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 ستلل  امل
هلبابعتتاالالرمتتسلريمتتايأليلوتتتة ألورقدتتفلولقة تتفللسقتتتدرلم الاتتقرلر تتسياوةلولمدا تتتبلومتت  لوةت ا تتلهتناولتتالولقة تتفللم الاتتقرلر تتسياوةلولمدا تتتبلومتت  لوةت ا تت

تهت  لويتبلولدتاالالملاولتفلوتت ليلقيتالمتسلم الاتقرلألامتسلولسي دت  لولتي للا تلل اتبلوجرقويت لرماو دتفلل متسلولتي لوبت رلم الاقمتالو عت ل بابعاالاللألامسلإلايمتايأل

ل ابلتط دقلم الاقرلألامسلإلايمايأل إ اةلتط ديأللس خ تلول ولفل
ً
فبلفضلولنزو اتلتصقةوتللسليدقلر سياوةلولمدا تبل ب لألامسلإلايمايأليلو عسق لولضا

ل ت رولظتارا،يلمتتلتقبت الول ةو تفلنيتئليستا الورقالاتا لل نابتا وتل دت لوتليدقلولم رليلو سخ رلول احت لونتن  للولستاة وبلوونتن  لولقبت ألولسل داتبلفتبل تاالال
ناللبستقوفالونسط  تاتلألا ا تدفلولوتبلوةالاتلفتبلتيا تال,لواللسليتقلللت للمصاجحفلحيديدفلبينلمشاوعلولم طفلومشتاوعلوندسقت لغدابلر سياوةلولمدا تبللكقنلفبل

 ألامتلونسل ،لإلايقائأل سلألامسلإلايمايأل قالووبالولقة فل.

 وبعاالاليلرمسلريمايألل.لم الاقرلير سياوةيلولمدا تبليلاملفتاحية :  الكلمات

 

 مقدمة

لون كا سل لمس لولع ل  لورسقار ل ائ لر سياوةلولمدا تب لمقتقع و سلقل

لولي لقفل لولدقيان لفب لل  كالولمدا تب لوجحيديدف لول  ولف لمني ولمدا دين

لوجحابل لو ياب لفب لب وت لولعصالوجح ل ي لحوى لررسقار وو سقاوةلريو
لر سياوةل للظارا، لووننظقف لولع قدف لول ةو ف لماح ف لولثايدف ولعاندف

لر سياوةلولمدا ت لن الاقر لنماو دف ل عا  ات لوت  ل ائ ل عسق  لولوب ب

لل  سياوةل ليققلجب لنماوئأ لمنهجب ل عا ف للقم  لال ه
ّ
لوي لحد  ولمدا تبي

لوول لوبمدطف ل عاة فل امف ل ائ ل قوًء للقكسلر سقاالا ه
ّ
لوي لبد  ولمدا تبي

لريهلون اردتلبابعاالالألامسلإلايمايأل ائل عاة فلما  فل لوم  لوةت ا الاا .

بلنيبلتلا الول االالمسلوجخق لووجحامفلوبسة يسل ابلمق فلمسلولوبل مع

لنشا فلونماوو،لوولع للبينلولناسل ل  ون االائلووليدتلألا ا دفلمسلورقالاا

لمسلك لنشكاللولعنالورمسناعل سل و   دفلولن سلإلايمايدفلوحقالتها

وةتكابلماو تلر س وءلوولسعيل لوولن لومتهانلالحت ورلولكاومفلإلايمايدفل

لل قشاة فلو  لولعاالا  لونقو س لل   لونمئقلدف لألامسلإلايمايأ لم الاقر  طقة

تاوة،ل م لومالال،لول ولفلتداهلمالا الاوتلألامسلونخس  فللدكقنل ل لول ا قا
لوولسل ل ل لولسطق ا ل ق دف لنيب لبا سقاوة لولمدا دف لألايظقف لتخض  ون

 ا قلبناءل ي لومسقاعبلو دا تبلم ل لبينلول ولفلولمدا تبيلولل ل سل

لولعي ليعق ل  لريو لوت  لوولشع ي لوندسق ي لفب لولاتا لتليدقلم الاقر اب

تقتدرلم الاقرلر سياوةلولمدا تبلوم  لوةت ا فلبابعاالاللفبلولقة فللرقدفو
لإلايمايأ لتألامس ل قا لم الاقرلويبله و ي لو ا تب لبشك  ر سياوةللتل ل 

يلم للو   سهلبابعاالالرمسلريمايألومالااففلورتلونقيزوتلبدنهقاولمدا تبل

 وت لو ت وحلوننا  ل

للسط دقل لحد لو سخ مالولقة ف لولطا يفللونن  ي لنيئ لونمتن  ولقب أ

لتليدقل لفب لألايم  لهب لونن ردف لريه لألن لولع مب لول ل  لفب ر سياو دف
 ألار و لولوبلوةوالالولقبقللنليها.

 مفهوم الاستقرار السياس ي
ل لك قف لمس لر سياوةلولمدا تب لمصطلح للر سياوةل"للسكقن ولص فلو "

  "ولمدا تبول حيفلبهل"

: مفهوم الاستقرار 
ً
 لغة أوال

لولام ل لو سياوة ليمسياي لو سياَّ  لمس لولعابدف لول غف لفب لو سياوة ك قف

ويعا لر سياوةلل.(ل74ريل1991) ابلوآخاونيل بانكانيلمبالفدهلوتقكس
لةولهلو  لمبال  ده ألابد  لل)ونند للغفلبقعنىلولث اتلوولمكقنلوو سياَّ

ل1994 ليعا لل(71ري لحد  لولياي لر سياوةلمس لمصطلح لوشسيا و  

ه ل"ولياوةلفبلونكانيلو ل اوةلوم قته"
ّ
يل ا قفلبيد  )للمانلولعابلوليالبةي

 .(79ري2112

لةم ل
ً
لننلف يا ل" لحد لليال  لوليالبن سلونعنىي ليعا ل"وللمخشا "  قا

لمكايه لاللل اةح ه
ّ
لوي لو   ل اوة ي لبيد  ي ل ا قف لح ل ل(.79ري2112) وفب

لو  ل لولياوةلاللولق اةي لمعنى لولص ،"ي ل" اةو لهللال نه لةضتب لممعقالا وبس

ليلو كنقولفيهايلواللتسلاكقولوالل ع ثقو
ُ
َحَدا،

ْ
َقالَرِيِهلوج ْقِرلِنيَّ

َ
 الل عايئ ل)َلال 

َيَاوِة(
ْ
لِهَبلالَاوُةلول

َ
ِخَا،

َ ْ
لْلا َدالَمَساٌعلَوِننَّ

ْ
ي إلا امفلبقعنىلهبلمل ل(ل99 ا)لغافول ُّ

ُتل
ُ
ك
َ
لل لَمَعَ  ِي 

َّ
لول ُه

َّ
ل)ول   

ً
لولضا ل عايئ لو قله لور سياوةي لولمكقن ومنزل

لِبَناًء...( َقاَء لَوولمَّ َاوًةو
َ
ل  ْةَض

َ ْ
للك لل(97)غافا لألا لمالادة، ل ا نف ل اة، و  

لوولم الوإلا امفل ل  يهاي لوول ناء لوغا الاا لمسلحاثها لتسقكنقن مصاجحكتي
لظالاارال لويستل ائ لرقلولي لمع للكتلألاةضلولوب لونلهللال عايئ لو   فيهاي

ل مسياونل  يهالو مكنقنلفق الاايلو اللوبسل ثي لبع لل الْلالف ل"لو ل
ً
 اوةو
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ً
لمالااالاو

ً
لبما ا

ً
 عيشقنل  يهالوتسصافقنلفيهالوتقشقنللمع الااللكتلممسياو

لبكت. لتقد  للئ  لباجر ال لووة ارا لمنا بها للفب -417ر 2119)   ولاحقس
417). 

