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يهخض رُفيزي

اٌٛالغ أْ ِؾىٍخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٘ي ؽغش اٌضاٚيخ في االلزقبد اٌغيبعي ٌٍزؾٛي اٌذيّمشاهي في دٚي
اٌشثيغ اٌؼشثي .فبٌّؼنٍخ األعبعيخ في اٌٛالغ ٘ي رجٕي إٌخجخ اٌغيبعيخ اٌؾبوّخ في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ٔفظ
عيبعيبد اٌزي رجٕزٙب األٔظّخ اٌمذيّخ ِضً اٌزؾبٌف ِغ اٌٛاليبد اٌّزؾذح ٚرجٕي عيبعيبد اٌغٛق ٚإرجبع رٛفيبد
اٌجٕه اٌذٌٚي ٚفٕذٚق إٌمذ اٌذٌٚي .فبإلسادح اٌغيبعيخ ٌٍٕخجخ اٌؾبوّخ اٌزي أرذ ثؼذ صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي ٌُ
رخزٍف وضيشاً ػٓ اإلسادح اٌغيبعيخ ٌٍٕخجخ اٌغيبعيخ اٌؾبوّخ اٌزي أداسد ؽئ ْٛاٌجالد لجً صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي،
خبفخ فيّب يزؼٍك ثزؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٛ٘ٚ .أِش ِضيش ٌالعزغشاة ؽمبً ،فبٌغيبعبد االلزقبديخ ٚاالعزّبػيخ
ٌٍٕخجخ اٌؾبوّخ اٌزي عجمذ صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي وبٔذ رٍمي ِؼبسمخ ؽذيذح ِٓ رٍه إٌخجخ اٌغذيذح اٌزي رٌٛذ
اٌؾىُ ثؼذ رٍه اٌضٛساد .ثً أْ صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي لذ لبِذ ِٓ أعً إثؼبد رٍه إٌخجخ ػٓ اٌغٍطخٚ ،رجٕي
عيبعيبد ِغبيشح رؤدي إٌي رؾميك لذس ِٓ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ .وهى األيش انزي يطشح إشكبنيبد عًيمخ حىل
يعبنجخ لضبيب انعذانخ االجزًبعيخ في دول انشثيع انعشثي.
ٚاٌٛالغ أْ اٌٙذف األعبعي ِٓ ٘زٖ اٌّبئذح اٌّغزذيشح ٘ ٛهشػ عيبعبد ثذيٍخ ٌٍزؼبًِ ِغ لنبيب اٌؼذاٌخ
االعزّبػيخ في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ٚرؾذيذ اٌمٛي االعزّبػيخ اٌزي يّىٓ أْ رذػُ رٍه اٌغيبعبد اٌجذيٍخٚ .االُ٘ ٘ٛ
ِب اٌزي يغت أْ ٔفؼٍٗ ٌزؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي؟ وً٘ ٕ٘بن ثذائً غيش اؽزشاويخ ٌزؾميك
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ؟
وثشكم عبو فمذ ضًذ انًبئذح انًسزذيشح خًسخ جهسبد أسبسيخ ثبإلضبفخ إني انجهسخ االفززبحيخ انزي
رُبونذ األهًيخ انُسجيخ نمضبيب انعذانخ االجزًبعيخ في دول انشثيع انعشثي ،هى كبنزبني:
-1
-2
-3
-4
-5

اسزعشاع رجبسة دول انشثيع انعشثي في انزعبيم يع انزحذيبد انسيبسيخ وااللزظبديخ ثعذ سمىط انُظى
انسهطىيخ.
يكبَخ انعذانخ االجزًبعيخ في سيبسبد يب ثعذ انثىسح.
هم يٍ سيبسبد ثذيهخ؟ عمجبد طيبغخ ورُفيز سيبسبد رحمك انعذانخ االجزًبعيخ.
انزحبنفبد انسيبسيخ انذاعًخ نهسيبسبد انجذيهخ.
انمضبيب انزي رسزحك دساسبد يزعًمخ.

وفي خزبو جهسبد انًبئذح انًسزذيشح رى االرفبق عهي أسثعخ يىضىعبد أسبسيخ رسزحك دساسخ يعًمخ في
انًسزمجم هي عهي انُحى انزبني:
 -1دساعخ ػٓ ِف َٛٙاٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ٚاٌمٛي االعزّبػيخ اٌزي رذػّٙبٌّٚ ،برا ٌُ
رزؾمك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ػٍي اسك اٌٛالغ.
 -2ويفيخ اٌؼًّ ػٍي رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ِٓ ،أيٓ ٔجذأِٚ ،ب ٘ي األٌٛٚيبد اٌّؾذدحِ ،ب ٘ي
اعزشاريغيبد رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخِٚ ،ب ٘ي األهش اٌزي رنّٓ رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
ِ -3ب ٘ي اٌزؾبٌفبد إٌي رؤدي اٌزي رٕفيز اعزشاريغيبد رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي.
 ُ٘ ِٓٚاٌؾٍفبء األعبعييٕٓ٘ٚ ،ب يّىٓ مُ لبئّخ هٛيٍخ وؾٍفبء ِؾزٍِّ ْٛضً :اٌغّؼيبد إٌغبئيخ،
إٌمبثبد إٌّٙيخ ،اٌغّؼيبد اإللٍيّيخ/اٌغٛٙيخ ،ارؾبداد اٌؼّبي ،األؽضاة اٌغيبعيخ ،اٌّضمف ،ْٛعّبػبد
ٚرغّؼبد اٌؾجبة ،أهشاف داخً عٙبص اٌذٌٚخ ،اٌمنبح ،عّؼيبد اٌّغزّغ اٌّذٔي.
االعزفبدح ِٓ اٌزغبسة اٌذٌٚيخ في رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في ٚلذ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي ٕ٘ٚب يّىٓ
االعزشؽبد ثزغشثخ أِشيىب اٌالريٕيخ ،خبفخ رغشثخ اٌجشاصيً ٚؽيٍي.

