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ٚتأهٝوعععا عًععع ٢ايتشًٝعععٌ إكعععاكٕ ٗ َعععٛاطٔ

َعًؼععّ:
توتٗـف ايـكاه ١ايٛقٛف عًَ ٢عا ًعٗـت٘
ايـ ٍٚايعلب َٔ ١ٝسعلاى ًععن َٓعق ،2011
َٚععا أؾععلمَ ٙععٔ ْتععا٥ر ؾٓععـت َكٛيعع ١ا٫هععتجٓا٤
ايعلب ٗ ٞاْ٫تكعاٍ ايعـّكلاطٚ ،ٞنٝعـ إٔ
اكتـاؿاتععععع٘ ايعععععيت ناْعععععت عٓٝؿععععع ٗ ١بععععععض
اؿععا٫ت (يٝبٝععا ٚهععٛكٜا)ٖ ،عع ٞؿيٝععٌ ٚآععض
عًعع ٢اهععتُلاك ا٭ُْٛعع ١ايوععًڀ .١ٜٛيهععٔ َععا
ػـؿ َٛداتع٘ َٓعق ( 2016ابتعـاَ ٤عٔ سعلاى
ايلٜـ بإػلب)َ ،لٚكا باستذادات ايوعٛؿإ
(ُٚ )2018ععععع ٫ٛإٍ اؿعععععلاى ايٌععععععن ٗ
اؾنا٥ل ( ،)2019تبٌ إٔ اجملتُعات ايعلب١ٝ
٫تعععناٍ تتع عٛم إٍ إقاَعععْٛ ١عععاّ أنجعععل عـايععع١
ٚؿّكلاط.١ٝ
ٚفيععععو َععععا ٜكععععٛؿ إٍ ايتوععععا ٍ٩سععععَ ٍٛععععا
عهوت٘ ايـٜٓاَٝع ١ا٫ستذادٝع ١إتذعـؿَ ٠عٔ
ٚع ٞهٝاهع ٞبٔعلٚك ٠قٝعاّ ْٛعاّ ؿّكلاطعٞ
(*) -إ٪يـ إڂلاهٌ.

َعٓٝعععَ ١عععٔ ايـكاهعععٚ ،١ايعععيت تُٛعععًت إٍ إٔ
اؿععلاى ايٌعععن ٗ إٓڀكعع ١ايعلبٝعع٪ٜ ١هععى
ٕلسً ١دـٜـَ ٠عٔ تاكىٗعأَ ،عاٌَ تڀُعض
ٱقاَْٛ ١اّ ؿّكلاطٜ ٞلتهن عً ٢اهذلداع
ايجك ١إؿكٛؿ ٠بٌ اؿانِ ٚاحملهٚ ،ّٛعً٢
سهِ ايعـايٚ ١ايكاْٚ ٕٛإواٚا ٗ ٠اؿكٛم.
ايهًُعععات إؿتاسٝععع :١اؿعععلاى ايٌععععن؛
ا٫هعععتجٓا ٤ايعلبعععٞ؛ ععععٛؿ ٠ايوعععًڀ١ٜٛ؛ ايٓٛعععاّ
ايـّكلاط.ٞ
Abstract:
The study aims to find out what
the Arab countries witnessed from
the popular movement since 2011
and the results, has refuted the
dogma of the Arab exception
through the democratic transition,
and how its repercussions which
were violent in some cases (Libya
and Syria) are clear evidence of the
regression of the Authoritarianism
again. but with its renewed waves
since 2016 (from the country-side
movement in Morocco), through the
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Sudan protests (2018), to the
popular movement in Algeria
(2019), it manifested that Arab
societies are still hoping to establish
more just and democratic systems.
this leads to the question of what
the renewed protest dynamic
reflected in the political awareness
of the necessity of establishing a
democratic system that takes into
account the changes of the Arab
environment and its cultural
specificity.
based
on
a
methodological
framework

descriptive
and
comparative
analysis in the subject of the study,
It concluded that the popular
movement in the Arab region
establishes a new stage in its history
with contents that aspires to
establish democracy based on
restoring the lost trust between the
governing and the governed, and on
the rule of justice, law and equal
rights
;Keywords: popular movement
Arab
;exception
return
of
authoritarian; democratic system.

َكععـَععع:١
عًَ ٢ـ ٣هٓٛات َا بعـ ا٫هتعُاك بايهاٌَ ،ؾًٌت ايعـ ٍٚايعلبٝع ١ؾٌع ٬ٶ فكٜععاڄ ٗ
إْتاز ْٛاّ سهِ ٜتوِ بايهؿاْ ،٠٤اٖٝو عٔ تهلٜى ايـّكلاطٚ .١ٝاٯٕ ٚبعـ ِْـ
قععلٕ َععٔ هععٝڀلْٛ ٠ععِ هٝاهعع ١ٝأقععلب إٍ ايوععًڀٚ ١ٜٛسهععِ اؿععنب ايٛاسععـ ًٚؼِععٓ١
ايوًڀٚ ١اٱًاؿ ٠بايٓٛاّ ا٭بٜ ،ٟٛوع ٢ايعـٜـ َٔ ايععلب َعل ٠أػعل ٣إٍ إهعاؿ "طلٜعل
ثايعععح"؛ َوعععاك معععً ٛعععهٌ دعععـٜل بايجكعععَ ١عععٔ ايـّكلاطٝععع ١ايتُجًٝٝععع ،(1)١عهوعععت٘
ؼلنات ايٌاكع ايعلبَ ٗ ٞعا ععلف َٓعق  2011بعاؿلاى ايعلبع ٞايعق ٟبعـ ٣يًهعجرل
َٔ إٗعتٌُ ؾلُع ١دـٜعـ ٠يًتذـٜعـ ايوٝاهع ،ٞسٝعح نعإ إڀًعب ايعـّكلاطٖ ،ٞعٛ
ايعِٓل اؾاَا ٚإٌعذلى ايعق ٟكابڀعت َعٔ أدًع٘ اؾُعاٖرل ٗ إٝعاؿٖٚ ٜٔتؿعت ٗ ًٚع٘
ٚؼت ٫ؾتت٘ ٱهكا ٙا٫هتبـاؿ ٚقڀا ؿابل ايؿواؿ.

سلاى اهتڀاعت عً ٢إثل ٙتْٛى ايتشلك َٔ إكخ ْٛاّ بٔ عًُٚ ،ٞهٓت َِعل َعٔ
إماسعْٛ ١ععاّ سوععين َبععاكىٚ ،هععاكعت عًعٚ ٢قععع٘ ؿ ٍٚأػععل ٣إٍ تععبين َعـػٌ اٱُعع٬غ
ايوٝاهعععٚ ٞايـَكلطععع( ١اؾنا٥عععل ٚإػعععلب ٚا٭كؿٕ)ٖٚ .عععَ ٛعععا ػًعععل اَ٫عععٌ ٗ إَهاْٝععع١
سِ ٍٛتػٝرل هٝاه ٞؾٗٝعا ٗ إعـ ٣إٓٛعٛك ،تبتععـ َعٔ ػ٬يع٘ ععٔ ٓٚعا "ايوعتاتٝه"ٛ
ايكاٚ ،ِ٥تتشلى باػا ٙايـّكلاط.(2)١ٝ

يهععٔ َععا َععا ًععٗـ ٙاؿععلاى َععٔ اْتهاهعع ١ؾُٝععا بعععـ ،عهوععت٘ أسععـاخ نععجرل٠
)يٝبٝععا ،هععٛكٜا ،ايععَِ ،ُٔٝععل( ،دعًععت بعععض إتتععبعٌ يععٜ٘ ،تٛقععع ٕٛؾٌععٌ اؿععلاى ٗ
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إؿكاى َبتػٝات٘ ا٭ًُٚ ،١ٝايٓٛل بلٜبًٚ ١و ٕعا سعـخ ٗ إٓڀكع ١ايعلبٝعٚ ،١يوعإ سعاٍ
ايػععلب ٜكععٖ" ٍٛععٌ ِٜععًض أٚي٦ععو ايععقٜ ٜٔعٌٝعع ٗ ٕٛاؾٓععٛب يًـّكلاطٝعع ١أُعع" ،"٬إْٗععا
ػلبععععع ١أػؿكعععععت َٓعععععق ؾعععععذل ٠طًٜٛععع عٚ" ،"١إٔ ايععععععلب تععععععٛمِٖ اـعععععدل ٠ؾُٝعععععا ٜتعًعععععل
بايـّكلاط."١ٝ

)(3

ٚعً ٘ٝتٓڀًعل إًعهاي ١ٝايـكاهعٖ ١عا أنـتع٘ ايهعجرل َعٔ إعڀٝعات َعٔ إٔ اؿعلاى
ايععق ٟعلؾتعع٘ ايهععجرل َععٔ ايععـ ٍٚايعلبٝعع ١ابتععـا٤ٶ َععٔ ٚ 2011كؾعععت ْععاٖرل ٙإڀًععب
ايـّكلاط ٞعايٝا قـ أػؿلٚ ،إٔ اٯَاٍ إعكٛؿ ٠عً ٢ايكڀعا َعا عكعٛؿ ُعاؿكت ػ٬شلعا
ا٭ُْٛعع ١ايكاُ٥عع ١نععٌ َوععايو ايوععًڀٚ ١ايجععل ٠ٚقععـ تبؼععلت ،ستعع ٢باتععت ايـّكلاطٝعع١
َوتعَِ ٗ ١ٝع ِٛايـ ٍٚايعلب ١ٝعً ٢إـٜٝٵٔ إتٛه٘ ٚايبعٝـ.
ا ٫إٔ ايـٜٓاَٝعع ١ا٫ستذادٝععٕ ١ععا بعععـ اؿععلاى ايٌعععن ٚايععق ٟاْڀًععل َٓععق َ 2016ععٔ
إػععلب َععلٚكا بايوععٛؿإ إٍ اؾنا٥ععل ٚا٭كؿٕ ُٚعع ٫ٛإٍ َِععل ،عهوععت تععٛم ايعععلب
يًعْٛ ٌٚ ٗ ٍٝعاّ أنجعل عـايعٚ ١ؿّكلاطٝعٖٚ .١عَ ٛعا ٜكعٛؿ إٍ طعلغ ايتوعا ٍ٩ايتعاي:ٞ
ٌٖ ّهعٔ اعتبعاك ٖعق ٙايـٜٓاَٝع ١ا٫ستذادٝع ١كؿ ؾععٌ عًع ٢ايوعًڀٚ ١ٜٛايتعٛم مع ٛبٓعا٤
ِٛفز ؿّكلاطٜ ٞتُاًعَ ٢عا َعتػرلات ايب٦ٝع ١ايعلبٝعٚ ١ػُِٛعٝتٗا اؿٔعاك١ٜ؟ ٜٓٚعـكز
ؼت ٖق ٙاً٫هاي ١ٝايتوا٫٩ت ايتاي:١ٝ
 َععا ٖعع ٞاهععباب اْععـ٫ع اؿععلاى ايٌعععن؟ َٚععا ٖعع ٞأهععباب اهععتُلاك ٙبععاينػِ ْؿوعع٘ايق ٟبـأ ؾ٘ٝ؟
 ٌٖ عهوت اؾلامات٘ إعاؿ ٠تـٜٚل ايوًڀ ،١ٜٛأّ تٛقا عاَا ٱقاَ ١ايـّكلاط١ٝ؟ٚؼا ٍٚايـكاه ١اٱداب ١عٔ ٖق ٙاٱًهاي ١ٝبا٫هتٓاؿ إٍ ايؿلٓ ١ٝايتاي :١ٝإٔ ٖٓاى
ع٬قععع ١تعععلاب٘ َعععا بعععٌ ايـٜٓاَٝععع ١ا٫ستذادٝععع ١إتذعععـؿٚ ،٠اقعععت٬ع ايوعععًڀٚ ١ٜٛبٓعععا٤
ايـّكلاط.١ٝ
ٚاهتٓاؿا إٍ فيو ؾإٕ ايـكاه ١تٗـف يًٛقعٛف عًع ٢كلدعات اؿعلاى ايٌععن ايعقٟ
ًععٗـت٘ ايععـ ٍٚايعلبٝععَٓ ١ععق ٚ ،2011نٝععـ إٔ اْتهاهععت٘ ٗ بعععض اؿععا٫ت أؿ ٣إٍ
عٛؿ ٠ايوًڀ ،١ٜٛإٍ إٔ ػـؿت َٛدات٘ َٓعق  2016بـاٜعَ ١عٔ إػعلبَ ،علٚكا بايوعٛؿإ
(ُٚ ،)2018عع ٫ٛإٍ اؾنا٥ععل (ٚ .)2019نٝععـ عهوععت ٖععق ٙايـٜٓاَٝعع ١ا٫ستذادٝعع١
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ٚعٝا هٝاهٝا دـٜـا ٚثكاؾ ١هٝاه ١ٝدـٜـ ٠تعلؾض ايٓنعع ١ايوعًڀٚ ١ٜٛؼعا ٍٚايتأهعٝى
يـّكلاط ١ٝتلاع ٞػِ ١ُٝٛاجملاٍ ايوٝاه ٞايعلب.ٞ
ٚبلغِ اٱكباى ايؿهل ٟايق ٟأسـث٘ اؿلاى ايعلبعَٓ ٞعق اْـ٫عع٘ ٗ ٚ 2011ػعـؿ
َٛداتعع٘ َٓععق  ،2016إ ٫إٔ فيععو ٜ ٫عععين غٝععاب قععا٫ٚت تؿوععرل ٖععق ٙايٛععاٖل ،٠سٝععح
تٛدـ عـَ ٠كاكبات ْٛلٜع ١ساٚيعت ا٫قعذلاب َعٔ ايٛعاٖلٚ ٠ايتعاَعٌ َعٗعا ٚؾعل قعـؿات
َع ١ٓٝقِـ ؾِٗ ٚتؿورل ٚاهتٌلاف َعا سعـخٚ ،بٓعا ٤أطعل َعلؾٝع ١قعاؿك ٠عًع ٢ايتععاطٞ
َا ايٛاقا ايعلب ٞايوٝاه ٞاؾـٜـ.
ٚعً ٢تعـؿ إكاكبات اييت ساٚيت ايتأُ ٌٝيًٛاٖل ٠هٛف تلنن ايـكاه ١عً:٢

