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  دور منظمة اإلجياد يف تسوية األزمة الصومالية

 رجب عمر العاتي .د

 املقدمة

                                                                            ٖعس وبسأ تػٕٖٛ الٍعاعات بالططق الػلمىٗٛ أسلس اابلاز٢ اةاولٛ ق النلإٌُ      
                                       ااتشلسٚ، مىبلسأ ٖمتلعً بلْ أعهلاٞ                                               السٔل٘ ااعاقط، سٗح ٌل عمّٗا وٗجاق ا٧ولي  

                                                                          ا٧وي ااتشسٚ ساه قٗاوّي بفض وٍاظعاتّي بالططق الػمىٗٛ ٔشلك ولَ أدلن سفلغ    
                     الػمي ٔا٧وَ السٔلٗني.

                                                                         سٗح ٖؿري وٗجلاق ا٧ولي ااتشلسٚ ق هكلمْ الجلاوَ نظ ااٍعىلات السٔلٗلٛ        
               ٔوَ ثلي هل ُ                                                                    ا٫قمٗىٗٛ باعتباضِا تطعٜ الػمي ٔا٧وَ السٔلٗني ق وٍاطنّا ا٫قمٗىٗٛ،

      ً       ً       ً                                                            ةا زٔضًا وػاعسًا ٔوتىىًا لمسٔض العلاا٘ ل٨ولي ااتشلسٚ. ٥ٔ تلعاه ا٧ولي ااتشلسٚ       
                                                                                  تعمق أِىٗٛ مبريٚ عملٜ تععٖلع التعلأُ ولك تملك ااٍعىلات ا٫قمٗىٗلٛ ق تػلٕٖٛ         

                      الٍعاعات ٔبٍاٞ الػ٦ً.

                                                                      ٔنظ داٌب ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ الناضٖٛ، اليت تتعاطٜ وك الكلطاعات العطقٗلٛ   
                                           ً                               الناضٚ ا٫هطٖنٗٛ )وٍعىٛ الٕسسٚ ا٫هطٖنٗٛ غابنًا ثي ا٥ذباز ا٫هطٖنل٘،، اغبططل      ق 

                                                                          ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ الفطعٗٛ وٍص تػعٍٗٗات النطُ ااان٘ ق عىمٗات نزاضٚ ٔتػلٕٖٛ  
                                                                            الكطاعات، ٖٔعترب تسخن ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ الفطعٗٛ ق عىمٗٛ التػلٕٖٛ الكلٕوالٗٛ   

                                            زاخمٗٛ دبلطٙ ق ا٫قملٗي اشبلام بملن وٍّلا             ً                    خكٕقًا، ٔق تػٕٖٛ أٙ قطاعات
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  ٖٛازباوعٛ ا٧مسط             .  
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ً                                                            تسخ٦ً بالغ ا٧ِىٗٛ، ٔضمبا ٖفٕق ق أِىٗتْ أٙ تسخن آخط ق ِصٓ الكطاعات    .  

                                                                           ٔتعٕز ِصٓ ا٧ِىٗٛ نظ اعتبلاضات عسٖلسٚ، ولَ بٍّٗلا أُ اللسٔه ا٧عهلاٞ ق       
                               ً                                                     التٍعٗي ا٫قمٗى٘ الفطع٘ متتمك هّىلًا أههلن ةلصا الكلطات، ٔتملُٕ للسّٖا بالتلال٘        

                                                                            غٗاغللٗٛ ٔعػللمطٖٛ أههللن ق التعاوللن وللك الكللطات، ٔشلللك بااناضٌللٛ وللك       خللربٚ 
                                                                               ااٍعىات السٔلٗٛ ٔالنٕٝ السٔلٗٛ ا٧خطٝ اليت ضمبلا ٥ تملُٕ للسّٖا وعطهلٛ دٗلسٚ      

               بطبٗعٛ الكطات.

                                                                     ٔوَ ٌاسٗٛ أخطٝ، ٖمُٕ التٍعٗي ا٫قمٗى٘ اشبام بااٍطنٛ الليت ٖٕدلس بّلا    
                                      ظ تػٕٖٛ ةصا الكلطات، عل٦ٔٚ عملٜ أُ                      ً                     الكطات أمجط التعاوًا بالعىن عمٜ الٕقٕه ن

ً                            تسخن ااٍعىٛ الفطعٗلٛ ق الكلطات ٖملُٕ ق ا٧ ملب أمجلط قبل٥ًٕ للسٝ أطلطا                                                             
                                                                                     الكللطات أٔ وععىّللي عمللٜ ا٧قللن، بسضدللٛ أمللرب وللَ تللسخن قللٕٝ زٔلٗللٛ، مىللا أُ 
                                                                                      ااٍعىللات ا٫قمٗىٗللٛ الفطعٗللٛ تتىتللك مبٗللعٚ ِاوللٛ تتىجللن ق أُ اعتبللاضات النللط   

                                                         فٛ التسخن العػمطٙ ق ِصٓ الكطاعات أقلن بملجري بااناضٌلٛ                  ازبغطاق دبعن تمم
                              وك التسخن العػمطٙ  ري ا٫قمٗى٘.

ً                                          ِصا عملٜ اللط ي ولَ أُ أ مبّلا ٔدلست أقل٦ً لتشنٗلق أ لطاي اقتكلازٖٛ                                             
                  ً        ً                             ه ٌّا ا٩ُ تمعب زٔضًا وتعاٖسًا ق قهلاٖا ا٧ولَ ا٫قمٗىل٘      -           وٍعىٛ ا٫ػباز-        ٔتٍىٕٖٛ 

                                                                                      ٔتػلٕٖٛ الكلطاعات، هىٍعىلٛ ا٫ػبلاز أنللاه  ٧دٍلستّا التٍىٕٖلٛ ٔالب٠ٗٗلٛ قهللاٖا        
                                                                                غٗاغٗٛ، ٔظن اةلس  ا٧غاغل٘ لنػلي الؿل٠ُٕ الػٗاغلٗٛ ٔا٫ٌػلاٌٗٛ ق غلمطتاضٖٛ        

ً      ؾلّست أؾلما٥ً                                                                  ا٫ػباز ِٕ اغتعازٚ الػلمي ٔا٥غلتنطاض ق اللسٔه ا٧عهلاٞ ٔالليت                
   ً     ً             زٔضًا وّىللًا لتػللٕٖٛ   -                ٔواظاللل  تمعللب-                                         طبتمفللٛ وللَ الكللطاعات، ٔلعبلل  ا٫ػبللاز 

                             ااؿممٛ الػٕزاٌٗٛ ٔالكٕوالٗٛ.

                                                                  ٔق نطاض ِصا ااٍار ا٫قمٗى٘ الفطع٘، غٍتططق ق ِصٓ السضاغٛ نظ وٍعىلٛ  
                                      ا٫ػباز ٔزٔضِا ق تػٕٖٛ ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ.

 أهمية الدراسة
                                                     ق الكلٕواه أِىٗلٛ اغلتجٍاٟٗٛ ولَ بلني الٍعاعلات                             تمتػب اسبلط  ا٧ِمٗلٛ   

ً      ً             الساخمٗٛ ق أهطٖنٗا، لمٌّٕا اسبالٛ الٕسٗسٚ اليت ؾّست اٌّٗاضًا ماو٦ً ٔممتلسًا لمسٔللٛ         ً                                                        
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                                     ، ٔمل تلٍذ  أٙ ااعلٛ قلٕوالٗٛ ق أُ        1991                               عنب غنٕط ٌعاً غٗاز بلطٙ علاً   
       ز ولَ                                                                          تػٗطط عمٜ اسبمي، ٔغازت سالٛ وَ التنػٗي الفعمل٘ لمسٔللٛ هٗىلا بلني علس     

                                                                              ازبىاعللات ااػللمشٛ، ٔٔقللن ا٧وللط ببعهللّي نظ نعلل٦ُ ا٥ٌفكللاه عللَ السٔلللٛ  
                                                            الكٕوالٗٛ أٔ عمٜ ا٧قن نع٦ُ قٗاً سمي شات٘ ق نطاض ِصٓ السٔلٛ.

                                                                      ٔوَ ٌاسٗٛ أخطٝ ه ُ أِىٗٛ زضاغٛ ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ تٍبك وَ مٌّٕلا ؾلّست   
                      الٕغلاطٛ أٔ التلسخن                                                              تطبٗق وععلي أزٔات تػلٕٖٛ الٍعاعلات غلٕاٞ اافأنلات أٔ      

        اشباضد٘.

                                                                        ن٥ أُ ِصٓ الرتتٗبات تٕادْ ذبلسٖات عملٜ أضي الٕاقلك، بػلبب التلساعٗات      
                                                                              الساخمٗٛ ٔا٫قمٗىٗٛ ٔالسٔلٗٛ، مما أزٝ نظ اغتىطاض الكطات، ِٔصا وا ٖلجري تػلا٥٣ت   
                                                                               عىٗنٛ بؿأُ أغبا  اغتىطاض سالٛ اٌّٗاض السٔلٛ ق الكلٕواه ٔالعذلع علَ الٕقلٕه     

                     شٛ ٔهعالٛ ةصٓ ا٧ظوٛ.            نظ تػٕٖٛ ٌاد

                                                                           ِٔللٕ وللا زهعللل نظ التعللط  عمللٜ زٔض وٍعىللٛ ا٫ػبللاز لمٕقللٕ  عمللٜ     
                                                                 ا٫ػبابٗات ٔالػمبٗات اليت تفٗس ق تطٕٖط أزاٞ ااٍعىٛ ق عىمٗٛ التػٕٖٛ.

                                                                        ٔق نٕٞ ِصا التعنٗس ٔالتؿابك الصٙ ؼبٗط بعىمٗٛ التػلٕٖٛ، هل ُ ا٫ؾلمالٗٛ    
                                                 التال٘: وا وسٝ هاعمٗٛ اللسٔض اللصٙ تنلًٕ بلْ                                         الطٟٗػٗٛ تتشسز ق ا٫دابٛ عمٜ الػ٤اه

                                                                         ا٫ػباز ق ذبنٗق التػٕٖٛ ٔااكاسبٛ الٕطٍٗٛ، بالتطبٗق عمٜ نسسٝ بل٤ض الٍعاعلات   
                                                                                        الساخمٗٛ اليت تعاٌ٘ وٍّلا النلاضٚ ا٫هطٖنٗلٛ )اسبلط  ا٧ِمٗلٛ الكلٕوالٗٛ،، ٔولا ِل٘         

                   طبٗعٛ ِصا السٔض؟  

 فروض الدراسة
                                            هطنٗات السضاغلٛ عملٜ اللطبط بلني قهلاٖا                                      تنًٕ الفمطٚ الطٟٗػٗٛ ٔضاٞ قٗا ٛ 

                                                                            الكطات ٔآلٗاتْ، ٔبني هطم الٕقٕه نظ تػٕٖٛ غلمىٗٛ لمٍلعات ولَ خل٦ه ازبّلٕز      
                            اابصٔلٛ وَ قبن وٍعىٛ ا٫ػباز.

                                                 ٔق نطاض شلك تٍطمق السضاغٛ وَ هطنٗتني أغاغٗتني ِىا:

                                                                               تٕادْ ااٍعىلات ا٫قمٗىٗلٛ الفطعٗلٛ ذبلسٖات وؿلرتمٛ، أبطظِلا شللك التعنٗلس           . 1
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     ولك    -                     الكلطاعات الساخمٗلٛ  -                                                      لؿلسٖس الٍلادي علَ تلساخن أبعلاز ِلصٓ العلاِطٚ         ا
                                                                           أبعازِا ا٫قمٗىٗٛ ق مجري وَ ا٧سٗاُ ولَ ٌاسٗلٛ، ٔسساثلٛ دبطبلٛ التػلٕٖٛ ق      

                               وَ ٌاسٗٛ ثاٌٗلٛ، ٔا٫ؾلمالٗات     -           وٍعىٛ ا٫ػباز-                            نطاض التٍعٗي ا٫قمٗى٘ الفطع٘ 
                              ؿأُ عىمٗٛ التػٕٖٛ لسٝ اللسٔه                                                  الػٗاغٗٛ وَ ٌاسٗٛ ثالجٛ )تٕاهق ا٫ضازٚ الػٗاغٗٛ ب

                                                                             ا٧عهاٞ، أٔ والٗلٛ )تلٕهري التىٕٖلن الل٦ظً، ٔطملب ااػلاعسات ولَ اشبلاضز         
                                                                            ٔخاقٛ ا٧وٍٗلٛ، ا٧ولط اللصٙ ٖؿلري نظ ضبسٔزٖلٛ ا٥قلرتا  ا٫قمٗىل٘ أٔ علسً         
                                                                         مفاٞتْ بالٍػبٛ لتػٕٖٛ ٔسن الكطاعات، ض ي التطلٕضات الليت سبنل  با٩لٗلات     

                      ا٫قمٗىٗٛ ق ِصا الؿأُ.

                                                                   اض  ااكاحل بني زٔه نقمٗي ا٫ػبلاز ٖل٤زٙ نظ نعاقلٛ دّلٕز ااٍعىلٛ ق        ته  . 2
ً         لعب زٔض الٕغٗط لمتٕقن نظ تػٕٖٛ ٌادشٛ ل٨ظوٛ الكٕوالٗٛ. ِصا ههل٦ً علَ                                                                
                                                                         عسً ٔدٕز آلٗٛ تابعٛ اٍعىٛ ا٫ػباز بؿأُ نزاضٚ ٔسن الكلطات تتبعّلا عٍاقلط    

                الهلطٔضٚ، مملا                                                        وسٌٗٛ ٔعػمطٖٛ تمُٕ داِعٚ لمتسخن ق أٙ ٔق  نشا اقتهل   
                                                                            ٤ٖزٙ نظ قعٕبٛ الٛ أولاً تػلٕٖٛ ااٍاظعلات بؿلمن علاً، ٔتػلٕٖٛ ا٧ظولٛ         

                    الكٕوالٗٛ بؿمن خام.

 منهجية الدراسة
                                                                       تتطمب السضاغٛ ازبىك بلني علسٚ وٍلاِر ٔشللك لتلساخن ٔتؿلعب وعطٗلات        
                                                                               العاِطٚ وٕنٕت السضاغٛ. لصا مت اغتدسًا اقلرتا  ذبسٖلس اللسٔض ولَ خل٦ه تٍلأه       

                                                                     ٔالتٍعٗىلل٘ لمىٍعىللٛ، ٔالللسٔض الفعملل٘ لمىٍعىللٛ ق تػللٕٖٛ ا٧ظوللٛ                  ا٫طللاض الٍعللطٙ 
                                                                             الكٕوالٗٛ، ٔمصلك مت اغتدسًا ااٍّر النإٌٌ٘ لمتعط  عمٜ الط٣ٖلٛ ازبسٖلسٚ الليت    
                                                                                  تططسّا ااٍعىلٛ لمتشػلني ولَ هلطم نوماٌٗلٛ استلٕاٞ الٍعاعلات ٔنسل٦ه الػلمي          

                ٔا٧وَ ق الناضٚ.

                        لٕقللٕه نظ اغللتٍتادات                                                      مىللا مت اغللتدساً وللٍّر زضاغللٛ اسبالللٛ بّللس  ا   
                                                                                    ٔخ٦قات أمجلط زقلٛ بؿلأُ التػلٕٖٛ الػلمىٗٛ لمىٍاظعلات ق أهطٖنٗلا بؿلمن علاً          

                                 ٔاسبط  ا٧ِمٗٛ الكٕوالٗٛ بؿمن خام.

                                                                        أوا عَ الفرتٚ العوٍٗٛ: هنس مت الرتمٗع عمٜ ااطسملٛ الليت عنبل  التٕغلك ق     
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   ا                                                                            وّاً وٍعىٛ ا٫ػبلاز، سٗلح دبلأظت زٔضِلا النلسٖي مىٍعىلٛ اماهشلٛ ازبفل        
                                                                                  ٔالتكللشط، ٔاِتىلل  مبٍللك ااٍاظعللات بللني الللسٔه ا٧عهللاٞ ٔالعىللن عمللٜ سمللّا  

                  بالٕغاٟن الػمىٗٛ.

    ً                                                              ٔبٍاًٞ عمٜ وا تنسً مت تنػٗي البشح نظ ضبٕضَٖ أغاغلٗني، تٍلأه ارلٕض    
                                                                      ا٧ٔه زٔض ا٫ػباز ق تػٕٖٛ ا٧ظوٛ، ٔتٍأه ق ارٕض ا٩خط تنٗٗي دّلٕز ا٫ػبلاز   

                         )التشسٖات ٔغبن التفعٗن،.

 دور اإلجياد يف تسوية األزمة: حملور األولا

                            مبتابعلٛ الكلطات اللساخم٘          1996                                     اِتى  وٍعىٛ ا٫ػباز وٍص ٌؿأتّا ق علاً  
                                                                        ق الكٕواه باعتباضِا نسسٝ السٔه ا٧عهاٞ ق ااٍعىٛ، ٔق ِلصا ا٫طلاض ضملعت    

                                  دّٕزِا عمٜ ا٧ِسا  الػٗاغٗٛ مبلا ق    -                   بعس تٕغٗك صباه عىمّا-            وٍعىٛ ا٫ػباز 
                                                                             ٍك ااٍاظعات بلني اللسٔه ا٧عهلاٞ ٔالعىلن عملٜ سملّا بالٕغلاٟن الػلمىٗٛ              شلك و

                                            ٔتػٕٖتّا باسبٕاض، ٔٔقف اٌتّامات سنٕق ا٫ٌػاُ.

                                                                             ٔظللن اةللس  ا٧غاغلل٘ لنػللي الؿلل٠ُٕ الػٗاغللٗٛ ٔا٫ٌػللاٌٗٛ ق ا٧واٌللٛ ِللٕ 
ً                             اغتعازٚ الػلمي ٔا٥غلتنطاض ق اللسٔه ا٧عهلاٞ الليت ؾلّست أؾلما٥ً طبتمفلٛ ولَ                                                               
                                                                            الكطاعات، ٔق نطاض غعّٗا لتػٕٖٛ الكلطاعات الناٟىلٛ ق ااٍطنلٛ ظمل  دّلٕز      

                هللٗٛ الػلل٦ً ق                                                              وٍعىللٛ ا٫ػبللاز وٍكللبٛ عمللٜ وؿللممتني أغاغللٗتني: ا٧ٔظ ِلل٘ ق
      ِٔلٕ  -                                                                        دٍٕ  الػٕزاُ، أوا الجاٌٗٛ هّ٘ قهٗٛ الكٕواه ٔاسبط  ا٧ِمٗٛ اللساٟطٚ هٗلْ   

                                              ٔق ِلصا الكلسز دبلسض ا٫ؾلاضٚ نظ أُ وٍعىلٛ        -                               وا غٗتي تٍأللْ ق ِلصا ارلٕض   
                                                              ً     ً            ا٫ػباز أغٍست ومف ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ نظ نثٕٗبٗا، مىلا لعبل  مٍٗٗلا زٔضًا ملبريًا ق     

                                                          ٛ، نناهٛ نظ دٗبٕت٘ اليت ِ٘ ونط ل٬ػباز وٍلص نٌؿلاّٟا علاً                     اافأنات الكٕوالٗ
                                                                          ، ٔوَ ِلصا ااٍطملق قاول  ا٫ػبلاز بعلسز ولَ اابلازضات بلني الفكلاٟن           (1 )    1986

                                         ااتشاضبٛ ق الكٕواه لغطي الٕقٕه نظ تػٕٖٛ.

