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 املًدك:

ٚقز تٓاٚيت ٖشٙ املكاي١ َٛمٛعات رصاع١ٝ أنجض 

ؼزّٜزا ؾُٝا ٜتعًل مبؾانٌ اـطاب ايغٝاعٞ 

املؤعغٞ يف ايعضام ، خاف١ خالٍ ؾذلات كتًؿ١ 

ايغٝاع١ٝ اييت بزأت َٔ َٔ ايتطٛص ، األْع١ُ 

األْع١ُ املًه١ٝ ، ثِ األْع١ُ اؾُٗٛص١ٜ ؼت 

ست٢ عٝاع١ٝ.  1968سهِ ايغًط١ٜٛ بعز عاّ 

ايتشٛالت اييت سزثت يف عضام رميكضاطٞ دزٜز 

يشيو ، تػرل اـطاب ايغٝاعٞ يف  .2003يف عاّ 

املضس١ً اؿاي١ٝ ألعباب عزٜز٠ تتعًل بطبٝع١ 

ايتٛافٌ ايتطٛصات ايطبٝع١ٝ يف ٚعا٥ٌ 

االدتُاعٞ ٚايؾبه١ ايعامل١ٝ عدل اإلْذلْت ، يشا 

ؾإٕ يػات اـطابات ٚاـطب يف كتًـ 

اؾٛاْب قز اؽشت ايعزٜز َٔ أؽهاٍ ايتٛافٌ 

يف اإلْذلْت. َٔ أدٌ إصعاٍ َٛامٝع كتًؿ١ 

َع ايعزٜز َٔ املؿاِٖٝ يف ايعضٚف ايغٝاع١ٝ 

ٚاالدتُاع١ٝ ٚاأل١َٝٓ ; ال عُٝا َع ايتشزٜات 

د١ُ يف َهاؾش١ اإلصٖاب ٚؼكٝل اْتقاص اين

نبرل َٔ قبٌ مجٝع عٓافض املؤعغ١ ايعغهض١ٜ 

ْٚتٝذ١  .2016يف ساي١ ايزميكضاط١ٝ بعز عاّ 

يشيو ، عجت املكاي١ يف املؾانٌ ٚايتشزٜات اييت 

ٚادٗت اـطاب ايغٝاعٞ بؾهٌ ؽاٌَ ، ٚعجت 

يف ٚاقع ٖشا اـطاب يف عقض ايزميكضاط١ٝ َٔ 

بٝع١ اؿزٜج١ يًتٛدٝ٘ اـطاب أدٌ ؼًٌٝ ايط

ايعاّ يف كتًـ دٛاْب اؿٝا٠ ايعا١َ ، ؾنال 

عٔ إدضا٤ اعتطالع يًضأٟ ايعاّ يًتعضف ع٢ً 

 .اؿكا٥ل اؿكٝك١ٝ يًُغتكبٌ

Abstract: 

This article has been tackled more 

specific study subject regards with 

the institutional political discourse 

problems in Iraq , especially 

during different periods of 

development the political systems 

which started from the monarchic 

regimes ,then the republican 

 ّ . ر . َٛع٢ دعؿض صامٞ 

 ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ. ايتعًَِٝزٜض قغِ املٓاٖر يف ٚطاص٠  
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regimes under the rule of 

Authoritarianism after 1968 until 

to the political transformations 

which happened into a new 

democratic Iraq in 2003 .   

Therefore ,the political discourse 

has changed in the current stage 

for many reasons concerning with 

the nature of natural evolutions in 

social media and world wide web 

by the internet ,So the languages of 

discourses and speeches in various 

aspects have taken many kinds of 

communication forms in order to 

send different topics with several 

notions in the political and social 

and security conditions 

;particularly with the huge 

challenges in fighting terrorism 

and achieving great triumph by all 

elements of military institution in 

the state of democracy after 2016 . 

As a result of that ,the article 

researched in the problems and the 

challenges which confronted the 

political discourse thoroughly, and 

research the reality of this 

discourse in the age of democracy 

in order to analyze the recent 

nature of  guidance the public 

discourse in different aspects of 

public life ;furthermore making of 

public opinion poll to recognize 

the real facts for the future . 

 

 :املكز١َ

ميتز إصخ اـطابات ايغٝاع١ٝ ع٢ً املغت٣ٛ 

ايضزلٞ ٚغرل ايضزلٞ يعكٛر ط١ًٜٛ عُٝا َٓش 

ْؾأ٠ ايزٚي١ ايعضاق١ٝ اؿزٜج١ ، ٚقز اختًـ ؽهٌ 

هٌ ايٓعاّ َٚنُٕٛ اـطاب ايغٝاعٞ عغب ؽ

ايغٝاعٞ اؿانِ ٚطبٝع١ ثكاؾ١ ايطبك١ 

ايغٝاع١ٝ اؿان١ُ اييت تٛيت املغ٦ٛي١ٝ ع٢ً 

اختالف َضاسًٗا ايتاصخي١ٝ يف ايعضام امُلعافض 

 مما اْعهػ عًبًا ع٢ً ساي١ ايغًِ اجملتُعٞ .

ٚيف َضس١ً َٔ َضاسٌ ايتطٛص ايتاصخيٞ 

يًدطاب ايغٝاعٞ ايضزلٞ املؤعغٞ ؼٛيت 

اؿان١ُ آْشاى إىل َضنظ١ٜ  خطابات ايغًط١

ّٝز ْعاّ  1968ؽزٜز٠ عُٝا بعز عاّ  بؿعٌ تغ

اؿظب ايٛاسز ألنجض َٔ ثالخ عكٛر ، َع تظاٜز 

عكـ ايطُٛسات ايغٝاع١ٝ بؾهٌ ال ٜتٓاعب 

ٚاالَهاْٝات املتاس١ َكاص١ْ َع َنُٕٛ 

ٚقت٣ٛ تٛد٘ اـطاب ايغٝاعٞ ايضزلٞ 

يًغًط١ اؿان١ُ ٚقت٦ش ، ٚايشٟ ساٍٚ بؾت٢ 

يٛعا٥ٌ إمعاف اـطاب ايغٝاعٞ يًك٣ٛ ا

يف نٌ َضس١ً َٔ َضاسٌ ْناهلا  ايٛط١ٝٓ

مما أر٣ بايٓعاّ اؿانِ إىل اعتُار ايغٝاعٞ . 

َٓٗذ١ٝ غرل َغبٛق١ يف االعتبزار ٚايتغًط يف 

اؿهِ ٚتغدرل َٛاصر ايزٍٚ ناؾ١ َٔ أدٌ 

تٛدٝ٘ خطاب عٝاعٞ أعالَٞ ٚاسز ٜعهػ 
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سقضا .ٚيهٔ ؾًغؿ١ ْعاّ سهِ ايؿضر املغتبز 

ؾضمت  2003طبٝع١ ايٛاقع ايغٝاعٞ بعز عاّ 

عًٝ٘ أمناط دزٜز٠ َٔ اـطاب ايغٝاعٞ بغبب 

، ْاٖٝو عٔ ظٗٛص ؼزٜات  2003ايتشٍٛ عاّ 

خطرل٠ ؾضمت ْؿغٗا ع٢ً ايٛاقع اؾزٜز ايشٟ 

دا٤ت ب٘ ايٛالٜات املتشز٠ األَضٜه١ٝ ٚسًؿا٤ٖا 

ٚاييت عهغت صؤ١ٜ ايزٚي١ احملت١ً يًعضام ٚؾكا 

يًكضاصات األَِ املتشز٠ اييت خٛيتٗا َغ٦ٛي١ٝ 

سيو ، َع اعتُضاص تقاعز مػط اـطاب 

ايغٝاعٞ ايضزلٞ عُٝا املؤعغٞ ايشٟ متجً٘ 

ايزٚي١ ٚتٓاغُ٘ َع طُٛسات ٚأٖزاف اـطاب 

ايؾعيب ايعاّ ،ايشٟ إ عهػ عًبًا ع٢ً اؿٝا٠ 

اجملتُع١ٝ يف ايعضام اس افبح ايتٗزٜز االَين ٖٛ 

ز يًُٛاطٔ ٚاؿه١َٛ ع٢ً سّز اهلادػ ايٛسٝ

عٛا٤ مما ؽهٌ ساي١ اْتهاع١ ؿاي١ ايغًِ 

اجملتُعٞ ايشٟ نإ صاؾنا يًضؤ١ٜ األسار١ٜ 

اييت دا٤ت بٗا  ايٛالٜات املتشز٠ األَضٜه١ٝ 

ٚسًؿا٤ٖا عٓزَا فاغت خطاب اهل١ُٓٝ 

ٚايغٝطض٠ ٚايتشهِ ع٢ً ايعامل عهِ قٛتٗا 

فض .يشا ؾإٕ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايعغهض١ٜ يف عاملٓا املعا

َٓتعُات اـطاب ايغٝاعٞ املؤعغٞ املعافض 

ٜعتُز ايّٝٛ ع٢ً فٝاغ١ صؤ١ٜ دزٜز٠ يًتعاطٞ 

َع املتػرلات ايزاخ١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ اييت 

باتت ع٢ً احملو ،عُٝا يف َضس١ً َا بعز 

االْتقاصات اييت سككتٗا املؤعغ١ ايعغهض١ٜ 

٢ ايعضاق١ٝ ظُٝع تؾهٝالتٗا ٚأدٗظتٗا ، مبعٓ

ايعٌُ ع٢ً إجيار ٚعا٥ٌ دزٜز٠ َٔ ؽأْٗا إٔ 

تنٝـ إيٝٗا ايكزصات امُلناعؿ١ َٔ أدٌ قاصب١ 

َٚهاؾش١ ظاٖض٠ اإلصٖاب ايزٚيٞ ٚايٛفٍٛ 

باجملتُع اي٣شاي١ ايغًِ اجملتُعٞ ايشٟ ٜضؾض 

ايتطضف ٚايتؾزر اييت باتت تٗزر ٚدٛر 

اجملتُعات ) خطض ايتٓعُٝات االصٖاب١ٝ املغًش١ 

راعؿ ( اإلصٖابٞ يف مجٝع رٍٚ  َٚٓٗا تٓعِٝ )

ايعامل ( . َٔ ٖٓا بزأت ايضؤ١ٜ ايعضاق١ٝ تتنح 

غطاب عٝاعٞ َؤعغٞ ؾاعٌ تكٛرٙ ع١ًُٝ 

ٚامش١ اعتطاعت إٔ تؿِٗ فضٜات األسزاخ 

احمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ ، يٝذضٟ ايعٌُ 

سامضا َٚغتكبال يف اعتجُاص ثٛص٠ تهٓٛيٛدٝا 

ٌ ايتٛافٌ االتقاالت ٚاملعًَٛات يف ٚعا٥

االدتُاعٞ َٚا عٛاٖا َٔ أدٌ تٛدٝ٘ خطاب 

عٝاعٞ ٚادتُاعٞ ْامر َؤعغٝا َٚتٛاطٕ 

ٚمأَ عًُٝا يألَٔ ٚاالعتكضاص يف سٝا٠ 

اس ايؾعٛب ٚاألٚطإ يف رٍٚ ايعامل أمجع .  

خيتًـ ؽهٌ ٚقت٣ٛ اـطاب ايغٝاعٞ عغب 

ؽهٌ ايٓعاّ ايغٝاعٞ اؿانِ ٚطبٝع١ ثكاؾ١ 

ان١ُ اييت تٛيت املغ٦ٛي١ٝ ايطبك١ ايغٝاع١ٝ اؿ

ع٢ً اختالف َضاسًٗا ايتاصخي١ٝ مما اْعهػ 

ٚبؾهٌ ٚامح ع٢ً ساي١ ايغًِ اجملتُعٞ راخٌ 

 ايعضام . 

 

 :ؾضم١ٝ ايزصاع١

يكز ؽهًت َضس١ً َا بعز عكٛط ايٓعاّ 

َضس١ً َقرل١ٜ يف  2003ايغٝاعٞ يف بػزار عاّ 

تأصٜخ ايعضام املعافض اس ٚقع ع٢ً عاتل ايكا٥ُني 

خطاب  ايع١ًُٝ ايغٝاع١ٝ ١َُٗ اجيارع٢ً 

عٝاعٞ دزٜز يف ظٌ ب١٦ٝ تعر بايتعكٝزات 

االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاال١َٝٓ ٚع٢ً 

املغتٜٛني ايزاخًٞ ٚاـاصدٞ ٜتُاؽ٢ َع ع١ًُٝ 

االراص٠ اؾزٜز٠ يًشهِ ،َٚع عزّ ظٗٛص خطاب 

َتظٕ ٜتُاؽ٢ َع طبٝع١ املضس١ً ٚايتشزٜات 

ت ٚتٛايت االطَات ايهبرل٠ بزات تتؿاقِ املؾهال

ع٢ً اثض اط١َ  2014يتٓؿذض َع َٓتقـ عاّ 

عكٛط ثالث١ قاؾعات بٝز االصٖاب َٔ ٖٓا 

تٛيزت ا١ُٖٝ َضادع١ االعباب ايها١َٓ ٚصا٤ 
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تضانِ ٖشا ايهِ اهلا٥ٌ َٔ االطَات ٚاملؾانٌ 

ٖٚٓا بضطت ا١ُٖٝ رصاع١ طبٝع١ اـطاب 

ٚتاثرلات٘ ع٢ً 2003ايغٝاعٞ ايعضاقٞ بعز عاّ 

١ ايغًِ اجملتُعٞ يشا ؾإْٓا َٔ خالٍ ٖشٙ ساي

 االٚصام عٓشاٍٚ االداب١ ع٢ً ايتغاؤالت االت١ٝ:

 َاٖٛ َؿّٗٛ اـطاب ايغٝاعٞ؟

 َا ٖٛ َؿّٗٛ ايغًِ اجملتُعٞ ؟

نٝـ تطٛصاـطاب ايغٝاعٞ يف ايعضام بعز 

؟نٝـ ٜتِ تٛظـ اـطاب ايغٝاعٞ  يف 2003

 تعظٜظ ايغًِ اجملتُعٞ؟ 

 ايغٝاعَٞؿّٗٛ اـطاب 

يػضض  languageٜٛفـ نٌ اعتعُاٍ يًػ١ 

، ٚ  performanceايتداطب بأْ٘ أرا٤ نالَٞ 

، ٚ بأْ٘ ْٛع َٔ ايغًٛى discourseبأْ٘ خطاب 

. ٖٚٛ يف نـٌ verbal behaviorايًؿعٞ 

األسٛاٍ ٜٗزف إىل ؼكٝل ايتٛافٌ 

communication  ٚ ّبني َٓتر ايهال

١َغتكبً٘ عٛا٤ عدل ايهالّ أٚ ايهتاب

1

.ؾاـطاب 

ٚع١ًٝ َٔ ٚعا٥ٌ ايتٛافٌ ايؿهضٟ بني ايبؾض يف 

كتًـ اجملاالت ٚتتشكل ٖشٙ امل١ُٗ َٔ تأثض 

ٚتأثرل عٓز اعتدزاّ ايًػ١ النُاٍ ع١ًُٝ 

ايتداطب. يشا ٜٓكٌ عٔ عكضاط قٛي٘ )تهًِ ست٢ 

اصاى( ٚعًٝ٘ ؾايهالّ ٜعدل عٔ ١ٜٖٛ املتهًِ. 

 ٚبايتايٞ قز ؽتًـ ايًػ١ يف خطاباتٓا سغب

املؾه١ً اٚ املٛمٛع ايشٟ ْضٜز إ ْطضس٘ اٚ 

ْضعً٘ اىل اآلخضٜٔ، ؾاؾٖٛض املارٟ ٖٛ ايشٟ 

حيزر صعِ اـطاب )َار٠ اـطاب( يٝشزر 

بعزٖا ْٛع١ٝ اـطاب

2

ثٛصٟ ،َٓٗذٞ ،تضبٟٛ  

،ْؿغٞ ،عٝاعٞ ،ؽعضٟ ،ْجضٟ ، ثكايف...اخل. 

ؾاـطاب ايغٝاعٞ بٗشا املع٢ٓ أرا٠ َٔ أرٚات 

تدزّ يًتعبرل عٔ املؾاصٜع ايتٛافٌ اييت تغ

ٚايضؤ٣ ٚايتٛدٗات ٚاملٛاقـ ٚؼاٍٚ ايتاثرل يف 

عًٛى ٚصؤ٣ ٚتٛدٗات االخضٜٔ نُا اْٗا قز 

  .تتأثض بغًٛى َٚٛاقـ االخضٜٔ

 أْٛاع اـطاب ايغٝاعٞ

ٜتأيـ اـطاب ايغٝاعٞ َٔ ثالث١ عٓافض 

ص٥ٝغ١ٝ ٖٚٞ )اـطٝب( َٛد٘ ايضعاي١ ، 

اٚايٓقٛل املضار )ايضعاي١( ايهالّ ٚاالؾهاص 

اٜقاهلا ،)اؾُٗٛص( املتًكٞ ايشٟ ٜٓبػٞ إٜقاٍ 

ايضعاي١ ي٘ .  ؾٗٞ تعٌُ نُزخاليت يًٓعاّ َٔ 

د١ٗ نُا ٚقز تهٕٛ ايتػش١ٜ ايعهغ١ٝ اييت 

اٚ املٓع١َٛ ايؿهض١ٜ بضرٚر األؾعاٍ  تػشٟ ايٓعاّ

ػاٙ كتًـ ايكناٜا ٚميهٔ تكغِٝ اـطاب 

ايغٝاعٞ اىل ثالث١ أْٛاع ص٥ٝغ١ٝ

3

 : 

ٜٚؾٌُ  :اـطاب ايغٝاعٞ األنارميٞ ايتعًُٝٞ

ٖشا ايٓٛع ع٢ً املؤيؿات االنارمي١ٝ ٚاملغاُٖات 

ايبشج١ٝ ايغٝاع١ٝ ايتع١ًُٝٝ َٓٗذا َٚع١ًَٛ، 

ٖٚٞ أربٝات تغع٢ الٜقاٍ املع١ًَٛ  )بتذضر( 

َٓظ١ٖ اؾذلاما عٔ نٌ غضض اٚ ٍَٝٛ 

عٝاع١ٝ، يهٔ سيو ال ٜغتبعز تٛاصٟ ايػضض يف 

ؾايكٍٛ َجال إٕ "ناصٍ َاصنػ  َٓٗر ايتعضٜـ

ٜٗٛرٟ" ٜبزٚ يف َعٗضٙ قٛال تعضٜؿٝا، يهٓ٘ 

ٜٛاصٟ ظالال يًُتًكٞ ايعضبٞ أٚعع نجرلا َٔ 

 .ظالٍ املتًكٞ غرل ايعضبٞ

ٖٚٛ ْك   اـطاب ايغٝاعٞ اؾُاٖرلٟ:

ؼضٜنٞ، رعا٥ٞ ٜضتبط يف ايػايب األعِ 

باملٓاعبات ٚاألطَات، ٜٚأخش ؽهٌ اـدل ايغٝاعٞ 

املتهاٌَ أٚ ايؾعاص أٚ األغ١ٝٓ أٚست٢  أٚ ايٓك

 ايطضؾ١.

: ٖٚٛ اـطاب اـطاب ايتٓعرلٟ اآلٜزٜٛيٛدٞ

ايشٟ ٜبزع٘ َؿهضٕٚ أٚ تٝاصات ؾهض١ٜ تتٛافٌ 

يف تؾٝٝز ٖشا ايبٓا٤ عدل َضاسٌ تاصخي١ٝ، 

ٚتضٚد٘ ٚتتبٓاٙ املٓعُات ايغٝاع١ٝ ناألسظاب 
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ٚمجاعات اينػط ٚمجاعات املقاحل، ٜٚبزٚ ٖشا 

ٓك َبين بعٓا١ٜ، ٜدلٖٔ ع٢ً فش١ اـطاب ن

َكٛالت٘ بكزص َٔ املكزَات ٚايٓتا٥ر املٓطك١ٝ َٔ 

4.ٚد١ٗ ْعض فاسب٘

ٚبايتايٞ ؾإ ٖٓايو أصبع١ 

اعذلاتٝذٝات يًٛفٍٛ اىل خطاب عٝاعٞ ؾعاٍ

5

: 

ايكزص٠ ع٢ً تبًٝؼ ايضعاي١ :تتذغز ٖشٙ  -ا

ايكزص٠ ع٢ً تبًٝؼ ايضعاي١ اييت تتبٓاٖا كتًـ 

يف َضس١ً اـطاب اىل  اؾٗات ايغٝاع١ٝ

ٚبايتايٞ ؾٗٞ تعٌُ ع٢ً اعتدزاّ  اؾُاٖرل

ايتأصٜخ ٚايتعبرلات املأيٛؾ١ اس ٜعز اعًٛب 

اعتدزاّ ايتاصٜخ َٔ بني ايتكٓٝات املعتُز٠ 

يتٛمٝح االؾهاص احملٛص١ٜ يف عٝام تاصٜخ ٜقبح 

اؾُٗٛص انجض قزص٠ ع٢ً اعتغاغ١ ٖٚنِ تًو 

 االؾهاص الْٗا ٚفؿت يف عٝام ٜؿُٗ٘

املغتُعٕٛ.نُا إ االعتدزاّ املتُٝظ يًهًُات 

ايٛفؿ١ٝ ٜعز َٔ األرٚات امل١ُٗ يتبًٝؼ ايضعاي١ 

ؾايهًُات اييت تًٗب املؾاعض ٚتؾعٌ اؿُاؼ 

بايؾهٌ ايشٟ ٜعطٞ يًدطاب داسب١ٝ ٚميٓش٘ 

 اٖتُاَا اندل .

االقٓاع :تتٛقـ ق٠ٛ أٟ خطاب عٝاعٞ ع٢ً -2

تًكٞ ، قزصت٘ ع٢ً إسزاخ تٛافال ْادشا َع امل

ٖٚشا ال ٜتشكل إال إسا ساط ٖشا اـطاب ع٢ً قزص 

َٔ ايضما اؾُاٖرلٟ َٔ خالٍ اإلقٓاع 

 ٚاحملادذ١، اس ٜعز االقٓاع قٛص ايكٝار٠ ايؿعاي١.

