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اآلسوانذوجتربةذالتعاونذاإلقلومي .ذ
دراسة ذيف ذمقومات ذالتجربة ذوحتدواتها ذوإمكاناتذ
*
اإلستفادةذمنها
عليذعوادذالشرعة

**

مقدمة ذ

وؿع ماظدرادوت مواظؿؼورؼر مسؾك مأن ماظعومل مجيؿوز مسي ماظػذلة ماظراػـي مهقالتم
سؿقؼي مسي مبـقي ماظـظوم ماظعوٌل موإسودة مصقوشي ماظؽـرل معـ ماظرؤى مواٌػوػقؿ مواظؼقىم
ايوطؿي مظؾعالضوت ماظدوظقي .موعع ماظؿلؾقؿ مبلغف ممل متلػر مػذه ماظؿققالت مسـ مضقومم
غظوممجدؼدمواضحماٌعوملمواٌلورات،مصننمعومحيدثمسؾكماظلوحيماظدوظقيمبؿغرلاتفم
وتلثرلاتف مؼلؿلػؾ ماظـظر مواظؿعؿؼ مبغقي مادؿشراف ماووػوت مإسودة مبـوء ماظـظومم
اظدوظل .موتشرل مذبؿؾ متؾؽ ماالووػوت مإدي محؼقؼي مأدودقي معػودػو ،مأن ماظعوملم
ؼؿقركمهرطومحـقـومسبقمعزؼدمعـماظؿؽؿالتماالضؿصودؼيماظؽدلى1مدقاءمعـمخاللم
ضقومموؿعوتماضؿصودؼي مجدؼدةمأومتػعقؾمػقوطؾمضوئؿيمبوظػعؾ،مومإسودةموهقؼؾم
األػدافماٌـقريمبوٌمدليماالضؿصودؼي مظؿؿقاصؼموعؼؿضقوتماظؿغرلاتماىورؼيمسؾكم
اظلوحيماظدوظقيمعـذماغفقور ماظؽؿؾيماظشرضقي،موتػؽؽماإلهودماظلقصقيت،موعومتالم
ذظؽمعـمتطقراتمدراعقيمإلسودةمترتقىمػقؽؾماظؼقةماالضؿصودؼيمسيماظعومل .م
وظقسمخيػكمأنمعـمأبرزمعالعحمتؾؽماظؿطقراتماظدوظقيماظؿؽؿالتماالضؿصودؼيم
اظؽدلى ،موتقضقع مإغػوق ماظؿقرر ماىزئل مواظؿدرجيل مظؾؿفورة ماظدوظقي مبني ماظدولم
األسضوءمسيماالتػوضقي ماظعوعيمظؾؿفورةمواظؿعرؼػوتمواٌعروصيماخؿصورا مبودؿ م(اىوت)م

* م ضدعًماظـلكيماألوظقيمعـمػذهماظقرضيمسيمعممترم"اظلققماظعربقيماٌشذلطيمومعلؿؼؾؾماالضؿصوديماظعربل"م
اظذيمسؼدهمعرطزمدرادوتماٌلؿؼؾؾم/مجوععيمأدققطمسيماظػذلةم25-23متشرؼـمثوغلم.1997
**مأدؿوذممبعفدمبقًمايؽؿي،مجوععيمآلماظؾقًم-ماألردن.
- 1مربؿقد،مأريدمإبراػقؿم -.م اظؿققالتماإلدذلاتقفقيمومإذؽوظقوتماظصراعموماألعـمسيمجـقبمذرقمآدقو،م
اظلقودقيماظدوظقي-.ماظعددم،118متشرؼـمأولم/مأطؿقبرم-.1994مص.ص.م.220-216
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GATTموذظؽمسيمخؿوممجقظيمأورجقايماظيتمبدأتمسومم1986مواخؿؿؿًمسيمغقلونم
(أبرؼؾ) م 1994ماألعرماظذيمؼعينمأنماضؿصودؼوت ماظدولماٌكؿؾػيمدقفمتؿقركمسيم
إرورمأدقاقمدوظقيمعػؿقحيمغلؾقو،موبوظؿوظلمصننممنقمأومتطقرمأيماضؿصود مدرلتؾطم
إديمحدمطؾرلمبؼدرةمضطوسوتفماٌكؿؾػيمسؾكمإغؿوجماظلؾعمواًدعوتمبشؽؾمتـوصللم
ععماالضؿصودؼوت ماألخرى،محؿكمميؽـمشلذهماظؼطوسوتماالدؿؿرار مسيماٌـوصليمسيم
األدقاقماحملؾقيمواظدوظقي .2م
وٌومطوغًمضدراتماظدولماظـوعقيمسؾكماٌـوصليمعـماظضعػممبؽون،مدعًماظؽـرلم
عـمػذهماظؾؾدانمإديماألخذمبصقرةمأومأخرىمعـمصقرماظؿعوونماإلضؾقؿلمبفدفمتعزؼزم
ضدرتفو ماالضؿصودؼي مسي معقاجفي متؾؽ ماظؿقدؼوت .موسي مػذا ماإلرور ممتـؾ موربيم
« رابطيمجـقبمذرقمآدقو »مواٌعروصيماخؿصورامبوآلدقون aseanممنقذجومعؿؿقزامسيم
ػذاماظصددمسؾكماظـققماظذيمدصعمإديماسؿؾورػو ممنقذجومضوبالمظالحؿذاءمعـمجوغىم
اظدولماظـوعقيمسيمدعقفومظؿعظقؿمعؽودؾفومسيمزؾماظقاضعماظدوظلماٌعوصر.موعـمػـوم
تلتلمأػؿقيمػذهماظقرضيماظؾقـقيماظيتمتلعكمإديماظؿعرفمسؾكمسقاعؾمنوحموربيم
« اآلدقون » وعؽوعـمضعػفومواظؿقدؼوتمواظصعقبوتماظيتمتقاجففوموطقػمتؿعوعؾم
ععفو،موصقالمإديماظؿعرفمسؾكمعدىمإعؽوغوتماالدؿػودة معـمػذهماظؿفربيمسيمإرورم
ٌـطؼيماظعربقي .م
وسيمضقءمعو مدؾؼ،ممتمتؼلقؿماظدراديمإديمثالثيمربوورمؼعرضمأوشلومظؿفربيم
« اآلدقون »مسيمضقءمعػوػقؿمومصقرماظؿعوونماإلضؾقؿلمبشؼقيماظلقودلمواالضؿصودي،م
رشؾي مسي متػفؿ مرؾقعي مػذا ماظؿـظقؿ مػذا ماإلضؾقؿل موعقضعي مبوظـلؾي مظصقر موأذؽؾم
اظؿعوون.مأعوماحملقرماظـوغلمصقعرضمبوظرصدمواظؿقؾقؾمألداءماظؿـظقؿمعقضعماظدراديم
وصقالمإديمادؿشرافمعلؿؼؾؾم« اآلدقون »مسيمضقءماٌؿغرلاتماظعوٌقيمو ماإلضؾقؿقي.م
وؼعـك ماحملقر ماظـوظٌ مبوظؿعرف مسؾك مإعؽوغوت ماالدؿػودة معـ موربي ماآلدقون مسيم
اظقاضعماظعربلمعـمخاللمرؤؼيمعؼورغيمبنيمعلورموعكلمعـماًدلةماظعربقيموخدلةم
اآلدقونمسيمذبولماظؿعوونماإلضؾقؿلموذظؽمسؾكماظـققماظؿوظل .م

 - 2ماظـفور،مأريدماظلقدم -.ماظؿعوونماظعربلمابقينمععماظدولماظـوعقيمسيمبقؽيمعؿغرلةم-.محبٌمشرلمعـشقرم
عؼدممإديمغدوةماظـظومماظدوظلماىدؼدمومهدؼوتماظعوملم -.ماظؼوػرة،معرطزماظدرادوتمايضورؼي،م-.1994م
ص.2-1..
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1ذ-جتربةذاآلسوانذيفذضوءذمفاهومذوصورذالتعاونذاإلقلومي ذ

