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مجلة )إنكي( للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
حرًصــا منــا علــى مواكبــة التطــور فــي مجــال النشــر العلمــي، ورغبــًة فــي توفيــر نافــذة 
ــة )إنكــي(  ــة العلمي ــة، نعلــن انطــالق المجل ــة للنشــر األكاديمــي، تســعى نحــو العالمي رصين
المتخصصــة بنشــر البحــوث األكاديميــة فــي مجــال العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة علــى وفــق 

ــا. ــا ودولًي ــدة عربًي ــر المعتم ــط والمعايي الضواب
تســعى المجلــة إلــى توفيــر نافــذة نشــر رصينــة للباحثيــن األكاديمييــن، وإتاحــة الفرصــة لهــم 
لنشــر بحوثهــم مــع مراعــاة االلتــزام بقواعــد التفكيــر العلمــي منهًجــا ولغــًة فــي عــرض األفــكار 
وتقديمهــا أو تحليلهــا وصــواًل إلــى إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــالت 

.)Impact Factor ( ذات معامــل التأثيــر
رؤيـتـنا

التغييــر يبــدأ مــن اإلنســان، وينطلــق مــن رؤيــة علميــة واقعيــة قــادرة علــى تصحيــح المســارات 
وبنــاء قاعــدة رصينــة توصــل إلــى األهــداف وتحقــق الطموحــات.

رسـالـتـنا
تقديم محتوى يجعل المجلة مرجًعا علمًيا أصياًل للباحثين، ومنهاًل ثًرا ألبناء المجتمع.

أهــدافـنـا
-اســتقطاب الباحثيــن المتميزيــن للنشــر فــي المجلــة، وتقديــم نتاجاتهــم العلميــة، ومــا 
ــى المســتويات  ــن عل ــي حاجــات الباحثي ــة وتلب ــة العلمي ــج تطــور الرؤي ــه مــن نتائ ــوا إلي توصل

ــة. ــانية واالجتماعي ــوم اإلنس ــوث العل ــال بح ــي مج ــة  ف ــة والعالمي ــة والعربي الوطني
- المشــاركة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــالل نشــر البحــوث العلميــة لمتخصصيــن رفيعــي 

المستوى.
- توطيــد العالقــة بيــن األكاديمييــن وأبنــاء المجتمــع، واإلفــادة مــن مخرجــات البحــث 

األكاديمــي فــي تطويــر رؤيــة المجتمــع وبنيتــه الفكريــة.
ــز  ــة، وتعزي ــوث األكاديمي ــات البح ــع مخرج ــواءم م ــي تت ــة الت ــات المجتمعي ــيخ الثقاف - ترس

ــع. ــي المجتم ــا ف وجوده



قواعد النشر

لغة المجلة هي العربية واإلنجليزية، على أن يراعى الوضوح وسالمة النص.
 - تســتقبل المجلــة البحــوث والدراســات اإلنســانية النظريــة والتطبيقيــة، المحلّيــة والخارجّيــة 

التــي تتنــاول قضايــا تأريخيــة أو حاليــة أو مســتقبلية علــى وفــق الضوابــط اآلتيــة:
أن ال يقــل عــدد كلمــات البحــث عــن )٥٠٠٠( وال تزيــد علــى )٨٠٠٠( مطبوعــة بنســختين . 1

)word(بصيغــة )CD( مرفقــة مــع قــرص مــرن
أن تعتمــد األصــول العلميــة المتعــارف عليهــا فــي إعــداد البحــوث والدراســات وكتابتها وال . 	

ســيما التوثيــق بحيــث تتضمــن بالنســبة للكتــاب اآلتــي: اســم المؤلــف، عنــوان الكتــاب، 
ــبة  ــا بالنس ــات، أم ــام الصفح ــر، أرق ــخ النش ــر، تأري ــل للناش ــم الكام ــر، االس ــكان النش م
ــا،  ــكان صدوره ــة، م ــم الدوري ــة، اس ــوان المقال ــب، عن ــم الكات ــن اس ــة: فتتضم للمقال
عددهــا، تأريخهــا، وأرقــام الصفحــات، ويجــب أن تثبــت الهوامــش فــي نهايــة البحــث.

أن تتصف البحوث والدراسات بالموضوعية والدقة العلمية.. 3
أن تعتمد الترقيم العشري للعناوين األساسية والفرعية أو التصنيف المعياري العام.. 4
ــة، . 	 ــة واآلخــر باللغــة اإلنجليزي يرفــق مــع كل بحــث مســتخلصان، أحدهمــا باللغــة العربي

ــد عــدد كلمــات كل منهمــا علــى )٢٥٠( علــى أن ال يزي
يرفق مع كل بحث ودراسة سيرة ذاتية مختصرة للباحث.. 6
تخطــر المجلــة الباحثيــن بإجــازة بحوثهــم أو دراســاتهم بعــد عرضهــا علــى محكميــِن . 7

ــري. ــو س ــى نح ــِن عل مختصي
يمكــن للمجلــة أن تطلــب إجــراء تعديــالت شــكلية أو شــاملة علــى البحــث أو الدراســة قبــل . 8

إجازتهــا للنشــر بمــا يتماشــى مــع أهدافهــا.
ال تلتزم المجلة بإعادة البحوث والدراسات التي تعتذر عن نشرها.. 9

ــات . 10 ــن الدوري ــا م ــي غيره ــا أو ف ــر فيه ــا ُينش ــة لم ــات الموضوعي ــة بالمناقش ــب المجل ترح
وبأيــة ردود فكريــة أو تصويــب، وكذلــك ترحــب بنشــر التقاريــر عــن المؤتمــرات والندوات 
ذات العالقــة ومراجعــات الكتــب وملخصــات الرســائل الجامعيــة التــي تتــم إجازتهــا علــى 

أن تكــون مــن إعــداد أصحابهــا. 
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إن المرحلــة المقبلــة فــي الحيــاة السياســية العراقيــة ينبغــي أن تجيــب عــن ســؤال المــواالة 
ــه قــد تكــون صحيحــة أو غيــر صحيحــة، فكيــف  ــة عن والمعارضــة للحكومــة القادمــة، واإلجاب

ــة؟ ــة صحيح ــك اإلجاب ــح تل تصب

ينبغــي علــى كل جهــة سياســية تحقــق األغلبيــة فــي ميــدان االنتخابــات النيابيــة أن تتفــادى 
فكــرة إطــالق يدهــا فــي شــؤون البــالد والعبــاد ألنهــا فكــرة تدميريــة غيــر ديمقراطيــة. لهــذا مــن 
ــر مــن نجاحــات  ــل علــى المعارضــة أال تتطي ــة، وبالمقاب الضــروري وضــع حــدود علــى األغلبي
المــواالة عندمــا تنتهــج األخيــرة نهجــًا يخــدم المســتحقات الوطنيــة, وعلــى المعارضــة أيضــا أال 
تتشــمت بإخفاقــات المــواالة، بــل تراقــب المــواالة وترصــد وتنتقــد إخفاقاتهــا وتحاســبها بالطــرق 

المســموح بهــا دســتوريًا.

وإن المرحلــة المقبلــة لالنتقــال بالعــراق مــن كيــان سياســي إلــى دولــة حقــة تؤكــد مشــاركة الجميــع 
فــي إعــادة تشــييد البنــى التحتيــة األساســية الســليمة للنظــام السياســي بمــا فــي ذلــك ســن القوانيــن 
الدســتورية التأسيســية وســد العــوز التشــريعي ومغــادرة العجــز الخدمــي ومكافحــة العبــث باألمــن 

العــام وإيقــاف هــدر المــال العــام وتقويــم العــوق المؤسســاتي وترميــم العطــب المعرفــي.

سؤال المواالة والمعارضة 

أفكار بين شقي الرحى االفتتاحية

أ.د. عامر حسن فّياض
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كمــا إن المرحلــة المقبلــة تقتضــي إخــراج المشــترك الوطنــي مــن حلبــة التنافــس والصــراع 
ــن  ــن بتوطي ــماح للطرفي ــن الس ــال يمك ــة، ف ــواالة والمعارض ــن الم ــا بي ــالف م ــالف والخ واالخت

المشــكالت الدوليــة وال بتدويــل المشــكالت الوطنيــة..
ولعــل أول المقتضيــات وآخرهــا فــي المرحلــة المقبلــة أن تكــون الغلبــة لتنافــس البرامــج ال 
ــعارات  ــاة بش ــة محش ــج حكومي ــرح برام ــى ط ــواالة أن تتحاش ــى الم ــخاص، وعل ــارع األش لتص
ــه  ــة عنوان ــاز بصم ــج إنج ــي ببرنام ــا، وتكتف ــغ فيه ــار مبال ــار وانتص ــدم وازده ــة لتق ــة مثالي وردي
)إيقــاف التدهــور( وحشــوته برامــج عمليــة قابلــة للتطبيــق وغيــر قابلــة للتطبيــل بعــد أن تمزقــت 

طبــالت آذان العراقييــن بالوعــود الورديــة االنتخابيــة والحكوميــة.
ــة حكومــة  إن طــرح برنامــج حكومــة )إيقــاف التدهــور( وإنجــازه ســيجعل مــن الحكومــة المقبل
أغلبيــة مــواالة حكيمــة، وكيمــا تكــون حكيمــة وقويــة أيضــا عليهــا أن تعمل علــى تقويــة المعارضة 
تثبيتــا لحقيقــة مفادهــا أن قــوة األغلبيــة )المــواالة( تتأتــى مــن تقويتهــا لألقليــة )المعارضــة( 
وصــواًل، بالنتيجــة إلــى انخــراط المعارضــة فــي المشــروع الوطنــي العراقــي بــداًل مــن االنعــزال 

ــه أو تعطيلــه. عن
عندهــا ســيكون مــن الســهل علــى المعارضــة بــل مــن الواجــب عليهــا أن تتجنــب االنخــراط فــي 
ــل  ــة تحم ــة إيجابي ــا معارض ــها بوصفه ــدم نفس ــة وتق ــية المعطل ــر السياس ــية وغي ــطة السياس األنش
هــي األخــرى مشــروعًا وطنيــًا بعيــدًا عــن النزعــات الشــخصية والفئويــة المتعارضــة مــع المشــترك 

الوطنــي للمــواالة والمعارضــة اإليجابيــة.
ولكــن إذا عملــت األغلبيــة )المــواالة( بعصبيــة قوميــة أو مذهبيــة وبثقافــة إقصــاء وتهميــش تجــاه 
األقليــة )المعارضــة(، فــإن النتيجــة هــي المزيــد مــن تشــبت األقليــة )المعارضــة( بعزلتهــا كخــط 

دفــاع أخيــر عــن الــذات والتمايــز عــن األغلبيــة.
وعلــى الجانــب المقابــل فــإن مــن الضــروري بمــكان أن تنفتــح األقليــة المعارضــة علــى محيطهــا، 
ــدرة  ــة بق ــاح مرهون ــذا االنفت ــة ه ــي، وإن فعالي ــاء الوطن ــع الفض ــي م ــو إيجاب ــى نح ــل عل وتتفاع
األغلبيــة علــى تجــاوز عصبيتهــا والتعامــل مــع األقليــة المعارضــة علــى قاعــدة المواطنة المتســاوية 
فــي الحقــوق والواجبــات، تلــك القاعــدة الذهبيــة التــي تؤكــد بــأن حكمــة وقــوة المعارضــة 
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ــن  ــل بي ــن التقاب ــد ع ــي المتول ــس اإليجاب ــواالة وإن التناف ــوة الم ــة وق ــن حكم ــى م ــة تتأت اإليجابي
المــواالة والمعارضــة هــو مصــدر االنطــالق إليقــاف التدهــور.

اخيــرًا علــى المــواالة والمعارضــة أن تــدرك جيــدًا أن الشــعوب الحقــة هــي الشــعوب التــي تــدار 
مــن عقــالء يمتلكــون اإلرادة والقــدرة علــى تحويــل التهديــدات إلــى فــرص نجــاح.. والعــراق 
ُابتلــى بمصائــب جمــة آخرهــا أنــه بــات مهــددًا بمصيبــة الــزوال كدولــة اســمها العــراق، فلتجعــل 
المــواالة والمعارضــة مــن هــذه المصيبــة مشــتركا وطنيــا ويســعى الموالــي والمعــارض إلــى 
تحويلهــا مــن مصيبــة )تهديــد( إلــى فرصــة بقــاء وطــن ال يســتحق الــزوال وبقــاء مواطــن يســتحق 

ــه بجــدارة. . العيــش في
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منزلة العقل في الخطاب الديني )الطاهر بن عاشور أنموذًجا(

د. صابرين زغلول السيد

أستاذ فلسفة / كلية البنات/ جامعة عين شمس - جمهورية مصر العربية

المستخلص

)منزلةالعقل في الخطاب الديني الطاهر بن عاشور أنموذًجا(
ــ لدءقدلحــاكنتقدلأ يفــذقودإللبنخيذ-شــيق(جتاأ ــنقدلادبل-إ)ا) ل ليَّنٍت،و( ظ (ــنٍتق قعلَّ القفــكَّ
؛دلذيق قدْســُتْأِاَلتْقشيهــنقعفــكنٌلق(بتلفــٌذق(ــلقدلباــنه،قو(ــلقخي هــنقدلباــنهقدلا) يُّ ق ا)ــاةز ــذز شكا)َّ
دلسينســيذق و(صنلحهــنق عغادضهــن،ق لبا(ــذق ق ووســيلذز دق ســتنلز دلجان ــنتق خأــضق دتَّبذتــهق
(ــعق ق ــذز دلحنلــذقضاول)َّ دلا)ل،وح ي ته،وغن)نته،وعضحــتق عصــرق ودالقتصند)ذ،( حاشذز ــلق
،قوتغيــاتقلهجــذق دخــ لق نلا ــنقدلأاخــّيقشــيقدلثــ لدتقدلابتلفــذقدلاأاوشــذقخثــ لدتقدلاخيــعقدلأاخــيِّ
ق ــٍذ،وكأنَّ ــٍذق(أي  ــأقوقشئ ــلقعلــرق(صلحــذقحًخٍ ــلقدل نس؛( ــٍذق( ــاقشئ ــذقلحشــاقعكب ــنتقدلا) ي دلبانخ
ٍر،شحاثــتق ــنقع اــىدونقتأ ُّ دلا)ــلق(حصــ ٌلقشــيقةلــك،قوعصبــحقدإل)اــننقخنل ــصقدلا) ــيقإ)انلز
تقدلصاد ــنتقخأل د هــنقدلابتلفذ،وخنتــتق دلفاقــذقخيــلقط دئــفقدلاجتاــعقدلابتلفــذ،قودفــتاَّ
ق(ــلقدلبحــثق ــلقدلحلــ لق ؛للبــاوجق(ــلقبــذهقدألز(ذ،و(ــلقعلــرقةلــكقكننقالقُخـــاَّ ذز دلحنلــُذقُ(ِلحَّ

ــاة. ــنتقدلباي ــذهقدآلش ــلقب ــاجقدلا نســبقللشــفنءق( دلابتلفذ،ودلأ
قيدلشــيخقدلانبــاقخــلق نفــ لمق»1879-ق1973م«قشــيق(شــاو هق قتجاخــذقدلأا(ــذقدلت لســيِّ ولأــرَّ
ــرقدل دقــعق فــتقلفســهنقتحلي ــيقكلَّ ــنق(ــلقدل اــنةجقدلاأنصــاةقدلت دإلصاحــيقدلات  ع-تأــاقلا ةلز
،ول اقدلبانخــنتقدلســنئاةقشيه،ش ــاقعلددقدلبــاوجق ،ودلتاخ يِّ ،قودلسينســيِّ ،وداللتان ــيِّ دلا) يِّ
ــنقإلــىقتحا)ــاقدلأ ــرق ــًقدلجاــ دقودلت ليــاقإلــىقدلتجا)ــاقودإلصاح،دد يز خنلا)ــلقو ل (ــهق(ــلقحيِّ
ق ــلقكرِّ ــاق  قدلبأي ــنليِّ ــاقدإللس ــنقلل ظ ــنتقوش ز قدلاأاي ــعقكرِّ ــرق( ققي ده،ودلتأن( ــلقكرِّ ــنلّيقِ( دإللس
قن(ــتق دلتــيق دلات   ــذق كتبــهق خــالق (ــلق دلجن(اة،وةلــكق دل بليَّذ،ودلتفســيادتق لدتق دلتصــ ُّ
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د نئاهــنق لــىقإظهــنلق( نصــاقدلشــا)أذقدلصحيحذ؛دلتــيقُخ ِيـَـْتق لــىقدلفاــاةقدلتــيقشاــاقدهللقدل ــنسق
قكاــنقســيتضحق(ــلقخــالقبــذدقدلبحــث.  ليهن،ودلتــيقبــيقعصــرقدلبلــققدإللســنليِّ

The Status of Mental in Religious Discourse (Al-Taher 
bin Ashour as a model)

Abstract:

There is no doubt that behind the violent and terrorist movements 
especially “in our current society” are many ideologies and intellectual 
systems in which different forms of discourse have been used, including 
religious discourse; Which some groups took as a cover and a mean to 
serve their political and economic agenda, deviatingfrom the its origin, 
its truth, and the goals of religion. The need became necessary with the 
entry of our Arab world into the various revolutions known as the Arab 
Spring, and the tone of religious discourses changed to mobilize the 
largest group of people;for the benefit of a particular party or group, 
as if the religion is limited to that, and belief in the religious text has 
become a blind belief without rationality; so division occurred between 
the different sects of society, and conflicts of all kinds intensified, and 
the need became urgent to exit from this crisis; thus, it was necessary 
to search for different solutions, and appropriate treatment; to cure 
these dangerous lesions.

Perhaps the experience of the Tunisian scholar SheikhAl-
TaherbinAchour (1879- 1973) in his various reform projects is a model of 
the contemporary models that have tasked themselves with analyzing 
the religious, social, political, and educational reality, and criticizing 
the discourses prevalent in it. And imitation to renewal and reform, 
calling for the liberation of the human mind from all its restrictions, 
and dealing with all data according to the human far view from all 
tribal perceptions, and rigid interpretations, through his various books 
whose pillars are based on showing the purposes of the correct Sharia; 
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which is built on the instinct that God created the people on it, which is 
the origin of human creation as we become clear through this research.

مقدمة:-
ــنتقدلابتلفــذ؛قدلتــيق ــنقخنإل)ا) ل ليَّ عصبــحق نلا ــنقدلاأنصــاق-شــيقدلســ  دتقدألخيــاة-ق(ليئز
ــٍذق(ال ــٍذق)اســفقشــيقعغالهــنقوتســيااق ســلبتق(ــلقدإللســننقلوحــهقو  لــهقوعشضــتقخــهقإلــىق ب د)َّ
ــلق ــلقخي ــٍذقتاَّ ــيقخاصــه،قو( ــيقو ــ ٍدقوبايَّ ــهقش ــه،قوعقحات ــهقو(ي ل ــىقكرقدتجنبنت ــنق ل خ  دب
ــيقدســتأالتقدلباــنهق ــذ؛قدلت ــنتقدلا) يَّ ــيقدإللســننقدإل)ا) ل ليَّ ــاتقش ــيقعثَّ ــنتقدلت دإل)ا) ل ليَّ

ــقق(صنلحهــن،قوغن)نتهــن. ــهقوش ،قوكيَّفت ــيَّ دلا) 
ــنٍت،ق إ)ا) ل ليَّ دلادبــل-ق دلأ يفــذقودإللبنخيــذق-شــيق(جتاأ ــنق دلحــاكنتق ولدءق ق عنَّ ق والقفــكَّ
قدْســُتْأِاَلْتقشيهــنقعفــكنٌلق(بتلفــٌذق(ــلقدلباــنه،قو(ــلقخي هــنقدلباــنهق ق ا)ــاةز ــذز و( ظ (ــنٍتقشكا)َّ
قلبا(ــذقعغادضهــن،قو(صنلحهــنق دقووســيلذز ،قدلــذيقدتَّبذتــهقخأــضقدلجان ــنتقســتنلز دلا) ــيُّ
ــه،قوعضحــتقدلحنلــذق ــه،قوغن)نت ــل،قوح ي ت ق ــلقعصــرقدلا) ــذز ــذ،ق( حاش دلسينســيذقودالقتصند)
،ق ق(ــعقدخــ لق نلا ــنقدلأاخــّيقشــيقدلثــ لدتقدلابتلفــذقدلاأاوشــذقخثــ لدتقدلاخيــعقدلأاخــيِّ ــذز ضاول)َّ
ــنس؛ق(ــلقعلــرق(صلحــذقحــًٍهقعوق ــٍذق(ــلقدل  ــاقشئ ــذقلحشــاقعكب ــنتقدلا) ي ــاتقلهجــذقدلبانخ وتغي
ــىق ــنقع ا ــيقإ)انلز ــصقدلا)  ــننقخنل  ــحقدإل)ا ــك،قوعصب ــيقةل ــلق(حصــ ٌلقش قدلا) ــٍذ،قوكأنَّ ــٍذق(أي  شئ
تقدلصاد ــنتقخأل د هــنق ــٍر؛قشحاثــتقدلفاقــذقخيــلقط دئــفقدلاجتاــعقدلابتلفــذ،قودفــتاَّ دونقتأ ُّ
ق(ــلق ؛قللبــاوجق(ــلقبــذهقدألز(ــذ؛قو(ــلقعلــرقةلــكقكننقالقُخـــاَّ ــذز دلابتلفــذ،قوخنتــتقدلحنلــُذقُ(ِلحَّ
ــاة. ــنتقدلباي ــ لقدلابتلفــذ،قودلأــاجقدلا نســب؛قللشــفنءق(ــلقبــذهقدآلش دلبحــثق ــلقدلحل

ــنت،قوتحليلهــن،قوتفكيكهــن،قول ابــن،قوخيــننق إلَّ ــنقخحنلــٍذق نللــٍذقإلــىقدلدســذقبــذهقدإل)ا) ل ليَّ
ق لــىقدســتأانلق قدل ــاآنقدلكا)ــمق)حــثُّ قعنَّ ــذز قلفســه،قخنصَّ قدلا) ــيِّ تهنشتهــن،قوت نقضهــنق(ــعقدل ــصِّ
ــن-ق(ــلقلهــٍذقعخــاى؛قشجاــعق ــذق- ا (ز قلإل)اــننق-(ــلقلهــٍذ-قودلاأاش ــاهقعصــاز دلأ ــر،قو)أتب
ُاُهــُمقدْلِكتَــنَهقَودْلِحْكَاــَذ﴾)1(قشنلأ ــرق ــر،ققــنلقتأنلــى:ق﴿َوُ)َألِّ سقودلتأ ُّ قدلا ــاَّ خيــلق(أاشــذقدل ــصِّ
ــرقشــيقدل  ــيق بــ قدأل(نلــذقدلتــيقحالهــنقدإللســننقدونقغيــاهق(ــلقســنئاقدلابل قــنت،قودلتــيقتتاثَّ
ــلقدل صــ صق ــٌضقخي ــنت،قوالق) لــاقت نق ــًدنقدإللســننق ــلقســنئاقدلابل ق ــلق)اي ودإلدلدكقدللذ)
قالق)ضــندق قودلحــقُّ قودلأ ــرقحــقٌّ قحــقٌّ قدلا) ــيَّ قدل ــصَّ قعنَّ ــرقدإللســننقلهــن،قخنصــذز ســذ،قوتأ ُّ دلا اَّ

قكاــنققــنلق»دخــلقلفــا«. دلحــقَّ
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قيدلشــيخقدلانبــاقخــلق نفــ لمق»1879-ق1973م«ق)2(قودلــذيقعطلقق قتجاخــذقدلأا(ــذقدلت لســيِّ ولأــرَّ
 ليــهقدلشــيخقي(حاــاق بــاهمق»1849ق-1905قم«)3(قيســفياقدلا ــ ةمق-قشــيق(شــاو هقدإلصاحــيق
،ق ــيِّ ــعقدلا)  ــرقدل دق ــهنقتحلي ــتقلفس ف ــيقكلَّ ــاةقدلت ــنةجقدلاأنص ــلقدل ا ــ ةٌجق( ــهقلا ــ ع-قخألَّ دلات 
ــذق ،قول ــاقدلبانخــنتقدلســنئاةقشيــه،قودقتــادحق(شــنل)عقشكا)َّ ،قودلتاخــ يِّ ،قودلسينســيِّ وداللتان ــيِّ
،قوإ ــندةقخ نئــه،قوســ فقلأــاضقشــيقدلبحــثقلهــذهق ــذقلا)ــاة؛قإلل ــنةقدلأنلــمقدإلســا(يِّ ت  )ا)َّ
قدلاأنصــاقةيقدلا حــىق دلتجاخــذقكأحــاقدلحلــ لقدل ــندلةق لــىقإخادل ــنق(ــلقآشــنتقدلباــنهقدلا) ــيِّ
لق ــنقع(ــنمقتاــ ُّ ــنقشألّيز ــرق نئ ز قودلتــيقلهــنقعضادلبــنق لــىقدلاجتاــعقدإلســا(ي،قوقتاثِّ دإل)ا) ل لــيِّ

قوتحا)ــاه. دلاجتاــعقدإلســا(يِّ
(حنولقدلبحث:ق)تضالق اةق(انلب:

المطلب األول: أهمية العقل

المطلب الثاني: عالقة العقل بالشرع عند ابن عاشور

المطلب الثالث: مفهوم الخطاب

المطلب الرابع: أساليب الخطاب الديني وأثر العقل فيها

المطلب الخامس: مفاسد أدلجة الدين وأثرها في إنتاج مفاهيم العنف:
دقدلبنتاذ:قوتحت يقعبمقلتنئجقدلبحثقودلت صينت. وعخياز

المطلب األول: أهمية العقل)4(
ل ــاقلــنءتقد ــ ةقدألد)ــننق( لهــهقلتلــكقدلتصــ لدتقدلاأالــذقللأ ــرقدإللســنليقودلات قفــذق لــىق
ــننق ــققدإل)ا ــىقح نئ ــ قإل ــتقدلاســنالتقدلســانو)ذقتا  ــنء،قش ًل ــادتقدأللــاددقودآلخ ــ دق(أت  لا
(ت   ــذقشــيقخاــنهقدل حــي،قوت ليهــهقإلــىقدالســتااللقدلأ لــيقإلثبــنتقدلاســنئرقدإل)انليــذ.

ودلأ ــرق») ــنلقلل ــ ةقدلاتهيئــذقل بــ لقدلألــم،قو) ــنلقللألــمقدلــذيق)ســتفياهقدإللســننقختلــكقدل ــ ة«قق
)5(،قودلا صــ دق(ــلقدلأ ــرقدلاتهيــئقل بــ لقدلألــم:ق»بــ قدلأ ــرقدلــذيق) لــاقشــيقدإللســننقخنلابــعق

ــنق ــذدق( ــاقوب ــإلدلدكقوللتصــ لقوللتفكي ــ ةقل ــ قق ــلقدلحــ ددثقوب ــ التقخي ــرقودلاأل ــالكقدلأل و)
)ســاىقخنلأ ــرقودلابــعقدلســليمقوخحســبق(ــنق)أاشــهقدلفاســفذقدلاســلا نقودلغاخيــ نق لــىقدلأاــ مق
بــذدقبــ قدلأ ــرقدل ظــاي،قدلأ ــرقخنل ــ ة«)6(قع(ــنقدلأ ــرقدلثنلــيقدلاســتفندق(ــلقبــذهقدل ــ ةق»بــ قدلذيق
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)كتســبهقدإللســننق ــلقطا)ــققدلحــ دسقودلتجاخــذ«قدلأ ــرقخنلفأــرق»وبــذدقدألخيــاقفــنئعقخيــلقدل ــنسق
ــلق ــاقدحتضــلقيدخ ــننقش  ــيقدإللس ــرقش ــنقدلأ  ــيق)حتله ــذقدلت ــققدلااكً) ــلق( ال ــذ«ق)7(.قو( خنلتجاخ
ــبقدلاســنئرقدإلســا(يذق(ــلق ــهقت ا) ــىق نت  ــاهق-قشأخــذق ل ــيقتفكي ــايق-قش  نفــ لمقدلبأــاقدلت  )
ــنق) ظــمقحيــنةقدلاليــنقودآلخــاةقشتســلحقخنل ً ــذقدلأ ليــذق دلًدو)ــذقدلحضنل)ــذقدلفكا)ــذقخ صفهــنقعلا ةلز
دل  ا)ــذقودولبــنقشــيقدإلصــاحقودلت  )ــا،قشنلالــقق(ــلقعنقدهللقلأــرقدإللســننقخليفــذقشــيقدأللضق
ــهقدهللق(ــلق(لكــذقدلأ ــر،قشنلأ ــرق»بــ ق ــنةقخاــنقوبب ــاقفــؤونقدلحي ــنقوتاخي ــهقخإ اــنلقعللنئه وكلف
دقدولهقدلح ي ــيقخ صفــهق دآللــذقدل حيــاةقلذلــكقدلتاخيــا«)8(قوعصبــحقدإللســننقخ دســاذقدلأ ــرق(تبــذز
ــنلةق(ــلقكرقدالالت،قكإ اــنلقدلأ ــرق ــهقبــذهقدلأب ــنقتحال ــكرق( ــمقدأللضــي«ق)9(خ »ســلاننقدلأنل
ودلاســؤوليذقودلفأــرقودلتاكيــلقوعســسقبــذهقدلح ي ــذقخ ــنءق لــىقعنقدلباشــذقبــيق»دل يــنمقخاــنقعلددق
دهللق(ــلقدلأاــادنقخجايــعقعح دلــهقوُفــأبه...قوالقفــكقَّعنقةلــكقالق) ــ مقإالقخنلألــم«)10(قوةلــكق
ــلق ــكقدستشــادفق»دخ ــيقةل ــنت«)11(،قولاحــظقش ــبقدلتصاش ــيقغنل ــفقش ــىقدلت قي ــنجقإل »دونقدحتي
 نفــ ل«قلاــنقظهــاقشــيقودقأ ــنقدلحنلــيق(ــلقعشــكنلق(تااشــذقلخاــتق(فهــ مقدلباشــذقخنلحنكايــذ)12(ق
ودلــذيقكننق(ــلقعخاــاقلتنئجــهقظهــ لقدلجان ــنتقدلتكفيا)ــذقدلتــيقلشــاتقدإللبــنهقشــيق نلا ــنق
ــهق ــىقدل ــصقوحــاهقخحجــذقدحت دئ ــنةقوفــؤولهنقالق) بغــيقعنقتالــعقإل دلاأنصــا،قشاســؤوليذقدلحي
ــلق ــمق كــفق»دخ ــذقو(ــلقث ــذقدلت ليا) ــيقدلث نش ــ لقكرقدلاشــكاتقكاــنقدســت اقش ــيقلحل ــىقدلكل  ل
ــنق  نفــ ل«قلدقدلتأو)ــرقدلاتــادولقخــأنقدلكتــنهقبــ قدل ــاآنقدلكا)ــمقكاــنقلــنءقشــيقدآل)ــذقدل اآليذ:﴿(َّ
دقعلــهقتأو)ــرقخأيــاقوعنق»دلكتــنه-قب ــن-قخاأ ــىقدلاكت هق ْط ـَـنقِشــيقدْلِكتـَـنِهقِ(ــلقَفــْيٍء﴾)13(ق(أتبــاز َشاَّ
ــه«)14(ق ــىقوش  ــذق ل ــهقدلجنل) ــمقدهللقوإلددت ــيق ل ــنقســبققش ــهق( ــمقدلاــاددقخ ــهقخنل ل ــيق   ــ قدلاك  وب
ــنطق ــنقاللتفــىقدولقدلأ ــر،قدلــذيقبــ ق(  ــنق  ا)ز ــ قكننق(ال ز ــمقل شــيقإفــنلةقإلــىقعنقدل ــاآنقدلكا)
دلتكليــفقوآلــذقدلتاخيــاقشــيقفــؤونقدالســتباف،قودل يــنمقخا تضيــنتقدإل اــنلقشــيقبــذهقدلحيــنة،ق
ــنق ــ قددئاز ــننق(ا  ــص،قشنإللس ــرقدل  ــرقددخ ــلقعنقتكتا ــاقوعدقق( ــنقع   ــنةقوتغيادته ــؤونقدلحي شش
لل ظــاقودلبحــثقودلكشــفق ــلقل د(يــسقدلكــ نقوق دليــلقدلأاــادنقدلبشــايقشي ــ لق»دخــلق نفــ ل«ق
ــلق نفــ ل«ق)ســت يق قعنق»دخ ــن؟ق«)15(،قوالقفــكَّ ــ لق  ه ــسق(غف ــلقل د(ي ــمق( ــيقبــذدقدلأنل »كــمقش
ــىق ــنقإل ــذيقد  ــهقوســلمق-قدل ــىقدهللق لي ــيق-قصل ــلقســ ذقدل ب ــرقدلبشــايقو( ــ لقدلأ  ــلقل ــهق( تأو)ل
إ اــنلقدإللســننقلأ لــهقشــيقتاخيــاقفــؤونقدلحيــنةقوشــيقةلــكق) ــ لقصلــىقدهللق ليــهقوســلمق»علتــمق
ــنقخأحــ دلقدلحيــنةقوفــؤولهن،قوإ اــنلق ــنقتن(ز ع لــمقخأ(ــاقدلينكــم«)16(،قوبــذدقدلحا)ــثق)تضاــلقو يز
ــذق ــىقدســت بنطقدألحــكنمقدلضاول) قإل ــرقودالســت ادء،قوصــ الز ــرقدلبشــايقخنلبحــث،قودلتحلي دلأ 
لشــؤونقحينت ــن،قلــذدق)ؤكــاق»دخــلق نفــ ل«قعنق»دســت ادءقآ)ــنتقكثيــاةق(ــلقدلكتــنهقوعخبــنلق
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ــاددق ــتجاءق( ــيقدس ــاقش ــذلقدلجه ــا)أذقوخ ــذقدلش ــيقعدل ــنلقش ــ ذقدقتضــىقدال تب ــلقدلس ــذق( صحيح
ــنق ــنقشــيقوق شهــمق  ــاقدلظ دبــاقوإ ادضهــمق ــلقدل ظــاقودالســت بنطقوةمقع)ضز دلاشــاع،قوةمقع(از
دلذ)ــلقعخــذودق)ســأل نقدلت قيــفقيدل ــصمقشــيقكرق(ســألذ«)17(،قوشــيقةلــكقلاحــظقدتفــنقق»دخــلق
ــمقدلجــ زّي«،ق»ودلشــنطبّي«،قشياــنقةببــنقإليــهق(ــلق  نفــ ل«ق(ــعقعئاــذقدلاســلايلق(ثــرق»دخــلقدل يِّ
 ــامقدل قــ فق لــىقدلا  ــ لقش ــطقلاــنق)تاتــبق ليــهق(ــلقلاــ دقللأ ــر،قولاــ دقشــيقدلا)ــل،ق
ودلجهــرقلا نصــاقعئاــذقدلاســلايل،ق) ــ لقدخــلقدل يــمق»شنلجاــ دق لــىقدلا  ــ التقعخــادقضــالق
شــيقدلا)ــل،قولهــرق( نصــاق لاــنءقدلاســلايلقوقدلســلفقدلانضييــل....قو(ــلقعشتــىقدل ــنسق
خاجــادقدلا  ــ لقشــيقدلكتــبق لــىقدختــافق اشهــمقو  دئابــمقوعز( تهــمقوعح دلهــمقوقادئــلق
عح دلهــمقش ــاقضــرقوعضــر«)18(،قشــاق)حكــمقدلاجتهــاق لــىقشأــرق(ــلقدألشأــنلقدلصــندلةق لــىق
ــؤولق ــنق) ــىق( ــاقلظــاهقإل ــادمقعوقخنألحجــنمقإالقخأ ــنمقدلشــنطبيق»خنإلق ــ لقدإل( ــنق)  ــلقكا دلاكلفي
نقلاصلحــذقشيــهقتســتجلبقعوقلافســاةقتــالع«)19(،قو(ــلقب ــنق إليــهقةلــكقدلفأــرقخن تبــنلهق(شــاو ز
د ــنق»دخــلق نفــ ل«قإلــىق»دســتأندةقدولقدلأ ــرقشــيقدلبحــثقودلفهــمقوشــيقت ً)ــرقدألحــكنمق لــىق
ــنةقخن تبــنلقدلأ ــرقعقــ ىق  صــاقشــيقت  )ــمقدلبشــا،قشبنلأ ــرق دألوضــنعقدلاائاــذقلشــؤونقدلحي
)أتــيقلإللســننقعنق)تصــافقشــيقخصنئصــهقوعنق)ضأهــنقشــيق( ضــعقدلحنلــذقإليهــن«)20(،قولهــذدق
ل ــاق»دخــلق نفــ ل«قعيقإ نقــذقللأ ــرقلل يــنمقخــاولهقدلاكلــفقخــه،قوبــذدقعكبــاق ن(ــرق(ــلق  د(ــرق
ســلبقدلــذدتقدلاــؤديقإلــىقخســادنقدإللســننقلــاولهقدلا ــ طقخــهقشــيقبــذهقدلحيــنة،قوبــ ق
ِذ)ــَلقَخِســُاودقعَلُفَســُهْمقَشُهــْمق إ اــنلق  لــه.قوشــيقةلــكق)فســاق»دخــلق نفــ ل«قق لــهقتأنلــى:ق﴿دلَّ
ــرق ــ قدلأ  ــنسقوب ــهقدل  ــعقخ ــنق) تف ــنعقخا ــاةقداللتف ــ دقشنئ ــ َن﴾)21(ق»خســاودقعلفســهمق ا( اَلقُ)ْؤِ(ُ 
ــرق ــذقتأاي ــرقإنقآش ــ ل«)22(،قخ ــققدأل( ــهقح نئ ــ التقلاأاش ــيقدلاأ  ــذقدل فــسقش ــاقوحاك ودلتفكي
دلأ ــرقخنلبــاوجق(ــلقددئــاةقدلحيــنةق)ــؤديقشــيقدلاخــ لقإلــىقددئــاةقدلاــ ت،قلاــنقشيــهق(ــلقلاــ دق
ــنق َا وتأايــرق(ســنلقحاكــذقدلحيــنة،قودلحضــنلةقدلتــيقالقتت قــف،قوشــيقةلــكق)فســاقق لــه:ق﴿إِلَّ
قإِلَْيــِهقُ)ْاَلُأــ َن﴾)23(ق) ــ لق»دلا تــىقدســتأنلةق قُثــمَّ ُ ِذ)ــَلق)َْســَاُأ َنقَودْلَاْ تـَـىق)َْبَأُثُهــُمقدهللَّ )َْســتَِجيُبقدلَّ
لاــلقالق) تفأــ نقخأ  لهــمقو( دببهــم«)24(،قوخجنلــبقةلــكق) لــهقلظالــنق»دخــلق نفــ ل«قإلــىقعنق
ــاعق ــكنزقشــيقدلاســت ىقدلتشــا)أيق لــىق(ب ــنةقشــيق(ســنلقت ا(هــنقداللت ــعقدلحي قــنتقدش ــاق(أ ِّ عكب
(ــنتقدلأ ــرق دل يــنسقدلــذيقشهــمق لــىقعلــهققيــنسقدلشــنباق لــىقدلغنئــب،قوعصبــحقةلــكق(ــلق(  ِّ
دلف هــيقدل ا)ــمقوفــادق لــىقعنقشهــمقدل يــنسق لــىقبــذدقدل حــ ق)ــؤديقإلــىقدختــاطقدلح ي ــذق
خنل بــمقشهــ ق»قيــنسق)صــندفقدلحــققتــنلةقو)بائــهقتــنلدت«)25(؛قأللــهق)ــؤديق»شــيقعحيــننقكثيــاةق
إلــىق(ذلــذقدلباــأقخيــلقدلتشــا)عقدلأــنمقودلتشــا)عقدلبــنص«)26(،قولذلــكق)ؤكــاق»دخــلق نفــ ل«ق
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خــأنقح ي ــذقدل يــنس،قبــيقإ اــنلقدلأ ــرقوداللتهــندقشــيق»تأو)ــرقظ دبــاقدألحــكنمق لــىق(حن(ــرق
ــذقدلتشــا)عق ــىقصل حي ــاق)جــالقخحــنلقعنق)كــ نق(أ  ــنس...قش ــفقعحــ دلقدل  صنلحــذقلابتل
للبشــاقعنقدل ــنسق)حالــ نق لــىقدتبــنعقعحــ دلقع(ــذقخــنصق(ثــرقعحــ دلقدلأــاهقشــيقز(لقدلتشــا)عق
والق لــىقدتبــنعقتفا)أــنتقدألحــكنمقولً)ئــنتقدألقضيــذقدلااد ــىقشيهــنقصــاحقخــنصق(اــلقكننق
ــم...قإةق ــمق)ائ ــذقدأل(ــمقودلأصــ لقعوقل ــكقعحــ دلقخ ي ــلقظهادليهــمقســ دءقالءمقةل دلتشــا)عقخي
لــ قكننقبــذدقبــ ق(أ ــىقصل حيــذقدلشــا)أذقلــكرقز(ــننقلاــنقكننقبــذدق(ــلق(ًد)ــنقفــا)أذقدإلســامق
وخصنئصهــنقشنلشــا)أذقليســتقخ كن)ــذ...قودألبــمقشــيقلظابــنقإ(ــكننقتحصيــرق( نصابــنق
ــق«ق)27(،قو)شــياق ــياقودلاش ــكقإالقخســل كقدلتيس ــمقةل ــاددقوالق)ت ــذقوخنصــذقدألش ــ مقدأل( ــيق ا ش
ــذدتقدلاســلاذقعالقوبــ ق»خاــأقدللجــ ءق ــىقســببقآخــاق(ــلقعســبنهقســلبقدل ــلق نفــ ل«قإل »دخ
ــاق ــيقت صيابــمقوتكنســلهم«)28(،قو)ؤك ــ كرقش ــققخنلت ــأقدلتبل ــيقع ذدلبــمقوخا ــالقش ــىقدل  إل
ةلــكقختحليلــهقلافهــ مقدلاشــيئذقدإللهيــذقدلتــيقتــاولقحــ لق(ســألذقدل ضــنءقودل ــال،قخن تبــنلقعنق
بــذهقدلاســألذقت ــعقضاــلقددئــاةقدلأ ــرقحيــثق)حللهــنق»دخــلق نفــ ل«ق(ــلقخــالق»تأثيــاقدلً(ــننق
ودلاــكننقوتك )ــلقدلبل ــذقوتاكيــبقدلجســمقودلأ ــرقو(ــاىققنخليــذقدلفهــم،قودلتفهــم،قوتســلطق
دلاجتاــعقودلبيئــذقودلا ن)ــذ«)29(قشألــىققــالقت ــامقدلأ ــرقشــيقدلكشــفق ــلقدل  دليــلقدلاتحكاــذق
شــيقبــذهقدلأ نصــاقدلاك لــذقللاشــيئذقدإللهيــذق»دلً(نن-دلاــكننق-قتك )ــلقدلبل ــذق-تك )ــلق
ــجق ــهقدل تنئ ــنقت تضي ــقق( ــذ«قوســياهقوش ــذق-قدلا ن) ــمقودلتفهــمق-قتســلطقدلبيئ ــذقدلفه ــرق-ققنخلي دلأ 
دق ــلق دق ــلقدلتأثيــادتقدلذدتيــذقودلبنلليــذ،ق)تســ ىقلإللســننقعنق)كــ نق(أبــاز دلات صــرقإليهــنقخأيــاز
ــنقلهــنق لــىقعلضقدل دقــع،قبكــذدق)تحــ لق(فهــ مقدل ــالق(ــلقدلاجــنلق دلاشــيئذقدإللهيــذ،قو(تالاز
دلاتأنلــيقإلــىقدلاجــنلقدلابيأــيقدل نخــرقللالدســذقودلفحــص،قحيــثققــ ىقدإللســنن،قوقالدتــه،ق
ــلق ــهقوتنل)بــهق( ــعقحضنلت ــيقص  ــذقدإللســننقش ــنقتتحــادق(اكً) ــلقب  ــرقو( ــيقعسنســهنقدلأ  ودلت

خــالق(اكً)ــذقإ اــنلقدلأ ــرقدلبشــاي.
قعنقإفــكنلّيذق»دخــلق نفــ ل«قب ــنقبيقإظهنلقســانحذقدلشــا)أذقدإلســا(يذق-قشــيق( نصابنق والقفــكَّ
دق ــلقدلغلــ قودلتشــادقدلــذيق)لجــأقإليــهقخأــضقعئاــذقدلاســلايلقشــيقخانخنتهــم،قو(ســأىق -قخأيــاز
ــهقشــيقدســتبافقدأللض،ق ــيق( حهــنقدهللقل ــذقدإللســننقدلت ــلق نفــ لقشــيقةلــكقدســتأندةق(كنل دخ
وإ انلبــنق لــىقخــافقدلتفســياقدلحاشــيقدلــذيق(ــؤددهقعنق)أخــذقدإللســننقحــققدلتصــافقشياــنق
بــ ق(ــلقدختصــنصقدلــذدتقدإللهيــذ.قوبــذدقوبــمقلجاــ دقدلتفســياقللشــا)أذقودلأ يــاةق(ــلقعبــرق

دلبــاعقودألبــ دء.



نم 19| بحوث العدد( ًلذقدلأ رقشيقدلبانهقدلا) يقيدلانباقخلق نف لقعلا ةلز

المطلب الثاني: عالقة العقل بالشرع عند ابن عاشور
إنق»دخــلق نفــ ل«قشــيقتأاضــهقلاســألذق اقــذقدلأ ــرقخنلشــاعق(ــلقخــالق( هجقشلســفيقلــمق)تأاضق
ــنقلبأضهــنق لــهقكثيــاق(ــلقش هــنءق صــاهقوقةلــكق(ــلقخــالقتحليلــهقلبأــضقدلتيــنلدتقدلفلســفيذق(احضز
ــنقشــيقتفنســياه،قو)تضــحقةلــكق(ــلقخــالقوق شــهق لــىق(أ ــىق دق(ــلقخأضهــنقدآلخــاقطا) ز و(تبــذز
)ــِلق دلفاــاةقودلتبنطهــنقدل ثيــققخنلأ ــرقودلشــاع،قشأ ــاقتفســياهقل  لــهقتأنلــى:ق﴿قَشأَِقــْمقَوْلَهــَكقلِلاِّ
ــَاق قعَْكثَ ــلَّ ــُمقَولَِك ــُلقدْلَ يِّ ( ــَكقدلاِّ ِقَةلِ ــِققدهللَّ ــَرقلَِبْل ــنقاَلقتَْبِا) ــنَسقَ َلْيَه ــَاقدل َّ ــيقَشَا تِ ِقدلَّ ــَاَتقدهللَّ ــنقِشْا َح ِيفز

ــنِسقاَلق)َْأَلُاــ َن﴾)30( دل َّ
) ضــحق»دخــلق نفــ ل«قعنقدلفاــاةقشــيقدإلســامق»شاــاةق  ليــذ؛قألنقدإلســامق  نئــاقوتشــا)أنت،ق
ــىقتفســياهقللفاــاةق ــاقد تاــاق ل ــنق)الكــهقدلحــق«)31(،قوق ــقق( ــذقوش ــذقعوقلنل) ــنقع(ــ لق  لي وكله
ــيقتفســياق ــهقش ــذيق)أتاــاق لي ــذقودلبغــ يمق»ودل ــلق اي ــنلقيدلً(بشــايقودخ ــىقدلافســا)لقع(ث  ل
ــًق ــأةقألنق)اي ــاةقو(هي ــيق(أ ــيقب ــسقدإللســننقدلت ــيقلف ــيقش ــأةقدلت ــذقودلهي ــنقدلبل  ــذقعله ــذهقدللفظ ب
ــنق ــلق نفــ ل«قت ضيحز ــاق»دخ ــافقفــادئأه«)32(،قو)ً) ــهقو)أ ــىقلخ ــنق ل ــىقو)ســتالقخه ــنقدهللقتأنل خه
،قشســياهق لــىق دقو  ــاز ــنقعيقلســاز دقوخنط ز لافهــ مقدلفاــاةقخألهــنق»(ــنقخلــققدهللق ليــهقدإللســننقظنبــاز
ــهق ــلقخــافقدلفاــاة،قو اــرقدإللســننقخيا) ــىقدليا) ــذق(شــيهق ل ــهقشاــاةقلســا)ذ،قو(حنول لللي
ــبنخهنق ــلقعس ــببنتق( ــت تنجقدلاس ــاة،قودس ــهقخــافقدلفا ــهقخاللي ــذق ال ــا)ذ،قو(حنول ــاةقلس شا
ــاقســببهقدلاســاىقبــذدق ــذقدســت تنجقدلشــيءق(ــلقغي ــذ،قو(حنول ودل تنئــجق(ــلق( ا(نتهــنقشاــاةق  لي
دالســت تنجقشــيق لــمقدلجــالقخفســندقدل ضــعقخــافقدلأ ليذ«)33(و)ؤكــاق»دخــلق نفــ ل«قخــأنقوصفق
دإلســامقللفاــاةق»القُ) صــاقخــهقعلــهقدلفاــاةقدلظنبا)ــذقدلجســا)ذ؛قألنقدإلســامق  نئــاقوتشــا)أنتق
وكلهــنق(الكــذقخنلأ ــر،قوإلاــنقدلا صــ دقعلــهقدلفاــاةقدلبنط يــذقدلأ ليــذ«)34(قو)ستشــهاقخاــنقةبــبق
ــىقدلفاــاة:قعنق)تّ بــمق ــهق»و(أ  ــذيقةبــبقشي ــ لقدلأ ــرقودل ــلقســي ن«قشــيقلخاــهقللفاــاةقخ  ــهق»دخ ل
ــن،ق ــن،قولــمق)أت ــاق(ذببز دإللســننقلفســهقحصــرقشــيقدلاليــنقدشأــذقوبــ ق نقــر،قلك ــهقلــمق)ســاعقلع)ز
،قولك ــهقفــنباقدلاحس ســنتقوعخــذق( هــنقدلحــنالت،قثــمق ،قولــمق)أــافقسينســذز ولــمق)أنفــاقع(ــذز
)أــاضق لــىقةب ــهقفــيئزنقو)تشــككقشيــه،قشــإنقع(ك ــهقدلشــكقشنلفاــاةقالقتشــهاقخــه،قوإنقلــمق)اك ــهق
ــهقشاــاةقدإللســننقخصــندق،قإلاــنقدلصــندقق ــنقت لب ــسقكرق( ــهقدلفاــاة.قولي ــنقت لب ــ ق( دلشــكقشه

)35(» شاــاةقدل ــ ةقدلتــيقتســاىق  ــاز
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ــهقدلسفســانئيذقخإلكنلبــمقدلحســينتقودلبا)هيــنتقوغيابــنق و)اشــضق»دخــلق نفــ ل«ق(ــنقةببــتقإلي
ــكنلقدلسفســانئيذق ــ لق»شإل ــنتقلاحــضقعلدءقخص (هــمقشي  ــلقدل باي ــذق( ودتبنةبــمقعقيســذق(اكب

ــذ«)36( ثبــ تقةلــكقخــافقدلفاــاةقدلأ لي
ــلق ــمق(تف ي ــنقالقلجاب ــذقألل  ــمقدلاضلل ــعقلبانخنته ــىقدلاجتا دق ل ــاز ــمقعفــاقخا ــؤالءقب ــرقب و(ث
-كاــنق)ذبــبقدخــلق نفــ ل-قإالقشــيق»دل بايــنتقودلتبيــات،قخــرقتجــاقســلاننقبذ)ــلقدألخيا)ــلق
عفــاقخا ــادلقفــاةقضأــفقدلأ ــ لقوتجــاقعبــرقدلأ ــ لقدلادلحــذقشــيقســا(ذق( هــن«)37(،قةلــكقعنق
دل لــادنقدإللســنليقدلأ لــيقالق)اخــرق»تحــتقدلفاــاةق( ــهقإالقدلح نئــققودال تبنل)ــنت،قوالق)اخــرق
ــكق»تجــاقدلأ ــاءق شيهــنقدألوبــنمقودلتبيــات؛قأللهــنقليســتق(اــنقشاــاق ليهــنقدلأ ــر«)38(،قلذل
ــرق ــات،قخ ــنتقودلتبي ــيقدل باي ــلقش ــمق(تف ي ــنت،قوالقتجاب ــققودال تبنل) ــيقدلح نئ ــلقش (تف ي
تجــاقســلاننقبذ)ــلقدآلخا)ــلقعفــاقخا ــادلقفــاةقضأــفقدلأ ــ لقوتجــاقعبــرقدلأ ــ لقدلادلحــذق
شــيقســا(ذق( هــن«)39(.قو(ــلقدلااحــظقعنقدضاــاعق»دخــلق نفــ ل«قخاســنئرقدلفلســفذقودلا اــقق
دق لــىقو ــٍيقتــنمقخاــنقتحالــهقلصــ صقدلشــاعق(ــلق(أــنٍنق ًز دقفــا ليزنق(اتكــ ع اــتقلتفســيادتهقخأــاز
ــنق ــلقتجــاقله ــققدلتشــا)أيذقل ــكرقدلح نئ ــرقخنلشــاعقش ــنطقدلأ  ــىقدلتب ق ل ــاَّ ــكقعك و( نصــا،قولذل
ــنقلحيــًقدلتابيــققخــاونقدلأ ــرقشاــنق»)ا ــ قإليــهقدل ــاآنقوكامقدل بــيقصلــىقدهللق ليــهقوســلمق طا) ز
دألّ(ــذق(ــلقدلتأنليــم،قخأســانئهنقو(أنليهــنقدلاــاددةقلــهقع(ــ لق(تايــًقخأضهــنق(ــلقخأــض،قشــيقدأل(ــاق

ودل دقــعقلفســه«.
»شنلأ نئــاقدإلســا(يذقوفــادئعقدإلســامقوق دلي ــهقح نئــققتالكهــنقدلأ ــ ل،قوتاب هــنق لــىقدلبنلجق
ــنق(أاشــذق( صــاقدلشــاعقحتــىقالقتبتلــطق شتجابــنق(انخ ــذقلل دقــع«)40(،قو(ــلقعلــرقةلــكقكننقلًد(ز
(ســنئلهقخبأضهــن،ق(اــنق)ــؤديقلألوبــنمقودلضــال،قشتاســفقدأل(ــذقشــيقخادثــلقدلضــالقولذلــكق
لشــضق»دخــلق نفــ ل«قكرق(ــنقبــ ققاأــيقشــيقعحــكنمقدلشــا)أذق(ــنقلــمق)تبيــلق-قخنلاليــرقدلأ لــي،ق
_قودلبابــننقعلــهقكذلــك،قو(ــلقب ــنقشإ اــنلقدلأ ــرق-قشياــنق)تألــققخنلشــا)أذق-قبــيقدلغن)ــذقدلتــيق
ــلق ــلق( ــاقدألص ليي ــ ل«قعنقق د  ــلق نف ــاىق»دخ ــا)أذ.قو) ــاقدلش ــن-ق( نص ــلقخاله ــادق-ق( تتح
ــيق ــهقيدلبابــننمقشــيققــ لقدلج )  ــيقشــيقكتنخ ــاقلدق لــىقدإل(ــنمقدلج )  ــذقوق دلف هــنءقليســتققاأي
»شــإنققيــرقتفســياقعخبــنلقدآلحــندقودألقيســذقالقتل ــيقإالقشــيقعصــ لقدلف ــهقوليســتقق دطــعققل ــن:ق
ق(ــلقةكابــنقليتبيــلقدلاالــ لق حــظقدألص لــيقإخنلــذقدل  دطــعقشــيقولــ هقدلأاــرقخهــنقولكــلقالقُخـــاَّ

و)اتبــطقخنلاليــر«)41(
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ــ دق ــاقدول ــهقق ــنءقعصــ لقدلف  ــَاق لا ــمق) ــه:ق»ل ــكقخ  ل ــىقةل ــلق نفــ ل«ق ل ــنمق»دخ ــققدإل( ــاق ل وق
ــيق ــ دقش ــنقشأل ــنقكا ــىقخــافق( تضنب ــهق ل ــاقلا) ــفق   ــفقدلابنل ــلقت قي ــعق)اك قق دط عصــ الز

عصــ لقدلا)ــل«)42(
شنلا نصــاقدلح ي يــذقإةنقبــيققنئاــذقشــيقدلاأنليقدلبنط ــذ،قودلتيقالقتــالق ليهنقظ دبــاقدل ص ص،ق
لــذدقشــإنق(أاشــذقبــذهقدلا نصــاق) بغــيقعنقتلتاــسقشــيقبــذهقدلاأنلــيقدلبنط ــذ،قوالقللــ عقشــيقةلــكق
إلــىقدأللفــنظقخحــنل،قكذلــكقعلكــاق»دخــلق نفــ ل«ق(ــنقةبــبقإليــهق»عخــ قإســحنققدلشــنطبي«قخ لــ دق
ــهقلــمق)ــأتقشــيقبــذهقدلاســنئرقخانئــر«ق)43( ــذقشــيقدلف ــه،قشيــاىق»دخــلق نفــ ل«ق»عل (ســنئرققاأي
وقــاقحــنولق»دخــلق نفــ ل«ق»لاــعقدل  دطــعقدألص ليــذقدلاتأــنلفق ليهــنقوتأييابــنقخاأيــنلقدل ظــاق
ودل  ــاقخ فــيقدأللــًدءقدلغا)بــذق(ــعقإ ــندةقصــ غقبــذهقدلاســنئرقصينغــذق( صا)ــهقدلغن)ــذق( هــنقإظهــنلق
(ــادلكقدلف ــهقوعبادشــهقدلجليلــذقلتأســيسق لــمق( نصــاقدلشــا)أذقول ــاقســب هقشــيقدلكتنخــذقشــيقبــذدق
دلا ضــ عق لاــنءقعشــذدةق(ــلقعلــرقدلف ــهقودل ظــا«)44(،قحنولــ دقدلبحــثقشــيق(ســنئرقبــذدقدلألــمق
وت أيــاقق د ــاهقشجــنؤودقخف دئــاقكثيــاةقشــكننق(ــنقشألــهقدلشــيخقبــ قدقتفــنءقآثــنلقبــؤالءقخت  يــحق(ــنق
دولــ هق(ــعقتج ــبقخأــضقدلتا )ــاتقودلبلــطقدلــذيقوقــعقشيــهقخأضهــمق)45(،لذلــكقالق)ؤ)ــاق»دخــلق
ــنقفــكليزن،قخــرق)ا)ــاقإ اــنلقدلأ ــرقللتفهــمقودلتاخــا،ق ــنقظنبا)ز  نفــ ل«قلخــطقدلأ يــاةقخنلأ ــرقلخاز
ــطقعحــكنمقدلشــاعق ــنقلخ ــ لق»إةدقكننقغاض  ــ قدلا صــاقدألسنســيقلا نصــاقدلشــا)أذقشي  ــذدقب وب
خاأنلــيقعوق( نصــاقعوقعوصــنفقشليــسق(أ ــىقةلــكقعنقلاخاهــنقخأوصــنفقفــكليذقعوقعســانءقص ل)ــذق
ــذق ــنق)ســتأارقعدل ــكقشهــ قددئاز ــيقعخاــنء«)46(،قولذل ــعقخأــضقدلف هــنءقش ــذقلهــنقولهــذدقوق القح ي 
( ا يــذقشــيقدلباب ــذق لــىق( نصــاقدلشــاعقو)ؤكــاقعنق»دســت ادءقعدلــذقعحــكنمق(أي ــذق(شــتاكذقشــيق
 لــذق(ــنق)ــؤديقإلــيقدلي يــلقخــأنقتلــكقدلحكاــذق( صــاققصــاقإليــهقدلشــاعقوعلدده«)47(،قشحفــظقلظــنمق
دلأنلــمقودســتاد(ذقصاحــهقشياــنق)ــايق»)ت قــفق لــىقصــاحقدإللســننقشــيق  لــهقو الــهقوصــاحق
ــه«)48(،قإنقإ اــنلقدلأ ــرقشياــنق)تفــقق(ــعق ــذيقلأيــشقشي ــمقدل ــهق(ــلق( لــ ددتقدلأنل ــلق)ا) ــنقخي )
ــرقإنقشاــاةقدهللقتأ(ــاقخنلت ــنءقدلأ ــ لقوتاحاهــنق ــهقدلحضــنلدت،قخ ــىق لي دلشــاعقبــ قعبــمق(ــنقتب 
(ــلقعلــرقدل هــ ضقخنلحضــنلدت،قودلتاــ لقدلحضــنلي،قوشــيقبــذدق) ــ لق»دخــلق نفــ ل«:ق
ــ دعق ــنلقحاكــذقدلأ ــرقدلــذيقبــ ق(ــلقدلفاــاة،قوعل »ودلحضــنلةقودلحــقق(ــلقدلفاــاةقأللهــنق(ــلقعث
دلاأــنلفقدلصنلحــذق(ــلقدلفاــاةقأللهــنقلشــأتق ــلقتاقــحقدلأ ــ لقوتفنوضهــنقودلابتا ــنتق(ــلق
دلفاــاة؛قأللهــنق(ت لــاةق ــلقدلتفكيــاقوشــيقدلفاــاةقحــبقظهــ لق(ــنقت لــاق ــلقدلبل ــذ،قودســت تنجق
ــاقســببهق دلاســببنتق(ــلقعســبنخهنقودل تنئــجق(ــلق( ا(نتهــنقشاــاةق  ليــذ،قشنســت تنجقدلشــيءق(ــلقغي

دلاســاىقخألــمقدالســتااللقخفســندقدل ضــعقخــافقدلفاــاةقدلأ ليــذ«)49(
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المطلب الثالث: مفهوم الخطاب
ل ــاقتأــّادتقدآللدءقحــ لقتأا)فــنتقدلباــنهقدلا) ــيقودختلفــت،قو(ــلقدلصأ خــذقدلت صــرق
لتأا)ــفق(حــادقلهــذدقدلاصالــحقلســبيزنقوةلــكقعنقدلباــنهقدلا) ــيقُ)أــاق(ــلقدلتأبيــادتقدلحا)ثــذق
شــيق(جــنلقدلألــ مقداللتان يــذقدلأن(ــذقودللغ )ــنتقداللتان يــذقحيــثقدخــرقبــذدقدلاصالــحقشــيق
ــذقت ّ  ــتقعخأندبــنق(اــنقعدىقلاختأــندق ــلقدلافهــ مقدلألاــيقلهــذدقدلاصالــح (أــنلكقإ)ا) ل لي
:قدلباــنهقشــيقدللغــذق»(صــالقخنطــب،ق)بنطــب،قخانخزــنقو(بنطبــذقوبــيق تأا)ــفقدلباــنهقلغــذز
)أ ــي:قدلــكامقخيــلقدث يــل«ق)50(،قوقــاقت ســعق(الــ لقدلباــنهقشــيق ــافقدل ــنسقشأصبــحق)شــارق
ــنهق ــا نقدلكت ــ دق)س ــنقشأصبح ــفهيزنقعوق(كت خز ــ دءقعكننقف ــاهقس ــ قغي ــهقلح ــهقصنحب كرقكامق) ل
ــنقل ين(ــهق( ــنمقدلــكامقدلا لــهقلحــ قدلغيــاق(ــعقعنقدللغــذقتفــاققخيــلق دلا لــهقلشــبصقعوقلهــذقخانخز
دلاأ ييــل،قووصــفقدلباــنهقخنلا) ــيقلســبذقإلــىقدلا)ــل،قودلا)ــلقشــيقدللغــذقدلجــًدءقودلاكنشــأة،ق
ــنقلََاِا)ُ ــ َن﴾)51(ق ) ــنلقدلتــهقخفألــهقعيقلً)تــهقو)ــ مقدلا)ــل:ق)ــ مقدلجــًدءقو( ــهقق لــهقتأنلــى:ق﴿عَئِ َّ

عيق(حنســب نق(جً)ــ ن.
و)الــققخاأ ــىقدلان ــذ،ق) ــنلقدلــتقلــهقعيقعطأتــهقولاأــهقعد)ــنن)52(،قوبــذهقدلاأنليقلألهــنق»دخلق
شــنلس«قتالــعقإلــىقعصــرقودحــاقوبــ قل ــسقدالل يــندقودلــذل)53(،قوســاّيتقدألد)ــننقدلســانو)ذق
ــن؛قأللهــنقتجأــرقعبلهــنق(ايأيــلقوخنضأيــلقلتألياهــنقوعحكن(هــنقوتحالهــمق لــىقعنق)تبــذودق د) ز

عحكن(هــنقلهــمق)لتً(ــ نقخهــن.
ــلق ــنق  ــاقخه ــيق)أب ــذقدلت ــذقدلاأي  ــننقودلصيغ ــهقلإللس ــمقدلف ي ــيقشه ــيقش ــنهقدلا)  »و) حصــاقدلبا
ق لــىقشهاــه،قكذلــكق)شــياق(فهــ مقدلباــنهقدلا) ــيقإلــىقةلــكقدلب ــنءق(ــلقدألشــكنلق دإلســامقخ ــنءز
ــمق ــلقث ــن،قو( ــٍلق( ــنقخا) ــلقدلتبنطه ــعق( ــيقت ب ــذقدلت ــنقداللتان ي ــمقخأبايته ــيقتتس ــادتقدلت ودلاأت 
تأثيابــنقشــيقتك )ــلقتصــ لق(تل ــيقدلباــنهق(ــلقدلاؤ( يــلقخهــذدقدلا)ــلق ــلقدلأنلــمقدلــذيق)أيشــ نق
شيــهقوتحا)ــاقكيفيــذقتصاشهــمقإزدءه«ق)54(،قو) اــ يق(صالــحقدلباــنهقدلا) ــيق لــىقدلأا)ــاق(ــلق
ــيق(غلــققوبــ قدلبــنصقختفســيادتقدل صــ صقودلشــأنئاقوخاــنهق دلت   ــنتق( هــنق»خاــنهقد) 
د) ــيق(فتــ حقولــهق ــاةق(ســت )نتققــاق)كــ نقشــيقإطــنلهقإخــادءقدل يــندةقدلا) يــذقشــيقعســئلذقتتألــقق
خ ضن)ــنقفــبصيذقت لــهقإليــهقوبــ ق)بتلــفق ــلقدلباــنهقدلشــا يق»خاــنهقدهللقدلاتألــققخأشأــنلق
دلاكلفيــلقخنالقتــادءقعوقدلتبييــاقعوقدل ضــع«)55(،قولذلــكق)غفــرقخأــضقدلاث فيــلقدلفــاققخيــلق

ــل. ــلقدلاصالحيي ــطقخي ــيقشيبل دلباــنهقدلشــا يقودلباــنهقدلا) 
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ن:»بــ قكرقلاــققعوقكتنخــذقتحاــرقولهــهقلظــاق(حــادةق(ــلقدلاتكلــمقعوق تأا)ــفقدلباــنهقدصااحز
دلكنتــبقوتفتــاضقشيــهقدلتأثيــاق لــىقدلســن(عقعوقدل ــنلئق(ــعقدألخــذقخأيــلقدال تبــنلق(جاــرقدلظاوفق

ودلاانلســنتقدلتــيقتــمقشيهــن«)56(
ــهق ــنقل ــسق(صالحز ــهقلي ــىقعل ــذقدلاســلايل،قخاأ  ــيقث نش ــرقش ــلققب ــذدقدالصاــاحق( ــافقب ــمقُ)أ ول
وضــعقفــا يقشــيقدإلســامقكنلاصالحــنتقدلشــا يذقدألخــاىق(ثــرقدلجهــندقودلباشــذقودلا)ــنلق
دقلاــنق)اــاعق لــىقدأل(ــذق(ــلقتغيــادتقوت لبــنتق بــاقدلأصــ لقدلابتلفذق ودلبــادج....قإلــخ،قولظــاز
و(ــلق( اــققصــاحقدأل(ــذقوّلــهق»دخــلق نفــ ل«ق  ن)تــهقلل قــ فق لــىق(فهــ مقدلباــنهقلاــنقلــهق
(ــلقتأثيــاق لــىقعةبــننقدل ــنسقشأخــذق لــىق نت ــهقلســمقدلاا)ــققدلــذيق) بغــيق لــىقخابــنءقدأل(ــذق
قإلــىق( هــجقدلبايــبقدل دلــبقداللتــًدمقخــه،ق(ــلقعلــرق دتبن ــهقخاد)ــذق(ــلقتأا)ــفقدلباــنهقوصــ الز
ــنق ــلق نفــ ل«قدلباــنهق( ضحز ــّافق»دخ ــاق  ــلق(فنســا،قوق ــعق( ــىقدلاجتا ــالعق ل ــنق) ــاق ّا دلبأ
عبايتــهقخ  لــهقخألــه:ق»لكــلق ظيــمق(ــلقآددهقداللتاــنعقدلبشــاي،قشيهــنق)حصــرقتهذ)ــبقدلجاهــ لق
وحالهــمق لــىق(ــنقشيــهقصاحهــم،قوتســكيلقلأفــهمق  ــاقدلــاوع،قوخــثقحانســهمق  ــاقدلل ــنء،ق
وخهــنقتحصــرق(حنلــذقدلاا بيــلق ليهــم،قودلاأ تيــلقلهــم،قإةقدلجاهــ لقإلاــنق)تألــفق(ــلقعشــاددق
القتبلــغق   لهــمقخســا ذقإلــىقإدلدكقدلبادبيــلقدل ظا)ــذ،قوالقتهتــايق(ــلقتل ــنءقلفســهنقإلــىقدلغن)ــنتق
ــذق ــذقوبــيقدلاشــه لدتقدلا صل ــىقدأل(ــ لقدإلق ن ي ــهقإل ــاقخانخ ــذ،قش نســبقعنق)أــالق   دلح ي ي
ــنق(ــلقدلبنصــذق إلــىق(ــنق) صــرقلــهقدلبابــننقولــ قخنلفتــهقشــيقدلاا)ــق،قوقــاق)بنطــبقدلبايــبقق (ز
ــنق ــلقســل كقطا) ــذقدلبابــنن،قإ(ــنقل صــاقدل قــتقودحتيــنجقدلبابــننقإلــىق إالقعنقدلا ــنمق)كــ نقلنخيز
طــ ل،قوإ(ــنقألنقشــيقدلبابــننقخفــنء«)57(،قو)ؤكــاق»دخــلق نفــ ل«قعنقدل صــ صقدلشــا يذقتؤكــاق
 لــىق( فأــذقدلبانخــذقوتشــا هنقلاــنقشيهــنق(ــلق(صلحــذقدلفــادقودلاجتاــعقشي ــ لق»وحســبكق(ــلق
( فأــذقدلبانخــذقعنقدهللقتأنلــىقفــاعقل ــنقدلبابــذق  ــاقكرقدلتاــنعق(هــمق(ــلقلاأــذقو يــاقوحــج؛ق
وةلــكقعنقدل فــ سقتايــرقشــيقطبن هــنقإلــىق(تنخأــذقدلشــه دتقوتتجهــمقدالتبــنعقلا تضــىقدألخــاقق
دلفنضلــذ،قشــإةدقلــمقتتكــالق ليهــنقدلا ــ ةقإلــىقدلفضنئــرقخنلباــبقغلبــتق ليهــنقعضــاددقدلفضنئــرق
ودلأادلــذ«)58(،قشـــق»دخــلق نفــ ل«ق)ســت حيقعبايــذقدلباــنهق(ــلقدل ــصقدلشــا يقوق لــهقتأنلــى:ق
ْكــَاى﴾)59(،قكاــنق)ســت حيق(اــنقخلغــتق ليــهقدل فــسقدلبشــا)ذق(ــلقفــاقوخيــاقكاــنق قدلِذّ ــْاقَشــإَِنّ ﴿َوَةِكّ

دَبن﴾ق)60(. لــنءقشــيقق لــهقتأــنل:ق﴿قَولَْفــٍسقَوَ(ــنقَســ َّ
و)ضعق»دخلق نف ل«قعلكنلزنقللبانهقعباهن:

1ق-قدلا)بنلذ:قو)شتاطقشيهنقدإل)جنزقوداللتبنطقخنلا ص دقو)سايقةلكقخباد ذقدالستهال.
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2ق-قدلا ا(ــذ:قوبــيق(بــاعقدلبابــذقولأ ــيقخهــنقدلــكامقدلــذيق) صــاق( ــهقتهيئــذقلفــ سقدلســن(أيلق
لتل ــيق(ــنقســيل يقإليهــمقخنلتســليم.

3ق-قدلغاض:قوب قدلذيقألللهقدلتصبقدلبايبقليباب.
دلبيــنن:قخيــننقدلغــاضقوإ)ضنحــهقوةلــكقخنالســتااللقودلتاثيــر،قوقدلتاثيــرق)كــ نقخذكــاقدأل(ثــنل،ق

ــنق(ــلقدل ــصقدل اآلــي. وقــاقدســت يقةلــكقع)ضز
ــنق ــاق) ا(ه ــامقوق ــنقت  ــاق( ــذقخأ ــعقآخــاقدلباب ــاقوفــألهنقعنقت  ــضقودلتحذ) ــيقدلتحا) ــذ:قوب دلغن)
دلبايــبقثــمق)أتــيقخأابــنقخغيابــنقثــمقخنتاــذقدلبابــذقو)حســلقشيهــنقعنقتكــ نقكا(ــنقلن(أــنقلاــنق

ــام)61(. ت 
ــىقكرق ــ يق ل ــلقعنقدل صــ صقتحت ــنءق( ــضقدلف ه ــهقخأ ــبقإلي ــنقةب ــلق نفــ ل«ق( ــاق»دخ ــاقدلت  وق
ــيزنق قعسنس ــاز ــ نق ن( ــلقعنق)ك ــهق  ــلقوإشضنئ ــرقدلا) ــىق»تأاي ــيقإل ــنكرقو) ته ــكرقدلاش ــ لقل دلحل
إل(ــاددقدلحيــنةقخاــنقخــهقتت ــامقدلحيــنة،قعوقبــ قضــالق لــىقحــاققــ لقدخــلقدل يــمق-قكاــنق) ــ لقدخــلق
 نفــ لق-قودلتأ )ــرقشــيقتأن(ــرقدلف يــهق(ــعقعقضيــذقدل ــنس،قو(ــنق)حــاثقشــيقدلاجتاعقدلبشــايق(لق
تحــ التقوتغيــادتق) بغــيقعنق) ــ مق لــىقد تبــنلقدلتشــا)عقشــيقح ي تــهقول بــاهق اليــذقدلتهند)ــذق
ــعقشنســت ادءق ــنسقدونقح دلــًقعوق( دل ــنةقدل  ــحقو لــىقلأــرقحي ــىقدلاصنل ــذق(ؤسســذق ل (ت دصل
ــاق ــنمق( صــاقدلشــا)أذق   ــلق»ولذلــكقق دلشــا)أذقدلق لــىقعنقدلســانحذقودليســاق(ــلق( نصــاقدلا)
دخــلق نفــ لقو(ــنق)ب ــىق ليــهق(ــلقخاــنهقد) ــيقبــ قدلأ ــرقكآلــذقللتشــا)عق(ــلقعلــرقدل صــ لقإلــىق

دلهــافقدلــذيق)ســأىقإليــهقدلتشــا)عقوبــ قدإللســننقلفســه«)62(

المطلب الرابع: أساليب الخطاب الديني وأثر العقل فيها
ــذق ــيقثاث ــًهقش ــذيق(ي ــيقدل ــنهقدلا)  ــياهقللبا ــيقت س ــي«قش ــ ل«ق( حــىق»دلغًدل ــلق نف ) حــ ق»دخ
ــيقودل ــ لقدلجالــي«قوةلــكقحســبقدلتص يــفقدلــذيق ــيقودل ــ لقدلبانخ عفــكنلق»دل ــ لقدلبابنل
عولدهق»دلغًدلــي«قودلــذيقدســت نهقحســبقق لــهق(ــلقدل ــاآنقدلكا)ــم«)63(،قو)فاــلق»دخــلق نفــ ل«ق
لاا)ــققدلا ــ ةقدلصحيــحقودلباــنهقدلا) ــيقدلهــندفق(ــلقخــالقدإل جــنزقدلألاــيقدلا لــ دقشــيق
ــِذق ــَكقخِنْلِحْكَا ــبِيِرقَلخِّ ــىقَس ــذق﴿دْدُعقإِلَ ــاقآ) ــاقودلت  ) ــمقوقــاقشّصــرقشــيقتفســياهقدلتحا) دل ــاآنقدلكا)
تِــيقِبــَيقعَْحَســُل﴾)64(،قلي لــهقخابــنءقدأل(ــذقلإل جــنزقدلألاــيق َودْلَاْ ِ َظــِذقدْلَحَســ َِذقَوَلنِدْلُهــْمقخِنلَّ
شــيقبــذهقدآل)ــذقخاــنقتحالــهق(ــلقعســنليبقللباــنهقدلا) ــيقلتبليــغقدلا ــ ةقودل ســاتقكاــنقلــنءتق

شــيقدآل)ــذقدلســنخ ذقإلــىقثاثــذقعســنليب:
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دألســل هقدلبابنلــي:قوبــ ق(تّضاــلقشــيقدلحكاــذقوبــيق»فــا ليذقوكليــذق)ال بــنقكرقطنلــبق
دلكاــنل«)65(،قودلحكاــذقالقتأتــيقخــأيقصــ لة،قســ ىقعلهــنقحســ ذقلشــا لهنق لــىقعولــهقدإلق ــنع،ق
إةدقلظالــنقلغن)نتهــنقدلاالــ ةقشي ــ لق»دخــلق نفــ ل«:ق»وقع(ــنقدلحكاــذقشهــيقتأليــمقلاتالــبقدلكاــنلق
ــىقعنق ــهق ل ــىقدلت بي ــاقحنلــذقإل ــذقحســ ذقش ــيقحنل ــاقتكــ نقإالقش ــهقش ــمقطاخ ــمقختألي ــمق)هت ــلق(أل )
قعنقدألســل هقدلبابنلــيقخاــنق)حت )ــهق(ــلقحجــجقوعدلــذقبــ قشاــاي؛ق تكــ نقحســ ذ«)66(،قوالقفــكَّ
لشــا لهق لــىقدلحكاــذقودلتــيقبــيقشصــرقدلباــنهقودلكلاــذقدل هنئيــذقخاــنقتحالــهق(ــلقدســتاالالتق
  ليــذقدلتــيقالق(جــنلقشيهــنقلاحتاــنلقشهــيقدلاأاشــذقدلاحكاــذقدلصنئبــذقدلاجــادةق ــلقدلباــأقشــاق
تالــققدلحكاــذقإالق لــىقدلاأاشــذقدلبنلصــذق ــلقفــ دئبقدألخاــنء،قوخ ن)ــنقدلجهــرقشــيقتأليــمقدل نسق
وشــيقتهذ)بهــم،قولذلــكق اشــتقدلحكاــذقخألهــنق»(أاشــذقح نئــققدألفــينءق لــىق(ــنقبــيق ليــهقخحســبق
دلانقــذقدلبشــا)ذ«)67(،قوقــاقدســت ىقدإل(ــنمقبــذدقدلتأا)ــفق(ــلقدضاا ــهقدل دســعقللفلســفذقوالقســيَّانق

  ــاقشاســفذقدلي لــننقدلذ)ــلقةببــ دقإلــىقبــذدقدلتأا)ــفقللحكاــذقودلفلســفذ.
دألســل هقدلبانخــي:قوبــ قدألســل هقدلحســلقدلــذيق)شــارقصــ لدقخاغيــذقوخينليــذقتليــلق(ــلققلــبق
دلســن(عقلشــا لهق لــىقلصنئــحقو ظــنتق(ــلقفــألهنقتلييــلق(ــنقشــيقدلصــاولق(ــلقغلظــذقوقســ ةقوقــاق
قلــهق(ــلق تضاــلقبــذدقدألســل هقدلا  ظــذقدلحســ ذ،قشلكــيق)صــرقدلبايــبقإلــىققلــبقدل ــنسقالقُخـــاَّ
ــ لق ــنق)  ــاتقدلا  ظــذق-قكا ــكققي ــهقولذل ــنسق   ــظ،قوإالقع ــاضقدل  ــاقدلغلي ــكامقدلحســلقغي دل
ــرقةلــك؛قألنقدلا  ظــذقلاــنقكننقدلا صــ دق( هــنق ــاقدلحكاــذقخاث ــمق) ي ــلق نفــ ل-قخنلحســ ذقول دخ
ــنقلدعقلفــسقدلا  ــ ظق ــلقع انلــهقدلســيئذقعوق ــلقت قــعقةلــكقكنلــتق(ظ ــذقلصــاولقغلظــذق(ــلق غنلبز
دل د ــظقولحصــ لقدلكســنلقشــيقلفــسقدلا  ــ ظق»شنلا  ظــذق(ــلقفــألهنقعنقتليــلقدل لــ هقوتــذلفق
دلا(ــع،قو) لــهق»دخــلق نفــ ل«قلظــاقش هــنءقدأل(ــذقودل نئايــلق لــىقدلباــنهقدلا) ــيقخــأنقدلا  ظــذق
قــاقتأتــيقخأســل هقغيــاق(بنفــاقلل صــحقودإللفــند،قخاا) ــذقغيــاق(بنفــاةقوبــيقدلاا) ــذقدلتــيق)حــثق
 ليهــنق لاــنءقدل فــسقدلاأنصــاون،قوبــذدق(ــنقلجــاهق(ــلقخــالقدأل(ثــنلقشــيقدل ــصقدل اآلــيق) ــ لق
ــنقُ) ِقــُاوَنق ــنقَوِ(اَّ دقَلدخِيز ــْيُرقَزخـَـاز قَشَســنلَْتقعَْوِد)َــٌذقخَِ َاِلَبــنقَشنْحتََاــَرقدلسَّ ــَانِءقَ(ــنءز َلقِ(ــَلقدلسَّ ًَ تأنلــى:ق﴿عَْلــ
خـَـُاقَشيَْذَبُبق ًَّ ــنقدل قَودْلبَنِطــَرقَشأَ(َّ قدْلَحــقَّ ُ ــنِلقدْختَِغــنَءقِحْليـَـٍذقعَْوقَ(تـَـنٍعقَزخـَـٌاقِ(ْثُلــُهقَكَذلـِـَكق)َْضــِاُهقدهللَّ َ َلْيــِهقِشــيقدل َّ

قدْألَْ(ثَــنَل﴾)68( ُ ــنَسقَشيَْاُكــُثقِشــيقدْألَْلِضقَكَذلِــَكق)َْضــِاُهقدهللَّ ــنقَ(ــنق)َْ َفــُعقدل َّ قَوعَ(َّ ُلَفــنءز
و) ضــحق»دخــلق نفــ ل«قب ــنقعنقدلا  ظــذقلــنءتقخاا) ــذقضــاهقدلاثــرقخحنلــيقشا) يــلقشــيقتلــِقق
فــيءقودحــاقدلتفــعقشا)ــققخاــنقشيــهق(ــلق( نشــعقوتألــققشا)ــققخاــنقشيــهق(ــلق(ضــنل.قولــيءقخذلــكق
دلتاثيــرقخحنلــذقشيهــنقداللــذقخا)ــعقتصــافقدهللقتأنلــىقليحصــرقدلتبلــصق(ــلقِةكــاقدالئــرقدل ــالةقإلىق
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ِةكــاق بــاقدلا  ظــذ،قشنلااكــبق(ســتأارقشــيقدلتشــبيهقدلتاثيلــيقخ ا) ــذقق لــه:ق﴿َكَذلِــَكق)َْضــِاُهق
قدْألَْ(ثـَـنَل﴾)69(،قو)تضــحق(ــلقةلــكقعنقدإل(ــنمق»دخــلق نفــ ل«ق)ا)ــاق(ــلقدلبايــبقدل صــ لقإلــىق ُ دهللَّ
قلــبقدلابنطبيــلق(ــلقعلــرقحســلقدســتان همقوخنلتنلــيقدلتأثيــاقشيهــمقخاد هــمق ــلقشأــرقدلســيئنتق

وحثهــمق لــىق اــرقدلبيــاقلاــنقشيــهق(ــلقصنلــحقللفــادقودلاجتاــع.
دألســل هقدلجالــي:قدلاجندلــذقكاــنق) ضحهــنق»دخــلق نفــ ل«قالقتكــ نقإالق(ــعقدلاأنلضيــلقشهــيق
»دالحتجــنجقلتص )ــبقلعي،قوإخاــنلق(ــنق)بنلفــهقعوق اــرقكذلــك«ق)70(،قو)جأــرق»دخــلق نفــ ل«ق
ق(ــعقدألســل خيلقدآلخا)ــلقدلبابنلــيقودلبانخــيقألبايتــهقشــيقدل صــ لق دألســل هقدلجالــيق(تادخــاز
إلق ــنعقدلســن(أيلقوخنصــذقدلابنلفيــلق( ــهقشي ــ لق»ودلاجندلــذقلاــنقكنلــتق(حنلذقشيقشأــرقعوقلعيق
ل صــاقدإلق ــنعقخ لــهقدلحــققشيــهقشهــيقالقتأــاوقعنقتكــ نق(ــلقدلحكاــذقعوق(ــلقدلا  ظــذ،قولك هــنق
ــ دءق ــلق نفــ ل«قدحت ــه«)71(قو)ؤكــاق»دخ ــىقدلغــاضقدلاد ــيقإلي ــنقخنل ظــاقإل ــنقب  نقله ــتققســياز ُلأل
ــمق ــهقلذلــكقدلشــاعق(ــلقخــالقدل ــاآنقدلكا) ــذقآلددهقدلباــنهقدل دلــبقت شابــنقكاــنقلب دلاجندل
ــننقدألخــاىقشي ــ لق ــىقدلحــ دلقودلجــالقدلحســلقللاســلايلقولغيابــمق(ــلقدألد) ــذيقد ــنقإل ودل
»...قوبــذدق( لــبقتغييــاقدألســل هقخنل ســبذقإلــىقدلاجندلــذقإةقلــمق) ــرقودلاجندلــذقدلحســ ذقخــرق
تِــيقِبــَيقعَْحَســُل﴾ق)72(،ق قخِنلَّ ــن:ق﴿َواَلقُتَجنِدُلــ دقعَْبــَرقدْلِكتَــنِهقإاِلَّ قــنلقولندلهــم،قوقــنلقتأنلــىقع)ضز
وشــيقبــذدقد ــ ةقللحــ دلقودلتســن(حقخيــلقدألد)ــننقلبــّثقدلســامقخيــلقدألشــاددقودلاجتاــعقشــاق(جــنلق
للأصبيــذقودلتأصــبق(ــلققبــرقش هــنءقدأل(ــذقود نتهــنقشــيقدلباــنهقدلا) ــيقولذلــكقحثهــمق لــىق
دلجــالقدلهــندفقدلــذيق)ــؤديقإلــىقإ) ــنظقدألةبــننقالقإ)هن(هــنقولذلــكق اــرق»دخــلق نفــ ل«ق لــىق
ــنسق(ــلقخــالقدلتشــ )قق ــذقلدئأــذقشــيقدلباــنهقدلا لــهقلل  ــنءقدأل(ــذقل لــ دقلالي ــهقخاب ت لي
ق قَ(ثَــاز ُ لألحــادثقودأل(ثــنل،قوةلــكق(ــلقخــالقتفســياهقل  لــهقتأنلــى:ق﴿عَلَــْمقتَــَاقَكْيــَفقَضــَاَهقدهللَّ
ــنق ــإِْةِنقَلخَِّه ــٍلقخِ قِحي ــنقُكرَّ ــيقُعُكَلَه ــَانِءقُتْؤتِ ــيقدلسَّ ــنقِش ــٌتقَوَشْاُ َه ــنقثَنخِ ــٍذقعَْصُلَه بَ قَكَشــَجَاٍةقَطيِّ ــذز بَ قَطيِّ ــذز َكِلَا
ــْلق ــْتقِ( ــٍذقدْلُتثَّ ــَجَاٍةقَخبِيثَ ــٍذقَكَش ــٍذقَخبِيثَ ــُرقَكِلَا ــُاوَنقَوَ(ثَ ــْمق)َتََذكَّ ُه ــنِسقلََألَّ ــنَلقلِل َّ قدْألَْ(ثَ ُ ــِاُهقدهللَّ َو)َْض
ــنظق ،قإ)  ــاز قَ(ثَ ُ ــَاَهقدهللَّ ــَفقَض ــَاقَكْي ــْمقتَ ــهقعَلَ ــ ل:ق»ش  ل ــَادٍل﴾)73(قشي  ــْلقَق ــنقِ( ــنقلََه ــْ ِققدْألَْلِضقَ( َش
ــذدق ــمق)كــلقب ــم.قول ــْمقتأل ــرقق لهــم:قعل ــكق(ث ــكام،قوةل ــذدقدل ــاقب ــادقخأ ــنق) ــبق( للذبــلقليتاق
دلاثــرق(اــنقســبققضاخــهققبــرقلــًولقدآل)ــذقخــرقدآل)ــذقبــيقدلتــيقلــنءتقخــه،قشنلــكامقتشــ )ٌققإلــىق
 لــمقبــذدقدلاثــر.قوصــ غقدلتشــ )ققإليــهقشــيقصيغــذقدلً(ــلقدلانضــيقدلــادلق ليهــنقحــافقلــمقدلتــيق
بــيقل فــيقدلفأــرقشــيقدلً(ــلقدلانضــيقودلــادلق ليهــنقشأــرقضــاهقخصيغــذقدلانضــيقل صــاقدلً)ــندةق
شــيقدلتشــ )ققلاأاشــذقبــذدقدلاثــرقو(ــنق(ثــرقخــه«)74(قكذلــكق)حــذلق»دخــلق نفــ ل«ق(ــلقدال تاــندق
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 لــىقدلجــالقدلاضلــرقخضــاهقدأل(ثــنلقدلبنطلــذق(ــلقخــالقتفســاهقل  لــهقتأنلــى:ق﴿دلُظــْاقَكْيــَفق
)75(﴾ ــ دقَشــَاق)َْســتَِايُأ َنقَســبِياز ــنَلقَشَضلُّ َضَاُخــ دقلَــَكقدْألَْ(ثَ

ألنقضــاهقدأل(ثــنلقخنلبنطــرقلخاــنق)ضــرقدلســن(عقللباــنهقو)ؤثــاق لــىقدلأ ــرقخنإل)هــنم،قشليــسق
كرق(ثــرق)ضــاهق)ســن اق لــىقدلأ ــرق لــىقدلبحــثقدلصحيــح..قخــرقدلصحيــحقعنقدلاثــرقدلصحيحق
ودلحــققبــ قدلــذيق)ســن اقدلأ ــرقودلاثــرقدلبنطرق) بــمقدلأ رقو)ضلــه.قو(لقخالقبذهقدألســنليبق
دلثاثــذقلجــاقداللتبــنطقدل ثيــققخيــلقدلحكاــذقودلا  ظــذقدلحســ ذقشــيقدلا ــ ةقودلتــيقالق) فــكق  هــنق
دلباــنهقدلا) ــي،قشــألددقعنق)بيــلقدلتبــنطقدلحكاــذقودلا  ظــذقدلحســ ذقخنلباــنهقدلا) ــيق(بنفــاةق
وعلهاــنق(ــلقعســنليبقدلباــنهقدلا) ــيقثــمقشــاققخيــلقدلحكاــذقودلا  ظــذقدلحســ ذ،قحيــثقلعىق
ــذقِ:ق :ق»ودلا  ظ ــاز ــاققنئ ــاقودلت  ) ــياهقدلتحا) ــيقتفس ــ ذقش ــذقدلحس ــلقدلا  ظ ــمق( ــذقع  عنقدلحكا
ــذق ــنقحكا ــذقألله ــلقدلحكا ــا،قوبــيقعخــصق( ــهقلأاــرقدلبي ــ لقل ــسقدلا  ــلقلف ــذيق)لي ــ لقدل دل 
ــهقحكاــذقعوق شــيقعســل هقخــنصقإلل نئهــن«)76(،قوبــذدقدألســل هقدلبــنصقللا  ظــذق)كــ نق( 
خانخــذقعوقلــالقو  ــهقشــإنقدلحكاــذقودلا  ظــذق) لــاقخي هاــنقتغن)ــاقألنقدلحكاــذقوإنقكنلــتقع ــمق
(ــلقدلا  ظــذ،قشهــذدقألنقدلا  ظــذقخصــ صقولهــيقلأاــ مقدلحكاــذقشفيهــنق(ــلقدلحكاــذقدلتــيق
:ق )ســتبا(هنقدلبايــبقشــيقدلباــنهقدلا) ــيقكاــنقعفــنلق»دخــلق نفــ ل«قشــيقتفســياهقلآل)ــذققنئــاز
»و اــفقدلا  ظــذق لــىقدلحكاــذقأللهــنقتغن)ــاقدلحكاــذقخنلأاــ مقودلبصــ صقدل لهــيقشإلــهققــاق
)ســلكقخنلا  ظــذق(ســلكقدإلق ــنع،قشاــلقدلا  ظــذقحكاــذ،قو( هــنقخانخــذ،قو( هــنقلــال«)77(،ق
ولجــاق»دخــلق نفــ ل«ق)ؤكــاق لــىقت ييــاقدلا  ظــذقخنلحســ ذ،قوةلــكقألنقدلا  ظــذقتكــ نقلحــثق
لفــسقدلا  ــ ظق لــىقتــاكقدلفأــرقدلســيئقعوقدألشأــنلقدلســيئذقلالــذ،قعوقت قــعقصاولبــنق( هــم،ق
قدل د ــظق)أتــيقخأســل هقشيــهقغلظــذقشــيقو ظــهق(ثــرقدلتأ يــفقوبــذدق(ــنق)تاتــبق ليــهقلفــ لق شلأــرَّ
دلا  ــ ظق(ــلقدل د ــظقخــرق(ــلقدلباــنهقدلا) ــيقةدتــهقشيتاتــبق ليــهق( كــاقعفــاق(اــنقعلددقدلبانهق
دلا) ــيقخل غــهق(ــلقلفــسقدلا  ــ ظ،قلــذدق) ــ لقدخــلق نفــ لقشــيقتفســياهقلآل)ــذقدلكا)اــذق»علفــاق
دهللقلســ لهقعنق)ت خــىقشــيقدلا  ظــذقعنقتكــ نقحســ هقخإاللــذقدل ــ لقدلا  ــ ظقشــيقدلبيــا«)78(،ق
وكاــنقةكــاق(ــلققبــرق»دخــلق نفــ ل«قعنقدلا  ظــذقتأتــيقخانخــذقعوقلــاالقعوقتأتــيقخحكاــذقشيبــاوق
ل ــنق(ــلقدل ظــاقشــيقكامقدخــلق نفــ لقلــًومقدلتبــنطقدلا  ظــذقخنلحســ ذ،قودلتبــنطقدلبانخــذق
خنلا  ظــذ،قشي تــجقعنقدلباــنهقدلا) ــيق)لً(ــهقدلحســ ذقشــيقعســنليبهقوتــاكقدلغلظــذقودالختأــندق ّاــنق
) فــاقدلابنطــبق(ــلقفــاةقوتأ يــفقو(ــنقعفــبه،قلــذدق) ــ لق»دخــلق نفــ ل«ق»وإلــىقدلا  ظــذقتالــعق
ــاق ــبق   ــنق)غل ــنق( ــىقشيه ــنق(اد  ــذقألله ــنتقظ ي ــلق( ا( ــفق( ــذقتتأل ــذقألنقدلبانخ ــذقدلبانخ ص ن 
عبــرقدلأ ــ لقدلاأتــندة.قوكفــىقخنلا بــ التقدلأند)ــذق(  ظــذ«)79(،قوب ــنق)ظهــاقل ــنق(ــلقلنحيــذقعنق
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دلباــنهقدلا) ــيقودلابنطــبقودلبايــبق)لــًمقحضــ لقدلأ ــرقلفهــمقدلاــاددقولتتحصــرقدلغن)ــذق(ــلق
عســل هقحســلقشــيقدلباــنهقدلا) ــي،قو(ــلقلنحيــذقعخــاىقدلتصــاق»دخــلق نفــ ل«قلاكنلــذقدلأ ــرق
ق لــىقدلبابــننق ودلبابــننقخإ انئــهقدلاكنلــذقدألولــىقشــيقدلباــنهقكاــنقشأــرق»دلغًدلــي«قدلــذيقعكــاَّ
دقلتكذ)ــبقلبــ ةقلبــّيقعوقحكن)ــذق(او)ــذق ــلقلبــّي،قإةدق ق)جألــهق(ســتأاز دقكن(ــاز ودلتصــاقلــهق»دلتصــنلز
ــنقللبابــننقوللي يــلقدلــذيقلا)ــه،قشنلأ ــرقعولــىقخنالتبــنعقأللــهقدلغا)ــًةقدإللســنليذق كننقق لــهق( نقضز
خــرقإنق لا ــنقخــأنقبــذدقلبــّيقعوقق لــهقبــ ققــ لقلبــّيقدتفــنققق لــهقوحــنلق(ــعقلتنئــجقدلبابــننقوح ي ــذق
دلي يــل«)80(،قولذلــكقتب ــىق»دخــلق نفــ ل«قدلأاــرق لــىقبــامقدالل يــندقدأل اــىقولدءقآلدءقدآلخا)ــلق
ــيق ــاةقدهللقش ــ قشا ــذيقب ــرقدل ــىقدلأ  ــت اقإل ــننق)س ــاونقحجــذقعوقخاب ــمق-قخ ــتق(كنلته ــنقكنل -(ها
قدستشــادشيذقق د(هــنقخ ــنءقدلث ــذقخيــلقعطــادفقدلاجتاــعقشهــ ق دإللســننقو(ــلقعلــرقبــذدقوضــعقحلــ الز
ضــاولةق(ــلقضاول)ــنتق( دلهــذقدلأ ــفقةلــكقعنقدلتشــكيكقخت لــهقدلحك (ــنتقودألشــاددقســ دءق
 لــىق(ســت ىقدل ــندةقعوق(ــلق)اثلهــمقودلتشــكيكقشــيقدألحــًدهقعوقدلجان ــنتقعوقدألشــاددقبــ ق(ــلق
ــًقدلث ــذقخيــلق ــنقوقــاقعكــّاق»دخــلق نفــ ل«ق لــىقتأً) ــاةقللأ ــفقشــيق(جتاأنت  عبــمقدلأ د(ــرقدلا ل
ق(ــلقإ اــنلقدلأ ــرق(ــلقعلــرقدلءقعيق عشــاددقدلاجتاــعق(ــلقعلــرقدســت ادلقعح دلــه،قولذلــكقشــاقُخـــاَّ

عدلجــذقللا)ــلقخحجــبق( نصــاهقدلتــيقلــنءتقإلصــاحقحــنلقدإللســنن.

المطلب الخامس: مفاسد أدلجة الدين وأثرها في إنتاج مفاهيم العنف:
ــّيانق ــلقوالقس ــلقفــألهقعنق)ســيءقللا) ــنق( ــضقكرق( ــلقو)اش ــنعقللا) ــلق نفــ ل«قعيقق  ــضق»دخ )اش
ت ظيــفقدل ــصقألغــادضقتبــامق(صنلــحقلهــذق(ــنقعوقعشــاددق لــىقولــهقدلبصــ ص،قو)فســاق»دخــلق
ُ ــ دقَشُأولَئـِـَكقعَُتــ ُهقَ َلْيِهــْمقَوعَلـَـنق ِذ)ــَلقتَنُخــ دقَوعَْصَلُحــ دقَوخَيَّ قدلَّ  نفــ ل«ق(ــلقخــالقق لــهقتأنلــى:ق﴿إالَّ
ِحيــُم﴾)81(،قو) ضــحق(ــلقخالهــنقكيــفقعســنءقدلبأــضق بــاقدلتأل)ــخقت ظيــفقخأــضق دُهقدلاَّ ــ َّ دلتَّ
دألحــكنمقدلشــا يذقكاــنقبــ قدلحــنلقخنل ســبذقإلــىقيدلحجــنجقخــلق) ســفقدلث نشــيمق»ت شــيق95قبـــق
قإلــىقدإل(ــنمق(نلــكقخــلقعلــسق)ســألهق ــلقعقصــىق   خــذق نقــبق ــنق(هــاوالز -714قم«قدلــذيقعســاعق) (ز
خــهقدل بــيقصلــىقدهللق ليــهقوســلمقشألنخــهقخألــهقصلــىقدهللق ليــهقوســلمقحكمقخ اــعقدأل)ــايقودألللرق
وســارقدلأيــلقودلتــاكقشــيقدلحــاةقحتــىقدلاــ تقشاــنقكننق(ــلقدلحجــنجقإالقعنقحكــمق لــىقخأــضق
ــمق-قإنقصحــتق-قالقتســت لبق ــلقته ــمق( ــنقولــهقإليه ــلقعنق( ــيقحي ــكقش ــلقدلسينســذقخذل (بنلفي
ــنق ــذقت ظيفز ــلقوقدل صــ صقدل اآلي ــفقدلا) دقخاــ لةقت ظي ــازز ــلق نفــ ل«ق(ب ــ لق»دخ ــك«)82(قو)  ةل
دق ــنق»وحــافقعقــ دمقآ)ــنتقخنلتأو)ــرقدلبأيــاقثــمقســا دقةلــكقخنلبنطــلقز اــ دقعنقلل ــاآنقظنبــاز خسيسز
ــنقشــكننقةلــكقلبــسقكثيــاقثــمقلشــأتق ــلقةلــكقلحلــذقدلبنط يــذقثــمقتأو)ــاتقدلاتفلســفيلقشــيق وخنط ز
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ــلق ــلقودلااغبي ــمقلشــأقتلبيــسقدل د ظي ــلقخإخــ دنقدلصفــنءقث دلشــا)أذقكأصحــنهقدلاســنئرقدلال بي
ودلاالئــذقشأخــذودقخأــضقدآل)ــنتقشأفــن  بنقوكتاــ دق(ــنق)فيابــنقو)أنلضهــن«ق)83(،قولذلــكقشأ ــاق
ُ ــ دقَواَلقتَُ  ُلــ دق ِقَشتَبَيَّ ِذ)ــَلقآَ(ُ ــ دقإَِةدقَضَاْخُتــْمقِشــيقَســبِيِرقدهللَّ َهــنقدلَّ تأاضــهقلتفســياقق لــهقتأنلــى:ق﴿)ـَـنقعَ)ُّ
ــَاٌةق ــُمقَكثِي ِقَ(َغنلِ ــَاقدهللَّ ــنقَشِأ  ْليَ ــنِةقدلاُّ ــَاَضقدْلَحيَ ــ َنقَ  ــنقتَْبتَُغ ــَتقُ(ْؤِ( ز ــَاَمقلَْس ــُمقدلسَّ ــىقإِلَْيُك ــْلقعَْلَ  لَِا
ــاهق د﴾ق)84(،قلج ــاز ــ َنقَخبِي ــنقتَْأَاُل َقَكنَنقخَِا قدهللَّ ــ دقإِنَّ  ُ ــْمقَشتَبَيَّ قَ َلْيُك ُ قدهللَّ ــلَّ ــُرقَشَا ــلقَقْب ــمق(ِّ ــَكقُك ُت َكَذلِ
ــلق ــنتق( ــاددقودلجان  ــنكرقدألش نقلاش ــاشز ــلق(ستش ــسقدلاأنصا) ــنءقدل ف ــذق لا ــاقخاؤ) ــلق(ت  خذب
إســ نطنتقلفســيذقدلأكســتق(ــلقدلبأــضقل شــاقدلشــكقودلا)بــذقخيــلقعشــاددقدلاجتاــع،قشي ــ ل:ق»عيق
دقعخــىقعنق)صاقكــمقشــيقإســا(كمق دقشاخلتــمقدإلســامقخكلاــذقدإلســام،قشلــ قعّنقعحــاز ك تــمقكّفــنلز
ــاهق ــهقغي ــاق(ؤدخذت ــيقعنق)ستشــأاقدإللســننق   ــذ،قوب ــذق ظيا ــذهقتاخي ــك.قوب عكننق)اضيكــمقةل
ــمق ــذقخســ ءقإةدقل ــمقدلتلاي قكننقبــ ق ليهــنقتســنويقعحــ دلق(ــلق)ؤدخــذه،قكاؤدخــذةقدلاأّل عحــ دالز
ــندونقدلتشــا)اق ــذقدلألــمقشيأت ــ نقطلب ) صــاقشــيقإ اــنلقلهــاه.قوكذلــكقبــيق ظــذقلاــلق)اتح 
 ليهــمقوتاّلــبق ثادتهــم،قوكذلــكقوالةقدأل(ــ لقوكبــنلقدلا ّظفيــلقشــيق(أن(لــذق(ــلقل ظابــمق(ــلق
صغــنلقدلا ّظفيــل،قوكذلــكقدآلخــنءق(ــعقعخ نئهــمقإةدقخلغــتقخهــمقدلحانقــذقعنق) تهاوبــمق لــىقدللأبق
دلاأتــندقعوق لــىقدلضجــاق(ــلقدآلالم«)85(قوبــذهقدآل)ــهقكاــنق) ــ لقتــالق» لــىقحكاــذق ظياــذقشــيق
حفــظقدلجن(أــذقدلا) يــذقوبــيقخــثقدلث ــذقودأل(ــننقخيــلقعشــاددقدأل(ــذق(ــنق(ــلقفــألهقإدخــنلقدلشــك؛ق
أللــهقإةدقشتــحقبــذدقدلبــنهق ســاقســاهقوكاــنق)تهــمقغيــاهقعنق)تهــمق(ــلقدتهاــهقوخذلــكقتاتفــعقدلث ــذق
و)ســهرق لــىقضأفــنءقدإل)اــننقدلاــاوققإةققــاقعصبحــتقدلتهاــذقتظــرقدلصــندققودلا نشــق«)86(،ق
و(ــلقعخــازقدلابنطــاقدلتــيقتصــاىقلهــنق»دخــلق نفــ ل«قدل نتجــذق(ــلقعدلجــذقدلا)ــلقوقدل نتــجق  هــنق
دقإلفــهنلقدلســيفقشــيق نقشــيقولــهقدلابنلفيــلقوتبا)ــاز دلأ ــفق(  لــذقدلتكفيــاقدلتــيقدتبــذتقســاحز
دقإلــىقةلدئــعقظنبابــنقد) ــيقوخنط هــنقسينســيق شــنئايقلفســي،قةلــكقعنقدلتكفيــاق ول بهــمقدســت ندز
لنتــجق ــلققلــذقتأ(ــرقخإحنطــذقخاــ ددقدلشــا)أذقودلت ســرقخهــذهقدلا  لــذقدليــرققنطــعق لــىقضأــفق
ــنتق ــحقشئ ــرقوتصب ــىقصــادعقوت نت ــؤديقإل ــنق) ــذقدلحــقق(ا ــمق ــلقإقن( ــنقوتص لب حجــذقعصحنخه

دلاجتاــعق(شــح لذقضــاقخأضهــنقدلبأــض.
و)ستشــهاقخفأــرقلســ لقدهللقصلــىقدهللق ليــهقوســلمقشــيق(أن(لــذقغيــاقدلاســلايلقشي ــ لق»ودلظــاق
إلــىق(أن(لــذقدل بــيقصلــىقدهللق ليــهقوســلمقدلا نش يــلقش ــاق ن(لهــمق(أن(لــذقدلاســلايل،ق لــىقعنق
دلا)ــلقســا)عقدلســا)ننقشــيقدل لــ هقشيكتفــيقعبلــهقخاخــ لقدلادخليــلقشيــهق(ــلقغيــاق( نقشــذقإةقالق
)لبثــ نقعنق)ألفــ هقخنل ــ ةقوتبنلــطقخشنفــتهققل خهــم،قشهــمق) تحا لــهق لــىقفــكقوتــاددقشيصيــاق

نقو(اــنق)أيــلق لــىقةلــكقث ــذقدلســنخ يلقشيــهقخنلاح يــل«)87(. ــنقلدســبز إ)انلز
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ــيق ــنقإســا(يذق( تشــاةقش ــيقتا ــيقعله ــاددقودألحــًدهقوقدلجان ــنتقدلت ــاقلألش ــنتقدلتكفي إنق الي
 نلا ــنقدلاأنصــاقدستشــاشهنق»دخــلق نفــ ل«ق( ــذقعكثــاق(ــلققــانق(ــلقدلً(ــننقد ــنقشيهــنقللــنلقدلا)ــلق
(اــلق)ت لــ نق(هاــذقدلباــنهقإلــىقعنق)لتً(ــ دقدلحياــذقودلحــذلقشــيقتفســيادتهمقوعق دلهــمقحتــىق
الق) ــعقدلبــافقشياــنقخي هــمقشيــؤديقإلــىقتفســياقدلا)ــلقخصــ لةقخنطئــذق(اــنق)ت لــاق  ــهقكثيــاق(ــلق
ــىق ــنزقإل ــنق ــلقداللحي ــ لقكلاــذقعلخنخه ــنقعق ــفقشي ــ لق»وعل ــنق(ــلق   ــجق  ه ــنق) ت ــلقو( عدلجــذقدلا)
ــفق ــلق( دق ــفق( ــ دتق(ســيابمقوعولق( ق ــيقعولقخا ــلايلقش ــافقدلاس ــيقعنقدخت ــاة،قوب لص
ــنق ــنق لايز علظنلبــم،قوقــاق(ضــتق لــهقدأل)ــنمقخأــاقدأل)ــنمقوتأنقبــتقدألقــ دمقخأــاقدألقــ دمق)أــاقل صز

ــنقإليــه«)88(. الق) بغــيقدلب ــنءق ليــهقوالقع اش ــيقخأــاقبــذدقدليــ مق(لتفتز
إنق(ــنق)ســأىقإليــهق»دخــلق نفــ ل«قبــ ق(صلحــذقدلأنلــمقدلتــيقتتاثــرق»شــيقدحتــادمقخ ــنءقدل فــ سقشــيق

كرقحــنلقوتأ(يــلقلــهق(ــلقدلتســنبيرقشــيقحــًمقعص لــه«)89(.
شهــذدق»بــ قحــققدلحيــنةقدلــذيقبــ قحــقق(ــلقح ــ ققدإللســننقوحا)تــه،قشــإنقداللتهــندقدلح ي ــيق
إلاــنقبــ قدلــذيق)حــادقبــذهقدلغن)ــنتقوبــذهقدلح ــ ققللحفــنظق ليهــنقودلاشــنعق  هــن..ق(ــنق)ــؤديق
نقالق)أاــرقدل صــ صقو)ؤلــهق ــنقوســاز إلــىقدلأــاودنق ليهــنق(اــنق) نقضهــنقو)كــ نقدلا قــفقكلــهق( قفز
ــنقكاــنق دإللســننق لــىقحســبقبــ دهقكاــنق)فأــرقخأــضقدلاتغاخيــلقوالق)أخذبــنق لــىقظنبابــنقحاشيز
ــيقودلا نصــاق ــندونقدلاأنل ــاققشيه ــنظقوداللغ ــكقخنأللف ــ نقخنلتاس ــاقدلاحاث ــرقدلظنب ــرقعب )فأ
ــىق ــنتقإل ــنقودلجًئي ــىقعص له ــاوعقإل ــىقلدقدلف دقإل ــيق(ســت از ــجقدل ســايقدلأ ل ــذدقدلا ه و)كــ نقب
ــنقللف يــهق ل ــنق»دخــلق نفــ ل«قلا ةلز دلاتحكاــنت«)90(قو) ــامق إلــىق دلكليــنتقودلاتشــنخهنتق
ودلبايــبقدلــذيقالق)ا أــهقتشــبثهقخنل صــ صق(ــلقدلت قــفقوإخــادءقدلــاعيقشياــنق)ســت لبق(ــلقع( لق
ــيَنِطيُلقَ َلــىقُ(ْلــِكقُســَلْيَانَنق بَُأــ دقَ(ــنقتَْتُلــ قدلشَّ تحتــنجقةلــكقش جــاقشــيقتفســياهقل  لــهقتأنلــى:ق﴿قَودتَّ
َلقَ َلــىقدْلَاَلَكْيــِلقخِبَنخـِـَرق ًِ ــْحَاقَوَ(ــنقُعلــ ــنَسقدلسِّ ُاــ َنقدل َّ ــيَنِطيَلقَكَفــُاودقُ)َألِّ قدلشَّ َوَ(ــنقَكَفــَاقُســَلْيَانُنقَولَِكــلَّ
ُاــ َنقِ(ْ ُهَاــنق َاــنقلَْحــُلقِشْت ـَـٌذقَشــَاقتَْكُفــْاقَشيَتََألَّ ــىق)َُ ــ اَلقإِلَّ َاــنِنقِ(ــْلقعََحــٍاقَحتَّ َبــنُلوَتقَوَ(ــنُلوَتقَوَ(ــنقُ)َألِّ
ــنق ــ َنقَ( ُا ِقَو)َتََألَّ ــإِْةِنقدهللَّ قخِ ــٍاقإاِلَّ ــْلقعََح ــِهقِ( ــَلقخِ ( ــمقخَِضنلِّ ــنقُب ــِهقَوَ( ــْاِءقَوَزْوِل ــَلقدْلَا ــِهقخَْي ــ َنقخِ ُق ــنقُ)َفاِّ )َ
ُبــْمقَواَلق)َ َفُأُهــْمقَولََ ــْاقَ ِلُاــ دقلََاــِلقدْفــتََادُهقَ(ــنقلـَـُهقِشــيقدآْلِخــَاِةقِ(ــْلقَخــَاٍققَولَبِْئــَسقَ(ــنقَفــَاْودقخـِـِهق )َُضاُّ
عَلُفَســُهْمقلَــْ قَكنُلــ دق)َْأَلُاــ َن﴾)91(،قشياشــضق»دخــلق نفــ ل«قو) ت ــاقكرقدلتفنســياقدلاتأل ــذقخســحاق
ــنقعنق»لبيــاقدخــلقدأل صــم«قســحاقلســ لقدهللقصلــىقدهللقوســلمق دلاســ لقصلــىقدهللق ليــهقوســلمقلدشضز
دقحــنولقعنق)ســحاقدل بــيقصلــىق قعنقلبيــاز شي ــ لق»و) بغــيقدلتثبــتقشــيق بنلتــهقثــمقتأو)لــه،قوالقفــكَّ
دهللق ليــهقوســلمقش ــاقكننقدليهــ دقدلســحاةقشــيقدلاا) ــذقوعنقدهللقعطلــعقلســ لهق لــىق(ــنقشألــهقلبيــاق
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ــهقلبــيقالق لتكــ نق(أجــًةقلل بــيقصلــىقدهللق ليــهقوســلمقشــيقإخاــنلقســحاقلبيــاقوليألــمقدليهــ دقعل
تلح ــهقعضادلبــمقوكاــنقلــمق)ؤثــاقســحاقدلســحاةق لــىق( ســىقكذلــكقلــمق)ؤثــاقســحاقلبيــاق لــىق
لســ لقدهللقصلــىقدهللق ليــهقوســلمقوإلاــنق ــاضقلل بــيق ــنلضقلســايقفــفنهقدهللق( ــهقشصــندفق
ــنقلاــنق الــهق»لبيــاقدخــلقدأل صــم«ق(ــلق(حنولــذقســحاهقوكنلــتقلؤ)ــنقدل بــيقصلــىقدهللق عنقكننق( نللز

 ليــهقوســلمق(ــلقدهللقخاــنقص ــعقلبيــا«ق)92(
ق»دخــلق نفــ ل«قختج ــبققــالقدلاســتانعقحاــرقدل ــصق(ــنقالق)حتاــرقدونقدإل ــادضق و(ــلقب ــنقعكــاَّ
شــيقدآلنقلفســهق ّاــنقت تضــيقدلضــاولةقدلبــ حقخــهقالقســّيانقشياــنق)تألــققخبأــضقدلاســنئرقدلتــيق)كثــاق
ــنق(ــنقكنلــتق(بأــثقتشــكيكقشــيق(ــاىقدحتــادمقبــذدقدلا)ــلقلحا)ــذق دلجــالقشــيقفــألهنقودلتــيقغنلبز
دلفــادقودلجان ــذ،قوحان)تــهقلهــنقكاــنقبــ قدلحــنلقشــيقدختيــنلق(ــلق)حكاهــن،ق) ــ لق»دخــلق نفــ ل«ق
ــ لق ــنققولضــىقلاه ــيقخنتف ــلقعنق)كتف ــبقتأيي ــيقدلغنل دقش ــاز ــذق س ــعقدأل( ــنققلاي ــنقكننقدتف »ولا
ــذق ــيقدلحك ( ــذقش ــمقدأل( ــ نقحنك ــاق)ك ــ لقش ــذقللجاه ــذق(از( ــتقدلا)ا ادطي ــكقكنل ــذقشلذل دأل(
ــن«)93(،قوخبصيــاةقشنئ ــذقو  ــرقلدلــحق دلا)ا ادطيــذقإالق(ــلقدختــنلهقلاهــ لقدأل(ــذقليكــ نقحنكاز
)ضــعق»دخــلق نفــ ل«ق)ــاهق لــىقعبــمقدل ضن)ــنقدلتــيقلأنلــيق( هــنقشــيقوقت ــنقدلادبــلقودلتــيقعدتقإلــىق
كثيــاق(ــلقدلأ ــفق(ــلققبــرقخأــضقدلجان ــنتقدلتــيقتضــعقســنتادق لــىقدلا)ــلق(ــلقخــالق(فهــ مق
دلحنكايــذقوعنقدلحنكــمقخليفــذقهللق لــىقدأللضق(اــنقعدىقإلــىقولــ دقخأــضقدلجان ــنتقدلاســلحذق
دلأ يفــذقلتاكيــلقدلبليفــذق(ــلقدلحكــم،قشفــيقلدهق لــىق» لــيق بــاقدلــادزق«قدلتــيقضا هــنقشــيقكتنخهق
دإلســامقوعصــ لقدلحكــمقودلتــيق(ــلقخي هــنقق لــهق»إنق لاــنءقدإلســامقلــمق)بي ــ دق(صــالقدل ــ ةقدلتــيق
ــاىقعنق ــلق( هــمق(ــلق) ــنلدتقدل ــ مقعنقللاســلايلقشــيقةلــكق(ذببي ــهقدســت اعق(ــلق ب للبليفــذقوعل

دلبليفــذق)ســتااقق تــهق(ــلققــ ةقدهللقتأنلــىقو( هــمق(ــلق)ــاىقعنق(صــالقق تــهقبــ قدأل(ــذق»94
ــنءق ــلق لا ــاق( ــرقعح ــمق)  ــققول ــلقدلتح ي ــاق  ــكامقخأي ــذدقدل ــ ل«:ق»ب ــلق نف ــيخق»دخ ــ لقدلش  (
ــهق(ــلقدهلل،قوإلاــنقعطب ــتقكلاتهــمق لــىقعنقدلباشــذقالقت أ ــاق دإلســامقعنقدلبليفــذق)ســتااقق ت
إالقخأ(ا)ــل:قإ(ــنقدلبيأــذق(ــلقعبــرقدلحــرقودلأ ــاق(ــلقدأل(ــذ،قوإ(ــنقخنلأهــاق(اــلقخن)أتــهقدأل(ــذقلاــلق
ــذ،قوعنق ــ قدأل( دقب ــذ،قشاصــالقدلســلاذقإةز ــلقلدلــعقلأل( ــىقعنقكاقدلاا) ي ــنقوالق)بف ــادهقصنلحز (
ــذق ــيقوالقخأصاــذ«)95(،قإنقعبلّي دلبليفــذقالق)ســتااقســلاتهق(ــلقدهللقالقخ حــيقوالقخنتصــنلقلوحنل
دأل(ــذقخاخــ لق صــاقدلت  )ــاقتاــاق بــاقدلتاخيــذق لــىقدحتــادمقدآللدءقودلتســن(حق  ــاقدالختــافق(اــنق
ــنمقدلحضــنلدتقو اــادنقدأللضقوإصاحهــن.قةلــكق»عنقدهللقخلــققدإللســننق لــىق )ــؤديقإلــىققي
عصــ لقشاا)ــذقلأاــادنقدلأنلــمقوبــيقإةنقدلصنلحــذقخنلتظــنمقبــذدقدلأنلــمق لــىقعكاــرقولــهقوبــيق
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إةنق(ــنقدحتــ ىق ليــهقدإلســامقدلــذيقعلددهقدهللقإلصــاحقدلأنلــمقخأــاقدختالــه«)96(،قوالقلجــاقلهــذهق
قإالق  ــاق»دخــلقدلافيــر«قدلــذيق»د ــنقإلــىقدلحفــنظق لــىقدلحيــنةقشــيقدل بــنتقخــأالقتا(ــيق دلاؤ)ــذق(ثيــاز
خــذولقدلف دكــهقحيــلقدســتهاكهن،قوإلاــنق)حتفــظقخهــنقأللهــنقعصــ لقلهــذهقدل بنتــنتقودألفــجنلقدلتــيق
تلــاقثاادتهــن«)97(،قو(ــلقعلــرقةلــكقد ــنق»دخــلق نفــ ل«قإلــىق ــامقتحايــرقدل ــصقدلا) ــيقعكثــاق
(ــلق(أ ــنهقدلا ــ طقخــهقكاــنقحــّذلق»(ــلقدلتحــنلقدألشــكنل،قوشــيقدلا نخــرقد ــنقإلــىقدحتــادمقدألشــكنلق
ــلقو ــامقدحتاد(هــنق(اخــرق دلابتلفــذق(ــلقدونقســبا)ذقعوقدســتهًدء؛قألنقدحت ــنلقعشــكنلقدآلخا)
إلــىقد(ــ لقدإلخــادعقودل ــالةق لــىقدإلشصــنحق  هــنقشتاــ تقتحــتقعقفــنلقدألســاقشــيقســبنبنققبــرقعنق

تبلــغقعفــابنقوتســتايعق( نو(ــذقدلً(ــننقولــيقع)ــايقدلاضاها)ــل«)98(.
ــنقلذلــكق(ــلقخــالقلاــعقفــارقخابــنءقدأل(ــذقو لانئهــنقشي ــ لق»إنقعقــرق وقــّامقل ــنقحــاقزتابي يز
ــأ دق ــيقعنق)س ــاضقدلألا ــذدقدلغ ــلقب ــهق( ــ دقخ ــذدقدلأصــاقعنق)بتائ ــيقب ــنءقش ــىقدلألا ــنق)جــبق ل )
إلــىقلاــعق(جاــعق لاــيق)حضــاهقعكبــاقدلألاــنءقخنلألــ مقدلشــا يذقشــيقكرققاــاقإســا(يق لــىق
دختــافق(ذدبــبقدلاســلايلقشــيقدألقاــنل،قو)بســا دقحنلــنتقدأل(ــذقو)صــالودقشيهــنق ــلقوشــنقق

ــذق ليهــنقو)ألاــ دقعقاــنلقدإلســامقخا الدتهــم....ق«ق)99( ــلق اــرقدأل( شياــنق)تأي

الخاتمة
ــنقللا)ــلقحنفــنقهللقـقوإلاــنق (ــلقكرق(ــنقســبققلاحــظقعّنقإ اــنلقدلأ ــرقشــيقدلا)ــل،قليــسقإصاحز
ــيق ــذقدلت ــل،قوللاا)  ــنقدلا) ــاضقشيه ــيقُ  ــذقدلت ــبقإصــاحقدلا هجي ــيقل دل ــاقش ــققلل ظ ــ قطا) ب
قعنق)أتــيقإصــاحقدلباــنهقدلا) ــيقشــيقصــادلةقدلأ ــرقلــكرق )فهــمقخهــنقدلا)ــل،قلذلــكقكننقالقُخـــاَّ
ــنلهقشاــاةقدهللقدلتــيقوضأهــنقشــيقدإللســننقشنســتبلفهقشــيقدأللضق ــذقخن تب ــذقودلالي ) دأل(ــ لقدلا) ي
ــلق ــنقدلا) ــاضقخه ــيق)أ ــذقدلت ــىقدلاا)  ــاقإل ــنقدل ظ ــكقولــبق لي  ــنء،قولذل ــثق)ش ــنقحي ــ عق( ه )تب
وإلــىق( هجيــذقدلباــنهقدلا لــهقللفــادقودلاجتاــعقحتــىقالق) شــغرقدل ــنسقخ ضن)ــنقتلبــسق ليهــمق
د) هــمقوتبأابــمقكرقدلبأــاق ــلق(غــًىقدلباــنهقدلا) ــيقدلــذيق)حــثق لــىقتأليــمقدل ــنسقع(ــ لق
ــىقتشــتيته،ق ــىقدلأ ــرقإل ــيقتاكــًق ل د) هــمقودلينبــم،قشيبــاجقدلباــنهق(ــلق(جــنلقدلا ــ ةقدلت
دق لــىققــالةقدلأ ــرقدلبشــايقوشاا)تــهقشــيقتفســياق شجــنءق( هــجق»دخــلق نفــ ل«قدإلصاحــيق(أتاــاز
ــ لق ــلقدأل( ــنقدســتحاثق( ــندقشيا ــعقداللته ــاهق( ــلقظنب ــاق( ــ قعخأ ــنقب ــهقشيا ــيقوتأو)ل ــصقدلا)  دل 
للفــادقودلاجتاــعق(ــلقخــالق(حنولــذقدل ظــاقلــكرقل دلــبقدإلصــاحقدلا هجيــذقدلتــيقُ ــاضقخهــنق
دلا)ــل،قوللاا) ــذقدلتــيقُ)فهــمق(ــلقخالهــنقلــذدقخ ــىق»دخــلق نفــ ل«ق( هجــهقشــيقتجا)ــاقدلباــنهق
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دلا) ــيق(ــلقخــالق( نصــاقدلشــا)أذقدلصحيحــذقدلح ي يــذقدلا لــ دةقشــيق(أنلــيقدأللفــنظقدلتــيقالق
ــكق ــحقلأ ــرق(ســت ياقولذل ــيقتأتاــاق لــىقدالســت بنطقدلصحي ــالق ليهــنقظ دبــاقدل صــ صقودلت ت
شــإنق(أاشــذقبــذهقدلا نصــاق) بغــيقعنقتلتاــسقشــيقبــذدقدلتأو)ــرقدلصحيــحقوليــسقدلالــ عقلأللفــنظق
دلظنبــاة،قوقــاقتــذلعقشــيقةلــكقخنســتبادمقدللغــذقودلا اــققودلفلســفذقكا هــجق(ــلق( نبــجقدلحــ دلق
ودلباــنهقدلا) ــيقلاــنق)حال لــهق(ــلقلد)ــذقدلأ ــرقوعســنليبقلإلق ــنعقشــيقكرق صــاقوز(ــنن،ق(اــنق
دق لــىقو ــيقتــنمقخاــنقتحالــهقلصــ صقدلشــاعق(ــلق( نصــاق ًز دقفــا ليزنق(اتكــ ع اــىقلتفســيادتهقخأــاز
نقدلجــالقدلهــندفق(ــلقعلــرقإ) ــنظقدألةبــننق صحيحــذقتبــامقصنلــحقدلفــادقودلجان ــذ،ق(ســتبا(ز
ــذقخضــاولةقولــ دقدلجــالق ــنءقدأل( ــهقخاب ــىقت لي ــلق نفــ ل«ق ل ــهق»دخ ــنقلب ــلقب  ــن،قو( القإ)هن(ه
ــلقولــ دق ــلق نفــ ل«ق( ــيقدلباــنهقدســت نهق»دخ قعوقسفســاذق-قش ــادءز ــذيقالق)بتغــيق( ــعق-قدل دلا  
لاليــذقلدئأــذقشــيقدلباــنهقدإللهــيقدلا لــهقلل ــنسقوتب ــىقدلأاــرق لــىقبــامقدالل يــندقدأل اــىق
ولدءقآلدءقدآلخا)ــلق-ق(هاــنقكنلــتق(كنلتهــمق-قخــاونقحجــذقعوقخابــننق)ســت اقإلــىقدلأ ــرقدلــذيقبــ ق
ــنقللتكليــفق(ــعق ــامقدل قــ فق لــىقدلا  ــ لق ــنق( نطز شاــاةقدهللقشــيقدإللســنن،قودلــذيقلألــهقع)ضز
ش ــطقلاــنق)تاتــبق ليــهق(ــلقلاــ دقللأ ــرقولاــ دقشــيقدلا)ــل،قودلجهــرقخا نصــاقعئاــذقدلاســلايلق
ودلألاــنءقدلاخنليــلقكاــنقلّبــهق»دخــلق نفــ ل«قدلبابــنءقودلف هــنءق لــىقدســتاادل)ذقشتــحقخــنهقداللتهــندق
ــنقالختــافقدألز( ــذقودأل(ك ــذ،قحيــثقإنقدألحــكنمقتــاولق وإ اــنلقدلأ ــرقدلا ــ طقخنلشــاعقوش ز
ــن،قوإنقدختــافقدلً(ــننقودلاــكننقودل قنئــعقدلاحاثــذقتاشــضقدلجاــ دق دقو ا(ز (ــعق للهــنقولــ دز
شــيقدل صــ ص،قوقــاقدلتصــاقيدخــلق نفــ لمقلاكنلــذقدلأ ــرقودلبابــننقخإ انئــهقدلاكنلــذقدألولــىقشــيق
دلباــنه،قو)ظهــاقةلــكق(ــلقخــالقدلباــنهقدلا) ــيقودلابنطــبقودلبايــبقحيــثقإنقدختــافق
ــًمق ــذدقكننق)ل ــافقطبيأــذقدإللســننق-قدلابنطــبق-قل ــىقدخت ــىق(ــادلقدلأصــ لقعدىقإل ــعق ل دل قنئ
 لــىقدلبايــبقتجا)ــاقدلباــنهقدلا) ــيقليبلــغقدلا)ــلقخأســل هق( بــ لقلهــذهقدلابيأــذقدلاتجــادةق
لهــذدق)لــًمقحضــ لقدلأ ــرقلفهــمقدلاــادد،قولكــيقتتحصــرقدلغن)ــذق(ــلقعســل هقحســلقشــيقدلباــنهق
دلا) ــيق)جــبق لــىقدلبايــبقد تاــندهق لــىقبــذدقدألســل هقدلحســل،قودلــذيقالق)تأتــىقإالقخاــنقع(اق
خــهقدلشــنلعق(ــلقحكاــذقو(  ظــذقحســ ذقولــالقالق)بــاجق ــلقلايــرقدل ــ لقودلاثــر،ق(ــلقعلــرق
ةلــكقتصــاىق»دخــلق نفــ ل«قلــكرقدلاســنئرقدلتــيقتــؤديقإلــىقعدلجــذقدلا)ــلقودلتــيقالق) تــجق  هــنق
دق نقشــيقولــهقدلابنلفيــلقوتبا)ــاز إالقدلأ ــفقكا هــجقدلتكفيــا،قوتلــكقدلاســنئرقدلتــيقدتبــذتقســاحز
ــنقسينســيق شــنئايق ــيقوخنط ه ــنقد)  ــعقظنباب ــىقةلدئ دقإل ــت ندز ــمقدس ــيقول به إلفــهنلقدلســيفقش
لفســي،قةلــكقعنقدلتكفيــاقكاــنقوضحــهق»دخــلق نفــ ل«قلنتــجق ــلققلــذقتأ(ــرقخإحنطــذقخاــ ددق
دلشــا)أذقودلت ســرقخهــذهقدلا  لــذقدليــرققنطــعق لــىقضأــفقحجــذقعصحنخهــنقوتص لبــمق ــلقإقن(ــذق
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دلحــقق(اــنق)ــؤديقإلــىقصــادعقوت نتــرقوتصبــحقشئــنتقدلاجتاــعق(شــح لذقضــاقخأضهــنقدلبأــض،ق
ــنقدلاأنصــاقدستشــاشهنق إنق( نبــجقدلتكفيــاقودلتاــافقدلتــيقتا ــيقلســبتهنقللا)ــلق( تشــاةقشــيق نلا ز
»دخــلق نفــ ل«ق(ــلقعكثــاق(ــلققــانق(ــلقدلً(ــننقد ــنقشيهــنقللــنلقدلا)لق(اــلق)ت لــ نق(هاــذقدلبانهق
ــعقدلبــافقشياــنقخي هــمق ــىقالق)  ــيقتفســيادتهمقوعق دلهــمقحت ــ دقدلحياــذقودلحــذلقش ــىقعنق)لتً( إل
شيــؤديقإلــىقتفســياقدلا)ــلقخصــ لةقخنطئــذق(اــنق)ت لــاق  ــهقكثيــاق(ــلقعدلجــذقدلا)ــلقودلتــيقالق) تــجق
  هــنق(ــلق  ــف،قولذلــكقت ــّ عقدلباــنهقلــاىق»دخــلق نفــ ل«،قش جــاهق) لــهقخانخــهقدإلصاحيق
ــندةق ــننقلً) ــذقدإل)ا ــا)أذ،قلت  ) ــذقدلش ــنتق(أ  لي ــالقإثب ــلقخ ــذق( ــاددقودلجان  ــنء،قولألش للألا
دإلقبــنلق لــىقدلأبــندة،قشكنلــتقبــذهقإحــاىقوســنئرقدلتاغيــبقدإلصاحــيقللباــنهق  ــاهق(ــلق
علــرقبــذدقوضــعق»دخــلق نفــ ل«ق ــّاةقحلــ لقدستشــادشيذقتابي يــذقعباهــنقلاــعقفــارقخابــنءقدأل(ــذق
و لانئهــنقشي ــ لقإنقعقــّرق(ــنق)جــبق لــىقدلألاــنءقشــيقبــذدقدلأصــاقعنق)تبــذودق(ــلقبــذدقدلغــاضق
دلألاــيق(ســأىقإلــىقلاــعق(جاــعق لاــيق)حضــاهقعكبــاقدلألاــنءقخنلألــ مقدلشــا يذقشــيقكرققاــاق
إســا(يق لــىقدختــافق(ذدبــبقدلاســلايلقشــيقدألقاــنل،قو)بســا دقحنلــنتقدأل(ــذقو)صــالودق
شيهــنق ــلقوشــنققشياــنق)تأيــلق اــرقدأل(ــذق ليهــنقو)ألاــ دقعقاــنلقدإلســامقخا الدتهــمقودلتــيق)كــ نق
(ــلقعبــمقعول )نتهــنقضــاولةق( دلهــذقدلأ ــفقدل نتــجق(ــلقدلتشــكيكقخت لــهقدلحك (ــنتقودألشــاددق
ســ دءق لــىق(ســت ىقدل ــندةقعوق(ــلق)اثلهــمقعوقدلتشــكيكقشــيقدألحــًدهقعوقدلجان ــنتقعوقدألشــادد؛ق
ــ ةقللحــ دلق ــذدقد  ــيقب ــن،قوش ــيق(جتاأنت  ــفقش ــاةقللأ  ــرقدلا ل ــ قعحــاقدلأ د( ألنقدلتشــكيكقب
ودلتســن(حقخيــلقدألد)ــننقلبــّثقدلســامقخيــلقدألشــاددقودلاجتاــعقشــاق(جــنلقللأصبيــذقودلتأصــبق(ــلق
قبــرقش هــنءقدأل(ــذقود نتهــنقشــيقدلباــنهقدلا) ــيقوقــاقعكــّاق»دخــلق نفــ ل«ق لــىقتأً)ــًقدلث ــذقخيــلق
ق(ــلقإ اــنلقدلأ ــرق(ــلقعلــرقدلءقعيق عشــاددقدلاجتاــعق(ــلقعلــرقدســت ادلقعح دلــه.قولذلــكقشــاقُخـــاَّ

عدلجــذقللا)ــلقخحجــبق( نصــاهقدلتــيقلــنءتقإلصــاحقحــنلقدإللســنن.

التوصيات:
1-ق(ادلأــذقدلباــنهقدلا) ــيقوت حيــاهقتحــتق( هجيــذقشكا)ــذقوســايذقتحــنولقإلشــنءقليــرق(تفــقق
ــاق ــؤولقخ ــهق)فســاقو) ــنمقدلاســجاقوخايب ــاقلفكــاقإ( ــاكقدأل( ــسق(ــلقدلاأ ــ لقعنق)ت ــكنلقشلي دألش

لؤ)ــذقد) يــذق(تفــقق ليهــن.
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2-(حنولــذقتجــنوزقدلاأ قــنتقدلتــيقكبّلــتقع)ــايقدلاصلحيــل،قوةلــكق(ــلقخــالقإ ــندةققــادءةق
دلتــادثقخأ يــلقدل  ــاقدلت  )اــيقلتجــنوزق(احلــذقدلت ليــاقدأل اــىقودلجاــ دقدلتــيقعخــاتقدلاســلايلق

د. كثيــاز
ــ مقدإلســا(يذ،قخاــنقعنق ــذ،قكإصــاحقدلأل ــنقدأل( ــبقدإلصاحــي،قألبــمققضن) 4-قفــا لقدلجنل

ق(ــلقدل ظــاقإليهــنقخأكثــاق(ــلقلنلــب. دلألــ مقبــيقعبــمق(صــندلقدلفكــاقدلاأاشــيقشــاقُخـــاَّ
ــنق ــكق( ــذقوةل ــيقتشــغرقدأل( ــذقخنصــذقدلت ــعقدلاحاث ــبقدل ظــايقللباــنهقخنل قنئ ــطقدلجنل 5-قلخ

ــي. ــجقتابي  ــعقخا ه ــادقودلاجتا ــذقدلف ــهقخا( ــبق لي )تات

المصادر والمراجع:

أوًل المصادر: -
ق1 دل اآنقدلكا)م.
ق2 كتبقدلصحنح.
ق3 ــع،ق. ــيذقللت ز) ــاكذقدلت لس ــب،قدلش ــحقخ ا) ــسقدلصب ــا«:قعلي ــاقدلانب ــ لق»(حا ــلق نف دخ

ت لــسق1967
ق4 دخــلق نفــ لق»(حاــاقدلانبــا«:قعصــ لقدل ظــنمقداللتان ــيقشــيقدإلســام،قدلشــاكذق.

ت لــس،ق1977 للت ز)ــع،ق دلت لســيذق
ق5 دخلق نف لق»حااقدلانبا«:قتفسياقدلتحا)اقودلت  )ا،قدلادلقدلت لسيذقلل شاق1984.
ق6 دخــلق نفــ لق»(حاــاقدلانبــا«:ق( نصــاقدلشــا)أذ،قدلشــاكذقدلت لســيذقللت ز)ــع،قت لــسق.

1928
ق7 ــلق نفــ لق»(حاــاقدلانبــا«:ق( نصــاقدلشــا)أذقدإلســا(يذ،قتح يــققودلدســذق(حاــاق. دخ

ــسق2001 ــننقدأللدن،قددلقدل فنئ ــاقدلايســنوي،ق ا دلانب
ق8 دخــلق نفــ ل«ق(حاــاقدلانبــا«:قل ــاق لاــيقلكتــنهقدإلســامقوعصــ لقدلحكــم،قدل نباة.ق.

دلاابأذقدلســلفيذ،ق1344قه
ق9 دخــلق نفــ لق»(حاــاقدلانبــا«:قدحتــادمقدألشــكنل،ق(جلــذقدلســأندةقدلأظاــىقعق18قل(ضــننق.

1322ه
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دخــلق نفــ لق»(حاــاقدلانبــا«:قتح ي ــنتقوعلظــنلقشــيقدل ــاآنقودلســ ذ،قدلابأــذقدلثنليــذ،ق.ق10
ددلقدلســامق1429قه،ق2008قم

ــيق.ق11 ــذقش ــنظقدل دقأ ــيقودأللف ــلقدلاأنل ــىق( ــا:قكشــفقدلاغا ــاقدلانب ــ لق»(حا ــلق نف دخ
دلا طــأ،قضبــطقولصــهقو لــقق ليــهقوخــاجقعحند)ثــهقد/قطــهقخــلق ليقخ ســا)جقدلت لســي،ق

طق2،قطبأــذق(شــتاكذقخيــلقددلقســح  نقخت لــسقوددلقدلســامقخنل نبــاة،ق2007
دخــلق نفــ لق»(حاــاقدلانبــا«:قعصــ لقدإللشــنءقودلبانخــذ،ق(ابأــذقدل هضــذ،ق ــادق11،ق.ق12

دلابأــذقدألولى،قت لــس،ق1339
دخــلقشــنلس:ق( ن)يــسقدللغــذ،قتح يــقق بــاقدلســامق(حاــاقبــنلون،قددلقدلفكــا،قج2،ق.ق13

1979
دخلق( ظ ل:قلسننقدلأاه،قددلقصندل،قخياوت،ق2010،قج1.ق14

ثانًيا: - المراجع
ق1 دخــلقدلب لــذ،ق(حاــاقدلحبيــب:قفــيخقدإلســامقدإل(ــنمقدألكبــاق(حاــاقدلانبــاقخــلق.

دلأاخيــذقللكتــنه،قت لــسقي2008م،قدلجــًءقدألول دلــادلق  نفــ ل،ق
ق2 عحاــاق بــاقدهللقدلايــنل:قتأو)ــرقدلباــنهقدلا) ــيقشــيقدلفكــاقدلحادثــيقدلجا)ــا،قح ليــذق.

كليــذقعصــ لقدلا)ــل،قدل نبــاة،قدلأــادق22،قدلاجلــاقدلثنلــث،
ق3 خل نســمقدلغنلــي:قفــيخقدلجن(ــعقأل ظــم«ق(جاــاقدلانبــاقخــلقدلأنفــ لق»حينتــهقوآثــنلهقددلق.

خــلقحــًم،قدلابأــذقدألولــىق1417قه،ق1996صق122
ق4 دلج ز)ــذق»دخــلقدل يــم«:قع ــامقدلا قأيــلق ــلقلهقدلأنلايــل،ق(كتبــذقدلكليــنتقدألزبا)ــذ،ق.

1980 ل نباة،ق
ق5 ق لق( نصاقدلشا)أذق(با طقخاكتبذقدألزباقلقمق256. دلج ) ي:قل از
ق6 دلــادزيق»شبــاقدلا)ــل«:قدلاحصــر،قدلدســذقوتح يــققطــهقلنخــاقدلأل دلــي،ق(ؤسســذق.

دلاســنلذ،قدلايأــذقدلثنلثــذ،ق1997
ق7 دلا)ســ ليق»عحاــا«:قلظا)ــذقدلت ا)ــبقودلتغليــبقوقتابي هــنقشــيقدلألــ مقدإلســا(يذ،ق.

تح يــققدل نفــا:قددلقدلكلاــذقدلا صــ لة،قدلابأــذقدألولــى،ق1997
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ق8 دلشنطبيق»عخ قإسحنق«:قدلا دش نت،قددلقدلاأاشذ،قخياوت.
ق9 ــا(يذ،ق. ــذقدإلس ــادق4،قدلجن(أ ــاق  ــر،قدلتجا) ــيقخنلأ  ــذقدل ح ــً:ق اق ــاةقدلي ــننقق  ثا

(نليً)ــنق1998
دلأا(ــنتقدلت  )ا)ــذقشــيقتفكيــاقدلشــيخقدلانبــاقخــلق نفــ ل،قلــاوةقدلت  )ــاق  ــاق لاــنءق.ق10

دلً)ت لــذقشــيقدل صــفقدألولق(ــلقدل ــانقدلأشــا)ل،قلا)ــاةقدلشــاققدألوســط،قآشــنقق
إســا(يذ،قدلثاثــنءق(ن)ــ 2008قعق10759

ــمق.ق11 ــنلدت،قددلقدل ل ــذ،قدأل( ــذقدلأاخي ــيقدلصحنش ــا(يقش ــنهقدإلس ــس:قدلبا ــاق) ل (حا
ــع ــاقودلت ز) لل ش

ــيقشلســفذق.ق12 ــرقدل ظــايقش ــيقودلأ  ــرقدلأال ــذقدلأ  ــرق»( ًل ــاقدلأ  ــلقدلســنشي:قل  ــ لقدلا) ل
ــص،ق2003. ــس،قصفنق ــل،قت ل ــاءقدلا) ــذق  ــى،ق(كتب ــذقدألول ــيق»دلابأ دلغًدل

الهوامش:
1.ق-قدلب اة:ق129

2.ق-قبــ ق(حاــاقدلانبــاقخــلق(حاــاقدلانبــاقخــلق نفــ لق
 نلــمقوش يــهقت لســيقعســاتهق( حــالةق(ــلقدأللالــسق
ــمق ــذقتأل ــاهقدألددلس ــىقعفــادفقدملغ ــنقإل تالــعقعص له
ــه،ق ــنلقدألســنتذةقشي ــلقكب ــحق( ــمقعصب ــذقث ــعقدلً)ت ل خجن(
ت لــىق ــاةق( نصــبقعباهــنقفــيخقدجلن(ــعقدأل ظــمق
ــذقيفق ــذق»وشاو ــهقوكننقعولق(ــلقحنضــاقخنلأاخي »دلً)ت ل
ــاق ــهقش  ــهقو(ؤلفنت ــنقكتب ــا)ل،قع( ــانقدلأش ــسقيفقدل  ت ل
ــذق ــذقدلألاي ــذقيفقدلاق ــيقغن) ــنقوب ــىقدأللخأ ــتقإل وصل
و(ــلق دلألــ مق فــتىق يفق دلشــيخق تبحــاق وتــالق لــىق
ــهق ــاق»وكتنخ ــاقودلت  ) ــهقيفقدلتفســيا«قدلتحا) عفــهابنقكتنخ
خ ا)ــبق دلصبــحق »عليــسق دلشــا)أذق»وكتنخــهق »( نصــاق
»وكتنخــهق»عصــ لقدل ظــنمقداللتان ــيقيفقدإلســامق»
خــلق دحلبيــبق (حاــاق دلظــا:ق ســياته:ق للاً)ــاق ــلق -ق
(حاــاق دألكبــاق دإل(ــنمق دإلســامق فــيخق دخل لــذ:ق
دلانبــاقخــلق نفــ ل،قدلــادلقدلأاخيــذقللكتــنه،قت لــس،ق

2008م.
ــهقو(جــادقإســا(يق 3.ق-ق(حاــاق بــاه:ق نلــمقد)ــلقوش ي
(صــاي؛ق)أــاقعحــاقل(ــ زقدلتجا)ــاقيفقدلف ــهقدإلســا(يق

يفقدلأصــاقدحلا)ــث،قو(ــلقد ــنةقدل هضــذقودإلصــاحقيفق
دلأنلــمقدلأاخــي،قوقــاقدلت ــىقخنإل(ــنمقدخــلق نفــ لق  ا(نق
خي هاــن؛ق دلأاقــذق وت طــاتق ت لــسقي1903مم،ق زدلق

مليلهاــنقإلــىقدإلصــاحقدلتاخــ يقوداللتان ــي.
ق دلكــاميقيتســأنز دل ــاآنق (ــندةقيعقققلمقيفق 4.ق-قلــنءتق
وعلخأــنق(ــاةمقكلهــنق-قإالقودحــاةق-قلــنءتقخصيغــذق
ق(ــنقدتصــرقخــهقودوقدجلان ــذ:ق دلفأــرقدملضــنلعقوخص صــنز
تأ لــ نقو)أ لــ ن،قشفأــرقيتأ لــ نمقتكــالقي249ق(ــاةق
ــرمقوق ــرقي   ــاةقوشأ ــالقي22مق( ــ نمقتك ــرقي)أ ل و)فأ
ــذق ــاةقودحــاةقصيغ ــنق( ــرمقلــنءقكرق( ه ــرمقوقي)أ  يلأ 
يعشــاقتأ لــ نمقوقــاقتضا ــتقآ)ــنتقدل ــاآنقدلكــاميق

ــر. ــ هقدلتأ  خ ل
5.ق-ق ثاــننققــاةقدليــً:ق اقــذقدل حــيقخنلأ ــر،قدلتجا)ــاق
 ــادق4،قدجلن(أــذقدإلســا(يذ،ق(نليً)ــنق1998،قصق

313
6.ق-قدملالعقدلسنخق:قص313

7.ق-قدملالعقدلسنخقق314
دلصبــحق عليــسق دلانبــا«:ق »(حاــاق دخــلق نفــ لق -ق 8.ق
ــع،قت لــسق1967،ق خ ا)ــب،قدلشــاكذقدلت لســيذقللت ز)

103 صق
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دل ظــنمق عصــ لق دلانبــا«:ق »(حاــاق دخــلق نفــ لق -ق 9.ق
داللتان ــيقيفقدإلســام،قدلشــاكذقدلت لســيذقللت ز)ــع،ق

103 1977،قصق ت لــس،ق
10.ق-قدخــلق نفــ لق»(حاــاقدلانبــا«:قتفســياقدلتحا)ــاق
ودلت  )ــا،قج1،دلــادلقدلت لســيذقلل شــاق1984قصق4

11.ق-قدملالعقدلسنخققصق413
12.ق-قظهــاقبــذدقدملفهــ مق  ــاقعخــيقدأل لــىقدملــ دوديق
1966ق »1906-ق قاــبق »وســياق مق »1903-1979ق
مبفهــ مق دلتباــتق دلتــيق دملفنبيــمق عكثــاق (ــلق مق»وبــ ق
دجلنبليــذقودلانغــ تقمبأ ــى:قإةدقغنخــتقحنكايــذقدهللق
ظهــاتقدجلنبليــذقوســندقدلانغــ تقود تبــنلقدحلنكــمق

خغيــاقدلشــا)أذقدإلســا(يذقحنكازــنقكنشــازد
13.ق-قدأللأنم:ق38

14.ق-قدخــلق نفــ ل:قتفســياقدلتحا)ــاقودلت  )ــا،قج7،قصق
217

15.ق-قدملالعقدلسنخققج2قص335
ــهق ــنققنل ــنلق( ــنهقد(تث ــحق(ســلم:قحق2363،خ 16.ق-قصحي

فــا زن
17.ق-قدخــلق نفــ لق»(حاــاقدلانبــا«:ق( نصــاقدلشــا)أذ،ق
دلشــاكذقدلت لســيذقللت ز)ــع،قت لــسق1928،قص140

ــلقلهق ــنق  ــامقدمل قأ ــم:قع  ــلقدل ي ــذ،قدخ 18.ق-قدجل ز)
دلأنملــن،ق(كتبــذقدلكليــنتقدألزبا)ــذ،قل نبــاة،ق198.ق

جق3،قص78
19.ق-قدلشــنطبي،قعخــ قإســحنق:قدمل دش ــنت،قددلقدملأاشــذ،ق

خيــاوت،قج2،قصق194
20.ق-قدخلق نف ل:قدلتحا)اقودلت  )ا،قج2قصق30

21.ق-قدأللأنم:ق20
22.ق-قدخلق نف ل:قدلتحا)اقودلت  )اقج7،ص154

23.ق-قدأللأنمق36
24.ق-قدخلق نف ل:قدلتحا)اقودلت  )اقج7،قصق154

25.ق-قدملالعقدلسنخق:قج22،قص213
26.ق-قدخلق نف ل:ق( نصاقدلشا)أذ،قص92

27.ق-قدملالعقدلسنخق:قص93
28.ق-قدملالعقدلسنخق:قصق100

29.ق-قدخلق نف ل:قدلتحا)اقودلت  )اقج22،قصق213
30.قق-قدلاوم:ق30

31.ق-قدخــلق نفــ ل:ق( نصــاقدلشــا)أذ،قدجلــًءقدلثنلــثقصق
185

32.ق-قدخلق نف ل:قعص لقدل ظنمقداللتان ي،قص13
33.ق-قدملالعقدلسنخق:قصق17
34.ق-قدملالعقدلسنخق:قصق20

35.ق-قدخلق نف ل:ق( نصاقدلشا)أذقدجلًءق3قص181
36.ق-قدملالعقدلسنخق:قصق180

37.ق-قدملالعقدلسنخق:ق185
38.ق-قدملالعقدلسنخق:قص184
39.ق-قدملالعقدلسنخق:قصق185

يفق داللتان ــيق دل ظــنمق عصــ لق دخــلق نفــ ل:ق -ق 40.ق
26 صق دإلســام،،ق

41.ق-قدجل ) ــي:قل ــاق ــلق( نصــاقدلشــا)أذق(باــ طق
ــمق256 ــاقلق ــذقدألزب مبكتب

42.ق-قدخلق نف ل:ق( نصاقدلشا)أذق125
43.ق-قدملالعقدلسنخق:قص125

عخــ ق دلشــا)أذق ( نصــاق علــفقيفق (ــلق عولق لأــّرق -ق ق 44.ق
ــاقدلســامق»تــ يفق660قهق»يفق (حاــاق ــًقدلا)ــلقدخــلق ب
كتنخــهقدملســاىق»ق د ــاقدألحــكنمقيفق(صنلــحقدأللــنمقثــمق
ــلق ــاقدخ ــنسقعحا ــ قدلأب ــاديفقعخ ــلقدل  ــهنهقدلا) ــاهقف ت
إدل)ــسق»تــ يفق684قهق»يفقكتنخــهقدلفــاوققويفقدل ــانق
ــمق ــ قإســحنققإخادبي دلثن(ــلقدلهجــايقكننقدلشــنطبيق»عخ
خــلق( ســىقخــلق(حاــاقدللباــيق»يفقكتنخــهقدملأــاوفق
ــ حق ــهقتا ــهقإل ــ لقخ  ل ــلق نف ــاهقدخ ــاقل  ــنتقوق خنمل دش 
يفق(ســنئلهقإلــىقتا )ــاتقوخلــطقوغفــرق ــلق(هاــنتق
دمل نصــاقخحيــثقلــمق)حصــرق( ــهقدلغــاضقدمل صــ دق
لدلــع:قفــيخقدجلن(ــعقدأل ظــمق(حاــاقدلانبــاقخــلق
 نفــ لقحينتــهقوآثــنله.قخل نســمقدلغنلــيقصق122

ــاق ــم«ق(جا ــعقأل ظ ــيخقدجلن( ــي:قف ــمقدلغنل 45.ق-قخل نس
دلانبــاقخــلقدلأنفــ لق»حينتــهقوآثــنلهقددلقخــلقحــًم،ق

ه،ق1996صق122 دألولــىق1417ق دلابأــذق
46.ق-قدخلق نف ل:ق( نصاقدلشا)أذ،قلًءق3قصق8

47.ق-قدملالعقدلسنخق:قص3
48.ق-قدملالعقدلسنخق:قص3

49.ق-قدملالعقدلسنخق:ق180-ق185
ودخــلق 198ق /ق 2ق دللغــذق ( ن)يــسق شــنلس:ق دخــلق -ق 50.ق
يخاــبم (ــندةق 361ق 1/ق دلأــاهق لســننق ( ظــ ل:ق

51.ق-قدلصنشنت:ق53
52.ق-قدخلق( ظ ل:قلسننقدلأاهق169/13ق(ندةقيد)لم

53.ق-ق( ن)يسقدللغذ:ق319/2ق-320ق(ندةقيد)لم
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ــذق ــس:قدخلاــنهقدإلســا(يقيفقدلصحنش 54.ق-ق(حاــاق) ل
دلأاخيــذ،قدإل(ــنلدت،قددلقدل لــمقلل شــاقودلت ز)ــع،قصق

.30
55.ق-قدلــادزي«قشبــاقدلا)ــل«:قدحملصــر،قدلدســذقوحت يــقق
دلايأــذق دلاســنلذ،ق (ؤسســذق دلأل دلــي،ق لنخــاق طــهق

107/1/ 1997،ق دلثنلثــذ،ق
56.ق-قعحاــاق بــاقدهللقدلايــنل:قتأو)ــرقدخلاــنهقدلا) ــيقيفق
ــذقكليــذقعصــ لقدلا)ــل،ق دلفكــاقدحلادثــيقدجلا)ــا،قح لي

دل نبــاة،قدلأــادق22،قدملجلــاقدلثنلــث،صق12
ــذ،ق(ابأــذق ــلق نفــ ل:قعصــ لقدإللشــنءقودخلانخ 57.ق-قدخ
دل هضــذ،ق ــادق11،قدلابأــذقدألولــى،قت لــس،ق1339ق

صق47
58.ق-قدملالعقدلسنخققصق47

59.ق-قدلذدل)نت:55
60.ق-قدلشاس:ق7

61.ق-قدخلق نف ل:قعص لقدإللشنءقودخلانخذ،قصق48
62.ق-قدملالعقدلسنخق:قصق49

63.ق-قلــ لقدلا)ــلقدلســنيف:قل ــاقدلأ ــرق»( ًلــذقدلأ ــرق
ــذق ــيق»دلابأ ــفذقدلغًدل ــايقيفقشلس ــرقدل ظ ــيقودلأ  دلأال
دألولــى،ق(كتبــذق ــاءقدلا)ــل،قت لــس،قصفنقــص،ق

40 ص39،ق 2003ق
64.ق-قدل حر:ق125
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االستعمار األكاديمي وأزمة إنتاج المعرفة

أ.د. ثريا بن مسمية

باحثة وأستاذة فلسفة الجمال بكلية أصول الدين - جامعة الزيتونة - تونس.

المستخلص
دالســتأانلقدألكند)اــيقعوقدالســتتبنعقدلاأاشــيقللغــاهق)أتباقعحاقعبمقدإلســتادتيجينتقدالســتأانل)ذق
دألولوخيــذ،قشنلح ــرقدألكند)اــيقخن تبــنلهقعبــمق(ك لــنتقدل  ــيقدلث نشــيقودلحضــنليقللشــأ هق

كننقدلااخــرقدأل(ثــرقلهيا ــذقدلغــاهق لــىقدلشــاق.
ــنق ــنقخيــلقفــاقق(تأز(أقتصند)زنودلتان يز ــنقالق(تكنشئز قخانخز لــذدقكننقخاــنهقحــ دلقدلحضــنلدتق(ثــاز
ــنقله )تــهقوت نليــاهقدلث نشيــذقخا ــ ىقداللفتــنحقودلت ام...ق وسينســيزنقوغــاهق(ســت ابقلــه..ق(نحيز
ــنق( نخــرقغــاهق(تب ع...وخــننقدلتغا)ــبقدلث نشــيقكأفــاقعلــ دعق نقتنخأز ودلحصيلــذقكنلــتقفــاقز
دالســتتبنعقللغــاه..قشيــهقدلســاخقوةوخــننقشــيقدآلخــاقخااــسقدله )ــذقدلفكا)ــذقودلث نشيــذقوحتــىق

دلا) يــذ...

