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اٌّمذِت:
تعددؼ ػؿةمددع ةنع اددرا ةةٚـةَٛددع-ةنًَددـٚع انددرٌ ؿ رمددع يـمدد 30( ٙصقٚددـةٌ  3-2012تًددٕف
 )2013يٍ ةنؼؿةمرا ةنًًٓع,ةنت ٙال ًٚكٍ تغرفهٓر,المًٛر عُؼ ةنًـٔؿ نرألصؼةث ةننٛرمدٛع ةنتدٔ ٙاعد
فدد ٙيَددـ ياهددد ةنعاددؼ ةنخددرَ ٙيددٍ ةناددـٌ ةنٕةصددؼ ٔةنعيددـ ,ٍٚؽ ػىددُ تهددح ةألصددؼةث تغٛٛددـ ةنغـٚاددع
ةننٛرمٛع نٓر,ير فنش ةنًزرل ةٚدـةٌ اٌ تتضدـص ٍدٕنٓر ٔفد يدر تتاهدت يَدهضتٓر,نؾنح صرٔند عدرػ
تـتٛددت أؿةآرٔ,تزنددٛـ ع اتٓرٔ,ةتنددرً َٓز در ً مٛرمددٛر ً رؼٚددؼة ً ٚغتهددق عددٍ ةنددُٓذ ةنعاددٛى يُددؾ ت مددٛل
رًٕٓؿٚتٓر عرو ,1979ةنؾ٘ ندى ُٚدتذ عدٍ ا٘ تمرًْدرا تغدٌ ةنع ادرا نًُٓٛدر ,ؽ ندرٌ ندم ٓدـ يدٍ
ةألٓـة نؼَ ّٚظـ مٛرمٛع تغتهق عدٍ ةٜعدـ فد ٙردم ةألصدؼةث ةنٕةاعدع فد ٙةنيدـو ةألٔمدٔٔ,عُؼير
ْنع َنًرا ةنتغٛٛـ ةننٛرم ٙف ٙيَـ,نرَ ٚـةٌ تٕةاع نؾنح ةنعًم يُؾ ةنْٕهع ةألٔنٗ,نٛؼ آَر صرٔن
ةنُضل ايرو عدٕػ ةنع ادع نيدكم
اٌ تنؾل اَرؿٖ رٓؼْر نتـيٛى ع اتًٓرٔ,يؼ ٚؼ ةنعٌٕ نٓرٔ,فح ىمـ
ُ
ٓنٛع ٙنًُٓٛر,نتغؼٔ انخـ ؿٍرَع ٔإ يًر من ٔ,نكٍ نٛق ندرٌ ؽنحؤنًدرؽة ىدـع ٚدـةٌ نتضـندرا
ٍٕب يَـ يُؾ ةننٕةنٛـ ةألٔندٗ نهتغٛٛدـ ةننٛرمد ٙصتدٗ ٍٔدٕل يـمد ٙنندؼ ةنضكىؤنٛدق ؿاٖ
ةننرمع ةةٚـةَ ٌٕٛتٕنٗ ةنتٛرؿ ةةم ي ٙةنضكى ف ٙيَـؤير ْ ٙةنتؼةنٛـ ةنت ٙةتغؾتٓر ةناٛرػ ةةٚـةَٛع
نكنت ٔػ يَـ ع ل ةنًؼ ةنًعُٛعؤير ْد ٙاندـف ةنعاندرا ةنتد ٙصرند يدٍ ػٌٔ عدٕػ ةنع ادرا ةنتدٙ
ؿةيتٓر ٚـةٌٔ,اعٛـة ً ير ْٕ يٕامٓر يٍ ةنتإؿةا ةنتَ ٙتز عٍ نعرػ يـم ٙيٍ ةنـ رمعونم ْؾِ
ةألمئهع ٔغٛـْر صرٔن امـػ ارٕنتٓر يٍ ع ل حُرٚر ْؾِ ةنؼؿةمع نيكم ترؿٚغ-ٙتضهٛه,ٙنئن ٍٛنهادرؿ
نيكم عرؤ,ةننرصخ ٍٛنيكم عرً نٛق رـا ةنع ارا ةةٚـةَٛع-ةنًَـٚع ع ل ةنًؼ ةنًؾنٕؿ .
ايددر نغَددًٕ ةنؼؿةمددع فاددؼ رددررا نخ حددع يـتكقةا,ةمددتاـػ ةألٔل يُٓددر نددٗ ةنغهمٛددع ةنترؿٚغٛددع
نهع ارا ةةٚـةَٛع-ةنًَـٚع صتٗ عرو ٔ,2011تُرٔل ةنًـتكق ةنخرَ ٙةنع ارا ةةٚـةَٛع ةنًَـٚع اندرٌ
حٕؿ  25نرٌَٕ ةنخرَٔ,2011 ٙةنًـتكق ةنخرندج مدهٔ ةنْدٕر عهدٗ ةنع ادرا ةةٚـةَٛدع-ةنًَدـٚع احُدرر
صكى يـم 30( ٙصقٚـةٌ  3-2012تًٕف ٔ,)2013تى عتى ةنؼؿةمع ن ْى ةنُتر ذ ةنت ٙتٍٕه نٓر.
ةنكهًرا ةنًمترصٛع :تٛرؿ,يعرؿّع,ػنهٕيرمٛع,افيع,ع ارا,ةةعٕةٌ ةنًنهً.ٍٛ
اٌّشحىض األٚي -:اٌخٍف١ت اٌخاس٠خ١ت ٌٍعاللاث اإل٠شأ١ت-اٌّصش٠ت حخ ٝعاَ 2011
تعدددؼ ٚدددـةٌ ٔيَدددـ يدددٍ ةندددؼٔل ةنًددد حـ فددد ٙيُاادددع ةنيدددـو ةألٔمدددٔ,نًر نًٓدددر يدددٍ يكرَٛدددرا
مٛرمٛعٔ,ةاتَرػٚعٔ,حارفٛعٔ,عنددكـٚع ننٛددـ ,ع ٔ عهددٗ يٕاعًٓددر ةنزغـةفدد ٙةنًٓددىْٔ ,ددؾِ ةةيكرَٛددرا
ٔغٛـْددر رعهتًٓددر فددٓ ٙهٛعددع ةنددؼٔل ةنتددٚ ٙكددٌٕ ٍددٕتٓر يد حـة ً ٔينددًٕعر ً فدد ٙةنًُااع,عٍَٕ در ً نعددؼ
ةنَُق ةنخرَ ٙيٍ ةناـٌ ةنعيـٔ,ٍٚير َتذ نعؼ ؽندح يدٍ صكٕيدرا نرَد نٓدر ؿغندع رريضدع فد ٙتَدؼؿ
ػٔل ةنًُااددع نـمدددى ةنًنددرؿ ةننٛرمددد ٙةنتددد ٙتـتْدد ّٛنهًٓٛر,المدددًٛر ٔاٌ ةنددؼٔنترٌ ٍدددضرنتر صْدددرؿ
يرُ صرفم نرةَزرفةا,نؾنح فرنع ادع نًُٓٛدر تكدٌٕ ؽةا نعدؼ يد حـ ندٛل عهدٗ ةندؼٔنترٌ
عـٚاعٔ,ترؿٚظ
ٍ
فأ,نم عهٗ ةنًُااع نـيتٓر.
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ةنع ادددرا ةةٚـةَٛدددع-ةنًَدددـٚع عددد ل ةنعادددٕػ ةألعٛدددـ يدددٍ ةنًٕةّدددٛد ةنتددد ٙتنتعَددد ٙةةررندددع
عهٓٛرٔ،تقػةػ تعاٛدؼة ً ندم ٕٚو,يدد تعاٛدؼةا ةنًيدٓؼ ةنعـنٔ,ٙةةاه,ًٙٛيَدـ ٔ ٚدـةٌ ػٔنتدرٌ نًٓدر يكرَدع
ةمتـةتٛزٛعَٔ,مٕؽ ينتض ,نٛل نًُٓٛر عؼةر ترؿٚغٔ,ٙال ع ارا رٕةؿ تنتؼع ٙةنضٛاع ٔةنضؾؿٔ،عهٗ
ةنـغى يٍ ؽنح فرنع اع نًُٓٛر تٕتـ يُؾ انخـ يٍ ََق ادـٌ,ع ل تهدح ةنًدؼ تندؼن اَظًدع ةنضكدى فدٙ
ةننهؼٔ,ٍٚاري حٕؿةا ىعنٛعٔ،نكٍ ناٗ ةنتٕتـ ةنًقيٍ ن ٍٛةننهؼ ٍٚؿغى ير نًُٓٛر يٍ ييدتـنرا ٔففدرو
نهتعرٌٔ ف ٙيزرالا نخٛـ (ٔ.)1ةرٓد ةنع ادرا ةةٚـةَٛدع-ةنًَدـٚع تاهندرا صرػ ،ندرٌ انـفْدر ٔاىدؼْر
نعؼ عرو ,1979صًُٛر ااع ٚـةٌ ع اتٓر نًَـ نعؼ تٕاٛد ةألعٛـ يعرْؼ (نريت ػٚمٛؼ) يد (ةنكٛرٌ
ةنَددددٓ )َٕٙٛعددددرو ٔ،1979ةمددددتًـا ةنااٛعددددع ةنـمددددًٛيع ندددد ٍٛةننهددددؼ ٍٚنعددددؼ امددددنرب يُٓر:يددددر ْددددٕ
ٓنٛعع ةنُظرو ةنضرنى ف ٙن ةننهؼٔ،ٍٚعدؼو ٔردٕػ تٕةفد فًٛدر ند ٍٛةنُغدت ةنضرنًدع
ػةعه،ٙيخم:ةعت
ف ٙتضند ٍٛةنع ادرا ةنخُر ٛيدعٔ،غٛـْرٔ,يُٓر:ير ْدٕ اه،ًٙٛيخدم:ةنضـب ند ٍٛةنعدـةو ٔ ٚدـةٌٔ،ةنغ
ن ٍٛةةيرؿةا ٔ ٚـةٌ صٕل ةنزقؿ ةنخ ث ةنت ٙتضتهٓر ٚـةٌٔ،ةالعتـة ب(ةنكٛرٌ ةنَٓ )َٕٙٛيٍ انم
يَـٔ,ةنًٕاق يٍ فَر م ةنًارٔيع ةنمهناُٛٛعٔ,يُٓر:ير ْدٕ ػٔن،ٙيخم:ةنع ادع يدد ةنغـبٔ,ةنٕالٚدرا
()2
ؿّدر نٓهدٕ٘(,)3ةندؾ٘ ٓرنند ٚدـةٌ
َدـ نهيدرِ
ةنًتضدؼ ةأليـٚكٛيدع ,عدقف يدٍ ؽندح ةمتْدرفع ِي ْ
َـٔ,نعؼ ةغتٛرل ةنـ ٛل ةنًَـ٘ إَؿ
نتنه ًّٛنًضرنًتّٔ،ةتغؾا ةناٛرػ ةةٚـةَٛيع يٕامًر يتيؼػًة يٍ ِي ْ
ةننرػةا عهدٗ ٚدؼ اصدؼ ةنًتيدؼػ ٍٚةنًدؼعٕ عرندؼ ةةمد ينٕن,ٙااؼي ةنضكٕيدع ةةٚـةَٛدع فدٔ ٙاتٓدر عهدٗ
تنًٛع ةصؼ ىٕةؿً ٓٓـةٌ عهٗ امى يٍ ةغترل ةننرػةا,نرةّرفع ندٗ ةمدتانرل ٓٓدـةٌ عدؼػًة يدٍ ادرػ
فـٔة يٍ ةألصكرو ةناْر ٛيع ػعم يَدـ(ٔ,)4فةػ يدٍ مدٕر ةنعَ ادرا
ةنزًرعع ةةم يٛيع ِ
ةنً ْ
َـٚيع،ةنؾّ ٍٚ
٘ نٗ يضرٔنع تنُّ ٙةنزًرعرا
ّ ٙؼ ةنُظرو ِ
ةنً ْ
َـ ّ
 ٙتزرٔف عًهٛع ةنتضـ ِٚةنيعن ّ
اٌ ةالْتًرو ةةٚـةَ ّ
()5
ةةم يٛع ةنًتيدؼػ ةنترنعدع ندٗ تُظدٛى ةةعدٕةٌ ةنًندهً, ٍٛةنتد ٙنرَد تاهد عهدٓٛى ٔمدر م ةةعد و
ةةٚـةَٛيع ةنخٕةؿ ةنًنهً .)6(ٍٛيًر ال ىح ف ّٛنعؼ اٌ تـند عهٗ عـه ٚدـةٌ ةنتٛدرؿ ةةمد ي ٙيُدؾ عدرو
,1979اعؾ ُٚرغى ٔٚضرن ٙةنتٛدرؿةا ةةمد يٛع ةألعدـٖ فد ٙػٔل ةنًُاادعٔ,يُٓر ةنتُظدٛى ةةمد ي ٙفدٙ
يَـ ةنًتًخم نرةعٕةٌ ةنًنهً,ٍٛعٍَٕر ً ٔاٌ ةنع اع نًُٓٛر ترؿٚغٛع ف ٙيزرالا ةنتُظٛـ ٔةنتغأٛ
يٍ ارم اريع ةنؼٔنع ةةم يٛعٔ,تـنآًر ع ادرا إٚع,ندؾنح ناد ٚدـةٌ ّدرنتٓر فد ٙؽندح ةنتُظدٛى,يٍ
ارم ػعًّ نكم ير ْٕ يًكٍ صتٗ َٚم نٗ ينتغرِ,المدًٛر ؽة عهًُدر نًٕادق ةنضكٕيدع ةنًَدـٚع فَدؾةص
نرنتٓرػٌٔ,ةنتانٛد يٍ (ةنكٛرٌ ةنَٓٔ,)َٕٙٛيٍ حى ةنٕإ نٗ ررَت ةنضكٕيع ةنعـةاٛع ف ٙصـنٓر ّدؼ
ٚـةٌ ع ل حًرَُٛٛرا ةناـٌ ةنًَُـو,نرةّرفع نٗ ػعًٓر نؼٔل ةنغهدٛذ ةنعـن,ٙيعتندـ ةنتعدؼ٘ عهٓٛدر
عٔ اصًـ .اير ةنع ا ع نًُٓٛر ع ل يؼ تنعُٛٛرا ةناـٌ ةنًرّ ٙفاؼ نرَ يَـ يٍ ةنؼٔل ةنتد ٙاٚدؼا
رهت إةا ايـٚكٛع نٗ يُااع ةنغهدٛذ ةنعـن,ٙةعدـةد ةنادٕةا ةنعـةاٛدع يدٍ ةنكٕٚد  ,ؽ عدؼ ٚدـةٌ اٌ
تهدددح ةنادددٕةا تًخدددم تٓؼٚدددؼة ً أليُٓدددر ةنادددٕي,ٙنكٍ يَدددـ عرنمتٓدددر ةندددـا٘ ٔٔردددؼا آَدددر ادددٕةا تددد يٍٛ
نهغهٛذٔ,ؿصن د نٕرٕػْددرٔ,يد نددؼةٚرا ةناددـٌ ةنٕةصددؼ ٔةنعيددـ ٍٚةصته د ةنٕالٚددرا ةنًتضددؼ ةأليـٚكٛددع
ةنعـةؤ,ير تند ؽنح يٍ تمكٛح نهزٛو ٔةنيـٓع ةنعـةاٛعٔ،ةَٓرؿا ي منرا ةنؼٔندع,اػٖ ؽندح نمّٕدٗ
عرؿيع ٔةَم ا ايُ,ٙتضٕل ةنعـةو نًنـس نهضدـٔب ةنار مٛدع ٔةنعـاٛعٔ,مدًش ؽندح نرنتدؼعم ةةٚـةَدٙ
ف ٙةنيد ٌ ةندؼةعه ٙةنعـةا,ٙتٕعٛدر ً أل٘ تدؼةعٛرا تٓدؼػ ايُٓدر ةنادٕي,)7(ٙندرٌ ةنًٕادق ةنًَدـ٘ ؿةفدِ
نؾنح ةنتؼعم رً ً ٔتمَ .ً ٛصرٔن ٚـةٌ نعؼ فٚرػ ةنْغٕٓ ةأليـٚكٛع عهٓٛر ةنتاـب نًَـٔ,فتش
فف ةنتعرٌٔ يعٓر,المًٛر نعدؼ اٌ تدـاك ٚدـةٌ ةصدؼ ػعدر تٛدرؿ ةةٍد س ْٔدٕ ةندـ ٛل عدرتً,ٙنكٍ
ةنًضرٔالا نى تمهش(,)8يد تدٕن ٙةندـ ٛل يضًدٕػ اصًدؼ٘ َزدرػ(,)9ةنندهاع فدٚ ٙدـةٌ عدرو  2005ىدٓؼا
ةننٛرمع ةنغرؿرٛع ةةٚـةَٛع تإؿةا يًٓع عهٗ ٍعٛؼ ةناْرٚر ةنغرؿرٛع ،ؽ معٗ ةندـ ٛل ةألعٛدـ ندٗ
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صيؼ يٕاق ػٔن ٙينرَؼ ةٚـةٌ ايدرو ةنٕالٚدرا ةنًتضدؼ ةأليـٚكٛدعٔ,ارـا ٚدـةٌ ةتَدرالا يكخمدع يدد
عؼػ يٍ ةندؼٔل ةنعـنٛدع ٔفد ٙيادؼيتٓر يَدـ ةّدعر ةنتد حٛـ ةأليـٚكد ٙعهٓٛرٔ,ندرٌ يدٍ ةنً صد اٌ
ةنـ ٛل ةةٚـةَ ٙيضًٕػ اصًؼ٘ َزرػ انؼ ف ٙعؼ يـةا ؿغندع ٚدـةٌ فد ٙعدٕػ ةنع ادرا ةنؼنهٕيرمدٛع
يددد يَددـٔ،اٌ ن د ػِ ينددتعؼ نعددٕػ ةنع اددرا فدد ٙةنٛددٕو ةنخددرَ ٙنًٕةفاددع يَددـ،نكٍ يَددـ نددى تكددٍ
ينتعؼ (ٚٔ,)10ـرد ةةٚـةَ ٌُّٕٛعؼو ٔرٕػ ع ارا ػنهٕيرمٛيع نريهع ن ٍٛةننهؼ ٍٚف ٙعٓدؼ صندُ ٙيندرؿص
نٗ ٔرٕػ ينرؿص َمنّ عهٗ ؿاك ةنُظرو ةنضرنى،ألَّ نرٌ ٚدـفِ ةتغدرؽ ادـةؿ عدٕػ ةنع ادرا ألمدنرب
عؼٚؼ ،يُٓر:اَّ نرٌ ٚنتغؼو ٚـةٌ نٕؿادع ّدغٔ فد ٙتعريهدّ يدد ػٔل ةنغهٛذ,ةنتد ٙتؼعًدّ يرن,ٛرٔ,تًتهدح
ةمددتخًرؿةا ةاتَددرػٚيع فدد ٙيَـٔ,تنددتانم اعددؼةػًة ننٛددـ يددٍ ةنعًرنددع ةنًَددـٚيع ةنتدد ٙتْددظ ينددرن يرنٛيددع
ّغًع ف ٙةننٕو ةنًَـٚيع مُٕ,ٚرْ,ؾة نرةّدرفع ندٗ ع اتدّ نرنٕالٚدرا ةنًتضدؼ ةأليـٚكٛيدع,ةنت ٙنرَد
تـفِ ٔرٕػ تعرٌٔ ن ٍٛااـب صهمر ٓر ف ٙةنًُااع ٔةنُظرو ةةٚـةَ.)11(ٙيٍ ةنً ندؼ اٌ ندم ػٔندع تعًدم
نضنت يَرنضٓر ٔةمتـةتٛزٛرتٓر ةنغرٍع نٓر ف ٙؿمى انعرػ مٛرمتٓر ةنغرؿرٛعٔ,يَدـ ٔةصدؼ يدٍ تهدح
ةنددؼٔل ,ؽ تددـٖ ةٌ تٕٓٛددؼ ةنع اددع يددد ٚددـةٌ نددٛل يددٍ يَهضتٓر,المددًٛر نعددؼ تنُددٚ ٙددـةٌ يُددؾ ت مددٛل
رًٕٓؿٚتٓر عرو  1979يٕةاق يتيدؼػ يدٍ ةنٕالٚدرا ةنًتضدؼ ةأليـٚكٛدع ةنضهٛدق نهُظدرو ةنًَدـ٘ٔ,فٙ
ةنٕاد َمنددّ غهددت عهددٗ عاددرب ٚددـةٌ ةنغددرؿر ٙنغددع ةنتعُد ٔةنتَددهق فدد ٙيضرٔؿتٓددر يددد عددؼ ػٔل
عـنٛعٔ,اؿمددرل ؿمددرنع عؼ ,يٓددؼػ اَظًددع تهددح ةنؼٔل,المددًٛر ػٔل ةنغهددٛذ ةنعـنَٔ,ٙظددـ ٚددـةٌ نددٗ
صكٕيرا تهح ةنؼٔل نع ٍٛةفػؿةر,ير رعم يَـ تنتعؼ عٍ ا٘ تادرب,أ تعدرٌٔ يدد ٚـةٌٔ,ؽندح نغرٚدرا
مٛرمع تَت ف ٙيَهضتٓر نرنؼؿرع ةألٔنٗ .اعهُ يَـ ةنانِ عهٗ يزًٕعدع تدرند ندٗ ٚـةٌ,تعًدم
ًٍّ يزًٕعرا صقب هللا ةنهنُرَ,)12(ٙعرو  2009فدِ ٙي ُْ َ
اادع ةناُر ٔ،اادؼي ةنضكٕيدع ةنًَدـٚع عهدٗ
تٕر ّٛةنتٓى نٗ ةنًزًٕعع ةنًعُٛعٔ,يُٓر:ةنتغرنـ نَرنش رٓع ارُنٛيع,نٓؼ ةناٛرو ن عًرل ؿْرب ػةعدم
َـٚيعٔ،تضؼٚؼًة ّؼ ةننمٍ ٔةننٕةؿد ةنعرنـ ناُر ةننٕٚلٔ,ةنندر ض ٍٛةألررَتٔ,ةنًُيد ا
ةألؿةِّ ٙ
ةنً ْ
ةننٛرصٛيعٔ،صٛرف يمـاعرأ،ةنتقٔٚـ فد ٙةألٔؿةو ةنـمدًٛيعٔ,نرَ يضكًدع ايدٍ ةنؼٔندع ةنعهٛدر اٍدؼؿا
فَٛ 28 ٙنرٌ  2010اصكر ًير نرننزٍ نًؼػ تتـةٔس ن )25( ٍٛعر ًيدر ٔمدتع اىدٓـ نهًتًّٓد ٍٛفد ٙةناْدٛيع
َـّٚرً)(,)13ادرل ةنُر دت ةنعدرو
ةنتَ ٙننع نٓٛى ٔ ُْى) ننُرَٛرٌٔ,عًنع فهنأ,ٍُٛٛٛمٕػةَ ٔ,ٙحًرٌ عيـ ِي ْ
()14
اٌثٛسٌٍ ٞخخط١ط التغخ١اي شخص١اث ِِصْشَّ٠ت" ٔ,نغًَٕ
٘ آَىُ ":جّٕذٚا ِٓ لبً اٌحشط
ِ
ةنً ْ
َـ ّ
ّ
ْؾِ ةناْٛع تضؼث ةنـ ٛل ةنًَـ٘ صنُ ٙينرؿص ف ٙنهًدع ندّ فدَٛ ٙندرٌ  2009عادت ةنادنِ عهدٗ
ييدٛـة ندٗ ٚـةٌ,ادر ً »:ئّْ ِِصْرش بماِخٙرا
عهٛع نضقب هللا ةنهنُرَ,ٙةَتاؼ ةنًٕاق ةنؾ٘ ٚدؼّع ٙةنًارٔيدع
ً
ِٚىأخٙا ٌٓ حخغاِح ِع ِٓ ٠غخب١ح أسظٙاٚ,حذٚد٘اٚ,ع١ادحٙا"ٔ,اّدر ":ئٕٔرا ال ٔبرادس باٌعرذٚاْ
اٌذاخٍ ٟأل ٞدٌٚتٌ,ىٕٕا ال ٔغىج أبرذاا عٍرِ ٝرٓ ٠بادسٔرا برزٌهلال ٔحرذّد
عٍ ٝأحذ,أ ٚباٌخذخً ف ٟاٌشأْ
ّ
ِٛالفٕرررا ٚفرررك ٘ررر ٜٛاٌّ١ٍ١شررر١اث ٚاٌفصررراوً٠ ِٓٚ,شفعررر ْٛشرررعاساث اٌّماِٚرررت فٍ ١بررر ْٛاٌخرررشا
()15
ٔ،ٙؽنـ اَّ ندٍ ٚتدـػػ فد ٙةتغدرؽ يٕةادق تضًدٙ
ٌشعٛبَٔ, "ُٙضؾؿ يٍ تؼ ّعم ٚـةٌ ف ٙةني ٌ ةنعـن ّ
نً ُْ َ
اادع ةنغهدٛذ ٔةننضدـ ةألصًـٚٔ,دؼنم ؽندح عهدٗ ػؿةص صندُ ٙيندرؿص
 ٙفدٍ ٙدهتّ ِ
ايدٍ ِي ْ
َدـ ةنادٕي ّ
()16
٘ .
