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يعرض هذا التقرير لقضيتت  ههتيت   ط حرمهتيل لارييفار       

م، ونلقشيهتل نخببيم هتتتي      2022هاتقى أسبلر خالل شيهر أرريي    

هن هفكري املتاكم   خمتاي  اايل، ، واليذين أايروا ا ييفار      

هللدفيم  متيت تنلوليل القضيتم ا و       رآرائهم البنطلء  وهقرتملتهم ا

ا وكرانتيييم عايييى املتاكيييم العررتيييم -حتيييديل  ا  هيييم الروسيييتم

د. وأعد ورقتهل الرئتسيم   ،السعيفديم ودول جماس التعلون اخلاتجي

أ. د. صيدقم رين   ، وعقي  عاتهيل كي ن هين     حمتد رين يتيد الفقفيي   

ل أ. مجيل ، وأدار ا ييفار ميفهليل   الايفاء فلضي  القرنيي  ، حيتى فلض 

ضيييلءا  مييييفل ن يييلم  . رتنتيييل تنلوليييل القضيييتم الفلنتيييم     هالئكيييم

، وأعيد  ا ميفال الشبصيتم اددييد   املتاكيم العررتيم السيعيفديم     

د. خلليد  ، وعق  عاتهل ك ُّ هين  . أيد احملتتتدورقتهل الرئتسم أ

د. هنيييد الشيييبتكي، وأدار ا ييييفار ميفهليييل د.  اديييل ي ، الرديعيييلن

 .اخلاتفم

 

. 
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 فيذيامللخص التن: 

ا وكرانتييم -حتييديل  ا  هييم الروسييتم تنلولييل هييذق القضييتم  

 .عاى املتاكم العررتم السعيفديم ودول جماس التعلون اخلاتجي

    أن اليفرقييم الرئتسييم    د. حمتييد ريين يتييد الفقفييي   وأشييلر

رشيك   فعاتيل  و  للتم ر  روستل وأوكرانتل فرضل ذاتهيل  ا  هم ا

 24هنييذ أن دخاييل القيييفا  الروسييتم  وكرانتييل، رتييلري    ،هبلشيير

  وذليين نتتجييم  م، رغييم وضيييفه  رهلصييلتهل هبكييرا   2022فرباييير 

دول ليي  ا، سيييفاء سييترتت  عاتهييل ،مقيل  الير  و ،اآلايلر اليير ترتبييل 

حملتطييم رهتييل  أو   حميييفر الصييراو يروسييتل وأوكرانتييل، والييدول ا 

 دول جماس التعيلون     املتاكم وورللتللي عدد هن دول العلمل، 

   اخلاتجي.

وأوضح كلت  اليفرقيم الرئتسيم أني    ضييفء ذلين فقيد هيدفل        

التريديل  ا للتيم واملسيتقباتم    أرير   وحتاتي    هذق اليفرقيم    رصيد  

لأل هيييم عايييى املتاكيييم، وعايييى دول جمايييس التعيييلون، وهييين ايييم        

ا ايفل املقرتمم لاتعله  املبكر هع اآلالر املرتتبيم عاتهيل،    استنبلط

ستبدم هذا الترات  هنهج اليفص  التراتايي لاعالقيل  الدولتيم،    او

ممل تنشرق هراك  الدراسل ، وهراك  الفكر احملاتم  استنبلحل 

والدولتيييم، املتبصصيييم   ستلسيييل  ا هييين الييييفح  وا قاتتيييي،    

م ا عييالم الدولتييم وا قاتتتييي   والييدولي،  ضييلفم ملييل تنشييرق وسييلئ      

هيين خمتييلر  اسييتطالو اراء عتنييم و ضييلفم لييذلن ، رشييك  هتسييلرو

اخلييرباء، وذوي ا،هتتييلم املشييرت ، وهيين اييم اسييتبال  وعييرض     

نتييييلئج الدراسييييم رسسييييايفمل ا،سييييتقراء املييييب  عاييييى ا،ستشييييرا     

  املستقباي لستنلرييفهل  ا مداث.
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    لتعقت  ا ولا   أ. د. صدقم رن حيتى فلض رتنتل أشلر 

أن هن هصارم العرمل أن يتريفل املنت م الدولي ا للي    ن لم 

التعدد القطيب   ذ  نط ذلن ستخسهِّ  الترا  هن ررقم رعض ا قطلمل 

 التصدي   ا خرى، رل قطلمل  ا ذر يعرب  هكلنتم ا،ستعلنم 

 .العاتل العررتم تصارمؤذيم لاامل لألقطلمل املعروفم لاتنلورا 

 ستجع  - ْن مدث - العرمل تضلهن واحتلد أن املؤكد،و

 هلهتم عن الن ر ورصر ... علملي ن لم أي   هلهم، قيف  هنهم

 هنهم ستجع  فلحتلدهم،  .فت  املستطرين وحبتعم ،الن لم ذلن

 الع تى.     نق  مل  ن ،الكربى الدولم واق  سطيف  ل  كتلنل 

الفلني أن  ممل  م  ذكر الايفاء فلض  القرني   التعقت   

 نفت  أن ا رومل عاى هل يصلمبهل هن خرامل ودهلر يتكيفط ن، ش

 ادغرا  املسره عن البعتد  والدول وخملحر، فر  داخاهل  

فت  هم أو  رذلن. ورطبتعم ا لل ستفضي  وهؤارون لاررمل

هلتل ترجتح  ستكيفنلنا هيفر    هكلس  وخسلئر لاطرف  

 ل.الفر  واملبلحر وفق ستلقه

 وتضتنل املداخال  ميفل القضتم احمللور التللتم 

ا وكرانتم -أل هم الروستما،نعكلسل  العلملتم وا قاتتتم ل •

 وتداعتلتهل عاى املستيفى احملاي.

 هم ا وكرانّتم عاى املتاكم لأل املتيفقعمالفر  والترديل   •

 .ودول جماس التعلون

-روستم املتاكم وهدى هالءهم ستلسم ا تلد   ا  هم ال •

 ا وكرانتم.
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وهن أرر  التيفصتل  الر انتهى  لتهل املترلورون   هاتقى 

 أسبلر ميفل القضتم هل ياي 

تشكت   دار  أ هم وحنتم، وخاتجتم، لاتعله  ادتلعي هع  -1

  هنهل. ا  هم، مبل يضتن حتلشي االرهل أو التقات  

ا،ستفلد  هن هراك  التفكري احملاتم وا قاتتتم، وهراك   -2

،  ا  هم، وكتفتم آأعتق مل بريفث   وص  واستشرا  ال

  التعله  هعهل.

ا للتم واملتيفقعم،  الدراسم املستتر  وا فتفم لاترديل  -3

لذلن  وتبعل وتطيفير سج  املبلحر   ك  دولم هن دول اااس، 

 حتديد التل  حتلشي االرهل، أو عاى ا ق  ختفتفهل.

اقتنلصهل هن الترديل   الدراسم املستتر  لافر  الر ميكن  -4

  ا للتم أو املستقباتم. 

تيفعتم ااتتعل  اخلاتجتم رسدوارهل املطايفرم هنهل   التعله   -5

ا  هم مس  خطيفر  ا  هل  والتضرتل   هع اآلالر املرتتبم عاى 

  الر حتتلج الشعيفمل    رذهلل هع ا كيفهم مليفاجه  ا  هل .

 

 لثقفيالورقة الرئيسة: د. حممد بن محيد ا 

 هدخ  

فعاتل  فرضل ا  هم ا للتم ر  روستل وأوكرانتل ذاتهل 

هنذ أن دخال القيفا  الروستم  وكرانتل،  ،رشك  هبلشرو

  وذلن م، رغم وضيفه  رهلصلتهل هبكرا 2022فرباير  24رتلري  

  ، سيفاء سترتت  عاتهل ،مقل الر و ،نتتجم اآلالر الر ترتبل

وأوكرانتل، والدول احملتطم رهتل  أو  دول حميفر الصراو يروستللا
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دول جماس     املتاكم وورللتللي عدد هن دول العلمل،   

  اخلاتجي. التعلون

الترييييديل  ا للتييييم أريييير  ويهييييد  هييييذا التراتيييي     حتاتيييي  

واملستقباتم لأل هم عاى املتاكم، وعاى دول جماس التعلون، وهين  

بكيير هييع اآلاييلر املرتتبييم   اييم اسييتنبلط ا ايييفل املقرتمييم لاتعلهيي  امل  

عاتهل، ويسيتبدم هيذا التراتي  هينهج اليفصي  التراتايي لاعالقيل         

مميييل تنشيييرق هراكييي  الدراسيييل ، وهراكييي    الدولتيييم، اسيييتنبلحل 

الفكير احملاتيم والدولتييم، املتبصصيم   ستلسييل  ا هين اليييفح      

وا قاتتييي، والييدولي،  ضييلفم ملييل تنشييرق وسييلئ  ا عييالم الدولتييم     

اسييتطالو اراء عتنييم  و ضييلفم لييذلن  ، رشييك  هتسييلرو م وا قاتتتيي

هن اخلرباء، وذوي ا،هتتلم املشرت ، وهين ايم اسيتبال     خمتلر  

وعرض نتلئج الدراسم رسسايفمل ا،سيتقراء امليب  عايى ا،ستشيرا      

 املستقباي لستنلرييفهل  ا مداث.

و  هذا التقريير سيتتم عيرض أهتتيم دراسيم حتيديل  ا  هيم،        

شيرا  التريديل  ا للتيم واملسيتقباتم واملتيفقيع      وهن اّم وص  واست

سيييتتم حيييره هقرتميييل      ميييدواهل   املسيييتقب  القريييي ، وأخيييريا    

لكتفتم التعله  ا هف  هع هذق التريديل  الير رصيدهل التراتي ،     

سييييفاء هييين قبييي  كييي  دوليييم هييين دول املنطقيييم، وا فضييي  التعلهييي   

 ادتلعي هع حتديل  هذق ا  هم. 

تريييديل  لاتتاكيييم ودول جمايييس   تكيفن  حيييلر حتاتييي  ال سيييو

هقيفهيل  وهصيلا ا هين الييفح      ، وانطالقيل  هين   التعلون اخلاتجي

وا قاتتي ليدول املنطقيم، سيتتل أن التريديل  ستشيت  مجتيع دول       

دول ااايييس هن تيييم   ىاملنطقيييم، وأنهيييل هتسيييقم   غللبهيييل، وليييد  
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 قاتتتيييم هتعهيييل، وهقييير أهلنتهيييل   الرييييلض رلملتاكيييم العررتيييم    

 .السعيفديم

مليفقيع   وقد مدد الن لم ا سلسي ااس التعلون أهدافي  يوفقيل   

  املتتفايييييييم   حتقتيييييييق التنسيييييييتق  www.gcc-sg.orgا هلنيييييييم  

 والتكله  والرتارط ر  الدول ا عضيلء   مجتيع املتيلدين وصييف،     

ن تيم هتتلاايم   أ   ومدتهل، وتيفاتق اليروارط ري  شيعيفرهل، ووضيع     

واملللتيييم، والتجلرييييم وادتيييلر      خمتاييي  املتيييلدين ا،قتصيييلديم 

وامليفاصييييال ، و  الشييييؤون التعاتتتييييم والفقلفتييييم، وا،جتتلعتييييم   

والصرتم، وا عالهتم والستلسيتم، والتشيريعتم، وا دارييم، ودفيع     

عجاييييم التقييييدم العاتييييي واليييتق    جميييل،  الصييينلعم والتعيييدين   

ييفث وال راعييم والفييروا  امللئتييم وا تيفانتييم، و نشييلء هراكييي   يي      

 عاتتيم  قلهيم هشلريع هشرتكم، وتشجتع تعلون القطلو اخلل .  

  و، تي ال رس هيم   اددير رللذكر أن دول املنطقيم والعيلمل هيرط   

كيفرونييل، كييسكرب جلئرييم صييرتم،   العصيير ا ييللي، وترتيي     

عاييى ذليين عييدد هيين اآلاييلر   مجتييع جيفانيي  ا تييل ، وقييد  رييل   

ممتييم هتبصصييم   التعلهيي  لتقييلرير أ املتاكييم ودول اخلاييتج وفقييل 

ياتييق مبكلنييم وهقييدرا  املتاكييم ودول    هييع هييذق ا  هييم،  لمييل   

اخلايتج، وهيين املتيفقييع حتقتيق  لمييل  أخييرى   التعلهي  هييع هييذق    

 ا  هم ا للتم.

  DIMEي يري  وتعد عنلصر القيف  اليفحنتم، املتعيلر  عاتهيل دولتيل    

  وتعيي  D  يالعنلصيير التللتييم     2021وفقييل  لافقفييي ي واملتتفاييم 

مملرسيم العتي  الدرايفهلسيي لادوليم       يقصد رهل و Diplomacy)ي

حتقتييق أهييدافهل اليفحنتييم هييع الييدول ا خييرى واملن تييل  ا قاتتتييم   

  ويقصيييد رهيييل اسيييتبدام   Informationي وتعييي   Iيوالدولتيييم، 
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املعايفهييل    حتقتييق هقيفهييل  ا هيين اليييفح  لادولييم ويليتهييل هيين 

ا  هييم  قصييد رهييل   هييذق   وي  Militaryي  وتعيي    (Mاملهييددا ،

اسيييييتبدام روسيييييتل لاقييييييف  العسيييييكريم   حتقتيييييق أهيييييدافهل     

  هيذا  ويقصيد ري      Economyيتعي   و   Eوأخيريا  ي  أوكرانتيل، 

ا،قتصيييلد، والتهدييييد رلسيييتبدام مجييي  الييينفط والغيييل      التقريييير 

الروسييي عيين أورورييل وأهريكييل، رتنتييل تسييتبدم اليف،يييل  املترييد     

ست  العقيفرل  ا،قتصلديم   ردو روستل، و جبلرهيل عايى   رل ووأور

 الرتاجع عن تدخاهل   أوكرانتل.  

  2007  و يجيف يي  نيلي   2005ليي يهنيري فرييدرين،     ووفقل 

    تصيييينت  القيييييفى اليفحنتييييم    نيييييفع   2020ويالشلهسييييي، 

  Hard Bowerأسلسييت ،  ييى النيييفو ا ول رييللقيف  الصييابم، ي    

عسييكريم، وا،قتصييلد، الاتييلن يترقييق هيين    ويقصييد رهييل  القيييف  ال  

خالهلتييييييل ا هييييييدا  اليفحنتييييييم رييييييللقيف  العسييييييكريم وا جبييييييلر   

 Softا،قتصييلدي، أهييل النيييفو الفييلني فقييد  ييلق رييللقيف  النلعتييم ي 

Bower      وهييييف نقيييتض لانييييفو ا ول ويقصيييد رهيييل  الدرايفهلسيييتم ، 

 واملعايفهل ، الاذان رلتل مجتع اليدول تتجي     اسيتبداه ، ن يرا     

 ام تكافت  واالرق، وع تم اآلالر املرتتبم عاى استبداه .لق

 

   أهتتم دراسم القضتم أو، 

أهتتييم    ا  هييم ا للتييم وهييل قييد يطييرأ عاتهييل هسييتقبال   شييكِّتخ

كييربى  سيييفاء عاييى املتاكييم وعاييى كيي  دولييم هيين دول جماييس          

لتشييلرن املصييلا اخللرجتييم لييدول  التعييلون اخلاتجييي، وذليين ن ييرا 

هن دول العلمل  سيفاء املرتبطيم رل  هيم هبلشير ، أو     املنطقم وكفري

غريهييل، ويعييّد اليينفط والغييل  هيين أريير  عيفاهيي  التشييلرن والتييساري         
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 وادتيفاسيرتاتتجي لاتتاكيم وليدول ااايس  ن يرا       ادتيفستلسيي 

  نهتل شريلن ا تل    كفري هن دول العلمل.  

   رييييرا  تع ييييي  وتنتتييييم املقيفهييييل   وتكتيييين ا هتتييييم أيضييييل 

واملصلا اليفحنتيم لكي  دوليم هين دول جمايس التعيلون، ويليتهيل        

اليير قييد تتييسار هقيفهلتهييل اليفحنتييم نتتجييم   هيين املهييددا  واملبييلحر،

 أو كالهتل. أو سابتل   جيلرتل  ا  هم تساريا 

كتييييل تييييرب  أهتتييييم الدراسييييم هيييين خييييالل اليفصيييي  املنهجييييي  

ر واستشيييرا  املسيييتقب  القريييي  والبعتيييد  نييييفاو التريييديل  الييي      

ستيفاج  املتاكم ودول اخلاتج، وهن اّم تقديم التصيفرا  املقرتميم  

لاتعلهيي  هييع هييذق الترييديل ، سيييفاء رييللتكت  هعهييل، أو ارتكييلر    

أسللت   رداعتم لتريفي  هذق الترديل     فير  ممكنيم، ت ييد    

هين قييف  املتاكيم ودول اخلايتج   حتقتيق أهيدافهل اليفحنتيم، اليير        

 لاتطبتق عاى أرض اليفاقع.    شلديل اسرت وهنطاقل  ستكيفن  حلرا 

وخالصييم أهتتييم هييذق الدراسييم تكتيين   أن دراسييم هقيفهييل    

وهصلا ا هن اليفح  لاتتاكم ولدول جمايس التعيلون، وحتدييد    

التريييديل  الييير ترتبيييل والييير قيييد ترتتييي  عييين ا  هيييم الروسيييتم      

، سيييييفاء ا للتييييم أو املتيفقعييييم هسييييتقباتل ، وا ايييييفل    ما وكرانتيييي

مبييل تسيلعد ادهييل  املبتصيم   املتاكييم ودول اخلاييتج   املقرتميم ر 

رلستبدام اآللتل  التنفتذيم   التبفتي  هين التريديل ، و  ذا     

اليفقيل ا،سييتفلد  هيين الفيير  املتيفقييع مصيييفهلل أو اختالقهييل نتتجييم  

 هذق ا  هم.
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   الترديل  ا للتم واملستقباتم املتيفقع مدواهل النتل 

ا  هييل  والصييعيفرل  اخللرجتييم   ويقصييد رهييل   هييذا التراتيي   

  املتاكيم ودول اخلايتج،    أو ستردث هستقبال  الر مدال مللتل 

نتتجييم هبلشيير  أو غييري هبلشيير  عيين ا  هييم الروسييتم ا وكرانتييم،   

رلعتبلر أن هنل  عيفاه  ارتبلط ر  املتاكم ودول اخلاتج هن جهيم  

ول وهصلا هتبلدليم هيع تاين اليدولت  رشيك  هبلشير، أو هيع اليد        

املرتبطيييم رهتيييل هييين جهيييم أخيييرى، ورشيييك  هبلشييير هيييع اليف،ييييل  

املترييد  ودول أورورييل، رلعتبلرهييل تقيي  ضييد التييدخ  الروسييي        

   أوكرانتل. 

  هيييييذا التراتييييي  سيييييتتم ا،نطيييييال    رصيييييد واستشيييييرا   

التريديل  ا للتييم لأل هييم هيين خيالل أريير  هقيفهييل  ا هيين اليييفح    

وص  واستشيرا    ى  مبعنلاتتاكم، ولك  دولم هن دول اخلاتج

أرر  الترديل  عاى هصيلا وهقيفهيل  ا هين ا قاتتيي اخلاتجيي،      

وهن ام ا،نتقيلل لكتفتيم التعلهي  ا نسي  هيع كي  جميلل، سييفاء         

 هن قب  ك  دولم أو هن قب  دول جماس التعلون جمتتعم.

و ن الترديل  ستكيفن هتداخام رطبتعيم ا يلل   كيفري هين     

تسار املصلا لدول جمايس التعيلون واليدول    اال، ، وذلن لتغري و

حملولييم رصييد واستشييرا   ذا  العالقييم، غييري أنيي  هيين املفتييد جييدا 

أريير  هييذق الترييديل  املتعييلر  عاتهييل كتهييددا  لألهيين اليييفح       

    ااييييل،  الستلسييييتم،   2020يحمتييييد الفقفييييي،    يليييي  وفقييييل  

وا،قتصييلديم، والعسييكريم، وا هنتييم، والغذائتييم، وا عالهتييم،     

 وا،جتتلعتم والبتئتم، الر ستتضح فتتل ياي  
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 أهم الترديل  الستلستم ا للتم واحملتتام   1

وقيييد -ويقصيييد رهيييل الصيييعيفرل  وا  هيييل  الييير ميييدال    

نتتجييم امليفاقيي  الستلسييتم لاتتاكييم ودول اخلاييتج هيين      -حتييدث

ا  هييم ا للتييم، واليير رمبييل تييؤار عاييى تييط وهسييتيفى الترللفييل    

  الدولتم املتجذر  ر  ك  دولم هن دول اخلاتج القلئتم، والعالقل

والييدول الغررتييم، ويعييد امليفقيي  ا ييل م لاتتاكييم وا هييلرا  هيين       

ا،لت ام رلتفلقتم أورن راس، وعدم  يلد   نتلج الينفط، ريللرغم هين    

احمللو،  ا هريكتم، وال يلر  الربيطلنتم لرئتس الييف راء،  ميدى   

،رتبلحهيل   التريديل   ن يرا    امليفاق  الير سيترتت  عاتهيل عيدد هين     

فهنيل  هيفاقي  أخيرى سيتكامل  املتاكيم       رل  هم ا للتيم، ومتتيل   

هن الترديل ، وهن أرر هل،    هلل عددا شكِّودول اااس، وقد تخ

 هل ياي 

 التعرض لالرت ا  هع أو ضد الدول املتصلرعم. .1

 التعرض لادخيفل   ا رومل، رشك  هبلشر أو غري هبلشر.  .2

الدولي نتتجم ارتفلو أسيعلر الطلقيم الير تنتجهيل      التعرض لانبذ .3

 وتتركم فتهل دول اخلاتج.

 استبدام الدول املتصلرعم لألسارم النيفويم. .4

 التعرض لعقيفرل  اقتصلديم. .5

هبلشير أو غيري هبلشير       اخلاتج رشك  قرلم املتاكم ودول  .6

 مابم الصراو الروستم ا وكرانتم.

، واسيتداهم التيساري عايى    تس م العالقل  ر  رعض الدول امليؤار   .7

 خمتا  ا نشطم ا،قتصلديم والستلستم.

 ظهيفر تكتال  ستلستم جديد  تقرتمل هن القط  الروسي. .8
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أهريكيل ودول   ررو  أ هم ستلستم هع مافلء املنطقم وخصيفصيل   .9

 أورورل الغررتم.

هرولم الغرمل لرفع العقيفرل  عن  ييران يعجي  رتسيتت  امليفانيع      .10

 ساله نيفوي.أهلم اهتالكهل ل املفروضم

التييساري عاييى هبييدأ التيييفا ن   ستلسييم املتاكييم ودول اخلاييتج   .11

 اخللرجتم.

الترييلل    الييتتن،   هيييفدتييسار املايي  الستلسييي اخلييل       .12

وغتيييلمل دور رعيييض اليييدول الداعتيييم لاتتاكيييم فتييي  وانشيييغلهلل أو     

 تشلغاهل رتساريا  ا رمل الروستم ا وكرانتم.

اتتجتم    عيييييلد  تشيييييكت  املصيييييلا والترللفيييييل  ا،سيييييرت  .13

 .املنطقم

حترين مجلعيل  ا سيالم الستلسيي  ميداث قالقي    دول       .14

 املنطقم.

 

 أهم الترديل  ا،قتصلديم ا للتم واحملتتام   2

أو  ،أو الصييعيفرل  ،ويقصييد رهييل   هييذا التقرييير املشييكال    

العيفائييييق ذا  البعييييد ا،قتصييييلدي، اليييير مييييدال أو قييييد حتييييدث    

ا قاتتتييم أو الدولتييم، وقييد   هيين البتئييم   ، وتكيييفن نلرعييم  هسييتقبال 

  تهديدا  أو خطرا  عايى هسيتقب  النتييف والتنتتيم ا،قتصيلديم      شكِّتخ

 ردول اااس.

   وصيييرتح أن املتاكيييم ودول جمايييس التعيييلون لتسيييل حرفيييل  

ا  هييم  غييري أن اآلاييلر املرتتبييم عاييى ا ييرمل، وهنهييل اليينفط والغييل     

ع أمييد رشييك  هبلشيير، وأن دول اخلاييتج عاييى عالقييم هؤسسييتم هيي  
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، وهييين خيييالل أورييين رايييس  حييير  النييي او، وهيييي روسيييتل حتدييييدا   

+ ،   جمييلل اليينفط، وتييرتبط دوليييم قطيير رل  هييم هييين      OPECي

خالل تصدير الغل ، الذي تصدرق روستل كذلن  وروريل، نلهتين   

عيين عييدد هيين الترييديل  ا خييرى، املرتبطييم رل،قتصييلد، واملتتفاييم    

 فتتل ياي   

  سعلر النفط. ا،رتفلو الطلرئ واملتصلعد .1

 غالء أسعلر اليفاردا . .2

 .خطيفر  انقطلو رعض اليفاردا  هن ا سيفا  .3

 خطيفر  التعرض لعقيفرل  اقتصلديم. .4

التييساري السييايب  سييعلر اليينفط، عاييى الصيينلعل  التريفياتييم،        .5

 والغذاء والدواء.

 امتتلل تعرض ا،ستفتلرا  اخللرجتم لاتبلحر. .6

  النفط. سعلرظهيفر أ هم   تيفريد القتح نتتجم ارتفلو أ .7

 تيفق  مركم التصدير هن امليفانئ عاى البرر ا سيفد. .8

ضيييع    ا هيييدادا  النفطتيييم لايييدول ا ورورتيييم، والبضيييلئع      .9

 التجلريم.

 اخنفلض التبلدل التجلري، والتعلون العسكري. .10

 تعفر أو خا  أو تسخري   سالس  ا نتلج والتيفريد.  .11

   هكلنتييم مييدوث انكتييلا اقتصييلدي عييلملي قييلدم و يييلد        .12

 مجم التضبم.

التيييساري السيييايب عايييى التبيييلدل التجيييلري رييي  املتاكيييم ودول    .13

 اخلاتج وأحرا  ا  هم.
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 أهم الترديل  العسكريم ا للتم واحملتتام   3

أو  ،أو الصعيفرل  ،ويقصد رهل   هذا التقرير املشكال 

العيفائق ذا  البعد العسكري، واملرتبطم  تليم الدولم هن 

، وتكيفن  مدال أو قد حتدث هستقبال املهددا  اخللرجتم، الر

  تهديدا  أو خطرا  شكِّنلرعم هن البتئم ا قاتتتم أو الدولتم، وقد تخ

عاى جله يم قيفا  الدفلو اليفح  ردول اااس، وميكن 

 رصدهل   الترديل  التللتم 

 .خطيفر  ت ايد التعرض لاتهديدا  واملبلحر وا،ستهدافل  .1

 تشغت .خطيفر  نقص خدهل  الصتلنم وال .2

 خطيفر  نقص ا سارم والذخري . .3

 استبدام الدول املتصلرعم لألسارم النيفويم. .4

تيفق  أو تسخر  هداد وصيفل قطع غتلر الساله والتجهت ا   .5

 العسكريم. 

 ت .تيفسع نطل  ا رمل، واستتراري .6

قام فر  التتلرين والفرضتل  املشرتكم ر  قيفا  دول  .7

 اخلاتج والقيفا  الغررتم.

وأسرار التقنتم العسكريم هن قب  دول ضع     هدادا   .8

 الصراو لدول اخلاتج.

امتتلل ت ايد التعرض لتهديدا  جديد  وهجتل  هن  .9

 املتاتشتل  املعلديم. 

امتتلل ت ويد ا يفاي رسسارم نيفعتم رسب  هيفق  املتاكم  .10

 ورعض دول اخلاتج.
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 التساري السايب عاى جهيفد الترلل  العرري   التتن. .11

ستببلراتتم الر تقدههل الدول الكربى مج  املعايفهل  ا، .12

   ملل عدم التيفافق عاى املتطابل  املستجد . 

