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 1ــةـــالمقـــــــدمـــ
إف مػػػه تػػػلداح االػػػهة  اادااحػػػػ  ارػػػد ااةػػػرب اااػػػهردة مػػػػف ا ححػػػر ا  ػػػردت   ػػػ  ا ػػػػر  

  اهالػػحطرة ااالحم ػػ  ااةاحػػؽ االػػحهدة اارهامحػػ  حرػػد اداحػػ  ا اةػػا ؿ مرحيحػػاااالحػػهت ااماةػػدة اأ
االػحهدة   اماػد في اااهرحخ االحهلي ا رهاـ ااام ههحـ اامؤطرة ارالقهاح اهاذات مه حار ؽ م له 

ااػػدااي فػػي ااردحػػد مػػف ااملػػهاؿ ااااكػػهحه اااػػي يه ػػت فػػي اامهكػػي  اػػد ؿاااةحػػث احػػا  
تػن ه دا  حػػه امػػرا مااػػاالح  ااحػا  اػػن حر ااراامػػؿ اايا حػػ    ػ  قػػدرة اادااػػ  فػػي ادا  اظها لػػه 
اااا حدحػػ  ا  ػػ  قراراالػػه اادا  حػػ  حازاحػػد اتػػيؿ مطػػرد  فكػػالح  ػػف ظلػػار قكػػهحه ا القػػهت 

زااػػ  ااةػػػداد ام ؤللػػهت اطػػرح م ػػههحـ  دحػػدة الػػا دمت يالػػح   ال الػػهؾ لػػحهدة ااػػداؿ اا 
 اا هح   احف ااتنف اادا  ي ااادااي.
  ادار رحهدي فػي إلػه ة الػا داـ ماػد  االػحهدة مرحيحاقد ا ردت اااالحهت ااماةدة اأ

 ط   ػػػ   ح ػػػاؿ ااارحػػػر اػػػد  له فػػػي ااتػػػؤاف اادا  حػػػ  ا ػػػداؿ اااالػػػ 11اهاػػػذات ارػػػد  ةػػػداث 
ااملحم ػػ  اااػػي ال ااحػػدهه قحػػاد لػػا   ال طاػػهع دااػػي ان لػػه اااػػاة ااػػداؿ ااكػػرح    اارلػػح له

فػي    طػا إااطاحؽ م ططله االلارااحجي ااػذي اااحاد اادا  ح   امف هذا اام ط ؽ اهترت 
 ػػػهـ   اتػػػف ةػػػرب الػػػااهقح  كػػػد اف ه لػػػاهف   ػػػ  احػػػمحـ ملػػػاؽ اللػػػا داـ اااػػػاة  هحػػػه  
  ااالي ػػر مػػف هػػذا هػػا ا  رادهػػه اػػهاارار ااػػدااي  اػػر ااظحػػؼ 2003 ااارػػراؽ  ػػهـ 2001

                                                           

 . ار ـا االحهلح اااه اف اا/ي ح  يرياؾجهمر   *

 بعد  انعربيت اندول نسيادة األمريكيت املقاربت
 2001 أيهىل 11 أحداث

 *الحيالي حسن عبداهلل أزهار. د.م.أ
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اأمػػػػـ ااماةػػػػدة  حػػػػدار مػػػػه اتػػػػه  مػػػػف اااػػػػرارات ااارمػػػػؿ اتػػػػيؿ ا  ػػػػرادي فػػػػي ةهاػػػػ   ػػػػدـ 
   تػر اادحماراطحػ  اااةرحػ   ةمهحػ  ةاػاؽ رهػهباالحدار اةت ماررات  دة يػػممةهرا  ا 

ريػػ  مي الػػه مػػف اةاحػػؽ ا الهيػػهت   لػػله ةرحػػ  ة ااحػػح   م ةػػت ...ااخ(  االػػذ  لػػهفا 
اااةػث ااػذي   همحػ ف ه ػه ا اػ  ام  اارراح  اةدحداح داؿ ااهدة اتيؿ  هـ الحهدة  طحرة ا لح

اااحػػػار( اماػػػدا االػػػحهدة الػػػرحله ااػػػ   ا  مااػػػرؤ   مرحيحػػػاأااماهراػػػ  ط ااكػػػا    ػػػ  لػػػ ح
ة اااط حػ  ااااةػاالت اادااحػ  اااػي ا اػح  كػرهؼ االػحهد 2001 ح ػاؿ  11ااظحؼ  ةػداث 

ا ػػػداؿ  مامػػػه  ملػػػا مرة مػػػف جلػػػ  اميه حهالػػػه االلػػػارااحجح  اااػػػي ةػػػدت مػػػف قػػػدرة ااػػػػداؿ 
 .   ر ااح حرة اااماالط  اح    هح   اا هات ااداؿ في ممهرل  لحهداله مف جل  

ااكح  مححرح  ةحاح  حاراب   حله اجػاد اادااػ   هفي ا هاالإتيهاح  اااةث ااام ؿ 
حاحػػه فػػي اااػػرف ااةػػهدي ااارتػػرحف  ااػػذي تػػلد اةػػاالت فػػي االػػامرارحاله مػػف  دمػػح  

اامحػػهدحف االقاحػػهدح  ااالحهلػػح  ااارلػػيرح  ادت إاػػ  انيػػؿ اا ةلػػهر ماػػدا االػػحهدة اااط حػػ  
لػهؾ ممػػ لن مػػف امػف كػػم له لػحهدة ااػػداؿ اارراحػ  مػػف  ػالؿ ارركػػله ارم حػهت  ػػرؽ اا ا

ف محػػهاةله   ػػ  ةلػػهب محػػها  له اكػػمه هػػدافااةاحػػؽ  قاػػؿ اااالحػػهت ااماةػػدة اأمرحيحػػ 
الػػػحهدة ااػػػداؿ اارراحػػػ   الػػػرحله اامطػػػرد ا اػػػد ؿ فػػػي ااتػػػؤاف اادا  حػػػ  الػػػه اةػػػت ماػػػررات 

ح   مػ   تػر اااػحـ ااا  لػ   اار لػمهاح  اامام  ػ  اها حارااحػ  ااادحماراطحػ  اااحػهت اقاحػهد إ لػه 
ما هااػػػ  فػػػي  االػػػاؽ  اهػػػا مػػػه اراػػػب   حػػػح ا ػػػهقص قػػػدرة ااػػػداؿ اارراحػػػ  اػػػدرحجحه ااػػػدرجهت

ممهرل  لحهداله اهاذات فحمه حار ؽ اادفؽ االمااؿ ااال   ااااتر ااامر امهت  ار ةػدادهه 
 اللحمه م  اد ي ااااة اااي اااجح  ااطر ااارهاف االق حمي فحمه اح له. 

 ا ال  حلر  اااةث إا  االجها   ف االلا   االاح :  تيهاح افي كا  ا 
 ؟  مرحيحاأ  ماهرامه هي اارز مرايزات اا -
 ؟  مرحيحاأ اماهرا مه هي ااحهت ا -
 داؿ اارراح ؟ اا  الحهدة مرحيحاأاامرجة  ا ماهرا  مه هي اامتههد ااملااا ح   -

  قػػػػد راكػػػػت م لػػػػـا مرحيحػػػػامػػػػه فركػػػػح  اااةػػػػث فمؤداهػػػػه اف اااالحػػػػهت ااماةػػػػدة اأ
ما ا ػػػػ   االػػػحهدة اااط حػػػػ  ام ةاػػػح مكػػػػما ه جدحػػػدا اي ػػػػر ملػػػهمح   اػػػػر مرايػػػزات اااحػػػػهت
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 لػػػػيرح  ااقاحػػػػهدح  الحهلػػػػح  ااي اااجحػػػػ  ااا اهفحػػػػ  لػػػػمةت الػػػػه اهااػػػػد ؿ فػػػػي ااتػػػػؤاف 
اادا  حػػػ  اػػػداؿ اام طاػػػ  اارراحػػػ  اممهرلػػػ  ااكػػػ اط   ػػػ  ةيامهالػػػه ااااػػػن حر فػػػي قراراالػػػه 
االػػحهدح   املحػػداح   ػػهدة هحي ػػ  اام طاػػ  ااجزاالػػه إاػػ  داحػػالت مارػػددة كػػرح   اما هفلػػ  

    .مرحيحت اأفي  دم  اام ططه
االػػػاجها  امااكػػػحهت ااكػػػرارة اار محػػػ  ا امػػػد اااةػػػث   ػػػ   ػػػدة م ػػػههن ارػػػؿ مػػػف 

اامػػ لن االلػػاارااي اااػػهاـ   ػػ   لػػ اب اااة حػػؿ اااحػػ ي ااػػذي ح ط ػػؽ مػػف ااااقػػ  اارزهػػه 
اا هحح ح في درال  ااة حؿ فركح  اااةث اهاللا هد إاػ  ااقػ  اأةػداث ااااةػاالت اااػي 

اهاللػا هد إاػ   2001 ح ػاؿ 11رراحػ  مػف ا الػهؾ اا اػراؽ ارػد  ةػداث تلداله االػحهدة اا
تػراؼ ااملػااا ي فػي الاتػراؼ مرايزات اااحهت ماهترة اغحر ماهترة  اا امػهد مػ لن االلا

  املػػاااؿ االػػحهدة اااط حػػ  اػػداؿ اام طاػػ  اارراحػػ  ااااػػي اػػـ طرةلػػه مػػف مرحيحػػاأ ماهراػػ اا
 اهب االةامهاح  ال ااةامح .

ةاحػػؽ هػػدؼ اااةػػث اا  اػػهت فركػػحاح فاػػد اػػـ االػػحمح ارػػد اامادمػػ  إاػػ  اا ػػرض ا
داؿ ااػػػػاأمرحيحػػػػ  الػػػػحهدة مرايػػػػزات ااماهراػػػػ  : ماة ػػػػحف راحلػػػػححف   اطػػػػرؽ ااماةػػػػث اأاؿ

: مرايػزات   ااكػمف مط اػحف: ا ػهاؿ اامط ػب اأاؿ2001 ح ػاؿ  11اارراح  ارػد  ةػداث 
  ااكػػمف ااماةػػث  مرحيحػػاأ ماهراػػ ت اااؿ اامط ػػب اا ػػه ي:  احػػه  اا ػػه مرحيحػػاأماهراػػ  اا

لحهدة ااػداؿ اارراحػ   اا ػهاؿ مط اػحف: اكػمف اامط ػب اأمرحيح  املاااؿ ااماهرا  اا ه ي: 
   لحػػػهر(ااا ححرماااالتػػػي ااال متػػػلد  ااكػػػمف اامط ػػػب اا ػػػه ي: االلػػػامرار متػػػلد :اأاؿ

ااػي اػـ ااااحػؿ ا  حراح جه ت اا هام  اااكمف مجما ػ  مػف االلػا اهجهت اااااحػحهت ا
 اله.

 املبحج األول
 نسيادة اندول انعربيت تمريكياأل قاربتمرتكزاث امل

  2001 ح ػػػاؿ  11ف اااةػػػاالت اااػػػي تػػػلدهه اا ظػػػهـ ااػػػدااي اهاػػػذات ارػػػد  ةػػػداث إ
م  ػػػػػت ةػػػػػػد ه اهرح حػػػػػػهح ايػػػػػؿ اامرػػػػػػهححر  ا ةػػػػػػد ت ا االاػػػػػػه فػػػػػي اا يػػػػػػر االم ػػػػػػي ااارلػػػػػػيري 

اامةػػػؾ يػػػؿ ا مػػػهط ااا يحػػػر اااا حدحػػػ  اطاحرػػػ     ااػػػذي اكػػػ    ػػػ مرحيػػػيااللػػػارااحجي اأ
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ااالدحدات ااام هطر  ااترع اهااهاي في اااةرؾ دا  حه ا هرجحه ا احػهـ اػهارد اام هلػب   ػ  
ػػرد االحهلػػح  ااأم حػػ  ااارلػػيرح  ااالقاحػػهدح ...ااخ  امػػ  اف ااػػرد اارلػػيري  م ا ػػؼ ااحد

 ػػػر فه  حػػػ  اا  حػػػؼ مػػػف ا ػػػهر ا  ػػػب   ػػػ  يػػػؿ اا حػػػهرات اامطراةػػػ  اه ااػػػهر  ااالػػػح   االي
ااحػػدم  االػػارهدة يارحهالػػه ا اػػ  ااتػػرب فحلػػه  غحػػر اف اا ػػي اجػػرا ات ااػػرد اارلػػيري هػػذ  

قااالػػػه فػػػي مرة ػػػ  مػػػه قاػػػؿ اأةػػػداث   اه ميػػػهفارافاػػػت مػػػ  اجػػػرا ات الػػػارااحجح  اػػػـ حيػػػف 
   افمرحيحػػػاااػػدر ار ػػؽ االمػػر اهالػػحهدة ماكػػاع اة  ػػه فاػػد  حػػا  ااجػػب افػػؽ اارؤحػػ  اأ

ااةاؿ مف قاة دا ح  ا ة هظ     اا ظهـ ااػدااي إاػ  قػاة الػر  إاػ  ا ححػر اا ظػهـ ااػدااي 
ةاػ  اػػا اط ػػب االمػر ا الػػهؾ لػػحهدة ااػداؿ  مامػػه اااػػداؿ اارراحػ  اتػػيؿ  ػػهص  ااااػػد ؿ 

اتػيؿ م  ػرد  ا  في تؤا له اادا  ح  لاا   ف طرحؽ اتػيحؿ االااالفػهت ااجمه حػ  ا اػد ؿ
  اااللػا هد هػذ  ااماهراػ اال امهد      احهت االهاؿ مارػددة اا  حػذ اف اقاك  االمر  م  

إاػػ  جم ػػ  مرايػػزات اداافػػ  ااةػػاؿ االػػحهدة اارراحػػ  ا طهقلػػه مػػف لػػحهدة مط اػػ   لػػاحهح إاػػ  
 ا هااح يهآلاي: له االحهدح   اها مه ل م رغ  مف يؿ مكهمح له اارض ةااق   ر 

 تمريكياأل قاربتمرتكزاث امل: املطهب األول
  ام ػذ  لهحػ  ااةػرب اارهامحػ  اا ه حػ  اااػ  اآلف  ااا ػ  مرحيحاااالحهت ااماةدة اأ إف

ةيامهالػػه اامارهقاػػ  ااهاػػذات ااجملارحػػ  م لػػه ماػػهدئ اامدرلػػ  ااااقرحػػ   اااػػي ا لػػر لػػ اؾ 
ااػػػداؿ افػػػؽ م طػػػؽ اااػػػاة اداافػػػ  ااةحػػػػاؿ   ػػػ  مزحػػػد م لػػػه ااالػػػري ازحهدالػػػه اهاالػػػػهاؿ 

اأمػػـ  ااػػر اجلػػحد ةػػي ا ظرحالػػه اامام  ػػ  اةالػػه فػػي ا ححػػر محػػهار اهػػا مػػه حرااماهةػػ   
م طػػؽ ااماا مػػ  امر ػػ  اف ااػػداؿ ااااحػػ  لػػاؼ ااحػػرؼ افاػػه ااػػذي حميػػف اف ح لػػر افػػؽ 

اػح  تلػا دااها مػه مااجلاح   ا  امحهاةلـ في ةحف  ف     ااكرحؼ قااؿ هذا اال اؾ
 :اها مه ل اكةح يهالاي اااد  االرح  م ذ اا  الحهلاله مرحيحاااالحهت ااماةدة اأ

 الفرع األول: المرتكز الخارجي
ارد ا اله  ااةرب اااهردة اه ا ه  اام هفس االافحاي اةاـ اهاكػرارة اةدحػد ااااحػهت 

  ػػػػ   ةػػػػا حميػػػػف ااحػػػػارااله االلػػػػارااحجح  جدحػػػػدة اا ححػػػػر مجرحػػػػهت االحهلػػػػ  اا هرجحػػػػ  
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 ذياارلػيري ااالقاحػهدي ااااحمػي  ااػه ا اقلػ  لػهساااالحهت ااماةدة مف قحهدة اارهاـ     
 ح  ا رهاـ في اداح  ااارف ااةهدي ااارترحف. لهلامجم له اامحزة اأ م ؿ
  اا رحػػ  اام هلػػا  ا اػػن حر   ػػ  مرحيحػػاقػػد هحػػنت اااةػػاالت اادااحػػ  ا االحػػهت ااماةػػدة اأ  

أةهدحػػ  تػػيؿ اارػػهاـ ااا ظػػهـ ااػػدااي ييػػؿ  ا حػػا  هػػدؼ االلػػارااحجح  ااياػػر  هػػا ا ػػه  ا
دامػػ  ااا ػػاؽ اأ اام اطػػ  اا ظحػػر  دارة اا ظػػهـ اارػػهامي  االػػا هدا امهحيػػؿ  مرحيػػياااطاحػػ  اا 

 Resource Wars: The )ت. يػالر  األػاهذ فػي جهمرػ  ههمتػر امؤاػؼ ياػهب 
ف إفػ New Landscape of Global Conflict, Metropolitan Books, 2001م

 : (1مااـا      دة ريهاز هي ييمرحاالحي ح  االلارااحجح  ا دفهع اأ
  : اي ااراحػػػػدة اااها ػػػػ  اهلػػػػا داـ اااػػػػاات امػػػػه فحػػػػح اقحػػػػ  اامرا ػػػػهة مرحيحػػػػاامريزحػػػػ  اأ -

 ا محها  اااط ح  امه في ذاؾ ااهف اارم حهت اامتاري  م  ااة  ه  .
اااػػدرة   ػػ  إححػػهؿ قااالػػه إاػػ  اي ميػػهف افػػي اي زمػػهف اكػػمف  ا  االػػحطرة اارهامحػػ  -

   مط ؽ ااظراؼ.
اا جػػػا  إاػػػ  اار ػػػـ ااااي اااجحػػػه ااامػػػاارد االقاحػػػهدح  انمح ػػػهح ا   اػػػ   ااا ػػػاؽ ااػػػدااـ : اي -

  .مرحيحااداام  ا ااات اامل ة  اأ
اايػػػاف اا رحػػػ  اام اظػػػرة ااا ػػػي الػػػارااحجح   2001 ح ػػػاؿ 11  حػػػح جػػػه ت  ةػػػداث 

ماػػػد   ه قاحػػػه اانيحػػػد لهلػػػمةػػػار ااتػػػر اافػػػرت  ا  هجامحػػػ  كػػػد مػػػه حلػػػم  ااػػػداؿ اامهرقػػػ 
  مرحيحػػ  ايػػف هػػذ  ااريػػهاز فػػي ةاحاػػ  االمػػر احلػػت جدحػػدة  فػػه دارات اأمرحيػػياااػػد ؿ اأ

 مرحيػػيا ػػؾ  غحػػر اف ااا يحػػر االلػػارااحجي اأ ا  اامارهقاػػ  لػػرت إاػػ  ا كػػحؿ هػػذ  ااريحػػزة
ارػد اأةػػداث اميػف مػػف ا ػارة هػػذ  ااريػهاز ااػػدر مػف ااامهلػػؾ ااااكػاح فػػي اطػهر ااةػػرب 

  اام ػػػؿ اػػػدارهه" اطػػػر  همػػػ  " االلػػػارااحجح  اايا حػػػ  ااجدحػػػدة اااػػػي رهػػػهبااتػػػهم   كػػػد ا 
  لػػػ ة  دمػػػهر تػػػهمؿ ااػػػداؿ اااػػػي ام ػػػؾ اكػػػم ت ااةػػػؽ فػػػي ااجحػػػح ااكػػػرا  اأااػػػ  إاػػػ  

                                                           

  ااةػاار 2011لػاامار11حها  حهلػر  ارػض مرػهاـ االلػارااحجح  ااجدحػدة ا االحػهت ااماةػدة ارػد (1) 
 : 2002/ 12/9(  244اامامدف  حةح   اايارا ح    اارددم

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp  

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp
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   ػف ااػراحس اػاش االاػف  10/6/2002فاةلب مه ارد في حةح   ااتػ طف االػت فػي 
احجح  ااػػػردع ااالةاػػػاا   إاػػػ  حػػػراة  اف اااالحػػػهت ااماةػػػدة   ػػػ  اتػػػؾ اال ااػػػهؿ مػػػف الػػػارا

الػػارااحجح  االجػػـا اااقػػهاي اقػػهؿ" إذا مػػه ا اظر ػػه يػػي ا كػػن ااالدحػػدات  لػػ ياف ا اظر ػػه 
إف  م  ػػه حاط ػب مػػف يػػؿ االمحػريححف  ف حا ة ػػاا اارػػد اا ظػر ااااحػػمحـ  ااف حيا ػػاا   طػاحالح 

ع  ػػف ةرحا ػػه ملػػاردحف ا احػػهـ الجمػػهت اقهاحػػ  الػػااهقح  ةػػحف حيػػاف اأمػػر كػػرارحهح ا ػػدفه
  مػػه حجػػري اين ػػح ةػػرب كػػد مرحيحػػاهيػػذا اظلػػرت اااالحػػهت ااماةػػدة اأ   1ا ػػف  رااة ػػه"

