظ 441اٌٙغ١ِٛٓ ػٍٝ ٛبئور١ٓ ِل١ٔز١ٓ هاػ ٙؾ١زّٙب )

اٌؼبئلح ٌْووخ ثبْ أِو٠ىبْ( اٌزٟ فغود فٛق ِل٠ٕخ ٌٛووثٟ ثزبه٠ـ 

( ّقٖبً، ٚونٌه اٌطبئوح اٌفو١َٔخ 231ٚهاػ ٙؾ١زٙب ) َ،21/12/1833

(DC-10  اٌزٟ فغود فٛق ا١ٌٕغو ثزبه٠ـ ،)18/8/1838اٌؼبئلح ٌْووخ ٠ٛرب ،َ

(، ؽ١ش ٛبٌجذ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ، ii( ّقٖبً)131ٚهاػ ٙؾ١زٙب )

َ، اٌٍَطبد ا١ٌٍج١خ ثز١ٍَُ 23/11/1881ٚثو٠طب١ٔب فٟ ث١بْ ِْزون ثزبه٠ـ 

 ١ٓ اٌّنوٛه٠ٓ ٚرؼ٠ٛ٘ ػبئالد اٌٚؾب٠ب.اٌّزّٙ

ٚرُ اٌز١َٕك ِغ فؤَب ٌُٚ ل١ٚخ ٛبئورٙب أ٠ٚبً، فمبِذ اٌلٚي اٌضالس 

َ، ٌٍطٍت ِغلكاً ِٓ ١ٌج١ب ر١ٍَُ 31/12/1881ثبٕلاه اػالْ ِْزون ثزبه٠ـ 

 .                                          (iiiاٌّز١ّٙٓ اٌّزٛه١ٛٓ ثبٌؼ١ٍّخ، ٚاٌزقٍٟ ػٓ وً أّىبي اٌؼٕف ٚاإله٘بة)
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٘نٖ اٌمٚب٠ب رزفبػً فٟ ظً ػاللبد ١ٌج١خ غوث١خ رزَُ ثْىٍٙب اٌؼبَ ثبٌزٛرو، فالي 

ِؼظُ فزوح ؽىُ اٌمنافٟ ، ١ًٌٖ األِو اٌٝ فوٗ ػمٛثبد لب١ٍٗ ٙل ١ٌج١ب ِٓ لجً 

(، ؽ١ش ٕله ػٓ ِغٌٍ ivِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ، فٟ ؽٛاكس ٚأػٛاَ ٍبثمخ)

َ، ٚلواهٞ 1882( ٌؼبَ ١ٌ331ج١ب لواه هلُ ) األِٓ اٌلٌٟٚ ػلح لواهاد ٙل

َ، اٌزٟ اٍزٕلد ع١ّؼٙب ٌٍفًٖ اٌَبثغ ِٓ ١ِضبق األُِ 1883( ٌؼبَ 333ٚ 343)

(، ِّب رَجت فٟ ِؼبٔبح اٌْؼت ا١ٌٍجٟ vاٌّزؾلح، ٌفوٗ ػمٛثبد لب١ٍخ ػٍٝ ١ٌج١ب)

 ػٍٝ ِلاه إٌَٛاد اٌزٟ فوٙذ ف١ٙب اٌؼمٛثبد.

ٌّو٠و ِغ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح، ًٕٚ أْ ثً اْ ى٠بكح اٌزٖبكَ اٌزبه٠قٟ ا

(، وً مٌه كفغ اٌمنافٟ viَ، ّٙٓ )ِؾٛه اٌْو()2112رٖٕف ١ٌج١ب ِٕن اٌؼبَ 

ٚثؼل عٍّخ رٍه اٌمواهاد ٚرؼوٙٗ ٌٍّمبٛؼخ ٚاٌؾٖبه ٌَٕٛاد ٠ٍٛٛخ ١ٌؼًّ ػٍٝ 

اٌقوٚط ِٓ ر١ٕٖفٗ ّٙٓ )ِؾٛه اٌْو( فمجً ثىً ِب ٍٛجزٗ اإلكاهح االِو٠ى١خ ِٕٗ 

 (.vii( ١ٍِبه كٚاله)2،3ٌٚؾب٠ب اٌطبئور١ٓ ثـ ) ٚكفغ رؼ٠ٛٚبد

 انثشنايح اننىوي انهٍثً: -2

ثلأد ١ٌج١ب ثزط٠ٛو للهارٙب ا٠ٌٕٚٛخ ِٕن اٌَجؼ١ٕ١بد، هغُ ػلَ أزظبَ ١ٍو 

اٌجؤبِظ ِٓ ؽ١ش اٍزّواه٠خ اٌلػُ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌزملَ اٌزمٕٟ، اال أْ إٌظبَ رّىٓ 

ت ا١ٌٛها١َٔٛ، ٚاٍزّو ِٓ اٍز١واك ػلك وج١و ِٓ اٌؼٕبٕو األٍب١ٍخ ٌزق١ٖ

َ، اٌٝ أْ لوه إٌظبَ ا١ٌٍجٟ اٌزقٍٟ ػٓ ّٛٛؽبرٗ 2113اٌجؤبِظ ؽزٟ أٚافو ػبَ 

ا٠ٌٕٚٛخ، ثؼل ػلح عٛالد ِٓ اٌّفبٚٙبد اٌَو٠خ، اٌزٟ عود ث١ٓ اٌؾىِٛخ ا١ٌٍج١خ 

ٚاإلكاهر١ٓ األِو٠ى١خ ٚاٌجو٠طب١ٔخ، فٟ ظً ٙغٛٛ ك١ٌٚخ ػٍٝ إٌظبَ ا١ٌَبٍٟ 

َ، فوأٜ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ 2113ِٓ ثلا٠خ اٌجؤبِظ  اٌٝ ٔٙب٠زٗ ػبَ ا١ٌٍجٟ فالي اٌفزوح 

ِٓ فالي اٌّفبٚٙبد، ثؤٔٙب فوٕخ إلٔٙبء اٌؼمٛثبد، ٚالبِخ ػاللبد ع١لح ِغ 

اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ثٛعٗ فبٓ، ٚاٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ثٛعٗ ػبَ، ٘نا اٌزٛعٗ 

)ٕلاَ ؽ١َٓ( عواء وبْ كافؼٗ اٌق١ْخ ٚاٌؾنه ثؼل ٍمٛٛ ٔظبَ اٌوئ١ٌ اٌؼوالٟ 

 BCCَ، ثبإلٙبفخ الػزواٗ ٍف١ٕخ )13/3/2113اٌزلفً اٌلٌٟٚ ٕ٘بن، ثزبه٠ـ 

Hina ٟاٌّزغٙخ ثطو٠مٙب اٌٝ ١ٌج١ب ؽبٍِخ ِىٛٔبد ِٓ أعٙيح اٌطوك اٌّوويٞ ف )
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ٟ ٔزظ ، اٌز                                          (viiiَ، ِّب ىاك ِٓ ٍوػخ ػ١ٍّخ اٌّفبٚٙبد اٌَو٠خ)2113أوزٛثو

 ػٕٙب رٛلف اٌجؤبِظ إٌٛٚٞ ا١ٌٍجٟ ثْىً وبًِ. 

 ثانٍاً/ األسثاب انسٍاسٍح:

 طثٍعح نظاو انحكى: -1

ِضً اٌزؾلٞ اٌفىوٞ ٚاٌؼمبئلٞ اٌىبِٓ ٌلٜ اٌمنافٟ، فٟ كػٛارٗ اٌّزىوهح 

ٌٚوٚهح اٌٛؽلح اٌؼوث١خ، ٚرؤو١ل ِجبكة االٔزّبء اٌمِٟٛ، ونٌه كٚهٖ فٟ ل١بَ 

ٚاٌزؾو٠٘ ػٍٝ ٙوٚهح ؽٖٛي اٌلٚي األفو٠م١خ ػٍٝ ِمؼل فٟ االرؾبك األفو٠مٟ 

األُِ اٌّزؾلح، ٕٚٛالً الٔزمبك اٌغوة ٚاألُِ اٌّزؾلح فٟ ١ِضبلٙب، ٚاٌزٟ ِزٍش 

 (.ixِغّٛػخ ِٓ أٍجبة اٌؾوة ػٍٝ ١ٌج١ب)

ى٠بكح ػٍٝ ّق١ٖخ اٌمنافٟ ٔفَٗ، ثٕٛفٗ ّق١ٖخ رزَُ ثبٌؼٕبك ٚاٌزٍٖت 

ٌٗ، فٙٛ ٌُ ٠زٕبىي ٌّطبٌت ىِالئٗ فٟ ِغٌٍ فٟ ِٛافمٗ، ٚاٌزٙٛه فٟ هكٚك أفؼب

ل١بكح اٌضٛهح ٚرؼبًِ ِغ ِؼبه١ٙٗ ثمَٛح غ١و ِؼٙٛكح، فٍُ ٠جمٝ اٌٝ عبٔجٗ ِٓ 

أػٚبء ل١بكح اٌضٛهح اال ثٚؼخ أّقبٓ ِضً )ِٖطفٝ اٌقوٚثٟ ٚأثٛ ثىو ٠ٌٛٔ 

ٚاٌق٠ٍٛلٞ اٌؾ١ّلٞ(، ٚ٘ٛ ِب ٠ئول ػلَ رٛلغ رٕبىي اٌمنافٟ ثٌَٙٛخ ٌّطبٌت 

 (.xاٌّؾزغ١ٓ)

٘نا اٌق١ٍٜ ِب ث١ٓ ّق١ٖخ اٌمنافٟ ِٚؼزملارٗ أكد ألْ ػبٔذ ١ٍبٍبد 

إٌظبَ فٍالً ثٕبئ١بً وج١واً، أؼىٌ ػٍٝ ١ٍبٍخ ١ٌج١ب اٌقبهع١خ أ٠ٚبً، وْٛ اٌمنافٟ 

افزيي اٌٍَطخ ثىً ِىٛٔبرٙب، ثبإلٙبفخ ١ٌٍَبٍخ اٌقبهع١خ فٟ ّقٖٗ، ٚرٛعٙبرٗ، 

ا١ٌَبٍخ ٚاٌزٛعٙبد اٌقبهع١خ،  ثبٌزبٌٟ أٙؼف ِٓ األٛو اٌّئ١ٍَخ فٟ ٕٕبػخ

١ٌؼّل ِٓ فالي ٘نا اٌجٕبء ألْ رزَك ١ٍبٍخ ١ٌج١ب اٌقبهع١خ ِغ رٛعٙبرٗ اٌضٛه٠خ 

ثبٌَؼٟ ٌٍٛؽلح اٌؼوث١خ ربهح، ِٚالؽمخ اٍوائ١ً فٟ أفو٠م١ب ربهح، ٚكػُ إٌظُ 

ٚاٌؾووبد اٌضٛه٠خ ٌّمبِٚخ اإلِجو٠ب١ٌخ اٌغوث١خ ربهح أفوٜ، ِّب ٌٚل ١ٍبٍخ 

 (.xiف١ٍٗ ِغ اٌلٚي اٌزٟ رقبٌفٗ اٌوأٞ ٚاٌزٛعٙبد)رٖبك١ِخ ٚرل

ٌُٚ ٠مف اٌمنافٟ ػٕل مٌه اٌؾل، فمل ٔبٕت اٌؼلاء ٌألُِ اٌّزؾلح، ؽ١ش أٔٗ 

وبْ أول فٟ ٚلذ ٍبثك ثؤْ ك٠جبعخ األُِ اٌّزؾلح غ١و ٕبٌؾخ، ٟٚ٘ ال رزّبّٟ ِغ 
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ِغ اٌؼٖو اٌؾل٠ش، ٚلبَ ثزّي٠مٙب أِبَ األػٚبء اٌؾبٙو٠ٓ ٚأِبَ أػ١ٓ اٌؼبٌُ 

رؤو١لٖ ثؤْ ٘لف إٌّظّخ ٘ٛ اٌؾفبظ ػٍٝ األِٓ ٚاٌٍَُ اٌل١١ٌٚٓ، اال أٔٙب ِٚغٍَٙب 

٠طجك اٌؼمٛثبد ػٍٝ اٌلٚي، ِطبٌجبً ثبٕالػ إٌّظّخ ٚر١ٍٛغ ػ٠ٛٚخ ِغٌٍ 

(، ٚووه رٍه اٌّٛالف ِوح xiiاألِٓ ٌزًّْ كٚالً أفو٠م١خ فٟ االرؾبك األفو٠مٟ)

َ، أصٕبء فطبثٗ أِبَ اٌّغٌٍ 2118أفوٜ ثطو٠مخ ١ِٕٙخ ٌألُِ اٌّزؾلح فٟ ػبَ 

اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح، ؽ١ش ٌٛػ ث١ّضبق األُِ اٌّزؾلح ٚهِبٖ أهٙبً، ٚثوغُ ٕلِخ 

(، ٚ٘ٛ ِب ٍغً ٌٗ فٟ xiiiاٌؾٚٛه اال أْ أؽلاً ٌُ ٠غوإ ػٍٝ اٌياِٗ ثبٌٕظبَ)

ٕفؾبد ػلائٗ ِغ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ، ِٚئٍَبرٗ ِٓ لجً اٌلٚي ا١ٌّّٕٙخ ػٍٝ إٌظبَ 

ؾبٍجخ، ٚكفغ اٌضّٓ، ِٓ فالي لواهاد ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ اٌزٟ كفؼذ اٌلٌٟٚ ٌٍّ

 ثبٌزلفً فٟ ّئْٚ ١ٌج١ب اٌلاف١ٍخ، اٌٝ اٍزٙلاف اٌمنافٟ ٔفَٗ، ِٚمزٍٗ.