 

 أهم الترديل  ا هنتم ا للتم واحملتتام   4

وصرتح رسن املتاكم ودول اخلاتج تتتتع رلستقرار أه  

هاريفظ، وهرصيفد   املؤشرا  العلملتم، غري أن ا،ستشرا  

أ هل  هتيفقعم، نتتجم اآلالر الساتم لأل هم يتطا  افرتاض مدوث 

املرتتبم عاتهل، وهل قد حيدث   الدول احملتطم رهل، وهن أرر هل، 

 هل ياي    

 خطيفر  مدوث جرائم  رهلرتم داخاتم. .1

مدوث قالق  عرقتم أو عقديم   رعض الدول احملتطم ردول  .2

 اخلاتج.

تس م ا للم ا هنتم ر  رعض الدول املؤار  عاى املتاكم ودول  .3

 تج.اخلا

 خطيفر  التيفاجد املاتيفني لاتقتت  امليفجيفدين   دول اخلاتج. .4

 خطيفر  ا ديلد أنشطم ادتلعل  املتطرفم   دول اخلاتج.  .5

 خطيفر  مجيفد العالقل  ا هنتم هع الدول املرتبطم رل  هم. .6

التداعتل  ا هنتم املرتتبم عاى استقطلمل دول الصراو  .7

 .لاترت قم هن دول عررتم و سالهتم

 يلد  عتاتل  رتع وتهري  الساله وغس  ا هيفال  خطيفر  .8

 العكستم علملتل . واهلجرا وتهري  املبدرا  
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  يلد  عتاتل  القرصنم البرريم وتهري  البشر. .9

 

 أهم الترديل  املعايفهلتتم يالتقنتم  ا للتم واحملتتام   5

رلتل التقنتم التيفم عص  ا تل ، وهرتبطم  تتع هنلمي 

احملاي وا قاتتي، ولتس هذا فرس ، ر  ا تل ، عاى املستيفى 

  عرضم  متى عاى املستيفى الدولي  وهع ذلن فإنهل ت

لاتهديدا ، سيفاء   السام، نلهتن عن أوقل  ا رومل 

هن  وا  هل ، و  هذا ا حلر فقد رصد  الدراسم عددا 

املهددا  الر ميكن وقيفعهل   املتاكم ودول اااس، ورسب  

 ، هل ياي ا  هم، وهن أرر هل

ا،تصل،  البرريم  كيفار ضع  أو انقطلو أو ختري   .1

 شلرا  الفنتم. قتلر الصنلعتم أو تقتتد املعايفهل  وا وا 

الر استقطبتهل أوكرانتل  ا لكرتونتما ذر هن ادتيفا  .2

 ملهلمجم ا هدا  الروستم، رعد تيفق  ا رمل. 

حهل خطيفر  تسار التقنتل  وظهيفر املشكال  التقنتم ،رتبل .3

رل قتلر ا،صطنلعتم الر قد تتسار وتيفاج  العديد هن الترديل  

 املتكنم.والتبريبل  

 يلد  أنشطم القرصنم املعايفهلتتم، واهلجتل  الستربانتم،  .4

 .وأعتلل التجسس ا لكرتوني

التساري عاى شبكم املعايفهل  العلملتم، واعتتلد ستلسل   .5

 جديد  هع الدول   التعلحي الرقتي.

خطيفر  التشيفيش والقرصنم ا لكرتونتم والتهكري  يلد   .6

 .وا،خرتاقل  ا لكرتونتم
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صدارا  جديد  حمسنم ملقلوهم التهكري و يلد  القتيفد  ظهيفر  .7

 .ا هنتم ا لكرتونتم علملتل 

 

 أهم الترديل  العقديم ا للتم واحملتتام   6

الدينتم   الكيفارث   يرب  كفريا  استبدام ا يدوليفجتل

ا رومل، و  هذق ا  هم اتضح ذلن جاتل   متت وا  هل  و

استدعى الروس جهلد املسات  لايفقيف  هعهم ضد أوكرانتل، 

واستدعى ا وكرانتيفن املسات  دهلد الروس، وت   الدعيفا  

هن ادلن  دون أار ليف كلن املقصيفد مبساتي الدولت ، لكن 

   استنهلض قضتم ادهلد ا سالهي   مد ذاتهل كلنل رائجم

 تن تم القلعد  وداعش والتن تتل  املرتبطم رهتل.

وهن هنل يرب  التردي كبريا    اخليف  هن استدراج رعض 

السذج هن هنطقتنل لالخنراط   مرومل وصراعل  غري 

هشروعم، ورمبل تنجح التن تتل  ا رهلرتم واملتطرفم ذاتهل   

لاتشلركم املبلدر  رلملشلركم، هفاتل يبلدر كفري هن دول العلمل 

  هذق ا  هم، وعاى هذا ا سلس فإن الدراسم تستشر  

 الترديل  العقديم التللتم  

 يلد  التساري السايب العقدي لبعض ادتلعل  خطيفر   .1

 املنلهضم، واملبلررا  املعلديم.

لاتعتقد الدي   ررو  ظلهر  التطر  والتعص  وفقل خطيفر   .2

 واملذهيب.
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املدعيفم رشك  فلضح هن رجيفو هل يستى رلدهلد الدي   .3

، وذلن هن قب  أحرا  ا  هم الرئتست  يروستل دول الصراو

 .وأوكرانتل  وهن يسري   فاكتهتل واهلهتهتل

 

 أهم الترديل  الصرتم والدوائتم ا للتم واحملتتام   7

تعد الترديل  الصرتم والدوائتم هن أرر  الترديل  الر 

 كبريا  نشلحل  لادولت  أن ستتل ا  هم، هذق وستفر هلأفر تهل 

ا،قتصلديم املؤار   الر  ا،ستفتلر   هذا ادلن ، نلهتن عن اآل

  صنلعم الدواء عاى هستيفى العلمل، ورشك  هرك ، فإن 

 الدراسم رصد  وتستشر  الترديل  التللتم  

نقص أو مج  رعض ا دويم، والتجهت ا  الطبتم، وقطع  .1

 .الغتلر لاتعدا  الطبتم املستيفرد 

اخليف  هن تداعتل  ا رمل وانتشلر الفريوسل  وادرااتم  .2

 النلهم عن ا سارم البتيفليفجتم.

 سارم النيفويم.الر النلمجم عن استعتلل ا اخليف  هن اآل .3

جنبتم وخصيفصل  نقص أو هجر  رعض الكيفادر البشريم ا  .4

 ذا  التبصصل  اهللهم.

 

 أهم الترديل  الغذائتم وامللئتم ا للتم واحملتتام   8

رل  تساريا  ا  هم عاى ا هن الغذائي واضرم   عدد هن 

، دول العلمل  متت تعد روستل املصدر ا ول لتصدير القتح علملتل 

تاتهل أوكرانتل   املرتبم الرارعم، ورللتللي فإن تيفق  سالس  
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ث حتديل  كربى لتس عاى املتاكم ودول اخلاتج رِدا هداد ستخ

 الدول العررتم والعلمل.فرس ، ر  عاى هستيفى عدد هن 

، 2022هييلرس  2و  تقرييير حتاتاييي لبيييفعالم غبشييي رتييلري   

رعنييييفان  كتييي  تهيييدد ا يييرمل الروسيييتم عايييى أوكرانتيييل ا هييين      

الغيييييييييييييييييييذائي   عيييييييييييييييييييد  دول عررتيييييييييييييييييييم ، يهيفقيييييييييييييييييييع  

www.france24.com/ar   أشيييلر    أنييي   ذا اسيييتتر  ا يييرمل  

سيتقرار    فإن  قد تؤدي هذق ا  هم    ه لهرا  جديد  وعيدم ا 

  دول عررتم عد .

وصرتح أن املتاكم ودول اخلاتج لديهل خططهل ا،سرتاتتجتم 

الر تضتن تيففر الغذاء، واستترار سالس  ا هداد، ولديهل 

املالء  املللتم لشراء هذق املنتجل  متى ليف غاي مثنهل، غري أن هذق 

     ه يد هن الترديل  التللتم   -وقد تؤدي-ا  هم أد  

 املنتجل  الغذائتم املستيفرد . غالء .1

 انقطلو رعض املنتجل  الغذائتم املستيفرد . .2

 تعرض هصلدر املتلق اخلاتجتم لالستهدا . .3

نقص أو غالء املعدا  الصنلعتم لاشركل  اليفحنتم املنتجم  .4

 لاتتلق والغذاء.

نقص الغذاء أو انعداه  نتتجم تيفق  التصدير هن الدول  .5

 د.املنتجم، أو تعذر سالس  ا هدا

خطيفر  التساري عاى هصلدر الغذاء وخلصم القتح،   الدولت   .6

 حم  الصراو، رلعتبلرهتل أكرب الدول املصدر .

خطيفر  مدوث ندر  وشح   هعطتل  تيففري املتلق الصل م  .7

 لاشرمل، والتقنتل  املرتبطم رهل.



83 

 –2022    
25 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

خطيفر  تسار املتلق البرريم ا قاتتتم،   ملل استعتلل امليفاد  .8

 بتيفليفجتم.الكتتلئتم وال

 

 أهم الترديل  ادتيفستلستم ا للتم واملستقباتم    9

يتعرض املقيفم ادتيفستلسي  ي دولم لعدد هن الترديل  

  أوقل  السام، وت داد رطبتعم ا لل   وقل ا  هل  

وا رومل، و  هذق ا  هم فقد رصد  الدراسم واستشرفل 

 عددا  هن الترديل ، وهن أرر هل  

  النطل  ادتيفسلسي   مدود  التغتريو رالتغّتخطيفر   .1

 .ودول اخلاتج هنطقم ا رمل وتساريهل عاى املتاكم

 حتيف،  جتيفستلستم هتيفقعم وتداعتل  هستقباتم.خطيفر   .2

التهديدا  ا،رهلرتم لاتضلئق البرريم هن رعض ادهل   .3

 املعلديم    يران والعرا  والتتن.

 هذق ا  هم. خطيفر  استفلد   يران جتيفستلستل  هن تداعتل  .4

 

 أهم الترديل  ا،جتتلعتم ا للتم واملستقباتم   11

رللرغم هن ا،ستقرار ا،جتتلعي لاتتاكم ودول جماس 

التعلون، وهع ذلن فتن املتيفقع مدوث حتديل  عاى النسق 

 ا،جتتلعي اخلاتجي، ميكن رصدق فتتل ياي 

خطيفر  التساريا  املتيفقعم عاى امليفرد البشري، وا تل   .1

 عتم نتتجم استترار ا رمل.ا،جتتل

ضع    العالقل  ا سريم، وضع    العالقل  ر   .2

 هن تداعتل  ا  هم. ا صدقلء خيففل 



83

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

26 

اخلطيفر  هن حملولم رعض ادهل  التساري ومد  الص   .3

 قاتتي.الداخاي وا 

هعتلري الذي يا  العلمل هن اخليف  هن  ا،رتبل  الال .4

 استبدام ا سارم النيفويم.

  النفستم وا،كتئلمل و يلد  املصروفل  املللتم  يلد  ا ل، .5

ممل يؤدي مل يد هن التضبم و يلد  هعد،   ،،رتفلو ا سعلر

 الفقر لدى عدد هن شرائح ااتتع.

 

 أهم الترديل  ا عالهتم ا للتم واملستقباتم   11

ا داد  أهتتم ا عالم كقيف  وحنتم رعد تسعتنتل  القرن 

 أن عاى أكد متت نلي  جيف ي    لت أشلر مللامللضي، وفقل  

الر ميكن استبداه  لترقتق  النلعتم، القيفى أمد ا عالم

أهدا  الدول، وقد  رل الدول الكربى   استبداه  كقيف  

فلعام   حتقتق أهدا  كلنل القيف  العسكريم اليفستام اليفمتد  

 لترقتقهل.

 و   حلر ا  هم، و ن املتاكم ودول جماس التعلون حتلول أن

تنسى رنفسهل عن الدخيفل   الصراو ا لل، فإنهل تتعرض لعدد 

 هن الترديل ، وهن أرر هل 

انصرا  ادلن  ا عالهي    تداعتل  ا رمل دون ا،هتتلم  .1

 رلديفان  ا خرى.

كبري  هن الض  التضاتاي الدعليم السيفداء الر  كتتم تاقي .2

 متلرس لشتطنم دول املنطقم.
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رب  واملنرل ، لصلا هصلا الدول  يلد  ررو  ا عالم املف .3

 الكربى.

 قرلم دول اخلاتج  عالهًتل   هذق ا  هم رللرتهت  والرتغت   .4

 .عاى اختلذ هيفاق  هعتنم  جبلرهل

و هتلل  ،انشغلل ا عالم الدولي رل رمل الروستم ا وكرانتم .5

تساتط الضيفء عاى ا،عتداءا  ا يفاتم عاى املتاكم ورعض دول 

 ضليل املنطقم.اخلاتج، ورعض ق

 

 الترديل  البتئتم ا للتم واملستقباتم   12

 خملحر التساري البتئي لنيفاتج ا رمل املبتافم. .1

الدولت  املتصلرعت  أو خملحر التايفث النيفوي واستغالل  .2

 تايفيت احملتطل  والبتئل  البرريم. ا رهلرتمادتلعل  

والسعيفديم  ا خضر تسار رعض رراهج هبلدرا  الشر  ا وسط .3

 خلضراء.ا

 

   كتفتم التعله  هع هذق الترديل  اللفل 

 -أدى وص  واستشرا  حتديل  ا  هم الروستم 

ا وكرانتم   العديد هن هقيفهل  وهصلا ا هن اليفح  

لاتتاكم وك  دولم هن دول اخلاتج    القدر  عاى تصيفر التل  

تعله  تتنلس  هع اآلالر املرتتبم عن ا  هم، وهن أج  ذلن فقد 

رصد  الدراسم عددا  هن ا سللت  الر تراهل كفتام رللتبفت  

هن تداعتل  هذق الترديل ، و  ذا  اليفقل الدعيف  ،قتنل  
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الفر  املتكنم، وحتيفي  الترديل     فر ، وتقرته الدراسم 

 أسللت  التعله  وفقل  ملل ياي 

تشكت   دار  أ هم خاتجتم، لاتعله  ادتلعي هعهل، مبل  .1

 ي االرهل أو التقات  هنهل.يضتن حتلش

ا،ستفلد  هن هراك  التفكري احملاتم وا قاتتتم، وهراك   .2

، وكتفتم البريفث   وص  واستشرا  أعتق ملآ،  ا  هم

 .التعله  هعهل

ا للتم واملتيفقعم،  الدراسم املستتر  وا فتفم لاترديل  .3

لذلن  وتبعل وتطيفير سج  املبلحر   ك  دولم هن دول اااس، 

 ديد التل  حتلشي االرهل، أو عاى ا ق  ختفتفهل.حت

 الدراسم املستتر  لافر  الر ميكن اقتنلصهل هن الترديل  .4

  ا للتم أو املستقباتم.

تيفعتم ااتتعل  اخلاتجتم رسدوارهل املطايفرم هنهل   التعله   .5

 هع اآلالر املرتتبم عاى ا  هم.

 

   اخللمتمل رارع

الروستم ا وكرانتم عاى  خاصل دراسم حتديل  ا  هم

املتاكم ودول جماس التعلون    وص  واستشرا  الترديل  

النلمجم   عدد هن اال، ، و   ا سللت  الر ميكن 

استبداههل هن أج  التعله  ا هف  هعهل، ورمبل يتضح لاجهل  

املبتصم أن القراء  العاتتم هن قب  البلمف  املبتص ، والعلها  

الفكر لديهل  حلر أوسع   تصيفر أحر ومدود   هراك  

 الترديل ، وا سللت  احملكتم   التعله  احملكم هعهل. 
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اددير رللذكر أن  رر    هذق ا  هم استبدام القيفا  

الروستم لاقيف  العسكريم   اهلجيفم عاى أوكرانتل، و  ذا  

  اليفقل تستبدم الدول الكربى ا اتفم  وكرانتل رعضل  هن القيف

العسكريم احملدود  لدعتهل   امليفاجهم، و  ذا  اليفقل 

تستبدم ا،قتصلد كقيف  ضلررم   التساري عاى روستل، هع 

استبداههل املستتر لادرايفهلستم واملعايفهل  رسسللتبهل املتعدد ، 

 كإمدى عنلصر القيف  النلعتم   التساري عاى روستل.

اهل  وصرتح أن  هن املبكر ا كم عاى نتلئج استبد

الطرف   نيفاو القيف    هذق ا  هم، رْتد أن أهلم املتاكم ودول 

اخلاتج استبدام القيف  الذكتم يا،قتصلد، والدرايفهلستم، 

واملعايفهل     التعله  احملكم هع حتديل  هذق ا  هم عاى دول 

هع هذق ا هف  كتفتم التعله   املنطقم، وفقل  ملل عرض  التقرير  

  التعله  هعهل، أو رلختال  فر  مثتنم نتتجم  ، سيفاءالترديل 

 هذق ا  هم.    

 املراجع

  هدخ  لألهن اليفح  2020د يالفقفي، حمتد يّت •

 السعيفدي، الريلض، كاتم نلي  لألهن اليفح .

دور هراك    تقرير عن  2021الففقي، حمتد يّتد ي •

الفكر اليفحنتم   تع ي  هقيفهل  ا هن اليفح  ويليتهل هن 

 ، الريلض، هاتقى أسبلر.دا املهد

  /https://www.gcc-sg.orgجماس التعلون اخلاتجي ي •

 الن لم ا سلسي لاتجاس.

https://multaqaasbar.com/issue-weeks/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81/
https://multaqaasbar.com/issue-weeks/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81/
https://multaqaasbar.com/issue-weeks/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81/
https://multaqaasbar.com/issue-weeks/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81/
https://www.gcc-sg.org/
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تقدير   2022املعهد الدولي لادراسل  ا يرانتم رصلنم ي •

       ا  هم الروستم ا وكرانتمهيفق   حتشتد املقلتا  ا جلن

 املربرا  والتداعتل ، الريلض. 

القيف  النلعتم.. وستام النجله     2007نلي، جيف ي  ي •

الريلض، هكتبم  الستلسم الدولتم، ترمجم  حمتد تيففتق،

 العبتكلن.

تع تم القيف  النلعتم لدولم   2020الشلهسي، حمتد ست  ي •

، جمام جلهعم الشلرقم لاعايفم ا نسلنتم، ا هلرا  العررتم املترد 

 .2، عدد  17جماد  

كت  تهدد ا رمل الروستم عاى   2022غبشي، ريفعالم ي •

، هقلل حتاتاي عاى أوكرانتل ا هن الغذائي   عد  دول عررتم 

  www.france24.com/arيهيفقع  

رعد هرور   2022ليفكتلنيف ، فتيفدور و ترين ، دميترتي ي •

الشهر ا ول هلذا يقيفل اخلرباء الروس عن هسلر الصراو هع 

 هرك  الدراسل  العررتم ا وراستم.، الغرمل   أوكرانتل

• Henry A. Frederick, Hard and Soft Power The 
Paradox of “Winning the War of Ideas in the 21St 
Century (Philadelphia: U. S. Army War College, 
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https://rasanah-iiis.org/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1/
https://rasanah-iiis.org/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1/
https://rasanah-iiis.org/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81/%D8%AA%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1/
https://www.amazon.com/%E2%80%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-ebook/dp/B0775T5B21
https://www.amazon.com/%E2%80%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-ebook/dp/B0775T5B21
https://www.amazon.com/%E2%80%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-ebook/dp/B0775T5B21
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/article/view/2128
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/article/view/2128
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/article/view/2128
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220302-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220302-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220302-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.france24.com/ar
https://eurasiaar.org/article/russian-experts-say-about-conflict-with-west-in-ukraine/
https://eurasiaar.org/article/russian-experts-say-about-conflict-with-west-in-ukraine/
https://eurasiaar.org/article/russian-experts-say-about-conflict-with-west-in-ukraine/
https://eurasiaar.org/article/russian-experts-say-about-conflict-with-west-in-ukraine/
https://eurasiaar.org/article/russian-experts-say-about-conflict-with-west-in-ukraine/
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA433257
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA433257
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA433257


83 

 –2022    
31 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

حتديل   ستلستم، اقتصلديم، عسكريم وأهنتم، تقنتم، عقديم، 

صرتم، غذائتم، جتيفستلستم، اجتتلعتم،  عالهتم، رتئتم. أي 

تداعتل ، أو حتديل  يأخطلر    ك  جيفان  ا تل  العلهم، 

 تقريبل . 

وهن مسن ا ظ، أن هذق الترديل ، أو هع تهل، هل  الل 

  ولتسل مللم، وهتيفاجد  فعال . وأنل أتفق هع "حمتتام" يهتيفقعم

كلت  اليفرقم الرئتسم رشسن هذق الترديل ، وأقيفل   نهل شب  

واقعم. و ْن تفلقتل ا رمل، ستتفلقم هذق التداعتل . و ن  هن 

الذين يعتقدون أن هذق ا رمل قد حللل، رسكفر ممل كنل نتيفقع. 

النلتيف. وهيف أهر وأنهل ستضع أو ارهل قريبل ، هل مل يتدخ  ما  

 هستبعد، متى اآلن.

و  اليفاقع،  ن  كتبل   هذا امليفضيفو عد  هقل، .  ذ 

تضتنل هقل،تي الصرفتم ا خري  البستطم، ا ديت عن ا رعلد 

الستلستم هلذق ا  هم الكربى. وتطرقلخ ملل أالرق الدكتيفر الفقفي 

  ورقت  املذكيفر ، هن نقلط. و، رسس هن "حتديت" تان 

التعاتقل ، أو رعضهل، حلملل أن ا وضلو املعنتم مل تتغري، تغريا  

جذريل  رعد. وميكن أن حنصر النقلط ا هم الر أالرهل   عد  

أهيفر، أهتهل  مقتقم هل جيري، تغري الن لم العلملي، تساري هذا 

التغري عاى هنطقتنل العررتم وعاى رالدنل الع ي  ، املتاكم العررتم 

م تداعتل  هذق ا رمل ياحملاتم وا قاتتتم السعيفديم، أه

والعلهتم . ومبل أن البلمت قد غطى أهم التداعتل ، وسب  

التعله  هعهل، فإن  سسلقي رعض الضيفء عاى ك  هن  مقتقم هل 

جيري وتغري الن لم العلملي، وتساري هذا التغري عاى هنطقتنل 

   العررتم.  ولتكن ذلن هن قبت   رداء الرأي والتعقت . 
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رللنسبم ملل جيري، هعرو  أن أوكرانتل يعدد سكلنهل 

  تقع   2كم603550هاتيفن نستم، وهسلمتهل  43ميفالي 

خلصر  روستل، ادنيفرتم الغررتم. ويعر  ادتتع أن هذق الدولم 

م، رعد انهتلر ا،حتلد السيففتتر، الر 1991استقال علم 

 وهنتم، كلنل  مدى أرر  مجهيفريلت ، رسب  كيفنهل دولم صنلع

 السيففتتر ا،حتلد أنأكرب هنتجي القتح   العلمل. وهعرو  

، أرسال روستل جتشل  م2014رقتلد  روستم. و  علم  كلن

هدججل  رل سارم    شر  أوكرانتل. وستطر  عاى هيفاقع 

اسرتاتتجتم عد  فتهل. وهنل  صال  وروارط واتقم ر  روستل 

سسسل   كتت ، ام وأوكرانتل. فللدولم الروستم ا و  ت

انتقال لداخ  روستل، ام    هيفسكيف   مشلل غرمل روستل. 

ونسبم كبري  هن ا وكرانت  هي هن أص  روسي، ورعضهم 

م 2014 يام ريفت  روستل وتيفجل. أم كاغم الروستم،يتردث 

ج ير  "القرم"    ا،حتلد الروسي، اذ  شب  رضم العسكريم

 -عن تصيفيل سكلن القرمفرضل  قلهم استفتلء شعيب، أسفر 

لصلا ا،نضتلم    روستل  -ونسبم كبري  هنهم هن الروس

 ا،حتلديم. وهذا هل   رللفع .

 وغرمل، شر     أوكرانتل يقسم الدانيفمل نهر أن وهعرو ،

 شر " دونبلسوهنل   قاتم " ا سيفد، البرر   يص  أن قب 

تم لالحتلد روستم، تدعيف ،نضتلم ا قا أغابتم وتقطن  أوكرانتل،

الروسي. ويدعى الغرمل أن غللبتم الشع  ا وكراني متت  حنيفق، 

وتؤيد انضتلم أوكرانتل  ا  "النلتيف"، وا،حتلد ا وروري. 

وتعلرض روستل متدد ما  "النلتيف" شرقل ، هلق مدودهل الغررتم، 

وترفض رشد  انضتلم أوكرانتل هلذا ا ا  املعلدي لروستل. 
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را  يع  اقرتامل ا ا ، رسسارت  فلنضتلم أوكرانتل لا

أن تقبا  هيفسكيف. و   ميكنوصيفارخي ، هن روستل. وهذا ، 

 نشر عدم تتضتن النلتيف،اليفاقع، هنل  اتفلقتم ر  روستل وما  

. وشرقهل أورورل وسط   واملتيفسط، القصري املدي  صيفاري 

 .ا،تفلقتم هذق مجد  أهريكل ولكن

**** 

 والنلتيف أهريكل هلق م،تا للنتم" "ا ه هطللبهم الروس مدد

وهابصهل  ا،لت ام رعدم نشر الصيفاري    وسط  وأوكرانتل،

وشر  أورورل، وعدم ضم أوكرانتل  ا  النلتيف،  ضلفم    رفع 

 شب  رروستم وا،عرتا  روستل،العقيفرل  ا،قتصلديم الغررتم عن 

ا،ستقالل،  هن أوكرانتل شر  سكلن ومتك  القرم، ج ير 

أو ا كم الذاتي. ومل يستج  الغرمل  ي هن هذق املطلل ، 

متى اآلن. فكلن ا،كتسله الروسي  وكرانتل. ويبدو أن الغرمل 

لن يغلهر رللدخيفل   مرمل هع روستل، تفضي  رمل علملتم 

شلهام. لذا، فلملتيفقع أن تنتهي هذق ا  هم رتفعت  اتفلقتم عدم 

دم ضم أوكرانتل نشر الصيفاري    وسط وشر  أورورل، وع

  ا  النلتيف، هع تعهد روستل رلمرتام ستلد  واستقالل أوكرانتل.

وتقتضي امليفضيفعتم أن نقيفل  ن  روستل هعهل ا ق، ستلستل  

واسرتاتتجتل ، فهي تدفع خطرا  فلدمل  حمتتال . أهل أوكرانتل، 

هذق الدولم الكبري  ادتتام واملتقدهم، فقد سقطل لألس ، 

آهر وغدر  الغرمل املتنفذ، ويلقم  دارتهل ضرتم خبت يأو ت

 يمكيفهتهل  وسيفء ستلسلتهل.

**** 
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و، شن رسن العلمل ردأ يسيفد فت  ن لم "التعدد القطيب"، رغم 

استترار القط  ا هريكي ياليفمتد سلرقل     املرك  ا ول. 

. روستل الص ، أهريكل،يأقطلمل    ع تىهنل  اآلن االث قيفى 

ا قطلمل كفريا  هل تخردِّد وضع  ر  فتتل  العالقل سنر وهعرو 

السالم، أو ا رومل،   العلمل، و  أقللتت  اهللهم. والترات  

امليفج  لاعالقل  اآلن فتتل ر  هؤ،ء ا قطلمل يكش  أن 

الروستم، وكذلن  –الصراو يسيفد العالقل  ا هريكتم 

 –الصتنتم. أهل العالقل  الصتنتم  –العالقل  ا هريكتم 

وستم، فتسيفد فتهل التعلون عاى الصراو. وهذا هل دفع رعض الر

روسي، ضد عدو عتتد  -املراقب  لتيفقع قتلم حتلل  صت 

 هشرت ، هيف أهريكل/ نلتيف. 

**** 

ن عاتهل أن إورللنسبم لاتنطقم العررتم يالشر  ا وسط  ف

، يريدون أن ا ن أن لايف،يل  املترد ، هنلفس  أندادتدر  اآل

فللص  خلصم  لجم  .يكل   "كعكم" املنطقميشلركيفا أهر

. وتهتم روستل رلملنطقم، لعد  أسبلمل، هلسم لنفط وغل  املنطقم

أهتهل  قررهل هن روستل، و هكلنتم ا صيفل فتهل عاى هيفانئ 

السيفريم، ولكيفن  حرحيفسدافئم، هف  هل مصال عات    

  أصبرل اليف،يلاملنطقم ههتم  هريكل، ورقتم القيفى الكربى. 