ِ ٙ
ةنً ْ
َـ ّ
 ٙنرأليٍ ةنإي ّ
 ٙف ٙةني ٌٔ ةنؼةعهٛيع نهؼٔل ةنعـنٛيع ٔةةّـةؿ ةةٚـةَ ّ
نهتؼعم ةةٚـةَ ّ
ٔ ٙعد ل
ةتًٓ ةننهارا ِ
ةنً ْ
َـٚيع ةنعُرٍدـ ةنترنعدع نهضدـك ةنخدٕؿ ّ
ٔ ٙصدقب هللا ةنهنُدرَ ّ
٘ ةةٚـةَد ّ
َدـٔ،ن َٓى ندرَٕة ٔؿةر ةاتضدرو ةنندزٌٕ
 ٙفدِ ٙي ْ
حٕؿ  25نرٌَٕ ةنخرَ 2011 ٙنتٓؼٚؼ ةنندهى ةالرتًدرع ّ
َـٚيعٔ,نُر ًر عهٗ ؽنح ٓـػا يَـ ةنًنتيدرؿ ةنخرندج ننعخدع ؿعرٚدع ةنًَدرنش ةةٚـةَٛيدع فد ٙةنادرْـ
ِ
ةنً ْ
()17
ندل ْٕٔ،يدر
نرنتز
ةتٓريدّ
ف,ّٛنعدؼ
يـغدٕب
غٛدـ
در
َ
ىغ
ٔةعتنـتدّ
,
2011
اٚدرؿ
فدٙ
ةنضنُٙٛ
ارمى
ُّ
ً
ٍٔمتّ ٓٓدـةٌ ن َدّ (يزدـػ مدٕر تمرْى)ٔ,نرَد ٔنرندع اَندرر ةنيدـو ةألٔمدٔ ةنًَدـٚيع ادؼ اعهُد اٌ
وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية
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رٓرف ةنًغرنـةا ةنعر ييع تً يكٍ يٍ ؿٍؼ تضـندرا اصدؼ عُرٍدـ ٔفةؿ ةأليدٍ ٔةالمدتغنرؿةا ةةٚـةَٛيدع
ةندددددؾ٘ ٚعًدددددم ننعخدددددع ؿعرٚدددددع ةنًَدددددرنش ةةٚـةَٛيدددددع نرنارْـ ,ناٛريدددددّ نًغرنمدددددع نـٔتٕندددددٕل ةنتعدددددرٌٔ
ةنؼنهٕيرمٔ،ٙأّض اٌ ةنؼنهٕيرمد ٙادرو نتكدٕ ٍٚعدؼ ٍػ يدٍ ةنيدنكرا ةالمدتغنرؿةتٛيعٔ،نهيق عُرٍدـْر
نتزًٛد يعهٕيرا مٛرمٛيعٔ,ةاتَرػٚيعٔ,عنكـٚيع عٍ يَـٔ,ػٔل ةنغهٛذٔ,اّرف ةنٕنرنع اٌ ةنتضـٚدرا
أّددض اٌ ةنؼنهٕيرمدد ٙةةٚـةَدد ٙنخددق َيددرّٓ ةالمددتغنرؿ٘ ع د ل اصددؼةث حددٕؿ  25نددرٌَٕ ةنخددرَٙ
ٍددع فًٛددر ٚتعه د نرألّٔددرً ةنؼةعهٛيددع ٔةأليُٛيددع نيددًرل
ُ ,2011ينددت ِغ  ,صرنددع ةنمددـةي ةأليُدد ٙنرنن ػ،عر ي
مددُٛرر(ٔ,)18ػةًْ د اددٕةا ةأليددٍ يكتددت اُددر ةنعددرنى ةةٚـةَٛيددع نرناددرْـ ٍٔددرػؿا يضتٕٚرتددّٔ،اغها
ةنضنُٛٛيع ةنيٛعٛيع ةنت ٙفتضٓر عه ٙةنكٕؿةَ ٙنرنارْـ (.)19
اٌّشحىض اٌثأ -:ٟاٌعاللاث اإل٠شأ١ت اٌّصش٠ت أباْ ثٛسة  25وأ ْٛاٌثأ2011 ٟ
نرنُظـ نهتؾنؾب ةنع اع ير نٚ ٍٛـةٌ ٔيَـ ع ل ةنعإػ ةنخ حع ةنًرّٛعٔ,ير ٍرصنٓر يٍ ع فدرا
ٔتيُزرا عهٗ ةنًنتٕٚرا نرفع,ؿاا ٚـةٌ اٌ ْؾِ ةنخٕؿ ْ ٙفـٍع يُرمنع نهتغهٌ يٍ ةصؼ ةألَظًع
ةنعـنٛع ةنعتٛؼ ,ةنت ٙال تتُرغى ٔال تُنرو يد ؿغنرتٓر ةننٛرمٛعٔ,اّض صزـ عخدـ ألغهدت ًٕٓصرتٓدر
ف ٙيُااع,المًٛر ػٔنع ةنغهٛذ ةنعـن,ٙنرةّرفع نؼٔؿ يَـ ف ٙينرَؼ ةنعـةو ّؼْر ع ل صـنٓر فدٙ
حًرَُٛٛدددرا ةنادددـٌ ةنًرّددد,ٙنؾنح تمزدددـا ندددؼٖ ٓٓدددـةٌ ندددم اَدددٕةً ةنضادددؼ ةنًْدددًٕؿ عهدددٗ ةنُظدددرو
ةنًَدـ٘,ع ل اصدؼةث حدٕؿ نددرٌَٕ ةنخدرَ ,2011 ٙؽ ىدٓؼا ةننددرصع ةةٚـةَٛدع تَدـٚضرا ٔعارنددرا
عهٗ ةنًنتٕٚرا نرفع,نً ةفؿ ةنيعت ةنًَـ٘ٔ,تيزٛعٓى نهًْ ٙنرةٓرصع نُظرو صنُ ٙينرؿص.
عنـا ٚـةٌ عٍ تـصٛنٓر عًر ارو نّ ةنيعت ةنًَـ٘ عٍ اعهٗ يَُت نرنؼٔندع ْٔدٕ ةندٕن ٙةنماٛدّ
عه ٙعريُئ,)20(ٙف ٙعانع ةنزًعع ةنت ٙانارْر ٕٚو  4ىنرٓ ,2011ةنت ٙانؼ فٓٛر اٌ َظرو صندُ ٙيندرؿص
نرٌ عً ٛصًُٛدر ٔادق ندٗ ررَدت (ةنكٛدرٌ ةنَٓٔ,)َٕٙٛمدرَؼِ ٓٛهدع ةنًعدرؿص ةنتد ٙىدُ عهدٗ اادرً
غق ,يارننًر ةنخٕؿ ةنًَـٚع نعؼو ةنخاع نرنؼٔؿ ةأليٛـنٔ ٙةنغـن ٙةنؾ٘ نرٌ ينرَؼة ً نهُظدرو اندم ؽندح حدى
تغهٗ عُّ ة،ٌٜييٛـة ً نٗ اٌ ٔةىُاٍ تنعٗ نٗ تاؼٚى ٔرْٕر رؼٚؼ عًٛهع نًَُت ةنـ رمع(ٔ,)21ػعدر
عريُئ ٙةنًَـ ٍٛٚنٗ يترنعدع َْدرنٓى صتدٗ اريدع َظدرو ىدعن ٙادر ى عهدٗ ةنؼٔ,ٍٚةّدمر يدر ٚضدؼث فدٙ
يَـ ن َّ َترد نهخٕؿ ةةٚـةَٛع(ٔ,)22نرٌ يٍ ةن ف اٌ عريُئ ٙاؼ اناٗ عانتّ ْدؾِ نرنهغدع ةنعـنٛدع,فٙ
يضرٔنددع يُددّ نغهدد تٕةٍددم ينرىددـ يددد رًددرْٛـ ةنخددٕؿ ةنًَددـٚع(.)23نًددر عرٓددت عددريُئ ٙةنزددٛو
منع ةنؼُٛٚيع،فَُش ةنزٛو نعؼو ةالََٛرً نـغنع ةنعؼٔ ةنؾ٘ ٚـٚؼ اٌ ٚؼفد نّ ناًدد ةنزًدرْٛـ،ألٌ
ٔةنً ي
ٚتعـُ ف ٙيخم ْؾِ ةنظـٔ العتندرؿ
ةنزٛو ةنؾ٘ ٚضًم عهٗ ٍؼؿِ ٔمرو يضرؿنع ةنعؼٔ ةنَٓ َٕٙٛي
مددتهتض
تددرؿٚغٔ،ٙال ىددح اٌ عُرٍددـ يددٍ ْددؾة ةنزددٛو ةنددؾ٘ ْددٕ يددٍ ةنيددعت ٔيددٍ انُددرر ةنيددعت َ
نرنزًرْٛـٓٔ,هت يدٍ عهًدرر ةندؼٔ ٍٚؿردرل ةألفْدـ نترؿٚغدّ ةنُْدرن ٙةنًعدـٔ اٌ ُْٓٚدٕة ندؼٔؿْى
ً
نرؿفة صًُٛر ٚنؼا ةنيدعت حٕؿتدّ يدٍ ةنًندررؼ
نيكم نرؿف؛ألٌ ةنًتٕاد يٍ عهًرر ةنؼ ٍٚاٌ ٚتغؾٔة يٕامًر
ٔيددٍ ٍددهٕةا ةنزًعددع ٔٚـفددد ىددعرؿ (هللا اننددـ)( .)24نددى ٚهد ٍ عاددرب عهدد ٙعددريُئ ٙيددر نددرٌ ةةٚـةَُّٛددٌٕ
ةنخدٕةؿ ةنًَدـ,ٍٛٚفعهٗ ةندـغى يدٍ اٌ ي
ُٚتظـَّٔ يٍ تـصٛت ف ٙأمدرٓ ي
ةنخدٕةؿ ندرَٕة ٚنضخدٌٕ عدٍ ا ّ
ِ٘
ْر يدٍ ت نٛدؼ عدريُئ ٙعهدٗ عدؼو ةنتدؼعم
ىكم يٍ اىكرل ةنؼعى ٔةنت ٛٚؼ ف ٙنؼةٚع ةنخٕؿ ٔ,عهٗ ةنـغى اً ٚ
فد ٙةنيد ٌ ةنًَدـ٘،فطٌ عارنددّ احددرؿ صمٛظدع ةنخد يدٕةؿ فدد ٙؽندح ةنٕاد ،نغٕفٓى يددٍ صدؼٔث ةَيددارو فًٛددر
نُٓٛى؛نننت اػنزع ةنخٕؿ ٔتٕرٓٓٛر ف ٙةتزرِ اؼ ٚنتنعؼ نرا ٙيكَٕرا ةنخٕؿ ةنت ٙتيرؿص فٓٛر ةتزرْرا
عؼٚؼ ال تُتً ٙندٗ ةنتٛيدرؿ ةةمد ي,)25(ٙفعًدم نعدِ ةنزًدرْٛـ عهدٗ ؿفدد الفتدرا فد ٙيٛدؼةٌ ةنتضـٚدـ
تـفِ ةنتؼعم ةةٚـةَٔ,ٙتُؼػ نّ(.)26صرٔل ةنُظرو ةةٚـةَٔ ٙعٍ ٓـ ٚعه ٙعريُئ,ٙةندؾ٘ ًٚخدم اعهدٗ
يَُددت فد ٙةنزًٕٓؿٚددع ةةمد يٛع ةةٚـةَٛددع يُرغًددع ةنزًددرْٛـ ةنًَددـٚعٔ,ػغؼغ ييرعـْىٔ,ننددت
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يٕٛنٓى,يٍ ع ل ةنتَـٚضرا ةنً ٚؼ نٓى ف ٙغًـ ةنخٕؿ ةنًَدـٚعٔ,نرٌ تهدح أل عادٕ ػنهٕيرمدٛع
تإو نٓر ٚـةٌ,نكنت عاق ةنخٕةؿ ٔةمتؼؿةؿْر نٓٛر,ف ٙيضرٔنع يُٓر نمتش فف ةنع ارا ةنًنتانهٛع يدد
ةنضكٕيع ةنارػيع ةنت ٙت ت ٙنعؼ ةَٓٛرؿ َظرو صنُ ٙينرؿصْ,ؾة يٍ رٓعٔ,يٍ رٓع اعـٖ صرٔند غدـك
عُزـْر ف ٙعرٍـ َظرو ينرؿص ةنؾ٘ ٓرنًر نرٌ ةنعؼةر ةنترؿٚغ ْٕ ٙةنمَٛم نًُٓٛر.
نرٌ اؼ من عارب عه ٙعريُئ ٙتَـٚضرا اعـٖ نٕفٚـ ةنغرؿرٛدع ةةٚـةَد ٙعهد ٙانندـ ٍدرنضٙ
ف 31 ٙنرٌَٕ ةنخرَ،2011 ٙاعـب فٓٛر عٍ حاتّ ند ٌ حدٕؿ ةنيدعت فد ٙيَدـ متندرْى فد ٙاٛدرو ىدـو
أمددٔ م د ي،ٙيعهُر ً ػعددى ٓٓددـةٌ نهتظددرْـةا ةنًارننددع ننددإٓ َظددرو ةنددـ ٛل صنددُ ٙينرؿصٔ,انددؼ
ٍرنض" :ٙأٔٗ ِٓ خالي ِعشفخٕا ٌٍشعب اٌّصش ٞاٌثٛس ٞاٌىب١رش ٚصرأع اٌخاس٠خ,فإٔرا عٍر ٝثمرت بأٔرٗ
ع١عطٍع بذٚسٖ ج١ذا ف ٟئ ٠اد ششق أٚعط ئعالِ٠ ٟخعٍك بىً األحشاس ِٚش٠رذ ٞاٌعذاٌرت ٚاالعرخمالي
فررر ٟإٌّطمرررت"(, )27غٛدددـ اٌ ٍدددرنض ٙافَدددش اْٚدددر عدددٍ عيدددٛع ٚدددـةٌ يدددٍ تدددؼعم ةنٕالٚدددرا ةنًتضدددؼ
ةأليـٚكٛعٍٔٔ,ددددق يٕامٓددددر نددددرنًتغنٔ ٔةنًـتنددددح(ٔ,)28فددددٗ ةنٕادددد َمنددددّ ةَغـٓدددد ةنؼنهٕيرمددددٛع
ةةٚـةَٛعٔٔ,مر م ةةع و ةنـمًٛع فٚ ٙـةٌ،ف ٙتُرٔل اصؼةث حٕؿ ندرٌَٕ ةنخدرَ ٙةنًَدـٚع نادٕ ،عنـ
نٛرَرا ت ٛٚؼ نتضـنرا ةنًعتًَٔ ٍٛةنًتظرْـٔ,ٍٚفٗ ٔا الص ٍـس ةنـ ٛل ةةٚـةَ ٙةألمن عهدٙ
اننـ ْرىً ٙؿةفنُزرَ,)29(ٙف ٙيارنهع َيـتٓر ٍدضٛمع (رًٓدٕؿٖ مد يٗ) ةنـةػٚكرنٛدع فد 10 ٙىدنرٓ
،2011اددر ً":بررأْ ٚجررٛد لاوررذ ِثررً اإلِرراَ اٌخّٕ١رر ٟأِررش ظررشٚسٌّ ٞصررش",ػةع ٛدر ً ةنًَددـ ٍٛٚنددٗ
ةالمتًـةؿ ف ٙيظرْـةتٓى(.)30اير ةنـ ٛل ةةٚـةَ ٙيضًٕػ اصًؼ٘ َزدرػ فادؼ ٍدـس فد ٙةندؾنـٖ ةنخرَٛدع
ٔةنخ حدد ٍٛالَتَددرؿ ةنخددٕؿ ةةٚـةَٛددع":،بررأْ اٌشررشق االٚعررط عرر١خخٍص لش٠بررا ِررٓ اٌٛال٠رراث اٌّخحررذة
ٚئعررشاؤ)31(,"ً١ىدؼػ عهددٗ اٌ حددٕؿت ٙيَددـ ٔتددَٕل رررتددر َتٛزددع ةنخددٕؿ ةةٚـةَٛددع عددرو ٔ,1979اٌ
ؿمرنع ةنخٕؿ ةةم يٛع اؼ تى َاهٓر ٓدٕةل ةألعدٕةو ةالحُدٔ ٍٛةنخ حد ٍٛةنًرّدٛع ندٗ ةنعرنىٔ،ادؼ ةمدتمرا
ةنُمٕك ٔةناهٕب ةألٌ,غٛـ اٌ يضًٕػ ةصًؼ٘ َزدرػ اعادٗ انعدرػة ً ػُٛٚدع نهّٕدد فد ٙةنيدـو ةالٔمدٔ ،ؽ
انؼ ف ٙصؼٚج نّ َيـِ ةنًٕاد ةالنكتـَٔ ٙنهتهمق ٌٕٚةنـمً ٙةةٚـةَ,ٙار ً":أْ اٌخحرشن االخ١رش برذأ ..
