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 البحث مدتخمز

قميسى  الى لل  لاإلرراعات الجيؾسياسية تظغى عمىى السذى   اعاهرة خذت أ
ل مىىػ الرىىراعات تهايرهىىا الدىىم    ال سىىيسا  ىى  ةشظلىىة الذىىر  االلسىىح    ىىى ا ىى  

عمىىى لاقىىس لةدىى ل   امةىىؽ السج سمىى  لالدىى.   ىى  المىىرا   لةسىىا ال  ىىػ  يىى   ا  
مة ةىىىؽ اللىىىيؼ لالس ىىىا    لهىىىؾ يمىىى ت ج يجىىىة لسجسؾعىىىة لاسىىى لالدىىى.  امةىىىؽ السج سمىىى 

يسكىؽ تحليىا امةىؽ السج سمى   لال  ا ةد ل ملضسا  ال لل الركيزة االساسية ل شاء 
 ىى   للىىة ةىىا  ىىشمكس  الدىى. ل  امةىىؽلالدىى.   ىى   للىىة  ل  أخىىرطر ال  اضىىظرا  

 سم ًا عمى بلية  لل اإقميؼ الجيؾبؾل يك   ت مًا لسما لة ال هاير لال هار  
الرىىراعات الجيؾسياسىىية اىىيؽ اللىىؾط ال لليىىة لاالقميسيىىة لتزا ىى   ارتفىىاش  ىى ة  إ

 ىى  الذىىر  تحليىىا السرىىال  الجيؾبؾل يكيىىة لالجيؾاسىى راتيجية عمىىى ال شىىا س الىى لل  
ترىىىىىىىاع  الشزاعىىىىىىىات الفوؾلىىىىىىىة لالمرقيىىىىىىىة لالمشرىىىىىىىرلة لالظا فيىىىىىىىة لىىىىىىىى أ ط إااللسىىىىىىىح 

 ال ىىى   يىىى   الزىىىميفة ةج سمىىىات الىىى لل ىىىكال ة مىىى  ة  ىىى  برىىىؾر لأةل جيؾسياسىىىيلال
للزىسا    ايزىاً      المىرا  لةدى ل م امةؽ السج سم  لالد. لاقس عمى اجمكدت 

االجى ةاج الااةى   عىؽ سياسىةعمىى المىرا  ال خمى     حى ؼةد ل   اكثر اةشًا لسى.ةًا 
للؾلاتىى  ترتيىىأ أ إعىىا ةلال حىىؾل جحىىؾ االجف ىىاح الجز ىى   ةلال لليىى ةاالقميسيىى  ىى  ىى  ايو

ه قىىؾط  السرتاىىز عمىىى االع سىىا  الس  ىىا ل اه جحىىؾ ال مىىال  االتجىىلبشىىاء ق راتىى   اىىؼ  بمىى ت
 اس راتيجية ةؾازجة لملؾط االقميسية االخرط 

الامسىىىىىات السف ا يىىىىىة  الرىىىىىراعات الجيؾسياسىىىىىية االقميسيىىىىىة لال لليىىىىىة  الدىىىىى.  
 لالرراش  ةد ل   امةؽ السج سم  لالد.     المرا  
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Abstract 

The phenomenon of geopolitical conflicts started 
dominating the international and regional scene, especially in 
the Middle East, and the negative impact of these conflicts 
affected the reality and the future of community security and 
peace in Iraq. There is no doubt, that community security and 
peace are the results of a wide range of values and principles, 
which are the fundamental pillar of the progress of States and 
guarantee their future. Community security and peace can not 
be achieved in one state except other, because the disturbance 
of peace in a country will be reflected negatively on the rest of 
the geopolitical region, according to the affecting and affected 
equation. 

The rise in geopolitical conflicts between the international 
and regional powers and the increasing of the international 
competition for the geopolitical and geostrategic interests in 
the Middle East have led to escalating factional, 'racial, 
sectarian and geopolitical conflicts' in various forms and 
pictures in the societies of weak states which reflected the 
reality and the future of the community peace and security in 
Iraq as well. Therefore, to ensure a safer and more peaceful 
future, Iraq has to give up its policy of full integration within 
the regional and international environment, and shifting 
towards partial openness to rearrange its priorities, and to 
build its capacity. Furthermore, moving towards cooperation 
as a strategic balancing force of the other regional powers. 
Keywords: the regional and international geopolitical 
conflicts, the peace and conflict, future of the community 
security and peace in Iraq. 
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 السقجمة
ل ىىىىىرا االرا ات لال جاابىىىىىات اخىىىىىذت لرىىىىىراعات الجيؾسياسىىىىىية اعىىىىىاهرة ا  

تمػ  ال لل  لاالقميس  ال سيسا الذر  االلسح    ى ا  حتتظغى عمى السذ   
ال ىىىى  ت ىىىىرا تهايرهىىىىا الدىىىىم   عمىىىىى لاقىىىىس االرت ا يىىىىة  ه زازاتاالالرىىىىراعات ا ىىىى   بىىىى

س ال لل الزميفة االخرط  لةد ل   امةؽ السج سم  لالد.     المرا  ل   جسي
 ةس ت ا ؽ ةد ؾط ال هاير لال هار ا ا 

الركيزة االساسية ل شاء هؾ  لالد.  امةؽ السج سم لةسا ال  ػ  ي   ا  
ا ل   لل ة ل ةة  ا زًا لألا اش  تحلل سا للذك  تظؾرها لعاةً. ر يدًا    رقي ت

لؾطشية ال   تؾ ت  باإيسا  بالثؾاات ا الػ لل حلا  لاالجظ.  جحؾ السد ل  
   س ي  الشديج االج ساع  لالثلا   الذي   رز ال ؾلة الؾطشية للح   ة.ةح ا  

تمزلز الم ل ل الليؼ لالسث  المميا   الؾ ؾل إلى االه اف لالغايات ال   تش رج  يا
 الد.  ليس ةجر  كمسة  ا  هؾكسا إ   لالسدالاة لتاا ؤ الفرص لتااة  ام لار 

الليؼ  تشم  د.  لةؽ  ل  ال  سجسؾعة لاسمة ةؽ الليؼ لالس ا  ةمظى لج يجة ل
ل ل    لال يسكؽ تحليا أس ا  الرخاء  لت راجس ك   رص ا لالس ا   لجسيس

الد.      للة  ل  أخرط ال  اضظرا  الد.      للة ةا  شمكس عمى بلية 
  لل اإقميؼ الجيؾبؾل يك   ت مًا لسما لة ال هاير لال هار 

  تزا ىىى  الرىىىراعات الجيؾسياسىىىية اىىىيؽ اللىىىؾط ال لليىىىة لاالقميسيىىىة لتزا ىىى  كسىىىا إ
ال شىىا س الىى لل  عمىىى تحليىىا السرىىال  الجيؾبؾل يكيىىة لالجيؾاسىى راتيجية  ىى  الذىىر  
االلسىىىىح ةىىىىؽ ج ىىىىة   زىىىىً. عىىىىؽ ترىىىىاع  الشزاعىىىىات الفوؾلىىىىة لالمرقيىىىىة لالمشرىىىىرلة 

ااجيىىة  ةىىا ا ط الىىى  لالظا فيىىة لالدياسىىيةل  ىى  ةج سمىىات الىى لل الزىىميفة ةىىؽ ج ىىة
تهارهىىا السىىيسا المىىىرا  ا مىىػ الرىىىراعات لامزةىىات الس مىى  ة ال ىىى  ا ت الىىى اجمىىى ا  
امةىىىىىؽ السج سمىىىىى  لالدىىىىى.   يىىىىى    زىىىىىً. عىىىىىؽ هذا ىىىىىة جغاةىىىىى  الدياسىىىىى  لبشي ىىىىى  

سىيسا بمى  ال غييىر الدياسى  ال  لةا  ى  ه الذىر  االلسىح ةىؽ ازةىات السؤسداتية 
الىىى  ىى  اال   ىى   الدىىم ية تهايراتىى ج  ةىىؽ ال تمىىا تىىزاةىىالىىذي ةىىرت بىى  تمىىػ الىى لل ل 
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 لتحليىىىىا الدىىىى. لج يجىىىىة لىىىىذلػ ا ىىىى   امةىىىىؽ السج سمىىىى    سىىىىؾرلا للي يىىىىا لالىىىىيسؽ
 السدى ل  ةظم ىًا اساسىيًا ل حليىا ال لى   لبشىاء ل ال اجس امك ر لذمؾ  تمىػ الى لل 

  بذك  عا  ل   المرا  ضسؽ ةشغؾة   االقميسية بذك  خاص
ة مىى  ة  جيؾسياسىىية  جاابىىات ل ىىراعات لاخىى .التامىىرا  ال يسىىر أىسيةةة البحةةث 

خىىىؾا  ىىىر  لجىىىؾ  تدىىى شزف     م ىىى  الىىىى لاإقميسيىىىة  لليىىىة ىىى  عىىى  ال ىىى خ.ت ال
ةؽ الرمأ    ى أ     ج سم ساللتداهؼ    ع   اس لراره  لت    اةش  ةؾار ه 

ات الس لىى ة بىىالحرل  لالشزاعىىايو ىى  اإقميسيىىة لال لليىىة الشغىىر الىىى  ىى  ةذىىاكم   ل  
الجيؾسياسية الس رى عة بمى  لالرراعات  غيرات سسيسا ال حؾالت لالال   لالفؾضى

االسىىىى راتيجية ال لليىىىىة السرىىىىال  اإرهىىىىا  أ اة سياسىىىىية  اعمىىىىة ل حليىىىىا  أ ىىىى  ا  
  لاإقميسية
 لم حىىىى   ىىىى  إ ىىىىكالية الرىىىىراعاتةدىىىىاهسة  ال راسىىىىةهىىىىذه   تمىىىى  البحةةةةث إشةةةةةالية

 الدى.  لبشىاء تهايرهىا عمىى امةىؽ السج سمى  لة ط ال للية لاإقميسية الجيؾسياسية
 المرا  لاجمكاس ا عمى ةد ل م ؟    

هشىىاا ع.قىىة طر يىىة اىىيؽ أ  تشظمىىا  رضىىي شا ةىىؽ  اىىرة ةفا هىىا   فخضةةية البحةةث 
لاقس امةؽ السج سم  لالد.   ى  المىرا  لبىيؽ الرىراعات الجيؾسياسىية اإقميسيىة 

اإقميسيىىىة لال لليىىىة زا ت االزةىىىات  ةلال لليىىىة   امسىىىا زا ت الرىىىراعات الجيؾسياسىىىي
لالسذىىاك  ال ىى  ت ىى   امةىىؽ لالدىى.   ىى  المىىرا   لكمسىىا تراجىىس ةدىى ؾط الرىىراعات 
 اخ  ال لل اإقميسية لممرا  ال تخم  اللؾط ال لليىة عىؽ ال ى خ   ى  المىرا   أ ط 
الىىػ الىىى اجخفىىاا ةدىى ؾط االزةىىات لال    ىى ات لاالتجىىاه جحىىؾ االسىى لرار لتحلىىا 

لسج سمىى  لالدىى.   يىى   إا إ  تراجىىس الدىى.  لامةىىؽ السج سمىى  المراقىى  لىىؼ امةىىؽ ا
يكىىىؽ ج يجىىىة لظ يمىىىة الحيىىىاة االج ساعيىىىة  يىىى   لىىىحر لاجسىىىا بدىىى أ تىىىهاير الرىىىراعات 
الجيؾسياسىىية اإقميسيىىة لتىى خ  اللىىؾط ال لليىىة  يىى  لااىىارة الرىىراعات لالمشىى  ل عىىؼ 

 أطراف لج ات عمى  دا  بلية  وات السج سس 
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 إ كالية ال ح  لاا ات  رضي   جل   ال داؤالت الفرعية االتية للح  
  .؟لت    ات سا    المرا  ةاهية امةؽ السج سم  لالد 
   لتراجىىىس امةىىىؽ السج سمىىى  الجيؾسياسىىىية اىىىيؽ الرىىىراعات  الم.قىىىةةىىىاه  ألجىىى

 لالد.     المرا ؟
 امةىؽ ر الرىراعات الجيؾسياسىية اإقميسيىة لال لليىة عمىى ةدى لياهتى ةا ةى ط   

 السج سم  لبشاء الد.     المرا ؟
ضىىىىسؽ اطىىىىار ال حىىىى  لة ظم اتىىىى   اتج شىىىىا الىىىىى اع سىىىىا  السىىىىش ج مشةةةةاىب البحةةةةث  

ال حميمىى  ل ح  ىى  ةرىىظمحات ال راسىىىة لخرا رىى ا   زىىً. عىىؽ ةىىىش ج -الؾ ىىف 
تح  ىىى  ل المىىرا  ل راسىىة  الىىىة امةىىؽ لالدىى.   ىىى   راسىىة الحالىىة لالسىىىش ج الىىؾعيف  

اعات الجيؾسياسىىىىية اإقميسيىىىىة لال لليىىىىة  كسىىىىا اع سىىىى جا السىىىىش ج بالرىىىىر  هار هةىىىى ط تىىىى
االس ذرا   السد ل م  لرياغة سيشارلؾهات لا  ساالت ةد ل   امةىؽ -اال  سال 

 السج سم  لبشاء الد.     المرا  
قدسشا هذا ال ح  عمى ع ة ةحالر  زً. عؽ السل ةة لالخاتسة   ىيةمية البحث 

 -كسا يهت  
 األمغ السجتسعي وبشاء الدالم السحػر األول 

 السحػر الثاني  اختالالت األمغ السجتسعي ومختكدات الدالم في العخاق 
 السحػر الثالث  الرخاعات الجيػسياسية اإلقميسية والجولية وانعةاسيا عمى العخاق 

 السحػر الخابع  رؤية في مدتقبل األمغ والدالم في العخاق
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 تسعي وبشاء الدالمالسحػر األول  األمغ السج
  األمغ السجتسعي مفيػم 

 السف ىىىؾ  هىىىذا   دىىىس إا  الل  ىىىا  ت ذىىىمأ ال ىىى  السفىىىاهيؼ ةف ىىىؾ  امةىىىؽ أ ىىى  عىىى ت 
ليذىس  امةىؽ  الحيىاة السج سميىة  أجغسىة  ى ى ةىس ت ى اخ  ة مى  ة ةزاةيؽ ليذس 

اإجداج   لامةؽ السج سم   لامةؽ االق را ي  لامةؽ الرح   لامةؽ ال يو   
غىىؼ عىى   لجىىؾ  تمرلىى  ر  لتحليىىا المىى ل  باللزىىاء ةىىؽ الفاىىري  لامةىىؽ السىىرت حلام