م دفر  في هذا االاجه  احس دفه هح  ف اا له لاياف    دا حلدد اجادهه ا م له امحهاةله
  . ييؿ مرحييفةلب اا مه الدؼ ةمهح   ظـ اقحـ اامجام  اأ  اا  س

ا االحػػػهت ااماةػػػدة اأمرحيحػػػ  ااا ػػػي   ااماػػػرر 2001 ح ػػػاؿ  11  حػػػح   اػػػت  ةػػػداث 
اايا حػػػ   اهػػػذا  الػػػه هػػػداؼ امتػػػهرح  ارلػػػحخ هحم الػػػا مر ادا حهاػػػح اهاجػػػه  اةاحػػػؽ ماهراػػػ  

ااذي  مػؿ   ػ   ااا ي ماد  االجـا اااقهاي  ة االاجه  ايالب مالم   ي ر اكاةه احرا
ااماجاػػح احػػاةت االػػحهدة  اةدحػػدا اػػدالح مػػف ة لػػه     ػػؽ مااجلػػهت ااػػؤر  زا ػػهت اق حمحػػ 

ةت فحػػػح لػػػحهدة ااػػػداؿ اااػػػي ااةػػػد    غحػػػر ماحػػػدة اطالقػػػهح فػػػي اااقػػػت ااػػػذي احػػػامرحيحػػػاأ
في ل ايله اادا  ي ااا هرجي اا حدح  ام الؾ اتيؿ ااك   اها مه حا ػؽ اػدار   لهااجلها

    م  فير االحم   ااذي حلدؼ إا  إ هدة رلـ اا رحطػ  االق حمحػ  فػي يػؿ م طاػ  مػف اارػهاـ
الااح  م حػ  ز ز ػ  اضاكػهع    ترحط  افمرحيحاهاتيؿ ااذي اركه  اااالحهت ااماةدة اأ

  اهػػػا مػػػه جػػػر  ا  حػػػذ  ادقػػػ  فػػػي اف ه لػػػاهف ااارػػػراؽ   اااهامػػػ  فػػػي هػػػذ  اام ػػػهطؽ ا    الػػػه
 .  ر  ا  ااااال   ايالافا ا مهذج  دة احح  

 :الفرع الثاني: المرتكز الداخمي
جم ػػػػ  مرايػػػػزات دا  حػػػػ  ممهدحػػػػ  اغحػػػػر مهدحػػػػ ( م  ػػػػت ماامػػػػهت   مرحيحػػػػاأ ماهراػػػػ  ا
 لحهدة ااداؿ اارراح   اهي يهالاي:ح  الا دت اله في ا الهؾ  لهل

ـــــة   : حػػػػػراد الػػػػػه جمحػػػػػ  ااماامػػػػػهت االقاحػػػػػهدح  ااااي اااجحػػػػػاواًل: المرتكـــــزات المادي
م ا  ػػػػ    اااجحػػػػح لحهلػػػػهت ااػػػػداؿ اامرحيحػػػػاأ االحػػػػهت ااماةػػػػدةااارلػػػػيرح  اااػػػػي ااظ لػػػػه اا

                                                           

  ف: حها  حهلر   محدر لاؽ ذير  .   االح ( (1
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حػر  ارحج لػيي فػي ياهاػح رقرػ    افػي هػذا ااحػدد لههدافاا الهؾ لحهداله اةدحدا  دم  أ
ااػػاافر   ػ  ماامػهت اااػاة ااااػػدرة ايػؿ   اا لػه  قػاة  لػػيرح    مرحيػهااتػطر ن ااياػر    ف 

فهقاحػهدحهح اػؤدي اااالحػهت   (1مكهرا  اقػاة اقاحػهدح  تػاح ما اقػ   ا اهفػ   هامحػ  اال اتػهر
  داراح مريزحػػػػهح فػػػي االقاحػػػهد اارػػػػهامي  ااػػػذي حػػػمماح اراجػػػػت اػػػح ارػػػػد مرحيحػػػةػػػدة اأااما

ااةػػػػرب اارهامحػػػػ  اا ه حػػػػػ  اإ تػػػػه  ااردحػػػػػػد مػػػػف اامؤللػػػػهت االقاحػػػػػهدح  اادااحػػػػ  ااراحلػػػػػح   
يػحػػػ داؽ اا اػػػد ااػػػدااي  اااا ػػػؾ ااػػػدااي  ااام ظمػػ  اارهامحػػ  ا اجػػػهرة ااةػػػرة ماايػػػهت(  اااػػي 

ماػػهدئ االػػاؽ ااةػػرة اا حارااحػػػ  اامااافػػػا  إاػػ  ةػػػد ياحػػػر مػػ  ا حدحاااجحػػ  جلػػدت امجم لػػه 
  ا م ػػػػػت فػػػػػػي اااقػػػػػت   لػػػػػح   ػػػػػ  ايػػػػػػرحس لػػػػػحطراله   ػػػػ  هػػػػػذ  (2م مرحيحػػػػاا حارااحػػػػ  اأ

  اامااجلػ  ارػض ااػداؿ اااػي (3ماامؤللهت اادااح   دم  امحهاةله االقاحهدح  مف جلػ 
رػػػؿ اااػػػاة اااحػػػاحاح  ا االحػػػػهت ااماةػػػػدة فػػػػي ااا ػػػؾ   اا  ػػػر ارػػػهرض ااجلهالػػػه مػػػف جلػػػ  

(مف مجماع اأحاات ماهر   ا لا   حػاات ااحهاػػهف ااػػاي 73 17اادااي ااااها   ةػػاااي م
% مػػػف 17.6(  ااهام ػػػؿ فػػػهف ةحػػػاله فػػػي حػػػ داؽ اا اػػػد ااػػػدااي ا  ػػػت 18 6احػػػؿ اػػػػ م

اله اا لػػػػاح  فػػػػي هػػػػذ    االػػػػامرارحمرحيحػػػػ  ا مػػػػه داحػػػػؿ   ػػػػ  اااػػػػػاة اأ(4ماجمػػػػهاي ااةحػػػػص
 .(5ماام ظمهت

 ة ي ا جمهاي  قػاة اجهرحػ  ياحرة ةحث ا غ  هاجله ااممرحيحارػد اااالحػهت ااماةػدة اأا    

                                                           

  ۸۹۹۱زاح  ػػػػػػا ارحجح لػػػػػػيي  رقرػػػػػػ  ااتػػػػػػطر ن ااياػػػػػػر   ارجمػػػػػػ :  مػػػػػػؿ ااتػػػػػػرقي اأه ح   مهف   (1)
 .۲۹ -۳۲ص

ػ   ارجمػػ  : اػػد اااػػهدر   مػػهف  مرحيحػجازحؼ س.  هي  ةامحػ  اااحػهدة: ااطاحرػ  اامامحػػزة ا اػػاة اأ ((2
 .170  ص 1991هف  مريز ااياب اأرد ي  م

اا ف ااف ر  ةكهرة ااماجػ  اا ها ػ   ارجم : حػهـ ااتػحخ قهلػـ  ااػدار ااجمههحرحػ  ا  تػر ااااازحػػ   (3م
 . 105-104ص 1990  1ااال ػالف  طراا س  ط

  2للحؿ ةلحف اا االاي  االاام  اا رهه في اااطف اارراي دار اا اهف  ا  تػر ااااازحػ    مػهف  ط ((4
 . 97  ص2011

  ااامؤللػػػهت اامهاحػػػ  اادااحػػػ   مج ػػػ  االحهلػػػ  اادااحػػػ   مرحيحػػة ػػهف داحػػدار  اااالحػػهت ااماةػػدة اأ ((5
 .119ص  1997(  مريز اادرالهت االحهلح  اااللارااحجح  اهالهراـ  اااههرة  ح ػهحر127اارػددم
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. (1م 2012فػي  ػهـ  ارح حػاف داالر 8.2  في ةحف ا ػغ  ػهان ااحػحف ارح حاف داالر 16.2
تػري  مارػددة  144اااياامراا  اأاا   هامحه في امااليله اةػ 2011اةا ت  هـيمه ا له 
ااػػػداالر هػػػػا  م ػػػ  اااػػػدااؿ اارهامحػػػػ   اهػػػا مػػػػه حجرػػػؿ اارػػػػهاـ   ػػػػف  ف  فكػػػال (2مااج لػػػح 

 فحح اتيؿ دااـ.  ههاااجدمرحيي احرزز مةيامه اراس اامهؿ اأ
  قدرات  ليرح  ما ا   اجرػؿ ملػها  مرحيحامه  ليرحهح فاما ؾ اااالحهت ااماةدة اأ

 ػذ  اارلػيرح  الػه ذي جػدا    هحػ  ااف ااحػرة ا ػه  قا  غحػر  مػراح    ػر ماهر اله اني قػاة 
م حػػاف ج ػػدي 2فلػػي اةػػا ظ اػػني ر مػػف الػػهرع اتػػيؿ م ةػػاظ م ػػذ اداحػػ  اااػػرف اارتػػرحف اها

ملػػ   فػػي اراػػ  قػػهرات  االػػه اراػػ  مجما ػػهت قاهاحػػ  مةمااػػ  ملػػاردة ا ةػػرب فػػي م ا ػػؼ 
   مرحيحل ف األطاؿ اأ ااؼ مف ج ادهه     50م هطؽ اارهاـ  يمه اةا ظ اني ر مف 

   فكػال  ػف اجادهػه حقه دة راحلػ 60في اا هرج م له م تنة  ليرح  800 ي ر مفاله ا 
 . (3م  ر داا   29 داا   ااا هقحهت دفه ح  ملم  م  140اارليري في 

  ارلػػه    لػػيرح  كػ م    ػػ  ااملػػااححف اااا حػػدي مرحيحػاما ػؾ اااالحػػهت ااماةػػدة اأا     
  فكػػال  ػػف اايػػـ االهاػػؿ مػػف االلػػػ ة  اااا حدحػػ  ااا ااحػػػ  ااماطػػارة  ةحػػث اغحػػر اااا حػػدي

 500قهذفػػػ  الػػػارااحجح  ارحػػػدة اامػػػد  ا 500ااػػػؼ ر س  ػػااي اةػػػػاااي15اةػػػا ظ اػػػةاااي 
                                                           

(1) Alexandra Raphel, "American economic power in decline? Rethinking the 

data in the context of globalization," journalists resource, Harvard 

Kennedy School's Shorenstein Cente, February 11,( 2014). 

https://journalistsresource.org/studies/international/globalization/american-
economic-power-data-context-globalization  

( ااجازي جمح    ةمه ي لهمح   دار الارااحجحهت ااتريهت اامارػددة ااج لػح  فػي اا ػهذ اااػرار فػي 2م
 ( 16  ااجزاارحػ  ا راامػػ  ااالحهلػهت االقاحػػهدح   اارػػددمظػؿ اااطػػارات اارهامحػ  اامالػػهر    اامج ػػ

 .93  ص 2015
http://www.univalger3.dz/labos/labo_mondialisation/telechargement/revue/0
6-2015/05%20article%20eldjouzi%20djamila.pdf  

ػػػ  اطراةػػ  2003-1945  فػػي اام طاػػ  اارراحػػ  مرحيحػػحػػاح   اػػدام غػػالـ اارػػهمري  االحم ػػ  اأ ((3
 .125  ص2011دياارا   قلـ اار ـا االحهلح    جهمر  له ت يح م اس اارهامح   فرع ا داد  

https://journalistsresource.org/studies/international/globalization/american-economic-power-data-context-globalization
https://journalistsresource.org/studies/international/globalization/american-economic-power-data-context-globalization
http://www.univalger3.dz/labos/labo_mondialisation/telechargement/revue/06-2015/05%20article%20eldjouzi%20djamila.pdf
http://www.univalger3.dz/labos/labo_mondialisation/telechargement/revue/06-2015/05%20article%20eldjouzi%20djamila.pdf
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غااحػػػ   ااحػػػ   اهػػي اادااػػػ  اااةحػػػدة اااػػػي اما ػػػؾ ار ػػػهمن ةػػػرب اا جػػػـا ااػػػذي حػػػافر الػػػه 
   احرافػػػػؽ ذاػػػػؾ(1مةمهحػػػػ  كػػػػد اي هجػػػػـا  ػػػػااي مػػػػف اا ػػػػهرج داف غحرهػػػػػه مػػػػف داؿ اارػػػػهاـ

   مرحيحػػػم حػػػهر داالر احػػػها  ازارة ااػػػدفهع اأ 626.4ا حححػػػله امحزا حػػػ  لػػػ اح  ا  ػػػت 
م حػػهر داالر امػػه حرػػرؼ اػػػ " م حػهت ااطػػاارئ فػػي اا ػػهرج"  اهػػي محزا حػػ   65.7فكػالح  ػػف 

ةػػػػدحهت اارلػػػػيرح  اااػػػػي م ححػػػػ  اػػػػد ـ   مػػػػهؿ ازاراػػػػي ااػػػػدفهع ااا هرجحػػػػ  اامار اػػػػ  اهاا
  يمػػػه اػػػـ ا حػػػحص جه ػػػب مػػػف اامحزا حػػػػ   رهػػػهباااجللػػػه فػػػي اا ػػػهرج يػػػهاةرب كػػػد ا 

 - F/Aماها ػػ  مػػف طػػراز 24  إكػػهف  إاػػ  35طػػهارة ماها ػػ  مػػف طػػراز إؼ  90احػػ ه   
دا هاػد ارامػب ااػذي اقاػرح  مرحيػيلاار هار حت  هذ  اامحزا ح  فهقت ط اػهت ااػراحس اأ18

 لػػػػػػهدفه هام حػػػػػػهر داالر اارزحػػػػػػز  12.3يػػػػػػذاؾ  ر داالر   ححػػػػػػتم حػػػػػػه 668 ف ايػػػػػػاف 
  ااريػػػس هػػػػذ  اامااز ػػػ  (2م  اةلػػػاهح ا الدحػػػد ااػػػذي اهاػػػت اتػػي ح يارحػػػه ااتػػػمهاح ااحػػهرا ح 

 اارػهظـ دار اامجامػ  ااح ه ي اارليري. مرحيياارليرة اامارهظمػ  االقاحهد اأ
تػػري  مػػف  20ي  مػػف اػػحف تػػر  11مرحيحػػ  اااها ػػ فحمػػه ح ػػص تػػػػريهت االػػػالح اأا 

% مػف اا زا ػػهت 90فلػي اامػػارد اأاؿ اػػ  3) مةحػث ماحرػهت االلػ ة    ػ  ملػػاا  اارػػهاـ
اااػدرة ا ػػرض  مرحيييؿ هذ  ا ميه حهت ام   ااجحش اأ  (4ماااةػراب اااي حتػلدهه اارهاـ

                                                           

  مػػن اذ 11/10/2003-618-   اػػد ااراامػػ   ااةػػاار اامامػػدف  اارػػدد:اااهػػهب ةمحػػد رتػػحد  اػػد ((1
   ماهح     اارااط اااهاي:4/2/2018ااهرحخ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=10695 
 -12-12فػػي اااهرحخ   اػػهر دااح  ااااػػ  ااتػػرؽ االايارا حػػ  ارامػػب حاقػػ   ياػػر محزا حػػ  ا ا اػػهجاف  ((2

 : ماهح     اارااط اااهاي4/2/2018ااهرحخ   من اذ2017
 https://www.al-sharq.com/article/12/12/2017/  

ارػػػد ااةػػػرب  ػ : اةػػػاالت مػػهمرحيحػػالحػػػهت ااماةػػػدة اأمهاػػؾ  ػػا ي  حػػ ه   ااػػدفهع االػػارااحجح  ااا  ((3
  اػػهأهراـ( مريػػز اادرالػػهت االحهلػػح  اااللػػارااحجح  138اااػػػهردة  مج ػػػ  االحهلػػػ  اادااحػػػ   اارػػدد م

 .77  ص1999اااههرة  ايااار
حهلػػػػ  ااحػػػد  اػػػد ااةػػػي  ااميه ػػػ  ااملػػػااا ح  ا االحػػػهت ااماةػػػدة   ػػػ  لػػػ ـ اااػػػا  ااػػػدااي  مج ػػػ  اال ((4

اياػػػػػػػاار    اااػػػػػػههرة اػػػػػػهأهراـ(  مريػػػػػػز اادرالػػػػػػهت االحهلػػػػػػح  اااللػػػػػػارااحجح  126اادااحػػػػػػػ   اارػػػػػػػددم
 .25 ص1996

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1069
https://www.al-sharq.com/article/12/12/2017/
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قػػػهدرة   ػػػ  اةاحػػؽ  االػحطرة     م هطؽ اارػػهاـ اام ا     فكػػال  ػػف اػػػنمحف اجػػػاد قػػػاات
 . (1ماال احػهر فػػي ةراحف اق حمحاحف افي ماقرحف م ا  حف ج رافحهح افي اقت ااةد اارحاه

اي اااجحهح فاػد تػلدت اااالحػػهت ااماةػػدة اطػػاراح ياحػػراح فػػي قػػدرااله اااي اااجحػػ    امه
  حما يلػػه % مػػف االجلػػزة ااماحػػاا  اهاتػػاي  اار ياااحػػ60إاػػ   فااتػػحر االةحػػهاحهت 

   ي ا   (2مم حاف ملا دـ40-20اف  ااا    اال ي حزح  هي اا    ااملا دم  اد   مرحيح
ااةاالحب ااماحاا  اه  ار ت ماجػادة فحلػه اح مػه ارااهطهالػه ااراحلػح  مػ  ااراػه اا راحػ  

هػػا احػػد اااالحػػهت DNSامػػر  ػػف طرحػػؽ ا ػػدف  اهااػػهاي فػػهف  ظػػهـ الػػححر الػػمه  اامحػػهدحف 
 . (3م  مرحيحأااماةدة ا

% ا حهاػػػهف  ااامريػػػػز 27% فػػػي ا اػػػهج االايارا حػػهت ماهاػػػؿ40اةاػػػؿ  لػػا يمػػه ا لػػػه     
اا ػػػػػه ي فػػػػػي حػػػػػهدرات االداات اايلراهاحػػػػػ  ااامػػػػااد ااااللػػػػاحيح  اااراػػػػهقحر ااطاحػػػػ   اقػػػػد 
ةهفظػػػػػػت   ػػػػػػ  حػػػػػداراله فػػػػػي احػػػػػدحر ااطػػػػػهارات ااايحمحهاحػػػػػهت ااحػػػػػ ه ح  ااازرا حػػػػػػ  

اااراح ػػػػػهت ااآلالت ااميااحػػػػ  ااالةحػػػػهاح   فكػػػػال  ػػػػف حػػػػػداراله ا ػػػػداؿ ااامةريػػػػػهت اا
م حػػػػاف جلػػػػهز ةهلػػػػاب 228اها لػػػا    ػػداد ااةهلػػػاهت ااماجػػػادة فحلػػػه  فمػػػػف اجمػػػػهاي 

مػه لػػاؽ ااةهلػػاهت  م حػاف جلػهز  100ػدة اي ػػػر مػػػف فػػي اارػػهاـ اما ػػؾ اااالحػػػهت ااماةػػ
افػػي   % مف ةجػـ االػاؽ اارػهامي36جلهز  ي مه حرهدؿ هح م حا  70ااحػ حرة فحله حا غ 

مجػػػػهؿ ا اػػػػهج اااػػػػرامن ااطاحرهػػػػه ارااػػػر اااالحػػػػهت ااماةػػػػدة  ياػػػر م ػػػػان ا ارامجحػػػػهت فػػػي 
%مػػف ةجػػـ اال اػػهج اارػػهامي  ا حلػػه داؿ االاةػػهد االاراػػي 45اارهاـ  إذ حاجػػهاز ا اهجلػػه

 .(4م%23ا لا 
                                                           

( مجما   اػهة حف  قػرا ة اة ح حػ  امتػراع جازحػؼ اهحػدف ااالػحـ اارػراؽ: رؤحػ   ػف ااقػ  املػػاااؿ االةػػاالؿ (1
 .120 ص 2008 1ط فػي اارػراؽ اااتػرؽ االالط  دار ااح اار ا طاه    دمتؽ 

االػػػػحد ااػػػػد ااػػػػه   ااجههػػػػهت ااراامػػػػ  اتػػػػيهالت االا حػػػػ  ااجدحػػػػد  اامريػػػػز اا اػػػػهفي اارراػػػػي  ااػػػػدار اااحكػػػػه    (2)
 . 13  ص2011 1ط

 . 286مةمد لرهدي  محدر لاؽ ذير   ص (3)
 ميه الػه اادااحػ   لػحؼ  حػرت اافحػؽ االرمػزي  ااماامػهت اارلػيرح  ااااي اااجحػ  ا االحػهت ااماةػدة ادارهػه فػي فػرض ((4