نغب ايجك١:إ ق٠ٛ ايظعُا٤ ايغٝاعٝني -3

ٚؽعبٝتِٗ املتظاٜز٠ تتُجٌ يف ثك١ ايٓاؼ اٚال 

ٚبضداس١ عكًِٗ َٚٔ قزصاتِٗ ايكٝار١ٜ َٚٔ 

إ ايؾعب باِْٗ اٌٖ يًظعا١َ، ٚعًٝ٘ ؾإ َٔ امي

املٗاّ اييت تكع ع٢ً عاتل اٟ ؽدك ٜطُح 

يًكٝار٠ ٖٞ إ حين٢ بجك١ َٔ ٜغع٢ يكٝارتِٗ 

ٚبايتايٞ ؾإ نغب ايجك١ تتطًب إ تهٕٛ 

َٛمٛعات٘ قضٜب١ يٓؿٛؼ اؾُٗٛص َٚعدل٠ عٔ 

.َُِٖٗٛ 

ْكٌ ٚد١ٗ ايٓعض االعذلاتٝذ١ٝ يًذُٗٛص:إ -4

ْكٌ ايتٛدٗات ايغٝاع١ٝ يًذُاٖرل ايكزص٠ ع٢ً 

ٖٞ تعبرل عٔ اتكإ ايكا٥ز ايغٝاعٞ يٓكٌ أٖزاؾ٘ 

املٓؾٛر٠ َٔ سزٜج٘ عٛا٤ عٔ طضٜل االبالؽ اٚ 

ايتاثرل اّ االقٓاع اّ ايتشؿٞ ا طّ ايتٛدٝ٘ ٚبشيو 

تعز ٖشٙ املٝظ٠ يف اـطاب بايػ١ اال١ُٖٝ يف 

تٛفٌٝ املع١ًَٛ بؿعاي١ٝ ست٢ يف االدٛا٤ املتٛتض٠ 

 يف ساالت ايٛقت اينٝل.ٚ

ايجابت عكاًل إٔ اإلْغإ  :َؿّٗٛ ايّغًِ اجملتُعٞ

ال ميهٔ إٔ ٜعٝؿ مبعظٍ عٔ اآلخضٜٔ بٛفؿ٘ 

نا٥ًٓا ادتُاعًٝا، إس ٜغتشٌٝ عًٝ٘ َٔ ايٓاس١ٝ 

ايٓؿغ١ٝ إٔ ٜٓؿضر يف اعتكالٍ ٚعظي١ مبٓأ٣ عٔ 

دٓغ٘; يشيو ؾإٕ اؾُاع١ ايبؾض١ٜ بٛفؿٗا 

ٚسز٠ ادتُاع١ٝ ٚيٝغت ػُعًا عابضًا، بٌ هلا 

١ٜ ْابعًا َٔ ٚدٛر ْٛع قزصًا َٔ ايزٚاّ ٚاالعتُضاص

َٔ االتؿام ايتٓعُٝٞ، ٚال عُٝا ع٢ً َغت٣ٛ 

اؾٓػ ايبؾضٟ. ٚإٔ َناَني ْعضٜات ايعكز 

االدتُاعٞ يف ايؿهض ايغٝاعٞ ايػضبٞ اصتهظت 

إىل سيو املنُٕٛ، إس اْطًل يف ايزع٠ٛ ايكا١ً٥ 

بإٔ ايّغًِ ٚاألَإ ٚايطُأ١ْٓٝ تتٛؾض ؾكط يف 

١َ اجملتُعات اييت تٛدز ؾٝٗا سهٛ

(1)

.  َٔ سيو 

ْؿِٗ إٔ ٖٓاى َؿًَٗٛا ْؿغًٝا ٚادتُاعًٝا ٚعٝاعًٝا 

يًّغًِ ٜضتبط بايؿضر ٚاجملتُع ٚايغًط١ 

اؿان١ُ يف اطاص اؾذلامات ايعكز االدتُاعٞ 

 ٚنُا ًٜٞ : 

يكز تغا٤ٍ "ْٝتؾ٘"  :املؿّٗٛ ايٓؿغٞ يًّغًِ

F.Nietzsche (1844_1900 قزميًا عُا إسا )ّ

ساتٗا سادتٓا يًعا١ً٥،  ناْت سادتٓا يًّغًِ ٖٞ

ؾإصار٠ انتؾاف نٌ ؽ٤ٞ غضٜب ْٚارص ٚدزيٞ 

 Instinct Of Fearْابع عٔ "غضٜظ٠ اـٛف" 
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اييت ؼًُٓا ع٢ً إٔ ْعضف

(2)

عبَّضِت "عُٕٝٛ ، ٚ

: بايكٍٛ ايّغًِ إىل اإلْغإ ساد١ عٔ" اٌٜڤ

 ايّغًِ ٜٚعين يًٓؿػ، أعاع١ٝ ساد١ٌ ايّغًِ))

َّ ف أٚ ايضعب، اـٛ ٚطأ٠ ؼت ايٓؿػ ٚقٛع عز

إالَّ إِثَض اتِّؿام ظضٚف عَضم١ٝ ٚيؿذلات ْارص٠ٍ 

ٚققرل٠، ؾاـُٛف أٚ ايضعُب، نشاالٍت ْؿغ١ٍٝ 

تزّٚ طٜٛاًل، ُٖا ْٛعإ َٔ ايغِ قاتالٕ أٚ 

ٍُ ايبطاي١ أٚ ايكُُع  ٜهارإ ٜكتالٕ، عبُبُٗا استُا

ٍّ أدٓيّب أٚ تٛقُُّع ادتٝاح  ايبٛيٝغٞ أٚ ٚدٛر قَتـ

ُّ بال٤ آخض ٜبزٚ أْ٘ ٜتذاٚط ايطاق١َ  قَتٌُ أٚ أ

ايبؾض١ٜ((

(3)

يشيو تعز اؿاد١ إىل ايّغًِ ٚ . 

األَإ َٔ أِٖ اؿادات ايٓؿغ١ٝ َٚٔ أِٖ رٚاؾع 

ايغًٛى طٛاٍ اؿٝا٠، ٚتضتبط ٖشٙ اؿاد١ 

اصتباطًا ٚثٝكًا بػضٜظ٠ احملاؾع١ ع٢ً ايبكا٤، 

ٖٚٓاى ايعزٜز َٔ ايتعضٜؿات ايٓعض١ٜ 

ؿّٗٛ َٓٗا: ٖٛ ايطُأ١ْٓٝ ٚاإلدضا١ٝ٥ هلشا امل

ايٓؿغ١ٝ ٚاالْؿعاي١ٝ، ٖٚٛ ساي١ ٜهٕٛ ؾٝٗا إؽباع 

اؿادات َنًُْٛا ٚغرل َعّضض يًدطض، ٚايّغًِ 

ايٓؿغٞ َضٍنب َٔ اط٦ُٓإ ايشات ٚايجك١ بٗا، 

َع االْتُا٤ إىل مجاع١ آ١َٓ

(4)

، ٜٚض٣ عًُا٤ 

ايٓؿػ إٔ ساد١ اإلْغإ إىل ايّغًِ تزؾع٘ إىل 

 اعتهؾاف ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘ ايزأب يف ايغعٞ إىل

عٛا٤ ناْت ب١٦ٝ َار١ٜ أّ ادتُاع١ٝ يًتعضف 

عًٝٗا ٚايتؿضٜل بني ايٓاؾع ٚايناص ؾٝٗا عٝح 

ٜؾبع اإلْغإ سادت٘ ايػضٜظ١ٜ إىل ايّغالّ

(5)

 ،

ٜٚؾعض اإلْغإ بايّغًِ َت٢ نإ َط٦ًُٓا ع٢ً 

فشت٘ ٚعًُ٘ َٚغتكبً٘ ٚأٚالرٙ ٚسكٛق٘ 

زخ َا ٜٗزر ٖشٙ َٚضنظٙ االدتُاعٞ، ؾإسا س

األَٛص أٚ تٛقع ايؿضر ٖشا ايتٗزٜز َؾَكَز ؽعٛصٙ 

بايّغًِ، ٚايؾعٛص بايّغالّ ؽضط مضٚصٟ َٔ 

ؽضٚط ايقش١ ايٓؿغ١ٝ، نُا إٔ اـٛف َقزص 

نجرل َٔ املتاعب ٚايعًٌ ايٓؿغ١ٝ، ٚإسا نإ 

ّعًِ ايؿضر أعاؼ تٛاطْ٘ ايٓؿغٞ ؾّغًِ اؾُاع١ 

ىل أعاؼ نٌ افالح ادتُاعٞ ، ؾاؿاد١ إ

ايّغًِ تعٗض ٚامش١ يف ػٓب اـطض، 

ٚتغتٛدب االعتكضاص االدتُاعٞ، ٚايؿضر ايشٟ 

ٜؾعض باآلَإ ٚاالؽباع ٜض٣ يف ايٓاؼ اـرل 

ٚاؿب ٜٚتعإٚ َعِٗ، ٚايعهػ فشٝح، 

ٚايؾدك اآلَٔ ٜؾعض بايجك١ ٚاالط٦ُٓإ، أَا 

ايؾدك غرل اآلَٔ ؾٗٛ يف خٛف را٥ِ أٚ عزّ 

ايضما

(

6

)

" ايشٟ Maslowعًٛ . ٜٚض٣ ايعامل "َا

ُٜعز َؤعغًا يعًِ ايٓؿػ اإلْغاْٞ إٔ ؼكٝل 

ايّغالّ ٖٞ ساد١ عا١َٝ ٜغع٢ إىل ؼكٝكٗا 

ايؿضر يػضض رميَٛت٘ ٚرمي١َٛ دٓغ٘، ٚإٔ 

اـٛف ٚايتٗزٜز جيعٌ َٓ٘ غرل قارص ع٢ً 

ؼكٝل اؿادات اييت تٓعهػ ع٢ً رميَٛت٘، 

ٚأخض٣ ٖٞ أنجض اصتؿاعًا يف ٖضَ٘ يًشادات 

كٝل ايشات، أٚ سادات املعضؾ١، أٚ َجٌ: )ؼ

اؿادات اؾُاي١ٝ(

(

7

)

 . 

َٔ :املؿّٗٛ اجملتُعٞ يًّغًِ ّٝ إٔ َزيٍٛ ايّغًِ  تب

بؾهٌ عاّ ٖٛ ايتشضص َٔ اـٛف، ٚطٚاٍ ايكًل، 

ٚعهٕٛ ايٓؿػ ايباعح ع٢ً ايطُأ١ْٓٝ 

ٚاالعتكضاص، ٖٚٛ بشيو ٜعدل عٔ ساي١ ايجبات يف 

ايٓعاّ ايعاّ، ٚايجابت عكاًل إٔ اإلْغإ ال ميهٔ 

إٔ ٜعٝؿ مبعظٍ عٔ اآلخضٜٔ بٛفؿ٘ نا٥ًٓا 

١ ايٓؿغ١ٝ ادتُاعًٝا، إس ٜغتشٌٝ عًٝ٘ َٔ ايٓاسٝ

إٔ ٜٓؿضر يف اعتكالٍ ٚعظي١ مبٓأ٣ عٔ دٓغ٘; 

يشيو ؾإٕ اؾُاع١ ايبؾض١ٜ بٛفؿٗا ٚسز٠ 

ادتُاع١ٝ ٚيٝغت ػُعًا عابضًا، بٌ هلا قزصًا َٔ 

ايزٚاّ ٚاالعتُضاص١ٜ ْابعًا َٔ ٚدٛر ْٛع َٔ 

االتؿام ايتٓعُٝٞ، ٚال عُٝا ع٢ً َغت٣ٛ 

 اؾٓػ ايبؾضٟ. 

ٜـ ٚعًٝ٘ ؾإٕ اؾُاع١ عغب ايتعض

ايغٛعٝٛيٛدٞ ٖٞ: أؾضار ٜضتبطٕٛ بضٚابط 
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ادتُاع١ٝ ْٚؿغ١ٝ َع١ٓٝ ٜٚؾذلنٕٛ يف االػاٙ 

ٚايضأٟ ٚايٓؾاط، ٚإٕ  ٖؤال٤ األؾضار بقؿتِٗ 

مجاع١ هلا فؿ١ ايزٚاّ ال ُبزَّ إٔ تتُٝظ بٛدٛر 

بٓا٤ تٓعُٝٞ حيزر َٛاقع أعنا٤ اؾُاع١ 

ٚٚظا٥ؿِٗ، ٚسيو َا جيعًٗا تتغِ بايجبات 

ا ٜغاعز ع٢ً ايتٓبؤ بايغًٛى ٚاالعتكضاص مب

االدتُاعٞ يًذُاع١، َع نْٛٗا قز تتعضض 

يتػرلات َٓتع١ُ

(8)

. ؾُؿّٗٛ ايّغًِ اجملتُعٞ 

ٚؾل َا تكزّ ٖٛ ؽعٛص ايؿضر باْتُا٥٘ يًذُاع١، 

ٚاجملتُع، عٛا٤ ناْت أعض٠ أّ فتُع قًٞ، 

أّ َٓع١ُ، أّ مجاع١ عٓقض١ٜ، أّ عضق١ٝ ميهٔ 

ِّٝ إٔ تٛؾض ألعنا٥ٗا ١ٜٖٛ ثك اؾ١ٝ ٚفُٛع١ ق

تط٦ُِٓٗ، ٖٚشٙ اؾُاع١ تٛؾض املغاْز٠ ايع١ًُٝ 

ي٘

(9)

، َٚٔ ثِ ؾإٕ ايّغًِ اجملتُعٞ َؿّٗٛ ٜؾرل 

إىل اؿُا١ٜ مز املداطض ٚايطٛاصئ االدتُاع١ٝ 

ٚايتشضص َٔ ايكًل املتعًل بتًو املداطض أٚ 

اـطٛات اييت تتدش ؿُا١ٜ ايغهإ َٔ تًو 

املداطض

(10)

ميهٔ ايكٍٛ إٕ ايّغًِ  .َٔ ٖشا املٓطًل

اجملتُعٞ ساي١ تٓطًل َٔ ايؾعٛص باالْتُا٤ 

ٚتغتٓز إىل االعتكضاص ٚتغتُز َكَٛاتٗا َٔ 

ايٓعاّ، مبع٢ٓ إٔ تًو اؿاي١ تؿذلض ٚدٛر بٓا٤ 

تٓعُٝٞ أٚ تٓعِٝ ادتُاعٞ اتؿاقٞ ٜؾعض األؾضار 

باالْتُا٤ إيٝ٘ ٜٚتغِ بايجبات ٚاالعتكضاص ٚايزٚاّ 

تٓعِٝ ٚسكٛقِٗ ٚٚادباتِٗ ٚحيزر َٛاقع سيو اي

مبا ٜغاعز ع٢ً تٛقٝع عًٛنٝات أعنا٤ ايتٓعِٝ 

يف اؿاالت ايتؿاع١ًٝ

(11)

 . 

ال ؽو إٕ ايّغًِ ايشٟ  :املؿّٗٛ ايغٝاعٞ يًّغًِ 

ُّ َٛاطٔ، ٖٛ َغؤٚي١ٝ ايزٚي١ اييت  ٜٓؾزٙ أ

جيب عًٝٗا إٔ تٛؾضٙ مبٛدب عكز َع اجملتُع 

ُٝع ٚايؿضر، تكّٛ مبٛدب٘ بتٛؾرل األَٔ يًذ

ٚؼُِٝٗ َٔ ايعٓـ ٚاإلصٖاب َكابٌ قبٍٛ 

اجملتُع ٚاملٛاطٔ بعٓـ ايزٚي١ املؾضٚع بأؽهاي٘ 

ايبغٝط١ املتُج١ً بؿضض عًط١ ايكإْٛ، َٚٔ 

ثِ ٖٞ عالق١ فش١ٝ بني ايغًط١ اؿان١ُ 

ٚاجملتُع، ٜتٓاطٍ ؾٝٗا األخرل عٔ دظ٤ َٔ 

سضٜات٘ املطًك١ َكابٌ تٛؾرل األَٔ ٚايٓعاّ، ٚيف 

ٝات ايػضب١ٝ ْالسغ ٚدٛر فضا١َ ايزميكضاط

َؿضٚم١ عظّ مز مماصعات اؿه١َٛ 

ٚأدٗظتٗا األ١َٝٓ يتشز َٔ تعغـ عًطاتٗا 

ػاٙ َٛاطٓٝٗا، نٞ ال ٜتشٍٛ أَٔ اجملتُع إىل 

أَٔ سظب أٚ ْعاّ َا

(12)

. أَا يف رٍٚ ايعامل ايجايح 

َٚٓطك١ ايؾضم األٚعط ؼزٜزًا، ؾإٕ اْتؾاص 

ألٜزٜٛيٛدٝات سهِ االْكالبات ايعغهض١ٜ ٚا

ايك١َٝٛ ايؾُٛي١ٝ ٚاؿهِ ايٛصاثٞ، قز أر٣ إىل 

تندِ ايٓعاّ اؿانِ امُلُغو بايزٚي١ 

َٚؿافًٗا، ؾُٓش عبعٝٓات ايكضٕ املامٞ اطرارت 

٠ّٛ بني أَٔ ايزٚي١ ٚأَٔ املٛاطٔ يقاحل أَٔ  اهُل

ايغًط١ اؿان١ُ، ٚفارَص ايٓعاّ اؾُٗٛصٟ 

مت عبار٠ ٚاملًهٞ ايزٚي١ ٚسكٛم املٛاطٓني، ُٚؾض

ايؾدق١ٝ، ٚعًط١ ايؿ١٦ اؿان١ُ، ٚسظبٗا، أٚ 

ّٝتٗا املغتِػ١ً، ٚظٗضت َكٛالت  عؾرلتٗا، أٚ أقً

)ايض٥ٝػ ايكا٥ز(، ٚ )ايكا٥ز اينضٚص٠(، ٚ )اؿظب 

ايكا٥ز(، ٚ )ٚاألب ايكا٥ز(، ٚ )املًو امُلؿز٣(، ٚ 

)زلٛ األَرل(، ٚ )ايض٥ٝػ املؤَٔ(، ٚ )رٚي١ ص٥ٝػ 

٥ٝػ(، ٚ )َعايٞ ايٛطٜض( ايٛطصا٤(، ٚ)ؾدا١َ ايض

...... ٚغرلٖا َٔ املغُٝات، ٚمتزر أَٔ ايغًط١ 

ّٜات ايؿضر١ٜ، ؾتنّدُت األدٗظ٠  َُٝشّز َٔ اؿض ي

ًَُا ست٢  َٗ َُتَّ األ١َٝٓ ٚايضقاب١ٝ ٚأفبح املٛاطٔ 

تجبت بضا٤ت٘ ٚؾل قٛاْني طٛاصئ ٚرعاترل َؤقت١ 

تغتُض أدٝااًل، ٚأفبشت األدٗظ٠ األ١َٝٓ 

ؿغٗا اؿل يف اقتشاّ كٝؿ١، ٚأعطت يٓ

املغانٔ اآل١َٓ، ُٚمضبت اؿضٜات ايؾدق١ٝ 

عضض اؿا٥ط، ٚأفبشت ٖٓايو أدٗظ٠ 

َتدقق١ بايتقؿ١ٝ اؾغز١ٜ ملعاصمٞ ايٓعاّ 
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ٚيًُطايبني باؿضٜات باالغتٝاٍ ست٢ عدل 

اؿزٚر، ٚاْعزَت ايؿٛافٌ بني ايغًطات ؾُغدِّض 

ٍَ أَٔ  ّٛ ايكنا٤ ملالسك١ املعاصمني ٚقُعِٗ ٚؼ

يزٚي١ )أٚتَٛاتٝهًٝا( يف ظٌ تًو األْع١ُ ا

ايزٜهتاتٛص١ٜ إىل أَٔ ايٓعاّ

(13)

. ؾشُا١ٜ ايؿضر 

يف ايزٍٚ اؿزٜج١ َٔ ايعًِ ٚايعزٚإ، إمنا 

تهؿً٘ ق٠ٛ اؾُاع١ املك١ُٝ راخٌ ايزٚي١، ٜٚظرار 

أَٓٗا بكزص تضابط ٖشٙ اؾُاع١ ؾُٝا بٝٓٗا غرل 

إمنا إٔ "ق٠ٛ اؾُاع١" يف ايزٚي١ ايزميكضاط١ٝ، 

متجًٗا عًط١ ؼهِ بأعِ ايؾعب ـرلٙ ٚأَٓ٘، 

 ِّٔ ٚقإْٛ ٜكّض اؿكٛم ٜٚكنٞ بايعزٍ ٚق٠ٛ تؤ

تطبٝل ايكإْٛ ٚتٓؿش عكٛبات٘، ؾإسا َا ػاٚطت 

ايغًط١ ٖشٙ ايػا١ٜ، ٚسار ايكإْٛ عٔ ٖشا 

ايطضٜل، مل ٜعٛرا ممجًني يك٠ٛ اؾُاع١، ٖٚٓا 

١ٜ، ٜض٣ ايؿضر ْؿغ٘ َعظٚاًل ٚبعٝزًا عٔ نٌ محا

ؾإسا نإ ايؿضر خياف األس٣ ٚاينضص َٔ ؾضر 

آخض، ؾٗٛ أؽز خٛؾًا الختالٍ أَٓ٘ إسا نإ 

َقزص اـطض عًٝ٘ ٖٛ ايغًط١ ْؿغٗا إسا طػت، 

ٚايكإْٛ إسا اماط ٚػضر َٔ ايعزٍ، َٚا راّ أَٔ 

األؾضار َضتبطًا بغًٛى ايغًط١ ٚايكإْٛ، ؾإْ٘ 

ُِ َضتبط بكزصتٗا ع٢ً اختٝاص ممجًٝٗا اي شٜٔ سه

مياصعْٛٗا، ٜٚنعٕٛ قٛاْٝٓٗا، ٜٚؤرٟ سيو ستًُا 

إىل أْ٘ ال أَٔ ملٔ ال سض١ٜ ي٘ ٚ ال أَٔ ملٔ ال 

ٜؾًُ٘ ايعزٍ، أٚ االختٝاص يف مماصع١ سكٛقِٗ 

ايغٝاع١ٝ أٚ ايعا١َ، ٚبشيو ٜقبح اإلخالٍ 

عكٛم األؾضار ايغٝاع١ٝ أٚ ايعا١َ، كاًل 

 بأَِٓٗ نُا يٛ نإ إخالاًل عكٛقِٗ اـاف١،

ألٕ اؿكٛم اإلْغا١ْٝ ٚسز٠ َتها١ًَ يف عبٌٝ 

ؼكٝل أَٔ ايٓاؼ راخٌ أٚطاِْٗ، َٚعًّٛ إٔ 

محا١ٜ سكٛم األؾضار ايغٝاع١ٝ َٔ ٚادب 

األدٗظ٠ اإلراص١ٜ اييت ؼُٞ اؿكٛم عا١َ، 

ؾع٢ً ٖشٙ األدٗظ٠ َٓع نٌ تغًٍط أٚ ْؿٛس أٚ 

خزاع أٚ تنًٌٝ يٝزصى ايؿضر أْ٘ مياصؼ سكٛق٘ 

١ّٜ عض

(14)

هٔ ايكٍٛ إٕ ايؿضر ال ٜغتطٝع إٔ ، ٚمي

مياصؼ سل املٛاط١ٓ إال بتٛؾرل سز أر٢ْ َٔ 

َُهَّٔ األؾضار ٚاؾُاعات  ُٜ األَٔ ايغٝاعٞ ايشٟ 

َٔ ايتعبرل عٔ ايضأٟ َٚٔ ايتٓعِٝ ايٓكابٞ 

ٚايغٝاعٞ ٚاجملتُعٞ، ٚإٔ أٟ عضق١ً ؿل 

املٛاطٔ يف ايتؿهرل ٚايتعبرل ٚايتٓعِٝ متجٌ 

اْٞ نْٛ٘ اْتٗاى ؿكٛم تٗزٜزًا يألَٔ اإلْغ

اإلْغإ األعاع١ٝ

(15)

.ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا تكزّ ٜهار 

ٜضتهظ َؿّٗٛ األَٔ ايغٝاعٞ، بزصد١ نبرل٠ 

ع٢ً َبارئ سكٛم اإلْغإ، اييت تؤنز سل ايؿضر 

يف املؾاصن١ باؿٝا٠ ايغٝاع١ٝ ٚاالْتدابات 

اؿض٠، ٚسك٘ يف اؿض١ٜ ٚايتُهني الؽاس ايكضاص 

جً٘ يف ايغًط١ عٔ ايقا٥ب يف اختٝاص َٔ مي

طضٜل ايزميكضاط١ٝ بعٝزًا عٔ ايكُع ٚاالعتبزار 

ايغٝاعٞ، نٌ ٖشا قز ٜعطٝٓا َع٢ٓ يًّغًِ 

ايغٝاعٞ

(16)

ٚعٔ طضٜل ايضبط بني املؿاِٖٝ .

ايجالث١ اآلْؿ١ ايشنض )املؿّٗٛ ايٓؿغٞ 

ٚاالدتُاعٞ ٚايغٝاعٞ( ميهٔ ٚمع تعضٜـ 

يًّغًِ ٚؾل اؾذلامات ايعكز االدتُاعٞ ٜٓطٟٛ 

٢ً اؾُع بني املؿاِٖٝ ايجالث١، ٖٚٛ: ))ايؾعٛص ع

باالعتكضاص ايٓؿغٞ ٚاْعزاّ اـٛف يف اجملتُع 

ايغٝاعٞ ايكا٥ِ ع٢ً اسذلاّ ٚمُإ اؿكٛم 

 ٚاؿضٜات األعاع١ٝ يألؾضار((. 