هن النفط والغل ، ورللتللي مل تعد   ملجم  ذاتتل  املترد  هكتفتم 

هبلشر  هلتل. ولكنهل ت   هصر  عاى التركم   انستلر  

 صدقلئهل وأعدائهل، وا،ستفلد  هن عيفائدق، قدر ا هكلن. 

ولذلن، ستبقى أهريكل رلملنطقم، ولكن ر خم أق ، و"شروط" 

والدرايفهلستم، هن اآلن وسرتك   هكلنلتهل العسكريم أشد. 
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املالصق  لاص ، ر   وصلعدا ، عاى احملتط  اهلندي واهللدي،

هؤ،ء العتللقم الفالام رلقيفن، و" ر الص " نفس .  وعاى

 وستشتدكالعب  أسلست  عاى السلمت  العلملتم، وا قاتتتم. 

لفالاتهم، ورمبل رنفس  تنلفسهم عاى هذق املنطقم، اهللهم جدا 

  لك  هنهم.القدر 

**** 

وههتل كلنل العالقل  فتتل ر  هذق ا قطلمل، أو عالقم 

ك  هنهل ردول املنطقم، فلن أه  املنطقم، شعيفرل  ودو، ، هم 

عن يليم أهن واستقرار واستقالل وتطيفر رالدهم.  ذ  ناملسؤوليف

عاتهم، دائتل  وههتل كلن وضع الن لم العلملي السلئد، أن يعتايفا 

د  لتقيفيم الذا ، خلصم عرب "تطبتع"  د و خال  وص

كن، أوضلعهم الستلستم، والتضلهن البت ،  قصى مد مم

... دون ا لجم املارم  سنلد هن هذق لتضتنيفا رقلءهم واقف 

 الدولم الع تى، أو تان.

 ن هن هصارم العرمل يكسهم  أن يتريفل املنت م الدولي 

تخسهِّ  الترا  هن ا للي    ن لم التعدد القطيب..  ذ  ن ذلن س

 رل قطلمل  ا ذر ي ا،ستعلنمررقم رعض ا قطلمل.. عرب  هكلنتم 

ؤذيم امل لألقطلمل املعروفم لاتنلورا  التصدي   ا خرى،

 - العرمل تضلهن واحتلد أن واملؤكد، .العاتل العررتم تصارملا

 ورصر ... علملي ن لم أي   هلهم، قيف  هنهم ستجع  - ْن مدث

  .فت  املستطرين وحبتعم ،الن لم ذلن مهلهت عن الن ر

 ،الكربى الدولم واق  سطيف  ل  كتلنل  هنهم ستجع  فلحتلدهم،

 الع تى.     نق  مل  ن



83

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

36 

 التعقيب الثاني: اللواء فاضل القرني 

امليفضيفو القلئم واحمليفري والذي ردأ   ترب  أهتتم تنلول هذا

تاهل وتستتر انعكلسلت  عاى العلمل رصيفر خمتافم ستلستم مبج

كلنل حتيف،  جتيفسرتاتتجتم عاى جغرافتم الستلسم الدولتم  و ْن

والتكتال  احملتتام. يالقطبتم، الترللفل ، ور وغ املعسكرا  

 ا،قتصلديم، التقنتم، العسكريم وا،جتتلعتم. وكذلن  ، اخل

كلنل ا رمل يالعتاتم اخللصم كتل يستتهل الروس ،  و ْن 

   سعي اليف،يل  املترد   ضلفمرل  ،رطبتعتهل لإلحللمهرشرم 

عالم هن خالل النغتم   ا  ضتلن ذلنورريطلنتل عاى 

وا سايفمل التصعتدي هن دعم يتنلهى والتصرحيل  الستلستم، 

وال يلرا  املتدانتم هن رعض ال عتلء الغررت ،  لألوكرانت 

 ضلفم     التتلرين العسكريم الر حتت  رسلئ  هتعدد  لروستل 

جدير رسن لمل املعنتم وأيضل  لاشعيفمل الغررتم. ك  ذلن ودول الع

سخذ مت  ا،هتتلم املصريي ملع م دول العلمل.  ن هنطقم الشر  ي

أو،   وأهتهتلوسط هعنتم وهدعيف  رذلن الصراو  سبلمل عد  ا 

رطريقم اهنم ومتتان القدر  أنهل هنبع هتدفق وهن م لاطلقم العلملتم

حترين دورهل   و ا سيفا ، املنلس  وا هن ليفصيفهلل   

   املنطقم التصدعل  الستلستمورسب   والنتل ا،قتصلد الدولي. 

دول الر مدال ر  رعض هن عقد ياخلالفل    كفرالر مدال 

، وامليفارد البشريم احملف   لابرت عن هيفارد هللتم جماس التعلون

مبلط والقالق    سيفريل، العرا ، التتن عتش رسب  ا  وسب 

 فريقتل .  لادول الر نلهلل هن ذلن   مشلل  رل ضلفم

و  لترديد الفر  والترديل  و  تصيفري أن اخلطيف  ا 

هل  واستشرا الر تهم دول جماس التعلون هيف قراء  املشهد 
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لت  ا رمل   هنتص  حريقهل أو نهليتهل.  ن ستلسم   ستؤول

رل رمل والدعيف     ا تلد املتتنع واملتتف    التيفا ن هن التنديد 

ا ايفل الساتتم وكذلن عدم تسجتج امليفق  وخلصم  هع ادلن  

يكيفن عترق حيفيال ، هيف  لننتلج الروسي هن خالل عدم  يلد  ا 

متلد هؤقل. وذلن أن  حللم ا رمل ستعتد وترت  امليفاق    

ستتت   و . status quoهر اليفاقع يالدول احملليد   كم ا 

سب  النقص املتيفقع لاطلقم و يلد  هفرحم   النستج ا تلدي ر

أسعلرهل. وهذا رللتللي ستكيفن  ضلفم   هرام  ا رمل 

هن هسره روسي أوكراني    أوروري،  تنتق وهستيفيلتهل. ورمبل 

 ورورل.  أوهنلحق تساري لاجلنب  خلرج 

أن الذي  كترلولم لفهم واستشرا  هد  ا رمل، وجد خ

ا رمل الروستم هن خالل  لنعيسلعد   ذلن هيف كت  صخ

أ  هنذ تفكن ا،حتلد دذ ر  ،ستلقهل التلرخيي غري البعتد

عد   اتفلقتل السيففتر رشك  شب  هفلجئ، وهل صلمبهل هن 

أهتهتل هنل يأن روستل اليفريت لاقدرا  النيفويم، وضتلن عدم 

 . وختيف  روستل هقنع، NATOالدول املستقام  ا   انضتلم

 وواجهل ذلن روستلن  العكسي. ولكن الذي مدث هيف ادل

إهالء وتساري عاى الدول احملتطم رهل واكتفل لفرت  هن ال هن ر

هل مدث  وهذا. ل ولتس تيفسعت ل أهنت ل م أنهل تريد م اهدَعوالر يخ

  جيفرجتل ورعدهل أوكرانتل يشب  ج ير  القرم  والر كلنل 

 لروستل.   ل أير هصريي ل خط

الروسي لقراء  فهت   تسأهم خطلرل  الرئ استعرضلخ

لاتيفق  ا ه  لروستل كدولم كربى تيفاج  تهديدا  هتدرجل ، 

 ووجد  أهم نقلط هعنتم رذلن خمتصر    النقلط التللتم 
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السرد التلرخيي لروستل وهل هر  ر  هن حمطل   له  -1

وتراٍخ،   ا قبم القتصريم ورعدهل الشتيفعتم. وا،نتقلدا  

 وا كم الشتيفعي وخلصم     خفلقل  ا،حتلد السيففتر

 التعله  هع أوكرانتل.

هفهيفه   وكرانتل لتسل دولم جلر ، ر  هي ج ء هن  -2

 روستل وفق التلري  ودميغرافتتهل.

الروه املت وجم رللقتصريم والن لم الستلسي  -3

  .ريفت وا،قتصلدي العلملي وهقيفهلت  العصريم لدى الرئتس ي

اتتجتم روستل شرم  املب  عاى التفلصت    جتيفسرت -4

 وأهتتم أن تكيفن دولم ع تى و، جي  أن تكيفن  ، كذلن.

أهن روستل يعترب هشل  رسب  جغرافتتهل الغررتم، و،  -5

ميكن أن تكيفن مبسهن. وأن الغرمل ممفال   اف  يريد   امم 

روستل هن ذلن متى وليف تكن هنل  مرمل. يواخللرحتلن أدنلق 

 أوكرانتل . تيفضح تيفسع ا حاسي والتدخ  الروسي  

خداو روستل هن قب  الغرمل والدول املستقام رسن تترت   -6

 دييفن ا،حتلد السيففتر املنهلر، ورللتللي حتتاتهل روستل.

خمللفم ا،تفلقتل   رلن ا،نهتلر السيففتر رسن ، تنضم  -7

رعض الدول يورمبل مجتعهل   ا  مشلل ا حاسي، ر  متى 

 هن ا ا . كلن هنل  رأي ميفل عدم استترار اددوى

روستل الالع  والرئتس   تيف ا،قتصلد ا ورري والذي راغ  -8

هاتلر دو،ر  هقلرنم  رلليف،يل  املترد  والذي  50التبلدل التجلري ي

 هن الرئتس ريفت  . د، يتجلو  الررع هلذا الرقم يوفق هل ور
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اتهلهلت   وكرانتل رنه  الغل  الروسي والسعي عاى   -9

يفويم يوالبنتم الترتتم هن امليفروث السيففتر رنلء قدرا  وأسارم ن

 السلرق ستسلعدهل   ذلن .

 تيفسع ا ا  هيف  نهلء ا ضلر  الروستم. -10

ا شلد  رسن القدر  النيفويم الروستم هي هن أفض  ا سارم  -11

  العلمل، وكذلن الصنلعل  العسكريم يهف  الصلروختم فرط 

  .Hypersonicسرعم الصيف  

فلقدو القدر ،  نريكتم، وا وررتيفيرى ا ا  هيف أدا  أه -12

 حتديدا  هي دهتم أهريكتم. لوأوكرانت

ا ا  هيف ضرر كبري لروستل ومافلئهل ي   شلر      متدد -13

  .وغريهمالص ، رلكستلن 

 ا،عتداء ولتس النفس عن لادفلو هيف العتاتل  ربدء ا جراء -14

 ميفل العتاتل  رسن ذكر أن  ورد هل وهن. أوكرانتل وامتالل

ولع  ذلن نتم رسن يكيفن هنل  م ام  .فقطيكتت    لصتمالع

أه  لروستل هن جهم الغرمل   ملل  ن مل يتم التتكن هن 

 ا،متالل الكله  وتغتري ن لم ا كم.

تيفهتن  لاعقيفرل  ا،قتصلديم وفق هل يتيفقع  الغرمل لرتكتع  -15

روستل، وتيفجتهل  واضرم  كيفهت  لاتغا  عاتهل. و  ستل  

 التهديد رلستبدال الدو،ر رللرور .تان اخلطلرل  

والكفري هن التفلصت  ا،قتصلديم، والقطلو اخلل   -16

واملصر  ا كيفهي وضتلن ا هن الغذائي لروستل ودول العلمل 

املعنتم رعقيفد هعهل. والروارط التللتم امتيف  أهم خطلرل  الرئتس 

 الروسي ملن يريد ا،حالو 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ju0gWdT1sGw 

https://www.youtube.com/watch?v=MxiNmb0H-k8 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk-UobeabgE 

https://www.youtube.com/watch?v=u0b8h8TKAp0&t=163s 

وهل يخستنتج هن تان اخلطلرل  والستل  هن ا مداث متى 

الار م، هيف ا صرار الروسي عاى حتقتق أهدا  العتاتم 

 وهيف الن او هن اآلخر الطر  عاىاخللصم. و ذا هل ُأِخذ رل،عتبلر 

لغم التصلدم  هن ، حتتسل  أكفر ورريطلنتليأهريكل  الغرمل

لدعم الايفجسر وكسر تان ا هدا  رللعقيفرل  ا،قتصلديم وا

والساله  وكرانتل والترفت  املعنيفي لدول اديفار الروسي حمليف 

أكد   خملوفهم، ستجع  امليفق    تعقتد تصلعدي هقصيفد "

و ار  الدفلو ا هريكتم أن اليفضع ا ه    أورورل تغري رصر  

الن ر عن نتتجم ا رمل   أوكرانتل. وتعهد الرئتس يرليدن  رسن 

لعدا  ستكيفن   الطريق، وأن اليف،يل  املترد  امل يد هن املس

تعت  عاى هسلعد  أوكرانتل   ا صيفل عاى أن تم الدفلو 

" اديفي رعتد  املدى الر حتتلجهل، لكن  مل يقدم ه يدا 

  . /https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/03/22يرتصر  

ن ا رمل رتيفضتح أكفر، أورورل وأهنهل   خطر مل تعهدق ه

العلملتم الفلنتم، يستطر عاى  يلد  ذلن التصعتد الدعم الستلسي 

الربيطلني رطريقم أكفر مد  يرللرغم خروجهل هن ا،حتلد 

ا وروري مديفل   وا جراءا  العقلرتم ا هريكتم، املتنلهتم 

وأسايفمل التهتتج تلر  وا،ستعطل  تلر   أخرى هن أوكرانتل. 

بدام أسارم الدهلر الشله  يو ن خفل فضال  عن التهديدا  رلست

مدتهل هن النيفوي    الكتتتلئي وادرايفهي . ك  ذلن قرائن 

https://www.youtube.com/watch?v=Ju0gWdT1sGw
https://www.youtube.com/watch?v=MxiNmb0H-k8
https://www.youtube.com/watch?v=Sk-UobeabgE
https://www.youtube.com/watch?v=u0b8h8TKAp0&t=163s
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ستتريفل    أوررتم ورمبل  ما وكرانت-عاى أن ا رمل الروستم

 شلهام يمرمل  رادا  ،  ذا مل يتم تطيفير امليفق   جيلرتل . 

أن ا رومل عاى هل يصلمبهل هن خرامل ودهلر يتكيفن  ن، ش

خاهل فر  وخملحر، والدول البعتد  عن املسره ادغرا    دا

لاررمل وهؤارون فت  هم أو  رذلن. ورطبتعم ا لل ستفضي 

ا هيفر    هكلس  وخسلئر لاطرف  ستكيفنلن هلتل ترجتح 

الفر  واملبلحر وفق ستلقهل. و  تصيفري الستنلرييفهل  احملتتام 

الغرمل هؤكد  هن هذق ا  هم هي حمصيفر    التللي، عاتل  أن

يعت  خملرراتتل  عاى تغتري ين لم ريفت   كتل ذكر الرئتس 

 هلرس  26السبل  CNNا هريكي وفق وكللم 

حتقتق ادلن  الروسي أهداف  هن العتاتم اخللصم، وهذا  -1

الستنلرييف هيف ا رسط وا ق  تيفقعل . ورذلن ستكيفن روستل دخال 

ق  قلدهم   ن  القطبتم املنلظر  لايف،يل  املترد   دار  و 

ربسلحم كسر  هتبم الغرمل وماف  وأملديم ا هالء ا هريكي. 

ورذلن ستعتد روستل  علد  تن تم العالقل  الستلستم، و عداد 

هفهيفم جتيفسرتاتتجي هب  عاى ا،قتصلد والترلل  الستلسي 

والعسكري هع دول عد  ولتسل حمدد  رللص  وهي ا هم، ر  

  العلمل وعاى رأسهل دول اخلاتج  ستتعدى ذلن   هنلحق عد 

العرري ياملرهيفن  تلدتت  أانلء العتاتل  اخللصم  رل ضلفم    

عضيفيتهل   أورن+. وكذلن رلملقلر  العلمل ستعتد الن ر   

العالقل  الدرايفهلستم، ا،قتصلديم، الفقلفتم والعتاتم وأيضل  

 كف . نالستلمتم لالحالو عاى الدمل الروسي املنتصر ع

ورللتسكتد ييفا يهل الترديل    الصديق القديم والعتق 
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والتق    جمل،  ا،تصل،  والدفلو وا هن  يالدرايفهلس

 والطبتم والتبلدل التجلري وغريهل.

حتقتق الغرمل أهداف  يركسر أهدا  الروس ، وهنل  -2

هرهيفن رتتسن متلديم الدول املعنتم هن العلمل يهكتن خطر 

لون وغريهل هن الدول العررتم وهنطقم وأهتهل دول جماس التع

الشر  ا وسط . لن يرى الغرمل ذلن متلدا ، وهيف الذي تدخ    

أهن واستقرار دول املنطقم وغريهل   العلمل هن خالل حملررم 

ا رهلمل، مقيف  ا نسلن، وتشكت  القتم ا نسلنتم وفق هعليريق. 

تلمل دولم ست داد ذلن التدخ  والعت  عاى تع تم تساريق رسب  غ

ع تى هنلفسم كلنل تسلعد   حتديد املنطقم اليفسط 

يا تلد . وهذق الفرضتم ستكيفن أكفر امتتللتم   الترقتق 

عند امتيفاء الغرمل لاص  هن عدم التدخ  أو هسلعد  روستل   

الن او عاى ضتلنل  رعدم يالشيفشر   عاى حتيفملتهل ا،قتصلديم 

ق الن لم الستلسي مبل يتعاق يا  ام والطريق  وعدم  الر  هل يقا

املستقر   ل  وتقديم تسهتال  ،ستفتلراتها يغيفر قيف  ا نسلن ي

   أورورل وأهريكل، ومتى  فريقتل.

التسيفيم الستلستم وا هنتم ر  الروس والغرمل، وهذا لن  -3

 الطلقم  نتلج دول قدر  عدم وهيف رئتسيكيفن  ، رسب  

. الروستم الطلقم عن أورورل تعيفيض هن  والغل يال يل  ا،مفيفريم

 أسيفا  استقرار وضتلن ا تلد عاى لاترلف م ا هنم املنطقم وهنل

صلديم هن خالل عيفائد اقت فر  هنل  وستكيفن نسبتل ، الطلقم

الطلقم أانلء فرت  ا رمل و علد  البنلء، ،ستغالهلل   

ا،ستفتلرا  املتعدد ، البنتم الترتتم، دعم املبلدرا  اليفحنتم 

 ، تع ي  الدفلو وا هن وردائ  الطلقم.مقاتتتوا 
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دخيفل العلمل   أتخيفن ا رمل الشلهام ي،  ح اهلل  وليف  -4

رسسبلمل رستطم تهتئ لاتيفاجهم الروستم الغررتم يهف  م ر 

الطريان فيف  أوكرانتل ، فضال  عن التايفيح رلستبدام أسارم 

ئتس الدهلر الشله  هن الطرف  يكتل أشلر    ذلن ضتنل  الر

رليدن رسن  ستكيفن هلل رد   ملل استبداههل  ورطبتعم ا لل لن 

يكيفن هنل  متلد هن الدول. ستنقسم العلمل يمتى وليف لتس 

رللتسلوي      مدى الطرف ، ورمبل أكرب الفر  هيف هتى متى 

تكيفن املبلحر   أق  صيفرهل. واملتيفقع وفق ا يقلو الستلسي 

مبل هع م الدول العررتم هيف ا للي أن دول جماس التعلون ور

ا،نضتلم رللضرور     الغرمل،  سبلمل عديد  عاتل وهتيفسطم 

متى تتدرج    قلو ا،عتبلرا  الفنتم والتكله  العتاتلتي 

  املن يفهم العررتم  روا،سرتاتتجي والتساتح الغرري الغلئ

 واخلاتجتم رل خص.  

هييم الفيير  ورل،رتعييلد عيين امتتللتييم أي السييتنلرييفهل ،  ن أ -5

والترييديل  اليير تتبايييفر هييع تساسيي  ا ييرمل، متبييض الترييديل      

كبلم سايب عاى أهين املتاكيم ودول اخلايتج، غيري أن مبعلدتهيل      

سييتكيفن فيير  لتريفياييهل لصييلا التنتتييم الستلسييتم وا،قتصييلديم   

واليير سييتنتج عيفائييد أهنتييم، اجتتلعتييم، رتئتييم.  خل. رييللرغم هيين        

تسيهل هيل ميدث هين خالفيل  ري        الصيفر  النتطتيم والير دعيم تسس   

رعض دول اااس رسن اليفمد  أو الكيفنفدرالتم اخلاتجتيم غلييم     

الصعيفرم وتشلر  املسترت ،  ، أن هذق ا  هيم ، ميكين التعلهي     

هعهييل  ، رشييك  أو اخيير هيين التعلضييد واقرتارهييل رتكتيي  ستلسييي  

 واقتصلدي وتعلون تق  ودفلعي وأه  متى يكيفن التساري والتيفقع

ذا فعللتييم يعيييفد عاييى ادتتييع. ولعيي  هييل ذهيي   لتيي  كلتيي  اليفرقييم      



83

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

44 

الرئتسيييم يتشيييكت   دار  أ هيييم خاتجتيييم  هيييي رداييييم ، ميكييين       

تقسييتتهل أو تيفهتنهييل    فريييق تنسييتق، ريي  جييي  أن تكيييفن نيييفا      

تسسيييتس لالرتقيييلء ريييدول جمايييس التعيييلون عايييى هسيييتيفى ا ميييداث 

نطقييم لتسيييفيتهل يالييتتن،  العلملتييم وا قاتتتييم. وا ورا  عديييد    امل 

 يران، العرا ، سيفريل، لتبتل وأهن الطلقم وغريهل . ولعايي أضيت    

أهتتم  اراء هذق القضيتم ا تيم واملتيفقيع هليل عتير ليتس رللقصيري،        

 اراؤهل رللنقلا والتيفصتل  وأن تكيفن قضتم استفنلئتم رللدراسم 

وسييرعم تقييدميهل لصيينلو القييرار لييتس مبييل قييدم هيين أورا ، ريي  مبييل 

 ينبفق هن النقلا هن نقلط وأفكلر  تتع أرعلدهل.    

 

 

 

 هناك من يتابع الخرائط وهناك من يصنعها

الخارطة هي األرض في راحة اليد. علماً بأن القراءة 
 الروسية لذلك نالها كثير من التأخير  
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  املداخالت حول القضية 

  أل هيييييم الروسيييييتم ل وا قاتتتيييييم العلملتيييييم ا،نعكلسيييييل-

 .احملاي املستيفى عاى وتداعتلتهل ا وكرانتم

وستكيفن البادان  رعدهل هلهذق ا  هم فتهل دروس قّتتم وهلل 

كتل  ،رشّدق هن جّراء هذق ا  هم هن املنلحق الر ستتسّار ّتمالعرر

 وعاى املدى املن يفر.  متساريهل ستستتر لفرت  حيفياأن 

الغرري القلسي هن روستل وقرارا  هصلدر  ا هيفال  امليفق 

الروسّتم ومصلر الدولم الروستم وحردهم متى هن املاتقتل  

الريلضّتم وا دواجّتم املقليتس الغررّتم هقلرنم مبيفاقفهم هن 

 ، وّضرل  الء أن الدول الغررّتم ، حترتم أا خرى ا  هل  

يد جيوستراتيجي ( توضح التهدNATOدول حلف شمال األطلسي )
 لروسيا
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خملو  الكفري هن  الرأممملل  ،هصل هل و، ميكن اليفايف  رهل

الدول ووضع عالهم استفهلم كبري  عاى عدالم الن لم العلملي 

 هل.ؤالذي تتركملم فت  اليف،يل  املترد  ومافل

هلنم لاصتنت   دانم الروس كلن فت   هن الص   وحابهم

دفعهم ل يلد  ارتبلحلهم  الداخاّتم، مممللنهم ووتدخ    شؤ

ضلفم    أن الص  تدر  أن هصريهل  وتقلررهم هع الروس، 

ستبعد قد ، يكيفن هن املهرتبط مبصري الروس رعد هذق ا  هم و

 .تلوجيفد تنستق ر  الدولت  قب  ردايم ا،جتتله الروسي  وكران

  هذق ا  هم ستدفع الكفري أن الستلسل  الغررّتم  والنتتجم

هم غري الغررّتم    ا،صطفل  خا  التكّت  الروسي هن ا 

ورللرغم هن العداء املستركم رتنهل -فلهلند  ،والصت  واهلندي

وجد  أن استترارّيم هتتنم اليف،يل  املترد  عاى  -ور  الص 

انضتلههل حمليفر تكيفن الص  فت   هنسيفأ عاتهل أالن لم العلملي 

، وهذق املبلو  رال شن تنطبق عاى الدول العررّتم سلستل أ ،عبل 

الدول اخلاتجّتم، وا  هم ا وكرانّتم لتسل ولتد   وخصيفصل 

ط هلل هنذ  هن هن قب  ا هريكلن بطَّر  كلن يخ  الار م

ج  استدراج الروس وحتتتدهم عن حريق أ ات  هن وا 

ستبدهلن ما  النلتيف املترد  ورريطلنتل ي فلليف،يل أوكرانتل، 

ذا  لنشر الدمييفقراحتم الاتربالّتم ادديد  والدفلو عنهل، و

جبلر دول رإون ؤخضلو روستل اّم الص  فإّنهم ستبد أهكنهم 

العلمل ا خرى عاى تطبتق الدميقراحّتم الاتربالّتم ادديد  الر 

 لاّدولم ا ديفم، ر  وقد ، لسيّنهل نهليم تطيّفر الن لم الستأيرون 

جبلر الدول عاى تطبتق رإون ؤينت رون سقيفط الص  فقد يبد

دوا  الفلعام هذا الن لم عن حريق ساله العقيفرل  والطرد هن ا 
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خضلو  ذا استطلعيفا   ،كتل فعايفا هع روستل ،  الن لم العلملي

 روستل.

دول العلمل الفللت والدول  هن الدول وخصيفصل  والكفري

الضغيفط الغررّتم وستنهلر أو املتيفّسطم لن تستطتع هقلوهم 

 تستجت  ملطللبهم، وصتيفد دول هف   يران وكيفريل الشتللّتم هفال 

هتهل الدعم الروسي وهذا لن يكيفن أيعتتد عاى عيفاه  هن 

هلم ا صلر أ تلفتتل ليف انهلر  روس ،لاكفري هن الدول هتيففملرا 

 الغرري.

ل وكذلن هن خال يفرقم الرئتسم والتعقت  عاتهلهن الويتضح 

الترات  املتسني والعتتق ملل حيدث أن هذق ا رمل هي العالهم يأو 

عراض الر تدل عاى تغري أو حتيفل مدى العالهل   وا  

هر أيتكتيفنتن  أسلسي   العلمل عاى ك  املستيفيل  .. هذا 

املقب   العلمل مجلو هيف شك  هل لتس عات  ولكن .  مجلو.عات  

انلء ا رمل أعلمل هل قب  و. وقل يشب     مد هل الوتفلصتا .

هتكام وعت  كتل أن  العلملتم الفلنتم ولكن رلختال  الفرقلء..

 ن مل حتيفل   فكرتهل.   هم املترد  ستنلهلل نصت  هن ذلنا 

 NBCفرا ا  هذق ا رمل ومس  هل ذكرت   تن كذلن ف

اع عاى ختلرا  هنهل الرئتس ا هريكي رليدن احَّ نأ  ا هريكتم

نتم لتعطت  قدر  روستل عاى هيفاصام هجيفههل عاى شن مرمل ستربا

أوكرانتل رشك  غري هسبيف  لتشت  تعطت  ا نرتنل والكهررلء 

عصر ا رمل الستربانتم ردأ رشك   ن خل.   …والقطلرا  

ا رمل قد ، تق  ضراو  عن هل نشلهدق عاى شلشل   هذقو عا !

تيفهتم   متلتنل ال ل أسلست ا أصبرل عنصر للتقنتمف التافل .

    ننل أصبرنل رقتتأخلصم  ،نستغ  عنهل هبلشر و،رشك  
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النيفو هن ا رومل الذي رر  تساريق وي داد  هذقتعلهالتنل التيفهتم. 

