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ذ.سوانذوجتربةذالتعاونذاإلقلوميآلا

ذوإمكاناتذ ذوحتدواتها ذالتجربة ذمقومات ذيف دراسة
*اإلستفادةذمنها

ذ**عليذعوادذالشرعة

ذمقدمة
مهقالتم ماظراػـي ماظػذلة مسي مجيؿوز ماظعومل مأن مسؾك مواظؿؼورؼر ماظدرادوت وؿع
مواظ ماظرؤىمواٌػوػقؿ ماظؽـرلمعـ مصقوشي موإسودة ماظعوٌل ماظـظوم مبـقي مسي ؼقىمسؿقؼي

مضقومم ماظؿققالتمسـ مػذه متلػر ممل مبلغف ماظؿلؾقؿ موعع مظؾعالضوتماظدوظقي. ايوطؿي
حيدثمسؾكماظلوحيماظدوظقيمبؿغرلاتفمموضحماٌعوملمواٌلورات،مصننمعاغظوممجدؼدمو

م مبغقي مواظؿعؿؼ ماظـظر مؼلؿلػؾ ماظـظوممماووػوتمادؿشرافوتلثرلاتف مبـوء إسودة
م متؾؽ مذبؿؾ موتشرل ماظعوملممإديماالووػوتاظدوظل. مأن معػودػو، مأدودقي حؼقؼي

دقاءمعـمخاللمم1اظؽدلىماالضؿصودؼيحـقـومسبقمعزؼدمعـماظؿؽؿالتممهرطومؼؿقرك
جدؼدةمأومتػعقؾمػقوطؾمضوئؿيمبوظػعؾ،مومإسودةموهقؼؾمماضؿصودؼيضقومموؿعوتم

ظؿؿقاصؼموعؼؿضقوتماظؿغرلاتماىورؼيمسؾكمماالضؿصودؼياألػدافماٌـقريمبوٌمدليم
ما ماظلوحي معـذ مماغفقورظدوظقي ماظشرضقي،موتػؽؽماإلهود متالماظلقصقيتاظؽؿؾي ،موعو

مسيماظعومل.ماالضؿصودؼيذظؽمعـمتطقراتمدراعقيمإلسودةمترتقىمػقؽؾماظؼقةم
ماالضؿصودؼيوظقسمخيػكمأنمعـمأبرزمعالعحمتؾؽماظؿطقراتماظدوظقيماظؿؽؿالتم

ماظ مظؾؿفورة مواظؿدرجيل ماىزئل ماظؿقرر مإغػوق موتقضقع ماظدولماظؽدلى، مبني دوظقي
)اىوت(ممبودؿماخؿصورااظعوعيمظؾؿفورةمواظؿعرؼػوتمواٌعروصيمماالتػوضقياألسضوءمسيم

                                                                                                                                   

ضدعًماظـلكيماألوظقيمعـمػذهماظقرضيمسيمعممترم"اظلققماظعربقيماٌشذلطيمومعلؿؼؾؾماالضؿصوديماظعربل"مم*
 .1997تشرؼـمثوغلمم25-23اظذيمسؼدهمعرطزمدرادوتماٌلؿؼؾؾم/مجوععيمأدققطمسيماظػذلةم

 األردن.م-أدؿوذممبعفدمبقًمايؽؿي،مجوععيمآلماظؾقًمم**

اظؿققالتماإلدذلاتقفقيمومإذؽوظقوتماظصراعموماألعـمسيمجـقبمذرقمآدقو،مم-ربؿقد،مأريدمإبراػقؿم.م- 1
 .220-216ص.ص.مم-.1994،متشرؼـمأولم/مأطؿقبرم118اظعددمم-اظلقودقيماظدوظقي.



 1999أوتم-،معوي8إغلوغقوتمسددم

64 

GATTونمقلواخؿؿؿًمسيمغم1986ماظيتمبدأتمسوممأورجقايوذظؽمسيمخؿوممجقظيمم
اظدولماٌكؿؾػيمدقفمتؿقركمسيمماضؿصودؼوتاألعرماظذيمؼعينمأنمم4199مبرؼؾ(أ)

درلتؾطمماضؿصودلؾقو،موبوظؿوظلمصننممنقمأومتطقرمأيمإرورمأدقاقمدوظقيمعػؿقحيمغ
إديمحدمطؾرلمبؼدرةمضطوسوتفماٌكؿؾػيمسؾكمإغؿوجماظلؾعمواًدعوتمبشؽؾمتـوصللم

ماظؼطوسوتمماالضؿصودؼوتععم سيماٌـوصليمسيمماالدؿؿراراألخرى،محؿكمميؽـمشلذه
م.2ألدقاقماحملؾقيمواظدوظقيا

وصليمعـماظضعػممبؽون،مدعًماظؽـرلموٌومطوغًمضدراتماظدولماظـوعقيمسؾكماٌـ
عـمػذهماظؾؾدانمإديماألخذمبصقرةمأومأخرىمعـمصقرماظؿعوونماإلضؾقؿلمبفدفمتعزؼزم

م موربيماالضؿصودؼيضدرتفو ممتـؾ ماإلرور مػذا موسي ماظؿقدؼوت. متؾؽ معقاجفي مسي
منقذجومعؿؿقزامسيمم aseanبوآلدقونماخؿصوراواٌعروصيم«م رابطيمجـقبمذرقمآدقو »

منقذجومضوبالمظالحؿذاءمعـمجوغىمماسؿؾورػودمسؾكماظـققماظذيمدصعمإديمػذاماظصد
اظدولماظـوعقيمسيمدعقفومظؿعظقؿمعؽودؾفومسيمزؾماظقاضعماظدوظلماٌعوصر.موعـمػـوم

ظقرضيماظؾقـقيماظيتمتلعكمإديماظؿعرفمسؾكمسقاعؾمنوحموربيماتلتلمأػؿقيمػذهم
اظيتمتقاجففوموطقػمتؿعوعؾموعؽوعـمضعػفومواظؿقدؼوتمواظصعقبوتم « اآلدقون »

عـمػذهماظؿفربيمسيمإرورمماالدؿػودةععفو،موصقالمإديماظؿعرفمسؾكمعدىمإعؽوغوتم
مٌـطؼيماظعربقي.
مع مظؿفربيممووسيمضقء مؼعرضمأوشلو مإديمثالثيمربوور ماظدرادي دؾؼ،ممتمتؼلقؿ

،ماالضؿصوديصقرماظؿعوونماإلضؾقؿلمبشؼقيماظلقودلمومسيمضقءمعػوػقؿمو«م اآلدقون »
موأذؽؾم مظصقر مبوظـلؾي موعقضعي ماإلضؾقؿل مػذا ماظؿـظقؿ مػذا مرؾقعي متػفؿ مسي رشؾي

ظؿـظقؿمعقضعماظدراديماغلمصقعرضمبوظرصدمواظؿقؾقؾمألداءمواظؿعوون.مأعوماحملقرماظـ
إلضؾقؿقي.مامسيمضقءماٌؿغرلاتماظعوٌقيمو«م اآلدقون »وصقالمإديمادؿشرافمعلؿؼؾؾم

مإع ماظـوظٌمبوظؿعرفمسؾك ماحملقر مسيمماالدؿػودةؽوغوتموؼعـك ماآلدقون موربي عـ
ماظعربقيموخدلةم موعكلمعـماًدلة اظقاضعماظعربلمعـمخاللمرؤؼيمعؼورغيمبنيمعلور

ماآلدقونمسيمذبولماظؿعوونماإلضؾقؿلموذظؽمسؾكماظـققماظؿوظل.

                                                                                                                                   

قرمحبٌمشرلمعـشم-اظؿعوونماظعربلمابقينمععماظدولماظـوعقيمسيمبقؽيمعؿغرلةم.م-اظـفور،مأريدماظلقدم.م- 2
ماظدوظلماىدؼدمومهدؼوتماظعوملم. ماظـظوم مإديمغدوة ماظدرادوتمايضورؼي،مم-عؼدم م-.1994اظؼوػرة،معرطز

 .2-1..ص
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ذلتعاونذاإلقلومياجتربةذاآلسوانذيفذضوءذمفاهومذوصورذ-ذ1

ذمفاهومذوصورذالتعاونذاإلقلومي:ذ-أوالذ

مظؾؿعوونماإلضؾقؿلمبنيمدولمجـقبمذرضلمارلمؼـ يدؼٌمسـماآلدقونمطؿـظؿي
آدقومضرورةماظؿعرفمسؾكمعػفقمماظؿعوونماإلضؾقؿلموصقرهماٌكؿؾػي.موإذيوالمميؽـم
ماظعؾقمم مأدبقوت مضؿـ ماظرئقلقي ماٌػوػقؿ مأحد مؼعؿدل ماإلضؾقؿل ماظؿعوون مأن اظؼقل

م مأغف مطؿو ماظعالضوتماظدوظقي، مسؾؿ موهدؼدا مسيماظلقودقي ماجملوالتماظرئقلقي أحد
م مبنيماالضؿصودؼياظدرادوت ماٌؿؽـي ماظؿعوون موجقاغى مصقر متعدد مذظؽ موسؾي ،

ماظدول معؼدعؿفو موسي ماظدوظقي مؼؾدوم3اظؽقوغوتماظلقودقي ماإلضؾقؿل ماظؿعوون موعػفقم .
ماٌعوعالتم معـ مذبؿقسي مإدي ماألودي متشرل مطؾؿؿني معـ مؼؿؽقن معرطؾو ممممممممممممعػفقعو

مأجفزة،ماماالتصوالتمو مدول، م)أذكوص، مأرراف مسدة مأو مررصني مبني ظؽـقػي
عمدلوت...(مبفدفماظعؿؾماٌشذلكمسؾكمسبقمؼمديمإديمهؼقؼمأصضؾقوتمعشذلطيم
معؿؼوربنيم مؼؽقغقا مأن مبوظضرورة مؼشذلط مال مأرراف، مظدىمسدة ماألعـ مدرجي وؼعظؿ

ؼقممبؿكصقصم.مأعوماظؽؾؿيماظـوغقيمصنغفومبنضوصؿفومظؾؽؾؿيماألوديمت4عؽوغقومأومجغراصقو
اظـطوقماٌؽوغلمظؾؿعوونمبنيمأرراصفمحقٌمؼؿعؾؼماألعرمسيمػذهمايوظيمبؿعوونمإضؾقؿلم
موؼطؾؼم مجغراسيمربدد، محقز مإدي متـؿؿل مدول مبؿػوسالتمهدثمبنيمسدة ؼؿصؾ

اظيتمتعينمم Regionalism ظؿػوسالتمعصطؾحماإلضؾقؿلاظـقعمعـماظؾعضمسؾكمػذاما
واألعينمبنيمثالثمدولمأومأطـرمماالضؿصودينمسيمأحدمتعرؼػوتفومجفقدمدصعماظؿعوو

سيمعـطؼيمجغراصقيمععقـيمتؾعومألدسمربددة،متؿعددموصؼومشلوماإلضذلابوتماإلضؾقؿقيم
م م:مماالضؿصوديظؾؿعوون مػؿو ماإلضؾقؿقي معـ مغقسني مبني ماظؿؿققز موميؽـ واألعين

م ماٌػؿقحي م Open Regionalism»اإلضؾقؿقي ماظيتم« ماىفقد متؾؽ مبفو وؼؼصد
متلؿفد ماظؿفورة مذبوالت مسي ماظؿعوون مواالدؿـؿورف ماظرخقة مواإلضؾقؿقي ،«Soft 

Regionalism م مإر« مسي ماظيتمتعينماإلجراءاتمٌشذلطي ماألعينمبنيموو ماظؿعوون ر
م.5اظـقعمعـماظؿعوونمااظقحداتماظداخؾيمسيمعـؾمػذ

                                                                                                                                   

برلوت،معرطزمم-اظقحدةماالضؿصودؼيماظعربقيمووربفومومتقضعوتفوم)اىزءماألول(م.م-ذؼرل،مربؿدمظؾقىم.م- 3
 .45ص.م-.1986درادوتماظقحدةماظعربقي،معوؼقم/مأؼورم

ماظؿعوونم.حقم- 4 ماالضؿصودؼيممممممم-أغظرمذوعلمذبقونمومآخرونم.م-لمعػفقم ضوعقسماٌصطؾقوتماظلقودقيمو
 .136ص.م-.1990ظـدن،مرؼوضماظرؼسمظؾؽؿىموماظـشر،مم-وماالجؿؿوسقيم.