                                                                 ٔهٗىا ٖم٘ ٌعطي لصلك وَ خ٦ه تنػلٗي ِلصا ارلٕض نظ ثل٦خ وطاسلن      
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                                                    ، ٔماٌ  تّتي بنهاٖا ازبفا  ٔالتكلشط هنلط، ٔق علاً        6891                       ٌؿأت وٍعىٛ ا٫ػباز ق عاً   -1
ٍ                 مٍت نزخاه تعس٦ٖت عمّٗا ٔأقبش  تعط  مبٍعىٛ ا٫ػباز ٔمٍت تٕغٗك صباه عىمّا      6881                                               ٍ.  
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                                      ٔوػاع٘ ا٫ػباز ق تػٕٖٛ ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ.                          ظوٍٗٛ ٌتٍأه وَ خ٦ةا دّٕز 

 0222وحتى عام  1991بداية األزمة                      أوال : جهود اإليجاد من 
                                                                        انللطمع  وٍعىللٛ ا٫ػبللاز بللسٔض ضٟٗػلل٘ ق عىمٗللٛ التػللٕٖٛ ٔااكللاسبٛ   
                                                                            الكٕوالٗٛ، ٔقاو  ِ٘ شاتّا جبّٕز ااعٗٛ ِاوٛ ق ِصٓ العىمٗٛ ولَ ٌاسٗلٛ، مىلا    

                                                دّٕز تػٕٖٛ ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ وَ ٌاسٗٛ أخطٝ، ٔقلس                              قاو  بتفٕٖض نثٕٗبٗا اتابعٛ
                                                                                    بسأت ازبّٕز ذب  ا٫قمٗىٗٛ لتػلٕٖٛ ا٧ظولٛ الكلٕوالٗٛ ولك قٗلاً نثٕٗبٗلا ٔنضٖرتٖلا        
                                                                                         بططح وبازضٚ ثٍاٟٗلٛ لتػلٕٖٛ ا٧ظولٛ هلٕض ا٫طاسلٛ بٍعلاً غلٗاز بلطٙ، ٔماٌل  ِلصٓ           

                  ٔماٌل  تّلس  نظ                                                            اابازضٚ ٔاسسٚ وَ أٔظ اابازضات ا٫قمٗىٗٛ لتػٕٖٛ ِصٓ ا٧ظوٛ، 
                                                                                الرتتٗب لعنس و٤متط وٕغك تؿلاض  هٗلْ ملن الفكلاٟن الكلٕوالٗٛ ٔماهلٛ ا٧طلطا         
                                                                           ااعٍٗٛ ا٧خطٝ، ن٥ أُ ِصٓ اابازضٚ هؿم  ٧ٌّا مل ذبغ بالسعي ٔااػلاٌسٚ الماهٗلٛ   
                                                                             وللَ امتىللك الللسٔل٘، ٖٔؿللري بعللض البللاسجني نظ أُ امتىللك الللسٔل٘ مل ٖمللَ 

      ً                   وػتعسًا لسعي ِصٓ اابازضٚ.

                                                             أٌؿلل٠  المذٍللٛ الساٟىللٛ لمنللطُ ا٧هطٖنلل٘ )زبٍللٛ النللطُ،       1992           ٔق أبطٖللن 
                                                      ً                      بٕاغطٛ السٔه امأضٚ ق أزٖؼ أبابا، ٔاٌتدب  نثٕٗبٗا ضٟٗػًا ةصٓ المذٍٛ، ٌٔعىل   
  -                                                                          المذٍٛ أٔه ادتىات لمن ا٧ططا  الكٕوالٗٛ ق وسٍٖٛ حبط زاض ب ثٕٗبٗلا ق ولاٖٕ   

                                     أبعلاز الكلطات، ٔٔاهنل  الفكلاٟن                                   ، سٗح ٌاقـ ااؿلاضمُٕ طبتملف      1992      ٌٖٕٕٗ 
                                                                              الكٕوالٗٛ عمٜ تٕظٖك ااػاعسات ا٫ٌػاٌٗٛ ٔهت  االٕا١ٌ ٔااطلاضات، مىلا ٔاهنل      

                                                عمٜ أُ تٕاقن زبٍٛ النطُ وؿأضاتّا وك من الفكاٟن.

                                                                            ٔقس هٕن  وٍعىلٛ ا٫ػبلاز الػلٗس وملٗؼ ظٍٖلأٙ ضٟلٗؼ اللٕظضاٞ ا٫ثٗلٕب٘         
                                         ٛ بالتؿلأض ولك اللسٔه املأضٚ، ثلي                                                    لٗنًٕ بسٔض ااٍػلق لعىمٗلٛ الػل٦ً الكلٕوالٗ    

                                                ِصا التفٕٖض، ٔماٌ  ماهٛ التشطمات اليت قاو  بّلا        1993                   أمست قىٛ الناِطٚ ق 
                                                                              نثٕٗبٗا عمٜ قعٗس عىمٗٛ التػٕٖٛ الكٕوالٗٛ تػتٍس نظ ِصا التفلٕٖض ااىٍلٕح ةلا    

  . (2 )                                           وَ من وَ وٍعىٛ ا٫ػباز ٔوٍعىٛ الٕسسٚ ا٧هطٖنٗٛ

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                   ، وطملع ا٧ِلطاً،    6                                                                   أمحس نبطاِٗي ضبىٕز، الكٕواه بني اٌّٗاض السٔللٛ ٔااكلاسبٛ الٕطٍٗلٛ، ط     -2

  .   444-     441 م م  ،     5002  ،        الناِطٚ
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                                           وللَ الكللٕواه ؾللّست الػللاسٛ الكللٕوالٗٛ                                  ٔعنللب خللطٔز النللٕات السٔلٗللٛ 
       ً     ً                                                               اغتنطابًا سازًا وَ زٔه ازبٕاض بؿأُ ااكاسبٛ الكٕوالٗٛ سٗلح سألل  ملن زٔللٛ     
                                                                               نظباح وبازضتّا ٔنهؿاه وا غٕاِا مما أههلٜ نظ وٕٗعلٛ غٗاغلٗٛ ٔتعنٗلسات أوٍٗلٛ      
                                                                       أغفطت عَ اٌس٥ت سطٔ  ق من وَ العاقىٛ ٔ ريِلا ولَ ااٍلاطق الكلٕوالٗٛ،     

                           ، ٔو٤ٖلسٙ ول٤متط غلٕزاضٙ        1997                             سٙ ونطضات و٤متط الناِطٚ علاً             ٔ سٔ بني و٤ٖ
                                                                    ق العاً ٌفػْ، ا٧وط الصٙ ألنٜ بع٦ه قامتٛ عمٜ وػتنبن ااكاسبٛ الكٕوالٗٛ.

    ً                                                                       ٌٔعطًا لعذع النلٕٝ ا٫قمٗىٗلٛ علَ الٕقلٕه نظ ٌتلاٟر وجىلطٚ ق وػلاعّٗا        
                                                                                 ا٧سازٖٛ بلطظت أِىٗلٛ تٕسٗلس ازبّلٕز ا٫قمٗىٗلٛ ٔالسٔلٗلٛ لتشنٗلق ااكلاسبٛ ق         
               ً                                       ً      ً           الكٕواه، ٔاٌط٦قًا وَ ِصا عنست وٍعىٛ ا٫ػباز ٔؾطما٣ِا و٤متطًا زٔلًٗا ق ضٔولا  

                             تفللاق عمللٜ تمللَٕٖ زبٍللٛ               ، سٗللح مت ا٥    1998        ٍٖللاٖط     22  -    19               ق الفللرتٚ وللَ 
                                                                   اػاعسٚ نثٕٗبٗا ق ذبنٗق الػ٦ً ٔااكاسبٛ الكٕوالٗٛ، ٔسهط اال٤متط مملج٦ُ   
                                                                                    ٫ٖطالٗا ٔال٥ٕٖات ااتشلسٚ ا٧وطٖمٗلٛ ٔمٍلسا ٔهطٌػلا ٔبطٖطاٌٗلا ٔا٧ولي ااتشلسٚ،        
                                                                         ع٦ٔٚ عمٜ وٍّذٗٛ دسٖسٚ لمتعاون وك ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ، ٔتسعٕ ِصٓ ااٍّذٗلٛ نظ  

                                                                عَ ظعىاٞ الفكاٟن الصَٖ اغتّسهتّي اابازضات الػابنٛ ٔنهػاح املاه             ٌنن الرتمٗع 
                                                                                         اؿللاضمٛ النللٕٝ الؿللعبٗٛ وجللن ؾللٕٗر النباٟللن، ٔالعمىللاٞ، ٔالتذللاض، ٔااللجنفني،     
لطٚ ااؿلأضات لتؿلىن ملن النلٕٝ                                                                                   ٔوٍعىات امتىك ااسٌ٘، ٔمصلك تٕغلٗك زٟا

                                          ا٫قمٗىٗٛ ٔالسٔلٗٛ ااّتىٛ بالؿأُ الكٕوال٘.

                                                         امتىك السٔل٘ لتنسٖي ااػاعسات ق ا٧قالٗي الكلٕوالٗٛ الليت               ٔزع  النىٛ
  . (3 )                                                                 تتىتك با٥غتنطاض ِٕٔ وا ٖعط  بل)بطٌاور بٍاٞ ارأض، أٔ الػ٦ً ااتسضز

                                                                  ٔأدٗعت ونطضات قىٛ ا٫ػبلاز ق دٗبلٕت٘ ق ادتىاعلات زبٍلٛ الكلٕواه      
  ق       1998   اً                                                                ااٍبجنٛ عَ زبٍٛ ؾطماٞ ا٫ػباز الليت اٌعنلست ق ولاٖٕ ٌٔلٕهىرب عل     

                                                                                 أزٖللؼ أبللا  ٔمت ق ِللصا المنللاٞ الللسعٕٚ نظ تأغللٗؼ هطٖللق ل٦تكللا٥ت اتابعللٛ  
                                                                          ا٧ٔنات الكٕوالٗٛ، ٖٔطأؽ الفطٖق نٖطالٗا ٔتتمُٕ عهٕٖتْ وَ من ولَ ال٥ٕٖلات   

                                                             ااتشسٚ ٔالٍطٖٔر، ٔهطٌػا، ٔوكط، ٔا٥ذباز ا٧ٔضٔب٘، ٔا٧وي ااتشسٚ.
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                                                                                           ضبىس أمحلس ؾلٗذ عمل٘، التلسخن اللسٔل٘ ق الكلٕواه، ا٧ِلسا  ٔالٍتلاٟر، وطملع الطاقلس             -3
  .   626   ، م    5002                  لمسضاغات، اشبططًٕ، 
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                               ٛ ااعٍٗللٛ بالؿللأُ الكللٕوال٘                            مت تأغللٗؼ المذٍللٛ الساٟىلل      1998            ٔق أمتللٕبط 
                                                                                ٔاللليت تهللي الللسٔه ا٧عهللاٞ ق وٍعىللٛ ا٫ػبللاز ٔالللسٔه ا٧عهللاٞ ق هطٖللق      
                                                                      ا٥تكا٥ت، ٔغمطتاضٖٛ من وَ ا٫ػباز ٔالٕسسٚ ا٧هطٖنٗٛ ٔوكط، ٔالٗىَ، ٔزعٗل   

  . (4 )                          لٗبٗا نظ ا٥ٌهىاً نظ المذٍٛ

      ىٗلٛ                                                                     ٖٔبسٔ أُ اةس  وَ ٔضاٞ ِلصٓ اشبطلٕات ِلٕ الك ماهلٛ النلٕٝ ا٫قمٗ      
                                                                       ٔالسٔلٗٛ ااّتىٛ ب ق٦ح الؿأُ الكٕوال٘ ذب  غنف ٔاسس، لملَ دبلسض ا٫ؾلاضٚ    
                                                                                         نظ أُ ادتىاعللات المذٍللٛ الساٟىللٛ ٔوٍاقؿللاتّا سللٕه مٗفٗللٛ التعاوللن وللك ا٧ظوللٛ    
                                                                         الكٕوالٗٛ أظّطت ضأٖني طبتمفني، ٖسعٕ الطأٙ ا٧ٔه نظ غٗاغلٛ بٍلاٞ ارلأض أٙ    

                                         كلٕوالٗٛ وجلن بٌٕل  ٥ٌلس، ٔقلٕوا٥ٌس                                            زعي المٗاٌات الناٟىٛ ق بعض ااٍلاطق ال 
ً                                   ٔنقاوٛ مٗاٌات أخلطٝ ق بنٗلٛ الكلٕواه زبىعّلا وػلتنب٦ً ق زٔللٛ ٔاسلسٚ عملٜ                                                       
                                                                            ؾمن هٗسضال٘ أٔ مٍفسضال٘، ِٔصا ِٕ الطأٙ ا٫ثٕٗب٘، ٖٔسعٕ الطأٙ ا٩خلط نظ عنلس   
                                                                             و٤متط وكاسبٛ تؿرت  هْٗ ماهٛ النٕٝ الػٗاغلٗٛ ٔالؿلعبٗٛ ق الكلٕواه، ٖلتي ولَ      

                                    ٗن ٔسسٚ ٔطٍٗٛ، ِٔصا ِٕ الطأٙ ااكطٙ.       خ٦ه تؿم

                                                    أضغم  المذٍٛ السٔلٗٛ الساٟىلٛ لمؿل٠ُٕ الكلٕوالٗٛ          1998             ٔق ؾّط زٖػىرب 
   ً                                                                             ٔهسًا لتنك٘ ا٧ٔنلات ا٧وٍٗلٛ ٔالػٗاغلٗٛ ق طبتملف ااٍلاطق الكلٕوالٗٛ، ٔاتفلق        
                                                                        ااؿاضمُٕ بهطٔضٚ تبل اسبٕاض عمٜ أغلاؽ تنٗلٗي وكلاحل ازبىاعلات اادتمفلٛ      

                                                             ٕٖٛ غمىٗٛ لمد٦هات العالنٛ ٔشلك بالتعأُ وك امتىلك اللسٔل٘،               بّس  نس٦ه تػ
                                                                                          ٔالللصٙ غللٗنًٕ بتؿللذٗك ٔزعللي ااٍللاطق اللليت ٖتبمللٕض هّٗللا الػلل٦ً ٔاغللتعازٚ بٍللاٞ  
                                                                          اا٤غػات ا٫زاضٖٛ، ٔبسأ الٕهس ظٖاضتْ ق ِط ٗػٗا ق مشلاه  لط  الكلٕواه ثلي     

      ُ        ارطلٛ                                                                   ظاض بٕقاقٕ ق مشاه ؾلطق الكلٕواه، ٔملاُ ولَ اافلرتي أُ تملٕ
                                   ً                                                     الجالجللٛ لعٖللاضٚ الٕهللس ونسٖؿللٕ لمللَ ٌعللطًا لتللسِٕض ا٧ٔنللات ٔاخللت٦  الفكللاٟن   
                                                                              ااتكاضعٛ ق نزاضٚ العاقىٛ ونسٖؿٕ أزٝ نظ هؿن العٖاضٚ، ٔولَ ثلي هؿلن المذٍلٛ     

                                 ق أُ تعٔض ماهٛ ااٍاطق الكٕوالٗٛ.

                                                 قللسو  دٗبللٕت٘ خطللٛ ٫سلل٦ه الػلل٦ً ٔااكللاسبٛ ق       1999           ٔق ٖٕلٗللٕ 
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                  ضغالٛ وادػتري  لري     ،                                                              غٕظاُ عبس المطٗف غات٘، زٔض ا٧ططا  الجالجٛ ق سن ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ  -4
  .  14   ، م    5002                                    وٍؿٕضٚ، ممٗٛ ا٥قتكاز، داوعٛ اشبططًٕ، 
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                                                               المذٍٛ الساٟىٛ ااعٍٗٛ بالؿأُ الكٕوال٘، ٔطمب  وَ امتىك اللسٔل٘             الكٕواه نظ 
                                                                            أُ ٖنف جباٌبّا لتشنٗق أِسا  ِصٓ اشبطٛ، ٔضسب  المذٍٛ الساٟىٛ التابعلٛ ل٬ػبلاز   
ً                                                   بّصٓ اشبطٛ اليت لنٗ  تطسٗبًا مملاث٦ً ولَ ازبىعٗلٛ العاولٛ ل٨ولي ااتشلسٚ ٔماهلٛ              ً                        

  . (5 )        الكٕوال٘                                        اة٠ٗات السٔلٗٛ ٔا٫قمٗىٗٛ ااعٍٗٛ بالؿأُ

                                                                           ٔبالفعن قازت ازبّٕز ازبٗبٕتٗٛ نظ قٗاً سمٕوٛ اٌتنالٗٛ بنٗلازٚ عبلس الناغلي    
                                                                                 ق٦ز سػلَ، ٔعملٜ اللط ي ولَ النكلٕض اللٕاضز ق زٔض ا٫ػبلاز نظاٞ سلن ا٧ظولٛ          
                                                                                      الكٕوالٗٛ ن٥ أٌْ ٖؿلاز باللسٔض اانلسض اللصٙ قاول  بلْ ااٍعىلٛ ق نطلاض تنطٖلب          

                                  كاٟن نظ ازبمٕؽ سٕه واٟسٚ اافأنات.                             ٔدّات الٍعط الكٕوالٗٛ ٔمحن الف

 0222وحتى  0222                                           ثانيا : جهود اإليجاد في تسوية األزمة منذ عام 
                                                                         ظم  وٍعىٛ ا٫ػباز تتابك بلسأ  ماهلٛ تطلٕضات ااػلألٛ الكلٕوالٗٛ، سٗلح       
                                                                           ضسب  النىلٛ الجاوٍلٛ مملؼ ض٣غلاٞ زٔه ٔسمٕولات ا٫ػبلاز ٔالليت عنلست ق         

                                               ر الليت أغلفط عٍّلا ول٤متط عطتلا جبٗبلٕت٘ ق                بالٍتلاٟ       2222               اشبططًٕ ق ٌٕهىرب 
                                                             ، ٔااتىجن ق اٌتدا  ضٟٗؼ اٌتنال٘ ٔبطااُ اٌتنلال٘ ق الكلٕواه       2222      أ ػطؼ 

                           ً       ً                                           اسٚ ث٦خ غٍٕات، ٔاعتربتْ نظباظًا ضٟٗػلًٗا ق عىمٗلٛ الػل٦ً الكلٕوالٗٛ، ٔضسبل       
   ً                                                                       أٖهًا مبؿاضمٛ الطٟٗؼ عبس الناغي ق٦ز سػلَ ق أعىلاه ا٫ػبلاز، ٔسلح النلطاض      

                                                                           لكازض عَ قىٛ ا٫ػباز بؿلأُ الكلٕواه اسبمٕولٛ ا٥ٌتنالٗلٛ ٔاٗلك ا٧طلطا  ق        ا
                                                                                الكٕواه أُ تعىن عمٜ خملق ب٠ٗلٛ تػلى  باٌهلىاً أٔل٠لك اللصَٖ مل ٖؿلاضمٕا ق        
                                                                              و٤متط دٗبٕت٘ لمػ٦ً بّس  تعىٗلق عىمٗلٛ ااكلاسبٛ الٕطٍٗلٛ، ٔزعلا النلطاض نظ       

                             ه اغتدساً النٕٚ، مىا طالبل                                              اغتىطاض عىمٗٛ الػ٦ً وَ خ٦ه اسبٕاض ٔلٗؼ وَ خ٦
                        دٗبللٕت٘، بللسعي دّللٕز   -          نثٕٗبٗللا   -                                             ا٫ػبللاز الللسٔه امللأضٚ لمكللٕواه )مٍٗٗللا  
                                     ااكاسبٛ الٕطٍٗٛ ٔنعازٚ نعىاض الكٕواه.