ئٕٔا فٚ ٟعط ثٛسة عاٌّ١ت ٠مٛد٘ا اإلِاَ اٌّٙذٔ,"ٞاّر ":صحٛة ظخّت ححصً ّ٠ٚىٓ سؤ٠رت ٠رذ
االِاَ اٌّٙذ ٞفٙ١را"(ٔ,)32ةمدـػ":ئْ اٌعراٌُ ٠شرٙذ ا ْ٢صرحٛة ئعرالَِّ١ت ظرذ االعخبذادلحشرًّ ِصرش
عرررظ أحرررذاثّٙا ٌشرررشق أٚعرررط جذ٠رررذ,ال ِىررراْ ف١رررٗ ٌٍٛال٠ررراث اٌّخحرررذة األِش٠ى١رررت
ٚحرررٔٛظ,اٌٍخ ٓ١حإ ِ ّ
()33
ٚئعشاوً١لٕ٠ٚبئ بٕصش ٚش١ه" ٔ .ةّش رؼة ً اٌ ةنغادرب ةةٚـةَد ٙػة ًدر يدر ٚعدٍٔ نعدرػ ػُٛٚدع,أل٘
صددؼث مٛرمدد ٙفدد ٙةنًُااددعٚٔ,قد نددؾنح ةنعريددم ةنددؼ ُٙٚفدد ٙيزـٚددرا ةألصددؼةث ةننٛرمددٛع ةنتدد ٙتادْ,ددؾِ
ةنغارندرا تعدؼ يددٍ اػنٛدرا ةننٛرمدع ةةٚـةَٛددع يُدؾ ت مددٛل رًٕٓؿٚتٓدر عدرو ,1979نددؾنح مدٕا ٚددـةٌ
ىدددعرؿةتٓر ةنؼُٛٚدددع ندددٗ ةنخدددٕؿ ةنًَدددـٚع ٔغٛـْدددر يدددٍ ةنخدددٕؿةا ةألعـٖ,صتدددٗ تُندددزى يدددد ٓنٛعدددع
ىعرؿةتٓرٔ,تُزؾب ةنتٛرؿةا ف ٙيَـ نٓٛر,عٍَٕر ً ةنتٛرؿةا ةنؼُٛٚدع ,ؽ عًهد ٚدـةٌ يُدؾ ٔاد ينكدـ
يٍ اصؼةث يَـ عهٗ تـٓٛت ةألرٕةر ن ٍٛةننهؼ ٔ,ٍٚفةنع غٕٛو ةنتٕتـ نًُٓٛر,يٍ ع ل ينرَؼ ةنيدعت
ةنًَـ٘ ّؼ َظرو صنُ ٙينرؿص .نؾنح نى تكتقٍ ٚـةٌ نًنرؿنع ةنخٕؿ ةنًَدـٚع,نم عدؼتٓر يدٍ ندٕةػؿ
ٚاظع م يٛع فد ٙةنعدرنى يندتٕصر يدٍ ةنخدٕؿ ةةمد يٛع ةةٚـةَٛدع عدرو ،1979نهؼالندع عهدٗ ادٕ تد حٛـ
 ٙنٗ ةنامق عهٗ ييٓؼ ٔرـٖ
 ٙةنـمً
ةنخٕؿ ةةٚـةَٛع ف ٙيضٛآر ةةاه,)34(ًٗٛفنعٗ ةةع و ةةٚـةَ
ّ
ّ
 ,)35(ٙال اٌ ةننٛرمدٍٛٛ
تَٕٚـ ةالَتمرّرا ةنعـنٛيع عهٗ آَر حٕؿةا م يٛيع ةمتهًٓ ةنًُٕؽد ةةٚـةَ ّ
ةنًَـ ٍٛٚنًٍ فٓٛى ةةعٕةٌ ةنًنهًٔ ٍٛةننهم ٌٕٛؿفْٕة ْؾة ةنتَُٛق ةةٚـةَ،ٙفًٛر ارًد ةنعؼٚؼ يٍ
ةنإٖ ةنًَـٚع عهٗ اٌ حٕؿ نرٌَٕ ةنخرَ 2011 ٙحٕؿ ىعنٛع تتي ّكم يٍ نرفع آٛر ٔاػٚدرٌ ةنيدعت
ةنًَـ٘ٔ،آَر ال تٓؼ نٗ اريع َظرو ػ ُٙٚف ٙيَـ(.)36عهٗ ةنـغى يٍ يضرٔالا ٚـةٌ ةنتاـب يٍ
وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية
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ةنتٛرؿةا ةنًَـٚع ةنًعرؿّع نُظرو صندُ ٙيندرؿصٔ,نكٍ تهدح ةنتٛدرؿةا عدـا مٛرمدع ٚدـةٌ فد ٙندرػ
ةأليـٔ,ؿفْ تٕؿٚؼ ةألفكرؿ ةةٚـةَٛع,يعتنـتّ اٌ ةنخٕؿ ةنًَـٚع َْ ٙترد ةنًزتًد ةنًَـ٘ نزًٛد
آٛرفّ ٔيكَٕرتّٔ,نٛل ةٚـةٌ ا٘ ت حٛـ عهٔ,ّٛعؼا إٍةا ٓٓـةٌ َيرفٚ,زت ّنٔ ٚارعٓرٔ,نزًٓر
صتددٗ ال تتًددرػٖ انخددـ يددٍ ؽنح,المددًٛر ةنًؼَٔ,ٍٛٛةنًخامٔ,ٍٛةنعنددكـٔ ٍٛٚغٛـًْددر .نددى تكددٍ ةنًعرؿّددع
ةةٚـةَٛيددع نعٛددؼ عددٍ ةألصددؼةث فدد ٙيَددـ،فاؼ ػفددد يٕاددق ةنُظددرو ةةٚـةَدد ٙيددٍ ةنخددٕؿ ةنًَددـٚيع نعددِ
ااارب ةنًعرؿّع ةةٚـةَٛيع نٗ ةنتعنٛـ عٍ غْدنٓى يدٍ ْدؾة ةنندهٕص ةندؾ٘ ٍٔدمِٕ ن َدّ ُٚادٕ٘ عهدٗ
اؼؿ ٔةّش يٍ ةنُمرو ةننٛرم ،ٙصٛج ؿاٖ يٓؼ٘ نـٔن ٙاٌ اٛرو ٓٓـةٌ نتَٕٚـ ةألصؼةث ف ٙةنارْـ
ٔغٛـْر ،نرعتنرؿْر ةنخًرؿ ةنتٓ ٙرل ةَتظرؿْر نخٕؿتٓر ةةم يٛيعٔ ،ةناٛرو ف ٙةنٕا َمنّ نًُدد ٍدؼةؿ
تَددـٚش نهًعرؿّددع ةةٚـةَٛيددع نرنتظددرْـ ت  ٛٚدؼًة ألصددؼةث يَددـٚ ،كيددق فٚددق ةنًٕاددق ةةٚـةَدد ,ٙنًددر
عـُ ةنًٕاد ةةنكتـَٔ ٙةنغرً نًٛـ صن ٍٛيٕمٕ٘(ٍٕ,)37ؿت ٍٛيعنـت ٍٛرُنًر نٗ رُت ،صؼةًْر
درْـة ،نًُٛددر فدد ٙةنزرَددت ةٜعددـ ّٔددع ٍددٕؿ ييددرنٓع ناددٕةا
نْددرنٔ ىددـٓع يَددـ٘ ْٚددـب يتظد ً
()38
ٚـةَٛيع تٕةرّ ةنًظرْـةا فٓٓ ٙـةٌ نرنعُق ,نؾنح ؿنٔ ن ٍٛيظرْـةا ةنًَـٔ ٍٛٚتزرْم ينرؿص
نهًارنت ةنيدعنٛيعٔ ،ؿػّ فعدم ةنضكٕيدع ةةٚـةَٛيدع عهدٗ ةنضـندع ةنغْدـةر فد.)39(2009 ٙردررا اصدؼةث
يَـ فـٍع يُرمنع نهًعرؿّع ةةٚـةَٛع ف ٙةنؼةعم نكيق صاٛادع فٚدق ةنضكٕيدع ةةٚـةَدٔ ٙتعـٚتٓدر,
ٔنيق ٔرٓٓر ةنضاٛأ ,ٙنٛق اٌ ةنضكٕيع ةةٚـةَٛع تعريه نرفػٔةرٛع ير ن ٍٛاًد ةنًعرؿّع نُظريٓر
ةننٛرم ٙن نيد ةنٕمر م,يُؾ ةنْٕهع ةألٔنٗ الَا و يظرْـةا ةنًعرؿّع اندرٌ ةنضـندع ةنغْدـةر عدرو
 , 2009ؽ مرػ ٚـةٌ فٔ ٙاتٓر رٕ يمعى نرنكن ٔ,ةنضـيدرٌٔ,عُ ةنًعرؿّدع صتدٗ ال تعندـ عدٍ يدر فدٙ
ػةعهٓرٔ ,عهٗ َا ِٛؽنح تًرير ً اٚؼا ٔمرَؼ ةنضكٕيع ةةٚـةَٛع ةنًعرؿّع ةنًَـٚع ّؼ َظرو صندُٙ
ينرؿص,نؾنح ٔرّ ارػ ةنًعرؿّع ةةٚـةَٛع ف ٙةندؼةعم َادؼة ً الؽعدر ً نضكدٕيتٓىٔ ,نُٛدٕة نٛدق آَدر تتعريدم
نرفػٔةرٛع ٔنضنت ةنًَرنش نعٛؼة ً عٍ ةناٛىٔ,ةنًنرػ ٔ,ةنيعرؿةا ةنت ٙتُرػ٘ نٓر.
اٌعاللاث اإل٠شأ١ت-اٌّصش٠ت أثٕاء حىُ دمحم ِشع 30(ٟحض٠شاْ  3-2012حّٛص )2013
نعؼ َزرس ةنضـةص ةنيعن ٙف ٙمارٓ ةندـ ٛل صندُ ٙينرؿص,تندهى ةنًزهدل ةنعندكـ٘ ناٛدرػ ةنًيدٛـ
صندد ٍٛةناُاددرٔ٘ صكددى ةنن ػ,ؿٚخًددر تزددـ٘ ةالَتغرنددرا ةنـ رمددٛع,ف ٙتهددح ةنًددؼ نددى تكددٍ ةنؼٔنددع
ةنًَدددـٚع تدددٕن ٙاًْٛدددع ننٛدددـ نهاْدددرٚر ةنغرؿرٛدددع,نم ندددرٌ ندددم ةالْتًدددرو ٔةنتـنٛدددق عهدددٗ ردددـةر
ةَتغرنرا؛نتضؼٚؼ ةنـ ٛل ةنزؼٚؼ نهن ػ ةندؾ٘ ٚغهدق صندُ ٙينرؿصٔ,نعدؼ ردـةر ةالَتغرندرا تندهى صدقب
ةالعٕةٌ ةنًنهً ٍٛةنضكى فد ٙيَدـ ةنضكى,فد ٙأل ةَتغرندرا عادت ةنخٕؿ ٔ,ندؼة اٌ حًدع ةؿتٛرصدر ٚـةَٛدر
يهضٕظر ً تزرِ ةنَعٕػ ةنًهضٕظ نإٖ ةةم و ةننٛرم ٙف ٙيَـ(ٔ,)40اؼ ػفد ؽنح ار دؼ فٛهد ةنادؼك فدٙ
ةنضـك ةنخٕؿ٘ ارمى مهًٛرَ ٙنٗ ةنإل ْ":اٌحّ١رت اٌثٛس٠رت اٌخر ٟح خرار ِصرش ٚتغ١ش٘را ِرٓ اٌبٍرذاْ
اٌعشب١ت حخّخط عٓ ئ٠شأ١اث جذ٠ذةّ ٠,عٙا اٌعذاء ٌٍٛال٠اث اٌّخحذة األِش٠ى١ت"(.)41
نرَد ةنً ىددـةا تيددٛـ نددٗ ٔرددٕػ ىددكم يددٍ اىدكرل ةنتغٛٛددـ فدد ٙةنع اددرا ةةٚـةَٛيددع ةنًَددـٚيع نعددؼ
ةنخددٕؿ ٔ،ظٓـ ؽنددح فدد ٙةنتَددـٚضرا ةنتدد ٙآهآددر ةنًند ٔنٌٕ يددٍ ند ةنزددرَن,ٍٛةنت ٙتددؼل عهددٗ ؿغنددع
()42
ٍ يـس ةنار ى نرألعًرل ةةٚـةَ ٙن ٌ حدٕؿ  25ندرٌَٕ ةنخدرَ2011 ٙ
ييتـنع ف ٙتانٛد ةنع ارا ,فاؼ َ
فتض ٍمضع رؼٚؼ ن ٍٛيَـ ٔ ٚـةٌٔ،ارل":ئْ ٌّصش ِالحظاث عٍ ٝاٌغ١اعرت اإل٠شأ١رت,بّٕ١ا ٔحرٓ
ٌ١ظ ٌذٕ٠ا عٍِ ٝصش أِ ٞالحظاث",نًر ا ينؼ َنٛم ةنعـنٔ ٙفٚدـ عرؿرٛيدع يَدـ فد ٙؽندح ةنٕاد ":ئْ
رذٚا ٌّصررشلٕ٘ٚان عاللرراث دبٍِٛاع رَّ١ت بّٕٙ١ررا ِٕررز عرراَ  1224عٍررِ ٝغررخِ ٜٛىخررب
ئ٠ررشاْ ٌ١غررج عر ر
()43
سعا٠ررت اٌّصرراٌح اٌّصررشَّ٠ت اإل٠شأَّ١ررت" ،يددر ٚنيددـ نتانٛددد ةنع اددرا نرنكريمٔ,تـرًددع ٚددـةٌ ْددؾِ
ةنتَددـٚضرا نغاددٕ تددؼنم نٓددر عهددٗ ؿغنتٓددر فددٓ ٙددٍ ٙددمضع ةنغ ْٔ،دد ٙع د ٌ ٔفٚددـ ةنغرؿرٛيددع
وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية
والصرفة لكلية الرتبية للبهات – جامعة القادشية وبالتعاون مع
كلية الرتبية االشاشية  -اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار
(اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري)
للفرتة  31 - 30آب 2021

105

جملة كلية الرتبية االشاشية
اجلامعة املصتهصرية

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة
لكلية الرتبية للبهات – جامعة القادشية
وبالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية – اجلامعة املصتهصرية
وحتت شعار (اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري)
للفرتة  31 - 30آب 2021

ةةٚـةَدد ٙعهدد ٙاننددـ ٍددرنض ٙعددٍ عددقو ن د ػِ تغٛٛددـ ةمددى ىددرؿً (ةةم د ينٕن )ٙنددٗ ىددرؿً (ىددٓؼةر
يَددـ)( .)44ةمددتانه ٓٓددـةٌ ٔفددٕػًة عؼٚددؼ يددٍ ةننٛرمدد ِٔ,ٍّٛٛةألنرػٔ,ٍِّٛٛ ًٚيخام ٔ,ٍٛع ي ٍٛنتضنددٍٛ
()45
ةألٔل ْدٕ ةنٕفدؼ ةنيددعن ٙةندؾ٘ فةؿ ٓٓدـةٌ فد ٙاٚدرؿ  ,2011ؽ ّد يى ( )45يددٍ
ةنع ادرا ,ندرٌ ةنٕفدؼ ي
ةنيغَ دٛيرا ةننٛرمٛيعٔ,ةةع يٛيعٔ,ةننددٛرصٛيعٔ,ةنخارفٛيعٔ,ؿررل ةألعًرلٔ,عهًددرر ةألفْـٔ,ةنمُددرَ،ٍٛيُٓى
ةنًنتيددرؿ يضًددٕػ ةنغْددٛـ٘ٔ,ةنؼنتٕؿ رًددرل فْـةٌٔ,ةنمُددرٌ عنددؼةنعقٚق يغٔ,ٌٕٛةنددؼنتٕؿ نددـةْٛى
ةنقعمـةَٔ,ٙةنيٛظ رًرل ااتٔ,ةةع ئ ٙة م ةةنـةىٔ,ٙاؼ آهد ةنًن ٔنٌٕ ةةٚـةَ ٌٕٛةنٕفدؼ عهدٗ
ؿغنتٓى ةنإٚيع ف ٙعٕػ ةنع ارا ةنانٛعٛيع ةنكريهدع يدد يَـٔ،ةمدتعؼةػ ٚدـةٌ نهٕادٕ ندٗ ررَنٓدر فدٙ
ةنًزددرل ةنتكُٕنٕرٔ,ٙةنَددُرع ٙةنغددؼيرا ةألعددـٖ نرفددعٔ،فتش عاددٕٓ ٓٛددـةٌ ينرىددـ ندد ٍٛةناددرْـ
ٔٓٓـةٌٔ,نددرٌ الفتًددر ت نٛددؼ اعْددرر فدد ٙةنٕفددؼ ةنيددعن ٙاٌ ػٔل ةنغهددٛذ تًددرؿك ّددغٕ ً
ٓر نعددؼو تانٛددد
ةنع ارا ن ٍٛةنارْـ ٔٓٓـةٌٔ،اٌ ُْرص ٔعٕػًة ٚـةَٛيع نطؿمرل  2يه ٌٕٛمر ش ٔةمتخًرؿةا ننٛـ فدٙ
يَددـ(.)46نًددر فةؿ ٔفددؼ ننٛددـ فعددـ يددٍ اعْددرر ْٛئددع ةنتددؼؿٚل نرنزريعددرا ةنًَددـٚيع ٚددـةٌ فدد ٙاٚددرؿ
ٔ،2012ةنتاٗ ةنٕفؼ ةنًكٌٕ يٍ ةنًتغََ ٍٛف ٙةنهغدع ةنمرؿمٛيعٔ,ةنؼؿةمدرا ةةٚـةَٛيدع عدؼػًة ننٛدـ يدٍ
ةنًن ٔن ٍٛةةٚـةَ ِ ٍّٛٛعهٗ ؿامٓى ٔفٚـ ةنغرؿرٛيعٔ,يعرٌٔ ؿ ٛل ةنزًٕٓؿٚيعٔ,ينتيرؿ ةنًـىؼ ةألعهٗ
ني ٌٔ ةننٛرمع ةنؼٔنٛيعٔ,نعِ ةنًـرعٛيرا ةنؼُٛٚيع ةنكنـٖٔ،نرَد ةنع ادرا ةنخارفٛيعٔ,ةنمكـٚيدعٔ,يٕةاق
ٚـةٌ يٍ اْرٚر ةنًُااع ْ ٙيضٕؿ ةنُاره فْ ٙؾِ ةنقٚرؿ (.)47نعؼ اردـةر ةالَتغرندرا ةنًَدـٚع ٔفدٕف
يـم,)48(ٙنٓر ف ٙصقٚـةٌ  2012نرَ ٚـةٌ يدٍ أة دم ةندؼٔل ةنتدُّْ ٙد ا يـمد ٙنمدٕفِ فدٙ
ةالَتغرنرأ،عهّ ٔفٚـ عرؿرٛيع ٚـةٌ عه ٙاننـ ٍرنض ٙعهٗ عد ٌ فدٕف يـمد ٙندرنإل٘":رزٖ
()49
مدرػا فد ٙةألٔمدرٓ ةةٚـةَٛيدع صرندع يدٍ ةنتمدر ل صدٕل
٘ ٟاٌّحطت إٌٙاو١ت ٌٍصحٛة اإلعرالَِّ١ت" َ ٔ،
اددـب تانٛددد ةنع اددرا يددد يَددـ ٔ,يكرَٛيع عاددؼ تضددرنق ةمددتـةتٛز ٙندد ٍٛةننهددؼ ٍٚنعددؼ ٍٔددٕل ةنددـ ٛل
يـمد ٙندٗ مدؼ ةنضكىْٔ،دٕ ةنتضدرنق ةندؾ٘ اؿةػ ةةٚـةَٛددٌٕ اٌ ٚعٛدؼٔة يدٍ ع ندّ ةنتدٕةفٌ ند ٍٛةناددٕٖ
ةةاهًٛٛيددع نَددرنش ٚددـةٌ ٔرنٓددع ةنًارٔيددع فدد ٙةنًُااعَٚٔ،زددؼٔة ألَم ِنددٓى حغددـ نهغددـٔد يددٍ ةنضَددرؿ
ةنًمـُٔ عهٓٛى يٍ ررَت ةنٕالٚدرا ةنًتضدؼ ةأليـٚكٛدع ٔصهمر ٓدر فد ٙةنًُاادعٔ,نرٌ ةنًُاهد فدْ ٙدؾِ
ٍدم ةةمد ي ٌُّٕٛندٗ ا يًدع ةنندهاع فدٙ
ةنتَٕؿةا ْٕ ةنتيرنّ ن ٍٛةنخٕؿت ٍٛةةٚـةَٛيدع ٔةنًَدـٚيع،فاؼ َٔ َ
()50
ن ةننهؼ ٍٚنعؼ حٕؿت ٍٛىعنٛت ٍٛعهٗ َظري ٍٛصهٛمد ٍٛنهٕالٚدرا ةنًتضدؼ ةأليـٚكٛدع ٔةنغدـب ,نًدر اٌ
منَ ٔاٌ اػنٗ نتَـٚضر ٍ
ا ع ل صًهع ةالَتغرنرا ةنـ رمدٛيع عدؼَ فٓٛدر ٚدـةٌ ىدـً ٚكر
ةنـ ٛل يـمَ ٙ
()51
عؼٔةٔ،ا ينؼ عهدٗ َصد ّ ِ ٚدـةٌ فد ٙةيدت ص ةنارادع ةنُٕٔٚيدع .ندؼاا ٚدـةٌ ٔيُدؾ ٔاد
ف ٙةنًُااعٔ,نٛل ,
ينكـ يٍ فٕف يـم ٙنرالَتغرنرا ةنًَـٚع نمح ةنيمـ ةنًرَعع نعٕػ ةنع ارا يد يَـٔ,نؾل ندم
ير ْٕ يًكٍ نتقٚؼ يٍ فعى ةنع اع يعٓر,عٍَٕر ً ٔاٌ ةنتٛدرؿ ةندؼ ُٙٚةنًتًخدم ندرةعٕةٌ ةنًندهًْ ٍٛدٕ
ةنؾ٘ تَؼٖ ناٛرػ يَـ فْ ٙؾِ ةنًـصهع ,ؽ نرَ تٕةاع نعٕػ ةنع ادع ند ٍٛةننهدؼَٓ ٔ,ٍٚرر ةنعقندع ةنتدٙ
نرَ نًُٓٛر يُؾ َقٔ م يٚ ٙـةٌ عهٗ ةنضكى عرو ٔ,1979تعؼ ٚـةٌ اٌ ةنمـٍع يٕةتٛدع نكد ٙتْدد
يَـ ًٍّ يضٕؿْر,ةنت ٙتغتهق نّ يد يعظى ػٔل ةنًُااع,المًٛر ةنعـنٛدع يُٓر,نعتندرؿ اٌ يدٍ ٚتدٕنٗ
صكى يَـ ْٕ ةنتٛرؿ ةةم ئ,ٙةنؾ٘ تعدؼِ ٚدـةٌ اَدّ اـٚدت يدٍ افكرؿْرٔ,يتنُٛرتٓرٔ,تيدتـص يعدّ فدٙ
نخٛـ يٍ ةمتـةتٛزٛرا ةنضكىٔ,ةننٛاـ عهٗ ةنؼٔنعٔ,اٌ يَؼؿْى ف ٙةنضكى َرند يٍ يُاه ٔةصؼْٕٔ,
ةنيـٚعع ةةم يٛع,نؾنح فيدم ةنًند ٔنٌٕ ةةٚـةَٛدٌٕ ند ٌ ٚكدٌٕ ةنتادرؿب يدد يَدـ فد ٙعٓدؼ ةةعدٕةٌ
ةنًنهً ٍٛعإ أنٗ َضٕ ةمتئُر ةنع ارا ةنؼنهٕيرمٛع ن ٍٛةننهؼّٔٔ,ٍٚد صؼ نعقنع ٚـةٌ ةةاهًٛٛع.