َاوًةول
َ
ْةَضل 

َ ْ
ْسلَمَعَ لألا مَّ

َ
 اللولشقكايألةحقهلهللالفبلت مي للآللفلولكا قف ل)و

ْنَهاًةو...(
َ
لو الَاا

َ
ل
َ

لِخ  لول(91)ولنق  لَوَمَعَ  لونمسياي لالاحارالولياوةلبقعنى   

 و ّقورالبلد للقكسلر سياوةل  يها.ل

و  لوةالالل ظلر سياوةلبقعنىلولث قتلوولمكقنلفبلولياآنلولكا تلفبلو ع ل

ئلِحيٍن(
َ
لِني لَوَمَساٌع ْةِضلُمْمَسَياٌّ

َ ْ
لِفبلألا ْت

ُ
ك
َ
لَول ل)... لمسلمقت يلحد ل الل عايئ 

 .(91)ول يا، ل
 
َ
ْالِني

ُ
ظ
ْ
ِكِسلوي

َ
َاوِيأ(وفبل قلهل عايئ ل)...لَول

َ
لت
َ
َمْق 

َ
ُهلف

َ
اي
َ
لَمك ِإِنلوْ َسَياَّ

َ
َرَ ِ لف

ْ
لئلوج

 (179)ألا او  

ل قة،ل لفب
ً
لولضا ل عايئ لو ال للتزلللي لولت لوجر   لو سيالمكان لون معناه
)
ً

لَمِيد  ْحَمُس
َ
لَوو و ْيٌ لُمْمَسَياًّ

َ
لخ لَلْقَمِئٍي ِف َرنَّ

ْ
لوج ْصَحاُب

َ
ل)و )وليدامف للول ا ان 

لو ل(12 لوجرّنف لفب لممسيارت لو اللو   لرقلونمسيالولّناف . لولّسامف ةوحتهت

)
ً

ْحَمُسلَمِيد 
َ
ولَوو ْيٌ لُمْمَسَياًّ

َ
لَلْقَمِئٍيلخ ِف َرنَّ

ْ
ْصَحاُبلوج

َ
ل)و ل(27)ول ا ان لل عايئ 

َرال لُمْمَسَياَّ ُت
َ
لَوَيْع  الَاا

ُ
لِةْز  ِه

َّ
ئلول 

َ
لَ ا

َّ
ْةِضلِنال

َ ْ
لِفبلألا ٍف لالَاوبَّ لِمْس ل)َوَما  

ً
و اللولضا

لِفبلِ َساٍبلُمِ يٍن(لَوُمْمَسْقالَاَ الَاا ٌّ 
ُ
للك و  ليع تلممسيالريهلول ووبلل(9)رقالاي 

 ورقلونكانلولي لتيدتلفدهلو مسيالفدهلوتةو لنلده.ل

لفبلولياآنلولكا تلوولفبل لونعنبلولي لل د لولمكقنلوولث قتل قوًء ننلريو

لون كا سل لبين لرخس   لوم  لفي  للالايو
ً
ليساما لولعابدف لول غف  قوميس

للتل ل ل عا فلمقح للإل سياوةلووخس فلم وخ لتناوللولمدا دينلحق 

 ريهلولظارا،لمسلم كالآلخا.

 اصطالحا مفهوم الاستقرار السياس ي
لمسل ل سلمل   لوالللنسا لألامندفي لوليق، لليسلولد  ننلر سياوةلولمدا تب

لونات طلبنشا اتل إلاماوءوتلول ولدفلفبلوجح لمسل قوم لولسقتالول وخاب
لولشعببلألافاوالالووجرقا اتلو  وفكاةرتيللكنهللاوفقلممسق لولثيفلوولاتا

لنيئل للل  لل ضتب لو   لول ولفي لمؤ مات لم  ل  دقف ل دا دف لبيئف فب

 قةيينفلوو سياوةلوتد دفللك لمصاالاةلولي قلرمسقاعبلوولمدا تبيلوالل
لوناالالفل لوولنمكايداتها لولعمكا ف للت  اياتها لول ولف لومس ك ل س لريو يغنب

لورنال لومث فلل وللتقس  لك للوول قممتدفلنللونلوليق،
ً
اللتنسالو سياوةو

لرنال لالاولل لوبانياب  لباال سياوةلولمدا تب لاللتنعت للكنها لوليق، ميقمات
تعد فلإلامكايداتلوونقوةالاللكنهالتقومهلوزماتهالبي د لمسلوجرالا لوإلاالاةوكل

بقيقماتلر سياوةلونزولفلولسقتالبإمكاياتهالوليوتدفيلفالسعام لولقو عبلم ل

لمسلر سياوةلوولسقوزنلبينلألا 
ً
زماتلالاونلتص لارالوولتةمد الااللخ قلمل  و

يلب ل
ً
وليق لرمسقا دفلوولمدا دفلور سصاالالفلنللونلوليق لالللض لومنا

لوو سياوةرال لول ولف لفيق، لول ولفي لفب لولسقتالوول قضتى ل قوم  لضا ف

  الاللولدقرلالللقكسلونللياسلبحرتلألا لحفلو ق،لولت  ايفلولعمكا فلوو 

لولثيفل لوبقمسق  لولشعبب لولاتا لبقمسق  لتياس قا
ّ
لوني لألامندف ألامالال،

ووجحدا،لولمدا دفلول وخ دفلولوبلت سحلوندالللك لولطا اتلوولك اءوتل

 ل قشاة فلفبلوجحدا،لولعامف.ل

لوول لإلاحت وز ف لإلاماوءوت لمس لبانل   للسة ى لال لولدقر فاال سياوةلولمدا تب

قالببناءلحدا،ل دا دفلحيديدفلتكمي لال لفلونقنق اتلور 
ّ
سثناءوتيلوني

تتنافسلفيهالألافكاةلوولسصقةوتلوونشاو اتلبق ا  ل  قدفلفد ةولدفلمسل

 ومالافليظالول اح .ل

لولتزورل لبشاط للسليق لر سياوةلولمدا تب لم الاقر لفب لولغلويب لملق  لا 

لولتزومالاتل لخ ل لمس لألوومالول لس لوبطا تهت لي مه لبالنظار لولنظار  االا،

لر سياوةلولمدا تببق االا ل  ر لنيئ لليقالا للل  للسليق للت لنلو ) لولل هي
لرق لل.ملق ( ويعافهلول  سقة/ل ع لول لسلولعثقايأ لر سياوةلولمدا تب

لال تدعابل لولكافدف لونقوةالا ل ع ئف ل ائ لولمدا تب لولنظار ل  ة، م  

لولصاو اتلولوبلتب زلالاوخ للوندسق لب ةمفلتلقللالاونلو قعللولعنفلفده

ه لل(.7ريل2117ولعثقايأي) ع لول لسل
ّ
لإلا سياوةلولمدا تبلبةي

ً
ويعا لولضا

لوولع ولفل لولمدا دف لولشا دف لمداالت لفب لولنظار لوالاوء لملص ف )رق

رمسقا دفلوولسنقدفلر سصاالالفيلو  ة،لمؤ ماتلولنظارلولمدا تبل ائل

ر سدابفلل قسغي وتلونلدطفلبال يئفلونل دفلوول يئفلوجخاةمدفيلمسلخ لل
لولنظارللولسغدي   ليمسخ مالاا لولوب لولسغدي  لفق ا   لووننظت( ولس ة بب

ل ن لوجح لولي ليشعالم لمقو نهلبةنل
ً
وفعالدسهيلحوىلوننلو ت نلشا دا

)ب حبل نصق،يللولنظارللولمدا تبللكقنلباجحلويمسلقلولسةلد لوولطا ف
111-117). 

 وّماللدد اةتلفالاقلللصالر سياوةلولمدا تبلفبلوةبعفل نابالهب 
 اءل ائلولنظار.إلابيل.1
 ولنظارلون يأ.ل.2
 ونشاو دف.لل.9
 ول ا  دف.لل.7

لخابدفل لنن لر  ل" لو ا دف  لنشكالدف للطاح لون لولسعا ف لريو لميز، نن
لول عضل لحم  لول لقياو دف؟ ل ائ لور لولنظار ل ائ لملققلف ر سياوة

لتكقنل ل دا تب ليظار لرق ل) لويه  ل ائ لونمسيا لول لقياو أ ولنظار

ل لون لبد  لممسيا،( لونلالالقياو دسه للقكس لممسيا، لالالقياو أ ليظار   اة،
لت الاتلبقعنىلومقالاليظارل دا تبلممسياللكنهلالالقياو ألفبلولق الي مه

 .ل(71ريل1997)نلايسلماوزليل

وّمال  اة،ليظارلالالقياو ألغي لممسيا"للقكسلونلت الاتلبقعنىلومقالاليخ ل

 دا دفلتسقيزلب ماالالفكارالوبالسايبللد لولسة  ل ائلولسقديزلربط حبل

لتلومسلبي لنمكايدف لون لصحدر لول لقياو دفي لوحالف لر سياوة لحالف ن

وجحالسينلت يىلووةالا،لبا س اةلونلر سياوةللقكسلونلالليعنبلومقالال   فل

للسةمي ليق ينلمسل لو لو سياوةل دا تب ل يل للخض  لبينلإلامنيني حسقدف

لآماةلغي لو سياوة  لوماييهقا  لآماةلو سياوة في للالاا لتكقن لوولالاقا   فيلولعقوم ي

لمسل لولنق دف لريلس لبين لولس ا   ليساج لهب لولنظار لحالف لتكقن بلد 
لنيئل لتسلقل لون لنما لإلاتدارين  لوح  لتسده ل  طف لفك  لوبيل  ولس ا  ي