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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م معػفقم مبػؽرةمماالغؿشوروؼعؿدل ماظصؾي موثقؼي ماٌػوػقؿ معـ ماىدؼدة واإلضؾقؿقي
وزموعـمحؼقؼيمأنمبعضمأمنوطماظؿعوونمتؿففمإديموماغطالضووونماإلضؾقؿلموذظؽماظؿع

مؼؿصؾمبوظؿعوونمصؿؿؿدمبـطوقماإلضؾقؿمواٌؽونمإديمربؾم ذرطماىقارماىغراسيمصقؿو
وعـوطماظؿعوونم)دقودل،ماضؿصودي،مثؼوسي(مبوٌصطؾحماظؼوغقغلمواظػؼفل،موبوظؿوظلم

مدو مبوٌعـك ماإلضؾقؿل ماظؿعوون مصرص مأطـرمتؿوح موطقوغوت موحدات مإدي ماظؾقون ظػ
م.6عـماٌعـكماىغراسيمظضقؼمظإلضؾقؿماتلوسو

م مسؾك ماو موتـماالضؿصوديظصعقد مبؿعدد ماظؼقل ماظيتمقميؽـ مواألذؽول ماظصقر ع
موزمتؿكذهمومادبذتفو ماظؿعوون ماظشوعؾماالضؿصوديػرة مEconomicبوٌعـك

Integrationماالضؿصوديظؿؽوعؾمبوماصطالحوبنيماظدولماٌكؿؾػي،مواظذيمؼعرفمم،
مايرة،مومظصقراو ماظؿفورة ماظـؿطمعـمظؿعوونمػلم:معـطؼي دموإلهاماظشوئعيمشلذا

عؾ.مواظؽماالضؿصوديماالغدعوجموماالضؿصوديإلهودمامظلققماٌشذلطيموااىؿرطل،مو
مسؾكم مضضوء معـ معـفو مطؾ مهؼؼف معو مػق موأخرى مدرجي مطؾ مبني ماظؿؿققز وعـوط

ماظيتمتعذلضم مواظؼققد ماإلغؿوجماٌكؿؾػيممغؿؼولاايقاجز اظلؾعمواًدعوتموسـوصر
سيمدبػقػماظؿؿققزمأوماظؼضوءمموبنيمأررافماظؿـظقؿ،مواظدرجيماظيتمحيؼؼفومطؾمعـف

سؾقفمصقؿومبنيماألضطورماألرراف،موأؼضومصقؿومبقـفوماألضطورماألخرىمشرلماظداخؾيم
اظصقرم)عـطؼيماظغربقنيمأنمػذهمماالضؿصودؼني.موؼرىماظؽـرلمعـم7سيمسؿؾقيماظؿؽوعؾ

م ماظلقق ماىؿرطل، ماإلهود موٌشذلطااظؿفورة، مامي ماالغدعوجموماالضؿصوديإلهود
عؾ،ممبعـكمأنموظؿؽااظؽوعؾ(مإمنوممتـؾمدرجوتمأومعراحؾمعؿؿوظقيمعـمماالضؿصودي

م.8ظؿؽوعؾمأسؾكمعـماظيتمضؾؾفواطؾمعـفومتعدلمسـمدرجيمأومعرحؾيمعـم
ضدمم4519األعؿماٌؿقدةماظصودرمسوممموسؾكمصعقدماظؿـظقؿماظدوظلمندمأنمعقـوق

ماألعـماىؿوسلممضرأ مععمغظوم متعورضو مصقف موملمؼر ماٌـظؿوتماإلضؾقؿقي، مضقوم عؾدأ
سؾكمأغف:م"مظقسمسيمػذاماٌقـوقمم25/1ماظذيمأتًمبفمٌـظؿيماظدوظقي.مصـصًماٌودة

ماٌؿعؾؼيمحبػظم متـظقؿوتمأوموطوالتمإضؾقؿقيمتعوجلمعـماألعقر محيقلمدونمضقوم عو
اظلؾؿمواألعـماظدوظلمعومؼؽقنماظعؿؾماإلضؾقؿلمصويومصقفوموعـودؾو،معومداعًمػذهم
ماٌؿقدة،م ماألعؿ معؼوصد معع معؿالئؿي موغشورفو ماإلضؾقؿقي ماظقطوالت مأو اظؿـظقؿوت

                                                                                                                                   

اإلضؾقؿقيمسيماظشرقماألودطمسبقمعػفقممم-حقلمعػفقمماإلغؿشورمومعضوعقـفمأغظرم:مدعقد،مسؾدماٌـعؿم.م- 6
م.61ص.م-.م1995،مأطؿقبرم/متشرؼـمأولم122اظلقودقيماظدوظقي،مسددمم-جدؼدم.

 .50م-ص.-م.س.ذ.م-ذؼرل،مربؿدمظؾقىم.م7
 .52ص.م-اٌرجعماظلوبؼم.م8
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وعؾودئفو"،مطؿومخصصماظػصؾماظـوعـمعـماٌقـوقمظشرحمدورمػذهماٌـظؿوتمسيمحػظم
م.9ظؿيماظعوٌقياظلؾؿمواألعـماظدوظقني،موسالضؿفومبوٌـ

ؼؿؾنيمممومتؼدممعدىمتـقعموتشعىمعقضقعماظؿعوونماإلضؾقؿلموأبعودهماٌكؿؾػي،م
ظؿعوونماإلضؾقؿلمودرادؿفماصنذامعوموووزغوماإلضذلابوتمواٌداخؾماٌكؿؾػيمظؾـظرمسيم

مفظؼقوممعـؾمػذاماظؿعوون،مصنغـومنوبمووحووظـوماظؿعرفمسؾكماظعـوصرماظالزممتقاصرػ
ؼـمسيماآلراءمصقؿومؼؿصؾمبفذهماظعـوصرمودورػو،موٌومطونمذظؽمظقسمغقيمبؿؾووعرةمث

ماظداظيمسؾكمػذام مدـعرضمظصقرتنيمعـماظصقر ماشلدفماألدودلمظؾؾقٌمصنغـو ػق
صقؿومؼؿصؾممواالضؿصودياظؿؾوؼـ.موػؿوماظؿقديماًورجل،مواظعالضيمبنيماظلقودلم

مبوظؿعوونماإلضؾقؿل.
ماظؾعض مؼرى ماًورجقي ماظؿقدؼوت مصعقد ماظؿقدؼوتممصعؾك موجقد أن

مواظؿضوعـم ماظؿؽؿؾ مسبق ماظدول مظدصع مطوصقو مسوعال مؼعد ماًورجقي واظؿفدؼدات
مأنمؼمديم ماظؿقديماًورجلمظقسمذررو مأنموجقد مإال مأوممإديواظقحدة، اظقحدة

مؼدصعمإديم مضد مسوعي ماظؿفدؼداتمبصػي موجقد مأن ماإلضؾقؿلمبؾ ماظؿضوعـ مأو اظؿؽؿؾ
م10.بنيمدولماإلضؾقؿماظقاحدماالغؼلوم

ندمجدالممموثالمبنيمعـمؼدسقمماالضؿصوديوصقؿومؼؿصؾمبوظعالضيمبنيماٌدخؾم
واظؿؽوعؾمومبنيمعـمماالغدعوجظؿقؼقؼمم-اظقزقػلمم-ماالضؿصوديإديمإتؾوعماٌدخؾم

ف.مسؾكمأغفمودرماإلذورةمإديمأنمدؼدسقمإديماٌدخؾماظلقودلمظؿقؼقؼمذاتماشل
ماظغ مواظؿقور مؼذػى ماٌمإديظى معـ مضدر متقاصر ماظدولمضرورة مبني ماٌشذلطي صؾقي

ًمػذهماٌصؾقيمسيمدرءمزبوررمأومجؾىمؾاظلوسقيمإلضوعيمتـظقؿمإضؾقؿلمدقاءممتـ
م مطؿو ممأنعـوصعمظألرراف. مبمظالغدعوجاظـظرؼوتماٌكؿؾػي مالملواظؿؽوعؾماٌعروصي غفو

،مملمتلؿؾعدمذبؾماظعوعؾماالتصوظقيمدقودقيمعـؾماظقزقػقي،مواظقزقػقيماىدؼدة،مو
مملممتفؾم11هؾقالتفوماظلقودلمعـ معـؾماظػقدراظقي ماظـظرؼوتماظلقودقي مأن مطؿو .
سيمتـووشلو.مواظقاضعمأنمسؿؾقيماظؿعوونماإلضؾقؿلمتـرلماظعدؼدمعـمماالضؿصودؼياألبعودم

                                                                                                                                   

-408ص.ص.م-.1978اظؼوػرة،مدارماظـفضيماظعربقي،مم-اٌـظؿوتماإلضؾقؿقيماظدوظقيم.م-ذفوب،معػقد.م- 9

411. 
 .72صم.م-عرجعمدوبؼم.م-أغظرمسيمذظؽم:مذؼرل،مربؿدمظؾقىم.م- 10
ومأغظرمإزلوسقؾمم74-72صمص.ص.مم-سـمأثرماظعقاعؾماظلقودقيموماالضؿصودؼيمأغظرماٌرجعماظلوبؼم.م- 11

اظؽقؼً،معـشقراتمذاتماظلالدؾ،مم-ؼوتماظلقودقيماظدوظقي،مدراديمهؾقؾقيمعؼورغيم.غظرم-صدليمعؼؾدم.
مم-.1987 مسلقذلم381-380ص.ص. مصقؾقى مضدعف ماظذي ماظـظري ماظـؿقذج مأغظر ماٌعؾقعوت معـ مٌزؼد مو .

مظالغدعوجماإلضؾقؿلمومخوصيماصذلاضوتفمسيم:
SCHMITER, Philippe .- A revised theory of regional integration international 

organiszation .- vol.24, n°4, 1970.- p.859. 
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مواشلقؽؾم مبقـفؿ، مواظعالضي موأررافماظؿـظقؿ ماظـشلة، مبطؾقعي ماظيتمتؿصؾ اظؼضوؼو
تطؾقؼلمسيمإرورمملفومإالمبشؽؾمسؿؾ.موػذهماألدؽؾيمالمميؽـماإلجوبيمسؾق12اظؿـظقؿل

م مطؾموربي مبف متؿؿؿع مماغدعوجقيعو ماظذيمؼدلر ماألعر إديمماالغؿؼولعـمخصقصقي.
مظؿعرفمسؾكمرؾقعيمغشلةموتطقرمرابطيمدولمجـقبمذرقمآدقوم)اآلدقون(.ا

ذنشأةذوتطورذ"اآلسوان":ذ-ثانواذ

ب/أشلطسمميؽـماظؼقلمبدرجيمطؾرلةمعـماظـؼيمأنمإغشوءمعـظؿيم"اآلدقون"مسيمآ
اظؾودػقؽمخاللمم-ضدمجوءمضؿـمترتقؾوتماألعـماإلضؾقؿلمسيمإضؾقؿمآدقومم6719سومم

م مايرب ماٌدماعرحؾي محصور مإدي ماٌؿقدة ماظقالؼوت مبلعل ممتقزت ماظيت ظؾوردة،
ظشققسلمواحؿقائفمخقصومعـماغؿشورهمسؾكمسبقمؼفددمعصويفومبوٌـطؼيمالدقؿومععما

مواغؿصو ماظصقـقي ماشلـد معـ مصرغلو مإديمخروج مإضوصي مطؿؾقدؼو مسي موتقدعفو مصقؿـوم ر
م ماظصراسوت مبوٌـطؼي.اتػوضؿ مسيممسـدئذمم13ألخرى مأعـقي مآظقي مإدي مايوجي برزت

جـقبمذرقمآدقومتؽقنمعفؿؿفومحصورماٌدماظشققسلموايقؾقظيمدونماغؿشورهموػقم
ماظذيمدصعماظقالؼوتماٌؿقدةمإديمخؾؼمػذهماآلظقيمسيمربووظيمظؿـظقؿمصػقفم األعر

وءمسيمجـقبمذرضلماظؼورة،موتؼقؼيماضؿصودػؿمعـمخاللمضخمرؤوسماألعقالمايؾػ
موتؽقنمبلؾىمصقائضمااشلوئؾيمواظز ئدةمسـمدورةمرأسماٌولماألعرؼؽل،ماظذيمغشل

ماٌصوحلم مًدعي مأػداف مسدة محيؼؼ ماظذي ماألعر موػق ماظعربل ماظـػط أدعور
مواظيتمعـمأبرزػوم:م14اإلدذلاتقفقيمظؾقالؼوتماٌؿقدةم

ماظقوبوغلماآلخذمسيماظـؿق.ماالضؿصودياظـشوطممذعـمغػقايدمذ.1
ماظلقصقيتمصقؿومم.2 مواإلهود مصقؿـوم مظؿطقؼؼ مسيمربووظي ماظشققسقي ماظؾمر حصور

ميصورم)اظؿطقؼؼ(.اسرفمحقـؽذمبلقوديم
مم.3 مسدل مواظصدؼؼي ماٌقاظقي ماظدول مبني ماإلضؾقؿل ماظؿؽوعؾ ماالدؿـؿوراتدسؿ

م15.االضؿصودياٌشذلطيمواظؿعوونم
                                                                                                                                   

حبٌمم-اووػوتماظؿؽوعؾماإلضؾقؿلمسيمآدقوم.م-حقلمػذهماظؿلوؤالتمومرؾقعؿفومأغظرم:محود،مسؿود.م- 12
م. مسؾكمآدقو ماظؿققالتماظعوٌقي مأثر معممتر مإدي ماإلضؿصود،مم-عؼدم مطؾقي ماظدرادوتماآلدققؼي، اظؼوػرة،معرطز

م.3-2ص.ص.مم-.1996دؼلؿدلم/مطوغقنمأولمم18-17يماظؼوػرة،مجوعع
االغدعوجماإلضؾقؿلمسيمآدقوم)وربيماآلدقون(مسيمد.مسؾدماٌـعؿمتؼدؼؿ،ماظـؿقرماآلدققؼيم:مم-جود،مسؿودم.م- 13

-190ص.ص.مم-.1995اظؼوػرة،معرطزماظدرادوتماظلقودقيموماإلدذلاتقفقي،مم-ووربمسيمػزمييماظؿكؾػ.