رشك  هضطرد جي  أن نعد هلل العد  هن خالل تطيفير القدرا  

هتتم أاليفحنتم والبرت عن هصلدر تقنتم أخرى غري الغررتم هع 

 خل.  . …هفتيفمم املصلدرا،عتتلد عاى الربجمتل  

مل نتسار هن هذق ا رمل   ننلفإن  هن التسطتح القيفل  ورللطبع

نلقم لنل فتهل و، مج .  ن  ،أرغم  ،متى عاى املستيفى الفردي

وعاى ذكر ادت  فهيف يقتل  عاى الشعري كتصدر أسلسي 

لاكرريفهتدرا ، وهيف احملصيفل الذي يص  هع ت  هن أوكرانتل 

لتتبع   عال  سعلر اأي انعكس   ارتفلو هر الذوروستل، ا 

ول االر هذق ا رمل أسعلر الاريفم. ركاتم أخرى فإن أارتفلو   

ان  عالقم هبلشر  انعكس عاى ا تيفانل  وهرري امللشتم ولال

مبستهاكي الاريفم، هع التذكري أن رعض الدول العررتم ردأ  

قتح  ن خم ونهل هن ال  تعلني هن ارتفلو سعر رغت  اخلب 

فريقتل   يكفتهل فقط لشهيفر قاتام يهصر ولبنلن ودول مشلل 

جمرد تلذج علملتم. هذا الكالم يقيفدنل    هسسلم "ا هن 

يلم فتتل ليف الغذائي"   املتاكم وهلذا حنن فلعايفن   قلدم ا 

جراءا  الر عال  وا هن القتح وا  تنلمدث شح   خم ونل

 خذ رهل. ميكن ا 

وهن  العيفملماا  يرون أن روستل قضل عاى كفري هن احملو

 ، والتصيفر أننلخافهل الص  كهد  هن مررهل   أوكرانتل

 . سنرى دو، االامقطب  أو  وسنرى ل ،هيفا ي ل علملت ل سنرى ن له

 ماهلند ذا  العالق لنسخذ. املهتمعاتهل أن ختتلر وهي الدول 

روستل  ولكن  هع روستل فهي عاى خال  هع الص  مالتلرخيت

 ا ورمبل نرى استقرار ،تقري  ر  اهلند والص استعت  جهدهل ل
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ن مل يكن امتتلل اليفصيفل    هن جهم الص    ،  كشتري

نتتجم  ا قاتتتملبعض املشلك   وهن جهم رلكستلن. سنرى مال 

هع تعدد  استقرارا  أكفرالعلمل ستصبح وعلملتم.  مهشكا

  مارام رعض املشلك  هع  السعيفديم يسلعد هذا ورمبل. القطبتم

 يران ردعم هن روستل والص  كي يقطعل الطريق عاى أهريكل 

 .املنطقمهن هشلك   ا،ستفلد   

هن ا  هم ا للّتم ر  الغرمل وروستل فإن  يبدو أن  رللرغمو

ن  إو ، ف ،هع روستل تخطّبع عالقلتهلأن   ،ورورل لتس لديهل ختلر أ

مللن ورل، وهذا هتفّهم هن قب  ا لن يكيفن هنل  سالم   أور

يطللت  وتؤّيدق العديد هن الدول هف  هنغلريل والفرنست  وا 

 ات  رللرغم هن هعلرضم ا  ريلوصررتل وروهلنتل وراغل

وا هريكلن. ونتتجم لذلن ستبضع الن لم الدولي    حتيفل 

 عاى هؤّار سرتاتتجي، وستكيفن لذلن ارتدادا  او علد  تن تم 

صلد والستلسم   مجتع املنلحق اخللضعم هلتتنم ياليف،يل  ا،قت

 والر ،هنذ القرن الفلهن عشر القلئتم  وفرنسلاملترد  ورريطلنتل 

نلنّتم واخللحئم   نهل اقرترل هن نهليتهل نتتجم لاستلسل  ا أيبدو 

ضلفم    رغبتهم   استترار  الكفري هن ا  هل  العلملّتم، 

ّن  مر ويشتكي العلمل أعيفن لسيف  الذي يدطامتكلرهم ،قتصلد ا

والذي  اد عدم املسلوا    الدخ  مبعدل غري هسبيف   ،هن ظات 

 ا غنتلء والفقراء. ضلع  الفجيف  ر 

القيفى ادديد  كللص  وروستل واهلند نضلهلل ضد  ننيِفَعوستخ

 املترد ،كفر عدالم وتطبتق هيفااتق ا هم أرعلمل  رلملطللبمالغرمل 

ستفرض هصل هل عاى الن لم العلملي كقيفى اقتصلديم،  وهن اّم

هن خلرج  هم أخرى ،مقل أوستارقهل  ،وستلسّتم وعسكرّيم
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الغررّتم ستبرج عاى اهلتتنم  ماملن يفهم الغررّتم وأخرى هن املن يفه

مللنتل والتلرلن أالفالاّتم وستفرض هصل هل اليفحنّتم وهنهل 

فقلفل  وستنقا  ستلسل  وستتبع ذلن التغّتر تعدد ال ،وكيفريل

 وستعتتد عاى اقلفلتهل. ،هذق ا هم عاى الفقلفم الغررّتم

ويتم  ،تسريبل  عن وجيفد تفلهتل  ر  الغرمل وروستلومثم 

مبيفجبهل الستله رللستطر  الروستم عاى أوكرانتل   هقلر  

ا هر قد يضع  هذاهيفافقم روستل عاى ا،نسرلمل هن سيفريل. 

 رللقضتم  ث   كتت  لكيفنهم هعنترل مدا ل اخلاتج هعنت

م  واصال هسقط عالقتهل ردهشق حيفال سنيفا   السيفريم.  

ا رمل،  د ا هلرا  تيفجهل  لتهل هع وجيفد مديت ميفل 

السعيفديم   نفس ا هر وهنهل امتتلل كبري رعيفد  سيفريل لاجلهعم 

اآلخر لتساري ا  هم عاى اخلاتج هيف  ادلن كتل أن  العررتم.

العلصفم  هدوءم ا،ستفتلر اخلاتجي   أوكرانتل رعد هكلنت 

 ووضيفه الرؤيم ،ستقرار الباد ا ه .

الرئتس ا هريكي رإعلد  تفعت  ساطل   ورل شلر     قتلم

ا رمل البلرد  لتشجتع الصنلعم احملاتم لاتيفاد ا سلسم 

. "هيفاد أخرى"هلذق الستلرا  و والبطلريل لاستلرا  الكهررلئتم 

 جراءا  هشلرهم وقيفيم  اختلذعاتنل   املتاكم ء ذلن و  ضيف

، وذلن هن هنطاق أن لدعم صنلعل  حمدد  رعد دراسم وافتم

 اختلذورللتللي حيق لنل  ،ستصبح أق  عيفملم شتئل  فشتئل  العلمل

 ا جراءا  املنلسبم لرفع و تنيفيع الصنلعم احملاتم.

ردراسم  قيفم كدولماملتاكم العررتم السعيفديم ت، شن أن و

 اختلذوهن اليفاضح أن  عاتنل  ،ارتدادا  ا  هم ا وكرانتم

 جراءا  وستلسل  اقتصلديم خمتافم متلهل    عد  جمل،  
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وهن  ،خلصم   ضيفء العقيفرل  الر فرضهل الغرمل عاى روستل

املتكن أن يقيفهيفا رذلن ضد أي راد هستبده  أعذارا  خمتافم و 

 خمتاقم.

فر     ا  هل  دائتل  اى أن ومثم وجهل  ن ر تؤكد ع

جلهر  تتطا  ا،لتقلط، وفر  أخرى عديد  تتطا  اخلاق 

وا،رتكلر، وهنل دور ا نكم   صنلعم القرارا  الال هم 

يرتبط  لاجهل  الستلديم   الدولم، وصرتح أن التصنتع عتيفهل 

ن  يرتبط رعدد هن املقيفهل  ا خرى أرل،قتصلد، غري  شكاتل 

 أرر هل املقيفم الستلسي   الدولم. اليفح ، وهن

الاجيفء لالكتفلء الذاتي و  ستل  هتص ، ورللرغم هن أن 

هر يكلد يكيفن أ، ولكن  هتتم وهفض  دائتل هر واضح ا أ

  مشيفل ، والركيفن ،فرتاض  هدر لاتفكري اليفاقعي  هسترتال 

. وهن ام يكيفن التيفج  اليفاقعي املنلس  رن ر الرباغتلتي املنتج

فتهل يدق أو الرئتسم اليفرقملت  كلت   شلر ريين، وكتل أالكف

سس واقعتم وهيفضيفعتم أرنلء الترللفل  عاى  هيف املعقبيفن

هيفر وهصارتم وعدم ا،ستسالم لافكر العلحفي السلذج   ا 

 .هنهل وسالهتهلأوهصل هل و رل وحلناملتعاقم 

وضع خطم اسرتاتتجتم هن هتبصص  وهن املهم العت  عاى 

ذا كلن ميكن  قتصلد ال راعي واملتلق، وهعرفم هل   ا،

نتلج احمللصت  ا،سرتاتتجتم كللقتح  استبدام املتلق احملال    

  رَسعال  وهعرفم هقدار تكافتهل والعلئد هنهل  تت تخوا 

 ،ال راعتم   املتاكم ل العتاتم اقتصلديل  وذلن لتنيفيع املنتج

 هسلئ  أسلستم كلمللء رهتنم لادول ا خرى   ن، نكيف تت 

 والغذاء. 
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وضتلن اهتال  أدوا  الصنلعم ورللذا  التقنتم، كتل أن 

عله  قيف  داخاتم حتفظ الدولم هن اخلضيفو  وجيفد ردائ  يعد

مرهلن روستل هن ن لم  يعدهن الدول هللكم التقنتم، و وا،رت ا 

 عاى ذلن!! سيفيفل دلتال 

فريق " مدث  تشكت  هذا قد وهن املقرتمل  املالئتم يوغللبل 

  أ هم هتبصصم   جمل،  عد  هنهل ريقيفم رتشكت  ف "أ هم

 ووضع ...خل  والصنلعي والسترباني والغذائيا هن املللي 

فقط  داخاتل  لارصيفل عاى ردائ  فعللم سيفاًء "خطيفا  عتاتم"

يشت  فريق  دار  ا  هم  أن وجي تعلون هع دول أخرى. رللأو/

ل، هن أج  ه  الترديل  املتكن مدوامجتع ادهل  املبتصم 

هن هذق    جراءا جيلد م  هلل، أو التكت  هعهل، وا هم ارتداو 

   فر ، وهف  هذق ا جراءا  تتم   ملل  وحتيفياهلالترديل  

 الدراسم ادتلعتم وهن جهل  اختصل  عد !!

لانفط جي  أن ننطاق هن هصارتنل ا،قتصلدّيم  ورللنسبم

لارات   ورللنسبم هم، ب  لألسبِّننل لسنل امُل  متت  ونب  عاتهل

التقاتدي عاتنل أن نعتد تقتتم هيفاقف  هن الترديل  الر تيفاجهنل 

 ،ن وهدى هصداقّتت    هيفاجهم الترديل  املستقباّتماآل

 .ستبدهنل رعد ا  هم اقونستشر  نتلئج ا  هم ونتبذ هل نر

عتال الدول  ههتلرتنتل   تصيفر رعض وجهل  الن ر، فإن  

لن  ،  االل العسكري الصنلعي رنلء حتللفل  وخصيفصل 

ذا   الصعيفرم  غليم   ن   حتقق هد  اليفصيفل لالكتفلء الذاتي

 مكنل نتردث عن نق  تقنتم عسكريم ذا  تعقتد ومسلست

م. ، وذلن ،عتبلرهل ضتن هتطابل  ا هن اليفح  لتان الدولمعللت

احملاتم لعل  العسكريم لذا هن املهم دعم وتشجتع الصن
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الر حتتلج لابرت والتطيفير والذي رطبتعت  يستغر   وخصيفًصل

،هتال  تان الصنلعل  والر تقيفد لايفصيفل     حيفيال  ل وقت

 ال رو . وعتيفهل  فإن ا،كتفلء الذاتي   العتلد العسكري

ومافلء التيفم لتس هم مافلء الغد،  تتغريميفال واملصلا وا 

 .والدروس هن هذق ا رمل  خذ العربأفتج  

 تعدالترديل  امللئتم وحتقتق استداهت  فضال  عتل تقدم فإن 

وذلن   الر تيفاج  املتاكم العررتم السعيفديم  هن أرر  الترديل

سب  حمدوديم هيفاردهل امللئتم الطبتعتم وتدهيفرهل املستتر هن 

م نلمتم، وتسلرو هعد،  الطا  عاى املتلق نتتجم املعد،  العللت

 و،نسبًتل لألنشطم التنتيفيم والنتيف السكلني هن نلمتم أخرى. 

خيفى عاى ادتتع أن املتاكم هن أكفر الدول ندر    املتلق   

العلمل، متت تقع   هنطقم صرراويم ذا  رتئم قلستم، رلستفنلء 

رعض ا شرحم السلماتم والسالس  ادباتم ذا  املنلخ املعتدل، 

فتهل هنبفضم وغري هنت تم وترتفع  كتل أن هعد،  ا هطلر

هعد،  التببر أضعل  هعد،   ع ممل جي ،فتهل درجم ا رار 

ا هطلر. كتل تنعدم فتهل املسطرل  امللئتم الطبتعتم الدائتم. 

ملعلدم هذا التردي  ميكن  ضلفتهلالطتيفمل  الر وأهل 

تكتن   قدرتنل عاى ا،ستفلد  هن الفر  الر تاكهل   

لد عاى حتاتم املتلق، فتيفارد الطلقم لدينل والقدر  املللتم ا،عتت

فاتلذا ، ندعم هذق الطتيفمل  رللعت  والع ميم متى  ،ممكنم

  جيلد   ا    ويكتن حنيفل هذق الصرلري هروًجل خضراء

وهسطرل  هلئتم دائتم هن خالل ا،ستفلد  هن التضلريس  جملٍر

ق الر تغطي مجتع الطبتعتم  رضنل كل وديم وجملري املتل

املنلحق كيفادي الرهم والذي ميتد هن غرمل املتاكم    شرقهل 
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اشتهر  وامل   راعتمو  أميفاض    ويعترب شريلًنل تقع عاى ضفلف

وهذا قد يسلعد عاى اتسلو املسلمل  اخلضراء  ،رعمأهاهل رلل ا

  . وتيففري الغذاء وتغري املنلخ

  هللتم شن أن عتاتل  التراتم تصلمبهل تكللت ،

واقتصلديم عللتم رسب  كفلفم استهال  الطلقم   عتاتم 

وهذا التردي ا قتقي يتطا   يلد    دعم ا  لث  ،التراتم

وا،كتشلفل  ادديد  وتقنتل  ترفع كفلء  ا نتلج وتقا  

 تجدد استهال  الطلقم، كتل ميكن تطيفير استبدام امليفارد امل

 هلذا الغرض.

ميف  حتديل  اسرتاتتجتل  وتهديًدا  هننل التردي اآلخر والذي  

امللئي هيف أن ، هل  الل تقنتم وصنلعم حتاتم املتلق هستيفرد ، وت   

قتتتهل املضلفم لالقتصلد حمدود  فتتل يتعاق رللتشغت  والصتلنم 

وتسهت  احملطل  والتصنتع وصنلعم قطع الغتلر الرئتستم وتسهت  

ا ايفل هلذا  لع ل . والعتللم اليفحنتم لاعت    هذق الصنلع

 التردي هعروفم وخري تيفذج ميكن أن حيتذى ر  أراهكيف. 

 

    لال هييم ا وكرانّتييم عاييى   املتيفقعييمالفيير  والترييديل

 .املتاكم ودول جماس التعلون

هن املتاكم واملنطقم العررّتم رصفم علّهم العديد  ستيفاج 

ملهّتم هلذق ا  هم، كتل ستتله هلل رعض الفر  ا نتتجم  الترديل 

ممملل جيع  هن الضروري حملولم ا،ستفلد  هن الفر  وتال  

 الترديل  عاى النريف التللي 

 . وا عالهي الستلسي امليفق -1
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أن  نتصّر  ه  نعان ا،حنتل  دلن  هل وخصيفصل  كت 

الستلسل  العررّتم هنذ  هتتنل عاىادلنب  يالروسي والغرري  

صت  اليفاعد والذي ، يفق  فه  ننرل  لاجلن  الروسي وال  عقيفد

م ننرل  لاغرمل الذي يريدنل أن أق رلملطلل  و، يبت هم  ءمافل

واملقلحعم وا،رت ا   رل دراج  العقيفأنذعن لطلعت  وخيفي   

 يبِقفض  لاتتاكم أن تخهن ا قد يكيفن لك  هن يتتّرد عات   

هسلفم هتسلويم هن الطرف    امليفاق  الستلسّتم الر ّتم وأن 

  اليفسلئ  ا عالهّتم دون ارتذال  رإنصل تذكر وجهم الطرف  

 ي هنهتل.رسأو التشهري 

 والغل . النفط -2

الطلقم ا،مفيفرّيم يص     أسعلراليفاضح أن ارتفلو  هن

رلملنتج  هل يستىوقد دفعتنل اليف،يل  املترد     لع   ،صل نل

ملعقيفلم هلم، سعر النفط   ا دود ا  رقلءاملرّجح لعقيفد حيفيام 

وكلن ذلن عاى مسلمل خم ون الطلقم عندنل وعاى مسلمل 

 مل يكن ماتفل  خري ن الغرمل   العقيفد ا  ومتت  ،العيفائد

وتسب     ،لنل وملرمل رشراسم الطلقم ا،مفيفرّيم هيفايفقل 

ن ارتفلو سعر  ومتت  ،اخنفلض ا،ستفتلرا    هذا االل

فعاتهم م   ،  فتهلستلسّتم والغرمل حر  سبلملكلن  الطلقم

ّهل حنن فتج  أ ،لطبتعتهل سعلرالستلسّتم مّتى تعيفد ا  املشكام

صّر الغرمل أذا امتدم الصراو و . وّر أن نتبع ستلسل  السيف  ا 

عاى البرت عن ردي  لاطلقم الروسّتم فتتكننل تبلدل املستيفردين 

ضلفّتم  السيف  دون ا لجم ،ستفتلرا   رسسعلرلانفط هع الروس 

نتلج تؤّدي    خفض ا سعلر حتل السعر املنلس   يلد    ا  أو

 لنل الذي حيددق خرباؤنل ا،قتصلدّييفن.
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 .العتام ستلسل  -3

هن اليفاضح أن  هن هصارم  ،ظ  ال رو  الدولّتم ا للّتم  

استبدام عتال  كبلر امليفّردين لاسيف  السعيفدّيم  السعيفدّيم قبيفل

الذين يصّرون عاى الدفع رعتاتهم  وررّتمستيفيم وا هن الدول اآل

وروّري مّتى نستطتع تسديد وارداتنل يفان الصت  والتيفرو ا تهف  ال

 ،عالن أو الرتويج لذلن، دون ا هلهن تان الدول رعتالت

هع أن اليف،يل  املترد   ،  تسعري النفط رللدو،ر وا،ستترار

دّيم وا تلد تكّرر  حملو،تهل التدّخ    الشئيفن الداخاّتم السعيف

 عدائنل الستلست .أمتلنل هع أأو اليفقيف  

 .الغررّتم العقيفرل  -4

هن ا،متتلحل  الر ستتبذهل الص  وروستل لارد  ا،ستفلد 

ن عاى التبطتط هن تساري العقيفرل  الغررّتم عاتهل والعت  هن اآل

ي عقيفرل  غررّتم هستقباّتم وا د هن االرهل مبل ألكتفّتم تال  

الغررّتم هف   لألن تمامليفا يم  لألن تما،ستبدام احملدود    ذلن

لاتدّرمل عاتهل واستبداههل عند ا لجم  وغريقردائ  ن لم سيفيفل 

 ورن.أخل  رللدول العررّتم ودول  أو عت  ن لم شبت  هيفاٍ 

 صيفل   اخللرجليفدائع وا ا -5

عاى روستل القاق لدى العديد هن الدول الر  العقيفرل تفري 

 رل هكلنن  أفتن اليفاضح  ،  الغرمل صيف، أتان ودائع ومت

ّن  إولذلن ف  هصلدر  تان ا هيفال رتعّس  عند نشيفء أي خال 

هن الضروري العت  عاى خطملم لكتفّتم التعله  هع ا هيفال   

 هم أي أ مدوثاخللرج  كتم وروّيم لتال  فقدانهل عند 

دام تان ا هيفال   وهن ذلن استب ا لضنم،هستقباّتم هع الدول 
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هعهم   البنتم الترتّتم والصنلعّتم    مهشلريع كربى هشرتك

ي استفتلرا  هستقباّتم   الدول أاملتاكم، كتل جي  ررط 

 ،صيفل   املتاكمأجنبّتم مبل لتان الدول هن استفتلرا  وا 

جنبّتم   ملل قرر  الدولم ا  هتبلدلم تت تكيفن اخلسلئر 

 ملستفتر  فتهل.هصلدر  أهيفالنل ا

 ن تم التيفاص  ا،جتتلعي. أنرتنل وا  -6

ن تم أو لإلنرتنللد ردائ  حماملّتم أو علملّتم  جيهن الضروري 

 جنبّتم خصيفصل التيفاص  ا،جتتلعي الر تتركملم فتهل الدول ا 

عتلل وادهل  ا كيفهّتم وهتع تان الر تعتتد عاتهل ا 

 لكرتوني تيفكملانل والربيد ارشر وأاملعايفهل  املهّتم هف  ن لم 

جيلد حر  ملنع التركملم  لكرتونّتم وغريهل أو والسرلرم ا 

 اخللرجي فتهل.

  العسكريم الترديل  -7

ا،ستفلد  هن ا  هم ا للّتم   رنلء صنلعل  حماملّتم  ميكن

  حتقق ا،كتفلء الذاتي   جملل  ههت  أصبرل هتلم  مللتل 

تجّتم رل،عتتلد عاى الصتنت  أو صنلعم صيفاري  ردو اسرتات .أ 

قاتتّتم الروس وحتقتق خم ون يعلدل أو يفيف  خم ون الدول ا 

 املعلديم لترقتق الردو.

لتساتح  يهل يكفحتقتق ا،كتفلء الذاتي وخت ين  .مل 

سارم املتيفّسطم الضرورّيم لاررومل ا افلء عن حريق صنلعم ا 

وهن ذلن املدافع  ،  املنطقم العررّتم رلليفكللم والشلئعم مللتل 

والرشلشل  املتيفّسطم واملركبل  العسكرّيم والطلئرا  املسّتر  
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احملتيفلم عاى الكت   يسارم الدفلو اديّفأوهضلدا  الدروو و

 واملسّترا . ا واهلتايفكيفررتوالفلرتم الصل م ضد الطريان 

 ا هن الغذائي -8

عاى السطح نتتجم ا  هم  الر رر  هن ضتن الترديل  

لكيفن الدولت  هن  ،وستم ا وكرانتم قضتم ا هن الغذائيالر

رب الدول الر تصدر القتح لاعديد هن الدول وهن ضتنهل أك

 املتاكم. 

فال ييفجد  ،الغذائي وا هن امللئي وجهلن لعتام وامد  ا هن

وهيف هصطاح قد يسلء تفسريق وميكن تيفجته   ،غذاء ردون هلء

اط وجيفد تيفا ن واستتراريم خلدهم فئم هعتنم دون هراعل  ،شرت

 لاتصلدر امللئتم الطبتعتم. 

الغذائي ، ميكن حتقتق    املنلحق الصرراويم رصفم  ا هن

الغذاء يشت    للغذاء لتس  راعم قتح حماي فقطفهستداهم. 

ورعض الفيفاك   ر  رو رلملتاكم هف  ا هنتجل  أخرى ، تخ

والدواجن والاريفم  كل  ل . أهل الاريفم رل سيفا  املتيفاجد 

ق  ألكنهل نس   هتفلوتم فتتيففر رعضهل حماتل  رنس   ،ا تراء

هن امتتلج السيف  احملاي.   ظ  ا  هل  الطيفيام جي  التنل ل عن 

 راعم رعض املنتجل  ذا  ا،متتلجل  امللئتم العللتم والرتكت  

عاى تان الر تعتتد عاى الري رسن تم ري هرشد  هف  البتيف  

م. ييفجد تيفسع   ال راعم مللتل  رللرتكت  عاى حملصت  احملتت

فهنل  تفلخر وتنلفس عاى  راعم ال يتيفن متت   وليفيمألتسل ذا  

يطللتل  ى وه  حنن سننلفس رَوتخ الرشجلر ييفجد هالي  ا 

هطلر. كذلن سبلنتل الر تعتتد  راعم ال يتيفن فتهل عاى ا  و
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و ج ء هن  عاى يفَ هنل  تيفسع كبري   غرس النبت  الذي يخ

 فقراء العلمل عن حريق ررنلهج الغذاء العلملي. 

املتاكم خالل السنيفا  امللضتم ر رو  هشلرهم     هر لقد 

هن ختطي  -ا تد وهلل-ومتكنل  ،مد هل رلل رو  ا للتم

 تان ا  هل  ذا  العالقم رل هن الغذائي. 

هن ا هن امللئي هقدم عاى ا  وهن وجهم ن ر البعض فإن

فراط و، تفريط. لدينل  هر يتطا  ستلسم ، ن ا أو ،الغذائي

    نفل وصخ هتنيفعمهصلدر هتلق 

يكفر تيفاجدهل    ،املتلق السطرتم وهي هتلق هتجدد  -1

وتضم هنلحق جل ان وعسري  ،ستى هنطقم الدرو العرريهل يخ

و ران والبلمم وهكم املكرهم واملدينم املنيفر . هذق املتلق ليف 

ولكن هن الغذاء.  ا كبري ادهل ركفلء  عللتم ليففر  ج ًءباستخ

 ملنلحقصرلمل امل ارو   هذق اأس  هجر كفري هن هع شديد ا 

 عديد .   سبلمله ارعهم 

وتتجلومل  موهي نيفعلن هتلق جيففتم ضرا ،املتلق اديففتم -2

وديم وهذق ، ميكن ا،عتتلد عاتهل هطلر وجريلن ا هع هطيفل ا 

جيففتم غري  هتلقوراعتم عاتهل رصفم هستداهم، قلهم هشلريع     

هتجدد  وهي تان املتلق املبت نم   الطبقل  امللئتم هنذ ا،  

ق  ركفري هن هعد،  السر  أالسن  وهعد،  هددهل السنيفي 

 السنيفيم وتعلني هن هبيفط   هنلست  املتلق. 

هتلق البرر احملال  وهذق تيففر هتلق الشرمل لاتدن  -3

م   اليفقل ا لضر لا راعم ستبَدتيفسطم و، تخالكبري  وامل

 ،رتفلو تكللتفهل ورعدهل عن املنلحق ال راعتم. 



83

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

60 

وهي هصدر هلئي  ،جمعلَلهتلق الصر  الصري امُل -4

 هصدر هلئيوهيف  ،جمعلَلهتجدد ي داد مجت  رل ديلد حمطل  امُل

ق  هن الطتيفمل  ،رتفلو أ، أن استبداه    لا راعم تيفذجي 

وييفجد تلذج  ،  هذق املتلق لاتنلحق ال راعتمتكللت  تيفصت

هن امتتلجل  هتئم  ٪60كفر هن أنلجرم متت تيففر هذق املتلق 

 هن هتلق الري.  رل مسلءالري والصر  

هتلق البرر وميكن استبداههل رغم ارتفلو هايفمتهل    -5

ولع  هن ا نس   راعم حملصت  حمدد  تترت  املايفمم املرتفعم. 

هتلق البرر احملال    م  هشكام ا هن  عاىعدم التعيفي  

 الغذائي   املتاكم. 

 أخرى  -9

ا،ستعداد لاررومل الستربانّتم رتطيفير اخلربا  املعرفّتم   1

والتقنّتم احملاملّتم وتدري  وهنتد العدد الال م هن اخلرباء   هذا 

 االل.

قرار ن لم هنتد هنلس  خلدهم العام لرفع عدد ادتش    2

يفدي مبل يتنلس  هع الترديل  ا،قاتتّتم والعلملّتم العرري السع

هن ااّندين الشبلمل وا،متتلحي القلدر  ويضتن تيففملر عدد كلٍ 

سارم عاى صنيف  ا  جتدا  عاى ي  الساله واملدّرمل تدريبل 

 املتيففملر    املتاكم.