                                                                               ٔعمللٜ الللط ي وللَ الٍذللاح الللصٙ ذبنللق ق ولل٤متط عطتللا، ٔتأٖٗللس أثٕٗبٗللا  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
       ٌعلط:   ا                      ٔاعٖس ولَ التفاقلٗن      .   622-   625  م                          ؾٗذ عم٘، وطدك غبق شمطٓ، م        ضبىس أمحس   -5

                                                                             ِٗفاٞ أمحس ضبىس، الكٕواه ق ظن غٗططٚ ارامي ا٫غ٦وٗٛ ٔوا بعسِا، ااػتنبن العطبل٘،  
  .  96   ، م    5009        ، أ ػطؼ    224            برئت، العسز 
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          اابلازضٚ                                                                          انطضات عطتلا ٔاشباقلٛ بتملَٕٖ اسبمٕولٛ ا٥ٌتنالٗلٛ ق الكلٕواه نثلط       
ّ   ٍ                                                                ازبٗبٕتٗٛ ن٥ّ أٌٍّا مل تطسب بالطٟٗؼ الكلٕوال٘ عبلس الناغلي قل٦ز سػلَ ٔشللك                  
ٔا ٔالٕاقعلٛ ذبل                                                                                       ٥غتبعازٓ الفكاٟن اإالٗٛ ةلا، ٔمل تعلرت  ااعاضنلٛ ق بٗلسا
                                                                    ٍ               غٗططٚ دبّٛ اانأوٛ الطسٍٕٖٛ اليت تػلاٌسِا نثٕٗبٗلا بتملك اسبمٕولٛ، ٔقالل  نٌٍلْ       

   ً                                            ٔلًٗا ٔنٌْ ػبلب أُ ٖملُٕ ٍِلا  ول٤متط وكلاسبٛ                               لٗؼ ٍِا  سمٕوٛ وعرت  بّا ز
                                             ٍ                                        ٔطٍٗلٛ ب ؾلطا  زٔللل٘. ننلاهٛ نظ شلللك )مٍٗٗلا، ض لي أٌٍّللا غلاِى  ق اغللتنطاض       
ٍُ ةا ولأض  ق أُ ٖملُٕ الٕنلك ق الكلٕواه وتفنلًا       ٍ                                        ً            ا٧ٔنات ق الكٕواه، ن٥ّ أ    ّ                    
                                                                     وك وكاسبّا ٔخري زلٗن عمٜ شلك زعىّا لبعض الفكلاٟن، ٔملصلك اشبلٕ  ولَ     

      عملٜ  -                                                   آ ا٫غ٦و٘ ق الكٕواه ٔااتىجن ق عبس الناغي ق٦ز سػلَ           تٍاو٘ ا٥دب
                                 ِٕ الصٙ دعن مٍٗٗا ت٤ٖلس ٔبنلٕٚ     -     بٍّٗا                                    سػب اعتناز بعض زٔه ازبٕاض ٔمٍٗٗا وَ

                                                                    ااؿطٔت ا٧وطٖم٘ ٔاشبام باسبط  عمٜ ا٫ضِا  ٔالصٙ أقشىل  هٗلْ الكلٕواه    
                      ظّلط ِلصا التأٖٗلس                                                                   وَ خ٦ه اتّاوّا بتٕادس بعض بناٖا الناعسٚ عملٜ أضانلّٗا ٔقلس   

             . مللن ِللصٓ  (6 )    ً                                                                  ٔانللشًا ب قاوللٛ قٕاعللس أوطٖمٗللٛ ق مٍٗٗللا لهللط  عٍاقللط الناعللسٚ 
ّ   ٍ                 التشسٖات ٔ ريِا غلاِى  ق الٕز عىمٗلٛ عطتلا لمػل٦ً ق الكلٕواه، ن٥ّ أٌٍلْ                                                                 
                                                                      بالط ي وَ شلك قاو  ا٫ػباز بسٔض ضٟٗػ٘ ق ضعاٖٛ دٕلٛ دسٖسٚ ولَ وفأنلات   
ً                                     التػٕٖٛ ق وسٍٖٛ السٔضٖ  المٍٗٗٛ، ٔشللك اغلتمىا٥ً لمذّلٕز الليت تبلصةا ا٫ػبلاز                                                    

                                                     مٜ شلك اغلتأٌف  اسبمٕولٛ ا٥ٌتنالٗلٛ بنٗلازٚ عبلس                                     لتػٕٖٛ ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ، ٔبٍاٞ ع
                                                                         الناغي ق٦ز سػَ اافأنات ولك ااعاضنلٛ الكلٕوالٗٛ ذبل  ضعاٖلٛ ا٫ػبلاز،       
                                                  ً      ً                      ٔق ِصا ا٫طاض عنست المذٍٛ الفٍٗٛ التابعلٛ ل٬ػبلاز ول٤متطًا زٔلٗلًا لمىكلاسبٛ ق      

       ٕقٗلك  ٍ     مٍت الت      2222         أمتلٕبط      21                              ق وسٍٖٛ السٔضٖ  المٍٗٗلٛ، ٔق        2222       أمتٕبط     15
  . (7 )                                             عمٜ نع٦ُ ٔقف العساٞات ٔوباز٢ ااكاسبٛ الكٕوالٗٛ

                                                 ماُ ولَ اانلطض أُ متلط ِلصٓ اافأنلات بلج٦خ             2222       أمتٕبط     27   ٔق 
ّ                                                  د٥ٕت، ن٥ّ أٌٍّا مل تٍذ  وٍّا ن٥ّ ازبٕلٛ ا٧ٔظ هنط، هٗىلا هؿلم  ازبٕللٛ الجاٌٗلٛ                       ٍ   ّ        

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
           بق شملطٓ،                                                                            غٕظاُ عبس المطٗف غات٘، زٔض ا٧ططا  الجالجٛ ق سن ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ، وطدلك غل    -6

  .   605-   600 م م
                                                                                   ز. ضبىس عاؾٕض، ز. أمحس عم٘ غامل )ضبطضاُ،، التماولن ا٫قمٗىل٘ ق أهطٖنٗلا ض٣ٝ ٔآهلاق،       -7
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 رجب عمر العاتيد. 

 4 السنة  42العدد 

644 

               بعض ا٧طلطا                               ً    بعس أُ عطي ٔغطاٞ ا٫ػباز اتفاقًا بني      2223               بٍرئب٘ ق غبتىرب 
                                                                                 الكٕوالٗٛ ااتشاضبلٛ بؿلأُ زغلتٕض اٌتنلال٘ دسٖلس، زُٔ سهلٕض ممجمل٘ اسبمٕولٛ         
                                                                             ٔتػعٛ وَ الفكاٟن ا٧خلطٝ، ٔعلٕزٚ عبلس الناغلي قل٦ز سػلَ ضٟلٗؼ اسبمٕولٛ         
                      ً                                                    ا٥ٌتنالٗٛ لمكٕواه وتّىًا الٕغٗط المٗل با٥عبٗاظ ٔضبأللٛ ذبٕٖلن الكلٕواه نظ    

                                          بتكاعس اشب٦هات زاخن المذٍٛ الفٍٗٛ ااٍعىلٛ             ٍ                  ز٦ٖٔت، مما أٍزٝ نظ تفاقي اإقف 
                                                                        ا٤متط الػ٦ً الكٕوال٘، ٔاليت تتمُٕ وَ زٔه ازبٕاض ااباؾطٚ لمكٕواه )نثٕٗبٗلا  
                                                                             ٔدٗبٕت٘ ٔمٍٗٗا،. ٔزهعل  ِلصٓ اشب٦هلات جبٗبلٕت٘ نظ ا٥ٌػلشا  ولَ المذٍلٛ،        
   طٚ                                                                    حبذٛ اعبطا  اا٤متط عَ وػاضٓ ٔطالب  بتٕغٗك المذٍٛ، لمٍّا عازت لمذٍٛ ول 

      أخطٝ.

                                                                     ٔقس سأل  وٍعىٛ ا٫ػبلاز وٕادّلٛ الجغلطات ق اافأنلات بعلسٚ طلطق       
                                                                                       وٍّللا نضغللاه بعجللٛ ٫قٍللات الللطٟٗؼ عبللس الناغللي قلل٦ز ٔبللاق٘ الفكللاٟن مبٕاقللمٛ 

       ٍ               ً                    ، مىا اٍتدصت ا٫ػبلاز قلطاضًا خل٦ه النىلٛ         2223              ً               اافأنات ابتساًٞ وَ ؾّط ٌٕهىرب 
         أمتلٕبط      24                 عاقىٛ أٔ ٍسا ق                                          العاؾطٚ لط٣غاٞ زٔه ٔسمٕوات ااٍعىٛ ق مىبا٥

                                                                  ، بتٕغٗك المذٍٛ ااؿطهٛ عمٜ اافأنات ٔاليت تغري أمسّلا لتكلب  زبٍلٛ        2223
                                                                              تٗػري عىمٗٛ الػل٦ً ق الكلٕواه لتهلي ق عهلٕٖتّا زٔه ااٍعىلٛ الػلبك، مىلا        

         أمتلٕبط      28       ً                                                زع  أٖهًا نظ ادتىات طاض٢ ممؼ ٔظضاٞ خاضدٗٛ زٔه ا٫ػباز ًٖٕ 
                                                      تػتهٗف وفأنات الػ٦ً الكٕوالٗٛ ٫عطاٞ زهعلٛ دسٖلسٚ              ق ٌرئب٘ اليت      2223

     ٍُ ٍ          ةصٓ اافأنات ٔوتابعٛ عىمٗٛ الػ٦ً ٔااكلاسبٛ الٕطٍٗلٛ ق الكلٕواه،  لري أ                                                                 
                                                                       وؿممٛ التىٕٖن اعرتن  زٔض ا٫ػباز ق وفأنات الكلٕواه ولك نعلطاي اللسٔه     

        ٙ أدللن                                                                                 الغطبٗللٛ، ٔعللسً اوللت٦  زٔه ااٍعىللٛ االلٕاضز ااالٗللٛ، ِٔللٕ ا٧وللط الللص    
  . (8 )    2223                               اافأنات وَ ؾّط ٌٕهىرب نظ زٖػىرب 

                                ً                      ٔقللك قللازٚ ازبىاعللات الكللٕوالٗٛ اتفاقللًا ق ٌرئبلل٘       2224        ٍٖللاٖط     29   ٔق 
                                                                      ٥غتمىاه اافأنات سٕه ااطسمٛ الٍّاٟٗٛ، ٔمتّٗس الططٖق لتبل زغتٕض اذبلازٙ  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                                                                  خالس سٍف٘، التذىعات ا٫قمٗىٗٛ ق أهطٖنٗا، ق ز. الػٗس همٗفن )ضبطض،، التنطٖط ا٫غرتاتٗذ٘   -8

                                               طمللع البشللٕخ ا٫هطٖنٗللٛ، ا٫قللساض الجللاٌ٘                          ، )داوعللٛ النللاِطٚ: و    5002  -      5005          ا٫هطٖنلل٘ 
  .  24  -    21 م    ،، م    5002



 دور منظمة اإلجياد يف تسوية األزمة الصومالية

                  جملة اجلامعة األمسرية
644 

  . (9 )                                                       اٌتنال٘ ٖٕهط ا٫طاض النإٌٌ٘ سبمٕوٛ اٌتنالٗٛ اسٚ مخؼ غٍٕات

            اثلل عؿلط         2224                                                  عنست زبٍلٛ التٗػلري التابعلٛ ل٬ػبلاز خل٦ه علاً             ٔلنس
      ً                                                                       ادتىاعًا عمٜ وػتٕٝ الٕظضاٞ ٥غلتمىاه دّلٕز الٕغلاطٛ ٔزهلك عىمٗلٛ ااكلاسبٛ       

                                           مت تلبل زغلتٕض اذبلازٙ دسٖلس ق الكلٕواه            2225                           الكٕوالٗٛ ل٨واً، ٔق ولاٖٕ  
ٕ     12                                                      ٔمت اختٗاض أعهاٞ الربااُ ق أ ػطؼ ولَ ٌفلؼ العلاً، ٔق           2224   بط       أمتل

                                                                      قاً الربااُ باٌتدا  عبس اهلل ٖٕغف أمحس مطٟٗؼ دسٖس لمكلٕواه، ٔقلاً حبملف    
                    أمتٕبط مطٟٗؼ لمب٦ز.    14                                   الٗىَ السغتٕضٖٛ ٔتػمي وّاً وٍكبْ ق 

                                                             أمتٕبط وَ ٌفؼ العاً عنست ا٫ػباز عملٜ وػلتٕٝ ض٣غلاٞ اللسٔه         15   ٔق 
                                                                  ٔاسبمٕوات قىٛ خاقٛ عَ الكٕواه ق ٌرئب٘ ٔسهطِا الطٟٗؼ الكٕوال٘ عبلس  
                                                                           اهلل ٖٕغف، ضسب  خ٦ةا بٍتلاٟر ول٤متط ااكلاسبٛ الكلٕوالٗٛ، ٔتعّلست بتنلسٖي       

          ت النىلٛ                                                                        السعي الػٗاغ٘ ٔالسبمٕواغ٘ ٔاالال٘ ٔالفلل لمشمٕولٛ ازبسٖلسٚ، ٌٔاؾلس     
                                                                              ا٧وي ااتشسٚ بارباش ا٫دلطاٞات الفٕضٖلٛ لٍؿلط قلٕات ق الكلٕواه لمىػلاعسٚ ق       

  . (10 )                                              تأوني اسبمٕوٛ ازبسٖسٚ، ٔتسضٖب قٕات ا٧وَ الكٕوالٗٛ

                                                                      ٔدبسض ا٫ؾاضٚ ٍِا نظ أُ ا٧وي ااتشسٚ مل تنلي بٍؿلط قلٕات سفلغ الػل٦ً      
                     شمٕولٛ ا٥ٌتنالٗلٛ،                                                              ق الكٕواه ض ي تعّسِا بصلك، ٔامتف  هنلط بتأمٗلس زعىّلا لم   

                        ً         ً     ً                                             ٔأٌؿأت ا٧ولي ااتشلسٚ قلٍسٔقًا اٟتىاٌٗلًا خاقلًا باا٤غػلات ا٧وٍٗلٛ الكلٕوالٗٛ،         
                                                                           ٔسح صبمؼ ا٧وَ اٗلك اللسٔه ا٧عهلاٞ ٔااٍعىلات السٔلٗلٛ ٔا٫قمٗىٗلٛ عملٜ        
                                                                           ااػاِىٛ بػداٞ ق ِصا الكٍسٔق، ٔتنسٖي ااػاعسٚ التنٍٗٛ لتسضٖب النٕات ا٧وٍٗلٛ  

ٍُ عسً ٌؿط ا٧ولي ااتشلسٚ قلٕات تابعلٛ ةلا ق الكلٕواه                          الكٕوالٗٛ ٔدبّٗعِا.  ٍ                                                          ٔن   
                                                                                ٖعمؼ ولسٝ قكلٕض اغلتذابٛ ا٧ولي ااتشلسٚ لمكلطات ق الكلٕواه، ٔاللصٙ أملس          

  . (11 )                    ً                              صبمؼ ا٧وَ السٔل٘ وطاضًا أٌْ ّٖسز الػمي ٔا٧وَ السٔلٗني

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                                                                    ز. ضبىس عاؾٕض، ز. أمحس عم٘ غامل )ضبطضاُ،، زلٗلن ااٍعىلات ا٫قمٗىٗلٛ السٔلٗلٛ، وطدلك        -9

  .   622           غبق شمطٓ، م
                                                                             غاو٘ الػٗس أمحس، وٍعىٛ ا٫ػباز، ق ز. ضبىٕز أبٕ العٍٗني )ضبطض،، التنطٖط ا٫غلرتاتٗذ٘    -10

  .  81  -    82 م                  ، وطدك غبق شمطٓ، م    5002  -      5004        ا٫هطٖن٘ 
                                                                                 غاو٘ الػٗس أمحس، وٕقف امتىك اللسٔل٘ ولَ الكلطات ق الكلٕواه، ق ز. ضبىلٕز أبلٕ         -11

= 
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  ق       2225        ٍٖلاٖط      31                                               ٔعمٜ ِاوـ قىٛ ا٥ذبلاز ا٧هطٖنل٘ الليت عنلست ق     
                                        ً                          قىٛ الٍٗذريٖٛ،، عنلس قلازٚ زٔه ا٫ػبلاز ادتىاعلًا بطٟاغلٛ ٖلٕضٙ                        وسٍٖٛ أبٕدا )العا

ٔا عمٜ نطٔضٚ ٌؿط بعجٛ تابعٛ ل٬ػبلاز للسعي وّىلٛ                                                                                وٕغٗفٗل ضٟٗؼ أٔ ٍسا، ٔأمس
ٕا ا٥ذبلاز ا٫هطٖنل٘ ب عطلاٞ ا٫ػبلاز التفلٕٖض الماولن                                                                                       الػ٦ً ق الكٕواه، ٔطالب

                  ػبلاز خطلٛ ٌؿلط                       تبٍٜ صبملؼ ٔظضاٞ ا٫       2225     واضؽ     18   ٔق    .               لٍؿط تمك النٕات
                            ً                                           قٕات سفغ غ٦ً ق الكٕواه، ٔٔهنًا لتمك اشبطٛ ٖتي ٌؿط النٕات عملٜ ولطسمتني:   
                                                                                    ٖتي ق ااطسملٛ ا٧ٔظ ٌؿلط قلٕات ولَ الػلٕزاُ ٔأٔ ٍلسا بٍٗىلا تنلًٕ بلاق٘ زٔه          

                                                  بتنلسٖي اللسعي المٕدػليت، ٔق ااطسملٛ الجاٌٗلٛ        -                    خل٦ه تملك ااطسملٛ   -      ا٫ػباز 
                                                  النلٕات ستلٜ ٖلتي ٌؿلط قلٕات تابعلٛ ل٦ذبلاز                                       تػاِي باق٘ زٔه ا٫ػبلاز ق ٌؿلط   

  . (12 )       ا٧هطٖن٘

                                                                  ٔأمس ا٫ع٦ُ الكازض عَ قىٛ ض٣غاٞ زٔه ٔسمٕولات ا٫ػبلاز الليت عنلست     
    31                                                      ق وسٍٖٛ ٌرئب٘ المٍٗٗٛ عملٜ قلطاض ا٫ػبلاز الكلازض ق           2226     واضؽ     22  ق 

                                                                  ، اشبام بٍؿط بعجٛ تابعٛ ل٬ػبلاز للسعي الػل٦ً ق الكلٕواه، ٔشللك          2225      ٍٖاٖط 
             عنلس ممجملٕ         2226        زٖػلىرب     2   ً                                       ٔهنًا لمدطٛ اليت تبٍاِا صبمؼ ٔظضاٞ ا٫ػباز، ٔق 

                                ً      ً                                        ا٫ػباز ٔاذبلاز ارلامي ا٫غل٦وٗٛ ادتىاعلًا ضمسٗلًا، أعملَ خ٦للْ ممجملٕ اذبلاز          
                 ات سفللغ غلل٦ً ق                                                             ارللامي ا٫غلل٦وٗٛ وللٕاهنتّي عمللٜ خطللط ا٫ػبللاز لٍؿللط قللٕ

                                                                             الكٕواه، ٔلمَ غطعاُ وا أعملَ اذبلاز ارلامي ا٫غل٦وٗٛ بعلس شللك وعاضنلتْ        
                                                                    شبطط ا٫ػباز، ٖٔعٕز شلك نظ التسخن ا٫ثٕٗب٘ ااػم  ق الكٕواه بعس نضغلاةا  
                                                                           قٕات لسعي اسبمٕوٛ ا٥ٌتنالٗٛ، مما ساه بكلٕضٚ ٔانلشٛ زُٔ التٕقلن نظ اتفلاق     

ً                                       لكٕواه، هه٦ً علَ أُ قلطاض صبملؼ ا٧ولَ اللسٔل٘                                ٍّٖ٘ سالٛ عسً ا٥غتنطاض ق ا           
                                  الصٙ مس  اٍعىٛ ا٫ػباز ب ٌؿاٞ بعجلٛ        2226      زٖػىرب    6           ، الكازض ق     1725     ضقي )

                                                                       لمشىاٖٛ ٔالتسضٖب ق الكٕواه ضهض وؿاضمٛ السٔه املأضٚ لمكلٕواه ق تملك    
                                          ً                                        البعجٛ، لصلك أقب  ٌؿط ِصٓ النٕات أولط عػلريًا بالٍػلبٛ لبلاق٘ زٔه ا٫ػبلاز  لري      

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
= 

-                      ،، وطدك غلبق شملطٓ م      5060  -      5008                                          العٍٗني )ضبطض،، )التنطٖط ا٫غرتاتٗذ٘ ا٫هطٖن٘، 

  .   211  -     214 م
   ،،     5002  -      5004             ٘ ا٧هطٖنل٘،                                                          غاو٘ الػٗس أمحلس، وٍعىلٛ ا٫ػبلاز، )التنطٖلط ا٫غلرتاتٗذ       -12

  .  81                وطدك غبق شمطٓ، م
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  ،    335                                                                         امأضٚ )الػٕزاُ، نضٖرتٖا، أٔ ٍسا، خاقلٛ أُ ٌؿلط تملك النلٕات ٖتطملب )     
                                                                             ومُٕٗ ز٥ٔض ق العاً الٕاسس، لصا مل تتىمَ ا٫ػباز وَ ٌؿط تمك البعجلٛ، ٔولَ ثلي    

  . (13 )                                                  تنطض نٌؿاٞ بعجٛ أخطٝ تابعٛ ل٦ذباز ا٧هطٖن٘ ق الكٕواه

 0229 وحتى 0222                                      ثالثا : جهود اإليجاد في تسوية األزمة من 
                                                                      لنس تأثط وٕقف وٍعىٛ ا٫ػباز مبٕاقف السٔه الطٟٗػٗٛ هّٗا، ٥ٔغٗىا نثٕٗبٗلا  
                                                                           ٔمٍٗٗا حبٗح ماُ زٔض ااٍعىٛ ق تػٕٖٛ الكطات بلني اسبمٕولٛ ا٥ٌتنالٗلٛ ٔاذبلاز     
                                                                             ارامي ق الكلٕواه أقلط  ولا ٖملُٕ نظ صبلطز وعملٛ ٫نلفاٞ الؿلطعٗٛ عملٜ          

                                       ٕبٗا )سمٕوٛ عبلس اهلل ٖٕغلف، بٍٗىلا مل                                        وٕقف اسبمٕوٛ ا٥ٌتنالٗٛ ااسعٕوٛ وَ نثٗ
        ً       ً                                                           ت٤زٙ زٔضًا ومىٕغًا ق التنطٖب بلني وٕاقلف اسبمٕولٛ ٔاذبلاز ارلامي، ٔأٌكلب       

                                                      تطمٗعِا عمٜ وػألٛ ٌؿط قٕات سفغ غ٦ً أهطٖنٗٛ ق الكٕواه.