)(4

ع َكاكب ١ايؿاعًٌ اؾـؿ :اييت تلنن عًٚ ١ٜٖٛ ٢ؾٛاعٌ اؿلاى ايعلب ،ٞػاُعٚ ١إٔ
تًععو اؿلنععات ا٫ستذادٝععْ ١بعععت َععٔ ايٌععباب ايععق ٟيعععب ؿٚكا ٗ تأدٝذٗععاْٛ ،ععلاڄ
يًڀبٝع ١ايؿت ١ٝيًُذتُعات ايعلبٚ ١ٝبلٚم ايٌباب نؿاعًٌ دـؿ.
ع َكاكب ١ا٫لامات ٚايتشـٜاتٚ :تلنن عًَ ٢ا سكك٘ اؿلاى َٓق اْـ٫ع٘ ٗ 2011

َٔ الامات تػٝرل هٝاه ٞإهاب ٗ ٞإٓڀك ١هٛاَ ٤ا تعًل بإهكاْٛ ٙعِ هعًڀ ١ٜٛعاتٝع١
(َِل ٚتْٛى) ،أ ٚإكباى أػل ٣اييت هاكعت إٍ إدلا ٤تعـ٬ٜت ؿهتٛك( ١َُٗ ١ٜا٭كؿٕ
ٚإػعععلب)ٚ ،ايتشعععـٜات ايعععيت تٛادععع٘ اؿعععلاى ٚايعععيت عهوعععتٗا ايـٜٓاَٝععع ١ا٫ستذادٝععع١
إتذـؿَٓ ٠ق ٚ ،2016أْبأت عـّ قـكٖ ٠عق ٙايعـ ٍٚعًع ٢إْتعاز ْٛعاّ ؿّكلاطعٜ ٞلاععٞ
ػِ ١ُٝٛإٓڀك.١
ع َكاكب ١ايوٓٝاكٖٜٛات ٚا٫ستُا٫ت :اييت تلنعن عًعَ ٢عا هعٛف ٜع ٍٚ٪إيٝع٘ اؿعلاى
ايعلبٚ ،ٞبٓا ٤هٓٝاكٖٜٛات يًٌُٗـ ايوٝاه ٗ ٞإٓڀكٜ ،١تُشٛك أٚشلعا اَتعـاؿ اؿعلاى
ٚاْتٌاك ٙإٍ ؿ ٍٚعلب ١ٝأػلٚ ،٣ست ٢ػـؿ َٛدات٘ ٗ ايـ ٍٚايعيت ًعٗـت سلانعا َعٔ
قبٌ  ٖٛٚإٜقإ بٓٗا ١ٜايوًڀٚ ١ٜٛقٝعاّ ْٛعاّ ؿّكلاطعٜ ٞلاععَ ٞعڀٝعات ايب٦ٝع ١ايعلبٝع،١
ٜٚلنن ثاْٗٝا عً ٢اْتهاي اؿلاى ايٌعن ٚعٛؿ ٠ايوًڀ.١ٜٛ
ٚيكـ اهتعاْت ايـكاه ٗ ١قاٚيتٗعا هعدل أغعٛاك َعا علؾتع٘ ايعـ ٍٚايعلبٝعَ ١عٔ سعلاى
ً ععن َٓععق ٚ ،2011ػععـؿً ٗ ٙععهٌ َٛدععات َٓععق  ،2016إععٓٗر ايُٛععؿ ٞايتشًًٝععٞ
ايكععا ِ٥عًععُٚ ٢ععـ ايٛععاٖلٚ ٠ؼًٝععٌ أهععبابٗا ٚايٛقععٛف عًعع ٢أٖععِ كلداتٗععاَٚ. ،ععا إٔ
فعععاٍ ايـكاهعععٜ ١تُشعععٛك سععع ٍٛايعععـ ٍٚايعلبٝععع ١ايعععيت علؾعععت اْتؿآعععات ًععععب ،١ٝؾعععإٕ
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اًععذلانٗا ٗ فُٛعععَ ١ععٔ إعڀٝععات ايوٝاهععٚ ١ٝايجكاؾٝعٚ ١ا٫دتُاعٝعع ،١هععٛف ٜٴوععاِٖ
ٓععُٓٝا ٗ إقاَععَ ١كاكْعع ١سعع ٍٛأهععباب ايـٜٓاَٝعع ١ا٫ستذادٝععَٚ ١ععا أهععؿل عًٝعع٘ ػععـؿ
اؿلاى ايٌعن ؾُٝا ٜتعًل بإقاَْٛ ١اّ أنجل عـايٚ ١ؿّكلاط.١ٝ
ٚهٝتِ اهتعلاض ايـكاه َٔ ١ػ ٍ٬احملاٚك ايتاي:١ٝ
ع احملٛك ا٭ :ٍٚقلا ٗ ٠٤أهباب اْـ٫ع اؿلاى ايٌعن ٚأهباب اهتُلاك. ٙ
عع ع احملعععٛك ايجعععاَْ :ٞعععا بععععـ اؿعععلاى ايعلبععع :ٞإععععاؿ ٠تعععـٜٚل ايوعععًڀ ١ٜٛأّ ععععح ععععٔ
ايـّكلاط.١ٝ
احملٛك ا٭ :ٍٚقلا ٗ ٠٤أهباب اْـ٫ع اؿلاى ايٌعن ٚأهباب اهتُلاكٙ
تٴشًٓٝا قلاٌَٗ ٠٤ـ ػـؿ اؿعلاى ٗ بععض ايعـ ٍٚايعلبٝعَٓ ١عق ٚ 2016اهعتُلاكٗ ٙ
بعض اؿا٫ت يعـًٛٗ ٠ك ايٛقٛف عً ٢أهباب اْ٫عـ٫ع ٚا٫هعتُلاك بعاينػِ ْؿوع٘ ايعقٟ
ٗٚل ب٘ َٓق اي ّٛٝا٭ٚ ٍٚإ نإ فيو ْوبٝا ٚعوب نٌ ساي.١
أ -٫ٚقلاَ ٗ ٠٤وببات اؿلاى ايٌعن:
إٕ سكٝكعع ١إ اؿععلاى ايٌعععن ر ٜٗٛععل ؾذععأٚ ٠إِععا نععإ ْتٝذعع ١استكععإ ايٓٛععا
ا٫دتُععاعٚ ٞايوٝاهعع ٗ ٞنععٌ بًععـّ ٫ ،هٓٗععا أبععـا ْؿععٚ ٞدععٛؿ أهععباب قععـ تهععٕٛ
ٌَذلنٚ ١إ اػتًؿت بٓوب َع ١ٓٝسوب طبٝع ١ايٓٛاّ اؿانِٚ ،أُٖٗا:
 -1تبؼععٝى ايعُععٌ ايوٝاهععٚ ٞمكع ثكاؾعع ١عععـّ ايجكعع ٗ ١ايؿعععٌ ايوٝاهعع :ٞسلُععت
ايوًڀ ١ايكا ١ُ٥عً ٢إؾعلاؽ إ٪هوعات َعٔ أ ٟقتع٣ٛٶ ٜعڀٗٝعا َِعـاق١ٝڄ يعـ ٣إعٛاطٌٓ.
يتتشعع ٍٛبععقيو إٍ فععلؿ ٖٝانععٌ ت٪ثععح إٌععٗـ ايعععاّ َععٔ ؿ ٕٚإٔ ٜهعع ٕٛشلععا أ ٟتععأثرل
سكٝك ٞؾٚ .٘ٝقـ هاُٖت بععض ٚهعا ٌ٥اٱعع ّ٬إـعَٛع ١أ ٚاحملُٝع ٗ ١فيعوٚ ،بعـٍ إ
تك ّٛبتػڀ ١ٝا٭سـاخ أُبض اشلـف ٖ ٛايتػڀ ١ٝعًٗٝا.

ٚتوع ٢قا٫ٚت ايتبؼٝى با٭هاي إٍ عنٍ ايؿاعٌ ايوٝاهٚ ٞإ٪هوات ايوٝاهع١ٝ
إٓتؼب ١عٔ سآٓتٗا ايٌعب َٔٚ ،١ٝثِ إٓعاؾٗا ،سٝعح ٜعل ٣ايهعجرل َعٔ إؼتِعٌ إٔ
ايعٌُ عً ٢إٓعاف ايعٌُ ايوٝاهٚ ٞنقا إ٪هوات ايوٝاه ١ٝئ ٜهع ٕٛإ ٗ ٫ػـَع١
ق ٣ٛايتشهِ ٚايؿ٦ات اييت تلٜـ ػًل َٓاؾق يًتعـبرل غعرل اٯيٝعات ايـّكلاطٝع ١إتععاكف
عًٗٝاٚ ،عً ٢اـِ ْٛعدل ُٓاؿٜل ا٫قذلاع".
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َٚععٔ ًععإٔ ايتكًٝععٌ َععٔ قُٝعع ١ايؿعععٌ ايوٝاهعع ٞإٔ ٜععٓعهى هععًبا عًععَ ٢وععت ٣ٛثكعع١
اؾُاٖرل ؾ ٗٚ ٘ٝإ٪هوات ايوٝاه ١ٝايكا .١ُ٥ؾٝوتك ٌٝا٭ؾعلاؿ ععٔ ٖاكهع ١ايوٝاهع١
ٚعٔ اٱنلا ٗ ٙا٭سنابَ ،ا ٜكًٌ َٔ َِـاقٝتٗا ٜٚعلض ايتٛد٘ ايوٝاهٚ ٞاؿنبعٞ
ئًعـ ٚاشلٌاً.١
 -2ايتشهِ ٗ ا٭سناب :هـ َؿٗ ّٛايعتشهِ ٗ ايعُعٌ اؿنبع ٞدعقٚكَ ٗ ٙآعٞ
ايوًڀ ٗ ١تعاًَٗا َا ا٭سناب؛ ؾُٓق اهتعاؿ ٠ايب٬ؿ ايعلب ١ٝاهتك٬شلا ًٚلٚعٗا ٗ بٓا٤
ُْٗٛععا ايوٝاهعع ،١ٝتلاٚسععت هٝاهععتٗا َععا بععٌ سٛععل ايؿهععل ٠اؿنبٝعع ١بٌععهٌ َڀًععل
(يٝبٝععا ،تععْٛى ،اؾنا٥ععل) أ ٚايذلػعع ّٝشلععا ٓععُٔ ًععل ٙٚتكٝٝـٜعع ١أؾلغتٗععا َععٔ نععٌ
َُٔ ٕٛعًُ ٢عٝـ إُاكه( ١إػلب).