ربنلء املفلعال  النيفوّيم واستقطلمل اخلربا  العررّتم  ءالبد  3

حتتّتم  منشلء رنت ج  أهن  ،  هذا االل تيففر املسالهّتم وا 

 وتقنّتم وهعرفّتم حماملّتم   هذا االل.
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ورئم رللاقلمل  ضد ا  ىعن  رنلء خمتربا  هتقّدهم تخ ءالبد  4

واستقطلمل اخلربا  العررّتم  البتيفليفجتم،خطلر والفريوسل  وا 

 سالهّتم   هذا االل.وا 

دويم ا سلستم مبل تصنتع ا  ض  استفتلرا  هعترب    جملل  5

 حيقق ا،كتفلء الذاتي والتصدير لابلرج.

 هن الغذاء املبّ ن حماتل  ا،ستترار   رنلء امتتلحي كلٍ   6

هع تقرير نس  هعّتنم هن  الطلرئم،لتبطملي ا  هل  العلملّتم 

مبشلركم الدولم ورتقنتم  نتلجهل حماتل  املنتجل  الغذائّتم يتم 

 ا،عتبلر الشح امللئي.   تسخذهتقّدهم 

سالهّتم لفرتا   هنّتم  استئجلر هنلحق  راعّتم   دول عررّتم و  7

فق عاتهل   اتفلقتل  ر  تطرشروط يخ حيفيام واستفتلرهل  راعتل 

 املتاكم وتان الدول  تت تكيفن املصلا هشرتكم.

رنلء امل يد هن املعله  وتصدير الطلقم الكهررلئّتم لادول   8

ردن وسيفريل فريقّتم االور  كتصر والسيفدان وا العررّتم وا 

عاى  والتساريوفاسط  لررط هصلا تان الدول رلملتاكم 

تاكم فتهل استفتلرا  تتان الر ستكيفن لا ستلسلتهل وخصيفصل 

هن الطلقم  فلئضوتصدير ال ، راعّتم هف  هصر والسيفدان

 تل.ورورل وتركأ    وسيفريل هصرالكهررّتم   الشتلء عن حريق 

هشلركم الدولم   ا،ستفتلر   الصنلعل  ا سلستم   9

الضرورّيم لتطيّفر الصنلعل  العسكرّيم واملدنّتم كلملعلدن 

شبلق أواحملركل  وومدا  التركملم و الفقتاموالصنلعل  

امليفصال  وورا الصتلنم املتبصصم وغريهل الر حيددهل خرباء 

 التصنتع.
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   ا  هم الروستم املتاكم وهدى هالءهم ستلسم ا تلد 

 ا وكرانتم.-

تتعدد اآلراء فتتل خيص ا سايفمل الذي جي  أن تنتهج  

 -املتاكم العررتم السعيفديم   تعلهاهل هع ا  هم الروستم

لتس هن صل نل ا،حنتل  ا وكرانتم، ففي تصيفر البعض فإن  

هر هيف البرتول والذي جي  أن يعنتنل   ا  هل ي هن الطرف . 

ر   هيفايفقل  ت  ونتركملم فت  لصل نل ونبقى شريكل حنلفظ عا

اليف،يل  املترد  والغرمل هن املتاكم  وهيفق  حرا .دتتع ا 

لعلمل الدمييفقراحّتم الاتربالتم ولن نفع   ي، ننتتهعرو ، فنرن 

نهم ، يعدوننل هن الدول الصديقم أو إ  القري  املن يفر، ولذلن ف

 لأليدوليفجتل  ر، تن هنل  دول الر تسترق دفلعهم عنهل. رتنتل 

هلو نل  و ذا الفلني. لص هف  الص  وروستل وغريهل هن دول ا

وسّترونل   واهرهمسلءا  ا هريكّتم والغررّتم رسهيفلم وانصعنل ا 

وميكنهم   ييفم هل تطبتق  سهال  فسنصبح رقتل  ،ملصل هم

د ، ي سب  قالعقيفرل  الر فرضيفهل عاى روستل وغريهل عاتنل  

 رل رهلملنسلن أو تهتم هل مقيف  ا  خيطر عاى البلل. وهنهل هفال 

ن ا تلد وا،عتتلد عاى إف ولذلن وغريهل. هتموتشجتع الكرا

النفس وحملولم رنلء قيّف  دفلو رادعم وتكيفين مافلء هن العلمل 

هع مجتع  رإجيلرتمسالهي ودول العلمل الفللت والعت  العرري وا 

، عندهل تتعلرض هع  مد أتهديد ملصلا القيفى الع تى دون 

 هصل نل هيف النهج املنلس .

عاى دول اخلاتج أن رتنتل مثم هن خيتا  هع التيفج  القلئ  رسن 

مليفاجهم هذق املشكام وغريهل هن القضليل  قيفيل  تشك  تكتال 
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املستقباتم،  ضلفم    الدعيف     رقلء املتاكم عاى ستلستم 

 التللتم   سبلملدون اآلخر، وذلن لألا تلد دون املت  لطر  

اليفقيف  عاى ا تلد يع  أن املتاكم تؤيد هل قلهل ر   -1

وهذا ضد  ،روستل هن هجيفم وامتالل لباد جملور رقيف  الساله

مسنل املتاكم رسن أمجتع ا عرا  والقيفان  الدولتم وقد 

 صيفتل ضد الغ و   جماس ا هن.  

قيف  روستل الستلستم ، ميكن رسي ملل هن ا ميفال هقلرنم  -2

والعسكريم ا،قتصلديم هع ادلن  الغرري، و، ميكن أن 

عات  والتعلون هع   ميكننل ا،عتتلد وأهتنل  هيفايفقل  تكيفن ماتفل 

 عن اليف،يل  املترد  ا هريكتم ودول أورورل الغررتم. رعتدا 

وررتم والتعلون هلو   العالقل  السعيفديم ا هريكتم وا  -3

 ،فتهل ا هنتم العسكريم والتعاتتتم وا،قتصلديم ستم عقيفد مبل

و، ميكن أن نستغ  عنهل ههتل كلنل املغريل  الرباقم هن 

 ادلن  الروسي، متت ، ميكن لفلقد الشيء ، يعطت . 

، ميكن أن يستح ادلن  الغرري رسن تتريفل السعيفديم،  -4

نرى  ورللتللي قد ،رفقاهل ا،قتصلدي واملللي والدي     روستل

عتلل ا رهلرتم وا تال  ا عالهتم الكفري هن املؤاهرا  وا 

واملتلمكل  امليفجهم ضد املصلا السعيفديم لف  املتاكم عن أي 

الكبري ا خري عاى املنشآ   يفمعت    هذا ا،هلق، ولع  اهلج

ذ ، ميكن أن حيدث ليف،    ا تيفيم   املتاكم يفسر لنل ذلن

عدم هيفافقم املتاكم عاى  يلد  النفط  خضر  يران، رعدأضيفء 

 والت اههل مبقررا  أورن.
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 ،العالقل  اخلاتجتم اخلاتجتم غري هستقر  وغري هيفايفقم -5

، أن  ، ميكن    وعاى الرغم ممل نراق هن تيفافق   رعض املافل 

ا،عتتلد عاى تان العالقل  البتنتم لتشكت  تكت  قيفي مليفاجهم 

نطقم. فكتل نعر  أن    رفض خطلر قلدهم هن خلرج املأأي 

 اهلل رن عبد املان عبد لفكر  ا،حتلد اخلاتجي الر نلدى ره

هييي، وقد يكيفن لدى رعض 1432علم  -ري  اهلل-الع ي  

دول اخلاتج هلجس قديم وخيف  هن ستطر  السعيفديم عاتهل 

، كتل ، ميكن استفنلء التساريا  وعسكريل  وستلستل  اقتصلديل 

 جتم عاى رعض الدول الرافضم لذلن ا،حتلد. الدولتم اخللر

ن العالقل  السعيفديم القطريم حتتلج    وقل إكذلن ف -6

كرب لاتعل ، كتل أن التيفاجد العسكري الرتكي وا يراني أ

فتهل قد يطت  عيفدتهل ا قتقتم    الص  اخلاتجي. أهل عالقلتنل 

 رللكيفيل فهي لتسل رل جم أو القدر  لتشك  ضلهنل 

السرمل  جخلر ردا أو تلن تغرد دائتل قرار. ونرى أن عخلالست

عن  اخر رعتدا  هلرا  والبررين اختذتل حريقل اخلاتجي، وا 

تكيفن هيفجهم  رمبلاملنطقم وهيف العالقل  هع  سرائت ، والر 

لاتتاكم أكفر هن كيفنهل هيفجهم  يران أو لرتكتل. ورذلن ، 

  التساريا ميكن أن يكيفن هنل  كتلن خاتجي قيفي رعتد عن

 الدولتم خلصم هن ادلن  ا هريكي. 

وكتل نشلهد فإن اليفضع العرري العسكري والستلسي  -7

ن مجتع الدول   كبري، ر وا،جتتلعي الراهن يعلني رشك  

العررتم تعلني هن التدخال  الدولتم الر لن تستح هلل رسدوار 

فيفذ عن الن  فلعام عاى املستيفى العلملي أو رتشكت  حتللفل  رعتد

و راء خلرجتم يهصر،  لوالغرري الطلغي. وقد تلرعنل قب  أيلم اجتت
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    و سرائت املترد ،  اليف،يل  املغرمل،هلرا ، البررين، ا 

هنتجع "سدي  ريفكر"   النق  ي  فاسط  احملتام . وعاى الرغم 

هن ذلن فإن الدعم الذي تقده  املتاكم دتهيفريم هصر العررتم 

  لق الصرتح حنيف التعلون هعهل ويررطنل رشكيعد خطيف    ا،ه

 أكرب مبصر، الدولم العررتم القيفيم، ولكن ذلن يبقى تعلونل 

 ر  دولت . انلئتل 

يرى املتلرع لايفضع العسكري   أوكرانتل أن ا هيفر  وأخريا  -8

ضم وهي أن تبقى دولم حمليد  لن تخ ،تسري حنيف النهليم احملتيفهم

عاى أن تبقى شب   ،لل ا حاسيلالحتلد ا ورري أو  ا  مش

ج ير  القرم واملنطقت  ا،نفصللتت  دونتتسن وليفغلنسن، والر 

 اعرتا  روستل رهتل حللبل  يفت الرئتس الروسي فالدميري ر أعان

هن جماس الدوهل ا،عرتا  الفيفري رهذا القرار ودعم 

  عن وحتعل  ادتهيفريت . رعد أن ختال الدول الغررتم يخيففل 

ل   هذق الكلرام وتركتهل تيفاج  الدمل تند  أوكرانهسل

 الروسي الشرس املتعطش لادهلء. 

سن و  ضيفء ذلن يع   أصرلمل هذق اليفجهم هن الن ر ر

أن تبتعد عن ا تلد   هذق  معاى املتاكم العررتم السعيفدي

ا  هم، وأن تعت  عاى تعتتق عالقلتهل هع ادلن  ا هريكي 

هل   ذكرق عن ولألسبلمل السلرقم، والغرري   هذا الصراو 

هل هي  ،  ،تشك  حملور جديد  ممفام   الص  وروستل

رعد، متت يتضح أن اليفجيفد ا هريكي  شك افرتاضل  مل تت

العسكري والستلسي وا،قتصلدي هيف املستطر عاى السلمم 

الدولتم، و،  لنل نعتش عصر احمليفر ا هريكي ا ومد مبسلند  

 .وهستقب  متل  ترى فت  واقعل  لغررتم، الراهن دول أورورل 
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 التوصيات 

تشكت   دار  أ هم وحنتم، وخاتجتم، لاتعله  ادتلعي هع  -1

  هنهل. ِا  هم، مبل يضتن حتلشي االرهل أو التقات  

ا،ستفلد  هن هراك  التفكري احملاتم وا قاتتتم، وهراك   -2

م ،  ا  هم، وكتفتآأعتق مل البريفث   وص  واستشرا  

  التعله  هعهل.

ا للتم واملتيفقعم،  الدراسم املستتر  وا فتفم لاترديل  -3

 وتبعل وتطيفير سج  املبلحر   ك  دولم هن دول اااس، 

 لذلن حتديد التل  حتلشي االرهل، أو عاى ا ق  ختفتفهل.

الدراسم املستتر  لافر  الر ميكن اقتنلصهل هن   -4

  الترديل  ا للتم أو املستقباتم. 

تيفعتم ااتتعل  اخلاتجتم رسدوارهل املطايفرم هنهل   التعله   -5

ا  هم مس  خطيفر  ا  هل   هع اآلالر املرتتبم عاى 

والتضرتل  الر حتتلج الشعيفمل    رذهلل هع ا كيفهم 

  مليفاجه  ا  هل .

العت  عاى "تقيفيم الذا " رك  الطر  العاتتم والعتاتم  -6

حنيف تسريع مركم املتكنم، وهن ذلن تكفت  ادهيفد 

 تصنتع مديفم وهكففم.

حتفت  ودعم صنلع  التطبتقل  والرباهج وأن تم التيفاص   -7

حم   لإلنرتنل حت ا سلستم  مالبنت  دار ا،جتتلعي و

هع العت  عاى دراسم  ،ا ن تم والرباهج الغررتم تدرجيتل 

هكلنتم استبدام ا ن تم التقنتم الصتنتم وغريهل هن  

  .لألن تم الغررتم كبدي  ا ن تم امليفا يم
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غذيم واليفقيفد تيففري خم ون اسرتاتتجي دائم هن املتلق وا  -8

 دويم ا سلستم.وا 

ا،هتتلم ر راعم امليفاد الغذائتم ا سلستم، داخ  املتاكم  -9

ن أرلملنلحق الر تتيففر فتهل هصلدر لاتتلق املتجدد . عاى 

ن دنى هتتيفلملى شركم أو شركل  مكيفهّتم  راعم ا د ا 

ا هن الغذائي الذي يقررق اخلرباء،  تت حتر  عاى 

وحتلفظ عاى استداهتهل  مفض  لافرو  امللئّتا،ستبدام ا 

هن خالل التقنتل  املنلسبم امليففملر  لاتتلق، وفى رعض املنلحق 

 خلرجهل.

  الداخاتم.تقيفيم ادبهم اليفحنتم  -10

جيلري هلق القيفى الع تى   اختلذ هيفق  ا تلد ا  -11

  -أهكنهل -وجبهم عررتم  موكتن يفه  خاتجت كماملتا

 مهع كلف هتعدد اقتصلدي  وعسكريم  قيفيمعت  شركل   -12

  .القيفى الع تي

هل -شلك  هع الدول ا خرى املالعت  الدؤومل عاى تصفري  -13

 وخلصم االور .  -هكنأ

دعيف  صندو  ا،ستفتلرا  العلهم والقطلو اخلل  السعيفدي  -14

هن   خمتا  الدول   استل    التيفسع   ا،ستفتلر اآل

رللتيفا ي هع هل يقيفم ر     ،فريقتل وأهريكل ادنيفرتم و

ن يتم ررط قرار وضع امتتلحتل  أ عاى. وأهريكلرل وأور

 فتلرالبنن املرك ي فتهل مبل تقيفم ر  هذق الدول هن است

داخ  املتاكم لترقتق ا هن املتبلدل   خمتا   أجنيب

 .اال، 

م  عالهتم سعيفديم دولتم ملبلحبم والتيفاص  هع رنلء اسرتاتتجت -15

 ااتتعل  ا خرى.
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 املصلدر واملراجع 

هليك  كيففتلن واخرون  ِعيرب هين عتاتيل  روسيتل   شيب        -1

، سييلنتل RANDج ييير  القييرم وشيير  أوكرانتييل، هؤسسييم     

 م.2017هيفنتكل، كللتفيفرنتل، 

ا  هيم ا وكرانتيم  أيين تقي  اليدول العررتيم         فؤاد مسن   -2

، هتيله عاييى امليفقيع ا لكرتونييي    يفتر ري  روسييتل والغيرمل   التي 
https://www.france24.com 

ا  هييم ريي  روسييتل وأوكرانتييل  قييراء         خللييد شيينتكل   -3

، هتيييله عايييى امليفقيييع  ا سيييبلمل وسيييتلقل  التطييييفر املسيييتقباتم 

 https://alghad.comا لكرتوني  

ا رمل   أوكرانتل وأصيداؤهل عيرب     النقد الدوليصندو    -4

، هتيييله عايييى امليفقيييع ا لكرتونيييي     خمتاييي  هنيييلحق العيييلمل  
https://www.imf.org  

ا رعيلد التلرخيتيم وا،سيرتاتتجتم لأل هيم       أودبن كيل انيف   -5

، هتيييله عايييى امليفقيييع ا لكرتونيييي    ا وكرانتيييم –الروسيييتم 
https://futureuae.com/media/_9291ed40-1b12-

4cc7-b615-51e0a21dd33d.pdf 

ااييلر حمتتاييم لارييرمل ا وكرانتييم عاييى الشيير      هعييلذ العتيير -6

 ا لكرتونييييييييي ، هتييييييييله عاييييييييى امليفقييييييييع ا وسييييييييط

https://aawsat.com/home/article/3503571 

ا ييرمل الروسييتم ا وكرانتييم.. أهييدا  ريييفت        سييلم مسيين  -7

، هتيييله عايييى امليفقيييع ا لكرتونيييي   والسيييتنلرييفهل  املتيفقعيييم
https://al-ain.com/article/russia-war-ukraine-

scenarios 

الستلسييتم   أوكرانتييل    ا  هييم ررتييع اخلييريي  حمتييدنيييفار   -8

، هتييله عاييى امليفقييع ا لكرتونييي   وهلذرييل  الشيير  والغييرمل 
https://www.iasj.net/iasj/download/f886fc124d995977 

 

https://www.france24.com/
https://www.france24.com/
https://futureuae.com/ar-AE/Author/Index/973/%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81
https://futureuae.com/ar-AE/Author/Index/973/%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%83-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81
https://al-ain.com/article/russia-war-ukraine-scenarios
https://al-ain.com/article/russia-war-ukraine-scenarios
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  .املشلركيفن 

 اليفرقم الرئتسم  د. حمتد رن يتد الفقفي •

 رن حيتى فلض  التعقت  ا ول  أ. د. صدقم •

 التعقت  الفلني  الايفاء فلض  القرني •

  دار  ا يفار  أ. مجلل هالئكم •

 املشلركيفن رل يفار واملنلقشم  •

 د. عبدا،ل  الصلا -

 أ. حمتد الدندني -

 أ. مجلل هالئكم -

 د. ملهد الشراري -

 د. خللد الرديعلن -

 م. سلمل املري -

 د. يد الربيفن -

 د. ساطلن امليفرقي -

 د. خللد املنصيفر -

 لئ   ا رريد. ف -

 أ. فهد ا،يري -

 د. عاي الطبتس  -

 أ. ههل عقت  -

 د. سعتد الغلهدي -

 د. هسلعد احملتل -

 د. ريلض  م -

 د. يتد الشلجيي -

 أ. علصم العتسى -



83

 –2022     

إحدى مبادرات مركز 

 أسبار

70 

 د.  هري رضيفان -

 د. فهد الترتل -

 د. عبدالع ي  ا رقلن -

 د. فيف يم البكر -

 د. وفلء حتبم -
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  الثانيةالقضية 

ةلمة شخص ةمة ج ا مضألتةزمل لمناألامة ل إ

م يمة   م ةمة ع ب ةمة ةع  اة

ما(م20/4/2022)
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 امللخص التنفيذي. 

ن لم ا ميفال الشبصتم ادديد   تنلولل هذق القضتم 

. أيد احملتتتد   أواستعرض ، املتاكم العررتم السعيفديم

كتل  ،اليفرقم الرئتسم التطيفر ال ه   قيف  ا سر    املتاكم

 ،عاى ن لم ا ميفال الشبصتم ر مدال تبلعل أورد التطيفرا  ال

وجلء    قرارا  وتعلهتم هن و ار  العدل فتتل خيص هنح املرأ  

واسترداث  دارا  جديد  لدعم  ،صالمتل  مضلنم ا حفلل

كذلن هشروو  ،املرأ  وا مكلم الصلدر  رللنفقم وتنفتذهل

صندو  النفقم لضتلن صر  النفقم لاترضيفن  دون تسخري. 

التطيفر التلرخيي النيفعي لارقيف  املتعاقم  استعرض الكلت ل كت

رإابل  ا ضلنم وهنح املرأ  ا لضنم مق اليف،يم عاى احملضيفن 

واستكتلل ا جراءا  هع مجتع الدوائر وادهل  ا كيفهتم 

وا هاتم. كتل عّرج   ورقت  عاى ن لم ا ميفال الشبصتم لدى 

ملشروعل  ا سلستم دول جماس التعلون اخلاتجي وهيف أمد ا

لتقن  أمكلم الشريعم ا سالهتم   ا هيفر املتعاقم رل سر  

نشلء  وتنلول رشيء هن التفصت   واليف،يم واليفصتم وامليفاريت.

ر فتهل. رعد ذلن نَ حمكتم ا ميفال الشبصتم، واملسلئ  الر تخ

استعرض ن لم ا ميفال الشبصتم الذي صدر مبيفج  أهر هاكي 

، هيفضرل  أهتتت  كسول ن لم سعيفدي هي6/8/1443رتلري  

لألميفال الشبصتم يهد  لارفلظ عاى كتلن ا سر  وضتلن 

يليم ومقيف  أفرادهل، ويعلجل مجتع هشكالتهل وين م رشك  

دقتق هسلئ  ا ميفال الشبصتم، ويسهم   تطيفير و صاله 

املن يفهم التشريعتم وصيفن مقيف  ا نسلن واستقرار ا سر . و  
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قم استعرض ا قيف  ال وجتم العدلتم لاترأ    ال واج ختلم اليفر

 وا ضلنم والنفقم واملرياث.

رتنتل قدم د. خللد الرديعلن   التعقت  ا ول وجهم ن ر 

اجتتلعتم ميفل الن لم ادديد، وأشلر   هذا ا حلر    ارتفلو 

ورد   الن لم ادديد يرك   هعد،  الطال ، و   أن هع م هل

املرأ  وأرنلئهل خلصم رعد وقيفو الطال ، ورللرغم هن عاى يليم 

ورللتللي فإن دور  ،أهتتت   ، أن  مل يتنلول ال وج أو الرج  عتيفهل 

رل ِنا مل وهسؤولتلت  مل تعد واضرم   ظ  ا ريم الر هخ

أورد د. خللد االث قضليل جدير  رللنقلا   هذا و. اترأ ل

هتتش ادنس  ضد  امليفضيفو، هي  اخلطلمل النسيفي، ويال 

ضعل  ساطم  رعضهتل   ا عالم و  اخلطلمل السلئد، وقضتم 

 ا مل.

رتنتل ذكر  د. ادل ي الشبتكي   التعقت  الفلني أن ن لم 

ا ميفال الشبصتم ادديد ينسجم هع تيفج  الدولم حنيف التطبتق 

الفعاي املؤسسي لاقيفان    املتاكم العررتم السعيفديم. وأكد  

ت    ضبط هتطابل  ا مكلم   القضليل ا،جتتلعتم عاى أهتت

و   جيلد قيفان  دقتقم وتفصتاتم تستند عاى ا مكلم الشرعتم 

ممل يع   هن القدر  عاى تيفمتد ا مكلم وخيف  هن  ،الدينتم

الرؤى الشبصتم لاقضل  ويضبط ساطتهم التقديريم، ممل جيع  

 املكتسبل  الر هن هذا الن لم هكسبل  نيفعتل  اضلفتل  هن ر 

مصال عاتهل املرأ    السعيفديم خالل السنيفا  ا خري . 

وضرل د. ادل ي أن هن املالم ل  عاى الن لم ادديد أن  مل أو

يتنلول هيفضيفو العقيفرل    ملل عدم تطبتق أي رند هن البنيفد 

اليفارد  فت ، كذلن أن  مل يشر    تن تم تعدد ال وجل ، أو 
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ملدى تطبتق ا مكلم عاى غري السعيفدي   ل صرحي ل يتضتن نص

املقتت    املتاكم. وأكد  عاى أهتتم التنستق والتكله    

العت  ر  ادهل  واملؤسسل  ا كيفهتم وغري ا كيفهتم  نفلذ 

 الن لم ادديد.

   التللت يفرينوتضتنل املداخال  ميفل القضتم احمل

اتاتم وقراء  حت ن لم ا ميفال الشبصتم ادديدأهتتم  •

  رر  هيفادق.

هقرتمل  لترقتق املستهد  هن ن لم ا ميفال الشبصتم  •

 ادديد.

وهن أرر  التيفصتل  الر انتهى  لتهل املترلورون   هاتقى 

 أسبلر ميفل القضتم هل ياي 

ن يشلر    وضع الالئرم التنفتذيم لن لم ا ميفال أ -1

م الشبصتم ادديد، فريق هن املتبصص    القلنيفن والشريع

وعام ا،جتتلو وعام النفس. وذلن رهد  الشتيفلتم والتكله    

هيفاد الالئرم ومبل خيدم امتتلجل  ا حرا  املبتافم  الرج  

 .واملرأ  والطف 

ن تعت  و ار  العدل عاى وضع تلذج وهعليري ميفكتم فعللم أ -2

 قسلم الصاح، وذلن رهد  حتقتق املصل م وتقري  وجهل  

  .عن العت  الروتت  عتدا الن ر رسسايفمل فعلل ر

التنستق والتكله  هع و ار  ا عالم   العت  عاى رفع  -3

هستيفى اليفعي ااتتعي رللن لم ادديد و،ئرت  التنفتذيم، هن 

خالل نشر املعرفم والتدري  ر  أفراد ااتتع، هن قضل  

 .خصلئت  ا،جتتلعت  وغريهمررلمل ا سر وا أوقلنيفنت  و



83 

 –2022    
75 

 إحدى مبادرات مركز أسبار

ري الال هم ووضع هعليري فعللم لترص  ا سر  اختلذ التدار  -4

والعت  عاى متلسكهل واستقرار العالقل  ر  أفرادهل   ظ  

 .التغريا  املتيفقعم رعد تطبتق الن لم ادديد

العت  عاى ضتلن مق ال وج وال وجم وا رنلء واستقرار  -5

متلتهم رعد الطال ، هن خالل تفعت  التيفاتق ملتتاكل  ا سر  

 .تنهمرللعدل ر

 

  :أمحد احمليميد أالورقة الرئيسة . 

   التطيفر ال ه   قيف  ا سر    ا ن تم السعيفديم أو، 

ن ييييلم ا كييييم ا سلسييييي   املتاكييييم العررتييييم السييييعيفديم   -1

هييي  1412/  8/  27رتييلري   90املاكييي رقييم أ/ رييل هرالصييلدر 

 البلمل الفللت  هقيفهل  ااتتع السعيفدي   

    امللد  التلسعم

سر ، هي نييفا  ااتتيع السيعيفدي، ويرريى أفرادهيل عايى أسيلس        ا 

العقتييييد  ا سييييالهتم، وهييييل تقتضييييت  هيييين اليييييف،ء والطلعييييم هلل،     

ولرسيفل ، و ولي ا هر، وامرتام الن يلم وتنفتيذق، ومي  الييفحن،     

 وا،عت ا  ر  ورتلرخي  ااتد.

امللد  العلشر   حتر  الدولم عاى تيفاتق أواصر ا سر ، وا فيلظ  

ى قتتهييل العررتييم وا سييالهتم، ورعليييم مجتييع أفرادهييل، وتيييففري  عايي

 ال رو  املنلسبم لتنتتم هاكلتهم وقدراتهم.