ايددر عددٍ يٕاددق ةةعددٕةٌ ةنًنددهً ٍٛفدد ٙيَددـٔ,ةنؾ ٍٚاّددضٕة ٚاددٕػٌٔ ةنضكددى فٓٛر,فاددؼ نددرٌ يددٕامٓى
يتؾنؾب يٍ عٕػ ةنع ارا يد ٚـةٌٚٔ،ـةع ٙيٕاق ةنتٛدرؿ ةنندهم ٙةنضهٛدق ةألمرمد ٙنضدقب (ةنضـٚدع
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ٔةنعؼةنددع)ٔ,ةنـةفِ نتضندد ٍٛةنع اددرا يددد ٚددـةٌ ألمددنرب يؾْنٛددع ٔمٛرمددٛعٚ ٔ،ـةٌ تددؼؿص ْددؾة ةنكد و
رٛؼًةٔ,تعؼُِ عر اًر اؼ  ٚعـ ةنٍٕٕل نٗ يـةػْر ف ٙننـ رهٛؼ ةنع ارأ،ف ٙةنٕاد ؽةتدّ تدـنٔ اٛدرػةا
عٕةَٛددع عؼٚددؼ يّٕددًٕ عددٕػ ةنع اددرا يددد ٚددـةٌ نًٕامٓددر يددٍ ةنخددٕؿ ةننددٕؿٚع(.)52ةمددتًـا يَددـ
ن ؿمرل ةنٕفٕػ ةٚـةٌ يٍ ارم تؾنٛم ةنعانرا نعٕػ ةنع ارا يـ اعـٖ,فاؼ فةؿ ٔفؼ ع يٓٓ ٙـةٌ
ف ٙصقٚـةٌ  ّٔ،2012يى ةن ٕفؼ يزًٕعع يدٍ نندرؿ ةنَدضمٔ،ٍٛٛتُرٔن نادررةتٓى فدٓٓ ٙدـةٌ ةناْدرٚر
ةنغ فٛيع ن ٍٛةننهؼٔ،ٍٚعهٗ ؿامٓر ةنًهق ةنُٕٔ٘ٔ,ايٍ ةنغهٛذٔ,ةنخٕؿ ةننٕؿٚيع(ٔ,)53ىدرؿص َضدٕ ()15
ين ٔالٔ,ؿررل اعًرل يَـ ٍٛٚف ٙةنًُتؼٖ ةالاتَرػ٘ ةنًَـ٘ ةةٚـةَ ٙةنؾ٘ عاؼ نآدـةٌ فد ٙفب
,2012نًددر ٔاع د ةنددؼٔنترٌ أل نـتٕنددٕل نًُٓٛددر يُددؾ ااددد ةنع اددرا ةنؼنهٕيرمٛعٚ،اْدد ٙنرمددتئُر
ةنددـص ا ةنزٕٚددع ةنًنرىددـ ندد ٍٛةناددرْـ ٔٓٓـةٌٔ,ةنتاددٗ ةنهددٕةر يضًددٕػ فةػ ينددرعؼ ٔفٚددـ ةنددؼفرً
ةةٚـةَددد ٙنرنٕفدددؼ ةالاتَدددرػ٘ ةنًَدددـ٘ٔ,عـُ ةنتعدددرٌٔ ةنعندددكـ٘ يدددد يَـٔ,تَدددؼٚـ ةألمدددهضع
ةنًتاؼيعٔ,ةنؾعٛـ ٔ,ةنَٕةؿٚظ نٓٛرَٔ,ام ةنغنـةأ,ةنتزرؿب ف ٙيزدرل ةةَتدرد ةنضـنٔ,ٙادرل فةػ ٌ
ٔفةؿ ةنؼفرً ةةٚـةَٛع عهٗ ةمتعؼةػ نهتعريم اْٚدر يدد ةناادرً ةنغدرً ةنًَدـ٘ يدٍ عد ل ةنيدـنرا
ةنترنعددع نٓددر فدد ٙةنًُتزددرا غٛددـ ةنعنددكـٚع نرنَددُرعرا ةنكًٛر ٛددعٔ,اارعرا ةننُررٔ,ةنتيددٛٛؼٔ,ةنًزرالا
ةنَُرعٛع،ي نؼة اٌ ن ػِ ينتعؼ نهتعريم يد يَـ نؼٔندع مد يٛع(.)54ندؼاا ةنغادٕةا ةنعًهٛدع نعدٕػ
ةنع ارا ةنانٛعٛع ن ٍٛةننهؼ,ٍٚيٍ ع ل تنرػل ةنٕفٕػٔ,ةنهادررةا ند ٍٛةنًند ٔن ٍٛيدٍ اردم ّٔدد صزدـ
ةألمرك ن تمراٛرا ةنًيتـنع ةنت ٙةَتزتٓر تهح ةنهاررةأ,انؼا نم ػٔنع ؿغنع رريضع فَٓ ٙرر مٛرمتٓر
ةنًرّٛع تزرِ ةألعـٖ,ةنتَ ٙتذ عُٓر ااد ةنع ارا ةنؼنهٕيرمٛع يعٓدرٔ,نكٍ حًدع صزدـ عخدـ يًكدٍ اٌ
ت ػ٘ عهٗ تعكٛـ ٍمٕ تهح ةنغإةا ةنعًهٛدع نعدٕػ ةنع ادرا ْٙ,ةالفيدع ةنندٕؿٚع,فكرَ نكدم ػٔندع
ٔرٓع َظدـ تغتهدق عدٍ ةألعدـٖٓ .دـس ةندـ ٛل ةنًَدـ٘ يـمدٗ يندرػؿ نيد ٌ ةألفيدع ةنندٕؿٚع
ًٍّ فعرنٛرا ةناًع ةةم يٛع ةنت ٙعاؼا ف ٙيكع ةنًكـيع ع ل ىٓـ فب ٔ,2012ةنؼةعٛع نٗ تيكٛم
نزُددع ؿنرعٛددع تْددى نددم يددٍ يَـٔ,ةننددعٕػٚعٔ,تـنٛرٚ ٔ,ـةٌ,انؼا ٚددـةٌ يٕةفاتٓددر عهددٗ تيددكٛم تهددح
ةنهزُعٔ,ىددؼػا يددٍ َرصٛتٓددر نرنتًنددح نرنًنددرػؿ ةنًَددـٚع،ال يددٍ نددرب ةعتنرؿْددر ةنضددم ةأليخددم نتنددٕٚع
ةألفيع ةننٕؿٚعٔ,نكٍ يٍ نرب نَٕٓر تٕفـ صهاع ةتَرل ينرىـ يد ةناٛرػ ةنًَـٚع ةنزؼٚؼ (.)55
صْددـ ةنددـ ٛل ةنًَددـ٘ يـمدد ٙي د تًـ صـنددع عددؼو ةالَضٛددرف ٔةنددؾ٘ عاددؼ نآددـةٌ فدد ٙفب
ٔ,)56(2012ىٍ ف ٙعارنّ يٍ عهٗ ةنًُنـ ةةٚـةَْ ٙزٕ ًيدر عُٛمًدر عهدٗ ةندـ ٛل ةنندٕؿٖ نيدرؿ ةألمدؼ
دٕؿٚعٔ،يعتنـة ةألمددؼ فرا دؼًة نيددـعٛع ةنناددرر فددٙ
ةنضهٛددق ةألْددى نآـةٌ،يزددؼػًة ػعًددّ ةناددٕ٘ نهخددٕؿ ةنند
ً
ةنضكىَٔ,تٛزع نؾنح ةنٓزٕو ةنعُٛق ف ٙنهًتّ ةالفتترصٛع نهاًع عهٗ ينتٕٖ ةنارػ ةَنضت ةنٕفدؼ ةنندٕؿ٘
يددٍ ةنزهنددع(,)57فًٛددر نددى ٚتاددـو ةنددـ ٛل ةةٚـةَدد ٙيضًددٕػ ةصًددؼ٘ َزددرػ نٓددؾة ةنًهددق فدد ٙنهًتددّ عهددٗ
ةةٓ و ,ؽ ارتًد يـم ٙيد َظٛدـِ َزدرػ عهدٗ ْدريو ةناًعٔ,اندؼ ةألعٛدـ فد ٙنار ًٓدر ةنخُدر  ٙعهدٗ اٌ
ٚـةٌ تـٖ اٌ ةنضم ف ٙمٕؿٚر ٚكًٍ ف ٙةَتغرنرا صـ َقٓٚع،نًيدرؿنع ةنيدعت ةنندٕؿ٘،يد ّدـٔؿ
ػعى نم ةألٓـة ف ٙةنًُااع نضٕةؿ ُٔٓ ٙىمر ،فْ ً عٍ ّدـٔؿ ةنضدؾؿ يدٍ ا٘ تدؼعم عندكـ٘
نضهق ىًرل ةألٓهنَ( ٙرتٕ),أ يدٍ امدًرْى (ػٔل ةالمدتكنرؿ) فد ٙمدٕؿٚر(ٔ.)58ؿغدى نعدِ ةالَتادرػةا
ةنتدد ٙظٓددـا فدد ٙةنَددضق ةةٚـةَٛددع نغاددرب يـمدد ٙةنًخٛددـ نسصنددرٓ,أ ؿنًددر ةالمددتمقةف نرنُنددنع
ننعْٓر,صـً ةنًن ٔنٌٕ ةةٚـةَ ٌٕٛعهٗ تزُت ةنَؼةو يد يَـ،يعتنـ ٍٚاٌ ير ٚزًد ةننهؼ ٍٚانخـ
يًر ٚمـآًرٔ،اٌ ةنغ فرا عهٗ نعدِ ةنُادرٓ ن صدؼةث مدٕؿٚر ال تد حـ عهدٗ ؿةػ ٓٓدـةٌ فد ٙتعقٚدق
ةنتارؿب يد ةةعٕةٌ ةنًنهً،ٍٛصٛج ةنُارٓ ةنًيتـنع نًُٓٛر انندـ ٔآًْدر ةالتمدرو عهدٗ ََدـ ةناْدٛع
ةنمهناُٛٛعٔ,ػعى ةنًارٔيع(.)59ةنًعـٔ عٍ مٛرمدع ٚدـةٌ فدْ ٙدؾِ ةنًدؼ ةنترؿٚغٛدع تضدرٔل نندت ػٔل
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نٗ ٍمٓر,المًٛر تهح ةنؼٔل ةنت ٙت حـ عهٗ ةنًيٓؼ ةننٛرم ٙف ٙةنيـو ةألٔمٔٔ,يَـ يٍ ًٍّ تهح
ةنؼٔل,نؾنح تـةٍْ ٚـةٌ عهٓٛر نخٛـةً,نكننٓر نٗ ررَنٓرٔ,تنتاٛد يدٍ ع نٓدر تغٛٛدـ ةنًعرػندع نَدرنضٓر
ف ٙةنًُااع,عٍَٕر ً ٔاٌ يَـ نرَ ًٍّ ةنًضٕؿ ةنًعرؿُ نهنٛرمتٓرٔ,ػة ًر يدر تادق فد ٙةنَدق
ةنًعرؿُ نٓر,فُٓر ٚـةٌ تضرٔل اٌ ال حٛـ ةنًيرنم ير نُٓٛر ٔن ٍٛيَـ عهٗ نعِ ةأليٕؿ ةنت ٙيٍ
ةنًًكددٍ صهٓددر نددرناـو ةنؼنهٕيرمددٛع ٔيُٓددر ةألفيددع ةننددٕؿٚع .ةمددتانم ةنددـ ٛل ةنًَددـ٘ يـمدد ٙفددٙ
اٚهٕل عرو ٔ 2012فٚـ عرؿرٛع ٚـةٌ عه ٙانندـ ٍدرنض,ٙةنؾ٘ فةؿ ةنادرْـ نًُرايدع ياتدـس ةنًندرػؿ
ةنـنرعٛع نضم ةألفيع ةننٕؿٚع ةنت ٓ ٙآر مرنارًٔ،تى ع ل ةنهارر ةمتعـةُ يهق ةألفيع ةننٕؿٚع ,نٗ
ررَددت نضددج تاددٕؿةا ةألّٔددرً ةنؼٔنٛعٔ,ةةاهًٛٛددع فدد ٙيُااددع ةنيددـو ةألٔمددٔ(,)60فدد ٙصدد ٍٛاٌ ْددؾِ
ةنًنددرػؿ ةنؼنهٕيرمددٛع نددى تددـ ةنُددٕؿ أٔ،نكددٍ اظٓددـا اٌ يَددـ فدد ٙعٓددؼ ةةعددٕةٌ ةنًنددهً ٍٛتعددؼ
ٚـةٌ العنر ً اهًٛٛر ً َرفؾةًٚٔ,نتض ياعؼة ً نٗ ةنارٔنع،رُنر ً نٗ رُت يد صهمرر يَدـ ةنتاهٛدؼ ٍٛٚةنًدٕةنٍٛ
نهٕالٚرا ةنًتضؼ ةأليـٚكٛع .آها ٚـةٌ نرنٌٕ ةعتنرؿ نزدل َدنِ ةنًند ٔن ٍٛةنًَدـ ٍٛٚصدٕل ْٕٚيدع
ةنؼٔندددددع ةنًَدددددـٚيعٓٔ,نٛعع َظريٓدددددر ةننٛرمدددددٔ،ٙؽنح يدددددٍ عددددد ل ؿمدددددرنع يٕ يرٓدددددع يدددددٍ نعدددددِ
ةنًمكـٔ,ٍٚةنعهًررٔ,ؿ مددددددرر ةنزريعددددددرا ةةٚددددددـةَ ِ ٍّٛٛنددددددٗ ةنددددددـ ٛل يـمدددددد ٙفدددددد 18 ٙىددددددنرٓ
َُٚ،2013ددضَّٕ فٓٛددر نتنُدد ٙةنتعددرنٛى ةةم د يٛيع فدد ٙنُددرر ةنؼٔنددع ةنزؼٚؼ ٚٔ،عـّددٌٕ عهٛددّ ةنتزـنددع
ةةٚـةَٛيع نًُٕؽد َررش نهؼٔنع ةنار ًع عهٗ ةةم وٚٔ،عهٌُٕ فٓٛر عٍ ةمتعؼةػْى نّٕد عنـةتٓى ةنعهًٛيع
تَـ ةنضكٕيع ةنًَـٚيع يٍ نرب ةألعدٕ ةةمد يٛيع(ٔ,)61ادؼ احدرؿا ْدؾِ ةنـمدرنع ةنتدَ ٙيدـتٓر
تض
ُّ
ً
ّدددر فددد ٙةنيددد ٌ
ٔنرندددع فدددرؿك ةةٚـةَٛيدددع ن َندددرر مدددغٔ ةنًَدددـ ٍٛٚةندددؾ ٍٚةعتنـْٔدددر تدددؼع يـفٕ ً
ٍددع ٔاٌ ِيددٍ ندد ٍٛةنًددٕاع ٍٛعهٓٛددر ينتيددرؿ ةنددٕن ٙةنماٛددّ نهخددٕؿ ةةٚـةَٛيددع عهدد ٙاننددـ
ةنًَـ٘،عر ي
ٔالٚتٔ,)62(ٙؿ ٛل يزهل ةنيٕؿٖ ةةم ي ٙةننرن غ و عه ٙصؼةػ عرػلٔ,ةنًـرد يضا ػةيرػٔ,فةػ
يٍ مغٔ ةنًَـ ٍٛٚير فعًدّ ةةعد و ةنًَدـ٘ ٔةنعـند ٙيدٍ اٌ ْدؾِ ةنـمدرنع تضتدٕ٘ عهدٗ ََدٛضع
نتنُ ٙتعرنٛى ةةيرو ةنغًٔٔ,)63(ُٙٛالٚع ةنمأ,ّٛنٓؾة فاؼ ا ينؼ ةنًتضؼث نرمدى ؿ رمدع ةنزًٕٓؿٚيدع ةنًَدـٚع
اٌ ةنًُٕؽد ةنؾ٘ ًٚكٍ اٌ تادٕو عهٛدّ ةنؼٔندع ُٚندد يدٍ ؿةػتٓدر ةنُٕٓٛيدعٔ،ال ًٚكدٍ ألصد ٍؼ اٌ ًٚهد ٙعهُٛدر
نرمدًٓىٔ،ؿػي عهٓٛدر
ًَٕؽرّ,نًر ؿفِ ةةعٕةٌ ةنًنهًٌٕ ْدؾِ ةنـمدرنع عهدٗ نندرٌ ةنًتضدؼث ةنـمدًٙ
َ
ةناٛرػ٘ نضدقب ةنضـٚدع ٔةنعؼةندع عَدرو ةنعـٚرٌ،نإندّ":ئْ ِصرش ٌرٓ حىر ْٛئ٠رشاْٚ,ال أفتأغرخاْٚ,ال
باوغخاْل ٌٓٚحى ْٛشب ١اٙا ببٍرذ خخرش فرٔ ٟظاِٙرا اٌغ١اعر,)64("ٟادؼ َمدٗ ةنادر ى نرألعًدرل ةةٚـةَد ٙفدٙ
ةنادددرْـ يزتندددٗ ايدددرَ ٙاٌ تكدددٌٕ نٓدددؾِ ةنـمدددرنع ع ادددع ندددرنٕن ٙةنماٛدددّ عهددد ٙعدددريُئ,ٙأ ةنضكٕيدددع
ةةٚـةَٛيعٔ،ا ينؼ":ئْ اٌّٛلع ٓ١عٍٙ١ا لذ وخب٘ٛا بصفخ ُٙاٌشخصرَّ١ت ٌٚر١ظ بصرفت حىَّ١ِٛرتٚ,أْ ٘رإالء
اٌعٍّاء ٚاٌّفىش ٓ٠ال ٙ٠ذفَّ ْٛئال ئٌ ٝحمذِ ُ٠مخشحاحٔٚ ُٙصاوحٌٍ ُٙرشو١ظ دمحم ِشعرٌ ٟالعرخفادة ِرٓ
اٌخ شبت اإل٠شأَّ١ت ف ٟحأع١ظ اٌذٌٚتٚ,اٌحك أْ اٌشعاٌت ٌُ ٠شد فٙ١ا شٟء صش٠ح حرٛي اٌرذعٛة ٌخبٕرٟ
صرررٙا اٌفاسعرررٚ ٟال اٌعشبٟلٚأٔٙرررا ححخررر ٞٛعٍررر ٝثالثرررت
ّٔرررٛرل اٌخّٕ١رررٚٚ ٟال٠رررت اٌفم١رررٗلال فرررّ ِ ٔ ٟ
عٕاصشل٘:ٟششر ِىخغباث إٌظاَ اإلعالِ ٟف ٟئ٠شاْلٚدعٛة ِصش ٌالعخٕاد ئٌ ٝاٌخعراٌ ُ١اإلعرالَِّ١ت
ف ٟبٕاء اٌذٌٚتلٚعشض اٌّغاعذة عٍر ٝاٌّصرشٚ .)65("ٓ١٠تْدش اٌ ةنُظدرو ةةٚـةَد ٙصدرٔل اٌ ٚنتعدؼ