                                                                          ٔلنس ٔاهن  وٍعىٛ ا٫ػبلاز عملٜ طملب اللطٟٗؼ الكلٕوال٘ آٌلصا  عبلس اهلل        
                          عملٜ نضغلاه قلٕات ولَ           2226        ٌٖٕٗلٕ      13  ق                              ٖٕغف ق ادتىات ٔظضاٞ خاضدٗتّا 

                                                                               زٔه ااٍطنٛ نظ الكلٕواه اػلاعسٚ اسبمٕولٛ عملٜ نعلازٚ ا٥غلتنطاض نظ اللب٦ز،        
                                                                          ٔضهك اسبعط اافطٔي عملٜ تٕضٖلس الػل٦ح نظ الكلٕواه، ٔشللك عنلب غلٗططٚ        

               ، ٔشللك عملٜ       2226        ٌٖٕٗلٕ     5                                          قٕات ارامي ا٫غ٦وٗٛ عمٜ العاقىٛ ونسٖؿلٕ ق  
                                                      اقف السٔه ا٧عهاٞ ق وٍعىٛ ا٫ػباز خبكلٕم شللك ولا بلني                      الط ي وَ تباَٖ وٕ

                                                                               زٔه و٤ٖسٚ بؿسٚ ٫ضغاه قٕات سفلغ غل٦ً أهطٖنٗلٛ نظ الكلٕواه ِٔل٘ )نثٕٗبٗلا،       
                                                                                مٍٗٗا، ٔأٔ ٍسا، ٔزٔه وعاضنلٛ ٫ضغلاه قلٕات سفلغ غل٦ً أهطٖنٗلٛ نظ الكلٕواه        

  . (14 )                     ِٔ٘ )نضٖرتٖا، ٔدٗبٕت٘،

ً                            ق نطللاض شلللك، ٔاغللتمىا٥ً لمذّللٕز اللليت تبلل                               صةا ا٫ػبللاز لتػللٕٖٛ ا٧ظوللٛ                    
      2227        أبطٖللن     13                                                             الكللٕوالٗٛ وٍللص ٔقلل  طٕٖللن، عنللس صبمللؼ ٔظضاٞ ا٫ػبللاز ق  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
-                                                                             غاو٘ الػٗس، وٕقف ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ وَ الكطات ق الكٕواه، وطدلك غلبق شملطٓ، م     -13

  .   621  -     620 م
-    5001                                                                         ؾريَٖ عبس ااٍعي، التسخن ا٫ثٕٗب٘ ق الكٕواه، )التنطٖط ا٥غلرتاتٗذ٘ ا٧هطٖنل٘     -14

  .   551-   552 م                   ،، وطدك غبق شمطٓ، م    5004
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      ً                                                                        ادتىاعًا ق وسٍٖٛ ٌرئب٘، ٌاقـ خ٦لْ التطلٕضات الػٗاغلٗٛ ٔا٧وٍٗلٛ ق الكلٕواه،     
                                                                               ٔمصلك ازبّلٕز السبمٕواغلٗٛ الليت قلسوتّا ا٫ػبلاز ٔا٥ذبلاز ا٧هطٖنل٘ ٔامتىلك         

                                                          سز، سٗلح ضسلب صبملؼ ٔظضاٞ ا٫ػبلاز بنلطاض صبملؼ الػلمي                          السٔل٘ ق ِصا الكل 
                      ٔاشبلام بٍؿلط بعجلٛ          2227        ٍٖلاٖط      19                                      ٔا٧وَ التابك ل٦ذباز ا٧هطٖن٘ الكلازض ق  

                                                                                تابعٛ ل٦ذبلاز ا٧هطٖنل٘ للسعي الػلمي ق الكلٕواه، مىلا أملس صبملؼ ٔظضاٞ زٔه         
  ٚ                                                                                   ا٫ػبللاز ععوللْ عمللٜ وٕاقللمٛ ازبّللٕز الفطزٖللٛ ٔازبىاعٗللٛ، الطاوٗللٛ نظ وػللاعس  
                                                            ً        اسبمٕوٛ الكٕوالٗٛ ق ذبنٗق ا٧وَ ق الكٕواه. ٔمصلك أملست ا٫ػبلاز صبلسزًا    
                                                                         أُ اسبن الساٟي لمكطات ق الكٕواه ميمَ أُ ٖتشنق ولَ خل٦ه اسبلٕاض الػٗاغل٘     
                                                                              بني الكلٕوالٗني، ٔق ِلصا الكلسز علرب صبملؼ ٔظضاٞ ا٫ػبلاز علَ تأٖٗلسٓ شبطلٛ          

                            ٛ، ٌٔاؾس اممؼ ؾطماٞ ا٫ػبلاز                                           اسبمٕوٛ ا٥ٌتنالٗٛ لعنس و٤متط لمىكاسبٛ الٕطٍٗ
  . (15 )                                     بتنسٖي السعي ااال٘ ٔالػٗاغ٘ ةصا اا٤متط

                                       هشطقل  وٍعىلٛ ا٫ػبلاز الليت ترتأغلّا            2229  -      2228             أوا خ٦ه عاو٘ 
                                                                                نثٕٗبٗا آٌصا  عمٜ تفعٗن زٔضِا ق تػٕٖٛ ا٧ظوٛ الكلٕوالٗٛ، هناول  ا٫ػبلاز بعنلس     

                                 ، سٗللح اٌعنللست ِللصٓ النىللٛ ق     2228                                            قىللٛ اغللتجٍاٟٗٛ سللٕه الكللٕواه ق ٌللٕهىرب 
                                                                          ٌرئب٘ حبهٕض أعهاٞ الربااُ الكٕوال٘ ٔاسبمٕوٛ مبا هٗلْ اللطٟٗؼ الػلابق عبلس     
                                                                       اهلل ٖٕغف، مىا سهط النىٛ الؿٗذ ؾطٖف أمحس الصٙ ملاُ ٔقتّلا ٖلطأؽ ذبلالف     

٘ -                  ذبطٖللط الكللٕواه                                             با٫نللاهٛ نظ وػللاعسٚ ٔظٖللطٚ اشباضدٗللٛ     -                دٍللاح دٗبللٕت
                       ٛ الػابنٛ دٍٗسٙ هطٖعض.                         ا٧وطٖمٗٛ ق الؿ٠ُٕ ا٧هطٖنٗ

                                                                       ِٔسه  النىلٛ نظ التباسلح ولك الكلٕوالٗني بؿلأُ تطلٕضات ا٧ٔنلات ق        
                                                                              الكٕواه ن٥ أُ البٗاُ اشبتاو٘ لمنىٛ مل ٖتهلىَ غلٕٝ اٌتنلازات ٥شعلٛ لمشمٕولٛ      
                                        ً        ً                                 الكٕوالٗٛ ا٥ٌتنالٗٛ ٔاتّىّا بالفؿن غٗاغًٗا ٔأوٍٗلًا، ٔقلس ٌعلط بعلض ارمملني نظ      

                                                         اضٓ ضبألٛ ٫عازٚ النهٗٛ الكٕوالٗٛ نظ وٍعىٛ ا٫ػبلاز اللصٙ                         اٌعناز ِصٓ النىٛ باعتب
                                                                        تػٗطط عمْٗ نثٕٗبٗا بعس أُ قاو  دٗبٕت٘ باستهاُ وفأنات الػ٦ً بني اسبمٕولٛ  
                                                                         ا٥ٌتنالٗٛ بطٟاغٛ عبس اهلل ٖٕغف ٔقطات وَ ذبالف ااعاضنٛ بنٗازٚ الؿلٗذ ؾلطٖف   

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                                                              غاو٘ الػٗس، وٕقف ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ وَ الكطات ق الكٕواه، آهاق أهطٖنٗٛ، وطدك غبق   -15

  .   622-   625  م        شمطٓ، م
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                     ٖلٛ ا٧ولي ااتشلسٚ          ، بطعا    2228       ولاٖٕ      12                             ؾٗذ أمحس ااعطٔ  جبٍاح دٗبٕت٘ ق 
       ٍ                                                                 ٔسهٕض ممٍجمني عَ ا٥ذبازَٖ ا٧ٔضٔب٘ ٔا٧هطٖنل٘، مملا علرب علَ تهلا٣ه ٌفلٕش       
                                                                                 وٍعىٛ ا٫ػبلاز، ٔبالتلال٘ غلع  نثٕٗبٗلا نظ نهلطاى ضبتلٕٝ ول٤متط دٗبلٕت٘ ولَ          
                                                                           وهىٌْٕ ٔالعٕزٚ نظ ٌنطٛ الكفط وَ خ٦ه ٔنلك وملف ا٧ظولٛ الكلٕوالٗٛ ق ٖلس      

  . (16 )               نثٕٗبٗا ٔٔم٦ّٟا

                                                            ي وَ شلك، داٞ التسخن المجٗف لمىذتىلك اللسٔل٘ ااتىجلن ق               ن٥ أٌْ بالط
                                                                                  ظٖللازٚ ٔهللس ااٍللسٔبني الللساٟىني ق صبمللؼ ا٧وللَ الللسٔل٘ زبٗبللٕت٘، ٔلناٟللْ وللك 
                                                                          اسبمٕوٛ ا٥ٌتنالٗٛ ٔممجم٘ ااعاضنٛ، بنٗازٚ الؿٗذ ؾطٖف لٗعط٘ قٕٚ زهلك دسٖلسٚ   

                مٕولٛ بطٟاغلٛ                                                             افأنات التػٕٖٛ، مما أزٝ نظ ظباح اتفاقٗٛ دٗبلٕت٘ ٔتؿلمٗن س  
                                                                                    ؾلٗذ ؾللطٖف، ٔوللَ ا٧ِىٗللٛ ٍِللا ا٫ؾلاضٚ نظ أُ شلللك مل ٍٖللْ الكللطات الللساٟط ق   
                                                                                 الكٕواه، سٗح اٌتنن الكطات لٗكب  بلني اسبمٕولٛ ا٥ٌتنالٗلٛ الليت ٖطأغلّا الؿلٗذ       
                                                                                   ؾللطٖف الٕدللْ ااعتللسه لمىشللامي ا٫غلل٦وٗٛ وللَ ٌاسٗللٛ، ٔبللني سطمللٛ الؿللبا     

                                   ح أمسطٚ ٔاسبع  ا٫غل٦و٘ ولَ ٌاسٗلٛ                                     اماِسَٖ التٗاض ااتؿسز ٔااعطٔ  جبٍا
        أخطٝ.  

      عملٜ        2229                                                           اتفن  وٍعىٛ ا٫ػباز ولك داوعلٛ اللسٔه العطبٗلٛ ق زٖػلىرب      
                                                                       تٍفٗص عسز وَ ااؿاضٖك ااؿرتمٛ لسعي ا٥غلتنطاض ق الكلٕواه خاقلٛ ق صبلاه     
                                                                         التسضٖب ٔتععٖع ا٧ٔنات ا٫ٌػاٌٗٛ ٔا٧وٍٗٛ، ٔداٞ ِصا ا٥تفاق خ٦ه وباسجات ِل٘  

                                                                             َ ٌٕعّا بلني عىلطٔ وٕغلٜ ا٧ولني العلاً الػلابق زباوعلٛ اللسٔه العطبٗلٛ                ا٧ٔظ و
                                                                        ٔضببٕ  وعالٗي الػمطتري العاً اٍعىٛ ا٫ػباز خ٦ه ظٖاضتلْ ا٧ٔظ انلط ا٧واٌلٛ    

                                                                العاوٛ لمذاوعٛ العطبٗٛ سٗح تعترب ازباوعٛ عهٕ ق وٍعىٛ ؾطماٞ ا٫ػباز.

ٍُ زٔض ازباوعلٛ    ٍ                 ٔق ِصا ااناً دبسض ا٫ؾلاضٚ نظ أ                 ً             العطبٗلٛ ملاُ بعٗلسًا علَ                                 
ٍ      ً                                                             الفعالٗٛ، ٔظٍن ضبسٔزًا ستٜ بعس التطٕضات الليت ؾلّستّا الػلاسٛ الكلٕوالٗٛ خل٦ه                   

                ً                                             ، ٖٔعّلط شللك ٔانلشًا عٍلسوا طالبل  اسبمٕولٛ الكلٕوالٗٛ            2229-    2228     عاو٘ 
                                                                   وؿاضمٛ قٕات عطبٗٛ ق النٕٚ ا٧ممٗٛ اليت ماُ وَ اافرتي أُ ذبن ضبن النلٕات  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                                                                         أوريٚ ضبىس عبلس اسبملٗي، اللسٔض ا٫قمٗىل٘ ٔاإقلف ولَ الكلطات ق الكلٕواه، )التنطٖلط            -16

  .   210                   ،، وطدك غبق شمطٓ، م    5060-    5008                  ا٥غرتاتٗذ٘ ا٧هطٖن٘ 
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                                                          زٔض عطب٘ ق عىمٗلات ا٫ اثلٛ ا٫ٌػلاٌٗٛ ٔنعلازٚ ا٫عىلاض                             ا٫ثٕٗبٗٛ ٔأُ ٖمُٕ ٍِا  
                                                                             ق الكٕواه، ن٥ أُ ازباوعٛ العطبٗٛ اعتربت عىمٗٛ نضغلاه قلٕات عطبٗلٛ لمكلٕواه     
                                                                         وػألٛ تتطمب تطتٗبات وعنسٚ ق سني دبأب  ازباوعٛ العطبٗٛ ولك وطاللب نعلازٚ    

        ا٫عىاض.

      2228        أ ػلطؼ                                                  مىا اهتتش  ازباوعٛ ومتب متجٗن زاٟي ةا ق ونسٖؿٕ ق
     ً عاوًا.    16                            ٔشلك لمىطٚ ا٧ٔظ وٍص أمجط وَ 

                            ً                                                   ٖٔعللن زٔض ازباوعللٛ العطبٗللٛ ضبللسٔزًا نظاٞ التكللاعس الللصٙ تؿللّسٓ ا٧ظوللٛ    
                                                                           الكٕوالٗٛ بالط ي وَ تعاٖس اةذىات اليت تتعطي ةلا النلٕات اسبمٕوٗلٛ ٔقلٕات     

  . (17 )                                  ا٥ذباز ا٧هطٖن٘ وَ قبن ااعات ااعاضنٛ

ٍُ النكٕض ق اإاضز اليت تعلاٌ٘                         ٔق ختاً ِصا ارٕض، دبسض ٍ                              ا٫ؾاضٚ نظ أ            
                                                                           وٍْ بعض زٔه ا٫قمٗي قس ساه زُٔ وؿلاضمٛ اللسٔه املأضٚ لمكلٕواه ق قلٕات      

                        مملا أقلب  ٌؿلط ِلصٓ         ،،IGASOM )                                         سفغ الػ٦ً التابعلٛ ل٬ػبلاز ق الكلٕواه   
            ً     ً                                                               النٕات أوطًا عػريًا بالٍػبٛ لباق٘ زٔه ا٫ػبلاز  لري املأضٚ لمكلٕواه )الػلٕزاُ،     
ً                     نضٖرتٖا، أٔ ٍسا،. ٔاغتبساةا بنٕات تابعٛ ل٦ذبلاز ا٫هطٖنل٘، ِلصا ههل٦ً علَ ذبٗلع                                                                    
                                                                             وععي زٔه وٍتسٝ ؾلطماٞ ا٫ػبلاز ٔخباقلٛ ال٥ٕٖلات ااتشلسٚ ا٧وطٖمٗلٛ لفملطٚ        
                                                                            النهلاٞ عمللٜ اذبللاز ارلامي ا٫غلل٦وٗٛ، ٔمللصلك تلسخن بعللض زٔه ا٫ػبللاز ق    

                                  اضات تػلٕٖٛ ٔسلن الكلطات، مملا                                            ْ  الكطات لتشنٗق أِسا  خاقٛ، زُٔ وطاعاٚ ٥ْعتب
                                                                   ساه زُٔ التٕقن نظ تػٕٖٛ ؾاومٛ ذبنق ا٥غتنطاض ٔتٍّ٘ الكطات ق الكٕواه.