ثنٌه ؽظٝ اٌزلفً اٌؼَىوٞ اٌغوثٟ فٟ ١ٌج١ب ثٕٛع ِٓ اٌمجٛي ٔز١غخ 

ح ٌطج١ؼخ ؽىُ اٌمنافٟ ٚفملأٗ اٌجؼل األكثٟ ٚاألفاللٟ، ٚثلػٜٛ اٍزقلاِٗ  ّٛ ٌٍم

(، ثبإلٙبفخ ٌٍؼيٌخ اٌل١ٌٚخ، ٚاإلل١ّ١ٍخ xivثىضبفخ ٙل اٌّزظب٘و٠ٓ اٌّل١١ٔٓ ١ٍٍّبً)

اٌزٟ وبْ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب إٌظبَ ا١ٌٍجٟ ٍبثمبً، ٚ٘ٛ ِب عؼً اٌزلفً اٌلٌٟٚ ٙلٖ ٠ّو 

ثؤلً لله ِٓ االػزواٗ، ِزوافمبً ِغ اٌّٖبٌؼ االٍزوار١غ١خ اٌل١ٌٚخ اٌّزّضٍخ 

ٌٟ اإلل١ٍّٟ اٌَّزّو ِغ اٌمنافٟ وٛٔٗ ِٓ أّل ثبٌٕفٜ، ٚونٌه اٌٖواع اٌلٚ

اٌّؼزو١ٙٓ ػٍٝ اٌلٚي اٌغوث١خ اٌزٟ ٕٚفٙب ثبإلِجو٠ب١ٌخ ثغ٘ إٌظو ػٓ عل٠خ 

 (.xv٘نا االػزواٗ ِٓ ػلِٗ)

ٚثبٌوغُ ِٓ ِؾبٚالد اٌمنافٟ إلػبكح اٌجالك اٌٝ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ، ٚٔغبؽٗ 

ثم١ذ ثٍل ِؼيٚي ١ٍب١ٍب كْٚ  إٌَجٟ فٟ رؾ١َٓ ػاللبد ١ٌج١ب اٌل١ٌٚخ، اال أْ ١ٌج١ب

رلفً اٌمنافٟ فٟ اٌْئْٚ اٌلاف١ٍخ ٌٍلٚي األفوٜ، ِغ ارٙبِٗ ثلػُ   ؽٍفبء، ثَجت

اإله٘بة، ِّب أكٜ اٌٝ ػيي ١ٌج١ب ِغلكاً، فؼٕلِب ثلأد اٌضٛهح، ٚعل اٌمنافٟ ٔفَٗ 

ٚؽ١لاً كْٚ ؽٍفبء ِٛصٛق ثُٙ فو١ٍٚب، ٚا١ٌٖٓ وبٔٛا ٠زٖوفْٛ فمٜ ِٓ ِٕطٍك 

قبٕخ، كْٚ أْ ٠ىْٛ ٌل٠ُٙ اٞ ٍِٖؾخ ؽم١م١خ فٟ اٌزؼبٛف أٚ ِٖبٌؾُٙ اٌ

 (.xviاٌٛلٛف، ِغ اٌم١بكح ا١ٌٍج١خ)
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 آنٍاخ انتعايم يع انثىسج انهٍثٍح:  -2

أكد ٛو٠مخ ِٛاعٙخ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ ٌالؽزغبعبد اٌْؼج١خ ثطو٠مخ ػ١ٕفخ غ١و 

لٌٟٚ ٚاٍزقلاَ اٌمٛح ِغ ػلَ اٌٍغٛء اٌٝ اٌؾٍٛي ا١ٌٍَّخ( ٌٍفذ أٔظبه اٌّغزّغ اٌ

ٌّب ٠ؾلس فٟ ١ٌج١ب، ِّب ّىً ِّواً ٌٍلفغ ثبرغبٖ اٍزقلاَ اٌزلفً اٌؼَىوٞ ٚاٌمٛح 

(، ٚاٌنٞ أكٜ ثلٚهٖ اٌٝ رفبلُ اٌٛٙغ ػٍٝ اٌَبؽخ ا١ٌٍج١خ، ٚرؤىِٙب xviiاٌل١ٌٚخ)

كاف١ٍبً ٚفبهع١بً، ؽ١ش ٌُ ٠ٍغؤ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ ٌّؾبٌٚخ اٌقوٚط ِٓ األىِخ ِوح 

الؽبد رٙلف ٌزٙلئخ األٚٙبع ٚاؽزٛاء اٌغ١ٍبْ أفوٞ ٌُٚ ٠ملَ أٞ ؽٍٛي أٚ أٞ إ

ٍٛٞ رٖو٠ؾبد )١ٍف االٍالَ اٌمنافٟ( ٚاٌزٟ ٌُ رْٙل أٞ رفؼ١ً فبٔزمٍذ األىِخ 

 (.xviiiاٌٝ ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ، ٚارقند ثؼلاً ك١ٌٚبً)

 اإلخفاق فً حم األصيح:  -3

رزؤصو للهح إٌظبَ ػٍٝ ِٛاعٙخ االؽزغبعبد اٌلاف١ٍخ، ثلهعخ اٌؼيٌخ 

، ٚاٌل١ٌٚخ اٌزٟ رؾ١ٜ ثٗ، أٚ كهعخ للهرٗ ػٍٝ َٔظ رؾبٌفبد فؼبٌخ، وّب أْ اإلل١ّ١ٍخ

َِزٛٞ رلفً اٌمٜٛ اٌقبهع١خ ال١ّ١ٍبً أٚ ك١ٌٚبً، ِغ ارغبٖ رلفٍٙب ٠َبُ٘ فٟ هٍُ 

ِالِؼ ٚارغب٘بد اٌَّبهاد ا١ٌٕٛٛخ، ٚ٘ٛ ِب أظٙورٗ رغبهة اٌجٍلاْ اٌزٟ كفٍزٙب 

فٟ ؽً األىِخ ٌٍطو٠مخ اٌؼ١ٕفخ، (، ؽ١ش ٠ؼٛك اإلففبق xixاٌضٛهاد وّب ١ٌج١ب)

ٚاٌْوٍخ اٌزٟ ٚاعٗ ثٙب إٌظبَ ا١ٌٍجٟ اٌّؾزغ١ٓ، فٖٕٛبً فٟ ِل٠ٕخ ثٕغبىٞ 

ٚرؾٛي اٌّٛاعٙخ اٌٝ ِب ٠ْجٗ اٌؾوة اٌّفزٛؽخ، ؽ١ش اٍزقلَ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ وً ِب 

٠ٍّه ِٓ أٍٍؾخ ٚلٛح ِفوٛخ ٙلُ٘، ِّب ٍبُ٘ ثبٌلفغ ثبرغبٖ اٌزلفً ِٓ لجً 

 (.xxهػذ ثَمٛٛ اٌمنافٟ ٚٔظبِٗ ا١ٌَبٍٟ)أٛواف فبهع١خ ٍب

 تأسٍس انًدهس انىطنً االنتقانً: -4

فجوا٠و  21عبءد ٔمطخ اٌزؾٛي األٌٟٚ ٌٍٖواع فٟ ١ٌج١ب فٟ اٌفزوح ِب ث١ٓ 

فجوا٠و، فبألؽلاس اٌزٟ عود أكد ٌزْى١ً ِؼَىو٠ٓ كافً ١ٌج١ب اؽلاّ٘ب  22ٚ 

فالي اٌّؼبهن ػٍٝ  ِٛاي ٌٍمنافٟ، ٚا٢فو ِؼبهٗ ٌٗ، ٚثلأد ١ٍطوح اٌضٛاه ِٓ

ِلْ ّّبي ّوق ١ٌج١ب ِٓ ٛجوق لوة اٌؾلٚك اٌّٖو٠خ ِوٚهاً ثلهٔخ، ٚاٌج١ٚبء، 

ٚاٌّوط ٕٚٛالً ٌجٕغبىٞ، ِغ ِب ٠وافك مٌه ِٓ رواعغ وزبئت اٌمنافٟ ِٓ ثٕغبىٞ 
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اٌٝ أعلاث١ب غوثبً، ٌٚزجلأ ١ٍطوح اٌضٛاه ػٍٝ هلؼخ عغواف١خ ّبٍؼخ ِٓ اٌْوق 

ْٔمبلبد كافً ٕفٛف إٌظبَ اا١ٌٍجٟ، فبْٔك ػٓ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ، ِزيإِخ ِغ ثلء اال

والً ِٓ ) اٌٍٛاء ػجل اٌفزبػ ٠ٌٛٔ ٚى٠و اٌلاف١ٍخ، ٚاٌَّزْبه ِٖطفٟ ػجل اٌغ١ًٍ 

ٚى٠و اٌؼلي(، وّب أْمذ وزبئت اٌغ١ِ ا١ٌٍجٟ فٟ اٌغجً األفٚو، ِغ اٍزّواه 

َىوٞ، ١ٚ١ٌف رٍه االْٔمبلبد ػٍٝ َِز٠ٛبد ِقزٍفخ ِٕٙب اٌمبٟٔٛٔ ٚاألِٕٟ ٚاٌؼ

أ٠ٚبً اػالْ وجوٞ لجبئً إٌّطمخ اٌْول١خ رؤ١٠ل٘ب ٌٍضٛهح ومج١ٍخ )رو٘ٛٔخ ٚلج١ٍخ 

اٌٛهفٍخ(، ثؼلاً اعزّبػ١بً ٚصمبف١بً رغٍٝ فٟ ٕٛهح كٚه رؼجٛٞ ٌؼجزٗ ٘نٖ اٌمجبئً ػٍٝ 

أهٗ اٌٛالغ، ٘نٖ االْٔمبلبد ِضٍذ أ١ّ٘خ ثبٌغخ، وٛٔٙب ٍبػلد فٟ ا٠غبك وٛاكه 

 (.xxiثؾبعخ ٌٛعٛك٘با) ث١ٓ اٌضٛاه وبٔٛا

١ٌٚجلأ ػٍٝ اصو مٌه رْى١ً اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ االٔزمبٌٟ ا١ٌٍجٟ ثزبه٠ـ 

َ، اٌنٞ وبْ رْى١ٍٗ ػالِخ فبهلخ فٟ ١ٍو األؽلاس ػٍٝ اٌَبؽخ 23/2/2111

ا١ٌٍج١خ، فؾبى ػٍٝ اػزواف ػلك وج١و ِٓ اٌلٚي ثٗ وٍَطخ ّوػ١خ فٟ ١ٌج١ب، ِّٚضً 

إٌظبَ ا١ٌٍجٟ ثؼٚبً ِٓ ّوػ١زٗ ثبإلٙبفخ اٌٝ  ٚؽ١ل ٌٍْؼت ا١ٌٍجٟ، ِّب أكٜ ٌفملاْ

فملاْ إٌظبَ اٌْوػ١خ اٌل١ٌٚخ، ٚفٖٕٛبً ػٍٝ فٍف١خ رٍه االٍزمبالد فٟ اٌٍَه 

 .                                          (xxiiاٌلثٍِٛبٍٟ، ٕٚفٛف اٌغ١ِ)

 

 ثانثاً/ االسثاب اإلنسانٍح وانقانىنٍح:

ٌزٟ ألٌؼذ فٟ ١ٌج١ب ثزبه٠ـ ٚاعٗ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ االؽزغبعبد ا

َ ثبالٍزقلاَ اٌّفوٛ ٌٍمٛح َِزقلِب األٍٍؾخ اٌضم١ٍخ، ٚاٌمٖف 15/2/2111

اٌغٛٞ ٚاٌنف١وح اٌؾ١خ، ِّب أكٜ ٌٛلٛع أػلاك ِٓ اٌٚؾب٠ب، فًٕٛ فٟ ِل٠ٕزٟ 

( عو٠ؼ، ِّب ؽٛي االؽزغبعبد 1511( لز١ً ٚ)131ثٕغبىٞ، ٚاٌج١ٚبء اٌٝ )

ؽخ ث١ٓ ٛوف١ٓ رْىال ػٍٝ األهٗ ا١ٌٍج١خ، فالي فزوح ٚع١يح اٌٝ ؽوة ِفزٛ

)ٛوف إٌظبَ اٌَبػٟ ٌٍمٚبء ػٍٝ االؽزغبعبد، ٚاٌجمبء فٟ اٌٍَطخ ٚٛوف 

اٌضٛاه، ٚاٌّؾزغ١ٓ اٌن٠ٓ ٠َؼْٛ ٌإلٛبؽخ ثبٌمنافٟ ٚٔظبِٗ(، اال أْ اٌّغزّغ 

اٌلٌٟٚ ٔظو ِٓ ىا٠ٚزٗ ٌٙنٖ األؽلاس ػٍٝ أٔٙب رْىً أزٙبوبً ٌالٌزياِبد ثبٌمبْٔٛ 
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ٟ اإلَٔبٟٔ، ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٌؾمٛق االَٔبْ، ِّب وبْ كافؼبً ِٚجوهاً اٌلٌٚ

 -، اٍزٕبكاً ػٍٝ ؽغظ  لب١ٔٛٔخ ٟ٘:                                          (xxiiiٌٍزلفً)

 اٌٍَطبد ٛوف ِٓ ا١ٌٍجٟ اٌْؼت ؽك فٟ رورىت اٌزٟ اٌغ١َّخ االٔزٙبوبد -1

اٌفموح األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ٚونٌه  ( ف1831ٟا١ٌٍج١خ اٌنٞ ٚهك فٟ ك٠جبعخ اٌمواه)

 (. xxiv()1833اٌمواه )

هاػ  اٌنٞ ١ٌج١ب، فٟ اٌلافٍٟ إٌياع اٌٍَّؼ ٔز١غخ اإلَٔبٟٔ اٌٛٙغ رل٘ٛه -2

 لز١ً، ٚ٘غوح ا٢الف اٌٝ كٚي اٌغٛاه ا١ٌٍجٟ. آالف 11ٙؾ١زٗ 

ػلَ اِزضبي اٌٍَطبد ا١ٌٍج١خ  ٌٍمواهاد ماد اٌٍٖخ ٚ٘ٛ إٌٔ اٌٛاهك فٟ  -3

 (.xxv()1833اٌمواه)ك٠جبعخ 

 

 ساتعاً/ األسثاب االقتصادٌح:

رؼزجو اٌّٖبٌؼ االلزٖبك٠خ اٌّؾون األٍبٍٟ ٌىض١و ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌل١ٌٚخ، 

ِٓ ٕ٘ب  وبْ اٌزلفً اٌلٌٟٚ فٟ ١ٌج١ب ِورجٜ اٌٝ ؽل ثؼ١ل ثزٍه اٌّٖبٌؼ، ام أْ إٌفٜ 

٠ّضً أثوى اٌؾبعبد ٚاألٍجبة ٌزلفً ثؼ٘ اٌلٚي اٌّْبهوخ فٟ ػ١ٍّخ اٌؾظو 

(، فبما ِب ٔظؤب اٌٝ أزبط 1833اٌغٛٞ ٚرٕف١ن لواه ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ هلُ )

١ٍِبه( ثو١ًِ  ١ٌ1،6ج١ب ِٓ إٌفٜ ِب لجً ثلء األؽلاس، فمل ًٕٚ اٌٝ ِب ٠مبهة )

١ِٛ٠بً، ِغ اٌَؼٟ ٌي٠بكح أزبعٙب ثضالس ِال١٠ٓ فٟ إٌَٛاد اٌّمجٍخ، ػٍّبً أْ ١ٌج١ب 

رٚؼ ؽٛاٌٟ صٍش اٌؾبع١بد إٌفط١خ اٌزٟ رؾزبط ا١ٌٙب وً ِٓ فؤَب ٚأٌّب١ٔب 

ب١ٌب، ٌّٚب ٠ّضٍٗ إٌفٜ ا١ٌٍجٟ ِٓ أ١ّ٘خ ، ثؾَت اٌقجواء ٚاٌزٟ ال رىّٓ فٟ ٚا٠ط

و١ّزٗ ثً فٟ ٔٛػ١زٗ، ٚعٛكرٗ، فٙٛ ِٓ إٌٛع اٌقف١ف، ػٍٝ مٌه فبْ رٍه اٌلٚي 

رَؼٟ ٌزؤ١ِٓ ِٖبٌؾٙب إٌفط١خ فٟ ١ٌج١ب،  ِٓ ٕ٘ب فبٌٕفٜ ا١ٌٍجٟ ٠ؼل ِٓ أُ٘ األٍجبة 

ٍجبة أفوٜ، ٟٚ٘ )اٌّؾبفظخ ػٍٝ االلزٖبك٠خ ٌٍزلفً اٌلٌٟٚ، ِغ ٚعٛك أ

اٌّىزَجبد االلزٖبك٠خ فٟ ١ٌج١ب ِٓ اٍزضّبهاد، ٚػمبهاد، ّٚووبد رؼًّ فٟ 

ِغبي إٌفٜ ٚاٌزٕم١ت، اٙبفخ ٌٍزقف١ف ِٓ ؽلح األىِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ، ٚا٠غبك 
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أٍٛاق عل٠لح، ونٌه ِمبهػخ ١ٍبٍخ اٌمنافٟ اٌزٟ رَؼٟ ٌز١ِّٙ اٌْووبد 