فد ٙع اتدّ يدد يَدـ انخدـ يدٍ اٌ تكددٌٕ ةنع ادرا ةنؼنهٕيرمدٛع نًُٓٛدر يزدـػ نـٔتٕندٕل ٓنٛعد ٙنددٍٛ
ػٔنترٌ,نددم تعددؼة انخددـ يددٍ ؽنددح ,ؽ ؿغددت ةنُظددرو ةةٚـةَدد ٙن د ٌ تتعً د ةنع اددع نًُٓٛددر عهددٗ ينددتٕٚرا
ةمتـةتٛزٛع عرنٛع,نضكى اٌ ةنُظريرٌ ٚضكًرٌ يٍ يُاهارا ةنضكى ةةم ي,ٙنرةّرفع نٗ اٌ ةنزٓع ةنتٙ
تؼٚـ ةننهؼةٌ تٛرؿ مٛرمٛع م ي,ٙنؾنح ؿةي ٚـةٌ تاؼٚى ةندؼعى نًَدـ ٔةالمدتمرػ يدٍ تزـنتٓدر نُظدرو
ةنضكدى ةنتد ٙتنددٛـ عهٛدّ ػٔنتٓىٔ,ةالمدتمرػ يددٍ ةندؼؿٔك ةنتدد ٙةمتنداتٓر يدٍ تهددح ةنتزـنعْٔ,دؾِ ةنعًهٛددع
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نكريهٓر تضرٔل ٚـةٌ تنغٛـْر نًْٓر نٗ يضٕؿْر ف ٙةنيـو ةألٔمٔٔ,ف ٙةنٕا َمنّ تضدرٔل ٚدـةٌ
اٌ تغددـد يَددـ يددٍ صهمر ٓددر ةنتاهٛددؼ ٍٛٚةننددرنا ٍٛػٔل ةنغهددٛذ ةنعـنددٔ ٙعهددٗ ؿامددٓى ةننددعٕػٚعٔ,نؾنح
نعِ ػٔل ةنًُااع,فْ ً عدٍ ةنٕالٚدرا ةنًتضدؼ ةاليـٚكٛدع ٔةنغدـب .ؿٖٔ ةنكرتدت ٔةنًد ؿط ةنكدٕٚتٙ
َدـ عد ل تهدح ةنًدؼ ،ن ٌ اصدؼ
عندؼ هللا ةنُمٛند ٙةندؾ٘ ندرٌ اـٚنًدر يدٍ صكدى ةةعدٕةٌ ةنًندهً ٍٛفدِ ٙي ْ
،ٙةندؾ٘ ٍٔدم ندٗ ةنادرْـ
ينرعؼ٘ يـم ٙاعنـِ ن ٌ عه ٙاننـ ٍرنضٔ ٙفٚـ ةنغرؿرٛيع ةةٚـةَ ّ
َدـ
فد ٙندرٌَٕ ةألٔل ،2013عدـُ عهدٗ يـمد ٙعـٔ ً
تدقٔػ ٚدـةٌ ِي ْ
ّدر يغـٚدع ،ؽ ٓدـس اٌ ّ
َدـ نعدؼػ
ب( )30يهٛدرؿ ػٔالؿ نًندرعؼتٓر فدْ ٙدؾِ ةنظدـٔ غٛدـ ةناّٛندعٔ،اٌ تادٕو ٚدـةٌ نتقٔٚدؼ ِي ْ
َـٚيع ةنت ٙتٕام حـ مإٓ َظرو
عنـةر ٍُرع ٍٛٛير ن )1000( ٍٛنٗ ( )2000ةصٛرر ةنًَرَد ِ
ةنً ْ
ينرؿصٔٔ،عؼ نرنضـً عهٗ اٌ َٚم اعؼةػ ةننٛرس ةةٚـةَ )5( ٍّٛٛي  ٍٛٚمر ش نتعٕ ِٚةنغنر ـ فٙ
٘(ْٚٔ,)66دٛق ةنُمٛند ٙاٌ ةندـ ٛل يـمد ٙمد نِّ":رارا حش٠رذِ ْٚمابرً
اادرً ةنندٛرصع ِ
ةنً ْ
َدـ ّ
رٌره؟"،ادرلٔ":ش٠رذ عرٛدة اٌعَاللراث بٕٕ١را ٚب١رٕىُ عرفاسة بغرفاسةلٔٚش٠ذ جش٠رذحَ٠ ٓ١ر١ِٛخَ ٓ١ححرج
ئششافٕا"(ٔ,)67ارو ٍرنض ٙنتنهٛى ؿمرنع عاٛع نًضًؼ يـم ٙيدٍ ةندـ ٛل يضًدٕػ اصًدؼ٘ َزدرػٔ,عهٗ
ةنـغى يٍ ْؾِ ةنع اع ير ن ٍٛةناـفدرٌ ,ال اٌ ةنع ادع ندى تـتاد ٙندٗ ةنتًخٛدم ةنؼنهٕيرمد ٙعهدٗ يندتٕٖ
ةننمرؿةا( .)68فةؿ ةنـ ٛل ةةٚـةَ ٙيضًٕػ اصًدؼ٘ َزدرػ يَدـ فد ٙىدنرٓ عدرو  2013نهًيدرؿنع فدٙ
اعًرل اًع ةنؼٔل ةةم يٛع ةنتد ٙةَعادؼا فد ٙةنادرْـ ٔ,ع ل تٕةردؼِ فد ٙيَدـ صدرٔل تّٕدٛش ٔرٓدع
َظـ ٚـةٌٔ,ارو نًارنهع ىٛظ ةألفْـ اصًؼ ةناٛت ةنؾٖ ٔرّ ةنكخٛـ يٍ ةنُاؼ ةٚـةٌ ع ل ةنهاررٔ,ع ل
ْددؾِ ةنقٚددرؿ ٓرنددت ةنًند ٔنٌٕ ةةٚـةَٛددٌٕ يددٍ نٛددُٓى ؿ ددٛل ةنزًٕٓؿٚددع ٔٔفٚددـ عرؿرٛتددّ عهدد ٙاننددـ
ٍرنض ٙن ٌ تكٌٕ ُْرص ع ارا ال يضؼٔػ يد يَـ,نكٍ ةناـ ةٜعـ ندى ٚـصدت نٓدؾة ةأليـ,ندم ٌ
ةنًتضؼث نرمى ؿ رمدع ةنزًٕٓؿٚدع ةنًَدـٚع ادرل َدّ ٚتعد ٍٛعهدٗ ٚدـةٌ يدٍ اردم تضند ٍٛع ارتٓدر يدد
يَـ اٌ تعٛؼ ةنُظـ ف ٙمٛرمتٓر تزرِ مٕؿٚر(ٚ .)69نؼٔ اٌ ًٕٓصرا ٚـةٌ ف ٙرؾب يَـ نٗ ٍدمٓر
نددى تتضاد نرننددٕٓنع نددٗ تَددٕؿتٓر ٓٓـةٌٔ,ؽنددح العتنددرؿةا عؼ ،عرٍددع ٔرٓددع َظددـ ةناددٕٖ ةنًضهٛددع
ةنًَـٚع ةنُرفؾ نرنزٛو ةنًَـ٘,ةنؾ٘ ٚعؼ يٍ ةنزٓرا ةنمرعهع ف ٙةنًيٓؼ ةننٛرم ٙفد ٙتهدح ةنًؼ ,فهدّ
نهًددع َرفددؾ عهددٗ ؿ رمددع ةنزًٕٓؿٚع,نددؾنح نرَد ْددؾِ ةنزٓددع صددؾؿ فدد ٙةنتعريددم يددد ٚددـةٌ,ع ٔ عهددٗ
ةألٚؼٕٚنٕر ٙيدر ندٍٛ
ةنارعؼ ةنزًرْٛـٚع ةنًَـٚع ةنـةفْع نتانٛد ةنع ارا يد ٚـةٌَ,تٛزع ةالعت
ٓنٛعع ةننهؼْ,ٍٚؾِ عٕةيم ي حـ ف ٙعٕػ يزـٚرا ةنعًدم ةننٛرمد ٙندٗ ٓنٛعتٓر,نرةّدرفع ندٗ ةنتد حٛـ
ةنغددرؿر ٙةنًتًخددم نرننددعٕػٚع ٔغٛـْددر يددٍ ػٔل ةنًُااددعٔ,صتٗ ةنٕالٚددرا ةنًتضددؼ ةاليـٚكٛددع نددؼٔؿْر
ؿةفْع نغنرؿ ػٔنع يخم يَـ يٍ يضٕؿْرٔ,ةالَتارل نٗ ةنًضدٕؿ ةةٚـةَد .ٙندؼاا ةنغادٕةا ةنعًهٛدع
نًعرؿّع مٛرمع ٚـةٌ يٍ ررَت يَـ ف 15 ٙصقٚـةٌ ,2013عُؼير ااؼي ةنضكٕيع ةنًَـٚع عهٗ
ااددد ةنع اددرا َٓر ٛددر يددد ػيي ٔ,مددضت ةناددر ى نرألعًددرل ةنًَددـ٘ ٔ,غ و ةننددمرؿ ٔ،يارننتّ يزهددل
ةأليٍ نمـُ يُااع صظـ ردٕ٘ فدٕو مدٕؿٚرٔ،نؾنح تكدٌٕ ةنادرْـ ادؼ ّٔدع فد ٙةنَدق ةنندعٕػ٘
ةنااـ٘ ةنتـنٔ,ٙيٍ حى تاؼٚى ػعًدر ً ٔةّدضر ً نهًعرؿّدع ةنندٕؿٚعٔ،نرَ ةنادرْـ يد ؽة فيُدر ً ندٛل فادٔ
نيغَددٛرا ةنًعرؿّددع،نم نكخٛددـ يددٍ ةننددٕؿ ٍٛٚةنددؾٔ ٍٚرددؼٔة فدد ٙيَددـ انخددـ ةأليددرنٍ ؿةصددع ننددنت
ةنتنٓ ٛا ةنًًُٕصع نهنٕؿ ٍٛٚيٍ رٓعٔ،نتارؿب ةننٛئت ٍٛةنًَـٚع ٔةننٕؿٚع ف ٙينتٕٖ ةنًعٛيع يدٍ
رٓددع حرَٛددع(.)70ةنغاددٕ ةنتدد ٙاري د نٓددر يَددـ ّددؼ ةنُظددرو ةننددٕؿ٘ تْددد ع اتٓددر يددد ٚددـةٌ عهددٗ
ةنًضدددح؛ألٌ ةألعٛدددـ تعدددؼ ةنُظدددرو ةنندددٕؿ٘ صهٛمدددر ً ةمدددتـةتٛزٛر فددد ٙةنًُاادددعٔ,ال ًٚكدددٍ ةنتمدددـ ٔٚندددّ
ننٕٓنع ْٙٔ,تعٕل نخٛـة ً عهٗ رؾب يَدـ ندٗ ررَنّ,المدًٛر آَدر ندى تْدًٍ صتدٗ ؽندح ةنٕاد ػعدٕل
يَـ ف ٙيضٕؿْر نيكم َٓر ٔ,ٙاٌ ةةرـةرةا ةنت ٙةتغؾتٓر ةنارْـ يٍ ةنُظرو ةنندٕؿ٘,تعكـ ٍدمٕ
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ةنع اع يدر ندٓٓ ٍٛدـةٌ ٔةنادرْـ ٔ,نكٍ ٚدـةٌ ندى تتغدؾ يٕادق صدرفو يدٍ يَدـٔ,نى تعهدٍ ةتعرظدر صدرػة
نتَـفرا يَـ,نسنارر نغ ٔٛفيم ؿفٛد نكنت يَـ نٗ ررَنٓدر .يدٍ ةنتادٕؿةا ةنًًٓدع ةنتدٔ ٙاعد
فْ ٙؾِ ةنًؼ ْٕ اتم ةنيٛظ ةنيٛع ٙةنًَـ٘ صندٍ ىدضرتّ يدد ح حدع يدٍ ؿفرادّ عهدٗ ٚدؼ مدكرٌ صدؼٖ
اـٖ ةنزٛق ٔؽنح ف 23 ٙصقٚـةٌ ,)71( ,2013فاؼ ةمتُكـا ٔفةؿ ةنغرؿرٛيع ةةٚـةَٛيع ياتهدّٔ،ؽنـا
أ ٞعًّ ِٓ أعّاي اٌخطشف ٚاٌعٕف ٠خاٌف اإلعالَ ٚحعاٌِ,ّٗ١ش١شة
ف ٙنٛرٌ ؿمً":ٙئْ ئ٠شاْ حذَّ ٓ٠
ئٌ ٝثمرت ئ٠رشاْ برأْ األ َِّرت اٌّصرشَّ٠ت اٌعالٍرت ٚاٌثٛسَّ٠رت عرخٛاجٗ ِرإاِشاث حٙرذف ئٌر ٝبرث اٌفشلرت برٓ١
ِخخٍف اٌّرزا٘ب اإلعرالِ١ت"(ٔ,)72ةمدتُكـ ٔفٚدـ ةنغرؿرٛيدع عهد ٙانندـ ٍدرنض ٙفد ٙصدٕةؿ ْدرتم ٙيدد
َظٛـِ ةنًَـ٘ نًرل عًـٔ ةنًزقؿ ةنًـٔعع ةنت ٙةؿتكن ن ّض ّ ِ ةنيٛظ صندٍ ىدضرتع ٔعدؼػ فعدـ
يٍ ةنًنهً ٍٛةنًَـ ٍٛٚيٍ انم عُرٍـ ُيتيؼِّػ (.)73نى تكٍ ْؾِ ةألصؼةث تًـ يـٔؿ ةنكـةو ف ٙةةع و
ةةٚـةَ ٙةنؾ٘ ندؼاا ندرنتٓزى عهدٗ يـمدَٔ ٙظريدّ،ف ٙصد ٍٛندرٌ ةنًند ٔنٌٕ ةنـمدًٚ ٌُّٕٛتعدريهٌٕ
نؼنهٕيرمٛيع ىؼٚؼ تُى عٍ ناٛيع ايم فد ٙتزدرٔف ةنعـةاٛدم ةنتد ٙتٕةردّ عًهٛيدع ةنتانٛدد يدد يَدـ(,)74نعدؼ
اصؼةث  30رقٚـةٌ  2013تى ةةٓرصع نضكى ةةعٕةٌ ةنًنهً ٍٛف ٙيَدـ,ةَتاؼا ةنغرؿرٛدع ةةٚـةَٛدع
تؼعم ةنزٛو ف ٙعًهٛع ةةٓرصدع ندرنـ ٛل يـمدٔ,ٙارل عندرك عـةازد ٙةنًتضدؼث نرمدى ةنغرؿرٛدع
ةةٚـةَٛع":ئْ وً سب١ع ٠خبعٗ ص١ف حاس ٚشخاء باسد ٠ٚ,ب احخّاٌّٙاٚ,ال ٕ٠بتٌ ٟإلعرالِٚ ٓ١١اٌثرٛاس
حصٛس أْ وً شٟء أخ,ٟٙبً ئْ ٘زٖ اٌمع١ت ٘ ٟحشوت ِغخّشة"(،)75حدى نعدؼ ؽندح ظٓدـ يدر ٚيدٛـ اٌ
ٍده نددٗ اػَدٗ ينددتٕٚرتٓر،فاؼ ةتٓدى ةةٚـةَُّٛدٌٕ عهددٗ نندرٌ ىغَدٛيرا
ةنع ادرا ندٚ ٍٛددـةٌ ٔيَدـ َٔ َ
ً
ٔياـنع يٍ ؿاك ةنُظرو ةةٚـةَ ٙيـمد ٙن َدّ ندى ٚكدٍ يد ْ نهضكىٔ،اَدّ اعاد صًُٛدر تدـص
نرؿف
ي
اؿنددرٌ ةنُظددرو ةننددرن فدد ٙايرنُٓىٔ،نز د نددٗ فل مددعٕػ ةنددؾ ٍٚنددى ٚنددرعؼِٔ فدد ٙةنغددـٔد يددٍ ةألفيددع
ةالاتَرػٚعٔ,تضرنق يد ةنندهم ٍٛٛةنتكمٛدـ ٍٛٚةنًًخهد ٍٛفد ٙصدقب ةنُٕؿٔ،فيدم فد ٙيعراندع ادرته ٙةنيدٛظ
صندٍ ىدضرتع ٔؿفرأّ،مدعٗ فدد ٙمدارٓ ةنُظدرو ةننددٕؿ٘ ً
ندؼال يدٍ ةنٕمددرٓع نُٛدّ ٔند ٍٛةنًعرؿّددعٔ،نى
()76
ُْٚى نٗ ةنخٕؿ ةةم يٛيع ٔتٛرؿ ةنًارٔيع ف ٙةنًُاادعٔ،نى ٚاادد ع ادع يَدـ نطمدـة ٛم ٚ.ندؼٔة اٌ
ٚـةٌ نرَ تعٕل نخٛـة ً عهٗ اٌ تُظى يَـ نٗ يضٕؿْر ف ٙانرٌ ؿ رمع يـمد ٙنٓرٚٔ,ندرَؼْر فدٙ
يهمرتٓر ةنير كع فد ٙةنيدـو ةألٔمَٔٚٔ,دنش عٛدـ عدٌٕ نٓرٔ,ناٛدع يتًندكع نٓدؾة ةٜيدم,عهٗ ةندـغى يدٍ
ةنغ فرا ةنكخٛـ نًُٓٛر؛ألَٓر تؼؿص نيكم رٛؼ حام يَـ ف ٙةنًُااعٔ,نكٍ ًٕٓصرتٓر تنؼػا,عُؼير تدى
ةناْرر عهٗ صكٕيع يـم ٙيٍ انم ةنزٛو ةنًَـ٘ٔ,نؾنح عهٓٛر اٌ تضرٔل يزؼػة ً يدد ةنضكٕيدرا
ةنارػيع عنٗ اٌ تَم نٗ ينتغرْر.
اٌخاحّت:
نعددؼ ةَٓددرر ػؿةمددع ةنع اددرا ةةٚـةَٛددع-ةنًَددـٚع انددرٌ ؿ رمددع يـمدد 30( ٙصقٚددـةٌ 30-2012
تًٕف  )2013تى ةنتٍٕم نٗ عؼػ يٍ ةنُتر ذًٚ,كٍ ٚزرفْر عهٗ ةنُضٕ ةٜت:ٙ
 نددرػؿا ٚددـةٌ نددٗ ينددرَؼ ةنزًددرْٛـ ةنًَددـٚع ةنًارننددع نتغٛٛددـ َظددرو صنددُ ٙينددرؿص ياهددد عددرؤ, 2011نرؿن ؽنح ةنتضـصٔ,ررر ؽنح يدٍ اندم ؿردرالا ةناٛدرػ ةةٚـةَٛدع ٔعهدٗ ةنًندتٕٚرا نرفدع,فٙ
يضرٔنع يُٓر نكنت ةمتعار ةنزًدرْٛـ ةنًَدـٚع ٔةنعـنٛعٔ,ةنتًٓٛدؼ نمدتش افد ةنتعدرٌٔ ةنًندتانه ٙيدد
ةنضكٕيع ةنت ٙت ت ٙنعؼ َظرو صنُ ٙينرؿص.