ٚستعع ٢بايٓوععب ١يًععـ ٍٚايعلبٝعع ١ايععيت أػععقت بايتعـؿٜععٖٚ ١عع ٞقًًٝعع ١ؾكععـ تعععقك عًٗٝععا
اْ٫تكععاٍ إٍ تعـؿٜعع ١هٝاهعع ١ٝسآععٕٓ ١بععاؿ ٤٣إٌععاكن ١ايتٓاؾوععٚ ١ٝايتُععاٜن ايؿهععلٟ
ٚا٭ٜعععـٜٛيٛدٚ ٞايتعععـا ٍٚايوعععًُٚ ٞإٓعععت ِٛعًععع ٢ايوعععًڀ ،١سٝعععح اهعععتڀاعت ايوعععًڀ١
ايععتشهِ ؾٗٝععا ٚبايكععاْٚ ،ٕٛسٛيتٗععا إٍ فععلؿ قععَ ٣ٛوععاْـٚ ٠تأٜٝععـ يوٝاهععات ايٓٛععاّ
اؿانِ.
ٚقععـ هععاِٖ اؿلَععإ ايڀٜٛععٌ يٮسععناب َععٔ أً ٟععهٌ َععٔ أًععهاٍ إٌععاكنٗ ١
ايتٌهٝو ٗ أٜـٜٛيٛدٝاتٗا ،ا٭َل ايق ٟؿؾعٗا ْ٫تٗام نٌ ايؿلْ إتاس ١ست ٢تًتشعل
بإٌععاكنَ ١ععا ايوععًڀ ١اؿانُععٚ ،١تعع٪ؿ ٟؿٚكا ٜٴلهععِ شلععا  ٫ٚتوععتڀٝا إٔ تٳلزلعع٘ٗٚ .
َكابععٌ فيععو ٗٚععلت سلنععات ٚتُٓٝٛععات اهععتڀاعت إٔ ػععقب ايهععجرل ٜٔعًعع ٢سوععاب
قععٚ ٣ٛأسععناب ٚتُٓٝٛععات تكًٝـٜععٚ ،١إ تٌعععٌ اؿععلاى ايٌعععن ٗ ايعـٜععـ َععٔ ايععـٍٚ
ايعلب.١ٝ
ْٗ -3ا ١ٜمَٔ إٗاؿْ ١اجملتُعٚ ١ٝاهتشٔاك َٓڀل ايٌلع :١ٝنجرلا َا اْتٗذت َعِٛ
ايععٓ ِٛايعلبٝعع ١اؿانُعع ١هٝاهعع ١إٗاؿْعع ١اجملتُعٝعع ،١ؾعًععَ ٢ععـ ٣هععٓٛات َٚععا ًععٗـت٘
اجملتُعععات ايعلبٝععَ ،١ععٔ استذادععات بوععبب استكععإ ايٓٛععا ا٫قتِععاؿ ،ٟناْععت اٯيٝعع١
ايٛسٝعععـ ٠يًتعاَعععٌ َعٗعععا َعععٔ طعععلف ايوعععًڀ ١اؿانُعععٖ ١ععع ٛاعتُاؿٖعععا َٓڀعععل ا٫مٓعععا٤
اٱهاب ٞيًُڀايب ايٌعب ١ٝثِ ايعٛؿ ٠إٍ هابل عٗـٖاٚ ،قـ هاعـٖا ٗ فيعو اعتُاؿٖعا
عًَِ ٢اؿك كٜع ١ٝنعإ َعٔ أُٖٗعا ايعٓؿ٘ ٚايػعام ايڀبٝععٚ .ٞستع ٢ا٭قڀعاك غعرل إٓتذع١
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يًععٓؿ٘ ؾكععـ اعتُععـت ٖعع ٞا٭ػععل ٣عًعع ٢إِععـك ايلٜعععً ٗ ٞععهٌ ؼٜٛععٌ َععـػلات
َٛاطٓٗٝا ايعاًٌَ ٗ ايـ ٍٚايػٓ ١ٝبايٓؿ٘.
ٚقععـ هععاِٖ ٖععقا إِععـك ايلٜععع ٗ ٞتأدٝععٌ ا٫ستذادععات ايٌعععبٚ ،١ٝأعڀعع ٢ا٭ُْٛعع١
ٚاؿهَٛات ؾوش َٔ ١ايٛقعت اَتعـت يعكعٛؿ طًٜٛع ٗ ١بععض ا٭سٝعإُ ،عاسب٘ اؾتكعاك
عُٝل ٕعاٜرل ايـّكلاطٚ ١ٝيتُهٌ ايٌعٛب َٔ إٌاكن ٗ ١اؿٝا ٠ايوٝاه.١ٝ
يهٔ َا ؽًؼٌ ايٓٛا ا٫قتِاؿٚ ٟاْعهاي فيو عً ٢ايٓٛا ا٫دتُعاع (ٞبڀايع،١
أدععٛكُ ،ععش ،١هععهًٔ ،)...عععل ايٌعععب بععايعذن عععٔ ايععع" ،ٍٝبععإٛت"َ ،ععا هععاِٖ ٗ
نول ايوهٚ ٕٛايوًبٚ ،١ٝأهى يًتُلٸؿ عً ٢ايٓٛا ايكا..ِ٥

ؾتشلى "غځ ٹٝل ايوٝاه( "ٞايٌعب) قا ٫ٚايكٝاّ بايؿعٌ ايوٝاهع ٞا٭ٖعِ ٖٚع ٛإهعكاٙ
ايوًڀ /١ايٓٛاّ اؿانِ ،٭ْ٘  ٌُٚإٍ ؿ ١ٛأسىٸ ؾٗٝا أْ٘ ر ٜعـ قاؿكاڄ عًع ٢ؼُٸعٌ
ايٓٛععا ايععقٖ ٟعع ٛؾٝعع٘ ،ا٭َععل ايععق ٟؿؾععع٘ إٍ ايتُ علٸؿ اشلا٥ععٌ ٓععـ ايوععًڀ ١ايععيت ػاؾٗععا
ط٬ٜٛڄٚ ،ايقٜ ٟعتدل أْٗا ايوبب ٗ نٌ ايٛلٚف ايو ١٦ٝاييت عاًعٗا .اْعهعى فيعو ٗ
اؿلاى ايٌعن ايقًٗ ٟـت٘ ؿ ٍٚعلب ١ٝنعجرل ،٠يعٝى َعٔ أدعٌ "ايعع ،"ٍٝبعٌ َعٔ أدعٌ
ايع ٍٝايقٜ ٟؿلض إهكا ٙايٓٚ ِٛايتأهٝى يبـ ٌٜدـٜـ.
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ٚعًعععع ٢اػععععت٬ف ايععععٓ ِٛايوٝاهعععع ١ٝايعلبٝعععع ٗ ١نٝؿٝعععع ١تعاطٗٝععععا َععععا اؿلنععععات
ا٫ستذادٝععَ ،١ععا بععٌ هٝاهعع ١ا٫مٓععا ٤اٱهععاب ٞيًُڀايععب ايٌعععب(١ٝاؾنا٥ل) أ ٚاعتُععاؿ
ْوععل إٗاؿْعع ١اجملتُعٝععٚ ،١اعتُععاؿ إكاكبعع ١ا٭َٓٝعع( ١إػ علب) ،لععـ إٔ َععا َٝععن ايتععاكٜؽ
ايڀٜٛععٌ يًتعععاط ٞايوٝاهععٚ ٞا٫هععذلاتٝذَ ٞععا اؿلنععات ا٫ستذادٝععٚ ١ا٫دتُاعٝععٗ ١
بعض ايـ ٍٚايعيت ًعٗـت ععٛؿ ٠اؿعلاى نعإػلب َعجٖ ٬ع ٛاهتشٔعاك َٓڀعل ايٌعلع١ٝ
ٚإٌلٚع ١ٝايـٜٝٓع – ١عًع ٢غعلاك ِع٘ اشلُٓٝع ١ايتكًٝـٜع ١ايعقّٝ ٟعن ايعـ ٍٚإناٚدع ١بعٌ
ايوً٘ ايـٚ ١ٜٝٓايوً٘ ايـْْ ُٔٓ ١ٜٛٝول اؿهِ ايوٝاه( ٞبًػَ ١عانى ؾٝعدل)َ -عٔ
أدٌ تـبرل إلسًٚ ١اـلٚز بأقٌ اـوا٥ل (هٛا ٤ا٫دتُاع ١ٝأ ٚايوٝاه.)١ٝ
ؾُٓعععق تععععاط ٞايٓٛعععاّ َعععا سلنععع 20 ١ؾدلاٜعععل ،لعععـ سٔعععٛكا قٜٛعععا ٕؿٗععع" ّٛايؿتٓععع"١
(عُٛيتععع٘ اٱهعععٓ )١َٝ٬عععُٔ بٓٝععع ١اـڀابعععات ايوٝاهعععٕ ١ٝؼتًعععـ ايؿعععاعًٌ ٗ إٌعععٗـ
ايوٝاهععع ٞإػلبعععٚ ،ٞايعععقٜ ٟذلدعععِ "َؿاكقععع ١ابوعععتُٛٝيٛد ٗ "١ٝايتععععاطَ ٞعععا "إلسًععع١
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اْ٫تكايٝعع" :١سٌععـ ناؾعع ١اؾٗععٛؿ إُهٓعع ١طتػععرل أ ٚؼععَ ٍٛععٔ ْععٛع َععاص نعع ٫ ٞوععـخ
ايتػٝرل ا٫دتُاع ٞأ ٚايوٝاه( ٞايٓول ايوٝاه ٞإػلبٜ ٞتػرل ن ٫ ٞؼـخ ايتػٝرل.

)(7

ْٚؿععى إٓڀععل اعتُععـ تكلٜبععا ٗ َٛادٗعع ١اؿلنععات ا٫ستذادٝععٚ ١إٛععاٖلات ايععيت
علؾتٗععا اؾنا٥ععل ،سٝععح هععاكعت ايوععًڀ ١ايععيت تلتهععن َٓععق ا٫هععتك ٍ٬عًععَ ٢ؿٗععّٛ
ايٌلع ١ٝايجٛكٚ ١ٜايتاكى ١ٝي٬هتُلاك ٗ اؿهِ إٍ اهعتؼـاّ ؾناعع ١اٱكٖعاب ٚهععت
إٍ اهتػ ٍ٬ساي ١اـٛف يـ ٣إٛاطٌٓ َعٔ ايعٌعل ١ٜايوعٛؿا ،٤نع ٞتعُعِ َكٛيع ١إٔ ٫
بـ ٌٜعٓٗا ه ٣ٛايؿٚ ٢ٓٛاْعـاّ ا٭َٔ.
ٚ٭ٕ ايوًڀ /١ايٓٛاّ اؿانِ اعتاؿت عً ٢إتباع هٝاه ١ا٫مٓعا ٤اٱهعاب ٞيًُڀايعب
ايٌعععب ١ٝثععِ ايعععٛؿ ٠إٍ هععابل عٗععـٖا َععل ٠أػععل ٗ (8).٣تعاًَععٗا َععا آ٫ف اؿلنععات
ا٫ستذاد ١ٝهعٜٓٛٽا ٕڀايعب هٛهع-ٛٝاقتِعاؿً ١ٜعٗـٖا اجملتُعا اؾنا٥عل ،ٟر تٓتبع٘ إٍ
إٔ عٗعـ اٱفعععإ قععـ اْتٗععٚ ٢إٔ ايتػععٝرلات ايوٝاهع ١ٝتععأت ٞؾذععأٚ ٠اجملتُعععات تتڀععٛك َععٔ
ايععـاػٌٖٚ ،ععَ ٛععا عهوعع٘ اؿععلاى ايٌعععن ايهععبرل ايععق ٟعلؾتعع٘ ايععب٬ؿ َٓععق َ 22ععٔ
ؾٝؿل /ٟؾدلاٜل .2019
 -4اػت ٍ٬ايٓٛا ا٫قتِاؿٚ ٟاْعهاه٘ عً ٢اؾاْب ا٫دتُاع :ٞإفا هًُٓا بأُٖ١ٝ
َا هبل تٓاٚي٘ َٔ أهباب ػـؿ اؿعلاى ايٌععن ٗ إٓڀكع ١ايعلبٝع ،١ؾعإٕ فيعو ٜٓ ٫ؿعٞ
سكٝكععَُٗ ١ععٖٚ ١ععٓ ٞععلٚك ٠قععلاٖ ٠٤ععقا اؿععلاى ٗ ٓععَ ٤ٛڀايععب اقتِععاؿٚ ١ٜادتُاعٝعع١
ًَش َٔ ١أدٌ تػٝرلات بٓ ،١ٜٛٝتتعـ ٣ا٭ًهاٍ ايوا٥ـ ٠ي٬قتِاؿ ٚايتُٓٚ ١ٝتكعـّ ْكعـا
يبٓ ١ٝاجملتُا ٚطبٝعت٘ ايڀبك.١ٝ

(9).

ٚ٭ٕ سوب ايهجرل َٔ ايباسجٌ ّ ٫هٔ اؾنّ بتٌاب٘ ا٭هباب نًٝاڄ اييت ناْعت
ٚكا ٤اْـ٫ع ايتٛاٖلات ػاُعَ ١عا تعًعل َٓٗعا با٭هعباب ايوٛهع ٛٝاقتِعاؿ (10)١ٜنعـاؾا
يًشلاى ٗ نعٌ ايعـ ٍٚايعلبٝع ،١اكتعأت ايـكاهع ١ايذلنٝعن ٖٓعا عًعَ ٢عتػرل َعـ ٣كهعٛؾ
ؿٚي ١ايكاْ ٗ ٕٛاجملاٍ ا٫قتِاؿ ٟنوبب ْ٫ـ٫ع اؿلاى ايٌعن َٔٚ ،ثعِ اهتشٔعاك
َؿٗعع ّٛايعـايعع ١ا٫دتُاعٝعع ١باعتبععاكَ ٙععٔ إؿععاٖ ِٝاحملٛكٜعع ٗ ١تعلٜععـ ايتُٓٝعع ١بڀلٜكعع١
َٛهع ١نُا دا ٤بٗا أَاكتٝا نَٛاك هٔ ٗ نتاب٘ ايتُٓ ١ٝسلٚ ،(11)١ٜنجرلا َعا تػٓعت
ب٘ اـڀابات ايوٝاه ١ٝيًوًڀ ١ايعلب ١ٝبعٝـا عٔ أ ٟتڀبٝل عً ٢أكض ايٛاقا.
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ٚقـ اْڀًكت ايـكاه َٔ ١كهاي ١قٛك ١ٜيهتاب ُعـك سعـٜجا)َ (12ؿاؿٖعا إٔ ايتؿعاٚت
إٌعععاٖـ ٗ َوعععتٜٛات ايلػعععا ٗ ٤ايعععـ ٍٚسععع ٍٛايععععار ّهعععٔ تؿوعععرل ٙبا٫ػت٬ؾعععات
إٌعاٖـ ٗ ٠إ٪هوعات ايوٝاهع ١ٝايعيت تتععٛؾل عًٗٝعا كتًعـ اجملتُععات ،سٝعح تِععٓـ
ٖق ٙإ٪هوات ٗ فُٛعتٌ٪َ :هوات تعـؿ٪َٚ ١ٜهوعات إقِعاَٚ .١ٝ٥عا َعلٚك ايعنَٔ
تٴؿععلم إ٪هوععات ايتعـؿٜعع٪َ ١هوععات اقتِععاؿ ١ٜؾعٻايعع ١تٴععٛؾل اؿععٛاؾن ا٫قتِععاؿ ١ٜ٭ؾععلاؿ
اجملتُععا يتعٛععَٓ ِٝععاؾعِٗ(ٜٚ ،)...ذلتععب عًعع ٢إ٪هوععات ايوٝاهعع ١ٝاٱقِععا٪َ ١ٝ٥هوععات
اقتِاؿ ١ٜغرل ؾعٻاي( ١أْٗ ٚٻابٳ ،)١تعٌُ عً ٢إثلا ٤ايٓؼب ١إڂُوه ١بايوًڀ ١ايوٝاهَ ١ٝعٔ
ؿ ٕٚا٫يتؿاف إٍ َِاحل أؾلاؿ اجملتُا.