أوالذ-ذمفاهومذوصورذالتعاونذاإلقلومي :ذ
ؼـرلمايدؼٌمسـماآلدقونمطؿـظؿيمظؾؿعوونماإلضؾقؿلمبنيمدولمجـقبمذرضلم
آدقومضرورةماظؿعرفمسؾكمعػفقمماظؿعوونماإلضؾقؿلموصقرهماٌكؿؾػي.موإذيوالمميؽـم
اظؼقل مأن ماظؿعوون ماإلضؾقؿل مؼعؿدل مأحد ماٌػوػقؿ ماظرئقلقي مضؿـ مأدبقوت ماظعؾقمم
اظلقودقي موهدؼدا مسؾؿ ماظعالضوت ماظدوظقي ،مطؿو مأغف مأحد ماجملوالت ماظرئقلقي مسيم
اظدرادوت ماالضؿصودؼي ،موسؾي مذظؽ متعدد مصقر موجقاغى ماظؿعوون ماٌؿؽـي مبنيم
اظؽقوغوت ماظلقودقي ماظدوظقي موسي معؼدعؿفو ماظدول .3موعػفقم ماظؿعوون ماإلضؾقؿل مؼؾدوم
عػفقعو معرطؾو مؼؿؽقن معـ مطؾؿؿني متشرل ماألودي مإدي مذبؿقسي معـ ماٌعوعالتممممممممممم
و ماالتصوالت ماظؽـقػي مبني مررصني مأو مسدة مأرراف م(أذكوص ،مدول ،مأجفزة،م
عمدلوت)...مبفدفماظعؿؾماٌشذلكمسؾكمسبقمؼمديمإديمهؼقؼمأصضؾقوتمعشذلطيم
وؼعظؿ مدرجي ماألعـ مظدى مسدة مأرراف ،مال مؼشذلط مبوظضرورة مأن مؼؽقغقا معؿؼوربنيم
عؽوغقومأومجغراصقو.4مأعوماظؽؾؿيماظـوغقيمصنغفومبنضوصؿفومظؾؽؾؿيماألوديمتؼقممبؿكصقصم
اظـطوقماٌؽوغلمظؾؿعوونمبنيمأرراصفمحقٌمؼؿعؾؼماألعرمسيمػذهمايوظيمبؿعوونمإضؾقؿلم
ؼؿصؾ مبؿػوسالت مهدث مبني مسدة مدول متـؿؿل مإدي محقز مجغراسي مربدد ،موؼطؾؼم
اظؾعضمسؾكمػذاماظـقعمعـماظؿػوسالتمعصطؾحماإلضؾقؿل  Regionalismماظيتمتعينم
سيمأحدمتعرؼػوتفومجفقدمدصعماظؿعوونماالضؿصودي مواألعينمبنيمثالثمدولمأومأطـرم
سيمعـطؼيمجغراصقيمععقـيمتؾعومألدسمربددة،متؿعددموصؼومشلوماإلضذلابوتماإلضؾقؿقيم
ظؾؿعوون ماالضؿصودي مواألعين موميؽـ ماظؿؿققز مبني مغقسني معـ ماإلضؾقؿقي مػؿو م:م
اإلضؾقؿقي ماٌػؿقحي م« » Open Regionalismموؼؼصد مبفو متؾؽ ماىفقد ماظيتم
تلؿفدف ماظؿعوون مسي مذبوالت ماظؿفورة مواالدؿـؿور ،مواإلضؾقؿقي ماظرخقة م« Soft
 » Regionalismمو ماظيت متعين ماإلجراءات مٌشذلطي مسي مإرور ماظؿعوون ماألعين مبنيم
اظقحداتماظداخؾيمسيمعـؾمػذاماظـقعمعـماظؿعوون .5م
- 3مذؼرل،مربؿدمظؾقىم-.ماظقحدةماالضؿصودؼيماظعربقيمووربفومومتقضعوتفوم(اىزءماألول)م-.مبرلوت،معرطزم
درادوتماظقحدةماظعربقي،معوؼقم/مأؼورم-.1986مص.45.
 - 4محقلمعػفقمماظؿعوونم -.مأغظرمذوعلمذبقونمومآخرونم -.مضوعقسماٌصطؾقوتماظلقودقيموماالضؿصودؼيمممممم
وماالجؿؿوسقيم-.مظـدن،مرؼوضماظرؼسمظؾؽؿىموماظـشر،م-.1990مص.136.
5 - BYUNG, A. Joon.- Regionalism in the Asia- Pacific : Asian or Pacific
Community ?.- Koreain Foucs, vol. 4, n°4, 1996.- p.p.5-6.
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وؼعؿدل معػفقم ماالغؿشور مواإلضؾقؿقي ماىدؼدة معـ ماٌػوػقؿ موثقؼي ماظصؾي مبػؽرةم
اظؿعوونماإلضؾقؿلموذظؽماغطالضومعـمحؼقؼيمأنمبعضمأمنوطماظؿعوونمتؿففمإديموووزم
ذرطماىقارماىغراسيمصقؿومؼؿصؾمبوظؿعوونمصؿؿؿدمبـطوقماإلضؾقؿمواٌؽونمإديمربؾم
وعـوطماظؿعوونم(دقودل،ماضؿصودي،مثؼوسي)مبوٌصطؾحماظؼوغقغلمواظػؼفل،موبوظؿوظلم
تؿوح مصرص ماظؿعوون ماإلضؾقؿل مبوٌعـك مدوظػ ماظؾقون مإدي موحدات موطقوغوت مأطـرم
اتلوسومعـماٌعـكماىغراسيمظضقؼمظإلضؾقؿ .6م
و مسؾك ماظصعقد ماالضؿصودي مميؽـ ماظؼقل مبؿعدد موتـقع ماظصقر مواألذؽول ماظيتم
ادبذتفو مو متؿكذه مزوػرة ماظؿعوون ماالضؿصودي مبوٌعـك ماظشوعؾEconomicم
 Integrationمبنيماظدولماٌكؿؾػي،مواظذيمؼعرفماصطالحو مبوظؿؽوعؾماالضؿصودي،م
واظصقر ماظشوئعيمشلذاماظـؿطمعـمظؿعوونمػلم:معـطؼيماظؿفورةمايرة،مو ماإلهودم
اىؿرطل،مواظلققماٌشذلطيمو ماإلهودماالضؿصودي مو ماالغدعوج ماالضؿصودي ماظؽوعؾ.م
وعـوط ماظؿؿققز مبني مطؾ مدرجي موأخرى مػق معو مهؼؼف مطؾ معـفو معـ مضضوء مسؾكم
ايقاجزمواظؼققدماظيتمتعذلضماغؿؼول ماظلؾعمواًدعوتموسـوصرماإلغؿوجماٌكؿؾػيم
بنيمأررافماظؿـظقؿ،مواظدرجيماظيتمحيؼؼفومطؾمعـفومسيمدبػقػماظؿؿققزمأوماظؼضوءم
سؾقفمصقؿومبنيماألضطورماألرراف،موأؼضومصقؿومبقـفوماألضطورماألخرىمشرلماظداخؾيم
سيمسؿؾقيماظؿؽوعؾ.7موؼرىماظؽـرلمعـماالضؿصودؼني ماظغربقنيمأنمػذهماظصقرم(عـطؼيم
اظؿفورة ،ماإلهود ماىؿرطل ،ماظلقق ماٌشذلطي مو ماإلهود ماالضؿصودي مو ماالغدعوجم
االضؿصودي ماظؽوعؾ)مإمنوممتـؾمدرجوتمأومعراحؾمعؿؿوظقيمعـماظؿؽوعؾ،ممبعـكمأنم
طؾمعـفومتعدلمسـمدرجيمأومعرحؾيمعـماظؿؽوعؾمأسؾكمعـماظيتمضؾؾفو .8م
وسؾكمصعقدماظؿـظقؿماظدوظلمندمأنمعقـوقماألعؿماٌؿقدةماظصودرمسومم1945مضدم
أضر معؾدأ مضقوم ماٌـظؿوت ماإلضؾقؿقي ،مومل مؼر مصقف متعورضومععمغظومماألعـماىؿوسلم
اظذيمأتًمبفمٌـظؿيماظدوظقي.مصـصًماٌودةم1/25مسؾكمأغف:م"مظقسمسيمػذاماٌقـوقم
عومحيقلمدونمضقوممتـظقؿوتمأوموطوالتمإضؾقؿقيمتعوجلمعـماألعقرماٌؿعؾؼيمحبػظم
اظلؾؿمواألعـماظدوظلمعومؼؽقنماظعؿؾماإلضؾقؿلمصويومصقفوموعـودؾو،معومداعًمػذهم
اظؿـظقؿوت مأو ماظقطوالت ماإلضؾقؿقي موغشورفو معؿالئؿي معع معؼوصد ماألعؿ ماٌؿقدة،م
 - 6محقلمعػفقمماإلغؿشورمومعضوعقـفمأغظرم:مدعقد،مسؾدماٌـعؿم -.ماإلضؾقؿقيمسيماظشرقماألودطمسبقمعػفقمم
جدؼدم-.ماظلقودقيماظدوظقي،مسددم،122مأطؿقبرم/متشرؼـمأولم1995م-.مص .61.م
7مذؼرل،مربؿدمظؾقىم-.مم.س.ذ-.ص-.م.50
8ماٌرجعماظلوبؼم-.مص.52.
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وعؾودئفو"،مطؿومخصصماظػصؾماظـوعـمعـماٌقـوقمظشرحمدورمػذهماٌـظؿوتمسيمحػظم
اظلؾؿمواألعـماظدوظقني،موسالضؿفومبوٌـظؿيماظعوٌقي .9م
ؼؿؾنيمممومتؼدممعدىمتـقعموتشعىمعقضقعماظؿعوونماإلضؾقؿلموأبعودهماٌكؿؾػي،م
صنذامعوموووزغوماإلضذلابوتمواٌداخؾماٌكؿؾػيمظؾـظرمسيماظؿعوونماإلضؾقؿلمودرادؿفم
وحووظـوماظؿعرفمسؾكماظعـوصرماظالزممتقاصرػو مظؼقوممعـؾمػذاماظؿعوون،مصنغـومنوبفم
عرةمثوغقيمبؿؾوؼـمسيماآلراءمصقؿومؼؿصؾمبفذهماظعـوصرمودورػو،موٌومطونمذظؽمظقسم
ػقماشلدفماألدودلمظؾؾقٌمصنغـومدـعرضمظصقرتنيمعـماظصقرماظداظيمسؾكمػذام
اظؿؾوؼـ.موػؿوماظؿقديماًورجل،مواظعالضيمبنيماظلقودلمواالضؿصودي مصقؿومؼؿصؾم
بوظؿعوونماإلضؾقؿل .م
صعؾك مصعقد ماظؿقدؼوت ماًورجقي مؼرى ماظؾعض مأن موجقد ماظؿقدؼوتم
واظؿفدؼدات ماًورجقي مؼعد مسوعال مطوصقو مظدصع ماظدول مسبق ماظؿؽؿؾ مواظؿضوعـم
واظقحدة ،مإال مأن موجقد ماظؿقدي ماًورجل مظقس مذررو مأنمؼمديمإدي ماظقحدةمأوم
اظؿؽؿؾ مأو ماظؿضوعـ ماإلضؾقؿل مبؾ مأن موجقد ماظؿفدؼدات مبصػي مسوعي مضد مؼدصع مإديم
االغؼلوممبنيمدولماإلضؾقؿماظقاحد 10.م
وصقؿومؼؿصؾمبوظعالضيمبنيماٌدخؾماالضؿصودي مندمجدالممموثالمبنيمعـمؼدسقم
إديمإتؾوعماٌدخؾماالضؿصودي م -ماظقزقػلم -مظؿقؼقؼماالغدعوج مواظؿؽوعؾمومبنيمعـم
ؼدسقمإديماٌدخؾماظلقودلمظؿقؼقؼمذاتماشلدف.مسؾكمأغفمودرماإلذورةمإديمأنم
اظؿقور ماظغوظى مؼذػى مإدي مضرورة متقاصر مضدر معـ ماٌصؾقي ماٌشذلطي مبني ماظدولم
اظلوسقيمإلضوعيمتـظقؿمإضؾقؿلمدقاءممتـؾًمػذهماٌصؾقيمسيمدرءمزبوررمأومجؾىم
عـوصعمظألرراف.مطؿومأن ماظـظرؼوتماٌكؿؾػيمظالغدعوج مواظؿؽوعؾماٌعروصيمبلغفومالم
دقودقيمعـؾماظقزقػقي،مواظقزقػقيماىدؼدة،موماالتصوظقي،مملمتلؿؾعدمذبؾماظعوعؾم
اظلقودل معـ مهؾقالتفو .11مطؿو مأن ماظـظرؼوت ماظلقودقي معـؾماظػقدراظقيمملممتفؾم
األبعودماالضؿصودؼي مسيمتـووشلو.مواظقاضعمأنمسؿؾقيماظؿعوونماإلضؾقؿلمتـرلماظعدؼدمعـم
- 9مذفوب،معػقد-.ماٌـظؿوتماإلضؾقؿقيماظدوظقيم-.ماظؼوػرة،مدارماظـفضيماظعربقي،م-.1978مص.ص-408.
.411
- 10مأغظرمسيمذظؽم:مذؼرل،مربؿدمظؾقىم-.معرجعمدوبؼم-.مصم.72.
- 11مسـمأثرماظعقاعؾماظلقودقيموماالضؿصودؼيمأغظرماٌرجعماظلوبؼم-.مصمص.ص.م74-72مومأغظرمإزلوسقؾم

صدليمعؼؾدم -.مغظرؼوتماظلقودقيماظدوظقي،مدراديمهؾقؾقيمعؼورغيم -.ماظؽقؼً،معـشقراتمذاتماظلالدؾ،م
 -.1987مص.ص .م .381-380مو مٌزؼد معـ ماٌعؾقعوت مأغظر ماظـؿقذج ماظـظري ماظذي مضدعف مصقؾقى مسلقذلم
ظالغدعوجماإلضؾقؿلمومخوصيماصذلاضوتفمسيم :م
SCHMITER, Philippe .- A revised theory of regional integration international
organiszation .- vol.24, n°4, 1970.- p.859.
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اظؼضوؼو ماظيت متؿصؾ مبطؾقعي ماظـشلة ،موأرراف ماظؿـظقؿ مواظعالضي مبقـفؿ ،مواشلقؽؾم
اظؿـظقؿل.12موػذهماألدؽؾيمالمميؽـماإلجوبيمسؾقفومإالمبشؽؾمسؿؾلمتطؾقؼلمسيمإرورم
عو متؿؿؿع مبف مطؾ موربي ماغدعوجقي معـ مخصقصقي .ماألعر ماظذي مؼدلر ماالغؿؼول مإديم
اظؿعرفمسؾكمرؾقعيمغشلةموتطقرمرابطيمدولمجـقبمذرقمآدقوم(اآلدقون) .م
ثانواذ-ذنشأةذوتطورذ"اآلسوان" :ذ
ميؽـماظؼقلمبدرجيمطؾرلةمعـماظـؼيمأنمإغشوءمعـظؿيم"اآلدقون"مسيمآب/أشلطسم
سومم1967مضدمجوءمضؿـمترتقؾوتماألعـماإلضؾقؿلمسيمإضؾقؿمآدقوم-ماظؾودػقؽمخاللم
عرحؾي مايرب ماظؾوردة ،ماظيت ممتقزت مبلعل ماظقالؼوت ماٌؿقدة مإدي محصور ماٌدم
اظشققسلمواحؿقائفمخقصومعـماغؿشورهمسؾكمسبقمؼفددمعصويفومبوٌـطؼيمالدقؿومععم
خروج مصرغلو معـ ماشلـد ماظصقـقي مواغؿصور مصقؿـوم موتقدعفو مسي مطؿؾقدؼو مإضوصي مإديم
تػوضؿ ماظصراسوت ماألخرى مبوٌـطؼي 13.م مسـدئذ مبرزت مايوجي مإدي مآظقي مأعـقي مسيم
جـقبمذرقمآدقومتؽقنمعفؿؿفومحصورماٌدماظشققسلموايقؾقظيمدونماغؿشورهموػقم
األعرماظذيمدصعماظقالؼوتماٌؿقدةمإديمخؾؼمػذهماآلظقيمسيمربووظيمظؿـظقؿمصػقفم
ايؾػوءمسيمجـقبمذرضلماظؼورة،موتؼقؼيماضؿصودػؿمعـمخاللمضخمرؤوسماألعقالم
اشلوئؾيمواظزائدةمسـمدورةمرأسماٌولماألعرؼؽل،ماظذيمغشلموتؽقنمبلؾىمصقائضم
أدعور ماظـػط ماظعربل موػق ماألعر ماظذي محيؼؼ مسدة مأػداف مًدعي ماٌصوحلم
اإلدذلاتقفقيمظؾقالؼوتماٌؿقدةم14مواظيتمعـمأبرزػوم :م
.1ذايدمعـمغػقذماظـشوطماالضؿصوديماظقوبوغلماآلخذمسيماظـؿق .م
 .2محصور ماظؾمر ماظشققسقي مسي مربووظي مظؿطقؼؼ مصقؿـوم مواإلهود ماظلقصقيت مصقؿوم
سرفمحقـؽذمبلقوديمايصورم(اظؿطقؼؼ) .م
 .3مدسؿ ماظؿؽوعؾ ماإلضؾقؿل مبني ماظدول ماٌقاظقي مواظصدؼؼي مسدل ماالدؿـؿوراتم
اٌشذلطيمواظؿعوونماالضؿصودي 15.م
 - 12محقلمػذهماظؿلوؤالتمومرؾقعؿفومأغظرم:محود،مسؿود-.ماووػوتماظؿؽوعؾماإلضؾقؿلمسيمآدقوم-.محبٌم
عؼدم مإدي معممتر مأثر ماظؿققالت ماظعوٌقي مسؾك مآدقوم -.ماظؼوػرة،معرطزماظدرادوتماآلدققؼي،مطؾقيماإلضؿصود،م
جوععيماظؼوػرة،م18-17مدؼلؿدلم/مطوغقنمأولم-.1996مص.ص.م .3-2م
- 13مجود،مسؿودم-.م االغدعوجماإلضؾقؿلمسيمآدقوم(وربيماآلدقون)مسيمد.مسؾدماٌـعؿمتؼدؼؿ،ماظـؿقرماآلدققؼيم:م
ووربمسيمػزمييماظؿكؾػ-.م اظؼوػرة،معرطزماظدرادوتماظلقودقيموماإلدذلاتقفقي،م-.1995مص.ص.م-190
 -.191مومأغظرمطذظؽمد.مصوحل،معوجدةم -.موربيماآلدقونمسيماظؿعوونماإلضؾقؿل -.مدؾلؾيمأوراقمآدققؼيم-.م
اظؼوػرة،معرطزماظدرادوتماآلدققؼي،مطؾقيماالضؿصود،مجوععيماظؼوػرة،مسدد5م،مدؼلؿدلم/مطوغقنمأولم.1995
- 14مربؿقد،مأريدمإبراػقؿم-.مم.س.ذ-.ص.192.
- 15مٌزؼدمعـماٌعؾقعوتمحقلمرؾقعيماظدورماألعرؼؽلمومحفؿماالدؿـؿوراتماألعرؼؽقيمومسالضؿفمبـشلةماآلدقونم
أغظرم :م
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األعر ماظـوغل ماظذي مؼؾدو مسؾك مضدر مطؾرل معـ ماألػؿقي مػقماظطؾقعيماألعـقيماظيتم
دعً ماظقالؼوت ماٌؿقدة مإدي مهؼقؼفو مسدل مػذا ماظؿـظقؿ ماالضؿصودي مواظيت مأظؼًم
بظالشلو مسؾك ماظـشلةمواظؿؽقؼـموطذظؽمعومأخػؼًماٌـظؿيمسيمهؼقؼف،موػقماألعرم
اظذيمتطؾىمبوظضرورةماظؿعوونمإلغشوءمعـؿدىماآلدقونماإلضؾقؿلم()A.R.Fماظذيمسؼدم
اجؿؿوسف ماألولمسيمبوغؽقكم(متقزم/مؼقظقق)1994موؼؿلؿمبدورمأعينموضحماظؿقدؼد،م
وؼؿقؿؾمصقفماآلدقونماٌلؽقظقيماألدودقيمسـمتطقرهماٌمدلل،محقٌمؼؿقديماظؿـظقؿم
و ماظرئوديماالجؿؿوسقي ماظلـقؼيمظؾؿـؿدى،موػقماألعرماظذيمدـعقدمظفمتػصقالمسـدم
تؼققؿمداءماآلدقونمظقزوئػفمسيمعقضعمالحؼ .16م
و مضد مزفرت ماالسؿؾورات ماألعـقي مجؾقي مسي مذبؿقسي ماٌؾودئ ماظيت مصوشؿفو مسيم
أسؼوبمتلدقلفومواظيتممتـؾًمسي :م
.1مأنمؼؽقنمحؾماٌـوزسوتمبوظطرقماظلؾؿقي .م
.2مسدمماظؿدخؾمسيماظشمونماظداخؾقيمظؾدولماألسضوء .م
.3ماحذلامماالدؿؼاللمواظلالعيماإلضؾقؿقي .م
 .4مسدم مدسقة ماظؼقى ماًورجقي مظؾؿدخؾ مسي مصراسوت ماٌـطؼي موحؾفو مسي مإرورم
اظرابطي .17م
وعـماظـوحقيماظؿورخيقيمو ماظؼوغقغقيمميؽـماظؼقلمبلنمتقضقعمطؾمعـمإغدوغقلقوم
وعوظقزؼومواظػؾؾنيموتوؼالغدمسؾكماٌعوػدةماًوصيمبنغشوء م« رابطيمأعؿمجـقبمذرقم
آدقو م(اآلدقون)" Association of South - East Asian Nationsمسي مآبم
أشلطس  1967مأدتمإديمتلدقسماظرابطيمبشؽؾمرزلل،موسيمسومم 1984ماغضؿًم
بروغويمإظقفو،مإالمأنماظرابطيمادؿؿرت مربدودةماظػوسؾقيمحؿكمسومم 1976مسـدعوم
إجؿؿعمرؤدوءمحؽقعوتماظدولماألسضوءمسيم"بوظل"مبنغدوغقلقومٌـوضشيماٌقضػمسيذ