 

َٓش ٚفٍٛ :تطٛص اـطاب ايغٝاعٞ يف ايعضام 

سظب ايبعح ع٢ً َكايٝز ايغًط١ يف ايعضام عاّ 

اصتبط  2003يٓعاّ عاّ ٚست٢ عكٛط ا 1968

اـطاب ايغٝاعٞ ايعضاقٞ بضؤ١ٜ ٚاٖزاف اؿظب 

ٚؼٛيت َؤعغات ايزٚي١ أرٚات يٓؾض ثكاؾ١ 

اؿظب سٝح امش٢ اـطاب ايغٝاعٞ اسز 

أرٚات ١ُٖٓٝ ايٓعاّ ، َٔ ٖٓا نإ تٛدٗ٘ 
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اإلعالَٞ قزّرا ٚامّشا َغدّضا ـز١َ ايٓعاّ 

ٚػٌُٝ فٛصت٘ عدل قٓاتني تًؿظْٜٛٝتني 

فشـ ؾكط، ؾشل املًه١ٝ يٛعا٥ٌ  ٚمخػ

اإلعالّ ممًٛن١ يًزٚي١ ؾكط ٖٚٞ )دضٜز٠ 

ايجٛص٠ ٚاؾُٗٛص١ٜ ٚايعضام ٚايكارع١ٝ ٚبابٌ( 

نًٗا َٛد١ٗ ـطاب ايٓعاّ

6

، ٚمل تضتل ملغت٣ٛ 

ايؿاع١ًٝ يف إسزاخ ايت١ُٝٓ ايؾا١ًَ نُا ناْت 

تضٚز ٚسيو الْؾػاٍ ايزٚي١ بهٌ أدٗظتٗا 

عضٚب عبج١ٝ َع إٜضإ ملز٠ مثاْٞ عٓٛات ٚغظٚ 

َّا  ايهٜٛت ٚسقاص راّ أنجض َٔ اثين عؾض عا

ؽٛٙ فٛص٠ ايعضام ٚايعضاقٝني ألعباب ٚا١ٖٝ 

غتطٝع مبٛاقـ َٚظاٜزات عضب١ٝ ٚعامل١ٝ، مل ت

َٛاد١ٗ اؿضن١ اإلعال١َٝ ايعامل١ٝ ٚال ست٢ 

ايزؾاع عٔ َٛاقـ ٚد١ٗ ايٓعض املتبٓا٠، ٚال تٛاطٟ 

سذِ نبت اؿضٜات ايعا١َ ٚسض١ٜ ايتعبرل مما 

من٢ ق٣ٛ املعاصم١ اييت ٚدزت خاصز ايعضام ٖضّبا 

َٔ بطؿ ايٓعاّ ٚقغٛت٘، سٝح ؽهًٛا طبٝع١ 

 ايك٣ٛ املٛدٛر٠ اآلٕ يف ايغاس١ ايغٝاع١ٝ

ايعضاق١ٝ .ٚبايتايٞ ؾإ ايك٣ٛ ايغٝاع١ٝ املعافض٠ 

تأثضت بؾهٌ اٚ بأخض باـطاب ايغٝاعٞ قبٌ عاّ 

خقٛفا اسا َا عًُٓا إ ٖشا اـطاب نإ  2003

قز اقذلٕ بايغٝاعات ايؿع١ًٝ يشيو ايٓعاّ ع٢ً 

اصض ايٛاقع ؾعٗضت ايٓظعات ايك١َٝٛ املعاصم١ 

ٚايطضٚسات ايطا٥ؿ١ٝ نضرٚر ؾعٌ يتًو 

اعات. َٚع عكٛط ايٓعاّ ايغاٜغٞ يف ايغٝ

بزت َعامل ايتػٝرل تتذ٢ً يف  2003ايعضام عاّ 

اـطاب ايغٝاعٞ ايعضاقٞ خقٛفا َع االْؿتاح 

يف فاٍ سض١ٜ ايتعبرل ٚاالعالّ اال اْ٘ ٚبايضغِ 

َٔ ٖشا ايتطٛص مل ٜغتطع اـطاب ايغٝاعٞ 

اؾزٜز ايتدًك َٔ صٚاعب ايٓعاّ ايغابل. 

طاب ايغٝاعٞ يف ايعضام ٜٚعٛر عبب تطٛص اـ

 اىل :

ايتشٛالت ايغٝاع١ٝ اييت ؽٗزتٗا ايغاس١ 

َٚا فاسبٗا َٔ  2003ايغٝاع١ٝ ايعضاق١ٝ بعز عاّ 

اْعتام َٔ قٝٛر ايتنٝٝل اإلعالَٞ ٚاتغاع ْطام 

اؿضٜات ايقشؿ١ٝ ٚبايتايٞ تعزر َقارص 

اـطاب ايغٝاعٞ يٝعدل عٔ املقاحل املدتًؿ١ 

يٞ ،عًُاْٞ، إعالَٞ، يًُؾاصٜع املتٓاؾغ١ يٝدلا

اـطاب َٚا متتًه٘ ايه١ًُ َٔ .رٚص قَٛٞ ....اخل

ق٠ٛ اىل داْب عٓافض ايك٠ٛ األخض٣ يهغب تأٜٝز 

اجملتُع َٔ خالٍ ق٠ٛ االقٓاع يشا ؾكز عز 

اـطاب ايغٝاعٞ اسز٣ األرٚات األعاع١ٝ 

يتشكٝل ؽضع١ٝ ايغًط١ اٚايذلٜٚر ملؾضٚع َا اٚ 

 داْب ست٢ ؽضع١ٝ املعاصم١ )ايضؾض(.اىل

أالْٛاع ايتكًٝز١ٜ ملقارص ايذلٜٚر اـطابٞ 

ٚاملتج١ً باـطب ايغٝاع١ٝ َٚكاالت ايقشـ 

ٚبٝاْات املؤعغات ايعغهض١ٜ ٚاؿه١َٝٛ يف 

ايكٓٛات ايؿنا١ٝ٥ ظٗضت اىل دِاْبٗا أْٛاع دزٜز٠ 

َجٌ ايدلَٚٛغضاؾيت ٚاالْؿٛغضاؾو ٚايدلاَر 

ايغٝاع١ٝ اؿ١ٝ ٚايدلاَر ايغٝاع١ٝ ايغاخض٠ 

ؾعاصات ٚايالؾتات ٚتظاٜز تأثرل أْٛاع أخض٣ ٚاي

َجٌ ايٓهت ٚايؿها١ٖ ٚايهاصٜهاترل ٚاملكابالت 

7. ايقشؿ١ٝ ٚايتًؿظ١ْٜٝٛ

ايزٚص ايشٟ امطًعت 

ب٘ ٚعا٥ٌ ايتٛافٌ االدتُاعٞ َٔ خالٍ َكاطع 

ايؿزٜٛ ٚايضعّٛ ٚايقٛص ٚاملكاالت ايكقرل٠ 

نأرٚات يًذلٜٚر ايغٝاعٞ ٚاٜقاٍ ايضعا٥ٌ 

شت ٚعا٥ٌ ايتٛافٌ االدتُاعٞ املدتًؿ١ ؾام

َٓقات َؿتٛس١ غرل قزر٠ بظَإ اٚ َهإ 

تقٌ اىل اؾُٝع يف نٌ األٚقات ؾاَتًهت 

اؾٗات ايغٝاع١ٝ باختالف َغُٝاتٗا دٝٛؽا 

ايهذل١ْٝٚ اعتدزَتٗا يف ايذلٜٚر ملؾضٚعاتٗا 

ٚطضٚساتٗا ايغٝاع١ٝ َٔ د١ٗ ٚقٝاؼ صرٚر 

 األؾعاٍ َٔ د١ٗ أخض٣.
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يكز :ب ايغٝاعٞ يف ايعضاماِٖ قزرات اـطا

دا٤ت ايتشٛالت ايغٝاع١ٝ ايزميكضاط١ٝ يف 

نٛاقع ساٍ ْتٝذ١  2003ايعضام بعز عاّ 

يًعضٚف ٚاملتػرلات ايزٚي١ٝ اييت ؾضمت ْؿغٗا 

بايك٠ٛ ، ٚيهٔ َا َز٣ اعتذاب١ ايتٝاصات ٚايك٣ٛ 

 ايغٝاع١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ املدتًؿ١ َع ٖشا ايٛاقع ؟

غٝاع١ٝ اييت تؾهًت إٕ املؤعغات ايزعتٛص١ٜ ٚاي

ٚؾكا هلشٙ املعاري١ دا٤ت تعهػ ؾًغؿ١ ايٓعاّ 

ايغٝاعٞ ايزميكضاطٞ اؾزٜز ايشٟ اصارت٘ 

اَضٜها ٚؽهٌ ايزٚي١ ايضأٖ يف نْٛ٘ ْعاّ 

اؼارٟ رميكضاطٞ ْٝابٞ بضملاْٞ ، يٝهٕٛ أَاّ 

تٓٛع َٚظز يف أؽهاٍ أْع١ُ اؿهِ مما ٜتطًب 

ضاط١ٝ اعتهُاٍ ايعٌُ ايغٝاعٞ مبتالط١َ رميك

عٝاع١ٝ تنُٔ خطابا عٝاعٝا َكبٛال ْٛعا َا ، 

عُٝا قبٌ ٚبعز إدضا٤ ايعًُٝات االْتداب١ٝ 

ايزميكضاط١ٝ َٔ رٕٚ االستهاّ ملضدعٝات 

قا١ْْٝٛ َتعزر٠ نُا ٖٛ اؿاٍ يف تؾضٜع ايعزٜز 

َٔ ايكٛاْني االْتداب١ٝ بعز َنٞ نٌ أصبع 

عٓٛات َٔ اْكنا٤ املز٠ ايزعتٛص١ٜ يتٛيٞ 

غًط١ .العُٝا ٚإٕ ايغاس١ ايغٝاع١ٝ َغ٦ٛي١ٝ اي

ايعضاق١ٝ تعاْٞ َٔ ظٗٛص ايعزٜز َٔ اـطابات 

ايغٝاع١ٝ َٔ دّضا٤ تعزر املٛاقـ اؿظب١ٝ 

ٚايدلملا١ْٝ سٝاٍ ايعزٜز َٔ ايكناٜا اـالؾ١ٝ 

قًٝا ٚإقًُٝٝا ٚرٚيٝا ، َٔ ٖٓا ؾضض ايٛاقع 

ايغٝاعٞ املعافض مضٚص٠ ؼًٌٝ عٓافض 

اـضٚز غطاب اـطاب ايغٝاعٞ َٔ أدٌ 

َٛسز ٜعٌُ ع٢ً ػاٚط تزاعٝات االخؿام 

ٚمبط طبٝعت٘ بؿِٗ سكٝكٞ يًٓٛاٜا ٚايػاٜات 

ايغٝاع١ٝ

8

.نُا إٕ ٚاقع ايك٣ٛ ايغٝاع١ٝ يف 

اؿٝا٠ ايغٝاع١ٝ ايعضاق١ٝ ِٜٓ عٔ االعتُضاص يف 

االتها٤ ع٢ً ايتؿضعات املشٖب١ٝ ٚايك١َٝٛ ٚاالث١ٝٓ 

ؾا مما ٜعطٞ بعزا تكغُٝٝا ٚػظ٦ٜٝا َنا

يتشضناتٗا ايغٝاع١ٝ يف خطاباتٗا راخٌ املؾٗز 

ايغٝاعٞ ايعضاقٞ ايضأٖ ، َٚاطاٍ ميجٌ ؼزٟ 

نبرل يٛاقع املٓع١َٛ االدتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ 

مبنُْٛٗا املزْٞ ٚقز ٜؤرٟ إىل ػاسبات أٚ 

تٓاقنات َع ُب١ٝٓ اهلٜٛات االدتُاع١ٝ ايؿضع١ٝ 

 اييت تتهأ عًٝٗا أغًب األطضاف ايغٝاع١ٝ يٓهٕٛ

أَا تٛاؾكات أٚ َغاَٚات أٚ تضمٝات عا١ًٝ٥ أٚ 

قافق١ َشٖب١ٝ ، ق١َٝٛ ، أث١ٝٓ ... َا اْؿو 

اجملتُع ايغٝاعٞ ايعضاقٞ عٓٗا يف ظٌ ؼزٜات 

املضس١ً ايضا١ٖٓ 

9

.إٕ أٟ قاٚي١ يإلققا٤ ٚايعظٍ 

عٝغِٗ يف االْكغاّ ٚايتذظ١٥ َٚٔ ثِ ٜؤرٟ إىل 

قز إسزاخ خًٌ يف ْغٝر ايعالقات االدتُاع١ٝ ٚ

ٜؤرٟ إىل غٝاب األَٔ اجملتُعٞ، يشيو ؾإٔ 

ايٛسز٠ ايٛط١ٝٓ متجٌ صر ؾعٌ ادتُاعٞ ٚعٝاعٞ 

مز نٌ قاٚالت يًتؿضق١ أٚ يًتذظ١٥ 

ٚاالْكغاّ ،َٚٔ ثِ ؼكٝل األَٔ ايٛطين املتأتٞ 

أفال َٔ ساي١ تعاٜؿ َهْٛات اجملتُع عٝح 

تضؾز ايٛاقع ايغٝاعٞ بزميكضاط١ٝ تٓتر خطابا 

آلخض ٜٚتؿاعٌ َع٘ َُٗا ناْت عٝاعٝا ٜكبٌ ا

االختالؾات يف املٛاقـ أٚايضؤ٣ سٝاٍ قناٜا 

ايغٝاع١ املتعزر٠ 

10

 ،ٚاِٖ تًو احملزرات ٖٞ:

احملافق١ ايطا٥ؿ١ٝ ٚأط١َ اهل١ٜٛ يف اـطاب 

َع عكٛط ايٓعاّ ايغٝاعٞ  :2003ايغٝاعٞ بعز 

تؾهًت مبٛدب قضاص  7/4/2003يف ايعضام يف 

عًط١  2003يف  1483فًػ االَٔ املضقِ 

اال٥تالف املؤقت٘ 

11

سٝح ْقت ايؿكض٠ ايضابع١ َٔ  

ٖشا ايكضاص ع٢ً إ تعٌُ ٖشٙ ايغًط١ ع٢ً  

االراص٠ ايؿعاي١ يألصامٞ ايعضاق١ٝ ٚاعتعار٠ االَٔ 

ييت ميهٔ يًؾعب ٚاالعتكضاص ٚت١٦ٝٗ اينضٚف ا

ايعضاقٞ َٔ خالهلا إ ٜكضص عض١ٜ َغتكبً٘ 

ايغٝاعٞ . بٓا٤ ع٢ً ٖشٙ املعطٝات عُزت عًط١ 

اال٥تالف املؤقت٘ يتؾهٌٝ فًػ اؿهِ 



244 

 عزر خال باملؤمتض ايزٚيٞ االٍٚ ؾاَع١ االْباص

 
 

عنٛ ٜتُتع بقالسٝات دظ١ٝ٥  25االْتكايٞ َٔ 

ألراص٠ ؽؤٕٚ ايعضام ٜٚٓتدب ص٥ٝغا رٚصٜا ي٘ ملز٠ 

ؽٗض، أخترل اعنا٤ ٖشا اجملًػ ع٢ً أعاؼ 

ايتٛاطٕ ايطا٥ؿٞ ٚايكَٛٞ َٔ املٓؿٕٝٛ املعاصمٕٛ 

خاصز ايعضام ِٖٚ نُا ٜعضؾِٗ بٍٛ بضميض

12

  "

باِْٗ صداٍ عاصمٛا فزاّ يف اـاصز سقًٛا 

ع٢ً َغتٜٛات كتًؿ١ َٔ املغاْز٠  َٔ ايػضب ٚ 

ايزٍٚ ايعضب١ٝ املعتزي١ َٔ خالٍ أدٗظ٠ 

املدابضات يف ايعار٠ ." نإ اٚال٥و املٓؿٕٝٛ 

جبٝت اْؿغِٗ مبجاب١ سه١َٛ بغضع١ ٜضٜزٕٚ ت

قبٌ إ ٜتكًك ْؿٛسِٖ يف يٓزٕ ٚٚاؽٓطٔ 

ٚطٗضإ ٚايضٜاض َامل تتأت هلِ ايغًط١ 

ايغٝاع١ٝ ع٢ً األصض يف ايعضام،  يف ايٛقت 

ْؿغ٘ أفزصت عًط١ اال٥تالف قضاصإ ٜكنٝإ 

عٌ اؾٝؿ ايعضاقٞ ٚادتجاخ ايبعح

13

ٚسٝح إٔ  

١ ايٓعاّ سظب ايبعح أرا٠ َٔ أرٚات تعظٜظ عًط

ايغابل اس أعتطاعت املؤعغ١ األ١َٝٓ يف ايعضام 

إٔ تٛظـ اجملاَٝع اييت اْتغبت ؿظب ايبعح 

اؿانِ بؿعٌ ٚؼت مػط ايكإْٛ ايشٟ 

أفزصٙ فزاّ )قإْٛ اؿظب ايكا٥ز(، ٚبايتايٞ 

ٚظؿت  نٌ ٖشٙ األعزار مُٔ ايعٌُ األَين 

ٚاملضاقب١، ؾأَضت ايتٓعِٝ اؿظبٞ بتكغِٝ املزٕ 

قبات إىل )بًٛنات( ٚفُٛعات َٔ ايزٚص ٚايك

ٚايبٝٛت ٚايعٛا٥ٌ تتِ َضاقبتٗا ٚصؾع ايتكاصٜض 

ايزٚص١ٜ عٓٗا

14

. ع٢ً ايضغِ َٔ إ ٖشا ايكضاص 

نإ قز يكٞ تضسٝبا ٚاععا َٔ ايؾٝع١ ٚايهضر اال 

إ االَض مل ٜهٔ نشيو بايٓغب١ يًغ١ٓ، إس اْ٘ 

مل ٜهٔ يز٣ اؾُاع١ ايغ١ٝٓ يف  2003ست٢ عاّ 

ام أٟ ؽعٛص باهل١ٜٛ ايطا٥ؿ١ٝ ٚناْت ايعض

ايك١َٝٛ ايعضب١ٝ ٖٞ اهل١ٜٛ املؿن١ً بايٓغب١ هلِ 

يف ايٛقت ْؿغ٘ ناْت ٖشٙ اهل١ٜٛ ٖٞ األرا٠ 

املجاي١ٝ اهل١ُٓٝ ايغ١ٝٓ يف األْع١ُ ايغابك١ 

بايؾهٌ ايشٟ حياؾغ ع٢ً اي٥ٛاّ ايعاٖضٟ َع 

 األغًب١ٝ ايؾٝع١ٝ. 

يُغ١َّ ع٢ً عهػ ايؾٝع١، مل ٜهٔ يز٣ ايعضب ا

مجاعات عٝاع١ٝ نبرل٠ خاصز سظب ايبعح، 

ٖٚهشا أفبشٛا ٜؿتكضٕٚ، بعز فزاّ، إىل ٚدٛر 

طعا١َ ؾّعاي١ متتًو إسغاعًا ٚامشًا باالػاٙ 

ٚناْٛا يف ايػايب يف َٛقـ رؾاعٞ ٚصاؾض. 

ساٍٚ َععِ ايعضب ايُغ١َّ إٔ ٜٓأٚا بأْؿغِٗ عٔ 

ايٓعاّ ايغابل ٚصؾنٛا ٚفؿ٘ بأْ٘ ُعّٓٞ، إس مل 

هٔ نٌ ايغ١ٓ بعجٕٝٛ َع سيو ؾِٗ ْأٚا ٜ

بأْؿغِٗ أٜنًا عٔ اؿاي١ ايضا١ٖٓ. ٚقز ؽعض 

ايعضب ايُغ١َّ بإٔ اؿه١َٛ اييت ُٜٗٝٔ عًٝٗا 

ايؾٝع١ اعتٗزؾت اؾُاعات ايُغ١ّٝٓ اس ناْٛا 

ٜضٕٚ يف اعتٗزاف ايبعح اعتٗزاف يًُهٕٛ 

ايغين الِْٗ نُا اعًؿٓا مل ميتًهٛا مجاعات 

ز ايبعح ٚبايتايٞ صبطٛا عٝاع١ٝ نبرل٠ خاص

َغتكبًِٗ ايغٝاعٞ مبغتكبٌ ايبعح راخٌ 

ايٓعاّ اؾزٜز. ٚخالٍ االعتؿتا٤ ع٢ً ايزعتٛص 

ّٛتت نٌ املٓاطل اييت 2005ايشٟ أدضٟ عاّ  ، ف

تكطٓٗا أغًب١ٝ ُع١ّٝٓ مّز ايزعتٛص اؾزٜز، ٖٚٛ 

َاٜعهػ االغذلاب ايعُٝل ايشٟ ٜؾعض ب٘ أٌٖ 

ايُغ١َّ

15

ع١ٓ ايعضام باـطاب .ٚبايتًٞ ؾكز تأثض 

ايغٝاعٞ ايشٟ ناْٛا ٜتًكْٛ٘ َٔ ايكٓٛات 

ايؿنا١ٝ٥ ايعضب١ٝ مما اثض بؾهٌ نبرل يف ع١ًُٝ 

تؾهٌ اهل١ٜٛ ايغ١ٝٓ املعاصم١ ملضس١ً َا بعز 

فزاّ

16

 . 