)(13

ٚبعٝـا عٔ َـ ٣اتؿام أ ٚاػت٬ف أطلٚس ١ايهتاب َا َعا ًعٗـت٘ ايعـ ٍٚايعلبٝعَ ١عٔ
سععلاى ناْععت إدابععات إٌععاكنٌ ٗ َٛاٖلاتعع٘ تلنععن ْٝعععا عًعع ٢ؾوععاؿ اؿهععِ
ٚايكٗععل ايوٝاهععٚ ٞغٝععاب ايعـايعع ١ا٫دتُاعٝعع ،١ؾععإٕ ا٭نٝععـ إٔ َععا سِععٌ َٓععق 2011

نعععإ اْعهاهعععا يتڀعععٛك َ٪هوعععات هٝاهععع ١ٝطعلبٝععع١ص) (14اتوعععُت باٱقِعععاٚ ١ٝ٥أؾعععلمت
َ٪هوات اقتِاؿ ١ٜؾاهـْٚ ٠اٖبٚ ،١أؿت ٗ ْٗا ١ٜإڀاف إٍ اْـ٫ع استذادات عاكَع١
أؾٔت إٍ معنع ١ايٓٛاّ ايوٝاه ٞاؿانِ ٗ بعٔٗاٚ ،إكباى ْ ِٛأػل.٣
نإ غٝاب ايعـاي ١ا٫دتُاع ١ٝقازلاڄ ٌَذلناڄ بٌ إڀايعب ايٌععب ١ٝايعيت ْٴعٛؿ ٟبٗعا
ٗ ايبًععععـإ ايعلبٝعععع ١إؼتًؿعععع ،١بأكناْٗععععا ا٭كبععععع :١ايَ٬وععععاٚا ٗ ٠تٛمٜععععا ايععععـػٌ،
ٚايَ٬وععاٚا ٗ ٠تٛمٜععا ا٭ُععٚ ،ٍٛايَ٬وععاٚا ٗ ٠تٛمٜععا ؾععلْ ايعُععٌٚ ،ايَ٬وععاٚاٗ ٠
تٛمٜععا اـععـَات ايعاَععٚ ١ايععدلاَر ا٫دتُاعٝععَٚ .١ععا ماؿ ٗ تٓععاًَ ٞعععٛك ايٌعععٛب بععايػي
َ٬سٛتٳٗا اهت٦جاكٳ ؾ ١٦أْ ٚاعَ ١ـاػ ٌٝايب٬ؿ عًع ٢سوعاب ايؿ٦عات ا٭ػعلَ ،٣عا ِچع٢
يععـٜٗا ثكاؾعع ١ايوععؼ٘ ٚايٌعععٛك ب عايتُٗٚ ،ٍٝايتُععاٜن ايوععًنٚ ،ؿؾعٗععا إٍ تًُععى طلٜععل
ايتٛاٖلات ٚا٫ستذادات ايعاكَ ١يًتؼًّ َٔ ايٓٛاّ ايوٝاه ٞايكا.ِ٥

)(15

يكععـ ًععهٌ إفٕ غٝععاب ايعـايعع ١ا٫دتُاعٝعع ١قلنععا قٛكٜععا يًـٜٓاَٝعع ١ا٫ستذادٝعع١
إتذـؿَ ٗ ٠ع ِٛايـ ٍٚايعلب ،١ٝسٝح اكتب٘ بو ٤ٛتٛمٜا ايجل ،٠ٚػاُ ٌٚ ٗ ١اعتُاؿ
ايععٓ ِٛايعلبٝعع ١اؿانُعع ١عًعع ٢ايوععٓـ إععاؿ ٗ ٟتععـعً ِٝععلعٝتٗا ٚإتُجععٌ أهاهععا ٗ
عا٥عـات ايلٜعا ،عٝعح تٗٛلقٛكٜع ١ايلٸٜعا (ايٓؿڀعٚ ٞغعرل ايٓؿڀع )ٞايعقٜ ٟعتشهچِ ؾٝع٘
ايٓٛعععاّ ايوٝاهع عٞٸ ايعلبععع ٗ ،ٞإَهاْٝععع ١ؼهُععع٘ ٗ َكايٝعععـ ايوعععًڀٚ ١عًُٝععع ١تٛمٜعععا
661

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد -07العدد -01جانفي 2020
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

احلـزان اٌؼؼج ٟفـ ٟادلٕومـخ اٌؼزث١ـخ ٚطئاي اٌذميمزاه١ـخ __________________________________ ػـشٚس غزثـٟ

عا٥ـاتعع٘ عًعع ٢اجملتُععا عاَٸع١ڄ ٚعًعع ٢ايؿععاعًٌ ا٫دتُععاعٝٸٌ ٚايوٝاهعٝٸٌ ايععقٜ ٜٔتٓاؾوععٕٛ
عً.(16)٘ٝ

ٚقـ هاِٖ ٖقا ايوٓـ إاؿ ٗ ٟتأػرل عًُٝع ١ا٫ستذعاز ا٫دتُعاع ٞيوعٓٛاتٚ ،إبكعا٤
ايٓٛععا عًعع ٢سايعع٘ َععٔ ؿ ٕٚأ ٟتػععٝرل هٝاهعع ،ٞعععٔ طلٜععل اعتُععاؿ ايٓٛععاّ ٕبععـأ اٱًععباع
ٚيٝى اٱقٓاع ،عٝح ناْعت تعٛمع ايعا٥عـات عًع ٢أؾعلاؿ اجملتُعا بڀلٜكع ١غعرل َتٛامْع،١
ٚأؾلمت َٓٗذٝا ٚاٖل ٠اينب ١ْٝٛايوٝاه.(17)١ٝ

ٚهاعـ ٖقا إٓڀل عً ٢نوب ٖق ٙايٓ ِٛاي ٤٫ٛايوٝاهٞٸ ًٚلا ٤ايوٸًِ ا٫دتُاع.ٞ
ٚماؿ ٗ قععـكتٗا ٗ ايوٸععٝڀل ٠عًعع ٢اجملتُععا ٚعًعع ٢إعاؿيعع ١ايوٝاهععَ ،١ٝععا نععٌ مٜععاؿٗ ٠
إـاػ .ٌٝيهٔ َعا تكًعّ ٖعق ٙإعـاػ ٌٝاْٗعاكت َعٗعا ايعكعٛؿ ا٫دتُاعٝع ١ايكاُ٥ع ١عًع٢
إواَٚات ايوًڀٚ ،١ٜٛعًَ ٢بـأ َكا ١ٜٔاـعـَات ا٫دتُاعٝعٚ ١ايٚٛعا٥ـ اؿهَٝٛع١
٫هذلٓا ٤إٛاطٌَٓ ٗ ،كابٌ ههٛتِٗ ععٔ أَ ٟڀايعب باُ٫ع٬غ ٚايتػعٝرلًٚ ،.عٗـت
تًو ايـَٛ ٍٚدات سلاى ًعن نبرل.
ثاْٝا -عٛاٌَ اهتُلاك ١ٜاؿلاى ايٌعن ٗ إٓڀك ١ايعلب:١ٝ
يڀإا علؾت ايـ ٍٚايعلب ١ٝاستذادعات ًععب ١ٝنعإ قلنٗعا ا٭ٓٚعاع ا٫قتِعاؿ١ٜ
ٚا٫دتُاعٝعع ١احملتكٓعع ،١اهععتڀاعت ايوععًڀ ١ايعلبٝعع ١اؿانُعع ١إٔ تتعاَععٌ َعٗععا ٗ نععٌ
َععلٚ ٠إٔاؿٖععا عععٔ طلٜععل تكععـ ِٜتٓععام٫ت َععٔ ؿ ٕٚإٔ وععـخ تػععٝرل هٝاهعع ٞسكٝكعع،ٞ
اْڀ٬قا َٔ إٔ ايٓٛا ايڀبٝع ٞهعٌ ايٌعب  ٌّٝ ٫إٍ تٓا ٍٚايٌإٔ ايعاّ أ ٚاشلُى بع٘
ؾك٘ ٗ اـؿا.٤
يهٔ َٓق َڀًا  2011تػرل ٖقا ايٓٛا ،تػرل ځؾ ٳلض َع٘ إٔ ٜتشعٛٸٍ َِعڀًض ايٌععب
إٍ ًعب ؾعًٞٸ ؾاعٌ ٚقاؿك ،ؾتشٛٸٍ ايتعبرل "اجمللٸؿ" إٍ ٚدٛؿ ؾعًٚ ،ٞاـٓٛع ايقَٝ ٟعن
ايٌعب ايعلب ٞإٍ إُلاك عً ٢ؾلض اٱكاؿ ٠ايٌعب.١ٝ