 .                                           (xxviمبثً اٌْووبد ا١ٕ١ٌٖخ()اٌٖٕبػ١خ اٌغوث١خ فٟ ِ

ثبإلٙبفخ أ٠ٚبً ٌٍْٕبٛ ا١ٌٍجٟ فٟ اٌمبّهح األفو٠م١خ، اٌنٞ ّىً فٟ اٌّبٟٙ 

اٌمو٠ت ٕلاػبً ٌفؤَب ٚعٕٛة أفو٠م١ب ٌٍٚٛال٠بد اٌّزؾلح ٚلٜٛ ٛبِؾخ أفوٜ، ام 

ضجذ، ٠ٚزووي %( ِٓ اؽز١ب11ٛأْ اٌمبهح األفو٠م١خ رٍّه ٔؾٛ ) ُّ ٟ إٌفٜ اٌؼبٌّٟ اٌ

%( فٟ صالس كٚي هئ١َ١خ ِٕزغخ ٟ٘ )١ٔغ١و٠ب ٚاٌغيائو ١ٌٚج١ب( ٚ٘ٛ 61ِؼظّٗ )

ِب أصجززٗ األؽلاس ػٍٝ اٌَبؽخ ا١ٌٍج١خ ثؼل ٍمٛٛ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ، ؽ١ش فزؼ اٌجبة 

ٚاٍؼبً ٌالػج١ٓ اٌل١١ٌٚٓ وٟ ٠ؼ١لٚا رّٛٙؼُٙ ثبٌزٕبفٌ ػٍٝ ؽٖٔ ِٓ ِقيْٚ 

١ٍِبه( للَ  ١ٍِ51به( ثو١ًِ، ٚاٌغبى اٌّمّله ثٕؾٛ ) 41.5ه ثٕؾٛ )إٌفٜ اٌّمل

(. ِٓ ٕ٘ب رزووي اٌّٖبٌؼ اٌل١ٌٚخ فٟ ١ٌج١ب ثْىً أٍبٍٟ فٟ ِٛاهك xxviiِىؼت)

اٌطبلخ ٚاالٍزؾٛام ػٍٝ ِٕبٛك إٌفٛم فٟ أفو٠م١ب، ثبإلٙبفخ اٌٝ ا١ٌّيح إٌَج١خ 

أٍٍفٕب، ِغ اٌزمبء مٌه  ٌٍّٕفٜ ا١ٌٍجٟ، ٚٔظواً ٌموثٗ ِٓ األٍٛاق األٚهٚث١خ وّب

ِٖٚبٌؼ اٌمٜٛ ا١ٌٍج١خ، اٌَبػ١خ ٌٍمٚبء ػٍٝ اٌمنافٟ، ٚٔظبِٗ ثؤٞ صّٓ، وٛٔٙب 

 ٛبِؾخ ٌم١بكح ١ٌج١ب، ٚرٍج١خ ِٖبٌؼ اٌلٚي اٌلاػّخ ٌؾوٚثُٙ ٙل اٌمنافٟ. 

 

 انًطهة انثانً/ تقٍٍى انتذخم انذونً انعسكشي فً نٍثٍا:

 أوالً/ يثشساخ انتذخم فً نٍثٍا

 Ban Kiِٓ اػزجبه األ١ِٓ اٌؼبَ ٌألُِ اٌّزؾلح )ثبْ وٟ ِْٛ  ػٍٝ اٌوغُ

moon ٍَٟٛأْ اٌؾٍّخ اٌؼَىو٠خ اٌزٟ لبِذ ثٙب اٌلٚي اٌغوث١خ ٚؽٍف ّّبي األ )

َ، ثؤٔٙب رّضً اٌجلا٠خ ٌزو١ٍـ ِفَٙٛ )َِئ١ٌٚخ 2111)إٌبرٛ( ػٍٝ ١ٌج١ب فٟ اٌؼبَ

فٟ فزبَ اٌمّخ اٌؼب١ٌّخ  اٌؾّب٠خ(، مٌه اٌّفَٙٛ اٌنٞ ٕبكلذ ػ١ٍٗ إٌّظّخ األ١ِّخ

2115(َxxviii.) 

(، اٌنٞ ٛبٌت فوٗ ؽظو 1833اال أْ لواه ِغٌٍ االِٓ اٌلٌٟٚ هلُ )

عٛٞ ػٍٝ ١ٌج١ب ٌؾّب٠خ اٌّل١١ٔٓ، ٚارقبم ع١ّغ اٌزلاث١و ٌؾّب٠زُٙ، ِغ اٌٛلف 

اٌفٛهٞ ٌٍٙغّبد ٙلُ٘، لل اٍزقلَ ِجوهاً ٌزٕف١ن ٙوثبد ع٠ٛخ ٙل ١ٌج١ب، ِّب 



              

46 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 الرابعالعدد  ملحق                            المجلد الثامن                                     

 .............وانعكاس ذلك   التدخل الدولي االنساني في ليبيا دوافعه ومبرراته وتجاوزاته
 مجاهد جبر محمد الحاج

 
ِغًّ األٍٚبٛ ا١ٌَب١ٍخ ٚاألوبك١ّ٠خ ؽٛي ٘نا اٌزلفً، ِٚب أصبه علالً ٚاٍؼبً فٟ 

ٍٛف رؤٚي ا١ٌٗ األِٛه. ٌّب ٠ض١وٖ رطج١ك اٌمواه ِٓ اٌىض١و ِٓ اٌمٍك ِٓ ٍٛء ١ٔخ 

اٌغوة، ٚوْٛ رٕف١نٖ ٠ؾزبط ٌزؾون اٌغ١ُٛ ػٍٝ األهٗ ٚفٟ اٌغٛ، وّب أْ 

َزٕيف اٌؾظو اٌغٛٞ ال ٠ئرٟ اوٍٗ ٍو٠ؼبً، ثً ٠َزّو ٌفزوح ى١ِٕخ ٠ٍٛٛخ، ٠

ِملهاد اٌلٌٚخ ٠َٚجت آالِبً ِٚآٍٟ ٌٍْؼٛة، ِب ٠ؼ١ل ٌألم٘بْ فوٗ اٌؾظو 

َ، ٚاٌنٞ وبْ األٍبً الؽزالي اٌؼواق ٚرمط١غ 1881اٌغٛٞ ػٍٝ اٌؼواق ػبَ 

 إٔٚبٌٗ.

اال أْ اٌّفبهلخ األثوى اٌزٟ رجٍٛهد ؽٛي ِب ٠غوٞ ػٍٝ اٌَبؽخ ا١ٌٍج١خ، 

ٌٚغٛئٙب ٌألُِ اٌّزؾلح، ١ٌىْٛ رجمٝ ِزّوويح فٟ ِٛلف عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ 

اٌزلفً اٌؼَىوٞ اٌلٌٟٚ فٟ ١ٌج١ب ثمواه ِٓ ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ ٚثٕبًء ػٍٝ ٍٛت 

ِٓ اٌغبِؼخ اٌؼوث١خ، ١ٌظٙو اٌزلفً ٕ٘ب ثؤٔٗ ١ٔبثخ ػٓ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ٚثْوػ١خ 

 (.xxixال١ّ١ٍخ ٚك١ٌٚخ)

ِٓ فالي مٌه اٌزل١ّٓ اإلل١ٍّٟ ٚاٌؼوثٟ، ػّل ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ 

( 1831( اٌقبٓ ث١ٍج١ب، ثبإلٙبفخ ٌٍمواه اٌَبثك )1833ٍزٖلاه اٌمواه هلُ )ال

ٚاٌمواهاد اٌالؽمخ، ١ٌزؾمك ِٓ عواء مٌه اعواء رؼل٠ً ػٍٝ ِجلأ ػلَ اٌزلفً فٟ 

اٌْئْٚ اٌلاف١ٍخ ٌٍلٚي ماد ا١ٌَبكح، ثبػزجبه أْ اٌٙلف ِٓ لواه اٌزلفً ٘ٛ رؼي٠ي 

زُٙ، ػجو رفؼ١ً رلفً اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ فٟ اٌؾمٛق األٍب١ٍخ ٌٍَىبْ اٌّل١١ٔٓ ٚؽّب٠

ؽبٌخ ػلَ ل١بَ اٌلٚي ماد األٔظّخ ا١ٌٌّْٛخ ثبٌٛفبء ثبٌزياِبرٙب ٚرؼٙلارٙب ٚفمبً 

ٌٍمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اإلَٔبٟٔ، ٚارقبم اٌزلاث١و اٌالىِخ ٌؾّب٠خ اٌّل١١ٔٓ 

م١ك ٘نٖ اٌؾمٛق ٚرٍج١خ اؽز١بعبرُٙ ٚلذ اٌٍَُ ٚإٌّبىػبد اٌلاف١ٍخ، ِٓ ٕ٘ب ٌٚزؾ

ٌٍْؼٛة ثلأ  اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ر٠َٛك االػزواف ثْوػ١خ اٌزلفً اإلَٔبٟٔ فٟ اٛبه 

 ١٘ئخ األُِ اٌّزؾلح.

 Ryanاال أْ ِٛلف فمٙبء اٌمـبٔـْٛ اٌـلٌٚـٟ ِضً )ها٠بْ عٛكِبْ 

Goodman )ً( ِٓ عبِؼخ ٘بهفبهك، ٠وٜ رٕبلٚبً فٟ اٌوثٜ ث١ٓ إطالػ )اٌزلف

ٌنٞ ٠َزقلَ وغطبء ٌٍغيٚ اٌؼَىوٞ االٍزجبلٟ، فٟ ؽ١ٓ ٚإطالػ )اإلَٔبٟٔ( ا
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 ٠Geoffreyوٜ اٌَّزْبه اٌمبٟٔٛٔ ٌألُِ اٌّزؾلح )ع١فوٞ هٚثورَْٛ 

Robertson ْٛٔػىٌ مٌه، ثؤْ ٕ٘بن اِىب١ٔخ الٍزقلاَ اٌؾك اٌّجبػ فٟ اٌمب )

اٌلٌٟٚ ٌَّبػلح اٌّل١١ٔٓ اٌؼيي، ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أٔٗ ؽك ِم١ل ِْٚوٚٛ، ٠ٚغت 

ؽٛاي أْ ٠ظً اٌزلفً اإلَٔبٟٔ ٘ٛ اٌق١به األف١و، ألٔٗ ف١به ٕؼت ٌّب فٟ وً األ

٠ض١وٖ ِٓ علي، ٚاما ِب أفن ثٗ الثل أْ رزٛفو ٌٗ ّوٚٛ رّٚٓ ٌٗ اٍزّواه٠زٗ 

اٌْوػ١خ، فبم ِب ٔمٖذ ٘نٖ اٌْوٚٛ وٍٙب أٚ ٚاؽل ِٕٙب ٍمطذ ػٕٗ اٌْوػ١خ ٟٚ٘ 

(xxx:)- 

أٞ ِٓ اٌّل١١ٔٓ أٔفَُٙ أْ ٠ىْٛ ٍٛت اٌزلفً ٕبكهاً ِٓ ٙؾب٠ب اٌغوائُ  -1

 ُٚ٘ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ )اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ االٔزمبٌٟ ا١ٌٍجٟ(.

 أْ ٠ىْٛ اٌٙلف ٚاٙؾبً ِٚؾلكاً عوائُ ِٓ لجً إٌظبَ اٌؾبوُ. -2

أْ ٠ىْٛ اٌزلفً ِزٕبٍجبً ِغ هك فؼً إٌظبَ أٞ كْٚ اٌٍغٛء اٌٝ اٍزقلاَ اٌمٛح  -3

ٛٞ ػٍٝ رٙل٠ل اٌٍَُ اٌّفوٛخ ثؤوضو ِٓ اٌالىَ، ٚأْ رىْٛ اٌؾبٌخ اٌمبئّخ رٕط

 ٚاألِٓ اٌل١١ٌٚٓ.

( ٚاٌلافؼخ ٌٖلٚهٖ عبءد 1833اال أْ أعٛاء ِب لجً ٕلٚه اٌمواه هلُ )

  -(:xxxiػٍٝ فٍف١خ ظب٘ور١ٓ هئ١َ١ز١ٓ ّٚ٘ب)

اٌزؾٛي اٌٍَجٟ ػٍٝ األهٗ فٟ غ١و ٕبٌؼ اٌّمبِٚخ اٌْؼج١خ اٌٍَّؾخ فٟ  -1

 ١ٌج١ب.

اه لواه فوٗ ؽظو اٌزوو١ي ِٓ عبٔت اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ االٔزمبٌٟ ػٍٝ إل -2

عٛٞ، ثؼل اىك٠بك اٌّٛلف اٌؼَىوٞ ؽوعبً رىز١ى١بً ١ِٚلا١ٔبً، ٚكهء أٞ 

 فَبهح اٍزوار١غ١خ لل رٕٟٙ اٌّٛلف ٌٖبٌؼ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ. 

ِٓ ٕ٘ب فٙبر١ٓ اٌظب٘ور١ٓ كفؼزب ثبإلٍواع الٍزٖلاه اٌمواه هلُ 

(، ِغ ل١بَ والً ِٓ فؤَب ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ٚثو٠طب١ٔب ثزٕف١ن 1833)

( ٍبػخ 32ؽٍّزُٙ اٌؼَىو٠خ ػجو ٙوثبد ع٠ٛخ ٚثؾو٠خ، ٌزؾمك فالي اٌـ )

ؾل٠ش ػٓ رٌٟٛ ؽٍف األٌٚٝ رل١ِو اٌملهاد اٌلفبػ١خ ا١ٌٍج١خ، ٚرجلأ ٘نٖ اٌلٚي ثبٌ

ّّبي األٍَٟٛ )إٌبرٛ(اٌّّٙخ فٟ رٕف١ن اٌؾظو اٌغٛٞ ػٍٝ ١ٌج١ب  ٚمٌه ثزبه٠ـ 
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َ، ؽ١ش اػزجو٘ب ؽٍف )إٌبرٛ( ؽبٌخ ِضب١ٌخ، ٌٛعٛك ١ٍبق ِضبٌٟ 23/3/2111

 -(:xxxiiلبٟٔٛٔ ١ٍٚبٍٟ ُٙ صالس أهوبْ ٟ٘)

بً ػ١ٕفبً ٚعٛك وبهصخ أَب١ٔخ ِؼزوف ثٙب ك١ٌٚبً ّٓ فالٌٙب إٌظبَ ا١ٌٍجٟ ٘غِٛ -1

 ػٍٝ اٌّزظب٘و٠ٓ ا١ٌٍج١١ٓ.