4

5

انجهسخ االفززبحيخ

األهًيخ انُسجيخ نمضبيب انعذانخ االجزًبعيخ في دول انشثيع انعشثي

اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌغٍغخ ٌيظ اعزؼشاك اٌقؼٛثبد اٌزي رٛاعٙٙب اٌضٛساد في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ثمذس ِب ٘ٛ
الزشاػ ثذائً ٌّؼبٌغخ اٌقؼٛثبد اٌزي رّش ثٙب رٍه اٌجالد .فىّب ِ٘ ٛؼشٚف ٌُ يىٓ ٕ٘بن أؽذ يزٛلغ أ ٚيزقٛس
أٙيبس األٔظّخ اٌمذيّخ في وً ِٓ ِقش ٚرٔٛظ ٌٚيجيب؛  ٌُٚيّزٍه اٌضٛاس في رٍه اٌجالد خطخ ِغجمخ Blueprint
أ ٚخبسهخ هشيك ٌٍ Roadmapزؼبًِ ِغ لنبيب اٌّغزمجًٕ٘ٚ .ب اٌضٛساد اٌؼشثيخ ٌيغذ اعزضٕبءاً ػٓ اٌزغبسة
اٌذٌٚيخ في ٘زا اٌؾأْ ،ؽيش ٌُ رّزٍه وضيشاً ِٓ اٌضٛساد خطخ ِغجمخ ٌٍزؼبًِ ِغ فؼٛثبد اٌّغزمجً .فٍُ يىٓ أؽذ
يزٛلغ خٍغ اٌشئيظ ِجبسن أ ٚاٌشئيظ صيٓ اٌؼبثذيٓ ثٓ ػٍي أ ٚاٌؼميذ ِؼّش اٌمزافي .ففي ِقش ِضالً ٌُ ،يىٓ يزٛلغ
أؽذ ِٓ اٌضٛاس أْ يٕنُ إٌيِ ُٙئبد اآلالف في عؼي ُٙإلعمبه إٌظبَ ٛ٘ٚ ،األِش اٌزي ِىٕ ِٓ ُٙإعمبه إٌظبَ،
ٕ٘ ِٓٚب أينب عبء اٌغجت في غيبة أي فىشح ٚامؾخ ٌٍزؼبًِ ِغ لنبيب اٌّغزمجً ٚرأعيظ ٔظبَ عذيذ.
اٌقؼٛثخ اٌضبٔيخ اٌزي ٚاعٙذ األٔظّخ اٌغذيذح في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ٘ي االخزالفبد اٌىضيشح ثيٓ اٌمٛي
اٌضٛسيخ ؽٛي ػذد ِٓ اٌمنبيب األعبعيخ؛ ِٕٙب ػٍي عجيً اٌّضبي "اٌؼاللخ ثيٓ اٌذيٓ ٚاٌغيبعيخ" ،أ ٚثؾىً أٚعغ
"دٚس اٌذيٓ في اٌذٌٚخ"٘ٚ .ي اٌّؾىٍخ اٌزي ٌُ رؾع ثبرفبق اٌمٛي اٌضٛسيخ في وً ِٓ ِقش ٚرٔٛظ ٌٚيجيب ؽزي
اآلْ.
ٚاٌّؼنٍخ اٌضبٌضخ ٚاألعبعيخ اٌزي ٚاعٙذ األٔظّخ اٌغذيذح في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ٘ي رجٕي األٔظّخ اٌغذيذح
ٔفظ اٌغيبعيبد اٌزي ارجؼزٙب األٔظّخ اٌمذيّخِ ،ضً اٌزؾبٌف ِغ اٌٛاليبد اٌّزؾذح؛ ٚرجٕي عيبعيبد اٌغٛق؛
ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌجٕه اٌذٌٚي؛ ٚفٕذٚق إٌمذ اٌذٌٚي٘ٚ ،ي اٌغيبعبد اٌزي ػبسمزٙب وضيش ِٓ اٌمٛي اٌضٛسيخ
ٚاٌّؼبسمخ لجً ليبَ صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي٘ٚ ،ي ٔفظ اٌغيبعبد اٌزي صبسٚا ِٓ أعً ػذَ إرجبػٙب! ٘ٚي ٔفظ
اٌغيبعبد اٌزي أدد رفبلُ ِؾىٍخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
ٚاٌٛالغ أْ اٌٙذف األعبعي ِٓ ٘زٖ اٌّبئذح اٌّغزذيشح ٛ٘ ،هشػ عيبعبد ثذيٍخ ٌٍقؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثمنبيب
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثيٚ ،رؾذيذ اٌمٛي االعزّبػيخ اٌزي يّىٓ أْ رذػُ رٍه اٌغيبعبد اٌجذيٍخ.
ٚاألُ٘ ِ٘ ٛب اٌزي يغت أْ ٔفؼٍٗ ٌزؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ،ؽيش أْ أؽذ أ٘ذاف اٌّؤرّش ٛ٘ ،عؼً لنيخ
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٌيغذ فمو ؽٌٍُ ،ىٓ عؼٍٙب رأري ػٍي لبئّخ أعٕذح فٕبع اٌمشاس في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي.
ٚفي ٘زا اٌؾأْ رُ اعزؼشاك لنبيب اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في ثٍذاْ اٌشثيغ اٌؼشثي فزُ اعزؼشاك اٌؼذاٌخ
االعزّبػيخ في اٌيّٓٚ ،رُ اٌزأويذ ػٍي أْ لنيخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ راد أّ٘يخ خبفخ في اٌيّٓ؛ ٚإْ وبْ ا٘زّبَ
إٌظبَ اٌغيبعي في اٌيّٓ ثؼذ اٌضٛسح لذ أٔقت ػٍي لنبيب اٌؼاللبد ِغ اٌٛاليبد اٌّزؾذح ،خبفخ في لنبيب
ِىبفؾخ اإلس٘بة ٚاٌمنبيب األِٕيخ األخش ،ٜوّب أٔقت ا٘زّبَ اٌؾىِٛخ اٌيّٕيخ في اٌذاخً ػٍي ِؼبٌغخ ػاللخ
اٌمجيٍخ ثبٌغٍطخ ٚاٌذٌٚخ٘ٚ ،ي اٌّؼنٍخ اٌزي ػبٔذ ِٕٙب اٌيّٓ عبثمب ً ِٚبصاٌذ رؼبٔي ِٕٙب٘ٚ .ي اٌّؼنٍخ اٌزي
رؼىظ لذساً ِٓ اٌخًٍ في لنيخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في اٌيّٓ ،ؽيش رم َٛاٌمجيٍخ ػٍي فىشح اٌزشارجيخ ٚاٌزغٍغً
اٌٙشِي ٘ٚ ،Hierarchyي فىشح ِنبدح ٌٍؼذاٌخ االعزّبػيخ ثؾىً ػبَ.
أِب ثبٌٕغجخ ٌٍزغشثخ اٌٍيجيخ ،فمذ رُ اٌزشويض ػٍي اٌغؤاي االفزشامي األعبعي ٘ٔ ً٘ ٛمشأ عّيؼب ً ِٓ ٔفظ
اٌقفؾخ ٔ ِٓٚفظ اٌىزبة فيّب يزؼٍك ثزؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ؛ فبٌضٛساد اٌؼشثيخِ ،ضٍٙب ِضً وً اٌضٛساد في
اٌؼبٌُ٘ ،ي ػجبسح ػٓ ٘جبد ؽؼجيخ رؾذس ثذ ْٚثشٔبِظ إلداسح اٌّغزمجًٚ ،ثبٌزبٌي فجؼذ عمٛه األٔظّخ في دٚي
اٌشثيغ اٌؼشثي ،أٔقت اال٘زّبَ اٌشئيغي في وً رٍه اٌذٚي ػٍي ِغأٌخ" :رحميك وكست انششعيخ"ٚ .ثبٌٕغجخ
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ٌٍغبٔت اٌٍيجي وبْ عؤاي اٌؾشػيخ ٘ ٛاٌغؤاي اٌشئيغيٚ ،اٌزي أٔقت في ِغٍّٗ ػٍي رؾميك األِٓٚ ،اٌزي يأخز
عبٔت ِ ِٓ ُٙاٌغبٔت اٌٍيجيٚ ،رٌه ثٙذف رؾميك اٌؾشػيخ .فال يّىٓ رقٛس ليبَ أي ٔؾبه ،خبفخ إٌؾبه
االلزقبدي ،ثذ ْٚاإلؽغبط ثبألِٓ ٚرؾميمٗ ػٍي أسك اٌٛالغٚ .ثؾىً ػبَ فبٌّؾىٍخ في ٌيجيب أوضش ػّمب ً ٚاخزالفبً
ػٓ ثبلي دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي؛ فٍيجيب ٘ي اٌذٌٚخ اٌٛؽيذح اٌّقذسح ٌٍٕفو في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثيٌٚ ،زٌه فٙي دٌٚخ
سيؼيخ Rentier State

ثبألعبطٌٚ ،ىٓ اٌّؾىٍخ األعبعيخ ٘ي رؾٛي االلزظبد انشيعي Rentier

Economyفي ٌيجيب إٌي ثمبفخ سيعيخ  Rentier Cultureعبدد ٘ٚيّٕذ ػٍي اٌّغزّغ اٌٍيجي .ففي ٌيجيب ٕ٘بن
فشؿ ػًّ؛ ٌىٓ ٌيظ ٕ٘بن صمبفخ ػًّٚ .ثبٌزبٌي إرا رقذسد ِغأٌخ "انعًم" أعٕذح دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي اٌخّظ
في اٌفزشح االٔزمبٌيخ ،فمذ يخٍك رٌه لذساً ِٓ اٌؾشػيخ ٌزٍه اٌذٚي أِبَ ؽؼٛثٙب .فّٓ إٌّ٘ ُٙب هشػ فكشح "انذونخ
انزًُىيخ" و ُّذخً ٌىً دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي في اٌّشؽٍخ االٔزمبٌيخ ،ألْ اٌذيّمشاهيخ ٘ي ثبألعبط صمبفخ لجً أْ رىْٛ
إعزشاريغيخٚ ،ثبٌزبٌي لذ يكىٌ انًذخم انزًُىي أكثش انزظبلب ً ثبنىالع.
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انجهسخ األوني

اسزعشاع رجبسة دول انشثيع انعشثي في انزعبيم يع
انزحذيبد انسيبسيخ وااللزظبديخ ثعذ سمىط انُظى انسهطىيخ