STOCKES, Bruce and AHO, C. Micheal .- Asian regionalism and U.S. interests.In Koreain FOCUS? Vol 4, n°4, 1996.- p.p. 122-139.

ومأغظرمأؼضوم :م

SCALOPINO, Robert A..- Asia and the United States the Challenges Ahead.Foreign Affairs, vol.69, n°1, 1989.- p.p.89-114.
 - 16م دور ماظقزقػي ماألعـقي مظمدقون مو ماإلخػوق مسي مهؼقؼفو مو مإغشوء ماحملػؾ ماإلضؾقؿل ،مأغظر مسؾد ماٌـعؿم
رؾعً،مترتقؾوتماألعـماإلضؾقؿقيمسيماظـظومماظعوٌلماىدؼدم -.ماظلقوديماظدوظقي،مسددم،129مؼقظققم/ممتقزم
-.1997مص9.م-.مطذظؽمأريدمإبراػقؿمربؿقدم-.مم.س.ذ .م
- 17مجود،مسؿودم-.ماووػوتماظؿؽوعؾم-.مم.س.ذ.م-مص.ص.م.7-6
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اٌـطؼي مثؿ متاله ماالجؿؿوع ماظؿوظل مسي مطقاالٌؾقر سوم م 1977محقٌ مطون مػذانم
االجؿؿوسونمغؼطيمهقلمسيمتورؼخم"اآلدقون" .18م
ثالثاذ-ذاهلوكلذالتنظومي :ذ
أدػرمإسالنم"اآلدقون"مأومأزلكمإسالنم"بوغؽقك"ماظصودرمسيمآبم/مأشلطسم
1967مسـمإغشوءماظعدؼدمعـماشلقؽوتمواٌـظؿوتمواظؾفونمذؽؾًمسيمذبؿؾفومسـوصرم
اشلقؽؾماظؿـظقؿلمظؾؿـظؿيم:موػذهماشلقؽوتمػلم:م(أغظرمذؽؾمرضؿم )1م
أ.مإجؿؿوعماظؼؿيمSummit meetingموػذهمػلماظلؾطيماألسؾكمسيماظرابطيمحقٌم
تؿؽقن معـ مرؤدوء مايؽقعوت مسي ماظدول ماألسضوء ،موعـذ متلدقس ماظرابطي ممل متعؼدم
دقى مأربع مإجؿؿوسوت مضؿي ،م(صؽون ماألول مسي معدؼـي م"بوظل" مبنغدوغقلقو مسيم
ذؾوط/صدلاؼر م ،1976مو ماظـوغل سي معدؼـي م"طقاالٌؾقر" ممبوظقزؼو مسي مآب م /مأشلطسممممم
 ،1977مواظـوظٌ مسي معدؼـي م" معوغقال" مبوظػؾؾني مسي مطوغقن مأول م /مدؼلؿدل م،1987م
واظرابعمسيمعدؼـيم"دـغوصقرة"مسيمطـقنمثوغلم/مؼـرل .)1992م
و اٌالحظي ماىدؼرةمبوظذطرمػـومأغفمضدمعرتمتلعمدـقاتم(سؼدمتؼرؼؾو)مسؾكم
إغشوءماظرابطيمضؾؾمسؼدمإجؿؿوعماظؼؿيماألول،موػقماألعرماظذيمؼشرلمإديمسدمموجقدم
اٌرطزؼي ،موإديمتؼدمماالضؿصودي مسؾكماظلقودل،مإذامملموؿؿعماظؼقودةماظلقودقيم
خاللمسؼدمطوعؾموظقمٌرةمواحدة،موععمذظؽمصننماظرابطيمطوغًمعوضقيمسيمدؾقؾم
هؼقؼ ماألػداف ماٌـقري مبفو ،مطؿو مأن معـ ماٌالحظ مأؼضو مسدم متلؾلؾ معقاسقدم
اجؿؿوسوتماظؼؿيمصوظػرقمبنيماألولمواظـوغلمدـيموغصػمتؼرؼؾوم(18مذفرا)م طؿومأنم
اظػرقمبنيماظـوغلمواظـوظٌمأطـرمعـمسشرمدـقات،موأخرلامصننماظػرقمبنيماظـوظٌم
واظرابع محقاظل مأربع مدـقات ،موػق مؼشرل مإدي مأن معقاسقد ماجؿؿوسوت ماظؼؿي مشرلم
ربددة،موطذظؽمؼشرلمأؼضومإديمسدممدقطرةماظؼؿيمسؾكمعؼوظقدماألعقرمسيماظرابطي،م
واظقاضحمأغفمظؼوءمظؿقدؼدماًطقطماظعوعيمععمتركماظؿػوصقؾمظؾؿلؿقؼوتماألخرى.
ب.ذاملؤمتراتذالوزاروةذ Ministerial Conferencesذ:مجيؿؿعموزراءمخورجقيم
اظدولماألسضوءمدـقؼومبشؽؾمدوري،مطؿومجيؿؿعموزراءماإلضؿصودمأؼضوذسنوواذإلدارةم
ذمونماظؿعوونماإلضؿصوديمطؿومجيؿؿعموزراءمآخرونمطؾؿومدسًمايوجيمإديمذظؽ .م
- 18محقلمغشلةماآلدقونموماظصعقبوتماظيتمجوبفؿفومأغظرم :م

WONG, John.- The Asean model of regional coopertion .- in Seiji Naya & Migvel Urrulia
(eds), Lessons in development a comparative study of Asia and Lozin America senfran
cisco.- International center of economic Growth, 1989.- p.p.121-125.
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ج.ماظؾفـيماظدائؿيمStanding Committeeم :م
و متؿؽقن معـ موزؼر مخورجقي ماظؾؾد ماٌضقػ مودػراء ماظدول ماألسضوء ،موؿؿعم
بشؽؾمدوريمعرةمطؾمذفرؼـ .م
د.ماألعوغيماظعوعيم Secretariats:م
وضدمأغشؽًمسيم"جوطرتو"مبنغدوغقلقومسومم1976موتشؽؾماىلدماٌرطزيمظؾرابطيم
واألعني ماظعوم ماألسؾك مخيؿور مبشؽؾ مدوري معـ ماظدول ماألسضوء محلى ماظذلتقىم
األجبدي مطؾ مثالثمدـقات،موجيريماظؿـلقؼماظققعلمعـمخاللماألعنيماظقرينم
ظؽؾمسضقمسيماظرابطي.م(أغظرمذؽؾمرضؿ ).2م
ػـ.اظؾفون م Committeesم :مؼؿؿ ماظؿعوون مبني مدول ماظرابطي معـ مخالل موزراءم
اظشمونماإلضؿصودؼيمسدلمزيسمىونمػل،مىـيماظغذاءمواظزراسيمواظغوبوتموىـيم
اظؿؿقؼؾ مواظؾـقك موىـي ماظصـوسي مواظؿعدؼـ مواظطوضي مو ماظـؼؾ مواٌقاصالت موأخرلام
ىـيماظؿفورةمواظلقوحي .19م
طؿومتشؽؾمبوإلضوصيمإديمػذهماًؿسمىونمخوصيمعـؾمىـيماظـؼوصيمواٌعؾقعوتم
وىـي ماظعؾقم مواظؿؽـقظقجقو موىـي ماظؿـؿقي .موصقؿو مؼؾل مدقف مغؿعرض مإلنوزاتم
اآلدقونمسيمثالثمذبوالتمرئقلقيمػلماجملولماالضؿصودي،مواظلقودل،مواظعالضوتم
اًورجقي :م

أ-ذالتعاونذاالقتصاديذ :ذ

بوظرشؿ معـ مأن ماظؿعوون ماالضؿصودي مبني مدول ماآلدقون مضد مبدأ مسي مإرور مضقؼم
وربدود،مظـشوروتمعؿعؾؼيمبوظغذاءمموماظطوضيموماظـؼؾمومأجفزةماالتصولموماظزراسيم
وماظلقوحيمصقؼؼماظؿعوونمبقـفؿماحؿقورلمشذائلمآدققي،مإالمأنماظؾداؼيمايؼقؼقيم
آلظقوت ماظؿعوون ماالضؿصودي مجوءت مسي ماظقضً ماظذي مسؼدت مسي مضؿي م"بوظل"م
بنغدوغقلقومسومم1976موممتمتشؽقؾمثالثمىونمرئقلقيمػل:م
.1مععوػدةماظؿفورةماظؿػضقؾقيمم(اظدوظيماألوديمبوظرسوؼي)م .P.T.ASم
.2ماٌشروسوتماظصـوسقيم(ظمدقون)م .A.I.P.Sم
.3ماٌـطؼيماظصـوسقيماٌغؾؼي .م