Academic Colonialism and the Crisis of Knowledge’s 
Production

Academic colonialism or the knowledge subordination toward 
the west considered one of the most important European colonial 
strategies. The academic field, as the most important components of 
the cultural and civilizational awareness of peoples, considered the 
ideal entrance to the West’s dominance over the East.
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Therefore, the discourse of dialogue among civilizations, for 
example, was an unequal discourse between an economically, socially 
and politically crisis and a polarized West... erasing its identity and 
cultural traditions under the pretext of openness and progress... The 
result was a dependent East versus a subordinate West... and cultural 
Westernization as the most severe form of subordination to the West... 
The dissolution and dissolve of the other by blurring the intellectual, 
cultural and even religious identity

المقّدمة:
ــيق ــذقوب ــذقدألولوخي ــنقدلااكً) ــيقوضأته ــبقدلت ــتادتيجينتقدلتغا) ــققإلس ــفقدقي ــلقتص ي إةدقكننق(
ق(ــلق(احلــذقدالســتأانلقدلجا)ــا،قشســيك نق تتأن(ــرق(ــعقلبــبقدلشــاققدلأاخــيقودإلســا(يقدختــادءز
للتغا)ــبقدألكند)اــيق(كنلــذق(اكً)ــذقشــيقتلــكقدإلســتادتيجينت.قو)اكــلقدل ــ لقإنقدلبأثــنتق
دالســتأانل)ذقحتــىقتلــكقدلتــيقلــاتققبــرقحالــذقيلنخ ليــ نقخ لنخــاتمق لــىق(صــا،ققــاقعقن(ــتق
للح ــرقدألكند)اــيقعبايــذقدســتث نئيذ،قخن تبــنلهقدلح ــرقدلــذيق(ــلقخالــهقتأيــاقص ن ــذقدل  ــي،ق
وإطنحــذقدلت نليــاقدلث نشيــذقدلتــيقتشــكرقشــيقدلح ي ــذقخــطقدلاشــنعقدألولق ــلققيــمقفــأ هقدلا ا ــذق

ــذ. ــذقودلا) ي ــذقودألخاقي دلاأ  )
ــنقكيــفقتأن(لــتقدلبأثــنتقدالستشــادقيذق(ــعقدلاــادلسقودلاأنبــاقودلجن(أــنتقشــيق ول ــاقخــادقودضحز
ــذقحــنلقش ــاق دلأنلايــلقدلأاخــيقودإلســا(يقشــيقســبيرقتح يــققبــذهقدلغن)ــذقدالســتأانل)ذ.قو لــىقع)َّ
ــذ.قو(ــلقخي هــنق ــذقودلفّ ي ــذقودلث نشّي ــذقةدتقدألخأــندقدلّسينســّيذقوداللتان ّي ــنلدتقدلتغا)بي دتقدلّتي تأــاَّ
للفــيقتّيــنلقدلّتغا)ــبقدألكند)اــيقدلّضــنلهقخجــذولهقشــيق صــ لقدالســتأانلقدل ا)مقودلاســتحاث،ق
كاــنق)تا ضــعقخ ــ ةقشــيق(ســنلقدلحيــنةقدإللســنلّيذقدلّادب ــذقدلات ّ  ــذق(ــلقلهــذق(كّ لنتهــنقدلّث نشّيــذ.ق
ع(ــنقغن)تــهقدلكبــاىقشهــيقطبــعقدلحيــنةقدلاأ  )ــذقودلث نشيــذقشــيقخادلــنقخانخــعقدلغــاهقوعســل هقحينتــهق

)ــذقدلغاخّيــذ. ًّ ــنقألخــازقدألبــادفقوبــيقدلــّاولدنقخــاقبــ ددةقشــيقشلــكقدلااك تح ي ز
ــإّنق ــ دلقدلحضــنلدت،قش ــ قح ــنل،قب ــذدقدلّتي ــذقب ــهقدلدس ــالجقشي ــّذيقت  ــنّمقدل وإةدقكننقدلاشــغرقدلأ
ــيق(بتلــفق ــاولقخيــلقفــاقق)أنل ــّاق(تكنشــئ.قشهــ ق) ــنهقبــ قطبيأــذقبــذدقدلحــ دلقدل دلّاشــتقلالتب
دألز(ــنتقدالقتصند)ــذقوداللتان ّيــذقودلّسينســّيذ،قوغــاهقتجــنوزقدلــّذدتقإلــىق(ــنق)حّص هــنقو)جأــرق
دق(ســت ِابزن.قشنلّت ايــذق  ــاقعغلــبقدل بــبقدلأاخّيــذقت هــضق لــىقلخــطقدلاصيــاقدلأاخــيق ًز ( هــنق(اكــ
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ــيق ــهق)ضّح ــ قت ّل ــنلي.قوب ــاقدإللس ــاةقدلاصي دقل ح ــنلز ــيقد تب ــّامقدلغاخ ــنلكقدلّت  دإلســا(يقخاس
ــذ. ــنتقدلحضنلّ) ــذقودلبص صّي ــ دلققدلُه وّ) خنلف

١- عوامل التغريب وعالماته التأسيسية
ــذقدلّتــيقلدمقعصحنخهــن،ق( ــذق ل ــاقولــاقبــذدقدلّتيــنلقدلّتغا)بــيقلــذولهقشــيقدلاحــنوالتقدإلصاحّي
ــذق دل ــانقدلّتنســعق شــا،قتح ي هــنقخنألخــذق ــلقدلغــاهق(ــنق)ائــمقدلشــا)أذق(ــلقدلّت ظياــنتقدلاالّي
(ثــرق»خيــاقدلّا)ــلقخنفــنقدلت لســي«قيتق1890قممقشــيق( ّا(ــذقكتنخــهق»عقــ مقدلاســنلكقشــيق(أاشــذق
عحــ دلق(انلــك«قوق»لشن ــذقلدشــعقدلّاهاــنويقدلاصــاي«قيت1873قممشــيقكتنخــهق»تبليــصقدإلخا)ًق
شــيقتلبيــصقخنل)ــس«.قولكــّلقدلفــنلققدلّ   ــّيقخيــلقبــذهقدلا ال ــنتقدإلصاحّيــذقول بــاقدلّتيــنلق
دلّتغا)بــيقبــ قعّنقدل لــهقدلح ي ــيقللغــاهقودلاتاّثــرقشــيقدالســتأانلقودلّ ً ــذقدلّت ّســأّيذ.قلــمق)كــلق
ــنقخأــاقحــاوهق ــنقع(ــنمقدلاصلحيــلق لــىق كــسقعصحــنهقدلتيــنلقدلتغا)بــيقدلذ)ــلقلــنؤودقتأل)بيزّ للّيز

(ندّ)ــذقوث نشّيــذ.
دق ــلقصيــاولةقإلحــادثقدلّتشــنخهقدلهجيــلقخيــلقطاشيــل.ق ــاز ــذ،ق)ظــّرقدلّتغا)ــبق(أّب وخصفــذقإلانلّي
ودلاهــّمقعّنقدلتغا)ــبقتّيــنلق)ّتســمقخنل هاّ)ــذقودإللبنلّ)ــذ،قســ دءقو ــىقدلاتغــّاهقدلأاخــيقودلاســلمق
ةلــكقعمقلــمق)ــِع.قشنلّتغا)ــبق)بــاعقخنإل جــنهقثــّمقداللبهــنلقثــّمقدلّتأّلــققثــّمقداللا(ــنجقوداللصهــنل.ق
ــن؛ق ــيقعسنسز ــيقدلاســت ىقدلّث نش ــنقش ــنقودلغــاهق(تب  ز ــاققتنخأز ــىقعنق)كــ نقدلّش ــنق)فضــيقإل وبــ ق(
ألّلــهق)تضّاــلقعســنليبقدلأيــشقوطادئــققدلّتفكيــا.قو(ــنق(ــلقفــّكقشــيقعّنقعخاــاقعلــ دعقدلّتغا)ــبقبــ ق
دلّتغا)ــبقدلّث نشــي؛قألّلــهقبــ قدلّضن(ــلقلتح يــققدلّتا ــبقخنلأ ــ لقوإلجــنزقداللســاهقوداللبتــنتق
 ــلقدلجــذول.قوبــ ق(ــنق) ــالجقضاــلقإســتادتيجّيذق(حــ قكّرقدل ــ ىقدلحي ّ)ــذقدلاضــندةقودلا نو(ــذق
إللددةقدلاســخقودلّذوخــننق(ــلققبيــرقدلّا)ــلقودلّلغــذ.قشاــنقبــيقعبــّمقدلأ د(ــرقدلّاد يــذقلــاولدنقخأــضق

دلّ بــبقدألكند)اّيــذقدلأاخّيــذقشــيقشلــكقدلّتغا)ــب؟
قبــرقدلبــ ضقشــيق  د(ــرقدلّتغا)ــبقتجــالقدإلفــنلةقإلــىقعّنقدلا صــ دقخهــذدقدلاصالــحقبــ قدلأاــرق
ــذقت هــضق لــىق( ن)يــسقدلفكــاقدلغاخــيقوت ّلهنتــهقدلابتلفــذق(ــلقعلــرقتح يــقق  لــىقخلــقق  لّي
بــافقعسنســيقبــ ق(حنصــاةقدلا ت لــنتقدلفكاّ)ــذقدإلســا(ّيذقو( نوعتهــنقو(صند(ــذقدل يــمقدلّشــاقّيذق
ــذ.قوبكــذدق ــذ.قودلأاــرق لــىقتها)اهــنقلفســحقدلاجــنلقع(ــنمقســيندةقدلحضــنلةقدلغاخّي خصفــذق نّ(
ــنتق ــذقدلاكّ ل ــاقّيذقولب ــنةقدلّش ــنتقدلحي ــاق(كّ ل ــىقتح ي ــيقتأاــرق ل ــذقدّلت ــذقدلغاخّي ــققدلااكًّ) تتأّا
دلُه وّ)ــذقوإخأندبــنق ــلق(ادكــًقدلّضغــطقودلّتأثيــا.قشنأللضّيــذقدلّ ظاّ)ــذقلتّيــنلقدلّتغا)ــبقدألكند)اــيقبــ ق
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تحايــمق(أنلــمقدلّشــبصّيذقدلااّيــًةقللحضــنلةقدإلســا(ّيذ،قوبــذدقدلّتيــنلق)ســتأارقعدودتقدلّتاغيــبق
ودلّتابيــبقشــيقدســتانلذقعلصــنله.قوبــ ق)أاــاقإلــىقتح يــاقدآلخــاقوتهجي ــه،قوإلــىقتاجيــاقدلغــاهق
ــنقعّنقدلبحــثقدلألاــيقعخأــاق(ــنق)كــ نق ــلق وتأظياــه.قوخذلــكق) ضــيق لــىقدالختــافقدلبّ ــنء.ق لاز

دلأنطفــذقودلّتجييــشقودلحانســذ.
ــإّنق ــذ،قش ــذقوث نشّي ــاةقدلتان ّي ــذقظنب ــ لةقعّ) ــيقخل ــذقش ــذقطبيأّي ــاقخصف ــرقتتظنش ــتقدلأ د( ــنقكنل ولّا
دلأ د(ــرقدلكن( ــذقولدءقظنبــاةقدلّتغا)ــبق ا)ــاةقو(ت ّ  ــذ،قلأــّرق(ــلقعخازبــنقدلأن(ــرقدلّ فســيقدلــّذيق
دقخت ليــاقدلغنلــب«1ق ضباــهق»دخــلقخلــاون«قوحــّادق(أنلاــهقشــيقق لتــهقدلّشــهياةق»دلاغلــ هق( لــعقعخــاز
ــهق ــهقخاا) ت ــاق   ــرقبــذدقدلأن(ــرقو ّب ــيقتحلي ــي«قش ــلقلّب ــكقخ ــايق»(نل ــاقدلجًدئ ــعقدلافّك ــاقت ّس وق
دلبنّصــذق  ا(ــنقعطلــقق ليــهق بنلتــهقدلااّيــًةقوبــيق»دل نخلّيــذقلاســتأانل«.قوحســبقلع)ــهق)تظنشــاق
لفــنفقدلــّاوحقوضبنخّيــذقدلّاؤ)ــذقودلفصــنمقدلّشــبصيذقوتهــّاؤقدلّ ســيجقداللتان ــيقلتكا)ــسقتبّلــفق
دلاجتاــعقدإلســا(يقدلــذيقدلااســتقشأنلّيتــهقدلحضنلّ)ــذقلتحــّرق(حّلهــنقدل نخلّيــذقلاســتأانل.قوالق
ــهق ــؤةنقخنختادق ــبقدآلخــاق( ــّادقختغّل ــذق(ه ــذقوداللتان ّي ــذقدلحضنلّ) ــفقدلحصنل ــيقعّنقضأ قش فــكَّ

دلــذدت2.
وشــيقشضــنءقبــذدقدلأن(ــرقدلّادخلــي،قكنلــتقدلحيــنةقدلأ لّيــذقودلّث نشّيــذقشــيقدلأنلــمقدإلســا(يقتّتســمق
ــذق ــذهقدلحنل ــذ.قوب ــذقدلأثانلّي ــاقدلباش ــاق ه ــيقعودخ ــيَّانقش ــا،قوالقس ــرقودلّت لي ــ دقودلّتحّل خنلجا
)ســّايهنق»(نلــكقخــلقلبــّي«قختهــّاؤقفــبكذقدلأاقــنتقداللتان ّيــذ،قحيــثقدلّتكّلــسقدلفكــايقودلّتأّخــاق
دلّث نشــيقوغلبــذقدلّت ليــاقو ــامقدالبتاــنمقخنل قــتقودإللســننقودلّتــاده،قو لــىقل يــضقةلــكق) تــاحق
قلهض ّ)ــذق(ــلققبيــرقت ليــهقدلّث نشــذقوت ليــهقدلأاــرقوت ليــهقلعسقدلاــنل3.قوبــ ق(ــنقلأــرق حلــ الز

د. دق(يســ لز إ(كنلّيــذقدختادقهــنق(ــلقدلّث نشــذقدلغاخّيــذقدلاتصن ــاةقع(ــاز
ــلق ــمق)  ســ نقخي ــهقألّله ــيقوضــعقالق)حســاونق لي ــلقدلأــاهقش ــرق)جأــرقدألكند(يي إّنقبــذدقدلأن(
تــادثق)جهل لــهقوحضــنلةقغاخّيــذق)أيشــ نق لــىقبن(شــهنقوالق)فألــ نقشيهــن.قو ليــهقشهــمق)حيــ نق
شــيق(ــنقب ّ)ــذقُتًبــققلوحقدإلخــادع،قوتحّ ــطق اقــذقدإللســننقخنلحيــنةقوت  دبــمقإلــىقخــنلجقدلأصــاق

حســبق بــنلةقعخــيقدل نســمقحــنجقحاــا4.
ــنققــاقتظنشــاق(ــعق ن(ــرقآخــاقخنلليق ودلجا)ــاقخنلااحظــذقبــ قعّنقدلأن(ــرقدلّادخلــيقدلاشــنلقإليــهقآلفز
)تاّثــرقشــيقعّنقدل ــ ىقدالســتأانلّ)ذقلّاــنق)ئســتق(ــلقلــاوىقدلب ــنءق لــىقعلضقدلاســتأاادتقتحــتق
وطــأةقحــاكنتقدلا نو(ــذقدلاتصن ــاةقوتًد)ــاقدلبســنئاقدلاندّ)ــذقودلاأ  ّ)ــذقشــيقصفــ فقل  دبــنق
قخنلّتحــالقدل ط ــيقوعحّ ّيذقدلّشــأ هق ودإلضــادلقخاصنلحهــن،ققــاقآثــاتقدلبــاوجق(ــلقخــنهق(ــنقُســايَّ
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شــيقت ا)ــاقدلاصيــا،قلتأــ دق(ــلقل دشــذقدالســتأانلقدلجا)ــاقدلّ ن ــمقشــيقعســنليبهقودلاغّلــفقخغــافق
دلأ لاــذقدّلتــيقتــاومقســياقكّرقدلّشــأ هقشــيقســبيرقدلفلــكقدل دحــا.قوبــ ق(ــنقدصالــحق لــىقتســايتهق
خنالســتأانلقدلجا)ــاقعوقدإل(با)نلّيــذقحيــثقدلحــاوهقخيــلقعصحــنهقلؤوسقدأل(ــ دلق لــىقدشتــكنكق
دلاادكــًقودحتــالقعكبــاققــالق(اكــلق(ــلقدلاســتأاادتقلضاــننقدألســ دققودليــاقدلأن(لــذ5،قوبكــذدق
ــذق ــذقودلفاددلّي ــرقدلألانلّي ــلققبي ــمقوتســ )غقخأــضقدالصااحــنتق( ــّمقدلّتســ )ققلبأــضقدلافنبي ت
ــهق ــنلهق  صــاقتبّلــفقالق اقــذقل ــذقخن تب دو) ًّ ــاقتحّصــلقدلّا)ــلقشــيقدل شفاضــتقعلانطــنق(ــلقدلّتفكي
خنلفضــنءقدلأــنّمقوالقخنلحيــنةقدلاشــتاكذ،قوقــاقدلبــاتقلهــ دقكثيفــذقلكســاقدلكثيــاق(ــلقدلب ــىقدلّذب ّيــذق
ق(ــلق(أنلجتهــنقول ابــنقوتا )ابــنقشأضحــتقدالزدودلّيــذقبــيقدلّانخــعقدلااّيــًقللحيــنةقشــيقكّرق خــاالز

(ســت )نتهنقدلأاادلّيــذقودلّتألياّيــذقودلّلغ ّ)ــذقودلّذوقّيــذ.
ودلّ تيجــذقعّنقدلباد(ــجقدلّتألياّيــذقُص أــتق لــىق يــلقبــذهقدلّاودئــاقدلّتغا)بّيــذقدلا حــنزةقلاــافق(ــلق
ــنتقدلاتحّكاــذقشــيقتصــّ لدتقدألليــنلقو   لهــمق لــىقطــافقآخــا.قشصالــنقع(ــنمق طاشــْيقدلّث نئّي
ت ليــاّيق( نخــرقحادثــّي،قوت ّا(ــّيقإزدءقللأــي،قو(ت ــّامق( نخــرق(تبّلــف،قودلــّذيقزددقدلّايــلقخِّلــذق
ودلاا)ــضقِ ّلــذقعّنقبــذهقدلباد(ــجقدلّتألياّيــذقُقــّاتقخشــكرق)أّاــققدلفجــ ةقخيــلقطاشــْيقدالزدودجق(ــنق
عّدىقإلــىقتفــّككقدلّاودخــطقدلّث نشّيــذقودألســاّ)ذقوداللتان ّيــذقخصفــذق نّ(ــذ.قإّنقدلّتغا)ــبقدألكند)اــيق
(ــاضقحضــنليق(اّكــب؛قألّلــهق) ب ــيقشــيقل بــاهق لىقســلبقدلــّذدتقودلّتأســيسقلــهقخــأدودتقتباوق
ق(ــلقدلكْيــف،ق  لاّيــذق( ضباــذقخا نبــج،قوبــيقشــيقح ي ــذقدأل(ــاقتاتكــًق لــىق(  لــذقدلكــّمقخــاالز
ق(ــلقدلّتاكيــًق لــىق و(ــلقثــّمقتأاــرقدلا ّلهــنتقدلّتغا)بّيــذق لــىقتشــجيعقلً ــنتقدالســتهاكقخــاالز

دلّتســّلحقخــأدودتقدلاأاشــذقدلا تجــذقللألــ مقودلّتك  ل ليــن.
للــّي،قحي ئــذ،قعّنقدلّتغا)ــبق)صــالق ــلق(أاشــذقدستشــادشّيذقتأتبــاقعّنقدلّتأليــمقبــ قدلاجــنلقدلحيــ يق
دلــّذيق)ص ــعقدلأ ــ لقو)ــاّلهقدلّ فــ سقو)ب ــيقدلــّذدتقدإللســنلّيذ.قو ليــهقشهــ قدلفضــنءقدلكبيــاقدلّذيق
)ادبــلق ليــهقدلّتغا)ــبقدألكند)اــي.قإّنققــّ ةقدلأن(ــرقدلبنللــيقتــًدددقصاخــذق  ا(ــنقتتحــّ لقإلــىق
ــنقألبــّمقعبادشهــن،قودلّث نشــذقخند(ــذقألبــّمق(اد(يهــن،ق قــّ ةقضنغاــذقتجأــرقدلفكــاقدلّسينســيقحنلسز

وعبــرقداللتاــنعقعفــبهق(ــنق)كــ نقخنلااّثليــلق لــىق(ســاحقدلّتغا)ــب.
ــنق(ــلقدلّابــاقلّفــتقشيــهق( نخــعقدإلخــادعق ل ــاق اشــتقدلّث نشــذقدلأاخّيــذقدإلســا(ّيذ،قخأــاقدزدبنلبــنقحي ز
د،قودإلخــادعقخا ــذ،ق ،قودإللجــنزقإ جــنزز وتغّلــبقشيــهقدلّ  ــرق لــىقدلأ ــرقشأضحــىقدلفأــرقدلفأــنالز
ــن،قودلغل ــتقدلّســّ ذقدلّث نشّيــذ.قوشــيقةدتقدلّلحظــذقخــاعتقدل ــنّلةقدلأج زق(ــلقل (هنق ودلحا)ــثق(حاثز
ــذ،ق ــاضقودلحــاوهقدلّا) ّي ــرقودلا ــاقودلجه ــذقخنلف  ــنلقدأل صــاقدلاظلا ــهنقغب ــلقلفس ــضق  وت ف
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ــذق ــنتق لاّي ــمقلحــاتقدستكشــنشّيذقوخأث ــىقت ظي ــذقد ــتقإل ــذقدلّا(تكنشئ ــّاولةقدلحضنلّ) ــذهقدل وب
(ــلقخلــادنق ا)ــاةقكاصــاقودلّشــنّمقودلينخــنن،قشكنلــتقدلفاصــذقدلّذببّيــذقع(ــنمقصنلأــيقدل ادلدلغاخــيق
ــنلقدلاتاح ــذق بــاقوضــعقعســسقدلّتغا)ــبقدلاتي ــذ.ق ــاقدأللي إلحــكنمقعدودتقدلّتحّكــمقشــيق(صنئ
وبكــذدق ــندتقدلبأثــنتقدلألاّيــذقخنلّتبشــياقدلأايــققخحضــنلةقدلّ ــ لقدلــّذيقالق) افــئقودلّتــيقســب تق

إلــىقدلّت ــّامقخأفــ دط.

٢- مظاهر الّتغريب:
ــنق(ــلقفــألهقعنق) جــًقخاد(ــجق إّنقدلتاــنعقدلأن(لْيــلقدألسنســيْيلقدلّادخلــيقودلبنللــيقدلاذك ل)ــلقآلفز
ــطق ــا عقلتثبي ــيقودلاس ــامقدلاائ ــرقدإل  ــنع.قإةقتاّخ ــت )نتقداللتا ــكّرق(س ــن(لذقل ــبقدلّش دلّتغا)
ــذق ــنءقدلّصبغ ــلقإلضف ــالدت،قودإل ــامق)ســتأيلقخاحــنولةقدألكند(يي ــيقدل  ــمقودلّتشــكيكقش دلأًدئ
ــذق ــذقودل ط ّي ــذقشــيقخــذالنقدل ــ ىقدلاحّلّي ــذقخنلّاغب ــذق لــىقبــذهقدلباد(ــجقدلابّا  ــذقودلاأاشّي دلألاّي
 لــىقدلجهــ دقدلّتــيقتبذلهــنقدلّ ببــذقشــيقدلااّللــنتقدلجن(أّيــذق(ــلقدلّا ــ دتقدلاّجنلّيــذقو(اش  ــذق
ــنق لــىقدســت انهقدلفــادقوالقســيَّانق دأللــاقلص ن ــذق  ــ لق(غتاخــذ.قإّنقدلّتيــنلقدلّتغا)بــيق) ــ مقعسنسز
قعخازق دقالقت ن ــهقدلاســبققخ التــهق لــىقدإلفــأنعقودلّتأثيــاقشياــلقح لــه.قولأــرَّ ــنقخــنلزز إةدقكننقعكند)اّيز
(ثــنلق لــىقبــؤالءقبــ ق(جا  ــذقدلاثّ فيــلقدلاســيحّييلقدلأــاهقو( هــمق»ســا(ذق( ســى«قدل نئــر:ق
ــاقق ــيقخنلش ــنقدزدددتق(أاشت ــيقكلا ــن،قشإل ــينقوعنقللحــققخأولوخ ــلقآس ــنقعنقلبــاجق( »)جــبق لي 
زددتقكادبيتــيقلــه،قوفــأ ليقخألــهقغا)ــبق  ــي.قوكلاــنقزددتق(أاشتــيقخأولوخــنقزددقحبــيق
ــيق)ظهــاق ــققدل لادل ــنق( هــن«6.قو(ــلقبــذدقدلا ال ــيقوعل ــنق(  ــنقوتأل ــيقخهــنقوزددقفــأ ليقخأله له
دق ــذز ــادثقلب ــذةقللّت ــذ،قولنخ ــلقله ــاةقللغــاهق( ــفق(اّج ــيقدلا دق ــهقش ــيقعوضــحقتجّلّينت ــبقش دلّتغا)
ــنقخاــنقشيــهق(ــلقإ)جنخّيــنتقوســلبّينت،ق(ــلقلهــذقعخــاى.قكاــنق)تجّلــىقشــيقدلّتأّصــبقلّلغــنتق صا)حز
دألل بّيــذقوشــيقد ــ دتقصا)حــذقلا نصــاةقدلفالكف لّيــذقودإللجل سكســ لّيذ،قوشــيقدلّلبــنسقوشــيق
دألكرقودألغنلــيقودلّاســ مقودلاســاحقودلّســ يان.قو(ــلقثــّمق)تــّمقدلأــًوفقدلكّلــيق لــىقدالبتاــنمق
ــلرق ــ قإلحــنققدلّش ــبقب ــاقللّتغا) ــّمق(ظه ــذ؛قألّنقعب ــذق نّ( ــذقخصف ــذقودألّ( ــذقدل ط ّي خاشــنغرقدلّاول
دنقدلحضــنليقودلا ّلــاق ًّ خحاكــذقدلّتفن ــرقدلحيــ يق(ــعق(كّ لــنتقدله ّ)ــذقدألصيلــذقدلّتــيقتاّثــرقدلبــ

دلح ي ــيقلل يــمقودألخــاق.
ــنقولــهقش دئــاقالقتحصــى،قخحســبققنلــ نق دقضاولّ)ز وإةدقكننقدلّتثنقــفقخيــلقدألشــاددقودلجان ــنتقع(ــاز
ــىق ــاقإل ــهق) ظ ــذقألّل ــذقعبّاّي ــبقعّ) ــذدقدلجنل ــيقله ــيقالق) ل ــبقدألكند)ا ــإّنقدلّتغا) ــا،قش ــاقودلّتأّث دلّتأثي
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دلاســألذقخأيــلقودحــاةقخن تبــنلهق ــامقصاحّيــذقدلّتــادثقلاســتاادل،ق( نخــرقصاحّيــذقدالســتأانلق
ــاق ــاقخاظه ــبقدألكند)اــيق)ظه ــلقدلّتغا) ــتق( ــنقلأل ــذقلل ضن) ــذقدألحندّ) ــكّرقفــيء.قوبــذهقدلّاؤ) ل
ــنلق ــنةقولا ــحاقدلحي ــاولهقخس ــعقخ ــّ ق)تاّت ــه،قوالقب ــققدألةىقخأولينئ ــذيقُ)لح ــّ هقدّل ــلقدلاش دلج ي

دل لــ د.
و لــىقبــذهقدّلشــنكلذقتتــّمق الّيــذقبضــمقدلا تجــنتقدلغاخّيــذقودســتهاكقدل يــمقدلاصنحبــذقلهــن،قشيتّمق
دلّتاو)ــجقللكتــنهقدألل بــيقودلفلــمقدل دشــاقودلاجّلــذقدلأنخــاةقلآلشــنق.قوالقســيَّانق(ــنقعحاثتــهقدلّثــ لةق
ــذق ــكّرقخص صّي ــاةقل ــذقدلااّ( ــمقدلغاخّي ــّاؤىقودل ي ــكنلقودل ــجقدألش ــىقتاو) ــالةق ل ــذق(ــلقق دالّتصنلّي

وةدتّيــذ،قودلّاا)ــفقشــيقكّرقةلــكقعّلــهق)ــاّوجقخنســمقدلحاّ)ــذقوضــاولةقداللفتــنح.

٣- مخاطر الّتغريب األكاديمي
ــه،قوخحســبقدلّ تنئــجق ــذقخحســبقدلحجــمقدلــّذيقتحتّل ــذقعوقث نشّي تتحــّادققياــذقكّرقظنبــاةقدلتان ّي
ــذقدإلســا(ّيذقبــ قلعسق(نلهــنق ــاقتالكــهقدلاجتاأــنتقدلأاخّي ــنقكننقعبــّمقلصي دلا جــّاةق  هــن.قولّا
دلبشــاي،قو(ــنق)حيــرق ليــهق(ــلقطنقــنتقوةكنءقوكفــنءدت،قشــإّنقبــذدقدلّاصيــاققــاقظــّرقشــيق(هــّبق
دلّتأــّاضقإلــىقدالبتــًدزقودلّتبا)ــب.قودلااحــظ،قعّنقدلّتغا)ــبقدلــّذيقتســّلرق(ــلقخّ دخــذقدألكند)ايــذق
ــنق ــاقإلشــنءق(ــادلسقو(أنبــاق لي ــهقوإلســنءقق د ابــنق ب ــذق(بّاانت ــىقت في ــكّرقحــًمق ل )أاــرقخ
ــلق ــهق( ــنق)اتلك ــنز،قخا ــّ ققودال(تي ــهقخنلّتف ــهاقل ــذقتش ــ دباق ي ي ــيقف ــتاادل.قوب ــهقدالس ــلقل تضا
تجهيــًدتق صاّ)ــذقوإ(كنلــنتق(نّدّ)ــذقوتك  ل ليــذقكبيــاة.قوبــيقطا) ــذقت ســجمقتاــنمقداللســجنمق
ــىق ــنق) أكــسقســلبزنق ل ــب،ق( ــادفقدلّتغا) ــيقتاصــاقلحــّادسقعب ــًدتقدلّت ــآتقودلّتحفي ــعقدلاكنش )

ــذقشــيقداللتاــنء. ــنتقدلات ّ  ــذقودلاتبن)  ــلقدلفئ ــذقوداللســجنمقخي ــّلمقداللتان ي دلّس
إّنقدلباــاقدلجنثــمق لــىقكنبــرقدألوطــننقودلبلــادنقدلّتــيقتا ــىقخنلّســنئاة،قشــيقطا)ــققدلّ ّاــ ق(ــلق
ــذق ــذقدألش ّي ــثقدلأاق ــلقدلحضــنلدتقحي ــلقدلحــ دلقخي ــذق( ــذقدلّ   ّي ــ قدلّ  ل ــيقب ــبقدألكند)ا دلّتغا)
ــّا،قإلــىقدلغــًوقدلحضــنليقدلاتجــنوزقلــكّرقحــاودقدالحتــادمقوت ا)ــاقدلّشــأ هق ــّاقللّ  و(أن(لــذقدلّ 
نق دق(شــّبصز ًز ــ و(نلهــنق(ــلق( ــّالدت.قإّنقشأــرقدلغــًوقدلــّذيقدلجــّاق ــلقتّيــنلقدلّتغا)ــبقولــاقلــهقتحّي
(ــلقخــالقدأللهــًةقدالصااحّيــذقودأللضّيــذقدلافه (ّيــذقدلّتــيق الــتقدألوســنطقدألكند)اّيــذق
 لــىقدإلقــادلقخهــنقوإلادئهــنقضاــلقدلبحــ ثقودلّالدســنت.قوبــذدقدلجهــنزقدلّ ظــايقســّهرق لــىق
قلأا)ــاقدلّ  دحــيقداللتان ّيــذق دلغــًوقخســطقلفــ ةهقخشــكرق(تأّيــل.قوبكــذدقعصبــحقدلّتغا)ــبقفــن(از

ــذ.7 ودلّسينســّيذقودلّث نشّي
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ــنقت ــ دهقلببــذق(تغّاخــذق)أيــشق لــىقفــفنقلــاٍفقبــنل،قوتســ دقدلف ضــىق(بتلــفق إّنق(جتاأز
عوســنطه،قو)أــّمقدلّت ّتــاق(بتلــفق اقتــه،قشــاقغــاوقحي ئــذقعنق)أيــشقفــبنهقدألّ(ــذقدلغاخــذق
دلاضن فــذ،قودلجفــنفقدلّ فســي،قو)شــك ق(ــلقضأــفقدلّاشــققدلّاوحــي،قشتكثــاق( لــنتقداللتحــنلق
ــنةق ــ ح،قوحــّبقدلحي ــرقودلّاا ــهقدأل( ــاضقشي ــّذيق)فت ــبنهقدل ــنةقدلّش ــ تقخحي ــه،قو)أصــفقدلا شي
ودلّتأّلــققخهــن،قوتكتســحهق( لــنتقدلهجــاةقغيــاقدلّ ظن(ّيــذ،قوضا هــنق)اقــيقدلّشــبنهقعخشــعقعلــ دعق
ــنقخأــاق)ــ م.قو(ــنقةلــكقإاّلقتأبيــاق ــلقإشــاسقدلبادئــرق دلاصيــا،قوتتأنظــمق( لــنتقدإللبــنهق) (ز
دلّ ظاّ)ــذقوشــادغقدلّااوحــنتقدلفكاّ)ــذقدلّتــيقلّولــتقلهــنقدلّ بــبقدألكند)اّيــذقدلااتايــذقشــيقعحضــننق

ــب. دلّتغا)
إّنقدلــّذيقحــادقخبأــضقدلّادلســيلقلظنبــاةقدلّتغا)ــبقوعخانلبــنق(ثــرق»طــنلققدلبشــاي«قإلــىقدل  ل:ق
»)بــاوقلــيقعّنقدلغلــّ ق)ســّاىقخاللــنتقفــّتىقوعفــكنلق(ت ّ  ــذقو لــىقشتــادتق(اتــّاةقعوق(ت ّاأــذ،ق
ــبق ــيق)انلســهنقدلّتغا) ــذقدلّت ــن«ق8قبــ قعّنقدلهيا  ــلق)ضــفقإاّلقخضأفه ــبقول ــذقدلّتغا) ــتقبيا  ــنقخ ي )
 لــىقدلاجتاأــنتقدلاســتهاشذقخنلأالّيــذقدلّتغا)بّيــذقالقتــَاعقحاكــذقدلّ اــ قداللتان ــيق)تاــّ لقخاا) ــذق
طبيأّيــذ،قوإّلاــنقتجأــرقحاكــذقبــذهقدلاجتاأــنتقتبضــعقإلــىق(بــاعقلدودقدألشأــنل.قولّدةقدلفأــرق
(ت ّتــاةقخابأهــنقألّلهــنقعخأــاق(ــنق)كــ نق ــلقدلّتأّ ــرقودلحســنخنتقدلا ا ّيــذ.قشنألشــكنلقدلّتــيق)ًل هــنق
دلّتغا)ــبقدألكند)اــيقبــيقعشــكنلققنتلــذق لــىقحــّاق بــنلةق»(نلــكقخــلقلبــّي«.قوضــالقبــذهقدألشــكنلق
ــاققــندلق لــىقبضاهــنق ــذقوتســّاخهنقإلــىق(جتاــعقغي دل نتلــذق)تجّســاقشــيقخينلتهــنقل انةلهــنقدلاثنلّي
ــامق ــاقدلّت  ــمقختجاي ــذقت ت  ــكنلقدلاّيت ــاة.ق»إّنقدألش ــيق  نصــاقودش ــنقب ــنقخا ــذقضّاب ــاقدلحصنل وشنق
ــمق ــيقلســمقدل ي ــذقش ــنقدلحي ّ) ــرقكّرقدلبا) ــنقت ت ــام«9.قألّله ــاقدلّت  ــمقختا(ي ــذقت ت  ــكنلقدل نتل ودألش

ــ د«.10 ودألخــاققودألشــكنل،قوت تــرقدلأ ــرقودلّ فــسق لــىقلعيق»فــلتنغق ّب
شــاق)اكــل،ق لــىقبــذهقدلّصــ لة،قشصــرقدلّتّيــنلقدلّتغا)بــيق لــىقدلأاقــنتقدلّاولّيــذقدلجنئــاةقدلّتــيق
تاتكــًقوشــقق اقــذقدألطــادفقخنلااكــً،قإةق)ج ــحقبــذدقدلّتّيــنلقإلــىقتغليــبقدلّصــ تقدل دحــاقألّلــهق
،قوبيقســْ قق ن،قو)ــاومقتح يــققعبــادفق( ــّالةقعّوالز ) هــضق لــىقت فيــذقدســتادتيجّيذق(ســّااةق(ســب ز
ــمق ــنمق)اكــلقتأليبهــمقودلّتحّك ــهق لــىقعّلهــمق(جــّادقعلق ــذق( دط ي ــمقشــيقدّتجــنهقودحــاقو(أن(ل دلأنل
شيهــمق ــلقخأــا.قوالقعدّلق لــىقةلــكق(ــلقت ّلهــنتق»بن(لتــلقلــب«قشــيقكتنخــهقولهــذقدإلســامق
حيــثق)حــاصق لــىق(أاشــذقحاكــذقتغا)ــبقدلّشــاققودل قــ فق لــىقدلأ د(ــرقدّلتــيقتحــ لقدونق
ــنق ــنعقودأللثاوخ ل لي ــنءقداللتا ــ دق لا ــعقله ــنق( ــنق)ت نغــمقتان(ز ــ ق( ــب.قوب ــذدقدلّتغا) ــققب تح ي
شــيقخــندئقدأل(ــاقإلــىقدلدســذقدلاجتاأــنتقدلبادئّيــذقالق(ــلقعلــرقدألخــذقخأ)ا)هــنقو(ســن اتهنق لــىق
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تبّاــيقدلّصأ خــنت،قوإّلاــنقةلــكقأللــرقدلّتاّكــلق( هــنقودلّســيااةق ليهــنقكاــنقخــادقةلــكقشــيقع اــنلق
»لفــيقخا)ــر«.

ــىق ــتأانل«11قإل ــياقودالس ــنق»دلّتبش ــيقكتنخها ــاي«قش ــىقدلبنل ــّاوخقوق(صاف ــاقش ــاقتصــّاىق» ا ل 
ــهق)ّتضــحق ــذ،قو لي ــذقودألدخّي ــّالدتقدلحضــنلةقدلاأ  ّ) ــذقخا  ــذقدلأنصف شضــحقدلابّااــنتقدلّتغا)بّي
عّنقخاــاقدلّتغا)ــبقعفــّاقوعلكــىق لــىقدلحضــنلةقدإلســا(ّيذق(ــلقدالســتأانلقدلابنفــا؛قألّنقدلأــاّوق
دلابنفــاق)صــّاحقخ لــ دهقو)ألــلق ــلقلفســه،قو(ــلقثــّمق)ســهرقتجّ بــهقعوقدلّتصــّايقلــه.قعّ(ــنقدلأــاّوق
دلبفــّيقدلابّاــلقشيصأــبقدلّتفّاــلقإليــه،قوالقســيَّانق(ــلق اــ مقدلّ ــنس،قوخنّصــذقإةدقتغّلــفقخغــافق
ــنق ــاضقشيه ــيقُتفت ــذقدلّت ــنتقدلجن(أ ــلقخّ دخ ــعق( ــىقدلاجتا ــي.قوتســّاهقإل ــاقودلّاق ــّامقودلّتحّض دلّت 
ــنقلتلّ ــيقدلّ ببــذقلتك ) هــنق دلا ض  ّيــذقدلألاّيــذقودّقــذقدلبحــثقدألكند)اــي.قوكّرقةلــكق)ســّ ققتبأز
وتألياهــنقشــيقدلجن(أــنتقدلغاخّيــذ.قو لــىقبــذهقدلّصــ لةق(ّثــرقدلاتبّالــ نق(ــلقدلجن(أــنتقدلغاخّيــذق
ــذقوبــمق) ّا(ــ نقعلفســهمق لــىقعّلهــمق(تشــّبأ نقخنلا نبــجق ــنءق لــىق(صنلــحقدلغــاهقخنل كنل دأل( 
دلأصاّ)ــذقوطادئــققدلّتفكيــاقدلجا)ــاةقوبــمقشــيقح ي ــذقدأل(ــاقليســ دقكذلــكقألّلهــمقعخأــاق(ــنق)كــ نق

 ــلقدلفصــرقخيــلقدلــّذدتقودلا ضــ ع.

٤- التغريب المعرفي ونقد االستشراق
ــهقكتــنهق ــذقدلتــيقطنولــتقدلتغا)ــبقدألكند)اــيقودلاأاشــيق(ــنقتضا  ــازقدلاحــنوالتقدل  ا) (ــلقعخ
»إدودلدقســأيا«ق»دالستشــادق«قيOrientalismمقدلصــندلقشــيقدلأــنمقي1978مم،قوبــ قكتــنهق
كننقلــهقعثــاقكبيــاقوإســهنمق ظيــمقشــيقإلســنءقعســسقود نئــمقلظا)ــذق(ــنقخأــاقدالســتأانل.ق)أنلــجق
ق نقط )ــاز »ســأيا«قشــيقبــذدقدلكتــنهقدلأاقــذقخيــلقدلهيا ــذقدلك ل لينليــذقودلث نشــذ،قو) اــعقشيــهقفــ طز
ــنديق ــهق(جــادقشــاعق(أاشــيقحي ــهقليــسقكاــنق)ُاّ ــىقعل ــنقعل شــيقتحليــرقدلباــنهقدالستشــادقيق(بّي ز
ــاقمق ــلقيدلش ــاقيلق  ــنتقدلاستش ــلاذ،قشالدس ــ ةقودلس ــنتقدل  ــنعق اق ــىقدل ب ــهقحت ــرقتبتاق خ
خا(ــتقإلــىقحــٍاقكبيــاقدلاباــطقدالســتأانليقدلهــندفقإلــىقإخضــنعقدلشــأ هقدلشــاقيذقلســيااتهق
ودســتغالهنقلاصنلحــه12.قوبكــذدق)اضــيق»ســأيا:قليبيِّــلقآليــنتقدلهيا ــذقودالســتح دةق بــاقإ ــندةق

تشــكيرقدل  ــيقدلأــنمق(ــلقخــالقدإللســنلينتقودلجن(أــنتقودلاأنبــاقدألكند)ايــذ.
ــ ذقي1993م،ق ــذ«قيCulture and Imperialismمقدلصــندلقس ــذقودإل(با)نلي ــهق»دلث نش ــيقكتنخ ــنقش ع(
ــيقودلشــاقق ــرقليشــارقع(نكــلقعخــاىقعخأــاق(ــلقدلشــاققدلأاخ ــ مقخت ســيعقإطــنلقدلتحلي ــثق)  حي
دألدلــىقدإلســا(ي،قكنله ــاق لــىقســبيرقدلاثــنل.قوكذلــكققــنمقشيــهقخالدســذقحــاكنتقدلا نو(ــذ،ق
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ــذقإلــىقدأل اــنلقدلاأنلضــذق ــذ،قإضنش ــلقلا نو(ــذقإلددةقدإل(با)نلي ــهق ــلقإلددةقدآلخا) وقتحــاثقشي
دق(ــلقخ يــذقفــيءق دلتــيققــنمقخهــنق(ث فــ نقعولوخيــ نقوع(ياكيــ نقو لاــنءقالق)اكــلقد تبنلبــمقلــًءز

ــرقدالستشــادق13. (ث
ل ــاقَبــَاَفق»ســأيا«ق(ــلقخــالقكتنخنتــهقدلاتأــادةقإلــىقدختــادققحجــبقدلت نليــاقدلث نشيــذقدلغاخيــذق
دلتــيقُفــياتق لــىق(ــاىق  ــ دقط )لــذقشــيقدل اليــلقدلانضييــل.قو نلجــتقكتنخنتــهقخشــكرق( ســعق
ــذهق ــًتقب ــ ه،قولك ــاققودلج  ــىقدلش ــاهق ل ــهنقدلغ ــيق(نلس ــذقدلت ــذقدألكند)اي ــق،قدلهيا  و اي
دقدلشــاققدألدلــىقدإلســا(يق دلكتنخــنتقخشــكرقخــنصق لــىقدلدســذقدلأاقــذقخيــلقدلشــاققيوتحا)ــاز
دقيشالســنقوخا)انليــنقودل ال)ــنتقدلاتحــاةم.قحيــثقتــمقلصــاقتلــكق ودلأاخــيمقوخيــلقدلغــاهقتحا)ــاز
دقخت ــنولقدلفتــاةق دلأاقــذق( ــذقغــًوقلنخليــ نقخ لنخــاتقلاصــاقشــيقعودخــاقدل ــانقدلثن(ــلق شــا،ق(ــاولز
ــن،ق ــيقعولخ ــذقش ــاقيلقدلحا)ث ــأةقدلدســنتقدلاستش ــنقلش ــتق(أه ــيقتًد(  ــذقودلت ــتأانل)ذقدلائيس دالس
ــذق ــذقدلثنلي ــاقدلحــاهقدلأنلاي ــاققخأ ــىقدلش ــيذق ل ــذقودلفالس ــذقدلبا)انلي ــذقدإل(با)نلي قخنلهيا  ــنءز ودلته
ــي،ق ــققشــاضقبــذدقدلتااكــًقدألولوخ ــذقشــيقدل قــتقلفســه.قو ــلقطا) وظهــ لقدلســيااةقدأل(ياكي
ــنقوآســينق ــهقكإشا) ي ــاةق   ــنعقخأي ــىقخ  ــهقوســيااتهق ل ــاضقبيا ت ــيقش ــاهقدلك ل لينل دســتانعقدلغ
ــمقإالق لــىق ــذق(ــنقكننقلهــنقعنقتت ــذقدألولوخي ــذ.قبــذهقدلســا ةق(ــلقلنلــبقدلااكً) ــاكنقدلاتي ي وع(ي
حســنهقتهايــشقكرق(ــنق) ــعقخــنلجق(حيــطقددئــاةقدلحضــنلةقدألولوخيــذ،قو(ــنقعلتجتــهقبــذهقدألخيــاةق
ــذقدإللســننقودلأنلــمق (ــلق(أــنلفقولؤىقوتصــ لدتقوقيــمقللا ضــ عقدلكلــيقدلااكــبق(ــلقثاثي

ودهلل14.
و لــىقدل ســققدلاأاشــيقلفســهقســ جاقعنقدلتغا)ــبقدألكند)اــيقعخــذق(ســنحذق(اكً)ــذقشــيقع اــنلق
»إدودلدقســأيا«،قخن تبــنلهقدلأن(ــرقدألخــازقودآلخــاقشــيقص ن ــذقدلغاخــيقخيــلقدل بــبقدلأاخيــذق
ــققدألسنســيق ــذقخنلا ا ــذقدلتغا)بي ــطقدلأالي ــىقلخ ــأيهقإل ــينققس ــيقس ــيقدلشــاق.قوش ودإلســا(يذقش
ــذق لــىق(ــنق ــلقكيــفققــنمقدلتســ )غقدلأ لــيقلإل(با)نلي ــنلقدلشــاققلدحق)بيِّ دلــذيق)حكــمقدلغــاهقحي
)ســاىقي ــبءقدلالــرقدألخيــضم،قو لــىق(هاــذقلشــاقدلحضــنلة،قولشــاققيــمقدلتحضــاقودلتاــان،ق
وح ــ ققدإللســنن،قودليــ مقعصبــحق)تاثــرقشــيق(ــنق)ا ــىقيدلحــاهق لــىقدإللبــنهمقوقيدل ضــنلق
(ــلقعلــرقدلا)ا ادطيــذم،قو)ستشــهاق»ســأيا«قخاــنقولدقشــيقخأــضقخانخــنتقدلاؤســنءقدلاتأنقبيــلق
 لــىقلئنســذقدل ال)ــنتقدلاتحــاةقدأل(ياكيــذ،ق(ــلقعلهــمق) نتلــ نقأللــرقلصــاةقدلبيــاقشــيق( نخــرق
دلشــا،قوعلهــمقالق)هاشــ نقإالقل شــاقدل يــمقدلا)ا ادطيــذ،قدل يــمقدأل(ياكيــذ،قشــيقكرقعلحــنءقدلأنلــم.ق
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دق ــلقدلهــامقودلتا(يــا،قولك هــمق)تحاثــ نقشــيقدلح ي ــذق ــلق ودلباصــذقعلهــمقالق)تحاثــ نقعخــاز
ــاقودلحضــنلةقودلســامقودلت ــامقلل ــنس15. إبــادءقدلت  )

(ثــرقبــذدقدلتاــ لقشــيق(ســنلقدلأاقــذقدلهيا يــذقخيــلقدلغــاهقدالســتأانليقودلشــاققدلأاخــيق
دإلســا(يقســيفضيقإلــىق(ــنق)ســايهق»إدودلدقســأيا«قخـــقيدلتشــالققدلأاقــيقدألولخيم.وبــ قحنلــذق
ــيقعّدت،قشــيق(حصلتهــنق ــيقو( نبجــهقودلت ــققدلبحــثقدلغاخ ــذقخلــفقطادئ ــذقالقفــأ ل)ذقكن(  غاخي
دل هنئيــذ،قإلــىقحشــاقكرقدلث نشــنتقغيــاقدألولخيــذ،قودألدلــىق( هــن،قإلــىق( قــعق(ــلق( دقــعقدلتبأيــذ.ق
ــنق( قــعق دق)انثــرقتان(ز ًز وبكــذدقتبــاوقدلأاليــذقدلتغا)بيــذقحنضــاةقشــيقصايــمقدالستشــادققوتحتــرقحيــ

ــذ16. ــذقدألولوخي ــاةقلل صــ صقودلث نش دلاســتأااةقدلافي
ــتأانلق ــذقدالس ــلقخاد) ــذ،قوخي ــلقله ــادقق( ــنتقدالستش ــأةقدلدس ــلقلش ــ دزيقخي ــنمق) ــذدقدلا  ــيقب ش
ــ نق ــهقدلبنحث ــنمقخ ــاقدلــذيقق ــاولقدلكبي ــذقدل ــاىقعباي ــيقللأنلــم،ق(ــلقدلجهــذقدألخــاى.قو) دألولوخ
دلغاخيــ نقدلاشــتغل نقشــيقح ــرقدالستشــادققشــيقتأً)ــًقوإدد(ــذق(صنلــحقدلغــاهقدلك ل لينلــي17.ق
قخاــنققنلــهق»(نك لــي«ق ــلقدلتاخيــذقدله ا)ــذ،ق ــنمقي1835ممقشــيق(حضــاقدلتاــنعق ثــمق)ضــاهق(ثــاز
لســاي:ق»ليــسقلــيقعّيق(أاشــذقالقخنلسي ســكا)تيذقوالقخنلأاخيــذ،قولك  ــيقشألــتق(نقخ ســأيقلتك )لق
ت  )ــمقدقيــققل ياــذقكرق( هاــن.قل ــاققــاعتقتالاــنتقألفــهاقدأل اــنلقدلأاخيــذقودلس ســكا)تيذ.ق
ول ــاقتحندثــت،قب ــنقوشــيقدل طــل،ق(ــعقعلــنسق(تايً)ــلقخكفنءدتهــمقشــيقدللغــنتقدلشــاقيذ.قخيــاق
دق( هــمقخا ــاولهقعنق)احــضقح ي ــذقكــ نقلفقودحــاق(ــلق(كتبــذقعولخيــذق عل ــيق(ــنقولــاتقودحــاز
ليــاةق)ســنويقكرقدألدهقدلاحلــيقلله ــاقودلجً)ــاةقدلأاخيــذ.قإنقدلســا قدلج بــايقلــألدهقدلغاخيق
ق(ــلققبــرقعولئــكقدأل ضــنءقدلذ)ــلق)شــكل نقدللج ــذقودلذ)ــلق)ا اــ نق (حــطقدإلقــادلقدلتــنمقشأــاز
دلباــذقدلشــاقيذقشــيقدلتأليــم.قوليــسق(ــلقدلابنلغــذقعنقل ــ لقإنقكرقدلاأل (ــنتقدلتأل)بيــذق
دلاجا  ــذقشــيقدللغــذقدلس ســكا)تيذقعقــرققياــذق(اــنققــاق) لــاقشــيقتلــكقدلاســتبلصنتقدلابتذلــذق
ودلاســتبا(ذقشــيقدلاــادلسقدإل ادد)ــذقشــيقإلكلتــاد،قوشــيقكرقشــاعق(ــلقشــاوعقدلفلســفذقدألخاقيــذق

ــن«18. ودلاند)ــذقلجــاقعنقدلاــكننقدل ســبيقلهنتيــلقدأل(تيــلقبــ قلفســهقت ا)بز
ةلــكقدل ــ لقبــ قشــيقدل دقــعق-قكاــنق) ــ لقســأياق-قدليــرق لــىقدلتشــالققدلأاقــي،قخــرقعكثــاق(ــلق
ــجق ــيقوةوقلتنئ ــالققدلأاق ــمقدلتش ــيقصاي ــنلققش ــ قإالقتصــ لقغ ــنقب ــي«ق( ــك،قألنقلعيق»(نك ل ةل
(ؤكــاة.قإةقإنق»(نك لــي«قكننق)تحــاثق(ــلق( قــعقدلســلاذقحيــثقكننقخ ســأهقتالاــذقتص لدتــهق
إلــىققــادلق)أ(ــاقســكننقفــبهققــنلةقخأســابنقعنق)ذ  ــ دقللالدســذقخلغــذقغيــاقلغتهــمقدألم.قوبــذدق(ــنق

حــاثقشــيقح ي ــذقدأل(ــا«19.
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ــام،ق ــًقودله  ــ نقدإللكلي ــت كس«:قيدل فأي ــكقس ــنهق»إ)ا) ــلقكت ــن،ق( قثنلّيز ــنالز ــأيا«ق(ث ــامق»س و) 
ــبق ــا.ق)كت ــيقدله  ــيقش ــذقللحكــمقدلبا)انل ــذقدلفلســفذقدل فأي ــثقتحــاثق»ســت كس«ق ــلقعباي حي
ــن:ق»)تأجــبقدلاــاءقشــيقكتــنهقســت كسق(ــلقدلكيفيــذقدلتــيقتتاكــلقخهــنقز(ــاةققليلــذق »ســأيا«ق(أل ز
(ــلقدلافكا)ــلقلســبّيزن،ق(ــلقخي هــمقخي تــنمقولــ نقســتي دلتق(يــر،ق(ــلقدإلتيــننقخنلحجــجقلتأً)ــًق
ــىقتشــنخهقالق ــهق ل ــيقخأــضقل دلب ــا،ق(ذبــبق) اــ يقش (ذبــبقشلســفيقودســتكانلهقلحكــمقدله 
ــنق ــنقعســاىق(ــلقكرق( ــذق(ــلقعله ــذقدألولخي ــيقدلث نش ــيقش ــاقو(نك ل ــعقآلدءقآلل ل ــهقدلشــكق( ــىقإلي )اق
 ادبــن.قشهــنقبــ قلــ نقســتي دلتق(يــرق)حتــرقدليــ مقخيــلقيلفأيــيقدلبيــتقدله ــايمق( ًلــذقث نشيــذق
(ا( قــذقإلــىقدلحــاقدلــذيقلأــرقآلدءهق ــلقدلحا)ــذقودلحك (ــذقدلتاثيليــذقتــاولق لــىقعلســ ذقعليــنلق
وعليــنلق لــىقعلهــنقدلا  لــذقدلث نشيــذقدلليبادليــذقدلاتاــ لةقحــ لقبــذهقدل ضن)ــن.قولكــلق ــلق(يــرق
ق كننق لــىقســت كسقعنق) ــ لق(ــنق)لــي:قيل ــاقعشــندقلــ نقســتي دلتقشــيقكتيبــهق ــلقدلحا)ــذققنئــاز
دق دق لــىقتلــكقدلبلــادنقدلتــيقتاــ لتقتاــ لز خاقــذق(ت نبيــذقعنق(بــندئقدلحا)ــذق( صــ دقتابي هــنقحصــاز
ــنقشــيق(ضاــنلقدلحضــنلةقليكــ نقخا اولبــنقتســ )ذقفــؤولهنقخنلبحــثقدلأ الــي.قو ــاوةق لىق كنشيز
ــذدكقإالق ــنقوقت ــكننقحكاه ــنقكننقخنإل( ــاق( ــندقعنقدله  ــيقتشــبثهقخنال ت  ــهقش ــنقألخي ــكقكننق(بلصز ةل
خشــكرقدســتباددي.قولكــلق لــىقدلاغــمق(ــلقعلــهقكننق)اشــض،قبــ قلفســه،قتابيــققتأنليــمقدلحا)ــذق
ودلحك (ــذقدلتاثيليــذقشــيقدله ــا،قشــإنقحف ــذقضئيلــذق(ــلقدلليبادلييــلقدلادد)كنلييــلقولاهــاةق(تكنثــاةق
(ــلقدلاث فيــلقدله ــ دقلــمق)ضأــ دقع(ثــنلقبــذهقدل يــ دم.قوكاــنق) ــ لق»ســأيا«،قشــإنقلاحــذقخنطفــذق
ــيق ــ دلدقش ــعقدل ــىقدلا ا ــاققإل ــلقدلتا ــكق  ــذ«ق-قلنبي ــذقدلتاثيلي ــيق»دلحك ( ــاقشصــرقش ــىقآخ  ل
دلاجلــاقدلثنلــثق(ــلق»( ــنالتقوخحــ ث«قحيــثق)تحــاثق ــلقتغييــبقدلح ــ ققخنل ســبذقللبادخــاةق
-قت ضــحقخا تهــىقدلجــاءقلعيق(يــرقدلــذيققــنلقشيــهقإنق(ــنقكننق ليــهقعنق)  لــهق ــلقبــذدقدأل(ــاقالق
)اكــلقتابي ــهقخنلفأــرق لــىقدله ــا،قودلســببقخنألســنسقعنقلعيقث نشتــهقخحضــنلةقدله ــاقبــ قعلهــنق

لــمقتكــلقوقتهــنققــاقخلغــتقخأــاقدللــذقدلتاــ لقدلاالــ ه20.
ــيءق ــنق)ذبــبقســأيا،ق(ل ــانقدلتنســعق شــا،قحســبق( ــننقدل  ــيقخأســاهقإّخ ــاقدلغاخ ــخقدلفك إنقتأل)
خأ(ثــنلقبــذهقدلتباصــنتقودلتاييــًدتقخيــلق(ــنقبــ ق( نســبقل ــنقيعيقدألولوخييــلمقو(ــنقبــ ق( نســبق
لهــمقيغيــاقدألولوخييــلم،قإةقإنقدألودئــرق(ص فــ نقخألهــمقشــيقدلادخــر،قشــيقدلاــكننقدلصحيــح،ق
(أل شــ ن،ق( تاــ ن،قوخنختصــنلقشهــمقشــ ق،قودلاثنلــيق(ص فــ نق لــىقعلهمقشــيقدلبــنلج،قث  ى،ق
فــ دة،قتبــع،قوخنختصــنلقشهــمقتحــت.قشاــلقبــذهقدلتاييــًدت،قدلتــيقحظيــتقخســا تهنق(ــلقخــالق
ــذق ــاةقللث نش ــىق»(نلكــس«قلفســه.قإنقدل ظ ــنقحت ــتق( ه ــائقعنق)تفل ــنقكننقخ ســعقعيقد( ــذ،ق( دلث نش
ــنق ــنقو( ــنقل  ــلق( ــًدتقخي ــلقدلتايي ــذق( ــاةق(ا ب ــهقز( ــنزقحاــرق(أ ــنلقدلاات ــنقدلاأي ــىقعله ــذق ل دألولخي
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لهــم،قخيــلقدلاائــمقوغيــاقدلاائــم،قوخيــلقدألولخــيقوغيــاقدألولخــي،قوخيــلقدأل لــىقودألدلــى،ق
شهــذهقبــيقدلتاييــًدتقدلتــيق) ــعق ليهــنقدلاــاءقشــيقعيق(ــكننقشــيق( ض  ــنتق(ــلقع(ثــنلق لــمقدللغــذق

ودلتأل)ــخقولظا)ــذقدلأــاققودلفلســفذقودأللتاوخ ل ليــن،قالقخــرقحتــىقدلبي ل ليــن21.
بــذدقبــ قدل لــهقدل بيــحقللك ل لينليــذقدلث نشيــذقودلفكا)ــذ،قودلــذيققــنمق»ســأيا«قختأا)تــهقشــيق(جاــرق
كتنخنتــه،قوبــ ق)ــاىقعنقدلك ل لينليــذقدلث نشيــذقلجحــتقشــيقد(ــجق( ظــ لقدلاســتأِااقيخكســاقدلايــممق
ــرقعيق ــىقشأ ــندلةق ل ــاقق ــنقغي ــاةقخأله ــذهقدألخي ــىقفــأاتقب ــيقلؤىقدلشــأ هقدلاســتأَااة،قحت ش
ــذق ــلقث نش ــكقعنقدلتشــا)عقالق) بغــيقعنق)صــالق( ــذقدألولقود اــه،قوشهاــتقكذل فــيءقدونقوصن)

وقيــمق(جتاأنتهــن،قولكــلق(ــلق(جتاــعقدألولقوقياــهقبــ 22.

٥- التغريب األكاديمي في دراسات ما بعد االستعمار
إةدقعقاللــنقعنقدلدســنتق(ــنقخأــاقدالســتأانلقبــي:ق(اتباــذقخاقــذ،قخ دقأــذقتأل)بيــذق(حــادة،قعيق
دلانضــيقدالســتأانليقللأنلــمقدلغاخــي،قشــإنقبــذهقدلالدســنتقســتأخذق(ســنحذقودســأذقشــيقخيننق
ــذ،قل  ــاق ــنقحجــذقشا ي ــنقعلهــنقحّ ز ــرقإةدقلع)  ــعقدلتغا)ــبقدألكند)اــيقودلاأاشــي.قوخنلا نخ وقنئ
دســتبنلنتقدلألــ مقداللتان يــذقودلألــ مقدإللســنليذ،قشســ احظقإلــىقعيقدللــذقالقت ــيقتتجــاد،ق
خا تضــىق  ــرقدلً(ــلقعوقدلاســنئرقدلتــيقت شــأ،قآلــذدك،قع ت ــاقعنقدإللنخــذقســتبتلف.قشأحــاق
ــادنق ــيقدلبل ــاقدالســتأانل.قش ــنقخأ ــيقددلتقددخــرقوحــ لقدلدســنتق( دل  نفــنتقدلضباــذقدلت
دأللكل سكســ ليذ،قخــالقدلأ ــاقدألولق(ــلقبــذدقدل ــان،قكنلــتقلاأاشــذقإةدق(ــنقكنلــتق
ــذقودلاــادودقدلفكــايقلالدســنتق(ــنقخأــاقدالســتأانل،قتســتايعقعنقتحنشــظق ــنتقدل  ا) دإل(كنل
 لــىقخ نئهــنق(ــعقدلأ لاــذ،قو(ــعقدلتغييــادتقدلكبيــاة،قلتــ دزنقدل ــ ىقشــيقدلأنلــم،قخحيــثق)بــاوق
دق(ــلق(فكــايق(احلــذق(ــنق عنقدلتــ دزنقدالســتأانليقلــمق)أــاق(ــلق(كّ لــنتقدل دقــع،قإةقإنق ــادز
خأــاقدالســتأانلقالحظــ دقةلــكقخألفســهمقوت قأــ دقعنقتكــ نقدســتبنلنتق(ــنقخأــاقدالســتأانل،قشيق
د،ق(ــلق ــنقلشــيءقآخــا.ق) بغــيقعنقلــاىقليــاز طا) هــنقإلــىقدالختفــنء،قوعلهــنقســتبليق(كنلهــنققا)بز
بــذدقدلا قــع،قعنقثاــذقشكــاةق(ــنقلســايهقدلأ لاــذ،قدلتيقبيقظنبــاةقلذل)ــذقخجاتهــن.قو ليهقشإنق
دل  ــنشقحــ لقبــذهقدلاســألذ،قعخأــاق(ــلقعنق) فــر،قشنل ادخــذقخيــلقدالســتأانلقعوقخنلحــايق(احلذق
دلســيااةقدالســتأانل)ذ،قو  لاــذقدليــ مققــاقعوضحهــنق ــادقكبيــاق(ــلقدلاحلليــل.قودلأ لاــذ-
ــتق ــذق-globalisation-قليســتقســ ىقدلتاــادقدألقصــىقلاــنقكنل دســتبامقدلكلاــذقدإللكليً)
ــهق ــا،ق(اــنق) بغــيقشأل ــنكقدلكثي ــًدلقب  ــاقالق) ــذقدالســتأانل)ذ.قوخنلتأكي ــذقدلااحل ــهقإ(با)نلي  لي
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ل فهــمقدلأنلــم،قدلــذيقلأيــشقشيــهقدليــ م،قخــنألدودتقدلتــيقكنلــتقخح زت ــنقلشــاحقلظــنمقدلأنلــمق
( ــذققــان.قولكــلقبــذدقدل  ــنشقلــمق) فــرق(ــاةقعخــاى،قشالدســنتق(ــنقخأــاقدالســتأانل،قبــيق
خصــادقد(ــجق ــادقكبيــاق(ــلقدألخحــنثقيبــيقشــيقدلح ي ــذق(اتباــذقخأاــققخاــنقكنلــتق ليــهقشــيق
دق(ــلقشــاوعقدلدســنتق د.قإةقإنق ــادز دلباد)ــذمقدلتــيقتأخــذقشــيقدلحســبننقظنبــادتق(أنصــاةقلــّاز
(ــنقخأــاقدالســتأانل،قغّيــاتقدســاهنق(ــلق»(ــنقخأــاقدالســتأانل«قيposcolonialمقليصيــاق» نخــاق
لقدســتبنلنتق(تاحــ لةقح لق(ســألذقدلهيا ذ،ق لاســتأانل«قيtranscolonialم.قو)بــاوقعلهــنقُتاــ ِّ
خنتجــنهقدســتبنلنتقتت ــنولقعكثــاقح نئــققدلت  ــر،قدلتبــندل،قدلتأن)ــش،قوتاشــققدلاهنلا)ــل.قإل ــنق
ــاقدالســتأانلقودلدســنتق ــنقخأ ــل:قدلدســنتق( ــلقدلح لي ــنجقيfusionمقبذ) لســياقخنتجــنهقدلا(
دلأ لاــذ.قو)اكــلقعنقلفّكــاقشــيقبــذدقدل ضــعقدلاتحــاك،قعنقدلدســنتق(ــنقخأــاقدالســتأانل،ق
ــنل،ق ــىقعّيقح ــاق(حــاود،قعوق ل ــنلقغي ــاقإ)ج ــنق   ــنٍهق)أايه ــّ لقخنتج ــىقدلتح ــنقإل ــيقطا) ه ش
د.قودلاســألذقخأــاقةلــكقبــيقشــيق(أاشــذقإةدق(ــنقالقزل ــنقلســتايعقتحا)ــاقح ــرق خأشــققخأيــاقلــّاز
دلدســنتق(ت ّلــب،قإلــىقبــذدقدلحــا،قودلصحيــحقعنقدلدســنتق(ــنقخأــاقدالســتأانل،قتتاــ لق( ــذق
ــذقشــيق( ــنخق(تأــادقدالختصنصــنتقيtransdisaplinaireم،قوشــيقلــّ قلــاٍلق(ســتاا،ق دلباد)
وكنلــتقتااــحقألنقتكــ نق(حــرقدســتبنلنتق(ت نطأــذ،قةدتقلً ــٍذقالســتثانلقح ــ لقدلالدســنتق
(ــلقدلادخــر،قولفتحهــنقوخلــعقإطنلدتهــنقثاــذقفــيءق(تكنشــئق(ــعقدلالدســنتق(ــلقدل ــ عقلفســه.ق
ــنقد تبــنلقعنق(ســألذقدل ــ ع،قتاــاحق و)اكــلقد تبنلبــنقح ــرقدلدســنتقخنصــن،قولســتايعقع)ضز
ــنق(ــلقدالســتبنلنتق ــلقدلالدســنت،قوعنقخبســنطذقثاــذقشــيقكرقح ــرقدلدســذقلااز شــيقكرق(يند)
قشــيق( ضــعقدتهــنم.قو) بغــيقدال تــادفقعنقدلدســنتق(ــنقخأــاق )جأــرقتكن(ليــذقدلح ــرقدلاأ ــيِّ
ــلق ــنق( ــاىقلدب ز ــ ل:قل ــىقحــاودقدلاأ  ــذقعخــاى،قبــيق ل ــالقخاا)  دالســتأانلقلفســهن،قتتب
دق ــاز ــمقتأــافقعخ ــىق( نطــققل ــذق ل ــيقدلكــاةقدأللضي ــققش ــنقُ)اّب ــنقخأــاقدالســتأانل،ق( دلدســنتق(
دالســتأانل،ق(ثــرقدلشــاققدألقصــىقدلصي ــيقعوقدلينخنلــي.قوكننقعْنقُعلشــئتقلشــاةقشــيقلن(أــذق
دســت كه لمق»عولوخــنق(ــنقخأــاقدالســتأانل«قوبــيقُتأ ــىقخأولوخــنقدل ســاىقودلشــاقيذ،قوتابــقق
ــن.ق دلدســنتق(ــنقخأــاقدالســتأانل،ق لــىق(ادحــرق(ــلقدلتأل)ــخ،قبــيقخــنلجقبــذدقدلح ــرقكلّيز
إلــكقتجــاقدلدســنتق(ــنقخأــاقدســتأانل،قُتابــقق لــىقدلأصــ لقدل ا)اــذ،قوشــيق(جــنالتقلــمق
،قو لــىقســبيرقدلاثــنل،قدلدســنتقإلجيليــذق(ــنقخأــاق )أــاقلهــنق اقــذقتََاــنٍهق(ــعق(ــنق  تــهقعصــاز
ــيقدلدســنتق ــذ،قوش ــيقدلالدســنتقدلبصا) ــاقدالســتأانل،قش ــنقخأ ــكقلً ــذق( دســتأانل)ذ.قولا)
دإل ــام.قو لــىقبــذدقدلشــكر،قشــإنقدلالدســنتق(ــنقخأــاقدالســتأانل)ذ،قتالــكقكرقدلاســت برق

دلــذيق)اكــلقعنقتااــحقإليــه!23
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ــنقللّتفكــاقودلّتأ(ــر.قوإةدقت ّ  ــتق ــنقلّذدخز وتظــّرقدلأاقــنتقخيــلقدلّث نشــنتقوقدلحضــنلدتق( ض  ز
دق ــاقدلتشــنلز ــإّنقدالســتأانلقدألكند)اــيقودلّث نشــيقعكث ضــاوهقدالســتأانل،ق ســكايقوسينســي،قش
ــهق)ســأىقإلــىقدلســّيااةق لــىقدلأ ــ لقودألةودققتهــافقإلــىقتغّييــاقدلأاقــنتقخيــلق خيــلقدلّ ــنسقألّل
دلّشــأ هقوقدلــّاولقو  ائــذقتســهرقدلهيا ــذقوخســطقدل فــ ة،قو  ا(ــنقُتغــاسقدل نخلّيــذقلاســتأانلق
شــيقدأللفــسقودألةبــننقدطاــأنقدالســتأانلق لــىق(صنلحــهقدونقإســنلذقدلّا(ــنءقوقتكّبــاقدلبســنلدتق

ــذ. ــذقوقدلاأ  ّ) دلاندّ)
إّنقدالســتأانلقدألكند)اــيق)هــافقإلــىقتاو)ــجقخاد(جــهقوسينســتهقخنســمقدلألــمقودلاأاشــذقودلّت ــام.ق
وخنلفأــرق)أاــرق لــىقغــاسقعدودتقإلتــنجقدلاأاشــذقو( نبجهــنقشيتًّ)ــنقخــًّيقدلألــمقودلّث نشــذقودلفكــاق
ــاةق ــجقشك ــىقتاو) ــيقإل ــتأانلقدألكند)ا ــاقدالس ــاق ا ــذ.قل  ــذقو(اغ خ ــاةقلن ا ــىقظنب ــّ لقإل شيتح
ــلق ــققدلّت ــامقخي ــه،قكاــنقعّنقطا) ــنسقوالقل ســّيذقل ــلقدل  عسنســّيذقبــيقعّنقدلألــمق(ســألذق(شــتاكذقخي
ــىق ــهق ل ــيقحالت ــ نقش ــادلقلنخلي ــاق اــرقدلج  ــاق(شــتاكقوقق ــذقودحــاقشنإللســنليذقةدتق(صي دلبلي 
ــّذوق.ق ــل كقودل ــاقودلّس ــنطقدّلّتفكي ــاقعلا ــيقتغيي ــنقش ــذقوعثاب ــىقدولقدلّ بب ــًق ل ــىقدلّتاكي (صــاق ل
وكذلــكقشأــرقدإلســك الققبلــهقحيــلق اــرق لــىقتاو)ــجقدلث نشــذقدلي لنلّيــذقشــيقدلاســتأاادتق
دلي لنلّيــذ.قودلااحــظقشــيق(ثــرقبــذدقدالســتأانلقدلّث نشــيقبــ قعّلــهقالق)اتبــطقخنلّضــاولةقخ ــ ةقدلّاولــذق
دلغنزّ)ــذ،قش ــاقتتابــ لقعصــ لقدلّاولــذقدلاتأنظاــذقولكــلقدلّ ببــذق)ت دصــرقتأثيابــنقشــيقدلّتفكيــا.ق
ــنق(ــلق دقوعكثــاقدود(ز قودســتاادلز شنألثــاقدلّث نشــيق)ســتاّاقخأــاقزودلقدلّتأثيــاقدلأســكاي؛قألّلــهقعفــّاقخ ــنءز
دلســيااةق لــىقدأللض،قوألّنقدلث نشــذقتســتبّاقخنلّ فــ سقودلأ ــ ل.قودلاــاءق لــىق(ــنق)فكــاقشيــه،ق

ــهقُشّضــرقدإللســننق لــىقكرقدلابل قــنت. ودلأ ــرقبــ قكرقفــيء،قوقخ
إّنقدالســتأانلقدلّث نشــيق)ســتهافقق لبــذقدلأنلــمقشــيقعلاــنطقوق دلــبقتضاــلقتاليــلقدلّشــأ هقلغن)ذق
نق(ــلقدلّاودئــاقدإل(با)نليــذقدلأنلاّيــذ،قوالقشــكنكقللّشــأ هقدلّتنئ ــذق ســْ قهنقشــيقولهــذقع ــّاتقســلفز
ــىق ــنظق ل ــلقدلحف ــًدتق(بص صــذقتضا ــذقةدتق(اّي ــنجق(أاش ــىقإلت ــرق ل ــلقدلأا ــالق( ــىقدلّتح إل
دلبص صّيــذقوقدله )ــذق(ــلقعلــرقدلّ فــنةقدلــىقإحــادثقلظــنمق(ــلقخــنلجقدلّ ظــنمقدلألاــيقدلاســياا.ق
وإةقتبــاوقبــذهقدلاهّاــذق(تشــأبذقوصأبــذقوالقســيَّانقشــيقودقــعقخســاتقشيــهقدلّثــ لةقدالتصنليــذق)اْ)هــنق
ــنقشــإّنق ــنقوث نشيز  لــىقكرقدلاجــنالتقدلّث نشيــذ،قشــإّنقدإللددةقشــيقكســاقدلّاــْ ققإةدقُخا(ــجقلهــنقتاخ )ز
ــلقكيــفقدســتان تق ــننقودلصي ــنقودلينخ ــىقتجــنلهقعلانلي ــرقختح ي هــنقودلظــاقإل (ــلقكفي ًّ   صــاقدل
لحــتق(أنلــمقدلشــبصيذقدل ط يــذ،قشــنألدهقودلفكــاقودلفلســفذقبــيق  د(ــرقعسنســيذقإللتــنجقدله )ــذق
ودلبص صيــذ.قوقــاقدبتــّمق»(شــنلقش كــ «قخ ياــذقدإل(با)نليــذقدلّث نشيــذقوســلاتهنقشــيقتغييــاق(أنلــمق
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دلح نئــققوإ ــندةقتشــكيرقدل دقــعقشأا)ــاقدلا ض  ــنتق)تــّمقإلشــنؤبنقوإ ــندةقإلشــنئهنق(ــلقخــالق
 اقــنتقدلّســلاذقدلاحــّادةقث نشيــنقشهــيقدلتــيقتابــعقخ ّيــذقدلّســلانتقدألخــاى.

ل ــاق اــرقدالســتأانلقدألكند)اــيق لــىقتلايــعقص لتــهقخنســمق»شلســفذقدأللــ دل«ق(ــلقعلــرقدلت ّغــرق
ــنقدســتأانل)زنقشــيقحنلــذقإلــىق(ادلأــذق شــيقدلّ فــ سقودلأ ــ لقو(أــنددةقدلّظا(يــذقخن تبنلبــنق(ص   ز
ــذقوإلــىق(ً)ــاقدلّتاحيــص،قألّلهــنقكلاــذقحــّققُعل)ــاقخهــنقدلاً)ــاق(ــلقدلهيا ــذقوخســطقدلّ فــ ة.ق ل اّ)
وبــ ق(ــنق)تجلــىقشــيقت فيــذقدلباد(ــجقدلتأليايــذقوتاو)ــجقدلســلع.قوالقشــاققخيــلقخضن ــذقدقتصند)ــذق
عوقخضن ــذقث نشيــذقشــيق(يــًدنقدلاعســانليذقودلليبادليــذ.قشنلا)ا ادطيــذقدأل(ا)كيــذقبــيقدل لــهقدآلخــاق
للّســاحقدلااّ ــمقلاســتأانلقشــيقشلســايلقدلاحتلــذ.قودلظــاقإلــىقشأــرقدالســتأانلقدألكند)اــيقشــيق
دألوســنطقدإلشا) ّيــذقكيــفق اــرق لــىق(حــ ق(كّ لــنتقدلّث نشــذقو(حت )ــنتقدلاأاشــذقكإخــندةقدلّلغــنتق
ــنق ــق.قو( ــذقوقطاــسقدلح نئ ــذقلتشــ )هقدله ) ــكنلقدألصلّي ــذقودألش ــ نقدألصيل ــمقدلف  وقطاــسق(أنل
زدلــتقدلّ ي ليبادليــذقتســت بطقدل ســنئرقدلكفيلــذقخنلّتا ــبقخنلأ ــ لق بــاقص ن ــذق(ــنق)ســّاىقخنلــّاعيق

دلأــنمقدلأنلاــيق بــاق(ادكــًقدلّالدســنتقدلابتصــذقوقتاو)جهــنق بــاقدلاؤسســنتقدلأنلايــذ.
ل ــاقتلــّ نقدالســتأانلقدألكند)اــيقخألــ دنق ا)ــاةقوتســّاىقخاســاينتق(ت   ــذ،قوقآخــاق(ظهــاقلــهق
ــنقشــيق بــ قدلّ ي ليبادليــذ.قو(ــنقةلــكقإاّلق ــًفق لــىق(أ ــىقدلجــّاة،قولأــبق لــىقوتــاقدلّتاــّ ل،قطاأز
دإلق ــنعقخاشــنل)أهقدلّت ا )ــذقشــيق(جــنالتقداللتاــنعقودالقتصــندقودلسينســذقودلّث نشــذقودإل ــام.ق
و(ــنزدلقدالســتأانلقدألكند)اــيق)أاــرق لــىقتصا)ــاق(شــنل)أهقشــيقدلبلــادنقدلّ ن(يــذقخن تبنلقدلهشنفــذق

دلتــيقتســّمق(جــنالتقدلحيــنةقشــيقبــذهقدلاجتاأــنت.
ل ــاقعدلكقدالســتأانلقدألكند)اــيق( ــذقوقــتق(بّكــاقعّنقدلّتانســكقدلّث نشــيقلــاىقدلّشــأ هقبــ قصّانمق
دأل(ــننقدلحن(ــيقلــكّرقعّ(ــذقودلّضن(ــلقلســا(ذق(ســت بلهن.قو(ــلقثــّمقكّاســتقدلجهــ دقإل ــاددقخاد(جق
تأاــرق لــىقخلبلــذقدلافنبيــمقوقتغييــاقدألشــكنل.قوخنألشــكنلق)اكــلقدلّتحكــمقشــيقدلاجتاأــنتق ــلق

خأــاقوخأ)ســاقدلجهــ دقودل ســنئر.
دقِ(ــْلقدلا الدتقدلاســاّيذق إّنقدلجا)ــاقخنلااحظــذقبــ قعّنقتصا)ــاقدالســتأانلقدألكند)اــيقعصبــحقلًءز
لــاىقدلّاودئــاقدلّاوليــذقدلأنلاّيــذ،قوقــاقســن اتقدلّشــبكذقدلأ كب تّيــذق لــىقتأايــققدلّتفــ ققدلّث نشــيق
ــذقخنســمق( نو(ــذقدإللبــنهقعوق ــندةقدلأاقّي دلغاخــي.قشــاقغــاوقشــيقعْنقتلّاــعقصــ لةقدلحــاوهقودإلخ

دلّتأّصــبقدلّا) ــي.
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ودل دضــحقعّنقدلّت ّغــرقشــيقدألوســنطقدلّث نشّيــذقخنســمقدلّتســن(حقدلّا) ــيقعوقدلحــ دلقخْيــلقدلحضــنلدتق
عوقدلّث نشــنتقبــّ قدلاْيســمقدألســاىقلإلق ــنعقخــأّنقكّرقُ(أــاضق ــلقبــذدقدلحــ دلقعوقد ــ ىقدلّتســن(حق

ــنقغيــاق( دكــبقلحاكــذقدلّت ــّامقوقدلّتحضــا. ُ)أتبــاقللأّيز
إّنقدلحــّرقدلج بــايقع(ــنمقدلاجتاأــنتقدلّ ن(ّيــذقبــّ قتث )ــاقدلّتأليــمق بــاقإلتــنجقدلباد(ــجقودلا ــّالدتق
ــتأانلّ)ذق ــاهقدالس ــنل)عقدلغ ــّايقلاش ــذقودلّتص ــنومقدإل(با)نلّي ــذقت  ــنتقدلّث نشّي ــذقودلاباا دلّتألياّي
ــ دقدلأ لاــذقودالســتأانلقدألكند)اــيق ــذقشــّكقدألســاق(ــْلققي ــذقوقداللســاه.قشأالّي ــذقللّتبأّي دلاأاّ 
إّلاــنقتتــّمقخا نو(ــذقدلّ اــ ةجقدلّســنئاقخنل ــ ةقودلأاقــنتقدلجنئــاةق بــاقدلّتأن(ــرقدل ســاي.قإّنقإلتــنجق
ــنلق ــ ل.قشنإللســننقدلّفأ ــاقدلأ  ــاقتحا) ــىقدلّتحــالق ب ــ قدلحــّرقدألسنســيقدلا صــرقإل ــذقب دلاأاش

ودلاجتاــعقدلحــّيقباــنقدلحــّرقدلجــذلّيقلص ن ــذق(ســت برقآ(ــرقوســأندةق( شــ دة.

٦- خاتمة نقدية

آفاق جديدة للتغريب األكاديمي
ــن،قكننقد ــنةقدإلصــاحقخنالســتفندةق(ــلقدلغــاهق(أذول)ــلق لّاــنقكننقدل لــهقدلح ي ــيقللغــاهق(بفّيز
لد ــي،قودلّت ظياــنتقدلّسينســّيذ،ق ًّ شــيقد تبنلبــمقعّنقطا)ــققدلّت ــّامقودحــاق)تاّثــرقشــيقدإلصــاحقدل
ــاق ــبقغي ــذ.قولكــّلقد ــنةقدلّتغا) ــذقودلّتألياّي ــاقدلا نبــجقدلّتاخ ّ) ــلانت،قوتحا) ــلقدلّس ودلفصــرقخي
(أذول)ــلقألّنقح ي ــذقع(ــاقدلغــاهققــاقعصبحــتقودضحــذقللّيــذ.قو اندبــنقحــاكنتقت ّســعقوإلددةق
ــندةقدلأنلــمقخنل ــّ ةقودلغااســذ.قوبكــذدقتتأنظــمقدلاســؤولّيذق لــىق ــذقشــيقدلّتفــّ ققل ي ــذقولغب بيا 

(ــلقعدلكقدلحــّققوعغضــىق  ــه.
ــنقخالــنلقدلّتاخيــذقودلّتأليــمقشــيقعلقــىقدللنتهاــنقعنق)حّللــ دقعولــهقدلغــاهقدإل)جنخّيــذ،ق ل ــاقكننقحاّ)ز
ــذقوإفــهنلّ)ذق ــيقحاــاتقد نئّي ــلقداللضــ دءقش ق( ــاالز ــهقو(ســنوئهقخ ــىق ي خ ــنمق ل وعنق)اياــ دقدلّلث
ــذق ــيقتاخ ــتقش ــتقوتا ا  ــندئقلا ــكنلقو(ب ــذقعش ــلقح ي  ــف دق  ــمقعنق)كش ــنقكننق ليه ــذ.قكا شّج
ــنقألصحــنهقدالســتأانلق ــادثقدلــّذيقظــّرقباشز ــذق(بتلفــذقوشــيقشضــنءقحضــنلّيق(غن)ــا.قودلّت ث نشّي
ــهقو(ادلأــذق(ــنق ــًّودق(  ــنمقع(ــننقو(لجــأقآ(ــلقلاــلقعلددقدلّت دألكند)اــيقبــّ قشــيقح ي ــذقدأل(ــاقصّا
ق خــادقغيــاق(ائــمقللأصــا.قالقعنق)ا(ــىقخــهق ــاضقدلحنئــطقكاــنق)ّا ــيقدلّتغا)بيــ نقلالــذقوتفصيــاز
ــنّديق ــاق( ــّ قغي ــنقب ــهق( ــنّدّيقو(  ــنقبــ ق( ــهق( ــذقشا  ــسقخضن ــذق(ندّ) ــادثقلي ــك.قشنلّت ــمقةل ــىقله وعّل
ــنقشــيقدلأصــا.قوعكثــاق ــنقلنخضز ــنق)أيــشقحّيز دقو(نضيز والق(ائــي.قوبــ ق(بــًونقلفســيق)شــّكرقع اــنلز
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دق (ــلقةلــكقعّنق(حــنوالتقدلّت ــّامقدلّتــيقت هــضق لــىقشهــمقدلّتــادثقوإ ــندةقشهاــهقبــيقعكثــاقتجــّذلز
دقشــيقدلاســت ّبر.قشــاقحنضــاقدونق(ــنٍضقوالق(ســت برقدونقحنضــا. ــاز ــاقتأثي ودألكث

دقلّلســننقدلأاخــيق و)بــاوقعّنقعشضــرقطا)ــققلا نو(ــذقدلّتغا)ــبقإّلاــنقبــّ قتشــجيعقحاكــذقدلّتأا)ــبقلشــاز
لل ــنلئقخاــنق)فّكــاقشيــهقدآلخــاقحّتــىقتت ّســعقدودئــاقدالّطــاعقودلحــ دلقودلّ  ــا.

ــرقدلأاــنءقدلفكــايقشــيقدلحضــنلةقدإلســا(ّيذقوُســّاتق( نشــذقدلّتفكيــا،قوع لــلق ــلقغلــقق لّاــنقةُخ
ــيقحن(ــاق ــنلةقعخ ــا،ق لــىقحــّاق ب ــهقدلأ ــرقخنلّتأ)ي ــذيقالق)شــهاقل ــاقدّل ــ دهقداللتهــندق ــّمقدلّت لي عخ
ــذقخناللت ــنلق دلغًدلــيقشــيقكتنخــهقدلاســتصفىق(ــلقعصــ لقدلف ــه.قو  ائــٍذقآةلــتقدلــّاولةقدلحضنلّ)
إلــىقدلّضّفــذقدلّشــانلّيذقودلغاخّيــذق(ــلقدلكــاةقدأللضّيــذ.قوختصن ــاقبــذهقدلحضــنلةق اــرق(ؤّسســ بنق
ق(ــلقعخاــاقبــذهقدلّا نئــمقدلّتأ )ــرق  لــىقإلســنءقد نئــمقتضاــلقدســتاادلبنقشــيقدلتأل)ــخ.قولأــرَّ
 لــىقدلّ بــبقدألكند)اّيــذقودلّتاو)ــجقدلفّأــنلقلــكّرق(ــنق(ــلقفــألهقعنق)بــّاهقخ ــنءقدلــّذدتقدإللســنلّيذقشيق
(جتاأنت ــنقدلأاخيــذقودإلســا(يذقدلاأنصــاة.قود ــ ىقبــذدقوحــاةقدلاصيــاقدإللســنليقدلاشــتاك،ق
وعّنقطا)ــققدلّت ــّامقودحــا،قوعّنقدلحادثــذقودحــاةقوعّلهــنقتّيــنلقلــنلفق)ــاّكقكّرق(ــلق نلضــه،قوعّنق
ــنوىق ــكقد  ــّام.قوكّرقةل ــذقدلّت  ــ ققحاك ــ لدءقوتأ ــىقدل ــّاقإل ــذقتش ــ لقخنلي ــهقع( دلانضــيقو(كّ لنت
(جنلبــذقللّصــ دهقألّنقدلحضــنلةقدلغاخّيــذقةدتهــنقتأــ دقإلــىققا)ــمقدلحضــنلةقدلي لنلّيــذ،قوعّنقدلانضــيق
بــ قدلح ــرقدلّث نشــيقودلفكــايقودلاأاشــيقدلــّذيقالق) ضــب،قوعّنقدلحادثــذقحادثــنت،قوعّنقدفــتادكق
دإللســنلّيذقشــيقكثيــاق(ــلق  نصــاقدلاصيــاقدلاشــتاكقالق) ضــيقخحــنلق لــىقدلبص صّيــنتقدلّث نشّيــذق
ــّ ق(جــّادقعددةق ــيقب ــبقدألكند)ا ــنقعّنقدلّتغا) ــلقل  ــذ.قوبكــذدق)تبيَّ ــذقودلابتلف ــنءدتقدلات ّ   وداللتا
ــذيق ــيقدّل ــرقدألكند)ا ــنقدلأا ــضقل باّ)ز ــنق) نق ــيااةق( ــذقودلّس ــيقدلهيا  ــذقش ــذقدلّاغب تحجــبقشّأنلّي
ــنق لــىقدلا ض  ّيــذقودلجاّ)ــذقودلبحــثقدلّاقيــققودلّتاحيــصقدلأايــقق(ــلقعلــرقإزدحــذق ) ــ مقعسنسز

دلُحجــبق ــلقدلح نئــققدلابفّيــذ.

المراجع
ق1 ــّيذق. ــّادلقدلّت لس ــي،قدل ــلقلب ــكقخ ــاق(نل ــيق   ــاقداللتان  ــاقلنلــيقدلحجــاوي،قدلتفكي دلظ

للكتــنه،قطق1،قت لــس،قســ ذق2011،
ق2 عخــ قدل نســمقحــنجقحاــا،ق( هجّيــذقدل ــاآنقدلاأاشّيــذ،قددلقدلهــنديقللّ شــاقودلّت ز)ــع،قط1،ق.

س2003،
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ق3 دلظــاقفــلتنغق ّبــ د،قشــيقدلاصالــحقدلّث نشــيقودلّتغا)ــب،ق( ــنلق( شــ لقخاجّلــذقدلّتغا)ــب،ق.
(جّلــذق»عشــنققدلّث نشــذقودلّتــادث«قعق33،قسق9،قعشا)ــرق2001،

ق4 ــذقدألدهق. ــيق(جّل ــنلقش ــأا،ق(  ــيقدلّش ــاهقش ــبقوعث ــّادلة،قدلّتغا) ــىقب ــاق(صاف ــاق(حّا دلظ
دإلســا(ّيذ،ق(ــجق1،قع2،قســ ذق1994.

ق5 سا(ذق( سى،قدلي مقودلغا،ق(ؤّسسذقب ادويقسيقآيقسي،قس ذق1991..
ق6 ــي،قعق. ــذقدلأاخ ــ لقخاجّل ــنلق( ش ــب،ق(  ــيقدلّتغا) ــنقخ  ــ ق( ــيب ىقدلغل ــنلققدلبشــاي،قس ط

278،قلنلفــيق82،
ق7  بــاقدلّاحاــننقخــلقخلــاون،قدلا ّا(ــذ،قددلق نلــمقدلّث نشــذقللّ شــاقودلّت ز)ــع،قوخنلّتحا)ــاق.

دقخنالقتــادءقخنلغنلــبقشــيقفــأنلهق دلفصــرقدلّثنلــثقودلأشــاون:قشــيقعّنقدلاغلــ هق( لــعقعخــاز
وزّ)ــهقولحلتــهقوســنئاقعح دلــهقو  دئــاه.

ق8  اــاقشــّاوخقو(صافــىقدلبنلــاي،قدلّتبشــياقودالســتأانل،ق( شــ لدتقدلاكتبــذقدلأصاّ)ــذ،ق.
صيــاد،قخيــاوت،قســ ذق1953.

ق9 (نلكقخلقلّبي،قفاوطقدلّ هضذ،قددلقدلفكا،قد(شق،1979قم..
(شــكلذقدألشــكنلقشــيقدلأنلــمقدإلســا(ّي،قتأا)ــبق(حــّمق بــاقدلأظيــمق لــي،قددلقدلحكاــذق.ق10

للّ شــاقودلّت ز)ــع،قت لــس،قســ ذق1985،
ــىقدليــ م،ق(ؤّسســذقدألخحــنثق.ق11 ــذق(ــلق صــاقدالســتأانلقحّت بــنليق(نلــاوف،قدإل(با)نلّي

دلأاخّيــذ،قط1،قسق1981



59| بحوث العدددالستأانلقدألكند)ايقوعز(ذقإلتنجقدلاأاشذ

الهوامش:
-ق بــاقدلّاحاــننقخــلقخلــاون،قدمل ّا(ــذ،قددلق نلــمق 1ق
ــثق ــاقدلفصــرقدلّثنل ــع،قوخنلّتحا) ــذقللّ شــاقودلّت ز) دلّث نش
خنالقتــادءق دق عخــاز ( لــعق دملغلــ هق عّنق يفق ودلأشــاون:ق
عح دلــهق وســنئاق ولحلتــهق وزّ)ــهق فــأنلهق يفق خنلغنلــبق

.184 صق و  دئــاه،ق
ــاقداللتان ــيق  ــاق -قدلظــاقلنلــيقدحلجــاوي،قدلتفكي 2ق
للكتــنه،قطق1،ق دلّت لســّيذق دلــّادلق لبــي،ق خــلق (نلــكق

.102 101،ق صق صق 2011،ق ســ ذق ت لــس،ق
دلفكــا،ق ددلق دلّ هضــذ،ق فــاوطق لّبــي،ق خــلق (نلــكق -ق 3ق

خأابــن. و(ــنق ص109ق م،ق د(شــق،1979ق
-قعخــ قدل نســمقحــنجقحاــا،ق( هجّيــذقدل ــاآنقدملأاشّيــذ،ق 4ق
ددلقدلهــنديقللّ شــاقودلّت ز)ــع،قط1،قس2003،قصق

.248
-قبــنليق(نلــاوف،قدإل(با)نلّيــذق(ــلق صــاقدالســتأانلق 5ق
حّتــىقدليــ م،ق(ؤّسســذقدألخحــنثقدلأاخّيــذ،قط1،قسق

1981قص100قو(ــنقخأابــن.
-قســا(ذق( ســى،قدليــ مقودلغــا،ق(ؤّسســذقب ــادويق 6ق

1991،قص16. ســ ذق ســي،ق آيق ســيق
ــاهقيفق ــبقوعث ــّادلة،قدلّتغا) ــىقب ــاق(صاف ــاق(حّا -قدلظ 7ق
دلّشــأا،ق( ــنلقيفق(جّلــذقدألدهقدإلســا(ّيذ،ق(ــجق1،ق

ع2،قســ ذق1994،قص7قو(ــنقخأابــن.
ق-قطــنلققدلبشــاي،قســيب ىقدلغلــ ق(ــنقخ ــيقدلّتغا)ــب،ق 8ق
ــي،قعق278،قلنلفــيق82،ق ــذقدلأاخ ــنلق( شــ لققمبجّل  )

ص61
دلأنلــمق يفق دألشــكنلق (شــكلذق لبــّي،ق خــلق (نلــكق -ق ق 9ق
دإلســا(ّي،ققتأا)ــبق(حــّمق بــاقدلأظيــمق لــي،قددلق
دحلكاــذقللّ شــاقودلّت ز)ــعق،قت لــس،قســ ذق1985،قصق

.207
10قق-قدلظــاقفــلتنغق ّبــ د،قيفقدملصالــحقدلّث ــنيفقودلّتغا)ب،ق
ــذق ــنققدلّث نش ــذق»آش ــب،ق(جّل ــذقدلّتغا) ــنلق( شــ لقمبجّل  )

ــرق2001،قص54. ــادث«قعق33،قسق9،قعشا) ودلتّ
دلتبشــياق –ق دخلنلــايق و(صافــىق شــاوخق 11ق-ق اــاق

ودالســتأانل-ق( شــ لدتقدملكتبــذقدلأصاّ)ــذ،قصيــاد،ق
.25 صق 1953-ق ســ ذق خيــاوت،ق

ــلق ــذق( ــاقدلك ل لينلي ــلقحســلق–قل  ــًقدلا) 12ق-قق(جــايق 
–ق(جلــذق»دالســتغاده«قدلأــادق ( ظــ لقإدودلدقســأياق

دلثنلــيق شــاق–قصيــفق2018.
13ق-ققإدودلدقســأيا،قدلســلاذقودلسينســذقودلث نشــذ،قتالاــذق
ــاوت،قط1،ق ــيقحجــنزي،قددلقدآلدده،قخي ــذققل يل لنئل

2008م،قصق208.
14ق-ق(جايق ًقدلا)لقحسلق–قدملصالقلفسه.

ــذقودمل نو(ــذ،قتالاــذق 15ق-ققلدلــع:قإدودلدقســأيا،قدلث نش
ــذ،قددلقدآلدده،قصق166. ــ قز)  ــلقعخ  ــاءقدلا)

16ق-ق(جايق ًقدلا)لقحسلق–قدملصالقلفسه.
ــذ:ق ــا،قتالا ــصقودل نق ــمقودل  ــأيا،قدلأنل 17ق-قإدودلدقس
دلكّتــنهق دحتــندق ( شــ لدتق (حفــ ظ،ق دلكــاميق  بــاق

.56-55 صق 2000،ق دلأــاه،ق
18ق-ققإدودلدقســأيا،قدلأنلــمقودل ــصقودل نقــا،ق(صــالق

دلذكــا،قص17. ســنخقق
19ق-ققدملصالقدلسنخققلفسه،قصق18-17.

20ق-ققإدودلدقســأيا،قدلأنلــمقودل ــصقودل نقــا،ق(صــالق
ســنخققدلذكــا،قصق18.

21ق-ققلفسقدملصالقدلسنخق،قصق19-18.
ودلســيف،قحــ دلق دل لــمق ســأيا،ق إدودلدق لدلــع:ق 22ق-ق
ددلق دألســاي،ق ت شيــقق تالاــذق خنلســن(ينن،ق ددشيــاق
ك أــننقللالدســنتقودل شــا،قد(شــق،قط1،ق1998م،ق

.134 صق
23ق-ققحــ دلق(ــعقدملــؤلخقدلفالســيقلــنكقخ فــيبنددس-ق
تالاــذ:قصــاحق بــاقدهلل-ق(جلــذق»دالســتغاده«قدلأــادق

ــفق2018. ــاق–قصي ــيق ش دلثنل
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التقابل اللفظي في خطاب السيد عّمار الحكيم

دراسة وصفية تحليلية

األستاذ الدكتور زهير محمد علي األرناؤوطي

جامعة بغداد-كلية تربية ابن رشد

المستخلص:

(ألــ مقعنقدلباــنهقدلسينســيق)هــافقشــيقعغلبــهقإلــىقدلتأثيــاقشــيقدلاتل يــلقوإق ن همقخأشــكنلقولؤىق
قللبايــبقدلسينســيق(ــلقعنق)حشــاقكرقدلانقــنتقودإل(كنلــنتقودلحجــجق ( شــئه،قولذلــكقالقُخـــاَّ
قعنقودحــاةق(ــلقعبــمقعدودتقدلبايــبقبــيقدللغــذق ودلبادبيــلقدلتــيقتح ــققغن)تــهقو(ــادده،قوالقفــكَّ
ــاقتحــاثقعغلــبق ــكنلقدلاصالحــنتقدلا نســبذ،قوق ــنلدت،قودخت ــنظقودلأب ــنلهقلأللف وحســلقدختي

دلفاســفذقودلافكا)ــلق ــلقدولقدللغــذقشــيقدلت دصــرقوالقســّيانقعشاطــ نقوعلســا .
وقــاقتتبــعقدلبحــثقخاــنهقدلســياق اــنلقدلحكيــمقلئيــسقيتيــنلقدلحكاــذقدل ط ــيمقش لــاقعنقودحــاةق
(ــلقدلســانتقدألســل خيذقشــيقخانخــهقبــيقدســتأانلقدلت نخــرقدللفظــي،قشســانحتهق)أاــاقإلــىقدإلتيــننق
خكلاــنتق(ت نخلــذقتكــ نقشــيقدلغنلــبق(تأنكســذقشــيقدلاأ ــى،قو)تمقةلــكق بــاقدلتج يسقعوقدلتســجيعق
عوقخاــاققعخــاى،قوبــذهقدلســاذقدألســل خيذقدلبــنلزةقعضفــتق لــىقخانخنتــهقلاحــنتقلايلــذقتتــاكق

عثابــنقشــيقدلاتل يــلقوتصبــحقشــيقعغلــبقدألحيــننقيآ)  لــذمقخنصــذقخــهقو ا(ــذق(ايــًة.
وقــاققســا نقتلــكقدأللفــنظق لــىق(بحثيــل،قت ــنولقدألولقدلت نخــرق ــلقطا)ــققدلج ــنس،قوت ــنولق

دلثنلــيقدلت نخــرق ــلقطا)ــققدلســجعقوحــاوفقدلجــاقوقلــبقدإلضنشــذ.

الكلمات المفتاحية

دلبانهقدلسينسي،قدلت نخر،قدلحكيم،قدلسجع،قدلج نس
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Verbal Harmonization in the Speech of 
 Eminence Sayyid Ammar Al-Hakim

An analytical descriptive study

Abstract:

It is known that political speech aims mostly to influence on the 
recipients and convince them of the ideas and visions of the establisher 
of the speech. Thus, the political preacher must mobilize all the energies, 
capabilities, arguments, and proofs that achieve his goal and purpose. 
Undoubtedly, one of the most important tools of the preacher is the 
language, and good choice of words, phrases, and innovative appropriate 
terminology. Most philosophers and thinkers have talked about the role 
of language in communication, especially Plato and Aristotle.

This research has followed the speech of Sayyid Ammar al-Hakim 
“Head of Al-Hikma National Movement” and the research has found 
that one of the stylistic features in his speech is the use of verbal 
harmonization. As well as, the prominent stylistic feature added to his 
speeches beautiful glimpses that leave on their mark on the recipients 
and often become it as an (icon) and distinctive mark.

We have divided these words into two sections, the first dealt 
with correspondence through alliteration, and the second dealt with 
correspondence by means of assonance, prepositions, and inflection of 
addition.

Keywords:

Political Speech, correspondence, Al-Hakim, assonance, alliteration
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المبحث األول: التقابل عن طريق الجناس

دلج ــنس:قبــ قدتفــنققدللفظيــلقودختــافقدلاأ ــى،قشــإةدقكننقدالتفــنققشــيقلــ عقدلحــاوفقو ادبــنق
ــن،قوإةدقحصــرقدختــافقشــيقإحــاىقتلــكقدلســانتقدأللخــعق وبيئنتهــنقوتاتيبهــنقُســايقدلج ــنسقتن(ز

ــن)1( ســايقلنقصز
ولــمق)ــادقدلج ــنسقدلتــنمقشــيقكامقدلســياق اــنلقدلحكيــم،قع(ــنقدلج ــنسقدل نقــصقدلــذيق)ــادق لــىق
علــ دعق(بتلفــذقخحســبقل اــذقداللحــادفق ــلقدلج ــنسقدلتــنم،قش ــاقولدقخكثــاةقشــيقخانخــه،قوشياــنق

)أتــيقخيــننقأللــ دعقدلج ــنسقدل نقــصقدلــ دلدةقشــيقخانخــه.

األول: الجناس االشتقاقي
ب قدلج نسقدلحنصرقخيلقكلاتيلق)جاأهانقدفت نققودحاق)2(

ــتنق ــم،قإةقولدقس ــنلقدلحكي ــياق ا ــثقدلس ــيقحا) دقش ــاقولودز ــ قدألكث ــنسقب ــلقدلج  ــ عق( ــذدقدل  وب
ــاة ــلق( وثاثي

1- )مؤثرين( و )متأثرين( و )مؤثرة( و )متأثرة(
ــنق ــنق) (ز ــنتقدلشــاققدألوســطقتتضــحق(ا(حه ــاةقلتحنلف ــنمقخا)اــذقلا) ــنقع( ــنلقســانحته:قيإل  ق
ق(ــلقعنقلجــاق( قأ ــنقشــيق(جاــرقبــذهقدلبا)اــذقل كــ نق(ؤثا)ــلقوشن ليــل،قالق خأــاقآخــا،قوالقُخـــاَّ

ــلم)3( ــلقو( فألي (تأثا)
وقنلقسانحته:قيولتكلق اقنتكمق(ؤثاةقوغياق(تأثاةم)4(

ــَامقخاأ ــىقتــاكق شنللفظتــننق(شــت تننق(ــلقلــذلقودحــاقبــ قيعثــام،قدألولــى:قدســمقشن ــرق(ــلقيعّث
دقشــيقدآلخــا،قودلثنليــذقدســمقشن ــرق(ــلقيتأّثــامقدلتــيقبــيق(اــنوعقيعّثــَام،قخاأ ــىققبــرقعثــاقدآلخــاق عثــاز

شيــه.
شســانحتهقدســتأارقدلج ــنسقدالفــت نقيقلبلــققتضــندقخيــلقدللفظتيــل،قشا ــنقإلــىقعنق)كــ نقللأــادقق

دولق(هــمق)تــاكقعثــاهقشــيقدآلخا)ــلقوالق) بــرقتأثيــاقدآلخا)ــلقشيــه.

2- )البصرة( و )َبصرُنا( و )بصيرتنا(
قنلقسانحته:يدلبصاُةقخَصاُلنقوخصيات ن،ق( حت نق( ذقلشأتهنقدألصنلذم)5(
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شنأللفــنظقدلثــاثق)جاأهــنقلــذلقودحــاقبــ قيخصــام،قشنألولــىقبــيقدســمقلاحنشظــذق ادقيــذق
ــيقبــيقدســمقلاــنق ــاةم،قدلت ــذق(ــلقيدلبصي ــذ،قودلثنلث ــىقدلاؤ) ــذق(ــلقيدلبصــامقخاأ  (أاوشــذ،قودلثنلي

ــب)6( ــيقدل ل ــاقش د ت 
ودلاأ ىقدلسينقيقعنقدلبصاةقبيقشيق( قعقع يي نقوقل خ ن.

3- )جهاد( و )جهود(
قنلقسانحته:قيالق)اكلقعنقلت نسىقلهندقوله دقدلبأضم)7(

شنللفظتــننق(ــلقلــذلقلغــ يقودحــاقب يلهــام،قشـــقيدلِجهــندمقبــ ق(صــالقدلفأــرقيلنبــَام،ق
ويدلجهــ دمقبــيقلاــعقيُلْهــامقخاأ ــىقدلانقــذقعوقدلاشــ ذ)8(.

ــذق ــيقخا( ــذلقدل ســعقش ــاةقدأل ــادءقوخ ــيق(جنب ــلقشضيلت ــمقللاااوحي ــعقدلســياقدلحكي ــاقلا ش 
ــت نقي. ــنسقدالف قدلج  ــتأااز ــل،ق(س ــلقودلا دط دل ط

4- )الختالف( و )الخالف(
خا هــجقيدالختــافقالق عل ــنق(تاســك نق عخــاىق (ــاةق ب ــنق دلتأكيــاق قــنلقســانحته:قيولجــادق
دلبــافم..قش حــلققــاقلبتلــفق(ــعقدآلخا)ــلقولك  ــنقل الــققشــيقدختاش ــنق(ــلققن ــاةقدلتكن(ــرق

ــعم)9( ــاةقدلت نط ــلققن  ــسق( ولي
يدالختــافمق(صــالقدلفأــرقيدختلــفم،قويدلبــافمق(صــالقدلفأــرقيخنلــفمقوباــنق(ــلقلــذلق
ودحــاقيخلــفم،قويدالختــافمق(ب ــيق لــىقتأــادقولهــنتقدل ظــاقو كســهقدإللاــنع)10(،ق

ــندة)11( ــ قدلاض ــافمقب ويدلِب
ش ــاقدســتأارقدلســياقدلحكيــمقدلج ــنسقدالفــت نقيقخيــلقكلاتيــلقتأبــاقدألولــىق ــلقطــاحقلؤ)تيــلق
(تغن)اتيــلق(ــلقدونققصــاقإلــىقدلتضــندق(ــعقدآلخــاقوإلاــنقلتغن)ــاقولهــنتقدل ظــاقشحســب،قوتأّبــاق

دلثنليــذق ــلققصــاق( دلهــذقدآلخــا،قشأكــاقتاســكهقخنألولــىقودختأــندهق ــلقدلثنليــذ.

5- )نختلف( و )نتخالف(

ــنقتأ ــيقعنقلبتلــفقوالقلتبنلــفم)12(،ق ــنقتأ ــيقعنقلتشــنلكقوالقلتبنصــم،ق(أز قــنلقســانحته:قي(أز
شكلتــنقدللفظتيــلق(ــلقدلجــذلقدلثاثــيقيخلــفمقغيــاقعنقدألولــىق(ضــنلعقيدختلــفمقودلثنليــذق(ضــنلعق

يتبنلـَـَفمقوخي هاــنقل ــنسقدفــت نقيقوتضــندق(أ ــ ي.
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6- )المختلفين( و )المتخلفين(

قــنلقســانحته:قي لي ــنقعنقلــالكقعل ــنقع(ــنمقليــرقفــبنخيق(بتلــفقشــيقشكــاهقوســل كهقو اقنتــهق
ولظاتــهقلأل(ــ ل؛قليــرقالق)هتــمقختأ يــادتقدلانضــيقوالقت دزلــنتقدلحنضــا،قو ي ــهقفــنخصذق
لحــ قدلاســت برقخ ــ ة،قوقــاقحســاتقخيــنليقشــيقعنقعكــ نق(ــعقدلابتلفيــلقالقدلاتبلفيــلم)13(
شـــقيدالختــافمقوقيدلتبّلــفمق)شــتاكننقشــيقدالفــت نققغيــاقعنقدألولق(صــالقيدختلــفمقو)أ ــيق
ــاق ــطءقدل اــ قدلأ لــي)14(قغي ــيقخ ــَفمقو)أ  ــيق(صــالقيتبّل ــيقولهــنتقدل ظــا،قودلثنل ــاقش دلتغن)
عنقدللفظــذقدســتأالتقلاــلق)تأخــاق ــلق( دكبــذقدلت ــامقودلتاــ لقوبــ قدلا صــ دق( هــنقشــيقبــذدق

دلا ضــع.

7- )ندافع( و )نتدافع(

قــنلقســانحته:قيلتنخــعقول ّيــمقولصحــحقولادشــعقوالقلتادشــعم)15(قيلادشــعمق(ضــنلعقدلفأــرق
يددشــعمقخاأ ــىقلّدقدلســ ء،قويلتادشــعمق(ضــنلعقيتادشــَعم،ق) ــنلقيتادشــعقدل ــ ممقعيقدشــعق

ــن)16(. خأضهــمقخأضز
شنلســياقدلحكيــمق)ؤكــاقثبــ تقصفــذقدلاشــنعقو) فــيقصفــذقدلتًدحــمق(ــعقدآلخا)ــلق لــىقدلا دقــعق
دق(ــنقخيــلقدللفظتيــلق(ــلقتضــندق(أ ــ ي. قدلج ــنسقدالفــت نقيقو(ســتثااز ودلا نصــب،ق(ســتأااز

8- )متدينة( و )دينية(

ــ ق ــلقب ــذ؛قألنقدلا) ــسقدلا) ي ــذقولي ــًدهقدلاتا)  ــايهنقدألح ــذقعنقعس ــنقعحب ــانحته:قيعل ــنلقس ق
ت لهــنتق ن(ــذقوبــذهقدل ــ ةقتحكــمقوتا)ــاقضاــلقدســت لقلظــاقإلــىقحكــمق(الــيق)حتــامقدله )ــذق
دإلســا(يذ.قلحــلقلســ نقشــيقحك (ــذقإســا(يذقإلاــنقحكــمق(الــيق)حتــامقدلحك (ــذقدإلســا(يذق

كاــنقعقــاقدلاســت لم)17(
يدلاتا)لمقدسمقشن رق(لقيتاّ)لمقخاأ ىق(لق)ا)لقخنلا)ل،قعيق)لتًمقخه)18(

ودلا) ّي:قب قدلا س هقإلىقدلا)ل.
وب ــنق)فــاققدلســياقدلحكيــمقخيــلقدلحــًهقدلاتا)ــلقودلحــًهقدلا) ــي،قشــنألولق(ــلق)لتــًمق
ــذقحكــمق ــنقو)اغــبقخإقن( ــنقد) يز ــيقلظن(ز ــهقدلادخل ــرقلظن( ــلق)جأ ــيق( ــل،قودلثنل ــنتقدلا) ختأليا
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ــذ،ق ــىقدلثنلي ــىقولف ــذقدألول ــنقدلصف ــاثق  ه ــيق)تح ــذقدلت ــًدهقدلأادقي ــتقلألح ــاقعثب ــّي،قوق د) 
ودســتثااقدلج ــنسقدالفــت نقيقخيــلقدللفظتيــل.

9- )محاسبة( و )محسوبية(

قــنلقســانحته:قيلا)ــاقحك (ــذقق )ــذقالقضأيفــذ،قحك (ــذقلًدبــذقالقشســند،قحك (ــذق(حنســبذق
الق(حســ خيذ،قحك (ــذقخاد(ــجقالقفــب ص،قحك (ــذق(حــ لقالقتاحــ ل،قحك (ــذقوحــاةقالق
تفــككم)19(قيدلاحنســبذمقبــيق(صــالقدلفأــرقيحنســبمقخاأ ــىقدلأــّاق)20(،قودلاأ ــىقدلاــاددقب نق
دلاادقبــذقودلتتبــع،قويدلاحســ خيذمق(صــالقص ن ــيق)أ ــيقت ا)ــمقدلأاــنءق لــىقعســنسقدل فــ ةق
الق لــىقعســنسقدلكفــنءةق)21(قشســانحتهق)ا ــ قإلــىقحك (ــذقتادقــبقدألددءقوتتنخــعقدلابنلفــنتق
خصــافقدل ظــاق ــلقكرقدال تبــنلدتقدألخــاى،قشبيــلقدللفظتيــلقل ــنسقدفــت نقيقوتبنلــفقشــيق

ــنق  هــن. ــنقشيهــنقودلثنليــذق(اغ خز دلاأ ــىقلأــرقدألولــىق(اغ خز

10- )محور( و )متمحور(

دقالق قــنلقســانحته:قيدلاصلحــذقدل ط يــذق لــىقدلاصنلــحقدألخــاى،قش حــلقلا)ــاقدلأــادقق(حــ لز
دق)اخــطق(صنلــحقدلا ا ــذقخبأضهــن،ق(ــلقدونقدلحيــنزم)22( د،قولســاز (تاحــ لز

يدلاحــ لمقشــيقدللغــذ:قدلأــ دقدلــذيقتــاولق ليــهقدلبكــاة)23(قثــمقت ســعقحتــىقُعطلــقق لــىق(ــادلق
ــنقو) ــ مق ــنق(هاز كرقفــيء)24(،قودلا صــ دق( ــهقشــيقبــذدقدلســينققبــ قدلبلــاقدلــذيق)أخــذق( قأز
خــاولق(هــمق)جأــرقدآلخا)ــلقتاتبــطق(صنلحهــمقخاصلحتــهقشيكــ نق(اكــًدق) جــذهقلحــ هق

دآلخــاون.
ــلقدتبــذق ــيق( ــثق)أ  ــ قدســتأانلقحا) ــلقيتاحــ لمقوب ــرق( ــ قدســمقشن  ــنقيدلاتاحــ لمقشه ع(
ــنلق دقودلجــذهقلحــ ه،قودلاأ ــىقدلســينقيقللفظــذقشــيقبــذدقدلا ــنمقبــ قدلبلــاقدلــذيق)بت (حــ لز

ــه. ــنقل ــلقشيتجــهقلحــ هقو)كــ نقتنخأز ــلقدلاتبنصاي عحــاقدلااشي
دقالق ــادقق(حــ لز ــىقعنق)كــ نقدلأ ــمق)ا ــ قإل ــإّنقدلســياقدلحكي ــلقش ــلقدلاأ يي ــىقبذ) دقإل ودســت ندز
ــرق ــهقخاا) ــذقدلت نخ ــىقدلااغــ هق   ــهقودلاأ  ــىقدلااغــ هقشي ــاق ــلقدلاأ  ــاق ّب د،قوق (تاحــ لز

ــنسقدالفــت نقي ــققدلج  دللفظــيق ــلقطا)
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11- )نراجع( و )نتراجع(

قــنلقســانحته:قيش حــلقلادلــعقوالقلتادلــعقولصحــحقوالقلكنخــاقولّ ــ مقوالقلبــالقول دصــرقدلاســياق
والقلتأــبقعوقلتــاددم)25(

ــىق ــ دةقإل ــ قدلأ ــعمقوب ــلقيدلتادُل ــعمق( ــنودة،قويلتادل ــيقدلاأ ــذم،قوتأ  ــلقيدلاادلأ ــعمق( يلدل
دلبلــف)26(،قعوقبــ قدلالــ عقإلــىقدلاحــرقدألول)27(

ودلاأ ــىقدلســينقيقبــ قعنقســانحتهق)أــ دقإلــىققادلدتــهقدلســنخ ذقو)أيــاقدلدســتهنقو)جــايق ليهــنق(ــنق
ــنقلاــنق)ســتجاق(ــلقدلظــاوف،قوعلــهقالق)أــ دقإلــىقدلبلــفقوإلــىقل اــذق )ســت لبق(ــلقتغييــادتقوش ز
ــنق(ــلقصحــذق(ســنله،قش ــاققنخــرق دلشــاوعقدألولــىق(ــنقدد(ــتقدألســسقصحيحــذقوثنختــذقو(ــنقددمقودث ز
ــىقولفــىق ــتقل فســهقدألول ــى،قشأثب ــذقدألول ــنسقدفــت نقيقت نقــضقدلثنلي ــلق)جاأهاــنقل  ــلقلفظتي خي

  هــنقدلثنليــذ.

12- )مسؤولية( و )مسؤولين(
قنلقسانحته:قيلحتنجقإلىق(سؤوليذقعكثاق(لقدلحنلذقإلىق(سؤوليلم)28(

ــْمق يدلاســؤولمقدســمق(فأــ لق(ــلقيســألمقخاأ ــىق(ــلقُ)ســألق ــلق الــه،ققــنلقتأنلــى:ق﴿َوِقُف ُب
ــذق ــهق(هاــذق(ــلقللــنلقدلاول ــنطقخ ــُئ ُل َن﴾يدلصنشنت:24م،قوتالــققدليــ مق لــىق(ــلقت  ْس ــمقَ(ّ إِلَُّه

و)ســألق ــلقتبأنتــه)29(
يودلاسؤوليذمق(صالقص ن يق(لقيسألمقخاأ ىقداللتًدمقخإصاحق(نقوقعق(لقعخانء)30(،

و)بــاوقعنقدل ــنسقشــيقع)ن( ــنق)ســتأال نقلفظذيدلاســؤولمقلاــلق)ت لــىقدلا صــبقو)أخــذقد(تينزدتــه،ق
ــذقدللفظــذقإالق ــلقدالل ــقق( ــمق)ب ــن،قشل ــًدمقخه ــيقداللت ــنتق) بغ ــلقتبأ ــعق( ــهقدلا ق ــنق)حال (ت نســيلق(
ــاق ــنلقيالقلا) ــكقق ــم،قولذل ــياقدلحكي ــتأالهنقدلس ــىقدس ــذدقدلاأ  ــه.قوخه ــقق لي ــلقت اب ــ قق( ح 
(ســؤوليلم،قشــاق)أ ــرقعنق)كــ نقدلاأ ــىقعل ــنقالقلا)ــاق(ــلق)ت لــىقإددلةقدأل(ــ ل،قخــرقدلا صــ دق
عل ــنقالقلا)ــاق(ــلق)أخــذق(ًد)ــنقدلا صــبق(ــلقدونقعنق)تحاــرقدلتبأــنتقوداللتًد(ــنتقدلتــيق)فاضهــنق

دلا قــع.

13- )التسليم( و )الستسالم(
قنلقسانحته:قيودلتسليمقإلىقدهللقتأنلى،قدلتسليمقوليسقدالستسامم)31(
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ــهق ــهقق ل ــذ)32(قو(  ــندقودإلة ــننقودلان ــذقدلاال  ــىقدالل ي يدلتســليممق(صــالقدلفأــرقيســّلممقخاأ 
قاَلق)َِجــُاودقِشــيقعَلُفِســِهْمق ــمَّ ــْمقُث ُاــ َكقِشيَاــنقَفــَجَاقخَْي َُه ــىقُ)َحكِّ ــ َنقَحتَّ ــَكقاَلقُ)ْؤِ(ُ  ــَاقَوَلخِّ تأنلــى:ق﴿َش

ن﴾يدل ســنء:65(. ُا دقتَْسِلياز ــلِّ ــَتقَوُ)َس ــنقَقَضْي اَّ ــنق(ِّ َحَالز
ــىق ــىقيعســلممقخاأ  ــنقيدالستســاممقشهــ ق(صــالقدلفأريدستســلمم،قوبــ قالق)بتلــفق ــلق(أ  ع(
ــ دق ــلقُق ُل ــ دقَولَِك ــْمقُتْؤِ(ُ  ــرقلَّ ــنقُق ــَادُهقآَ( َّ ــِتقدْألَْ  ــهقتأنلى:﴿َقنلَ ــيقق ل ــيقش ــنلقدلاباس ــند،قق دل 

ــنق)َْاُخــِرقدإْلِ)َاــنُنقِشــيقُقُل خُِكــْم﴾قيدلحجــادت:14م:قدلاأ ــى:قدستســلا ن)33( عَْســَلْا َنقَولَاَّ
ــىقدلبضــ عقودإلة ــننقدلاــذل،قوبــذدقبــ ق ــذقخاأ  ــذقدلحا)ث ــيقدللغ ــاقعنقدللفظــذقدســتأالتقش غي
دلاأ ــىقدلــذيقعلددهقدلســياقدلحكيــمقشــيقبــذدقدلســينق،قشهــ ق)تحــاثق ــلقدالل يــندقأل(ــاقدهللقتأنلــىق
ــم،ق ــاضقإلدددته ــاونقش ــلق)ا) ــاهق(ا ــننقلغي ــامقدلبضــ عقودإلة  ــالقوقســمقو  ــنقق ــ لقخا ودل ب

ــلقدللفظتيــلقل ــنسقدفــت نقيقوتضــندقشــيقدلاأ ــى،قعثبــتقســانحتهقدألولقولفــىقدلثنلــي. وخي

14-)مستمعين( و )سماعين(

ــلق ــاقخي ــاققكبي ــ دقســّان يل،قوش ــلقوالقتك ل ــ دق(ســتاأيلقليا) ــذقك ل ــنلقســانحته:يع)هنقدألحب ق
دلســّانعقوخيــلقدلاســتاع،قدلســّانعقبــ قدلــذيق)ســاعقكرقفــيءقو)أخــذقخــهقوالق) ــ لقبــذدقصحيــحق
عوقبــذدقكــذه،قبــذدقحــققوبــذدقخنطــر،قدلســّانعقبــ قدلــذيقلــهقلدقشأــرق لــىقكرقكلاــٍذق)ســاأهنق
شيغضــبقخســا ذقو)فــاحقخســا ذ،قالق)اقــققوالق)تأاــققوبــذهقســاذقغيــاقصحيحــذقعوقغيــاقدقي ــذ،ق
ــنقعخــذقخــهقوإنقكننق ع(ــنقدلاســتاعقشهــ قدلــذيق)ســتاعق(ــلقدآلخــاقو)اقــققشــيق(ــنق) ــ ل،قإنقكننقح ز
غيــاقحــققلنقشــهقووضــحقوخيــلقوفــاحقلــه،قوإةدقكننقغيــاق( ت ــعقتحالــهقكــاعيقآخــاقشليــسقكرق

دل ــنسق)أخــذونقخكا( ــنم)34(
يدلاســتاعمقدســمقشن ــرق(ــلقيدســتاعم،وقيرقإنقدالســتانعقالق)كــ نقإالقخنإلصغــنء،قو)ؤ)ــاهق
ق ــُمقدهللَّ ــَلقَبَادُب ِذ) ــَكقدلَّ ــ َُهقُعولَئِ ــ َنقعَْحَس بُِأ ــْ َلقَشيَتَّ ــتَِاُأ َنقدْلَ  ــَلق)َْس ِذ) ــنِدقدلَّ ــْاقِ بَ ــهقتأنلى:﴿َشبَشِّ ق ل
َوُعولَئِــَكقُبــْمقُعوُلــ قدْألَْلبَنِه﴾يدلً(ــاق17-18مقوق لــهقتأنلــى:﴿َوإَِةدقُقــِاَئقدْلُ ــْاآُنقَشنْســتَِاُأ دقلَــُه﴾
ــهق ــنءقإلي ــاقدإلصغ ــلقدلاســا عقخأ ــرقإنقدالســتانعق) تضــيقدالســتفندةق( ــادف:204م،قوقي يدأل 

ــىق)ســتاع)35( ــنلقإنقدهللقتأنل ــكقالق)  ــه،قلذل وشها
ويســّانعمقصيغــذق(بنلغــذق(أ نبــنقكثــاةقدلســاع،قغيــاقعلهــنقدســتبا(تقشــيقدل ــاآنقدلكا)ــمق
ــ َكق ــْمق)َْأُت ــَلقلَ ــْ ٍمقآَخِا) نُ  َنقلَِ  نُ  َنقلِْلَكــِذِهقَســاَّ لســانعقدأل(ــ لقدلاشــي ذ،ققــنلقتأنلــى:ق﴿َســاَّ
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نُلــ َنق نُ  َنقلِْلَكــِذِهقعَكَّ ُشــ َنقدْلَكِلــَمقِ(ــلقخَْأــِاقَ(َ دِضِأِه﴾يدلانئــاة:41م،قوقــنلقتأنلــى:ق﴿قَســاَّ ُ)َحاِّ
ــْحِت﴾يدلانئاةق42م،ققــنلقدلاباســيقشــيقتفســياقدآل)ــذقدلكا)اــذ:قيســان  نقللكــذه،قعي:ق لِلسُّ

ــهم)36( قنخلــ نقل

15- )تشخيصية( و )مشخصنة(
قنلقسانحته:قيوبيق(أنلضذقتشبيصيذقالق(شبص ذم)37(

دللفظتــننق(شــت تننق(ــلقلــذلقثاثــيقودحــاقبــ قيفــبصمقخاأ ــىقدلتفــعقي) ظــاقدلأيــلقيفــبصمق
165/4مقوت ســعق(أ ــنهقشــيقدللغــذقدلاأنصــاةقليصبــحقخاأ ــىقظهــاقعوقطلــعقعوقخــادق)38(

شـــقيدلتشــبيصمق(صاليفــّبصم،قخاأ ــىقعخــاىقدلشــيءقوعظهــاه،قع(ــنقي(شــبص ذمقشهــيقدســمق
(فأــ لق(ــلقيفــبصلمقخاأ ــىقلألهــنقفــبصيذ،قعيقلّســابنقوعضفــىق ليهــنقضفــذقدآلد(يــذ)39(ق

وبــ قدســتأانلقحا)ــث.
و(أ ــىقدلــكامقعنقبــذهقدلاأنلضــذقتحــادقدألخاــنءقوتايًبــنقوتظهابــنقخهــافقإصاحهــنقوليــسق

داللت ــنصق(اــلقوقــعقخهــن

16- )المشروع( و )الشروع(

ــنءق ــنقعخ  ــ د،ق) ــنتقوقدلصا ــلقوقدلثب ــنقعصحــنَهقدلي ي ــ لقلكــم،ق) ــنلقســانحته:قيُعخنطبكــمقألق ق
ــاءقوقدلشــاوعم)40( ــذقدلب ــنقعصحــنهقدلاشــاوعق(  ــذقوقدلأاــنءقوقدلجهــ د،ق) دالســت ن(ذقوقدلتضحي
يدلاشــاوعمقدســمق(فأــ لق(ــلقدلفأــرقيفــاعمقخاأ ــىقســّلقعوقخّيــلقوعظهــا،ققــنلقتأنلــى:ق﴿َفــَاَعق
ن﴾يدلشــ لىق13()41(،قويدلاشــاوعمق(ــنقســ غهقدلشــاع)42(،ق ــىقخِــِهقُل حز )ــِلقَ(ــنقَوصَّ ــَلقدلاِّ لَُكــمق(ِّ
ودســتأالتقلفظــذقيدلاشــاوعمقشــيقلغت ــنقدلاأنصــاةقوالقســّيانقشــيققاــنعقدلأاــرقللتأبيــاق ــلقخاــذق
( ظاــذقت ــامقإللجــنزق اــرق(أيــل،قودلاأ ــىقدلســينقيقللاشــاوعقشــيقكامقدلســياقدلحكيــمقبــ ق

دلبالن(ــجقودلبــطقدلأــنمقدلــذيق)ســياق ليــهقدلتيــنلقلتح يــققعبــادفق(اســ (ذ.
ــنق ــه)43(،قو(أ نب ــذقخ ــىقعخ ــيءقخاأ  ــيقدلش ــاعقش ــنل:قف ــاعم،ق)  ــ ق(صــالقيف ــاوعمقشه ع(نيدلش

ــاوع. ــذدقدلاش ــرقخه ــاققدلأا ــذقدلا ــينقيقخاد) دلس
ــنقودضحــذقوثنختــذقآ( تــمقخــهقوتاســكتمقخــهق ودلاأ ــىقدلاــاددقعلكــمقعصحــنهقخالن(ــجق)حاــرقعبادشز

( ــذقدلباد)ــذ،قوشــيقبــذدقدلــكامقتذكيــاقخنلســبققوتحفيــًق لــىقدالســتاادل.
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17- )الشراكة( و )الِشراك(

قــنلقســانحته:يعنقللتــًمقخنلشــادكذ،قولكــلقدلشــادكذقغيــاقدلِشــادكق»خكســاقدلشــيل«،قأللهــنقشــخق
ــ لقخفكــاةقدآلخــا،ق ــنقخنآلخــا.قإنقدلشــادكذقتكن(ــرقدألدودلقوبــيققب والق)جــبقعنق)تاخــصقعحال
ودلشــادكذقعنق)أــافقكرقودحــاقحــاودهقوالق)ســاحقلآلخــاقخــأنق)تجــنوزق ليــهقوالق)ســاحقعنق)تاــادق

 لــىقدآلخــام)44(

)الشراكة( عالقة تقوم على التعاون وتبادل المصالح في مختلف المجالت)45(

ــلق ــاوقعنقخي ــاق(أهــ د،قو)ب ــثقغي ــىقدلفــخقحا) ــادكم:قســياقدل أــر)46(،قودســتأانلهنقخاأ  ويدلِش
دلاأ ييــلق اقــذقودضحــذ،قش ــاق)كــ نقدلشــادكقســببزنقشــيقتأثــاقدلانفــي،قو(ــلقب ــنق)صبــحقخيــلق
دللفظتيــلقت نخــرقداللــيق(ــلقحيــثقعنقدألولــىقتــالق لــىقدلتأــنونق(ــعقدآلخــاقودلثنليــذقتــالق لــىق

دإل) ــنعقخــه.

18- )شعار( و )استشعار(

قــنلقســانحته:قيولذلــكق لي ــنقعنقل ت ــرقخنل حــاةق(ــلقفــأنلقإلــىقدستشــأنلقح ي ــي،قل اــنلسق
بــذهقدل حــاةقشــيقســل ك نقدلي (ــيقوشــيق( دقف ــنقدلي (يــذم)47(

يدلشأنلم:قدلأا(ذ،قت  لقدلأاهقيفأنلقدل  مم،قخاأ ىق ا(تهم)48(.
ويدالستشــأنلمق(صــالقدلفأــرقيدستشــأام،قو)بــاوقعلــهقالق) ــنلقيدستشــأاقشــانقدلشــيءمقإالقإةدقكننق

ةلــكقشــيققلبــه،ققــنلقدخــلق( ظ ل:يدْستَْشــِأْاقخشــيذقدهللقعَيقدلألــهقِفــأنَلققلبــكم)49(
وقــاقوشــققســانحتهقتاــنمقدلت شيــققشــيقبــذهقدلا نخلــذقدللفظيــذقحي اــنقطلــبقتح )ــرقفــأنلقدل حاة،ق
ــنقالق)تجــنوزق(احلــذقدلتفــ هقخــهقإلــىقإدلدكقح ي ــيق وبــ ق(ــنق)اشــعق(ــلقكامقح لهــنققــاق)كــ نقظنبا)ز

دقحي اــنقعتبأــهقخلفظــذقيح ي ّيم. خنط ــيققلبــي،قوقــاقزددهقبــذدقدلاأ ــىقتأكيــاز

19- )تشغلهم( و )تشاغلهم(

قــنلقســانحته:قيوكنلــ دق)اكــًونقعخصنلبــمق لــىقلهن)ــذقدلاا)ــق،قوالقتشــغلهمقدلاحاــنتق
دلااحليــذم)50( دلاأ قــنتق تشــنغلهمق عوق دلجنلبيــذق
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يدلشغرم:قب قدلأنلضقدلذيقُ)ذِبرقدإللسنن)51(،ق) نلقفغلهقدأل(ُاق)شغله.
دلتشنغرق لقدلشيء:قدلذبنهق  ه)52(.

ــلق ــمق( ــنق) دلهه ــمقلا ــمقوعبادشه ــلقطا) ه ــ نق  ــمقالقُ)ذبل ــيق اله ــًونقش ــمق)اك ــىقعله شنلاأ 
ــاةقدلاأ قــنتق ــاهقخســببقكث ــىقغي ــهقإل ــ نق   ــنت،قوالق)تاكــ نق الهــمقو)ذبب (شــكاتقوتحا)

ــى. ــيقدلاأ  ــنلهقش ــت نقيقوت  ــنسقدف ــلقدلشــغرقودلتشــنغرقل  ــه،قشبي ــمقشي ــيقت دلهه دلت

20- )الشفافية( و )التشفي(

قــنلقســانحته:يولا)اقدلشــفنشيذقوالقلا)ــاقدلتشــفي،قشنلشــفنشيذقغيــاقدلتشــفي،قأللــهقدلت كيــرق
ــا،ق ــهقوكســاهقع(ــاقخاي ــرقخ ــنقدلشــفنشيذقشهــيقدل ضــ ح.قإنقدلتشــفيقخنآلخــاقودلت كي خنآلخــا،قع(
ــاقعنق)أيــشق ــيقولأاــا،قششــأب نق)ا) ــه،قلكــيقلســياقولاضــيقولب  ــهقوعالقل ــعقشي و)جــبقعنقلتج ب

و)جــبقعنقلكــ نقخاســت ىقدلاســؤوليذم)53(

)الشفافية( هي تساوي الظاهر مع الباطن)54(
ع(نيدلتشفيمقشه قخل غق(نقُ)ذببقدلغيظق(لقدلأاوقعوقدلبصم)55(

ــنق ــا،قوإلا ــذلقودح ــنقل ــعقخي ها ــاق)جا ــفيمقش ــلقيف ــذق( ــففمقودلثنلي ــلقيف ــىق( ــذقدألول ودللفظ
ــا. ــذلقودح ــلقل ــنق( ــمقعلها ــنق) ب ــذدق( ــنقب ــي،قولخا ــلقدألولقودلثنل ــيقدلحاشي ــتاكننقش )ش

21- )المصطلحات( و )اإلصالحات(

قــنلقســانحته:قي(ــنقبــ ق(الــ هقدليــ مق(ــلقدل ــ ىقدلسينســيذقعنق)أ ــاودقبــذدقداللتاــنعقدلا ســعق
تحــتقع)ــذقتســايذ؛قداللتاــنعقدل ط ــي،قدلاؤتاــاقدل ط ــي،قدلحــ دلقدل ط ــي،قدإلصاحــنتق
دل ط يــذ،قســا بنق(ــنقفــئتمقشنلاهــمقعنقتجتاأــ دقتحــتقعيقدســمقوعيقوصــفقلهــذدقداللتاــنع،ق

شل بتلــفقشــيقدلاصالحــنتقول تفــقق لــىقدإلصاحــنتم)56(
يدلاصالحم:قب ق(نقتمقدالتفنقق ليهق(لقكلاذقعوقكلانتقلاأ ىق(أيل)57(

ويدإلصاحم:قضاقدإلشسند،قل  لقعصلحقدلشيءقخاأ ىقعقن(هقخأاقشسنده)58(
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ــيقإطــاققدلتســاينتقألنق ــنءقش ــافقدلفاق ــيقدخت ــهقالقت لــاق(شــكلذقش ــ لقعل ــمق)  شنلســياقدلحكي
ــت نقيق ــنسقدالف ــتثااقدلج  ــذ،قودس ــهقدلأالي ــاعقدإلصــاحقوخا دت ــىق(ب ــنقق ل ــ قدالتف ــمقب دلاه

ــل. ــلقدلكلاتي ــذقخي ــذقدللفظي ــققدلا نخل لتح ي

22- )الضحية( و )التضحية(

ــنلقدلا نطــقق ــىق(الهــمقوُقادبــم،قوإ ــندةقإ ا ــلقإل ــىقإ ــندةقدل نزحي ــنلقســانحته:يولأارق ل ق
ــىقحــٍاقســ دءم)59( ــذق ل ــانقدلتضحي ــذقوُ( ــانقدلضحي ــل،قوُ( دلاحــالةقو( نطــققدلاحال)

يدلضحيــذمقشــيقدللغــذ:قدلشــنةقدلتــيقُت حــاق)ــ مق يــاقدألضحــى)60(،قوُتالــققشــيقدل قــتقدلحنضــاق
 لــىق(ــلقعصنخــهقســ ءقعوقضــالقلســببق(ــن.

ويدلتضحيذمق(صالقدلفأرقيضّحىمقخاأ ىققّامقحينته)61(

23- )ضرورة( و )ضرر(
قنلقسانحته:قيدلشادكذقضاولة،قودلاحنصصذقضال،قوشاٌققكبياقخيلقدلضالقودلضاولةم)62(

يدلضاولةمقدسمقلاصالقدالضاادل)63(قودالضاادلقب قدالحتينجقإلىقدلشيء)64(
ويدلضالم:قدل  صننقدلذيق)اخرقشيقدلشيء)65(،قوب قخافقدل فع)66(

ــلق ــه،قشــيقحي ق(  ــاَّ ــهقشــاقُخـ ــنجقإلي ــنتقشــيقدلحكــمقع(ــاقالقلحت ــاىقعنقفــادكذقدلاك ل شســانحتهق)
عنقدلاحنصصــذقع(ــاق)جلــبقدلســ ءقللبــادقودلأبــند،قوخيــلقدللفظتيــلقل ــنسقدفــت نقيقودضــح،ق

ــيقيضــالم. شكاباــنق(ــلقدلجــذلقدلثاث

24- )الطائفة( و )الطائفية(

قــنلقســانحته:قيشنلانئفــذقلأاــذقأللهــنققــادءةقوشهــمقلإلســام،قع(ــنقدل  اــذقشهــيقدلانئفيــذ،قو)جــبق
ــذقتأ ــيقعلــيقوحــايق لــىقصــ دهق ــًقخيــلقدلانئفــذقودلانئفيــذ،قشنلانئفــذقدلتاــنء،قودلانئفي عنقلاي
ــنق وغيــايق لــىقخاــأ،قولحــلقخلــاق(ت ــ عقشيــهقق (يــنتقوط دئــفقود)نلــنت،قولحــلقلايأز

ــ نم)67(  ادقي
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ــَلق ــٌذق(ِّ ــنقَطنئَِف ــَهْاقَ َذدخَُهَا ــى:﴿قَوْليَْش ــهقتأنل ــهقق ل ــه)68(،قو(  ــذق(  ــيء:ققاأ ــلقدلش ــذمق( يدلانئف
دْلُاْؤِ( ِيَل﴾يدل ــ ل:2(

وعصبحق(أ نبنقدلي مقدلجان ذق(لقدل نسقدلتيق)جاأهنق(ذببقودحا)69(
ع(نقيدلانئفيذمقشهيق(صالقص ن يقو)أ يقدلتأصبقللانئفذ)70(

دقإلــىق(أ يــيقدللفظتيــلقشــإنقدلانئفــذقلأاــذقأللهــنقتاثــرقولهــذقلظــاق(ســت اةقإلــىقعصــ لق ودســت ندز
ــن،قشــيقحيــلقعنقدلانئفيــذقل اــذ قشكا)ز (أي ــذقوتأكــسققــادءةق(أي ــذقلألحــكنمقوبــذدق(ــنق)ســببقإثــادءز

25- )العابر( و )المعتبر(

ــىق ــ دق)اــاونق ل ــنقدد( ــشقودلتجــنوزق( ــ نق(ــلقدلتهاي ــنلقســانحته:قيوســيب ىقدلاســلا نق)أنل ق
ــام)71( ــاولقدلاأتب ــسق( ــاقولي ــاولقدلأنخ ةكــاىقدلحســيلق(

يدلأنخامقدسمقشن رق(لقدلفأرقي بامقخاأ ىققاع،قت  لق باقدل دديقعيققاأه)72(
ويدلاأتبامقدسمقشن رق(لقدلفأرقيد تبامقخاأ ىقعخذقدلِأباةقودالتأنظق)73(

ــىق ــاق ل ــلق)ا ــىق( ــالق ل ــىقت ــّي،قشنألول ــيقوتضــندقدالل ــت نقيقلفظ ــنسقدف ــلقل  ــلقدللفظتي وخي
ــالق ــيقت ــذقدلت ــذ،قخبــافقدلثنلي ــاق(ــلقدلوســهنقدلأظياــذقودلثنلي ــ لةقدلحســي يذق(ــلقدونقعنق)في دلث

ــندة. ــنظقودإلش ــىقدالتأ  ل

26- )عراقيتها( و )عراقتها(

ــنق ــلقدأللبــنل:قيوعلددقداللتهنز)ــ نقعنق)تنلــاودقخهــن،قولك هــنقصاــاتق قــنلقســانحتهق(تحاثز
وعثبتــتق ادقيتهــنقو ادقتهــنقودلتصــاتقل فســهنقولأادقيتهــنم)74(

يدلأادقيذمقدل سبقإلىقدلأادق،قويدلأادقذمقدألصنلذ)75(
شلفظتنقيدلأادقيذمقويدلأادقذمقتشتاكننقخنالفت نققوتبتلفننقشيقدلاأ ىقالق لىقلهذقدلتضند.

27- )نفرط( و )ننفرط(
قنلقسانحته:قيس  ّ مقولا لقولصّححقولكلقللقلفّاطقوللقل فاطم)76(
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يشّاطمقخاأ ىققّصا،)77(،قويدلفاطمقخاأ ىقلبّادقوتفّاق)78(
ودللفظتــننقتشــتاكننقشــيقدالفــت نققوشــيقداللتهاــنقدلســلبيذ،قولذلــكقلــنءقدل فــيقلكلتيهاــن،قشــاق

ت صيــاقوالقتفــّاق.

28- )الفراق( و )الفتراق(

ــعق ــذق( ــذهقدلاا)  ــ دقخه ــأنق)تأن(ل ــنقخ ــ نقع)ضز ــذق(أ ي ــرقدلًول ــإنقعب ــكقش ــانحته:قيوكذل ــنلقس ق
دقخــاقفــك،قولكــلقدشتادقهــنقوطاقهــنقعصأــبم)79( دلــًوج.قإنقشــادققدلب ــتقصأــبقلــاز

يدلِفادقمق(صالقدلفأرقيشنلقم،قوب قضاقداللتانع)80(
ويدالشتادقم:ق(صالقيدشتاقم،قوب ق(انوعقيشاقمقت  ليشاقتقخيلقدلشيئيلقشنشتاقنم)81(

ودســتأارقدلســياقدلحكيــمقيدلفــادقمقاللفصــنلقدلب ــتق ــلقعبلهــن،قويدالشتــادقمقاللفصــنلقدلًولــذق
 ــلقزولهــن،قوبــذدقدلتفا)ــققلــمقتأاشــهقدللغــذ،قوقــاقدســتأارقدل ــاآنقدلكا)ــمقيدلتفــّاقمقاللفصــنلق
ــَاق ــْمققَش ــْ قَحَاْصُت ــنِءقَولَ ــَلقدل َِّس ــ دقخَْي ــتَِايُأ دقعَنقتَْأِاُل ــلقتَْس ــنلقتأنلى:﴿َولَ ــه،قق ــلقزول ــًوجق  دل
َقــنق ــنقَوإِنق)َتََفاَّ ِحياز دقلَّ َقَكنَنقَغُفــ لز قدهللَّ ُ ــ دقَشــإِنَّ َ ــِذقَوإِنقُتْصِلُحــ دقَوتَتَّ قدْلَاْيــِرقَشتََذُلوَبــنقَكنْلُاَألَّ تَِايُلــ دقُكرَّ

ن﴾يدل ســنءق129-128( نقَحِكياز قَودِســأز ُ ــلقَســَأتِِهققَوَكنَنقدهللَّ ق(ِّ قُكّاز ُ ُ)ْغــِلقدهللَّ

29- )فاعلين( و )منفعلين(، )فاعلة( و )منفعلة(، )الفعل( و )النفعال(

ــنق ــنق) (ز ــطقتتضــحق(ا(حه ــاققدألوس ــنتقدلش ــاةقلتحنلف ــذقلا) ــنمقخا)ا ــانحته:يإل نقع( ــنلقس ق
ق(ــلقعنقلجــاق( قأ ــنقشــيق(جاــرقبــذهقدلبا)اــذقل كــ نق(ؤثا)ــلقوشن ليــل،قالق خأــاقآخــا،قوالقُخـــاَّ

ــلم)82( ــلقو( فألي (تأثا)
وقنلقسانحته:يولتكلق اقنتكمق(ؤثاةقوغياق(تأثاة،قوشن لذقوغياق( فألذم)83(

وقنلقسانحته:يخأنقتك نقلا) نقسينسذقدلفأرقوليسقداللفأنلم)84(
يدلفن رمقدسمقشن رق(لقدلفأرقيَشـَأـَرم،قوب قك ن)ذق لقكرق ار)85(

ويدلا فأــرمقدســمقشن ــرق(ــلقدلفأــرقيدلـفـأـــرمقوبــ ق(اــنوعقيشـأـــرم)86(،قوشــيقدللغــذقدلاأنصــاةق
) ــنلقيدلـفـأـــرمقخاأ ــىقثــنلقوغضــب)87(
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شســانحتهق)ا ــ قإلــىقدلفن ليــذقوبــيقدلاشــنلكذقشــيقدلأاــرقخ ــ ةقودالختأــندق ــلقداللفأــنلقوبــ ق
ــنسقدفــت نقيقودختــافقودضــحقشــيقدلاأ ــى. ــلقل  ــلقدللفظتي دلغضــب،قوخي

30- )مؤثرة( و )متأثرة(
قنلقسانحته:قيولتكلق اقنتكمق(ؤثاةقوغياق(تأثاة،قوشن لذقوغياق( فألذم)88(

دق)89( يدلاؤّثامقدسمقشن رق(لقدلفأرقيعّثـام،ق) نلقيعّثـاقشيقدلشيءمقخاأ ىقتاكقشيهقعثاز
ويدلاتأثامقدسمقشن رق(لقدلفأرقيتـأّثـامق(انوعقيعّثـام

ــه،قشبيــلق ــاهقشي ــاهقعث ــامق(ــلقتــاكقغي ــاه،قويدلاتأّث ــاقشــيقغي ــاق(ــلقتــاكقدألثـ وبــذدق)أ ــيقعنقدلاؤّث
ــى. ــيقدلاأ  ــنمقش ــنسقدفــت نقيقوتضــندقت ــلقل  دللفظتي

31- )تقليديين( و )مقلدين(
قنلقسانحته:قيالقلكلقت ليا)يل،قوالقلكلق( لا)لقشيقدل ادءةم)90(

يدلت ليــايمقدل ســبقإلــىقيدلـتـ ـلـيـــام،قوبــ ق(صــالقدلفأــرقيقـّلـــامقو(أ ــنه:قتأليــققفــيءق لــىق
ـــامقدســمقشن ــرق(ــلقدلفأــرقيقـّلـــام،قوودضــحقعنقالقشــاققخيــلقدللفظتيــل،قغياق آخــا)91(،قويدلـاـ ـلِّ
ــنعق ــىقدتب ــذقخاأ  ــم،قودلثنلي ــىقدلتاســكقخاــنقبــ ققا) ــىقخاأ  ــثقلأــرقدألول عنقدالســتأانلقدلحا)
دآلخــا)92(،قوباــنقدلاأ يــننقدللــذدنقعلددباــنقدلســياقدلحكيــمق(ــلق بنلتــه،قو(ــلقب ــنقحصــرقخيــلق

دللفظتيــلقدلاشــت تيلق(ــلقلــذلقودحــاقشــاققشــيقدلاأ ــىقلــمق)صــرق(احلــذقدلتضــند.

ـًا( 32- )التزام( و )إلزام
نقشحسبم)93( قنلقسانحته:قيشنلاسؤوليذقدلتًدمقوليستقإلًد(ز

يداللتًدممق(صالقدلفأرقيدلتًممقو(أ نه:قدال ت نققو امقدلافنلقذ)94(
ويدإللــًدممق(صــالقدلفأــرقيعلـــًمم،ق) ــنلقعلً(ــهقدلشــيءقشنلتً(ــهقخاأ ــىقلألــهقغيــاق(فــنلققلــه،ق
ــمق ــيق)ت ــإلددةقدلفن ــر،قودلثنل ــمقخ ــنألولق)ت ــًدمم،قش ــ ق(اــنوعقيدإللـ ــًدممقب ــيقعنقيداللت ــذدق)أ  وب
ــنق(اــلق ــهقو(لً(ز ــنقخذدت ــنق(لتً(ز ــىقعنقدلاســؤوليذقتجأــرقحن(له ــه،قشســانحتهق)شــياقإل خفاضــهق لي

ــ ّي. ــنسقدفــت نقيقوتضــندق(أ  ــلقل  ــلقدللفظتي ــنه،قوخي ــنقإ) حاله
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33- )التمييز( و )التمايز(

قــنلقســانحته:قيوشــاققكبيــاقخيــلقدلتاييــًقوخيــلقدلتان)ــً..قشنلتان)ــًقت ز)ــعقلــألدودلقودلتاييــًقبــ ق
ت ا)ــمقوتأخيــا،قودإلســامقالق) ــامقدلالــرق لــىقدلاــاعةقوالق)ؤخــاقدلاــاعةق ــلقدلالــرم)95(

يدلتاييًمق(صالقدلفأرقي(ـّيـًمقخاأ ىق ًلقوشاز)96(
ــ ممقعيق ــًقدل  ــنلقيتان) ــىقدلتحــًهقودلت نشــس)97(،ق)  ــًمقخاأ  ــرقيتـاـن)ـ ــًمق(صــالقدلفأ ويدلتان)
ــاةقعحــًده)98( ــلق  ــ دقخي ــ د،قعيقت ز  ــلقخأــضقوت نشســ دقوتحًخ ــمق  ــفقخأضه ــ دقودختل تفاق

ودلذيق)باوق(لقدلاأ ىقدللغ يقللتان)ًقعلهقالق)أ يقت ز)عقدألدودل.

34- )النوع( و )التنوع(

قــنلقســانحته:قيضــعقدلشــاوطقدلاال خــذقودشتــحقخــنهقدلتافــيحقع(ــنمقدلشــأبقدلأادقــي،قوكرق(ــلق
)ــاىقشــيقلفســهقدلكفــنءةقشليافــحقدســاه،قثــمققّياهــمقودختــاقعحســ همق(ــلقدونقدل ظــاقإلــىقدلتانئــهق

أليقحــًهقعوقلان ــذقعوق(ذبــبقعوقق (يــذ،قخــرقدخحــثق ــلقدل ــ عقتحصــرق لــىقدلت ــ عم)99(
ــّ عم:قدلتذخــذه)100(،ق ــ عم:قبــ قدلضــاهق(ــلقدلشــيء،قوبــ قع ــّمق(ــلقدلج ــس،قويدلـتـ ـ يدلـ ـ

ــنم)101( ــتقوصــنلتقعل د ز ــىقتص ف ــينءقخاأ  ــنلقيت   ــتقدألف و) 
و)بــاوقعنقدلســياقدلحكيــمق) صــاقخنل ــ عقشــيقبــذدقدلســينققدلكفــنءة،قو(تــىق(ــنقوضأــتقدلكفــنءةق

دق لــىقلهــذق(أي ــذقدونقعخــاى ــنقدلت ــ ع،قألنقدلكفــنءةقليســتقحكــاز دقح    (أيــنلز

35- )هادفة( و )استهدافية(
قنلقسانحته:قيبيق(أنلضذقبندشذقالقدستهادشيذم)102(

دلكلاتــننق(شــت تننق(ــلقلــذلقثاثــيقودحــاقبــ قيبــافم،قويدلهــافمقشــيقدللغــذقكرقفــيءق
(اتفــع)103(قدألولــىقدســمقشن ــرق لــىقوزنقيشـنِ ـــرم،قودلثنليــذق(صــالقص ن ــيق(ــلقيدسـتـهـــافمق

ــنق)104( ــهقباشز ــنهقلأل ــأرم،ق(أ   لــىقوزنقيدسـتـفـ
شســانحتهق)أ ــيقعنق(أنلضــذقتيــنلقدلحكاــذقدل ط ــيقتهــافقإلــىقتصحيــحقدلاســنلقوالقتســتهافق

ــنتقدلسينســيذقخاودشــعق(أي ــذ. دلشــب صقعوقدلاك ل
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36- )التوكل( و )التـكـال(
قنلقسانحته:قيإلهقز(لقدلحسمقالقز(لقدلتادد..قإلهقز(لقدلت كرقالقز(لقدالتكنلم)105(

يدلت ّكرمق(صالقدلفأرقيتـ ّكـرمقو(أ نهقإلجنءقدأل(اقإلىقدهللقتأنلىقوحاه)106(
يودالتكنلمق(صالقدلفأرقيدتـكـرمقخاأ ىقد تااق لىقغياه،)107(

ودألولق(حا دقودلثنليق(ذ( م،قلذلكقعثبتقدلسياقدلحكيمقدألولىقولفىقدلثنليذ.

الثاني: الجناس المضارع

بــ قدلج ــنسقدلــذيق) ــعقخيــلقكلاتيــلقتبتلفــننقشــيقحــافقودحــاقفــا)اذقعنق)كــ نقدلحاشــننق(ــلق
ــذق ــلق ــفقدلثنلي ــاقتبتل ــأىم،قش ــل،قلحــ قي) هــىمقوقي)  ــلق(ت نلخي (بــاجقودحــاقعوق(ــلق(بالي

دألولــىقإالقشــيقدلحــافقدلثنلــيقيدلهــنءمقوقيدلهاــًةمقوكاباــنق(بالهاــنقدلحلــق.
ن وولدقبذدقدل  عق(لقدلج نسقشيقكامقدلسياقدلحكيمقشيقثاثذق شاق( ضأز

1- )خيمة( و)خيبة(

يدلبياــذمقخيــتق(ســتا)اق)ب يــهقدلأــاهق(ــلقع ــ ددقدلشــجا)108(،قوق ل ــنقيخيــمق ليــهمق(أ نبــنقغاــنهق
كنلبياذ)109(

ع(نقيدلبيبذمقشهيق امقليرقدإللسننق(نق)الب)110(
ــل،قوالق ــرقللا دط ي ــذقع( ــ نقخيا ــ ةقلتك ــيذق(ا  ــرقدلسينس ــنددتقودلكت ــانحته:قيإنقدل ي ــنلقس ق

ــلم)111( ــرقللا دط ــذقع( ــ نقخيب تتحــ لقلتك
شبيــلقلفظتــيقيخياــذمقوقيخيبــذمقل ــنسق(ضــنلعقأللهاــنقتبتلفــننقخحــافقودحــاقيدلبــنءمقوق

يدلايــمم،قوباــنق(ــلقخــاجقودحــاقبــ قدلشــفذ.
وقــاقعضــنفقدلســياقدلحكيــمقدللفظتيــلقإلــىقلفظــذقودحــاةقيدأل(ــرم،قوبــذهقدإلضنشــذقتفيــاق(أ ــىق
ــأنقتكــ نقغاــنءقلل ــنسق)حنشــظق ــنددتقودلكتــرقدلسينســيذقخ دالختصــنص،قوطنلــبقســانحتهقدل ي
ــنعقع(ــرق ــ دقســببزنقشــيقضي  ليهــمقو لــىقح  قهــمقو)ا حهــمقدأل(ــرقشــيقغــاق(شــاق،قوالق)ك ل

دل ــنس.
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2- )التبني( و )التمني(

دقتبّ ــىقدلــاعيقخاأ ــىققبــرق يدلتب ــيمقعخــذدقدالخــل،قل ــ لقتبّ ــىقدلافــرقعيقدتبــذهقدخ ــن،قوقيــرق(جــنزز
خه)112(.

وقيدلتا ــيمقدلاغبــذقشــيقدلحصــ لق لــىقدلشــيء)113(.ققــنلقســانحته:يإل نق(أ يــ نقدليــ مقخاً)ــاق
(ــلقدلحياــذقودلحــذلقللاحنشظــذق لــىقبــذهقدلصحــ ةقودلا ــعق(ــلقدل يــرق( هــن،قوبــ ق(ــنق)تالــبق
ــنقالســتثانلبنقودل قــ فقخ لــهق(حــنوالتقدســتغالهنق(ــلققبــرقلهــنتقلفأيــذقتســأىق قحثيثز  اــاز
ــنقدلتأن(ــرق(أهــنقخا اــققدلتب ــيقوليــسقدلتا ــيم لتغييــبقدل  ــيقدلشــبنخيقدإلســا(ي،قو)تالــبقع)ضز

)114(

ــرقدالبتاــنمقخهــنقول ن)تهــن،قودتبنةبــنق ــ لقخنلصحــ دتقشحســب،قخ ــيقدل ب ــنقالق)أ  ــيمقب  ويدلتب 
ــن،قو ــامقدالكتفــنءقشــيقإخــادءقدلاغبــذقلتح  هــن. خ تز

ــاق ــيقحــافقودح ــنقإالقش ــفق  ه ــيقالقتبتل ــيمقدلت ــذقيدلتا  ــيمق(ضــندةقللفظ ــذقيدلتب  شجــنءتقلفظ
ــف )نن. ــننقف ــنقحاش ــممقوبا ــنءمقويدلاي يدلب

3- )مطمح( و )مطمع(
يدلاااحم:ق(صالق(يايق(لقيطاحمقخاأ ىقدلتالعقإلىقتح يققبافقخأياق)115(

يدلاااعم:ق(صالق(يايق(لقطاعقخاأ ىق(نق)شتهيهقدلااءقو)بتغيهق)116(
ــاوعق ــاقدلاش ــ حقغي ــلقدلاا ــاق  ــ مقللتأبي ــتأارقدلي ــعمقتس ــاقعّنقيدلاا ــنن،قغي ــننق(ت نلخ ودلاأ ي
دلاتضاــلقدلاغبــذقشــيقدختاــنفق(ــنقشــيقع)ــايقدآلخا)ــلقوســاقته،قلحــ قق ل ــنقيدحــذلودق(ان(ــعق
دلاســتأاا)لم،قشــاقُ)حاــاقدلااــعقإالقشــيقدلحصــ لق لــىق(ــنق  ــاقدهللقتأنلــىق(ــلقدأللــاقودلثــ دهق
ــن﴾ق ــنقَوَطَاأز ــ ُهقَخْ شز ــنقَودْدُ  ــَاقإِْصَاِحَه ــيقدْألَْلِضقخَْأ ــُاودقِش ــى:﴿قَواَلقُتْفِس ــنلقتأنل ــاة،قق ودلاغف

ــهقدلاؤ(ــلقعوقللحنكــمقيعطاــعقشــيقكا(ــكم ــنق(ــلق) ــ لقألخي يدأل ــادف:56م،قو( 
ــاودتقودلفــاص،قشهــ ق ــهقكرقبــذهقدلث ــهقشي ــه،قألل ــنلقســانحته:يل اذقضأــفقدلأــادققبــيقق ت ق

ــيم)117( ــعقدول ــذقوودق ــاولقإقلياي ــنقل ــاق)كــ نق(ااأز (ااــحقوق
شـــسانحتهق) ــ لقإنقدلأــادققخاــنق)اتلكــهق(ــلقثــاودتقوإ(كنليــنتقخشــا)ذقو(ند)ــذقولغادشيــذق
ــنمقللــاولقخاأ ــىقعلهــنقتاغــبقشــيقدلتأن(ــرق وغيابــنق(ــلق  نصــاقدل ــ ةق)اكــلقعنق)كــ نقي(ااحز
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ــنمقلهــمقخاأ ــىق ودلتأــنونق(أــهقودالســتثانلقشيــهقوتبــندلقدلاصنلــحق(أــه،قو)اكــلقعنق)كــ نقي(ااأز
ــلق ــعقســانحتهقخي ــه،قوبكــذدقص  ــذقشــيقســاقذقودختاــنفق  نصــاقدل ــ ةقشي علهــمق)ســتهاش لهقلغب
ــنق لفظتــيقي(ااــحمقوقي(ااــعمقدللتيــلقالقتبتلفــننقإالقشــيقحــافقودحــاقيدلحــنءمقوقيدلأيــلمقل نسز

ــنن. ــلقحل ي ــن،قألنقدلحاشي (ضنل ز

4- )التعانف( و )التآلف(

)العنف(: )ضد الرفق()118(
ويدأللفذم:ق(لقعلفقدلشيَءقعيقعلسقإليهقوعحبه)119(

قنلقسانحته:قيإل نقخحنلذقإلىقدالختأندق لقدلتأنُلفقودلسأيقإلىقدلتآلفم)120(
ــاق ــَفمقوعخــذق(صــالهقيدلتأنُلــفم،قوبــ قوإنقكننقغي دقيتََأنلَ ــاز ق(ً) ش ــاقدفــتقق(ــلقي  ــفمقشأــاز
(ســا عقشإلــهق( يــسقشــيقدفــت نققيتفن ــرمقدلــادلق لــىقدلاشــنلكذ،قودلاأ ــىق)بــندلقكرق( هاــنق

دآلخــاقشــيقدلأ ــف،قعيق)تشــنلكننقشــيقإخــادءقدلأ ــف
ــنلكذ،ق ــىقدلاش ــادلق ل ــفمقدل ــذق(صــالهقيدلتآل ــفمقوعخ دقيتآل ــاز ق(ً) ــاز ــفمقشأ ــلقيعل ــتقق( ودف

ودلاأ ــىقعنق)بــندلقكرق( هاــنقدآلخــاق(شــن اقدلــ دقودلاحبــذقودُأللــس.
شلفظتــنقيتأنلــفمقوقيتآلــفمقلفظتــننق(ت نخلتــننق(تأنكســتننقشــيقدلاأ ــىقخي هاــنقل ــنسق(ضــنلع؛ق

أللهاــنقتبتلفــننقخحــافقودحــاقيدلأيــلمقويدلهاــًةمقوباــنقحاشــننقحل يــنن.

5- )التأجيل( و)التعجيل(

ــرمق ــرمق(صالي ـّجـ ــضقيدلتأجي ــ قل ي ــا،قوب ــىقدلتأخي ــرمقخاأ  ــرقيعّلـ ــرمق(صــالقدلفأ يدلتألي
ــنقدســتث نئيذقشهــذدقدليــرقإضنشــيق )121(،ققــنلقســانحته:قيإةدقكنلــتقخأــضقدلاحنشظــنتقت دلــهقظاوشز

 لــىقضــاولةقدإلســادعقخناللتبنخــنتقشــيقوقتهــنقدلاحــاد،قحتــىق)ذببــ دقإلــىقص ند)ــققدالقتــادعق
و)بتــنلودقدلحك (ــذقدلاحليــذقدلتــيقت شــاقلهــمقدلبا(ــنتقوتأنلــجقلهــمقدلاشــنكر،قليتبلصــ دق(ــلق
دلظــاوفقدالســتث نئيذقدلتــيق)أيشــ لهن.قإنق لــىقدلجايــعقعنق)تبلــىق ــلقث نشــذقدلتأليــرقودلا نطأــذق

و)تحلــىقخث نشــذقدلتأجيــرقودلاشــنلكذم)122(
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ــرمق ــذقيدلتأجي ــيقث نش ــرمقوتب  ــذقيدلتألي ــىقدالختأــندق ــلقث نش ــرقدلسينســيذقإل شســانحتهق)ا ــ قدلكت
ــاقخلفظــذقيدلاشــنلكذمقولفظــذق ــىقدإلســادعقو ــامقدلتأخي ــذق ل ــرمقدلادل ــاقعلدفقلفظــذقيدلتأجي وق
نق ــنق(ضنل ز دقلكلتيهاــن،قوقــاقح ــققل نسز يدلتأليــرمقدلادلــذق لــىقدلتأخيــاقخلفظــذقيدلا نطأــذمقت كيــاز

خيــلقدللفظتيــلقدللتيــلقالقتبتلفــننقإالقشــيقيدلهاــًةمقوقيدلأيــلم،قوباــنقحاشــننقحل يــنن.