            ماػػػػػػهح   ػػػػػػ  ااػػػػػػرااط اااػػػػػػهاي :7/2/2018ااػػػػػػهرحخ  مػػػػػػن اذدرالػػػػػػهت  مريػػػػػػز احػػػػػػرات ادرالػػػػػػهت ااتػػػػػػرؽ اأالػػػػػػط  
http://www.beirutme.com/?p=9411   

http://www.beirutme.com/?p=9411
http://www.beirutme.com/?p=9411
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ماةػػدة رااػػدة فػػي مجػػهؿ ااحػػ ه هت اا كػػهاح  مػػف  قمػػهر حػػ ه ح  اارػػد اااالحػػهت اا
امرياهت فكػهاح  احػاارحخ ا جلػزة االاحػهؿ اارااػر مؤللػ   هلػه ااملػؤاا   ػف ذاػؾ  

% مػػػف اااحمػػػ  10إاػػػ  جه ػػػب يا لػػػه االاػػػرز فػػػي اامجػػػهؿ اامر امػػػهاي  اذ الػػػلـ اةػػػاااي
فػػػػػػػي هػػػػػػػذا اامكػػػػػػهف  فػػػػػػػي مجػػػػػػػهؿ اامر امػػػػػػهت   ػػػػػػػ  ملػػػػػػػاا  اارػػػػػػػهاـ  ا هػػػػػػـ تػػػػػػػريهاله 

ااةاػؿ اامرااػ  اأااػ  مػف  حيرالػافت  اجاجػؿ  ا ي اػي  ـ( اامجهؿمههاات اهير  امه
ةحػػػػػث حػػػػػهدرات اااي اااجحػػػػػه اارهاحػػػػػ  يهاطػػػػػهارات  اااةاالػػػػػحب  ااأجلػػػػػزة ا ايارا حػػػػػ   

اما ػػػػؾ اااالحػػػػهت ااماةػػػػدة حػػرحد اااي اااجحػػػه اارلػػػيرح   ا  ػػ   ،(1مااا ذااحػػ   ااالػػحهرات
% مػػف مل دلػػػحله احػػػارة داامػػػ  30ػػيرحهح احػػ ه حهح كػػ مهح إذ حرمػػؿ ةػػااايمجمرػػهح  ل

اةلػػػػهب اامؤللػػػػ  اارلػػيرح   اهػػي ااايػػر اػػذاؾ اي اااجحػػهت ماطػػارة فػػي محػػداف ا اػػهج 
% مػػػف مجمػػػؿ االقمػػػهر ااامرياػػػهت اا كػػػهاح  ذات اااطاحاػػػهت 94اما ػػػؾ ةحػػػث   االلػػػ ة 
   .(2ماارليرح 

    ػػػ  يػػػؿ قطه ػػػهت اال تػػػط  مرحيحػػػه ماػػػـا االحم ػػػ  اااا حػػػ  اأاهيػػػذا  حاكػػػ  ا ػػػ
اااتػػػػرح   اااظح لػػػػه اا ر ػػػػي فػػػػي اقهمػػػػ   ظػػػػهـ اي ااػػػػاجي حػػػػاال ـ مػػػػ  ماط اػػػػهت اااطػػػػار 

ي إاػػػ  ااةػػػد ااػػػذي حكػػػمف الػػػه  لػػػه اااي ااػػػاجي فػػػي محػػػداف ةالػػػا  اا اػػػهج اامررفػػػي اا 
ح  ااارليرح  ماهاؿ ادامػ  اااةاؿ إا  قاة اي اااجح  كهرا      لهة  اأةداث االحهل

  افي مادماله ااداؿ اارراح  .  ر ةها  ااا  ؼ ااااارح  ا داؿ اأ
: ااام ػػؿ اجم ػػ  ااماامػػهت اا اهفحػػ  ااالحهلػػح  اااػػي ثانيــًا: المرتكــزات الميــر ماديــة

إاػ  ماامهالػه  ارايػز اااالحػهت ااماةػدة ف اهفحػهح ، جر اله ذا ان حر فه ؿ فػي االػهة  اادااحػ 
اه ااهرهػػػه   ػػػر حػػ  ااا يرحػػػ  اااراهادحػػػ  فػػػي  تػػػر ااةػػػالؿ  اهفالػػػه مةػػػؿ اا اهفػػػهت اأاا اهف

االحػ   مػف  ػالؿ اآلاحػهت اااالػهاؿ اااي اااجحػ  ااماطػارة ااممااػ  ااادا مػ  الػه  فر ػ  

                                                           

 ارحػػػػػػؿ  19قػػػػػػ  ااماكػػػػػػاع  (  هدحػػػػػ   اػػػػػػا رمػػػػػػحس  مظػػػػػػههر اااػػػػػػاة ااحػػػػػػ ه ح  اأمرحيحػػػػػػ  ماػػػػػػهؿ  ما (1
  /http://mawdoo3.com         ماهح     اارااط اااهاي:7/2/2018 من اذ ااهرحخ 2017

ةلػػهـ ااػػدحف مةمػػد لػػاح ـ   ظػػهـ ااػػدفهع ااحػػهرا ي اااػػامي اأمرحيػػي  مريػػز االمػػهرات ا درالػػهت  2)م
 . 204  ص2003  1ااااةاث االلارااحجح   اااظاي  ط

http://mawdoo3.com/


  (2012لعام )ا(/28(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

415 

محػ   % مػف اامػهدة اال ال80لاحؿ اام هؿ ال ااةحر فهف اارهاـ اا راي حاةيـ اني ر مف
% مػػف ةحػػث ا  اػػهج اا اػػهفي االػػمري اااحػػري مػػف 65ا لػػا   ااػػاةيـ اااالحػػهت ااماةػػدة

حار ا فالـ ا ترط  ا هااح  اااطهت إ اهرح  ااتلهرح   افي هذا االػحهؽ ذيػر ملاتػهر 
االهاؽ ارحج ليي" ا ح حااجب     اااالحهت ااماةدة اااي ام ؾ  مرحيياالمف اااامي اأ

ا ةدا ػػ   مرحيػػيي اارػػهاـ اا مػاذج اأهػذ  اا لػػا  اارهاحػ  مػػف اامػهدة اال المحػػ  اف اتػػح  فػ
 . (1م "مرحيحمف  الؿ ارمحـ اامرهححر اااماهدئ اأ

ماػاـ  اػهفي  اارمهاحػ  فػي اااالحػهت ااماةػدة يمه م  ت االاةهدات اامل حػ  ااا اهاػهت
دا ػػـ الػػه  اػػر اراحجػػح ااػػرامن اراغمهاحػػ  يهااػػدرحب   ػػ  ااملػػهرات اااا حػػ  ااالػػري إاػػ  

ااػػػداؿ اارراحػػػ  ااارػػػهاـ ييػػػؿ ا درالػػػ  فػػػي جهمرهالػػػه اػػػحس الػػػدؼ الػػػاجالب  اػػػهاححف مػػػف 
اااػػػػدرحب اااا ػػػػي ااامل ػػػػي اا مػػػػه الػػػػدؼ  تػػػػر اا اهفػػػػ  اا حارااحػػػػ  ااااػػػػراحن االحػػػػدحاااجحهت 

  ا ػف اا ظػهمحف مرحيحاارمهاح  اامةهفظ  ا"اادحـ  ظرة احجهاح   ف االحهل  اا هرجح  اأ
اهيػذا  جػد اف هػذ  اام ظامػ  اال المحػ    (2ماالقاحهدي ااالحهلي في اااالحهت ااماةػدة"

ااكػػػ م  اػػػـ اػػػؤد إاػػػ  ةرحػػػ  ااػػػهدؿ اامر امػػػهت   ػػػ  ملػػػاا  اارػػػهاـ اا مػػػه تػػػي ت  اطػػػ  
 ارايهز الحطرة اااالحهت ااماةدة     ملهر اال اهج اار مي ااااا ي اارهامي.

ةكار  مف ةاالحهت ااماةدااامه ااـا اح انيد  امه ماامله االحهلي ااادا امهلي فاد
فرػػهؿ امػػؤ ر   ػػ  االػػهة  اادااحػػ  االػػا مهرهه اتػػيؿ ياحػػر ا ردحػػد مػػف  الزمػػهت ااااكػػهحه 
اادااح  م ذ مط   ااالرح حهت إا  اآلف   ار اااد ؿ الةاػاا  اأ ظمػ  اااجمه ػهت اادااحػ  

                                                           

 اػػال  ػػف: ةلػػف اااػػزاز   اامػػ  االػػحهدة ةػػهؿ االمػػ  اارراحػػ   مجػػد اامؤللػػ  ااجهمرحػػ  ا درالػػهت  (1م
 .75ص  2002  1ااا تر ااااازح    احرات  ط

ااكػػػـ ااةػػػهدات مل حػػػ  ا اهاػػػهت  1955مػػػف اا اهاػػػهت اامل حػػػ  اااػػػي انللػػػت  ػػػهـ  AFLCIOحرػػػد (2)
  ةحػػث حػػاـ اماح ػػح ماهتػػرة مػػف  ػػالؿ ازارة مرحيحػػاأ هػػداؼاهأ اام تػػ ت ااحػػ ه ح  االي ػػر اااحػػهقهح 

   احمػػهرس  تػػهطهاح فػػي م ا ػػؼ ارجػػه  اارػػهاـ ام لػػه اارػػهاـ اارراػػي اهاػػذات مػػ  مرحيحػػاا هرجحػػ  اأ
محلػػػاف لػػػيرح   ااةػػػهد ح ظػػػر:  مرحيحػػػ . ا مزحػػػدمط ػػ  اااػػػرف ااةػػػهدي ااارتػػػرحف  دمػػػ  ا محػػػها  اأ

: اػػػدرحب اامر مػػػحف اارػػػرب اااللػػػارمهر اا اػػػهفي  مج ػػػ  مرحيػػػياأ حف اااللػػػارمهرمػػػرحيحاامر مػػػحف اأ
 . 79  ص2009راح  (  7اكهفهت  احرات  ااجمرح  اارراح  ار ـ االجامهع  ااردد م
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م  ردة ةلػب مػه  ا  ة ؼ تمهؿ االط لي ا  اامرهدح  امحهاةله مف  الؿ مج س االمف
 ةاله  ااانيحػػػػد ز همالػػػػه مػػػػف  ػػػػالؿ إميه حهالػػػػه االقاحػػػػهدح  ااارلػػػػيرح  اػػػػرا  م هلػػػػاه امحػػػػ

هت االحهلػػػػػح  ااالحهلػػػػح  مػػػػ  الػػػػػ حر قػػػػا  اااحػػػػػهت ااراامػػػػ  االػػػػا الؿ م ا ػػػػػؼ اامؤللػػػػ
اػدؿ اةاحػؽ االػ ـ ااأمػف اا هرجحػ   الهكػةت  احػ  اا  حػذ لحهلػ  اااػي ااالقاحهدح  اادااح 

ام ا ػػؼ  اجػػح االلػػا  هؼ اااا ػػد ااتػػر ح  ااػػدااححف  ااػػذاؾ ا همػػت اام هز ػػهت اااةػػراب 
فػػي  تاالػػري ا  لػػه ااماةػػدة اماػػدا اااػػد ؿ ا اااالحػػهت  تراجػػ  افػػي هػػذا االػػحهؽ اادااحػػ 

رادة اامجامػػ  ااػػدااي مرااػػرة اف ارادالػػه اراػػر ا  رادالػػه ا إ مػػدا اػػحف  تا لػػحر م لامػػح ا  طػػ
حػػػػػ  اطمػػػػػس كػػػػػرهؼ اامؤللػػػػػهت اادااإااتػػػػػر ح  اادااحػػػػػ  اهػػػػػا مػػػػػه حلػػػػػلـ فػػػػػي  ػػػػػف ارادة 
 ف " افي هذا ااحدد حااؿ اا احر االاراي في اام ظمػهت اادااحػ  دا حػهؿ رحمػي  (1مت هفحاله

اااالحػػهت ااماةػػدة الػػا دـ اأمػػـ يػػنداة ةهلػػم  ا مةهفظػػ    ػػ  محػػهاةله االلػػارااحجح  فػػي 
اارػػػهاـ اهػػػي الػػػارم له اااػػػاي دارهػػػه فػػػي ملػػػهاؿ مرح ػػػ  اا ػػػرج   لػػػه اا  حلػػػه فػػػي ملػػػهاؿ 

 دارة  الزمػهت اادااحػ  ا مػه ح طػاي  ف اةايػهر اااالحػهت ااماةػدةإفػ  حػح   (2م"  ػر اقكهحه 
 ػػػها  مػػػف امااليلػػػه احػػػار الػػػارااحجي مايهمػػػؿ املػػػاااؿ اا ظػػػهـ   ػػػ  محػػػها  الػػػارااحجح  

   دحؿ.اادااي  ا دـ اماالؾ اااا  اام هفل  ااحار ا
 ماهراػػػػ  لػػػػ هد اا حػػػػراح  م  ػػػػت اامرايػػػػزات اامهدحػػػػ  اغحػػػػر اامهدحػػػػ  ا ػػػػال  قػػػػاة د ػػػػـ اا

ااػػػػػاةيـ فػػػػػي اارراحػػػػػ  ا  داؿااػػػػػ  فػػػػػي ا الػػػػػهؾ االػػػػػ طهف ااػػػػػدا  ي اا اػػػػػراؽ لػػػػػحهدة مرحيحػػػػػاأ
هاةله اةمهحػ  محػ لهفاهػدافي ا  حػذ ذاػؾ ااةاحػؽ   ح اؿ 11  اقد  ج ت  ةداث همحهاره

  اكػػمهف امػػف الػػرااحؿ  ا تػػر ااااا ػػد اارلػػيرح  هقػػ اامام  ػػ  فػػي االػػحطرة   ػػ  مػػاارد ااط
احػػػهت اااػػػي ال: مػػػه هػػػي اااالػػػهؤؿ االاػػػير ح ػػػه اه ػػػهاام هفلػػػ  الػػػه  اااػػػا   ا ةػػػد مػػػف امػػػدد

 في ا اراؽ لحهدة ااداؿ اارراح ؟ اها مه ل جحب   ح ا  هح.ااماهرا  اأمرحيح  ا امداله 
 

                                                           

اادااػػ  الػػحهداله افػػؽ مرػػهحر اااػػه اف ااػػدااي اامرهحػػر  اامياػػب ااجػػهمري حالػػؼ ةلػػف حالػػؼ   (1)
 . 180ص  2014  1ااةدحث  ط

 123 ص2001ي  ادااؿ ااراام    لك  محر ا طاه   ااا تر ااااازح   اااههرة لرحد ااالا د( (2
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 تمريكياألقاربت آنياث امل: املطهب انثاني
اػػداؿ  فلػػي اػػػهرحخ طاحػػػؿ فػػػي ملػػها  ا اػػراؽ لػػحهدة امرحيحػػ   االحػػهت ااماةػػدة اأاإف 

ام ػػذ اداحػػ  ااايػػاحف ا امػػدت الػػارااحجح  االػػرح  فاهمػػت اهيالػػهح  راكػػي اال ػػػاد ااةمػػر  
مف  الؿ ا اراؽ ااةداد ااالػػح   طهقلػػه ا ق حمػػي  إاػ  جه ػب مةهاالالػه ااداااػ  ا لػحطرة 

  ػػػ  ةلػػػهب    ػػػ  مجمػػػؿ تػػػؤاف  محريػػػه ااتػػػمهاح   ااػػػد الاله فػػػي  ارااػػػه ا لػػػػحه ا فرحاحػػػه
قحهالـ  حكػه  ر أاااا  ا اارراحػ  اػداؿ مػر اهاااػدر ار ػؽ اال  اتراب اارهاـ ييؿ اؿ اا 

 احػػػهت  ػػػدة ارااةػػػت اػػػحف    ال اػػػراؽ لػػػحهدة ااػػػداؿ اارراحػػػ مرحيحػػػاأااماهراػػػ  فاػػػد ا امػػػدت 
الػػػهاؿ  لػػػيرح  اا حدحػػػ  االػػػهاؿ مراامػػػ  لحهلػػػح  ااقاحػػػهدح  ا اهفحػػػػ  اا  المحػػػػ  اغحرهػػػه  

االػػػحطرة   هػػػداؼح  الػػػا دـ يلػػػاهر    ػػػه  إ لػػػه ماػػػررات حرافػػػؽ ذاػػػؾ  غطحػػػ    القحػػػ  ا 
 ةح يهآلاي:اك   اها مه لييؿ ااالحم       اام طا  اارراح  ااارهاـ

 ليات المباشرة: اآلالفرع األول
اام ػػؿ اهاالػػح   اارلػػيرح  اااػػي اةاػػؿ ميه ػػ  تػػاح مط اػػ  فػػي حػػحهغ  ااػػد حـ  ظػػهـ 

رراحػػػػ  لػػػػاا  احػػػػارة غحػػػػر ماهتػػػػرة:   ػػػػدمه الػػػػحهدة ااػػػػداؿ اا مرحيػػػػياالحم ػػػػ  ااال الػػػػهؾ اأ
 ح ػاؿ ااا اػرة االػهاا  الػه 11ا ارقت لحهدة داؿ اام طا  ا حاححاله اهاذات ارد  ةداث 

 تػػػػػػر  لػػػػػػهف  ا ةمهحػػػػػػ  ةاػػػػػػاؽ ا  ا  ي لػػػػػػه ح   ػػػػػػدة يػػػػػػػهااد ؿ ا إ لػػػػػػه د ػػػػػػهاي  اةػػػػػػت
ارلػيري احجػهد  ظػهـ حالػههؿ مػ  ملػها  اااػد ؿ ا  فكػال  ػف مةهاالالػه اادحماراطح ...ااخ

اااػػهاـ   ػػ  قاا ػػد ا كػػ  ا ةاػػهاؽ اي ػػر ممػػه هػػي  اػػهج اا هقػػهت ملػػاا  مػػف اجػػؿ ارزحػػز 
ا اراؽ لحهدة ااداؿ  اهػا مػه حم ػؿ ا  ػ  درجػهت االحم ػ  افاػداف االمػف اااػامي ااالػحهدي 
ا ػػػداؿ اااػػػي ال الػػػاطح  ةمهحػػػ  ام لػػػه اامػػػهدي ااػػػذي ا ارقاػػػح اااا حػػػهت ااةدح ػػػ  اال ةمهحػػػ  

االلػػا داـ غحػػر ااماهتػػر ا الػػح     همحػػ  هد ااػػدرااله ااذااحػػ   اه ػػه جػػه ت مااط حلػػه اهاللػػا
ااملػه دة ااامػػؤازرة  اارلػيرح  ااةاحػؽ اال اػراؽ مػف  ػالؿ لػػري هػذ  ااػداؿ ا ةحػاؿ   ػ 

   ار ملها  االا هؽ اااارهاف  اها مه حااكي اػدار  ااا  ػي  ػف جػز  مرػحف مػف مرحيحاأ
  افػي هػذا االػحهؽ  ػذير مرحيػيفي اا لهح  اامتػراع اأذااح  ا دـ   هداؼلحهداله ااةاحؽ 

االػهاؽ احػؿ ي  اػاف  مرحييمه قهاح ا طا ي احؾ ملاتهر االمف اااامي في ادارة ااراحس اأ
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اػػنف " يػػؿ دااػػ  اا  ػػ   ػػف ارػػض لػػحهداله   ػػدمه ا كػػـ اد ػػرحف فػػي مةهراػػ  الدحػػدات 
هظ   ػػ  لػحهدا ه اةحػػث   تػػؿ متػاري   ف ػػا ي ػه  ةػػف فػي اااالحػػهت ااماةػدة م تػػ  حف اهاة ػ

فػػي ااارػػهاف مػػ  اال ػػرحف  فإ  ػػه ل  لػػر اامزحػػد مػػف لػػحهدا ه إاػػ  قػػا  ااظػػالـ...ال ااةػػداد 
 .  (1محاف اااحاؿ إا  اا كه  االهحاحري"رههااحا  اي ر  رك  ا الرب احلاطح  ا 

ر ااماهتػ مرحيػياػد ؿ اأامه ملها  ااااظحؼ ااماهتر ا الح   اارليرح  فاد ام ؿ اها
  فػي لػحهؽ 2001 ح ػاؿ  11حلله اا هح   اارػزز ارػد  ةػداث حا رض  ظـ لحهلح  اماه
  اااػػي يرلػػت ااااحػػ  االمػػف   ػػ  رهػػهب  اادااحػػ  امةهراػػ  ا مرحيحػػمػػه حرػػرؼ اهاةم ػػ  اأ

ةلػػهب ااةرحػػهت اارهمػػ  اذاػػؾ اااظح لػػه اللػػارااحجح  ااكػػراهت االلػػااهقح   اااػػي ا طػػات 
رغػػـ اجػػاد ا ااػػهرات ممه  ػػ      ػػر ه اػػد  ت فػػي داؿ داف   ػػ  ازدااجحػػ  اامرػػهححر   ػػدم