- 19مجود،مسؿودم-.ماالغدعوجماإلضؾقؿلم-.مم.س.ذ.م-مص.ص.م.195-194م
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ومضدمسـقًماالتػوضقيماألوديمجبعؾمحرؼيماظؿفورةمعؽػقظيمبنيمدولماٌـطؼيم(أيم
جبعؾ ماظدول ماألسضوء معـطؼي موورة محرة معغؾؼي) ،مو متؽػؾً ماظـوغقي مو ماظـوظـيم
بوظؿعوونماظصـوسل .20م
ومسيمأسؼوبماظؼؿيمذاتفومومبـوءمسؾكماالتػوضوتماٌؿؾعيماتػؼموزراءماضؿصودمدولم
اآلدقون مسؾك متقزؼع ماٌشروسوت ماظصـوسقيمسؾكماظدولماألسضوء.مومسيمسومم1977م
واصؼ موزراء ماالضؿصود مسؾك ماٌشروسوت ماٌكؿورة مصقؿو مسدا ماظػؾؾني ماظيت مادؿؾدظًم
اٌشروع ماظذي مأجرل مسوم م 1979ممبشروع مآخر مإلغؿوج ماظقرق ،مطؿو مشرلت ماظػؾؾنيم
عشروسفومثوغقيمومادؿؾدظؿفمبـوظٌمظؿصـقعماظـقوسمومأجوزهموزراءماضؿصودماآلدقونم
سومم .1982وموصؼومالتػوقماألصضؾقيماظؿفورؼي،ماتػؼمسؾكمإضوصيم()50معـؿفومسيمطؾم
جقظيمعـ ماٌػووضوت،مطؿومواصؼموزراءماالضؿصودمسؾكمإسػوءمطؾمصػؼيمتؼؾمضقؿؿفوم
سـ مزيلي مآالف مدوالر معـ ماظردقم ماىؿرطقي ،مو مبعد مذظؽ مبعوعني موصؾً مػذهم
اظؼقؿي مإدي مسشرة معالؼني مو مبعد مذظؽ مادؿؾدظً م"اآلدقون" ماٌػووضوت معؿعددةم
األرراف ماىؿوسقي مبوٌػووضوت ماظــوئقي ،مو مصقؿو مؼؿعؾؼ مبوظؿكػقضوت ماىؿرطقيم
سؾكماٌـؿفوتمشرلماظزراسقيماظيتمؼصؾماظؿكػقضمصقفومإديم 50م،%مصؼدموصؾًم
صوئدةمػذهماٌـؿفوتمسومم1983مإديم()12مأظػمعـؿٍ .21م
و مضد مظعى ماظؿعوون ماظصـوسل مدورا محؼقؼقو مسي ماٌدى ماظؼصرل مظعؿؾقي ماظؿؽوعؾم
االضؿصودي م مظؾؿـطؼي ،مو مذظؽ مسـ مررؼؼ ماظؾفـي ماًوصي ماظيت ممت متشؽؾقفو مسومم
1977مسيمذبوالتماظصـوسقيموماظؿعدؼـموماظطوضي،مومضدمحددتماظؾفـيماٌشروسوتم
اظيت مدقف مؼؾدأ ماظؿؽوعؾ مبشلغفو مسي ماظلقورات ،مو ماآلالت ماظزراسقي ،مو مععداتم
االتصول .م
ومطوغًماظػؽرةماظرئقلقيمػلمأنمرجولماألسؿولمومايؽقعوتمميؽـفؿماظؿعوونم
سي مإغشوء ماظصـوسوت مسي مطؾ مدوظي مسضق مسؾك مسبق متؽوعؾل مدقاء مسي ماإلغؿوج مأوم
اظؿفؿقعمبشرطمأنمؼؿؿؿعماٌـؿٍمبويؿوؼيماىؿرطقيمسيمدولماظرابطي .م
وماىدؼرمبوظذطرمأنماظؼطوعماًوصمملمؼؾودرمسيماظؾداؼيمإديماالدؿـؿورمسيمذبولم
اظؿصـقع ماٌشذلك محقٌ معرت مثالث مدـقات محؿك متشؽقؾ ماآلدقون مظؾغرفم
اظؿفورؼيمسومم،1972مومػـو مبدأماظؼطوعماًوصمسيماٌلوػؿيمسيمصـوسيماظلقوراتممم
ومواصؼموزراءماالضؿصودمسؾكمذظؽمسومم .1980م
- 20ماٌرجعماظلوبؼم-.مص-.205.مومأغظرمWONG, John.- Op.cité.- p.136
21- Ibid .- p.p 126 - 130.
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ب.ذاجملالذالدواسي :ذ

أثرت مزروف ماظـشلة مو ماظؿطقر مسؾك مدور ماآلدقون ماظلقودل محقٌ مرطز مضودةم
اظدول ماألسضوء مسي ماآلدقون مجفقدػؿ مسؾك مدسؿ ماظؿعوون ماالضؿصودي مو ماظصـوسلم
واظؿفوري مأدودو مدونماالغصرافمإديماظشمونماظلقودقي.مظؽـمغظرامظعدممإعؽوغقيم
اظػصؾ مبني معو مػق مدقودل مو معو مػق ماضؿصودي مسؿؾقو ،مصؼد ماضطر ماآلدقون مإديم
اًقض مسي ماٌلوئؾ ماظلقودقي ماظيت مبدأت مبؿلطقد موزراء ماًورجقي مسؾك محقودم
اٌـطؼي مو مزفر معػفقم معـطؼي ماظلالم مو مايرؼي مو مايقود م" Zone of Peace,
 "Freedom and Neutralityمو مدقطر مػذا ماٌػفقم م( )Zopfanمسؾك ماالجؿؿوعم
اظقزاريماظرابعمظمدقونمسيمأذار/عورسم،1971مومطذاماجؿؿوعموزراءماًورجقيمسيم
تشرؼـمثوغل/غقصؿدلم 1971مومدعكموزراءماًورجقيمإديمإصدارمإسالنمسـمسزعفؿم
اظلعلمإديمجعؾمػذاماٌػفقممجزءامعـماظلقوديماظرزلقيمظؾرابطيمطؿومدعًمسيمإرورم
غشورفو ماظلقودل مإدي مإجراء محقاراتمععماىؿوسيماألوروبقيم()1972مومادذلاظقوم
()1974مومغققزؼؾـدةم()1975مومطـداموماظقوبونموماظقالؼوتماٌؿقدةم()1977مسيمإرورم
عـماظؿؼلقؿمحقٌمتؽػؾمطؾمسضقمعـماظرابطيمبوإلذرافمسؾكمايقارمععمضقةمعـم
اظؼقىماظدوظقي،مومضدمشطًمػذهمايقاراتمجقاغىمعؿعددةمعـماظؿعوونماظؿـؿقيمممممم
وماٌلوسداتماظػـقيمومعشروسوتماألحبوثموماظؿفورة .22م
إالمأغفمجيدرماظؼقلمأنمأسظؿماألدوارماظلقودقيماظيتمظعؾفوماآلدقونمػقمذظؽم
اظدورماٌؿعؾؼمبؼضقيمطؿؾقدؼوماظيتمتػفرتمسؾكمأثرماظغزوماظػقؿـوعلمظؽؿؾقدؼومسيم
طوغقنمأولم/مدؼلؿدلم،1978مإذمهرطًماآلدقونمومأداغًماظغزومطؿوموضػًمإديم
جقارماظصنيمضدماالهودماظلقصقيتماظذيمبدأمعمؼدامظؾغزو،مومسؾكمأثرمهرطوتم
اآلدقون مو ماظدسؿ ماألعرؼؽل مشلو ،منقً مسي مادؿصدار مضرارات معـ مذبؾس ماألعـم
تطوظى مصقؿـوم مبوالغلقوب معـ مطؿؾقدؼو ،مو مطوغً مغؿقفي مذظؽ مسؼد معممتر مظألعؿم
اٌؿقدةمحقلمطؿؾقدؼومسيمغققؼقركمسومم 1981مطؿوممتلؽًمبضرورةمحضقرماظػؽوتم
األربعيماٌؿـؾيمظؾشعىماظؽؿؾقدي.مومبوظرشؿمعـمأنماٌممترماغؿفكمإديمصدورمبقونم
خؿوعل مذو مروبع متقصقؼل محرص مسؾك ماظؿقصقؼ مبني معطوظى ماآلدقون معـ مجفيمممممممم
و معطوظى ماظصني معـ مجفي مأخرى محقٌ مأطد مسؾك مضرورة ماغلقوب ماظؼقاتم
األجـؾقي مو مإجراء ماغؿكوبوت محرة مهً مإذراف ماألعؿ ماٌؿقدة ،مإال مأن مجفقدم
اآلدقونمملمتػذلمإذمادؿؿرتمخاللمسؼدماظـؿوغقـوتمسيمتؾـكمدقوديمعؿؿودؽيمإزاءم
اظؼضقي،مومضدممتـؾمذظؽمسيمسددمعـماإلجراءاتمطونمعـفومعشروعماظلالمماظذيم
- 22مصوحل،معوجدة-.موربيماآلدقونم-....مم.س.ذ-.مص.ص .23-22.م
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ضدعؿفماظرابطيمسيماالجؿؿوعماظلـقيم(بوغؽقك)مسيممتقزم/مؼقظققم 1988ماظذيمارتؽزم
سؾك موضػ مإرالق ماظـور مو ماغلقوب ماظؼقات ماظػقؿـوعقي مسؾك مثالثي معراحؾ مو مغزعم
دالح ماظػصوئؾ ماظؽؿؾقدؼي مسؾك معرحؾؿني مو متشؽقؾ محؽقعي ماغؿؼوظقي مو مإجراءم
اغؿكوبوت مسوعي مهً مإذراف مدوظل .23مطؿو مدسً ماظرابطي معـظؿي مدول مسدمم
االسبقوز مسي م 1986/4/18مإدي معلوغدة معقاضػ ماظرابطي مسي مجفقدػو مظؿلقؼي ماظؼضقيم
اظؽؿؾقدؼي .م
وماغؿفًمبدخقلماظرابطيمسيمعػووضوتمعؾوذرةمععمصقؿـومموماضذلحًمتشؽقؾم
ذبؾسمومرينمأسؾكمعـماظؼقىماٌعورضيمؼشغؾمعؼعدمطؿؾقدؼومسيماألعؿماٌؿقدة .م
العالقاتذاخلارجوةذلآلسوانذ :ذ
.1معذاجملموعةذاألوروبوةذ ذ
تشؽؾماىؿوسيماألوروبقيماظـؿقذجماظـظريماحملؿذىمظدىمدولمرابطيماآلدقون،م
ومظذامطونمعـماظطؾقعلمأنمؼلعكمػمالءمومعـذماظؾداؼيمإديمدسؿمسالضوتفؿمبوجملؿقسيم
األوروبقي،مومأدػرمػذاماظلعلمسؾكمتقضقعماتػوقمظؾؿعوونمبنيماآلدقونموماجملؿقسيم
األوروبقي مسي مآذار م /معورس م 1980مو مطذظؽ ممت متشؽقؾ مىـي معشذلطي مسؼدتم
اجؿؿوسفوماألوديمسيماظعوصؿيماظػؾؾقـقي م(عوغقال)مسيمتشرؼـمثوغلم/مغقصؿدلم،1980ممممم
و مأصؾح ماالجؿؿوع مدـقؼو مبعد مذظؽ ،مو موضعً ماظؾفـي مبرغوذبو مظؾؿعوون ماظعؿؾلممممممم
وماظؿؽـقظقجل،مومسيمطوغقنمأولم/مدؼلؿدلم1983ممتمتشؽقؾمذبؾسمرجولماألسؿولم
عـماآلدقونموماجملؿقسيماألوروبقيمومذظؽمظؿقدؼدماٌشروسوتماٌشذلطيماظيتمؼلوػؿم
صقفومأومؼؼقممبفومرجولمأسؿولمأوروبققن .م
و مسي متشرؼـ مأول م /مأطؿقبر م 1985مسؼد ماالجؿؿوع مظقزراء ماظشمون ماالضؿصودؼيم
ظمدقونموماجملؿقسيماألوروبقي،مومواصؼمسؾكمتشفقعماالدؿـؿوراتماألوروبقيمسيم
دولمرابطيماآلدقونمومضدرتماالدؿـؿوراتماألوروبقيممسيمذظؽماظقضًمبـققم 13م%م
عـ مإذيوظل ماالدؿـؿورات ماألجـؾقي مسي ماٌـطؼي ،مو مذظؽ معؼوبؾ م( 28م )%مظؾقوبونمممممممم
وم( 17م)%مظؾقالؼوتماٌؿقدة.مومسيمسومم 1987مأغشؽًمىونمادؿـؿورؼيمعشذلطيمسيم
ذيقعمسقاصؿمرابطيماآلدقونممومععمبداؼيمهركماجملؿقسيماألوروبقيمسبقمهؼقؼم
اظقحدة ،مسؼد موزراء مخورجقي مرابطي ماآلدقون ماجؿؿوسو مسي مذؾوط م /مصدلاؼر م1990م
 23م -مجود ،مسؿود م -.ماالغدعوج ماالضؾقؿل م -.مم.س.ذ-.ص -.205-204.مو مأغظر ماظؾوز ،مربؿقد-.م
ص.ص.23-22.
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ٌـوضشي ماآلثور ماحملؿؿؾي مظؾقحدة ماألوروبقي مسؾك مرابطي ماآلدقون ،مالدقؿو مسي مزؾم
اٌكووفماظيتمررحؿفوماظرابطيمحقلمعومميؽـمأنمؼقضعمعـمضققدمسؾكمصودراتفؿم
إدي مدول ماالهود ماألوروبل مو مطذظؽ مظؾقٌ ماآلثور ماٌذلتؾي مسؾك ماووه ماجملؿقسيم
األوروبقيمإديمتقجقفماظشطرماألطدلمعـماالػؿؿومموماٌلوسداتمإديمدولمذرقمأوروبوم
هقشلومسبقماضؿصودماظلقق .م
.2ذاألسوانذوذالوابانذ :ذ
ميؽـماظؼقلمبلنممثيمسقاعؾمطـرلةمدقودقيموماضؿصودؼيمومجغراصقيمطوغًممبـوبيم
احملدداتمظعالضيماآلدقونمبوظقوبونمصوظقزنماالضؿصوديماظضكؿمظؾقوبون،موماىقارم
اىغراسي مو ماظؿشوبف مسي ماألغظؿي ماالضؿصودؼي مادؿدسك محدوث متعوون مبني ماآلدقونمممم
وماظقوبونمومػقماألعرماظذيمتػفؿفمطالماظطرصنيمصلدػرمسـمتشؽقؾماىؿعقيماظقوبوغقيم
اآلدقوغقي مٌـوضشي ماظؼضوؼو مذات ماالػؿؿوم ماٌشذلك معـؾ ماظؿفورة ،مو ماالدؿـؿوراتمممممم
ومغؼؾماظؿؽـقظقجقو.مومسيمسومم 1981مبدأتماظقوبونمبؿؼدؼؿمدسؿفومظرابطيماآلدقون،م
ومػقماظدسؿماظذيمتزاؼدمسومم1983مظؽؾمعـماغدوغقلقومومعوظقزؼومومتوؼالغد .م
ومسيمسومم1987مأغشلتماظقوبونمصـدوقممتقؼؾماظؿـؿقيمسيماآلدقونمبرأزلولمضدرهم
عؾقورامدوالر،مومسيمأؼورم/معوؼقم 1991مأدػرتماٌػووضوتمبنيماظطرصنيمسـمإسالنم
اظقوبونمادؿؿرارػومسيمدسؿمومتشفقعماظـؿقماالضؿصودي مظدولماآلدقونموماظؾقٌمسـم
إرورمعشذلكمٌـوضشيماظؼضوؼوماظلقودقيموماألعـقيمسيماٌـطؼي .24م
-3ذاآلسوانذ-ذكورواذاجلنوبوة :ذ
وجد ماظؿعوون ماالضؿصودي مبني ماآلدقون معـ مجفي مو مطقرؼو ماىـقبقي معـ مجفيم
أخرى مسددا معـ ماألدؾوب موماٌدلراتمأػؿفومؼؿعؾؼممبشوطؾمعشذلطيمعـؾمارتػوعم
تؽوظقػماظطوضيمخوصيمسيمطقرؼومومطلودماظطؾىمسؾكماظصودراتمومتفدؼدمايؿوؼيم
اظعوٌقي .م
ومطذظؽمػـوكمأدؾوبمدقودقيمومأعـقيمعـفومدعكماآلدقونمإدي متؼقؼيمسالضؿفوم
بؽقرؼوماىـقبقيمظؿفدمعقرهمضدممشلومسيمضضقيمذؾفماىزؼرةماظؽقرؼيمظضؿونمسدمم
 - 24محقلماظدورماظقوبوغلمسؾكماظلوحيماآلدققؼيمبعوعيمومسالضيمبرابطيمجـقبمذرقمآدقومخوصيمأغظرم:م
اٌرجعماظلوبؼم-.مص .205.م
ومأغظرمطذظؽم:م STOKES & AHO.- Op.cité.- p.p 125-130.م
ومحقلمزبووفماآلدقونمعـماشلقؿـيماظقوبوغقيمأغظرم:ماظؾوز،مربؿقد-.ماظؿؽؿالتماالضؿصودؼيماظؽدلىموماظدورم
اظذيمتؾعؾفمسيمتقزؼعمعقازؼـماظؼقىم -.محبٌمشرلمعـشقرمعؼدممإديمغدوةماظـظومماظدوظلماىدؼدمومهدؼوتم
اظعوملماظعربلم-.ماظؼوػرة،معرطزماظدرادوتمايضورؼي،محزؼرانم-.1994مص 22..م
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تػفر ماظصراع مسي مػذه ماظؼضقي ،مو مػذه ماألدؾوب مدصعً ماآلدقون مإدي مضؾقل مطقرؼوم
طعضقمعراضىمسيماجؿؿوعموزراءماًورجقيمسيمؼقظققم .1991م
ومضدمأضوعًمطقرؼومسالضوتمجقدةمععماآلدقونمعـذمإغشوئفمإالمأنمػذهماظعالضيم
زؾًمإديمسومم1975متؿؿقزمبلعرؼـ :م
اظؿـوصس معع مطقرؼو ماظشؿوظقي مو مذظؽ مسي مإرور ماٌـوصلي ماظعوٌقي مبني ماظؽقرؼؿنيم
ظؾقصقلمسؾكماظشرسقيماظدوظقيموماالسذلافماظعوٌل.مأوظقؼيماظعالضوتماظــوئقيمععم
طؾ مدوظي معـ مدول ماآلدقون مسؾك ماظعالضي معع ماآلدقون مطقحدة معؿؽوعؾي ،مإال مأنم
اظعالضوتمأخذتمعـعطػومجدؼدامابؿداءمعـمعـؿصػماظلؾعقـقوتمععمزؼوراتمسددم
عـماظؽقرؼنيماظرزلقنيمظدولماآلدقونمومطذامزؼوراتمعلؽقظني معـماآلدقونمظؽقرؼوم
اىـقبقي.مومبنظؼوءماظضقءمسؾكمتطقرماظعالضوتماظؿفورؼيمبنيمطقرؼوموماآلدقونمسيم
صذلةمايربماظؾوردةمؼؿضحم -مطؿو متشرلماظؾقوغوتموماإلحصوءاتم -ماظـؿقماظلرؼعم
سي موورة مطقرؼو معع ماآلدقون محقٌ موصؾً مسوم م 1980مإدي م( )2610معؾققن مدوالرم
أعرؼؽلمومػقمرضؿمأسؾكمخبؿسمعراتمعـماظرضؿماٌؿقؼؼمسومم 1975موماظذيمطونم
()508معؾققنمدوالرمأعرؼؽل،مطؿومأنمغلؾيموورةمطقرؼومإديمذبؿؾماظؿفورةماظعوٌقيم
وصؾًمسيماظعوممغػلفمإديم( )%6,58مبزؼودةمأطـرمعـم()%5,1مسـمسومم1975مومػقم
جوغىمعـماألرضومماظيتمتقضحمسؿؼماظعالضوتماظؿفورؼيمبنيماظطرصني.م م
ومسيماظػذلةماظيتمأسؼؾًمايربماظؾوردةممنًماظعالضوتمبنيماظطرصنيماألعرماظذيم
أدىمإديمإضوعيمعومزللمSectoral Dialogue Patnershipماظذيمضودمإديمحقارمذراطيم
طوعؾمبقـفؿومسيمسومم.1991مطؿوممنًموورةمطقرؼو مععماألدقونمبصقرةمعؾققزيم
سومم 1980مإديم 1993مصورتػعمغصقىماآلدقونمععموورةمطقرؼو م( (%6،6مسومم1980م
إديم((%10مسومم،1993مومبوٌـؾمزادتمصودراتماآلدقونمظؽقرؼوممبعدلمدـقيمبؾغم
حقاظلم( % 12،6م( مسؾكمحنيمزادتماظقارداتمإديم(%17،6م(مدـقؼومسيماظػذلةمعـم
 1980مإديم،1993مومػقماألعرماظذيمتقضقفماىداولماٌؾقؼيمععماظذلطقىماظـقسلم
ظؾصودراتموماظقارداتماظؽقرؼيمعـمومإديماآلدقونم .25م