في اٌغٍغخ االفززبؽيخ رُ اعزؼشاك اٌؾبٌخ اٌيّٕيخ ٚاٌٍيجيخ فيّب يزؼٍك ثمنبيب اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ؛ ٚرجيٓ أْ لنيخ
األِٓ رأخز ا٘زّبِب ً ٍِؾٛظب ً ِٓ لجً فٕبع اٌغيبعبد في رٍه اٌجالدٚ ،في رٍه اٌغٍغخ عيزُ اٌزشويض ػٍي
اعزؼشاك اٌؾبٌخ اٌّقشيخ ٚاٌزٔٛغيخ.
ففي اٌؾبٌخ اٌّقشيخ رُ اٌزشويض ػٍي هشػ ّٔبرط رّٕٛيخ ثذيٍخ رؤدي إٌي رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٚ .في
٘زٖ اٌؾبٌخ رُ اعزؼشاك ّٔٛرط اٌجشاصيً وّٕٛرط رّٕٛي يّىٓ أْ رغزفيذ ِٕٗ ِقش في إؽذاس رغشثخ رّٕٛيخ،
ٚثبٌزبٌي رؾميك ػذاٌخ االعزّبػيخ .ففي اٌجشاصيً ِضالً وبٔذ اٌمٛي اٌشأعّبٌيخ ُ٘ أثشص ؽٍفبء ثشٔبِظ اٌشئيظ
اٌجشاصيٍي ٌٛال دا عيٍفب  Lula da Silvaاٌذاػُ ٌٍؼذاٌخ االعزّبػيخ ٛ٘ٚ ،األِش اٌزي يطشػ عؤاالً ع٘ٛشيب ً ؽٛي
دٚس سعبي األػّبي في دػُ ثشٔبِظ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي.
وّب رُ اٌزأويذ ػٍي أْ اٌزّٕيخ ٌيغذ ِؾشٚع الزقبدي ٚؽغتٌ ،ىٕٙب ؽضِخ وبٍِخ ِٓ اٌغيبعبد
ٚاأل٘ذافٌٚ .ىٓ ٕ٘بن ػذد ِٓ اٌزؾذيبد رؼيك رؾميك أي ِؾشٚع رّٕٛي؛ أّ٘ٙب رٛافش اإلسادح اٌغيبعيخ؛ ٚرقٛس
إٌخجخ اٌغيبعيخ اٌؾبوّخ ٌؾىً اٌذٌٚخ ثؼذ صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي ٛ٘ٚ ،األِش اٌزي أٔؼىظ ثٛمٛػ في اٌقشاع
ثيٓ لٛي اإلعالَ اٌغيبعي ٚاٌمٛي اٌّذٔيخٚ .ثبٌزبٌي فجؼذ ؽغُ رٍه اٌزؾذيبد يّىٓ اٌغيش لذِب ً في رذؽيٓ ِؾشٚع
رّٕٛيٚ ،رؾميك ػذاٌخ اعزّبػيخ.
أِب ثبٌٕغجخ ٌٍؾبٌخ اٌزٔٛغيخ فمذ رُ اعزؼشاك ػذد ِٓ االٔغبصاد اٌزي رؾممذ ِٕز عمٛه ٔظبَ ثٓ ػٍي؛
ِٕٙب ػٍي عجيً اٌّضبي رؾميك لذس وجيش ِٓ "انحشيبد انعبيخ" ،اٌزي رىبد رىِ ْٛطٍمخ ثبٌّمبسٔخ في اٌفزشح اٌزي
عجمذ اٌضٛسح اٌزٔٛغيخ .صُ رُ رأعيظ "انهيئخ انعهيب نزحميك أهذاف انثىسح واإلطالح انسيبسي"ٚ ،اٌزي لبِذ
ثذٚس ٘بَ في ػٍّيخ االٔزمبي اٌذيّمشاهي .وّب رُ رأعيظ "انهيئخ انعهيب انًسزمهخ نالَزخبثبد" .وّب رُ أزخبة
"حكىيخ اَزمبنيخ" في ديغّجش  ،2111ثشئبعخ ؽشوخ "انُهضخ" ٚثّؾبسوخ ؽضثي "انزكزم" ٚؽضة
"انًؤرًش"ٚ ،اعزّشد رٍه اٌؾىِٛخ ؽزي ؽٙش فجشايش  .2113وّب رُ إلشاس ِجذأ "يذَيخ انذونخ"ٚ ،إلشاس ِجذأ
"انًسبواح ثيٍ انًشأح وانشجم" ٌٚيظ "انزكبيم"  ٛ٘ٚاٌّف َٛٙاٌزي رطشؽٗ ؽشوخ "إٌٙنخ" ٛ٘ٚ .األِش اٌزي
يٍجي ِطبٌت اٌمٛي اٌذيّمشاهيخ ِٚطبٌت اٌّشأح اٌزٔٛغيخ .وّب رُ اٌزٛليغ ػٍي "انعمذ االجزًبعي" في  14يٕبيش
 ٛ٘ٚ ،2113األِش اٌزي يّىٓ أْ يؤدي إٌي رٛافمبد ػٍي اٌقؼيذ االعزّبػي.
أِب ثبٌٕغجخ ٌألٚمبع االلزقبديخ في رٔٛظ ،فٙي رزؾبثٗ ِغ األٚمبع االلزقبديخ في ِقشٌ ،ىٕٙب رخزٍف
ػٓ األٚمبع في ٌيجيب .فزٔٛظ رؼيؼ أصِخ الزقبديخ ِشوجخ ِٚزؼذدح اٌغٛأت .فزٔٛظ رؼبٔي ِٓ أىّبػ
الزقبدي ،وّب رُ إغالق ػذد ِٓ اٌّقبٔغ خالي اٌفزشح األخيشح .وّب رفبلُ اٌؼغض في اٌّيضاْ اٌزغبسي .وّب
أخفنذ ٔغجخ اٌؼٍّخٚ ،صاد ِؼذي اٌزنخُٚ ،رشاعغ االعزضّبس اٌخبسعي .وّب رنخُ اٌذيٓ اٌخبسعي ثؾىً
ِفضعٚ .صادد ٔغجخ اٌجطبٌخ ،ؽيش ٚفٍذ ٔغجخ اٌجطبٌخ اآلْ إٌي ؽٛاٌي ٚ .%33.2اٌّؾىٍخ األخطش ٚاألػّك في
رٔٛظ ٘ي فؾً اٌذٌٚخ في رؾميك اٌزّٕيخ ثؾىً ػبَ ٚاٌزّٕيخ اٌغٛٙيخ (في ألبٌيُ اٌذٌٚخ اٌّخزٍفخ) ثؾىً خبؿ؛ في
اٌٛلذ اٌزي لبِذ فيٗ اٌضٛسح ػٍي أوزبف أثٕبء إٌّبهك اٌذاخٍيخ اٌزٔٛغيخ ،وّب لبِذ اٌضٛسح ِٓ أعً رؾميك ِجبدا
اٌىشاِخ ِٚؾبسثخ اٌجطبٌخ ٚرؾميك رّٕيخ ِزٛاصٔخ .وّب صادد اإلمشاثبد في اٌجالد .ثبإلمبفخ إٌي صيبدح ػذد
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اٌٛلفبد االؽزغبعيخ ،أِب ٌٍّطبٌجخ ثفشؿ ػًّ أٌ ٚزؾغيٓ األعٛس .وّب أزؾشد ظب٘شح اٌؼٕف ثزٔٛظ ثؾىً
ِشيغٚ ،اٌزي ٚفً إٌي رسٚرٗ ثبغزيبي ؽىشي ثٍؼيذ .وّب اسرفؼذ ٔغجخ االٔزؾبس٘ٚ ،ي ظب٘شح رغٍذ في أزؾبس
"اٌجٛػضيضي" لجيً اٌضٛسح اٌزٔٛغيخ .وثبنزبني أطجحذ لضبيب انعذانخ االجزًبعيخ يحم جذل كجيش في رىَس ثعذ
انثىسح.
وّب هشؽذ اٌذوزٛسح وبرشيٕب  Katerinaاألعزبر ثىٍيخ ٌٕذْ ٌاللزقبدِٕ ،ظٛس أخش ٌٍٕظش إٌي لنيخ
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ" ٛ٘ٚ ،هم يجت انُظش نهعذانخ االجزًبعيخ يٍ يُظىس انًسبواح في إعبدح انزىصيع أو انًسبواح
في انفشص"ٌٚ .زٛميؼ رٍه اٌفىشح مشثذ ِضبالً ثّقش ٛ٘ٚ ،لنيخ "اٌذػُ" ،ف ِٓ ًٙاٌالصَ اٌزأويذ ػٍي اٌذػُ
أَ رؾغيٓ اٌّىٔٛبد األعبعيخ في اٌزؼٍيٌُٚ .زٌه فّٓ اٌّ ُٙإػبدح اٌزفىيش في رؼشيف ِف" َٛٙانعذانخ االجزًبعيخ"،
ٚرؾذيذ ِبرا ٔؼٕي ثٙزا اٌّف َٛٙؽمب ً .فّٓ اٌّ ُٙإٌظش "ٌٍؼذاٌخ االعزّبػيخ" ػٍي أٔٙب إػطبء "فشص يزسبويخ"
"ٚيحبسثخ انفسبد" ٚخٍك "فشص عًم" ٌٍّٛاهٕيٓ .فبٌؼذاٌخ االلزقبديخ ال رؼٕي فمو رؾغيٓ االلزقبد ٚرؾميك
اٌزّٕيخ .فبٌّ ُٙأْ ٔؾذد ِبرا ٔؼٕي ثبٌؼذاٌخ االعزّبػيخِٚ ،ب ٘ي ؽمبئك األؽيبء ػٍي األسك ِٓٚ .يٍّه اٌمذسح
ػٍي رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ٘ٚ ،ي ِغأٌخ عيبعيخ في اٌٛالغ .فّٓ اٌّّىٓ أْ ٕٔبلؼ ِغأٌخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ
في اٌّطٍكٌ ،ىٓ عيظً غبئجب ً ػٕب األٚمبع ٚاٌظشٚف اٌفؼٍيخ ٚاخزالف رٍه اٌظشٚف ِٓ ثٍذ إٌي أخشٚ .إٌمطخ
األخيشح ٘ي ِب ِ٘ٛ ٛلف اٌمٛي اإلعالِيخ اٌزي رؾىُ اآلْ ِٓ لنيخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
ٚاعزىّبالً ٌزٌه فيغت اٌزفشيك ثيٓ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٚاإلؽغبط ثبٌؼذاٌخ االعزّبػيخ .فأؽذ أُ٘ ِؾذداد ليبَ
اٌضٛساد في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ٛ٘ ،اإلؽغبط ثغيبة اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٚ .اٌغؤاي ٕ٘ب ِٓ اٌزي عيؼطي اٌّغزّغ
إؽغبط ثبٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ً٘ ،يأري رٌه ِٓ خالي عيبعبد اٌذٚي في اٌّغبي االعزّبػي؟ ً٘ يأري ِٓ خالي
ػذد ِٓ ِؤعغبد اٌذٌٚخ اٌزي رذافغ ػٓ ٘زا اٌّفَٛٙ؟ ً٘ يأري ِٓ خالي ػذد ِٓ اٌمٛأيٓ ٚاآلٌيبد اٌزي رذافغ ػٓ
اٌنّبْ االعزّبػي ٚاٌؾّبيخ االعزّبػيخ؟ أِب ِٓ خالي اٌّذخً اٌؾمٛلي؛ ٘ٚزٖ األعئٍخ رذخٍٕب في اٌٛالغ إٌي
ِمبسثخ ؽمٛق اإلٔغبْ  Human Rights Approachفي إٌظش إٌي لنبيب اٌؼذاٌخ ثبػزجبس٘ب لنبيب ؽمٛليخ
ثبألعبط .فبٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٌيغذ ِغشد خذِبد اعزّبػيخ؛ ثً ٘ي ِغأٌخ اعزؾمبق.
صُ رُ االٔزمبي إٌي ٔمطخ ٘بِخ عذاً٘ٚ ،ي أْ ِطٍت رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخِ ٛ٘ ،طٍت ساديىبٌي ثطجيؼزٗ،
ٚثبٌزبٌي يغت رؾذيذ أٚالً ِٓ ُ٘ "انحهفبء انطجيعيىٌ" ٌزؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
ٚأخيشاً رُ اٌزأويذ ػٍي أٔٗ ِٓ اٌّ ُٙأْ رشوض ؽىِٛبد دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ٘ٚي في إهبس ؽً ٌٍّؾىٍخ
االلزقبديخ أْ يزضآِ رٌه ػٍي ٔؾ ٛيؾمك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٚ ،ال يى ْٛػجئب ػٍي اٌفمشاء ٛ٘ٚ .رؾذي يغت أْ
رخٛمٗ وً دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي" ٛ٘ٚ ،رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٚإؽذاس لذس ِٓ إٌّ ٛااللزقبدي".
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انجهسخ انثبَيخ