( ثؼل رؼ١ٍك ػ٠ٛٚخ ١ٌج١ب 3361إلاه عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ لواه٘ب هلُ ) -2

فٟ اٌغبِؼخ ٚكػٛرٙب اٌغ١و َِجٛلخ ثّطبٌجخ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ثبٌزلفً ٌؾّب٠خ 

 اٌّل١١ٔٓ ا١ٌٍج١١ٓ.

( اٌنٞ ٍّؼ ٌٍلٚي األػٚبء، ثبٌؼًّ 1833لواه ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ هلُ ) -3

١ٕٛبً أٚ ِٓ فالي ِٕظّبد ال١ّ١ٍخ الرقبم رلاث١و ٌؾّب٠خ اٌّل١١ٔٓ رؾذ ٚ

 اٌزٙل٠ل.

اإلٕواه األِو٠ىٟ ػٍٝ  رٌٟٛ ؽٍف ّّبي األٍَٟٛ )إٌبرٛ( ل١بكح اٌؼ١ٍّخ  -4

 فٟ ١ٌج١ب.

ٚثبإلٙبفخ ٌّب اػزجوٖ )إٌبرٛ( ١ٍبق ِضبٌٟ، فٕٙبن أ٠ٚبً أهثغ كٚي ػوث١خ 

ٌؼوث١خ اٌّزؾلح( ّبهوذ ثبالّٔٚبَ اٌٝ ٟ٘ )لطو ٚاألهكْ ٚاٌّغوة ٚاإلِبهاد ا

لٛاد ؽٍف إٌبرٛ فٟ ١ٌج١ب، ِّب أٙفٟ ّوػ١خ ػوث١خ أفوٜ ػٍٝ اٌزلفً، ػٍٝ أٔٗ 

 رلفً ثطٍت ػوثٟ ٚرٕف١ن أِّٟ.

فبٌزلفً فٟ ١ٌج١ب وبْ ٌّٖبٌؼ ٚاٙؾخ  اال أْ اٌٛالغ ػٍٝ فالف مٌه

١خ ػٍٝ األؽلاس ِٚجبّوح ٌٍلٚي اٌّزلفٍخ ارٚؼ ػجو هكٚك اٌفؼً اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌلٌٚ

فٟ ١ٌج١ب، ٌّٚب ٠ّضٍٗ اؽز١بٛ إٌفٜ فٟ ١ٌج١ب ِٓ ل١ّخ ؽ٠ٛ١خ ٌٍلٚي األٚهٚث١خ، وْٛ 

%( ِٓ إٌفٜ اٌٝ كٚي أٚهٚث١خ ِضً )ا٠طب١ٌب ٚفؤَب ١ٌ35ج١ب رٖله أوضو ِٓ )

ٚثو٠طب١ٔب(، اال أْ اٌؾوة األ١ٍ٘خ ا١ٌٍج١خ أكد اٌٝ أقفبٗ أزبط إٌفٜ ا١ٌٍجٟ اٌٝ 

ِّب ٍجت ٙوهاً وج١واً فٟ الزٖبكاد رٍه اٌلٚي ٌنٌه ؽوٕذ ػٍٝ ألً ِٓ اٌضٍش، 

 (.xxxiiiأٙبء اٌؾوة فٟ أٍوع ٚلذ)

ِٓ ٕ٘ب فبْ اٌّقبٛو ماد اٌجؼل اٌلٌٟٚ ػٍٝ َِبه اٌضٛهح ا١ٌٍج١خ، رزغٍٝ 

فٟ ِٖبٌؼ اٌلٚي اٌلاػّخ ٌٍضٛاه ٌإلٛبؽخ ثبٌمنافٟ، ؽ١ش أٚعلد ٘نٖ اٌلٚي ػبِالً 
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١َٟ ُِٚٙ ٌزغ١١و إٌظبَ، هغُ أ١ّ٘خ اٌؼبًِ ػَىو٠بً ػٍٝ األهٗ، ٘ٛ ػبًِ هئ

 اإلَٔبٟٔ ٚاٌم١ّٟ.

ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ ثٛاكه اٌزفبُ٘ ٚاٌز١َٕك ث١ٓ ١ٌج١ب اٌمنافٟ، ٚوالً ِٓ فؤَب 

ٚثو٠طب١ٔب ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ ػٍٝ َِزٜٛ ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ، ِٕن ػبَ 

لكح ، فؾًٖ ِمبثٍٙب َ ٌّب للِٗ اٌمنافٟ ِٓ رٕبىالد ػٓ ِٛالف ٍبثمخ ِز2113ْ

ػٍٝ ّٙبْ ٚعٛكح ٚؽزٝ رٛه٠ش اٌيػبِخ الثٕٗ )١ٍف اإلٍالَ(، ٚثٕبء رؾبٌفبد 

َ ػ١ٍّخ أفزبػ ارغبٖ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ أربػ 2114عل٠لح ِغ رٍه اٌلٚي، اٌزٟ ثلأد ػبَ 

ٌٙب فوٕبً اٍزضّبه٠خ ػلٖ ٚفٖٕٛبً فٟ ِغبي اٌطبلخ، ٚ٘ٛ ِب عؼٍٙب رٕظو ٌمطبع 

ٝ أٔٗ هو١يح أٍب١ٍخ فٟ اٍزوار١غ١برٙب االلزٖبك٠خ، فالي اٌطبلخ فٟ ١ٌج١ب ػٍ

 اٌّوؽٍخ اٌمبكِخ ٌّب ٚاعٙزٗ ِٓ رلاػ١بد االىِخ االلزٖبك٠خ اٌؼب١ٌّخ. 

ثنٌه ٚثبإلٙبفخ ٌالػزجبهاد االلزٖبك٠خ ٚاالٍزوار١غ١خ اٌَبثمخ،  فبْ 

زٙب اٌزلفً فٟ ١ٌج١ب ٠ؼطٟ اٌّغبي ٌٍؾىِٛبد اٌّزلفٍخ ِٓ أْ رزطٙو ػٍٕبً ِٓ ػالل

 (.  xxxivثبٌمنافٟ، ػاللبد وبٔذ لبئّخ ػٍٝ ِٖبٌؼ ِؼوٚفخ ٚغ١و ِؼوٚفخ)

 

 ثانٍاً/ تداوص صالحٍاخ انتفىٌط انذونً فً نٍثٍا:

فٟ ٙٛء اٌزطٛه اٌؾم١مٟ ٌٍؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ ػٍٝ األهاٟٙ ا١ٌٍج١خ فبْ 

فىوح ؽّب٠خ اٌّل١١ٔٓ ارَؼذ اٌٝ ٔطبق ٠زغبٚى رٖٛهارٙب ف١ّب ٔٔ ػ١ٍٗ لواه 

(، ٚ٘ٛ ِب ٌٛؽع ثبٍزٙلاف أ٘لاف ػَىو٠خ 1833ِٓ اٌلٌٟٚ هلُ )ِغٌٍ األ

١ٍٚب١ٍخ ١ٌٌ ٌٙب أٞ ٍٕخ ِجبّوح ثبٌّٛاعٙخ ِغ اٌَىبْ اٌّل١١ٔٓ، ثً ٘لفذ ٌلػُ 

اٌمٛاد اٌؼبٍِخ رؾذ اِوح اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ االٔزمبٌٟ ا١ٌٍجٟ، ِٓ أعً اٌؾبق اٌٙي٠ّخ 

 ثبٌؼٕبٕو اٌّٛا١ٌخ ٌٍٕظبَ ا١ٌٍجٟ.

ث١ٓ ػل٠ل ِٓ اٌلٚي، ػٍٝ فٍف١خ رط٠ٛغ اٍزقلاَ  فظٙود فالفبد ؽبكح

(، ٚارقبمٖ مه٠ؼخ ٌزف٠ٛ٘ )إٌبرٛ( ثم١بكح 1833لواه ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ هلُ )

ػ١ٍّبد فوٗ اٌؾظو اٌغٛٞ ػٍٝ ١ٌج١ب، ؽ١ش أْ والً ِٓ ه١ٍٚب ٚا١ٌٖٓ ٚعٕٛة 

ؽ١بد أفو٠م١ب، رٕظو)ٌٍٕبرٛ( ِٕن ثلء اٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ ػٍٝ ١ٌج١ب، ثؤٔٗ رغبٚى ٕال
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(، ِٓ فالي ػلَ اٌفًٖ ث١ٓ ؽّب٠خ اٌّل١١ٔٓ 1833اٌزف٠ٛ٘ فٟ اٌمواه هلُ )

 (. xxxvٚرغ١١و إٌظبَ، ثً ٍؼٝ ثْلح ٌإلٛبؽخ ثبٌمنافٟ)

ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ اٌز٠ٍٛؼ ثؤْ اٌؾٍّخ اٌؼَىو٠خ ٙل ١ٌج١ب رؼزجو ؽبٌخ 

ّٔٛمع١خ ٌزطج١ك ِفَٙٛ )َِئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ(، اٌنٞ ٠ٙلف ٌؾّب٠خ اٌّل١١ٔٓ اال أٔٗ 

اٍزقلَ ٍزبهاً ٌٍؾٍّخ اٌؼَىو٠خ ػٍٝ ١ٌج١ب. ٚ٘ٛ ِب رؤول ف١ّب وزجٗ )ِبه١ًٍ ثٛاىاه 

Marcel Boisarٌَألُِ اٌّزؾلح فٟ أٚافو أوزٛثو  ( اٌَّبػل اٌَبثك ٌأل١ِٓ اٌؼب

َ، لبئالً: ثؤٔٗ ١ٌٌ ٕ٘بن ّٟء ٔبي االؽزواَ، ٌُٚ رغو ِفبٚٙبد ؽم١م١خ فٟ 2111

ٍج١ً اٌزًٕٛ اٌٝ ٚلف اٛالق إٌبه، ٚاٍزقلِذ ا١ٌَطوح ػٍٝ اٌّغبي اٌغٛٞ 

ا١ٌٍجٟ و١ٍبً ٌلػُ اٌضٛاه، فىبٔذ ؽّب٠خ اٌّل١١ٔٓ مه٠ؼخ ٌزجو٠و أٞ ػ١ٍّخ ٌُٚ رؼل 

ثؼل مٌه َِؤٌخ )َِئ١ٌٚخ ؽّب٠خ( ٌىٓ َِؤٌخ رغ١١و ٔظبَ، فبفزفٝ ِٓ ١ٌج١ب اٌَّؤٌخ 

ِجلأ )َِئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ( رّبِبً وّب افزفٝ اٌزلفً اإلَٔبٟٔ فٟ اٌِٖٛبي ػبَ 

1882(َxxxvi.والَ ١ٍٕطٛٞ ػٍٝ ِقبٛو وج١وح ٛ٘ٚ ،) 

فَّئ١ٌٚخ  اٌؾّب٠خ ٟ٘ فٟ اٌّمبَ األٚي ػم١لح ٚلبئ١خ ٌٚىٓ ِب ؽلس ػبَ 

١ٌج١ب، ػٕلِب لوه ِغٌٍ األِٓ فوٗ اٌزلاث١و اٌؼَىو٠خ اٌمَو٠خ ٙل فٟ  2111

كٌٚخ ماد ١ٍبكح ثؾغخ ؽّب٠خ ّؼجٙب، أكٜ فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف ٌإلٛبؽخ ثبٌؾىِٛخ 

ا١ٌٍج١خ ٚاٌمنافٟ ٔفَٗ، ِٓ لجً اٌمٛاد اٌزٟ وٍفذ ثؾّب٠خ اٌّل١١ٔٓ، ِّب أّؼً علالً 

 (.xxxviiاٌؾّب٠خ ٚ رغ١١و إٌظبَ) ؽبكاً فٟ األُِ اٌّزؾلح ؽٛي اٌؼاللخ ث١ٓ َِئ١ٌٛخ

ِٓ ٕ٘ب ٔالؽع اٌلٚه اٌنٞ ٌؼجزٗ والً ِٓ فؤَب ٚثو٠طب١ٔب ٚاٌٛال٠بد اٌّزؾلح 

األِو٠ى١خ ٚونٌه ؽٍف ّّبي األٌٍٛ )إٌبرٛ(، ٚاٍزٕبكُ٘ ػٍٝ لواه ِغٌٍ األِٓ 

(، ٌزجو٠و ػ١ٍّزُٙ اٌؼَىو٠خ اٌزٟ أٍٛك ػ١ٍٙب 1833اٌلٌٟٚ اٌقبٓ ث١ٍج١ب هلُ )

 ب( ٚ)اٌؾبِٟ اٌّٛؽل( ثٙلف ؽّب٠خ اٌّل١١ٔٓ اال أٔٙب ؽّب٠خ ِٖبٌؾُٙ.)فغو األٚك٠َ

ػٍٝ اٌوغُ أْ اٌمواه ٌُ ٠زّٚٓ أٞ رف٠ٛ٘ ٌٙنٖ اٌلٚي ِٓ ٛوف ِغٌٍ األِٓ 

( ِٓ 2/3اٌلٌٟٚ ثبٍزقلاَ اٌمٛح ٚؽوٓ ػٍٝ رؤو١ل اٌؾىُ اٌّموه فٟ اٌّبكح )

ٓ لجً ِٕظّخ األُِ ا١ٌّضبق اٌّزؼٍك ثزؾو٠ُ اٌزلفً فٟ اٌْئْٚ اٌلاف١ٍخ ٌٍلٚي ِ

اٌّزؾلح أٚ كٚي أفوٜ، اال أْ ِب عوٞ ػٍٝ األهٗ ا١ٌٍج١خ فالي األىِخ ِٓ 
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(، رغبٚىاً 1833(، ِٚب ثؼلٖ اٌمواه )1831ٕلٚه لواه ِغٌٍ األِٓ )

 ٌٖالؽ١بد اٌزف٠ٛ٘ اٌلٌٟٚ ٌؾّب٠خ اٌّل١١ٔٓ.

