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 : ملخظ

متزاًضة في بظىضة بخخلذ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ؤَمُت 

ْلٗل جل٪ الاَمُت مخإجُت  ٨ُت،  الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

الًاث اإلاخدضة  ٢ِٓٗا الجُٓؾُاسخي الظي ٌؿمذ لل مً م

الخد٨م في الضًىامُاث الا٢لُمُت لل٣ٔٓ الهاٖضة في 

الؾُما الىِٟ  ْعآؾُا، ًٞال ًٖ ام٩اهاتها الا٢خهاصًت  ا

اٞـ ٞحها ْالٛاػ. ٞمى٣ُت اؾُا الٓؾُى هي مى٣ُت جدى

٦شحر مً ال٣ٔٓ الٗاإلاُت ْالا٢لُمُت، بط ال ٣ًخهغ 

ْاهما َىا٥ ٦شحر مً  الخىاٞـ ٞحها ٖلى ال٣ٔٓ الٗاإلاُت 

ال٣ٔٓ الا٢لُمُت التي لِا مهالر في َظٍ اإلاى٣ُت اًًا. 

ْلُت ؤصٔ الى  ٓص َظٍ اإلاى٣ُت في البِئت الض ْٖلُّ ٞهٗ

ْص الجٛغاُٞت  ٓلُد٨ُُت مِمت جسُذ الخض ٓب حٛحراث ظُ

ٓعٍاث الاؾالمُت الى مجمل اإلاى٣ُت اإلامخضة مً  للجمِ

٢ٓاػ، ألامغ الظي  البل٣ان الى الهحن بما ٞحها مى٣ُت ال٣

الًاث اإلاخدضة الى ؾٗحها لجٗل مى٣ُت آؾُا  اصٔ بال

ٓعٍت في الخإزحر ٖلى الخٟاٖالث  الٓؾُى ه٣ُت اعج٩اػ مد

.  الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالامىُت لل٣ٔٓ الازٔغ

The American Foreign Policy towards the states of Central Asia ( reality and future ) 

Abstract:

Central Asian States occupied increasingly 

important in u.s. foreign policy agenda, perhaps 

the importance derived from the geopolitical 

location allowing the United States territorial 

dynamics control for rising powers in Eurasia, as 

well as economic potential, especially oil and gas. 

Central Asia, a region where many competing 

global and regional forces not only compete on 

world powers but there are many regional powers 

with interests in this area too. Thus, the rise of this 

region in the international environment has led to 

an important geopolitical changes transcended 

geographical boundaries of Islamic republics to the 

entire region extending from the Balkans to China 

including the Caucasus, which led the United 

States to seek to make Central Asia a central 

fulcrum to influence political, economic and 

security reactions to other powers. 

  : اإلالذمت

٨ُت في ال الًاث اإلاخدضة ألامٍغ الغاًَ بةَخمام ٦بحر، ال بؿبب ٢ضعاتها  ٢ٓذخُٓذ ؾُاؾت ال

ْلُت  ت ْؤلا٢خهاصًت ٞدؿب، بل لُبُٗت حٗاملِا ؤًًا م٘ ألاخضار في الؿاخت الض ٓاء  -الٗؿ٨ٍغ ؾ

ْ ٚحر مباقغ ْلُت بٗض "بهتهاء" الخغب -بك٩ل مباقغ ؤ ت، الباعص اط قِضث الٗال٢اث الض الث ظظٍع ة جد

ٓ ٚحر  ْلُت، ٖلى هد ن الض َُْمىتها ٖلى الكْا ٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ اصة ال ٧اهذ جهب بمجملِا في ٍع

. ٓاػهاث ال٣ٔٓ  مؿب١ٓ في ٖالم ج
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ٓعٍاث  ْبؾخ٣ال٫ جل٪ الجمِ ُٓٞتي  ٢ْض خُٓذ مى٣ُت آؾُا الٓؾُى بٗض ج٨ٟ٪ ؤلاجداص الؿ

الًاث اإلاخدضة ألام ٨ُت، اط ؤزبدذ ألاخضار ألاَمُت ال٨بحرة التي جخمخ٘ بها بةَخمام زام مً ٢بل ال ٍغ

ٓاء بٟٗل  ْالضْلي، ؾ ٍٓحن ؤلا٢لُمي  ْطل٪ بؿبب اإلا٩اهت التي جخمخ٘ بها ٖلى اإلاؿخ َظٍ اإلاى٣ُت بغمتها، 

ٓم، مما ظٗل مجها  ْالٛاػ في ٖالم الُ ٓاعص الُا٢ت مً الىِٟ  ْ إلمخال٦ِا ألَم م ٢ِٓٗا الجٛغافي اإلاِم، ؤ م

ٓعا مِ ْلُت. مد ْالض ْالخىاٞـ بحن ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت  ْع الهغإ   ما مً مدا

ُض ٖال٢اتها م٘ ص٫ْ آؾُا  ٨ُت هدٓ جَٓ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْهٓغا لخل٪ ألاَمُت ٣ٞض بججِذ ال

ُٓٞتي  ت بٗض ج٨ٟ٪ ؤلاجداص الؿ ْالٗؿ٨ٍغ ٓاهبها الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت  الٓؾُى اإلاؿخ٣لت ب٩اٞت ظ

ْعٍ في الؿُاؾت  ٓ ما ؤصٔ ْي٘ َظٍ الض٫ْ في نلب اَخماماث مجا٫ اإلاهالر ْجغاظ٘ ص َْ ْلُت،  الض

ْالخد٨م في الجٛغاُٞا الؿُاؾُت للُا٢ت التي جؼزغ  ٍٓت، مً ؤظل ٞغى الؿُُغة الجُٓؾُاؾُت  الخُ

إلاٗالجت  ْلُت ألازٔغ ٖلى َظا الًٟاء الاؾتراجُجي،  ٓلت صْن ؾُُغة ال٣ٔٓ الض بها َظٍ اإلاى٣ُت، للخُل

ٓع  ْاإلاخمشلت في الدؿائ٫ الخالي: َظا اإلاىٓ  ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت 

٨ُت ؾُم٨جها مً ٞغى  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ َل صز٫ٓ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى في نلب اَخماماث ال

ْمؿخ٣بال؟-الؿُُغة الجُٓ  ؾُاؾُت ٖلحها، بهضٝ الخد٨م في بم٩اهاث الُا٢ت التي جؼزغ بها خايغا 

ُاء خل ؤْل فشغُت الذساظت: ْا٢٘ إْٖل ي لِظٍ الاق٩الُت، جم جبجي ٞغيُت للبدض ماصاَا: بن 

ٓع م٣ٗض ؤٞغػجّ ؤْيإ  ٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى َٓ مدهلت لخُ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

ٓاثمت ْؤلاوٛماؽ في آؾُا الٓؾُى، بؾخجابت  ج مً اإلا ْلُت، بؾخضٖذ اٖخماص مٍؼ ْص ْجٟاٖالث ب٢لُمُت 

ْلُت التي قِضَا الٗ الث الض بهضٝ ٞغى الُِمىت الم في مُل٘ الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي للخد

٨ُت ٖلحها.   الامٍغ

ْبِْاع ؤَمُت مى٣ُت آؾُا الٓؾُى مً الىاخُت الجُٓؾتراجُجُت     ٕٓ ْمً اظل مٗالجت اإلآي

بُٗت الؿُاؾاث ْؤلاؾتراجُجُاث التي بجبٗتها  ٨ُت، َْ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْؤلا٢خهاصًت باليؿبت لل

خماص ٖلى اإلاباخض الشالزت الخالُت:ججاٍ اإلا ٢ٓذ الخايغ، ٣ٞض جم الٖا  ى٣ُت في ال

 اإلابدض الا٫ْ: ألاَمُت الجُٓؾتراجُجُت لض٫ْ آؾُا الٓؾُى. -

٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى.  -  اإلابدض الشاوي: ؤبٗاص الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا  -  الٓؾُى.اإلابدض الشالض: مؿخ٣بل الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

 اإلابدث الاٌو : ألاَمُت الجُىظتراجُجُت لذٌو آظُا الىظؿى

ْلُت  ٓعاث التي قِضتها الؿُاؾت الض ٢ٓذ الخايغ  –ل٣ض ؤصث الخُ الى صٞ٘  -ْبالخهٓم في ال

ْلت مجها لؿض الٟغاٙ ؤلاؾتراجُجي الظي  الٗضًض مً الض٫ْ لئلَخمام بمى٣ُت آؾُا الٓؾُى، في مدا
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ٓٞزلّٟ ج٨ٟ٪ ؤلاجداص  ْالتي ٧اهذالؿ ٢ْض ظاء َظا  ُتي،  ٨ُت،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ في م٣ضمتها ال

ٖٓت مً الٗىانغ الجُٓ ٓلُخ٨ُت ْؤلا٢خهاصًت التي جخمخ٘ بها ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، -ؤلاهضٞإ بٟٗل مجم ب

: ا مً اإلاىا٤َ ؤلازٔغ  ٦ْما ًلي:  التي مً ؤبغػَا ؤبغػ جل٪ الٗىانغ التي محزث اإلاى٣ُت ًٖ ٚحَر

 بىلُخىُت-ت الجُى. اإلاياه1

ْبا  ْع ٓجها حك٩ل خل٣ت الٓنل بحن ٢اعحي ؤ جخمخ٘ مى٣ُت آؾُا الٓؾُى بإَمُت ٦بحرة، هٓغا ل٩

ْالكغ١ بالٛغب. ٗض بمشابت الجؿغ الظي ًغبِ الكما٫ بالجىٓب 
ُ
 ْآؾُا، ٦ما ح

ْهي جغظمت  ٦ْؿاهُا(،  ً بةؾم) جغاوؿا  ذ مى٣ُت آؾُا الٓؾُى ختى بضاًت ال٣غن الٗكٍغ ٞغ ُٖ

َْٓ" بالص الجُيُ ٓا جل٪ اإلاى٣ُت في ال٣غن الهجغي ألا٫ْ،  ت لئلؾم الظي ؤَل٣ّ الٗغب ٖلحها ٖىضما ٞخد

ْعاء الجهغ"  . (1)ما 

ُاهُت الى جدضًض مى٣ُت آؾُا الٓؾُى بإجها ألاعى التي جدضَا مً  ٖٓت البًر ٢ْض طَبذ اإلآؾ

ُٓٞخــــــي  ؾُا )ؤلاجدـــــــاص الؿ ا ٞــــــــي ْع ْبىٛالصف  -الكما٫ ؾِبحًر ْبا٦ؿخان  ْمــــً الجىٓب بًغان  ؾاب٣ـــــــا(، 

ْهي  ٓعٍاث  ْجخٟـ٤ ؤٚلـب اإلاهاصع ٖلى ؤن مؿاخت َظٍ اإلاى٣ُت جخدضص بسمـ ظمِ ْالِىــــــــض، 