هييي مبيينح ا م كلفييم  1439م هعييللي و ييير العييدل عييلم   تتعتيي -2

كتييل أعانييل و ار  العييدل عيين    ،الصييالمتل    مضييلنم أحفلهلييل 

استرداث  دارا  جديد  لدعم املرأ  هن خالل القطلعل  ا خيرى  
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هفيي  القطييلو غييري الر ييي، ودعتييل التعييديال    ا مجييلل مييق       

ا ضييلنم لييألم رشييك  غييري هسييبيف ،  ذ نصييل عاييى أن يكيييفن        

تنفتيييذ قضيييليل ا ضيييلنم أو ال ييييلر ،   رايييد ا ضيييلنم أو ال ييييلر  

املنصيف  عات    السيند التنفتيذي، وأن يكييفن تنفتيذ ا مكيلم      

هين ن يلم    34لد  رقم الصلدر  رللنفقم هبلشر   هن دون  جراءا  امل

التنفتييذ، وهييذا   هييل يتعاملييق رسمكييلم التنفتييذ فقييط،  ضييلفم       

تنفتيييذ ا مكيييلم والقيييرارا  الصيييلدر  وفقيييل   مكيييلم القضيييلء      

املسيييتعج ، ررؤييييم صيييغري أو تسييياتت   لضييينت  هبلشييير   هييين دون  

   . جراء هقتضى امللد  الرارعم والفالا 

ا  أيضييل  هشييروو   هشييروو صييندو  النفقييم  هيين ريي  القييرار      -3

« احملضييفن  » صندو  النفقم، اهللد     ضيتلن صير  النفقيم ليي    

هيين دون تييسخري،    أن يييتم صييدور ا كييم هلييم رهييل،    جلنيي      

صر  النفقم ملن صدر هليم مكيم قضيلئي رلسيترقلقهل ومل ينفمليذ      

 عذر ا عسلر. لغري

ومسييم اااييس ا عاييى لاقضييلء أمقتييم ا م رإابييل  مضييلنم      -4

ن دون ملجتهيييل    رفيييع دعييييفى قضيييلئتم   حميييلكم     أرنلئهيييل هييي 

ا ميفال الشبصتم،   ا ل،  الر يفبل عدم وجييفد خصييفهم أو   

ني او رتنهيل وريي  واليد احملضييفن ، فغييد  ريذلن ا ضيلنم تاقلئتييم       

لاترأ   ،   مل،  استفنلئتم، هل وفر عاى احملضييفن الكيفري هين    

 املتلع  ا،جتتلعتم.

اقضيلء قيد تييفج القيرارا  الير تيدعم       وكلن اااس ا عاى ل -5

ا سيير  واحملضيييفن  رقييرار وصييفت  أحييرا  عييد  رللتييلرخيي، هيينح  

فت  املرأ  ا لضنم مق اليف،يم عاى احملضيفن، هل يهتئ هلل هراجعم 

ا ميفال املدنتم واديفا ا  والسيفلرا  و دارا  التعايتم وامليدارس،    
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وائر و نهيييلء هيييل خييييص احملضييييفن هييين  جيييراءا  ليييدى مجتيييع اليييد   

وادهييل  ا كيفهتييم وا هاتييم، هييل عييدا السييفر رلحملضيييفن خييلرج   

املتاكييم، فييال يكيييفن  ، رييإذن هيين القلضييي   راييد احملضيييفن،       

  حايي  ا ذن علَهييوذليين فتتييل  ذا كييلن ا لضيين غييري اليييفلي وأن يخ  

رللسفر رلحملضيفن خيلرج املتاكيم هعلهايم املسيلئ  املسيتعجام وفقيل        

 م املرافعل  الشرعتم.  هن ن ل206ي  205لاتلدت  ي

ن ييلم ا ميييفال الشبصييتم لييدول جماييس التعييلون اخلاتجييي        -6

يعتييرب هييذا الن ييلم يالقييلنيفن  أمييد املشييروعل  ا سلسييتم لتقيين         

أمكيييلم الشيييريعم ا سيييالهتم، ويتنيييلول ا هييييفر املتعاقيييم رل سييير    

  هييلد . وقييد أقيير أصييرلمل   282واليف،ييييم واليفصييتم وامليفاريييت   ي 

قييد   هسييقط  عييدل   اجتتييلعهم السييلرع الييذي عخ  املعييللي و راء ال

 .م هذا الن لم رصفم اسرتشلديم ملد  أررع سنيفا 1996

 

  نشلء حمكتم ا ميفال الشبصتم    النتل 

مجتييع هسييلئ   ختيتص حمييلكم ا مييفال الشبصييتم ريللن ر     

ا ميييفال الشبصييتم، وهنهييل   ابييل  اليي واج، والطييال ، واخلاييع،      

 ضيلنم، والنفقيم، وال ييلر .  ابيل      وفسي  النكيله، والرجعيم، وا   

اليفقيي ، واليفصييتم، والنسيي ، والغتبييم، واليففييل ، ومصيير اليفراييم.      

ا رث، وقسييتم الرتكييم مبييل فتهييل العقييلر  ذا كييلن فتهييل نيي او، أو  

مصم وق  أو وصتم، أو قلصر، أو غلئ .  ابل  تعت  ا وصيتلء،  

تسيتيفج   و قلهم ا ولتلء والن يلر، وا ذن هليم   التصيرفل  الير     

 ذن احملكتييم، وعيي هلم عنييد ا،قتضييلء، وا جيير عاييى السييفهلء،  

ورفع  عنهم، وحتدد ليفائح هيذا الن يلم ا جيراءا  الال هيم ليذلن.       

 ابل  تيفكتي  ا خيرس اليذي ، يعير  القيراء  والكتلريم.  تي ويج        
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الييدعلوي النلشييئم عيين    ،هيين ، ولييي هلييل، أو هيين عضيياهل أولتلؤهييل 

.  الييدعلوي املرفيفعييم  يقييلو العقيفرييل    هسييلئ  ا ميييفال الشبصييتم 

املنصيف  عاتهل   ن لم اهلتئم العلهم لايف،يم عاى أهيفال القلصرين 

 وهن   مكتهم.
 

 ن لم ا ميفال الشبصتم   اللفل  

وتيييلري   73صيييدر مبيفجييي  ا هييير املاكيييي الكيييريم رقيييم م/   

هي كسول ن يلم سيعيفدي لألمييفال الشبصيتم يهيد       6/8/1443

 سر  وضتلن يليم ومقيف  أفرادهل، متيت  لارفلظ عاى كتلن ا

  هعلدم مجتع املشيكال  الير كلنيل تعيلني هنهيل       جلء شلهال 

 دقتقييل  تييل ملسييلئ  ا ميييفال الشبصييتم تن تتييل  ن ِّا سيير  واملييرأ  وهخ

ن ييلم ا ميييفال الشبصييتم يسييهم     ، متييت  ن ركلفييم تفلصييتاهل 

لن تطييييفير و صييياله املن يفهيييم التشيييريعتم، وصييييفن مقييييف  ا نسييي      

واستقرار ا سر  ويلييم مقيفقهيل، ورفيع كفيلء  ا ن تيم وتع يي        

 الشفلفتم، وحتس  جيفد  ا تل  وا،رتقلء رلخلدهل .  

ستسيييييهم   ا فيييييلظ عايييييى ا سييييير  واسيييييتقرارهل   والن يييييلم

رلعتبلرهل املكيفن ا سلسي لاتجتتع، كتل ستعت  عايى حتسي    

لاريد هين    وضع ا سر  والطف  وضبط الساطم التقديرييم لاقلضيي  

 تبلين ا مكلم القضلئتم   هذا الشسن. 
 

 ا ميفال الشبصتم  حتديفل  ن لم  رارعل   أرر  

     علهل  لاذكر وا نفى. 18حتديد السن ا دنى لا واج  •

غييلمل اليييفلي أو   هبلشيير   ذاانتقييلل و،يييم التيي ويج    احملكتييم    •

 عند عض  املرأ .
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وجهيل عاتهيل رغيض الن ير عين      املرأ    نفقيم    قالتسكتد عاى م •

 خالل سنت .هلديتهل 

 مفظ نس  الطف  وتضتتق نفت . •

 ابل  النس .إعتلل حر  مديفم فتتل يتعاق ر  •

هنفيرد    العدييد   ريإراد   ابل  ميق امليرأ    فسي  عقيد الي واج        •

 هن ا ل، .

انييلء تقرييير أمكييلم  أهراعييل  هصييارم احملضيييفن   املقييلم ا ول   •

 احملضيفن.

عند عدم تيفاتق وقلئع  علد،  ال وج رتعيفيض ال وجم تعيفيضل   ل ام •

 ا ميفال الشبصتم   مل،  حمدد .

هراعييل  هصييارم ا فييلظ عاييى كتييلن ا سيير    امتسييلمل عييدد    •

 التطاتقل .

ليي ام رتيفاتييق اليفقييلئع املتعاقييم رييل ميفال الشبصييتم كييللطال     ا  •

 والرجعم متى هع عدم هيفافقم ال وج.

يف  ا و،د كل ضلنم وهنيع املسيلوهم رشييء هنهيل ري       مفظ مق •

 ال وج  عند الفرا . 

 ضتلن مق املرأ    املرياث.   •

مفظ ويليم مقيف  أفراد ا سر  هن ذوي ا،متتلجل  اخللصيم   •

 وغريهم. 
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 هيفاد وفصيفل ن لم ا ميفال الشبصتم   خلهسل   أرر 

 يالبلمل ا ول  ال واج 

 يالفص  ا ول  اخلطبم -

 يالفص  الفلني  أمكلم علهم لا واج -

 يالفص  الفللت  أركلن عقد ال واج وشروح  -

 يالفص  الرارع  مقيف  ال وج  -

 يالبلمل الفلني  االر عقد ال واج 

 يالفص  ا ول  النفقم -

 يالفص  الفلني  النس  -

 يالبلمل الفللت  الفرقم ر  ال وج  

 يالفص  ا ول  أمكلم علهم لافرقم -

 الطال يالفص  الفلني   -

 يالفص  الفللت  اخلاع -

 يالفص  الرارع  فس  عقد ال واج -

 يالبلمل الرارع  االر الفرقم ر  ال وج 

 يالفص  ا ول  العد  -

 يالفص  الفلني  ا ضلنم -

 يالبلمل اخللهس  اليفصليم واليف،يم

 يالفص  ا ول  أمكلم علهم لايفصليم واليف،يم  -

 يالفص  الفلني  اليفصي -

 املع  هن احملكتم يالفص  الفللت  اليفلي -

 يالفص  الرارع  تصرفل  اليفصي واليفلي املع  هن احملكتم -
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 يالفص  اخللهس  الغلئ  واملفقيفد -

 يالبلمل السلدس  اليفصتم  -

 يالفص  ا ول  أمكلم علهم لايفصتم -

 يالفص  الفلني  أركلن اليفصتم وشروحهل -

 يالفص  الفللت  هبطال  اليفصتم   -

 يالبلمل السلرع  الرتكم وا رث 

 الفص  ا ول  أمكلم علهم لارتكم وا رثي -

 يالفص  الفلني  هرياث أصرلمل الفروض -

 يالفص  الفللت  ا ج  والتعصت  والعيفل والرد -

 يالفص  الرارع  هرياث ذوي ا رملم -

 يالفص  اخللهس  هرياث املفقيفد وا ت  وهنفي النس  -

 يالفص  السلدس  التبلرج   الرتكم -

 يالبلمل الفلهن  أمكلم ختلهتم

 

  لاترأ  ا قيف  ال وجتم العدلتم سلدسل   

رفيييع ظاتهيييل رللعضييي  أو ا جبيييلر عايييى  واج    -   ال واج 

رتجريم الفعا  وت وجيهيل هين احملكتيم   ميلل     

 العض .

 لو هيفافقتهيل لف تيل  هين امليسذون وتسياتتهل       -

 نسبم هن عقد ال واج. 

عدم تنفتذ ا كم الذي جيربهل عاى العيفد   -

 .لبتل  وجهل
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ريييدء عيييدتهل هييين تيييلري  ا كيييم وليييتس هييين  -

 تلري  التصديق   مل،  فس  النكله.

اعتبلر كيرق ال وجيم ل وجهيل وعيدم  حلقتهيل       -

لاعيييتش هعييي  سيييببل  شيييرعتل  لفسييي  النكيييله،  ذا 

خشيييتل عيييدم  قلهييييم ميييدود اهلل وأداء ا قيييييف     

 ال وجتم.

 ذا راجع ال وج  وجت  املطاقم ومل يعاتهيل و،   -

 صح تان الرجعم.ولتهل فال ت

 مضلنم أرنلئهل دون دعيفى قضلئتم.  -   ا ضلنم 

التنفتييييذ الفيييييفري  مكييييلم النفقييييم أو رؤيييييم  -

 الصغري أو تساتتهل هلل. 

كلنيل    ذاأريفيهيل   ْنتقتم ِه ْناختتلرهل عند َه -

ارنييييم رللغييييم هييييل مل تكفيييير هييييل خييييي  رييييلآلدامل      

والصتلنم، ا م أمق ركفللم القلصر سيفاء كلن 

 نفى. أو أ ا ذكر

اليف،ييييم عايييى أرنلئهيييل   ميييل،  الطيييال  أو     -   النفقم 

 مل واشرتاط هيفافقتهل.  غت  ا ت

أوليفييييم النفقيييم عايييى ديييييفن الرجييي  امليييدييفن       -

 لضتلن متلتهل ومتل  أرنلئهل. 

  ذاا صيفل عاى هعلا الضتلن ا،جتتيلعي   -

 مل عنهل وعن أرنلئهل.تغت  ا 
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امليييييرياث والرتكيييييم   هنرهيييييل نصيييييتبهل هييييين   -   املرياث 

 العقلرا . وخصيفصل 

مل تطللي     ذاعدم سقيفط مقهيل هين امليرياث     -

 ر .

هي  القتتي    أر هين  عتَبي كلنل وارام فإنهل تخ  ذا -

و خراجهل حيتلج لنص صرتح صريح هن الشيلرو  

 .و، وجيفد لذلن قطعل 

 

 التعقتبل  

 التعقيب األول: د. خالد الرديعان 

 وهيل  اددييد  الشبصيتم  ا مييفال  ن يلم  تنلوليل اليفرقيم الرئتسيم   

 الن يلم " هيع  وكيذلن  سيلرقم،  أن تيم  هيع  تتيفافيق  هييفاد  هن فت  ورد

 وهتييل" الفللييت البييلمل" هيين 10و  9 هيييفادق  " لاركييم ا سلسييي

 رقلئهيييل عايييى حييييلفظ وهيييل ا سييير  عايييى رك تيييل الاتيييلن امللدتيييلن

  .ومتلسكهل

  كيم  وذلين  اجتتلعتم ن ر وجهم هن ادديد لان لم سسن ر

 .التصدو هن يليتهل عاى يسلعد وهل رل سر ، تلهياهت

 واخلاييع الطيال   هعييد،  عين  كلفتيم   مصييلءا  عايى  أتييففر  ،

 املعانيم  ا رقلم لكن ا سر ، هن ا رنلء وهرومل والعض ، والفس 

 عشير  كي   هن  ن  تقيفل حتديدا  الطال  عن الصر    واملتداولم

 مسي   2022 اعلمل وذلن رللطال  تنتهي هنهل االث هنل   جيل 

 وقييد هييذا. ارتفييلو   الطييال  مييل،  و ن السييعيفديم، العييدل و ار 

 43 هين  حنييفا   2021 عيلم    النكيله  وفسي   اخلايع  ميل،   راغل
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    ذلين  يعييفد  وقيد  هسيبيف   غيري  ورمبل كبري عدد وهيف مللم، أل 

  ياملصيدر  . لكرتونتيل   رعيد  عين  التقلضي وتقنتم اخلاع حا  سهيفلم

  .2022 ينلير 23 اليفحن، صرتفم

 أخييذ يايي م لكيين الطييال   ذليين    تصييلعد مييل،  ويشييري

 هيين ، رييد ال جيييل  وعييدد السييكلن عييدد  ييذر، ف يييلد  ا رقييلم

 .ا،عتبلر   أخذهتل

   ورد هيييل هع يييمأن  ، شييين فإنييي  سيييبق هيييل عايييى وتعاتقييل  

 وأرنلءهيل  امليرأ   حيتيي  هيل  عايى  رك  لكن  هفتد، ادديد الن لم

 لكني   عاتي ،  ر، غبل وهذا ال وج  ر  لطال ا وقيفو رعد وخلصم

   واضيرل   لتس هفال  ا مل فدور عتيفهل   الرج أو  ال وج يتنلول مل

 السيكن  ختيلرا     أوسيع  مريم الفتل  هنرل الر التعديال  ظ 

  .النكله وفس  واخلاع وال واج

،  قضيليل  ايالث     ا شيلر   لاتنلقشيم  وكتيدخ   هنل وأود

 الشبصييتم ا مييفال  رن ييلم يتعايق  فتتييل هاتيل   تهييلف اليتفكري  هيين ريد 

 :التللي النريف عاى أحرمهل

 

 النسيفي اخلطلمل  أو، 

 ميتي   هني   كيبري  فقسيم  أميفالي ،  أفض    لتس اخلطلمل هذا

 عايى  رللالئتيم  كيفريا   وياقيي  امليرأ   قضليل هعلدم   التطر  حنيف

   سييلد  الير  الصييريف  نقيد    ويتنتيير ري   ،"الييذكيفري ااتتيع "

 والسيتل   ررو هيل،  أسيبلمل  ا،عتبيلر    ا خيذ  دون امللضتم، العقيفد

 وكتيل - اآلن الصيريف   فتتيلر  وعتيفهل . فت  ظهر  الذي الستلسي

   كييفري  جيفانيي  ملسييل اليير الييتغريا  رسييب  أفيييفل   -يبييدو
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أن  يفيرتض  النسيفي فلخلطلمل ورللتللي م،2015 العلم هنذ متلتنل

   سيييببل  ، يكييييفن وأن رأ املييي لقضيييليل تنلولييي    رشيييتدا  يكييييفن

  سيالهي  جمتتيع  لبنيلء  نكيفن هل أميفج فنرن ا،جتتلعي  التشرذم

 ،. ميفلنيل  هين  رللعيلمل  تعص  الر التغريا  ظ    ووسطي هعتدل

 أنييي  سيييتتل و، والدينتيييم ا،جتتلعتيييم هيفيتنيييل هييين ا،نسيييالخ نرييييد

 لسييينل. ا سلسيييتم العنلصييير رهيييذق التضيييرتم دون التقيييدم ميكننيييل

 وأحرومييييل   عالهييييي وتراشييييق هنلكفييييل      لجييييم كييييذلن

 لين  الير  املتلرسيل   وهي مسلرل ، وتصفتم ويسلرا  ميتنل  هتطرفم

 دون وامييد   يييدا  العتيي  يايي م ريي  2030 رؤيييم حتقتييق   تسييلعد

 تيييففري يايي م اليفقييل ذا  و . التيييفا ن تفقييدنل قييد اجتتلعتييم هيي ا 

 واختتيلر   ركيم ا ومرييم  والعتي   التعايتم    لاتيرأ   الفير   مجتع

 يسييء أو  يؤذيهل هل ك  وهنع ال وجتم، مقيفقهل ويليم الشرين،

 . لتهل

 ضييد ادنسيي  هييتش اليير ا تييال  وقيي  هيين ، رييد  النتييل 

 وهييذا السييلئد، اخلطييلمل و  ا عييالم وسييلئ    رعضييل  رعضييهتل

 والاتربالتييييم النسيييييفيم اخلطلريييل   رعييييض ميييييفل سيييبق  مبييييل ييييرتبط 

 لاي واج  سيابتم  ن ير   ررو    التجتتش هذا انعكس وقد. املتطرفم

 ليي ن   ريي  ااتتييع  اسييتقرار ، خيييدم أهيير وهيييف ا سيير ، وتكيييفين

 .خطري  تكيفن قد هستقباتم انعكلسل 

 

 ا مل ساطم  ضعل   اللفل 

 امليسّ أو  ا مل سياطم   ضيعل   اجتتلعتيل  و أسريل  املفتد هن لتس

 كييلن و ْن- العضيي  خبصيييف  ا خييري  التن تتييل  فييبعض رهييل 

 رعيض أن   ، -وجييفدق  عنيد  احمليلكم    ويخعيلجل  هرفيفضيل   العض 
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 عتييلد ا مل سيياطم هيين تضييع  قييد ،مقييل  ُأدخاييل اليير التعييديال 

،  والي واج  الفتيل   وليي  ي ي   أني   رغيم  هلهشتل ، دورق وهع  ا سر 

 يخسيتبدم  وقيد . النكيله  عقييفد    ري   هعتيفل هيف كتل ولي دون ميت

 وامليرأ ،  ا رنيلء  هيلق  أسري عن  ليفجيفد كرجم ا يذاء هنع ن لم

 ريي  لاتفريييق الايييفائح   تفصييت  هنييل  يكيييفنأن  يايي م هنييل وهيين

 ا مل سيياطم ومييدود ردقييم تعريفهتييل رعييد وا يييذاء ا سييري العنيي 

 .تنتهي وأين تبدأ أين وهن

 

  الشبيكيالتعقيب الثاني: د.  اجلازي 

 املتاكيييم   صيييدر اليييذي الشبصييتم  ا مييييفال ن يييلم يييستي 

،  هييي1443 لعييلم شييعبلن شييهر هيين السييلدس   السييعيفديم العررتييم

 لاقييفان   املؤّسسيي  الفعايي  التطبتيق  حنييف  الدوليم  تيفّجي   هع هنسجتل 

 العالقيييل   وهنهيييل رعضيييل  ربعضيييهم النيييلس عالقيييل  حتكيييم الييير

 عصيييريم دوليييم  ي فيييال ميكييين، والشبصيييتم ا سيييريم وا مييييفال

 ضيييليلالق   ا مكيييلم هتطابيييل  ضيييبط عييين تغفييي أن  هترٍضييير 

 واملعنيييت  لاقضيييل  الشبصيييتم لاتقيييديرا  وترتكهيييل ا،جتتلعتيييم

جمتايهل     تسيتند  وتفصتاتم دقتقم قيفان  وجيفد دون فتهل رللفص 

 اخيذ  ، الدوليم  عاتهيل  ترتك  الر الدينتم الشرعتم ا مكلم عاى

 العيييلملي املسيييتيفى عايييى املعلصييير  القلنيفنتيييم التطييييفرا  ا،عتبيييلر  

 القلنيفنتيييم النصييييف  تطييييفر تسيييتدعي رالييي ااتتعيييل  وتطييييفرا 

 هنعطفيل   يعتيرب  اليذي  الن يلم  هذا رسّن، فت  ،شن وممملل. هلل املسّتر 

 القيدر   هين  املتاكيم، سيتعّ       القضيلئي  التشريع تلري    هلّهل 

 حلئاييم حتييل جيفدتهييل هسييتيفى هيين ويرفييع ا مكييلم تيفمتييد عاييى

 رؤىالييي رييي  ا،ختالفيييل  هييين ميييد كيييبري    وسيييتبفمل  القيييلنيفن
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  الن لم تنلول متت التقديريم، ساطتهم ويضبط لاقضل  الشبصتم

 ريدءا   وا سير   ااتتيع  تهيم  الر كلفم اديفان  رللتفصت  ادديد

 وعييلجل، تفصييتاتم أمكييلم هيين رهتييل وهييل يتعاييق واليي واج رلخلطبييم

 والعضي   النس  وتكلفؤ ال واج سن   ا شكللتم القضليل رعض

 ومقيييف  ال وجتييم ا قيييف  ادديييد الن ييلم تنييلول كتييل وغريهييل،

 وغريهييل، اليي واج عقييد وفسيي  واخلاييع والطييال   والنفقييم ا حفييلل

، ذليين    وهييل واملييرياث رلليفصييتم املتعاقييم ا مكييلم    رل ضييلفم

 ا سيالهتم  املذاه  هن أخذ ،  رم وسطتم رؤيم وفق ذلن ك 

 اين ت هين  الغلييم  هيي  الير  النيلس  ملصيلا  حتقتقل ، أيسرهل املتعّدد 

 .وا مكلم وا ن تم القيفان 

 البييّل وعدالييم مقيييفقهم عاييى امليييفاحن  احتئنييلن هسييسلم  ّن

 ذواتهم لتطيفير أسلستم ركت   يعّد، قضليلهم   امليفّمد القلنيفني

 ، ومميل  رالدهم، وتقّدم تنتتم   ا،جتتلعتم هشلركتهم و جيلرتم

 لن ييلما هيين اسييتفلد   ااتتييع فئييل  أكفيير هييي املييرأ أن  فتيي  شيين

 هع ييم كلنييل متييت، املتاكييم   الشبصييتم لألميييفال ادديييد

 الغلليييي    تعيييييفد السييييلرق   ا سييييريم ا،جتتلعتييييم املشييييكال 

 خيييص والتقللتييد فتتييل والعييلدا  الشييرعتم ا مكييلم ريي  لاتييداخ 

 جعيي  ممملييل. الضيرتم  هييي تكييفن  ورللتييللي، ومقيفقهيل  املييرأ  قضيليل 

    يخضيييل ، هلّهيييل  ل نيفعتييي  ضيييلفتل  هكتسيييبل  ييييستي الن يييلم هيييذا

   ا خيييري  السييينيفا    امليييرأ  عاتهيييل مصيييال الييير املكتسيييبل 

 مل اليذي  متكتنهيل  حنييف  السعي  حلر   السعيفديم العررتم املتاكم

 التشيريعل   هيذق  هف  دون اديفهري هن ا،كتتلل لتكتت  يكن

 هين  كفيرد  الكلهايم  ا قيف  هلل تضتن الر وا مكلم والقيفان 

فّصييال  وقييد. رلليفكللييم وليتس  رل صيي  ع وكتيفاحنييمااتتيي أفيراد 
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 رهييل جييلء اليير ا مكييلم هييل خيييص  احملتتتييد ا سييتلذ ورقييم اخيير

 .املرأ  لصلا الن لم

 هيفضيييفو يتنييلول مل أنيي  ادديييد الن ييلم عاييى هالم ييلتي هيين

 الييفارد   ا مكيلم  رنييفد  هين  رنيد أي  تطبتيق  عيدم  ميلل    العقيفرل 

 كلنيل  السيلرقم  املتفرقيم  مكيلم وا  القيفان  هن العديد  ن، فت 

 اليييبطء متيييت هييين التطبتيييق والتيييل   جيييراءا    رلخلاييي  تتّسيييم

 .  ا،ل اهتم وضع  والضبلرتم

هيفضييفو   لتن يتم   شيلر   أييم  اددييد  الن يلم    أ،مظ مل كتل

  شيكل،   عيد   تصيلمب   الغللي     الذي  ال وجل  تعّدديالتعّدد 

 ريينص يخِشيير مل الن ييلم أن جلنيي     السييعيفدي، ااتتييع   ُأسييريم

 املتاكيم  أرض عايى  املقيتت   السيعيفدي   رغيري  هيل يتعايق   صريح   

 هسيات   غيري  كييفنهم  ميلل    عاتهم ا مكلم ك  تطبتق وهدى

 .ا خرى الديلنل  ذوي هن

 الشبصيييتم ا مييييفال ن يييلم تطبتيييق  يييله هقيفهيييل  أهيييّم وهييين

 هيفضيييفو  عاييى  وادديييد  احملييلفظ السييعيفدي  جمتتعنييل    ادديييد

 ا،عتبييلر   ا خييذ هيييف، ا سييريم العالقييل  حتكييم اليير لقيييفان ا

 ا كيفهتييم واملؤسسييل  ادهييل  ريي  والتكلهيي  التنسييتق هسييسلم

 لان يييلم التيفعيفيييم  رييللرباهج  رييدءا   العالقييم،  ذا  ا كيفهتييم  وغييري 

 التعاتتتييم املنييلهج   رييإقرارق هييرورا ، وهتطابلتيي  تفلصييتا  ركلهيي 

  تتيع  الكلهام املعرفم أهتتم اىع التسكتد جلن ،    لاجنس 

 هييذا التييل  تشييتا  هيين مجتييع لييدى تنفتييذهل وهتطابييل  أمكلهيي 

 .الن لم
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  املداخالت حول القضية 

  وقيراء  حتاتاتيم    ن لم ا ميفال الشبصتم اددييد أهتتم

  رر  هيفادق.

وافيق جماييس الييف راء السييعيفدي عاييى ن يلم ا ميييفال الشبصييتم    

د ِجييهتييى هييل وخلتسكتييد فإنيي  ورل ،2022هييلرس  8ادديييد، ييييفم 

يبعيييدنل عييين اآلراء وا هييييفاء   فإنييي  نيييص قيييلنيفني واضيييح وصيييريح    

هيذا هيل أوجيدق قيلنيفن ا مييفال       -الشبصتم لاركم   القضليل 

الشبصييتم ادديييد رعييد أن كلنييل هنييل  قضييليل ، تسييندهل أي      

نهل حتلررهل، كلن هعتيفل ل رهل جملرا  لاعلدا   نصيف  شرعتم ر  

والر ختتاي  ريلختال  القلضيي وتعتتيد عايى       ،-فقط والتقللتد

 .خل كلن   هصارم الكي .  خافتت  الدينتم والفقلفتم والتعاتتتم.. 