 Sergeyٚ٘ٛ ِب أّبه ا١ٌٗ ٚى٠و اٌقبهع١خ اٌوٍٟٚ )١ٍوغٟ الفوٚف 

Lavrov ،) ُأْ ه١ٍٚب اِزٕؼذ ػٓ اٌز٠ٖٛذ فٟ ِغٌٍ األِٓ ػٍٝ اٌمواه هل ِٓ

(، اٌنٞ ٠مو فوٗ ؽظو ػٍٝ اٌط١واْ اٌؼَىوٞ فٟ ٍّبء ١ٌج١ب،  ٌؼلَ 1833)

إٌٛٛي ٌزضج١ذ أٍٍٛة رٕف١ن اٌمواه، ٚؽلٚك اٍزقلاَ اٌمٛح ّٕٙٗ، ١ِٚمبً أْ 

ٟ اٍزقلاَ اٌجٍلاْ اٌغوث١خ هفٚذ ِٕبلْخ ٘نا اٌغبٔت، ِٓ ٕ٘ب رج١ٓ اإلٍبءح ف

اٌمٛح، اٌزٟ أكد ألْ ٠قوق )إٌبرٛ( اٌٖالؽ١بد اٌّؾلكح فٟ اٌمواه اٌقبٓ ث١ٍج١ب 

ثفظبظخ، ث١ّٕب  وبْ ِٓ اٌٛاعت أْ رمزٖو أ٘لاف اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ ١ٛواْ اٌقُٖ 

 .(xxxviiiِٕٚظِٛخ اٌلفبع اٌغٛٞ فٟ ؽبٌخ رْى١ٍٙب فطواً ػٍٝ اٌّل١١ٔٓ)

بٚىاد، اٌزٟ رؼزجو رغبٚىاً ثؼل مٌه االٍزؼواٗ َٔزط١غ أْ ٔزٕبٚي ثؼ٘ اٌزغ

( اٌلاػٟ ٌفوٗ ؽظو عٛٞ ػٍٝ 1833ٌٖالؽ١بد ِٕطٛق اٌمواه اٌلٌٟٚ هلُ )

 ١ٌج١ب. 

 تذخم حهف شًال األطهسً انناتى: -1

أفوكد اٌضٛهح ا١ٌٍج١خ ثجوٚى اٌؼبًِ اٌقبهعٟ، ؽ١ش أْ لواه ِغٌٍ 

 ( فزؼ اٌطو٠ك أِبَ )إٌبرٛ( ٌْٓ ؽٍّخ لٖف1833األِٓ اٌلٌٟٚ ماد اٌولُ )

عٛٞ ٌؼجذ كٚهاً وج١واً فٟ َِبػلح اٌّؼبهٙخ ػٍٝ اإلٛبؽخ ثبٌمنافٟ، ٚ٘ٛ ِب ِضً 

ٔغبؽبً غ١و َِجٛق ٌٍؾٍف ثؼل اٌزغبهة اٌٍَج١خ ٌٍزلفً اٌلٌٟٚ فٟ أفغبَٔزبْ 

 (.xxxixٚاٌؼواق، ِّب ٠ىوً ٚعٛك اٌؾٍف فٟ إٌّطمخ)

ٕن اال أْ رزبثغ األؽلاس ٚاٌزؼبٟٛ ِؼٙب ػٍٝ اٌَبؽخ ا١ٌٍج١خ ثلأد ك١ٌٚبً ِ

اٌلاػٟ اٌٝ ٚلف أػّبي اٌؼٕف  (1831ٕلٚه لواه ِغٌٍ األِٓ  اٌلٌٟٚ هلُ )

(، اٌنٞ ٠طبٌت 1833فٟ ١ٌج١ب، اٌنٞ رجؼٗ إلاه ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ اٌمواه هلُ )

ثبإلهٍبء اٌفٛهٞ ٌٛلف اٛالق إٌبه، ٚاإلٔٙبء اٌفٛهٞ ٌٍؼٕف، ٚاٌٙغّبد ػٍٝ 

ِٓ اٌمواه، أْ  (6ٖذ اٌفموح)اٌّل١١ٔٓ، ٌٚالػزلاءاد اٌّورىجخ ثؾمُٙ ؽ١ش ٔ

ِغٌٍ األِٓ ٠مّوه ؽظواً ػٍٝ ع١ّغ اٌوؽالد اٌغ٠ٛخ فٟ اٌّغبي اٌغٛٞ 
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ٌٍغّب١٘و٠خ اٌؼوث١خ ا١ٌٍج١خ، ِٓ أعً اٌَّبػلح ػٍٝ ؽّب٠خ اٌّل١١ٔٓ ػٍٝ اصو مٌه، 

لبِذ لٛاد )إٌبرٛ( ثبٌزلفً اٌؼَىوٞ فٟ ١ٌج١ب ثلػٜٛ األٍجبة اإلَٔب١ٔخ ِجّوهح 

اٌٝ اٌزوف١ٔ إٌّّٛػ ٌٙب ِٓ ِغٌٍ األِٓ، ٌؾّب٠خ اٌّل١١ٔٓ فٟ مٌه ثؤٔٗ ٠َزٕل 

 ( ثّٛعت اٌمواهxlِٛاعٙخ االٍزقلاَ اٌّفوٛ ٌٍمٛح ِٓ عبٔت إٌظبَ ا١ٌٍجٟ )

  -(:xliاٌَبثك اال أْ اٌّالؽع اٌزبٌٟ)

ٓ اٌمواه اٌلٌٟٚ اٌّنوٛه، أٞ اّبهح أٚ رف٠ٛ٘ )ٌٍٕبرٛ( ثبٌزلفً  -أ ّّ ٌُ ٠زٚ

 ٖٔٗ ػٍٝ أْبء ِٕطمخ ؽظو عٛٞ. اٌؼَىوٞ فٟ ١ٌج١ب، ثبٍزضٕبء

لبَ ؽٍف إٌبرٛ، ثبػزلاء ػٍٝ كٌٚخ ماد ١ٍبكح، فالفبً ٌّب رّٕٚٗ ١ِضبق األُِ   -ب

 اٌّزؾلح.

ّٞ  -ت ّْ ؽٍف إٌبرٛ ٘ٛ ؽٍف كفبػٟ، ٌُٚ رزؼّوٗ اٌلٚي اٌمبئّخ ػ١ٍٗ، أل ا

ّْ فؼٍٗ ٠ؼزجو فٟ ٔظو اٌمبْٔٛ  اػزلاء ِٓ اٌغّب١٘و٠خ ا١ٌٍج١خ، ٚثبٌزبٌٟ فب

 .ؽبٌخ ِٓ اٌؼلٚاْاٌلٌٟٚ 

ِٓ ٕ٘ب رىّٓ فطٛهح اٌزلفً فٟ اٌؾبٌخ ا١ٌٍج١خ، ؽ١ش أٔٙب كّٕذ ٌزط٠ٛو 

ّٔٛمط ِزىبًِ َٔج١بً ٌٍزلفً اٌؼَىوٞ اٌغوثٟ، ثلػٜٛ ْٔو اٌل٠ّموا١ٛخ أٚ ؽّب٠خ 

 (.xliiؽمٛق اإلَٔبْ ِٓ األٔظّخ اٌلوزبرٛه٠خ أٚ ثلػٜٛ )َِئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ()

زلفً اٌؼَىوٞ )ٌٍٕبرٛ(، ٚاْ وبْ لل ؽَُ إٌز١غخ اال أْ إٌز١غخ األوضو أ١ّ٘خ فٟ اٌ

ٌٖبٌؼ اٌضٛاه اال أٔٗ ٍجت اهثبوبً ٌٍزٛاىْ اٌلافٍٟ ٌٍضٛهح ا١ٌٍج١خ، ٚأٚكٜ ثقَبئو 

ثْو٠خ ِٚبك٠خ وج١وح فٟ ١ٌج١ب، ِّب أؼىٌ ٍٍجبً ػٍٝ اٌٛٙغ ا١ٌٍجٟ ثْىً 

 (.xliiiوبًِ)

 

 استهذاف قتم انًذنٍٍن: -2

 amnestyظّخ اٌؼفٛ اٌل١ٌٚخ لبِذ ثؼ٘ إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ ِضً )ِٕ

international ِ١ِ٘ٛٓ ها٠زٌ ٚٚر(ٚ ،)Human Rights Watch ،)

ذ فٟ ِمزً اٌّل١١ٔٓ، فزٍٕٛذ اٌٝ أْ ثبٌزؾم١ك فٟ غبهاد )إٌبرٛ(، اٌزٟ رَجج

ثؼ٘ اٌّٛالغ اٌزٟ لٖفذ ٚلزً ف١ٙب ِل١١ٔٓ ال رْىً أ٘لاف ػَىو٠خ، فٟ ؽ١ٓ 

https://www.google.ps/search?biw=1138&bih=508&q=amnesty+international&sa=X&ved=0ahUKEwiAuqGPnavQAhXBBiwKHZ4eAE8Q1QIIcCgG
https://www.google.ps/search?biw=1138&bih=508&q=amnesty+international&sa=X&ved=0ahUKEwiAuqGPnavQAhXBBiwKHZ4eAE8Q1QIIcCgG
https://www.google.ps/search?biw=1138&bih=508&q=amnesty+international&sa=X&ved=0ahUKEwiAuqGPnavQAhXBBiwKHZ4eAE8Q1QIIcCgG
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( ِٓ فالي Human Rights Watchرٍٕٛذ ِٕظّخ )١ِ٘ٛٓ ها٠زٌ ٚٚرِ 

رؾم١مٙب ثّٛالغ اٌمٖف فالي ٚثؼل اٌٖواع، اٌٝ أْ غبهاد )إٌبرٛ( اٌغ٠ٛخ 

 21ػبِب( ُِٕٙ ) 13( ِل١ٔبً، صٍضُٙ ِٓ األٛفبي رؾذ ٍٓ )32أٍفود ػٓ ِمزً )

 Human Rightsٛفال(، ٠ٚؼل رمو٠و )١ِ٘ٛٓ ها٠زٌ ٚٚرِ  24اِوأح( ٚ)

Watch١ٓ ِٓ عواء اٌؾٍّخ اٌؼَىو٠خ ( ِٓ أوضو اٌزؾم١مبد ّّٛالً، ٌٍٚؾب٠ب اٌّل١ٔ

َ، 2112(، ٚفٟ ٚص١مخ أفوٜ أػلرٙب ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌل١ٌٚخ فٟ ِبهً xlivاٌغ٠ٛخ)

ِل١ٔبً(  55ٚاٌزٟ للِذ ف١ٙب رمل٠وا ٌؼلك اٌمزٍٝ أوجو ٚأٚٙؼ، ؽ١ش ٚصمذ ِمزً )

 ثبإلٙبفخ ٌزمو٠و٘ب )لزٍٝ غ١و ِؼزوف ثُٙ( اِوأح(، 14ٛفالً( ٚ) 16ِٓ ث١ُٕٙ )

و اٌجْو٠خ فٟ ؽٍّخ )إٌبرٛ( اٌغ٠ٛخ ػٍٝ ١ٌج١ب، ِغ فؾٔ اٌنٞ ٠ؾٖو اٌقَبئ

ِل١ٔبً(،  32رف١ٖالً صّبٟٔ غبهاد ع٠ٛخ )ٌٍٕبرٛ( فٟ ١ٌج١ب أٍفود ػٓ ِمزً )

ٚأفبكد إٌّظّخ اٌل١ٌٚخ ثؤٔٗ رج١ٓ ثؼل اعواء اٌّمبثالد ٚاٌزؾم١مبد ِغ اٌٚؾب٠ب 

ىو٠خ فٟ ٚاٌْٙٛك أصٕبء اٌٚوثخ اٌغ٠ٛخ، ثؼلَ ٚعٛك أٞ ِئّو ألٞ أْٔطخ ػَ

عٛاه إٌّبٛك اٌَّزٙلفخ ٚأْ ٕٛه اٌمّو اٌٖٕبػٟ اٌٍّزمطخ لجً اٌٚوثبد 

ٌقٌّ ِٛالغ ال رظٙو أٞ أكٌخ ٌٛعٛك أٚ ؽٚٛه ػَىوٞ ٠غؼً ٙوة ٘نٖ 

 (.xlvإٌّبٛك أ٘لافبً ػَىو٠خ ِْوٚػخ)

 

 استهذاف وقتم انقزافً: -3

اٍزقلِذ اٌلٚي فٟ ؽٍف ّّبي األٍَٟٛ رٕف١ن اٌؾظو اٌغٛٞ ٌؾّب٠خ 

١ٓ ونه٠ؼخ ٌٚوة أٔظّخ إٌظبَ ثْىً وبًِ ٚاٍمبٛٗ، ِّب ِضً أؾواف ػٓ اٌّل١ٔ

االٌزياَ اٌلل١ك ثّّْٚٛ اٌٖالؽ١بد اٌّؾلكح ثبٌمواه ٚؽلٚك٘ب، ؽ١ش ٌُ ٠زغٙٛا 

اٌٝ اٍزٙلاف لٛاد إٌظبَ ا١ٌٍجٟ اٌزٟ لل رْىً فطو ػٍٝ اٌّل١١ٔٓ، ثً رٍٛؼٛا فٟ 

َبد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌّل١ٔخ ٔطبق اٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ ٚأ٘لافٙب، ٌزًّْ اٌّئٍ

ِٚؾطبد اٌزٍفي٠ْٛ اٙبفخ ٌز١ٍَؼ اٌّؼبهٙخ ا١ٌٍج١خ، ٚفٟ ِوؽٍخ رب١ٌخ لبِذ لٛاد 

إٌبرٛ ثؼ١ٍّبد ثو٠خ ٚٚعٙذ اٌّؼبهٙخ اٌٍَّؾخ ا١ٌٍج١خ ٍٚبػلرٙب ٌالٍز١الء ػٍٝ 

 (.xlviٛواثٌٍ)
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رغ١١و إٌظبَ غ١و ٚاهك، ٠ٚجمٝ ٘لف ثؼ١ل  ( فب1833ْفّٛعت اٌمواه )

ِجبّو ٚفط١و ثّفب١ُ٘ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّزّضً ثـ )ا١ٌَبكح،  وٛٔٗ ٠ٌّ ثْىً

 ثب١ٌٙىً ا١ٌَبٍٟ اٌلافٍٟ ٌٍلٚي(، اٌزلفً، ٚاٌؾ١بك اٌؼبَ ٚف١ّب ٠زؼٍك ٚؽظو

ال ٠ٕجغٟ أْ ٠فزوٗ ثٌَٙٛخ، اال أٔٗ ِٓ اٌٛاٙؼ أْ  فّْوٚػ١خ رغ١١و إٌظبَ ثبٌمٛح

 أَبٟٔ، ِغ اٌؼٍُ أٔٙبِغٌٍ األِٓ أمْ ػّلاً ٌٍزلاث١و اٌؼَىو٠خ ٚغٍفٙب ثغالف 

ٍٛف رٙلف فٟ اٌّمبَ األٚي إلٍمبٛ ٔظبَ اٌمنافٟ ٚرَُٙ فٟ رم٠ٛخ ِٛلف 

اٌّؼبهٙخ، وْٛ رٍه اٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ ػيىد ِٓ ػ١ٍّبد رل١ِو اٌمٛاد اٌغ٠ٛخ 