 التحديات وسبل التفعيل -تقييه جهود اإلجياد : احملور الثاني

                                                                        وَ ااٍطن٘ أُ ٖمُٕ أٙ تنٗٗي للسٔض ا٫ػبلاز ق تػلٕٖٛ ا٧ظولٛ الكلٕوالٗٛ      
ٍُ ا٧ظولٛ واظالل  وػلتفشمٛ، ٔواظالل  دّلٕز التػلٕٖٛ         ٍ                                                           صبطز تنٗٗي وبسٟ٘، ٌعلطًا ٧    ً                    
ٍُ تنٗلٗي زٔض ا٫ػبلاز ق تػلٕٖٛ ا٧ظولٛ ٖتطملب التعلط         ٍ                                                         داضٖٛ، ٔعمٜ أٖٛ ساه، ه                         

                             أولا دّلٕز ا٫ػبلاز ق نزاضٚ                                            ً           عمٜ أِي النٗلٕز أٔ ااؿلم٦ت الليت ؾلمم  ذبلسٖاً     
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                                                                    اسبمٗي، السٔض ا٫قمٗى٘ ٔاإقف ولَ الكلطات ق الكلٕواه، وطدلك غلبق                   أوريٚ ضبىس عبس   -17
  .   216       شمطٓ، م
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                                                                                   ٔتػٕٖٛ ا٧ظولٛ ٔذبنٗلق الػلمي ٔا٧ولَ زاخلن نطاضِلا ا٫قمٗىل٘، هبعهلّا وتعملق          
                                                                            بااٍطنٛ شاتّا، ٥غٗىا هٗىا ٖتعمق جبٕاٌلب الهلعف ق بطٔتٕملٕه ا٫ػبلاز بؿلأُ      
                                                                                   ا٫ٌللصاض اابمللط ٔا٥غللتذابٛ لمكللطاعات، با٫نللاهٛ نظ قللعٕبٛ التىٕٖللن ٔطمبّللا   

                                                     ز، ٔبعهّا ا٩خط ٖتعمق بتهاض  ااكلاحل بلني زٔه ا٫ػبلاز                    ااػاعسات وَ اشباض
ً                                     ٔاٌعماؽ شلك عمٜ عىمٗٛ التػٕٖٛ، ِصا هه٦ً عَ التشسٖات الليت تٕادلْ اسبمٕولٛ                                          
                                                                                   ا٥ٌتنالٗٛ الكلٕوالٗٛ، ا٧ولط اللصٙ ٖؿلري نظ ضبسٔزٖلٛ ا٥قلرتا  ا٫قمٗىل٘ أٔ علسً         

               نل  با٩لٗلات                                                                       مفاٞتْ ٔمفاٖتلْ بالٍػلبٛ سبلن الكلطاعات، ض لي التطلٕضات الليت سب       
                      ا٫قمٗىٗٛ ق ِصا الؿأُ.

                                                        أوال : جوانب الضعف في بروتوكول اإليجاد بشأن اإلنذار المبكر 
 واالستجابة لمصراعات

       بنلسض  -                                                                اِتي الربٔتٕمٕه بالتعاون وك العسٖلس ولَ ااؿلم٦ت ٔالليت تػلبب      
                                                                  ق عسً ا٥غتنطاض السٔه ا٧عهاٞ ق ا٫ػباز، سٗح أعطلٜ ا٧ٔلٕٖلٛ لػلطقٛ      -   مبري
ٍُ ِلصا ا٫طلاض     اا ٍ                اؾٗٛ، ٔالتذاضٚ  ري الؿطعٗٛ، ٔتسهق ال٦د٠ني ٔ ريِا، بالط ي وَ أ                                                           

ّ      ميجن ٌنطٛ بساٖٛ دٗسٚ لمؿطٔت ق سن الكطاعات العسٖسٚ اليت تمتٍلف ا٫قملٗي، ن٥ّ                                                                        
ٍُ ٍِا  عسزًا وَ اامشٕظات اليت ميمَ تٍأةا ق ِصا الؿأُ ِٔ٘ ٍ          ً                                            أ  :  

ٍُ ٌناط التسخن شات ا٧ٔلٕٖٛ ٔارلسزٚ ٩   . 1 ٍ                                    أ                                        لٗلٛ )غلٕٗاضُ، وجلن غلطقٛ اااؾلٗٛ       
                                                                     ٔتسهق ال٦د٠ني ٔ ريِا، ٥ متجلن ا٧غلبا  الطٟٗػلٗٛ ٥ٌلس٥ت الكلطاعات ق      
                                                                          نقمٗي ا٫ػباز، هنس تطملعت الكلطاعات بالسضدلٛ ا٧ٔظ ق ِلصا ا٫قملٗي عملٜ       
                                                                            الػمطٛ الػٗاغٗٛ. ٔماُ ِصا ِٕ اسباه ق الكٕواه ٔأٔ ٍلسا ٔنثٕٗبٗلا ٔالػلٕزاُ    

                                                      ػبب التػمٗي بأُ قهلاٖا غلطقٛ اااؾلٗٛ ٔال٦دل٠ني ِل٘                        ٔدٗبٕت٘، ٔض ي ِصا 
                                                                    قهاٖا سنٗنٗٛ ٔميمَ أُ ت٤زٙ نظ ٌعاعات زاخمٗٛ ق زٔه ا٫ػباز وجمىلا ِلٕ   
                                                                     اسباه ق )ماضاوٕدا، ٔ)تٗػٕ، ق أٔ ٍسا. ن٥ أُ ااؿامن اسبنٗنٗلٛ ٥غلتىطاض   
                                                                    الكطاعات ق ا٫قمٗي ترتمع سٕه اسبمي ٔالػمطٛ الػٗاغلٗٛ، ِٔل٘ عٍاقلط مل    
                                                  ً                       ٖصمطِا بؿ٘ٞ بطٔتٕملٕه ا٫ػبلاز، ٔمل ٖتطلطق الربٔتٕملٕه أٖهلًا نظ قهلاٖا       
ّ                      الكطات بني السٔه ا٧عهاٞ، ٔقس ملاُ ولَ ٔادلب الربٔتٕملٕه أ٥ّ ٖغفلن علَ                                                           

                                            خمق آلٗٛ لمتعاون وك ِصٓ ا٧ٌٕات وَ الكطاعات.
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                                                        ً                    نُ آلٗات ا٫ٌصاض اابمط مأسلس أؾلماه وٍلك الكلطات مل تتغٗلب متاولًا، ن٥ أُ         . 2
                                                                        سبنٗن٘ ماُ لل٬ضازٚ الػٗاغلٗٛ النلازضٚ عملٜ التفاعلن ولك ااعمٕولات                الغٗا  ا

                                                                      ااتاسٛ عَ قابمٗٛ اٌس٥ت قطات وا، ٔق أ مب ا٧سلٕاه مل ٖملَ ٍِلا  ٌنلل     
                                                                           مبري ق البٗاٌات ا٧غاغٗٛ، بنسض وا ماُ ٍِلا   ٗلا  لمتشمٗلن ٔعلسً تطاتلْ      

ً                                     نظ وبازضٚ غٗاغٗٛ، هه٦ً عَ عسً تٕهط ا٫ضازٚ الػٗاغٗٛ لعىلن                    ؾل٘ٞ نظاٞ ِلصٓ                       
        ا٧ٔنات.

                                                                  ٥ تٕدس ق بطٔتٕمٕه ا٫ػباز آلٗات ل٬دباض، مىا ٥ ٖٕدس نللعاً سبمٕولات     . 3
                                                                           السٔه ا٧عهاٞ بالتكط  بٍاٞ عمٜ وعمٕولات ا٫ٌلصاض اابملط بالكلطات ٔاللصٙ      

                         ميمَ أُ ٖكسض عَ )غٕٗاضُ،.

    ً                                                                          متاؾللًٗا وللك ا٩لٗللات ا٧خللطٝ ل٬ٌللصاض اابمللط ٔا٥غللتذابٛ لمكللطاعات اللليت     . 4
                                                                        ث  ق أهطٖنٗلا ٔأولامَ أخلطٝ ولَ العلامل، أعطلٜ الربٔتٕملٕه اللسٔض              اغتشس

                                                                       ااطمعٙ ٥رباش النطاض ق ِصا الؿلأُ نظ ض٣غلاٞ اللسٔه ٔاسبمٕولات اللصَٖ      
ٍُ النلطاض با٥غلتذابٛ أٔ علسً ا٥غلتذابٛ نظاٞ خطلط       ٍ                                                      تتؿمن وٍّي ازبىعٗٛ، أٙ أ                        

              جابلٛ عنبلٛ                                                                 واثن أٔ قطات اٌسلك بالفعن وٕمن ةصٓ ازبىعٗٛ. ٔقلس ملاُ ِلصا مب   
                                                                       بالٍػبٛ ٩لٗات ا٫ٌصاض اابمط ٔا٥غتذابٛ لمكطات اليت غبق تطٕٖطِلا ق نطلاض   
                           ً                                                     وٍعىٛ الٕسسٚ ا٧هطٖنٗلٛ غلابنًا، أ ازبىاعلٛ ا٥قتكلازٖٛ للسٔه  لط  أهطٖنٗلا        

                             ا٫مٕاؽ أٔ ستٜ ق ا٧وي ااتشسٚ.

                                                                         هازبىعٗٛ تػتّمك المجري وَ الٕقل  قبلن التٕقلن نظ قلطاض، بػلبب تبلاَٖ       
ً                                                           وكاحل السٔه، هه٦ً عَ مٌّٕا دبتىك وطٚ ٔاسسٚ ق العاً، ٔتعتلرب صبلاظض ا٫بلازٚ                   

ً                                                وجا٥ً ق ِصا الؿأُ. نش أُ التذىلك ا٫قمٗىل٘ ا٫ػبلاز          1994                     البؿطٖٛ ق ضٔاٌسا عاً     
             ً                        أُ لسّٖا وكاسبًا وتىاثملٛ نظاٞ قلطات                                         ٖتمُٕ وَ غبك زٔه، ٔوَ قبٗن اةطاٞ تكٕض 

ٍُ ازبّاظ اسبال٘ ٥رباش النطاض ق ا٫ػباز لٗؼ قازضًا عمٜ العىلن ق   ٍ                                          ً                وا، ٔبالتال٘ ه                 
ٍُ بٍلٜ قلٍك النلطاض ٔثٗنلٛ ا٥ضتبلاط          ٍ                                               الػٗاق مآلٗٛ ل٬ٌلصاض اابملط ٔا٥غلتذابٛ، نش أ                                          

        َ ستلٜ                                                                            بالنٗازٚ الػٗاغٗٛ، سٗح تؿلىن ض٣غلاٞ اللسٔه ٔاسبمٕولات ٔاللٕظضاٞ، ٔلمل      
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  . (18 )                                                                ً تكب  )غٕٗاضُ، منٕٚ هعالٛ ٖتشتي عمّٗا أُ تهي تمٍٕقطاطٗني أمجط عسزًا

                                                                    ٔلصا ٌطٝ نطٔضٚ تٕغٗك ٌناط تسخن )غٕٗاضُ، نظ وا ِٕ أبعلس مملا غلبق،    
   ً                                                                                   ٌعللطًا اللا تٕادللْ ا٫ػبللاز وللَ مجللطٚ الكللطاعات الساخمٗللٛ ٔاللليت تعتللرب با٧غللاؽ  

                               مٕه أُ ؽبسً ا٫قملٗي عملٜ عبلٕ                                                قطاعات عمٜ الػمطٛ الػٗاغٗٛ. ٔنشا أضٖس لمربٔتٕ
                                                                         أههن ه٦بس ل٬ػباز أُ تتعاون وك ِصا الٍٕت وَ الكطاعات، ٔملصلك لمل٘ تل٤زٙ    
                                                                               )غللٕٗاضُ، ٔظاٟفّللا عمللٜ عبللٕ أههللن، ػبللب ربٕٖللن اعٗللٛ ض٣غللاٞ الللسٔه     
                                                                             ٔاسبمٕوات وػ٠ٕلٗٛ ارباش النطاض الٍّاٟ٘ بؿأُ ا٥غتذابٛ نظاٞ قلطات وعلني. همىلا    

                                              ٧عهاٞ ق ا٫ػباز متملك وكلاحل ٔأدٍلسات طبتمفلٛ،                             أٔنشٍا وَ قبن أُ السٔه ا
                                                             ٔلٗؼ وَ اسبمىٛ تكٕض أُ تنف اإقف ٌفػْ نظاٞ ِصا الكطات أٔ شلك.

                                                      ثانيا : تقييم جهود ومساعي منظمة اإليجاد في تسوية األزمة
                                                                        وَ اا٦سعات ا٧ٔلٗٛ ٔا٧غاغٗٛ اليت تبلسٔ وٍلص الِٕملٛ ا٧ٔظ عٍلس الٍعلط      
ٍُ ا٥تفاقٗٛ ااٍؿ٠ٛ ل٬ػبلاز سلسزت ا٧ِلسا      ٍ                                          لطبٗعٛ تأغٗؼ وٍعىٛ ا٫ػباز، ظبس أ                               
                                              ٍ                           اليت تػعٜ نظ ذبنٗنّا، ٔبالٍعط نظ تمك ا٧ِلسا  ظبلس أٌٍّلا ق صبىملّا ٖغملب      

ٍ                                      ٍُ اةس  الطٟٗػل٘ ولَ نٌؿلاٞ ا٫ػبلاز                                           عمّٗا الطابك ا٥قتكازٙ، ٔشِب البعض نظ أ
ّ   ٍ                                    ِٕ زهك التعأُ ا٥قتكازٙ بلني اللسٔه ا٧عهلاٞ، ن٥ّ أٌٍّلا ٔغلع  ق ٌطلاق زاٟلطٚ                                                   

                                                          ، ٔططأ عمّٗلا ذبلٕه ق الػٗاغلات ا٧غاغلٗٛ بعلس تٕغلٗك           1996               ٌؿاطّا وٍص عاً 
                                                                                زٔضِا خاقٛ عٍسوا أٌؿأت ق زاخملّا نزاضٚ سلن الٍعاعلات، تملك ا٫زاضٚ ااتىجملٛ      

                                                              ق الػمطتاضٖٛ ٔاليت قاو  ٔتنًٕ بسٔض الٕغاطٛ ق الػٕزاُ ٔالكٕواه.    ً  سالًٗا 

ٍُ خط غري ااٍعىٛ ماُ عمٜ أغاؽ اقتكازٙ سٗلح ذبنٗلق    ٍ                                                 ٔان  مما غبق أ              
ٍُ تٕدْ ااٍعىلٛ ضملع    ٔالتكشط، بٗس أ ٍ                      التماون ا٥قتكازٙ ا٫قمٗى٘ ٔوماهشٛ ازبفا                                                        

                     ٍعاعلات الناٟىلٛ ق                                                               ق وطاسن ٥سنٛ عملٜ النهلاٖا الػٗاغلٗٛ مبلا ق شللك هلض ال      
                                                               السٔه ا٧عهاٞ لمىٍعىٛ، ٔق اعتنازٙ أُ امالني ومىمني لبعهّىا البعض.

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                                                                    ماغٗذا هٗمٗب أبٕٗل٘، بطٔتٕمٕه )نػباز، بؿأُ، آلٗٛ ا٫ٌصاض اابمط ٔا٥غلتذابٛ لمكلطاعات     -18

                                                                               ؾعات ل٨ون ق وٍك الكطاعات، ق الفطٖس ٌّٗىا )ضبطض،، قهاٖا الػمي ااٍؿٕز، وطدك غلبق  
  .   688-   689-   684  م        شمطٓ، م
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ٍُ وٍعىلٛ ا٫ػبلاز ٔق نطلاض غلعّٗا سبلن ا٧ظولٛ الكلٕوالٗٛ          ٍ                                                               مىا ٦ٖسلغ أ           
                                                                      ضمعت عمٜ آلٗٛ ٔاسسٚ تتىجن ق أغمٕ  اسبٕاض ٔالتفأي ااباؾط بلني ا٧طلطا    

ٍُ ِلصا االٍّر ق    ٍ                   ااتٍاظعٛ، عمىًا بلأ                         ً                          نزاضٚ ا٧ظولٛ قلس تطلٕض ٥سنلًا لتكلب  ازبّلٛ                    ً    
  . (19 )                                                             ااعٍٗٛ بنٗازٚ ٔتٍعٗي التفأي بني ا٧ططا  ااتٍاظعٛ ِ٘ الػمطتاضٖٛ

                       زبٍلٛ لتشنٗلق الػلمي          1998                                     ٔق ِصا ا٫طاض أٌؿأت وٍعىٛ ا٫ػباز ق عاً 
                                                                       ٔااكاسبٛ الٕطٍٗٛ ق الكٕواه ٔمسٗ  المذٍٛ الفٍٗٛ لمسٔه املأضٚ لمكلٕواه،   

                                                                       المذٍٛ ممجم٘ دٗبٕت٘ ٔنثٕٗبٗا ٔمٍٗٗا ٔمملجمني اٍعىلٛ الٕسلسٚ ا٧هطٖنٗلٛ          ٔمشم  
       قلطضت        2223    ً                     ً                                       غابنًا )ا٥ذباز ا٫هطٖن٘ سالًٗا، ٔداوعٛ السٔه العطبٗلٛ، ٔق أمتلٕبط   

                                                                              قىٛ ض٣غاٞ زٔه ٔسمٕوات ا٫ػباز الليت عنلست ق أٔ ٍلسا تٕغلٗك المذٍلٛ الفٍٗلٛ       
                               عهلاٞ ق ا٫ػبلاز ٔتغلري أمسّلا                                                لمسٔه امأضٚ لمكٕواه لتهي بلاق٘ اللسٔه ا٧  

                                                                              لتكب  زبٍٛ تٗػري عىمٗٛ الػ٦ً، ٔعنست ِصٓ المذٍلٛ التابعلٛ ل٬ػبلاز أثٍلٜ عؿلط      
       ً                                         ادتىاعًا عمٜ وػتٕٝ الٕظضاٞ ٥غتمىاه دّٕز التػٕٖٛ.