َٔ د١ٗ اخض٣ ؾكز تأثض انضار ايعضام بعكٛر 

َٔ ايقضاع َع ايغًط١ ايغٝاع١ٝ نإ ْتٝذتٗا 

فاطص ر١َٜٛ اصتهبت عل ايؾعب ايهضرٟ 

ناالْؿاٍ ٚسًبذ١ ٚغرلٖا ،يكز غشت ٖشٙ 

اجملاطص ايؾعٛص ايهضرٟ يف ايعًِ ٚمَن٢ ايؾعٛص 

باالْتُا٤ ايكَٛٞ انجض َٔ غرلٙ باعتباص إ 
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ز ايهضر بغبب االْتُا٤ االعتزا٤ات َٛصعت م

ؽزر ايكار٠ ايهضر َٔ  2003ايكَٛٞ َٚٓش عاّ 

خالٍ ٚعا٥ٌ االعالّ ايهضر١ٜ ع٢ً املع١ًَٝٛ 

ايهضر١ٜ الؽاسٖا ٚع١ًٝ يتشكٝل َهاعب 

اْتداب١ٝ ٚينُإ عزّ مٝاع افٛات ايهضر يف 

املٓاطل اييت ٜغهٓٗا ايهضر اىل داْب قَٛٝات 

اغٞ اخض٣ .مما ْتر عٓ٘ ؽعٛص قَٛٞ نضرٟ ط

يزصد١ نبرل٠ ، ؾًٛ خرل ايهضرٟ بني قَٛٝت٘ 

ٚايعضام ،صمبا خيتاص قَٛٝت٘ ألْٗا األعاؼ 

يؾدقٝت٘ اؾزٜز٠ ،إٕ االصتباط ايهضرٟ َع 

ايٛطٔ يف عضام ايّٝٛ ال ميجٌ ع٣ٛ املقًش١ 

ايؾدق١ٝ )يبعض ايكار٠ ايهضر( ٚاييت ٜٓاهلا َٔ 

% َٔ ٚاصرات  17االْزَاز بايٛطٔ ، إس إٔ ْغب١ 

م ، ْغب١ ال ٜغتٗإ بٗا أبزا، تغاعز اإلقًِٝ ايعضا

نجرلا يف ايت١ُٝٓ ٚاييت قز ٜغع٢ االقًِٝ 

يًشقٍٛ عًٝٗا َٔ ادٌ تٛؾرل َتطًبات بٓا٤ 

ايزٚي١ ايهضر١ٜ املغتكب١ًٝ

17

ٚقز اتنشت ػًٝات 

.اَا ؽٝع١ ايعضام  2017اًٍٜٛ  25سيو يف اعتؿتا٤ 

املهٕٛ ايشٟ ٜٛفـ باْ٘ االندل ؾإ ايعكز٠ 

١ٝ اييت نإ ٜعاْٞ َٓٗا تتُجٌ بايؾعٛص ايتأصخي

باالققا٤ ٚايتُٗٝؿ َٓش تاعٝػ ايزٚي١ 

ايعضاق١ٝ ٚايشٟ عظطٙ عكٛر َٔ االغتٝالت 

ٚاالعتكاالت اييت َٛصعت ع٢ً ٜز ْعاّ فزاّ، 

اال إ ايؾضذ اؿكٝكٞ بزأ يف ْٗا١ٜ سضب ايهٜٛت 

ٖشٙ اؿضب ٚاييت ٖؾُت نٌ ؽٞ يف ايعضام 

تًو ايؿذل٠. سٝح إٕ  ٚايشٟ مل ٜعز عضاقا بعز

مضب االْتؿام١ ايؾٝع١ٝ ٚبهٌ قغ٠ٛ يف 

اؾٓٛب، ٚمضب املهٕٛ ايهضرٟ ٚبهٌ قغ٠ٛ أٜنا 

بايؾُاٍ، خًل ؾذ٠ٛ نبرل٠ بني اؿه١َٛ 

ٚاملهْٛات ايض٥ٝغ١ٝ يف ايعضام، ٖٚٓا تأتٞ عًط١ 

ثا١ْٝ اقٟٛ َٔ عًط١ ايزٚي١ ٚاملتُجٌ بزٍٚ 

ق١ٝ ، ايتشايـ ؿُا١ٜ األنضار َٔ ايزٚي١ ايعضا

ٚألٍٚ َض٠ يف تاصٜخ ايعضام ، ٜعٗض يزٜٓا ثالخ 

َهْٛات يف ايعضام متجٌ عضام دزٜز ٚؽدق١ٝ 

دزٜز٠ ٚٚال٤ دزٜز ، ؾًِ ٜعز ايؾٝعٞ حيذلّ 

ايٛال٤ ؿه١َٛ املضنظ ، ٚمل ٜعز ايهضرٟ ٜؾعض 

بايٛال٤ ؿه١َٛ املضنظ ، إمنا أفبح ٚال٤ ايؾٝعٞ 

يف ٖشٙ ملهْٛ٘ ؾكط ، ٚٚال٤ ايهضرٟ ملهْٛ٘ ؾكط ،

ايؿذل٠ ست٢ ايك٠ٛ مل تغتطٝع أعار٠ تؾهٌٝ 

نٝإ ايؿضر ايعضاقٞ

18

َع اْٗٝاص ايزٚي١  

ايعضاق١ٝ، بزأت ٖشٙ األسظاب ٚقت٦ش االعتُار ع٢ً 

اهلٜٛات رٕٚ ايٛط١ٝٓ النتغاب ايؾضع١ٝ. يف 

ٖشٙ املضس١ً، ؾكز تطًبت املٓاؾغ١ االْتداب١ٝ 

نغب ايؾاصع َٚع إ اغًب ايٓدب ايغٝاع١ٝ مل 

يزٜٗا ايضفٝز ايهايف يزخٍٛ ٖشٙ املٓاؾغ١  ٜهٔ

ؾكز عُزت اىل عًٛى خطاب عٝاعٞ ٜكّٛ ع٢ً 

اعتشناص ايتأصٜخ يتعظٜظ ايؾشٔ ايطا٥ؿٞ 

ٚايعٗٛص مبعٗض املزاؾع عٔ ايطا٥ؿ١ اٚ ايك١َٝٛ 

ؾاعتُزٚا ع٢ً ايغضرٜات ايطا٥ؿ١ٝ ٚعٝاعات 

اهل١ٜٛ اييت ظٗضت يف َٛاد١ٗ ايزٚي١ املٓٗاص٠. 

ايتعب١٦ ايغٝاع١ٝ يف ٖشٙ  باختقاص مت سقض

اـطٛط اؿظب١ٝ. ٚناْت املهاتب ايغٝاع١ٝ 

هلشٙ األسظاب تتؾهٌ َٔ سات ايطا٥ؿ١.يف 

 2014اؿكٝك١ إ َا دض٣ َٔ اسزاخ َٓش عاّ 

ٚعكٛط ثالخ قاؾعات بٝز االصٖاب َٚا خًؿ٘ 

َٔ اْؾكام بني ايٓدب ايغ١ٝٓ َٚا دض٣ بعز 

ايٓدب اعتؿتا٤ اقًِٝ نضرعتإ َٔ اْؾكام بني 

ايغٝاع١ٝ ايهضر١ٜ ٚاالْؾكاقات اييت تؾٗزٖا 

ايٓدب ايؾٝع١ٝ ٚظٗٛص ؾنا٥ح ملظاعِ ؾغار َايٞ 

ٚعٝاعٞ قٛمت املؾضٚع ايطا٥ؿٞ ٚايكَٛٞ يف 

ايعضام ٚاظٗضت اؿاد١ ايؿع١ًٝ ملؾضٚع دزٜز 

ٜتدط٢ االطض ايك١َٝٛ ٚايز١ٜٝٓ ٚايطا٥ؿ١ٝ ؾكز 

بضطت اؿاد١ ملضدع١ٝ عٝاع١ٝ دزٜز٠ تتدط٢ 

االطض ايطا٥ؿ١ٝ ٚايك١َٝٛ ٚايؿ١ٜٛ٦. سٝح تًو 
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َٚا تالٖا ايناص٠ ايٓاؾع١ اييت  2014ناْت اسزاخ 

ٚيزت مضٚص٠ اعار٠ ايتؿهرل يف اـطاب ايغٝاعٞ 

ايعضاقٞ َٚا ٖٛ ايزٚص ايشٟ ٜٓبػٞ اعتُارٙ يف 

 املضس١ً ايكار١َ. 

 

يعٌ ابضط تًو ايتشزٜات  :ايتؾزر ايجكايف

ٝاعٞ تدلط ٖٞ ٚانجضٖا تاثرلًا يف املؾٗز ايغ

ظٗٛص ساي١ ايجكاؾات املتؾزر٠ اييت تؤَٔ بايعٓـ 

بشصٜع١  ايزؾاع عٔ ٚدٛر ايطا٥ؿ١ اٚ املشٖب اٚ 

َٛاد١ٗ ايزٚي١ احملت١ً ٚسًؿا٥ٗا نُا سزخ يف 

) تطضف دضا٥ِ تٓعِٝ  2003ايعضام بعز عاّ 

ايكاعز٠ اإلصٖابٞ عابكا ٚتٓعِٝ راعؿ اإلصٖابٞ 

اإلصٖاب١ٝ  السكا ٚبك١ٝ ايتٓعُٝات املغًش١

األخض٣ ( ، العُٝا ٚإٕ ٖشٙ ايتطضف ٚايتؾزر 

بات ٜتغذل بػطا٤ رٜين ساٍٚ إٔ ٜؾٛٙ ايكِٝ 

اإلعال١َٝ ايغُشا٤ بؾت٢ ايٛعا٥ٌ َغتػال 

اإلؽهايٝات ٚاألطَات ايغٝاع١ٝ اييت تعاْٞ َٓٗا 

أغًب أْع١ُ اؿهِ ايعضب١ٝ بغبب تٗاٟٚ 

ؽضعٝتٗا ٚتؿاقِ َؾهالت ؽعٛبٗا اقتقارٜا 

ٝا ٚثكاؾٝا َٚا عٛاٖا .ٚادتُاع

19

َٔ ٖٓا أنز 

"صٚبضت ٜٚهػ" أعتاس األعـالّ ؾـٞ داَعـ١ 

أصنٓغاؼ األَضٜه١ٝ يف نتاب٘ ) ؾِٗ مجٗٛص 

إٕ اـطاب  2001اإلعالّ ( ايـشٟ فـزص عـاّ 

ايغٝاعٞ َا ٖٛ إال صعا٥ٌ تعهػ ثكاؾ١ ايؿهض 

َٚٛاقـ ايغاع١ سٝاٍ ايعزٜز َٔ ايكناٜا ٚغايبا 

َا تهٕٛ َتبا١ٜٓ ست٢ ٚإٕ اتؿل اؾُٝع يف 

نٗا ، ٖٚشا َا ميجٌ األٜزٜٛيٛد١ٝ ايؿهض١ٜ بع

ٚاإلعال١َٝ يًدطـاب ايغٝاعـٞ نُا ؽٗزْاٖا يف 

ْعض١ٜ فضاع اؿناصات ٍ " ف٥ٌُٛٝ ٖٓتٓػتٕٛ 

" اييت تًكؿٗا عاع١ ايعامل يف خطاباتِٗ 

ايغٝاع١ٝ يتأخش سٝظا نبرلا يف ايتٓعرل ٚايعٌُ 

ع٢ً املغت٣ٛ املؤعغٞ ٚغرل املؤعغٞ َٔ داْب 

٢ُ سٝاٍ َٓطك١ ايؾضم األٚعط . ايزٍٚ ايعع

(20)

 

 

عا٢ْ ايٓعاّ ايزميٛقضاطٞ  :املقاحل اـاصد١ٝ 

اؾزٜز يف ايعضام َٔ ؼزٜات عز٠ َتأت١ٝ َٔ 

ظٗٛص احملافق١ ايطا٥ؿ١ٝ ببعزٖا ايكَٛٞ 

ٚاملشٖيب ٚاالثين ) َٓش تؾهٌٝ فًػ اؿهِ 

( مما  2003االْتكايٞ يف ايجاْٞ عؾض َٔ متٛط 

ّثض يف ُب١ٝٓ ايزٚي١ ٚاجملتُع ؾضض ٚاقعا عٝاعٝا أ

ع٢ً سز عٛا٤ ، ٚبضط اـطاب ايغٝاعٞ ببعزٙ 

ايطا٥ؿٞ ايغٝاعٞ يٝهٕٛ ي٘ ٚقعا ٚتأثرلا 

نبرلٜٔ يف َضس١ً َا بعز ايتػٝرل عُٝا يف 

أعكاب استالٍ ايعضام َٔ داْب ايٛالٜات املتشز٠ 

األَضٜه١ٝ ٚسًؿا٤ٖا يف ايتاعع َٔ ْٝغإ عاّ 

٥ز يف ايٛاقع ايغٝاعٞ . ٚبات اـطاب ايغا 2003

ايعضاقٞ يف َضس١ً َا بعز ايتػٝرل مُٔ َعاري١ 

فعب١ دزا دا٤ت َٔ صؤ١ٜ أَضٜه١ٝ ) َضس١ً 

االستالٍ ( تعهػ ساي١ اْعزاّ ايؿِٗ 

االعذلاتٝذٞ يًٛاقع االدتُاعٞ ٚايغٝاعٞ يف 

ايعضام . ْاٖٝو عٔ صغب١ ايٛالٜات املتشز٠ 

َٔ  األَضٜه١ٝ ٚسًؿا٤ٖا يف إعار٠ بٓا٤ ايزٚي١

دزٜز ٚؾكا يذلاتب١ٝ ؾٛق١ٝ ُبٓٝت ع٢ً ٚؾل أٚاَض 

ٚتعًُٝات تِٓ عٔ ايكقٛص يف ايؿِٗ االعذلاتٝذٞ 

ايشٟ بات ٜضتهظ ع٢ً َؿاِٖٝ طاص١٥ ، العتباصات 

عز٠ َٓٗا َا ٜتعًل ظعٌ ايعضام عاس١ َعضن١ 

يتقؿ١ٝ خقَٛٗا عكب أسزاخ اؿارٟ عؾض َٔ 

 ٚتزاعٝات اؿضب ايه١ْٝٛ مز 2001أًٍٜٛ ع١ٓ 

اإلصٖاب َٔ داْب، َٚٓٗا َا تعًل يف آثاص ظاٖض٠ 

االصٖاب ايزٚيٞ ايشٟ بات ٜٗزر ايزٚي١ ٚاجملتُع 

ع٢ً سز عٛا٤ َٔ داْب آخض . ؾنال عٔ تزاخٌ 

ايٛمع ايغٝاعٞ ايعاّ بإصارات إق١ًُٝٝ ٚرٚي١ٝ 

َتكاطع١ اْتعُت يف قاٚص َتُضنظ٠ ع٢ً 
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ؽٓزم َشٖيب ٚقَٛٞ حياٍٚ بعض األطضاف 

ضض إَال٤ات٘ ايغٝاع١ٝ ؾٝٗا إٔ ٜؿ

ٚاالعذلاتٝذ١ٝ ع٢ً اآلخض ٚمبا خيزّ َقاحل 

نٌ طضف

21

، ٚفٛال إىل متزر كاطض ظاٖض٠  

اإلصٖاب ايزٚيٞ ٚايػًٛ ٚايتطضف ايؿهضٟ 

يًذُاعات املغًش١ يف عكض راص ايهجرل َٔ رٍٚ 

ايعامل املتكزّ ٚايٓاَٞ بال اعتجٓا٤ ، ؾنال عٔ 

ؿعٌ تزاخٌ ٖشٙ احمل١ٓ مبش١ٓ أخض٣ ظٗضت ب

ايتشضى مٛ تؾع١ٝ ايٛمع ايزاخًٞ بكٝاعات 

د١ٜٛٗ ٚطا٥ؿ١ٝ َكٝت١ ال تضٜز االعتكضاص يف 

ٖشٙ ايزٚي١ احملٛص١ٜ يف َٓطك١ ايؾضم األٚعط 

سامضا َٚغتكبال  

(22)

.أَا أصنإ اـطاب 

١ِّ يًدطاب  ايغٝاعٞ ؾتتُجٌ يف األطضاف املٛد

ٚطبٝع١ امُلضِعٌ ) امُلٓتر يًدطاب (، ثِ امُلغتكّبٌ 

ايشٟ ٜتًٍك٢ اـطاب ، ٖٚٓاى ايًػ١ اييت تٛد٘ 

بٗا اـطاب ايغٝاعٞ ٚقٓٛات ايتٛافٌ اييت 

ؽتًـ باختالف طضٜك١ اعتُار ؽهٌ اـطاب 

ٚطبٝع١ ايتداطب ْؿغٗا ، يٝبك٢ َنُٕٛ 

ُُتًكٞ  ٚقت٣ٛ ايضعاي١ اييت ٜٛدٗٗا امُلداطب يً

،أَا تضنٝب١ اـطاب ٚقتٛاٙ ؾتتهٕٛ َٔ 

١ًٝ ايتداطب ، يف سني ايعٓافض املتق١ً بعُ

تتشزر ساي١ امُلتًكٞ بؾهٌ اـطاب ٚطَاْ٘ ٚقز 

أنز " ؽاصٚرٚ" * ) اعتاس اـطاب١ يف داَع١ 

ّٕ اـطاب  ّٝٔ أ باصٜػ ( ع٢ً ٖشٙ اؿاي١ ؾب

َٓتٛز خال ٜضتبط مبتهًٍِ خال ٚبعضٚف 

إْتاز خاف١ أٜنا .

(23)

 

تكِٜٛ اـطاب ايغٝاعٞ َٔ ادٌ رعِ ايغًِ 

تكِٜٛ اـطاب ايغٝاعٞ ميهٓٓا  اجملتُعٞ:

املؤعغٞ َٔ خالٍ ايغعٞ مٛ ايتشٍٛ ايعًُٞ 

مٛ خطاب َتٛاطٕ كتًـ ؽهال َٚنُْٛا عٔ 

، مبع٢ٓ تكِٜٛ ايتذاصب  2014عابكات٘ قبٌ عاّ 

ايغابك١ اييت اعتُزت يف أغًب األسٛاٍ ع٢ً 

َغت٣ٛ َٔ اـطاب غرل املؤعغٞ ،يٝذضٟ 

ايعٌُ سايٝا َٔ أدٌ فرلٚص٠ خطاب َتٛاطٕ 

اعٌ قارص ع٢ً ػاٚط أخطا٤ املضس١ً ايغابك١ ؾ

 .2016ٖٚشا َا بزأ ٜتشكل بايؿعٌ َٓش عاّ 

ؾاـطــاب ايغٝاعــٞ نأســز كضدــات ايٓعــاّ 

ايغٝاعــٞ حيتــاز ألدٗظ٠ ٚأرٚات إعالَٝــ١ 

تغاِٖ يف إعار٠ إْتاد٘ ٚاْتؾاصٙ بني كتًـ 

ؾ٦ات ٚؽـضا٥ح اجملتُع ، يٝذضٟ تزاٚيـ٘ عـدل 

اإلعــالّ َٔ خالٍ اـطـاب ايغٝاعـٞ  ٚعـا٥ٌ

اإلعالَـٞ املؤعغٞ ٖٚـٛ َٗـِ دــزا بايٓغـب١ 

يألْعُـ١ ايغٝاعـ١ٝ ، ملـا يـ٘ َـٔ رٚص نبـرل يف 

بٓـا٤ ايٛاقـع ايغٝاعٞ ٚاالدتُاعٞ ٚإعـار٠ إْتادـ٘ 

َٔ دزٜز ; ؾاـطاب ايغٝاعٞ اإلعالَٞ ال 

ٜعهػ ايٛاقع أٚ عالقات ايك٠ٛ ٚاهل١ُٓٝ يف 

تُع ؾشغب ، ٚإمنا ٜغاِٖ يف بٓا٥ٗا عدل اجمل

عًُٝات إرصاى ايٛاقع مُٔ َتػرل قت٣ٛ 

َٚنُٕٛ اـطاب ْؿغ٘ .

(24)

يشيو ْعتكز إ ٜعار   

 فٝاغ١ اـطاب ايغٝاعٞ ٚؾل َضتهظات ٖٞ:

تضى اـطابات اييت تؤدر ايعٓـ:تتطًب _1

املضس١ً ايضا١ٖٓ ايعٌُ ع٢ً قاٚص اـطاب 

يضاؾض  يًطا٥ؿ١ٝ ايغٝاعٞ املٛسز يًُذتُع ٚا

ٚاحملافق١ ٚايطاصر يًتؾزر يف املٛاقـ ٚاالؾعاٍ 

َٔ خالٍ اسذلاّ االختالؾات يف ايضؤ٣ ٚاملٛاقـ 

َُٗا ناْت ايتقٛصات ايغٝاع١ٝ َتبا١ٜٓ ، نٞ 

تذلانِ عًٛنٝات ْٛع١ٝ قارص٠ ع٢ً ايؿعٌ 

ٚاإلراص٠ يف َؤعغات اؿهِ ٚمُٔ ايٓغل 

 االدتُاعٞ ٚايغٝاعٞ ايعاّ ع٢ً إٔ تغٛرٙ

ايٛسز٠ ٚايغالّ ٚايتعاٜؿ َع اآلخض ، َع امُلنٞ 

يف ػضب١ فعب١ ١َُٗٚ تهُٔ يف ػاٚط 

ؼزٜات اـطابات ايٛاؾز٠ ٚامُلػَضم١ ، ٖٚشا 

ٜتطًب ايٛعٞ غطٛص٠ املز ايؿهضٟ املتطضف 

ايشٟ متجً٘ ايتٓعُٝات اإلصٖاب١ٝ املغًش١ يف 
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ٚاييت تغتٓز إىل ثكاؾ١  2003ايعضام بز٤ا َٓش عاّ 

ٚايػًٛ ٚايتهؿرل ع٢ً أعاؼ َشٖيب ايعٓـ 

ٚيف ظٌ ايعضٚف .ٚقَٛٞ ٚأثين َٚا عٛاٖا 

ايضا١ٖٓ ٜؾٗز عاملٓا املعافض َٛدات َتقاعز٠ 

َٔ ايعٓـ ٚايتطضف نٓتاز َٔ ْتا٥ر ظاٖض٠ 

اإلصٖاب ايزٚيٞ ايشٟ بات ٜٗزر أَٔ اإلْغإ 

ٚسٝات٘ يف ايزٍٚ املتكز١َ ٚايزٍٚ ايٓا١َٝ ع٢ً 

ؾضْغا ٚبًذٝها  سز عٛا٤ ، ؾكز مضب نٌ َٔ

ٚأملاْٝا ٚبضٜطاْٝا ٚتضنٝا ٚغرلٖا َٔ ايزٍٚ ، 

ْاٖٝو عٔ ظٗٛص مجاعات ٚتٓعُٝات إصٖاب١ٝ 

َتطضؾ١ َٚتؾزر٠ بز٤ا َٔ تٓعِٝ ايكاعز٠ 

ٚفٛال إىل تٓعِٝ ) راعؿ ( اإلصٖابٞ ، ؾنال عٔ 

ٚدٛر ايعزٜز َٔ ايتٓعُٝات اإلصٖاب١ٝ املغًش١ 

ْؾض  املٓن١ٜٛ ؼت قٝاراتٗا اييت عًُت ع٢ً

اـٛف ٚايتزَرل ٚايكتٌ مُٔ َا ٜعضف ب ) 

إراص٠ ايتٛسؿ ( ٚايغعٞ مٛ االعتشٛاس ع٢ً 

األصض ٚاإلْغإ ، نذظ٤ َٔ ايتطٛص اؿافٌ 

يف ايؿهض املتؾزر ايبعٝز عٔ ٚاقع فتُعات رٍٚ 

ايعامل بأنًُ٘ نْٛ٘ ميجٌ عًٛنا َٓشضؾا يف 

َٓع١َٛ ايكِٝ اجملتُع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ املتكاطع١ 

ؿقٝال َع َبارئ ٚقِٝ األرٜإ مج١ً ٚت

 ايغُا١ٜٚ اييت دا٤ت بٗا .

إٕ اؾضا٥ِ اإلصٖاب١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا تٓعِٝ ) 

راعؿ ( اإلصٖابٞ تغتدزّ ايٛعا٥ٌ املباؽض٠ 

يًتعبرل عٔ ايهضا١ٖٝ ػاٙ ايطٛا٥ـ ٚاألرٜإ أٚ 

أٟ ؽدك آخض ميهٔ إٔ ٜهٕٛ كتًؿا َعٗا ) 

ايضغِ َٔ إطٖام أصٚاح األبضٜا٤ بزّ باصر ( ،ع٢ً 

ٚدٛر أعباب تتعًل بأمناط ايؾدق١ٝ ٚايغًٛى 

املنطضبني اييت تعٛر يًُامٞ ٚاؿامض َعا َٔ 

ْاس١ٝ ايتٓؾ١٦ ٚايعالقات ايغًب١ٝ اييت ٚادٗتِٗ 

ادتُاعٝا ) تضانِ املدظٕٚ ايذلبٟٛ امُلؿنٞ 

ؾضا٥ِ ايهضا١ٖٝ املزع١َٛ خاصدٝا ( . 

(25)

 

الطّ ؾنال عٔ ايٛعٞ بُٓط املضس١ً ايضا١ٖٓ املت

َع ثكاؾ١ اـٛف تاص٠ َٔ ايغًط١ يف أٟ َضس١ً 

َٔ َضاسٌ تطٛصٖا ،ٚتاص٠ اخض٣ َٔ ظاٖض٠ 

اإلصٖاب ايزٚيٞ اييت أصارت ايٛالٜات املتشز٠ 

األَضٜه١ٝ إٔ تهٕٛ قاصبت٘ َٚهاؾشت٘ عاملٝا 

ٚغطابات عز٠ َٚتٓٛع١ جيضٟ تٛدٝٗٗا 

بإؽضاف َباؽض َٓٗا ، ٚأخرلا ٚيٝػ أخضا فٓاع١ 

ُٝ٘ يتهٕٛ َٔ أرٚات ايعٛمل١ ايشٟ اـٛف ٚتعُ

أرخٌ ايعامل يف آيٝات فضاع َّٛد٘ غطابات 

ُٜناف إيٝ٘  اعذلاتٝذ١ٝ ) ايتدٜٛـ ايغٝاعٞ ( . 