لول  سقةيل لول ولفي ل  طف لتلا لوندسق  لت لالمؤ مات لولم طف نالاوة،

وليايقنلفسنسمبلبيل لنيئلويظقفلر سياوةلولمدا تبلإلاالاوة يلوولونلت يىل
ريل1991)ولطد لول كقشيلللتم طفلفسنسمبلنيئل  طفلريي بات  طفلم
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ل غ  لل(119 لللحكتلوليا تليعنب لآخالفإنلومقالالو سياوةل دا تب وبقعنى

 ر سياوة فل ائل ق ل  رلر سياوةلوولعكسلصحدر.لل ق  

للاوالا لغدابل حد لتتناوللون ة فلولم ق دفلم الاقرلر سياوةلولمدا تب

لمدا تبلونمسيالرقللل لولنظارلولي ليمقالاهلولعنفلولمدا تبلوولنظارلو
ولم تلو ا فلوليايقنلوولي لتل ثلفدهلولسغي وتلولمدا دفلورمسقا دفل

لل عنف لوليسليتددف لالماوءوتلمؤ مدف
ً
لولياوةلوفيا لوتخال ل ق دف لوتست

 .(11-11ريل2117)حمسل ا تيل

لو سخ و لالللصلح لويه ليد  للإل سياوةلولمدا تب لونل الا لون الاقر لريو رلفب

لتليدقل لبغدف لألاحقول لكايا لمالاقا لولقوح  لوندسق  ل دان لالاوخ  ولعنف
لنالل لنلده لولمعب للست لال لوجحالف لريه لفب لإلاب ح لونن ل دا دفي ور و 

لوندسقعبل لوولاتا لفاصلونشاة ف للتدر لولي  لول د ةويب لولنظار بة الد 

لوجحكقمدفلو ائ لألابندف لتاتكلل ائ لولوب لولقظد دف لول نا دف لو شي لون ة ف

لولسكدفلم لونسغي وتلفبلول يئفلونلدطفل   ة،لونؤ ماتلولمدا دفل ائ

لتل لات لمس لول يئف لريه لت اته لنا لوليققالا يلللور سدابف ) الت

 .(119ريل2111

وّمالتناولالون ة فلولنظقدفلمقتقعلر سياوةلولمدا تبلمسلخ للونن  ل

لفاال  لون ة في لوحم  لولنظمب لولسل د  لوو لولنميأ  سياوةلولسل داب

لولي ة،ل ليعنب لنيه ل قا ل  دهي لوإلابياء لولنظار لرقلماوالا لجحكت ولمدا تب
لفاال سياوةل لوجر ل ،ي لوونسغي وت لوألاوتاع لولظاو  لم  لولسكدف  ائ

ل قال لوندسق ي لفب لوولالاداك  لونؤ مات لمقتق دف ليشي لنيئ لرنا ولمدا تب

لريهل لوفص  لولم طف لتي  ات ل س لوإلايساج لوجخ مف لمؤ مف لحداالا يعنب
لو سغ لالاالون لو  ر لووجخاةجي لول وخ  لفب لولمدا دف لول ع ف ؤ ماتل س

لغي لممسي ف لوالاووت لونؤ مات لريه لمس لتدع  للوتدف لمقو ف للكم 

 .(29ريل2119)خال لحن أيل

لفبل لوننميدف لوو لوننظقف لون ة ف لتناولتها لولوب لولسعا  ات لريه لفب يد 

لي لحد  ل ك ي لولنظار ل ائ لة لت للإل سياوةلولمدا تب لنيئل عا  الاا ظات
لور سقاوة فل لول ياء ل ائ لولنظار لمؤ مات ل  ة، لزوو ف لمس ر سياوة

ل ائل لوجح اظ لوم  لمس لونخس  ف لولسل لات لمقومالاف ل ائ و  ةتها

 و سياوةرا.ل

ل عا فلر سياوةلولمدا تبل للقكس لولث مفي لون ة ف لريه لآةوء ومسلخ ل

لتتمتل لوننض طلوولوب لولسغي لولس ة بب ل ق دف ل" لويه  لولعنفل ائ بسضاؤل

ولمدا تبلوتلول لولشا دفلوولك اء،لفبل  ةوتلولنظاريل قاللقكسل عا فل

لولعنفلألغاوضل لو سخ ور ل  ر ل" ه 
ّ
لوي ل ائ

ً
لنماو دا ر سياوةلولمدا تب

 دا دفلوجرقءلوليق لووجرقا اتلولمدا دفلنيئلألا الد لول  سقة فلفبل

ل قطال للح لولصاوعلو  ة،لمؤ ماتلولنظارلولمدا تبل ائلر سدابف
لل نظار لووجخاةمدف لول وخ دف لول يئف لمس لوولنابعف لنلده )خال للوني مف

 .(.91ريل2119حن أيل

لوإلاالاوة ل لولمدا تب لر سياوة لويظقف ل عا ف للقكس لريوي ل ائ وبناًء

لور سصاالالفل لولمدا دف لمؤ ماتها لتسقس  لويظقف لويه ل ائ ول  سقة 

لول لباال سياوة لوولعمكا ف لورمسقا دف لفبلوولثيافدف لوإلاالاوة  مدا تب

تنظدقاتهالورداك الاالألا ا دفلوتيمدقاتهالولض طدفلوإلاالاوة فلبشك للليقل
لالاالولسقوزنلور سياوةلفبلظ لو لمسغي وتل دا دفلم امئفل  لتل ثلفبل

 .(117ريل2111) التلونيقالا يلوندسق 

لتقومالاالاال لولصعقباتلولوب لوباز لبةن لوليقل للقكس لون اردت مسلخ للريه

لريهلون 
ً
لمل الاو

ً
اردتلرقل  رلومقالالمصطلحلمس قل  دهللسعا  هل عا  ا

ل  ل لولظارا، لريه لفب ولل لألنلمعظتلون كا سلولمدا دينلوليلسلبلثقو
لول ووف ل لآخا لبقعنى لوولم  دف لإلالدابدف لمؤشاوتها لك  لبسل ل  و س قو

ولكامنفلوةوءلو سياوةلوول  رلو سياوةلوندسق لالاونلتي لتل عا فلمل الال

ابفلوونلمؤشاوتلر سياوةلولمدا تبلوول ووف لتخس فلمسلل قصطلحلخ

لبينل لآولماوالافف لمطابيف ليد  لوجحالف لريه لوفب لي لألخا  لمدسقعدف بيئف

لونل لنال لولع ووت لتقزي  لفب لولع ولف لوو لولط يأ لولصاوع لوغداب ون الاقر

لبعضل لفب لنمقالالاا للنا للقكس لونؤشاوت لمس لمدقق ف ر سياوةلولمدا تب

 ولنياط 

 قرار السياس ي مؤشرات الاست

 :نمط انتقال السلطة في الدولة -5
ل ق دفل لوهب لول ولفي لة يس ل غدي لشخص لرنا لولم طف لبايسيال ونيصقالا

لفإلول لونس عف لول  سقة ف لوألا الد  لولمدا تب لولنظار للنقع ل  يا تخس ف

ليع ل للل  لفان لالا سقة ا لرقلمسعاة ل  ده لنا ل  يا لريسيال تقال ق دف
لر  للظارا،

ً
لحيديدا ل ا قلمؤشاو ل س لتت لنلو لنما لي لولمدا تب  سياوة

ل ابل  رلر سياوةلولمدا تبل
ً
ريي باتلوولس خ تلولعمكا فلفالايولمؤشاو

لو سياوةل ل عيشل  ر لول اح  ليظا، لفب لونصا ف لول ولف لنيب لوجحايب ونشالا 

لوونهداةلول ولف لوجحالدف لةكا للولم طف لفب لت رقة لنيب لليقالارا )ةو  لل دا تب

 .لر(2119يالفليل

 :شرعية النظام السياس ي -0
 عسب لشا دفلولنظارلولمدا تبلمسلول  ا تلألا ا دفلل  سياوةلولمدا تبليل

ور سياوةلولمدا تبليع لب وةهلمسلالاال  لولشا دفلولمدا دفلحد لرنال ل
  ،لوتداراتلفبل عا فلولشا دفلولمدا دفليل ايقيأليل دا تبليلالالنبليل

لتب لا  ل عنب لولمدا دف لبالشا دف لمنطقللوولسعا ف لمس لوجحا قف ولم طف

لخ لل لمس للكم لشا دسه لولمدا تب لولنظار لون لبقعنب لوجرقا دفي إلاةوالا،
)ةو  ليالفلتليدقلمصاجحلولشع لوبدايفلو سي للول  الالوحقالفلوجحيقق 

ل ل2119ي لولنظارللر( لون لما سلفدب لبإ اوةه ل    للل لمس لوشاةلنيب لو   .