ةحىىى   لألةىىىؽ السج سمىىى  الرت ىىىام هىىىذا السف ىىىؾ  بسفىىىاهيؼ أخىىىرط كالدىىى.  لال مىىىايش 
مفىر  لح داسى  بىه  ع.ق ى  بىا خرلؽ إجسىا لإلىى الجاجىأ الشفدى    للس ى  االج ساع 

ليىىىا امةىىىؽ لالدىىى.   ىىى  هىىى  ع.قىىىة أةىىىؽ لتمىىىال  تذىىىك  جلظىىىة االرتاىىىاز  ىىى  تح
آخىر  ى    ى  لبسمشىتىؾ ره   يسؾة   لاسى سرارل   ال تلى  أهسيىة عىؽ إ االسج سس  كس

ليكؾ   ضساج  ألياتل ؾ ير ال ا  أ   را    سم   السج سم  الدم  ل حليا امةؽ 
 (1)  لضمًا ةد لرًا ل ا ساً 

  ساريؽ عىىؽ بمزىىةشفرىىم اج سىىاج سمىى  لالدىى.  ال يمشىى  سامةىىؽ ال  راسىىةإ  
لأ  تحليىىا امةىىؽ )لعيفىىة( يلىىؾ  ا ىىا لةكؾجاتىى    بىىالسج سس ا  رت ظىى مج سىىالالىىػ 

ال للىة لالشغىا  الدياسى   ةسىا يمشى  أ  امةىؽ جسيس  وىات السج سىس بالسذىاركة ةىس 
إ     ىىالسج سس هىىؾ الىىذي يحلىىا امةىىؽ لشفدىى  لبشفدىى   الحليلىى  هىىؾ أةىىؽ ةج سمىى 

 (2)الؾطش   اامةؽ الذي تدم  ال للة ل حليل  هؾ أةش 
لألةىىؽ السج سمىى   ج يجىىةهىىؾ  االج سىىاع الدىى.    ججىى  ا    ااتىى دىىيا الل ىى  

أ    ى   اسى م ا   سمشىىلب   الة الدى.  ت رسخالػ مج     ع  امةؽ السج سم  
 الة ةؽ الد.    ش جلرغ   ؼ    ال مال  ةس بمز ؼ   أ را  السج سس لم مايش ةماً 

 الشغىىىىا  االج سىىىىاع  ةىىىىؽ أي ىالحىىىىا   عمىىىى  ىىىى  لر ال للىىىىة  لل ركىىىىز  االج سىىىىاع 
للاىىؽ  سىس ج لمسالسكؾجىىة  الفوىاتاىيؽ  السرىىال تشى ج ةىىؽ الس ا مىة ل حليىا  ت   ى ات

عشىى ةا ترىى   ال للىىة خىىارج عىىؽ السج سىىس أل كيىىا  ةدىى ل  عشىى   ىى   ال مىىارا اىىيؽ 
  رؤل  ىا إالحيىاة االج ساعيىة كسىا  ى  اضىظرا   ىأةش ا لأةؽ السج سس ق   ؤ ي ال
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ا الدىىىىى.  االج سىىىىىاع  ربسىىىىىا ال تاىىىىىؾ  هىىىىى  رؤلىىىىىة السج سىىىىىس ل حليىىىىىا أةشىىىىى  ل حليىىىىى
 (3) لس.ة  
 اللىىرآ  امةىىؽ  ةف ىىؾ  تح  ى   ىى  عمي ىىا االع سىىا  يسكىؽ ال ىى  السراجىىس أهىىؼ لةىؽ

 ّللَاه  َلَضىَر َ   )تمىالى قؾلى  المسيىا  السمشىى هىذا تحسى  آيىات ةؽ تزسؽ لةا الارلؼ
ىىؽ َرَغىىً ا ِرْزقهَ ىىا َيْهِتيَ ىىا ْظَسِوَشىىةً ة   آِةَشىىةً  َكاَجىىْت  َقْرَلىىةً  َةىىَثً.  ؼِ  َ َاَفىىَرْت  َةَاىىا    كهىى تِ  ةِت  ّللاَِ  ِبىىَهْجمه

ؾشِ  ِلَ اَس  ّللَاه  َ َهَااَقَ ا  امةىؽ السج سمى   للىهت   (4) (َيْرىَشمهؾ َ  َكىاجهؾا ِبَسىا َلاْلَخْؾفِ  اْلجه
 تفميىىى  إلىىىى يدىىىمى ةف ىىىؾ      باجىىى (UNDP) اإجسىىىا   الس حىىى ة امةىىىؼ ل رجىىىاةج ل ًلىىىا

 السحمىىى   لأ  السدىىى ؾط  عمىىىى ال للىىىة لبشىىىاء ال ذىىىرلة لال شسيىىىة امةىىىؽ ال ذىىىري  جسىىىااج
 ال مرلىىىىى   ىىىىى   كىىىىىذلػ ل  الخىىىىىؾف ةىىىىىؽ ة حىىىىىررلؽل لأعزىىىىىاءها السج سمىىىىىات تاىىىىىؾ  

 االج ساعيىىة اللزىىايا ةىىؽ ألسىىس جظىىا  عمىىى المسىى  أيزىىا يذىىس  املسىىس السما ىىر
 الجاجىأ عمىى بال هكيى  السىؾاطؽ لأةىؽ السج سىس لس.ةة لالمؾز ةؽ ال حررل لزسا 

 السشحىىى ااتل لالدىىياقات الثلا ىىات ةىىؽ كىى  ا  زىىا  الىىذي  ؤكىى  عمىىى السج سمىى  
 (5)ل الفر ي

   ؾ ال ؾلة  ل لاء ةرا ف ل   ةمشى اخر  شغر الى امةؽ السج سم  باج 
 الفممية أل السح سمة لال     ات الس غيرة الغرلف    االس سرار عمى السج سس ق رة

 ال ؾلة  أزةة بفم  لغيرها لالظا فية اإاشية االجلداةات ةؽ ال للة كيا  ةل ساي
 امةش  السهز   ""Buzan يدسي  اؾزا  ةا يحر  السج سم  امةؽ غيا  ل  

 بل رة ا لره  رت ح   الذيل"Societal Security Dilemma السج سم 
 بسكؾجات السداس  ل   خرؾ ي  ا عمى السحا غة ةس االس سرار عمى السجسؾعة

 إلى اإ ارة ةؽ السجسؾعة يسكؽ لةا لال  ؽ لالمر     لالثلا ة كالمغة هؾل  ا
 المرا     لال ركسا  لا  ؾرليؽ تركيا    كامكرا   لجحؽلبزسير  جفد ا

 إعا ة إلى  ؤ ي  اإاشية السجسؾعات ةخ م  ايؽ  ال فاع  اؾرلج ي     لال ؾتد 
 االج ساعية ةس الم.قات عمى امةش  ابسالظ يزف  بذك  ال ؾلة ةف ؾ   ياغة
 (6) ا خر
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  في معشى الدالم 
 ةىؽ الدى.ةة ا  ؾط الد.     اللرا  الارلؼ عمى ةماج  عى ة   لى  لر  بسمشىى

 جىؾح يىا )قيى   سى حاج  لتمىالى قؾلى  الىػ ةىؽ الذر لالخىؾف  لالى خؾل  ى  الرىم  
 بدىى.  )ا خمؾهىىا  مىىالىسىى حاج  لت لقؾلىى   (7)لأةىىؽ بدىى.ةة  ةشىىا( أي بدىى.  اهىى ح

ؾْا ِلمَدْمِؼ  )للؾل هللا س حاج  لتمالى ل   (8)هللا علا  ةؽ سالسيؽ أي آةشيؽ( َلِح  َجَشحه
ِ ِإَجىىىى ه ههىىىىَؾ الَدىىىىِسيسه اْلَمِمىىىىيؼه  أي الىىىى خؾل  ىىىى  الدىىىى.    (َ ىىىىاْجَشْ  َلَ ىىىىا َلَتَؾَكىىىىْ  َعَمىىىىى ّللات

 ىىىىىخاص لالسج سمىىىىىات  الدىىىىى.  هىىىىىؾ ام ىىىىى   ىىىىى  الم.قىىىىىات اىىىىىيؽ ام  (9)لاالتفىىىىىا 
اإجدىىاجية لالىى لل  لهىىؾ تذىىرلس  إل ىى   يحىىاك  الفظىىرة الدىىميسة ل جدىىا   م  ام ىى  
   الحيىاة هىؾ الدى.   لال حى  عىؽ أسى ا  امةىؽ لاالسى لرار لالرخىاء  لال مى  عىؽ 

 (10) الى الرراشك  ةا  ؤ ي 
م  لهغةَ  لق  عرف الد. ه  ه لالسه ا جة  باج   الرت  س.ًةا ست َ سه  لق  الحر   لض ت

 أي السمشىىى  اات تحسىى  الِدىىمؼ لكمسىىة لت ماتىى   الِل ىىال ةىىؽ سىى.ةة   بىى  تحرىى  مجىى 
اجى   للمىَرف الدى.  ا ىظ. اً  لاالجدجا   الِؾ ا   أجت ه  َل ه  للهشغر لالس ا جة  الرم 
الحىىىرل  لالشزاعىىىات ال ىىى  ت ىىى   اةىىىؽ لطسهجيشىىىة  ةثىىى  المشيفىىىة  االضىىىظرابات غيىىىا 

 الحسىىىىى.ت  ىىىىى  السج سىىىىىس اىىىىىيؽ ال شىىىىىا س عىىىىى   الدىىىىى.  ؾ لجىىىىى لال يمشىىىىى  السج سىىىىىس 
 س.   الة تميش ال   االج خااية لضسا  ةرالح ؼ  ل  االضرار بغيرهؼ  لال للة

السحمىى   االسىى لرار ةىىؽ  الىىة   ة جيتىىة  تىىؾ ر  كؾَةىىة  كؾة  ىىا لأ ت   للىىة  ىىرعية  تمىى ت 
 (1  رقؼ )ال   الذك (11) الخارجيتة الم.قات    االتزا  لال مال    زً. عؽ

كىذلػ يحسى  الدى.  ةمشىى تحليىا الم الىة السج سميىة  ى  تؾزلىس الثىرلة لال شسيىىة 
امةىؽ لاالسى لرار  ةسىا   ىي     ى     الد.   ي   لؽ  لمى ةاء  لحيلىاف  ةىا السد  اةة

لالحىىرل   لم دىىمي   اىى ل أ  تؾجىى  طاقات ىىا لال لىى  مممىىؼ للمذىىمؾ  أ  تفىىرتق طاق  ىىا 
لتظ يلى   الدى.  السى ما ة ال تحليىا اى.ث ةرا ى    هشىاا  للذكر الالل   لال ةار

  (12)   السج سمات ال   تماج  ةؽ  ل اج   له 
 إلىىى لمؾ ىىؾل الشىىزاش أطىىراف ةدىىاع ة لهىىؾ  Peace making الدىى.   ىىشس –

  تفالض  اتفا 
   ايش ا  يسا االق  ال ةؽ الشزاش أطراف ةشس لهؾ  Peacekeeping الد.   ف  –
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يات  بم  اج  اء الرراش لتمزلز قيؼ الد.       Peace building الد.  اشاء –
 السج سس 

 -0-الذةل رقع 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السرجر  سامي ابخاىيع الخدنجار، ادارة الرخاعات وفةس السشازعةات، مخكةد الجديةخة لمجراسةات، 
 .53، ص 8301، قصخ، 0ط

 الراةيىىة الج ىىؾ  إلىىى الس حىى ة امةىىؼ ةشغؾةىىة ضىىسؽ الدىى.  اشىىاء ةف ىىؾ  للذىىير
 ةر مىىة إلىىى لالرىىراش الحىىر  ةر مىىة ةىىؽ االج لىىال  ىى  لالسشىىاطا ال مىى ا  لسدىىاع ة
 إ ارة الؾطشيىة الل رات تمزلز ع ر الرراش عؾ ت ا إلى ةخاطر ةؽ لالح  الد.  

 العالقة بين السالم والصراع

 

 Conflictالصراع                                        Peaceالسالم                   

 

 ادارة الصراع               حفظ السالم                                                

  Peace Keeping                                          Management Conflict                                           

 
 صنع السالم                                        اتفاقياث تسويت الصراع               

                 Peace Making                                          Settlement Conflict    

 
 تسويت الصراع                                                                          

                                                                                Resolution Conflict    

 
 المنع الوقائي للصراع                                                                      

                                                                            Prevention      Conflict  

  
 بناء السالم                                             اصالح الصراع              

            Building Peace                                         Transformation Conflict    

 ايجابي
 

 سلبي  
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  )كسا ةؾض   ى  الذىك  اعى.ه( السد  اةة لال شسية الد.  أسس لحرساء الرراش 
 ال حى يات اىيؽ ةىؽ هىؾ الحىرل  ةزق  ىا ال ى  السج سمىات     ا ؼ س.  اشاء للم 

 الدىىى.  اشىىىاء كسىىىا   ظمىىىأ  المىىىالسييؽ لامةىىىؽ الدىىىمؼ تؾاج ىىى   ىىىمؾبة ال ىىى  امكثىىىر
- امجذىىىظة ةىىىؽ لاسىىىمة ع ىىىر ةجسؾعىىىة الؾطشيىىىة لمج ىىىؾ  الىىى لل  الىىى عؼ اسىىى سرار
  ةعىىؾ   ىى  لالسدىىاع ة السلىىاتميؽ   ةىىج لحعىا ة لتدىىرل  الشىىار  إطىى.  لقىى  كسراق ىة

  كؾةىىة ل ذىىكي  االج خابىىات لةراق ىىة تشغىىيؼ  ىى  لالسدىىاع ة لالسذىىر  ؽ  ال.جوىىيؽ
 اإجدىىىا    لىىىؾ    سايىىىة لتمزلىىىز لامةىىىؽ  الم الىىىة قظىىىاش إ ىىى.ح ل عىىىؼ ج  ىىى ة 
  (13) السرالحة السج سمية لتفمي 
 السجتسع التعجدي في معشى: 

ل هرضت  لاال  .ل رزح تحت االس مسارتالسج سمات ال م  ية ال   كاجت ا  
  عا ىت إسى ل.ل البمى  ا   رىمت عمىى  للغىات ةخ مفىةالا ات سياسات ل  عمي ا

امةىة   -الج لىال إلىى ال للىةاجلدىاةات اج ساعيىة ة مى  ة  قيى ت ةىؽ قى رت ا عمىى ا
عمىىى الدىىمظة   وىىاتسىىيظرة إ ىى ط ل هىىذه السج سمىىات بىىال شؾش الثلىىا    تتسيىىز كسىىا 

 حىى ة امةرلكيىىة عمىىى سىى ي  السثىىال السجسؾعىىات امخىىرط  لعميىى   ىى   الؾاليىىات الس
ال ىى  اغمىىأ الىى لل المربيىىة ةج سمىىًا تمىى  يًا  ىىهج ا  ىىه   اؾ ىىف ايسكىىؽ الشغىىر إلي ىىا 