ؼضٜو َقارص أخض٣ تعٌُ ع٢ً تػشٜت٘ 

بايٛعا٥ٌ ؽت٢ َجال اـٛف َٔ ايؿكض ، اـٛف 

َٔ األَضاض ، ٚاـٛف َٔ اْعزاّ األَٔ َٚا 

ابات ايغٝاع١ٝ عٛاٖا َٔ ظٛاٖض ؼضنٗا اـط

ايٛاؾز٠ َٔ اـاصز أٜنا.

(26)

 

ْؾض ثكاؾ١ خطاب ايغالّ :ٖٚشا ٜتطًب  – 2

ايتهٝـ َع ايتعزر١ٜ االدتُاع١ٝ املتٓٛع١ يف 

ايزاخٌ يتهٕٛ مُٔ إطاص ايتٓٛع يف ايٛسز٠ 

اجملتُع١ٝ اييت تٓؾز ايغالّ ٚتٓبش ايعٓـ َٔ 

أدٌ تغ١ٜٛ أطَات ٚإؽهايٝات املضس١ً ايضا١ٖٓ ، 

ضعٝخ َكَٛات ثكاؾ١ ايغالّ ٚتٛطني يًبز٤ يف ت

ايتذضب١ ايزميكضاط١ٝ ايٓاؽ١٦ يف ايعضام َٔ 

خالٍ َٛا١َ٤ ايتشٛالت ايغٝاع١ٝ بتشٛالت 

ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ت١ُٜٛٓ ٚاعز٠ تعٌُ ع٢ً 

تجبٝت األَٔ ٚاالعتكضاص بؾهٌ عًُٞ َٚؤعغٞ 

 سامضا َٚغتكبال .

نُا إٕ ايغعٞ مٛ ايغًِ ٚايغالّ ٚاي٥ٛاّ بني 

اجملتُع ايٛاسز ٜكتنٞ إصعا٤ أعػ أؾضار 

ايتغاَح ٚايكبٍٛ باآلخض مما ٜكٟٛ ساي١ 

االْغذاّ ٚاال٥تالف ٜٚنُٔ ٚسز٠ اجملتُع 

ٚاعتكضاص ايزٚي١ ، َع ايعٌُ ع٢ً بًٛص٠ عكز 

عٝاعٞ ٚقاْْٛٞ ٜٛثل ايعالق١ بني األطضاف 
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االدتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ مجٝعا بؾهٌ َتٛاطٕ قز 

تغ١ٜٛ تاصخي١ٝ ٜغتٓز باحملق١ً ايٓٗا١ٝ٥ إىل 

يألطَات ايغابك١ َٔ َٓعٛص ٚطين تتٛسز ؾٝ٘ 

ايضؤ٣ ٚاملٛاقـ يبٓا٤ ع١ًُٝ عٝاع١ٝ َغتكض٠ 

َٚؤعغات رٚي١ ق١ٜٛ ؾاع١ً قارص٠ ع٢ً خز١َ 

َٛاطٓٝٗا ٖٚشا ٖٛ املعٝاص اؿكٝكٞ يًؾضع١ٝ بعز 

االْتدابات . .

(27)

يشا ؾإٕ ايتغاَح ٚايكبٍٛ  

اآلصا٤ ايكاْْٛٞ ٚايغٝاعٞ ٚاالدتُاعٞ بتعزر 

ٚاألؾهاص ٚايتعبرلات ٜكٛرْا إىل تضانِ تكايٝز 

األيؿ١ ٚاالؼار ٚايتقاحل ٚاي٥ٛاّ ٚػاٚط نٌ 

احملٔ يف اجملتُعات اإلْغا١ْٝ ، ألٕ ايتغاَح ػاٙ 

ايكٓاعات ٚاألؾهاص ٚاآلصا٤ ال ٜكٛر إىل ايؿٛم٢ 

ٚايتؾتت ٚايتُظم ، ٚإمنا ايشٟ ٜكٛر إىل سيو ٖٛ 

ِ َٚطايبِٗ ػاٌٖ اآلخضٜٔ ٚغػ سكٛقٗ

املؾضٚع١ .

(28)

 

اعتجُاص ايؿضل امُلتاس١ يٓتا٥ر َا بعز  – 2

عاْٞ تٓعِٝ ايزٚي١ اإلعال١َٝ يف :ُاالْتقاصات 

ايعضام ٚايؾاّ ) راعؿ ( ٚبك١ٝ اؾُاعات 

اإلصٖاب١ٝ املغًش١ َٔ إؽهايٝات ؾهض١ٜ ٚأطَات 

ب١ٜٛٝٓ نبرل٠ بزأت تٗزر ٚدٛرٙ ايؿعًٞ بغبب 

َٔ داْب ،  امغاص سٛامٓ٘ االدتُاع١ٝ

ٚتعضم٘ يًدغا٥ض ايهبرل٠ اييت ِؿكت ب٘ ع٢ً 

أصض ايٛاقع يف ايهجرل َٔ َزٕ ايعضام ايػضب١ٝ 

ٚايؾُاي١ٝ َٓٗا عُٝا بعز فزٚص ؾت٣ٛ املضدع١ٝ 

ايز١ٜٝٓ ايضؽٝز٠ )) اؾٗار ايهؿا٥ٞ (( ٚاملتُج١ً 

بغُاس١ ايغٝز آ١ٜ اهلل ايعع٢ُ " عًٞ ايغٝغتاْٞ 

ٔ داْب آخض . " يف قاؾع١ ايٓذـ األؽضف َ

مما دعٌ مجٝع اؾٗٛر تتٛسز يف تػٝرل َٛاطٜٔ 

ايك٠ٛ ايعغهض١ٜ ع٢ً األصض إىل سز نبرل َٔ 

دّضا٤ ايكزص٠ ع٢ً إثبات ايٛدٛر ٚؼكٝل ايٓقض 

ع٢ً ق٣ٛ اإلصٖاب ناؾ١ ، ٚايشٟ أسضطت٘ بايؿعٌ 

املؤعغ١ ايعغهض١ٜ ايعضاق١ٝ ٚاألدٗظ٠ األ١َٝٓ 

١ اؿؾز بهاؾ١ تؾهٝالتٗا َزع١َٛ بكٛات ٦ٖٝ

ايؾعيب املكزؼ ٚاؿؾز ايعؾا٥ضٟ تًب١ٝ يٓزا٤ 

املضدع١ٝ ايضؽٝز٠ اييت اعتٓزت إىل ؾًغؿ١ 

 سه١ُٝ َؿارٖا ايزؾاع عٔ ايٛطٔ ٚاملكزعات .

اـضٚز َٔ تٓاظض ايدلاَر ايغٝاع١ٝ ٚتؾابٗٗا  –

:َضت ايتذضب١ ايزميكضاط١ٝ ايعضاق١ٝ املعافض٠ 

اع١ٝ بعٗٛص ايعزٜز َٔ ايك٣ٛ ايغٝ 2003بعز عاّ 

ٚاالدتُاع١ٝ َٓٗا اعتطاع ايٛفٍٛ يًغًط١ ، 

ٚايبعض األخض مل ٜتُهٔ َٔ ادتٝاط عكب١ 

ايكٛاْني االْتداب١ٝ اييت ؾضمت عًٝ٘ سظ١َ َٔ 

اإلدضا٤ات ايؿ١ٝٓ ايتٓع١ُٝٝ احملغٛب١ مبعاؾات 

صٜام١ٝ سغاب١ٝ خاف١ ، أؾضطت باحملق١ً 

ايٓٗا١ٝ٥ ْتا٥ر قزر٠ عٓز استغاب األفٛات 

ايكاعِ االْتدابٞ ايشٟ سقًت عًٝ٘ ٚؾكا يك٠ٛ 

ايكا١ُ٥ أٚ ايهٝإ أٚ املضؽشني أْؿغِٗ .ٚيهٔ 

ايالؾت يًٓعض ٖٛ تٓاظض ايدلاَر االْتداب١ٝ اييت 

تطضح قبٌ االْتدابات بغبب تؾاب٘ احملت٣ٛ ٚإٕ 

 أختًـ ايعٓٛإ َٔ خالٍ اآلتٞ :

تجبٝت األَٔ ٚاألَإ ٚؼكٝل االعتكضاص  –ا 

 ايغٝاعٞ ايزميكضاطٞ . 

تؿعٌٝ رٚص ايكإْٛ ٚايعٌُ ع٢ً قاصب١  –ب 

احملافق١ ٚاـضٚز َٔ ايتٛاؾكات ايغٝاع١ٝ  

 َٔ أدٌ إعار٠ ثك١ ايٓاخب باملضؽح .

مُإ املؾاصن١ ايغٝاع١ٝ ايؿاع١ً ٚااليتظاّ  –ز 

بايزعتٛص ٚايكٛاْني ايٓاؾش٠ نٛع١ًٝ يًعٌُ ع٢ً 

ؼكٝل َتطًبات ايت١ُٝٓ ايغٝاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ 

ض١ٜ ، مبا ٜنُٔ تؾذٝع االعتجُاص يف ٚست٢ ايبؾ

قطاعات ايزٚي١ ناؾ١ ٚتٛدٝٗٗا مٛ صعِ 

َالَح ايتكزّ ٚايُٓٛ ٚايتطٛص يف فاالت اؿٝا٠ 

 ناؾ١ .
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اصعا٤ أعػ ايزٚي١ املز١ْٝ ايعقض١ٜ اييت  –ر 

ؼذلّ اإلْغإ ٚتنُٔ ؼكٝل ايعزاي١ 

االدتُاع١ٝ يًذُٝع ٚع٢ً أعاؼ َبزأ املغا٠ٚ ، 

ب١ ايؿغار ظُٝع أؽهاي٘ َٔ ٚامُلنٞ يف قاص

أدٌ تكزِٜ اـزَات يف قطاعات ايقش١ 

ٚايتعًِٝ ٚايضٜام١ ٚاإلعهإ ٚايب١٦ٝ ٚايظصاع١ 

 َٚا عٛاٖا .

إس ميهٓٓا ؼًٌٝ ٚاقع ايدلاَر االْتداب١ٝ اييت 

طضست عابكا يف إْٗا مل تهٔ َؾؿٛع١ غطط 

اعذلاتٝذ١ٝ َتها١ًَ تنُٔ تٓؿٝش أٖزاف 

يألٚيٜٛات اييت ٜؿضمٗا ايغٝاعات ايعا١َ ٚؾكا 

ايٛاقع ايغٝاعٞ ٚاألَين ٚاالدتُاعٞ 

ٚاالقتقارٟ ٚايجكايف ٚغرلٖا َٔ األٖزاف ، َٔ 

أدٌ اـضٚز َٔ ساي١ ايبرلٚقضاط١ٝ ايتكًٝز١ٜ 

اييت تٓتاب اإلراصات املؤعغ١ٝ ع٢ً املغت٣ٛ 

ايضزلٞ ٚغرل ايضزلٞ بٗزف اعتهُاٍ بٓا٤ 

ل األ١َ ٚاملنٞ مٛ تطبٝ –َكَٛات ايزٚي١ 

املؾاصٜع املغتكب١ًٝ ايٛاعز٠ اييت ؽزّ مجٝع 

أؾضار اجملتُع َٚؤعغات ايزٚي١ ناؾ١ ع٢ً سز 

 عٛا٤ .

أَا اعذلاتٝذٝات اـطـاب ايغٝاعـٞ ؾًٗا أ١ُٖٝ  

ٚامش١ بٛفـؿٗا ايطضا٥ـل ايـيت تٛفـٌ َكافـز 

امُلضِعـٌ ايغٝاعـٞ، ع٢ً ايضغـِ َٔ إٕ ٖشٙ 

َُضِعـٌ إىل  آخـض إال االعذلاتٝذٝات ؽتًــ َـٔ 

أْـ٘ ٜعـٌ إْتـاز ٖشا ايٓٛع َٔ اـطـاب ايغٝاعـٞ 

ٜهٕٛ ٚؾكـا ملا ٖٛ مـضٚصٟ، ال عُٝا ٚإٕ ٖـشٙ 

اينـضٚص٠ يف عقـضْا اؿامض باتت عالَـ١ عًـ٢ 

فُٛعـ١ َـٔ ٖـشٙ املٓتعُات ايـيت تعـدل عـٔ 

ايتؿهـرل ايٓعـضٟ ٚايؿِٗ اؿكٝكٞ حملت٣ٛ َا ، 

ْـ٘ األَجـٌ َـٔ بـني ٜـض٣ امُلضِعـٌ ايغٝاعـٞ أ

اإلَهاْـات ايـيت تغُح ي٘ ايعضٚف ايضا١ٖٓ يف 

مجٝع َغتٜٛات ايعٌُ املؤعغٞ ٚغرل املؤعغٞ   

يالصتكا٤ بأرا٤ ايكٍٛ اـطابٞ ٚايؿعٌ املؤعغٞ 

تٓؿٝشا حملت٣ٛ اـطاب ْؿغ٘ .

(29)

 

ايبز٤ يف فرلٚص٠ خطاب عٝاعٞ ؾاعٌ َٚضٕ  – 2

 ٜؾٌُ اؾُٝع :

جاي١ٝ ٚايتؿهرل بؾهٌ عًُٞ مبع٢ٓ االبتعار عٔ امل

مأَ يقرلٚص٠ خطاب عٝاعٞ ؾاعٌ َٚضٕ 

ٜؾٌُ اؾُٝع بال اعتجٓا٤ ٚقارص ع٢ً ػاٚط 

األطَات ، َع َػارص٠ ؾهض٠ َٔ يٝػ َعٓا ؾٗٛ 

مزْا ٚاالْطالم َٔ َؾذلنات دزٜز٠ تنُٔ 

االعتكضاص املؤعغٞ بٛدٛر أطضاف ٚق٣ٛ عٝاع١ٝ 

صع١ يف املعاري١ ايغٝاع١ٝ تؤَٔ بأسك١ٝ مما

اؿهِ َٔ د١ٗ ، ٚتؾهٌٝ ْٛا٠ َعاصم١ سكٝك١ٝ 

ٚؾ١ٝ ٚبٓا٠٤ّ يًٓعاّ ايغٝاعٞ ايزميكضاطٞ تعٌُ 

ع٢ً َضاقب١ األرا٤ املؤعغٞ ) ايتؾضٜعٞ ، 

ايتٓؿٝشٟ ، ايكنا٥ٞ ( ٚتغِٗ يف تكِٜٛ عًُ٘ 

خالٍ املضس١ً ايكار١َ َٔ د١ٗ أخض٣ . ؾُٔ 

َزخالت فرلٚص٠ اـطاب ايغٝاعٞ ايؿاعٌ 

ِٜٛ َغاص االفالح ايزميكضاطٞ ٚاملضٕ ٖٛ تك

املؤعغٞ مُٔ ع١ًُٝ ت١ُٜٛٓ عٝاع١ٝ تنبط 

ايتػٝرل ٚتتذاٚط ايتشزٜات ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ ، 

مبع٢ٓ ػزٜز اـطاب ايغٝاعٞ ايضأٖ ٚؾكا 

يًُتػرلات اؿاف١ً ع٢ً أصض ايٛاقع بٛفؿ٘ 

ع١ًُٝ عك١ًٝ َٚعضؾ١ٝ َتٛاف١ً بني اؿامض 

يع١ًُٝ تؿذلض ٚاملغتكبٌ ، العُٝا ٚإٕ ٖشٙ ا

ايعٌُ املؤعغاتٞ ع٢ً َغت٣ٛ اجملتُع ٚايزٚي١ 

عَُٛا .

(30 )

َٔ ٖٓا ميهٓٓا ايعٌُ َٔ َٓعٛص  

اعذلاتٝذٞ عٝاعٞ َتهاٌَ يتطٜٛض اجملتُع 

ٚؼغني أرا٤ املٓع١َٛ ايغٝاع١ٝ يف ايزٚي١ بؾهٌ 

َؤعغٞ ٜنُٔ ايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ ، يٝذضٟ 

االْتكاٍ مٛ تطٜٛض املٓع١َٛ ايك١ُٝٝ 

رصان١ٝ ٚاملعضؾ١ٝ مبٗاصات عًٛن١ٝ َٔ ٚاال

كتًـ اؾٛاْب ٚاالػاٖات عٝاعٝا ٚاراصٜا 
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ٚثكاؾٝا ... ٚفٛال إىل َضس١ً تعظٜظ ايجك١ مبا ٖٛ 

َٓذظ ٚقا٥ِ . 

(31)

إس إٕ َٔ َتطًبات اـطاب   

ايغٝاعٞ املؤعغاتٞ يف ظٌ ايزميكضاط١ٝ ٖٛ 

اؿؿاظ ع٢ً ق٠ٛ اجملتُع ٚمتاعه٘ بٛسز٠ املٛقـ 

تكِٜٛ ؾًغؿ١ ايٓعاّ ايغٝاعٞ مبا  َؤعغٝا َع

ٜٓغذِ ٚاألْع١ُ ايكا١ْْٝٛ ٚايزعتٛص١ٜ ايٓاؾش٠ 

، يف ظٌ تؾزٜز ٚعا٥ٌ املضاقب١ ع٢ً عٌُ 

املؤعغات َٔ أدٌ مُإ ؾاع١ًٝ ايعٌُ ٚاينبط 

 املؤعغٞ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٚايكا١ْْٝٛ .

ؾنال عٔ ايغعٞ مٛ بٓا٤ ؾنا٤ات املعضؾ١ 

ييت ْعٝؾٗا ايّٝٛ يتذاٚط ايؿذ٠ٛ املعضؾ١ٝ ا

َكاص١ْ بزٍٚ ايعامل املتكزّ ع٢ً ايضغِ َٔ 

اْؿتاح ثكاؾات اجملتُعات َع بعنٗا ايبعض يف 

ظٌ ايعٛمل١ املضنظ٠ ، َع االعتؿار٠ َٔ خدلات 

ايزٍٚ اييت لشت ػاصبٗا ايت١ُٜٛٓ يف انتغاب 

املٗاصات ٚػاٚط ايتشزٜات ايطاص١٥ اييت تٛادٗٗا 

ؿار٠ َٔ االعتجُاص فتُعاتٗا املعافض٠ باالعت

ٚاالفالح ايؾاٌَ يف مجٝع قطاعات اجملتُع 

ناؾ١ . 

(32)

 

تٛسٝز اـطاب ايغٝاعٞ عًُٝا حملاصب١  – 3

ظاٖض٠ اإلصٖاب عاملٝا :مبع٢ٓ ٚمع ايذلتٝبات 

اينضٚص١ٜ يف ظٌ َبارصات األَِ املتشز٠ 

ٚبضافٗا ايضا١ٖٓ َٔ أدٌ تعظٜظ اؿٛاص 

ٚايتغاَح ٚايتؿاِٖ ؾُٝا بني اؿناصات 

ٚايجكاؾات ٚاألرٜإ يز٣ ؽعٛب ايعامل ناؾ١ ، 

ٍ بني األرٜإ ٚايكِٝ ٚتضعٝخ االسذلاّ املتبار

ٚاملعتكزات ايز١ٜٝٓ ٚايجكاؾات ايغا٥ز٠ يف رٍٚ 

ايعامل بأنًُ٘ ، ٚايذلٜٚر يجكاؾ١ ايغالّ 

ٚايعزاي١ ٚايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ ٚايتغاَح ايٛطين 

ٚايزٜين ٚاالسذلاّ املتبارٍ ٚؾكا ملٓع١َٛ ايكِٝ 

اييت دا٤ت بٗا مجٝع األرٜإ ٚاملعتكزات 

ع ٚتؾذٝع بضاَر ٚايجكاؾات يف ظٌ ايكٝاّ بٛم

يًتجكٝـ ٚايتٛع١ٝ ايعا١َ اييت تؾٌُ مجٝع 

ايزٍٚ بال اعتجٓا٤ . ٚايبز٤ يف ايعٌُ ايتطٛعٞ يف 

ٚمع أْع١ُ ٚط١ٝٓ ٚإق١ًُٝٝ ٚرٚي١ٝ تغع٢ إىل 

تكزِٜ املغاعز٠ ٚتًب١ٝ استٝادات مشاٜا دضا٥ِ 

اإلصٖاب ٚأعضِٖ ٚنٌ َٔ ِؿك٘ اينضص ٚٚقع 

غاعز٠ ايهاؾ١ٝ عًٝ٘ بغببِٗ ، ٚتٝغض هلِ ُعبٌ امل

إلعار٠ سٝاتِٗ االعتٝار١ٜ إىل ٚمعٗا ايطبٝعٞ ، 

ٚتؾذٝع ايتعإٚ ايزٚيٞ َٔ خالٍ ايٛناالت 

املتدقق١ ايتابع١ يألَِ املتشز٠ ٚاملٓعُات 

اإلْغا١ْٝ ايزٚي١ٝ األخض٣ يًؾضٚع يف إقا١َ 

أْع١ُ قا١ْْٝٛ تنُٔ ايٓٗٛض ظٗٛر ايتنأَ 

يزعِ ايزٚيٞ يف َهاؾش١ اإلصٖاب ، َع مُإ ا

ايشٟ تكّٛ ب٘ املٓعُات ايزٚي١ٝ غرل اؿه١َٝٛ يف 

عبٌٝ املؾاصن١ يف مح١ً عامل١ٝ ملهاؾش١ اإلصٖاب 

ٚاعت٦قاي٘ عًُٝا َع إراْت٘ بكضاصات ٚإدضا٤ات 

 قا١ْْٝٛ رٚي١ٝ ٚإقًُٝٝا .