لكرتونتيم يقي  فتهيل الت ويير      ا جيراءا    لهل كلني وكذلن هتى 

وا هتييلل ويسييه  هتلرعييم املبييللف  قلنيفنًتييل وخلصييم عنييد حتديييد      

اسييترقلقهل هيين النفقيم املسييترقم لألحفييلل رعييد الطيال  متييت يييتم   

. لضيينممسييلمل ا مل و يييداعهل شييهرًيل لييألم مييلل كلنييل هييي ا      

مبيفجيي  الن ييلم أصييبرل ا م املطاقييم اليير حتتضيين أو،دهييل هلييل  "و

صيييالمتم  دار  رعيييض أهييييفرهم اخللصيييم   ا مييييفال الشبصيييتم،  

 ".والر كلنل ممنيفعم

هذا الن لم يؤكد مر  واهتتيلم السيعيفديم وقتلدتهيل     وصدور

  ا نسلن، واستقرار ا سر  كتكيّفن ونييفاٍ  أو   عاى صيفن مقيف

القيلنيفن  لاتجتتع، مبل يعّ  خ كتلنهل وحيتي مقيف  أفرادهيل. وهيذا   

شيين، يعكييس دور هؤسسييل  الدولييم ررتسييت  أو تغييتري اقلفييم    رييال

الن لم ستسهم   سرعم   ل  القضليل املتعاقيم  كتل "أن ااتتع. 

رل مكييلم القضييلئتم   رل سيير ، وسييتع   هيين القييدر  عاييى التنبييؤ    
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واسييتقرارهل، وحيييد هيين تبلينهييل، كتييل سييريفع جيييفد  وكفييلء          

 ."ا مكلم

ن مل  يكفيييييييي أن نعييييييييّفل عايييييييى ا فيييييييراد ريييييييللتغّتر     فيييييييال

لكين    ييفاكب /يسبق  قيفان  وتشريعل  تعكس التغتري املطاييفمل 

قد حنتلج    رعيض اليفقيل ريفتيل تهيدأ علصيفم التطبتيق، وترتسي         

 خص املييييرأ  املعنفييييم وامل ايفهييييم   مقيييييف  كيييي  ا حييييرا ، ورييييل   

د هيين أمكييلم  ِتن ييلم ا ميييفال الشبصييتم اسييتخ  "وخل.  واملهجيييفر .. 

الشييييريعم ا سييييالهتم وهقلصييييدهل، وروعييييي    عييييدادق أمييييدث     

التيفجهييييل  القلنيفنتييييم واملتلرسييييل  القضييييلئتم الدولتييييم ا ديفييييم     

يتنيييلول ن يييلم  كتيييل " "..وهيفاكبيييم هسيييتجدا  اليفاقيييع وهتغرياتييي   

صتم السيعيفدي اددييد، ا مكيلم املن تيم لاعالقيم      ا ميفال الشب

ا سيييريم هييين رتنهيييل اخلطبيييم، الييي واج، املهييير، مقييييف  الييي وج ،   

الطيييال ، النفقيييل ، مضيييلنم ا و،د، النسييي ، اليفصيييتم، ا رث،  

يسيييعى الن يييلم اددييييد    احمللف يييم عايييى     واليف،ييييم واليفصيييليم.  

 ".استقرار ا سر  رلعتبلرهل املكيفن ا سلسي لاتجتتع
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 اددييييد سيييبق ظهييييفر قيييلنيفن ا مييييفال الشبصيييتم واليفاقيييع أن 

شييبل  كييفريين وكييلن ييفاجيي  أنشييلط جمتتعييي هيين هؤسسييل  و

خييير واليييبعض اآل محتيييل شيييعلرا  رعضيييهل شيييرعت  هقلوهيييم كيييبري

   ن  ظاتهييَهييْن هيين النسييلء  وهنييل  ،جمييلرا  لاعييلدا  والتقللتييد 

وان ا  وقيييد أن ،خل  ..والنسييي هسيييلئ  الطيييال  والييي واج والعضييي  

وخلصم النسلء وا حفيلل   العلئام خذ ا قيف  كلها  لك  أفراد 

 .تى هذا الن لم كنقام نيفعتم   متك  ا سر ألذلن 

يسيترق   كيبريا    ل ا  ن لم ا ميفال الشبصّتم ادديد يعترب و

 السييلرقمالفنييلء وهيييف هكسيي  لاتييرأ  السييعيفدّيم يعيي   هكلسييبهل      

هيل   ريللرغم هين هتيفلي     ميد     ، وعاتي   رغض الن ر عن املالم ل 

هع املرأ    رعض هيفاّدق عاى مسيلمل اليدور التقاتيدي لارجي . وهين      

هين   الطبتعي أن يتعّرض ك  ن لم جديد لاتعدي  والتطييفير ،مقيل   

قبيي  ادهيييل  املعنّتييم التنفتذّييييم والتشييريعّتم متيييى يصيي     املييي      

 والصتلغم املنلسبت .

   لتهيل   هيذا الصيدد هيل     وهن املالم ل  الر ميكن التطير 

 ياي 

 اخلطبم   هل يخقدطمن سرتنتل يخعّر  الن لم   امللد  الفللفم ر -1

يعد هدّيم يستي   امللد  الرارعم لتعطي الطر  اآلخر ا ق   

وهذا فت  شيء هن التنلقض وقد جيرب اخلطتب   ،اسرتداد هدّيت 

م ال واج، عدم هنلسب  مدهتلذلن عاى رعضهتل مّتى وليف تبّتن 

كلن هن  ورمبلست يد هن كافم ال واج.  نهف  ذل ا قرار كتل أن 

 واستبعلدهل هن أمكلم الن لم. مفض  عدم اعتبلر أي هدّيا 
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فلمللد  الفلنتم  ،انتقص الن لم هن ساطم ولي ا هر   ال واج -2

ركلن عقد ال واج أعشرق مل هع  هيفافقم اليفالد أو اليفلي هن 

ت ويج املرأ  دون هيفافقم  لاتركتمجييف  و  امللد  العشرين 

 والدهل. 

هن الن لم عاى كفلء  الرج  لاترأ   وتركت ا  سهلرل   د  -3

عطل ا ق لك  ذي هصارم هن ا قلرمل أ 14   درجم أن امللد  

يتسار رلنعدام الكفلء   ا ق    -متى الدرجم الفللفم-

عنصرّيم ا،عرتاض عاى عقد ال واج، وهذا ستع   الطبقّتم وال

 والتفرقم ر  أفراد ااتتع.

غف  الن لم ذكر أي شيء عن تعدد ال وجل  ومل يقّرق أ -4

رللرغم هن وجيفدق   ااتتع وتساريق الكبري، وهع ذلن جلء   

 !ال وجل  ر  العدل ذكر 42 امللد  هن ٥البند 

ررع  أن نفقم ول هن امللّد  الرارعم وا ذكر   البند ا  -5

، ر  وذهبل امللد    وج مّتى ليف كلنل هيفسرال وجم عاى ال

ذا تعذر استتفلء  السلرعم رعد امللئم    فس  ال واج رطا  ال وجم 

رغض الن ر عن مللم ال وجم امللدّيم مّتى  النفقم هن ال وج املعسر

 مللم ال وج امللدّيم قب  ال واج. اموليف كلنل ال وجم تع

عطلء  فبعد خملل  لاتيفّج  ا ديت   ااتتع،  وهذا

خلدهم الرج   املرأ  مق العت  مل تعد تقصر وقتهل كلهال 

فتن املفرتض أن ين ر  ،ر  شلركل الرج    العت  ،واملن ل

  ن   عللمالشلرو   هقدر  الطرف  وملجتهتل وقدرتهتل عاى ا 

 عن العت .  هن املتكن أن تكيفن املرأ  هيفظفم والرج  علحال 
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 املت وجم فقم الرج  عاى رنت  غري ينطبق رللنسبم لن وكذلن

ر  قد يكيفن هن املنطق أن تنفق املرأ  العلهام عاى الرج    

 رعض ا ل،  الر تقدرهل احملكتم.

 نفقم ال وجم عاى اليفالدين  قدهل امللد  اخللهسم والست -6

وا رنلء  ذا تعدد املسترقيفن لانفقم، ومل يستطع هن وجبل عات  

  أو هيفسر مفتلذا ليف كلنل ال وجم هيفظف ا نفل  عاتهم مجتعل ،

ن وا رنلء غري هيفسرين  كت  تتقدم نفقم ال وجم عاى اواليفالد

 للم اليفالدين وا رنلء   هذق ا 

   الدعيفى تقديم   الرج  عاى ضتقل 74و  73امللدتلن  -7

لت  وقدهتل الاعلن عاى نتتجم ا تض النيفوي     اليفلد نس  نفي

جل   لاترأ  رفض كش  ا تض أابل  نس  اليفلد، و 

هتّتم أابل  النس  ل   رتنتل  ،فت  خال  صال أالنيفوي، والاعلن 

التسكملد هن  نقصيفى   جمتتعنل رللنسبم لاطف ، ولذلن فإ

ابل   فتصارم الطف      صحا تض النيفوي قد يكيفن هيف ا 

أن الطف   عاتل  ،ا قتقم تقتضي ذلن مّتى ليف رفضل املرأ 

يض  النيفوي عندهل يكرب ويعر  أن نسب  غري يستطتع فرص 

 صرتح. 

 ،،فرتا  ال وج  رللرتاضي رتنهتل الن لم جمل،   ، يرت -8

حال  هن قب  الرج  أو خاع مبقلر  تدفع  املرأ  أو فس   فإهل

املتكن   ّن  هن  قصيفرقد ينطيفي عاى وهذا  ، كم قضلئي

يرفض الن لم أن يتفق الطرفلن عاى ا،فرتا  رل سنى فاتلذا 

  ذلن
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مّتى وليف  ا ضلنممل جي  الن لم لاترأ  مق التباملي عن  -9

كلنل ررغبتهل فقد جلء   يامللد  امللئم  ك ُّ هل صحط اعتبلرق هل،  

صحط أن يكيفن عيفضل    اخلاع، و، جييف  أن يكيفن العيفض 

 ، رتنتل هنل  مق هن مقيف  ا و،د أو مضلنتهم  سقلط أي

الطرف  وتكيفن ا ضلنم  ماع   هصارمل،  قد يكيفن اخل

 املرأ . للارج  ررض

جل  الن لم فس  عقد  واج ال وجم الر مل يدخ  رهل ال وج أ -10

 امللد  هن  1ي يالبند ذا مل يدفع الرج  املهر ا لل رطا  املرأ  

ذا كلن الرج  قد   العقد فس  هنع رتنتل ، امللئم رعد السلدسم

 السلدسم امللد  هن  1ي فع املهر يالبنددخ  رلملرأ  مّتى و ن مل يد

 فت  ررط ر  املهر ومملرسم ادنس رتنهتل وهذا ذاوه  امللئم رعد

ن الرج  مل يدفع املهر وهع ذلن دخ  رهل  وهي    غري  أهر

قد  الفلنتموالضرر اليفاقع عاتهل   املّر   ا للت تطا  الفس    

 .كربأيكيفن 

ذا  فم عشر  رعد امللئم فس  العقد جل  الن لم   امللد  الفللأ -11

ومل يذكر الن لم ، شهرأررعم أاهتنع الرج  عن مجلو املرأ  ملّد  

 ن هنل   موهذا فت  تفرق  عن اهتنلو املرأ  عن ادتلو شتئل 

 ل ! مل،  متتنع فتهل املرأ  عن  وجهل عقلرل 

الن لم  قيف   أخ    امللد  التلسعم والعشرين رعد امللئم  -12

متت  ،كلن ا لضن غري سعيفدي  ذا  أو ا م السعيفدي ا مل

جل   امللد  سفر ا لضن رلحملضيفن    خلرج املتاكم ردون أ

ذا   ييفهل  90ق  هن أذا كلنل هد  السفر  هيفافقم الطر  الفلني 

ذا كلن   ييفهل  30ق  هن أاليفالدين أو  أمدكلن ا لضن 

لمل هلرمل ا لضن ستفتح الب امللد  قا لضن غري اليفالدين. وهذ
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غري السعيفدي رلحملضيفن ورمبل هنع الطر  السعيفدي هن  يلرت  أو 

   رعض ا ل، . التيفاص  هع  كتل هيف ملص  مللتل 

رللرغم هن أن الن لم يعطي املرأ  مق ا ضلنم   امللد   -13

 امللد ي 15يالسلرعم والعشرين رعد امللئم    رايفغ احملضيفن سن ال

ن    البند الفلني هن امللد  أ  د ، امللئم رعد والفالايفن اخللهسم

ذا هلو  احملضيفن سن  ا لديم والفالا  رعد امللئم يا م رهل ا مل 

يطا  ا ضلنم أمد هسترقتهل، وهذا فت  تنلقض  ملالعله  و

  15ي م ا م الر هلل مق ا ضلنم    سن الِافاتلذا مل يخ

البلمل اخللهس  تسه  الفصيفل  الفللت والرارع واخللهس هن -14

  أمكلم هلل عالقم رتصرفل  وواجبل  اليفلي واليفصي املعّتن 

عطى أهن قب  احملكتم، وكذلن رللنسبم لاغلئ  واملفقيفد وقد 

تقلنهل هن قب   الن لم احملكتم صالمتل  واسعم قد يصع  

نشلء  أن ينص عاى  مهن ذلن يفرتض   الن ل احمللكم، ورد، 

عتلل والغلئ  واملفقيفد تنلط رهل هذق ا  شؤون القّصر  دار هتئم 

ن كلنل هيفجيفد ، فهنل   يكلل هذق املهلم هلل  أو النص عاى 

وهعلنل  لدى عدد كبري هن العيفائ  خبصيف   هررم قلئتم مللتل 

هن امليفاحن  الذين خرجيفا لاقتلل   املفقيفدين والغلئب  

 ايفل جيلد ا ومل تستطع احمللكم  وسيفريل والعرا  نفغلنستلأ

 املنلسبم لذوي وورام الغلئب  واملفقيفدين   هذق ا رومل.

ويضل     هل تقدم، أن ن لم ا مييفال الشبصيتم اددييد مل    

لنيي  هييلم هيين جيفانيي  ا ميييفال الشبصييتم وليي  عالقييم        يتطيير  د

وهييف  مبجتتعنل رلليذا  وترتتي  عاتي  رعيض ا شيكل،  ا سيريم،       

شيكل،      عيد    للمبهيص، والر قضتم تعدد ال وجل املتعاق ر

، رصيييفر  هييل لتن تتهييلضييرور  هنييل  وهيين اييم  ااتتييع السييعيفدي،
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سيبت  املفيلل، ضيرور      عايى ل، يفضع أمكلم وقيفان  تن ملتهوذلن ر

ذلين هتطاملبيل     واعتبيلر ،  خطلر ال وجم ا و  رلل واج الفيلني لارجي   

تن يتم عتاتيم العيدل       أيضيل  ، أسلستل     جراءا  الي واج الفيلني  

الكفييلء  املللتييم لايي وج   ،  لنيي  نفييل  وغريهييل قلنيفنتييل   ملبتييل وا ا

 ضتن التن تم.

 ، أن  عاى ادلن  اآلخر ففتم وجهل  ن ر ترى أن املنيع التيلم   

قييد يتصييلدم هييع الشييريعم ا سييالهتم هييذا عاييى       لتعييدد ال وجييل   

عاى ادتتع، وهن جلني  اجتتيلعي    ى، خيفادلن  الفقهي الذي 

لتيييي   ن ن رنييييل  مييييال  ليييبعض املشييييكال    التعييييدد فقيييد يكيييييفن 

وذلين عنيدهل ترتفيع فتي       ،مبيفضيفعتم فتتل يتعاق رتتلسين ااتتيع  

مسلستم وهع  درا   نس  الطال  واخُلاع والرته  وفش  ال جيل .

سيلء    امليفضيفو لاكفري هين السيتدا  وهييفقفهن هين التعيدد رسيب        

ريييد هيييين تيييييففر دراسييييل    رعيييض الرجييييلل ،سييييتبداه ، لكيييين ، 

ن وجد   وذلن ملن يطللي  رل يد هني      ءا  ميفل سابتلت  يمصل و

  .  1956أو تقنتن  أو متى هنع  كتل فعال تيفنس ي

 ل هنلسيب  ل شيرعت  ل خمرجي  وقد يكييفن التعيدد   اعتقيلد اليبعض    

نصييل  وكييذلن  لاطييرف  يالرجيي  واملييرأ   عنييد تيييففر العييدل وا    

اخر لعي اجتت رعد هنل ودارت  عند الطرف .  القدر  عاى قبيفل  و

، و    جمتتعنيييل هييييف أن الشيييلمل املقبييي  عايييى الييي واج لاتييير  ا   و

علد  مبطاقم أو أرهام متيى لييف قانيل ريفجييفد ميل،  هين ذلين         طيرتب

 راه    ال واج هر  أخرى. هل يع  تقاص فر  املطاقل  وا 

ن يصع  عايتهم الي واج هين    يفذا  اليفقل هنل  رجلل هطاق و 

ييييرتدد الييبعض   قبيييفهلم كييس واج     فتتييل  مل يسييبق هليين اليي واج   

لبنييلتهم  وهيين اييم يصييبح اقييرتان املطاييق مبطاقييم هيييف اخلتييلر املتييله     
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هييلههم متييى ليييف ترتيي  عاييى ذليين تعييدد هيين قبيي  اليي وج   رعييض       أ

لاترأ  لقبييفل أن تكييفن    ا را ل، . وتبقى القضتم   النهليم اختتل

كن ، رشيييرط القبييييفل كييير    م، ييييتم ،  فيييلل واج أ وجيييم النتيييم  

اييى مييل،    ورمبييل وقيي  الكييفريون ع   أسلسييي   عقييد النكييله.    

قرهييل الشييرو  أنلجرييم لاتعييدد ولييذلن عاتنييل أن ، نصييلدم نصيييف    

    املشكال  ا،جتتلعتم الر ترتت  عاى الطال  والرته .

الن يلم ا سلسيي لاتتاكيم    وهن نلمتيم أخيرى، و ذا كيلن    

تتيع كتيل أشيلر    رسن جع  ا سير  هيي نييفا  اا    قرمبل متّت  عن غري

، ولييتس الفييرد، وهييذا فتيي   شييلر  واضييرم كلتيي  اليفرقييم الرئتسييم

ففتيم تسيلؤل ههيم     لن رت   هتتتهل   تكييفين واسيتقرار ااتتيع.   

هين هسيؤولتم ا سير    الين م      ميفل مدود تررتم ا حفلل انطالقيل  

كعقيفريم   ميلل   - أسيرهم الغررتم عن ذلن، وأخذ ا حفلل هين  

  رترم أو التقصري هعهم!!عدم تررتتهم تررتم ص

التيفسييع   تسييهت  فسيي    و  تصيييفر الييبعض وفتتييل خيييص   

هيذق اد ئتيم هين     قد اسيتغ   الفكر النسيفي  فإن النكله واخلاع

حتيريض النسييلء عايى الترييرر هيين رتييف  ال وجتييم يحتيل رنييد فسيي      

قييل ميير  ِاالنكييله  جييم الكراهتييم  رييدعيفى أنييِن أيتهييل املييرأ  خخ  

و  ميييلل  ،ن تبقيييي حتيييل سييياطم اليييذكرأ حاتقيييم و، ينبغيييي ليييِن

حالقيين حتصييا  عاييى ه ايييل عديييد  هنهييل رتييل هيين الدولييم ودعييم    

الضتلن وفرصم اليفظتفم دون تساط  وجن ومرييم التنقي  والسيهر    

 ،خطلمل النسييفيل  املغيري لكيفري هين السيطرتل       ،خلوالسفر..  

وقييد سييلند الن ييلم ادديييد هييذا   ج ئتييم ياعتبييلر كييرق ال وجييم   

لفسيي  النكييله  ولييتس اخلاييع..  ن اخلاييع      بًبل شييرعتل ل وجهييل سيي 

 جيعاهل تعتد مسلرلتهل.
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مقيييف  ا مل هييلق أرنلئيي  عنييد   رشييسن عييدم وضيييفه  أيضييل  ففتييم  

رييللعتش هييع ا حفييلل حيييفال    حت ييىا لضيينم  فييل م  حييال  أههييم 

وينشؤون عاى التعايق ريسههم هتنلسي      -عاى نفقم أرتهم- السنم

ل وجت   لرؤييم أرنلئي  فاتيلذا ، يعيلد     مق ا مل الذي مينح فقط أيلًه

  الن ر   هذا ا هر

كتييل أنيي  هيين املالم ييل  املرتبطييم رن ييلم ا ميييفال الشبصييتم  

 ضييعل  دور ا مل   ادديييد رييرأي الييبعض أنيي  قييد ينطيييفي عاييى     

امليفافقم أو رفض اخلطت   ن  خيشى هن رفيع قضيتم عضي  ضيدق     

 ستتل   ملل انفصلل ا ريفين.  ، 

 

   لترقتييق املسييتهد  هيين ن ييلم ا ميييفال الشبصييتم   هقرتمييل

 ادديد.

   ن ييييلم ا ميييييفال الشبصييييتم ادديييييد   ينطيييييفي تطبتييييق  

نيييفعي مييس متييل  كي  فييرد    غيري عاييى ت املتاكيم العررتييم السيعيفديم  

  رييللن ر    أنيي  هيين املتيفقييع أن  وكيي  أسيير    ااتتييع السييعيفدي 

ويتطاي    يرتت  عات  تغري   العالقل  وا رييم الفردييم وا قييف ،   

واملفلهتم والسايفكتل  الر شكال جي ءا    قتمتعدي  كفري هن ال

   هلهل  هن امليفروث الفقل  وا،جتتلعي لاتجتتع السعيفدي.

و  هييذا ا حييلر ففتييم عييدد هيين القضييليل املهتييم اليير جيييدر         

 ا شلر   لتهل 

  هيفضيفو ا سر  ومجتع هل خيصهل، عاى رسلحت ،  ، أني   أو،  •

ليينفس، وااتتييع، ولييذا فييإن اسييتقر  ا سييير       ميييس ا تييل ، وا  

والييي واج، فهتيييل متتيييل  سييير هييين أسيييرار السيييعلد ، والتيففتيييق          
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الدارين، وعاى ذلن فهييف ييرتبط رشيتى وسيلئ  التعلهي  وخخاقتلتي ،       

والتيفاضيع وغيري ذلين،       رهن ا ام وا يفلر والعطلء وحمبم اآلخي 

 سبت  رنلء ا سر  واستقرارهل.

هن ينيلدي يوهيم     أن  مثم ال  مقيفقتم علهم، عرب هقلر واملالمظ

الغللييي  هييين صيييغلر السييين وقاتايييي التجرريييم     أن تعييير  امليييرأ     

ن  مقيفقهييل، وهيين ذليين هييفال    هكلنتييم  قلهييم الييدعيفى عاييى أرتهييل  

هنعهيييل هييين خيييروج أو أراد تسديبهيييل وحنييييف ذلييين. وهييين ذلييين أيضيييل    

عهيييل هييين هن ْن ال وجيييم عايييى الييي وج  ن هكلنتيييم  قلهيييم اليييدعيفى هييي

اخلييروج أو عييدم شييراء السييتلر ، وحنيييف ذليين الكييفري. ا هيير الييذي  

رلدعلئي  هعرفتي     -لعاتي  القلصير    -ن ر فتي  هين ينيلدي ريذلن     

رل قيف ،   م  أن التعله  قب  أن يكيفن مقيفقل ، هيف فين وأدمل  

 ومتل  وتسلهح، ، مقيفقل  واشرتاحل  ومس .

، والي وج وال وجيم،     أهتتيم التييفا ن ري  مقييف  ا م وا مل    النتل  •

وهين ا هفايم عايى       سبت  تيفا ن علدل رمتم يؤسس  تل  سعتد .

متنيع أو،دهيل هين  ييلر      قد اهرأ  هطاقم ملضنم  و،دهل، ذلن أن 

 يبكي مرقم ل ات  وشيفقل  ومنلنل  هليم.  والذي قدا مل يحاتقهل ، 

م ظايييم ال وجيييم وا م، ويرغييي   و يخريييرِّفيييإن كيييلن امُلشيييرِّ  وعاتييي ،

يتهييييل، وهنرهييييل ا قيييييف    ا ضييييلنم والرعليييييم وال يييييلر ،    يل

فكذلن ا مل وال وج حيتلج    العيدل والرعلييم وا نصيل ، فيإن     

 جلر أمدهتل عاى اآلخر، فاك  يليم ورعليم.

  الييدعيف  لتن ييتم اشييرتاحل  ال جيييل  الشييرعتم،   ظيي    اللفييل  •

 ظي   ا لجم ،شرتاحل   وجتم تخن م امتتلجل  الرج  وامليرأ ،   

عقتبييل  ويييستي التطيير  هلييذق النقطييم ت التطيييفرا  امُلصييلمبم لاتجتتييع.

عاى امللد  يالسلدسم  هن الن يلم، والير تينص عايى  "الي واج عقيد       
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رسركييلن وشييروط، يخرتيي  مقيفقييل  وواجبييل  ريي  اليي وج ، غليتيي     

ا مصيلن و نشييلء أسير  هخسييتقر  يرعلهييل ال وجيلن مبيييفد  وريييم".    

 يد أن الي واج اليذي ين تي       م،  ورقيراء  الن يل  ذق امليلد هلواستنلدا  

الن يلم، هييف الي واج ا صي ، ونعي  ري  الي واج اليذي يرهيي  نشيلء           

أسيير ، وهيين ذليين ا  ييلمل، ومجتييع هييل حيييتط رتعرييي  ا سيير ،     

وذلن ، شن هيف ا سلس والذي يرهي ل  الشرو ا كتم، ويخين م  

   ا،ستقرار وا قيف  واليفاجبل  امُلتبلدلم.

    املقلرييي ، و  ظييي  عييي و  الكيييفري عييين الييي واج،      أنييي  ،

والرغبيييم   تيييسخريق لسييين هختيييسخر ، وعييي و  الكيييفري أيضيييل  عييين  

ا  لمل، وعن واجبل  ال واج وهسؤولتلت ، ورمبل تييففر الصيلم    

كييلن غييري شييرعي   شييبلو الرغبييل ، عاييى مسييلمل هشييروو    يو ْن

د يخعلديي  قيي لييذياليي واج ومالليي  والت اهلتيي  ورنييلء ا سيير ، ا هيير ا 

" واج رلشيييرتاحل "، أو ي واج ا صيييرلمل ، وهييييف ا هييير اليييذي قيييد 

يكره  الكفري، وقيد ، يرغي  ري  ااتتيع وتقللتيدق، و، يرغي        

ر  الكفري لبنلت ،  ، أني  واقيع لي  هيل يخيربرق، وريل خص أن الي واج        

رلشييرتاحل ، خييري أليي  هيير  هيين صييربم هخرّرهييم، ا هيير الييذي قييد  

دفيي  ا رنييلء وا  ييلمل، وقييد يخرقييق أهييدا       لييتس ه ل  واجيي ريخييرب

 ذلييين وهييين الطيييرف  واشيييرتاحلتهتل،   ظييي  الشيييرو ا كيييتم.   

 ال وجييم كلنييل مييلل  ي النفقييم وعييدم ا  ييلمل، عييدم  اشييرتاط

 الطرفيلن  تيفافيق  ميلل   ي املبتيل  وعدم ، ضعتفل  والرج  هتسيفر ،

لل مييي  ي ربتتهيييل امليييرأ  واسيييتقالل ، يرونهيييل ملصيييلا ذلييين، عايييى

اشرتاط املرأ  لذلن ، وغري ذلن هن ا،شيرتاحل  الير ، تتعيلرض    

رغبييم وهصييلا أحرافيي ،   سييبت    رقييقَتهييع عقييد اليي واج، وقييد  

 ا مصلن، ر واج شرعي، و ن مل يكن املفللي.
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لدراسيييت ،   سيييبت  حتقتيييق ا يييالل، ،    جيييي  اليييذي ا هييير

اليف،يم ا رام   العالقل ، وهن ذلن دراسم الرأي الفقهي رشسن ي

  الت ويج ، وهتى حيق لاترأ  ت ويج نفسهل، ووضيع ا،شيرتاحل    

 الشرعتم لذلن، استنلدا  آلراء الفقهلء.