  السجسؾعىىات الثلا يىىة السخ مفىىة ةؾاج ىىة اىىيؽ خيىىار  ىى  ثًا  كسىىا إجالىىت اسىى ل.ل ا 
ل  ىا الثلا يىة  ى  ال ذللأ    السج سمات امخرط أل الحفىا  عمىى خرا رى ا لهؾ 

ةىىس السجسؾعىىات الثلا يىىة امخىىرط لعمىىى هىىذا امسىىاس  ىى   ال للىىة  ال يسشىىةع.قىىات 
 ىيؽ أ      ى    السج سس ال م  ي السؾ   ه  ال م ير عؽ ل  ة امهةة لت. س ا

 (14)  ال للة    السج سس ال م  ي السشغؼ ه  السسث  الدياس  لمسجسؾعة الحاكسة
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 اسذ مختكدات الدالم واألمغ السجتسعي 
 ال ىىى  لا ليىىىات لالىىى عاةات اللؾاعىىى  عمىىىى امةىىىؽ السج سمىىى  اىىىزاتةرت تشظىىىؾي 
 ل ىىى ت ا السج سميىىىة ت ىىى   ال ىىى  إ ارة الرىىىراعات لاالزةىىىات  ىىى  ال للىىىة تدىىى خ ة ا
للرتاىىىز   االخىىىرط  ىىى   ىىىؤج ا لةشىىىس تىىى خ  الىىى لل الدياسىىى  لاسىىى لرارها لاسىىى ل.ل ا

 ةش ىا امةىؽامسىس ال ى   شذىه   تم ةحمية ل للية  ج سم  عمى ةلؾةاتسامةؽ ال
 ةا يهت   سلؾةات الجؾاجأ  لةؽ اهؼ تمػ ال   ةخ م  

 (8ذةل رقعالحظ ال) (15)-السحمية -السختكدات السجتسعية أواًل 
ىىى  الحلىىىؾ  لالحرلىىىات ةىىىؽ اهىىىؼ اسىىىس لةمىىىا ير قيىىىاس الحقةةةػق والحخيةةةات    1 تمت

ةدىى ؾط الدىى.  لامةىىؽ السج سمىى  الس حلىىا ل سايىىة ال شىىؾش االج سىىاع  اجظ.قىىًا 
 اإجدا    لؾ   عالىسية  أةؽ ةى 

املل تدؾ ه السح ة لامةؽ   جؾعيؽ ةؽ السج سماتهشاا  التكافل االجتساعي   2
 ى  امخىر  ل لاالسى لرار لالثىاج  ةج سىس ةفاىػ كى   ىر   يى  يمىيش عمىى  دىا  

يسكىىىىؽ تحليىىىا امةىىىىؽ السج سمىىىى   ل  تحليىىىا عشرىىىىر ال اا ىىىى  هىىىذا السج سىىىىس ال
 االج ساع  

اكثىر ةىؽ خظىا  امةىؽ االج سىاع    ى   يس هشىاا ةىا ل التدامح ونبح العشف   3
  المشىى  لاسىى خ ا  اللىىؾة اىى اًل ةىىؽ المىىؾ ة إلىىى اللىىاجؾ   الاراهيىىة لال حىىرلض عمىىى

 ىىػ  ال  لةسىىا لقىى  اج ذىىر المشىى   ىى  السج سمىىات بدىى أ اجحدىىار  الىىة ال دىىاة 
ا  عاهرة المشى  أكثىر ةىا ت فذىى  ى  السج سمىات ال ى   ش ذىر  ي ىا الج ى   ي   

  ظرفلال 
   السج سس أج  ال يمىيش لؾ ى ه اى  يمىيش ةىس   ر إ داس ك  هؾ  التعاير   4

الجسىىس   .اىى  ةىىؽ اشىىاء قؾاعىى  سىىميسة لمم.قىىة ةم ىىؼ تلىىؾ  عمىىى أسىىس ةىىؽ اللىىيؼ 
 الىىة  ىى  اؾتلىىة لا ىى ة  لتخظىى   االجىى ةاج جحىىؾالسج سىىس  فوىىاتاإجدىىاجية تىى  س ب

  السج سىىس للدىىمػ سىىمؾك  للرىى   الفىىر  ةش سيىىًا إلىىى الرىىراش لاالزةىىة السج سميىىة 
 ةس اال  فا  بذخري   ل لؾق  
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االج سىىاء إلىىى الىىؾطؽ ركىىؽ أسىىاس  ىى  الحيىىاة االج ساعيىىة  اىى ل  ا   السػاششةةة   5
ةدهلة ضرلرلة ل اؾلؽ الم.قات     ؾ اج ساء هذا االج ساء ير   اإجدا  ا ل  

ه  للشذىىه ةىىؽ االج سىىاء إلىىى الىىؾطؽ  ىىمؾر غىىاةر بىى  .اىىيؽ أاشىىاء السج سىىس الؾا ىى 
الىىىؾطؽ هىىىؾ اي ىىى  ل اره لاجىىى  ةدىىىؤلل عىىىؽ سىىى.ة   لأةشىىى  لر اهي ىىى  ل يسؾةي ىىى   

بسىىا يمىىزز ةذىىاعر الثلىىة  ةىىؽ الاىى   عشىى ةا   ؾلىى  هىىذا االج سىىاء يرىى   الفىىر  جىىزءً 
 لالسج سس لال فاج     خ ة  ؼ  ء الؾطؽالسدؤللية ازا

اج يح ى  للىةج سمى   ى  أي ساللامةىؽ الدى.   ىالحفا  عمىا    الحةع الخشيج  6
 السرتاىزاتةجسؾعىة ةىؽ  الىذي يزىؼ  Good Governance إلىى  كىؼ ر ىي 

 ه   امساسية 
لتمشىى تلى يؼ كذى   دىا  عىؽ ترىرف ةىا   Accountability السدةاءلةأ  

تفميىى   لر السؤسدىىات ؼ لالسحاسىى ة  ع ىىر لتذىىس  السدىىاءلة جىىاج يؽ هسىىا  ال ليىىي
  اإجدىىا   امةىىر الدياسىىية  لالسؤسدىىات الرقاايىىة  لالرىىحا ة  لةشغسىىات  لىىؾ 

 .ةخ م  ةؤسدات ال للةالذي  ؤ ي إلى ر س ةد ؾي الشزاهة    
لتمشىىىىى الممشيىىىىة  ىىىى  ةشاقذىىىىة السؾضىىىىؾعات    Transparency الذةةةةفافية   

تدىىاع  الذىىفا ية  ىى  تىى الل السممؾةىىات ل   ل رلىىة تىى الل السممؾةىىات  ىى  السج سىىس
  مسج سسلالحلا ا  لالسدالاة ع ر تل يؼ الم الةتحليا  عمى

للمشى تؾسيس ق رات ام را   لةداع ت ؼ عمى   Empowerment التسةيغجى  
   تظؾلر الحياة ال   يميذؾج ا

  ى  المسميىة لتهخىذ عى ة  ىؾر  ةش ىا السذىاركة   Participation السذاركة   
  ج سميةسالدياسية لالسذاركة ال

سىىىؾء اسىىى خ ا  السؾقىىىس  للمشىىىى  Anti-Corruption:الفدةةةاد   مةافحةةةةه
 ىىىراء الىىىؾالء  لتجشيىىى  ع ىىىر  للىىى ؼ  خا ىىىةؾعيف  ةىىىؽ أجىىى  تحليىىىا ةكاسىىىأ الىىى

السرىال   ل  اتخ ة خرشة الال ابميؽ  ل ذ  امجرار  لبشاء قاع ة ال ه ي   ل 
إ  اث  جىؾة  ليليىة اىيؽ امغشيىاء لالفلىراء  ى     -بالزرلرة–لهؾ ةا   د أ 
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جىىؾء بمىىض ج سمىى   للسالسج سىىس  لهىىؾ ةىىا  ىىؤ ي إلىىى ارتفىىاش ةدىى ؾي ال ىىؾتر ال
  للكؾجىىىىىىىؾ   اقىىىىىىى  ؽ لمثلىىىىىىىة لل ىىىىىىىهارل  بدىىىىىىىرعة باالزةىىىىىىىات إلىىىىىىىى المشىىىىىىى    واتىىىىىى

 ( 16)الخارجية 
 Equality and communityو  السدةةةاواة واالنةةةةجماج السجتسعةةةةي 

integration لت سثىى   ىى   ىىا جسيىىس السىىؾاطشيؽ  ىى  الحرىىؾل عمىىى  ىىرص  
ال ال  ؽ االرتلاء االج ساع  لتحديؽ الضاع ؼ  ل  تسييز عمى اساس المؾ  

  (17)ال المر    لغيرها ةؽ الفؾار  
 السختكدات القػمية  ثانياً 

تشظمىىا هىىذه السرتاىىزات جحىىؾ ال مىى  الخىىارج  االقميسىى  ال الىى لل  لسشىىس تىىهايرات 
ال اجمكاسىىىىات  ىىىىراعات  الجيؾسياسىىىىية عمىىىىى الؾاقىىىىس السحمىىىى  لممىىىىرا   لىىىىذلػ  ىىىىا  

مىى  جىىزًء ةشىى   لاعىىا ة ليات تحليىىا امةىىؽ الىىؾطش  لامةىىؽ السج سمىى  الىىذي يل ةدىىؤ 
 (18)ت  ؤسدات ا الرسسية  لةؽ اهس ا ةا يهاشاء الد.  تلس عمى ال للة بسخ م  ة

تههي  الجيش المراق  الؾطش  لر س جاهزل   الل الية لتاميفى  بالس سىات امةشيىة   1
ال رىىى ي لاىىى  أ ىىىكال اإرهىىىا  لالمشىىى  و ال    ىىى ات ةلحسايىىىة الحىىى ل  لةمالجىىى

   لال ظرف لحج اء الرراعات
مىىزز ت   ىىال ة  ىى   ىىؤل  ال للىىة ال اخميىىةلال لليىى ةاإقميسيىى تال ىى خ. الحىى  ةىىؽ  2

 ال تداهؼ    ااارة الف ؽ لالمش   رلح االق  ال ال اخم 
    با  ال مال  الؾايا ايؽ ال للة المراقية لبيؽ  كؾةات الى لل السىؤارة عمىى   3

الةشيىة لالثلا يىة    جسيس السجىاالت االق رىا ية لا السد ؾليؽ اإقميس  لال لل 
  لغيرها

  عؼاالجدىىىىاجية لاالق رىىىىا ية لىىىىتمزلىىىىز  لر امةىىىىؼ الس حىىىى ة لالسشغسىىىىات ال لليىىىىة   4
لتلىىى يؼ الىىى عؼ السىىىال  العىىىا ة  لترسىىىيخ الدىىى.  المىىىرا   امةىىىؽ السج سمىىى   ىىى 

   لالس اجرلؽ لشاز يؽا لاعا ةاعسار السحا غات السحررة لاال راف عمي ا  
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 السحػر الثاني  اختالالت األمغ السجتسعي ومختكدات الدالم في العخاق
ارا ات ل حسمىىىى  ةىىىىؽ ةؾاقىىىى  ي  بكىىىى  ةىىىىا ذىىىىر  االلسىىىىح  الس ىىىابس م ىىىى اث الا

 ةؽ ج ة  لبيش ا لبيؽ اللؾط ال للية ةؽ ج ة اخرط   رط ا   اايش يسا  ةعار رة 
اللىىىىؾط الا ىىىىرط  دىىىىؾلة خاضىىىىمة ل الىىىى لل ال ىىىى  تح ىىىىؾط عمىىىىى ةىىىىؾار  الظاقىىىىة تاىىىىؾ  

لاالقميسيىىة الس يسشىىة باالزةىىات لجذىىهت الرىىراعات  ي ىىا  لةش ىىا المىىرا  الىىذي يذىى   
ليىىىة عمىىىى لاقىىىس اةشىىى  اجمكىىىاس الرىىىراعات الجيؾسياسىىىية  ىىى  ايو ىىى  االقميسيىىىة لال ل 

امةىىىؽ  ت ىىى   ال ىىى  ال حىىى يات أاىىىرز السج سمىىى  لتحلىىىا الدىىى.   يىىى   لقىىى  ع ىىىرت
 ةثى  الدىيا ة السرجىة لال    ى ات الجيؾسياسىية الس غيرات ةؽ جسمة بفم  السج سم 

 ىى  الىى لل  لملؾةيىىات لاالزةىىات ل ركىىات ال غييىىر الدياسىى  لالمىىاارة س ساامىىةالغيىىر 
 سات لالجساعات االرهاايىة ال لليىة ال ى  زا ت ةىؽ  ى ةاالقميسية   زً. عؽ السشغ

 (19)لتركت اارًا سم يًا    لاقس المرا   السج سمية ال اخمية  الشزاعات
لةؽ اارز السمظيات ال للية لاالقميسيىة لاسى ا  الرىراعات الجيؾسياسىية  ى  

   يهت ةشظلة الذر  االلسح ةا
مىىىى لل لالسشغسىىىىات لالذىىىىركات ل واالقميسيةةةةةالسرةةةةالح االسةةةةتخاتيجية الجوليةةةةة  -0

سىىىى ا  ال ىىىى  تلىىىى  لراء اج ذىىىىار االا ىىىى  اهىىىىؼ  ىىىى  السشظلىىىىة  االق رىىىىا ية الا ىىىىرط 
ت  ةىىىؽ طىىىر  لةىىى اخ  ع  ىىى ة اهس ىىىا اسىىى غ.ل هالرىىىراعات الجيؾسياسىىىية ال ىىى  تىىى

لت سثى   (20) ى  سى ي  الىػ  لغىرس اىؤر الرىراش الظىا ف الفوات المرقية لالظا فية 
 تاة ى ا  ا ى حت ليدىت  ؾاعى  ةدى لمة اى  باج ىا رقيىةالم الؾاقميىة لمفوىاتالسلاربة 

 زىىً.   ترلىى  االسىى لرار لممىىرا  لسرىىال  لغايىىات اللىىؾط االقميسيىىة لالا ىىرط ال ىى  ال
 ام ىىىزا  لالشخىىىأ الدياسىىىية) السحميىىىةلسىىىا    ىىى   ىىى  اللىىىؾط الدياسىىىية عىىىؽ كؾج ىىىا 

راتيجية إلىىى أ اة اسىى   تحؾلمىىل الشىىزاش اإاشىى  اجمكىىاس بسمشىىى لالجساعىىات السدىىمحة( 
 ازةاتسياس  ا لترؾرات ا االس راتيجية  لرغؼ كؾج ا  لفراال لل تمػ تد خ ة ا 