يكبَخ انعذانخ االجزًبعيخ في سيبسبد يب ثعذ انثىسح

في رٍه اٌغٍغخ رُ اٌزأويذ ػٍي أْ ِؾبوً اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ رمشيجب ً ِؼشٚفخٚ ،رُ هشؽٙب لجً ٔؾٛة صٛساد اٌشثيغ
اٌؼشثيِٕٙٚ .ب ػٍي عجيً اٌّضبي اٌؼذاٌخ في اٌزؼٍيُٚ ،لنبيب دػُ اٌطبلخٚ ،اٌزي رغزؾٛر ػٍي ِب يمشة ِٓ %8
ِٓ إعّبٌي اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ في ثٍذ ِضً ِقش ٛ٘ٚ .األِش اٌزي يّىٓ عؾجٗ ػٍي اٌقؾخ ٚاٌخذِبد اٌطجيخ
ٌٍّٛاهٕيٓ .فّٓ اٌّؼٍ َٛعيذاً ،وُ اٌخذِبد اٌؾىِٛيخ اٌزي رؾزبط إٌي رؾميك لذس ِٓ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخِٚ ،ؼشٚف
أينب اٌطشيمخ اٌزي يّىٓ أْ رٍُجي ثٙب رٍه اٌخذِبدٚ ،رٌه ِٓ خالي ػذد ِٓ اٌغيبعبد االلزقبديخ ٚاٌّبٌيخ رُ
هشؽٙب ػٍي فٕغ اٌمشاس في ِقش لجً اٌضٛسح .إرْ أيٓ رىّٓ اٌّؾىٍخ؟ رىّٓ اٌّؾىٍخ في رٛافش اإلسادح اٌغيبعيخ
اٌزي ٌُ رغزغت ٌزؾميك رٍه اٌغيبعيبدٚ ،ثبٌزبٌي رؾميك لذس ِٓ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٚ .اٌغؤاي األُ٘ ٘ ً٘ ٛإٌخجخ
اٌؾبوّخ في ثالد ِب ثؼذ صٛساد اٌشثيغ ٌذيٙب إسادح عيبعيخ ِغبيشح ٌزٍه اٌزي رجزٙب إٌخجخ اٌؾبوّخ ٌزٍه اٌذٚي لجً
صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي ثبٌؾىً اٌزي يغؼٍ ُٙيزجٕ ْٛعيبعبد رؤدي إٌي رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ؟
اٌٛالغ أْ اإلسادح اٌغيبعيخ ٌٍٕخجخ اٌؾبوّخ اٌزي أرذ ثؼذ صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي ٌُ رخزٍف وضيشاً ػٓ اإلسادح
اٌغيبعيخ ٌٍٕخجخ اٌغيبعيخ اٌؾبوّخ اٌزي أداسد ؽئ ْٛاٌجالد لجً صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي ،خبفخ فيّب يزؼٍك ثزؾميك
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٛ٘ٚ .أِش ِضيش ٌالعزغشاة ؽمبً ،فبٌغيبعبد االلزقبديخ ٚاالعزّبػيخ ٌٍٕخجخ اٌؾبوّخ اٌزي عجمذ
صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي وبٔذ رٍمي ِؼبسمخ ؽذيذح ِٓ رٍه إٌخجخ اٌغذيذح اٌزي رٌٛذ اٌؾىُ ثؼذ رٍه اٌضٛساد .ثً أْ
صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي لذ لبِذ ِٓ إثؼبد رٍه إٌخجخ ػٓ اٌغٍطخٚ ،رجٕي عيبعيبد ِغبيشح رؤدي إٌي رؾميك لذس ِٓ
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٌٚ .ىٓ اٌّؾىٍخ األعبعيخ ثؾك ٘ي أْ إٌخجخ اٌغيبعيخ اٌغذيذح ِٕمغّخ أينب أيذٌٛعيب ً ػٍي
اٌشغُ ِٓ أْ رٌه االٔمغبَ ِٕب٘ل ٌّقبٌؾ ُٙاألعبعيخٚ .اٌّؼنٍخ األعبعيخ أْ اٌىزٍخ اٌؾؼجيخ اٌقٍجخ اٌزي رذػُ
لٛي اإلعالَ اٌغيبعي رىّٓ في اٌشيف ٚاألؽيبء اٌؼؾٛائيخ اٌفميشح٘ٚ ،ي وزٍخ رؼبٔي ِٕز فزشح هٛيٍخ ِٓ غيبة
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ؛ ثبٌزبٌي فزٍه اٌىزٍخ رؾزبط ثبٌفؼً إٌي عيبعبد رؤدي إٌي رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٚ .اٌزٕبلل
ٕ٘ب ٘ي أْ إٌخجخ اٌغيبعيخ اٌؾبوّخ اٌزي رٍمي دػّب ً ِٓ رٍه اٌىزٍخ اٌقٍجخ رزجٕي عيبعبد اٌجٕه اٌذٌٚي ٚفٕذٚق
إٌمذ اٌذٌٚي٘ٚ ،ي ٔفظ عيبعبد إٌظبَ اٌمذيُ٘ٚ ،ي اٌغيبعيبد اٌزي عزؤدي ثبٌنشٚسح إٌي صيبدح إفمبس اٌىزٍخ
اٌقٍجخ اٌزي رذػُ لٛي اإلعالَ اٌغيبعيٚ ،ثبٌزبٌي رفبلُ ِغأٌخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
وّب رُ اٌزأويذ ػٍي أْ إؽىبٌيخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في ثٍذ ِضً ِقش ثؼذ صٛساد اٌشثيغ رىّٓ في ِف َٛٙلٛي
اإلعالَ اٌغيبعي ٌّف َٛٙاٌؼذاٌخ االعزّبػيخ فأي ِشاعؼخ ألدثيبد ٚثشاِظ رٍه األؽضاة ٌٓ ،يغذ أي إؽبسح ٌّفَٛٙ
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٌٚ ،ىٓ عيغذ إؽبسح إٌي "اٌضوبح"٘ٚ ،ي اؽذ أسوبْ اإلعالَ اٌخّظ .اإلؽىبٌيخ اٌضبٔيخ رشرجو
ثئهبس اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٚدٚس اٌذٌٚخ في رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٕ٘ٚ ،ب رُ اٌزأويذ ػٍي أْ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ال
رؼٕي اٌّغبٚاح ،ثً رؼٕي رٛافش فشؿ ِزغبٚيخ أِبَ وً اٌّٛاهٕيٓ ٌٍّؾبسوخ في اٌضشٚح اٌٛهٕيخ .فبٌّغأٌخ رىّٓ في
ِف َٛٙلٛي اإلعالَ اٌغيبعي ٔٚخجزٗ اٌؾبوّخ ؽٛي ِف َٛٙاٌؼذاٌخ االعزّبػيخٚ ،دٚس اٌذٌٚخ في رؾميك رٍه اٌؼذاٌخ.
وّب رُ اٌزأويذ ػٍي ِؼنٍخ أخشي ِّٙخ٘ٚ ،ي فؼٛثخ رجٕي ّٔٛرط رّٕٛي ثذ ْٚدػُ خبسعي ِٓ االرؾبد
األٚسٚثي أ ٚاٌٛاليبد اٌّزؾذح أ ٚغيش٘ب .وّب رُ اٌزأويذ أينب ػٍي أْ إٌخجخ اٌغيبعيخ اٌؾبوّخ ٌمٛي اإلعالَ
اٌغيبعي في اٌٛالغ ال رٍّه خبسهخ هشيك إلداسح اٌؾأْ االلزقبدي غيش ّٔٛرط اٌٍيجشاٌيخ اٌغذيذح neo-
 Liberalismاٌّزٛؽؾخ.
ٕ٘ٚب رُ اٌؼٛدح إٌي هشػ اٌّمبسثخ اٌؾمٛليخ ٌمنبيب اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ِٓ خالي هشػ فىشح أْ اٌّؼشوخ
األعبعيخ ٌزؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ٘ي "دعزشح"  Constitutionalizeلنبيب اٌؼذاٌخ
االعزّبػيخ في وً دعبريش رٍه اٌذٚي ،ػٍي اػزجبس أْ ِغبٌخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ راد ِذخً ؽمٛلي ثبألعبط،
يزنّٓ ليُ وً صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي .وّب يغت رٕبعي االعزمطبة اٌّفزؼً اٌؾبدس ثيٓ لٛي اإلعالَ اٌغيبعي
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ٚاٌمٛي اٌّذٔيخٚ ،إؽذاس اعزمطبة ؽميمي ثيٓ اٌمٛي اٌزي رٕؾبص إٌي لنبيب اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٚاٌمٛي اٌزي ال
رٕؾبص إٌي لنبيب اٌؼذاٌخ أ ٚاٌمٛي اٌزي رغزخذَ لنبيب اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ وٛاعٙخ ٌزؾميك أ٘ذاف ِٚأسة عيبعيخ.
االعزمطبة اٌؾميمي يغت أْ يىِ ْٛشوضاً ػٍي اٌمنبيب االعزّبػيخ ثبألعبط.
ٕ٘ٚب رُ رٕبٚي رؾذي أخش ٘٘ ِٓ ٛي اٌمٛي االعزّبػيخ اٌزي يغت ػٍيٙب رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ثؼذ
صٛساد اٌشثيغ اٌؼشثي؟ ً٘ دٚس لٛي اإلعالَ اٌغيبعي اٌزي رٌٛذ اٌؾىُ في وً ِٓ ِقش ٚرٔٛظ رؾميك اٌؼذاٌخ
االعزّبػيخ ٌؾؼٛثٙب .أَ أْ دٚس اٌؾىِٛبد اٌزي رأري ثؼذ اٌضٛسادٚ -فمب ً ٌزغبسة اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي ٛ٘ -رّٙيذ
اٌزشثخ إلؽذاس رؾٛي ديّمشاهي ِٓ خالي اٌزشويض ػٍي صالصخ آٌيبد :آٌيبد اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي؛ ٚاٌزأويذ ػٍي ليُ
اٌؾشيبد اٌؼبِخ؛ ٚرؼظيُ ليُ اٌّٛاهٕخ؛ ٚثبٌزبٌي ِٓ خالي اٌزشويض ػٍي رٍه اٌمنبيب اٌضالس يّىٓ رؾميك اٌؼذاٌخ
االعزّبػيخ؟ اٌّؼنٍخ األوجش ٘ ٛأٔٗ ثبٌشغُ ِٓ أْ دٚس ؽىِٛبد ثؼذ اٌضٛساد ٚظيفزٙب اٌزّٙيذ ٌٍزؾٛي
اٌذيّمشاهي ،فبٌغيبعبد اٌزي رزجؼٙب لٛي اإلعالَ ال رّٙذ ألي رؾٛي ديّمشاهيٚ ،ثبٌزبٌي فّغأٌخ اٌؼذاٌخ
االعزّبػيخ لذ رى ْٛخبسط عيبق رفىيش إٌخجخ اٌؾبوّخ في ثٍذاْ اٌشثيغ اٌؼشثي.
ٕ٘ٚب لذ يى ْٛاالعزشؽبد ثزغبسة اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي في دٚي راد ظشٚف ِزؾبثٙخ ِغ ثٍذاْ اٌشثيغ اٌؼشثي
ِفيذاً ِٓ صاٚيخ ِؼبٌغزٙب ٌمنبيب اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ .فّٓ خالي اٌّذاخٍخ اٌزي لبَ ثٙب اٌذوزٛس ثيزش دي صٚعب
 Peter de Souzaػجش اٌفيذي ٛؤٛفشأظ  ِٓ ،Video Conferenceإٌٙذ ؽٛي ويفيخ ِؼبٌغخ إٌٙذ ٌمنبيب
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ؛ ِٚب ٘ي اٌزغبسة اٌذٌٚيخ اٌزي يّىٓ أْ رغزفيذ ِٕٙب دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي في رؾميك اٌؼذاٌخ
االعزّبػيخ .فمذ ٚمؼ دي صٚعب أْ ٕ٘بن عبٔجيٓ عبػذا ػٍي رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في إٌٙذ:
 -1جعم لضيخ انعذانخ االجزًبعيخ جضء يٍ انخيبل انعبو في انهُذ:
ؽيش أفجؾذ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ عضء ِٓ اٌٍغخ ٚاٌّفشداد اٌغيبعيخ في وً اٌٍغبد إٌٙذيخ اٌّخزٍفخ ،فؼٕذِب
رؾزظ أي ِغّٛػخ رغزخذَ ِفشداد ٌٚغخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٚ .ثبٌزبٌي أفجؾذ ٌغخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٌغخ
اٌؾظ اٌؼبَ في إٌٙذ ٚعضء ِٓ اٌخطبة إٌٙذي اٌؼبَ.