اظ٨ؿخان(، باإلياٞت ب٢لُم ب٢لُم ؾِىُٛاوٜ  حزؾخان، َْ ْػب٨ؿخان، ٢حٚر )٧اػازؿخان، جغ٦ماوؿخان، ؤ

ْجبلٜ اإلاؿاخت ؤلاظم ٓعٍاتها الخمـالهُجي.  ْٖضص ؾ٩اجها ٣ًاعب ٦2م 3995800الُت لجمِ  65ــ 55، 

 (.1ملُٓن وؿمت. ٦ما ًٓضر طل٪ الجض٫ْ ع٢م )

 ( 2014ــ 2010عذد العيان في دٌو آظُا الىظؿى للمذة ) :  (1حذٌو سكم )

  2014 2013 2012 2011 2010 الذولت / العىت

 17,736,896 17,522,010 17,304,513 15,753,460 15,399,437 ٧اػازؿخان

ْػب٨ؿخان   28,661,637 28,394,180 28,128,600 27,794,296 27,606,007 ا

 5,113,040 5,054,828 4,997,503 5,176,502 4,884,887 جغ٦ميؿخان

 7,910,041 7,768,385 7,627,200 7,074,845 7,349,145 َاظ٨ُؿخان

حزؾخان  5,548,042 5,496,737 5,587,443 5,550,239 5,431,747 ٢حٚر

ٕٓ  64,969,656 64,236,140 63,645,259 61,349,342 60,671,223 اإلاجم

خماص ٖلى مهاصع  ٔ الجض٫ْ مً اٖضاص الباخض بااٖل  :(*)ؤزغ

ٍْٓضر الجض٫ْ ع٢م ) ْعة،  ( بٌٗ 2ْجمشل ص٫ْ آؾُا الٓؾُى الخمـ ٦خلت ب٢لُمُت مخجا

ٓماث ًٖ َظٍ الض٫ْ.  اإلاٗل
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 اث عً دٌو آظُا الىظؿىمعلىم: (2حذٌو سكم )

 

 الذًاهت العملت اللغت اإلاعاخت العاضمت بظم الذولت
معذٌ الذخل 

 العىىي 

ْػب٨ؿخان ْػب٨ُت ٦2م447,400 َك٣ىض ؤ ٓم الا ٦ْـ قغ٢ُحن بؾالم+ ؾ ٓط  $ 4,705 آعز

ؾُت + الُاظ٨ُُت ٦2م143,100 صْقاهبّ َاظ٨ؿخان ٓوي الْغ ٓم ؽ بؾالم+ ؾ ٦ْـ ْع ٓط  $ 2,320 آعز

ؾُت + التر٦ماهُت ٦2م488,100 ٖك٤ آباص نجغ٦ماوؿخا ٦ْـ بؾالم+ ماهاث الْغ ٓط  $12,460 قغ٢ُحن آعز

ؾُت + ال٩اػازُت ٦2م717,300 بؾخاهّ ٧اػازؿخان ٦ْـ بؾالم+ جىج الْغ ٓط ؽ آعز  $ 21,506 ْع

حزؾخان ت ٦2م198,500 بك٨ُ٪ ٢حٚر حًز ؾُت + ال٣حٚر ٓم الْغ ٦ْـ بؾالم+ ؾ ٓط ؽ آعز  $ 2,847 ْع

خماص ٖلىالجض٫ْ مً ا  .(*)مهاصع ؤزٔغ  ٖضاص الباخض بااٖل

ْػ  ْالتي ال جخجا ٓػٖت  65ال بض مً الاقاعة الى ان الاخهاثُاث اإلاخٗل٣ت بالؿ٩ان  ملُٓن وؿمت، م

ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى ٓعٍاث،  ،(*)بحن ظمِ جغجب ٖلُّ بالىدُجت ي٠ٗ وؿبت الؿ٩ان في َظٍ الجمِ

ْعة في الا٢لُم، ًٞال ٖ ٓعٍاث م٣اعهت بالض٫ْ اإلاجا ً ان َبُٗت الخهاثو الضًمٛغاُٞت في َظٍ الجمِ

ْجخضازل بك٩ل  ٓمُاث ْؤلازيُاث  ْالتر٦ُب جسخلِ ٞحها ال٣ ججٗلِا ٦ٟؿُٟؿاء ٖغ٢ُت بالٛت الخ٣ُٗض 

ْجت، ٦ما ًٓضر طل٪ الجض٫ْ ع٢م ) ْبيؿب مخٟا  (.٦3بحر 

 الترهُبت العشكُت في دٌو آظُا الىظؿى:  (3ظض٫ْ ع٢م )

ْلت  غ٢ُتالتر٦ُبت الٗ الض

ؽ ٧51اػار  ٧اػازؿخان ٦ْغان 32%، ْع ْػب٪ 2%، جخاع 2%، اإلاان 5%، ا  %2%، ا

حزؾخان حز  ٢حٚر ؽ ٢56حٚر ْػب٪ 17%, ْع ٦ْغان 13%، ا  %3%, ا

ْػب٪ 67َاظُ٪  َاظ٨ُؿخان ؽ 25%، ا  %2%، جخاع 2%، ْع

ْػب٪ 77جغ٦مان  جغ٦ميؿخان ؽ 9%، ا  %2%، ٧اػار 7%، ْع

ْػب٨ؿخان ْػب٪  ؤ ؽ 73ا ٓعي2%، جخاع 2%, ٧اعا٧البا٥ 4%, ٧اػار 5، َاظُ٪ %6%, ْع ٧ ،%1 ،%

٦ْغان  %.1ا

 :(*)الجذٌو مً اعذاد الباخث باالعخماد على

ٓا٢٘ مازغة  ْٖلُّ، ٣ٞض ؤضخذ َظٍ الض٫ْ جخمخ٘ بم٩اهت بؾتراجُجُت مِمت، بؿبب ٢غبها مً م

ْلُت ٦إٞٛاوؿخان، بلى ظاه ْالض ب ب٢ترابها مً مى٣ُت الخلُج في آؾُا، بط جخهإع ٞحها ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت 

ْالهحن،  ْعْؾُا  ٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ الٗغبي، ًٞال ًٖ الخىاٞـ الخ٣لُضي ال٣ضًم بحن ٧ل مً ال

 ٖلى بؿِ َُمىت ٧ل مجهم ٖلى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى.
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ٓجها جد٤٣  ٨ُت ؤَمُت َظٍ اإلاى٣ُت، ٧ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْفي يٓء جل٪ ألاَمُت، ٣ٞض ؤصع٦ذ ال

ْجغ٦ِا، -م٩اؾب ظُٓلِا  ٓ ؤجسظث مبضؤ ٖضم ألاوٛماؽ في َظٍ اإلاى٣ُت  ٓلُد٨ُُت، لم ج٨ً جخد٤٣ ل ب

٩ي  ٢ٓ٘  -٨َْظا ؤصع٥ ناو٘ ال٣غاع الؿُاسخي الخاعجي ألامٍغ مىظ مضة لِؿذ بال٣هحرة ؤَمُت طل٪ اإلا

ٓلت صْن ٞغى  ٍٓت ٞحها، بهضٝ الخُل ْمهالخِا الخُ ؤًت الظي ًٟغى ٖلحها ؤن جدضص بؾتراجُجُاتها 

ْاًغان التي ج٣٘ بال٣غب مىّ.  ْالهحن  ؾُا  ٓلخ٩ُي، ٦ْغ ٓب ٓة مىٟغصة ؾُُغتها ٖلى َظا اإلاجا٫ الجُ ٢ 

 . ألاَمُت ؤلاكخطادًت2

ٓاعص  ٖٓت مً اإلا ٗض مى٣ُت آؾُا الٓؾُى طاث ؤَمُت مخمحزة بؿبب بمخال٦ِا إلاهاصع مخى
ُ
ح

ْال ٓم  ٓعاهُ ْالُ ْالٟدم  ْالٛاػ  ظَب ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، خُض حكحر ؤلا٢خهاصًت ؤلاؾتراجُجُت ٧الىِٟ 

ْػب٨ؿخان حٗخبر الض٫ْ الٛىُت باإلاهاصع الُبُُٗت، بط جمخل٪  غ بلى ؤن ؤ % مً الىِٟ 30،8الخ٣اٍع

 % مً الٟدم في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى.55% مً الٛاػ الُبُعي 40ْْ

الؾُما ال٣ًُ ْػب٨ؿخان زامـ ؤ٦بر مىخج للمدانُل الاؾتراجُجُت في الٗالم،  ٗض ؤ
ُ
 ٦ما ح

الًاث اإلاخدضة، ؤما جغ٦ماوؿخان ٞخ٣ضع ؤلاخخُاَُاث  ْزاوي مهضع لّ في الٗالم بٗض ال ْالخبٓب، 

 ٓ ْ ما ٌٗاص٫  1,4الىُُٟت اإلاا٦ضة ٞحها بىد ُٓٞتي الؿاب٤(.  2,1ملُاع بغمُل )ؤ  مً بخخُاَي ؤلاجداص الؿ

ْح بحن  ٍْبلٜ مل 30ـ10ؤما ٧اػازؿخان ٞخمخل٪ ؤ٦بر بخخُاَي ما٦ض للىِٟ ب٨مُت جترا ُاع بغمُل، 

ٓالي  1,2بهخاظِا  حزؾخان ٣ٞض ْنل بهخاظِا مً الىِٟ خ ٓمُا، ؤما ٢حٚر ؤل٠ بغمُل  200ملُٓن بغمُل ً

ٓمُا.  ً 

ٓم، خُض جم  ٓعاهُ ؤما َاظ٨ؿخان ٞةياٞت الى بهخاظِا مً الىِٟ، ٞةجها جمخل٪ ؤ٦بر مىاظم الُ

ْالتي جم حكُِض  ُٓٞتي إلؾخسالم ب٦دكاِٞا في الشالزُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي،  ؤ٫ْ مٗمل ؾ

ـت . ٓم ال٣ىبلت الظٍع ٓهُ ٓج ْلُت في جهيُ٘ بل ؾخسضم ٦ماصة ؤ
ُ
ٓم، الظي ا ٓعاهُ  الُ

اجّ التي  ْزْغ ًٍ)الخؼع(  ٦ما جإحي ألاَمُت ؤلا٢خهاصًت إلاى٣ُت آؾُا الٓؾُى مً ؤَمُت بدغ ٢ْؼ

ْالٛا ٓص في مى٣ُت بدغ ؤزاعث الخىاٞـ الضْلي ٖلى َظٍ اإلاى٣ُت، اط ٣ًضع الخبراء ٦مُاث الىِٟ  ػ اإلآظ

ًٍ بحن  ْح ٦مُخّ بحن  110ملُاع بغمُل الى  ٢50ْؼ ملُاع متر م٨ٗب الى  170ملُاع بغمُل، ؤما الٛاػ ٞخترا