)(18

إٍ داْب فيو ّهٔ كُعـ بععض ايعٓاُعل ايعيت أعڀعت شلعقا اؿعلاى قٛتع٘ ُٚعٝت٘
ايععق ٟػععاٚم سععـٚؿ نععٌ بًععـٚ ،اهععتڀاع إٔ ٜتذععـؿ ٗ ًععهٌ َٛدععات َٓعععق ،2016
ٚأُٖٗا:
َ -1لآٖت٘ عً ٢ايوًُْٚ ١ٝبعق ايعٓعـ ،ؾُٓعق بـاٜع ١ا٫ستذادعات ٓعٌ إٌعاكنٕٛ
ؾٗٝععا ًعععاكاتٺ هععًُ( ١ٝهععٛا ٗ ٤إػععلب ،أ ٚاؾنا٥ععل أ ٚايوععٛؿإ)ٖٚ ،عع ٞايِععٛك ٠ايععيت
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أٓعععشت ايٝعععُٝ ّٛعععن اؿلنعععات ا٫ستذادٝععع ١إٓتذعععٚ ١إُٓٛععع ١ععععدل ٚهعععا ٌ٥ايتٛاُعععٌ
ا٫دتُاع.ٞ
 -2كؾٔ٘ ٭ ٟتأطرل هٝاه ،ٞؾًِ وٌُ إتٛاٖلَٓ ٕٚق اي ّٛٝا٭ ٍٚايق ٟقلٸكٚا ؾ٘ٝ
ايٓععن ٍٚتًكا ٝ٥عاڄ إٍ ايٌععاكع ،أ ٟيععٕٛڈ هٝاهععٚ .ٞعًعع ٢طععَ ٍٛوععاك استذععادِٗٓٚ ،عععٛا
َوععاؾ ١ؾاُععً ١بٝععِٓٗ ٚبععٌ ْٝععا ا٭سععناب ايوٝاهععَٚ ،١ٝععلؿ فيععو إٍ عععـّ ايجكعع ١ايععيت
َٝنت ع٬ق ١إتٛاٖل ٜٔبهٌ إ٪هوات ايوٝاه ١ٝايلزلٚ ١ٝغرل ايلزل.١ٝ
 -3ايِععُٛؿ ٚايتشععـٚ ٟا٫هععتعـاؿ يًتٔععش ،١ٝؾهععإ ٚاسععـاڄ َععٔ أٖععِ عٓاُععل قعع٠ٛ
ا٫ستذادات ٖ ٛاٱُلاك عً ٢ا٫هتُلاك ٗ ايٓٔاٍ ٚايِعُٛؿ ،ستع ٢ايٓٗاٜع ،١بايعنّع١
ٚايكععْ ٠ٛؿوععٗاٚ ،ا٫هععتعـاؿ ؿاُ٥عاڄ يًتٔععشَ ،١ٝععٔ ؿ ٕٚإوععاي َُ ٫تًهععات ايـٚيعع ١أٚ
ايٌعب ؾعهوت هًٛنا سٔاكٜا كاقٝا بٌٗاؿ ٠ايهجرل.ٜٔ
 -4بلٚم ق ٠ٛفتُع ١ٝدـٜـ ،٠ؾؿ ٞإطعاك ايبشعح ععٔ ِعٛفز تؿوعرل ٟيًشعلاى ايعقٟ
علؾتعع٘ ايععـ ٍٚايعلبٝععٜ ١ععدلم ِععٛفز ايتػععٝرل اْ٫تؿآعع ٞإكععاٖ ،ّٚععقا ايُٓععٛفز ً٪ٜععل عًعع٢
ؽًععل قعع ٠ٛفتُعٝعع ١دـٜععـٚ ٠طاقعع ١اْتؿآعع ً ٗ ،١ٝعهٌ ؾاعععٌ استذععاد ٞدـٜععـ غععرل
سنبعععٚ ٞغعععرل تكًٝعععـ ،ٟأبعععـع ٚهعععاٚ ً٘٥طعععٛك ػٝاكاتععع٘ ٚأْعععتر قٝاؿاتععع٘ ٚكانعععِ ػدلاتععع٘
اْ٫تؿآ ٗ ١ٝؿٜٓاَ ١ٝايؿٔا ٤ايعاّ (19) ،سٝح عهى َوت ٣ٛايٛع ٞايعاي ٞايچق ٟأثبتع٘
ايٌاكع يٝى َٔ ػ ٍ٬هًُٝت٘ ؾشوب ،بٌ َٔ سٝح نعقيو ثكاؾتع٘ ايوٝاهع ١ٝإڂؿاد٦ع١
يًهعععجرلٚ ،ٜٔايعععيت ػًعععت ٗ ْٛعٝعععٚ ١قُٝععع ١ايٌععععاكات إلؾٛععععٚ ،١ؿ٫٫تٗعععا ايوٝاهععع١ٝ
ٚايوععُٝٝا ١ٝ٥ايعُٝكعع ،١ثكاؾعع ١هععاِٖ ٗ بًٛكتٗععا ا٫هععتؼـاّ ايٛاهععا يٌععبهات ايتٛاُععٌ
ا٫دتُاع.ٞ
 -5ؿٚك ايتٌٓع ١٦ايٌعبه ٗ ١ٝبًعٛك ٠ثكاؾع ١هٝاهعع ١ٝدـٜعـ :٠سٝعح ٜعل ٣ايهعجرل َععٔ
إؼتٌِ إٔ اؿلاى ايعلب ٞػلز َٔ كسِ تًٌٓ ١٦به ١ٝر تعـكنٗا ايبٓع ٢ايوٝاهع١ٝ
ايوًڀٚ ،١ٜٛهاِٖ اهتؼـاّ ًبهات ايتٛاٌُ ا٫دتُعاع ٞعًعْ ٢ڀعام ٚاهعا ٗ توعٌٗٝ
عًُ ١ٝايتٛاٌُ بٌ ًباب اؿلاى ٚبًٛكٚ ٠عع ٞهٝاهعٚ ،ٞايتأهعٝى ٭ِعا ٙدـٜعـَ ٠عٔ
إٌععاكن ١ايوٝاهععٚ .١ٝكهععؼت قُٝععا توععًًت بكعع ٠ٛإٍ دٝععٌ ايٌععبابٚ ،نوععلت َعٗععا
سادن اـٛف ٚكؾض ايتابٛات.
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عهوت ايـٜٓاَٝع ١ا٫ستذادٝع ١يًشعلاى ايعلبع ٗ ٞأنجعل َعٔ ؿٚيع ١علبٝعَ ،١لآٖع١
أؾلاؿ اجملتُا عً ٢هًُ ١ٝسلانِٗ ٚاهعتُلاكٜت٘ٚ ،ػعـؿ أهعايٝب٘ ٚقع ٠ٛتٛاُعً٘ ٚتٓعٛع
أًهاي٘ ايٓٔايٚ ١ٝايتٓٚ ١ُٝٝٛاؿؿا ٚعًَ ٢واؾ ١تباععـ َعا ا٭سعناب ايلزلٝعٖٚ ،١عٞ
ػِاّ ّ٥هٔ قلا٤تٗا َٔ عـ ٠مٚاٜا:
أ -ت٪نعـ إٔ ا٫ستذعاز ٗ ايؿٔعا ٤ايععاّ أُعبض ا٭هعًٛبٳ ا٭ًعـٸ ََ٤٬ع ١يعـ٣
اجملتُعات ايعلب ١ٝعَُٛا يًتعبرل عٔ عـّ ايلٓعٚ ٢إِٜعاٍ َڀعايبِٗ إٍ َعٔ ُٜٗع٘ ا٭َعل
َباًل ٗٚ ،٠فيو كهايٚ ١آش ١ععٔ كؾعض ٚدعٛؿ ٚهعَُٗ ٘ٝعا ناْعت ُعؿت٘ يًعتهًِ
باهِ ايٌعب.
ب -تعل ٣إٔ َٛدع ١اؿعلاى ايٌععن تعتعهى تڀعٛكا ْٛعٝعا ٗ ايوعًٛى ا٫ستذعادٞ
دوـ ٙد ٌٝدـٜـ َٔ اؿلنات ا٫ستذادٜ ١ٝوتؿٝـ َعٔ تعلانِ اؿلنعات ايوعابك١
ٜٝٔٚـ إيٗٝا زلات دـٜـ ،٠نلقٚ ٞسٔاك ١ٜإٛاٖلات اييت ًٗـتٗا َع ِٛايـ.ٍٚ
بٜ -ڀلغ ا٭هًٛب ا٫ستذاد ٞايق ٟىتاك علض َڀايب٘ َباًل ٗ ٠ايٌاكع ،أنجل
َٔ ه٪اٍ س ٍٛدـٚ ٣ٚدٛؿ َ٪هوات ايٛهاطٚ ،١دعـ ٣ٚاْ٫تؼابعات ٚإ٪هوعات ايعيت
تؿلمٖعا ٚسعـٚؿ ُجًٝٝتٗعا ،نُعا ٜعـٍ عًعٚ ٢ععً ٞععن ٚؽًڊعّ اجملتُععات َعٔ ثكاؾع١
اـٛف ٚايذلؿؿٚ ،اْتكاشلا َٔ ايَ٬باٚ ٠٫ايعنٚف إٍ إٌاكنُٛ ٗ ١ك ٠استذادات.
احملععععععٛك ايجععععععاَْ :ٞععععععا بعععععععـ اؿععععععلاى ايعلبعععععع :ٞإعععععععاؿ ٠تععععععـٜٚل ايوععععععًڀ ١ٜٛأّ
عح عٔ ايـّكلاط١ٝ
يكـ دا ٤اؿلاى ايٌعن يٝؿٓـ َكٛي ١ا٫هتجٓا ٤ايـّكلاط ٞايعلب ٞإنَٔ٪ٜٚ ،نعـ
إٔ ايتشعع ٍٛايععـّكلاطٖ ٞهععٔ ايتشكععل ٚايععتؼًّ َععٔ ايٓٛععاّ ايوععًڀ ٟٛا٭بععٚ ٟٛبٓععا٤
ْٛععاّ ؿّكلاطعع ٞيععٝى بععا٭َل إوععتشٚ .ٌٝإٔ إَهاْٝعع ١اه عتبـاٍ ايوععًڀ ١ا٭بٜٛعع ١فات
ايٓنع ١ايوًڀ ١ٜٛاييت  ٫تكبٌ ايٓكـ ٚاؿٛاك ،بوًڀ ١ؿّكلاطْ ١ٝابع َٔ ١ا٫ػتٝاك اؿعل
ٚايٛاع ٞعدل اْتؼابات ْن ١ٜٗأَل ٚاكؿ.
أ -٫ٚايعار ايعلب ٞبعـ اؿلاى ...هًڀ ١ٜٛؼتٔل ْٛٚاّ ؿّكلاط ٞدـٜـ ٜتٌهٌ:
ّهٔ قلا ٠٤ا٫ستذادات ايٌعب ١ٝاييت علؾتٗا ايعـ ٍٚايعلبٝعَٓ ١عق ٚ 2011ػعـؿٖا
َٓق  َٔ ،2016عـ ٠مٚاٜاٚ ،يهٔ ا٭نٝـ إٔ َجٌ ٖق ٙا٭سـاخ قعـ أثبتعت عًع ٢ا٭قعٌ
سكٝكععتٌ ّ ٫هععٔ ٭سععـ إْهاكُٖععا ،سكٝكعع ١أ ٍٚتلنععن عًعع ٢اْتٗععا ٤عععاًَ ٞاـععٛف
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هٓٚ 2011 ١إاٍ ايلٜع ٞهَٓ ،2014 ١ا ؿؾا ا٭ؾلاؿ إٍ ا٫ستذاز ٚايتٛاٖلٚ .كغعِ أْع٘
(أ ٟا٫ستذاز) أػق ًَُشا اقتِاؿٜا ٚادتُاعٝا إ ٫أْ٘ نإ هٝاهٝا باَتٝعام ٚطايعب ٗ
نٌ ايـ ٍٚاييت ًٗـت٘ بإهكا ٙايٓٛاّ ايكآٖ ِ٥اى.
ٚسكٝكع ١ثاْٝعع ١ت٪نععـ عًعَ ٢ععا باتععت تعاْٝع٘ ايوععًڀ ٗ ١ٜٛايععٛطٔ ايعلبعَ ٞععٔ ٌٖاًعع١
َاثًععع ١يًعٝعععإ ،بععععـَا ْٔعععبت عٛاَعععٌ اهعععتـاَتٗاٚ ،تععععلت عٛاَعععٌ ؾٌعععًٗا ٗ َعاؾععع١
ٌَانٌ ًعٛبٗا .هًڀٌٖ ١ٜٛعّ ١هعٔ يًػٔعب ايٌععن تٗـٜعـٖا ٗ أ ٟؿٛع ،١نُعا
أٗٚلت فيو َِل ٚتْٛى ٚايٚ ُٔٝيٝبٝا ٚهٛكٚ ،١ٜاؾنا٥ل ٚايوٛؿإ.
يهٔ فيو ر ّٓعا اػعا ٙبععض ايـكاهعات إتٌعا ١ُ٥إٍ ايتأنٝعـ إٔ َعا سعـخ بععـ
 َٔ 2013اكتعـاؿات عٓٝؿع ٗ ١بععض اؿعا٫ت ،إِعا ؿيٝعٌ قع ٟٛعًع ٢ععٛؿ ٠ايوعًڀٗ ١ٜٛ
ايععار ايعلبعٚ .ٞقعـَت ٗ فيعو ػعاٚم تعـاعٝات ا٭مَع ٗ ١يٝبٝعا سعـٚؿ ايعب٬ؿٚ ،هععٛكٜا
ِععٛفز "اؿععلاى ايعلبعع "ٞايععق ٟأؿ ٣إٍ سععلب أًٖٝععَِٚ ،١ععل ايععيت عععاؿ ؾٗٝععا ايٓٛععاّ
ايوعععابل ،سٝعععح إٔ كٝ٥وعععٗا اؿعععاي ٞنعععإ عٔعععٛاڄ ٗ اؾععع ٍٝهعععابكا ،نأؿيععع ١عًععع٢
اْتهاه ١اؿلاى ايعلبٚ ٞعٛؿ ٠ايوًڀ.١ٜٛ
 ٗٚإكابٌ ٗٚل ؾلٜل آػل أنجل تؿعا ٫٩بإَهاْٝع ١ؼعلك ايعـٚ ٍٚاجملتُععات ايعلبٝع١
َٔ ايٓٛاّ ايوًڀٚ ٟٛبٓاْٛ ٤اّ ؿّكلاطٚ ،ٞقـّ لاغ ايتذلب ١ايتْٛو ٗ ١ٝايتشلك َعٔ
إكخ ْٛاّ بعٔ عًعٚ ٞإٔع ٞقعـَا ٗ بٓعا٪َ ٤هوعاتٗا ايتٌعلٜعٚ ١ٝاؿنبٝع ١ستعٜ ٫ ٢ٴؼًعل
ؾلاؽ ٪ٜؿ ٟإٍ ايؿٓٛعٚ . ٢ػعـؿ اؿعلاى ايعلبع ٗ ٞاؾنا٥عل نُعا إػعلب ٚا٭كؿٕ بععـ
ااْ ٞهٓٛات بٗعقا ايعنػِ ايٌععن ايهعبرل ايعق ٟاهعتڀاع إٔ ِٜعُـ ٭نجعل َعٔ ااْٝع١
أًٗل(اؾنا٥ل)ُٝٚ ،نت َورلات٘ بايلقٚ ٞاؿٔعاكٚ ١ٜايوعًُٚ ،١ٝأؾعلمت إهعكا ٙكأي
ايٓٛاّ ايوٝاهع ٗ( ٞاؾنا٥عل)ٚ ،أثبتعت إٔ إٛادٗعَ ١ؿتٛسعَ ١باًعلَ ٠عا إًهٝعَ ،١عٔ
أدععٌ ايوععرل قععـَا ٗ إسععـاخ اٱُعع٬غ ايوٝاهعع ٗ( ٞإػععلب) ،نععأندل ؿيٝععٌ عًعع ٢إٔ
ايوععًڀ ٗ ١ٜٛايعععار ايعلبعع ٞؼتٔععل ٚإٔ إَهاْٝعع ١قٝععاّ ْٛععاّ ؿّكلاطعع ٞيععٝى بععا٭َل
إوتش.ٌٝ
َٚا بٌ ايٓٛلتٌ ( إتٌاٚ ١ُ٥إتؿا ،)١ً٥تأتْٛ ٞل ٠ثايج ١يت٪نـ إٔ َا علؾتع٘ ايعـٍٚ
ايعلبَٛ َٔ ١ٝدع ١ثاْٝعَ ١عٔ اؿعلاىٖ ،ع ٛؿيٝعٌ ٚآعض عًعٌٖ ٢اًع ١ايوعًڀ ١ٜٛايعلبٝع،١
ٚؾًٌٗا ٗ تكـ ِٜاؿً ٍٛايٓادع ١يًتشـٜات ا٫قتِاؿٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝاييت تٛادع٘ ًععٛبٗا
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اييت ر تعـ تكبٌ باؿذر ايكـّع ١ايعيت تبكع ٞأُْٛع ١ؼتهعل ُعٓاع ١ايكعلاك ٚؼتهعل
ايؿٌٌ أٜٔاٚ ،ؼتُ ٞبػٝاب إ٪هوات اييت توببت ٖ ٞبعـّ تڀٜٛلٖا.
ٚر تعععـ سذعع ١مٔ/ايوععًڀ ١ٜٛأ ٚايؿععلاؽ بععقات ؿكدعع ١إقٓاعٗععا ايوععابل ،بعععـَا أثبععت
اؿعععلاى كؾعععض اجملتُععععات ايعلبٝععع ١إععععاؿ ٠تعععـٜٚل ايوعععًڀ ١ٜٛعًعععٌ دـٜعععـ ٠تٓعععتر ْؿعععى
اٱػؿاقععات ايكـّععٚ (21).١ر تععـكى سكٝكعع ١أْٗععا تتعاَععٌ َععا أدٝععاٍ دـٜععـ ٠أنجععل تعًُٝعاڄ
ُٚـٜٓاڄ ٚتلابڀاڄٚ ،أٜٔا أنجل تُُِٝاڄ عًع ٢كؾعض ػٝعاكات ايوعًڀٖ ،١عا نعإ عًٝع٘
آباٚ ِٖ٩أَٗاتِٗ ). (22
ثاْٝا ٗ -إَهاْ ١ٝقٝاّ ْٛاّ ؿّكلاط ٞعلب:ٞ
ٗ قاٚي ١ٱهاؿ تؿورل ٕا ًٗـت٘ اجملتُععات ايعلبٝعَ ١عٔ ؿٜٓاَٝع ١استذادٝع ١أعڀعت
ايباسج ١إْػلٜـ تٛكْل تؿورلا َؿاؿ ٙإٔ ايٌباب ايعلب ٞهٝوتعٝـ أْؿاه٘ ٚهُعا قعٛاَ ٙعٔ
أدٌ إڀايب ١بإقاَْٛ ١اّ أنجل عـايٚ ١ؿّكلاطٚ .١ٝكأ ٣ا٭هتاف بلٖإ غًٚ ٗ ٕٛٝدٛؿ
تڀععٛك باػععا ٙإقاَععْٛ ١ععاّ ؿّكلاطععْٛ ٞععلا ٕععا أُععاب ايٓٛععاّ ايوععًڀَ ٟٛععٔ ثػععلات،
َوتـيٌ ٗ فيو بعانلا ٙاجملتُععات ايعلبٝعَ ١ذًُعٗا ٗ سلنع ١ايتػعٝرل ٚيعٝى ؾكع٘
ؾ٦عععات َعٓٝعععٚ ،١بكعععـك ٠ايٌعععباب عًععع ٢تعًعععِ اهعععذلاتٝذٝات دـٜعععـ ٗ ٠عًُٝععع ١اهعععتػٍ٬
ايتهٓٛيٛدٝا ٚاست ٍ٬ايؿٔا٤ت ايعاَ٬ٓٚ ١ت ايتٛع.١ٝ
ٚإفا ناْت ٖق ٙايتٓب٪ات قـ ُـقت ٗ أنجل َٔ قڀل علبْ ٞوبٝا بإهكا ٙايٓٛاّ
اؿانِ ،أ ٚؿؾعع٘ باػعا ٙاٱُع٬غ ايوٝاهع ،ٞؾعإٕ اؿؿعا ٚعًعَ ٢هتوعبات اؿعلاى
ٚا٫ػا ٗ ٙطلٜل بٓاْٛ ٤اّ ؿّكلاطَ ٞوتكل َا ماٍ ط.٬ٜٛ
ٜٚتڀًب ايبشح عٔ عٛاٌَ إقاَْٛ ١اّ ؿّكلاط ٗ ٞايب٬ؿ ايعلب ،١ٝبعٝـا عٔ ْٛلٜع١
"ا٫هتجٓا ٤ايعلب "ٞايعيت تٚٛعـ إكاكبع ١ايجكاؾٝع ١نععا٥ل يكٝاَع٘ َوعتٓـ ٠إٍ سذع ١ععـّ
أًٖٝعٖ ١عق ٙاجملتُععات يتعبين ايُٓععٛفز ايعـّكلاط"ٞايػلب ،"ٞايٛقعٛف أ ٫ٚعٓعـ ايععتػرلات
اييت علؾتٗا اجملتُعات ايعلب ،١ٝاييت أثبتت كؾٔٗا يًٓٛاّ ايوًڀ ،ٟٛثِ ايتأنٝـ ثاْٝعا
عًعع ٢ايذلادعععات ايععيت علؾٗععا ايٓٛععاّ ايععـّكلاط ٞايػلبععْ ٞؿوعع٘ ،عٝععح ر ٜعععـ غٝععاب
ايـّكلاطٝعع ١ايًٝدلايٝعُ ١ععؿ ١يِععٝك ١بايعععار ايعلبعع ٞؾكعع٘ ،بععٌ بععات غٝابٗععا ٚآععشا ٗ
نٌ بكاع ايعار ٚأْٗا تًؿ ٜأْؿاهٗا ست ٗ ٢ايػلب؛ سٝح ٌْٗـ ؼٛټشلا إٍ ؿّكلاطٝع١
َنٜٻؿْٛٝٚ ١يٝدلاي ...١ٝؿّكلاط١ٝٺ يًٓؼب َٚعاؿ ١ٜيٲْوإ).(23
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 َٔٚبعـٖا ٜٴِبض ايتواٌَ ٍ٩لٚعا عٔ ايُٓٛفز ايعـّكلاط ٞايعق ٟعًٗٝعا إٔ تتبٓعا،ٙ
ٚإؿلٚض إٔ ٜتؿل َا ا٭ٓٚاع ايجكاؾٚ ١ٝا٫قتِاؿٚ ١ٜايوٝاه ١ٝايوا٥ـٖ ٗ ٠ق ٙايـ،ٍٚ
ُٝٚاغِٛ ١فز ؿّكلاط ٞعلب ُٜٔٔ ،ٞأٚها ٌَاكنْ ١اٖرل.(24)١ٜ