 -2إعبدح رىصيع انًىاسد انعبيخ:
ٚلذ سٚػي في ِغأٌخ إػبدح رٛصيغ اٌّٛاسد اٌجؼذ اٌضمبفي؛ فغضء ِٓ لنيخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ِبدي ٚعضء ِٕٙب
صمبفي ثبألعبطٌٚ .زؾميك رٌه رُ اٌزؼبًِ ِٓ خالي صالس ِغبالد أعبعيخ يّىٓ االعزفبدح ِٕٙب في دٚي اٌشثيغ
اٌؼشثي:
أوالً :انجبَت انسيبسي :ؽيش رُ عؼً اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ عضء ِٓ اٌّؼّبس اٌغيبعي في إٌٙذ ِٓ خالي رجٕي فىشح
"اٌزّييض االيغبثي" " "Positive Discriminationأِ ٚب يّىٓ أْ يطٍك ػٍيٗ ٔظبَ "اٌىٛرب"  Quotaؽيش رُ
ؽغض أِبوٓ ِؾذدح ٌٍٕغبء ٚاٌفئبد اٌّّٙؾخ ٚاٌغّبػبد اٌزي ٌيظ ٌٙب فٛد في اٌّؼّبس اٌغيبعي إٌٙذي؛
ٚثبٌزبٌي رُ رّىيٓ رٍه اٌفئبد ٚؽؼٛس٘ب ثمذس ِٓ اٌؼذاٌخ.
ثبَيب ً :انُظبو انزعهيًي :فّٓ خالي أينب اعزخذاَ آٌيخ اٌزّييض االيغبثي رُ رخقيـ أِبوٓ في اٌّذاسط
ٚاٌغبِؼبد إٌٙذيخ ٌٍغّبػبد اٌّّٙؾخ ،وّب رُ إػبدح ٘يىٍخ إٌّب٘ظ اٌزؼٍيّيخ إٌٙذيخ ثؾيش يؼبد االػزجبس ٌزٍه
اٌفئبد اٌّّٙؾخ.
ثبنثب ً :انخذيخ انًذَيخ :ؽيش رُ ؽفع أِبوٓ ٌٍغّبػبد اٌّّٙؾخ في ِٕبفت اٌخذِخ اٌّذٔيخ ٚاٌغٙبص اإلداسي
ٌٍذٌٚخ ،وّب رُ ػبدح ٘يىٍخ ثٕيخ اٌذٌٚخ ػٍي اٌّغزٛي اٌّؾٍي ٚاٌّشوضي العزيؼبة رٍه اٌفئبد اٌّّٙؾخ.
ٚثبٌزبٌي يّىٓ اٌمٛي أْ إٌٙذ ػٍّذ ػٍي صالس آٌيبد ٌزؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ اآلٌيخ اٌغيبعيخ ٚاٌزؼٍيّيخ
ٚاإلداسيخ؛ ٘ٚزا غيش ِٓ اٌّغبي اٌؼبَ اٌؾىِٛي في إٌٙذٚ ،ثٙزٖ اٌطشيمخ رُ رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٚ .في خالي
عزيٓ عٕخ رؾٛي اٌّغزّغ إٌٙذي ِٓ ِغزّغ ِجٕي ػٍي اٌزشارجيٗ إٌي ِغزّغ ِجٕي ػٍي فىشح اٌّغبٚاريٗ في اٌّغبي
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اٌؼبَٚ .أفجؾذ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ عضء ِٓ اٌخطبة اٌغيبعي إٌٙذيٚ ،عضء ِٓ اٌّؼّبس اٌذعزٛسي إٌٙذيٚ ،ال
رخنغ ٌٍّٕبفغبد اٌؾضثيخ.
وّب أوذ اٌجشٚفغٛس دي صٚعب ػٍي أْ دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ِٓ اٌّّىٓ أْ رغزفيذ ِٓ ػذد ِٓ اٌزغبسة
اٌذٌٚخ في ِغبي رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ .فزغشثخ اٌجشاصيً ٚعٕٛة أفشيميب ٚإٔذٔٚيغيب ،ػٍي عجيً اٌّضبي ،يّىٓ
أْ رمذَ دسٚعب ً ِّٙخ في رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٌذٚي اٌشثيغ اٌؼشثي .وّب أوذ ػٍي أْ اٌمنبء ٚاٌّغزّغ اٌّذٔي
لذ عبػذا وضيشاً ػٍي رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في إٌٙذ .وّب أْ اٌؼٍّبٔيخ إٌٙذيخ لذ رّذدد ٚرٛعؼذ ثغجت أزؾبس
ِفب٘يُ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
ٚأخيشاً أوذ اٌجشٚفغٛس دي صٚعب ػٍي أّ٘يخ فزؼ ؽٛاس ثيٓ اٌؼبٌُ اٌؼشثي ٚإٌٙذ ،فبٌٕٙذ رخٛك ػٍّيخ اٌزؾٛي
اٌذيّمشاهيٚ ،اٌؼبٌُ اٌؼشثي أينب في إهبس اٌجذء في رغشثخ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي ِٓٚ ،اٌّّىٓ أْ يغزفيذ اٌطشفيٓ
وضيشاً ِٓ ثؼن ُٙاٌجؼل ،وّب هبٌت ثنشٚسح فزؼ ؽٛاس عٕٛثي-عٕٛثي.
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انجهسخ انثبنثخ