 ٌ ةنع ارا ةةٚـةَٛع-ةنًَـٚع يُؾ ت مدٛل ةنزًٕٓؿٚدع ةةٚـةَٛدع عدرو  1979نرَد صنٛندع يٕردراةنًؼ ٔةنزقؿ ٓٛهع ؿ رمع إَؿ ةننرػةا ٔصنُ ٙينرؿصٔ,نعؼ ةنتغٛٛـ ةننٛرمد ٙةندؾ٘ صَدم فد ٙيَدـ
ف ٙةنعاؼ ةنًَُـو,صرٔن ٚـةٌ تـٓٛت ةألرٕةر ٔ,فةنع غٕٛو ةنتٕتـ يعٓرٔ,اؼ عٕن نخٛدـة فدَ ٙزدرس
ػنهٕيرمٛتٓر ن صؼةث ةَمـةد ف ٙةنع ارا ن ٍٛةننهؼ.ٍٚ
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 اصـر ةنًعرؿّع ةنؼةعهٛع ةةٚـةَٛع ةنًتًخهع نًٛـ صند ٍٛيٕمدٕ٘ ٔيٓدؼ٘ نـٔند ٙاٛدرػةا ةنضـندعةنغْـةر عرو  2009ةنُظرو ةةٚـةَ,ٙنعؼير نُٕٛة صزى ةنتُراِ ف ٙةنغادرب ةةٚـةَد ٙندؼعى ةنزًدرْٛـ
ةنًَددـٚع ٔت ٛٚددؼْى عهددٗ صنددرب َظددرو صنددُ ٙينددرؿصٔ,ف ٙةنٕا د ؽةتددّ عًددم ةنُظددرو َمنددّ عهددٗ اًددد
ةنزًرْٛـ ٔنيـةمع عُؼير عـرٕة احُرر ةنضـنع ةنغْـةر يارنن ٍٛنرةٍ س ةنُظدرو ةةٚـةَ,ٙيدر اعدٍٔ
فـٍع يُرمنع نتهح ةنًعرؿّع نتٕر ّٛمٓرو ةنُادؼ ٔةاليتعدرُ ردـةر ةالفػٔةرٛدع فد ٙةنًٕةادق ةنًعهُدع
نؾنح ةنُظرو.
 نعؼ اصؼةث يَـ ف ٙياهد عرو  2011ةمتارً ةنتٛدرؿ ةةمد ي ٙةنًتًخدم ندرةعٕةٌ ةنًندهً ٍٛةنمدٕفنـ رمع ةنزًٕٓؿٚع,تًخم ؽنح نٍٕٕل يـم ٙنٗ مؼ ةنضكىٔ,نؾنح ٚكٌٕ ةنتٛرؿ ةننٛرم ٙةةم يٙ
ْٕ ةنؾ٘ تَؼؿ ةنًيٓؼ ةننٛرم ٙف ٙنم يٍ ٚـةٌ ٔيَـ.
 نعؼ تٕن ٙةنتٛرؿ ةةم ي ٙاٛرػ يَـ,نى تُتظـ ٚـةٌ نخٛـةٔ,عًه عهٗ نعج مٛم يٍ ةنـمدر م نًدؼٚدددددددؼ ةنعدددددددٌٕ ٔةنًندددددددرعؼ نًَـٔ,نندددددددت ٔػ ةنتٛدددددددرؿ ةةمددددددد ي,ٙف ٙيضرٔندددددددع يُٓدددددددر نتندددددددٕٚ
افكرؿْرٔ,يتنُٛرتٓرٔ,ينرػ ٓر ةنخٕؿٚع ٔةنؼُٛٚعٔ,ػغؼغ ييدرعـ ةنزًدرْٛـ ةنًَدـٚع ٔةنعـنٛدع عهدٗ صدؼ
مددٕةرٔ,نرٌ ؽنددح يُددؾ ةَا د و ىددـةؿ ةنتغٛٛددـ نهُظددرو ةننٛرمدد ٙنضنددُ ٙينرؿصٔ,ةمددتًـا عهددٗ ْددؾة
ةنًُٕةل,صتٗ تى ةةٓرصع نضكٕيع يـمٔ ٙتٛرؿِ ةةم ي ٙةنضرنى ف ٙيَـ.
 عُددددددددؼير ؿاا ٚددددددددـةٌ ؿفددددددددِ ةنيددددددددرؿً ةنًَددددددددـ٘ نتضـنرتٓددددددددر ةنؼنهٕيرمٛعٔ,عٍَٕددددددددر ًةنًخامٔ,ٍٛةننهمٔ,ٍٛٛةنعنكـٔ,ٍٛٚيعظى فئرا ةنيعت ةنًَـ٘ ,ؽ ارػ ةنعنكـ ٌٕٚةنًَـْٔ ٌٕٚدى ؽةا
ت د حٛـ فعددرل عهددٗ ةننددرصع ةننٛرمددٛع ارفهددع ةنًيددكك ٍٛنرنُٕةٚددر ةةٚـةَٛعٔ,انددؼٔ ةمددتٛر ٓى ٔةيتعرّددٓى يددٍ
تضـنرا ٚـةٌٔ,صؾؿٔة يٍ تًرػٓٚر انخـ ف ٙع اتٓر يد يَـٔ,نؾنح نرَ تضـنرا ٚـةٌ ردـةر تهدح
ةنتَددـفرا يٛرنددع نددٗ ةنتـٔ٘ٔ,ةمددتعًرل ةألمددهٕب ةنؼنهٕيرمددٔ,ٙعؼو ةالمددتمقةف ,ؽ ةمددتًـ ةناٛددرػةا
ةةٚـةَٛع نرننٛرمع َمنٓرٔ,ةنٕإ نٗ ررَت صكٕيدع يـمد,ٙف ٙيضرٔندع نسنادرر عهدٗ عد ٔٛةٜيدم
ن صددد و يَدددـ نـنرنٓرٔ,انعرػْدددر عهدددٗ يضٕؿْدددر ةنندددرن ةنًتًخدددم نرنتضدددرنق يدددد ةنٕالٚدددرا ةنًتضدددؼ
ةأليـٚكٛع ٔةننعٕػٚع ٔيٍ ٚدؼٔؿ فد ٙفهكٓى,ايدر ةنَدضرفع ٔةةع ؤ,المدًٛر ةنعـنٛدع ةنتد ٙتتنُدٗ ٔرٓدع
ةنُظـ ةةٚـةَٛع,فاؼ نرَ تيٍ ن ٍٛيؼ ٔاعـٖ ْزٕير ً الؽعر ً عهٗ ةنضكٕيع ةنًَـٚع,عٍَٕر ً يٕامٓر
يددٍ ةألفيددع ةننٕؿٚعٔ,يُرٍددـتٓر نهًعرؿّددع عهددٗ صنددرب َظددرو نيددرؿ ةألمددؼٔ,عهٗ ةألؿرددش نددرٌ ؽنددح
نرنتُنٔ ٛةنتعرٌٔ يد ةنُظرو ةةٚـةَ.ٙ
 نعؼ ةصتؼةو ةنزؼل ير ن ٍٛةنزًرْٛـ ةنًَـٚع ٔصكٕيتٓر ف ٙصقٚدـةٌ ,2013تدؼعم ةنزدٛو ةنًَدـ٘نتهددح ةألصؼةث,ةنددؾ٘ َددتذ عددٍ ةةٓرصددع نضكٕيددع يـمددٔ ٙتٛرؿِ,انددؼا ٚددـةٌ ةيتعرّددٓر رددـةر ؽنددح
ةنتؼعم,ألَٓر عهٗ عهى نًٕاق ةنزٛو ةنًَـ٘ ةنضرفو نرنتَؼ٘ نزًٛد يضدرٔالا ٚدـةٌ نزدؾب يَدـ
نددٗ يضٕؿْددر فدد ٙةنًُااعٔ,نددؾنح تنغددـا رًٛددد اص يٓددر فدد ٙننددت يَددـ نددٗ ررَنٓر,عٍَٕدر ً ٔاٌ
اٛرػةا ةنزٛو نرَ يعرؿّع ةاريع ع اع يد ٚـةٌ ع ل يؼ ؿ رمع يـم.ٙ
) )1يدد ٙعقةو,ةنع اددرا ةنًَددـٚع ةةٚـةَٛع:ينددتانم ٔةعددؼ ٚغمٛددّ غنددرؿ ةنًعرؿص,نضددج يُيددٕؿ عهددٗ
ةالَتـَ/ https://gulfhouse.org/posts/1762.2017, ٛ
) )2اصًدددؼ صنددد,ٍٛةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ (,)2020-2010نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَhttps://www.alquds.co.uk/.2011, ٛ
3
) ) ةنيدددرِ ؿّدددر نٓهٕ٘ٔ:ندددؼ فدددٓٓ ٙدددـةٌ عدددرو  1919ػؿك ةالنتؼة ٛدددع فٓٛدددر,ف ٙةنخرَٛددد ِع عيدددـ ِ
يدددددٍ ةنعًدددددـ اؿمدددددم نهتعهدددددٛى فددددد ٙمٕٚندددددـة,يكج فٓٛدددددر عًندددددع اعٕةو,عدددددرػ ندددددٗ ٓٓدددددـةٌ عدددددرو
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حدددرٌٔ،ع ٍٛيمتيدددر ً
,1936ةنتضددد نرنكهٛدددع ةنضـنٛدددع فدددٓٓ ٙدددـةٌ ٔتغدددـد نعدددؼ عدددرو نـتندددع يددد فو
ٍ
ندددرنزٛو ةةٚـةَ,ٙتدددٕنٗ صكدددى ٚدددـةٌ عدددرو  1941نعدددؼ ةمدددتارنع انٛدددّ,آرص نضكًدددّ فددد ٙياهدددد عدددرو
 1979ةنخدددٕؿ ةةمددد يٛع ةنتددد ٙارنـتدددّ عهدددٗ ةنٓدددـٔب ندددٗ يَدددـ ٔتدددٕف ٙفٓٛدددر عدددرو ,1980نهًقٚدددؼ
يدددددٍ ةنتمرٍٛمُٚ,ظـْٕ:ىدددددُ َٓرَٔدددددؼٖ ٔةٚدددددٕ نٕيدددددرتٗ ,ؿّدددددر ﭘْهدددددٕٖ فعدددددـ ٍٚىرُْيدددددرِ
,1980-1919تـرًّ,ػةػ يٓـَ,رىـ فـةَنٕٖ,ﭘةؿٚل105-95ً ً,2013,؛
Amin Saikal, The Rise and Fll of The Shah,London, 1980,P.26
) )4يكدددددددددددددددـو اصًدددددددددددددددؼ,ي ةيـ او يـةرعدددددددددددددددعوصٕةؿ يدددددددددددددددد ادددددددددددددددرػ ةنتادددددددددددددددـ ,ػةؿ
ةنيـٔو,ةنارْـ .121ً,2008,
) )5صـنع ةةعٕةٌ ةنًنهً ْٙٔ:ٍٛصـنع ػُٛٚع ةيتؼةػ نهضـنع ةنْٕرنٛعٚ،عٕػ ظٕٓؿْر ةنعهُ ٙفَ ٙزؼ اندم عدرو
ْ,1914ددؼفٓر اصٛددرر ةنتارنٛددؼ ةنْٕرنٛددع ةنتدد ٙةَتيددـا فدد ٙةناددـٌ ةنخددريٍ عيددـ ةنً ٛػ٘,ةمددتغهٓر ةاليٛددـ عنددؼ
ةنعقٚددددق فل مددددعٕػ  1953-1903ناددددٕ عنددددكـٚع نتضاٛدددد ًٕٓصرتددددّ فدددد ٙنُددددرر ػٔنتّ,نهًقٚددددؼ يددددٍ
ةنتمرٍٛمُٚ:ظـٍ:ددرػو صنددٍ ةننددٕػةَ،ٙرًرعع ةالعددٕةٌ رددٛو ةنددٍ مددعٕػ ىددنّ َظري،ٙيزهددع ةنغهددٛذ
ةنعـن,ٙةنعؼػ ،10ةننَـ .109-99ً ً,1978,
) )6مدددددعٛؼ ةنَدددددنري,ةنع ارا ةةٚـةَٛدددددع-ةنًَدددددـٚع نددددد ٍٛةنٍٕدددددرل ٔةنااٛعدددددع ,1980-1970ػةؿ
ةنيـٔو,ةنارْـ .50ً,2007,
) )7يدد ٙعقةو,ةنع اددرا ةنًَ دـٚع ةةٚـةَٛع:ينددتانم ٔةعددؼ ٚغمٛددّ غنددرؿ ةنًعرؿص,نضددج يُيددٕؿ عهددٗ
ةالَتـَ/ https://gulfhouse.org/posts/1762.2017, ٛ
) )8اىدددـا اصًدددؼ عـفرا،ةنع ادددرا ةنًَدددـٚع – ةةٚـةَٛدددع يدددٍ ةنمتدددـ (،)2016 – 2011ةنًـندددق
ةنؼًٚاـةٓ ٙةنعـن ٙنهؼؿةمرا ةالمتـةتٛزٛعhttps://democraticac.de/?p=35024،2016،
) )9يضًٕػ اصًؼ٘ َزرػٔ:نؼ عرو ُٚ, 1957تًٗ نٗ عر هع فاٛـ نرَد تادٛى فد ٙيضرفظدع مدًُرٌ رُدٕب
ىـو ٓٓـةٌ,نرٌ انِٕ ٚعًم صؼةػةًَْ ,ى نٗ ةنضـك ةنخٕؿ٘ نرٌ ةنضـب ةنعـةاٛع ةةٚـةَٛع,ىرؿص فٙ
ت مٛل نزُع ةنا ب ةةم يٛع ةنت ٙعـف فًٛر نعؼ (يكتت تٕح ٛةنٕصؼ ةنا نٛع),صَم عهٗ ػؿرع
ةنؼنتٕؿةِ ف ٙيزرل ُْؼمع ةنتغأ ٔٛةنُام ٔةنًٕةٍ أ,عُؼير فرف ف ٙيَُت ؿ رمدع نهؼٚدع ٓٓدـةٌ
نهعرو , 1993نم ةألَظرؿ ٔصَدم عهدٗ ىدعنٛع ننٛدـ نُزرصدّ فد ٙعدرػ تُظدٛى ةنًؼُٚدع ٔتعنٛدؼ ةنادـو
ٔتظًٓٛر,يًددر اْهدددّ فدد ٙاٌ ٚدددؼعم ةالَتغرندددرا ةنـ رمددٛع عدددرو  2005نيدددعنٛع عرنٛددع ,ؽ ؿفدددد ىدددعرؿةا
ةاتَرػٚع تُرٍـ ةناناع ةنماٛـ ةنتُٚ ٙتًَ ْٕ ٙمنّ نٓٛرٓٔ,ـس ىعرؿ (عٕػ ةنضكٕيدع نهيدعت),ةأليـ
ةنؾ٘ يكُّ ف ٙةنُٓرٚع يٍ ةنمٕف نـ رمع ةنزًٕٓؿٚع,نؼٔؿت ٍٛيتترنٛت ٍٛعري,2009ٔ,2005 ٙنهًقٚؼ يٍ
ةنتمرٍٛمُٚ,ظـ:مددريش ؿةىؼ,ةننٛرمددع ةنغرؿرٛددع ةةٚـةَٛددع فدد ٙعٓددؼ َزرػ,يزهددع ةننٛرمددع ةنؼٔنٛع,ةنعددؼػ
,162ةننددُع ,41ةألْـةو,ةناددرْـ 171ً,2005,؛ٍددضٛمع ةنيددـو ةألٔمددٔ,نترؿٚظ  29نددرٌَٕ ةنخددرَٙ
.2021
) )10يدد ٙعقةو,ةنع اددرا ةنًَددـٚع ةةٚـةَٛع:ينددتانم ٔةعددؼ ٚغمٛددّ غنددرؿ ةنًعرؿص,نضددج يُيددٕؿ عهددٗ
ةالَتـَ/ https://gulfhouse.org/posts/1762.2017, ٛ
) )11اىدددـا اصًدددؼ عـفرا،ةنع ادددرا ةنًَدددـٚع – ةةٚـةَٛدددع يدددٍ ةنمتدددـ (،)2016 – 2011ةنًـندددق
ةندددددددددددؼًٚاـةٓ ٙةنعـندددددددددددد ٙنهؼؿةمدددددددددددرا ةالمددددددددددددتـةتٛزٛع، 2016،نضدددددددددددج يُيددددددددددددٕؿ عهددددددددددددٗ
ةالَتـَhttps://democraticac.de/?p=35024, ٛ
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للفرتة  31 - 30آب 2021

) )12صدقب هللا ةنهنُرَ:ٙت مدل ةنضدقب فد ٙنؼةٚتدّ نتُظدٛى عندكـ٘ عدرو ٕٔ٨٩؛نًٕةرٓدع ةالصدت ل
ةنَٓ َٕٙٛنزُٕب ننُرٌٔ،اٍنش نهضقب اٛرػ ْٔٛكهٛع مٛرمٛع عرو ،ٔ٨٩١اري ٚـةٌ ندؼعى ةنضدقب
يرػٚر ٔيعُٕٚر يُؾ َي تّٔ،تنُٗ افكرؿ ٔينرػ ةنخدٕؿ ةةمد يٛع ةةٚـةَٛعٔٔ،الٚدع ةنماٛدّ،تًكٍ ةنضدقب
َٔتٛزع نْـنرتّ ْٔزًرتدّ عهدٗ ةنادٕةا ةنَدَٕٓٛٛع ٓـػْدر يدٍ رُدٕب ننُدرٌ عدرو ٕٓٓٓ,نهًقٚدؼ يدٍ
ةنتمرٍدددٛمُٚ,ظـ:ؿفاع َنٛدددم ىددداع,احـ صدددقب هللا فددد ٙتادددٕؿ فكدددـ ةنًارٔيدددع ٔامدددرنٛنٓر فددد ٙةنًُاادددع
ةنعـنٛع,ؿمرنع يررنتٛـ,نهٛع ةنؼؿةمرا ةنعهٛر,رريعع ةنُزرس ةنُٕٓٛعَ,رنهل-فهنا.2009,ٍٛ
) )13يزهع ةنيـو ةألٔمٔ,نترؿٚظ َٛ 29نرٌ .2010
) )14ياتنل عٍ:يعتق م يع ٔ ةننٛؼ ةنَٛرػ,ةننٛرمدع ةنًَدـٚع تزدرِ ٚدـةٌ ٔتضدؼٚرا ةالَتادرل يدٍ
ةنااٛعدددع ندددٗ ةنتانٛد,يزهدددع ةنؼؿةمدددرا ةةٚـةَٛع,ةنندددُع ةألٔنٗ,ةنعدددؼػ ةنـةندددد,يـنق ةنغهدددٛذ ةنعـندددٙ
نهؼؿةمرا ةةٚـةَٛع.52ً,2017,
) )15ياتنل عٍ:ةنًَؼؿ َمنّ .57ً,
) )16ةنًَؼؿ َمنّ.
) )17ةنًَؼؿ َمنّ.52ً,
) )18اصًدددؼ صنددد,ٍٛةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ (,)2020-2010نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَhttps://www.alquds.co.uk/.2011, ٛ
)https://www.google.com/search?q )19
) )20عهدد ٙعريُئٔ:ٙنددؼ فدد ٙيؼُٚددع ييددٓؼ عددرو ,1939انًددم ػؿةمددتّ ةالنتؼة ٛددع ٔةنخرَٕٚددع فٓٛددر,حى ةنتضد
نؼؿةمع ةنعهٕو ةنؼُٛٚعٔ,نؼا ةنعًدم ةننٛرمد ٙيدد ةةيدرو ةنغًُٛد ٙعدرو ٔ,1963نعدؼ ةَتَدرؿ حدٕؿ عدرو
 1979نرٌ ةصؼ ي مند ٙةنضدقب ةنزًٓدٕؿ٘ ةةمد ي, ٙحدى تدٕنٗ يَُدت يدرو رًعدع ٓٓدـةٌ عدرو
,1979حى ع ٍٛينرعؼ نٕفٚـ ةنؼفرً ف ٙصكٕيع ن فؿﮔ ٌ عرو ,1979حدى نعدؼْر تدؼؿد فد ٙةنعؼٚدؼ يدٍ
ةنًُرٍت ةنضكٕيٛع صتٗ اٍنش ؿ ٛنر ً نهزًٕٓؿٚع عرو ٔ,1981نعؼ ٔفر ةةيرو ةنغًُٛد ٙعدرو 1989
اَتغدددت يدددٍ اندددم يزهدددل ةنغندددـةر يـىدددؼة ً اعهدددٗ نهزًٕٓؿٚدددع ةةمددد يٛع ٔال ٚدددقةل ٚتدددٕنٗ ْدددؾة
ةنًَُددددت ,نهًقٚددددؼ يددددٍ ةنتمرٍددددٛمُٚ ,ظددددـٍٔ :ددددم ٙانددددٕ يغه,ٙػنٛددددم ةنيغَددددٛرا ةةٚـةَٛددددع
ةنًعرٍـ ،يـنق ػؿةمدرا ةنغهدٛذ ةنعـن،ٙةننَدـ  55ً,؛تزًدد عيدرو ةنٕالٚدع ,ةنيدًل ةنندرٓعع
(نًضع عرٓمع يدٍ صٛدر ٔرٓدرػ ةٚدع هللا ةنندٛؼ ةنغدريُئ,)ٙتزًد عيدرو ةنٕالٚدع,ػ.و-5ً ً,2007,
26؛ اصًدددؼ ةنًٍٕه،ٙيٕمدددٕعع ةنضـندددرا ةةمددد يٛع فددد ٙةندددٍٕٓ ةنعـندددٚ ٔ ٙدددـةٌ ٔتـنٛدددر،يـنق
ػؿةمددرا ةنٕصددؼ ةنعـنٛددع،نٛـٔا281-280ً،2004،؛ ففةػ ةفةػَِ,زٕةْددرٖ َزًٛنرَددَّ -اددؼ َظددرو
رًٓدددددٕؿٖ ةمددددد يٗ ةٚدددددـةٌ ٔؿْندددددـةٌ (َريدددددّ ْرَٕ,ىدددددترؿ ْدددددر,ﮔفترؿْر),ندددددّ ةيٛدددددؼ ةَتيددددددرؿ
ؿمًٗ,نٗ.رر.98-85ً ً,1390,
)ْ )21دددرَ ٙؿمددد ٌ,ةنًٕاق ةندددؼٔنٔ ٙةنعـنددد ٙيدددٍ حدددٕؿ ُٚ 25دددرٚـ فددد ٙيَدددـ,نضج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَhttp://www.africaalyom.com/web/Articals/214-, ٛ
) )22ىُ ٍٛةنًٓؼ٘,ةننٛرمع ةنغرؿرٛع ةةٚـةَٛع تزدرِ ػٔل ةنًيدـو ةنعـند,)2013-2001( ٙؿمدرنع
يررنتٛـ,نهٛع ةنضإو ٔةنعهٕو ةننٛرمٛع,رريعع عْٛـ -ننكـ .202ً,2014,
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) )23ػالل يضًٕػ,ةنع ارا ةنًَـٚع-ةةٚـةَٛع ع ل ةنمتـ ,2020-2010ةنًـنق ةنؼًٚاـةٓ ٙةنعـنٙ
نهؼؿةمرا ةالمتـةتٛزٛعٔ,ةالاتَرػٚعٔ,ةننٛرمٛع.19ً,2016,
) )24اصًدددؼ صنددد,ٍٛةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ (,)2020-2010نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَhttps://www.alquds.co.uk/.2011, ٛ
) )25ةنًَؼؿ َمنّ.