6- )التغريب( و)التخريب(
يدلتغا)بمق(صالقيغّاخهمقخاأ ىقلّحنهق)123(

ويدلتبا)بمق(صالقدلفأريخّاهمقو(أ نه:قدلهامق)124(
ــلق ــعقدلبأــضق( ــاعةقدش ــاولقدلا ــمقدإلســا(يقل ــذقدلا   صــذقللفه ــذهقدلاؤ) ــنلقســانحته:قيإنقب ق
دلاســلايلقوغيابــمقالتبــنةق( دقــفقدســتبنقيذقت نقــضقح ي ــذقدإلســامقخن تبــنلقعنقدإلســامق
ــادعق ــلقودإلخ ــنلضقدلف ــاقو)أ ــاقودلتأبي ــذقدلفك ــاقحا) ــذ،قو) ّي ــنتقدلبنصــذقودلأن( ــاقخنلحا) )بنط
ــنقع(ــنمقدلاــاعةقوكاد(تهــنقوح  قهــنقدإللســنليذ.قلذلــكق لــىقدلاــاعةقدلاســلاذقعنقتأــيق و) ــفق نئ ز
خاــ لةقدلجادشهــنقولدءقد ــنةقدلتغا)ــبقودلتبا)ــبق لــىقحــٍاقســ دء،قوتايــًقخيــلقفــأنلقدلتكا)ــمق

ــنم)125( ــذقدولب ــنقوشن لي ــًىقول دب ــمقلاغ ــذقدلتحاي وسينس
ــلق(تأنكســيلقلكــلقكرق( هاــنقالق) ــرقخاــ لةق ــلقدآلخــا،قدألول:ق شســانحتهق)حــذلق(ــلقع(ا)
دلا ــ ةقإلــىقت حيــذقدلاــاعةق ــلق(انلســذقدولبــنقشــيقدلحيــنةقخا ــ ىقعنقدإلســامق)أــنلضق
(شــنلكتهنقشــيقعلوقــذقدلحيــنةقو) صــاقول دبــنق لــىقددلبــن،قودلثنلــي:قدلا ــ ةقإلــىق( ــحقدلحا)ــذق
دلكن(لــذقللاــاعةقخاــنق)بنلــفقدلشــا)أذقودأل ــادفقو) تهــكقخص صيتهــنقو) لــرق(ــلققياتهــنق
ــي ــيقودألخاق ــامقدل يا ــىقدله ــؤديقإل ــنقت ــبمقألله ــانبنقيدلتبا) ــ ةقس ــذهقدلا  ــن،قوب و(كنلته

شـــلفظذقيدلتغا)ــبمقتفتــاقق ــلقلفظــذقيدلتبا)ــبمقخحــافقودحــاقبــ قيدلغيــلمقويدلبــنءمقوكاباــنق
حــافقحل ــي

7- )الحزم( و )الحسم(
يدلحًمم:قضباكقع(اكقوعخذكقشيهقخنلث ذ)126(
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ويدلحســمم:قدلا ــعقودل اــع،قت ــ لقحســاتقدأل(ــاقخاأ ــىققاأتــهقحتــىقلــمقُ)ظفــاق( ــهقخشــيء.ق
وســايقدلســيفقحســن(نقأللــهق)حســمقدلأــاوقعيق) اأــهقو)ا أــهق اــنق)ا)ــا)127(،قشألــتقتلحــظقعنق

ــن. ــنقدقي ز خيــلقدللفظتيــلقشاقز
ــنقلحــلقشــيقتيــنلقفــهياقدلاحــاده،قوضاــلقدلظــاوفقدلادب ــذق ــنق لي  قــنلقســانحته:قيلــاىقلًد(ز
دلتــيق)اــاقخهــنقدلبلــا،قعنقلأتاــاقسينســذقيدلحســمقودلحــًمم،قوســ ك نقحنســايلقشــيققادلدت ــن،ق

وحنز(يــلقشــيقخينلدت ــن،قولــلقلهــندنقولــلقلجن(ــرم)128(
دســتبامقســانحتهقدللفظتيــلقخاأ ييهاــنقدللغ )يــلقدلصحيحيــلقشجأــرقيدلحســممقدلــذيق)ــالق لــىق
ــنلدت،قوخيــلق دلضبــطقودلث ــذقشــيقدل ــادلدت،قويدلحــًممقدلــذيق)ــالق لــىققاــعقدأل(ــاقشــيقدلبي

دللفظتيــلقل ــنسق(ضــنلع،قشـــقيدلــًديمقوقيدلســيلمق(ــلق(بــاجقودحــاقبــ قطــافقدللســنن.

8- )شعار( و )شعور(

يدلشــأنلم:قدلأا(ــذ،قت ــ لقدلأــاهقيفــأنلقدل ــ مم،قخاأ ــىق ا(تهــمق)129(،قوقيدلشــأ لمق(صالق
دلفأــرقيفـأـــامق) ــنلقفــأاقخنأل(اقإةدق  لــهق)130(

ــذ،ق ــذقدلاول ــاصقدلأاــرقوإ ــندةقبيب ــاقدلســكلقوش ــذقلت شي ــاصقح ي ي ــنقش ــنلقســانحته:قيولا)  ق
ــىق(ــلق)حاــرقبــذهق ــنقخحنلــذقإل ــه،قولك   ــيقخنلأــًةقودلكاد(ــذقشــيقوط  وإفــأنلقدلا دطــلقدلأادق
ــنءقفــأب نم)131( ــنقوإســأندقعخ  ــىقتح ي ه دق ل ــندلز د،قو)كــ نقق دقو)جســابنقفــأ لز ــاصقفــأنلز دلف
د،قعيق ــكقدلفــاصقفــأنلز ــلق)جأــرقتل ــىق( ــنجقإل ــنقلحت ــكقدلفــاصقلك   ــنقلاتل ــاىقعل  شســانحتهق)
ــذ. ــهقدلأالي ــيقســل كهقوخا دت ــنقو)جســابنقش د،قعيق)أ له ــنقفــأ لز ــمق)ح له ــن،قث ــعقل دءب )اش

شـقيدأللفمقوقيدل دومقدلاا)ننق(بالهانقودحاقب قدلج ف.

9- )المسير( و )المسار(

يدلاسيامق(صالق(يايق(لقدلفأرقيسـنلم
ويدلاسنلمقدسمق(كننق(لقيسـنلمقخاأ ىقخطقدلسياق)132(

ــنق(حنولــذقدأل ــادءقدحتــ دءقدلصحــ ةق بــاقحــافق(ســنلدتهن،ق قــنلقســانحته:قيو(ــلقدلتحا)ــنتقع)ضز
دق دقولصــاز ــاز ــنق(تًد) ــبقو يز ــنق)تال ــاقفــأنلدتهن،ق(ا ــنقعوقتغيي ــبقب )ته ــنقعوقتغيي عوقداللاســنسقشيه

دق لــىقصحــذقدلاســياقوصحــذقدلاســنلم)133( ــنق(ســتااز ــنقوحاصز دقي ز
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ــل،قدألولقصحــذقدلاســيا،قعيقصحــذقدلســياقألنقدلاســياق(صــالق(ياــي،ق ــاقع(ا) شســانحتهق)ؤك
ودلثنلــي:قصحــذقدلاســنلقعيقدلاا)ــققودلاســلكقدلــذيقلســياقشيــهقألنقدلاســنلقدســمق(ــكنن،قوخيــلق

دللفظتيــلقل ــنسق(ضــنلع،قشـــقيدليــنءمقوقيدأللــفمقحاشــننق(ا)ــننق(بالهاــنقدلجــ ف.

10- )اإلشارة( و )اإلثارة(
يدإلفنلةمق(صالقدلفأرقيعفـنلمقخاأ ىقعو(أق)134(
ويدإلثنلةمق(صالقدلفأرقيعثـنلمقخاأ ىقبّيجق)135(

قــنلقســانحته:قيل ــاقدختــاتق(ــلقخيــلقدلأ نو)ــلقدلا تاحــذقلهــذدقدلاؤتاــاقدلاهــم،ق  ــ دنقدلتينلدتق
دلسينســيذقشــيق هــاقدإل(ــنمقدلصــندققي ليــهقدلســامم،قوبــ ق  ــ دنقكبيــاقوقودســعقكاــنقتألاــ ن،ق
ــاقالق ــكقع( ــهقدل دســأذ،قشذل ــيقتفنصيل ــ دنقبــ قدلبــ ضقش ــنلقبــذدقدلأ  ــلقدختي ــسقغاضــيق( ولي
)حتالــهقوقــتقبــذدقدلاؤتاــا،قوإلاــنقعلدتقت ــنولقةلــكق لــىقســبيرقدإلفــنلةقودإلثــنلةقليســن النق

شــيقت ضيــحقخأــضقدلج دلــبق(ــلقحينتــهقدلشــا)فذمق)136(
ــذقدل فــ سقلتل ــيقدلحا)ــث،ق ــنلةقدلتشــ )ققوتهيئ ــىقدلا ضــ عقوخنإلث ــألددقخنإلفــنلةقدإل)اــنءقإل شـ
ــنءمقطــافق ــنسق(ضــنلع،قشابــاجقيدلشــيلمقوســطقدللســنن،قوق(بــاجقيدلث ــلقل  ــلقدللفظتي وخي

دللســنن

11- )مغنم( و )مغرم(
يدلاغ ممقشيقدللغذقدلفيءق)137(

ويدلاغاممق(نق)  هقدإللسننق(لقضالقشيق(نلهق(لقغياقل ن)ذ)138(
ــفق ــيقتكلي ــرقب ــن،قخ نقو(غ از ــا)فز ــققدإلســامقليســتقتش ــيق( ا ــؤوليذقش ــانحته:قيودلاس ــنلقس ق

و(غــاممق)139(
ودلاأ ــىقدلســينقيقبــ قعنقت لــيقدلا نصــبقالقتً)ــاق(ــلققياــذقصنحبهــنقوالقتكــ نقســببزنقشــيقثادئــهق
خــرقبــيق(ســؤوليذقوع بــنءقودلتًد(ــنتقوتحا)ــنت،قوخيــلقدللفظتيــلقل ــنسق(ضــنلعقألنقيدل ــ نمقوق

يدلــادءمق(ــلق(بــاجقودحــاقبــ قطــافقدللســنن.
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12- )الهمة( و )القمة(
يدلهاذم:ي(نقبااتقخهق(لقع(اقلتفألهم)140(،قوقيدل اذم:قع لىقكرقفيء)141(

ــنق ــ نق( ال ز ــتانعقعنق)ك ــادققدس ــادق،قدلأ ــىقدلأ ــعقإل ــذدقدلاخي ــ دةقب ــتق  ــانحته:قيوكنل ــنلقس ق
ــذق ــعقسينســيزنقخنل اــذ،قشاــلقدلهاــذقدلأادقي ــنقلهــذدقدلاخي ــحق( ال ز ــنقخنلهاــذ،قوعصب ــعقلانبيا)ز للاخي

ــذم)142( ــادققدإل)جنخي ــيقوتحــ التقدلأ ــعقدلأاخ ــذدقدلاخي ــاددقلجــاقب ــيقخغ ــذقش ــىقدل ا إل
ــاقودلتــيقكنلــتق(لهاــذق ــذقبــيق ً)اــذقدلأادقييــلقوإلددتهــمقشــيقإحــادثقدلتغيي شـــقيدلهاــذمقدلأادقي
ــذمق ــلقيدلها ــادد،قوخي ــيقخغ ــاقش ــذيقكننق   ــاهقدل ــندةقدلأ ــاقدل  ــذمق(ؤتا ــي،قويدل ا ــعقدلأاخ للاخي
ويدل اــذمقل ــنسق(ضــنلع؛قألنقحاشــيقيدلهــنءمقويدل ــنءمق(ت نلخــننقشــيقدلابــاج،قشابــاجق

ــق. ــىقدلحل ــنق)كــ نقإل ــاهق( ــ قعق ــنفمقعقصــىقدللســننقوب ــق،قو(بــاجقيدل  ــنءمقدلحل يدله

13- )نخبة( و )نكبة(
يدل ببذمقشيقدللغذ:قخينلقدل نس)143(،قويدل كبذمقحندثذق(لقح ددثقدلابا)144(

قــنلقســانحته:قيكاــنقلجــادقإددلت ــنقودســت كنللنقالســتبادمقدلأ ــفقشــيقتفا)ــققدلتظنبــاةقدلســلايذق
لــذويقدلشــهنددتقدلأليــنقشــيقخغــادد،قوبــيقخاــ ةقخايــاةقالقتت نســبق(ــعقدلســل كقدلا)ا ادطــي،ق

ْببـَـذقلَْكبـَـذم)145( يشَ ِاــعقدل ُّ
ــذق ــذقدلحنصل ــيقدلاصيب ــذمقب ــع،قويدل كب ــلقدلاجتا ــامق( ــمقودلات  ــشءقدلاتأل ــنقدل  ــذمقب  يدل بب
(ــلقدســتهادشهم،قوخيــلقدللفظتيــلقل ــنسق(ضــنلعقألنق(بــاجقيدلبــنءمقعقصــىقدلحلــققو(بــاجق

ــكنفمقعقصــىقدللســنن. يدل

الثالث: الجناس الالحق

بــ قدلج ــنسقدلــذيق)كــ نقخيــلقكلاتيــلقتبتلفــننقخحــافقودحــا،قو)كــ نقدلحاشــننق(تبن ا)ــلقشــيق
دلابــاج،قلحــ قيباــًةمقوقيلاــًةم

وقاقولدقةلكقشيقكامقدلسياقدلحكيمقشيق شاةق( دضع
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1- )العادلة( و )العاقلة(

يدلأندلذمقوقيدلأنقلذمقدسانقشن رق(لقي ـالمقوقي ـ ـرم
قنلقسانحته:قيشنلاسياةقدلأندلذق)جبقعنقتك نق(سياةق نقلذم)146(

ــنن،قو(بــاجق ــنفمقعقصــىقدللس ــق؛قألنق(بــاجقيدل  ــذمقوقيدلأنقلــذمقل ــنسقالح شبيــلقيدلأندل
ــنن. ــافقدللس ــادلمقط يدل

2- )الحدث( و )الهدف(

)147(،قوقيدلهافم:قكرقفيءق(اتفع)148(. يدلحاثم:قب قحص لقفيءقلمق)كلقحنصاز
قنلقسانحته:قيلسنلذقدلًبادءقشنطاذقب قدستثانلقدلحاثقشيقخا(ذقدلهافم

وقــنلقســانحته:قيدلحا)ــثق ــلقدلشــهياقدلســّياقي(حاــاقدلصــالمقبــ قحا)ــثق ّاــلقحاــرق
ــنقوسينســيزن،قوالق)اكــلقعنقل ظــاقإلــىقصــاةقدلجاأــذق لــىقعلهــنقفــأنئاقوط ــ سق نق(جتاأيز (شــاو ز
دقسينســيذقودلتان يــذقوث نشيــذقود) يــذقإلــىقغيــاقةلــك،ق د) يــذقشحســب،قوإلاــنقحالــتقعخأــندز

ــافم. ــذقدله ــيقخا( ودســتانعقعنق) ظــفقدلحــاثقش
شفــيقدل ــصقدألولقعكــاقدلســياقدلحكيــمقعنقدلســياةقدلًبــادءقي ليهــنقدلســاممقوظفــتقحــاثقوشــنةق
ــذقلبا(ــذقباشهــنقشــيق ــهق(ــلقدلاظل (ي ــهقوســلممقو(ــنقتأاضــتقل ــهقوآل لســ لقدهللقيصلــىقدهللق لي
د ــ ةقدل ــنسقإلــىقدل يــمقخاولبــمقشــيقلصــاةقدلحــق،قوشــيقدل ــصقدلثنلــيقتأكيــاق لــىقعنقدلســياق
ــنسقوتأليبهــمقضــاقدلحنكــمق ــذقدل  دلصــالقوظــفقحــاثقصــاةقدلجاأــذقلبا(ــذقباشــهقشــيقت  ي

دلظنلــم.
شبيــلقيدلــادلمقوقيدلهــنءمقل ــنسقالحــققلتبن ــاق(باليهاــن،قإةقإّنق(بــاجقيدلــادلمقطــافقدللســننق

و(بــاجقيدلهــنءمقعقصــىقدلحلــق

3- )الدموع( و )الدروع(

يدلا( عمقلاعقيَدْ(أذم
ويدلالوعمقلاعقيِدْلعم
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قــنلقســانحته:قيلجتاــعقشــيقبــذهقدللينلــيقدلحً) ــذقل ســتذكاقودقأــذقدلاــفقدأللياــذقولأيــشقبــذهق
دأل)ــنمقودللينلــيق(ــعقدلحســيلقي ليــهقدلســامم،قولســتذكاق(ــنقلــاىق ليــهقش ســتالقدلا(ــ عقوتبــاجق
ــاةقيخكســاق ــاةقيخفتــحقدلأيــلمقإلــىقدلِأْب ( ــنقدلأبــاةقولك  ــنقالقل ــفق  ابــن،قوإلاــنقل ت ــرق(ــلقدلَأْب

دلأيــلمقو(ــلقدلا(ــ عقإلــىقدلــالوعم)149(.
ــاق ــاقةك ــ عق   ــكنءقوةلفقدلا( ــاقحــاقدلب ــ فق   ــىق ــامقدل ق ــمقإل ــلقدلســياقدلحكي ــنقد ــ ةق( ب 
ــلق ــاةق( ــذقدلأب ــذقعخ ــىق(احل ــنلقإل ــبقداللت  ــرق)ج ــاممقخ ــهقدلس ــيلقي لي ــنمقدلحس ــذقدإل( (ظل (ي
ــالوعمق ــذقيدل ــل،قشلفظ ــمقودلظنلاي ــذقدلظل ــذقلا دله ــذقودلا ن  ــذقودكتســنهقدلحصنل ــكقدلفنلأ تل
ــن،قوخيــلقدللفظتيــلقل ــنسقالحــق؛قألنق(بــاجقيدلــادءمقطــافق ــنق(أ  )ز ق(جنز)ز دســتأالتقدســتأانالز

ــممقدلشــفتنن دللســننقو(بــاجقيدلاي

4- )دواعش( و )فواحش(

يدلاود شمقلاعقيدد شمقدلت ظيمقدإللبنخيقدلاأاوف
ويش دحشمقلاعقشنحشذ

قــنلقســانحته:قيحتــىقلــمق)أــ دودقدود ــشقخــرقعصبحــ دقش دحــشقلكثــاةق(ــنق)اتكبــ نق(ــلق
عخ ــنءقفــأب نم)150(. دلابنلفــنتقودلســيئنتقخحــقق

شبيلقدللفظتيلقل نسقالحققألنق(باجقيدلفنءمقدلشفتنن،قو(باجقيدلادلمقطافقدللسنن.

5- )َتُسْد( و )َتُقْد(

ــنقبــيقيشــّاققتُســام،قشهــرقلســتجيبقلهــذدقدأل(ــاقعوق قــنلقســانحته:قيسينســذقدالســتأانلقتأل)بيز
ــام؟.)151( ــادقول ــ ل:قيدلاــعقتُ  ــاعقلا) ــاةقو(ب لســتحاثقسينســذقلا)

ــنسقالحــق؛قألنق(بــاجقيدلســيلمقطــافقدللســننقو(بــاجقيدل ــنفمقعقصــىق ــلقل  ــلقدللفظتي شبي
دللســنن.

6- )النفعال( و )النفصال(

يداللفأنلمق(صالقدلفأرقيدلفأرم،قويداللفصنلمق(صالقدلفأرقيدلفصرم
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قــنلقســانحته:قيش ــاقحصلــتق(شــنكرقخي  ــنقوخيــلقدلااكــً،قلذلــكقدشأ ــنقداللفأــنلقخنتجــنهقطلــبق
داللفصــنلم)152(.

شبيلقدللفظتيلقل نسقالحق؛قألنق(باجقيدلأيلمقدلحلققو(باجقدلفنءقدلشفذ.

7- )التصريف( و )التكليف(

يدلتصا)فمق(صالقيصّافم،قويدلتكليفمق(صالقيكّلفم
ــيقدلشــنلع،ق) تهكــهق ــكقش ــنقُ) ته ــاق(ا ــذقدلســلاذقعكث ــيقعلوق ــكقش ــنلقســانحته:قيدلاســت لقُ) ته ق
دلحــكنمقعكثــاق(اــنق) تهكــهقدلاحك (ــ ن،قدلبالاــننقشــيق( ســمقدلســبنت،قدلحك (ــذقخيــلقدلتصا)فق

ــفم)153(. ودلتكلي
ــنقإفــنلةقإلــىقتحــ لقدلحك (ــذقإلــىقحك (ــذقتصا)ــفقع اــنلقخأــاقدســت نلتهنقالق يدلتصا)ــفمقب 
ــسقوزلدءق ــذقلائي ــحقدلث  ــفم:ق(  ــي،قوقيدلتكلي ــافقدلسينس ــيقدلأ ــنتقش ــرقدلصاحي ــعقخكن( تتات

ــه. ــاقليشــكرقحك (ت لا)
شبيــلقدللفظتيــلقل ــنسقالحــق؛قألنق(بــاجقيدلــكنفمقعقصــىقدللســننقو(بــاجقيدلصــندمقطــافق

دللســنن.

8- )التحابب( و )التحارب(

يدلتحنُخبمق(صالقيتحنخََبم،قويدلتحنُلهمق(صالقيتحنَلَهم
قنلقسانحته:قيشبنلتحنخبقلب يقدل طلقوخنلتحنلهقلبليقدل طلم)154(.

ــافق ــادءمقط ــفتيلقو(بــاجقيدل ــلقدلش ــنقخي ــنءمق( ــنسقالحــق؛قألنق(بــاجقيدلب ــلقل  ــلقدللفظتي شبي
ــنن. دللس

9- )نبني( و )نبلي(، )البناء( و )البالء(

قل ــنق(ــلقعنقلكــ نق ــاَّ قــنلقســانحته:قيشبنلتحنخــبقلب ــيقدل طــلقوخنلتحــنلهقلبلــيقدل طــل،قوالقُخـ
ــاءمق)155( ــنءقالقللــنلقخ للــنلقخ 
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شبيــلقكرقلفظتيــلقل ــنسقالحــق؛قألنق(بــاجقيدل ــ نمقطــافقدللســنن،قو(بــاجقيدلــاممقحنشــذق
دللســننقدأل(ن(يــذ.

10- )اإلنجاز( و )اإلعجاز(

قــنلقســانحته:قيخنلهاــذقودلأً)اــذقودإل)ثــنلقودلصبــاقودإلخــادعقودإلقــادمقودإللددةقدلح ي يــذقدلتــيق
تحــ لقدإللجــنزقإلــىقإ جــنزم)156(.

الرابع: جناس القلب

ــاق(ــلقكلاــذق(ــلقدلحــاوفقلفســهنق ت تظــمقدلحــاوفقلتشــكرقدلكلاــنت،قو)اكــلقعنقلشــكرقعكث
لك هــنقتبتلــفقشــيقتاتيــبقحاوشهــن،ق(ــلقةلــكقيفــاح،قحشــا،قلفــحم،قشج ــنسقدل لــبقإةنق

ــهقدللفظــننقشــيقتاتيــبقحاوشهاــن)157(. بــ ق(ــنقدختلــفقشي
ــذقللحصــ لق لــىقعلفــنظق ــذقدللغ ) ــممقشــيقدســتبادمقبــذهقدلت  ي وقــاقلجــحقدلســياقي اــنلقدلحكي
ــذق( دضــع. ــيقثانلي ــكقش ــ ه،قوقولــاتقةل ــىقدلســينقيقدلاال ــققدلاأ  ــرقلتح  (تأنكســذقتت نخ

1- )شراع( و )شعار(

ــفي َذقشــيق )ــنحقوتاشــعقدلسَّ ــفي ذقشتهــّبقشيــهقدلاِّ دلشــادعقشــيقدللغــذ:قيلســيجقودســعقُ) صــبق لــىقدلسَّ
ــنم)158(. إخحنلب

ودلشأنل:قدلأا(ذ،قت  لقدلأاهقفأنلقدل  مقخاأ ىق ا(تهمق)159(.
دقألســ دقق قــنلقســانحته:قيدلاــاعةقفــادعقتبحــاقخــهقســفي ذقدلاجتاــعقلبــاقدأل(ــنن،قوليســتقفــأنلز

دلاة)لــذقشــيقكرقز(ــننم)160(.
شلفظــذقيدلشــادعمقشــيقبــذدقدلســينققلــنءتقخاأ نبــنقدلاأجاــيقدلح ي ــي،قشــيقحيــلقلــنءتقلفظــذق
ــاةق ــلقدلصــاقق ــنةقدلبأي ــذقدلاا  ــىقدلأا( ــذق ل ــيقســينقهنقددل ــذمقش ــيقيدلأا( ــيقتأ  يفــأنلمقدلت

ــذ. ودل دقأي
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وكاــنقعنقدلشــادعقدلأ صــاقدألسنســيقشــيقدلســفي ذقدلابحــاةقشــيق ــاضقدلبحــاقدلالــيءقخنألخاــنلق
ودلتحا)ــنتقلتصــرقإلــىقدلشــنطئقخأ(ــننقوســامقشــإنقدلاــاعةقبــيقدلأ صــاقدألسنســيقشــيقدلاجتاــعق
دلــذيقخــهق)تغلــبق لــىقدلصأــنهقوتتح ــققدإللجــنزدت،قوبــيقليســتق(جــادقفــأنلدتقخادقــذقكذدخــذق
ق ــاز قوشأ ــ الز ــنقق ــذقالق)ســتغ ىق  ه ــذققنئا ــذ.قشنلشــادعقح ي  ــيقعســ دققدلاة)ل ــنقش ــمقدلاتنلــاةقخه )ت
تاتبــطقخــهقدلحيــنةقودلب ــنء،قودلشــأنلق(جــادقكلاــنتق)تنلــاقخهــنققنئلهــنقوالقولــ دقلاضا لهــنقشــيق

دل دقــع.

2- )بهاء( و )هباء(

دلبهنءقشيقدللغذ:قدلُحسلق)161(.
ودلهبنء:قدقنئققدلتادهقدلسنطأذقودلا ش لةق لىقولهقدأللض)162(.

ــنءم ــهق اضــذقللهب ــعقدلاــاعةق(حفــ فقخنلبهــنءقو)جــبقعنقالقلجأل ــم:قيإنق( ق ــنلقدلســياقدلحكي ق
.)163(

3- )الفقراء( و )الفرقاء(

دلف ادء:قلاعقيش يام،قودلفاقنء:قلاعقدلجاعقيشا)قم،قوبمقدلانئفذق(لقدل نس)164(.
قــنلقســانحته:قيلحــلقالقلا)ــاقعنق)كــ نقدلف ــادءقحاــبقلــنلقدلفاقــنءقشــيقبــذهقدلصاد ــنتقوبــذهق

دالختاشــنتقدلسينســيذقدل نئاــذم)165(.
شســانحتهق)حــذلق(ــلقعنق)كــ نقدلف ــادءقضحن)ــنقلصاد ــنتقدلسينســييل،قودســتثااقل ــنسقدل لــبق

لتجايــرقدلــكامقوتحســي ه.

4-)مرحوم( و )محروم(

يدلااحــ ممقدســمق(فأــ لق(ــلقدلفأــرقدلثاثــيقيَلِحــَمم،قوقيدلاحــاوممقدســمق(فأــ لق(ــلقدلفأــرق
ــِاَمم. دلثاثيقيُحـ
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قــنلقســانحته:قيلســألقدهللقســبحنلهقوتأنلــىقعنق)جأل ــنق(ــلقدلااح (يــلقشــيقبــذدقدلشــهاقدلفضيــرق
وعالقلكــ نق(ــلقدلاحاو(يــلم)166(.

شنلااحــ مقشــيقدلســينقق(ــلقفــالتهقدلاحاــذقدإللهيــذ،قودلاحــاومق(ــلقُ( ــعق( هــن،قوخيــلقدللفظتيــلق
ل ــنسق ــلقطا)ــققدل لــب.

5- )العبث( و )البعث(

دلأبثقشيقدللغذق(صالقدلفأرقدلثاثيقيَ ـبَـَثمقخاأ ىقدللأبقوخلطقدأل( ل)167(.
ويدلبأثمق(صالقدلفأرقدلثاثيقيخـأـثمقخاأ ى:قدإللسنل)168(.

ــنق نق(ــلقدلبأــث،قشل تبــذققادلل ــنلقســانحته:قيل ــاقتأــبقفــأب نق(ــلقدلأبــثق(ثلاــنقتأــبقســنخ ز ق
قالق(ــكننقشيــهقللفنفــليل،قوالق(ــكننقشيــهقللفســندقودإللبــنهم ولاســمق(ســت بل نقخأ)ا) ــن،ق(ســت باز

.)169(

شنلا صــ دقخـــقيدلأبــثمقب ــنقعال يــبقخأــضقدلسينســييلقعوقســ ءقإددلتهــمقأل(ــ لقدلاولــذقو( ــالدتق
دقخاأ ــىق دلشــأب،قدأل(ــاقدلــذيقســببقتأــبقدلشــأبقو(أنلنتــه،قع(ــنقيدلبأــثمقشلــمق)ــأتق(صــالز
دإللســنلقوإلاــنقلــنءقدســانق) صــاقخــهقيحــًهقدلبأــثقدلأاخــيقدالفــتادكيمقدلــذيقحكــمقدلأــادقق

ــنقفــا ليزن. ــنقدكتنت ل)ز قادخــذقعلخأيــلقســ ذق)40(قحكاز

6- )الِمحنة( و )الِمنحة(

يدلِاح ذم:ق(نقُ)اتحلقدإللسننقخهق(لقخليذقعوقتجاخذق(ؤلاذق)170(.
وقيدلِا حذم:قدلأايذق)171(.

ــت بلهق ــيق(س ــادققش ــحقدلأ ــنجق(ا( ــيق(بــنضقإللت ــذقب ــشقعز( ــنقلحــلقلأي ــنلقســانحته:قيوإلا ق
ــبءق ــا،قودلأ ــرقدلاســؤوليذقدألكب ــهياقدلاحــادهقلتحا ــنلقف ــيقتي ــ ل،قولحــلقش ــبقودلا ظ دل ا)
دأل ظــمقشــيقدلتحا)ــنتقدلتــيقل دلههــن،قكيــفقلحــ لقبــذهقدلاح ــذقإلــىق( حــذ؟قوكيــفقلحــ لق

ــنم)172(. ــذدقودلب  ــذهق(ســؤوليت ن،قب ــىقشاصــذ؟قب ــذدقدلتحــايقإل ب
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شســانحتهق)ا ــ قإلــىقدســتثانلقدالختــاءدتقودلتحا)ــنتقدلتــيقت دلــهقدإللســننقإلــىقشــاصقللتألــمق
ــىق ــبقدلتحــايقإل ــعققل ــ نق( ســجانق( ــبقليك ــنسقدل ل ــتثااقل  ــاقدس ــققدإللجــنزدت،قوق وتح ي

شاصــذ.

7- )التهميش( و )التهشيم(

يدلتهايــشمق(صــالقدلفأــرقدلاخن ــيقيبّاــشمقدلاضأــفق(ــلقيَبَاــَشم،قوعصــرقيدلهاــشمقشــيق
دللغــذ:قدلأــض)173(،قغيــاقعنقبــذهقدللفظــذقدســتأالتقدليــ مقخاأ ــىقت ليــرقدولقدآلخــا،قشاأ ــىق
ــنقغيــاق(هــم)174(،قوقيدلتهشــيممق(صــالقدلفأــرقدلاخن ــيقيبّشــمم،ق ق ل ــنقباشــهقلأــرقدولهقثنل )ز

و(أ ــنهقكّســا)175(.
قــنلقســانحته:قيولك ــهقدلاكــ نقدلا كــ هقدلــذيقتأــاضقإلــىقدلتهايــشقودلتهشــيمقودلكســاق(ــلق

قبــرقدأللظاــذقدلبنئــاةقدلتــيقحكاــتقدلأــادقم)176(.
شســانحتهق)شــياقإلــىقتأــاضقدلاكــ نقدلأادقــيقدألكبــاقإلــىقدإلقصــنءقودإلخأــندق ــلقلأــبقدألدودلق
ق ــلقتأاضــهقإلــىقدلتكســياق ــلقطا)ــققدل تــرق دلتــيق)ســتح هنقخحكــمقك لــهقدلاكــ نقدألكبــاقشضــاز

ودلســجلقو(صــندلةقدأل(ــ دلقوتكســياقإلددتــه.
ــا،ق ــهقدلاكــ نقدألكب ــاضقإلي ــنقتأ ــننق( ــبقلبي ــنسقدل ل ــمقدســتثانلقل  ــاقعحســلقدلســياقدلحكي وق
ــيق ــعقلفظــذقيدلتهشــيممقخلفظــذقيدلكســام،قشنلتهشــيمق)أ  ــهقعتب ــاقعنق(ــنق)ؤخــذق لــىقســانحتهقعل غي
ــ ق(صــالق ــنقعنقيدلتهشــيممقب ،قثنليز ــذدقعوالز ــاقدلتهشــيم،قب ــاقدلكســاقخأ دلتكســيا،قوالقدد ــيقلذك
دلفأــرقدلاخن ــيقيبّشــممقدلــذيقعشــندقتضأيفــهق(أ ــىقدلابنلغــذ،قعيقدلابنلغــذقشــيقدلكســا،قوليــسق
(ــلقدلا نســبقإتبن هــنقخلفظــذقيدلَكْســامقدلتــيقبــيق(صــالقيَكَســَامقدلــذيقالق)ــالق لــىقدلابنلغــذ.

8- )تأثيرّي( و )ثأرّي(

يدلتأثيــام:قإخ ــنءقدألثــاقشــيقدلشــيء)177(،قوقيدلثــألمق(صــالقدلفأــرقدلثاثــيقيثَـــأََلمقخاأ ــى:قدلالــبق
خنلــامق)178(.

ــنق(أنلضــذقيتيــنلقدلحكاــذقدل ط ــيمقلحك (ــذقدلســياقي ــندلق بــاقدلاهــايم:ق قــنلقســانحتهقودصفز
ــنق دقوتغيــاقودقأز يوبــيق(أنلضــذقتأثيا)ــذقالقثأل)ــذم)179(،قخاأ ــىقعلهــنق(أنلضــذقتا)ــاقعنقتح ــققتاــ لز
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ــادتق ــعق ث ــبقوتتب ــنقطل ــسقباشه ــا،قولي ــعقدلبل ــذقوودق ــرقدلحك ( ــىق ا ــنق ل دقإ)جنخيز ــاز ــاكقعث شتت
دلحك (ــذقودإل) ــنعقخهــنقألح ــندقوضغنئــلقول د)ــنق(ســب ذ.

الخامس: الجناس المصحف

بــ ق(ــنقدختلفــتقشيــهقدلكلاتــننقشــيقدل  ــط،قولــ القدل  ــطقلاــنقتايــًتقعحادباــنق ــلقدألخــاى،ق
و( ــهققــ لقدلشــن ا:

وخفضِرق لِاكقع تاْف)180( ق (لقخحِاقفأِاكقعغتاْفق
شنلج ــنسقدلاصحــفقودقــعقخيــلقلفظتــيقيعغتــافمقوقيع تــافمقدللتيــلقالقتبتلفــننقإالقشــيقل اــذق

يدلغيــلم
وقاقولدقبذدقدل  عق(لقدلج نسقشيقخانهقدلسياقدلحكيمقشيقثاثذق( دضع:

1- )تجديد( و )تحديد(

د)181(،قوقدلتحا)ــا:ق(صــالقدلفأرق دلتجا)ــا:ق(صــالقدلفأــرقيلـــّاَدمقخاأ ــىقتصييــاقدلشــيءقلا)ــاز
د)182(. يحـــّادمقخاأ ــىقشصــرقخيــلقدألفــينءقولأرقخي هــنقحــاودز

لــنءقةلــكقشــيققــ لقســانحته:قيودليــ مقعصبــحقخا اوللــنقوخفضــرقدإللتالــتقودلفضنئيــنتق
ــنقكيــفقلتأنطــىق دقدقي ز ق(ــلقعنقلضــعقتصــ لز وغيابــنقإ)صــنلقلســنلت نقإلــىقدآلخا)ــل،قوالقُخـــاَّ
ولحّيــاقدلتحا)ــنتقول لــرقدألضــادلقوكيــفقلأاــققدإل)جنخيــنتقودلفــاصقولســتثاابنقل شــاقث نشت ــنق
ــذ،قشــيقدلباــنهقوشــيق دلصحيحــذ؟.قكرقةلــكق)تالــبق ــامقدالقتصــنلق لــىقدل ســنئرقدلت ليا)
دلا ض  ــنتقوشــيقدألول )ــنتقوشــيقطا) ــذقدلأــاضقوشــيقدألســنليب،قكيــفقلت دصــرق(ــعقدل ــنسق

ــام)183(. ــىقتحا) ــاقوإل ــىقتجا) ــنجقإل شــيقكرقبــذهقدأل(ــ ل،قلهــذدقلحت
ــنئرق ــاقدل س ــل،قدألول:قتجا) ــنجق ن(لي ــمقتحت ــياقدلحكي ــبقدلس ــذقخحس ــذقدلصحيح ــاقدلث نش ش ش
دلاســتبا(ذقو ــامقدلب ــنءق لــىقدلاــاققدلت ليا)ــذ،قودلثنلــي:قتحا)ــاقعول )ــنتقدلااحلــذقو ــامق

ــنع. دلتشــتتقودلضي
شبيــلقيدلتجا)ــامقوقيدلتحا)ــامقل ــنسق(صحــفقتاثــرقخنختــافقدألولــىق ــلقدلثنليــذقخ  اــذق

ــل. ــلقدللفظتي ــنقخي ــنقشاق  ــنقلا ــممقول الب يدلجي
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2- )سمكة( و )شبكة(

قــنلقســانحته:قيإل ــنقخحنلــذقإلــىقإ ــندةقدل ظــاقشــيقلظن( ــنقدلتاخــ يقودلتألياــي؛قشنل ظــنمقدلتاخــ يق
ودلتألياــيق)جــبقعنقالق)ــًلقق(أل (ــنتقلن(ــاةقشحســب،قخــرق)جــبقعنق)صــ غقدلشــبصيذق
دإللســنليذقلااخ ــن،قش حــلقخحنلــذقإلــىقفــبصيذق(تكن(لــذ،قوب ــنكقشــاققكبيــاقخيــلق(ــلق)أايــكق

ســاكذقو(ــلق)أايــكقفــبكذم)184(.
شســانحتهق)تحــاثق ــلقدلاا) ــذقدلتاخ )ــذقدلحا)ثــذقدلتــيقالقت ــ مق لــىقإ اــنءقدلاأل (ــنتقلنبــًةق
إلــىقدلاتألايــلقخــرقت ــ مق لــىقتال)ــبقدلاتألايــلق لــىقطادئــققدلتفكيــاقدلصحيحــذ،قشنلاا) ــذق
ــىق ــمقودلحصــ لق ل ــذقدلتأل ــىقكيفي ــهق ل ــىقتال)ب ــرق ل ــبقخ ــمقدلانل ــىقتألي ــًق ل ــذقالقتاك دلحا)ث
دلاأل (ــنت،قشاــلق)أايــكقســاكذققــامقلــكقدلســاكذقلنبــًةق(ــلقدونقعنقتــالهقلفســكق لــىق
طا) ــذقدلحصــ لق ليهــنقو(ــلق)أايــكقفــبكذق)ســن اكق لــىقدلحصــ لق لــىقدلســاكذقخ فســك،ق

ش لحــظقب ــنقدلج ــنسقدلاصحــفقخيــلقيســاكذمقوقيفــبكذم.

3- )يتحلى( و)يتخلى(

ــنتق ــنمقخنلصف ــىقدالتس ــذق ل ــذقللاالل ــذهقدللفظ ــتأالتقب ــكقدس ــلق)185(،قولذل ــيم:قدلتً) يدلتحل
ــه)186(. ــيءقتاك ــلقدلش ــيمق  ــام،قوقيدلتبل ــىقخنلصب ــنقي)تحل ــ قق ل  ــ ذقلح دلحس

ــنقدســتث نئيذقشهــذدقدليــرقإضنشــيق قــنلقســانحته:قيإةدقكنلــتقخأــضقدلاحنشظــنتقت دلــهقظاوشز
 لــىقضــاولةقدإلســادعقخناللتبنخــنتقشــيقوقتهــنقدلاحــاد،قحتــىق)ذببــ دقإلــىقص ند)ــققدالقتــادعق
و)بتــنلودقدلحك (ــذقدلاحليــذقدلتــيقت شــاقلهــمقدلبا(ــنتقوتأنلــجقلهــمقدلاشــنكر،قليتبلصــ دق(ــلق
دلظــاوفقدالســتث نئيذقدلتــيق)أيشــ لهن.قإّنق لــىقدلجايــعقعْنق)تبلــىق ــلقث نشــذقدلتأليــرقودلا نطأــذق

ــرقودلاشــنلكذم)187(. ــذقدلتأجي و)تحلــىقخث نش
شلفظــذقيدلتبلــيمقدشتاقــتق ــلقلفظــذقيدلتحلــيمقخ  اــذقدلبــنءقش ــط،قولنءتــنقشــيقدلســينققخاأ ييــلق
(ت نخليــل،قإةدقدلــتقدألولــىق لــىقتــاكقدلاشــنلكذقشــيقداللتبنخــنتقشــيقحيــلقدلــتقدلثنليــذق لــىق

دلاشــنلكذقشيهــن.
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السادس: الجناس المحرف

ــيقدلحــاكنتقودلســك نت،قلحــ ق ــآتقدلحــاوف،قعيقش ــيقبي ــلقش ــافقدللفظتي ــاقدخت ــ نق   و)ك
ق ل ــنقيدلـبَـــّامقوقيدلـُبـــّام)188(.

وقاقولدقبذدقدل  عق(لقدلج نسقشيقكامقدلسياقدلحكيمقشيق( ضأيل:

1- )الِعّدة( و )الُعّدة(

ــنق ــهقتأنلى:﴿َوَ( ــهقق ل ــّاة:قدلشــيءقدلاأــاود)190(،قو(  ــذ:قدإلحصــنء)189(،قودلِأ ــيقدللغ ــاةقش دلِأّ
ــن﴾ق ِذ)ــَلقآَ(ُ ــ دقإِ)َانلز َددَدقدلَّ ًْ ِذ)ــَلقُعوُتــ دقدْلِكتـَـنَهقَو)ـَـ ِذ)ــَلقَكَفــُاودقلِيَْســتَْيِ َلقدلَّ قلِّلَّ قِشْت ـَـذز تَُهــْمقإاِلَّ َلَأْل ـَـنقِ اَّ
ــهق ــن)191(،قو(  ــنلقوســاحقوغيابا ــلق( ــأق( ــذيقُ)هي ــاقدل ــّاة:قدلشــيءقدلكثي ــا:ق31م،قودلُأ يدلااث
ــَرق ــْمقَوِقي َاُه ــْمقَشثَبَّ قدلبَِأنثَُه ُ ــِاَهقدهللَّ ــلقَك قَولَِك ةز ــاَّ ــُهقُ  ودقلَ ــاُّ ــُاوَجقَألََ  ــْ قعََلدُدودقدْلُب ــهقتأنلى:﴿َولَ ق ل

ــذ:ق46( ــَل﴾قيدلت خ ــَعقدْلَ نِ ِا) ــُاودقَ( دْقُأ
ــاق ــمق ب ــلقودالســت ادلق)جــبقعنق)ت ــققدأل( ــاىقعنقتح ي ــىق) ــسقدأل ل ــنلقســانحته:قيإّنقدلاجل ق
دل ــ ىقدأل( يــذقدل ط يــذق(ــلقدلجيــشقودلشــاطذقودأللهــًةقدأل( يــذقدألخــاى،قو)جــبقعنقلأــاقدلِأــّاةق

ــنق(ــلققبــرقدلاأ ييــلم)192(. ــنقدقي ز ــنقوت يياز ودلُأــّاةقلذلــكقوبــ ق(ــنق)تالــبقإلددةقو ً(ز
ولــنءتقدللفظتــننقشــيقســينقهانقخاأ نباــنقدلاأجاــي،قشســانحتهق)ا ــ قإلــىقت شيــاقدلأــادقدلــازمق
(ــلقللــنلقدأل(ــلقوتًو)ابــمقخنلاســتلً(نتقدلضاول)ــذق(ــلقســاحقوعلهــًةق(تاــ لةقوغيابــنق(اــنق

)حتنلــ نقإليــهقألددءقودلبهــمقخشــكرقليــا.

2- )الُمواِطن( و )الَمواَطن(

دلُا دِطــل:قدســمقشن ــرق(ــلقدلفأــرقدلاخن ييودَطـــَلم،قل ــ لقيودطــلقدل ــ َممقعيق ــنشق(أهــمقشــيق
وطــلقودحــاق)193(،قودلَا دِطــل:قلاــعقيَ(ـ ِطـــلم،قوبــ قكرق(ــكننققــنمقخــهقدإللســننقأل(ــا)194(.
قــنلقســانحته:قي(ــلقعلــرق(شــاوعقخا(ــذقدل طــلقودلا دطــل،قحي اــنققلتا بــنقوقل نبــنق(أكــم،ق
ــن،قخــرقكننق)اثــرق دقشضفنضز ــنقلحــلق(ــعقدلُا دِطــلقشــيقكرقدلَا دِطــل،قوبــذدقلــمق)كــلقفــأنلز وقل 

دقوسينســذقتتحكــمقخاجا)ــنتقتيــنلقفــهياقدلاحــادهم.)195( إطــنلز
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ــىق ــلقإل ــيقلجابــمقشيهــنق(حتنلي ــنسقشــيقكرقدلا دقــعقودأل(نكــلقدلت ــهق(ــعقدل  شســانحتهق) ــ لقإل
دلأــ نقودلاســن اة،قوقــاقص ــعقل نســنق(حاشــنقخيــلقدللفظتيــل،قشألــىقدلاغــمق(ــلقعنقيدلُا دِطــلمق
ــمقوحاكــذق ــننقإالقخحاكــذقدلاي ــلمقلاــعقتكســياقإالقعلهاــنقالقتفتاق ــادقيدســمقشن ــرمقوقيَ( دِط (ف

دلاــنء.

السابع: الجناس المكتنف

ــندةقحــافقشــيقوســاهن،ق ــهقإحــاىقدلكلاتيــلق ــلقدألخــاىقخً) وبــ قدلج ــنسقدلــذيقتبتلــفقشي
لحــ قيدلـجـــامقوقيدلـجـهـــام)196(

ــندةق ــاقدلً) ــىقشتغي ــىقدألول ــنق ل ــذقحاشز ــاقدلثنلي ــلقتً) ــتأارقكلاتي ــمقدس ــياقدلحكي ــظقعنقدلس وللح
(أ نبــن،قخــرقت لــبق(أ نبــنقلتكــ نق(تضــندةق(ــعقدألولــىقشيا ــ قإلــىقدألولــىقو) هــىق ــلقدلثنليــذ.

وقاقلنءقةلكقشيق( ضأيل:

د( 1- )نعقد( و )نعقَّ

ــىق ــنمقخاأ  دلأ ــاقشــيقدللغــذقل يــضقدلحــر)197(،قوشــيقدللغــذقدلاأنصــاة،ق) ــنلقي  ــاودقدلتان ز
ــلقلبحــثق( ضــ عق(أيــل)198(. دلتاأــ دقشــيق(ــكننق(أي

ع(نقدلتأ ياقشه قدلتصأيب،ق) نلق ّ اقدأل(اقإةدقلألهقصأبزن)199(.
ــنقعنق ــنلقعحاباــنقخ ضــ حقكن(ــر،قشإ( ــنقعنقلبت ــلقو لي  ــنمقخينل) ــ مقع( ــنقدلي ــنلقســانحته:قيإل  ق

ــنم)200(. ــىقحــرقدلاشــنكرقخي   ــنءقوالقلذبــبقإل ــاقبــذدقدلل  ــنقعنقُلأِ ّ ــيقوإ( ــنءقدل ط  ــاقدلل  لَأِ 
دقشيقدل ســط،ق نقودحاز شبيــلقيَ ـَ ـــَامقوقيَ ـّ ـــامقل ــنسق(كت ــف،قإةدقزددتقدلثنليذق لــىقدألولىقحاشز
وبــ قدل ــنفقخأــاقتضأيفهــن،قودلــتقدألولــىق لــىقداللتاــنع،قشــيقحيــلقدلــتقدلثنليــذق لــىقلأــرق
ــنقلتيجــذقإثــنلةقدلاشــنكرقوتكبيــاقدلباشــنتقوتأ يابــن،قوق لــهقيوالقلذبــبقلحــرق داللتاــنعقصأبز

(شــنكل نقخي  ــنمق)أ ــيق ــامق  ــاقداللتاــنع،قشنللفظــذقدلثنليــذقلــنءتق(أنكســذقلألولــى.

2- )الوسط( و )الوسيط(

دلَ َســطقشــيقدللغــذ:قدســمق)الــقق لــىق(ــنقخيــلقطاشــيقكرقفــيء)201(،قودل ســيط:قصفــذق(شــبهذق
.)202(  لــىقوزنقيشأيــرمقتالــقق لــىقعوســطقدل ــنسقلســبزنقوعلشأهــمق(حــاز
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ع(نقدلاأ ىقدلحا)ثقللفظذقشه قدلت سطقخيلقدلاتبنصايل)203(.
قــنلقســانحته:قي لــىقدلأــادققعنق)أــيقبــذهقدلتاــ لدتقدلبايــاة،قو)تبــذقدلا دقــفقدلاســؤولذق
ــنقعنق) ت ــرق(ــلقسينســذقدل ســطقإلــىقسينســذقدل ســيطقدلــذيق)ســأىق لتج ــبقدلكنلثــذ،قو ليــهقع)ضز
لتبفيــفقحــاةقدلصــادع،قولذلــكقعد ــ قدلحك (ــذقدلأادقيــذقلت ا)ــمق(بــندلةقوســنطذقخيــلقدلااشيــلق

لاأنلجــذقدألز(ــذقدلاتصن ــاةقشــيقبــذهقدأل)ــنمم)204(.
ــلقدألطــادفق دقخي ــاز ــنق(حن) ــيقعنقدلأــادقق)جــبقعنقالق)أخــذق( قأز شسينســذقدل ســطقشــيقســينقهنقتأ 
دلابتلفــذقعوقدلاتصنل ــذقكأنقدأل(ــاقالق)أ يــه،قعوقلي ــأىقخ فســهق ــلقعنقُ)حســبق لــىقبــذدقدلاــافق
عوقةدك،قخــرق)جــبقعنق)تبــعقسينســذقدل ســيط،قوبــيقسينســذقعددءقدولقشــيقدلت ا)ــبقخيــلقدألطــادفق

دلابتلفــذقلتبفيــفقحــاةقدلصــادعقودلت تــاقخي هــم.
ــىقخحــافق ــىقدألول ــذق ل ــهقدللفظــذقدلثنلي ــذيقزددتقشي ــفقدل ــنسقدلاكت  وللحــظقعنقدســتأانلقدلج 
ــنقلاأ ــىقدألولــى،قشنل ســيطقشــيقدلســينققخــافق يدليــنءمقش ــط،قلأــرقدلثنليــذق(أنكســذقتان(ز

ــط. دل س

الثامن: الجناس المركب

ــن،قوقــاقتكــ نقدلكلاتننق دقوقتاكيبز )أــافقدلباغيــ نقدلج ــنسقدلااكــبقخألــهق(ــنقدختلــفقلك ــنهقإشــاددز
(تف تيــلقشــيقدلبــطقشيســاىقيدلج ــنسقدلااكبقدلا ــاونمقك  لقدلشــن ا:

إةدقَ(ِلٌكقلمق)كْلقةدقِببذقَشَاْ ُهقشاولُتُهقةدِببَذ
ــيق ــذمقدلت ــيقتأ ــيقيصنحــبق اــنءمقوقيةدِبب ــذمقدلت ــلقيةدقِبب ــنسقدلااكــبقدلا ــاونقوقــعقخي شنلج 

تأ ــيقزدئلــذ.
وإةدقكنلــتقدلكلاتــننقغيــاق(تف تيــلقشــيقدلبــطقُســايقيدلج ــنسقدلااكــبقدلافــاوقم،قو( ــهققــ لق

دلشــن ا:
ق(نقلمقتكْلقخنلغَتقشيقتهذ)بِهن ق لىقدلاودِةققصياةز القتأاضلَّ

نقتهذيقخِهن)205( وُهق( كقوسنوسز شإةدق اضَتقدلشأَاقغيَاق(هذٍهق اُّ
شنلج ــنسقدلااكــبقدلافــاوققوقــعقخيــلقيتهذ)بهــنمقدلتــيقتأ ــيقت  يــذقدل صيــاةقوإخاصهــن)206(،قوق

يتهــذيقخهــنمق(ــلقدلهذ)ــننقوبــ قدل ــ لقدلافــككقغيــاقدلا بــ لقعوقغيــاقدلاأ ــ ل.)207(
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وولدقشــيقخاــنهقدلســياقدلحكيــمقدلج ــنسقدلااكــبقدلافــاوققش ــط،قشــيقق لــهقيوخنلتنلــيقشــإنق
إلــادءقداللتبنخــنتقشــيقلايــعقبــذهقدلبلــادنق اليــذق(أ ــاة،قولكــلقســيتمقدلتاكيــًق لــىقدلأاليــذق
ــذقكبيــاة،قلذلــكقشهــذهقدل ســبذقتبضــعق دقشيهــنقلنليــنتق ادقي ــذقشــيقثاثــذقو شــا)لقخلــاز داللتبنخي

ال تبــنلدتقش يــذ،قعكثــاق( هــنقد تبــنلدتقشــيقدل يــذم)208(.
د،قإةق ــًدهقســانحتهق شنلحا)ــثق ــلقســببقدقتصــنلقدلتبنخــنتقدلبــنلجق لــىقثاثــذقو شــا)لقخلــاز
إلــىقعســبنهقيَش ّيــذمقوليســتقيِشــيقدل ّيــذمقعيقل لســتيذقإلادئيــذقوليســتقسينســيذ،قشبيــلقدلكلاتيــلق
ــنقللحــظقعنقبــذدقدالســتبادمق ــاقعل  ــن،قغي ــنق(فاوقز ــنق(اكبز ــيق)اكــلقعنقلأــاهقل نسز ــافقتاكيب دخت

خنلــفقدلج ــنسقدلااكــبقدلافــاوققشــيقدختــافقحاكــذقدلحــافقدألولقيدلفــنءم.

المبحث الثاني: طرق تقابلية أخرى

األول: السجع
ب قت دشققدلحافقدألخياق(لقدللفظتيلقدلفنصلتيل،قوب ق لىقثاثذقعقسنم:)209(

1- السجع المطرَّف

ــاثق ــاقولدقث ــ زن،قوق ــيقدل ــنقش ــاقودختلفت ــيقدلحــافقدألخي ــننقش ــهقدلفنصلت ــتقشي ــنقت دش  ــ ق( وب
ــادت، )

قنلقسانحته:قيوإليكمقتتجهقدأللظنل،قو( كمقُ) تظاقدل ادلم)210(
وقنلقسانحته:قيو اقذقإ)ادنق(عقعصاقنئهنقليستق اقذق ااء،قخرق اقذقعصاقنءم)211(

وقنلقسانحته:قي(نق)ها نقفادكذقدل ادلقوليسقفادكذقدألدودلم)212(

2- السجع المرّصع

وبــ ق(ــنقكنلــتقشيــهقعلفــنظقإحــاىقدلف اتيــلقكلهــنقعوقعكثابــنق(ثــرق(ــنق) نخلهــنق(ــلقدلف ــاةقدألخــاىق
ــنقوت فيــذ وزلز

وقاقولدقشيقخانخنتقدلسياقدلحكيمق(اتيل



دلت نخرقدللفظيقشيقخانهقدلسياق ّانلقدلحكيم بحوث العدد| 96

قنلقسانحته:قيش حلقولثذق لمقدأللبينء،قوبمقولثذقح اقدلاخاءم)213(
شف اةقيولثذق لمقدأللبينءمقت نخرقش اةقيولثذقح اقدلاخاءم

ــنءمقوق ــيقيعلبي ــلقلفظت ــ زنقخي ــافقدل ــببقدخت ــرقخس ــمقتكتا ــعقل ــجعقدلااص ــ لةقدلس ــاقعنقص غي
يدخــاءم،قولــ ققــنلقســانحته:قيش حــلقولثــذق لــمقدألصــاء،قوبــمقولثــذقح ــاقدلاخــاءمقلح ــقق
ــىقللفظــذق ق ــلقعنقلفظــذقيدألصــاءمقبــيقدللفظــذقدلاأنكســذقشــيقدلاأ  دلســجعقدلااصــع،قشضــاز

يدلاخــاءم
ــمقعصحــنهق ــا،قوب ــنليقدألكب ــنلقســانحته:قيولحــلقعصحــنهقدلاشــاوعقدإلســا(يقودإللس وق

ــام)214( ــيقدألخا ــايقوداللحادش ــيقدلتكفي ــاوعقدإللاد( دلاش
ــاةقيعصحــنهقدلاشــاوعق ــامقوش  ــاةقيعصحــنهقدلاشــاوعقدإلســا(يقدألكب ــلقش  ــرقخي ــنكقت نخ شه 
دإللاد(ــيقدألخاــامقشلــمق)كتاــرقدلســجعقدلااصــعقخســببقولــ دقلفظــذقيدلتكفيــايمقشــيقدلف ــاةق
دلثنليــذ،قو ــامقدتفــنققدلــ زنقخيــلقلفظــذقيدإللســنليمقشــيقدلف ــاةقدألولــى،قولفظــذقيداللحادشــيمقشــيق
دلف ــاةقدلثنليــذ،قولــ ققــنلقســانحته:يلحلقعصحــنهقدلاشــاوعقدإلســا(يقدألكبــا،قوبــمقعصحــنهق

دلاشــاوعقدإللاد(ــيقدألخاــامقلتح ــققدلســجعقدلااصــع.

3- السجع المتوازي

وبــ ق(ــنقكننقدالتفــنققشيــهقخيــلقدلكلاتيــلقدألخياتيــلقش ــط،قوقــاقولدقشــيقخانخــنتقدلســياقدلحكيــمق
ــعق(ادت علخ

ــاتقلأشــاق ــيقد(ت ــنقدلت ــمقتجاخت  ــمقدالســتأاددقلت ا) ــىقعت ــيقدلأــادقق ل ــنلقســانحته:قيولحــلقش ق
ســ  دتقوحالــتقشــيقطينتهــنقدلكثيــاق(ــلقدلتحا)ــنتقودلابنطــا،قودلكثيــاق(ــلقدإللجــنزدتق

ودلافنخــام)215(قشنلســجعقخيــلقلفظتــيقيدلابنطــامقوقيدلافنخــام
ــلق ــنقخنل فــ سم)216(،قشنلســجعقخي ــنقخنل صــ ص،قولكادلز ــنقلشــهاقد تادشز ــنلقســانحته:قيوكأل  وق

ــ سم ــيقيدل صــ صمقوقيدل ف لفظت
ــندقداللحــادفق ــلقله دقخي ــاز ــًقلي ــيقدلتحضــاقعنق)اّي ــذيق)ّا  ــمقدل ــىقدلأنلَ ــنلقســانحته:قيو ل وق
ــلق ــندقدألصــاءم)217(،قشبي ــنءقوله ــندقدلال  ــلقله ــندقدإلســامقدلاحاــاي،قوخي ــي،قوله دإللبنخ

ــ دٍز ــنءمقوقيدألصــاءمقســجعق(ت ــيقيدلال  لفظت
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ق)ــاىقشــيق دق  ابــن،قلا)ــاقليــاز ق)أخــذقِ بــاقدأل(ــسقوالق) ــفقعســياز وقــنلقســانحته:قيلا)ــاقليــاز
ــنقولــًوةم)218( دل قــتقثــاوة،قوالق)غــاققشيــهقضين ز

شبيلقلفظتيقيثاوةمقوقيلًوةمقسجعق(ت دٍز

الثاني: اإلفادة من حروف الجر لتحقيق التقابل الداللّي

ــىقدلحــافقخحســبقدلســينققدلــذيق لــكرقحــافق(ــلقحــاوفقدلجــاق(أــنٍنق(تأــادة،قوُ)حــادق(أ 
ق)ــالق لــىقدإللصــنققشــيقلحــ قق ل ــنقي(ــالتقخً)ــامقو لــىقدلتأا)ــذق )ــادقشيــه،قشحــافقيدلبــنءمق(ثــاز
شــيقلحــ قق ل ــنقيةببــتقخً)ــامقو لــىقدل دســاذقشــيقلحــ قق ل ــنقيعكلــُتقخنلالأ ــذمقوكــذدقدأل(ــاقشــيق

حــاوفقدلجــاقكلهــن.
وقــاقدســتثااقدلســياقي اــنلقدلحكيــممقحــاوفقدلجــاقودالالتهــنقدلســينقيذقلتح يــققلــ عق(ــلقدلت نخــرق

دلااللــي،قوبــذدق(ــنقلصاتــهقشــيقثاثــذق( دضــع:

1- )الباء( و )على(

ــنقيشتحــتقدلبــنهق ق لــىقدل دســاذقعوقدالســتأنلذقعوقدآللــذ،قشــيقلحــ قق ل  ــنءمقددالز )أتــيقحــافقيدلب
خنلافتــنحم)219(،قشفتــحقدلبــنهقتــمقخ دســاذقدلافتــنح،قودلافتــنحقآلــذقدلفتــحقدلتــيقتاــتقدالســتأنلذق

خهــنقلتح يــققشأــرقدلفتــح.
ق لــىقدالســتأاءقدلح ي ــيقلحــ قق ل ــنقيوضأــتقدلكتــنهق لــىق و)أتــيقدلحــافقي لــىمقددالز

دلا ضــاةمقودالســتأاءقدلاجــنزيقلحــ قق ل ــنقي ليــهقد)ــلم)220(
وقــاقدســتثااقدلســياق اــنلقدلحكيــمق(أ ــىقدل دســاذقشــيقيدلبــنءمقودالســتأاءقشــيقي لــىمقلتح يــقق
ت نخــرقداللــّيق ــلقطا)ــققدلحــثق لــىقدســتأانلقدلشــيءقودســاذقوعددةقلتح يــققدلغــاضقودل هــيق
ــىق ــ ىق ل ــنقخنآلخــا،قالقعنق)  ــ ىقكرق(  ــانحته:قي)جــبقعنق)  ــنلقس ــه،قق ــتأاءق لي ــلقدالس  

دآلخــام)221(
،قشه ــنق)ا ــ قســانحتهقإلــىقعنق)تبــذقكرق( ــنقدآلخــاقوســيلذقوودســاذقلتح يــققق تــهقلكــيق) ــ ىق
ــنقيب ــنكق دلجايــع،قو) هــىق ــلقدســتأاءقعحالــنق لــىقدآلخــاقلكــيقالق)ضأــفقدلجايــع،قوقــنلقع)ضز
(ــلق) ــ ىق لــىقدلاولــذ،قوب ــنكق(ــلق) ــ ىقخنلاولــذ،قوشــاققكبيــاقخيــلق(ــلق) ــ ىق لــىقدلاولــذق
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ــنلقعحاباــنم)222(،قشاــلق)أاــرق لــىق ــنقعنقلبت و(ــلق) ــ ىقخنلاولــذ،ق( هجــنن،قطا) ــنن،ق لي 
ــنقيوبــذهق ت  )ــذقدلاولــذق) ــ ىقبــ قخ  تهــنقو(ــلق)ســتأليق ليهــنق)أاــرق لــىقإضأنشهــن،قوقــنلقع)ضز
ــذق دلاؤسســنتق)جــبقعنقت ــ ىقخنلشــأبقوليــسقت ــ ىق لــىقدلشــأبم)223(،قشاؤسســنتقدلاول
تكتســبقق تهــنقوفــا يتهنق(ــلقدلشــأبقو)كــ نقدلشــأبقودســاتهنقوســببقق تهــن،قوالقتســتأليق

 لــىقدلشــأبقدلــذيقعولابــنقو( حهــنقدلشــا يذ.
شـقيدلبنءمقشيقبذهقدل ص صقعشندق(أ ىقدل دساذقعوقدالستأنلذ،

ــنقدســتثااهق قدالليز وي لــىمقعشــندق(أ ــىقدالســتأاء،قوخنلتظن(هاــنقشــيقســينقنتهانقح  ــنقت نخــاز
دلاتكلــمقشــيقتحســيلقكا(ــهقوتًو) ــه.

2- )الـالم( و )فـي(

ــامقعوق ــادلقلً) ــنقيدل ــنقلحــ قق ل  ــكقح ي يز ــ نقدلال ــاق)ك ــك،قوق ــاممقدلال ــيقحــافقيدل ــلق(أنل )
ــيقلحــ ق ــذمقش ــهقيدلظاشي ــازق(أنلي ــنقيشــيمقشاــلقعخ ــ دقللســينلةم)224(،قع( ــنقيدل ق ــنقلحــ قق ل  (جنز)ز

ــادلم)225( ــيقدل ــاقش ــنقيز) ق ل 
وقــاقدســتثااقدلســياق اــنلقدلحكيــمقدلحاشيــلقلتح يــققت نخــرقداللــيقشــيقق لــهقيل جأــرقدلشــبنهق

دقشــيقدلأــادقم)226( دقللأــادققوليــسققــالز قــالز
دقللأــادققتســبياقطنقنتهــمقوقالدتهــمقوإ(كنلنتهــمقلصنلــحقدل طــل،ق ،قشاأ ــىقلأــرقدلشــبنهققــالز
دقشــيقدلأــادقمق وبــذدق(ــنقح  ــهق(أ ــىقدلتالــكقدلكن(ــلقشــيقحــافقيدلــامم،قع(ــنقق لــهقيوليــسققــالز
شإلــهقالق) فــيقول دبــمقشــيقدلأــادققوالقســيَّانقعنقحــافقدلجــنلقيشــيمقدلق لــىقعلهــمق( لــ دونق
شــيقدلأــادق،قوإلاــنقدلاــاددقعالق)كــ نقول دبــمقغيــاقلنشــعقوالق) ــامقفــيئزنقلل طــلقخســببقتأايــرق
طنقنتهــمقشــاق)ســتفياقدل طــلق( هــن،قألنقبــذدقدل لــ دقغيــاقدل نشــعقولــ دقســلبيق) تــاهق(ــلق ــامق

دل لــ دقلذلــكقحــذلقســانحتهق( ــه.

3- )الالم( و )الباء(

)ــاىقدل ح )ــ نقعنقإضنشــذقكلاــذقإلــىقعخــاىق)فيــاقشــيقدلغنلــبق(أ ــىقيدلــاممقيدلتالــكمقش  ل ــنق
يكتــنهقز)ــامق)أ ــيقدلكتــنهقلً)ــا)227(
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وقــاقدســتثااقســانحذقدلســياقداللــذقدإلضنشــذق لــىقحــافقيدلــاممقلا نخلتهــنقخحــافقدلجــاق
ــنقإلــىق  ليــذقإددلةقدألز(ــذ،ق»القإددلةق يدلبــنءمقدلــذيق)فيــاقدل دســاذ،ققــنلقســانحته:يولحتنجقع)ضز

خنألز(ــذ«م)228(
شـــ اقحــثقســانحتهق ــلقطا)ــققإضنشــذقدإلددلةقإلــىقدألز(ــذقإلــىقعنقلجأــرقدإلددلةقلألز(ــذ،قخاأ ــىق
ــنقشــيقدل قــتقلفســهقإلــىق حشــاقدلجهــ دقودلانقــنتقوتســبيابنقلتفكيــكقدألز(ــنتقوحلهــن،قدد يز
دالختأــندق ــلقلأــرقدألز(ــنتقودســاذقلــإلددلةقخاأ ــىقدال تيــنشق لــىقشكــاةقخلــققدألز(ــنتقدلتــيق
ــعق ــيقدلا دق ــمقش ــاونقعنقول دب ــؤالءق)أت  ــيقدلســلاذ،قشه ــنءقش ــننقدلب  )ســتبا(هنقدلبأــضقلضا

دإلددل)ــذق)اتبــطقخ لــ دقدألز(ــنتقالقخحلهــنقشهــيقودســاذقوســببقلب نئهــم.

الثالث/ قلب اإلضافة

ــه،ق ــنقإلي ــيق(ضنشز ــنقودلثنل ــٍام،قشيســاىقدألولق(ضنشز ــنهقز) ــنقيكت ــذ،قلحــ قق ل  ــيقدللغ ــذقش دإلضنش
وتفيــاقشــيقدلغنلــبق(أ ــىقحــافقدلجــاقيدلــاممقعيقدلتالــك،قتالــكقدلاضــنفقإليــهقللاضــنف،ق

ــهق)229( ــاقل ــاقو نئ ــنهق(لــكقلً) ــنهقعنقدلكت ــامق(أ  ــنهقز) ــنقيكت ش  ل 
وقــاقدســتثااقســانحذقدلســياقدلحكيــمقدإلضنشــذقششــكرق بنلتيــلق(تضندتيــل،قتتكــ نقدألولــىق(ــلق
ــنقإليــهقشــيقدلثنليــذقلتح يــقق ــنقودلاضــنفق(ضنشز (ضــنفقو(ضــنفقإليــه،قولأــرقدلاضــنفقإليــهق(ضنشز

ت نخــرقداللــذقدألولق(اغــ هقشيــهقودلثنلــيق(اغــ هق  ــه.
وقاقلنءقةلكقشيق( ضعقودحاقب :

)قوة المنطق( و )منطق القوة(

ــعقعنق ــىق( اــققدل ــ ة،قو لــىقدلجاي ــكنمقإل ــعقسينســذقدالحت قــنلقســانحته:قيوقــاقلــاهقدلجاي
ــىققــ ةقدلا اــقم)230( )حتكــمقإل

ــيقعنقدلا اــققدلحنكــمقبــ قدلا اــققدلــذيقتالكــهقوت لــاهق ــىقيدل ــ ةمقتأ  ــذقيدلا اــقمقإل شإضنش
دل ــ ةقخصــافقدل ظــاق ــلقح نليــذقدل ــ ّيقعوق ــامقح نليتــه،قوبــذدق(ــنقعثبــتقششــلهقخنلتجاخــذق لــىق
حــاققــ لقســانحته،قوإضنشــذقيدل ــ ةمقإلــىقيدلا اــقمقتأ ــىقعّنقلجأــرقدل ــ ةقدلحنكاــذقبــيققــ ةق
للا اــق،قشيجــبقعنق)حتكــمقدلسنســذقإلــىقدل ــ ةقدلاتأتيــذق(ــلقدلا اــققدلحــق،قلكــيق)أخــذقدلا اقق

دلحــقق(ــادهقو)ســ دقدلأــالقودالســت ادل.
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الخاتمة والنتائج

ــذق ــرقعخ ــاقعنقدلت نخ ــم،قوول ــنلقدلحكي ــياق ا ــنهقدلس ــيقخا ــذقش ــنظقدلات نخل ــعقدلبحــثقدأللف تتب
ــذ: ــنقعلخأ علانطز

ــنق دألول:قدلت نخــرق ــلقطا)ــققدلج ــنس،قوكننقبــذدقدل اــطقدألكثــاقدســتأانال،قإةقولدقخاسز
،قإةقولدقســتزنقوثاثيــلق(ــاة،ق وســبأيلق(ــاة،قخأل د ــهقدلاتأــادة،قشجــنءقدلج ــنسقدالفــت نقيقعوالز
ــمق ــيق(ــادت،قث ــمقدل لــبقخثانل ــمقدلاحــققخأشــاق(ــادت،قث ــمقدلاضــنلعقخثــاثق شــاةق(ــاة،قث ث
ــمقدلااكــبقخاــاةق ــل،قث ــمقدلاكت ــفقخااتي ــل،قث ــمقدلاحــافقخااتي دلاصحــفقخثــاثق(ــادت،قث

ودحــاة.
دلثنلي:قدلت نخرق لقطا)ققدلسجع

ــعق ــيقعلخ ــنقش ــققدلســجعقتســعق(ــادت،قولــنءقدلســجعق(ت دز)ز ــرق ــلقطا) دســتأارقســانحتهقدلت نخ
ــل. ــنق(اتي ــادت،قو(اّصأز ــاثق( ــيقث ــنقش ــادت،قو(اّاش )

دلثنلث:قدلت نخرق لقطا)ققحاوفقدلجا
دستأارقحاوفقدلجاقلتح يققدلت نخرقدلاالليقثاثق(ادت

دلادخع:ققلبقدإلضنشذ
دستأارققلبقدإلضنشذق(اةقودحاةقش ط.

وخذلــكق)كــ نقدلت نخــرقدللفظــيقســاذقعســل خيذقغنلبــذقشــيقحا)ــثقســانحته،قإةقدســتأارقعغلــبق
طــاققدلت نخــرقووشــققشــيقعغلــبق( دضأهــن،قوســجل نقخأــضقدلااحظنتقدليســياةق لــىقدألخاى.
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هوامش البحث ومصادره:

ــى،ق ــذقدألول ــاوت،قدلابأ ــاقدلباغــذ،قعحاــاقدلهنفــاي،ق(ؤسســذقدأل لاــي،قخي 1-ق) ظــاقل دب
1429بـــ،ق2008م،262

2-ق) ظاقدلاصالقلفسه،قدلصفحذقلفسهن
3-قدلالت ىقدلث نشي،قدلاكنن:قخغادد،قدلاكتبقدلبنص،قدلً(ننق21ق/2013/8

ــذقدلأــادق،قدلاــكنن:قدلاكتــبقدلبــنصق 4-قدلاؤتاــاقدلســ  يقدلأنفــاقللتجاــعقدإلســا(يقلالب
ــنن:ق2014/2/8 ــادد،قدلً( خبغ

ــيقدلبصــاةقدلفيحــنء،قدلاــكنن:قدلبصــاة،ق دق(ــلقعبنل ــاز ــنقغفي ــمقلاأز 5-قل ــنءقدلســياق اــنلقدلحكي
دلً(ــنن:ق2013/4/3

ــمق ــي،قد,قإخادبي ــايقدلابًو( ــققد.(ه ــاي،قتح ي ــاقدلفادبي ــلقعحا ــرقخ ــاقدلأيل،دلبلي 6-ق) ظ
ــذ،ق1410بـــ،قيخصــام117/7 ــذقدلثنلي ــاة،قدلابأ ــذقددلقدلهج ــن(ادئي،ق(ؤسس دلس

7-ق(هالــننقدلــ الءقلل طــلقدلثنلــثقلا ــمقدل ــ دتقدأل( يــذقودلحشــاقدلشــأبي،قدلاــكنن:قخغــادد،ق
دلً(ــنن:ق2015-5-23

8-ق) ظاقلسننقدلأاه،قدخلق( ظ ل،قلشاقعدهقدلح زة،ق1405بـ،قيلهامق123/3
9-ق) مقدلشهياقدلأادقي،قدلاكنن:ق(لأبقدلص ن ذقخبغادد،دلً(نن:2012/5/25

دألولــى،ق دلابأــذق (بتــنلق اــا،ق عحاــاق دلاأنصــاة،ق دلأاخيــذق دللغــذق (أجــمق ) ظــاق 10-ق
685 دل نبــاة،ق دلكتــب،ق م،ق نلــمق 1429بـــ،2008ق

11-ق) ظاقلسننقدلأاهقيخلفمق90/9
12-قدلاهالــننقدلجانبيــايقالئتــافقدلا دطــلقشــيقخغــادد،قدلاــكنن:قدلأنصاذقخغــادد،قدلً(نن:ق

2014/4/26
13-قخابذق ياقدألضحى،قدلاكنن:قخغادد،قدلاكتبقدلبنص،قدلً(نن:ق2018/8/22

14-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق685
15-قخابذقصاةق ياقدألضحىقدلابنلك،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(ننق2014/10/5

ــاقدلغفــ لق اــنل،قدلابأــذقدلادخأــذ،ق ــق:قد.قعحاــاق ب 16-ق) ظــاقدلصحــنح،قللج بــاي،قتح ي
ــعمق1208/3 ــاوت،قيدش ــل،قخي ــمقللاا)ي 1407بـــ،ق1987م،قددلقدلأل
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17-ق( نخلذق(عقق نةقدلأاخيذ،قختأل)خق2011/10/17
18-ق) ظاقدلصحنحقيد)لمق2119/5

19-قدلاؤتاــاقدلصحفــيقلإل ــانق ــلققنئاــذقدلحكاــذقدلتــيقفــنلكتقخناللتبنخــنتقدل ينخيــذقلأــنمق
ي2018م،قدلاــكنن:قخغــادد،قدلً(ــنن:2018/4/14

20-ق) ظاقدلصحنحيحسبمق109/1
21-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق492

22-قدلاؤتاــاقدلصحفــيقلإل ــانق ــلققنئاــذقدلحكاــذقدلتــيقفــنلكتقخناللتبنخــنتقدل ينخيــذقلأــنمق
ي2018م،قدلاــكنن:قخغــادد،قدلً(ــنن:2018/4/14

ــع،ق ــاقودلت ز) ــاقلل ش ــياي،قددلقدلفك ــيقف ــق:ق ل ــاي،قتح ي ــاوس،قللًخي ــنجقدلأ ــاقت 23-ق) ظ
خيــاوت،ق1414بـــق-1994م،قيحــ لمق317/6

24-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق580
دلً(ــنن:ق دلبــنص،ق دلاكتــبق خغــادد،ق دلاــكنن:ق دلابــنلك،ق دألضحــىق خابــذق يــاق 25-ق

2012/10/26
26-ق) ظاقدلصحنحقيللعمق1218/3

ــذ،ق ــذقدلشــاوققدلاولي ــاة،ق(كتب ــيقدل نب ــذقش ــذقدلأاخي ــعقدللغ ــاقدلاأجــمقدل ســيط،ق(جا 27-ق) ظ
ــذ،ق1429بـــق-2008قم،ق331 ــذقدلادخأ دلابأ

28-قدلاهالــننقدلجانبيــايقالئتــافقدلا دطــلقشــيق(حنشظــذقةيققــنل،قدلاــكنن:ق(حنشظــذقةيق
قــنل،قدلً(ــننق5-ق4-ق2013

29-ق) ظاقدلاأجمقدل سيط:ق411
30-ق) ظاقدلاصالقلفسه،قدلصفحذقلفسهن

ــبقدلبــنص،ق ــادد،قدلاكت ــكنن:قخغ ــاعة،قدلا ــفقضــاقدلا ــ مقدإلســا(يقلا نبضــذقدلأ  31-قدلي
دلً(ــنن:ق2011/1/8

32-ق) ظــاق(جاــعقدلبيــنن،قللاباســي،قتح يــق:قلج ــذق(ــلقدلألاــنء،قدلابأــذقدألولــى،ق1415بـــق
-1995م،ق(ؤسســذقدأل لاــيقخيــاوت،قلب ــنن،:ق122/3

33-ق) ظاقدلاصالقلفسه:327/2
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دلً(ــنن:ق دلبصــاة،ق (حنشظــذق دلاــكنن:ق دلبصــاة،ق شــيق دأل لــىق دلاجلــسق ت ظياــنتق 34-ق
2012/3/2

ــاقدإلســا(ي،ق ــذقدل ش ــق:ق(ؤسس ــالقدلأســكاي،قتح ي ــيقب ــذ،قألخ ــاوققدللغ ) ــاقدلف 35-ق) ظ
ــى،ق1412بـــ،ق49 ــذقدألول دلابأ
36-ق) ظاق(جاعقدلبيننق333/3

خغــادد،ق دلاــكنن:ق دلبنلــاة،ق دلأشــا)لق لثــ لةق ودلتســأ نق دلتنســأذق دلذكــاىق 37-ق
2019 /6 /29 (ــنن: لً د

38-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1173
39-ق) ظاقدلاصالقلفسهق1175

40-قةكــاىقدستشــهندقدلســياقي(حاــاقخنقــاقدلحكيــممق)ــ مقدلشــهياقدلأادقــي،قدلاــكنن:قخغــادد،ق
دلً(ــنن:2020/2/26

ــي،ق ــاقدلأن(ل ــبققصي ــاقحبي ــق:قعحا ــي،قتح ي ــاآن،قللا س ــياقدل  ــيقتفس ــننقش ــاقدلتبي 41-ق) ظ
ــا(ّيق150/9 ــامقدإلس ــبقدإل  ــذق(كت ــى،ق1409بـــ،ق(ابأ ــذقدألول دلابأ

42-ق) ظاقدلاأجمقدل سيط،ق479
43-ق) ظاقلسننقدلأاهقيفاعمق176/8

ــنن:ق ــم،قدلً( ــنلقدلحكي ــياق ا ــبقدلس ــاددق-ق(كت ــكنن:قخغ ــيندةقودالســت ال،قدلا ــ مقدلس 44-ق)
2012/1/3

45-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1195
46-قدلأيلقيفاكمق293/5

47-ق(ؤتااقدل حاةقدإلسا(يذ،قدلاكنن:قطهادن،قدلً(نن:ق7ق/ق1/ق2015
48-قلسننقدلأاهقيفأامق4/ق409

49-ق) ظاقدلاصالقلفسهقيفأامق409/4
50-قةكــاىقدستشــهندقفــهياقدلاحــادهقو)ــ مقدلشــهياقدلأادقــيقشــيقدألولق(ــلقللــب،قدالحتفــنلق

دلاســاي،قدلاــكنن:قدلاكتــبقدلبــنصقخبغــادد،قختأل)ــخق2016/4/8
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ــذق ــننقددودي،قدلابأ ــ دنق ال ــق:قصف ــي،قتح ي ــاآن،قلألصفهنل ــنظقدل  ــاددتقعلف ــاق(ف 51-ق) ظ
ــ ل،ق263 ــذقدل  ــذقســياننقزدده،قدل نفــا:قطليأ ــذ،ق1427بـــ،ق(ابأ دلثنلي

52-قتنجقدلأاوسقيفغرمق279/14
ــنن:ق ــم،قدلً( ــنلقدلحكي ــياق ا ــبقدلس ــاددق-ق(كت ــكنن:قخغ ــيندةقودالســت ال،قدلا ــ مقدلس 53-ق)

2012/1/3
54-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1218

55-ق) ظاقدلاصالقلفسهق1220
56-قةكــاىقوالدةقدإل(ــنمقدلاضــنقي ليــهقدلســامم،قدلاــكنن:قخغــادد،قدلاكتــبقدلبــنص،ق

2012/9/26 دلً(ــنن:ق
57-ق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1314
58-ق) ظاقلسننقدلأاهقيصلحمق517/2

59-قدالحتفــنلقدلجانبيــايقليــ مقدلشــهياقدلأادقــيقةكــاىقفــهندةقدلســياق(حاــاقخنقــاقدلحكيــم،ق
دلاــكنن:قخغــادد،ق(لأــبقدلص ن ــذ،قدلً(ــنن:2017/3/31

60-ق) ظاقدلأيلقيضح مق266/3
61-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1349

62-قلن(أذقدلبصاة،قدلاكنن:قدلبصاة،قدلً(نن:ق2011/7/9
63-ق) ظاقدلأيلقيضالمق7/7

64-ق) ظاقلسننقدلأاهقيضالمق383/4
65-ق) ظاقدلأيلقيضالمق7/7

66-ق) ظاقدلصحنحقيضالمق719/2
67-قد) دنقخغاددقدلشبنخي،قدلاكنن:قخغادد،قدلاكتبقدلبنص،قدلً(نن:ق2016/7/30

68-ق) ظاقدلصحنحقيط فمق1297/4
69-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1423

70-ق) ظاقدلاصالقلفسه،قدلصفحذقلفسهن
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71-قخاــنهقدلتنســعق(ــلق(حــامقدلحــادم،قدلاــكنن:قخغــاددق-ق(لأــبقدلص ن ــذ،قدلً(ــنن:ق
2012/11/24

72-ق) ظاقتنجقدلأاوسقيقاعمق177/7
73-ق) ظاقلسننقدلأاهقي بام531/4

74-قدلالت ىقدلث نشي،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2014/2/19
75-ق(أجمقعلفنظقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1488

76-قدلاهالــننقدلجانبيــايقالئتــافقدلا دطــلقشــيقكاخــاءقدلا اســذ،قدلاــكنن:قكاخــاءق
2014 4/19/ق دلً(ــنن:ق دلا اســذ،ق
77-ق) ظاقدلصحنحقيشاطمق1148/3

78-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1694
دلً(ــنن:ق دلبــنص،ق دلاكتــبق خغــاددق-ق دلاــكنن:ق دلأنفــا،ق دلجان ــيق دلًشــنفق 79-قحفــرق

2012/10/19
80-ق) ظاقلسننقدلأاهقيشاقمق300/10
81-ق) ظاقدلاصالقلفسه،قدلصفحذقلفسهن

82-قدلالت ىقدلث نشي،قدلاكنن:قخغادد،قدلاكتبقدلبنص،قدلً(ننق21ق/2013/8
83-قدلاؤتاــاقدلســ  يقدلأنفــاقللتجاــعقدإلســا(يقلالبــذقدلأــادق،قدلاــكنن:قدلاكتــبقدلبــنصق

خبغــادد،قدلً(ــنن:ق2014/2/8
84-قد) دنقخغاددقدلسينسي،قدلاكنن:قخغادد،قدلاكتبقدلبنص،قدلً(نن:ق2015/4/11

85-ق) ظاقلسننقدلأاهقيشأرمق528/11
86-ق) ظاقدلاصالقلفسه،قدلصفحذقلفسهن
87-ق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1725

88-قدلاؤتاــاقدلســ  يقدلأنفــاقللتجاــعقدإلســا(يقلالبــذقدلأــادق،قدلاــكنن:قدلاكتــبقدلبــنصق
خبغــادد،قدلً(ــنن:ق2014/2/8

89-ق) ظاقلسننقدلأاهقيعثامق5/4
90-قل نءقدلتجاعقدإلسا(يقلالبذقدلأادق،قدلاكنن:قخغادد:قدلً(نن:ق2010/4/2.
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91-ق) ظــاق( ن)يــسقدللغــذ،قالخــلقشــنلس،قتح يــق:ق بــاقدلســامق(حاــاقبــنلون،ق(ابأــذق(كتبــذق
دإل ــامقدإلســا(ي،ق1404بـ،قيقلــامق19/5
92-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1850

93-قخابذقصاةق ياقدلفااقدلابنلك،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2014/7/29
94-ق) ظاقلسننقدلأاهقيلًممق542/12

دلً(ــنن:ق دلبــنص،ق دلاكتــبق خغــادد،ق دلاــكنن:ق دلتنســع،ق دلجان ــيق دلًشــنفق حفــرق 95-ق
2011/11/11

96-ق) ظاقدلصحنحقي(يًمق897/3
97-ق) ظاقتنجقدلأاوسقي(يًمق154/8

98-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق2144
99-قل نءقعسنتذةقوللنلقع انلقدل نصا)ذ،قدلاكنن:قدل نصا)ذ،قدلً(نن:ق2018/2/7

100-ق) ظاقلسننقدلأاهقيل عمق264/8
101-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق2306

102-قدلذكاىقدلتنسأذقودلتسأ نقلث لةقدلأشا)لقدلبنلاة،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق
2019/6/29

103-ق) ظاقدلصحنحقيبافمق1442/4
104-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةقيبافمق2333

ــمقشــيق(كتــبق ــذيقعقي ــاق(ــلقفــبنهقدلحكاــذقشــيقدالحتفــنلقدل 105-قل ــنءقســانحتهقخجاــعقغفي
ســانحتهقخبغــاددققبيــرقداللتبنخــنتقدل ينخيــذقشــيق2018،قدلاــكنن:قخغــادد،قدلً(ــنن:ق2018/5/8

106-ق) ظاقلسننقدلأاهقيوكرمق734/11
107-ق) ظاقدلصحنحقيوكرمق1845/5

108-ق) ظاقدلأيلقيخيممق316/4،قولسننقدلأاهقيخيممق192/12
109-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاة:716

110-ق) ظاقدلصحنحقيخيبمق123/1
111-قةكاىقدستشهندقدإل(نمقدلحسلقدلأسكايقي ليهقدلساممقختأل)خق2013/2/20



107| بحوث العدددلت نخرقدللفظيقشيقخانهقدلسياق ّانلقدلحكيم

112-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاة:250
113-ق) ظاقدلاصالقلفسهق2130

دلً(ــنن:ق طهــادن،ق دلاــكنن:ق دإلســا(يذ،ق ودلصحــ دتق للشــبنهق دلأنلاــيق دلاؤتاــاق 114-ق
2012/1/29

115-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1414.
116-ق) ظاقدلاصالقلفسهق1416.

117-قح دلقصحيفذقدألبادمقدلاصا)ذق(عقدلسياق انلقدلحكيمق-قختأل)خ2011/12/1.
118-ق) ظاقدلأيلقي  فمق157/2.

119-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق109.
120-قدلالت ىقدلث نشـي،قخغادد،قدلاكتبقدلبنص،قدلً(نن:ق2012/9/19.

121-ق) ظاقدلأيلقيعلرمق178/6.
122-قدلالت ىقدلث نشي،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2013/3/13.

123-ق) ظاقدلأيلقيغاهمق409/4.
124-ق) ظاقلسننقدلأاهقيخاهمق347/1.

125-ق(ؤتااقدلااعةقللصح ةقدإلسا(يذ،قدلاكنن:قطهادن،قدلً(نن:ق2012/7/11.
126-قدلأيلقيحًممق166/3.

127-ق) ظاقدلأيلقيحسممق153/3.
128-ق)ــ مقدلشــهياقدلأادقــي،قةكــاىقدستشــهندقدلســياق(حاــاقخنقــاقدلحكيــم،قدألولق(ــلقللــب،ق

دالحتفــنلقدلااكــًيقدلجانبيــاي،قدلاــكنن:قخغــادد،قدلً(ــنن:2016/4/9.
129-قلسننقدلأاهقيفأامق413/4.

130-قدلاصالقلفسهق409/4.
131-قدلاؤتاــاقدلصحفــيقلإل ــانق ــلققنئاــذقدلحكاــذقدلتــيقفــنلكتقخناللتبنخــنتقدل ينخيــذقلأــنمق

ي2018م،قدلاــكنن:قخغــادد،قدلً(ــنن:ق2018/4/14.
132-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1148.

133-ق(ؤتااقدلصح ةقدإلسا(يذ،قدلاكنن:قطهادن،قدلً(نن:ق2011/9/18.
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134-ق) ظاقدلصحنحقيف لمق704/2
135-ق) ظاقدلأيلقيث لمق234/8.

دلً(ــنن:ق (يســنن،ق لن(أــذق دلاــكنن:ق دلســامم،ق ي ليــهق دلصــندقق دإل(ــنمق (ؤتاــاق 136-ق
.2013 /9 /2

137-ق) ظاقلسننقدلأاهقيغ ممق445/12.

138-ق) ظاقتنجقدلأاوسقيغاممق517/17.
139-قخابــذق يــاقدألضحــىقدلابــنلك،قدلاــكنن:قدلاكتــبقدلبــنصقخبغــادد،قدلً(ــنن:ق9-12-

.2016
140-قدلأيليباممق357/3.

141-ق) ظاقدلصحنحقيقاممق2015/5.
142-قةكــاىقدستشــهندقدلًبــادءقي ليهــنقدلســامم،قدلاــكنن:قخغــادد،قدلاكتــبقدلبــنص،ق

.2102/4/4 دلً(ــنن:ق
143-ق) ظاقدلأيلقيلببمق279/4.

144-ق) ظاقدلصحنحقيلكبمق228/2.
145-قدلي مقدإلسا(يقلا نبضذقدلأ فقضاقدلااعة،قخغادد،قدلً(نن:ق2019-9-28.

ــنن:ق ــادد،قدلً( ــبقدلبــنصقخبغ ــكنن:قدلاكت ــايقي جم،دلا ــنمقدلاه ــاقدإل( ــذق( ل 146-قدحتفنلي
.2016/5/25

147-ق) ظاق( ن)يسقدللغذقيحاثمق36/2.
148-ق) ظاقدلصحنحقيبافمق1442/4.

دلً(ــنن:ق دلبــنص،ق دلاكتــبق خغــادد،ق دلاــكنن:ق (حــام،ق (ــلق دلادخأــذق دلليلــذق 149-ق
.2012 /11 /18

150-قدلحفــرقدلتأخي ــيقخذكــاىقلحيــرقدلســياق بــاقدلأً)ــًقدلحكيــم،قدلاــكنن:قخغــادد،قدلً(ــنن:ق
.2014/7/3

151-قد) دنقخغاددقدلسينسي،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2015/5/16
152-قد) دنقخغاددقلل ببقدلسينسيذ،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2017/7/15.
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ــلق ــيقدألولق( ــي،قش ــ مقدلشــهياقدلأادق ــممق) ــاقدلحكي ــاقخنق ــاىقدستشــهندقدلســياقي(حا 153-قةك
للــبقدلا دشــقق2020/2/26.

154-قةكــاىقوالدةقدإل(ــنمق لــيقخــلق( ســىقدلاضــنقي ليــهقدلســامم،قدلاــكنن:قدلاكتــبقدلبنصق
خبغــادد،قدلً(نن:ق2013/9/18.

155-قةكــاىقوالدةقدإل(ــنمق لــيقخــلق( ســىقدلاضــنقي ليــهقدلســامم،قدلاــكنن:قدلاكتــبقدلبنصق
خبغــادد،قدلً(نن:ق2013/9/18.

ــنلقفــهياقدلاحــاده،قدلاــكنن:قدلاكتــبقدلبــنصقخبغــادد،قدلً(ــنن:ق 156-ق(ؤتاــاقخا)جــيقتي
.2014/10/18

157-ق) ظاقل دباقدلباغذ:266.
158-ق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاة:1189.

159-قلسننقدلأاهقيفأامق413/4.
160-ق(ؤتااقدلااعةقللصح ةقدإلسا(يذ،قدلاكنن:قطهادن،قدلً(نن:ق2012/7/11.

161-قدلصحنحقيخه مق2288/6.
162-ق) ظاقدلأيلقيبب مق97/4.

163-ق(ؤتااقدلااعةقللصح ةقدإلسا(يذ،قدلاكنن:قطهادن،قدلً(نن:ق2012/7/11.
164-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق1699.

165-قدلالت ىقدلث نشـي،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2012/2/22.
166-قدأل(سيذقدلا(ضنليذقدألولى،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2012/7/21.

167-قدلصحنحقي بثمق286/1.
168-ق) ظاقلسننقدلأاهقيخأثمق116/2.

دلً(ــنن:ق د)نلــى،ق (حنشظــذق دلاــكنن:ق دلا دطــل،ق الئتــافق دلجانبيــايق دلاهالــننق 169-ق
.2014/4/24

170-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاة:ق2073.
171-ق) ظاقدلصحنحقي( حمق408/1.

172-قدلاؤتااقدلثنلثقلتجاعقدأل(ر،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2016/05/14.
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173-ق) ظاقلسننقدلأاهقيباشمق365/6.
174-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق2365.

175-ق) ظاقلسننقدلأاهقيبشممق611/12.
دلً(ــنن:ق خغــادد،ق دلاــكنن:ق دلفيلييــل،ق للُكــادق دل ط ــيق للتحنلــفق دلأــنمق دلاؤتاــاق 176-ق

.2018 /4 /21
177-قدلصحنحقيعثامق576/2.

178-قدلأيلقيثألمق236/8.
179-قدلذكــاىقدلتنســأذقودلتســأيلقلثــ لةقدلأشــا)لقدلبنلــاة،قدلاــكنن:قخغــادد،قدلً(ــنن:ق

.2019/06/29
180-ق) ظاقل دباقدلباغذق265.

181-ق) ظاقدلصحنحقيلادمق2/ق454.
182-ق) ظاقدلصحنحقيحادمق462/2.

183-قدلاؤتاــاقدلحــنديقودلأشــاونقللابلغيــلقودلابلغــنت،قدلاــكنن:قدل جــفقدألفــاف،ق
.2012/7/12 دلً(ــنن:ق

184-قكلاذقخا نسبذقخاءقدلأنمقدلالدسي،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(ننق2016/10/3.
185-ق) ظاقدلصحنحقيحليمق2319/6.

186-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق692.
187-قدلالت ىقدلث نشي،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2013/3/13.

188-ق) ظاقل دباقدلباغذق265.
189-ق) ظاقلسننقدلأاهقي ادمق281/3.

190-قدلافاددتق324.
191-ق) ظاقدلافاددتق324.

192-قخاــنهقدلذكــاىق)29(قلتأســيسقدلاجلــسقدأل لــىقدإلســا(يقدلأادقــي،قدلاــكنن:قخغــاددق-ق
(كتــبقدلســياق اــنلقدلحكيــم،قدلً(ــنن:ق2011/11/17.

193-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاةق2462.
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194-قدلأيلق455/7.
195-قت ظيانتقتينلقفهياقدلاحاده،قدلاكنن:ق(يسنن،قدلً(نن:ق2012/8/31.

196-ق) ظاقل دباقدلباغذ:362.
197-ق) ظاقلسننقدلأاهقي  امق3/ق296.

198-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاة:1526.
199-ق) ظاق(أجمقدللغذقدلأاخيذقدلاأنصاة:ق1527.

200-قدلالت ىقدلث نشـي،قدلاكنن:قخغادد،قدلاكتبقدلبنص،قدلً(نن:ق2012/4/18.
201-ق) ظاقدلأيلقيوسطمق7/ق279.

202-ق) ظاقدلصحنحقيوسطمق1167/3.
203-ق) ظاقدلاأجمقدل سيط:1031.

204-قةكــاىقلحيــرقدلســياق بــاقدلأً)ــًقدلحكيــم،قدلاــكنن:قدل جــفقدألفــاف،قدلً(ــنن:ق
.2019/5/10

205-ق) ظاقل دباقدلباغذق265.
206-قلسننقدلأاهقيبذهمق782/1.

207-ق) ظاق( ن)يسقدللغذق45/6.
دلحكيــم،ق دلســياق اــنلق ســانحذق (ــعق دأللدلـــيذق يدلـــاعيمق صـحيفـــذق حــ دلق 208-ق

.2009 /11 /17 )ــخ ل ختأ
209-ق) ظاقل دباقدلباغذق267

210-ق(هالننقتنس  نء،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:قد2014/10/3
211-قد) دنقخغاددقدإل ا(ي،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2015/3/7

212-قللسذقح دلقل(ضنلّيذق(عقدإل ا(ييل،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2019/6/2
213-ق(هالننقتنس  نء،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2014/10/3
214-ق(هالننقتنس  نء،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2014/10/3

طهــادن،ق دلاــكنن:ق دإلســا(يذ،ق ودلصحــ دتق للشــبنهق دلأنلاــيق دلاؤتاــاق 215-ق
2012 /1 /29 لً(ــنن: د
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216-ق(ؤتااقدلكادقدلفيلييل،قدلاكنن:قدلاكتبقدلبنصقخبغادد،قدلً(نن:2013/3/30
217-قدلالت ىقدلث نشي،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2015/2/18

218-ق(ؤتااقل)ندةقدأل انلقدلأاخيقدلثنلي،قدلاكنن:قخغادد،قدلً(نن:ق2019-9-14
ــمق ــاقلا) ــنوة،قود،ق(حا ــلققب ــاقدلا) ــق:قد.قشب ــاددي،قتح ي ــي،قللا ــىقدلادل ــاقدلج  219-ق) ظ
ــيق ــى،ق1413بـــ-ق1993م،ق38،قو(أنل ــذقدألول ــاوت،قدلابأ ــذ،قخي ــبقدلألاي شنضــر،قددلقدلكت
دلحــاوف،قللا(نلــي،قتح يــق:قدلشــيخق اشــننقخــلقســلاننقدلا(شــ ي،قدلاكتبــذقدلأصا)ــذ،ق

ــاوت،ق1425بـــ،ق36 خي
220-ق) ظــاقحنفــيذقدلصبــنن،قلألفــا لي،قتح يــق:قطــهق بــاقدلــازدققســأا،قدلاكتبــذقدل قفيــذ،ق

333/1
221-قدلاسنخ ذقدل ط يذقدل اآليذقدلثن( ذ،قدلاكنن:ق(حنشظذقدلبصاة،قدلً(نن:ق2011/9/8

222-قل نءق شنئاقدلاشبنه،قدلاكنن:قدل جفقدألفاف،قدلً(نن:2020/12/10
223-قلن(أذقدلبصاة،قدلاكنن:قدلبصاة،قدلً(نن:ق2011/7/9

224-ق) ظــاقلصــفقدلابنلــي،قللانل ــي،قتح يــق:قعحاــاق(حاــاقدلبــادط،ق(جاــعقدللغــذقدلأاخيــذق
شــيقد(شــق،294،،قودلتشــنفقدلضــاه،قألخــيقحيــنن،قتح ــي:قللــبق ثاــننق(حاــا،ق
ــى،ق2ق/433،ق ــذقدلبنلجــي،ق1418بـــ،ق1998م،قدلابأــذقدألول ــ ده،ق(كتب ــاقدلت ول(ضــننق ب

ــيق96 ــىقدلادل ودلج 
225-ق) ظاقفاحقدلافصر،قالخلق)أيش،قدلاابأذقدلا يا)ذ،ق20/8

ــبق ــاددق-ق(كت ــادق،قدلاــكنن:قخغ ــ مقدلأ ــيق ا ــرقش ــعقدأل( ــنددتقتجا ــىقدألولقل ي 226-قدلالت 
ــنن:ق2011/10/22 ــم،قدلً( ــنلقدلحكي ــياق ا دلس

227-ق) ظــاقفــاحقدخــلق  يــر،قالخــلق  يــر،قتح يــق:ق(حاــاق(حيــيقدلا)ــلق بــاقدلحايــا،قددلق
(صــاقللابن ــذ،قدلابأــذقدلثنليــذ،ق1400بـــ،ق1980م،ق44/2.

228-قدلاؤتاــاقدلســ  يقدلأنفــاقللتجاــعقدإلســا(يقلالبــذقدلأــادق،قدلاــكنن:قدلاكتــبقدلبــنصق
خبغــادد،قدلتأل)خ:قدلســبتق2014/2/8.

229-ق) ظاقفاحقدخلق  يرق44/2.
230-ق(ؤتااقدل حاةقدإلسا(يذ،قدلاكنن:قطهادن،قدلً(نن:ق2010/10/27.
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اإلعالم الحكومي وتنمية القيم الديمقراطية لدى الفرد العراقي

أ.م.د.علي عبدالهادي عبداألمير

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المستخلص:
)اثــرقدإل ــامقدلحك (ــيقإحــاىقدألدودتقدلفن لــذقشــيقتشــكيرقدلــاعيقدلأــنم،قوإضفــنءقدلشــا يذق
ــأىق ــنقتس ــىق( ــًق ل ــذقخنلتاكي ــذقللحك (ي ــنءقدلصــ لةقدإل ا(ي ــمقوخ  ــيقدل نئ ــنمقدلسينس ــىقدل ظ  ل
ــنقلاصلحــذقدلجاهــ لقدلــذيق)أتاــاق لــىق(ــنقت ا(ــهق إلــىقتح ي ــهقخا(ــذقللصنلــحقدلأــنم،قوتح ي ز
ــيذ،ق ــهقدلسينس ــذقح  ق ــادله،قو(انلس ــنةقق ــيقدتب ــنتقش ــلق(أل ( ــذق( ــامقدلحك (ي ــنئرقدإل  وس
ــذقدلــاولقدلحك (ــي،قوعبــمقدل ظنئــفقودألدودلقدلتــيق)انلســهنقكاــنق وأللــرقدلتأــافق لــىق(نبّي
عفــنلتقإليــهقدل اــنةجقدلألايــذقدلحا)ثــذ،قش ــاقلــنءقبــذدقدلبحــثقخهــافقدلتأــافق لــىقدإل ــامق
دلحك (ــيقودولهقدلاؤثــاقشــيقلشــاقدل  ــيقودلاأاشــذ،قوعبــمقدآللّيــنتقدلتــيق)أتاابــنقشــيقدلت دصــرق
قإلــىقصينغــذقلاــ ةجق)اكــلقعنق)ســتبامق(ــلققبــرقدلاؤسســنتقدإل ا(يــذق (ــعقدلجاهــ ل.قوصــ الز

دلحك (يــذق لــىقدختــافقعل د هــنقشــيقخ ــنءقلســنئلهنقدالتصنليــذ.ق
دلكلانتقدلافتنحيذ:قدإل امقدلحك (ي،قدلا)ا ادطيذق

Government Media and Development of Democratic 
Values for the Iraqi Individual

ABSTRACT:

The government media represents one of the effective tools in 
shaping public opinion and legitimizing the existing political system, 
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as well building the media image of the government by focusing on 
what should seek to achieve in the service of the public interest and in 
the interest of the public, which depends on the information provided 
by the government media in making its decisions and exercising its 
political rights, thus, in order to identify the nature of the government 
role and the most important functions and roles it exercises as 
indicated by modern scientific models. This research came with the 
aim of identifying the government media and its role in influencing the 
dissemination of awareness and knowledge, and the most important 
mechanisms it adopts in communicating with the audience. In order 
to formulate a model that can be used by Governmental media 
institutions of all kinds in building their communication messages.

Keywords: Government Media, Democracy. 

مـــقدمة
ــنلسق ــذ،قإةق)ا ــذقوداللتان ي ــيذقودالقتصند) ــيقدلاجــنالتقدلسينس دقش ًز ــ دق(اي ــامقدولز ــؤديقدإل  (
ــىقدلســلاذقوتص لدتهــمق ــلق ل ــاق ــلقسينســيذقدل نئاي ــاددقودلجان ــنت،قو)أب ــنقلألش دقت ليهيز دولز
ــنءق ــىقخ  ــذ،قوخنل ظــاقإل ــذقودلاولي ــىقدلســنحتيلقدلاحلي ــازق ل ــيقتب ــنتقدلت ــنقودألز( ــعقدل ضن) لجاي
دلاســنلذقدالتصنليــذقلإل ــامقدلحك (ــيقلجــاقعلهــنقلســنلذقتحاــرقدالالتقإق ن يــذقول(ــ زدقتهــافق
إلــىقإحــادثقتأثيــادتق(حــادةقشــيقلفســيذقدلاتل ــيقتجألــهق)أت ــققدلفكــاةقدلاااوحــذقو)تب نبــنقشــيق
دتبــنةققــادله.قشفــيقظــرقدلتاــ لدتقدلحا)ثــذقشــيق(جــنلقتك  ل ليــنقدالتصــنلقدلحا)ثــذقوســه لذق
ــذقدلاأل (ــنتقدلا تشــاةق ليهــنق دســتبادمقدإللتالــتقو( دقــعقدلت دصــرقداللتان ــيقوطغيــننقكاي
ــن،قوت ت ــاق(ــنق(اــاوحق(ــلقعشــكنلقلتح ــققعبــادفق دلتــيقتتايــًقخألهــنقتتجــنوزقحــاودقدلاقنخــذقعحينلز
(ــلق)تب نبــن،قو)ســأىقإلــىقتاســيبهنقشــيقةبــلقدلاســت بر.قظهــاتقتحا)ــنتقلإل ــامقدلحك (ــيق
دلــذيقتتاثــرقوظيفتــهقدألسنســيذقشــيقخ ــنءقخاــنهقإ ا(ــيق)أبــاق ــلقشلســفذقدلحك (ــذقوقضن)نبــن،ق
و)أكــسقصــ لقإ)جنخيــذق ــلقآليــنتقت فيذبــنقلبالن(جهــنقو(ــنقســيح  هقللفــادقك حــاةقعسنســيذق)ؤثــاق
و)تأثــاقشــيقدل ســطقودلجان ــنتقدلتــيق) تاــيقإليهــن.قلــذدقش ــاقت ــنولقبذدقدلبحــثق( ضــ عقدإل امق
دلحك (ــيقوتأثيادتــه،قوكيــفقتســهمقلســنئلهقدالتصنليــذقشــيقإق ــنعقدلجاهــ لقخنإلصاحــنتق
دلسينســيذقودلت لهــنتقدلحك (يــذ،قو(ــنقتســأىقإلــىقت فيــذه،قو(ــنقتتبــذهق(ــلققــادلدتقتســهمقشــيق
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تح يــققدلصنلــحقدلأــنم.قوعبــمقدل اــنةجقدلتــيقةكاتهــنقدألدخيــنتقدلألايــذقو(حنولــذقصينغــذقلاــ ةجق
)اكــلقدالســتفندةق( ــهقشــيقتأً)ــًقدولقدإل ــامقدلحك (ــيقشــيقلشــاقوتأً)ــًقدلابــندئقدلا)ا ادطيــذق
ــيقحــقق ــيقتب  ــاولقدإل ــامقش ــمقخنتاــذقتتضاــلقخاصــذقل ــاىقدلجاهــ لقدلاســتهاف.قوت ا) ل
دلاأاشــذقولشــاقدلاأل (ــنتقخاــنق)ســهمقشــيقكســبقدلــاعيقدلأــنمقوتح يــققفــا يذقدل ظــنمقدلسينســيق

دل نئــم.ق

أواًل- مشكلة البحث:
تأــاقصينغــذقدلاشــكلذقدلبحثيــذق(ــلقدلباــ دتقدلاهاــذ؛قأللهــنقتتالــبقدلتحا)ــاقودل ضــ حق
ودالختصــنلقوتتضاــلق(جنلــهقو(حتــ دهقوعبايــذقدلا ضــ عقولــ عقدلبحــثقدلــذيق) ــ مقخــهقدلبنحــثق
ــن)1(قوبــذدق)تح ــقق(ــلقخــالقتأن(ــرقدلبنحــثق وبــ قع(ــاق)تالــبق(أاشــذقودســأذقوتحليــاق( ا ي
(ــعقكنشــذق(صــندلقدلاأاشــذقوعو يــذقدلاأل (ــنتق)ضا هــنقق د ــاقدلبينلــنتقدلتــيقعصبحــتقدلااتكــًق
ــحق ــيقتتي ــيقشه ــنقدلحنل ــيق صال ــذقش ــ لةقدلاأاشي ــعقدلث ــيقخنصــذق( ــثقدلألا ــيقدلبح ــيقش دألسنس
للبنحثيــلقدلحصــ لق لــىق(أل (ــنتقكايــذقول  يــذقبنئلذق ــلق( ض  ــنتقدلبحــ ث)2(.قوت صفق
ــىقدلدســذق ــنجقإل ــاةقعوق( ضــ عق)حت ــذقعوقظنب ــنلةق ــلققضي ــنقي ب ــذقخأله ــكلذقدلبحثي دلاشــــــــــــــ
ــكقدلأ نصــاق ــلقتل ــذقخي ــنتق(بائي ــنءق اق ــاضقخ  ــنقلغ ــذقله ــذقدلأ نصــاقدلاك ل ــمقطبيأ وتأاــققلفه
ق لــىقلتنئــجقدلالدســذقودختبــنلقدلأاقــنت)3(،ق و(ــلقثــمقإ ــندةقصينغتهــنقخصــ لةق لايــذقخ ــنءز
ــذدقش ــاقتاــتقصينغــذق(شــكلذقدلبحــثقدلحنلــيق لــىقفــكرقتســنؤلقلئيــسقوبــ قي(ــنقبــ قدولق ل
ــيق ــذقودلاجتاــعقدلأادق ــيقدلاجتاأــنتق ن( ــذقش ــمقدلا)ا ادطي ــًقدل ي ــيقتأً) دإل ــامقدلحك (ــيقش

خشــكرقخــنص؟م.ق

ثانًيا- أهمية البحث: 
تتاثرقعبايذقدلبحثقشيق ادق(لقدل  نط،قبي:ـ

ق1 ــاق. ــيقلش ــيقش ــامقدلحك ( ــذقخنإل  ــنتقدلاتأل  ــنلقدلالدس ــيق(ج ــذقش ــرقدلبحــثقإضنش )اث
شــيق دل ــادلق دتبــنةق (ــلق تاك ــهق دلتــيق خنلاأل (ــنتق دلأــنمق دلــاعيق دلاأاشــذ،قوتًو)ــاق
دلاجــنالتقدلسينســيذ،قو(انلســذقح  قــهقوحا)نتــهقخنلشــكرقدلــذيق)ح ــقق(ســت ىق( ب الق

ــادل. ــذقدل  ــيقص ن  ــنباذقش ــيذقودلاس ــنلكذقدلسينس ــلقدلاش )
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ق2 ت ا)ــمقلؤىقوعشــكنلق(بتلفــذقخشــأنقدولقدإل ــامقدلحك (ــيقشــيقص ن ــذقخاــنهقإ ا(ــيق.
(ؤثــاقشــيقدلاتل ــي،قوعبــمقدل اــنةجقدلتــيق نلجــتقعدودلهقدل ظيفيــذقشــيقص ن ــذقدلاســنلذق

دالتصنليــذقوعبــمق(يكنلً(ــنتقدإلق ــنعقدلاأتاــاة.
ق3 )أــاقدلبحــثقدلحنلــيقل اــذقدلاــاققلا)ــاةقإللــادءقدلدســنتقعخــاىق(انثلــذقشــيقدلاجــنلق.

ــيقوداللتان ي. دإل ا(

ثالًثا- أهداف البحث:
ق1 دلتأــافق لــىقتأثيــادتقدإل ــامقدلحك (ــيقوعبــمقعبادشــهقدلتــيق)ســأىقإلــىقتح ي هــنقشــيق.

ظــرقدلتاــ لدتقدلتك  ل ليــذقدلحا)ثــذ.
ق2 خ ــنءقلاــ ةجقدتصنلــيق)اكــلقت ظيفــهق(ــلققبــرق(ؤسســنتقدإل ــامقدلحك (يــذقدلاســايذقشــيق.

خ ــنءقخانخهــنقدإل ا(ي.

رابًعا- نوع البحث ومنهجه: 
ــهقدلدســذقدل دقــعقعوق إنقبــذدقدلبحــثق(ــلقدلبحــ ثقدل صفيــذ.قو)أــافقدلبحــثقدل صفــيق لــىقعل
ــنق ــلق دقكيفيز ــاز ــنقتأبي ــاق  ه ــن،قو)أب ــنقدقي ز ــنقوصفز ــمقخ صفه ــعقوق)هت ــيقدل دق دلظنبــاةقدلا لــ دةقش
ــننق ــعقخي ــنق( ــنقلقايز ــنقوصفز ــنقشيأاي  دقكاّيز ــاز ــن،قعوقتأبي ــننقخصنئصه ــعقخي ــاةق( ــققوصــفقدلظنب طا)
ــاق ــاى.قش ــاقدألخ ــلقدلظ دب ــنق( ــعقغياب ــنق( ــنتقدلتبنطه ــنقودلل ــاةقوحجاه ــذهقدلظنب ــادلقب  )
ق ــاَّ ــرقالقُخـ ــنقخ ــنتق  ه ــعقدلاأل ( ــاةقولا ــىقوصــفقدلظنب ــيق ل ــجقدل صف ــاودقدلا ه ) تصــاقح
ــمق ــلقت ظي ــافق( ــن.قودله ــنقعوقكيفز ــنقكاز ــاق  ه ــنقودلتأبي ــنتقوت ظياه ــذهقدلاأل ( ــفقب ــلقتص ي )
دلاأل (ــنتقوتص يفهــنقبــ ق(ســن اةقدلبنحــثقشــيقدل صــ لقإلــىقدســت تنلنتقوتأاياــنتقتســهمق
شــيقشهــمقدل دقــعقوتا )ــاه.)4(قوقــاقتاــتقدالســتأنلذقخنلا هــجقدلاســحيقدلــذيق)أــافق لــىقعلــهق
يعســل هقشــيقدلبحــث،ق)تــمق(ــلقخــالقلاــعق(أل (ــنتقوخينلــنتق ــلقظنبــاٍةق(ــنقعوقحندثــٍذق(ــنقعوق
فــيٍءق(ــنقعوقودقــع،قوةلــكقخ صــاقدلتأــافقإلــىقدلظنبــاةقدلتــيقلالســهنقوتحا)ــاقدل ضــعقدلحنلــيق
لهــن،قودلتأــافقإلــىقل دلــبقدل ــ ةقودلضأــفقشيهــنق(ــلقعلــرق(أاشــذق(ــاىقصاحيــذقبــذدقدل ضع،ق

ــهم.)5( ــذقعوقعسنســيذقشي ــادتقلًئي عوق(ــاىقدلحنلــذقإلحــادثقتغي
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أواًل:اإلعالم الحكومي صناعة الخطاب والتأثير
ــنقتأكــسقحجــمق ــيقخاولب ــثقسينســي،قودلت ــذقتحا) ــنقأليق الي نقضاول)ز ــرقدإل ــامقفــاطز )اث
ــذق(ــلقخــالق ــاق(ــلقلهــذقثنلي ــذقودلجانبي ــلقدل بب ــذقودلاجتاــعق(ــلقلهــذقوخي ــلقدلاول دلأاقــذقخي
لشــاقدلاأل (ــنتقخشــأنقدألحــادثقودل قنئــعقدلتــيقتشــهابنقدلحيــنةقدلي (يــذقخنلاللــذقدلتــيقتح ــقق
دلاصادقيــذقوت ــ دقإلــىقدلتادخــطقخيــلقدلســلاذقودلاجتاــع.)6(قول ــاقفــنعقدســتبادمق(فهــ مقدإل امق
دلحك (ــيقدلــذيق)أ ــيقدلت ظيــفقدلسينســيقلإل ــامقشــيق اليــذقتشــكيرقدلاعيقدلأــنمقخانق) ــ دقإلىق
د ــمقسينســيذقدل ظــنمقودختينلدتــهقودلتأبئــذ)7(،قشهــ قعحــاقدألدودتقدألسنســيذقشــيقص ن ــذقصــ لةق
ــققإلجــنزدتق ــاقخ جــنحقوتح ي ــندةقدلاســت برقدلسينســيقللبل ــيققي ــنقش ــذقودولب ــذقدإل ا(ي دلحك (
ــقق ــذقوتح ي ــاةقدالقتصند) ــققخنل ش ــنق)تأل ــذقخنصــذق( ــذقودلبنللي ــىقدلاســت )نتقدلادخلي ــذق ل شن ل
دالســت ادلقدلسينســي.قو(ــلقدألبايــذقخاــكننقدإلفــنلةقإلــىقعنقشلســفذقدإل ــامقدلحك (ــيققنئاــذق
 لــىقتب ــيقسينســذقإ ا(يــذق(ب يــذق لــىقتبايــطقلفــياققــندلةق لــىقتح يــققدألبــادفقدلااســ (ذق
ــنلكذق ــلقدلاش ــ دءق( ــققعل ــيقتح ي ــهمقش ــا،قُ)س ــاىقدلجانبي ــيقل ــيقسينس ــذقو  ــتهافقص ن  تس
دإل)جنخيــذقوتب ــيقدل ضن)ــنقدلتــيقت لــهقلهنقدلاســنئرقدالتصنليــذ.قشنلســ  دتقدل ليلذقدلانضيذقفــهاتق
دلأا)ــاق(ــلقدلاتغيــادتقدلتــيقســّا تقد تــادفقدلأا)ــاق(ــلقدلــاولقودلحك (ــنتقخنلــاولقدألسنســيق
دق نقلئيســيزنقشيقتاتيــبقعول )ــنتقدبتان( ــن،قو(ؤثاز لإل ــامقشــيقحيــنةقدلجاهــ ل،قك لــهقعصبــحقفــا)كز
ــيق ــاقدالبتاــنمقدلاحل ــيق(بتلــفقدودئ ــنلةقش ــنقودأل(ــ لقدلاث ــيقدل ضن) ــنقلألحــكنمقش ــىقإصادلل  ل
ودإلقلياــيقودلاولــي،قوعصبــحقدلجنلــبقدألكبــاق(ــلقتص لدت ــنق ــلقدلأنلــمقدلاحيــطقخ ــنق(ــلقص ــعق
دإل ــامقووســنئلهقدلتــيقزددتق(ــلققالتهــنق لــىقدلتأثيــاقشــيقعشكنللــنقوآلدئ ــنقوقيا ــن،قإضنشــذقإلــىق
(ســؤوليتهنق ــلقت ايــذقو ي ــنقوتا )ــاققالدت ــنق لــىقداللت ــنءقودالختيــنلقودلحكــمقدلســليم.)8(قوبذدق
)تانفــىق(ــعق(فهــ مقدل شــنطقدلسينســيقللفــادقدلــذيق)اثــرقدل حــاةقدألسنســيذقللاجتاأــنتقخا(تهــنق
ودلــذيق)تاثــرقخشــأ لقدلفــادقخإ(كنليــذقدلتغييــاقدلسينســيقوداللتان ــي،قوإلــهقكا دطــلق)اك ــهقعنق
دقشــيقدلاســنباذقخنلتغييــادتقدلسينســيذقوداللتان يــذ،قدلتــيق)اكــلقعنقتتــمقخجهــ دهق )اــنلسقتأثيــاز
ــيقص ن ــذقخاــنهق ــيقش ــلقدولقدإل ــامقدلحك ( ــًزق( ــنق)أ ــذدق( ــل.)9(قوب ــعقدآلخا) ــنونق( ودلتأ
إ ا(ــيق(  ــعقو(ؤثــاققــندلق لــىقتح يــقق(ســت ىق(أاشــيق)ســهمقشــيقص ن ــذقدل ــادلقلــاىقدلــاعيق
ــأنقلظــمق ــنقخ ــنلقودلتص )ــتقخنصــذقإةدق(ــنق لا  دلأــنم،قو(انلســتهقلح ــ ققدلسينســيذقشــيقدالختي
دال تاــندقخيــلقوســنئرقدإل ــامقودل ظــنمقدلسينســيقتظهــاقخصــ لةقلليــذقشــيقعحــادثقداللتبنخــنتق
دل ينخيــذ،قودلتص )ــتق لــىقدل ــادلدتقدلتــيق)اكــلقعنقتســهمقشــيقتحا)ــاقدلبيــنلدتقدلسينســيذقأليق
خلــاق(ثــرقدالســتفتنءق لــىقدلاســت لقخ صفهــنقآليــذقتاــنلسق لــىققــالقودســعقخفأــرق  د(ــرقدلتغييــاق
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دلسينســيقدلــذيقتشــهاهقدلبلــادن.قحيــثقتبــازقلا) ــنقلظا)ــذقعخــاىقتأنلــجقدل دقــعقدلسينســيقوتســهمق
شــيقص ن ــذقعحادثــهق(ــلقخــالقدلباــنهقدإل ا(ــيقدلحك (ــي،قوص ن ــذقدلتأثيــاقدلــذيق)ســهمق
شــيقخ ــنءقدألل ــاةقللجاهــ لقدلاتل ــي،قشنلاشــنباونقالق)ألاــ نقش ــطق(ــلقوســنئرقدإل ــامق(ــنق
ــذيق ــنمقدل ــنقلحجــمقدالبتا ــنقوش ز ــذقلا ضــ ٍعق( ــفق)ا حــ نقعباي ــ نقكي ــمق)تألا )حــاثقولك ه
تبا)ــهقوســنئرقدإل ــامقلهــذدقدلا ضــ عقوحجــمقدلاأل (ــنتقدلتــيقتحت )هــنقدل صــصقدإلخبنل)ــذق
دلا ا(ــذق ــلقبــذدقدلا ضــ ع)10(.قوخنل ظــاقإلــىقدلــاولقدألسنســيقلإل ــامقدلحك (ــيقخابتلــفق
وســنئلهقلجــاقعلــهق)أاــرق لــىقتأبئــذقدلجاهــ لقوإلهن(ــهقخنلفكــاقودلابــندئقولوحقدلأاــرقدلجان ــيق
خاــنق)اشأــهقلحــ قدلتاــ لقودإلخـــادعق ــلقطا)ــققتبصيــصق(ســنحنتقليــاةقســ دءق(ــلقيدل قــتقعوق
ــندلةق لــىقدلتث يــفقدلسينســيقللا دطــلق ــلقق ــيقتحاــرق(ضن(ي ــذقدلت دلاســنحذمقللاســنلذقدإل ا(ي
ــنخقدلسينســيق ــذقدلا  ــذ،قوتهيئ ــنعقدلاتتنلي وت شــئتهقسينســيزنقخاــنق)ســهمقشــيقلجــنحق(حــنوالتقدإلق 
لتح يــققداللفتــنحقخيــلقدل ــندةقودلجانبيــا)11(.قوبــذدقدأل(ــاقخــاولهق)أكــسقطبيأــذقدلث نشذقدلسينســيذق
دلســنئاةقشــيقدلاجتاــعقدلتــيق)أاــرقدإل ــامقدلحك (ــيق لــىقتأً)ًبــنقولشــاقدل  ــيقخهــن،قشإحــاىق
دلاــاققدلبنصــذقل ضــعقخا)اــذقلث نشــذقدأل(ــذقدلسينســيذقبــيقوصــفقت لهــنتقدلا دط يــلق لــىق

دلاســت )نتقدلثاثــذقلل ظــنمقدلسينســيقوبــيقدل ظــنمقودلأاليــذقدلسينســيذ،قودلسينســذ)12(.
 لــىق(ســت ىقدل ظــنم:قتهتــمقخت لهــنتقلظــاقدلا دط يــلقودل ــندةقدلاتأل ــذقخنل يــمقودأللظاــذقدلتــيق

تجأــرقدل ظــنمقدلسينســيق)تانســك،قوخاا) ــذقدلتبــنهقدل ــندةقوطن ــذقدلا دط يــلقلل نلــ ن.
 لــىق(ســت ىقدلأاليــذقدلسينســيذ:ق) صــبقدبتان(هــنق لــىق(يــ لقدلا دط يــلقللاشــنلكذقشــيق
دلأاليــذقدلسينســيذ،ق(ثــرقدلت ــامقخاانلــب،قوتأ)يــاقخأــضقدلجان ــنتقو(أنلضــذقلان ــنتق

عخــاى،قودلاســنباذقخابتلــفقدلصــ ل.
ــذقدلسينســنتقدلتــيق)ت قأهــنقدلا دط ــ نق ــنقخانبّي ــنولق(ــاىق(أاشت   لــىقدلاســت ىقدلسينســي:قتت 
ودل ــندةق(ــلقدلحك (ــذ،قو(ــنقدألبــادفقدلتــيق)جــبقوضأهــنقوكيــفقتتح ــق؟.قوبــذدق(ــنق)اشأ ــنق
ــاق ــىقإحــادثقدلتأثي ــندلق ل ــيق(ســؤولق ــلقصينغــذقخاــنهقق ــأنقدإل ــامقدلحك ( ــ لقخ ــىقدل  إل
دإلق ن ــيقدلهــندفقشــيقلفــ سقدلجانبيــا،قخحيــثقتتب ــىقشلســفذقدل ظــنمقدلسينســيقوتانلســهق
ح  قهــنقدلسينســيذقخشــكرق(تكن(ــر،قوتأً)ــًقدلاانلســنتقدلسينســيذ،قوكســبقدلــاعيقدلأــنمقعث ــنءق

ــاه. ــنلقلفأــرقدإل ــامقدلحك (ــيقوتأثي ــذقعددةقدختب ــيقتأــاقخاثنخ دألز(ــنتقدلسينســيذقودلت
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ثانًيا:أدوار اإلعالم الحكومي في تعزيز حق المعرفة
ــيق ــذقدلت ــلق(ســت ىقدلاأاش ــه،قوخي ــهقووســنئلهقوعلهًت ــلقدإل ــامقدلحك (ــيقوآلينت ــذقخي ثاــذق اق
)ح  هــنقللجاهــ ل،قوكيــفق)أاــرق لــىقلشــاقدل  ــيقودلاأاشــذقدلتــيقُتســهمقشــيقتك )ــلقلعيق ــنمق
(ســت يا،ققــندلق لــىقدلحكــمق لــىقصــ دهقتصاشــنتقدل ظــنمقدلسينســيقدل نئــمقشــيقتب يهقللسينســنتق
دلأن(ــذقدلاســنباذقشــيقخ ــنءقدلاولــذقوتح يــققدإلصــاحقدلسينســيقدلا شــ د.قو لــىقدلاغــمق(ــلقعنق
دإل ــامقدلحك (ــيق)بضــعقلفأــرقدل ــ ىقدلسينســيذقدلتــيقتضــعقدل  دليــلقودلتشــا)أنتقدلتــيقتأاــرق
ــهق)بتلــفق  هــنقخــاولهقدألسنســيقشــيقلشــاقدلاأاشــذق شــيقإطنلبــنقدلاؤسســنتقدإل ا(يــذ،قإالقعل
للــاعيقدلأــنمقخ صفهــنق(ــلقح  قــهقدألسنســيذ،قإةق) صــفقبــذدقدلحــققخألــهقحــققدإللســننقشــيقعنق
ت شــاقلــهقدلاولــذقفــتىقدلســبرقدلاائاــذقلتتاشــقق(ــلقخالهــنقدلاأل (ــنتقودآللدءقودألشــكنلقليبتــنلق
ــنقعوق دق ــلقتاخله ــاز ــنقخأي ــنةهقدلايســاقإليه ــنقعنقتحاــيقلف ــهقدلحــاة،قو ليه ــنقإللددت ــنقوش ز ــلقخي ه )
تاخــرقدلغيــاقدلــذيق(ــلقفــألهقإ نقــذقعوقدلحــاقعوقداللت ــنصقعوق( ــعقتاتأــهقخهــذدقدلحــق)13(.قوبــذدق
ــ لقدألسنســيذق ــلقخــالقدأل( ــقق( ــيقتح  ــ ققدإللســننقدلت ــنتقح  ــيق( ضــ عقضانل ــنق)اخــرقش )

دآلتيــذ:)14(
1.ت شياقدلضانلنتقدلاست ل)ذقودل نل ليذقودل ضنئيذقلح  ققدإللسنن.

(انلســنتقوسينســنتق لقنخــيق لــىق دولق ةدتق غيــاقحك (يــذق بيئــنتقو( ظاــنتق 2.ولــ دق
دلحك (ــنتقشــيق(جــنلقح ــ ققدإللســنن،قولصــاقداللتهــنكنتقدلحنصلــذقشــيقبــذدقدلاجــنلق
وشــيقعغلــبقدألحيــننقتأخــذقبــذهقدلا ظاــنتقدلانخــعقدلاولــيقو) شــأق  هــنقدلأا)ــاق(ــلقدلا دثيــقق
ــاق ــلقدلجا) ــذ.قو( ــمقكنش ــادنقدلأنل ــيقخل ــنقش ــابنقوتأاياه ــاةقلش ــنولقلنب ــيقتح ــنتقدلت ودالتفنقي
خنلذكــاقعنقحــققدلجاهــ لقشــيقدلاأاشــذقالق)جــبقعنق) تصــاقدل ظــاقإليــهق لــىقعســنسقكايــذق
دلاأل (ــنتقدلتــيقتصــرقإليــه،قةلــكقعنقدلجاهــ لقخنلفأــرق)حصــرق لــىقكايــذقضباــذق(ــلق
ــىقدأللض،قلكــلق ــ دلقتأل)بــهق ل ــهقدإللســننقط ــنقكننق)حصــرق لي دق ّا ــاز ــاقكثي ــنتقتً) دلاأل (
بــذهقدلاأل (ــنتقلغــمقكايتهــنقدل شيــاةقإالقعلهــنقالقتشــكرقدلاأاشــذقدلتــيق)اكــلقعنقتً)ــاققــالدتق
ــلق ــنق)اتلكــهق( ــيقخا ــذ)15(.قشنإل ــامقدلحك ( ــاد يذقودل  ا) ــذقودإلخـ ــذقودلتحليلي دإللســننقدلث نشي
ــ لق ــذقللجاه ــًقحــققدلاأاش ــيقتأً) ــذقدولهقدألسنســيقش ــلقتأد) ق( ــاَّ ــذقووســنئرقالقُخـ ــنتقت  ي إ(كنل
خح  قــهقدألسنســيذقودآلليــنتقدلاســت ل)ذقلالتبــنه،قودأللظاــذقداللتبنخيــذ،قوكيفيــذقإلــادءق
ــنلقدلاافــحيل،قشنلاانلســذقدلفأنلــذقللح ــ ققدالتصنليــذق(ــلققبــرقدلجاهــ لقتأتاــاق ــذقدختي  الي
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خصــ لةقكبيــاةق لــىقشهــمقوتفســياق(ــنق) ا(ــهقدإل ــامقدلحك (ــيقخاــنق)اتلكــهق(ــلقتأثيــاقشــيقدلــاعيق
ق دلأــنم)16(.قولل قــ فق لــىقدلأاقــذقخيــلقوســنئرقدإل ــامقدلحك (يــذقودلفأــرقدلا)ا ادطــيقالقُخـــاَّ
ــذ،ق ــنةقدلسينســيذقودلا)ا ادطي ــاق(ــلقخالهــنق لــىقدلحي (ــلقدل قــ فق لــىقعلخأــذقعدودلقلهــن،قتؤث
ــلقيدإللســننقودلكلــبمقلت ضيــحق ــذقخي ــذق لــىقعســنسقدلأاق ــ نقتشــبيهنتق(ب ي إةقدســتبامقدلبنحث

ــفقخــــ:)17( ــرقبــذهقدل ظنئ ــذ،قإةقتتاث ــاولقودل ظيف دل
)watchdog1.وظيفذقكلبقدلاادقبذقي

ــنق لــىقكرق(ــنق)ــاولقشــيق وخا لــبقبــذهقدل ظيفيــذقتســأىقوســنئرقدإل ــامقألنقتكــ نقلقيبز
دلاجتاــعق(ــلق(اخــاتقو(بالــنت،قخاــنقشــيقةلــكق(ادقبــذقدلاؤسســنتقداللتان يــذقودلسينســيذق
دل نشــذةقشــيقدلاجتاــع،قوب ــنق) صــفقدولقوســنئرقدإل ــامقخألــهق(ثــرقدولقدلحــنلسقدلي ــظقدلــذيق
)أاــرقكحــنلسقولقيــبقضــاقدســتبادمقدلســلاذقدلاســايذ،قوكاادقــبقلاصنلــحقدلاجتاــعق
وحان)تــهق(ــلقدلفســندقوداللحــادف،قش ســنئرقدإل ــامقتأاــرقكاقيــبقللســلاذق(ــلقخــالقدلتاو)ــجق

ــذقدلاجتاــعق(ــلقتســلطقدل ظــنمقدلسينســي. للحــققشــيقدلاأاشــذقوحان)

)Gurad dog2.وظيفذقكلبقدلحادسذقي
تأ ــيقبــذهقدل ظيفــذقخــأنقوســنئرقدإل ــامقت ــ مقخحادســذقللاؤسســنتقدل نشــذةقشــيقدلاجتاــعقش ط،ق
ــ هق ــاقصف ــعقوتأك ــيقتاخــرقدلاجتا ــذقدلت ــذقدلأ نصــاقدلافيلي ــىق(تنخأ ــاقدلحــاصق ل ــ نقعف وتك
ــ نق ــذيق) تهك ــبنصقدل ــذقدألف ــامقخاهنلا ــنئرقدإل  ــ مقوس ــنقت  ــذ،قخي ا ــذقدل نئا ــنءقدلأاق ول 
ــنمقدلاعســانلي،ق ــلقدل ظ ــذق( ــنكرقدل نخأ ــًقدلهي ــمقوتأً) ــنقخا  ــ مقع)ضز ــنقت  ــذ،قشإله ســلاذقدلحك (
دق ــذقشــيقدألســنسقلظــاز ــذق)فت ــاقإلــىقدل دقأي ــنقلهــذهقدل ظيفي شنلــاولقدلاقنخــيقل ســنئرقدإل ــامقوش ز
أللــهقالقت لــاق(صلحــذق ن(ــذق( فــادة،قولكــلقب ــنكقدلأا)ــاق(ــلقدلاصنلــحقدلا ظاــذقدلتــيقتبتلــفق

شــيققــ ةقوتأثيــاقكرق( هــن.
)Guideقdog3.وظيفذقدلكلبقدلاافاي

ــاولقدلاافــاقعوقدلاليــرق ــيقبــذهقدل ظيفــذقعنقدل ظيفــذقدألسنســيذقل ســنئرقدإل ــامقعنقت ــ مقخ تأ 
ــيق ــيقدلسينســذ،قدلت ــلقدلسينســنتقوصنلأ ــنتق  ــلقدلاأل ( ــذق( ــلقخاجا   ــاقدلا دط ي ــذيق)ا دل
)حتنل لهــنقلص ــعقدل ــادلدتقولت ييــمققندتهــم،قكاــنق)فتــاضقبــذهقدلــاولقعنقت ــ مقوســنئرقدإل امق

خ يــندةقدلــاعيقوحشــاقدلجانبيــاقوت  يتهــنق(ــعق(انلســذقدلت ليــهقدلأــنمقل ســنئرقدإل ــام.
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)Lapdog4.وظيفذقدلكلبقدألليفقي
تأ ــيقبــذهقدل ظيفــذقعنقوســنئرقدإل ــامقتاتاــيقشــيقحضــلقدلاؤسســنتقداللتان يــذقودلسينســيذق
دونقعنقتكــ نقعددةق(ســت لذ،قودونقإخــادءقعيق(ســنءلذقللســلاذ،قودونقداللتفــنتقإلــىقدآللدءق
ــذة،ق ــحقدلاؤسســنتقدل نش ــعق(صنل ــقق( ــيقالقتتف ــيقدلاجتاــعقخنصــذقدلت ودالتجنبــنتقدألخــاىقش
ــاقدل ظــنمقدلسينســيقعنقتأاشــهقدلجانبيــا،قوخنلاا) ــذقدلتــيق ــذقعددةقلنقلــذقلاــنق)ا) شهــيقتكــ نقخاثنخ
)ا)اولهــنقخــاونقت ليــهقعيقدلت ــنددتقللاؤسســذقدل نئاــذ.قوخنل ظــاقإلــىقبــذهقدل ظنئــفقلايأهــنق
لجــاقعنقلــكرقوظيفــذق( هــنقدولدق)بتلــفق ــلقدآلخــا،قولكــلقلجــاقعنقدلأن(ــرقدألسنســيقدلــذيق
تانلســهقلايــعقبــذهقدل ظنئــفقبــ ق(ــنق)تألــققخ شــاقدلاأاشــذقودلاأل (ــنتقدلتــيقتاثــرقدألســنسق
دلــذيقت الــقق( ــهقشــيقكرقدول،قوشــيقلع) ــنقعنقدلــاولقدألسنســيقدلافتــاضقلإل ــامقدلحك (ــيق
ــيق ــاقيlead dogمقوتأ  ــبقدل نئ ــذقدلكل ــرقوظيفي ــذقتانث ــمقدلا)ا ادطي ــىقإلســنءقدل ي ــهق ل ــيق ال ش
بــذهقدل ظيفــذقعنقوســنئرقدإل ــامقت ــ مقخــاولقوضــعقدألل ــاةقلل ضن)ــنقدلاااوحــذق لــىقدلســنحذق
ــرق ــذققب ــنتقودألباي ــبقدألول ) ــنقحس ــ لقوتاتيبه ــذهقدلحل ــنةقله ــؤديقدولقدلاصف ــيذ،قوت دلسينس
ــينقق ــيقس ــنقش ــنقألبايته ــذهقدل ضن) ــذقب ــىق(تنخأ ــييلق ل ــنقتحــثقدلسينس ــ ل،قكا ــنقللجاه ت ا)اه
ــاق ــذقعكب ــنءقتغاي ــذقدلاحــادةقإل ا ــيقدلاا)  ــاقش ــبقدل نئ ــؤديقدولقدلكل ــكقت ــنم،قوخذل دلشــأنقدلأ

ــ دعقدألخــاى)18(. ــاق(ــلقدألل ــنقعكث إلحــاىقبــذهقدل ضن)

ثالًثا: وظائف اإلعالم الحكومي لدعم عملية تنمية القيم الديمقراطية
عصبــحقدإل ــامقدليــ مق(ــلقعبــمق(صــندلقدلث نشــذقدلسينســيذقودلأاليــذقدلسينســيذقخا(تهــن؛قأللــهقعصبــحق
دقللســلاذق)ت نتــرق شــيق(اكــًق اليــذقص ن ــذقداللابن ــنت،قوتأا)ــفقدل ضــعقداللتان ــي،قو(صــالز
 ليهــنقدلسينســي ن،قكاــنقعصبحــتقوســنئرقدإل ــامقوســيلذقبن(ــذقل ضــعقدل ــنسقشــيقع(نكــلق(أي ــذق
ــ مق ــاولقدلااس ــي)19(.قشنل ــيقدلاجتاأ ــيقدل   ــكنلقش ــي،قوزلعقدألش ــامقدلسينس ــيقدله ــذقش خنص
لإل ــامقدلحك (ــيقبــ قتح يــققدلتأثيــاقدلاأاشــيقدلــذيق)شــارقكرق(ــنق)اتبــطقخنلاأاشــذقودآللدء،ق
ــادتق ــذقدلاأت  ــنقي(جا   ــافقخأله ــيقتأ ــمقودلت ــحقدل ي ــىقت ضي ــادتق ل ــذهقدلتأثي ــرقب ــثقتأا حي
دلتــيق)شــتاكقشيهــنقعشــاددقعوقلان ــذق(ــن،قو)اغبــ نقشــيقتاو)جهــنقودلحفــنظق ليهــنق(ثــرقدأل(نلــذ،ق
ودلحا)ــذ،قودلاســنودةقودلتســن(ح،قإةقت ــ مقوســنئرقدإل ــامقخــاولقكبيــاقشــيقت ضيــحقعبايــذقدل يــمق
ــهق ــيق(انلس ــادقش ــذقودولقدلف ــققخأباي ــنتقتتأل ــذهقدلاأل ( ــنت.قوب ــمقدلاأل ( ــققت ا) ــلقطا)  
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ح  قــهم)20(.قوب ــنكقلؤ)ــذقتتاثــرقشــيق(جا  ــذق(ــلقدل  ــنطقلــاولقدإل ــامقدلحك (ــيقشــيقد ــمق
 اليــذقدلتاــ لقدلا)ا ادطــيقودلتغييــاقدلسينســيقتتاثــرقخــــ)21(:

1.دإلســهنمقشــيقتح يــققد)ا ادطيــذقدالتصــنل:ق)اكــلقتح يــققبــذهقدل ظيفــذق(ــلقخــالقتح )لهــنق
ــادءق ــاقإلخـ ــنت،قوإتنحــذقدلفاصــذقللجانبي ــذقدآللدءقودالتجنب ــلقكنش ــاقدلحــاق  ــىقســنحذقللتأبي إل

آلدئهــنقشــيقدلاشــاو نتقدلفكا)ــذقودلسينســيذقدلاااوحــذقشــيقدلتأبيــاق ــلق(شــنكلهن.
2.دإلسهنمقشيقتح يققدلاشنلكذقدلسينسيذ:ق

ــمق ــنةققادلدته ــنلكذقودتب ــلقللاش ــرقدلا دط ي ــيقتؤب ــذقدلت ــنتقدلكنشي ــققدلاأل ( ــلقخــالقتح ي )
ــنطقدلسينســيق ــمقدل ش ــتقخا  ــذقعوقدلتص ) ــنتقدلفكا) ــيذ،قعوقدلت له ــًدهقدلسينس ــنءقلألح خناللتا

ــنم. دلأ
3.إددلةقدل  نشقدلحاقشيقدلاجتاع:

ــىقعشضــرق ــكنلقلل صــ لقإل ــنتقودألش ــ ىقودلت له ــعقدل  ــلقلاي ــنشقخي ــىقإددلةقدل   ــًق ل خنلتاكي
ــ ل. دلحل

4.دلاقنخذق لىق(ؤسسنتقدلاجتاع:ق
وةلــكق(ــلقخــالقحان)تــهق(ــلقداللحــادفقودلفســند،قخنلكشــفق ــلقدلحادشــنتقدلســلاذ،قوإســنءةق

دســتباد(هنقلتح يــققدلا نشــعقدلشــبصيذ.
5.دلاسن اةقشيقص عقدل ادلدت:ق

ل ســنئرقدإل ــامقتأثيــاقكبيــاق لــىقدل ــادلدتقدلسينســيذ،قو)الــعقةلــكقأللهــنقتؤثــاق لــىقدل ــادلدتق
دلسينســيذ،قش ــاقتأاــيقدلشــأبيذقعوقتحجبهــنق ــلقصنلــعقدل ــادل،قكاــنقعنقصنلأــذقدل ــادلق) ظــاقإليهــنق

كا يــنسقلــادقشأــرقدل ــنسقتجــنهقسينســتهقوقادلدتــه.
6.دلتأثياقشيقدتجنبنتقدلاعيقدلأنم:ق

ــكرق ــذيق)ش ــنقدل ــاق( ــكرقكبي ــالقخش ــذقت  ــنتقدلحا)ث ــيقدلاجتاأ ــامقش ــنئرقدإل  إةقعصبحــتقوس
دلــاعيقدلأــنمقوتــًودهقخغنلبيــذقدلاأل (ــنتقدلتــيق(ــلقخالهــنق)الــعق لــىقدلشــؤونقدلأن(ــذقو(أاشــذق

ــذقككر. ــذقداللتبنخي ــذقودلأالي ــنتقدلأن( ــيقدلا نشش ــنقش ــبقدولب ــيذقخجنل دلشــبصينتقدلسينس
7.(ادقبذقدألحادثقدلاأنصاة:
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وت صــفقخألهــنقدألحــادثقدلتــيق(ــلقدلاحتاــرقعنقتؤثــاقخنإل)جــنهقعوقدلســلبق لــىقلشنبيــذق
خنلبيئــذق دلاتأل ــذق دلاأل (ــنتق دلأــنمقتأ ــيقتجايــعقوت ز)ــعق دلا دط يــل،قشنلاادقبــذقخاأ نبــنق
دلادخليــذقودلبنلليــذ،قخحيــثق)كــ نقدلاجتاــعق لــىق(أاشــذقخاــنق)جــايقوقــندلدق لــىقدلتكييــفق

(ــعقدلظــاوفقودلاســتجادت.

رابًعا: نموذج مقترح لإلعالم الحكومي العراقي في تعزيز القيم الديمقراطية.
ــيق ــ مقش ــنقخأــاق) ــذق) (ز ــقق ــاضققضي ــاعيقدلأــنمق ــلقطا) ــنلةقدل ــىقإل تأاــرقوســنئرقدإل ــامق ل
عل اتهــن،قإةقإنقدل ضن)ــنقودلا ض  ــنتقدلتــيقتحظــىقخنبتاــنمقو  ن)ــذقدل ســيلذقدإل ا(يــذقســ فق
ــذق ــىقخأباي ــيقتحظ ــكقدلت ــلقعنقتل ــيقحي ــن،قش ــأاقخأبايته ــنقو)ش ــ دق ليه ــ لقو)تأ ــنقدلجاه )الكه
ــمق ــلقث ــن،قو( ــ لقله ــعقإدلدكقدلجاه ــنق( ــققعبايته ــبقدل ســيلذقســ فقتتانخ ــلقلنل ــرق( ــذقعق و  ن)
تا ــحقوســنئرقدإل ــامقدل ــالةق لــىقدلتأثيــاقدلفأــنلقشــيقتشــكيرقإدلدكقدلجاهــ لقللأنلــمقدلاحيــطق
ــنق(ــلقبــذهقدلفكــاةقدألسنســيذقلســأىق ــنق(ــلق(صــندلقدلاأل (ــنت.قودلااقز دق(هاز خــهق)أابــنق(صــالز
إلــىقدقتــادحقلاــ ةجق(اكــلقعنق)تب ــنهقدإل ــامقدلحك (ــيقدلأادقــيقخابتلــفقوســنئلهقيدلااب  ــذق
ودلاســا  ذقودلاائيــذمق(ــلقخــالقتاكيــًهق لــىقتأً)ــًقدل يــمقدلا)ا ادطيــذقلــاىقدلفــادقدلأادقــيق
ودلتأا)ــفقخنلح ــ ققدلتــيقكفلهــنقدلاســت لقدلأادقــيقولســمقطا)ــقق(انلســتهنقخشــكرقشن ــرق
وإ)جنخــي،قوعبــمقدلاظنبــاقدلتــيق)اكــلقللجاهــ لق(انلســتهنقدلاتاثلــذقخإلــادءق اليــذقدلاشــنلكذق
شــيقداللتبنخــنتقدلأن(ــذقودلتص )ــتقشــيقدالســتفتنءق لــىقدلاســت ل،قإلــىقلنلــبقدلحــققشيقدلتافــحق
دلسينســي.قشبتاكيــًقدإل ــامقدلحك (ــيق لــىقبــذهقدلاضن(يــلقوت ظيــفقلظا)ــنتقدإلق ــنعق)اكــلق

عنق)أــًزقدولهقشــي:)22(

1.قتفأيــرقدلاشــنلكذقدلسينســيذقللا دط يــلق(ــلقخــالقإ(اددبــمقخنلاأل (ــنتقدلاز(ــذ،قوبــ ق(ــنق
) أكــسقســل كيزنقلا)هــمقشــيققادلدتهــمقخناللتاــنءقإلــىققــ ىقسينســيذق(أي ــذقودلتص )ــتقلهــن.

2.قت شيــاقل ــنشقحــاقوإددلتــهقشــيقدلاجتاــعقخيــلقدل ــ ىقودلتيــنلدتقدلسينســيذقودلفكا)ــذقدلابتلفــذق
لصينغــذقدلحلــ لقدلابتلفــذقوإ(كنليــذقتح ي هــنق لــىقعلضقدل دقــع.

ــنق(ــلقدلشــا يذقدلشــأبيذ،قألنقصنلأــيق 3.قدلاســنباذقشــيقص ــعقدل ــادلدتقدلسينســيذقوإكســنخهنقل  ز
ــنقلــادقدلفأــرقتجــنهقدلسينســنتقودل ــادلدتقدلابتلفــذ. دل ــادلدتق)ــاونقتلــكقدل ســنئرق( ينسز
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4.قتح يــققد)ا ادطيــذقدالتصــنلق بــاقتحــ لقبــذهقدل ســنئرقإلــىق( تــاىقحــاقللتأبيــاق ــلقدآللدءق
دلابتلفــذقحتــىق)تاكــلقدلا دط ــ نق(ــلقدلاســنباذقخفأنليــذقشــيقدلاشــاو نتقدلسينســيذقدلجا)ــذق

ــذ. ودإل)جنخي

5.قدل يــنمقخــاولقلقنخــيق لــىقلايــعق(ؤسســنتقدلاجتاــعقخاــنق)ضاــلقدلحــاقدألدلىق(ــلقداللحادفق
ودلفســندقودلكشــفق لقإســنءةقدســتبادمقدلســلاذ.

الخاتمة
ــىق ــرق ل ــ ل،قإةق)أا ــيقللجاه ــنءقدلاأاش ــيقدلب  ــاقش ــمقوكبي ــاولق(ه ــيقخ ــامقدلحك ( ــنزقدإل  )ات
تح يــققوظنئفــهقدلاتاثلــذقخ شــاقدل  ــيقودلاأاشــذقخأبــمقدل يــمقدلا)ا ادطيــذقودلح ــ ققدلسينســيذق
ــنقتأاــرق ــاهقخا ــنمقوت  ) ــاعيقدلأ ــيقكســبقدل ــذيق)ســهمقش ــ لقخنلشــكرقدل ــاىقدلجاه ــنقل وتأً)ًب
دلحك (ــنتق لــىقتح ي ــهق(ــلقإلجــنزدتق لــىقدلاســت )نتقدلسينســيذقودالقتصند)ــذقوداللتان يــذ،ق
ق ــلقدلا ــ ةقإلــىقتح يــققدإلصــاحقدلسينســيقدلــذيق)ســهمقشــيقخ ــنءقدلاولــذقوتح يــققدولــذق شضــاز
دلا دط ــذقدلتــيقتســأىقإلــىقتاســيخققيــمقدلا دط ــذقوداللتاــنءقلــاىقكرقعطيــنفقوشئــنتقدلجاهــ لق
دلابتلفــذ،قخنال تاــندق لــىقدل اــنةجقدل ظيفيــذقلإل ــامقدلتــيقتاســمقخا)اــذقودضحــذقشــيقإحــادثق
دلتأثيــاقلاــلق)ســتأيلقخهــن،قخهــافقص ن ــذق( دطــلقودٍعققــندلق لــىقدتبــنةقدل ــادلقو(انلســذقح  قــهق

دلسينســيذ.

هوامش البحث
ق1 دلبحــثق. ( هجيــذق وآخــاون،ق لاــندق لي ــادق

دلألاــيقوت  ينتــهقشــيقدلألــ مقداللتان يــذ،ق
تحا)ــاق بــنسق نئشــذ،قلدئجــذقزكــــــــــــــيذق
دلأاخــي،ق دلا)ا ادطــيق دلااكــًق يخاليــل:ق

45 صق 2019مق
ق2 دلبحــثق. ( نبــجق دلأً)ــً،ق خــاكنتق بــاق

ــث،ق ــنهقدلحا) دإل ا(ــيقيدل نبــاة:قددلقدلكت
.68 صق 2012مق

ق3 ــمق. ــاقبنف ــن(يذقعحا ــي،قس ــكقدلالنل ــاقدلال  ب
ــع،ق ــذقدلفــاحقلل شــاقودلت ز) ــت:ق(كتب يدلك )

.83 2016مقصق
ق4 إخادبيــمقخــلق بــاقدلأً)ــًقدلا يلــج،ق( نبــجق.

ــنءق ــنن:قددلقصف ــيقي ا ــثقدلألا ــاققدلبح وط
ودلت ز)ــع،ق2010مقصق24. لل شــاق

ق5 ــيق. ــثقدلألا ــاون،قدلبح ــادتقوآخ ــننق بي ةوق
ددلق ي اــنن:ق وعســنليبهق وعدودتــهق (فه (ــهق

186 صق 2009مق دلفكــا،ق
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ق6 دإل ــامق. دلجاد)ــاة،ق دلاحاــلق .خســنمق بــاق
ــنقح ــ ققدإللســننقي اــنن:قددلقعســن(ذق وقضن)

.206 صق لل شــا،2013مق
ق7 (صافــىق  شــي،قدلايــبقخل صيــف،قدإل امق.

ودلتحــ لقدلا)ا ادطــي،ق(جلــذق لــ مقدإللســننق
دلاجتاــع،قعق9،ق2014،قصق87

ق8 ــذقيق. ــا،قدإل ــامقودلا)ا ادطي ــ قز) ــنلوققعخ .ش
ــب،ق2010مقصق37 ــمقدلكت ــاة:ق نل دل نب

ق9 لــ لق لــيقدلك نلــي،قســيك ل لينقدالتصــنلق.
دالتصــنلق (حــاكنتق شــيق دلسينســي،لؤ)ذق
دلصــادع،قدلفــادي،قدلاجتاأــيقيخنخــر:قعخجــاق

.81 صق 2022مق ودلت ز)ــع،ق للتالاــذق
عحاــاقحســلقدلســانن،قدإل ــامقودلسينســذ،ق.ق10

ــيقدل ــانق21قيدل نبــاة:ق دلتســ )ققدلسينســيقش
ــذ،2018مقصق85. ــذقدللب نلي ــادلقدلاصا) دل

ســن(يذق بــاقدلــاوي،قدلــاعيقدلأــنمقوتأثيــاهق.ق11
ــنق لا ةلز دلسينســي،دلجًدئاق دل ظــنمق  لــىق
دلكتــنهقدلجن(أــي،2015مقصق يدخــي:قددلق

129
ــنول،قدلسينســنتق.ق12 ــنمقخ ــا،قخ جه ــنلقدلا ل غبا)

دلا نللــذقشــيقوقت ــنقدلحنضــا،قلظــاةق نلايــذ،ق
دلــادلق ي اــنن:ق دهللق بشــنمق بــاق تالاــذ:ق
ودلت ز)ــع،ق1998مقصق69. لل شــاق دألبليــذق

عحاــاقســيفقدإلســام،قكا)ــمقخليــر،قتأصيرق.ق13
دلحــققشــيقدلاأاشــذقكســاحقللاشــنعق ــلقحا)ــذق
دلــاعيقودلتأبيايدل نبــاة:قتأل)ــخقو(ــكننقدل شــاق

غيــاقودضــحمقصق27.

ح ــ قق.ق14 كبــذ،ق زبــادءق دلًو) ــي،ق حســيلق
دلاأن)يــاق تكن(ليــذق خيــلق ودإل ــامق دإللســننق
عســن(ذق ددلق ي اــنن:ق دلاضن(يــلق ودلت نئيــذق

84 صق لل شــا،2015مق
دإل ــامق.ق15 عخاقيــنتق صنلــح،ق ســلياننق

191 صق 2003مق دلفــاح،ق (كتبــذق يدلك )ــت:ق
دإل ــامق.ق16 دلاجيــا،ق .قــاليق لــيق بــاق

وح ــ ققدإللســننقيقدإلســك ال)ذ:قددلقدلجن(أذق
222ق صق دلجا)ــاة،2008مق

 يســىق بادلبنقي،وســنئرقدإل ــامقودلتحــ لق.ق17
دلاه يــذق دألدودلق شــيق دلا)ا ادطي،دلدســذق
لل شــاق دلج بــاةق ددلق يدل نبــاة:ق ودل ظيفيــذق

38 صق ودلت ز)ــع،2015مق
 يسىق باقدلبنقي،ق(صالقسنخق،قصق41.ق.ق18
عحااقدلسانن،ق(صالقسنخق،قصق97..ق19
 يســىق بــاقدلبنقــي،قدلااخــرقداللتان ــيق.ق20

دلج بــاةق ددلق يدل نبــاة:ق دإل ــامق ل ســنئرق
.58 صق 2016مق ودلت ز)ــع،ق لل شــاق

دإل ــامق.ق21 وســنئرق دلبنقــي،ق  يســىق بــاق
دلا)ا ادطــي،ق(صــالقســنخققصق ودلتحــ لق

49-48 صق
ودإلصــاحق.ق22 دلبفنلي،دإل ــامق   يــرق

دل هضــذق ددلق يدل نبــاة:ق دلا شــ دق دلسينســيق
49 صق دلأاخيــذ،2015مق
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قواعد البّث اإلعالمي في العراق )معرفة وتطبيق(

أ.م.د.منتهى هادي التميمي -  م. م أحمد ستار العنزي

مؤسسة همم جامعة بغداد-كلية االعالم

المستخـــــــلص:
ــرق ــلققب ــنق( ــاىقتابي ه ــذقودلاســا  ذ،قو( ــجقدلاائي ــذقللباد( ــاقدلأن( ــذدقدلبحــثقدلاأن)ي ــنولقب ت 
دل نئــمقخنالتصــنل.قوتتلبــصق(شــكلذقدلبحثبنلســؤدل:(نق(أاشــذقدل نئــمقخنالتصــنلقخنلاأن)يــاقدلأن(ــذق
للباد(ــجقدلاائيــذقودلاســا  ذ،قدلصــندلةق ــلقبيــأةقدإل ــامقودالتصــنالتقي2019مقضاــلقالئحــذق
ــىق ــذقشتتجل ــذقدلايادلي ــنقدألباي ــن؟.قع( ــهقخه ــهقودلتًد( ــاىق(اد نت ــنق( ــي؟قو( ــّثقدإل ا( ــاقدلب ق د 
خإ)جــندق( نلخــنتق( ض  يــذقخيــلقكرق(ــلق(حــاددتقبيــأةقدإل ــامقودالتصــنالتقوسينســذقدل ســيلذق
ــذق ــىقصــ لةق(ت دزل ــىقعســنسقحنلــذقدلجاه لللحصــ لق ل ــمقخنالتصنلأل ــمقدل نئ ــذقوقي دإل ا(ي
و(أتالــذق ــلقدألحــادث،قو)هــافقدلبحــثقإلىت ضيــحقدتجنبــنتقدل نئــمقخنالتصــنلقإزدءقدلاأن)يــاق
دلأن(ــذقللباد(ــجقدلاائيــذقودلاســا  ذ،قودلتأــافق لــىق(ــاىقدطــاعقدل نئــمقخنالتصنلألــىقدلل دئــحق

ودلااولــنت،قوخينلنألســبنخلأا(اأاشتهقختلــكقدلل دئح تابي هــن.
ــذقدلاســحيذشيقدلبحــ ثقدل صفيذدلابتصــذق ــمقخنالتصنل شــققدلا هجي وقاد تاادلبحثالدســذقدل نئ
ــذق ــنتقدلأادقي ــيقدإلةد  ــلقش ــإنقدلبحــثقفــارقدلأن(لي ــهقش ــل،قو لي ــعق(أي ــذقعحــ دلق(جتا خالدس
ودل  ــ دتقدلفضنئيــذقدلاحليــذقودلأاخيــذقودلاوليــذقدلحنصلــذق لــىقدلتاخيــصقدلاســايقللأاــرقشــيق

ــن. ــغق ادبــمقي169م(بح ثز دلأــادققودلبنل
و)اكلقإلانلق(نقت صرقإليهقدلبنحثقخانق)أتي:

ــجق ــذقللباد( ــاقدلأن( ــنتقخنصــذقخنلاأن)ي ــحقو(اول ــ دقل دئ ــمقخنالتصــنلقخ ل ــمقدل نئ ــامق ل 1.ق 
دلتببــطقوداللحينزوعخأــاقدلباــنهقدإل ا(ــيق ــلقدلاقــذق دلاائيــذقودلاســا  ذق ــًزقحنلــذق

ودلشــفنشيذقشــيقل ــرقدلاأل (ــنتقوتغايــذقدلشــؤونقدلسينســيذ.
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2.قإنقولــ دقدلاصــاقدإل ا(ــيقوتســجيرقدلابنلفــنتقوعلفــفذقكرق(ــنقتبثه ســنئرقدإل ــامق
ــمق ــمق)حــاقخشــكرقكن(ــرق(ــلقتجــنوزدتقدل نئ ــىقخنلشــأنقدلأادقــي،قل دلااخصــذق(ــلقخاــنهق)أ 
ــنتقدلانلكــذقل ســنئرقدإل ــام،قوضأــفق ــ ةقدلجه ــكقل ف ــذ؛قةل ــاقدلأن( ــىقدلاأن)ي خنالتصــنلق ل

ــذ. ــذقدلادد  ــادءدتقدل نل لي دإلل

The Extent of the Communicator’s Knowledge and 
Application of the Rules’ Iraqi Media Broadcasting

Prof. Dr.MuntahaHide Al-Tememe - Ahmed Star Al-Enzi

This research dealt with the general standards of audio-visual 
programs, and the extent of their application by the communicator. The 
research problem is summarized in the question: What is the knowledge 
of the person communicating with the general standards for audio-
visual programs? Which issued by the Media and Communications 
Commission in 2019 within the list of media broadcasting rules, and 
What is the extent of his observance and commitment to it? As for 
the field importance, it is manifested by finding objective approaches 
between each of the determinants of the media and communications 
Commission, the policy of the media outlet, and the values  of the 
communicator based on the public’s need to obtain a balanced and 
moderate picture of the event. The person who contacts the regulations 
and codes, and explains the reasons for his lack of knowledge of these 
regulations and their application?