م-دؾلؾيمأوراقمآدققؼيم.م-وربيماآلدقونمسيماظؿعوونماإلضؾقؿل.م-ذظؽمد.مصوحل،معوجدةم.ومأغظرمطم-.191
 .1995،مدؼلؿدلم/مطوغقنمأولمم5اظؼوػرة،معرطزماظدرادوتماآلدققؼي،مطؾقيماالضؿصود،مجوععيماظؼوػرة،مسدد

 .192ص.-م.س.ذ.م-ربؿقد،مأريدمإبراػقؿم.م- 14
ألعرؼؽلمومحفؿماالدؿـؿوراتماألعرؼؽقيمومسالضؿفمبـشلةماآلدقونمٌزؼدمعـماٌعؾقعوتمحقلمرؾقعيماظدورمام- 15

مأغظرم:
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ماأل مػق ماألػؿقي مطؾرلمعـ مسؾكمضدر ماظـوغلماظذيمؼؾدو ماظيتماظعر ماألعـقي طؾقعي
م ماظؿـظقؿ مػذا مسدل مهؼقؼفو مإدي ماٌؿقدة ماظقالؼوت مأظؼًمماالضؿصوديدعً واظيت

ماألعرم مأخػؼًماٌـظؿيمسيمهؼقؼف،موػق مواظؿؽقؼـموطذظؽمعو مسؾكماظـشلة بظالشلو
(ماظذيمسؼدمA.R.Fنماإلضؾقؿلم)اظذيمتطؾىمبوظضرورةماظؿعوونمإلغشوءمعـؿدىماآلدقو

(موؼؿلؿمبدورمأعينموضحماظؿقدؼد،م4199األولمسيمبوغؽقكم)متقزم/مؼقظققماجؿؿوسف
ؿـظقؿماظوؼؿقؿؾمصقفماآلدقونماٌلؽقظقيماألدودقيمسـمتطقرهماٌمدلل،محقٌمؼؿقديم

اظلـقؼيمظؾؿـؿدى،موػقماألعرماظذيمدـعقدمظفمتػصقالمسـدمماالجؿؿوسقيرئوديماظمو
م.16سيمعقضعمالحؼمظقزوئػفاآلدقونممتؼققؿمداء
مزفرتممو مجؾماالسؿؾوراتضد مسيمقاألعـقي ماٌؾودئماظيتمصوشؿفو مسيمذبؿقسي ي

مأسؼوبمتلدقلفومواظيتممتـؾًمسي:
مطرقماظلؾؿقي.ظأنمؼؽقنمحؾماٌـوزسوتمبوم.1
مسدمماظؿدخؾمسيماظشمونماظداخؾقيمظؾدولماألسضوء.م.2
مواظلالعيماإلضؾقؿقي.ماالدؿؼاللماحذلامم.3
مإرورمم.4 مسي موحؾفو مظؾؿدخؾمسيمصراسوتماٌـطؼي ماظؼقىماًورجقي مدسقة سدم
م.17اظرابطي

غقغقيمميؽـماظؼقلمبلنمتقضقعمطؾمعـمإغدوغقلقومواظؼمقيموخيوعـماظـوحقيماظؿور
بطيمأعؿمجـقبمذرقمار »مءٌعوػدةماًوصيمبنغشواوعوظقزؼومواظػؾؾنيموتوؼالغدمسؾكم

م)اآلدقون(" مآبممAssociation of  South - East Asian Nationsآدقو سي
مأم19 67أشلطس ماغضؿًم8419دتمإديمتلدقسماظرابطيمبشؽؾمرزلل،موسيمسوم

ماظػوسؾقيمحؿكمسومممادؿؿرتبروغويمإظقفو،مإالمأنماظرابطيم سـدعومم7619ربدودة
م مٌـوضشي مبنغدوغقلقو مسيم"بوظل" محؽقعوتماظدولماألسضوء ذٌقضػمسياإجؿؿعمرؤدوء

                                                                                                                                   

STOCKES, Bruce and AHO, C. Micheal .- Asian regionalism and U.S. interests.- 

In Koreain FOCUS? Vol 4, n°4, 1996.- p.p. 122-139. 

مومأغظرمأؼضوم:
SCALOPINO, Robert A..- Asia and the United States the Challenges Ahead.- 

Foreign Affairs, vol.69, n°1, 1989.- p.p.89-114. 

ماٌـعؿمم- 16 مسؾد مأغظر ماإلضؾقؿل، ماحملػؾ مإغشوء مو مهؼقؼفو مسي ماإلخػوق مو مظمدقون ماألعـقي ماظقزقػي دور
قم/ممتقزم،مؼقظق129اظلقوديماظدوظقي،مسددمم-رؾعً،مترتقؾوتماألعـماإلضؾقؿقيمسيماظـظومماظعوٌلماىدؼدم.

مم.س.ذ.م-طذظؽمأريدمإبراػقؿمربؿقدم.م-.م9ص.م-.1997
 .7-6ص.ص.مم-م.س.ذ.مم-اووػوتماظؿؽوعؾم.م-جود،مسؿودم.م- 17
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م متاله مثؿ مسيمجؿؿوعاالاٌـطؼي م طقاالٌؾقرماظؿوظل مػذانمم7719سوم مطون حقٌ
م.18غؼطيمهقلمسيمتورؼخم"اآلدقون"ماالجؿؿوسون

ذهلوكلذالتنظومي:اذ-ثالثاذ

مأومأزلكمإسال مإسالنم"اآلدقون" مأشلطسمأدػر نم"بوغؽقك"ماظصودرمسيمآبم/
سـمإغشوءماظعدؼدمعـماشلقؽوتمواٌـظؿوتمواظؾفونمذؽؾًمسيمذبؿؾفومسـوصرمم6719
م(1ؽؾماظؿـظقؿلمظؾؿـظؿيم:موػذهماشلقؽوتمػلم:م)أغظرمذؽؾمرضؿماشلق

وػذهمػلماظلؾطيماألسؾكمسيماظرابطيمحقٌممSummit meetingأ.مإجؿؿوعماظؼؿيم
متعؼدم ممل متلدقسماظرابطي موعـذ ماألسضوء، ماظدول مايؽقعوتمسي مرؤدوء معـ تؿؽقن
م مبنغدوغقلقو م"بوظل" معدؼـي مسي ماألول م)صؽون مضؿي، مإجؿؿوسوت مأربع سيمدقى

م ماظـوغل7619ذؾوط/صدلاؼر مو مأشلطس ، مسيمآبم/ ممبوظقزؼو م"طقاالٌؾقر" معدؼـي مممممسي
م7719 مدؼلؿدل م/ مأول مطوغقن مبوظػؾؾنيمسي معوغقال" م" معدؼـي مواظـوظٌمسي ،م8719،

م(.2199واظرابعمسيمعدؼـيم"دـغوصقرة"مسيمطـقنمثوغلم/مؼـرل
مأغفمضدمعرتمتلعمدـقاتم)سمياٌالحظ و ؼدمتؼرؼؾو(مسؾكماىدؼرةمبوظذطرمػـو

إغشوءماظرابطيمضؾؾمسؼدمإجؿؿوعماظؼؿيماألول،موػقماألعرماظذيمؼشرلمإديمسدمموجقدم
م موإديمتؼدم ماظلقودقيمماالضؿصودياٌرطزؼي، مملموؿؿعماظؼقودة مإذا سؾكماظلقودل،

ضقيمسيمدؾقؾموحدة،موععمذظؽمصننماظرابطيمطوغًمعاخاللمسؼدمطوعؾموظقمٌرةمو
ماألػد مبفاهؼقؼ ماٌـقري معقاسقدمف متلؾلؾ مسدم مأؼضو ماٌالحظ معـ مأن مطؿو و،
طؿومأنم ذفرا(مم18اظؼؿيمصوظػرقمبنيماألولمواظـوغلمدـيموغصػمتؼرؼؾوم)ماجؿؿوسوت

مصننماظػرقمبنيماظـوظٌم اظػرقمبنيماظـوغلمواظـوظٌمأطـرمعـمسشرمدـقات،موأخرلا
ماواظر معقاسقد مأن مإدي مؼشرل موػق مدـقات، مأربع محقاظل مشرلماجؿؿوسوتبع ماظؼؿي

ربددة،موطذظؽمؼشرلمأؼضومإديمسدممدقطرةماظؼؿيمسؾكمعؼوظقدماألعقرمسيماظرابطي،م
 عيمععمتركماظؿػوصقؾمظؾؿلؿقؼوتماألخرى.وواظقاضحمأغفمظؼوءمظؿقدؼدماًطقطماظع

:مجيؿؿعموزراءمخورجقيمذMinisterial Conferencesب.ذاملؤمتراتذالوزاروةذ
إلدارةمسنوواذذراءماإلضؿصودمأؼضواظدولماألسضوءمدـقؼومبشؽؾمدوري،مطؿومجيؿؿعموز

مذمونماظؿعوونماإلضؿصوديمطؿومجيؿؿعموزراءمآخرونمطؾؿومدسًمايوجيمإديمذظؽ.

                                                                                                                                   

محقلمغشلةماآلدقونموماظصعقبوتماظيتمجوبفؿفومأغظرم:م- 18
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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م:مStanding Committeeج.ماظؾفـيماظدائؿيم
موؿؿعممو ماألسضوء، ماظدول مودػراء ماٌضقػ ماظؾؾد مخورجقي موزؼر معـ تؿؽقن

مبشؽؾمدوريمعرةمطؾمذفرؼـ.
م:Secretariatsغيماظعوعيمود.ماألع

ىلدماٌرطزيمظؾرابطيماوتشؽؾمم7619وضدمأغشؽًمسيم"جوطرتو"مبنغدوغقلقومسومم
ماظذلتقىم محلى ماألسضوء ماظدول معـ مدوري مبشؽؾ مخيؿور ماألسؾك ماظعوم واألعني
ماظققعلمعـمخاللماألعنيماظقرينم األجبديمطؾمثالثمدـقات،موجيريماظؿـلقؼ

م.(2ظرابطي.م)أغظرمذؽؾمرضؿاظؽؾمسضقمسيم
م ماظؿعم:مCommitteesػـ.اظؾفون موزراءموؼؿؿ مخالل معـ ماظرابطي مدول مبني ون

اظشمونماإلضؿصودؼيمسدلمزيسمىونمػل،مىـيماظغذاءمواظزراسيمواظغوبوتموىـيم
مواٌقاصالتموأخرلام ماظـؼؾ مو مواظطوضي مواظؿعدؼـ ماظصـوسي موىـي مواظؾـقك اظؿؿقؼؾ

م.19ىـيماظؿفورةمواظلقوحي
ىونمخوصيمعـؾمىـيماظـؼوصيمواٌعؾقعوتممطؿومتشؽؾمبوإلضوصيمإديمػذهماًؿس

مؼؾلمدقفمغ موصقؿو ماظؿـؿقي. موىـي مواظؿؽـقظقجقو ماظعؾقم عرضمإلنوزاتمؿوىـي
،مواظلقودل،مواظعالضوتماالضؿصودياآلدقونمسيمثالثمذبوالتمرئقلقيمػلماجملولم

ماًورجقي:
ذ:ذاالقتصاديالتعاونذذ-أ

م ماظؿعوون مأن معـ ماآلدماالضؿصوديبوظرشؿ مدول مضقؼمبني مإرور مسي مبدأ مضد قون
وربدود،مظـشوروتمعؿعؾؼيمبوظغذاءمموماظطوضيموماظـؼؾمومأجفزةماالتصولموماظزراسيم
وماظلقوحيمصقؼؼماظؿعوونمبقـفؿماحؿقورلمشذائلمآدققي،مإالمأنماظؾداؼيمايؼقؼقيم
م"بوظل"م مضؿي مسي مسؼدت ماظذي ماظقضً مسي مجوءت ماالضؿصودي ماظؿعوون آلظقوت

 متمتشؽقؾمثالثمىونمرئقلقيمػل:مموم1976بنغدوغقلقومسومم
م.P.T.ASععوػدةماظؿفورةماظؿػضقؾقيمم)اظدوظيماألوديمبوظرسوؼي(مم.1
م.A.I.P.S.ماٌشروسوتماظصـوسقيم)ظمدقون(م2
م.ماٌـطؼيماظصـوسقيماٌغؾؼي.3

                                                                                                                                   

 .م195-194ص.ص.مم-م.س.ذ.مم-االغدعوجماإلضؾقؿلم.م-جود،مسؿودم.م- 19
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م)أيم مبنيمدولماٌـطؼي معؽػقظي ماظؿفورة ماألوديمجبعؾمحرؼي مسـقًماالتػوضقي مضد و
مع ماألسضوء ماظدول ماظـوظـيمجبعؾ مو ماظـوغقي متؽػؾً مو معغؾؼي(، محرة موورة ـطؼي

م.20بوظؿعوونماظصـوسل
ومسيمأسؼوبماظؼؿيمذاتفومومبـوءمسؾكماالتػوضوتماٌؿؾعيماتػؼموزراءماضؿصودمدولم