.2ذاآلسوانذ:ذالتحدواتذوذاآلفاق ذ

مسبقمتؼقؼؿمعقضقسلمظرابطيماآلدقونم :م- 25مسؾلمصوحل،معوجد-.مطقرؼوموماظؿعوونماإلضؾقؿل-.محبٌمعؼدممإديمعممترماظلقوديماًورجقيماظؽقرؼي-.م
اظؼوػرة،معرطزماظدرادوتماآلدققؼيم-مجوععيماظؼوػرة،م17مصدلاؼرم-.1997مص.صم.13-10
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جيدر مبـو مو مسبـ مبنزاء متؼقؼؿ مأداء ماآلدقون ماظؼقل مبلن موربي ماآلدقون متطرحم
منقذجومغوجقوم-مومبوضؿدارم-مسيمتؼدؼؿممنقذجمتعووغلمسيمبقؽيمصراسقيمإذماتلؿًم
اٌـطؼي مضؾؾ مزفقر ماظرابطي مو مبعدػو مبؽـرة ماظصراسوت مو ماالغؼلوعوت مبني مدولم
اٌـطؼيموماظيتموصؾًمإديمحدماًالصوتماظعرضقيمايدودؼي،مسؿؼؿفومخالصوتمسيم
اظرؤىمووهمضضقيماألعـماإلضؾقؿلموماٌقضػمعـماظؼقىماإلضؾقؿقيماألخرى،مومطذظؽم
اظؼقى ماظدوظقي ،مطؿو منقًماظرابطيمسيمادؿـؿورماظؾقظيماظؿورخيقيماٌقاتقيماظيتم
متـؾً مسي ممنق ماظؿفدؼد ماظػقؿـوعل /ماظلقصقوتل مو متصوسد ماظـػقذ ماظصقين مو معـ مثؿم
ادؿـؿرتمدولماظرابطيمصؽرةماإلحلوسمبوًطرماٌشذلكمسيموضعمأدسمبـوءمإضؾقؿلم
ظؿقؼقؼماألعـموماظرصوهماالضؿصودي .م
ومميؽــومصقؿومؼؾلمإجراءمتؼقؼؿمعقضقسلمظمدقونماغطالضومممومدؾػمبقوغفمدونم
تفقؼـمأومتفقؼؾ.مومغظرؼومصنغفمميؽـمإجراءمػذاماظؿؼقؼؿمسدلمادؿكداممودقؾؿنيم
رئقلقؿنيمػؿوم:مأوالم:مذبؿقسيماألػدافماٌردقعيمظمدقونموماٌـقطمبفمهؼقؼفو.م
ثوغقو م :مسقاعؾ منوح ماظرابطي متقصال مإدي ماظؿعرف مسؾك معلؿؼؾؾ ماظرابطي مسي مضقءم
اظؿقدؼوتماظـوذييمسـماظـظومماظدوظلماىدؼدمومػقمعومغعرضمظفمتػصقالمسيماظـؼوطم
اظـالثماظؿوظقيم :م