امػػػف  ػػػـ اارػػػراؽ  ػػػهـ  2001ااأم  ػػػ    ػػػ  ذاػػػؾ  دحػػػدة ام لػػػه اةػػػاالؿ اف ه لػػػاهف  ػػػهـ 
  اااػػي امي ػػت مػػف  الالػػه االػػحطرة (2م  اااػػذي يػػهف اااداحػػ  الػػذا اا ػػاع مػػف اااػػد ؿ2003

يحػػد اجادهػػه فػػي ق ػػب % مػػف االةاحػػهطي اارػػهامي  اان70  ػػ    ػػط اام طاػػ  ااػػذي حتػػيؿ 
  االػػمحاله مرحيحػػاارػػهاـ اااػػي ام  ػػح اام طاػػ  اارراحػػ  اا كػػهع ااػػداؿ اام هااػػ  ا لحهلػػ  اأ

اهذا حر ػي" اف اااالحػهت ااماةػدة الػب   (3م مرحيهاداؿ ااتر اذا مه الامرت الحهلاله كد 
  لله فحه دا ةؽ اااد ؿ في يؿ  اط  اهايايب ةحػث ارااػر محػهاةله ملػددة الػاياف 

ي ا ي مػ   مام  ػ  لهلػذرحر  ااالدؼ لحهلي في ااماهـ اأاؿ اػهامر   اأ رههبمةهرا  ا 
ااهاطا  فػهف ذاػؾ   (4ماا ر حف اهاةرب..." ا  في الارمهؿ ااااة ااةطحـ ا دااله اامةام حف

  حد ؿ في اطهر اااد ؿ ااماهتر في لحهدة ااداؿ اام له ااحس امله داله يمه اد ي.
                                                           

 .146 اال  ف: ةلف ااازاز  محدر لاؽ ذير   ص ((1
لػػػػػػػػػػلحؿ ةلػػػػػػػػػػحف اا ػػػػػػػػػػاالاي  ااراامػػػػػػػػػػ  ا  هرهػػػػػػػػػػه فػػػػػػػػػػي ااػػػػػػػػػػاطف اارراػػػػػػػػػػي  دار اا اهفػػػػػػػػػػ  ا  تػػػػػػػػػػر  ((2

 . 196 ص2011 2ااااازح   مهف ط
   ةا ا داف ااترؽ االالط ارد مرحيحي االحهل  اا هرجح  اأف رههب( اااؿ مةماد ااي اب  دار ا (3

(  رلها  مهجلاحر  ي ح  االداب ااار ػـا  جهمرػ  ااتػرؽ االالػط  2009-2001 ح اؿم11 ةداث 
 . 85  ص2011احهر 

 . 151( حالؼ ةلف حالؼ  محدر لاؽ ذير   (4
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 آلليات غير المباشرةالفرع الثاني: ا
ارػد ااالػح   حراد اله ااالهاؿ االقاحهدح  ااالحهلح  ااااي اااجح  ااا اهفحػ  ايػهالاي: 

  االػػػه ي إاػػػ  إا ػػػه  مرحيػػػياالقاحػػػهدح  مػػػف ااػػػرز الػػػهاؿ ا  حػػػذ اااحػػػار االلػػػارااحجي اأ
ةداد ااداؿ في اامجهالت االقاحهدح  اارمحـ  مط مرحف حتػمؿ ااجمحػ   فلػي ارمػؿ   ػ  

زااػػػػ  ااةػػػػداد اا هحػػػػ   اػػػػحف ااتػػػػؤاف اادا  حػػػػ  ااادااحػػػػ   امػػػػه م ػػػػههحـ اال امػػػػهد اامااػػػػهدؿ  إ
اامجامػػ  اارػػهامي  اا ظػػهـ اارػػهامي   االقاحػػهد اارػػهامي  اال الػػح   ا لحم ػػ    ػػ  ااتػػؤاف 

الػػحهدة   لػػهساادا  حػػ   اا  ػػهدة ااحػػحـ مر ػػ  ااظح ػػ  االػػحهدة اااط حػػ   فهاةػػداد اااػػي ارػػد 
االقاحػػهد ااالاحػهالت ااامر امػػهت  اهااػػهاي اػػـ ارػػد اادااػػ    مػػهـاػػزداد ا اراقػػه اادااػ  مػػ الح  

هػػػي اامةػػػدد ااػػػراحس ا  ه  حػػػ  االقاحػػػهدح    ػػػ  ااملػػػاا  اارػػػهامي  اا  مػػػه  حػػػا  ا اطػػػهع 
اا ػػػػهص اااتػػػػريهت اامارػػػػددة ااج لػػػػحهت اارحػػػػهدة فػػػػي مجػػػػهؿ ا  اػػػػهج اااالػػػػاحؽ ااام هفلػػػػ  

هح ارم حهالػػػه  اةحػػػث اهاػػػت ااالػػػح   اأي ػػػر فه  حػػػ  فػػػي اارهامحػػػ   ا حػػػا  اارػػػهاـ ي ػػػح ملػػػرة
اةاحػػػػػؽ ا ااػػػػػهؿ االػػػػػ   ار س اامػػػػػهؿ ااامر امػػػػػهت ااأفيػػػػػهر  امػػػػػف  اػػػػػرز  احػػػػػهت االحم ػػػػػ  

 ح  االقاحػػهدح  هػػا حػػ داؽ اا اػػد ااػػدااي  اااا ػػؾ ااػػدااي  ااامجما ػػهت اامهاحػػ  ا ااحػػ ه
   مرحيحػاجههػهت االحم ػ  اأاامارػددة ااج لػحهت اااػي الػلـ فػي د ػـ اااةرة  ار ااتريهت 

  مرحيحػالارمهؿ هػذ  اامؤللػهت اراامػ  االػاؽ اارراحػ  اادمهجلػه اهار لػمهاح  اأمف  الؿ 
 اػػػػػر  احػػػػػهت اقاحػػػػػهدح  م ا  ػػػػػ   اارػػػػػؿ ااجحللػػػػػه ا مؤللػػػػػهت اامهاحػػػػػ  اادااحػػػػػ  ااتػػػػػجح  
ااا حػػػحص ااالػػػمهح اػػػرؤاس االمػػػااؿ االج احػػػ  اام ػػػؾ االلػػػلـ ااالػػػ دات اااػػػي احػػػدرهه 

ؿ اايػاف الػػح   ااةاحػؽ االحم ػ    ػػ  اقاحػهدحهت ااػداؿ ااجاهرهػػه   ػ  إ ػهدة هحي الػػه ااػدا 
افاػػػػه ا لحهلػػػػهت اا حارااحػػػػ   اااػػػػد ااجلػػػػت ااػػػػداؿ اارراحػػػػ  إاػػػػ  جػػػػذب راس اامػػػػهؿ االج اػػػػي 
ااالري ااا ي لحهل  اا ح ح   ار ا امهد ااحهت االاؽ ااةرة ااا ػحص اام يحػ  اارهمػ  

ا حػػ  اا هرجحػػ   لػػحمه ااف اامؤتػػرات االقاحػػهدح  امجم لػػه اػػدؿ ارهػػف ملػػاااؿ اادااػػ  اهامدح
اا ػهاض اامػهاي   ػ  االػاا  ااااػي ااػح   ا      كرؼ االقاحهدحهت اارراح  ذات اارجػز

  ا االحهت ااماةدة ااااا  اايار  فرحهح االر  اإلااه      اارحاله اا   له.
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ادحػ  ا ػدـ هحم ػ  االمػااؿ يمه ارمد اامؤللهت اامهاح  اا راح  إا  اكػ  لحهلػهت  
  فلحهلػػػ  قػػػراض االحػػػالح ا مؤللػػػهت اامهاحػػػ  اا راحػػػ    ػػػ  اقاحػػػهدحهت ااػػػداؿ اارراحػػػ 

اا راح  هي لحهل  ادف  ااداؿ ااماارك  إا  زحهدة حهدرااله الدؼ اافحر اا اد االج اي 
الػػداد ااػػدحاف ااماػػن رة   هحػػ  ااف هػػذا ااكػػ ط ا احػػدحر قػػد حػػؤدي اهاػػداؿ إاػػ  الػػححؿ 

اردهػػػه ااطاحرحػػػ   يمػػػه ا لػػػه اط ػػػب مػػػف ااػػػداؿ اةاحػػػؽ   ػػػض ياحػػػر فػػػي اامحػػػرافهت ما 
ااةيامحػػػ  ااػػػذاؾ ااػػػاض ااااقرػػػهت االقاحػػػهدح  اػػػها ما ا ػػػهدرا مػػػه ا جػػػا ازارات اادااػػػ  

 .(1مها مه حجلد اارز مظههر ااا   ؿ االقاحهدياام ا   احالح مف هذا اا  ض 
ال اػػػػراؽ لػػػػحهدة داؿ  ةؿ اامرامػػػػدامػػػػه ااالػػػػهاؿ االحهلػػػػح  فام ػػػػؿ اةػػػػد ااػػػػرز ااالػػػػها

ا دمػػ  مجلادهػػه اارلػػيري فر ػػد اةػػاالؿ دااػػ  مػػه  اااػػي ااظ لػػه اااالحػػهت ااماةػػدةاام طاػػ   
 لػػػه ارمػػػؿ   ػػػ  ةتػػػد لحهلػػػي دااػػػي امطهااػػػ  ااػػػداؿ إفػػػهح ا اػػػه اف اااتػػػر ح  اادااحػػػ  ف ال

الؿ االةػاا متهري  اارمزح  اااةحاؿ     قرار مف مج س االمف حم ةله ااتر ح  اادااح  
 فإ لػهاارراؽ...ااخ ااف اـ اةحؿ     اااػرار اااػد ـ اامط ػاب يمه ةحؿ في اف ه لاهف ا 

قػرار تػر ي   ػ    حػدارمر ااااقػ   ـ اجار اال ػرحف   ػ  ااااػاؿ اػهأ امف  ا  رد اا  حذ
ااجلػػػد هحم الػػػه   ػػػ  اأمػػػـ ااماةػػػدة  اػػػرز ااالػػػهاؿ االحهلػػػح    (2م م لػػػه غحػػػر اامتػػػراع

في ا الهؾ لحهدة ااداؿ   لهفقكح  اادحماراطح  اةااؽ ا   جه ب الا دامله ااأم ح   إا
   اارراح  اامرحر لحهلاله كد ااالدحدات االق حمح  اااي اااجح محهاةله اااامح  فحله.

  ظمػػػ  لحهلػػػح  ا تػػػيهؿ ةيػػػـ اا ػػػؽ ااارؤحػػػ    حجػػػهدإاػػػ  جه ػػػب مةهاالالػػػه اادؤااػػػ  
اااػػا    ػػ  ملػػػاا  االػػ ط   ام ػػ  اريحػػز اااػػػاة    مػػ    ػػؽ اػػدااؿ اارددحػػػ  فػػي مرحيحػػاأ

االحهلح  ااا راة في حد ااداا  ااارمؿ     اةاحؽ درج   هاح  مف ااالمريزح   افي ةاحاػ  
االمػػػػر اػػػػـ حيػػػػف محػػػػهدف  ارااػػػػهط ااحػػػػح   اادحماراطحػػػػ  اا حارااحػػػػ  فػػػػي ااةيػػػػـ اهامجامرػػػػهت 

ذ   ا د  ماذجلػه هػا  الحػ  اار لمهاح   ايهف االاةهد االافحاي  ارز مظههر االرااهط ه

                                                           

امػػػحف   ةمػػػد   ارجمػػػ : ( هػػػحالري فػػػر س  ا ا ػػػه  ااةػػػداد ةمهحػػػ  يايػػػب االرض فػػػي  حػػػر ااراامػػػ(1
  .128  ص2001  1ااجمؿ  ااجمرح  اامحرح  ا تر اامررف   اااههرة  ط

 . 197للحؿ ةلحف اا االاي  محدر لاؽ ذير   ص ((2
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اقمػػػ  اااطػػػار اااتػػػر   امػػػ   ف ه ػػػهؾ فه  حػػػهت اقاحػػػهدح  مارػػػددة ا امػػػي ا اهفػػػهت اداؿ 
  . مرحيحم ا     إال  ف اا  ا  اح له هي ا مؤللهت  أ
اااػاحض لػػحهدة اااػػي ااظ لػه اااالحػهت ااماةػػدة  يمػه اف اةػد اهػػـ االلػهاحب االحهلػح 

اػػداحؿ متػػهي له اادا  حػػ  اااػػي حرالػػـ فػػي ماػػدماله هػػدؼ ااػػداؿ اارراحػػ  هػػا اػػد حـ  م حػػ  
 ا  اةاحػػػؽ االمػػػف اااة ػػػهظ   ػػػ  م ػػػهطؽ اا  ػػػػاذ مػػػف  ػػػالؿ ارزحػػػز اا حاحػػػح  ااجزاحػػػػ 

كػ     حػح طػا ي ا  لػهسااطها ح  ا مطهااػ  اػداؿ م  حػ     ػ   ا  اادح ح  ا  اارتهارح 
اهػا   (1مفػي الػم  حػارهه  اهج اممهرل  اادحماراطح  اارهامحػ  ااردههلم  رقحا  ا ه م   

 .إا  ظههرة ااهلـ االحهدة ااجزااله دا ؿ ااداا  اهي ال ااجز   د مػه 
اارز الهاؿ اال الهؾ اها ظر ااػدراله   ػ  اجػهاز ااةػداد  ااالح   اا اهفح  فام ؿ امه

  فمػػػه افراػػػح اي اااجحػػػه االاحػػػهؿ ااامر امػػػهت االػػػهاؿ الحهلػػػح  ااا اهفحػػػ  اػػػحف اامجامرػػػهتا
ااااااحػػؿ غحػػر اااا حدحػػ  يػػػماااث اا كػػهاي اارقمػػي  اجلػػزة ااياماحػػاار  ااالػػهاؼ  اال ػػالـ

  ااحػػػػةهف  االايارا حػػػػ (  ياامةمااػػػػ   تػػػػايهت اامر امػػػػهت  الػػػػهاؿ اااااحػػػػؿ االجامػػػػه 
اااالػػػػهاؿ اااا حدحػػػػ  يػػػػػػمااحةؼ  اذا ػػػػ   ا  ػػػػهز( فػػػػي اطػػػػالؽ  ػػػػارة ا المحػػػػ  ا اهفحػػػػ  ذات 

ح  امف  ـ االحطرة   حله  اذاػؾ  اػر اااػراحن ا لػؽ  له  اميه حهت هها   ااطاحر ااةحهة ا
( مػف جلػ   ااةاحػؽ ميهلػب اتػريهت اال ػالـ ااالاحػهالت اامارػددة  مرحييقحمي مرحف م

    ػػ  ةلػػهب لػػحهدة اادااػػ  الػػ طاله فػػي اامجػػهاحف اال المػػي   ػػر ااج لػػحهت مػػف جلػػ  
اةايػػهر الػػهاؿ اال ػػالـ " اف احديحهف فػػي ياهاػػح   افػػي هػػذا ااحػػدد حاػػاؿ اػػف هػػػ.(2مااا اػػهفي

اااػػدرة   ػػ  االػػحطرة اامر امهاحػػ  هػػي  همػػؿ راحلػػي فػػي االػػحطرة   ػػ  اامجامػػ   فإ طػػه  
اامػػااط حف  فيػػهراح امر امػػهت حرػػهدؿ فػػي اهمحاػػح إ طػػه هـ  حػػهراح فػػي ااتػػؤاف االحهلػػح   اف 

                                                           

درالػػ  اة ح حػػ    قػػهت اادااحػػ  اػػحف ااجظػػر ااالاهةػػ ح ػػهس اار ػػزي  الػػا داـ اااػػاة ااحػػ ا  فػػي اارالإ (1)
  2016  1 ؿ  مياػب االهتػمي ا ياػهب ااجػهمري  ا ػداد  طفػي ااةػرب ااااػد ااملػااا ح ا  حهرات 

 . 163ص
( زح ػػػب مةمػػػد  اػػػد االػػػالـ   ااتػػػريهت مارػػػددة ااج لػػػحهت امرػػػهححر االػػػحهدة افػػػؽ اااػػػه اف ااػػػدااي  2م

 . 115  ص2014  1اااه ا ح    ط اإلحداراتاااههرة  اامريز اااامي 
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 امػػف هػػذا اام ط ػػؽ  (1ماالػػحطرة ايػػاف  ػػهدة لػػل     ػػ  اي ا ػػد اةجػػب   ػػح اامر امػػهت"
  إاػػػ  ااظحػػػؼ اا ػػػارة اال المحػػػ  ا تػػػر  اهفالػػػه اا ححػػػر م ػػػػههحـ مرحيحػػػاأ مػػػدت ااماهراػػػ  

اهالةر  ا ححب  اهفهالـ اااط حػ  اافراغلػه مػف يػؿ مةاػا    ا  اامجامرهت اا مهط ل ايلـ
  ػػ   مػػاذج  لػػهساجرػػؿ اا اهفػػهت ااالفيػػهر اااراهاػػد م احػػرة فػػي محػػدر ااةػػد  قػػهاـ اهأ

   اارهاـ(.  مامريمرحيحاااحـ اأ
اهالكػػهف  إاػػػ  مػػه ااػػػدـ  فػػهف اا كػػػه  اامر امػػهاي ااػػػذي احػػ رح تػػػايهت االاحػػػهؿ 
اد ػػػػؿ اارػػػػهاـ فػػػػي مرة ػػػػ  مػػػػف اال ػػػػدمهج اااااػػػػهرب اا الػػػػهؾ االػػػػحهدة  افػػػػا  مجػػػػهال االػػػػره 

ؾ ااي حػر ا اااحؿ اػحف اأمػـ ااتػه   اامررفػ  اػداف قحػاد  ايػف رغػـ جاا الػه االحجهاحػ  ه ػه
مف اهمله: اف الا دامله حاط ػب ملػاا  اجامػه ي اار حمػي اهػا مػه  مف ااجاا ب اال اح 

ال حاػػافر أغ احػػ  اامػػااط حف فػػي اارػػهاـ مػػف جلػػ   فكػػال  ػػف  ػػدـ اجػػاد ااما اػػي ااػػاا ي 
ح مػػػف اػػػرامن امر امػػػهت  مهمػػػااااػػػهدر   ػػػ  اال احػػػهر اااللػػػا داـ ااراال ػػػي امػػػه هػػػا ماػػػهح 

 مكماف قحمي مر ػاي اةحػث ال ا حػر اااريحػزااريحز      اامااد ااارفحلح  اا هاح  مف اي 
ااانمػػؿ ادحػػح احارهمػػؿ مرلػػه اه ااهرهػػه مػػهدة ا الػػ ح  امكػػحر  ا اقػػت ال ااػػرؾ اراالػػه ا ػػر  ا 

فكػػػال  ػػػف ا ازا لػػػه احػػػ ةهت  ػػػف االفػػػراد فػػػي اام ظامػػػ  االايارا حػػػ    (2ما اح ػػػي ةاحاػػػي
ح   لػػػػػه رح حػػػػػ  اا اػػػػػذاحب ا  حاحػػػػػح  اااه ا  اارهامحػػػػػ   اهػػػػػا مػػػػػه حميػػػػػف ا ااػػػػػهر  ا ا ػػػػػه 

  .(3ما مجامرهت  مامه

                                                           

مػ  :  اػد ااملػح  لػاحاي  دار ااةحػهد ا  تػر   ارج مرحيػه  ااااة اا  حػ  ادمػهر  مرحيي( اقاحهدي (1
 . 134  ص2005  1ااااازح    دمتؽ  ط

 . 115زح ب مةمد  اد االالـ  محدر لاؽ ذير   ص ((2
ااةرحػػػ   ا  ال حاجػػػد اا ػػػهؽ ةػػػاؿ مػػػه ار حػػػح اا حاحػػػح  اذ ارػػػرؼ   ػػػ  ا لػػػه" االلػػػااالؿ ااػػػذااي (3)

رارااػػػح اا هحػػػ " اارػػػرؼ احكػػػه اه لػػػه" قػػػدرة ق ا  ا مهاػػػح ا  انفيػػػهر اامر احػػػ  ا  ػػػرد فػػػي اف ح تػػػ ؿ 
ر"  لػلـ امػف  ػـ ااػاةيـ فػي  القػهالـ مػ  غحػرهـ مػف اااتػ ػف   اامااط حف     ا ظحـ اامر امهت 

فهف  حاحح  اا ػرد اارػرض ا  طػر اذا اقاةمػت ااةيامػ  ااةحػز اامػهدي  افي كا  هذ  اام ههحـ
مةهااػػ  ا ة ػػهظ   ػػ  ااا ظحمػػهت  امػػه ةمهحالػػه فام ػػؿ  اا ػػهص اػػح   ةاػػ  ااف يػػهف اتػػي  حػػ حر