م مسيمسوم مو مسؾكماظدولماألسضوء. ماٌشروسوتماظصـوسقي مسؾكمتقزؼع م1977اآلدقون
مص ماٌشروسوتماٌكؿورة مسؾك ماالضؿصود موزراء ماظػؾؾنيماظيتمادؿؾدظًمواصؼ مسدا قؿو

م مسوم مأجرل ماظذي مشرلتماظػؾؾنيمم1979اٌشروع مطؿو ماظقرق، مإلغؿوج مآخر مبشروع
عشروسفومثوغقيمومادؿؾدظؿفمبـوظٌمظؿصـقعماظـقوسمومأجوزهموزراءماضؿصودماآلدقونم

(معـؿفومسيمطؾم50وصؼومالتػوقماألصضؾقيماظؿفورؼي،ماتػؼمسؾكمإضوصيم)وم .1982سومم
ػوءمطؾمصػؼيمتؼؾمضقؿؿفومساٌػووضوت،مطؿومواصؼموزراءماالضؿصودمسؾكمإمجقظيمعـ

مذظؽمبعوعنيموصؾًمػذهم مبعد مو ماىؿرطقي، ماظردقم معـ مآالفمدوالر سـمزيلي
معؿعددةم ماٌػووضوت م"اآلدقون" مادؿؾدظً مذظؽ مبعد مو معالؼني مسشرة مإدي اظؼقؿي

مبوظؿكػق مؼؿعؾؼ مصقؿو مو ماظــوئقي، مبوٌػووضوت ماىؿوسقي ماىؿرطقيماألرراف ضوت
مإديم ماظيتمؼصؾماظؿكػقضمصقفو ،مصؼدموصؾًم%م50سؾكماٌـؿفوتمشرلماظزراسقي

م.21(مأظػمعـؿ12ٍإديم)م1983صوئدةمػذهماٌـؿفوتمسومم
ماظؿؽوعؾم مظعؿؾقي ماظؼصرل ماٌدى مسي محؼقؼقو مدورا ماظصـوسل ماظؿعوون مظعى مضد و

ماًوصي ماظؾفـي مررؼؼ مذظؽمسـ مو مظؾؿـطؼي، م مسومماظيتممتمتشؽؾماالضؿصودي قفو
سيمذبوالتماظصـوسقيموماظؿعدؼـموماظطوضي،مومضدمحددتماظؾفـيماٌشروسوتمم1977

مععداتم مو ماآلالتماظزراسقي، مو ماظلقورات، مسي مبشلغفو ماظؿؽوعؾ اظيتمدقفمؼؾدأ
ماالتصول.

ومطوغًماظػؽرةماظرئقلقيمػلمأنمرجولماألسؿولمومايؽقعوتمميؽـفؿماظؿعوونم
مسض مدوظي مطؾ مسي ماظصـوسوت مإغشوء مأومسي ماإلغؿوج مسي مدقاء متؽوعؾل مسبق مسؾك ق

ماظؿفؿقعمبشرطمأنمؼؿؿؿعماٌـؿٍمبويؿوؼيماىؿرطقيمسيمدولماظرابطي.
وماىدؼرمبوظذطرمأنماظؼطوعماًوصمملمؼؾودرمسيماظؾداؼيمإديماالدؿـؿورمسيمذبولم

م ماٌشذلك مظؾغرفمحاظؿصـقع ماآلدقون متشؽقؾ محؿك مدـقات مثالث معرت قٌ
ماظؼطوعماًوصمسيماٌلوػؿيمسيمصـوسيماظلقوراتمم،مومػـو1972اظؿفورؼيمسومم ممبدأ

م.1980ومواصؼموزراءماالضؿصودمسؾكمذظؽمسومم

                                                                                                                                   

 WONG, John.- Op.cité.- p.136ومأغظرمم-.205ص.م-اٌرجعماظلوبؼم.م- 20
21- Ibid .- p.p 126 - 130. 
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ذب.ذاجملالذالدواسي:
مضودةم محقٌمرطز ماظلقودل ماآلدقون مدور مسؾك ماظؿطقر مو أثرتمزروفماظـشلة

م مدسؿ مسؾك مجفقدػؿ ماآلدقون مسي ماألسضوء ماظصـوسلمماظؿعووناظدول مو االضؿصودي
مو مإعؽوغقيماظؿفوريمأدودو مظعدم مظؽـمغظرا دونماالغصرافمإديماظشمونماظلقودقي.

مسؿؾقو ماضؿصودي مػق معو مو مدقودل مػق معو مبني مإديمم،اظػصؾ ماآلدقون ماضطر صؼد
محقودم مسؾك ماًورجقي موزراء مبؿلطقد مبدأت ماظيت ماظلقودقي ماٌلوئؾ مسي اًقض

م" مايقود مو مايرؼي مو ماظلالم معـطؼي معػفقم مزفر مو  ,Zone of Peaceاٌـطؼي
Freedom and Neutrality(م ماٌػفقم مػذا مدقطر مو "Zopfanماالجؿؿوعم مسؾك )

،مومطذاماجؿؿوعموزراءماًورجقيمسيم1971اظقزاريماظرابعمظمدقونمسيمأذار/عورسم
ماًورجقيمإديمإصدارمإسالنمسـمسزعفؿمم1971تشرؼـمثوغل/غقصؿدلم ومدعكموزراء

ظؾرابطيمطؿومدعًمسيمإرورمماظلعلمإديمجعؾمػذاماٌػفقممجزءامعـماظلقوديماظرزلقي
م) ماألوروبقي محقاراتمععماىؿوسي ماظلقودلمإديمإجراء مادذلاظقوم1972غشورفو مو )

(مسيمإرورم1977(مومطـداموماظقوبونموماظقالؼوتماٌؿقدةم)1975(مومغققزؼؾـدةم)1974)
عـماظؿؼلقؿمحقٌمتؽػؾمطؾمسضقمعـماظرابطيمبوإلذرافمسؾكمايقارمععمضقةمعـم

معـماظؿعوونماظؿـؿقيماظؼقىماظدوظقي،م مضدمشطًمػذهمايقاراتمجقاغىمعؿعددة مممممو
م.22وماٌلوسداتماظػـقيمومعشروسوتماألحبوثموماظؿفورة

ماآل ماظيتمظعؾفو ماظلقودقي ماألدوار ماظؼقلمأنمأسظؿ مذظؽمإالمأغفمجيدر دقونمػق
مسيم ماظػقؿـوعلمظؽؿؾقدؼو ماظغزو ماظيتمتػفرتمسؾكمأثر ماٌؿعؾؼمبؼضقيمطؿؾقدؼو اظدور

موضػًمإديم،مإذمهرطًماآل1978قنمأولم/مدؼلؿدلمطوغ دقونمومأداغًماظغزومطؿو
مظؾغزو،مومسؾكمأثرمهرطوتم معمؼدا جقارماظصنيمضدماالهودماظلقصقيتماظذيمبدأ

ماألعرؼؽلمشلواآل ماظدسؿ مو مضراراتمعـمذبؾسماألعـمم،دقون نقًمسيمادؿصدار
مذظؽمس مطوغًمغؿقفي مو مطؿؾقدؼو، مبوالغلقوبمعـ مظألعؿمتطوظىمصقؿـوم معممتر ؼد

طؿوممتلؽًمبضرورةمحضقرماظػؽوتمم1981اٌؿقدةمحقلمطؿؾقدؼومسيمغققؼقركمسومم
مبوظرشؿمعـمأنماٌممترماغؿفكمإديمصدورمبقونم مو األربعيماٌؿـؾيمظؾشعىماظؽؿؾقدي.

ماآل معطوظى مبني ماظؿقصقؼ مسؾك محرص متقصقؼل مروبع مذو مجفيمخؿوعل معـ مممممممدقون
محق مأخرى مجفي معـ ماظصني معطوظى ماظؼقاتمو ماغلقوب مضرورة مسؾك مأطد ٌ

م مو مجفقدمإاألجـؾقي مأن مإال ماٌؿقدة، ماألعؿ مإذراف مهً ماغؿكوبوتمحرة جراء
دقونمملمتػذلمإذمادؿؿرتمخاللمسؼدماظـؿوغقـوتمسيمتؾـكمدقوديمعؿؿودؽيمإزاءماآل

ماظذيم معشروعماظلالم مضدممتـؾمذظؽمسيمسددمعـماإلجراءاتمطونمعـفو اظؼضقي،مو

                                                                                                                                   

م.23-22ص.ص.م-م.س.ذ.م-وربيماآلدقونم....م-صوحل،معوجدة.م- 22
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اظذيمارتؽزمم1988االجؿؿوعماظلـقيم)بوغؽقك(مسيممتقزم/مؼقظققمضدعؿفماظرابطيمسيم
مغزعم معراحؾمو مسؾكمثالثي ماغلقوبماظؼقاتماظػقؿـوعقي مو ماظـور سؾكموضػمإرالق
مإجراءم مو ماغؿؼوظقي محؽقعي متشؽقؾ مو معرحؾؿني مسؾك ماظؽؿؾقدؼي ماظػصوئؾ دالح

مدوظل مإذراف مهً مسوعي مسدمم23اغؿكوبوت مدول معـظؿي ماظرابطي مدسً مطؿو .
ماال مسي ماظؼضقيمم18/4/1986سبقوز مظؿلقؼي مسيمجفقدػو معقاضػماظرابطي معلوغدة إدي

ماظؽؿؾقدؼي.
مععمصقؿـومموماضذلحًمتشؽقؾم ماغؿفًمبدخقلماظرابطيمسيمعػووضوتمعؾوذرة و
مذبؾسمومرينمأسؾكمعـماظؼقىماٌعورضيمؼشغؾمعؼعدمطؿؾقدؼومسيماألعؿماٌؿقدة.

ذالعالقاتذاخلارجوةذلآلسوانذ:

ذاألوروبوةذاجملموعةذذمع.1

تشؽؾماىؿوسيماألوروبقيماظـؿقذجماظـظريماحملؿذىمظدىمدولمرابطيماآلدقون،م
ومظذامطونمعـماظطؾقعلمأنمؼلعكمػمالءمومعـذماظؾداؼيمإديمدسؿمسالضوتفؿمبوجملؿقسيم
األوروبقي،مومأدػرمػذاماظلعلمسؾكمتقضقعماتػوقمظؾؿعوونمبنيماآلدقونموماجملؿقسيم

م معورس م/ مآذار مسي مسؼدتمم1980األوروبقي معشذلطي مىـي متشؽقؾ ممت مطذظؽ و
م ماألوديمسيماظعوصؿي مسيمماظػؾؾقـقياجؿؿوسفو مغقصؿدلمت)عوغقال( مممم،م1980شرؼـمثوغلم/

ماظعؿؾلم مظؾؿعوون مبرغوذبو ماظؾفـي موضعً مو مذظؽ، مبعد مدـقؼو ماالجؿؿوع مأصؾح ممممممو
سؿولممتمتشؽقؾمذبؾسمرجولماألم1983وماظؿؽـقظقجل،مومسيمطوغقنمأولم/مدؼلؿدلم

عـماآلدقونموماجملؿقسيماألوروبقيمومذظؽمظؿقدؼدماٌشروسوتماٌشذلطيماظيتمؼلوػؿم
مصقفومأومؼؼقممبفومرجولمأسؿولمأوروبققن.

م مأطؿقبر م/ مأول متشرؼـ مسي ماالضؿصودؼيمم1985و ماظشمون مظقزراء ماالجؿؿوع سؼد
مواصؼمسؾكمتشفقعماالدؿـؿوراتماألوروبقيمسي ماألوروبقي،مو ماجملؿقسي مظمدقونمو

م%م13دولمرابطيماآلدقونمومضدرتماالدؿـؿوراتماألوروبقيممسيمذظؽماظقضًمبـققم
م) معؼوبؾ مذظؽ مو ماٌـطؼي، مسي ماألجـؾقي ماالدؿـؿورات مإذيوظل مظؾقوبونم%م28عـ ممممممم(

أغشؽًمىونمادؿـؿورؼيمعشذلطيمسيمم1987(مظؾقالؼوتماٌؿقدة.مومسيمسومم%م17وم)
يمهركماجملؿقسيماألوروبقيمسبقمهؼقؼمذيقعمسقاصؿمرابطيماآلدقونممومععمبداؼ

م مصدلاؼر م/ مذؾوط مسي ماجؿؿوسو ماآلدقون مرابطي مخورجقي موزراء مسؼد م1990اظقحدة،

                                                                                                                                   
م.م-م23 مسؿود م.م-جود، ماالضؾقؿل مربؿقد.م-.205-204ص.-م.س.ذ.م-االغدعوج ماظؾوز، مأغظر م-و

 .23-22ص.ص.
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مزؾم مسي مالدقؿو ماآلدقون، مرابطي مسؾك ماألوروبقي مظؾقحدة ماحملؿؿؾي ماآلثور ٌـوضشي
بطيمحقلمعومميؽـمأنمؼقضعمعـمضققدمسؾكمصودراتفؿمااٌكووفماظيتمررحؿفوماظر

ما مدول ماجملؿقسيمإدي ماووه مسؾك ماٌذلتؾي مظؾقٌماآلثور مطذظؽ مو ماألوروبل الهود
األوروبقيمإديمتقجقفماظشطرماألطدلمعـماالػؿؿومموماٌلوسداتمإديمدولمذرقمأوروبوم

مهقشلومسبقماضؿصودماظلقق.