الي واج عقيد قيلئم عايى     وأكد  رعيض وجهيل  الن ير عايى أن     

سييقلط  ن هيين لضييى عاتيي  الطرفيياوهيين اييم فكيي  هييل تر ،الرتاضييي

ن فيلملؤهنيف  ،رعض ا قيف  أو اشرتاط رعيض الشيروط فيال ريسس ري      

، وكي   نسيلن   أو مرم ميال،   م  مراهل أ ، شرحل  عاى شروحهم 

ليي  ظروفيي  اليير حتكتيي  ومتاييي عاتيي  اشييرتاط رعييض الشييروط أو  

التباي عن رعض ا قييف    سيبت  حتصيت  هصيارم عاتيل يراهيل،       

مل،  كيفري  امليرأ  هيي هين يشيرتط       ويكش  اليفاقع العتاي عن

هنهييل    النفقيم رغبييم  عيدم ا،سييتقالل   رتييل وعيدم املبتييل وعييدم   

عييدم وجيييفد أي علهيي  ميكيين أن يييؤار عاييى عالقتهييل رسحفلهلييل أو     

  وجييفد شيرين عيلحفي     رعييشغاهل عنهم هع متتعهيل  قهيل الشي   

كتييل أن هنييل  مينرهييل ا يي  وامتتلجلتهييل النفسييتم وادسييديم،  

هن الرجلل هن يرفض ذلين ويتتسين  قيفقي  فيال حيصي  ا،تفيل        

فعييدم التضييتتق عاييى أحييرا  العالقييل      ريي  الطييرف  وهيين اييم،    

هييير هطاييييفمل وهييييف هييين ا رييييم الييير  أال وجتيييم ركفييير  الشيييروط 

امرتاههل، فتين شيرعهل هييف     ملشروامرتههل الشلرو سبرلن  وعاى ا

ال هيييلن  ريييلختال عايييم رعبيييلد  وامتتلجيييلتهم، والفتييييفى ختتاييي     أ

واملكلن وعدم وجيفد صيفر رعض ال واج الذي ييتم   عصيرنل هيذا    

هيييل هيييل داهيييل هكتتايييم ن، يعييي  مرهتهيييل أو نكرا ملسو هيلع هللا ىلص  عهيييدق 

 ركلن العقد الشرعي. أ
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يالسلدسييم  هيين الن ييلم، تيينص     كتييل أنيي  و ذا كلنييل املييلد    

مقيفقييل     "اليي واج عقييد رسركييلن وشييروط، يخرتيي    أن  عاييىرللفعيي  

وواجبييل  ريي  اليي وج ، غليتيي  ا مصييلن و نشييلء أسيير  هخسييتقر      

إن ا لجييم   تصيييفر الييبعض     فييوريييم" يرعلهييل ال وجييلن مبيييفد   

أخييرى هيين أشييكلل اليي واج  كلملسييتلر،      ا سييبق أن أريير   صيييفر  

يسيييتى رلملسيييفلر، وصييييفر أخيييرى قيييد تيييرب     ، وهيييل ا،رتعيييلثو واج 

التنيل ،  عين    ، وهي شرعتم    حلرهل العيلم، وفتهيل رعيض    ،مقل 

رعيييض ا قييييف  رلتفيييل  الطيييرف ، وحتقيييق رييي  تاييييب امتتلجيييل       

 وشيييرعتل  ل اجتتلعتييي دالييي واج املقصييييف   يفلكييين هييي  هييي    الطيييرف 

رغبييل   يفل دون اليفقيييفو    شييبلو حييي، رييللرغم هيين كيفنيي   ونفسييتل 

  هقلرنييم يكييلهال  ذليين فهنييل  هيين ، يعتييربق  واجييل     وهييع  حمرهييم.

فرسيي ، ريي   واهييرأ  ريي  رجيي   ط، يييرررييلل واج التقاتييدي، الييذي  

اتي  عايى   يشت  علئالتهتل وأقلررهتل، ول   حقيفس  اخللصم، وتساري

  وعلئالتهم. ال وج  

لسييييف  العتييي     امليييرأ أنييي  يتيفقيييع أن ييييؤدي دخييييفل   وصيييرتح

الييييذي نعتشيييي     تطيييييفر  ااتتيييع السييييعيفدي، و  ظيييي  ا،نفتيييله   

العالقل  ر  ادنس ، وادتت  أن تكيفن أو تتطيفر    عالقيل   

هشروعم،    حلر القتم وا عرا  ا،جتتلعتيم، و   حيلر قيفاعيد     

هليذق العالقيم، وهيع ذلين      حرالذي ييؤ  م ا سالهتم، والن لم الشريع

السيعيفدي،   هن صيفر ال واجل    ااتتيع   جديدا  فستكيفن تطل 

يترييدد قييرار ا،ختتييلر لايي وج وال وجييم هبلشيير  أكفيير هيين السييلرق   

عيين حيير   هيين حتييدد ورمبييل تقييرر رييد،   الييذي كلنييل ا سيير  هييي  

هيين  استشييرافل  يتطايي   ا هيير اليي واج ا قتقييت ، وهييع ذليين فييإن   

 املتبصصم   العايفم ا،جتتلعتم ملآ،ت .     لدراسل هرك  ا
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الن ييلم الطفيي  وخلصيم   حتديييد سيين اليي واج   وقيد أنصيي  

وذكر الن لم أن أي قيرار جيي  أن يراعيي "هصيارم      سنم،18   

ن يلم يلييم    ا قيفقي  الطف  الفضاى" وقد   ذكر هذا املبدأ 

 من الصيع  تطبتقي    ظي  قييفان  سيلرق     هي  لألس ولكن   الطف 

هييع ا حفييلل  يطِبييق العييلهايفن مورللنهلييي ،وعييلدا  وتقللتييد مجمرفيي

أن  يرى اليبعض ولذلن ا شكل، ، خرى    أجراءا  وقيفان   

 املصيارم الر ذكير رهيل    الشبصتمالكفري هن رنيفد ن لم ا ميفال 

ضيي أو  سيتنتهي ري  ا هير لتقتيتم القل     لاتيرأ  الفضاى لاترضيفن أو 

   ا شكللتم.    مجراءا  سلرق الاجيفء    قيفان  و

وهييين املقرتميييل  املهتيييم ا خيييرى الييير   التسكتيييد عاتهيييل  

لن يلم ا مييفال الشبصيتم      عيداد الالئريم التنفتذّييم   ملراعلتهل عند 

 ادديد، هل ياي 

 مالنفق

عطلء املرأ   هع التيفّج  ا ديت   ااتتع، ورعد  متلشتل  -1

صبرل شريكم لارج    العت  وتيففري أمتت و ،مق العت 

فإّن  ين ر   هقدر  الطرف  وملجتهتل  ،دخ  ا سر 

 تقرير النفقمعللم ومللتهتل اليفظتفّتم عند وقدرتهتل عاى ا 

 تفلءوعند الن ر   حا  فس  ال واج رسب  تعذر است

 النفقم.

وج  عات   ْنَه يستطع ومل لانفقم، املسترقيفن تعدد  ذا -2

 وامللديمن  ين ر   ا للم اليفظتفّتم إ  عاتهم مجتعل ، فا نفل

قّدم النفقم عاى لاتسترقمل  يال وجم واليفالدين وا رنلء  وتخ

 شّد ملجم.مس  ا 
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أو   ابل تقدم أي هن الطرف  ردعيفى  عند  ابل  النس   -3

 ل ن كش  ا تض النيفوي يعترب هطابإف ،نفي نس  اليفلد

ي هن الطرف  رفض و، جييف   أو النفي  لإلابل  ل أسلست

 ذلن.

لا وج  ا،تفل  عاى  ميكن  افرتا  ال وج  رللرتاضي -4

 ا،فرتا  و  هذق ا للم تاّبي احملكتم رغبتهتل.

هن الطرف  مق  لك   جيفا  التنل ل عن مق ا ضلنم -5

التباملي عن مقمل    ا ضلنم ررغبت    مجتع مل،  

نفلذ ذلن   احملكتم ىوعاوالفس   ا،فرتا  ياخلاع والطال  

  ذا قب  الطر  اآلخر. 

   ذا مل يدفع الرج  املهر املرأ جيفا  فس  ال واج رطا   -6

فس  ال واج رطا  املرأ   ذا مل يدفع الرج  املهر  ذا  جييف 

جل   ،كلن مل يدخ  رهل و ذا كلن قد دخ  رهل ومل حتت 

 عات . ل نفس  العقد ويبقى املهر دْي

 ذا اهتنع الطر   ،ا  أي هن الطرف جييف  فس  العقد رط -7

 .عذر شرعيردون  أشهرررعم أاآلخر عن ادتلو ملّد  

فال جييف  السفر رلحملضيفن  ،كلن ا لضن غري سعيفدي  ذا -8

 ، مبيفافقم الطر  اآلخر. خلرج املتاكم 

شئيفن القّصر والغلئ    دار انشلء هتئم خمتّصم  يقرته -9

 واملفقيفد.

    تييتاليفاقيع  اير الن ييلم   أن تكيييفن هنيل  دراسييم    وجيي  

، ن يييلم ا مييييفال الشبصيييتم ترصيييد النتيييلئج الييير أفر هيييل  قيييرار  

لضتلن عدم اسيتغالل أميد ا حيرا      يفادقوهراجعم دوريم وتنقتح مل
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تطبتيييق القيييلنيفن لصيييل   دون هراعيييل  مليييل سيييتردث هييين تفكييين  

هن القلنيفن مفظ مق ا سر وهيي املكييفن    فلهلد وتشتل ُأَسري. 

كلنيييل النتتجيييم لتسيييل هرضيييتم و، ختيييدم    ذا تيييعاليييرئتس لاتجت

 .يستيفج  التغتري هنل  فاهلد  ا سلسي

  عصيير  اختافييل متلهييل قييد هعييليري اليي واج أيضييل  و ذا كلنييل 

  فإن  يصبح هن املهم التتك  وعصر وسلئ  التيفاص  ا،جتتلعي

التعييليش هييع هييذق التغييتريا  رللتيفصيي   ايييفل تتنلسيي  هييع اليفاقييع     

متكيي  املييرأ   اد هيين مييل،   عاييى أنصييرار ل هيين ا واملتيفقييع رييدل 

 ا للتييم  ل وجييمالطييال ، وأن ال وجييم سييلرق ل تترتيي  أكفيير هيين ا   

فكتييل أن املييرأ  تغييري ، تغييري الرجيي  كييذلن، وتغييري  ا تييل         

يهتنييل هنييل هيييف أن يييدر  كيي   وهييلرسكتاييهل وهفلهتتهييل السييلئد . 

هييييل ئحيييير ، أن ا سيييير  تقيييييفم عاييييى هشييييلركم ادنسيييي    رنل  

هنهتل ل  دورق املهم   أن تبقى ا سير  هيي    واستقرارهل. وأن كال 

   .املالذ ا خري الذي ييففر لاجتتع ا،حتئنلن وا،ستقرار

ميلن رضرور  وجيفد هذق التشريعل  والقييفان  اددييد    ا وهع 

فكيفريون حيتيلجيفن    هيذق القييفان ،  ن      ا قييف   الر حتفيظ  

ريون حيتيلجيفن ملين ييردعهم  نهيم     هنل  هن سخابل مقيفقهم، وكيف 

    . فإني هيفا ،سيتبدام ا حفيلل كسيال   ئي ختايفا عن واجبيلتهم ود 

اليفقيييل ذاتييي ، ومييي  يتعايييق ا هييير ريييلل واج كتؤسسيييم هقدسيييم      

أن  التسكتييد عايييى هيين املهيييم   يكيييفن ورلل وجييم واليي وج وا رنيييلء،   

العالقم جي  أن تكيفن فطريم سياتتم ، يضيبطهل  ، قيلنيفن املييفد      

عالقم هقدسم وشفلفم ومقتقتم، وفتهيل تضيرتل    ، وهي موالري

 هتبلدلم.  
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ع خلدهييم ِضييع خلدهييم ا نسييلن، ولييتس ا نسييلن وخ ِضييالقييلنيفن وخ

الييتغري والقييلنيفن، وهنييل الفييلر  الكييبري   واقييع تطبتييق القيييفان ،  

ا قتقييي جييي  أن يكيييفن الفهييم ملعييلني اليي واج والييذي هيييف هييررط   

الطيرف    ادتي  ا يللي، ،     ري   ا الفرس و دق لألس  هفقيفد

املكتيفرم، وتغدو  لدسلتريحتكتهل اأن نريد لاعالقم ر  ال وج  

ن كلنل ، تسري رتاقلئتيم وتقبي ، وتصيبح جميرد  يت       رال هعنى 

وستام تن يتم   فللقلنيفن عن اليفاجبل  وا قيف  داخ  هيفاد القيفان .

قيلنيفني.    لي ام ، عن  مورغب موال واج قرار شبصي هب  عاى قنلع

وغريهييل،  تلفهييموهييل نييراق هيين ت ايييد   مييل،  الطييال   سييبلمل      

 سييبلمل تييدل عاييى عييدم ا،سييتعداد ادتييد وقاييم املعرفييم رييلل واج        

 !..وأسبلر  وأهداف 

 وهن املهم التسكتد   هذا الستل  عاى 

رفع اليفعي ااتتعي رسن ال واج هيف أهم قرار وأكرب هشروو  -1

هقدسم هن املفروض أن  هؤسسم الشبص، لتسستسمير ر  

 تستتر هدى ا تل  وتنتق   تل  اخرين يا رنلء . 

يتطر  القلنيفن لعدم ا ديت عن ال وج أو ال وجم ضرور  أن  -2

رشك  سايب رعد الطال  أو أانلء ال واج هن خالل مسلرل  

التيفاص  ا،جتتلعي، سيفاء رذكر ا،سم صرامم أو رللتيفصت . 

ظ عاى سريم العالقل  ال وجّتم رعد ا فلفقد أغف  الن لم هسسلم 

أن  مل يتطر  هلل رشك  واضح ولذلن هن املهم جدا ، أو ا،فرتا 

 .يتم النص عاتهل   الالئرم التنفتذّيم

لالهتتلم رقسم الصاح لدى حمكتم ا ميفال  الدعيف  -3

الشبصتم،  تت يكيفن هن خمتص  هؤها  هدرر ، هن 

لف م عاى ا سر  سبت  ا ر  عاى احمل   نسلء ورجلل.
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جد ، هن ختبت ، وخ ْن وا رنلء، والتصدي لألسبلمل الطلرئم 

هللتم قلرام لار ، وهن دعم رسفالم والئقتم تع   حيفارئوهن 

ال وج    هعلدم خالفلتهم، والتعله  هع ا رنلء، وشتى 

فلليفاج  أ، يكيفن عت   املشلك ، هف  تدخ  اليفالدين وغريهل.

رعض القلئت  عات  ، أو أن يكيفن ايشكقسم الصاح هيف عت  

 نهلء ا للم  م ا كرب هيفالصاح ر  ا حرا   تل هته م، يهته

دون أدنى جهد    تركتمو مللتهل سريًعل لا ميديهأالر ر  

الصاح قب   فكر و حملولم تقري  وجهل  الن ر ر  املتبلصت .

هعترًبا وصيفهلل احمللكم رائعم ينبغي تطيفيرهل لتصبح ررنلجم ل 

هنهم  س   لم    عقد الصاح  عله  عاتهلال ويخكلفئ

 ستبعد هن ، حيقق نسبم هصل م هعتنم حيفال السنم. ويخ
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ليتغريا  الير تنتيلمل الفيرد وا سير  وهيل ينيتج عنهيل         أيضل  فيإن ا 

هيين تييساريا  اجتتلعتييم نتتجييم لاتقنتييل  ا ديفييم مبييل فتهييل وسييلئ     

حييييتم عاتنيييل  جيلريييل  و تييي  سيييابل التيفاصييي  ا،جتتيييلعي وامليييؤارين ف 

 تقييرتها،عتنييلء رللدراسييل  الرصييتنم اليير ترصييد هييذق ال يييفاهر و   

ا ايييفل وتسييلهم   نشيير اليييفعي واستشييرا  املسييتقب  لاترلف ييم   

عاى قيفام ا سر  وتهذي  سايف  ا فراد والذي يعترب لبنم وركتي    

 ي اخييتالل فتهييل سييتدفع ااتتييع تكللتفيي أتنتيفيييم ، غنييى عنهييل. و

مييييد ه لهرهييييل اخنفييييلض هعييييد،  النتيييييف  أواليييير قييييد يكيييييفن  

نتلجتيم  وتساري ذلن عاى ا  يما،قتصلديم نتتجم لالضطرارل  ا سر

دعم و نشلء هراك  غري ففتم ملجم ل ولذاوا،ستقرار ا،جتتلعي. 

 ا،جتتلعتم.   فكر  لادراسل ر تم يهراك  

ميييفال أن التعييديال  ادديييد  عاييى ن ييلم ا   نو مجييل، ، ، شيي

مقييف  ا سير  ككي . وخلصيم امليرأ       ملولل أن تعلجل الشبصتم 

 واجتهيلدا  شبصيتم  والطف  الاذان كلنل لعقيفد ضيرتم  مكيلم   

  تراعي الطف . كلنل تتجنى عاى املرأ  و، وغللبل 

العالقيم ري   وج و وجيم رهين رسيتلتهم الشبصيتم        ت ي  لكن 

 ي  هرتاييل    عاتي  هين قيتم وتعيللتم دينتيم، وجمتتعنيل ي       انشيسو وهل 

وفت  خري رغم ك  شيء، فكفري هين القضيليل ال وجتيم مبيل فتهيل      

الطال  وا ضلنم يتم ماهل خيلرج احمليلكم وتنتهيي ا هييفر رسيالم      

رصييكيف  وذليين   تييل نيي  يييتم تيفاتييق ذليين ر   أا هيير  هييل  وكيي  

لييتس القيييفان  و، اليين م هييي هييل جيعيي   ومف ييل   قيييف  الطييرف . 

هتتنيييم، ولكنهيييل  -وج وال وجيييمكيييلل  -العالقيييم رييي  حيييرف  

وا ييي    لأللفيييم ا لجيييم ا نسيييلنتم الييير أودعهيييل اهلل   البشييير     

ن يعيتش  أن يخَر  كيذلن، و أفك  شبص ييفد أن يخِر  و ،وامليفد 
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فل نسيييلن   النهلييييم كيييلئن اجتتيييلعي    ن،ويتفلعييي  هيييع اآلخيييري  

و لجم دائتم    غريق هين ري  جنسي . ورللتيللي يفيرتض اسيتترار       

لبنييم ااتتييع   وأنهييلهتتتهييل القصيييفى،  أرقدسييتم ا سيير  و التيفعتييم 

يذانل  رترا  ااتتيع وخراري .    ن  واهلل وتضعضعهل يع  أو ، وا 

ريييدي  لاييي واج كن يييلم اجتتيييلعي تعيييرت  رييي  كلفيييم     دفيييال ييفجييي 

ااتتعل ، ومجتع ردائا  هن عالقيل  غيري شيرعتم وحمّرهيم ت ي       

 علرر  و، تؤسس اتتع صري.

 

 التوصيات 

ن يشلر    وضع الالئرم التنفتذيم لن لم ا ميفال أ -1

الشبصتم ادديد، فريق هن املتبصص    القلنيفن 

والشريعم وعام ا،جتتلو وعام النفس. وذلن رهد  الشتيفلتم 

والتكله    هيفاد الالئرم ومبل خيدم امتتلجل  ا حرا  

 .املبتافم  الرج  واملرأ  والطف 

ع تلذج وهعليري ميفكتم فعللم ن تعت  و ار  العدل عاى وضأ -2

 قسلم الصاح، وذلن رهد  حتقتق املصل م وتقري  

  .وجهل  الن ر رسسايفمل فعلل رعتدا عن العت  الروتت 

التنستق والتكله  هع و ار  ا عالم   العت  عاى رفع  -3

هستيفى اليفعي ااتتعي رللن لم ادديد و،ئرت  التنفتذيم، 

ي  ر  أفراد ااتتع، هن هن خالل نشر املعرفم والتدر

خصلئت  اجتتلعت  أررلمل ا سر وأقضل  وقلنيفنت  و

 .وغريهم
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اختلذ التدارري الال هم ووضع هعليري فعللم لترص  ا سر    -4

والعت  عاى متلسكهل واستقرار العالقل  ر  أفرادهل   

 .ظ  التغريا  املتيفقعم رعد تطبتق الن لم ادديد

وج وال وجم وا رنلء واستقرار العت  عاى ضتلن مق ال  -5

متلتهم رعد الطال ، هن خالل تفعت  التيفاتق ملتتاكل  

 .ا سر  رللعدل رتنهم

 عداد الدراسل  الرتريفيم وا،جتتلعتم والقلنيفنتم الر   -6

تضتن اضطالو ا سر  ردورهل ااتتعي املنشيفد، واقرتاه 

 .ا ايفل الكفتام رتبفت  املشكال  الر تيفاجههل

وتع ي  القتم السلهتم لا واج، وأن  هشروو ا تل  تكريس  -7

 .لارج  واملرأ 

تفعت  ا تليم وا قيف  ا سريم وفق ن لم ا ميفال  -8

الشبصتم لارد هن تعدد القضليل   حملكم ا ميفال 

 .الشبصتم
 

 املصادر واملراجع 

م، 2022هلرس  18، أم القرى، ن لم ا ميفال الشبصتم -1

 https://uqn.gov.sa/?p=11442 هتله عاى الرارط ا لكرتوني 

ن لم ا ميفال الشبصتم يضبط الساطم   هروج حمر  -2

م، هتله عاى الرارط 2022هلرس  17، قضلءالتقديريم لا

ا لكرتوني  
https://www.alwatan.com.sa/article/1102952 

م، هتله عاى 2022هلرس  18، ن لم ا ميفال الشبصتم -3

الرارط ا لكرتوني  
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1544386 

https://uqn.gov.sa/?p=11442
https://www.alwatan.com.sa/author/2739/1/%D8%AC%D8%AF%D8%A9:-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82
https://www.alwatan.com.sa/author/2739/1/%D8%AC%D8%AF%D8%A9:-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%82
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1544386
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1544386
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ن لم "ا ميفال الشبصتم" ادديد   السعيفديم... هل أهم  -4

م، هتله 2021ينلير  25، املكلس  الر حيتاهل لاترأ  

 https://arabic.sputniknews.com عاى امليفقع ا لكرتوني 

أي مقيف  تضتن أول ن لم لألميفال  يفد سجدي   -5

م، هتله عاى 2022هلرس  12، الشبصتم   السعيفديم 

الرارط ا لكرتوني  
https://www.independentarabia.com/node/310851 

أرر  هضله  ن لم ا ميفال الشبصتم ادديد   السعيفديم  -6

  ، هتله عاى امليفقع ا لكرتوني  هل يتعاق رلملرأ  وا سر 
https://jamalouki.net 

 حال  "ا ميفال الشبصتم" ت اهًنل هع التيفم عبداهلل العن ي   -7

 9،العلملي جسطد عنليم السعيفديم وقتلدتهل رلملرأ  وشؤونهل

م، هتله عاى امليفقع ا لكرتوني  2022هلرس 
https://sabq.org/saudia 

تفلصت  قلنيفن ا ميفال الشبصتم ادديد أيد يلس    -8

هلرس  9، نح مقيف  جديد  لاترأ  السعيفديمالذي مي

م، هتله عاى امليفقع ا لكرتوني  2022
https://www.ngmisr.com 

 10ادديد، تفلصت  ن لم ا ميفال الشبصتم السعيفدي  -9

م، هتله عاى امليفقع ا لكرتوني  2022هلرس 
https://www.marefaah.com 

السعيفديم تقر ن لهل  جديدا  لألميفال الشبصتم.. ع  نيفران ردي -10

م، هتله عاى امليفقع 2022هلرس  9، هذق أرر  هضلهتن 

 https://www.hafryat.com ا لكرتوني 

 

 

https://www.independentarabia.com/node/310851
https://www.independentarabia.com/node/310851
https://www.ngmisr.com/
https://www.ngmisr.com/
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  .املشلركيفن 

 . أيد احملتتتدأاليفرقم الرئتسم   •

 التعقت  ا ول  د. خللد الرديعلن •

 الشبتكيالتعقت  الفلني  د.  ادل ي  •

 ار  د. هند اخلاتفم دار  ا يف •

 املشلركيفن رل يفار واملنلقشم  •

 د.  يلد الدريس -

 د. فيف يم البكر -

 د. وفلء حتبم -

 أ. حمتد الدندني -

 م. سلمل املري -

 د. حمتد الفقفي -

 أ. فهد ا يري -

 أ. علصم العتسى -

 أ. ،مم النلصر -

 أ. هنى أريف ساتتلن -

 د. عبدا ل  الصلا -

 د. عبدالرين العري  -

 م.  رراهتم نلظر -

 . فلئ   العجرواأ -

 د. يتد الشلجيي -

 د. ههل العتدان -

 أ.د. ههل املنت  -
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 د. فهد الترتل -

 د. عفل  ا نسي -

 د. فلي   ا رري -

 د. نلصر القعيفد -

 د. صل م ال شيفي  -
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 كشاف األعالم

 

 47، 43، 40 رليدنجيف  -

 68، 65، 32 ريفت فالدهري  -

-  
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األماكنكشاف 

 32 تترالسيفف ا،حتلد -

 60 ا مسلء -

 61 ردنا  -

 58  سبلنتل -

 64  سرائت  -

 67 استل -

 67، 42  فريقتل -

 50 أمللنتل -

 67 ادنيفرتم أهريكل -

، 33، 18، 17، 15، 13 أورورييييييييييل  -

37 ،40 ،42 ،49 ،61 ،63 ،

65 ،67 

 ، 65-8 أوكرانتل -

 64، 63، 49، 25، 17  يران -

 58  يطللتل -

 49، 39 رلكستلن -

 65، 64 البررين -

 49، 46، 40 ،36 رريطلنتل -

 49 راغلريل -

 64، 61 تركتل -

 37 جيفرجتل -

 50 دهشق -

، 50، 30، 16 العررتم ا هلرا  دولم -

64 ،65 

 65-8 روستل -

 49روهلنتل  -

 61السيفدان  -

 95، 61، 50، 44، 36 سيفريل -

، 37، 33، 32 القييييرم ج ييييير  شييييب  -

65 

 49صررتل  -

 65-34 الص  -

 34 حرحيفس -

 96، 36، 25 العرا  -

 عسري  -

 49 فرنسل -

 65، 61 فاسط  -

 18 قطر -

 49  كشتري -

 47 الشتللتم كيفريل -

 64 الكيفيل -

 50، 39، 32 كتت  -

 48 لبنلن -

 65 ليفغلنسن -

 59 املدينم املنيفر  -

 77، 50 هسقط -

 64، 61، 48 هصر -

 65 املغرمل -

 33، 32 هيفسكيف -

 65 النق  -

 49، 48، 46 اهلند -

 49هنغلريل  -

 50التلرلن   -

 44، 36، 25، 20، 17 التتن -
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 د. فهد العرابي احلارثي -

 
-  

  
  اهلتئم رئتسي هعللي الفريق عبدا ل  الصلا -
 أ. ارراهتم نلظر -
 أ. رستم ه يد التيفجيري -
 م. خللد العفتلن -
 سعتد الغلهديد.  -
 د. عفل  ا نسي -
 د. عبداهلل رن صلا ا تيفد -
  العلم أ. فهد ا يري يا ه  -
 د. صل م ال شيفي  -
 د. فيف يم البكرأ.  -
 أ. ،مم النلصر -
 د.  الء ا قت  -
 أ. هنلء املساط -
 د. وفلء الرشتد -
د. وفلء حتبم -

  
 .األمانة العامة -
 .جلنة قضية األسبوع -
 .جلنة التقارير -
 .أسبار" ملتقىاللجنة التحضريية للقاء السنوي " -
 إدارة احملتوى. -
 تة.اللجان املؤق -

 خدمات إدارية مساندة. -

282015  
 إحدى مبادرات مركز أسبار

م1994تأسس عام   