)ْ )26دددرَ ٙؿمددد ٌ,ةنًٕاق ةندددؼٔنٔ ٙةنعـنددد ٙيدددٍ حدددٕؿ ُٚ 25دددرٚـ فددد ٙيَدددـ,نضج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَ: http://www.africaalyom.com/web/Articals/214--, ٛ
) )27ياتنل عٍ:ػالل يضًٕػ,ةنًَؼؿ ةننرن ,ةنًَؼؿ ةننرن .19ً,
))28ةنًَؼؿ َمل.
)ْ )29رىً ٙؿفنُزرَٔ:ٙنؼ عرو 1934ف ٙاـٚع َٕو ةنترنعع نًؼُٚع ؿفنُزرٌ ف ٙيضرفظع نـيرٌ,ػؿك
ف ٙةنضٕف ةنعهًٛع ف ٙيؼُٚع اى ةنًاؼمع,نرٌ يعـٔفر يٍ ةناهنع ةننرؿف ٍٚيٍ اََدرؿ ةةيدرو ةنغًُٛد ,ٙؽ
ىرؿص ف ٙةنكمرس ف ٙةألعٕةو ةألٔنٗ نهضـنع ةةم يٛع,مزٍ عدؼ يـةا؛نندنت َيدرّٓ ةننٛرم,ٙىدكم
انم ةنخٕؿ نتعرٌٔ يد نعِ ؿررل ةنؼ( ٍٚرريعع ؿٔصرَ ٛينرؿف)(يزًد ةنعهًرر ةنًارتهٔ )ٍٛنرٌ يدٍ
ّدًٍ ةنً مند ٍٛنهضدقب ةنزًٓدٕؿ٘ ةةمد ي,ٙتعـُ ؿفنددُزرَ ٙندٗ عدؼػ يدٍ يضدرٔالا ةالغتٛددرل
نكُٓددر ندددررا نميدددمٔ,تـاك عدددؼػة ً يددٍ يُرٍدددت ةنؼٔندددع ةنًًٓدددع نعددؼ ةنخٕؿ ,يُٓدددرٔ:فٚـ نهؼةعهٛدددع عدددرو
ٔ,1979ؿ ددددٛل يزهددددل ةنيددددٕؿٖ ةةمدددد ئ,)1989-1981( ٙؿ ٛنددددر ً نهزًٕٓؿٚددددع عددددرو (-1989
ٔ,)1997عدددؼػة ً يدددٍ ةنًُرٍدددت ةنًًٓدددع ٔٚيدددغم صرنٛدددر يَُدددت ؿ رمدددع يزًدددد تيدددغ ٌٛيَدددهضع
ةنُظرو,نهًقٚدددؼ يدددٍ ةنتمرٍدددٛمُٚ,ظـ:عهٛم اصًدددؼ عهٛدددم,يهض ةنًٕمدددٕعع ةننٛرمٛع,ةنً مندددع ةنعـنٛدددع
نهؼؿةمددرا ٔةنُيددـ,نٛـٔا366-365ً ً,2004,؛ىددرنـ ننددـة ٚ ,ٙـةٌ ةألصددقةب ٔةنيغَددٛرا
ةننٛرمٛع (,)2013-1890ؿٚرُ ةنـٚل نهكتت ٔةنُيـ,نُؼٌ.223-222ً,2014,
) )30ػالل يضًٕػ,ةنًَؼؿ ةننرن ,ةنًَؼؿ ةننرن .19ً,
) )31ياتنل عٍْ:رَ ٙؿم ٌ,ةنًٕاق ةنؼٔنٔ ٙةنعـن ٙيٍ حٕؿ ُٚ 25رٚـ ف ٙيَـ,نضج يُيٕؿ عهٗ
ةالَتـَ: http://www.africaalyom.com/web/Articals/214--, ٛ
) )32ياتنل عٍ:ةنًَؼؿ َمنّ.
) )33ياتدددنل عٍ:يَدددامٗ يـمددد،ٙانعرػ ةنًٕادددق ةةٚـةَددد ٙيدددٍ ةنخدددٕؿ ةنيدددعنٛع فددد ٙيَدددـ،يـنق
ةةيددددددددددددرؿةا نهؼؿةمددددددددددددرا ٔةننضددددددددددددٕث ةالمددددددددددددتـةتٛزٛع، 2011،نضددددددددددددج يُيددددددددددددٕؿ عهددددددددددددٗ
ةالَتـَhttps://www.ecssr.ae/reports_analysis, ٛ
) )34عندددددرك َدددددررٗٚ ,ـةٌ ٔةنـنٛدددددد ةنعـن:ٙةعتندددددرؿةا يتؼةعهدددددع ٔةمدددددتضارارا ي رهدددددع,يـنق
ةألْدددددددددددددددددـةو نهؼؿةمدددددددددددددددددرا ةننٛرمدددددددددددددددددٛع ٔةالمدددددددددددددددددتـةتٛزٛع,نضج يُيدددددددددددددددددٕؿ عهدددددددددددددددددٗ
ةالَتـَhttp://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=54, ٛ
) )35يعتق م يع ٔ ةننٛؼ ةنَٛرػ,ةنًَؼؿ ةننرن .54ً,
)ٔ )36ةنددددُو ةعددددٕةٌ ةنًنددددهً ٍٛيَددددـ نددددّ ةظٓددددرؿةا ةٚدددد هللا عريُددددّ ةٖ( ،ؿػّ فعددددم ةةعددددٕةٌ
ةنًنددددددددددهً ٍٛفدددددددددد ٙيَددددددددددـ عهددددددددددٗ ندددددددددد و فٚددددددددددع هللا عريُئ،)ٙنضددددددددددج يُيددددددددددٕؿ عهددددددددددٗ
ةالَتـَٛددددددددددددددددددددددددد http://persian.euronews.com/2011/02/04/iran-tells-arab-,2011,
nations-to-unite-against-west/
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) )37يٛـصنددد ٍٛيٕمدددٕ٘ٔ:نؼ فددد ٙيؼُٚدددع عًُٛدددع نادددـب يدددٍ تنـٚدددق فددد ٙاؽؿنٛزدددرٌ ةنغـنٛدددع فددد ٙعدددرو
,1941ػؿك ةالنتؼة ٛدددع ٔةنًتٕمددداع فددد ٙيندددأ ؿةمدددّ,حى ةَتادددم ندددٗ رريعدددع ٓٓدددـةٌ ف مدددل يدددد
يزًٕعدددع يدددٍ في دددّ ةناهندددع أل ؿةنادددع مددد يٛع عـفتٓدددر ْدددؾِ ةنزريعدددع,حى ةَيددد نعدددؼ ؽندددح رنٓدددع
مددًـاُؼ ٔنددؼا ُٚرّددم ّددؼ َظددرو ةنيددرِ,اعتاهّ ةننددرفرص يددد عددؼػ يددٍ في ددّ فدد ٙعددرو  1974غٛددـ
اَددّ ٓددد و مددـةصّ نعدددؼ يدددؼ ٔرٛددق نعدددؼو تدددٕفـ ةألػنددع ّدددؼِٔ,نؼا عدددرو ٚ 1975ددؼؿك فددد ٙرريعدددع
ٓ ٓددددـةٌ ٔامددددل فدددد ٙةنعددددرو َمنددددّ نرالىددددتـةص يددددد يزًٕعددددع يددددٍ ةنًُرّدددده( ٍٛصـنددددع ينددددهًٙ
ٚـةٌ),فدددددد ٙعددددددرو  1979ةَيدددددد ٍددددددضٛمع ةنزًٕٓؿٚددددددع ةةمدددددد يٛع ٔتددددددٕنٗ ػةؿتٓددددددر ٔؿ رمددددددع
تضـٚـْر,نًدددر اٍدددنش عْدددٕة ً فددد ٙةنهزُدددع ةنًـنقٚدددع نهضدددقب ةنزًٓدددٕؿ٘ ةةمددد ئ ٙعْدددٕة ً فدددٙ
يزهدددل ةنخدددٕؿ يدددٍ اٚدددرؿ  1979ندددٗ تيدددـ ٍٚةنخدددرَ ٙيدددٍ ةنعدددرو َمندددّ,ف ٙىدددٓـ اٚهدددٕل  1980ااتدددـس
ؿ ددددٛل ةنضكٕيددددع عهدددد ٙؿرددددر  ٙمددددُرػ صاٛنددددع ةنغرؿرٛددددع ةنٛددددّ غٛددددـ اٌ ْددددؾة ةالاتددددـةس إنددددم
نًعرؿّدددع ةندددـ ٛل انددد ٙةنضندددٍ نُدددٍ ٙدددؼؿ ٔنعدددؼ ارندددع نُدددٍ ٙدددؼؿ فددد ٙصقٚدددـةٌ ٍ 1981دددرػو
ةننـنًدددرٌ عهدددٗ تعٛددد ٍٛصنددد ٍٛيٕمدددٕ٘ ٔفٚدددـة ً نهغرؿرٛدددع ٔفددد ٙتيدددـ ٍٚةنخدددرَ ٙيدددٍ ةنعدددرو َمندددّ
ؿىدددضّ ةندددـ ٛل عهددد ٙعدددريُئ ٙنتددد نٛق ةنضكٕيدددع فَدددرػو يزهدددل ةنيدددٕؿٖ عهدددٗ ْدددؾة ةنتـىدددش نعدددؼ
اٌ ندددرٌ ادددؼ ؿفدددِ تـىدددٛش عهددد ٙألنندددـ ٔالٚتدددٔ ٙامدددتًـ عهدددٗ ؿةك ةندددٕفةؿ يدددٍ عدددرو  1981ندددٗ
عدددرو ,1989نهًقٚدددؼ يدددٍ ةنتمرٍدددٛمُٚ,ظـ:عنؼ ةنْٕدددرب انكٛرن,ٙةنًٕمدددٕعع ةننٛرمدددٛع,د,6ةنً مندددع
ةنعـنٛع نهؼؿةمرا ٔةنُيـ,4ٓ,نٛـٔا470ً,1999,
) )38يَامٗ يـم،ٙانعرػ ةنًٕاق ةةٚـةَ ٙيٍ ةنخٕؿ ةنيعنٛع فد ٙيَدـ،يـنق ةةيدرؿةا نهؼؿةمدرا
ٔةننضٕث ةالمتـةتٛزٛعhttps://www.ecssr.ae/reports_analysis،2011،
) )39يعتق م يع ٔ ةننٛؼ ةنَٛرػ,ةنًَؼؿ ةننرن .54ً,
) )40عندددددرك َدددددررٗٚ ,ـة ٌ ٔةنـنٛدددددد ةنعـن:ٙةعتندددددرؿةا يتؼةعهدددددع ٔةمدددددتضارارا ي رهدددددع,يـنق
ةألْدددددددددددددددددـةو نهؼؿةمدددددددددددددددددرا ةننٛرمدددددددددددددددددٛع ٔةالمدددددددددددددددددتـةتٛزٛع,نضج يُيدددددددددددددددددٕؿ عهدددددددددددددددددٗ
ةالَتـَ: http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=54, ٛ
) )41ياتنل عٍ ةيَؼؿ َمنّ.
) )42اصًدددؼ صنددد,ٍٛةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ (,)2020-2010نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَhttps://www.alquds.co.uk/.2011, ٛ
) )43ياتنل عٍ:ةنًَؼؿ َمنّ.
) )44ةنًَؼؿ َمنّ.
) )45فـس ةنقيرٌ انٕ ىعٛـ,يضؼػةا ةنًٕاق ةةٚـةَ ٙيٍ يَـ نعؼ ةنخٕؿ ,2013,نضدج يُيدٕؿ عهدٗ
ةالَتـَٛدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ,
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/01/201318102638814469.html
) )46يٛدددؼل ٚنددد أَ ٚ ،ٍٚدددـةٌ تغدددـ٘ يَدددـ نرنندددٛرصع ٔةالمدددتخًرؿ،2011،نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَhttps://meo.news/en/node/444115, ٛ
) )47اصًدددؼ صنددد,ٍٛةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ (,)2020-2010نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَhttps://www.alquds.co.uk/.2011, ٛ
) )48يـمٔ:ٙنؼ عرو  1951ف ٙاـٚع ةنعؼٔ نًضرفظع ةنيدـاٛع نًَدـ,ةنـ ٛل ةنغدريل نزًٕٓؿٚدع
يَـ ةنعـنٛع,يُٓؼك يٛكرَٛكٔ,ٙامترؽ رريعٚ,ٙضًم ىدٓرػ ةندؼنتٕؿةِ فدُْ ٙؼمدع ةنًٕةػ,تدٕنٗ ؿ رمدع
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صقب ةنضـٚع ٔةنعؼةنع نعؼ ت مٛنّٔ,عْٕة ً ف ٙيكتت ؿىرػ رًرعع ةةعٕةٌ ةنًندهً,ٍٛنرٌ َر ندر مدرنار
نًزهددل ةنيددعت ةنًَددـ٘ ػٔؿ (,)2005-2000تددٕد نًَُددت ةنـ رمددع نعددؼ حددٕؿ  25نددرٌَٕ ةنخددرَٙ
ٔ,2011أل ؿ ٛل يدؼَ ٙيُتغدت نهدن ػ,اُعهٍ فدٕفِ فد 24 ٙصقٚدـةٌ  2012نُندنع ( )% 51,73يدٍ
اٍددٕةا ةنُددرعن ٍٛةنًي درؿنٔ،ٍٛتٕنّٗ يٓددرو يَُددنّ فدد 30 ٙتًددٕف يددٍ ةنعددرو َمنددّ نعددؼ اػة ددّ ةنًٛددٍٛ
ةنؼمتٕؿٚع,ن ٍ نًَُت ةنـ رمع صتٗ افٚش عُٓر نعؼ يظرْـةا َٛنرٌ ٔ,2013اعتام نعؼ ؽندح يدٍ اندم
ةننهارا ةنًَـٚع,نعؼ تٕر ّٛعؼ تٓى ن ّٛيٍ ًُّٓر ةنتغرنـ يد ااـٔ,صـندع صًرك ٔ,فيدرر امدـةؿ
ةأليٍ ةنإي ٙاحُرر يؼ ؿ رمتّٔ,نا ٙيعتا ً يُدؾ تدرؿٚظ عقندّ،صتٗ ٔفرتدّ فد ٙيضكًدع رُرٚدرا ةنادرْـ
ةنًُعاؼ ف ٙيعٓؼ ايُرر ةنيـٓع نًزًد مزٌٕ ٓـ ٔ,ؽندح فد 17 ٙصقٚدـةٌ ٔ,2019اعهدٍ ةنتهٛمقٚدٌٕ
ةنـمدددددددددددددددددددً ٙيٕتدددددددددددددددددددّ احدددددددددددددددددددـ ٍدددددددددددددددددددرنتّ نُٕندددددددددددددددددددع غًرر،نهًقٚدددددددددددددددددددؼ يدددددددددددددددددددٍ
ةنتمرٍٛمُٚ,ظـhttps://ar.wikipedia.org/wiki:
) )49يعتق م يع ٔ ةننٛؼ ةنَٛرػ,ةنًَؼؿ ةننرن .54ً,
) )50ػَٛدر٘ ةاتَرػ،ةمدتانرل ةٚدـةٌ ةف ﭘٛدـٔفم َدريقػ ةمد و ﮔدـةم يَدـ،1391،نضدج يُيدٕؿ عهدٗ
ةالَتـَhttps://donya-e-eqtesad.com/, ٛ
) )51عنـﮔدددقةؿ٘ ػةَيدددزَٕ ،ريدددّ يٓدددى  17ةَؼٚيدددًُؼ ةٚـةَددد ٙندددّ يـمددد،1391،ٙنضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَhttps://snn.ir/fa/news/227979, ٛ
) )52ﮔـْٔٓددددر٘ مٛرمدددد ٙيَددددـ ػؿ يددددٕؿػ ؿةناددددّ نددددر ٚددددـةٌ َٕددددّ يدددد ٙةَؼٚيددددؼو،يٕاد ةفةػ
َ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرؿ, 1391،نضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددج يُيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٕؿ عهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٗ
ةالَتـَhttp://fa.azadnegar.com/reza/news/81591.html, ٛ
) )53اصًدددؼ صنددد,ٍٛةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ (,)2020-2010نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَ.https://www.alquds.co.uk/.2011, ٛ
) )54ػالل يضًٕػ,ةنًَؼؿ ةننرن .22ً,
)ٍ )55دددددددرفُٛرف اصًؼ,ةألفيدددددددع ةنندددددددٕؿٚع ٔةنع ادددددددرا ةنًَدددددددـٚع ةةٚـةَٛدددددددع,يـنق ةألْدددددددـةو
نهؼؿةمددددددددددددددددددددددددرا ةننٛرمددددددددددددددددددددددددٛع ٔةالمددددددددددددددددددددددددتـةتٛزٛع,نضج يُيددددددددددددددددددددددددٕؿ عهددددددددددددددددددددددددٗ
ةالَتـَhttp://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=102, ٛ
) )56ةندددددر ؽؿ نـةؿٖ,ةٚدددددـةٌ نٛنددددد أنٕٚدددددع يـمددددد,ٙيزهع يغتدددددرؿةا ٚـةَٛع,ةنعدددددؼػ ,148ةنندددددُع
ةنعرىـ ,ةنارْـ .21ً,2012,
) )57فـس ةنقيرٌ انٕ ىعٛـ,يضؼػةا ةنًٕاق ةةٚـةَ ٙيٍ يَـ نعؼ ةنخٕؿ ,2013,نضدج يُيدٕؿ عهدٗ
ةالَتـَٛدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ,
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/01/201318102638814469.html
) )58ػالل يضًٕػ,ةنًَؼؿ ةننرن .22-21ً ً,
)ٔ )59ةندددُو الؿٚزدددرَ ٙندددّ ةظٓدددرؿةا يـمدددٚ :ٙـةٌ ةف نٛدددرٌ َظدددـةا يغدددرنق ةندددرَ ٙٚدددؼةؿػٔ,اد
ًْيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٓـ٘، 1391،نضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددج يُيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٕؿ عهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٗ
ةالَتـَhttp://www.hamshahrionline.ir/details/182944, ٛ
) )60ػالل يضًٕػ,ةنًَؼؿ ةننرن .22ً,
) )61اصًدددؼ صنددد,ٍٛةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ (,)2020-2010نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَhttps://www.alquds.co.uk/.2011, ٛ
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) )62عه ٙاننـ ٔالٚتٔ:ٙنؼ فٓٓ ٙـةٌ عرو  1945ػؿك ةالنتؼة ٛدع ٔةنًتٕمداع ٔةنخرَٕٚدع فٓٛدر,ف ٙعدرو
 1971ػعم نهٛدع ةنادت فد ٙرريعدع ٓٓـةٌ,فد ٙعدرو  1974تغَدٌ نادت ةألٓمرلٔ,نعدؼ ؽندح مدرفـ
نهٕالٚرا ةنًتضؼ ةأليـٚكٛع ألنًرل ػؿةمتّ ف ٙيزرل تغََّ,عْٕ يُتؼٖ ةنا ب ةةم ي ٍٛٛفدٙ
ةنٕالٚددرا ةنًتضددؼ ةأليـٚكٛع,نددؼا َيددرّٓ ةننٛرمدد ٙعددرو ٔ,1961فدد ٙعددرو  1963نددرٌ نددّ ػٔؿ فددٙ
ةنًظرْـةا ةنت ٙةَاها ّؼ ةنخٕؿ ةننْٛرر نعؼ َؼةرةا ةةيرو ةنغًٔ,ُٙٛيُؾ ؽنح ةنٕا اٍنش ي يُدر ً
ن فكرؿ ةةيرو ةنغً ُٙٛنؾنح نرَ تـناّ ع ارا إٚع يد تٛرؿ عٔ ةةيرو ةنغً,ُٙٛنعدؼ ةَتَدرؿ ةنخدٕؿ
ةةٚـةَٛع اٍنش عْدٕة ً فد ٙيزهدل ةنيدٕؿٖ ةةمد ي ٙفد ٙػٔؿتدّ ةألٔندٗ يًدخ ً عدٍ ٓٓـةٌٔ,اٍدنش
عْٕ نزُع ةنَضع ف ٙيزهل ةنيٕؿٖ ةةم ي,ٙحى تى تـىٛضّ نـ رمع ةنٕفؿةر ف ٙعٓدؼ ؿ رمدع عهدٙ
عددددريُئ ٙةنددددؼٔؿ ةألٔنددددٗ نكُددددّ نددددى ُٚددددرل ةنخاددددع ػةعددددم يزهددددل ةنيددددٕؿٖ ةةمدددد ي,ٙنهًقٚؼ يددددٍ
ةنتمرٍددٛمُٚ,ظـ:ػةٔػ عهددٗ نرنر,ٗٚنٛن د ٔﭙَددذ مددرل ػؿ ةٚددـةٌ رددّ ﮔؽىد ةف نددرفؿﮔةٌ تددر عرتً,ٙرهددؼ
ﭘُزى,ةَتيرؿةا ؿي ّٛفـػة,تٓـةٌ.360-359ً ً,1382,
) )63ةةيرو ةنغًٔ:ُٙٛنؼ عرو  1902نًؼُٚع عً ٍٛفٚ ٙـةٌ،ندـفا أل افكرؿِٔ،فؿة دّ ةننٛرمدٛع ٔةنؼُٛٚدع
ف ٙنترب "نيق ةألمـةؿ" عرو ٔ,1942ةنؾ٘ ػعر ف ّٛنٗ ٍ س ةألّٔرً ةننٛرمدٛع فدٚ ٙـةٌٔ،نعدؼ
اعٕةو يٍ يًرؿمدع ةنؼؿةمدع ٔةنتدؼؿٚل فد ٙةنضدٕفةا ةنعهًٛدع ٔيًرؿمدع ةنعًدم ةننٛرمد ٙفد ٙيعرؿّدع
َظرو ةنيرِ ؿّر نٓهٕ٘ ٔةنت ٙنؼاا يُدؾ عدرو ٓ,1963دـس فد ٙعدرو  1970فكدـ تيدكٛم ةنضكٕيدع
ةةم يٛع عهٗ امرك َظـٚدع ٔالٚدع ةنماٛدّ فد ٙنترندّ ةندؾ٘ صًدم عُدٕةَ( ٍٛةنضكٕيدع ةةمد يٛعٔ :الٚدع
ةنماَ،)ّٛم ٙيٍ ٚـةٌ عرو  1964نعؼ اصؼةث ةَتمرّدع "ةنًؼؿمدع ةنمْٛدٛع" ندٗ تـنٛدرٔ,ةنت ٙناد ٙفٓٛدر
نًؼ عرو ٔةصؼ,حى ةعترؿ يُمٗ فعـ نّ ْٕٔ ةنعـةو ,ؽ مدكٍ فد ٙيؼُٚدع ةنُزدق ةةىدـة  ْٙٔ,يدٍ يدؼٌ
ةنعهى ةنؼ ُٙٚةنعـٚاع ف ٙةنعـةؤ,نا ٙفٓٛر نٗ عرو  1978ؽ ةَتام نٗ نرؿٚل,عرػ ف ٙىنرٓ  1979احـ
ةَتَدددرؿ ةنخدددٕؿ ةةٚـةَٛدددع عهددددٗ َظدددرو ةنيدددرِ ؿّددددر نٓهٕ٘،نهًقٚدددؼ يدددٍ ةنتمرٍددددٛمُٚ,ظـ:صًٛؼ
ةألََرؿ٘،صؼٚج ةالَا وَ:ظـ فد ٙةنضٛدر ةنعهًٛدع ٔةننٛرمدٛع نسيدرو ةنغً،ُٙٛي مندع تُظدٛى َٔيدـ
تـةث ةةيرو ةنغًٓٓ،ُٙٛـةٌ,ػ.ا2ً,؛ مٛؼ ارػؿٖ,عً ُٗٛؿٔس هللا فَؼنُٛرِٔ ةيرو عً ُٗٛنـ ةمدرك
ةمُرػ ٔعٕةٓـةا ٔعٛرل,ي منع تُظٛى َٔيـ ةحرؿ ةيرو عً ,ُٗٛةﭘ,ػٔو,تٓـةٌ1379,؛
R.Abrahamian,structural causes of the Iranian Revolution "Merip
Reports,new york,1980, P.22
) )64ياتددددنل عٍ:ندددد ٙمدددد ٙعـن،ٙؿمددددرنع عهًددددرر ٚددددـةٌ نددددٗ ةنددددـ ٛل يـمدددد ٙتخٛددددـ مددددغار ً فددددٙ
يَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـ، 2013،نضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددج يُيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٕؿ عهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٗ
ةالَتـَٛدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ,
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/02/130218_egypt_iran_story
) )65ياتنل عٍ:اصًؼ صن,ٍٛةنع ارا ةةٚـةَٛدع ةنًَدـٚع عد ل ةنًدؼ (,)2020-2010نضدج يُيدٕؿ
عهٗ ةالَتـَhttps://www.alquds.co.uk/.2011, ٛ
) )66يعتق م يع ٔ ةننٛؼ ةنَٛرػ,ةنًَؼؿ ةننرن .55ً,
) )67ياتنل عٍ:ةنًَؼؿ َمنّ.