ذ.ذاألسوانذوذالوابانذ:2

يمميؽـماظؼقلمبلنممثيمسقاعؾمطـرلةمدقودقيموماضؿصودؼيمومجغراصقيمطوغًممبـوب
مظؾقوبون،موماىقارم احملدداتمظعالضيماآلدقونمبوظقوبونمصوظقزنماالضؿصوديماظضكؿ

مبنيماآل مادؿدسكمحدوثمتعوون ماالضؿصودؼي ماألغظؿي مسي ماظؿشوبف مو مممدقونماىغراسي
وماظقوبونمومػقماألعرماظذيمتػفؿفمطالماظطرصنيمصلدػرمسـمتشؽقؾماىؿعقيماظقوبوغقيم

مذاتاآل ماظؼضوؼو مٌـوضشي ماالدؿـؿوراتممدقوغقي مو ماظؿفورة، معـؾ ماٌشذلك ممممماالػؿؿوم
بدأتماظقوبونمبؿؼدؼؿمدسؿفومظرابطيماآلدقون،مم1981مموومغؼؾماظؿؽـقظقجقو.مومسيمس
مومعوظقزؼومومتوؼالغد.ماغدوغقلقوظؽؾمعـمم1983ومػقماظدسؿماظذيمتزاؼدمسومم

زلولمضدرهمأغشلتماظقوبونمصـدوقممتقؼؾماظؿـؿقيمسيماآلدقونمبرأم1987ومسيمسومم
أدػرتماٌػووضوتمبنيماظطرصنيمسـمإسالنمم1991عؾقورامدوالر،مومسيمأؼورم/معوؼقم

ظدولماآلدقونموماظؾقٌمسـمماالضؿصودياظقوبونمادؿؿرارػومسيمدسؿمومتشفقعماظـؿقم
م.24إرورمعشذلكمٌـوضشيماظؼضوؼوماظلقودقيموماألعـقيمسيماٌـطؼي

ذكورواذاجلنوبوة:ذ-اآلسوانذذ-3

ماظؿعوون معـمجفيمموجد ماىـقبقي مطقرؼو مو االضؿصوديمبنيماآلدقونمعـمجفي
معـؾمارتػوعم مؼؿعؾؼممبشوطؾمعشذلطي ماٌدلراتمأػؿفو ماألدؾوبمو معـ أخرىمسددا
تؽوظقػماظطوضيمخوصيمسيمطقرؼومومطلودماظطؾىمسؾكماظصودراتمومتفدؼدمايؿوؼيم

ماظعوٌقي.
تؼقؼيمسالضؿفوممومطذظؽمػـوكمأدؾوبمدقودقيمومأعـقيمعـفومدعكماآلدقونمإدي

بؽقرؼوماىـقبقيمظؿفدمعقرهمضدممشلومسيمضضقيمذؾفماىزؼرةماظؽقرؼيمظضؿونمسدمم

                                                                                                                                   

جـقبمذرقمآدقومخوصيمأغظرم:محقلماظدورماظقوبوغلمسؾكماظلوحيماآلدققؼيمبعوعيمومسالضيمبرابطيمم- 24
م.205ص.م-اٌرجعماظلوبؼم.
م.STOKES & AHO.- Op.cité.- p.p 125-130ومأغظرمطذظؽم:م

اظؿؽؿالتماالضؿصودؼيماظؽدلىموماظدورمم-ومحقلمزبووفماآلدقونمعـماشلقؿـيماظقوبوغقيمأغظرم:ماظؾوز،مربؿقد.
ديمغدوةماظـظومماظدوظلماىدؼدمومهدؼوتمحبٌمشرلمعـشقرمعؼدممإم-اظذيمتؾعؾفمسيمتقزؼعمعقازؼـماظؼقىم.

م.22ص.م-.1994اظؼوػرة،معرطزماظدرادوتمايضورؼي،محزؼرانمم-اظعوملماظعربلم.
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مطقرؼوم مضؾقل مإدي ماألدؾوبمدصعًماآلدقون مػذه مو ماظؼضقي، مػذه مسي ماظصراع تػفر
م.1991ؼقظققممسيطعضقمعراضىمسيماجؿؿوعموزراءماًورجقيم

فمإالمأنمػذهماظعالضيمومضدمأضوعًمطقرؼومسالضوتمجقدةمععماآلدقونمعـذمإغشوئ
متؿؿقزمبلعرؼـ:م1975زؾًمإديمسومم

مبنيماظؽقرؼؿنيم ماظعوٌقي ماٌـوصلي مإرور مسي مذظؽ مو ماظشؿوظقي مطقرؼو اظؿـوصسمعع
ظؾقصقلمسؾكماظشرسقيماظدوظقيموماالسذلافماظعوٌل.مأوظقؼيماظعالضوتماظــوئقيمععم

معؿؽوع مطقحدة ماآلدقون معع ماظعالضي مسؾك ماآلدقون مدول معـ مدوظي مأنمطؾ مإال ؾي،
مابؿداءمعـمعـؿصػماظلؾعقـقوتمععمزؼوراتمسددم اظعالضوتمأخذتمعـعطػومجدؼدا

عـماآلدقونمظؽقرؼوممعلؽقظنيعـماظؽقرؼنيماظرزلقنيمظدولماآلدقونمومطذامزؼوراتم
موماآلدقونمسيم ماظضقءمسؾكمتطقرماظعالضوتماظؿفورؼيمبنيمطقرؼو اىـقبقي.مومبنظؼوء

اظـؿقماظلرؼعمم-تشرلماظؾقوغوتموماإلحصوءاتممطؿوم-صذلةمايربماظؾوردةمؼؿضحم
م محقٌموصؾًمسوم ماآلدقون معع مطقرؼو مم1980سيموورة مدوالرمم(2610)إدي عؾققن

وماظذيمطونمم1975أعرؼؽلمومػقمرضؿمأسؾكمخبؿسمعراتمعـماظرضؿماٌؿقؼؼمسومم
الرمأعرؼؽل،مطؿومأنمغلؾيموورةمطقرؼومإديمذبؿؾماظؿفورةماظعوٌقيمعؾققنمدوم(508)
ومػقمم1975(مسـمسومم%1,5بزؼودةمأطـرمعـم)م (6,58%)ًمسيماظعوممغػلفمإديموصؾ

ممجوغىمعـماألرضومماظيتمتقضحمسؿؼماظعالضوتماظؿفورؼيمبنيماظطرصني.
ومسيماظػذلةماظيتمأسؼؾًمايربماظؾوردةممنًماظعالضوتمبنيماظطرصنيماألعرماظذيم

يمضودمإديمحقارمذراطيماظذمSectoral Dialogue Patnershipملأدىمإديمإضوعيمعومزل
مسيمسومم مطقرؼو1991طوعؾمبقـفؿو معؾققزيمم.مطؿوممنًموورة ععماألدقونمبصقرة

م1980سوممم%)6،6)مصورتػعمغصقىماآلدقونمععموورةمطقرؼوم1993إديمم1980سومم
،مومبوٌـؾمزادتمصودراتماآلدقونمظؽقرؼوممبعدلمدـقيمبؾغم1993سوممم%)10)إديم

دـقؼومسيماظػذلةمعـمم)م%17،6)دتماظقارداتمإديمسؾكمحنيمزام)م% 12،6)حقاظلم
،مومػقماألعرماظذيمتقضقفماىداولماٌؾقؼيمععماظذلطقىماظـقسلم1993إديمم1980

م.25ظؾصودراتموماظقارداتماظؽقرؼيمعـمومإديماآلدقونم

ذ.ذاآلسوانذ:ذالتحدواتذوذاآلفاق2

مسبقمتؼقؼؿمعقضقسلمظرابطيماآلدقونم:م-

                                                                                                                                   

م-حبٌمعؼدممإديمعممترماظلقوديماًورجقيماظؽقرؼي.م-طقرؼوموماظؿعوونماإلضؾقؿل.م-سؾلمصوحل،معوجد.م- 25
 .13-10ص.صمم-.1997دلاؼرمصم17جوععيماظؼوػرة،مم-اظؼوػرة،معرطزماظدرادوتماآلدققؼيم
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م مبـو مسبـمجيدر متؼقو متطرحمبنزاء ماآلدقون مبلنموربي ماظؼقل ماآلدقون مأداء ؼؿ
ماتلؿًسيمتؼدؼؿممنقذجمتعووغلمسيمبقؽيمصراسقيمإذمم-مبوضؿدارومم-منقذجومغوجقوم

م مو ماظصراسوت مبؽـرة مبعدػو مو ماظرابطي مزفقر مضؾؾ مدولمماالغؼلوعوتاٌـطؼي بني
ماٌـطؼيموماظيتموصؾًمإديمحدماًالصوتماظعرضقيمايدودؼي،مسؿؼؿفومخالصوتمسي

األخرى،مومطذظؽمماظرؤىمووهمضضقيماألعـماإلضؾقؿلموماٌقضػمعـماظؼقىماإلضؾقؿقي
ماظيتم ماٌقاتقي ماظؿورخيقي ماظؾقظي مسيمادؿـؿور منقًماظرابطي مطؿو اظؼقىماظدوظقي،

م ماظػقؿـوعل/ ماظؿفدؼد مثؿممتـؾًمسيممنق معـ ماظصقينمو ماظـػقذ متصوسد مو اظلقصقوتل
وًطرماٌشذلكمسيموضعمأدسمبـوءمإضؾقؿلمادؿـؿرتمدولماظرابطيمصؽرةماإلحلوسمب

م.االضؿصوديظؿقؼقؼماألعـموماظرصوهم
ومميؽــومصقؿومؼؾلمإجراءمتؼقؼؿمعقضقسلمظمدقونماغطالضومممومدؾػمبقوغفمدونم

مومغظر متفقؼؾ. مصنغفمميؽـمؼتفقؼـمأو موو ماظؿؼقؼؿمسدلمادؿكدام مػذا دقؾؿنيمإجراء
عيمظمدقونموماٌـقطمبفمهؼقؼفو.مرئقلقؿنيمػؿوم:مأوالم:مذبؿقسيماألػدافماٌردق

مسيمضقءم ماظرابطي ماظؿعرفمسؾكمعلؿؼؾؾ مإدي متقصال ماظرابطي مسقاعؾمنوح م: ثوغقو
اظؿقدؼوتماظـوذييمسـماظـظومماظدوظلماىدؼدمومػقمعومغعرضمظفمتػصقالمسيماظـؼوطم

ماظـالثماظؿوظقيم:

ذأوالذ:ذجمموعةذاألهدافذاملرسومةذ:

م ماآلأغشؽً مظؿقؼقؼ مأدودو مضوعً مو مموزقػؿنيدقون ماألػؿقي مشوؼي ؿقعمجملسي
ماألسضوءمومألررافمخورجقيمدسؿًماآلدقونمومدوغدتفمسيمررؼؼمضقوعفمومػؿوم:

ماظقزقػيماألعقـيم-1
ماظقزقػيماالضؿصودؼيم-2

طؿومميؽـمإضوصيموزقػيمثوظـيمأومػدفمثوظٌمأغقطمبوظرابطيمهؼقؼفمومإنمؼؽـم
يماظلقودقي.مومدقفمغؿـوولمػذهماظقزوئػماظـالثمظـدرسمالمحؼومشلومومػقماظقزقػ

معدىمنوحماآلدقونمسيمهؼقؼفو.
مم-1 مإغشوء مأن مدؾؼ مصقؿو مذطرغو م: ماألعـقي مضؿـمترتقؾوتمآاظقزقػي دقونمجوء

م مآدقو ماإلضؾقؿلمسيمإضؾقؿ ماظؼقىمم-األعـ موضعؿفو مو اظؾودػقؽ،ماظيتمخططًمشلو
دسؿفومظؾدولماظصدؼؼي،مومجوءماآلدقونماظغربقيمومسؾكمرأدفوماظقالؼوتماٌؿقدةمسيم

ظققصرمألسضوئفمربػالمٌـوضشيماظدبؾقعودقيماظقضوئقيمومإجراءاتمبـوءماظـؼيمومإلسالنم
وجفيمغظرمواحدةمإزاءمضضقيماألعـماإلضؾقؿل،مومبوظرشؿمعـمأنماظرابطيمضدمخؾؼًم
عؼؾمجقامعـماظـؼيموماظؿػوػؿمبنيماظدولماألسضوءمطؿومخؾؼًمعومميؽـمأنمغلؿقفمبوظ

اىؿعلماألعرماظذيموحدماظرؤىمإزاءمضضقيماألعـماإلضؾقؿلموماظعالضوتماًورجقيم
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م مأغف مظرأيماحملؾؾنيمم-إال مظألعـمم-وصؼو مآلظقوتمتؼؾقدؼي مظذلتقؾوتمأو ماصؿؼر ضد
ماألعين،م مظدوره ماظصرحيي ماإلذورة معـ مخؾقا متلدقلف مإسالن مجوء مإذ مممممماىؿوسل،

نمأنمؼصقغممنقذجومرزلقومظألعـ،مإذمبوظرشؿمومسدلمسؿرهماظطقؼؾمملمحيوولماآلدقو
سؾكمأسضوئفمسيمسؿؾقيمماضؿصراألعـماإلضؾقؿل،ممٌشوطؾعـمأغفمرقرمعـففومدقودقوم