 .(2)(*)ملُاع متر م٨ٗب 463

٨ُت ؤَمُت آؾُا الٓؾُى مً  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓا ال٣غاع في ال ْٖلُّ، ٣ٞض ؤصع٥ ناوٗ

ٓلُخ٨ُت ْؤلا-الىاخُخحن الجُٓ ٢خهاصًت، في بَاع صٖم بؾتراجُجُتها الٗاإلاُت للؿُُغة ٖلى ٢ُإ ب

ْلتها إلالء الٟغاٙ في اإلاى٣ُت الظي هخج،  ٓ ما جغظمخّ الخ٣ا في مدا َْ ْالٛاػ الُبُعي في الٗالم،  الىِٟ 

ُٓٞتي الؿاب٤.  ًٖ ج٨ٟ٪ ؤلاجداص الؿ
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ىُت ججاٍ دٌو آظُا الى :  اإلابدث الثاوي  ظؿىؤبعاد العُاظت الخاسحُت ألامٍش

ُٓٞتي مُل٘ حؿُٗىاث ال٣غن اإلااضخي ٞغنت  ٓاجُت  ـــل٣ض ق٩ل ج٨ٟ٪ ؤلاجداص الؿ الًاث  -ظض م لل

ُٓٞتي هضا لِا في الهغإ، لالهضٞإ  ٨ُت لم حؿىذ لِا مً ٢بل خُىما ٧ان ؤلاجداص الؿ اإلاخدضة ألامٍغ

٩ي صاثم لِا  ٓص ؤمٍغ ٓة ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى اإلاؿخ٣لت خضًشا، مً ؤظل زل٤ ْظ في َظٍ اإلاى٣ُت ب٣

٢ٓ٘ بؾتراجُجي مخمحز.  ْم اث  ْزْغ ٓاعص  ٓاٞغ ٖلُّ مً م ٍٓت هٓغا إلاا جخ  الخُ

ْاِٞٗا بما ًلي: ْص  ٍْم٨ً جدضًض ألابٗاص الغثِؿت لِظٍ الؿُاؾت 

 ألابعاد العُاظُت .1

٩ي بمى٣ُت آؾُا الٓؾُى ظؼءا مً بؾتراجُجُت ملء الٟغاٙ الظي زلّٟ  ل٣ض ٧ان ؤلاَخمام ألامٍغ

ُٓٞتي مُل٘ حؿُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي، ًٞال ًٖ ؾٗحها الى جإ٦ُض َُمىتها الٗاإلاُت ج٨ٟ٪ ؤلاجدا ص الؿ

. ٓاٞغ ٖلُّ الض٫ْ الازٔغ ٓماث ْؤلام٩اهُاث مالم جخ ا جمل٪ مً اإلا٣  بةٖخباَع

٢ٓذ الخايغ  ـــْالجضًغ بالظ٦غ ؤن الاَخمام  ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى، ٢ض ؾب٣ّ اإلا -في ال ٗلً خُا٫ ظمِ

ٓٞا١ بحن بٌٗ ألاوكُت ؤلا  ٓعٍاث، زانت في مغخلت ال الًاث اإلاخدضة ججاٍ َظٍ الجمِ ؾخسباعاجُت لل

الًاث اإلاخدضة لؤلْيإ الضازلُت  حن في ٞترة الؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي، ًٞال ًٖ بؾخٛال٫ ال الُٞغ

ٓ ما هجخذ في جد٣ُ٣ّ ُٞما بٗض. َْ ٓجها ه٣اٍ ي٠ٗ للخإزحر ٖلُّ،  ُٓٞتي آهظا٥ ب٩  لئلجداص الؿ

٨ُت بةعؾا٫ ٖضة  ؤما الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى ٣ٞض ٢امذ ال بٗض بؾ٣ال٫ ظمِ

ْمً ؤَم َظٍ البٗشاث  ٓماث ًٖ ص٫ْ اإلاى٣ُت لٛغى جدضًض مهالخِا َىا٥،  بٗشاث لجم٘ اإلاٗل

ٓط  ْالٗمل ٖلى جذجُم الىٟ )بٗشت عاهض( التي شجٗذ ٖلى ب٢امت ٖال٢اث حٗاْن م٘ ص٫ْ اإلاى٣ُت، 

سخي ٞحه الًاث الْغ غ بٗشت مِٗض ال ْٓي في اإلاى٣ُت، زم ظاء بٗض طل٪ ج٣ٍغ ا، بياٞت الى مى٘ ؤلاهدكاع الى

ٍٓغ ٢ُإ الُا٢ت في مى٣ُت بدغ 1992اإلاخدضة للؿالم، التي ػاعتها في ٖام  عة جُ ، لخا٦ض ٖلى يْغ

ٍْٓت في ٧اػازؿخان ْالٗمل ٖلى ٞغى ع٢ابت ناعمت ٖلى ألاؾلخت الى  ،ًٍ  .(3)٢ْؼ

ٓاػاة م٘ طل٪ ــ ــْل٣ض ٢امذ  ذ  -باإلا ٓماؾُت م٘ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، اط بٖتٞر ٍٓغ ٖال٢اتها الضبل بخُ

ذ  ٧1991اهٓن ألا٫ْ ٖام  25في  ْػب٨ؿخان، بِىما بٖتٞر ْؤ حزؾخان،  ٢ْحٚر ب٩ل مً ٧اػازؿخان، 

ام  ْاؾِ آطاٖع ٓعٍت جغ٦ماوؿخان في ؤ ٢ْامذ بٟخذ ؾٟاعاث لِا في ظمُ٘ ص٫ْ مى٣ُت 1992بجمِ  ،

ْعاؾُا، ا ْٖلى بهجاػ ؤلانالخاث الضازلُت ٞحها ٦ضٖم ا ط ؤ٦ضث ٖلى بؾخ٣ال٫ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، 

ٓة إلوكاء هٓم صًم٣غاَُت ٢اصعة ٖلى خماًت ألا٢لُاث، ٦بضًل للىٓام ؤلاؾدبضاصي  ْالضٖ الضًم٣غاَُت 

الًاث اإلاخدضة  ٓطط ؾُاسخي مالثم لل ْالكمٓلي الظي جسلهذ مىّ َظٍ الكٗٓب، مً ؤظل زل٤ ؤهم

 .(4)٨ُتألامٍغ
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ْلذ بٓؾاَت ؾُاؾتها ؤن جد٤٣ َظا الِضٝ ًٖ ٍَغ٤ ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث ؤلا٢خهاصًت،  ٢ْض خا

٩ي  1633،77مشال خهلذ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ٖلى  1999ـ1992ٟٞي اإلاضة مً ٖام  الع ؤمٍغ ٓن ص ملُ

الع، خُض  ٣ٞ106،1ض خهلذ ٖلى ما ٣ًاعب  2000جخٗل٤ بضٖم الضًم٣غاَُت، ؤما في ٖام  ٧ان ملُٓن ص

١ٓ ؤلاوؿان ْخماًت خ٣ ٓ صٖم الضًم٣غاَُت ْؤلانالخاث الضازلُت   .(5)الِضٝ مً َظٍ اإلاؿاٖضاث َ

ٗض في ٦شحر مً ألاخُان ُٚاء إلهجاػ ؤَضاٝ ٚحر مٗلىت، 
ُ
٨ُت َظٍ ح الق٪ ٞةن الؿُاؾت ألامٍغ

ْحؿاهض ص٫ْ آؾُا الٓؾُى في ؾبُل جُب٤ُ مباصٔء الضًم٣غاَُت ْخ ماًت ٞمً ظِت، هجض ؤجها جضٖم 

ٗض 
ُ
ْالتي ح ٓماث َظٍ الض٫ْ  ، هجضَا حٌٛ الىٓغ ًٖ مماعؾت خ٩ ْمً ظِت ازٔغ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، 

ْبالخالي ٞةن ْاَغ  ٓماث بؾدبضاصًت، ال جغاعي مباصٔء الضًم٣غاَُت ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان،  ال٨شحر مجها خ٩

ْباَجه ْاخت "صًم٣غاَُت"،  ا بلى  ٍٓل اإلاى٣ُت في ْاََغ ٨ُت َٓ جد ا ٧ان ٌؿعى َظٍ الؿُاؾاث ألامٍغ

ْالؿُُغة ٖلى ٢ضعاتها.  للُِمىت 

اب الٟغنت الؿاهدت 2001ؤًل٫ٓ ٖام  11ْل٣ض ق٩لذ ؤخضار  ٨ُت ٖلى ؤلاَع ْالخغب ألامٍغ  ،

٨ُت للىٟاط الى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى، اط بزخاعث ؤٞٛاوؿخان لخ٩ٓن ه٣ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ لل

ت في ؤ ٨ُت لٗملُاتها الٗؿ٨ٍغ ٢ْاٖضة ؤمٍغ ٓاء الض٫ْ الٟاٖلت في ؤلاعج٩اػ،  ْلت مجها إلخخ ْعاؾُا، في مدا

ٓعط  ٩ي ظ ْبالخهٓم ٖىضما ؤٖلً الغثِـ ألامٍغ ْعْؾُا ؤلاجداصًت،  ٓاع ٧الهحن  اإلاى٣ُت ٦ض٫ْ الج

ٓ بٓف في ٖام  ٓمي  2002صبلُ ْالظي ؤنبذ يمً بؾتراجُجُت ألامً ال٣ ٝغ بـ "مبضؤ بٓف"  ُٖ ًٖ مبضؤ 

ْالظي ؤ٦ض ُّٞ ٖلى بؾخسضا ٩ي،  ْالخٟاّ ٖلى ألامٍغ ٨ُت لخماًت مهالخِا  ٓة ألامٍغ ْال٣ م الؿلُت 

٨ُت في الٗالم ْوكغ اإلاباصٔء ألامٍغ  .(6)َُمىتها، 

ٓوي ْزانت مىٓمت بًبا٥ ) ٓبي الهُِ ٓهُت ٧ان ٦بحرا Aipacْججضع ؤلاقاعة الى ؤن جإزحر الل ( الهُِ

الًاث اإلاخدضة للىٟاط  الًاث، اط صٞٗذ جل٪ اإلاىٓمت بال الى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى ٖلى ؾُاؾتها ال

ٓاؾٗت التي جغبِ  ْثت إلؾغاثُل في اإلاى٣ُت، ًٞال ًٖ الٗال٢اث ال لل٣ًاء ٖلى الخغ٧اث ؤلاؾالمُت اإلاىا

٨ُت  ٓمت ألامٍغ ٓوي ٖلى الخ٩ ْػب٨ؿخان، مما ػاص مً الًِٛ الهُِ ٓمت ؤ جل٪ اإلاىٓمت م٘ خ٩

ْػب٨ؿخان، مً ؤظل بًجاص  اصة اإلاؿاٖضاث اإلا٣ضمت أل ٓوٛغؽ لٍؼ خلٟاء مِمحن إلؾغاثُل في ْال٩