دسهلوم وةتهلفبلوجحكتيلوجحا تللكتم لشا دسهلمسلشعقةلونلكقمينلبةحي

وويهلالاونلولشا دفللصع ل ابلو ليظارلحا تلننللق  لولي ة،لولضاوة فل

لل يألمقرال لومسلمت لون  لول عد ي لفب لول زمف لبال ةمف لولصاوع لنالاوة،  اب

لوول لل االا لونلكقمينلوليسلنل انهت لو  قل لةتا لتاوة، لمسقث لفب ولشا دف
وتظالاالريهلل(99يل1979شي يل)ملق لبليخ فلفبلونللقاة قولولم طفل  يهت

 ولشا دفلمسلخ للتي  لوفاوالالولشع لل نظارلوخضق الاتللهل قو دف.
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لي حماية املجتمع وسيادة قوة النظام السياس ي ومقدرته ع -3

 :الدولة
تب زلل ق،لولنظارلولمدا تبلفبل  ةتهل ابلوليدارلبقمؤلداتهلفبلتقفي لوجحقالفل

لولق اللوتهل لفب لمسلخاةجلوجح والا لمقومالافلألا  وء لفب لوليق،  ب لو سخ ور

لللكتل لولي  لباليايقن لول وخاب لرلتزور لتليدق لفب لتب ز لألاخا  ل قته فان
لن االائلولاش لولمدا تبل.ل

ً
 وجرقد لوفيا

 :ير في مناصب القيادات السياسيةيمحدودية التغ -4
ونيصقالالباليداالاوتلولمدا دفلهبلولم طفلولسن ديلفلف ياءلولياالا،لولمدا تبل

 ابلةوسلو ليظارل دا تبلل ت ،ل ق  فلمؤشاولل  سياوةلولمدا تبليلبينقال

للمداالا،ليقطل
ً
لا لآخاونلننلول ياءلفبلونناب لل ت وتل ق  فللقث لم خ 

 ر ت  والالولمدا تبل.

 :الاستقرار البرملاني -1
ننلولب نانلرقلونقث لل شع لوولألافاوالالفبلك لألايظقفل ابلوخس  لويقا الاال

)ة ا تبليلبانايأليلمخس ط(لوالللدقزلل م طفلولسن ديلفلوولةوسلول ولفلح ل

لوفقل لولشع لوولألافاوالا لمس لتةخي لولب نان لو س اةلننلشا دف ل اب ولب ناني
ألاحدانلتظالاالبقةللع رلر سياوةلبالنم فلل ق دفلريسخابلولكسلفبلبعض

 ل ب نانلتسقث لفب ل

 و سيالفلوولن ياطلولعضق فل سل ضقلوولو ع لمسلو ضاءلولب نان.للللل .و
 ح لولب نانل   لو تد اءلم تهلوليايقيدفل.ل .ب

 :راطية وتدعيم املشاركة السياسيةالديمق -6
لباال سياوةل لولنظار ل اب لوجحكت لمياليس لوح  لولمدا دف لونشاة ف  عسب 

ولمدا تبلمسلحد لتط دقل قو  لول لقياو دفلفبلوجحكتليلوهبلوجحالفلولوبل

لسقوفاللألفاوالالفيهالولينقوتلولا قدفلل سع ي ل سلآةوئهتلفبلوليضالالولق ندفل
ل لوونل دف لولندابدف لوندالس لفب لوونقث ين لتص رلووخسداةلولنقوب لوبيل  ي

لشا دفل لوت  دت لول وخاب لر سياوة للسليدق لو د ف لولشع دف ونشاة ف

 ولم طفلولمدا دفل.ل

والحركات غياب العنف واختفاء الحروب ألاهلية  -7

  :الانفصالية والتمردات
لومال لولمدا تب لر سياوة للع ر لولسع ي لولا يستب لرق لولمدا تب لولعنف نن

لر سياوةل لظارا، ل اب لولالاامف لونؤشاوت لفالاقلمس لولعنفلولمدا تب وخس اء

ولمدا تب.لومالوجحاكاتلري صالدفلوونسقاالالسلووجحاوبلألار دفلفسقث لو ابل
يطاقللبقة،ل  رلر سياوةلولمدا تبللل للسضقنهالوللرقءلنيبلولعنفل اب

 وو  .ل

 :فاء الوالءات التحتية )ألاولية( الوحدة الوطنية واخت -8
ننلوندسقعاتلولوبلالل عا لظارا فلولسع الال قوءل ابلونمسق لولعاقبلوول

ول لنبلوولول غق لوولولطا  ألغال المالتكقنلو ابلنيبلر سياوةلولمدا تبلمسل

لر  لولسع الالف لولعد لليسلفب ل عا لولسع الالفي لولوب لفبلت   لونيقا مسقا دف
ليقيزلبينل و ت وتددداتلولنخ لوجحا قفلفبلولسعام لم لريهلولسع الالفلورنا

يق ينلمخس  ينل لوح رقاللسعام لم لألا  دفلمسلمنطقلر تدعابلباليق،ليل

لوجحيققلوولقوم اتلونل لفب للسعام لم لألاغ  دفلمسلمنطقلونماوو، وولثايأ
لباوزل للنسال نه لما لل عبلولنققلجلألاوللغال ا لوولما ولقالءوتلغي لولق ندف

بالقالءوتلولسلسدفلوبالسايبلمطال فلباال سي للوولوجحكتلوليو أل قالوجحالل

لولنققلجل لوما لولمقالاون لالاولف لفب ل االافان لومنقب لألازةق لولند  لمنطيوب فب
ولثايألفدؤالا لنيبلتقسينلوللحقفلولق ندفلون  ءلولالاق فلولق ندفل ابلولالاق اتل

 .ر(2119اءللالاوؤالايل)وفلالاونلولق ندفل.

 :جاح السياسات الاقتصادية للنظمن -9
لنظالنيبلر سياوةلر سصاالا ل ابلويهلمؤشاول ارلمسلمؤشاوتلر سياوةل

ولمدا تبلفبلك لوندسقعاتليلنلولكانلولنظارلولمدا تبلممسياوليلفايهللقمهل
لولمدا اتلولسنقق فلولوبل  دا اتهلر سصاالالفليلقلور و لولسنقدفلوريه

ينفلوولاتالتاف لممسق لونعيشفلوولافاردفللألفاوالالتل ثليق المسلولطقةي

 ولشعببلتداهلولنظارلولمدا تبل.ل

 :تدفق الهجرة الداخلية والخارجية قلة -52
ل  رل لظارا، لنيب للؤشاون لووجخاةجب لول وخاب لبشييها لول را، لو  اب نن
ر سياوةلولمدا تبليلوك قالكايالمع التلول را،ل  د فلوولمعس لفلالالللل ل

ل
ً
ولعقالفلولقوف ،ل ب المسل ابلومقالالر سياوةلولمدا تبل.لو  لتكقنلوحدايا

 .ر(2119)ةو  ليالفليللو  ابل  رلر سياوةلولمدا تبلفبلول وللونضد ف.

 أبعاد الاستقرار السياس ي
 لقكسلتيمدتلر سياوةلولمدا تبلنيبلبع لسلرقا ل

ويعنبلنالاوة،لولصاو اتلول وخ دفلفبلن اةلمؤ ماتللالاستقرار الداخلي:  .1

لتقوزياتلوليق لو لومسلخ ل لول ولفلول ولف للات طلبي ة، لوبالسايب ل وخ دفي

 ابلر سدابفلنصاالاةلولسقتالوولضغطلفبلول يئفلوجخاةمدفلوتطقيعالاالجخ مفل

لوليقمدف للونصاجح ل ل ابي ل1991)ولصاو  لمؤشاوتهلل(29ري لورت لومس .
لالاوخ ل ليشبا لولوب لولثقةوت لو  الا لول ولف لالاوخ  لولمدا دف رغسداالت

ول ولفيل  الالإلاتاوباتلولعامفليلو  الالونظاراوتلونعاالالفلللحكقمفيلو  الال

لفبل لمصا الات لوليلسلليقو لوليساب ل  الا لول ولفي و قاللولشع لالاوخ ليظار
لول ناء لالاوخ  لوجحكقمدف لألازمات ل  الا لونلابي لفع رللولعنف ولمدا تبي

ل ابيف لماح ف لفب لولمدا تب لولنظار لليق  لفع  لرقلةالا لر سياوةلولمدا تب

ل) لي لرق    ل1991ومين لي لوليق ل(19-12ر لبين لولسقوزن ل  ر لون ل قا .
)ولعمكا فليلر سصاالالفليلولمدا دف(لولوبلتاتكلل  يهالول ولفليل  للل ثل

بع رلولسقوزنلو  رلخ  لفبلتا د فلول ولفلي مالااليلو دع الاالفبلوت للتمتل

 ر سياوة.ل

لمصاجحالااللالاستقرار الخارجي:  .2 لونالاوة، لحقالف ل اب لول ولف ل  ة، يشي لنيب

)ولصاو لولع دالفبلوجخاةجلوولمسلوحسقالدفلولته ل لولقوةالالمسلوجخاةجلوةالا الاا
ل ل ل1991 ابي لوونسغي وتل(27ري لل سطقةوت لوفيا لول ولدف لفالس خ ت .