م محدػو، مو ماظدبؾقعودقي مسـصر مسؾك ممموردؿف متؼقم ماألررافمو معؿعدد ماصؿؼرحقار
أؼيمآظقوتمرزلقيممظؾفقاغىماظؿـػقذؼيمٌعرصيممنوذجماألعـماىؿوسل،مإذمالمؼؿضؿـ

ماظدظقؾم مأن مػمالء مؼرى مو ماظلقودقي، مظؾعالضوت ماإلدوءة مخشقي مرمبو اٌـوزسوت،
إديمإغشوءمبقونمعؿعددمماالووهاظقاضحمسؾكمصشؾماآلدقونمسيمأداءموزقػؿفماألعـقيمػقم

دقونماإلضؾقؿلمآ:مربػؾممبودؿاظؾودػقؽ.مسرفمم-األررافمأطـرماتلوسومسيمآدقوم
A.R.F.ماجؿؿوسفماألولمسيمبوغؽم ماظذيمسؼد مؼقظقق م/ مبدورمم1994قكممتقز مؼؿلؿ و

ماٌمدللممياٌلموظقأعينمواضحماظؿقدؼد،مومحيؿؾماآلدقونم األدودقيمسـمتطقره
م مرئودي مو متـظقؿ مؼؿقدي مرئوديمماالجؿؿوسوتحقٌ متؿـووب مو مظؾؿقػؾ، اظلـقؼي

متؾينم مأن مػـوكمهؾقالتمترى مأن مإال ماظلـقؼي، مبنيمدوراتف ماٌـعؼدة اجؿؿوسوتف
دقونمإزاءمعشوطؾماألعـماإلضؾقؿلموماصؿؼورهمظـصمؼـظؿمادؿكدامماحملػؾمٌـفٍماآل

مظؾدبؾقعودقيمميـؾماعؿدادام ماسؿؿودهمسؾكماٌؽوغيماظعؾقو اظؼقةمسيماظصراعمومحده،مو
م.26ظإلخػوقمسيمهؼقؼماألعـمومأداءماظقزقػيماألعـقي

برزماإلنوزماظرئقسمجملؿقسيماآلدقونمسؾكماظصعقدماظقزقػيماالضؿصودؼيم:مم-2
ماظؾقـقيمبنيمدولماظرابطيم)أغظرماىدولمسيممضؿصودياال سيمتزاؼدمععدالتماظؿفورة

اآلدقونمضدمنقًمسيمتدسقؿماظؿعوونماالضؿصوديمبنيممأناٌؾقؼ(.مومعـمػـومندم
دوشلو،مػذامبوظرشؿمعـمأنماٌشروسوتماظيتممتماالتػوقمسؾقفومملمؼـفزمعـفوماظؽـرلم

سيماظعدؼدمعـماظؼطوسوتمومؼػلرماظؾعضمزؼودةمإضوصيمإديمسدمماظؿؼقدمبؾقائحماظرابطيم
ععدالتماظؿؾودلماظؿفوريمصقؿومبقـفو،مبوظؼقلمبلنمػذاماظـؿقمعردهمإديمغشوطماألدقاقم
معـطؼيم مسي ماظصودراتمصقلى، مزؼودة مظقسمإدي مو مغػلفو ماآلدقون مظدول احملؾقي
ماآلدقونم مدول مبني ماظؿفوري ماظؿؾودل مزؼودة مؼػلرون محني مسي مآدقو مذرق مممممجـقب
مظؾؿؾودئم مسوعي مبصػي مآدقو مذرضل مجـقب مدول مبنتؾوع مبفو ماحملقطي ماظدول و

ماألدودقيمظالضؿصودماظرأزلوظلمصضالمسـمتشفقعماالدؿـؿوراتماًورجقي.

                                                                                                                                   

معوجدة.م- 26 مصوحل، ماآلدقون...م-سؾك ماٌـعؿ.م-.م23-22ص.ص.م-م.س.ذ.م-وربي مسؾد م-رؾعً،
مدؼرون.م-.13-10ص.ص.م-م.س.ذ. مصراغلقس مطذظؽ مؼؽشػمم-واغظر مآدقو مظؾؾدان ماالضؿصودي اظـشوط

 .24/2/1996سددمم-ظقعقغدماظػرغللم.م-اًالصوتماظلقودقيم.
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أغفومضطعًمم-ومػؽذامؼظؾماإلنوزماظرئقللمظؾرابطيموماظذيمالمؼؼؾماىدلم
مظؾؿ معـطؼي مسـ مايدؼٌ مبدأ محقٌ ماالضؿصودي ماالغدعوج مررؼؼ مسؾك فورةمذقرو

ايرة،موماهودمظؾؿلؿفؾؽنيمومدققمعشذلطيمظمدقون،مومذظؽمسؾكماظرشؿمعـمأنم
مأوومظقسماالغدعوجماالضؿصوديمماالضؿصوديظمدقونمطونماظؿعوونمماشلدفماظرئقلل

مذظؽمواضقومسيمعـؿصػماظؿلعقـوتمإذممتماالتػوقمسيم مضدمبدأ اظلققماٌشذلطي،مو
م ماظدول ماضؿصود موزراء ماماألسضوءاجؿؿوع ماإلدراعمم(1995/4/28)مظرابطيسي سؾك
،مبؾم2003فمإغشوءمعـطؼيموورةمحرةمضؾؾمسوممدبؿكػقضماظردقمماىؿرطقيمبف

إنماالجؿؿوعماظلـقيماظـوعـموماظعشرؼـمظقزراءمخورجقيمدولماظرابطيموماظذيمسؼدم
مبروغويم مظإلدراعمم(1995/7/29)سي مبعضماًطقاتماىودة مادبوذ روظىمبضرورة

ديمعـمعـطؼيموورةمحرةمضؾؾماٌقسدماٌؼررمشلومبـالثمدـقات،مبوظقصقلمبوٌـطؼيمإ
مم.2000أيمسومم

ماظقزوئػمم-3 مضؿـمذبؿقسي ماظلقودقي ماظقزقػي مملمتؽـ م: ماظلقودقي اظقزقػي
خطقةمحؼؼؿفوماظرابطيمسيمػذاممينمأناٌـقطمبرابطيماآلدقونمهؼقؼفو،مومعـمثؿمص

دلمسيميظوتمربػؾيمومعـفومتعدمأعرامربؿقدا،مومضدمزفرماظؿعوونماظلقوماالووه
م ماإلضؾقؿقي ماٌشوطؾ مأن مسؾك ماظرابطي مدول مم-إصرار مػل األوديممياٌلموظقاظيت

م ماًطمم-ألسضوئفو مذات ماظدوظي ممبػفقم مؼعرف ممبو ممموردؿفو مزؾ مسي تلؿـين
ماٌعـقيمتؽقنمصوحؾيم مأخرىمصننماظدوظي مدوظي مععقـي ممتسمضضقي اٌؿؼدم،مصعـدعو

اٌرجقة.مومميؽـمتػلرلممرة.منقًمسيماظؿقؼقؼماألػدافايؼمسيمادبوذمزعومماٌؾود
م:27سقاعؾمنوحماآلدقونمسيماجملوظنيماظداخؾلموماًورجلممبومؼؾل

ذيفذاجملالذالداخليذ:ذ-أ

مسؾكماظؿعوونم1 ماظذلطقز ماألولمػقماجملولمماالضؿصودي. دونماظلقودلمبوسؿؾور
ماظعؿؾماٌشذلك.مإظقفمووربملاألدفؾموماألضؾمحلودقي،مومأػؿمعومجيىمأنمتؾف

سؾكماألغظؿيماظلقودقيمممومأطلؾفوماظؼدرةمسؾكممياإلؼدؼقظقجقشقوبماشلقؿـيمم-2
ماظؿؽقػ،موماظقاضعقيمسيمصـعماظلقودوت.

ماظؼرارام-3 مسؾك مععقـي مدوظي مػقؿي مسقىممتسدم مػذا مو ماظؼدراتمظؾرابطي. أو
معص مبلقطرة مأشؾؾفو ممتقز ماظيت ماظعربقي ماظقحدوؼي ماظؿفورب معـ مطـرلا رماطؿـػ

مسؾقفو.

                                                                                                                                   

 .23-22م-م.س.ذ.م-وربيماآلدقونم..مم-دم.دمصوحل،معوجم- 27
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ماظؽؾرلم-4 مواالدؿؼرارمماظذيماظدور ماالضؿصودؼي ماظؿـؿقي مسيمهؼقؼ ماظدوظي ظعؾؿف
ماظلقودل،م ماالدؿؼرار مسؾك ماظرابطي مدول مربوصظي مخالل معـ مذظؽ مو ممممممماظلقودل.
ماظقحدةم مو ماظؿضوعـ معـ مععؼقظي مدرجي محقٌمدودت ماظلقودقي ماظلؾطي مترطقز و

ماظؼؾوئؾموماألجـوس.ماظقرـقيمسيمدولماآلدقونمبوظرشؿمعـمتعدد
مسيمم-5 منوحفو مو ماظرابطي، مبنيمدول ماإلضؾقؿل مبوظؿؽؿؾ ماآلدقون مدول اظؿزام

مسـم ماظػؾؾني متـوزل مذظؽ مسؾك معـول مأطدل مو ماظؾقـقي ماظلقودقي ماًالصوت هققد
مظـمتؽقنمضقؼيمخورجم اٌطوظؾيمبنضؾقؿمصؾوحمعـمعوظقزؼو،مإذمرأتمػذهماظدوظيمأغفو

ظؽمضقؼيمداخؾمحدودػو،مومعـمػـومصؼدمأزفرتمػذهمحدودػومإالمإذامطوغًمضؾؾمذ
ممػؿيمسوظقيمحؿكمأعؽـفومزؼودةمععدالتممنقػوماالضؿصوديمومتطقؼرمتعووغفوماألعينم

موماظلقودل.

ذاآلسوانذ:ذجتربةالتجاربذالتكاملوةذالعربوةذيفذضوءذذ-3
تـرلمضضقيمايدؼٌمسـماآلدقونمبوسؿؾورهمرابطيماضؿصودؼيمضضقيمأزعيماظؿؽوعؾم

مظؾؿعوونموماظؿؽوعؾماظعر مصرؼدا بل،مإذمسيماظقضًماظذيمتطرحمصقفماآلدقونممنقذجو
بنيمصرضوءمعؿصورسنيمبقـفؿمحروبمومصراسوتمضدمييمادؿؿرتمصذلاتمرقؼؾي،مطؿوم

ومسرضقيمومإؼدؼقظقجقيمصقلػرمػذاماظؿؽوعؾمسـمعـؾمػذهمأنمبقـفؿمخالصوتمدؼـقيم
ومسؾكماظـؼقضمعـمذظؽمم-ظعربلماظـؿوئٍماٌؾفرةماظيتمحؼؼفوماآلدقونمندماظقرـما

معشذلك،مم- متورؼخ معـ ماظؿؽوعؾ معؿطؾؾوت مو ماظقحدة مخصوئص مظف ماجؿؿعً مممممممضد
وموحدةمسيماظدؼـموماظـؼوصيموماظؾغيمومشرلػو،مصنغفمععمذظؽمعومؼزالمبقـفمومبنيم
اظقحدةمأوماظؿؽوعؾمزعـمبعقد.مومبوظرشؿمعـمأنموربيماظقحدةماظعربقيمتؾدومأطـرم

دقون،مإذمسيماظقضًماظذيمغشلمومتلدسماآلدقونمسيمومعـموربيماآلضدعومومردقخ
طونماظعربمؼعقشقنمسيمزؾمغظوممإضؾقؿلمواحدمتظؾفمعمدليمرزلقيمػلمم1967سومم

مس متلدلً ماظيت ماظعربقي مواىوععي مخؾؼمم1945م مإدي متلدقلفو معـذ مو مبودرت و
م مماالضؿصودؼياألجفزة مظؾشمون مدائؿي مصلغشلتمىـي ماٌوظقي،مماالضؿصودؼياظػـقي، و
مممماتػوضوتومعداهمومصقوشؿفومسيمذؽؾمعشروسوتمماالضؿصوديضقاسدماظؿعوونممإلردول

مأطدم مضد مو مصقفو، مظؾـظر ماىوععي مذبؾس متعرضمسؾك مإجراءات مو مدقودقوت و
م ماألعـ مو ماظؼقعل ماألعـ مبني ماظذلابط مأػؿقي مسؾك ماىوععي سيمماالضؿصوديذبؾس

ماظدصوعماٌشذلكموماظؿعوونم مسومممودياالضؿصععوػدة ،مومسيمإرورم1950اظيتمأبرعفو
ماجملؾسم مذبؾلني، ماٌشذلك،محقٌمماالضؿصوديذظؽممتمإغشوء مذبؾسماظدصوع و
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مذبؾسم مؼـشل مأن مسؾك ماٌعوػدة متؾؽ معـ ماظـوعـي موزراءمماضؿصوديغصًماٌودة عـ
م.االضؿصودؼياظدولماظعربقيماٌؿعوضدةماٌكؿصنيمبوظشمونم
مؼزؼ معو مسؼد ماجملؾسمضد مػذا مأن مرشؿ ممتكضًمسيمسوممو مأربعنيمدورة مسـ د