                                                                ٖته  أُ وٍعىٛ ا٫ػباز ق وػاعّٗا لتػٕٖٛ ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ ٥ متمك  لري  
                                    ٦  وٍعىٛ ا٫ٖمٕاؽ عمٜ غبٗن ااجلاه ٥                                     آلٗٛ التفأي بني أططا  الٍعات، ِصا خب

                                                                     اسبكط، اليت لسّٖا آلٗٛ التفأي با٫ناهٛ نظ أغمٕ  )العىن العػمطٙ، ٥ٔؾلك  
ٍُ وٍعىٛ ا٫ٖمٕاؽ اغتطاع  أُ تنلًٕ بلسٔض هعلاه ق الٍعاعلات الليت أزاضتّلا ق        ٍ                                                                               أ  

     علَ    -         ا٫ٖملٕاؽ -                                                              وٍطنٛ  ط  أهطٖنٗا بػلبب متممّلا ل٪لٗلتني، ِٔلٕ ولا وٗعِلا       
                                                                             وللَ ااٍعىللات الفطعٗللٛ )نٌؿللاٞ آلٗللٛ عػللمطٖٛ لفللض الٍعاعللات ااعطٔهللٛ          ريِللا

                                                                             با٫ٖمىٕز،، تبٗ  التسخن ق الؿ٤ُٔ الساخمٗٛ لمسٔه ا٧عهلاٞ، ٔقلس بطٍِل  عملٜ     
                                                                               ظباح ِصٓ ا٩لٗلٛ ولَ خل٦ه التلسخن ق الكلطات اللصٙ زاض ق لٗبريٖلا ٔغلريلُٕٗ         

                 هعالللٛ لتػللٕٖٛ                                                                    ٔالللصٙ أههللٜ نظ نمخللازٓ، ِٔللٕ وللا ٤ٖمللس ق سللاه ٔدللٕز آلٗللٛ 
                                                                           الٍعاعات عمٜ ااػتٕٝ ا٫قمٗى٘ الفطع٘ ٔٔدٕز تطتٗبلات أوٍٗلٛ ضبمىلٛ لتشنٗلق     
ٍ                                         ا٧وَ ا٫قمٗى٘، أٌٍْ وَ أِلي الهلىاٌات نلٍس سلسٔخ تلسخن نقمٗىل٘ ٔأدلٍ  ق                             ٍ               
ٍُ نعف هاعمٗٛ تمك ا٩لٗات أٔ عسً ٔدٕزِا، قلس   ٍ                                            الٍعاعات الساخمٗٛ ا٧هطٖنٗٛ، بٗس أ                                  

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
          ا٫ػبلاز،،    -                                                                  وٍٜ سػَ عم٘، زٔض ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ ق هض الٍعاعات ا٧هطٖنٗٛ )نٖملٕؽ    -19

  .  49-  41  م    ، م    5002                                          وطمع زضاغات الؿطق ا٧ٔغط ٔأهطٖنٗا، اشبططًٕ، 
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                           ً                         ٕٖٛ الٍعاعات ا٧هطٖنٗٛ غمىًٗا، مملا قلس ٍٖلتر عٍلْ                              ت٤زٙ نظ قعٕبات اٛ أواً تػ
                                                                                      قعٕبٛ الػٗططٚ عمٜ تملك الٍعاعلات، بلن قلس تتفلاقي ِٔلٕ ولا ٖلسهك بالتٍعٗىلات          
                                  ٍ                                   ٔالسٔه نظ التسخن. هٗىا ٖطٝ البعض أٌٍْ وٍعىٛ ا٫ػباز أخفن  ق ذبنٗق اةلس   
                                                                                ااٍؿٕز عرب آلٗلٛ ٔاسلسٚ ٔالليت مل تػلتنن مىلا ٍٖبغل٘ بػلبب تعلاضي اإاقلف          
           ً                                                               ٔااكاحل أٖهًا. ِٕٔ وا اته  وَ خ٦ه عسً قسضٚ ا٫ػباز عملٜ ٌؿلط بعجلٛ تابعلٛ     

                                 الليت اربلص قلطاض بؿلأٌّا ولَ         IGASOM، ( 20)                            ل٬ػباز لسعي الػ٦ً ق الكٕواه )
                                             ، بٍاٞ عمٜ التفٕٖض ااىٍٕح وَ ا٥ذباز ا٧هطٖنل٘      2223      ٍٖاٖط     31            قبن ا٫ػباز ق 

                                       من وَ دٗبلٕت٘، ٔأٔ ٍلسا، ٔنثٕٗبٗلا،                                           ل٬ػباز لٍؿط تمك النٕات، ٔبالط ي وَ تعّس 
ّ                                    مٍٗٗا، ٔالػٕزُا بااؿاضمٛ ق تمك النٕات، ن٥ّ أٌْ تعصض شللك ٔمل تلتىمَ ا٫ػبلاز                                             
                                                                                وَ ٌؿط تمك البعجٛ، ٔلصلك تنطض نٌؿلاٞ بعجلٛ أخلطٝ تابعلٛ ل٦ذبلاز ا٧هطٖنل٘ ق       

  . AMISOM، ( 21) ( 22) )         الكٕواه

                     التنلاض  ٔالتذلاٌؼ                                                 ٔميمَ نضدات شلك لعسٚ أغبا  وَ بٍّٗا،  ٗا  عٍكط 
                                                                             بني زٔه ا٫ػباز، با٫ناهٛ نظ  ٗا  تلٕهط ا٫ضازٚ الػٗاغلٗٛ، ٔملصلك علسً ٔدلٕز      
                                                                          آلٗٛ عػمطٖٛ تابعٛ اٍعىٛ ا٫ػباز متجن عٍكلط نلغط عملٜ ا٧طلطا  ااتٍاظعلٛ،      
                                                                                    مللن شلللك غللاِي ق النكللٕض الللٕاضز ق أزاٞ وٍعىللٛ ا٫ػبللاز ٔتٍأةللا لمنهللاٖا    

                                           ه بفؿن ااٍعىٛ ق سن ا٧ظوٛ، مىا شِب نظ شللك                             ااططٔسٛ ٔبالتال٘ نوماُ النٕ
ٍُ دّٕز ا٫ػباز ق تػلٕٖٛ ا٧ظولٛ    ٍ                               بعض ااطاقبني، عمٜ الط ي وَ اعرتاهّي أٖهًا بأ     ً                                     
                                                                               ِ٘ اليت قازت نظ ا٥ِتىاً ا٫قمٗى٘ ٔاللسٔل٘ اللصٙ ذبعلٜ بلْ ا٧ظولٛ الكلٕوالٗٛ       

       الًٕٗ.

               ا٫ػبلاز غلٕاٞ                                                            ن٥ أُ ِصا ق سنٗنٛ ا٧وط ٥ ٍٖف٘ الٍذاسلات الليت سننتّلا   
  -        مٍٗٗلا    -                                                                        بؿمن وباؾلط أٔ  لري وباؾلط ولَ خل٦ه تفٕٖهلّا لملن ولَ )أثٕٗبٗلا          

                                                                     دٗبٕت٘، عمٜ أقن تنسٖط بتشطٖك وػاض عىمٗات التفأي وَ سني ٩خلط ٥غلٗىا   

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
20-  IGASOM:   .تعل باختكاض النٕات التابعٛ ل٬ػباز لسعي الػ٦ً ق الكٕواه                                                       
21-  AMISOM:    ٛل٦ذباز ا٧هطٖن٘ لسعي الػ٦ً.                   تعل النٕات التابع                          
  ،   52                                                                               غاو٘ الػٗس، وٕقف ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ وَ الكطات ق الكٕواه، آهاق أهطٖنٗلٛ، العلسز     -22

  .   626- 0  62  م                 وطدك غبق شمطٓ، م
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                              ، سٗلح اغلتطاع  الٕقلٕه نظ        2224             ٔستلٜ علاً         2222                      ق الفرتٚ وا بلني علاً   
                           وَ شلك مل تتىمَ وَ التٕقلن                                                تمَٕٖ سمٕوات اٌتنالٗٛ عمٜ أقن تنسٖط، ٔبالط ي

                                                                   ستٜ ا٩ُ نظ سن دصضٙ لمىؿممٛ ااططٔسٛ، ٔضمبا ٖمُٕ بػبب الغىلٕي اللصٙ   
                                                                         ؼبٗط بطبٗعٛ زٔض ؾطماٞ ا٫ػباز ق الػلمطتاضٖٛ، با٫نلاهٛ نظ اإقلف الغلاوض     

                                                           الصٙ ٖناه عَ بعض زٔه ا٫ػباز ٔوؿاضمتّا ق سن ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ.

                                       نظ أُ وٍعىللٛ ا٫ػبللاز هؿللم  ق تػللٕٖٛ                                  ٔق ِللصا اانللاً دبللسض ا٫ؾللاضٚ
                                                                                  الكطات بلني ارلامي ا٫غل٦وٗٛ ٔاسبمٕولٛ ا٥ٌتنالٗلٛ الكلٕوالٗٛ بطٟاغلٛ عبلس اهلل         

                                                             ٔملصلك هؿلم  ق نضغلاه قلٕات سفلغ غل٦ً لمكلٕواه لٕقلف           -     آٌصا -     ٖٕغف 
                                                                         النتاه بني الططهني، ٔميمَ نااه ا٧غبا  الليت أزت نظ شللك الفؿلن ق الٍنلاط     

  : (23 )       التالٗٛ

                                                                               تللٕضط نثٕٗبٗللا ِٔلل٘ نسللسٝ الللسٔه الفاعمللٛ ق وٍعىللٛ ا٫ػبللاز ق الكللطات     . 1
                                                             ٔتسخمّا بؿمن عػمطٙ وباؾط بّس  النهاٞ عمٜ اذباز ارامي ا٫غ٦وٗٛ.

                                 بؿمن وٍفلطز ق الكلطات لتشنٗلق      -           خ٦  نثٕٗبٗا-                   تسخن بعض زٔه ا٫ػباز   . 2
                                                 أِسا  خاقٛ زُٔ وطاعاٚ ٥عتباضات تػٕٖٛ ٔسن الكطات.

                                                                        ضهض بعلض الفكلاٟن الكلٕوالٗٛ تلسخن زٔه ازبلٕاض ق الكلٕواه، ٔملصلك          . 3
  ق   -                    زٔه ازبلٕاض ااباؾلط  -                                             ضهض صبمؼ ا٧ولَ اللسٔل٘ تلسخن تملك اللسٔه      

                                                                           سني متجن السٔه املأضٚ لمكلٕواه )نثٕٗبٗلا، مٍٗٗلا، دٗبلٕت٘، ٌكلف علسز        
  .                                                               السٔه ا٧عهاٞ ق ا٫ػباز، با٫ناهٛ لمٌّٕا السٔه الفاعمٛ ق تمك ااٍعىٛ

                                                                     عذع باق٘ زٔه ا٫ػباز  ري امأضٚ لمكلٕواه علَ تلٕهري اللسعي العػلمطٙ        . 4
                                                                     ٔااال٘ لٍؿط قٕات سفغ غ٦ً تابعٛ ل٬ػبلاز ق الكلٕواه، خاقلٛ ٔأُ ِلصٓ     

                                                    السٔه تعاٌ٘ وَ أٔنات الفنط ٔالكطات الساخم٘ ٔالسٔل٘.

                                                                 ذبٗع وععي زٔه وٍتسٝ ؾطماٞ ا٫ػباز ٔخباقٛ ال٥ٕٖات ااتشلسٚ ا٧وطٖمٗلٛ     . 5
                                                                مطٚ النهاٞ عمٜ اذباز ارامي ا٫غ٦وٗٛ، ٔلصلك غاٌست التسخن ا٫ثٗلٕب٘     لمف

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                                                               ز. ضبىس عاؾٕض، أمحس عم٘ غامل، التماون ا٫قمٗى٘ ق نهطٖنٗا ض٣ٙ ٔآهلاق، وطدلك غلبق      -23

  .   406  -     400 م       شمطٓ، م
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                                                                    ق الكٕواه ٔمل تنسً السعي ال٦ظً اٍعىٛ ا٫ػبلاز عملٜ عبلٕ ولا ذبنلق ق      
         الػٕزاُ.

                                                                          أزٝ تسِٕض الع٦قات بلني اللسٔه ا٧عهلاٞ نظ عطقملٛ دّلٕز وٍعىلٛ ا٫ػبلاز          . 6
                             ق ِصا الػٗاق تلسِٕض ع٦قلات                ً                                ٔالتأثري غمبًا عمٜ هاعمٗتّا لفرتٚ طٕٖمٛ، ٌٔصمط

                                                                            الكٕواه مبععي زٔه ااٍعىلٛ مل تملَ ٔزٖلٛ ٔخاقلٛ نثٕٗبٗلا، هع٦قاتّلا ولك        
                                                                              الكللٕواه مل تمللَ طبٗعٗللٛ ستللٜ وللك اسبمٕوللات الػللابنٛ ٔؾللابتّا الؿللمٕ   
                                                                         ٔا٥ضتٗا  ٔهنسُا الجنٛ بػبب تنلسٖي ااػلاعسات العػلمطٖٛ ٔاستهلاُ بعلض      

 ٕ                                      بٗللا وللَ أضانللّٗا ٌنطللٛ اٌطلل٦ق                                              هكللاٟن ااعاضنللٛ الكللٕوالٗٛ، ٔدعملل  نثٗ
                                                                           سبطمات التىطز، ِٔصا ٍٖطبق عمٜ مٍٗٗا ٔنُ ماُ أقن سلسٚ، ا٧ولط اللصٙ ٖمنل٘     

                                      به٦لٛ عمٜ غري عىمٗٛ التػٕٖٛ ق الكٕواه.

                                                               زبأت ا٫ػباز بػبب نعف قسضاتّا عمٜ متٕٖن أٌؿطتّا نظ التىٕٖن ا٧دلٍ     . 7
                   بلأمجط ولَ ٌكلف                                                        وَ خ٦ه نقاوٛ وٍتسٝ ؾطماٞ ا٫ػباز الصٙ ميلٕه ااٍعىلٛ  

                                                                              وٗعاٌٗتّا، ٔلنس سلأه ِل٥٤ٞ الؿلطماٞ ٔنلك أدٍلسٚ ل٬ػبلاز تعملؼ الط٣ٖلٛ         
                                                                             ا٧ٔضٔبٗللٛ ٔا٧وطٖمٗللٛ، ٔوللَ ثللي أقللبش  ا٫ػبللاز شات طللابك زٔللل٘ ٔ طبلل٘ 
                                                                  ٖعمؼ ااكاحل الغطبٗٛ اليت قس تتٍاقض وك وكاحل زٔه ا٫ػباز ا٫هطٖنٗلٛ، أٙ  

                               ب  ٌفلٕشِي أقلٕٝ ولَ ٌفلٕش                                                    أُ بتنسٖي ؾطماٞ ا٫ػباز لملسعي االال٘ ةلا أقل    
  . (24 )                     ا٧عهاٞ ا٧قمٗني ق ا٫ػباز

                                                                             استمللطت بعللض زٔه ا٫ػبللاز ٔخاقللٛ نثٕٗبٗللا ٔمٍٗٗللا الٍعللط ق ااؿللممٛ       . 8
                                                                       الكٕوالٗٛ ٔلٗؼ سمّا، هماٌ  اابازضٚ تمٕ ا٧خطٝ، ٔماٌ  تٍتنن بلني عٕاقلي   
                                                                              تمك السٔه ااصمٕضٚ، وك اغلتبعاز اللسٔض العطبل٘، ٔالٕقلٕ  بؿلسٚ ولَ طلط         

                                           ، ٔلمٍّا مملّا بلاٞت با٫خفلاق اللصضٖك،         1998                    ٗا نس ذبطمات وكط عاً      نثٕٗب
               دبلآ ااػلألٛ     -        نُ ٔدلس -                                          ٔلػ  وَ الصَٖ ٖطههُٕ السٔض ا٫هطٖن٘ ا٫ػباب٘ 

                                                                                  الكللٕوالٗٛ، ٔخباقللٛ وللَ الللسٔه اللليت تتىتللك بع٦قللات زبمٕواغللٗٛ طٗبللٛ وللك  
        ا٧خلطٝ                                                                      الكٕواه. بٗس أُ ا٧وط لٗؼ ق ٖس )أزٖؼ أبابلا، ٥ٔ اللسٔه ا٫هطٖنٗلٛ   

                                                                            ا٧عهاٞ ق وٍعىٛ ا٫ػباز، ٔلمَ النهٗٛ بطوتّلا ق ٖلس أوطٖملا، ٔنثٕٗبٗلا ولا      
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  .   406                                    عاؾٕض، أمحس عم٘ غامل، وطدك غبق شمطٓ، م       ز. ضبىس   -24
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                                                                             ِلل٘ ن٥ ٔغللٗمٛ تػللتدسوّا ٔاؾللٍطَ لتٍفٗللص أدٍللستّا اشباقللٛ ق ؾللطق       
  . (25 )       أهطٖنٗا

                                                                  مل تمتعً وٍعىٛ ا٫ػباز ق ٔغاطتّا ٫س٦ه الػ٦ً ق الكٕواه باسبٗلاز ِٔلٕ     . 9
                                                                    أِي الكفات اليت ػبب تٕاهطِا ق الٕغٗط، ِٔلٕ ولا ٖعٗلب زٔض ا٫ػبلاز ق     
                                                                            عىمٗٛ التػلٕٖٛ الكلٕوالٗٛ، ٔضمبلا ٖتىجلن با٧غلاؽ ق أُ ااٍعىلٛ ماٌل  ق        

               أضٚ لمكلٕواه                                                               المجري وَ ا٧سٗلاُ مبجابلٛ وعملٛ لتشنٗلق وكلاحل اللسٔه امل       
                                                                         خاقٛ نثٕٗبٗا ٔنظ سس وا مٍٗٗا، مىا أُ وفأنات ااكلاسبٛ الٕطٍٗلٛ ؾلابتّا    
                                                                       تسخ٦ت وتشٗعٚ وَ داٌب الٕغلطاٞ ااعٍلٗني ولَ قبلن ا٫ػبلاز، ٔق الٕقل        

                السٔه العطبٗلٛ  -                                                   ٌفػْ، سطق  ا٫ػباز عمٜ وٍك بعض النٕٝ ا٫قمٗىٗٛ اا٤ثطٚ 
                                        التػلٕٖٛ الكلٕوالٗٛ، بلالط ي ولَ أُ                             وَ لعب زٔض هاعن ق عىمٗٛ   -        ٔا٫غ٦وٗٛ

  . (26 )                                            ااػألٛ الكٕوالٗٛ شات بعس نغ٦و٘ ٔعطب٘ ٔنهطٖن٘

                                                          غبمل مما غبق، نظ أُ تهاض  ااكاحل بني زٔه ا٫ػباز أزٝ لفؿلن زٔض  
                                                                     ااٍعىٛ ق لعب زٔض الٕغٗط ق سن ااؿامن ااتأظوٛ ق الكلٕواه، خاقلٛ بلني    

                                                               مٍٗٗللا، ه ثٕٗبٗللا ةللا نغللرتاتٗذٗتّا اشباقللٛ ٔااؿللرتمٛ وللك    -          نثٕٗبٗللا   -          )نضٖرتٖللا 
                                                                                    ال٥ٕٖات ااتشلسٚ ا٧وطٖمٗلٛ، ٔمٍٗٗلا ٥ تطٖلس ٫ثٕٗبٗلا ا٥ٌفلطاز ٔاةٗىٍلٛ ق سلن         
                                                                            وؿامن الكلٕواه، ٔتطٖلس أُ ٖملُٕ ةلا زٔض ؼبفلغ ٔنلعّا ق ااٍطنلٛ ٔؼبنلق         

               قلٛ الكلٕواه                                                          وكاسبّا، ٔمصلك اسبط  بني نثٕٗبٗا ٔنضٖرتٖا ألن  به٦ةا عمٜ ع٦
                                                                             وك السٔلتني، هنس غع  نضٖرتٖا لسعي عسز ولَ ازببّلات ا٫ثٕٗبٗلٛ ااعاضنلٛ وجلن      
                                                                      دبّٛ ذبطٖط ا٧ضٔوٕ بالتٍػٗق وك سػني عٗسٖس، مىا زعى  نضٖرتٖا سطمٛ الؿلبا   
                                                                              اماِسَٖ نس اسبمٕوٛ ا٥ٌتنالٗلٛ بنٗلازٚ الؿلٗذ ؾلطٖف ؾلٗذ أمحلس، ملن شللك         

                                        بّا ا٫ػباز، ٔا٧ِي وَ شلك ِٕ علسً ٔدلٕز                                   اٌعمؼ عمٜ دّٕز التػٕٖٛ اليت تنًٕ 
                                                                             آلٗٛ عػمطٖٛ اٍعىٛ ا٫ػباز ٔاعتىازٓ عمٜ آلٗٛ التفأي بني أطلطا  الٍلعات، ِلصا    

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                                                                               عبس اللطمحَ غلّن الكلٕوال٘، ااؿلممٛ الكلٕوالٗٛ ٔتلساعٗاتّا الطاٍِلٛ، قلطاٞات أهطٖنٗلٛ،            -25

  .   626  -     620 م    ،، م    5004                                          )اشبططًٕ: ااٍتسٝ ا٫غ٦و٘، العسز ا٧ٔه، أمتٕبط
                         لٕطٍٗٛ، وطدك غبق شملطٓ،                                                         ز. أمحس نبطاِٗي ضبىٕز، الكٕواه بني اٌّٗاض السٔلٛ ٔااكاسبٛ ا  -26
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ً                                                                         هه٦ً علَ نلعف متٕٖلن ا٫ػبلاز الليت مت نٌؿلا٣ِا مبٗعاٌٗلٛ اماهشلٛ ازبفلا              
                                                                  ٔالتكشط ٔلٗؼ لٕقف اسبطٔ  غٕاٞ بني السٔه ااٍهٕٖٛ ذب  وهمتّا أٔ زاخلن  

                                                                   الٕاسسٚ، مما دعن ا٫ػباز ق سٕدٛ نظ أقسقاٞ وَ السٔه الغطبٗلٛ ٔاللصَٖ          السٔلٛ 
                                              ً          ً                    ذبٕلٕا نظ ؾطماٞ تطٕضت وّىتّي ولَ زعلي ااٍعىلٛ وازٖلًا ٔلٕدٕغلتًٗا لتلسخن       

                                 ٔنو٦ٞات سػب ؾطٔط التىٕٖن ٔالسهك.