أوالذ:ذجمموعةذاألهدافذاملرسومةذ :ذ

أغشؽً ماآلدقون مو مضوعً مأدودو مظؿقؼقؼ موزقػؿني مسي مشوؼي ماألػؿقي مجملؿقعم
األسضوءمومألررافمخورجقيمدسؿًماآلدقونمومدوغدتفمسيمررؼؼمضقوعفمومػؿوم :م
-1ماظقزقػيماألعقـي م
-2ماظقزقػيماالضؿصودؼي م
طؿومميؽـمإضوصيموزقػيمثوظـيمأومػدفمثوظٌمأغقطمبوظرابطيمهؼقؼفمومإنمؼؽـم
المحؼومشلومومػقماظقزقػيماظلقودقي.مومدقفمغؿـوولمػذهماظقزوئػماظـالثمظـدرسم
عدىمنوحماآلدقونمسيمهؼقؼفو .م
 -1ماظقزقػي ماألعـقي م :مذطرغو مصقؿو مدؾؼ مأن مإغشوءمآدقونمجوءمضؿـمترتقؾوتم
األعـ ماإلضؾقؿل مسي مإضؾقؿ مآدقو م -ماظؾودػقؽ،ماظيتمخططًمشلوموموضعؿفوماظؼقىم
اظغربقيمومسؾكمرأدفوماظقالؼوتماٌؿقدةمسيمدسؿفومظؾدولماظصدؼؼي،مومجوءماآلدقونم
ظققصرمألسضوئفمربػالمٌـوضشيماظدبؾقعودقيماظقضوئقيمومإجراءاتمبـوءماظـؼيمومإلسالنم
وجفيمغظرمواحدةمإزاءمضضقيماألعـماإلضؾقؿل،مومبوظرشؿمعـمأنماظرابطيمضدمخؾؼًم
جقامعـماظـؼيموماظؿػوػؿمبنيماظدولماألسضوءمطؿومخؾؼًمعومميؽـمأنمغلؿقفمبوظعؼؾم
اىؿعلماألعرماظذيموحدماظرؤىمإزاءمضضقيماألعـماإلضؾقؿلموماظعالضوتماًورجقيم
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إال مأغف م -موصؼو مظرأي ماحملؾؾني م -مضد ماصؿؼر مظذلتقؾوت مأو مآلظقوت متؼؾقدؼي مظألعـم
اىؿوسل ،مإذ مجوء مإسالن متلدقلف مخؾقا معـ ماإلذورة ماظصرحيي مظدوره ماألعين،ممممممم
ومسدلمسؿرهماظطقؼؾمملمحيوولماآلدقونمأنمؼصقغممنقذجومرزلقومظألعـ،مإذمبوظرشؿم
عـمأغفمرقرمعـففومدقودقومٌشوطؾماألعـماإلضؾقؿل،ماضؿصرمسؾكمأسضوئفمسيمسؿؾقيم
حقار معؿعدد ماألرراف مو متؼقم ممموردؿف مسؾك مسـصر ماظدبؾقعودقي مو محدػو ،ماصؿؼرم
ظؾفقاغىماظؿـػقذؼيمٌعرصيممنوذجماألعـماىؿوسل،مإذمالمؼؿضؿـ مأؼيمآظقوتمرزلقيم
اٌـوزسوت ،مرمبو مخشقي ماإلدوءة مظؾعالضوت ماظلقودقي ،مو مؼرى مػمالء مأن ماظدظقؾم
اظقاضحمسؾكمصشؾماآلدقونمسيمأداءموزقػؿفماألعـقيمػقماالووهمإديمإغشوءمبقونمعؿعددم
األررافمأطـرماتلوسومسيمآدقوم -ماظؾودػقؽ.مسرفمبودؿ م:مربػؾمآدقونماإلضؾقؿلم
 A.R.F.ماظذيمسؼدماجؿؿوسفماألولمسيمبوغؽقكممتقزم/مؼقظققم 1994مومؼؿلؿمبدورم
أعينمواضحماظؿقدؼد،مومحيؿؾماآلدقونماٌلموظقي ماألدودقيمسـمتطقرهماٌمدللم
حقٌ مؼؿقدي متـظقؿ مو مرئودي ماالجؿؿوسوت ماظلـقؼي مظؾؿقػؾ ،مو متؿـووب مرئوديم
اجؿؿوسوتف ماٌـعؼدة مبني مدوراتف ماظلـقؼي ،مإال مأن مػـوك مهؾقالت مترى مأن متؾينم
احملػؾمٌـفٍماآلدقونمإزاءمعشوطؾماألعـماإلضؾقؿلموماصؿؼورهمظـصمؼـظؿمادؿكدامم
اظؼقةمسيماظصراعمومحده،موماسؿؿودهمسؾكماٌؽوغيماظعؾقومظؾدبؾقعودقيمميـؾماعؿدادام
ظإلخػوقمسيمهؼقؼماألعـمومأداءماظقزقػيماألعـقي .26م
-2ماظقزقػيماالضؿصودؼيم:مبرزماإلنوزماظرئقسمجملؿقسيماآلدقونمسؾكماظصعقدم
االضؿصودي مسيمتزاؼدمععدالتماظؿفورةماظؾقـقيمبنيمدولماظرابطيم(أغظرماىدولمسيم
اٌؾقؼ).مومعـمػـومندمأنماآلدقونمضدمنقًمسيمتدسقؿماظؿعوونماالضؿصوديمبنيم
دوشلو،مػذامبوظرشؿمعـمأنماٌشروسوتماظيتممتماالتػوقمسؾقفومملمؼـفزمعـفوماظؽـرلم
إضوصيمإديمسدمماظؿؼقدمبؾقائحماظرابطيمسيماظعدؼدمعـماظؼطوسوتمومؼػلرماظؾعضمزؼودةم
ععدالتماظؿؾودلماظؿفوريمصقؿومبقـفو،مبوظؼقلمبلنمػذاماظـؿقمعردهمإديمغشوطماألدقاقم
احملؾقي مظدول ماآلدقون مغػلفو مو مظقس مإدي مزؼودة ماظصودرات مصقلى ،مسي معـطؼيم
جـقب مذرق مآدقو مسي محني مؼػلرون مزؼودة ماظؿؾودل ماظؿفوري مبني مدول ماآلدقونمممممم
و ماظدول ماحملقطي مبفو مبنتؾوع مدول مجـقب مذرضل مآدقو مبصػي مسوعي مظؾؿؾودئم
األدودقيمظالضؿصودماظرأزلوظلمصضالمسـمتشفقعماالدؿـؿوراتماًورجقي .م

 - 26مسؾك مصوحل ،معوجدة -.موربي ماآلدقون -...مم.س.ذ -.مص.ص 23-22.م -.مرؾعً ،مسؾد ماٌـعؿ-.م
م.س.ذ -.مص.ص -.13-10.مواغظر مطذظؽ مصراغلقس مدؼرون -.ماظـشوط ماالضؿصودي مظؾؾدان مآدقو مؼؽشػم
اًالصوتماظلقودقيم-.مظقعقغدماظػرغللم-.مسددم.1996/2/24
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ومػؽذامؼظؾماإلنوزماظرئقللمظؾرابطيموماظذيمالمؼؼؾماىدلم -مأغفومضطعًم
ذقرو مسؾك مررؼؼ ماالغدعوج ماالضؿصودي محقٌ مبدأ مايدؼٌ مسـ معـطؼي مظؾؿفورةم
ايرة،موماهودمظؾؿلؿفؾؽنيمومدققمعشذلطيمظمدقون،مومذظؽمسؾكماظرشؿمعـمأنم
اشلدفماظرئقلل مظمدقونمطونماظؿعوونماالضؿصودي مومظقسماالغدعوجماالضؿصوديمأوم
اظلققماٌشذلطي،مومضدمبدأمذظؽمواضقومسيمعـؿصػماظؿلعقـوتمإذممتماالتػوقمسيم
اجؿؿوع موزراء ماضؿصود ماظدول ماألسضوء مسي ماظرابطي م( )28/4/1995مسؾك ماإلدراعم
بؿكػقضماظردقمماىؿرطقيمبفدفمإغشوءمعـطؼيموورةمحرةمضؾؾمسومم،2003مبؾم
إنماالجؿؿوعماظلـقيماظـوعـموماظعشرؼـمظقزراءمخورجقيمدولماظرابطيموماظذيمسؼدم
سي مبروغوي م( )29/7/1995مروظى مبضرورة مادبوذ مبعض ماًطقات ماىودة مظإلدراعم
بوظقصقلمبوٌـطؼيمإديمعـمعـطؼيموورةمحرةمضؾؾماٌقسدماٌؼررمشلومبـالثمدـقات،م
أيمسومم2000م .م
 -3ماظقزقػي ماظلقودقي م :ممل متؽـ ماظقزقػي ماظلقودقي مضؿـ مذبؿقسي ماظقزوئػم
اٌـقطمبرابطيماآلدقونمهؼقؼفو،مومعـمثؿمصننمأي مخطقةمحؼؼؿفوماظرابطيمسيمػذام
االووه متعدمأعرامربؿقدا،مومضدمزفرماظؿعوونماظلقودلمسيميظوتمربػؾيمومعـفوم
إصرار مدول ماظرابطي مسؾك مأن ماٌشوطؾ ماإلضؾقؿقي م -ماظيت مػل ماٌلموظقي ماألوديم
ألسضوئفو م -متلؿـين مسي مزؾ ممموردؿفو ممبو مؼعرف ممبػفقم ماظدوظي مذات ماًطم
اٌؿؼدم،مصعـدعوممتسمضضقيمععقـيمدوظيمأخرىمصننماظدوظيماٌعـقيمتؽقنمصوحؾيم
ايؼمسيمادبوذمزعومماٌؾودرة.منقًمسيماظؿقؼقؼماألػدافماٌرجقة.مومميؽـمتػلرلم
سقاعؾمنوحماآلدقونمسيماجملوظنيماظداخؾلموماًورجلممبومؼؾل :27م

أ-ذيفذاجملالذالداخليذ :ذ

.1ماظذلطقزمسؾكماظؿعوونماالضؿصودي مدونماظلقودلمبوسؿؾورماألولمػقماجملولم
األدفؾموماألضؾمحلودقي،مومأػؿمعومجيىمأنمتؾفلمإظقفمووربماظعؿؾماٌشذلك .م
-2مشقوبماشلقؿـيماإلؼدؼقظقجقيمسؾكماألغظؿيماظلقودقيمممومأطلؾفوماظؼدرةمسؾكم
اظؿؽقػ،موماظقاضعقيمسيمصـعماظلقودوت .م
 -3مسدم مػقؿي مدوظي مععقـي مسؾك ماظؼرارات مأو ماظؼدرات مظؾرابطي .مو مػذا مسقىم
اطؿـػ مطـرلا معـ ماظؿفورب ماظقحدوؼي ماظعربقي ماظيت ممتقز مأشؾؾفو مبلقطرة معصرم
سؾقفو .م
- 27مدمصوحل،معوجدم-.موربيماآلدقونم..م-مم.س.ذ-.م.23-22
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 -4ماظدور ماظؽؾرل ماظذي مظعؾؿف ماظدوظي مسي مهؼقؼ ماظؿـؿقي ماالضؿصودؼي مواالدؿؼرارم
اظلقودل .مو مذظؽ معـ مخالل مربوصظي مدول ماظرابطي مسؾك ماالدؿؼرار ماظلقودل،مممممممم
و مترطقز ماظلؾطي ماظلقودقي محقٌ مدودت مدرجي مععؼقظي معـ ماظؿضوعـ مو ماظقحدةم
اظقرـقيمسيمدولماآلدقونمبوظرشؿمعـمتعددماظؼؾوئؾموماألجـوس .م
 -5ماظؿزام مدول ماآلدقون مبوظؿؽؿؾ ماإلضؾقؿل مبني مدول ماظرابطي ،مو منوحفو مسيم
هققد ماًالصوت ماظلقودقي ماظؾقـقي مو مأطدل معـول مسؾك مذظؽ متـوزل ماظػؾؾني مسـم
اٌطوظؾيمبنضؾقؿمصؾوحمعـمعوظقزؼو،مإذمرأتمػذهماظدوظيمأغفومظـمتؽقنمضقؼيمخورجم
حدودػومإالمإذامطوغًمضؾؾمذظؽمضقؼيمداخؾمحدودػو،مومعـمػـومصؼدمأزفرتمػذهم
ػؿيمسوظقيمحؿكمأعؽـفومزؼودةمععدالتممنقػوماالضؿصوديمومتطقؼرمتعووغفوماألعينممم
وماظلقودل .م