 لليىىىة أل تاىىىؾ  الدىىى أ  ىىىى   اقميسيىىىة  اخميىىىة   ج ىىىا كثيىىىًرا ةىىىا تىىى سخض عىىىىؽ آاىىىار
  للى ؼ را لل الجىؾ لتىشمكس عمىى  مى لل ال ى   ى لر  ي ىا الرىراش لال  هؾر امةش  
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لمدكري اإجداج  لهؾ امسمؾ  الذي ط ا ال  خ  اآليات  كثيرة اهس ا ع ر الػ 
رلبىىرت جاكدىىؾ   ىىر    بىى  امةىىؽ اإجدىىاج  ة خىىًذا بمىى ه الدياسىى  أل كسىىا يدىىسي 

كسىىىىا  رىىىى  ةىىىىس الشغىىىىا  الرىىىىرب  بليىىىىا ة   إجدىىىىاجية لحسايىىىىة امقميىىىىات السزىىىىظ  ة
ايىىىة أل ىىىا  سةيمؾسىىىؾ ي ش ضىىى  أل ىىىا  كؾسىىىؾ ؾ لتىىى خ   مىىى  الذىىىسال امطمدىىى  لح

  (21) كؾسؾ ؾ 
 يس مىػلؼ تم  ال للة السركزلة الفاع  الؾ ي  الذي إا  :السخكدية الجولة ياراني -8

اللىىؾة اإكراهيىىة  ىى  اإقمىىيؼ  اىى  تظىىؾرت ام ىى اث ل غ ىىر  ؾاعىى  عشيفىىة ةىىؽ غيىىر 
  ةث  السيميذيات السدىمحة  لال شغيسىات االرهاايىة  (Non State Actors)ال لل

مت اى لرها جيؾ ىاً السذه ية لالظا ف ط لالا ا أ السشاطلية  لاللؾ  ةؾازلىة  ية  ال    ىكت
ةىىا ة ىى  لؾقىىؾش ةشىىاطا جغرا يىىة خىىارج   إطالىىة  ىىاالت عىى   االسىى لرار ىلىىا  مىىت 

 .سيظرة ال للة السركزلة لقؾاجيش ا
امكىرا   ىى   تؾج ىىاتةىىا تم ىر عشى    تشةامي السسارسةةات االنفرةالية لاقميةةات -0

االسىىىى ل.ل لحقاةىىىىة  للىىىىة ال اعيىىىىة إلىىىىى  لا ىىىىرا  لالمىىىىرا  سىىىىؾرلا  لتركيىىىىا  ةىىىىؽ كىىىى ِ 
 اه  لاتجىىعمىىى  كؾةىىة ةدىى لمة رىى  الىىذي ةثىى  إقمىىيؼ كر سىى ا  المىىرا   كر سىى ا  

 ذىكي   يسؾغرا يىة  ى  ل هؼة ت ركىا ز  ىأكرا  سؾرلا بكياجات ؼ الدياسية لالمدكرلة إل
 .ج ؾجات الار ية ةؽ الحدكة  ىرقًا إلىى عفىرلؽ غرًبىااالذسال الدؾري  لل مت الا

خر    رز ال ى خ  المدىكري ال ركى   ى  عسىا امراضى  الدىؾرلة عمى الجاجأ ا ل 
بدى أ ال خىؾف ةىؽ إقاةىىة   بمى  إ كىا  اللىؾات الار يىة الدىيظرة عمىىى ة  شىة ةشى ج 

 (22).ها للة كر ية عمى   ل 
ة ىىى ت الظ يمىىىة الل ميىىة لسشىىىاطا  ىىى ل  الىىى لل   والتخةةةػم اقترةةةاديات الحةةةجود -4

السرىال  االق رىا ية  لاتخىذت تمىػ  ع ؾر  ى كات ةىؽ ىب قميؼ الذر  املسح إل
ةىىىس   ج يجىىىة لمؾاةىىى  اج ساعيىىىة ةرك ىىىة السرىىىال   ىىى  غال ي  ىىىا جسًظىىىا غيىىىر  ىىىرع ً 

أ ى حت ل ألةىؽ الحى ل ي  ل ت   ى اً غىذت تمىػ الذى كات دياسة لالرراش  العؾاة  
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ة  لةش ىا الحى ل    ل  بمض ال لل باإقميؼ تخزس إ ارة ةز لجىة  لسىيا ة ة مى  
 (23) لا لسيظرة الجساعات السدمحة عمي ا المراقية ةس سؾر 

الدياسىة إا إ    تخكيا وإيةخان بيغ تشافذالو  السةانةستعادة التسخكد إقميسي  -2 
اىىىؤرت  الرىىىراش  ىىى  سىىىؾرلا لالمىىىرا  ع ىىىر ترسىىىيخ لجؾ هىىىا  ىىى  جحىىىؾ جىىى   ال ركيىىىة ت

  لال لى   جحىؾ ة  شىة لال  اش عىؽ  لىؾ  ال ركسىا  ل عس ىؼ بمذيلة  سال السؾ  
ج ؾجىىات ابمىى  االسىى ي.ء عمىىى جىىراامس  ىى   ىىسال سىىؾرلا  لمفرىى  ةىىا اىىيؽ الاال ىىا  

غيىر  .تركيىا  ى إع.   للة كر ية قرل ة ةىؽ ال ركي ىة الار يىة  لةشم ؼ ةؽالار ية 
أجىزاء أل أقىاليؼ ةىؽ   أ  امه اف الحليلية ةؽ ال ؾاج  المدكري ال رك   هىؾ ضىؼت 

ال ركيىة   ل  ميمىيشلذىرت  ىحيفة ل ى  هىذا الدىيا   ج (24)ال م  ؽ ع ر لكى.ء ل ىا 
تزىىىؼ أجىىىزاء ةىىىؽ المىىىرا  لسىىىؾرلا  ل   خرلظىىىة تركيىىىا 2016 تذىىىرلؽ االلل 18 ىىى  

ها جزءلتح  ً ا ةشاطا كركؾا لالسؾ   لأربي  ل مأ لح لأ لالحدكة   ةؽ  اً لع ت
 يسىىىىىا تىىىىىهت   (25) اراضىىىىى  ال للىىىىىة المثساجيىىىىىة لةرىىىىىا   عمي ىىىىىا ال رلسىىىىىا  المثسىىىىىاج  

 عىؼ الحكؾةىة  ع ىر   ؼ جفؾاها بىاإقميؼ لضىسا  اسى سرارلجحؾ ت عي ا را تحركات 
لةشىىىس  الجيؾبؾل يكيىىىة الدىىىؾرلة لقؾات ىىىا السدىىىمحة  لا  ىىىؾاء المىىىرا  لزلىىىا ة سىىىيظرت ا 

 (26)  ب.  ر   ليلية الظسؾ ات ال ركية ةؽ إ راز جرر
 ىىكمت ةشىىاطا الفىىراق االسىى راتيج    الستذةةجدة التشطيسةةات بةةيغ الرةةخا  -3

 شا س ايؽ ال شغيسات ال ةحالر  لضم  قؾت اار ال للة السركزلة الشاتجة عؽ اج ي
السدىىمحة إ كىىا  الدىىيظرة عمي ىىا  للمىى  الذىىسال الدىىؾري لالحىى ل  المراقيىىة الدىىؾرلة 

ات اىىىيؽ  اعىىىش لج  ىىىة لرىىىراع مىىىػ ال اً اىىىؤر   زىىىً. عىىىؽ الحىىى ل  اىىىيؽ تركيىىىا لالمىىىرا 
ؽ  كؾةات تمػ لغيرها ةؽ ال شغيسات ةؽ ج ة  لبي PKKالشررة ل ز  المسال 
  (27) ال لل ةؽ ج ة اخرط 

له  االقاليؼ ال ى   :Conflicts) Zone (Grey الخمادية السشاشق صخاعات -4
أ لات ة مىىى  ة ل حليىىىا امهىىى اف لتدىىى خ   الىىى لل  ي ىىىا  تلىىىس اىىىيؽ ةشىىىاطا الرىىىراش

لالرراش ت جالز   ل  ال شا س   بالدرلةت دؼ  اس راتيجياتالدياسية لامةشية ع ر 
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اإقميسية ال للية ل للغ ر الػ السف ؾ     أجسام إ ارة الرراش ايؽ اللؾط   الس ا ر
 (28)  ل عس ا لمحركات السدمحة    الذر  املسح الفاعمة

  للىة ةىؽ تخ مى  ربسىا لالدى.  امةؽ السج سمى  اارز ة   ات لعش  ةراجمة
لىىىذي لاالق رىىىا ي ا لالدياسىىى  لالثلىىىا   ال شىىىؾش السج سمىىى  لؾاقىىىس ت مىىىاً  أخىىىرط  إلىىىى

ال ىىىىىا ثيؽ لالس خررىىىىىيؽ يحىىىىى  ل  اهىىىىىؼ تمىىىىىػ  ةىىىىىؽ اً ع  ىىىىى  أ  إال تميذىىىىى  الىىىىى لل 
 (29)-     الد.  لامةؽ السج سم   ي   له  ال يالسخاطر الس ؾطشة 

   المرقية لاالاشية لالظا فية لاتداش جظا  خظابات الاراهية  الرراعات تزا 
 س ؾاليىة عمىى تراجس قيؼ لة ىا   ال مىايش الدىمس   لضىم  الثلىة بالحكؾةىات ال

 الدمظة 
   اج ذار عاهرة الحركات لالجساعىات االرهاايىة السدىمحة ال ى  تلىؾ  ا    ى  لق ى

 وىىات ةميشىىة ةىىؽ ا ىىرا  الذىىمأ المراقىى  ا ىى ف ااىىارة الفىى ؽ لالخىىؾف لزعزعىىة امةىىؽ 
 السج سم  

 الؾاقىىس عمىىى اإسىى.ةية الس ذىى  ة ال ىى  تركىىت آاارهىىا ام ىىؾلية االتجاهىىات جسىىؾ 
 ساع  المراق  لاالج  الدياس 

  اتدىىىىاش ةخىىىىاطر الجساعىىىىات اإرهاايىىىىة  ىىىى  المىىىىرا  اللا ةىىىىة ال الس عؾةىىىىة ةىىىىؽ
  قؾي يسث  عشؾاجًا لمؾ  ة المراقية  ر  ع   لجؾ  جيش الخارج     ع  

 لحلىىىى ج ىىىة  ةىىؽ ال ف يىىىت لسحاللىىىة الىى .  تمرضىىىت أ  بمىىى  هؾلىىة أزةىىىة ع ىىؾر 
 لال سىز   ال    ى  الىى عرضى ا اةس لالشفدية لالفارلة االج ساعية االخ راقات سمدمة

  اإجدجا  لال مايش عؽ ا الً 
 يمىىاج  أجى  الس. ىى   سىؽ بال ؾلىة الرىىمة لرىيا لهىؾ الىىؾطش  ضىم  االج سىاء 

 أل الفوىىة إلىىى االج سىىاء ال ؾلىىة  للىىذلػ  ىىه  ةؾضىىؾش  دىىؼ اهسىىال ة مسىى  لعىى   ةىىؽ
 جسمىىاتال  ةىىؽ الاثيىىر أ  اىى  الؾا ىى  لمىىؾطؽ االج سىىاء ةلااىى   ىى    مىىاعؼ السشظلىىة
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 الىىػ اسىىؽ كىىا  لىىؾ   ىىى السحميىىة الا   ىىا عىىؽ لمىى  اش اسىى م ا  عمىىى لاماشيىىة الل ميىىة
 المميا  الؾطؽ ةرال  ض  الؾقؾف

  اتدىىاش جظىىىا  عىىىاهرة ال جىىىرة لالس ىىىاجرلؽ  اخىىى  لخىىىارج المىىىرا   لعىىى   قىىى رت ؼ
عمىىىىى المىىىىؾ ة الىىىىى ةىىىى ج ؼر بدىىىى أ عىىىى   تىىىىؾ ر امةىىىىؽ لالدىىىى.  لةلؾةىىىىات الحيىىىىاة 

 لالخ ةات 
لسىا تمىرا لى  ةىؽ ال حى يات  ت ماً ل ة  هؾرًا ال  زا  الؾاقس المراق  ب  ال  ػ

غيىىا  ال خظىىيح االسىى راتيج   لتفاىىػ  زىىً. عىىؽ االرهاايىة  لامزةىىة االق رىىا ية  
ج يجة ل هاره بالرراعات لامزةات   لتفذ  لاج ذار عاهرة الفدا  السج سس المراق 

 الىذي GPI جات ةؤ ر الد.  المالس كذفت اياالجيؾسياسية اإقميسية لال للية  ل 
عؽ تراجس   2018لما  لالد.  امس رال    ل.ق را  المالسية امبحاث ةم   جذره

الىىىى لل اع سىىىىا ًا  ال لرلىىىىر لقىىىى  قىىىىيؼ  ىىىى  المىىىرا    ىىىا ت  ىىىى   الىىىىة الدىىىى.  لاالسىىىى لرار
  ىىىى  امةىىىىؽ لالدىىىى.  ةدىىىى ؾط    وىىىىات هىىىى  اىىىى.ث تحىىىىت لمدىىىى.  ةؤ ىىىىراً  23عمىىىىى

  ىىشمكس الىىػ  ال للىىة   زىىً. عىىؽ لعدىىكرة لالىى لل   الىى اخم  اشلالرىىر  السج سىىس 
 قيس  ىا اجخفزىت كمسىا  رجىات  خسىس ةىؽ ع.ةىة عمىى ال للة    الد.  ةد ؾط 

 الى لل قا سىة  ى  الرابىس المرا  بىالسركز لجاء  س.ةاً  أكثر ال م  عمى ا  الػ ع تر
كسىىا (  1رقىىؼ  جىى لل)ال ىى  ال (30) 425 3 سىى.  المىىالؼ  ا رجىىة  ىى  االقىى  سىى.ةاً 
الشىاتج  جدى ة % ةىؽ5776إلىى ةىا يمىا ل االق را ي لممش     المرا ارتفس ا ار 

 (3ؼ)ال   الذك  رق (31) 2017لما   جسال اإالسحم  
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 8305العالسي لعام  مؤشخ الدالم -0-ججول رقع 
 ال رجة ال لل االق  س.ةاً  ت ال رجة ال لل االكثر س.ةاً  ت
 0.034 الرػمال  026 0.363 أيدمشجا 0
 0.182 العخاق 033 0.068 نيػزيمشجا 8
 0.235 حشػب الدػدان 030 0.841 الشسدا 0
 0.252 افغاندتان 038 0.005 البختغال 1
 0.3 سػريا 030 0.020 الجنسارك 2

  السرجر 

Global Peace Index 2018: The world is less peaceful today than at 

any time in the last decade, GPI Report, 2018: 

 http://economicsandpeace.org  
 

 الجول االكثخ تكمفًة اقتراديًة لمعشف مغ الشاتب السحمي االجسالي -0-رقعشةل 
 8304لعام 