لو سياو ل  ر لفب ل مارت لون اشالول ولدفي لبمب لتةمي را لولمدا دف ةلولنظت

لولصاوعل لتناغت لنن لو  لونل دف لور سصاالالف لرمسقا دف لونمسق ات  اب
لر سياوةلولمدا تب ل  ر لنيب ل دؤالا  لوجخاةجب لم  لياباليللول وخاب )يبد 

 .ر(2111
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 مفهوم الامن الانساني
و سة سليمعئلم الاقرلألامسلإلايمايألنيئلتلا الول االالمسلوجخق لووجحامفل

 ابلمق فلمسلون االائلووليدتلألا ا دفلمسلورقالاال لنشا فلونماوو،لوولع لل

لولعنال لوشكال لك  لمس لوحقالتها لإلايمايدف لولن س لو   دف لولناس بين

لالحت ورل لومتهان لن  لوو لوولسعيل  لر س وء لماو ت لوةتكاب ل س ورمسناع
ل لونمئقلدف لإلايمايأ لألامس لم الاقر لو طقة لإلايمايدف لونقو سلولكاومف ل  

للدكقنل لونخس  ف لمالا الاوتلألامس لتداه لول ولف لومالال، لم  لل قشاة ف ولعاالا 

 .ل(1رلي2112.ل) ثقانلحمسييل ل لول ا قا

(لمسلم الاقرلوو  للألمسلإلايمايألأليهلKofi Ananو قاليعافهلكقفبل نانل)

للألمسلفديقل ل
ً
لم ل و

ً
تداوزلمداالالغدابلولنزوعلولعندفلوبيل لو طىلفالاقا

ل  د لوألامسيللد  لولم ر لمس لرقلونيصقالا لما لةولنا ليطاق لتق  
ً
لولضا نا

لومسلإلايمانلمسل ليع لفالات للت لو ع لبكثي لمسلغدابلوجحابي ليعنب ولم ر

لر سصاالالفل لولسنقدف ليشق  لون للد  لب  لملضف ل مكا ف لشاوط خ ل

لووحت ورل لولم ح لويلع لوول لقياو دف لول يئف لحقالف لرمسقا دفي وولع ولف
 .(1ريل2112)ح دقفلحيايأيللو داالا،لوليايقن للحيققلإلايمان

 الارتباط ما بين ألامن إلانساني والاستقرار السياس ي
لول عضللات طانللون الاقمانلمسلخ للولسناوللولمابقللسضحلونل بعضالاقا

لتليدقل لف للقكس لي لبنتددف ل ب  ل   ف لبدنهقا لوولع  ف لي لومدق بشك 

لالاونلننللؤالا لألامسلو سياوةلمسلالاونلومسليلوالللقكسلونللكقنل
ً
رنال لومنا

لر سياوة  لنيب لور سياوةيلي مه لألامس لورقدف لي لولمدا دف  )ولثيافف

www.shofakhbar.com/shoof/2988623/eg/).لوب رلل لإلايمايأ فاألمس

لمسع الا، لمداالت ل غطأ لولوب لبالشققلدف ل.للللتمت لو ك د لا )مق ق ف

http://ar.wikipedia.org/wiki)لن لليقالا لما لورق لرمسقاعبل. لر سياوة يب

 وولمدا تبللوننشقالا.لل

لتط دقل ل اب لول ولف ل  ة، لفب لباال سياوةلولمدا تب لإلايمايأ و ات طلألامس

لألامسل لوليل لتكقنلممئقلدف لوندسق . لفب لوفاضلولنظار لوويظقتها  قويدنها

لتيسصال ابل لال لمشت  ف لمقا دف لممئقلدف لور سياوةلولمدا تب إلايمايأ
لووح ، لحكقمدف لول ولفللمالاف لفب لونعاوفف لولث مف لولم طات لنح   وو

)ولم طفلولسن ديلفيلولم طفلولتشايعدفيلولم طفلوليضا دف(لوولونؤ ماتل

ألامندفلوولعمكا فليلنيقال شت كلفيهالكاففلألا او لوتسلق لفيهالونمئقلدفل
لممئقلدفل لو يل  لل ققو نيني لولشخصدف لونمئقلدف لنيب لباإلتافف ي

 يألووجرقعداتلولمدا دفلوو ا  لإلا  رلونخس  فيلمؤ ماتلوندسق لون

و  رلتلق لممئقلدفلألامسلإلايمايألل  ل ا لمسلريهلألا او للؤالا لنيبل

لفانل للالايو لي ويع ومهلووخس للر سياوةلولمدا تبلور سصاالا لورمسقاعب

رنال لولع ل لمسلونؤ ماتلولا قدفلولوبلتسقيبلريهلونالاقفلحد لتتشاةكل

لونؤ  ل ابلريه لل  ولف لوولق س لإلايمايأ لألامس لح ظ لممئقلدف لفب مات

ل  يال للالاا لونقنقحف لرخسصابات لخ ل لمس لووجخاةجب لول وخاب ولنطا ين
 لنصقصلول  سقةلووليقويينلوألايظقفلولق ندف.ل

ومال ابلونمسق لولشخصتبللألفاوالايلفانلمشاة تهتلفبلح ظلألامسلإلايمايأل
للقكسلإلاشافبلمعايدهلولم عف لننلمقفلتلقلل  ي لفبلم الاقرليوما للهلرنا ة،

ألامسلولي لتداوزلحالفلويهلمعاجرفلل نزو اتلول و ا،لبينلول وللمسلخ لل

لألامسل ل)م الاقر
َ
لوت وخ  لو ع لخصقبدف لم اردت لنيب لولعمكا ف ونقومالاات

لمسلرنال ول دئبلوألامسلر سصاالا لوألامسلولقظد ألوألامسلولصحبلوغي را(

)تيا اللألامسلإلايمايأليلومسلمقفلماءتل عا  اتهللماءلولت  يزل ابلم الاقر

.لحد لح الالملاة لتيا اللر(1997ألامتلونسل ،لل سنقدفلوألامسلإلايمايأليل
رلورقالول ا مسايألمل قبلوجحقل1997ألامتلونسل ،ل سلألامسلإلايمايألفبل

 .لل Amartiyasenوولالان  لوماةتدا انل

 ني حسب فلسفة الحاجات إلانسانية أبعاد ألامن إلانسا

ليص للو لتقانلوجح لألاالايىلمسلون خقلللك لفاالال.لألامن الاقتصادي:  .1

لتقكنهلمسلونل لولق ا  لوناالالفلولوب باالمسلر سصاالا لرقلونللقس  لوناء
للدالحدا،لممسيا،لومش عفيلوبالنم فللكثي لسللقث لرمسلر سصاالا لفبل

مةو لولن مدفيلوهبلولغيوءلووومس كلمالك ألمسلولنيقالالإلش اعلحاماتهتل

 ول  قلوولا الفلولصحدفلر ا دفلوولسع دت.

للغذائي:ألامن ال  .2 لفاالا. للك  لولغيوء لمس لألاالايى لوجح  لتقان ليص للو 
لومكايدفل لرو ات لمقد  لفب لولناس لمقد  لل   للكقن لون لولغيوئأ باألمس

لباألمسل لوجخابف لوونمةلف لر ا تبي لولغيوء ل اب لوو سصاالالا وجحصقللماالالا

لتسلخصلونشك فل لوويقا لوندسق ي لفب لتقوفالولغيوء لمداالا لال عنب ولغيوئأي
 بلتقزي لرغيلفيلوتقوفالولي ةهلولشاو دفلل  لرفاوالا.ر ا دفلف

ل.للألامن الصحي:  .9 و لتقانلوجح لألاالايىلمسلولا الفلولصحدفللك لفاالا

ل لولصحب لباألمس لو  ة،لليص  لونسناولي لبة عاةلفب لولصحدف تقوفالوجخ مف
لولسةمينل ليظت لخ ل لمس ل قوء لوجخ مفي لت   ل اب لوجحصقل ل اب رفاوالا

لوولحقالتهت لونللولصحبي لوخابف لمنهاي لولق الف للقكس لولوب لرماوض مس

لونع لفيل لرماوض لهب لولنامدف لول   ون لفب لل قفاه لولا يمدف ر  اب
 وولط د دف.