The research adopted the study of the communicator according to 
the survey methodology in descriptive research specialized in studying 
the conditions of a particular society, and accordingly, the research 
included workers in Iraqi radio stations, local, Arab, and international 
satellite channels that obtained the official license to work in Iraq, 
whose number is (169).
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The researcher’s findings can be summarized as follows:

Thecommunicator’s lack of awareness of the existing regulations 
and codes related to the general standards of audio-visual programs 
reinforced the state of confusion and bias and distanced the media 
discourse from accuracy and transparency in conveying information 
and covering political affairs.

The existence of media supervision, recording violations, and 
archiving all discourses broadcast by licensed media outlets concerned 
with Iraqi affairs did not completely limit the abuses of the caller on 
general standards; this is due to the influence of the media owners, and 
the weakness of deterrent legal procedure.

المقــــــدمة
ق بــنلةق نلــمقداللتاــنعقيMertonقRobertمقلوخيــاتق(نلتــل:ق»لحــلقالقلؤكــاقعنق(ــنقل  لــهق لأــرَّ
ــهقةوق ــنقل  ل ــلق»لحــلقالقلؤكــاقعنق( ــى«.قولدقدأل(با) يي ــهق لــىقدألقــرقةوق(أ  بــ قدلح ي ــذ،قلك 
(أ ــى،قولكــلق لــىقدألقــرق( لــ دقشــيقدل دقــع«قيســأ دي،ق2016،قصفحــذق28م.ق) اخ ــنق
دق(ــلقطا) ــذقدلتأنطــيقخيــلقبيــأةقدإل ــامقودالتصــنالتقيدلجهــذقدلانلحــذقلتادخيــصقدلبــّثم،ق كثيــاز
ودل ســيلذقدإل ا(يــذ،قإةقتفــاضقدألولــىقداللتــًدمقخائحــذقق د ــاقدلبــّثقدإل ا(ــيقخاــنقتح )ــهق(ــلق
(أن)يــاقتابي يــذقتصــرقإلــىقحــاقدلاثنليــذقشــيقخأــضقش اتهــن.قخنلا نخــرقتفــاضقدل ســيلذقدإل ا(يــذق
خا لــبقسينســتهنقإ(ــاءدتق لــىقدل نئــمقخنالتصــنلقوإنقكننقخأضهــنق)بنلــفقل دئــحقو(اولــنتق
دلســل كقدلاه ــي.قخي اــنق)كــ نقدإل ا(ــيقع(ــنمق(فتاقــنتقطــاق،قشهــرق)ت ــنزلق-ق( نخــرقدلتانئــهق
دق لــىقدســتبادمقخأــضقدلســانتق ــندلز ــهقدلبنصــذ؟،قعمق)كــ نقق لاؤسســتهق-ق ــلقخأــضقدتجنبنت
ــلق ــيق( ــّثقدإل ا( ــنقتفاضــهقالئحــذقق د ــاقدلب ــلق( ــ دزنقخي ــلقدلت ــنلدتقإلحــادثقفــيءق( ودلاه

لهــذ،قو(ــنقتلً(ــهقخــهقسينســذقدل ســيلذقدإل ا(يــذق(ــلقلهــذقعخــاى؟
ولــنءقبــذدقدلبحــثقخثاثــذق(بنحــث،قتضّاــلقدألولقدإلطــنلقدلا هجــيقللبحــث.قوقــاقتضّاــلقدلثنليق
ــذ،ق(ــلقخــالق ــهقتضاــلقدلالدســذقدلتابي ي ــثقشإل ــنقدلابحــثقدلثنل ــذقللبحــث.قع( دلالدســذقدل ظا)
ــنقشــيقدلااحــقم،قودلتــيقعوضحــتقدلبصنئــَصق  ــاضقدلجــادولقيوإ)ــاددقتصايــمقدألفــكنلقخينليز
ودلح نئــَققدلا)اغادشيــذقلأي ــذقدلالدســذ،قوخي ــتق(أل (ــنِتقدلابح ثيــلقخشــأنقدلااولــنت،قوالئحــذق
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ــّثقدإل ا(ــي،قولكــًتقتلــكقدلجــادولقودألفــكنلق لــىقدتجنبــنتقدلابح ثيــلقإزدءق ق د ــاقدلب
ــَمق ــازقدل تنئــج،قلُيبتَتَ ــّثقدإل ا(ــي.قوخُلــصقدلبحــثقإلــىققــادءةقشــيقعخ (ــ ددقالئحــذقق د ــاقدلب

خنالســت تنلنتقدلتــيقت صــرقإليهــنقدلبنحــث.

المبحث األول: اإلطار المنهجي للبحث

أوًل: مشكلة البحث وتساؤلته
تتلبــصق(شــكلذقدلبحــثقخنلاانلســذقدلأاليــذقشــيقدلاؤسســنتقدإل ا(يــذقوت دصلــهق(ــعق
دلجهــنتقةدتقدلأاقــذ،قلــذدق)اكــلقصينغــذقدلاشــكلذقدلبحثيــذقخنلتســنؤلقدلائيــسقدآلتــي:

(ــنقطبيأــذقدتجنبــنتقدل نئــمقخنالتصــنلقخنلاأن)يــاقدلأن(ــذقللباد(ــجقدلاســا  ذقودلاائيذقوشقق 	
الئحــذقق د ــاقدلبــّثقدإل ا(ــيقدلصندلةق ــلقبيأةقدإل ــامقودالتصــنالتقي2019م؟

ثانًيا: أهمية البحث
ت الــققعبايــذقدلبحــثق(ــلقعبايــذقدلــاولقدلــذيق)شــغلهقدل نئــمقخنالتصــنلقودتجنبنتــهقإزدءق(اد ــنةق
دلاأن)يــاقودلت ليهــنتقدلتابي يــذقدلا صــ صق ليهــنقشــيقدلائحــذقدلتــيقعقابــنق(جلــسقع( ــنءقبيــأةق

ــخقي2019/5/16(. ــمقي8مقختأل) ــادلهقدلااق دإل ــامقودالتصــنالتقخ 
وقتتاثــرقدألبايــذقدلألايــذقشــيقلشــاقدلبحــثقللاكتبــذقدإل ا(يــذقخالدســذق لايــذقلا)ــاةق ــلقالئحــذق
ــلقكرق(ــلق ــذقخي ــنتق( ض  ي ــذقخإ)جــندق( نلخ ــهقدلايادلي ــىقعبايت ــّثقدإل ا(ــي،قوتتجل ق د ــاقدلب
(حــاددتقبيــأةقدإل ــامقودالتصــنالتقوسينســذقدل ســيلذقدإل ا(يــذقوقيــمقدل نئــمقخنالتصــنلق لــىق

عســنسقحنلــذقدلجاهــ لقللحصــ لق لــىقصــ لةق(ت دزلــذقو(أتالــذق ــلقدألحــادث.

ثالًثا: أهداف البحث
تهــافقدلالدســذقخشــكرقلئيــسقإلــىق(أاشــذقطبيأــذقدتجنبــنتقدل نئــمقخنالتصــنلقإزدءقدلاأن)يــاق
دلأن(ــذقللباد(ــجقدلاائيــذقودلاســا  ذ،قدلصــندلةق ــلقبيــأةقدإل ــامقودالتصــنالتقي2019مقضاــلق
ق ــلقدلتأــافق لــىق(ــاىق(أاشــذقدل نئــمقخنالتصــنلقخل دئــحق الئحــذقق د ــاقدلبــّثقدإل ا(ــي،قشضــاز

و(اولــنتقدلبــّثقدإل ا(ــي.
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رابًعا: منهج البحث ونوعه
نق لقدلأاقنتقلاتبندلذ دقدقي ز ت تايقبذهقدلالدسذقإلىقدلبح ثقدل صفيذقدلتيقتأايقتص لز

خيــلق(جتاــعق(ــنقودتجنبنتــه،قإزدءققضن)ــنقودقأيــذ،قوالق)كتفــيقخ صفهــنقش ــطقخــرق)تضاــلقدلكثياق(لق
دلت صــيقودلتأبيــاق ــلقحلــ لقلهــنقخشــكرقل)نضــيقيكاــّيمقإل اــنءق(الــ لق لاــيقدقيــققيدل يــم،ق
ــيقدلالدســنتقدإللســنليذ،ق2012،قدلصفحــنتق99- ــذقدلبحــثقدلألاــيقش ( نبــجقوعســنليبقكتنخ
102م،قوقــاقدســتبامقدلبنحــثق( هــجقدلاســحقخنلأي ــذقلجاــعقدلاأل (ــنتقدلااتباــذقخنلا ضــ عق

ــنقو(حنولــذقدلحصــ لق لــىقإلنخــنتقدقي ــذقلتســنؤالتقدلبحــث. (يادليز

خامًسا: حدود البحث ومجالته
ب نلكقثاثذق(جنالتقعسنسيذقشيقدلبحثقبي:

ق1 ــاةقي6/13-2019/7/12م،قوبــيق(ــاةق. ــيقللفت ــذ:قحــادقدلبنحــثقدلاجــنلقدلً(  ز(نلي
إ ــاددقدســتانلةقدالســتبيننقوت ز)أهــنقولاأهــنقوتحليــرقلتنئجهــن.

ق2 (كنليــذ:قوتتاثــرقدلحــاودقدلاكنليــذقخنإلةد ــنتقودل  ــ دتقدلفضنئيــذقدلأادقيــذقشــيقخغــاددق.
ودلاحنشظــنتقو(كنتــبقدل  ــ دتقدلفضنئيــذقدلأاخيــذقودلاوليــذقشــيقخغــاددقفــاطقحص لهــمق

 لــىقلخصــذقللبــّث.
ق3 خشــا)ذ:قوقــاقتحــادتقخنألشــاددقدلأن(ليــلقشــيقدإلةد ــنتقودل  ــ دتقدلفضنئيــذق(اــلقت ابــقق.

 ليهــمقصفــذقدل نئــمقخنالتصــنلقوشــقق(ــنق(حــادقشــيقدلتأا)ــفقدإللادئــي.

سادًسا: إجراءات البحث عينته ومجتمعه
ــذق ــ دتقدلفضنئي ــنتقودل   ــيقدإلةد  ــذقش ــنمقإ ا(ي ــيق(ه ــلقش ــعقدلبحــثقخنلأن(لي ــرق(جتا ع-قو)تاث

ــص. ــىقدلتاخي ــذق ل ــذقدلحنصل ــذقودلاولي ــنتقدلأاخي ــبقدلفضنئي ــذقو(كنت دلأادقي
ه-ق ي ــذقدلبحــث:قتــمقدختيــنلق ي ــذق ادبــنقي200مق(بحــ ثقخاا) ــذققصا)ــذقغاضيــذق(ــلق
دل ســطقدإل ا(ــي،قو(ــلق(بتلــفقدلصفــنتقودلاهــلقدإل ا(يــذق(ــلقدلأن(ليــلقشــيقدإلةد ــنتق
ودلفضنئيــنتقدلااخصــذقشــيقدلأــادق،قوخأــاقت ز)ــعقدســتانلةقدالســتبنلذق ليهــمقتــمقدســتالنعق
ــُتبأاتقي9مقدســتانلدتق ــن.قودس ــمقإ ندته ــمقتت ــنكقي22مقدســتانلةقل ي178مقدســتانلة،قعيقب 
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ــتق ــيقخضأ ــتانلدتقدلت ــ عقدالس ــ نق(جا ــكق)ك ــن،قوخذل ــ لقشيه ــرءقدلح  ــنلق( ــامقدكتا لأ
.)SPSSــامقي ــيقدلات  ــنمقدإلحصنئ ــققدل ظ ــطقوش ــيقي169مقدســتانلةقش  إللــادءقدلالدســذقب

ق1 ــىق(أل (ــنتق. ــذ،قســ دءقخهــافقدلحصــ لق ل ــذقدلألاي ــذ:قد تاــاقدلبنحــثقدلا نخل دلا نخل
(أا ــذق ــلقكيفيــذقدالتفــنققخيــلقدلهيــأةقودلاؤسســذقدإل ا(يــذقحــ لقتابيــققق د ــاقدلبــّثق

دإل ا(ــي.
ق2 قخنلصيــغقدلثــاثقيدألســئلذقدلافت حــذ،ق. دســتانلةقدالســتبينن:قتضا ــتقي42مقســؤدالز

ــن،قوقــاقت ز ــتق لــىقتســأذق دلاغل ــذقدلافت حــذقودلاغل ــذم،قلــاىق(أنلجتهــنقإحصنئيز
(حــنولقشبأــاقدلاأل (ــنتقدلا)اغادشيــذقلأي ــذقدلبحــث،قدفــتارقدلاحــ لقدألولق لــىق
(أل (ــنتقدلابح ثيــلقخشــأنقدلااولــنتقوالئحــذقق د ــاقدلبــّثقدإل ا(ــي.قع(ــنقدلاحــنولق
ــنقلاــنقلّصــتق ليــهق دلثانليــذقدألخــاىقش ــاقتاحــ لقتحــ لقدلتســنؤلقدلائيــسقللبحــث،قوش ز

ــذقودلاســا  ذ. ــجقدلاائي ــذقللباد( ــاقدلأن( دلاأن)ي
ق3 ــلقخنالتصــنل،قوبــ ق. ــنسقدتجنبــنتقدل نئاي ــيقل ي ــنسقثاث ــمقدســتبادمق( ي ــنس:قت دلا ي

(ــنقدســت اق ليــهقلعيقدلببــادءقودلاحكايــل،قإةقدفــتارقدلا يــنسق لــىقدلبادئــرقدلتنليــذ:ق
يل بــايمققنخــرقللتابيــق-قيفــكليمق)اكــلقتابي ــهقإلــىقحــٍاق(ــن-قغيــاققنخــرقللتابيــق

ــتانلةق ــاضقدس ــمق  ــاي،قإةقت ــىقدلصــاققدلظنب ــذق ل ــاتقدلبنحث ــنت:قد تا تق-قدلصــاققودلثب
دالســتبنلذق لــىقتســأذقخبــادءقشــيق(جــنلقدالختصــنصقلغــاضقدلحكــمق لــىقصاحيتهــنق
للتابيــق،قوخأــاقإلــادءقدلتأا)ــاتق ليهــنقكنلــتقلســبذقدالتفــنققخشــأنقتلــكقدالســتانلةق

دق(ــلقدالتفــنق)*(. ي89.95٪مقوبــيقلســبذقليــاةقلــاز
ع(ــنقدحتســنهقدلثبــنتقش ــاقدســتأننقدلبنحــثقخاا) ــذقدلتجًئــذقدل صفيــذقللتأكــاق(ــلقولــ دقدللــذق
 نليــذق(ــلقدالتســنققدلادخلــيق)هــافقلل صــ لقإلــىقدالتفــنققشــيقدل تنئــج،قحيــثقتــمقدســتبادمق
دســتانلدتقعشــاددقدلأي ــذقكنشــذقودلبنلــغق ادبــنقي169مقوتــمقت ســيمقش ــادتقدلا يــنسقدلبنلــغق ادبــنق
ي42مقش ــاةقإلــىقلصفيــل،ق)ضــمقدألولقدلف ــادتقدلًوليــذقو)ضــمقدلثنلــيقدلف ــادتقدلفاد)ــذ،قوتــمق
ــذق ــغقي0.79مقوخنســتبادمق(أندل ــلقشبل ــلقدللــنتقدل صفي ــنطقخياســ نقخي ــرقدلتب دســتبادجق(أن(
ســبيا(ننقخــادونقدلتصحيحيــذقخلــغق(أن(ــرقدلثبــنتقخهــذهقدلاا) ــذقي0.91مقوبــذدق)أــاق(أن(ــرقثبــنتق

 نليــنق)تســمقخنالســت ادل.
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سابًعا: تحديد المفاهيم والمصطلحات:
ق1 دالتجــنه:قبــ قحنلــذق(ــلقدالســتأاددقعوقدلتأبــبقدل فســيقودلأصبــيقت ظــمق(ــلقخــالقخبــاةق.

دلفــادقوتكــ نقةدتقتأثيــاقت ليهــيقعوقد) ن(يكــيق لــىقدســتجنخذقدلفــادقلجايــعقدلا ض  نتق
ودلا دقــفقدلتــيقتســتثيابنقبــذهقدالســتجنخذ.قو)أاشــهقآخــاونقخألــهقدســتأاددقعوقتهيــؤق  لــيق
ــذقعوقدلســنلبذقلحــ قعفــبنصقعوقعفــينءقعوق( ض  ــنتق  صبــيق(تألــمقلاســتجنخذقدلا لب
عوق( دقــفقعوقل(ــ زقشــيقدلبيئــذقدلتــيقتســتثياقبــذهقدالســتجنخذقيدلاأن)اــذ،ق2010،قصفحــذق

.)164
ق2 دل نئمقخنالتصنل:.

ــذقدالتصــنلق ــاعق الي ــذيق)ب ــهقدلشــبصقدل ــىقعل ــمقخنالتصــنلق ل ــاقدل نئ ــاقدلحاي )أــافق(حاــاق ب
خإلســنلقدلفكــاة،قعوقدلــاعي،قعوقدلاأل (ــنتق(ــلقخــالقدلاســنلذقدلتــيق) ــ مقخإ اددبــنقي بــاق
ــاعقدلحــ دلق ــذيق)ب ــهقدلشــبصقدل ــكنويمقخأل ــهقيحســلق( ــا،ق2004،قصفحــذق29م.قو)أاش دلحاي
ــيق ــذيق) صــاهقيبــذهقدلا(ــ زقتكــّ نقدلاســنلذقدلت ــىقدل ــاق ــلقدلاأ  خصينغــذقعشــكنلهقشــيقل(ــ زقتأب

ــذق44(. ــيا،ق1998،قصفح ــكنويقوقدلس ــلمقي( ــ لق(أي ــىقلاه ــنلقإل ــمقخنالتص ــنقدل نئ ) لهه
ــرق ــاةقخ   ــطق(بنف ــمق)اتب ــقق( ظ ــبصقعوقشا) ــ قعيقف ــنق-قب ــنلق-قإلادئيز ــمقخنالتص ــاقخنل نئ و) ص
دلاأل (ــنتق بــاقدل ســيلذقدإل ا(يــذ،قعوقعيقشــادقآخــاقلــهق اقــذقختســيياقعوق(ادقبــذقلشــاقدلاســنئرق
ــنتق ــيقدإلةد  ــ نقش ــمقدلأن(ل ــذ.قوب ــذقدلاســا  ذقودلاائي ــنئرقدإل ا(ي ــاقدل س ــ لق ب ــىقدلجاه إل

ــذقدلااخصــذ. ــذقودألل بي ــذقودلأاخي ــنتقدلأادقي ودلفضنئي

ثامًنا: الدراسات السابقة
ــمقخنالتصــنلقإزدءق ــنتقدل نئ ــ ق]دتجنب ــاةقوب ــنولق( ضــ عقدلبحــثق(بنف ــمقت  دقعنقت ــاز ــبققعخ ــمق)س ل
دق الئحــذقق د ــاقدلبــّثقدإل ا(ــيقيدلاأن)يــاقدلأن(ــذقللباد(ــجقدلاائيــذقودلاســا  ذم[قلكــلقب ــنكق ــادز

(ــلقدلالدســنتقلهــنقصلــذقغيــاق(بنفــاة،قو(ــلقخي هــنقدآلتــي:
ق دلدســذقعوســمق(نلــاقغنلــمقدلبــ ق(حاــاقيدلبــ ق(حاــا،ق2017مقيتابيــقق(أن)ياقخا(ــذقدلبّثقع.

دلأــنمقشــيقفــبكذقدإل ــامقدلأادقــيق-قدلدســذق لــىق ي ــذق(ــلقلشــادتقدألخبــنلمقوبيقلســنلذق
(نلســتياققا(ــتق ــنمق2017قشــيقلن(أــذقخغــادد،قكليــذقدإل امق(شــكلذقدلالدســذقتلبصتق
خنلســؤدل:قبــرقتابــققدلشــبكذق(أن)يــاقخا(ــذقدلبــّثقدلأــنم.قوقــاقخلصــتقدلالدســذقإلــىقعنق
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(فهــ مق»خا(ــذقدلبــّثقدلأــنم«قخأيــاق ــلق(أاشــذقدلأن(ليــلقشــيقفــبكذقدإل ــامقدلأادقــيقوبــ ق
غيــاقودضــح،قوعنقدلأن(ليــلقالق)ايــًونق لــىقوشــققعيقعلاــ ةجقتأاــرق(ؤسســتهمقو(ــنقبــيق
ــنتق ــذقو(ادقب ــلق)تأاضــ نقلضغ طــنتق(ت    ــتقدلالدســذقعنقدلأن(لي ــنقخي  ــن.قكا ودلبنته
ــنتق ــذقت نســبقتالأ ــاقإلفــند)ذقكنشي ــمق(أن)ي ــاقلا)ه ــيق الهــم.قوالقتت ش ــاقش سينســيذقتؤث

دلجاهــ لقدلاحلــيق(ــلقوســيلتهمقوتايًبــنقخيــلقدل ســنئرقدألخــاى.
دلدســذقل ــنءق(كــيقدلأــًدويقيدلأــًدوي،ق1995مقيحــنلسقدلب دخــذقشــيقدلصحنشــذقدلأادقيــذقه.ق

ــ لدهققا(ــتق ــنمقي1995مقشــيق ــنلمقوبــيقعطاوحــذقدكت ــلقخنألخب -قدلدســذقحــ لقدل نئاي
لن(أــذقخغــادد،قكليــذقدآلدده،ققســمقدإل ــام،قوقــاقخحثــتقدلالدســذقدلظــاوفقودآلليــنتق
ــذقشــيقح ــرق ــذقدلأادقي ــذقشــيقدلصحنش ــنتقدإل ا(ي ــذقحادســذقدلب دخ ــيقتبضــعقلهــنق الي دلت
ــاقدتبــنةققــادلدتق ــنلق   ــيق)ســت اقإليهــنقدل نئاــ نقخنألخب ــاقدلت د،قودلاأن)ي ــاز ــنلقتحا) دألخب
دل شــاقعوقدإلباــنل،قودســت تجتقعنقدلاأن)يــاقدلتــيقتصلــحقلل شــاقبــيقدلاأن)يــاقدلسينســيذق
دلا نئيــذقوخ ســبذق( ادلبــنقي54.66٪م،قوعنق اليــنتقدلت ــنءقدألخبــنلقشــيقدلصحنشــذق

ــذ. ــاقخنل هــجقدلسينســيقللاول ــذ،ق)حكاهــنقبنلــسقدلت يي دلأادقي
دلدســذقدلســياقخبيــتقيبنفــم،ق2006،قصفحــذق19،20مقيدلأاــرقدلصحفــيقشــيق(صــا،قت.ق

ــ لدهق ــذقدكت ــيقدألصــرقعطاوح ــنهقش ــلمقودلكت ــلقدلاصا)ي ــي ل ليذقللصحفيي ــذقسس دلدس
( ا(ــذقإلــىقلن(أــذقدل نبــاةقكليــذقدإل ــام،قو)أ ــىقخاصــاقدلأ د(ــرقدلاشــكلذقلبيئــذقدلأاــرق
دلصحفــيقشــيق(صــاقوتحليلهــنق(ــلقحيــثقدلضغــ طقدلاؤثــاةق لــىقدلصحفييــلقدلاصا)يــلق
ودلأ د(ــرقدلت ظيايــذقللأاــرقدلصحفــي،قودلبصنئــصقدلث نشيــذقوداللتان يــذقللصحفييــلق
ــذق ــذقودإل)ا) ل لي ــ ىقداللتان ي ــنقلل  ــنقتص ل)ز ــامقدلبنحــثقعلا ةلز (جــنلقدلبحــث،قوق
للاضاــ نق خنالتصــنلق دل نئــمق دختيــنلق تؤثــاق لــىق دلتــيق ودلســيك ل ليذق ودلت ظيايــذق
ــيق ــت ىقداللتان  ــي،قدلاس ــت ىقدلاول ــن:قدلاس ــت )نتق( ه ــتذق(س ــىقس ــي،قو ل دإل ا(
دإل)ا) ل لــي،قدلاســت ىقدلت ظياــيقل ســنئرقدإل ــامقكا ظاــنتقلهــنقعبادشهــنقوخ نءدتهــنق
دلادخليــذ،قوتاكيبنتهــنقدإلددل)ــذ،قو(أن)يابــنقدلاؤسســيذ،قدلاســت ىقدلاوتي ــيقودلاســت ىق

دلفــادي.
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 المبحث الثاني: القائم باالتصال والئحة قواعد البّث اإلعالمي
  )المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة( 

الصادرة عن هيأة اإلعالم واالتصاالت )٢0١9(

أوًل: سياسة الوسيلة والقائم بالتصال:
ليــسقب نلــكقخــافقحــ لقتأثيــاقسينســنتقدلاؤسســذق لــىقدل نئــمقخنالتصــنلقولؤ)تــهقلألحــادثق
ودل قنئــعقوتفســياهقلهــن.قألنقبــذدقدلتأثيــاقلــلق)حــاثقلتيجــذق اقــنتقدلأاــرقش ــط،قولك ــهق)كــ نق
لتيجــذقآلليــنتقداللتاــنءقودلأاــرقودلأاقــنتقودلت ظيــمقددخــرقدلاؤسســذ،قدلتــيقتاّبــعقدلفــادقخانخــعق
دلاؤسســذقوعبادشهــنقوسينســتهن.قخــرقإنقبــذهقدآلليــنتق)اكــلقعنقتصــرقإلــىق(ســت ىقدلضبــطقلاــنق
)ت نولــهقدل نئــمقخنالتصــنلقعوق)تج بــهق(ــلقعشــكنلقعوق( ض  ــنتقعوقتفســياقلل قنئــعقودألحــادثقي باق
دلحايــا،ق2004،قصفحــذق456،ق457م.قإنقبــذهقدلأاقــذقتأاــيقصــ لةقودضحــذق ــلقدالقتــادهق
داللت نئــيق(ــلقدلاأل (ــنت،قوتجأــرقدل نئــمقخنالتصــنلق) فــذقسينســذقدلاؤسســذقدإل ا(يــذقخغــضق
دل ظــاقإنقكنلــتقتاد ــيقدلاأن)يــاقدلتابي يــذقشــيقالئحــذقق د ــاقدلبــّثقدإل ا(ــيقعمقال.ق(ــلقب ــنقتبــازق
ضــاولةقدالبتاــنمقخنل نئــمقخنالتصــنلقشــيقفــتىقل دلــبقدلاانلســذقدإل ا(يــذقخاــنق)أــًزقدلحفــنظق

 لــىقتــ دزنقدتجنبنتــهقدلاه يــذ.
ــذق ــنئرقدإل ا(ي ــلقدلاس ــرق( ــادقبنئ ــاضق  ــنقتأ ــمقشيه ــيق)ت ــذقدلت ــيقدلأالي ــذقب ــذقدلب دخ إنقحادس
للغاخلــذقودلتشــكيرقحتــىقتصــرقشــيقدل هن)ــذقإلــىق ــادق(حــاودق(ــلقدلاســنئرق)تــمقت صيلهــنق بــاق
وســنئرقدإل ــام،قو) صــاقخحادســذقدلب دخــذقشــيقغــافقدألخبــنل،قدالختيــنلقخيــلق ــادقبنئــرق(ــلق
ــنلقشــيق ــرقدلحجــمقدلاالــ هقلألخب ــذيق)اث ــ ىقدل ــىقدلاحت دلا ض  ــنتقودلصــ لقلل صــ لقإل
دلاؤسســذقدإل ا(يــذ،قو)اكــلقد تبــنلق اليــذقحادســذقدلب دخــذقخألهــنقإ ــندةقخ ــنءقدلهيــكرقدلج بــايق
للحــاث،قوتح )لــهقإلــىقلســنلذقإ ا(يــذقي(ــكنويقوقدلســيا،ق1998،قدلصفحــنتق184-173(.

ثانًيا: لئحة قواعد البّث اإلعالمي
ــامق ــأةقدإل  ــاقبي ــادق،قتأ ــذقدلأ ــيقلاه ل) ــنالتقش ــامقودالتص ــأةقدإل  ــ نقبي ــىققنل دقإل ــت ندز دس
ودالتصــنالتقدلا ظــمقدلحصــايقودلاســت رقل اــنعقدلبــّثقودإللســنلقودالتصــنالتقدلســلكيذق

ودلاســلكيذقودلاأل (نتيــذقووســنئرقدإل ــامقشــيقدلأــادققوإلنزتهــن.
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ق(ــلقدلاــندةق تســت اقبــذهقدلائحــذقإلــىق(بــاعقدحتــادمقحا)ــذقدلتأبيــا،قكاــنقلصــتق ليهــنقدلف ــاةقعوالز
ي38مق(ــلقدلاســت لقدلأادقــي،قودلاــندةقي19مق(ــلقدلأهــاقدلاولــيقللح ــ ققدلااليــذقودلسينســيذ،ق
ودلاــندةقي19مق(ــلقدإل ــانقدلأنلاــيقلح ــ ققدإللســنن.قوتهــافقدل  د ــاقدلتــيقتحت )هــنقبــذهق
ــامق ــذقو  ــ دزنقودللينق ــذقودلت ــنفقودلاق ــافقدإللص ــيخقب ــىقتاس ــهقإل ــتقلفس ــيقدل ق ــذقش دلائح
دلتاييــًقولشــاقدل يــمقدلحضنل)ــذقودإللســنليذقدلاستشــّفذق(ــلق(بــاعقدلحا)ــذقوح ــ ققدإللســننق
وعول )ــذقدلاصلحــذقدلأن(ــذ.قتهــافقدلهيــأةق(ــلقخــالقبــذهقدلائحــذقإلــىقت ظيــمقعفــكنلقدلتأبيــاق
خاــنقالق)ســاحقخنلتحا)ــضق لــىقدلأ ــفقعوقدلكادبيــذقودلاتســن(حقدلأاقــيقعوقدل  (ــيقعوقدلا) ــيق
ــيقدإل ــامق ــنتقش ــعقدألز( ــذقدل ًد ــنتقودلصاد ــنتقوص  ــىقتغذ) ــؤديقإل ــنق) عوقدلفكــايقوكرق(

ــيقودلاســا ع. دلاائ
ــنقللابــندئقودل  د ــاقدألسنســيذقدلالً(ــذقلجايــعقدلجهــنتقدإل ا(يــذق تضــمقدلائحــذقوصفــنق ن(ز
دلااخصــذق(ــلققبــرقدلهيــأة،قإضنشــذقإلــىقفــاحق(فصــرقلكيفيــذقتابي هــن.قوتلتــًمقلايــعقدلجهــنتق
دإل ا(يــذقدلااخصــذقخنلابــندئقوخاــاققتابي هــن.قإالقعنقدلتغايــذقدإل ا(يــذقودألوضــنعقدلأن(ذقشيق
دلبلــاقت دلــهقتغييــادتق(ســتااةقوالق)اكــلقللهيــأةقعنقتغاــيقلايــعقدلتابي ــنتقلهــذهقدلابــندئ،قلذدق
شنلهيــأةقتؤكــاق لــىقضــاولةقداللتــًدمقخنلابــندئقولوحهــنقحتــىقوإنقلــمقتضــعقت ليهــنتقتابي يــذق

لهــن،قوســتتنخعقدلهيــأةقعددءقدلجهــنتقدإل ا(يــذقدلااخصــذقوتحنســبهنق لــىقضــ ءقدلابــندئ.
ــيقضــ ءقدلظــاوفق ــأةقش ــذقدلهي ــنقلاتنخأ ــذقله ــنتقدلتابي ي ــذهقدلائحــذقوخنصــذقدلت ليه تبضــعقب
دلاتغيــاةقو)حــققللهيــأةقتأا)لهــنقعوقدإلضنشــذق ليهــنقكاــنقتــادهق( نســبزنقوشــيقبــذهقدلحــنالتق

ســتت دصرقدلهيــأةق(ــعقدلجهــنتقدإل ا(يــذقدلااخصــذقلتًو)ابــمقخنل ــصقدلاأــال.
تلتــًمقدلهيــأةقخابــندئقدلا ض  يــذقودلشــفنشيذقو ــامقدلتاييــًقشــيقتأن(لهــنق(ــعقدلجهــنتقدإل ا(يــذق
دلبــاقق لجســن(ذق ــنق ووش ز دلا نســبذق دإللــادءدتق دتبــنةق شــيق لصاحينتهــنق ــنق وش ز دلااخصــذق
دلااتكــب.قوتفتــاضقدلهيــأةقدلتــًدمقدلجهــنتقدإل ا(يــذقدلااخصــذقخجايــعقدل  دليــلقدل نشــذةقعوق
ــنقتلــكقدلاتأل ــذقخنإل ــامقيالئحــذقق د ــاقدلبــثقدإل ا(ــي،ق2019،ق ــنقوخص صز دلتــيقُت ــاقالح ز

صفحــذق4(.

ثالًثا: المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة
ولدتقتســأذقعخــ دهقشــيقالئحــذقق د اقدلبــّثقدإل ا(يقدلصــندلةق لقبيأةقدإل ــامقودالتصنالت،ق
دحتــ ىقدلبــنهقدلثنلــيق( هــنق لــىقثاــننق(ــ ددق(ــلقدلاأن)يــاقدلأن(ــذقللباد(ــجقدلاائيــذقودلاســا  ذ،ق
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ــاقشــيقدلائحــذ،قإةقســتتمقدســتبنلذقلعيقدلأن(ليــلقشــيقدلفضنئيــنتقودإلةد ــنتق وبــ قدلبــنهقدألكب
ــثق ــاقدلب ــاقيالئحــذقق د  ــم.قدلظ ــيق اله ــنقش ــنتقوتابي ه ــذهقدلت ليه ــمقخه ــاىق(أاشته حــ لق(

دإل ا(ــي،ق2019،قدلصفحــنتق22-4(.
ق1 ( عقدلتحا)ضق لىقدلأ فقودلكادبيذ..

دلحفنظق لىقدلسلمقدألبليقودأل(لقدل ط ي. 	
تغايذقع انلقدلأ فقودالضاادخنتقوقضن)نقدأل(لقدل ط ي. 	

ق2 دللينقذقودآلددهقودلذوققدلأنم..
ق3 دلا ددقدلكنةخذقودلبنطلذ..
ق4 دلاقذقودل ًدبذقودلشفنشيذقشيقل رقدلاأل (نت..

تغايذقدلشؤونقدلسينسيذقودلحك (يذ. 	
ق5 (اد نةقحققدلبص صيذقشيقدلتغايذقدإل ا(يذ..
ق6 دلا ددقودلباد(جقدلا) يذ..
ق7 حققطاحقدلاعيق(عق امقدلاشنلكذقشيقدلتضليرقعوقدلتشهيا..
ق8 دلف دصرقودإل النت..

رابًعا: هيأة اإلعالم والتصالت
ع-قدل شــأةقودلتاــ ل:قولــاتقشكــاةقإلشــنءقبيــأةقدإل ــامقودالتصــنالتقخــالق(ؤتاــاقدولــيق  ــاق
ــنقإلصــاحق دقوثنئ يز شــيقدلأنصاــذقدلي لنليــذقعثي ــنقشــيقيحً)ــادنق2003م.قش ــاقد تاــاقدلاؤتاــاقإطــنلز
ــنقخــــقيإطــنلقعثي ــنمقودلــذيقفــكرقدألســنسقل نلــ نقإلشــنءقدلهيــأةق دإل ــامقدلأادقــي،قو ــافقالح ز
خأــاقدلتشــنولق(ــعق(جلــسقدلحكــمقدلأادقــيقآلــذدكقودختصنصييــلق ادقييــلقشــيققان ــيقدإل ــامق
ــاق ــذقدلتأبي ــامقوحا) ــنئرقدإل  ــذقخ س ــذقدلاتأل  ــلقدلأادقي ــيقدل  دلي ــذقش ــادءةقعولي ودالتصــنالتقيق

ودالتصــنالت،قت ليهــنتق ن(ــذ،ق2004،ق2009،قصفحــذقدلغــافقدألخيــام.

تأسســتقدلهيــأةقخا لــبقدأل(ــاقي65مقلســ ذقي2004مقدل نشــذ،قوتأــاقدلهيــأةقدألولــىق(ــلقل  هــنق
شــيقدلشــاققدألوســطق(ــلقلنحيــذقدلت ظيــمقدلاتادخــرقخيــلققان ــيقدإل ــامقودالتصــنالت،قوبــيق
ــنمق(ــلقدســت لق ــنقتاتبــطقخاجلــسقدل ــ دهقوحســبقدلاــندةقي103/ثنليز ــنقوإددل)ز بيــأةق(ســت لذق(نليز
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داللخــعق2015-2018،قصفحــذق3م،ق للســ  دتق دإلســتادتيجيذق يدلباــذق دلأــادقق لاه ل)ــذق
(هاتهــنقت ظيــمقوتا )ــاقدإل ــامقودالتصــنالتقشــيقدلأــادققضاــلقدلاأن)يــاقدلاوليــذقدلحا)ثــذق بــاق
( ــحقدلتادخيــصقلل  ــ دتقدإلةد يــذقودلتلفً) ليــذقودلفضنئيــذ،ق(ــلقعلــرقت ظيــمقسينســذقإ ا(يــذق
تهــافقإلــىقضاــننق اــرقدلاحاــنتقدلااخصــذق لــىقإفــن ذقدلافنبيــمقدلا)ا ادطيــذقشــيقحا)ــذق
ــي.قوضــاولةقعنقتتحاــرق(ســؤوليذقعددئهــن،قوتســأىق ــًمقودلباــنهقدلاه  ــاقدلالت ــاعيقودلتأبي دل
دلهيــأةقإلــىقدلتأكــاق(ــلق ــامقت نطــعقخاد(جهــنق(ــعقدلاأن)يــاقدلتــيقوضأتهــنقشــيقالئحــذقتادخيــصق
تشــتاطقدلا دش ــذق ليهــنققبــرق( ــحقدلتاخيــص،ق)أتــيقشــيق( ا(تهــنقلصنلــذقدلاــندةقدلا   لــذقإلــىق

دلاتل ــيقودحتــادمقدلت ــ عقدلأاقــيقودلث نشــيقودلا) ــيقودلاقــذقودإللصــنفقو ــامقدلتحيــً.

ــتانلدتق ــققدس ــصقووش ــمقدلتادخي ــقققس ــلقطا) ــأةق  ــتقدلهي ــّث:قوضأ ــصقدلب ــحقتادخي هقـق( 
خنصــذقع ــاتقلهــذدقدلغــاضقدألســسقودلض دخــطقدلتــيقتتالبهــنق اليــذقدلحصــ لق لــىقتاخيــصق
ــذ،قوحــادققســمق ــذقعوقدلفضنئي ــذقدأللضي ــ دتقدلتلفً) لي ــذقعوقدل   شياــنق)بــصقدلاحاــنتقدإلةد ي

ــذ دلتادخيــصقدلباــ دتقدلاالــ هقدتبنةبــنق(ــلقعلــرقبــذهقدلغن)

.)http://www.cmc.iq/ar-iq،قي2019ق

المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية

نتائج استبانة القائم باالتصال في اإلذاعات والقنوات الفضائية

ــمق ــذق]دتجنبــنتقدل نئ ــنتقدالســتبنلذقلغــاضق(أاش ــرق(أل ( ــبقوتحلي )تضاــلقبــذدقدلفصــرقتاتي
خنالتصــنلقإزدءقالئحــذقق د ــاقدلبــّثقدإل ا(ــيقيدلاأن)يــاقدلأن(ــذقللباد(ــجقدلاائيذقودلاســا  ذم[،ق
ــلق ــنق( ــتبينلزنق(ك لز ــذقدس ــاتقدلبنحث ــامقودالتصــنالتقي2019م،قإةقعل ــأةقدإل  ــلقبي دلصــندلةق 
ــنق لــىقتســأذق(حــنول،قوتــمقت ز)ــعقي200مقدســتانلةقد تاــاتق( هــنقي169مق ق( ز ز ي42مقســؤدالز
دســتانلةقخأــاقإباــنلقي9مقدســتانلدت،قوي22مقدســتانلةقلــمقتأــا.قوخأــاقدلاأنلجــذقدإلحصنئيــذق

لإللنخــنتقوشــققدل ظــنمقدإلحصنئــيقدلات ــامقيSPSSم،قكنلــتقدل تنئــجقكنآلتــي:
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أواًل: الخصائص والحقائق الديمغرافية لعينة الدراسة
1-قدل  عقداللتان ي:

جدول )1( املبحوثون حسب متغير النوع الجتماعي
النسبة املئويةالتكراراتاجلنست
69.8٪118ةكا1
30.2٪51علثى2

100٪169دملجا ع

ــنق(ــلقدلذكــ لقوخ ســبذقي69.8٪م.قوقي51مق(ــلقدإللنثق ت ز ــتق ي ــذقدلالدســذقإلــىقي118مق(بح ثز
وخ ســبذقي30.2٪م.قكاــنق( ضــحقشــيقدلجــاولقودلشــكر*قلقمقي1(.

2-قدل ظيفذقعوقدلصفذقدإل ا(يذ

جدول )2( املبحوثون حسب الوظيفة أو الصفة اإلعالمية
املرتبةالنسبة املئويةالتكراراتالوظيفة اإلعالميةت
451٪76( امق/ق(ذ)ع1
16.62٪28(أاق/ق(حال2
13.63٪23(ا)اققسم3
3ق(كال13.6٪23( اوهق/ق(ادسر4
4.74٪8(ا)اق نمقعوقخاللته5
4ق(كال4.7٪8(ا)اقإةد ذق/قتلفً) ن6
1.85٪3( تجق/قخاد) سا7

--100٪169دملجا ع

ــادقي76مق قخأ ــعمقلــنءتقعوالز ــامق/ق(ذ) ــذقي(  ــلقخــالقدلجــاولقودلشــكرقي2مقعنقوظيف ــلق( )تبي
ــبذقي16.6٪م.ق ــادقي28م،قوخ س ــاق/ق(حــالمقخأ ــنقي(أ ــنءتقثنليز ــبذقي45٪م.قول ــن،قوخ س (بح ثز
ــبذق ــذ،قوخ س ــكرقوظيف ــنقل ــادقي23مق(بح ثز ــرمقخأ ــمم،قوقي(ادس ــاققس ــنقي(ا) ــيقثنلثز ــنلكتقش وتش
ــنةق ــاقق  ــاقإةد ــذقعوق(ا) ــهمقوقي(ا) ــاق ــنمقعوقخاللت ــنقي(ا) ــنقتشــنلكتقشــيقلدخأز ي13.6٪م.قوع)ضز
ــنقلــنءتقي( تــجقدل شــاةقدالخبنل)ــذقعوقخاد) ســاق شضنئيــذمقخأــادقي8مقوخ ســبذقي4.7٪م.قوشــيقخن(سز
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دلباد(ــجمقخأــادقي3مق(بح ثيــلقوخ ســبذقي1.8٪م.قولــمقتظهــاقوظيفــذقيدلفنحــصمقشــيقدلأي ــذقلغــمق
تحا)ابــنق(ــلققبــرقدلببــادءق  ــاقتحكيــمقدالســتبنلذ.

3-قل عقدلاؤسسذقدإل ا(يذ:

جدول )3( املبحوثون حسب نوع املؤسسة الإعالمية
النسبة املئويةالتكراراتالوسيلة اإلعالميةت
79.3٪134ق نةقشضنئيذ1
20.7٪35إةد ذ2

100٪169دملجا ع
قإنق ادقدلأن(ليلقشيقدإلةد نتي35مقوخ سبذقي20.7٪م.قو ادقدلأن(ليلقشيقدل   دتقدلفضنئيذق

ي134مق(بح ثزنقوخ سبذقي79.3٪م.قوبذدق(نق) ضحهقدلجاولقودلشكرقي3(.

ثانًيا: معلومات المبحوثين بشأن مدونات السلوك المهني
1-ق(اىقدالطاعق لىقدلااولنت:

جدول )4( اطالع املبحوثني على املدونات
النسبة املئويةالتكراراتالطالعت
63.9٪108لأم1
36.1٪61ال2

100٪169دملجا ع

تبيــلق(ــلقخــالقدلجــاولقودلشــكرقي7مقعنقدل ســبذقدأل لــىق(ــلقدلابح ثيــلق(الأيــلق لــىق
ــنقلــمق (اولــنتقدلســل كقدلاه ــيقو ادبــمقي108م،قوخ ســبذقي63.9٪م.ق( نخــرقي61مق(بح ثز

)الأــ دق ليهــن،قولســبتهمقي36.1٪م.
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ثالًثــا: اتجاهــات المبحوثيــن إزاء التطبيقــات العمليــة للمعاييــر العامــة للبرامــج المرئيــة 
والمســموعة

1.( عقدلتحا)ضق لىقدلأ فقودلكادبيذ

جدول )5( ضمان منع التحريض على العنف والكراهية
النسبة التكراراتالستجاباتالتطبيقات العملية

املئوية
تهــادق (ــ ددق خــثق إ ــندةق عوق خــثق  ــامق
خشــكرق حتــاضق عوق دألبلــيق دلســلمق
(بنفــاق لــىقدإلخــالقخنأل(ــلقدلأــنم،ق
عفــكنلق (ــلق فــكرق تــاوجقأليق (ــ ددق
متــنلس،ق لان ــذق أليق عوق دإللبــنه،ق
دلأاليــنتق ممنلســذق تشــجع،ق لــىق عوق
دإللبنخيــذ،قعوقدل شــنطنتقدإللاد(يــذ،قعوق
حتــاضق لــىقدال تــادءق لــىقدملاتلــكنتق

دخلنصــذ. عوق دلأن(ــذق

يل بايم
٪6863قنخرقللتابيق

يفكليم
٪3128.7ميكلقتابي هقإلىقحاق(ن

٪98.3غياققنخرقللتابيق

٪108100دملجا ع
ــنمق دقلل ظ ــاز ــ ددقتشــكرقتها) ــّثق( ــامقخ  
تســنبمق عوق دلأــادق،ق يفق دلامي ادطــيق
(ــلق غيابــنق عوق داللتبنخــنتق تأايــرق يفق
كفلهــنق دلتــيق دلامي ادطيــذق دملانلســنتق

دلأادقــي. دلاســت لق

٪6459.3يل بايمققنخرقللتابيق
يفكليم

٪3229.6ميكلقتابي هقإلىقحاق(ن

٪1211.1غياققنخرقللتابيق

٪108100دملجا ع
دلجادئــمق تاجــاق (ــ ددق خــّثق  ــامق
وص لبــن،ق عفــكنلهنق لايــعق  لــىق
(جتاأيــذق شت ــذق شتيــرق إفــأنلق إلــىق عوق
وداللتبــنهقخشــكرقخــنصقإلــىقدلباــبق
تصــالق ــلق دلتــيق ودلتصا)حــنتق
فــبصينتقسينســيذقعوقد) يــذقعوق شــنئا)ذق
دلجاهــ لق لــىق تحــاضق إ ا(يــذق عوق

لأ ــف. د

يل بايم
٪6963.9قنخرقللتابيق

يفكليقميكلقتابي هق
٪3027.8إلىقحاق(ن

٪98.3غياققنخرقللتابيق

٪108100دملجا ع



141| بحوث العددق د اقدلبّثقدإل ا(يقشيقدلأادققي(أاشذقوتابيقم

 لــىق( ا(ــيقدلباد(ــجقودألخبــنلققاــعق
كننق (هاــنق شــاد،ق عيق (ــلق تصا)ــحق عيق
دل تــرق شيــهق لــىق )حــاضق ( صبــه،ق
دلا(ــ زق إلــىق دإلســنءةق عوق دلأ ــفق عوق
دمل اســذقللا دئــفقدلا) يــذقعوق)حــاضق
ــيق ــاةقدلت ــذقودلتألي ــنتقدملثي ــىقدلكادبي  ل
تتســمقخنلغضــبقعوقدلتها)ــاقعوقدلا ــ دتق

لالت ــنم

يل بايم
٪7266.7قنخرقللتابيق

يفكليم
٪2725ميكلقتابي هقإلىقحاق(ن

٪98.3غياققنخرقللتابيق

٪108100دملجا ع

ق دلتابي ــنتقدلأاليــذقلضاــننق( ــعقدلتحا)ــضق لــىقدلأ ــفقودلكادبيــذ:قعكــاتقبيــأةق	
ــعقدلتحا)ــضق لــىق ــّثقدإل ا(ــيق لــىق(  دإل ــامقودالتصــنالتقشــيقالئحــذقق د ــاقدلب

ــي: ــذ،قوكنآلت ــنقكنش ــذقخأل د ه ــاقدلكادبي ــذقتثي ــغقتأبيا) ــتأانلقصي ــفقعوقدس دلأ 
ق ــىقع. ــاق ل ــكرق(بنف ــيقعوقتحــاضقخش ــلمقدألبل ــادقدلس ــ ددقته ــّثق( ــندةقخ ــّثقعوقإ  ــامقخ  

دإلخــالقخنأل(ــلقدلأــنم،ق(ــ ددقتــاوجقأليقفــكرق(ــلقعفــكنلقدإللبــنه،قعوقأليقلان ــذق
ــذ،ق ــذ،قعوقدل شــنطنتقدإللاد(ي ــنتقدإللبنخي ــىق(انلســذقدلأالي تاــنلس،قعوقتشــجع،ق ل
ــادءق لــىقدلااتلــكنتقدلأن(ــذقعوقدلبنصــذ.قولــنءتقدســتجنخنتق عوقتحــاضق لــىقدال ت
ــذق ــذمقوقنخل ــنقيل با) ــلق(جاــ عقي108مقوخ ســبذقي63٪مقخأله ــادقي68مق( ــلقخأ دإل ا(يي
للتابيــق.قخي اــنقلعىقي31مق( هــم،قوخ ســبذقي28.7٪مقخألهــنقيفــكليذمقو)اكــلقتابي هــنق
إلــىقحــاق(ــن.قودلبفــضق ــادقدلذ)ــلق)اولهــنقيغيــاققنخلــذقللتابيــقمقإلــىقي9مقإ ا(ييــل،ق

ــبذقي8.3٪م. وخ س
دقلل ظــنمقدلا)ا ادطــيقشــيقدلأــادق،قعوقتســنبمقشــيقتأايــرقه.ق  ــامقخــّثق(ــ ددقتشــكرقتها)ــاز

داللتبنخــنتقعوقغيابــنق(ــلقدلاانلســنتقدلا)ا ادطيــذقدلتــيقكفلهــنقدلاســت لقدلأادقــي.قش ــاق
د،قوخ ســبذقي59.3٪م.ق تصن ــاتقتكــادلدتققنخليــذقدلتابيــققيل بــايمقإلــىقي64مقتكــادلز
د،ق شــيقحيــلقلــنءتقتكــادلدتقإ(كنليــذقدلتابيــققإلــىقحــٍاق(ــنقيفــكليمقخ دقــعقي32مقتكــادلز
وخ ســبذقي29.6٪م.قخي اــنقت نقضــتقدتجنبــنتقدلبأــضقخألهــنقيغيــاققنخلــذقللتابيــقمقلتبلــغق

د،قوخ ســبذقي11.1٪م. ي12مقتكــادلز
ــذقت.ق ــنقخاا)  ــنقعوقتأاضه ــكنلهنقوص لب ــعقعف ــىقلاي ــمق ل ــ ددقتاجــاقدلجادئ ــثق( ــامقخ  

قــاقتغــايقعوقتشــجعق لــىقإ ــندةقدلتكنخهــن،قعوقإلــىقدفــأنلقشتيــرقشت ــذق(جتاأيــذقعوق
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ــنهقخشــكرقخــنصقإلــىقدلباــبق دلتســببقخنســتهادفقعحــاقدألشــاددقعوقدلجان ــنتقوداللتب
ــذق ــنئا)ذقعوقإ ا(ي ــذقعوق ش ــيذقعوقد) ي ــلقفــبصينتقسينس ــيقتصــالق  ــنتقدلت ودلتصا)ح
ــق،ق ــذقللتابي ــذمقوقنخل ــتجنخنتقيل با) ــنءتقدالس ــف.قل ــىقدلأ  ــ لق ل تحــاضقدلجاه
د،قوخ ســبذقي63.9٪م.قوب ــنكق(ــلق)اب هــنقإلــىقحــاق(ــنق لــىق خأــادقتكــادلدتقي69مقشــادز
ــن،قخ ســبذقي27.8٪م.قوقــاقةبــبقتســأذقإ ا(ييــلقإلــىق علهــنقيفــكليذمقوبــمقي30مقإ ا(يز

ــتقلســبتهمقي8.3٪م. ــق،قوكنل ــنقللتابي ــامققنخليته  
ــه،قث.ق ــنقكننق( صب ــاد،ق(ها ــلقعيقش ــحق( ــعقعيقتصا) ــنلققا ــجقودألخب ــيقدلباد( ــىق( ا(  ل

)حــاضقشيــهق لــىقدل تــرقعوقدلأ ــفقعوقدإلســنءةقإلــىقدلا(ــ زقدلا اســذقللا دئــفقدلا) يــذق
عوق)حــاضق لــىقدلكادبيــذقودلتألي ــنتقدلاثيــاةقدلتــيقتتســمقخنلغضــبقعوقدلتها)ــاقعوق
دلا ــ دتقلالت ــنمقعوقدألخــذقخنلثــأل.قعكــاقي72مق(ــلقدإل ا(ييــلق لــىقضــاولةقتابي هــنق
ك لهــنقيل با)ــذمقوخ ســبذقخلغــتقي66.7٪م.قوةبــبقي27مق( هــمقإلــىقإ(كنليــذقتابي هــنق
دقيفــكليذمقوخلغــتقلســبتهمقي25٪م.قوةبــبق ــادققليــرق إلــىقحــٍاق(ــن،قود تباوبــنق(أن)يــاز

إلــىق ــامققنخليــذقتابي هــن،قوبــمقتســأذقإ ا(ييــلقخ ســبذقي8.3٪م.
2.قتغايذقع انلقدلأ فقودالضاادخنتقوقضن)نقدأل(لقدل ط ي

جدول )8( تغطية أعمال العنف والضطرابات وقضايا األمن الوطني

النسبة املئويةالتكراراتالستجاباتالتطبيقات العملية
ــّثق ــذقدملاخصــذقعنقالقتب ــنتقدإل ا(ي ــذقدجله ــىقكنش  ل
لســنئرقدجلان ــنتقدإللبنخيــذقخشــكرق(بنفــاقعث ــنءق
(أنجلــذقعز(ــذقع( يــذقعوقغيابــنقودال(ت ــنعق ــلقدإلفــنلةق
عوق دإللبنخيــذ،ق خنجلان ــنتق دخلنصــذق دملصــندلق إلــىق
د تاندبــنقكاصــندلقل  ــرقدألخبــنلقالقســّيانقتلــكقدلتــيق

تــاوجقلأالينتهــمقدإللبنخيــذ.

يل بايم
٪6560.2قنخرقللتابيق

يفكليم
٪3532.4ميكلقتابي هقإلىقحاق(ن

٪87.4غياققنخرقللتابيق

٪108100دملجا ع

ــ دتق ــاكنتقدل  ــنلقتكشــفقحت ــّثقعخب ــلقخ ــندق  دالختأ
(ــلق ت شــاهق ملــنق دق لظــاز دالفــتبنكنتق عث ــنءق دأل( يــذق
تســتغلهنق قــاق دإللاد(يــذق للجهــنتق (أل (ــنتق
لصنحلهــن،قوخنلتنلــيقتً)ــاق(ــلقصأ خــذق(هاــذقدل ــ دتق

دأل( يــذ.

يل بايم
٪7064.8قنخرقللتابيق

يفكليم
٪2926.9ميكلقتابي هقإلىقحاق(ن

٪98.3غياققنخرقللتابيق
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٪108100دملجا ع
تتج ــبقدل  ــ دتقخــثق( نطــعق(صــ لةق(ــلق اليــنتق
بــذهق (ثــرق ألنق دلابنئــل؛ق دحتجــنزق عوق دالختاــنفق
دجلان ــذق تلــكق ل شــنطنتق نق تشــجيأز تأــاق دلتغايــذق
ــاق(ــلقدألشــاددقإضنشــذقإلــىق(ــنق نقخلاــفقدملً) وتشــجيأز
ــن اق ــاحقملش ــلقل ــنباق( ــذهقدملش ــاضقب ــببهق  ــاق)س ق

دلضحن)ــن. ةويق

يل بايم
٪5853.7قنخرقللتابيق

يفكليم
٪4037ميكلقتابي هقإلىقحاق(ن

٪109.3غياققنخرقللتابيق

٪108100دملجا ع

ق تغايــذقع اــنلقدلأ ــفقودالضاادخــنتقوقضن)ــنقدأل(ــلقدل ط ــي:قعكــاتقدلهيــأةقعنقدلتغايــذق	
(ــلق(ســؤوليذقإددلدتقدل ســنئرقدإل ا(يــذقدلااخصــذقالقســيَّانق  ــاقل ــرقدألحــادثقدلتــيق
ــنتق ــلقشئ ــنلقخي ــىقإفــأنلقع اــنلق  ــفقعوقدقتت ــذقشيهــنقإل ــؤديقدســتبادمقلغــذق نطفي قــاق)

دلاجتاــعقعوقط دئفــهقودلأاــرقوشــققدآلتــي:
ق ــذقع. ــنتقدإللبنخي ــنئرقدلجان  ــثقلس ــذ،قعنقالقتب ــذقدلااخصــذقكنش ــنتقدإل ا(ي ــىقدلجه  ل

خشــكرق(بنفــاقعث ــنءق(أنلجــذقعز(ــذقع( يــذقعوقغيابــنقودال(ت ــنعق ــلقدإلفــنلةقإلــىقدلاصــندلق
ــكق ــّيانقتل ــنلقالقس ــرقدألخب ــنقكاصــندلقل   ــذ،قعوقد تاندب ــنتقدإللبنخي دلبنصــذقخنلجان 
ــرقي65مق ــلققب ــقق( ــذقللتابي ــذقوقنخل ــنءتقل با) ــذ.قول ــمقدإللبنخي ــاوجقلأالينته ــيقت دلت
ــن،قولســبتهمقي60.2٪م.قولــنءتقفــكليذقوقنخلــذقللتابيــققإلــىقحــٍاق(ــنق(ــلققبــرق (بح ثز
ــن،قولســبتهمقي32.4٪م.قوخباشهــمقكنلــتقغيــاققنخلــذقللتابيــقق(ــلقثانليــذق ي35مق(بح ثز

ــبتهمقي7.4٪م. ــلقولس (بح ثي
دقلاــنقه.ق دالختأــندق ــلقخــثقعخبــنلقتكشــفقتحــاكنتقدل ــ دتقدأل( يــذقدث ــنءقدالفــتبنكنتقلظــاز

ــاق(ــلق ــيقتً) ــاقتســتغلهنقلصنلحهــن،قوخنلتنل ــذقق ــاهق(ــلق(أل (ــنتقللجهــنتقدإللاد(ي ت ش
ــنقعلهــنقل با)ــذقوقنخلــذقللتابيــق،ق صأ خــذق(هاــذقدل ــ دتقدأل( يــذ.قوقــاقلعىقي70مقإ ا(يز
ــنق لــىقعلهــنقفــكليذقو)اكــلقتابي هــنقإلــىق ولســبتهمقي64.8٪م.قودســتجنهقي29مقإ ا(يز
حــٍاق(ــن،قولســبتهمقي26.9٪م.قخي اــنقدختلــفق(أهــمقتســأذقإ ا(ييــلقك لهــنقغيــاققنخلــذق

للتابيــق،قولســبتهمقي8.3٪م.
تتج ــبقدل  ــ دتقخــثق( نطــعق(صــ لةق(ــلق اليــنتقدالختاــنفقعوقدحتجــنزقدلابنئــلقألنقت.ق

ــاق نقلباــفقدلاً) ــذقوتشــجيأز ــكقدلجان  نقل شــنطنتقتل ــاقتشــجيأز ــذقتأ ــذهقدلتغاي ــرقب (ث
ــىق(ــنققــاق)ســببهق ــاضقبــذهقدلاشــنباق(ــلقلــاحقلاشــن اقةويق ــذقإل (ــلقدألشــاددقإضنش
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دلضحن)ــن.قوقــاقدســتجنهقدإل ا(يــ نقك لهــنقل با)ــذقوقنخلــذقللتابيــققخأــادقي58مق
ــىقحــاق(ــن،ق ادبــمقي40م،ق ــققإل ــذقللتابي ــن،قولســبذقي53.7٪م.قوفــكليذقوقنخل (بح ثز
وخ ســبذقي37٪م.قوغيــاققنخلــذقللتابيــقق(ــلققبــرقي10مق(بح ثيــلقوخ ســبذقي9.3٪م.قوبــذدق

(ــنق)تبيــلق(ــلقخــالقدلشــكرقي12مقودلجــاولقدلالحــق.

جدول )9( احلفاظ على اللياقة واآلداب العامة
النسبة املئويةالتكراراتالستجاباتالتوجيهات التطبيقية

متت عقدملؤسسذق لقخّثق( ددقالقتاد يق(شن اقةويقدالحتينلنتق
دخلنصذ،قعوقت ت صق(لقإ نقنتهمقخاا) ذققاقتؤديقإلىق

داللت نصق( هم،قعوقدالستهنلذقخهم،قعوقتأيقق اليذقدلا(نلهمق
يفقدملجتاع.

يل بايم
٪8376.9قنخرقللتابيق

يفكليم
ميكلقتابي هقإلىق

حاق(ن
2018.5٪

٪54.6غياققنخرقللتابيق

٪108100دملجا ع

( ددقعوقدشامقعوق(سلساتقعوقعيقخاد(جقدلد(يذقعوقتاشيهيذقعوق
عغنٍنقحتت يق لىق(شنباقعوقح دلدتقإخنحيذقشنضحذق(بلذق

خنآلددهقعوقخندفذقخشكرقودضحقللحينءقعوقدلذوق.

يل بايم
٪7872.2قنخرقللتابيق

يفكليم
ميكلقتابي هقإلىق

حاق(ن
1917.6٪

٪1110.2غياققنخرقللتابيق

٪108100دملجا ع

( ددقتؤةيق(شن اق(ك لنتقدل سيجقداللتان يقدلأادقيقخفئنتهق
نقتلكقدلتيقحت يق( ددقت ت صق(لق دلا) يذقودل  (يذ،قوخص صز
ةلكقدملك نقعوقدملجا  ذق لىقعسنسقدلا)ل،قعوقدل  (يذ،قعوق
دملذبب،قعوقدلانئفذ،قعوقدللغذ،قعوقدللهجذقدلادللذ،قعوقدلل ن،ق

عوقداللتانءقدمل نط ي.

يل بايم
٪7670.4قنخرقللتابيق

يفكليم
ميكلقتابي هقإلىق

حاق(ن
2119.4٪

٪1110.2غياققنخرقللتابيق
٪108100دملجا ع
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تلتًمقدجلهنتقدإل ا(يذقدملاخصذقدحتادمقلايعقشئنتقدملجتاعق
وعةودقهقدملبتلفذق(لقخالقحتذ)اقدجلاه لققبيرقخّثقخاد(جققاق
حتت يق لىق(شنباق  فقعوقإ)حنءدتقعوق(شنباقحاياذقعوقعيق
(حت ىققاق)أاقغياق( ب لق(لقخأضقشئنتقدملجتاعقعوق( ددق
تاوجقخص لةق(بنفاةقعوقغياق(بنفاةقللتاخنقعوقدملبالدتقعوق

دملشاوخنتقدلكح ليذقعوقع انلقدلشأ ةةقودلالر.

يل بايم
٪7266.7قنخرقللتابيق

يفكليم
ميكلقتابي هقإلىق

حاق(ن
3027.8٪

٪65.6غياققنخرقللتابيق

٪108100دملجا ع

ــاق ــًدمقخاأن)ي ــأةقضــاولةقداللت ــذوققدلأــنم:قعكــاتقدلهي ــذقودآلددهقودل ــن:قدلحفــنظق لــىقدللينق ثنلثز
دللينقــذقودآلددهقودلــذوققدلأــنمقشــيق(ضاــ نقخاد(ــجقوســنئرقدإل ــامقوعوقــنتقخثهــن.قو ــامقخــثق

(ــ ددقتتضاــل:
ق تات ــعقدلاؤسســذق ــلقخــثق(ــ ددقالقتاد يق(شــن اقةويقدالحتينلــنتقدلبنصــذ،قعوقت ت صقع.

ــقق ــم،قعوقتأي ــم،قعوقدالســتهنلذقخه ــنصق( ه ــىقداللت  ــؤديقإل ــاقت ــذقق ــمقخاا)  ــلقد نقنته )
ــنقخ نخليــذقتابيــققبــذدقدلاأيــنلق  اليــذقدلا(نلهــمقشــيقدلاجتاــع.قودســتجنهقي83مقإ ا(يز
ــنقخاســت ىقعقــر،قيفــكليمق يل بــايم،قولســبتهمقي76.9٪م.قودســتجنهقي20مقإ ا(يز
)اكــلقتابي ــهقإلــىقحــاق(ــن،قولســبتهمقي18.5٪م.قوخنلفهــمقخاســذقإ ا(ييــل،قغيــاق

قنخــرقللتابيــق،قولســبتهمقي4.6٪م.
ــىقه.ق ــ يق ل ــنٍنقتحت ــذقعوقعغ ــذقعوقتاشيهي ــجقدلد(ي ــاتقعوقعيقخاد( ــامقعوق(سلس ــ ددقعوقعش )

ــنءق ــنآلددهقعوقخندفــذقخشــكرقودضــحقللحي ــذقخ ــذقشنضحــذق(بل (شــنباقعوقحــ دلدتقإخنحي
ــن.ق عوقدلــذوق.قلــنءقيل بــايمققنخــرقللتابيــققخ ســبذقي72.2٪م،قوختكــادلقي78مق(بح ثز
و)اكــلقتابي ــهقإلــىقحــاق(ــنقيفــكليمقخ ســبذقي17.6٪م،قوختكــادلقي19مق(بح ثــن.قوغيــاق

ــن. قنخــرقللتابيــققخ ســبذقي10.2٪م،قوتكــادلقي11مق(بح ثز
ــذ،قت.ق ــذقودل  (ي ــهقدلا) ي ــيقخفئنت ــنتقدل ســيجقداللتان ــيقدلأادق ــؤةيق(شــن اق(ك ل ــ ددقت )

ــىق ــذق ل ــ نقعوقدلاجا   ــكقدلاك ــلقةل ــصق( ــ ددقت ت  ــيقتحــ يق( ــكقدلت ــنقتل وخص صز
عســنسقدلا)ــل،قعوقدل  (يــذ،قعوقدلاذبــب،قعوقدلانئفــذ،قعوقدللغــذ،قعوقدللهجــذقدلادللــذ،ق
ــن،ق ــادلقي76مق(بح ثز ــبذقي70.4٪مقوختك ــتقلس ــي.قو(ثل ــنءقدلا نط  ــ ن،قعوقداللتا عوقدلل
ــن،قفــكليق)اكــلق ل بــايققنخــرقللتابيــق.قولســبذقي19.4٪مقوختكــادلقي21مق(بح ثز
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تابي ــهقإلــىقحــٍاق(ــن.قولســبذقي10.2٪مقوختكــادلقي11مق(بح ثــن،قدســتجنختهمقســلبيذقغيــاق
ــق. ــرقللتابي قنخ

تلتــًمقدلجهــنتقدإل ا(يــذقدلااخصــذقدحتــادمقلايــعقشئــنتقدلاجتاــعقوعةودقــهقدلابتلفــذقث.ق
(ــلقخــالقتحذ)ــاقدلجاهــ لققبيــرقخــثقخاد(جققــاقتحتــ يق لىق(شــنباق  ــفقعوقإ)حنءدتق
عوق(شــنباقحاياــذ،قعوقعيق(حتــ ىققــاق)أــاقغيــاق( بــ لق(ــلقخأــضقشئــنتقدلاجتاــعقعوق
ــاوخنتق ــالدتقعوقدلاش ــلقعوقدلاب ــاةقللتاخي ــاق(بنف ــاةقعوقغي ــاوجقخصــ لةق(بنف ــ ددقت )
دلكح ليــذقعوقع اــنلقدلشــأ ةةقودلالــر.قدســتجنهقي66.7٪مق(ــلقدإل ا(ييــلقو ادبــمق
ــن،قعلــهق ي72م،قعلــهقيل بــايمققنخــرقللتابيــق.قوخ ســبذقي27.8٪مقو ادبــمقي30مق(بح ثز
ــنق(ــن.قوخ ســبذقي5.6٪مقو ادبــمقي6مق(بح ثيــل،قعلــهقغيــاق يفــكليمقوقنخــرقللتابيــققل  ز

قنخــرقللتابيــق.قكاــنقعفــنلتقلذلــكقخينلــنتقدلجــاولقودلشــكرقي9(

جدول )10( حق طرح الرأي مع عدم املشاركة يف التضليل أو التشهير

النسبة املئويةالتكراراتالستجاباتالتوجيهات التطبيقية
دإل ا(يــذق دجلهــنتق تســاحق الق عنق )جــبق
ــنق ــلقضي شه ــلق)شــنلكق( دملاخصــذقل فســهنقعوق(
خناللــًالققخ صــاقعوق(ــلقدونققصــاقإلــىقعنق
دقللتشــهياقعوقدالد ــنءدتقدلكنةخــذقعوق تكــ نق( بــاز

دلشــبصيذ. دخلص (ــنتق

يل بايم
قنخرقللتابيق

6560.2٪

يفكليم
ميكلقتابي هقإلىقحاق(ن

3936.1٪

٪43.7غياققنخرقللتابيق
٪108100دملجا ع

3-قحققطاحقدلاعيق(عق امقدلاشنلكذقشيقدلتضليرقعوقدلتشهيا
عكــّاقي65مق(ــلقدإل ا(ييــلق لــىقضــاولةقتابي هــنقك لهــنقيل با)ــذمقوخ ســبذقخلغــتقي60.2٪م.ق
ــتق دقيفــكليذمقوخلغ ــاز ــنق(أن)ي ــنقود تباوب ــاق( ــىقح ــنقإل ــذقتابي ه ــىقإ(كنلي ــمقإل ــبقي39مق( ه وةب
لســبتهمقي36.1٪م.قوةبــبق ــادققليــرقإلــىق ــامققنخليــذقتابي هــن،قوبــمقعلخأــذقإ ا(ييــلقخ ســبذق

ــننقتلــكقدلتفنصيــر. ي3.7٪م.قودلجــاولقودلشــكرقي10مق)بي 
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النتائج

أهم نتائج البحث
ق1  ــامق لــمقدل نئــمقخنالتصــنلقخ لــ دقل دئــحقو(اولــنتقخنصــذقخنلاأن)يــاقدلأن(ــذقللباد(ــجق.

ــلق ــيق  ــنهقدإل ا( ــاقدلبا ــنزقوعخأ ــطقوداللحي ــذقدلتبب ــًزقحنل ــا  ذق  ــذقودلاس دلاائي
ــذقدلشــؤونقدلسينســيذ. ــيقل ــرقدلاأل (ــنتقوتغاي ــذقودل ًدبــذقودلشــفنشيذقش دلاق

ق2 ضأــفقدلتأــنونقودلت ســيققدلاشــتاكقخيــلقعقســنمقدلأاقــنتقدلأن(ــذقشــيقدلهيأةقودلاؤسســنتق.
دإل ا(يــذقحــنلقدونق(أاشــذقدل نئــمقخنالتصــنلقختلــكقدلل دئح

ق3 ــيق. ــذقب ــاقدلأن( ــنالةقإزدءقدلاأن)ي ــىقدلا(ب ــمقخنالتصــنلقإل ــ قدل نئ ــيقتا  ــمقدألســبنهقدلت عب
ــذمقلتح يــققعبادشهــنق ــذقيدلاؤسســذقدإل ا(ي ــذقدلادخلي سينســذقدلضبــطقدلتــيقتفاضهــنقدلبيئ
 بــاقدتبــنعقآليــنتقدالقتــادهقداللت نئــيق(ــلقدلاأل (ــنت،قإةقإنقدل نئــمقخنالتصــنلقغنلبــنق(ــنق
ــيق ــ ةقدل ســيلذقدلت ــذقحســبق  د(ــرقق ــمقدلاســنلذقدإل ا(ي ــنءقوت يي ــهقشــيقخ  ــاقدختينلدت )غي

)أاــرقخهــنقعوقضأفهــن.
ق4 كشــفتقبــذهقدلالدســذقعلــهقشــيقحــنلقدلتث يــفقإزدءقالئحــذقدل  د ــاقودلاأن)يــاقدلتابي يــذق لق.

إ(كنليــذقتحــ لقدل نئــمقخنالتصــنلق(ــلق(جــادق(ــادٍعقإلــىقي(بــاعمقلــ قت دشــاتقلــهقدلشــاوطق
دلبنصــذقخنتبــنةقدل ــادلقخاــنق)تفــقق(ــعقدلأ د(ــرقودل ــ ىقدلاؤثــاةقشــيقدلادخــرقودلبــنلج.

ق5 عضنشــتقبــذهقدلالدســذقلتنئــجقو(ؤفــادتقو(احظــنتقلهيــأةقدإل ــامقودالتصــنالتقخشــأنق.
الئحــذقق د ــاقدلبــّثقدإل ا(ــيق(ــلقآلدءق(تبصصيــلقشــيقبــذدقدلاجــنل،قو(ــاىقتابي هــنق

(ــلققبــرقدلأن(ليــلقشــيقدلاؤسســنتقدإل ا(يــذ.
ق6 تجّلــتقدألبايــذقدلايادليــذقخإ)جــندق( نلخــنتق( ض  يــذقخيــلقكرق(ــلق(حــاددتقبيــأةق.

دإل ــامقودالتصــنالتقوسينســذقدل ســيلذقدإل ا(يــذقوقيــمقدل نئــمقخنالتصــنلق لــىقعســنسق
ــذق ــلقدألحــادث. ــذقو(أتال حنلــذقدلجاهــ لقللحصــ لق لــىقصــ لةق(ت دزل
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المصادر والمراجع

اوًل: المصادر العربية والمعربة:
ق1 ــرقدلألاــيقلا نبــجقدلبحــثقشــيقدلألــ مق. ــًقلوس.قي2016م.قدلالي ــ ز،قوقولي خــ هق(نتي

داللتان يــذقيدلاجلــاق1م.قي(حاــاقدلج بــاي،قدلاتالاــ نمقدل نبــاة:قدلااكــًقدل  (ــيق
للتالاــذ.

ق2 حســلق اــندق(ــكنوي،قوقليلــىقحســيلقدلســيا.قي1998م.قدالتصــنلقولظا)نتــهقدلاأنصــاةق.
يط1م.قدل نبــاة:قدلــادلقدلاصا)ــذقدللب نليــذ.

ق3 خليــرق بــاقدلاحاــلقدلاأن)اــذ.قي2010م.ق لــمقدل فــسقداللتان ــيقيدلاجلــاق3م.ق.
 اــنن،قدأللدن:قددلقدلفكــاقلنفــاونقو( ز ــ ن.

ق4 ــمقدل فــسقداللتان ــي.قدل نبــاة:ق. ــنقدلاأنصــاةقلأل ســن(يذقدلج ــاي.قي2001م.قدل ضن)
لن(أــذقدألزبــا.

ق5 ــاعيقدلأــنمقدلأاخــيقلحــ ق(ســألذقدل حــاةق. ســأاقدلا)ــلقإخادبيــم.قي1980م.قدتجنبــنتقدل
ــذ. يدلاجلــاقدألولــىم.قخيــاوت:ق(اكــًقدلدســنتقدل حــاةقدلأاخي

ق6 شــاجق(حاــاقصــ دن.قي2018م.قطادئــققدلبحــثق( ا(ــذقلاادئــققدلبحــثقوكيفيــذقإ ــاددق.
دلبحــ ثقيدلاجلــاق1م.قخيــاوت:ق( تــاىقدلاأــنلف.

ق7 كن(ــرقدل يــم.قي2012م.ق( نبــجقوعســنليبقكتنخــذقدلبحــثقدلألاــيقشــيقدلالدســنتق.
دإلســتادتيجيذ. ودلالدســنتق للبحــ ثق حا لدخــيق ًق (اكــ خيــاوت:ق خغــادد،ق دإللســنليذ.ق

ق8 (حاــاق بــاقدلحايــا.قي2004م.قلظا)ــنتقدإل ــامقودتجنبــنتقدلتأثيــاقيط3م.قدل نبــاة:ق.
ــمقدلكتب.  نل

ق9 ــذ.ق. ــنلقخليف ــنزيقلا ــي،قوقغ ــققدلبينت ــنلقت شي ــاقدلجب ــي،ق ب ــنلقدل أيا ــاقدلأ ــاق ب (حا
ي2015م.قطــاققو( نبــجقدلبحــثقدلألاــي.ق اــنن:ق(ؤسســذقدلــ لدققلل شــاقودلت ز)ــع.

(بتــنلقعخــ قخكــا.قي2016م.قعســسقو( نبــجقدلبحــثقدلألاــيقشــيقدلالدســنتقدإلددل)ــذق.ق10
ودإللســنليذ.قليــ قلي ــكقدلاوليــذقلل شــاقودلتال)ــب.

( شــققدلحاادلــي،قوقآخــاون.قي2006م.ق( نبــجقدلبحــثقدلألاــي،قعسنســينتقدلبحــثق.ق11
دلألاــي.ق اــنن:ق(ؤسســذقدلــ لدق.
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ثانًيا: البحوث والدراسات والمحاضرات العربية والمعربة:
ق1 حاــادنقخضــاقســنلم،قوقلنســمق(حاــاقفــبيب.قيتاــ زق-قآهق-قع)لــ ل،ق2018م.ق.

ــي. ــثقدإل ا( ــذقدلبنح ــنئأنت.ق(جل ــذقدلش ــاقق( دله ط
ق2 ــ لق. ــ ل،ق2018م.قتأــاضقدلجاه ــاقدلســأاي.قيتاــ زق-قآهق-قع)ل فــا)فقســأياقحاي

ــي. ــذ.قدلبنحــثقدإل ا( ــنتقدإلخبنل) للفضنئي
ق3 (جلذقدلاف لذقودلت ايذ.قي2004م.ق(جلذقدلاف لذقودلت ايذ.قي15م،قصفحذق60..

ثالًثا: الرسائل والطاريح الجامعية:
ق1 آ(ــنلقســأ دي.قي2016م.قدل نئــمقخنالتصــنلقشــيقدلاؤسســنتقدإلةد يــذقدلجًدئا)ــذ.ق.

دلاســيلذ:قلســنلذق(نلســتيا.
ق2 ــبكذق. ــيقف ــنمقش ــّثقدلأ ــذقدلب ــاقخا( ــقق(أن)ي ــا.قي2017م.قتابي ــ ق(حا ــاقدلب ــمق(نل عوس

دإل ــامقدلأادقــيقيدإلصــادلقلســنلذق(نلســتيام.قخغــادد:قلــمقت شــا.
ق3 إ)اننقعحااقحس ن.قدتجنبنتق( دقعقدلت دصر.قلسنلذق(نلستياقغياق( ش لة..
ق4 ســن(يذقعحاــاقبنفــم.قي2006م.قدلأــكنسقدلبيئــذقدإل ا(يــذق لــىقدل نئــمقخنالتصــنلق.

يدإلصــادلقعطاوحــذقدكتــ لدهم.قخغــادد:قلــمقت شــا.
ق5 ــامق. ــيقدإل  ــنلقش ــمقخنالتص ــنلدتقدل نئ ــي.قي2014م.ق(ه ــننقدلاليا ــأايق فت ــيفقس س

ــادد. ــ لةم.قخغ ــاق( ش ــتياقغي ــنلذق(نلس ــيقيدإلصــادلقلس ــيقدلأادق دلاائ
ق6 ل ــنءق(كــيقدلأــًدوي.قي1995م.قحــنلسقدلب دخــذقشــيقدلصحنشــذقدلأادقيــذق-قدلدســذقحــ لق.

دل نئايــلقخنألخبــنلقيدإلصــادلقعطاوحــذقدكتــ لدهم.قخغــادد:قلــمقت شــا.
ق7 ــاق. ــاددقإزدءقدلا ظاــنتقغي ــذقخغ ــ لق(ا)  ــا.قي2012م.قدتجنبــنتقلاه ــنلقزغي (حاــاقلب

ــاق( شــ لة. ــذقخأــاق ــنمق2003.قخغــادد:قلســنلذق(نلســتياقغي دلحك (ي

رابًعا: القوانين والمطبوعات:
ق1 دلباذقدإلستادتيجيذقللس  دتقدأللخعق2015-2018.قبيأةقدإل امقودالتصنالت..
ق2 قنل نقل نخذقدلصحفييلقلقمق178.قيلس ذق1969قدلاندةق34(..
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ق3 دلتأبيــاق. وحا)ــذق دإل ــامق خ ســنئرق دلاتأل ــذق دلأادقيــذق دل  دليــلق شــيق عوليــذق قــادءةق
ودالتصــنالت. دإل ــامق بيــأةق 2009م.ق ي2004،ق ت ليهــنتق ن(ــذ.ق ودالتصــنالت،ق

ق4 الئحذقق د اقدلبّثقدإل ا(ي.قي2019م.قبيأةقدإل امقودالتصنالت..
*(لحققي3مقدلببادءقودلاحكا ن،قصفحذقيقم

**ت ظاقدألفكنلقكلهنقدل دلدقةكابنقشيقبذدقدلفصر،قشيقيدلااحقم.



151| بحوث العددقعددءقوقإ ندةقخ نءقدلث نشذقدلسينسيذقشيقدلاجتاعقدلأادقيقيدلدسذق(يادليذقشيقدأللثاوخ ل لينقدلسينسيذم

  أداء و إعادة بناء الثقافة السياسية في المجتمع العراقي

)دراسة ميدانية في األنثروبولوجيا السياسية(

م. د. نصير فكري ذياب

وزارة التربية 

المستخلص:
تأــاقدلث نشــذقدلسينســيذقودحــاةق(ــلقعبــمقوعخــازقدلا ض  ــنتقشــيقح ــرقدأللثاوخ ل ليــنقدلسينســيذق
خنلفأــرقدلسينســيق دلث نشــذقدلسينســيذ،قدألولــىقتهتــمق دلاأنصــاةقلك لهــنقتهتــمقخ اايــلق(ــلق
دلبنللــيقو)شــارقعلاــنطقدلاشــنلكذقدلسينســيذقودلســل كقدلسينســيقألشــاددقدلاجتاــع،قودلثنلــيق
)شــارقدلدســذقدلث نشــذقدلسينســيذقدلذب يــذقوتشــارقدلتصــ لدتقودلا دقــفقودألحــكنمقودآللدءق
ــاددقدلاجتاــعقدتجــنهقدلســلاذقودل ظــنمقدلسينســي،قعيق ــنقعش ــيق)ال ه ــادتقودلت يياــنتقدلت ودلاأت 
لؤ)ــذقدألشــاددقلتلــكقدلســلاذقوةلــكقدل ظــنمقوبــنةدنقدل ااــننق)شــكانقدلج بــاقدألسنســيقلــكرق
خنحــثقشــيقدلث نشــذقدلسينســيذقشــيقعيق(جتاــعق(ــلقدلاجتاأــنت،قشــإنقدلدســذقعيقث نشــذقسينســيذق
ــنق ــتبادد)زن،قت ليا)ز ــنقعمقســلا )زنقدس ــنق(اليز ــيزنقد)ا ادطيز ــنقسينس ــعقســ دءقعكننق(جتاأز ــيقعيق(جتا ش
ــنقشــإنقةلــكق)تالــبقدلدســذقدلب ــنءدتقدلسينســيذقدلتــيق)تكــ نق( هــنقدل ســققدلسينســيقشــيق عمقحضا)ز
ةلــكقدلاجتاــع،قوشــيقطليأــذقتلــكقدلب ــنءدتقبــ قدل ظــنمقدلسينســيقودلســلاذقودألحــًدهقودل بــبق
دلسينســيذقوعلاــنطقدلفأــرقدلسينســي،قو(ــنق)حالــهقدألشــاددق(ــلقتصــ لدتقوت يياــنتقخشــأنقةلــكق
ــنق ــنقكننقعمقغيــاق(تألــمقوش ز ــنق(تألاز ــنقكننقعمقل)فيز دل ظــنمقو(ؤسســنتهقول(ــ زه،قشــإنقعيقشــادقحضا)ز
لا ظــ لقدأللثاوخ ل ليــنقدلسينســيذقبــ قحن(ــرقللث نشــذقدلسينســيذقدلاتك لــذق(ــلقتلــكقدلتصــ لدتق
ــرق ــذيق)اث ــاددقودل ــل كقدلسينســيقلألش ــنطقدلس ــلقعلا ق  ــنت،قشضــاز ــفقودلت ييا ودآللدءقودلا دق

ــنق(ــلقعلاــنطقدلث نشــذقدلسينســيذ.ق لااز
ــذق وخاــنقعنقدلاجتاــعقدلأادقــيق(ــّاقختحــ التقسينســيذقخأــاقي4/9/ق2003مقشــيقظــرقدلا)ا ادطي
ــنقلتبصصــهقدلدســذق(يادليــذق(أا ــذ،ق دلجا)ــاةقلــذدقســأىقدلبنحــثقعنق)ــالسقبــذدقدلا ضــ عقوش ز
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نقلكتنخــهقدل ــندم،قوقــاقحــنولقدلبنحــثقب ــنقشــيقبــذدقدلبحــثقدلكشــفق ــلقلــًءق(لق ليكــ نق(شــاو ز
علاــنطقدلث نشــذقدلسينســيذقوبــ قودقــعقدألددءقلهــذهقدلث نشــذق(ــلقخــالقدلســل كقدلسينســيقللاافــحيلق
ق ــلق(  (ــنتقو(أ قــنتقبــذهقدلث نشــذقوكيفيــذق ودل نخبيــلقشياــنق)تألــققخث نشتهــمقدلسينســيذقشضــاز

إ ــندةقخ نئهــن.ق

Political Culture in Iraqi Society: Performance and Rebuilding 
A Field Study in Political Anthropology

Abstract:

In this research, we have dealt with one of the most important 
contemporary issues in Iraqi society after the change in 2003 in the 
field of the politics، which is the issue of political culture in Iraqi 
society، as this topic constitutes one of the most important parts of the 
political system. In this research، we learned about a number of things 
and issues، the most prominent of which are the following:

1. We got acquainted indepth with the concept of political 
culture and the relationship between it and culture، and how 
political culture is a branch of the general culture of society. 
It is concerned with the ideas، perceptions، attitudes، and 
evaluations that members of society possess towards authority 
and the political system.

2. We got acquainted with the culture of the candidate and the 
culture of the voter and the characteristics and features of each 
of them. In term of culture of the candidate, we found there are 
features، and the most prominent of which are (the political 
exploitation of religion and the employment of sub-cultures، 
the use of political money، the exploitation of ignorance، 
poverty and material baggary of individuals، distributing 
patronages to voters to buy their votes، and questioning the 
elections and their transparency and the culture of falsification 
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opponents between candidates and parties before each 
election and so on (In the field of voter culture ،the researcher 
found on the ground features ،the most prominent of which are 
the following) there is listening and submission to the reference 
by most members of society  ،and the election of candidates 
according to the culture of loyalty and belonging. It is from 
the same tribe ،and there is a blind sway among some to elect 
people according to their interests and whims ،and there has 
become a culture of doubt and mistrust among most members 
of society in the ruling class.

3. In light of the field results reached by the researcher regarding 
the performance of political culture  ،a set of ingredients was 
developed to rebuild the political culture in the Iraqi society 
after diagnosing the obstacles in the field ،and then, developing 
a set of recommendations that strengthened the building of 
this culture.

الفصل االول
 الثقافة السياسية

المبحث االول/ لماذا الثقافة السياسية؟

عناصر البحث

)المشكلة، األهمية، األهداف( 

)Study Problem( أوًل: مشكلة الدراسة
(ــلقدلبا)هــيقعّنقلــكرقدلدســذقعوقخحــثق لاــيق(شــكلتهقدلبنصــذقخــه،قدلتــيق)حــنولقدلبنحــثقتحليلهــنق
وتفســيابنقوخيــننقدل  دليــلقدلتــيقت ــفقولدءبــن،قو(ــلقب ــنقشــإنق(شــكلذقدلالدســذقتكاــلقشــيقعنقب ــنكق
ضأفــنقشــيقدلث نشــذقدلسينســيذقشــيقدلاجتاــعقدلأادقــيق(ــلقلهــذ،قكاــنقعنقعغلــبقدألشــاددقلا)هــمقشيهــنق
ث نشــذقتبأيــذقوخضــ عقلجان ــنتق(أي ــذق(ــلقلهــذقعخــاى،قو)اكــلقعنقلالــعقعســبنهقبــذهقدلاشــكلذق

إلــىق ن(ليــلقلئيســييلقباــن:
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ق1 قدلتبــنطقدلث نشــذقدلسينســيذقدلأادقيــذقخنلجان ــنتقدلث نشــذقدلفا يــذ:قشــإنقدلث نشذقدلسينســيذقشيق.
دلاجتاــعقدلأادقــيقشــيقدلكثيــاق(ــلق(فنصلهــنقالقزدلــتقتنخأــذقوخنضأــذقللث نشــنتقدلفا يــذق
يدلانئفــذق-قدلأشــياة-قدل  (يــذم،قحتــىقعصبحــتقدلث نشــذقدلسينســيذقللفــادقدلأادقــيقعســياةق
لهــذهقداللتاــنءدت،قخســببقبنلــسقدلبــ فقودلأــادمقدلث ــذقخنآلخــاقدلث نشــيقعوقدلسينســي.

ق2 ق ــامقولــ دقت شــئذقسينســيذقد)ا ادطيــذقصحيحــذقللفــادقدلأادقــي،قوبــذدقخــاولهق)ضأــفق.
دلث نشــذقدلسينســيذقدل ط يــذقللاجتاــعقلكــ نقعنقدلث نشــذقدلسينســيذقتتغــذىقوتتجــذلقوت اــ ق

(ــلقخــالقق ــ دتقدلت شــئذقدلسينســيذقدلابتلفــذ.

)study important( :ثانًيا: أهمية الدراسة
دلالدســنتق شــيق ــنق (هاز ــنق ( ض  ز و)أنلــجق )تاــاقق ك لــهق دلالدســذق ( ضــ عق عبايــذق تكاــلق
ــيذقيAnthropologyقPoliticalمق ــنقدلسينس ــرقدأللثاوخ ل لي ــيقح  ــذقدلاأنصــاةقش دأللثاوخ ل لي
ــاةقدلحجــمقخأــاقش ــادنقوتافــيق ــذقودلكبي ــالسقدلاجتاأــنتقدلاتحضــاةقودلاالي ــاعتقت ــيقخ دلت
دلاأل (ــنتق وثــ لةق دلأ لاــذق حاكــذق خفأــرق يsocietiesقPrimitiveم،ق دلبادئيــذق دلاجتاأــنتق
ودلتاــ لدتقدلهنئلــذقدلتــيقتاــاقخهــنقدلبشــا)ذ،قشالدســت نقللث نشــذقدلسينســيذقشــيقدلاجتاــعقدلأادقــيق
تأــاقةدتقعبايــذقكبــاىقشــيق(جــنلقدأللثاوخ ل ليــنقدلسينســيذقودلث نشيــذقدلاأنصــاةقلكــ نقدلث نشــذق
ــكق)اكــلقعنقللبــصق ــنقدألسنســي،قةل ــنقدلسينســيذقو(ح لب ــبقدأللثاوخ ل لي دلسينســيذقبــيققل

ــذ:- ــنطقدآلتي ــلقخــالقدل   ــذقدلسينســيذق( ــذقدلدســذقدلث نش عباي
ق1 دق(لقدلث نشذقدلأن(ذقللاجتاع.. تأتيقدلبحثقشيقدلث نشذقدلسينسيذقك لهنقلًءز
ق2 تســن اقدلدســذقدلث نشــذقدلسينســيذق لــىقشهــمق(ك لــنتقو  نصــاقدل ســققدلسينســيقدلجا)ــاق.

ولظــاةقدلا دط يــلقإليــه.
ق3 دقك لهنق. إنقدلاكتبــذقدلأادقيــذقشــيق(جــنلق لاــيقدأللثاوخ ل ليــنقودلس ســي ل لينقش يــاةقلــاز

تفت ــاقإلــىق(ثــرقبــذهقدلالدســنتق لــىقدلاغــمق(ــلقعبايتهــنقوحادثتهــن،قلذلــكقشنلا ضــ عق
(ــلقدل نحيــذقدلألايــذقودألكند)ايــذقُ)أــاقلا)ــادقوحي )ــنق)ســتحققدالبتاــنمقدأللثاوخ ل لــيق

ودلتأ(ــرقودلبحــثقودلتأاــققشيــهقالقســّيانقشــيقدلاجتاــعقدلأادقــي.
ق4 إنقدلدســذقدلث نشــذقدلسينســيذقتســن النق لــىقشهــمقدلأاقــذقخيــلقدلا دط يــلقودلســلاذق.

دلسينســيذقوخأبــنلةقُعخــاىقشهــمقدلأاقــذقخيــلقدلحــكنمقودلاحك (يــلقعوقدلتنخــعقودلاتبــ ع.
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ق5 ــذق. ــننقخنلث نش ــيننق)اتبا ــادنقعسنس ــنقخأ ــيذقبا ــنلكذقدلسينس ــذقودلاش ــذقدلا)ا ادطي إنقدلث نش
ــنق ــيذقوتا )اب ــذقدلسينس ــذقدلث نش ــرقإنقت اي ــنتقخ ــلقدلاجتاأ ــعق( ــيقعيق(جتا ــيذقش دلسينس

ــن.ق ــفق ليها )ت ق

)Objectives study(ثالًثا: أهداف الدراسة
ــذ،قإةقإنقدلهــافق(ــلقبــذهقدلالدســذق)فهــمق ــنققياــذق لاي ــكرقدلدســذقبــافقوغــاضق)جأــرقله ل
ــهقدلســؤدلقدلــذيق(ــلقعللــهقُع ــاتقبــذهقدلالدســذ،قودلســأيقإلــىقتح يــققعبــادفق ن(ــذق  لــىقعل
ةدتققياــذقوداللــذق لايــذ)1(.قلذلــكق)اكــلقتلبيــصقعبــمقدألبــادفقدلتــيقتســأىقدلالدســذقإليهــنق

خاــنق)أتــي:-
ق1 شهمقدلأاقذقخيلقدلث نشذقودلث نشذقدلسينسيذقوت شياققن اةق(أل (نتقعسنسيذقشيقةلك..
ق2 تسأىقدلالدسذقإلىق(أاشذق(الأّينتقتشكيرقدلث نشذقدلسينسيذ.ق.
ق3 دلتأافق لىقعلانطقدلث نشذقدلسينسيذقللاافحقودل نخبقشيقدلاجتاعقدلأادقي..
ق4 تســأىقدلالدســذقإلــىق(أاشــذق(  (ــنتقخ ــنءقدلث نشــذقدلسينســيذقشــيقدلاجتاــعقدلأادقــيق.

وكيفيــذقخ نئهــن.ق

رابًعا: منهجية الدراسة
لــكرقدلدســذق( هــجقتســت اقإليــهقوتأتاــاهقشــيق اليــذقدلبحــثقوقــاقدســتأارقدلبنحــثقطــاقق
ــنقشــيقدلالدســنتقدأللثاوخ ل ليــذقلك لــهق)ســهمقشــيقدكتشــنفق دلبحــثقدلكيفــّي،قودلــذيقُ)أــاقعسنسز
ــذق ــيق( هجي ــيقدلاجتاــعقدلأادق ــذقدلسينســيذقش ــيقدلدســتهقللث نش ــاقدســتأارقدلبنحــثقش ــذ،قوق (أاش
)أتاــاق ودلتــيق دلا نخلــذم،ق -ق دلايادليــذق دلاشــنبادتق يدلااحظــذ-ق دلكيفــيق دلبحــثق وعدودتق
دق(ــلقدلالدســذق(ــلقخــالقإقن(تــهق دأللثاوخ ل ليــ نق ليهــنقشــيقدلدســنتهمقشنلبنحــثقعصبــحقلــًءز
و(شــنبادتهقدلايادليــذقدلاتكــالةقشــيق(جتاــعقدلبحــث،قشهــ قيُ)احــظ،قو)شــنلك،قو) نخــر،ق
و)حــنول،قو)ســجرق(شــنبادتهقو( نخاتــهقدلايادليــذمقوبــذدقخابيأتــهق)أاــيقللبنحــثقدل ــالةق لــىق

ــذقدلسينســيذ. ــققللث نش ــققو اي ــمقوصــفقدقي ت ا)
كاــنقدســتأارقدلبنحــثقعكثــاق(ــلق( هــجقعلثاوخ ل لــيقوعدودتق ــاةقلجاــعقدلاأل (ــنتقودلبينلــنتق
(ــلقعلــرقدإلحنطــذقخشــكرقليــاقودقيــققخا ضــ عقدلالدســذقودلتأاــققشيــه،قوعبــمقتلــكقدلا نبــجق

دلتــيقدســتأالهنق(ــنق)أتــي:-
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)Ethno science 1- المنهج المعرفي )الفهم الذاتي
ــىقدكتشــنفق دق)اتكــًق ل ــاز ــنقلا) ــنقلظا) ــيقدلفكــاقدأللثاوخ ل لــيقدتجنبز ــيقش ق)أــاق( هــجقدلفهــمقدلذدت
ــذدق)أــافقبــذدق ــذ،قل ــيقدســتأانلقبــذهقدلث نش ــمقش ــاددقث نشتهــمقوطا) ته ــنقدألش ــيق) ظــمقخه ــذقدلت دلاا) 

ــيمق)2(. ــرقدلاأاش ــنقيخنلااخ ــجقع)ضز دلا ه
وشــيقضــ ءقبــذدقدلا هــجقدلاأاشــيقعوق(ــنقُ)أــافق»خنلفي  (  ل لــي«قشــإنقشهــمقســل كقدألشــاددقوتفســياهق
)بــاعق(ــلقشهــمقدلاا) ــذقدلتــيق)الكــ نقخــهقدألفــينءقوليــسق(ــلقخــالقلؤ)ــذقدلبنحــثقعوقتفســياهقدلذدتــيق

لألفينء)3(.
قإةنقبــذدقدلا هــجق)هتــمقختصــ لدتقدلابح ثيــلقالقتص لدت ــنقلحــل،قإةقإنقدلبنحــثق)ت صــرقإلــىقدل تنئــجق
دلايادليــذق(ــلقخــالق(ــنق)ســتااهق(ــلقودقــعقدلث نشــذقوولهــنتقلظــاقدألشــاددقدلا تايــلقلتلــكقدلث نشــذ،ق
ســ دءقكننقعولئــكقدألشــاددقل)فييــلقعمقحضا)يــل،ق لاــنءقعمق(تألايــل،ق نلشيــلقخنل ــادءةقودلكتنخــذقعمق
غيــاق نلشيــل،قللــنلقكنلــ دقعمقلســنء،قشنلث نشــذقدلسينســيذقكب يــذقدلث نشــنتقالقتبتــصقخاب ــذق(أي ــذقعوق

شئــذقدونقعخــاى.

2- المنهج الوصفي األثنوغرافي
ــتهقوعنق ــاونقدلدس ــذيق)ا) ــذقدل ــادنقدلالدس ــيقلاي ــ نقخنل صــفقدلح ي  ــ نقدألث  غادشي ــًمقدلبنحث ق)لت
) تاخــ دق(ــنقع(ك هــمق(ــلقعلشــاذقدآلخا)ــلقوخبادتهــمقدلي (يــذ،قو)تالــبقبــذدقشــيقحــاهقدألدلــىقدللــذق
ــنقدللــذق(ــلق ــذ،قو)تالــبقبــذدقع)ضز ــلقوخبادتهــمقدلي (ي ــنقع(ك هــمق(ــلقعلشــاذقدآلخا) ــيقدل ــاهق( ش
ــيق ــذ،قشنألث  غادش ــمقدلي (ي ــنالتقحينته ــلق(ج ــلقو( ــلقدلابح ثي ــيق( ــايقوداللتان  ــاهقدلجس دل 
شنلبنحثــ نق دلاهاــذ)4(،ق )فهــمقخبادتهــمق لكــيق دآلخا)ــلق شــيق  دلــمق دلأايــقق داللغاــنسق ) شــاق
ــذق الهــمقوصفــنقلاــنقفــنباوهقوســاأ هقو ن)شــ هق ــ نق)ســأ نقإلــىقعنق) ا(ــ دقشــيقلهن) دألث  غادشي
شــيقدلايــادنقوتح )ــرقدلببــادتقودلااحظــنتقدلايادليــذقإلــىقلصــ صق(كت خــذقخأــاقتاو)ــلقوتســجيرق

ــنت)5(. ــكقدلااحظ تل

خامًسا: مجتمع الدراسة: 
ــذق ــًتقدلالدس ــي«قوتاك ــعقدلأادق ــيقدلاجتا ــيذقش ــذقدلسينس ــذق»دلث نش ــىقدلدس ــيقإل ــنقدلحنل ــأىقخحث  )س
ودلا نخــاتقدلايادليــذقشــيق(ا) ــذقخغــاددقخجنلبيهــنقدلكــاخقودلاصنشــذقو( نخلــذق(جتاــعقدلالدســذق(يادليزن.
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قلذلــكقشــإنق(جتاــعقدلالدســذقيدلابح ثــ نمقدلــذيقعلــاىقدلبنحــثق(أهــمقدلحــ دلقدلافتــ حق
 بــاقدلا نخــاتقدلايادليــذ،قلــمق) تصــاق لــىقفــا)حذق(أي ــذقخــرقكننقدلابح ثــ نق(ــلق(بتلــفق
طب ــنتقوفــادئحقدلاجتاــعقدلأادقــيق(ــلقي(ث فيــلقو(هتايــلقخنلشــأنقدلسينســيقوطلبــذق
لن(أــنتقوفــي خق شــنئاقو اــنلقوكســبذقو(ــنقإلــىقةلــكقلتكــ نقدلأي ــنتقدلتــيقتــمقإلــادءق

ــذق ــلق(بتلــفقفــادئحقدلاجتاــعم. ــذق(أهــنق(اثل دلا نخــاتقدلايادلي

سادًسا: أدوات جمع البيانات والمعلومات: 
قتتايــًقدلالدســنتقدأللثاوخ ل ليــذقخا نبجهــنقوعدودتهــنقدلبنصــذقشــيقدلبحــثقدأللثاوخ ل لــيق
ــيقدســتأانلهنقللا نبــجق ــذقش ــ مقداللتان ي ــلقخأــضقدلأل ــنلهقخي ــلقولــ دقت  ــىقدلاغــمق(  ل
ودألدودت،قلذلــكق لــىقدلاغــمق(لقدلت ــنلهقخيلقدلألــ مقداللتان يذقكألاــيقيدأللثاوخ ل لينق
ــيق ــافقش ــىقدالخت ــهق)ب  ــنقإالقعل ــنقو( ض  نته ــضق( نبجه ــيقخأ ــرقش ــنعمقودلتادخ وداللتا
خأــضق( ض  نتهــنقوطــاققدلبحــثقشيهــنقإالقعنقبــذدقدالختــافقخيــلقبــذهقدلألــ مقليــسق(أ ــنهق
دلفصــرقعوقدلأــًلقخيــلقدلا ض  ــنتقدلتبصصيــذقوطادئــققدلبحــثقدلبنصــذقخــكرق لــمقوإلاــنق
ــيقدســتأالهنق ــافق)ســاحقخنلتأــنونقودلتكــادلقودلتادخــر)6(،قوإنقعبــمقدألدودتقدلت بــ قدخت

دلبنحــثقشــيقلاــعق(ندتــهقدلايادليــذقبــيق(ــنق)أتــي:ق
دلااحظذقدلايادليذ:قيobservationقField(.ق1
دلا نخاتقدلاأا ذ:قيinterviewsقdepth(.ق2
للتث يــفق.ق3 (هاــذق عددةق لك لهــنق داللتان ــي،ق دلت دصــرق و( دقــعق دإل ــامق وســنئرق

ــنقإلســ نطقدلبصــ م،قكاــنقعلهــنقعددةق(هاــذقلتأبيــاق دلسينســيقودلتحشــياقووســيلذقع)ضز
ــيذ.ق ــمقدلسينس ــمقوتفن اته ــمقوعشكنلب ــلقآلدئه ــاددق  دألش

المبحث الثاني/ الثقافة والثقافة السياسية

)Culture( :أول / الثقافة
ــبق ــىقدلتهذ) ــالق ل ــذقوســا ذقدلتألــم،قكاــنقت ــىقدلفهــمقودلفا  ــنق ل ــذمقلغ )ز ــالق(فــادةقيدلث نش قت
ودلت  )ــمقودلتأا)ــر،قإةقلــنءتقلفظــذقدلث نشــذقشــيقكتــبقدللغــذق(أخــ ةةق(ــلقدلفأــرقيثَِ ــَفمقدلشــيءق
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ــن،قوث  شــذ:قعيقحذقــُه،قشي ــنلقللــٌرقثَِ ــف:قعيقحــنةققدلفهــمقســا)عقدلتألــم،قو) ــنلقغــامق ث فز
ث ــف:قعيقةوقشا ــذقوةكنءقثنخــتقدلاأاشــذقخاــنق)حتــنجقإليــه،قودلث ــنفق  ــاقدلأــاه:قبــيقحا)ــاةق

تكــ نق(ــعقدألقــ دسقودلا(ــنحق) ــّ مقخهــنقدلشــيءقدلاأــ ج)7(.
ودلفكــاي،ق دلث نشــيق تادثهــمق شــيق ةكابــنق دلأــاهقولدق عصيلــذق  ــاق كلاــذق شنلث نشــذق ق
ْدقخِِهْمق ُهْمقِشيقدْلَحْاِهقَشَشــاِّ نقتَْثَ َف َّ َشإِ(َّ دل ــاآنقدلكا)ــم،ققــنلقتأنلــى:ق﴿ق وقــاقلــنءقةكابــنقشــيق
ــُاوَن﴾قيداللفــنل:57م،قوشــيقآ)ــذقُعخــاىقق لــهقتأنلــىق﴿قَودْقُتُل ُبــْمقَحْيــُثق كَّ ُهــْمق)َذَّ َ(ْلقَخْلَفُهْمقلََألَّ
ْلُأ لِيــَلق ثَِ ْفُتُا ُبــْمقَوعَْخِاُل ُبــْمقِ(ــْلقَحْيــُثقعَْخَاُل ُكــْم﴾قيدلب ــاة:ق191م،قوشــيق( ضــعقآخــاق﴿(َّ
شــيق دلث نشــذقب ــنق ﴾يدألحــًده:ق61م،قش ــاقلــنءق(فهــ مق تَْ تِياز َوُقتُِّلــ دق ُعِخــُذودق ُثِ ُفــ دق عَْ) ََاــنق
دالســتأانلقدل اآلــيقخاأ ــىقيدإلدلدكقودلظفــامقعيقخاأ ــى:قعدلكتا بــمقوولاتا بــمقوظفاتــمق
ــنقشــيقدل ــاآنقدلكا)ــمقلــنءتقخاأ ــىق ــنق  ــاقدلأــاهقودالليز خهــم،قلذلــكقشــإنق(فــادةقدلث نشــذقلغ )ز
»دلفهــمقودإلدلدكقودلظفــاقودلحــذققودلاهــنلة«)8(،قوألنق( دلهــذقدلأــاوقودلظفــاقخــهق)تالــبق
دلاً)ــاق(ــلقدلاهــنلةقودلابنغتــذقو(ضن فــذقداللتبــنهقودلشــاةقشــيقدلااحظــذقوإدلدكقتحاكنتــهقلــنءق

ــذ.ق ــذقدل اآلي ــادتقدللغ ) ــعقدلتأبي ــلقلودئ ــىق( ــذدقدلاأ  ب
وعنقلايــعقبــذهقدالســتأانالتقلااللــذقدلث نشــذقتبتلــفق ــلقدلــاالالتقدلاأنصــاةقلافهــ مقدلث نشــذق
لااولتــهقوتاــ لهق لــىق)ــاقدأللثاوخ ل ليــنقلكــ نقدلث نشــذقتاثــرققلــبقدأللثاوخ ل ليــنقو(ح لبــنق
دألســنس،قإةق)تفــقق لاــنءقدأللثاوخ ل ليــنقدلث نشيــذقيAnthropologyقCulturalمق لــىقعنقدلث نشــذق
بــيق( ضــ عق لاهــمقلك هــمق)بتلفــ نقشــيقتأا)فنتهــن،قش ــاققــنمقيكاوخــاقوكاكهــ نمقوباــنق(ــلق
كبــنلق لاــنءقدأللثاوخ ل ليــنقدلث نشيــذقشــيقدل ال)ــنتقدلاتحــاةقشــيق ــنمقي1951مقخإ اــنءق(ــنق)ً)ــاق
ــنقلافهــ مقدلث نشــذ،قحيــثققن(ــنقخجاــعق ــادقكبيــاق(ــلقدلتأا)فــنتقشــيقدلكتنخــنتق  لــىقي150مقتأا)فز
دأللثاوخ ل ليــذقودلس ســي ل ليذقوكنلــتقخأــضقبــذهقدلتأا)فــنتقوصفيــذقتهتــمقيخنلاحتــ ىق
ــمقدلا(ــ زم،قخي اــنق ــبقدلا(ــًيقوتأل ــمقيخنلجنل ــنتم،قوخأضهــنقدآلخــاقســيك ل ليذقتهت ودلاك ل

خأضهــنقدآلخــاقخ نئــيق)هتــمقيخنلصيــغقوعلاــنطقدلفأــرقودلســل كم)9(.
وشــيقلهن)ــذقدل ــانقدلتنســعق شــاقوخاد)ــذقدل ــانقدلأشــا)لقكننقب ــنكقفــبهقدتفــنققخيــلق لاــنءق
دأللثاوخ ل ليــنق لــىقدألخــذقخنلتأا)ــفقدلاشــه لقدلــذيقوضأــهقدأللثاوخ ل ليقدلبا)انلــيقيإدودلدق
ــذ«قيPrimitiveق ــذقدلبادئي ــ مق»دلث نش ــهقدلا س ــيقكتنخ ــنمق1871مقش ــيق  ــ لقTylorقEdwardقش تن)ل
cultureم،قإةق ــافقتن)لــ لقدلث نشــذ:قخألهــنقةلــكقدلــكرقدلااكــبقدلــذيق)شــارقدلاأاشــذقودلأ نئــاق
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ودلفــلقودألخــاققودل نلــ نقودلأــنددتقوكرقدل ــالدتقدُألخــاىقدلتــيق)كتســبهنقدإللســننقخ صفــهق
دقشــيقةلــكقدلاجتاــع.ق)10(  ضــ ز

وألبايــذقبــذدقدلتأا)ــفقدلــذيقلــنءقخــهقتن)لــ لقلافهــ مقدلث نشــذقوفــا ليته،قش ــاقعخــذقخهــذدق
دلتأا)ــفقكبــنلق لاــنءقدأللثاوخ ل ليــنقشــيقخا)انليــنقودل ال)ــنتقدلاتحــاةق(ــلقخأــاهقع(ثــنلق»ســا اق
ــلاقWissler،ق ــ يقLowieقوشن)س ــاقKeller،قو(نلي  شســكيقMainowski،قول Sumner،قوكل

شــيق دأللثاوخ ل ليــنق وصلــتق »وقــاق Benedictق وخ اكيــتق Boas،ق وخــ دزق Sapir،ق وســنخياق
ــذ)11(. ــمقللث نش ــهقلفســهنقكأل ــتقشي ــذيق اش ــىقدلحــاقدل ــنتقدلاتحــاةقإل دل ال)

ع(ــنقعفــهاقدلتأا)فــنتقلافهــ مقدلث نشــذقدلتــيقلــنءقخهــنقكبــنلق لاــنءقدأللثاوخ ل ليــنقخأــاقتن)لــ لقشهــيق
(ــنق)أتــي:-ق)12(

ــهق ــ نقت نقل ــذيق)ك ــ عقدلســل كقدلاكتســبقدل ــيق(جا ــذقب ــافقدلث نش -قيكيســ جقKeesingم:قُ)أ
ــن. دلتان يز

ــنقشــيقحيــنةق -قع(ــنقيســنخياقSapirم:قشيذبــبقإلــىقعنقدلث نشــذقتشــارقكرقدلأ نصــاقدلا لوثــذقدلتان يز
دإللســننقدلاند)ــذقودلاوحيذ.

-قخي اــنق)ــاىقي(نلي  شســكيقMalinowskiم:قعنقدلث نشــذقبــيقدلايــادثقداللتان ــيقدلــذيق)شــتارق
 لــىقدلأ نصــاقدلاند)ــذقدلا لوثــذقودلســلعقودلأاليــنتقدلت  يــذقودألشكنلقودلأــنددتقدلفاد)ــذقودل يم.ق
ــذق ــت )نتقكنش ــىقدلاس ــنةق ل ــل هقللحي ــذقوعس ــي:قطا)  ــذقب ــامقإنقدلث نش ــنقت  ــ لق(ا ــلقدل  و)اك
خاــنقشيهــنقدلاســت ىقدلسينســيقعوقداللتان ــيقعوقدالقتصــنديقعوقدلا) ــيقعوقدلف ــي،قشنلث نشــذق
ــذق ــيقيث نش ــيقتأ  ــيذمقودلاســت ىقداللتان  ــذقسينس ــنكقيث نش ــيقب  ــىقدلاســت ىقدلسينســيقتأ   ل
ــذق ــيقيث نش ــيقتأ  ــت ىقدلا)  ــذمقودلاس ــذقدقتصند) ــيقيث نش ــت ىقدالقتصــنديقتأ  ــذمقودلاس دلتان ي

ــذم.ق ــذقش ي ــيقيث نش ــيقتأ  ــت ىقدلف  ــذمقودلاس د) ّي

Political Culture :ثانًيا / الثقافة السياسية
ــنلق ــلقعد(ث ــنتقدأللثاوخ ل ليي ــىقكتنخ ــيذقإل ــذقدلسينس ــيقدلث نش ــذقللبحــثقش قتالــعقدلجــذولقدلفكا)
ــعقدل  (ــي«ق ــاقMeadقMargaret«ق ــلق»دلانخ ــتق(ي »لوثقخ اكــتقBenedictقRuth،قو(نلكا)
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ودلتــيق  يــتقخنلكشــفق ــلقدل يــمقدلسينســيذقودلاأت ــادتقودلاانلســنتقدلفا)ــاةقدلتــيقتايــًقث نشــذق
(ــن.)13(

ــنق  ــاق ــنقخنصز قلــذدقتاثــرقدلدســذقدلث نشــذقدلسينســيذقالقســّيانقشــيقإطنلبــنقدلاالأــيقدلث نشــيقدبتان(ز
ق ــلقدبتاــنمق لاــنءق  لاــنءقدأللثاوخ ل ليــن،قالســّيانقشــيقح ــرقدأللثاوخ ل ليــنقدلسينســيذقشضــاز

داللتاــنعقدلسينســيقو لاــنءقدلسينســذقشــيقدلدســذقبــذدقدلجنلــب.
إنق(فهــ مقدلث نشــذقدلسينســيذقكننق( ضــعقل ــنشقفــا)اقخــالقدلأ ــ دقدألخيــاةق(ــلقدل ــانقدلأشــا)لق
ــنعق ــنءقداللتا ــنقو لا ــنءقدأللثاوخ ل لي ــلق لا ــنقخي ــفق ليه ــمقدلابتل ــاقدلافنبي ــلقعكث ــتق( وكنل

دلسينســيقو لاــنءقدل فــس.)14(
ل ــاقخــازق(فهــ مقدلث نشــذقدلسينســيذقخشــكرقودضــحقشــيق  ــاقدلتســأي ينتق(ــلقدل ــانقدلأشــا)لقشــيق
إطــنلقدألخحــنثقشــيقدلت ايــذقدلسينســيذقخ صفهــنقعحــاقدلأ نصــاقدألسنســيذقلتاييــًق(ادحرقلاــ قوتا لق
دل ظــمقدلسينســيذقودلت نلهــنق(ــلقدل ظــمقدلسينســيذقدلت ليا)ــذقإلــىقدل ظــمقدلحا)ثــذ،قلــذدقشنلفاضيــنتق
دلســنخ ذق ــلقدلث نشــذقدلسينســيذقكنلــتقتســت يقشــيقدل دقــعق(ــلقشاضيــنتقدلت ايــذقدلسينســيذقودلتــيق
ســندتقآلــذدكقودلتــيق(ؤددبــنقعنقدلاجتاأــنتقتتاــ لقخ دســاذق اليــذقتاــ لقسينســيقخنتجــنهقلشــعق
ــنمقدلسينســيق ــالدتقدل ظ ــًقق ــىقتأً) ــذقوإل ــعقخنلشــؤونقدلسينســيذقدلأن( (ســت ىق(ســنباذقدلاجتا
ــيق ــيقودألخاق ــيقدلاجتاــعقكنل ظــنمقدالقتصــنديقودل ظــنمقدلا)  ــًهق ــلقدل ظــمقدُألخــاىقش وتان)

وغيابــن.)15(
ــلق ــنق( ــنقS.Verba«قوبا ــاقG.Almond،قوســاليقشياخ ــرقدلا ل ــاقدلدســذقدلأنلاــننق»غنخا) وتأ
كبــنلقدلألاــنءقودلافكا)ــلقشــيقدل ال)ــنتقدلاتحــاةقشــيقســتي ينتقدل انقدلأشــا)لقوباــنق(تبصصننق
شــيق(جــنلقدلث نشــذقدلسينســيذقودل ظــمقدلسينســيذق(ــلقعخــازقدلالدســنتقشــيق(جــنلقدلث نشــذقدلسينســيذق
دلاأتاــاق ليهــنقودلتــيقحنولــتقدلاخــطقخيــلقدلث نشــذقودلسينســذقوشــققدلاؤ)ــذقدأللثاوخ ل ليــذقدلتــيق
تاتكــًق لــىقدولقولاــطقدلث نشــذقدلسينســيذقبــرقبــيقت ليا)ــذقعمق(اليــذقوتأثيابــنق لــىق اليــذقدلت ايــذق

دلسينســيذقوطبيأــذقخ ــنءقدل ظــنمقدلسينســي.
ولــنءتقدلدســذقيدلا لــاقوشياخــنمقشــيقدلث نشــذقدلسينســيذقدلدســذق(يادليــذق( نللــذقللاــاةق(ــنقخيــلقيق
1958-1963مقإةقدســتغاقتقي5مقســ  دتقفــالتقخاســذق(جتاأــنتق(تبن) ــذقلســبيزنق(ــلقلنحيــذق
دلث نشــنتقدلســنئاةقشيهــن،قوبــذهقدلــاولقدلتــيقفــالتهنقدلالدســذقبــيقيدل ال)ــنتقدلاتحــاةقدأل(ا)كيــذق
وخا)انليــنقوإلانليــنقوإ)انليــنقودلاكســيكمقإةقت صــرقدلبنحثــننقإلــىقعنقدل ال)ــنتقدلاتحــاةقوخا)انلينق
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تضا ــننقخصــ لةق(ائاــذقســياق اليــذقدلا)ا ادطيــذقوتاتلــكننقث نشــذقسينســيذق(اليــذقليــاةقو نليــذق
ــننقعنقدل ظــمقدلشــي  يذق ــاىقدلاؤلف ــنق) ــن،قكا ــألزنق( ه ــرقف ــيقعق ــذقدُألخــاىقب ــاولقدلثاث ــنقدل خي ا
ــذ،قوالق)كفــيق ــنقدلا)ا ادطي ــرقدلألي دق ــلقدلاث ــاةقلــاز ــثقخأي ــمقدلثنل ــادنقدلأنل ودلفنفــيذقولظــمقخل
ــنق)جــبقعنق)كــ نق ــذمقوإلا ــذقيدل ينخي ــنمقدلاؤسســنتقدلتاثيلي ــىقلظــنمقد)ا ادطــيققي دلحصــ لق ل
ــاق ــيذقوق د  ــنتقدلسينس ــذقخنالتجنب ــذقدلاتاثل ــاقدلا)ا ادطي ــاقدل  د  ــ قتا ) ــكقوب ــلقةل ــاق( عكث
ق ــلقدلأاقــذقخيــلقدلحــكنمقودلاحك (يــلقوبــذدق دلســل كقدلسينســيقوعول )ــنتقص ــعقدل ــادلقشضــاز

)تالــبقث نشــذق(اليــذقحا)ثــذ)16(
وبــذدق)أ ــيقخحســبقدلدســذق»دلا لــاقوشياخــن«قعنقدلث نشــذقدلسينســيذقتبتلــفق(ــلقدولــذقإلــىق
ُعخــاىقو(ــلق(جتاــعقإلــىقآخــاقإةقإنقب ــنكقتبن) ــنقشــيقدلث نشــنتقو(ــلقثــمقب ــنكقتبن)ــلقشــيقدلث نشــذق
دلسينســيذ،قوطبيأــذقدل ظــمقدلسينســيذقدلا لــ دةقشيهــن،قوب ــنكقصأ خــذقشــيقإ)جــندقث نشــذقسينســيذق

ــذ. ــذقعوقدلت ليا) ــنتقدلحضا) ــنقكرقدلاجتاأ ــققعوقتشــتاكقشيه ــذقت اب  ن(
إنق(فهــ مقدلث نشــذقدلسينســيذقلــنءتقلــهقتأا)فــنتق(تأــادة،ق( هــنقتأا)ــفققن(ــ سقلن(أذقعكســف لدق
»dictionaryقOxford«قللث نشــذقدلسينســيذقخألهــنق(جا  ــذق(ــلقدالتجنبــنتقودل يــمقدلتــيقتتصــرق
ــنمقعوق ــذدقدل ظ ــ قب ــلبيذقلح ــذقعوقس ــنتقإ)جنخي ــلقدتجنب ــنقتتضا ــيق(حــاد،قكا ــنمقسينس ــرقلظ خأا
ــنقخشــأله)17(،قع(ــنقدلأنلــمقيعل)ــكقلويمقشيــاىقعنقدلث نشــذقدلسينســيذقبــيقدل يــمق عحــكنمقت ييايــذقع)ضز
ودلاأت ــادتقودالتجنبــنتقدلأنطفيــذقلألشــاددقحيــنلق(ــنقبــ قكنئــلقشــيقدلأنلــمقدلسينســي)18(،قع(ــنق
»خيتــاقليتــر«قشيأاشهــنقخألهــنقعلاــنطق(ــلقدلاأــنلفقودلت يياــنتقدلتــيقتاتبــطقخنلســلاذقدلسينســيذ)19(ق
شــيقحيــلقلــنءقتأا)ــفقي( ل)ــسقدوشاليــذمقللث نشــذقدلسينســيذقخألهــنقدلج دلــبقدلسينســيذقللث نشــذق

خن تبنلبــنقتشــكرق(جا  ــذق( ظاــذ)20(.
و)اكــلقدل ــ لقإنقدلث نشــذقدلسينســيذقبــيق(جاــرقعشــكنلقوت لهــنتقو(أت ــادتقدلفــادقعوقدلجان ــذق
عوق(جتاــعق(أيــلقلحــ قدل ظــنمقدلسينســيقخكليتــهق(ــلق(ك لــنتقوعحــًدهقولان ــنتقضغــطقوعلانطق

دلســل كقدلسينســيقو(أاشــذق(ــنق)أت ــاهقدلاجتاــعقإزدءقتلــكقدلب ــىقودلاؤسســنتقدلسينســيذ.ق

ثالًثا / العالقة بين الثقافة والثقافة السياسية
(ــلقخــالقدل ــادءةقدلاتأليــذقللث نشــذقدلسينســيذقوخحث ــنقشيهــنقدتضــحقعنقب ــنكق اقــذقوثي ــذقو(تادخاــذق
خيــلقدلث نشــذقكافهــ مق ــنمقودلث نشــذقدلسينســيذقكافهــ مقخــنص،قخــرقإنقعشضــرقت صيــفقللث نشــذق
دلسينســيذقخألهــنقلــًءق(ــلقدلث نشــذقدلكليــذقللاجتاــع،قخاأ ــىقعلهــنقث نشــذقشا يــذقيSub-cultureمق
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حيــثقتتأثــاقدلث نشــذقدلسينســيذقخنلث نشــذقدألفــار،قوبــذدقخــاولهق)جأل ــنقلفســاقدلث نشــذقدلسينســيذقشــيق
دلاجتاــعقحيــثق) لــاقب ــنكقظ دبــاقسينســيذقتفســاق(ــلقخــالقدلث نشــذ،قودل دقــعقبــذدقلجــاُهق  ــاق
ــنقحيــثقتتبــعقعصــ لقدل ظــنمقدلاعســانليق دقث نشيز »(نكــسقشيبــا«قدلــذيقشســاقدلظ دبــاقدلسينســيذقتفســياز
ــذقبــذدقدل ظــنمقتالــعقإلــىقدلتشــنلقدلأ يــاةقدلباوتســتنلتيذ. ــن،قوولــاقعنق(الأّي سينســيزنقودقتصند)ز

)21(

قث نشــذق لــذدق)اكــلقدل ــ لقإنقدلث نشــذقدلسينســيذقبــيقلــًءق(ــلقدلث نشــذقدل ط يــذقأليق(جتاــعقشه ــنكق(ثــاز
وط يــذقع(ا)كيــذقوث نشــذقوط يــذقإلكليً)ــذ،قوعخــاىقلوســيذ،قوعخــاىقصي يــذقوغيابــن.ق

ــذق ــذقدلأادقي ــلقدلث نش دق( ــذ«قولــًءز ــذقشا ي ــاق»ث نش ــذقدلسينســيذقتأ ــذقشنلث نش ــذقدلأادقي ــيقدلث نش وبكــذدقب
ــاعق ــنقتفا ــنتقو(حــنولقتتف ــذقله ــذقدأللثاوخ ل لي ــققدلاؤ) ــىقوش ــذق ل ــذقدلفا ي دلشــن(لذ،قإةقإنقدلث نش

ــي:)22( ــققخاــنق)أت ــن.قشهــيقتتأل   ه
ــذق ــذ،قعوقد) ّي ــذ،قعوق اقي ــذقق (ي ــققخأقلّي ــذقشهــيقتتأل ــنتقدلا) ّي ــذقودألقلّي ــنتقدلجان ــنتقدإلث ي ع-قث نش
تأيــشقشــيقوســطق(جتاــعقكبيــا،قكنلث نشــذقدلك لد)ــذ،قعوقدلث نشــذقدلتاكانليــذ،قعوقث نشــذقدلاســيحييل،ق

عوقدلشــبك،قعوقدإل)ً)ا)يــلقوغيابــنق(ــلقدألقلّيــنت.
ه-قتتألــققدلث نشــذقدلفا يــذقخاب ــذقعوقفــا)حذقعوقشئــذقدلتان يــذق(أي ــذقتبتلــفقخصفنتهــنقداللتان يــذق
ودالقتصند)ــذقودلث نشيــذق ــلقعخ ــنءقدلاجتاــعقدلكبيــا،قخن تبــنلقعنقدلث نشــذقدلفا يــذقبــيقطا) ــذقدلأيــشق
ــذق ــذقدألطفــنلقوث نش ــذقدلشــبنهقوث نش ــرق»ث نش ــذق(ث ــذق(أي  ــذقدلتان ي ــاقدلبنصــذقخجان ــذقعوقشئ ودلتفكي
ــذقلهــنق ــنتقدلتان ي ــنقشئ ــاوقوغيابــنق»خ صفه ــذقدلب ــذقدلأشــياة،قوث نش ــلقوث نش ــذقدلفاحي دلاــاعةقوث نش
ــنقخجان ــذق(أي ــذق( ــذقدلباد)ــذ. ث نشتهــنقدلبنصــذ.قلذلــكقكننقظهــ لق(فهــ مقدلث نشــذقدلفا يــذق(تأل ز
ج-قتتألــققخث نشــذقشا يــذق(تفا ــذق ــلقدلث نشــذقدلأن(ــذقللاجتاــع،قشفــيقكرق(جتاــعقب ــنكقث نشــذق ن(ــذق
ــذق ــذقداللتان ي ــيذ،قودلث نش ــذقدلسينس ــذقيكنلث نش ــذقدلأن( ــلقدلث نش ــذق  ــاىق(تفا  ــذقعخ ــنتقشا ي وث نش
ودلث نشــذقدالقتصند)ــذ،قودلث نشــذقدلشــأبيذ،قودلث نشــذقدلصحيــذ،قودلث نشــذقدلتاشيهيــذ،قودلث نشــذقدلشــأنئا)ذق
وغيابــنمقوبــذهقكلهــنقث نشــنتقتتفــاعق(ــلقعصــرقدلث نشــذقدلأن(ــذقللاجتاــع،قو(ــلقب ــنقدلث نشذقدلسينســيذق

شــيقدلاجتاــعقدلأادقــيقبــيق(تفا ــذق ــلقدلث نشــذقدلأادقيــذقدألمقوتتأثــاقخهــن.
ق لــىق(ــنقت ــامقشــإنقدلأاقــذقخيــلقدلث نشــذقودلث نشــذقدلسينســيذق اقــذقوثي ــذ،قوتاثــرق اقــذقدلجــًءق خ ــنءز
خنلــكر،قإةقإنقدلث نشــذقدلسينســيذقلــًءق(ــلقث نشــذقدلاجتاــعقدلأن(ــذقوتأــاقث نشــذقشا يــذقلهــن،قتتفــاعق ــلق
ث نشــذقدلاجتاــعقدلشــن(لذقحيــثقتتأثــاقخهــن،قلذلــكقشنلث نشــذقدلسينســيذقدلتــيق)حالهــنقدألشــاددقتتحــادق



163| بحوث العددقعددءقوقإ ندةقخ نءقدلث نشذقدلسينسيذقشيقدلاجتاعقدلأادقييدلدسذق(يادليذقشيقدأللثاوخ ل لينقدلسينسيذمق

(ــلقخــالق(جا  ــذق  د(ــرقعباهــنقدلت نليــاقدلسينســيذقدلســنئاةقشــيقدلاجتاــعقودللــذقدل  ــيق
دلسينســيقلــاىقدألشــادد.ق

الفصل الثاني

الثقافة السياسية للمرشح والناخب
خأــاقتغييــاقدل ظــنمقدلسينســيقشــيقدلأــادققشــيقي2003مقظهــاقلاــطقلا)ــاق(ــلقدلث نشــذقدلسينســيذقشــيق
دلاجتاــعقدلأادقــي،قوبــيقدلث نشــذقداللتبنخيــذقشيقظرقدلتحــ لقدلا)ا ادطيقشــيقدلأــادق،قودلتأادّ)ذق
دلسينســيذ،قوحا)ــذقتشــكيرقدألحــًده،قوت نشســهنق لــىقدلســلاذق بــاق اليــذقد)ا ادطيــذقدلتبنخيــذق
تتيــحقللا دطــلقعنق)شــنلكقشيهــن،قو) تبــبق(ــلق)شــنء،قوشــيقظــرقحا)ــذقداللتبــنه،قوحا)ــذقدلاعيق
دلسينســي،قشنلث نشــذقداللتبنخيــذقتاثــرقدلأاــ دقدلف ــايقأليقلظــنمقسينســيقد)ا ادطــي،قوبــيقلــًءق
عسنســيق(ــلقعلاــنطقدلث نشــذقدلا)ا ادطيــذ،قشاــلقخالهــنق)اكلقعنقلكشــفقفــا يذقدل ظنمقدلسينســيق
(ــلق ا(ــه،قو(ــاىققبــ لقدلاجتاــعقخــه،قو(ــلقخــالق(انلســذقبــذهقدلث نشــذقلســتايعقشهــمقل  يــذق
ــنق ــذق(شــنلكذقسينســيذ؟،قوب  ــذقخضــ عقسينســيقعمقث نش ــذ،قبــرقبــيقث نش دلاانلســذقلهــذهقدلث نش
)ت قــفق لــىقع(ا)ــل:قعولهاــنقث نشــذقدلاافــح،قوثنليهاــنقث نشــذقدل نخــب،قودلــذيقســ تأاضقلهاــنق

شــيقبــذدقدلفصــرقخ صفهاــنقطاشــيقدلث نشــذقدلسينســيذقداللتبنخيــذ.

المبحث األول/ الثقافة السياسية للمرشح
ول صــاقخث نشــذقدلاافــحقبــيقدلث نشــذقدلسينســيذقداللتبنخيــذقدلتــيق)تب نبــنقدلشــبصقدلاافــحق
و)ث ــفق ليهــنقلاهــ لهقيدل نخبيــلمق بــاقآليــنتقووســنئرقوعشــكنلق(بتلفــذقلل صــ لقإلــىقعبــادفق
و(كنســبق(أي ــذ،قو(ــلقخــالقدلااحظــذقدلاقي ــذقودلا نخــاتقدلاأا ــذق(ــعقدلابح ثيــلقولالــنق
خحســبقبــذهقدلح نئــققدلايادليــذقب ــنكق(جا  ــذق(ــلقدلســانتقودلاا(ــحقشــيقدلث نشــذقدلسينســيذق

داللتبنخيــذقللاافــحقوكاــنق( ضحــذقشياــنق)آتــي:-

أوًل: التوظيف السياسي للدين: ) تأثير النسق الديني في النسق السياسي النتخابي(
دقشــيقدلكثيــاق(ــلق(جــنالتقدلحينةقو( هــنقدلاجنلقدلسينســي،قشفــيقدلاجتاعق دقخــنلزز )لأــبقدلا)ــلقدولز
ــنقللا)ــلقوزلــهقشــيقدلاأتــاكق دق نليز دلأادقــيقخاــنقعلــهقةوقعغلبيــذقإســا(يذقولالــنقعنقب ــنكقتســبياز
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قشــيقدل ســققدلسينســيقالقســّيانقعنقعكثــاقدألحــًدهق دقشن ــاز دلسينســي،قإةقلجــاقلل ســققدلا) ــيقدولز
دلكبيــاةقشــيقدلاشــهاقدلسينســيقدلأادقــيقبــيقعحــًدهقد) ّيــذقإســا(يذ،قحنولــتقدلجاــعقخيــلقدلا)ــلق
ودلسينســذ،قو(ــلقةلــكققيــنمقخأــضقدلاافــحيلقخت ظيــفقدلا)ــلقلاصنلحهــمقدلسينســيذقوكســبق
ــفق ــكقلجــاقبــؤالءقدلاافــحيلق)  (ــ نقخنلتث ي ــققةلــك،قلذل وّدقو  دطــفقدلاجتاــعق ــلقطا)
ــيق ــننقش ــنق) ظف ــبقودلتابيــبم،قو  ا( ــننقيدلتاغي ــهقلنلب ــلقشي ــيقودلسينســيقلكــ نقعنقدلا) دلا) 
دلاجــنلقدلسينســيقخنلتأكيــاقســ فق)كــ نقلهاــنقتأثيــاقشــيقعشــاددقدلاجتاــعقوقادلدتهــمقدلسينســيذ.

ثانًيا: التوظيف السياسي للثقافات الفرعية
ــيق ــذقدلاافــحيلقش ــنلزةقلث نش ــحقدلب ــلقعبــمقدلاا( ــذق( ــنتقدلفا ي ــفقدلسينســيقللث نش ــاقدلت ظي ُ)أ
ــيق ــذمقحنضــاةقش ــذقودلأشــياةقودل  (ي ــا،قيشنلانئف ــاقدلتغيي ــيقخأ ــيقدلاجتاــعقدلأادق ــنتقش داللتبنخ
دق(ــلقث نشتهــمقدلسينســيذق عةبــننقدلاافــحيلقكــيق)ث فــ دقدل ــنسق لــىقعسنســهن،قشأصبحــتقلــًءز
وداللتبنخيــذ،قحتــىقعصبحــتقدلث نشــنتقدلفا يــذقث نشــذق)أتنفــ نق ليهــنقو)صأــاونق(ــلقخالهــنق
ــي،ق ــادغقدأل(  ــي،قودلف ــهاقدلسينس ــأزمقدلاش ــحيلقت ــؤالءقدلااف ــتغليلقب ــلاذق(س ــلمقدلس ــىقُس إل
ــن،ق ق(ــلقعنق)كــ نقدلتث يــفقوط يز ولهــرقدلكثيــاق(ــلقدلا دط يــل،قودالل ســنمقدلاجتاأــي،قشبــاالز
ــذدق ــحقب ــمق(ا( ــنز،قوعب ــنقخن(تي ــنئا)زنقوق (يز ــنقو ش ــفقطنئفيز ــيقودلتث ي ــنهقدلسينس ــحقدلبا عصب

ــي:ق ــنق)أت ــذق( ــققدلايادلي ــنتقخحســبقدلح نئ ــذهقدلث نش ــفقدلاافــحيلقله دلت ظي
ــىقعســنسق ــمق ل ــ نقلاه لب ــلقدلاافــحيلق)ث ف ــاق( ــذقلصــاةقدلاذبــب:قإةقلجــاقدلكثي 1-قث نش
قق لهــمقللجاهــ لق(ــلقدل نخبيــلقيإنقدلتبنخكــمقلهــذهقدل نئاــذق)اثــرقلصــاةق طنئفــيقو(ذببــي،ق(ثــاز
لا) كــمقولاذببكــممقوبكــذدقخ ــذقدلشــأنلدتقدلتــيق)ث ــفقدلاافــح نق ليهــنقدل نخبيــلقالســتانلذق

  دطفهــمقو(شــن ابمقدلسينســيذ.
ــنق(ــنق)ب شــ نقدلا دط يــلق بــاق اليــنتق 2-قث نشــذقدلتب )ــفق(ــلقدآلخــا:قشنلاافــحيلقغنلبز
قتث ــفقدل بــبقدلسينســيذق دلتث يــفقداللتبنخــيق(ــلقدآلخــاقدلانئفــيقعوقدل  (ــيقعوقدلسينســي،قشاثــاز
دلشــيأيذقلاه لبــمقخألهــمقإةدقلــمق) تبب بــمقشســ فقتأتــيقدل ن ــاةقعوق)أــ دقحــًهقدلبأــثق
ليحكاهــم،قخي اــنقتث ــفقدل بــبقدلسينســيذقدلُســ يذقلاه لبــمقخألهــمقإةدقلــمق) تبب بــمقشســ فق
)حكاهــمقدلصف )ــ نقعوقدلأاــاءقإل)ــادن،قع(ــنقدل بــبقدلسينســيذقدلُكاد)ــذقشأغلبهــمق)ث فــ نق
( دط يهــمقدلُكــادقخألهــمقإةدقلــمق) تبب بــمقشســ فق)بســاونقح  قهــمقوقضيتهــمقدألسنســيذقدلتــيق
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ضحــ دق(ــلقعللهــنقوبــيقيدالســت القودلحكــمقدلذدتــيمقو(ــنقإلــىقةلــكق(اــنق)ــؤديقكرقةلــكقإلــىق
ــلق(ــلقدآلخــاقدلانئفــي.ق ــفقدل نخبي تب )

ثالًثا: الثقافة القرابية: ) تأثير النسق القرابي في النسق السياسي النتخابي( 
ــذق ــيق(جــنلقدلث نش ــيقدولقودضــحقش ــيقدلاجتاــعقدلأادق ــامقودل ســبقش ــذقولدخاــذقدل ــذقدل ادخي للث نش
ــاءق ــاقخ ــنئابمق   ــمقو ش ــىقعقنلخه ــؤونقإل ــنق)لج ــنق( ــح نقغنلبز ــذ،قشنلااف ــيذقوداللتبنخي دلسينس
دلحاــاتقدلا نئيــذقداللتبنخيــذ،قشي ــ مقدلاافــحقخً)ــنلةقةو)ــهقلضاــننقعص دتهــم،قخــرقخأضهــمق
ــنق(ــنق) ــ مق دقللتث يــفقداللتبنخــيقلــه،قوغنلبز دقو( بــاز )جأــرق(ــلقخيــ تقو( ــنزلقعقنلخــهقوةو)ــهق( ــاز
قشــيق دقو( بــ الز دألقــنلهقخإســ ندهقوخــّثقدلا ن)ــذقلــهقولشــاق(لص نتــهقالقســّيانقإةدقكننقدلاافــحقليــاز
وســطقعقنلخــهقو شــياته،قشنلأشــياةقت ــفقإلــىقلنلــبق(افــحهنقدلسينســي،قوتأاــرق لــىقد اــهق
ودلتحشــياقلــهقشــيقددخــرقدلأشــياةقوخنللهــنق(ــلقعلــرقلاــعقعكبــاق ــادق(ــلقدألصــ دتقلاافــحهنق
داللتبنخــي،قوبــذدق)كشــفقكيــفقعنقدل ســققدل ادخــيق)ؤثــاقشــيقدل ســققدلسينســيقداللتبنخــيقوبــذدق

ــنقشــيقث نشــذقدلاافــحق  ــاق(انلســذقســل كهقدلسينســيقداللتبنخــي. (ــنقولــاهقدلبنحــثق(يادليز

رابًعا: ثقافة الزيارات النتخابية
ــنق(ــنق)أاــاقدلاافــح نقوز اــنءقدألحــًدهق قبــرقدلشــاوعقخأاليــذقداللتبنخــنتقخشــه لقغنلبز
ودلكتــرقدلسينســيذقإلــىقدل يــنمقخً)ــنلدتق(يادليــذقإلــىق( نطــقق(بتلفــذ،قشً اــنءقدلكتــرقدلسينســيذق
ــرق ــنقث  ــمقشيه ــيقله ــذقدلت ــىقدلاحنشظــنتقكنش ــنلدتقإل ــ نقخً) ــنق)  ( ــنق( ــنلقغنلبز ودلاافــح نقدلكب
وتأ)يــاقلانبيــايق(ــلقعلــرقدلتحشــياقدلسينســيقوداللتبنخــيقلكتلتهــمقوعحًدخهــمقو(افــحيهم،ق
ــلقلهــمقث ــرقشــيق(حنشظنتهــمقعوق( نط هــمق ع(ــنقدلاافــح نقدلبنقــ نقيدلاافــح نقدلصغــنلمقدلذ)
ــنق(ــنق)  (ــ نقخً)ــنلدتق(يادليــذقلاطــاعق لــىقودقــعقتلــكقدلا نطــققدلاتــاديقشــيق(جــنلق ش ــطقشغنلبز
دلبا(ــنتقودإل اــنلقودالطــاعق لــىق(شــكاتقدل ــنسقوظاوشهــمقدلاأيشــيذق(ــلقخــالقدلل ــنءدتق

دلابنفــاةق(أهــم.ق
ــنقولــاقدلبنحــثق(افــحيلقعخا)ــلق)الــقق ليهــمقيدلا دفــذمقوبــمقدلاافــح نقدلذ)ــلق ــنقع)ضز (يادليز
ــذقوالق)ح  ــ نقدلفــ زقخــرق)جاأــ نقعصــ دتققليلــذق ــذقداللتبنخي شــيقدلغنلــبقالق)صلــ نقإلــىقدلأتب
)ســتفياق( هــنق(افــح نقآخــاونق(ــلقلفــسقدلحــًهقعوقدلكتلــذقوخشــكرق)ؤبــرقعقادلهــمقإلــىقلاــعق
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ــرقدلجان ــنتقدلسينســيذق ــنق)  ــاقيدلا دفــذمق(ــلققب بــذهقدألصــ دتقدلاتفاقــذقللصأــ د،قوعحينلز
دلا تايــلقإليهــنقخإغــادءدتقعوق( نصــبق(أي ــذقشــيقحــنلقشــ زقحًخهــمقعوقتكتلهــمقداللتبنخــي.ق

قو)أت ــاقدلابح ثــ نقعنقعغلــبقدلً)ــنلدتقداللتبنخيــذقدلتــيق) ــ مقخهــنقدلاافــح نققبــرقخــاءق
 اليــذقداللتبنخــنتقبــيقز)ــنلدتقتث يفيــذقود نئيــذقدلتبنخيــذقلهــم؛قألنقدلاافــحيلق)  (ــ نقخهــذهق
دلجــ التقدلايادليــذقالقســّيانقشــيقدلا نطــققدلاحاو(ــذقودلاهاشــذقشــيق(احلــذق(ــنققبــرقداللتبنخــنتق
ــمق ــنمقب دتفه ــعقعلق ــذ،قوت ز) ــلقخحــرق(شــكاتهمقدلابتلف ــيقودلا دط ي ــ دقلألبنل ــنءقدل   إل ا
 لــىقدل ــنسقشــيقحنلــذقدحتينلهــمقلهــم،قع(ــنقشــيق(احلــذق(ــنقخأــاقداللتبنخــنتقوصأــ دقدلاافــحق
وشــ زهقشــاق) لــاقز)ــنلةق(يادليــذقلتلــكقدلا نطــققوكأنقدلاافــحيلققــاقدختفــ دقوالق) لــاقعيقعثــاق
ــاودقع(نكــلق ــ دق  هــنق لــىقعلضقدل دقــعقخــرقخأــضقدلاافــحيلققــاقغي لتلــكقدل  ــ دقدلتــيقتحاث
ســك نبمقوغيــاودقخاــ طقب دتفهــم،قعوقالق)ــادونق لــىقدتصــنالتقدلا دط يــلقلاأاشــذقحنلنتهــمق

و(شــكاتهمقدلابتلفــذقدلتــيقو ــاقدلاافــح نقخاأنلجتهــنقشــيقحنلــذقش زبــم.
لذلــكقبــذهقدلً)ــنلدتقدلتــيق) ــ مقخهــنقدلاافــح نققبــرقداللتبنخــنتقدلكثيــاق( هــنقالق)تأــاىقخحســبق
لعيق(جتاــعقدلالدســذقإالقعنق)كــ نقد ن)ــذقدلتبنخيــذقوتحشــيادقسينســينقلهــمقللحصــ لق لــىقدلاً)اق

(ــلقدألص دتقودلاكنســبقدلسينســيذ.ق

خامًسا: ثقافة سياسية انتخابية بال برامج سياسية )مرشحون بال برامج(
ُتأــاقدلباد(ــجقداللتبنخيــذقشــيقكرقدلاجتاأــنتقدلا)ا ادطيــذقودلــاولقدلات ا(ذق(لقعسنســينتقدلث نشذق
دلسينســيذقداللتبنخيــذقدلتــيق)تب نبــنقدلحــًهقعوقدلاافــحقشهــيقدلاأيــنلقدألسنســيقدلــذيق)ت قــفق ليــهق
ــاقش جــاقعنق ــاقدلتغيي ــيقخأ ــعقدلأادق ــيقدلاجتا ــنقش ــىقدلســلاذ،قع( ــ دهقإل دلتبــنهقدلاافــحقعوقصأ
دلث نشــذقدلسينســيذقداللتبنخيــذقدلتــيق)تب نبــنقدلحــًهقعوقدلاافــحقخــاقخاد(ــجقسينســيذقعوق ــامقوضــ حق
تلــكقدلباد(ــجقووبايتهــنقلتضليــرقدل نخــبقوإ)هن(ــه،قشنلكثيــاق(ــلقدلباد(ــجقدلتــيقتتب نبــنقدألحــًدهق
عوقدلتــيق)تحــاثق  هــنقدلاافــح نقبــيقغيــاقح ي يــذقوغيــاقودقأيــذ،قوالق) ــ مقدلحًهقعوقدلاافــحق
ختابيــققخالن(جــهقدلسينســيقدلــذيقد ــنقإليــهقشــيقداللتبنخــنتقوت قــفق  ــاه،قوإلاــنقبــذدقدلباد(ــجق
بــيق(جــادقحبــاق لــىقولق،قوتســتأارقللا ن)ــذقداللتبنخيــذقش ــط،قخــرقدألكثــاق(ــلقةلــكقعنقخأــضق
قولــاق دلاافــحيلق)جهلــ نقدولبــمقشــيقدلســلاذقإةدق(ــنقشــنزودقعوق) باــ نقدل ــنسقخذلــك،قشاثــاز
دلبنحــثقعث ــنءقحضــ لهقللتث يــفقداللتبنخــيقدلــذيق) ــ مقخــهقخأــضقدلاافــحيلقلأض )ــذق(جلــسق
ــيق(جلــسق ــمقعنقدولبــمقش ــل!!ق(ــعقدلأل ــاقدلبا(ــنتقودلتأيي ــنسقخت شي ــ دهقعلهــمق)أــاونقدل  دل 
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ــنقحتــىق) ا(ــ دقبكــذدقو ــ د،قوبــذدقشــيقدلح ي ــذقليــسق(ــلق(هاتــهق دل ــ دهقتشــا)عقوليــسقت فيذ)ز
ــذقدلسينســيذق ــيق(جــنلقدلث نش ــذقش ــذ،قوبــذدق)أــاقكنلث ــذقدلت فيذ) ــرق(ــلق(هاــنتقدلســلاذقدالتحند) خ
داللتبنخيــذقللاافــحقوإالقكيــفقلاافــحقعنقُ)ث ــفقدل ــنسق لــىقعفــينءقخنطئــذقعوقودباــذ؟قوكيــفق

لــهقعنق)جهــرقدولهقدلح ي ــيقوالق)أــافقحــاودقصاحينتــه!!.ق

 سادًسا: ثقافة شراء األصوات

 )ثقافة توزيع الهدايا واستغالل الفقر والعوز المادي(
(ــلقدل ضن)ــنقدلتــيق)أاــاقإليهــنقدلكثيــاق(ــلقدلاافــحيلقشــيقداللتبنخــنتقبــ قفــادءقعصــ دتقدل نخبيلق
(ســتغليلقدلأــ زقدلاــنديقلكثيــاق(ــلقفــادئحقدلاجتاــعقدلأادقــي،قولهلهــم،قوش ابــم،قوعصبــحق
دســتغالقبــذدقدلف ــاقودلاحاو(يــذقلــاىقدألشــاددق(ــلقســانتقدلث نشــذقدلسينســيذقلــاىقدلكثيــاق(ــلق

دلاافــحيلقخحســبقح نئــققدلايــادن.
ــادءقعصــ دتق ــ نقخش ــحيلق)  ( ــلقدلااف ــاق( ــثقعنقدلكثي ــاقدلبنح ــنقول ــادن:ق(يادليز ــققدلاي ح نئ
ــلق ــرقإ اــنءقدل نخبي ــ دلق( نخ ــنقودأل( ــعقدلهاد) ــققت ز) ــلقودســتغالهنقلصنلحــهق ــلقطا) دلا دط ي
عص دتهــمقلــه،قوعبــمقدلاظنبــاقلث نشــذقفــادءقدألص دتقخحســبقدلاشــنبادتقدلايادليــذقودلا نخاتق

(ــعقدلابح ثيــلق(ــنق)أتــي:-
ــذقعوق ــنتقعوقدلاــ ددقدلغذدئي ــئقودلبانلي ــل:قكنلاادش ــىقدلا دط ي ــنق ل ــعقدلاافــحيلقللهاد) 1-قت ز)
كنلتــنتقدلا خن)ــرقيكنلتــنتقفــحلقدلاصيــامقعوقع(ــ دلقل ا)ــذقت ضــعقشــيقظــاوفقكهاد)ــنق( نخــرق

إ اــنءقعص دتهــمقللاافــحقوغيابــنق(ــلقدلأي ــنتقدلاند)ــذ.
ــنتق ــلقالقســّيانقدلاب  ــىقدلا دط ي ــعقخأــضقدلاســؤوليلقدلاافــحيلقســ ادتقعلدٍضق ل ق3-قت ز)
دلف يــاةقودلاحاو(ــذ،قوإ اــنءقدل  ــ دقلهــذهقدلشــادئحقدلاحاو(ــذقختســجيرقبــذهقدلســ ادتقوقاــعق

دأللدضــيقخأســانئهم.
4-قفادءقدألص دتق(لقخالقو اقدلاافحقللأنطليلق لقدلأارقختشغيلهم.ق

ق)تبيــلق(اــنقت ــامقعنقث نشــذقفــادءقدألصــ دتق(ــلققبــرقدألحــًدهقدلسينســيذقودلاافــحيلقالقزدلــتق
ــذق ــلقدلث نش دق( ــكقلــًءز ــحقةل ــىقعصب ــذ،قحت ــقق(بتلف ــاةقوطادئ ــاق  ــنق(ظنب ــذقوله ( لــ دةقوشن ل
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ــاق ــ زقودلف  ــذقودلأ ــرقودأل(ي ــكقدلجه ــلقدلاافــحيلق(ســتغليلقخذل ــاق( ــذقللكثي دلسينســيذقداللتبنخي
ــاددقدلاجتاــعقدلأادقــي.ق ــاق(ــلقعش ــذيق)أيشــهقدلكثي دل

سابًعا: توظيف المال السياسي
ــنق(ــنق)كــ نق دلاــنلقدلسينســيقبــ قدســتأانلقدلاــنلقألغــادضقسينســيذقعوقد ن)ــنتقدلتبنخيــذ،قوغنلبز
بــذدقدلاــنلقبــ ق(ــنلقدلســلاذقعوقدلاولــذ،قو) ــ مقخت ظيفــهقفــبصقعوقلان ــذقسينســيذقلصنلحهــنق
ــذم،ق ــذقداللتبنخي ــيقدلا ن) ــذقش ــ دلقدلاول ــنقوبــ قيدســتأانلقع( ــاق)كــ نقدلاــنلقدلسينســيقددخليز وق
ــنق(ــلقدولقدلبــنلجقألغــادضقسينســيذقولا ــمقدتجــنهقعوقلان ــذق ــنقعيق(اش  ز وقــاق)كــ نقخنلليز

سينســيذق(أي ــذق لــىقحســنهقلان ــذقسينســيذقعخــاىقخحســبقح نئــققدلايــادن.

حقائق الميدان: 
دلايادليــذ،قب ــنكقدســتأانلقودضــحق دلأادقــيقوخحســبقدلاشــنبادتق ــنقشــيقدلاجتاــعق (يادليز
للاــنلقدلسينســيقلألغــادضقدلسينســيذقوداللتبنخيــذقوعصبــحقســاذق(ــلقســانتقث نشــذقدلكثيــاق(ــلق
دلاافــحيلقودل يــنددتقودلً ن(ــنتقدلسينســيذقوعبــمقدلاؤفــادتقدلايادليــذقالســتأانلقدلاــنلق

ــي:- ــنق)أت ــذق( ــذقداللتبنخي ــذقدلسينس ــيقدلث نش ــهقش ــيقوت ظيف دلسينس
1-قدلتث يــفقدلسينســيقداللتبنخــيقدلــذيقت ــ مقخــهقخأــضقدألحــًدهقودلاافــحيلقشــيقدودئــاقدلاولــذق
و(ؤسســنتهنقدلاســايذقيكنلــ زدلدتقودلاا)ا)ــنتقودل ــ دديقودلاا ــبقدلا)نضيــذمقو(ــنقإلــىقةلك.
ــرقدلاافــحيلق ــلققب ــلق( ــىقدل نخبي ــنق ل ــذقوت ز)أه ــ دلقدلاول 2-قدســتأانلقخأــضقدألحــًدهقأل(
قل ا)ــذقعمقباد)ــنقوببــنتقخهــافقكســبقدلــ الءقدلسينســيقودلتأ)يــاقداللتبنخــي. ســ دءقعكنلــتقع(ــ دالز
3-قدســتأانلقســينلدتقدلاولــذقألغــادضقدلتبنخيــذ،قشنلكثيــاق(ــلقدلاســؤوليلقو(افــحيقدألحــًدهق

)ســتأال نقســينلدتقدلاولــذقل  ــرقدل نخبيــلقإلــىق(ادكــًقدالقتــادعق( نخــرقإ اــنءقعص دتهــمقلهــم.
ــلقدلاســؤوليلق ــاق( ــذ،قشنلكثي ــادضقداللتبنخي ــيذقلألغ ــعقدلسينس 4-قدســتغالقدلا نصــبقودلا دق
دلكبــنلقشــيقدلاولــذقســ دءقعكنلــتق( دقأهــمق(اليــذقعمق ســكا)ذق)ســتغل نق( دقأهــمقللضغــطق لــىق
ــتقلهــمقوألحًدخهــمق ــلقعلــرقدلتص ) ــاق(بنفــاةق( ــذق(بنفــاةقعوقغي ( ظفيهــمقعوق( تســبيهمقخاا) 

ــلقلهــم. ودلا دليي
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5-ققبــ لقخأــضقدألحــًدهقودلشــبصينتقدلسينســيذقختا )لهــنقخنلاــنلقدلسينســيقود اهــنقالقســّيانق
(ــلقدولقدلجــ دلقدلتــيقلهــنق(صنلــحقشــيقدلأــادق،قشنلكثيــاق(ــلقدلابح ثيــلق)شــكك نقشــيقع(ــ دلق
ــذقدلتــيقتكلــفقدلكثيــاق(ــلقدأل(ــ دلقدلبنبضــذقشــيق دألحــًدهقدلانئلــذقوتا )ــرقحااتهــنقداللتبنخي
ظــرق ــامقولــ دققنلــ نقلألحــًدهقدلسينســيذق) ظــمقدلحيــنةقدلسينســيذقو)كشــفق ــلقتا )ــرقتلــكق
ــضق ــ لقخأ ــمقوُتا ــذقتا  ــاولقدلبنللي ــضقدل ــلقعنقخأ ــاقدلابح ثي ــاقعكث ــكق)أت  ــًده،قلذل دألح
دألحــًدهقودلكينلــنتقدلسينســيذقشــيقدلأــادققوخشــكرق)ت نســبق(ــعقدإل)ا) ل ليــنتقدلسينســيذقلتلكق
دلــاولق لــىقحســنهقعحــًدهقوكينلــنتقسينســيذقُعخــاىقشــيقظــرقدلصــادعقدلسينســيقودإلقلياــّيق

 لــىقدل فــ ةقشــيقدلا ا ــذ.