 
 
 
 
 
 
 

 
 السرجر 

Global Peace Index2017: The global economic impact of violence, 

The Institute for Economics and Peace (IEP): 

http://economicsandpeace.org/research/#risk   

http://economicsandpeace.org/
http://economicsandpeace.org/research/#risk
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 با  دىا   إا  ى ؼ قياسى  2017لمىا   GTIالمىالس   اإرهىا  كسا جاء ةؤ ىر
 10اإرهىىا  لال رجىىة ةىىؽ تىىهاير أي 0 تسثىى  ال رجىىة ال اا  10 إلىىى 0 شلىىام ةىىؽال

جلىىام  10  رجىىةلمليىىاس  لكىىا  المىىرا   ىى  السرت ىىة امللىىى ا قااىى  تىىهاير أعمىىى تسثىى 
 (32)ةؽ جا ية  ى ة المسميىات اإرهاايىة ال ى  جىرت  يى  لةى ط تىهاره ا مىػ المسميىات 

 ( 4)ال   الذك  رقؼ
  8304 لعام GTIالعالسي  اإلرىاب مؤشخ( 1)الذةل رقع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السرجر  
Global Peace Index 2017: Global-Terrorism-Index, The Institute 

for Economics and Peace (IEP): 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/-2017   

 

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/-2017
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 سحػر الثالثال
 الجيػسياسية اإلقميسية والجولية وانعةاسيا عمى العخاق الرخاعات 

ةؽ الخظه تحمي  لةمالجة اس ا  اجم ا  امةؽ السج سم  لالد.   ى  المىرا  
لاال ىىىىى اث  (33)  غيىىىىىرات الجيؾسياسىىىىىيةسل حىىىىىؾالت لالاالع  ىىىىىار ا شغىىىىىر ل  االخىىىىىذ ا
السىىيسا الىى لل   -  لالجيؾاسىى راتيج االقميسىى  -  جىىؾاره الجيؾبىىؾل يك ال راةاتيكيىىة  ىى

الخ. ىىىىىات اقمسىىىىىة االزةىىىىىات ل الس مىىىىى  ة بظابم ىىىىىا السركىىىىىأ  زىىىىى. عىىىىىؽ  رىىىىىراعاتال
ر يىىىفاال  تىىى  مشا جحىىىؾ ةحىىىالر ج  ىىى ة ذىىىكي ال ىىى  ا زىىىت الىىىى تالسحميىىىة الدياسىىىية 

 ىىى  عىىى   ىىىراش  ىىى  المىىىرا   سياسىىى  لةىىىا سىىىيش ج عشىىى  جيؾ الؾاقىىىس الر ا ىىىهايلبج يىىىة 
 (34)  يؽيالفاعميؽ االقميس ال اخ .فلاتفا   االرا ات لم لل الا رط 

 الجيػسياسية اإلقميسية وتأثيخىا في العخاق الرخاعاتمجاخل اواًل  

 لعبة التػازنات االستخاتيجية االقميسية  -0
هىؾ تحليىا ال فىؾ  لىيس  ى  اللىؾة  ةاإقميسيى لم ة ال ؾازجىاتلم  أهؼ ةا يسيز        

   يك  لمىى لل السجىىىالرةالجيؾبىىؾلتمزلىىز الشفىىؾا المدىىكرلة لترسىىاجة ال دىىم   اىى  ع ىىىر 
 لجىىىىؾ  أطىىىىراف لقىىىىؾط اقميسيىىىىىة  ىىىىاع ة ةثىىىى  تركيىىىىا لالدىىىىمؾ ية لا ىىىىىرا ل ىىىى  عىىىى  
ال ؾسس ل را الشفىؾا لال ىهاير ال الى حكؼ  ى  سياسىات   ت يسؽ اع  ارات للاسرا ي ل

تركيىىىىا لالسسماىىىىة الدىىىىمؾ ية ل ا ىىىىرا   لاسىىىى راتيجيات اتعمىىىىى تؾج ىىىىالىىىى لل الزىىىىميفة  
ل يسىا   ى ل  ى    لل الجىىؾار  (35) لسىحاالالذىىر  تجىاه  لل ا الى لل الخميجيىة لةم ى

ل  ى أ  ى  جدىج    ىؾاز  االسى راتيج  اإقميسى الاإقميس  اسى غمت  الىة الزىم   ى  
أ لات ج  ىىىى ة إ يىىىىاء لتمزلىىىىز أ لارهىىىىا اإقميسيىىىىة بذىىىىك   اسىىىىؼ  ىىىى  قمىىىىأ السشظلىىىىة 

رات اىىى  لال حالفىىىات امةشيىىىة  ىىى  كثا ىىىة ال حركىىات لالس ىىىا  الىىىػ ل زىىى   ل لقزىىاياها
لالمدىىىىكرلة   زىىىى. عىىىىؽ السش جيىىىىة ال امؾةاسىىىىية  ةىىىىس اإ ىىىىارة إلىىىىى لجىىىىؾ  أجشىىىى ات 

س ما ة أةجا  اة راطؾرلات با ى ة قاةىت عمىى اع  ىارات تارلخيىة ت  ف إاس راتيجية 
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ال ى خ   ى  الذىؤل  ال اخميىة لالى حكؼ  ى     جميًا   للغ ر الػ   شية-لأ   ؾلؾجية
لضىىىىسؽ اطىىىىار  (36) ػ ا اةىىىىة الرىىىىراش  ىىىى  االزةىىىىة الدىىىىؾرلة الراهشىىىىة المىىىىرا   لكىىىىذل

ال جاابىىات سىىمت تمىىػ اللىىؾط الىىى ا  يكىىؾ  المىىرا   ميفىىًا ال ةشظلىىة جفىىؾا خاضىىمة 
الرا ات ا ىى ط تمىىػ اللىىؾط االقميسيىىة الرىىاع ة  لهىىؾ ةىىا اجمكىىس سىىم ًا عمىىى الشخىىأ 

ة  ىى  السج سىىس المرقيىى-الدياسىىية الرسىىسية   زىىً. عىىؽ تمزلىىز االجلدىىاةات الظا فيىىة
ال  عىىىىؼ لتسرلىىىىر الجساعىىىىات  لالظا فيىىىىةلام   ؾلؾجيىىىىة  اتالمراقىىىى ر ج يجىىىىة الخظابىىىى

       (37)   السشظلة االرهااية للمأ ةما الت ال ؾاز  
  خصػط نقل الصاقة  -2

يمىىىى  المىىىىرا  ا ىىىى  الىىىى لل االقميسيىىىىة ال ىىىى  تح ىىىىؾي عمىىىىى ا  يىىىىاط  ةىىىىؽ الغىىىىاز       
  للذىىىك  ا ىىى ط  لل خىىىح الغىىىاز 3ار كىىىؼ( ةميىىى3600الظ يمىىى    مىىىق ةىىىا يلىىىار  )
سىؾرلا  لخىح  شلى  الغىاز ةىؽ سىؾرلا الىى ا ىرا  -المىرا -االس.ة  الذي يزؼ ا را 

ةرلرًا بالمرا  ةؽ اؼ الى باكد ا  ةغذيًا الرىيؽ  ى  الش ايىة  لج يجىة لىذلػ تحؾلىت 
اجغىىىار اللىىىؾط االقميسيىىىة تجىىىاه المىىىرا  لسشمىىى  ةىىىؽ السشا دىىىة  ىىى  تسرلىىىر خظىىىؾم جلىىى  

 (38) ع ر اراضي   الظاقة
  اقمسة االزمات والقزايا السحمية  -0

ةىىىؽ االزةىىىات ال ىىى  اجمكدىىىت  اً لاج ىىىت  لل السشظلىىىة ال سىىىيسا المىىىرا  ع  ىىى   
رغؼ ةىىؽ الشجىىاح الىىذي  لل ىى  الحكؾةىىة المراقيىىة عمىىى الىى  ل اً عمىىى الؾاقىىس المراقىى  سىىم ي

هىىى  ةحىىىالالت تمىىىػ االزةىىىات إال إج ىىىا لىىىؼ تجىىى   ىىىً. ج ا يىىىًا  لاجسىىىا  ىىى  ال ماةىىى  ةىىىس 
ل هجي  اجفجار تمىػ االزةىات ال تر يم ىا الىى  كؾةىة ج  ى ة  ةثى  قزىية االسى ف اء 

  لقزية 2017   كؾةة اإقميؼ    ا مؾل  لذي جغساقميؼ كر س ا  اإس ل.ل عمى 
   اعىىىىش  ىىى  السؾ ىىىى  بمىىى  تحليىىىىا الشرىىىر عميىىىى ر ال  تمىىىىػ ؾ لاج ىىىىاء لجىىى كركىىىؾا

يسكىىىىؽ ةؾاج   ىىىىا ال  اقميسيىىىىة ل لليىىىىة الاللزىىىىايا لاالزةىىىىات ل ىىىىا اة ىىىى ا ات خارجيىىىىة 
 ال ماةىى  ةم ىىا  ل  االخىىذ اشغىىر االع  ىىار ةرىىال  اللىىؾط االقميسيىىة لالا ىىرط  ي ىىىا 

لبمىى  ا  تفىىرا تمىىػ اللىىؾط ارا ت ىىا ت حىىؾل الىىى ازةىىات اقميسيىىة ل لليىىة  خىىارج ارا ة 
ل ىى   (39)تمىىػ اللىىؾط  اي تغييىىر ةح سىى   ىى  ةؾقىى  ىى  عمىىى ؾ ةف الحكؾةىىة  لتاىىؾ  
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  2016 تذرلؽ الل 11الر يس ال رك  رجأ طيأ أر لغا        ا ار هذا الر
إ  تركيا س شزىؼ لمسميىة تحرلىر السؾ ى   لح  أي ةحا اىات بذىه  ةرىير لل ؾ لبال

 (40) لالس  شة ترت ح بامةؽ اللؾة  ال رك 
  القزية الكخدية  -1

ه ت مىى ط  ىى ل   حدىىأ اىى   ىى  المىىرا  اخىىذت هىىذه اللزىىية ةكاجىى  ة سىىة لىىيس      
 جىىزاشجلظىىة  ت ىىكم  للىىذلػ ق رىىا يةاالسىى راتيجية ل االجيؾسياسىىية ل ال مهسي  ىىات مىىًا 

  لالجىى  ةىىؽ (سىىؾرلا -تركيىىا - لل الحىى ل  ةىىس المرا )إ ىىرا  اىىيؽ جيؾسياسىى  اقميسىى 
 لةشىسالحيمؾلة  ل  اجفرال  سال المرا   لتاؾلؽ  للىة كر يىة ةدى لمة  ةرمح  ؼ 

ر ت ى خ  تمىػ الى لل بذىك  ة ا ىر ال ؾاعمىى ة  شىة كركى ةىؽ الدىيظرة اكرا  المرا 
غيىىىر ة ا ىىىر  ىىى  ااىىىارة السذىىىاك  لالرىىىراعات ال باسىىى خ ا  اللىىىؾة المدىىىكرلة لزىىىر  

 PKK الار سى اج الجساعات الار ية السدمحة  كسا تفم  تركيا تجاه  ىز  المسىال 
 ىى   ىىىسال المىىىرا   ةسىىىا  ىىشمكس سىىىم ًا تجىىىاه ط يمىىىة الم.قىىة اىىىيؽ الحكؾةىىىة المراقيىىىة 

 (41)ميؼ كر س ا  ل كؾةة اق
  اثارة الفتغ واالنقدامات السجتسعية  -2

زال المىىرا  يمىىاج  ةىىالحلىىى أال   2003ةشىىذ اال ىى .ل امةرلكىى  لممىىرا  عىىا        
تى خ.ت  لل الجىىؾار  االج ساعيىة  ج يجىىةةىؽ اجلدىىاةات  اخميىة  ىىا ة اىيؽ ةكؾجاتىى  

اء االسى راتيج  لملىؾط   إا إ  اال   بسىا زا  ةىؽ  ى ت االسد سرة  ى   ىؤلج  ال اخميىة
االقميسية يمس  عمى ااارة االزةات لاالجلداةات الس سرار هيسش  ا كؾج ا قؾط  اعمة 
ع ر  عؼ ال  ساية طا فىة ال عىر  ال ةكىؾ  ةىؽ ةكؾجىات السج سىس المراقى   ةىثً. 
تىىى ع  تركيىىىا ا ىىى خم ا  ىىى  المىىىرا   سايىىىة السكىىىؾ  ال ركسىىىاج   االةىىىر الىىىذي  ىىىشمكس 

لسحا رة    المسمية الدياسية لتذكي.ت قؾات الجيش ل ىا بذك  ة ا ر عمى ا
ةكؾجىًا دياسى  يسثى  ال ا ى  الحىز  أل الأ ى   اسس طا فية لقؾةية لعرقية    ىى 

الشخىىىأ الدياسىىىية  بمىىض ه    زىىىً. عىىؽ الىىىػ  ىىىالمراقىىى  السج سىىس ااشىىىاءةىىىؽ لا ىى ًا 
  لهذا ال اخم ةا زا  ةؽ   ة االجلدا  ل عؼ ةؽ  لل الجؾار  تس مػ  عسًا خارجيًا 
 (42)الد.     المرا  ل امةؽ السج سم   ع   تحليايم  ةؽ اهؼ اس ا  
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 ازمة السياه   -3
اىىيؽ  لل الجىىؾار لاجمىى ا  الثلىىة ايىىش ؼ   ىىا   الدىىا  ةجغىىرًا لظ يمىىة الم.قىىات        

 ىىى   الماةىىى  السىىىا   ل اج ىىى  لج رتىىى  ا ىىى   ةرت ظىىىًا بال مىىى  الدياسىىى   لتىىىؼ تؾعيفىىى 
خ ةة اه اف لجفؾا لهيسشة تركيا لا را  عمى المرا   لاس خ اة  ا اة ال ارة الرراش 
ضىى ه  كسىىا إ  ر ىىس  ىىمار السىىاء جفىىح السدىى ل   سىىيؤ ي الىىى تغييىىر  ىىرل  الظاقىىة 
الىىى  ىىرل  السيىىاه  لقىى  تىىؼ اجذىىاء الدىى ل   ىى  تركيىىا لا ىىرا  لسىىؾرلا ضىىسؽ ةذىىارلس 

ا  السىا   لاةشى  السج سمى   ى  عى  غيىىا  ضىخس    ىكمت ت   ى ًا ك يىرًا الةىؽ المىر 
ةىىىؽ  لةىىا جىىىرط ةىىؤخراً  (43)االل ىىزا  بالسماهىىى ات لاالتفاقيىىات ال لليىىىة السشغسىىة لىىىذلػ 