 .(7)اإلاى٣ُت

 ألابعاد ؤلاكخطادًت .2

ْالثرْاث الُبُُٗت في م٣ضمت ؤؾباب الهغإ ٖلى اإلاى٣ُت، بط حك٩ل  جإحي مهاصع الُا٢ت 

الًاث  الؾُما ال اث مِمت لل٣ٔٓ اإلاخىاٞؿت،  ْالٛاػ الُبُعي مٍٛغ ؤلاخخُاَُاث ال٨بحرة مً الىِٟ 

٨ُت التي جٔغ ؤن َُ ٓمت َُمىتها اإلاخدضة ألامٍغ ا لضًم ٍع مىتها ٖلى مهاصع الُا٢ت في الٗالم حٗض ؤمغا يْغ

ْال٣ٔٓ اإلاىاٞؿت لِا. ن الٗالم  ْلُت ْقْا ْالتي ؾخجٗلِا جخد٨م في مؿاعاث الهغاٖاث الض  الٗاإلاُت، 
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٨ُت للُا٢ت    الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓما-ل٣ض ٢امذ بؾتراجُجُت ال ْالٛاػ -ٖم  -زهٓنا-ْللبتر٫ْ 

 صٔء عثِؿت هي:ٖلى ؤعبٗت مبا

ٓما، ٞبضال مً ؤلاٖخماص بهٟت ؤؾاؾُت ٖلى بتر٫ْ الخلُج  -1 ْالُا٢ت ٖم حٗضص مهاصع الىِٟ 

ًٍ الظي  ٓالي زلثي ؤلاخخُاَي الٗالمي مً الىِٟ، ؤنبذ بتر٫ْ بدغ ٢ْؼ الٗغبي الظي ٌك٩ل خ

ٓالي  هّ بد ٣ضع مسْؼ  .(8)ملُاع بغمُل 200ًُ

ضص اإلاهاصع بل ًجب حٗضص اإلاؿاعاث، لخ٣لُل حٗضص َغ١ الى٣ل ْزٍُٓ ؤلامضاص، ٞال ٨ًٟي حٗ -2

 بخخما٫ حٗغيِا للمساَغ.

ْحٗضص الُغ١ آلامىت. -3 ٍٓٞغ حٗضص اإلاهاصع  ٓ ما ً َْ ٫ٓ ٖلى الىِٟ بإؾٗاع مىاؾبت )عزُهت(،   الخه

ٓوٛغؽ  -4 ٓلٓظُا الىِٟ، خُض ؤياٝ ال٩ ٨ُت مً ج٨ى الًاث اإلاخدضة ألامٍغ خغمان ؤٖضاء ال

٩ي ٖام  ٓ خغمان الض٫ْ اإلاخمغصة ٖلى مبضؤ عابٗا ل 1997ألامٍغ َْ ٨ُت للىِٟ،  ئلؾتراجُجُت ألامٍغ

ْ ؤلاؾخٟاصة مً ٖملُاث ه٣ل الُا٢ت  ٍٓغ نىاٖتها الىُُٟت، ؤ ْٖلى عؤؾِا بًغان مً جُ ؾُاؾتها 

 ٌ ٓاقىًُ الى ٞع َْٓألامغ الظي صٞ٘ ب ى٣ل ٖبر ؤعايحها، 
ُ
ٓم ٖلى ال٨مُاث التي ج ٖبر جدهُل عؾ

ع زِ ه٣ل الىِٟ مً بد ًٍ ٖبر بًغان٨ٞغة مْغ  .(9)غ ٢ْؼ

٩ي  ٓما-ْالٛغبي  -زهٓنا-ْمً َىا ظاء ؤلاَخمام ألامٍغ ْالؿعي  -ٖم ٓم ) ؤمً الُا٢ت(،  بمِٟ

ْازغ الدؿُٗيُاث مً ال٣غن  ْالظي بضؤ في ؤ ٓع ٖلى مىا٤َ بضًلت للخلُج الٗغبي إلهخاط الُا٢ت،  للٗش

٨ُت الى ؤن  غ ألامٍغ ًٍ، الظي حكحر الخ٣اٍع ً بدٓى بدغ ٢ْؼ بخخُاَّ مً الُا٢ت ٨ًٟي لٗكغاث الٗكٍغ

ٓام ال٣اصمت.  ألٖا

غ ٢ضمّ الى الغثِـ  َٓحن( في ج٣ٍغ ْلُم ٧ ٩ي الؿاب٤ ) ْػٍغ الضٞإ ألامٍغ اع، ٣ٞض نغح  ْفي َظا ؤلَا

ٓوٛغؽ ٖام  ض بمخال٥ بم٩اهاث جًمً لىا  1997ْال٩ ض الهغإ هضا لىض، بل هٍغ ٓلّ: " هدً ال هٍغ ب٣

ْبضْن َظا الخ١ٟٓ ؾخ٩ٓن ٢ضعجىا ٖلى الخ١ٟٓ الخاؾم، بهىا وِٗل ٖهغ ؤلا  م٩اهاث ؤلاؾتراجُجُت، 

 .(10)جد٤ُ٣ الؿُاصة الٗاإلاُت مٓي٘ ق٪"

ْمً  ْاإلاجخمٗاث الٛغبُت للىِٟ جؼصاص ٖاما بٗض آزغ.  ٩ي، بن خاظتها  ْمما ػاص مً ؤلاَخمام ألامٍغ

٩ي ٖلى الىِٟ الى هدٓ  ٢ٓ٘ ؤن ًغجٟ٘ حجم الُلب ألامٍغ ٓ  29،17اإلاخ  ،2025مُا ٖام ملُٓن بغمُل ً

ٍٓت جبلٜ  اصة ؾى ْلظا ٞةجها ؾخًُغ الى جإمحن ؤ٦ثر مً زلثي بخخُاظاتها، 1،7بٍؼ % في اإلاخٓؾِ، 

 .(11)2025% مجها بدل٫ٓ ٖام 68ْجدضًضا 

٨ُت، بؿبب ما  ٍٓت باليؿبت لئلؾتراجُجُت ألامٍغ ْٖلُّ، حٗض مى٣ُت آؾُا الٓؾُى مى٣ُت خُ

 ٓ ٓجها مهضعا للًِٛ ٖلى الض٫ْ جمل٨ّ مً مهاصع َا٢ت مِمت باليؿبت لؤلؾ ا١ الٗاإلاُت، ًٞال ًٖ ٧

ًْٖ الُِمىت ٖلى ال٣ضعاث ألاٞٛاهُت مً الىِٟ  ْب٪،  الؾُما ص٫ْ مىٓمت ؤ الازٔغ اإلاىخجت للىِٟ، 
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ْالى بخخ٩امِا ٖلى 6ْالٛاػ، التي بلٜ بخخُاَحها مً الىِٟ  % مً 40% مً ؤلاخخُاَي الٗالمي، 

 .(12)ؤلاخخُاَي الٗالمي للٛاػ

ب٣ضع ما  ،2001ؤًل٫ٓ  11٪ ٞةن ْٚؼ ؤٞٛاوؿخان لم ٨ًً مجغص عص ٞٗل جل٣اجي ٖلى هجماث ْلظل

ْالٛاػ. ا مٗضا لّ ؾلٟا، بةهخٓاع ما ًبرعٍ هٓغا ألَمُت اإلاى٣ُت في الجٛغاُٞت الؿُاؾُت للىِٟ   ٧ان ْٚؼ

الًاث اإلاخدضة بن بزخُاع زٍُٓ ألاهابِب حٗض طاث ؤَمُت ؾتراجُجُت ٦بحرة، ألن مً  ْجضع٥ ال

ٓط، لِـ في  ْؤن مً ًدمِا ؾٝٓ ًدهل ٖلى هٟ ٌؿُُغ ٖلى َظٍ الخٍُٓ ؾٝٓ ٌؿُُغ ٖلى اإلاىخج، 

٢ٓاػ، بل في البِئت الؿُاؾُت الٗاإلاُت ْال٣  .(13)مى٣ُت آؾُا الٓؾُى 

بتها في الؿُُغة  ْبهما ػاصث ٚع ٓاظض قغ٧اتها الىُُٟت في اإلاى٣ُت،  الًاث اإلاخدضة بخ ْلم ج٨خٟي ال

َٓ٘ ٖلى زٍُٓ ألاهابِ ٓا١ الٗاإلاُت، اط ٢امذ بدى غ١ جهضًغ الٛاػ الُبُعي مً اإلاى٣ُت الى ألاؾ ب َْ

ٓاص البترْلُت مً مى٣ُت  غاٝ، لى٣ل اإلا ، ٞخبيذ ؾُاؾت بوكاء َغ١ زٍُٓ مخٗضصة ألَا َغ١ جهضًٍغ

٢ْض ظاءث َظٍ الؿُاؾت   ،ًٍ بر ٖضة ص٫ْ خ٫ٓ مى٣ُت بدغ ٢ْؼ ِٖ ٓا١ الٗاإلاُت،  ًٍ الى ألاؾ بدغ ٢ْؼ

ٓاعص الُا٢ت في اإلاى٣ُتبهضٝ الخ ْبًغان ٖلى م ؾُا   .(14)د٨م في ؾُُغة ٧ل مً ْع

ؼ م٩اهت  ٨ُت ؤَمُت اإلاؿاٖضاث اإلا٣ضمت للٗالم الخاعجي في حٍٗؼ الًاث اإلاخدضة الامٍغ ٦ما ؤصع٦ذ ال

ْباما إلاًاٖٟتها، بدُض ْنلذ الى هدٓ  ٩ا ٖاإلاُا، مما صٞ٘ بصاعة الغثِـ باعا٥ ؤ الع  50ؤمٍغ ملُاع ص

ٍٓا مى ٓماؾُت مؿاٖضاتها الخاعظُت 2012ظ ٖام ؾى اصة جُٟٗل صبل ٓح إٖل ٢ْام بخُٟٗل بغهامج َم  ،

ْاث الؿُاؾت الخاعظُت  ْٞاٖلت مً ؤص ْمالُا، بما ٌؿاٖض ٖلى ظٗلِا ؤصاة مِمت  ْمِىُا  ا ٞىُا  ٍَٓغ ْجُ

٨ُت "الظ٦ُت" َْٓ ما ظٗلِا حؿعى الى صٖم مؿإلت ؤلانالخاث ؤلا٢خهاصًت في ص٫ْ آؾُ(15)ألامٍغ ا ، 

ْالتي جم جُٟٗلِا م٘ ٦ْظل٪ في آطاع  ٣ٖ2001ض بجٟا٢ُت في ٖام  الٓؾُى،  م٘ نىض١ْ الى٣ض الضْلي، 

ٓجها مً  2002 ـ للض٫ْ الضاثىت بخ٣لُل صً حزؾخان بًٟل صٖم لِا في بظخمإ هاصي باَع خهلذ ٢حٚر