اةدادهه ح ا ؼ  ااااحـ االجامه ح  اااي يه ت االددهه ااةكر    ذاؾ اف ااةهج  إا  اا حاحح 
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اهيذا  اياف  م ح   تر اا اهف  االلالاليح  افرض االحم   اآلحداااجح  م  ااد اة 
إا  ا حالح ا تر اادحماراطح  اااد اة إاػ  ا ححػر اام ػههن اادرالػح  هػي مةهااػ  ال دلػ  

رػػؿ الػػ اب ممهرلػػ   اهفػػ  جدحػػدة اػػد ؿ كػػمف مػػه حط ػػؽ   حػػح " اهالحم ػػ  اا حارااػػي" اي ج
  (1م مرحيحػػهح ااةاحػػؽ اامحػػها  اأحاػػااةػػدة   ػػ  ملػػاا  اارػػهاـ ي ػػح اار اا تػػهطهت اامارػػددة 

ه كػػد اامتػػه ر اادح حػػ   لهلػػ ح ػػاؿ ا مػػه هػػي ماجلػػ   11  م ػػذ  ةػػداث مرحيحػػااةم ػػ  اأا 
افػػػي هػػػذا ااحػػػدد حػػػر  ااػػػارض اف"   (2مااااامحػػػ  اكػػػد اااط حػػػ  فػػػي ي حػػػر مػػػف االةحػػػهف 

ااماةدة ال اةاػذ قحػهـ  ظػـ دحماراطحػ  ةاحاحػ  فػي ارػض داؿ اارػهاـ اا هاػث  اذاػؾ اااالحهت 
انف اا ظـ ااالاكهع اااهام  في ا ؾ ااػداؿ  م له: ادراؾ اااالحهت ااماةدة ال ااهرات  دحدة

هي اال لب مػف ةحػث اػنمحف اةمهحػ  محػهاةله االلػارااحجح   اا هحػ  فػي ارػض ااػداؿ 
  الةامهالت اف حؤدي مرحيحط  هح   يمه ااةلب االحهل  اأاااي اراطله اهااالحهت رااا

اااطاحؽ اادحماراطي ااةاحاي في ا ؾ ااداؿ إا  احاؿ قػا  ااحػهرات لحهلػح  ال اا ػؽ مػ  
 .(3مارهركله إا  لدة اال ط  في اركله     االقؿ"  ا   مرحيحاامحها  اأ
 اهفػػػػ " فػػػػي اةاحػػػػؽ   إاػػػػ  دار" دا امهلػػػػح  اامرحيحػػػػا اػػػػح حػػػػ هع االحهلػػػػ  اأاه ػػػػه 
  مف  الؿ االاحهؿ ام ظمهت اامجامػ  اامػد ي اجرػؿ الػ اب ممهرلػ  مرحيحاامحها  اأ

جحػػػش     فكػالح  ػف انيحػدهه   ػ  ملػه ي ا ػدادمرحيح تهطهاله اللـ في  تر اا اهف  اأ
جحػػ  ػ  اااػي حرااػرهـ يااػػف اػػهاؿ ازحػػر اا هر مرحيحمف اادارلػػحف فػػي اامرههػد اااجهمرػهت اأ

االلػاؽ" رححػد اا د ػه   مػف مػف حداقػ  قػهدة  هاػـ ااملػاااؿ ااذحػػف ا اػػاا ار حملػػـ  مرحيياأ
ه ػػػػػه  ذاػػػػػؾ  ف ااط اػػػػػ  اادااححػػػػػف حرػػػػػاداف إاػػػػ   اطه لػػػػػػـ فػػػػػػي اارػػػػػػهدة ااادحػػػػػػر  ياػػػػر ا احػػػػػػـ 
                                                                                                                                                      

.ح ظػػر: فرحػػد هػػػ.يحت  اا حاحػػح  فػػي  حػػر  حاامجامػػ  اه ااهرهػػه  اهجػػه اػػ افاػػه املػػاا  اطػػار
  1999  1ر  اااػػههرة  طاامر امػػهت  ارجمػػ : مةمػػد مةمػػاد تػػلهب  مريػػز االهػػراـ ا ارجمػػ  ااا تػػ

 . 36-33ص
 اػػػد اارتػػػحد  اػػػد ااةػػػهفظ  اال ػػػهر االػػػ اح  ا راامػػػ    ػػػ  ااػػػاطف اارراػػػي الػػػاؿ مااجلالػػػه   ميااػػػ  (1م

 . 21  ص2005  1مداااي  اااههرة  ط
 .229( للحؿ ةلحف اا االاي  محدر لاؽ ذير    ص2م

 .54-53صتحد  اد ااةهفظ  محدر لاؽ ذير    اد اار  (3)
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ػػػػ  فػػػػي ااةحػػػػهة ااأفػػػػيهر رحيحمػػػػ  مػػػػف  ػػػػالؿ اااراحػػػػن ااحػػػػـ ا  اهفػػػػ  اأمرحيحااامؤللػػػػهت اأ
هح ػػػػحف فػػػػف كػػػػرارة ا ححػػػػر اام ػػػػههن   مرحيحػػػػاااػػػػد  يػػػػدت اادا امهلػػػػح  اأ  (1مااالحهلػػػػػػهت"

اهأغ احػػػ     احجػػػب االاحػػػهؿ مرحيحػػػاادرالػػح  فػػػي ااػػػداؿ اارراحػػػ  امػػػه حامهتػػػ  مػػ  اااػػػحـ اأ
  ػػ  اامػػد  حػػر   ف ااالػػهاؿ اارلػػيرح  غحػػر مجدحػػ   مرحيػػياأ احػػارااحػػهما  فحلػػه  فها

ااارحػػػػد  اػػػػذاؾ ح جػػػػن إاػػػػ  الػػػػهاؿ اا اهفػػػػ  مػػػػف  جػػػػؿ ا ححػػػػر اام ػػػػههحـ اا دراؾ ارحػػػػدا  ػػػػف 
اهااػػػػهاي  اادا امهلػػػػح  اااا حدحػػػػ  اااػػػػي اػػػػرااط اهاػػػػداؿ اازارة اا هرجحػػػػ  فػػػػي ااا ػػػػداف اارراحػػػػ  

فػػهاااظحؼ االحهلػػي ا  ػػارة اػػحس مجػػرد اػػدفؽ مر امػػهت ا فيػػهر امرااػػدات  ااػػدر مػػه هػػا 
اػػرااط ااػػاا حف اا ظػػهـ االحهلػػي ااةايهرااػػح اااجلهاػػح اح كػػ  ارم حػػهت   م حػػ  ماحػػادة

اااطػػػار اار مػػػي فػػػي اااةػػػاث اااحاااجحػػػ  ااالػػػحياااجح  ااحػػػد االػػػحطرة   ػػػ  ااجههػػػهت 
  مرحيػػػيااا يحػػػر اارػػػهـ ام الػػػه ايػػػـ ههاػػػؿ مػػػف اامر امػػػهت ااأفيػػػهر ااملػػػا ؽ ا  مػػػاذج اأ

 .(2مااةاحؽ غهحهاله في االحم  
  فػػػي ا الػػػهؾ مرحيحػػػاأااماهراػػػ   هاؿالػػػالػػػح   اااي اااجحػػػ  اةػػػد ااػػػرز اا ااػػػد م  ػػػت

مااياماحػػػاار  االاحػػػهالت االها حػػػ   اااػػػث  مرحيػػػياالػػػحهدة اارراحػػػ   فػػػهاا اؽ اامر امػػػهاي اأ
...ااخ(  اا اتػػػهر اا كػػػهاحهت م ةلػػػه قػػػدرة مكػػػهف  ا كػػػهاي  تػػػايهت اال ار حػػػتااا  ػػػهزي ا

اراػػب   حلػػه اارحػػب ا ملػػهفهت اػػحف داؿ اارػػهاـ دي  اااالػػه فػػي اامحػػداف اارلػػيري ااالقاحػػه
 مػؿ   ػ  اكػرهؼ قػدرة ااػداؿ فػي االػحطرة   ػ  دا مه ا ااهر اماد  االحهدة ا ق حمح   ا

فاهلػػا داـ اي اااجحػػه  تػػر اأقمػػهر اااػػي اامر امػػهت ااالفيػػهر اااػػي ااػػدفؽ  اػػر ةػػدادهه  
  مػػػػهـ ماػػػػرا ةهة  ااػػػػـا اهااحػػػػاحر   ػػػػ  مػػػػدار االػػػػه   اةااػػػػت داؿ اام طاػػػػ  إاػػػػ  لػػػػ

   االذا ااتيؿ الا دـ اااطار اااا ػاؽ اااي ااػاجي يالػح   االػ حر مرحيحاام هارات اأ
                                                           

اامرهحر:محػػػط ةهت ةػػػرب  مرحيػػػي ػػػف:  اػػػد االػػػاهر ااػػػرااي  مرجػػػـ ااراػػػؿ االحهلػػػي اأ  اػػػال(1) 
اارػػػراؽ  ااياػػػػهب اا ػػػه ي  مريػػػػز اارحػػػر ا درالػػػػهت االلػػػارااحجح  اااملػػػػااا ح   ا ػػػدف  اػػػػال اػػػػهرحخ   

  .486-485ص
رض لحؼ  حرت اافحؽ االرمزي  ااماامهت اارليرح  ااااي اااجح  ا االحهت ااماةػدة ادارهػه فػي فػ(2م

  15/2/2018ميه الػه اادااحػػ   درالػػهت  مريػػز احػػرات ادرالػهت ااتػػرؽ اأالػػط  مػػن اذ ااػػهرحخ  
  http://www.beirutme.com/?p=9411                   ماهح     اارااط اااهاي:

http://www.beirutme.com/?p=9411
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  ااةاػػػػؽ اػػػػذاؾ اال اػػػػراؽ مرحيحػػػػتػػػػراب اام طاػػػػ  اهاجههػػػػهت ا لػػػػجـ مػػػػ  ااااجلػػػػهت اأ
  ػدمه قطرػػت اااالحػهت ااماةػدة الػػـ  2003اارػؿ مػػه ةػدث ا رػراؽ ااػػهف  ػهـ   (1ماا ظحػؼ
ا كػ ط   ػ   ا  م ػاؾ ا رػراؽ م ػح داحػؿ   ػ  الػا داـ هػذ  ااالػح   ا ةػرباام iqاامحداف 

حػهدحف في ا تػه  الػمه  اام مرحييغحر  مف ااداؿ  اغحرهه مف االم    اااي اؤيد اااد ؿ اأ
ارػػد ا حػػحاح اه ػػح  االػػهاؽاػػاش االاػػف  االمرحيػػي اػػراحسا ذيػػراااط حػػ   افػػي هػػذا ااحػػدد 

حاػػ  اامي  ػػ  االػػححر  ظػػهـ الػػمه  اامحػػداف اا حػػحص لحلػػارمؿ ااالػػهاؿ اااػػي اةااحلػػه" اال
ارػػزؿ اارػػدا ةاػػ  ااػػا احػػؿ   مرحيحػػاأ( ICANNمفكػػه    ػػهاحف ارااايػػاالت اال ار ػػت 

دارة اال ار ػت حم ةلػه افكػ ح  إاػ لػهةيما  جػد اف   حػح  (2م"webإا  طرد دااػ  مػف اااحػب
 مهاح  االارااحجح  اقدرة ك ط دا امهلح      غحرهه مف ااداؿ. 

ر ا احػػها اػػر م ظرحلػػه ارمػػؿ   ػػ  اااػػراحن امػػزا ـ  اا حػػرا  فػػهف اااالحػػهت ااماةػػدة
  ػػ  اارػػهاـ  ا"ه ػػهؾ  داػػ  افحػػرة   ػػ   ف ااردحػػد مػػف  احػػهت اكػػ  اله الػػحهداله  حػػدحاااجح

  اذ اـ إ ته  ااا ح  اا اقح  ا  ظػهـ انيم ػح مرحيي ظهـ مه ارد ااةرب اريس ان حر اا  اذ اأ
ااحلػػػت اااالحػػػهت    اارامحػػػ  إاػػػ   ظػػػهـ اجػػػهري لػػػ مي ااحارااػػػي...رحيحػػػما دمػػػ  اارؤحػػػ  اأ

ااماةػػػدة اامريػػػز اااةحػػػد ا ارػػػهاف االقاحػػػهدي  اال ا لػػػه ااال ػػػب اأياػػػر فػػػي الػػػهرع ااحػػػرة 
ااارػػػػهاف االقاحػػػػهدي  فاػػػػد اقارةػػػػػت  احػػػػهت مةػػػػددة اتػػػػػي اله امااالػػػػه  م ػػػػؿ اامؤللػػػػػهت 

ااماةػدة ااااحػ   هالت  يه ت ااـا اااالحػهتاالقاحهدح  ااااةها هت االق حمح   افي ارض ااة
هػػػي اامةػػػرؾ ا ايهمػػػؿ اااجػػػهري ااامؤللػػػي فػػػي ااتػػػؤاف قاة اااالحػػػهت ااماةػػػدة اإ  هذهػػػه...

اهػػػا مػػه هحػػػت فرحػػ  ااػػػنمحف هحم ػػ    ػػػ  اام طاػػ  اارراحػػػ   اػػر الػػػهاؿ   (3ماالقاحػػهدح  "

                                                           

 -حػػػػػه ر  ا ةػػػػػدث  تػػػػػاي  اا اػػػػػن اامر امهاحػػػػػ ااػػػػػراش  اا كػػػػػهاحهت:مف  هق ػػػػػ  ا  اػػػػػر إاػػػػػ   إاػػػػػراهحـ((1
   ماهح     اارااط اااهاي:11/2/2018  اهرحخ اازحهرة2010/اماز/1

https://annabaa.org/nbanews/2010/07/002.htm  
  .287( مةمد لرهدي  محدر لاؽ ذير    ص(2

(3)Snyder, Quddus Z., ''Integrating Rising Powers: Liberal Systemic Theory 

and the Mechanism of Cooperation,'' Review of International Studies, Vol. 

39, (2013),pp. 210–215. https://doi.org/10.1017/S0260210511000593 

https://annabaa.org/nbanews/2010/07/002.htm
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  لههت ا ػدـ محػهاة  لح  اا المح   اهفح  م ظم  ارمي إا  دف  ااداؿ اارراحػ  إاػ  ااجلػ
 .كدههاالانحؿ راح ااماهام  اااامرد 

 املبحج انثاني
  ت نسيادة اندول انعربيتمريكياألمستقبم املقاربت 

اارراحػػػ  مػػػ  ارا  اام احػػػحف فػػػي داؿ ااػػػمرحيحػػػ  ااملػػػااا ح  الػػػحهدة اا ػػػؽ ااػػػرؤ  اأ
ص االحهدة مػف اارالقهت اادااح      اجاد  الق  طػردح  احف ما حرات اا ظهـ اادااي ااا 

جل   ااحف ان ر لحهدة ااداا  اما حرات اا ظهـ اادااي اااا حر في مكػماف اااظػهاؼ اااػي 
احارااحػػ   هحػػ  اػػـ ا  ػػي  ر لػػمهاح . احػػد اف ذاػػؾ اػػـ افػػؽ ف لػػ     ػػر ااػػـا الػػه مػػف جلػػ  

  دالالاله     لحهدة داؿ اام طا   اها مه لا هااح يهالاي:

 ادة اندول انعربيتسي ستمرارامشهد : املطهب األول
ح اػرض ا حػػهر هػػذا اامتػػلد  ف اااطػػارات اااػػي تػلدهه اا ظػػهـ ااػػدااي اػػـ الػػلـ فػػي 

ح  ا دااػ   لهلػاارراحػ   اااػي ام ػؿ اةػد ااػرز اارمػاز اأ  ػداؿااراج  ماػد  االػحهدة اااط حػ  
اػـ اطاحرلػه امػػه  ا  اال اف م لامػح اةاحااػح اااملػؤااحهت اااػي ااػـا الػه ا حػرت مػ  اااقػت

  اه ػػه  تػػحر إاػػ  مػػه ذيػػر  االمػػحف اارػػهـ ااأاكػػهع اااظػػراؼ اادااحػػ  ااملػػاةد  ا هلػػب ح
االػػػهاؽ اضمػػػـ ااماةػػػدد اطػػػرس غػػػهاي مػػػف "...اف ااماػػػد  االػػػهاد م ػػػذ قػػػراف ماػػػد  االػػػحهدة 
اامط ا  ااا هح  اـ حرد قهامهح...امف اامااكحهت اا يرح  ااراحلح  ازمه  ه اف   حر ااا يحػر 

ة ال مػػف اجػؿ إكػػرهؼ جاهرهه...إ مػػه االقػرار ان لػػه حميػف اف اا ػػذ اي ػػر فػي ملػػها  االػحهد
اارراحػ  اهقحػ  ااي اػن حر داؿ ااػ. ا  حػح فػهف لػحهدة (1ممف تيؿ ااف اؤدي اي ر مػف اظح ػ "

ااراجػ  ا ف طػر   ا  اػف ااالتػ  فإ لػهحححاله فه ح حححب درج  الااالاح  داالـ  ااهااهاي 
 اارؿ مف اارز اامؤترات اادا م  الذا اامتلد ها: اله  ا ححر     ااملؤااحهت اام اط  

                                                           

(  مريػز 111لحهلػ  اادااحػ   اارػددم( اطرس اطرس غهاي   ةا دار اقا  اضمػـ ااماةػدة  مج ػ  اا(1
 . 11  ص1993  اااههرة   اهأهراـاادرالهت االحهلح  اااللارااحجح  
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 مػػا االلػػااؽ اارهامحػػ  االػػهاؿ االاحػػهؿ مػػ  ا ػػح حلػػامر اهاايهمػػؿ ا اػػار اف  اوال:
اارراحػػ   ااػػـ حلػػلـ فػػي اال ااػػهص مػػف داؿ ااػػااةػػداد غحػػر ا ػػح اػػـ حيػػف   ػػ  ةلػػهب لػػحهدة 

ةػػػا ظ اػػػدارهه اامريػػػزي فػػػي االػػػحطرة ااي حػػػ  ااام  ػػػردة الػػػه   ػػػ  اراكػػػحله  فلػػػي مػػػه زااػػػت ا
االحطرة     االراكي  امه حاراب   حح مف ادارة االيهف اكمهف امػ لـ اااارهمػؿ ااػدااي 

 . (1مااتيؿ تر ي اها حها    لـ  فكال  ف امااليله اايالـ اهلـ ليه له 
رغـ ا ححر قدرات ااداؿ اارراح      اااةيـ فػي ي حػر مػف ااجاا ػب اكػر ت  ثانيا:

هحػػػ  فػػػي مجػػػهؿ االدارة االقاحػػػهدح  ااي حػػػ   اال ا لػػػه مػػػه اػػػزاؿ اامؤللػػػ  اتػػػيؿ م ةػػػاظ  
اامةارحػػ  اهاػػذات فػػي مػػه ح ػػص تػػراط ااػػاةيـ ااػػدااي اا رػػهؿ   ػػ  ااحػػرحد االقاحػػهدي 

ي ا لحيػؿ االحهلػي ااػدااي  ااااػي مػه حػزاؿ االقاحػهد اارػهامي فػي لهلاه ااهرهه اامياف اأ
امحػػ    حػػح اةهجػػ  إاػػ  ااػػداؿ ذات االػػحهدة ال إاػػ  ت اامهاحػػ  اارههح اهحم ػػ  اامؤللػػدح همحاػػ

قاااالػػه ااادحمػػ  اه ااهرهػػه االػػ ط  اااةحػػدة ذات االػػحهدة فةلػػب اػػؿ اه ااهرهػػه حػػ   احػػؿ 
  .(2ماحف ااملؤااحهت اادااح  ا اةيـ اجمههحر اارهاـ ااماادـ اامرار   لـ

اةلهلػػػ   اارراحػػػ  ام ػػػؾ االػػػحطرة   ػػػ  جم ػػػ  امػػػار جاهرحػػػ داؿ ااػػػمػػػه اػػػزاؿ  ثالثـــا:
ااد ؿ في حمحـ لػحهداله اااط حػ  ا م لػه ااحػامي امػف لػاحؿ ذاػؾ لػف اااػاا حف ااحػدار 
ااار حمػػػهت ااااػػػرارات اااػػػي الػػػلـ فػػػي ا  حػػػذ لحهلػػػاله   ػػػ  اق حملػػػه االػػػط لػػػحطراله   ػػػ  
ةػػدادهه االحهلػػح  اااػػاةيـ امػػه حلػػم  اد ااػػح ا راجػػح مػػف افػػراد الػػ  ...ااخ  فلػػي اػػذاؾ 

اتػؤاف اادا  حػ  ااحػرف   ايػؿ جاا ػب اا تػهط فػي اامجامػ  امػه فحلػه اله ػةؽ اااد ؿ فػي ا
ااامجام  اامد ي ااادحماراطح  اااا اع اا اهفي اغحرهه مف ااجاا ػب ااملػاا     لهفةااؽ ا 