لووجح اظل ابللمن البي:ي:ألا   .7 و لحقالفلإلايمانلمسلولكقوةثلولط دعدف

ول يئفلمسلو س ماةلإلايمانل.تقث لول يئفلوح لولالاقومسلولعاندفلفبلوناح فل
لبقمهلول لول دئب لوولمسلحد لولس رقة لمسلحد لييصلونقوةالا ل قوء اورنفي

 اريلو نظالفبلو اةلألامسلريمايألويبلرمسلول يئلبإ س اةهل ضدفلملقة فيل

لملقةل لتقث  لوولوب لول   ون لالاوخ  لوولحالسه لولعالمبي لونمسق  ل اب  قوء
 ورسقارلرمسلريمايأ.

ويعنبلحقالفلإلايمانلمسلولعنفلوناالا لمسل ا لول ولفللألامن الفردي:  .1

ل. لغي لول ولدف لول قو   لت لول ول لولسعاضلللت لمس لحقالفلريمان لبه ليص 
لرمسل لو ع لوبعاالا لومسلمتلفإنلرمسلول االا ليع  لوولعنفلول  يأي ل ليوء

 ..ورقدفلل يمان

لولع  ال .9 لفب لر سقاوة لتقان ل اب لليقر لولي  لوندسقعب  تلألامس

ل ل. لولطا  أ ل/ لولعاقب لولعنف لمس لووجحقالف لولسي د لف ليص للرمسقا دف
باالمسلوندسقعبلمسلمنظقةلرمسلريمايألشعقةلول االالبإيسقا فلللرقا فل

لمقا فل لوو لمنظقفي لوو لملابي لمدسق  لوو لو ا،ي لكايا ل قوء ووندسق ي

دتل نصا فيلوول ا دفللقكسلونلتقفالال ضائهالرق فلميافدفلوولمدقق فل 
 .تطقئنهت
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للضقسللألامن السياس ي:  .4 ل نفلمدسق  لفب لل بشالولعيش للضقس ولي 

 .(www.boulemkahel.yolasite.comيل)با ققلمدن لو اقبلحيققلإلايمان

تثاةلفئلو اةلول ع لوجخاصلباالمسلولمدا تبلفئلم الاقرلرمسلريمايألونمةلهل

لونل ليلقكسل لباحت ورلحيققلريمانلر ا دف لر اةلوجخابف لريو تثاةلفئ
  ،ل ضالالبشةنلوجحيققلر ا دفيلوولوبلتي رلمثااللل س رقةلفئلول ولل

لماي ل لمس لوولإلالوء لولسعاضلل يق  لولسع ي لالاون لفئ لوجحا ف لمنهاي ولنامدف

ولنظارلوجحا تليلولي ل  للص لويئلح لو سخ ورلوليق،لولعمكا فليورقلمال
بعضلول وللبه  لتقفي لوجحقالفللب ةلإلاي اقلولعمكا لونسيول لمسلماي ل

لرمسل للسليدق لونملحف لوليقوت لوو سخ ور لب  لي لل نظار ور سياوة

 ور سياوةلول وخائ.

لو سق ل لولوب لألا ا دف لولا يز، لل سنقدف لونسل ، لألامت ل عا فلباياما يع 

ر(ل1991  يهالولكثي ونلفبل عا  الاتلل ق الاقرل لرنفلوجحكتلولشام ل ارل)

لولد لمقث  لويكا تب لب الاه لفالات لون لو   لولي  لمطابقلابان لإلايمايأ لألمس
لللسصقةلألامتلونسل ، ل2117)فا  لحققري ل(77ري ونلصاللوندسق لجحالفل.

لباليقويينلوألايظقفيلورقلمالللساجل
ً
لباةما

ً
ر سياوةلولمدا تبلتسط  لولتزوما

مياففللستلبناؤرالفبل ق دفل ق  فلون  لبشك لميصقالالوولغي لميصقالا.لفدقال

لمتل لومس لإلايمايأ لألامس لتليدق لفب لونخس  ف لإلا  ر لو ا   لب وة لسع ق
ل عل لل لفب لرمسقا دف لممئقلدتها للسط  لمس للل  لفان ر سياوةلولمدا تب

لبالنم فل لوما لوليايقن لو داالا، م اردتلألامسلإلايمايألور سياوةلولمدا تب

لممس لفب لإلايمايأ لألامس لح ظ لفب لوالاوةرا لون يأ لوندسق  ق اتهلنؤ مات
رلفانللل ل1997ولم عفلحم ل عا فلبايامالألامتلونسل ،لإلايقائأللعارل

لباليقويينلوألايظقفلو  رلتداوزرالمالاقالكايالولظاو .ل
ً
لولتزوما

ً
لسط  لولضا

لوجحا فلفبل لولت بدفل اب لمسلولضاوة لت ضد لالاوة لولعقوم ي ولسليدقلريه
 نعكسللل لنيبلحالفلوندسقعاتيلوبناءلمؤ ماتلوندسق لون يألوألارابيلو 

لريهل لت  دف لحم لممسق ات لور سصاالا  لورمسقاعب ر سياوةلولمدا تب

)مصط ألملق ليلمنس  لولق دطللوجحاماتلوم  لولاتالوولي قللبيل 
 .لر(27/12/2112

لمدقق فل ليعنب لإلايمايأ لألامس لون لونل قظ لملق  لون كالإلا  مأ  ال
لتضقسلمعشدفلوح لوونعنق فلولس وبي لوإلاماوءوتلولوب يققلإلايمانلوناالالف

 ابلونمسق ينلول االا لووجرقاعبلو قالوشاةلنيبلونلألامسلإلايمايألرقلحالفل

مقا دفللقكسلونللندللمسلخ للألافاوالاليلونيقالبسضافالمدقق فلإلاةوالاوتل

يلو نعكسللل لر(ل2111)باح لولابدعبليلإلايمايدفيلفالاقلخداةلمدسقعات
لكانلرنال لةتاءلل ابلحالفلر سياوةلولمدا تب لرةت اطل االا لك قا ورنا

و  قللمقث لفبلتقفي لوجحام اتلولضاوة فلظالاالر سياوةلولمدا تبليعكسل

لل لوبعاالالألامسلولوبلت خ لفبلونداالتلوممسق اتلوجحدا،يلحد لالللقكسل
ونلتسصقةلوجحدا،لولمدا دفلور سصاالالفلوولع قدفلال لمدسق لب ونلومسل

لك لوتقل ل ليعنب لو لوريو لتقومه لولوب لووجخاةمدف لونخا الول وخ دف  

 مدسق ل.ل

لولوبل لوونقاة ات لإلاماوءوت ليشق  لإلايمايأ للألمس لولم بب لوجراي  آما

ليشق لإلاماوءوتل لووجراي لرلدابأ للض طلألامس لألامندف لألامالال، تقاة الاا

لولع ولفل لولسع ي لوباوزلم الاقر رلدابدفلمسلتقانلجحيققلإلايمانلوحا ف

 فليلولوبلتليقلفبلو لبيئفلومسقا دفلحيديدفلألمسلإلايمانلحد لوونشاة 
ونلولعنفلولعاة لونمسقالمسلإلاماوءوتلولم  دفللألمسلالليمالاتلفبللتليدقل

لألازماتل لت ا ت لنيب للؤالا  ل لب  لي لووجحيديأ لولشام  لبانعنب ألامسلإلايمايأ

 وتدلةلولسقتاوتلألافيدفلوولعققالالفلفبلوندسق ل.ل

لننلرناكل  ليل قا لوجحا ف لبينلم الاقرلألامسلإلايمايألوم الاقر   فل قديف

فاندسق لولي للي ضل ابلحا سهلوحيق هلرقللل لوندسق لولي للقس  ل
ل سل لتسل ث لفإينا لإلايمايأ لألامس لووجح ل ل س لوو سياوةهي لومنه  قوم 

لريهل لك  لوونعنق ف لوناالالف لولبشا لحيقق لوتقان لوجحا ف لومقالا تاوة،

لته لنيب لتؤالا  لولمدا تبلولعقوم  لور سياوة لوو سياوةه لوندسق  لومس  ل 

 لسضقسلم مفلم اردتلو ا دفلل  ولفل 

لبقعنبلومقالاللالدولة الاستبدادية:  .1 لوولع و، لتلسكالوليق، لولوب لول ولف هب

 صارل   لهللاليل)فئفلومسقا دفلمل الا،لتلسكالولم طفلوولع و،لولق ندفل

 .(ر2114
 نابالول ولفلر ت  والالفلتقس  لوهبلنتاففلنيبلك لالدولة القمعية:   .2

 ألامالال،لألامندفلفبلول ولفلوليقعدفل طقهل ابلك لمداالتلوجحدا،.