مم1957 مإدي ماظؿقصؾ مماتػوضقيإدي ماجملؾسمماالضؿصودؼياظقحدة مسؾقفو ماظيتمصودق و
-30ومذبؾسماىوععيمسيمحقـفمومظؽـفومملمتدخؾمحقزماظؿـػقذمإالمسيمماالضؿصودي

مأؼضم.4-1964 مظؿقؼقؼوبوظرشؿ ماظظروفماٌقضقسقي مأن معـ ممو ماالضؿصودياظؿؽوعؾ
مطوغًمعؿقاضعي،ماظعربلمطوغًمعقا مظؿقؼقؼف ماٌؾذوظي ماىفقد مأنمحصقؾي مإال تقي

م مو ماظلقودقي ماظظروف مذؽؾً مأعوممماالضؿصودؼيحقٌ مسقائؼ ماظدوظقي مو اظعربقي
.مومضدمأزفرتمدرادوتمضوعًمبفومىونمعـؾـؼيمسـم28هؼقؼماظؿؽوعؾموماظقحدة

مأدؾوبمتقاضماالضؿصودياجملؾسم ممعظدرادي متؼقماالضؿصودياظؿعوون مو قؿماظعربل
اظعربلمؼشؽقمسيماىوغىمماالضؿصوديوماٌشروسوتماظؼوئؿي،مأنماظؿعوونمماالتػوضقوت

م معرطزؼي موجقدمجفي م:مسدم ممممسـماظؿكطقطممعلؽقظياظؿـظقؿلمعـمأعرؼـم:مأوشلؿو
مثوغقفؿومو مو ماظؿـػقذ. مسؾك ماظعربقيماإلذراف ماٌـظؿوت مو ماٌمدلوت متعدد ممممممممم:

موماخؿصوصوتفوومتضوربم مضراراتفو ازدواجقيمغشوروتفو،مسيمزؾمشقوبمتـلقؼممو
م.29صعولمؼقصرماٌولموماىفدماظعربل

بؿعدؼؾماٌودةماظـوعـيمم24/3/1977مومسيمضقءمذظؽمضوممذبؾسماىوععيماظعربقيمسي
ماالضؿصوديطؾمظؾؿفؾسمحقٌمأوماالضؿصوديؿعوونمعـمععوػدةماظدصوعماٌشذلكموماظ

م ماظعؿؾ مضقودة ماظماالضؿصوديعلموظقي مو ماظؿـلقؼماظعربل مو ماظؿكطقط ممبفوم مممممممؼقوم
اًورجقي.مومضدمحؼؼمماالضؿصودؼيذرافمسؾكماظعالضوتموماظؿؼققؿموماإلغشوءموماإل

م مإضرار معـؾ ماإلنوزات مبعض ممإدذلاتقفقياجملؾس اظعربلمماالضؿصودياظعؿؾ
م مبعض مسي ماظـظر مإسودة مو مبؿشفقعمماالتػوضقوتاٌشذلك مؼؿعؾؼ مصقؿو مخصقصو مممممممو

مت متـظقؿ ماظؿؾودلمو متلقرل مو ماظعربقي ماظدول مإدي ماظعربقي ماألعقال مرؤوس دصؼ
م.م30اظؿفوري

                                                                                                                                   

،م21اٌلؿؼؾؾماظعربل،ماظعددمم-اظؿؽوعؾماالضؿصوديماظعربلمأعومماظؿقدؼوتم.م-زظزظي،مسؾدمايلـ.م- 28
ومٌزؼدمعـماظؿػوصقؾمأغظرمسؾدمايلـمزظزظيماظدورماالضؿصوديمم-.7ص.م-.م1920غقصؿدلم/متشرؼـمثوغلم

 برلوت.م-جوععيماظدولماظعربقيماظقاضعماظطؿقحم.م-آخرون(م.ظؾفوععيماظعربقيمسيمسؾلمربوصظيم)وم
اظشرقماألودطماىدؼد،مترذييمم-أغظرمطؿوبمسلعقنمبرلؼزم.م-حقلمعالعحمغظومماظلققماظشرقمأودطقي.م29

ومطذظؽمأغظرمأريدمؼقدػمأريدمم-.1994سؿون،ماألػؾقيمظؾـشرموماظؿقزؼع،مم-ربؿدمحؾؿلمسؾدمايوصظم.
برلوت،معرطزمدرادوتماظقحدةماظعربقيمم-ظشرقمأودطقيماىدؼدةموماظقرـماظعربل.اظؿقدؼوتمام-)ومآخرون(.

 .183-127ومالمدقؿومص.ص.م-.1994
حبٌمسيماًقورماظشرقمم-علوراتمشوعضيمومعصوئرمشرلمعمطدةم.م-د.مسقلك،مربؿدمسؾدماظشػقعم.م- 30

 .41-40.ص.صم-.1995،مأبرؼؾم/مغقلونم194اٌلؿؼؾؾماظعربل،ماظعددمم-أودطكمومبدائؾفم.
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مععمذظؽمالمؼزالمواضعماظؿؽوعؾم اظعربلمذدؼدماظلقء،مصؿعدالتمماالضؿصوديو
اظؿؾودلماظؿفوريمبنيماألضطورماظعربقيمومبعضفومعـمأضؾمعومميؽـ،مومػقماغؽؿوشم

ماأل مرؤوس مادؿـؿور محرطي مصنن مطذظؽ مو ماٌؼورعي ماألضطورمؼشؾف مسي ماظعربقي عقال
ماظعربقيماألخرىمدونماٌلؿقى.

م مغظوم مشقوب مزؾ مسي ماٌصدرة ماظعربقي ماإلعؽوغوت محدود مال مػؽذا ماضؿصوديو
ماظعربلم ماظؿؽوعؾ مأدؾوبمأزعي مإذيول مميؽـ مصنغف مسؿقعو مو معقحد، مسربل إضؾقؿل

م:31إديمذبؿقسيمعـماظعقاعؾمػلماالضؿصودي
مم-1 ماظؿـؿقؼي مو ماظؿـوضضوتماشلقؽؾقي معردػو ماظؿؽوعؾ مأزعي مأن مإذ ماظؾـقيم: إدي

م ماإلغؿوجقيممظالضؿصوداىقػرؼي ماظعـوصر مو ماظؼقى متقزؼع مسي ماٌؿػووت ممممممممماظعربل
وماظؿـوضضوتماشلقؽؾقيموماظؿـؿقؼيماظيتمورثفومسـمسفقدماشلقؿـيماألجـؾقي،معؿؿـؾيم

مبوظؿكؾػموماظؿؾعقيموماظؿفزئي.
ظؾدءمابويرؼيمومملمتؼؿمسؾكماظؿكطقطموماٌداخؾماظؿؽوعؾقيم:ماظيتماتلؿًمم-2م

ماظؿفوربمخطق مأثؾؿً مضد مو مبقـفو، مصقؿو ماظؿفورة مايرؼيمربؿقرؼر معؾدأ مأتؾوع ة
اظعشقائقيمطؿدخؾمظؾؿـؿقيمألنماظؿكطقطماظشوعؾمػقموحدهماظضؿونموماظقدقؾيماٌـؾكم

مظؿقؼقؼمتـؿقيمحؼقؼقيمومتؽوعؾمصعول.
ذمادؿؼالشلوماظلقودلمطورماظعربقيمعـاألمنوطماظؿـؿقؼيم:مإذمعوردًمععظؿماألضم-3

اغعزاظقومضطرؼو،مؼغقىمسـفماظؾعدماظؼقعلمممومأدفؿمسيمتعؿقؼماظؿؾعقيمممنطومتـؿقؼو
خطقرةمػذاماالووهمومززيفمسيمصذلةماظلؾعقـوتماظؿفزئيماظؼطرؼي،مومضدمازدادتمو

مسيمماالزدػورسيمزؾم مدرؼعي متـؿقي مظؿقؼقؼ مأدىماظطؿقح ماظؿـؿقيمصؼد ماالغػفور و
ومتعؿقؼماالرتؾوطمبوظلققماظعوٌقي،مسيمظقرـماظعربلمإديمسقدةماظقضقعمسيمصخماظؿؾعقيما

ممعقودؼـماظؿفورةموماالدؿـؿورموماإلغؿوجموماظؿؽـقظقجقو.
مأزعيمم-4 متعؿقؼ مسي مبورزا مدورا ماظعوعؾ مػذا مظعى مضد مو م: ماظلقودقي اإلرادة

سدمموضقحمأومموفاظؿؽوعؾمومطونموراءمضعػماإلرادةماظلقودقيمسقاعؾمسدؼدةمأػؿ
مظؾؿؽوعؾمإ ماٌؿؾودظي ماظؽؾرلة مسدممماالضؿصوديدراكماظػقائد ماٌعؾقعوتمأو بلؾىمضؾي

مجدؼؿفوم مو ماظلقودلمجبدواػو مظدىمأصقوبماظؼرار مأضعػماظؼـوسي مممو مممموضقحفو
م ماىدؼي مسدم مسي مأدفؿ مضد مو ماآلو ماظـظرة ماألعد،مغشؾؾي مرقؼؾي ماظـظرة مسؾك مممممممممقي

موجؾيمسؾكماٌـوصعماآلجؾي.ومرغقونماٌصوحلماظع
مضقوداتمم-5 ماخؿقور مسي ماظؿشدد مسدم مأدفؿ مصؼد م: ماٌمدلقي ماظؼقودؼي اٌشؽؾي

مضعػم مو مغوحقي، معـ متلقلفو مضؾقل مو ماٌشذلك ماظعربل ماظعؿؾ بعضمعمدلوت
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ممنوذجم مسيماإلخػوقمسيمبؾقرة مأخرى،مو معـمغوحقي ماحملودؾي مو ماٌؿوبعي مو اظرضوبي
اظعربلماٌشذلك،مومضدمأدىمػذاماالووهممضؿصودياالعمدلقيمسربقيمغوجقيمظؾعؿؾم

موربيم مأؼي مإلحؾوط مطذرؼعي مادؿغالشلو مو ماٌمدلوت مبفذه ماظـؼي مإضعوف مممممممممإدي
محدوؼيمجدؼي،مبؾموماظزسؿمبػشؾماظػؽرةمغػلفو.و

لوميذبنيذالعروبةذذذذذذ:ذالنظامذاالقتصاديذاإلقالعربذوذجتربةذاآلسوان
ذوذالشرقذأوسطوة
ممممـؾفممنقذجماآلدقونمعـمجوذبقيمظدىماظعربماظراشؾنيمسيماظقحدةمبوظرشؿممموممي

وماظؿؽوعؾماالضؿصوديمإالمأنماظلـقاتماألخرلةمذفدتمارتػوسومعؾققزومسيمايدؼٌم
مسي مإدرائقؾ مو ماظعرب مبني ماظلالم مسؿؾقي متطقرات مبعد مإذ ماآلدقون، مرابطي مسـ

مأو ماتػوق مثؿ معدرؼد متقضقعأسؼوبمعممتر مو ماظػؾلمدؾق مسيماالتػوق طقينماإلدرائقؾل
ماضؿصوديمم1993دؾؿؿدلم مغظوم مايدؼٌمسـ مدار ماإلدرائقؾل، ماألردغل ماالتػوق ثؿ
مأوإضؾقؿ ماظشرق م"اظلقق مسرفمبودؿ مترطقوملمجدؼد مإدرائقؾمو معـ متشؽؾ ممممدطقي"

وماظدولماظعربقيمبفدفمتلطقدموجقدمإدرائقؾمسيماٌـطؼيمومعـقفوماظػرصيمظؾلقطرةم
م.32موماظؿقؽؿمبفومسؾكماالضؿصودؼوتماظعربقي

مضد مأومو مظؾشرق ماٌرؼدون مبنيمدظؾ ماظؿلقؼي مأغصور معـ مشلو ماٌمؼدون مو دطقي
إضؾقؿلمضوممبنيمصرضوءمبقـفؿمصراسوتمماضؿصودياظعربمومإدرائقؾمبوآلدقونمطؿـظقؿم

سيمدحرممحومحروبمضدميي،مطؿومطونمبقـفؿمأرؿوعمومعصوحلمعؿـوزعمسؾقفو،مومن
مسدلمآ متؼلقؿفو ماًالصوتمو مودوئؾماضؿصودؼيػذه منحمسيماظعؾقرمظقوتمو مطؿو ،
عـمصؼرممعشوطؾفماالضؿصودؼياظعوملماظـوظٌمومتعقشممإديبدولماٌـطؼيمعـمدولمتـؿؿلم

ومعدؼقغقيمومبطوظيمومتضكؿمومشرلػومإديمدولمعؿؼدعيمصـوسقو،مومصؾًمإديمحدم
م ماظماالضؿصودياظرصوه مأنمػمالء مظؽـمواضعماألعر معلؿقىماٌعقشي. مارتػعمبفو ذؼـمو

ماظعربم مجيؿع مأودطل مذرق مغظوم مزؾ مسي ماآلدقون مبؿفربي ماألخذ مإدي ممممممممؼدسقن
مغػلفومومػل:ومإدرائقؾمؼغػؾقنمذبؿقسيمعـمايؼوئؼماٌقضقسقيماظيتمتػرضم

أنمعـظؿيماآلدقونمضوعًمسيمزؾمغظوممدوظلمثـوئلماظؼطؾقيمحقٌمتقزسًمم-1
ماإله مو ماٌؿقدة ماظقالؼوت مبني ماظرئقلقي ماظؼقة معصودر مطوغًمماظلقصقيتود مضد و