ااامتػػاري  فػػي اف ااةػػد  احػػد ؿ فػػي هػػذا االطػػهر ملػػها  االػػحطرة   ػػ  اامػػاارد اااللػػاةااذ 
الػػحهداله اااط حػػ   إاػػ  جه ػػب ةمهحػػ  اامحػػها   دا ح  ا   ماػػدرااله اهػػا مػػه حػػرااط اجااػػه   ػػ

                                                           

( ةلػػػف اااػػػزاز   اامػػػ  االػػػحهدة ةػػػهؿ االمػػػػ  اارراحػػػ   مجػػػد اامؤللػػػ  ااجهمرحػػػ  ا درالػػػهت ااا تػػػػر (1
 . 60 ص2002  1ااااازح   احرات  ط

 . 104( اامحدر   لح  ص(2
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.يمػه اػـ ارفػ  حػدهه  ػف ااةحػهة (1ماااميهلب اااي ارد مف حمحـ ا مهؿ االحهدة ااهامهمهاله
االقاحػػػهدح   لهاحػػػه اهاػػػذات فػػػي حػػػارة قطػػػهع اادااػػػ  افػػػي اطػػػهر اامااز ػػػ  اارهمػػػ   ااػػػرامن 

  ػػ  ااملػػاا   اناااحػػ اةظػػ    هػػداؼا لػػحؽ طاح ػػ  االمػػد االلػػا مهرات اا هحػػ  ااكػػ  
اااػػامي  ااكػػ  اػػرامن ملػػااا ح  اظػػراؼ االػػاؽ اامةام ػػ  ا ةػػد مػػف م هطرهػػه مػػف جلػػ  

 .(2م  ر اااةلحف ادا  ااحهت االاؽ مف جل  
اػـ ح ػب دارهػه  اار لػمهاح اممه ال تػؾ فحػح يػؿ داؿ اارػهاـ امػه فحلػه ااػداؿ ااماادمػ  

ااام هفلػػ  ااتػػدحدة اػػحف ااتػػريهت ااياػػر    ػػف ااةحػػهة االقاحػػهدح  رغػػـ يػػؿ مظػػههر ااراامػػ 
اامارددة ااج لح   فلي مهزاات ااد ؿ في ملػها  اااماحػؿ اارػهـ ا متػرا هت اا هحػ  ا حػ  
اةلػػػحف مريزهػػػه فػػػي ااماػػػهدالت اادااحػػػ  االػػػلحؿ  م حهالػػػه فػػػي االلػػػااؽ اا هرجحػػػ  ااػػػداحؿ 

ا  ػػػ  ا  ػػػ   ةاماةػػػدا تػػػطاله اال اهجحػػػ  اد ملػػػه مهاحػػػه   ػػػد ااةهجػػػ   فالزااػػػت اااالحػػػهت ا
 . (3مااملااحهت ااد ؿ االاحؽ ا اهج لالةله

راارػػه: ال زااػػت ااػػداؿ اارراحػػ  ذات االػػحهدة اااط حػػ  ارػػد ا طػػهر اااةحػػد ا اكػػهمف 
ا طها    ا  احف مااط حله  اةحث حلاد اال امػه  اااط ي ا داا  فحله     اال امه  ا اامح 

  فلػػػػػي اػػػػػؤدي دار ااةهكػػػػػ   اارهمػػػػػ  اجمحػػػػػ     ػػػػػر ااف ا ػػػػػهات ذاػػػػػؾ مػػػػػف دااػػػػػ  إاػػػػػ  
 23  افي   س االحهؽ ذير االمحف اارهـ االهاؽ اضمـ ااماةدة " اهف يحماف" فػيمااط حله
حد ظػر إاػ   اا ظػهـ ااػدااي  ايػف فػي  ػهاـ ااحػـا  لػهس" ال ازاؿ االػحهدة هػي  2015تاهط 

   .(4م  ه اامتاري "درع   ... اةمهح  ااتراب اةؿ متهي ا  االحهدة     اأقؿ يجدار
 

                                                           

حري  إ ػػػهدة ا اػػػراع اادااػػػ : رؤحػػػ  م لجحػػػ  اكػػػحهع دار اادااػػػ  فػػػي  حػػػر اا كػػػ  ةمػػػدمةلػػػف  (1م
 57  ص2014  1دار احاراؾ ا طاه   ااا تر ااااازح   اااههرة  ط  ااراام 

 .82 اد اارتحد  اد ااةهفظ  محدر لاؽ ذير   ص 2)م
 .83اامحدر   لح  ص (3)

(4)Securty Council, Meetings Coverage and Press Releases, 7389TH Meeting 

, SC/11793 / 23 February 2015. 

https://www.un.org/press/en/2015/sc11793.doc.htm.  

https://www.un.org/press/en/2015/sc11793.doc.htm
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 انتغيري)انتالشي واالنهيار( مشهد: املطهب انثاني
اارراحػػػ  فػػػي لػػػاح له إاػػػ  داؿ  ػػػاف االػػػحهدة اااط حػػػ  ا ا اامتػػػلدهػػػذا حػػػهر ح اػػػرض 

فػػػػي ظػػػػؿ  اكػػػهع اااااحػػػؿ ااملػػػامر اف اػػػـ ايػػػف قػػػد االتػػػت فرػػػال اال لحػػػهر  ا  اااالتػػػي
هاـ  فملػػػه ي اا ػػػحص اا الػػػهؾ لػػػحهدة ااال امػػػهد اامااػػػهدؿ ااما ػػػهمي اػػػحف م ا ػػػؼ داؿ اارػػػ

ا تحر ه ػه إاػ  مػه ذيػر   ااداؿ اارراح  لػان ذ اهاازاحد     اأقؿ  الؿ ااملاااؿ اام ظار
 ح ػاؿ   ػدمه  11  اارظمػ  ارػد  ةػداث مرحيحػجاف إحي ػاحري فػي رؤحاػح االلػارااحجح  اأ

ال حارػهرض  كػاط جدحػد ام لػـا االػحهدة اهاتػيؿ ااػذي ةػدد اةػد اهػـ  حهاحػله اػػ"...
ذيػػر  افػػي   ػػس االػػحهؽ .(1م"2001 ح ػػاؿ  11  اػػب  ةػػداث مرحيػػيااامػػ لن اااػػد  ي اأ

حف ااجػدد اه ػح مػرحيحرحاتهرد ههس راحس مج س اارالقهت اا هرجح  ا ةد  هػـ اام ظػرحف اأ
ػي   ػػػ  لهلػػ همػػهح ظ ػػت االػػحهدة اام لػػـا ااػػذي حؤيػػد  ف اادااػػ  هػػي اا ه ػػؿ اأ350طح ػػ  

ايحهف ةر حلػم  الػه اػنف ا رػػؿ  لهسرهامي  ا ف ااةيامهت ااما  في اأ تا  ااملرح اا
  ااػػدـ ا ػػه ااماػػد    ػػر مػػػه اتػػه  كػػمف ةػػداد  راكػػحله اايػػف اػػحس دا ػػؿ ةػػداد  ي دااػػ  

  .(2م ايف اأااف قد ةهف يي  رحد اا ظر في هذا اام لـا  اامؤلػس ا رالقهت اادااح 
 ر إا  إ هدة اررحػؼ االػحهدة اتػيؿ   ا  اهيذا  جد اف هذ  طراةهت ااةي اتيؿ

داؿ اارراحػػػ  اةدحػػػدا  فػػػإذا مػػػه يه ػػػت ااػػػداؿ راغاػػػ  فػػػي ااايحػػػؼ مػػػػ  اا ظػػػهـ ااػػػ ػػػهـ الػػػحهدة 
اارػػهامي  فحجػػب  ف ارمػػؿ   ػػ  إكػػرهؼ لػػحهداله اجر لػػه اي ػػر احا ػػ  اةمهحػػ  ذاالػػه  مػػف 

ه  م ط ػػػؽ  ػػػدـ قػػػدراله   ػػػ  ااػػػدااـ اااللػػػامرار امرػػػزؿ  مػػػه حةػػػدث مػػػف اةػػػاالت فػػػي ا ةػػػ
اامام ػػؿ امةهااػػ   مرحيػػياارػهاـ  اهػػا مػػه حميػػف  ػػد  اجلػػحد فر ػي ا احػػار االلػػارااحجي اأ

ااػػػػػرز اامؤتػػػػػرات ا  .اام ا  ػػػػػ هتػػػػػ  افػػػػػؽ مرايزاالػػػػػه  ا  كػػػػػرح   ه دلػػػػ  داؿ ذات لػػػػػحهدة
 اادا م  الذا اامتلد هي: 

                                                           

  هاد مرمري  ااا ظحر في اادرالهت اأم ح  ا ارة مه ارد ااةرب اااهردة درال  في اا طهب اأم ػي ((1
 .136  ص2008لاامار  رلها  مهجلاحر   ي ح  ااةااؽ  جهمر  اها     11ارد  مرحيياأ

رحاتػػهرد ف. هػػهس  اا رحػػ : اا ةظػػ  اااػػي الػػاطح  فحلػػه  محريػػػه  ف ا حػػر ملػػهر اااػػهرحخ  ارجمػػ :  (2)
 .64-57ص  36  ص2007  1  تر  االرادح   طالرد يهمؿ ااحهس  ااراحيهف ا
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 ح ػػػاؿ  11اف ااردحػػػد مػػػف اااطػػػارات اااػػػي تػػػلداله اااحاػػػ  اادااحػػػ  ارػػػد  ةػػػداث  اوال:
  اارػػؿ مػػف اارزهػػه ال اػػزاؿ فرهاػػػ  امػػػؤ رة فػػػي ا حػػ  اا ظػػهـ ااػػدااي ااكػػرح ااػػراهف 2001

 حػػدر مج ػػس اأمػػف ااػػدااي ل لػػ   مػػف اااػػرارات اااػػي اطػػارت اػػدرحجحهح ااحػػا  مجما ػػ  
اااللػػػػااداد فػػػػاؽ  رهػػػػهبقاا ػػػػد قه ا حػػػػ  اطهاػػػػب اها ػػػػهذ إجػػػػرا ات تػػػػهم   كػػػػد   مػػػػهؿ ا 

ل ط       دد مف ااداؿ ذات االػحهدة  اهااػهاي  اماةدةاها مه م   اااالحهت ا  (1ماااط ي
لػػرت إاػػ  حػػحهغ   ر غحػػر مميػػف  فهااالحػػهت ااماةػػدةمهف لػػحهدة ااػػداؿ اارراحػػ  امػػاػػهت كػػ
ػح   لهلػػفػػػي م ػػػهطؽ اارػػػهاـ اام ا  ػػػ  ام لػػػه اام طاػػػ  اارراحػػ  افػػؽ مرايػػػزات  لهاإلػػارااحجح

اهااػهاي اكػة  ااةػدحث  ػف االػحهدة اااط حػ  له   هػدافاامرحػر لحهلػهاله اا هرجحػ  ااةاحؽ 
امػػراح غحػػر مااػػاالح فػػي ظػػؿ ةػػهالت اااػػد ؿ ااػػدااي فػػػي ااتػػؤاف اادا  حػػ  ا ػػادة االةػػػاالؿ 
اارليري ااماهترم ف ه لاهف ااارػراؽ(  م  مػه اػـ ارػد ااػداؿ قػهدرة   ػ  ااااػه  مامهلػي  فػي 

  اا ظػهـ اارػهامي ااةهاحػ  ا ػح حذير رحاتهرد ههس في ا لػحر  الحهلػ  ا (2ماجح  اهان ااراام 
ةا  اجههؿ االػحهدة اهايهمػؿ ةػحف اةجػـ إةػد   ا  " قد اااد ه ااكرارة  حكهح إا  اا حص

اػػػػداف  مػػػػػف لحهلػػػػ  مارمػػػػدة   ػػػػف اػػػػافحر  ا  ااةيامػػػػهت  لػػػػاا   ػػػػف  جػػػػز فػػػػي قػػػػدرااله
ت  اػؿ   القحػه ا  ح  امااط حله  اهذا ال حريس االػهط  ااازامػهح اماػهدئلهلاالةاحهجهت اأ

إ ػػح  ػػهجـ  ػػف اجلػػ   ظػػر اػػر   ف فتػػؿ اادااػػ  فػػي اةمػػؿ ملػػػؤااحهاله ا م حػػهت اااطلحػػر 
ااررقػػي مػػف األػػاهب اااػػي قػػد اػػؤدي إاػػ  اةػػرؾ ةتػػاد هها ػػ  مػػػف ااالجاػػػحف  اأمػػر ااػػذي 

حمه ااف مه قد حةدث مف  ةداث ااكػطرااهت   ل(3م"لحاراب   حح ةها  مف  دـ االلاارار
 اف اا هقـ ااؤ ر     اغ ب ااداؿ .  دا ؿ ارض ااداؿ حةامؿ

                                                           

(1(Eric C. Ip, "Globalization and the future of the law of the sovereign state," 

International Journal of Constitutional Law, Oxford University Press and 

New York University School of Law, Volume 8, Issue 3, (1 July 2010), 

Pages 646–647. https://doi.org/10.1093/icon/moq033 

لػػػمحر امػػػحف ا  ػػػراف  ااراامػػػ  ااا ظػػػهـ ااػػػدااي ااجدحػػػد  ل لػػػ   ياػػػب ااملػػػاااؿ اارراػػػي  مريػػػز  (2)
 7  ص2004  1درالهت اااةدة اارراح   احرات   ط

 . 7  محدر لاؽ ذير   ص لمحر امحف ا  راف (3)
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ايالػػات ااجلػػهت اا ه  ػػ  غحػػر ااةيامحػػ  م ػػؿ اام ظمػػهت ااةيامحػػ  اادااحػػ   ثانيــا: 
  همحػػ ( اااتػػريهت  اػػر اااط حػػ  INGOs( ااام ظمػػهت غحػػر ااةيامحػػ  اادااحػػ  مIGOsم

ه ا حػػ  لحهلػح  ااقاحػػهدح   ياػػر فػػي اارػهاـ اامرهحػػر  اقػػد ا   ػػؿ ااردحػد م لػػه فػػي ااػػ ظـ ااا
اااط ح  الههماا "احارة ادرحجحػ " فػي اػدا ؿ اااػاا حف اادااحػ   اػر ااةػداد اااط حػ   اهػا 
مػػػه   ػػػؽ "إجمػػػهع االػػػ "   ػػػ  ةػػػداث  ػػػاع مػػػف "ا يػػػؿ" االػػػحهدة  امػػػ  ا ػػػاالؼ م ظػػػري 
اارالقهت اادااح  ةاؿ ان حر هذ  ااجلهت     لحهدة ااداا  اااي "ارركت ا  طػر" الػاب 

  ه  حف غحر ااةيامححف ااـ الااداؿ ااردحػد مػف ااااا ػد اااط حػ  اااػي اامحها  ااما هفل  ا
اةظر ةري  اارمؿ ااال   ااا دمهت ار س اامهؿ امؤللهت جدحدة اماد      ػدة  قػهاحـ  

ح  اااحػػػػةح  ااااحاحػػػػ  اامراػػػػدة احػػػػطدـ  لػػػػه اهااػػػػهاي اػػػػـ ارػػػػد اامتػػػػيالت االقاحػػػػهدح  اا 
  يمػػه اف ااااػهدالت اامي  ػػ  فػي اااجػػهرة ااالجػػرة اهاةػداد االحػػط ه ح  اااػي ا ركػػله ااػداؿ

ااااي اااجحػػه ااا اهفػػ  زادت مػػف اػػرااط ااػػداؿ  ا حػػاةت االقاحػػهدات اهارػػ  ا لػػ ط  اادااحػػ  
 .(1م ي ر مف ا ظحـ ااداا 

ارػػد فركػػلـ لحهلػػهت اػػؤ ر   ػػ   اهااػػهاي يػػهف الاػػد اف ااػػن ر لػػحهدة ااػػداؿ اارراحػػ  
مػه اااكػحح محػهاةله  اهػا مػه ةػاؿ داؿ اام طاػ   لحهلهت داؿ اام طا  اااجلله افؽ

افػي هػذا اا حػاص  تػػحر   الػحهداله إاػ   داة لحهلػح  اقه ا حػ  ا م حػ  اةمهحػ    تػطاله
إا  مه ذير  ههس اهاااؿ " إف داؿ اارهاـ اااي حاجهاز  ػددهه مهاػ  االػرحف دااػ  اارػهحش 

ااماػ  اهالػحهدة اي لػه اةظػ   اآلف في ظػؿ  ػدد ك ـ مف اايحه هت اا ه    ااااحػ  اااػي ال
جزاحهح     اأقؿ ماا لا  ياحرة في ي حػر مػف اأةػااؿ( اهاللػااالؿ  اااػرااح هػذ  اايحه ػهت 

حػػ  إاػػػ  إرههامػػف تػػريهت إاػػػ  م ظمػػهت غحػػر ةيامحػػػ  مجمرحػػهت  ه حػػ (  امػػػف جمه ػػهت 
 حهاهت م ػدرات اجرحمػ  م ظمػ   امػف مؤللػهت إق حمحػ  ا هامحػ  إاػ  محػهرؼ اا ػاؾ 

                                                           

تػيؿ فهاااقرحاف حراا  جػهح اام ظمػهت ااةيامحػ  اغحػر ااةيامحػ  اادااحػ  ااايحه ػهت  اػر اااط حػ  ا ((1
ياحػػر حرامػػد   ػػ  د ػػـ ااػػداؿ ااااحػػ   اهاماهاػػؿ حػػر  ااا حاحػػاف  ف ااجلػػهت اا ه  ػػ  غحػػر ااةيامحػػ  
 حػػاةت مرلػػالت مةارحػػ  ا لحهيػػؿ االجامه حػػ  اااػػي ا كػػ   جػػرا ات اادااػػ   ااػػحف هػػذ  ااػػرؤ  

 حر  ااا لحر اا حااحارااي اامرحهري اراج  في االحهدة اااط ح . ا مزحد ح ظر:
 - Eric C. Ip, , Op,Cit, pp 640–641. 
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ات اماحػػؿ  هحػػ   اااػػػن ر اادااػػػ  ذات االػػحهدة ايػػؿ هػػذ  اايحه ػػهت اا ه  ػػ  ماهالػػ ب الػػ د
اا حجػػهب( افاػػهح اماػػدراله   ػػ  اااػػن حر   مػػػه اةايػػػهر االػػ ط  ااػػذي يه ػػت ااماػػ  اػػح يحه ػػهت 

احؤيػػد  ف ااػػداؿ حجػػب  ف ايػػاف   ػػ  الػػارداد ؿ... ذات لػػحهدة  فاػػد اػػد  حا يػػؿ احكػػمة
ة احػػها  اايحه ػػهت اارهامحػػ  إذا مػػه ي ػػه  رحػػد ا  ظػػهـ اارػػهامي  ف ا ا ػػهزؿ  ػػػف ارػػض االػػحهد

اااػػد اػػد  هػػذا حةػػدث اها رػػؿ فػػي  ػػهاـ اااجػػهرة  فهاةيامػػهت ااافػػؽ اآلف  حرمػػؿ يمػػػه ح ا ػػػي
    قااؿ  ةيػهـ اقػرارات م ظمػ  اااجػهرة اارهامحػ  اهػي إةػد  فاا ػؿ اا ظػهـ اارػهامي  اػؿ 

ا ا ػػهزؿ  ػػف ارػػض   هحػػر لػػحهداله طمرػػهح ااػػد  حػػاةت ارػػض ااةيامػػػهت   ػػ  الػػارداد 
  افػي   ػس االػحهؽ (1م"في مرهاج  اأ طهر اااالدحدات اا هجم   ف ا حر اام هخ اارهامي 

رامػػه يه ػػت  ي ػػر اااطػػػارات اااػػي ملػػدت الػػذا ااا حػػر فػػي اػػذير اااهة ػػ  ههاػػ  محػػط  " 
ااتريهت اامارػددة ادار  طاحر  ادار ااداا   هي مه  ل ر   ح اا ظهـ اارهامي مػف ازاحػد

ااج لح  في االقاحهد  امف ا اتهر مظههر لحهلح  ا اهفحػ  ااجػهاز ةداد ال ط  ااداا  
  .(2)"اااامح 

ادا  ااػػداؿ اارراحػػ  اجػػه  ا رحػػؿ دارهػػه االػػحهدي   ػػ  اق حملػػه اةمهحػػ  اراجػػ   ثالثــا:
 ططلػػػػػه االقاحػػػػػهدح  ااالجامه حػػػػػ  فػػػػػي ظػػػػػؿ اااطػػػػػار االهاػػػػػؿ فػػػػػي اا حػػػػػ  االاحػػػػػهالت 

اامر امهت اها مه إتهر ااحح االقاحهدي اا ر لي " فرا لا احػرا"  هحػ  فػي مػه حار ػؽ ا 
فاداف االحطرة     ادفؽ اامر امهت ااالمااؿ ااال   ااااترح   ار ااةػداد  اكػرؼ  اػ"