هبلول ولفلولوبلتتناغتلخداةوتهالم لخداةوتلشعبهاللالدولة الديمقراطية :  .9

يلو ن ماللكقنلرناكلت حتلبينلولنظارلولمدا تبلوولشع لبآمالهلوتط عاتهل
الالألامالال،لألامندفلولعمكا فلوولبقفا،لولع ووتلفيق،لول ولفلالل عسق ل ابل ع 

لبقمقالالويسرارلتارلبينلخداةوتلولشع لوخداةوتلول ولف لونيقا لولط دعدفي

.لور سياوةلولمدا تبللنيمتلنيبليق ينلشكابلر(2114)منصقةلوجرقا ليل
و قدقليلفاال سياوةلولمدا تبلولشكابليعسق ل ابلولس وبي لولم  دفلن الاقرل

لبينقالر   سياوةلولمدا تبلولعقدقلرقلولد لولع للووجحا فلوتقانلألامسلي

حيققلإلايمانلو لوبقعنبلآخالرقلولد لإلاماوءوتلرلدابدفلن الاقرلألامسل
 إلايمايأ.ل

لبينل لحيديدف لمصاجحف ل دار لفب للكقن لر سياوةلولمدا تب لنيب لولطا ق فان
لونسط  ات لبسقوفا لنال للة أ لال لوريو لوندسق  لومشاوع لولم طف لمشاوع

ألا ا دفلولوبلوةالاتلفبلتيا الألامتلونسل ،لإلايقائأل سلألامسلإلايمايألولوبل

لتقوفاتللل ثلرنال لو سياوةل دا تبل لنل لولته ل وتلولم عف ل اب تسقث 
حد لل حظلم  لرةت اطلمالبينلألامسلإلايمايألور سياوةلولمدا تبلنلول

لر س لتقفا لألا ا دف لمسط  اته لفب لإلايمايأ لألامس لولمدا تبلتقفا ياوة

وولعكسللؤالا لنيبل  رلو سياوةل دا تبلنيبللل لالب لمسلتاوة،لونلتخض ل

ألايظقفلولمدا دفلبا سقاوةلنيبل ق دفلولسطق الوولسل ل لولمدا تبيلولل ل

لريول لوولشع ي لول ولف لبين لم ل  لو دا تب لومسقاعب ل ي  لبناء ل ا ق  س

 ولعي ليعق ل ابلتليدقلم الاقرلولاتالفبلوندسق .

 الخاتمة
مقالاللش لفدهلونل احلم الاقرلألامسلإلايمايألالاوخ لوةو فلألامتلونسل ،يل

كانل احالمنطيدالو سدابفلل سغي وتلوجرية فلولوبللقالبهالونشالا لول ويبلفبل
ْلاويفلألاخي ،يلوويهلمسلول  لهبلونلولس مي لولسي د  للألمسللتليع لت مي ول

للل ل لنيب لباإلتافف لولسغي وت. للالايه لوفيا لولنظا،لكافدا لبةن لولتم دت لن غب

http://www.boulemkahel.yolasite.com/
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ولسي د لفلناليعا لبمداالا،لول ولفيلالللقكسلونلتظ ل قالب وتيلحد لت  لل

وبفل ثي لمسلوليضالاللسص رلشؤونل اندفيلبع لونلكايالولياونل ق  فل
لنعالي ل لوفيا لول ولف لح والا لناللالاوخ  لمعالاا لولسعام  لالللست لالاوخ دف شؤون

ابلولنزو اتلول وخ دفل قوءل مكا فل داالا،لول ولفيلوريولالللنط قلفيطل 

لون   يل لول يا ل) ل لمث   لولكب   لونشك ت ل اب لولضا لب  ل  قدفي وو
ل( لول دئدف لوولكقوةث للل للووندا اتيوويتشاةلألاماوضلونع لفيوألاوبئف ك 

وفبلظ ل"لولسي رلولسكنقلقجبلوإلا  رلون سقح"ليللليقالالويبل  رلر سياوةلي

ونشك تلوولصاو اتلالاوخ لح والالول ولفيلوب رلمسلولصع لم ولحصال
لمسل لبات لولي  لوليضالاي للالايه لولس خ  لفب لول ويب لوندسق  لمشاةكات ومن 

ل ل ضدف لم  لولسعام  لمسللر سياوة وننطيأ لووب ر لم ل ،ي لزوو ف مس

ل لت نب لوندسقعات للكافف للالايوللوبعاالاولضاوة  لوفيا لأليه لإلايمايأي ألامس

يمسنسالليلحد لوو سياوةوللدسقعاتلو ع لوماياون الاقرلتكقنلحدا،لألافاوالالوون

ونلر سياوةلولمدا تبلظارا،ليمبدفلفبلونعنىلوولسط دقيلف لتقم لالاولل
ل
ً
لر سياوةلوفيا لمس لمس اوتف لالاةمات لفالانال  لباإل سياوةلولكام ي تسقس 

لعق دفلولس ا  لبينلونطال لوونماي ،لمسلمالافلور سدابفلل نظارلمسل

لور سيا  لمايدف للديفلمالاف لوندسق  لنليها للص  لماح ف لوليس وةل ق دف
 ن رالنيقالرقل ق دفلممسقا،للسليدقلونل  لمسلر سياوةلورقلر  لمسل

للسليديالاا لو معئ ل عق  لولشعقب لبصقة،للور و  للظالاالرةت اط ورنا

لر سياوةل لوم اردت لولي ا ل ال ف لريمايأ لرمس لوبعاالا لبين م اشا،
 .لالولمدا تبلوونهال غل لبعضالاالبعض

 نتائجال
ر سياوةلولمدا تبلظارا،ليمبدفلفبلونعنىلوولسط دقيلف لتقم لالاولل -1

 .تسقس لباإل سياوةلولكام 

رنتتتتتالرةت تتتتتاطل تتتتتتاالا لك قتتتتتالكتتتتتتانلرنالتتتتت لةتتتتتتتاءلو  تتتتتقللمقثتتتتتت لفتتتتتبلتتتتتتتقفي ل -2

وجحام تتاتلولضتتاوة فلظالاتتالر تتسياوةلولمدا تتتبليعكتتسلللتت لوبعتتاالالألامتتسلولوتتبل

 .وجحدا،ت خ لفبلونداالتلوممسق اتل

ر تتتتتتسياوةلولمدا تتتتتتتتبللكتتتتتتقنلفتتتتتتتبل دتتتتتتارلمصتتتتتتتاجحفلحيديدتتتتتتفلبتتتتتتتينلمشتتتتتتتاوعل -9

ولمتت طفلومشتتاوعلوندسقتت لورتتيولالللتتة ألناللبستتقوفالونسط  تتاتلألا ا تتدفلولوتتبل

 وةالاتلفبلتيا الألامتلونسل ،لإلايقائأل سلألامسلإلايمايأ.

تقفالألامسللولرنال لوةت اطلمالبينلألامسلإلايمايألور سياوةلولمدا تبل -7

صحدرلللتقفالر سياوةلولمدا تبلوولعكسل.للقسط  اتهلألا ا دفلبإلايمايأل
 مدا تبل.لول سياوةلر نيبل  رللغدابلرمسلريمايألللؤالا .لولل

 توصيات ال
لولسطق ال -1 ل ق دف لنيب لبا سقاوة لولمدا دف لألايظقف لتخض  لون تاوة،

لولل ل سل ا قلبناءل ي لومسقاعبل و دا تبلم ل لوولسل ل لولمدا تبي

لفبل لولاتا لم الاقر لتليدق ل اب ليعق  لولعي  لريو لوولشع ي لول ولف بين

 وندسق .
لفبل -2 لإلايمايأ لألامس لوبعاالا لخ ل لمس لوويظقتها لوليقويين لتط دق لد 

لولمدا تبل لور سياوة لإلايمايأ لألامس لممئقلدف لتكقن لوليل  وندسق .

 .ممئقلدفلمقا دفلمشت  ف

 املصادر واملراجع

 .ولياآنلولكا تل.1

ومينلرق   ليلولعمكالوألامسلفبلولشاقلألاو تطل لتامي رتال اتبلولسنقدتفلل.2

 (ل.ل19-12رليلصل)1991ل–ول لقياو دفليلبي وتليلالاوةلولشاوقل

نلتتتتتتتتايسلمتتتتتتتتاوزلمتتتتتتتتالايلريسخابتتتتتتتتاتليلمقاة تتتتتتتتفلالالقياو دتتتتتتتتفلوولسلتتتتتتتتقالتلل.9

ر(يلوبتتتتتتتتتتتقظبب لما تتتتتتتتتتتتللول ةو تتتتتتتتتتتتاتل1997-ر1991ولمدا تتتتتتتتتتتدفلفتتتتتتتتتتتتبلولتتتتتتتتتتتتدقسيل)

 .71ريلص9971إلا ت وتدددفيطيل)

با ققلمدن لمدن ليلألامسلإلايمتايألوم اة تاتلولعقنتفل نتقونلولقمديتفلل.7

www.boulemkahel.yolasite.com لل. 