ػزٜز اـطاب ايغٝاعٞ يإلعالّ ايغٝاعٞ  – 4

:تهُٔ احمل١ٓ ايضا١ٖٓ يف اـطاب ايغٝاعٞ 

اعٞ يف طبٝع١ يػ١ اـطاب ايزٜين يإلعالّ ايغٝ

سات ايجكٌ ايتعبٟٛ اؾٗارٟ املضتبط بايغٝاع١ 

يف َضس١ً فعٛر اإلعالّ ايغٝاعٞ خالٍ ايعكٛر 

ايجالث١ أٚ األصبع١ األخرل٠ عُٝا يف ايزٍٚ 

ايعضبٞ) تعاقب أدٝاٍ اإلعالّ ايغٝاعٞ سقضا ( ، 

ؾكز أماؾت بعزًا رًٜٓٝا َشٖبًٝا يًدطاب ايغٝاعٞ 

ٍ ؽ٦ٝا ؾؾ٤ٞ إىل ٚاقع ؾعًٞ بات أرا٠ ايشٟ ؼٛ

َقطٓع١ تؤعػ ألطَات ٚفضاعات دزٜز٠ يف 

املٓطك١ ) كاطض سضب املهْٛات املؿتع١ً ( .يشا 

تكتنٞ املضس١ً ايضا١ٖٓ ع١ًُٝ ػزٜز اـطاب 

ايغٝاعٞ يإلعالّ ايغٝاعٞ َٔ أدٌ ػاٚط 

ق١ٓ املامٞ ايكضٜب اييت دا٤ت َٔ ايتطضف 

ُا سزخ السكا يف ٚايػًٛ ٚايتؾزر ايؿهضٟ ن

بعض ايزٍٚ يف ظٌ تزاعٝات اسزاخ ايضبٝع 
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، يٓهٕٛ أَاّ ؼزٟ نبرل  2011ايعضبٞ َٓش عاّ 

ٜبتػٞ ايعٌُ ع٢ً تأعٝػ ٚسز٠ َٛقـ َٛسز 

َٔ ايٓاس١ٝ ايٓعض١ٜ ٚايؿهض١ٜ نٞ تهٕٛ عابك١ 

ألٟ َٛقـ عٝاعٞ ٜأتٞ َغتكبال ، مبع٢ٓ ػاٚط 

ق١ٓ ايقضاعات اؾ١ٜٛٗ اييت تغتٓز إىل 

تهٜٛٓات االدتُاع١ٝ ايؿضع١ٝ يًدضٚز مبٛقـ اي

داَع يًٜٗٛات االدتُاع١ٝ ايؿضع١ٝ ٚحيذلّ 

يًدقٛفٝات ايجكاؾ١ٝ ايؿضع١ٝ يهٞ ٜهٕٛ 

اينأَ يألَٔ ٚاالعتكضاص يف سزٚر ايجٛابت 

ايؾضع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ اييت تقٕٛ اإلْغإ ٚؼؿغ 

ٚدٛرٙ ٚسٝات٘ َٔ أدٌ اعتهُاٍ بٓا٤ َكَٛات 

ال .نُا إٕ اْعزاّ ػزٜز األ١َ َغتكب –ايزٚي١ 

اـطاب ايغٝاعٞ مُٔ عًغ١ً األؾهاص 

ايغٝاع١ٝ املضس١ًٝ جيعًٗا تعاْٞ َٔ االْكطاعات 

ايغٝاع١ٝ بغبب اختالف ايضؤ٣ ٚاملٛاقـ يف نٌ 

َضس١ً ، العُٝا ٚإْٓا ْعٝؿ يف عقض األؾهاص 

ٚاملعًَٛات ايشٟ تٛؾضٙ ؽبه١ املعًَٛات ايزٚي١ٝ ) 

هاي١ٝ ٚؼزٟ نبرلٜٔ األْذلْت ( يٓهٕٛ أَاّ إؽ

َؿارُٖا نٝـ جيضٟ ايعٌُ ع٢ً ايتٛافٌ َع 

األدٝاٍ اؾزٜز٠ اييت ؼٌُ قت٣ٛ ؾهضٟ 

َتٓٛع ٚثكاؾات َٓؿتش١ ع٢ً بعنٗا ايبعض يف 

عقض عٛمل١ ايجكاؾات ٚؼاٚص ايؾعٛب يف رٍٚ 

ايعامل املدتًؿ١ ؟ مما ٜؤؽض مضٚص٠ ايكٝاّ 

مبضادع١ ؾهض١ٜ ؽا١ًَ تٓطًل َٔ رٚاؾع 

َؿارٖا ايتشاٚص َا بني األؾهاص  َٛمٛع١ٝ

املتٓٛع١ ٚاالسذلاّ املتبارٍ يًجكاؾات 

ٚخقٛفٝاتٗا ٚايعٌُ بضٚح ايتغاَح ٚاملؤاطص٠ 

ايٛرٟ َٔ أدٌ خز١َ  -بزاؾع ايتٓاؾػ ايغًُٞ 

 ايؾعٛب ٚاألٚطإ . 

َػارص٠ إْؾا١ٝ٥ اـطاب ٚايعٌُ بٛاقع١ٝ  – 5

 اـطاب ايعكالْٞ املؤعغٞ :

ات ايغٝاع١ٝ يف ايهجرل يكز ناْت أغًب اـطاب

َٔ َضاسٌ ايتطٛص ايغٝاعٞ ايزميكضاطٞ ٖٞ 

خطابات إْؾا١ٝ٥ تعهػ األؾهاص ايغٝاع١ٝ 

يألسظاب ٚايك٣ٛ ايغٝاع١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ اييت 

تقزت املؾٗز ايغٝاعٞ ايعضاقٞ خالٍ أنجض َٔ 

عكز َٔ ايظَٔ بزيٌٝ ق١ً االلاط امُلتشكل ع٢ً 

اقٞ .إس أصض ايٛاقع أَاّ طُٛسات ايؾعب ايعض

أمشت ايهجرل َٔ ايضؤ٣ يف اـطاب ايغٝاعٞ 

يز٣ األؾضار ٚاؾُاعات ٚاؿضنات ٚاألسظاب، 

تأتٞ بزاؾع تأر١ٜ ٚظٝؿ١ عٝاع١ٝ َا يف اجملتُع 

ٚملز٠ قزر٠ ، يتبزٚ ٚع١ًٝ يًٗضٚب َٔ ايٛاقع 

ٚيٝػ االقذلاب َٓ٘ أٚ ست٢ ؾُٗ٘ أٚ ؼًًٝ٘ 

بػضض ؼًٜٛ٘ ٚتػٝرلٙ مٛ األؾنٌ ،بزيٌٝ 

ٞ َٛاقع املغ٦ٛي١ٝ ايعزر ايهبرل َٔ املغ٦ٛيني تٛي

َٔ رٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾشك ؽاٌَ حملت٣ٛ 

ايٛعٛر املتشكك١ اييت ٚعز بٗا املضؽشني يف 

َضس١ً ايزعا١ٜ االْتداب١ٝ .مبع٢ٓ إٕ املضس١ً 

ايكار١َ تكتنٞ ايعٌُ غطاب عكالْٞ َؤعغٞ 

العتٓباط ٚاقع١ٝ عٝاع١ٝ دزٜز٠ تبتعز عٔ 

ط١ٝ املظٜؿ١ أٚ ايزميكضاط١ٝ خطابات ايزميكضا

 Virtualايؾه١ًٝ أٚ ايزميكضاط١ٝ ايتكزٜض١ٜ 

Democracy  أٚ ست٢ ايزميكضاط١ٝ اييت

 Electoralتغتٓز إىل اعتبزار١ٜ اْتداب١ٝ 

Authoritarianism  أٚ رميكضاط١ٝ اْتداب١ٝ

Electoral Democracy  اييت صٚدت إيٝٗا

َٔ  اإلراص٠ األَضٜه١ٝ يف خطاباتٗا ايغٝاع١ٝ ،

رٕٚ إٔ ْؿِٗ املكافز ٚاألٖزاف اييت ٜبتػٝٗا 

اجملتُع ايزٚيٞ يف ظٌ ايزع٠ٛ ايضا١ٖٓ يًتٛد٘ 

مٛ اـطابات االفالس١ٝ يف اجملاالت ايغٝاع١ٝ 

ٚاالقتقار١ٜ ٚايت١ُٜٛٓ َٚا عٛاٖا َٔ فاالت 

اؿٝا٠ ناؾ١ .

(33)

ؾكز ٚمعت ؾضْغا ٚأملاْٝا  
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َؾضٚعا َتهاَال يإلفالح يف َٓطك١ ايؾضم 

ٚبايتٛاطٟ َع املؾضٚع ايعضبٞ  2004ٚعط عاّ األ

يإلفالح ايشٟ طضح َٔ االعهٓزص١ٜ يف آساص َٔ 

ايعاّ ْؿغ٘ ، نٞ ٜهٕٛ ايبزٌٜ عٔ َؾضٚع 

ايؾضم االٚعط ايهبرل ايشٟ طضست٘ ايٛالٜات 

مُٔ  2004املتشز٠ األَضٜه١ٝ يف ؽباط عاّ 

َبارصتٗا ايزٚي١ٝ ) خطابٗا االعذلاتٝذٞ 

تٝذ١ يتعجض تطبٝل املؾضٚع ايغٝاعٞ ايشٟ دا٤ ْ

األَضٜهٞ يف ايعضام يف سٝٓٗا ( ، يٝهٕٛ ايبزٌٜ 

عٓ٘ ٚمُٔ اؾٗٛر األٚصب١ٝ ايغاع١ٝ َٔ أدٌ 

ايتؾاٚص ٚايتٓغٝل ٚايتؿاِٖ َع رٍٚ املٓطك١ ٚيف 

ظٌ خطاب مجاعٞ ٜغتٓز إىل اؿٛاص ايؾاٌَ َع 

اسذلاّ خقٛف١ٝ نٌ رٚي١ . ع٢ً إٔ جيضٟ 

ايباصط٠ ٚاملؤثض٠ يف ايتٓغٝل َع مجٝع ايؿٛاعٌ 

اجملتُع ايزٚيٞ نُؤعغات َٚٓعُات ٚرٍٚ ، 

بؾضط عزّ ايكبٍٛ ألٟ ؾضض يًؾضٚط َٔ 

اـاصز يف ع١ًُٝ االفالح ايؾا١ًَ يهٞ تهٕٛ 

ؾاع١ً َٚٓتذ١ .

(34)

 

مبع٢ٓ اعتجُاص طاقات اجملتُع اؿاي١ٝ ٚغاف١ 

اييت يزٜٗا ايضغب١ ٚايكزص٠ ع٢ً ت١ُٝٓ ايشات 

ؿغبإ ساي١ ايؾٝدٛخ١ ٚاملعاصف َع األخش با

اييت تعاْٞ َٓٗا فتُعات رٍٚ ايعامل املتكزّ 

اييت تغع٢ إىل ؾتح باب ٖذض٠ أَاّ ايعكٍٛ 

ٚايهؿا٤ات َٔ ايعامل ايعضبٞ ، يضؾز فتُعاتٗا 

بايك٠ٛ ٚعز َٛاطٔ اينعـ يف بٓٝتٗا ايذلنٝب١ٝ 

االدتُاع١ٝ اييت تعاْٞ َٔ ايتكارّ ٚاهلضّ بغبب 

 ٔ يف ؾ٦اتِٗ ايعُض١ٜ .تظاٜز َعزالت نباص ايغ

ايتٓاغِ َع ثكاؾ١ املعًَٛات١ٝ ٚٚعا٥ٌ  – 6

ايتٛافٌ االدتُاعٞ : تؤرٟ ؽبه١ املعًَٛات 

ايزٚي١ٝ اييت ٜٛؾضٖا األْذلْت ٚؽبهات ايتٛافٌ 

االدتُاعٞ مبدتًـ أْٛاعٗا رٚصا باصطا يف تٛدٝ٘ 

األؾهاص ٚايضؤ٣ ٚست٢ املٛاقـ عٛا٤ أناْت ع٢ً 

املغت٣ٛ االدتُاعٞ أٚ املغت٣ٛ ايغٝاعٞ أٚ 

املغت٣ٛ ايجكايف ٚغرلٖا َٔ املغتٜٛات اييت باتت 

ْكط١ ايتكا٤ ٚتٛافٌ َٓعِ ٚبؾهٌ إيهذلْٚٞ 

ٚاعع ايٓطام يٝهٕٛ َتزاخال َع مجٝع ؽعٛب 

رٍٚ ايعامل عابضا يًشزٚر ٚايكَٛٝات ٚيػات 

 ايتداطب ٚاالعذلعاٍ بني ايزٍٚ ْؿغٗا .

عالّ ٖٚشا َا سزرت٘ ْعض١ٜ ثضا٤ ٚعا٥ٌ اال

ٚاالتقاٍ اييت دا٤ بٗا نٌ َٔ " صٜتؾاصر راؾت " 

ٚ " صٚبضت يٝٓػٌ " يًبز٤ يف تقٓٝـ ٚتكِٜٛ 

تأثرل ٚعا٥ٌ االتقاٍ املدتًؿ١ عُٝا غرل 

ايضزل١ٝ أٚ ايؾدق١ٝ يف ٚمع َؤؽضات ايجضا٤ 

املعضيف يًُع١ًَٛ ، َٔ خالٍ اـطابات 

االيهذل١ْٝٚ اييت تتؿاعٌ َع أندل عزر َٔ 

مل عٝح أفبشت ٚع١ًٝ تطبٝك١ٝ ايٓاؼ يف ايعا

يتبارٍ اـطابات ملا تٛؾضٙ َٔ َعًَٛات غ١ٝٓ 

ُُتًكٞ . ؾنال عٔ ايبز٤ يف ع١ًُٝ تٓؾ١٦  يً

عٝاع١ٝ اييت َٔ ؽأْٗا إٔ ػعٌ  –ادتُاع١ٝ 

اإلْغإ ع٢ً احملو أَاّ ؼٛالت ٚتٓاقنات 

اـطاب ايغٝاعٞ ايضأٖ ، نْٛٗا اؿٌ األَجٌ 

ٚدعً٘ أنجض يف ؼقني اجملتُع ايغٝاعٞ 

ؾاع١ًٝ يف فاٍ املؾاصن١ ايغٝاع١ٝ َٔ خالٍ 

ت١ُٝٓ ؾنا٤ات ايجكاؾ١ ايغٝاع١ٝ املؾاصن١ اييت 

تٛا٤ّ ايتشٍٛ ايزميكضاطٞ ، ٚتتؿل َع َؤؽضات 

تٛد٘ ايعٌُ مٛ اؿؿاظ ع٢ً متاعو اجملتُع 

قُٝٝا ٚثكاؾٝا بايؾهٌ ايشٟ حيانٞ ايطؿض٠ 

ع٢ً ايؾباب١ٝ ايضا١ٖٓ اييت ؼٌُ ؾهضا َٓؿتشا 

ثكاؾات ايؾعٛب األخض٣ ، مبع٢ٓ اعتٝعاب اؾٌٝ 

اؾزٜز َٔ ايؾباب ٚرفِٗ يف َؤعغات ايزٚي١ 

ٚاجملتُع ع٢ً سز عٛا٤ ٚاالعتؿار٠ َٔ طاقاتِٗ 

يٝهٕٛ هلِ ايزٚص ايؿّعاٍ ٚاالجيابٞ يف ت١ُٝٓ 

اجملتُع يف فاالت اؿٝا٠ ناؾ١ .ٖٚشا ٜتطًب 

ايغعٞ اؿجٝح مٛ االعتؿار٠ َٔ ايتكاصب 
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عًُٞ ٚايذلابط املعضيف اؿافٌ بني ؽعٛب اي

ٚثكاؾات رٍٚ ايعامل املدتًؿ١ سامضا َٚغتكبال 

يف ظٌ ايجٛص٠ املعًَٛات١ٝ يًٛفٍٛ إىل أٖزاف 

َٚكافز َا بعز اـطابات ايغٝاع١ٝ ٚايتطٛص يف 

َٓع١َٛ ايكِٝ اجملتُع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايغٝاع١ٝ 

اييت تعظط َٔ َها١ْ اجملتُع ٚايزٚي١ َٚٛاطٓٝٗا 

 ضٜا ٚعًُٝا ع٢ً َز٣ املغتكبٌ ايكضٜب .ْع

ؾع٢ً عبٌٝ املجاٍ أفبشت ؽبه١ األْذلْت 

Online  ٚتطبٝكاتٗا َجٌ ايؿٝػ بٛى ٚتٜٛذل

ٚايٝٛتٝٛب ٚاملزْٚات َٚٛاقع ايزصرؽ١ مبدتًـ 

أْٛاعٗا ٚست٢ ايدلٜز االيهذلْٚٞ ) املٓع١َٛ 

ايضابع١ ( ، َع أدٗظ٠ اهلٛاتـ ايشن١ٝ 

ق١ٝ ) املٓع١َٛ ٚاملغاعزات ايضق١ُٝ ايؾد

اـاَغ١ ( ٚغرلٖا َٔ ايتكٓٝات اؿزٜج١ 

املتطٛص٠ امُلناؾ١ يًٛعا٥ٌ املض١ٝ٥ ٚايغُع١ٝ 

ٚاملهتٛب١ ايتكًٝز١ٜ عابكا ، متجٌ ساي١ ايتٓٛع يف 

تٛدٝ٘ اـطابات بتكٓٝات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 

بؾهًٗا ايؿضرٟ ٚست٢ املؤعغٞ ايعاّ مُٔ 

االؾذلامٞ َٓع١َٛ ايتؿاعٌ َع تطبٝكات ايٛاقع 

ايعابض يًشزٚر ٚبغضع١ ؾا٥ك١ تؿٛم ايتٛقعات يف 

صرٚر األؾعاٍ .

(35)

إس أفبشت ٚعا٥ٌ ايتٛافٌ 

االدتُاعٞ يف فاٍ االتقاٍ أقٌ غُٛما 

ٚاألنجض ٚؾض٠ يف املعًَٛات ٖٚٞ األعاؼ يف 

ظٗٛص ْعض١ٜ ايتغٜٛل االدتُاعٞ مُٔ 

ْعضٜات االتقاٍ املعافض٠ اييت ػُع بني ْتا٥ر 

قٓاع ٚاْتؾاص املعًَٛات ، مما ٜغُح ٚعٛخ اال

بتزؾل املعًَٛات ٚتأثرلٖا َٔ خالٍ ٖشٙ ايٛعا٥ٌ 

ُٜضار  يف ْؾض اـطابات ٚايطضٚسات ٚاألؾهاص ايٞ 

تعُُٝٗا بؾهٌ ٚاعع ع٢ً أنجض اجملتُعات .

(36)

 

أَا ؾاع١ًٝ تأثرل ٚعا٥ٌ االتقاٍ ) ايؿــٝػ بــٛى 

عٛاٖا ٚ ايٛاتغاب ٚ ايتــٜٛذل ٚايغــٓاب ؽــات َٚا 

َٔ تطبٝكات ايتٛافٌ االدتُاعٞ ( يف 

َغتدزَٝ٘ تتطًب ايعٌُ ع٢ً تٛدِٝٗٗ مز َا 

ُٜعضف سايٝا ب ) خطــاب ايهضاٖٝــ١ ( ايشٟ تجرلٙ 

بعض املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ بزٚاؾع ٚأعباب خاف١ ، 

عُٝا ٚإْ٘ ٜتعاٌَ َع ؽـضا٥ح عُضٜـ١ كتًؿـ١ 

ٚبإَهإ مجٝع اؾٗات ٚاألطضاف املغـا١ُٖ ؾـٞ 

سيـو ايتٛدٝ٘ ) ايبٝـت، املزصعـ١، َؤعغات 

اجملتُـع احملًـٞ، َٚؤعغـات ايزٚي١ األخض٣ سات 

ايؾإٔ ٚايعالق١ ( يًٛقٛف مزٙ ٚقاصبت٘ 

بايه١ًُ ٚاـطاب ، َـع ايتٓبٝـ٘ إيـ٢ ايـزٚص 

األعاعـٞ يإلعالّ يف ؽًٝك اـطاب َٔ 

ايهضا١ٖٝ ٚفبػ٘ بكِٝ املٛر٠ ٚايتغاَح ٚايعٝؿ 

املؾذلى .

(37) 

 

 اـامت١ ٚاالعتٓتادات :

َٔ ادٌ ايٛفٍٛ اىل اؿاي١ املج٢ً يًغًِ 

اجملتُعٞ جيب اعار٠ َٓتعُات اـطاب 

ايغٝاعٞ املعافض ٚاعتُارٙ ع٢ً فٝاغ١ ٚصؤ١ٜ 

دزٜز٠ يًتعاطٞ َع املتػرلات ايزاخ١ًٝ 

ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ اييت باتت ع٢ً احملو عُٝا 

يف َضس١ً َا بعز االْتقاصات امُلتشكك١ يف ايعضام 

اٚص٠ ي٘ ، ْاٖٝو عٔ ايعٌُ ع٢ً ٚبعض ايزٍٚ اجمل

إجيار ٚعا٥ٌ دزٜز٠ َٔ ؽأْٗا إٔ تنٝـ إيٝٗا 

ايكزصات امُلناعؿ١ يف قاصب١ ايؿهض املتطضف 

ٚامُلتؾزر ايشٟ بات ٜٗزر نٝإ ٚٚدٛر اجملتُعات 

بغبب تقاعز خطض ايتٓعُٝات االصٖاب١ٝ 

املغًش١ َٚٓٗا تٓعِٝ ) راعؿ ( اإلصٖابٞ َٓش 

ٓا ؼزٜز أبضط . َٔ ٖٓا ميهٓ 2003عاّ 

االعتٓتادات اييت تٛفٌ إيٝٗا ايبشح يف فاٍ 

ؼًٌٝ إؽهايٝات اـطاب ايغٝاعٞ املؤعغٞ 

َٚناَٝٓ٘ يف ايعضام خالٍ املضس١ً ايضا١ٖٓ َٔ 

 تاصخي٘ امُلعافض ٚاييت تهُٔ يف االتٞ :  
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ايزق١ ٚايذلنٝظ يف َنُٕٛ اـطاب  – 1

ٚؼًٌٝ تؿافًٝ٘ َٔ أدٌ ايعٌُ ع٢ً طٜار٠ ٚعٞ 

 ذتُع ) عُل قت٣ٛ صعاي١ اـطاب ( .امُل

االبتعار عٔ ايتؾهٝو ٚايتشضٜض يف  – 2

اـطاب ايغٝاعٞ سامضا َٚغتكبال ينُإ 

ايعكال١ْٝ ٚاؿه١ُ يف َعاؾ١ احمل١ٓ ايضا١ٖٓ 

ٚيًبز٤ باعذلاتٝذٝات دزٜز٠ ما١َٓ ؿٝا٠ 

االْغإ يف نٌ طَإ َٚهإ ) اـطاب املتظٕ 

 ٚاملتٛاطٕ (.

ا بني اـقٛفٝات ٚايٛمع ايعاّ االتغام َ – 3

يٛاقع اهلٜٛات ٚايجكاؾات االدتُاع١ٝ ناؾ١ ، 

مبع٢ٓ االْتكاٍ َٔ اـال إىل ايعاّ ٚع٢ً 

أعػ ٚثٛابت ٚط١ٝٓ َؾذلن١ تنُٔ 

االعتكضاص ٚاألَٔ يف فاالت اؿٝا٠ ناؾ١ ) 

 ايؿاعٌ ( . –اـطاب اهلارئ 

ْؾض ايجكاؾ١ املز١ْٝ ) اـطاب املعتزٍ (   - 4

١ٗ ايتطضف ٚايتؾزر ايشٟ ٜنضب ب١ٝٓ ملٛاد

اجملتُعات ناؾ١ راخًٝا ٚخاصدٝا ٚايتعاٌَ َع 

اآلخض ع٢ً ٚؾل قِٝ ايتغاَح ٚايٛعط١ٝ 

 ٚاالعتزاٍ . 

ت١ُٝٓ ايٛعٞ اجملتُعٞ غطٛص٠ ؼزٜات  - 5

املضس١ً ايضا١ٖٓ يًشؿاظ ع٢ً ايغًِ االدتُاعٞ 

َٚهاؾش١ ظاٖضتٞ اإلصٖاب ٚايتطضف ايؿهضٟ 

االعتكضاص ايؾاٌَ يف اجملتُع َٔ أدٌ متهني 

ٚاملنٞ مٛ ايٓٗٛض بايٛاقع ايغٝاعٞ 

 ٚاالدتُاعٞ يف ايبالر  .  

ؼزٜح املٓاٖر ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ األعاع١ٝ  - 6

بكِٝ سكٝك١ٝ تكٟٛ رعا٥ِ ايٛسز٠ ايٛط١ٝٓ 

ٚتقٕٛ َضتهظات ايتالسِ االدتُاعٞ يًشؿاظ 

ع٢ً ايغًِ املزْٞ ، ٚإبعار ايبالر َٔ خطض 

ظالم يف َتاٖات املٛادٗات ٚاؿضٚب ايزاخ١ًٝ االْ

املزؾٛع١ باعتكطاب طا٥ؿٞ عٝاعٞ داْيب 

ٚاملزعّٛ َٔ خاصز اؿزٚر ، ٚاييت بزأت سايٝا 

تشٟٚ ٚتٓتٗٞ بغضع١ ؾاصق١ بغبب ايٛعٞ 

اجملتُعٞ ٚمتاعو مجٝع َؤعغات ايزٚي١ َع 

َضادعٗا ايز١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

١ً عابك١ خالٍ ٚايغٝاع١ٝ نُا سزخ يف َضس

 .  2008 – 2006األعٛاّ 

ػؿٝـ َٓابع اإلصٖاب بأؽهاي٘ املدتًؿ١ َٔ  - 7

خالٍ صفز متًٜٛ٘ ٚايتنٝٝل ع٢ً سًكات٘ 

اإلصٖاب١ٝ ُبػ١ٝ ايكنا٤ عًٝ٘ ٚبؾهٌ َتهاٌَ 

ٚعادٌ ٚع٢ً ناؾ١ املغتٜٛات ٚكتًـ اجملاالت 

 . 