الع الى  151 حزؾخان مؿاٖضاث ا٢خهاصًت،  5,6ملُٓن ص الع، ٦ما ٢ضمذ الى ٢حٚر ٓ ملُٓن ص ٢ضعث بىد

الع في ٖام  48,2 الع في ٖام  46,53م٣اعهت بىدٓ  2010ملُٓن ص ،في خحن خهلذ (16) 2014ملُٓن ص

الع في هٟـ الٗام ؤًًا 0،9جغ٦ماوؿخان ٖلى مؿاٖضاث ْنلذ الى  . ٦ما خهلذ (17)ملُٓن ص

الع في ٖا 9،4َاظ٨ؿخان ٖلى مؿاٖضاث في مجا٫ ؤلانالخاث ؤلا٢خهاصًت ْنلذ الى  م ملُٓن ص

2002 ٓ الع في ٖام  51,5، زم اعجٟٗذ الى هد ٓ 2010ملُٓن ص الع في ٖام  35,96، م٣اعهت بىد ملُٓن ص

ٓعٍاث (18)2014 ؼؾخان، م٣اعهت بجمِ ْهي اٖلى وؿبت مً اإلاؿاٖضاث جدهل ٖلحها، ًٞال ًٖ ٢حٚر  ،

 .  آؾُا الٓؾُى ألازٔغ

ٓاعص اإلاى٣ُت ْلم ج٠٣ ْبهما جٓظِذ بلى  َظٍ الؿُاؾت ٖىض خض الؿعي للؿُُغة ٖلى م ٞدؿب، 

ٓلُخ٩ي للمى٣ُت، ًٞال ًٖ الهحن التي حؿعى  ٓب ؾُا مً ؤلاهٟغاص بالؿُُغة ٖلى اإلاجا٫ الجُ بمى٘ ْع
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اتها، بهضٝ جد٤ُ٣ مهلختها  ْطل٪ مً زال٫ الُِمىت ٖلى زْغ للٓن٫ٓ الى مهاصع الُا٢ت في اإلاى٣ُت 

ْصة ا  لى َظٍ اإلاى٣ُت. ؤلا٢خهاصًت اإلاخىامُت في الخه٫ٓ ٖلى "هٟاطًت" ٚحر مدض

 . ألابعاد ألامىُت3

٨ُت في ظمُ٘  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ جدخل مؿإلت ألامً ْؤلاؾخ٣غاع ؤَمُت متزاًضة في ؾُاؾت ال

ٓاحي الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت  ٍٓت، ْزانت في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى، هٓغا ألَمُتها مً الى اإلاىا٤َ الخُ

ٓة مىٟغصة مً الؿُُغة ٖلى َظا اإلاجا٫ ْألامىُت، ألن مهلختها جتر٦ؼ خ٫ٓ يمان ٖضم جم ٨حن ؤًت ٢

ٓٞحر "الىٟاطًت" اإلاالُت ْؤلا٢خهاصًت ٚحر اإلا٣ُضة الى َظٍ اإلاى٣ُت ؤمام اإلاجخم٘  ٓلُخ٩ي، ْفي ج ٓب الجُ

 .(19)الٗالمي

الًاث اإلاخدضة ٞغنت ٦بحرة للخٗٝغ ٖلى ؤلام٩اهاث  ُٓٞتي لل ٣ٞض ؤجاح ج٨ٟ٪ ؤلاجداص الؿ

ْٚ ُٓٞتي، اط ٖملذ مىظ ٖام الدؿلُدُت الخ٣لُضًت،  ٖلى جدُُضَا،  1991حر الخ٣لُضًت، لئلجداص الؿ

ؾُت،  ؾُا مً بم٩اهُت بؾخٗاصة مجالِا الخُٓي الخ٣لُضي زاعط ألاعاضخي الْغ ض ْع ٦ما ٖملذ ٖلى ججٍغ

ٓصة الض٫ْ  ْلِا: يمان ٖضم ٖ لظل٪ ٞةن مى٣ُت آؾُا الٓؾُى ب٦دؿبذ ؤَمُت مؼصْظت باليؿبت لِا، ؤ

ؾُت.اإلاؿخ٣لت الى م اث َظٍ اإلاى٣ُت للُِمىت الْغ ْزاهحهما: ٖضم بعتهان زْغ سخي،  ٓط الْغ  جا٫ الىٟ

ْعزذ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ٦مُاث ٦بحرة مً ألاؾلخت الخ٣لُضًت  ٢ْض ٧ان مً هخاثج َظا الٓي٘ ؤن 

الؾُما الض٫ْ الٛغبُت ْفي م٣ضمتها  ْالتي ٧اهذ ٧اُٞت إلزاعة ال٣ل٤ لضٔ ص٫ْ الٗالم،  ْٚحر الخ٣لُضًت، 

ْالى ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث ا ٓاء جل٪ الض٫ْ  ْلت مجها إلخخ ٨ُت، التي ؾٗذ في مدا الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ل

ت لِا ٍْٓت، ْفي  الٗؿ٨ٍغ ْ في مجا٫ ج٨ُٟ٪ ؤؾلختها الى ت لِا ؤ ٓاء في مجا٫ صٖم ال٣ضعاث الٗؿ٨ٍغ ؾ

٨ُت ت ؤمٍغ بُت ٖؿ٨ٍغ غ١ جضٍع ب  َظا اإلاجا٫ ٣ٞض خهلذ ٧اػازؿخان ٖلى مؿاٖضاث مالُـت، َْ لخضٍع

ت الى باث الٗؿ٨ٍغ ت، خُض ْنل حجم اإلاؿاٖضاث في بغامج الخضٍع ٓاتها الٗؿ٨ٍغ الع  ٢6,46 ملُٓن ص

ت ألازٔغ ٣ٞض خهلذ ٖلى 1993ْ2004بحن ٖامي  الع بحن 19،69، ؤما في اإلاجاالث الٗؿ٨ٍغ ،ملُٓن ص

ت ٣ٞض ْنل ح .1997ْ2004ٖامي  باث الٗؿ٨ٍغ حزؾخان ٟٞي مجا٫ بغامج الخضٍع جم ؤما ٢حٚر

٨ُت بلى ٩ي للمضة مً ٖام 4, 955 اإلاؿاٖضاث ألامٍغ الع ؤمٍغ ْػب٨ؿخان 1997ْ2004 ملُٓن ص . ٦ما بن ؤ

ٓلِا ٖلى مؿاٖضاث  6،378خهلذ ْفي هٟـ اإلاجا٫ ٖلى  ْللمضة هٟؿِا، ًٞال ًٖ خه الع  ملُٓن ص

ْالتي ْنلذ الى  ت الضٞاُٖت ْألامىُت،  ٓاتها الٗؿ٨ٍغ ال  62،607مالُت لخضُٖم ٢ ع في اإلاضة ملُٓن ص

ٓعة بحن ٖامي   .(20) 1997ْ2004اإلاده

٨ُت بٗض بؾخ٣ال٫  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٍْٓت ٣ٞض ؾٗذ ال ؤما ُٞما ًخٗل٤ بمؿإلت ألاؾلخت الى

الًاث  ض ال ، ال جٍغ ا الى ص٫ْ ؤزٔغ ب بٌٗ ؤؾغاَع ْ حؿٍغ َظٍ الض٫ْ الى ٖضم حؿغب جل٪ ألاؾلخت، ؤ

ٓلِا الحها، ٣ٞض جضٞ٘ الخاظت  اإلااصًت، ؤْ ي٠ٗ الغ٢ابت ٖلى جل٪ ألاؾلخت الض٫ْ التي اإلاخدضة ْن
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٨ُت الغامُت الى  َْٓ ما ًغب٪ الخُِ ألامٍغ ٍْٓت،  ا الى ْلت بُ٘ بٌٗ مجها، ؤْ ؤؾغاَع جمخل٨ِا الى مدا

. ْالخض مً بهدكاٍع  يبِ الدؿلر 

٨ُت ٖلى ٧اػازؿخان للضز٫ٓ في مٟاْياث مباقغة  اع ٣ٞض ٧اهذ الًٍٛٓ ألامٍغ ْفي َظا ؤلَا

٢ُٓ٘ ٖلى بجٟا١ ؾغي لى٣ل ماصة مِٗ ٓلت صْن حؿغب ؤؾلختها الى زاعط اإلاى٣ُت، خُض جم الخ ا للخُل

ذ جل٪ الٗملُت بةؾم  ٞغ ُٖ ٢ْض  ٨ُت،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓم اإلاسهب مً ٧اػازؿخان الى ال ٓعاهُ الُ

الًاث اإلاخدضة ٖلى ما م٣ضاٍع  ْالتي خهلذ بمٓظبها ال مً َظٍ  ٦ٛم 600"ٖملُت الُا٢ٓث ألاػع١"، 

 .(21)اإلااصة

٨ُت في الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓصة في  ْج٨مً الٟاثضة ألامىُت ال٨بٔر لل الؿُُغة ٖلى ألاؾلخت اإلآظ

َْظا هاب٘ مً زكُتها  ت،  ْلُت للُا٢ت الظٍع ٧ٓالت الض ٤ ال ْ ًٖ ٍَغ ٓاء بةعؾا٫ زبرائها ؤ ٧اػازؿخان، ؾ

ت( لِظٍ ْلظل٪ ٖملذ ٖلى بػالت  مً ْن٫ٓ ؤهٓمت بؾالمُت ؤْ ظماٖاث بؾالمُت )مخُٞغ ألاؾلخت، 

٢ْض هجخذ في َظا  ٗض مً ْؾاثل ؤلاًها٫ اإلاِمت. 
ُ
ش الٗابغة لل٣اعاث، التي ح ٓاٍع ْاله ٓاٖض  ظمُ٘ ال٣

٢ْٗذ في ٧اهٓن الشاوي ٖام  م٘ ٧اػازؿخان ٖلى بجٟا٢ُت لؤلمً جم بمٓظبها ج٨ُٟ٪  1993الجاهب، اط 

104  ٕٓ ر ه ٕٓ  1040الت جم بػ  1995، ْفي هِؿان ٖام SS-18ناْع زا ه ْجم ه٣لِا  SS-18ناْع ؤًًا، 

ؾُا، ؤما في ٖام  ْز٣ُت جم بمٓظبها جضمحر آزغ ؾخت  2002الى ْع ٢ْٗذ م٘ ٧اػازؿخان ٖلى  ٣ٞض ٣ٞض 

ش مً َظٍ ألاؾلخت ٓاٍع  .(22)ن

ْمىظ ٖام  ٨ُت  ت ألامٍغ لت ًٖ ٧ل ألاوكُت  ٢ْ1999ض ؤنبدذ ال٣ُاصة اإلاغ٦ٍؼ هي اإلاؿْا

ْالٗملُاث ال ْؤٖلىذ بن بؾتراجُجُتها في اإلاى٣ُت هي التر٦حز ْالخسُُُاث  ت في آؾُا الٓؾُى،  ٗؿ٨ٍغ