هم يٍ سيبسبد ثذيهخ؟ عمجبد طيبغخ ورُفيز سيبسبد رحميك انعذانخ االجزًبعيخ

ٚفي رٍه اٌغٍغخ رُ اٌزأويذ ػٍي ػذد ِٓ اٌغٛأت اٌّزؼٍمخ ثؼمجبد رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في دٚي اٌشثيغ
اٌؼشثيِ ،ضً اٌغٛأت اٌؾمٛليخ ٚاٌمبٔٔٛيخ ٚاٌزشثٛيخ؛ ٚرٌه ِٓ خالي إػبدح إٌظش في عزخ ِؾبٚس أعبعيخ:
-1

-2
-3
-4
-5
-6

رؼظيُ اٌغبٔت اٌمبٔٔٛي ٚاٌؾمٛلي في فيبغخ اٌغيبعبد اٌّزؼٍمخ ثزؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ؛ ٚرٌه ِٓ
خالي اٌزأويذ ػٍي أْ ِجذأ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ؽك ِٓ ؽمٛق اإلٔغبْ يٕجغي اٌزأويذ ػٍيٗ في اٌمٛأيٓ
ٚاٌذعبريش ٚاٌّجبدا اٌؾمٛليخ اٌّخزٍفخ.
اٌزأويذ ػٍي ِجذأ رىبفؤ اٌفشؿ في اٌمٛأيٓ ٚاٌذعبريش ٚاٌّجبدا اٌؾمٛليخ اٌّخزٍفخ.
اٌزأويذ ػٍي ِجذأ ػذَ اٌزّييض عٛاء في اٌمبٔ ْٛأ ٚاٌّّبسعخ أ ٚاٌضمبفخ.
رؼظيُ اٌميُ اٌّؤديخ إٌي ِؾبسثخ اٌفغبد.
رؼظيُ اٌميُ اٌٙبدفخ إٌي ِجذأ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في اٌغيبعبد اٌزشثٛيخ ٚاٌزؼٍيّيخ.
اٌزأويذ ػٍي ِجذأ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ِٓ خالي رؼظيُ اٌؾك في اٌّؾبسوخ في فٕغ اٌمشاس.

وّب أعزؼشك اٌجشٚفغٛس فيٍيت ؽّيزش  Philippe Scmitterفي رٍه اٌغٍغخ اٌزغبسة اٌذٌٚيخ اٌّخزٍفخ
فيّب يزؼٍك ثبٌزؼبًِ ِغ لنيخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٚ .لذ ؽذد ؽّيزش ػٍي صالصخ أثؼبد ِخزٍفخ في ِؼبٌغخ لنبيب
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في اٌذٚي اٌزي رّش ثؾبٌخ رؾٛي ديّمشاهي:
 -1ثُيخ عذو انًسبواح٘ٚ :ي ِب رزغٍي في صالصخ ِظب٘ش أعبعيخ:




اٌطجمخ االعزّبػيخ؛
اإللٍيُ اٌزي يغىٕٗ اٌّٛهٓ؛
اٌٍغخ ٚاٌغٕظ ٚاٌؼّش ٚإٌٛع.

ًَ -2ظ انزحىل انذيًمشاطي:


رحىل ديًمشاطي يفشوع يٍ أعهي :Imposed Transition

ِ ٛ٘ٚب رُ في دٚي ؽشق أٚسثب ،ؽيش يم َٛإٌظبَ اٌؾبوُ ثٕفغٗ ثميبدح ػٍّيخ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي.


رحىل ديًمشاطي رفبوضي :Pacted Transition

ؽيش رم َٛػٕبفش ِٓ اإلفالؽييٓ داخً إٌخجخ اٌؾبوّخ ثبٌزفبٚك ػٍي ّٔو اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي ِغ ػٕبفش ِٓ
لٛي اٌّؼبسمخ ،ؽيش يزُ اٌزٛفً إٌي رٛافك  Compromiseإلداسح اٌّشؽٍخ االٔزمبٌيخ ٚاالرفبق ػٍي لٛاػذ
إداسح اٌّشؽٍخ االٔزمبٌيخ ٚ ،Rules of the Gameأثشص األِضٍخ ػٍي رٌه إٌٛع ِٓ اٌزؾٛي ٘ي أعجبٔيب ٚفٕضٚيال
ٚرؾيٍي ٚثٌٕٛذا.
 -3ولذ انزحىل انذيًمشاطي:
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أي اٌغيبق اٌضِٕي اٌزي يؾذس فيٗ ػٍّيخ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي ،خبفخ فيّب يزؼٍك ثغيبدح ّٔو الزقبدي دٌٚي
ِؾذد ،عٛاء وبٔذ اٌشأعّبٌيخ أ ٚاٌؼٌّٛخ  Globalizationأ ٚاٌٍيجشاٌيخ اٌغذيذح  neo-Liberalismاٌخ.
ٚفي أعزؼشك ؽبٌخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في رغشثخ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي في عٕٛة أٚسثب رُ اٌزأويذ ػٍي أْ
ؽبٌخ ػذَ اٌّغبٚاح في أعجبٔيب وبٔذ ألً ِٓ فشٔغب ِضالًٌٚ .زٌه فمذ وبٔذ اٌذيّمشاهيخ ٘ي اٌٛعيٍخ األفنً ٌّؼبٌغخ
ِغأٌخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ .أِب اٌجشاصيً ٚعٕٛة أفشيميب فمذ وبٔزب رزٕبفغبْ ػٍي غيبة اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
ٚثؾىً ػبَ فّغأٌخ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي في أِشيىب اٌغٕٛثيخ وبٔذ ِشرجطخ إٌي ؽذ وجيش ثّغأٌخ رؾميك
"اٌالِشوضيخ"ٚ ،ثبٌزبٌي رؾميك لذس ِٓ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٚ ،وبْ أثشص ِضبي ػٍي رٌه اٌزغشثخ األسعٕزيٕيخٚ .في
أعجبٔيب في ػٙذ فشأىٛا  Francoرفبلُ اٌزّييض في رٛصيغ اٌضشٚح ثيٓ األلبٌيُ اٌّخزٍفخ ٌٍذٌٚخٚ ،لذ ػبٔي إلٍيُ في
إلٍيُ وزبٌٔٛيب (، Cataloniaؽّبي ؽشق أعجبٔيب) ِٓ ،اٌزّٙيؼ في رٛصيغ اٌضشٚحٌٚ .زٌه وبْ ِ ُٙعذاً في أصٕبء
اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي في أعجبٔيب سثو ػٍّيخ اٌزؾٛي رٍه ثؼٍّيخ "اٌالِشوضيخ" ٚرؼضيض اٌؼاللخ ثيٓ اٌّشوض
ٚاألهشاف إلصاٌخ رٌه اٌزّٙيؼٌٚ .زٌه فمذ رُ ِؼبٌغخ اٌخًٍ في اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ِٓ خالي إربؽخ رخقيقبد
عضئيخ في اٌّٛاصٔخ اٌؼبِخ ٌأللبٌيُ اٌّخزٍفخ ٌٍذٌٚخٚ .ثبٌزبٌي أينب أِىٓ ِؼبٌغخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في إهبس ػٍّيخ
اٌزؾٛي اٌذيّمشاهيٌٚ .ىٓ اٌغؤاي اٌٙبَ ٘ ٛويف يّىٓ رؾميك لذس ِٓ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في اٌمنبيب اٌّشرجطخ
ثبٌٕٛع ٕ٘ٚ .Gender Equalityب رُ اٌزأويذ ػٍي أّ٘يخ اٌزؾٛي ٔؾ ٛاٌالِشوضيخ ٚرخقيـ ؽقخ ٌٍّشأح في
اٌفنبء اٌغيبعي اٌؼبَ ٌٍذٌٚخِ ٛ٘ٚ ،ب هجك ثٕغبػ في رغشثخ وٛثب .أِب في ؽبٌخ األسعٕزيٓ فمذ رُ ِؼبٌغخ ِغأٌخ
إٌٛع في اٌمبٔ ْٛاٌفيذساٌيٚ ،في ٚمغ لٛائُ اٌّشؽؾٌ ْٛالٔزخبثبد اٌجشٌّبٔيخٚ ،رٌه ِٓ أعً ؽقٛي اٌّشأح
ػٍي ؽك ِزغب ٚفي اٌزّضيً اٌغيبعيٚ .في رغبسة اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي في أِشيىب اٌالريٕيخ أصيشد اٌمنبيب اٌّزؼٍمخ
ثبٌغّبػبد األصٕيخ ٚعذٌيخ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي  Ethnic-related issues and democratizationخبفخ
فيّب يزؼٍك ثٙيّٕخ األٚسثي ْٛاٌجيل ػٍي اٌفنبء اٌغيبعي؛ ِ ٛ٘ٚب رُ ِؼبٌغزٗ في ِشؽٍخ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي ِٓ
خالي رؼظيُ دٚس اٌغّبػبد غيش اٌجينبء في اٌؼٍّيخ اٌغيبعيخٚ .أثشص ِضبي ػٍي رٌه رغشثخ اإلوٛادٚس
ٚ Ecuadorثٌٛيفيب  Boliviaؽيش رُ رّىيٓ اٌغّبػبد غيش اٌجينبء.
 ِٓٚاٌغذيش ثبٌزوش أْ االرؾبد األٚسثي لذ عبُ٘ في رغشيغ ػٍّيخ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهيٚ ،دػُ ليُ اٌؼذاٌخ
االعزّبػيخ ٚسثطٙب ثّغأٌخ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهيٚ ،عؼٍٙب ؽشهب ً ٌٍؼنٛيخ ٌٍذٚي اٌزي رشغت في االٔنّبَ ٌالرؾبد
األٚسثيٚ ،رٌه ِٓ خالي رطجيك ِؼبييش وٛثٕٙبعٓ ٚ .Copenhagen Criteriaاٌزي رٕـ  ِٓ -ثيٓ أؽيبء
أخشي – ػٍي مشٚسح اؽزشاَ اٌؾشيبد اٌّذٔيخٚ ،رفؼيً ليُ اٌؼذاٌخ ٚاٌّغبٚاحٚ ،رىبفؤ اٌفشؿٚ ،اٌؼذاٌخ
االعزّبػيخٚ ،اٌؼذاٌخ في رٛصيغ سأعّبي ٚهٕي ثيٓ اٌؼبفّخ ٚاألهشاف.
ٚأخيشاً يّىٓ أْ يىّٛٔ ْٛرط اٌجشاصيً ٘ ٛإٌّٛرط األِضً ٌٍزضاٚط ثيٓ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٚاٌزؾٛي
اٌذيّمشاهيٌٚ .زٌه فّٛٔ ٛٙرط يّىٓ أْ رغزٍ ّٗٙدٚي اٌشثيغ اٌؼشثي.
ٚفي ِؾبٌٚخ ٌشثو رغبسة اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي ثمنيخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ثؼذ اٌشثيغ اٌؼشثي ،رُ اإلؽبسح إٌي
اٌؼمذ االعزّبػي ٚدٚسٖ في رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخٕ٘ٚ .ب رُ اإلؽبسح إٌي اٌغيبق اٌزبسيخي اٌزي ٔؾأ في ظٍٗ
اٌؼمذ االعزّبػي ٚاألؽضاة ٚاالرؾبداد اٌزي عبّ٘ذ في ٔؾأرٗ ٚػٍي دٚسٖ في اٌضٛسح اٌزٔٛغيخ ،2111
ٚاأل٘ذاف اٌزي يغؼي ٌزؾميمٙب ِٓ خالي سثو ِغأٌخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ثمنيخ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي في رٔٛظ.
وأهى يب جبء في انعمذ االجزًبعي هى يب يهي:
-1
-2
-3
-4
-5