 (44)خير  لي  عمى الػ   ركيا ا   اح س  إليدؾاع.  ت
 الجيػسياسية الجولية وتأثيخىا في العخاق الرخاعاتمجاخل ثانيًا  

 ق  تػاجج القػات االجشبية في العخا0
  2003   عىا  اهؼ عؾاة  ع   االس لرار    المرا  هؾ اال  .ل االةرلك  ا   
 ىى  عمىىى  عسمىىتل   الخ.قىى  ح ارتىى  بالفؾضىىىل جلمىى  ةىىؽ  الىىة ال للىىة إلىىى ال. للىىة ل 

 ل  لجىىىؾ  خىىىرلج ةشىى  اللةىىؽ اىىؼ لتفايك ىىىا   الجىىيش لالسؤسدىىة امةشيىىىة لالدياسىىية
لاجمكىس الىػ عمىى  لىؾة  لالسج سمى قؾات عدكرلة لقيا ات ةؤهمىة لحسايىة اةشى  ال

تفاىىػ الشدىىيج االج سىىاع  المراقىى  لتزا ىى  اعىى ا  الس ىىاجرلؽ لال.جوىىيؽ لارتفىىاش  ىى ة 
تمىىىىىىػ ةخرجىىىىىىات جىىىىىىاءت ل  (45) الشزاعىىىىىىات لاالجلدىىىىىىاةات اىىىىىىيؽ  وىىىىىىات السج سىىىىىىس  يىىىىىى 

كسىا الحكؾةات المراقية الس ماق ىة   ي اجظملت ةش ذالاال اء الدياسات  ة فاعمة ةس 
ةىا ا ط  (46)االقميسيىة لال لليىة   يكميةالخ .الت البا ةالمراقي ال للة را  أ ت إلى اق

تشغىىيؼ  اعىىش االرهىىاا  الىىذي ةثىى  تافيرلىىة ة ظر ىىة ل  ةدىىمحة ع ىىؾر جساعىىاتالىىى 
عىىىؽ طرلىىىا سىىىؾرلا  لةىىىؽ اىىىؼ عىىىا ت الؾاليىىىات  2014 خىىى  الىىىى المىىىرا   ىىى  عىىىا  
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المىرا  لسىؾرلا عىؽ الس ح ة االةرلكية ل ذكي  تحال   لل     ةؾاج ة  اعىش  ى  
طرلا اللؾة الجؾلة  لاعا ة تسركزها    اللؾاع  المدكرلة المراقية  االةر الذي  ثير 

كىىؾ  ة ىىررًا ل ذىىكي  جساعىىات ةدىىمحة ي  لقىى  لسياسىىية ا ىىكاليات قاجؾجيىىة ل سىى ؾرلة
لمرىىىىراعات  اً ةيىىىى اجاخىىىىرط لل ىىىىال اللىىىىؾات االجش يىىىىة  للىىىىؤ ي الىىىىى ا  يكىىىىؾ  المىىىىرا  

يدىىىمؾ  يؽ يىىىل لليؽ يىىىت االقميسيىىىة بالؾكالىىىة اىىىيؽ خرىىىؾ  اقميسالشزاعىىىاالجيؾسياسىىىية ل 
 (47)أجش ات اقميسية ل ا لم يسشة لالشفؾا 

   سياسة االحالل وممئ الفخاغ الجيػاستخاتيجية8
اة ى ا  جفؾاهىا  ةبم  اجذغال الؾاليات الس ح ة بال ؾجى  جحىؾ بحىر الرىيؽ لسؾاج ى 

رلكىى  ةىؽ المىىرا   لتظ يىىا السشىا س عمىىى  ىمي  الدياسىىة ال لليىىة  لاالجدىحا  االة
ا الباةا لتشفيىذ اسى راتيجية االجى  اش ااس راتيجية الليا ة بالؾكالة    ع   الر يس بار 

ؽ  للة لسؾاج ة تشغيؼ  اعش  اج جت   يزؼ اكثر ةؽ س يال  رلج  لتذكي  تحال
  اضىىظرابات لاخىى .الت لاسىىمة  كسىىا ا ت الىىى اسىى سرار االزةىىات الدىىؾرلة لاليسشيىىة

لاسىمًا ل ى خ  اللىؾط الا ىرط ةثى  رلسىيا ل رجدىا لبرلظاجيىا لسمى  الفىراق  ترا السجىال
 ت الؾاليىىىات ل  ج  ىىى ة  يىىى    زىىىً. عىىىؽ الىىىػ اع سىىىالجيؾاسىىى راتيج  لكدىىىأ ةرىىىا

الس ح ة االةرلكية    ع   الر يس  لجال  تراةأ عمى ا .ل لاسرا ي ل ةحى  اللىؾط 
لعمىىىىى جسيىىىىس اللىىىىؾط  اخىىىىرط  ىىىى  ا ارة ال فىىىاع.ت  ىىىى  الذىىىىر  االلسىىىحاماالقميسيىىىة 

المربية ال غير المربية ال   ترغأ    ال حال  ةس الؾاليات الس ح ة لزسا  اةش ا 
ا  ت فىىا ال تؾ ىى  ةؾا ل ىىا ةىىس لاسىىرا ي ل  ىى   ىى  لا ىى  لادىىأ الىى عؼ لةرىىالح ا 

 (48)  ؼ حاالةرلك  لالحفا  عمى ةرال
   االستقصاب الجولي وتجاذب االرادات 0

 امةرلكىى  ال شىا سلىة اإسىى لظا  الى لل  بدى أ ترىىاع  ةىؽ السىرج  ا  تدىى سر  ا
الرلس  لااللرب  لالريش  عمى ال يسشة عمى ةشاطا الشفؾا لجذ  ال لل االقميسية 
السؤل ة لسرالح ا لال هاير ال ال حكؼ    سياسات ا  لق  خزس المىرا  ةشىذ تهسىيس 
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ل خىؾل  اعىش   2003 لل   الى  ؾةشا هذا ال سىيسا بمى  اال ى .ل االةرلكى  عىا  
لاج يىىار ةؤسدىى   المدىىكرلة لعىى   اسىى ل.لية قىىراره الدياسىى   الىىى  عىىؼ  2014عىىا  

لاسىىى لظا  اللىىىؾط الا ىىىرط لىىى  ال ةما اتىىى  لالمسىىى  عمىىىى اج ىىىاء  لل ىىى   كىىىذلػ ارتىىى ح 
برراش ارا ات الؾك.ء االقميسيىيؽ ةثى  ا ىرا  لتركيىا لالدىمؾ ية لقظىر  االةىر الىذي 

 الدياسىى   لتح  ى  ق راتى  عمىىى تحليىا امةىؽ لالدىى.   تىرا تىهايرًا سىىم يًا  ى  جغاةى 

(49) 
تزىىىييا الخشىىىا  عمىىىى لةىىىؽ هىىىذا السشظمىىىا تدىىىمى الؾاليىىىات الس حىىى ة االةرلكيىىىة الىىىى 

سىيكؾ  المىرا  سىا ة لمزىغح اث.اىة لبىذلػ ةؽ جسيس الج ىات لالسدى ؾلات   ا را 
ج ىىة لىى اخ  المراقىى  ةىىؽ ااتجاهىىات  ا ىىرا  ةىىؽ ج ىىة ل  ىىز  هللا ةىىؽ ج ىىة اخىىرط ل 

ةىؽ جىىؾ  آلىؽ لةايكى  الهىشمؽ ) ى  ةلىال ةذىى را كى  االثىة  لب ىذا الخرىؾص اكى  
عمىىىىى تم ىىىى  تراةىىىىأ بالحفىىىىا  عمىىىىى الؾجىىىىؾ    2017 ىىىى   ز(جىىىىعمىىىىى ةؾقىىىىس ارلكش

ةىىىس ترىىىرلحات لزلىىىر الىىىػ  المدىىىكري امةرلكىىى   ىىى  المىىىرا  لسىىى ة طؾلمىىىة  لتىىىزاةؽ
سىىىة اللىىىؾات الخارجيىىىة االةرلكىىى  تيمرسىىىؾ  عمىىىى ةؾا لىىىة الاىىىؾجغرس عمىىىى تس  ىىى  ة 

 زىىً. عىىؽ تس  ىى  ة سىىة  2018لمىىا  لسىىا بمىى  اإج خابىىات ال ذىىرلمية   االةرلكيىىة  يىى
 (50) ل  السداع ات السل ةة 

 تجويميا  و   افتعال االزمات 1
تمجه اللؾط الا ىرط الىى ا  مىال االزةىات لزىسا  ةرىالح ا  لتى خ   غال ًا ةا      

ى تىى للم ا  كسىىا إ  تمىىػ الىى لل عىى ة اطىىراف  لليىىة  ىى  ا ارة تمىىػ االزةىىات  ىىؤ ي الىى
 للمىى   هؼا  مىىال امزةىىات عىىؽ طرلىىا ةجمىىس امةىىؽ كىىه اة لزلىىا ة جفىىؾاتمسىى  عمىىى 
اةىى .ا المىىرا  مسىىمحة  الؾاليىىات الس حىى ةا عىىت  عشىى ةاعمىىى الىىػ   اً المىىرا   ىىاه 

 تىىىى   ال حليىىىىا  ىىىىؾل أسىىىىمحة المىىىىرا  إضىىىىماف قؾ االىىىى ةار الذىىىىاة   ل  مىىىىت امجىىىى
   لةا ا  مىال أزةىة إ ىرا  ا  .ل س ي  تد ي ت  ش       المدكرلة  لح  ار تلارلر

 ل سايىة ل مزلىزإال الشؾللىة  لر ض الىر يس االةرلكى   لجالى  تراةىأ اتفاقيىة ال رجىاةج
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   زىىً. عىىؽ ا اةىىة االزةىىة الدىىؾرلة لاليسشيىىة لتىىهخير ال ؾاجىى  امةيركىى   ىى  الخمىىيج
 (51) ا  ؼاللزاء عمى ال شغيسات الس ظر ة  بسا   عؼ ةرالح ؼ لاه 

 

 

 
    دعع الجساعات السدمحة واالرىابية 2

اسى ل ا  السلىاتميؽ  ع ىرتؾضحت ل   الجيؾسياسيةالرراعات ةؽ عؾاة  ه         
اللىىىىؾط الا ىىىىرط ل.جزىىىىسا  إلىىىىى ةخ مىىىى  الجساعىىىىات)اات ال ظىىىىرف  اىىىى عؼامجاجىىىىأ 

لالىىىيسؽ ال ىىى  تمسىىى  عمىىىى السدىىى ؾط  امىىىرا  للي يىىىالل  اسىىىؾرل  ىىى الج ىىىا ي لالظىىىا ف ( 
 (52)مؾجد    ل  س تاالي  جلم ؼ لتدميح ؼ لتسؾل  ع    ةؽ إةكاجيات ؼ ال
   محاور الييسشة والشفػذ الجولية  3

اىر إ  جيؾبىؾل يك  باس لرار   س س اً اقميسي اً جغاةؾج ا كقيس  ا  ل ت السشظلة         
اال ىظفاف ل رتيىأ   اجظما ةؽ الفؾضىال  ا س اإقميس  لال سؾضس ال لل   الذي 

االجىى  اش لقىى  ةثىى   اللىىؾط الا ىىرط اىىيؽ  لالشفىىؾا يخىى   سياسىىة ال يسشىىة بسىىاقميسىى   اإ
ا   اهؼ ةحالر ال يسشة ةلاا  ةحىؾر ال يسشىة    سؾرلا  اال راج -الريش -الرلس 

الذىىر   االسى راتيج ل ىىؾاز  اإطىار  ى    ىى  المىرا  ل لل الخمىىيج االلربى -االةرلكى 
 (53) ألسظ  
 شىىا س الحليلىى  عمىىى الشفىىؾا اإقميسىى   ىى  الذىىر  املسىىح   الأةىىؽ السؤكىى  ل        

لالدىىىمؾ ية  لسؾاج ىىىة الشفىىىؾا  الؾاليىىىات الس حىىى ة االةرلكيىىىة  شحرىىىر بالزىىىرلرة اىىىيؽ
لهىىؾ ةىىا ترلىى ه لسىىمت إليىى  السسماىىة  لالمىىرا  لالىىيسؽ  ىى  سىىؾرلا اال راجىى   -الرلسىى 

    ىؾ لىؼ لكى اى عؼ اةر  المربية الدمؾ ية    تهسيد ا لم حال  المدىكري اإسى.ة 
إطىىار ةحاربىىة اإرهىىا  الىى لل  الس سثىى   ىى  تشغىىيؼ  اعىىش لال شغيسىىات  ضىىسؽ يىىهتِ 
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 اشىىىاءتمزلىىىز ة ىىى أ إعىىىا ة ل  ر اىىى  ل حليىىىا غايىىىات اسىىى راتيجيةالمىىىاارة لمحىىى ل   حدىىىأ
 (54) ال ؾاز  االس راتيج     الذر  املسح

 لةسىىىىىىا ال ىىىىىىىػ  يىىىىىى  ا  جسيىىىىىىىس تمىىىىىىىػ الدياسىىىىىىات لاالسىىىىىىى راتيجية الرىىىىىىىراعية       
الجيؾسياسية اج جت ت هؾرًا    لاقس المرا  لارت  الىػ عمىى ق راتى  لا ا ى   ى   فى  

 امةؽ السج سم  لضسا  الد.  
 