                                                                        ِٕٔ وا ٤ٖمس أُ عنبٛ التىٕٖن ِ٘ وَ أِلي العنبلات الليت تٕادلْ وٍعىلٛ      
                                                 ربل الػمي ٔا٧وَ زاخن ا٫قملٗي، ٔذبلٕه زُٔ مماضغلٛ                         ا٫ػباز ٔعىمٗاتّا اليت

ً                         ااٍعىٛ اّاوّا ٔاختكاقاتّا عمٜ أمىن ٔدْ، ِصا ههل٦ً علَ ِلادؼ اةٗىٍلٛ                                                    
                                                                                  ا٫قمٗىٗللٛ لللبعض الللسٔه ٔخاقللٛ نثٕٗبٗللا ذبللًٕ ق همللطٚ قللازٚ بعللض الفكللاٟن 
                                                                            الكٕوالٗٛ، با٫ناهٛ نظ بعض السٔه الكلغريٚ زاخلن ااٍعىلٛ، ٔلعلن شللك ولَ       

                                                                         هطاظ آثاض غمبٗٛ عمٜ عىمٗٛ التػٕٖٛ، ِٕٔ ولا تلبني ولَ خل٦ه ضهلض أسلس             ؾأٌْ ن
                                                                                  الفكلاٟن الكلٕوالٗٛ للطهض الللسٔض الملٗل ولَ اافأنللات الليت ماٌل  تطعّللا        
                                                                                  ٌرئبلل٘، مىللا دبللسض ا٫ؾللاضٚ نظ أُ ٍِللا  بعللض النٗللٕز اللليت ذبللس وللَ قللسضٚ  

          ق الػلمي                                                            ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ الفطعٗٛ بؿمن عاً ٔا٫ػباز بؿمن خام، عمٜ ذبنٗ
                                                                               ٔا٧وَ زاخن ماهٛ أقالٗي الناضٚ ا٫هطٖنٗٛ، ٔلعن وَ أِي ِصٓ النٗلٕز: ِل٘ تلساخن    
                                                                                  العهٕٖٛ ق مجري ولَ ااٍعىلات ا٫قمٗىٗلٛ، مبعٍلٜ أٌلْ قلس تتىتلك زٔللٛ ٔاسلسٚ          
                                                                                     بعهللٕٖٛ أمجللط وللَ وٍعىللٛ عمللٜ غللبٗن ااجللاه )دٗبللٕت٘، نضٖرتٖللا، المٌٕغللٕ     

                                    عىات نقمٗىٗلٛ طبتمفلٛ، ٔقلس ٖلطٝ                                          السمينطاطٗٛ، أظب٥ٕ، تتىتك بعهٕٖٛ ث٦خ وٍ
                                                                               البعض أُ شلك ؼبنق وٗلعٚ لمسٔللٛ، ٔلمٍلْ ق اسبنٗنلٛ ؼبلس ولَ قلسضٚ السٔللٛ         
                                               ً                                  ٖٔفطي عمّٗا ااعٖس وَ النٕٗز، ٔتمُٕ الٍتٗذٛ  البلًا علسً قلسضتّا عملٜ الٕهلاٞ      
                                                      ً                      بالتعاواتّا دبآ ااٍعىات اليت تتىتك بعهٕٖتّا مما ٤ٖثط غمبًا عملٜ مفلاٞٚ ِلصٓ    

         ااٍعىات.

                                                                   مٜ الط ي وَ النكٕض الٕاضز ق زٔض ا٫ػباز نظاٞ سن النهٗٛ ن٥ أٌْ ٖؿلاز    ٔع
                                                                                بالسٔض اانسض الصٙ قاو  بْ ااٍعىلٛ ق نطلاض تنطٖلب ٔدّلات الٍعلط الكلٕوالٗٛ       
                                                                    ٔمحن الفكاٟن الكٕوالٗٛ نظ ازبمٕؽ سٕه واٟسٚ اافأنات ٔوَ ثلي الٕقلٕه   

                                       نظ تمَٕٖ سمٕوٛ اٌتنالٗٛ عمٜ أقن تنسٖط.
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 التحديات التي تواجه جهود اإليجاد وسبل التفعيل        ثالثا : 
 لداخلية اليت تواجه جهود التسوية. التحديات ا1

                                                                 نُ مجري وَ الٍدب الكٕوالٗٛ اليت ذبمي ا٩ُ أٔ تػعٜ ٧ُ ذبمي لٗؼ للسّٖا    . أ  
                               ً      ً                           ض٣ٝ ٔطٍٗٛ مىا أٌّا ٥ متتمك وؿطٔعًا طىٕسًا ؼبنق ةا الٍذاح ق ا٧عىلاه  

                                                 طقلٛ ا٥غلتىطاض ق ااػلطح الػٗاغل٘، ننلاهٛ نظ                              اإممٛ نلّٗا مما ٖعطّٗا ه
                                                                  ٗا  وؿطٔت غٗاغ٘ شٙ و٦و  ضبسزٚ ٔٔانلشٛ تػلتّسٙ بّلا اسبمٕولٛ ق     
                                                                                مماضغللٛ ٌؿللاطاتّا الػٗاغللٗٛ ق الللساخن ٔاشبللاضز، ممللا أهنللسِا النللسضٚ عمللٜ 
                                                                      التفاعن وك ا٧سساخ الساخمٗٛ بكٕضٚ نػبابٗٛ متمٍّا وَ ضهك ضقلٗسِا الؿلع    

                        عمٜ ا٧قن ذبٗٗس أمجطٖتّي.                  ٔمػب وٍأّٟٗا أٔ

                         ً                                                            العاوللن النبملل٘ ٥ ٖللعاه ِادػللًا بالٍػللبٛ لمٍدبللٛ الكللٕوالٗٛ، الللصٙ ٖػللتدسً     .    
                                                                      ٧ طاي ؾدكٗٛ، هالػٗاغ٘ الكٕوال٘ ٖػتىس ؾطعٗتْ ولَ قبٗمتلْ ٔللٗؼ ولَ     
                                                                           ٔطٍْ أٔ وَ مفاٞتْ الؿدكلٗٛ، ِلصٓ ااػلألٛ ٥ تؿلمن عنبلٛ ةلصٓ اسبمٕولٛ        

 ً                                   ريًا ق اٌّٗلاض اسبمٕولات ا٥ٌتنالٗلٛ                                             ٔسسِا بن ماٌ  العنبلٛ الليت غلاِى  ملج    
                                                                                           الػللابنٛ، ا٧وللط الللصٙ عطقللن العىمٗللٛ الػٗاغللٗٛ الطاوٗللٛ نظ نعللازٚ بٍللاٞ السٔلللٛ  

  . (27 )         الكٕوالٗٛ

                                                                            ا٥ٌتّاظٖٛ اليت تؿمن اسبلاهع الطٟٗػل٘ اععلي أٔ دلن اللصَٖ ٖػلعُٕ لتلٕل٘          . ز  
   ُ                     ً                   ً                               وٍاقب ق اسبمٕوٛ بسًٞا وَ الٕظاضٚ ٔاٌتّاًٞ باا٤غػلات ا٧خلطٝ، ٔشللك ٧
                                                                   هّىّي لمػمطٛ ٔااػ٠ٕلٗٛ ٖتىشٕض سٕه مٗفٗٛ اك أوٕاه ملجريٚ تػلتدسً ق   
                                                                       ؾطاٞ ااٍاقب ق التؿلم٦ٗت اسبمٕوٗلٛ النازولٛ ٔاعتنلازِي أُ اسبمٕولٛ ٥      

                                           وػتنبن ةا ٔأُ شِابّا ٔاٌّٗاضِا أوط ٥ ضبالٛ.

                            ً                                       ً        ٌعت غ٦ح اامٗؿٗات النبمٗٛ طٕعًا ٔضمبا ب  طاٞات وازٖلٛ، ٔنُ تعلصض ه دبلاضًا،      . ز  
                                                                      الػع٘ عبلٕ نزولاز ِلصٓ اامٗؿلٗات ق تؿلم٦ٗت النلٕات ااػلمشٛ أٔ ق        ٔ 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                                                                        عبس اهلل عبس النازض ضبىس، سمٕولٛ الٕسلسٚ الٕطٍٗلٛ ٔزٔض ا٫غل٦وٗني هّٗلا، صبملٛ الؿلاِس          -27

                                                                                        السٔضٙ، )الناِطٚ: وطمع الؿاِس لمبشٕخ ٔالسضاغات ا٫ع٦وٗٛ، زاض وساز لمٍؿلط، العلسز ا٧ٔه،   
  .   645  -     646 م    ،، م    5060      ٍٖاٖط 
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                                                                    قٕات أوَ سبفغ الٍعاً مىطسمٛ أٔظ، ِٔصٓ ا٫دطاٞات تتطملب ٔدلٕز قلٕات    
                                               نهطٖنٗٛ وَ  ري زٔه ازبٕاض ازبغطاق لمكٕواه، ٔتؿلري    -                سبفغ الػ٦ً عطبٗٛ 

ٔ      22                                                  التنسٖطات اابسٟٗلٛ سبذلي ِلصٓ النلٕات نظ عبلٕ )            ِلصا                  أللف، دٍلسٙ، 
ً               ٖتطمب تٕهري التىٕٖن ال٦ظً ةا، ٖٔعس شلك وطمبلًا ومشلًا ٔعلاد٦ً، ههل٦ً علَ           ً       ً     ً                                          

                               بؿأُ هلطي سعلط عملٜ تٕضٖلس           1992                                تفعٗن قطاض صبمؼ ا٧وَ السٔل٘ لعاً 
  . (28 )                أغمشٛ نظ الكٕواه

 خلارجية اليت تواجه جهود التسوية. التحديات ا0

                 الكلٕواه، هل ُ                                                             وَ ٔاقك وا ؼبلسثٍا بلْ التلاضٖذ علَ تلسخ٦ت خاضدٗلٛ ق       
                                                                                       الٕقللٕه نظ تػللٕٖٛ غللمىٗٛ ٖمتللب ةللا الٍذللاح، ٔتلل٤زٙ نظ نعللازٚ بٍللاٞ السٔلللٛ   
                                                                           الكٕوالٗٛ ٔذبنٗق ا٥غتنطاض ق الكٕواه، ٥ ٖعتىس عمٜ ا٥عتباضات الساخمٗلٛ هنلط   
        ً                                                                    ٔنمنا أٖهًا عمٜ اعتباضات خاضدٗٛ )عمٜ الكعٗسَٖ ا٫قمٗى٘ ٔاللسٔل٘،، للصا دبلسض    

  : (29 )                                 ٖات ٔوَ ثي مٗفٗٛ التغمب عمّٗا ِٔ٘                       ا٫ؾاضٚ نظ أِي ِصٓ التشس

                                                                          تٕادْ سمٕوٛ ؾٗذ ؾطٖف ذبلسٖات ولَ قبلن اللسٔه املأضٚ وجلن نثٕٗبٗلا،          . أ  
                                                                                مٍٗٗا، نضٖرتٖا، خاقٛ ٔأُ الٕنلك اللصٙ أهطظتلْ اسبلط  ا٧ِمٗلٛ الطاسٍلٛ وٍلص        
         ً                                                                    عؿطُٔ عاوًا دعن وٕقلك الكلٕواه ازبغلطاق بلني قلٕٝ نقمٗىٗلٛ وعازٖلٛ للْ،         

                                                   اٌّٗاض الٍعاً دعلن الكلٕواه ٖعلٗـ ق ٔنلك ميملَ                         با٫ناهٛ نظ الفٕنٜ ٔ
                                                                      ٧ٖٛ زٔلٛ وَ زٔه ازبٕاض نػباز أططا  قٕوالٗٛ تٍنس غٗاغاتّا بالٕمالٛ عٍّا.

                                          ً        ً                         نضٖرتٖا: هّ٘ تٍاقب الكٕواه ازبسٖس العسٞا عمًٍا ٔدّاضًا، هىَ ااعمًٕ أٌّا ت٤ٖلس    .    
  ٛ                                              ً                    دٍاح أمسطٚ وَ التشالف الصٙ ؽباقي ؾٗذ ؾطٖف ؾدكًٗا، ٔولَ دّلٛ ثاٌٗل   

                                                                                ه ُ الٍعاً الكٕوال٘ ازبسٖلس ؼبعلٜ بطعاٖلٛ ولَ دٗبلٕت٘ ِٔل٘ العلسٔ الملسٔز         
ٕادّات وػمشٛ ٥قتطات أدعٞا وَ أضانّٗا، مىا                                                                     ٫ضٖرتٖا، اليت زخم  وعّا ق و
                                                                                 تط ب نضٖرتٖلا ق اغلتغ٦ه الػلاسٛ الكلٕوالٗٛ لتكلفٗٛ سػلاباتّا ولك نضٖرتٖلا،         

                             ثٕٗبٗا لععععٛ ا٥غتنطاض هّٗا.                                           ٔا٥ٌط٦ق وٍّا اػاعسٚ العٍاقط ااتىطمعٚ زاخن ن
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                                                                                         ز. نمطاً ضبىلس قلاحل زقلاف، الكلٕواه ق ا٫غلرتاتٗذٗٛ ا٫ثٕٗبٗلٛ، صبملٛ الطاقلس، وطملع            -28
  .  96   ، م    5008        ، ٌٖٕٕٗ  1                                                    الطاقس لمسضاغات الػٗاغٗٛ ٔا٫غرتاتٗذٗٛ، اشبططًٕ، العسز 

   95                                       ز. نمطاً ضبىس قاحل زقاف، وطدك غبق شمطٓ، م  -29
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                                                                      اٌنػاً ارامي ا٫غ٦وٗٛ هت  الططٖق عبٕ ذبلٕه سلط  التشطٖلط ولَ الغلعٔ        . ز  
                                                                            ا٫ثٕٗب٘، نظ سط  أِمٗٛ تغصّٖا ٔتنلف خمفّلا نثٕٗبٗلا ٔنضٖرتٖلا ٔالتذىعلات      
                                                                           ٔالتشٗعات النبمٗٛ، ا٧وط الصٙ أعاز الكٕواه نظ وا ماٌ  عمٗلْ ق وطسملٛ ولا    

                                                   ا٫غ٦وٗٛ، أٔ عمٜ عبٕ أخطط، مىا أزٝ ِلصا التلسخن نظ                   قبن غٗططٚ ارامي 
                                                            عسً التٕقن نظ اتفاق بني اسبمٕوٛ ا٥ٌتنالٗٛ ٔارامي ق تمك الفرتٚ.

                                                                  امتىك السٔل٘ ِٕٔ ؼبأه الك الكلٕوالٗني عملٜ طأللٛ اافأنلات مل        . ز  
        ً                                                                     ٖبصه دّلسًا ق ٔنلك الرتتٗبلات ال٦ظولٛ ق ازبٕاٌلب ا٧وٍٗلٛ ٔااالٗلٛ ٔالليت         

  ،     2228                                                                  ٙ الرتتٗبات الػٗاغٗٛ الليت بلصل  ق اتفلاق دٗبلٕت٘ أٔاخلط علاً           تٕاظ
                                                                        ٔميمَ النٕه بأُ وفأنلات دٗبلٕت٘ هتشل  عملٜ ا٧قلن ولا ميملَ ٔقلفْ         

                                   ً بكفشٛ دسٖسٚ، لمَ ااؿٕاض واظاه ط٦ًٖٕ.

                                                                          مل تتذأظ غٗاغٛ ال٥ٕٖات ااتشلسٚ ا٧وطٖمٗلٛ دبلآ الكلٕواه بعلس ِادػلّا         .ٓ   
                                         ٔٝ مىٕعات نضِابٗٛ تػتغن هلطاى الػلمطٛ،                             ا٧ول وَ أُ ٖكب  الكٕواه وأ

                                      ً           ً                     وك العمي أُ دِٕط ا٧ظوٛ ق الكٕواه غٗاغًٗا ٔلٗؼ أوًٍٗا ٔأوطٖما تعمي شللك  
                                                                     ٔلمٍّا لٗػ  ضا بٛ ق الٕق  الطاَِ لػبب أٔ ٩خلط ق نػبلاز سلن غٗاغل٘     
                                                ٌ                        زاٟي ل٨ظوٛ الكٕوالٗٛ، ٔقس تمُٕ ِصٓ الػٗاغٛ ِ٘ دعٌٞ ولَ الفٕنلٜ اشب٦قلٛ    

                                                                 ا نزاضٚ بٕف ا٥بَ ٫زاضٚ الكطات ق ااٍلاطق الػلاخٍٛ ولَ العلامل،              اليت ٔنعتّ
                                                                   ا٧وط الصٙ ٖنٕي أٙ دّٕز لتػٕٖٛ ا٧ظوٛ تبصه وَ طط  ااٍعىات ا٫قمٗىٗلٛ  

  . (30 )                                ا٫هطٖنٗٛ ٥غتعازٚ الػمي ق الكٕواه

                        رابعا : سبل تفعيل اإلجياد

       ٔالليت                                                                ٖتطمب تفعٗن ا٫ػباز ٔالتغمب عمٜ أٔدْ النكٕض اليت ؾلاب  عىملّا  
  : (31 )                                                             غبق ا٫ؾاضٚ نظ بعهّا النٗاً مبذىٕعٛ وَ ا٫دطاٞات وَ بٍّٗا وا ٖم٘

                                                                                نعطاٞ النهلاٖا ا٥قتكلازٖٛ خاقلٛ ااتعمنلٛ بالتعلأُ ا٥قتكلازٙ بلني اللسٔه           . أ  
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

                              ٫غ٦وٗني هّٗا، وطدك غبق شملطٓ،                                                    عبس اهلل عبس النازض ضبىس، سمٕوٛ الٕسسٚ الٕطٍٗٛ ٔزٔض ا  -30
  .   641  -     642 م م

                                                                               ز. ضبىس عاؾٕض، أمحس عم٘ غامل، التماون ا٫قمٗى٘ ق نهطٖنٗا ض٣ٝ ٔآهلاق، وطدلك غلبق      -31
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                                                                          ا٧عهاٞ وعٖس وَ ا٥ِتىاً عملٜ عبلٕ ولا ٔضز ق ا٥تفاقٗلٛ ااٍؿل٠ٛ ل٬ػبلاز،       
                                    لتأمٗلس عملٜ أُ تٍىٗلٛ التعلأُ                                            لم٘ تكن نظ تنمٗن ِؿاؾٛ السٔه ا٧عهاٞ، ٔا

                                                                ٔالتماون ا٥قتكازٙ بني زٔه ااٍطنٛ غٕ  ٖػاِي ق ذبنٗق ا٧ لطاي الليت   
                                                   ً                           ٖتهىٍّا وٗجاق٘ ا٥ذباز ا٫هطٖنل٘ ٔا٧ولي ااتشلسٚ، ٔاغلتمّاوًا لمّلس  الٍبٗلن       

                                                             ل٦ضتناٞ بالػمي ٔا٧وَ ٔا٥غتنطاض ٔنظالٛ وكازض الكطات ق ااٍطنٛ.

                                                         ت ٔتنمٗن ا٥عتىلاز عملٜ الؿلطماٞ خاقلٛ هٗىلا ٖتعملق                             ظٖازٚ ا٥عتىاز عمٜ الصا  .    
                                                                               بنهاٖا التىٕٖلن ستلٜ تػلتطٗك وٍعىلٛ ا٫ػبلاز العلٕزٚ نظ طابعّلا ا٫قمٗىل٘         
                                                                                 باعتباضِا وٍعىٛ نقمٗىٗٛ، ٔالعىلن باغلتن٦لٗٛ ٔزُٔ ِٗىٍلٛ ولَ قبلن ؾلطماّٟا،       
                                                                            ٔستٜ تػلتطٗك نسلطاظ تنلسً خاقلٛ ق صبلاه الػلمي ٔا٧ولَ، ٖتطملب ا٧ولط          

                                                               ٜ الصات ٔنؾلطا  غٗاغلٗني ٔقٗلازٖني ولَ زٔه ا٫ػبلاز ق عىمٗلٛ                 ا٥عتىاز عم
                                                                       الػ٦ً ٔأُ تنٕٝ زٔض الػمطتاضٖٛ، ٔأُ متاضؽ الهلغط عملٜ أطلطا  الكلطات     

                                   لتسبري وفأنات دازٚ سٕه من اشبٗاضات.