ثامًنا: ثقافة التسقيط السياسي
ُ)أــاقدلتســ يطقدلسينســيقظنبــاةق(ــلقدلظ دبــاقدلبــنلزةقشــيقدلاشــهاقدلسينســيقدلأادقــيقخأــاقدلتغييــاق
ــذق دق(ــلقدلث نش ــاقولــًءز ــنقخأــاقدلتغيي ــذق( ــحقدلتســ يطقدلسينســيقســاذق(ــلقســانتق(احل ــىقعصب حت
دلسينســيذقللاافــحيلقشــيقدلحاــاتقداللتبنخيــذ،قودلتســ يطقدلسينســيقبــ قدلتشــ )هقودلحــطق(ــلق
فــبصقسينســيقعوقحــًه،قعوقتكتــرقسينســيق(أيــل،قإةق)حنولقكرقطافقسينســيقإظهنلق(ســنوئق
دآلخــاقدلسينســيقدلا نشــسقلــهق لــىقدلســلاذقودلحكــمقودلتشــهياقخــهق(ــلقخــالقكشــفقدلفضنئــحق
ــن،قلذلكق قعمقتلفي ز ودلالفــنتقللبصــ مقودلفاقــنءقدلسينســييلقســ دءقعكنلــتقتلــكقدالتهن(ــنتقح ي ــذز
ــنقخنلبهتــنن،قودلكــذه،قودلــًول،ق )اتبــطقدلتســ يطقدلسينســيقشــيقدلاشــهاقدلسينســيقدلأادقــيقغنلبز

ودالد ــنء،قودالشتــادءقدلسينســيقخحســبقح نئــققدلايــادن.ق
ــنقولــاقدلبنحــثقعنقدلتســ يطقدلسينســيقلــًءق(ــلقث نشــذقدلً اــنءقودل ــندةقدلسينســييلق (يادليز
ودلاافــحيلقلالتبنخــنتقإةقدلغــاضق( ــهقدإلخــالقخســاأذقدآلخــاقو(اكــًهقو(كنلتــهقدلسينســيذ،ق
ــرقدألصــ دتق ــيقلي ــرقحظ ظــهقش ــلقلت لي ــ ل،قو اــ مقدل نخبي ــيقلظــاقدلجاه وز ً ــذقســاأتهقش
ــذقدلتســ يطقدلسينســيقعوقدلتشــهياقولشــاقدلغســيرقعصبحــتق ــكقث نش ــذ،قلذل ــذقداللتبنخي ــيقدلأالي ش
ودضحــذققبــرقكرقدلتبنخــنت،قلذلــكقدنقعبــمقبــذهقدلا ض  ــنتقدلتــيقُتســتثااقسينســيزنقودلتــيق(ــلق
ــيق)حصــرقشيهــنقدلتســ يطق ــمقيدالســتثانلقدلسينســيمقألغــادضقوعبــادفقسينســيذقودلت خالهــنق)ت

ودلتشــهياقدلسينســي
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تاسًعا: ثقافة الشك المتكرر في نزاهة وشفافية النتخابات: 
خأــاقإلــادءقدلأاليــذقداللتبنخيــذقوشــازقعصــ دتقدل نخبيــلقوإ ــانقعســانءقدلاافــحيلقدلفنئً)ــلق(ــلق
ق  ــاقدلكثيــاق(ــلق قسينســيذز قبــرقدلاف ضيــذقدلأليــنقدلاســت لذقلالتبنخــنتقلجــاقب ــنكقث نشــذقو ــندةز
دق(ــلق دألحــًدهقودلاافــحيلقوبــيقيدلشــكقشــيقداللتبنخــنتمقحتــىقعصبحــتقبــذهقدلأــندةقلــًءز
ــذق ــجقودلأالي ــذقُتشــككقخنل تنئ ــنكقعصــ دتق نلي ــنقلجــاقب  ــنق( ــلقدل بــب،قإةقغنلبز ــاق( ــذقدلكثي ث نش
داللتبنخيــذقوفــفنشيتهنقودال ت ــندقخأــامقلًدبتهــنقوبــذهقدالتهن(ــنتقلجابــنقشــيقدألغلــبق  ــاق
دلاافــحقدلبنســاقعوقدألحــًدهقودلكتــرقدلسينســيذقدلتــيقحصلــتق لــىقعصــ دتقعقــرقخكثيــاق(اــنق
دققــاقحصــرق تت قأــهقلذلــكقلجابــمقســا ننق(ــنق)اأ ــ نقخنلأاليــذقداللتبنخيــذ،قوعنقب ــنكقتًو)ــاز
ــذدقدلحــًهقعوق ــاق(ســجلذقله ــذقغي ــنتقإضنشي ــاز،قعوقإدخــنلقخينل ــّاقودلف ــذقدلأ ــيق الي ــنقش عوقتا بز
ــافق ــذقعمق(جــادقدّد ــنءقلكــيقالق)أت ــاقح ي ي ــتقبــذهقدالتهن(ــنتقخنلتًو) ــذ،قســ دءقكنل تلــكقدلكتل
دلاافــحقخبســنلته،قشــاق) لــاقب ــنكقث نشــذقلــاىقعغلــبقدلكتــرقدلسينســيذقلا تــادفقيخنلبســنلةق

ــذقدلات ا(ــذ. ــذمقكاــنقبــ قدلحــنلقشــيقدلاجتاأــنتقدلا)ا ادطي داللتبنخي

المبحث الثاني: الثقافة السياسية للناخب
ــنتق ــكنلقو(أل ( ــلقعش ــ نق( ــنقدل نخب ــيق)حاله ــذقدلسينســيذقدلت ــذقدل نخــبقبــيقدلث نش ول صــاقخث نش
ــذق ــلقخــالقلال ــذقو( ــذقداللتبنخي ــنءق(انلســتهمقللث نش ــرقوعث  وتصــ لدتقوت لهــنتقسينســيذققب
(ــلقدلأ د(ــرقدلتــيقعثــاتق لــىقســل كقدل نخبيــلقوث نشتهــمقدلسينســيذقداللتبنخيــذ،قو(ــلقب ــنقولــاق
دلبنحــثق(ــلقخــالق( نخاتــهق(ــعقدلابح ثيــلقو(شــنبادتهقدلايادليــذقلت لهــنتقوعشــكنلقدل نخبيــلق
وســل كهمقدلسينســيقلالــذق(ــلقدلح نئــققدلايادليــذقدلتــيقت ضــحقعبــمقدلاا(ــحقللث نشــذقدلسينســيذق

لل نخــبقوبــيق لــىقدل حــ قدآلتــي:-
دقشــيقدلكثيــاق(ــلق دقخــنلزز :قدالســتانعقللاالأّيــذقدلا) ّيــذ:قتلأــبقدلاالأّيــذقدلا) ّيــذقدولز قعوالز
دلاجــنالتقشــيقدلاجتاــعقدلأادقــيقو( هــنقدلاجــنلقدلسينســيقوخــازقدولبــنقشــيقبــذقدلاجــنلقخشــكرق
ــىقدلاشــنلكذقدلسينســيذق ــاددقدلاجتاــعق ل ــاقدل ظــنمقدلسينســيق(ــلقخــالقحــثقعش ــاقتغيي ــاقخأ عكب
دلفن لــذقســ دءق(ــلقعلــرقدلتبــنهقيلاأيــذقوط يــذق( تببــذقلكتنخــذقدلاســت لمقعوق(ــلقعلــرقدلتبــنهق
ســلاذقد)ا ادطيــذقتاثــرقدلاجتاــعقوتحنشــظق لــىقب )تــهقوتأاد)تــه،قو(لقب ــنقلنءقحــثقدلاالأّيذق
لل نخبيــلق لــىقولــ هقدلاشــنلكذقدلسينســيذقشــيقدلأاليــذقداللتبنخيــذقخأــاقتغييــاقدل ظــنمقود تبــاتق
ــنقوفــا يزنمق(ــلقعلــرقتاثيــرقدلاجتاــعقخيــاقتاثيــرقولأــرقدلاجتاــعقدلأادقــيق ــنقوط يز ةلــكقيتكليفز
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)حكاــ نقعلفســهمقخألفســهمقو( ــعق ــ دةقدلاكتنت ل)ــذق(ــلقلا)ــا،قلذلكقولــاقدلبنحــثق(يادليزنقعنق
ب ــنكقدســتجنخذق نليــذق(ــلققبــرقدلاجتاــعقل ــ لقدلاالأّيــذقدلا) ّيــذقشــيقدل جــفقدألفــافقلاانلســذق
ــذقشــيقدلاشــنلكذقدلسينســيذقالقســّيانق(ــلق ــذقدلا) ّي ــذ،قوبــذهقدالســتجنخذقللاالأّي ــذقداللتبنخي دلث نش
ق نقفــا يزنقووالءز ــنقوتاســكز ــنقد) يز قبــرقعشــاددقيدلانئفــذقدلشــيأيذم،ق)اثــرقخ ظــاقبــؤالءقدألشــاددقدلتًد(ز
لاالأيتهــمقدلتــيقتاثــرقلهــمقدولقدألهقدلاوحــيقودلاافــاقلهــمقشــيقدلاجــنلقدلا) ــيقودلسينســي،ق

لك لهــنقتاثــرقدلبــطقدلااتــاقإلــىقعبــرقدلبيــتقي ليهــمقدلســاممقشــيق صــاقدلغيبــذ.

ثانًيا: النتخاب على أساس ثقافة الولء والنتماء
ــحيلق ــمقللااف ــذقدلتبنخه ــلقعنقطا)  ــذقتبي ــادتقدلايادلي ــعقخحســبقدلاؤف ــاددقدلاجتا ــاقعش إنقعكث
ــنق لــىقعســنسقث نشــذقدلــ الءقوداللتاــنءقله )نتهــمقو(الأّينتهــمق ودل  دئــمقدلسينســيذقكننققنئاز
قلجــاقعغلــبقعشــاددقدلاكــ نقدلشــيأيق) تببــ نقدل  دئــمقدلشــيأيذ،قوعغلــبقعشــاددق دلفا يــذ،قشاثــاز
ــذ،ق ــمقدلُكاد) ــ نقدل  دئ ــادق) تبب ــ يذ،قوعغلــبقدألشــاددقدلُك ــمقدلُس ــ نقدل  دئ ــ يق) تبب دلاكــ نقدلُس
ــيحيذ،ق ــنتقدلاس ــ نقدلكينل ــذقودلاســيحييلق) تبب ــ نقدل  دئــمقدلتاكانلي ــننق) تبب ــذدقدلتاكا وبك
ــن،قالقســّيانقشــيقدلاولدتق دقوودضحز وبكــذدقدألقلّيــنتقدُألخــاىقوبــذدقدلســل كقداللتبنخــيقكننقخــنلزز
داللتبنخيــذقدلتــيقحاثــتقللفتــاةق(ــنقخيــلقي2005-2010مقشــيقظــرق(نق)ســاىقخـــقيث نشــذقدالحتانءم،ق
إةقكرقشــادق)حــنولقعنق)حتاــيقخانئفتــهقعوق شــياتهقعوقق (يتــهقشــيقظــرقدلصــادعقدلسينســيقودلانئفــيق
ودالل ســنمقدلاجتاأــيقدلــذيقحــاثقخأــاقدلتغييــاقوبــذدقدالل ســنمقلأــرقدلفــادقدلأادقــيق)حاــرقشــيق
ةب ــهقدلبــ فقودلشــكق(ــلقدآلخــاقدلا) ــيقعوقدل  (ــيقعوقدلسينســيق(اــنقلألتــهق)لتجــأقإلــىقدلتبــنهق

ب )نتهــمقدلفا يــذقلاحتاــنءقخهــن.

ثالًثا: ثقافة الولء للبطل السياسي
ــنقعوق ــنقســ دءقكننقةلــكقدلباــرقسينســيزنقعوقد) يز دقودضحز إنقللباــرقشــيقث نشــذقوحيــنةق(جتاأنت ــنقدولز
ــنقش جــاقح لــهقدلكثيــاق(ــلقدأللصــنلقودلاأجبيــلقخــرقب ــنكقحــاكنتقوتيــنلدتقتتشــكرقخنســاهق ق (يز
ــ مقلجــاقدلكنلز(ــذقدلسينســيذقلبأــضق ــهقولا هجــه،قشنلي ــهقعوقتأاــرق لــىقدلتث يــفقل عوقت تاــيقإلي
ــاددق ــلقعش ــاق( ــي،قشنلكثي ــعقدلأادق ــيقدلاجتا ــذقش ــيذقحنضــاةقوشن ل ــنتقدلسينس ــنلدتقودلً ن( دلتي
ــنقالتجــنهق دلاجتاــعقتجــاقلهــمقوالءدتقسينســيذقلشــبصيذقدلباــرقدلسينســيقســ دءقكننقةلــكقز ياز
دقلحــًهقعوقكتلــذقسينســيذق(أي ــذقش جــاقدألشــاددق(أجبيــلقخــهقوخســل كهق دقخــنلزز سينســيق(أيــلقعوققنئــاز
وبــذدق) أكــسقخــاولهق لــىقث نشتهــمقدلسينســيذقداللتبنخيــذ،قشنلكثيــاق(ــلقدألشــاددقلجابــمق) تببــ نق
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ق دئــمقوكتــاقسينســيذق(أي ــذقل لــ دقز يــمقعوقخاــرقسينســيقشيهــنقعوق)تاعســهنقعوقل لــ دقتأ)يــاقلهــنق
(ــلققبــرقةلــكقدلً يــمقدلا) ــيقعوقدلسينســيقدلــذيق) دل لــهقو(أجبــ نقخــهق لــىقدلاغــمق(ــلق ــامق
(أاشــذقعكثــاقعولئــكقدل نخبيــلقخب يــذقدلاافــحيلقدلا ل د)ــلقشــيقددخــرقدل نئاــذقدلتــيق)تاعســهنقعوق
)ؤ)ابــنقةلــكقدلً يــم،قشليــسقب ــنكق(أاشــذقلــاىقدل نخــبقخأكثــاقعولئــكقدلاافــحيلقشــيقدل نئاــذق
وخبادتهــمقوكفنءتهــم،قوإلاــنقدلــ الءقدلسينســيقللباــرقدلسينســيقبــ قدلــذيق)جأــرقدل نخــبق
) تبــبقتلــكقدل نئاــذقعوقدلكيــننقدلسينســيقدلــذيقتتاتــعقدلشــبصينتقدلاافــحذقشيــهقختًكيــذق(ــلق
ــنق(ــنق)كــ نقعولئــكقدلشــبصينتقدلاافــحذق(ــلقلفــسقطنئفتــهقعوقق (يتــهق قبــرقدل نئــا،قوغنلبز
ــمق ــنقلث نشته ــمقوش ز ــلقاللتبنخه ــلقدل نخبي ــذيقُ)اائ ــاقدل ــهقدأل( ــيقلفس ــهقدلسينس ــ نقدتجنب و)حال

ــهقيدألتبــنعم. ــهقعوقدلاؤ)ا)ــلقل ووالئهــمقلً ياهــمقعوقخالهــمقدلسينســيقدلاأجبيــلقخ

رابًعا: ثقافة الشك وانعدام الثقة بالقيادات السياسية
ــاق ــلق ــيقدلتأبي ــنتقش ــيقداللتبنخ ــنقللاشــنلكذقدلسينســيذقش ــيق(تحاسز ــنقكننقدلاجتاــعقدلأادق خأا(
ــذ،ق ــمق)انلســهقلأ ــ دق(ــلقدلً(ــلقإالقخاا) ــذقفــكليذقعوقص ل) ــذيقل ــيقدل ح ــهقدلسينســيقودلاال
دقخنل بــبقدلسينســيذقدل ند(ــذق(ــلقدلبــنلجقخأــاقدإلطنحــذقخنل ظــنمقدلسينســيق ــاز ــهقكننق)أ(ــرقخي وعل
دلتــيق دلتفــنؤلقودأل(ــرق دلســنخققوتادكاــنتقدأللظاــذقدالســتبادد)ذقدلشــا ليذ،قإالقعنق(شــن اق
قخأــاقدلتجــنلهقداللتبنخيــذقدلتــيققــامقشيهــنق )حالهــنقدلاجتاــعقدلأادقــيقخأــاقدلتغييــاقلــمقتــامقط )ــاز
ــنءقلظــنمقسينســيقد)ا ادطــيق)اثلهــمقشــيقظــرقتحــ لق دلأادقيــ نقعغلــىقدلتضحيــنتق(ــلقعلــرقخ 
دلاانلســنتقدلسينســيذقللاجتاــعقدلأادقــيق(ــلقدلث نشــذقدلسينســيذقدالســتبادد)ذقإلــىقدلث نشذقدلسينســيذق

ــذ. دلا)ا ادطي
ــيذق ــذقدلسينس ــيقللث نش ــعقدلأادق ــذقدلاجتا ــالق(انلس ــلقخ ــذق( ــنلهقداللتبنخي ــاقدلتج ــنقوخأ (يادليز
داللتبنخيــذق)شــأاقعغلــبقعشــاددقدلاجتاــعقدليــ مقخنل ــامقودلبيبــذقودإلحبــنطق(ــلقدل ببــذقدلسينســيذق
ــنكق ــلقولــاقب  ــيقعلادبــنقدلبنحــثق(ــعقدلابح ثي ــذقدلت ــاتقدلاأا  دلحنكاــذقو(ــلقخــالقدلا نخ
دلكثيــاق(ــلقدل نخبيــلق)شــأاونقخنل ــامقاللتبــنهقبــذهقدل ببــذقدلسينســيذقدلتــيقالق)هاهــنقإالق
(صنلحهــنقدلسينســيذقودلحًخيــذقودلانئفيــذ،قوبــذدقلأــرقدلا دطــلق)شــأاقخألــهقالققياــذقلــهقعوق
ــنق دق( ــاز ــكقكثي ــه،قلذل ــرقإنقدلا دطــلقآخــاقفــيءق)تذكــاونقخ ــيقخا)اــذقدلسينســييل،قخ حســنهقش
كننق)جــاقعث ــنءقدلا نخــاتقدلايادليــذقدســتينءقودضحــنقلــاىقدلا دط يــلقولا(هــمقداللتبنخــيق لــىق
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دلتبــنهقبــذهقدل لــ هقدلسينســيذقشــيقدلــاولدتقداللتبنخيــذقدلســنخ ذقودلتــيقلــمق)حصلــ دق( هــنق لــىق
فــيءقســ ىقدلا(ــنلقودلبــادهقو(ً)ــاق(ــلقدلفســندقدلانلــيقودإلددليقودلتــأزمقدلسينســيقودلفشــرق

ــنس.ق ــذقوفــؤونقدل  ــيقإددلةقدلاول ش

خامًسا: تراجع نسبة ثقافة المشاركة السياسية النتخابية
ــنقعسنســيزنق(ــلقعلكننقدلث نشــذقدلسينســيذقدلا)ا ادطيــذق قُتأــاقدلاشــنلكذقدلسينســيذقداللتبنخيــذقلك ز
لك لهــنقتاثــرقعحــاقعخــازق ا(ــنتقدل ظــنمقدلسينســيقدلا)ا ادطــيقدلتــيقتأايــهقدلشــا يذقدلسينســيذق
(ــلقخــالقدلتبــنهقلببــذقسينســيذقخاا) ــذقد)ا ادطيــذقلتت لــىقفــؤونقدلحكــمقودلســلاذ،قخــرقتأــاق
ــذقدلسينســيذق ــىقدلتأاد) ــًق ل ــنقتحف ــذقدلسينســيذقلك له ــنق(ــلقعلكننقدلت اي دلاشــنلكذقدلسينســيذقلك ز
وتاثــرقدلاجتاــعقشــيقدل ظــنمقدلسينســيقخابتلــفقدتجنبنتــهقدلسينســيذ،قكاــنقعنقدلاشــنلكذق

ــذقدالســتبادد)ذ.ق ــلقدلث نش ق( ــاالز ــذقخ ــذقدلسينســذقدلا)ا ادطي دلسينســيذقتاســخقللث نش
و(ــلقخــالقدلاؤفــادتقدلايادليــذقللث نشــذقدلسينســيذقداللتبنخيــذقشــيقدلاجتاــعقدلأادقــيقدتضــحقعنق
حجــمقدلاشــنلكذقدلسينســيذقلل نخبيــلقشــيقدلتجــنلهقداللتبنخيــذقشــيقدلــاولدتقدلبالانليــذقدألخيــاةق

لــمقتتجــنوزقي40٪مقشــيقدشضــرقحنالتهــنقوبــذدق(ؤفــاقخايــاق لــىقدلت ايــذقدلسينســيذ

الفصل الثالث
بناء الثقافة السياسية في المجتمع العراقي

رؤية مستقبلية في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة
) المقومات والمعوقات، النتائج والتوصيات( 

قعنق)تاــاققإلــىقكيفيــذقخ ــنءقث نشــذقسينســيذقشــيقدلاجتاــعقدلأادقــي،ق ــنقالقُخـــاَّ لكــيق)كــ نقدلبحــثقتن(ز
ــذقدلسينســيذقخشــكرقخــنص،قعوقلــاىقدلا دط يــلقخشــكرق ــنم،قلذلــكقســ فق ســ دءقلــاىقدل بب
)تاــاققدلبنحــثقشــيقضــ ءقدل تنئــجقدلايادليــذقدلتــيقت صل ــنقإليهــنقإلــىقكيفيــذقخ ــنءقدلث نشــذقدلسينســيذق
 لــىق(ســت ىقدل اايــل:قدلث نشــذقدلسينســيذقدلا)ا ادطيــذقودلث نشــذقدلسينســيذقدل ط يــذقوبــيق لــىق

دل حــ قدآلتــي:
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أوًل / مقومات بناء الثقافة السياسية الديمقراطية
ول صــاقخنلث نشــذقدلسينســيذقدلا)ا ادطيــذقبــيقتب ــيقدلاانلســنتقدلا)ا ادطيــذقشــيقدلحيــنةقدلسينســيذق
ســ دءق لــىق(ســت ىقدألشــكنلقودلســل كقدلسينســيق لــىقصأياقدل ببــذقدلسينســيذقوعشــاددقدلاجتاع،ق
لذلــكقب ــنكقلالــذق(ــلقدلا  (ــنتقلب ــنءقبــذهقدلث نشــذقدلسينســيذقدلا)ا ادطيــذقوةلــكق(ــلقخــالق(ــنق

)أتي:ق
ق1 ــنكق. ــ نقب  ــىقعنق)ك ــي:قخاأ  ــنمقدلسينس ــلاذقودل ظ ــت ل)ذقللس ــيذقودلاس ــا يذقدلسينس دلش

ــعق ــاددقدلاجتا ــرقعش ــلققب ــذق( ــنمقسينســيقعوقســلاذقسينســيذقفــا يذقودســت ل)ذق( تبب لظ
ــنتقدل ً)هــذق وخشــكرقد)ا ادطــيق(ــلقدونقعيققيــ دقعوقضغــ طق لــىقدألشــادد،قشناللتبنخ

ــن. ــ لقخها ــنمقدلسينســيقودل ب عســنسقدلشــا يذقللســلاذقودل ظ
ق2 دق لــىقلان ذقسينســيذق. دلتــادولقدلســلايقللســلاذ:قخاأ ــىقعنق(ادكــًقدلحكــمقليســتقحكــاز

ــعق ــ دةقدالســتباددق ــذ،قلا  ــندئقدلا)ا ادطي ــنقلاب ــرق)جــبقتادولهــنقســلايزنقوش ز ــذ،قخ (أي 
ودلاكتنت ل)ــذ.

ق3 ث نشــذقدلتأاد)ــذقدلسينســيذ:قخاأ ــىقولــ دقتيــنلدتقوقــ ىقوعحــًدهقودتجنبــنتقسينســيذق.
(بتلفــذقتت نشــسقشياــنقخي هــنقلل صــ لقإلــىقدلســلاذ،قودلتأاد)ــذقخ يــذقعسنســيذقأليق(جتاــعق

د)ا ادطــي.

ق4 ــذق. ــنقلألغلبي ــلاذقوش ز ــكيرقدلس ــذقتش ــ نق الي ــىقعنق)ك ــيذ:قخاأ  ــذقدلسينس ــندقدألغلبي د تا
دلسينســيذقدلتــيقتحصــرق ليهــنقحــًهقعوقكتلــذقسينســيذق(أي ــذقوشــيققبنلهــنقب ــنكق(أنلضــذق

سينســيذ.

ق5 دلاشــنلكذقدلسينســيذقدلفن لــذ:قعيقعنقتكــ نقب ــنكق(شــنلكذقسينســيذقق )ــذقودســأذقوشن لــذق.
(ــلققبــرقدلا دط يــلقأللهــنق(ظهــاقعسنســيقلا)ا (ــذقدلا)ا ادطيــذقوتح يــققدلت ايــذق
ــىقدأللســنققدألخــاى. ــنقت أكــسق ل ــذقخاولب ــذهقدلت اي ــيقدل ســققدلسينســيقوب دلسينســيذقش

ق6 دلفصــرقخيــلقدلســلانت:قخاأ ــىقعنق)كــ نقب ــنكقشصــرقخيلقدلســلانتقدلثــاثقيقدلتشــا)أيذق.
ــذمقكٌرقخحســبقدختصنصــهقو ــامقدلتأــايقعوقدلتجــنوزق(ــلقإحــاىق ــذقودل ضنئي ودلت فيذ)

دلســلانتق لــىقدلســلانتقدألخــاى.
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ق7 دلحا)ــنتقدلااليــذ:قعيقعنقتكــ نقب ــنكقحا)ــنتقعسنســيذقألشــاددقدلاجتاــعقكحا)ــذقدلــاعيق.
ودلتأبيــاقودلاأت ــا،قوحا)ــذقدإل ــامقودلتجاــعقودلتظنبــاقوتشــكيرق( ظاــنتقدلاجتاــعق
ــ نقودلاســت لقوبــذدق ــذق(ــلقخــالقدل نل ــنتق) بغــيقعنقتكــ نق(صنل دلاالــيقوبــذهقدلحا)

(ــلقفــألهقعنق)أــًزقد)ا ادطيــذقدلكلاــذ.

ق8 دلسينســيق. دل  ــيق ولــ دق عنق خاأ ــىق دلا)ا ادطــي:ق دلسينســيق دل  ــيق ولاــ ق قــ ةق
ــيق ــنمقدلسينس ــًزقدل ظ ــألهقعنق)أ ــلقف ــعق( ــاددقدلاجتا ــاىقعش ــنقل ــذقو( تضينته خنلا)ا ادطي

دلأادقــي. دلاجتاــعق شــيق دلاكتنت ل)ــذق و)ا ــعق ــ دةق دلا)ا ادطــيق

ثانًيا / معوقات بناء الثقافة السياسية الوطنية
ولاقدلبنحثق(يادليزنقلالذق(لقدلاأ قنتقلل نشذقدلسينسيذقدل ط يذ،قوبيقكنآلتي:ق

1.قث نشــذقداللتاــنءقودلتااكــًقحــ لقدلث نشــنتقدلفا يــذ:قشــاقزدلقدلاجتاــعقدلأادقــيق ن(ــذقودل ببــذق
دلسينســيذقخنصــذق)انلســ نقســل كهمقدلسينســيقشــيقكثيــاق(ــلقدألحيــننقشــيقعطــنلقث نشنتهــمقدلفا يذق
ســ دءق لــىق(ســت ىقدلبانخــنتقدلسينســيذقعوق لــىق(ســت ىق(انلســذقدلث نشــذقدلسينســيذقداللتبنخيــذق
ــهق ــيقث نشت ــاقش ــبقدألكب ــيقدلا  ــيقب ــادقدلأادق ــذقللف ــنءدتقدلفا ي ــ الءدتقوداللتا ــتقدل إةقالقزدل
ــيق ــ دقش ــيقالقزدل ــاددقدلاجتاــعقدلأادق ــلقعش ــذق( ــذقعنقدألغلبي دلسينســيذ،قشحســبقدلشــ دباقدلايادلي
ــلقلفــسقطنئفتهــمقعوقق (يتهــمقعوققادختهــمقوت لههــمق ــ نقعفــبنصنق( ســل كهمقدلسينســيق) تبب

دلسينســي.ق
2.قدولــذقدلاك لــنتقودألحــًده:قشتأســيسقدولــذق لــىقعســنسقدلاك لــنتقودألحــًدهقودله )ــنتق
دلفا يــذقوتشــكيرقكتــرقوعحــًدهقسينســيذق لــىقلفــسقتلــكقدله )ــنتقكاــنقبــ قدلحــنلقشــيقدلتجاخــذق
دلسينســيذقدلأادقيــذقخأــاقي2003م،قألنقةلــكق)اثــرقإ نقــذقشــيقخ ــنءقث نشــذقسينســيذقوط يــذقألنقوالءق

عكثــاقدألشــاددقســيك نقللانئفــذقعوقدل  (يــذقعوقدلحــًهقعكثــاق(ــلقوالئهــمقلل طــلقلفســه.ق
ــيق ــاقش ــفقكبي ــنكقضأ ــًدلقب  ــذ:قإةقالق) ــذقدل ط ي ــذقدلأادقي ــذقدله ) ــذقوبشنف ــفقدلا دط  3.قضأ
( دط ــذقدلفــادقدلأادقــيقووالئــهقلل طــلقخســببقغيــنهقيدولــذقدلا دط ــذمقلذلــكقشــإنقضأــفق

ــي: ــنق)أت ــنق( ــذقعخازب ــبنهق( ض  ي ــىقعس ــعقإل ــيق)ال ــعقدلأادق ــيقدلاجتا ــذقش دلا دط 
ق ــهق(ــلقو)ــاتقوظلــمق	 تادكــمقث نشــذقدالســتباددقودلتــيقتاكتهــنقدأللظاــذقدلســنخ ذقو(ــنقللبت

ود(ــنلقوخــادهقوحــاوه.
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ق ــذقإةقوصلــتق	 ــيق(اتفأ ــيقدلاجتاــعقدلأادق ــاقش ــًدلقلســبذقدلف  ــاقت ــا:قش ــنعقلســبذقدلف  دلتف
إلــىقعكثــاق(ــلقي30٪مقخأــاق(احلــذقدد ــشقخحســبق(ؤفــادتقوزدلةقدلتبايــطقوبــذدقدلف ــاق

و ــامق(أنلجتــهق(ــلقفــألهقعنق)ضأــفقدلا دط ــذقلــاىقدألشــادد.
ق ــيق	 ــّيانقش ــذقالقس ــتق(اتفأ ــادققالقزدل ــيقدلأ ــذقش ــادتقدلبانل ــذ:قشاؤف ــبذقدلبانل ــنعقلس دلتف

صفــ فقدلشــبنهقودلبا)جيــلقوبــذدق)شــأابمقخنلظلــمقودلحيــفقودلتهايــشقودالســتبأندق
ــمقلل طــل. ــرقوالءب ــنق) ل ــمق(ا ــمقوقالدته و ــامقدســتثانلقطنقنته

ق ــيق	 ــعقدلبا( ــيقدل دق ــاديقش ــاقوت ــنكقل ــصقكبي ــاقزدلقب  ــنت:قش ــاديقدلبا( قضأــفقوت
كنلكهاخــنءقودلصحــذقودلتأليــمقودلســكلقودلبلا)ــذقو(ــنقإلــىقةلــكق(اــنقلأــرقدلأــادققشــيق

طليأــذقدلــاولقدلتــيقتأنلــيق(ــلقل ــصقدلبا(ــنت.
ق دلتهــنكنتقح ــ ققدإللســنن:قشــاقزدلــتقدلكثيــاق(ــلققضن)ــنقح ــ ققدإللســننقشــيقدلاجتاــعق	

دلأادقــيق( تهكــذقوليســتقخاســت ىقدلااــ حقشه ــنكقدلتهــنكنتق ا)ــاةقشــيق(جــنلقح ــ قق
دإللســننقعخازبــنق(ــنق)أتــي:

ق دلتهــنكنتقشــيق(ســت ىقدلاأيشــذقشــاق)ــًدلق(ســت ىقدلاأيشــذقللكثيــاق(ــلقعشــاددقدلاجتاــعق	
ــنقو ــامقت شيــاقآليــنتقدلاشنبيــذقووســنئرقللأيــشقدلكا)ــم. (تاد)ز

ق دلتهنكنتق(اليذقتتألققخنال ت نالتقدلأش دئيذقعوق لقطا)ققدلابباقدلساي.	
ق ت قيفقدألشاددقلس  دتق ا)اةقشيقدلسج نقدونق(حنكاذ.ق	

4.قدلأادمقعوقضأفقدلأادلذقداللتان يذقودالقتصند)ذ:قوعبمق(ظنباقبذدقدلضأفق(نق)أتي:
ق ليــسقب ــنكق ادلــذقو(ســنودةقخيــلقعشــاددقدلاجتاــعقخــرقب ــنكق(حســ خيذقو( ســ خيذقووالءدتق	

ودلتاــنءدتق) ــامقشيهــنقفــبصق لــىقآخا.
ق ضأفقكبياقشيقتكنشؤقدلفاصقشيق(بتلفقدلاجنالت.	
ق ب نكقش دلققدقتصند)ذقكبياةقخيلقدلاسؤولقودلا دط يل.	
ق  امقت ز)عقدلثاودتقخشكرق ندلق لىقدلاجتاعقدلأادقيقو(حنشظنته.	

5.قدلبانخــنتقدلسينســيذقدلانئفيــذ:قوقــاقعثبتــتقدلتجاخــذقدلسينســيذقدلا)ا ادطيــذقخأــاقي2003مقعنق
عكثــاقدل بــبقدلسينســيذقتتب ــىقخانخــنتقطنئفيــذقعوقق (يــذقعوق( نط يــذق(حاضــذق لــىقدلأ ــفقودلفت ــذق
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ــنتق ــذهقدلبانخ ــالقب ــلقخ ــ دهق( ــسقدل  ــىق(جل ــتقإل ــيذقوصل ــنددتقدلسينس ــضقدل ي ــرقإنقخأ خ
ــ نق ــمقودلاادشأ ــ نقله ــمقدلااثل ــانءقخأله ــلقدلبس ــضقدلا دط ي ــىقخأ ــادءدتقودلضحــكق ل ودإلغ

  هــمقو ــلقح  قهــم،قوبــذهقدلبانخــنتق(ــلقفــألهنقعنقُتأيــققخ ــنءقث نشــذقسينســيذقوط يــذ.
6.قضأــفقدلت ايــذ:قشضأــفقدلت ايــذقشــيقدلاجــنالتقكنشــذق)ــؤديقإلــىقتالــيق(ســت )نتقدلاأيشــذق
ــلق ــىقدالزدلدءق( ــؤديقإل ــلقفــألهقعنق) ــيقدلاجتاــعقوبــذدق( ــاقش ــرقودلف  ــذقودلتشــنلقدلجه ودلاشنبي

دلحك (ــذقودل ظــنمقوضأــفقشــيقوالءقدألشــاددقلل طــل.ق
7ق.قضأــفق( نبــجقدلث نشــذقدل ط يــذ:قإنقدلضأــفقشــيقغــاسقدلافنبيــمقدل ط يــذقلــاىقدألشــاددق(ــلق
خــالقبــذهقدلا نبــجق(ــلقفــألهقعنق)ــؤديقإلــىقضأــفقدلث نشــذقدلسينســيذقدل ط يــذقوعبــمق( دطــلقبــذدق

دلضأــفقشــيقبــذهقدلا نبــجق(ــنق)أتــي:
ق دلا نبــجقدلتــيقتأ ــىقخ ضن)ــنقدلتاخيــذقدلسينســيذقدل ط يــذقلغــمقعلهــنق(ــلقعبــمقدلا نبــجقدلتــيق	

)اكــلق(ــلقخالهــنقزلعقث نشــذقوط يــذقشــيقلفــ سقدألشــاددق(ــلقدلالبــذقودلتا(يــذقشــيق(بتلــفق
(ادحلهــمقدلالدســيذ.ق

ق زلعقدأللغــنمقدلانئفيــذقدلتــيق(ــلقفــألهنقعنقتأــًزققيــمقدلــ الءدتقدلفا يذقالقســّيانقشــيقدلا نبجق	
دلبنصــذقخنلتأل)ــخقودلتاخيــذقدإلســا(يذ،قوبــذدقلــهقدلأكنســنتقســلبيذقشيقلفــ سقدألطفنل.

8.قضأــفقث نشــذقدلتأن)ــشقدلســلايق لــىقدلاســت ىقدلسينســيقوداللتان ــي:قشضأــفققيمقدلتســن(حق
ودلتصنلــحقودلحــ دلقخيــلقعشــاددقدلاجتاــعقســ دءق لــىق(ســت ىقدل بــبقودلتيــنلدتقدلسينســيذقعوق لــىق
دلاســت ىقدلاجتاأــيق(ــلقفــألهقعنق)أــًزققيــمقدالل ســنمقددخــرقدلاجتاــعقودلتاحــ لقحــ لقدله )ــنتق

دلفا يذ.
ــذقخنتجــنهقدل طــل،قوتاســخق ــنءقث نشــذقسينســيذقوط ي وبــذهقدل  ــنطقكلهــنق(ــلقفــألهنقعنقت لــرق(ــلقخ 
ــذق ــذقدلسينســيذقدلأادقي ــتقدلا)ا ادطي ــنقزدل ــكق( ــذقلذل ــذقدلاحنصصــذقدلسينســيذقودلانئفي خنتجــنهقث نش

ــققخ نئهــن.ق ــيقطا) ــنتقش ــىقولــ دقخأــضقبــذهقدلاأ ق ــذقو(شــ بذقوقنئاــذق ل (أزو(

ثالًثا / محصالت البحث ) النتائج والتوصيات(

أواًل / نتائج البحث الميدانية )حقائق الميدان(
1.قشــيق(جــنلقدلث نشــذقدلسينســيذقللاافــحقتبيــلقعنقلاــطقث نشــذقدلاافــحقوســل كهقدلسينســيق

وداللتبنخــيق) ــ مق لــىقعســنسقع(ــ لق ــاةقعباهــن:ق
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ق دلت ظيفقدلسينسيقللا)لقوتسبياهقله.	
ق دلت ظيفقدلسينسيقللث نشنتقدلفا يذقيدلانئفذق-قدإلث يذق-قدلأشياةم.ق	
ق دلً)نلدتقداللتبنخيذقودلت دصرق(عقدلجاه لقشيقشتاةقداللتبنخنت.	
ق ألشــاددق	 دلاــنديق ودلأــ زق دلف ــاق ودســتغالق دلهاد)ــنق وت ز)ــعق ودألصــ دتق فــادءق ث نشــذق

لاجتاــع. د
ق ت ظيفقدلانلقدلسينسيقألغادضقسينسيذقودلتبنخيذ.	
ق ث نشــذقدلتســ يطقدلسينســيقخيــلقدألحــًدهقودلكتــرقدلسينســيذقشنلكثيــاق(ــلقدلاافــحيلق	

)حنولــ نقكســبقعصــ دتقدل نخبيــلق ــلقطا)ــققبــذدقدلتســ يطقودلتشــهياقدلسينســيق
خنآلخــا.

2.قع(نقشيق(جنلقلاطقث نشذقدل نخبقشتبيلقعنقعبمق(ا(حهنق(ن)أتي:ق
ق دلسينســيذق	 دلاشــنلكذق دلحــثق لــىق شــيق دلا) ّيــذق للاالأّيــذق ودالســتجنخذق دالســتانعق

وداللتبنخيــذ.
ق ث نشذقدل نخبقت  مقشيقدلغنلبق لىقعسنسقث نشذقدل الءقوداللتانء.ق	
ق دالتبنعقودالل يندقدأل اىقعحينلزنقخسببقضأفقدل  يقدلسينسي.	
ق ث نشذقدل الءقدلسينسيقللبارقيإ انءقكنلز(ذقسينسيذقل نئاقحًهقعوقكتلذق(أي ذم.	
ق دلبضــ عقلإلغــادءدتقدلاند)ــذقودلاصنلــحقالقســّيانق(ــلققبــرقدلاب ــنتقدلف يــاةقودلااح (ــذق	

عوقدألشــاددقدلذ)ــلقخحنلــذقإلــىقدلتأييــلقودلت ظيــفقإةق)ضاــاقخأــضقدألشــاددقإلــىقإ اــنءق
عص دتهــمقلاافــحيلقلهــذهقدألســبنه.

ق ــيق	 ــيذقدلا لــ دةقش ــنددتقدلسينس ــبقدألحــًدهقودل ي ــيقعغل ــذقش ــادمقث  ــذقدلشــكقودلأ ث نش
ــلاذ. دلس

ق ــذقدلسينســيذقلهــذهق	 ــذقلل نخبيــلقخســببقدلتجاخ تادلــعقث نشــذقدلاشــنلكذقدلسينســيذقداللتبنخي
دألحــًدهقودل بــبقوســ ءقعددئهــنقدلسينســيقوصاد هــنق لــىقدلســلاذقوتغليــبق(صنلحهــنق

دلحًخيــذقودلفئ )ــذقودلشــبصيذق لــىق(صنلــحقدلا دط يــل.ق
ق دلتظنبــادتقدلشــأبيذقودلضغــطقخنتجــنهقدلتغييــا:قإةقإنقعغلبيــذقدلأادقييــلق)ســ دبمقدلتشــنؤمق	

ــنقوقــندةق ودليــأسقودإلحبــنطق(ــلقلــادءقدلتجاخــذقدلسينســيذقدلحنليــذقودل نئايــلق ليهــنقعحًدخز
وكثــاةقدلتادكاــنتقودإلخفنقــنتقودلفشــرقشــيقإددلةقدلاولــذقعدىقإلــىقدلفجــنلقفــأبيقتاثــرق

شــيقتظنبــادتقود تصن(ــنتقشــيقعغلــبقدلاحنشظــنتقدلأادقيــذ
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ــجق ــىقدل تنئ ــاقت صــرقدلبنحــثقإل ــذقش  ــذقدلسينســيذقدل ط ي ــنءقدلث نش ــققخا  (ــنتقخ  ــنق)تأل ــيق( 3.قش
ــي:ق ــنقوبــيقكنآلت (يادليز

ق دلشا يذقدلسينسيذقودلاست ل)ذقللسلاذقودل ظنمقدلسينسي	
ق دلتادولقدلسلايقللسلاذ.ق	
ق ث نشذقدلتأاد)ذقدلسينسيذ.ق	
ق د تاندقدألغلبيذقدلسينسيذ.ق	
ق دلاشنلكذقدلسينسيذقدلفن لذ.ق	
ق دلفصرقخيلقدلسلانت.ق	
ق دلحا)نتقدلااليذ	
ق ق ةقولا قدل  يقدلسينسيقدلا)ا ادطي	

ــنقإلــىقدل تنئــجق 4.قع(ــنقشياــنق)تألــققخاأ قــنتقدلث نشــذقدلسينســيذقدل ط يــذقش ــاقت صــرقدلبنحــثق(يادليز
دآلتيذ:ق
ق ث نشذقداللتانءقودلتااكًقح لقدلث نشنتقدلفا يذ.ق	
ق دولذقدلاك لنتقودألحًده.ق	
ق قضأفقدلا دط ذقوبشنفذقدله )ذقدلأادقيذقدل ط يذ.ق	
ق .ق	 قضأفقوتاديقدلبا(نتقودلتفنعقلسبذقدلف اقودلبانلذق
ق قدلتهنكنتقح  ققدإللسنن.ق	
ق قدلأادمقعوقضأفقدلأادلذقداللتان يذقودالقتصند)ذ.ق	
ق دلبانخنتقدلسينسيذقدلانئفيذ.ق	
ق ضأــفقدلت ايــذقدالقتصند)ــذقودلسينســيذقوداللتان يــذقوتاليق(ســت )نتقدلاأيشــذقودلاشنبيذق	

ودلتشــنلقدلجهــرقودأل(يذ.ق
ق ضأفق( نبجقدلث نشذقدل ط يذ.ق	
ق ضأفقث نشذقدلتأن)شقدلسلايق لىقدلاست ىقدلسينسيقوداللتان ي.ق	

رابًعا / التوصيات
شــيقضــ ءق(ــنقت شــاقللبنحــثق(ــلقح نئــقق(يادليــذقخشــأنقدلث نشــذقدلسينســيذقشــيقدلاجتاــعقدلأادقــي،ق

لت صــرقإلــىق(جا  ــذق(ــلقدلت صيــنتقعباهــنق(ــنق)أتــي:-
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1. تعديل بعض المواد الدستورية: وهي كاآلتي:
تأا)ــرقدلاــ ددقدلباشيــذقعوقدلاســببذقللتــأزمقلغلــققدلاا)ــققع(ــنمقدل ــادءدتقودلتفســيادتق أ- 

للاســت ل. دلاتأــادةق ودلتأو)ــاتق
ق تأا)ــرقدلاــندةقدلبنصــذقخابيأــذقولــ عقدل ظــنمقدلسينســيقوتح )لــهق(ــلقلظــنمقخالانلــيقإلــىق	

لظــنمقلئنســيقخأــاقششــرقتجاخــذقدل ظــنمقدلبالانلــيقشــيقدلأــادققلك لــهق)كــاسقدلاحنصصــذق
دلسينســيذقودلانئفيــذ.ق

قه-قشيق(نق)تألققختشا)عقوإقادلقدل  دليل:ق
ق قتشــا)عقوإقــادلقدل  دليــلقدلاهاــذقللاولــذقدلأادقيــذقخأــاقتغييــاقدل ظــنمقيقك نلــ نقدألحــًدهق	

ــذقدلتأليــفق دلسينســيذقوقنلــ نقدلاحكاــذقدالتحند)ــذقوقنلــ نقدل فــطقودلغــنز،قوقنلــ نقحا)
ــيمق ــنقدل ط  ــنقولشــيابنقو) (ه ــذقو لاه ــققخشــأنلقدلاول ــلقعخــاىقتتأل ــا،قوق دلي ودلتأبي

(ــنتقخ ــنءقدلاولــذ. دلتــيقلــمقُت ــاقإلــىقدآلن،قوبــيق(ــلقعبــمق(  ِّ
ق قتشــا)عقدل  دليــلقدلاهاــذقلحيــنةقدلاجتاــعقدلأادقــيقســ دءقدلاتأل ــذقخنلبا(ــنتقعوقدلســكلق	

عوقدلاأيشــذقعوقدلتأليــمقعوقدلضاــننقداللتان ــيقودلصحــيقوكرق(ــنق)اــسقحيــنةقدلا دطــلق
دلأادقي.

ق تشــا)عقوإقــادلققنلــ نق) لــرق ــادقع ضــنءق(جلــسقدل ــ دهقولودتبهــمقود(تينزدتهــمقوبكــذدق	
خ يــذقدلاســؤوليلقشــيقدلائنســنتقدألخــاىق(ــلقعلــرقت ليــرقدلفــ دلققدلاب يذقخيلقدلاســؤولق

ودلا دط يل.

 2. الى السلطة التنفيذية
ق دق لقث نشذقدلاحنصصذ.	 د تاندقحك (ذقدألغلبيذقدلسينسيذقخأياز
ق دختيــنلقدلــ زلدءقودلاســؤوليلقودلاللــنتقدلبنصــذق لــىقعســنسق(أن)يــاقدل ًدبــذقودلكفــنءةق	

ــيقعوق ــمقدلسينســيقعوقدلانئف ــىقعســنسقدلتانئه ــسق ل ــادطمقولي ــذقتك  ق ــاةقيحك ( ودلبب
دإلث ــيقودلأشــنئاي.

ق ــنءقودلســكلق	 ــاقدأل(ــلقودلكهاخ ــاقيت شي ــيقوخشــكرقلي ــنتقللاجتاــعقدلأادق ــاقدلبا( ت شي
ــىقةلــكم. ــنقإل ــذقو( ودلبا(ــنتقدلبلا)

ق (أنلجذققضن)نقدلف اقودلبانلذقولشعق(ست ىقدلاأيشذقللا دط يلقوخ نءقدولذقدلاشنبيذ.	
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ق ــذق	 ــذقداللتان ي ــاعقدلأادل ــقق(ب ــعقدلأــندلقلهــنقوتح ي ــاودتقودلت ز) ــرقللث دالســتأانلقدأل(ث
شــيقكرقفــيء.

ق ــلقعلــرقإلضــنءقدألحــًدهق	 ــيقدختا ــتق( ــذقدلت ــاقدلاها ــ زدلدتقودلا نصــبقغي ــرقدل ت لي
ــذقدلاحنصصــذ. ــيقظــرقث نش ــرقدلسينســيذقش ودلكت

ق ــلق	 ــلق( ــاتقدلا دط ي ــنلق(أن( ــيق(ج ــّيانقش ــذ،قالقس ــذقدإللكتاولي ــذقدلحك ( ــرقخا( تفأي
ــذ. ــيق(ؤسســنتقدلاول ــذقش ــذقدل نتل ــيقظــرقدلبياوقادطي ــمقش ــبءق ليه ــرقدلأ علــرقت لي

ق (أنلجذققضن)نقدلفسندقدلانليقودإلددليقدلذيقعصبحقدل لهقدلثنليقلإللبنه.	
ق ــقق	 ــيقو)أا ــكرق) ا ــمقخش ــذقودلتألي ــرقوزدلتــيقدلتاخي ــلققب ــاةق( ــجقلا) ــتحادثق( نب دس

دلث نشــذقدلسينســيذقدل ط يــذقلــاىقدلالبــذقودلتا(يــذقشــيق(ادحلهــمقدلالدســيذقدلابتلفــذ.
ق تأً)ًققضن)نقح  ققدإللسننقودلحا)نتقدلااليذقودإل ا(يذقودلسينسيذقودلث نشيذ.	

3. إلى األحزاب والكتل السياسية.
ق دالختأندق لقدلصاد نتقدلسينسيذقوث نشذقدلتس يطقودلتشهياقدلسينسيقخنآلخا.	
ق  ــامقتشــكيرقعحــًدهقعوقكتــرقسينســيذق(أي ــذق لــىقعســنسقدله )ــذقدلانئفيــذقعوقدإلث يــذقكاــنق	

ــنقوتشــكيرقعحــًدهقوط يــذق نخــاةقلله )ــنتقدلث نشيــذقدلفا يــذ. بــ ق( لــ دقحنليز
ق دالختأندق لقدلبانخنتقدلسينسيذقودلانئفيذقدلاؤلجذقللأ فقودلفت ذ.	
ق  امقدلتاخرقشيقفؤونقدل ضنءقدلأادقيقعوقدلضغطق ليه.ق	
ق لشضقدلاحنصصذقدلسينسيذقودلانئفيذقشيقخ نءقدلاولذ.	
ق دإل)اننقخنلا)ا ادطيذقودلتادولقدلسلايقللسلاذ.	
ق دإل)اــننقخث نشــذقدلاأنلضــذقدلسينســيذق(ــلقخــالقتشــكيرقحك (ــنتققنئاــذق لــىقعســنسق	

دألغلبيــذقدلسينســيذ،قوتشــكيرقشــيققبنلهــنقدئتــافقسينســيق(أــنلضقشــيق(جلــسقدل ــ دهق
(ــلقفــألهقعنق)ادقــبق اــرقدلحك (ــذقوعددءبــنقدلت فيــذيقكاــنقب قدلحــنلقشــيقدلا)ا ادطينتق

دلأنلايــذقةدتقدلث نشــذقدلسينســيذقدلا)ا ادطيــذقدلات ا(ــذ.
ق تأً)ًقث نشذقدلح دلقودلتسن(حقدلسينسي.	
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الهوامش
ق(حاــاقفــفيق:قدلبحــثقدلألاــي،قدخلاــ دتقدمل هجيــذق 1ق
دجلن(أــيق دملكتــبق داللتان يــذ،ق دلبحــ ثق إل ــاددق

ص55.ق 1998،ق ،ق دإلســك ال)ذق دحلا)ــث،ق

ــذق ــجقدأللثاوخ ل لي ــاي:قدمل نب ــلقغن( ــاقحس قد.ق(حا 2ق
دإلســك ال)ذ،ق ودلت ز)ــع،ق لل شــاق دلأاخــيق دملاكــًق :ق

ص87.ق 1983،ق
قدملصالقلفسه،قص96.ق 3ق

ق) ظــا:قلوخــاتقدمياســ نقوآخــاون:قدلبحــثقدمليادلــيق 4ق
ب ــنءق تالاــذق داللتان يــذ،ق دلألــ مق يفق دألث  غــاديفق
دجل بــاي،ق(ادلأــذقوت ــاميق(حاــاقدجل بــاي،قدملاكــًق

دل نبــاة،ق2010،قص54.ق للتالاــذ،ق دل  (ــيق
قدملصالقلفسه،قص83.ق 5ق

دأللثاوخ ل ليــنق وصفــي:ق د.ق نطــفق ) ظــا:ق ق 6ق
دلأاخيــذ،ق دل هضــذق دلث نشيــذ،ددلق

2.ق 7 9 ص ،1 9 7 1 ، ت و خيــا

لســننق ددلق دلأــاه،ق لســننق ( ظــ ل:ق دخــلق ) ظــا:ق ق 7ق
ــاقي1مق،قص364- ــاوتق،ق1988،ق(جل ــاه:قخي دلأ

.365
دملجتاــعق يفق دلدســنتق خنحثــن:ق (جا  ــذق ) ظــا:ق ق 8ق
ــنن،ق1985،ق ــذ،ق ا ــنتقدلأاخي ــندقدجلن(أ ــي،قدحت دلأاخ

ص355.ق
ــنق ــاق:ق(حنضــادتقيفقدأللثاوخ ل لي ــ قز) ــاقعخ قد.قعحا 9ق
خيــاوتق،ق1987،ق دلث نشيــذ:قددلقدل هضــذقدلأاخيــذق:ق

ص41-42.ق
10 - Kottak, Conrad phillip, culture 

Anthropology, university of Michigan, 
Eleveth edition , 2006, p.63.

دلث نشــذ:ق س ســي ل لينق دلغ ــيق اــند:ق د.ق بــاق 11قق
دملفنبيــمقودإلفــكنلينتق(ــلقدحلادثــذقإلــىقدلأ ملــذ،ق(اكــًق
دلدســنتقدل حــاةقدلأاخيــذ،قخيــاوت،قط1،ق2006،ق

ص29.ق
(صالحــنتق قن(ــ سق ب لتكادلــس:ق إ)كــهق ) ظــا:ق ق 12ق

دألث  ل ليــنقودلف لكــ لق:قتالاــذق(حاــاقدجل بــايق-ق
حســلقدلشــن(ي،قددلقدملأــنلف،ق(صــا،قط2،ق1973،ق

ص145-146.ق
ق) ظــا:قد.قســاياقخاــنه:قدلت شــئذقدلسينســيذقودل يــم،ق 13ق
ودلت ز)ــعقنق(صــا،قط1،ق2004،ق لل شــاق د)ســتادكق

ص42.ق
14ققد.صندققدألس د:قدملصالقلفسه،قص321.ق

قق) ظــا:قد.قصــندققدألســ د:ق لــمقداللتاــنعقدلسينســيق 15ق
،ق(صــالقســبققةكــاه،قص322-323.ق

16ققد.قصــندققدألســ دق:ق لــمقداللتاــنعقدلسينســيق،ق
ص329-330.ق ةكــاه،ق ســبقق (صــالق

17  Iain Mclean, The concise Oxford 
Dictionary of polities , New York, Oxford 
university press, 1996, p.379ق

للفاحــنق دلسينســيذق دلث نشــذق دمل ــ يف،ق كاــنلق د.ق 18قق
دملصا)ــنق،ق( شــ لدتق  )ــادتق،قخيــاوتق،ق1983،ق

ص61.ق
,ق ق,NettlقPeterق politicalقMobilisation,ق London ق 19ق

.57.p 1967,ق
داللتاــنعق (حاــاق بادلاحال: لــمق دهللق د. بــاق 20قق
دلسينســي،ددلقدل هضــذقدلأاخيــذ،قخيــاوتقيخــاقســ ذق

ص436.ق طبــعم،ق
ق) ظــا:قد.ق(حاــاق لــيق(حاــا:قدلدســنتقيفق لــمق 21ق
داللتاــنعقدلسينســي،ق(صــالقســبققةكــاه،قص126-

127.ق
قللاً)ــاق) ظــا:قد.قإحســننق(حاــاقدحلســل:ق( ســ  ذق 22ق
للا ســ  نت،ق دلأاخيــذق دلــادلق ،ق داللتاــنعق  لــمق

ص214.ق 1990،ق ط1،ق خيــاوت،ق
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 صورة الحشد الشعبي في مواقع التواصل االجتماعي
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أ.م.د. ريا قحطان الحمداني

قسم العالقات العامة/كلية اإلعالم / جامعة بغداد

المستخلص:
ت ــنولقدلبحــثقصــ لةقيدلحشــاقدلشــأبيمقشــيق( دقــعقدلت دصــرقداللتان ــي،قوقتــمقدختيــنلق

لالدســذقص لتهــن، يدلفيســب كمق صفحــنتق
وقعحصــتقدلبنحثــذقع ــاددقدلصفحــنتقدلتــيقحالتق   دنقيدلحشــاقدلشــأبيمقخابتلفقدلاســاينتق

وقدلأبــنلدت،قكاــنقت نولــتق(أنلمقص لةقيدلحشــاقدلشــأبيم.ق
إةقطاحقدلبحثقدلتسنؤالتقدآلتيذ:ق

1ق(نقص لةقيدلحشاقدلشأبيمقشيقصفحنتقدلفيسب ك؟ق
2.ق(نق(ضن(يلقبذهقدلص لة؟ق

3.ق(نقع اددقدلصفحنتقدلتيقتحارق   دنقيدلحشاقدلشأبيمقخابتلفقدلاساينتقودلأبنلدت؟ق
ــذق( هــجقتحليــرقدلاضاــ نقلالدســذقصــ لةقيدلحشــاقدلشــأبيم،قإةقت نولتهــنق ودســتبا(تقدلبنحث

ــرقدل   ــيقيدلكيفــيمقودلتحليــرقدلكاــي.ق خنلتحلي
ــيق ــنمقي16،ق17،ق18مقآةدلقي2017م،قش ــذقع) ــب كقطيل ــنتقدلفيس ــذقدلبحــثقصفح ــالتق ي  وقف
ةلوةقدلاأــنلكقدلتــيقكنلــتقتب ضهــنقدل ــ دتقدأل( يــذقدلأادقيــذقخكنشــذقص  شهــنقضــاق(ــنق)ســاىقخـــق

يدد ــشم.ق
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يدلحشــاق تحاــرق  ــ دنق دلفيســب كق إلــىقولــ دقي983مقصفحــذق لــىق دلبنحثــذق ت صلــتق وق
دلشــأبيم،ق( هــنقي308مقصفحــنتققــنمقخإلشــنئهنق ادقيــ نق(ــلقتل ــنءقأللفســهم،قوق) شــاونقشيهــنق

ــن.ق ــنلكق) (ي ــنلقدلاأ عخب
وقي665مقصفحــذقبــيق(جا  ــنتقيكــاوهمقوقتضــمقدآلالفق(ــلقدلاتنخأيــلقودلاأحبيــل،قوق

ــنقع)ضــن.ق ــنلكق) (ي ــنلقدلاأ ــاونقألخب ) ش
وقخلــغق(جاــ عقع ــاددقدلصفحــنتقدلتــيقتحاــرق  ــ دنقيدلحشــاقدلشــأبيمقي65مقصفحــذ.قت نولــتق
 اليــنتقدلتحا)ــا،قوققصــصقدلبا لــذقل ــندةقوقل ــ د،ق(ــعق(ئــنتقدلصــ لقوقدلفيا)ــ دت،قوقخلــغق

(تنخأــ قإحــاىقبــذهقدلصفحــنتقي166،706مق(تنخأيــلقوق(أجبيــل.ق
وقخلــغق(جاــ عقع ــاددقدلصفحــنتقدلتــيقحالــتق  ــ دنقيدإل ــامقدلحاخــيقوقإ ــامقدلحشــاق

دلشــأبيم،قي61مقصفحــذ.ق
وقحالــتقدلأ نو)ــلقدألخــاىقتســاينتقيبيئــذقدلحشــاقدلشــأبيمقوقيكل ــنقدلحشــامقويد ــمقدلحشــاق
دلشــأبيم،قشياــنقكنلــتق  نو)ــلقعخــاىقتحاــرقعســانءقدلا نطــقق(ثــرقيدلحشــاقدلشــأبيق/ق(حــ لق
لي ــ ىمقوقيدلحشــاقدلشــأبيق/(حــ لقودســطمقوقيدلحشــاقدلشــأبيق/قخيجــيمقوقيدلحشــاقدلشــأبيق
ــاق ــ يمقوقيدلحش ــاقدلتاخ ــرقيدلحش ــنتق(ث ــلققان  ــتق  نو) ــلقعخــاىقحال ــنلم،قوق  نو) /قدأللب
دلألاــيمقوقيدلحشــاقدلشــأبيقدلجن(أــيمقوقيدلحشــاقدلشــأبيقدلا)نضــيم،قوقكذلــكقكنلــتقب ــنكق

صفحــنتقتا)ابــنقلســنءق ادقيــنت،ق(ثــرقصفحــذقيخ ــتقدلحشــاقدلشــأبيم.ق
ــاق ــياةقدلأبي ــرقصفحــنتقي ش ــذ،ق(ث ــنئاقدلأادقي ــانءقدلأش ــلقعس ــتقصفحــنتق  نو) ــكقحال كذل
ــلق لا ــمقدلحشــامقوقيقــ دتقفــااقلا ــمقدلحشــاقدلشــأبيم.قوقصفحــنتقعخــاىقتحاــرق  نو)
ــذقطــ زقلا ــمقدلحشــاقدلشــأبيمقوق ــيقلنحي ــرقصفحــنتقيعبنل ــيقتا ــمقدلحشــا،ق(ث دلا نطــققدلت

ــيقدلاســيبقلا ــمقدلحشــاقدلشــأبيم.ق يعبنل
ــاق ــ دءق42مقوقيدلحش ــأبيقل ــاقدلش ــنتقيدلحش ــرقصفح ــذ،ق(ث ــانءقدألل ) ــتقعس ــنتقحال وقصفح

ــ دءق30م.ق ــأبيقل ــاقدلش ــامقوقيدلحش ــ دءقتلأف ــأبيقل دلش
ــلقيفــهادءقدلحشــامقوقيعخاــنلقدلحشــامقوقيدلحشــاق ــنكقصفحــنتقتحاــرق  نو) ــتقب  ــنقكنل شيا

ــشم.ق ــاقودلجي ــيمقوقيدلحش ــاقدإللكتاول ــشقدلحش ــنئايمقوقيلي دلأش
وقكنلــتقبــذهقدلصفحــنتقت  ــرقعخبــنلقدلاأــنلكق) (يــن،قوقتــاويقدل صــصقدلبا ليــذقل ــندةقوقل ــ دق

دلحشــاقدلشأبي.ق
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دلكلانتقدالشتتنحيذ:ق
ي( دقعقدلت دصرقداللتان يم،قيصفحنتقدلفيسب كم،قيدلحشاقدلشأبيم.ق

The Image of the Popular Mobilization Forces on Social 
Media Sites “Facebook” as a model

Abstract

The research dealt withthe image of Popular Mobilization Forces 
(PMF) in social media sites, and (Facebook) pages were selected to 
study their image,

The researcher counted the number of pages that have the title 
(PMF) with various names and phrases, and also dealt with the features 
of the image (PMF).

The research asked the following questions:

- What is the image of PMF on Facebook pages?

What are the contents of this image?

- How many pages bearing the title (Al-Hashd Al-Sha’bi) with various 
names and phrases?

The researcher used the content analysis method to study the image 
of PMF, which used it withthe qualitative and the quantitative analysis.

The research sample included Facebook pages throughout the 
period of 16, 17, 18 March 2017, at the height of the battles that the 
Iraqi security forces of all kinds were waging against the so-called (ISIS).

The research found that there are (983) pages on Facebook bearing 
the title (Al-Hashd Al-Shaabi), of which (308) pages were created by 
Iraqis on their own, and they publish daily news of the battles.

And (665) pages are groups and include thousands of followers and 
fans, and they publish news of battles.

The total number of pages bearing onlythe title of (Al-Hashd Al-
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Shaabi)reached (65) pages. It dealt with the liberationprocesses, and 
the heroic stories of leaders and soldiers, with hundreds of photos 
and videos, and the followers of one of these pages reached 166,706 
followers and fans.

The total number of pages bearing the title of (The Military media 
and the PMF reached to (61) pages.

الفصل األول: اإلطار المنهجي للبحث

1ـ مشكلة البحث: 
)ت ــنولقدلبحــثقصــ لةقدلحشــاقدلشــأبيقشــيق( دقــعقدلت دصــرقداللتان ــيقيدلفيســب كم،قوقلــ عق
ــا،ق ــيقدلجا) ــذدقدلتشــكيرقدأل(  ــىقب ــقق ل ــيقتال ــافقدلتســاينتقدلت دقالخت بــذهقدلصــ لة،قلظــاز
شبأــضقوســنئرقدإل ــامقتالــقق ليــهقتســاينتقت حــيقخنلســلبيذ،قوقتت ــنولقعخبنلبــمقخصفــذق
لان ــنتق(ســلحذقغيــاق(ســيااق ليهــنقعوق(ــنقتالــقق ليهــنقخــــقيدلايليشــينتمقوقتاــاحق  هــنقصــ لةق

ــذقوقتتهاهــنقخحــ ددثقســلبيذ.ق ســلبيذقللغن)
وق)ااحقدلبحثقدلتسنؤالتقدآلتيذ:ق

1ـق(نقبيقص لةقبيأةقدلحشاقدلشأبيقشيق( دقعقدلت دصرقداللتان يقيدلفيسب كم؟ق
2ـق(نقبيق(ضن(يلقبذهقدلص لة؟ق

نقلهن؟ق نقلئيسز 3ـق(نقع اددقدلصفحنتقدلتيقتتبذق(لقبيأةقدلحشاقدلشأبيق( ض  ز
4ـق(نقل عقبذهقدلصفحنتقدلتيقتت نولقعخبنلقوقفؤونقبيأةقدلحشاقدلشأبي؟ق

5ـق(ــنقبــيقدلاحــنولقدلائيســذقدلتــيقلكــًتق ليهــنقصــ لةقبيــأةقدلحشــاقدلشــأبيقشــيق( دقــعقدلت دصرق
داللتان ي؟ق

2ـ أهمية البحث: 
ت الــققعبايــذقدلبحــثق(ــلق(أاشــذقدلصــ لةقدلذب يــذقلــاىقدلجاهــ لقدلأادقــيق ــلقدلحشــاقدلشــأبيق
دق لــىقصفحــنتقدلفيســب ك،قكــ نقدلفيســب كقدليــ مق شــيق( دقــعقدلت دصــرقداللتان ــي،قوقتحا)ــاز
)أــاق(ــلقعخــازق(ظنبــاقدلتأــافق لــىقصــ لةقدلاؤسســنتقودلشــبصينتقلــاىقدلجاهــ ل،قخنصــذق
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علهــنقخــنلجقســيااةقدلاؤسســنتقدلحك (يــذقإلــىقحــٍاق(ــن.قوق(أاشــذق(ضن(يــلقبــذهقدلصــ لةق
(هاــذ،قأللهــنقتســجرق(ؤفــادتق(هاــذق ــلقوســنئرقدإل ــامقدلابتلفــذ،قخنصــذقعنقخأــضقوســنئرق
ــن،قشتل ــيقدلضــ ءق ــنق(بتلفز دإل ــامقتتأنطــىق(ــعقدلهيــأةقخشــكرقســلبي،قوقوســنئرقعخــاىقت هــجقلهجز
ــ لق ــاىقدلجاه ــذقصــ لةقدلحشــاقدلشــأبيقل ــأة.قو(أاش ــنقدلهي ــيقتشــنلكقخه ــنلكقدلت ــىقكرقدلاأ  ل
دق(هاــنقللغن)ــذ،قلاأاشــذقث ــذقدلجاهــ لقدلأادقــيقخ ســنئرقدالتصــنلقدلابتلفــذق دلأادقــيقســيأاق(ؤفــاز

وق(صادقيتهــنقكذلــكقلــاىقلاه لبــن.ق

3ـ أهداف البحث: 
)هافقبذدقدلبحثقإلىقتح يققدل ضن)نقدآلتيذ:ق

1قـق(أاشذقص لةقبيأةقدلحشاقدلشأبيق لىق( دقعقدل  دصرقداللتان ي.ق
2ـق(أاشذقدلاحنولقدلائيسذقلص لةقدلحشاقدلشأبي.ق
3ـقدلتأافق لىق(ضن(يلقص لةقدلحشاقدلشأبي.ق

4ـقدلتأافق لىقع اددقدلصفحنتقدلتيقعلشئتقلغاضقلشاقعخبنلقوقفؤونقدلحشاقدلشأبي.ق
5قـق(أاشذقعل دعقدلصفحنتقدلاتبصصذقخشؤونقدلحشاقدلشأبي.ق

4ـ منهج البحث: 
ــعق ــىق( دق ــذقصــ لةقدلحشــاقدلشــأبيق ل ــرقدلاضاــ نقشــيق(أاش ــذق( هــجقتحلي دســتبا(تقدلبنحث

ــّي.ق ــّيقودلكيف ــ نقدلكا ــرقدلاضا ــتقتحلي دلت دصــرقداللتان ــيقدلفيســب ك،قوت نول

5 ـ عينة البحث: 
ت نولــتقدلبنحثــذقلايــعقصفحــنتقدلفيســب كقدلتــيقظهــاتق لــىق( قــعقدلت دصــرقداللتان ــيق/ق
دلفيســب ك،  اقكتنخــذق بــنلةقدلحشــاقدلشــأبي،قوقتــمقتاو)ــلقعســانءقبــذهقدلصفحــنتقطيلــذقثاثــذق

ــذق18قآةدلق2017م.قوخلغــتقي983مقصفحــذ. ــنم،ق(ــلقي16قآةدلقلغن) ع)
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الفصل الثاني

أوًل: مواقع التواصل الجتماعي
ــنق ــثق)أاشه ــعقدلت دصــرقداللتان ــي،قوتبتلــفق(ــلقخنحــثقآلخــا،قحي ــنتق( دق تأــادتقتأا)ف
»خــنالسBALAS 2006«قق» لــىقعلهــنقخالن(ــجق)ســتبامقلب ــنءق(جتاأــنتق لــىقفــبكذقدإللتالــتق

ع)ــلق)اكــلقلألشــاددقعنق)تصلــ دقخبأضهــمقدلبأــضقلأا)ــاق(ــلقدألســبنهقدلات   ــذ«.
وتأــافق لــىقعلهــنقدلا دقــعقدإللكتاوليــذقدلتــيقت شــاقشيهنقتابي ــنتقدإللتالــتقخا(نتقلاســتبا(يهنق
تتيــحقلهــمقإلشــنءقصفحــذقفــبصيذق(أاوضــذقللأن(ــذقضاــلق( قــعقعوقلظــنمق(أيــل،قوت شــاقوســيلذق
دتصــنلق(ــعق(أــنلفق( شــئقدلصفحــذقعوق(ــعقغيــاهق(ــلق(ســتبا(يقدل ظــنم،قوت شــاقخا(ــنتقلتبــندلق

دلاأل (ــنتقخيــلق(ســتبا(يقةلــكقدلا قــعقعوقدل ظــنمق بــاقدإللتالــت.
ــيق ــتاكيلقش ــنءقدلاش ــنتقدأل ض ــعقخينل ــىقلا ــذق ل ــبكنتقداللتان ي ــيذقللش ــاةقدلائيس ــ مقدلفك ت 
دلا قــعقو)تــمقلشــاقبــذهقدلبينلــنتقخشــكرق ل ــيقحتــىق)جتاــعقدأل ضــنءقةووقدلاصنلــحقدلاشــتاكذق
ودلذ)ــلق)بحثــ نق ــلق(لفــنتقعوقصــ ل...قإلــخ،قعيقعلهــنقفــبكذق( دقــعقشأنلــذقتأاــرق لىقتســهيرق
ــذقخيــلق(جا  ــذق(ــلقدلاأــنلفقودألصاقــنء،قكاــنقتاّكــلقدألصاقــنءقدل اد(ــىق ــنةقداللتان ي دلحي
ــنقدلت دصــرقدلاائــيقودلص تــيق (ــلقدالتصــنلقخبأضهــمقدلبأــضقوخأــاقطــ لقســ  دتقتاّك هــمقع)ضز

وتبــندلقدلصــ لقوغيابــنق(ــلقدإل(كنلــنتقدلتــيقت طــاقدلأاقــذقداللتان يــذقخي هــم.
ــذق ــنمقي2002مقدلالــقق( قــعقدلت دصــرقداللتان ــيق“Friendster.com “،قوقــاقتــمق و(ــعقخاد)
تصاياــهقليكــ نقوســيلذقللتأــنلفقودلصادقــنتقدلاتأــادةقخيــلق(بتلــفقشئــنتقدلاجتاــعقدلأنلاــي،ق
وقــاقلــنلقبــذدقدلا قــعقفــهاةقكبيــاةقشــيقتلــكقدلفتــاة،قوشــيقدل صــفقدلثنلــيق(ــلقلفــسقدلأــنمقظهــاق
شــيقشالســنق( قــعق“skyrock.com”قكا صــذقللتاو)ــل،قثــمقتحــ لقخأــاقةلــكقإلــىقفــبكذقت دصــرق

دلتان ــيق(ــعقظهــ لقت  يــنتقدلجيــرقدلثنلــيقلل )ــب.
ثــمقكنلــتقدل  لــذقدلكبيــاةقإلــىقفــبكنتقدلت دصــرقداللتان ــيقخنلااقق( قــعقدلت دصــرقداللتان يق
دلشــهياقدلفيســب كق“Facebook.com”; حيــثقدلالــققلســاينقشــيقيدلادخعق(لقشباد)اق ــنمق2004(; 
ــنقشــيقداللتشــنلقدلاــ دزيق(ــعقفــبكنتقدلت دصــرقدألخــاىق لــىقدلســنحذق وقــاقخــاعقبــذدقدلا قــعقع)ضز
ــنمقدلفيســب كقشــيق ــذق ــنمقي2006م،قوكذلــكققي ــذقإلــىقدلاولي حتــىقتاــ لقدلفيســب كق(ــلقدلاحلي
 ــنمقي2007مقخإِتنحــذقتك )ــلقدلتابي ــنت،قوبــ ق(ــنقعدىقإلــىقز)ــندةقع ــاددق(ســتبا(يقدلفيســب كق
خشــكرقكبيــا،قحتــىقتاخــعقدلفيســب كق لــىق ــاشق( دقــعقدلت دصــرقداللتان ــيق(ــلقحيــثق ــادق
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ــرقو( دقــعقدإللتالــتقخصفــذق ن(ــذق لــىق(ســت ىق دلاســتبا(يلقلا دقــعقدلت دصــرقداللتان ــيقخ
دلأنلــم.قودلتشــاتقشكــاةق( دقــعقدلت دصــرقداللتان ــيقللااولــنتقدلصغيــاةقخظهــ لق( قــعق
ــنمقي2006مق ــرق  ــيقعودئ ــعقش ــذدقدلا ق ــاقب ــثقظه ــاق“Twitter”; حي ــيقت )ت دلت دصــرقداللتان 
كاشــاوعقتا )ــاقخحثــيقعلاتــهقفــاكذق“Odeo” دأل(ا)كيــذقشــيق(ا) ــذقســننقشادلسيســك ،قوخأــاق
ةلــكقعطل تــهقدلشــاكذقلســايزنقللاســتبا(يلقخشــكرق ــنمقشــيقعكت خــاقي2006م،قوقــاقخــاعقدلا قــعق
ــمق ــيق ــنمقي2007مقلت ا) ــىقدلســنحذقش ــاةقللت دصــرقداللتان ــيق ل ــذقلا) ــيقداللتشــنلقكبا( ش
ــلقفــاكذق ــذق ــلقدلشــاكذقوتك ) ــتقفــاكذق“Odeo”قخفصــرقدلبا( ــاة،قوقن( ــنتقدلاصغ دلتاو) 

دق(ــلقيد)ســاباق2009(. لا)ــاةقخنســمق“Twitter”قخــاءز

مميزات شبكات التواصل الجتماعي: -
ــاةق ــذقخأ ــبكذقدلأ كب تي ــيقدلش ــعقش ــلقدلا دق ــنق( ــلقغياب ــيق  ــبكنتقدلت دصــرقداللتان  ــًقف تتاي

ــن:ق- ــلقعخازب ــًدت،ق( (ي
ق1 ــيق. ــعقدشتادضــيقت   ــيق(جتا ــلقدلت دصــرقش ــ ق( ــققل ــذقخل ــعقداللتان ي ــافقدلا دق إنقب

)جاــعق(جا  ــذق(ــلقدألفــبنصق(ــلق( نطــققودولق(بتلفــذق لــىق( قــعقودحــاقتبتلــفق
ــذ. ولهنتهــمقو(ســت )نتهمقوتتفــققلغتهــمقدلت  ي

ق2 إنقداللتاــنعق لــىقوحــاةقدلهــافقســ دءقدلتأــنونقعوقدلتأــنلفقعوقلاجــادقدلتاشيــهقوتك )ــلق.
 اقــنتقلا)ــاةقعوقحــبقدالســتااع.

ق3 إنقدلشــبصقشــيقبــذدقدلاجتاــعق ضــ قشن ــر،قعيقعلــهق)اســرقو)ســت برقو)شــتاكقو)ســاعق.
و)تحــاث،قشــاولهقب ــنقتجــنوزقدلــاولقدلســلبيق(ــلقدالســتانعقش ــطقإلــىقدالطــاعقو(حنولذق

ت ليــهقدلا قــعقللت دصــرقدإل)جنخي.
وكذلكقتتايًقدلشبكنتقداللتان يذق لقغيابنقخأاةق(يًدت:ق-

ق1 دلأنلايــذ،قحيــثقتلغــيقدلح دلــًقدلجغادشيــذقإةق)ســتايعقدلفــادقدلت دصــرق(ــعقعيقشــادقآخــاق.
شــيقعص ــنعقدأللضقخــكرقخســنطذ

ق2 دلتفن ليذ،قشنلفادقب نقب ققنلئقو(ست بر،قب قكنتبقو(شنلك..
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ق3 دلت ــ عقوت  عقدالســتأانالت،ق)ســتبامق( دقــعقدلشــبكنتقداللتان يذقدلابيــبقودلاه اسق.
ودلانلــبقودألســتنةقدلجن(أــيقودلأن(ــرقوســنئققســينلةقدأللــاة،قولخــذقدلبيــت،قوطــاهق

شــيق اــاقدلاادب ــذ.ق
ق4 سه لذقدالستبادم،قتتايًقدلشبكنتقخألهنقتتالبق(أاشذقدل ادءةقودلكتنخذقش ط..
ق5 ــرقتتالــبقدالفــتادكقدلشــهايقخشــبكذق. ــاةقخ قكثي دلجنلــبقدالقتصــندي،قالقتتالــبقع(ــ دالز

دقســ ىقدلجلــ سقودلضغــطق دقكبيــاز دلاأل (ــنتقدلأنلايــذقش ــط،قوكذلــكقالقتتالــبقلهــاز
 لــىقدألزلدل،قع(ــنقدل قــتقشإِلــهق)ســتغاققســن نتقط )لــذقولكــلقدلاتل ــيقالق)شــأاقخنلالــرق

دقشيــه. عخــاز

”Facebook“ أشهر مواقع التواصل الجتماعي الفيسبوك
)أــاقدلفيســب كق(ــلقعفــهاق( دقــعقدلت دصــرقداللتان ــيق لــىقفــبكذقدإللتالــتقتأســسقشــيق ــنمق
ي2004مق(ــلققبــرق“(ــنلكقزوكاخــاغق-قوكا)ــسقب لــس”قو) ــامقدلا قــعقلايــعقخا(نتــهق(جنلــنق
و)تــمقخنلضاــنمقدلاســتبامقإلــىقدلشــبكذق بــاقدلتســجيرقشــيقدلا قــعقو(ــلقثــمق)تاكــلق(ــلقدلت دصرق
(ــعققنئاــذقعصاقنئــهقوإلســنلقلســنئرقلصيــهقوإلشــنءق(لــفقخــنصقلــكرق(ســتبامق)حتــ يق لــىق
(أل (ــنتقدلشــبصيذقوصــ لهقو)اك ــهقتبــندلقدلاســنئرقودلصــ لقولشــابنق لــىقصفحتهقدلشــبصيذق
لغن)ــذقي2014مق للفيســب كق دلاســتبا(يلق و)تباــىق ــادق لؤ)تهــن،ق (ــلق ليتاكــلقدألصاقــنءق
ــن،قو)تــمقتحايــرقي250مق(ليــ نق ثانلانئــذق(ليــ نق(ســتبامقلشــطق)ســتبامقلصفهــمقدلا قــعق) (يز
ــن،قو)تــمق(شــنباةق(ــنق)أــندلقي150مقســ ذق(ــلقدلفيا)ــ قدلاتضاــلق(ــلقدلي تيــ هقش ــطق صــ لةق) (يز
ددخــرقدلا قــع،قو)ت شــاقدلفيســب كقخأكثــاق(ــلقي70مقلغــذ،قوقي350مق(ليــ نق(ســتبامق)ســتبا( نق

دله دتــفقدلذكيــذقللاخــ لق لــىقحســنخنتهمقشــيقدلفيســب ك.

مميزات الفيسبوك: -
)تايًقدلفيسب كقكشبكذقدلتان يذقخأاةقخصنئصقعخازبن:ق-

ق1 ــيقصفحــذق. ــلقســنحذق(تبصصــهقش ــنلةق  ــيق ب ــط”،قوب ــذق“Wallقعوقل حــذقدلحنئ خنصي
ــذدق ــىقب ــنئرقإل ــنلقدلاس ــنءقإلس ــحقلألصاق ــثقتتي ــتبامقخحي ــفقدلشــبصيقأليق(س دلال

ــه. ــىقحنئا ــذق ل ــتبامقعوقدلكتنخ دلاس
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ق2 خنصيــذق“دلتألي ــنت”،قوبــيقســّاذق(تأل ــذقخنلتاو)ــلقتســاحقخإضنشــذقدلأا(ــنتقودلصــ لق.
دلتــيق)اكــلقتضاي هــن،قوقــاق)اّكــلقدلاســتبا(يلق(ــلقللــبقعوقلخــطقدلااولــنت.

ق3 خنصيــذق“Statusقعوقدلحنلــذ”،قدلتــيقتتيــحقإ(كنليــذقإخــاغقعصاقنئهــمقخأ(نك هــمقو(ــنق.
ــذ. ــكقدللحظ ــيقتل ــن اقش ــيسقو(ش ــلقعحنس ــهق( ــأاونقخ ــنق)ش ــنلقو( ــلقع ا ــهق( ــ نقخ )  (

ق4 خنصيــذق“Pokesقعوقلكــً”،قتتيــحقإلســنلقلكــًةقدشتادضيــذ،قإلثــنلةقداللتبــنهقإلــىقخأضهــمق.
دلبأــضق)باــاقدلاســتبامقخــأنقعحــاقدألصاقــنءق) ــ مقخنلتاحيــبقخــه.

كذلكق)تايًقدلفيسب كقخت ا)مقخا(نتقكثياةقعباهن:ق
ق1 (جنليذقدالفتادك.
ق2 دلبحثق لقدألصاقنءقدل اد(ىقودلتأافق ليهمقو(ادسلتهم.
ق3 )تاتــعقدلاســتبامقخ لــ دقصفحــذقفــبصيذقلــهق لــىقدلفيســب كقو)اكــلقلــهقعنق)ضــعقشيهــنق.

(ــنق)شــنءق(ــلقصــ لقعوقشيا)ــ دت،قوكذلــكقكتنخــذق(ــنق)شــنءقوتحا)ــاقخأــضقدألفــبنصق
دلذ)ــلق)ســاحقلهــمقخاشــنباتهنقعوقدلســانحقللجايــعقخاشــنباتهن

ق4 ــهق. ــ مقصــ لقخــنصقخ ــلقدلب ــهقدلشــبصيذقوتك ) ــىقصفحت ــهق ل وضــعقدلصــ لقدلبنصــذقخ
ــه.ق ــهقلؤ)ت ــلق)اك  ــاق( وتحا)

ق5 تك )ــلق(جا  ــنتقعوقدالفــتادكقشــيق(جا  ــنتقتتحــادق ــلقع(ــاق(أيــلقوخــاونقعدلــىق.
فــاوط.ق

ق6 دلاحندثذقدلابنفاةق(عقدألصاقنء.ق.
ق7 إلسنلقودستامقدلاسنئرق(لقدألصاقنء.ق.
ق8 تــمقت ا)ــمقســاذقتألي ــنتقدلفيســب كقشــيقي22قآهق2006م،قوبــيقســاذقتتألــققخنلتاو)ــلق.

وقتســاحقخإضنشــذقدلأا(ــنتقودلصــ لقدلتــيق)اكــلقتضاي هــن.ق
ق9 عصــالقدلفيســب كقتابيــققإلســنلقلســنئرقش ل)ــذقإلــىقفــبكنتقدالتصــنلقخنســتبادمقخالن(ــجق.

“comet”قوعطلــقق ليــهقدســمق“ chat”،قوق) شــاقبــذدقدلتابيــققللاســتبا(يلقإ(كنليــذق
دلت دصــرق(ــعقعصاقنئهــم.ق
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عطلــققدلفيســب كقســّاذقدلهاد)ــن.قدلتــيقتتيــحقللاســتبا(يلقإلســنلقباد)ــنقدشتادضيــذقإلــىق.ق10
عصاقنئهــم،قتظهــاق لــىقدلالــفقدلشــبصيقللاســتبام،قدلــذيق) ــ مقخنســت بنلقدلها)ــذ،

شــيقي11ق(ــلقكنلــ نقدألولق2008مقتــمقدإل ــانق ــلقدختبــنلقدلفيســب كقلاا) ــذقلا)ــاةق.ق11
شــيقتســجيرقدلاخــ لقخشــكرق(بســط.ق

إنق(حتــ ىقدلفيســب كقدليــ مقلــمق)أــاق(جــادق) (يــنتقعوقعخبــنلقفــبصيذ،ق)تادولهــنقشياــنقخي هــم،ق
ــذهق ــلقب ــه،قوق( ــتباد(هقلصنلح ــلقدس ــهق)اك ــنقعل ــلق(ت قأز ــمق)ك ــاةقل ــيق(جــنالتق  ــرقش ــرقدخ خ

دالســتباد(نت:ق
1ـقإنقخأــضقوســنئرقدإل ــامقعصبحــتقتســتبامقدلا قــعقكاصــالقلألخبــنل،قوقكذلــكق)تــمق
دســتباد(هق(ــلققبــرقدلصحــفقودلاجــاتقوقدل  ــ دتقدلفضنئيــذ،قوعخــذتقخأــضقدلصحــفقت شــئق

لهــنقصفحــنتقخنصــذق لــىقدلا قــع.
2ـقدســتبادمقدألدخــنءقودلكتــنهق(ــلقخا(ــنتقدلا قــع،قإةقإنقدلكتــنهقودألدخــنءق)شــياونقإلــىق
ــىق ــىقلإلصــادل،ق(اــنقعدىقإل ــاةق بابــن،قكاــنقعلهــمق) شــاونقدلصفحــذقدألول إصادلدتهــمقدلجا)
ــلق ــلقدلاصــالق(بنفــاة،قوع) ــنق( ــهق ــافقخه ــنلئ،قك ل ــ لقدل  ــلقدلجاه ــنق( ــنلق ليه ســا ذقدإلقب

ــنت. ــيقدألســ دققودلاكتب ــذهقدل ســبذقش ــاقب تت ش
3ـقكذلــكقدتجهــتقدلشــاكنتقإلــىقدلتاو)ــجقلبا(نتهــن،قودلتســ )ققلا ت لنتهــن،قخنإلضنشــذقإلــىق
ــرق ــنققب ــذقلهــم،قعوقدلا تــ ج،قإللــادءقدلتأا)ــاتق ليه ــذقدلا ا( ــ لقخنلبا( ــذقآلدءقدلجاه (أاش

ــيقدألســ دق.ق ــنقش طاحه
دلاافــحيلق قبــرق (ــلق دســتباد(هق )تــمق دلفيســب ك،قحيــثق شــيق دلسينســذق 4ـقكذلــكقدخلــتق
لالتبنخــنتقدلبالانليــذ،قعوقداللتبنخــنتقدلفا يــذ،قللتاو)ــجقلباد(جهــمقداللتبنخيــذ،قو(حنولــذق

كســبقدلجاهــ ل،قكذلــكقدلاافــحيلقإلــىقداللتبنخــنتقدلائنســيذ.ق
وشــيقدلاــاةقدألخيــاة،قتح لــتق( دقــعقدلت دصــرقداللتان ــيقإلــىق(صــالقعسنســيقللاأل (ــنتق
ودألخبــنلقولبــّثقعفــاطذقدلفيا) قوفــهنددتقدلشــه دق لــىقدألحــادث،قشلجأقيدلا دطــلقدإل ا(يمق
ــهقدلشــبصيذ،قعوق ــىقصفحت ــمقلشــابنق ل ــهقو(ــلقث ــهقوقكن(يات ــىقل دل ــاقدألحــادثق ل ــىقتص ) إل
إلســنلهنقإلــىقدلاؤسســنتقدإل ا(يــذقدلكبــاى،قدلتــيقتالــبق(ــلقدلاشــنبا)لقإلســنلق(ــنق)  (ــ نق

ختص )ــاهقإلــىقدلاؤسســذقشــيقإ الــنتقخنصــذقلل  ــنة،قو)تــمقخّثهــن.
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صحافة المواطن
لــمقتفــازقتك  ل ليــنقدإل ــامقظ دبــاقإ ا(يــذقش ــط،قوإلاــنقعشــازتق(صالحــنتقو(فنبيــمق
ــاوزق(صالــحق ــنهقخ ــاقداللتب ــي،قودألكند)اــي،قوق(اــنق)ثي ــىقدل ن(ــ سقدإل ا(ــيقدلاه  عضيفــتقإل
يصحنشــذقدلا دطــلمقدلتــيقلشــأتقشــيقإطــنلق(ــنق ــافقخنإل ــامقدلجا)ــا،قخ صفهــنقظنبــاةق(أ ــاةق

ــاقشــيق(جــنلقدالتصــنل. ــاتقلتيجــذقللتاــ لقدلتك  ل لــيقدلكبي ــذقت ل و(اكب
ــذق ــذقدلتشــنلكيذ،قعوقصحنش ــذقدلأن(ــذ،قعوقدلصحنش ــنقخنلصحنش ــذقدلا دطــلمقوق)ســاىقع)ضز وقيصحنش
نقشــيقل رقولاــعقوتحليرقوتفســياق دلشــنلع،قبــ ق(صالــحق)ا(ــًقألشــاددق(ــلقدلأن(ذق)انلســ نقلشــنطز
ــلق ــاةقدلا دط ــتقظنب ــاقعصبح ــنلف.قوق ــكنلقودلاأ ــنتقودآللدءقودألش ــنلقودلاأل ( ــاقدألخب ولش
ــنق ــنقوود يز دلصحفــيقظنبــاةقغيــاققنخلــذقللتجنبــر.قوبــيقلدقشأــرققــاق)كــ نقشــيقدل قــتقلفســهق ف )ز
ــنق ــلقحضــ لقدلا دطــلقشــيققضن)ــنقدلشــأنقدلأــنم،قوقتأكيــادقلحنلــذق(ــلقدلتشــكيكقشــيقصاقيــذق لنتجز
دلصحنشــذ،قوقتأكــسقحنلــذق(ــلق ــامقدلث ــذقخيــلقوســنئرقدإل ــامقدلت ليا)ــذ،قودلجيــرقدلجا)ــاق(ــلق

(ســتبا(يقفــبكذقدلاأل (ــنتقدلأنلايــذ.
ــذق ــكنلقدلابتلف ــاحقدآللدءقودألش ــرقوط ــنشقودلحــ دلقودلتفن  ــذقلل   ــلقخيئ ــذقدلا دط ــاقصحنش وت ش
ــذقوق ــذقودلصحي ــذقودلتألياي ــذقودلألاي ــذقوقدلسينســيذقودالقتصند) ــنقداللتان ي تجــنهق(بتلــفقدل ضن)

ــذ. ــذقودلا) ي ــذقودلث نشي ــذقودأل( ي دلتاخ )
و)أتــافقكبــنلقدلت فيذ)يــلقدإل ا(ييــلقخنلتغيــاقدلكبيــاقدلــذيقعحاثــهقوتحاثــهقصحنشــذقدلا دط يــلق
 conor &ــ لقوفيشــتاق ــاق»ك ل ــاقةك ــذ،قش  ــايقللاؤسســنتقدإل ا(ي ــرقدلت لي ــذقدلأا ــىقطبيأ  ل
schecher«،ق(ؤسســيقفــاكذق»globalvision«قدإل ا(يذ،قعلهقلســ  دتقوق   دقكننقدلصحفي نق
بــمقدلذ)ــلق) شــاونقللجاهــ لقدلا ض  ــنتقودل ضن)ــن،قولكــلق(ــعقدلتاــ لدتقدلتك  ل ليــذقلــمق
دقلي ــ لقلع)ــهقو)فصــحق دقلا)ــاز د.قش ــاقعصبــحقدلا دطــلقدلأــنديق)أخــذقدولز )أــاقبــذدقدلافهــ مقســنئاز

 ــلقعشــكنله،قوقدلت لــتقســلاذقدإل ــامق(ــلقدلصحفييــلقإلــىقدلا دط يــل.ق
ــرقبــذهقدلا دقــع،ق ــذقعالقتأــنديق(ث ــهق(ــلقدألشضــرقل ســنئرقدإل ــامقدلت ليا) ــاىق“فيشــتا”قعل و)
خــرقتحــنولقعنقتا(جهــنقشــيقعبادشهــنقدإل ا(يــذ،قوق) بغــيقعنقتتبلــىقوســنئرقدإل ــامقدلت ليا)ــذق
 ــلق(فهــ مقدلســيااةقدلتن(ــذق لــىقدلاأل (ــنتقودألخبــنل،قحتــىقالقتف ــاقدلســيااةق لــىق(جــنلق

دإل ــام.ق
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ثانًيا: تأسيس الحشد الشعبي
ــيقدل جــفق ــنقش ــذقدلألي ــ ىقدلاالأّي ــاقشت ــادنق2014مقخأ ــيقي14قحً) ــأبيقش ــاقدلش ــسقدلحش تأس
دألفــاف،قخإ ــانقدلجهــندقدلكفنئــي.قخأــاقســ  طق(حنشظــذقلي ــ ىقوق(حنشظــذقصــاحقدلا)ــلقخيــاق
(ــنق)ســاىقخــــقيدد ــشمقشــيقي10قحً)ــادنق2010مقوت ا(هــمقإلــىق(حنشظــذقدأللبــنل.قثــمقدلضــ ىق
تق ــ نقدلحشــاقدلشــأبي،قوصــ َّ ــادلققنل ــمقإق ــاقإنقت ــذ،قخأ ــذقدلأادقي ــيقدلاؤسســذقدأل( ي دلحشــاقش

ــذ.ق ــهقلئيــسقدلجاه ل) ــه،قوقصــندقق لي دلبالاــننقدلأادقــيق لي
وفــنلكقشــيق(أــنلكقتحا)ــاقيلــافقدلصبــا،قوقآ(الــي،قودلضل  يذ،قوقخلــا،قود)نلــى،قودلاول،ق
ودلبشــيا،ق وســن(ادء،ق ودلا(ــندي،ق ودلثاثــنل،ق وخيجــي،ق وتكا)ــت،ق ودلبغــاددي،ق ودلألــم،ق

ــاي،قدلشــاقنطقودلحضــام.ق ــاةقدلبنل ــذ،قولً) ــذ،قودلفل لــذقودلص او) ودلكا(
ق سكا)زن.ق وقتتألفقحنليزنق(لقي67مقشصياز

الفصل الثالث

تحليل مضامين صفحات الفيسبوك حول صورة الحشد الشعبي
قن(ــتقدلبنحثــذقخإلــادءق(ســحقفــن(رقلصفحــنتقدلحشــاقدلشــأبيق بــاق( دقــعقدلت دصــرقداللتان ــيق
ــنقي308مق ــأبي،ق( ه ــاقدلش ــمقدلحش ــرقدس ــنكقي983مقصفحــذقتحا ــلقعنقب  ــ كمقإةقتبي ــسقخ يدلفي
صفحــنتقفــبصيذقألشــادد،قوقصفحــنتقخنصــذقخنلحشــاقدلشــأبي،قي675مقلاجن(يــعق(ــلق

ــنتمقتحاــرقدســمقدلحشــاقدلشــأبي. دألفــبنصقيكاوخ
ــ دنق ــلقخــالقدلأ  ــن،قو( قكايزّ ــاز ــرق(ضاــ نقدلصفحــنتقدلشــبصيذقتحلي ــذقختحلي وقن(ــتقدلبنحث

ــذ:ق- ــجقدآلتي ــ نقدلصفحــذ،قوقلــنءتقخنل تنئ دلائيســيقللصفحــذقوق(ضا
ق1 ــذقدألولــىقإةقخلغــتق. إنقدلصفحــنتقدلتــيقحالــتقدســمقيدلحشــاقدلشــأبيمقدحتلــتقدلااتب

ي65مقصفحــذقفــبصيذ،قوقت نولــتقعخبــنلقوق اليــنتقدلتحا)ــاقوققصــصقدلبا لــذ.ق
و(ئــنتقدلصــ لقودلفيا)ــ دت،قووصلــتقع ــاددقدإل جنخــنتقلهــنقشــيقخأــضقدلصفحــنتق

ــرقصفحــذقدلحشــاقدلشــأبي.ق ــن،ق(ث ــىقي166،706مقإ جنخز إل
ق2 ــذقإةقخلغــتق. ــذقدلثنلي ــيقدلااتب ــيقش ــ دنقدإل ــامقدلحاخ ــيقتحاــرق   لــنءتقدلصفحــنتقدلت

ي61مقصفحــذقفــبصيذ،ق(ثــرقصفحــذقشا)ــققدلا ــمقدإل ا(ــيقودلــذيقوصــرق ــادق
دلحاخــيقوصلــتق دإل ــامق إ جنخزــن،قوصفحــذق إلــىقي333،072مق شيــهق دإل جنخــنتق
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ــن،قوقصفحــذقإ ــامقدلحشــاقدلشــأبيقدلا ــاسقوق دإل جنخــنتقشيــهقإلــىقي7،588مقإ جنخز
خلــغقع ــاددق(أجبيــهقي51،514(.

ق3 وقلــنءتقدلصفحــنتقدلتــيقتحاــرق  ــ دنقيبيــأةقدلحشــاقدلشــأبيمقشــيقدلااتبــذقدلثنلثــذ،ق.
وخلغــتقي45مقصفحــذ،ق(ثــرقصفحــذقبيــأةقدلحشــاقدلشــأبي،قووصــرق ــادقدإل جنخــنتق
شيهــنقإلــىقي458،364مقإ جنخزــن.قوصفحــذقبيــأةقدلحشــاقدلشــأبيق(ا)ا)ــذقدلتأبئــذ،ق
ووصــرق ــادقدإل جنخــنتقشيهــنقإلــىقي44،869مقإ جنخزــن،قوقصفحــذقبيــأةقدلحشــاق

دلشــأبيق(ا)ا)ــذقدلت ليــهقدلأ نئــايقوســجرقي435،132مقإ جنخزــن.ق
ق4 ــعقي38مق. ــذقخ دق ــذقدلادخأ ــيقدلااتب ــنءتقش ــاقل ــبنهقش  ــهنقدلش ــيق)ؤسس ــنقدلصفحــنتقدلت ع(

صفحــذ،ق(ثــرقصفحــذ:قكل ــنقدلحشــا،،قخلــغق ــادقدلاأجبيــلقخهــذهقدلصفحــذقي11876مق
ــن.ق إ جنخز

ق5 ــذقدلبن(ســذ،ق. ــيقدلااتب ولــنءتقصفحــنتقتحاــرق(ســاينتقيد ــمقدلحشــاقدلشــأبيمقش
خ دقــعقي20مقصفحــذ،ق(ثــرقصفحــذقعلصــنلقدلحشــاقدلشــأبي،قوقخلــغق ــادق(أجبيــهق

إ جنخزــن. ي583،857مق
ق6 ــذق. ــذقخنلااتب ولــنءتقدلصفحــنتقدلتــيقتحاــرق(ســاىقدلحشــاقحســبقدلا نطــققدلجغادشي

دلسندســذ،قوقبــيقي11مقصفحــذ،ق(ثــرقصفحــذقدلحشــاقدلشــأبيق/ق(حــ لقلي ــ ىقوســجرق
 ــادقإ جنخــنتقي31،288مقإ جنخزــن.قوصفحــذقدلحشــاقدلشــأبيقشــيقودســطقدلذيقســجرق

خــاولهقي18،663(.
ق7 ودحتلــتقصفحــنتقعلشــأتهنقدلاــاعةقدلأادقيــذقدلااتبــذقدلســنخأذقوخلغــتقي10مقصفحــنت،قوق.

ــنقشــيقصفحــذق نفــ ذقدلحشــاق وصلــتقع ــاددقدإل جــنهقشيهــنقإلــىقي190،ق651مقإ جنخز
ــنت،ق ــنلقكاادســاتقحاخي ــنتقدل ت ــىقلبه ــلقإل ــيق)ذبب دلشــأبي،قوتضــمقدل ســنءقدلل دت
كذلــكقصفحــذقخ ــتقدلحشــاقدلشــأبيقووصــرقع ــاددقدإل جــنهقشيهــنقإلــىقي47،ق541مق

ــن. إ جنخز
ق8 ودحتلــتقصفحــنتقتحاــرق(ســاينتقعخاــنلقدلحشــا،قدلااتبــذقدلثن( ــذقوخ دقــعقثاــننق.

ــنلق ــذقعخا ــرقصفح ــاق(ث ــ دقدلحش ــندةقول  ــلقق ــنلق( ــياقدألخا ــلقس ــنتقتتحــاثق  صفح
دلحشــاقدلشــأبيقتلأفــاقوخلــغقع ــاددقدإل جــنهقشيهــنقي3،387مقإ جنخزــن،قوقصفحــذق

وحــ شقدلحشــاقدلشــأبيقســجلتقي48،445مقإ جنخزــن.
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ق9 وقكنلــتقب ــنكقســتقصفحــنتقحالــتقعســانءقيدلحشــاقدإللكتاولــيمقخنلااتبــذقدلتنســأذق.
(ثــرقصفحــذقليــشقدلحشــاقدإللكتاولــي،قووصــرق ــادق(أجبيهــنقإلــىقي2،395مق

ــن. إ جنخز
ــذق.ق10 ــذقدلااتب ــرقعســانءقدلحشــ دقدألخــاى،ق(حتل ــنكقخاــسقصفحــنتقتحا ــنقكننقب  كا

دلأنفــاة،ق(ثــرقدلحشــاقدلتاخــ يقودلحشــاقدلألاــي،ق(ثــرقصفحــذقدلحشــاقدلألاــيق
ودلشــأبي،قوقخلــغق ــادق(أجبيهــنقي456،1مقإ جنخزــن.

وعلشـــأقخأــضقدألشــاددقعلخــعقصفحــنتقخنصــذقخشــهادءقدلحشــاقو  دئلهــمق(حتلــذقدلااتبــذق.ق11
دلحند)ــذق شــاة،ق(ثــرقصفحــذقص ــاوققإســكننق  دئــرقفــهادءقدلحشــاقدلشــأبي،قوقخلــغق

ــن.  ــادق(أجبيهــن،قي578،3مقإ جنخز
ولنءتقصفحنتقتحارقدسمقيدلحشاقدلأشنئايمقشيقدلااتبذقدلثنليذق شاة..ق12
كذلــكقكنلــتقب ــنكقي3مقصفحــنتقتحاــرقدســمقدلحشــاقدلشــأبيقودلجيــشقوقدلحشــاقوق.ق13

دلفاقــذقدلذببيــذقوقدحتلــتقدلااتبــذقدلثنلثــذق شــاة.ق
ق ــاز ــذقتحلي ــنتم،قش ــاقعلــاتقدلبنحث ــعقيكاوخ ــيقبــيق(جن(ي ــرق(ضاــ نقدلصفحــنتقدلت ــنقتحلي ع(

ــي:ق- ــنقلهــن،قوقبــيقكنآلت ل  يز
1ـقتبيــلقعنقب ــنكقي675مقصفحــذقتحاــرقدســمقدلحشــاقدلشــأبي،قوققــاقســايتقخأســانءق(بتلفــذ،ق
ــ دءقد)نلــىق-قوق ــ دءق42ق-قوقل ــ دءق8ق-قوقل ــذقدلبنصــذقللحشــا،ق(ثــر:قيل ( هــنق(ــنق)تألــققخنألول )

لــ دءقتلأفــاق-قوقلــ دءق52،....قإلــخم.
2ـق( هــنق(ــنق)تألــققخنلا دكــبقدلتــيقتا ــمقدلحشــاقدلشــأبيق(ثــرق( كــبقدلســ ققدلأاخــيقلا ــمق
دلحشــاقدلشــأبي،قوبيــأةق(جنبــايقدل صــاةقلا ــمقدلحشــاقدلشــأبي،قوقلاأيــذقدإل(ــنمقز)ــلق
ــخ. ــهقدلســامم،....قإل ــنءقدلحســيلقي لي ــلقيعمقلا ــمقدلحشــاقدلشــأبي،قوقلدخاــذقعخ  دلأنخا)
3ـق( هــنق(ــنق)تألــققخنلاحنشظــنتق(ثــرقيدلحشــاقدلشــأبيقشــيقدأللبنل،قوقدلحشــاقدلشــأبيقشــيقخيجي،ق
ــر،...ق ــى،قوقدلالي ــر،قوقد)نل ــيقخنخ ــأبيقش ــاقدلش ــيقدلا صــر،قوقدلحش ــأبيقش ــاقدلش وقدلحش

إلــخم.
اقللحشــاق 4ـق( هــنق(ــنق)تألــققخنلأشــنئاق(ثــرق شــياةقدلأبيــاقلا ــمقدلحشــاقدلشــأبي،قوققــ دتقفــاَّ

دلشــأبي.
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ــنم،قو نفــ ذقدلحشــاق 5ـق( هــنق(ــنق)تألــققخنلاــاعة،ق(ثــرقخ ــتقدلحشــاقدلشــأبي،قي47،477ق(أجبز
ــنم،قوقــ ةقدلشــهياةقع(ي ــذقلبــنلة،قوخ ــتقدلحشــاقدلشــأبيقســ يذق دلشــأبيقي190،348ق(أجبز

ــخ. ودشتبــا،...قإل
6ـق( هــنق(ــنق)تألــققخفئــذقدلشــبنه،ق(ثــرقشا)ــققدلشــبنهقلا ــمقدلحشــاقدلشــأبي،قوقشا)ــققدلحشــاق

دلشــأبيقدلا)نضــي،قوقشا)ــققدلحشــاقدلشــأبيقدلجن(أــي،...قدلــخ.
ــذقدلســيبهقلا ــمقدلحشــاقدلشــأبي،ق ــيقلنحي ــرقعبنل ــيقوقد اهــم،ق(ث ــققخنألبنل ــنق)تأل ــكق( 7ـقكذل
ــذ،ق ــذقدلاض ) ــيقلنحي ــذ،قوقعبنل ــذقدلفضلي ــيقلنحي ــأبي،قوعبنل ــاقدلش ــمقدلحش ــ زقلا  ــيقط وعبنل

ــخ. ــمقدلحشــاقدلشــأبي،..قإدل ــذقدلاســيبقلا  ــيقلنحي وعبنل
ــرق ــرقفــهادءقدلحشــاقدلشــأبي،قو  دئ ــنقخشــهادءقدلحشــاقدلشــأبي،ق(ث ــقق( ه ــنق)تأل ــكق( 8ـقكذل
فــهادءقدلحشــاقدلشــأبي،قوصــ لقفــهادءقدلحشــاقدلشــأبي،قو(ا)ا)ــذقفــهادءقولاحــىقدلحشــاق
دلشــأبي،قوع)تــنمقفــهادءقدلحشــاقدلشــأبي،قود ــمق  دئــرقفــهادءقدلحشــاقدلشــأبيقوفــهادءققضــنءق

دلهنفــايذ،...قدلــخ.
9قـقكذلــكقدلاك لــنتقدلتــيقت ضــ يقتحتهــنقدلحشــاقدلشــأبي،ق(ثــرقدلحشــاقدلتاكانلــي،قوقدلحشــاق

دإل)ً)ــاي،قوقحشــاقدلكــادقدلفيلييــل،قوقحشــاقتاكاــننقتلأفــا،...قإلــخ.
10قـقب ــنكقصفحــنتقدلحشــاقدلشــأبيق(ــلقشئــنتق ــاةق(ــلقدلجانبيــا،قلا ــمقوق(ســن اةقدلحشــاق
دلشــأبيق(ثــر:قعلصــنلقدلحشــاقدلشــأبي،قو شــنققدلحشــاقدلشــأبي،قوإخــ دنقدلحشــاقدلشــأبي،ق
وق(حبــيقدلحشــاقدلشــأبي،قوقلحــلقدلحشــاقدلشــأبي،قو،ق( نصــايقدلحشــاقدلشــأبي،...قإلــخ.
11ـقب ــنكقصفحــنتق ــلقإ ــامقدلحشــاقدلشــأبيق(ثــر:قدإل ــامقدلحًخــيقللحشــاقدلشــأبيق
ــنم،قوقإ ــامقيدلفــ جق2،قلــ دءق9،قوقإ ــامق(اشأيــذقدلحشــاقدلشــأبي،قوقإ ــامق ي18،881ق(أجبز
دلحشــاقدلشــأبي،قوقإ ــامقدلفــ جق90،قلــ دءق16،قوقإ ــامقدلحشــاقشــيقدلبصــاة،قوقفــبكذقعخبــنلق

دلحشــاقدلشــأبي،...قإلــخم.
12قـقب ــنكقدلصفحــنتقدلاتأل ــذقخنلأتبــنتقدلا اســذق(ثــر،قشا)ــققدإل(ن(يــلقدلكنظاييــلقللحشــاق
ــنم،قوقلــادءق دلشــأبي،قوقدلأتبــذقدلأبنســيذقللحشــاقدلشــأبي،قوشاقــذقدلأبــنسقدل تنليــذقي3،595ق(أجبز

دلاالأّيذ/ســاد)نقدلحشــاقدلشــأبي،قوقفــهادءقدلحــ زةقدلألايــذ،....قإلــخ.
13قـقكاــنقعنقب ــنكقصفحــنتقللحشــاقدلشــأبيقخنصــهقخفصنئــرقدلحشــاقدلشــأبي،ق(ثــرقدلحشــاق

دلشــأبي،قوق صنئــبقعبــرقدلحــق،قوقســاد)نقدلحشــاقدلشــأبي.
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14ـقكاــنقت لــاقصفحــنتق ــاهقتحاــرق  نو)ــلق(بتلفــذق(ثــرقدلأيــندةقدل نل ليــذقللحشــاقدلشــأبيق
و(ا)ا)ــذقطبنخــذقدلحشــاقدلشــأبي،قوعخاــنلقدلحشــاقدلشــأبي،قوعســ دقدلحشــاقدلشــأبي،قودلج ــذق
تحــتقعقــادمقدلحشــاقدلشــأبي،قوقصــ التقدلحشــاقدلشــأبي،قوق اليــنتقدلحشــاقدلشــأبي،ق

ــخ.ق ــنلكقدلحشــاقدلشــأبي،...قإل و(أ
15قـقكذلــكققيــنمقخأــضقدألشــاددقخابــندلدتقفــبصيذق(ــلققبلهــمقخإلشــنءقصفحــنتقعطل ــتق ليهــنق
ــالنق ــن،قوحش ــمق يال ــالنقعلت ــاش ن،قوحش ــالنقف ــن،قوحش ــالنقشبال ــرقيحش ــذق(ث ــاينتق(بتلف (س

ــخم. ــن...قإل ــا،قوحشــالنقول دل دقخي ــاز ــن،قوحشــالنق) ب )ت 
16ـقكاــنقعنقللاث فيــلقصفحنتهــمقدلبنصــذقخهــمقوحالــتق(ســاينتق(ثرققصنئاقدلحشــاقدلشــأبي،ق

وعفــأنلقدلحشــاقدلشــأبي،قوعغنليقدلحشــاقدلشــأبي،قوعلنفــياقدلحشــاقدلشأبي.
ــنق ــكق) ــذقلبي ــرقصفحــذ:قيحال ــنكقحاــاتقخنصــذقلا ــمقدلحشــاقدلشــأب،ق(ث ــنقعنقب  17قـقكا
حســيلقلاســنلاةقدلحشــاقدلشــأبي،قوحالــذقدلصا) ــذقدلانبــاةقلا ــمقدلحشــاقدلشــأبي،قوحالــذق

ــنلقلا ــمقدلحشــاقدلشــأبيم. دلابت
إنقع ــاددقدلصفحــنتقدلبنصــذقخنلحشــاقدلشــأبي،قودلتــيقوصلــتقإلــىقي983مقصفحــذقلهــنق

دلبصنئــصقدآلتيــذ:ق-
ق1 قســمق( هــنققــنمقخهــنقدلاتل ــيقدلأادقــيقخذدتــه،قشهــ ق) شــئقدلصفحــذقوق)تنخــعقعخبــنلقدلحشــاق.

ــنقوشيا)ــ دت.قلكــلقلهــنقخص صيــذق(أي ــذ،قع(نق دقولص صز ــن،قصــ لز دلشــأبيقوق) شــابنقتبن ز
خنصــذقخنلشــهادءقو  دئــرقدلشــهادء،قعوقخنصــذقخســياقدلأاليــنتقدلأســكا)ذ،قعوقخنصــذق
خاكــ نق(ــلق(ك لــنتقدلشــأبقدلأادقــي،قعوقخنصــذقخا كــبق(ــلقدلا دكــب،قعوق( ظاــذق
(أي ــذ.قوع ــاددقدلاأجبيــلقخصفحنتهــمقتبــاعق(ــلقي50مق(أجبــنقوإلــىقعكثــاق(ــلقي17000مق

(أجــب.
ق2 دل ســمقدلثنلــيقعلشــأبنقل ــ دقدلحشــاقدلشــأبيقدلذ)ــلق)أالــ نقشــيقبيــأةقدلحشــاقدلشــأبي/ق.

دإل ــامقدلااكــًي،قوبــؤالءقصفحنتهــمقتتنخــعقســياقدلأاليــنتقدلأســكا)ذ،قوتصــرقع اددق
دإل جــنهقشيهــنق(ــلقي500مقإلــىقعكثــاق(ــلقي190،000مق(أجــب.

وقعخازقدالست تنلنتقدلتيقت صلتقإليهنقدلبنحثذقبي:ق-
ق1 إنقشئــنتقدلشــأبقتا ــمقدلحشــاقدلشــأبيقخــكرققــ ةقوثبــنت،قحتىقوصــرق ــادقدلصفحنتق.

إلــىقبــذدقدلأــادقدلكبيــاقي983قصفحذم.
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ق2 إنقشئــنتقدلشــأبقت ز ــتقخيــلقدلشــبنهقودلالــنلقودل ســنء،قوخيــلقللــنلقدلا)ــل،قوطلبــذق.
دلجن(أــنت،قودلاالييــل،قوعصحــنهقدلا دكــبقدلحســي يذ.

ق3 ــياقدلشــهادءق. ــًدز،قوس ــكرقشبــاقود ت ــأبيقخ ــاقدلش ــتقدلصفحــنتقخاــ التقدلحش تضا 
ــنءقدلحشــاق دألخاــنل،قودلباــ التقودلصــ التقوقدلاأــنلكقدلتــيقخنضهــنقوق)ب ضهــنقعخ 

دلشــأبي.
ق4 ــىقخحــبق. ــذقتتغ  ق نلي ــذز ــنقوط ي ــنقولوحز ــيذقودلاشن ز ــنتقحانس ــئقكلا ــنتقتاتل إنقدلصفح

ــأبه. ــنتهقوقعلضــهقوقف ــلق( اس ــنعق  ــل،قودلاش دل ط
ق5 ــي،قشهــيقتضــمقدلشــيأيقوق. ــفقوقدلاذدبــبقدلأادق ــذقدلا دئ ضاــتقبــذهقدلصفحــنتقكنش

ــذ. ــذقدألصيل ــنتقدلأادقي ــذقدلاك ل دلســ يقوقدلكــاديقوقخ ي
ق6 ــنتق. دقلإل جنخ دبتاــنمقدلجاهــ لقدلأادقــيقخاتنخأــذقكرق(ــنق)تألــققخنلحشــاقدلشــأبي،قلظــاز

ق دلتــيقتصــرقإلــىقدآلالفقلهــذهقدلصفحــنت،قودلتألي ــنتقدلتــيقتصــرقإلــىقدلائــنت،قشضــاز
 ــلقدلاشــنلكذقدلكثيــاةقلهــنق(ــلققبــرقدلاتنخأيــلقودلاأجبيــل.

ق7 ــذق. ــيقودلا صــرقودلحل ــنلقوخيج ــلقدأللب ــذ،ق( ــققدلأادقي ــذقدلا نط ــارقكنش ــنتقتش دلصفح
ــهق ــيقوحس ــاوحقدلأادق ــذقخ ــذقدلاتأصل ــاةقدل ط ي ــلقلوحقدل ح ــاق  ــنق)أب ــ ق( ودلبصــاةقوب

ــادق. ــاهقدلأ ــنءقلبل ــيقخناللتا دلأنل
ق8 تــالقصفحــنتقدلحشــاقدلشــأبيقدلــــقي983مقعنقدلابااــنتقدلاد(يذقلتا(ياقدلبلــا،قوإدخنلق.

ل ــ دق(الخيــلق(الجيــلقخنلســاحقدلجا)ــاقودلاال ــنتقدلأســكا)ذقودلجيــشقدإل ا(ــيق
ــذهق ــرقب ــيقعشش ــىقعنقدلشــأبقدلأادق ــالق ل ــذ،قت ــذقدلباد) ــمق(  ــذيقلدش ه ــيقدل دإللكتاول
دلابااــنت،قخصبــاهقوحكاتــه،قوقو يــهقدلأنلــيقخحجــمقدلتحا)ــنتقدلتــيقت دلــهقخلــاه،ق
وســأيهقإلــىقتاجيــاقخاــ التقدلحشــاقدلشــأبي،قتــالق لــىقعلــهققلــبقدلاأندلــذقضــاقع ادءق
دلبلــا،قوقوحــاقصف شــه،قولأــرقيدد ــشمق ن(ــرقت حيــاقلــهق(ــعقعخ ــنءقدلشــأبقدلأادقــيق

ــنقضــاقيدد ــشم،ق لــىق كــسق(ــنقخاــطقلــهقع ــادءقدلأــادق. لل قــ فق(أز
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المصادر:
-.حســلقلضــنقدل جــنلقود.شنضــرق بــاق لي،دال ــامقدلاقاــيقودتجنبنتــهقدلحا)ثــذقيخيــاوت-

دال(ــنلدت:ددلقدلكتــنهقدلجن(أــي،ق2017مقدلابأــذقدالؤلــى.
ــذق ــل،ق2012مقدلابأ ــاقوش ــاة:ددلقشك ــاقيدل نب ــامقدلجا) ــسقدال  ــفيق، لمقلف ــ يلقف -قد.حس

ــى. دالؤل
ــنءلذق ــ مقدلاس ــمق(فه ــيقد  ــيقش ــرقداللتان  ــعقدلت دص ــ دح،قدولق( دق ــىقدلس ــنق(صاف -قد.ددلي
داللتان يــذقلاىدلشــبنهقدلجن(أــي،قدلدســذق(يادليــذق لى ي ــذق(ــلقدلشــبنهقدلاصــايقدلجن(أــيق
شــيقدلجن(أــنتقدلحك (يــذقودلبنصــذ،قدل نباة:(جلــذقخحــ ثقدلأاقــنتقدلأن(ذقدلشــاققدالوســط،ق

دلجاأيــذقدلاصا)ــذقللأاقــنتقدلأن(ــذ،قدلأــاد23،قليســنن2019.ق
-قد.لضنقد(يل،قدال امقدلجا)اقيدل نباة:قددلقدلفجاقلل شاقودلت ز)ع،ق2015م.ق

-قوســنمقكاــنل،قدال ــامقداللكتاولــيقودلاحاــ لقخيــلقدلاه يــذقوتحا)ــنتقدلتاــ لقدلتك ل لــيق
ــع،ق2014م.ق يدل نبــاة:قددلقدلفجــاقلل شــاقودلت ز)

-قد.ق(حاــاق بــاقدلحايا،دالتصــنلقودال ــامق لــىقفــبكذقداللتالــتقيدل نبــاة:ق نلــمقدلكتــب،ق
2017مقدلابأــذقدلثنليــذ.

-قد.ق)ــنسقخضيــاقدلبينتي،دال ــامقدلجا)ــاقدلاولــذقدالشتادضيــذقدلجا)ــاةقي اــنن:قددلقدلباد)ــذ،ق
2014م.ق

دلتغييــاق آليــنتق حســيل،ق (حاــاق لــيق وم.م..والءق دخادبيــمق دخادبيــمق خنلــاق )ســاىق د.ق -ق
ــامق ــي/قكليذدال  ــثقدال ا( ــذقدلبنح ــادد:ق(جل ــي،قخغ ــيق صــاقدالتصــنلقدلاقا ــيقش داللتان 

تاــ ز201ق5.ق دلأــادق29،ق
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100010153953454.
- https://www.facebook.com/groups/847874932419324/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/751242802375989/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/538509643291594/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/538509643291594/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/383896249415164/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/789212364483230/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/341856263637970/?ref=share.
- https://www.facebook.com/groups/1676757365976785/?ref=share.
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- https://www.facebook.com/profile.php?id=100048270141564.
- https://www.facebook.com/alhashed2/
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100048270141564.
- https://www.facebook.com/Nursinghashid/.
- https://www.facebook.com/%D8%A3%D8%B9%D980%%D980%%D9%
84%D8%A7%D985-%%D987%%D980%%D98%A%D980%%D980%%D
8%A6%D8%A9-%D8%A7%D984%%D8%AD%D980%%D980%%D9%
80%D980%%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D984%%D980%%D980%%
D980%%D980%%D8%B4%D8%B9%D980%%D8%A8%D980%%D9%
8A-102007668824404/.
- https://www.facebook.com/%D8%A7%D984%%D8%B5%D981%%D8%
AD%D8%A9-%D8%A7%D984%%D8%B1%D8%B3%D985%%D98%A
%D8%A9-%D984%%D985%%D8%AF%D98%A%D8%B1%D98%A%D8
%A9-%D8%A7%D984%%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D987-%
%D987%%D98%A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D984%%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D984%%D8
%B4%D8%B9%D8%A8%D98%A-180951945670596/.
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المالحق:

الملحق رقم ) ١ ( 
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الملحق رقم ) ٢ ( 
  نو)لقخأضقصفحنتقدلحشاقدلشأبيق لىقيقدلفيسب كقمق:

ق علصنلقدلحشاقدلشأبيقدلا نومق،ق585,759ق(تنخأن.-
ق خ تقدلحشاقدلشأبيق،ق470,595ق(تنخأنق.-
ق بيئذقدلحشاقدلشأبيق/قدلا مقدإل ا(يق،32,072ق(تنخأنق.-
ق دلحشاقدلشأبيق/قشا)ققدلا مقدإل ا(يق،ق338,042ق(تنخأنق.-
ق دلحشاقدلشأبيق/ق(ح لقلي  ىق،ق31,376ق(تنخأنق.-
ق قدلحشاقدلشأبيق،ق453,839قق(تنخأنقق.-
ق دلحشاقدلشأبيقشيقودسطق،ق18,668ق(تنخأنق-
ق دلحشاقدلشأبيق،ق49,951ق(تنخأنق.-
ق دلحشاقدلتاخ يقإلس ندقدلحشاقدلشأبيق،ق1,799ق(تنخأنق.-
ق دلحشاقدلشأبيقدآلنق،ق148,477ق(تنخأنق.-
ق عخبنلقدلحشاقدلشأبيق،ق36,539ق(تنخأنق.-
ق وكنلذقعخ نءقدلحشاق،ق30,416قق(تنخأنق.-
ق د مقدلحشاقدلشأبيق،207,391قق(تنخأن-
ق لحلقدلحشاقدلشأبيق،ق19,734ق(تنخأنق.-
ق إ امقدلحشاقدلشأبيق،ق51,514ق(تنخأنق.-
ق وكنلذقدلحشاقلي زق،ق32,484ق(تنخأنق-
ق عخانلقدلحشاقدلشأبيق،ق67,695ق(تنخأنق.-
ق ث لةقدلحشاقدلشأبيق،25,099ق(تنخأنق.-
ق د مقدلحشاق،ق16,609ق(تنخأنق.-
ق عخبنلقدلحشاقدلشأبيق،ق31,733ق(تنخأنق.-
ق لدخاذقدلحشاقدإل اليقدإللكتاوليق،ق941ق(تنخأنق.-
ق علصنلقدلحشاقدلشأبيق،ق49,245ق(تنخأنق.-
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متغيرات اإلعالم الرقمي و انعكاساته في قيم و استقرار البناء األسري
))دراسة ميدانية في إقليم كردستان العراق((

أ.م. د. حسين حسين زيدان   م.د. يسرى حامد ناصر الياسري

وزارة التربية                          الجامعــة العراقيــة / كليــة التربيــة للبنــات

المستخلص:
)هــافقدلبحــثقدلحنلــيقإلــىقدلكشــفق ــلق(ســت ىقتأثيــاقوســنئرقدإل ــامقدلاقاــيقشــيق(شــكاتق
ــنقةدتقتأثيــاق دلا ظ (ــذقدل يايــذقلألســاةقدلكادســتنليذ،قوإلــىقتحا)ــاقعبــمقوســيلذقإ ا(يــذقإلكتاوليز
شــيقدلا ظ (ــذقدل يايــذقلألســاةقدلكادســتنليذ،قو(أاشــذق(ــاىقتأثيــاقوســنئرقدإل ــامقشــيقتاســيخق
دل يــمقوشــقق(تغيــاقدل ــ عقيةكــ لقعلــنثم،قودطلــعقدلبنحثــ نق لــىقدألدخيــنتقودلالدســنتقدلســنخ ذق
ــاةق ــذق(ــلق)25(قش  ــيق(ك ل ــنءقعددةقللبحــثقدلحنل ــ نقخب  ــنمقدلبنحث ــاقق ــققعبــادفقدلبحــثقش  ولتح ي
( ز ــذق لــىقعلخأــذق(جــنالتقبــيقيدالســتبادمقدإللكتاولــي،ققيــمقدلاشــنلكذقدلاجتاأيــذ،ق
د- ــاز ــن-قعخ ــن-قعحينلز ــرقيددئاز ــهقعلخأــذقخادئ ــذقدألســا)ذمقول ــمقدلبل ي ــمقداللتاــنءقدلاجتاأــي،قدل ي قي
ــذقودلأكــسقللف ــادتقدلســلبيذق ــنمقولــكرقخا)ــرقوزنق(أيــلقي4ـ،3،2،1مقللف ــادتقدإل)جنخي غنلبز
ــغقي62.5م.ق ــنقدل ســطقدلفاضــيقشيبل ــرقدللــذق)25(قع( ــنسق)100(قوعق ــىقدللــذقللا ي ــتقع ل وكنل
وقــاقحــادقدلبنحثــ نقخأــضقدألشــاددق(ــلقطلبــذقدلجن(أــذقودلا ظفيــلقودلأن(ليــلقخنأل اــنلقدلحــاةق
وتــمقدختيــنلق)200(قشــادق(ــلقدلذكــ لقودإللــنث،قوخأــاقتابيــققدلا يــنسقدســتباجقدلبنحثــ نقدلصــاقق
لــألددةق(ــلقخــالقعســل خيقتايــًقدلف ــادتقو اقــذقدلف ــاةقخنلاللــذقدلكليــذ،قودســتبامقدلبنحثــ نق
دلح يبــذقدإلحصنئيــذقيSPSSمقلتحليــرقإلنخــذقعشــاددقدلأي ــذقوشــققدألبــادفقدلا ض  ــذقوعظهــاتق
لتنئــجقدلبحــثقعنق(ســت ىقتأثيــاقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذقشــيقتاســيخقدل يــمقضاــلق(ســت ىق
ــلق ــاق( ــذقةدتقتأثي ــاقوســيلذقإ ا(ي ــجقعنقدلفيســب كقبــيقعكث ــاتقدل تنئ ــا،قوعظه ــلقدلتأثي ــعق( (اتف
ــاتق ــعقدلت دصــرقداللتان ــي،قوعظه ــذقو( دق ــذقكنلصحــفقدإللكتاولي ــتقدل ســنئرقدإل ا(ي خ ي
ــاقدل ــ عقيةكــ ل-قإلــنثمقلألســاةقولصنلــحق ــذقشــيق(تغي دل تنئــجقولــ دقشــاوققةدتقداللــذقإحصنئي
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ــاقدل يــمقلا)هــمق(ــلقخــالقت دصلهــمقودطا هــمق لــىقوســنئرقدإل ــامق دلذكــ لقشــيقدللــذقتأث
دإللكتاولــي،قوشــيقضــ ءقدل تنئــجقدلتــيقت صــرقلهــنقدلبحــثقوضــعقدلبنحثــ نق ــاددق(ــلقدلت صيــنتق

ودلا تاحــنت.
كلانتق(فتنحيذقيوسنئرقدإل امقدلاقاي،قدل يم،قدألساة،قكادستننم

Variables of Digital Media and its Reflections on the 
Values and Stability of Family Construction

Field Study in Kurdistan Region of Iraq

Abstract

The current research aims to detect the level of the impact of digital 
media on the problems of the value system of the Kurdish family, and 
to identify the most important media means degilatally impact on the 
value system of the Kurdistan family, and to know the extent of the 
impact of the media in the consolidation of the values   according to 
gender variable (Male and Female). Based on the literature and previous 
studies in order to achieve the objectives of the research, researchers 
have built a tool for the current research consists of )25( paragraphs 
distributed over four areas are (digital use, values   of community 
participation, values   of community belonging, family ethical values) 
and has four alternatives (permanent - sometimes - never - often) and 
each alternative a certain weight (4,3,2,1) for the positive paragraphs 
and vice versa negative paragraphs were the highest score of the scale 
)100( and the lowest score )25( and the hypothetical mean is (62.5). 
The researchers identified some individuals from university students, 
employees and self-employed workers and selected )200( males and 
females. Then After applying the scale, the researchers extracted 
the sincerity of the tool through the methods of characterizing the 
paragraphs and the relationship of the paragraph to the total score. 
The results have showen that the level of influence of digital media 
in the consolidation of values   within a high level of impact, and the 
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results showed that Facebook is the most influential media means of 
the media remained such as newspapers, digital and social networking 
sites, also, the results showed that there were statistically significant 
differences in the gender variable (males and females) in the family and 
in favor of males in the degree to which their values   were influenced by 
their communication with the digital media. In light of the finding, the 
researchers reached a number of recommendations and suggestions.

Keywords: (Digital Media, Values, Family, Kurdistan)

المقدمة
ظهــاتقعدودتقدإل ــامقدإللكتاولــيقخشــكرقكبيــاقوســا)عقشــيقدلاجتاأــنتقوعصبحــتقةدتقتأثيــاق
ــتق ــيقدل ق ــنسقش ــلقدل  ــلق( ــتبا( بنقخنلاا)ي ــاق(س ــاق)أ ــادده،قوق ــفقعش ــعقخابتل ــىقدلاجتا  ل
دلادبــلق(ــلق(بتلــفقدلبلــادنقودل ــنلدت؛قأللهــنقعصبحــتق(ــلقعدودتقدلأصــاقدلحا)ــثقو(ظهــاق
دلحضــنلةقدإللســنليذقدلااليــذقودلتــيقتســاحقللفــادقعنق)أبــاق ــلقلع)ــهقوعشــكنلهقوعنق)كتســبقث نشنتــهق
و) شــاقث نشتــهقدلشــبصيذقو)تبــندلقدألخبــنلقودلببــادت،قتاــ لدتقســا)أذقو(تاح ــذقلتك  ل ليــنق
دالتصــنالتقودلاأل (ــنت،ق(اــنقســنباتقشــيقتســهيرقإ(كنليــذقدلت دصــرقدإللســنليقودلحضــنلي،ق
قعباهــنق)تاثــرق وبــذدق(ــنقتؤكــاق ليــهقدلالدســنتقدلســنخ ذقو( هــنقدلدســذقدلاجنلــيقي2007مقولأــرَّ
قعخــازق(ــنقت صــرقإليــهقدلألــمقدلحا)ــث،قو)أــاق شــيقفــبكذقدلاأل (ــنتقدلأنلايــذقدإللتالــتقدلتــيقُتأــاُّ

كذلــكق(ــلقعبــمقدإللجــنزدتقدلبشــا)ذقشــيق صــاقدلاأل (نتيــذق)1(
وشــيقبــذدقدلأصــاق-ق صــاقدلتاــ لقدلت  ــيقوداللفجــنلقدلاأاشــيق-قلجــاقعنقدأل(ــ لقتســياقشــيقطا)ــقق
ق(ــلقداللبهــنلقخنلتاــ لقدلت  ــيقودلتجــنوهق إخأــندقدلفــادقودلاجتاــعق ــلققياــهقعكثــاقشأكثــا،قدختــادءز
دقخنلايــرقدلات ن(ــيقلــاىقكثيــاق(ــلق (أــهقدونقولــ دقلصيــاققياــيقوســل كيق)ضبــطقدلحيــنة،ق(ــاولز
ــلقســل كينتق ــيقدلاجتاــعق( ــاددقودلجان ــنتقش ــهقخأــضقدألش ــنق) تاش ــنالةقخا ــاددقلحــ قدلا(ب دألش
تت نشــىقوقيــمقبــذدقدلاجتاــع،قإضنشــذقإلــىقظهــ لقخأــضقدلتيــنلدتقودلا ــ دتقدلتــيقت ــنديقصادحــذق

ــنقخنلبــاوجق لــىقبــذهقدل يــمقو( هــنقدل يــمقدألســا)ذ.ق)2( عوقضا يز
ــنلةق ــرقدلحض ــيقظ ــذقش ــادتقدلأنلاي ــهقللتغي ــاقتأاضــتقشي ــيق ص ــ مقش ــاةقدلي ــأتقدألس ــاقلش ول 
ــاقدلأ لاــذ،ق ــىقتأثي ــيقتتأــاضقإل دلاأنصــاةقودألســاةقتأــاقعبــمقلــًءق(ــلقبــذهقدلاجتاأــنتقدلت
وخشــكرق ــنمقودلت ــامقدلتابي ــيقودلتك  ل لــيقدلــذيق)ايــًقعلاــنطقدلحيــنةقو(تالبتهــنقش قــعقعشــاددق
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ــا)ذق ــمقدألس ــلقدل ي ــاةقودلشــبصيذقودلصــادعقخي ــيقلألس ــيقدل يا ــذقداللفصــنمقدلث نش ــاةقشا)س دألس
ودلاجتاأيــذقودلث نشــنتقدل دشــاة،قإنقبــذدقدل ضــعقدلاتبن)ــلقودلات نقــضق( ــهق(ــنقبــ ق(ــ لوث،قو(نق
ــنق(ت نقصــذ،قوبــذدق بــ ققنئــمق)أــّاضقدألســاةقإلــىقعلاــنطق(بتلفــذق(ــلقدل يــمقودلتــيققــاقتصبــحقعحينلز
ــذقلألســاةقوعشاددبــنقودتجنبنتهــمقو(ي لهــمق ــمقدلتــيقتاتلكهــنقدلا ظ (ــذقدل ياي ) أكــسق لــىقدل ي

تجــنهقخأــضقدل ضن)ــنقودلا دقــفق(ــلقدل يــمقدألســا)ذ)3(
ــيق ــىق(ــادلقدللحظــذقش ــذق ل ــذقعصبحــتق(ــلقعبــمقدلاحــنولقدلفأنل إنقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاولي
حيــنةقدإللســنن،قوإنقدلكشــفق ــلقإ)جنخينتهــنقوســلبينتهنقوخيــننق(ــاىقتأثيابــنقشــيقحيــنةقدألشــاددق
ــذق ــعقدلاأاشي ــمقدلاودش ــلقعب ــذقخ لــهقخــنصق( ــذقدل ط ي ــذقدل ياي ــيق(شــكاتقدلا ظ ( ــذ،قوش  ن(
دلتــيقت لــهقدلبنحثــ نقإلــىقدلدســتهن،قوةلــكقألنقدل يــمقدألســا)ذقتحتــرقعبايــذقخنصــذقشــيق(جــنلق
دلألــ مقدإللســنليذقوداللتان يــذ،قلك لهــنقعسنســنقشــيقتشــكيرقســل كقدألشــاددقددخــرقدألســاةق
ودلاجتاــعقوتحــادقلهــمق(أن)يــاقولادليــذقوشكا)ــذق)أت ــاونقخهــنقو)تأن(لــ نقخا لبهــنق(ــعقدألفــينءق
خنل بــ لقعوقدلاشــضقددخــرقدألســاةقودلاجتاــع،قوتكتســبقدل يــمقدألســا)ذقعبايــذقخنصــذقلاولبــنق
دلفن ــرقشــيقت ليــهق(يــ لقعشاددبــنقودبتان(نتهــمقلحــ قإ)ا) ل ليــذقسينســيذقعوقد) يــذقعوقدلتان يــذق
عوقدقتصند)ــذق(أي ــذ،قشهــيقدل ســيلذقدلتــيق(ــلقخالهــنق)أبِّــاقدلفــادقشــيقدألســاةق ــلقلفســهقوشــيقخيئتــهق
داللتان يــذ،قوبــيقدلتــيقتســن اهقشــيقدلتبا)ــاقدلا ا ــيقللســل كينتقودال ت ــنددتقودالتجنبــنتق

ــنق)4( ودلتصــ لدتقغيــاقدلا ب لــذقدلتان يز

مشكلة البحث
ــمق ــيقث ــاقدإللكتاول ــاقدإللتالــت،ق(ــلقدلبا) ــاددقل ســنئرقدإل ــامقدلاقاــيق ب تأــادقدســتبادمقدألش
ــنئرق ــاتقوس ــىقظه ــنتقحت ــذقودلااول ــذقودلف ل) ــنئرقدل صي ــذقودلاس ــافقدلالدف ــنتقوغ دلا تا)
دإل ــامقدإللكتاولــيقكاصالــحقعطلــقق لــىق(جا  ــذق(ــلقدل ســنئرقدإللكتاوليــذ،قدلتــيقظهــاتق
قعفــهابنقدلااولــنتق (ــعقدلجيــرقدلثنلــيقلل )ــب،قوعتنحــتقدلت دصــرق(ــعق(جتاــعقدشتادضــي،قولأــرَّ
ودلشــبكنتقوتابيــققدلت دصــرقو( صــنتقدلتأبيــا،قإةقدحتلــتق(ســنحذقودضحــذق(ــلقوقــتقوشكــاق
ودبتاــنمقوولــادنقو  ــ لقدلشــبنه،قخأــاقلجنحهــنقشــيقلــذهقودســت انهقدلأا)ــاق(ــلقدلفئــنتق
دلأاا)ــذ،قوع ــندتقتشــكيرقدلحيــنةقداللتان يــذقودالتصنليــذقللفــاد،قوســنباتقشــيقدلتأثيــاق لــىق

( ظ (ــذقدل يــمقدلتــيقتكــّ نقســل كقدلفــاد،قوبــذدق(ــنقلا)ــاق(أنلجتــهقخنل صــفقودلتحليــر.
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ــققوســنئرق ــذقلتح ي ــ حقكفأنلي ــيقدلفضــنءقدلافت ــذق(شــ دلبنقش ــاعتقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاولي خ
ــن.ق)5( ــيقت ا(ه ــاةقدلت ــنتقدلكثي ــلقخــالقدلبا( ــاددق( ــلقدألش دإل ــامقخي

ــذق(ــعق ــمقدإل)جنخي ــهقدل ي ــذقشضــنءقودســأنقتتضــنلهقشي ول ــاقعصبحــتقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاولي
ــذقلّصــتق ليهــنقلايــعقدل  دليــل،قوُتأــاق ــذقك ياــذقإ ا(ي دل يــمقدلســلبيذقلألســاةقوصــنلتقدلحا)
شــيقخأــضقدألحيــننقخاــادق لــىقدألســاةقودلاجتاــعقلاــنقتتيحــهق(ــلقعفــكنلقدلتأبيــاقغيــاقدلا ضبــطق
ــندتقخأــضقدلالدســنتقعنقخأــضقوســنئرقدإل ــامق ــن،قوعش ــاةقلألســاةقوعشاددب ــمقدل دش ــلقدل ي  
دإللكتاولــيقدلحا)ثــذقســنباتقشــيقتل )ــثقدل يــمقدألخاقيــذق بــاقتشــ )هقو(ســخقدلشــبصيذق
دق(ــلقعشــاددقدألســاةق) ضــ نقســن نتق دقكبييــاز دإللســنليذ،قوتتاثــرق(شــكلذقبــذهقدلالدســذقشــيقعنق ــادز
ط )لــذقشــيقتصفــحقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاولــي،قخنصــذق( دقــعقوفــبكنتقدلت دصــرق لــىقولــهق
ــذقلألســاة،ق(اــنق)ســتا يق ــاقشــيق( ظ (تهــمقدل ياي ــاونقختلــكقدل ســنئرقوتؤث دلبصــ ص،قشيتأث
دلتأــافق لــىقدودشأهــمقودلا ض  ــنتقدلتــيق)فضل لهــنقوعثــَاقةلــكق لــىقدل يــمقدألســا)ذ،قوشياــنق
)تألــققخنلتغيــاقشــيقدل يــمقو(ال التهــنقلــاىقعشــاددقدألســاة،قش ــاقتبيــلقشــيقدلدســذقعنقدلتغيــاقشــيق
ــاق ــمقدألســا)ذقو(شــكاتهمقودلبحــثقشــيقعســبنخهق(ــلقعباهــنق ــامقدلشــأ لقخناللتاــنءقودلتأبي دل ي
ــمق  ــلقدلــاعي،قودالبتاــنمقخث نشــذقدلاجتاــع،قش ــاقتكشــفق ــلقخلــرقودضــحقشــيق( ظ (ــذقدل ي
ــمق ــضقدل ي ــيقخأ ــذقوتب  ــمقدإل)جنخي ــلقدل ي ــاق( ــلقدلأا) ــيق  ــلقدلتبل ــ عق( ــاثقل ــا)ذ،قإةقح دألس
دلســلبيذقعوقدحتضنلهــن،قلذلــكق)اكــلقعنقتســهمقدل يــمقدألســا)ذقشــيقدلتحكــمقخنســتبادمقوســنئرق
دإل ــامقدإللكتاوليــذقدلحا)ثــذ،قســ دءقخنإلقبــنلق لــىقدســتبادمقدل ســنئرقعوقلشــضقدســتباد(هن،ق

ــاق(أتــال.ق)6( عوقدســتباد(هنق لــىقلحــ ق(أتــالقعوقغي
ــلق ــلق(بنطــاقدالتصــنلقودالســتفندةق( ــادق( ــذقدلف ــيقوقن) ــذقدألســا)ذق)اكــلقعنقتســهمقش إنقدلاتنخأ
ــ ع،قوكذلــكق)تاتــبق ــرقلف ــنتقفــادءقوســنئرقدإل ــامقدلااب ــذ،قوت لي ــذقدلحا)ث ( جــًدتقدلت  ي
 لــىق(ســت )نتقدل يــمقدلتــكنهقســل كينتقســلبيذقخســببقغيــنهقدل ســققدل ياــيقدألســايقدلاتــ دزنق
دلــذيق)أاــرقكاقيــبقةدتــيق لــىقدالتجنبــنتقودلســل كينت،ق(ــنق)ســهمقشــيق(بنطــاق(ت   ــذقلتيجــذق
دلت دصــرقدلســلبيقدلــذيق)تيــحقدلفــاصقاللتــكنهق(بنلفــنتققنل ليــذقودلتان يــذ،قودل صــ لقلاــنق
)ا)ــاقدلفــادقشــيقدألســاةقخــكرقســه لذ.قإنقبــذهقدلاشــكاتقددخــرقدلا ظ (ــذقدألســا)ذقبــيقلتــنجق
ــ نق ــنعقدل نل ــي،قوضي ــيقودلت   ــامقدإللكتاول ــنئرقدإل  ــنطقل س ــامقداللضب ســ ءقدالســتبادمقو 

ودلاقنخــذقدألســا)ذق(اــنقعظهــاتقل ــنق ــاددق(ــلقدلاتغيــادتقدلســلبيذ.)7(
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و(اــنقزددقدأل(ــاقصأ خــذقعنقبــذهقدلتغيــادتقطنلــتقعبــمقلنلــبق(ــلقل دلــبقدلحيــنةقداللتان يــذق
ــنقتشــ هنقتك  ل ليــنقالقت يــمق ــنقضاوسز ودلجنلــبقدل ياــيقدألســايقودألخاقــيقدلــذيق) دلــهقحاخز
ــنقللبص صيــنتقدل يايــذقللفــادقودألســاة،قوخنصــذقدلشــأ هقدلاحنشظــذقدلتــيقتاتلــكق( ظ (ــذق وزلز
(ــلقدل يــمقدألصيلــذقدلأاي ــذقشــيقدلجــذولقدألســا)ذقودلاجتاأيــذ.قوتــًدددقدلباــ لةق  ا(ــنق)تفنقــمق
ــرق ــيقدلأا ــمقش ــلقوتجاخته ــاةقدلبنحثي ــعقخب ــلقودق ــل،قشا ــنلقدألســاةقودلاادب ي ــنلقعطف دلشــاقليا
ــبق ــيقدلج دل ــاةقش ــيقلألس ــننقدل يا ــادقدلكي ــيقته ــادتقدلت ــلقدلتغي ــذق( ــ دقلال ــيقالحظ دألكند)ا
دألخاقيــذقودالقتصند)ــذقودلجانليــذقوداللتان يــذ،ق(اــنق)ســتا يقإلــادءقدلدســذقعكند)ايــذق لايــذق

للبحــثقشــيقبــذهقدلاشــكلذ.)8(
و)اكلقتحا)اق(شكلذقدلبحثقدلحنليق(لقخالقدإللنخذق لقدلسؤدلقدلتنلي:

(ــنقبــ قدولقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاولــيقدلحا)ثــذقشــيقظهــ لقدلاشــكاتق لــىقدلا ظ (ــذقدل يايــذق
لألساة؟

أهمية البحث
ــىق ــذق ل ــيقعشازتهــنقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاولي ــنتقدلت ــحق(ــلقدل دضــحقخأــاق(جاــرقدلتاد ي عصب
دل دقــعقدإللســنليقدلاأنصــاقشــيق(جاــرقدألخأــندقدلسينســيذقودلث نشيــذقوداللتان يــذقودل فســيذق
ودألســا)ذ،قعنقدأل(ــاقخحنلــذق(نســذقللاً)ــاق(ــلقدلالدســنتقودلبحــ ثقللكشــفق ــلقل دلــبقةدتق
تأثيــاق(بنفــاقخهــذهقدلت لبــنتقدإل ا(يــذقدلتــيقغــًتقدلحيــنةقدألســا)ذقودلاجتاــع،قوخنصــذق(ــنق)هــمق
تلــكقدل ســنئرقو اقتهــنقخ ضن)ــنقو( ض  ــنتقدلــاعيقدلأــنم،قوتأتــيقعبايــذقبــذهقدلالدســذقك لهــنق
ــنق ــيقدألســاةقو( ظ (ته ــذقودســتباد(هنقش ــذهقدل ســنئرقداللتان ي ــاقدل دضــحقله ــىقدلتأثي ــًق ل تاك
دل يايــذ،قإنقدلتأــافق لــىقدألســبنهقودلاودشــعقدلتــيقتلجــأقخســببهنقبــذهقدألســاةقوعشاددبــنقلاثــرق
بــذهقدل ســنئرقدإل ا(يــذ،قبــيقعســبنهقلفســيذقوث نشيــذقودلتان يــذقودلبحــثق ــلقإفــبنعقحنلــنتق
لفســيذقشــيقبــذدقدلأنلــمقدالشتادضــيقدلأايــققدلغن(ــق،قوقــاقعوضحــتقدلدســذقدلأ دلاــذقوآخــاونق
خســل كينتهمق دالســتباد(نتقو اقــذق تلــكق (ــلق دلاتح  ــذق دإلفــبنعق (ســت )نتق عنق ي2015مق
ــنق ــيقتاثله ــذقدلت ــذقدلهن( دقللاكنل ــاز ــا)ذ،قولظ ــمقدألس ــذقدل ي ــ ق( ظ ( ــمقلح ــمقوقياه وخص صينته
دألســاةقشــيقدلاجتاــعقوبــيقدل ــ دةقدألسنســيذقلت ــامقدلاجتاأــنتقوتا لبــنقوتــًدددقعبايــذقبــذهق
دلالدســذقك لهــنق(ــلقدلالدســنتقدلتــيقتت ــنولقدلجنلــبقدل ياــيقودلبل ــيقودلث نشــيقلألســاةقوعثابــنق

ــي.ق)9( شــيقدســتبادمقدلشــبنهقل ســنئرقدإل ــامقدإللكتاول
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وتتاثــرقعبايتهــنقخن تبــنلقوســنئرقدإل ــامقخ صفهــنقظنبــاةق نلايــذقق خلــتقخنالبتاــنمقدلجانبيــايق
دق(ــلقحيــثق ادبــنقو(أــاالتقدســتباد(هن،ق ــنق(تصن ــاز  لــىقدلاســت ىقدلأنلاــي،قوتاثــرقدتجنبز
وتأــاضقعشــاددقدلاجتاــعقلاثــرقبــذهقدلظنبــاة،قوت بــعقعبايــذقدلالدســذق(ــلقتابي هــنق لــىق ي ــذق

(ــلقدلشــبنه.
إنق(احلــذقدلشــبنهقبــيقدلاســتهافقخنلاللــذقدألسنســيذق(ــلقدلأ لاــذقدإللكتاوليــذقودلث نشيــذق
نق ــقق(ــلقدونقعنق)كــ نق(ســلاز ــذق(ــلقعيقطا) ــىقدلاأاش ــيقدلحصــ لق ل ــهقش ــهقولغبت خحكــمقطبيأت
ــذقدآلخــاقلغــاسققيــمق ــهقدلتفنشــي،قو(حنول ــهقوتادث خنلاأاشــذقدلصحيحــذقخ يــمق(جتاأــهقودحتينلنت
و(أت ــادتقوتشــكيرقســل كقلــاىقبــذهقدلشــا)حذ،قدلتــيقتــاىقشــيقتلــكقدلاضن(يــلقخألهــنقودقأيــذق
و( نســبذقلهــم،قوعنق(ــنق)أــًزقعبايــذقبــذهقدلالدســذقبــ قدلكشــفق ــلقدللــذقتأثيــاقوســنئرقدإل ــامق
ــذقللشــبنهقدلجن(أــي،قإةقالق)ســتايعقعحــاق ــذقدل ياي ــيقتشــكيرق(شــكاتقدلا ظ ( ــذقش دإللكتاولي
ــذقشــيقدلتأثيــاق لــىقدل ســققدل ياــيقودألخاقــيقلفئــنتق عنق)غفــرقعثــاقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاولي
ــلق ــاقخي ــيقدلاأنص ــمقدلأاخ ــهاهقدلأنل ــذيق)ش ــيقدل ــادعقدلث نش ــنقدلص ــذ،قو( ــادئحهقكنش ــأبقوف دلش
دل ا)ــمقودلحا)ــث،قوخيــلقدألصنلــذقودلاأنصــاة،قإالقداللــذقودضحــذق لــىق( تجــنتقبــذدقدلتأثيــاق

ــنةق ن(ــذ.)10( ــذقشــيقدلحي ــمقل ســنئرقدإل ــامقدإللكتاولي دلث نشــيقودل ي
إنقدلفئــذقدلتــيقتســتهاشهنقدلالدســذقوبــيقشئــذقدلشــبنهقدلذ)ــلق)اثلــ نقفــا)حذق ا)ضــذق(ــلقفــادئحق
ــنتقدلبحــثق ــلقعول ) ــمق( ــمقودحتينلنته ــاقدســتهادشهمقودلدســذققياه ــذق)أ ــيق ن( دلاجتاــعقدلأاخ
ــنءقدلاجتاــعقوتانســكه،ق ــذق) ــعق لــىقكنبلهــنق(ســؤوليذقخ  دلتاخــ يقدلجــند،قخنصــذقعنقبــذهقدلفئ
ــذقودلهندشــذقإلــىقإ ــاددق ــذقبــذهقدلالدســذقلكــيقتكــ نقشــيقإطــنلقدلجهــ دقدلابذول لهــذدقتأتــيقعباي

نقلاســت بلهمقو(ســؤولينتهم. دلشــبنهقدلجن(أــي،قودستشــادشز
ــنق(ــلقخــالقدلــاولقدلاهــمقدلــذيقت ــ مقخــهقوســنئرقدإل ــامقخابتلــفق تتضــحقعبايــذقدلالدســذقع)ضز
ــذدقشــإنقدإل ــامق ــمقعخ نئهــنقدلشــبنه،قل ــذق( هــنقشــيقدلحفــنظق لــىققي عل د هــنقوخنصــذقدإللكتاولي
ــذق ــنءقفــبصينتهمقخشــكرقلنضــجقوإ)جنخي ــل كهمقوخ  ــبقس ــ دقلتهذ) ــذلقعقصــىقدلجه ــنبمقخب )س
(الــذق(تفتحــذقلا دلهــذقدلحيــنةقوتحا)ــنتقدلاســت بر،قوعنقتهيــئقلهــمقدلا ــنخقدلألاــيقودل فســيق
وداللتان ــي،قخن تبنلبــنقدلاحــ لقدألسنســيقلإل ــامقشــيقدلاجتاــعقوعشــادده،قوتســهمقخفن ليــذق
تشــكيرقخ نئهــمقدل ياــيق(ــلقخــالق(ــنقت ا(ــهق(ــلقلــاودت،قو(حنضــادت،قو(ؤتاــادت،ق(اــنقتتيحق
ــعقدلشــبنهق ــىقودق ــلقدلتأــافق ل لهــمقدلت دصــرقودلتفن ــرقودلحــ دلقخاــاقق(ت   ــذ،قوتجأــرق(

دلجن(أــيقشياــنق)بــصقث نشتهــمقولســ همقدل ياــيقضــاولةقخحثيــذق(لحــذ.
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وتتضحقعبايذقدلبحثق(لقخالق(نق)أتي:-

األهمية النظرية:
إنقدلالدســذقدلحنليــذقدبتاــتقخالدســذق( ضــ عق(هــمقبــ قتأثيــاقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذق لــىق
( ظ (ــذقدل يــمقدألســا)ذ،قوبــيق(ــلقدلا ض  ــنتقدلتــيق)جــبقدالبتاــنمقخهــنقودلدســتهنقخشــكرق

 لاــيقو( ض  ــي.
د،قوإنق إنقدلأي ــذقدلتــيقعخضأتهــنقدلالدســذقدلحنليــذق(ــلقعبــمقدلفئــنتقشــيقدلاجتاــعقوعكثابــمق ــادز
بــذهقدلفئــذقبــيقلببــذقدلاجتاــعق(ــلقدلاتألايــلقوةويقدلتأثيــاقخنآلخا)ــلقوبــمققــندةقدلاســت بر.

األهمية النظرية
ق1 قشــيقدســتباد(هنقشــيق. ســت امقدلالدســذقدلحنليــذقعددةققيــنسق لايــذقتفيــاقدلبنحثيــلق(ســت باز

دلدســنتقعخــاىق(شــنخهذق(ــعق ي ــنتق(ــلقشئــنتق(بتلفــذ.
ق2 ســ فقتضــعقدلالدســذقدلحنليــذقلتنئــجقإحصنئيــذقتصــفق(شــكلذقدلبحــثقدلحنلــي،قوتضــعق.

ــنقلحــرق ــىقتابي ه ــنتقدلاســؤولذقللأاــرق ل ــىقدلجه ــذقإل ــنتقدإللادئي ــلقدلت صي  ــاددق(
دلاشــكاتقخشــكرق لاــيقدقيــق.

أهداف الدراسة
ق1 دلكشــفق ــلق(ســت ىقتأثيــاقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذقشــيقدلا ظ (ــذقدل يايــذقلألســاةق.

دلكادســتنليذ.
ق2 )هــافقإلــىق(أاشــذق(ــاىقتأثيــاقوســنئرقدإل ــامقدلحا)ثــذقشــيقتاســيخقدل يــمقدألســا)ذقوشــقق(تغيــاق.

ل ــ عقيةكــ ل-قإلنثم.

ق3 ــاةق. ــمقلألس ــذقدل ي ــيق( ظ ( ــاقش ــنقةدتقتأثي ــذقإلكتاوليز ــيلذقإ ا(ي ــمقوس ــاقعب ــىقتحا) ــافقإل )ه
دلكادســتنليذ.

حدود الدراسة
دلحــاودقدلا ض  يــذ:قدقتصــاقدلبحــثقدلحنلــيق لــىقدلدســذقتأثياقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليذق

شــيقتاســيخقدل يم.
دلحاودقدلاكنليذ:قدقتصاقدلبحثقدلحنليق لىقإقليمقكادستننقدلأادق.
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دلحاودقدلبشا)ذ:قدقتصاقدلبحثقدلحنليق لىقعساقإقليمقكادستنن.
دلحاودقدلً( يذ:قعلجًتقبذهقدلالدسذقشيقدلأنمقي2021-2020(.

تحديد المصطلحات
:قوسنئرقدإل امقدإللكتاوليذ:قيدلص )نن،ق2014( عوالز

و)أاشهــنقدلبنحثــ نقخألهــنق( ظ (ــذق(ــلقدلشــبكنتقدإللكتاوليــذقدلتــيقتســاحقللاشــتاكقشيهــنقخإلشــنءق
ــلق ــعقع ضــنءقآخا) ــيق( ــلقخــالقلظــنمقدلتان ــيقإلكتاول ــمقلخاــهق( ــلقث ــه،قو( ــعقخــنصقخ ( ق
لا)هــمقلفــسقدالبتان(ــنتقودلايــ ل،قعوقدلتبصــصقدلالدســيقعوق(ــلقدألصاقــنءقعوقدألقــنلهق
ــلقخــالق ــادق ــنتق( ــفقدلت  ي ــنتقوخابتل ــنلقودلصــ لقودلفيا) ب ــنتقودألخب ــ نقدلاأل ( )تبندل

ــذ. ــنتقدإللكتاولي ــلقدلتابي  ــاق( كبي
ــذ،ق ــذقودلث نشي ــذقودلباشي ــذ:ق(جا  ــذق(ــلقدلاأ قــنتقدلفكا) ــن:ق(شــكاتقدلا ظ (ــذقدل ياي ثنلي
دلتــيق)تــّمق(ــلقخالهــنقدلتأثيــاق لــىقدألشــكنلقودلاأت ــادتقودالتجنبــنتقلــاىقعشــاددقدألســاةق
ــاق لــىقعشــاددقدألســاةقعلفســهمقو(ي لهــمقوطا حنتهــمق قخنلتأثي ــذز ــذقككر،قإضنش و( ظ (تهــنقدل ياي
ــيئذق ــتقصنلحــذقعوقس ــاقعكنل ــذ،قخغــضقدل ظ ــذقعوقداللتان ي ــمقســ دءقدلفاد) وســل كهم،قو( دقفه

ــادة.)11( ــمقدلاتأ ــلقدل ي ــنق( ــذقوغياب ــذقودلتاخ ) ــذقودلث نشي ــذقوداللتان ي ــمقدألخاقي كنل ي
ــذ،قتتكــ نق ــهقدألولي ــذقدألسنســيذقشيقدلاجتاعقدلبشــايقوعبمقلان نت ــن:قدألســاة:قبــيقدلبلي ثنلثز
دألســاةق(ــلقعشــاددقتاخــطقخي هــمقصلــذقدل ادخــذقودلاحــم،قوتســنبمقدألســاةقشــيقدل شــنطقداللتان ــيق
شــيقكرقل دلبــهقدلاند)ــذقودلاوحيــذقودلأ نئا)ــذقودالقتصند)ــذ،قولألســاةقح ــ قق(ثــر:قحــقق
ــادثق ــرقدلت ــر:قل  ــنتق(ث ــاةقودلب ــنقلألس ــل،قكا ــكلقدأل( ــققدلس ــم،قوح ــققدلتأل ــذ،قوح دلصح

ــذ.)12( ــنل،قودل ظيف ــاقدأللي ــذق ب ودللغ
ــن:قدلتأا)ــفقدإللادئــي:ق(جاــ عقدلاللــذقدلكليــذقدلتــيق)حصــرق ليهــنقدلاســتجيبقدلاتاثــرق لدخأز

خانلــبقلن(أــيق(ــلقخــالقإلنختــهق لــىقعددةقدلبحــث.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

وسائل اإلعالم اإللكترونية
فقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذقيNetworksقSocialمق لــىقعلهــنقإلكتاولّيــذق(ب ّيــذق لــىق ُتأــَاّ
فق لــىقعفــبنصقآخا)ــلق ــلقدلّ ــنسق(ــلقدلّتأبيــاق ــلقعلفســهم،قودلتأــُاّ ُعســسقُ(أيَّ ــذ،قُتاِكّ
قوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذقبــيق بــنلةق ُ)شــنلك لهمقدالبتان(ــنتقلفســهن،قوُ)اكــلقدل ــ لقخــأَنّ
ــذق ــكنلقودالبتان(ــنت،قخنإلضنش ــلقُ(ســتبِا(يهنق(ــلق(شــنَلكذقدألش ــذقُتاِكّ  ــلق(جتاأــنتقدشتادضّي

ــاة.)13( ــنتقلا) ــلقصادق ــىقتك ) إل
وإنقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذق بــنلةق ــلقخا(ــنتق)تــمقإلشــنؤبنقوخا(جتهــنق(ــلققبــرقفــاكنتق
كبــاى،قلجاــعقعكبــاق ــادق(ــلقدلاســتبا(يلقودألصاقــنء،قو(شــنلكذقدأللشــاذقودالبتان(ــنت،ق
ــلق ــاىقعفــبنصقآخا) ــاذقل ــنتقوعلش ــلقدبتان( ــنت،قودلبحــثق  ــلقصادق ــلقتك ) وللبحــثق 
)تشــنلك نق(أهــمقخإحــاىقدالفــتادكنتقدلفكا)ــذقعوقغيابــن،قوت شــاقبــذهقدلبا(ــنتق(يــًدتق(ثــرق
دلاحندثــذقدلف ل)ــذ،قودلتادســرقدلأــنمقودلبــنص،قو(شــنلكذقدل ســنئطقدلاتأــادةق(ــلقصــ تق
ــلقدلاســتبا(يلق(ــلقفــتىق ــاقدســت ابتقبــذهقدلبا(ــنتق(ا)ي ــ ،قو(لفــنت،قوق وصــ لةقوشيا)
خــادقدلأنلــمقوتص ــفقبــذهقضاــلقدلجيــرقدلثنلــيقلل )ــبقي2.0م،قوســايتقدلتان يــذقأللهــنقعتــتق
ــىقعفــبنصقلا)هــمق ــذق)ســتايعقدلاســتبامقدلتأــافقإل ــنءق(جتاأــنتقخهــذهقدلاا)  (ــلق(فهــ مقخ 
دبتان(ــنتق(شــتاكذقشــيقتصفــحقدإللتالــت،قودلتأــافق لــىقدلاً)ــاقشــيقدلاجــنالتقدلتــيقتهاــه،ق
دق(شــنلكذقبــذهق(ــعقعصاقنئــهقوز(ــاءق الــهقوز(ــاءقدلالدســذقودألقــنلهقعوق(ــلقبــمق وعخيــاز

ــه.)14( ــهقوب د)نت )شــنلك لهقدبتان(نت
عفــهاق (ــلق دلفيســب كقيFacebookم،قوت )تــاقيTwitterم،قوإلســتغادمقيInstagramمق وُ)أــّاق
ــن،قودلهــافق(ــلقدســتبادمقبــذهقوغيابــنق(ــلقوســنئرق وســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذقدلاأاوشــذقحنلّيز
ــنق(ــلق)اغبــ نقشــيقدلب ــنءق لــىق ــن،قخص صز دإل ــامقدإللكتاوليــذقبــ قلخــطقدل ــنسقخأضهــمقخأضز
ــم،ق ــذقخه ــنلقودأللشــاذقدلُاتأِلّ  ــذقآخــاقدألخب ــمقخســه لذ،قو(تنخأ ــمقوعقنلخه ــعقعصاقنئه دّتصــنلق(
ــاق ــنت،قوغي ل ــنت،قودلُااَوّ ــر:قدلُا تَا) ــكنل،ق(ث ــّاةقعف ــذقخأ ــامقدإللكتاولي ــنئرقدإل  ــيقوس وتأت
ــلتق ــثقُعلِس ــنمقي1971مم،قحي ــيق  ــذقش ــامقدإللكتاولي ــنئرقدإل  ــذقوس ــتقخاد) ــاقكنل ــك،قوق ةل
شيــهقعولــىقدلّاســنئرق بــاقدلبا)ــاقدإللكتاولــّيقخيــلقلهنز)ــلقحنســ خيَّيلقكنلــنق( ض َ يــلقخُاحــنةدةق
ــنقعّولقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذ،قش ــاقعلِشــئق ــنمقي1994ممقخنســمقلي ســيتيًق خأضهاــن،قعّ(
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وشــيق ــنمق دلبنّصــذقوتصاياهــن،ق إلشــنئهمق ُشاصــذق للُاســتبا(يلق عتــنحق وقــاق يGeocitiesمق
ق ــىقحــٍاّ ــهقعوقAOLمقوبــيقُتشــبهقإل ــرقدلفــ لّيقتحــتقدســمقيإ) ــىقدلّتادُس ــئتقعول ي1997مم،قعلِش
كبيــٍاقوســنئرقدإل ــامقدلحا)ثــذ؛قألّلهــنقعتنحــتقُ(شــنلكذقدلُاســتبا(يلقلاأل (نتهــمقدلشــبصّيذ.