اٌزٟ ٍّّٙب  ا١ٌٍج١خ ٚاٌلفبع اٌغٛٞ، ٕٚٛالً ٌزغ١١و إٌظبَ، ٚػ١ٍٗ وبٔذ اٌزلاث١و

غُ ِٓ ٙوٚهرٙب، رؼي٠ياً ٌزغ١١و إٌظبَ فٟ (، ػٍٝ اٌو1833اٌمواه )

(، ٚ٘ٛ ِب ٌُ ٠َزط١غ لبكح اٌلٚي األوضو ْٔبٛبً فٟ رٕم١ن اٌمواه هلُ ١ٌxlviiج١ب)

(، ِٓ اففبء ؽم١مخ رغ١١و إٌظبَ ٚاٌمٚبء ػٍٝ اٌمنافٟ، ؽ١ش ظٙو 1833)

١ٍو اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ راللذ  ثٛٙٛػ ِٓ فالي األْٔطخ اٌؼَىو٠خ ٚاٌلثٍِٛب١ٍخ أصٕبء

٘لف رغ١١و إٌظبَ، ٚرّب١ّبً ِغ مٌه وبْ )فو٠ك االرٖبي اٌّؼٕٟ ث١ٍج١ب(  ٠طبٌت ِغ 

َ، ٚأثٛظجٟ 5/4/2111فٟ وً ِٕبٍجخ ثلءاً ثبعزّبػٗ اٌضبٟٔ فٟ هِٚب 

َ، أٙبء إٌظبَ ٚثؼجبهاد ١ٕغذ ثْىً 15/5/2111َ، ٚاٍطٕجٛي 8/6/2111

ٍٛا ١ٌموه اٌْؼت ػبَ وفملاْ اٌمنافٟ ٚأٍورٗ ٚٔظبِٗ اٌّْوٚػ١خ ٚػ١ٍُٙ أْ ٠وؽ

 (.xlviiiا١ٌٍجٟ ١ِٖوٖ()

ٚ٘ٛ ِب ارٚؼ أ٠ٚبً ػجو ِب ٕوػ ثٗ  ٚى٠و اٌلفبع اٌفؤَٟ )ع١واه 

َ، ثؤْ 15/4/2111( فٟ ِئرّو ٕؾفٟ ثجبه٠ٌ ٠َٛ Gerar Lungiٌٛٔغٟ 

(، ٚاٌفؤَٟ )١ٔىٛال Barack Obamاػالْ اٌوئ١َ١ٓ األِو٠ىٟ )ثبهان أٚثبِب 

ٛىهاء اٌجو٠طبٟٔ )ك٠ف١ل وب١ِوْٚ (، ٚهئ١ٌ اNicolas Sarkozyٌ ٍبوٛىٞ

David Cameron ثؤُٔٙ ال ٠زٖٛهْٚ َِزمجً ١ٌج١ب فٟ ٚعٛك ِؼّو اٌمنافٟ، ِب )

٠ؼٕٟ ٕواؽخً رغبٚى لواه ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ، ألٔٗ ٌُ ٠زطوق ٌَّزمجً اٌمنافٟ 

( 1833ٌُٚ ٠زؾلس ػٓ اىاؽزٗ، ؽ١ش ٕوؽٛا ٍبثمبً ثؤْ ِّٙزُٙ ثّٛعت اٌمواه )

 ١١ٓ، ٚ٘ٛ ِب ٠فؼٍٛٔٗ ١ٌٌٚ اإلٛبؽخ ثبٌمنافٟ.ٟ٘ ؽّب٠خ اٌّلٔ
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اال أْ األؽلاس اٌّززب١ٌخ فٟ ١ٌج١ب أصجزذ اٌؼىٌ، ؽ١ش كػب ػٚٛ ِٓ 

 Kucinich اٌىٛٔغوً األِو٠ىٟ ػٓ اٌؾية اٌل٠ّمواٟٛ )كاف١ل و١ٕ١ٍٛزِ 

Davidٟاٌّؾىّخ اٌغٕبئ١خ اٌل١ٌٚخ، ٌّؾبوّخ ؽٍف ّّبي 6/2111/ 15(، ف ،َ

أزٙبوبرٗ ٌٍمبْٔٛ اٌلٌٟٚ فٟ ١ٌج١ب، ِٚؾبٌٚخ اغز١بي اٌمنافٟ، األٍَٟٛ )إٌبرٛ( ػٍٝ 

٘نٖ اٌلػٛح عبءد ػٍٝ ٙٛء اٌزٖو٠ؾبد اٌؼ١ٍٕخ ٌَّئٌٟٚ اٌؾٍف ثؤْ اٌمنافٟ 

إٔجؼ ٘لفبً ِْوٚػبً ٌؼ١ٍّبرٗ فٟ ١ٌج١ب، ِٚب ٠لًٌ ػٍٝ مٌه ٙوة لبفٍخ اٌمنافٟ فٟ 

إلَِبن ثٗ ٚلزٍٗ ف١ّب َ، اٌزٟ ِىٕذ ِٓ ا2111/ 11/ 21ِل٠ٕخ )ٍود( ا١ٌٍج١خ ٠َٛ 

 (.xlixثؼل، فٟ ؽ١ٓ أْ اٌمبفٍخ ٌُ رىٓ رٙلك ؽ١بح أٞ ِٓ اٌّل١١ٔٓ)

 Alainفٟ ؽ١ٓ أْ ِب أولٖ ٚى٠و اٌقبهع١خ اٌفؤَٟ )آالْ عٛث١ٗ 

Juppe ٟوبْ أوضو ٕواؽخ ؽ١ٓ لبي أ٠ٚبً فٟ عٍَخ َِبءٌخ ثّغٌٍ ا١ٌْٛؿ ف )

زٟ ١ٍوؽً ثٙب اٌمنافٟ، ثبه٠ٌ: اْ اٌَّؤٌخ اٌّطوٚؽخ ا١ٌَٛ ٟ٘ ِؼوفخ اٌْوٚٛ اٌ

( ثؤْ لواه األُِ Alain Juppeِغ الواه )آالْ عٛث١ٗ  .ال و١ف ١ٍجمٝ فٟ اٌؾىُ

اٌّزؾلح" ٚفٟ اإلٛبه اٌنٞ ٠ٕلهط ف١ٗ رلفً االئزالف اٌلٌٟٚ ١ٌٌ ٚاهكاً ف١ٗ 

 (.lاٌزقٍٔ ِٓ اٌمنافٟ)

اال أْ ١ٍٕبه٠ٛ ػ١ٍّبد اٍزٙلاف اٌمنافٟ ثلأ ثٙغَٛ ؽٍف ّّبي االٍَٟٛ 

اٌّجٕٝ اٌنٞ، هثّب، ٠زٛاعل ف١ٗ اٌمنافٟ  َ، ػ31/4/2111ٍٝبرٛ(، ثزبه٠ـ )إٌ

 (، liٚأٍفود ػٓ ِمزً أؽل أثٕبئٗ ٚصالصخ ِٓ أؽفبكٖ)

اال أْ اغز١بي اٌمنافٟ رُ ِٓ فالي ػ١ٍّخ لٖف ِىضف ِٓ لجً ٛبئواد 

)إٌبرٛ( ٚثبألفٔ اٌفو١َٔخ ِٕٙب، ِٓ فالي غبهح ػٍٝ هرً ِٓ اٌّووجبد اٌزٟ 

وبْ ٠َزمٍٙب فٟ ِل٠ٕخ ٍود ا١ٌٍج١خ، ِّب ٍبػل ًٍٚٙ فٟ أْ رَّه ثٗ ا١ْ١ٍ١ٌّبد 

فغخ ١ِٕٙٚخ، كْٚ أْ  اٌٍَّؾخ ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بح، ٌزمزٍٗ ثؼل ٚلذ ل١ٖو ٚثطو٠مخ

٠ؾون مٌه ٍبوٕبً ٌلٞ رٍه اٌلٚي، اٌزٟ رلػٟ ٍؼ١ٙب ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ ؽمٛق االَٔبْ 

ٚؽّب٠خ اٌّل١١ٔٓ، ٚ٘ٛ ِب ٠زٕبفٝ ِغ ِب ٕوػ ثٗ ٚى٠و اٌقبهع١خ اٌجو٠طبٟٔ )١ٌٚبَ 

( ٌؼلح ِواد ِؼزجواً ثؤْ اٌٙغّبد اٌزٟ ٠ٕظّٙب اٌمواه ١٘William Hagueظ 

ف اٌٝ اؽزالي ١ٌج١ب أٚ اٍزؼّبه٘ب، فبٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ٌٓ ( ٌٓ رٙل1833اٌلٌٟٚ )
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٠لفً فٟ ل١ٚخ رغ١١و إٌظبَ أٚ فٍغ اٌمنافٟ ٚأْ اٌٙلف ٘ٛ ؽّب٠خ اٌّل١١ٔٓ اال أْ 

(، William Hague()liiوً ِب ؽًٖ ٠زٕبفٝ ِغ ِب ٕوػ ثٗ )١ٌٚبَ ١٘ظ 

 ١ٌٖجؼ ٚاٙؾبً ٚع١ٍبً أْ اٌٙلف اٌؾم١مٟ ٚهاء ٘نٖ اٌؾٍّخ ٌُ ٠ىٓ ِغوك فوٗ

 Barackِٕطمخ اٌؾظو اٌغٛٞ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼ١لٔب ٌّب أػٍٕٗ )ثبهان أٚثبِب  

Obama ٌُ ٟ( فٟ ٚلذ ٍبثك، )ثؤْ اٌٛلذ لل ؽبْ ٌوؽ١ً اٌمنافٟ(، ٚثّب أْ اٌمناف

٠جل أٞ اٍزؼلاك ٌٍزؼبْٚ ِغ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ فٟ ِؼبٌغخ األىِخ، ٘ٛ ِب ٠ئول أْ 

رٙلف اٌٝ فوٗ رغ١١و إٌظبَ ؽٍّخ اٌمٖف اٌغٛٞ اٌزٟ رزؼوٗ ٌٙب لٛارٗ، أّب 

(، ػٍّبً أْ رغ١١و األٔظّخ اٌؾبوّخ ٠جمٝ ِٓ ّؤْ اٌْؼٛة liiiثبٌمٛح اٌؼَىو٠خ)

 اٌطبِؾخ ٌٍزغ١١و، ٚال ػاللخ ٌٗ ثبفزٖبٕبد اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ.

 

 تىسٌذ األسهحح وتىاخذ قىاخ أخنثٍح عهى األسض: -4

ٖٔذ لواهاد ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ ٌّٕغ ٚؽظو رٛه٠ل األٍٍؾخ ثغ١ّغ 

أٔٛاػٙب اٌٝ ١ٌج١ب، ٌىال اٌغبٔج١ٓ اٌّزٕبىػ١ٓ ػٍٝ األهاٟٙ ا١ٌٍج١خ، ثبإلٙبفخ ٌؼلَ 

 ٚعٛك لٛاد أعٕج١خ ػٍٝ األهٗ ا١ٌٍج١خ رؾذ أٞ ِجوه.

اال أْ اٌٍَطبد اٌفو١َٔخ لبِذ ثْىً ِجبّو أٚ ػٓ ٛو٠ك ٍٚطبء، 

ٚفمبً ثزي٠ٚل اٌضٛاه ا١ٌٍج١١ٓ ثبألٍٍؾخ ٚرمل٠ُ اٌَّبػلح اٌؼَىو٠خ اٌٍٍّّٛخ ٌُٙ، 

ٌمٛائُ ثٙنٖ األٍٍؾخ ثؾضٙب ا١ٌٍج١ْٛ ِغ اٌوئ١ٌ اٌفؤَٟ )١ٔىٛال ٍبهوٛىٞ 

Nicolas Sarkozy ِؽ١ش ٕوػ اٌّزؾلس ثبٍُ هئبٍخ األهوبْ فٟ اٌغ١ ،)

(، ثؤْ فؤَب أٌمذ ثؤٍٍؾخ ػجو  Terry Borchardاٌفؤَٟ )ر١وٞ ثٛهوٙبهك

ٍٝ ِب ْٔورٗ ٕؾ١فخ أعٛاء ١ٌج١ب رَّؼ ٌٍضٛاه ثبٌلفبع ػٓ أفَُٙ، فالي هكٖ ػ

( اٌفو١َٔخ، اٌزٟ موود ثؤْ األٍٍؾخ اٌزٟ رٍَّٙب اٌضٛاه Le Figaro )ٌٛف١غبهٚ

ا١ٌٍج١١ٓ ٌُ رىٓ فف١فخ، ثً ٍّّذ أٍبٍب لنائف ٕبهٚف١خ ٚأٍٍؾخ هّبّخ، اٌٝ 

عبٔت ٕٛاه٠ـ ِٚبكح ٌٍلثبثبد، ١ٌؤرٟ ِٓ عل٠ل رؤو١ل ٚى٠و اٌقبهع١خ اٌفو١َٔخ 

ْ فؤَب للِذ أٍٍؾخ ٌٍضٛاه ٚأثٍغذ ؽٍف )إٌبرٛ( ( أAlain Juppe)آالْ عٛث١ٗ 

 (.livِٚغٌٍ األِٓ ثز١ٍَّٙب رٍه األٍٍؾخ)
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ثبإلٙبفخ ٌنٌه أهٍٍذ وً ِٓ فؤَب ٚثو٠طب١ٔب ٚا٠طب١ٌب لٛاد ِؾلٚكح ٌزٕظ١ُ 

ٚرله٠ت اٌضٛاه ا١ٌٍج١١ٓ، وّب لبِذ فؤَب ثؼ١ٍّبد أياي عٛٞ ٌٍضٛاه ا١ٌٍج١١ٓ، 

 (.lvاٌٝ ٛو٠ك َِلٚك) ػٕلِب ثلا ٌٙب أْ اٌّؼووخ رزغٗ

( Sergey Lavrovٚوبْ ٚى٠و اٌقبهع١خ اٌوٍٟٚ )١ٍوغٟ الفوٚف 

أول ثؤْ ؽٍف ّّبي األٍَٟٛ )إٌبرٛ( فالي ػ١ٍّبرٗ فٟ ١ٌج١ب، رغبٚى اٌٖالؽ١بد 

اٌزٟ ٔٔ ػ١ٍٙب رف٠ٛ٘ ِغٌٍ االِٓ اٌلٌٟٚ، ٚعوٜ فوق ؽظو رٛه٠ل اٌَالػ 

ه٠لُ٘ اٌَالػ، فبػزوفذ فؤَب ثْىً ٍبفو ػ١ٍّبً، ؽ١ش ٌُ ٠قف ع١واْ ١ٌج١ب رٛ

ثم١بِٙب ثبٌزٛه٠ل، وّب ِبهٍذ ْٔبٛٙب فٟ ١ٌج١ب ٚؽلاد ِٓ اٌمٛاد اٌقبٕخ فالي 

 (.lviفزوح ِؼ١ٕخ)