ؼتععاز اٱدابعع ١عًععَ ٢جععٌ ٖععق ٙايتوععا٫٩ت ٚغرلٖععا إٍ تكٝععٚ ِٝتٌععلٜض ؿقٝععل يًٓٛععا
ايعلبعع ٞاػععا ٙايـّكلاطٝععَ ،١ععٔ أد عٌ ايتشـٜععـ ايعًُعع ٞيعٛا٥ععل تععٛطٌ ايـّكلاطٝععٗ ١
ايوٝام ايعلبَ ٞا ٜوُض بعٛؿ ٠ايوعًڀ ٗ ١ٜٛثعٛب دـٜعـ (هعًڀْ ١ٜٛاعُع )١أَ ،٫ٚعٔ ؿٕٚ
إطععع٬م ايتعُُٝعععات عًععع ٢أهعععاي إٔ يهعععٌ ػلبععع ١اْتكعععاٍ إٍ ايـّكلاطٝعععً ١عععلٚطٗا
اـاُعععٚ ،١إٔ احملعععـؿ ايعععلٝ٥ى ٚاؿاهعععِ ٗ ٖعععق ٙايعًُٝععع ١ايتاكىٝعععٖ ١عععِ ايؿعععاعًٕٛ
ايوٝاه .ٕٛٝثِ ايبشح ٗ هبٌ إقاَ ِْٛ ١سهِ دـٜعـ ٠عًع ٢أهعى ؿّكلاطٝع ١دـٜعـ٠
ُاَا عٔ ا٭هى اييت ناْت ها٥ـ ٠قبٌ ٖقا اؿلاى.

 ٗ -1عٛا٥ل تٛطٌ ؿّكلاط ١ٝعلب :١ٝتتعـؿ ايعٛا٥ل اييت تكـ ٗ هب ٌٝإقاَْٛ ١عاّ
ؿّكلاطعع ٞعًعع ٢أهععى دـٜععـ ٠تلاعععَ ٞتڀًبععات اؿععلاى ايٌعععن ايععق ٟكابڀععت ٭دًععٗا
اؾُاٖرل ايعلب ١ٝ٭ًٗل ٗ كتًـ إٝاؿٕٚ .ٜٔا ناْت ايتذلب ١ايعلب ١ٝإٓبجك ١عٔ ٖعقا
اؿلاى ايٌعن ٚاكتـاؿات٘ اييت ناْت عٓٝؿ ٗ ١بعض اؿا٫ت(يٝبٝعا ٚهعٛكٜا ٚايع،)ُٔٝ
َٗٚـت يعٛؿ ٠ايٓٛاّ ايكـ ٗ ِٜسا٫ت أػلَِ(٣ل) ،أَلا طبٝعٝا نُعا ٜعـٍ عًع ٢فيعو
َؿٗ " ّٛايجعٛك ٠إٔعاؿ "٠ايعق ٟػِعّ يع٘ أْعـك ٟؿٜهعٛؾً André Decouflé ٞؾِع٬
نععاَ ٗ ٬نتابعع٘ " "Sociologie des révolutionsؿ٫يعع ١عًعع ٢إٔ ايجععٛك ٠إٔععاؿ٠
ٚاٖل ٠هٛهٛٝؾٚ ١ٝتاكىٝعَ ،١جعٌ ايجعٛكُ ٠اَعا ،ؾعإٕ ػعاٚم ٖعق ٙا٫كتعـاؿت ٚاـعلٚز
َهتوععبات اؿععلاى ايٌعععن إٍ بععل ا٭َععإ ٜبكعع ٢كٖععٌ عععاًٌَ َُٗععٌ ٜعٝكععإ تععٛطٌ
ايـّكلاط ٗ ١ٝاجملاٍ ايوٝاه ٞايعلب ،ٞهذلنن عًُٗٝا ايـكاه ١ايعيت ر تٓهعل أبعـا
ٚدٛؿ عٛاٌَ أػل. ٣
ٜتعًل ا٭ ٍٚباٱكخ ايوًڀ ٟٛايق ٟػٳًؿتع٘ ْٛعِ اؿهعِ إڂڀاسع ١بٗعاَ ،عٔ َ٪هوعات
ٚثكاؾععٚ ١أهععايٝب توععٝرل ،ػاُعع ١إفا عًُٓععا إٔ ايٓٛععاّ ايكععـ ،ِٜنُععا نٌععـ عععٔ فيععو
سععلاى ايتػععٝرل ايٌعععنٜ ٫ ،ععن ٍٚبائععلٚك ٠بععنٚاٍ َ٪هوعع٘ ،بععٌ ٜبكعع ٢نجكاؾععٚ ١فٖٓٝعع١
تعٝـ إْتاز فاتٗا ٗ قٛايب هٝاه ١ٝكتًؿٚ ١بڀلٜكٚ ٫ ١اع ٗ ١ٝأسٝإ نجرل.٠
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ٚقـ كننت ايـكاه ١عً ٢إٛكٚخ ايوًڀ ٟٛ٭ٕ ي٘ اَتعـاؿات تاكىٝعَ ١تأُعً ١توعبل
بنَٔ ط ٌٜٛدـا ْ ِٛاؿهِ إؼًٛع٪َ ١ػلا بؿٌٔ اؿعلاىًٜٚ ،كع ٞبٔع٬ي٘ ستعٗ ٢
ايعِٛك اؿـٜجٖ ٗٚ .١قا ايِـؿ ٜعل ٣ايعبعض إٔ َؿٗع" ّٛسهعِ ايؿلععَ "ٕٛعجٚ ٬ايعقٟ
ٜعين إٔ ايوًڀ ١تٓبا َٔ إكاؿ ٠اينعٚ ِٝيعٝى َعٔ ايٌععب هعا٥ـ ٗ إٓڀكعٜٚ ١عٓعهى ٗ
َٓڀل ايوًڀ ١اؿانُ ١اػا ٙبعض ايهٝاْعات اجملتُعٝعَٚ ،١عا ماٍ ٖعقا إٓڀعل هعا٥ـا
ست ٢اٯٕ عٝح ِٜاسب٘ٴ تـابرل يهبض تڀٛك فتُا َـْ ٞؾاعٌ ٚؾعٸاٍ.
ٚكأت ايـكاه ١أْ٘ ٚكغِ ا٫ػت٬ؾات ٗ طبٝعع ١إٛكٚثعات ايوعًڀ ١ٜٛؾُٝعا بعٌ ايبًعـإ
اييت ًٗـت سلانا ًعبٝا ّٚهٔ إٔ ته ٕٛعا٥كا ٗ ٚد٘ ايبٓا ٤ايعـّكلاط ،ٞتبكع٢
عكً ١ٝاهتشٛاف ايؿا٥ن عًع ٢نعٌ ًعَ ٤ٞعٔ بعٌ إٓاؾوعٌ ايوٝاهعٚ ٌٝاسعـَ ٠عٔ أنجعل
إٛكٚثععات إٓعععاؾاٖٚ .ععَ ٛععا ٜتذًعع٪َ ٗ ٢هوععات ٜٴعععٌ ايعععاًٌَ ؾٗٝععا عًعع ٢أهععاي ايعع٤٫ٛ
ايوٝاهعع ٞبععـَ ٫ععٔ ايهؿععاٚ ،٠٤توععٝٝى دٗععام ايـٚيععَ ،١ععا ٜوععاِٖ ٗ بٓععاُ ٤ععلغ َععٔ
ايع٬قات اينب ١ْٝٛاييت ٜه ٕٛؾٗٝا اي ٤٫ٛعً ٢قـك ايعڀاًٚ ،٤لاْٛ ٤عِ اؿهعِ يًعـعِ
َكابٌ ايعٌُ ايوٝاه ٞباحملوٛب.١ٝ