  ػػػػػػ  مةهراػػػػػػ  ااجػػػػػػرااـ اله دارهػػػػػػه اجػػػػػػه  كػػػػػػاط لحهلػػػػػػهاله اامهاحػػػػػػ  اااكػػػػػػرحاح    اقػػػػػػدر 
هدة مف داارة اارزا  إا  مجهؿ اااكهمف اااارهاف امااجل  م لاـ االح  ا ااهؿ االقاحهدح 

                                                           

 .  9-8ص  محدر لاؽ ذير    لمحر امحف ا  راف( (1
(  مريػػز 134( هها  محط    ااراام ..دار جدحد ا داا  اامرهحػرة  مج ػ  االحهلػ  اادااحػ    ػددم(2

 . امه اردهه43ص   1998  اادرالػهت االحهلػح  اااللارااحجح  اهأهراـ  اااههرة  اترحف اأاؿ
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ال حميػػف الػاحرهب اادراؾ اا مػػا االقاحػػهدي   يمػػه ااةهجػهت ااامحػػها  اااط حػػ  اامازاحػدة
 . (1ماارهامي في  طهؽ ااةداد ااج رافح  االحهلح  " 

ر ا  حػػب اال ااػػهرات ااررقحػػ  اااطها حػػ  اكػػما تػػلد اام طاػػ  اارراحػػ  ظػػههرة ا رابعــا:
  ااف اػػـ ايػػف امرػػزؿ  ػػف اامػػؤ رات راح اامااط ػػػ  اكػػػرؼ ااراجػػ  اال ػػدمهج االجامػػه ي

ا ػػػر غحػػػر قػػػهدرة   ػػػ  ماهتػػػرة مظػػػههر لػػػحهداله   ػػػ   ا  اا هرجحػػػ   اااػػػي جر الػػػه اتػػػيؿ
إق حملػػه ااهااػػهاي ا ييلػػه إاػػ  يحه ػػهت حػػ حرة ماةهراػػ  اا هدالػػه إاػػ   حػػر مػػه قاػػؿ ااػػداؿ 

اةػت د ػها  اااراحػر  ػف ةػؽ اارحػر لح  ا رقح  امذهاح ( قاهاؿ اجمه هت لحهاامريزح م
  ارامػه  احجػ  اةحػز   ر ااطحد ح   اامااط حف اهال ط  مف جل   ا  اامححر مف جل  

  ي مػػاذج اق ػػحـ    ػػر   اجمه ػػهت داف مرحيحػػاا ظػػهـ ااػػدااي از همػػ  اااالحػػهت ااماةػػدة اأ
حهدة ااة  لػػػه  اال إف  مػػػ    امػػػ  اف هػػػذا اامؤتػػػر دا ػػػـ ااراجػػػ  االػػػ2008يالػػػافا  ػػػهـ 

االةاح  فالاد مف اجاد قا  مكػهدة الػر  فػي مرة ػ  مػه ااةاحاػح الػاب    ر اة ظهت 
فػ " االدؼ ااذي حلر  إاحح اا ظهـ اارهامي مف ارا  إكرهؼ اادااػ    (2م طاراح ااتدحدة

اا الػػػهؾ لػػػػحهداله   ال احػػػا  اادااػػػ  هػػػي ا طػػػهر اااةحػػػد ا اكػػػهمف اػػػحف  فرادهػػػه اةحػػػث 
اارتحرة     اال امه  ا جمه   اااط ح   اذاؾ حةحؿ   ػدمه  ا  حا  ب اال امػه  ا طها ػ 

ا رػػػب دار ااةهكػػػ   اارهمػػػ    ػػػف  فح لػػػهر إطػػػهر اااكػػػهمف ااػػػاط ي  إذ ايػػػؼ اادااػػػ  
اجمحػ  اأفػراد اااػد   ػذر اال الػهـ اتػػا  اا اكػ  اااا يػؾ جهااػ  الػااطهاهح إق حمحػهح ادااحػػهح 

اال  ػرادي  مرحيػياهيػذا فػنف اااػد ؿ اأ  (3مااا اكػ  ااػحس   لهاػح" اةرال  هذا ااا يػؾ
غحر ماهتر االمحتله اػدار اأمػـ ااماةػدة زاد  ا  في داؿ اام طا  اارراح  اتيؿ ماهتر

 .مف انـز االاكهع اادا  ح  فحله
                                                           

  ماػػػهؿ  25/2/2018مر ػػػي   ػػػي اارمةػػػي   اااطػػػارات اادااحػػػ  ام لػػػـا االػػػحهدة  مػػػن اذ ااػػػهرحخ (1)
  libya.maktoobbl-www.huna                                  ماهح     اارااط اااهاي:

 25/2/2018م   إلالـ  اف الحف ماػهؿ  مػه اذ ااػهرحخ اح   ةالاة: االحهدة  جداح  ااداا  اااراا 2)م
  www.islamonline.net/mafahem/2005/05/08/articl.htm   ماهح     اارااط اااهاي:

! حػػػػػػػػػػةح   االاةػػػػػػػػػػػهد اػػػػػػػػػػدحؿ ا حػػػػػػػػػػػالح اارراي...ةػػػػػػػػػػراب اااػػػػػػػػػػػدمحر ااذااي ارهػػػػػػػػػػهف غ حػػػػػػػػػػػاف  ((3
 .2007/ ب 28ا مهرااحػ  اا ال ػه 

http://www.huna-libya.maktoobbl/
http://www.islamonline.net/mafahem/2005/05/08/articl.htm
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م  ت اا ارة اااي اااجح   همؿ ك ط ا ر ا ر     االحهدة اااط حػ  ا ػداؿ  خامسا:
ا ػػر ظلػػار تػػاي  اال ار ػػت اااػػي غحػػرت جػػذرحه مػػف هػػذ  ااةهاػػ   فارػػد اف يه ػػت اارراحػػ   

ااػػداؿ اارراحػػ  امػػػهرس لػػحهداله   ػػ  اق حملػػػه ةػػد اال ار ػػػت ي حػػرا مػػف قػػػدرااله   ػػ  مراقاػػػ  
ةدادهه اكمهف قاا ح له فاؽ اق حمله الػاب ا طحػح اةػداد االػحهدة اااا حدحػ  ااماجلػدة فػي 

اػ  كػمف ةػدادهه االق حمحػ   ااظلػر اهااػهاي االػحهدة اارقمحػ   اا كه  اا حزحػهاي اامػهدي ا دا 
تػػػػيهؿ االػػػػحهدة  احجػػػػ  ااػػػػاةيـ فػػػػي اااي اااجحػػػػه اااػػػػي ارػػػػد اةػػػػد اامحػػػػهدحف اام كػػػػ     ينةػػػػد

اممهرل  ااااة االقاحهدح  ااارليرح  ااالحهلح   ااذا يه ت لحهدة ااداا  اطاؽ   ػ  تػرب 
كح  كمف تايهت اجامه ح  مهارا  اي افارا  ت هصمرحف فهف اال ار ت ح تت مجما   

ا امه  اط ي  اح  ؽ  هاـ افاراكي مامحز  ف اارهاـ ااةاحاي ااذي ال ا ك  فحح ا مهؿ 
اهااػهاي إاػػ  اراجػ  لػػحهدة ااردحػد مػػف   د اهػا مػػه  دااحػػ   ا  ااملػارم حف إاػ  رقهاػػ  اط حػ 

  إاػػ  تػػريهت ااػػداؿ اا هكػػر  الػػحطرة اي اااجحػػه اأمػػـ ااماادمػػ  امػػف  ػػـ  كػػا له ةاػػ
  .(1م هح 

  ا ال  في   ؽ اك  لحهدي جدحد مرحيحا  حح لاللـ اامؤترات ااااحارات اأ
ا ػػػداؿ اارراحػػػ  قػػػهاـ   ػػػ  افػػػراغ لػػػحهداله اااط حػػػ  مػػػف  ي مكػػػماف ا  ػػػؽ اكػػػ  جدحػػػد 
حلػػػػػر  إاػػػػػ  اةاحػػػػػؽ اامحػػػػػ ة  اادااحػػػػػ    ػػػػػ  م ا ػػػػػؼ ااحػػػػػرد االحهلػػػػػح  ااالقاحػػػػػهدح  

ارػػض ةاػػاؽ االػػحهدح   احجػػ  اااطػػار ااملػػامر ا ةمهحػػ   ااالجامه حػػ   ارػػد ا  حلػػه  ػػف
  ح ػاؿ  اهػذا حر ػي اف لػحهدة ااػداؿ اارراحػ  قػد اػد ت اػاا ص 11اادااح  ا احجػ  أةػداث

اايلػػه در احػػرا اجػػهف لادحرق لػػت  حػػر داحػػؿ   ػػ  اف اااة ػػؿ اػػدرحجحه  اارػػؿ مػػه ذيػػر  
اا  ااطاحرح  اااملمػ  ا ةمهحػ  ااداؿ الحهداله ا ذة اهااة ؿ اردة  اامؿ م له: اف ةداد ااد

ا ححر مرطحهت اادفهع اارليري  امه اال ػالـ ااػذي الػا دمح اادااػ    مهـاارليرح  االها  
فاػػػد اراجػػػ  ا كػػػؿ اا كػػػهاحهت االػػػهاؿ االاحػػػهؿ   ػػػر اارااػػػ  تػػػرااله كػػػد ااتػػػراب اأ

هت ااجمه ػػػهت اااامحػػػ  ذات اال ػػػراؽ اام ا  ػػػ  فػػػي داؿ اارػػػهاـ اػػػ  ػػػف  فاارهامحػػػ   فكػػػال 

                                                           

( مةمػػػد لػػػرهدي  ا ػػػر اااي اااجحػػػه ااملػػػاةد     ػػػ  اااػػػه اف ااػػػدااي اارػػػهـ  دار ااجهمرػػػ  ااجدحػػػدة   (1
  .213-210ص  2014االلي درح   
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 اػػر اال ار ػػت   ػػ   ااف ااػػحـ  هاملػػه اا ػػهص ااا ػػهاؿ اهامهمهالػػه اا هحػػ  ارحػػد اإميه لػػه
 ا  ةلػػػهب ا ه  لػػػه مػػػ  احاهالػػػه اامة حػػػ  اداف ااةهجػػػ  إاػػػ  اارػػػادة إاػػػ  مؤللػػػهت اادااػػػ 

 . (1م ارهه
اااطػػػارات اااػػػي تػػػلدهه اارػػػهاـ   ػػػ   االػػػحهدة ال غ ػػػ    لػػػه رغػػػـ ف: إحػػػ اة اااػػػاؿ
حػػػهدح  ااالجامه حػػ  ااااي اااجحػػ ...ااخ   اهػػػذا مػػه ايداػػح اامؤتػػػرات م ا ػػؼ ااحػػرد االقا

 ظػػهـ االػػاؽ مػػف اا حاػػرااححف ااػػذحف اقػػرا اكػػرارة   همحػػ ا ػال   اايػػد  مرظػػـ مػػف ياػػب فػػي 
  ااػػػدا له ال حميػػػف ااةػػػدحث  ػػػف اي  تػػػهط   اهااػػػهاي فمػػػف حػػػ  ذات لػػػحهدةاجػػػاد دااػػػ  قا 

 تػػيهؿ اارالقػػهت االحهلػػح    ػػ  اأقػػؿ  اامػػرج   ف اةػػا ظ اادااػػ  اػػدارهه يتػػيؿ اػػهرز مػػف
في ااملاااؿ اام ظػار  يا لػه ام ػؿ االػ ط  اا ه  ػ  ااااةحػدة فػي ممهرلػ  اااػاة اارلػيرح   
احظػػػؿ ااحػػػراع   ػػػ  اامػػػاارد اااط حػػػ   ػػػهمالح ملمػػػهح   ػػػ  م ا ػػػؼ ااملػػػااحهت ااج رافحػػػ  

لػػ  اااػػاة ا لػػحطرة   يمػػه اظػػؿ قػػدرة  جلػػزة اادااػػ  اااحراقراطحػػ  فػػي ممهر  ػػر ااالحهلػػح  اأ
    مااط حله مف  الؿ ااترط  اااةيـ اا دارة كرارح  إا  ةد ياحر  ةاػ  فػي  حػر 

الػا ؿ فػي   ػس اااقػت   ػر حلم  "ااةيػـ اارػهامي". إكػهف  إاػ  ذاػؾ فػنف ااػداؿ هػي اأ
ارالق  هحي ػػػػ  اةهلم  في اح فػػػػي ممهرلػػػػ   داار  اأراػػػػهح االقاحػػػػهدح  ا راامػػػػ  اح مػػػػه الػػػػامر

  اهيػػػػػػػػػذا اػػػػػػػػػدا ااكػػػػػػػػػةه اف اادااػػػػػػػػػ  (2م يداماامجام  ااارهامي اؽ االف ااحهح اح لدة حداجا
   الحهداله اااط ح  في الامرار رغـ اامؤ رات اا هرجح .

                                                           

  اح اار لػػمهارػػد  اايلػػه در احػػرا اجػػهف لادحرق لػػت  اا حااقراطحػػ  :   اػػ  اااػػاة ااجدحػػدة اةحػػهة مػػه (1)
  احػػػت ااةيمػػػػ   ا ػػػداد  اتػػػػرحف اا ػػػػه ي  31 ػػػرض: حهلػػػػمحف  اػػػد ااػػػػرزاؽ  مج ػػػ  ااةيمػػػػ   اارػػػػدد

 .164  ص2002
(2( Eric C. Ip, ''Globalization and the future of the law of the sovereign state,'' 

Op,Cit, p 649. 
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 الخاتمة
ا حػػػر حػػػارة االػػػحهدة ا طػػػهؽ  لػػػلمت  لػػػاحه فػػػيااةهاحػػػ   اااطػػػارات اارهامحػػػ   رغػػػـ إف     

  ا  ي ااا ػػهرجي   ػػ  ةػػد لػػاا حف ااػػداطاحالػػه اااملػػؤااحهت اااػػي اػػ لض الػػه فػػي اامجػػها
ح  إ لػه اةدحهت طهات يؿ ااداؿ اانتيهؿ م ا  ػ  االػػا دمت م ػػههحـ  ادارهه  ات ااااي 

اا الهيلػػه ا حػ  ايػػرحس االحم ػػ  ااالػػحطرة   ػػ   لػحهدةااداات اماػررات ال اػػراؽ  هامحػ   يػػن
أةػػداث اطهامػػه هرهه اهػػا مػػه حا ػػؽ اااماهراػػ  اأمرحيحػػ  الػػحهدة ااػػداؿ اارراحػػ  اهلػػا م اارػػهاـ 

الػحهدة  االػحهدة  مامػه يماػد ا اظراله ااةاحؽ ا اراقله اماهدئ مارل   في اا ظػهـ ااػدااي 
  اـ ااااحؿ إا  جم   الا اهجهت ام  ت اهالاي:اااره اذاؾ  ه  حاحااداؿ اارراح  

اانيحػػػد هحم الػػػػه  2001 ح ػػػاؿ  11  مػػػف ااظحػػػؼ  ةػػػػداث مرحيحػػػػامي ػػػت اااالحػػػهت اأ .1
مػف جلػ  اال الػهؾ االػحهدة  اا  هدة إ اهجله في  ةلف ااظراؼ اافكؿ ااتراطاارهامح  

م اطرػػ  اةػػت  اػػد الاله ااػال  مػهـم م حػػ  اف حػ  اااراحػػر  ا  اارراحػ  اجر لػػه ملػهمح 
ةمهحػػػ  ةاػػػاؽ  ا  ا تػػػر اادحماراطحػػػ  رهػػػهبذرااػػػ  م ا  ػػػ  غحػػػر حػػػةحة  يمةهراػػػ  ا 

مػػهد   ػػ  جم ػػ  مرايػػزات مهدحػػ  اغحػػر   ااال ا  ػػر االق حػػهت اام اليػػ ...ااخ مػػف جلػػ  
ي احػػػػهت ماهتػػػػرة اغحػػػػر ماهتػػػػرة يهاالػػػػهاؿ  هالػػػػا دامهالمهدحػػػػ  م  ػػػػت ماامػػػػهت دا مػػػػ  
ااامػػاارد اامهاحػػ  ااالقاحػػهدح مم ظم  اااجػػهرة اارهامحػػ  اارلػػيرح  ااااي اااجحػػ  ااا اهفحػػ  

 اااا ػػػؾ ااػػػدااي(  فكػػػال  ػػػف ااظح لػػػه ااردحػػػد مػػػف ااالػػػهاؿ احػػػ داؽ اا اػػػد ااػػػدااي
   ااملحم  . مرحيحاامرززة ااامتاري  اانيحد ااااة اأ

  فػػػي ميهفةػػػ  مرحيحػػػمػػػف قػػػاة اااالحػػػهت ااماةػػػدة اأ 2001 ح ػػػاؿ  11زادت  ةػػػداث  .2
 ةػهدي ااجه ػبماام  رد(  اااػذي  مرحيػيرغػـ ااكػرر ااػذي  ةد ػح االػ اؾ اأ رههبا 

اي اام تػػػاد  ػػػد  حػػػ هع قرارهػػػه االحهلػػػي اها رحػػػ  االػػػه ة  فػػػي ارلػػػحخ اا ظػػػهـ ااػػػدا 
  اامارهقاػػ  م ػػذ  لهحػػ  ااةػػرب مرحيحػػملػػر  يػػؿ االدارات اأ اػػهأةر ااحهدالػػه  اهػػا 

ا ػػر  ا  اااػػهردة إاػػ  ةػػد مػػه  مػػف  ػػالؿ ا امهدهػػه الػػارااحجحهت مارػػددة ريػػزت اتػػيؿ
     انمحف محهاةله اااة هظ     اا ظهـ اادااي اااهاـ.
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 هالاي:مه جم   ااااححهت اااي  رج اله اااةث فاام ؿ ا 
اػػهت كػػرارحه اةدحػػد م لػػـا االػػحهدة مػػف قاػػؿ االحاػػهت اادااحػػ  ماأمػػـ ااماةػػدة( اااػػي  .1

اكػػػػـ اغ ػػػػب ااػػػػداؿ ذات االػػػػحهدة ااا ظػػػػر الػػػػه يملػػػػؤااح  اادارة ال اه ااهرهػػػػه الػػػػح   
ا لحطرة ااالحم        اف حياف ذاؾ افؽ ااافاه احف ا كه  اامجام  اادااي اا ححر 

ا هلػػػػب مػػػػ  ااقػػػػ  اااػػػػدا ؿ اااارػػػػهاف ااػػػػدااي ااال امهدحػػػػ  اا لػػػػـ اامتػػػػارؾ ا لػػػػحهدة اا
 اامااهدا  .