ثبإلٙبفخ ٌنٌه فبْ فو٠ك االرٖبي اٌّؼٕٟ ث١ٍج١ب ّوع ٘ٛ أ٠ٚبً ثز١ٍَؼ 

ِغّٛػبد اٌضٛاه فٟ ١ٌج١ب، ٚاهٍبي َِزْبه٠ٓ ػَىو١٠ٓ ٚكػُ ِبٌٟ ِٓ فالي 

 (.lviiٚق ٠ّٛي فٟ عيء ِٕٗ ِٓ األٕٛي اٌّغّلح ٌٍٕظبَ ا١ٌٍجٟ)أْبء ٕٕل

١ٌؤرٟ رؤو١ل آفو ٚفٟ ٔفٌ إٌطبق ِٓ هئ١ٌ أهوبْ اٌمٛاد اٌمطو٠خ )ػٍٟ اٌؼط١خ( 

وبّفبً ػٓ كٚه لطو اٌّزّضً فٟ اكاهح ػ١ٍّخ اٌزٕظ١ُ ٚاٌزله٠ت ٚاالرٖبالد ِغ 

أػلاك اٌمطو١٠ٓ اٌن٠ٓ اٌضٛاه فٟ ١ٌج١ب، ٚافز١به اٌّٛالغ اٌٖؾ١ؾخ، ١ِْواً اٌٝ أْ 

لبرٍٛا ػٍٝ األهٗ اٌٝ عبٔت ا١ٌٍج١١ٓ ُٙ ِئبد ِٓ اٌغٕٛك، اٙبفخ ٌّب ٕوػ ثٗ 

ونٌه ٍِه األهكْ )ػجل هللا اٌضبٟٔ( ثؤْ ثالكٖ ظٍذ رملَ اٌَّبػلح ثّب ف١ٙب ِْبهوخ 

(،ػٍٝ مٌه فبْ رٛه٠ل اٌَالػ ِغ رٛاعل لٛاد أعٕج١خ ػٍٝ lviiiلٛارٗ فٟ اٌضٛهح)

 ( اٌقبٓ ثبألىِخ ا١ٌٍج١خ.1833ىا فبٙؾبً ٌٍمواه )ا١ٌبثَخ ٠ْىً رغبٚ

ِٓ ٕ٘ب ٠ؼزجو ِب اهرىجٗ إٌظبَ اٌَبثك ِٓ عوائُ ع١َّخ فٟ ِغبي ؽمٛق 

اإلَٔبْ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اإلَٔبٟٔ، ػٍٝ أٔٗ اٌَّٛؽ ٚاٌؾغخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ اهرىي 

ؽ١ش ػ١ٍٙب ِغٌٍ األِٓ ٌٛٙغ ١ٌج١ب رؾذ اٌفًٖ اٌَبثغ، ٚارقبم ع١ّغ اٌزلاث١و 

( فَود ػٍٝ أٔٙب  رف١ل 1833ػجبهح "ع١ّغ اٌزلاث١و" اٌٛاهكح فٟ اٌمواه هلُ )

اإلمْ ثبٌٍغٛء اٌٝ اٍزقلاَ وبفخ اٌزلاث١و إٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب فٟ اٌفًٖ اٌَبثغ، ثّب 

فٟ مٌه اٍزقلاَ اٌمٛح اٌؼَىو٠خ، ػٍّبً أْ اٌمواه ٌُ ٠َزٕل اٌٝ ِبكح ِؾلكح وّب فؼً 
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ٗ ٌٍّغٌٍ ارقبم اٌزلاث١و اٌمَو٠خ اٌٛاهكح فٟ اٌّبكح (، ٚ٘ٛ رق1831ٍ٠ٛفٟ اٌمواه )

( ِٓ ا١ٌّضبق، ِغ اٌؼٍُ أْ اِىب١ٔخ اٌٍغٛء اٌٝ اٌزلاث١و اٌمَو٠خ اٌٛاهكح فٟ 42)

اٌمواه ١ٌَذ ػبِخ ِٚطٍمخ، ثً أٔٙب ِم١لح ثؤْ ال رزغبٚى اٌؾظو اٌغٛٞ ٚرٛع١ٗ 

اّزّبٌٙب  اٌٚوثبد اٌغ٠ٛخ ٌفوٗ اٌؾظو ػٍٝ اٌط١واْ اٌؼَىوٞ ا١ٌٍجٟ، ٚػلَ

ػٍٝ اؽزالي أٞ عيء ِٓ األهاٟٙ ا١ٌٍج١خ، ِغ ػلَ عٛاى اٍزقلاَ أٞ لٛاد ثو٠خ 

أعٕج١خ ٌألهٗ ا١ٌٍج١خ أٚ رٛاعل٘ب ػ١ٍٙب، ٚ٘ٛ ِب ٠غؼً مٌه َِٕغّب ِغ ِب ٚهك 

َ(، اٌزٟ لٚذ ثبٌزياَ 2111/ 1833 – 1831فٟ ِملِخ وً ِٓ اٌمواه٠ٓ )

 (. lixٍالِخ أها١ٙٙب، ٚٚؽلرٙب ا١ٌٕٛٛخ)اٌّغٌٍ اٌمٜٛ ث١َبكح ١ٌج١ب، ٚاٍزمالٌٙب، ٚ

ثنٌه ٠زٚؼ فٟ اٌْك اٌقبٓ ثزغبٚى ٕالؽ١بد اٌزف٠ٛ٘ اٌلٌٟٚ ٚاٌّزّضٍخ 

( اٌٖبكه٠ٓ ػٓ ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ، ثبألفٔ 1833،  1831ثبٌمواه٠ٓ )

( اٌنٞ وبْ اٌّجوه ٌٍزلفً اٌلٌٟٚ اٌؼَىوٞ فٟ ١ٌج١ب، هغُ 1833اٌمواه اٌلٌٟٚ )

ٓ ٚاػّبي ِجلأ )َِئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ( كْٚ اٌزطوق ألْ ٠ىْٛ ٖٔٗ ػٍٝ ؽّب٠خ اٌّل١١ٔ

ؽّب٠خ اٌّل١١ٔٓ ٘ٛ لزٍُٙ أٚ أْ ٠ىْٛ اٍمبٛ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ ٚاٌمنافٟ ٔفَٗ ٚاهكأً فٟ 

ؽ١ض١بد ٖٚٔٛٓ اٌمواه اٌلٌٟٚ، اٙبفخ ٌّقبٌفخ ٖٔٛٓ اٌمواه ثّٕغ رٛاعل 

أٛواف لٛاد أعٕج١خ ػٍٝ األهاٟٙ ا١ٌٍج١خ أٚ ري٠ٚل األٍٍؾخ ألٞ ٛوف ِٓ 

إٌياع، ِّب وبْ ٌٗ أؼىبً ٚاٙؼ ٍٍٚجٟ ػٍٝ ١ٍبكح اٌلٌٚخ ا١ٌٍج١خ، اٌزٟ رٕبٌٚزٙب 

وً اٌمواهاد اٌٖبكهح ػٓ ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ ثقٖٛٓ األىِخ ا١ٌٍج١خ اٌزٟ 

رئول اٌؾّب٠خ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ ١ٍبكح اٌلٌٚخ ا١ٌٍج١خ، اال أْ اٌٛاٙؼ أْ اٌّمٖٛك ٌُ 

ب وبْ اٌّمٖٛك ١ٍبكح إٌّطمخ ا٢ِٕخ ١ٍٚبكح اٌّغٌٍ ٠ىٓ ١ٍبكح ١ٌج١ب اٌلٌٚخ ثمله ِ

االٔزمبٌٟ ٚاِزلاكارٗ، اٌزٟ رؼبٍِذ ِؼٗ اٌلٚي اٌّزلفٍخ ػٍٝ أٔٗ اٌّّضً اٌْوػٟ 

١ٌٍج١١ٓ كْٚ اٌزؼبًِ ِغ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ، اٌنٞ إٔجؼ ِؾً ارٙبَ ٚاٌزؼبًِ ِؼٗ ػٍٝ 

اٌزٟ رٕٔ ػ١ٍٙب  أٔٗ ِٕيٚع اٌْوػ١خ، كْٚ اؽزواَ ١ٍبكح اٌلٌٚخ ا١ٌٍج١خ ثنارٙب

 اٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ.

ِٓ ٕ٘ب ٠ظٙو ع١ٍبً أْ اٌزؤص١و اٌلٌٟٚ ٌٍزلفً ٌِ ثْىً ِجبّو ثب١ٌَبكح 

ا١ٌٕٛٛخ، ٚأكٜ اٌٝ رم٠ٛخ والً ِٓ ا٠ٌٛٙبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاألص١ٕخ ٚاٌمج١ٍخ اٌفوػ١خ، ػٍٝ 
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ؽَبة ا٠ٌٛٙخ ا١ٌٕٛٛخ، ٚ٘ٛ ِب ظٙو ٚاٙؾبً فٟ ١ٌج١ب، اٌزٟ ػ١ٍٙب اٌؼًّ ػٍٝ  

رؤص١واد اٌزلفً ثبػبكح ثٕبء اٌلٌٚخ اٌؾبٕٙخ ٌغ١ّغ ا٠ٌٛٙبد، ثؼلِب لبَ  رغبٚى

اٌزؾبٌف اٌلٌٟٚ ثبٌمٚبء ػٍٝ اٌمنافٟ ٚٔظبِٗ، ؽ١ش ِضٍذ ٘نٖ اٌّوؽٍخ غ١بة 

ا١ٌَبكح ٚأزٙبئٙب ػٍٝ األهاٟٙ ا١ٌٍج١خ اٌزٟ إٔجؾذ ٍبؽخ ِفزٛؽخ ٌالػج١ٓ 

 بٕخ.كاف١١ٍٓ ٚفبهع١١ٓ ٠َؼٝ وً ُِٕٙ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ  ؽٖزٗ اٌق

 

 انخاتًح:

ِضٍذ ١ٌج١ب ؽبٌخ فبٕخ ٚفو٠لح ِٓ ٔٛػٙب ِٚٓ أزمبٌٙب ِٓ اٌقبٓ اٌٝ 

اٌؼبَ، ِٚٓ اٌْؤْ اٌلافٍٟ اٌٝ اٌْؤْ األِّٟ، ِٓ فالي ػغي إٌظبَ ا١ٌٍجٟ فٟ 

اٌزؼبًِ ِؼٙب ٚرٍج١خ ِطبٌجٙب األ١ٌٚخ اٌزٟ ٌُ رىٓ رزؼلٜ اٌؾو٠خ ٚاٌؼلاٌخ ٚاٌَّبٚاح، 

رٖؼ١لٞ أكٜ إل٠غبك فو٠م١ٓ ِزٖبهػ١ٓ ثمٛح اٌَالػ فىبْ رؼبًِ إٌظبَ ا١ٌٍجٟ 

ػٍٝ األهٗ ا١ٌٍج١خ، ١ٌٖجؼ االفزواق اٌلٌٟٚ ٌألىِخ اٌلاف١ٍخ ا١ٌٍج١خ عب٘يا 

ٚثغطبء ٍٚٛت ػوثٟ، فىبْ اٌزلفً اٌلٌٟٚ ػجو لواهاد األُِ اٌّزؾلح ٚاٌزٟ 

اال أْ ِب عوٜ ػٍٝ أهٗ  ُكّٕذ ػٍٝ أٔٙب رطج١مبً ٌّفَٙٛ )َِئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ(

ٌٛالغ ثقالف مٌه، ؽ١ش اْ اٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ ػٍٝ األهاٟٙ ا١ٌٍج١خ ِٓ )فغو ا

األٚك٠َب اٌٝ اٌؾبِٟ اٌّٛؽل( اٌزٟ وبْ ّؼبه٘ب ؽّب٠خ اٌّل١١ٔٓ، وبْ ثبثٙب ِفزٛؽبً 

ٌزؤ٠ًٚ ٚاٍغ علاً رغبٚى ثىض١و األ٘لاف اٌّؼٍٕخ، فٛٙغ اٌّزلفٍْٛ رٖٛهارُٙ 

زٟ رٙلف ٌؾّب٠خ اٌّل١١ٔٓ، اال أْ ّٚوُٚٛٙ ػٍٝ  اٌوغُ ِٓ ٚٙٛػ اٌمواهاد اٌ

وً كٌٚخ ِٓ اٌلٚي اٌزٟ رلفٍذ فٟ رٕف١ن اٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ ٙل ١ٌج١ب ٚونٌه ؽٍف 

ّّبي األٍَٟٛ )إٌبرٛ(، ٍٚؼذ ٌفوٗ ّوٚٛٙب فزغبٚى ٕالؽ١بد اٌزف٠ٛ٘ 

اٌلٌٟٚ، ِٓ ؽ١ش هؽ١ً اٌمنافٟ ٚػلَ االٌزياَ ثؾّب٠خ اٌّل١١ٔٓ ٚر١ٍَؼ اٌضٛاه 

 ١َبكح ا١ٌٍج١خ. ٚاألُ٘ أٙبء اٌ

١ٌزٚؼ أْ األِو ٌُ ٠ىٓ ؽوٕبً ػٍٝ ؽّب٠خ اٌْؼت ا١ٌٍجٟ ِٖٚبٌؾٗ، أٚ 

هغجخ فٟ رؾ٠ًٛ ١ٌج١ب ٌٛاؽخ ِٓ اٌل٠ّموا١ٛخ، ثً ٟ٘ هغجخ ؽبٙوح ٚثمٛح ثبالٔزمبَ 

ِٓ اٌمنافٟ ٚرّي٠ك ١ٌج١ب، ٌٕٙت صوٚارٙب اٌّزّضٍخ فٟ إٌفٜ ٚاالؽز١بٟٛ إٌفطٟ، 
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فٟ، ١ٌٚزٚؼ أ٠ٚبً أْ اٌزؼبًِ ِٓ لجً اٌلٚي اٌىجوٜ ٚاٌزؾىُ ف١ٙب ثؼل ٍمٛٛ اٌمنا

فٟ إٌظبَ اٌلٌٟٚ ِغ ؽمٛق االَٔبْ ِٚفَٙٛ )َِئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ( ٘ٛ ِٓ فالي 

ِٕظٛه ١ٍبٍٟ األ٠ٌٛٚخ ف١ٗ ٌٍّٖبٌؼ، ف١ٍج١ب ِب ثؼل اٌمنافٟ رؾٌٛذ اٌٝ غبثخ ؽم١م١خ 

ٖبك٠بً ١ٍٚب١ٍبً ١ٍِئخ ثبٌَالػ، رَٛك٘ب اٌفٛٙٝ، ٚرؾٌٛذ ١ٌج١ب اٌٝ كٌٚخ فبٍّخ الز

ٚاعزّبػ١بً، رزؾىُ ف١ٙب ا١ْ١ٍ١ٌّبد اٌٍَّؾخ، وً مٌه ٠ؾلس ػٍٝ ِوأٜ َِّٚغ 

اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ اٌنٞ ٍبهع ٌزطج١ك اٌؾظو اٌغٛٞ ػَىو٠بً هافؼبً ّؼبه رطج١ك 

ِفَٙٛ )َِئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ( ١ًٌّٙ ػٓ ػّل أؽل أُ٘ َِز٠ٛبد أٚ أثؼبك )َِئ١ٌٚخ 