رليلللل1997تيا تتتتتتتتتتتتتتتتتتالألامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلونسلتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،لل سنقدتتتتتتتتتتتتتتتتتتفلوألامتتتتتتتتتتتتتتتتتتسلإلايمتتتتتتتتتتتتتتتتتتايأليلل.1

hdr.org/arabic/resources/publications.aspx?tid=988-www.arab 

لل.9 لورقدف لي لولمدا دف لور سياوةيولثيافف  ألامس

www.shofakhbar.com/shoof2988623/ل/eg/ 

حمتتسل تتا تيلم الاتتقرلوجحكتتتلولصتتاجحيلمد تتفلونمتتسي  لولعابتتأيلبيتت وتيلل.4

 .11-11ريلصل2117يلو سقبال919ما للالاةو اتلولقح ،لولعابدفيلولع الال

ح دقفلحيايأيلالاوةلولسنقدفلفبلتليدقلألامسلإلايمايأيلة الفلماممسي لل.7

لولم لولع قر لالاةو اتلفب لوجرلو اي لمامعف لول ولدفي لوولع  ات دا دف

ل) لوإلا  ري لولمدا دف لولع قر لك دف لوومندفي ر(يل2112-2111ن ت وتدددف

 .1ص

خالتتتتت لحن تتتتتأل اتتتتتبيلر تتتتتت وتدددفلوجر لتتتتت ،لألما كتتتتتالفتتتتتبلوفا يدتتتتتايلمد تتتتتفلل.9

يلمق د دتتتتتتتفيل119ولمدا تتتتتتتدفلول ولدتتتتتتتفيوليارا،يلمؤ متتتتتتتفلألارتتتتتتتاوريلولعتتتتتتت الال

 .29ريلص2119

لي .11 لوجحقوةلةو   لي لومؤشاوته لر سياوةلولمدا تب لي ل  دقان الفلحاج
ل لولع الا لي لل2192ونسق ن ليل2119ي ر

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391ل. 

ل.ل .11 لل اه ل  ق لمام  لي ل  دقان لحاج ليالف ةو  
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166391. 

مؤ متتتتتتتفلإلايتشتتتتتتتاةل تتتتتتتالتلوليقتتتتتتتقالا يل تتتتتتتدك قمدفلولمتتتتتتت طفيلبيتتتتتتت وتيل .12

 119ريلصل2111يل2ولعابأيلط

 تتتتتتتالتلونيتتتتتتتقالا يل تتتتتتتدكقلقمدفلولمتتتتتتت طفيلبيتتتتتتت وتيلمؤ متتتتتتتفلريتشتتتتتتتاةل .19

 .117ريلص2111يل2ولعابأيل  عف

 تتع لولتت لسلولعثقتتايأيلالاوةلولق تتدطفلفتتبلر تتسياوةلولمدا تتتب)ون ل (ل .17

 .7ريلص11/7/2117
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ل .11 لوجحقوةلونسق ن لي لر ت  والالف لول ولف لي لولابدعب الالولع ل–باح 

رليلونق  لوولا يستبلنؤ مفلوجحقوةلونسق نللولاوبطل14/4/2111لل-ل1217

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp%3Faid%3D41276يل

ولصتتتتتاو ل اتتتتتبليلمتتتتت خ لفتتتتتبل  تتتتتتلرمسقتتتتتاعلولمدا تتتتتتبليلمكس تتتتتفلنهضتتتتتفل .19

 .لل29رليلصل1991ولشاوقليلوليارا،ليل

 .117-111ب حبل نصق،يلص .14

لع  تتتتتتفلبتتتتتتينلول لقياو دتتتتتتفلوولسنقدتتتتتتفلحتتتتتت والا"لولطدتتتتتت لول كتتتتتتقشيلرتتتتتت لو .17

 .119ريلص1991وند فلولعابدفلجحيققلإلايمانيلتقيسيل

   ولاحقسلبسليابالولمع  يلتيمتي لولكتا تلولتاحقسلفتبلت متي ل ت رل .19

ريل2119يل1وننتتتتتانيلبيتتتتت وتيلالاوةلبتتتتتسلحتتتتتلرلل ط ا تتتتتفلوولنشتتتتتالوولسقزيتتتتت يلط

 .417-417ص

إلايمايألومالا الاوتتهل ثقانلحمسلملق لحمسل ابأيلخصا صلألامسل .21

فتتتتتبلولمتتتتتقالاونلو   تهتتتتتالبتنقدتتتتتفلوندسقتتتتت يلة تتتتتالفلماممتتتتتسي لغيتتتتت لمنشتتتتتتقة،يل

رل2112مامعتتفلولمتتقالاونلل ع تتقرلوولسكنقلقمدتتاليلك دتتفلول ةو تتاتلولع دتتاليل

 .لل1ص

  لولملق ل   لولياالاةيل)ةوم لم ل لر سياوةلولمدا تب( .21

ل– 2171الالولع ل– صارل   لهللاليلول ولفلوليقعدفليلوجحقوةلونسق نل .22

ليولاوبطيل299/11/2114 لونسق ن لوجحقوة لنؤ مف لولا ديستب لونق   ر

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp%3Faid%3D113358لل. 

 اتتتتتبلبتتتتتسلراالالتتتتتفلوآختتتتتاونيلوليتتتتتامقسلوجر لتتتتت لل طتتتتت بيلم رتتتتتتل ابتتتتتأل .29
ريل1991يل4م ة تتتتتتتتتبلول دتتتتتتتتائأيلوجرلو تتتتتتتتا لونؤ متتتتتتتتفلولق ندتتتتتتتتفلل كستتتتتتتتابيلط

 .74ص

ألامتسلإلايمتايألفتبلظت لولعقنتفلو تدتلولسنقدتفلونمتس ومفيللفا  لحققري .27

ة الفلالا سقةوهي)منشقة،(يلك دفلولع قرلولمدا تدفلوإلا ت ريل متتلولع تقرل
 .77ر(يلص2117-2119ولمدا دفلولع   اتلول ولدفيلمامعفلوجرلو تايل)

 ا قتتتتفلبيتتتتت  يلول متتتتاالالولمدا تتتتتتبلوومتتتتاهل اتتتتتئلر تتتتسياوةلولمدا تتتتتتبلفتتتتتبل .21

ةو تتتتتتتتفلحالتتتتتتتتفلوجرلو تتتتتتتتايلالاةو تتتتتتتتفلماممتتتتتتتتسي لفتتتتتتتتبلولع تتتتتتتتقرلشتتتتتتتتقاللوفا يدتتتتتتتتايلالا
ولمدا تتتتتتدفلوولع  تتتتتتاتلول ولدتتتتتتفيلمامعتتتتتتفلوبتتتتتتقبكالب يالتتتتتت يلت قمتتتتتتانيلك دتتتتتتفل

 .79ريلص2112-ر2111وجحيققلوولع قرلولمدا دفيلوجرلو ايل

ملق لبشتي لحامت ليلولشتا دفلإلا ت مدفلولمدا تدفلومقاة تفلولمت طفل .29

ونمتتتتسي  لولعابتتتتأليلبيتتتت وتليل لالاةو تتتتفلفتتتتبلولسدابتتتتفلولمتتتتقالاويدفلونعابتتتتا،ليل

 .لل99يلصلل1979الايمقب لل97ما للالاةو اتلولقح ،لولعابدفليلولع الال

مصتتتتتتتتتتتط ألملقتتتتتتتتتتت ليلم الاتتتتتتتتتتتقرلألامتتتتتتتتتتتسلإلايمتتتتتتتتتتتايأليلمنستتتتتتتتتتت  لولق تتتتتتتتتتتدطل .24

لرليلولتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوبطي27/12/2112
ل boulemkahel./..إلايمتتتتتتتان20%ألامتتتتتتتس21 ضتتتتتتتالا%21و%20%م الاتتتتتتتقر

.yolasite.com/... 

 .71ريلص1994يل1بي وتيلطونند لألابد  لالاوةلونشاقيل .27

منصتتتتقةلوجرقتتتتا ليلول ولتتتتفلوليقمدتتتتفليلصتتتتحد فلولق تتتتدطلول لا ندتتتتفليل .29

 رل2114/ليقفقب ل7يلوجخقيسلل1779ولع الال

 http://ar.wikipedia.org/wikiمق ق فلو ك د لال.لل .91

يبد ليابالملق ليد عليلومالر تتثقاةلألامنبتبلون اشتال اتبلر تسياوةل .91

ر(ليلة تتتتتتالفلماممتتتتتتسي يل2117رل1991ندتتتتتتفل)ولمدا تتتتتتتبلفتتتتتتبلوجرقالاقة تتتتتتفلولدق

 رل.ل2111مامعفلولي مقكيل متلولع قرلولمدا دفلور سصاالالول ويبل

وفتتتتتتتتاءليلالاوؤالايلحتتتتتتتتقللمعنتتتتتتتتبلومؤشتتتتتتتتاوتلولثيتتتتتتتتفلولمدا تتتتتتتتدفليلمؤ متتتتتتتتفل .92
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