ٓص ظِل مدتٝر ٢اصع ٖلى الخجاْب  ب بهضٝ جىمُت ْظ ْبغامج الخضٍع ٖلى الخباص٫ الٗؿ٨غي الضْلي، 

 .(23)م٘ بخخُاظاث خٟٔ الؿالم ْؤلاخخُاظاث ؤلاوؿاهُت في اإلاى٣ُت

الًاث  2001ؤًل٫ٓ ٖام  11ْالجضًغ بالظ٦غ، ؤن ؤخضار  ٢ض ٧ان لِا جإزحرا ٦بحرا لِـ ٣ِٞ ٖلى ال

ْلُت التي  ٧ْاهذ مى٣ُت آؾُا الٓؾُى اْلى الؿاخاث الض  ، ْبهما ٖلى ص٫ْ الٗالم ألازٔغ اإلاخدضة، 

ْاثل الض٫ْ التي ٢ضمذ اإلاؿاٖضة  ٓص الٗؿ٨غي اإلاباقغ، اط ٧اهذ مً ؤ ْالٓظ ْالُِمىت  ٖاهذ الهغإ 

الًاث اإلاخدضة ْطل٪ في خغبها يض "ؤلاع  لل ت لِا،  ٓاٖض الٗؿ٨ٍغ ُت ال٣ َاب"، مما ظٗلِا ظؼءا مً زٍغ

ْ صاثمت في جل٪ الض٫ْ. ت ما٢خت، ؤ ٓاٖض ٖؿ٨ٍغ  مً زال٫ بوكاء ٢

ا ٖلى  ٓماتها إلظباَع ْالًِٛ ٖلى خ٩ ٩ي ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى،  ْاإلاالخٔ، بن الخدغ٥ ألامٍغ

حن ال ًغجبِ ؤؾاؾا بالٗم ت في ؤٞٛاوؿخان، ب٣ضع الخٗاْن ألامجي مِٗا لًمان ؤمً الُٞغ لُاث الٗؿ٨ٍغ

ٓعَا  ٓطَا ْخً ْجضُٖم هٟ ٨ُت للخٛلٛل في اإلاى٣ُت،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ الث ال ِّ بمدا بعجباَ

ال ق٪ ْلت بيٗاٝ الض٫ْ ؤلا٢لُمُت في  ؤلاؾتراجُجي،  الث تهضٝ في ظاهب مجها الى مدا ٞةن َظٍ اإلادا
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ٓلت صْن ٞغى ؾُُغ  ْالخُل ْعَا،  ْجذجُم ص ٓاع اإلاى٣ُت  تها ٖلى ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، اط بن ص٫ْ الج

ؾُا بٖخمضث ٖلى ع٦حزجحن ؤؾاؾِخحن في حٗاملِا م٘  ْعاء جد٣ُ٣ِا. ْٞغ لِا مهالر هي ألازٔغ حؿعى 

ْؤما الشاهُت  ؾُا مً ؤلاؾخ٣ال٫ ؤلا٢خهاصي،  ض الض٫ْ اإلاؿخ٣لت ًٖ ْع َظٍ ص٫ْ جخمشل ألاْلى في ججٍغ

ًٍٓ ظِل ، (24)زام بها، مؿخ٣بال ًٖ الجِل اإلاغ٦ؼي في مٓؾ٩ٓ ٞخٗمل ٖلى ٖضم الؿماح لِا بخ٩

ٓهّ مهلخت  ُٓٞتي ب٩ ؾُت للىٓغ الى ٧امل مجا٫ ؤلاجداص الؿ ٦ما طَبذ الؿُاؾت الخاعظُت الْغ

ْختى ؤلا٢خهاصي ٓط الخاعجي الؿُاسخي  ٓلُخ٨ُت زانت بال٨غملحن، ًيبػي ؤن ٌؿدبٗض ٖجها الىٟ ٓب ، (25)ظُ

سخي ) ٓػٍغ الخاعظُت الْغ ٓ ما صٞ٘ ب ابُت، َْ ٝ( الى ال٫ٓ٣ " ؤهّ م٘ جغاظ٘ التهضًضاث ؤلاَع ؾحرجي الْٞغ

ٓصة الى ما ٧ان ٖلُّ الٓي٘ ٢بل ٖام  ت 2001ٞةهّ مً الٗضالت الٗ ٓاٖض ٖؿ٨ٍغ ٩ا ٢ ، اط لم ٨ًً ألمٍغ

 .(26)في آؾُا الٓؾُى"

ٓا ْب٢خهاصًت بالضعظت الشاهُت، ٦ما بن الخ ال  ظض ؤما الهحن ٞةن مهالخِا في اإلاى٣ُت هي ؤمىُت ؤ

ْٖلى ُبٗض  ٩ي  ٓ ما  90الٗؿ٨غي ألامٍغ َْ مُل مً ألاعاضخي الهِىُت ؤياٝ لِا مساْٝ ؤمىُت ظضًضة، 

محن( " بن ؾُاؾت ب٨حن هي بالًض مً  ًخّ ب٨حن ٖلى خض ٫ٓ٢ الغثِـ الهُجي الؿاب٤ )ظُاوـٜ ٍػ ٞع

ٓص الٗؿ٨غي في آؾُا الٓؾُى " ْالٓظ ٓة  مهلختها  ، ًٞال ًٖ بصعا٦ِا بن(27)ؾتراجُجُت بؾخسضام ال٣

، مما  ٓاص ؤزٔغ ْم ْٚاػ  ؤلا٢خهاصًت هي باإلٞاصة مً َظٍ الض٫ْ ٦مهاصع للُا٢ت، بما جمخل٨ّ مً هِٟ 

ٓا١ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى. ْالىٟاط الى ؤؾ  ٢ض ًهيء مجاال لئلؾدشماعاث الهِىُت 

ط مً  ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى ٞغنت لِا للخْغ ُْٞما ًخٗل٤ باًغان ٣ٞض ْظضث في بؾخ٣ال٫ ظمِ

ْالش٣اُٞت التي ١َٓ الخها سُت  ٓامل الخاٍع ى ٖلحها، ٦ما ؾٗذ مً ظاهبها لئلٞاصة مً الٗ ع اإلاْٟغ

٨ُت الؿاُٖت  ى ٖلحها في ْل الؿُاؾت ألامٍغ ْلِا، ؾٗذ الى ٦ؿغ ١َٓ الخهاع اإلاْٟغ جغبُِا بض

٨ُت  ْع في آؾُا الٓؾُى، في ْل الًٍٛٓ ألامٍغ ْعَا في الخلُج الٗغبي بض ٌٍٓ ص ْالؿعي لخٗ لٗؼلِا، 

ْؤن ؤخضار (28)ا في مى٣ُت الخلُجٖلحه ٩ي في اإلاى٣ُت،  2001ؤًل٫ٓ  11.الؾُما  ٓص ؤمٍغ ْما جبِٗا مً ْظ

اب" في  ٨ُـت جدـذ مؿمى "م٩اٞدت ؤلاَع ت ؤمٍغ ٓاث ٖؿ٨ـٍغ ِْٞا الىاججت ًٖ جمغ٦ـؼ ٢ ؤصٔ الى جؼاًض مسا

ٓمي ؤلاًغاوي في زُغ خ٣ُ٣ي، زهٓناٖىضما جؼا مً َظا ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، مما ظٗل ألامً ال٣

٨ُت. الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓع الكغ مً ٢بل ال ٓص الٗؿ٨غي م٘ ْي٘ بًغان ٖلى الثدت ص٫ْ مد  الٓظ

ْالٛاػ في آؾُا الٓؾُى، ًٞال ًٖ ؤلاؾدشماعاث  ٦ما ؾٗذ جغ٦ُا مً ظاهبها للٓن٫ٓ الى الىِٟ 

ْالٗغ٢ُت م٘ ا ٍٓت  ابِ اللٛ لكٗٓب في اإلاى٣ُت، اط بٖخمضث في ؾبُل الٓن٫ٓ الى طل٪ ٖلى الْغ

ٓطط الٗلماوي التر٧ي ٦إؾاؽ  التر٦ُت في اإلاى٣ُت، ٦ما صٖذ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى الى ؤلا٢خضاء باألهم

ٓع الؿُاسخي ْؤلا٢خهاصي في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى الًاث اإلاخدضة (29)للخُ ٢ْض خُٓذ جغ٦ُا بضٖم ال  ،

ٓطط ؤلاًغاوي بالخٓظّ هد ْمت ألاهم بت مجها في م٣ا ٨ُت في َظا اإلاجا٫، ٚع ٓطط الٗلماوي ألامٍغ ٓ ألاهم
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م  ْٖلى الٚغ ٕ ؤلاؾالمي اإلاخىامي الظي جدملّ الخغ٧اث ؤلاؾالمُت في اإلاى٣ُت،  ٓاظِت اإلاكْغ إلا لتر٦ُا، 

ٍٓاث  ْل ْاٞ٘ ألامىُت ٢ض ؤنبدذ في م٣ضمت ؤ ْاٞ٘ ب٢خهاصًت، بال ؤن الض مً ؤن ؾُاتها ٧اهذ طاث ص

ٓط ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت  ْطل٪ بهضٝ الخض مً هٟ ْعَا في اإلاى٣ُت، بؾتراجُجُاتها،  ْجذجُم ص  ، ألازٔغ

الًاث  ِا، بياٞت الى ٖضم جم٨حن اإلاىٓماث التي جهِٟا ال ٕٓ َظٍ الض٫ْ لًَٛٓ ٓلت صْن زً ْالخُل

ٓاظض ٞحها ابُت مً الخ ٨ُت باإلَع ٓعة، ًم٨ً  ،اإلاخدضة ألامٍغ ٓلِا ٖلى ؤؾلخت مخُ ْالٗمل ٖلى ٖضم خه

٨ُت مؿخ٣بال.  بؾخٗمالِا يض اإلاهالر ألامٍغ

ىُت ججاٍ دٌو آظُا الىظؿى:  ث الثالثاإلابد  معخلبل العُاظت الخاسحُت ألامٍش

٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ًضٞ٘ الى  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْع اإلاؿخ٣بلي لؿُاؾت ال بن جدضًض الض

ً ؤؾاؾحن ٨ُت ٖلى  جغظُذ زُاٍع ْلِما: ًخمشل بسُاع الُِمىت ألامٍغ في ٦ُُٟت حٗاملِا م٘ ص٫ْ اإلاى٣ُت ؤ

.اإلاى٣ُت ْلُت ألازٔغ ْالض ْالخٗاْن م٘ ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت   ، ؤما الخُاع الشاوي: ُٞخمشل باإلاكاع٦ت 

٨ُت للخٟاّ ٖلى الٓي٘ الغاًَ )ال٣ُبُت ؤلاخاصًت( الظي  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ بن ؾعي ال

ٓلت صْن جد٫ٓ َظا الىٓام الى هٓام الخٗضصًت ال٣ُبُت، ًضٞ٘ بها الى بؾخمغاع ؾُاؾت ْالخُل  ،  جخهضٍع

٩ي ججاٍ  ْ ًإحي الخدغ٥ ألامٍغ ْمجها مى٣ُت آؾُا الٓؾُى،  ٍٓت،  الُِمىت ٖلى ٧اٞت مىا٤َ الٗالم الخُ

ؾُا  ٓاء ٧ل مً ْع ٓة مؿُُغة مً زال٫ بخخ َظٍ اإلاى٣ُت ٦جؼء مً بؾتراجُجُتها الغامُت الى ب٣ائها ٢

ْالتي حٗض م ْالٛاػ(،  ٓمت ْالهحن، ًٞال ًٖ الخه٫ٓ ٖلى الٟاثضة ؤلا٢خهاصًت )الىِٟ  ٓامل صًم ٖ ً

 ْهجاح َُمىتها ٖلى الٗالم. 