-3ذالتجاربذالتكاملوةذالعربوةذيفذضوءذجتربةذاآلسوانذ :ذ

تـرلمضضقيمايدؼٌمسـماآلدقونمبوسؿؾورهمرابطيماضؿصودؼيمضضقيمأزعيماظؿؽوعؾم
اظعربل،مإذمسيماظقضًماظذيمتطرحمصقفماآلدقونممنقذجومصرؼدامظؾؿعوونموماظؿؽوعؾم
بنيمصرضوءمعؿصورسنيمبقـفؿمحروبمومصراسوتمضدمييمادؿؿرتمصذلاتمرقؼؾي،مطؿوم
أنمبقـفؿمخالصوتمدؼـقيمومسرضقيمومإؼدؼقظقجقيمصقلػرمػذاماظؿؽوعؾمسـمعـؾمػذهم
اظـؿوئٍماٌؾفرةماظيتمحؼؼفوماآلدقونمندماظقرـماظعربلم-مومسؾكماظـؼقضمعـمذظؽم
 مضد ماجؿؿعً مظف مخصوئص ماظقحدة مو معؿطؾؾوت ماظؿؽوعؾ معـ متورؼخ معشذلك،مممممممموموحدةمسيماظدؼـموماظـؼوصيموماظؾغيمومشرلػو،مصنغفمععمذظؽمعومؼزالمبقـفمومبنيم
اظقحدةمأوماظؿؽوعؾمزعـمبعقد.مومبوظرشؿمعـمأنموربيماظقحدةماظعربقيمتؾدومأطـرم
ضدعومومردقخومعـموربيماآلدقون،مإذمسيماظقضًماظذيمغشلمومتلدسماآلدقونمسيم
سومم1967مطونماظعربمؼعقشقنمسيمزؾمغظوممإضؾقؿلمواحدمتظؾفمعمدليمرزلقيمػلم
اىوععي ماظعربقي ماظيت متلدلً مسوم م 1945مو مبودرت مو معـذ متلدقلفو مإدي مخؾؼم
األجفزة ماالضؿصودؼي ماظػـقي ،مصلغشلت مىـي مدائؿي مظؾشمون ماالضؿصودؼي موماٌوظقي،م
إلردول مضقاسدماظؿعوونماالضؿصودي مومعداهمومصقوشؿفومسيمذؽؾمعشروسوتماتػوضوتمممم
و مدقودقوت مو مإجراءات متعرض مسؾك مذبؾس ماىوععي مظؾـظر مصقفو ،مو مضد مأطدم
ذبؾس ماىوععي مسؾك مأػؿقي ماظذلابط مبني ماألعـ ماظؼقعل مو ماألعـ ماالضؿصودي مسيم
ععوػدةماظدصوعماٌشذلكموماظؿعوونماالضؿصودي ماظيتمأبرعفومسومم،1950مومسيمإرورم
ذظؽ ممت مإغشوء مذبؾلني ،ماجملؾس ماالضؿصودي مو مذبؾس ماظدصوع ماٌشذلك ،محقٌم
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غصً ماٌودة ماظـوعـي معـ متؾؽ ماٌعوػدة مسؾك مأن مؼـشل مذبؾس ماضؿصودي معـ موزراءم
اظدولماظعربقيماٌؿعوضدةماٌكؿصنيمبوظشمونماالضؿصودؼي .م
و مرشؿ مأن مػذا ماجملؾس مضد مسؼد معو مؼزؼد مسـ مأربعني مدورة ممتكضً مسي مسومم
 1957مإدي ماظؿقصؾ مإدي ماتػوضقي ماظقحدة ماالضؿصودؼي مو ماظيت مصودق مسؾقفو ماجملؾسم
االضؿصودي مومذبؾسماىوععيمسيمحقـفمومظؽـفومملمتدخؾمحقزماظؿـػقذمإالمسيم-30
 .1964-4موبوظرشؿ مأؼضو معـ مأن ماظظروف ماٌقضقسقي مظؿقؼقؼ ماظؿؽوعؾ ماالضؿصوديم
اظعربل مطوغً معقاتقي مإال مأن محصقؾي ماىفقد ماٌؾذوظي مظؿقؼقؼف مطوغً معؿقاضعي،م
حقٌ مذؽؾً ماظظروف ماظلقودقي مو ماالضؿصودؼي ماظعربقي مو ماظدوظقي مسقائؼ مأعومم
هؼقؼماظؿؽوعؾموماظقحدة.28مومضدمأزفرتمدرادوتمضوعًمبفومىونمعـؾـؼيمسـم
اجملؾس ماالضؿصودي مظدرادي مأدؾوب متقاضع ماظؿعوون ماالضؿصودي ماظعربل مو متؼققؿم
االتػوضقوت موماٌشروسوتماظؼوئؿي،مأنماظؿعوونماالضؿصوديماظعربلمؼشؽقمسيماىوغىم
اظؿـظقؿلمعـمأعرؼـم:مأوشلؿوم:مسدمموجقدمجفيمعرطزؼيمعلؽقظي مسـماظؿكطقطممممم
و ماإلذراف مسؾك ماظؿـػقذ .مو مثوغقفؿو :متعدد ماٌمدلوت مو ماٌـظؿوت ماظعربقيمممممممممم
ومتضوربماخؿصوصوتفو مومضراراتفومو مازدواجقيمغشوروتفو،مسيمزؾمشقوبمتـلقؼم
صعولمؼقصرماٌولموماىفدماظعربل .29م
ومسيمضقءمذظؽمضوممذبؾسماىوععيماظعربقيمسيم1977/3/24مبؿعدؼؾماٌودةماظـوعـيم
عـمععوػدةماظدصوعماٌشذلكموماظؿعوونماالضؿصودي محقٌمأوطؾمظؾؿفؾسماالضؿصوديم
علموظقي مضقودة ماظعؿؾ ماالضؿصودي ماظعربل مو ماظؼقوم ممبفوم ماظؿكطقط مو ماظؿـلقؼمممممممم
وماظؿؼققؿموماإلغشوءموماإلذرافمسؾكماظعالضوتماالضؿصودؼي ماًورجقي.مومضدمحؼؼم
اجملؾس مبعض ماإلنوزات معـؾ مإضرار مإدذلاتقفقي ماظعؿؾ ماالضؿصودي ماظعربلم
اٌشذلك مو مإسودة ماظـظر مسي مبعض ماالتػوضقوت مو مخصقصو مصقؿو مؼؿعؾؼ مبؿشفقعمممممممم
و متـظقؿ متدصؼ مرؤوس ماألعقال ماظعربقي مإدي ماظدول ماظعربقي مو متلقرل ماظؿؾودلم
اظؿفوري.30م م
 - 28مزظزظي،مسؾدمايلـ -.ماظؿؽوعؾماالضؿصوديماظعربلمأعومماظؿقدؼوتم -.ماٌلؿؼؾؾماظعربل،ماظعددم،21م
غقصؿدلم/متشرؼـمثوغلم 1920م -.مص -.7.مومٌزؼدمعـماظؿػوصقؾمأغظرمسؾدمايلـمزظزظيماظدورماالضؿصوديم
ظؾفوععيماظعربقيمسيمسؾلمربوصظيم(ومآخرون)م-.مجوععيماظدولماظعربقيماظقاضعماظطؿقحم-.مبرلوت.
 29محقلمعالعحمغظومماظلققماظشرقمأودطقي-.مأغظرمطؿوبمسلعقنمبرلؼزم-.ماظشرقماألودطماىدؼد،مترذييم
ربؿدمحؾؿلمسؾدمايوصظم -.مسؿون،ماألػؾقيمظؾـشرموماظؿقزؼع،م -.1994مومطذظؽمأغظرمأريدمؼقدػمأريدم
(ومآخرون)-.ماظؿقدؼوتماظشرقمأودطقيماىدؼدةموماظقرـماظعربل-.مبرلوت،معرطزمدرادوتماظقحدةماظعربقيم
-.1994مومالمدقؿومص.ص.183-127.
 - 30مد.مسقلك،مربؿدمسؾدماظشػقعم -.معلوراتمشوعضيمومعصوئرمشرلمعمطدةم -.محبٌمسيماًقورماظشرقم
أودطكمومبدائؾفم-.ماٌلؿؼؾؾماظعربل،ماظعددم،194مأبرؼؾم/مغقلونم-.1995مص.ص.41-40.
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ومععمذظؽمالمؼزالمواضعماظؿؽوعؾماالضؿصودي ماظعربلمذدؼدماظلقء،مصؿعدالتم
اظؿؾودلماظؿفوريمبنيماألضطورماظعربقيمومبعضفومعـمأضؾمعومميؽـ،مومػقماغؽؿوشم
ؼشؾف ماٌؼورعي مو مطذظؽ مصنن محرطي مادؿـؿور مرؤوس ماألعقال ماظعربقي مسي ماألضطورم
اظعربقيماألخرىمدونماٌلؿقى .م
و مػؽذا مال محدود ماإلعؽوغوت ماظعربقي ماٌصدرة مسي مزؾ مشقوب مغظوم ماضؿصوديم
إضؾقؿل مسربل معقحد ،مو مسؿقعو مصنغف مميؽـ مإذيول مأدؾوب مأزعي ماظؿؽوعؾ ماظعربلم
االضؿصوديمإديمذبؿقسيمعـماظعقاعؾمػل 31:م
 -1ماظؿـوضضوت ماشلقؽؾقي مو ماظؿـؿقؼي م :مإذ مأن مأزعي ماظؿؽوعؾ معردػو مإدي ماظؾـقيم
اىقػرؼي مظالضؿصود ماظعربل ماٌؿػووت مسي متقزؼع ماظؼقى مو ماظعـوصر ماإلغؿوجقيمممممممممم
وماظؿـوضضوتماشلقؽؾقيموماظؿـؿقؼيماظيتمورثفومسـمسفقدماشلقؿـيماألجـؾقي،معؿؿـؾيم
بوظؿكؾػموماظؿؾعقيموماظؿفزئي .م
م-2ماٌداخؾماظؿؽوعؾقيم:ماظيتماتلؿًمبويرؼيمومملمتؼؿمسؾكماظؿكطقطموماظؾدءم
بؿقرؼر ماظؿفورة مصقؿو مبقـفو ،مو مضد مأثؾؿً ماظؿفورب مخطقرة مأتؾوع معؾدأ مايرؼيم
اظعشقائقيمطؿدخؾمظؾؿـؿقيمألنماظؿكطقطماظشوعؾمػقموحدهماظضؿونموماظقدقؾيماٌـؾكم
ظؿقؼقؼمتـؿقيمحؼقؼقيمومتؽوعؾمصعول .م
-3ماألمنوطماظؿـؿقؼيم:مإذمعوردًمععظؿماألضطورماظعربقيمعـذمادؿؼالشلوماظلقودلم
منطومتـؿقؼو ماغعزاظقومضطرؼو،مؼغقىمسـفماظؾعدماظؼقعلمممومأدفؿمسيمتعؿقؼماظؿؾعقيم
واظؿفزئيماظؼطرؼي،مومضدمازدادتمخطقرةمػذاماالووهمومززيفمسيمصذلةماظلؾعقـوتم
سي مزؾ ماالزدػور مو ماالغػفور ماظؿـؿقي مصؼد مأدى ماظطؿقح مظؿقؼقؼ متـؿقي مدرؼعي مسيم
اظقرـماظعربلمإديمسقدةماظقضقعمسيمصخماظؿؾعقيمومتعؿقؼماالرتؾوطمبوظلققماظعوٌقي،مسيم
عقودؼـماظؿفورةموماالدؿـؿورموماإلغؿوجموماظؿؽـقظقجقو.م م
 -4ماإلرادة ماظلقودقي م :مو مضد مظعى مػذا ماظعوعؾ مدورا مبورزا مسي متعؿقؼ مأزعيم
اظؿؽوعؾمومطونموراءمضعػماإلرادةماظلقودقيمسقاعؾمسدؼدةمأػؿفو مسدمموضقحمأوم
إدراكماظػقائدماظؽؾرلةماٌؿؾودظيمظؾؿؽوعؾماالضؿصودي مبلؾىمضؾيماٌعؾقعوتمأومسدمم
وضقحفو مممو مأضعػ ماظؼـوسيمظدىمأصقوبماظؼرارماظلقودلمجبدواػومومجدؼؿفوممممم
و مضد مأدفؿ مسي مسدم ماىدؼي مو مشؾؾي ماظـظرة ماآلغقي مسؾك ماظـظرة مرقؼؾي ماألعد،مممممممممم
ومرغقونماٌصوحلماظعوجؾيمسؾكماٌـوصعماآلجؾي .م
 -5ماٌشؽؾي ماظؼقودؼي ماٌمدلقي م :مصؼد مأدفؿ مسدم ماظؿشدد مسي ماخؿقور مضقوداتم
بعض معمدلوت ماظعؿؾ ماظعربل ماٌشذلك مو مضؾقل متلقلفو معـ مغوحقي ،مو مضعػم
- 31ماٌصدرمغػلف.
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اظرضوبي مو ماٌؿوبعي موماحملودؾيمعـمغوحقيمأخرى،مومسيماإلخػوقمسيمبؾقرةممنوذجم
عمدلقيمسربقيمغوجقيمظؾعؿؾماالضؿصوديماظعربلماٌشذلك،مومضدمأدىمػذاماالووهم
إدي مإضعوف ماظـؼي مبفذه ماٌمدلوت مو مادؿغالشلو مطذرؼعي مإلحؾوط مأؼي موربيمممممممممم
وحدوؼيمجدؼي،مبؾموماظزسؿمبػشؾماظػؽرةمغػلفو .م

العربذوذجتربةذاآلسوان:ذالنظامذاالقتصاديذاإلقلوميذبنيذالعروبةذذذذذذ
وذالشرقذأوسطوة ذ