اٌزأويذ ػٍي إٌّ ٛااللزقبدي.
اٌؼًّ ػٍي اٌزّٕيخ اٌغٛٙيخ (اٌّؾٍيخ) خبفخ في إٌّبهك اٌّّٙؾخ غيش اٌغبؽٍيخ.
اال٘زّبَ ثبٌغيبعبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزؾغيً ٚاٌؼاللبد اٌّشرجطخ ثبٌّٕٙيخ.
اال٘زّبَ ثبٌؾّبيخ ٚاٌنّبْ االعزّبػي.
ِأعغخ  Institutionalizeاٌؾٛاس اٌضالصي اٌزٔٛغي.
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ٚفي ٔفظ اٌغيبق رُ اإلؽبسح إٌي اٌزغشثخ اٌيّٕيخ ؽيش رُ اإلؽبسح إٌي "ٚصيمخ اٌؼٙذ ٚاالرفبق"()1994
اٌيّٕيخ ،اٌزي عبءد ٔزيغخ ٌؾٛاس ٌغٕخ اٌمٛي اٌغيبعيخ في وً ِٓ فٕؼبء ٚػذْٚ ،ثشػبيخ عؼٛديخ ٚأسدٔيخ.
ٚػٍي اٌشغُ ِٓ إؽبسح اٌٛصيمخ إٌي رؼضيض اٌٛؽذح ٚاٌذيّمشاهيخ ٚاعزمشاس ٚرشعيخ ثٕبء دٌٚخ إٌظبَ ٚاٌمبْٔٛ
ٚاٌّؤعغبد ،إال أْ اٌٛصيمخ رغؼي ثبألعبط إٌي رؼضيض األِٓ ٚاٌزٛفً إٌي إؽذاس اعزمشاس إِٔيٕ٘ٚ .بن اآلْ
ٔٚزيغخ ٌالصِخ اٌغيبعيخ ٚاألِٕيخ اٌّزفبلّخ ػذد ِٓ اٌّطبٌت اٌّزؼذدح في اٌيّٓ ٌزذؽيٓ ػمذ اعزّبػي عذيذ في
اٌيّٓٚ ،لذ أليُ ثبٌفؼً "ِؤرّش ٚهٕي ٌٍؾٛاس" مُ اٌفبػٍيٓ األعبعيٓ ػٍي اٌغبؽخ اٌيّٕيخٚ ،ثشػبيخ عؼٛديخ
ثبألعبطٚ .لذ ٌّظ اٌّؤرّش ثؼل لنبيب اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ِضً لنبيب رّىيٓ اٌّشأح ٚاٌفئبد اٌّّٙؾخ٘ٚ ،ي فئخ
رضيذ ػٓ صالصخ ِالييٓ يّٕيٚ .اٌؾٛاس في اٌٛالغ ِخشط ٌٍٛفٛي إٌي أٌٚي دسعبد اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
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انجهسخ انشاثعخ

انزحبنفبد انسيبسيخ انذاعًخ نهسيبسبد انجذيهخ

ٚلذ أصيشد في ٘زٖ اٌغٍغخ ػذد ِٓ األعئٍخ ٚاإلؽىبٌيبد اٌٙبِخِٕٙ ،ب صٕبئيخ اٌذٌٚخ ٚاٌّغزّغ ،فّضالً اٌذٌٚخ غيش
ِٛعٛدح في ٌيجيب ف ًٙيّىٓ إػبدح اٌزٛاصْ ثيٓ اٌّغزّغ ٚاٌذٌٚخ ٚثبٌزبٌي إيغبد رؾبٌفبد عيبعيخ داػّخ ٌٍغيبعبد
اٌجذيٍخٚ .وبٔذ أُ٘ اإلؽىبٌيبد اٌزي هُشؽذ في ٘زٖ اٌغٍغخ:
-1
-2
-3
-4
-5

يب هي انمىي االجزًبعيخ انزي يًكٍ أٌ رذعى انعذانخ االجزًبعيخ.
يب هى انًىلف انًزىلع يٍ سجبل األعًبل في رحميك انعذانخ االجزًبعيخ.
يب هى دوس انذونخ في رحميك انعذانخ االجزًبعيخ.
هم يًكٍ إعبدح انُظش في انًىاصَخ في كم يٍ يظش ورىَس إلحذاس لذس يٍ انعذانخ االجزًبعيخ.
إني أي يذي يًكٍ رحمك انعذانخ االجزًبعيخ في يشحهخ انزحىل انذيًمشاطي؟ وهم يًكٍ نحكىيبد
يؤلزخ أٌ رحمك انعذانخ االجزًبعيخ في يشحهخ انزحىل انذيًمشاطي؟

ٚارغبلب ً ِغ رٌه أصيشد لنبيب اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في وً ِٓ ِقش ٚرٔٛظ ٌٚيجيب ٚاٌيّٓ ِغ اٌزشويض ػٍي
ويفيخ إؽذاس ِفبٚمبد ٌّؼبٌغخ لنيخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخِٚ ،ؼبٌغخ االخزالفبد في لنيخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ِغ
األخز في االػزجبس خقٛفيخ اٌؾبٌخ اٌٍيجيخٕ٘ٚ .ب رُ هشػ ِغأٌخ اٌزّٕيخ اٌغٛٙيخ ٚػاللبرٙب ثبٌؼذاٌخ االعزّبػيخ،
فٕٙبن فغٛح ثيٓ اٌشيف ٚاٌؾنش أصشد ػٍي ػٍّيخ رٛصيغ فٛائذ اٌزّٕيخٕ٘ٚ .بن ػٍّيخ إعؾبف ثؾك اٌفمشاء،
خبفخ في فشؿ اٌؼًّ ٚرٛصيغ اٌضشٚحٚ .اٌغؤاي ٘ ٛويف يّىٓ اٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ األِٛس اٌٙبِخ في ظً ؽبٌخ
اٌزغّذ اٌزي رؼيؾٙب دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي في اٌٛلذ اٌشإ٘ٓ٘ٚ .ب يأري دٚس اٌذٌٚخ في إؽذاس اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ،
فغبٌجب ً ِب يٕظش ٌٍذٌٚخ ػٍي أٔٙب فٕذٚق ِغزمًٌٚ ،ىٕٙب في اٌٛالغ ٘ي عبؽخ اٌقشاع اٌزي يزُ ػٍيٙب اٌّطبٌجخ
ثبٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
فؼٍي عجيً اٌّضبي ،فؼٛائك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في ٌيجيب ٘ي ِشوضيخ اٌمشاس ٚاٌضشٚح .وّب يّضً أؼذاَ أ ٚلً
مؼف إٌمبثبد ٚاألؽضاة في ٌيجيب ػبئك إمبفيٌٚ .زٌه فمذ رُ ػًّ ثؼضخ اعزمقبء ؽمبئك Fact-finding
 Missionولذ اسزهذفذ انجعثخ رحميك أسثعخ أهذاف أسبسيخ :اٌّؾبفظخ ػٍي اٌغيبدح اٌٛهٕيخ ٚاٌّؾبفظخ ػٍي
ٚؽذح اٌزشاة اٌٍيجي ٚإؽذاس لذس ِٓ اٌزّٕيخ ٚرؾميك اٌالِشوضيخ وؾك دعزٛسي .صُ عشي رؾٛيً ٘زا اٌزؾبٌف
اٌزي لبَ ثبٌجؼضخ ٚعبة ػذد ِٓ اٌّذْ ٚاأللبٌيُ اٌٍيجيخ إٌي رؾبٌف أزخبثي صُ عيزُ رؾٛيٍٗ إٌي ؽضة عيبعي ألشة
إٌي ؽضة اٌّؤرّش إٌٙذي.
ٌٚىٓ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ أوضش ِٓ وٙٔٛب ِغأٌخ الزقبديخ ،فبٌجؼذ اٌضمبفي ِ ُٙعذاً ،فمذ ؽذس في ٌيجيب ؽٛاس
ٚهٕي ِضً اٌزي ؽذس في ِقشٌٚ ،ىٓ ٌُ ٍٔك إعّبػب ً ِٓ اٌّغزّغ .فبإلعالِييٓ ِضال أغؾجٛا ِٓ اٌؾٛاس ،خبفخ
ثؼذ إؽشان ػذد ِٓ اٌؾخقيبد رٕزّي إٌي إٌظبَ اٌمذيُ .فٕٙبن في اٌٛالغ رغيظ وجيش فيّب يزؼٍك ثبٌؾٛاس اٌٛهٕي.
ٚفي ٘زٖ اٌؾبٌخ يّىٓ االعزفبدح ِٓ دسٚط اٌؾٛاس اٌٛهٕي في اٌذٚي اٌؼشثيخ ،عٛاء إٌبعؾخ ِٕٙب ،في اٌّغشة،
أ ٚاٌفبؽٍخ في األسدْ .ففي اٌيّٓ ِضالً وبْ اٌؾٛاس اٌٛهٕي ٌيظ ِٓ أعً لنبيب اٌزّٕيخ ثبألعبطٌٚ ،ىٕٗ وبْ ػٓ
ٚلف ٔضيف اٌذَ.
ٚلذ يى ْٛاال٘زّبَ وزٌه ثفزؼ اٌؾٛاس ثيٓ إٌمبثبد اٌؼّبٌيخ ٚأفؾبة اٌؼًّ ؽبعّب ً في رؾميك اٌؼذاٌخ
االعزّبػيخٚ .ثٕفظ اٌمذس ِٓ األّ٘يخ ٕ٘بن اٌجؼذ اإللٍيّي ٚاٌزىبًِ ٚاٌزؼب ْٚاإللٍيّي في دفغ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ
06