) )68ػالل يضًٕػ,ةنًَؼؿ ةننرن .22ً,
) )69ةنًَؼؿ َمنّ.
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) )70ةنندددعٛؼ ةػؿٚلٚ ,دددـةٌ ٔتـنٛدددر ٔتُدددرفً ةنًَدددرنش يدددد ةنخدددٕؿ فددد ٙيَدددـ,يزهع يغتدددرؿةا
ٚـةَٛع,ةنعؼػ ,156ةننُع ةنعرىـ ,ةنارْـ .5ً,2013,
) )71اصًدددؼ صنددد,ٍٛةنع ارا ةةٚـةَٛدددع ةنًَدددـٚع عددد ل ةنًدددؼ (,)2020-2010نضدددج يُيدددٕؿ عهدددٗ
ةالَتـَhttps://www.alquds.co.uk/.2011, ٛ
) )72ياتنل عٍ:اصًؼ صن,ٍٛةنع ارا ةةٚـةَٛدع ةنًَدـٚع عد ل ةنًدؼ (,)2020-2010نضدج يُيدٕؿ
عهٗ ةالَتـَhttps://www.alquds.co.uk/.2011, ٛ
) )73ةنًَؼؿ َمنّ.
) )74ةىددددددددتنرْرا ةعٕةٌةنًنددددددددهًٔ ٍٛعارْددددددددرم يـمدددددددد ،1398،نضددددددددج يُيددددددددٕؿ عهددددددددٗ
ةالَتـَhttp://fa.abna.cc/72Cw, ٛ
) )75ياتنل عٍ:ؿٔفَريّ رًٕٓؿٖ ةم يٗ يٕؿعّ  23يـػةػ .1392
) )76ةىددددددددتنرْرا ةعٕةٌةنًنددددددددهًٔ ٍٛعارْددددددددرم يـمدددددددد ،1398،نضددددددددج يُيددددددددٕؿ عهددددددددٗ
ةالَتـَhttp://fa.abna.cc/72Cw, ٛ
اٌّصادس
أالً -ةنـمر م ٔةألٓرؿٚش ةنزريعٛع
ؿفاع َنٛم ىاع,احـ صقب هللا ف ٙتإؿ فكـ ةنًارٔيع ٔامرنٛنٓر ف ٙةنًُااع ةنعـنٛع,ؿمرنعيررنتٛـ,نهٛع ةنؼؿةمرا ةنعهٛر,رريعع ةنُزرس ةنُٕٓٛعَ,رنهل-فهنا.2009,ٍٛ
ىُ ٍٛةنًٓؼ٘,ةننٛرمع ةنغرؿرٛع ةةٚـةَٛع تزرِ ػٔل ةنًيـو ةنعـن,)2013-2001( ٙؿمرنعيررنتٛـ,نهٛع ةنضإو ٔةنعهٕو ةننٛرمٛع,رريعع عْٛـ -ننكـ .202ً,2014,
حرَٛر ً -ةنكتت ةنعـنٛع ٔةنًعـنع
تزًد عيرو ةنٕالٚع ,ةنيًل ةننرٓعع (نًضع عرٓمع يٍ صٛر ٔرٓرػ ةٚع هللا ةننٛؼ ةنغريُئ,)ٙتزًدعيرو ةنٕالٚع,ػ.و.2007,
صًٛؼ ةألََرؿ٘،صؼٚج ةالَا وَ:ظـ ف ٙةنضٛر ةنعهًٛع ٔةننٛرمٛع نسيرو ةنغً،ُٙٛي منع تُظٛىَٔيـ تـةث ةةيرو ةنغًٓٓ،ُٙٛـةٌ,ػ.ا.
ػالل يضًٕػ,ةنع ارا ةنًَـٚع-ةةٚـةَٛع ع ل ةنمتـ ,2020-2010ةنًـنق ةنؼًٚاـةٓ ٙةنعـنٙنهؼؿةمرا ةالمتـةتٛزٛعٔ,ةالاتَرػٚعٔ,ةننٛرمٛع.2016,
معٛؼ ةنَنري,ةنع ارا ةةٚـةَٛع-ةنًَـٚع ن ٍٛةنٍٕرل ٔةنااٛعع ,1980-1970ػةؿةنيـٔو,ةنارْـ .2007,
يكـو اصًؼ,ي ةيـ او يـةرععوصٕةؿ يد ارػ ةنتاـ ,ػةؿ ةنيـٔو,ةنارْـ 2008,حرنخر ً -ةنكتت ةنمرؿمٛع
ففةػ ةفةػَِ,زٕةْرٖ َزًٛنرََّ -اؼ َظرو رًٕٓؿٖ ةم يٗ ةٚـةٌ ٔؿْنـةٌ (َريّ ْرَٕ,ىترؿْر,ﮔفترؿْر),نّ ةيٛؼ ةَتيرؿ ؿمًٗ,نٗ.رر.1390,
ػةٔػ عهٗ نرنر,ٗٚنٛن ٔﭙَذ مرل ػؿ ةٚـةٌ رّ ﮔؽى ةف نرفؿﮔةٌ تر عرتً,ٙرهؼ ﭘُزى,ةَتيرؿةاؿي ّٛفـػة,تٓـةٌ.1382,
مٛؼ ارػؿٖ,عً ُٗٛؿٔس هللا فَؼنُٛرِٔ ةيرو عً ُٗٛنـ ةمرك ةمُرػ ٔعٕةٓـةا ٔعٛرل,ي منع تُظٛىَٔيـ ةحرؿ ةيرو عً ,ُٗٛةﭘ,ػٔو,تٓـةٌ.1379,
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ؿّر ﭘْهٕٖ فعـ ٍٚىرُْيرِ ,1980-1919تـرًّ,ػةػ يٓـَ,رىـ

ْٕىُ َٓرَٔؼٖ ٔة ٕٚنٕيرتٗ,فـةَنٕٖ,ﭘةؿٚل.2013,
ؿةنعر ً -ةنكتت ةالَكهٛقٚع
.Amin Saikal, The Rise and Fll of The Shah,London, 1980 R.Abrahamian,structural causes of the Iranian Revolution "Merip.Reports,new york,1980
عرينر ً -ةنًٕمٕعرا
اصًؼ ةنًٍٕه،ٙيٕمٕعع ةنضـنرا ةةم يٛع ف ٙةنٍٕٓ ةنعـنٚ ٔ ٙـةٌ ٔتـنٛر،يـنق ػؿةمراةنٕصؼ ةنعـنٛع،نٛـٔا.2004،
عهٛم اصًؼ عهٛم,يهض ةنًٕمٕعع ةننٛرمٛع,ةنً منع ةنعـنٛع نهؼؿةمرا ٔةنُيـ,نٛـٔا.2004,ىرنـ ننـة ٚ ,ٙـةٌ ةألصقةب ٔةنيغَٛرا ةننٛرمٛع (,)2013-1890ؿٚرُ ةنـٚل نهكتتٔةنُيـ,نُؼٌ.2014,
عنؼ ةنْٕرب انكٛرن,ٙةنًٕمٕعع ةننٛرمٛع,د,6ةنً منع ةنعـنٛع نهؼؿةمرا ٔةنُيـ,4ٓ,نٛـٔا.1999, ٍٔم ٙانٕ يغه,ٙػنٛم ةنيغَٛرا ةةٚـةَٛع ةنًعرٍـ ،يـنق ػؿةمرا ةنغهٛذ ةنعـن،ٙةننَـ .مرػمر ً -ةنًز أ,ةنَضق
ا-ةنًز ا
يزهع ةنغهٛذ ةنعـن.1978,ٙيزهع ةنؼؿةمرا ةةٚـةَٛع.2017,يزهع ةننٛرمع ةنؼٔنٛع.2005,يزهع يغترؿةا ٚـةَٛع2013 , 2012,ب-ةنَضق
-1ةنَضق نرنهغع ةنعـنٛع
ٍضٛمع ةنيـو ةألٔمٔ2021. ,-2010,-2ةنَضق نرنهغع ةنمرؿمٛع
ؿٔفَريّ رًٕٓؿٖ ةم يٗ.1392,مرنعر ً -ةالَتـَ
https://ar.wikipedia.org/wiki:https://www.google.com/search?qاصًؼ صن,ٍٛةنع ارا ةةٚـةَٛع ةنًَـٚع ع ل ةنًؼ (,)2020-2010نضج يُيٕؿ عهٗةالَتـَ/https://www.alquds.co.uk.2011, ٛ
ةىتنرْرا ةعٕةٌةنًنهًٔ ٍٛعارْرم يـم ،1398،نضج يُيٕؿ عهٗةالَتـَhttp://fa.abna.cc/72Cw, ٛ
اىـا اصًؼ عـفرا،ةنع ارا ةنًَـٚع – ةةٚـةَٛع يٍ ةنمتـ (،)2016 – 2011ةنًـنقةنؼًٚاـةٓ ٙةنعـن ٙنهؼؿةمرا ةالمتـةتٛزٛعhttps://democraticac.de/?p=35024،2016،
ن ٙم ٙعـن،ٙؿمرنع عهًرر ٚـةٌ نٗ ةنـ ٛل يـم ٙتخٛـ مغار ً ف ٙيَـ،2013،نضج يُيٕؿعهٗ
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ةالَتـَ, ٛ
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/02/130218_egypt_iran_story
عنـﮔقةؿ٘ ػةَيزَٕ ،ريّ يٓى  17ةَؼٚيًُؼ ةٚـةَ ٙنّ يـم،1391،ٙنضج يُيٕؿ عهٗةالَتـَhttps://snn.ir/fa/news/227979, ٛ
ػَٛر٘ ةاتَرػ،ةمتانرل ةٚـةٌ ةف ﭘٛـٔفم َريقػ ةم و ﮔـةم يَـ،1391،نضج يُيٕؿ عهٗةالَتـَ/https://donya-e-eqtesad.com, ٛ
ٍرفُٛرف اصًؼ,ةألفيع ةننٕؿٚع ٔةنع ارا ةنًَـٚع ةةٚـةَٛع,يـنق ةألْـةو نهؼؿةمرا ةننٛرمٛعٔةالمتـةتٛزٛع,نضج يُيٕؿ عهٗ
ةالَتـَhttp://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=102, ٛ
فـس ةنقيرٌ انٕ ىعٛـ,يضؼػةا ةنًٕاق ةةٚـةَ ٙيٍ يَـ نعؼ ةنخٕؿ ,2013,نضج يُيٕؿ عهٗةالَتـَ, ٛ
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/01/201318102638814469.html
ﮔـْٔٓر٘ مٛرم ٙيَـ ػؿ يٕؿػ ؿةناّ نر ٚـةٌ َّٕ ي ٙةَؼٚيؼو،يٕاد ةفةػ َ رؿ,1391،نضجيُيٕؿ عهٗ ةالَتـَhttp://fa.azadnegar.com/reza/news/81591.html, ٛ
 عنرك َررٗٚ ,ـةٌ ٔةنـنٛد ةنعـن:ٙةعتنرؿةا يتؼةعهع ٔةمتضارارا ي رهع,يـنق ةألْـةونهؼؿةمرا ةننٛرمٛع ٔةالمتـةتٛزٛع,نضج يُيٕؿ عهٗ ةالَتـَ, ٛ
http://acpss.ahram.org.eg/News.aspx?Serial=54
يَامٗ يـم،ٙانعرػ ةنًٕاق ةةٚـةَ ٙيٍ ةنخٕؿ ةنيعنٛع ف ٙيَـ،يـنق ةةيرؿةا نهؼؿةمرأةننضٕث ةالمتـةتٛزٛع،2011،نضج يُيٕؿ عهٗ
ةالَتـَhttps://www.ecssr.ae/reports_analysis, ٛ
ي ٙعقةو,ةنع ارا ةنًَـٚع ةةٚـةَٛع:ينتانم ٔةعؼ ٚغم ّٛغنرؿ ةنًعرؿص,نضج يُيٕؿ عهٗةالَتـَ/https://gulfhouse.org/posts/1762 .2017, ٛ
يٛؼل ٚن أَ ٚ ،ٍٚـةٌ تغـ٘ يَـ نرننٛرصع ٔةالمتخًرؿ،2011،نضج يُيٕؿ عهٗةالَتـَhttps://meo.news/en/node/444115, ٛ
ْرَ ٙؿم ٌ,ةنًٕاق ةنؼٔنٔ ٙةنعـن ٙيٍ حٕؿ ُٚ 25رٚـ ف ٙيَـ,نضج يُيٕؿ عهٗ ةالَتـَ, ٛ-http://www.africaalyom.com/web/Articals/214
ٔةنُو ةعٕةٌ ةنًنهً ٍٛيَـ نّ ةظٓرؿةا ة ٚهللا عريُّ ةٖ( ،ؿػّ فعم ةةعٕةٌ ةنًنهً ٍٛف ٙيَـعهٗ ن و فٚع هللا عريُئ،)ٙنضج يُيٕؿ عهٗ
ةالَتـَhttp://persian.euronews.com/2011/02/04/iran-tells-arab-nations-,2011, ٛ
/to-unite-against-west
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ةالَتـَhttp://www.hamshahrionline.ir/details/182944, ٛ

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية
والصرفة لكلية الرتبية للبهات – جامعة القادشية وبالتعاون مع
كلية الرتبية االشاشية  -اجلامعة املصتهصرية وحتت شعار
(اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري)
للفرتة  31 - 30آب 2021

112

جملة كلية الرتبية االشاشية
اجلامعة املصتهصرية

وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني للعلوم االنصانية واالجتماعية والصرفة
لكلية الرتبية للبهات – جامعة القادشية
وبالتعاون مع كلية الرتبية االشاشية – اجلامعة املصتهصرية
)وحتت شعار (اهتمام االمم بعلمائوا ومفكريوا دليل رقيوا وازدهارها احلضاري
2021  آب31 - 30 للفرتة

Iranian-Egyptian Relations Egypt during the presidency of Mohamed
Morsi (June 30, 2012 - July 3, 2013)
History, majoring in Iranian history
Ahmed flieh Hussien Dr.
General Directorate of Babylon Education, Iraqi Ministry of Education
ahmadflyhaljbwry@gmail.com
07809020373
Abstract:
The study of Iranian-Egyptian relations during the presidency of Mohamed
Morsi (June 30, 2012 - July 3, 2013) is one of the important studies that
cannot be overlooked, especially when passing through the political events
that occurred in Egypt at the beginning of the second decade of the twentyfirst century , As these events inaugurated a change in its political map,
allowing Iran to move towards it according to what its interests require, so it
tried to rearrange its cards, bridge its relationship, and adopt a new political
approach that differs from the sterile approach since the establishment of its
republic in 1979, Which did not result from any understandings regarding the
relations between them, as each of the parties had a different political view
from the other in most of the events in the Middle East, and when the breezes
of political change blew in Egypt, Iran was eager for that action from the first
sight, However, she tried to do her best to restore their relationship, extend a
helping hand to her, and decipher the jinx in front of the normal return of the
relationship between them, to become more sedate and stronger than before,
but how was that? And why did Iran initiate moves towards Egypt from the
early days of the political change until the arrival of Muhammad Morsi to
power? And how did Iranian politicians see the Islamist movement taking
over the rule in Egypt? What are the most prominent obstacles that have
prevented the return of relations that Iran has built, and finally what is its
position on the developments that resulted from the removal of Mohamed
Morsi from the presidency? All these questions and others I tried to list their
answers through the folds of this study in a historical-analytical manner, to
show the reader in general, and researchers in particular, how the IranianEgyptian relations took place during the mentioned period.
key words:(current, opposition, diplomacy, crisis, relations, the Muslim
Brotherhood).
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