                                     ً                                     أُ ٖمُٕ التعأُ بني ا٫ػباز ٔؾلطماّٟا ٔهنلًا شبطلٛ تهلعّا اللسٔه ا٧عهلاٞ         . ز  
                         ا٧عهاٞ ٥ٔ ااكاحل الغطبٗٛ.                           بٍفػّا حبٗح تعمؼ وكاحل السٔه 

                                                                             نطٔضٚ التٍػلٗق بلني ا٫ػبلاز ٔ ريِلا ولَ ااٍعىلات العاوملٛ عملٜ الكلعٗس            . ز  
                                                                          ا٫هطٖن٘ غٕاٞ ماُ شلك عملٜ ااػلتٕٝ النلاضٙ )ا٥ذبلاز ا٫هطٖنل٘، أٔ عملٜ       
                                                                         ااػتٕٝ ا٫قمٗى٘ الفطع٘ زاخن الناضٚ ا٫هطٖنٗٛ، مبا ٖػلاعس ق تطلٕٖط العىلن    

                                              ٜ أُ التعأُ ٔالتناض  المكٗق بني ِصٓ ااٍعىلات                       ٔذبنٗق اةس  ااٍؿٕز، عم
                                                                ٔالمٗاٌات السٔلٗٛ وطمٕ  خاقٛ لهىاُ ذبنٗق ا٥غتنطاض ٔا٧وَ السٔلٗني.

                                                                          نطٔضٚ نعازٚ ِٗممٛ ااٍعىات العاومٛ عملٜ الػلاسٛ ا٫هطٖنٗلٛ، حبٗلح ٖكلب         .ٓ   
                                                                          ٍِا  وٍعىٛ ٔاسسٚ زاخن من نقمٗي وَ أقالٗي الناضٚ ا٫هطٖنٗٛ اشبىػلٛ، ٔتملُٕ   

                                                              هٕٖٛ زاخن من وٍعىٛ ونكٕضٚ عمٜ السٔه اليت تٍتى٘ ةصا ا٫قمٗي هنط.   الع

                                                                                 تنًٕ من وٍعىٛ نقمٗىٗٛ هطعٗٛ ب ٌؿلاٞ آلٗلٛ اٍلك ٔنزاضٚ ٔسلن الكلطات، ٖٔتبلك         .ٔ   
                                                                           ِصٓ ا٩لٗٛ عٍاقلط وسٌٗلٛ ٔعػلمطٖٛ تملُٕ دلاِعٚ لمتلسخن ق أٙ ٔقل  نشا        

            ػمي ٔا٧ولَ                                                         اقته  الهطٔضٚ، ٔمتاضؽ ِصٓ ا٩لٗٛ عىمّا بالتٍػٗق وك صبمؼ ال
                                                                          زاخن ا٥ذباز ا٫هطٖن٘، ٔالصٙ ٖنلًٕ ِلٕ ا٩خلط بالتٍػلٗق ولك صبملؼ ا٧ولَ        
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                                                                              السٔل٘ التابك ل٨ولي ااتشلسٚ. ٔنشا ذبنلق شللك ٖهلىَ علسً تملطاض ازبّلٕز،         
                                                                         ٔنتاسٛ الفطقٛ أواً ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ لتكب  من وٍعىٛ وػل٠ٕلٛ علَ الػلمي    

ً          ٔا٧وَ زاخن ٌطاقّا ازبغطاق، بس٥ً وَ ا٥عتى                                   از عمٜ قلٕٝ خاضدٗلٛ علازٚ ولا                                 
                                                                         تتسخن لتشنٗق أِسا  خاقٛ بّا ستلٜ ٔللٕ ملاُ شللك عملٜ سػلا  اللسٔه        

  . (32 )        ا٫هطٖنٗٛ

                                                               ٔبالط ي وَ شلك ػبب ا٥عرتا  بأُ ٔدٕز ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ الفطعٗلٛ ق  
                                                                                الناضٚ اليت ٖنطِا الفكن الجاوَ وَ وٗجلاق ا٧ولي ااتشلسٚ تكلب ق قلاحل النلاضٚ       

ٍُ التٍىٗلٛ                            غٕاٞ أُ ماٌل  ِلصٓ    ٍ                      ااٍعىلات اقتكلازٖٛ حبتلٛ أٔ اقتكلازٖٛ غٗاغلٗٛ، ٧                                           
                                                                           ٔالتهاوَ ااؿرت  ٖنٕز بسٔضٓ نظ ا٥غتنطاض الػٗاغل٘ ااٍؿلٕز بلني زٔه ااٍطنلٛ     

                   اليت تؿىمّا ااٍعىٛ.

    ً                                                                              ٌٔعللطًا ٧ِىٗللٛ التماوللن ا٫قمٗىلل٘ ٔالللسٔض المللبري الللصٙ ٖنللك عمللٜ عللاتق    
ٍُ شللك ٖػلتٕدب                                                    ااٍعىلات ا٫قمٗىٗلٛ ٔخاقلٛ ق صبلاه تػلٕٖٛ اا      ٍ                     ٍاظعلات، هل            

                                                                                 تطٕٖط الع٦قات بني ااٍعىلات ا٫هطٖنٗلٛ ستلٜ تلبل قاعلسٚ أغاغلٗٛ لٍعلاً أولل         
                                                                        زهاع٘ ٖمفن ذبنٗق ا٧وَ ٔا٥غتنطاض زاخن الناضٚ، ٔميٍلك سلسٔخ تلسخن أدلٍ      

                              ق الٍعاعات الساخمٗٛ ا٫هطٖنٗٛ.

       ٔ ٍُ ا٧ظولٛ الكلٕوالٗٛ تٍتعلط ولَ ااٍعىلات ا٫قمٗىٗلٛ  ٍ                                                           ٔبالتال٘ هل             ا٫قمٗىٗلٛ             
ً                         ً                                      الفطعٗٛ، هه٦ً عَ ازباوعٛ العطبٗٛ، تكٕضًا لٗؼ هنط بازبسٖس سبلن ا٧ظولٛ، ٔلملَ                
ً        ً                          أٖهللًا ٍٖتعللط وٍّللا تغللٗري غٗاغللاتّا بؿللأُ التعاوللن وللك ا٧ظوللٛ ؾللم٦ً ٔوهللىًٌٕا                                                       ً   

       ً                                                     ٔوٕنٕعًا ٔهاعمٗٛ مبا ٖتٕامب ٔوعطٗات المشعٛ الطاٍِٛ ٔتطٕضاتّا.

 اخلامتة

ٍ                 ٔق اشبتاً مٍت التٕقن نظ عسٚ ٌ                       ابصٔلٛ وَ قبن وٍعىلٛ                   تاٟر بؿأُ ازبّٕز ا         
  :                                       ِا ق تػٕٖٛ ا٧ظوٛ الكٕوالٗٛ أِىّا وا ٖم٘ ضٔ         ا٫ػباز ٔز

 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
                                                                                    غاو٘ الػٗس، بطاور ٔآلٗات الػمي ٔا٧وَ زاخن ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ ا٫هطٖنٗلٛ، وطدلك غلبق      -32
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ٍُ ِلصٓ ازبّلٕز        . 1 ٍ                      بالٍػبٛ لتطٕض دّٕز تػٕٖٛ الكطاعات الساخمٗلٛ ق أهطٖنٗلا هل                                                         
         ً       ً                                                     ؾّست تطٕضًا تسضػبًٗا وٍص بساٖٛ عنس التػعٍٗات وَ النطُ ااان٘ خاقلٛ ولَ   

                            ً      ً              بش  ااٍعىات الفطعٗٛ تمعب زٔضًا باضظًا ق التعاولن                         الٍاسٗٛ الٍعطٖٛ، سٗح أق
ّ                       وك قهاٖا تػٕٖٛ الكطاعات الساخمٗلٛ ق ا٧قلالٗي اشباقلٛ بّلا، ن٥ّ أٌّلا ظمل                                                                

                ضبسٔزٚ الفاعمٗٛ.

                             ٍ                                        أساط بسٔض ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ عٍسٚ ذبسٖات، تتىجلن بعهلّا ق تلسخن قلٕٝ       . 2
           احل الؿلعب                                                   زٔلٗٛ ق طبطدات التػٕٖٛ مبا ؽبسً وكاسبّا عمٜ سػا  وكل 

                                                                          الكٕوال٘، ماُ وَ بٍّٗا ال٥ٕٖات ااتشلسٚ، سٗلح مل تتذلأظ غٗاغلتّا دبلآ      
       ٕعللات  ى                                                                 الكلٕواه بعللس ِادػللّا ا٧وللل ولَ أُ ٖكللب  الكللٕواه وللأٔٝ م  

ٍُ دلِٕط ا٧ظولٛ الكلٕوالٗٛ غٗاغلًٗا         ٍ                            ً                نضِابٗٛ تػتغن هطاى الػلمطٛ، ولك العملي أ                                      
                      ق نػبلاز سلن غٗاغل٘                ً         ً                              ٔلٗؼ أوًٍٗا، ٔأوطٖمًٗا تعمي شلك ٔلمٍّا لٗػ  ضا بلٛ 

                                                                          زاٟي ل٨ظوٛ الكلٕوالٗٛ، ٔسطقل  عملٜ أُ تتٕاهلق طبطدلات أٙ تػلٕٖٛ ولك        
                                                                             وكللاسبّا. ا٧وللط الللصٙ ٖنللٕي أٙ دّللٕز تبللصه لتػللٕٖٛ ا٧ظوللٛ وللَ طللط   

                                                   ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ ا٧هطٖنٗٛ ٥غتعازٚ الػمي ق الكٕواه.

           ا٧ظولٛ، مل                                                               هٗىا ٖتعمق مبػتٕٝ تعأُ زٔه ازبٕاض وك وٍعىلٛ ا٫ػبلاز لتػلٕٖٛ      . 3
       ً                                                                  ٖمَ دٗسًا نظ سس مبري، سٗح ولاظاه ِلصا التعلأُ ذبمىلْ ااكلاحل الفطزٖلٛ       
                                                                      ةصٓ السٔه زُٔ تٍػٗق هٗىا بٍّٗا، ِٕٔ وا اٌعمؼ عمٜ قسضٚ وٍعىٛ ا٫ػبلاز ق  
                                                                  نٌؿاٞ بعجٛ غ٦ً ق الكٕواه )نػباقًٕ، الصٙ اغتغطق ا٫عساز ةا عبٕ علاوني  

ٍ                            ٍ   ثٍي تعصض اٌتؿاضِا. ا٧وط الصٙ أٍزٝ                                  ً          نظ تعسز اابازضات ٔتعاضنّا أسٗاٌلًا، عملٜ    
                                                                               الٍشٕ الصٙ أتاح الفطقٛ لمىعاضنٛ لمعلب عملٜ التٕاظٌلات ا٫قمٗىٗلٛ لمشٗمٕللٛ      
                                                                      زُٔ التٕقن نظ اتفاق ؼبس وَ زٔاوٛ العٍف ٔالكطات بني اسبمٕولٛ ا٥ٌتنالٗلٛ   

          ٔااعاضنٛ.

   مٛ                                                                          هٗىا ٖتعمق مبٍعىٛ ا٫ػبلاز تٕادلْ ا٫ػبلاز علسٚ ذبلسٖات ولَ بٍّٗلا وؿلم          . 4
                                                                      التىٕٖن ٔاليت تؿمن عنبٛ أواً دّٕز ا٫ػباز ق تػٕٖٛ ا٧ظولٛ، ٖٔطدلك شللك    
ً                              لعسً اوت٦  زٔه ااٍعىٛ اإاضز ااالٗلٛ الماهٗلٛ ههل٦ً علَ  ٗلا  ا٥ٌػلذاً                                                      
                                                                        ٔٔسسٚ ا٩ضاٞ زاخن ا٫قملٗي سٗلح غلٗططت اشب٦هلات بلني زٔه ازبلٕاض عملٜ        
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              طبطدات عىمٗلٛ                                                     دّٕز التػٕٖٛ، بػبب سطم من زٔلٛ عمٜ نىاُ أُ تتٕاهق
                                                 التػٕٖٛ وك وكاسبّا، ِٕٔ وا تػبب ق اغتىطاض الكطات.

                                           ً         ً                     ذبٕه زٔض ؾطماٞ ا٫ػباز وَ وّىلٛ زعلي ااٍعىلٛ وازٖلًا ٔلٕدػلتًٗا لمتلسخن         . 5
                                                                        ٔنو٦ٞات سػب ؾطٔط التىٕٖن ٔالسهك، ِٕٔ وا ٤ٖملس أُ عنبلٛ التىٕٖلن ِل٘     

        الػلمي                                                                        وَ أِي العنبلات الليت تٕادلْ وٍعىلٛ ا٫ػبلاز ٔعىمٗاتّلا الليت ربلل         
                                                                    ٔا٧وَ زاخن ا٫قمٗي، ٔذبٕه زُٔ مماضغٛ ااٍعىٛ اّاوّا عملٜ أمىلن ٔدلْ،    
ً                                                                   ِصا هه٦ً علَ ذبٗلع وععلي زٔه وٍتلسٝ ؾلطماٞ ا٫ػبلاز ٥ غلٗىا ال٥ٕٖلات                
                                                                           ااتشسٚ وَ خ٦ه زعىّا نثٕٗبٗا ٔاسبمٕوٛ ا٥ٌتنالٗلٛ الكلٕوالٗٛ لمنهلاٞ عملٜ     

  ٖٕ                        ٛ ٔسلن الكلطات، مملا                                                    سطمٛ الؿبا  اماِسَٖ زُٔ وطاعاٚ ٥عتبلاضات تػل
                                                                           سللاه زُٔ التٕقللن نظ تػللٕٖٛ ؾللاومٛ ذبنللق ا٥غللتنطاض ٔتٍّلل٘ الكللطات ق  

         الكٕواه.

    ً                                                               ٔأخريًا ميمَ اختكاض من شلك بأُ هاعمٗٛ زٔض ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ ا٧هطٖنٗلٛ  
                                                                                غٕاٞ عمٜ ااػتٕٝ ا٫قمٗى٘ الناضٙ أٔ ا٫قملٗي الفطعل٘ ق عىمٗلٛ التػلٕٖٛ تلطتبط      

                                                              ضازٚ الػٗاغٗٛ، التىٕٖن الل٦ظً، اللسعي المٕدػليت، ٔالتأٖٗلس                           بعسٚ عٕاون ِ٘ تٕاهط ا٫
                                                                          اشباضد٘ ٔأُ الع٦قٛ نػبابٗٛ بني من ِصٓ ااتغريات ٔهاعمٗلٛ ااٍعىلات ا٫قمٗىٗلٛ    

                 ق عىمٗٛ التػٕٖٛ.
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                                                        ا٫قمٗىٗلٛ ق أهطٖنٗلا، التنطٖلط ا٫غلرتاتٗذ٘ ا٫هطٖنل٘                           خالس سٍف٘، التذىعات  . 5
  .    2223                                     وطمع البشٕخ ا٫هطٖنٗٛ، داوعٛ الناِطٚ، 

                                                                              غٕظاُ عبس المطٗلف غلات٘، زٔض ا٧طلطا  الجالجلٛ ق سلن ا٧ظولٛ الكلٕوالٗٛ،          . 6
  .    2223                                                      ضغالٛ وادػتري  ري وٍؿٕضٚ، ممٗٛ ا٥قتكازٖٛ، داوعٛ اشبططًٕ، 

                                           ز، التنطٖلط ا٫غلرتاتٗذ٘ ا٫هطٖنل٘، وطملع                                       غاو٘ الػلٗس أمحلس، وٍعىلٛ ا٫ػبلا      . 7
  .    2226                                      البشٕخ ا٧هطٖنٗٛ، داوعٛ الناِطٚ، ٍٖاٖط 

                                                                           غاو٘ الػٗس أمحس، بطاور ٔآلٗلات الػلمي ٔا٧ولَ زاخلن ااٍعىلات ا٫قمٗىٗلٛ         . 8
                                                                              ا٧هطٖنٗٛ، زضاغٛ سالٛ لممٕوٗػا ٔا٫ٖمٕاؽ، صبمٛ آهاقْ أهطٖنٗلٛ، اة٠ٗلٛ العاولٛ    

  .    2226       ، ضبٗك   32                          ل٦غتع٦وات، الناِطٚ، العسز 

                                                                   غاو٘ الػٗس أمحس، وٕقف امتىك السٔل٘ وَ الكطات ق الكلٕواه، التنطٖلط     . 9
  .    2212                                                        ا٫غرتاتٗذ٘ ا٫هطٖن٘، وطمع البشٕخ ا٧هطٖنٗٛ، داوعٛ الناِطٚ، 

                                                                             ؾللريَٖ عبللس االلٍعي، التللسخن ا٫ثٗللٕب٘ ق الكللٕواه، التنطٖللط ا٥غللرتاتٗذ٘    .  12
  .    2227                                              ا٧هطٖن٘، وطمع البشٕخ ا٧هطٖنٗٛ، داوعٛ الناِطٚ، 

                                                                           عبس الطمحَ غّن الكٕوال٘، ااؿلممٛ الكلٕوالٗٛ ٔتلساعٗاتّا الطاٍِلٛ، صبملٛ        .  11
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  .    2224                  العسز ا٧ٔه، أمتٕبط   ،                                     قطاٞات أهطٖنٗٛ، ااٍتسٝ ا٫غ٦و٘، اشبططًٕ
                                                                     عبس اهلل عبس النازض ضبىس، سمٕوٛ الٕسسٚ الٕطٍٗٛ ٔزٔض ا٫غ٦وٗني هّٗا، صبملٛ    .  12

                                                                         الؿاِس السٔضٙ، زاض وساز لمٍؿط، وطمع الؿاِس لمبشٕخ ٔالسضاغلات ا٫ع٦وٗلٛ،   
  .    2212                            الناِطٚ، العسز ا٧ٔه، ٍٖاٖط، 

                                                                  وٍٜ سػَ عم٘، زٔض ااٍعىات ا٫قمٗىٗٛ ق هض الٍعاعات ا٧هطٖنٗٛ )نٖملٕؽ    .  13
  .    2223                                                  ا٫ػباز،، وطمع زضاغات الؿطق ا٧ٔغط ٔأهطٖنٗا، اشبططًٕ،   -

                                                                  ضبىس أمحس ؾٗذ عم٘، التسخن السٔل٘ ق الكٕواه، ا٧ِسا  ٔالٍتاٟر، وطملع    .  14
  .    2225                         الطاقس لمسضاغات، اشبططًٕ، 

                                                                ضبىس عاؾٕض، أمحس عم٘ غامل )ضبطضاُ،، التماون ا٫قمٗى٘ ق أهطٖنٗلا ض٣ٝ    .  15
  .    2225                                 ت ا٧هطٖنٗٛ، داوعٛ الناِطٚ، أبطٖن                            ٔآهاق، وعّس البشٕخ ٔالسضاغا

                                                                    ضبىس عاؾٕض، أمحس عم٘ غامل )ضبطضاُ،، زلٗن ااٍعىات ا٫قمٗىٗلٛ السٔلٗلٛ،    .  16
  .    2226                                               وعّس البشٕخ ٔالسضاغات ا٧هطٖنٗٛ، داوعٛ الناِطٚ، 

                                                                   ِٗفاٞ أمحس ضبىس، الكٕواه ق ظن غٗططٚ ارلامي ا٫غل٦وٗٛ ٔولا بعلسِا،       .  17
  .    2228        ، أ ػطؼ    354   سز                          ااػتنبن العطب٘، برئت، الع



 

 

 