تأعٝػ َضانظ َتدقق١ يف َٛمٛع١  - 8

أسزخ ايتكٓٝات ايع١ًُٝ  ايبشح ايعًُٞ ٚاعتُار

اييت َٔ ؽأْٗا إٔ تضؾز َؤعغات ايزٚي١ ناؾ١ 

باملعًَٛات ٚاملعضؾ١ اييت َٔ ؽأْٗا تطٜٛض َهأَ 

ايك٠ٛ ٚايتُٝظ ٚاإلبزاع يف املٛاطٔ ايعضام ايشٟ 

اعتطاع إٔ حيكل ايٓقض ايهبرل عُٝا ايؾباب 

َِٓٗ ايشٜٔ يّبٛا ْزا٤ املضدع١ٝ ايز١ٜٝٓ ايضؽٝز٠ 

شٚر عٔ ايٛطٔ ٚاملكزعات ، َع يف ايزؾاع ٚاي

تٛظٝـ مجٝع َٛاصر ايزٚي١ خالٍ املضس١ً 

ايكار١َ ٚتٛدٝٗٗا مٛ ؾا٥ز٠ اجملتُع يتشكٝل 

أع٢ً َٓؿع١ َتباري١ يف ظٌ االعتذاب١ ايغضٜع١ 

 يؿاع١ًٝ دٛر٠ األرا٤ ُٚسغٔ اإلراص٠ .   

ايبز٤ يف ع١ًُٝ ت١ُٜٛٓ ؽا١ًَ ملعاؾ١  - 9

، األ١َٝ ،  َؾانٌ اجملتُع ناؾ١ )) ايؿكض

املضض ، ايعذظ ، ايعٛط ، ٚايؾٝدٛخ١ ...  (( إعُاال 

( َٔ  29مبا ّْقت عًٝ٘ ايؿكضات األصبع َٔ املار٠ ) 

 .  2005ايزعتٛص ايعضاقٞ يعاّ 

االعتُار ع٢ً ٚعا٥ٌ ٚأرٚات ايتطٛص اؿزٜج١  - 10

يف فاٍ ايتٓؾ١٦ االدتُاع١ٝ ٚايذلب١ٜٛ 

إلْغإ ع٢ً ٚايتع١ًُٝٝ اييت َٔ ؽأْٗا إٔ ػعٌ ا
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احملو أَاّ قناٜا اـطاب ايضا١ٖٓ َٔ أدٌ 

انتغاب املٗاصات ايهاؾ١ٝ ٚاملعاصف اؾزٜز٠ 

ٚتٛظٝؿٗا بؾهٌ عًُٞ ) ايكزص٠ ع٢ً فرلٚص٠ 

خطاب فتُعٞ َتٛاطٕ َٚؤِثض ( ، نْٛٗا اؿٌ 

األَجٌ يف ؼقني اجملتُع ٚاؿؿاظ ع٢ً 

متاعه٘ َٚٛا٥ُت٘ َع ايطؿض٠ اؿاف١ً يف 

ٞ يز٣ ايؿ٦ات ايعُض١ٜ َٔ ايؾباب ايتطٛص ايٓٛع

يف عاملٓا امُلعافض ملا ؼًُ٘ َٔ قت٣ٛ َٚنُٕٛ 

ؾهضٟ ؾٝ٘ ايؾ٤ٞ ايهجرل َٔ ايٓنر املعضيف 

املٓؿتح ع٢ً ثكاؾات األَِ ٚايؾعٛب األخض٣ ، 

مبع٢ٓ اعتٝعاب اؾٌٝ اؾزٜز َٔ ايؾباب 

ٚرفِٗ يف َؤعغات ايزٚي١ ناؾ١ ٚاالعتؿار٠ 

ٝهٕٛ هلِ ايزٚص ايضٜارٟ َٔ طاقاتِٗ اإلبزاع١ٝ ي

ايؿّعاٍ ٚاالجيابٞ يف ت١ُٝٓ اجملتُع يف فاالت 

 اؿٝا٠ ناؾ١ .        

اعتجُاص طاقات اجملتُع اؿاي١ٝ ٚغاف١  - 11

اييت يزٜٗا ايضغب١ ٚايكزص٠ ع٢ً ت١ُٝٓ ايشات 

ٚاملعاصف َع األخش باؿغبإ ساي١ ايؾٝدٛخ١ 

ّ اييت تعاْٞ َٓٗا فتُعات رٍٚ ايعامل املتكز

اييت تغع٢ إىل ؾتح باب ٖذض٠ أَاّ ايعكٍٛ 

ٚايهؿا٤ات يضؾز فتُعاتٗا بايك٠ٛ ٚعز َٛاطٔ 

اينعـ يف بٓٝتٗا االدتُاع١ٝ اييت تعاْٞ َٔ 

ايتكارّ ٚاهلضّ بغبب تظاٜز َعزالت نباص ايغٔ 

 يف ؾ٦اتِٗ ايعُض١ٜ .

ايغعٞ اؿجٝح مٛ االعتؿار٠ َٔ ايتكاصب  - 12

ؿافٌ بني ؽعٛب ايعًُٞ ٚاملعضيف ٚايتهاٌَ ا

ٚثكاؾات رٍٚ ايعامل املدتًؿ١ يف ظٌ ايجٛص٠ 

املعًَٛات١ٝ يًٛفٍٛ إىل أٖزاف َٚكافز َا بعز 

ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚايتطٛص يف َٓع١َٛ ايكِٝ 

ايذلب١ٜٛ اييت تعظط َٔ َها١ْ اإلْغإ عًُٝا 

ٚعًُٝا َٔ أدٌ إْناز خطاب ادتُاعٞ عٝاعٞ 

يؿاعٌ َع ؾٝ٘ ايؾ٤ٞ ايهجرل َٔ ايٓنر ٚايتٛاطٕ ا

 َغتذزات اؿٝا٠ ايعا١َ سامضا َٚغتكبال .

  

    املقارص:

ا_1
ٜٓاؼ مٝا٤ َٗزٟ ،ؼًٌٝ ايك٣ٛ 

االعذلاتٝذ١ٝ املؤثض٠ يًدطاب ايغٝاعٞ رصاع١ 

ساي١ اـطب ايغٝاع١ٝ يدلاى أٚباَا، ف١ً 

، ن١ًٝ ايذلب١ٝ / أبٔ صؽز  200األعتاس ،ايعزر

 .2012يًعًّٛ اإلْغا١ْٝ،بػزار 

2_
ناٌَ داعِ املضاٜاتٞ، َؿّٗٛ األَٔ  

، يف: 1االدتُاعٞ يف ايؿهض ايغٛعٝٛيٛدٞ، ط

ْز٠ٚ ؾهض١ٜ يبٝت اؿه١ُ، بػزار: راص اؿض١ٜ 

 ،.   1997يًطباع١، 

3_
ٜٓعض: قغّٛ عًِٝ، االػاٖات اؾزٜز٠ يف  

ايّزصاعات األ١َٝٓ رصاع١ يف تطٛص َؿّٗٛ األَٔ 

عدل َٓعاصات ايعالقات ايزٚي١ٝ، صعاي١ 

َادغترل، ن١ًٝ ايعًّٛ ايّغٝاع١ٝ ٚاالعالّ، 

 .2010داَع١ اؾظا٥ض، اؾظا٥ض،
 

 

5

اؿاصخ عبز اؿُٝز سغٔ ٚ غغإ سغني عامل  

،برلٚت: ايزاص 2راٜين، عًِ ايٓؿػ األَين،ط

 ،2006ايعضب١ٝ يًعًّٛ، 

6_
قُز عبز ايهضِٜ ْاؾع، األَٔ  

، 1975،ايكاٖض٠، َطبٛعات ايؾعب، 1ايكَٛٞ،ط

 .11ل

7_
، 1ؽؿٝل صمٛإ، عًِ ايٓؿػ االدتُاعٞ،ط

برلٚت، فز املؤعغ١ اؾاَع١ٝ يًزصاعات 

 . 97، ل2008ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع، 
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8_
ؾضاؼ عباؼ ايبٝاتٞ، األَٔ ايبؾضٟ بني 

، عُإ، راص غٝزا٤ يًٓؾض 1اؿكٝك١ ٚايظٜـ، ط

، 2010ٚايتٛطٜع، 

 

9_
ؾٛط١ٜ ايعط١ٝ، املزخٌ إىل رصاع١ عًِ ايٓؿػ  

بػزار، راص اؿه١ُ يًطباع١ ،1االدتُاعٞ،ط

. ٚ يًتعضف ع٢ً َؿّٗٛ، 22، ل1992ٚايٓؾض، 

ٚأْٛاع، ٚأٖزاف ٚبٓا٤ اؾُاع١ ٜٓعض: أمحز 

قُز ايظعيب، عًِ ايٓؿػ االدتُاعٞ، 

، 2010،عُإ: راص طٖضإ يًٓؾض ٚايتٛطٜع، 1ط

 ٚ َا بعزٖا. 129ل

8_
بضْاَر االَِ املتشز٠ اإلمنا٥ٞ )إعزار(، تكضٜض  

، تضمج١: َضنظ 1994ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ يعاّ 

رصاعات ايٛسز٠ ايعضب١ٝ، برلٚت: َضنظ رصاعات 

 .31، ل1994ايٛسز٠ ايعضب١ٝ، 

(

10

)

 See: Gould, J and, W. L., A 

Dictionary of the Social Science,( 

London: without,  1959), P 626. 

9_
ناٌَ داعِ املضاٜاتٞ، َؿّٗٛ األَٔ  

االدتُاعٞ يف ايؿهض ايغٛعٝٛيٛدٞ، املقزص 

 .11ايغابل، ل

10_
بؾرل ايْٛزٟ، األَٔ املؿكٛر رٚص االعتدباصات 

، برلٚت ، راص 1ٚايت١ُٝٓ يف اعتتباب األَٔ ، ط

 ايقؿاص، 

 . 30ل 

11_
بؾرل ايْٛزٟ، األَٔ املؿكٛر رٚص االعتدباصات 

ب األَٔ ، املقزص ايغابل، ل    ٚايت١ُٝٓ يف اعتتبا

 .31-30ل

12_
قُز ٜاعض األٜٛبٞ، ايٓعض١ٜ ايعا١َ يألَٔ 

يبٓإ،  -،طضابًػ2مٛ عًِ ادتُاع أَين ، ط

 .63، ل2008املؤعغ١ اؿزٜج١ يًهتاب، 

13_
ايطٝب ايبهٛـ،  ايذلابط بني األَٔ اإلْغاْٞ 

 .http:// www. Iadn .ٚسكٛم اإلْغإ،

Aihr. Ory.  

 14_
اهلل غين ايعظاٟٚ، ايغٝاع١ االدتُاع١ٝ  عبز 

ٚاألَٔ اإلْغاْٞ يف ايعضام رصاع١ ادتُاع١ٝ 

ؼ١ًًٝٝ، اطضٚس١ رنتٛصاٙ، ن١ًٝ اآلراب، 

( ابٔ َٓعٛص ، يغإ ايعضب 17، )2010داَع١ بػزار، 

 ، 1994، برلٚت ، راص فارص ،  2، ط2، ز

15_
عُار عبز ايًطٝـ، ؼًٌٝ اـطاب ايغٝاعٞ 

بٞ ايتأصٜخ ٚاملٓاٖر ٚاالؾام،ف١ً يف ايعامل ايعض

 ،.2015،صبٝع 6ايبالغ١ ٚؼًٌٝ اـطاب ايعزر 

ب_16

نٌْٛ، عاّ  -ٍٚ بضميض ٚ َايهّٛ َاى 

قنٝت٘ يف ايعضام ايٓناٍ يبٓا٤ غز َضدٛ،تضمج١ 

2006عُض االٜٛبٞ ،راص ايهتاب ايعضبٞ ،برلٚت 

.

 

طٖرل ناظِ عبٛر ، عٔ املؤعغ١ األ١َٝٓ اييت 

 116(،دضٜز٠ املز٣ ،ايعزر 2-1بار )ؽٝزٖا ايٓعاّ امل

   2004أٜاص  20اـُٝػ 

17_
قُز عٝز أمحز عًٞ ايُٝين ،اـطاب  

ايغٝاعٞ يًطبك١ ايٛعط٢ املقض١ٜ رصاع١ 

ؼ١ًًٝٝ ألؾهاص صَٛط ايطبك١ ايٛعط٢ ، راص 

 ايهتب ايعضب١ٝ ، برلٚت ، .

18_
اؿاد١ ععٛر ، اعذلاتٝذ١ٝ ايؾضع١ٝ 

١ٝ ايعضب١ٝ رصاع١ ٚاالعتُضاص يألْع١ُ ايغٝاع

بٓا١ٝ٥ يًدطاب ايغٝاعٞ ، صعاي١ َادغترل، 

دـــاَع١ قُز بٛمٝاف ) املغ١ًٝ (، ن١ًٝ 

 .2015اؿكٛم ٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ ، اؾظا٥ض ، 

19_
إٜٓاؼ مٝا٤ َٗزٟ ، ؼًٌٝ ايك٣ٛ 

االعذلاتٝذ١ٝ املؤثض٠ يف اـطاب ايغٝاعٞ رصاع١ 

ساي١ اـطب ايغٝاع١ٝ يباصاى اٚباَا ، ّ / 
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داَع١ بػزار ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ / أبٔ صؽز  العتاس ،ا

 . 2012،  200، ايعزر / 

20_
ًَُٗٞ بٔ عًٞ ، اـطاب ايغٝاعٞ ٚآيٝات 

تؿعٌٝ املؾاصن١ ايغٝاع١ٝ يف اؾظا٥ض ، ف١ً 

، سظٜضإ  13ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايغٝاع١ٝ ، ايعزر 

 ،داَع١ ايؾٗٝز مٍح٘ ـنض ، اؾظا٥ض. 2016

ايشٟ ؽػٌ َٓقب َزٜض  * باتضٜو ؽاصٚرٚ

( ٚأفزص َع  CADَضنظ ؼًٌٝ اـطاب ) 

رَٚٝٓٝو َٓػٓٛ نتاب ) َعذِ ؼًٌٝ اـطاب ( 

 . 

21_
زلاح محزٟ ، ؼًٌٝ اـطاب ايغٝاعٞ َا 

جيب إٔ ٜهٕٛ ، املعٗز املقضٟ يًزصاعات 

 ايغٝاع١ٝ ٚاالعذلاتٝذ١ٝ  .

22_
اؿاد١ ععٛر ، اعذلاتٝذ١ٝ ايؾضع١ٝ 

ايغٝاع١ٝ ايعضب١ٝ رصاع١ ٚاالعتُضاص يألْع١ُ 

 بٓا١ٝ٥ يًدطاب ايغٝاعٞ .

23_
عٓا٤ عٝهٛيٛد١ٝ تٓعِٝ راعؿ ... ٚؽِ ايزٜٔ 

بايزّ ، يف نتاب فُٛع١ باسجني ، راعؿ 

إٜهٛيٛدٝا ايتُزر ... ٚؽِ ايزٜٔ بايزّ ، بػزار ، 

َضنظ محٛصابٞ يًبشٛخ ٚايزصاعات 

 .  2016االعذلاتٝذ١ٝ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، سظٜضإ 

24_
طاٖض يبٝب ، َٔ اـٛف إىل ايتدٜٛـ : اي

َغا١ُٖ يف تعضٜـ ثكاؾ١ اـٛف ، ف١ً 

املغتكبٌ ايعضبٞ ، َضنظ رصاعات ايٛسز٠ 

، آب /  330، ايعزر /  29ايعضب١ٝ ، برلٚت ، ايغ١ٓ / 

2006. 

25_
متت تال٠ٚ اـطاب َٔ قبٌ َهتب ايغٝغتاْٞ 

ٙ املقارف يف ايجايح  1428قضّ  14يف ايٓذـ يف 

، ٜٓعض : صاٜزص ؾٝغاص" ايعضق١ٝ،  2007ط َٔ ؽبا

ايؿزصاي١ٝ، ٚؾهض٠ املٛاط١ٓ ايطا٥ؿ١ٝ يف ايعضام: 

ؼًٌٝ ْكزٟ ) باسح يف املعٗز ايٓضٚجيٞ 

يًؾؤٕٚ ايزٚي١ٝ ٚص٥ٝػ ؼضٜض املٛقع 

بايعضام  www.historiae.orgااليهذلْٚٞ 

اـال(،

https://www.icrc.org/ar/downloa

d/file/27874/irrc-868_visser.pdf  ،

https://www.saffar.org/?act=artc

&id=1101  2017/  12/  28، تاصٜخ ايظٜاص٠ . 

26_
عبز ايغالّ ايبػزارٟ ، ايغًِ ايٛطين ) املزْٞ (  

رصاع١ ادتُاع١ٝ عٝاع١ٝ يف قناٜا املقاؿ١ 

ٚايتغاَح ٚايقؿح ٚاي٥ٛاّ ٚايتآطص ايٛطين ، 

،  30عًغ١ً بٝت اؿه١ُ ايعضاقٞ، بػزار، ايعزر/

2012   . 

 

27_
عكٌٝ اـؿادٞ ، ايؿغار ٚاإلفالح :  

ايقشاؾ١ ايزٚي١ٝ ٚقناٜا اإلفالح ايغٝاعٞ ، 

راص املٓاٌٖ يًطباع١ ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع ، عٛصٜا ، 

2016. 

 

28_
َعتظ باهلل عبز ايؿتاح ، ايزميكضاط١ٝ ايعضب١ٝ   

بني قزرات ايزاخٌ ٚمػٛط اـاصز ، ف١ً 

املغتكبٌ ايعضبٞ ، َضنظ رصاعات ايٛسز٠ 

،  326، ايعزر /  28ايعضب١ٝ ، برلٚت ، ايغ١ٓ / 

 .  2006ْٝغإ / 

29_
عكٌٝ اـؿادٞ ، ايؿغار ٚاإلفالح : ايقشاؾ١ 

، َقزص عبل  ايزٚي١ٝ ٚقناٜا اإلفالح ايغٝاعٞ

 سنضٙ ،.

30_
بؾض٣ مجٌٝ ايضاٟٚ ، رٚص َٛاقع ايتٛافٌ 

َزخٌ ْعضٟ ، ف١ً  –االدتُاعٞ يف ايتػٝرل 
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ايباسح االعالَٞ ، داَع١ بػزار ، ن١ًٝ االعالّ ، 

 .  96، ل  2012،  18ايعزر / 

31_
ؾاط١ُ ايعكاصب١ ) ٚآخضٕٚ (، ايتقزٟ ـطاب 

ات ايهضا١ٖٝ عدل االْذلْت ، َضنظ ٖٞ يًغٝاع

 ، 2014ايعا١َ ، االصرٕ ، نإْٛ األٍٚ / 

32_
عٝغ٢ عٛر٠ بض١َٖٛ ،متجالت ِايًػ١ يف  

اجملًز  1اـطاب ايغٝاعٞ ،عامل ايؿهض، ايعزر

 .2007،عُإ، عبتُدل 36

 

33- 

http://www.ahewar.org/debat/sho

w.art.asp?aid=57790 

34- 

www.majma.org.jo/res/seasons/3

1/31-14.doc : 

35- maaber@scs-net.org   . 

36- http://www.acrseg.org/6921 

37- 

https://www.treasury.gov/resource

center/sanctions/Documents/1483

.pdf   

38- http://carnegie-

mec.org/2014/04/23/ar-pub-

55405  

39- 

http://www.niqash.org/ar/article

s/politics/3087/ 

40- 

http://www.ahewar.org/debat/sh
ow.art.asp?aid=212605 

 اهلٛاَؿ:

 
1

بــــــاقض داعـــــــِ قُــــــز ،اـطـــــــاب ايغٝاعــــــٞ ٚايًػـــــــ١    

ــزر    ــزٕ ،ايعـــــ ــٛاص املتُـــــ ــ١، اؿـــــ  21/  2/  2006 - 1468ايعارٜـــــ

 َٓؾٛص ع٢ً ايضابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.

art.asp?aid=57790 

ــاب     2 ــ١ يف اـطـ ــجالت ايًػـ ــ١ ،متـ ــٛر٠ بضَٖٛـ ــ٢ عـ عٝغـ

،عُــــــإ،  36اجملًــــــز   1ايغٝاعــــــٞ ،عــــــامل ايؿهــــــض، ايعــــــزر   

 .128،ل2007عبتُدل 

3    ٞ ــ ــاب ايغٝاعـ ــ١ اـطـ ــٞ ،يػـ ــز اؿـ ــز عبـ ــه١ً  ٚيٝـ املؾـ

تؾــــــضٜٔ 15،21ٚاؿــــــٌ ،داَعــــــ١ ايرلَــــــٛى ،احملــــــاظض٠ 

َٓؾــــــــــــــــــٛص٠ عًــــــــــــــــــ٢  ايــــــــــــــــــضابط       2013ايجــــــــــــــــــاْٞ  

www.majma.org.jo/res/seasons/31/
14.doc-31:  

4

 َقزص عابل.باقض داعِ قُز ، 

5

آٜـــــاؼ مـــــٝا٤ َٗـــــزٟ ،ؼًٝـــــٌ ايكـــــ٣ٛ االعـــــذلاتٝذ١ٝ 

املــــــؤثض٠ يًدطــــــاب ايغٝاعــــــٞ رصاعــــــ١ سايــــــ١ اـطــــــب   

ــزر    ــتاس ،ايعـــ ــ١ األعـــ ــا، فًـــ ــ١ٝ يـــــدلاى أٚباَـــ ،  200ايغٝاعـــ

نًٝـــــ١ ايذلبٝـــــ١ / أبـــــٔ صؽـــــز يًعًـــــّٛ اإلْغـــــا١ْٝ،بػزار  

 .903ل 2012

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=57790
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=57790
http://www.majma.org.jo/res/seasons/31/31-14.doc
http://www.majma.org.jo/res/seasons/31/31-14.doc
mailto:maaber@scs-net.org
http://www.acrseg.org/6921
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Documents/1483.pdf
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Documents/1483.pdf
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Documents/1483.pdf
http://carnegie-mec.org/2014/04/23/ar-pub-55405
http://carnegie-mec.org/2014/04/23/ar-pub-55405
http://carnegie-mec.org/2014/04/23/ar-pub-55405
http://www.niqash.org/ar/articles/politics/3087/
http://www.niqash.org/ar/articles/politics/3087/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=212605
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=212605
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=57790
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=57790
http://www.majma.org.jo/res/seasons/31/31-14.doc
http://www.majma.org.jo/res/seasons/31/31-14.doc
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(1)

ــاعٞ     ــاتٞ، َؿٗــــّٛ األَــــٔ االدتُــ ــِ املضاٜــ ناَــــٌ داعــ

ــٝٛيٛدٞ،  ــض ايغٛعــ ــت    ،1ط يف ايؿهــ ــ١ يبٝــ ــز٠ٚ ؾهضٜــ يف: ْــ

 .   10-9ل،1997اؿه١ُ، بػزار: راص اؿض١ٜ يًطباع١، 
(2)

ٜٓعــــــــض: قغــــــــّٛ عــــــــًِٝ، االػاٖــــــــات اؾزٜــــــــز٠ يف   

ــدل      ــٔ عـ ــّٛ األَـ ــٛص َؿٗـ ــ١ يف تطـ ــ١ رصاعـ ــات األَٓٝـ ايّزصاعـ

صعــــــــاي١ َادغــــــــترل،  َٓعــــــــاصات ايعالقــــــــات ايزٚيٝــــــــ١،

ــض،     ــ١ اؾظا٥ــ ــالّ، داَعــ ــ١ٝ ٚاالعــ ــّٛ ايّغٝاعــ ــ١ ايعًــ نًٝــ

 .18، ل2010اؾظا٥ض،
(3)

    ٘ ــ ــاْٞ ٚتزاعٝاتـــ ــٔ اإلْغـــ ، أنـــــضّ أْطـــــانٞ، يف األَـــ

net.org-maaber@scs . 
(4)

اؿــــاصخ عبــــز اؿُٝــــز سغــــٔ ٚ غغــــإ سغــــني عــــامل   

ــين،   ــٓؿػ األَـ ــِ ايـ ــين، عًـ ــ١   ،2طراٜـ ــزاص ايعضبٝـ ــرلٚت: ايـ بـ

 .145، ل2006يًعًّٛ، 
(5)

ٜٓعـــــــــض: قُـــــــــز عبـــــــــز ايهـــــــــضِٜ ْـــــــــاؾع، األَـــــــــٔ    

 .11، ل1975َطبٛعات ايؾعب،  ،ايكاٖض1،٠طايكَٛٞ،
(

6

)

ــاعٞ،    ــٓؿػ االدتُـــــ ــِ ايـــــ ــٛإ، عًـــــ  ،1طؽـــــــؿٝل صمـــــ

ــرلٚت ــض     ،بــ ــات ٚايٓؾــ ــ١ يًزصاعــ ــ١ اؾاَعٝــ ــز املؤعغــ فــ

 .  97، ل2008ٚايتٛطٜع، 
(

7

)

ٜٓعـــض: ؾـــضاؼ عبـــاؼ ايبٝــــاتٞ، األَـــٔ ايبؾـــضٟ بــــني       

ــ١ ٚايظٜــــــــ،  ــإ ،1ط اؿكٝكـــــ راص غٝـــــــزا٤ يًٓؾـــــــض   ،عُـــــ

.22، ل2010ٚايتٛطٜع، 

 

(

8

)

ــِ       ــ١ عًـــ ــزخٌ إىل رصاعـــ ــ١، املـــ ــ١ ايعطٝـــ ــض: ؾٛطٜـــ ٜٓعـــ

راص اؿهُـــــ١ يًطباعـــــ١  ،بػـــــزار،1طايـــــٓؿػ االدتُـــــاعٞ،

ــض،  ــٛاع،   22، ل1992ٚايٓؾــ ــّٛ، ٚأْــ ــ٢ َؿٗــ ــضف عًــ . ٚ يًتعــ

ــظعيب،     ــز ايـ ــض: أمحـــز قُـ ــ١ ٜٓعـ ــا٤ اؾُاعـ ــزاف ٚبٓـ ٚأٖـ

طٖــــــــضإ عُــــــــإ: راص ،1طعًــــــــِ ايــــــــٓؿػ االدتُــــــــاعٞ، 

 ٚ َا بعزٖا. 129، ل2010يًٓؾض ٚايتٛطٜع، 
(

9

)

ٜٓعـــــض: بضْـــــاَر االَـــــِ املتشـــــز٠ اإلمنـــــا٥ٞ )إعـــــزار(،   

ــاّ    ــض١ٜ يعــ ــ١ ايبؾــ ــض ايتُٓٝــ ــظ  1994تكضٜــ ــ١: َضنــ ، تضمجــ

ــات     ــظ رصاعـــ ــرلٚت: َضنـــ ــ١، بـــ ــز٠ ايعضبٝـــ ــات ايٛســـ رصاعـــ

 .31، ل1994ايٛسز٠ ايعضب١ٝ، 
(

10

)

 See: Gould, J and, W. L., A 
Dictionary of the Social Science,( 
London: without,  1959), P 626. 