)15(

زات وإيجابيات وسائل اإلعالم ممِيّ
ــذقدألخــاى،ق ق ــلقدل ســنئرقدإللكتاولّي ــذز ــنق(بتلف ــاة،قلألته ــًدتق ا) إنقل ســنئرقدإل ــامق(اّي

ــًدتق(ــنق)أتــي: و(ــلقبــذهقدلاايِّ
ق1 ــلقدلُاســتبِامق(ــلقتســجيرقدلّاخــ لقإلــىق. إ(كنلّيــذقإلشــنءقحســنخنتقفــبصّيذ،قليتاَكّ

دل ســنئرقخ دســاتهن.
ق2 ــلقدلُاســتبِامق(ــلقلشــاق(أل (ــنتقخنّصــذق  ــه،ق. إ(كنلّيــذقإلشــنءقصفحــنتقفــبصّيذقُتاِكّ

(ثــر:قدلّســياةقدلذدتّيــذ،قعوقدلّصــ لقدلشــبصّيذ،قعوقآخــاقدأللشــاذقدلتــيققــنمقخهــنقدلشــبص.ق
وإ(كنلّيــذقدلّتفنُ ــرق(ــعقُ(ســتبا(يلقآخا)ــل،ق ــلقطا)ــققإقن(ــذقدلّصادقــنت،قوإلشــنءق

ــذقُ(ســتبا(يلقآخا)ــل. دلاجا  ــنت،قوُ(تنخَأ
ق3 ولــ دقدلاودخــطقدألخبنلّ)ــذ،قوبــيقوســيلذقلاأاشــذقآخــاقدلُاســتَجّادتقودألخبــنلقدلُاتأِلّ ــذق.

خنلُاســتبا(يلقدآلخا)ــلقللا قــع.قإ(كنلّيــذقلشــاق(حت )ــنتقوتأا)لهــن،قوقــاقتكــ نقبــذهق
ق ــلقلســنئرق(كت خــذ،قعوقصــ ل،قعوق( نطــعقشيا)ــ ،قعوقغيــاقةلــك.ق ــنلةز دلاحت )ــنتق ب
ــكق ــلق ــل،قو)كــ نقةل ــرقدلُاســتبا(يلق(ــعق( شــ لدتقُ(ســتبا(يلقآخا) ــذقتفنُ  إ(كنلّي
ــادءقدآللدءقدلُابتلفــذ،قوإظهــنلقدإل جــنهقخنلا شــ لدت. ــذقدلّتألي ــنت،قوإخ ــققكتنخ طا)

ق4 (جــنالتقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذ:قدخلــتقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذقشــيق.
دق(ــلقحينتــه،ق(ثــر:ق دقكبيــاز رقُلــًءز (جــنالتق ا)ــاةق(ــلقحيــنةقدإللســنن،قشأصبحــتقُتشــِكّ
دلّتأليــم،قوُتســتبَامقوســنئرقدإل ــامقشــيق(جــنلقدأل اــنلقألبــادفق ــّاة،ق( هــن:قت شيــاق
ــذهقدل ســنئرقحــ لقُ( تجــنتقفــاكذق ــلقآلدءقُ(ســتبا(يقب ــَاصق اــر،قودالســتفندةق( ُش
ــاودق ــلقآلدئهــمقحــ لقدلُا تَــجق ُ(أّي ــذ،قحيــُثق)اكــلقلُاســتبا(يقبــذهقدلُا تجــنتقعنقُ)أبِّ
ــققوســنئرقدإل ــام،قوخهــذدقتســتايعقدلّشــاكنتقدلُاص ِّأــذقلهــذهقدلُا تجــنتقعنق  ــلقطا)

تســتغّرقبــذهقدآللدءقشــيقتحســيلقُ( تجنتهــن.
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ق5 ــمق. ــيق نل دقش ــاز دقكبي ــاز ــتقتغيي ،قعحاث ــاةز ــنتق ا) ــذقإ)جنخي ــنئرقدإل ــامقدإللكتاولي قل س إَنّ
دلتك  ل ليــنقودلأنلــمقعلاــع،قو(ــلقبــذهقدإل)جنخيــنتقإتنحــذقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذق
إ(كنلّيــذقدالّتصــنلقخيــلقدل ــنسقع) اــنقكنلــ د،قحيــُثقعتنحــتقدلتاــنعقدل ــنسقدلذ)ــلق)حال نق
دألشــكنلقدلُاشــتَاكذ،قكاــنقعتنحــتقإ(كنلّيــذقإ)جــندقُشــَاصق اــر.قإ(كنلّيــذقإ)جــندقعفــبنصق
فق ليهــم،قودلّت دصــرق(أهــم.قُســا ذقلشــاقدألخبــنل. ةويقدبتان(ــنتقُ(شــتَاكذ،قودلتأــُاّ

ق6 ــققدســتغالقســه لذق. ــذق(شــنل)أهم،ق ــلقطا) إتنحــذقدلُفــاصقألصحــنهقدلشــاكنتقلت اي
رقلشــاق وُســا ذقإ)جــندقدألفــبنصقدلذ)ــلق)شــتاك نقخنبتان(ــنٍتقُ(أيَّ ــذ،قوبــذدقُ)ســِهّ
ــكق ــّمقةل ــنس،قو)ت ــذق(صــالقُ(تأــذقلبأــضقدلّ  ــنت،قووســنئرقدإل ــامقدإللكتاولي دإل ال

ــذ.)16( ــنتقدألخبنلّ) ــاقدلت  ي ــعقآخ ختتُبّ

سلبّيات وسائل اإلعالم اإللكترونية
ــلبّينتق ــضقس ــلبّينتهن،قشبأ ــّاىقس ــنقالقتتأ ــاةقولكّ ه ــذق ا) ــامقدإللكتاولي ــنئرقدإل  ــعقوس ق( نش إَنّ
دق لــىقحيــنةقدإللســننقوع( ــه،قو(ــلقبــذهق دقُ(بنفــاز ــاقتأثيــاز دقخحيــثقتؤثِّ وســنئرقدإل ــامقخايــاةقلــّاز
دلســلبّينتقُ(بنلغــذقخأــضقدألفــبنصقشــيقإ اــنءقعباّيــٍذقلادودقعشأــنلقدلُاســتبِا(يلق(ــلقتفنُ ات،ق
وتألي ــنت،قوت يياــنت،قل يــنسق(كنلتهــمقشــيقدلُاجتاــع،قش ــاقُ)صــنهقخأــضقدلّ ــنسقخنإلحبــنطق
ــنق(ــلقدلُاتنخِأيــلقعوقدألصاقــنء،قوقــاق)شــأاقخأــضق قإ)جنخيز ق( شــ لدتهمقتفنُ ــاز شــيقحــنلقلــمقتتلــَقّ
دلّ ــنسقخنلّســأندةقودلاضــيق  ــاقتلّ يهــمقتفنُ ــاٍتقإ)جنخيــذقشــيقوســنئرقدإل ــام،قو(أاشــذقعنقلهــمق

دق ــلقدلصّحــذقشــيقدل دقــع.)17( قشــيقدلُاجتاــع،قلغــمقعنقةلــكققــاق)كــ نقخأيــاز ق نليــذز (كنلــذز
ــاقودلتتُبّــع،قإةق)ايــرقخأــضقُ(ســتبا(يقبــذهقدل ســنئرقإلــىقتتُبّــعقُ(ســتبا(يلقآخا)ــل،قخهــافق دلت ُاّ
دقولــ دقدبتاــنمق نطفــّيقتجنبهــم،قوقــاق)لجــأقخأــضقدلُاســتبِا(يلقدآلخا)ــلق إ)ذدئهــم،قعوقلاجــَاّ
ــلقخنســتبادمق ــىقدآلخا) ــاق ل ــذقدلت ُاّ ــكقُحّاّ) ــمقةل ــحقله ــنءقب ّ)نتهــم،قشُيتي ــذقإلخف ــرقت  ّي ــىقِحيَ إل
ــنلق ــُثقوصــرقدلح ــنل،قحي ــمقدألطف ــاقب ــذدقدلت ُاّ قله ــذز ــنسقُ اض ــاقدل  ــلقعكث ــنئر،قو( ــذهقدل س ب
ــا.قكاــنقعلهــنقتؤّثــاقســلبزنق لــىقلــ دةقدلّ ــ م،قوةلــكق قلهــذهقدلت ُاّ )بأضهــمقإلــىقداللتحــنل،قلتيجــذز
ــذ،قووســيلذقلإللهــنء،ق ــذقةدتقدلّشنفــنتقدلُاضيئ لقلأللهــًةقدإللكتاولّي دقلاســتبادمقدلُااــَ ّ لظــاز
ــنق  ــاقدســتبادمقبــذهقدل ســنئرقعث ــنءققيــندةقدلســّينلة،ق وقــاق)تأــّاضقدلُاســتبامقللباــا،قخص صز
قكــ نقدلاأل (ــنتقدلشــبصّيذق ضقلاحتيــنلقودل اص ــذ،قوةلــكقلتيجــذز كذلــكقز)ــندةقُشــاصقدلتأــُاّ
دل اص ــذقدإللكتاوليــذق عوق خنلهكــاق )أــافق (ــنق ع)ــنديق إلــىق ت ت ــرق ضــذقألنق ُ(أَاّ للُاســتبا(يلق
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دقل لــ دقدلكثيــاق ــققخبص صّيــذقدألشــادد،قوةلــكقلظــاز ودلُاحتنليــل،قوتظهــاقكذلــكق(شــكاتقتتأَلّ
ــنق  ــاق دقلإلز ــنج،قوخص صز (ــلقدلاأل (ــنتقدلشــبصّيذق لــىقبــذهقدل ســنئرققــاقتكــ نق(صــالز
ــنق قخنلّ ســبذقلــه،قو(ــلقســلبينتهقع)ضز تلّ ــيقدلُاســتبِامقدلكثيــاق(ــلقدألخبــنلقدلتــيققــاقالقتكــ نقُ(هّاــذز
قي28٪مق قخنلّشــكرقدلّصحيــح،قش ــاقعثبتــتقإحصنئّيــذقخــأَنّ بــ ق(ضيَأــذقلل قــتقشــيقحــنلقلــمقُتســتَغَرّ

(ــلقدل قــتقدلا ضــّيقشــيقدســتبادمقفــبكذقدإللتالــتق)كــ نق لــىقوســنئرقدإل ــام.

سمات اإلعالم اإللكتروني
ق1 ــيق. ــعق(حل ــيقعوســعق(جتا ــاقفــا)حذقوش ــىقعكب ــنقإل ــنتقووص له ــنلقدلاأل ( ســا ذقدلتش

ودولــيقوشــيقعســاعقوقــتقوعقــرقتكنليــفقودل  ــرقدلفــ ليقلألخبــنلقودألحــادثقودل قنئــعق
ــنلق ــاقدألخب ــثقوتجا) ــرقوتحا) ــذقتأا) ــعققنخلي ــنق( ــاعق ليه ــيقتا ــ لدتقدلت ــذقدلتا و(تنخأ
ــذ. ــذقدلت ليا) ــسقدل ســنئرقدإل ا(ي ــهق) نش ــنقلأل ــت،ق(ا ــيقعيقوق ــذقش ودل صــ صقدإللكتاولي

ق2 ت شيــاقلل قــتقودلجهــاقودلاــنل،قشنإل ــامقدإللكتاولــيقالق)حتــنجقإلــىق( ــاقودحــاقثنخــتق.
)حــ يقكرقدلــكندلقدإل ا(ــي؛قأللــهق)بــثق بــاقدإللتالتقشهــ قالق)حتــنجقإلىقت شيــاقدلابنليق
ودلاانخــعقودلــ لققو(ســتلً(نتقدلابن ــذقو(تالبــنتقدلت ز)ــعقودلتســ )ق،قودلأــادقدلكبيــاق
ــذق ــفقدلانلي ــلقحجــمقدلتكنلي ــكق( ــرقةل ــنق) ل ــلقودلأاــنل،ق(ا ــلقودلاحال) ــلقدلا ظفي )
ــنق(ــنق)أتاــاقدإل ــامقدإللكتاولــيق لــىقدلتا )ــرق(ــلق ( نللــذقخنإل ــامقدلت ليــاي،قوغنلبز

خــالقدإل الــنت.
ق3 ( حتقت  ينتقدإل امقدإللكتاوليق اليذقللعقدلصاى.ق.
ق4 إ(كنليــنتقح ي يــذقلــمقتكــلق(ت شــاةق(ــلقإ(كنليــذقدلحصــ لق لــىقإحصــنءدتقدقي ــذق ــلق.

زودلق( دقــعقدإل ــامقدإللكتاولــي،قو) شــاق(ؤفــادتق ــلقع ــاددققادئهقوخأــضقدلاأل (نتق
  هــمقكاــنقتاك ــهق(ــلقدلت دصــرق(أهــمقخشــكرق(ســتاا.

ق5 ) شــاقعلفــيفقوقن ــاةق(أل (نتيــذقلإل ا(ــيقشــيقكرقوقــت،قإةق) شــاقدإل ــامقدإللكتاوليق.
شاصــذقحفــظقعلفــيفقإلكتاولــيقســهرقدالســتالنعقغً)ــاقدلاــندة،قحيــثق)ســتايعقدلًدئــاق
عوقدلاســتبامقعنق)بحــثق ــلقتفنصيــرقحــاٍثق(ــنقعوق)أــ دقإلــىق( ــنالتققا)اــذقخســا ذق

قينســيذقخاجــادقعنق)ذكــاقدســمقدلا ضــ ع.)18(
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خصائص اإلعالم اإللكتروني
ق1 خنصيــذقداللفتنحيــذ:قلســبذقكبيــاةق( ــهقتتســمقخنالســت اليذق ــلقدلاؤسســنتقدلحك (يــذ،ق.

ــنق(ــنق(جنلــي،قوســنبمقإلــىقحــاوٍدق(أي ــذقشــيقإضأــنفقدلهيا ــذقدلكبيــاةقلــاعسق وبــ قل  ز
دلاــنلقودلشــاكنتقدلكبــاىقودلحك (ــنتق لــىقدإل ــامقشــيقدلأنلــم.

ق2 خنصيــذقداللســينخيذق(ــلقدلاقنخــذ:قإةقع اــىقدلحا)ــذقدلاال ــذقوتبّاــىقدلحــاودقودلح دلــًق.
ــامق ــذقدإل  ــاقحا) ــىقت يي ــًةق ل ــذقدلااتك ــ نقودلاقنخ ــاودقدل نل ــذ،قوح ــذقودلاولي دلاحلي
ودلاأت ــاقودلتأبيــاقشــيق(أظــمقخلــادنقدلأنلــم،قشهــ ق)تايــًقخســا ذقتغايــذقدألحــادثقول ــرق
دلببــاقخشــفنشيهقخــاونققيــ دقوســه لذقدلتصفــحقودلحصــ لق لــىقدلاأل (ــذقودلبحــثق
  هــن،قوســاحقللفــادق(ــلقإخــادءقلع)ــهقدونققلــققعوقخــ فق(ــلقدلااح ــذقولل  ــاقودلتأليــقق

 لــىقدلا ضــ عقدإللكتاولــي.
ق3 ــذدتق. ــلقدل ــاق  ــاق( ضــ عقدلتأبي ــيق) ش ــامقدإللكتاول ــذ:قشنإل  ــذقدلث نشي ــذقدلتأاد) خنصي

ــاصق ــاقش ــققت شي ــلقطا) ــاق  ــاعيقدألخ ــادمقدل ــذقدحت ــ دلقدلحضــنلي،قإةقلوجقلث نش ودلح
دلتفن ــرقودلاادخــاتقدلاســتااةقودلت دصــرقخيــلقدإل ا(ــيقودلجاه لقوخاــاقق(بتلفذ،ق
ــلق ــلق( ــ دقإ ا(يي ــعقألنق)ك ل ــادئحقدلاجتا ــفقف ــلق(بتل ــ لق( ــىقشاصــذقللجاه وع ا
ــنقشياــنق ــذقوتبندله ــذقدلاحتاش خــالق(ســنبانتهمقوكتنخنتهــمقوت ا)اهــمقدلباد(ــجقدإل ا(ي

خي هــمقو ــامقدقتصنلبــنق لــىقدل بــب.
ق4 خنصيــذقدلت دصليــذ:قســنبمقدإل ــامقدإللكتاولــيقخشــكرق(لحــ ظقشــيقخ ــنءقلســ لق(ــلق.

دلت دصــرقخيــلقدل نئــمقخنالتصــنلقو(ســت برقدلاســنلذ،ق(اــنقكننقلــهقخنلــغقدألثــاقشــيقتفن ــرق
ــذقعددةقتاكــلقدلجاهــ لق ــنقدلاقاي كرق(ــلقدلجنلبيــلق(ــعقدآلخــاقحيــثقعتنحــتقدلتك  ل لي
(ــلقدلتأبيــاق ــلقلع)ــهقحــ لقدلاــندةقدلا ا(ــذق(ــلقحيــثقتبــندلقدلتألي ــنتقوتشــكيرقفــبكذق
لاتصــنالتقودلت دصــرقدلــذيق)جاــعقخيــلقدلكثيــاق(ــلقدلت لهــنت،قوت ايــذقدلحــ دلق

دلهــندفقودلتأــ دق لــىقت بــرقدآلخــاق(هاــنقدختلفــتقولهــنتقدل ظــا.
ق5 خنصيــذقدلتاــ لقدلســا)ع:قإنقدإل ــامقدإللكتاولــيق)تاــ لقخشــكرقســا)عقو(ت دصــرق.

ــيق ــحقدألددةقدألسنســيذقش ــثقعصب ــنقخحي ــذقالق)اكــلقدالســتغ نءق  ه ــاةق نلاي ــحقظنب وعصب
تســيياقدالقتصــندقدلاعســانليقدلاأ لــمقودإلددلةقدلحك (يــذقوةلــكقخفضــرقدإللتالــتقدلــذيق
ــذقتشــياقإلــىقعنقدســتبادمق )أتبــاقوســيلتهقدألسنســيذ،قشنإلحصنئيــنتقودلالدســنتقدلأنلاي
د،قو)تاــ لقخشــكرقســا)عقو(ت دصــر. ــاقلــاز ــاقخشــكرقكبي ــمق)تًد) دإللتالــتقشــيقدلأنل



219 | محور العددييدلدسذق(يادليذقشيقإقليمقكادستننقدلأادقمم

ق6 ــاددقدلاجتاــعق. ــلقعش ــذقخي ــذقدإللكتاولي ــنءقدلث نشــي:قإةق)ســنبمقشــيقدلتشــنلقدلث نش ــذقدلب  خنصي
وخنصــذقشــيق(جــنلقدلتأليــمقدإللكتاولــيقيودلح يبــذقدإللكتاوليــذقللانلــبم،قوز)ــندةق
دســتبادمقدلتســ )ققدإللكتاولــيقعوقدلتجــنلةقدإللكتاوليــذ،قوبــيق اليــذقتاو)ــجقدأل اــنلق
ودلبيــعقللأاــاءق(ــلقخــالقدســتبادمقدإللتالــت،قخنالضنشــذقإلــىقدلتفــنعقع ــاددق(ســتبا(يق
ــأنلق ــذقخأس ــيق( نلل ــاقدإللكتاول ــأنلقدل ش ــذقعس ــنضقتكلف ــنم،قودلبف ــكرق  ــتقخش دإللتال

دل شــاقدل لقــي.
ق7 ــذق. ــندهق لىقدلتك  ل لينقدلحا)ث ــ قإ ــامقدلاســت بر،قخن تا ــاقب ــذقدلاســت بليذ:ق)أ خنصي

خاــنق)بفــضق(ــلقتكنليفــهقو) ســعق(ــلقددئــاةق(ســتبا(يه،قشنلتشــنلقعلهــًةقدل شــاق
ــيق)ســتايعق ــاقودلت ــيقكــفقدلي ــذقش ــذقدلاحا ل ــيقووســنئرقدالتصــنلقدإللكتاولي دإللكتاول
قــادءةق عوق دلافضــرق دلاخــ لق لــىقدإللتالــتقو(انلأــذق( قأــهقدإللكتاولــيق حن(لهــنق
صحيفتــهقدلافضلــذق(ــلقعيق(ــكننقوشــيقعيقز(ــنن،قوكرقةلــكق)صنحبــهقدســتاادل)ذق

دلبفــنضقعســأنلقبــذهقدأللهــًة.)19(

المنظومة القيمية
)أــاق(فهــ مقدل يــمق(ــلقدلافنبيــمقدلشــنئأذقشــيق(بتلــفقدلألــ مقداللتان يــذقودإللســنليذ،قإالقعلــهقالق
) لــاقثاــذقدتفــنققخيــلقدلألاــنءقحــ لقتأا)ــفق( حــاقلهــذدقدلافهــ م،قوةلــكقالختــافق( ال نتهــمق
دلفكا)ــذقوح  لهــمقدلالدســيذ.قشل ــاقتأــادتقتأا)فــنتقدل يــمقشــيقدألدخيــنتقداللتان يــذقودل فســيذق
ــفق ــمقتأا) ــ مقدل ي ــذقلافه ــنتقدلابتلف ــلقدلتأا)ف ــلقخي ــن.قو( ــ دقشيه ــلقتحاث ــ دزيق( ــكندق) ــالق) خ 
د،قعوق تنلكــ تقخنلســ لًقيParsonsقTalkottمقدلــذيق)أاشهــنقخألهــنقلســققل(ــًيق(شــاكق)أــاق(أيــنلز
(ســت ىقلاختيــنلقخيــلقخادئــرقدلت ليــهقدلتــيقت لــاقدلاأن)يــاقدلتــيقتحكــمقخهــنق لــىقكــ نقدلشــيءق

ــنقشيــه،قعوقغيــاق(اغــ هقشيــه. (اغ خز
كاــنق)أاشهــنقفــ دلتقيSchwartمقخألهــنق(فنبيــم،قعوقتصــ لدتقللااغــ ه،قتتألــققخضــاهق(ــلق
ــلق ــذ،قو)اك ــفقدل   ي ــىقدلا دق ــ ق ل ــنت،قوتســا قعوقتأل ــلقدلغن) ــذق( ضــاوهقدلســل ك،قعوقغن)
دل يايــذق(جا  ــذق(ــلق دلا ظ (ــذق شــإنق(شــكاتق دل ســبيذ،قو ليــهق تاتيبهــنقحســبقعبايتهــنق
ــمق ــهقســل كهقوضباــه،قوت ظي ــيقتأاــرق لــىقت لي ــاىقدلفــادقدلت ــذقل ــندئقدلكن(  دلاأت ــادتقودلاب
 اقنتــهقشــيقدلاجتاــعقوســطقدلجان ــذقشــيقلايــعقل دحــيقدلحيــنة،قوقــاقدكتســبقدلفــادقتلــكقدل يــمق
ــيقلشــأقخهــن.)20( ــذقدلت ــذقدألســا)ذقوداللتان ي ــلقدلبيئ ــنق( دقثنختز ــاز ولانبــنقوط لبــنقوعصبحــتق(أت 
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خصائص المنظومة القيمية
تاتــنزقدل يــمقخاجا  ــذق(ــلقدلبصنئــصقدلتــيقتايًبــنق(ــلقغيابــنق(ــلقدلافنبيــمقدألخــاىق
كنلحنلــذ،قعوقدلادشــع،قعوقدلاأت ــا،قعوقدالتجــنه،قعوقدلســل ك.قو)اكــلقإلاــنلقعباهــنقشياــنق

ــي: )أت
ق1 علهــنقإلســنليذ،قخاأ ــىقعلهــنقتبتــصقخنلبشــاقدونقغيابــم،قوبــذدق(ــنق)ايًبــنق ــلقدلحنلــنتق.

دلتــيقالقتبــصقدلبشــا.
ق2 علهــنقغيــاق(اتباــذقخً(ــلق(أيــل،قشنل يــمقإدلدكق)اتبــطقخنلانضــيقودلحنضــاقودلاســت بر،ق.

وبــيقخهــذدقدلاأ ــىقتبتأــاق ــلق(أ ــىقدلاغبــنت،قعوقدلايــ لقدلتــيقتاتبــطقخنلحنضــاقش ــط.
ق3 ــنق. ــنققابز ــرقله ــنق)جأ ــلبي،ق( ــنقفــيءقس ــذقضاب ــكرققيا ــذ،قشل ــذقدلضا) ــكقصف ــنقتاتل عله

ــنقســلبيزن،قودل اــبقدإل)جنخــيقبــ قوحــاهقدلــذيق)شــّكرقدل ياــذ،قشــيقحيــلق ــن،قوقابز إ)جنخيز
ــنق)اكــلقعنقلســايهقيضــاقدل ياــذ،قعوق كــسقدل ياــذم. ــرقدل اــبقدلســنلبق( )اث

ق4 دلاأينل)ــذ:قخاأ ــىقعنقدل يــمقتأــاقخاثنخــذق(أيــنلقإلصــادلقدألحــكنمقت يــسقوت ُيــمقوتفســاق.
وتألــرق(ــلقخالهــنقدلســل كقدإللســنلي.

ق5 ــلق. ــفق( ــنتقدل ســبي،قوبــىقتبتل ــنزقخنلثب ــرقتات ــذ،قخ ــنقليســتق(ال  ــنقلســبيذ،قعيقعله عله
ــن. ــنقودإل)ا) ل لي ــذقودلجغادشي ــننقودلث نش ــكننقودلً( ــرقدلا ــنقلأ د( ــاقتبأز ــعقآلخ (جتا

ق6 علهــنق(تألاــذ،قعيقعلهــنق(كتســبذق(ــلقخــالقدلبيئــذقوليســتقولدثيــذ،قخاأ ــىقعلــهق)تــمقتألاهــنق.
ودكتســنخهنق ــلقطا)ــقق(ؤسســنتقدلت شــئذقداللتان يــذقدلابتلفذ.

ق7 علهنقةدتيذ،قخاأ ىقعنقوزنقدل ياذقوعبايتهنق)بتلفق(لقشادقآلخا.)21(.

مكونات المنظومة القيمية:
تتك نقدل يمق(لقثاثذق(ست )نتقلئيسيذقبي:ق

نقدلاأاشي،قودلاك نقدل لادلي،قودلاك نقدلسل كي. دلاك َّ
و)اتبطقخهذهقدلاك لنتقدلاأن)ياقدلتيقتتحكمقخا نبجقدل يمقو الينتهنقوبي:ق

يدالختينل،قودلت ا)ا،قودلفأرم.
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ع-دلاكــ نقدلاأاشــي:قو(أيــنلهق»دالختيــنل«،قعيقدلت ــنءقدل ياــذق(ــلقعخــادٍلق(بتلفــذقخحا)ــذقكن(لــذق
خحيــثق) ظــاقدلفــادقشــيق  دقــبقدلت ــنءقكرقخا)ــرقو)تحاــرق(ســؤوليذقدلت نئــهقخكن(لهــن،قوبــذدق)أ ــيق

دق)اتبــطقخنل يــم.ق عنقداللأــكنسقدلــاقإلدديقالق)شــكرقدختيــنلز
و)أتبــاقدالختيــنلقدلاســت ىقدألولقشــيقســلمقدلاللــنتقدلاؤد)ــذقإلــىقدل يــم،قو)تكــ نق(ــلقثــاثق

دللــنتقعوقخاــ دتق(تتنليــذقبــي:ق
دستكشنفقدألخادلقدلااك ذ،قودل ظاقشيق  دقبقكرقخا)ر،قثمقدالختينلقدلحا.)22(

نقدل لادلــي:قو(أيــنلهق»دلت ا)ــا«قدلــذيق) أكــسقشــيقدلتألــققخنل ياــذقودال تــًدزقخهــن،ق ه-دلاكــ َّ
ودلشــأ لقخنلســأندةقالختينلبــنقودلاغبــذقشــيقإ الهــنق لــىقدلاــأل.ق

و)أتبــاقدلت ا)ــاقدلاســت ىقدلثنلــيقشــيقســلمقدلاللــنتقدلاؤد)ــذقإلــىقدل يــمقو)تكــ نق(ــلقخا تيــلق
(تتنليتيــلقباــن:ق

دلشأ لقخنلسأندةقالختينلقدل ياذ،قوإ انقدلتاسكقخنل ياذق لىقدلاأل.ق
ــذق ــنلهق»دلاانلســذقودلأاــر«قعوق»دلفأــر«قو)شــارقدلاانلســذقدلفألي نقدلســل كي:قو(أي ج-دلاكــ َّ
لل ياــذقعوقدلاانلســذق لــىقلحــ ق)تســقق(ــعقدل ياــذقدلا ت ــنة،ق لــىقعنقتتكــالقدلاانلســذقخصــ لةق

(ســتااةقشــيقعوضــنعق(بتلفــذقكلاــنقســ حتقدلفاصــذقلذلــك.ق
ــلق ــ نق( ــم،قوتتك ــىقدل ي ــذقإل ــنتقدلاؤد) ــلمقدلالل ــيقس ــثقش ــت ىقدلثنل ــذقدلاس ــاقدلاانلس وتأتب

ــي.ق)23( ــطققيا ــنءقلا ــذ،قوخ  ــىق(انلس ــذقإل ــذقدل يا ــن:قتالا ــلقبا ــلق(تتنليتي خا تي

أنواع القيم ضمن مشكالت المنظومة القيمية وهي: -
دل يــمقداللتان ّيــذ:قبــيقعلــ دعقدلســل كقداللتان ــيقدإل)جنخيــذقدلااغــ هقشيــهقودلتــيق.ق1

ت ت ــرقإلــىقعشــاددقدلاجتاــعق(ــلقدألفــبنصقدلاحيايــلقخهــم،قوتأــاقث نشــذقدلاجتاــعق
ــذيق)ســن اقشــيقل لهــنقوتاســيبهنق(ــلقخــالقدلاانلســنتق دلســنئاةقبــيقدل ســطقدل
وداللتان يــذ،ق دإللســنليذق دلأاقــنتق شــيق دإل)جنخيــذق ودالتجنبــنتق دلســل كيذق
ــًدمقخنلأــنددتقودلت نليــاق وتاثلــتقشــيقبــذهقدلالدســذقخنلا دســنةقداللتان يــذ،قوداللت
ــق،ق ــآددهقدلاا) ــيقخ ــي،قودلتحل ــادثقداللتان  ــىقدلت ــذق ل ــذ،قودلاحنشظ داللتان ي
ودلاشــنلكذقخنأل اــنلقدلتا  يــذ،قودلتضن(ــلق(ــعقدلشــأ هقدلا ك خــذ،قوإغنثــذق
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ــض،ق ــندةقدلاا) ــل،قو ي ــعقدآلخا) ــ م،قوعدهقدلاحــنولةق( دلالهــ فقولجــاةقدلاظل
ــادن. ــىقدلجي ــننقإل ودلت دضــعقودإلحس

ق2 دل يــمقدألخاقيــذ:قبــيق(جا  ــذق(ــلقدلاأن)يــاقودلابــندئقدلا لهــذقلســل كقدلفادقدلاســلمق.
ــنقلتح يــققغن)ــذقخيــاةق(ســت حنةق(ــلقدل ــاآنقدلكا)ــمقودلســ ذقدل ب )ــذقدلشــا)فذق دقوخنط ز ظنبــاز
وتاثلهــنقشــيقبــذهقدلالدســذقخــاقدل دلا)ــل،قودلصاقــذق لــىقدلف ــادء،قودلكــام،قودلتأــنون،ق
ــذق ــا،قوصل ــلقدلا ك ــيق  ــاوفقودل ه ــاقخنلاأ ــذ،قودإلخــاص،قودأل( ــال،قودأل(نل ودلأ

دلاحــم،قودلســانحذ،قودلصــاق،قودلحيــنء.
ق3 ــاق. ــىق(ــنقبــ قلنشــعقو(في ــهقإل ــاق ــلقدبتاــنمقدلفــادقو(يل ــيقتأب ــذ:قبــيقدلت ــمقدالقتصند) دل ي

ــيقبــذهق ــنقش ــ دل،قوتاثله ــنتقدلتســ )ققودســتثانلقدأل( ــنجقو الي ــندةقدإللت ــنمقخً) ودالبتا
ــىق ــذق ل ــنج،قودلاحنشظ ــبقدإللت ــر:قح ــذ،ق(ث ــمقدالقتصند) ــلقدل ي ــذق( ــذق(جا   دلالدس
دلااتلــكنتقدلأن(ــذ،قوت ا)ــاقدلا تــجقدلاحلــي،قوعددءقدلــًكنة،قودحتــادمقدلأاــرقدليــاوي،ق
ــنءق ــا،قودل ش ــادفقودلتبذ) ــذقدإلس ــادع،قولب ــشقودلب ــىقدلغ ــمق ل ــرقدل نئ ــبقدلتأن( وتج 

ــ ن. ــأددءقدلا) ــذقخ و ــامقدلاانطل
ق4 ــلق. ــرق( ــ قلاي ــنقب ــىق( ــهقإل ــادقو(يل ــنمقدلف ــلقدبتا ــاق  ــيقتأب ــيقدلت ــذ:قوب ــمقدلجانلي دل ي

لنحيــذقدلشــكرقعوقدلت دشــق،قودل ظــاقإلــىقدلأنلــمقدلاحيــطقخــهقلظــاةقت ا)ــاقلتك ) ــهقوت ســي هق
ودلســجن(هقوت دش ــهقدلشــكلي،قولــنءتقشــيقبــذهقدلالدســذق(حــادةقخاجا  ــذق(ــلقدل يــمق
كناللتــًدمقختألياــنتقدل قن)ــذقدلصحيــذ،قوت ا)ــاقلانليــذقدللبــنسقدلأاخــيقدألصيــر،ق
ــن،ق ــذقو(ك لنته ــذوققلاــنلقدلبيئ ــلق-قوت ــنددتقدلضــنلةقخنلجســمق-قكنلتاخي ــبقدلأ وتج 
و(انلســذقدلا)نضــذ،قودلأ ن)ــذقخنلاظهــا،قودل ظــنمقودلتاتيــب،قوتً)يــلقدلا ــًل،قولظنشــذق

ــه.ق)24( ســنحنتهقوعش يت

العالقة بين وسائل اإلعالم اإللكترونية ومنظومة القيم
إنقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذقعصبحــتق(ــلقعبــمقدلأ نصــاقدلتــيق)تأن(ــرق(أهــنقدلفــادقوشــيقكرق
وقــتقوقــاقدخلــتقتلــكقللحيــنةقدلشــبصيذقوتجــذلتقشــيق(بتلــفقدلاجــنالت،قوخنصــذقخأــاق
عنقعصبحــتقدلاــندةقدلألايــذقودلاقايــذق(تنحــذقلاســتبادمقوخــكرقســه لذقك شــاقدلصــ لقو( نطــعق
ــلقخــالق ــتااق( ــادقخشــكرق(س ــنقدلف ــرق(أه ــنددتقو)تفن  ــاقدال ت  ــكنلقولش ــذقدألش ــ قوكتنخ دلفيا)
ــلق ــاق( ــاقللكثي ــنق(تكن( ــحق نلا ــاقعصب ــه،قش  ــرقإلي ــلهقوُ)اَس ــهقو)اس ــنق)شــنباهقو)ســاأهقو)كتب )
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دألشــاددقلغــمقعلــهق نلــمقدشتادضــي،قوعصبــحق)شــغرقدل قــتقدلا )ــرقلألشــاددقو)شــغلهمقشــيقدلبيــتق
ــندةقدلســينلةقودلتألــمقودلأاــرق وشــيقعوقــنتقدلأاــرقشــيق(ؤسســنتهمقوشــيقدلشــنلعقودلتســ ققوقي

ودلت دصــرق(ــعقدألقــنلهقو(ــلقعيق(ــكننقشــيقدلأنلــمقوشــيقعيقوقــت.ق
إنقبــذدقدلتفن ــرقدلاثيــاقلابتاــنمقودلف ض )ــذقودلا(بــنالةقلل قــتقعصبــحق)ؤثــاقشــيقدلفــادق
ودلبــاوجق(ــلق(جــادقتســليذقودطــاعقوت دصــرقإلــىقتغيــاق ــنددتقوعشــكنلقودبتان(ــنتقو(يــ ل،ق
ــذ،قوقــاقتأاضــتق ــىقدلا) ي ــذقوحت ــذقوداللتان ي ــمقدإللســنليذقودلث نشي ــاقدل ي ــىقتغي ــىقوصــرقإل حت
(شــكاتقدلا ظ (ــذقدل يايــذقإلــىقدلتصــاعقوداللكســنلقووصلــتقإلــىقحــنالتقخايــاةق(ــلق
خــالقدلاؤفــادتقدلظنبــاةق( هــنقدلتشــنلقحــنالتقدلاــاققشــيقدلاحنكــم،قو  ــاقدالطــاعق لــىق
ــلق ــنلق( دقوبــذدق(ث ــاقلــاز ــنقســببهنقوســنئرقدإل ــامقبــذدق(ؤفــاقخاي دألســبنهقتجــاقي80٪مق( ه
ــنح،قودالطــاعق ــرقدلالدســي،قودلســهاقلســن نتقدلصب ــنضقدلتحصي ــنقدلبف ــذق( ه ــذقع(ثل (جا  
 لــىقعســادلقدآلخا)ــلقوخينلنتهــمقوتها)ابــمقخهــن،ق(اــنقعدىقإلــىقإضأــنفق(شــكاتقدلا ظ (ــذق
ــن،قوتأثــاتق ــذق ــلق ــنددتق(جتاأ  ــذقخشــكرق ــنم،قودلتشــنلقدألشــكنلقودلســل كينتقدلغا)ب دل ياي
(بتلــفقشئــنتقدلاجتاــعقخذلــكقو( هــمقدألســاة،قل ــاقتأثــاتقدألســاةقخنســتبادمقدلت دصــرقخشــكرق
كبيــاق(ــلقخــالقدلالدســنتقدلتــيقعلا)ــت،قعنقدلانلــبقدلجن(أــيق)أتــيقإلــىقدلجن(أــذقوقــاقوصــرق
إلــىق(ســت ىق( بــ لق(ــلقدل ضــجقداللتان ــيقودلشــبصيقودل فســيقو)اتلــكق(هــنلدتقدلتان يــذق

ــيذ.)25( ولفس
ل ــاقتســببتقخأــضقدلتابي ــنتقل ســنئرقدإل ــامقشــيقتل )ــثقدل يــمقدلجن(أيــذقودإللســنليذ،ق
ودلأكــسقةلــكق لــىقلبــسقدألســاةقوطا) ــذقكا(هــمقوســل كينتهمقددخــرققن ــنتقدلالدســذق
ــبق ــحقدلانل ــذ،قوعصب ــفقدالقتصند) ــىقدلتكنلي ــيقوحت ــرقدلتابي  ــنضقدلتحصي ــن،قودلبف وخنلله
دل نضــجق(تاــاددق لــىقدل يــمقو)أابــنقعددةقتأايــرقدلاجتاــعقودألشــادد،قوخــاعقدلانلــبق)بحــثق ــلق
دلحا)ــذقدلتــيقبــ ق)ســايهنقداللفتــنحقلــذدقعصبحــتقدبتان(ــنتقدلانلــبقدلجن(أــيق(ند)ــذقو(ظها)ــذق
عكثــاق(اــنقبــيق(أاشيــذقدلدســيذققنئاــذق لــىقدلحــ دلقوتألــمقدلاأاشــذقودكتســنهق(هــنلدتقدلجن(أــذق
دألسنســيذ،قوبــذدق) أكــسقســلبزنق لــىقدلاجتاــعقألنقبــؤالءق)بالــ نقلســ ققدلأاــرقكنلاه ــاسق
ودلاحنســبقودلاألــمقودلاحن(ــي،قإةدقلــمق)كــلق(ــًوددقخنل يــمقشســ فق) شــأقليــرقالقُ)َ ــِالق
دلاجتاــعقوتصبــحقدلفاد)ــذقودلاند)ــذقبــيقدلظنبــاقدلا تشــاةقشــيقدلاؤسســنتقدلتأليايــذقوب ــنق)كاــلق

دلباــاقودلاشــكلذ.
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األسرة الكردستانية
تأتبــاقدألســاةقدللب ــذقدألولــىقشــيقكيــننقدلاجتاــعقوخنصــذقدلاجتاــعقدلكــاديقشــيقإقليــمقكادســتننق
دلأــادق،قلــذدقتأــاقبــيقدألســنسقدلاتيــلقدلــذيق) ــ مق ليــهقبــذدقدلكيــننقشبصــاحقدألســنسق)صلــحق
ــىق ــذق ل ــكقدلأكنســنتهقدإل)جنخي نقكننقلذل نقو(تانســكز ــننقدألســايقســلياز ــنقكننقدلكي ــنء،قوكلا دلب 
دلاجتاــع،قشنألســاةقدلتــيقت ــ مق لــىقعســسق(ــلقدلفضيلــذقودألخـــاققودلتـــأنونقتأتبــاقلكيــًةق(ــلق
ــن،ق)ســن)اقلكــبقدلاقــيق نق(تأنولز ــنق(تانســكز ــنقق )ز ــىقعنق)كــ نق(جتاأز ــ قإل ــًقعيق(جتاــعق)صب لكنئ

ودلتاــ ل.
ــيق)أتاــاق ــذقدلاهاــذقدلت وتكتســبقدألســاةقدلكادســتنليذقعبايتهــنقك لهــنقعحــاقدأللظاــذقداللتان ي
ــىقبــذدقدل لــ دقوتاخيتهــمقوتل ي هــمق ــذققاو(هــمقإل ــاددهق(  ــذقعش ــيقل ن) دقش ــاز ــنقدلاجتاــعقكثي  ليه
ث نشــذقدلاجتاــعقوت نليــاه،قوتهيئتهــمقلتحاــرق(ســؤولينتهمقداللتان يــذق لــىقعكاــرقولــه.ق
ودلأاقــذقخيــلقدلفــادقودألســاةقودلاجتاــعق اقــذقشيهــنقدلكثيــاق(ــلقدال تاــندقدلاتبــندل،قوالق)اكــلق
عنق)ســتغ يقعحابــمق ــلقدآلخــا،قشنألســاةقتا ــىقفــؤونقدألشــاددق( ــذقدلصغــا،قودلاجتاــعق)ســأىق
ــذق ــذقوت اي ــمقداللتان ي ــلقعددءقعدودلب ــاددق( ــؤالءقدألش ــيقتاكــلقب ــاصقدلت ــذقكرقدلف دقلتهيئ ــاز لنب

ــذيق)ت دشــقق(ــعقعبــادفقدلاجتاــع.ق)26( قالدتهــمقخنلشــكرقدل
وتتجلــىقعبايــذقدألســاةقشــيقإقليــمقكادســتننقككيــننق(جتاأــيقألســبنهقكثيــاةقعخازبــنقعنقعولق(ــنق
ــاددق ــهمقوعش ــهقوع( ــهقيعخي ــذقآخنئ ــيقدلصــ تقودلحاكــذ،قلغ ــاقش ــققدلت لي ــرق ــلقطا) ــىقدلاف ــرقإل ) ت 
عســاتهقوع انلهــمقوســل كهمقو( نبجهــمقشــيقدلحيــنة،قشبا ــادلقســا قدلا ــًلقشــيقبــذهقدأل(ــ لق
ــنلقدلت ليــاقدلتاخ )ــذقشــيقدلافــرقخفضــرقدلجــ قدألســايقودلاحيــطقدلأنئلــي،قت ت ــرقإلــىق تســا قآث
دل نفــئذقت نليــاقع(تهــمقولظاهــنقو اشهــنقدلبل ــيقو  نئابــنقوآددخهــنقوشضنئلهــنقوتأل)بهــن،قوكثيــاق
(اــنقعحازتــهق(ــلقتــادثقشــيق(بتلــفقدلشــؤونقشــإةدقوش ــتقدألســاةقشــيقعددءقبــذهقدلاســنلذقدلجليلــذق

ح  ــتقدلبيئــذقداللتان يــذقآثنلبــنقدلبليغــذقشــيقدلاجــنلقدلتاخــ ي.قق

أبرز المشكالت التي تسببها وسائل اإلعالم اإللكترونية على اآلسرة في إقليم كردستان.
ــنتق ــادقدلأاق ــنقته ــاةقشحســب،قوإلا ــيقدألس ــادقدلت دصــرقش ــنقالقته ــذهقدلتك  ل لي عصبحــتقب
ــن،قحيــثق)تــمقدســتأانلقدأللهــًةقألغــادضقدإلســنءةق(ــلقطــافقخأــضقدألشــاددق داللتان يــذقع)ضز
د،ق ــنقعوقدســتهتنلز ــًدزقعوقدلت ن(ز ــاقعوقدالخت ــلقت أــامق  ابــمقدألخــاققدإللســنليذ،قخهــافقدلتها) دلذ)

ــذ. (اــنق)أــاضقعصحنخهــنق لــىق(جنلــسققنل لي
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ع(ــنقدآلثــنلقدلتــيقتظهــاق لــىقدلجنلــبقدل فســيقلألشــادد،قظنبــاةقدإلد(ــننق لــىقداللتاليــت،ق
ــنقلإلد(ــننق لــىقدإللتالــتقبــمقبــؤالءق خحيــثقخّي ــتقدلالدســنتقدل فســيذقعنقدألشــاددقدألكثــاقتأاضز
دألشــاددقدلذ)ــلق)أنلــ نق(ــلقدلأًلــذقداللتان يــذ،قودلفشــرقشــيقإقن(ــذق اقــنتقدلتان يــذقطبيأيــذق
(ــعقدآلخا)ــل،قودلذ)ــلقُ)َأنلــ نق(ــلق(بــنوَفقغن(ضــٍذ،قعوققلــذقدحتــادمقدلــذدت،قدلذ)ــلق)بنشــ نق
ــنسق ــاقدل  ــل،قبــؤالءقبــمقعكث ــرقدآلخا) ــلقِقبَ ــذقلاســتهًدء،قعوقدلســبا)ذق( ــ دقُ ْاَض ــلقعنق)ك ل )
نقلتفا)ــغق قودســأز مقلهــمق(جــنالز ــنقلإلصنخــذقخهــذدقدلاــاض؛قوةلــكقألنقدلأنلــمقدإللكتاولــيققــاَّ تأاضز
ــذق ــلقدُألْلف ــنق( ــمقل  ز ــققله ــل،قتبل ــعقدآلخا) ــذق( ــنتقغن(ض ــذقَ اق ــم،قوإقن( ــمقوقل ه (بنوشه
دلاً)َّفــذ،قشيصبــحقبــذدقدلأنلــمقدلجا)ــاقدلاــاَةقدآلِ(ــلقلهــم،ق(ــلقخشــ لذقوقســ ةق نلــمقدلح ي ــذق-ق
دقحينتهــمقداللتان يــذقودلشــبصيذق كاــنق)أت ــاونق-قحتــىق)تحــ لق نلاهــمقبــذدقإلــىقكنخــ سق)هــاِّ

للباــا.

ضعف العالقات األسرية والعزلة النسبية لألسرة:
قشــيقتاكيبتهــنقوعصبــحقدلانخــعقدلفــاديقبــ ق ــنقوتبلبــاز عصبحــتقدألســاةقدلكادســتنليذقتشــهاقضأفز
دلســنئاقخيــلقعشاددبــنقوعصبــحقب ــنكقدلبفــنضقشــيقدلتفن ــرقخيــلقعشــاددقدألســاة،قوزددتقدلأاقــذق
دقخيــلقدلًوليــل،قوخيــلقدألخ ــنء،قوخيــلقدآلخــنءقوةلــكقخســببقدلجلــ سقع(ــنمقدلتلفــنزقوعلأــنهق ســ ءز
دلكابي تــاقلفتــادتقط )لــذ،قلنبيــكق ّاــنقتبثــهقتلــكقدل ســنئرق(ــلقعشــكنلقباد(ــذقت أكــسقخنلســلبق
ــهق ــنقوبــذدق(ــنقوصــرقإلي ــنقعوقع(ــنقعوقدخ   لــىقســل كقدلفــادقددخــرقعســاته،قســ دءقكننقزولــنقعوقعخ

خنلفأــرقحــنلقدألســاقدلكادســتنليذقدلتــيقدلغاســتقخشــاةقشــيقدســتبادمقتلــكقدل ســنئر.

٢- التباعد بين الزوجين في مناقشة األمور األسرية:
عصبحــتقدلســاذقدلســنئاةقخيــلقدألزودجقددخــرقدألســاةقدلكادســتنليذقبــ قدلشــغنلقكرق( هــمقخجهــنزهق
دلبــنصقســ دءقكننقلهــنزقتليفــ نق(حاــ لقعوقكابي تــاقعوق(تنخأــذقدألشــامقدلبنصــذقخــه،ق(اــنقعدىق
إلــىقحــاوثقشجــ ةقكبيــاةقخيــلقدلًوليــلقشــكرق( هاــنق(شــغ لقخأنلاــهقدلبــنصقودلــذيقالق)جــاق
ــىقحــاوثقتفــككق ــنقعدىقإل ــنء،قوبــ ق( ــنقلا نقشــذقدلاشــكاتقدلبنصــذقخنألســاةقودألخ  ــهقوقت شي
ــيق ــتقدلكنش ــ دقدل ق ــامقول ــنلقلأ ــلقعخا ــاةق( ــادقدألس ــنق)ه ــنقخا ــذقكرق( ها ــامقدلد) ــايقو  عس

لا نقشــتهنقوحلهــن.)27(
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٣- شيوع ثقافة االستهالك داخل األسر وخاصة بين الشباب:
(ــلقدآلثــنلقدلســلبيذقدلاتاتبــذق لــىقدلتشــنلقدســتبادمقوســنئرقدالتصــنلقدلحا)ثــذقفــي عقث نشــذق
دالســتهاكقودلتالــعقإلــىق(ــنق)فــ قققــالدتقدألســاةقدلانليــذ،قشــكرقشــادق)ا)ــاقعنق)حــاثقلهــنزهق
ــهقلاجــادقدلحصــ لق لــىقلهــنزقآخــاق(تاــ لقةيقإ(كنليــنتقع لــىقللب ــنءق دلاحاــ لقدلبــنصقخ
ــاىق ــهقكب ــتقلل صــ لقإلي ــنقتتهنش ــ ق( ــي،قوب ــعقدلت دصــرقداللتان  ــتبادمق( دق ــىقدس ــنق ل ددئاز
ــنتق ــاةقةدتقت  ي ــًةقلا) ــاةقخأله ــىقإغــادققدلســ ققكرقشت ــيقتأاــرق ل فــاكنتقدلاحاــ لقودلت
ــتنليذ،ق ــاةقدلكادس ــذقدألس ــقق(يًدلي ــنق)اب ــ ق( ــثقوب ــذقدلتحا) ــتهلكقخاحنول ــ مقدلاس ــذ،قلي   نلي

ــن. ــذقخنألســاةقخكن(له ــيقدل هن) ــؤديقش ــاقت ــيقق ــذقودلت ــعقدلاشــكاتقدالقتصند) ــيقت  وخنلتنل

٤- أصبحت األسرة تعاني الكثير والكثير من المشكالت االجتماعية:
(ثــرقدلتفــككقدألســايقودلتاــافقودلأ ــفقوزددتقلســبقدلجا)اــذقخشــكرقكبيــاقو(لحــ ظ،قوبــ ق
(ــنقســببهقدلتشــنلقوســنئرقدالتصــنلقدلحا)ثــذقكنلكابي تــاقودلتلفــنزقودلأا)ــاق(ــلقدل ســنئرقدألخــاىق

دلتــيقعصبحــتقتحيــطقخ ــنق(ــلقكرقدتجــنه.
عصبــحقدلشــبنهقشــيقدألســاةق( شــغليلقخنســتبادمقفــبكنتقدإللتالــتقودأللأــنهقو(شــنباةقدألشــامق
دلتــيقتا ــ قإلــىقدلأ ــفق(اــنقدلأكسقخنلســلبق لــىقدل يــمقدلتيقتغــاسقخادخلهــمقوعصبحــ دققنخأيلق
ع(ــنمقفنفــنتقدلكابي تــاقلفتــادتقط )لــذق(اــنقعدىقإلــىقتغييــاقشكابــمقودلتبنطهــمقخأســابم،قوبــ ق

(ــنق اــرق لــىقدتســنعقدلفجــ ةقخي هــمقوخيــلقآخنئهــمق(اــنقدلأكــسقخنلســلبق لــىقدلاجتاأــنت.)28(

منهجية البحث وإجراءاته: 
( هجيذقدلبحث:

ــجقعشضــرق ــذدقدلا ه ــاقب ــذ،قإةق)أ ــذقدلحنلي ــيقللالدس ــيقدلتحليل ــجقدل صف دســتبامقدلبحــثقدلا ه
ــنقو)حــادقعخأندبــنقوعســبنهقحاوثهــنق ــنقدقي ز عســل هقلالدســذقدلحنليــذقأللــهق) صــفقدلظنبــاةقوصفز

ــنتقلحلهــن. و)ضــعقشاضي
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مجتمع البحث عينته
)شــارق(جتاــعقدلبحــثقدلحنلــيقدألســاقشــيقإقليــمقكادســتننقدلتــيقتســكلق(ادكــًقدلاــان،قع(ــنق ي ــذق
دلبحــثقش ــاقخلغــتق)200(قشــادق(ــلق(ــانقدلســليانليذقوخنل يــلقوعلخيــرقوكالقو(ا) ــذقدبــ كقشــيق

إقليــمقكادســتننقدلأــادققللأــنمقي2020قو2021(.

أداة البحث
لتح يــققعبــادفقدلبحــثقدلحنلــيقولأــامقحصــ لقدلبنحثيــلق لــىقعددةق( نســبذقألبــادفقدلبحــثق
ــيق ــنءقعددةقللبحــثقدلحنل ــمقخ  ــنتقودلالدســنتقدلســنخ ذ،قت ــىقدألدخي ــاقدالطــاعق ل ــي،قوخأ دلحنل
ــذ،ق ــذ،قوداللتان ي ــمقدألخاقي ــيقيدل ي ــنالتقب ــذق(ج ــىقعلخأ ــذق ل ــاةق( ز  ــلق)25(قش  ــذق( (ك ل
ــنمقولــكرقخا)ــرقوزنق(أيــلق د-غنلبز ــن-قعحينلزــن-قعخاز ودلجانليــذقودالقتصند)ــذمقولــهقعلخأــذقخادئــرقيددئاز
ــنسق ــىقدللــذقللا ي ــتقع ل ــادتقدلســلبيذقوكنل ــذقودلأكــسقللف  ــادتقدإل)جنخي ي4،3،2،1مقللف 

ــغقي62.5(. ــنقدل ســطقدلفاضــيقشيبل ــرقدللــذق)25(قوع( )100(،قوعق

صدق األداة
دلصــاققبــ قدلبنصيــذقدلســن)ك (تا)ذقدلتــيقتكشــفق ــلق(ــاىقعددءقدلا يــنسقللغــاضقدلــذيقُع ــاق
(ــلقعللــه،قوبــ قدليــرق لــىققيــنسقدلف ــادتقلاــنق)فتــاضقعنقت يســهقوأللــرقدلتح ــقق(ــلقصــاقق
عددةقدلبحــثققــنمقدلبنحثــ نقخنســتبادجقدلصــاققدلظنبــايقدلــذيق)أــاق(ــلق(ســتلً(نتقخ ــنءقدلا ينسق
ــذق ــ مقدلتاخ ) ــيقدلأل ــلقش ــادءقودلابتصي ــلقدلبب ــذق( ــىق(جا   ــادتقدألددةق ل ــاضقش  ــكقخأ وةل
ودل فســيذ،قوشــيقضــ ءقآلدئهــمقتــمقدإلخ ــنءق لــىقدلف ــادتقدلتــيقلنلــتقلســبذقي85٪مقشأ لــى،قوبــيق

تاثــرقلســبذققبــ لقوخذلــكق ــّالقدلببــادءقخأــضقدلف ــادت.

تحليل فقرات القياس
تمقتحليرقدلاتااشتيل:قخأسل خي:-

أ- المجموعتان المتطرفتان: 
لحســنهقدل ــ ةقدلتاييً)ــذقلــكرقش ــاةق(ــلقش ــادتقدألددةقتــمقتابيــققدلا يــنسق لــىق ي ــذقدلتحليــرق

ثــمقتحا)ــاقدلاللــذقدلكليــذقلــكرقدســتانلة.ق
ق1 تاتيبقدالستانلدتقت نزليزنقخحسبقدللنتهنقدلكليذق(لقع لىقدللذقإلىقعوطأقدللذ..
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ق2 تأييــلقي27٪مق(ــلقدالســتانلدتقدلحنصلــذق لــىقع لــىقدلاللــنتقشــيقدلا يــنسقوي27٪مق.
(ــلقدالســتانلدتقدلحنصلــذق لــىقعدلــىقدلاللــنت،قودللتيــلقتاثــانق(جا  تيــلقخأكبــاق
حجــمقوعقصــىقتان)ــًق(اكــل،قوخلــغق ــادقدالســتانلدتقشــيقكرق(جا  ــذق)27(قدســتانلةق

و ليــهقشــإنق ــادقدالســتانلدتقدلتــيقخضأــتقللتحليــرق)كــ نق)54(قدســتانلة.
ق3 لــكرق. دلافح صيــلق لاللــنتق دلاأيــنليق وداللحــادفق دلحســنخيق دل ســطق دســتبادجق

(جا  ــذق ــلقكرقش ــاةق(ــلقش ــادتقدلا يــنسقثــمقطبــققدالختبــنلقدلتنئــيقلأي تيلق(ســت لتيلق
الختبــنلقدلفــاوققخيــلقدللــنتقدلاجا  ــذقدلأليــنقودلاجا  ــذقدلاليــنقشــيقكرقش ــاةق  ــاق
ــًةقودلجــاولق)2(ق)بيــلقةلــك:ق ــعقدلف ــادتق(اي ــذقي0.05مقوقــاقتبيــلقعنقلاي (ســت ىقدالل

لاولقي2مقدل  ةقدلتايً)ذقللف ادت
دل ياذقدلتنئيذقدحملس خذدملجا  ذقدلاليندملجا  ذقدلألينت

داللحادفقدل سطقدحلسنخي
دملأينلي

داللحادفقدملأينليدل سطقدحلسنخي

12.5530.5552.2200.6135.221
22.4640.6642.20240.69703.525
32.3810.5972.0230.7254.925
42.0530.7282.0570.7815.650
52.4700.6371.8920.8047.554
62.2850.7012.1070.8152.168
72.6420.6132.1190.8246.536
82.6840.5482.1540.7737.239
92.7230.5732.0710.8238.536
102.5950.5911.9820.7618.237
112.4520.6071.9820.6876.643
122.7560.5522.2320.7737.141
132.5350.6181.9820.7547.360
142.7500.4862.0890.7569.519
152.6780.5392.1780.7207.200
162.4400.6162.0060.7545.783
172.5710.5742.0830.7536.676
182.3330.7631.9640.7494.471
192.3390.6361.9630.7495.071
202.6840.5032.1840.7397.247
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212.7610.4922.1540.7288.861
222.6600.5562.1540.7736،882
232.4920.5292.0710.7237.541
242.1190.8621.6320.8057.912
252.7230.5242.4320.7756.423

ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:
) صــاقخهــنق(أن(ــرقداللتبــنطقخيــلقدألددءق لــىقكرقش ــاةقودألددءق لــىقدالختبــنلقخأكالــه،قإِةقإنق(ــلق
ــنق ــنقشــيقش ادتــه،قإةقإنقدلف ــاةقدلتــيقتاتبــطقدلتبنطز ــنق(تجنلسز (ايــًدتقبــذدقدألســل هقعنق) ــامق( ينسز
ــنقش ــاةقت يــسقســاذقتبتلــفق ــلقتلــكقدلســاذقدلتــيق دق(ــعقدلاحــكقيدلا يــنسمقتأــاقغنلبز ــنقلــاز ضأيفز

ت يســهنقش ــادتقدلا يــنسقدألخــاىقإِةق)جــبقدســتبأندبن.
ــذقدســتأارق ــادتقدألددةقودلاللــذقدلكلي ــلقش  ــاةق( ــلقدللــذقكرقش  ــنطقخي ولحســنهق(أن(ــرقداللتب
دلبنحثــننق(أن(ــرقدلتبــنطقخياســ ن،قوقــاقتبيــلقعنق(أن(ــرقداللتبــنطقخيــلقدللــذقدلف ــاةقودلاللــذق
دلكليــذقلايأهــنقةدتقداللــذقإحصنئيــذق  ــاق(ســت ىي0.05مقألنقلايــعق(أن(ــاتقداللتبــنطقع لــىق

(ــلقدل ياــذقدلجاوليــذقدلبنلغــذقي0.088مقودلجــاولق)3(ق) ضــحقةلــك.
قلاولي3(

(أن(اتقداللتبنطقخيلقدللذقدلف اةقودلاللذقدلكليذقللا ينس
(أن(رقداللتبنطتسلسرقدلف اة(أن(رقداللتبنطتسلسرقدلف اة

10.226120.308
20.154130.396
30.205140.288
40.047150.145
50.270160.155
60.142170.188
70.282180.319
80.295190.263
90.323200.282
100.364210.254
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110.305220.320
120.116240.251

250.345

مؤشرات الثبات
) صــاقخنلثبــنتقدلاقــذقشــيقعددءقدألشــاددقودالســت ادلقشــيقدل تنئــجقوق ــامقتأثــاقلتنئــجقدالختبــنلق
خصــ لةقل با)ــذقخذدتيــذقدلافحــ ص،قعوقعنقدالختبــنلقشياــنقلــ قُكــالق لــىقدلاجا  ــذقلفســهنقخأــاق
شتــاةقز( يــذقلحصــرق لــىقدل تنئــجقلفســهنقعوق( نلخــذ،قوقــاقتــمقدســتبادجققياــذق(أن(ــرقدلثبــنتق(ــلق
خــالقعســل هقدلفــن-قكاولبــنخ،قشكنلــتققياــذق(أن(ــرقثبــنتقدلا يــنسقي0.83مقو)أــاقدلا يــنسق

ــن. ــنقألنقبــذهقدلاأندلــذقتأكــسق(ــاىقدتســنققدلف ــادتقددخليز ددخليز

الوسائل اإلحصائية
دستبامقدلبنحثننقخالن(جقيspssمقلتحليرقدلف ادتقودستبادجقدل تنئجقلألبادفقدلا ض  ذ.

عرض النتائج وتفسيرها
-قدلكشــفق)هــافقدلبحــثقدلحنلــيقإلــىقدلكشــفق ــلق(ســت ىقتأثيــاقوســنئرقدإل ــامق عوالز

دإللكتاوليــذقشــيق(شــكاتقدلا ظ (ــذقدل يايــذقلــاىقدألســاىقشــيقإقليــمقكادســتنن.
دلجاولي4(

دلات سطقدلحسنخي،قوداللحادفقدلاأينليقودلات سطقدلفاضيقودل ياذقدلتنئيذق
داللحادفقدملت سطقدحلسنخيدلأي ذ

دملأينلي
دملت سط
دلفاضي

دل ياذقدلتنئيذ
دجلاوليذدحملس خذ

20059.87.362.52.321.96

ــاق ــاقكبي ــنقتأثي ــذقله ــامقدإللكتاولي ــنئرقدإل  ــاولق)4(قعنقوس ــذقللج ــادتقدإلحصنئي ت ضــحقدلاؤف
و(هــمق لــىقدلتشــنلقدلاشــكاتقدألســا)ذقوداللتان يــذقودل فســيذقوســببهنقدكتســنهقث نشــنتق
ودشــاةقإلكتاوليــذقتؤثــاق لــىقتك )ــلقوت نســققدلا ظ (ــذقدل يايــذقلألســاةقدلكادســتنليذ،قإةق) ضــحق
ــاولدمق ــيقلـــقيخ  ــمقداللتان  ــذقدلتأل ــاقلظا) ــاة،قتفس ــاددقدألس ــنتقعش ــيقإللنخ ــرقدإلحصنئ دلتحلي
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ــذهق ــنقو)ســتجيبقله ــيق) دلهه ــادتقدلت ــلقخــالقدلاؤث ــنق( ــشقخه ــيق)أي ــذقدلت ــاقخنلبيئ ــادق)تأث عنقدلف
دلاؤثــادتقكلاــنقزددتقدللــذقق تهــن،قلــذدقعصبحــتقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذق(ــلقعكثــاق
ــًةق ــاطقلألله ــيقدألســاة،قإةقلاحــظقدالســتبادمقدلاف ــادقش ــنقدلف ــيق) دلهه ــذقدلت ــادتقدلبيئي دلاثي
ــاعق ــهقدلفــادقوخ ــذيق) ضي ــذ،قودل قــتقدل ــذقوحنســبنتق(حا ل ــذق(ــلقب دتــفقوعلهــًةقل حي دلذكي
ــذ،ق ــذقودلبل ي ــذقودلث نشي ــا)ذقوداللتان ي ــمقدألس ــفقدل ي ــكنلقتبنل ــاحقعش ــل كينتقوط ــنلسقس )ا
وبــذدقدلتأثيــاقخــاعق) أكــسق لــىقدلب ــنءقدلاأاشــيقوخ ــنءقدلشــبصيذقودلتفن ــرقداللتان ــي،قولكــلق
ــذق ــيق(احل ــذقلألســاةقك لهــمقش ــذقدلأاا) ــذقخنلااحل ــىقدللــنتق(اتفأــذق( نلل ــاقإل ــمق)صــرقدلتأثي ل
(ــلقدل ضــجقودلافــاقدلتــيقتح ــققلهــمق(هــنلةقإددلةقدل قــتقدلتــيقدلأكــسقخنلشــيءقدليســياق لــىق
ــجق ــعقلتنئ ــجقبــذهقدلالدســذق( ــققلتنئ ــنتقوســنئرقدإل ــام،قوتتف ــيقدســتبادمقتابي  ســل كينتهمقش

ــذ)29(. ــذقدلأ دلا دلدس

ثانًيــا- مــدى تأثيــر وســائل اإلعــالم الحديثــة فــي ترســيخ القيــم األســرية وفــق متغيــر النــوع 
)ذكــور إنــاث(. 

لاولقي5مق
دملؤفاقدإلحصنئي

دل  ع
داللحادفقدملت سطقدحلسنخيدلأاد

دملأينلي
(ست ىقدل ياذقدلتنئيذ

داللذ دجلاوليذدحملس خذ
10021.48.41320.05ةك ل

10017.45.13إلنث

ق)بيلقلتنئجقدالختبنلقدلتنئيقللفاققخيلق(ت سطقدللنتقدلذك لقودإللنث
ــنثق ــذقخنإلل ــ لق( نلل ــاهقدلذك ــحقدلا ــنقلصنل ــذقإحصنئيز ــاوققددل ــاولق)5(قعنقدلف ــلقدلج )تضــحق(
شــيق(تغيــاقدل ــ ع،قوبــذدق) ضــحقعنق(شــكاتقدلا ظ (ــذقدل يايــذقلألســاةقتتأثــاقوتــًدددقخ ســنئرق
ــنقوســل كيزنق(ــلقدإللــنثقشــيقدألســاةق دقشكا)ز دإل ــامقدإللكتاوليــذقدلحا)ثــذق(ــلقدلذكــ لقعكثــاقتأثــاز
دلكادســتنليذ،قو)فســاقةلــكقشــيقضــ ءقلظا)ــذق»ســ ليفنن«قللأاقــنتقداللتان يــذقعنقدلذكــ لقددخرق
ــ عق ــمقول ــعقعقادله ــ دءق( ــادةقس ــذقو(تأ ــذق(ت    ــنتقدلتان ي ــ نقخأاق ــعق)تاتأ ــاةقودلاجتا دألس
ل ســهم،قوكذلــكق)حصــرقدلذكــ لق لــىق(ســنحذق(ــلقدلحا)ــذقشــيقدلبــاوجق(ــلقدلا ــًلقوقضــنءق
وقــتقط )ــرقخنللــهقو)فألــ نق(ــنق)اغبــ نقخــهق(ــلقغيــاق(تنخأــذق(ــلقدألخ )ــلقوولــيقدأل(ــا،قوبــمق
)ســتبا( نقفــبكذقدإللتالــتقخشــكرقحــاقو(فتــ حق(ــلقخــالق(ــنق)اتلكــ نق(ــلقدأللهــًةقدلذكيــذ؛ق
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ــذقخنإللــنث،ق ــاق(ــلقدلاســنحنتقودلحا)ــنتقللذكــ لق( نلل ألنقدلاجتاأــنتقدلشــاقيذقتأاــيقدلكثي
بــذهقدلحا)ــذقتجألهــمق)كتســب نقخبــادتق(تأــادةقو(ت   ــذق(ــلقخــالقإلشــنءقحســنخنتقإليكتاوليــذق
 لــىقفــبكنتقدلت دصــرقو)اتلكــ نق(هــنلةقدلتأن(ــرق(ــعقبــذهقدلتابي ــنتق(اــنق) ضــ نقســن نتق
ــذقعوق ــيقدلجن(أ ــمقســ دءقش ــىققياه ــذهقدلشــبكنتق ل ــاقب ــنقتجــاقتأثي ــاط،ق(ا ــذقوخشــكرق(ف ط )ل
دلاجتاــعقدلاحلــيقوحتــىقددخــرقدألســاة،قو) أكــسقةلــكقســلبزنقشــيقعشكنلبــمقوطا) ــذقتحاثهــمق
و(لبســهمق( نللــذقخنإللــنثقدلتــيقتتحــادق اقتهــنق(ــعقلــ عقل ســهنقوع(هــنقوعقنلخهــنقوطبيأــذق
دلاجتاــعقدلتــيق)فاضهــن،ق(اــنق) أكــسقةلــكق لــىقدلحفــنظق لــىق(ســت ىق( ظ (ــذقدل يــمقدلتــيق
ــرق ــكق(ث ــًةقعوقلاخاــنقالقتاتل ــعقبــذهقدألله ــاقدلتأن(ــرق( ــاق(تألاــذقوالقتجي دكتســبتهن،قولخاــنقغي

تلــكقدأللهــًةقوتتفــققلتنئــجقبــذهقدلالدســذق(ــعقدلدســذقدلايــنلقي2014()30(.

لألســرة  القيــم  منظومــة  فــي  تأثيــر  ذات  إلكترونًيــا  إعالميــة  وســيلة  أهــم  تحديــد  ثالًثــا- 
الكردســتانية.

تــمقإلــادءقتابيــققدلدســذقدســتاا يذقلاأاشــذقعبــمقعدودتقووســنئرقإل ــامقدإللكتاولــيقدلاشــنباق
ــاق ــاة،قوق ــذقلألس ــذقدل ياي ــيقدلا ظ ( ــاقش ــنقةدتقتأثي ــاوءقإلكتاوليز ــ هقودلا  ودلاســا عقودلاكت
تســببق(شــكاتقعســا)ذق(تأز(ــذ،قوخأــاق( نللذقدألوســنطقدلحســنخيذقظهاتقعبــمقوســيلذقةدتقتأثياق
شــيقإخــادزقدولقدلاــاعةقوتأــًزق(ــلقخالهــنقث نشــذقدلتأن)ــشقدلســلاي،قبــيقدلفيســب كقودلــذيقحصــرق
ــعقدلفيســب كق ــاددقدألســاةق)ســتبا( نق( ق ــغقي0.82م،قوإنقعش ــىقوســطقحســنخيقإةقخل ــىقع ل  ل
ــيق ــهقعشكنلبــنقدلت ــذ،قوت شــاقشي ــهقلشــنطنتهمقدلابتلف ــيقو) شــاونق(ــلقخال ــاقوتفن ل خشــكرقكبي
تأبــاقخهــنق ــلقةدتهــن،قو(ــلقعباهــنق(ســنبانتهنقشــيقلشــاقعشكنلبــمقدلشــبصيذقودلث نشيــذقلألســاة،ق
ــندةق ــاىقز) ــاىق( ــن،قولحــلقل ــمقلألســاةقوخنصــذقدلكادســتنليذقوعشاددب ــذقدل ي ــيق( ظ ( ــاقش وتؤث
ــ م،ق ــاق) ــنقخأ ــاق) ( ــًدددقدالســتبادمقخشــكرقكبي (ســتبا(يقو(ســتبا(نتق( صــذقدلفيســب كقو)
وةلــكقلاــنقتكتــبقخــهق(ــلقخينلــنتقودلتــيقت  ــرقدلبينلــنتقخا تهــىقدلاقــذقو)اكــلقدلاخــ لق ليــهقخــأيق
وقــتقوخــكرقحا)ــذق(ــلقخــالقحســنهقفــبصيقآ(ــل،ق(اــنقعصبــحقوســيلذق(ؤثــاهقشــيقتأً)ــًقدولق
ــذقدلســلمق ــاقوخنصــذقدولبــنقشــيقلشــاقث نش ــققتفن لهــنقداللتان ــيقوخشــكرقكبي دلاــاعةقشــيقتح ي
قشــيقتغيــاقدل يــمقدألســا)ذق دقوشأــنالز دق(ؤثــاز دلاجتاأــيقشــيقدلاجتاــع،قكاــنقعنقللفيســب كقدولز
وداللتان يــذقولشــاقث نشــنتقودشــاةقوخنصــذق(فهــ مقدل يــمقودلأــنددتقوتك )ــلقدلافنبيــمقدل يايــذ،ق
ــنتق ــاقدألدودتقودلتابي  ــلقعكث ــ قدآلنق( ــب كقوب ــعقدلفيس ــعقوخشــكرقســا)عق( ــرقدلاجتا إةق)تفن 
دإللكتاوليــذقدلتــيقتؤثــاقخا ظ (ــذقدل يــمقلألســاةقدلكادســتنليذقوعشاددبــن،ق(اــنق) أكــسقةلــكق لــىق



233 | محور العددييدلدسذق(يادليذقشيقإقليمقكادستننقدلأادقمم

عشكنلبــمقوســل كينتهمقو)تــاكقدألثــاقشــيقث نشنتهــمقوخنصــذقداللتان يــذقو(ــنق)حال لــهق(ــلققيــمق
ــذق ــذدق)أــاقدلفيســب كق(ــلقعبــمقعدودتقووســنئرقإل ــامقدإللكتاولي ــن،قل ددخــرقدألســاةقوخنلله

دلحا)ثــذقدلاؤثــاقخنلفــادقودلاجتاــع.

التوصيات
شيقض ءقلتنئجقدلبحثق) صيقدلبنحثننقخـ:ق

ق ــذق(ــلق- ــاددقدألســاةق لــىق(بنطــاقســ ءقدســتبادمقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاولي ــبقعش تال)
ــي. ــيقدلاجتاــعقدلاحل خــالقولشق اــرقش

ق ــاددقددخــرقدألســاةق(ــلقخــالق- ــمقدألســا)ذقلألش ــيقتأــًزقدل ي ــندئقدلت ــمقودلاب تاســيخقدل ي
ــذ. ــعقدإللكتاولي ــذقودلا دق ــ دتقدلتلفً) لي ــيقدل   ــذقش ــجقدلت  ي ــثقدلباد( خ

ق ــذقإددلةقدل قــتقوت ظيــفق- ــذقإلفــند)ذقولفســيذقحــ لقكيفي دخضــنعقدألســاةقلباد(ــجقتال)بي
دســتبادمقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذقشــيقتأً)ــًق( ظ (ــذقدلب ــنءقلألســاةقودلأــكنسقةلــكق

 لــىققيــمقعشــاددقدألســاة.

المقترحات
إلادءقدلدسذق لقدولقدألساقشيقتأً)ًقدل يمقداللتان يذ.

إلــادءقدلدســذقخأ ــ دنقدالســتبادمقدلافــاطقلا دقــعقدلت دصــرقداللتان ــيقو اقتهــنقخأز(ــذقدله )ــذق
داللتان يذ.ق

إلادءقدلدسذقخأ  دنقدلث نشذقدل دشاةقو اقتهنقخنلتفككقدألساي.

الهوامش
ق1 ســن(ي،ق بــاقدلــاؤوف،قدإللتالــتقشــيقدلأنلــمقدلأاخــي:قدلدســذق(يادليــذق لــىق ي ــذق(ــلق.

دلشــبنهقدلأاخــي،قدلاجلــذقدلاصا)ــذقلبحــ ثقدلــاعيقدلأنم،دلاجلــا2،ق ــادق4،ق2010،ق
ص35.

ق2 ســنلم،قســنليقوخضــا،قزكا)ــن،ق(شــكاتقدلتان يــذقلدب ــذ،قدلأ لاذقوإلتنجق(شــكاتق.
لا)ــاة،قدألبنلــيقللابعقودل شــاقودلت ز)ع،قد(شــق،قط1،ق2012،قص196.
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ق3 ــاقدإللتالــتقشــيقدلاجتاــع:قدلدســذق(يادليــذ«،ق(جلــذق. (حاــاقخــلقصنلــحقدلبليفــي،قتأثي
 نلــمقدلاأاشــذ،قدلاجلــاق22،قدلأــاددنق5قوق6،2015،قص469-،ق502.

ق4 زدبــا،قلدضــي،ق»دســتبادمقدلت دصــرقداللتان ــيقشــيقدلأنلــمقدلأاخــي«،ق(جلــذقدلتاخيــذ،ق.
دلأــاد15،قلن(أــذق اــننقدألبليــذ،ق اــنن،ق2013،قص23.

ق5 ــىق. ــادتقدلســلبيذق ل ــاقوعضــادلقدلدســذقدلتأثي ــذقش دئ ــنتقدلحا)ث دلي ســف،قفــأنع،قدلت  ي
ــى،ق2010. ــذقدألول ــاون،قدلابأ ــذقودلأش ــ ذقدلسندس ــادق112،قدلس ــاد،قدلأ ــذقدلف صح

ق6 سنلم،قسنليقوخضا،قزكا)نقي(صالقسنخقم.
ق7 ــيقدلت دصــرقداللتان ــي،قددلق(جــاالويق. ــتقدلدســذقش ــذقدإللتال حلاــي،قســنلي،قث نش

لل شــاقودلت ز)ــع،ق اــنن،قدأللدن،ق2009م،قص19.
ق8 ــذ،ق. ــنتقدل دقأي قللاجتاأ ــاز ــذقخا) ــنتقدالشتادضي ــا،ق»دلاجتاأ ــاق(ً) ــل،ق(حا ــنءقدلا) خه

ــاة،ق2012م. ــذقدلاتح ــنلدتقدلأاخي ــذقدإل( لن(أ
ق9 ــعق. ــ يقلل شــاقودلت ز) ــيقودلاجتاــع،قط1قددلقدلأل ــا،قدإل ــامقدإللكتاول ــنه،قلأف إ)ه

 اــنن،ق2016.
دإل ــامق.ق10 وســنئرق (نبيــذق داللتان يــذ-ق دلشــبكنتق ثــ لةق دلا ــاددي،ق خنلــاقغســننق

ص35. 2014م،ق 1،ق دلابأــذق ودلت ز)ــع،ق لل شــاق دل فنئــسق ددلق وعخأندبــن،ق
إ)هنه،قلأفاقي(صالقسنخقم.ق11
ــذق.ق12 ــمقداللتان ي ــيق لــىقدل ي ــاقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاول ــاقصنلــح،قتأثي (حاــ د،قخنل

لــاىقدلشــبنهقدلجن(أــي،ق(جلــذقدلدســنتقشــيقدلبا(ــذقداللتان يــذقودلألــ مقدإللســنليذ،ق
ــادق32،قص335-ق390،ق2012. ــاقدألول،قدلأ ــاة،قدلاجل دل نب

إ)هنه،قلأفاقي(صالقسنخقم.ق13
ــذقشــيق.ق14 ــمقدلاخيســي،ق)نســيلقدلانبــنت،.ق(جلــذقدلدســنتقدإل ــامقدإللكتاولي  بادلكا)

تشــكيرقدلــاعيقدلأــنمقلــاىقعســاةقدلجن(أــنتقدأللدليــذ.ق(جلــذقدلدســنتقدلألــ مقدإللســنليذق
وداللتان يــذ،قدلجن(أــذقدأللدليــذ،قدلاجلــاق14،قدلأــادق1،قصق66-ق80،ق2013.
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ب ــنءقلنســمقدلاحاــادوي،قدإلق ــنعقشــلقدلتأثيــاق لــىقدآلخا)ــلقودكتســنهقث تهــم،قددلق.ق15
ــادديقي(صــالق ــاقغســننقدلا  ــذق1،ق2012.خنل ــع،ق اــننقطبأ دالتحــندقلل شــاقودلت ز)

ســنخقم.
خ لــذقدل او(ــي،ق(جــنالتقدســتبادمقفــبكنتقوســنئرقدإل ــامقخيــلقعســاةقلن(أــذقإلخــاق.ق16

دألبليــذ،ق نلــمقدلتاخيــذ،ق(صــا،قس13،قدلأــادق40،ق15ق-ق40،2012.
وبــنهقخليفــذ،قوســنئرقدإل ــامق»عدودتقدلتغييــاقدلأصا)ــذق بــاقدإللتالــت«،قدلاجا  ــذق.ق17

دلأاخيــذقللتال)ــبقودل شــا،قدلابأــذقدألولــى،ق2016م،قص114.
لــ لةقدلص )ــنن.قتأثيــاقوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذق لــىقدلث نشــذقداللتان يــذقللشــبنهق.ق18

3،ق دلاجلــاق فــاس،ق خجن(أــذق يــلق دألوســطق دلشــاقق خحــ ثق (جلــذق دلســأ دي،ق
.2014 دلأــاد34،ق

دلأاــاي،قعســانءق بــاقدلا أــم،قدللــذق(انلســذقدل يــمقلــاىقعســاةقدلجن(أــنتقدأللدليــذق.ق19
(ــلقولهــذقلظــاقدألســاةقعلفســهم.ق(جلــذقدلدســنت،قدلألــ مقدلتاخ )ــذ،ق42ي3م،ق1086-ق

1063.،ق2015.
 باقدلكا)مقدليانلي،قشلسفذقدل يمقدلتاخ )ذ.قط1،قددلقدلشاوق:ق انن،ق2008..ق20
ــمقدلشــبنهق.ق21 ــىققي ــاقدســتبادمقوســنئرقدإل ــامق ل ــي،قتأثي ــيقدكنل ــش،،قلاف ــًوزقلي  

دلجن(أــيقدلجًدئــايق»دلدســذقلأي ــذق(ــلق(ســتبا(يق( قــعقدلفيــسقخــ كق»،ق(جلــذقليــرق
دلالدســنتقدإللســنليذقوداللتان يــذ،قدلأــاد،قص183-193،ق2015.

ــتقووســنئرق.ق22 ــنقفــبكذقدإللتال ــيقتفاضه ــنتقدلت ــي،قســأياقدلافــاي،قدلتحا) ــالقدلأتب خ 
دلتاخ )ــذق دلاوليــذق دلاجلــذق دلأاخــي.ق دل طــلق شــيق دل يــمق دإللكتاوليــذق لــىق دإل ــامق

.2012 870،ق -ق 9،قص861ق دلأــادق 2ق دلاجلــاق دلاتبصصــذ،ق
 باقدلكا)مقدلاخيسي،،ق)نسيلقدلانبنتقي(صالقسنخقم.ق23
ــنتق.ق24 ــيقدلجن(أ ــيقش ــبنهقدلجن(أ ــتبادمقدلش ــاقدس ــاقدلصــندققحســل،قتأثي دلصــندق،ق ب

دلبنصــذقدلبحا) يــذقل ســنئرقدلت دصــرقداللتان ــيق لــىقدســتباد(همقدالتصــنلقدلت ليا)ذ،ق
ــذ،قدلاجلــاق7،قدلأــادق1،قص33ق-ق59،ق2014. ــذقللألــ مقداللتان ي ــذقدأللدلي دلاجل
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 بــاقدلاحاــلقدلشــن ا،ق( دقــعقدلت دصــرقداللتان ــيقودلســل كقدإللســنلي،قددلقصفــنءق.ق25
للابن ــذقودل شــاقودلت ز)ــع،قدلابأــذقدألولــى،ق2015م.

لبا)ــر،قثا)ــنقوآخــاون،قدلبا(ــذقداللتان يــذقشــيق(جــنلقدألســاةقودلاف لــذ،ق(اكــًقخيــعق.ق26
دلكتــنهقدلجن(أــيقكليــذقدلبا(ــذقداللتان يــذ،قلن(أــذقحلــ دن،قدل نبــاة،ق2002م،قصق

ص43-ق44.
ــادتقدلســلبيذق لــىق.ق27 ــاقوعضــادلقدلدســذقدلتأثي ــذقش دئ ــنتقدلحا)ث دلي ســف،قفــأنع،قدلت  ي

صحــذقدلفــاد،قكتــنهقدأل(ــذ-ققاــا،قدلأــادق112،قدلســ ذقدلسندســذقودلأشــاون،قدلابأــذق
ــى،ق2013م دألول

 بــاقدهللقدلأ دلاــذقوعخــ ق(لحــمق(حاــاقودلًخــ نقعحاــاقي2015مقدللــذقتأثيــاقدلت دصــرق.ق28
ــا12،ق ــذ،قدلاجل ــذقدلتاخي ــذ،ق(جل ــ نقدلجن(أي ــذق جل ــاةقكلي ــمقعس ــىققي ــيق ل داللتان 

ــ ك،ق2015. ــذقدليا( ــاد2،قلن(أ دلأ
شهــاقدلايــنلقي2014م.قوســنئرقدإل ــامقدإللكتاوليــذقوعثابــنق لــىقدل يــمقلــاىقطــاهق.ق29

ــن«قدلاجلــذقدلأاخيــذقللالدســنتقدأل( يــذ،ق31ي61م،قصق193-ق دلجن(أــذق»ت تيــاقعلا ةلز
.226
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العمل التطوعي والتحصين االجتماعي ضد الجريمة

م. د.معتز محي عبد الحميد

المستخلص:
دلسينســيق ولظن(ــهق دلث نشيذودلفكا)ــذق خصنئصــهق لــهق (تايــًق (جتاــعق دلأادقــيق دلاجتاــعق إنق
وداللتان ــي،قو)الــعقةلــكقعسنســنقإلــىقعلــهق(جتاــعق(ت ــّ عق) ــ مق لــىقدلأاقــذقدلاتبندلــذقخيــلق
عشاددبألــىقعســنسقدألخــ ةقودإل)اــنن،ققــاقلخاــتقدلشــا)أذقدإلســا(يذقخيــلقدأل(ــلقودإل)اــننقوخيــلق
ــنقســببيزن،قشنأل(ــلقشــيقدلاجتاــعقلــهق(ؤ)ــادتق(ــلقصايــمقد)  ــنقدلح يــف،ق دلســا(ذقودإلســامقلخاز
ــلقضــاولدتق ــلقكضــاولةق( ــاقدأل( ــنق)ت ش ــالقدلتاســكقخها ــىقق ــّادء،قو ل ــا)أت نقدلغ وعصــ لقف
دلحيــنة،قوعنقدســت ادلقدأل(ــلقعحــاقدألبــادفقدلائيســذقدلتــيق)جــبقعنقتتأــنونق ليهــنق(بتلــفقشئــنتق
دلاجتاــع؛ألنققياــذقدلاهاــذقدلا كلــذقإلــىقللــنلقدأل(ــلقتبــازقللّيــذق(ــلقولدءقدل ياــذقدلتــيقتحالهنق
بــذهقدلاصلحــذقدلأظياــذ،ق(صلحــذقدأل(ــلقدل ط ــيقوشــقق( دز)ــلقدل  دليــلقودلأادلــذقداللتان يــذ.

Volunteer Work and Social Immunization Against Crime

Dr.MoatazMohiAbdel Hamid

Abstract:

The Iraqi society is a distinct society with its own cultural and political 
characteristics,This basically return to the fact of society diversity 
based on the mutual relationship between its members on the basis 
of brotherhood and faith,Islamic sharia has causally linked security 
and faith and safety and IslamSecurity in society has supporters from 
the core of our true religion, and the core principles of our Sharia, and 
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to the extent that we adhere to it, the security will available as one of 
the necessities of life.The stability of security is one of the main goals 
on which the various groups of society must cooperate; due to the 
value of the mission entrusted to the security men stands out clearly 
behind the value of this great interest, the interest of national security 
in accordance with the balance of laws and social justice.

تمهيد
ــانقدلتنســعق شــا،قودســتااق ــيقدل  ــمقش ــبقدولقدلأنل ــيقعغل ــيقش ــرقدلتا   ــنتقدلأا ــاتقخاد) ظه
خ تنئــاق(بتلفــذقحســبقدلظــاوفقداللتان يــذقودالقتصند)ــذقودلسينســيذقلــكرقدولــذق(ــلقدلــاول،ق
ــذ. ــذقدلاحاو( ــنتقداللتان ي ــ نقودلاســن ادتقللفئ ــمقدلأ ــيقت ا) ــاةقش ــهقإســهن(نتقكبي وكننقل

ــنقشــيق(جــنلقدلأاــرقدلتا  ــي،قلاــنقللا ظ (ــذق ق(هاز و)أتبــاقدلبأــاقدلث نشــيقدأل( ــيقدل ياــيق ن(ــاز
قعنقدلاــ لوثقدلث نشــيق دلث نشيــذقودل يايــذق(ــلقتأثيــاق لــىقدلاودشــعقدلتــيق)حالهــنقدألشــادد،قوالقفــكَّ
دلأاخــيقدإلســا(يق)حتــ يق لــىقدلأا)ــاق(ــلقدل يــمقداللتان يــذقودلث نشيــذقدإل)جنخيــذ،قكنلتأــنون،ق
ــا،قودإلحســننقوغيابــنق(ــلقدل يــمقدلتــيقتحفــًقدلا دطــلق لــىقدلتفنلــيق ودلتكنشــر،قودلــًكنة،قودلبِّ

(ــلقعلــرقغيــاه.

المبحث األول

الثقافة األمنية وتنمية حس الفرد بخطر الجريمة
دلسينســيق ودلفكا)ــذقولظن(ــهق دلث نشيــذق لــهقخصنئصــهق (تايــًق دلأادقــيق(جتاــعق دلاجتاــعق إنق
وداللتان ــي،قو)الــعقةلــكقعسنســنقإلــىقعلــهق(جتاــعق(ت ــّ عق) ــ مق لــىقدلأاقــذقدلاتبندلــذقخيــلق
عشــادده،ق لــىقعســنسقدألخــ ةقودإل)اــنن،قودألخــ ةق(ــلقعبــمقلكنئــًقدأل(ــلقودأل(ــننقشــيقلســيجهق
ــاقللســل كقدلا حــافق ــنق(ظه نقخأله ــب ز ــذقتتضــحق(س ــازقدلجا)ا ــنقتب ــيق  ا( داللتان ــي،قوخنلتنل
ــم،ق ــمقوع ادضه ــيقعلفســهمقوع( دله ــنسقش ــىقدل  ــاودنق ل ــلقدلأ ــهق( ــذيق)حا( ــننقدل ــلقدإل)ا  
ــنقســببيزن،ق وقــاقلخاــتقدلشــا)أذقدإلســا(يذقخيــلقدأل(ــلقودإل)اــننقوخيــلقدلســا(ذقودإلســامقلخاز
شنأل(ــلقشــيقدلاجتاــعقلــهق(ؤ)ــادتق(ــلقصايــمقد)  ــنقدلح يــف،قوعصــ لقفــا)أت نقدلغــّادء،قو لــىق
ــنة،قوعنقدســت ادلقدأل(ــلقعحــاق قــالقدلتاســكقخهاــنق)ت شــاقدأل(ــلقكضــاولةق(ــلقضــاولدتقدلحي
دألبــادفقدلائيســذقدلتــيق)جــبقعنقتتأــنونق ليهــنق(بتلــفقشئــنتقدلاجتاــع؛قألنققياــذقدلاهاــذق



239 | محور العدددلأارقدلتا  يقودلتحصيلقداللتان يقضاقدلجا)اذ

دلا كلــذقإلــىقللــنلقدأل(ــلقتبــازقللّيــذق(ــلقولدءقدل ياــذقدلتــيقتحالهــنقبــذهقدلاصلحــذقدلأظياــذ،ق
ــذ. ــذقداللتان ي ــلقودلأادل ــلقدل  دلي ــيقوشــقق( دز) (صلحــذقدأل(ــلقدل ط 

ــنليقلجــاق ــبقدإللس ــيقدلجنل ــآٍنقودحــا،قشف ــنليقخ ــيقوإلس ــلقودلــبقووط  ــذقللــرقدأل( إنق(ها
ق(ــلقدأل(نلــنتقدلتــيق)ســألق  هــنقع(ــنمقدل نلــ نقودلاحنكــمقودلا ظاــنتق  اــرقللــرقدأل(ــلقع(نلــذز
ــ نق ــذةقودل نل ــذقدل نش ــلقدل ضأي ــرقدل  دلي ــيقظ ــهقش ــ (ذقل دلبنت ــاودقدلااس ــالقدلح ــذ،قخ  دلاولي
دلاولــيقوشــيقدلجنلــبقدل ط ــي،قلجــاقفــأنقدلاهاــنتقدأل( يــذق)أظــمق(ــلقإدلدكقعنقدل طــلقدلــذيق
ــن،ق)جــبق لي ــنقعنقلتأــنونقشــيقخا(تــهقوحاــرقبا (ــه،ق لأيــشقشيــهقبــ قع(نلــذقشــيقع  نق ــنقلايأز
إنقبــذدقدل دلــبق)تح ــققخجنلبيــهقدل ط ــيقوشــيقإطــنلقدلان ــذقدلتــيقشاضهــنقدهللق لــىقدل ــنسقلــ الةق
ع(ابــمقكاــنقشــيقق لــهقتأنلــى:قي)ــنقع)هــنقدلذ)ــلقع( ــ دقعطيأــ دقدهللقوعطيأــ دقدلاســ لقوعولــيقدأل(ــاق

( كــمي.
ق(ــلقدل قن)ــذق(ــلقدلجا)اــذقدلا ظاــذقدلتــيقتاــ لتقشــيقظــرقدإللبــنهقدلتكفيــايق ــاَّ و ليــهقشــاقُخ
ــلق ــلقدأل( ق( ــاَّ ــهقالقُخ ــي،قو لي ــامقدلأادق ــنليذقدل ــادءقدإللس ــذقأل  ــنوىقدلجنبلي ــتقشت ــثقعخنح حي
ــذ،ق ــنتقدلأادقي ــرقدلاك ل ــذقخكن( ــذقداللتان ي ــنءقدلا ظ ( ــلقعخ  ــتاكذقخي ــؤوليذق(ش ــيقوخاس دل قنئ
ــنقوتأنولزــنق(ــلقلايــعقدألشــادد،قشــيق(ســت ىقدلاؤسســنتقدأل( يــذق قلقنخيز دأل(ــاقدلــذيق)تالــبق اــاز
ودلاؤسســنتقةدتقدل ظنئــفقدلت ليهيــذقودلتث يفيــذقودلتاخ )ــذقودلاالســذقووســنئرقدإل ــام)1(.ق
و(تنخأــذقوقنئــعقدلجادئــم،قوبــذدق(جــنلقتبــازقشيــهقدلاهاــذقخأ بنئهــنقوكلفتهــنقع(ــنمقللــنلقدلتح يــقق
لتســهيرقدل بــضق لــىقدلاجا(يــل،قوتســهيرقع اــنلقللــنلقدأل(ــلقشــيقبــذهقدلاهاــذقودلتأــنونق
(أهــمقخن تبــنلهقت ثيــققدلاودخــطقخيــلقدلا دطــلقوللــرقدأل(ــل.ق)أتبــاقخاثنخــذقدلاظلــذقدل دقيــذقألخ ــنءق
دل طــلق(هاــنقدختلفــتقدلاأت ــادتقخاــنقبــ ق(ألــ فقو(انخــققألحــكنمقدل ظــنمقدلأــنمقودل  دليــلق
دلاا يــذقودلابــندئقدلأن(ــذقودل ظــنمقدلأــنم،قوخا لــبقبــذدقدل ثــنقق)تأــنونقدلا دط ــ نقشــيق
دلأاــرقدأل( ــيقدلــذيق)أــ دقخاصلحتــهقدلأليــنق لــىقدأل(ــلقدلأــنم،قوخــذلقع لــىقدللــنتقدلتأــنونق
للاســن اةقشــيقدلكشــفق ــلقدلاســؤوليلق ــلقدأل اــنلقدإللاد(يــذقولصــ صقدلاــنلقدلأــنمق
ــلقلؤوسق ــيقدإل اــنل،قو( ــهقش ــنل،قوبــامق(اتكًدت ــادققدلا( ــ دقخنلأ ــلقعلح  ــذقدلذ) ولصــاقدل تل
دلفتــلقودلبنلليــلق لــىقدلان ــذقودل تلــذقودلفســندقودلاًول)ــلقوتجــنلقدلابــالدت،قودإللبنخيــلق
دلتكفيا)يــلقلــذدق)ســتج هقإدد(ــذقصلــذقدلأاــرقدأل( ــيقخ ظيفــذقللــرقدأل(ــلقةدتــه،قليتبــندلق
ــياةق ــمق(س ــت ادلقود  ــلقدالس ــلقعلــرقتاتي ــًةقدلابتصــذق( ــعقكرقدألله ــلقدلاســؤوليذق( دلا دط

ــنءقلل طــل. دإل اــنلقودلب 
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اإلعالم والمواطن
وإةدق(ــنقلظالــنقإلــىقللــرقدأل(ــلقشإلــهق)اثــرقدلاولــذقشــيقعددءق(هاتــهقوســنئاق الــه،ق(اــنق) لــبق
عنقتكــ نق(هاتــهقتأكــسقبــذدقدلتاثيــرقخنلتــًدمقق د ــاقدل ظــنم،قوت فيــذقدألود(ــاقدلصــندلةقخت دضــعق
ــققدألبــادفق ــلقعلــرقتح ي ــنونق( ــيقدلأاــر،قودلتأ ــادم،قودلشــأ لقخضــاولةقدإلخــاصقش ودحت
دأل( يــذ،قو ليــهقعنق)ستشــأاقعبايــذقدأل(نلــذقشــيق الــهقوعنق)حنشــظق لــىقعســادلق(ه تــهقع(ــنمقدلغيــا،ق
خن تبــنلقدأل(ــلقظنبــاةقإلســنليذق)اّثــرقدألول )ــذقدألسنســيذقلحنلــنتقدإللســننقو)هــافقإلــىقإلســنءق
دالســت ادلقودلشــأ لقخنلااألي ــذقودأل(ــننقلأاــ مقدلاجتاــع،ق لــىقعلفســهمقو(اتلكنتهــمقللأيــشق
دقشــيقدلا ظ (ــذقداللتان يــذ،ق خســام،قوإخأــندقعيقد تــادءقعوقدلحــادفقعوقخلــرققــاق)حــاثقلبــاز
وكاــنقبــ ق(أــاوفقعنقت شــاقدأل(ــلق)أ ــيقت ثيــقق(تنلــذقوقــ ةقدلاولــذ،قو)ؤ(ــلقو)حفــظقدســت ادلبنق
خ نئهــنقداللتان ــيقودألســاي،ق ودســت الهنقو(  (ــنتقعلكننق(ك لهــنقدلســيند)ذ،قوتانســكق
دلالتــًمق دإل ــامق )تادخــرق عنق ق ُخــاَّ دلحــنلقالق دل ط ــيقوكذلــكق للا دطــلقدولهق و ليــهقكاــنق
خــاولهقدلحيــ يقودلحضــنليقشــيقإقــادلقدأل(ــلقودســتكانلهقشــيقإطــنلقلســنلتهقدلاه يــذ،ق(ــلق
ــذقخنلاأل (ــنتقدلأن(ــذقودلا فتحــذقألشــاددقدلاجتاــع،قودلســأيقإلــىقللــمقدلتــاديق خــالقدلت  ي
ق ــاَّ ــكقالقُخ ــيقدإللبــنه،قلذل ــذقوداللحــادفقوت ن( ــيق(ســت  عقدلجا)ا ــ عقش خشــيذقدإلفــن ذقودل ق
(ــلقخ ــنءق اقــذقوطيــاةقو(تادخاــذقخيــلقدإل ــامقكاســنلذقإلســنليذ،قودأل(ــلقضاــلق(هن(ــهقللحــّاق
ــققبــذدق ــنقوخنصــذقدإللبــنهقودلفســند،قو)تح  ــذق( ه ــنقودل قن) ــلقدلجا)اــذقدلا ظاــذقو(كنشحته )
دلتادخــطقوشــقققن ــاةق اقــذقدلث ــذقدلاتبندلــذقخــاونق(ادخلــه،قعوقوضــعقدلح دلــً.قولكــيق)ــؤديق
ــهقخأضــادلقدلجا)اــذ،قودلابــالدت،قوخاــ لةق دإل ــامقدولهق) شــطقدســتي نظقدلا دطــلقوت  يت
دإللبــنه،قولصــ صقحصــاقدل ظنئــفقدلأن(ــذقألحــًدهقوكينلــنتقو ــًلقدلا دطــلقدلاســت ر،ق
ــنلقدلا دط يــلق(تســنو)لقخنلح ــ ققودل دلبــنت،قخنإلضنشــذق وكشــفقكرقدلح نئــققدســت ل)زنقخن تب
إلــىقلصــاقحــ ددثقدلأ ــفقخن تبــنلقعنقدلااحلــذقتســت لبقلضــ جقدلأ ليــذقدلأاليــذقدل د يــذقلــاىق
دلأن(ليــلقشــيقدلاجــنلقدإل ا(ــي،قفــا)اذقعنقتكــ نقلا)هــمقدلاؤ)ــذقدلصنئبــذقودلاالوســذقللت  يــذق
ــذق ــنلقدلاظل ــيقإط ــنقش ــادة،ق( ض  يز ــبذقو(تأ ــاقق( نس ــؤوليذقخا ــنسقخنلاس ــه،قودإلحس ودلت لي
ــنقوخاصادقيــذق نليــذقدلاقــذقودضحــذقدلاأنلــمقو(كشــ شذقوكنفــفذق دل ط يــذقوخآشــنقق( تظاــذق( هجيز
لــكرقدلح نئــق؛قألنق(فهــ مقدلحادثــذقلإل ــامقكاقيــبقع( ــي،ق)أ ــيقدســتبادمقوســنئرقدإل ــامق
دلا لــهقودلاــالوسقدلاتــًنق(ــلقدونق  دئــققوخنصــذق  ا(ــنق)تالــبقدلحــاثقلشــاقعخبــنلقبن(ــذق

و(أنلجــذقدإلفــن نتقوحــنالتقداللحــادف)2(.
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المواطن والمشكالت األمنية
ب ــنقخجــبقعنقالق)تــاكقطبيأــذقلشــاقدلببــاقةدتقدلتأثيــاقدلســلبيقشــيقدلجنلــبقدلاأ ــ يقلــاىق
دلا دط يــل،قودلســل كقدلأــنمقلكــيقتت شــاقدلحصنلــذقلأل(ــلقودلا دطــلق(ــلقخــالقع( يــذقدإل ــام.ق
ــاق ــعقض ــلقدلاجتا ــنتقوتحصي ــنلقدلاؤسس ــمق(س ــلقود  ــلقودلا دط ــذقلل ط ــذقدلحان) ــعقصينل )
ــذق ــذقدلحان) ــقق اق ــنقتت ث ــذق(ــلقدإللبــنهقوز(ــاه،قوب  دإلفــن ذقةدتقدألبــادفقدلشــا)اةقدلا بث 
دأل( يــذقوتتادخــطقلايــعقدلحل ــنتقختأــنون،قو)ســتكارقةلــكق  ا(ــنق)تشــنطاقدلا دطــلقودلجهــنتق
ــنقدأل(ــاقدلــذيق)ــؤديق(ــلقحيــثقدلهــافقإلــىقتأً)ــًقدلــاولقدإل ا(ــيقل  ــرقدلاأل (ــذق دأل( يــذق(أز
ودلببــاقدأل( ــيقشــيقآٍنقودحــا،قوخت ثيــققل ــيقوصــندققلصنلــحقدلاصلحــذقدل ط يــذق(ــلقدونقإخفــنءق
دلح نئــق،قلأــامقولــ دق(ــنق)ا ــعق(ــلقلشــاقدألخبــنلقخاــنق)ح ــققدلت ثيــققدلســليمقإلظهــنلقســا(ذق
دل  د)ــنقدلحســ ذقولكــلق(ــلقدونقدلت غــرقشــيقلشــاقتفنصيــرقدلجا)اــذقودإلفــن ذقودألخبــنلقدلســيئذق
نق ــىقالق) أكــسقســلبز ــققحت ــنقشيهــنق(ــلقح نئ ــاق(ّا ــنلةقةدتقدلاــادودقدلســلبي،قوخأكث خأســل هقدإلث
ــنق  لــىقدلحنلــذقدلأن(ــذ.قإنقلشــاقعخبــنلقدلجا)اــذقودإللبــنهق(ــلقدل نحيــذقدلســيك ل ليذق)أتبــاقلدد ز
للاجــامقودلجا)اــذقلت بيــهقدلــاعيقدلأــنمقليكــ نقةيق(أاشــذق(ســب ذق ّاــنق)حــاثق(ــلقح لــه،قوت ــ مق
دل ســيلذقدإل ا(يــذقخنلــاولقدلاالــ هقوخا هجيــذق(ه يــذقخنتجــنهقدلاســنلقدلأالــيقلأل(ــلقدلا ضبــطق
وتجّ ــبقدلاغــنالةقووضــعقدل يــ دقودلتضليــرقشــيق ــاضقدألحــادثقودلح نئــق،قحتــىقالق)حــاثق
دلكاــنشقلــاىقدلا دطــلقو)صــنهقخنلضاــ لقدلفكــايقودلتادلــع.قو لىقدلاولــذقعنقت لــيقدبتان(هنق
خنإل ــامقدل ط ــيقخصــ لةق ن(ــذ،قوت ثيــققدلاســنئرقدإل ا(يــذقدل بيلــذقو لــىق(بتلــفقعفــكنلهنق
فــا)اذقعنقتكــ نقحا)ــذقدإل ــامقآ( ــذقو(لتً(ــذقلاشــاقدلاصلحــذقدل ط يــذقخاأن)يــاقدلببــاقدأل( ــي،ق
وت ّشــاقدلبينلــنتقودلاأل (ــنتقدلضاول)ــذقحتــىق)صــنغقدلببــاقوشــققدلحــاثقودلظــافقدلســنئاقشــيق
دقشــيقدلت  يــذقدأل( يــذقلــاىقدلا دطــلقو(ؤسســنتقدلاولذق دلســنحذقدلسينســيذ؛قألنقةلــكق)ســهمقكثيــاز
دلأن(ــذقودلبنصــذقوخنلتنلــيقســيتحصلقع(ــلقدلا دطــلقودل طــلقضــاقدإلخنحيــذقودلفســندقودإللبــنهق

دق ــلقدلظلــمقودلتأســفقخنســتبادمقدل نلــ ن)3(. ودلجا)اــذقودلتبا)ــبقودلتً)يــفقخأيــاز
ــهق ــاددقل س ــعقعش ــشق( ــىقدلتأن) ــهقإل ــرقخابأ ــهق)اي ــذقعطبن  ــاددتق(الي ــمق(ف ــننقخحك إنقدإللس
شــيقوحــاةق(تادخاــذقو(تكن(لــذق)تبــندلقدلا فأــذقددخــرق(جتاأــه.قو  ا(ــنقل ظــاقإلــىقدلابيأــذق
دلأاودليــذقللأ نصــاقدلشــا)اةقودلاألــ لةقلاحــظقعنقبــذهقدلصفــذقغا)ً)ــذقشــيقخأــضقدألحيــننق
ــنجقحــاثق(فتأــرق(ــالوسق ــهقلغــاضقإد( ــنقبــافقبــادمق(باــطقل ــازمق( فذب ــنق) إالقعنق(
نقوبــ ق اودلــيق(ــلقحيــثقدلتبايــطقودل تيجــذ،قألنقطبيأــذق(ــلق)ص غــهقو)ب ــيق ليــهق (ســب ز
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ــنق ــىق( ــذقإل ــذقدلاشــاو ذقخنإلضنش ــاددق(ــلقع ــادءقدإللســنليذقودلتالأــنتقدل ط ي ــنقبــمقعش عبادش
) شــئهقدلاجتاــعق(ــلقدودشــعقدلت نشــسقودلحســاقودلصــادع..

ــنسق(ــلق ــعقدل  ــىقبــيقعنقتا  ــنقدألول ــذقتكــ نقوظيفته ــكق) تضــيقولــ دقســلاذقق ) ــكرقةل ش
ــادمقدلح ــ ق،قوبــذهقدلســلاذق  ا(ــنق دلتظنلــمقودلأــاودنقوتاشأهــمقللتأن)ــشقدلســلايقودحت
تكــ نق( بث ــهق(ــلقإلددةقدلشــأبقتكــ نقبــيقدألقــ ى،قولك هــنقســتاقيقدلابااــنتقدلأاودليذق
ن،قوالق ــاقتانســكز ــ دقودلتحــايقليكــ نقدلشــأبقعكث ــنقدلصا ــيقدلادخــرقودلبــنلج،قو ليه ش
ــهق ــلق( قأ ــطقكٌرق( ــذقوخشــكرق(تادخ ــكرقلظنش ــلقودإل ــامقخ قعنق)تادخــرقدلا دطــلقودأل( ــاَّ ُخ
ــذق ــلقســلانتهنق ــذقفــا)اذقعنقالقتبــاجقدلاول ــققتانســكقســلاذقدلاول ودونقحسنســيذقلت ثي
دق)فاضــهق ــإنقششــلهنقخنل تيجــذقســيك نقع(ــاز ــهقوإالقش دلاســت ل)ذ،قوالقللــرقدأل(ــلق ــلقآد(يت
ــأبقإالقعنق ــذقللش ــ ىقدل ط ي ــنقدل  ــيقتح  ه ــبنتقدلت ــمقخنلاكتس ــيضحيقدلحنك ــع،قوس دل دق
دل ظــنمقدلاســت ليقدلــذيقخ يــتق ليــهقدلاؤسســنتقســيأخذقدولهق(ــلقخــالقت شيــاقدلحان)ــذق

ــيقدلاســت لي)4(. ــادلقدل ط  للشــأبقولل 
وب ــنقتحتــمقدلضــاولةقدولقدأل(ــلقدلاتحــاكقودلا دطــلقدلــذيق)تأــنلفق لــىقدولهقودإل ــامق
دلحا)ــصق لــىقوقــنلقلســنلتهقدلبّ ــنءةقخن تبــنلقعنق(ــلقضــاولدتقدلاجتاــعقدإللســنليقعنق
تتح ــقق(صنلــحقدل طــلقخ لــ دقدأل(ــلقةدتــهقوإ ــامق( لــه،قوباــنق)شــتاكننقشــيقخ ــنءقدلحيــنةق
داللتان يــذقو(اتكــًدتقدلاولــذقدلابا(جــذقأل(ــلقدإللســننقةدتــهقشــيق(جتاــعقآ(ــلقو(تحضــاق
حتــىق)ســتايعقتبــندلقدلا نشــعقودلا دقــعق(ــعق( دط يــهقخــكرقحا)ــذقوطاألي ــذقودلتــيقالقتتح ــقق
دونقت شــاقدأل(ــلقداللتان ــيقدلاــاددفقودلا لــه؛قألنقدلاشــكاتقخشــتىقعل د هــنقالق
)اكــلق الهــنقإالقختأــنونقدلا دطــلقوتظنشــاقدلجهــ دقودلت ســيققخيــلقدلاؤسســنتقدلت فيذ)ــذ،ق
ــن،ق ــنونقدلا دطــلقودلاؤسســنتقلايأز ــجقخنإل ــامقدلا لــهقوختأ ــذقتأنل شنلاشــكاتقدأل( ي
ألنقتأــنونقدلا دطــلقوداللتــًدمقخاــنق) شــاهقدإل ــامقدل ط ــيق)أــًزقدأل(ــلقو)ا ــمقســلانتق
دلاولــذقدلاســت ل)ذقو)أاــيقدلا دطــلقصفــذقدل ــاوةقدلحســ ذقل فســهقوةلــكقخنال(ت ــنعق ــلقكرق
ــىقإ) ــنفقخاــطق ــثقدل تيجــذقإل ــ نقودل ظــنمقدلأــنمقوســيؤديقةلــكق(ــلقحي ــنق)بنلــفقدل نل )
دأل ــادء،قوق ــصق( نشذبــمقودلجهــذقدلحنض ــذقلهــم،ق)ادش ــهقدالختأــندق ــلقكرق(ظنبــاقث نشــذق

ــي.. دلأ ــفقودلتحا)ــضقللفكــايقدإللبنخ



243 | محور العدددلأارقدلتا  يقودلتحصيلقداللتان يقضاقدلجا)اذ

المواطن والحس األمني الوقائي
ــادمقدآلددهقدلأن(ــذقودل ظــنمقدلأــنمقودأللظاــذق ــًدمقخنحت (ــلقدلضــاوليقعنق)ث ــفقدلفــادق لــىقداللت
ودل  دليــلقدل نشــذة،قلاــنقلألبايــذقدلبنلغــذقودلحي )ــذقدلا نطــذقخنلفــادقشــيق(جتاــعق(تحضــاقكاكيــًةق
دق لــىق(كنشحــذق عسنســيذقلا ــمقوت ايــذقدلحــسقدأل( ــيقودل قنئــي،قحيــثقإنقدأل(ــلقلــمق)أــاققنصــاز
ــيق) شابــنق ــذق( هــنق(ــلقخــالقدلا نخــنتقدلت ــىقدل قن) ــرقةلــكقإل ــحق)ســأىققب ــرقعصب دلجا)اــذ،قخ
دإل ــامقدلهــندفقإلــىقتأــنونقلايــعقعشــاددقدلاجتاــعقشــيقحفــظقدأل(ــل،قخنإلضنشــذقإلــىقعنق
دإل ــامقدأل( ــيقبــ قوســيلذقلت ســيعقآشــنققدلاأاشــذقليا)ــمقدلت دصــرق(ــعقآخــاق(ســتجادتقدلســنحذق
ــذقدإل ــامقخشــكرق ــاقدلاتاــ لقشــيقوســنئرقدالتصــنلقوحادث ــهقدلتغيي ــنقعحاث ــذ،قوخنصــذق( دلأادقي
ــنلكق ــذقتتش ــؤوليذقتضن( ي ــلق(س ــحقدأل( ــثقعصب ــذقخحي ــؤوليذقدأل( ي ــ مقدلاس ــقق(فه ــذليقو ا ل
شيهــنق(بتلــفقدلجهــنتقدلاســايذقودألبليــذقدلفن لــذقشــيقدلاجتاــعقســأيزنقولدءقتح يــققدالســت ادلق
ودلت ايــذقودإل اــنل.قوب ــنقتبــازقدلأاقــذقخيــلقكرق(ــلقدأل(ــلقودإل ــامقودلا دطــلقكأاقــذق
دلتبنطيــذقلــكرق( هاــنقدولهقخ ســنئرق(بتلفــذقكُرقحســبق( قأــه،ق(ــلقدونقتجــنوزقدل نلــ نقوخاــنق
)ا ــمق اــرقدأللهــًةقدأل( يــذق لــىقكنشــذقدلاســت )نتقوتشــبيصقدلبلــرقخغيــذقإ اــنءقدلاأنلجــذق
شــيقعددةقدلج بــاقشــيقدلت  يــذقلاــنقتبلفــهقدلأ دقــبقدل خياــذقللجا)اــذقوق(بنطابــنقو لــىق(بتلفق
ص لبــنقوخنصــذقكــ نقدأللشــاذقدأل( يــذقخكنشــذقعفــكنلهنقبــيق(أي ــنقالق) ضــب،ق)اشــاق(ؤسســنتهق

(ــلقدونقت يــاقعوقتادخــرق(ــلقخــالقتأصيــرقداللتاــنءقودلــ الءقلل طــل)5(.
ودلتأا)ــفقخأبايــذقدلث نشــذقدل نل ليــذقحتــىق)أــافقدلا دطــلقح  قــهقوودلبنتــهقودلحــثق لــىق
دحتــادمقدل نلــ نقودل ظــنمقدلأــنمقوت ايــذقدلث نشــذقدأل( يــذقللتأــافقخباــاقدلجا)اــذقوعل د هــنقوعثابــنق
 لــىقدلفــادقودلاجتاــع،قوعبايــذق(كنشحتهــنقودل قن)ــذق(ــلقداللحــادف.قكذلــكق( دلهــذقدلجا)اــذق
ودلت  يــذقخأســنليبقدلا حاشيــلقودلاجا(يــلقودلفنســا)لقودألشأــنلقدلأاودليــذقدلابتلفــذقولادئــمق
ســاقذقدلاــنلقدلأــنمقودلافــ ةقودلفســندقودلتبصيــاقخأســنليبق( دلهــذقدل شــنطقودلســل كقدلاأــندي،ق
ــمق ــذقوت ا) ــمقدلابتلف ــاغق ــلقدلجادئ ــًمقدلا دطــلقلإلخ ــكق)ل ــعقلذل ــلق(ســؤوليذقدلجاي ألنقدأل(
ــهقودقتصــندهق ــادقع(  ــيقته ــنقودلت ــىق(اتكبيه ــلقلل صــ لقإل ــًةقدأل( ــيقتســن اقعله ــنتقدلت دلاأل (
وع(ــلقدل طــل،قودلحــثق لــىق( دلهــذقدلشــنئأنتقدلاغاضــذقودإلخــاغق ــلق(اوليهــنقخغيــذق
تح ــققداللضبــنطقشــيقدلشــنلع،قوبــذدق)ــؤديقإلــىقإزدلــذقدلح دلــًقدل فســيذقخيــلقدأل(ــلقودإل ــامق
ــن،قو)أــًزقت ايــذقث نشــذقدلســلمقودلتفنبــمقودلتأــنونقودالحتــادمقدلاتبــندلقخيــلقللــنلق ودلا دطــلق(أز
ــذق ــذقودإل ا(ي ــرقدولقدلاؤسســنتقدلتألياي ــلقوللــنلقدإل ــامقوتحســيلقتفأي ــلقودلا دط ي دأل(
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شــيقلفــسقدل قــتقدلــذيق)ســن اقشــيقعددءقوظنئــفقدأل(ــلقخاــنق)فاضــهقدل دلــبقدل ط ــيقوخشــكرق
(تكن(ــرق)ؤ(ــلقتح يــققدألبــادفقدلا شــ دةقخأشضــرقدلســبرقوعقــرقدلتكنليــفقلتتكن(ــرقدلجهــ دق(ــعق
كرقدأللهــًةقدلت فيذ)ــذقشــيق( ظ (ــذقع( يــذقلن(أــذقألبــادفقدلاجتاــعقوخأســل هقإلســنليق لاــيق
ــ نق ــلقدل فســيقودالســت ادلقداللتان ــي،قألنقدل نل ــذقدلشــن(لذقودأل( ــققدلت اي ــىقتح  (أنصــاقحت
وســيلذقضبــطقدلتان ــيق)  ــلقدلحل ــنتقةدتقدألبــادفقدلســلبيذقددخــرق(حت دبــنقو)ضــعقض دخــطق
ســلياذقللســل كقدلأــنمق(ــعقتأكيــاقضــاولةق ادلــذقتابي يــذق لــىقدلجايــع،قوالقعحــاقشــ ققدل نلــ نق
ــه،ق ــرقوق   ــبقوداللحــادفققب ــعقدإللــادمقودلتبا) ــفق( نخ ــذقداللحــادفقوتجفي ــقق( نش ــذقغل خغي

ودلتصــايقللا دقــعقدلفنســاةقشــيقدلاجتاــعقخأــاقدلتأا)ــفقخهــن.
وبكــذدقســياكلقدأل(ــلق(ــلقتلبيــذقدلحان)ــذقدأل( يــذقكحنلــذقسينســيذقودقتصند)ــذقودلتان يــذق
ــلق ــذقللا دط ي ــلقدلبا(ــنتقداللتان ي ــذقحفــظقدأل(ــلقودل ظــنمقوتأ(ي ــنمقدلاول لل طــل.قو(ــلق(ه
ــلق ــًةقدأل( ــهقعنقعله ــنلفق لي ــاوفقو(تأ ــ ق(أ ــنقب ــذ.قوكا ــققدلأن( ــلقدلاادش ــذقوتأ(ي ولدمقدلبانل
(ــلقعول )ــنتق(انلســنتهنقتح يــققدأل(ــننقودالســت ادلقشــيقدلاجتاــع،قودلســهاق لــىقت فيــذق
دل  دليــلقودألحــكنمقودلتفن ــرق(ــعقدلا دقــفقدأل( يــذقدلحالــذقخحكاــذ،قودلحفــنظق لــىقدالقتصــندق
ــنق ــذقطب ز ــذقتكن(لي ــلقدأل(ــلقودإل ــامقودلا دطــلقخأاق دل  (ــي،قودلأاــرق لــىقكســاقدلحنلــًقخي
لل نلــ نقألنقكســاقدلحنلــًقبــ قدلهــافقدلاالــ هق(ــلقعللــهقعنقتتكــ نق اقــذقتكن(ليــذقخي هاــن،ق
ــنق(ــنقخيــلقللــرق نقتن(ز ــاقخاــنق)ح ــققدلســجن(ز وخنصــذقشــيقســبيرقدلحصــ لق لــىقدلاأل (ــذقودلبب
ــاةق ــ دقخنلفنئ ــنق)أ ــاىقدلا دطــلقودإل ــامقخا ــيقل ــلقلت شــيطقدلحــسقدأل(  دإل ــامقوللــرقدأل(
 لــىقلايــعقدلا دط يــل،قوخنلاغــمق(ــلقدل ــ ةقدل نل ليــذقدلتــيقتتاتــعقخهــنقوســنئرقدإل ــامقدأل( ــيق

ــي)6(. ــذقدلفكــاقدأل(  ــىقت اي ــيقللأاــرق ل دل ط 

المواطن ومصادر المعلومات
ــنقللاصــندلقدلتــيقتــًودهقخنلاأل (ــنتقدلتــيقتاتلــكقدلاأاشــذقدأل( يــذ؛ق دلا دطــلق)ب ــىقخحنلــذقددئاز
دق لــىقدلا دطــل،قو)حــاثقتأثيــادقســلبينق)ــؤديقإلــىقت ليــرقعبايــذق ألنقدأل(ــلق)ؤثــاقتأثيــادقخايــاز
دأللهــًةقدأل( يــذقوإظهنلبــنقخغيــاق(ظهابــنقدلح ي ــي،قدأل(ــاقدلــذيق)ــؤديقإلــىقز ً ــذقدلث ــذقشــيق
( ــالةقعلهــًةقدأل(ــلق لــىقتح يــققعبادشهــن.قشنلحنلــذقت تضــيقت ســيققدلاصلحــذقدلاتبندلــذقخيــلق
وســنئرقدإل ــامقودأللهــًةقدأل( يــذقودلا دطــلقوشــققســلاذقســيندةقدل نلــ ن،قو)تجلــىقةلــكق(ــلق
خــالقدلاقنخــذقدلاســت ل)ذقدلتــيقتأتاــاقدل ســنئرقدلصحيحــذقودلاتبأــذقخكفــنءةقوت  يــذق نليــذقولظــنمق
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دلأادلــذقدلج نئيــذقدلتــيقتحتــمق لــىقللــنلقدأل(ــلقضــاولةقدلت صــرقإلــىقدلأاقــذقدلايبــذقدلســلياذق
(ــلقدونقوضــعقدلأادقيــر،قخحيــثق)اكــلقدلتغلــبق لــىقدلســلبينتقخاــنق)ســنبمقشــيقت ــامقدأل(ــلق
ــىق(ســت ىقطاــ حقدإل ــامقودلا دطــلقخا ظــنلقكشــفقدلحــاثقدلــذيق ــيقدلــذيق)ات ــىقإل دل ط 
)ضــاقخنإللــادءدتقدل نل ليــذ..قو)ؤثــاق لــىقدلــاعيقدلأــنمقكاــنق)ادبــنقدلأ صــاقدلفنســا.قولكــلقشــيق
ــاةق ــرقكثي ــىقتفنصي ــذقللحصــ لق ل ــهقســ ىقدلاصلحــذقدل ط ي ــاقعنقدلا دطــلقالق)ها ــذقدأل( ح ي 
ــذق ــذقدلا دطــلقوتحــايقدلاق ــذقبــيقخا( ــيقدل هن) ــذقوظيفتهــنقش ــذقدأل( ي ــاة،قتجأــرقدلاأل ( ولا)
قإلــىقدلهــافقدلح ي ــي،قوبــ قإظهــنلقدلأــالقو(حنلخــذقدلجا)اــذ،قإالقعل ــنقلذكــاقعنقدلحا)ــذق وصــ الز
دإل ا(يــذقغيــاقدلالً(ــذقتســن اق لــىقلشــاقدلبلبلــذقوتب )ــفقدأل( ييــلقولشــاقدلاأل (ــنتقدلاضللذق
ــذق ــذقدإل ا(ي ــىقعنقدلحا) ــذقإل ــذ،قإضنش ــذقدلأادل ــىق اقل ــؤديقإل ــيقت ــرقدلت ــققدألقنو) ــذقوتلفي للأادل
تتشــنخكق(ــعقدلكثيــاق(ــلقدلحا)ــنتقودلح ــ ققدلفاد)ــذقدلتــيق)ــاىقللــنلقدأل(ــلقعلهــمق(ســؤول نق
 ــلقحان)تهــن،قوتكاــلق(شــكلذقدلحا)ــذقشــيقدإل ــامقشــيقشهاــهقلاأ ــىقدلحا)ــذ،قحيــثق)تصــ لق
دلبأــضقعنقدإل ــامقدلحــاقبــ قدإل ــامقدلــذيق) نصــبقدلحك (ــنتقدلأــادء،قحيــثقتكــ نققن اتــهق
بــيقدالختــافق(ــعقدلحك (ــذقو(صنل تهــنقخأّ)ــذقصــ لةق(ــلقدلصــ ل،قخي اــنقدلح ي ــذقعنقدلاســؤوليذق
 ن(ــذقو(شــتاكذ،قو)جــبقعنق) ــ مقخهــنقكنشــذقعشــاددقدلاجتاــعقو(ؤسســنتهقشــيقدلاجــنلقدإل ا(ــيق
دلاه ــيقودلت  يــذقدأل( يــذ،قوشــيقظــرقدلتشــنلقدل  ــ دتقدلفضنئيــذقودإلةد يــذقودلتلفً) ليــذقوفــبكنتق
نق دإللتالــتقودلتــيقلــمق)أــاقخا ــاولقعيقدولــذقدلتحكــمقشــيقسينســذقإ ا(هــنقدأل( ــيقكاــنقكننقســنخ ز
إالق(ــلقخــالقوســنئلهنقدإل ا(يــذقدلاال كــذقش ــط،قودلتــيقســ فق)تاتــبق ليهــنق ــامق(شــنباتهنق
إالقشــيقدلا نســبنتقدل ط يــذقدلاهاــذ،قلــذدقشنل يــ دق لــىقدإل ــامقعوفــكتق لــىقدلتافــيقشــيقظــرق
دأللظاــذقدلاســت ل)ذقكاــنقبــ ق(أاــ لقخــهقشــيقدلأــادق،قحيــثقلهــنق(الــققدلحا)ــذقشــيقدلتأبيــا،قوقــاق
ــذقو(تاــ لةقخألهًتهــنقو(أادتهــنق ــذقحا)ث ــ دتقشضنئي ــحقإ)جــندقق  ــنحقدإل ا(ــيقوعصب حــرقداللفت
ــ دتق ــيقتحــنولق( نشســذقدل   ــذقعحــاقدلاحــنولقدلت ــذقودلاالخ ــنقدلبشــا)ذقدلاؤبل ــنقوك ددلب وآلينته

دلفضنئيــذقدألخــاى)7(.
ــنقشــيقدلتشــنلقدإلفــن نتقدلتــيقتســنبمق وكل ــنقلأــافقعنقدلتأتيــمقدإل ا(ــيقدأل( ــيققــاق)تســببقعحينلز
ــنءق دقلالتشــنلقدل دســعقلاادســليقوكنالتقدأللب شــيقخلــققدلبلبلــذقشــيقدلاجتاأــنتقدلاغل ــذقولظــاز
ــكننقعنق ــلقدألشضــرقخا ــحق( ــهقعصب ــذ،قشإل ــذقدلتلفً) لي ــنتقودلاحاــنتقدلفضنئي و(ادســليقدإلةد 
ــذق ــذقدأل( ي ــمقدلاأل ( ــنقت ا) ــمق(ــلقخاله ــذق)ت ــذقخ ضــعقدســتادتيجيذقإ ا(ي ــًةقدأل( ي ــندلقدألله تب
دلتــيقالقتبــرقخنأل(ــلقخــرقتســن اق لــىق(أاشــذقدلح ي ــذقودلتأن(ــرق(ــعقدإلفــن نتقدلاغاضــذقدلتــيق
ــافق ــ لقســ فق)تأ ــا،قألنقدلجاه ــنقخشــكرق نخ ــاضق  ه ــلقدلتأ ــاق( ــاقخكثي ــنقعكث تكــ نقعضادلب
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ــنقللا دطــل.قو)ت قــفقةلــكق لــىقولــ دق ،قودلتــيقعصبحــتق(البز قعمقآلــاز  لــىقدلح ي ــذق نلــاز
وســنئرققــندلةقوشن لــذقولنلحــذقتأتاــاقشــيق(ــاىقتأــنونقدلاــندةقدلأاليــذقخإ اددبــنقشــيقدلشــكرق
دلا نســبقخاــنق)ح ــققتجــنوهقدلا دطــل،قو)ســهرق ليــهقدلحصــ لق لــىقدلببــاقدلصــندققليتفن ــرق

(ــعقدألشــكنلقدلاااوحــذقخ ضــ جقودســت ادلقوحــسقع( ــيقشنبــمقللح ي ــذقو(تفن ــرق(أهــن.
المبحث الثاني

العمل التطوعي والمسؤولية االجتماعية
(ــلقدل نحيــذقدل فســيذقتأتبــاقدلاســؤوليذقداللتان يــذقحنلــذقدلتان يــذ،قإةقإنقدلاجتاــعق
ــىق ــرقإنقدلحنلــذقإل ــن،قخ ــنقوقنل ليز ــنقو(ه يز ــادقدلاســؤولقدلتان يز ــىقدلف ــيقحنلــذقإل خأســاهقش
ــنق ــه.قكا ــلقةدت ــؤولق  ــهق(س ــع؛قألل ــيقدلاجتا ــنقش ــاقإلحنحز ــنقعف ــؤولقدلتان يز ــادقدلاس دلف
ــ ق ــهقإالقوب ــرقعوقتتضــحقةدتيت ــت يقفــبصيتهقوتتكن( ــادقتس ــلقش ــنق( ــذ،قشا ــذقشاد) ــنقحنل عله
(اتبــطقخنلجان ــذ..قدلتبــنطق نطفــذقوحــاص..قودلتاــنءقودبتاــنمقوشهــم.قوالقتت شــاق
للفــادقصحتــهقدل فســيذقوتكن(لــهقدألخاقــيقوتســن(يهقشــيقولــ دهقإالقخصحــذقدلتبنطــهقودلتانئــهق
دق لــىق وت حــاهق(ــعقدلجان ــذ.قكاــنقعنقدلجهــرقخنلاســؤوليذقودل  ــصقشيهــنقعفــاقخاــاز
ــرقعنق ــاققب ــرقعوقدل  ــصقدألولق)ا( ــنقوتشــغيلهن،قألنقدلجه ــرقخإددلته ــلقدلجه دلاؤسســنتق(
)أاــر،قخي اــنقدلجهــرقدآلخــاق)أاــرقخنل ــالقدلــذيق)اكــلقإصاحــهقعوقتأ )ضــه.قوإحســنسق
ــهق ــهقدلأنللــذقو)جأل ــهقوحنلنت ــرقإفــبنعقةدت ــهق(ــلقتألي ــذق)اك  دلفــادقخنلاســؤوليذقداللتان ي
ــذهق ــننقب ــىقإت  ــنل،قو)حــاصق ل ــلقع ا ــهق( ــ اقإلي ــنق)س ــنءق( ــرقع ب ــىقتحا ــالةق ل ــاقق عكث
ــل.ق ــادمقدآلخا) ــهقدحت ــققل ــهقو)ح  ــاهقلذدت ــنعق(ســت ىقت ا) ــىقدلتف ــؤديقإل ــنق) ــنل،ق(ا دأل ا
ــيقودلاســؤوليذق ــرقدلتا   ــذقدلأا ــلق(نبّي ــنقخي ــنقوثي ز ــنقلجــاقدلتبنطز ــكقشإل  ــىقةل ــنق ل وتأسيسز
ــنطق ــذقوتجســادنقداللتاــنءقودالبتاــنمقوداللتب ــثقإلهاــنقحنلــذقدلتان ي ــذق(ــلقحي داللتان ي
دلأنطفــيقخنلجان ــذ)8(..قولأــّرقدل نســمقدلاشــتاكقخي هاــنقعيقدلأاــرقدلتا  ــيقودلاســؤوليذق
داللتان يــذقبــ ق  صــاقدلاشــنلكذ،قخن تبنلبــنقعحــاقعلاــنطقدلســل كقدإللســنليقدلــذيق)أكــسق
فــبصيذقدإللســننقو(ــاىقث نشتــهقوظــاوفقت شــئتهقدلبيئيــذقودللــذقت دش ــهق(ــعقدلاجتاــعقدلــذيق
)أن)شــهقخت نليــاهقو نددتــهقولظاــهقدلسينســيذ.قوتبــازقدلاشــنلكذقكضــاولةقحي )ــذقشــيقدلأاــرق
ــنقشــيقلجــنحقدلباــطقدأل( يــذقوز)ــندةقشن ليتهــنق دقل با)ز دلشــاطيقدل قنئــي،قحيــثقتلأــبقدولز
ــنق) شــأق ليــهقدلفــادق نقتاخ )ز ــنقســل كز شــيقإل ــنصقحجــمقدلجادئــم،قودلاشــنلكذقخن تبنلبــنقع)ضز
و)ؤثــاقشيــهق(ــاىق(ــنقدكتســبهق(ــلق لــمقوخبــادتق)اكــلقد تبنلبــنقعحــاق  نصــاقت ايــذقســل كق
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ــلق ــطقخأــضقدلبنحثي ــذ.قولخ ــيق(جــنلق(كنشحــذقدلجا)ا ــرقدلتا  ــيقش ــاقتجــنهقدلأا دلجانبي
ــىقدلأــادمق ــرق ل ــأنق ــامقدالبتاــنمقخنل طــلقدلي ــاىقخ ــذقخناللتاــنءقإةق) دلاســؤوليذقداللتان ي
قلإللســننقعنق)حــالق  لــهق دلاســؤوليذقداللتان يــذقوضأــفقدلتانســكقدإللســنلي،قحيــثقالقُخــاَّ
ــنق) ــ مق لــىقدلتاســكقدإللســنليق قلــهقعنقُ) شــئق نلاز و)ضن ــفقدلتاــنءهقخاللــذقع لــى،قوالقُخــاَّ

ــنء. ــذقودلتأــنونقدلبّ  ــذقدلاال  ــىقدلأادل دلشــن(رقو ل

مفهوم المسؤولية االجتماعية
ــل كم،ق ــ )ذقدلس ــيقيس ــ دءقدل فس ــؤوليذقودلس ــلقدلاس ــطقخي ــىقدلاخ ــلقإل ــرقخأــضقدلبنحثي )اي
شنلشــبصقدلســ يقعوقحســلقدلت دشــققلا)هــمقفــبصق(ســؤول،قع(ــنقدلشــبصقغيــاقدلســ يق
دقشــيقت بلــهقللاســؤوليذقوتحالــهقلهــن،قعوق قعوق(تــاددز عوقســيئقدلت دشــققشهــ قإ(ــنقعنق)كــ نقكســ الز
دقخإحسنســهقخأــامقدلكفن)ــذقخنالضاــاعقخنلاســؤوليذ،قشنلشــبصقدلســ يق)ــالكق )كــ نق(  ــندز
ث تــهقشــيققالتــهق لــىق( دلهــذقدلحيــنةقو(شــكاتهنقو لــىقدالضاــاعقخنلاســؤولينتقدلاائاذق
ــلق ــاق(ــلقدلبنحثي ــاىقكثي ــه.قو) ــهقو(هنلدت ــهقوخبادت ــهقولحجــمق(أنلش لأاــاهقولاســت ىققالت
و(فكــايق لــمقدل فــسقشــيقدلتــًدمقدلفــادقحيــنلقدآلخا)ــل،ققياــذقكبيــاةق)9(،قوأللهــمق)أت ــاونق
خــأنقحيــنةقدإللســننقُتصبــحقةدتققياــذقو(أ ــىقإنقبــيقكنلــتقتأ ــيقخ ــنءقدلحيــنةقودســتاادل)تهنق
وتا )ابــنقخــإلددةقوحا)ــذ،قتلــكقدلحا)ــذقدلتــيقت نخلهنق(ســؤوليذقدإللســننق ــلقدختينلدتــهق-قألنق
ــذق ــنلهقوبكــذدق-قشأ ا(ــنق)ت دشــاقلألشــاددقإ(كنلي ــنلقبــ ق(ــلق)تحاــرق(ســؤوليذقدختي دلــذيق)بت
دالختيــنلقوبــمقخنل اــعقلا)هــمقبــذهقدإل(كنليــذق)ك لــ نق  ائــذق اضــذقللاســنءلذقودلاحنســبذق
 لــىقســل كهمقوتصاشنتهــم،قو)اكــلقت ييــمقتصاشنتهــمقشــيقبــذهقدألحــ دلقوتحا)ــاق(ــنقإةدق
كنلــتقبــذهقدلتصاشــنتقتســتحققدللــ مقودالســتهجننقعوقتســتحققدلاــاحقودالستحســنن.قوشــيق
بــذدق(ــنق)فيــاقخــأنقدلاســؤوليذقداللتان يــذقدلشــن(لذقخ حــاةقإطنلبــنقداللتان ــي.قولســتايعق
ــنق)أيــاقدلتــ دزنق عنقل ــ لقخألــهق)اكــلقعنقتكــ نقدلاســؤوليذقداللتان يــذقخنلفأــرقعســل خزنقحضنل)ز
ــنق إلــىقتاــ لقدلحضــنلةقدإللســنليذقدلاأنصــاة،قخحيــثق)صبــحق(ادودبــنق  ــاقتا لبــنقعكثــاقع( ز
د،قشهــيقلشــاةقدلتصنقهــنقخنلظــاوفقودلاتغيــادتقداللتان يــذقدلاد يــذق ــنقودســت ادلز ــنقودتًدلز وع(نلز
ــتقوتصنل ــت.ق ــنقدختلف ــنتق(ها قوســطقدلاجتاأ ــاز دقشن  ــنقدولز ــلقعنقلجــاقله ــن،ق)اك إليه
وتتأــادق(فنبيــمقدلاســؤوليذقداللتان يــذقخن تبنلبــنقعحــاق(ظنبــاقدإلحســنسقخنلاجتاــعقخــأنق
دلاســؤوليذقداللتان يــذقبــيق(ســؤوليذقدلفــادقع(ــنمقةدتــهق ــلقدلجان ــذقدلتــيق) تاــيقإليــه)10(.
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أهمية العمل التطوعي
ــنقلــاىقكنشــذقدولقدلأنلــم،قوألبايتــهقش ــاقخصصــتقدأل(ــمقدلاتحــاةق ــنقخنصز )حتــرقدلتاــ عقدبتان(ز
دق(اــنق)ا ــ قإليــهقد)  ــنق ــنقللاتا  يــلقو)أــاقدلأاــرقدلتا  ــيقلــًءز ــنقدوليز  ــنمقي2001ممق ن(ز
دلح يــفقو)حــضق ليــه،قاللتبنطــهقخــكرق(أنلــيقدلبيــاقودلأاــرقدلصنلــحق( ــذقدلبلي ــذ.ق) ــ لقدهللق
ــاهمق)11(،ق دق) ــنلقةلةقفــاز ــاه،قو(ــلق)أاــرق(ث  دق) ــاز ــنلقةلةقخي ــى:قيشاــلق)أاــرق(ث  ســبحنلهقوتأنل
ــنقوكنلــ دقل ــنقخنفــأيلم ــنقولببز وق لــهقتأنلــى:قيإلهــمقكنلــ دق)ســنل  نقشــيقدلبيــادتقو)ا  ل ــنقلغبز
)12(.قوقــنلقدلاســ لقيصلــىقدهللق ليــهقوآلــهقوســلمم:قيقالق)ؤ(ــلقعحاكــمقحتــىق)حــبقألخيــذق(ــنق

)حــبقل فســهمقوق لــهقصلــىقدهللق ليــهقوآلــهقســلم:قيق(ــلقكننق  ــاهقشضـــرقظهــاقشليأــاقخــهق لــىق(ــلق
القظهــاقلــه،قو(ــلق  ــاهقشضـــرقزددقشليـــأاقخــهق لــىق(ــلقالقزددقلــهمق)13(.

ــكقدلاجــنلق ــنليذقوكذل ــذقودإللس ــ مقداللتان ي ــنقدلأل ــمقخه ــيقتهت ــنتقدلت ــلقدلا ض   ــ عق( ودلتا
ــنق لــىقدلتاــ عقخنل قــتقودلجهــاقودلاــنلق(ــلققبــرقدلأن(ليــلق دأل( ــيقكــ نقدلأاــرقداللتان ــيققنئاز
ــىقحــٍاق ــعق ل ــادقودلاجتا ــنقدلف ــيق)حتنله ــلقدلضــاولدتقدلت ــلق( ــاقدأل( ــذدقدلاجــنل،قو)أ ــيقب ش
ســ دء،قلذلــكقتجــاقعنقدلأاقــذقوطيــاةقخيــلقدلأاــرقدلتا  ــيقوع(ــلقدلاجتاــع.قوتكاــلقعبايــذق
دلأاــرقدلتا  ــيقكــ نقدلبا(ــنتقدلتــيق) ا(هــنقتســتايعقدل يــنمقخثــاثق(هــنمقعسنســيذقشــيقلاــنقق
دق) ظــمق دشــعقدلاجتاــعق لــىقطا)ــققدلتاــ ل،قوتتاثــرقعولــىقبــذهقدلاهــنمقشــيقك لهــنقتشــكرقإطــنلز
ــيق ــذقش ــذقدلثنلي ــرقدلاها ــذقددخــرقدلاجتاــع،قوتتاث ــلقعلــرقدلاشــنلكذقدلفأنل ــهقدلبشــاق( ــلقخال )
عنقدلبا(ــنتقدلتا  يــذقتأاــرق لــىقتاقيــذقعوضــنعقدلبشــاق(اــنق)جألهــمققندل)ــلق لــىقدلاشــنلكذق
ــىق ــرقدلأاــرق ل ــرقعلفســهمقخ ــمقللاشــنلكذقعوقلتأبي ــًقلا)ه ــيقتســتثياقدلحنش ــذ،قشه ــذقدل د ي دلفأنل
ــنقلاجــنالتق تأبيــرقدآلخا)ــل،قوتتاثــرقدلاهاــذقدلثنلثــذقشــيقعنقدلبا(ــنتقدلتا  يــذقتتــمقوش ز
 ا)ــاةق(ــلقضا هــنقدل  دحــيقدلتاخ )ــذقوداللتان يــذقودلث نشيــذقودأل( يــذ،قوشــيقإطــنلقةلــكقتتح ــقق
لجنحــنتقالقت ــرقعبايتهــنق ــلقدلبا(ــنتقدلتــيقت ــامق(ــلققبــرقدلجهــنتقدلحك (يــذ.قو)جــبقعنق
الق) ظــاقإلــىقدلأاــرقدلتا  ــيق لــىقعلــهق(جــادقإســهنمقشــيقتحاــرقلصيــبق(ــلقع بــنءقوتكنليــفق
ــذقشحســب،قخــرق)جــبقعنق ــذقدلتــيقتباــطقلهــنقدلاول ــذقوداللتان ي ــذقدالقتصند) (شــاو نتقدلت اي
ــنق)أخــذق ــذقدلتــيقتص ــعقدلت ــامقوتا اــه،قو(ــلقب  ــهق(جا  ــذق(ــلقدلتجــنلهقدل ط ي ــهقعل ) ظــاقإلي
ــذق ــذقووســيلذقشهــ قغن) ــحقغن) ــنقشيصب دق(هاز ــاز دقلا) ــيقخأــاز ــيقدلأاــرقداللتان ــيقودأل(  دلتاــ عقش
ــهق ــيق)جــبقعنق)اشأهــنقكرق( دطــلقلاجتاأــه،قوبــ قوســيلذقألل ــذقدلت ــذقدل ط ي ــرقدلضا)ب ــهق)اث ألل
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ــنقليك لــ دق شــيقصــ لهقدلاتأــادةق)اثــرق(ــنق)شــبهق(الســذقحيــنةقكبيــاةقتســت  بقدلا دط يــلقلايأز
(تألايــلقولكــ نق( دقــفقدلحيــنةقختجنلخهــنقبــيق( هــجقدلتألــمقو(ندتــه.قوخذلــكقشــإنققياــذقوعبايــذق
دلتاــ عقشــيقدلأاــرقداللتان ــيق لــىق(بتلــفقعفــكنلهق)جــبقعالقت ــنسق لــىقدلاــاىقدل ا)ــب،ق
ــاقدلتاخــ يقودلث نشــيقوداللتان ــيقودأل( ــيق لــىقدلاــاىقدلبأيــا. خــرق)جــبقعنقت ــنسقخنلأنئ

دوافع العمل التطوعي
دلادشــعقدلائيســيقللأاــرقدلتا  ــيقبــ قدلاغبــذقشــيقدلاشــنلكذقوخا(ــذقدل طــلقخــاونق(ــادودق(ــنديقعوق
لــًدء.قوإلــىقلنلــبقبــذدقدلادشــعقدألسنســيقت لــاقدلأا)ــاق(ــلقدلاودشــع،ق( هــنق لــىقســبيرقدلاثــنلق

:)14(

ــنن،ق ــنقدإللس ــلقخه ــيق)ؤ( ــندئقدلت ــاقدلاب ــمقولش ــلقدل ي ــنعق  ــذدتقودلاش ــققدل ــيقتح ي ــذقش 1-قدلاغب
وبــذدقدلادشــعق(الــبقعسنســيقلل فــسقدلبشــا)ذ.قوقــاقعفــالنقإلــىقدلأاقــذقداللتبنطيــذقخيــلقدلتاــ عق
ودلحنلــنتقدإللســنليذقشكلاــنقفــأاقعشــاددقدلاجتاــعقخنأل(ــلقودلااألي ذقوت شــاتقحنلنتهمقدألسنســيذق
ســن اقةلــكق لــىقت ايــذقدود ــيقدلتاــ عقألنقدإللســننق)بــاجق(ــلقةدتــهقإلــىق(ســن اةقدآلخا)ــل.
ــذيق ــاقدل ــادمقودلت ا) ــلقدالحت ــاق( ــىق(ً) ــادقإل ــعقدلف ــذدت،قوتال ــادمقدل ــندةقدحت ــيقز) ــذقش 2-قدلاغب
ــلق)أت ــاونقعنقالق ــكقدلذ) ــاىقعولئ ــذقعفــاقل ــيق(ــلقلــادءقدلأاــرقدلتا  ــي،قوتكــ نقدلاغب ــاق)أت ق

ــم. ــيقع انله ــيقش ــاقدلكنش ــىقدلت ا) ــ نق ل )حصل
ــاق ــنسقخأــاقع انلهــمقدلاســايذقدلكثي ــنتقدلفــادغ،قحيــثق)جــاقخأــضقدل  ــذقشــيقفــغرقعوق 3-قدلاغب
(ــلقدل قــتقدلــذيققــاق)تحــ لقإلــىقشــادغق(اــر،قشيجــاونقشــيقدلتاــ عقعشضــرقســبيرقلاســتفندةق(ــلق

دل قــت.
4-قدلتفــنعقدللــذقدلاســؤوليذقداللتان يــذقودلتــيقتجســاق(ســؤوليذقدلفــادقع(ــنمقةدتــهق ــلقدلاجتاــعق
دقشن ــاقشــيقخ ــنءقدلاجتاــع،قإضنشــذق قو  صــاز دلــذيق)أيــشقشيــهقو(ــاىقحنلتــهقألنق)كــ نق(ســؤوالز
ــنقإلثــادءقدلشــبصيذقدإل)جنخيــذقدلاتفن لــذقدلات دش ــذق ــنقبن(ز إلــىقعنقدلاســؤوليذقداللتان يــذقتأتبــاق(البز

(ــعقدلاجتاــع.
ــاةقودل اــ قدلشــبصيقحيــثق)اشــعقبــذدقدأل(ــاق ــذقشــيقدلتألــمقودكتســنهقدلاأــنلفقدلجا) 5-قدلاغب
مقإلــىقدلتاــ عقخنل قــتقودلجهــاقش ــاق)جــاقدلبأــضقعنقع انلهــمق قولســنءز دلكثيــاق(ــلقدألشــاددقيللــنالز
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ــنتقتســتحقق ــامقتحا) ــذقوالقت  ــلقدلاأاش دق( ــاز ــقق(ً) ــذقالقتح  ــذقولتيب ــمقعصبحــتقلوتي ي ووظنئفه
ــنء. دلأ 

6-ق(شــن اقدلاضــنق ــلقدل فــسقوإحســنسقدلاتاــ عقخأبايــذقدإل)ثــنلق(ــلقلــادءقتفأيــرقخا(ــذق
و(ســن اةقدآلخا)ــلقدونق( نخــر،ققــاقالقتت شــاقخنأل اــنلقدلاســايذقدلتــيقتتســمقخاســنلقلظن(ــيق(حــادق
(اــنق)اشــعقخأــضقدألشــاددقإلــىقدلاغبــذقشــيقت ا)ــمق(ً)ــاق(ــلقدلبا(ــنتقدلتا  يــذ،قلكســبقدلاضــنق

 ــلقدل فــس.
7-قتاتبــطقدودشــعقدلأاــرقدلتا  ــيقخأاــاقدلاتاــ عقولغبتــهقشــيقدلأاــرقدلتا  ــي،قشكلاــنقت ــامق
ــ نق ــنل،ق)اغب ــبيرقدلاث ــىقس ــبنه،ق ل ــي،قشنلش ــرقدلتا   ــهقللأا ــاتقدودشأ ــننقتغي ــاقدإللس  ا
ــنلدتقودلاأــنلفق ــذقودكتســنهقدلاه ــىقدلاش  ــىقدلأاــرقدلتا  ــيقللحصــ لق ل ــيقداللضاــنمقإل ش
دلجا)ــاة،قع(ــنق(ت ســا قدإل اــنلقشاخاــنقكنلــتقدودشأهــمقللأاــرقدلتا  ــيقدلضيــققودلتبــامق(ــلق
دلأاــرقدلاســايقودلبحــثق ــلق اــرق)حالبــمق(ــلقدلاوتيــلقودلاتنخــذ،قولخاــنقدلبحــثق ــلقشــاصق
عكثــاقلتح يــققدلــذدتقودلحصــ لق لــىقدلت ا)ــاقودالحتــادم،قع(ــنقخنل ســبذقللاســ يلقودلات ن ا)ــلق

شاخاــنقكنلــتقدودشأهــمقللأاــرقدلتا  ــيقدلبحــثق ــلقدولقلا)ــاقشــيقدلحيــنة.
8-قدلحنلــذقلاتصــنلقخنآلخا)ــل،قحيــثقتــؤديقبــذهقدلحنلــذقدلفاا)ــذقلــاىقدإللســننقإلــىق
داللضاــنمقأل اــنلقدلتاــ عقإلتنحــذقشاصــذقدلتأــافق لــىقدآلخا)ــلق(ــلقدألقــادنقوت ســيعقددئــاةق
ــنقلاخــ لقعكبــاق دلأاقــنتقخنصــذقشئــذقدلشــبنهقإةق)اكــلقعنق)كــ نقدلتأــافق لــىقدآلخا)ــلق(فتنحز

ــتقفــبصيذقعوقغيابــن. ــىق(كنســبقســ دءقكنل ــيقدلاجتاــع،قودلحصــ لق ل ش

نظريات العمل التطوعي
خــازتقلظا)ــنتقدلتان يــذقلكــًتق لــىقدلأاقــنتقداللتان يــذقدلاتبندلذقوقياــذقدلاشــنلكذقودلأارق
ــذق ــلقع ضــنءقدلاجتاــع..قوتأتاــاق(أظــمقدلالدســنتقدل فســيذقوداللتان ي ــهقخي ــندلقوعبايت دلاتب
دلتــيقتت ــنولقدلأاقــنتقدلتبندليــذقإلــىقدســتبادمقخأــضق(ــلقدل ظا)ــنتقةدتقدلصلــذقخهــذدقدلجنلــب..ق

ــنق(ــلقبــذهقدل ظا)ــنتق لــىقدل حــ قدلتنلــي: وشياــنق)لــيقلت ــنولقخأضز
ــبق ــا،قوتأنق ــنمقكبي ــتقخنبتا ــيقحظي ــنتقدلت ــلقدل ظا) ــيق( ــي:قوب ــندلقداللتان  ــذقدلتب 1-قلظا)
 لــىقتا )ابــنق ا)ــاق(ــلقدلبنحثيــلقدلاتبصصيــلقووســأ دقإطنلبــنقلتشــارقدلاســت )نتقدلب نئيــذق
ــنتق ــلقدلاجا   ــذ،قوخي ــادقودلاجا   ــلقدلف ــذقخي ــنتقدلتبندلي ــع،قودلأاق ــيقدلاجتا ــذقش ودلث نشي
ــيقدلاجتاــع.ق ــذقدلســنئاةقش ــمقداللتان ي ــىقدأللاــنطقودل ي ــيقتأتاــاق ل خأضهــنق(ــعقخأــض،قودلت



251 | محور العدددلأارقدلتا  يقودلتحصيلقداللتان يقضاقدلجا)اذ

ــقق ــنت.قوتتأل ــبكذقدلأاق ــذقف ــلقلظا) ــنقوخي ــطقخي ه ــىقدلاخ ــذقإل ــذهقدل ظا) ــيقب ــ لقش ووصــرقدلتا
دل ظا)ــذقدلتبندليــذقخنلتفن ــرقخيــلقدل ــنس،قوتاكــًق لــىقدلاكنســبقودلبســنلةقدلتــيق)ج بهــنقدل ــنسق
ــذقخأضهــمق(ــعقخأــض.قشنســتاادلقدلتفن ــرقخيــلقدل ــنسق(ابــ نقخنســتاادلق (ــلق اقنتهــمقدلتبندلي
ــذهق ــهقخه ــذيقلأ ي ــلقلــادءقدلتفن ــر،قودلتفن ــرقدل ــنق( ــ نق ليه ــيق)حصل ــذقدلت دلاكنســبقدلاتبندل
ــذق)اكــلق ــذقدلتان ي ــاقدألســنسقخنل ســبذقأليق اق ــذيق)أتب ــ قدلتفن ــرقداللتان ــيقدل ــذقب دل ظا)
عنقت شــأقخيــلقدألشــادد)15(.قو)كاــلقدإلدلدكقداللتان ــيقولدءقكرقتفن ــرقلنلــحقعوقشنفــر،قوولدءق
كرق(هــنلةقدلتان يــذق)ســتبا(هنقدل ــنسقشــيق اقنتهــمقخنآلخا)ــل،قألنقتلــكقدلاهــنلةقالقتصلــحق
دونقإدلدكقدلتان ــيقصحيــحقلا قــفقدلتفن ــرقدلــذيق)صــرقخيــلقدألشــاددقكاــنق)تضاــلقدلتفن ــرق
ــنق(ــلقدلتأثيــاقدلاتبــندلق(ــنقخيــلقدألشــاددقشــيقت دصلهــمقدلبيــلقفــبصي،ق ــنقإ)جنخيز داللتان ــيقل  ز
وبــذدقتأثيــاق)أاــرق لــىقتا يــمقتانســكقدلجان ــذقودلاجتاــعقوتســهيرق(جــنالتقدلتبــندلق
ودلاشــنلكذق لــىقدلاســت )يلق»دلبيــلقفــبصي«*)16(قوداللتان ــيق(اــنق)ــؤديقإلــىقدلتفن ــرق
ودلت دصــر.قوتجــالقدإلفــنلةقإلــىقعنقدلتفن ــرقداللتان ــيقالق) تضــيقعوق)ســتلًمقتافــيقدلفاد)ــذق
ــيقإطــنلق(ــلق ــادقش ــنتقدإللســننقكف ــ ةقوإ(كنل ــثق)اكــلقدســتثانلقق ــرق(ــلقعبايتهــن،قحي عوقدلت لي
ــ ةق( تجــذ.ق ــذقك  ــذقدلجان  ــادةقطنق ــذقدلاتف ــ دقدلفاد) ــايقدلجه ــثقتث ــنتقدلاشــتاكذقخحي داللتًد(

ــي: ــ لقخنآلت ــنتقتتبل ــندلقداللتان ــيق ــاةقشاضي ــذقدلتب وتتضاــلقلظا)
ــنطق ــرقودل ش ــكقدلأا ــادلقةل ــادقختك ــهقدلف ــ مقخ ــذيق)  ــنطقدل ــرقعوقدل ش ــبقدلأا ــنطق(كنس 1-قدلتب

ــه. ــلق ال ــادق( ــنقدلف ــيق)ج يه ــىقدلاكنســبقدلت دق ل ــندز د تا
2-ق(اد نةق امقول دقشنصرقط )رق»ت قف«قخيلقدل ينمقخنلأارقودلاكنسب.