في ِقش ٌٚيجيب ٚرٔٛظِ ٛ٘ٚ .ب يغزذػي عؼً اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ؽشوخ ِشرجطخ ثبٌؾؼٛةٚ .في ٘زٖ اٌؾبٌخ يّىٓ
االعزفبدح ِٓ اٌزؾبٌفبد اإللٍيّيخ اٌّخزٍفخ .فّٓ اٌّ ُٙفي ٘زٖ اٌؾبٌخ االعزفبدح ِٓ رغّغ دٚي اٌجشيىظ BRICS
(اٌجشاصيً ٚسٚعيب ٚإٌٙذ ٚاٌقيٓ ٚعٕٛة أفشيميب)ٚ ،إٌّزذ ٜاالعزّبػي اٌؼبٌّي World Social Forum
ٌٍخشٚط ِٓ اٌٙيّٕخ األِشيىيخ ٚاالرؾبد األٚسثي فيّب يزؼٍك ثزؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٌٍٚخشٚط ِٓ "ؽشػيخ
اٌغيبعخ" إٌي ؽشػيخ عذيذح ٘ي ؽشػيخ "اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ".
وأخيشاً فمذ كبَذ أهى انُمبط انزي رى االرفبق عهيهب في انجهسخ هي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
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األعٕذح اٌٛهٕيخ في ثٍذاْ اٌشثيغ اٌؼشثي ِبصاٌذ في ؽبٌخ عيٌٛخ ٚرؾىً ٚثبٌزبٌي إدساط اٌؼذاٌخ
االعزّبػيخ في رٍه األعٕذاد ٘ي ٚلزٙب رّبِب ً.
مشٚسح إعشاء ؽٛاس ٚهٕي ٌّؼبٌغخ لنبيب اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثيٕ٘ٚ ،ب يّىٓ
االعزفبدح ِٓ اٌزغشثخ اٌجشاصيٍيخ في إؽذاس لذساً ِٓ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في إهبس اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي.
مشٚسح رؾذيذ األهشاف اٌزي ِٓ اٌّزٛلغ أْ رزجٕي لنيخ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
مشٚسح األخز في االػزجبس دٚس اٌجؼذ اإللٍيّي في رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
اٌؾبعخ إٌي إؽذاس لذس ِٓ "اٌّقبٌؾخ ٚاٌٛفبق" في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي إلؽذاس ػذاٌخ اعزّبػيخ.
مشٚسح اٌزؼب ْٚثيٓ اٌغٙبد اٌؾمٛليخ ِٓ لنبح ٚغيشُ٘ في ِشاعؼخ عيبعبد اٌذٌٚخ في وً اٌّغبالد،
خبفخ في ِغبي اٌمٛأيٓ ٚاٌّٛاد اٌذعزٛسيخ اٌزي رؼبٌظ لنبيب اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ،ثبٌزبٌي دعزشح لنبيب
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ،ثؾيش رزنّٓ اٌذعبريش اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثبٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٚمشٚسح ؽّبيزٙب.
أّ٘يخ فىشح اٌزؾبثه ػٍي فؼيذ عّؼيبد اٌّغزّغ اٌّذٔي في ثالد اٌشثيغ اٌؼشثي وجؼذ أعبعي ٌزؾميك
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.

انجهسخ انخبيسخ

انمضبيب انزي رسزحك دساسبد يزعًمخ

وفي رهك انجهسخ طشح انجشوفسىس  Thomas Carothersخًسخ عُبطش يُجغي انزحبوس حىنهب نزحذيذ
انمضبيب انزي رسزحك دساسبد يعًمخ في انًسزمجم ،وهي عهي انُحى انزبني:
Concept of Social Justice
Starting Points
Priories
Actors
Knowledge

12345-

وثعذ يُبلشخ يسزفيضخ نهًُىرج انزي وضعه انجشوفسىس  Carothersرى االرفبق عهي ضشوسح يب يهي:
 -1رؾذيذ ِف َٛٙاٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ٚاالرفبق ػٍيٗ أٚالً ٚعؼٍٗ ِطٍت ؽبًِ ِٚزىبًِ ٚعؼٍٗ ِطٍت عيبعي
أينب .وّب يغت اٌٛفٛي إٌي ِف َٛٙرٛافمي يزؼٍك ثبٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
 -2رؾذيذ االعزشاريغيبد اٌزي رؤدي إٌي رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
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-3
-4
-5

-6

دِظ إٌمطخ األٌٚي ٚاٌضبٔيخ في ٔمطخ ٚاؽذح ٘ٚي اٌجؼذ اإللٍيّي ٚاٌذٌٚي في رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
ِؾبسوخ إٌبط األوضش رنشساً ِٓ اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ  Actorsثؾيش يىٛٔٛا في فذاسح أي ٔمبػ ِزؼٍك
ثبٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
ٚفي لنيخ األٌٛٚيبد رُ االرفبق ػٍي أّ٘يخ رشريت عذٚي األٌٛٚيبد ؽيش أٔٙب ِخزٍفخ ِٓ دٌٚخ ػشثيخ
إٌي أخشيٚ .في لنيخ األٌٛٚيبد أينب رُ االرفبق ػٍي مشٚسح رجٕي ِفٌٍ َٛٙؾٛاس اٌٛهٕي ٌزؾميك
اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
مشٚسح اال٘زّبَ ٚاٌّشإ٘خ ػٍي اٌّغزّغ اٌّذٔي في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ٌٍزٕغيك ٚاٌنغو ػٍي
اٌؾىِٛبد ِٓ أعً رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.

وأخيش رى االرفبق عهي أسثعخ يىضىعبد أسبسيخ رسزحك دساسخ يعًمخ في انًسزمجم ،وهي عهي انُحى انزبني:
-1
-2
-3

-4

دساعخ ػٓ ِف َٛٙاٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي ٚاٌمٛي االعزّبػيخ اٌزي رذػّٙبٌّٚ ،برا ٌُ
رزؾمك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ػٍي اسك اٌٛالغ.
ويفيخ اٌؼًّ ػٍي رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ ِٓ ،أيٓ ٔجذأِٚ ،ب ٘ي األٌٛٚيبد اٌّؾذدحِ ،ب ٘ي
اعزشاريغيبد رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخِٚ ،ب ٘ي األهش اٌزي رنّٓ رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ.
ِب ٘ي اٌزؾبٌفبد إٌي رؤدي اٌزي رٕفيز اعزشاريغيبد رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في دٚي اٌشثيغ اٌؼشثي.
 ُ٘ ِٓٚاٌؾٍفبء األعبعييٕٓ٘ٚ ،ب يّىٓ مُ لبئّخ هٛيٍخ وؾٍفبء ِؾزٍِّ ْٛضً :اٌغّؼيبد إٌغبئيخ،
إٌمبثبد إٌّٙيخ ،اٌغّؼيبد اإللٍيّيخ/اٌغٛٙيخ ،ارؾبداد اٌؼّبي ،األؽضاة اٌغيبعيخ ،اٌّضمف ،ْٛعّبػبد
ٚرغّؼبد اٌؾجبة ،أهشاف داخً عٙبص اٌذٌٚخ ،اٌمنبح ،عّؼيبد اٌّغزّغ اٌّذٔي.
االعزفبدح ِٓ اٌزغبسة اٌذٌٚيخ في رؾميك اٌؼذاٌخ االعزّبػيخ في ٚلذ اٌزؾٛي اٌذيّمشاهي ٕ٘ٚب يّىٓ
االعزشؽبد ثزغشثخ أِشيىب اٌالريٕيخ ،خبفخ رغشثخ اٌجشاصيً ٚؽيٍي.
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