بوظرشؿمممومميـؾفممنقذجماآلدقونمعـمجوذبقيمظدىماظعربماظراشؾنيمسيماظقحدةممممم
وماظؿؽوعؾماالضؿصوديمإالمأنماظلـقاتماألخرلةمذفدتمارتػوسومعؾققزومسيمايدؼٌم
سـ مرابطي ماآلدقون ،مإذ مبعد متطقرات مسؿؾقي ماظلالم مبني ماظعرب مو مإدرائقؾ مسيم
أسؼوب معممتر معدرؼد مثؿ ماتػوق مأودؾق مو متقضقع ماالتػوق ماظػؾلطقين ماإلدرائقؾل مسيم
دؾؿؿدل م 1993مثؿ ماالتػوق ماألردغل ماإلدرائقؾل ،مدار مايدؼٌ مسـ مغظوم ماضؿصوديم
إضؾقؿل مجدؼد مسرف مبودؿ م"اظلقق ماظشرق مأودطقي" متشؽؾ معـ مإدرائقؾ مو مترطقوممممم
وماظدولماظعربقيمبفدفمتلطقدموجقدمإدرائقؾمسيماٌـطؼيمومعـقفوماظػرصيمظؾلقطرةم
سؾكماالضؿصودؼوتماظعربقيموماظؿقؽؿمبفوم .32م
و مضد مدظؾ ماٌرؼدون مظؾشرق مأودطقي مو ماٌمؼدون مشلو معـ مأغصور ماظؿلقؼي مبنيم
اظعربمومإدرائقؾمبوآلدقونمطؿـظقؿماضؿصوديمإضؾقؿلمضوممبنيمصرضوءمبقـفؿمصراسوتم
ومحروبمضدميي،مطؿومطونمبقـفؿمأرؿوعمومعصوحلمعؿـوزعمسؾقفو،مومنح مسيمدحرم
ػذه ماًالصوت مو متؼلقؿفو مسدل مآظقوت مو مودوئؾ ماضؿصودؼي ،مطؿو منح مسي ماظعؾقرم
بدولماٌـطؼيمعـمدولمتـؿؿلمإديماظعوملماظـوظٌمومتعقشمعشوطؾفماالضؿصودؼيمعـمصؼرم
ومعدؼقغقيمومبطوظيمومتضكؿمومشرلػومإديمدولمعؿؼدعيمصـوسقو،مومصؾًمإديمحدم
اظرصوهماالضؿصودي مومارتػعمبفومعلؿقىماٌعقشي.مظؽـمواضعماألعرمأنمػمالءماظذؼـم
ؼدسقن مإدي ماألخذ مبؿفربي ماآلدقون مسي مزؾ مغظوم مذرق مأودطل مجيؿع ماظعربممممممممم
ومإدرائقؾمؼغػؾقنمذبؿقسيمعـمايؼوئؼماٌقضقسقيماظيتمتػرضمغػلفومومػل :م
 -1مأنمعـظؿيماآلدقونمضوعًمسيمزؾمغظوممدوظلمثـوئلماظؼطؾقيمحقٌمتقزسًم
عصودر ماظؼقة ماظرئقلقي مبني ماظقالؼوت ماٌؿقدة مو ماإلهود ماظلقصقيت مو مضد مطوغًم
عـظؿي مذرق مآدقو مأػؿ مبمر ماظصراع ماإلدؿؼطوبل مبني مػوتني ماظدوظؿني .مظذظؽ مصؼدم
- 32ماإلبراػقؿل،مسؾدمايؿقدم-.مأبعودماالغدعوجماالضؿصوديماظعربلموماحؿؿوالتماٌلؿؼؾؾم-.مبرلوتمعرطزم
درادوتماظقحدةماظعربقي،م.1980
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طوغً مدواصع ماظـؿق ماظصـوسل ماظؿصدؼري مسي مذرق مآدقو مدقودي مسلؽرؼيمظؾققؾقظيم
دونماعؿدادماظـػقذماظلقصقوتلم-ماظصقينمومظؿػؽقؽماظقالءمشلو .م
بقدمأغفمععماغفقور ماٌعلؽرماظشرضلماظيتمتزسؿؿفمرودقومسيمبداؼيماظؿلعقـوتمممممم
و مزفقر معو مؼلؿك مبوظـظوم ماظدوظل ماىدؼد مأحودى ماظؼطؾقي مصؼد متالذً ماظدواصعم
اظلقودقيموماألعـقيماظلوظػيماظؾقون،ماألعرماظذيمجعؾمدولمذرقمآدقومتعوغلمعـم
صراغمأعينمومػزاتماضؿصودؼي .م
-2مأنمسؿؾقيمإغشوءماآلدقونممتًمسيمزروفماضؿصودؼيمدوظقيمزبؿؾػيمومسيمدقوقم
دواصعماظـقرةماظعؾؿقيماظؿؽـقظقجقيماظيتمتؾًمايربماظعوٌقيماظـوغقي .محقٌمدعًم
اظدولماظصـوسقيمإديمتؼلقؿماظعؿؾماظدوظلماظرأزلوظلمسؾكمأدوسمتؽـقظقجلمحبقٌم
ؼؿؿمغؼؾمصـوسوتمأومعراحؾمصـوسقيمهؿوجمإديمأؼديمسوعؾيمطـرلةمسودؼيمأومذؾفم
عوػرةمعـماظدولماٌؿؼدعيمإديماظعوملماظـوظٌماظذيمتؽـرمصقفماظعؿوظيماظعودؼيموتـكػضم
تؽؾػؿفو مغلؾقو مو مؼؿقصر مصقفو معـوخ مدقودل معالئؿ مو مضد منقً مسؿؾقي ماظـؼؾم
اظصـوسلمسيمدولمذرقمآدقومبشؽؾمطؾرل .م
بقدمأنماظقضعمخيؿؾػمسيماٌـطؼيماظعربقيمعـمحقٌماخؿالفماظـؿطمايضوريممم
وماٌـوخماظلقودلموماالضؿصوديماٌـودىمظؿـؿقيماضؿصودؼيمعؿؽوعؾيمومهقلمػقؽؾل.م
ومظذظؽمملمتشفعماظدولماظغربقيمذرطوتفومسؾكماظؼقوممبعؿؾقيماظـؼؾماظصـوسلمإديم
اظدولماظعربقي .م
 .3مػذا مإضوصي مإدي معو متؿؿؿع مبف مطؾ موربي معـ مخصقصقي مسي مإرور مثؼوصؿفومممممممم
ومصقرتفومايضورؼيمومػذامعومؼؿفوػؾفماٌرؼدونمظؾشرقمأودطقيمحنيمؼلؿشفدونم
مبؼقظيمبرلؼزم:م"أنمعومؼصؾحمظؾؼقيماظعوملمؼصؾحمإلدرائقؾموماظعوملماظعربل،مصوظؼدرم
غؼؾـومعـمسوملمتلقدهماظصراسوتماإلضؾقؿقيمإديمسوملمهؽؿفماظؿقدؼوتماالضؿصودؼيممم
وماظػرصماىدؼدة".مومػـومؼؿـودقنمأومظـؼؾمؼؿفووزونمضقوممإدرائقؾمسؾكمأرضم
سربقي،مإضوصيمإديمطؾمايروبماظيتمخوضؿفومضدماظدولماظعربقيمومغؿوئففوماظيتم
أثؼؾً مطوػؾ ماألعي ماظعربقي مو مأراضً ماظؽـرل معـ ماظدعوء ماظعربقي .مو مبوظؿوظل مصننم
ايدؼٌ مسـ متعؿقؿ مأي موربي متـؿقؼي مطوعؾي مو مادؿـلوخفو محدؼٌ مشرل مواضعلمممممم
و مشرل مضوبؾ مظؾؿقؾقؾ ماظعؾؿل ماظدضقؼ ،مو مذظؽ مألغف مال مؼقجد مذبؿؿع مؼؿطوبؼ مسيم
ذيقعمسـوصرهمععمذبؿؿعمآخر،مالمتقجدمثؼوصيمعؿؿوثؾيمععمثؼوصيمأخرى.مومإمنوم
ظؿقؼقؼ ماظؿـؿقي ،مو ماالدؿػودة معـ ماًدلات ماظؾشرؼي مسي متطقؼر ماجملؿؿعوتممممممممممم
و مهلني مأداء ماظـظؿ مو ماألصراد مؼـؾغل مأن مسبدد ماٌلؿقؼوت ماٌؿعددة مظؾؿؼورغيممممممممم
ومإعؽوغقيماالدؿػودةمسيمطؾمعـفوم :م
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م-1ذمدتوىذالثقافةذالعامةذالدائدةذاآلنذ :ذ

سيماظؼقؿموماٌعوؼرلموماحملدداتماظـؼوصقيماٌقجقدةمصعالمسيماظقاضعماالجؿؿوسلم
ظؽالماإلضؾقؿني،مظؽـماالخؿالفمسيمػذاماظلقوقمالمؼعينماظؿـوضضمسيمطؾمذلء،ممممم
ومإمنومضدمؼعينمتشوبفومسيماٌػرداتماظـؼوصقيموماخؿالفمسيماظـظومماٌعرسيموماظـلؼم
اظـؼوسيماظذيمؼرتىمػذهماٌػرداتموماظؼقؿ .م

-2ذمدتوىذاملخزونذالثقايفذاملتوارث :ذ

و مسـد مػذا ماٌلؿقى مغالحظ مضدرا معـ ماالخؿالف مو معـؾف معـ ماظؿشوبف مبنيم
عقروثوت مجـقب مذرق مآدقو مو معقروثوت ماظـؼوصقي ماظعربقي ،مصؿـ مأوجف ماظؿشوبفم
ايٌمسؾكمهصقؾماظعؾؿ موماحذلاممرعقزهموماظؿؿودؽماألدريموماالغؿؿوءماظعوئؾلم
 ...ماخل ،مو معـ مأوجف ماالخؿالف ماظطوبع ماظدغققي مظؾؽـػقذقف مسي معؼوبؾ ماإلدالمم
طعؼقدةمذوعؾيمدغققؼيمومأخروؼيمسيماظعوملماظعربل،مطذظؽمبلوريماظؿؽقؼـماظـؼوسيم
اآلدققيمعؼوبؾمتعؼدماظؾـقيماظـؼوصقيماظعربقي،مطذظؽمربدودؼيماالحؿؽوكماًوصم
الدقؿومسيمعؼوبؾمععؼدماظؿػوسالتماًورجقيمظؾقرـماظعربل .33م
طؾمػذهمسقاعؾمتؼػمحوئالمدونمادؿـلوخمومغؼؾموربيماآلدقونمإديماظقاضعم
اظعربل محؿك مسي مإرور معشروع ماظشرق مأودطقي ،مو مطؾفو مسقاعؾ معقضقسقي متؿؿؿعممممممم
ومسؾكمضدرمسولمعـماظقجوػيماظعؾؿقيموماظؼؾقلماألطودميل .م

خامتةذ ذ

أزفرتمػذهماظدراديمأػؿقيماٌدخؾماظقزقػلمسيمهؼقؼماظؿعوونماإلضؾقؿلمعـم
خالل ماالدؿػودة معـ مخدلة ماآلدقون مظؾؿضل مضدعو مسي مدؾقؾ مهؼقؼ متعوون مسربلم
عشذلكمؼؿػودىماظـغراتماظيتمأسوضًماٌشورؼعماظلوبؼي .م
و مسؿقعو مصنغف مميؽـ ماالدؿػودة معـ موربي ماآلدقون مسي مإرور معو مؼلؿكم
"بندذلاتقفقيمايدماألدغك"م.34مومػلمتطرحمصؽرةمأنمتؾينماظعربم"ادذلاتقققيم
ايدماألدغك"مسيمذبولماالضؿصود،مإدذلاتقفقي مالمتـولمعـفوماشلزاتماظلقودقيمأوم
تؼؾؾوت ماظقضع ماظعربل ،مو مػل مضوئؿي مسؾك مايد ماألدغك معـ ماٌصوحل ماٌشذلطيمممممممم
و ماألطقدة ،مو ماظيت مال مؼؿعورض مإنوزػو معع ماخؿالف ماظـظؿ ماالجؿؿوسقيممممممممممم
- 33مسؾدماظشػقعم-.مم.س.ذ-.مص.41.
- 34ماظؾوز،مربؿقدم-.مم.س.ذ.
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و ماالضؿصودؼي مو ماظلقودقي مأو معع ماخؿالف ماظلقودوت ماٌؿؾعي .مو متعؿؿد مػذهم
اإلدذلاتقفقيمسؾكماًطقاتماظؿوظقي :م
أوالم:متػعقؾمعمدلوتماظعؿؾماالضؿصوديماظعربلماٌشذلك.مومالدقؿومذبؾسم
اظقحدة ماالضؿصودؼي ماظعربقي مو ماظؿلطقد مسؾك مأػؿقي متـػقذ ماالتػوضوت ماظؼوئؿي مألنم
اظعقىمظقسمسيماٌمدلوتمومظؽـمسيمآظقوتماظؿـػقذ .م
ثوغقو م :مربووظي ماظػصؾ مبني ماىقاغى ماظلقودقي مو ماىقاغى ماالضؿصودؼي مضدرم
اإلعؽون .مو ماظذلطقز مسؾك ماظػقائد ماالضؿصودؼي مظؽؾ مررف مسربل مدون ماظرطقن مإديم
عؼقالت ماٌصؾقي ماظؼقعقي مألغفو مو محدػو مشرل مضودرة مسؾك مإضـوع ماظدول ماظعربقيم
جبدوىماظؿعوونماالضؿصوديماظعربلمومعـمثؿمإبرازماٌصوحلماالضؿصودؼيماٌشذلطي .م
ثوظـو:متدسقؿمأذؽولماظؿعوونماظعربلماظــوئلموماظـالثلماٌشذلكمبوسؿؾورػومخطقةم
إجيوبقيمسؾكمررؼؼمعزؼدمعـماظؿؽوعؾماظعربلمسؾكماٌلؿقىماظؽؾل.موماظؽػمسـم
اتفوم معـؾ مػذه ماألذؽول ممبعوداة ماظؿعوون ماظعربل ماٌشذلك .مو مسـد مهؼقؼ مذظؽم
واضعو،مضرورةماظؿعوعؾمبروحماىؿوسيمسيمسالضوتفوماًورجقيماإلضؾقؿقيموماظدوظقي .م
رابعو:محقٌمعمدلوتماظؼطوعماًوصماظعربلمسؾكمتقجقفمادؿـؿوراتفمداخؾم
اظدوظيماظعربقيمععمتؼدؼؿمضؿوغوتمطوصقيمومسقاعؾمجذبموعؾماٌلؿـؿر ماظعربلم
أطـرمعقالمظالدؿـؿورمداخؾماظدولماظعربقيمعـمعـطؾؼوتماضؿصودؼيمحبؿي .م
خوعلو م :ماالدؿػودة مإدي مأضصك مضدر مممؽـ معـ ماألوضوع ماإلضؾقؿقي مو ماظدوظقيم
اٌقاتقي ،مو ماظلعل مإدي ماظؿؼؾقؾ معـ مأثر ماظؿطقرات مشرل ماٌقاتقي مو مادؿـؿور متالضلم
عصويفومععمعصوحلماظدولماظؽدلى .م
دوددو م :موؿقد ماًالصوت ماظلقودقي محبقٌ مال متعرضؾ مسؿؾقي ماظؿعوونم
االضؿصوديمومتػعقؾمدورماىوععيماظعربقيمسيمتلقؼيمتؾؽماًالصوت .م
دوبعو م :مو مًصقصقي مأمنوط ماظصراسوت ماإلضؾقؿقي مسي ماٌـطؼي مصنن مذظؽ مؼطرحم
ضرورة مإؼالء معفؿي ماألعـ ماظؼقعل ماظعربل مأػؿقي مطؾرلة معـ مخالل ماالسؿؿود مسؾكم
اظذاتموماظؿعوعؾمطفؿوسيمومإجيودماظلؾؾمظؿقؼقؼمأعـمإضؾقؿلمسربلمعشذلك.مومالم
رؼىمسيمأنمذظؽمؼؿطؾىمإرادةمدقودقيمسربقيمصوسؾيمتضعمػذهماًطقة،مومطؾم
اًطقات ماظلوبؼي معقضقع ماظؿـػقذ ،مو مػق مأعر مأسقزمخطقاتماظؿؽوعؾماالضؿصوديم
اظعربلمخاللمغصػماظؼرنماٌـصرم،مومأسقزمعومتؽقنمظفمدولماآلدقونميؿوؼيمأعـفوم
اإلضؾقؿل.ممم م
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