)(25

ٜٚتعًعععل ايجعععاْ ٞبعععا٭علاض ايوٝاهعععٕ ١ٝعععا توعععُ ٘ٝأؿبٝعععات ا٫قتِعععاؿ ايوٝاهععع ٞبعععع
"يعٓ ١إٛاكؿ" ،سٝح تلنن ٖق ٙإكاكب ١عً ٢ايلب٘ بٌ َا تٛؾل ٙايلٜٛع َٔ َٛاكؿ َاؿٜع١
َٚا بٌ غٝاب إُاكهات ايـّكلاط.١ٝ
ٚعً ٘ٝؾإٕ اهتُلاك اعتُاؿ ايـ ٍٚايعلب ١ٝاييت ًعٗـت سلانعا ًععبٝا عًع ٢ا٫قتِعاؿ
ايلٜعع( ٞايٓؿڀععٚ ٞغععرل ايٓؿڀععَ )ٞععٔ ؿ ٕٚايتشعع ٍٛإٍ ا٫قتِععاؿ إٓععتر ،هععٛف ٜعع٪ؿ ٟإٍ
تهععـي ايجععل ٠ٚايٓععاتر عععٔ تِععـٜل إععٛاكؿ ايڀبٝعٝعع ١أ ٚأَِ ٟععـك كٜععع ٞآػععلَ ،ععا ٜعععنم
ؾععلْ إسهععاّ ايٓؼبعع ١ايوععًڀ ١ٜٛاؿانُعع ١هععٝڀلتٗا عًعع ٢اجملتُععا َععٔ ػععً ٍ٬ععلا٤
٤٫ٚات ايؿ٦ات ايؿاعً ٗ ١اجملتُا ٚػٓب إوا ١ً٥عدل عًُ ١ٝايتٛمٜا َٔٚ ،ثِ إسبعا ٙأٟ
قاٚيععع ١يًتػعععٝرل ايوٝاهععع ٗٚ (26).ٞإكابعععٌ ؾعععإٕ تلادعععا سذعععِ إعععـاػ ٌٝايلٜعٝععع ١هعععٛف
ٜٓعهى عً ٢ايٓٛع ١ٝا٫دتُاع ١ٝيًُٛاطٌٓ َا ٜـؾعِٗ إٍ اْ٫تؿآ ١أنجل.
 ٗ -2إَهاْٝعع ١بٓععاِ ٤ععٛفز علبعع ٞيًـّكلاطٝععٚ :١ععٌ ؼًٝععٌ ايٓٛععا ايعلبعع ٞأهععرل
أِععٛفدٌ تؿوععرلُٖ ٌٜععا إكاكبعع ١ايجكاؾٝععٚ ١إكاكبعع ١ايبٜٓٛٝععٚ ٗ ،١ععٌ ُٖٓٝعع ١بععلاؿٜػِ
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ٜلتهععن عًععْٛ ٢لٜعع ١اهععتُلاك ١ٜا٫هععتبـاؿ ايععيت ُععٛكت اجملتُعععات ايعلبٝعع" ١كانععـ"٠
"ٚعِ ١ٝعً ٢ايتػٝرل" بوبب غٝاب إسواي ًعٛبٗا باؿاد ١إٍ ايـّٛقلاط.١ٝ

)(27

ٚأَععاّ عععـّ نؿاٜععٖ ١ععق ٜٔا٭ِععٛفدٌ ٗ تكععـ ِٜؼًٝععٌ ؿقٝععل يًـٜٓاَٝعع ١ا٫ستذادٝعع١
إتذـؿ ٗ ٠إٓڀك ١ايعلب ،١ٝبوبب اْؿِاشلُا عٔ فتُعاتٗا ٚعـّ قـكتُٗا عً ٢إؿكاى
إَهاْات ايتػٝرل ايهآَ ١ؿاػًٗا ،بلمت قا٫ٚت دـ ١ٜيتذاٚم إأمم ايؿهعل ٟايعقٟ
ٚقعت ؾ ٘ٝإكاكبات اٯْؿ ١ايقنلٚ ،ساٚيت تكـ ِٜبعـا ٌ٥دـٜعـ ٠شلعا َٓڀًكعات ؾهلٜع١
ْابععععَ ١عععٔ ايعععقات ايعلبٝععع ١اٱهعععٚ ،١َٝ٬كنعععنت ععععٔ إَهاْٝععع ١ابتعععـاع ِعععٛفز علبعععٞ
يًـّكلاطٜ ١ٝلاع ٞػِ ١ُٝٛايب ١٦ٝايعلب. ١ٝ
ٚإفا ناْعععت بععععض ا٭ؿبٝعععات تعععل ٗ ٣إٔ ٌَعععهً ١ايععععار ايعلبعععٖ ،ٞعععٌَ ٞعععهً١
اؿهععِ :نٝععـ ٜهععٕٛ؟ نٝععـ ٜهعع ٕٛايُٛعع ٍٛإيٝعع٘؟ نٝععـ ّهععٔ إٔ ػععـ ؾٝعع٘
َهاْا ٚتٓـَر ٗ ْٛاَ٘ نٌ َهْٛات٘ ايجكاؾٝعٚ ١ايعلقٝع١؟ ٚتعل ٣أػعل ٣إٔ ٚاسعـَ ٠عٔ
أهععباب اؿععلاى ايٌعععن ايععق ٟاًععذلنت ؾٝعع٘ نععٌ اجملتُعععات ايعلبٝععٜ ١تعًععل بڀبٝععع١
ايٓٛاّ ايوًڀ ،ٟٛؾإٕ أ ٍٚػڀ ٗ ٠ٛهب ٌٝإقاَْٛ ١اّ ؿّكلاط ٖٞ ٞإقاَ ِْٛ ١سهعِ
دـٜـ ٠عً ٢أهى ؿّكلاط ١ٝدـٜـُ ٠اَا عُا نعإ هعا٥ـا عًع ٢إٔ تبعـأ ٖعق ٙايعًُٝع١
َٔ ٚاقا اجملتُا فاتع٘ ٚأٚيٝعات إلسًع ١ايتاكىٝع ١ايلآٖعُٚ .١عل بتذعاكب ايعـ ٍٚا٭ػعل٣
ي٬هتؿاؿٚ ٠أػق ايـكٚي ٚايععدلٚ ،تٓتٗع ٞبذلْع ١أٖعـاف ايتشلنعات َٚڀايعب ايٌععب
إٍ تلتٝبات َ٪هوٚ ١ٝأطل قاْٚ ١ْٝٛؿهعتٛكٚ ١ٜهٝاهع ١ٝتٌعهٌ فتُععَ٬َ ١عض ايٓٛعاّ
ايوٝاه ٞايـّكلاط ٞإٌٓٛؿٚ .أِٖ ٖعق ٙايذلتٝبعات :تكٝٝعـ هعًڀ ١اؿهعاّ؛ َعٔ ػعٍ٬
تؿعٝععٌ َبععـأ ٟاهععتك٬ي ١ٝايوععًڀ ١ايكٔععاٚ ١ٝ٥ايلقابعع ١ايكٔععا ،١ٝ٥تعنٜععن ؾعايٝعع ١ايٓٛععاّ
اؿنبٚ ٞايٓٛاّ اْ٫تؼابٚ ،ٞتعنٜن هًڀ ١إٛاطٌٓ َٔ ػ ٍ٬ايتؿهرل ٗ ٚها ٌ٥أػعل٣
يتُه ِٗٓٝبٌهٌ عاّٖ َٔ ،اكه ١ايوًڀ.١
تبين ايٓ ِٛاؾـٜـ ٠بععض َٛعاٖل ايـّكلاطٝعً ١عب٘ إباًعل ،٠ن يٝعَُٗ ١ع ١ؾععٌ
ايٌعععب هععًڀ ١كابعععَ ١جععٌ اهععتؼـاّ أهععًٛب ا٫هععتؿتا ٤ايٌعععنٚ ،تععبين ا٫قعذلاغ ايٌعععن
ايقٜ ٟوُض يًٓاػبٌ باقذلاغ ٌَلٚع قاْٚ ٕٛكؾع٘ يًدلٕإ ٕٓاقٌت٘ .أ ٚتبين أهعًٛب ععنٍ
اؿهاّ إفا أػًٛا بٛادباتِٗ ٚإعاؿ ٠اْ٫تؼابات أ ٚإدلا ٤اْتؼابات َبهل.٠
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اعتُاؿ ثكاؾ ١دـٜـ٠؛ قاُ٥ع ١عًع" ٢ايتع يـ نجكاؾع ١تًعَٛ ٕٛاقعـ إعٛاطٌٓ ٚتععدل ععٔ
ثكاؾ ١ايتعا ٍٜايوًُ ٞايكا ِ٥عً ٢احملبٚ ١إواٚاٚ ٠اؿل ١ٜبٌ إعٛاطٌٓ) ،(28إٍ داْعب
ّ عًعٚ ٢ٴدعٛب إًعلاى نعٌ َه ڇٛٸْعات اجملتُعا ٗ بٓعا ٤ؿٚيع١
تبين َبـأ ايتٛاؾل ايق ٜٓ ٟٸ
اؿ علٸ ٚايكععاْٚ ٕٛايعـايععِٜٚ .١ععبض ايُٓععٛفز ايععـّكلاط ٞا٭نجععل تٓاهععبا َععا اجملتُعععاتٹ
ايعلبٝٸ ٖٛ ١ؿّكلاطٝٸ ١ايٌلان ١ايٛطٓٝٸ ١اييت تكع ّٛعًعَ ٢بعـأ ٟايتع يـ ٚايتٛاؾعل .ا٭َعل
ايق ٟٴٜٔٵععـ سادع ځ ١ايكع ٣ٛايٛطٓٝٸع ١ي٬هعتكٛا ٤بايعاَعٌ اـعاكدٓ ٞع ٸٳـ بعٔعٗا ايعبعض،
نُعععا ٜكًچعععٌ َعععٔ ؾڂعععلْ بععععض تٝٸعععاكات اؿلنععع ١ايوٝاهععٝٸ ١يْ٬ؿعععلاؿ بايوعععًڀ ،١هعععٛا٤
با٫هتٓاؿ عً ٢ايٌلعٝٸ ١اْ٫تؼابٝٸ ١أ ٚايعٓـ).(29

ػعاُععع:١
يكعععـ ؾععععتض اؿعععلاى ايعلبععععَٓ ٞععععق ْ 2011كاًعععا َٛهعععععا سععع ٍٛإَهاْٝعععع ١اْ٫تكععععاٍ
ايعععـّكلاط ٗ ٞايععععار ايعلبعععٚ ،ٞؿسعععٓ ٜعععُٓٝا َكٛيععع ١ا٫هعععتجٓا ٤ايعلبعععَ ٞعععٔ إعععـ
ايـّكلاط .ٞيهٔ ا٫كتـاؿات اييت علؾتٗعا بععض ايتذعاكب أععاؿت إٍ ايٛادٗع ١ايٓٛعل٠
ايتٌا ١َٝ٩بعـّ أًٖ ١ٝايعلب يًـّكلاط .١ٝإٍ إٔ ٖبت كٜاغ ا٫ستذاز َل ٠أػل ٗ ٣ؿٍٚ
علبٝعع ١نععجرلَ ٠ععا ؾٗٝععا ايععيت ًععٗـت استذادععات ،عهوععت طععٛم اجملتُعععات ايعلبٝعع١
يًتػٝرل ٚايع ٗ ٍٝنٓـ ْٛاّ أنجل عـايٚ ١ؿّكلاط ،١ٝإفا َا َلاعاَ ٠ا :ًٜٞ
 -1إعععاؿ ٠بٓععاَ ٤كعع٫ٛت دـٜععـ ٠أنجععل تؿوععرل ١ٜتععتَ ّ٤٬ععا َكعع٫ٛت اؿٔععاك ٠ايعلبٝعع١
اٱهّ ١َٝ٬هٔ بٛاهڀتٗا ؿسح َك٫ٛت ا٫هتجٓا ٤ايعلب َٔ ٞإـ ايـّكلاط.ٞ
 -2ايتأنٝـ إٔ ايـّكلاط ١ٝيٝوت َقٖبٶا هٝاهعٝٶا  ٫ٚتعلتب٘ بأٜعـٜٛيٛدٝا قعـؿ،٠
َٚععٔ ثععِ ّ ٫هععٔ استهاكٖععا َععٔ طععلف ايػععلب ،ػاُععٚ ٗ ١دععٛؿ دععقٚك شل عا ػععاكز
اؿٔعععاك ٠ايػلبٝععع ١إعاُعععل ،٠نشهعععِ ايكعععاْ ٕٛايعععقَ ٟعععٛكي ٗ ايـٚيععع ١اٱهععع١َٝ٬
ا٭ ٍٚقبٌ إٔ ٜهتب عٓ٘ ؾ٬هؿ ١ايكعلٌْ ايوعابا عٌعل ٚايجعأَ عٌعل بعأيـ هعٓ ١عًع٢
ا٭قٌ.
ٓ -3ععلٚك ٠ايتؿهععل ٚإعُععاٍ ايعكععٌ عٓععـ بٓععا ٤ايٓٛععاّ ايععـّكلاط ٞاهععتٓاؿا إٍ َععا
ٜؿلٓعع٘ ايٛاقععا َععٔ ؼععـٜاتَٚ ،ععا ٜلٜععـ ٙا٫ؾععلاؿ َععٔ َڀايععب)َ (30ععا ٜبعععـ ايتعاَععٌ َععا
ايـّكلاط ١ٝنُٛؿ ١قابً ١يًتِـٜل.
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 -4إؿكاى إٔ اؿععلاى ايٌعععن ايععق ٟاْععـيا ٗ ايععـ ٍٚايعلبٝععَٓ ١ععق ٚ 2011ػععـؿٗ ٙ
ًهٌ َٛدات ٜعهعى ٗ سكٝكع ١ا٭َعل قاٚيع ١ٱهعاؿ سعٌ ٌٕعهً ١اؿهعِ ٗ ٖعقٙ
ايـٜٚ ،ٍٚـٍ عً ٢طٛم اجملتُعات ايعلب ١ٝيًـّكلاط.١ٝ
 -5اؿكاى إٔ ؼكٝل فيو َتٛقـ عً ٢إسـاخ تػرل هٝاه ٞسكٝكٜ ٞل ّٚايعتؼًّ َعٔ
ا٫هتبـاؿ ٚايتؼًـّٓٚ ،ا عٛؿ ٠ايوًڀ ٗ ١ٜٛأً ٟهٌ َٔ ا٭ًهاٍ.
ٜ -6بكعع ٢نععٌ فيععو َلٖعع ٕٛسوععب كٜ٩عع ١إؿهععل قُععـ أكنعع ٕٛبإسععـاخ "ثععٛكٗ ٠
ايععٛع ٞتكعع ّٛعًعع ٢إعععاؿ ٠قععلا ٠٤تععاكٜؽ اجملتُعععات ايعلبٝععٚ ١تلاثٗععا عًعع ٢اعتبععاك إٔ أهععاي
ٌَه٬ت سآل ٖق ٙاجملتُعات تٔلب دقٚكٖا ٗ اهتُلاك ٚعٜ ٫ ٞناٍ غعرل َتشعلك
َٔ إنلاٖات إآ ٞايبعٝـ إعاؿ إْتاد٘ د ٬ٝبعـ دٜ ٫ٚ ٌٝناٍ إٍ اي.ّٛٝ