 
 السحػر الخابع

 رؤية في مدتقبل األمغ والدالم في العخاق 
تجىىىاه  اسىىى راتيجي  الراهشىىىة خيىىىارات ةملىىى ة ل ح  ىىى  السر مىىىة  ؾاجىىى  المىىىرا   ىىى       

أل بفمى  لتىهاير  سياسى يؾ ية لال للية  سؾاء بحكىؼ ةؾقمى  الجةحالر الرراش االقميس
  إا المىرا  تمىػ اللىؾط تجىاهط يمة الدياسىات لال امؾةاسىية ال ى  تش  ج ىا لتسارسى ا 

 فىى    االقميسيىىة لال لليىىة ل ىىا جدىىا ال سياسىىة ةحىى  ة المراقيىىة اتالم.قىى تدىى سرلىىؼ 
لجىىىىاءت جلظىىىىة الفاعمىىىىة   االقميسيىىىىةلم فىىىىاع.ت  اً ةركىىىىز اللىىىىر  الساضىىىى  كىىىىا  المىىىىرا  

  لكىىذلػ ا ىى .ل  اعىىش الجىىزاء ةىىؽ 2003ال حىىؾل ةىىؽ اال ىى .ل االةرلكىى  عىىا  
اقميسيىىة  اعمىىة  كؾجىى  قىىؾةك مىىت إرا ة المىىرا  ال ىى   2014السحا غىىات المراقيىىة عىىا  

لةىىؤارة الىىى  للىىة ضىىميفة ت ىىهار  ىى  جسيىىس االزةىىات لاللىىرارات االقميسيىىة ةىىؽ الىى لل 
ى ةد ل   المرا  اقميسيًا ل لليًا لسمالجة ال الح  ةؽ تىهاير السجالرة  لعش  الشغر ال

الرراعات الجيؾسياسية االقميسية لال لليىة عمىى امةىؽ السج سمى  لالدى.   يى  ججى  
ت لسىىىىيشارلؾهات ةدىىىى ل مية ة مىىىى  ة لة ذىىىىابكة تحىىىى   لجىىىى  المىىىىرا  لةكاج ىىىى  اةدىىىىار 

  ل   المرا   ه  لةد ل م   لتهسيدًا عمى ةا تل   تؼ  ياغة ا.اة ةذاه  لسد
 السذيج االول   سيشاريػ االستسخار باالنجماج الكامل

للشظما هذا السذ   ل ا رؤلة ةد ل مية ةؽ اس سرار لاقس ال يوة السحمية        
ال   تسر ب   لتفرا  ةلالخارجية الراهشة ال   يميذ ا المرا  لاالزةات الس م  



 
 (05) العجد   دراسات إقميسية                                           مخكد الجراسات اإلقميسية        

 

 

[065] 
     

 

 تفاع.ت ا بجسيسل االقميسية لال للية رجية جحؾ ال يوة الخاال االج ةاج االج  اش عمي  
سياسات ال ؾاز  ل ا الشغا  الذي اسد   الؾاليات الس ح ة االةرلكية السرتاز عمى 

لتمل  ك  سم يات  ال   اجمكدت عمى لاقس امةؽ السج سم  لتحليا  الظا ف 
 الد.   ي  

اسمة تغظ  خيارات ل لممرا  ل ي  للحس  هذا السذ   بمض الشلام االيجااية ل 
سمة  اؾ القميسية باالطر اإةرلرا  ةدا ة تس   ةؽ االجف اح عمى المالؼ الغرب  

المرا   عمى يفراا السذ     هذأة المربية  لل.    ايوضسؽ االج ةاج ل 
 رتاز عمي ا ا ا    لةا   رتأ لسرجميات الفارلة ال   ا  لتح      ياغة أللؾلات

 الحرؾل عمى ال عؼ لال ه ي   عمي  ةؽ ةدؾؤليات لتشازالت ةلاا 
السد ل مية جج  اج  يحس  المرا  تاالي   الت آبسلعش  تحمي  هذا السذ   لال ش ؤ 

عالية لال زاةات ازاء ايو   االقميسية لال للية  غير قا ر عمى الؾ اء ا ا  لةؽ 
 (55)  يهت اهس ا ةا

لبم ا   ارت ام المرا  ةس ع    ةؽ ال لل ل    سفارات لقشرميات     لل  1
غير ة سة بالشد ة لممرا   ةسا  زل  ةؽ ال االي  السا ية ال   ت حسم ا السيزاجية 

 المراقية 
 خؾل المرا  ا حالفات لال زاةات    س ي  الحرؾل عمى ال عؼ لالحساية   2

المدكرلة لاالةشية ةؽ ال لل االقميسية ال ال لل الا رط  لل ظمأ الػ ال زاةات ةؽ 
سجال لاسمًا اةا  تمػ ال لل لم  خ     الذؤل  السحمية جاجأ المرا  تف   ال

 لممرا  ل   قراره الدياس  
ةؽ اطر ال ةحالر الشفؾا لتجاابات  اً يفرا عمى المرا  ا  يكؾ  جزء  3

اس راتيجيات اللؾط ال للية لاالقميسية  للكؾ  ةمزةًا باتخاا ةؾاق  لا مال ةؤل  
 لسحؾر لةما ي لسحؾر أخر 
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ل هاير الس ا ر لغير الس ا ر لجسيس االزةات لاللزايا يلس المرا  تحت ا  4
االقميسية لال للية  ةا  شمكس سم ًا عمى لاقم  لةكؾجات  السج سمية للزل  ةؽ 

 الذحؽ الظا ف  لالمرق  لالدياس  
ايزًا تاؾ  جخ   الدياسية لا زاب  ةرت ظيؽ باللؾط الخارجية لتاؾ  قرارات ؼ   5

االةر الذي  شمكس عمى لاقم  االةش  السج سم   طات الخارجية ات ر ة هارة باال
 لع   الل رة عمى ضسا  امةؽ لاالس لرار لتحليا الد.   ي  

ا  االجزسا  لمسشغسات ال للية ةث  ةشغسة ال جارة المالسية ل ش ل  الشل    6
ق  اليكؾ  قا رًا عمى ا ا  ا     لال زاةات   اً ال لل  تفرا عمى المرا   رلط

الق را ي لبشاء ةؤسدات   لةش ا  رلم ال جارة الحرة لر س ةر مة ال حؾل ا
ةؽ  ش ل  الشل  ال لل   ال    جف اح االق را ي  ل رلم االس  اجةالحساية لاال

ت خم     ازةات اق را ية لةالية ت    اةش  االق را ي لتش ج ازةات ة فرعة 
 (56)  لتحليا الد. لالسج سم  ع   ة تشمكس عمى اةش  الؾطش  لاالجداج 

عمى الرغؼ ةؽ تحرلر السحا غات المراقية ةؽ ةجاةيس  اعش  اال ا  الحكؾةة   7
المراق    سالسج سالمراقية تماهت    اس ثسار هذا الشرر    تمزلز ل  ة لاةؽ 

لعؾ ة اللؾات االةرلكية إقاةة قؾاع  عدكرلة  ا سة  لال خؾل     لاةة 
لةرال   ل جااباتا ال   تخزس لج ا ج  2018ايار12االج خابات ال ذرلمية    

 اللؾط ال للية لاالقميسية لزسا  اه ا  ا لةرالح ا    المرا  
ل ى   ىىال اسىى سر المىىرا   ىى  االل ىىزا  بدياسىىات السحىىالر لال جاابىىات لكدىىأ الشفىىؾا 
لاالعىى اء  سىىيؤ ي الىىػ الىىى ةزلىى  ةىىؽ االزةىىات لاالق  ىىال ال ىى  تىىشمكس عمىىى لاقمىى  

 (57) - ةش اع ة سيشارلؾهات ةا  لسشاؾ  ا  السج سم  لاالةش 
 مىى  سىىشؾات ةىىؽ المشىى     الدىىيشارلؾ امسىىؾأ بالشدىى ة لممىىرا لهىىؾ املشىىة المىىرا    -

خرلظىة لتذىكي   المىرا  لدىؼالمرق  لال  ش  لالظا ف    تشذأ  ر  أهمية عاةة لل
  1918لسا بم  عا   السيسا المرا   مذر  املسحلج   ة 
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الفدىا     زىً. عىؽ ارتفىاش جدىأ الظىا ف  -الدياسى  – المذىا ري الحكىؼ هيسشة  -
    المرا  

 الىىػللىىؤار    سىىؾءً   ىىز ا أ ىى قاء  الؾضىىس امةشىى   لاجفىىح  لا  أةىىؽ ؾ لجىىعىى    -
ةشخفزىة السدى ؾط اىيؽ ةج سماتى    ىرل   ى  المىرا   ىشغسس   إاعمى إج اج الشفح

 اإقميسيىىىةلترىىىفية الحدىىىابات اىىىيؽ الىىى لل  لحىىىرل  ةيىىى ا المرقيىىىة لال  شيىىىة للرىىى   
  لاللؾط الا رط 

 السذيج الثاني  سيشاريػ التغييخ واالتجاه نحػ االنفتاح الجدئي
با  المىرا  سىي ج  جحىؾ االجف ىاح عمىى تفىاع.ت رؤلة ةد ل مية لل  شى هذا السذ   

الشغىا  االقميسى  لالى لل  بحى ل  لضىؾابح ت فىا ةىس ةرىال  لغايىات المىرا  المميىىا  
الخارجيىة الراهشىة   ى ايو بال ماةى  ةىسسى سرار االبسمشى اخر االجمزال الجز    لعى   

الخزىؾش لدياسىات اللىؾط االقميسيىة لال لليىة لتفرا عميى    االزةاتتجمأ ل  ال   
 لتحليا الد.   ي   السج سم   عمى لاقس اةش مكستشال    ا ك  سم يات ب

 اعىىش تشغىىيؼ ا ىى .ل  ةىىسالسج سمىىات السحميىىة  ىى  المىىرا   لىى  تتمرضىىلج يجىىة لسىىا 
 شخىىأعىى   الثلىىة اىىيؽ الل   ج سمىى سى  ىى ةة ك يىىرة اسىى ست ازلىىا ة ال ىىؾتر الالىى ل ىىا 

لتىىى خ  الجساعىىىات السدىىىمحة  الدياسىىىية لاالج ساعيىىىة ج يجىىىة الشزاعىىىات لالرىىىراعات
لمسحا غىات ال حرلىر اججىاز بمى  االرهااية الس عؾةة ةىؽ الى لل االقميسيىة لال لليىة  ل 

اج ساعيىىىة سياسىىىية ل ات ةمالجىىىات لةدىىىار  السح مىىىة   ىىىرا الىىىػ عمىىىى المىىىرا  ت شىىى 
خىىىارج   لللىىىس عمىىىى عىىىاتا المىىىرا   ىىى  السر مىىىة عمىىىى السدىىى ؾط السحمىىى  لالل ارلىىىة 

السل مىة ضىى ح ال زاةاتى  ةىىس اللىؾط االقميسيىىة لال لليىىة لالحى  ةىىؽ اج ةاجى  الااةىى  ةىىس 
ايو ىىى  الخارجيىىىة السىىىيسا تمىىىػ ال ىىى  تحسمىىى  اع ىىىاء لتاىىىالي  ةاليىىىة ال تىىى  س بىىى  جحىىىؾ 

ة الظا فيىىة لالحىىرل  الرىىراعات الجيؾسياسىىية لتىىؤ ي الىىى زلىىا ة ال جاابىىات االقميسيىى
ال حىىرلض لاالق  ىىال السج سمىى   العىىا ة اشىىاء ق راتىى  لتشسي  ىىا لاللزىىاء عمىىى جسيىىس 
ال     يات الخارجية الةؽ المرا  الؾطش  لاالجداج  لالسج سمى  لبشىاء الدى.  اىيؽ 

 (58) جسيس طؾا ف  لتمزلز الثلة بسؤسد   الدياسية 
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ا  المىىىىىرا  يدىىىىىمى الىىىىىى اسىىىىى ما ة ةكاج ىىىى  االقميسيىىىىىة لق راتىىىىى  ل حليىىىىىا اه ا ىىىىى   لبسىىىىا
لةرالح  السد ل مية   ا  الػ  ؾجأ عمي  االل زا  لا اء ع    ةؽ الس ا    اهس ا 

 (59) -ةا يات  
 لؾقىىىؾف بسدىىىا ة لا ىىى ة ةىىىؽ ال خمىىى  عىىىؽ ع.قىىىات الرىىىراش االقميسيىىىة لال لليىىىة لا

  ا جسيس اطرا 
 ت الشفىىىىؾا لالسحىىىىالر لاالخىىىىذ ا ىىىىؾاز  السرىىىىال  ةىىىىس اللىىىىؾط االا مىىىىا  عىىىىؽ تؾازجىىىىا

 االقميسية لال للية 
  االل زا  بدياسة الحيا  االيجاا  ةس اللؾط االقميسية لال للية 
  اشىىىىىاء ق راتىىىىى  لتؾعيىىىىى  قؾتىىىىى   ىىىىى  ةخ مىىىىى  السجىىىىى.ت االق رىىىىىا ية لالمدىىىىىكرلة

 لال اشؾلؾجية لغيرها 
 س ل ا اطساش    المرا  االجف اح لال مال  ةس اللؾط السحا  ة ال   لي 
   عمىىىى أ اء الؾعيفىىىة ت ا المراقيىىىة بجسيىىىس تذىىىكي. لر السؤسدىىىة المدىىىكرلة تح  ىىى

  لال تمىىى ل كؾج ىىىا ةجىىىر  أ اة تشفيىىىذ الدياسىىىة ال  اعيىىىة ال ىىى  تلرهىىىا لاالةشيىىىة ال  اعيىىىة
  ةالحكؾة

 إعىىىىىا ة الشىىىىىاز يؽ لالس جىىىىىرلؽ لح ارة  ة لةج للىىىىىةةحىىىىى   ل مىىىىىؾل لضىىىىىس ارجىىىىىاةج
ؼ ج ا ج ىىىا لتذىىكي  تحالفىىىات عىىىاارة لمظا فيىىة   زىىىً. عىىىؽ ضىىىسا  ل دىىىاالج خابىىات 

 لىىىىؾ  جسيىىىىس  وىىىىات لةكؾجىىىىات السج سىىىىس المراقىىىى   ىىىى  ةخ مىىىى  ةؤسدىىىىات ال للىىىىة 
لم  خ  لحساية ةكؾ  ال  وة اسية لغيرها   ى الجفد  السجال لملؾط الخارجية يدال

  ةميشة ةؽ ةكؾجات 
  الخىى ةات الماةىىة لجلىى  ةدىىوؾلية ال خمىى  عىىؽ ة ىى أ اجدىىحا  ال للىىة ةىىؽ ةجىىاالت

لية ال للىىىىىة عىىىىىؽ الليىىىىىا  بىىىىى  ارة ؤل إلىىىىىى رأس السىىىىىال الخىىىىىاص  لتاىىىىىرلس ةدىىىىىإ ارت ىىىىىا 
 (60) لغيرها  الخ ةات السذكؾرة )ال مميؼ  الرحة  اإسكا   الزسا  االج ساع 
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 ال اخميىىىة لمىىى لل امخىىىرط ؤل إت ىىىاش سياسىىىة خارجيىىىة تشىىىهط عىىىؽ ال ىىى خ   ىىى  الذىىى  
ل شاء امةؽ اإقميسى  السدى ش  الىى تىؾاز  السرىال  لا  ىرا  لالحؾار ةس  لل الجؾار 

 خيارات ال لل اإقميسية    اشاء أجغس  ا الدياسية 
  المىىىىىرا  يس مىىىىىػ ع  ىىىىى  ةىىىىىؽ السىىىىىؾار  لاللىىىىى رات لجلىىىىىام اللىىىىىؾة لالسا يىىىىىة ألج. ىىىىى  

لالسمشؾلىىىىة  لالليىىىىا ات ال ذىىىىرلة ال ىىىى  تسكشىىىى  ةىىىىؽ ا ارة  ىىىىؤلج  السحميىىىىة لاالقميسيىىىىة 
 باس ل.لية  لضسا  ةد ل م  لال للية 

السذةيج الثالةةث   سةةيشاريػ التغييةخ واالتجةةاه نحةةػ التعةاون السختكةةد عمةةى التةةػازن 
 االستخاتيجي