مصؼدم مظذظؽ ماظدوظؿني. مبنيمػوتني ماإلدؿؼطوبل ماظصراع مبمر مأػؿ مآدقو مذرق عـظؿي
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م مآدقو ماظصـوسلماظؿصدؼريمسيمذرق ماظـؿق مطوغًمدواصع مظؾققؾقظيمدقودي سلؽرؼي
ماظصقينمومظؿػؽقؽماظقالءمشلو.م-دونماعؿدادماظـػقذماظلقصقوتلم

مععم مأغف ماظشرضلماظيتمماغفقوربقد ماظؿلعقـوتماٌعلؽر مسيمبداؼي مممممتزسؿؿفمرودقو
متالذًماظدواصعم مصؼد ماظؼطؾقي مأحودى ماىدؼد ماظدوظل مبوظـظوم مؼلؿك معو مزفقر و
متعوغلمعـم ماألعـقيماظلوظػيماظؾقون،ماألعرماظذيمجعؾمدولمذرقمآدقو اظلقودقيمو

مصراغمأعينمومػزاتماضؿصودؼي.
يمزبؿؾػيمومسيمدقوقمسيمزروفماضؿصودؼيمدوظقأنمسؿؾقيمإغشوءماآلدقونممتًمم-2

حقٌمدعًمم.ايربماظعوٌقيماظـوغقيدواصعماظـقرةماظعؾؿقيماظؿؽـقظقجقيماظيتمتؾًم
اظدولماظصـوسقيمإديمتؼلقؿماظعؿؾماظدوظلماظرأزلوظلمسؾكمأدوسمتؽـقظقجلمحبقٌم
ؼؿؿمغؼؾمصـوسوتمأومعراحؾمصـوسقيمهؿوجمإديمأؼديمسوعؾيمطـرلةمسودؼيمأومذؾفم

تـكػضموعيمإديماظعوملماظـوظٌماظذيمتؽـرمصقفماظعؿوظيماظعودؼيمعوػرةمعـماظدولماٌؿؼد
ماظـؼؾم مسؿؾقي منقً مضد مو معالئؿ مدقودل معـوخ مصقفو مؼؿقصر مو مغلؾقو تؽؾػؿفو

ماظصـوسلمسيمدولمذرقمآدقومبشؽؾمطؾرل.
ممبقدمأنماظقضعمخيؿؾػمسيماٌـطؼيماظعربقيمعـمحقٌماخؿالفماظـؿطمايضوريم

صوديماٌـودىمظؿـؿقيماضؿصودؼيمعؿؽوعؾيمومهقلمػقؽؾل.موماٌـوخماظلقودلموماالضؿ
مسؾكماظؼقوممبعؿؾقيماظـؼؾماظصـوسلمإديم مظذظؽمملمتشفعماظدولماظغربقيمذرطوتفو و

ماظدولماظعربقي.
مت3 معو مإدي مإضوصي مػذا مثؼوصؿفومؿؿؿ. مإرور مسي مخصقصقي معـ موربي مطؾ مبف مممممممع

شرقمأودطقيمحنيمؼلؿشفدونمومصقرتفومايضورؼيمومػذامعومؼؿفوػؾفماٌرؼدونمظؾ
عومؼصؾحمظؾؼقيماظعوملمؼصؾحمإلدرائقؾموماظعوملماظعربل،مصوظؼدرممأنمبؼقظيمبرلؼزم:م"

معـمسوملمتلقدهماظصراسوتماإلضؾقؿقيمإديمسوملمهؽؿفماظؿقدؼوتماالضؿصودؼيم ممغؼؾـو
مؼؿـودقنمأومظـؼؾمؼؿفووزونمضقوممإدرائقؾمسؾكمأرضم وماظػرصماىدؼدة".مومػـو

ضوصيمإديمطؾمايروبماظيتمخوضؿفومضدماظدولماظعربقيمومغؿوئففوماظيتمسربقي،مإ
مصننم مبوظؿوظل مو ماظعربقي. ماظدعوء معـ ماظؽـرل مأراضً مو ماظعربقي ماألعي مطوػؾ أثؼؾً
مواضعلم محدؼٌمشرل مادؿـلوخفو مو مطوعؾي متـؿقؼي مأيموربي متعؿقؿ مممممايدؼٌمسـ

مؼق مال مألغف مذظؽ مو ماظدضقؼ، ماظعؾؿل مظؾؿقؾقؾ مضوبؾ مشرل مسيمو مؼؿطوبؼ مذبؿؿع جد
ذيقعمسـوصرهمععمذبؿؿعمآخر،مالمتقجدمثؼوصيمعؿؿوثؾيمععمثؼوصيمأخرى.مومإمنوم

م مو ماظؿـؿقي، ماجملؿؿعوتمماالدؿػودةظؿقؼقؼ متطقؼر مسي ماظؾشرؼي ماًدلات ممممممممممعـ
ماٌ ماٌلؿقؼوت مسبدد مأن مؼـؾغل ماألصراد مو ماظـظؿ مأداء مهلني مظؾؿؼورغيمؿو ممممممممعددة

مدؿػودةمسيمطؾمعـفوم:ومإعؽوغقيماال



 1999أوتم-،معوي8إغلوغقوتمسددم

87 

ذمدتوىذالثقافةذالعامةذالدائدةذاآلنذ:ذ-1م

مصعالمسيماظقاضعماالجؿؿوسلم ماٌقجقدة ماحملدداتماظـؼوصقي ماٌعوؼرلمو مو سيماظؼقؿ
ماظلقوقمالمؼعينماظؿـوضضمسيمطؾمذلء،م مظؽـماالخؿالفمسيمػذا ممممظؽالماإلضؾقؿني،

ؿالفمسيماظـظومماٌعرسيموماظـلؼمومإمنومضدمؼعينمتشوبفومسيماٌػرداتماظـؼوصقيموماخ
ماظـؼوسيماظذيمؼرتىمػذهماٌػرداتموماظؼقؿ.

ذمدتوىذاملخزونذالثقايفذاملتوارث:ذ-2

مبنيم ماظؿشوبف معـ معـؾف مو ماالخؿالف معـ مضدرا مغالحظ ماٌلؿقى مػذا مسـد و
ماظؿشوبفم مأوجف مصؿـ ماظعربقي، ماظـؼوصقي معقروثوت مو مآدقو مذرق مجـقب عقروثوت

وماحذلاممرعقزهموماظؿؿودؽماألدريموماالغؿؿوءماظعوئؾلممايٌمسؾكمهصقؾماظعؾؿ
ماإلدالمم معؼوبؾ مسي مظؾؽـػقذقف ماظدغققي ماالخؿالفماظطوبع مأوجف معـ مو ماخل، ...
مأخروؼيمسيماظعوملماظعربل،مطذظؽمبلوريماظؿؽقؼـماظـؼوسيم مو مدغققؼي مذوعؾي طعؼقدة

حؿؽوكماًوصماآلدققيمعؼوبؾمتعؼدماظؾـقيماظـؼوصقيماظعربقي،مطذظؽمربدودؼيماال
م.33الدقؿومسيمعؼوبؾمععؼدماظؿػوسالتماًورجقيمظؾقرـماظعربل

مغؼؾموربيماآلدقونمإديماظقاضعم مسقاعؾمتؼػمحوئالمدونمادؿـلوخمو طؾمػذه
متؿؿؿعم معقضقسقي مسقاعؾ مطؾفو مو مأودطقي، ماظشرق معشروع مإرور مسي محؿك مممممماظعربل

مل.ومسؾكمضدرمسولمعـماظقجوػيماظعؾؿقيموماظؼؾقلماألطودمي

ذخامتةذ

ماٌدخؾماظقزقػلمسيمهؼقؼماظؿعوونماإلضؾقؿلمعـم مأػؿقي ماظدرادي أزفرتمػذه
مسربلم متعوون مهؼقؼ مدؾقؾ مسي مضدعو مظؾؿضل ماآلدقون مخدلة معـ ماالدؿػودة خالل

معشذلكمؼؿػودىماظـغراتماظيتمأسوضًماٌشورؼعماظلوبؼي.
مؼلؿكم معو مإرور مسي ماآلدقون موربي معـ ماالدؿػودة مميؽـ مصنغف مسؿقعو و

.مومػلمتطرحمصؽرةمأنمتؾينماظعربم"ادذلاتقققيم34"بندذلاتقفقيمايدماألدغك"م
المتـولمعـفوماشلزاتماظلقودقيمأوممإدذلاتقفقيايدماألدغك"مسيمذبولماالضؿصود،م

ماٌشذلطيم ماٌصوحل معـ ماألدغك مايد مسؾك مضوئؿي مػل مو ماظعربل، ماظقضع مممممممتؼؾؾوت
م مإنوزػو مؼؿعورض مال ماظيت مو ماألطقدة، ماالجؿؿوسقيمو ماظـظؿ ماخؿالف مممممممممممممعع
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مأو ماظلقودقي مو ماالضؿصودؼي مػذهممو متعؿؿد مو ماٌؿؾعي. ماظلقودوت ماخؿالف عع
مسؾكماًطقاتماظؿوظقي:ماإلدذلاتقفقي

م مالدقؿو مو ذبؾسمأوالم:متػعقؾمعمدلوتماظعؿؾماالضؿصوديماظعربلماٌشذلك.
متـػا مأػؿقي مسؾك ماظؿلطقد مو ماظعربقي ماالضؿصودؼي مألنمظقحدة ماظؼوئؿي ماالتػوضوت قذ

ماظعقىمظقسمسيماٌمدلوتمومظؽـمسيمآظقوتماظؿـػقذ.
مضدرم ماىقاغىماالضؿصودؼي مو مبنيماىقاغىماظلقودقي ماظػصؾ مربووظي م: ثوغقو

مإديماإلعؽون ماظرطقن مدون مررفمسربل مظؽؾ ماالضؿصودؼي ماظػقائد مسؾك ماظذلطقز مو .
مسؾ مضودرة مشرل محدػو مو مألغفو ماظؼقعقي ماٌصؾقي معؼقالت ماظعربقيممإضـوعك اظدول

مجبدوىماظؿعوونماالضؿصوديماظعربلمومعـمثؿمإبرازماٌصوحلماالضؿصودؼيماٌشذلطي.
خطقةممبوسؿؾورػوثوظـو:متدسقؿمأذؽولماظؿعوونماظعربلماظــوئلموماظـالثلماٌشذلكم

ماظؽػمسـم مو إجيوبقيمسؾكمررؼؼمعزؼدمعـماظؿؽوعؾماظعربلمسؾكماٌلؿقىماظؽؾل.
ماأل مػذه معـؾ مذظؽماتفوم مهؼقؼ مسـد مو ماٌشذلك. ماظعربل ماظؿعوون ممبعوداة ذؽول

م،مضرورةماظؿعوعؾمبروحماىؿوسيمسيمسالضوتفوماًورجقيماإلضؾقؿقيموماظدوظقي.وواضع
فمادؿـؿوراتفمداخؾمق:محقٌمعمدلوتماظؼطوعماًوصماظعربلمسؾكمتقجرابعو

مسقاعؾمجذبموعؾماٌلؿـؿر مو ماظعربقيمععمتؼدؼؿمضؿوغوتمطوصقي اظعربلمماظدوظي
مأطـرمعقالمظالدؿـؿورمداخؾماظدولماظعربقيمعـمعـطؾؼوتماضؿصودؼيمحبؿي.

ماظدوظقيم مو ماإلضؾقؿقي ماألوضوع معـ مممؽـ مضدر مأضصك مإدي ماالدؿػودة م: خوعلو
متالضلم مادؿـؿور مو ماٌقاتقي ماظؿطقراتمشرل مأثر معـ ماظؿؼؾقؾ مإدي ماظلعل مو اٌقاتقي،

معصويفومععمعصوحلماظدولماظؽدلى.
مو م: ماظؿعوونمدوددو مسؿؾقي متعرضؾ مال محبقٌ ماظلقودقي ماًالصوت ؿقد

ماالضؿصوديمومتػعقؾمدورماىوععيماظعربقيمسيمتلقؼيمتؾؽماًالصوت.
مص مسيماٌـطؼي ماظصراسوتماإلضؾقؿقي مأمنوط مًصقصقي مو م: مذظؽمؼطرحمندوبعو ن

م مسؾكمؼإضرورة ماالسؿؿود مخالل معـ مطؾرلة مأػؿقي ماظعربل ماظؼقعل ماألعـ معفؿي الء
اظؿعوعؾمطفؿوسيمومإجيودماظلؾؾمظؿقؼقؼمأعـمإضؾقؿلمسربلمعشذلك.مومالماظذاتموم

م ماًطقة،مومطؾمرؼىمسيمأنمذظؽمؼؿطؾىمإرادة متضعمػذه مصوسؾي مسربقي دقودقي
مخطقاتماظؿؽوعؾماالضؿصوديم مأسقز مأعر مػق مو ماظؿـػقذ، معقضقع اًطقاتماظلوبؼي

قونميؿوؼيمأعـفوماظعربلمخاللمغصػماظؼرنماٌـصرم،مومأسقزمعومتؽقنمظفمدولماآلد
مممماإلضؾقؿل.