ــرق ــر،ق(ث ــادلقدلأا ــىقتك ــادق ل ــجيعقدلف ــيقتش ــذقش ــ نق(جا) ــاقالقتك ــذقق 3-قدلاكنســبقدلا تظا
ــرق ــذقت ل ــادتق(ت نلخ ــيقشت ــىق(كنســبق(تكــالةقش ــادق ل ــاقدلا تظاــذ.قشحصــ لقدلف دلاكنســبقغي
نق (ــلققياتهــن،قوبــذدق)اتبــطقخأاليــذقدإلفــبنعقودلحا(ــنن،قشتكــادلقدلاكنســبقلفســهنقُ)حــاثقإفــبن ز
ــنقزددتق ــرق( ــهقخفأ ــلققين( ــادق( ــنقدلف ــيق)حصــرق ليه ــذقدلاكنســبقدلت ــاد،قلكــلقإةدقزددتققيا للف

ــذققين(ــهقخهــذدقدلفأــر. دحتانلي
4-قإةدقكنلــتقب ــنكق(ؤثــادتقشــيقدلانضــيقعّدتقإلــىقولــ دق(كنســبقللفــاد،قشــإنقولــ دق(ؤثــادتق

(شــنخهذقســتاشعقدلفــادقلل يــنمقخنلأاــرقدلســنخققعوقخأاــرق(شــنخهقله.
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ــنقزددتقدحتانليــذققين(ــهقخنلفأــر.قش لــ دق 5-قكلاــنقكننقت ييــمقدلفــادقل تنئــجقشألــهقعوقلشــنطهقإ)جنخيز
(كنســبق لــىقدلفأــرقدلــذيق) ــ مقخــهقدلفــادقتً)ــاق(ــلقحــاوثقدلســل كقدلااغــ ه.قوشــيقدلا نخــرق
 ــامقولــ دق(كنســبقللفــادقعوقولــ دق  ــنهق) لــرق(ــلقدحتانليــذقحــاوثقدلســل كقدلااغــ ه،ق
(ــعقدلتأكيــاق لــىقعنقدلأ ــنهقليــسقوســيلذقشأنلــذقلتغييــاقدلســل ك،قكاشــعقشــادق(ــنقلل يــنمقخأاــر،قعوق
دال(ت ــنعق ــلقدلأاــر،قلكــلق(ــلقدألشضــرقحجــبقدلاكنســبق ــلقدلســل كقغيــاقدلا بــ ل،قوبــذدق

ســيؤديقإلــىقتافــيه.
قوالق)حصــرق لــىق(كنســبق-قكاــنقكننق)ت قــع-ق(ــلقلــادءقةلــك،ق 6-قحي اــنق)ــؤديقدلفــادق اــاز
عوق) قــعق ليــهق  ــنه،قشه ــنكقدحتانليــذقكبيــاةقلل يــنمقخنلســل كقدلااغــ ه،قولتنئــجقبــذدقدلســل كق
ــقق لــىقدلأاــرقدلتا  ــي،قشنلاتاــ عقدلــذيق)حصــرق ــذقت اب ــهقبــذهقدل ظا) ســتصبحقةدتققياــذقل
ــىق ــهقإل ــاه،ق)اشأ ــهقودكتســنهقت ا) ــهقوتأنطف ــادمقدلاجتاــعقوحب ــلقدحت ــذق( ــىق(كنســبق(أ  )  ل

(ً)ــاق(ــلقدلأاــرقدلتا  ــي.
2-قلظا)ــذقدلــاول:قوبــيقتاكــًق لــىقدلــاولقدلــذيق)ؤد)ــهقدلفــادقشــيقلشــنطقعوق اــرق(ــن،قخن تبــنلق
دلــاولقعحــاق  نصــاقدلتفن ــرقداللتان ــي،قوبــ قلاــطق(تكــالق(ــلقدألشأــنلقدلاكتســبذقدلتــيق)ؤد)هــنق
ــرق ــيقتفأي ــ عقش ــهقدلاتا ــذيق)ؤد) ــنلزقدل ــاولقدلب ــذدق) ضــحقدل ــل،قوب ــفق(أي ــيق( ق دلشــبصقش
دل شــنطقدلتا  ــي،قودل هــ ضقخبا(نتــهقلســاقحنلــنتقدألشــاددقودلجان ــنت.قودلتاــ عققــاق
ــنقخنلاــنل،قعوقتضحيــذقخنل قــت،قكاــنق)حــاثقشــيقدأللا)ــذق دق(تأــادة،قش ــاق)كــ نقتبا ز )أخــذقصــ لز
ــاولق-قعيق(فهــ مقســل كق ــمقدل ــذقوع اــنلقدلكشــنشذ.قو(فهــ مقتأل ــنتقدلبيا) ــذقودلجاأي دلا)نضي
ــنق ــذ،قكا ــادقدألدودلقداللتان ي ــىقتأ ــ دقإل ــذق-ق)  ــ مقســل كقدولقدلجان  ــادي،قو(فه ــاولقدلف دل
عنقدلفــادقخــاولهق)تألــمق(ــلقخــالق اليــذقدلت شــئذقداللتان يــذقيدلتأليــمقغيــاقدلا صــ دم،قوبــ ق
)بتلــفق ــلق اليــذقدلتألــمقدلاســايقيدلتألــمقدلا صــ دم.قوتظهــاقبــذهقدل ظا)ــذق(فهــ مقدلااكــًق
داللتان ــي،قدلــذيق)ــاىقعنقكرقفــبصق(ــلقدلذ)ــلق)حتلــ نقبــذهقدلاادكــًق) ــ مقخأشأــنلق(أي ــذ،ق
عوق) ــ مقخــأدودلقتاتبــطقخنلاادكــً،قوليــسقخنألفــبنصقدلذ)ــلق)حتلــ نقبــذهقدلاادكــً)17(،قوخاــنق
عنقدلأاــرقدلتا  ــيقشيــهقإفــبنعقلحنلــذقدألشــاددقودلاجتاــعق لــىقحــاقســ دء،قشهــ ق)أاــرق لــىق
ســاقدلثغــادتقودل  ــص،قوخشــكرقعسنســيقشــيق اليــذقدلتفن ــرقداللتان ــيقدل نئاــذقخيــلقدألشــادد.ق
و(ــلق(فهــ مقدلااكــًقداللتان ــيق)اكــلقتفســياقدلــاولقدلــذيق)ؤد)ــهقدل نئاــ نقخنلأاــرقدلتا  ــيق
ــنق(ــلقدودشــعقدلبيــا،قوبــذدقدلــاولقشــيقدألســنسق) ــ ىق(ــلقدلااكــًقداللتان ــيقللاتاــ ع دلااقز
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3ق-قدل ظا)ــذقدلب نئيــذ:قوبــذهقدل ظا)ــذقتحــنولقتفســياقدلســل كقداللتان ــيقخنلالــ عقإلــىقتفســياق
ــرقعلــًدءق ــذق)اث ــيقبــذهقدل ظا) ــيقدلاجتاــع،قشنلاجتاــعقش ــنقبــذدقدلســل كقش ــيق)ح  ه ــجقدلت دل تنئ
ــاىقعنق ــذقت ــذهقدل ظا) ــع.قوب ــذقعبــادفقدلجاي ــلقعلــرقخا( ــذق( ــنقوظيف ــؤديقكرق( ه (تادخاــذ،ق)
للاجتاــعقلســقق(ــلقفــبكذقدلأاقــنتقداللتان يــذ،قو(ــلقثــمقتجاــعقبــذهقدلأاقــنتقشــيقصــ لق
نق)حتــ يق لــىق ــنلهقلســ ز ( ظاــذقدلتان يــذ،قوخنلتنلــيق) بغــيقدل ظــاقللاجتاــعقلظــاةقكليــذ،قخن تب
(جا  ــذقعلــًدءق(تادخاــذ،قكاــنق)تاتــبق لــىقبــذهقدلاؤ)ــذقدلتص )ا)ــذقعنقتســت اقإلــىقتأــادقدلأ د(رق
ــذدق)حــاثق ــىقدإلطــاق،قوب ــنق ل ــلق)كــ نقتن(ز ــعقل ــيقدلاجتا ــرقش ــنقعنقدلتكن( ــذ،قكا داللتان ي
دلبلــرقعوقداللحــادفقدلــذيق)حــاثقشــيقدلكشــفقداللتان ــي،قوبــذهقداللحادشــنتقدلتــيق)اكــلق
حاوثهــنقشــيقدل ســققداللتان ــيق)اكــلقعنقتســتااقلاــاةقت صــاقعوقتاــ ل.قوبــذهقدل ظا)ــذقت ابــقق
ــىقدســت ادلقدلاجتاــعق ــنظق ل ــذقللحف ــنلهقعحــاقدأللســنققداللتان ي ــىقدلأاــرقدلتا  ــيقخن تب  ل
وتكن(لــهقوخهــذدق)تادخــطقدل ســققدلتا  ــيق(ــعقدألســايقودالقتصــنديقودلتاخــ يقودأل( ــي،قليشــكرق
ــنءق ــنمقخأحــاقوظنئــفقدلب  ــذق ــلقدل ي ــنءقداللتان ــي،قشــإةدق(ــنق جــًقعحــاقدأللســنققداللتان ي دلب 
داللتان ــي،قش ــاق) شــأقدلبلــرقدل ظيفــيقدل نتــجق ــلق جــًقدأل ضــنءقشــيقدلاؤسســذق ــلق(انلســذق
دل ظنئــفقداللتان يــذ،قشيأتــيقدلأاــرقدلتا  ــيقلســاقبــذدقدلأجــً،قو)أيــاقدلضبــطقداللتان ــيق

إلــىقطبيأتــه)18(.
4-قدل ظا)ــذقدل ظيفيــذ:ق)ؤكــاقعلصــنلقبــذهقدل ظا)ــذق لــىقوظنئــفقدلأاقــنتقدلاتادخلــذقشــيقفــبكذق
دلأاقــنتقداللتان يــذقدلاحياــذقخنلفــاد،قودلتــيقتأاــرق لــىق(ســنلاتهقشــيقدلظــاوفقدلصأبــذقدلتــيق
) دلههــنقشــيقخيئتــه،قوتاكــًقبــذهقدل ظا)ــذق لــىقتأً)ــًقعلاــنطقدلســل كقدلاتادخــرقشــيقفــبكذقبــذهق
ــنقإلــىقعنقدلأاــرق دلأاقــنتقلً)ــندةق(صــندلقدلأاــرقدلتا  ــيقلــاىقدلفــاد.قوتشــياقبــذهقدل ظا)ــذقع)ضز
دلتا  ــيقعوق»دلاســنلاةقداللتان يــذ«قبــ قتلــكقدلاأل (ــنتقدلتــيقتــؤديقإلــىقد ت ــندقدلفــادقخألــهق
ــىق ــنءقإل ــل،قوخناللتا ــلقدآلخا) ــذق( ــهق(حــنطقخنلا ن) ــه،قوعنق)شــأاقخأل ــلقخ ــلقدلاحياي ــ هق( (حب
فــبكذقدلأاقــنتقداللتان يــذقشــيقدلبيئــذقدلاحياــذ،قو)شــأاقخنلت ا)ــاقودالحتــادمق(لق(صــندلقدلأارق
ــه)19(.ق ــلقخ ــذق(ــعقدلاحياي ــهقداللتان ي ــهقودلتًد(نت ــنقخ دلبنت ــه،قو)شــأاقع)ضز ــذق(  دلتا  ــيقدل ا)ب
و(ــلقخــالقســادقدل ظا)ــنتقدلافســاةقللأاــرقدلتا  ــيقلجــاقدلتبنطهــنقدل ثيــققخنلأاــرقدلتا  ــيق
عوق(ــنق)ســاىقخنلاســنلاةقداللتان يــذقدلتــيقتأ ــيقدلاأنضــاةقودلاــؤدزلةقودلاســن اةق لــىق( دلهــذق
دلا دقــفقدلابتلفــذ،قوبــيق(فهــ مقعضيــققخكثيــاق(ــلق(فهــ مقفــبكذقدلأاقــنتقداللتان يــذقحيــثق
)أتاــاقدلأاــرقدلتا  ــيقودلاســنلاةق لــىقإدلدكقدألشــاددقخشــبكنتهمقداللتان يــذقخن تبنلبــنقدألطــاق
ــنتق ــًقدل ظا) ــم،قوتاك ــندق ليه ــمقو)اكــلقدال تا ــ نقشيه ــذيق)ث  ــاددقدل ــكقدألش ــيقتشــارقعولئ دلت
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ــذدتق ــادمقدل ــيقدلاح ــققلأل(ــلقوداللتاــنءقودحت ــىقدلتفن ــرقداللتان ــيقدإل)جنخ ــنق ل ــيق(جاله ش
و(أن)يــاقدلصحــذقدل فســيذقدلســلياذ.

المبحث الثالث
الدور األمني للعمل التطوعي

)تاثــرقدلــاولقدأل( ــيقللأاــرقدلتا  ــيقخا ــعقدلجا)اــذقوداللحــادفقودل قن)ــذق( هان،قبيق(ســؤوليذق
قعنق)اشــعقخجهــ دقدلا دط يــلق(ــلقخــالقدلتاــ عقللتســنلاقودلتأنضــاقودلتأــنونق ــاَّ دلجايــع،قوالقُخ
دلابلــصقلا دلهــذقدلجا)اــذقخكنشــذقص لبــنقوعفــكنلهنقودلحيل لــذقدونقدتســنعقدلتشــنلبن،قوخلــ غق
عثنلبــنقلايــعقعشــاددقدلاجتاــعقخنلأكنســنتقســلبيذقتاــسقع)ضــنقدل شــنطنتقدلث نشيــذقوداللتان يــذق
ودالقتصند)ــذقللاجتاــعقخأســاه.قولهــذدقلجــاقدل نئايــلق لــىقدأل(ــلقشــيق(بتلــفق( دقأهــمق)هتا نق
ــتق ــ دءقكنل ــنلكذقس ــنونقودلاش ــذقدلتأ ــاقعباي ــذقتجس ــذق الي ــ لقك يا ــيقللجاه ــرقدلتا   خنلأا
ــذقدلاحنشظــذق لــىق ــم،قوكيفي ــذقدإلخــاغق ــلقدلجادئ وقــتقدألز(ــنتقودلكــ دلثقوغيابــن،قوكيفي
( قــعقدلحــندث،قو(ــنقدألســنليبقدلتــيق)جــبقعنق)تبذبــن.قو(ــلقعلــرقت ســيعقوتأايــققدلتأــنونق
ق(ــلقز)ــندةقدلفــاصقدلتــيقُتأاــققدلتفن ــرق ودلتفنبــمقدلاشــتاكقخيــلقعلهــًةقدأل(ــلقودلجاهــ لقالقُخــاَّ

دقع( يــنق(لا ســنقشإلــهق) بغــيق(اد ـــنةقدآلتــي)20(: وتح ــققللأاــرقدلتا  ــيقدولز
1-قإفــادكقدلجاهــ لقشــيقدل شــنطقدأل( ــي،قوةلــكقشــيقخأــضقدلاهــنمقكأ اــنلقدلاــاولقودلاشــنعق
ــنق لــىقطبيأــذقبــذهقدأل اــنلقخاــنق) أكــسق ليهــمق(ــلقتألاهــمق دلاالــي،قو)تــمقتأا)فهــمق(يادليز
دلتأــ دق لــىقدل ظــنمقوت ايــذقدلشــأ لقخنلاســؤوليذقداللتان يــذقخاغبــذق( هــمقوخاا) ــذقتا  يــذ.

ــيقتهــمقدلجاهــ ل،قلكــيقتتســعق(ســنحذق ــذقدلت ــيقدلباد(ــجقداللتان ي ــلقش 2-قإفــادكقللــنلقدأل(
دلتفنبــمقخي هــم.

3-قدلبــادطقللــنلقدأل(ــلقشــيقدلجاأيــنتقدلابتلفــذقللا دط يــلقكنلجاأيــنتقداللتان يــذق
ودلتا  يــذ،قودل يــنمقخــاولق(لاــ س،قليتبيــلقخــأنقلالــرقدأل(ــلقعدودلدقعخــاىقغيــاقدولهقدلت ليــايق

ــاوف. دلاأ
4-قإ اــنءقعشــاددقدلاجتاــعقدولدقع( يــنقشــيقحينتهــمق(ــلقخــالق(ــنق)ســاىقيخنلشــاطذقدلاجتاأيــذمق
ــىقلنلــبقللــنلقدأل(ــلقودلاؤسســنتقدلاســايذق ــعقشئنتهــمقإل ــلقخجاي ــيقتضــعقدلا دط ي وبــيقدلت
عوقدلت ظياــنتقدلشــأبيذقةدتقدلــاولقشــيقتح يــققدأل(ــلق(ثــرقدألســاةقودلجاأيــنتقدلتا  يــذق
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ودلاــادلسقودلجن(أــنتقولاأيــنتقعصاقــنءقدلشــاطذ.قكاــنق)تالــبقدلــاولقدأل( ــيقللأاــرق
دلتا  ــيقدالبتاــنمقخأا)ــاق(ــلقدلج دلــبق(ــلققبــرقدلاتا  يــلقو(اد نتهــنقوإ انئهــنقعبايــذقخنلغــذق

ــي: ــبقخنآلت ــرقبــذهقدلج دل ــي،قوتتاث ــاق(انلســذقدولبــمقدلتا  ــيقدأل(    
ــعق ــكقدلاودش ــكق ــامقتحا) ــم:قو) صــاقخذل ــكنهقلادئاه ــىقدلت ــلق ل ــادءقدلاجا(ي 1-ق ــامقإغ
دل فســيذقللذ)ــلقلا)هــمقدســتأاددقلالحــادفقوةلــكقخإتنحــذقدلفاصــذقدلســنلحذقلهــمقلت فيــذقلادئاهــمق

(ثــرقإباــنلقع(ــلقدلســنكلقودلاجاأــنتقدلســك يذقدلحا)ثــذق)21(.
2-قدلتأن(ــرق(ــعقللــنلقدلشــاطذ:قو)كتســبقتأن(ــرقدلاتا  يــلق(ــعقللــنلقدلشــاطذقعبايــذقخنلغــذق
ــهق( يــنسقلابيأــذقدلأاقــذقدلا لــ دةقخيــلقدلا دطــلقودلشــاطذ.قو)فتــاضق(ــلقبــذهقدلأاقــذق ألل
عنقتكــ نق( ســجاذقوق )ــذقو(ب يــذق لــىقدحتــادمقدل ظــنمقوطن ــذقللــنلقدأل(ــلقو(ســن اتهمقألددءق

(هاتهــمق لــىقدلشــكرقدألشضــر.
3-ق(ــلقعبــمقدلاجــنالتقدلتــيق) بغــيق لــىقدلاتا  يــلقعنق)ك لــ دق لــىقو ــيقخهــن،ق(جنخهتهــمق
ــذق  ــاقدلحنلــذقالكتشــنفق(اتكبــيق للاجا(يــلقودلاشــب بيلقخضــاولةقدإلدالءقخنلشــهندةقدلح ي ي
دلجادئــم،قو ــامقدلتســتاق لــىقدلفنل)ــلق(ــلقدلأادلــذ،قو(حنولــذقضبــطقدلشــبصقدلــذيق)حــنولقعنق
نق)حــنولق )اتكــبقلا)اــذق  ــاق(شــنباته،قكأنق)شــنباقســينلةقتاتكــبقحــندثقدبــس،قعوقفــبصز

عنق)ســاققســينلةقعوق( ــًال.
4-ق(شــنلكذقدلاتا  يــلقشــيقت  يــذقدلا دط يــلقخابنطــاقدلجا)اــذ،قخن تبــنلقعنقدلت  يــذق(ــلق

ــي. ــيقودلج نئ ــطقداللتان  ــققدلضب ــيقتح ي ــذقش ــنئرقدل  ) دل س

المقومات األساسية للعمل التطوعي
ــلق ــنلقدلذ) ــالقدلال ــلقخ ــنق( ــ نقخه ــيق)أال ــذقدلت ــلقودلا ظا ــلقدلاتا  ي ــذقخي ــذقدلاتبندل 1-قدلث 
)اثل لهــن.قشــإةدقلــمق)كــلقلــاىقدلا ظاــذقودلالــنلقدلذ)ــلق)اثل لهــنقدل ــالةق لــىقدلتأن(ــرقدلجيــاق
(ــعقدلاتا  يــلقشســا ننق(ــنق) فــضقبــؤالءقدلاتا  ــ نقو)تاكــ نقدلا ظاــذقوفــألهن.قو)تالــبق

ــذ: ــبقدلتنلي ــذقخي هاــنق(اد ــنةقدلج دل ــذقدلاتبندل ــنمقدلث  قي
-قوض حقعبادفقدست انهقدلاتا  يل.

-قتأا)فقدلاتا  يلق لىقدلا ظاذقوعبادشهنقوطاققت ظياهن.
-قت نسبقدأل انلقدلتا  يذقل الدتقو(ؤباتقدلاتا  يل.
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2-قضــاولةقت شــاق ا)ــاق(ــلقدلصفــنتقشــيقدلشــبصقعوقدألفــبنصقدلاســؤوليلق ــلقدســت انهق
ــلقشيهــن،قو(ــلقبــذهق ــذق لــىق(ســت ىقدلا ظاــذقودلأن(لي ــذقدلبيئ ــذقإلــىقصاحي دلاتا  يــل،قإضنش

دلصفــنت:
-قدل الةق لىقتحا)اقدلفئنتقداللتان يذقودلأاا)ذقودلتبصصيذقدلتيق)اكلقدست انخهن.

-قشهمقدلاجتاعقوعسنليبقدلحينةق(لقع ادفقوت نلياقسنئاةقشيقدلاجتاع.
-قت شاققن اةق اقنتقدلتان يذقشن لذ،ق)اكلقتبصيابنقخأبادفقدلأارقدلتا  ي.

3-قدلتأــنونقودلتكن(ــرقشــيقدلأاــرقداللتان ــيقدلتا  ــيقخيــلقدألشــاددقدلا باطيــلقشيــهق(ــلقخــالق
ــبقدلتنليذ: دلج دل

-قتفأيــرقوتأكيــاقدلجنلــبقدألخاقــيقو(ــنق) اــ يق ليــهق(ــلقتأصيــرقلل يــمقودلابــندئقدإلســا(يذق
دلتــيقتحــثق لــىقدلتأــنونقودلتكنشــرقودلت دصــر.

-قتبندلقدلببادتقودلتجنلهقخيلقدلاتا  يل.
-قتحا)ــاق(ســنلدتقودتجنبــنتقدأل اــنلقدلتا  يــذقلحــ قعبادشهــن،قخاــنق)ضاــلقحان)تهــنقو ــامق

دســتغالهنقشياــنق)ســيءقإليهــن.
4-قخن تبــنلقدأل اــنلقدلتا  يــذق(ــلقدلحنلــنتقدإللســنليذقدلتــيقتتايــًقخنالســتاادلقودلتجــادقشإلــهق
ــنق)جأــرقدل شــنطقدالقتصــنديقوداللتان ــيقودلث نشــيق الق)اكــلقإفــبن هنق(ــاةقودحــاة،قوبــذدق(
قلأل اــنلقدلتا  يــذق(ــلق( دكبــذقةلــك،قوبــذدق)تالــبق لإللســننق) اــ قو)تجــادقخنســتاادل،قوالقُخــاَّ

ع(ــ لدقبن(ــذق( هــن:
-قتحا)اقدستادتيجينتقتاد ىقضالقعول )نتهنقخينلدتقوخادئرقت ايقدأل انلقدلتا  يذ.

-قوضــعقق دليــلقوعلظاــذقتبــامقدلأاــرقدلتا  ــيقوتحتض ــه،قوتبيــلقآليتــهقوعبادشــهقوكرق(ــنقلــهق
صلــهقخنلأاــرقدلتا  ــي.

ــرق ــمقدأل(ث ــؤديقدلت ظي ــنت.قو) ــادفقودإل(كنلي ــلقدألب ــذقخي ــققللا دء( ــاقدلاح  ــمقدلجي 5-قدلت ظي
ــعق ــذقودلادش ــاقدلاغب ــلقخــالقت ل ــنتقدلاتنحــذق( ــنتقودإل(كنلي ــفقكرقدلانق ــىقدســتثانلقوت ظي إل
ــذق(ــلق ــندلدتقدإلخَاد ي ودلحاــنسقلــاىقكنشــذقدألشــاددقودلجان ــنتقودلا ظاــنت،قوتشــجيعقدلاب
خــالقإزدلــذقدلأ دئــققدل نل ليــذقودلت ظيايــذقدلتــيقتحــ لقدونقدلت ــامقشــيق(جــنلقدلأاــرقدلتا  ــي.
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ــذق ــاقدأللشــاذقدلتث يفي ــذقدلتاــ عق ب ــلقخــالقلشــاقث نش ــرقدلتا  ــي،ق( ــ مقدلأا ــرق(فه 6-قتأصي
ــرق ــذ،قوتفأي ــذقودأل( ي ــذقوداللتان ي ــذقودلتاخ ) ــذقودلتألياي ــنتقدلا) ي ــنتقدلبا( ــذقلجه ودلت   )
ــمق ــاسققي ــيقغ ــنقش ــامقودولب ــذقودإل  ــاةقودلاالس ــنءقكنألس ــذقلألخ  ــئذقداللتان ي ــنئطقدلت ش وس
دلتضحيــذقودإل)ثــنلقولوحقدلأاــرقدلجان ــيقشــيقدل نفــئذق( ــذق(ادحــرقدلاف لــذقدلابكــاة،قودلتاكيــًق

ــذقداللتاــنءقللأاــرقدلجان ــي. ــًقوت اي ــبقتحفي  لــىقلنل

معوقات العمل التطوعي
للاشــنلكذقداللتان يــذقخصــ لةق ن(ــذقش دئــاق ا)ــاةقالقحصــاقلهــن،قوتتــ جقدل ياــذقدلاأ  )ــذق
للاشــنلكذق  ا(ــنقتكــ نقشــيقدلأاــرقدلتا  ــيقخــاونقعلــ لق( نخــرقدولقدلاتاــ عقشــيقدلاشــنلكذ.ق
ــهق ــبق(أظا ــاقالق)تال ــاددقق ــهقعش ــتايعقعنق) بــاطقشي ــنلق)س ــيقســهرقدلا  ــرقدلتا   ــ نقدلأا و)ك
(هــنلدتق(حــادة،قدأل(ــاقدلــذيق)تاتــبق ليــهقخــاوزق ا)ــاق(ــلقدلأ دئــققتبتلــفقخنختــافقدألشــاددق
ــنق ودلبيئــذقوطبيأــذقدل ظــمقدإلددل)ــذقودلت فيذ)ــذقلــكرقلاأيــذقعوق(ؤسســذقتا  يــذ،قكاــنقتبتلــفقع)ضز
ــنق)تصــرق ــنق( ــه،قو( ه ــلق ا( ــذق( ــاذقدلبيا) ــعقدأللش ــمق( ــاىقتفن له ــ لقو( ــذقدلجاه ــنقلابيأ تبأز
ــي،قإةقإنق ــرقدلتا   ــيقدلأا ــنلكذقش ــاقللاش ــ دقت ا) ــامقول ــثق  ــلقحي ــيق( ــبقدلاجتاأ خنلجنل
ــيق ــهقدلاتا  ــ نقش ــذيق)بذل ــاقدل ــذقدلجه ــعقخأباي ــلقدلاجتا ــنق( ــرقد تادشز ــيق)اث ــاقدلاجتاأ دلت ا)

ــيقدلأاــرقدلتا  ــي)22(. دلاجتاــعق(اــنق)شــجعقدلشــبنهقلالبــادطقش
و(لقعخازق  د(رق(أ قنتقدلأارقدلتا  يق(نق)أتي:

ــذ،قود تاــندقدألشــاددق ــهقشــيقدلت اي 1-قضأــفقدل  ــيقدلاجتاأــيقخــاولقدلأاــرقدلتا  ــيقوعبايت
ــاددقدلاجتاــعق ــذقدلبا(ــنتقلألش ــمقكنش ــذقش ــطقخن تبنلبــنقدلاســؤولذق ــلقت ا) ــىقلهــ دقدلاول  ل
ــتق ــيقعثب ــرقدلتا   ــمقعنقدلأا ــي.قلغ ــرقدلتا   ــذقدلأا ــلققيا ــفق( ــنقعضأ ــاوع،ق(ا كحــقق(ش
عبايتــهقودولهقشــيقدلاجتاأــنتقكاســنلاقلأللهــًةقدلاســايذقشــيقدلاولــذقخغــضقدل ظــاق ــلقدل ضــعق

ــيق)اــنلسقعشاددبــنقدلأاــرقدلتا  ــي. دالقتصــنديقللــاولقدلت
ــاق ــنمقخأضهــنق) ضــعق(أن)ي ــنعقدلاؤسســنتقودلجهــنتقخــاولقدلأاــرقدلتا  ــي،قوقي 2-ق ــامقدقت 
للاشــنلكذقشــيقدلأاــرقدلتا  ــيقبــيقشــيقدألصــرق(أ قــنتقتحــاق(ــلقدلاشــنلكذ،قوبــذدق)أــ دقإلــىق
 ــامقولــ دقلظــاةق(حــادةقوودضحــذق(ــلققبــرقدلاؤسســنتقلانبيــذقدلــاولقدلات قــعقدل يــنمقخــهق(ــلق

قبــرقدلاتا  يــل.
3-ق امقول دق(كنشآتقعوق  د(رقتحفيًقللأارقدلتا  ي.
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4-ق امقول دقدلتال)بقدلكنشيقلاىقدلجاأينتقودلا ظانتقدلتا  يذ.
5-قدلاوتيلقشيقدلأارقدلتا  ي،قوفأ لقدلاتا  يلقخأنق الهمقللق)غياقشيقدل دقعقفيئزن.

6-ق ــامقولــ دقلظــنمق( حــاقللتاــ عقعش ــاقدلأاــرقدلتا  ــيقكي  لتــه،قولألــهق)ســياق(ــلقغيــاق
تبايــطقعوقت ظيــم،قوشــيقكثيــاق(ــلقدألحيــننق)أتاــاق لــىقدلتهــنددتقغيــاق اليــذق(اــنقعدىقإلــىق
ــرق ــذقدلأا ــىق(كنل ــلبزنق ل ــكقس ــتتذ،قودلأكــسقةل ــذق(ش ــ دقدلتا  ي ــرقدلجه ــنهقدلت ســيققولأ غي

ــه. ــنسقل ــاقدل  دلتا  ــيقشــيقدلاجتاــعقوت ا)
7-ق امق(أاشذقدلاتا  يلقدلاكننقدلا نسبقللأارقدلتا  يقودلً(لقدلكنشيقللتا ع.

8-قضأــفقتجاخــذقدلاتا  يــلقوخ شهــمق(ــلقدلفشــرق( نللــذقخنلأن(ليــلقشــيقدلجهــنتقدلتا  يــذق
ق ــلقع انلهــمقددخــرقدلجاأيــنتقدلتا  يــذ. ق( نخــاز دلذ)ــلق)أخــذونق(ــنالز

9-قخل قدأللشاذقدلتأليايذق(لقعيقددشعقوتا )اقل ياذقدلتا عقو(سن اةقدلاجتاعقدلاحلي.

العمل التطوعي.. والجمعيات األهلية
و(ــلقدلباــ دتقدلضاول)ــذقلتفأيــرقوتا )ــاقدلأاــرقدلتا  ــيقإلشــنءق(جنلــسقوط يــذقتشــافق لــىق
ــ دق ــاقدلجه ــيققوت حي ــ مقخنلت س ــذ،قوت  ــجقدلتا  ي ــذقللباد( ــذقدلأن( ــمقدلسينس ــرقوتاس ــياقدلأا س
دلاجتاأيــذقوتحــادقدألول )ــنتقلتكــ نقخاثنخــذقدلاظلــذقدلتــيق) اــ يقتحتهــنقكنشــذقدلجهــ دقودلباد(جق
دلاجتاأيــذقلضاــننقوحــاةقدلهــافقوت ييــمقدألددء،قو)تبــعقإلشــنءقدلاجنلــسقدل ط يــذقخاــ ةقعخــاىق
ــادتق(ســاينتهنق ــنقدلاتا  ــ ن،قوإنقتأ ــذمق) بــاطقشيه ــذقدألبلي ــنتقدأل( ي ــيقإلشــنءقيدلجاأي وب

وعبادشهــنقلتشــارقكنشــذقدأللشــاذقوغن)تهــنقحفــظقدأل(ــلقوســا(ذقدلاجتاــع.

وسنتناول بالتفصيل خطوات إنشاء الجمعيات األهلية:
ــققدأل(ــلقودلســا(ذق ــذقودل ســنئرقدلاهاــذقإلفــادكقدلا دطــلقشــيقتح ي ــنتقدلضاول) إنق(ــلقدآللي
ــيق ــيقدلذدت ــعقدلتا   ــذقةدتقدلانخ ــنتقدألبلي ــ دقدلجاأي ــ قول ــذقب ــؤوليذقوط ي ــكق(س ــنلقةل خن تب
ودأل( ــي،قحيــثقعصبحــتقضــاولةق)فاضهــنقدل دقــعقودلتحا)ــنتقدلاأنصــاةقلتأاــرقكادشــاق(هــمق
ــىق ــنتقدألحــادثقو ل ــيق(جا) ــاقش ــنلسقدلتأثي ــعقوتا ــ ىقدلاجتا ــلقق ــقق( ــذقت بث ــًةقدأل( ي لألله
دقضاــلقدألطــاق سينســذقدلاؤسســنتقدلحك (يــذقةدتقدلأاقــذقخاكنشحــذقدلجا)اــذ،قوعنقتلأــبقدولز
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ودألســنليبقدلاشــاو ذقلتســهمقخإ)جنخيــذقوشأنليــذق(ــعقغيابــنق(ــلق(ؤسســنتقدلاجتاــعقشــيقتأً)ــًق
دأل(ــل،قوتســت ابقدلكفــنءدتق(ــلقدلا دط يــل،قوتح ــققدإلفــبنعقدلذدتــيقودلاأ ــ يقلهــم.

ول ــاق(ــاقخ ــنقشــيقدلتجــنلهقدلاوليــذقدلأا)ــاق(ــلقدلجاأيــنتقدألبليــذقتصــرقإلــىقدلائــنتقشــيقخأــضق
دلــاولق)لتحــققخهــنق(ئــنتقآالفق(ــلقدلاتا  يــل.قو(ــلق(ايــًدتق اــرقدلجاأيــنتقدألبليــذقعلهــنق
ــلق ــ نق( ــنق)أال ــذقوعنقع ضنءب ــذقدلحك (ي ــلقودلبياوقادطي ــلقدلاوتي ــاةق  ــاقخأي ــذقعكب ــرقخحا) تأا
ــىق ــنقوتصــرقلســنلتهمقوخاد(جهــمقخســه لذقإل ــذقولجنحز ــاقشن لي ــذ،قشتكــ نقعكث ــعقةدتي ( اــققوددش

دألشــاددقدلا لهــذقإليهــم.
وتتأــادق(ســاينتقدلجاأيــنتقدألبليــذقختأــادقعبادشهــنقوغن)نتهــن،قإالقعل ــيقشيقبذدقدلســينققســأقتاحق
 ــاددق(ــلقدلجاأيــنتق لــىقســبيرقدلاثــنلقالقدلحصــا،قودلتــيقعلىقضــاولةقتك ) هــنقخــالقبــذهق
دق ــاز ــذقلظ ــيقدلاســؤوليذقدأل( ي ــلقش ــذقإلفــادكقدلاتا  ي ــنتقدلاها ــلقدألول ) ــاق( ــيقتأ ــاةقودلت دلفت
للحنلــذقدلانســذقإليهــنقشــيقدل قــتقدلحنضــا،قوقــاقتضــمقخاد(جهــنقوعلشــاتهنق(أنلجــذقدلحادشــنتق

ســل كيذقوقضن)ــنقع( يــذق(ت   ــذ،قو( هــن:

١- جمعية أصدقاء الشرطة
)تــمقإلشــنءقلاأيــذقعبليــذقتســاىقلاأيــذقعصاقــنءقدلشــاطذ،قتكــ نقةدتقفــبصيذق(اليــذقتكتســبق
فــبصيتهنقدال تبنل)ــذقخا دش ــذقددئــاةقدلا ظاــنتقغيــاقدلحك (يــذ،قو)حــققلهــنقإلشــنءقشــاوعق ــاةق
شــيقخغــاددقوخ يــذقدلاحنشظــنتقودلاــانقودل  دحــيقوتحــادقعبــادفقلاأيــذقعصاقــنءقدلشــاطذقشياــنق

)أتــي:
ق1 ت ثيقق اىقدلتأنونقخيلقدلا دط يلقدلاتا  يلقوعلهًةقدلشاطذ..
ق2 دلأارق لىق(سن اةقللرقدلشاطذقشيقعددءق(هاتهقوودلبنتهقخانق)ح ققع(لقدلاجتاع..
ق3 ت ايــذقدل  ــيقدأل( ــيقلــاىقدلا دط يــلقخأخاــنلقدلجا)اــذقوداللحــادفقوعثابــنقشــيقدلفــادق.

ودلاجتاــع.
ق4 تحفيًقدلا دطلق لىقدلاشنلكذقودلتا عقشيقدلباد(جقودأللشاذقدأل( يذ..
ق5 حــثقدأللهــًةقدأل( يــذق لــىقدل هــ ضقخاســؤولينتهنقشــيقتح يــققدل  ــيقدأل( ــيقودل يــنمق.

خأدودلبــنقدلاجتاأيــذقدلاال خــذ.
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ق6 إ ــاددقخاد(ــجقوعلشــاذقع( يــذق(بتلفــذقتا ــمقصــ لةقللــرقدلشــاطذقوتأــًزقدل  ــيقدأل( ــيق.
لــاىقدلا دط يــلقخاــنق)ح ــققدلتكن(ــرقللجهــ دقدلاشــتاكذ.

٢- جمعية أصدقاء المرور
و)تمقإلشنءقلاأيذقعبليذقتساىقلاأيذقعصاقنءقدلااول،قتهافقإلى:

ق1 ت ايذقإسهنمقدلا دط يلقشيق(جنالتقدلاحنشظذق لىقعلظاذقدلااولقوداللتًدمقخهن..
ق2 دلتأكياق لىقغاسقعخاقينتقدل يندةقودحتادمقعلظاذقدلااول..
ق3 إثنلةقدبتانمقعشاددقدلاجتاعقوت  يتهمقخبا لةقدلح ددثقدلااول)ذ..
ق4 ت ايذق  د(رقدلث ذقودلأاقذقدلايبذقخيلقعشاددقدلاجتاعقوللنلقدلااول..
ق5 حثقدأللهًةقدلااول)ذق لىقدل ينمقخ دلبنتهنقوعدودلبنقدلاجتاأيذ..
ق6 ــلق. ــاغق  ــيقدإلخ ــندلةقش ــاولقللاب ــىق(ســن اةقللــرقدلا ــلق ل ــًقوتشــجيعقدلا دط ي تحفي

ــق. ــلقوســا(ذقدلاا) ــىقع( ــنظق ل ــاولقودلحف ــنمقدلا ــىقلظ ــلق ل ــلقودلبنللي دلابنلفي

٣- جمعية الخدمات االجتماعية
ت شأقلاأيذقتساىقلاأيذقدلبا(نتقداللتان يذقوتسأىقإلىقتح يققدألبادفقدلتنليذ:

ق1 ــنليذق. ــندئقدإللس ــمقدإلســا(يذقودلاب ــىقدل ي ــنظق ل ــيقدلحف ــذقتســهمقش ــجقوقنئي ــاددقخاد( إ 
ــي. ــكقدلاجتاأ ــاقدلتانس ــمقعودص ــعقوتا  للاجتا

ق2 ــاق. ــذقوعث ــطقدلأنئلي ــذقدلاودخ ــاولقدألســاةقوتانســكهنقوعباي ــذقدالبتاــنمقخ ــىقت اي دلأاــرق ل
ــىقدلاجتاــع. ــكق ل ةل

ق3 دلأاــرق لــىقحــثقدأللهــًةقدلحك (يــذقودل ان ــنتقغيــاقدلاســايذقةدتقدلأاقــذقخنلشــؤونق.
داللتان يــذقودلتأليايــذق لــىقدل هــ ضقخاهن(هــنقوعدودلبــنقدلاجتاأيــذ.

ق4 دلأارق لىقد مقوت  )ذق  نصاقدلضبطقداللتان يقخيلقعشاددقدلاجتاع..
ق5 ــذقودلت ســيقق(ــعق(ؤسســنتقدلاجتاــعقدلابتلفــذقلل ضــنءق. (أنلجــذقدلاشــكاتقدلاجتاأي

 ليــه.
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ق6 إ ــاددقخاد(ــجقت  يــذقتســهمقشــيقت ضيــحقعضــادلقدلســل كينتقدلا حاشــذقوعثابــنق لــىقع(ــلق.
دلاجتاع.

٤- جمعية مكافحة الفساد
ت شــأقلاأيــذقتســاىقلاأيــذق(كنشحــذقدلفســندقدإلددليقخكنشــذقعل د ــهقوتســأىقإلــىقتح يــقق

دلتنليــذ: دألبــادفق
ق1 ت  يــذقدلا دطــلقخألــ دعقوصــ لقدلفســندقدإلددليقودلانلــيقوعخاــنلهق لــىقدالقتصــندق.

دل ط ــي.
ق2 ــاددقدلاجتاــعقشــيق(جــنلق(كنشحــذق. ــذقدلابتصــذقوعش ــلقدأللهــًةقدأل( ي ــرقدلتأــنونقخي تفأي

دلفســند
ق3 ت ظيــمقوإ ــاددقخاد(ــجقت   )ــذقث نشيــذقلاكنشحــذقدلفســندقودلاانلســنتقدإلددل)ــذقودلانليــذق.

دلبنطئــذقوتبيــننقعثابــنقشــيقع(ــلقدلاجتاــع.
ــذق ــذق(كنشحــذقدلبانل ــذق(كنشحــذقدلابــالدتقولاأي ــنتقعخــاىقكجاأي و)اكــلقإلشــنءقلاأي
ولاأيــذقدلا ن)ــذقدلاح ــذقللافــاجق  هــمقولاأيــذق(كنشحــذقلادئــمقدإللتالــتقولاأيــذق

(كنشحــذقلادئــمقدألحــادثقولاأيــذق(كنشحــذقدلتســ لقوغيابــن.

رؤية اجتماعية أمنية لتطوير وتفعيل العمل التطوعي
ــي،ق ــرقدلتا   ــرقدلأا ــاقوتفأي ــذقلتا ) ــذقع( ي ــذقدلتان ي ــلقوضــعقلؤ) ــامق)اك ــنقت  ــىق( ق ل ــنءز خ 

وت ســيعققن ــاةقدلتشــنلهقشــيق(جتاأ ــن،قوتتضاــل:
1-قإ)جــندقلظــنمق( حــاقللأاــرقدلتا  ــيقشــيق( ظانتقدلاجتاــعقدلاالــيقودلاؤسســنتقدلحك (يذق
ودألبليــذ،قوت ظيــمقل دئــحقخنصــذقخأ اــنلقدلتاــ عقودلاتا  يــلقوح  قهــم،قو(تنخأــذقخاد(جهــمق

وعلشاتهم.
ــمق ــمقودلفكــاقخت ا) ــهقللــنلقدلأل ــذمق)شــنلكقشي ــاق(ؤتاــاقســ  يقخإفــادفقيوزدلةقدلادخلي 2-ق  
عطاوحــنتق لايــذقوتجــنلهق(يادليــذقللأاــرقدلتا  ــي،قوكرق(ــنق(ــلقفــألهقدلاقــيقخــنألددءق

ودألبــادف،قولً)ــندةقدل  ــيقودالبتاــنمقخنلأاــرقدلتا  ــيقشــيقدلاجتاــع.
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3-قتضايــلقدلا نبــجقدلالدســيذقشــيقدل اــنعقدلتألياــيقخبأــضقدلا ض  ــنتقدلتــيقتتألــققخنلأاــرق
دلتا  ــيقخحســبقدلاادحــرقدلالدســيذ،قو(شــنلكذقدلاــاهقشــيقع اــنلقتا  يــذقلبا(ــذقدلاجتاعق

ضاــلقدلباد(ــجقدلاصفيــذ.
4-قلســمقسينســذقدلأاــرقدلتا  ــيق(ــلقخــالقخاــطقســ  )ذقودضحــذقلــكرقلهــذقتأ ــىقخنلأاــرق
ــاةق ــرققن  ــرقدلتا  ــيقو ا ــمق(ســياةقدلأا ــذ،قوت ظي ــنقدلتا  ي ــىقخاد(جه دلتا  ــيقتشــتارق ل

ــاقدلحنلــذ. ــذقلالبهــمق   ــلقوســيابمقدلذدتي ــنتقخنلاتا  ي خينل
5-قتســهيرقإلــادءدتقدلادغبيــلقخنلأاــرقدلتا  ــيقوتشــجيأهمقو( حهــمقح دشــًق(أ  )ــذق(ــلق

ــع. ــيقدلاجتا ــمقش ــذقدولب دقألباي ــاز ــهنددتقت ا) ــنتقوف ــاذقو(يادلي عوس
ــىق ــذقحت ــنتقدلتا  ي ــنمقللجاأي ــمقخناللضا ــندلةقوإق ن ه ــنءدتقدل  ــىقلــذهقدلكف ــرق ل 6-قدلأا

ــه. ــعق(كنلت ــرقدلتا  ــيقولش ــاقدلأا ــيقتا ) ــمقش ــمقو(هنلدته )ســها دقخأشكنلب
7-ق لــىقصأيــاقت ظيــفقدلأاــرقدلتا  ــيقلبا(ــذقدأل(ــلقشــيقدلاجتاــعقشــإنقتح يــققةلــكق

)تالــب:
ع-قدلأارق لىقت ايذقدلشأ لقخنل الءقلل طلقودلب فق لىق(صنلحهقدأل( يذ.

ــيقتحــاق(ــلق(شــنلكذقدلا دط يــل،قوةلــكق ــنتقدلت ــققودلأ ب ــذقدلأ دئ ه-قدتبــنةقدلــازمقلحــ قإزدل
خكســاقدلحنلــًقدل فســيقخيــلقدلاســؤوليلقشــيقدأللهــًةقدأل( يــذقودلا دط يــلقدلاتا  يــل،قوتبا)ــاق
دلبــ فق(ــلقتأنولهــمق(ــعقعلهــًةقدأل(ــل،قودلأاــرق لــىقحان)تهــمقوز)ــندةقحانســهمقوتجنوخهــمق

عث ــنءق اليــنتقدلتاــ ع.
ت-قإحنطذقدلاتا  يلقخنلاشكاتقدأل( يذقدلحنليذقودلاست بليذ.

ث-قدالبتاــنمقخإثــنلةقددشأيــذقدلجاهــ لقللاشــنلكذقشــيقدلأاــرقدلتا  ــي،قوإفــأنلبمقخنالســتينءق
تجــنهقدألشأــنلقدإللاد(يــذ،قوإخــادزق(ــاىقدلحنلــذقلأل(ــلقداللتان ــي.

ــنق ــت نلةقخبااه ــاىقودالس ــادنقدألخ ــيقدلبل ــذقش ــنتقدلتا  ي ــنلهقدلجاأي ــلقتج ــتفندةق( 8-قدالس
ــه. ــنءقخ ــيقوداللت  ــرقدلتا   ــاقدلأا ــنقلتا ) ولوددب

ــذق ــعقخانبي ــاددقدلاجتا ــفقعش ــيقتأا) دقش ــاز ــاقتأثي ــاولقعكث ــذقخ ــذقوســنئرقدإل ــامقدلابتلف 9-ق(انلب
ــذقدأل(ــلق ــهقودولهقشــيق الي ــهقوتبصيابــمقخأبايت دلأاــرقدلتا  ــي،قو(ــاىقحنلــذقدلاجتاــعقإلي
ــادمقةدتهــمقودآلخا)ــل. ــادزقدولقدلأن(ليــلقشــيقبــذدقدلاجــنلقخاا) ــذقتكســبهمقدحت ودلت ايــذ،قوإخ
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10-قت ظيــفقدل ياــذقدلســن(يذقللأاــرقدلتا  ــيقشــيق(جــنلقدلأاجقدل فســيقودلســل كيقللا حاشيلق
ــذق ــلقلاصلحــذقدلت اي ــرقلانقــنتقدلا حاشي لاــنق)ســاىقخنلأــاجقخنلأاــرق(ــلقخــالقدســتغالقع(ث

داللتان يــذ.
دلاصندلقودله د(ش

ق-قد.قدحلــنلثق بــاقدحلايــاقحســلق،قد.قغســننقحســنق 1ق
للألــ مق،ق دلأاخيــذق دلــادلق ،ق دأل( ــيق دل فــسق ،ق لــمق

لب ــننق،ق2006ق،قص203. ،ق خيــاوتق
ق-قد.ق(صافــىقدلبصــادويق،ققيــنسقدل  ــيقدأل( ــيق 2ق
لــاىقدجلاهــ لقدلأاخــيق،قدلا)ــنضق،قعكندمييــذقلن)ــفق

،ق1412بـــق،قص106. دأل( يــذق للألــ مق
،ق دإل ــامق لظا)ــنتق ،ق دحلايــاق (حاــاق بــاق د.ق -ق ق 3ق
دلكتــبق،ق1997ق،قص42. دل نبــاةق،ق(ؤسســذق نلــمق
ق-قة)ــنهقدلبندد) ــذق،قب ــالةقدلث نشــذقدأل( يــذقودلتحصــنق 4ق
دلفكــاقدلشــاطيق داللتان ــيقضــاقدجلاميــذق،ق(جلــذق
،ق دإل(ــنلدتق ،ق دلشــنلقذق ،ق 1998ق ،ق 26ق دلأــادق ،ق

ص203.
ق-قدلأايــاقخاكــذقخــلقزد(ــرقدحل فــننق،قدل  ــيقدأل( ــيق،ق 5ق
(اكــًقدلبحــ ثقودلالدســنتق،قكليــذقدمللــكقشهــاقدأل( يــذق

،ق2004ق،قص109.
ــيق،ق ــرق،قدحلــسقدأل(  ــلقخلي ــنءقدلا) ــاقضي ق-قد.قعحا 6ق

دلشــاطذق،ق1996ق،قص41. كليــذق ،ق دل نبــاةق
ق-ق(حاــاق بــاقدهللقدحلضيــفق،قكيــفقتؤثــاقوســنئرق 7ق
،ق 1994ق ،ق دلبيــكننق (كتبــذق ،ق دلا)ــنضق ،ق دإل ــامق

ص82.
ق-قد.قدحلــنلثق بــاقدحلايــاق،قد.قغســننقحســنق،ق لــمق 8ق

دل فــسقدأل( ــيق،ق(صــالقســنخقق،قص25.
دل فــسق ،ق لــمق زبــادنق دلســامق حن(ــاق بــاق -ق ق 9ق
داللتان ــيق،ق نلــمقدلكتــبق،قدل نبــاةق،ق1974ق،ق

.206 ص
داللتان ــيق دلــاولق (صيلحــي،ق خيــاق خنلــاق د.ق -ق 10قق
للشــاطذقوعثــاهقيفق( ــعقدجلاميــذق،قددلقدل هضــذقدلأاخيــذق،ق

دل نبــاةق،ق(صــاق،ق2009ق،قص43.

11قق-قدل اآنقدلكاميق،قس لةقدلًلًلذق،قدآل)ذق7-8ق.
12قق-قس لةقدأللبينءقدآل)ذي90مق.

13قق-قصحيــحقدلببــنليق،قدخــلقحجــاقدلأســ اليق،قددلق
دلفجــاقللتــادثق،قخيــاوتق،قلب ــننق،ق1995.

14قق-قد.(حاــاقشــنلوقق بــاقدحلايــاق،قق د ــاقدلأاــرق
دلشــاطيقللت ايــذقوو ــيقدجلانبيــاقيفق اليــنتقدلشــاطذق
دملجلــاق دألولق،ق دلأــادق ،ق دلشــاطيق دلفكــاق ،ق(جلــذق

دلادخــعق،ق) ليــ ق1995ق،قص201ق.
15 - Bright , J. ” Community safety , Crime 

Prevention and the local Authority ‘ in P. 
Willmott )ed( Poling and the community , 
London PSL , 1987, p.30.

16 - Bright , et al , p.35 .
17قق-ق بــنسقعخــ قفــن(ذق،قدملأن)يــاقدل ا ةليــذقدملال خــذق
،ق دلأاخيــذق لن)ــفق عكندمييــذق (انخــعق ،ق دأل(ــلق لالــرق

ص110. ،ق 1992مق ،ق دلا)ــنضق
18 -  Fielding N.C. ” Community 

Policing ” , In Crimology clarendon 
press , Oxford 1995 , p.25 .

19 - Fielding , et al , p.80.
دخلا(ــنتق ،ق وآخــاونق خهجــتق صنلــحق (حاــاق -ق 20قق
داللتان يــذقيفقدلتألــمقول ن)ــذقدلشــبنهق،قدإلســك ال)ذق

. ،ق1985مق،قص99ق دحلا)ــثق دملكتــبق ،ق
دملــانق يفق دأل(ــلق إددلةق ،ق دهللق حســنق بــاق -ق اــندق 21قق
دلكبــاىق،ق(انخــعقعكندمييــذقلن)ــفقدلأاخيــذق،قدلا)ــنضق،ق

ص120. 1991م،ق
22قق-ق بــاقدلكــاميق بــاقدهللقدحلاخــي،قدإللتالــتقودل  ــ دتق
دلفضنئيــذقودولبــنقيفقداللحــادفقودجل ــ حق،ق(ابأــذق

دلأبيــكننق،قدلا)ــنضق،ق1424قبـــق،قص43ق.
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موازين القوى في ظل التهديدات الالتماثلية في العراق

م.د زينب ضياء عبود

جامعة بغداد

المستخلص:
دق شــيقضــ ءق(أايــنتقدل دقــعقدلأادقــيقو(ــاىقدلتبنطــهقخنلأن(ــرقدإلقلياــيقودلاولــي،قعنقثاــذقعدودلز
ــاولق ــذقشــيقدلا ا ــذ،قودل ــ دزنقدل ــ ىقدلأســكا)ذقودأل( ي ــذقدلحفــنظق لــىقت للحشــاقدلشــأبيقخغي
دلأســكايقودأل( ــيق)تاثــرقشــيقدســتاادلقتتبــعقدلجان ــنتقدإللبنخيــذقدلتــيقتــمقت ظيفهــنقكأددةق(ــلق
ــذق ــنتقدلاتحــاةقدأل(ا)كي ــنقدل ال) ــيق( ا(ته ــاىقوش ــاولقدلكب ــادفقدل ــحقوعب ــقق(صنل علــرقتح ي
دلحا)صــذق لــىقضاــننقتاشــققدلضغــط،قوضاــننقع(ــلقدســادئيرقوحليفنتهــنقشــيق( ا ــذقدلشــاقق
دألوســط،قولــ ق بــاقإفــن ذقدلف ضــىقوتفكيــكقدلــاولقوتفتيــتقدلا ا ــذقإلــىقكينلــنتق(ت نحــاةق

تح ــققتلــكقدألغــادض.

Balance of Power in Light of the Asymmetric Threats in 
Iraq

The researcher concludes from the above in light of the data of the 
Iraqi reality and the extent of its relation to the regional and international 
factor, that there are roles for the popular mobilization “PMF” in order 
to maintain the balance of political, military and security forces in 
the region, the most important and most prominent of which is the 
political role after the liquidation of the terrorism file, by confronting 
political terrorism with the corruption it entails. To the collapse of its 
security system, which made it easy for terrorist groups to invade its 
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cities and threaten its political system.

And the military and security role that stems from the continued 
support for terrorist groups and use as a tool in order to achieve the 
interests and objectives of the larger countries, foremost of these 
countries is the United States of America “USA”, which is keen to 
guarantee the flow of pressure and ensure the security of Israel and its 
allies in the Middle East, even if by spreading chaos, dismantling states 
and fragmenting the region into rival entities.

المقدمة
ختنل)ــخق13ق/قحً)ــادنق2014ققــالتقدلاالأيــذقدلأليــنقشــيقدل جــفقدألفــافقعنق) هــضقدلأــادقق
ودلجي ســتادتيجيذق دالســتادتيجيذق و(  (نتــهق وإ)انلــهق و  ياتــهق خشــبنخهق دلاتاثلــذق ق تــهق خــكرق
ــهقشــيقظــرق ــهقوعبل ــنتق)هــادقدلأــادققوســيندتهقوع(  ــذيقخ ــيقدل لا دلهــذقخاــاقيدد ــشمقدإللبنخ
دلصــادعقودلت ظيــفقدلاولــيقودإلقلياــيقلإللبــنهقودلجان ــنتقدإللبنخيــذ،قحيــثقكنلــتقعغلــبق
بــذهقدلجان ــنتقتأاــرقخأســل هقدالحتــادهقدلانئفــيقوإثــنلةقدلفت ــذقدلاذببيــذقحتــىقتاك ــ دق(ــلق
ــنتق(تســللذقالق)اكــلق ــىقفــكرق صنخ ــاق(ــلقلهــذقو ب لبــمق ل ــذقخأكث ــادققدلحــاودقدلأادقي دخت
ــرق ــيقخ ــشقدلأادق ــيقوحــادتقدلجي ــنقش ــسقضأف ــن،قلي ــنقو(اح ته ــشقوحــاهقدلســيااةق ليه للجي
لبنصيــذقدلاأــنلكقدلتــيقكنلــ دق)تبأ لهــن،قشليــسقلجيــشقلظن(ــيقعنق)اخــرق(أــنلكق(ــعق صنخــنتق
ددخــرقدلاــانقعفــبهق(ــنقتكــ نقحــاهقفــ دلع،قشه ــنقخــازتقعبايــذقولــ دقدلحشــاقدلشــأبيقدلــذيق
تأســسقإثــاقشتــ ىقدلجهــاقدلكفنئــيقدلتــيقعصالبــنقســانحذقدلســياق لــيقدلسيســتنليق(ــلقدل جــفق

ــادنق2014 ــيق13ق/قحً) دألفــافقش
ودلتــيقخنطبــتقدلشــبصيذقدلأادقيــذقلتذكيابــنقخاــنقلا)هــنق(ــلق  نصــاققــ ة،ق(  بــذقإلىقســأذقحجمق
دلتها)ــاقدلــذيق) دلهــه،قغيــاقعلــهقةّكــاهقخاأنلــيقدلبا لــذقودلشــجن ذقودإلقــادمقوتحّاــرقدلاســؤوليذق

والقســيانقشــيقدلظــاوفقدلصأبــذقودلأصيبــذقودلتــيقتتانبــىقودلظــاوفقدل نئاــذقشــيقدلأادق.
ــنق ــذقد اه ــ دتقدلاســلحذق(أل  ــىقدل  ــرقإل ــرقدلت  ــي،قخ ــادقدلأادق ــاقدلف ــمق) تصــاقدلباــنهق   ول
ــنتق ــلقحا( ــنعق  ــنتقودلاش ــمقخضــاولةقدلثب ــاس،قلتذكاب ــنقخنلا  ــذقدشن ه ــنقودصف ــ ندبنقله وإس
دلأــادققووحــاةقعلدضيــهقوســيندتهقوحفــظقدأل(ــلقودالســت ادلقودلــذودق ــلق( اســنتقدلاســلايلق

ــندئ. ــذق(ــلقعلــرقبــذهقدلاب ــنمقدلشــهندةقشــيقحــنلقدلتضحي ولتبشــابمقخا 
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ــذق ــادفقدلاولي ــتقدألط ــيقحنول ــذقدلت ــذقدلأادقي ــنلاةقللاول ــ ىق(س ــتقدلفت ــكقكنل ــلقةل ــاق( ــرقعخأ خ
ودإلقليايــذقودلاحليــذقتجا)ابــنق(ــلقدلشــا يذ،قحيــلقوصفــتق(ــنقحــاثقخناللتفنضــذقضــاقدل ظــنمق
ــندتق ــذ،قشأ  ــرقدلا نو( ــ دلقدلأشــنئاقوشصنئ ــلقث ــادقق( ــنءقدلأ ــنقعخ  ــنمقخه ــذيقق دلسينســي،قوعنقدل
دلفتــ ىقللاولــذقبيبتهــنقوفــا يتهنقول ــاتقكنشــذقعخ ــنءقدلشــأبقدلأادقــيقضــاقدلأــاوقدلــذيق
ــلقكننق ــىق( ــمقوحت ــمقودولقدإلقلي ــنقللأنل ــ مقودضح ــنتقدلي ــذيقخ ــاقدل ــن،قدأل( ــتهاشهمقلايأ )س

ــذ. ــنتقدإللبنخي ــىقح دضــلقدلت ظيا ــبق ل ُ)حس
ــاىق ــأبيقو( ــاقدلش ــذقدولقوولــ دقدلحش ــىقعباي ــذدقدلبحــثق ل ــيقب ــلطقدلضــ ءقش ــنقلس ــلقب  و(
ــ دزنق ــيقدلت ــادققشن ــاقش ــرقدلأ ــنق)جأ ــ ىقخا ــلقدل  ــهقلا دز) ــذقوقلب ــذقودإلقلياي دلأكنســنتهقدلاولي
دإلقلياــيقوقــندلدق لــىقدلاشــنعق ــلقســيندتهقووحــاةقعلدضيــه،قشاــلقخــالقدلتأــافق لــىقطبيأــذق
ــلق ــذق( دز) ــيتمقخحــثق( ض   ــذ،قس ــاقدلت ليا) ــيقدلحــاوهقغي ــيقتأ  ــذقدلت ــادتقدلاتانثلي دلتها)

ــذ. ــنتقدإلقلياي ــىقدلت دزل ــنظق ل ــيقدلحف ــ ىقودولقدلحشــاقدلشــأبيقش دل 

موازين القوى في ظل التهديدات الالتماثلية في العراق

أول: التهديدات الالتماثلية ) الحروب غير التقليدية(
)أــاقدلافهــ مقدلشــن(رقلت دزلــنتقدل ــ ىق»دلحنلــذقدلتــيقتتأــندلقوتتكنشــأق  ابــنقدلا ــالدتقدلب نئيــذق
ودلســل كيذقودإلقليايــذقلاولــذق( فــادةقعوق(جا  ــذق(ــلقدلــاولقدلاتحنلفــذق(ــعقغيابنق(ــلقدل حادتق
دلسينســيذقدلات نشســذق(أهــن،قخحيــثقتضاــلقبــذهقدلحنلــذقللاولــذقعوق(جا  ــذقدلــاولقدلاتحنلفــذق
ق(ــلق لدعقعوق(جنخهــذقدلتها)ــادتقدلا لهــذقضابــنق(ــلقدولــذقعخــاىقعوقعكثــا،قوخاــنق)اّك هــنقع)ضــنز
دلتحــاكقدلســا)عقوقحا)ــذقدلأاــرقشــيقلايــعقدلاجــنالتقللأــ دةقإلــىقبــذهقدلحنلــذق  ــاقحــاوثق

قدلتــ دزنقدالســتادتيجيق)1(. عيقخلــرقشيهــنق)ح ــققدالســت ادل،قو)الــقق لــىقبــذدقدلافهــ مقع)ضــنز
و)تايًقبذدقدلت دزنقخثاثقسانت،قبيق)2(:

ق1 تكنشــؤق(جا  ــذق(ــلقدلاتغيادت،قشإةدقدســتااقبــذدقدلتكنشؤقُ ــافقخـقيدلت دزنقدالســتادتيجيق.
قُســايقخـــقيدلتــ دزنقدالســتادتيجيقغيــاق قوإ)جنخــنز دلاســت ام،قوإةدقتغيــاتقحنلتــهقســلبنز

دلاســت ام.
ق2 إ(كنليــذقتح يــققبــذدقدلتــ دزنقخاولــذق( فــادةقخصــ لةقكن(لــذق)أتاــاق لــىقإ(كنلينتهــنقدلذدتيــذق.

ــلق ــمق( ــاق)ت ــن،قعوقق ــذقضاب ــادتقدلا له ــعقدلتها) ــأق( ــثقتتكنش ــذ،قخحي ــنقدل  (ي وقالدته
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ــادتق ــذقدلاتحنلفــذقضــاقدلتها) ــذقللاول ــهق(  (ــنتقدل ــ ةقدل  (ي ــأقشي خــالقتحنلفــنتقتأّب
دلا لهــذقللتحنلــف.

ق3 لهذدقدلت دزنقثاثذقعخأند:.
ق دلبأــاقدلب نئــيقدلــذيق)تاثــرقشــيقدل ــالدتقدلسينســيذقودالقتصند)ــذقودلأســكا)ذقوداللتان يذق-

لاولــذقعوق(جا  ذقدول.
ق دلبأاقدلسل كيقدلذيق) بعق(لق(اولذقوحاكذقدل  ىقدلفن لذ،قدوليذقعوقإقليايذ.-
ق دلبأاقدلذيق) يمق(لقخالهقحنلذقدل ي دقعوقدلاشضقلل  ىقدلفن لذ.-

و ليــهقشــإنق(فهــ مقدلتــ دزنقبــ قدلحنلــذقدلاســت اة،قوخنلاغــمق(ــلقعلهــنقليســتقخنلضــاولةق(ثنليــذق
ــ دزنق ــحقدلت ــمقدلسينســذق(صال ــا،قو)ســتبامق ل ــامقدلت ت ــنقت حــيقخنالســت ادلقو  ــنز،قلك ه ددئا
لإلفــنلةقإلــىقدلحنلــذقدلاســت اةق لــىقعســسق  اليــذ،قشي ــ لقدل ظــنمققنئــمق لــىقتــ دزنقدلســلانتق
ــيذق ــ ىقسينس ــحقق ــتبامق(صال ــنقُ)س ــلاذقودحــاة،قكا ــذقس ــنمقالق)بضــعقلهيا  ــىقلظ ــنلةقإل كإف

ــذق)3( (ت دزل
و)بــاوقعنق(فهــ مقدلتــ دزنق(ــنقزدلق)كت فــهقدلغاــ ضقلــاىقدلكثيــاق(ــلق لاــنءقدلسينســذقودلأاقــنتق
ــندلق ــهقل اــذقدلتأ ــىقعل ــ ىق ل ــ دزنقدل  ــمقت ــنقشه ــىق ــاةقعســبنه،ق( ه ــكقإل ــذ،قوُ)أــًىقةل دلاولي
خيــلقق تيــلق(تأنلضتيــل،قو( هــنقدشتــادضقلاــ دقتــ دزنقدل ــ ىقودلأــادمقحاكنتــهقعوق لــىقدألقــرق
قدشتادضــهقكسينســذقدوليــذق( صــ دةقلذدتهــنقخ صفهــنقإددلةقلحفظق تحاكــهقخبــطءقفــا)ا،قو( هــنقع)ضــنز

دالســت ادلقدلاولــيق)4(.
و(ــلقب ــنق)ذبــبقعحــاقدلبنحثيــلقشــيقدلأاقــنتقدلاوليــذق)5(قإلــىقعنقدلتــ دزنق) شــأقشــيقحنلــذقإ(ــكننق
دولــذقودحــاةقعنقتحصــرق لــىقتفــ ققضبــمقوســنحققشــيقق دبــن،ق(ــنق)هــادقحا)ــذقدلاولــذقدألخاىق
ودســت الهن،قوبــذدقدلتحــايقبــ قدلــذيق)اشــعقدلــاولقدلاحــاودةقدل ــ ةقإلــىق( دلهــذقدل ــ ةقخنل ــ ةق
 ــلقطا)ــققدلتجاــعقشــيق(حــنولقعوقدئتــافققــ ىق(ضــندة،قوبــذهقإحــاىقطــاققتك )ــلقدلتــ دزنق

وليســتقدلاا) ــذقدل حيــاة.
و)ضيــفقخــأنقسينســذقدل ــ ةقسينســذقتا(ــًقإلــىقدلاالســذقدل دقأيــذقشــيقدلسينســذقدلاوليــذ، وبــيق
ــلقتســأىقللحفــنظق لــىقول دبــنقوع( هــنق ــاولقحي ــىقخظنبــاةقدل ــ ة،قوإنقدل ــيقُتأ  دلاالســذقدلت
و(اكًبــنقدلاولــيق(ــلقخــالق اليــذقدلصــادعق لــىقدكتســنهقدل ــ ة،قشــإنقلدئابــنقشــيقةلــكقبــ ق
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تح يــققتــ دزنقدل ــ ى،قوبــ قشــيقدل قــتقةدتــهقســاحقشــيقت ظيــمقدســتبادمقدل ــ ةقودلســيااةق ليهــنق
.)6(

و)أــافقكنســلايق-قعحــاقوزلدءقدلبنلليــذقدلبا)انليــذق-ق(يــًدنقدل ــ ىقخألــهقدإلخ ــنءق لــىقحنلــذق(ــلق
دالتــًدنقخيــلقع ضــنءقدلجان ــذقدلاوليــذ،قحيــثقالقتتاكــلقعيق(ــلقدلــاولق(ــلقز)ــندةقق تهــنقخاللــذق

كنشيــذقألْنقتاك هــنق(ــلقشــاضقإلددتهــنق لــىقخنقــيقدلــاولق)7(.
ــلق ــذق( ــلقعيقدول ــذقدونقتاكي ــ ىق) تضــيقدلحيل ل ــ دزنقدل  ــققت ــإنقتح ي ــىقبــذدقدألســنسقش و ل
ــنلق ــندلةق لــىقإلب ــىقدلحــاقدلــذيقتصبــحق(أــهقق ــندةقق دبــنقإل ــذق(ــلقز) ع ضــنءقدلاجا  ــذقدلاولي

ــنق)(. ــنلقإللددته ــىقدال(تث ــذق ل ــاولق(جتاأ ــيقدل خنق
وقــاقعثبتــتقعحــادثقدلحــنديق شــاق(ــلقع)لــ لق ــنمق2001مق لــىق(ــاىق(ــنقوصلــتقإليــهق( ظانتق
دإللبــنهق(ــلقدســتبادمقدلت  يــنتقدلفنئ ــذقشــيقدلتبايــطقلأاليــنتق(حــاودة،قضــاقعبــادفقحي )ــذق
ــاى،قتفــ ققخســنئاقحــاهقفــن(لذقخ ــ دتق بن(ــذ،قوت فيذبــنق(ســببذقخســنئاقشندحــذقشــيقدولقكب
ــاق ــادف،قدأل( ــذهقدألب ــىقب ــذقدلأســكا)ذقدل صــ لقإل ــ دتقدل ظن(ي ــىقدل  ــذلق ل ــاق)تأ ــذ،قوق لظن(ي
ــلق ــهقســ فقل ــلقدلشــأبقدأل(ا)كــيقخأل ــ شق-قُ)اائ ــسقدأل(ا)كــيق-قلــ لجقخ ــذيقلأــرقدلائي دل
قدلحــاهق لــىقدإللبــنهقشــيق13قع)لــ لق2001مقوعنق )تأــاضقلاــنقتأــاضقلــهق(ــاةقعخــاىق(أل ــنز

بــذهقدلحــاوهقســ فق)ســتبامقشيهــنقكرقدل ســنئرقدلأســكا)ذقودالقتصند)ــذقودلسينســيذق)8(.
ش ــاقدســتبا(تقدلت ظياــنتقداللبنخيــذقدلأ ــفقضــاقدلحك (ــنتقوعبــادفق(بتــنلةق(ــلقدلا شــآتق
عوقدألفــبنصقخهــافقخــثقدلا ــبقولشــاقدلذ ــاقلتح يــققفــأنلقيدل ــبق ــاوكقودلشــاققصتــكم،ق
ــاق ــلق ــحقدإللبــنهقخا) ــنسق)9(.قوبكــذدقعصب ــلقدل  ــاق ــادق( ــنقوعكب ــلقدلضحن) ــرق ــادق( عيقعق

دلحــاهقدلت ليا)ــذ.
ــنلق ــىقعســل هقلل ت ــذيق) اــ يق ل ــنتقدل ــنقُ)أــافقخحــاهقدلأصنخ ــاق( ــىقبــذدقدألســنسقظه و ل
دلاحــاود،ق) ــ مقخــهق(جا  ــذق(ــلقدلا نتليــل،قوةلــكقشــيقظــاوفق(بتلفــذق ــلقدلظــاوفق
ــذق ــذق(ــلقدلا نتليــلق(ــلقدل ــ دتقدلحك (ي ــندةقللحــاه،قوخغــضقدل ظــاق ــلقكــ نقبــذهقدلفئ دلاأت

عوقغيــاقدل ظن(يــذق)10(
ــنقتشــكرق ــذقودإللبــنه،قوخنصــذقعله ــنتقدلجا)ا ــلق صنخ ــذقخي ــذق اق ــتقدلالدســنتقعنقثا وعثبت
ــجق ــثقدل تنئ ــلقحي ــكا)ذق( ــلقدلحــاوهقدلأســ ــ رق ــ ــاولقالق)ـ ــليقللـ ــلقدلادخـ ــادقدأل( خاــادزق)ه

.)11( دلااو ــذق
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ــإنق ــاولق-قو( هــنقدلأــادقق-ق(ــلقبــذهقدلا لــذق(ــلقدإللبــنهقش ــهقدل ــاق(ــنقتتأــاضقل و لــىقصأي
ب ــنكق(جا  ــذق(ــلقدلأ د(ــرقدلتــيقعســهاتقشــيقدســتاادلقوت ن(ــيقفــ كذقبــذهقدلظنبــاة،قو( هــنق
ــلق ــاىق( ــنقدألخ ــاحق(تغيادته ــنقتس ــذ،قو( ــذقدلاولي ــعقدلبيئ ــذق( ــنتقدإللبنخي ــرقدلت ظيا ــذقتأن( كيفي
دلتك  ل ليــنقدلات ا(ــذقشــيقدالتصــنلقودلســاح،قو(ــلقولــ دقخأــضقدلــاولقدلتــيقُتأــاقعلدضيهــنق
قعوق ــ دءقعوقد اــنزقسينســينز قخنإل) ــنز ــذقســ دءقكننقد اهــنق(أ  ) ــذقصنلحــذقلا ــمقدأللشــاذقدإللبنخي خيئ

ــاةقوســاحق)12(. ــ دلقوةخي ــمقع( ــنزقكت ا) قش ي ــنز د ا
ــاكنتق ــضقدلح ــلقخأ ــ ل)نق-ق( ــاقوس ــاقودلجًدئ ــذق-ق(ص ــادنقدلأاخي ــضقدلبل ــادققكبأ ــيقدلأ و)أنل
قلهــنقلتح يــققعبادشهــنقدلتــيقتتاثــرقشــيقدالختــًدزق دإللبنخيــذقدلتــيقتتبــذق(ــلقدإللبــنهقعســل خنز
دلسينســيقعوقدلضغــطق لــىقخأــضقدلحك (ــنتقلتغييــاقسينســنتهنقو(ــنقإلــىقةلــكق(ــلقعبــادفق)13(.ق
حيــثقتا ــ قخأــضقبــذهقدلحــاكنتقإلقن(ــذق(ــنقتســايهقخنلاولــذقدإلســا(يذ،قإةقتحــنولقت  )ــضق

ــيذ. ــمقدلسينس علكننقدل ظ
وقــاقســن ابنقشــيقةلــكقدلغــًوقدأل(ا)كــيقللأــادقق ــنمق2003مق لــىقضــ ءقدســتادتيجيتهنقإل ــندةق
لســمقدلبا)اــذقدلسينســيذقلا ا ــذقدلشــاققدألوســطقوإضأــنفقدلأنلــمقدلأاخــيقلصنلحقع(لقإســادئيرق

ودالقتــادهق(ــلقإ)ــادنقوســ ل)نقدســتأادددزقالســتئ نفقدلاا)ــققدلــذيقخاعتــهقشــيقعشغنلســتننق)14(.
و)تاثــرقخأــضقعبــادفقدالســتادتيجيذقدأل(ا)كيــذق لــىقضــ ءقدلغــًوقدلــذيققن(ــتقخــهق ــنمق2003ق
شــيقدلهيا ــذق لــىقدلأــادققولألــهقل اــذقداللاــاققدلااكً)ــذقشــيقدلتحــاكقدالســتادتيجيقشيقدلشــاقق
دألوســط،قشــيق( نخــرقت قــعقحنلــذق(ــلق ــامقدالســت ادلقشــيق( ا ــذقدلبليــجقخــالق اليــذقتفكيــكق

خأــضقدلــاولقوإ ــندةقتاكيــبقعلظاــذقحكــمقلا)ــاق)15(.
و)بــاوقعنقدلباــاقدألكبــاقدلــذيقودلــهقدلأــادققخأــاقدلغــًوقدأل(ا)كــيقبــ قدإللبــنهقودلجان ــنتق
دلاســلحذقدلتــيقدلتنحــتقثلــثق(ســنحذقدلأــادققوتاك ــتق(ــلقإســ نطقثنليقعكبــاق(ا) ــذق-قدلا صرق
-قووص لهــنقإلــىقتبــ مقخغــادد،قودلتــيقتابضــتق ــلقصــاولقشتــ ىقدلجهــندقدلكفنئــيقوتأســيسق

قــ دتقدلحشــاقدلشــأبي.
ــعق ــذق( ــنقدلتأنطــيقخصــ لةقشن ل ــذقالق)اك ه ــالةقدلأســكا)ذقدل ظن(ي ــلقدل دضــحقعنقدل  ــنتق( ــاقخ ش 
ــافق ــنقُ)أ ــنق( ــيق( ا(ته ــادق،قوش ــيقدلأ ــذقش ــنتقدإللبنخي ــيانقعنقدلت ظيا ــي،قالقس ــاقدإللبنخ دلبا
خت ظيــمقيدد ــشمقبــ ق(ــلقدلت ظياــنتقدل تنليــذقدلشــبهق ســكا)ذقدلتــيقتلأــبقدولقدلب ــنءقشــيقدلبلــفق

ــيق( دلهــذقدل ــ دتقدلأســكا)ذ. ش
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وتفيــاقخأــضقدألخحــنثقدلتأل)بيــذقخــالقدلثاثيــلقســ ذقدألخيــاةقلفتــاةقدلحــاهقدلأنلايــذقدلثنليــذ،ق
و(ــنقتابــنق(ــلقعحــادثققا)بــذق( هــنق(فندبــن،قعنقدل ال)ــنتقدلاتحــاةقدأل(ا)كيــذقوحلــفقدلشــانلق
ــذق ــقق(يليشــينق)اي ي ــىقخل ــنقإل ــيقعولخ ق( هاــنقخت ســيقق(ــعقدلاحــ لقدلاعســانليقش دالطلســيقوســأينز
ــاق ــىقت ليــصق(ســت ىقتأثي ــيق)تاكــًق ل ــيقدلبلــف«قbehindقstayقدلت ــَققش (ســلحذقســايتقخـــق»دخ
ــاولق ــىقدل ــنفق ل ــ الةيقلالتف ــذ،قخ صــاقحنلــًقش ــنتقدألولخي ــيقدلاجتاأ دليســنلقدلانلكســيقش

ــنق)16(. ــيقعولخ دلســ شينتيقش
قودلاجهــًقليــادز،قخأكــسق وقــاقُصااــتقبــذهقدلجان ــنتقلا دلهــذقدلبصــمقدلات ــامقت  يــنز
دلأاقــذقدلت ليا)ــذقخيــلقدلج ــ دقودلاالييــل.قشــيقدلحــاهقدلت ليا)ــذق)بنطــاقدلج ــ دقخحينتهــمق
ــنتقدلذ)ــلق ــذقدلأصنخ ــذقدلاالييــل،قع(ــنقشــيقدلأصنخــنتقشيضحــيقدلااليــ نقخحينتهــمقلحان) لحان)

ــلق)17(. ــلقدلأند)ي ــلقدلااليي ــه لذق  ــمقخس ــلقتاييًب ــلقالق)اك ــم،قودلذ) ــ نقخي ه )بتبئ
و ليــهقشــإنقبــذهقدل ًد ــنتقودلحــاوهقتبــاجق ــلقإطنلبــنقدلت ليــاي،قوالقســيانقعنقبــذهق
ــ دتق ــرقدل  ــيق( نخ ــذقش ــنقدلحان) ــاقله ــا)ذقلت ش قخش ــنز ــلقدلو  ــذقدلااليي ــذقتتب ــنتقدإللبنخي دلجان 
دلأســكا)ذقدل ظن(يــذ،قدأل(ــاقدلــذيق)تالــبقشصنئــرققتنليــذقفــبيهذقو( نظــاةقلهــذهقدلجان ــنتق
خهــافقتصفيتهــنقودلحيل لــذقدونقدســتاادلقتها)ابــنقللاولــذقودلــذيقظهــاقللأيــننقشــيقدلأــادقق لــىق

ــنت. ــذهقدلجان  ــذقب ــأبيقلا دله ــاقدلش ــيسقدلحش ــذقتأس خلفي
ودل ــًدعقغيــاقدلاتانثــرق)ــادلقخيــلقدلفا) يــلقغيــاقدلاتكنشئيــلقخنل ــ ة،قإةق)ســأىقدلفا)ــققدألضأــفق
إلــىقتحييــاققــ ةقخصاــه،قدلتــيقتشــارقتف قــهقدلتك ل لــيقخنســتثانلقدل  ــنطقدلضأيفــذقلــاىقخصاهق

.)18(

وحــاهقدلأصنخــنتقبــيقدالســتادتيجيذقدل حيــاةقدلتــيق)اكــلقدســتباد(هنقللتفــ قق لــىقحك (ــنتق
قنئاــذقو لــىقحليفنتهــنقدلاتف قــذقخنل ــ ةقدلاند)ــذ،قع(ــنقدالســتادتيجيذقدألخــاىقشهــيقدإللبــنهق)19(
شنلحــاهقغيــاقدلت ليا)ــذققا)اــذق(ثــرقدلحــاهقدلت ليا)ــذقوتتايــًقخــإلددةقتجنبــرقت نليــاقدلحــاه،ق
ســ دءقكننقةلــكقخنلســبا)ذق(ــلقدل يــ دق لــىقفــا يذقعبــادفقدلأ ــفقعوقخاشــضقدل بــ لقخنل تنئــجق

ــذقللاأــنلكق)20(. دلت ليا)
ودلــذيق)شــهاهقدلأــادققشــيقظــرق(أاكــذقدلاولــذقضــاقدلجان ــنتقدإللبنخيــذقبــ ققتــنلقالقتانثلــيق
ــنق ــرقوق ته ــيقدلادخ ــيذقش ــنقدلسينس ــذقصاحينته ــىقدلاول ــّ تق ل ــألهقعنق)ف ــلقف ــسق( ــاق(تجنل غي

ــنلجق)21(. ــيقدلب ــتادتيجيذقش دالس
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شنل تــنلقدلادئــاقخيــلقيدد ــشمقودلجان ــنتقدلاتحنلفــذق(أهــنق)اخــرقضاــلقددئــاةقدلحــاوهقدلتــيق
ت ــ مق لــىقتج يــاقدلســكننقدلاحلييــلقعوقلــًءق( هــمقضــاقدل ــ دتقدلأســكا)ذقللســلاذقدلحنكاــذق
قخألهــنق دلتــيقتكــ نقشــيقلظابــنقع(ــنقشنقــاةقللشــا يذقعوقتبنلفهــنقشــيقشكابــنقولهجهــن،قوتأــافقع)ضــنز
حــاهقخأخســطقدألفــكنلقوعلخــصقدألدودتق(ــلققبــرقطــافقضأيــفقضــاقطــافققــ يق)ف قــهقشــيق

دل ــ ةقودلأــادق)22(.
وب نلــكقخأــضقدلبصنئــصقودلســانتقللجان ــنتقدلتــيقتاــنلسقبــذهقدلحــاوه،قودلتــيق)تســمق

خهــنقت ظيــمقيدد ــشم،قوبــيق)23(:
ق1 دلأارق لىقكسبقدلتأ)ياقدلشأبيقودستانلتهقلصنلحهن.
ق2 دســتثااقت ظيــمقيدد ــشمقدإلخفنقــنتقدلتــيقفــهاتهنقدلأاليــذقدلسينســيذقخأــاقدلهيــنلقدل ظــنمق.

دلســنخقق ــنمق2003مقودلاأنلضــذقدلتــيقتب تهــنقخأــضقدل ــ ىقودألحــًدهقدلاتضــالةق(ــلق
بــذهقدلأاليــذقلتاــنلسقدلأ ــفقطيلــذقدلفتــاةقدلااتــاةق(ــلق ــنمق2003ق-ق2017مققودلــذيق
دلتهــىقخنال تصن(ــنتقدلتــيق اــتقدلا نطــققدل ا)بــذ،قودلتــيق(ّك ــتقدلت ظيــمق(لقإ)جــندقخيئذق
حنض ــذ،قولأــرقفــ دباقبــذهقدلح دضــلقكثيــاةقعخازبــنقغيــنهقدلا نو(ــذق(ــلققبــرقعبنلــيق
بــذهقدلاحنشظــنتقللت ظيــم،قو) ابــققةلــكقحتــىق لــىق(ســت ىققــ ىقدأل(ــلقدلادخلــيقشــيق
ــنلق25000،قو(ــعق ــي،قودأللب بــذهقدلا نطــق،قإةقكننقشــيقدلا صــرق27000ق  صــاقع( 

ةلــكقدســتانعقدلت ظيــمقدلســيااةق لــىقبــذهقدلا نطــقق(ــلقدونقعيق( نو(ــذ.
ق3 دلابنغتذقوغينهقدلا دلهذقدلابنفاةق(عقدل  دتقدل ظن(يذ.

ــلقعلــرق ــامق( ــنتقعســل هقيدلكــاقودلف ــىقحــاهقدلأصنخ ــيقتتب  دةقتأتاــاقدلجان ــنتقدلت
ــاققــالق(ــلقدلبســنئا،قوبــ ق(ــنق ــذقإلحــنققعكب إلهــنكقودســت ًدفقدلاــافقدآلخــاقو(حنول
ق(ــلق اليــنتقدســت ًدفقوإلهــنكقللاولــذق (نلســتهقدل ن ــاةقســنخ نزقوت ظيــمقيدد ــشمقحنليــنز

ــذقخشــتىقدألســنليبقودل ســنئرقدلابتلفــذ. دلأادقي
ق4 دلتأبئذقدلأ نئا)ذ.

تتب ــىقدلجان ــنتقدلاســلحذقدلاذبــبقدلســلفيقدلاتاــاف،قوتحــنولقعنقتســتايرقعخ ــنءقدلا نطــقق
دلغاخيــذقدلذ)ــلق)تب ــ نقدلاذبــبقةدتــهقولكــلقخشــكلهقدلاأتــال،قوتحــنولقبــذهقدلجان ــنتقدشأهــمق

خنتجــنهقدلتاــافقودلتشــاد،ق(ســتفياةق(ــلقصاد ــنتقدلأاليــذقدلسينســيذقدلجنل)ــذقشــيقدلأــادق.
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ع(ــنقخبصــ صقدلاادحــرقدلتــيقتاــاقخهــنقحــاهقدلأصنخــنت،قشهــيقثــاث،قت ز ــتق لــىقدلأاليــذق
دلسينســيذقدلأادقيــذ،قو لــىقدلشــكرقدلتنلــيق)24(

دلااحلذقدألولى:قدالست ًدفقيقدلاشنعقدالستادتيجيم.
ــغق ــادق ــثقخل ــلقيق2005ق-ق2012مقدإللبــنهقدلا ظــم،قخحي ــاةق( ــاةقدلاات ــمقللفت ــنلسقدلت ظي )
ضحن)ــنقدلت ظيــمقي760000مق(ــلقدلأادقييــل،قخنإلضنشــذقإلــىقدلتا(يــاقدلاــنديقخــالقبــذهقدلفتــاة.
)ســتبامقدلت ظيــمقدســتادتيجيذقغيــاق(بنفــاةقلتفند)ــهقدلاخــ لقشــيق( دلهــنتق(ــعقدلأــاو، دلتظــنلدزق
ــذق ــنلكقلنلبي ــىق(أ ــعقدلبصــمقإل ــاهقودش ــ ققليســهرقتا(ي ــثقدلتف ــلقحي ــذق( ــاق(اء( ــاوفقعكث لظ

ــذقدلائيســيذق)25(. ــيقدلا دله ــهقش ــنفقإ(كنلينت ــ دلدهقوإضأ الســت ًدفق(
دلااحلذقدلثنليذ:قدلت دزنقدالستادتيجي:

ــادتق ــرقخنلتظنب ــلقيق2012ق-ق2014مقوتتاث ــاةق( ــادقللفت ــشمقدلتا ــمقيدد  ــنقت ظي ــنلسقخاله )
ودال تصن(ــنتقدلتــيقدســتانعق(ــلقخالهــنقتحــايقدل ظــنمقدلسينســي،قووظــفقدال تصن(ــنتق
إل اــنءقفــا يذقللأ ــفقدلسينســيق(ــلقلهــذ،قوخــثق(ــلقلهــذقعخــاىقدلتاــافقخيــلقعبنلــيقتلــكق

ــمق)26( ــذقدلحس ــادزقلااحل ــعقتاهي ــت ىقودس ــىق(س ــق،قو ل دلا نط
دلااحلذقدلثنلثذ:ق(احلذقدلحسمقيق2014/6/10(

(ــنلسق(ــلقخــالقدلت ظيــمقدلحــاهقدلادخليــذقدلاتاثلــذقخســيااتهق لــىقدلاحنشظــنتقدلغاخيــذقدأللخــعق
وخأــضقدلا نطــققدلاحنة)ــذقلبغــادد،قليبلــغق ــادقضحن)ــنقدلت ظيــمقخــالقشتــاةقدلحســمقإلــىقع لــىق
(ســت )نتقدلأ ــفقدلتــيقفــهابنقدلأــادقق( ــذقدلبثــنققدلأاليــذقدلسينســيذقخأــاق2003مقودلتــيقت ــالق

خـــقي28719مقضحيذ.
وتأسيســنزق لــىق(ــنقت ــامق)كــ نقدلحشــاقدلشــأبيقخ صفــهق(ك لــنقتحتيــنقحي )ــنقبــ قدأللســبق

.)27( عسنســيذق د تبــنلتق لثاثــذق للا دلهــذ،ق

- العتبار األول:
ــذقخ فــسقدلا اــقق ــهقدله )نتي ــيق)شــتغرقخابيأت ــيقالقتانثل إنقدلحشــاقدلشــأبيق(كــ نقعسنســيققتنل
ق دل تنلــيقللت ظياــنتقدإللبنخيــذ،ق(اــنق)جأــرقدألخيــاةقوشــققدل  د ــاقدل تنليــذقت تكــس،،قوخص صــنز

قلظن(يــنزقألل نخهــن. ققتنليــنز عنقشلســفذقبكــذدقحــاهقلــمقتجــاقخأــاق الــنز
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- العتبار الثاني:
إلــهقخاــنقبــ قحشــاقفــأبيقةوقلؤ)ــذقلغادشيــذق(حليــذق)تحــ لقإلــىق( صــذققتنليــذقدشن يــذقع(ــنمقعيقخــؤلق
لا)ــاةقتفتحهــنقدلت ظياــنتقدإللبنخيــذ،قأللــهقغيــاق(اخــ لقخســ فقدألوليــنتقدلحاخيــذقدلتــيقتكــ نق

لاىقدلاؤسســذقدلأســكا)ذ.

- العتبار الثالث:
ــاتق ــنقإحــاىقتاث ــذقخصفته ــلقســنخ يهقكــ نقدلت ظياــنتقدإللبنخي ــذق( ــاقعباي ــنلهقعكث و)اكــلقد تب
ــقق ــبقدولقدلفينل ــذقتلأ ــنل)عقدولي ــقق(ش ــفقلتح ي ــيقت ظ ــذقدلت ــاقدل ظن(ي ــذقغي ــنتقدل تنلي دلاؤسس
دلات ا(ــذقلتســيياق اليــذقدلت ســيم،قشيكــ نقدلحشــاقدلشــأبيقدلا دلــهقلهــنقخاــنقبــ ق(كــ نق(حلــي،ق
قلل لــ دقدله )نتــيق ليــسققــندلدزق لــىقلســفقبــذهقدلفينلــققدلات ا(ــذقشحســب،قخــرقســيك نقحن(يــنز
ــذق ــلق( ا  ــاق( ــيقعكث ــعقش ــذيق)اتف ــىقدلاشــاوعقدلت ســيايقدل ــقق ل ــعقدلاا) ــيقخشــكرق) ا دلاحل

ــذق)28(. ــيق اــ مقدلا ا  ــذقش لغادشي
ــنقتســاق ــذقك له ــذقشأنل ــذقدلشــأبيذقدســتادتيجيذقحاخي ــذقدل تنلي ــحقدلا دله ــىقبــذدقدألســنسقتصب و ل
دلثغــاةقدل ظا)ــذقشــيقدلث نشــذقدل تنليــذقدل ظن(يــذ،قكاــنقت هــيقشــيقدل قــتقةدتــهقدل لــ دقدلأادئــيقدلــذيق
)شــتغرقلتســيياق اليــذقدلت ســيم،ق(ــنقددمقدلبأــاقدلشــأبيقدلتاحاــيق) هــاقدلباــ ةقدلتاهيا)ــذقدلتــيق

تســأىقإلــىقتح ي هــنقبــذهقدلت ظياــنتقدإللبنخيــذ.

- العتبار الرابع:
ــذق ــىقصــ لقدلحــاوهقدلأندل ــذقبــيقعلل ــذقدشن ي ــنقثنل ) ــنقحاخ ــذقدلشــأبيذقخ صفه ــذقدل تنلي إنقدلأالي
قدلت اــعقخبص صهــن،قوشــيقلفــسق ودلتــيقالق)اكــلقأليق(كــ نقحك (ــيقحتــىقلــ قكننقدســتكبنل)نز

ــذق لــىقحــاقســ دء. ــذقودإلقلياي دل قــتقتلأــبقدولقدللحاــذقدل ط ي
شأ ا(ــنقع ل ــتقدإلددلةقدأل(ا)كيــذق-قخً ن(ــذقدلائيــسقدأل(ا)كــيقلــ لجقخــ شق-ق ــلقدســتادتيجيذق
دلحــاهق لــىقدإللبــنه،قإلاــنقشتحــتقك ــ ةقسينســيذقوح  قيــذقتســاحقلل ال)ــنتقدلاتحــاةق
دأل(ا)كيــذقخن تاــندقسينســذقدلكادبيــذق لــىقدلأنلــمقعلاــع،قوتصفيــذقحســنخنتهنق(ــعقعلظاــذقسينســيذق

خنلكن(ــرقدونقدلتهــننقإلــىقدل نلــ نقدلاولــيق)29(.
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ــلق ــذق( ــيقدلا ا  ــاةقش ــلقدولقكثي ــذقع( ــىقز ً  ــنهقعدتقإل ــىقدإللب ــتادتيجيذقدلحــاهق ل وإنقدس
قإلــىقآســينقدل ســاىقودلا ا ــذق دلشــانلقدإلشا) ــيقإلــىقدلشــاققدألوســط،قخــرقحتــىقإلهــنقتتجــهقُقُا(ــنز

دألولدســيذ،قوبــ قخاــاقحيــ يقددبــمق)هــادقدلــاولقخنلتفتــتقدلجغادشــيق)30(.
و لــىقضــ ءقدلحــاوهقدلتــيقفــ تهنقدلت ظياــنتقدإللبنخيــذقدلاســلحذقضــاقدلأاليــذقدلسينســيذق
خاادحلهــنقدلثــاث،قوبــيقحــاوهق-قكاــنقدتضــحق(اــنقت ــامق-قالق)اكــلقللجيــ شقدل ظن(يــذق
ــهق ــأبيقخصفت ــاقدلش ــازقدلحش ــنقليب ــنقوت ا(ه ــهقزحفه ــ فقخ ل ــىقدل ق ــنقعوقحت ــنقعوقإ) نشه ( دلهته
دل ــ ةقدل حيــاةق-قإلــىقلنلبــهقدلاؤسســذقدلأســكا)ذقدل ظن(يــذق-قدلتــيق)ســأهنقدل قــ فقخ لــهقبــذهق
دلجان ــنتقدلاســلحذق-قوخنلــذدتقت ظيــمقيدد ــشمقدلببيــاقخحــاوهقدلأصنخــنتقودلحــاوهقغيــاق

ــن)31(: ــبنه،قعباه ــذقعس ــذق-قلجال دلت ليا)
ق إنقدلحشــاقدلشــأبيققــ دتق(نلســتقدلحــاوهقودلاأــنلكقغيــاقدل ظن(يــذ،قوتااســتق ليــهق-

لفتــاةقط )لــذ،قالقســيانقعلهــنقتجيــاققتــنلقدلاــانقوحــاهقدلشــ دلع.
ق ــذق- ــاةق(تااش ــرق  ي ــذقتحا ــنق-قت دلــهقلان  ــفق(ك لنته ــذق-قوخابتل ــ دتق  نئا) ــنقق إله

ق(ــلقدلتــ دزنقتتالبــهق(ثــرقبــذهقدلحــاوهقوتبــاوق(تأــذلةقوصأبــذق و(ــلقثــمقشــإنقب ــنكقل  ــنز
 لــىقدل ــ دتقدل ظن(يــذ

ق دال(تثــنلقلفتــ ىقدلاالأيــذقدلا) يــذقو(ــنقتحالــهقبــذهقدلفتــ ىق(ــلق(أنلــيقدلجهــندقودلاشــنعق-
 ــلقدلا اســنتقودلحا(ــنت.

وتأسيســنزق لــىقبــذهقدألســبنهقتاك ــتققــ دتقدلحشــاقدلشــأبيق(ــلقتح يــققدلتصــنلدتقشــيقكنشــذق
ــيق ــ دقش ــلقدلصا ــمق( ــذدقدلت ظي ــلقب ــمق)تاك ــمقيدد ــشم،قول ــنقضــاقت ظي ــيقخنضته ــنلكقدلت دلاأ
كنشــذقدلا دقــع،قودســتحنلق ليــهقدســتأندةقفــباقودحــاق(ــلقدأللدضــيقدلتــيقكننق)حتلهــنققبــرقبــذهق

ــذ. ــذقدلاتكنشئ دلا دله
وتبــاوقخأــضقلتنئــجقتلــكقدلاأــنلكقدلاتانثليــذقوغيــاقدلت ليا)ــذقشــيق(أاكــذقتحا)ــاق( نطــققحــًدمق
خغــادد،قو( هــنق( ا ــذقلــافقدلصبــا،قإةقخــاعتق اليــذقتحا)ابــنقشــيقي2014/10/24ممق
ودســتااتقلي (يــل،قخنضتهــنقدل ــ دتقدأل( يــذقدلأادقيــذقودلحشــاقدلشــأبي،قوكننقباشهــنقدســتأندةق
دلســيااةق لــىقلنحيــذقلــافقدلصبــاقدالســتادتيجيذقشــيق(حنشظــذقخنخــرقودل ا)بــذق(ــلقخغــاددق
ــتق ــيقكنل ــاءمقدلت ــذقيدل جــفقوكاخ ــققدلا اس ــىقدلا نط ــاق ل ــلقخا ــكلهق( ــنقتش ــاء،قولا وكاخ
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ــلق ــمقخشــلقبجاــنتقضــاق(ا)ي ــكقدلت ظي ــادتقةل ــيقتســب هنقتها) (ســاحنزقإللبــنهقدد ــشقودلت
ــ مق نفــ لدءق)32(. ــ نق) ــلق)حي ــًودلقدلذ) دل

كاــنقتاكــلقدلحشــاقدلشــأبيق(ــلقشــكقدلحصــنلقدلــذيقددمقألكثــاق(ــلقثانليــلق) (نزق ــلقلنحيــذقآ(اليق
ــخقي2014/9/2ممق ــكقختنل) ــل،قوةل ــذقصــاحقدلا) ــيق(حنشظ ــ قش ــ زقخ ل(نت ــذقل ضــنءقط دلتنخأ

.)33(

ــنتقيدد ــشمقالســتأندةقدلســيااةق ــذقضــاق صنخ ــنلكق  يف ــ دتقدلحشــاقدلشــأبيق(أ وخنضــتقق
 لــىقدلا نطــققدلتــيقدلتنحهــن،قكنلســأا)ذقوللــ الءقوحــ ضقحاا)ــلقو( نطــققفــانليقدلا ادد)ذق

وفــاققدلا ص ل)ــذ،قلتألــلق)ــ مقي2015/1/26ممق ــلقتحا)ــاقكن(ــرق(ا) ــذقد)نلــىق)34(.
ــ ندقعوق ــلقدونقعيقإس ــذق( ــنلكق  يف ــاةق(أ ــاقعنقخنضــتق  ــأبيقخأ ــاقدلش ــ دتقدلحش ــتقق وتاك 
غاــنءقلــ يق(ــلقدســتأندةق(حنشظــذقصــاحقدلا)ــل،قوكننقةلــكقشــيقي2015/12/26مم،قوليبــاعق

خأــاقتلــكقدلاأــنلكقدلأــاقدلأكســيقلهً)اــذقبــذهقدلجان ــنتقدإللبنخيــذق)35(.
ودســتاادلدزقلذلــكقدســتانعقدلحشــاقدلشــأبيقتحا)ــاقدأللبــنلقخاــنقشيهــنققضــنءقدلفل لــذق(أ ــرق
ــذق ــيقدلأنصا ــنهقش ــفقودإللب ــذقدلأ  ــنقلاانلس ــقق( ه ــتقت ال ــيقكنل ــذقودلت ــنتقدإللبنخي دلجان 
ــذدق ــهمقب ــر،قليس ــاقدلا صــرقخنلكن( ــىقتحا) ــكق ل ــ دتقت ف ــذهقدل  ــلقعنقب ق  ــادد، شضــاز خغ
دلحشــاقخأــاقبــذهقدلاأــنلكقوتاهيــاقدلأــادقق(ــلقدلــسقبــذهقدلجان ــنتقشــيقخ ــنءقدلاولــذقدلأادقيــذق

ــذ. ــندئقدلا)ا ادطي ــذقو(ب ــننقودلا دط  ــ ققدإللس ــاقح  ــقق(أن)ي ــذقوش دلحا)ث
القفــكقعنقدإللجــنزدتقوداللتصــنلدتقدلتــيقح  هــنقدلحشــاقدلشــأبيقودلتــيقدســتانعق(ــلقخالهــنق
تحا)ــاقغنلبيــذقدلاــانقودلا نطــققدلتــيقكننق)حتلهــنقت ظيــمقيدد ــشم،قتثيــاقدلأا)ــاق(ــلقدلتســنؤالتق
ق ــلق خبصــ صق(ســت برقدلحشــاقدلشــأبيقودلتحا)ــنتقدلتــيق) دلههــنقشــيقدلادخــر،قشضــاز

ــذ. ــذقودلاولي ــنتقدإلقلياي دلتحا)
ــاقدلأــنمقلل ــ دتقدلاســلحذ،قوتل يهــنقدألود(ــاق ــذقدلحشــاقدلشــأبيقخنل نئ ــنطقبيئ شبنلاغــمق(ــلقدلتب
دلأســكا)ذق( ــه،قغيــاقعنقثاــذقضجــذق(حليــذقوإقليايــذقودوليــذقتهــافقإلــىقدل يــرق(ــلقبــذهق
دلتشــكيات،قولخاــنقت ظــاقإليهــنقوإلــىقدلت ظياــنتقدإللبنخيــذقخأيــلقودحــاة،قدأل(ــاقدلــذيق)جأل ــنق
ــهقودلاســت برق ــيقت دله ــنتقدلت ــذقللحشــاقدلشــأبيقودلتحا) ــذقدل نل لي ــىقدلابيأ لســلطقدلضــ ءق ل



( دز)لقدل  ىقشيقظرقدلتها)ادتقدلاتانثليذقشيقدلأادق276 محور العدد|

دلــذيقســيك نق ليــهقك ــ ةقعسنســيذقشــيقدلحفــنظق لــىق(يــًدنقدلت دزلــنتقدأل( يــذقودلسينســيذقشــيق
ــادق. ــذقودلأ ــذقدإلقلياي دلا ا 

ثانيا: الحشد الشعبي قوة التوازن
ــىق ــ مق ل ــيقت  ــ شقدلت ــذقدلجي ــنم،قفــهاتقتجاخ ــاقوشيت  ــنقدلجًدئ ــادن،قو( ه ــلقدلبل ــاق( إنقدلأا)
ــلقعلــرق ــنقتؤســسق( ق( ــنز ــيقغنلب ــذقدلأســكا)ذ، ودلت ــ دتقدل ظن(ي ــاقدل  ــلقغي ــايق( عســنسقلانبي
ــ ةقخشــا)ذق ــنقق ــًوقدلبنللــيقخن تبنلب ــنقدلغ ــيقتهــادهقو( ه ــنعق ــلقدل طــلقضــاقدألخاــنلقدلت دلاش

ــذ. ــا يذقدل ط ي ــكقدلش ــذ، تاتل ضنلخ
وشــيقدلأــادققو لــىقخلفيــذقســ  طقدل ظــنمقدلســنخققلــمقتســت اقدألوضــنعقدأل( يــذقشــيقظــرقتجنةخنتق
ــذ،  ــذقوطنئفي ــذقودقتصند) ــنتقدلتان ي ــىقعز( ــأدىقإل ــه، ش ــتاتقوطأت ــيقدف ــنكقع(  ــيذقوإلخ سينس
لألــتقدلبلــاقشــيق( دلهــذقعقــ ىقوعخاــاقتحــٍاقتاثــرقخنلغــًوقدلاد شــيقلبأــضق(ــانقدلأــادق، 

ودلــذيقدســتا ىقدلاالأيــذقدلا) يــذقلتحاــرق(ســؤوليتهنقشــيقدلا ــ ةقإلــىقدلجهــندقدلكفنئــي.
ودســتجنخذقلتلــكقدلا ــ ةقتشــكرقشــيقدلأــادققليــشقلانبيــايقباشــهقدلاشــنعق ــلقدل طــلقوت ا)ــمق
دلا ــمقودإلســ ندقلل ــ دتقدلاســلحذقدلأادقيــذقدل ظن(يــذ،قوكنلــتقخ دكيــاقفــا يتهقعلــهقوليــاقشتــ ىق
ــنهق ــذقتج ــذقدلاول ــلقود)ا ( ــظقدل ط ــيقحف ــلقدألدودلقش ــاق( ــتقدلأا) ــيقلأب ــذقدلت ــذقدلا) ي دلاؤسس

(بتلــفقدألخاــنلقدلتــيقكنلــتقتهادبــن.
بــذدقدلجيــشقدلجانبيــايقبــ قدلحشــاقدلشــأبيقدلــذيقضــمقكنشــذق(ك لــنتقدلاجتاــعقدلأادقــي، 
ودلــذيقلــمق)كــاق)تشــكرقو) تظــمقحتــىقدلتفأــتق(أ  )ــنتقدلشــأبقخصــ لةق ن(ــذقوق دتهقدلاســلحذق
خصــ لةقخنصــذ، و لــىقخلفيــذقد(تاكــهقدلحاــنسقدل ط ــيقودلت لــهقدلأ نئــايقدلاضــندقلأ نئــاق
دلتكفيــاقودل تــرقولشــاقدلف ضــىقودلأ ــفقودإللبــنه، ليتاكــلقخــالقشتــاةق(ــلقدحــاقدلجان ــنتق

دإللبنخيــذقشــيقدلأا)ــاق(ــلقدلاــانقدلتــيقدحتلتهــن.
وتبــاوقدلاغبــذقدإللســنليذقلاأاشــذقدلاســت برقظنبــاةقتأل)بيــذق اشهــنقدإللســننقشــيق(ادحــرقتاــ لهق
دلابتلفــذ،  لــىقعنقبــذهقدلاغبــذقالقت تصــاق لــىقدألشــادد، خــرقتشــارقدلســلاذقدلسينســيذقدلتــيق
دلتشــاتقشــيقعلوقتهــنق(حــنوالتقدســتااعقدلاســت برقو(ــنق)حالــهق(ــلقدحتاــنالتقدل صــاقودلهً)اذق

عوق(ــنق)اخــاهقشــيقدلبفــنءقدلبصــ مقدلسينســيذق)36(.
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وقــاقظهــاق لــمقدلاســت برقدلــذيق)اصــاقدلتغييــاقشــيقظنبــاةق(أي ــذ، و)ســأىقلتحا)ــاقدالحتانالتق
دلابتلفــذقلتا لبــنقشــيقدلاســت برقوت صيــفق(ــنق)ســن اق لــىقتاليــحقدحتاــنلق(أيــلق لــىقغيــاهق

)37(

و)أت ــاقعحــاقدلبنحثيــلق)38(قخــأنقثاــذقعبايــذقللالدســنتقدلاســت بليذق)اكــلقخاصــذقعخــازق(حنولبــنق
شــيق(ــنق)لــي:

ق1 ــلقخــالقدســت ادءق. ــذقللاســت برق( تحــنولقدلالدســنتقدلاســت بليذقعنقتاســمقخا)اــذقكلي
دالتجنبــنتقدلااتــاةق بــاقدألليــنلقودالتجنبــنتقدلاحتاــرقظه لبــنقشــيقدلاســت برق

ودألحــادثقدلافنلئــذ، ودل ــ ىقدلا) ن(يــذقدلاحكاــذقلألحــادث.
ق2 ــؤقخهــنققبــرق. ــققدلت ب تســن اقدلالدســنتقدلاســت بليذقشــيقدلتبفيــفق(ــلقدألز(ــنتق ــلقطا)

ــن. ــؤقلا دلهته ــن، ودلتهي وق  ه
ق3 ــادل، . ــعقدل  ــنتق(ســت بليذقلصنل ــاق(الأي ــلقخــالقت شي ــادلق( ــعقدل  ــنتقص  تافــياق الي

ودقتــادحق(جا  ــذق(ت   ــذق(ــلقدلاــاققدلااك ــذقلحــرقدلاشــكات...قوتحســيلققــالةق
ــاقشــيقدلاســت بر. صنلــعقدل ــادلق لــىقدلتأثي

ــنءق(ــلقبً)اــذقدلجان ــنتق ــيقظــرقداللته ــذقخبصــ صق(ســت برقدلحشــاقش ــاهقدلبنحث ــذيقتأت  ودل
دإللبنخيــذقوشــيق( ا(تهــنقت ظيــمقيدد ــشمقعنقدلــاولقدلأســكايقودأل( ــيقللحشــاقســيب ىق(ســتااد
وع ت ــاقعلــهق(ــلقدل دلــبق لــىقدلحشــاقدلشــأبيقخأــاقدل صــاقدلاظفــاقدلــذيقح  ــهقعخ ــنؤهقدلا نتل نق
وعلهــ دقدلت دلــاقدلأســكايقلاد ــشقشــيقدلاــانقدلأادقيــذ،قعنق)أــاودقدلأــاةقوق)بــاعودق(احلــذق
( دلهــذقلا)ــاة،قشــاق)اكــلقعنق)ت نســ دقدلباــاقدلــذيقدشأــ هقودل ادخيــلقدلتــيققا( بــنقشــيقســبيرق
صــ نقعلضقدل طــلقوفــأبه،قوســيك نقلهــذدقدلحشــاقدولقشن ــرقشــيق( ــعقوقــ عقدلاؤد(ــاةق(ــاةق

عخــاىقوتكــادلقســي نل) قدحتــالقدد ــشقأللدضقودســأذق(ــلقدلأــادق
ــاق ــرقدلحش ــنت، خ ــىقدلثك  ــعقإل ــرقوتتادل ــيقت نت ــكا)ذقدلت ــ ةقدلأس ــسقخنل  ــأبيقلي ــاقدلش شنلحش
(شــاوعقدســتادتيجيق)أاــرق لــىقدســت ادلقدلأــادققوتحا)ــاهق(ــلقدإللبــنهقدلفكــايقودلاســلح.
شنلحشــاقدلشــأبيق)بــازقكاشــاوعقوط ــيقد ــتقإليــهقدلاالأيــذقدلا) يــذ،ق(ــلقخــالقطــاحقلفســهق
كاادشــعق ــلقعلضقدلأــادققوكاد(ــذقفــأبه، وقــاقعثبتــتقدل جنحــنتقدلأســكا)ذقدلتــيقح  هــنقشــيق
ــ دلق ــظقدأل( ــادقوحف ــاةقدلب ــىقوح ــهقوحاصــهق ل ــاىقوط يت ــلق( ــكرقدلأادقيي ــنلقل ــنحنتقدل ت س
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ــلق(ــلق ــذ، ودلحــاصق لــىقد(ــنءقدلأادقيي ودأل ــادضقودأللفــسقودســتجنخذقلت ليهــنتقدلاالأي
ــلقعوقدلاذبــبقعوقدلأــاقق)39(. ــًقخي هــمق لــىقعســنسقدلا) دونقعنق)اي

وشــيقظــرقدألوضــنعقدل نئاــذ، )ب ــىقدلتها)ــاقدإللبنخــيقحنضــادقك لــهق)تل ــىقدلا ــمق(ــلقدلاودئــاق
دلاوليــذقودإلقليايــذقدلتــيقتشــأاقخــأنقدلحشــاق)شــكرقخاــادزق لــىق(شــنل)أهنقوعبادشهــنقو(صنلحهــنق

شــيقدلا ا ــذ.
ش ــاقدلتكــًتقدلاأندلــذقدأل(ا)كيــذقشــيقدلأــادقق لــىقعســنسقولــ دقحلفــنءقوع ــادءقددخــرقوخــنلجق
دلأــادق،قشنل ال)ــنتقدلاتحــاةقدأل(ا)كيــذقتســأىقللت شيــققخيــلق(صنلحهــنقدلبنصــذقو(صنلــحق
حلفنئهــنقدالســتادتيجييلق-قدولقدلبليــجقوإســادئيرقوتاكيــنق-قشــيقحيــلق)تاثــرقدأل ــادءقدلت ليا)ــ نق

لل ال)ــنتقدلاتحــاةقخإ)ــادنقوســ ل)نقودلا نو(ــذقدإلســا(يذقخاــنقشيهــنقدلحشــاقدلشــأبيق)40(.
ــادققســنحتهق ــرقدلأ ــنهقلجأ ــذقدإللب ــنتقدلاتحــاةقدأل(ا)كي ــتقدل ال) ــذدقدألســنسقوظف ــىقب و ل
دلكبــاىقشــيقدلأنلــم، شظــرقدأل(ــلقودالســت ادلقشــيقدلأــادقق(اتبــكن، خنلاغــمق(ــلقلايــعقدلجهــ دق
ــهق ــيقودله ــاقخــاققع(  ــنه، وكننقعكب ــ دءقدإللب ــلقعلــرقدحت ــتق( ــيقخذل ــذقدلت دلسينســيذقودأل( ي

ــيقي2014/6/10مم. ــيقدد ــشقش ــاقعلبنخي ــذقدلا صــرقخي دلأــادققســ  طق(ا) 
وشيقحا)ثقسنخققلأض قبيئذقدلاعي،قدل ينديقشيقدلحشاقدلشأبيقيكا)مقدل  ليمققنل:

ــنمق ــىقدل ي ــلقودآلخــاقإل ــلقدلحي ــندلقخي ــتق(ت دلــاةقوتب ــنقزدل ــيق( ــنهقدل نئاــذقدلت يقإنقلاد ــشقخا)
خأاليــنتقإلبنخيــذقتســتا يقضــاولةقدلتصــايقلهــنق(ــلققبــرقدلحشــاقدلشــأبيقدلــذيق)حتــنجقإلــىق

ــامق)41(. ــاةقدلتها) ــذقلســبينزقإلخــادجقبــذهقدلجان ــذق(ــلقددئ ــاةقط )ل شت
ــذقدالســتأاددق ــذقدلتــيقت ــفق لــىقعبب ــذقدل ــ ةقدلضنلخ ــهقســتب ىققــ دتقدلحشــاقدلشــأبيقخاثنخ و لي
 لــىقدلــاودمقللتصــايقللتها)ــادتقودلابنطــاقدإللبنخيــذقع) اــنقظهــاتقشــيق(بتلــفق(ــانقدلأادق.
شنلحشــاقدلشــأبيقســيك نقصاــنمقدأل(ــننق لــىقضــ ءقتصا)ــهقلإللبــنهق(ــلقلهــذ، و(ــلقلهــذق

عخــاىقحان)تــهقلكيــننقدلاولــذقولظن(هــنقدلسينســيقضــاقعيقخاــاق)اكــلقعنقتتأــاضقلــه.
ــذق-ق ــلحذقدلأادقي ــ دتقدلاس ــبقدل  ــىقلنل ــاةق-قإل ــ ةقدل حي ــهقدل  ــأبيقعل ــاقدلش ــتقدلحش ــاقعثب وق
ــذق ــاةقدلا) ي ــهق)اتلــكقدلأ ي دل ــندلةق لــىقحفــظقدلبلــاقوســا(تهق(ــلقتاــادقدد ــش،قوالقســيانقعل
ق ــلقدلببــاةقدل دســأذقدلتــيق دلكنشيــذقدلتــيقدســتااتقزخاهــنق(ــلقشتــ ىقدلاالأيــذقدلا) يــذ،قشضــاز
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د(تلكتهــنقشصنئــرقدلحشــاقشــيقحــاهقدلشــ دلع،ق)ؤ)ــاقةلــكق(ــنقتح  ــهق(ــلقدلتصــنلدتقخنبــاةقشــيق
ــذ. ــنتقدلاتحــاةقدأل(ا)كي ــىقدل ال) ــاةقشنقــتقتصــ لقحت ــذقدلا نطــققوخاــاةققصي كنش

ودلحشــاقدلشــأبيق)اتلــكقدلشــا يذقدل نل ليــذقلل ــ دتقدلاســلحذ،قش ــاقلــنءقشــيققنلــ نقلقــمقي40مق
لســ ذق2016قودلــذيقعطلــقق ليــهققنلــ نقبيــأةقدلحشــاقدلشــأبيق(ــنق)لــيق)42(:

دلاندةقدألولى:
ــمقي91مق ــيقدلااق ــبقدأل(ــاقدلا) دل ــندقتشــكيلهنقخا ل ــأبيقدلاأ ــأةقدلحشــاقدلش ــ نقبي /قتك عوالز
دق(ــلقدل ــ دتقدلاســلحذق ق)تاتــعقخنلشــبصيذقدلاأ  )ــذ،قو)أــاقلــًءز شــيق2016/2/24مقتشــكياز

ــ دتقدلاســلحذ. ــنمقلل  ــاقدلأ ــطقخنل نئ ــذ،قو)اتب دلأادقي
دق(لقبذدقدل نل ن،قوبي: ثنلينزق/ق)ك نق(نقولدق(لق( دلدقدأل(اقدلا) دليقي91مقلًءز

ق1 دق(ــلقدل ــ دتقدلاســلحذقدلأادقيــذق. قولــًءز ق ســكا)نزق(ســت از )كــ نقدلحشــاقدلشــأبيقتشــكياز
و)اتبــطقخنل نئــاقدلأــنمقلل ــ دتقدلاســلحذ.

ق2 )تألفقدلتشكيرق(لققيندةقوبيأةقعلكننقوص  فقوعل )ذق( نتلذ..
ق3 )بضعقبذدقدلتشكيرقو( تسب هقلل  دليلقدلأسكا)ذقدل نشذةق(لقلايعقدل  دحي..
ق4 ــمقتكييــفق( تســبيقو(ســؤوليقوآ(ــايقبــذدقدلتشــكيرقوشــققدلســينقنتقدلأســكا)ذق(ــلق. )ت

ــنت. ــ ققودل دلب ــ مقدلح  ــبقو(بصصــنتقو ا ــذقولودت تادتيبي
ــذقللحشــاقدلشــأبيقدلــذيق ــذقدل نل لي ــهقعنقدلاــندةقدلادخأــذق(ــلققنلــ نقدلحان) (ــنقتجــالقدإلفــنلةقإلي
ــندةقي61مق ــلقدلا ــاق( ــىقعحــكنمقدلب  ــخق2016/11/26مقدســت نددزقإل ــيقختنل) ــننقدلأادق ــاهقدلبالا عق
ودلب ــاقيثنلثــنزمق(ــلقدلاــندةقي73مق(ــلقدلاســت لقدلأادقــيقدل نشــذقلســ ذق2005مقت ــصق لــىق(ــنق)لــي:
تبــ لقشصنئــرقوتشــكياتقدلحشــاقدلشــأبيقخا لــبقبــذدقدل نلــ نقحــققدســتبادمقدل ــ ةق
دلاز(ــذ، وكذلــكقتحا)ــاقدلاــان، ودل يــنمقخــكرق(ــنق)لــًمقلــادعقدلتها)ــادتقدأل( يــذقودإللبنخيــذق

ــادق. ــنقدلأ ــاضقله ــيق)تأ دلت
كاــنقتلــًمقدلاــندةقدلبن(ســذق(ــلقدل نلــ نقدلحك (ــذقدلأادقيــذقو(جلــسقدل ــ دهقختهيئــذق(ســتلً(نتق
ودحتينلــنتقتشــكياتقدلحشــاقدلشــأبيقدلأســكا)ذقوغيابــن، (اــنق)تالبهققين(هــنقخألشــاتهنقدأل( يذق
ودلأســكا)ذقشــيقحــنلقوقــ عقدلتها)ــاقدأل( ــيقللأــادققعوق(ــنق)تالبــهقخ نؤبــنقشــيقحنلــذقدلجه ز)ــذق

دلتن(ــذقلــادعقتلــكقدلتها)ــادت.
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و لــىقبــذدقدألســنسقالقتــاىقدلبنحثــذقشــيقدلا ــ دتقدلاحليــذقودإلقليايــذقودلاوليذقخحرقتشــكياتق
ــذقدإلخ ــنءق لــىق ــ نقودلشــا يذق(ــلقلهــذ، و(حنول دلحشــاقدلشــأبي، ســ ىقخــاوجق لــىقدل نل

د)ا (ــذقدلتها)ــاقدإللبنخــيقخغيــذقتح يــقق(شــنل)عقســلا )ذق لــىقحســنهقدأل(ــلقودالســت ادل.
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مستقبل إدارة التنوع وآلياته في العراق

م.م زهراء عبد األمير الحربي

المستخلص:
تاثــرقإددلةقدلت ــ عقودحــاةق(ــلقعبــمقدآلليــنتقدلتــيقتتبأهــنقدلــاولقللتأن(ــرق(ــعقدلتأاد)ــذقداللتان يذق
ــثقتأاــرق(ــلقخــالقسينســنتق(تأــادةقةدتقســانتق ــن،قحي ــذقددخــرقدوله ودلت   ــنتقدلابتلف
سينســيذقودســت ل)ذودلتان يذق لــىقتاكيــلقدل ظــنمقدلسينســيق( نســتيأنهقلايــعقدلاك لــنتق
ــمق ــلقعب ــلايقودحــاةق( ــشقدلس ــذقدلتأن) ــرق الي ــذ.قوتجأ ــنقدلاول ــ نق( ه ــيقتتك ــنءدتقدلت وداللتا

ــيزن. ــذقدلتان يزنوسينس ســانتقدلاول
ــذقدلا نســبذق ــاقدلبيئ إنقدلهــافق(ــلقتاكيــلقإددلةقدلت ــ عقكسينســذق ن(ــذقلل ظــنمقدلسينســيقبــ قت شي
ــذق(اــنق)جأــرق(حصلــذق اــرقدل ظــنمق(ــلقخــالقدلســلاذق ــذقولالتاــنءدتقدلفا ي ــذقدلث نشي للتأاد)
ــاولق ــيقدل قش ــنقدل ظــنمقدلسينســيقخنصــذز ــيق) صاب ــذقودلتشــا)أيذق(ت نســبزن(عقدألبــادفقدلت دلت فيذ)
ــ عق ــاقسينســنتقإددلةقدلت  ــادق،قإةقإنقضاــننقت دش ــعقدلأ ــذق( ــذقكنلحنل ــيق(ادحالت نلي ــيقتاــاقش دلت

ــذقشــيقدلبلــا. )ســن اقشــيقدســت ادلقدل ظــنمقدلسينســيقود ــمقسينســنتقدلت اي

The Future of Managing Diversity in Iraq and Its 
Mechanisms

Abstract:

Diversity management represents one of the most important 
mechanisms that countries follow to deal with socialpluralismanddive
rsityvariouswithin theircountries, as it works through multiple policies 
with political, constitutional and social features to enable the political 
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system to accommodate all components and affiliations that make up 
the state. It makes the process of peaceful coexistence one of the most 
important social and political features of the state.The goal of enabling 
diversity management as a general policy for the political system is to 
provide the appropriate environment for cultural pluralism and sub-
affiliations, which makes the outcome of the system’s work through 
the executive and legislative authorityproportionatewith the goals 
intended by the political system, especially in countries going through 
transitionalphasessuch as the caseof Iraq, as ensuring the availability of 
diversity management policies help in stabilizing the political system 
and supporting development policies in the country.

المقدمة 
ــاق ــعقظ دب ــذدقدلاجتا ــافقب ــذق  ــايق(  ــعقدلبش ــذقللاجتا ــاةق(از( ــيقظنب ــادقداللتان  إنقدلتأ
ــذق ــًدتقدلث نشي ــإنقدلتان) ــاهقش ــكقوخأ ــرقةل ــرققب ــذ،قخ ــذقدلبنصــذقودلاول ــلأيقودلالكي ــندلقدلس دلتب
ــًدتق ــيقتان) ــيذقب ــفقدلسينس ــاؤىقودلا دق ــيقدل ــًدتقش ــلقتان) ــنقتفاضــهق( ــذقخا ــذقودلا) ّي ودلِأاِقّي

ــه.ق ــايقةدت ــعقدلبش ــذقدلاجتا ــذقلابيأ (از(
ــنةق ــذقدلحي ــتقآلي ــاقث دخ ــادقعح ــف،قوغ ــ عقو(بتل ــمق(ت  ــليمقلأنل ــادل،قوتس ــا،قوإق ــادقتأكي ودلتأ
دلاأنصــاة،قوكيفيــذقإددلتــهقودلتأن(ــرقودلتفن ــرق(أهــنقســي  دقخشــكرقعوقخآخــا،قإلــىقخلــ لةق
ــعقدآلخــا.ق ــ نق( ــنقوتأن)ش ــيقح دلل ــذقش ــن(حقودلحــ دلقودلااول ــادمقودلتس ــذقودالحت ــذقدلذدتي دلالكي
وتأبــاقدالختاشــنتقعوقدلتأــاددتق ــلقةودتهاــنقشــيقدله )ــنتقدلث نشيــذقودلباد(ــجقدالقتصند)ــذق
ودال ت ــنددتقدلا) يــذقودلتجاأــنتقدإلث يــذقودأللظاــذقدلسينســيذقوغيابــن،قشلــمق)أــاقكنشيزنقتشــبيصق
د،قكاــنقكنلــتقشــيقدلانضــيق ــنقخن تبــنلهقح ي ــذقودقأيــذقحنضــاز دلتأــادقوإلاــنقكيفيــذقتجســياهق اليز
وســتك نقشــيقدلاســت بر،قوالقتأ ــيقدالختاشــنتقعوقدلتأــادق ا(ــنتقدلفشــرقعوقدالئــرقدلباــأقعوق
 ــامقدل ــالةقشــيقدل صــ لقإلــىقلــ دهقودحــاقكاــنق)ــاىقدلبأــض،قشنلســينققدلتأــاديقدلث نشــي،ق
 لــىقســبيرقدلاثــنل،قبــ ق  صــاقضــاوليقلتالاــذقدل ياــذقدلا ض  يــذقشــيقدل دقأيــلقدلسينســيق
ودألخاقــي،قكاــنقعنقدلســينققدلتأــاديقدالقتصــندي،قكاثــنلقثــنٍن،قبــ قحنلــذقعسنســيذقإلحــادثق

دلحاكيــذقشــيقدألســ دققدلاحليــذقودلأنلايــذ.
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أهمية البحث 
لالدســذقظنبــاةقدلتأــادقودلت ــ عقشــيقدلاجتاأــنتقوآليــنتقإددلتــهقشــيقبــذدقدلبحــثقعبايــذقخنلغــذق
وةلــكقألنقحنلــذقعوقظنبــاةقدلتأاد)ــذقخاأ ــى:قدلت ــ عقودالختــاف،قبــيقظنبــاةقإ)جنخيــذ،قوحنلــذق
صحيــذقشــيقحيــنةقدلشــأ هقودلاجتاأــنت،قوالقتاثــرقعّ)ــذق(شــكلذ،قوالقتثيــاقإفــكنلّيذ،قالقســّيانق
إةدق(ــنقعحســ نقدلتأن(ــرق(أهــن.قولكــلقتظهــاقدلاشــكلذقحي اــنق)ســنءقدلتأن(ــرق(ــعقبــذهقدلتأاد)ــذ،ق
ــنق)ــؤديقإلــىقحنلــذقســلبيذقتهــادقع(ــلق ولتأن(ــرق(أهــنق لــىقوشــقق(فهــ مقدالل ســن(يذ،قوةلــكقطبأز
دلاجتاــعقودســت ادله،قإةقعصبــحقحا)ــثقدل حــاةق بــاقدالختــافقودلت ــ عقبــ قدلباــنهقدلسينســيق
ــنهق ــ قعســل هقدلبا ــنجقب ــنلقوداللا( ــلقخــالقداللصه ــنهقدل حــاةق( ــاقعنقكننقخا ــنئاقخأ دلس

دلســنئاقشــيقكثيــاق(ــلقخلــادنقدلأنلــم.ق

هدف البحث 
قل ــنق(ــلق( نقشــذق( ض  ــذقدلتأاد)ــذ،قوقادءتهــنققــادءةقلــندة،ق وشــيقســينققدلبحــثقدلألاــيقالقُخـــاَّ
و( ض  يــذ،قإةقتســ دقدلأنلــمقدليــ مقلً ــنتقفــاقُت ــذلقخباــاقدلــاالعقدلحــاوهقدألبليــذ،ق
ــذ،قكاــنقفــهاتهنق(جتاأــنتق ــذقودلاذببي ــذ،قعوقدلا) ي ــذ،قةدتقدلصبغــذقدل  (ي ودل ًد ــنتقدلادخلي
(بتلفــذق لــىقد(تــاددقدولقدلأنلــمق(ــلقتحا)ــنتقأللاــنطقإددلةقدلت ــ عقودالختــافقو(ــنق) جــمق( هــنق
ــذق ــنتقإددلةقبــذهقدلاجتاأــنتقدلتأاد) ــيقبــذهقدلاجتاأــنت.قو( نقشــذقعبــمقآلي (ــلقصاد ــنتقش

دق ــلقدل ًد ــنتقو ــامقدالســت ادل.ق ــاز ــنءق(جتاأــنتق(تأــادةق(تآلفــذقخأي ــيقُتســهمقخب  دلت

إشكالّية البحث 
ت الــققإفــكنلّيذقدلالدســذق(ــلقدلتســنؤلق ــلق(ــاىققــالةقدل ظــنمقدلسينســيقدلأادقــيق لــىقتابيــقق
آليــنتقوُســبرقلنلأــذق اليــذقو(الوســذقإلددلةقدلت ــ عقشــيق(جتاــعق(تأــادقوق(ت ــ عق( ــذقدلبلي ــذق
ــا،ق ــادمقدآلخ ــ دلقودحت ــذقدلح ــنقث نش ــت ادلقوش ادله ــشقودالس ــكاتقدلتأن) ــلق(ش ــاق( ــىقدلكثي  نل
ق ــلق ــامقدال تــادفقخث نشــذقوب )ــذقدلجان ــنتقدلاتان)ــًةقدألخــاى،قلكــلقإةدق(ــنقُعحســلق شضــاز
إددلةقبــذهقدلاجتاأــنتقخآليــنتقتتانبــىق(ــعقبــذدقدلت ــ عقشهــرقت تــجق(جتاأــنتق(ث فــذقوق(تفن لــذق

ــذقدلجان ــنتقدألخــاى؟ق ــادمقدله )ــذقوخص صي (ــلقخــالققبــ لقدآلخــاقودحت
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فرضية البحث 
ت لــاقدلكثيــاق(ــلقدآلليــنتقللتأن(ــرق(ــعقدلاجتاأــنتقدلاتأــادةقودلأــادقق(جتاــعقخأطيــنفقوعلــ دنق
(تايــًةق(ســتفياةق(ــلق(يــًةقدلت ــ عقشياــنقإةدقتــمقتابي هــنقخنلشــكرقدلصحيــحق( أكســذقخأثــنلقإ)جنخيــذق

 لــىقلاــ قبــذهقدلاجتاأــنت.ق

منهجية البحث 
د تااتقدلالدسذق لىق( تاخنتقتأل)بيذقو( هجقدلتحليرقدل ظاي.ق

المبحث األول
مفهوم التعدد والتنوع وأشكاله 

١-مفهوم التعدد:
ــنهق ــيءقوعحص َد”قدلش ــاَّ ــبقوعحصــى،قو«َ  ــيقحس ”قوتأ  ــاَّ ــذقإلى”  ــادقللاالل ــ دقعصــرقدلتأ )أ
ــنلقةدق ــّادت«قص ــن،ق»تَأ ــمقخأضز قخأضه ــاَّ ــ م:ق  ــنّد”قدل  ــاد”قتََأ ــهقةدق  ــيءقلألت دت”قدلش ــاَّ و”َ 
ــيق ــامق ــيقدلســنخ ذقعنقدلكلاــذقتأ  ــاة«:قدلحصــذقودل صيــب،قو)تضــحق(ــلقدلاأنل  ــاد،قودلأا)

دلتفــاد.)1(ق
دق ــادز ــنكقتأ ــذقيPluralismمقعنقب  ــيقكلا ــثقتأ  ــذقحي ــذقدإللجليً) ــيقدللغ ــاقش ــفقدأل( والق)بتل

ــذ.)2( ــاةقدلابتلف ــيقدألصأ ــذقش ــامقعحند) و 
ــ سق ــبققن( ــاد،قشيذب ــ مقدلتأ ــذقلافه ــنتقدلا ا( ــادقدلتأا)ف ــي،قتتأ ــاقدالصااح ــىقدلصأي  ل
دلاصالحــنتقدلسينســيذقودالقتصند)ــذقوداللتان يــذقشيأــافقدلتأــادق لــىقعلــهق بــنلةق ــلق»ت ظيــمق
ــنتق ــيقدتجنب ــافقش ــ عقودالخت ــامقولــ دقدلت  ــذق(شــتاكذقتحت ــققق د ــاق ن( ــعقوش ــنةقدلاجتا حي
ــذقحيــثقتبتلــطق طــاقدل دســأذ،قوخنصــذقدلاجتاأــنتقدلحا)ث دلســكننقشــيقدلاجتاأــنتقةدتقدألز
ــنق ــاد،قكا ــفقدلفلســفيقللتأ ــنكقدلتأا) ــذ«.)3(قوب  ــذقودلفلســفيذقودلا) ي ــنتقدإل)ا) ل لي دالتجنب
)ــاىقيدلليفــيقوعوليــايم،قدلــذيق)ســت اقعسنســنقإلــىقدســتحنلذقشهــمقدلح ي ــذق ــلقطا)ــققل بــاق
ودحــاقعوق(بــاعقودحــا،قعيقعلهــنقدل  يــضق(ــلقدل دحا)ــذ.)4(ق)اكــلقإلاــنلقدلتأا)فــنتقدلابتلفــذق

ــلقعسنســيتيلقباــن: ــذقشــيق(جا  تي دلتــيققا(ــتقلافهــ مقدلتأاد)
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ق1 ــنمق. ــهق  ــهقخ ل ــننق(أنلا ــ مقوخي ــاودقللافه ــمقح ــتقلس ــيقحنول ــكليذقدلت ــنتقدلش دلتأا)ف
وحنولــتقدلاخــطقخيــلقدلتأــادقودلت ــ عقودالختــافقودلاخــطقخيــلق(أ ــىقدلتأــادقوخيــلق
(جــنلقدل نلــ نقودلاولــذ،قودلتفاقــذقخيــلقدلــاولقدلتحــاليقدلهــندفقلتبا)ــاق(انلــبقلان ــذق
(أي ــذقشــيقدحتــادمق(أت ادتهــنقشــيق( دلهــذقتأســفقدلجان ــنتقدألخــاى،قودلــاولقدلســلبيق
ــذقدونقدلجان ــنتقدألخــاى.ق ًقضــاقلان ــذق(أي  ــ ــاقدالســتغالقودلتايي دلاســتبامقلتبا)

ق2 دلتأا)فــنتقدلا ض  يــذقوبــيقدلتــيقحنولــتقعنقت فــذقلصايــمقدلظنبــاةقوخنلتنلــيقت   ــتق.
خحســبق( ضــ عقدلتأــادقولخاــتقخيــلق(فهــ مقدلتأــادقوخيــلق اليــذقدلتفن ــرقخيــلقكتلتيــلق
سينســيتيلقودلتان ييــلقعوقعكثــا،قوشــيقدلا نخــرقشــإنقدلتأــادقدلسينســيق)اكــلقعنق)كــ نق

ــنقللتأــادقداللتان ــي.)5(ق ــنقودلأكنسز بــ قةدتــهقلتنلز

٢- مفهوم التنوع 
ــنقعوقد) يزنقعوق إنقدلت ــ عقبــ قح ي ــذقدلتان يــذققنئاــذقشــيقدلفكــاقدإللســنليقســ دءقكننقبــذدقدلت ــ عقث نشيز
ــن،قضاــلقث نشــذقودحــاةقعوق(جا  ــذقث نشــنت،قشث نشــذقدالختــاف،قودلتأن)ــشق(أهــنق ــنقعوقق (يز  اقيز
ــنءقوإددلةقبــذهق ــذقدلتــيقتســت اقإليهــنقدلاجتاأــنتقدلات   ــذقشــيقخ  )اثــرقدل ن ــاةقدإللســنليذقدلصلب
دلاجتاأــنتقدلات   ــذ،قش بــ لقدآلخــاقخــاقتان)ــًقد) ــيقعوق اقــيقعوقطنئفــيقبــيق(فنبيــمق اي ــذق
(ؤ( ــذقخنلت ــ عقو(الكــذقخــِه،قوب ــنكقضــاولةقإلدلدكقبــذدقدلت ــ ع،قالقســّيانقشــيق نلمقغ ــيقخنل دقعق
ودلاأايــنت،قوعنققضيــذقدلت ــ عقودالختــافقخيــلقعخ ــنءقدل ــ عقدإللســنليق(ــلقعبــمقدلتحا)ــنتقدلتــيق
تحــ لقدونقدلتأن)ــشقوداللا(ــنجقوتا )ــاقدلتجــنلهقدإللســنليذقدلصحيحــذقودلا تجــذ،قشانلاــنقكننق
دالختــافقدلاؤســسق لــىقدلت ــ عقســببزنقشــيقدلت نحــاقودلتصــندمقلــادءقدلفشــرقشــيقو ــيقح ي ــذق
دالختــاف،قو(ــاىقدســتح نقهقدلابيأــي،قودلحلــ لقدلا تاحــذقللحيل لــذقدونقلألــهقعز(ــذقتشــارق
:ق)فيــاق دلحيــنةقدإللســنليذ،قوت ضــيق لــىقإ(كنليــنتقإخــادعقدلتجــنلهقدإللســنليذ)6(.قودلت ــ عقلغــذز
ــنق ــّ عقـقت   ز ــ ْعقـق)تَ  ــيقدالختــافقخنل ــ لقيقتَّ  ــًقتأ  ــيقدل لي ــ عقشــيق(أجــمقدلاأنل عنق(فــادةقدلت 
ـقشهــ ق(ت ــ عمقت ــ عقدلشــيءقدختلــف،قوتص ــف،قشت ــ عقدلصــ لقدختــافقعل دلهــنقودفــكنلهنق
ــ دع،ق ــنقالق)أ ــيقدالختــافقدلجــذليقودلشــن(رقشــيقعصــرقدألل ــاقعنقدلت ــ عقب  وعحجن(هــن)7(.قخي

وإلاــنقدالختــافقشــيقخأــضقدلصفــنتقودلتشــنخهقشــيقعخــاى.ق
ــنقش ــاقولدتق ــاةقتأنل)ــفقلافــادةقدلت ــ عقحيــثقتــمقتأا)فــهقكصفــذق(ــلقصفــنتق ع(ــنقدصااحز
ــاق ــذقكنلأا ــرقدلا)ا غادشي ــيقدلأ د( ــلقش ــىقدلتبن) ــ عق)شــتارق ل ــذدقدلت  ــصقدلبشــا)ذ،قوب دلبصنئ
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ــذدق ــذ.قوخه ــذقودلا)نل ــسقودللغ ــذقكنلأــاققودلج  ــرقدلث نشي ــذ،قوقدلأ د( ــذقداللتان ي ــ عقودلحنل ودل 
ــضق ــيقخأ ــع،قوالق) حصــاقش ــاددقدلاجتا ــعقعش ــىقلاي ــقق ل ــهق) اب ــ عقخأل ــىقدلت  ــاقإل ــلقدل ظ )اك
دالختاشــنتقدلتأســفيذ،قوالق)بتــصقخانئفــذق(أي ــذقوإلاــنق)شــارقلايــعقدالختاشــنتقدلفاد)ــذقدلتــيق
ــهق)بــصقدلفــاوقق ــ عق لــىقعل ــًقكرقفــبصق ــلقدآلخــا،قلذلــكقالق)اكــلقدلتأن(ــرق(ــعقدلت  تاي
ــنق ــنقودلتان يز دلأ صا)ــذقدلا) يــذقعوقدلأاقيــذ،قخــرق)تأــاىقليشــارقكرقدالختاشــنتقدلاجتاأيــذقث نشيز
وسينســيزن)8(.قكاــنقعنق(فه (ــيقدلت ــ عقودالختــافقباــنق(اددشــننقللتأــادقودلت ــ عقتحاــرق(أنلــيق
دق(ــلقدلحا)ــثق ــلق (تشــنخهذقشــيقكرق(ظنبــاقدلحيــنةقولذلــكقشنلحا)ــثق ــلقدلت ــ عق) تــاهقكثيــاز
ــ لق ــذدق)صــحقدل  ــذ)9(،قل ــنتقدلتأاد) ــلق(اددش ــنق( ــيقخأي ه ــادةقب ــذهقدلاف ــمقتكــلقب ــذقإنقل دلتأاد)
ــاددفقدالختــاف،ق ــاددفقدلتأــادقوكاباــنق) ــذقإلهــنق(تأــادةقو(تاددشــذقشنلت ــ عق) لاجا  ــذق(أي 
(ــلقحيــثقإنقدالختــافق) تضــيقدلتأــادقشــيقدلشــيءقعوقدلفكــاقلكــ نقدالختــافقضــاقدالتفــنق.ق

٣- التعدد والتنوع المجتمعي:
ــذق(ــلقدلأض )ــنتق ــذق(ــلقدلتادخــرقدلاصلحــيقوخاللــذق نلي دلاجتاأــنتقدلا فتحــذقتتاتــعقخاللــذق نلي
ــنتق ــاةق( ظا ــيق  ــنءقش ــنقع ض ــمقغنلبز ــاددقب ــذقيMembershipsقOverlappingم،قعيقعنقدألش دلاتادخل
قأللهــمق(اغاــ نق لــىقدلت دشــققخيــلق ــاةق(صنلــح،ق ولاأيــنتقط  يــذ،قشيصبــحقســل كهمقعكثــاقد تــادالز

بــمقع ضــنءقشــيق(ؤسســنتقلهــن،قع(ــنقدلاجتاأــنتقدلتأاد)ــذقشتتصــفقخألخــعق(ايــًدتقوبــي:)10(ق

ق1 تبن) نتقتتاتعقخاللذق(تفنوتذق(لقدلثبنتقالقتتبالقكتبالقدلاعيقدلأنم..
ق2 عوق. دللغــ يق عوق دلا) ــيق دالختــافق خســببق دلاجا  ــنتق لبأــضق دلتان ــيق تص يــفق

دلأاقــي.
ق3 ت ظيــمقبــذهقدلاجا  ــنتقضاــلق(ؤسســنتقتحتيــذقتاخ )ــذقودلتان يــذقوإ ا(يــذقود) يــذق.