ٓ بٓف في ٖام  ٓعط صبلُ ٩ي ظ خحن ٧ان عثِؿا  ٢ْ1998ض ْن٠ صً٪ حكُجي هاثب الغثِـ ألامٍغ

ًٍ مى٣ُت بترْلُت  ٓلّ " بن مى٣ُت بدغ ٢ْؼ ًٍ ب٣ لكغ٦ت َالُبرجٓن البترْلُت ؤَمُت مى٣ُت بدغ ٢ْؼ

ت ٦بحرة للخد٫ٓ إلاى٣ُت بؾتراج ْجىمٓ بؿٖغ ْللٛغب، ْاٖضة،  الًاث اإلاخدضة  ُجُت لِا ؤَمُت ٦بٔر لل

ْب٪ " ْالبتر٫ْ ٞحها ال ًسًٗان لؿُُغة ٧اعجل ؤ  .(30)بهٟت ٖامت، ألن الٛاػ 

الًاث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت ٖلى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى ؾخٓل مغجبُت  ٓع ؤن َُمىت ال ْمً اإلاىٓ

ٓة ٢ِٓا ٖلى الهُٗض الٗالمي، بؾدىاصا الى مُُٗاث ال٣ ت ْؤلا٢خهاصًت التي جمخل٨ِا،  بةؾخمغاع جٟ الٗؿ٨ٍغ

١ٓ لم جًاَُّ ختى  الًاث اإلاخدضة في ألالُٟت الجضًضة بخٟ ٓلت " جخمخ٘ ال ٓ ما ًا٦ضٍ َجري ٦ِؿىجغ ب٣ َْ

ٓظُا،  ٓل ٓم الى الخ٨ى ْمً الٗل ٓعٍاث في اإلااضخي، ٞمً نىاٖت ألاؾلخت الى جىُٓم الٗمل،  ؤٖٓم ألامبراَ

ْهي جماعؽ ؾُُغة ال مشُل لِا في ٧ل ؤهداء الٗالم "ْمً الخٗلُم الٗالي الى الش٣اٞت ا  .(31)لكٗبُت، 

ٓص  ْلِا جىٓغ الى الٓظ ٓ ؤن ظمُ٘ ص ٨ُت ٖلى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى َ ْمما ٌٗؼػ مً الُِمىت ألامٍغ

٩ي ١ٓٞ ؤعايحها مالطا  ٓص الٗؿ٨غي ألامٍغ ا لب٣ائها، ٞمً ظِت ْظضث في الٓظ ٍع ٓهّ يْغ ٩ي ب٩ ألامٍغ

ْببخٗاصا ًٖ الِ ْجد٨مِا في َظٍ الض٫ْ ختى آمىا  ْعَا  ْلذ مخابٗت ص ْالتي خا ؾُت الخ٣لُضًت،  ُمىت الْغ
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٩ي ٞغنت لخل٪  ٓاظض ألامٍغ ْمً ظِت زاهُت ٣ٞض ق٩ل الخ  ، ْبؾخ٣اللِا ٖىّ بإق٩ا٫ ؤزٔغ بٗض 

ْلُا( في ٢م٘  ٨ُا )ص ُٓٞتي في ؤن جإزظ ُٚاءا ؤمٍغ َٓا مً ٖباءة ؤلاجداص الؿ ْالخاعظت لخ ٓماث  الخ٩

 ْ ْػب٨ؿخان، التي ٧اهذ مً ؤْلى َظٍ مٗاعيحها،  ال ؾُما طْي الُاب٘ الضًجي ؤلاؾالمي، زهٓنا في ؤ

ذ ٣ٖب ؤخضار ؤًل٫ٓ  ٨ُت 2001ص٫ْ التي ؾاٖع ٓائها للم٣اجالث ألامٍغ ت بلى ؤن ـــ، باإلياٞ(32)الى ٞخذ ؤظ

ٓاٖــضة التي ججىحها ب٣ُت الــالٟاث ٓاظض ال٣ ْج٨ٟي ؤلاقاعة ٨ُت ١ٓٞ ؤعات ألامٍغـــض الٗؿ٨ٍغــض٫ْ مً ج يحها، 

ٓمُا  -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ـــ  ٨ُت ج٠ًُ ً ٓاٖض ألامٍغ ٓ  156الى ؤن ال٣ َْ حزؾخان،  الع إل٢خهاص ٢حٚر ؤل٠ ص

ٓالي  ٓمي5ما ٌك٩ل خ  .(33)% مً بظمالي صزلِا ال٣

حن ٢ض ؾاَمذ  ت ٚحر اإلاخ٩اٞئت بحن الُٞغ ْالٗؿ٨ٍغ ٍْبضْ، ؤن الٗال٢اث الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت 

َْٓ ما ؾٓٝ جداٞٔ ٖلُّ، م٘  هي ألازٔغ في الًاث اإلاخدضة ٖلى َظٍ الض٫ْ،  بؾخمغاع َُمىت ال

ٓلً با٫ْ( في ٧اهٓن الشاوي ٖام  ْػٍغ الؿاب٤ )٧ ْالظي ٖبر ٖىّ  ٓاظضَا الٗؿ٨غي اإلاتزاًض،  ، 2002ج

 ٓ ٓص في آؾُا ال ْْظ ٩ا مهالر مخمحزة  ٓلّ: "ؾٝٓ ٩ًٓن ألمٍغ  .(34)"ؾُى... هدً لم هدلم بّ في الؿاب٤ب٣

ٍٓغ الضًم٣غاَُت ْخماًت ْ  ٨ُت للىٟاط الى مى٣ُت ٖبر مؿإلت جُ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ َٗض ؾعي ال

٩ي، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ْزل٤ ب٢خهاص الؿ١ٓ الخغة ٓطط ألامٍغ ْلت مِمت لهبٜ اإلاى٣ُت باألهم ، مدا

ْبالخالي الاو غ الؿُاؾُت ْؤلا٢خهاصًت،  ْصمجِا بال٩امل يمً ألَا ْؤمىُا،  ْب٢خهاصًا   ؿالبؾُاؾُا 

٨ُت. ْْيِٗا في ٢اَغة الخبُٗت للُِمىت ألامٍغ ٓ ما ًمِض ل٣ُاصتها  َْ ٩ا،   ال٨ٟغي ألمٍغ

٨ُت ٖلى آؾُا الٓؾُى لِـ ؤمغا مُل٣ا بؿبب  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ بال بن بؾخمغاع َُمىت ال

ْلُت التي جد٫ٓ صْن بؾخمغاع جل٪ الُِمىت ٞمً ظِت، هجض ؤن  ،اإلادضصاث الضازلُت، ًٞال ًٖ الض

٩ي ؤزظ ٌٗاوي في الٟترة ألازحرة مً مكا٧ل متزاًضة، ًإحي في م٣ضمتها ؤلاعجٟإ الِاثل ؤلا ٢خهاص ألامٍغ

الع في جهاًت ٖام  500للضًً الٗام )ؤ٦ثر مً  الًاث 2004ملُاع ص ْجؼاًض العجؼ الخجاعي لٛحر نالر ال  ،)

الع في ٖام  617،7اإلاخدضة، خُض بلٜ َظا العجؼ  َْٓ ع2004٢ملُاع ص ض مً ماقغاجّ ،  م ٢ُاسخي ًٍؼ

ْاخضة هي الهحن، خُض بلٜ العجؼ في الخباص٫ الخجاعي مِٗا في  ْلت  ٓ م٘ ص الخُغة بن ؤ٦ثر مً عبّٗ َ

ٓالي  2004ٖام  ش  162خ ْاخضة في مجمل جاٍع ْلت  ٩ي م٘ ص ٓ ؤًًا ع٢م ٢ُاسخي لعجؼ ؤمٍغ َْ الع،  ملُاع ص

٩ا َْظا ال ٌٗجي ؤجها مِضصة باإلجهُاع ؤلا٢خها35ؤمٍغ ٓتها ؤلا٢خهاصًت مغشخت ،  ْبهما ٌكحر الى بن ٢ صي، 

ْجدضًض مٗالم  ْعَا في عؾم  ْص ٦ْخل ب٢خهاصًت ؤزٔغ في ؤهداء الٗالم،  للتراظ٘، م٘ جىامي ٢ٔٓ 

ا ال٣ٔٓ الٗٓمى  ْعَا بةٖخباَع َْٓ ما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ؤصاء ص ٓاٖض الىٓام ؤلا٢خهاصي الٗالمي،  ٢ْ

 الٗضًض مً مىا٤َ الٗالم.ًٞال ًٖ بؾخمغاع َُمىتها ٖلى  ،الٓخُضة

٩ي في ص٫ْ آؾُا الٓؾُى لً ًب٣ى مٓي٘  ٓاظض الٗؿ٨غي ألامٍغ ْ مً هاخُت ؤزٔغ ٞةن الخ

، ٣ٞض ؤٖلىذ مىٓمت قىِٛاي للخٗاْن في  ْلِا ؤْ الض٫ْ ؤلا٢لُمُت ألازٔغ ٓاء مً ٢بل ص جغخُب، ؾ

غان ٖام  ٣ض في الخامـ مً خٍؼ ُٖ الًاث اإلاخدضة في ٧اػازؿخان مُالب 2005ماجمغ ال٣مت الظي  تها ال
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ْبغعث َظٍ الض٫ْ َلبها بةٖالن بجها  ت في آؾُا الٓؾُى،  ٓاٖضَا الٗؿ٨ٍغ ال١ ٢ بٓي٘ ظض٫ْ ػمجي إٚل

٨ُت ما ًبرعَا ت ألامٍغ ٓاٖض الٗؿ٨ٍغ ْلم ٌٗض لل٣ اب في ؤٞٛاوؿخان ٢ض بهتهذ،  ، (36)حٗض الخغب يض ؤلاَع

٨ُت حؿع الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْػب٨ؿخان بن ال ٓاٖضَا في آؾُا ٦ما ؤٖلىذ ؤ ٓاتها في ٢ ى الى ب٣اء صاثم ل٣