)(31

اشلعٛاَععٍ ٚإعلادععا:
)(1

- Daoud Kuttab: An Arab "Third Way" On the website:
https://en.qantara.de/content/commentary-by-daoud-kuttab-an-arab-third-way
Browsing on: 13102019at 09: 00

) -(2أؿٜععب ْعُعع :١اؿععلاى ايوٝاهععٚ ٞاجملتُععع ٗ ٞايبًعـإ ايعلبٝعع ١إٍ أٜععٖٔ :عٌ َععٔ أؾععل ٌٕععلٚع ْٗٔعع١
دـٜـ؟ ،ايًذٓ ١ا٫قتِاؿٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيػلب ٞآهٝا ،ا٫ههٛا.02 ْ ،
)(3

- Jan Kuhlmann: The Arab Spring and Political Chang Are Arabs Capable of
Democracy? On the websitehttps://en.qantara.de/content/the-arab-spring-andpolitical-change-are-arabs-capable-of-democracy browsed on: 06102019at 09: 00

) -(4ؾلز قُعـ ِْعل َ٫ع :١ؼع٫ٛت ايلبٝعا ايعلبعَ ٞكاكبعات ْٛلٜع ،١إعُ٪ل ايعًُع ٞايععار ايعلبعٗ ٞ
عار َتػرلَ ،عٗـ ايبشٛخ ٚايـكاهات ايكاٖل 5 ْ ْ ،2013 ،٠ع .13
) -(5تبؼٝى ايعٌُ ايوٝاه ٞػڀعل ٜٛادع٘ َوعاك اْ٫تكعاٍ ايعـّكلاط ٞايعٛطين ،إٛقعا ايلزلع ٞيٌعبٝب١
ايعـايٚ ١ايتُٓ:١ٝ
https://jjd.ma/?p=9931

ايتِؿض بتاكٜؽ 2019/10/07 :عً ٢ايواع.10 :00 ١
) -(6ه ١َ٬ن" ،١ًٝا٭هباب إٛٓٛع ١ٝيًشلاى ايٌعن" ،عً ٢إٛقا اٱيهذل:ْٞٚ
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/1/10
ايتِؿض بتاكٜؽ .2019/10/06 :عً ٢ايواع.10 :00 :١

) -(7يتؿاُ ٌٝأنجل اْٛل ايعٌُ إلدع ٞؾٚ ٕٛاتلبٛك ٟس ٍٛإًه ١ٝإػلب:١ٝ
John Waterbury: The Commander of the faithful, The Morrocan political elite. A
study in segmented politics, New York, Columbia University Press, 1970

) -(8عبـ ايٓٛك بٔ عٓذل :اؿلاى اؾنا٥ل :ٟإلآٖ ١عًع ٢ايوعًُ ١ٝيبٓعا ٤ؿٚيع ١ؿّكلاطٝعْ ،١عـَ ٠ٚلنعن
اؾنٜل ٠يًـكاهات ،ا٫ثٌٓ  16أبلً/ٌٜبا. 2019 ٙ
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) -(9قُـ عذُاتٚ ٞآػل :ٕٚايعـاي ١ا٫دتُاعٝع ١بعٌ اؿعلاى ايٌععن ٚإوعاكات ايوٝاهع ٗ ١ٝايبًعـإ
ايعلب( ،1.ٙ ،١ٝؿ ،)ٕ.ّ.كٚاؾـ يًٌٓل ٚايتٛمٜا.7 ْ ،2016 ،
) -(10ي٬ط٬ع أنجل اْٛل :إسوإ نٓع ،ٕٛا يعتػرلات ايوٝاهع ١ٝإكاكْع ٗ ١إػعلب ٚإٌعلم ،بععـ هعبا
هٓٛات َٔ قٝاّ 'ايلبٝا ايعلب.2018 ،ٞ
) -(11أَاكتٝععا نَٛععاك هععٔ :ايتُٓٝعع ١سلٜعع٪َ :١هوععات سععلٚ ٠إْوععإ َتشععلك َععٔ اؾٗععٌ ٚإععلض ٚايؿكععل،
تلًْٛ :١ق ٞد ،ٍ٬اجملًى ايٛطين يًجكاؾٚ ١ايؿٓٚ ٕٛاٯؿاب ،ايهٜٛت.2004 ،
- Daron Acemoglu and James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of
Power, Prosperity and Poverty (London: Profile, 2012).
)(12

) -(13عً ٞعبـ ايكاؿك عً :ٞايعـاي ١ا٫دتُاعٝعٚ ١هٝاهعات اْ٫ؿعام ايععاّ ٗ ؿ ٍٚايجعٛكات ايعلبٝع ،١فًع١
عُلإ ،إلنن ايعلب ٞيٮعاخ ٚؿكاه ١ايوٝاهات ،ايعـؿ ُٝ ،3/9ـ .9ْ ،2014
) -(14ستٚ ٢إٕ ناْت تٛط ١٦ايهتاب تٓاٚيت ساي ١اؿلاى ٗ ايـ ٍٚايعلبَ ١ٝلنعن ٠عًعَِ ٢عل ؾعقيو
ّٓ ٫ا َٔ هشب ايتشً ٌٝعً ٢ؿ ٍٚعلب ١ٝأػل ٣نتْٛى ٚايٚ ُٔٝست ٢إػلب ٚاؾنا٥ل ٚا٭كؿٕ ػاُ١
ٚإٔ ٖق ٙا٭ػرلًٗ ٠ـت عٛؿ ٠ق ١ٜٛيًشلاى ايٌعن َٓق  ،2016أؿت إٍ إكباى ايٓٛاّ إًه( ٞإػلبٞ
ٚا٭كؿْٚ ،)ٞإهكا ٙكأي ايٓٛاّ ايوٝاه ٞاؾنا٥ل.ٟ
) -(15أٓععـ عبععـ إًععو" ،غٝععاب ايعـايعع ١ا٫دتُاعٝععُ ،"١ععشٝؿ ١ا٫ؼععاؿ ،ايٓوععؼ ١ا٫يهذلْٝٚعع ،١ايعععـؿ
ايِاؿك ٗ  ،2016/09/29عً ٢إٛقا ا٫يهذل:ْٞٚ
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/91281/
ايتِؿض بتاكٜؽ ،2019/10/07 :عً ٢ايواع.10 :00 :١
)(16
- Ross M.L: Does Oil Hinder Democracy ?, World Politics, Vol.53, No.3,
(Apr.2001), pp 325-361
Lam R., Wantchekon L: Political Dutch Disease Memio, New York University,
.(Nov. 2002,
)(17
- Addi, Lhouari: L‟impasse du populisme Alger, Ed ENAL, 1990 p78 
) -(18ه ١َ٬ن" ،١ًٝا٭هباب إٛٓٛع ١ٝيًشلاى ايٌعن" ،إلدا ايوابل
) -(19هًُإ بْ ٛعُإ :أه ١ً٦ؿٚي ١ايلبٝا ايعلب :ٞمِٛ ٛفز ٫هتعاؿ ١ْٔٗ ٠ا٭ََ ،١لنن ِا ٤يًبشٛخ
ٚايـكاهات( ،ؿ.ي( ،)ٕ.ؿ.13ْ ،)ٕ.ّ.
) -(20فُٛعععَ ١عع٪يؿٌ :ايعٓععـ ٚايوٝاهعع ٗ ١اجملتُعععات ايعلبٝعع ،١إلنععن ايعلبعع ٞيٮعععاخ ٚؿكاهعع١
ايوٝاهات.
)َ -(21لٚإ إعٌلٌٖ ،اً ١ايوًڀ ٗ ١ٜٛايٛطٔ ايعلب ،ٞعً ٢إٛقا ا٫يهذل:ْٞٚ
،

https://www.minbarlibya.org/?p=15856
ايتِؿض بتاكؾ.2019/10/10 :عً ٢ايواع22 :00 :١
)(22

- Dalia Ghanem: Limiting Change Throught Change The key to the Algerian
Regim´s Longevity  may 08 2018  Carnegie middle east center on the website
https://carnegie-mec.org/ Browsing on 11102019 at 11: 00
)(23
- Interview with Islamic scholar Stefan Weidner Thinking outside the Western
672

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد -07العدد -01جانفي 2020
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368
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box On the website: https://en.qantara.de/content/interview-with-islamic-scholarstefan-weidner-thinking  browsed on: 02102019 at 10: 00

) -(24ايوععٝـ ٜاهععٌ" ،تععأثرلات ايتشعع٫ٛت ايـّكلاطٝعع ١عًعع ٢ا٭ٓٚععاع ا٫دتُاعٝععٚ ١ايجكاؾٝعع ٗ ١ايععـٍٚ
ايعلب ،"١ٝإلدا ايوابل.56ْ ،
) -(25يٛك ٌٜأًًَٝ ٟل ،دٝؿلَ ٟاكتٝين :بٓا ٤ايـّكلاط ١ٝعً ٢أْكاض ايوًڀ ٗ ١ٜٛايعار ايعلبٚ ،ٞكقع١
قععـَت إٍ ٚكًعع ١ايعُععٌ اـاُعع ١بايوٝاهععات ٚايتععـابرل ايعًُٝعع ١ايععيت ّهععٔ إٔ تتبٓاٖععا ايعـ ٍٚايعلبٝعع١
٫قاَعع٪َ ١هوععات ٚاتبععاع ٖاكهععات ٫هععتـاَ ١ايـّكلاطٝعع ،١تلنٝععاَُٛٓ ،عع ١ايبشععٛخ اٱهععذلاتٝذ١ٝ
ايـٚي.03 ْ ،2013/04/24 ،١ٝ
) -(26تٛؾٝععل سهُٝع ،ٞؾاطُعع ١اينٖععلا ٤سٌععاْ :ٞإًععهاي ١ٝايع٬قعع ١بععٌ ايجععلاٚ ٤ا٫هععتبـاؿ :قععلاٗ ٠٤
ا٭علاض ايوٝاه ١ٝيع"يعٓ ١إٛاكؿ عًَ ٤ٛٓ ٢عڀٝات ايٛاقا ايعلبٚ ٞاٱؾلٜك ،ٞاجملً ١اؾنا٥لٜع ١يٮَعٔ
ٚايتُٓ ،١ٝداَع ١باتٓ ١ايعـؿ ايتاها ،د.)02 ( ْ ،2016 ١ًٜٝٛ
) -(27يتؿاُ ٌٝأنجل اْٛل:
Larry Diamond: Why are there no Arab Democracies?, Journal of Democracy
Volume 21, Number 1 January 2010

) -(28قُـ عبـ ايعنٜن كبٝا" ،ايـّكلاطٚ ١ٝايجكاؾ ،"١عً ٢إٛقا اٱيهذل:ْٞٚ
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/02/09/culture-democracy
ايتِؿض بتاكٜؽ .2019/09/10 :عً ٢ايواع.11 :00 :١

) -(29يٛك ٌٜأًًَٝ ٟل ٚدٝؿلَ ٟاكتٝين بٓا ٤ايـّكلاط ١ٝعً ٢أْكاض ايوًڀ ٗ ١ٜٛايعار ايعلب ،ٞإلدا
ايوابل.04ْ ،
) -(30عبـ ايؿتاغ َآَ َٔ ،ٞػايڀات ؾِٗ ايـّكلاط ٗ ١ٝؿٜاكْا ،عً ٢إٛقا ا٫يهذل:ْٞٚ
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2018/11/7/
ايتِؿض بتاكٜؽ.2019/10/13 :عً ٢ايواع.10.00 :١

) -(31ابلاٖ ِٝهعـٕ" ،ٟافا ر ٜنٖل ايلبٝا ،فً ١اؾـٜـ ،عً ٢إٛقا اٱيهذل:ْٞٚ
https://aljadeedmagazine.com
ايتِؿض بتاكٜؽ 2019/10/13 :ايواع.09.30 :١
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