(

11

)

ــّٛ األَـــٔ االدتُـــاعٞ        ناَـــٌ داعـــِ املضاٜـــاتٞ، َؿٗـ

 .11يف ايؿهض ايغٛعٝٛيٛدٞ، املقزص ايغابل، ل
(

12

)

بؾــــــرل ايْٛــــــزٟ، األَــــــٔ املؿكــــــٛر رٚص االعــــــتدباصات  

راص ،  بــــــــــرلٚت ،1ط ٚايتُٓٝــــــــــ١ يف اعــــــــــتتباب األَــــــــــٔ ، 

 ايقؿاص،  
 . 30ل 

(

13

)

بؾـــــرل ايْٛـــــزٟ، األَـــــٔ املؿكـــــٛر رٚص االعـــــتدباصات       

ــابل، ل        ــزص ايغــــ ــٔ ، املقــــ ــتتباب األَــــ ــ١ يف اعــــ ٚايتُٓٝــــ

 .31-30ل

 
(

14

)

ــٔ       ــ١ يألَـــ ــ١ ايعاَـــ ــٛبٞ، ايٓعضٜـــ ــض األٜـــ ــز ٜاعـــ قُـــ

 ،يبٓـــــــإ -طـــــــضابًػ،2ط مـــــــٛ عًـــــــِ ادتُـــــــاع أَـــــــين ،

 .63، ل2008املؤعغ١ اؿزٜج١ يًهتاب، 
(

15

)

األَـــــٔ اإلْغـــــاْٞ ايطٝـــــب ايبهـــــٛـ،  ايذلابـــــط بـــــني   

 .http:// www. Iadn .ٚسكـــٛم اإلْغـــإ،
Aihr. Ory.  

 (

16

)

عبـــــــــز اهلل غـــــــــين ايعـــــــــظاٟٚ، ايغٝاعـــــــــ١      ٜٓعـــــــــض:  

ــ١     ــضام رصاعـــــ ــاْٞ يف ايعـــــ ــٔ اإلْغـــــ ــ١ ٚاألَـــــ االدتُاعٝـــــ

ــ١  ادتُاعٝـــــــ١ ؼًًٝٝـــــــ١، اطضٚســـــــ١ رنتـــــــٛصاٙ،  نًٝـــــ

 .174-173، ل2010داَع١ بػزار،  اآلراب،

، بــــــرلٚت ،  2ط ،2( ابــــــٔ َٓعــــــٛص ، يغــــــإ ايعــــــضب ، ز17)

 . 489، ل1994راص فارص ، 

ؽـــضٜـ عبــار٠ ايًبـــإ ، يٝـــح عٝـــار٠ ايًٗٝيب،ايتعزرٜـــ١   6

ــ١ اّ   ــضام أرا٠ يًٛســـــــــز٠ اإلعالَٝـــــــ اإلعالَٝـــــــــ١ يف ايعـــــــ

ــات،     ــٛخ ٚايزصاعــ ــٞ يًبشــ ــضاع، املضنظايعضبــ ــ١ًٝ يًقــ ٚعــ

.رصاعــــــــــ١ َٓؾــــــــــٛص٠ عًــــــــــ٢ ايــــــــــضابط :   2014ايكــــــــــاٖض٠ 

http://www.acrseg.org/6921 

 

عُـــار عبـــز ايًطٝــــ، ؼًٝـــٌ اـطـــاب ايغٝاعـــٞ يف       7

ايعــــــــامل ايعضبــــــــٞ ايتــــــــأصٜخ ٚاملٓــــــــاٖر ٚاالؾام،فًــــــــ١   

 .125، ل2015،صبٝع 6ايبالغ١ ٚؼًٌٝ اـطاب ايعزر 

8

داعـــِ ٜـــْٛػ اؿضٜــــضٟ ، إؽـــهاي١ٝ ايٓؿـــٛس اـًٝذــــٞ      

ــٔ      ــٞ َـــ ــشاب األَضٜهـــ ــز االْغـــ ــ١ بعـــ ــ١ ايعضبٝـــ يف املٓطكـــ

ايعــــضام ٚايضبٝــــع ايعضبــــٞ ، راص اؾٓــــإ يًٓؾــــض ٚايتٛطٜــــع 

 . 23ل  ، 2014، ، عُإ 

9

ــاّ ايغٝاعـــــــٞ        ــاؾغ ، ايٓعـــــ ــِٝ دـــــــدل ســـــ ــز ايععـــــ عبـــــ

ــا٥ض    ــ١ ثــ ــٔ ايــــٛطين ، بػــــزار ، َؤعغــ ايــــزميكضاطٞ ٚاألَــ

 84، ل  2017ايعقاَٞ ، 
10

 .46املقزص ْؿغ٘،ل 

11

ــِ     ــٔ صقـــ ــاع فًـــــػ االَـــ ــ١ ادتُـــ ــاص 22يف 4761ٚثٝكـــ اٜـــ

ــ١ :  2003 ــط ايٛثٝكــــــــــــــــــ  ، صابــــــــــــــــــ
-https://www.treasury.gov/resource

center/sanctions/Documents/1483.p
df    

نْٛـــٌ، عـــاّ قنـــٝت٘   -بـــٍٛ بضميـــض ٚ َـــايهّٛ َـــاى   12

ــض    ــ١ عُــــ ــا٤ غــــــز َضدٛ،تضمجــــ ــاٍ يبٓــــ يف ايعــــــضام ايٓنــــ

 .60،ل2006االٜٛبٞ ،راص ايهتاب ايعضبٞ ،برلٚت 

 59املقزص ْؿغ٘ ل  13

mailto:maaber@scs-net.org
mailto:maaber@scs-net.org
http://www.acrseg.org/6921
http://www.acrseg.org/6921
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/1483.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/1483.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/1483.pdf
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طٖـــرل نـــاظِ عبـــٛر ، عـــٔ املؤعغـــ١ األَٓٝـــ١ ايـــيت        14

ــار )   ــاّ املبـــ ــٝزٖا ايٓعـــ ــزر   2-1ؽـــ ــز٣ ،ايعـــ ــز٠ املـــ  116(،دضٜـــ

 10ل 2004أٜاص  20اـُٝػ 

ســــاصخ سغــــٔ ، األطَــــ١ ايطا٥ؿٝــــ١ يف ايعــــضام: إصخ   15

 23َـــــٔ اإلققـــــا٤،َضنظ نـــــاصْٝػٞ يًؾـــــضم األٚعـــــط  

ــإ  ــضابط :    2014ْٝغــــــــ ــ٢ ايــــــــ ــٛص٠ عًــــــــ ــ١ َٓؾــــــــ ، رصاعــــــــ

-http://carnegie
55405-pub-mec.org/2014/04/23/ar  

شا َــــٔ خــــالٍ عــــؤاٍ َضاعــــٌ  ٜٚبــــزٚا سيــــو ٚامــــ  16

ــؤمتض      ــٞ يف املــ ــٞ عضبــ ــٞ عــ ــٞ بــ ــٌ اٍ بــ ــض٠ ٚ َضاعــ اؾظٜــ

ــٍٛ إ     ــِ ســـ ــهٌٝ فًـــــػ اؿهـــ ــالٕ تؾـــ ايقـــــشؿٞ العـــ

ــا اثــــــاص    فًــــــػ اؿهــــــِ ايعٛبــــــ١ بٝــــــز االَضٜهــــــإ ممــــ

سؿٝنـــــ١ ايغٝاعـــــٝني ايغـــــ١ٓ ؾـــــضر عـــــزْإ ايبـــــادذٞ      

ســــــٍٛ عــــــؤاٍ َضاعــــــٌ اؾظٜــــــض٠ بــــــايكٍٛ إ ٚعــــــا٥ٌ      

عُــــٌ دٝــــز اسا َــــا   االعــــالّ ايعضبٝــــ١ ميهٓٗــــا إ تكــــّٛ ب   

ــزخ يف     ــ١ ايــــيت ؼــ ــٝرلات اؿكٝكٝــ ــا يًتػــ ــت اٖتُاَٗــ اٚيــ

ــٍٛ     ــٍٛ "أقــــ ــارصدٞ يًكــــ ــا رؾــــــع ْقــــــرل اؾــــ ايعــــــضام َــــ

يالعـــــــالّ ايعضبـــــــٞ تٛقؿـــــــٛا عـــــــٔ تكـــــــزِٜ ايٓقـــــــح اىل 

ــٍٛ      ــض: بــ ــز اْعــ ــإ " يًُظٜــ ــ١ االَضٜهــ ــضاقٝني مبشاصبــ ايعــ

 .135بضميض ، َقزص عبل سنضٙ ،ل

ــاّ      ؽــٛإ طٚالٍ 17 ،تكغــِٝ ايعــضام َــا ٖــٞ استُايٝــ١ قٝ

ــاصٜخ     ــٛص بتــ ــاٍ َٓؾــ ــتك١ً ،َكــ ــتإ املغــ -12رٚيــــ١ نضرعــ

ــ٢ ايــــــــــــــــــــــــضابط :  07-2012  عًــــــــــــــــــــــ

http://www.niqash.org/ar/articles/pol
itics/3087/ 

 

عــــــًُإ قُــــــز ؽــــــٓا٠ٚ ، َــــــاتبك٢ َــــــٔ اهلٜٛــــــ١  18

ٕ  ايٛ ــز ــٛاص املتُــــ ــ١ ،اؿــــ ــ١ ايعضاقٝــــ ــزر: -طٓٝــــ  - 2983ايعــــ

، ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضابط :  22/  4/  2010

http://www.ahewar.org/debat/sho

w.art.asp?aid=212605  

 

19

ــٞ       ــاب ايغٝاعـ ــُٝين ،اـطـ ــٞ ايـ ــز عًـ ــٝز أمحـ ــز عـ قُـ

يًطبكـــــ١ ايٛعـــــط٢ املقـــــض١ٜ رصاعـــــ١ ؼًًٝٝـــــ١ ألؾهـــــاص  

،  بـــرلٚت  ، ايعضبٝـــ١  ايهتـــب ، راصصَـــٛط ايطبكـــ١ ايٛعـــط٢   

 . 13، ل  2006

20

اؿادـــــــــــــ١ عـــــــــــــعٛر ، اعـــــــــــــذلاتٝذ١ٝ ايؾـــــــــــــضع١ٝ  - 

ٚاالعـــــــتُضاص يألْعُـــــــ١ ايغٝاعـــــــ١ٝ ايعضبٝـــــــ١ رصاعـــــــ١  

ــ١ يًدطــــــــاب ايغٝاعــــــــٞ ،   َادغــــــــترل، صعــــــــاي١  بٓا٥ٝــــــ

نًٝـــ١ اؿكــــٛم  (، املغـــ١ًٝ  ) دــــــاَع١ قُـــز بٛمـــٝاف    

 . 32، ل  2015،  ، اؾظا٥ضٚايعًّٛ ايغٝاع١ٝ 

 
21

 االعــــذلاتٝذ١ٝ ايكــــ٣ٛ َٗــــزٟ ، ؼًٝــــٌ مــــٝا٤ إٜٓــــاؼ 

 اـطـــــب سايـــــ١ رصاعـــــ١ ايغٝاعـــــٞ يف اـطـــــاب املـــــؤثض٠

ــا يبــــاصاى ايغٝاعــــ١ٝ بػــــزار  داَعــــ١ ، االعــــتاس/  ّ ، اٚباَــ

ــ١ /  ــز ،، نًٝـــــ١ ايذلبٝـــ ــزر أبـــــٔ صؽـــ ل ،  2012 ، 200/  ايعـــ

 . 905 - 902ل

22

ــات    -  ــاب ايغٝاعــــــٞ ٚآيٝــــ ًَُٗــــــٞ بــــــٔ عًــــــٞ ، اـطــــ

ــ١    ــض ، فًـــــ ــ١ٝ يف اؾظا٥ـــــ ــاصن١ ايغٝاعـــــ ــٌ املؾـــــ تؿعٝـــــ

ــزر     ــ١ٝ ، ايعــــ ــ١ ٚايغٝاعــــ ــّٛ ايكاْْٛٝــــ ، سظٜــــــضإ  13ايعًــــ

ــض ، ل     2016 ــض ، اؾظا٥ــ ــ٘ ـنــ ــٗٝز مٍحــ ــ١ ايؾــ  87،داَعــ

. 

ٜض َضنـــظ  باتضٜـــو ؽـــاصٚرٚ ايـــشٟ ؽـــػٌ َٓقـــب َـــز      *

رَٚٝٓٝـــــــو ( ٚأفــــــزص َـــــــع   CADؼًٝــــــٌ اـطـــــــاب )  

 َٓػٓٛ نتاب ) َعذِ ؼًٌٝ اـطاب ( . 

23

ــا     -  ــٌ اـطــــاب ايغٝاعــــٞ َــ ر . زلــــاح محــــزٟ ، ؼًٝــ

ــ١ٝ     ــات ايغٝاعــ ــضٟ يًزصاعــ ــز املقــ ــٕٛ ، املعٗــ جيــــب إٔ ٜهــ

 . 1، ل  2016ٚاالعذلاتٝذ١ٝ ، 

24

ــضع١ٝ     -  ــذلاتٝذ١ٝ ايؾــــــــــ ــعٛر ، اعــــــــــ ــ١ عــــــــــ اؿادــــــــــ

يألْعُـــــــ١ ايغٝاعـــــــ١ٝ ايعضبٝـــــــ١ رصاعـــــــ١  ٚاالعـــــــتُضاص 

ــٞ ، َقـــزص عـــبل سنـــضٙ ، ل       ــ١ يًدطـــاب ايغٝاعـ بٓا٥ٝـ

58 . 

25

عـــــٓا٤ عـــــٝهٛيٛد١ٝ تٓعـــــِٝ راعـــــؿ ... ٚؽـــــِ ايـــــزٜٔ   -

ــؿ     ــاسجني ، راعـــــــ ــ١ بـــــــ ــاب فُٛعـــــــ ــزّ ، يف نتـــــــ بايـــــــ

ــزار ،      ــزّ ، بػــــ ــزٜٔ بايــــ ــِ ايــــ ــزر ... ٚؽــــ ــا ايتُــــ إٜهٛيٛدٝــــ

ــذلاتٝذ١ٝ    ــات االعــ ــٛخ ٚايزصاعــ ــٛصابٞ يًبشــ َضنــــظ محــ

      . 189 – 187ل  . 2016ايجا١ْٝ ، سظٜضإ  ، ايطبع١
26

ايطــــــــاٖض يبٝــــــــب ، َــــــــٔ اـــــــــٛف إىل ايتدٜٛـــــــــ :   - 

َغــــا١ُٖ يف تعضٜـــــ ثكاؾــــ١ اـــــٛف ، فًــــ١ املغــــتكبٌ  

ــرلٚت ،      ــ١ ، بــ ــز٠ ايعضبٝــ ــات ايٛســ ــظ رصاعــ ــٞ ، َضنــ ايعضبــ

ــ١ٓ /  ــزر /  29ايغــــــــــ  – 13، ل ل  2006، آب /  330، ايعــــــــــ

15 . 

27

َهتــــب ايغٝغــــتاْٞ متـــت تــــال٠ٚ اـطــــاب َـــٔ قبــــٌ    - 

ــضّ  14يف ايٓذـــــ يف  ــٔ   1428قــ ــارف يف ايجايــــح َــ ٙ املقــ

ــباط  ــض : ، 2007ؽـــــــ ــاص"  ٜٓعـــــــ  ايعضقٝـــــــــ١، صاٜـــــــــزص ؾٝغـــــــ

: ايعـــــــضام يف ايطا٥ؿٝـــــــ١ املٛاطٓـــــــ١ ٚؾهـــــــض٠ ايؿزصايٝـــــــ١،

 ٌ باســــح يف املعٗــــز ايٓضٚجيــــٞ يًؾــــؤٕٚ      ْكــــزٟ )  ؼًٝــــ

ايزٚيٝــــــــــ١ ٚص٥ــــــــــٝػ ؼضٜــــــــــض املٛقــــــــــع االيهذلْٚــــــــــٞ  

www.historiae.org  ــايعضام بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال(،

https://www.icrc.org/ar/download/fil
e/27874/irrc-868_visser.pdf ــِ  8،ل . ثـــــــــــــــــ

قـــــاصٕ َـــــع ايؾـــــٝخ سغـــــٔ ايقـــــؿاص ، ايتعـــــاٜؿ املـــــشٖيب  

http://carnegie-mec.org/2014/04/23/ar-pub-55405
http://carnegie-mec.org/2014/04/23/ar-pub-55405
http://www.niqash.org/ar/articles/politics/3087/
http://www.niqash.org/ar/articles/politics/3087/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=212605
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=212605
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ٚصؤٜــــــــ١ زلاســــــــ١ ايغــــــــٝز آٜــــــــ١ اهلل ايععُــــــــ٢ عًــــــــٞ  

ــ٢ ايـــــــــــــــــــضابط :     ــتاْٞ ، َتـــــــــــــــــــاح عًـــــــــــــــــ ايغٝغـــــــــــــــــ

https://www.saffar.org/?act=artc&id
 . 2017/  12/  28، تاصٜخ ايظٜاص٠  1101=

28

ر . عبـــز ايغـــالّ ايبػـــزارٟ ، ايغـــًِ ايـــٛطين ) املـــزْٞ       - 

ــاٜا املقـــــــاؿ١    ــ١ عٝاعـــــــ١ٝ يف قنـــــ ( رصاعـــــــ١ ادتُاعٝـــــ

ٚايتغــــاَح ٚايقــــؿح ٚاي٥ٛــــاّ ٚايتــــآطص ايــــٛطين ، عًغــــ١ً  

  ٞ ــ ــ١ ايعضاقــ ــت اؿهُــ ــزاربٝــ ــزر/، بػــ  83، ل2012،  30، ايعــ

    . 

 
29

 . 67املقزص ْؿغ٘ ، ل  - 
30

ــادٞ ،   -  ــار ٚاإلعكٝـــــٌ اـؿـــ ــشاؾ١  ايؿغـــ فـــــالح : ايقـــ

ــاٜا اإل  ــ١ ٚقنـــــ ــٞ ،  ايزٚيٝـــــ ــالح ايغٝاعـــــ ــٌراص فـــــ  املٓاٖـــــ

 . 15، ل  2016،  عٛصٜا،  يًطباع١ ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع

31

 . 19 – 18املقزص ْؿغ٘ ، ل ل  - 

32

 . 25 – 24املقزص ْؿغ٘ ، ل ل  - 

33

ــ١       -  ــ١ ايعضبٝــ ــاح ، ايزميكضاطٝــ ــز ايؿتــ ــاهلل عبــ ــظ بــ َعتــ

ــ١      ــاصز ، فًــــ ــػٛط اـــــ ــزاخٌ ٚمــــ ــزرات ايــــ ــني قــــ بــــ

املغــــتكبٌ ايعضبــــٞ ، َضنــــظ رصاعــــات ايٛســــز٠ ايعضبٝــــ١ ،  

ــ١ٓ /   ــرلٚت ، ايغـــــ ــزر /  28بـــــ ــإ /  326، ايعـــــ ،  2006، ْٝغـــــ

 . 18 – 17ل ل 
34

فـــــالح : ايقـــــشاؾ١ عكٝـــــٌ اـؿـــــادٞ ، ايؿغـــــار ٚاإل  - 

ــبل فـــــالح ايغٝاعـــــٞ ، اإلايزٚيٝـــــ١ ٚقنـــــاٜا  َقـــــزص عـــ

 . 29 – 23، ل ل سنضٙ 
35

ر . بؾــــــض٣ مجٝــــــٌ ايــــــضاٟٚ ، رٚص َٛاقــــــع ايتٛافــــــٌ  - 

ــٝرل   ــاعٞ يف ايتػـــــ ــ١   –االدتُـــــ ــزخٌ ْعـــــــضٟ ، فًـــــ َـــــ

ايباســــح االعالَــــٞ ، داَعــــ١ بػــــزار ، نًٝــــ١ االعـــــالّ ،      

 .  96، ل  2012،  18ايعزر / 
36

 . 99املقزص ْؿغ٘ ، ل  - 
37

) ٚآخـــــــــضٕٚ (، ايتقــــــــــزٟ  ر . ؾاطُـــــــــ١ ايعكاصبــــــــــ١   - 

ــٞ     ــظ ٖـــــ ــ١ عـــــــدل االْذلْـــــــت ، َضنـــــ ــاب ايهضاٖٝـــــ ـطـــــ

،  2014يًغٝاعـــــــــات ايعاَــــــــــ١ ، االصرٕ ، نــــــــــإْٛ األٍٚ /  

 . 7ل 