ٓصَا في  البتها بةجهاء ْظ ٓلُخ٨ُت في بؿِ الُِمىت ٖلى اإلاى٣ُت، َْ ٓب الٓؾُى، لخضمت ؤَضاِٞا الجُ

ْبهتها٥ خ١ٓ٣  ْػب٨ؿخان بالٟؿاص  ٓمت ؤ الًاث اإلاخدضة الى بتهام خ٩ َْٓ ما صٞ٘ ال ْػب٨ؿخان،  ؤ

ْالتهضًض ب٣ُ٘ اإلاؿاٖضاث ؤلا٢ ٓاتها ؾدب٣ى، ما صامذ لِا خاظت إلا٩اٞدت ؤلاوؿان،  ْبن ٢ خهاصًت ٖجها، 

ٓٞحر ؤلاؾخ٣غاع في ؤٞٛاوؿخان ْج اب،   .(37)ؤلاَع

٨ُت ججاٍ ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ؾٓٝ حؿخمغ بةججاٍ الُِمىت ٖلى  ْباإلادهلت، ٞةن الؿُاؾت ألامٍغ

ؼ  ْلُت ألازٔغ مً اإلاكاع٦ت في حٍٗؼ ْالض ؤلاؾخ٣غاع في اإلاى٣ُت اإلاى٣ُت م٘ ٖضم ببٗاص ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت 

ْالهحن. ٩٦ل ؾُا   الؾُما ْع

٨ُت لِـ في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى، بل  ٪ مِم في مؿخ٣بل الؿُاؾت ألامٍغ ٗض عْؾُا قٍغ
ُ
ْح

٨ُت، التي جلذ هجماث  ت ألامٍغ ْبدظع ال٣ٟؼة الٗؿ٨ٍغ م مً ؤجها جل٣ذ   11في الٗالم، ٖلى الٚغ

ْػب٨ 2001ؤًل٫ٓ ٖام  ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى )ؤ حزؾخان(، ْهي هدٓ ظمِ ٢ْحٚر ٧ْاػازؿخان  ؿخان 

ْع،  ذ بهظا الض ؾُا، بل بجها بٖتٞر ٍٓت لْغ ٩ي في اإلاىا٤َ الخُ ْع ؤمجي ؤمٍغ بهظا لم جظًٖ ٣ِٞ لض

مً زال٫ ؤلاٖالن اإلاكتر٥ بكإن الٗال٢ت ؤلاؾتراجُجُت الجضًضة، التي ؤٖلً ٖجها الغثِؿان 

ٓجحن( في  ٓ بٓف ْٞالصًمحر ب ٓعط صبلُ ط ظاء ُّٞ " بهىا ه٣غ بمهلخخىا اإلاكتر٦ت ، ا2002آًاع  24)ظ

ْالؿالمت ؤلا٢لُمُت، ل٩اٞت ص٫ْ  ْالؿُاصة  ؼ ؤلاؾخ٣غاع  في آؾُا الٓؾُى ْظىٓب ال٢ٓ٣اػ، في حٍٗؼ

 .(38)َظٍ اإلاى٣ُت "

م بن البٌٗ ٣ًللٓن مً طل٪، بال بن لِا  ٨ُت، ٚع ؤما الهحن ٞلِا جإزحر ٖلى ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغ

ْع ٦بحر في بؾخ٣غاع ألا  ْمى٣ُت آؾُا الباؾُٟ٪، ٦ما ال ص ْيإ مً ٖضمِا في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى 

ْالظي ًبلٜ حجم  ت ْؤلا٢خهاصًت،  ٓة الهحن الٗؿ٨ٍغ ًم٨ً لِا زال٫ اإلاؿخ٣بل اإلاخٓؾِ ؤن جخجاَل ٢

ْٖضص ؾ٩اجها حؿٗت ؤيٗاٝ ٖضص ؾ٩ان  سخي،  ب٢خهاصَا زمؿت ؤيٗاٝ حجم ؤلا٢خهاص الْغ

ؾُا  .(39)ْع

ْلُت ْؤلا٢لُمُت وؿخيخج مما ج٣ضم بن ٢ب ٨ُت مكاع٦ت ال٣ٔٓ الض الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٫ٓ ال

 ٤ ْلت اإلاُِمىت، ًٖ ٍَغ ْع الض ألازٔغ في اإلاى٣ُت ؾٓٝ ٣ًلل مً ألاٖباء اإلاترجبت ٖلى ال٣ُام بض

ٓا٣ُٞت بحن اإلاخُلباث ؤلاؾتراجُجُت  ٓ ما ًضٞ٘ بها هدٓ بجبإ ؾُاؾت ج َْ ،ً مكاع٦ت آلازٍغ

ْمبضؤ الكغا٦ ٨ُت،  ٓ الخُاع اإلاغجر مؿخ٣بال.ألامٍغ ْالهحن، َْ ؾُا  ً ْزهٓنا ْع  ت م٘ آلازٍغ
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 : الخاجمت

الًاث اإلاخدضة  ْالهغإ بحن ال لم جدٓى مى٣ُت آؾُا الٓؾُى زال٫ خ٣بت الخغب الباعصة 

ْلم ٨ًً َىا٥ ؤي  ٨ُحن،  ُٓٞتي )ؾاب٣ا( بةَخمام ٦بحر مً ٢بل ال٣اصة ألامٍغ ٨ُت ْؤلاجداص الؿ ألامٍغ

ٓجها ٧اهذ حك٩ل ظؼءا مِما مً ؤعاضخي جٓظّ مٗلً لِم ج ٓعٍاث آؾُا الٓؾُى، هٓغا ل٩ جاٍ ظمِ

ا  ٓعٍاث ألجها ٧اهذ حٗخبَر ْاضخت ججاٍ َظٍ الجمِ ْبالخالي لم ج٨ً ٖىضَم ؾُاؾت  ُٓٞتي،  ؤلاجداص الؿ

ْا لِا في طل٪ الهغإ.  ٖض

ْبهتهاء الخغب الباعصة ٣ٞض خُٓذ ص٫ْ آؾُا ُٓٞتي  ٓؾُى اإلاؿخ٣لت ال ؤما بٗض بجهُاع ؤلاجداص الؿ

٨ُت، بؿبب اإلا٩اهت اإلاخمحزة التي جخمخ٘ بها ٖلى  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ خضًشا بةَخمام متزاًض مً ٢بل ال

ْالٛاػ  ْبمخال٦ِا ٦مُاث ضخمت مً الىِٟ  ٢ِٓٗا الجٛغافي  ْالضْلي، هٓغا إلا ٍٓحن ؤلا٢لُمي  اإلاؿخ

ْالخىاٞـ بحن ْع الهغإ  ٓعا مِما مً مدا ْلُت. الُبُعي، مما ظٗلِا مد ْالض  ال٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت 

الًاث  2001ؤًل٫ٓ ٖام  ٢ْ11ض ق٩لذ ؤخضار الٟغنت الؿاهدت للمداٞٓحن الجضص في ال

ْما جبِٗا مً بهدكاع  ْالتي بضؤث بإٞٛاوؿخان  اب،  ٓا الخغب ٖلى ؤلاَع ٨ُت، خُض ؤٖلى اإلاخدضة ألامٍغ

ْما٢خت في ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، ألامغ الظي ؤجاح ل ت صاثمت  ٓاٖض ٖؿ٨ٍغ الًاث اإلاخدضة الٟغنت لٓي٘ ٢ ل

ْالهحن، ًٞال ًٖ ٢غبها مً مهاصع  -أل٫ْ مغة-٢ضمِا  ؾُا  حن َما ْع ْلخحن ٦بًر في اإلاجا٫ الخُٓي لض

ْالٛاػ(.  الُا٢ت اإلاِمت )الىِٟ 

ْؤبٗاص  ْاٞ٘  ٨ُت في َُمىتها ٖلى ص٫ْ آؾُا الٓؾُى، بؿبب ص الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٢ْض اهضٞٗذ ال

ْبخضار جد٫ٓ في ب٢خهاصًاث َظٍ ؾُاؾُت، جخمشل بيكغ ا لضًم٣غاَُت ْخماًت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

ْالتي جخمشل بالُِمىت  ْاٞ٘ ؤلا٢خهاصًت،  ْجٓظِِا هدٓ ب٢خهاص الؿ١ٓ الخغة، بياٞت بلى الض الض٫ْ، 

ٓاء مً خُض الىِٟ ؤْ الٛاػ الُبُعي،  ٖلى ؤلاخخُاَي الِاثل الظي جخمخ٘ بّ َظٍ اإلاى٣ُت، ؾ

ٓلت صْن جد٨م الض ٓصة في ْالخُل ْالهحن، بمهاصع الُا٢ت اإلاِمت اإلآظ ؾُا  ٫ْ ألازٔغ ْزهٓنا ْع

ٓاظض الٗؿ٨غي  ٨ُت للخ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْاٞ٘ ألامىُت ٣ٞض ق٩لذ صاٞٗا ٦بحرا لل اإلاى٣ُت، ؤما الض

ْالٗمل ٖلى ٖضم  ٕٓ جل٪ الض٫ْ لُِمىت بخضٔ الض٫ْ ؤلا٢لُمُت،  ٓلت صْن زً اإلاباقغ في اإلاى٣ُت للخُل

ابُت.حؿٍغب ألا  الًاث اإلاخدضة باإلَع ْ مىٓماث جهِٟا ال ْ بُِٗا الى ص٫ْ ؤ  ؾلخت التي ؤنبدذ جمل٨ِا ؤ

الًاث اإلاخدضة ٖلى ص٫ْ آؾُا الٓؾُى ؾِخُلب مجها ال٨شحر  ْ ؤن بؾخمغاع الُِمىت اإلاُل٣ت لل ٍْبض

ا بمٟغصَا، بؿبب اإلاكا٧ل التي ٌٗا َٓٞغ ْاإلاؿخلؼماث التي ال حؿخُُ٘ ؤن ج وي مجها مً ؤلام٩اهُاث 

ؾُا  ْلُت ألازٔغ ْزانت ْع ْالض ْع ؤ٦بر لل٣ٔٓ ؤلا٢لُمُت  ب٢خهاصَا، مما ًضٞ٘ بها الى بُٖاء ص

ٓم  ْبالخالي ٞةن جبىحها إلابضؤ ٣ً ٓم اإلاى٣ُت،  ْعَما في خٟٔ ألامً ْؤلاؾخ٣غاع في ٖم ْالهحن، هٓغا لض

٨ُت في مى٣ُت آؾُا الٓؾُى،  ٓا٤ٞ بحن مخُلباث ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغ ْالٗمل ٖلى بقغا٥ ٖلى الخ

ٓ الخُاع اإلاغجر مؿخ٣بال. ن اإلاى٣ُت، ٌٗض َ ٓاع ؤلا٢لُمي في قْا  الض٫ْ ألازٔغ طاث الج
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