ه  بسا يجأ ا  يكؾ  عمي  ةد ل   المرا   ب ا السذ   ةؽ رؤلة ت ش ههذ يهت 
لةىىس  ىى ل ه ضىىسؽ  .   ا ىىؼ ىى  سىى يمىىيش  لةدىى لراً  لةز هىىراً  .ً ةدىى لامىى ًا يرىى   

لالحىىىذر السرتاىىىز عمىىىى ال ىىىؾاز   ال مىىىال  الؾايىىىال ىىىا ةىىىش ج    يك ره الجيؾبىىىؾلجىىىؾا
االسىى راتيج   إا ال يسكىىؽ لممىىرا  ا  يزىىسؽ أةشىى  اللىىؾة  للمىىيش بدىى.  لضىىسؽ 
ايوىة اقميسيىة  ى   ة ال شىا س لالرىراش  ل  ا  يكىىؾ  قىؾة ةؾازجىة قىا رة عمىى ةؾاج ىىة 

 زىىً. عىىؽ   االقميسىى  لالىى لل جسيىىس ال    ىى ات لاسىى ثسار الفىىرص عمىىى السدىى ؾليؽ 
الىىىىػ عىىىى   االججىىىىرار لراء ال جاابىىىىات لاالسىىىى لظابات االقميسيىىىىة لال لليىىىىة لسياسىىىىات 
السحىىىىالر لالشفىىىىؾا لال ماةىىىى  بذىىىىك  ة ىىىىؾاز  ةىىىىس جسيىىىىس االطىىىىراف لاللىىىىؾط االقميسيىىىىة 

يىى  االعىى اء لالسشا دىىيؽ  لبىىذلػ يلال لليىىة الس سىىة لادىىأ السزلىى  ةىىؽ اال ىى قاء لتح
حكؾةىىىات المراقيىىىة ال زاةىىىات عىىى ة تجىىىاه الذىىىمأ لال يوىىى  االقميسيىىىة  اجىىى  يلىىىس عمىىىى ال

 (61) -لال للية  ه  
 المىىرا    اخىى ا  الرىىراش  ىى  السشظلىىة هىىؾ تشىىا س عمىىى ةشىىاطا الشفىىؾا بىى راا اال

  لا  ا عىىىاء  لل الجىىىؾار بالىىى  اش عىىىؽ اةىىىؽ المىىىرا  لعىىىؽ ةىىىؾار هلاالسىىى حؾاا عمىىىى 
لابمىىىا  جفىىىؾا كىىى   للىىىة  اليىىى جفؾاهىىىا االقميىىىات ال ابمىىىة ل ىىىا  ةىىىا هىىىؾ اال غظىىىاء لسىىى  

 لألخرط 
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 يلؾ  الىى زلىىا ة تىى خ  سىى الىىػات الرىىراشر الجى   ىى جالىىى ةحىالر ل جحيىىاز عى   اال
 لل الجىىؾار الس شا دىىىة  ىى   ىىىؤلج  ال اخميىىة  لزلىىىا ة االسىى لظا  الظىىىا ف  لاللىىىؾة  

 لالدىى.   ىى  رلاسىى لراامةىىؽ سىى حا   عمىىى  ال مىىال  الحىىذر يىى   ل ىىذا  ىىا  سياسىىة 
    ةحيظ  االقميس  لال لل   بحرلة ةدا ة لاسمة لم حرا ل  ا   لتؾ رالمر 
  لره لجفىىؾاه   ا لىى   مىى  الىى ةىا  للى  ةىىرت المىرا  بىىالاثير ةىؽ االزةىىات لالسذىىاك 

 د  السجال ل لل اق  ةش  اةكاجية  االةر الذياالقميس  الذي كا    س س ب  سابلا  
 ىىى   ىىىؤل  المىىىرا  ل لل اخىىىرط  ىىى  اقميسيىىىة لت ىىى خ   اً لقىىى رة ةىىىؽ ا  تىىى لسص ا لار 

 ىا   لػالسشظلة  لق  ا ط ت خم ا الى   لث ازةات ك رط  ى  السشظلىة المربيىة  لىذ
ات ىىاش المىىرا  لدياسىىة ةدىى لمة لقؾلىىة  لةؾقفىى  الحىىال   ىى  ةجاا ىىة االرهىىا  لتحرلىىر 
 اراضي  ب ةكاجيات  الذاتية  لاعا ة اشاء قؾات  السدمحة  لاعا ة  لره المرب  لاالقميس 

  ايزاً  السشز ح لالس ؾاز   سؾف يمي  لمسشظلة اس لرارها لاةش ا
   ا ل ةمىيؽ  ى   ىراعات السشظلىة   ةحؾرجحياز الى    االال االي  ع   تحس 

ةىس رلسىيا ال أي ةؾاج ة تح ث ايؽ  لل السشظلة ال ايؽ ا  ط  لل   يكؾ  خارج
    تجشأ الخدا ر    ارض  ل مل   الؾاليات الس ح ة

اق رىىىىا يًا  المىىىىرا  المسىىىى  عمىىىى اعىىىىا ة اشىىىاء قؾتىىىى ذىىى     ؾجىىىىأ عمىىىى ل ىىى  هىىىىذا الس
 اعمىة اقميسيىة  ةرلًا  لممؾ ة الى ةكاج   كؾجى  قىؾ لعدكرلًا لسياسيًا لتاشؾلؾجيًا ل زا

 ع ر تؾعي  ق رات  االس راتيجية  كسا يات  
ارتفاش اسمار الشفح المراق  لزلا ة االج اج لسرا ر الظاقة االخرط ةؽ اس ثسار  -

 از الظ يم  لالسما   الغ
االسىى فا ة ةىىؽ  عىىؼ اللىىؾط لالسشغسىىات ال لليىىة  ىى  سىى ي  تمزلىىز اسىى لرار المىىرا   -

ةثىى  الؾاليىىات الس حىى ة   االتحىىا  املرلبىى    الرىىيؽ لهىىذا يم سىى  عمىىى  لر المىىرا  
 ىى  الدىىا ة الجيؾسياسىىية اإقميسيىىة لال لليىىة  لق رتىى  عمىىى تظىىؾلر سياسىىة خارجيىىة 

   شاةيكية لةد لمة  
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اتفا  ةدى  ا  اىيؽ  ع رةحم    ج سم تؾاز  سياس  لة اقاةةتسكؽ المرا  ةؽ  -
يحرى  لا  لبفزى  سياسىات الج ىات الفاعمىة ال لليىة    ةج سمات  المرقية لال  شية

 (62)    جسيس ةؤسدات   عمى تسثي  سياس  عا لجسيس  وات السج سس 
لال لليىىة لالحيىىا  ةىىس  السحىىالر االقميسيىىةازاء  الس ىىؾاز  المىىرا    زىىً. عىىؽ تمىىال   -

قيىا ة ةذىىارلس ةرىالحة ال ت   ىىة لمرىراعات اىىيؽ   ىىؾلى   يسكىىؽ لممىرا  ا  االعى اء
اطىراف السحىىالر الس رىىارعة  لهىىؾ قىىا ر عمىىى الىػ  لبسىىا يسىىش  المىىرا  اللىى رة عمىىى 
  ىىس ال ىىهايرات الدىىم ية ل مىىػ الرىىراعات عمىىى المىىرا  ةىىؽ ج ىىة  لبسىىا يسشحىى  كىىذلػ 

 (63) را  ًا    سياسات  الس ؾازجة لال رالحية ةؽ ج ة ااجية   لرًا اقميسيًا ل للياً 
د ؼ   سيالذر  املسحاالس راتيج      ؾاز  الالمرا   إ  تحليا ومما الشك فيه،

بالشدىىىى ة لملىىىىؾط الا ىىىىرط السىىىىيسا الؾاليىىىىات الس حىىىى ة عىىىىرا  ةدىىىى لر لأقىىىىؾط   ىىىى  اشىىىىاء
ها الرىيؽاالةرلكية ال   ترت ح ةمى  باتفاقيىات اسى راتيجية  ل   ثيىر  اً ر يدى  ىاع.ً  بمى ت

  لجىىؾ ه  ىى  المىىرا  اضىىظرابات سياسىىية لطا فيىىة ةسىىا قىى  يفممىى  الفىىاعمؾ  ا خىىرل  
أقىى  ةذىىاركة  ىى  المىى الات المرقيىىة لال  شيىىة  ىى  المىىرا  ةىىؽ   لجغىىرًا م  الرىىيؽ تمىى

الج ىات الفاعمىة اإقميسيىة )ةثى  إ ىرا  لالسسماىة المربيىة الدىمؾ ية لتركيىا( أل الى لل 
ال لليىىىة )ةثىىى  الؾاليىىىات الس حىىى ة لرلسىىىيا(   ىىى   الرىىىيؽ تسثىىى  أيزىىىًا قىىىؾة ةح سمىىىة 

 ت شىى  المىىرا  ل ىىذا السذىى   يزىىسؽ لىى ا  لبىىذلػ  ىى (64) ل حليىىا االسىى لرار الدياسىى 
لبشىىاء  االيجىىاا  لم مىىال  االقميسى  اً جسؾاجىمىى ت الل  اً  يسلراطيىى اً لطشيى اً سياسىىي ةدى ل .ً 

  لال خمىى  م ىى خ.ت الخارجيىىةل  ر زىىزىىًا  ع ىىر السشظلىىة ايالدىى.  لاالسىى لرار  ىى  
لةدىىىالسة  ة ؾازجىىىةلل  شىىىى سياسىىىات    لر الؾكيىىى  مي قىىىؾط اقميسيىىىة ال  لليىىىة عىىىؽ

   زىىىً. عىىىؽ اللزىىىاء عمىىىى لالشزاعىىىات االقميسيىىىة  بذىىىا  االقميىىىات ال  شيىىىة لالمرقيىىىة
 لالسج سم   اال .ح الدياس ت ش  الفدا  ل 
 الخاتسة
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 ىىى   ات الجيؾسياسىىىيةأ  الرىىىراع  كششىىىا اللىىىؾليسهىىىذه ال راسىىىة  خ. ىىىةل ىىى  
الىى لل ال ىى   لىى ت السىىيسا  برىىفة عاةىىة ىى  ظلجحىىؾ تغييىىر خر  ت جىى الذىىر  املسىىح 

قم ىىا االةشىى  لط يمىىة ال تىىهايرًا سىىم يًا  ي ىىا  ىىشمكس عمىىى  لسىى  را  كاج  ىىا لسىىيا ت اة
ي   لاللىؾة  لالى  ش  الىذر بد أ ال رابح الجغرا ى  لال ىارلخال مايش السج سم   ي ا

الىىى سىىرعة ال ىىهار باالزةىىات االقميسيىىة    ةسىىا  ىىؤ ييجسىىس ةج سمىىات الذىىر  االلسىىح
ال ىى  تشذىىه  ىى  الىى لل السجىىالرة  كسىىا هىىؾ الحىىال  ىى  تىىهار المىىرا  بىىالحراا الذىىم   

  لكىىىذلػ تىىىهاره باالزةىىىة الدىىىؾرلة ل خىىىؾل  اعىىىش الىىىى اراضىىىي   2011المربىىى  عىىىا  
االقميسيىة لال لليىة  ى   ىؤلج    زً. عؽ الػ ع   ق رتى  عمىى ر ش تى خ.ت اللىؾط 

السحمية  االةر الذي اجمكس سم ًا عمى لاقىس اةشى  السج سمى  لاعاقىة تحليىا الدى.  
 لاالس لرار  ي  

 ضىى ح ع.قات ىىاة ج  ىى ة  ىى  مىىت حدىىأ لسر  إ  اللىىؾط االقميسيىىة لال لليىىة كسىىا
اهىىا ةراكىىز جفؾاهىىا الحيؾلىىة لةش ىىا المىىرا  لسؾاجىى  ال    ىى ات لالحفىىا  عمىىى جفؾ   ىى 

   هتي لةرالح ا  لضسؽ السذاه  السد ل مية ال   تؼ تل يس ا جرط ةا
ا ىهاير ال يوىة االقميسيىة لال لليىة  لىح  اى  ا غييىر  اً ا  ةد ل   المرا  ليس ةرهؾج -

ايو ىىىى  السحميىىىىة ايزىىىىًا   ىىىىا  اسىىىى سر  ىىىى  ع.قىىىىات االجىىىى ةاج الااةىىىى  ضىىىىسؽ ايو ىىىى  
سىي را تىهايرات سىم ية ةدى  اة   ليات اك ر ةؽ ق رات    اج ل الخارجية  لتحس  ةدؤ 

     اةش  السج سم  ل   تحليا الد. 
   ال ت شى المرا  خيار ال غيير جحؾ ةذ   االجف اح الجز   ال ةذ     -

ال مال  السرتاز عمى ال ؾاز  االس راتيج    ا  الػ سي را تاايرًا ايجاايًا    
ير   المرا  ةؤارًا  ةد ل   اةش  لبيو   السحمية لاالقميسية  لسيؤ ي الى ا 

 ل اعً.    ايو   االقميسية لال للية 
الى ت ش  ةذ   االجف اح الجز   أيزًا  إ  ةد ل   المرا  بحاج  ةمحة -

  اقميسيًا ل لليًا    ى لاالجافاء عمى اات  العا ة اشاء ق رات  لقؾت  لاس ما ة ةكاج 



 
 (05) العجد   دراسات إقميسية                                           مخكد الجراسات اإلقميسية        

 

 

[833] 
     

 

  ال مال   اؼ   حؾل جحؾ ةذاس راتيجية ةؾازجة لملؾط االقميسية السجالرة   يكؾ  قؾة
 االيجاا  ليكؾ  خارج ك  اطر ال      لال هار باللؾط لاالزةات االقميسية لال للية 
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ويعدز سيادتيا ويحقق اىجافيا العميا. وىشاك عالقة تبادلية قػية بيغ التغيخات الجيػسياسية 
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خاتيجي الجولي، ومغ جية أخخى فالستغيخات الجيػستخاتيجية ليا انعةاس واسع عمةى الجيػست
القزايا الجيػسياسية اقميسيًا ومحميًا، وقج تسيج الصخيق لتغيةخات داخميةة جػىخيةة فةي قةجرات 

اسات الجول. وتخكد الرخاعات الجيػسياسية عمى الخالفةات والسشافدةات الستعمقةة بتمةظ يوس
  0646العخاق كجولةة فةي حالةة دائسةة مةغ األزمةات والرةخاعات مشةح عةام العػامل، وقج كان 

السشازعةات الشاشة ة عةغ التةأثيخات  ومدةتػيات مختمفةة مةغ الججيةة، مثةل التي اتخحت أشةةاالً 
 . السرجر ودولياً  اً الدياسية واالقترادية والبي ية واالجتساعية / الثقافية اقميسي
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