لفً ١ٌج١ب فٟ ٔفك ِظٍُ، ثؼل أْ ِيلزٙب إٌياػبد اٌؾّب٠خ( ٚ٘ٛ اػبكح اٌجٕبء، ٌز

ٚرالّذ ِئٍَبد اٌلٌٚخ ٚرجؼضود اٌّئٍَخ األ١ِٕخ، ٚرجمٝ ١ٌج١ب اٌال كٌٚخ وّب 

 ٍؼٝ ٌنٌه اٌغوة ٟ٘ اٌؾبٙو ؽزٟ اي
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 -انًشاخع:

 

أؽّل غ١ُٕ: اٌّفَٙٛ اٌّىْٛ ٌٍضٛهاد اٌؼوث١خ "اٌٛالغ ٚاٌزؾل٠بد"، اٌطجؼخ االٌٚٝ،  -1

 231ٓ - 231َ ، 22/3/2111ٓاٌملً،

اٌلاف١ٍخ فوٍذ ٍٛفٟ: اٌٍٛبئً اٌمب١ٔٛٔخ ٌّغٌٍ األِٓ فٟ رل٠ًٚ إٌياػبد  -2

 216َ ، 2113ٓٚر٠َٛزٙب، ى٠ٓ اٌؾمٛل١خ، اٌطجؼخ االٌٚٝ، ث١وٚد، 

ىهكِٟٚ ػالء اٌل٠ٓ: اٌزلفً األعٕجٟ ٚكٚهٖ فٟ اٍمبٛ ٔظبَ اٌمنافٟ، هٍبٌخ  -3

و١ٍخ اٌؾفٛف ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، عبِؼخ ِؾّل  –ِبعَز١و ، لَُ اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ 

 116، 115َٓ، 2113ٓ –َ 2112ثَىوح، اٌغيائو، –ف١ٚو 

ثٛوو٠طخ ػٍٟ: اٌزلفً اٌلٚي فٟ اٛبه اٌَّئ١ٌٚخ ػٓ اٌؾّب٠خ، هٍبٌخ ِبعَز١و،  -4

رقٖٔ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚ  –اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ  –لَُ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

َ، 2114 –َ 2113اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ، عبِؼخ اِؾّل ثٛلوح ثِٛوكاً، اٌغيائو،

ٓ113 

فٟ رل٠ًٚ إٌياػبد اٌلاف١ٍخ  فوٍذ ٍٛفٟ: اٌٍٛبئً اٌمب١ٔٛٔخ ٌّغٌٍ األِٓ -5

 216ٚر٠َٛزٙب، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ

6- Gray Gavan: Japan’s Passive Support for U.S. Wars, 

Examining the Case for Humanitarian Intervention in Libya 

and Syria, Institute of  International Relations and Area 

Studies, Ritsumeikan University, Vol:10, pp (269-302 ), 2011, 

p278 

اٌطب٘و ثٕغٍْٛ: اٌْواهح "أزفبٙبد فٟ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ"، روعّخ/ؽ١َٓ ػّو،  -3

َ ، 2112اٌّغوة،  –اٌطجؼخ االٌٚٝ، اٌلاه اٌج١ٚبء ،اٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ

ٓ111ٓ ،111 

ىهكِٟٚ ػالء اٌل٠ٓ: اٌزلفً األعٕجٟ ٚكٚهٖ فٟ اٍمبٛ ٔظبَ اٌمنافٟ، ِوعغ  -3

 121، 113ٍٓجك مووٖ، ٓ

فو٠ؾخ ػٛٗ اٌزوٟ٘ٛٔ: اٌّئاِوح اٌىجوٜ "فٛٙٝ اٌوث١غ اٌؼوثٟ ٚؽم١مخ  -8

 –اٌؾوة ػٍٝ ١ٌج١ب"، ١ٌٛ١ٕٔه  ٌٍْٕو ٚاٌزله٠ت، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِل٠ٕخ ٖٔو 

 23ٓ – 21َ، 2115ٓ –َ 2114اٌمب٘وح، 
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ِؾّل ػبّٛه ِٙلٞ: لواءح فٟ أٍجبة اٌٖواع اٌٍَّؼ فٟ ١ٌج١ب َِٚبهارٗ  -11

 زٍّخ.  اٌّؾ

http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htm 

فبٌل ؽفٕٟ ػٍٟ: االّزجبن إٌّقف٘ "اٌزؾٛالد االٔزمب١ٌخ فٟ ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ  -11

ا١ٌٍج١خ"، ِغٍخ ا١ٌَبٍخ اٌل١ٌٚخ، ِووي اٌلهاٍبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاالٍزوار١غ١خ 

 35َ، 2113ٓ(، اٌمب٘وح، ١ٌٛ٠ٛ، 183ثبال٘واَ، ػلك )

ٌّئاِوح اٌىجوٜ "فٛٙٝ اٌوث١غ اٌؼوثٟ ٚؽم١مخ فو٠ؾخ ػٛٗ اٌزوٟ٘ٛٔ: ا -12

 61ٓ – 61اٌؾوة ػٍٝ ١ٌج١ب"، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ

اٌطب٘و ثٕغٍْٛ: اٌْواهح "أزفبٙبد فٟ اٌجٍلاْ اٌؼوث١خ"، ِوعغ ٍجك مووٖ،  -13

ٓ113 

ِؾّٛك ع١ًّ اٌغٕلٞ: أصو اٌزلفً اٌلٌٟٚ )اٌؼَىوٞ( فٟ ٔغبػ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ  -14

ا١ٌٍج١خ ٚاٌَٛه٠خ(، ِئرّو اٌزؾٛالد ٚاٌزغ١واد فٟ  )كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌؾبٌز١ٓ

اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ: اٌفوٓ ٚاٌزؾل٠بد فٟ ظً اٌوث١غ اٌؼوثٟ، " أػّبي اٌّئرّو 

اٌلٌٟٚ األٚي ٌٍغّؼ١خ االهك١ٔخ ٌٍؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، رؾو٠و" ٔظبَ ثووبد، فبٌل 

 248َ، 2113ٓ/ 11/6-١ّٕ11ىبد، ػّبْ، 

 -اٌؼوثٟ، كاه اٌفبهاثٟ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ٌجٕبْ أك٠ت ٔؼّخ: اٌلٌٚخ اٌغٕبئ١ّخ ٚاٌوث١غ -15

 51َ، 2114ٓث١وٚد،

16- Stefan Hasler: Explaining humanitarian intervention in Libya 

and Non-Intervention in Syria ،Thesis master of arts in 

security stuies،naval Postgraduate SchoolL ،Monterey, 

California،June 2012, p57 

ىهكِٟٚ ػالء اٌل٠ٓ: اٌزلفً األعٕجٟ ٚكٚهٖ فٟ اٍمبٛ ٔظبَ اٌمنافٟ، ِوعغ  -13

 121ٍجك مووٖ، ٓ

ى٠بك ػمً: اٌضٛهح ا١ٌٍج١خ "ٍمٛٛ إٌظبَ ٚأ٠ٌٛٚبد ثٕبء اٌلٌٚخ"، وواٍبد  -13

(، 218اٍزوار١غ١خ، ِووي اٌلهاٍبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاالٍزوار١غ١خ ثبأل٘واَ، اٌؼلك، )

 14َ، 2111ٓاٌمب٘وح، 

 51: اٌلٌٚخ اٌغٕبئ١ّخ ٚاٌوث١غ اٌؼوثٟ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓأك٠ت ٔؼّخ -18

ىهكِٟٚ ػالء اٌل٠ٓ: اٌزلفً األعٕجٟ ٚكٚهٖ فٟ اٍمبٛ ٔظبَ اٌمنافٟ، ِوعغ  -21

 121ٍجك مووٖ، ٓ
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ى٠بك ػمً: اٌضٛهح ا١ٌٍج١خ "ٍمٛٛ إٌظبَ ٚأ٠ٌٛٚبد ثٕبء اٌلٌٚخ"، ِوعغ ٍجك مووٖ،  -21

ٓ15- ٓ13 

فجوا٠و"، اٌلاه اٌؼوث١خ ٌٍؼٍَٛ  13ي "صٛهح ِفزبػ ػٍٟ عٛثٍٟ: ِنوواد ا١ٌَٛ األٚ -22

 34َ، 2112ٓ)ٔبّوْٚ(، ث١وٚد، 

ىهكِٟٚ ػالء اٌل٠ٓ: اٌزلفً األعٕجٟ ٚكٚهٖ فٟ اٍمبٛ ٔظبَ اٌمنافٟ، ِوعغ  -23

 121ٍجك مووٖ، ٓ

َ ػٍٝ 26/2/2111( اٌٖبكه ثزبه٠ـ 1831لواه ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ هلُ ) -24

 اٌواثٜ اٌزبٌٟ

https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56

/PDF/N1124556.pdf?OpenElement 

َ. ػٍٝ 13/3/2111( اٌٖبكه ثزبه٠ـ 1833ٚلواه ِغٌٍ األِٓ اٌلٌٟٚ هلُ ) -25

 اٌواثٜ اٌزبٌٟ

https://documents-

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N112683 

7.pdf?OpenElement 

 (، ِوعغ ٍجك مووٖ.1833لواه ِغٌٍ األِٓ هلُ ) -26

ٔظبَ اٌمنافٟ، ِوعغ ىهكِٟٚ ػالء اٌل٠ٓ: اٌزلفً األعٕجٟ ٚكٚهٖ فٟ اٍمبٛ  -23

 126، 125ٍٓجك مووٖ، ٓ

ِؾّٛك ع١ًّ اٌغٕلٞ: أصو اٌزلفً اٌلٌٟٚ )اٌؼَىوٞ( فٟ ٔغبػ اٌضٛهاد اٌؼوث١خ  -23

 248)كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌؾبٌز١ٓ ا١ٌٍج١خ ٚاٌَٛه٠خ(، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ

عبٍز١ٓ ِٛه٠ٌ: ١ٌج١ب ٍٚٛه٠ب .. ِجلأ "َِئ١ٌٚخ اٌؾّب٠خ" ٚاىكٚاع١خ اٌّؼب١٠و،  -28

 6َ ، 3/1/2114ٓ(، اٌضالصبء 8431اٌؼوة، ٌٕلْ، اٌؼلك )ٕؾ١فخ 

ِٖطفٟ ػٍٛٞ: اٌٛال٠بد اٌّزؾلح  ّٔٛمعب "ِؼٍٚخ فوٚط اٌمٜٛ اٌىجوٜ ِٓ  -31

ِٕبٛك "اٌزلافً"، ِغٍخ ا١ٌَب١ٍخ  اٌل١ٌٚخ، ِووي اٌلهاٍبد ا١ٌَب١ٍخ 

 48َ، 2112ٓ(، اٌمب٘وح، اوزٛثو، 181ٚاالٍزوار١غ١خ ثبأل٘واَ، اٌؼلك )

 ١ٌ3123ج١ب ٚاّىب١ٌبد اٌزلفً اٌلٌٟٚ اإلَٔبٟٔ، ٕؾ١فخ األ٠بَ اٌؼلك  ١ْ١ًِ و١ٍٛ: -31

  2111ِبهً  28اٌضالصبء 

http://www.alayam.com/Article/Article/ 

 اٌّوعغ اٌَبثك. -32

https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56/PDF/N1124556
https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/56/PDF/N1124556
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N112683%207
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N112683%207
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N112683%207
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 IEٍبٌٟ ف١ٍفخ: رلفً ؽٍف ّّبي األٍَٟٛ )إٌبرٛ( فٟ ١ٌج١ب رم١١ُ رجؼبد،   -33

Med ٟاٌّزٍٜٛ، روعّخ / كاه : اٌىزبة إٌَٛٞ ٌٍجؾو األث١٘ 2111اٌّزٍٛط

 123ٓ َ،2113فٚبءاد ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، 

 3إٌّٛمط اٌَٛهٞ.. ث١ٓ اٌٛالؼ١خ ا١ٌَب١ٍخ ٚر١ِّٙ اٌّؤٍبح اإلَٔب١ٔخ، األؽل  -34

 2114فجوا٠و  18 - 1435هث١غ اٌضبٟٔ 

http://makkahnewspaper.com/article/10026/Makkah/ 

مل٠و ِٛلف، اٌّووي اٌؼوثٟ ٌألثؾبس اٌزلفً اٌؼَىوٞ اٌغوثٟ َِٚزمجً ١ٌج١ب: ر -35

 2َ، 2111ٓٚكهاٍخ ا١ٌَبٍبد، اٌلٚؽخ، آماه/ ِبهً 

36- Christopher S. Chivvis: Toppling Qaddafi "Libya and the 

Limits of Liberal Intervention", New York, Cambridge 

University Press, 2014, p 175–179 

خ اٌّل١١ٔٓ ٚاٌؼًّ اإلَٔبٟٔ "ؽبٌخ ١ٌج١ب ِٚب ثوٚٔٛ ث١١ِٛٗ: اٍزقلاَ اٌمٛح  ٌؾّب٠ -33

(، 83(، ِغٍل )334ثؼل٘ب"، ِقزبهاد ِٓ اٌّغٍخ اٌل١ٌٚخ ١ٌٍٍٖت األؽّو، ػلك )

 13َ، 2111ٓأ٠ٍٛي /ٍجزّجو، 

38- Simon Adams, “Libya and the Responsibility to Protect,” 

Global Centre for the Responsibility to Protect, Occasional 

Paper Series No.3, October 2012, available at: 

http://www.globalr2p.org/media/files/libyaandr2poccasionalp

aper-1.pdf. 

 الفوٚف: إٌبرٛ رغبٚى فٟ ١ٌج١ب رف٠ٛ٘ ِغٌٍ االِٓ اٌلٌٟٚ. -38

https://arabic.rt.com/news/567478- 

ل اٌمنافٟ"، ِغٍخ ا١ٌَبٍخ فبٌل ؽفٕٟ ػٍٟ: ٍمٛٛ اٌغّب١٘و٠خ "ِٓ ٠ؾىُ ١ٌج١ب ثؼ -41

(، 136اٌل١ٌٚخ، ِووي اٌلهاٍبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاالٍزوار١غ١خ ثبأل٘واَ، ػلك )

 142َ، 2111ٓاٌمب٘وح، اوزٛثو،

ِؾّل فب٠ي فوؽبد: اٌٍَٛن ا١ٌٖٕٟ اٌوٍٟٚ اىاء ِٛعخ اٌوث١غ اٌؼوثٟ، فٟ أؽّل  -41

وي ٍؼ١ل ٔٛفً، ٚآفوْٚ: اٌزلاػ١بد اٌغ١ٍٛزوار١غ١خ ٌٍضٛهاد اٌؼوث١خ، اٌّو

اٌؼوثٟ ٌألثؾبس ٚكهاٍخ ا١ٌَبٍبد، اٌطجؼخ األٌٟٚ، ث١وٚد، ّجبٛ /فجوا٠و، 

2114ٓ ، َ263 
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