ااااػػهرب اا اػػهفي ااا مػػاذجي ا ػػداؿ اارراحػػ  حجر لػػػه  ي ػػر قػػدرة   ػػ  اطػػاحر هاحػػػ  ف إ .2
ارزحػػز لػػحهداله اااط حػػ  مػػف  ػػالؿ اارمػػؿ متػػاري   احجر لػػه اهااػػهاي اي ػػر قػػدرة   ػػ  

ها  اار حػػه اامتػػاري  اا كػػح له اارراػػي ااػػد حـ اامحػػ –  ػػ  اتػػجح  اال  اػػهح اارراػػي
    اااطرح   اا  هدة ااححـ  القهاله اا هرجح  م  ااداؿ غحر اارراح  في كا  ذاػؾ  
ااالري إا  ا ه  ااذات اارراي امه ح لجـ م  اامحها  ااارؤ  اارراح  اامتػاري  فػي 

تػػهري  اااةػػدة ااردااػػ  ااا محػػ  اادحماراطحػػ  اة ػػظ اايرامػػ  ااالػػحهدة اااط حػػ  الػػاؿ اام
االحهلػػػػح  ااااا حػػػػؿ مػػػػف ةهاػػػػ  اااػػػػاار ااالةااػػػػهف اػػػػحف اال ظمػػػػ  اااةيامػػػػهت اارراحػػػػ  

  ااامرهرك  اااط ح .
االػػػػػري اا  حػػػػػؼ راااػػػػػط اااارحػػػػػ  اا هرجحػػػػػ  مػػػػػ  رلػػػػػـ لحهلػػػػػهت ةيحمػػػػػ  اةاػػػػػؽ اااةػػػػػاؿ  .3

اادحماراطي ااةلف لاؿ ممهرل  ااةيـ اا مي الهاؿ اداراح ااارمؿ     ا ػذ اجراػ  ااػداؿ 
  ػػر حػػهةا  االػػحهدة فػػي زحػػهدة اارلػػحخ لػػحهداله ماهاػػؿ اكػػرهؼ لػػحهدة ااػػداؿ اأااماادمػػ  

ا رمؿ     الحا  ااظراؼ ااالجاا  اااي اله د     اد حـ لحهدة ااداؿ اارراحػ  مػ  اػد حـ 
اااحػػر ااارػػهاف اااايهمػػؿ اارراػػي اااظحػػؼ اامؤللػػهت االق حمحػػ  اارراحػػ  يػػػم جهمرػػ  ااػػداؿ 

 حجػي اااردحػػد مػف اام ظمػهت ااالاةػػهدات ااما ححػ ( ااةاحػػؽ اارراحػ  امج ػس ااارػػهاف اا 
ااامهلػػػػؾ ااا ه  حػػػػ  ااالرااػػػػه  اهاػػػػداؿ اارراحػػػػ  الػػػػحهداله   ػػػػ  االػػػػاا   اردـ االػػػػاة اااا حػػػػ  

 ااالقاحهدح  م  اارهاـ ااماادـ ااهااهاي د اؿ  حر ااااه   ااةدح   .
 طاػػ  اارراحػػ  ااالطػػالع   ػػػ  كػػرارة ارزحػػز ااػػد حـ م ػػههحـ اادحماراطحػػ  اا درااحػػػ  فػػي اام .4

ظمػػػ  ةيػػػـ دحماراطحػػػ  الػػػااي إاػػػ    مجمػػػؿ اجػػػهرب ااػػػداؿ اادحماراطحػػػ  ااملػػػاارة  ا ااحػػػؿ 
تر حاله مف ا رادة ااتراح  ااةرة   اػر حػ هدحؽ اال ا هب  يمػه حجػب اةػدد الػه مػدة االحػ  
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ااامهلػػؾ   اهػػا مػػه حرػػزز ال حجػػاز اجهازهػػه اةػػت  ي ذرحرػػ   ااةاػػػؽ ماػػػد  اػػػدااؿ االػػ ط 
ح  ايػػاف   ػػ  ةلػػهب إ لػػه ااػػدا  ي احةػػاؿ داف اجػػاد اػػااارات ا  حػػ  اػػؤدي إاػػ  اػػد الت 

 االحهدة اارراح  .
مػػف االا ػػهؽ ااةاحاػػي   ػػ  اااكػػهحه اامرحهرحػػ   فمرظػػـ   لػػهسكػػرارة اارمػػؿ   ػػ   .5

اااطاحاػػهت اام هلػػا  اامار اػػ  الحهلػػ  ااجمه ػػ  اادااحػػ  هػػي ا ػػؾ اااػػي اريػػز   ػػ  اامرػػهححر 
اااةػػػرص   ػػػ   ػػػدـ ااارػػػهرض مػػػ  ري : ي لػػػـ ااة حػػػؿ اااكػػػح  اامحػػػها  اامتػػػاري  اامتػػػا

مػػػ    اااحػػػ  امااجلػػػ  اااةػػػدحهت اامتػػػاري   ااحجػػػهد مؤللػػػهت اامطراةػػػ    ااآلرا  هػػػداؼاأ
اام لػؽ فحمػه جدحدة في اا كه  اارراي ارمؽ ااراااط فحمه احف دااح ااد ـ ااارهاف اااااهرب 

مػػهت ا  ػػض ايػػهاحؼ اامرهم ػػ   امتػػهري  اااكػػهحه اااػػي اريػػس اح لػػه  ػػف طرحػػؽ ااػػهدؿ اامر ا 
ح   اا لحؽ اارمؿ  هح  فػي اااكػهحه غحػر االحهلػح  ااااي اقراطحػ  لهلاحهت اأمجما   اأاا

ذات ااحػػػ   اااارهمػػػؿ مػػػ  اااكػػػهحه ذات اأاااحػػػ  اااػػػي اةظػػػ  اإجمػػػهع مةػػػداد   ػػػ  ملػػػاا  
   .االق حمي اهاذات مه حار ؽ اماد  االحهدة اااط ح
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 المصادر والمراجع
 الكتب العربية والمترجمة: اوال: 

  ارجمػػ :  اػػد ااملػػح  لػػاحاي  دار  مرحيػػه  اااػػاة اا  حػػ  ادمػػهر  مرحيػػياقاحػػهدي  -1
 . 2005  1ااةحهد ا  تر ااااازح    دمتؽ  ط

االحد ااد ااه   ااجهههت ااراام  اتيهالت االا ح  ااجدحدة  اامريز اا اهفي اارراي   -2
 .2011  1حكه  طاادار ااا

ظػر ااالاهةػػ : ةحػ ا  فػي اارالقػهت اادااحػ  اػحف اااح ػهس اار ػزي  الػا داـ اااػاة اا -3
فػػي ااةػػرب ااااػػد ؿ  مياػػب االهتػػمي ا ياػػهب  ااملػػااا ح درالػػ  اة ح حػػ  ا  حػػهرات 

 .2016  1ااجهمري  ا داد  ط
 اػػد  ارجمػػ : ػ  مرحيحػجازحؼ س.  هي  ةامحػ  اااحػهدة: ااطاحرػػ  اامامحػػزة ا اػػاة اأ -4

 .1991اااػهدر   مػهف  مريز ااياب االرد ي   مهف  
  مريػػػػز مرحيػػػيةلػػػهـ ااػػػدحف مةمػػػد لػػػاح ـ   ظػػػػهـ ااػػػدفهع ااحػػػهرا ي اااػػػامي اأ -5

 . 2003  1االمهرات ا درالهت ااااةاث االلارااحجح   اااظاي  ط
رالػهت ةلف ااازاز   اام  االحهدة ةهؿ االم  اارراح   مجد اامؤلل  ااجهمرح  ا د -6

 .2002  1ااا تر ااااازح    احرات  ط
رحاتػػػهرد ف. هػػػهس  اا رحػػػ : اا ةظػػػ  اااػػػي الػػػاطح  فحلػػػه  محريػػػػه  ف ا حػػػر ملػػػهر  -7

 .2007  1اااهرحخ  ارجم : الرد يهمؿ ااحهس  ااراحيهف ا  تر  االرادح   ط
زح ػػػب مةمػػػػد  اػػػػد االػػػػالـ   ااتػػػػريهت مارػػػددة ااج لػػػػحهت امرػػػػهححر االػػػػحهدة افػػػػؽ  -8

 . 2014  1اااه ا ح    اااههرة  ط اإلحداراتدااي  اامريز اااامي اااه اف اا
لػػػػػػرحد ااالا ػػػػػػدي  اػػػػػػدااؿ ااراامػػػػػػ    لكػػػػػػ  محػػػػػػر ا طاه ػػػػػػ  ااا تػػػػػػر ااااازحػػػػػػ    -9

 .2001اااههرة 
لػػػػمحر امػػػػحف ا  ػػػػراف  ااراامػػػػ  ااا ظػػػػهـ ااػػػػدااي ااجدحػػػػد  ل لػػػػ   ياػػػػب ااملػػػػاااؿ  -10

 .2004  1اارراي  مريز درالهت اااةدة اارراح    احرات  ط
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ااراامػػػ  ا  هرهػػػه فػػػي ااػػػاطف اارراػػػي  دار اا اهفػػػ  ا  تػػػر  لػػػلحؿ ةلػػػحف اا ػػػاالاي  -11
 . 2011  2ااااازح    مهف  ط

  مػػػهف  زاح  ػػػا ارحجح لػػػيي  رقرػػػ  ااتػػػطر ن اايار  ارجمػػػ : مؿ ااتػػػرقي اأه ح   -12
۸۹98. 

 اػػػد اا اػػػهح  اػػػد ااػػػرزاؽ  ماػػػد   ػػػدـ اااػػػد ؿ ااااػػػد ؿ فػػػي اااػػػه اف ااػػػدااي اارػػػهـ   -13
 .2002  1  مايرحه ي ا طاه   ااا تر  اراحؿ  طمؤلل

 اػػػػد اارتػػػػحد  اػػػػد ااةػػػػهفظ  اال ػػػػهر االػػػػ اح  ا راامػػػػ    ػػػػ  ااػػػػاطف اارراػػػػي الػػػػاؿ  -14
 . 2005  1مااجلاله  مياا  مداااي  اااههرة  ط

 اػػػػػػد اارزحػػػػػػز لػػػػػػرةهف  ماػػػػػػهدئ اااػػػػػػه اف ااػػػػػػدااي اارػػػػػػهـ  دار اا لكػػػػػػ  اارراحػػػػػػ    -15
 .1980اااههرة 

 اااجحه ااملاةد       اااه اف اادااي اارهـ  دار ااجهمر  مةمد لرهدي  ا ر اااي -16
 .2014ااجدحدة  االلي درح   

مجما ػػ  اػػهة حف  قػػرا ة اة ح حػػ  امتػػراع جازحػػؼ اهحػػدف ااالػػحـ اارػػراؽ: رؤحػػ   ػػف  -17
 دار ااحػ اار ا طاه ػ   1ااق  املػاااؿ االةػاالؿ فػي اارػراؽ اااتػرؽ االالط  ط

 . 2008دمتؽ 
 ا ه  ااةػداد ةمهحػ  يايػب االرض فػي  حػر ااراامػ   ارجمػ : هحالري فر س  ا -18

  .2001  1امحف ااجمؿ  اااههرة  ااجمرح  اامحرح  ا تر اامررف   ط  ةمد
فرحد هػ.يحت  اا حاحػح  فػي  حػر اامر امػهت  ارجمػ : مةمػد مةمػاد تػلهب   -19

 . 1999  1مريز االهراـ ا ارجم  ااا تر  اااههرة  ط
  اا ها ػػ   ارجم : حػػهـ ااتػػحخ قهلػػـ اادار ااجمههحرحػػ  اا ػػف اػػاف ر  ةكػػهرة ااماجػػ -20

 . 1990  1ا  تر ااااازحػ  ااال ػالف  طراا س  ط
اا كػحري  إ ػهدة ا اػراع اادااػ  : رؤحػ  م لجحػ  اكػحهع دار اادااػ    ةمدمةلف  -21

 .2014  1ط دار احاراؾ ا طاه   ااا تر ااااازح   اااههرة في  حر ااراام   
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  -اام ظمػهت اادااحػ  –ةػؽ ااملػهااة فػي اااػه اف ااػدااي مةمد محط   اام راي  -22
 . 2007دار اامطاا هت ااجهمرح   االلي درح  

م احر لرحد ةماد  اااه اف ااػدااي اامرهحػر  دار اا يػر ااجػهمري  االلػي درح    -23
2008. 

 .2002  3م ذر ااتهاي   ظرح  االحهدة  م تارات اارداا   ا داد   ط -24
الػػػحهداله افػػػؽ مرػػػهحر اااػػػه اف ااػػػدااي اامرهحػػػر  حالػػػؼ ةلػػػف حالػػػؼ  اادااػػػ   -22

 . 2014  1اامياب ااجهمري ااةدحث  ط
 ثانيا: المجالت والدوريات:

اطػػػػرس اطػػػػرس غػػػػهاي   ةػػػػا دار اقػػػػا  اضمػػػػـ ااماةػػػػدة  مج ػػػػ  االحهلػػػػ  اادااحػػػػػ   -1
  اااػػههرة   اػػهأهراـ(  مريػػز االهػػراـ ا درالػػهت االحهلػػح  اااللػػارااحجح  111اارػػددم
1993. 

جػػازي جمح ػػ   ةمػػه ي لػػهمح   دار الػػارااحجحهت ااتػػريهت اامارػػددة ااج لػػح  فػػي اا -1
اامج ػػػ  ااجزاارحػػػ  ا راامػػػ   اا ػػػهذ اااػػػرار فػػػي ظػػػؿ اااطػػػارات اارهامحػػػ  اامالػػػهر   

 .2015 ( 16ااالحهلهت االقاحهدح  اارددم
  ااامؤللػػػػهت اامهاحػػػػػ  اادااحػػػػ   مج ػػػػػ  مرحيحػػػػة ػػػهف داحػػػدار  اااالحػػػػهت ااماةػػػدة اأ -2

(  اااػػههرة   مريػز اادرالػػهت االحهلػػح  اااللػػارااحجح  127االحهلػػ  اادااحػػػ   اارػػػددم
 . 1997  ح ػهحراهأهراـ

اايله در احرا اجهف لادحرق لت  اا حااقراطح  :   ا  ااااة ااجدحدة اةحػهة مهارػد   -3
ا ػػػداد  احػػػت   (31   رض:حهلػػػمحف  اػػػد اارزاؽ مج ػػػ  ااةيمػػػ   اارػػػددماار لػػػمهاح 
  .2002اترحف اا ه ي    ااةيم 

 ػ : اةػػاالت مػهمرحيحػمهاؾ  ا ي  ح ه   اادفهع االػارااحجح  اااالحػػهت ااماةػػدة اأ -4
(  مريػػػػز اادرالػػػػهت 138ارػػػػػد ااةػػػػػرب اااػػػػػهردة  مج ػػػػػ  االحهلػػػػػ  اادااحػػػػػ   اارػػػػدد م

 .1999 اااههرة  ايااار اهأهراـاالحهلح  اااللارااحجح  
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: ادرحب اامر محف مرحيياااللارمهر اأ فحمرحيحأامحلاف ليرح   ااةهد اامر محف  -5
( ااجمرحػػػػػ  اارراحػػػػػ  ار ػػػػػـ 7اارػػػػػرب اااللػػػػػارمهر اا اهفي مج ػػػػػ  اكػػػػػهفهت  اارػػػػػددم

 .2009االجامهع احرات  
هها  محط    ااراامػ ..دار جدحػد ا دااػ  اامرهحػػرة  مج ػػ  االحهلػػ  اادااحػػ    -6

ح  اػػهأهراـ  اااػػههرة   اتػػرحف مريػػػز اادرالػػػهت االحهلػػػح  اااللػػارااحج ( 134 ػػددم
 .1998 اأاؿ

ااحد  اد ااةي  ااميه   ااملااا ح  ا االحهت ااماةدة     ل ـ اااا  اادااي  مج    -7
  اػهأهراـمريػز اادرالػهت االحهلػح  اااللػارااحجح   ( 126االحهلػ  اادااحػػ   اارػػددم

 .1996اااههرة  اياػاار 
 : واألطاريحالرسائل   ها ه: 
-1945  فػػي اام طاػػ  اارراحػػ  مرحيحػػغػػالـ اارػػهمري  االحم ػػ  اأ امد حػػاح   اػػ .1

ػ  اطراة  دياارا  قلػـ اار ػاـ االحهلػح   جهمرػ  لػه ت يح م ػاس اارهامحػ   2003
 .2011فرع ا داد  

 هاد مرمري  ااا ظحر في اادرالهت اأم ح  ا ارة مػه ارػد ااةػرب اااػهردة درالػ  فػي  .2
لػػػػاامار  رلػػػػها  مهجلػػػػاحر   ي حػػػػ  ااةاػػػػاؽ  11ارػػػػد  مرحيػػػػياا طػػػػهب اأم ػػػػي اأ

 .2008جهمر  اها    
   ةػػا ا ػػداف مرحيحػػفػػي االحهلػػ  اا هرجحػػ  اأ رهػػهباااػػؿ مةمػػاد ااي ػػاب  دار ا  .3

(  رلػػػها  مهجلػػاحر  ي حػػػ  2009-2001 ح ػػاؿم 11ااتػػرؽ االالػػػط ارػػد  ةػػػداث 
 2011ااار ـا  جهمر  ااترؽ االالط  احهر  اآلداب

 الصحف رابعًا:
ف غ حاف  ادحؿ ا حالح اارراي... ةراب ااادمحر ااػذااي!  حػةح   االاةػهد ارهه -

 .2007/  ب 28ا مهرااحػ    ػدد اا ال ػه  
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   ماهؿ  ماهح     اارااط اااهاي:25/2/2018ااهرحخ
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ااااػػػػ  ااتػػػػرؽ    اػػػػهر دااحػػػػ   ارامػػػػب حاقػػػػ   ياػػػػر محزا حػػػػ  ا ا اػػػػهجاف فػػػػي اااػػػػهرحخ  -3

 ماػػػػػهح   ػػػػػ  ااػػػػػرااط 4/2/2018ااػػػػػهرحخ   مػػػػػن اذ2017 -12-12االايارا حػػػػػ  
   sharq.com/article/12/12/2017/-https://www.al           اااهاي:

اااهػػػػػػػػػػػػػػػػػهب ةمحػػػػػػػػػػػػػػػػػد رتػػػػػػػػػػػػػػػػػحد   اػػػػػػػػػػػػػػػػػد ااراامػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ااةػػػػػػػػػػػػػػػػػاار اامامػػػػػػػػػػػػػػػػػدف    اػػػػػػػػػػػػػػػػػد-4
 ماػػػػػػهح   ػػػػػػ  ااػػػػػػرااط 4/2/2018  مػػػػػػن اذ ااػػػػػػهرحخ 11/10/2003(618ماارػػػػػػدد
  hewar.org/debat/show.art.asp?aid=10695http://www.a اااهاي:

لػػحؼ  حػػرت اافحػػؽ االرمػػزي  ااماامػػهت اارلػػيرح  ااااي اااجحػػ  ا االحػػهت ااماةػػدة  -5 
درالػػػهت  مريػػػز احػػػرات ادرالػػػهت ااتػػػرؽ  ادارهػػػه فػػػي فػػػرض ميه الػػػه اادااحػػػ  

   ماهح     اارااط اااهاي:7/2/2018ااهرحخ  من اذاأالط  
http://www.beirutme.com/?p=9411  

حػػػػػػػػها  حهلػػػػػػػػر  ارػػػػػػػػض مرػػػػػػػػهاـ االلػػػػػػػػارااحجح  ااجدحػػػػػػػػدة ا االحػػػػػػػػهت ااماةػػػػػػػػدة ارػػػػػػػػد  -6
/ 12/9(  244  ااةػػػاار اامامػػػدف  حػػػةح   اايارا حػػػ    اارػػػددم2011لػػػاامار11

2002             : http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp 
ااػهرحخ  مػن اذ  ماػهؿ اح   ةالاة: االحهدة  جداح  ااداا  اااراام   إلالـ  اف الحف  -7

   ماهح     اارااط اااهاي: 25/2/2018
www.islamonline.net/mafahem/2005/05/08/articl.htm 

https://annabaa.org/nbanews/2010/07/002.htm
http://www.huna-libya.maktoobbl/
http://www.huna-libya.maktoobbl/
https://www.al-sharq.com/article/12/12/2017/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=10695
http://www.beirutme.com/?p=9411
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp
http://www.islamonline.net/mafahem/2005/05/08/articl.htm
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 19ماقػػػ  ااماكػػػاع    هدحػػػ   اػػػا رمػػػحس  مظػػػههر اااػػػاة ااحػػػ ه ح  اأمرحيحػػػ  ماػػػهؿ  -8
 ماهح     اارااط اااهاي:  7/2/2018من اذ ااهرحخ   2017 ارحؿ 

http://mawdoo3.com/ 
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 :ـمخــــصــالمـ
  ت ةد هح اهرح حهح اها لا  ا االحهت ااماَّةدة م  ح اؿ 11  ةداثممه ال تؾ فحح اف 

اأمرحيح  اا رهاـ ييؿ  ا اط  اَّةػاؿ فػي اام ػههحـ اامػؤطرة ارالقهاػح اادااحػ  اهاػذات ماػد  
اااللالداؼ  ارػد اف غحَّػرت اااالحػهت   ااذي اـ حيف ام ن   ف ااملهجماط ح  االحهدة اا

هدفػػح ملػػهر لحهلػػحهح  لػػيرحهح جدحػػداح ااماةػػدة احػػارهه ا ااقػػ  االحهلػػي ااػػدااي  ااكػػرت 
رجه ػػػػله إاػػػ   حػػػر مػػػه قاػػػؿ اارراحػػػ  الػػػط االحم ػػػ    ػػػ  اام طاػػػ   األػػػهس اا يحيلػػػه اا 
احػػػػهت ا الػػػػهؾ اا ػػػػاع مػػػػه اػػػػحف لحهلػػػػي ااقاحػػػػهدي  مرايػػػػزات ا إاػػػػ    ملػػػػا دة اػػػػذاؾ اادااػػػػ 

رة       ااؤ ر اهااهاي اادرج  ياحح  له ا ليري...ااخ  اارحدة يؿ ااارد  ف ااراامؿ ا 
ز حػػػا طػػػهؽ اطاحالػػػه اارز اااط حػػػ  ااةدحػػػداح لػػػحهدة ااػػػداؿ اارراحػػػ  مكػػػماف ماػػػد  االػػػحهدة 

 اةااله  ةا اال ةالؿ ااااراج .
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ABSTRACT : 

There is no doubt that the events of September 11 represented 

a historic event for the United States and for the world as a whole 

and a turning point in the concepts of its international relations, 

especially the principle of absolute sovereignty in determining the 

scope of internal affairs that was not immune to attack and 

targeting, after the United States changed its perception of reality 

And set a new political and military track aimed primarily at 

extending the hegemony over the Arab region and dismantling and 

returning it to the pre-state era, based on the concentrations and 

mechanisms of violation ranging from political, economic, military, 

etc., and far from human factors Yeh, and thus to affect a large 

degree on the content of the principle of Arab sovereignty and the 

scope of its application, and promote transformation towards decay 

and decline . 