وغيابــنقتت شــاق ــاةقعســسقل يــنسقدللــنتقدلتأــادقشــيقدلاجتاــع.
إنقدلاجتاــعقدلتأــاديقبــ قدلاجتاــعقدلاجــًعقخفأــرقدالل ســن(نتقدلا) يــذقعوقدأل)ا) ل ليــذقعوق
ــهقدلاجتاــعقدلــذيقت تظــمقخادخلــهقدألحــًدهق ــذ،قكاــنقعل ــذقعوقدلأاقي ــذقعوقدلث نشي ــذقعوقدلجه ) دللغ )
ــذ،ق ــنتقدلتا  ي ــح،قووســنئرقدإل ــامقودلاــادلس،قودلجاأي دلسينســيذ،قو(جا  ــنتقدلاصنل
ــهقل يــضق ــىقعل ــه،قو)أــافقدلبأــضقدلاجتاــعقدلتأــاديق ل ــًةقل ــىقعســنسقدالل ســن(نتقدلااي  ل
دلاجتاــعقدل ط ــيقدلا صهــا،قشهــ ق(جتاــعقكــّ نق(ــلق ــاةقط دئــفقشــيقإطــنلقسينســيقودحــا.)11(
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٤ - آليات إدارة التنوع 
ــلق ــنتقلحس ــىقآلي ــاقإل ــيقتفت  ــادنقدلت ــلقدلبل ــاق( دقللأا) ــاز ــنقكبي ــ عقتحا)ز ــألذقإددلةقدلت  تشــكرق(س
إددلتــه،قدأل(ــاقدلــذيق) لــاقلــاىقدلاجتاأــنتقدلتأاد)ــذقخــاقعدلــىقفــكقإحسنســنقخنلغبــلقودلشــأ لق
ــنق(ــنق)ــؤديقةلــكقإلــىقدِلــاالعقدلثــ لدتقوحــاكنتقدلتاــاد،قلــذدق) بغــيقعنق خأــامقداللتاــنء،قوغنلبز
ــنق(ــعقتالأــنتقوآ(ــنلقدلتأاد)ــذقدلاك لــذقلل حــاةق )كــ نقلظــنمقدلحكــمقوفــكلهقو(ضا لــهق(ت دش ز

دلسينســيذ،قو ليــهقســ ت نولقشــيقبــذدقدلابحــثقآليــنتقإددلةقدلت ــ عقوبــي:ق
1ـقدآللينتقدالستيأنخيذ.ق

2-قآلينتق(تأل ذقخنلسينسذقدلأن(ذ.ق
ُتأــاقآليــنتقدالســتيأنهقإحــاىقدلســبرقإلددلةقدلت ــ ع،ق)ســأىقدل ظــنمقدلسينســيق(ــلقخالــهقإلــىق
ت ليــصقدلباشــنتقخنلتاكيــًق لــىقدل  دســمقدلاشــتاكذقوإ انئهــنققياــذقتفــ ققدالختــاف،ق
وحفــظقدلح ــ ققودلاشــنلكذقللاك لــنتقلايأهــنقشــيقدلاســؤوليذقودلب ــنءقدلت اــ ي،قو) صــاقخآليــذق
دالســتيأنهقت ــنزلقعوقش ــادنق(جا  ــذق(ــلقدلصفــنتقعوقدلأــنددتقعوقدلــ الءدتقلجــًءق(أيــلق(ــلق
ب )تهــنقدألصليــذق ــلقطا)ــققتشــجيأهنقلا تاــندق لــىقلغــذقدألكثا)ــذقوث نشتهــنقكث نشــذق ن(ــذق)12(.ق
ع-قآليــنتقدالســتيأنهقودلا(ــج:قوتأ ــيق(حنولــذقدلاولــذقدلتأن(ــرق(ــعقدالختــافقودلت ــ عقخاــاقق

ســلايذقتســنو(يذقوقخإفــادكقلايــعقدألطــادفقدلات   ــذقودلتــيقتتاثــرقعخــازقآلينتهــنقخاــنق)لــي:
دالســتيأنهقدلث نشــي:قو)أ ــيقإةدخــذقدلث نشــنتقدلابتلفــذقشــيقإطــنلقدلث نشــذقدلأن(ــذقدلســنئاةق 	

وتاتكــًقبــذهقدآلليــذق لــىقعدودتقلظــنمقدلحكــمقكإلشــنءقلظــنمقتألياــيقودحــا،قوإخضــنعق
ــاةق ــنلقلا) ــؤديقإلــىقخلــققعلي ــذقودحــاةقدأل(ــاقدلــذيق) ــلقلا نبــجقتاخ ) ــذقدلا دط ي كنش
خلغــذقوت نليــاقوث نشــذقودحــاةق(اــنق)ــؤديقالختفــنءقدلجان ــذقدلاســتهاشذق(ــعق(ــاولقدلً(ل،ق
وصهــاق(بتلــفقدلت   ــنتقودالختاشــنتقدلث نشيــذقشــيققنلــبقودحــاق)اثــرقث نشــذقدلاولــذق

)13(.ق

دله )ــذق 	 إلــىقصهــاق دل ــ عق دلاــنديقو)هــافقبــذدق دلاــندي:قدالســتيأنهق دالســتيأنهق
دلابتلفــذقددخــرقدله )ــذقدل نئاــذقودلاســيااةقعوقإلشــنءقب )ــذقلا)ــاةقبــيقدله )ــذقدل ط يــذق
ــن،قوةلــكق(ــلقخــالقدســتبادمقعســنليبقدلتان يــذققنئاــذق لــىقخ ــنءق اقــنتقدلتًدوجق غنلبز

ــاطقداللتان ــي.ق ــاةقودالخت ودلاصنب
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دالســتيأنهقدلاؤسســي:قدلــذيق) ــ مق لــىقتك )ــلق(ؤسســنتقسينســيذق)شــنلكقشيهــنقعخ ــنءق 	
ــيذق ــنتقدلسينس ــذهقدلاؤسس ــنءقب ــضقإلش ــذقولش ــسقوط ي ــىقعس ــنتق ل ــفقدلجان  (بتل
ــ عقبــ ق ــاقوعســسقو  د(ــرقدالختــاف،قو)أــاقبــذدقدل  دقإلــىق(أن)ي ــذقدســت ندز وداللتان ي
دألبــمق(ــلقدالســتيأنهقأللــهق)ســهمقشــيقإفــادكقعغلــبقعشــاددقدلجان ــنتقدلات   ــذقشــيق

ــل)14(.ق ــذقدأللشــاذقودلايند) كنش
هق-قآليــنتققســا)ذ:قوبــذدقدل ــ عق(ــلقدآلليــنتق) الــقق(ــلقشاضيــذقدل اــ ةجقدلصاد ــيقللاجتاــعق
دلات ــ عقدلتــيقت ــ مق لــىقولــ دقلان ــنتق(هيا ــذ،قلــذدقشإلهــنقتتبــذق(ــلقعســنليبقدل ســاقودإلكادهق

ــنق(ــلقبــذهقدلفاضيــذقوتتبــذقإســتادتيجينتق ــاة: ــنقللتأن(ــرق(ــعقدلتأــادقدلااقز ( هجز
إســتادتيجيذقبيا ــذقدل حــاةقشــيقدلت ــ ع:قو) صــاقخهــنقإ)جــندقث نشــذق(هيا ــذقشــيقدلاجتاــعق 	

(ــعقدلحفــنظق لــىقخص صيــذقدلث نشــنتقدألخــاى،قو  ا(ــنقتتبــعقبــذهقدإلســتادتيجيذقشهــذدق
)أ ــيقعنقب نلــكقتاييــًدق لــىقعســسقإث يــذقعوقق (يــذقعوقد) يــذ،قوعنقب نلكق(حنولــذقلتذو)بق
دلجان ــنتقدلابتلفــذقضاــلقدلجان ــذقدألم)15(.قوشــيقدلا نخــرقشــإنقدلجان ــذقدلاســتهاشذق
خنلهيا ــذقتتأن(ــرق(ــعقبــذهقدإلســتادتيجيذقخاــاقق ــاة،قش ــاقتلجــأقبــذهقدلجان ــذقإلــىقخينلق
دالستســامقودالســتيأنهقودلذوخــننقددخــرقدألغلبيــذ،قوقــاقتلجــأقشــيقحــنالتقُعخــاىقإلــىق
لشــضقدلهيا ــذقو(حنولــذقدللجــ ءقإلــىقدلاــاققدلتفنوضيــذقللتأن)ــشقدلســلايق ــلقطا)ــقق

دلحصــ لق لــىقدســت القةدتــيقشــيقخأــضقدل ضن)ــنقكنللغــذقعوقدلا)ــل)16(.ق
إســتادتيجيذقدلتاهيــاقدإلث ــيقودلأاقــي:قوبــيق(ــلقدإلســتادتيجينتقدلت ليا)ــذقدلتــيقكنلــتق 	

ــذق تتبأهــنقدأللظاــذقدل ا)اــذقوتهــافقإلــىقدل ضــنءق لــىقدلجان ــنتقدلابتلفــذق ــلقتاكيب
دلاجتاــعق(ــلقخــالقدل ضــنءقدلاــنديقدلابنفــاقعوقخسينســذقدلتهجيــاقدل ســايقإلــىق( نطــقق
ــيق ــذقششــرقبــذهقدإلســتادتيجيذقش ــذ،قوتؤكــاقدلتجــنلهقدلتأل)بي ــيقعطــادفقدلاول ــاةقش خأي
حــرق(شــنكرقدلت ــ عقدلــذيقالق)اكــلقعنق) ــ مق لــىقإلــكنلقولــ دقدآلخــاقخــرق(ــلقخــالق
ــذقودلاســنودةقوضاــننق ــنقدلأادل ــذقق د(ه ــذقوط ي ــنءقب ) ــىقخ  إلــادءدتقدســت ل)ذققنئاــذق ل

ح ــ ققكنشــذقدلاك لــنت)17(.ق
ــيق دقلل ظــنمقدلسينســيقش ــاز دقكبي ــاز ــرقتها) ــنتقتاث ــذقللاك ل ــبقداللفصنلي ــذقدلت ســيم:قإنقدلاانل قآلي
ــنق(ــلقســبيرق ــذ،قإالقعنقدل ظــنمقدلسينســيقالق)جــاقعحينل ضــ ءق(ــنقتااحــهق(ــلقتحــٍاقل حــاةقدلاول
ــاقدألخــذقخابــاعقحــقق ع(ن(ــهقإالقدلتأن(ــرق(ــعقبــذهقدلاانلــبقودإلقــادلقخهــنقودالســتجنخذقلهــنقو)أتب

ــققسينســذقدلت ســيمق)18(.ق ــاقبــ قدلصــ لةقدلشــنئأذقلتابي ــاقدلاصي ت ا)
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ــنتقدلأن(ــذقدلتــيقتتبأهــنقدلــاولقدلاتأــادةق ــذ:قوبــيقدلسينس ــنتق(تأل ــذقخنلسينســذقدلأن( 2-قآلي
ــن،قش جــنحقبــذهقدلسينســنتقشــيقتح يــققت ايــذقدلاجتاــعقوداللت ــنءقخــهق لــىق ــنقود) يز ودلات   ــذقق (يز
ــنق لــىقدالســت ادلقشــيقدلاجتاــعق ــذقودلسينســيذ،ق) أكــسقإ)جنخيز ــذقودلث نشي دلاســت )نتقدالقتصند)
ودلاولــذ،قلذلــكقســ تااققإلــىقدلسينســنتقدلأن(ــذقدلتــيقتتبأهــنقدلــاولقشــيقإددلةق(جتاأنتهــنق

ــي:ق ــذ،قوكاــنق)أت دلتأاد)
ــذق 	 ــ دلدقدلاند) ــذقدلا ــىقتأبئ ــنمقدلسينســيق ل ــالةقدل ظ ــيقق دلسينســنتقدالســتبادليذ:قوب

ودلبشــا)ذق(ــلقدلبيئــذقدلادخليــذقعوقدلبنلليــذ،قوتاــنلسقكرقدل ظــمقخــاقدســتث نءقتلــكق
نق دلسينســذ.قوتأتبــاقدلضادئــبقودلبا(ــذقدلأســكا)ذقعكثــاقدلسينســنتقدالســتبادليذقفــي  ز
حيــثقإلــهقخنإلضنشــذقإلــىقدولبــنقشــيقتأبئــذقدلاــ دلدقدلتــيق)ســتلً(هنقدإللفــنققدلأــنمقشــإنق
دلضادئــبقتأتبــاقعددةقبن(ــذقإل ــندةقت ز)ــعقدلاخــرقووســيلذقلكبــحقلاــنحقدلتضبــمقوز)ــندةق
ــاىق ــعقو( ــامقدلاجتا ــذقت  ــذقخالل ــادددتقدلضا)بي ــذقدإل) ــطقحصيل ــ ،قوتاتب ــاصقدل ا ش
ــاوةقودلاخــر،ق ــعقدلث ــذقت ز) ــىقطبيأ ــفق ل ــنقتت ق ــيقع)ضز ــي،قوب ــنزقدلضا)ب ــنءةقدلجه كف
إضنشــذقإلــىقدلاذبــبقدلسينســيقدلــذيق)ســن اقشــيقتبا)ــاقكيــفقو(تــىقو لــىق(ــنةدقتفــاضق
ق ــلقتحفيــًقوللــبقدالســتثانلدتقدلبنلليــذقودلادخليــذقود ــمق دلضادئــب؟.قشضــاز
ــذ.ق ــ دلددتقدلبنللي دق ــلقدل ــاز ــذقخأي ــًدنقدلتجــنليقللاول ــرقدلاي ــيقلتأا) ــ جقدلاحل دلا ت
ع(ــنقدإل)ــادددتقدلبنلليــذقدلاتاثلــذقخنلا ــحقعوقدل ــاوضقدلتــيقتحصــرق ليهــنقدلاولــذق
ــنقلتا )ــرقخااهــنقدإللانئيــذ،قوبــذهقدلاأ لــنتق)اكــلقعنق)كــ نق دقبن(ز تكــ نق(صــالز
ــيمق)19(،ق ــاقدلاول ــاوققدل   ــي،قوص  ــكقدلاول ــذقيكنلب  ــنقدوالقعوق( ظاــنتقدولي (صالب
ــنقشــيقز)ــندةقدل نتــجقدل  (ــيقدلــذيق قإ)جنخيز إةق)أــاقلجــنحقدلاولــذقشــيقتلــكقدلسينســذق ن(ــاز
خــاولهق) أكــسق لــىقدل ضــعقدلأــنمقللاولــذ،قودلــذيق)تضــحقخصــ لق ــاةقو( هــن،قتح يــقق
تســا)عقدل اــ قدالقتصــندي،قخلــققشــاصق اــرقلا)ــاة،قلشــعق(ســت ىقدلاخــرقللفــاد،ق

ــ عقدلاجتاأــي.ق ــيقإددلةقدلت  ــيقش ــؤديقخاولبــنقدإل)جنخ وبــذهقدلأ د(ــرقت
دلسينســنتقدلت ز)أيــذ:قوبــيق اليــذقت ز)ــعقدل يــمقســ دءقدلاند)ــذقعوقدلاأ  )ــذق لــىق 	

(نليــذقكضانلــنتق إ نلــنتق دلاند)ــذق دل يــمق تاثــرق إةق دلابتلفــذ،ق دلاجتاــعق (ك لــنتق
ــً،ق ــنت،قدلج دئ ــذقيدلتاقي ــمقدلاأ  ) ــرقدل ي ــنقتاث ــنت،قشيا ــلعقودلبا( ــذقعوقدلس دلتان ي
دألوســاذم،قودلفــاصقدل ظيفيــذقودلتأليايــذق لــىقدألشــاددقو(ك لــنتقدلاجتاــعقو(اد ــنةق
دلأاقــذقخيــلقدالحتينلــنتقدلبشــا)ذقودلت ز)أــنتقدلحك (يــذقلغــاضقتلبيــذقتلــكقدلحنلــنتق
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دق(ــعقلبــبقتلــكق نقخنســتبادمقتلــكقدلسينســنتقوتحا)ــاز )20(.قو(ــلقعكثــاقدأل(ثلــذقفــي  ز

دلاك لــنتقبــ قدلايــرقلتبصيــصق( دقــعقدقتصند)ــذقوسينســيذقوحــادهق لــىقعســسقإث يــذق
ــنقخسينســنتق ــاولقع)ضز ــ مقدل ــي.قوت  ــ دزنقدإلث  ــذقعوقدلت ــافقخنله اســذقدإلث ي ــنق)أ ــ ق( وب
ــاقخاد(ــجق ــنقشــيقدلاولــذق ب إل ــندةقت ز)ــعقدلاــ دلدقودل يــمق لــىقدلجان ــنتقدألقــرقلصيبز
ت ا )ــذقوتبــصقكنشــذقدل  دحــيقدالقتصند)ــذقوداللتان يــذقودلصحيــذ،قوشــيقلفــسقدل قــتق
القتهــافقتلــكقدلسينســنتقإلــىقدالقتاــنعق(ــلقلصيــبقلان ــنتق(أي ــذقلصنلــحقعخــاى،ق
ــذقت ز)ــعقدل يــمقإلــىقدلجان ــنتقدلتــيقلــمقتحــَظقخنبتاــنم،قكسينســذق وإلاــنقت ســيعق الي
إ ــندةقت ز)ــعقدأللدضــيقشــيقدلــاولقدلتــيقتأاضــتقلاســتأانل)21(.و)تح ققةلــكقخأكاــرق
ــنتقدلا تجــذ،ق ــذقدلســلعقودلبا( ــنجقول  ي ــنكرقدإللت ــيقبي ــادتقش ــمقدلتغيي ــلقتت ولــهقحي
،ق خشــاطقعنقتكــ نق(صح خــذقختغييــاقشــيقت ز)ــعقدلاخــرقلصنلــحقدلا دط يــلقدألقــرقدخــاز

قلهــنقعنقتت شــاقإللجنحهــنقو( هــنق)22(:ق ــاَّ وتلــكقدلافنبيــمقتاتبــطقخأ د(ــرقالقُخـ
إدخنلقدلتك  ل لينقدلحا)ثذقشيقدل ان نتقدلص ن يذقودلًلد يذقودلبا(نت.ق 	
تحسيلقكفنءةقدلأانلقوعوضن همقداللتان يذقلً)ندةقإلتنليذقدلأار.ق 	
دال تاندق لىقدإللتنجقدلاحليقللا ددقدألوليذ.ق 	
(أنلجذقدلتفنوتنتقشيقت ز)عقدلثاوةقودلاخر.ق 	
ــ زقدلسينســيذقخابتلــفق 	 ــكنلقوإ)جــندقودســتبادمقدلا( ــنقدخت ــذ:قو) صــاقخه سينســنتقل(ً)

ــذق ــذقودله ) ــذمقلا ــمقدلشــأ لقخنلا دط  ــذ،قدلتان ي ــذ،ق ســكا)ذ،قث نشي (ســت )نتهنقيد) ي
ــنمق ــاعيقدلأ ــياقدل ــذقلتحش ــيقسينس ــي،قوب ــ الءقدل ط  ــنسقخنل ــذيقدإلحس ــذ،قوتغ دل ط ي
ــذقخيــلقعشــاددقدلاجتاــعق(ثــر،ق ــًقدل حــاةقدل ط ي ــذقوتأً) ــذقودل ط ي حــ لق( دضيــعقدل  (ي
دل شــياقدل ط ــيقللاولــذقعوقدلألــمقعوقفــبصينت،قشنلــاولقتهتــمقخآثنلبــنقوت شــئقدلاتنحفق
لتذكيــاقدل ــنسقخأ(جندبــمقدلتأل)بيــذقدلتــيق)تضا هــنقتأل)ــخقدأل(ــذ،قإالقعنقشن ليــذقدلسينســذق
ــذق ــذقدلحنكا ــلقدل بب ــذقدالتصــنلقخي ــاىقشن لي ــىق( ــنق ل ــبق( ه ــيقلنل ــفقش ــذقتت ق دلا(ً)
ــافق ــنقعوقالق)أت ــذقالق)فهاه ــنلذقل(ً) ــمقلس ــنمقدلحك ــيقحــنلقدســتبامقلظ ــا،قش ودلجانبي
خهــنقعخ ــنءقدلجان ــذقعوقلان ــنتق(أي ــذ،ققــاقتأتــيقخأثــاق كســيقشــيقحــنلقشهاهــنقخشــكرق
خنطــئق(ــلققبــرقدلجان ــذقدلاســتهاشذ،قدأل(ــاقدلــذيق)تالــبقضــاولةقو ــيقدل ظــنمق

ــهق)23(.ق ــعقو(تالبنت ــعقدلاجتا دلسينســيقخ دق
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ــذق لــىقســل كقدلا دط يــلق 	 دلسينســذقدلت ظيايــذ:قوبــيققــالةقدل ظــنمقدلسينســيقشــيقدلاقنخ
ودلجان ــنتقدلابتلفــذقشــيقدلاجتاــع،ق بــاقت ظيــمقدل  دليــلقدلتــيق)ت يــاقخهــنقدلحنكاــ نق
ودلاحك (ــ نقو)ادش هــنقدلجبا)ــذقدل نل ليــذقعوقدلتها)ــاقخهــنقوحضــ لقدلاولــذقدلادئــم،ق

ــهق)24(.ق ــيق(انلســذق(هن( ــذقلهنزبــنقدلاؤسســيقش ــنقولا) وفــأ لقدلا دطــلقخ الته
دلسينســنتقدلت ا )ــذ:قخــازتقسينســنتقدلت ايــذق( ــذقدلحــاهقدلأنلايــذقدلثنليــذ،قوشــيق 	

ــاق ــاولق ب ــأىقدل ــيذ،قإةقتس ــذقخصــ لةقلئيس ــذقدالقتصند) ــىقدلت اي ــًتق ل ــنقدلتك خ دكياب
(جــنالتقدلسينســنتقدلت ا )ــذقالســتيأنهقعغلــبق(تالبــنتق(ك لــنتقدلاجتاــعقدلابتلفــذق
ــلقبــذهقدلاجــنالت:ق ــ عقو( ــيقإددلةقدلت  ــيقش ــرقإ)جنخ ــلق ن( ــهقبــذهقدلسينســنتق( ــنقتاثل و(
1-قدلاجــنالتقدلسينســيذ:قحيــثقتهــافقدلــاولقةدتقدلاجتاأــنتقدلاتأــادةقإلــىقغن)ــنتق(تأــادةق
ســأيزنق( هــنقلتحســيلقآليــذقإددلةقدلت ــ عق بــاقتاســيخقشكــاةقدلا دط ــذ،قخنســتبادمق  د(ــرق ــاةق( هــنق
ز)ــندةق(شــنلكذقعشــاددقدلاجتاــعقشــيقدلحيــنةقدلسينســيذ،قوتأً)ــًقســيندةقدلاولــذق(ــلقخــالقتابيــقق
ق ــلقإضفــنءقدلشــا يذقدل نل ليــذقشياــنق)تصــرقخاانلســتهن،ق(ــعق(اد ــنةق ق دلي هــنقوشن ليتهــن،قشضــاز
(بــاعقدلفصــرقخيــلقدلســلانتقوت شيــاقدل ســنئرقدلكفيلــذقختح يــققدلاقنخــذقدلاتبندلــذقخيــلقدلهيئــنت،ق

ق(ــلقت دشابــنقو( هــنق)25(:ق وتاتبــطقتلــكقدلافنبيــمقخأ د(ــرقالقُخـــاَّ
ق تفأيرقدلتأبئذقودلاشنلكذقدلشأبيذقشيقدلحينةقدلأن(ذقللاولذ.قع.
ــاقدل ظــنمقدإلددليقودل نل لــيقشــيقدلاولــذ،قخاــنق)ت نســبق(ــعقدلتحا)ــنتقودلظــاوفقه.ق تا )

ــاةق دلاتغي
تب يقدلا)ا ادطيذقك ظنمقسينسيقوتا )اقآلينتقدلت شئذقدلسينسيذ.قت.ق
تح يققدالست ادلقدلسينسيقخضاننقدلتادولقدلسلايقللسلاذ.قث.ق

ــذق ــذقودلا) ي ــطقدلجان ــذقدل  (ي ــىقلخ ــذ:قتســتهافقبــذهقدلاجــنالتقإل 2-ققدلاجــنالتقداللتان ي
ــ عق ــمقإ)جــندقل ــلقث ــن،قو( ــاقإ)جــندقوســيلذقلالســجنمقخي ه ــيقدلاجتاــع،ق ب ــنقش ــذقلايأه ودلأاقي
(ــلقدالتفــنققحــ لقدل يــمقدلضاول)ــذقللحفــنظق لــىقكيــننقدلاولــذقدلأــنم،قوتلــكقدلافنبيــمقتاتبــطق
قلهــنقعنقتت دشــاقو( هــنقتبفيــفقدلف ــاقودل ضــنءق لــىقدلبانلــذقوتحســيلقلــ دةقدلتأليمق خأ د(ــرقالقُخـــاَّ

ــن)26(.ق ــنقو لايز ودلصحــذقودلاشنبيــذقودل هــ ضقخ دقــعقدلاــاعةقدقتصند)ز
)تضــحقل ــنق(اــنقســبق،قعلــهقالق) لــاقلاــ ةجققنخــرقللتأايــمقشــيقآليــنتقإددلةقدلت ــ ع،قلذلــكقشــإنق
دلــاولقتأاــرقخآليــنتقوسينســنتق(بتلفــذقو(ت   ــذق(ــلقعلــرقحســلقإددلةقدلت ــ عقشــيق(جتاأنتهن،ق
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إالقعنقعغلــبقدلــاولقةدتقدلاجتاأــنتقدلات   ــذقدتجهــتقصــ هقدآلليــنتقدالســتيأنخيذقودلت دش يــذق
ــيق ــبقدل ان ــنتقودلاجــنالتقش ــذيقفــارقعغل ــذقدل ــىقدولقدلت اي ــ ع،قوالق)بف ــنقللت  ــيقإددلته ش
دســتيأنهقكنشــذقدلاك لــنتقدلاتأــادةقللاجتاــع،ق(اــنقعســهمقوخــاولقكبيــاقشــيقإلجــنحق اليــذقإددلةق

دلت ــ ع.ق

المبحث الثاني
اآلليات المتبعة إلدارة التنوع في العراق

إنقدلاجتاــعقدلأادقــيق(ت ــ عقلــذدقتحتــمق لــىقدل ظــنمقدلسينســيقدتبــنعقآليــنتقتتانبــىق(ــعقعبايــذق
دلت ــ عقوكيفيــذقإددلتــه،قلذلــكقدتبــذقدل ظــنمقدلسينســيقدلأا)ــاق(ــلقدآلليــنتق( هــنقدلاتأل ــذقخشــكرق
ــذق ــذقدلاتبأ ــققخنلسينســنتقدلأن( ــنق(تأل ــذقو( ه ــذقدلت دش ي ــذقودلا)ا ادطي دل ظــنمقدلسينســيقكنلفالدلي
ــ حق ــبقوطا ــلق(انل ــت ىق( ــىق(س ــققع ل ــىقتح ي ــنق ل ــذقل الته ــنتقدلات    ــيقإددلةقدلاجتاأ ش

ــذقلت نولهــنقشــيقبــذدقدلابحــث. ــنتقدلاجتاأي دلاك ل
آليــذقدلفالدليــذ:قُد تاــاقدل ظــنمقدلفيالدلــيقكآليــذق(ــلقآليــنتقإددلةقدلت ــ عقشــيقدلأــادققوةلــكق
ــمقلســ ذقي2005م،قوحيــثقإنقدلاســت لقبــ قدلأــكنسق ــذقدلأــادققدلادئ خا لــبقدســت لقلاه ل)
لل دقــعقدلسينســيقوداللتان ــيقدلــذيق)أيشــهقدلبلــاقش ــاقلــنءتقدلفيالدليــذقكتاســيخقلل دقــعق
ــنءقلظــنمقسينســيق ــنلقإســتادتيجيقلب  ــذقكبي ــندقدلفالدلي ــالقد تا ــي،قت لــاق ــاةقعســبنهقتب دلأادق

ــيق)27(:ق ــنق)أت ــرقشيا ــادققوتتاث ــيقدلأ ــ عقش ــر،قوإلددلةقدلت  شن 
دقخــرقبــ ق بــنلةق ــلقشسيفســنءق(تأــادةق ــنقودحــاز ــنقث نشيز ـقت ــ عقدلاجتاــعقدلأادقــيقك لــهقالق)اثــرقطيفز

دألل دن.ق
ـقولــ دقدالســت انهقدلث نشــيقخيــلقدلاك لــنتقحيــثقتتايــًق(ك لــنتقدلاجتاــعقدلأادقــيقخ لــ دق
ــن،قلتيجــذق ــكرق( ه ــذقدلبنصــذقل ــاقدله ) ــيقتأكي ــذقش ــيقودلاغب ــلقدالســت انهقدلذدت ــذق( ــذق نلي لغب

ــذ.ق ــنتقدلأادقي ــنقللاك ل ــذقوإلكنلب لســا ةقدلســلاذقدلااكً)
ـق( دقــفقدلاك لــنتقدلثاثــذقدلائيســيذقشــيقدلأــادقق(ــلقدلبيــنلقدلفالدلــيقدلابتلفــذق(ــلقبــذدق
دل ظــنمقودلتــيقتاثلــتقخيــلق(ؤ)ــاق(ــلققبــرقدلشــيأذقولدشــضق(ــلققبــرقدلُســ ذقو(ؤ)ــاقخشــاةق(ــلققبــرق

ــادد.ق دألك
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و لــىقدلاغــمق(ــلقدلتجــنلهقدلفالدليــذقدل نلحــذقشــيقعغلــبقدلاجتاأــنتقدلتأاد)ــذ،قإالقعنق
صيغــذقدلفيالدليــذقدلأادقيــذقدلتــيقطاحــت،قخأحــكنمقوصــ لقلــمقتكــلق(أاوشــذقشــيقتجــنلهقدلــاولق
ــادقق ــيقدلأ ــذقش ــذقدلفيالدلي ــي،قلكــ نقصيغ ــعقدلأادق ــعقدل دق ــاق( ســجاذق( ــذقدلســنخ ذقوغي دلفيالدلي
ــادةق ــلقإفــكنلينتق(تأ ــذق( ــذهقدآللي ــتقب ــذدق نل ــذقل ــىقدلفيالدلي ــنقإل ــذق( ه ــىقدلك لفالدلي ــاهقإل عق

ــن:ق و( ه

إشكالية مجلس التحاد 
ــذقوك ن ــاةق ن(ــذق(ــلق(جلســيلقباــن:ق(جلــسق ــذقدالتحند) تتكــ نقدلســلاذقدلتشــا)أيذقشــيقدلاول
ــذ،ق ــادقســكننقكرقوال) ــاُهقحســبق  ــ زعق( ن  ــ ده،قوتت ــسقدل  ــنقخاجل دلشــأبقو)ســاىقغنلبز
ــأب.قع(ــنقدلاجلــسقدلثنلــيقشاجلــسقدل ال)ــنتقوشيــهق قللش و)أــاقبــذدقدلاجلــسقعكثــاقتاثيــاز
ــنمق ــل.قش ظ ــلقدلااثلي ــذق ــادق(تســنِوق( ــامقدلاســنودةقإةق)أاــىقكرقوال) ــىقق ــنتق ل ــرقدل ال) تاث
ــذق ــحقدول ــلق(صنل ــ دزنقخي ــنتقدالتحــندقدلااكــًيقلضــاولةقحفــظقدلت دلاجلســيلق)أــاق(ــلق( تضي
دالتحــندقو(صنلــحقدل ال)ــنت)28(.قوخاــنقعنقدلأــادققدولــذقدتحند)ــذقكاــنقلــنءقشــيقدلاــندةقدألولى)29(ق
(ــلقدلبــنهقدألولق(ــلقدلاســت ل،قوإقــادلهقلاجلــسقدالتحــندقشــيقدلاــندةقي65()30(،قإالقعنقدلاشــاعق
قــاقعباــرقعبايــذقبــذدقدلاجلــسقلاــنقلــنءقشــيقدلاــندةقي48مق(ــلقدلفصــرقدألولق(ــلقدلبــنهقدلثنلــثق
دلبــنصقخســلانتقدالتحــند،قتتكــ نقدلســلاذقدلتشــا)أيذقدالتحند)ــذق(ــلق(جلــسقدل ــ دهقو(جلــسق
دالتحــندقي(جلســيلم،قإنقتــاكق(ســألذقتشــكيرق(جلــسقدالتحــندقو ض )تــهقوكيفيــذقتاثيــرق
دألقنليــمقشيــهقودختصنصنتــهقإلــىق(جلــسقدل ــ دهقع(ــاقشــيقغن)ــذقدلباــ لة؛قأللــهق(ــلقدلافــاوضق
عنق)تســنوىقدلاجلســننقشــيقســلاذقدلتشــا)ع)31(.ق(ــلقلنلــبقآخــاقشإلــهقإ اــنءقلاجلــسقدل ــ دهق
صاحيــذقتك )ــلقبيــأةقتشــا)أيذقيكجــًءق(ــلقدلســلاذقدلتشــا)أيذمقخ نلــ نق)بنلــفق(بــندئقدل نلــ نق
دلاســت لي،قألنقدلاســت لقبــ قدلــذيق)بتــصقخذلــكقوليــسقدل نلــ نقدلأــندي،قوبــذدق(ــنق)شــكرق
ــذ)32(.ق ــذقدلأادقي ــمقشــيقدلاول ــذقودألقنلي ــلقدلســلاذقدالتحند) ــنقخي ــ دزنقدالتحــنديق( ــذق ــامقدلت حنل
دإلفــكنليذقدألخــاىقدلتــيقتثيــاقدالســتغادهقخشــأنق(جلــسقدالتحــندقعنقدلاــندةقي137مق(ــلقدلاســت لق
تؤلــرقدلأاــرقخأحــكنمقدلاــ ددقدلبنصــذقخاجلــسقدالتحــندقع) اــنقولدتقشــيقبــذدقدلاســت لقإلــىق
حيــلقصــاولققــادلق(ــلق(جلــسقدل ــ دهق)33(،قوبــذدق(ــنق)اشــعقدلبالاــننقخنلتألــيقشــيقكتنخــذقدلتشــا)عق

دلبــنصقخاجلــسقدالتحــند.ق
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ـقإفــكنليذقتأســيسقدألقنليــم:قتانبــىقدلاســت لقدلأادقــيقلأــنمقي2005مق(ــعقســاذقدلت ــ عقودلتأــادق
ــا،قو)تكــ نق ــاعقفــن(رقللأــادققدلجا) ــذمقكاب ــذقيدالتحند) ــثقوضــعقدلفالدلي ــيقدلاجتاــع،قحي ش
دل ظــنمقدالتحــنديقخحســبقدلاــندةقي116مق(ــلق نصاــذقوعقنليــمقو(حنشظــنتقال(اكً)ــذقوإددلدتق
نقخإقليــمقكادســتننقوســلانتهق (حليــذق)34(.قإالقعنقدلاــندةقي117مقدلف ــاةقدألولــىقعقــاتق(ســب ز
ــيق ــاةقدلت ــمقدلجا) ــذق(ــلقدلاــندةقلفســهنقشأقــاتقخنألقنلي ــن،قع(ــنقدلف ــاةقدلثنلي ــنقدتحند)ز دل نئاــذقإقلياز
ــمق ــنقتكاــلقإفــكنليذقدلاشــاعقشكيــفق)اكــلقإ)جــندقت ســيمقلألقنلي ــنقألحكن(هــن،قب  تؤســسقوش ز
ــنقحــاثق ــ ق( ــ دهقلفســه؟،قوب ــسقدل  ــيق(جل ــنلدتقدلات نقضــذقش ــرقودلتي ــاقدلكت )بــاجق ــلقتأثي
ــلقدلكتــرق خنلفأــرق  ا(ــنقتأنلــتقدلا ــ دتقلتشــكيرقدألقنليــمقلــادءقدلباشــنتقودالل ســن(نتقخي
ــعق(حنشظــنتق ــذيق)ضــمقلاي ــ هقدل ــمقدل ســطقودلج  ــتقدلا ــ دتقإلقن(ــذقإقلي دلسينســيذ،قوكنل
ــ لةقدإلســا(يذ،قلكــلق ــذيقطاحهــنقدلاجلــسقدأل لــىقللث ــ هقخاــنقشيهــنقخغــاددقدل دل ســطقودلج 
ــنقتأنلــتقدألصــ دتق(ــلق ــنلقدلصــاليقخشــيذقت ســيمقدلأــادققحــنلقدونقةلــك.قوع)ضز لشــضقدلتي
دإلقليــمقدلغاخــيقو) صــاقخــهق(حنشظــنتقيدأللبــنلقوصــاحقدلا)ــلقودلا صــرم،قوقــاقطــاحق(ــلققبــرق
(حنشــظقدأللبــنلقيشصــنلقدلكأــ دم،قلك ــهقتأــاضقبــ قدآلخــاقلل  ــاقودلاشــضق(ــلققبــرقدلاحنشظنتق
دلثــاث)35(.قع(ــنقدلاــندةقي118مقشتثيــاقإفــكنليذقعخــاى،قعلــهقخإ(ــكننق(جلــسقدل ــ دهقوخنألغلبيــذق
دلبســياذقلأل ضــنءقدلحنضا)ــلقعنق) ــاودقدل نلــ نقدلــذيق)حــادقدإللــادءدتقدلبنصــذقختك )ــلق
دإلقليم)36(،بــذهقدلاــندةقتأــاقدســتهنلذقخاســألذق(هاــذقوبــيقت ســيمقدلبــاد،قعيقخإ(ــكننقدلتيــنلدتق
ــلقدلا نســبذقلهــنقوشــققدلشــاوطقودلض دخــطقدلتــيقالقتأــنلضق(صنلحهــنق ودلكتــرقعنقتضــعقدل  دلي
خــاقدل ظــاقإلــىق(صنلــحق(ك لــنتقدلاجتاــعقدلاتأــادة،قوخهــذدق)اكــلقدلا دش ــذق لــىقتك )ــلقإقليــمق
ــىقوإنقكننقإقلياــنق لــىقعســنسقطنئفــي.ق(ــلقلهــذقعخــاىقلجــاقعنقدلاــندةقي119مقعلــنزتق حت
ــنق دلســه لذقشــيقتك )ــلقإقليــمقحيــثقلّصــتق لــىقعلــهق)حــققلــكرق(حنشظــذقعوقعكثــاقعنقتكــ نقإقلياز
ــنق ــادققتبــاجق ــلقك له ــيقدلأ ــذقش ــنقلجــاقعنقدلفالدلي ــه)37(.قب  ــبقخنالســتفتنءق لي ــىقطل ق ل ــنءز خ 
دتحــنددقط  يــنقخيــلقدل  (يــنتقدلات   ــذقشــيقدلبلــاقدل دحــا،قإلاــنقتتأــادهقإلــىق(ــنق)اكــلقعنق)ــؤديق

إلــىقشالدليــذقطنئفيــذ.ق
ــهق ــعق(  ــنهقدلادخ ــيقدلب ــمقش ــادققي2005مقدلادئ ــت لقدلأ ــنلقدس ــلانت:قعث ــعقدلس ــكنليذقت ز) 1-قإف
إفــكنلينتق ا)ــاةقشــيقت ز)ــعقدالختصنصــنتقخيــلقســلاذقدالتحــندقوســلانتقدألقنليــمقوحاودبــنق

وطبيأتهــنقو( هــن:ق
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عــــقلــاىقدلف ــهقدلاســت ليق لــىقعنقت ظــمقدلاســنتياقدلفيالدليــذقدلســلانتقخيــلقدلحك (ــنتق
ــنتق ــاقصاحي ــنق)ذك ــضق( ه ــنليبقشنلبأ ــاةقعس ــالق  ــلقخ ــذق( ــنتقدلاحلي ــذقودلحك ( دالتحند)
دلســلانتقدالتحند)ــذق لــىقســبيرقدلحصــا،قو)تــاكقخ يــذقدلصاحيــنتقللحك (ــنتقدلاحليــذ،قخي انق
)ذكــاقدلبأــضقدآلخــاق(ــلقدلاســنتياقصاحيــنتقدلســلانتقدلاحليــذقو)تــاكق(ــنق ادبــنقللحك (ــذق
ــذق ــذقودلاحلي ــلقدالتحند) ــنتقكرق(ــلقدلحك (تي ــذ،قشياــنقتفصــرقدســنتياقُعخــاىقصاحي دالتحند)
خنلتفصيــر،قوقــاقعخــذقدســت لقلاه ل)ــذقدلأــادققلأــنمقي2005مقخت ز)ــعقدلصاحيــنتق(ــلقخــالق
ةكــاقصاحيــنتقدلحك (ــذقدالتحند)ــذقكاــنقشــيقدلاــندةقي110مقوتــاكقخ يــذقدلصاحيــنتقلحك (ــذق
ــمق ــلقدلااكــًقودإلقلي ــنتق(شــتاكذقخي ــنتقخن تبنلبــنقصاحي ــهقلبأــضقدلصاحي ــعقت نول ــمق( دإلقلي
كاــنقلّصــتقدلاــندةقي114()38(قوخذلــكقشــإنقدلصاحيــنتقدألكبــاققــاق( حــتقلإلقليــمقوبــيق(ــلق
دلاســنئرقدلتــيقت اــ يق لــىقخاــ لةقودضحــذققــاقتــؤديقإلــىقت ســيمقدلباد)39(،خص صــنق(ــعق
 ــامقت دشــاقدلببــاةقشــيق(ســنلذقدلفيالدليــذقك لهــنقعســل خنق)ابــققللاــاةقدألّولــىقشــيقدلأــادق،قشــإنق
ــذ،قالق ــىقدل حــاةقدل ط ي ــاق ل ــىقدلتأثي ــؤديقإل ــاق) ــنتقودســأذقق ــذقصاحي ــحقدلســلانتقدلاحلي  )
ســّيانقوعنقشيالدليــذقدإلقليــمقتأتاــاقدألســنسقدل  (ــيقعوقدلانئفــيققبــرقدلجغادشــي.ق(شــتاكذقخيــلق
ــاق( حــتق ــاقق ــنتقدألكب ــإنقدلصاحي ــكقش ــمقكاــنقلّصــتقدلاــندةقي114()40(قوخذل دلااكــًقودإلقلي
لإلقليــمقوبــيق(ــلقدلاســنئرقدلتــيقت اــ يق لــىقخاــ لةقودضحــذققــاقتــؤديقإلــىقت ســيمقدلبــادق
ــنق(ــعق ــامقت دشــاقدلببــاةقشــيق(ســألذقدلفيالدليــذقك لهــنقعســل خنق)ابــققللاــاةقدألّولــىق )41(،قخص صز

شــيقدلأــادق،قشــإنق( ــحقدلســلانتقدلاحليــذقصاحيــنتقودســأذققــاق)ــؤديقإلــىقدلتأثياق لــىقدل حاةق
دل ط يــذ،قوالقســيانقعنقشيالدليــذقدإلقليــمقتأتاــاقدألســنسقدل  (ــيقعوقدلانئفــيققبــرقدلجغادشــي.ق
ــ نقدلســلاذق ــلققنل ــنقخي ــذقحصــ لقخــافق( ــيقحنل ــلقدلاســت لقش ــندةقي115مق( ــتقدلا هقــــقت نول
دالتحند)ــذققنلــ نقدإلقليــم،قحيــثقع اــتقدلاــندةقدلاذكــ لةقدألّول )ــذقل نلــ نقدإلقليــم،قعيق
ــذ،قإالقعنق ــذق لــىقحســنهقدلســلانتقدالتحند) علهــنقوســأتق(ــلقدختصنصــنتقدلســلانتقدلاحلي
ــنتق ــرقشــيقدلاســت لق) لــرق(ــلقصاحي ــذقحــققإلــادءقتأا) ــحقدلســلاذقدالتحند) ــمق)ا  دلاســت لقل
ــاق ــصقول ــذدقدل  ــكنله)42(،قوب ــذقس ــمقوعغلبي ــيقدإلقلي ــا)أيذقش ــلاذقدلتش ــذقدلس ــمقإالقخا دش  دألقنلي
ــنقأللــهقليــسق(ــلقدلا ا ــيقعنقتصــرقســلانتقدإلقليــمقإلــىق(احلــذق نليــذق(ــلقدإل)ثــنلقلتســاحق (يتز

ــت ل)زن.ق ــنقدس ــذقله ــنتقدلاا  ح ــصقدلصاحي خت لي
ــهقدلاــندةقي121مقوش ادتهــنقدألولــىقودلادخأــذقودلبن(ســذ،ق ــاقدالســتغادهقبــ ق(ــنقت نولت تقـق(ــنق)ثي
حيــثقع اــتقشــيقش اتهــنقدألولــىقدلحــققلألقنليــمقشــيق(انلســذقدلســلانتقدلتشــا)أيذقودلت فيذ)ــذق
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ودل ضنئيــذ،قودلتــيق(ــلقدلااكــلقدنقتــؤديقإلــىقســلقق دليــلقةدتقطنخــعقطنئفــيقشــيقإقليــمق(ــن،ق
كاــنقةبــبقدلاســت لقإلــىقعخأــاق(ــلقةلــكقشــيقدلف ــاةقدلثنليــذ،ق  ا(ــنق( ــحقدإلقليــمقصاحيــذقتأا)رق
دل  دليــلقدالتحند)ــذقشــيقحنلــذقولــ دقتأــنلضقخيــلقدل نلــ نقدالتحــنديقوقنلــ نقدإلقليــمقوبــذدق(ــنق
مقدلتــيقلّصــتق لــىقي)أــاقبــذدقدل نلــ نقدألســاىقودأل لــىق ــنق(ــعقلــّصقدلاــندةي13/عوالز )أــاقت نقضز
ــكق) نقــضقدلاــندةق ــذقو(ــلقدونقدســتث نءم)43(،قوكذل ــهقكنش ــيقعلحنئ ــنقش ــيقدلأــادققو)كــ نق(لً(ز ش
قكرق ــ نق)تأــنلضق(ــعقبــذدقدلاســت ل،قو)أــاقخنطــاز ــيقلّصــتقيالق)جــ زقســلققنل ــنمقدلت ي13/ثنليز
لــّصق)ــادقشــيقدســنتياقدألقنليــمقعوقعيقلــصقآخــاق)تأــنلضق(أــهم)44(.قع(ــنقدلف ــاةقدلادخأــذقش ّصــتق
 لــىقيحــققكرقإقليــمقخفتــحقشــاوعقلــهقشــيقدلســفنلدتقودلااثليــنتقدلاخل (نســيذقدلأادقيــذقلاتنخأــذق
دل ضن)ــنقدإللانئيــذقودلث نشيــذقوداللتان يــذم)45(.قوبــذدق)أ ــيقشتــحقســفنلدتقلــكرقإقليــمقشــيق
دلاســت برقدأل(ــاقدلــذيق)بنلــفق(ــنقســنلتق ليــهقدلتجــنلهقدلأنلايــذقشــيقدلفيالدليــذقو)تأــنلضق(ــعق
ســانتقدلفالدليــذقدلتــيقتأتبــاق(انلســذقدلشــؤونقدلبنلليــذق(ــلقدلصاحيــنتقدلبنصــذقخنلســلانتق
ــنتق(ال ــذق ــمقصاحي ــيق( حــتقحك (ــذقدإلقلي ــنقودلت دق)46(.قع(ــنقدلف ــاةقخن(سز ــذقحصــاز دالتحند)
إلددلةقدإلقليــمقوخ لــهقخــنصقإلشــنءقوت ظيــمققــ ىقدأل(ــلقدلادخلــيقكنلشــاطذقوحــاسقدلحــاود،ق
ــيقتســيااق ــمقدلت ــيقدألقنلي ــلقش ــ ىقع( ــىقق ــرقدلاليشــينتقإل ــاقتســاحقختح ) ــاةقق ــذهقدلف  ــرقب شاث
ــم،قســ فق)تأــنلضق(ــعقسينســذق ــنتقلألقنلي ــحقبــذهقدلصاحي  ليهــن،قو(ــلقلهــذقعخــاىقعنق( 
ق(لقتأً)ــًقدل حــاةقدل ط يــذ)47(،ق دأل(ــلقدل ط ــيقو)أــًزقشــيقلفــسقدل قــتقدل ً ــذقدإلقليايــذ،قخــاالز

وبــذق(ــنق)ت نشــىق(ــعقســانتقدلفالدليــذقدلتــيقتتالــبقولــ دقليــشققــ يقو( حــا.ق
دقإلددلةقدلت ــ عقشــيقدلاجتاــعقدلأادقــيق(ــلق (ــلقخــالق(ــنقت ــامقلجــاقعنقدلاســت لقوضــعقتصــ لز
ــذق ــيقوإلصــنفقكنش ــنققوط  ــىقدتف ــامقدل صــ لقإل ــم،قإالقعنق  ــيقدلحك ــذقش ــذقدلفالدلي ــالقآلي خ
ــنسق ــىقعس ــنتق ل ــعقدلاك ل ــرق( ــنقدلتأن( ــذقوإلا ــذقودألقلي ــامقدلاضــيقخنألغلبي ــنت،قو  دلاك ل
ول دبــنقودلاحنشظــذق لــىقول دبــنقشــيقخ ت ــذقب )ــذقوط يــذ،قو)بــاوقعنقدل ظــنمقدالتحــنديقشــيق
ــن،قكاــنقبــ قفــأنقدالتحــنددتقدلفالدليــذقشــيقدلأنلــم،ق دقشالدليز دلأــادقق)ــاددقلــهقعنقالق)كــ نقدتحــندز
دلتــيقت ــ يقدلبــادقوتحنشــظق لــىقوحاتهــنقوســا(تهن،قإلاــنقدتحــندق(بتلــطق)جاــعقخيــلقدلفالدليــذق

ودلك لفالدليــذ.ق
ــنتقإددلةق ــلقآلي ــذق( ــذقدلت دش ي ــاقدلا)ا ادطي ــ ع:قتأ ــيقإددلةقدلت  ــذقش ــذقدلت دش ي ــذقدلا)ا ادطي 2-قآلي
دلت ــ عقدلســلايذقشــيقدلبلــادنقةدتقدلتأــادقدلانئفــيقودل  (ــيقودلاذببــي،قوقــاقدســتبا(تقبــذهق
دآلليــذقشــيقدلأا)ــاق(ــلقدلــاولق( هــنقدل اســنقو(نليً)ــن،قبــيقدل ســيلذقدلتــيق)اكــلق(ــلقخالهــنقعنق
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)شــتاكقدلجايــعقشــيقدلحكــمقدلا)ا ادطــيقللاجتاــعقدلاتأــادقـقشنلتجنلــسقداللتان ــيقودإللاــنعق
دلسينســيق)أتبــادنقفــاطيلق(ســب يلقلــإلددلةقدل نلحــذقللت ــ ع،قو(ــلقخالهاــنق)تح ــقق(ضاــ نق
دلت دشــققخيــلقدلجان ــنتقدلات   ــذ،قوقــاقتــمقد تاندبــنقشــيقدلأــادققخأــاق ــنمقي2003مقلحنلــذق
ــلق ــذق( ــكق(جا   ــاقي2003م.قب نل ــنقخأ ــذقخ نءب ــيذقوطبيأ ــنةقدلسينس ــعقدلحي ــنقودق ــذقعشازب  الي
ــذقشــيقدلأــادقق ــذقدلت دش ي دلأ د(ــرقدلتــيقســنباتق(جتاأــذقشــيقدلاشــعقخنتجــنهقدألخــذقخنلا)ا ادطي
خأــاقي2003م،قولغــمقتبن)ــلقتأثيابــنقشإلهــنقكنلــتقلايأهــنقةدتقدولق(هــمقشــيقتاســيخقبــذدق

دلابــاع،قوعبــمقبــذهقدلأ د(ــرقبــي:ق
عق-قطبيأــذقدلت ــ عقددخــرقدلاجتاــعقدلأادقــي:ق)تايــًقدلأــادققفــألهقفــأنقعغلــبقدولقدلأنلــمقخت   ــهق
دلــذيق)جاــعقخيــلقدل  (ــيقودلا) ــيقودلاذببــي،قو لــىقدلاغــمق(ــلقعنقدلأــادقققــاقعلــفقدلتأن)ــشق
ــنقخحكــمقسينســنتقدإلكــادهقدلتــيق(نلســتهنقدلحك (ــنتق دلســلايقخيــلق(ك لنتــه،قوإنقكننق(فاوضز
دلااكً)ــذقدلتــيقتأنقبــتق لــىقحكاــهقإالقعلــهقخأــاقي2003مقوتغييــاقدل ظــنمق ــلقطا)ــققدالحتــالق
دألل بــيقوخ ــنءقدلأــادققدلجا)ــاقودلتفــنعقعصــ دتقدلاك لــنتقدلتــيقُظلاتق(ــلق(انلســنتقدأللظاذق
ــاد)48(،قدســتا تقدلحنلــذق ــيقدلاشــنلكذقدلسينســيذقوإددلةقدلب ــنقش ــتقخح ه ــيقطنلب دلســنخ ذ،قودلت

إلــىقدألخــذقخهــذدقدللــ نق(ــلقدلا)ا ادطيــذ.ق
ــيقكننق ــيذقدلت ــ ىقدلسينس ــبقدل  ــتقعغل ــنم:قدتف  ــرقســ  طقدل ظ ــ ىقدلسينســيذققب ــققدل  ه-قت دش
لهــنقدولقشــيقخ ــنءقدلأاليــذقدلسينســيذقشــيقدلأــادققخأــاقي2003مقعث ــنءقشتــاةقدلاأنلضــذقو(ــلق
خــالقدلاؤتاــادتقدلتــيق  ــاتق لــىقضــاولةقدألخــذقخهــذدقدلشــكرق(ــلقدلا)ا ادطيــذ،قوقتكــ نق
ــاقدألطــادفق ــنتقلت حي ــلقدلاك ل ــذقخي ــققودقتســنمقدلحصــصقدلحك (ي ــذقدلت دش ــادقخاا)  إددلةقدلب

ــادق)49(.ق ــرقدلأ ــذقددخ دلات نز 
ت-قدولقدل ال)ــنتقدلاتحــاةقشــيقتاســيخقدلت دش يــذقشــيقدلأــادق:ق الــتقدإلددلةقدأل(ا)كيــذق( ــذق
ــنق ــذقخن تبنلب ــيذقدلأادقي ــ ىقدلسينس ــعقدل  ــرق( ــىقدلتأن( ــيقي9/ق2003/4مق ل ــنمقش إســ نطهنقلل ظ
د،قش ســاتقدلأــادققإلــىقثــاثققــ ىقلئيســيذقبــيقدلشــيأذق ــنقودحــاز (جا  ــذق(ك لــنتقوليــسقكينلز
ــيقإددلةق ــذقدلاتبأــذقش ــذقبــيقدلاا)  ــىقعنقتكــ نقدلت دش ي ودلســ ذقودألكــادد،قولكــًتقله دبــنق ل
ــذقدلتفــادقودالســتئثنلقخنلســلاذق دلبــادق(ــلققبــرقبــذهقدألطــادف،قخحيــثق)شــأاقكرقطــافقخصأ خ
وخــاعتقختاســيخقبــذدقدلابــاعق(ــلقخــالق(جلــسقدلحكــمقدلــذيقتــمقتشــكيلهقشــيق ــنمقي2004مق(ــلق
د،ق( ســمقخ دقــعقي13مق ضــ دق(ــلقدلشــيأذ،قوخاســذقع ضــنءق(ــلقدلســ ذ،قوخاســذق ي25مق ضــ ز
ع ضــنءق(ــلقدألكــادد،قو ض )ــلقعحاباــنق(ســيحي،قودآلخــاقتاكانلــي،قوليكــ نقبــذدقدلاجلــسق
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دللب ــذقدألّولــىقشــيقدلب ــنءقدلت دش ــيقشــيقدلأــادقق)50(.قوختابيــققدلا)ا ادطيــذقدلت دش يــذق نلــتق(ــلق
دلكثيــاق(ــلقدإلفــكنلينتق( هــن:ق

ــذقعلهــنقحكــمق ــذقدلسينســيذ:قدلتأا)ــفقدلأــنمقللا)ا ادطي ــذقودألغلبي ــذقدلاجتاأي -قإفــكنليذقدألغلبي
دألغلبيــذ،قلكــلقدألغلبيــذقخاأ نبــنقدلسينســيقوليــسقخاأ نبــنقدلاجتاأيقشنألغلبيــذقدلسينســيذقعغلبيذق
عش يــذقعيقعغلبيــذقحًخيــذقتاتــاق لــىق(ســنحذقدل طــلقخــكرقدتجنبنتــه،قلهــنقق د ــاقولهــنق( نصــاونق
(ــلق(بتلــفقدلا دئــفقودل  (يــنتقـقخي اــنقدألغلبيــذقدلاجتاأــذ،قعغلبيــذق ا د)ــذقت ســمقدلاجتاــعق
 لــىقعســنسقداللتاــنءدتقدل  (يــذقوقدلا) يــذقودلاذببيــذ،قودســت انهقدألحــًدهق)تــمقحســبقبــذدق
قدلحكــمقفــيأينقإنق دلا ظــ ل،قشنلحكــمقإنقكننقلألغلبيــذقدلاجتاأيــذقشــيق(جتاــعق(ــن،قشيكــ نق(ثــاز
كنلــتقدألغلبيــذقفــيأذقعوقُســ ينقإنقكنلــتقدألغلبيــذقُســ يذ،ق(ــعقضــاولةقحضــ لقدألقليــذقعوقتاثيــرق
لهــمقخغــضقدل ظــاق ــلق(كنســبهمقداللتبنخيــذقبــذدقإنقكننق(ــلقدلجنلــبقدلا) ــي،قع(ــنق(ــلقدلجنلــبق
دل  (ــيقشاــلقدلابيأــيق)كــ نقعنقدلحكــمقللأــاهقإنقكنلــتقدألغلبيــذق اخيــذ،قعوقللُكــادقإنقكنلــتق
ــذ،قكاــنقبــيق ــذقللا)ا ادطي ــذقت نقــضقدألصــ لقدلفكا) ــذقدلاجتاأي ــذ)51(.قشنألغلبي ــذقكاد) دألغلبي
ــيقتاتكــًق لــىق ــذقدلت ــنتقدلاتحــاةقدأل(ياكي ــيقدل ال) ــذقعوقش ــذقشــيق(أظــمقدألفــكنلقدألولوخي (اثل
دلــ الءقلل طــل،قوقيــمقدلا دط ــذقودلتســنويقدل نل لــيقودلسينســيقشــيقح ــ ققوودلبــنتقدلا دطــلق
ــنقع(ــنمقدل نلــ ن،قدونقدل ظــاقإلــىقدلا حــالقداللتان ــيقودلا) ــيقودلانئفــي،قشأ(يــاكنقدلتــيق لايأز
ــايقدلكنث ليكــي،قالق) لــاق(ــلقوصــفق )شــكرقدلباوتســتنلتقي70٪مق(ــلقســكنلهنقت تبــبقكي 
ــنقلــمق)ص ــفق“عوخن(ــن”ق لــىقعلهق(ــلقدلأاقق ــنقخنلكنث ليكــي،قإلاــنقد)ا ادطــي.قع)ضز كي ــايقدلتان يز
دألســ د،قوق(نكيــلق(ــلقدلأــاققدألخيــض،قخــرقإنقدألولقد)ا ادطــيقي(ــلقدلحــًهقدلا)ا ادطــيم،ق
ودلثنلــيقلاهــ ليقيق(ــلقدلحــًهقدلجاهــ ليم.قشــيقدلاثــنلقدلأادقــيقخأــاق ــنمقي2003م،قلجــاق
د،قودلــذيقدلســحبتق لــىق عنقدل ً ــذقدلاجتاأيــذقشــيقتأســيسق(جلــسقدلحكــمقكنلــتقودضحــذقلــاز
(  دلــهقكرقدلتشــكياتقودلتشــا)أنتقدلسينســيذ،قوفــكرقدلاولــذ،قوشلســفذقدلاســت ل،قودلتاثيــرق
شــيقدلحك (ــذقوبيئنتهــن،قودلتــيقد تاــاتقدلشــكرقدلت دش ــيقخيــلق(ك لنتقسينســيذق(جتاأيــذق)52(.ق
ــىق ــذق ل ــذقدلشــيءقدلاال  ــذقح ي  ــيقدله ) ــذقتأ  ــذ:قلغ ــذقودلا دط  ــذقدل ط ي ــنءقدله ) ــــقإفــكنليذقخ 
ــنقتأ ــيقدلســاذقدلج با)ــذقدلأن(ــذقلث نشــذق(ــلق صفنتــهقدلج با)ــذقدلتــيقتايــًهق ــلقغيــاه،قودصااحز
دلث نشــنتقدونقعنقتكــ نقبــذهقدلســاذقثنختــذقعوق(تغيــاة،قوبــ ق(ــنق)أايهــنقخنصيــذقدل اــ قودلتاــ ل،ق
ــيقت ظــمقدلجان ــذقدلبشــا)ذق ــذقدلت ــيقدلح ــ ققدل نل لي ــذيق)أ  ولاــنقكنلــتقشــيقفــكلهنقدلاــنديقدل
دلســنك ذقشــيقإقليــمق(أيــل،قعوق(ــنقدصالــحق ليــهقخنلج ســيذقـقشنله )ــذقتاتبــطقخفكــاةقدلا دط ــذقشــيق
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دلاولــذق(ــلقلنحيــذقدلج ســيذقكابــاعققنل لــي،قوكاــنقتاتبــطقخنألخأــندقدلث نشيــذقللشــبصقودلاجتاــعق
ــنقخناللتاــنءقدلسينســيقللاولــذ،قوبــيقخنل تيجــذقتأ ــيقداللتاــنءقدلسينســيقوداللتان ــيق وتتصــرقع)ضز
ودلجغادشــيقلإللســننقإلــىقوطــلق)تألــفق(ــلق(جتاــعق(أيــلقودإلقليــمقدلــذيق) يــمق ليــه،قودلســلاذق
دلتــيقتحكاــهقوتاتأــهقخحكــمقبــذدقداللتاــنءقخح ــ قق(حــاودةقوودلبــنت)53(.قع(ــنقدلا)ا ادطيــذق
ــذق ــنتقوداللتاــنءدتقدلفا ي ــىقدلث نش ــنءق(جتاأــيق اــ دي،قعيقعلهــنقتؤكــاق ل ــذقشــذدتقخ  دلت دش ي
خ صفهــنقدألســنس،قشنله )ــذقدل ط يــذقإفــكنليذقت شــقق( هــنقإفــكنليذقدلا دط ــذقعقبــيقدلفــادقددخــرق
وطــل،قعمقدلفــادقدلا صهــاقشــيقدلجان ــذ،قدلتــيقتهــافقإلــىقد(جقدلفــادقشــيقدلجان ذقدألوليــذق)54(.ق
ــنتق(ــلقخــالقتحــ لقدلاكــ نق ــىق(ك ل ــذق(ًقــتقإل ــذقدل ط ي ــذقلجــاقعنقدله ) ــذقدلأادقي شــيقدلحنل
ــذق ــذقدلتان ي ــنقصف ــىقدلتاــنءقسينســيقعوقحــًهقسينســي.قعيقعحــًدهقسينســيذقله داللتان ــيقإل
د،قعحــًدهقدلشــيأذقوثنليــذقللســ ذقوعخــاىقللكــاد،قشــيقظنبــاةقدســت انهق اــ ديقتشــجعق حصــاز
ــنءق ــذقفــأ لقخناللتا ــذقدل ط ي ــذقودلا دطــل.قشنله ) ــ مقدلا دط  ــققفــي عق(فه ــهقوتأي ــًقوتثبت للتان)
ــذقو)حــنولقعنق ــنتقدلفا ي ــنتقودله ) ــىق)تغــذىق(ــلقدلث نش ــنءقسينســيقلاأــيقع ل ــىقعلضقوخ  إل
)اخاهــنقخأودصــاقو(شــتاكنتقسينســيذق ليــنقتبتــاققدلجان ــنتقدلفا يــذ،قدونقإلغــنءقلهــن.قخي اــنق
ــذق الــتق لــىقدلأكــسق(ــلقةلــكقخنال تاــندق لــىقدلجان ــنتقودله )ــنتق ــذقدلت دش ي دلا)ا ادطي

نق)55(.ق دقسينســيز دلفا يــذقخ صفهــنقدألســنسقوخك لهــنقتأبيــاز
ـقإفــكنليذقخ ــنءقدلاولــذقوقدلاحنصصــذ:قشــيقدل ظا)ــذقدلحا)ثــذقلل ينخــذ،قتكــ نقدل ن ــاةقعنقدل نئــبق
ق قلجايــعقدلشــأبقوليــسقل نخبيــهقوحابــم،قعيقعنقدل نئــبق(اثــاز شــيقدلاؤسســذقدلتشــا)أيذق(اثــاز
ــيقإنقكننق ــُهقخصــافقدل ظــاق ــلقدل ظــنمقداللتبنخ ــيقدلتببت ــسقللجان ــذقدلت لاجاــ عقدل طــلقولي
خأســل هقدلادئــاةقدل دحــاةقعوقدلاودئــاقدلاتأــادة،قولل نئــبقحصنلــذقشــيقإخــادءقدلــاعيقودلحا)ــذقشــيق
طــاحقولهــنتقدل ظــاقشــيقدالتجــنهقدلــذيق)صــبقشــيق(صلحــذقدل طــلقدونقدلت ييــاقخ لهــنتقلظــاق
قلجان تــهقدلانئفيــذقعوقدلا) يــذ،قوشــيق حًخــه،قلكــلقشــيقدلا)ا ادطيــذقدلت دش يــذق)كــ نقدل نئــبق(اثــاز
حــنلقكننقل نئــبقعوقلاجا  ــذقلــ دهقولهــنتقلظــاقتت نقــضق(ــعقدلكتلــذقعوقدلجان ــذقداللتان يذ،ق
قعنقت ســلخق ــلقدلــاعيقودلتكتــرقدلجاأــيقللجان ــذقداللتان يــذق)56(.قوشــيقدلتص )ــتق شإلهــنقالقُخـــاَّ
) تظــاقدلجايــعقلعيقلئيــسقدلكتلــذ،قلذلــكقشــإنقدل ــادلقدلتشــا)أيقوخنلتحا)ــاقشــيقدل ــادلدتق
دلاهاــذقالق)تــمقوشــقققن ــاةقعغلبيــذقدألصــ دت،قخــرق(ــلقخــالقت دش ــنتقخيــلققــندةقدلجان ــنتق
ــذق)57(.قالقســّيانق ــنتقودســتجنخذقلاصنلــحقدلجان ــذقداللتان ي عوقدلا دئــف،قو(حك (ــذقخنلت دزل
دقشــيقتشــا)عقكرقدل  دليــلقوخــاولهق)أــاق عنقفــاطقدلت دشــققشــيقدلاؤسســذقدلتشــا)أيذق)كــ نقحنضــاز
ــيقدلــذيق)أــاق(ــلقصلــبقدلاؤسســذقدلتشــا)أيذ،قإةقلســخقدل اــطقدلت دش ــيق قللــاولقدلاقنخ (أاــاز
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ــكق ــنقلتل نقكايز ــرقدســتح نقز ــذقدلاحنصصــذقتاث ــأنقسينس ــذ،قخ ــيذقكنش ــ ىقدلسينس ــاىقدل  ــذقل دل  ن 
ــيق ــاةقش ــذقدلاضاه ــنتقداللتان ي ــنقللاك ل نقوط يز ــتح نقز ــب،قودس ــلقلنل ــذق( ــنتقدلفا ي دلجان 
ــنقلاــنقلح هــنق(ــلقعضــادلقشــيقتلــكقدلح بــذ،قلــذدقتــمقلســمقدلبنلطذق ز(ــلقدل ظــنمقدلســنخق،قوتأ )ضز
دق ــلقدله )ــذقدل ط يــذقوقدلا دط ــذق)58(.قولاــنق دلسينســيذق لــىقعســنسقدلاك لــنتقداللتان يــذقخأيــاز
كنلــتقصيغــذقدل ظــنمقدلا)ا ادطــيقدلت دش ــيقدلــذيقت نولــهقيآللــتقليبهــنلتمققنئاــنق لــىقعســنسق
ــىقعســنسقدلاحنصصــذق ــنق ل ــحققنئاز ــذ،قعصب ــهقدلأادقي دلاشــنلكذ،قإالقعنقدل ظــنمقدلت دش ــيقخصيغت
ــذق ــذقودل  (ي ــكقدلاحنصصــذقدلسينســيذقودلانئفي ــلقدل ــ ىقودألحــًدهقدلسينســيذ،ق(جســاةقخذل خي
 لــىقحســنهقدلانخــعقدل ط ــي،قالقســيانقخــإددلةق(ؤسســنتقدلاولــذقوفــبصت هنق(ــلقخــالقإســ ندق
(هن(هــنقوقوظنئفهــنقإلــىقدل ــ ىقودألحــًدهقدلسينســيذ،قودلتــيقســا ننق(ــنقت ــ مقخفــاضقت لهنتهــنق

دلحًخيــذقوشــاضققينددتهــنقدإلددل)ــذقخاــنق)تــاءمق(ــعقت لهنتهــنقدلانئفيــذقعوقدلحًخيــذق)59(.ق
ــذقشــيقعسنســهنق ــــقإفــكنليذقتأايــرقدل ــادلقدلسينســيقوغيــنهقدلاأنلضــذ:قتأتاــاقدل ظــمقدلبالانلي
 لــىقدلتأــنونقودلتــ دزنقخيــلقدلســلانتقيقدلت فيذ)ــذقودلتشــا)أيذمقودلتأــنونقب ــنق)أ ــيق(ادقبــذق
ــنق ــنقخالانلي ــ قلظن( ــيقب ــيقدلأادق ــنمقدلسينس ــنقكننقدل ظ ــاى،قولا ــنقلألخ ــلانتقإحادبا ــذهقدلس ب
ــلقولــ دق ق( ــاَّ ــاقُخـ ــى،قش ــهقدألول ــيق(ندت ــنمقي2005مقش ــمقلأ ــاهقدســت لهقدلادئ ــنقعق ــنقكا د)ا ادطي
ــنق (ؤسســذقتشــا)أيذقت ــ مقخاولبــنقدلصحيــح.قإالقعنقدل ظــنمقدلبالانلــيقدلأادقــيقفــهاقغينخزــنقودضحز
للاأنلضــذقدلبالانليــذق(ــلقددخلــهق(ــلقلهــذ،قوغيــنهقث نشــذقسينســيذقتؤ(ــلقخأبايــذقدلاأنلضــذق(ــلق
دل بــبقدلسينســيذق(ــلقلهــذقعخــاى،قشفــيقدل ظــمقدلا)ا ادطيــذقتأ ــيقدلاأنلضــذقعنقدلحــًهقدلــذيق
دق)ضاــلقلــهقتشــكيرقدلحك (ــذق)لجــأقإلــىقدلاأنلضــذ،قو)أاــرق لــىقل ــاقدلحك (ــذق الق)ح ــققشــ زز
وتشــبيصقعخانئهــن،قشتضاــاقدلحك (ــذقلتأا)ــرقســل كهنقوبكــذدقتأــ دقدلا فأــذقللشــأب)60(.ق
ــًدهق ــذ،قشنألح ــنمقللاأنلضــذقدلبالانلي ــنهقدلت ــذقش لحــظقدلغي ــذقدلأادقي ــذقدلبالانلي ــيقدلتجاخ ــنقش ع(
ودالئتاشــنتقودلكتــر،قلــكرق( هــنقحصتــهقشــيقدلحك (ــذقلذلــكقشــاق) لــاق(ــلق)أــنلضقوخهــذدق
ــاق ــصقكبي ــىقل  ــنقعدىقإل ــذ،ق(ا ــذقدلبالانلي ــنهقدلاأنلض ــىقغي ــذقعدىقإل ــندقدلت دش ي ــاوقعنقد تا )ب
شــيقخ ــنءقدلاولــذقدلا)ا ادطيــذقودلأــادمقإ(كنليــذقدلاحنســبذقودلاادقبــذ،قعيقلأــرق(بــاعقدلاحنســبذق
ودلاادقبــذق)بضــعقإلــىقدلت دش ــنتقدلسينســيذقخيــلقدل ــ ىقودألحــًدهقدلسينســيذ)61(.قفــاطقدلت دشــقق
ــن،قكاثــنلقلذلــك،ق(ــنقلــاىقشــيق شــيقدلاؤسســذقدلتشــا)أيذق)أــاقآليــذقلتأايــرقدل ــادلقدلسينســيقع)ضز
(جلــسقدل ــ دهقدلأادقــيقشــيقخاد)ــذقدلأــنمقي2008م،قحيــثقكنلــتقثــاثقتشــا)أنتقت تظــاقدإلقــادلق
خأــاق( نقشــتهنق(ــعقولــ دقخاشــنتقخشــألهنقخيــلقدلكتــرقدلسينســيذقوبــيقإقــادلقدلا دزلــذقدلاأاــرق
(ــلققبــرقكتلــذقدلتحنلــفقدلُكادســتنليقخســببقحصــذقدإلقليــم،قوقنلــ نقدلأفــ قدلأــنمقدلاؤ)ــاق(ــلق
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قبــرقلبهــذقدلت دشــققدلاأاــرق(ــلققبــرقدالئتــافقدلأادقــيقدلا حــا،قوقنلــ نقدلتبنخــنتق(جنلــسق
دلاحنشظــنتقدلاأاــرق(ــلققبــرقلبهــذقدلت دشــققلتيجــذقاللأــادمقدلث ــذقخيــلقدلكتــرقدلبالانليــذقودلــ الءق

ــذقدلتأــنونقدلحك (ــيق)62(.ق دلحًخــيقوضآل
خهــذدقلجــاقعنقدل اــ ةجقدلت دش ــيقدلأادقــيقعدىقإلــىقحنلــذق(ــلقدلضأــفقشــيقعحيــنٍنقكثيــاةقودلأجــًق
 ــلقدتبــنةقدلكثيــاق(ــلقدلتشــا)أنتقودل ــادلدتقدلسينســيذقدلاهاــذ،قووضــ حقدلاســنو(نتقدل فأيــذق
دلتــيقتجا)هــنقدألحــًدهقودلُكتــرق(ــلقعلــرقتشــكيرقحك (ــنتقدئتاشيــذقوخنلتنلــيقتكــ نقخنضأــذق

لاغبــنتقو(يــ لقدلكتــرقودل ــ ىقدلسينســيذ.ق
خاصــذقدل ــ لقإنقدلا)ا ادطيــذقدلت دش يــذقت ــ مق لــىقخلفيــذقودقــعقدلتبن)ــلقعوقدلت ــ عقخيــلق
ــىقعســنسقدلاشــنلكذق ــ مق ل ــنقت  ــي،قألله ــذقدلشــأنقدلأادق ــيقحنل ــنقش ــنءقدلشــأبقدل دحــا،قكا عخ 
دلسينســيذقشــيقدلحكــمقدلا)ا ادطــيقللاجتاــعقدلاتأــاد،قوبــيقآليــذقإلددلةقدلت ــ عقخنلتأــنونق
ــذقد تاــندق ــذ،قإالقعنقصأ خ ــادلدتقخنألكثا) ق(ــلقدتبــنةقدل  ــاالز ــلق(بتلــفقدألطــادفقخ ــنققخي ودل ش
دلا)ا ادطيــذقدلت دش يــذقشــيقخلــاق)تســمقخضأــفق(اتكًدتــهقدلا)ا ادطيــذقدلاز(ــذقل جــنحقبــذدقدل ــ عق
ــنلكذق ــذقدلاش ــذقوقل ــنةقدلحًخي ــ خقدلحي ــامقلس ــيقو  ــعقدلاال ــفقدلاجتا ــذقكضأ ــلقدلا)ا ادطي )
دلسينســيذقدلفن لــذقددىقإلــىقإخفــنققدلا)ا ادطيــذقدلت دش يــذقشــيقتبفيــفقحنلــذقدالل ســنمقدلانئفــيق
شــيقدلأــادق،قإةقعصبحــتقبــذهقدلا)ا ادطيــذق(أالــذقلأاليــذقص ــعقدل ــادلدتقدلسينســيذ،قوتأايــرق
دلأاليــذقدلاقنخيــذقدلتــيقبــيق(ــلقعبــمقلكنئــًقدل ظــنمقدلبالانلــيق(اــنقعدىقإلــىقفــي عقحــنالتقدلفســندق

دإلددليقودلاــنل.ق

الخاتمة 
إنقدلتأــادقالق)أتبــاق(شــكلذقشــيقحــاقةدتــه،قخــرقإلــهق)تيــحقشاصــنقإلثــادءقدلاجتاــعقإةدقولــاقإددلةق
شأنلــذقلــه،قحيــثقإنقدلتأــادق)ت بــرقو)تأن(ــرق(ــعقولــ دقدودئــاقداللتاــنءدتقدلابتلفــذقوتً)ــاق(ــلق
ــًق ــنءقحي ــيقإ ا ــذقتأ  ــاة(تهقدلتأاد) ــيقوتحــ لقدونقف ــيق»كر«قق ( ــنءقش ــذدقدلفسيفس تانســكقب
ــرق ــمقدلت ب ــيقعنقتحــرققي ــذقوتأ  ــاةقدل  (ي ــيمقخادخــرقدلادئ لآلخــاقيدلسينســيقودلانئفــيقودلحا ل
ودالحتــادمقدلاتبــندلق(حــرققيــمقدلتأصــبق(ــلقلهــذقولهــجقدلا قــفقدألحــنديقدلــذيق)فــاضق لــىق
دلجايــعق(ــلقلهــذقعخــاى.قوقدال تــادفقخ لــ دقت ــ عقشــيق(جتاــعق(ــنقخفأــرقولــ دق ــاةقدودئــاق
ــهقدل دحــاةقودحتــادمقبــذدقدلت ــ عقوقبــ لق(ــنق)تاتــبق ليــهق(ــلقخــافقعوق دلتاــنءقشيــهقضاــلقب )ت
دختــافقشــيقدلأ نئــاقودأللســ ذقودلاصنلــحقوعلاــنطقدلحيــنةقودالبتان(ــنت،قو(ــلقثــمقدألوليــنت،ق
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وإ)جــندقصيــغق(ائاــذقللتأبيــاق ــلقةلــكقكلــهقخحا)ــذقشــيقإطــنلق( نســبقوخنلحســ ىقخشــكرق)حــ لق
دونقلشــ هقصــادعق)هــادقســا(ذقدلاجتاــع.قوخــذدتقدأل(ــاقخنلأــادققشإلــهق نلــىق( ــذقلشــأةقدلاولــذق
ــذقشــيق ــنمقي1921مق(ــلقخض  ــهقللأا)ــاق(ــلقدأللظاــذقدلسينســيذقدلتــيقتايــًتق ــذقدلاالي دلأادقي
ختأن(لهــنقدلانئفــيقعوقدل  (ــيق(ــعقعخ ــنءقدلأــادق،قودســتباد(هنقألســنليبقدل ســاقودالســتباددق
و(حنولــذقإخضــنعقكرق(ك لــنتقدلشــأبقوصبغهــنقخصبغــذقودحــاةق(ــلقخــالقإلغــنءقدلتايــًقو ــامق
دال تــادفقخنآلخــا،قإالقعنقةلــكقكننق(جــادق(ســألذققســا)ذقشنفــلذقش ــاقخ يــتقدله )ــنتقدلفا يــذق
ــ حق ــنتقتصــاق لــىقدلتاســكقخه )تهــنقودلب لشــاذقشــيقلفــ سقدلأادقييــل،ق(اــنقلأــرقكرقدلاك ل
ــطق ــ عقش  ــادقودلت ــادفقخنلتأ ــيقخنال ت ــيقعنقالق)كتف ــىقدل ظــنمقدلسينســيقدلأادق ــن.قو ل خاظل (يته
وإلاــنق ليــهقإ)جــندقوتابيــققطــاققدلتأن(ــرق(أــهقع)ضــن،قوبــذهقليســتقخنلاشــكلذقدلتــيقت دلــهق ــاددق
قليــاق(ــلقدأل(ــمقودلــاول،قوإلاــنقعصبحــتق(شــكلذقودســأذقلاأظــمقدلــاولقخشــكرقعوقخآخــا.ق

االستنتاجات 
ق1 ــيق. ــأبزنقش ــنكقف ــرقعنقب  ــلقتبي ــن،قوالق)اك دقحتايز ــاز ــسقع( ــنتقلي ــلقدله ) ــضقخي إنقدلت نق

ــاقداللتاــنءقودله )ــنتقبــ ق ــذقدلتاــنءقعحــندي،قةلــكقعنقتأــادقدودئ دلأنلــمق)أيــشقشــيقحنل
ع(ــاقإلســنليق ــنم،قولــ قعلــهقتتغلــبقشــيقظــافق(أيــلقب )ــذق(ــنق لــىقغيابــنق(ــلقدله )ــنتق
( ــُذقعقــامقدلأصــ لقكننقدلأــادققو(ــنق)ــًدلقخلــادق(تأــادقدل  (يــنتقودألد)ــننقودلا دئــف،ق
وقــاق)كــ نقلهــذدقدلت ــ عقإ)جنخيــنتقعوقســلبينتقلنخأــذق(ــلقطــاققإددلتــهقوليــسق(ــلقدلت ــ عق

لفســه.
ق2  لــىقدلاغــمق(ــلقعنق(احلــذق(ــنقخأــاق ــنمقي2003مقتأــاق(لقعشضــرقدلفتــادتقخنل ســبذقإلددلةق.

دلت ــ ع،ق(ــلقخــالقدال تــادفقدلصا)ــحقودلضا ــيقخأطيــنفقدلشــأبقدلأادقــيقوت   نتــه،ق
إالقعنقإخفــنققدل ظــنمقدلسينســيقختابيــققخأــضقآليــنتقإددلةقبــذدقدلت ــ ع،قخســببق  د(ــرق
 ا)ــاةق( هــنقضأــفقدإلددلةقدلااكً)ــذقوضأــفقســيندةقدل نلــ نقوبشنفــذقدله )ــذقدل ط يــذق

وتغليــبقداللتاــنءدتقدلجه )ــذقدلفا يــذ.
ق3 ــنتق. ــعقدآللدءقودلت له ــرقلاي ــىقتاثي ــؤديقإل ــهق) ــذقعل ــذقدلحًخي ــنمقدلتأاد) ــًدتقلظ ــلق(ي )

دلسينســيذقلابتلــفقدلاك لــنتقو)ا ــمقحا)ــذقدلفكــا،قإالقعلــهقشــيقدلحنلــذقدلأادقيــذقعدتق
دلتأاد)ــذقدلحًخيــذقإلــىقدلتشــاةمقوتشــكيرقبــذهقدألحــًدهق لــىق(ســت ىق اــ ديقق (ــيق
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و(ذببــيقوليــسق لــىقعســنسقعش ــيق)شــارقكرق(ك لــنتقدلاجتاــعق لــىقعســنسقشكــايق
ــذقودلت ــ عقدلا) ــيقودل  (ــيقددخــرقكرقحــًهقسينســي.ق وقيــمقدلا دط 

ق4 عشــازقتابيــققدلا)ا ادطيــذقدلت دش يــذقدلأا)ــاق(ــلقدإلفــكنلينتقدلتــيقعثــاتقخشــكرقعوقخآخــاق.
ــذ،ق ــذقدلحا)ث ــنءقدلاول ــذقخ صفهاــنقعســنسقخ  ــبقدلا دط  ــذقوتغيي ــذقدل ط ي ــنءقدله ) ــىقخ   ل
لايــعق تبتــاقق وط يــذق ب )ــذق وص ن ــذق دلا دط يــلق خيــلق دلاســنودةق دلاأتاــاةق لــىق
دلــ الءدتقوداللتاــنءدتقدلاذببيــذقودلا) يــذ،قوةلــكقألنقدلا)ا ادطيــذقدلت دش يــذقةدتقخ ــنءق
ــنهق ــىقحس ــنق ل ــذقوتأظاه ــطقدألولي ــىقدلاودخ ــاق ل ــ ديقتؤك ــيق ا ــت انهق(جتاأ ودس

ــي.ق ــيقدل ط  ــطقدلاجتاأ دلادخ

المصادر والمراجع 
ق5 دست لقلاه ل)ذقدلأادققدلادئمقلأنمق2005.ق.
ق6 دلاأجــمقدل ليــً،قطبأــذقخنصــذقخــ زدلةقدلتاخيــذقودلتأليــم،قط1،ق1994،قدلاجاــعق.

ــيق دلأاخ
ق7 (أجمقدل سيط،ق(أجمقدللغذقدلأاخيذ،قدل نباة،ق1985..
ق8 (جاعقدللغذقدلأاخيذ،قدلاأجمقدل سيط،قدل نباة،قلـ2،قطق3،ق1985..
ق9 عحااقثنخت:قدلتأاد)ذقدلسينسيذ،قدل نباة،قدلهيأةقدلاصا)ذقدلأن(ذقللكتنه،1990.

عحاــاقزكــيقخــاوي،ق(أجــمق(صالحــنتقدلألــ مقداللتان يــذ،قخيــاوت،ق(كتبــذقلب ــنن،ق.ق10
دلابأــذقدلثنليــذ،ق1986

ــ دلهيئنتقدالتحند)ذ،قعولدقق ادقيــذ،قدلأاد4،ق.ق11 عزبــنلقدلشــيبلي،قدلا(اكً)ــذقدلسينســيذـق
2005.ق

ــنلقدلفالدلــيقشــيقدلأــادق،ق(جلــذقدلأهــا،ق.ق12 ــذقودلبي عكــامقدلحكيــم،قدلاشــكاتقدلانئفي
ــان،ق2008.ق ــي،قل  ــذ،قدلأــادقدلثنل (اكــًقدلالدســنتقودألخحــنثقدإلســا(يذقودلأاخي

ــذقدلسينســيذق.ق13 ــذ:قدلتأاد) ــيقعلظاــذقدلحكــمقدلأاخي ــ عقش علاــ دنقلصــايق(ســاه،قإددلةقدلت 
ودلتأاد)ــذقداللتان يــذ،قإطــنلقلظــايقوتابيــقق لــىقدل دقــعقدلأاخــي،قشــي:قلــاوةقدلتأاد)ــذق

دلسينســيذقشــيقدل طــلقدلأاخــي،ق1989/3/26-24
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إ)ادخيــاقعحاــا،قدلتأاد)ــذقدإلث يــذقودأل(ــلقدلاجتاأــي:قدلدســذقحنلــذق(نلــي،قلســنلذق.ق14
ــا،ق2011- ــذقدلجًدئ ــ مقدلسينســيذقودإل ــام،قلن(أ ــذقدلأل ــاق( شــ لهقكلي (نلســتياقغي

2012،ق
إ) ــنسق(حاــاقدســان ير،قإددلةقدلت ــ عقودالحتــ دءقللاــ دلدقدلبشــا)ذقإددلةقدلفسيفســنء،ق.ق15

دتجنبــنتقحا)ثــذقشــيقإددلةقدلاــ دلدقدلبشــا)ذ،ق بــندقدلاحاــلقللابن ــذ،قط1،ق2018ق
ــذ،ق.ق16 ــذقل ا) ــاة:ق(ادلأ ــنتقدلاأنص ــيقدألدخي ــذقش ــ مقدلتأاد) ــ ض،ق(فه ــأياق  ــاقس لنخ

خحــثق( ــامقل ــاوةقدلتأاد)ــذقدلحًخيــذقودلانئفيــذقودلأاقيــذقشــيقدلأنلــمقدلأاخــي،قدلك )ــت،ق
ــئ نقدإلســا(يذ،ق1993 ــنفقودلش وزدلةقدألوق

لياــسقآلالســ ن،قص ــعقدلسينســنتقدلأن(ــذ،قتالاــذق ن(ــاقدلكبيســي،قددلقدلاســياة،ق.ق17
 اــنن،ق1999ق25ق

حســيلقدلو)ــشقدلأندلــي،قدلا دط ــذقخيــلقضــاولدتقدل دقــعقولاليــنتقدلاــادلس،ق.ق18
كتــنهقدلصبــنحقدلث نشــي،قخغــادد،ق2007.ق

حســيلق لــيقدلحاادلــي،قدلا)ا ادطيــذقدلت دش يــذقشــيقدلأــادق،ق( ــنلق( شــ لقشــيق( قــعق.ق19
https://www.ــيق ــعقدإللكتاول ــىقدلا ق ــخق2008/2/12،ق ل ــانقختأل) ــ دلقدلاتا دلح

ــيق2020/12/25.ق ــنلةقش ــخقدلً) ahewar.org/قتأل)

حســيلق لــيق بيــا،قدلاجتاأــنتقدلاتأــادةقيدألقلّيــنتقوإفــكنليذقدلتأن)ــشم،قددلق.ق20
لب ــنن،قط1،ق2014.ق ـق خيــاوتق دللب نلــي،ق دلا هــرق

لغــاق لــيقحســيل،قلاليــذقدلأاقــذقخيــلقتابيــققدلفالدليــذقودلا)ا ادطيــذقدلت دش يــذقشــيق.ق21
دلأــادق،ق(جلــذقكليــذقدإل(ــنمقدلكنظــمقي ليــهقدلســاممقللألــ مقدإلســا(يذقدلجن(أــذ،ق

ــ ذق2019.ق ــادق3،قلس ــث،قدلأ ــاقدلثنل دلاجل
ســن(يقةخيــننقي(حــالم،ققن(ــ سقدلاصالحــنتقدلسينســيذقودالقتصند)ــذقوداللتان يــذ،ق.ق22

ل ــان،قل)ــنضقدلا)ــسقللكتــبقودل شــا،1999.
فــنكاق بــاقدلكا)ــمقشنضــر،قدلاأنلضــذقدلبالانليــذقوإفــكنلّيذقدلا)ا ادطيــذقدلت دش يــذقشــيق.ق23

دلأــادق،ق(جلــذقدلألــ مقدل نل ليــذقودلسينســيذ،قخــاق(جلــا،قدلأــادقدلثنلــي/2013.ق
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ــاقدإلســتادتيجيق.ق24 ــذ،قدلت ا) ــذقت  )اي ــيقلؤ) طــهقدلأ بكــيقوآخــاون،قعددءقدلبالاــننقدلأادق
ــادد.ق ــتادتيجيذ،قخغ ــيقللبحــ ثقودلالدســنتقدإلس ًقحا لدخ ــ ــيق2010ـق2011،ق(اك دلأادق

 ن(ــاقإخادبيــمقعحاــاقدلشــااي،قدإلددلةقدلا(اكً)ــذقدإلقليايــذقشــيقدل نلــ نقدلأادقــيق.ق25
دلدســذق( نللــذق(ــعقدل نلــ نقدإل(نلدتــي،ق(كتبــذقز)ــلقدلح  قيــذقودألدخيــذ،قخيــاوت،ق

2013.ق
 ن(ــاقحســلقشيــنضقوآخــاون،قوال)ــنتقدلشــاقدلاتأســلم،قددلقدلأــاهقلل شــاقودلت ز)ــع،ق.ق26

خيــاوتقـقلب ــنن،قط1،ق2015.ق
 بــاقدل بــنهقلفــيا،قدلتحــ لقدلا)ا ادطــيقشــيقدلأــادققدلا دل)ــثقدلتأل)بيــذقودألســسق.ق27

دلث نشيــذقودلاحــاددتقدلبنلليــذ،ق(اكــًقدلدســنتقدل حــاةقدلأاخيــذ،قخيــاوتق2006.ق
ــاددق.ق28 ــىقخغ ــاوتقي1991مقإل ــلقخي ــذق( ــندلقدلصانلجــي،ققاــنلقدلاأنلضــذقدلأادقي ــًقق (ً 

ي2003م،قددلقدلحكاــذ،قل ــان،ق2009،ق
ــذق.ق29 ــذقدلاشــنلكذقيق(شــكاتقوتجــنلهقدلتاي ــذقدلسينســيذقوعز( ــنسق(ــادد،قدلت اي ــىق ب  ل

ــادد،ق1990ق ــثم،قددلقدلحكاــذ،قخغ ــمقدلثنل ــيقدلأنل ش
 لــيق(حاــاق لــ دنقوقخضــاق بــنسق اــ دن،قعددءقدلبالاــننقدلسينســيقعشــكنلقعسنســيذق.ق30

لأاــرقخالاــننقلفــيا،ق(جلــذقدلحكاــذ،قدلأــادق51،قخيــتقدلحكاــذ،قخغــادد،قلســ ذق
2011.ق

ــذق.ق31 ــذقلهن) ــمقدلأاخــيق(  ــندي،قإفــكنليذقإددلةقدلت ــ عقدإلث ــيقيقدلأاقــيمقشــيقدلأنل ــذقلب ش ز)
ــاق ــذق(حا ــادق،قلســنلذق(نلســتيا،قلن(أ ــيقدلســ ددنقودلأ ــنلدةقدلدســذقحنلت دلحــاهقدلب

ــيذ،ق2015قـق2016.ق ــ مقدلسينس ــ ققودلأل ــذقدلح  ــكاةقـ،قكلي خيضــاقـقخس
قحاــننقعحاــاقســلياننقدلحاادلــي،قدل ظــنمقدالتحــنديقشــيقدلأــادققدلجــذولـقدل نلــ نقـق.ق32

دلاانلســذ،ق(جلــذقدلدســنتق ادقيــذ،ق(اكًقدلأــادققللبح ثقودلالدســنتقدإلســتادتيجيذ،ق
دلأــاد5،ق2005.ق

ليــثق بــاقدلحســيلقدلًخيــايقوقكنظمق لــيق(هــاي،ق(جلسقدالتحــندقودلت دزنقدلتشــا)أيق.ق33
شــيقدلأــادق،قخحــثق( شــ ل،ق(جلــذققضن)نقسينســيذ،قدلألــ مقدلسينســيذ،قلن(أــذقدل ها)ل،ق

خــاق(جلا،قدلأــادق37ـ38،ق2014.ق
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ــت ادلقدلسينســيقيق.ق34 ــن(لذقودالس ــذقدلش ــلقدلت اي ــذقخي ــذقدلجالي ــب،قدلأاق ــنمق(تأ ــكقدح (نل
ـــق38م،قكليذقدلأل مقدلسينســيذ،ق دلدســذقتحليليــذم،ق(جلــذققضن)ــنقسينســيذ،قدلأــاددنقيق37ـق

لن(أــذقدل ها)ــل،ق2014،قصق508.ق
ــذق.ق35 ــادق،ق(ؤسس ــادق،قدلأ ــيقدلأ ــنقش ــذقتابي ه ــذقوإ(كنلي ــ د،قدلفيالدلي ــاق( ل ــاق ا (حا

( كا)نلــيقللابن ــذقودل شــا،قي2003(.
(حاــاق(هــايق نفــ ل،قدلتأاد)ــذقدإلث يــذ:قإددلةقدلصاد ــنتقوإســتادتيجينتقدلتســ )ذ،ق.ق36

 اــنن،قدلااكــًقدلأنلاــيقللالدســنتقدلسينســيذ،ق2002،ق
دلالدســنتق.ق37 (جلــذق إشا) يــن،ق شــيق دلأاقيــذق دلصاد ــنتق إددلةق دلأي يــل،ق عخــ ق (حاــ دق

2002،ق دل نبــاة،ق دإلشا) يــذ،ق ودلالدســنتق دلبحــ ثق (أهــاق دلأــاد59،ق دإلشا) يــذ،ق
لنثــننقخــادون،ق(احظــنتقتحليليــذقحــ لقدلاســت ل،ق(ــآزققدلاســت لقل ــاقوتحليــر،قشــيق.ق38

(جا  ــذق(ؤلفيــل،ق(أهــاقدلالدســنتقدإلســتادتيجيذ،قخغــادد،ق2006.ق
ــي،ق.ق39 ــ عقدإلث  ــىقإددلةقدلت  ــذقودلأكنســنتهنق ل ــذقدلت دش ي ــازق،قدلا)ا ادطي ــننقســنلمق( لبه

ــذق شــاة،ق2020.ق ــيقدلالاــنلك،قدلأــاد24،قدلســ ذقدلثنلي ــذقش ــذقدلأاخي ــذقدألكند)اي (جل
ــاولق.ق40 ــعقدل ــيقودق ــادءةقش ــذ:قق ــ مقدلتأاد) ــيذقلافه ــندقدلسينس ــق،قدألخأ ــاقدلبنل ــلق ب ليفي

دل اا)ــذقودســت ادلقلاســت بلهن،قخحــثق( ــامقل ــاوةقدلتأاد)ــذقدلحًخيــذقودلانئفيــذقودلأاقيــذق
ــنفقودلشــؤونقدإلســا(يذ،ق1993. ــت،قوزدلةقدألوق ــي،قدلك ) ــمقدلأاخ ــيقدلأنل ش

ــلذق.ق41 ــنح،قسلس ــاقدلفت ــنمق ب ــذقإ( ــذ،قج1،قتالا ــذقدلث نشي ــنقدلتأاد) ــكن،قعود)س ــرقكايل و)
ــت،ق2011. ــذ،قدلك ) ــمقدلاأاش ــذ،ق نل ــبقث نشي كت

ــىق.ق42 ــنتهنق ل ــذقودلأكنس ــذقدلت دش ي ــكنلينتقدلا)ا ادطي ــاي،قإف ــاقدلبك ــأاق(حا ــيلقس )نس
دلتجاخــذقدلأادقيــذ،ق(جلــذق(اكــًقدلاســت صا)ذقللالدســنتقدلأاخيــذقودلاوليــذ،قخــاق(جلــا،ق

دلأــادق27،قلســ ذق2009.ق
43. C.t.Oninons(ed) The Shorter Oxford English Dictionary، The Clarendon 
Press،Oxford،1956،P1528. 
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دله د(ش:ق

-ق(جاــعقدللغــذقدلأاخيــذ،قدملأجــمقدل ســيط،قدل نبــاة،ق 1ق
لـــ2،قطق3،ق1985.صق608.

2 - C.t.Oninons)ed( The Shorter Oxford 
English Dictionary، The Clarendon 
Press ،Oxford ،1956،P1528.

دملصالحــنتق قن(ــ سق ي(حــالم،ق ةخيــننق ســن(يق -ق 3ق
دلسينســيذقودالقتصند)ــذقوداللتان يــذ،قل ــان،قل)ــنضق
.139-138 صق ودل شــا،1999،ق للكتــبق دلا)ــسق
ملفهــ مق دلسينســيذق دألخأــندق دخلنلــق،ق ليفــنق بــاق -ق 4ق
دلتأاد)ــذ:ققــادءةقيفقودقــعقدلــاولقدل اا)ــذقودســت ادلق
دحلًخيــذق دلتأاد)ــذق ل ــاوةق ( ــامق خحــثق ملســت بلهن،ق
ودلانئفيــذقودلأاقيــذقيفقدلأنلــمقدلأاخــي،قدلك )ت،قوزدلةق
دألوقــنفقودلشــؤونقدإلســا(يذ،ق1993،قص5.علظــاق
ــذقدلسينســيذ،قدل نبــاة،ق ــت:قدلتأاد) ــن:قعحاــاقثنخ ع)ضز

دلأن(ــذقللكتــنه،1990،قصق16. دلهيئــذقدملصا)ــذق
ــنق ــذقتابي ه ــذقوإ(كنلي ــ د،قدلفيالدلي ــاق( ل ــاق ا -ق(حا 5ق
للابن ــذق ( كا)نلــيق (ؤسســذق دلأــادق،ق دلأــادق،ق يفق

.7-5 صق ي2003م،ق ودل شــا،ق
ــنقضــاولدتق ــذقخ ــي،قدمل دط  ــشقدلأندل -قحســنقدلو) 6ق
ــنحقدلث ــنيف،ق ــنهقدلصب ــنتقدملــادلس،قكت دل دقــعقولالي

2007،قص122.ق خغــادد،ق
دلتاخيــذق خــ زدلةق خنصــذق طبأــذق دل ليــً،ق دملأجــمق -ق 7ق
ص75.ق دلأاخــي،ق دملجاــعق 1994،ق ط1،ق ودلتأليــم،ق
ــ دءق ــ عقودالحت ــان ير،قإددلةقدلت  ــاقإس ــنسق(حا -قإ)  8ق
للاــ دلدقدلبشــا)ذقإددلةقدلفسيفســنء،قدجتنبــنتقحا)ثــذقيفق
إددلةقدملــ دلدقدلبشــا)ذ،ق بــندقدلاحاــلقللابن ــذ،قط1،ق

ص10.ق 2018،ق
دإلث ــيق دلت ــ عق إددلةق إفــكنليذق لبــندي،ق ش ز)ــذق -ق 9ق
يدلأاقــيمقيفقدلأنلــمقدلأاخــيق( ــذقلهن)ــذقدحلــاهقدلبــنلدةق
دلدســذقحنلتــيقدلســ ددنقودلأــادق،قلســنلذق(نلســتيا،ق
دحل ــ قق كليــذق ـ،ق خســكاةق ـق خيضــاق (حاــاق لن(أــذق

ص55.ق 2016،ق ـق 2015ق دلسينســيذ،ق ودلألــ مق
10ق-قعلاــ دنقلصــايق(ســاة،قإددلةقدلت ــ عقيفقعلظاــذقدحلكــمق
ــذ،ق ــذقداللتان ي ــذقدلسينســيذقودلتأاد) ــذ:قدلتأاد) دلأاخي
يف:ق دلأاخــي،ق دل دقــعق وتابيــقق لــىق لظــايق إطــنلق
دلأاخــي،ق24- دل طــلق دلسينســيذقيفق دلتأاد)ــذق لــاوةق

.3 صق 1989/3/26،ق
11ق-ق(حااق ااق( ل د،ق(العقسنخق،قصق370.

دلث نشيــذ،قج1،ق دلتأاد)ــذق 12ق-قو)ــرقكايلــكن،قعود)ســنق
تالاــذقإ(ــنمق بــاقدلفتــنح،قسلســلذقكتــبقث نشيــذ،ق نلــمق

دملأاشــذ،قدلك )ــت،ق2011،قص271.ق
13ق-قإ)ادخيــاقعحاــا،قدلتأاد)ــذقدإلث يــذقودأل(ــلقدملجتاأــي:ق
دلدســذقحنلــذق(نلــي،قلســنلذق(نلســتياقغيــاق( شــ لةق
ــا،ق ــذقدجلًدئ ــام،قلن(أ ــيذقودإل  ــ مقدلسينس ــذقدلأل كلي

43.ق صق 2011-2012،ق
14ق-قإ)ادخيــاقعحاــا،قدلتأاد)ــذقدإلث يــذقودأل(ــلقدملجتاأــي:ق

دلدســذقحنلــذق(نلــي،قدملصــالقدلســنخق،قصق46.ق
15ق-ق(حاــ دقعخــ قدلأي ــن،قإددلةقدلصاد ــنتقدلأاقيــذقيفق
دلأــاد59،ق دألشا) يــذ،ق دلالدســنتق (جلــذق عشا) يــن،ق
دل نبــاة،ق دألشا) يــذ،ق ودلالدســنتق دلبحــ ثق (أهــاق

ص90.ق 2002،ق
16ق-ق(حاــ دقعخــ قدلأي ــن،قإددلةقدلصاد ــنتقدلأاقيــذقيفق

عشا) يــن،قدملصــالقدلســنخق،قص90.ق
17ق-ق(حا دقعخ قدلأي ن،قدملصالقلفسه،قص95.ق

18ق-قإ)ادخيــاقعحاــا،قدلتأاد)ــذقدإلث يــذقودأل(ــلقدملجتاأــي:ق
دلدســذقحنلــذق(نلــي،قدملصــالقدلســنخق،قصق50.ق

دلتأاد)ــذقدإلث يــذ:قإددلةق 19ق-ق(حاــاق(هــايق نفــ ل،ق
ــًق ــنن،قدملاك ــ )ذ،ق ا ــتادتيجينتقدلتس ــنتقودس دلصاد 

دلسينســيذ،ق2002،قص161. للالدســنتق دلأنملــيق
دلأن(ــذ،ق دلسينســنتق ص ــعق آلالســ ن،ق لياــسق 20ق-ق
دملســياة،ق اــنن،ق ددلق دلكبيســي،ق تالاــذق ن(ــاق

.25 صق 1999،ق
21ق-قدملصالقلفسه،قصق27.ق
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22ق-ق لــىق بــنسق(ــادد،قدلت ايــذقدلسينســيذقوعز(ذقدملشــنلكذق
يق(شــكاتقوجتــنلهقدلتايــذقيفقدلأنلــمقدلثنلــثم،قددلق

دحلكاــذ،قخغــادد،ق1990،قصق68.ق
وإددلةق دإلث يــذق دلتأاد)ــذق (هــايق نفــ ل،ق 23ق-ق(حاــاق
دلصاد ــنتقودســتادتيجينتقدلتســ )ذ،قدملصــالقدلســنخق،ق

ص167.
وعز(ــذق دلسينســيذق دلت ايــذق (ــادد،ق 24ق-ق لــيق بــنسق
دلأنلــمق يفق دلتايــذق وجتــنلهق (شــكاتق يق دملشــنلكذق

70.ق صق دلســنخق،ق دملصــالق دلثنلــثم،ق
ــذق ــنقدلت اي ــذقخ ــذقدجلالي ــب،قدلأاق ــنمق(تأ ــكقدح 25ق-ق(نل
حتليليــذم،ق دلدســذق يق دلسينســيق ودالســت ادلق دلشــن(لذق
ــذق ــاددنقيق37قــــق38م،قكلي ــنقسينســيذ،قدلأ ــذققضن) (جل
صق 2014،ق دل ها)ــل،ق لن(أــذق دلسينســيذ،ق دلألــ مق

508.ق
26ق-قدملصالقلفسه،قصق510.ق

ودخليــنلق دلانئفيــذق دملشــكاتق دحلكيــم،ق عكــامق 27ق-ق
دلفالدلــيقيفقدلأــادق،ق(جلــذقدلأهــا،ق(اكــًقدلالدســنتق
دلثنلــي،ق دلأــادق ودلأاخيــذ،ق دإلســا(يذق ودألخحــنثق

236.ق صق 2008،ق ل ــان،ق
ــذقدلسينســيذقـقودلهيئــنتق 28ق-قعزبــنلقدلشــيبلي،قدلا(اكً)
ــاد4،ق2005،قص21.ق ــذ،قدلأ ــذ،قعولدقق ادقي دالحتند)
29ق-ق) ظــاقإلــى:قدملــندةقدألولــىق(ــلقدلاســت لقدلأادقــيقلأــنمق

2005.ق
30ق-ق) ظــاقإلــى:قدملــندةقي65مق(ــلقدلاســت لقدلأادقــيقلأــنمق

2005.ق
31ق-قليــثق بــاقدحلســنقدلًخيــايقوقكنظــمق لــيق(هــاي،ق
(جلــسقدالحتــندقودلتــ دزنقدلتشــا)أيقيفقدلأــادق،قخحــثق
ــيذ،ق ــ مقدلسينس ــيذ،قدلأل ــنقسينس ــذققضن) ــ ل،ق(جل ( ش
لن(أــذقدل ها)ــل،قخاق(جلــا،قدلأــادق37ـ38،ق2014،ق

صق90.ق
32ق-قدملصالقلفسهقص91.ق

33ق-ق) ظاقدملندةق137ق(لقدلاست لقدلأادقي.ق

34ق-ق) ظاقدملندةق116ق(لقدلاست لقدلأادقي.ق
35ق-ققحاــننقعحاــاقســلياننقدحلاادلــي،قدل ظــنمقدالحتــنديق
يفقدلأــادققدجلــذولـقدل نلــ نقـقدملانلســذ،ق(جلذقدلدســنتق
ودلالدســنتق للبحــ ثق دلأــادقق (اكــًق  ادقيــذ،ق

ص39.ق 2005،ق دلأــاد5،ق دإلســتادتيجيذ،ق
36ق-ق) ظاقإلىقدملندةق118ق(لقدلاست لقدلأادقي.ق
37ق-ق) ظاقإلىقدملندةق119ق(لقدلاست لقدلأادقي.ق

دلاســت لق (ــلق 114ق وق 110ق دملــندةق إلــى:ق ) ظــاق 38ق-ق
قــي.ق لأاد د

39ق-قســحاقحاخــيق بــاقدأل(يــا،قدلاولــذقوإددلةقدلت ــ عق
ــي،قدملصــالق ــىقدل اــ ةجقدلأادق ــعقدإلفــنلةقإل ــيق( دإلث 

ص282. دلســنخق،ق
دلاســت لق (ــلق 114ق وق 110ق دملــندةق إلــى:ق ) ظــاق 40ق-ق

قــي.ق لأاد د
41ق-قســحاقحاخــيق بــاقدال(يــا،قدلاولــذقوإددلةقدلت ــ عق
ــي،قدملصــالق ــىقدل اــ ةجقدلأادق ــعقدإلفــنلةقإل ــيق( دإلث 

ص282. دلســنخق،ق
ــذق 42ق-ق ن(ــاقإخادبيــمقعحاــاقدلشــااي،قدإلددلةقدلا(اكً)
(ــعق ( نللــذق دلدســذق دلأادقــيق دل نلــ نق يفق دإلقليايــذق
ــذ،ق ــذقودألدخي ــلقدحل  قي ــذقز) ــي،ق(كتب ــ نقدإل(نلدت دل نل

ص245. 2013،ق خيــاوت،ق
قدســت لقلاه ل)ــذقدلأــادققلأــنمق 43ق-قدملــندةق13قدلف ــاةقعّوالز

2005.ق
44ق-قدملصالقلفسه،قدملندةق13قدلف اةقثنليزن.ق

دملــندةق 2005،ق لأــنمق دلأــادقق لاه ل)ــذق دســت لق 45ق-ق
.116

46ق-ققحاــننقعحاــاقســلياننقدحلاادلــي،قدل ظــنمقدالحتــنديق
دملصــالق دملانلســذ،ق ـق دل نلــ نق دجلــذولـق دلأــادقق يفق

ص22.ق دلســنخق،ق
ــذقحــ لقدلاســت ل،ق ــادون،ق(احظــنتقحتليلي ــننقخ 47ق-قلنث
ــر،قيفق(جا  ــذق(ؤلفــن،ق ــاقوحتلي ــآزققدلاســت لقل  )
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(أهــاقدلالدســنتقدإلســتادتيجيذ،قخغــادد،ق2006،قصق
55.ق

48ق-ق بــاقدل بــنهقلفــيا،قدلتحــ لقدلامي ادطــيقيفقدلأــادقق
ودحملــاددتق دلث نشيــذق ودألســسق دلتأل)بيــذق دمل دل)ــثق
ــاوتق ــذ،قخي ــذ،ق(اكــًقدلدســنتقدل حــاةقدلأاخي دخلنللي

ص257. 2006،ق
49ق-ق ً)ــًققــندلقدلصانجنــي،ققاــنلقدملأنلضــذقدلأادقيــذق(ــلق
خيــاوتق1991قإلــىقخغــاددقي2003م،قددلقدحلكاــذ،ق

ل ــان،ق2009،قص525.
دجلاأيــذق دلتبنخــنتق دأل(يــا،ق حاخــيق بــاق ســحاق 50ق-ق
/ق دلثنلــيق كنلــ نق 30/ق دلأادقيــذق دلتأسيســيذق دل ط يــذق
دلســنخق،قص79. دملصــالق (نلســتيا،ق لســنلذق 2005،ق
51ق-ق)نســنقســأاق(حاــاقدلبكــاي،قإفــكنلينتقدلامي ادطيذق
دلت دش يــذقودلأكنســنتهنق لــىقدلتجاخــذقدلأادقيــذ،ق(جلــذق
ــاق ــذ،قخ ــذقودلاولي ــًقدملســت صا)ذقللالدســنتقدلأاخي (اك

(جلــا،قدلأــادق27،قلســ ذق2009،قص63.ق
دلت دش يــذق دلامي ادطيــذق دحلاادلــي،ق حســنق لــيق 52ق-ق
يفقدلأــادق،ق( ــنلق( شــ لقيفق( قــعقدحلــ دلقدملتاــانق
دإللكتاولــيق دمل قــعق 2008/2/12،ق لــىق ختأل)ــخق
ــنلةقيفق ــخقدلً) https://www.ahewar.org/قتنل)

2020/12/25.ق
دلت دش يــذق دلامي ادطيــذق (ــازق،ق ســنلمق لبهــننق 53ق-ق
(جلــذق دإلث ــي،ق دلت ــ عق إددلةق ودلأكنســنتهنق لــىق
دلســ ذق دلأــاد24،ق دلامنــنلك،ق يفق دلأاخيــذق دألكندمييــذق

15.ق صق 2020،ق دلثنليــذق شــا،ق
54ق-قحســنق لــيق بيــا،قدملجتاأــنتقدملتأــادةقيقدألقلّيــنتق
وإفــكنليذقدلتأن)ــشم،قددلقدمل هــرقدللب نلــي،قخيــاوتقـق

لب ــنن،قط1،ق2014،قص254قـ255.ق
55ق-ق)نســنقســأاق(حاــاقدلبكــاي،قإفــكنلينتقدلامي ادطيذق
دلت دش يــذقودلأكنســنتهنق لــىقدلتجاخــذقدلأادقيــذ،قدملصــالق

دلســنخق،قصق66.ق
ــنسق اــ دن،قعددءق ــ دنقوقخضــاق ب 56ق-ق لــيق(حاــاق ل
دلباملــننقدلسينســيقعشــكنلقعسنســيذقلأاــرقخاملــننقلفــيا،ق

ــادد،ق ــذ،قخغ ــتقدحلكا ــادق51،قخي ــذ،قدلأ ــذقدحلكا (جل
لســ ذق2011،قصق11.ق

57ق-قلغــاق لــيقحســن،قلاليــذقدلأاقــذقخــنقتابيــقق
دلفالدليــذقودلامي ادطيــذقدلت دش يــذقيفقدلأــادق،ق(جلــذق
كليــذقدإل(ــنمقدلكنظــمقي ليــهقدلســاممقللأل مقدإلســا(يذق
دجلن(أــذ،قدملجلــاقدلثنلــث،قدلأــادق3،قلســ ذق2019،ق

ص243.
دلشــاق وال)ــنتق وآخــاون،ق شيــنضق حســلق 58ق-ق ن(ــاق
ـق خيــاوتق ودلت ز)ــع،ق لل شــاق دلأــاهق ددلق دملتأســلم،ق

89.ق صق 2015،ق ط1،ق لب ــنن،ق
59ق-قحســنق لــيق بيــا،قدملجتاأــنتقدملتأــادةقيقدألقلّيــنتق

وإفــكنليذقدلتأن)ــشم،قدملصــالقدلســنخق،قصق228.ق
دلباملنليــذق دملأنلضــذق شنضــر،ق دلكــاميق فــنكاق بــاق 60ق-ق
دلأــادق،ق(جلــذق دلت دش يــذقيفق دلامي ادطيــذق وإفــكنليذق
دلأــادق (جلــا،ق خــاق ودلسينســيذ،ق دل نل ليــذق دلألــ مق

106.ق صق دلثنلــي/2013،ق
دلأادقــيق دلباملــننق عددءق وآخــاون،ق دلأ بكــيق طــهق 61ق-ق
ــاقدإلســتادتيجيقدلأادقــيق2010ـق ــذ،قدلت ا) ــذقت  ميي لؤ)
ودلالدســنتق للبحــ ثق حا لدخــيق (اكــًق 2011،ق

72.ق صق خغــادد،ق دإلســتادتيجيذ،ق
62ق-قلغــاق لــيقحســن،قلاليــذقدلأاقــذقخــنقتابيــقق
ــادق،قدملصــالق ــذقيفقدلأ ــذقدلت دش ي ــذقودلامي ادطي دلفالدلي

.ق دلســنخق،قص245ق



(ست برقدلحك (ذقدلذكيذقشيقدلأادق312 محور العدد|

مستقبل الحكومة الذكية في العراق

هند شاكر محمود

طالبة دكتوراه علوم سياسية/ النظم السياسية والسياسات العامة/ جامعة النهرين

المستخلص:
،ق ــت باز ــهق(س ــعقو(ك لنت ــىقدلاجتا ــذق ل ــذقدلذكي ــاقدلحك ( ــىقلصــاقعث ــذقإل ــذهقدلالدس ــافقب ته
شنلحك (ــذقدلذكيــذقبــيقلظــنمقحا)ــثقتتب ــنهقدلحك (ــنتقخنســتبادمقدلت  يــنتقدلحا)ثــذ،قووضــعق
دلاأل (ــذقشــيق(ت ــنولقدألشــادد،قوةلــكقلبلــقق اقــذقفــفنشذقتتصــفقخنلســا ذقودلاقــذ،قتهــافق
ــذق ــذ،قودلتبلــصق(ــلقدلبياوقادطي لالت ــنءقخجــ دةقدألددءقدلحك (ــي،قوت ســيعقدلاشــنلكذقدلاالي
دلتــيقتكــ نق نئ ــنقع(ــنمقدلتاــ لقدلســا)عقللبا(ــنتقدلحك (يــذ،ق ــلقطا)ــققت شيــاقدلادتــنق
ــذقودالتصــنالتقدلســلكيذق ــذقودأللهــًةقدلذكي ــذقودلحنســبنتقدلشــبصيذقودل  نل يDataمقدلحك (ي

ودلاســلكيذ.

The Future of Smart Government in Iraq

Abstract:

This study aims to monitor the impact of the smart government on 
society and its components in the future. The smart government is a 
modern system adopted by governments using modern technologies, 
and putting information within the individuals reach, in order to 
create a transparent relationship characterized by speed and accuracy, 
aiming to improve the quality of government performance and 
expand civil participation and get rid of bureaucracy that is an obstacle 
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to the rapid development of government services, by providing 
government data, personal and mobile computers, smart devices, and 
telecommunications.

المقدمة:
ــىق ــكق ل ــاقةل ــنتقوعَّث ــ لةقدالتصــنالتقودلاأل ( ــيقث دقش ــ لز ــيقتا ــمقدلأصــايقدلحنل ــهاقدلأنل ف
دختــًدلقدلاســنشنتقودلحــاودقدلجغادشيــذقخ لــ دق نلــمقدشتادضــيقشّأــنلقشــيقدلاســت بر،ق(اــنقعدىق
ــذ،ق ــذقكنش ــنتقداللتان ي ــىقدلأاق ــاق ل ــطقلا) ــ لقلا ــذ،قوظه ــصقدلاســنحنتقدل دقأي ــىقت لي إل
ــحق ــاددقشحســبقوإلاــنقعصب ــنةقدألش وحلــ لقدل دقــعقدالشتادضــيقدلتك  ل لــيقلــًءدقليــسق(ــلقحي
قخأــاقلنئحــذقك لولــنقي2019مقدلتــيقدلتنحــتق دق(ــلق اــرقدلحك (ــنتقدلأنلايــذ،قوخنصــذز لــًءز
قإلــىقدلحك (ــنتق دقخنإللكتاوليــذ،قووصــ الز دلأنلــم،قوداللت ــنلق(ــلقدلحك (ــنتقدلت ليا)ــذق(ــاولز
ــذ،ق ــذقدلذكي ــققدلحك ( ــاولق(ــلقلــادءقتابي ــادتقدلســنخ ذقلل ،قودالســتأنلذقخنلبب ــذق(ســت باز دلذكي
ودلا نشســذق(ــنقخيــلقدلشــاكنتقدلاتأــادةقدلج ســينت،قوكذلــكقدلتحــّ لقليــسق(ــلقدلجنلــبقدآللــيق
ــنق ش ــط،قوإلاــنقإ)جــندق(جتاــعق(أل (نتــيققــندلق لــىقدلتأن(ــرق(ــعقدلاأل (ــنتقدلت  يــذقلجألهــنقودقأز

ــن. (لا سز

مشكلة البحث: تتمثل بالتساؤالت اآلتية:
ق1 ــيق. ــنقب ــن؟قو( ــيقخصنئصه ــنقب ــن؟قو( ــذقله ــمقدلا نلخ ــنقدلافنبي ــذ،قو( ــذقدلذكي ــنقدلحك ( )

عبادشهــن؟
ق2 (نقآلينتقدلأارقوشققدلحك (ذقدلذكيذ؟.
ق3 (نقبيقدلاحاددتقدلتيقتأيقق اليذقتا لقدلحك (ذقدلذكيذ؟.
ق4 (نقب ق(ست برقدلحك (ذقدلذكيذقشيقدلأادق؟.

شاضيــذقدلبحــث:ق) الــققدلبحــثق(ــلقشاضيــذق(فندبــنقعنقظهــ لقدلتاــ لدتقشــيقدلأصــاقدلحا)ــثق
ــذق ــذ،قو(ســنباتهنقدلفأنل ــنقدلحا)ث ــذقتاــ لقدلتك  ل لي ــيق الي ــذقش ــاوزقدلأ ــ لقدلذكي ــنجقلب بــ قلت
شــيقحيــنةقدألشــاددقوتاــ لق(جتاأــنتقدلأنلــمقعلاــعق(ــلقعلــرقدل هــ ضقخ دقأهــنقلحــ قدألشضــر،ق

ــذقدلاســتاد(ذقي2030(. ــنقلتح يــققعبــادفقدلت اي ــنقتابي ز وع)ضز
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ــىق ــذقإل ــذقدألسنســيذ،قإضنش ــذقدلتحتي ــققخنلب ي ــنق)تأل ــيق( ــذقدلبحــثقش ــلقعباي ــذقدلبحــث:قتكا عباي
دلأ صــاقدلبشــاي،قوضــاولةق(شــنلكذقلايــعقدألطــادفقشــيق اليذقص ــعققــادلدتقدلسينســذقدلأن(ذ،ق
وبــذدق)أتاــاق لــىقآليــنتقدلح كاــذقدلافــياة،قودلتاــ لقشــيق(جــنلقدالتصــنالتقودلاأل (ــنت،ق
ــذق ــىقدإللكتاولي ــلقدلكاســيكيذقإل ــن،قودلتحــ لق( ــنقدلتاــ لقع)ضز ــيق)انله ــذقدلت ــثقدلحك ( وتحا)

قإلــىقدلحك (ــذقدلذكيــذ. وصــ الز
( هــجقدلبحــث:ق(ــلقعلــرقدلتح ــقق(ــلقصحــذقدلفاضيــذقدلتــيق) ــ مق ليهــنقدلبحــثقتــمقدال تاــندق
 لــىق(جا  ــذق(ــلقدلا نبــجقو( هــن،قدلا هــجقدلتأل)بــيقلســادقوتتبــعقتأل)ــخقوتاــ لدتقدلحك (ــذق
دلذكيــذقشــيقدلأــادق،قودلا هــجقدل ظيفــيقلالدســذقعددءقدلاولــذقوت يياهــنقلل صــ لقإلــىقلؤ)ــنق

ودضحــذق لــىق(ــاىقتابيــققبــذدقدل ــ عق(ــلقدلحك (ــنتقشــيقدلأــادققخنلاســت برقدل ا)ــب.
بيكليذقدلبحث:قتمقت سيمقدلبحثقإلىقثاثذق(انلبقكنآلتي:

دلاالبقدألول:ق(نبيذقدلحك (ذقدلذكيذ:قخصنئصهنقودلافنبيمقدلاتادخلذ.
دلاالبقدلثنلي:قدلحك (ذقدلذكيذقوتابي نتهنقشيقدلأادق.

دلاالبقدلثنلث:ق(ست برقدلحك (ذقدلذكيذقشيقض ءقعبادفقدلت ايذقدلاستاد(ذقشيقدلأادق.

المطلب األول
ماهّية الحكومة الذكية؟: خصائصها والمفاهيم المتداخلة.

أواًل: ماهّية الحكومة الذكية؟.
دلــاولقدإلســك النشيذ،ق دلثانلي ــنتقشــيق خــاعتقدلتجاخــذقللحك (ــذقدإللكتاوليــذقشــيقعودســطق
 electronicوتاثّلــتقشــيقلخــطقدل ــاىقدلبأيــاة،قوُدطلــقق ليهــنقدســمقدل ــاىقدإللكتاوليــذقي
villageم،قوشــيقدلاالكــذقدلاتحــاةقخــاعتق ــنمقي1989مقشــيق(شــاوعققا)ــذق(نلشســتاقوخــاعق
ــذق ــيقدلاالك ــذقش ــ دخقدلبأا) ــاقدألك ــاق(ؤتا ــنمقي1992مق   ــيقدلأ ــنقي1991م،قوش ــاوعقشأليز دلاش
دلاتحــاة،قوقــاقتّب ــىق(جلــسقل ــانق(شــاوعقخ لتيــرق»دالتصــنالتقدلبأا)ــذقدلت  يــذ«،قودلتأكــاق(ــلق
لشــاقوت ايــذقدلاأل (ــنتقخ ســنئرقكنلبا)ــاقدإللكتاولــيقودل صــ لق ــلقخأــاقللاأل (ــنت،قوقــاق
دســتبادمق(صالــحق»دلحك (ــذقدإللكتاوليــذ«قشــيقخاــنهقدلائيــسقدأل(ا)كــيق»خيــرقكلي تــ ن«ق ــنمق
ي1992م،قولخــطق(بتلــفقدلاؤسســنتقدلحك (يــذقخنلشــبكذقدلأ كب تيــذقخنلتًد(ــلق(ــعقدلاجتاــع،ق
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دقإلىقتح يــققدلاشنبيذق شنلتاــ لقدلابيأــيقللحك (ــذقدإللكتاوليــذقإلــىقدلحك (ــذقدلذكيــذقدســت ندز
ودلاأاشــذقلــاىقدألشــادد،قشلــمقتأاقدلاشــكلذقشــيقدإلددلةقدلكاســيكيذقوإلاــنقشــيقإددلةقدلتغيياق
ــذ،قوالق ــىقدإلددلةقدلذكي ــندق ل ــذقدال تا ــنتقلتيج ــرقدلحك ( ــاثقددخ ــذيق)ح ــتااقدل دلاس
ســّيانقشــيقعز(ــذقك لولــنق ــنمقي2019م،قودلتهــنجقدلا هــجقدإللكتاولــيق ــلقطا)ــققدأللهــًةق
دلج دلــذقدلذكيــذ،قودلتفن ــرقدلابنفــاق(ــعقدلالتــنقدلا تشــاةقشــيقدلا دقــعقدإللكتاوليــذقلت ا)ــمق
ــذق ــيذ،قشنلحك ( ــذقودلسينس ــذقودأل( ي ــذقودالقتصند) ــهقداللتان ي ــعقو(ك لنت ــذقللاجتا خا(
دلذكيــذقخحنلــهقإلــىقعشــاددقعةكيــنء،قوتأليــمقةكــّي،قوحيــنةق(تاــ لةقوةكيــذقللأيــشقخاشنبّيــذ،ق
ــذق(ــلقعلــرق(جــنلدةق ــذقوتشــا)أيذقوت ظياي ــذقوإددل) ــققلبهــنتقت  ي و)كاــلقةلــكق ــلقطا)
ــذق ــنلقدلحك ( ــىقإط ــاتق ل ــلقدلتأا) ــاق( ــىقدلكثي ــثقودل ــيقدلأصــاقدلحا) ــذقش ــذقدلذكي دل  ل
دلذكيــذ«ق دلذكيــذ1.قوتأــاف«قدلحك (ــذق قللحك (ــذق دلكاســيكيذقودإللكتاوليــذقوصــ الز
ــذقللاســتبا(يلقلاســتفندةقودلاشــنلكذق(ــلقخا(نتهــنق بــيقحك (ــذق(تاــ لةقت ــامقدلبا(
ــرق ــققتكن( ــلقطا) ــرق  ــفقدلات   ــلقدلهنت ــكننق( ــتقو( ــيقعيقوق ــذقودالتصــنلقش دإللكتاولي
دلت  يــنتقدلذكيــذقودلبا(ــنتقدإللكتاوليــذ«2.قلذلــكقتأتــيقدلحك (ــذقدلذكيــذقلتكاــرق(ــنقتــمق
خ ــنؤهق(ــلققبــرقدلحك (ــذقدإللكتاوليــذ،قودالقتــادهقعكثاق(ــلقدلا دط يــل،قودلتفن رقدلابنفــاق
(ــعقدلالتــنقدلا تشــاةقشــيقدلاجتاــعقو(ك لنتــه،قشاــلقدلضــاوليقعنقتتانفــىقدلحك (ــذق(ــعق
ــظق ــمقوتحنش ــنءقدلأنل ــذقعلل ــعقخ ي ــ لق( ــحقللتا ــتقتاا ــاقإةقكنل ــيقدلجا) ــنمقداللتان  دل ظ
 لــىقول دبــنقشــيقدلأنلــمقدالشتادضــيقوكاــنقشــيقدل دقأــي.قو لــىقوشــقق(ــنقتــمقةكــاهقالق
ــلقلــادءق ــذق( ــادفقدلأن( ــذ«قت ضــحقدألب ــذقدلتان ي ــتادتيجيذقإلكتاولي ــلقولــ دق»إس ق( ــاَّ ُخـ
ــنق(جا  ــذقسينســنتقلاســتبادمقوكيفيــذقإددلةقدلحســنخنتق تابيــققدلحك (ــذقدلذكيــذ،قوع)ضز
ــذقدلاســايذقودألفــبنصقدلاب ليــلقخنل شــاقشــيقتلــكقدلا دقــع،قوعنقدســتبادمق داللتان ي
دلهيئــنتقدلحك (يــذقتك  ل ليــنقدلاأل (ــنتقودالتصــنالتق)أاــرق لــىقلشــعق(ســت ىق
ــذق ــكقت شــأقدلحك ( ــنقخنلا دطــل،قلذل ــىق اقته ــذقو)ؤفــاق ل ــنءةقللحك ( ــذقودلكف دلفن لي

دلذكيــذق ــلقطا)ــق3:
دلت دصرقدلذكي..ق1
دلبا(نتقدلذكيذ..ق2
دإلددلةقدلذكيذ..ق3
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ــذ،ق ــنءةق نلي ــذقخجــ دةقوكف ــرقخا( ــىقت صي ــنتقإل ــعقخنلحك ( ــذقتاش ــذقدلذكي ــذدقشنلحك ( ل
وتتســمقخنلشــفنشيذقودلا)ا ادطيــذقكأددةقللتاكيــلقودلت دصــرق(ــعقدلا دطــلقخأقــرقتكلفــذق
وعشضــرقخا(ــذقخ دســاذقدأللهــًةقدلاحا لــذقودلتنخلــتقو بــاقدلتابي ــنتقدلذكيــذ،قو ليــهق
لــاىقد ــمقخالن(ــجقدأل(ــمقدلاتحــاةقدإللانئــيقللــاولقدلأاخيــذ،ق ــلقطا)ــققداللضاــنمق

للأ لاــذقدإللكتاوليــذقوضاــننقداللتــًدمقدلسينســيقدلفأــنلقلأاليــنتقدإلصــاح.

ثانًيا: أهداف وخصائص الحكومة الذكية
للحك (ذقدلذكيذقعبادفقتاتنزقخهن،ق( هن4:

ق1 ت ليرقتكلفذقدإللادءدتقدلحك (يذقشيانق)تألققخلأالينتقدإلددل)ذ..
ق2 ز)ندةق ارقكفنءةقدلحك (ذق(لقخالقدلتأن(رق(عقدلا دط يلقوقانعقدأل انل..
ق3 دلح كاذقودلشفنشيذقودلاشنلكذقدلاجتاأيذ.
ق4 تح يققدلا)ندةقشيقدلاجنلقدلت  يقودلاتا لقإقلياّينقو نلايزن..
ق5 تأً)ًقدلشفنشيذقودلاسألذقودلا)ا ادطيذ..
ق6 ــيق. ــاددقش ــتغالقدألش ــامقدس ــات،قو  ــنزقدلاأن( ــيقإلج ــندقدإلددليقش ــلقدلفس ــصق( دلتبل

إلجــنزقخا(نتهــمقخنإلضنشــذقإلــىقتبســيطقدإللــادءدتقوت شيــاقدلاأل (ــنتقوز)ــندةقدالت ــننق
شــيقدلأاــر.

ق7 تشجيعقوتأً)ًقتابيققدل نل ن..
ع(نقدلبصنئصقدلشن(لذقللحك (ذقدلذكيذقشتتاثرقخنآلتي5:

ق1 سا ذقعددءقدلبا(نتقدلحك (يذ..
ق2 دلبفنضقدلتكنليف..
ق3 دختصنلقدإللادءدتقدإلددل)ذ..
ق4 دلج دةقودقذقدلبا(ذقدلا ا(ذ..
ق5 دل ضنءق لىقدلفسندقدإلددلي..
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ثالًثا: المفاهيم المتداخلة
إنق(فهــ مقدلحك (ــذقدلذكيــذق(ــلقدلاصالحــنتقدلحا)ثــذقلســبيزنقشه ــنكقدبتاــنمق(ــلققبــرقدلبنحثيــلق
شــيقتاــ لقدلحك (ــنتقشظهــاتق(جا  ــذق(ــلقدلاصالحــنتقدلات نلخــذق(ــلقدلحك (ــذقدلذكيــذق بــاق
ــاق(تســقق ــققبــذهقدلاصالحــنتقخشــكرقغي ــمقتابي (ادحــرقتا لبــنقدلثــاث،قوشــيقدلاانلســذق)ت

لذلــكق)اكــلقتأا)فهــن،قودلفــاققشياــنقخي هــنقخنلشــكرقدآلتــي6:
ق1 دلحك (ــذقدلكاســيكيذ:قو) صــاقخهــنقدلت ليا)ــــذقغيــــاقدإللكتاوليــــذ:قوبــــيقخا(ــــنتق.

)جــــايقدلحصــــ لق ليهــــنقفــــبصيزن،قإةق)تأيــــلق لــــىقدلاتأن(ــــرقدلت لــــهقإلــىق( ــــاق
ــذق ــرقدلجهـ ــلققبـ ــادق(ـ ــثق(حـ ــافقثنلـ ــذ،قطـ ــًوديقدلبا(ـ ــذقعوق(ــ ــذقدلحك (يــ دلجهــ
دلحك (يـــذ،قعوقخا(ــــنتقتبنفــابنقدلجهــــذقوتكــ نقت فيذ)ــذق(ــلقحيــــثقت فيذ)هنقو(ــلق
زــن.قو)اكــــلقعنقتكــــ نقبــــذهقدلبا(ــنتق حيــــثقطبيأتهــــنقوإالق)تــــمقت شيابــــنقإلكتاوليــ
(أل (نتيــــذقعوقتفن ليــــذقعوقإلادئيــــذقعوقت فيذ)ــــذ.قلذلــكقطــ لتقدلحك (ــنتق(ــلقإددلتهنق
ــاق(ــلق ــنقدلاأل (ــنتقدلتــيقغيــاتقدلاجتاــعقش ــاق نلــتقدلكثي ــنققدلتك  ل لي لتيجــذقد ت 
دلشــاكنتقودلاؤسســنتقخســببق ــامقدل ــالةق لــىقدالســتجنخذقدلســا)أذقللتاــ ل،قلذلــكق
ــيقتبــصق ــعقدلاجــنالتقدلت ــيقلاي ــنتقودالتصــنالتقتاخــرقش ــ لةقدلاأل ( عصبحــتقث
دل اــنعقدلأــنمقودلبــنصقودلاؤسســنتقداللتان يــذقودالقتصند)ــذقودلسينســيذقودلتأليايــذ،ق

ــذ. ــذقداللتان ي ــلقعفــكنلقدلأادل ق( ــلقدلااكــلقعنقتكــ نقفــكاز و(
ق2 شــيق. دلأــنمق دل اــنعق طا) ــذق تشــكرق دلتــيق دلحك (ــذق وبــيق دإللكتاوليــذ:ق دلحك (ــذق

ــاق ــذق بــ ــنلقدلحك ( ــذقوتيســيياقع ا ــندئقدإلددلةقدلأن( ــقق(ب ــنقلتابي دســتبادمقدلتك  ل لي
ق ــــ دتقإلكتاوليــــذق(بتكــــاةقيفــــبكذقدإللتالــت،قعوقدلشــــبكنتقدلادخليــــذ،قعوقدأللهــًةق
دلاحا لــــذمقدلاســــنئرقدل صيــــذقدل صيــــاة،قولظــــنمقدلتابي ــــنتقدلاســــلكيذقيWAPم،ق
ودلاســــن اقدلاقاــــيقدلشــــبصيقيPDAمقوفنفــنتقدللاــس،قودلبا)ــــاقدإللكتاولــي،ق
ودلــــادقدلص تــــيقدلتفن لـــي،قوتكــ نقدلبا(ــذقدلاتنحــذقســ دءقكنلــتقكاســيكيذقعوق
إلكتاوليــذق(ــلقثاثــذق  نصــاقيدل صــ لقللبا(ــذ،قوت فيذبــن،قودلحصــ لق ليهــنم،ق
وتأا)ــفقدلب ــكقدلاولــيقللحك (ــذقدإللكتاوليــذقوشحــ ده7«،قبــيقتك  ل ليــنقدلاأل (ــنتق
دلتــيقتاتلــكققــالةقتح )ــرقدلأاقــذق(ــعقدلا دط يــلقودأل اــنلقوغيابــنق(ــلقعل حــذقدلاولذق
إلــىقدلت صــرقأللــ دقدلبا(ــنتقوتأــ دقخنلفنئــاةقدلتنليــذ:قت ليــرقدلفســند،قز)ــندةقدلشــفنشيذق
ــذق ــازقدلتابي ــنتقدإللكتاولي لاــ قدلاخــرقدلحك (ــي،قتبفيــضقدلتكنليــف«قلذلــكق(ــلقعخ
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ــرق ــذقبــيقدلبا) ــاىقدلبأــضقعنقدلحك (ــذقدلذكي ــذ،قو) بــيقدلتحــ لقلحــ قدلحك (ــذقدلذكي
 ــلقدلحك (ــذقدإللكتاوليــذقلكــلقشــيقدل دقــعقعلهــنقتكالهــنقوتأاــرق لــىقتأً)ــًقدأللظاــذق

ــذقودلاتاــ لة. ــًةقدلذكي ــعقدألله ــىقلاي ــذق ل ــنتقدل نئا ودلبا(

المطلب الثاني
الحكومة الذكية وتطبيقاتها في العراق

أواًل: الحكومة الذكية
(ــلقعبــمقإســتادتيجينتقدلتحــ لقبــيقتحــ لقدلحك (ــنتق(ــلقدإللكتاوليــذقإلــىقدلذكيــذقوســه لذق
ــنؤهقودســتثانلهقودلتًد(ــلق(ــعقبــذدقدلتص يــفق ــمقخ  ــنقت ــادد،قلكــيقتكاــرق( إلــادءقدلبا(ــنتقلألش
(ــلقدلحك (ــنتق بــاقدلبينلــنتقيدلادتــنم،قودالتصــنلق ــلقطا)ــققدأللهــًةقدلذكيــذقدلاحا لــذقدلتــيق
تأتاــاق لــىقيGPSمقو)تــمقةلــكقختح )ــرق(بنفــاقلبأــضقخا(ــنتقخ دخــذقدلحك (ــذقدإللكتاوليــذ،ق
ــيق ــذقدلبشــا)ذقدلت ــرقدألخاــنءقدإلددل) ــذ،قوت لي ــذ،قوســن نتقدلأاــرقدلاال ــ ىقدلايادلي ــذقدل  وعتات
ــنمقودلبــنصقود ــمق ــلقدلأ ــلقدل ان ي ــرقدالقتصــنديقخي ــن،قودلتكن( ــاددقدلاتســببقشيه )كــ نقدألش
ــقق ــلقطا) ــذق  ــنقدلحك ( ــتق ليه ــنتق ال ــنكقتابي  ــكقب  ــكنل8.قلذل ــذقودالخت ــندقودلت اي دالقتص
ق(ــلقدتبــنةقدلتادخيــاقدلاز(ــذقلتباــيقدألز(ــنت،قوكنلــتق(ــلق دلظــاوفقدلتــيقودلهــذقدلبــادقوالقُخـــاَّ
عخــازقبــذهقدألز(ــنتقدلتــيقحصلــتقشــيق ــنمقي2014م،قعثــاقدخــ لقدد ــشقدإللبنخــيقللأا)ــاق(ــلق
ــقق ــنلزقشــيقةلــكق ــلقطا) ــاولقدلب ــنقدل ــتقللتك  ل لي ــذقودالســتياءق ليهــن،قكنل دلا نطــققدلأادقي
تفأيــرقعلهــًةقدالستشــأنلقدلذكيــذقودلكن(يــادتقدلليليــذقودألقاــنلقدلص ن يــذقلضــاهقعوكنلقدلأــاوق
ــكق ــذقدلاد شــيذ،قوخذل ــعقدلهجاــنتقدإللكتاولي ــيقتتب ــذقش ــذقدأل( ي ــًةقدإللكتاولي ودســتبادمقدألله
تاكــلقدلأــادقق ــلقطا)ــققبــذهقدلحــاهق(ــلقتفأيــرقدلحك (ــذقدإللكتاوليــذقوتابي هــنق لــىقعلضق

دل دقــع..

ثانًيا: تطبيقات الحكومة الذكية في العراق
دق(لقبذهقدلج دلبقدلااب ذقشيقدلأادق،ق( هن: ولأخذقلًءز

ق1 ــنكقدإللبــنهق. ــحقب  ــذقعصب ــ لةقدإللكتاولي ــيقيدأل(ــلقدلســيبادليم:قخأــاقدلث ــبقدأل(  دلجنل
ــلق ــنق  ــذقوخّثه ــنتقدإللكتاولي ــيقودلاأل ( ــ لقدلت   ــىقدلتا ــاق ل ــذيق)أتا ــيقدل دإللكتاول
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د،قوبــذدق(ــنق)الــقق ليهيخنإللبــنهق طا)ــققدأللهــًةقدلذكيــذ،قوتكــ نقع(ــنمقدلاتل ــيق(بنفــاز
ــلمقي9*م،ق ــيقك لي ــىق)ايخنلل ــحق ل ــذدقدلاصال ــذقدســتبادمقب ــتقخاد) دلســيبادليم،قوكنل
ــه«قبجاــذقإلكتاوليــذ،قغاضهــنقتها)ــاقدلحك (ــنتقعوقدلأــاودنق ليهــن،ق و اشــُهق لــىقعل
ــذ،قوعنقدلهجاــذق)جــبقعنقتكــ نق ــذقعوقع)ا) ل لي ــققعبــادفقسينســيذقعوقد) ي ســأيزنقلتح ي
ــقق ــلقطا) ــنه«،قإةقللحــظق  ــذقلإللب ــنلقدلاند) ــئقلألشأ ــيق(كنش ــاقوتبا)ب ــاق(ا( ةدتقعث
ــلقدلجان ــنتقدلاســلحذق ــذق( ــيقللاول ــادققللفضــنءقدإللكتاول ــهقإخت ــفقع ــاه:قعل دلتأا)
ــنتقوزدلةق ــاقدإللتالــت،ق(ثــر:قيســاقذقخينل ــذ،قوســاقذقخينتنتهــنق ب للاؤسســنتقدلحك (ي
ــىق ــكقإل ــنم،قو)الــعقةل ــنتقدلاصــنلف..ق..وغياب ــذ،قوخينل ــنع،قووزدلةقدلادخلي دلاش
ضأــفقدلحان)ــذقدلحك (يــذقللبينلــنت،قودســتغالهنقلاصلحــذقدلت ظيــم،قلذلــكق(ــلق
ــيبادلي،ق ــلقدلس ــنتقدأل( ــلق(تالب ــتهلكقلتضاي ــذقدلاس ــذقحان) ــثقعلظا دلضــاوليقتحا)
وخلــقققــالدتقوط يــذقإلددلةقدلحــ ددثقودلاســن اةق لــىقوضــعقدلسينســذقدلحانئيــذق
ــ عق(ــلقدإللبــنهي10م.قوكنلــتقتلــكقدلت ظياــنتقتحصــرق ــذقةلــكقدل  ــذ،قو(حنلخ دل ط ي
 لــىقع( دلهــنق ــلقطا)ــققدلتبا ــنتق(ــلقدلا ظاــنتقغيــاقدلهندشــذقللاخــح،قشــكننقلا دقــعق
ــاق(بنفــا،ق ــمقخشــكرقغي ــيقتا )له ــاقش ــذقآالث ــًةقدلذكي ــاقدألله دلت دصــرقداللتان ــيق ب
لذلــكقتأنظــمقتحــاكقدد ــشقدإللبنخــيقشــيقدلأــادققولذكــاقتا )لــهق(ــلق(صــندلقعسنســيذق
ــذقودالتجــنلقخنلبشــاقلعسقدلاــنلقدلبشــاي،ق ــنل،قدلفا) ( هــن:قتجــنلةقدلانقــذ،قتجــنلةقدآلث
دلا دقــعق عنق ســبقق (ــنق خــالق (ــلق للحــظق وخذلــكق دلاولييــل11،ق ودلتا )ــرق دلا ــمق
ــذقكنلــتقحنضــاةقشــيقدلاأــنلكقدلتــيقحصلــتق(ــعقدد ــشق ــذقودأللهــًةقدلذكي دإللكتاولي
ــنق(ــلقخــالق دإللبنخــي،قوكنلــتق(ــلقضاــلقدلباــذقدلهج (يــذقلضــاهقدلبلــادنقإلكتاوليز
ــتق ــكقكنل ــرقةل ــذ،قو( نخ ــعقدإللكتاولي ــىقدلا دق ــاق ل ــيقت ش ــنددتقدلت ــكنلقودال ت  دألش
ــاغق  هــن،قو)تضــحق ــعقودإلخ ــذقلحجــبقبــذهقدلا دق ــذقتتبــذقدإللــادءدتقدلاز( دلحك (
ــي،ق ــكنلقدلجنلــبقدأل(  ــذق)اكــلقدســتباد(هنقلتاــ لقودخت ــأنقدلحك (ــذقدلذكي ــنقدل ــ لقخ ل 
ودلحــذلقشــيقبــذدقدلاجــنلق(ــلقدلتها)ــادتقدإللكتاوليــذقدلانليــذ،قودالختــادققودلجا)اــذق

ــي. ــتغالقدلاأل (نت ــذ،قودالس ــذ،قودل اص  دلا ظا
ق2 نقلاــنقســبق،قللحك (ــذقدلذكيــذق. دلجنلــبقدلصحــيقودلتألياــيقيوعز(ــذقك لولــنمقدســتأادضز

ــاق ــرقق د  ــجقوتكن( ــر،قود( ــذقعق ــاعقوتكلف ــنتقخصــ لةقعس ــاقخا( ــن:قت شي ــادنقوبا عث
ــند12: ــذقعخأ ــنقثاث ــذقله ــذقدلذكي ــكقشنلحك ( ــذ،قوخذل ــنتقدلحك (ي ــنتقللهيئ دلاأل (
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لذلــكقلأخــذقدلجنخيــلق(ــلقخــالقلؤ)ــذقدلحك (ــذقدلذكيــذقوتابي نتهــنقشــيقعث ــنءقدألز(ــذقو(ــنقخأابــنق
و)كاــلقةلــكقشــي:

ق دلجنلــبقدلصحــي:قإنقدلحك (ــذقدإللكتاوليــذق) تضــيقدلاــًجقشيهــنقخيــلقإســتادتيجذقت فيــذقع.
دلاهــنمقوإســتادتيجيذقتك  ل ليــنقدلاأل (ــنتقودتجنبنتهــنقدلأنلايــذقدلحنليــذقودلاســت بليذق
ــاق ــذ،ق   ــذقودلانلئ ــنتقدلبا)ل ــنةقدلسينس ــذ،قودتب ــذقللاول ــنتقدلأن( ــعقدلسينس ــاقوض   
حــاوثقعيقعز(ــذقكاــنقحصــرقشــيقدلأــنمقي2019قعز(ــذقك لولــنم،قوداللت ــنلقدلســا)عقإلــىق
دلأنلــمقدلاقاــيقخشــيذقتفشــيقدل خــنء،قشنلحك (ــذقتتأثــاقشــيقخيئتهــنقوتؤثــاقخهــنقودلتفن ــرق
ــنتق ــاقدلتابي  ــذ،قوت دش ــذقدلتحتي ــنةقدلب ي ــلقدلضــاوليق(اد  ــكق( ــنقلذل ــذق  نصاب ــعقكنش )
ــنق ــر،قوع)ضز ــت ىق( نســبقللتا ) ــالدت،قو(س ــنءقدل  ــبقوخ  ــذقللت دصــر،قودلتال) دلذكي
ولــ دقدإلددلةقدلسينســيذ،قودأل(ــلقدإللكتاولــيقودلســايقشــيقحفــظق(أل (ــنتقدلا دطــل،ق
و)تالــبق(ــنقتــمقةكــاهقلظاــنقخبيــاةقوةكيــذق ــلقطا)ــققبيا ــذقدلتأثيــاقدله اســيق(ــلققبــرق
ــتقدلحنضــا.قو)كــ نق ــىقدل ق ــنقإل ــ لمق13* دســتاادلقتأثيابا دلاه اســيليتن)ل ل،قوشن)ل
ــاقإحــالقدلتفن ــرقدآللــيق(حــرقدإللســنليقودلــذكنءقدالصا ن ــيق(حــرقدلــذكنءق ةلــكق ب
ــنقخــأنقعز(ــذقك لولــنقغيــاقدلاســب قهقخاب ــتق لــىقدلــاولق دإللســنلي،قلإلحنطــذق لاز
دلحيــ يقللتك  ل ليــنقدلاقايــذقشــيقدلحصــ لق لــىقدلا ن)ــذقدلصحيــذقودلســلعقودلبا(ــنتق
دألسنســيذ،قوخذلــكقعكــّاقي(نل)ــ قلو(ــنمقدلاا)ــاقدلأــنمقلسينســذقدلصحــذقدلاقايــذقشــيقفــاكذق
ــذق ــذقدإللكتاولي ــذقللصح ــنتقدلذكي ــلقدلتابي  ــذق( ــرق(جا   ــنكقخنلفأ ــريIntelمقعنقب  دلت
دلجا)ــاة،قوإضنشــذقإلــىقةلــكققبــرقحــاوثقدلجنئحــذقدكتشــفتقدلتك  ل ليــنق بــاقفــاكذق
ــيق ــننقش ــيقووب ــنقش ــاوسقك لول ــأنقشي ــذ«قخش ــنلدتقلقاي ــذقعولق»إف يBlue dotمقدلك ا)
ــنمقدألخيــاةق(ــلقي2019م،قوكذلــكقلاــ ةجق(ستشــفىقشــيقدله ــاق(بصــصقلأــاجق دأل)
ك شيــا،قإنقدلــذكنءقدالصا ن ــيق)انخــققعددءقعطبــنءقدألفــأذقدلبشــا)يلقشــيقدكتشــنفقولــ دق
ــنق ــاةقلســتبامقشيه ــكقكرق( ــىقدلصــال،قلذل ــققدألفــأذقدلســي يذق ل ــاوس،ق ــلقطا) دلفي
د،قوخنل ظــاق دلهنتــفقدلذكــيقشــيقدلتابي ــنتقدلصحيــذق)ً)ــاقةلــكقدلحك (ــنتقدلذكيــذقتاــ لز
قشــيقدلاســت بر،ق إلــىقعنقحــاوثقعز(ــذقغيــاق(أاشــذق(انثلــذقألز(ــذقك لولــنقليــسق(ســتحياز
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لــذدق لــىقودضأــيقدلسينســنتقدلأن(ــذقإلشــنءقخ يــذقتحتيــذق( نســبذقل شــاقدلحلــ لقدلضاول)ــذق
ــذ14. ــاقدلحك (ي ــذقوغي ــرقدلاؤسســنتقدلحك (ي ــذقود تاندبــنق(ــلقِقبَ دلذكي

دلجنلــبقدلتألياــي:ق  ا(ــنقتكــ نقدألز(ــذقفــن(لذقوش ض )ــذق)ت لــاقفــأ لقخأــامقدأل(ــننقه.ق
ــنق ــنق(ا ــنطقخ شز ــأسقودإلحب ــأ لقخنلي ــىقف ــ لقإل ــلقعنق)تح ــعقو)اك ــاددقدلاجتا ــاىقعش ل
،قوبــذدق(ــنقحصــرق  ا(ــنقلــنءتقعز(ــذقك لولــنقودلاالــ هق(ــلق ســيحاثق(ســت باز
دلحك (ــنتقوصنلأــيقدل ــادلقدالســتجنخذقدلســا)أذقلألز(ــذقووضــعقدلاأنلجــنتقدلا نســبذ،ق
وكنلــتقدلتابي ــنتقدإللكتاوليــذقدلذكيــذقإحــاىقدلسينســنتقدلبا)لــذقلا دلهــذقدألز(ــذق
دإللــادءدتق طا)ــقق ودلحنســبنت....إلخ،ق ــلق دلذكيــذق دلاحا لــذق دله دتــفق  بــاق
دل ط يــذقلاســتجنخذقدلســا)أذقوتشــارقدلسينســنتقدلتأليايــذقودلصحيــذقودالقتصند)ــذق
يدلانليــذقودل  ا)ــذم،قوكنلــتقدلسينســنتقدلتأليايــذقدلاتبأــذقشــيقدلأــادقق ــلقطا)ــقق
ــ دتق ــاقدل   ــذق ب ــجقتألياي ــّثقخاد( ــنتقعوقخ ــادلسقودلجن(أ ــيقللا ــمقدإللكتاول دلتألي
ZOOM_MEET_ــر:قي ــاق(ث ــلقخأ ــذق  ــجقدلذكي ــنتقدلباد( ــاقتابي  ــذقعوق ب دلتألياي
CLASSROOM…..(15قو)كــ نقةلــكقوشــققإلــادءقدلتان ــنتق بــاقدإللتالــتق
ــىق ــذقدلتــيقتهــافقإل ــذقدلتألياي ــذ:قوبــيقدلبيئ ــذقُتأــافقخنلاالســذقدلاقاي ــذقدشتادضي شــيقخيئ
دســتبادمقدلتك  ل ليــنقدلحا)ثــذقشــيقدلتأليــمق(ثــرقدلح دســيبقودل ســنئطقدلاتأــادةق
وخ دخــنتقإلكتاوليــذ،قع(ــنقدلاألــمقدلاقاــي:قوبــ قدلشــبصقدلــذيق)اتلــكق(أل (ــنتقشــيق
(جــنلقتبصصــيق(أيــلقوكذلــكقلا)ــذقخبادتقشــيق(جــنلقدلت  يــنتقدلحا)ثــذقودلتك  ل لينق
دلاتاــ لةقخحيــثق)ســتايعقد(ــجقبــذهقدلت  يــنتقودلتك  ل ليــنقشيقدلبيئــذقدلصفيــذ،قخنلص لةق
دلتــيقتلبــيقدحتينلــنتقدلاتألايــلقخحيــثق)ســتايعقت ايــذقتألياهــم،قع(ــنقدلانلــبقدلاقاي:ق
ــسق ــاقول  ــيقدونق ا ــمقدلذك ــلقدلتألي ــتفندةق( ــققدس ــنمقعيقفــبصقح  ــ قخشــكرق  وب
(أي  يــل.قشاــلقدلضــاوليقدلتاييــًق(نخيــلقدلتأليــمقدلاقاــيقدلذكــيقودلتأليــمقدإللكتاولــي،ق
شــنألولقبــ قدســتبادمقدأللهــًةقدلذكيــذقدلاحا لــذقودإللتالــت،قع(ــنقدلثنلي:قشه قدســتبادمق
دل ســنئطقدإللكتاوليــذ،قش ــاقكنلــتقت قأــنتقلابيأــنتقدله دتــفقدلذكيــذقدلأــنمقي2020مق
ــندةقلســبتهنقي5,8٪مق ــلقدلأــنمقي2019م،ق ــنلقدواللقع(ا)كــي،قخً) قــالتقخـــقي484مق(لي
وخأــاقدلجنئحــذقب ــنكقت قــعقشــيقلاــ قســ ققدله دتــفقدلذكيــذقودلا تجــنتقدلاصنحبــذقلهــنق
خشــكرقعســاع،قلكــلقكننقب ــنكقدلتبنطــؤقخشــأنقفــادئحقدلــذكنءقدالصا ن ــيقخســببق ــامق
دحتــ دءقلايــعقدله دتــفق لــىقفــادئحق(بصصــذقللــذكنءقدالصا ن ييوحــادتقدلاأنلجــذق
دلأصبيــذقNPUم،قوالقتــًدلقدلت قأــنتقلأــنمقي2024مقخابيأــنتقي1,6مق(ليــنلق(ــلقفــادئحق
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دلــذكنءقدالصا ن ــيقدلات ا(ــذ،قلكــلق)اكــلقعنقت بفــضقدأللقــنمقل لــ دقفــادئحقعصغــاق
ــلقتكــ نقبــذهق ــكقل ــذ،قوخذل ــفقدلذكي ــذقله دت وعلخــصق(ــلقوحــادتقدلاأنلجــذقدلأصبي
ــًةق ــلقعله ــلق( ــنقســتك نقددخــرقدلاا)ي ــط،قوإلا ــمقش  ــفقللتألي دلشــادئحقددخــرقدله دت
ــًلقدلذكــي16.قخنلاغــمق(ــلق ــذقودلا  ــذقدلذكي دالستشــأنلقوآالتقدإللتالــتقوحلــ لقدلاا) 

دلاشــكاتقدلتــيق)أنلــيق( هــنقدلتأليــمقدلذكــيق)اكــلقعنقل ضحهــنقكنآلتــي17:
دلحنلذقإلىقعلهًةقةكيذقحا)ثذقةدتقل دةق نليذ. 	
ضاولةقول دق(بتصيلقشيقدلاجنلقدإللكتاوليقودلاقايقدلذكي. 	
 امقت شاقدإللتالتقلبأضقدلالبذق(لقدلاب ذقدلف ياةق(ند)ن. 	
 امق(أاشذقدلبأضقدل ل جقإلىق الينتقدلتأليمقدلاقاي. 	

لذلــكق(ــلقدلضــاوليقعنقلكــ نق لــىقدســتأاددقللتغييــادتقدلانلئــذقشــيقدلأنلــمقو( دلهتهــنق
ــلقدلحــ ددثق ــ ق( ــمقالق)بل ــذ،قشنلأنل ــيقدلاؤسســنتقدلتألياي ــذقش ــنءق(اول ــذقوخ  خنلسينســنتقدلبا)ل
قو) بغــيق لــىقكرق(ألــمقعنق)ضــعقخاــسق(هاــنتقل  ــرقدلاحتــ ىق ودألز(ــنتقدلاجه لــذق(ســت باز

دإللكتاولــيقدلذكــيقوبــي18:
ق دلتأليم.-
ق دلاحت ى.-
ق دلتحفيً.-
ق دلت دصر.-
ق ودلصحذقدلأ ليذ.-

المطلب الثالث
مستقبل الحكومة الذكية في ضوء أهداف التنمية المستدامة في العراق

ــلق ــاةقســيك نقدلتأن(ــرقخي ــن،قشــيقدل قــتقدلحنضــاقلســ  دتق ا) ــنتقشــيق نلا  (ــلقعبــمقدلتحا)
ــذقوبــذدقخفضــرقدلتاــ لدتق ــًةقدلذكي ــققدألله ــذق ــلقطا) ــاقدلحك (ي ــذقوغي دلاؤسســنتقدلحك (
ــلق ــلق  ــذدقدلا ضــ عقتكا ــنلقب ــيقغا ــنبادتقش ــاثق(ش ــنكقث ــلقب  ــذ،قلك ــذقدلحا)ث دلتك  ل لي

ــق: طا)
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أواًل: معوقات مستقبل الحكومة الذكية في العراق
شــيقخاد)ــذقدلحا)ــثق)اكــلقتأا)ــفقدلالدســنتقدلاســت بليذقخألهــن19:ق(جا  ــذق(ــلقدلبحــ ثق
ودلالدســنتقدلتــيقتهــافقإلــىقدلكشــفق ــلقدلاشــكاتقةدتقدلابيأــذقدلاســت بليذ،قودلأاــرق لــىق
إ)جــندقحلــ لق اليــذقلهــن،قكاــنقتهــافقإلــىقتحا)ــاقدتجنبــنتقدألحــادث،قوتحليــرقدلاتغيــادتق
ــيق ــىق(ســنلقدألحــادثقش ــاق ل ــنقتأثي ــيق)اكــلقعنق)كــ نقله ــفقدلاســت بلي،قودلت ــادةقللا ق دلاتأ
ــذق ــنتقدلبســياذقعوقت في ــىقدلبا( ــذق ل ــذقدلذكي ــفقدلحك ( ــكقالقتت ق دلاســت بر.قودلا صــ دقخذل
(بااــنتق(ــلقعلــرقتيســياقدلأاــرقدلحك (ــي،قوإلاــنقبــيقعددةقللت ايــذقدلاســتاد(ذ،قلتأً)ــًقخيئــذق
ــعقدل ــادلقشــيقدإلطــنلقدل نل لــيقوفــفنشيذقولًدبــذق وإلــادءدتقدلأاــرقدلذكــيقودلاشــنلكذقشــيقص 
و(ســنودةقو ادلــذقلتح يــققدالســتبادمقدأل(ثــرقللاــ دلد.قشنلتابي ــنتقدلتك  ل ليــنقدلحا)ثــذق
تا ــمقدلت ايــذقدلاســتاد(ذقشــيقدلاجــنالتقكنشــذ،قكنإلددلةقدلأن(ــذقودأل اــنلقدلتجنل)ــذقإلــىقلنلــبق
ــن،ق)بــاعق ــنقخنصز دلتأليــمقودلصحذ....إلــخ،قلــذدق)ســتحققدالتجــنةقلحــ قدلحادثــذقودلأ لاــذقدبتان(ز

خـق20:
لا قدلتكتاتقدإلقلياّيذق(ثرق( ظاذقدلتجنلةقدلأنلايذ. 	
دقشــيق 	 تهايــشقشئــنتق(أي ــذق(ــلقدلســكننقخســببق ــامقت دصلهــمقدلذكــيقوبــذدق)ســببقخاــاز

ــن. دق(ــلقطب ــذق(تاليــذقبيكليز ك لهــمقلــًءز
تــآكرقســيندةقدلاولــذقدلتــيقتجــنوزتقدلحــاودقدل ط يــذ،قوز)ــندةقداللكشــنفق لــىقدلأنلــمق 	

دلبنللــي.
ز)ــندةقدلأ لاــذقتأ ــيقز)ــندةقدلاشــكاتقدالقتصند)ــذقوداللتان يــذقودلسينســيذق(ثــرق 	

إلكتاوليزــن. دلاقاــيقغســيرقدأل(ــ دلق دلا ظاــذ،قودإللبــنهق دلجا)اــذق
و(ــلقخــالق(ــنقتــمقدلتاــاققلــه،قســيك نقدلتأن(ــرق(ــعقدلحك (ــذقدلذكيــذقوشــققإســتادتيجيذق
(أــاةقللتغلــبق لــىقدلاأ قــنتق(ــلققبــرقخبــادءقدختصــنصقليــسقشــيقدلسينســذقوحســب،ق
وإلاــنقشــيقتك  ل ليــنقدالتصــنالتقودلاأل (ــنتقلا دكبــذقدلتاــ لدتقدلأنلايــذقوحان)ــذقدلبينلــنتق
دلحك (يــذق ــلقطا)ــققدأل(ــلقدلذكــي،قوب اســذقدلحك (ــنتقوتأً)ــًقإددلةقدلتغلــبق لــىقلخن يــذق
ــاقصحيحــذقللتحــ لقدلذكــي،ق ــقق(أن)ي ــنمقوش دلأ نقيايدلفســندقودإللبــنهقودلاحنصصــذقوك لول
و)بــاعقةلــكق(ــلقدلا دطــل؛قأللــهقدلهــافقودلغن)ــذ،قدإللســننقبــ قدلاحــ لقدألسنســيقللت ايــذ21.
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ثانًيا: ممكنات الحكومة الذكية في العراق ومستقبلها
)كاــلقعنقلتّ قــعقخــالقدلســ  دتقدل ند(ــذقشــيقدلاــاىقدل صيــاقودلات ســطقدلبــاوجق(ــلقتابي ــنتق
ــذق ــنددتقدلتك  ل لي ــذقوداللت ــنلقخ ــ ةقإلــىقدلحك (ــذقدلذكيــذ،ق ــلقطا)ــققدل ي دلحك (ــذقدلت ليا)
ــذقتحــ لق ــاق الي ــذ،قوتأتب ــذقولســمقدلسينســنتقدلحك (ي ــىقدلتحتي ــتادتيجينتقودلب  ــذقدإلس وت في
دلحك (ــذقإلــىقةكيــذق بــاق(حاــنتقت ــ مق لــىقســتذق(حــنول،قو)اكــلقعنقتكــ نقخاد)ــذقدلتحــ لق

دلذكــي،قع(ــنق ــلقعبــمقت لهــنتقدلتحــ لقدلذكــيقتكاــلقكنآلتــي22:
ق1 دلتجنلةقدلذكيذقوت ايذقدلبا(نتقدلأن(ذقدلاستاد(ذقولجنحقدلث لةقدلص ن يذقدلادخأذ..
ق2 دلاانقدلذكيذقودلحك (ذقدلذكيذ..
ق3 ودلسينحذقدلذكيذ..
ق4 ل ن)ذقليرقدلاست بر..
ق5 دل ظنمقدإل)ك ل ليقدلغافقدلصفيذقشيقدلاست بر..
ق6 ودلت  رقدلذكي..

ــبكذق ــذقخش ــاةق(اتبا ــًةقخأي ــاقدألله ــذق ب ــذقدلا ا( ــذقدلذكي ــنتقخفضــرقدلبا( ــتتاكلقدلحك ( وس
(ت  لــذق(ــلقتأً)ــًقدلســا(ذقدلشــبصيذقودالســتاد(ذقودلصحــذقودلاشنبيــذقو(بــندئقدلصحــذقدلأن(ــذ.ق
ــلقدلتحــ التق ــاةق( ــذقلا) ــمق( ل ــيقدلأنل ــذقش ــذقدلذكي ــ مقدلحك ( ــهاق(فه ــعقعنق)ش ــلقدلات ق و(
ــذق ــذقل  ي ــاقعنق)كشــفهنقإلحــادثقل ل ــيقت تظ ــاةقدلت ــاصقدل د  ــلقدلف ــاق( ــنكقدلكثي ــذ،قشه  دلجذل)
ــاقدلا نشســذق ــمقإةقت ش ــفقدولقدلأنل ــلق(بتل ــاةقدلا نشســذقخي ــًدددقوتي ــذ.قوت ــنتقدلذكي ــيقدلحك ( ش
دإلقلياّيــذقودلاوليــذقتبفيــفقدلأــبءق ــلقدلايًدليــذق(ــلقلهــذ،قوتحســيلقتجاخــذقدلاســتبامق(ــلق
لهــهقعخــاى،قوخيــاقدليــرق لــىقةلــكقلجــنحقدألســ دققللــاولقدل نفــئذق(ثــر،قك ل)ــنقدلج  خيــذ،ق
دق ودإل(ــنلدت،قوســ غنش لة،قوعســت لين،قوحــادتقد)ل )ــتقشــيقت ا)ابــنقدلأنلاــيقدلصــندلق(ؤخــاز
خأ ــ دن«قدلحك (ــنتق2020:قلحلــذقإلــىق(ســت برقدلحك (ــنت«قعبــمقي204مقت لهــنتقشــيق
ــنقخنلجنلــبق ــنق(تأل ز ــنق(ــعقدل ان ــنتقدألخــاىقوي167مقت لهز دل اــنعقدلأــنمق( هــنقي37مقت لهز

ــذ. ــذقدل ند( ــيقدلســ  دتقدل ليل ــحقدلاســت برقش ــنتق(ا( داللتان ــيقوتحــادقبــذهقدلت له
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ثالًثا: الفرص المتاحة واآلثار اإليجابية المستقبلية للحكومة الذكية
(لقعخازقدلفاصقدلاتنحذقشيق(جنلقدلحك (ذقدلذكيذقبيقكآالتي23:

ق1 ت  يــذقإلتالــتقدألفــينءقوفــبكذقدلجيــرقدلبن(ــسقعوقدلســندسقوخا(ــنتقدلشــبكذقةدتق.
دل اــنققدلأا)ــض،قإضنشــذقإلــىقدلبا(ــنتقو(ادكــًقدلبينلــنتقودلبا(ــنتقدلســحنخيذ.

ق2 دلا صــذقدل ط يــذقدلاتكن(لــذقســتت شاقدلحلــ لقدلات دش ذق(عقدلا صــنتقدلاشــتاكذقدلاتكن(لذق.
ــنتق ــاقدلبا( ــاةقوتا ) ــلقدلجا) ــ لقضا ــذقودلحل ــىقدأللظا ــاق ل ــبقدلاتًد) ــيقدلال لتلب

دلات شــاةقحنليــنقشــيق(بتلــفقدلهيئــنتقدلحك (يــذ.
ق3 ق(ــلقدلبينلــنتق. ــنقبنئــاز دلبينلــنتقدلضباــذقســتااحقدلابــندلدتقدلحك (يــذقدلذكيــذقكّاز

دلبينلــنتقو(شــنلكتهنق دقلبا(ــنتقتبً)ــلق دقو(ًدبــاز نقلا)ــاز دلضباــذقوســت شاقســ قز
وتحليلهــن.

ق4 دلــذكنءقدالصا ن ــيقودلاوخ تــنتقســيً)اقدلالــبق لــىقدلكفــنءةقدلتشــغيليذقودســأذقدل اــنقق.
ضاــلقدلأا)ــاق(ــلقدلهيئــنتقدلحك (يــذقوســيتالبقت شيــاقدلبا(ــنتقولــ دق اليــنتقةدتيــذق
قنئاــذق لــىقدلــذكنءقدالصا ن ــيقي(ثــرقد تاــندق»فــنتقخــ ت«قشــيق(ادكــًقدلبا(ــنتم.ق
و(ــلقعبــمقدآلثــنلقدإل)جنخيــذقدلاســت بليذقشــيق(جــنالتق ا)ــاةقللحك (ــذقدلذكيــذقبــي24:

أ- دلاجنلقدالقتصنديقو)تضال:
ز)ندةقدإللتنليذقوتحسيلقدل تنئج 	
تبفيضقكبياقشيقلف نتقدلتشغيرقدلبنصذقخنلبا(نت 	
دلأن(ذقي(ثرقطنقمقدلأارم 	
تبفيضقلف نتقلعسقدلانلقدلاال هقلت شياقدألص ل 	
(ادكًقدلبينلنت 	
تحفيًقدل ا قشيققانعقت  يذقدلاأل (نتقودالتصنالت 	

ه-قدلاجنلقداللتان يقو)تضال:
وص لقعسهرقوعساعقوعقرقتكلفذقإلىقدلبا(نتقدلحك (يذ. 	
ت شياقشاصقدلأارقدلجا)اةقي(ثرق(الدءقدلاوخ تم. 	
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ز)ندةقلسبذقدلشفنشيذقودلاصادقيذقشيقدلبا(نت. 	
ز)ندةق(ست ىقلضنقدلا دط يلقودلاشنبيذ. 	

ج-ق(جنلقدالستاد(ذقو)تضال:
دق لقدل لق. 	 دلت ثيققدإللكتاوليقخأياز
تبفيــضقحجــمقدلهــالقخن تاــندق اليــنتقحك (يــذقعكثــاقشن ليــذقي(ثــرقدلً(ــلقودلاادشــقق 	

ــذقودلتجهيــًدتم دلبا(ي
تبفيــضقلســبذقدلاســنباذقشــيقدلبأنثــنتقدلغــنزدتقيت ليــرقدلحنلــذقإلــىقز)ــنلةقدلاكنتــبق 	

ــذم. دلحك (ي
ــنتقودلتاــ لدتقدلتــيقحصلــتقشــيق ــنقعنقدلت  ي ــلقل  ــهق(ــلقدلالدســذقتبي ــمقتحليل و(ــلقخــالق(ــنقت
ــذقخأــاقدلتاــ لقدلت  ــيق ق(ــلق( دكبتهــنقلاأاشــذق( دلهــذقدألز(ــنتقدلانلئــذقوخنصز دلأنلــمقدليــ مقالقُخـــاَّ
قشــيق دلحا)ــثقلتك  ل ليــنقدلاأل (ــنتقودالتصــنالت،قوضاــلق(بــندلةقدلحك (ــذقدلذكيــذق(ســت باز
دلأــادققوداللت ــنلق(ــلقدلحك (ــذقدإللكتاوليــذقإلــىقدلحك (ــذقدلذكيــذقودســتبادمقدله دتــفقدلذكيــذق
شــيق(بتلــفقدلج دلــبق(ــلققبــرقدألشــاددقودلاؤسســنتقودلاجــنالتقدلحينتيــذقدلاتأــادةقو( هــن:ق
دلتجــنليقودلسينســيقودلتاخــ يقودلصحــي،قولهــنقتأثيــاقإ)جنخــيقوش دئــاقتأــ دق لــىقدألشــاددقشــيق
ــلق ــلقدأل(نك ــنلق( ــىقدالتص ــالةق ل ــذقودل  ــنقدلبص صي ــذقو( ه ــذقودلاه ي ــمقدلي (ي ــهيرقحينته تس
دلبأيــاة،قودلت ظيــم،قودلتألــم،قودلتاشيــه،قو(صــالقلألخبــنلقوت ا)ــبقدلت دصــرق(ــنقخيــلقدلاجتاــعق
ودلحك (ــذ،قلذلــكقُتأــاقدلحك (ــذقدلذكيــذق(ــلقعخــازقدلت  يــنتقدالخاد يــذقللاســت برقشــيقدلأــادق.
ــن:قخأــاقعنقتااق ــنقإلــىقودقــعقدلحك (ــذقدلذكيــذق) تــجقلا) ــنق ــاةقتســنؤالتقخهــذدقدلصــاد:ق وختن(ز
بــرقإنقدلأــادققســ فق)ح ــققعبــادفقدلت ايــذقدلاســتاد(ذ؟قولــ قخأــضقدألبــادفقخنلشــكرق
ــن؟قعمقعنقب ــنكق  د(ــرقددخليــذقتحــاق(ــلقتكيفهــنق(ــعقدل دقــعقدلت تــيق دلاالــ هقدلأاــرقشيــهق نلايز
ــىق ــذقإل ــلقت ليا) ــذق( ــاقدلحك ( ــذقتغيي ــذقخ ضي قو(ؤ(  ــاز ــنتقلــندةقشأ دالشتادضــي؟قوبــرقدلحك (
حك (ــذقةكيــذ؟ق)اك  ــنقدل ــ لقخــأنقدلأــادقق)شــهاقتحــ التقشــيقدلاجــنالتقدلكنشــذ،قلكــلقغيــاق
،قوبــرقتكــ نقدلحك (ــذق ــذقدلاســتاد(ذقســيح قق(ســت باز ــنق(ــلقعبــادفقدلت اي (أــاوفقكــمقباش
دلذكيــذق(اب ــذقشــيقدل قــتقدل ا)ــب،قو(ــنقلســتااهق(ــلقدلالدســذقشــيقدل دقــعقب ــنكقدســتجنخذقضئيلــذق
للاضــيقشــيقتح يــققدألبــادفقدلاســتاد(ذ،قوليــسق(ــلقدلاأ ــ لقتح يــققولــ قلصــفقدألبــادفق
شــيقغضــ نقثانلــيقســ  دت!!ق،قوةلــكقخســببق(ــنقفــهاهقدلأــادقق(ــلقعحــادثقوعز(ــنتقوالقســّيانق
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ــلق ــذق( ــنكق(جا   ــذدقب  ــاد،قل ــاقدلب ــذقخاصي ــنددتقدلسينســيذقدلاتحكا ــنتقدلسينســيذقودل ي دألز(
ــذقشيهــنق ــلقطا)ــق: دلت صيــنتقدلتــيقتــادق لــىقدألســئلذقدلســنخ ذقدلاااوحــذ،قوتكاــلقدإللنخ

ق1 تا )اقدلب يذقدألسنسيذقللبينلنتقودالتصنالت..
ق2 دلج نئــيق. ودلبحــثق دل قنئــيق ودأل(ــلق دلاأل (نتــيق دأل(ــلق و)شــارق دلذكــيق دأل(ــلق

دإللكتاولــي.
ق3 لغبــذقسينســيذقكنشيــذق(ــلقِقبــرقدل يــنددتقدلحنكاــذقشــيقتب ــيقبــذدقدل ــ عق(ــلقدلحك (ــنتق.

دلذكيــذقو(ؤ( ــذقخنلتغييــاقدلت  ــي.
ق4 تشجيعقدل انعقدلبنصق لىقدالستثانلقشيقدلتك  ل لينقودلسانحقختا )ابن..
ق5 تافياقدلسينسذقدلأن(ذقودل نل ن..
ق6 ساقدلفج ةقدلاقايذ..
ق7 دلحفنظق لىقدلبص صيذقودأل(نن..
ق8 خ نءقدلث ذقخيلقدلاجتاعقودلحك (ذقدلذكيذ..
ق9 ت ايذقلعسقدلانلقدلبشاي.

حك (ذقةكيذق+قت ايذق(ستاد(ذق=قحكمقلفيا.ق10
تهيئذق( نخق( نسبقلأل انلقدإللكتاوليذقدلذكيذ..ق11
دستأاددقدلا دط يلقللتغيادتقدلت  يذقدلاتا لة..ق12

المصادر

أوًل: الكتب
ق1 ــن،قفــاكذق. ــذقدلأــادققعلا ةلز ــذقللت ظياــنتقدإللبنخي ــنكرقدلانلي صــندقق لــيقحســل،قدلهي

ــاوت،ق2018. ــعقودل شــا،قط1،قخي ــنتقللت ز) دلااب  
ق2 ــع،قخغــادد،قط1،ق. ــذ،قإلكــيقلل شــاقودلت ز) ــمقدلاول ــنض،قدلأــادققوحل ــاقحســلقشي  ن(

.2021
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ق3 ــذق. ــيقدل ظــمقدلسينســيذقيدلدســذقلظا) ــظ،قدستشــادفقدلاســت برقش ــاقحنش ــمقلب ــاقدلأظي  ب
ــادد،2018. ــيذ،قخغ ــ مقدلسينس ــذقدلأل ــلقكلي ــذقدل ها) ــذم،قلن(أ ــنةجقتابي ي ولا

ق4  بــنسقخــالدن،ق صــاقدلفــاصقدلجا)ــاةقدلحك (ــذقدلذكيــذ،قدلــادلقدلأاخيــذقللألــ مق.
.2014 خيــاوت،ق ط1،ق لنفــاون،ق

ق5  بــاقدلحايــاقخســي لي،قدلحك (ــذقدإللكتاوليــذ،قددلقدلكتــبقدلألايــذقلل شــاقودلت ز)ــعق-ق.
ــاة،قط1،ق2008. دل نب

ق6 لل شــاق. عســن(ذق ددلق دلاأنصــاة،ق ودإلددلةق دإللكتاوليــذق دلحك (ــذق دل ــاوة،ق (حاــ دق
.2010 ط1،ق دأللدن،ق ودلت ز)ــع،ق

ق7 ب ــاقفــنكاق(حاــ د،قدلاؤسســنتقدلانليــذقدلاوليــذقوعثابــنقشــيقص ــعقدلسينســذقدلأن(ــذ،قددلق.
ع(جاقلل شــاقودلت ز)ــع،قداللدن،ق2021.

ثانًيا: المجالت والدوريات:
ق1 (حاــاق( صــ لقعخــ قلليــر،قوآخــاون،قعثــاقتابيــقق(بــندلةقدلحك (ــذقدلذكيــذقلاولــذق.

ن،ق دقوســياز دإل(ــنلدتقدلأاخيــذقدلاتحــاةق لــىقســأندةقدلاســتبا(يلقلــ دةقدلبا(ــذق(تغيــاز
.pdf،ــنل ــندقودأل ا ــذقلاقتص ــذقدلأنلاي (جل

ق2 ســلاننق بــ لقزخــنل،قدلحك (ــذقدلذكيــذقوتابي نتهــنقشــيقدل  ــرقدلذكــيقدلدســذقتحليليــذقشــيق.
ــذقللألــ مقدإلددل)ــذ،ق ــذ،قدلاجلــذقدلأادقي ــذق(ــلقدلأن(ليــلقشــيقدلا ظاــنتقدلأادقي آللدءق ي 

دلاجلــاق15،قدلأــاد59.
ق3 (جا  ــذقدلب ــكقدلاولــي،قحان)ــذقدإللســننقودالقتصــند:قدســتجنخنتق(تكن(لــذق لــىقصأياق.

دلسينســنتقلجهــ دق(كنشحــذقشياوسقك لولــنقدلاســتجاقيCOVID-19م،ق202.
ق4 ــنق. ــعقلنئحــذقك لول ــرق( ــيقللسينســييلقللتأن( ــرق ال ــي،قدلي ــاقدلا)ا ادطــيقدل ط  دلاأه

ــذ،ق2020. ــعقدألز( ــرق( ــذقدلتأن( ــتجاقيCovid-19م،قخا دلاس
ق5 ــاق-19؛ق. ــذقك شي ــرقلنئح ــيقظ ــيقش ــيقودإللكتاول ــمقدلاقا ــنققدلتألي ــ د،قآش ــليمق(ًب س

ــظقخ دلصــ ف،ق ــاقدلحفي ــيق ب ــًقدلجن(أ ــادد،قدلااك ــذقدلا ــ ل،ق(جل دلاشــكاتقودلحل
(يلــذقيدلجًدئــام،ق2020.
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ق6 ــيق. ــادعقدلصحف ــاقدإلخ ــذقوتا ) ــفقدلذكي ــنتقدله دت ــاقلدلأــي،قت  ي ــنتقللــم،قدلانب ل 
لــاىقدلصحفييــل،ق(جلــذقدلبحــ ثقودلالدســنتقشــيقدلايا)ــنقدلجا)ــاة،قدلاجلــاق1،ق ــادق

1،قخــاقســ ذ.

ثالًثا: شبكة اإلنترنت:
ق1 ــىق. ــاق ل ــذ،pdf،ق(ت ش ــذقلقاي ــيقدلشــاققدألوســطق/قلحل ــيقش ــت،قدلتحــ لقدل ط  د)ل )

دلا قــعقدإللكتاولــي،قتأل)ــخقز)ــنلةقدلا قــعق2022/1/25.ق
ق2 ــذق. ــاةقحك ( ــذ،قددئ ــذقدلذكي ــىقدلحك ( ــذ،قسينســنتقدلتحــ لقإل ــيقدإللكتاولي ــذقدخ حك (

/:file:///Cقتأل)ــخقز)ــنلةقدلا قــعقشــيق2022/1/22.ق،pdfدخــيقدلذكيــذ،ق2014،ق
ق3 ــذق. ــاةقحك ( ــذ،قددئ ــذقدلذكي ــىقدلحك ( ــذ،قسينســنتقدلتحــ لقإل ــيقدإللكتاولي ــذقدخ حك (

file:///C:/قتأل)ــخقز)ــنلةقدلا قــعقشــيق2022/1/22.ق،pdfدخــيقدلذكيــذ،ق2014،ق
Users/center-aljwadin/Desktop/.pdf

ق4 د.قعحاــاق) ســفقدلجايلــي،قدل ــالدتقدلســيبادليذقســاحقلوســينقضــاقدلبصــ م،ق(اكــًق.
ــنحق لــىقدلا قــع:.ق ــذقودإلســتادتيجيذ،ق2018.ق(ت ص ــعقدلسينســنتقللالدســنتقدلاولي

ــنلةق2022/1/22. ــخقدلً) https://www.makingpolicies.orgقتأل)

ق5 دلباــذقدلا لهــذقللحك (ــذقدإللكتاوليــذقودلتحــ لقدلذكيــذقي2016-ق2020م،قخــاجق.
دالتصــنالت،قدلســ ددن،قpdf،ق(ت شــاق لــىقدلا قــعقدإللكتاولــيقتأل)ــخقدلً)ــنلةقشــيق

2022/1/24.ق
ق6 ( نللــذقخيــلقلظا)ــذقشن)ــ لقوتن)لــ ل،ق(تــنحقإلــىقدلا قــعقدإللكتاولــي،قتأل)ــخقز)ــنلةق.

https://hrdiscussion.com/hr124752.html?s=6f46b8ــعق2022/1/24.ق دلا ق
41ac62bd944ae08fd04f6a9699

ق7 ــثقpdf،ق. ــذ،قخح ــذقدلذكي ــققدلح كا ــذقلتح ي ــذقآلي ــذقدإللكتاولي ــادوي،قدلحك ( ــاق(ه ب 
ــي2202/1/21.ق ــعقش ــنلةقدلا ق ــخقز) تأل)

ق8 ــىق. ــاق ل ــذ،قpdf،ق(ت ش ــذقلقاي ــيقدلشــاققدألوســطق/قلحل ــيقش ــت،قدلتحــ لقدل ط  د)ل )
ــعق2022/1/25.ق ــنلةقدلا ق ــخقز) ــي،قتأل) ــعقدإللكتاول دلا ق
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رابًعا: المصادر األجنبية:
1. ITU News, Technology and the Corona pandemic )Covid-19( crisis 

management, Magazine, 2020.

2. Huang, R.H, et al.)2020(.Handbook on facilitating flexible learning

3. during educational disruption: The Chinese experience in maintaining 
undisrupted learning in COVID-19 outbreak. Smart Learning, Institute 
of Beijing Normal University.

دله د(ش
دل ــاوة،قدحلك (ــذقدإللكتاوليــذقودإلددلةق ق_ق(حاــ دق 1ق
ــع،قدأللدن،قط1،ق دملأنصــاة،قددلقعســن(ذقلل شــاقودلت ز)

ص16. 2010،ق
ق_ق(حاــاق( صــ لقعخــ قلليــر،قوعخــاون،قعثــاقتابيــقق 2ق
(بــندلةقدحلك (ــذقدلذكيــذقلاولــذقدإل(ــنلدتقدلأاخيــذقدملتحــاةق
ن،ق دقوســياز  لــىقســأندةقدملســتبا(نقلــ دةقدخلا(ــذق(تغيــاز

(جلــذقدلأنمليــذقلاقتصــندقودأل اــنل،ق.ق
ق_ بــنسقخــالدن،ق صــاقدلفــاصقدجلا)ــاةقدحلك (ــذق 3ق
دلذكيــذ،قدلــادلقدلأاخيــذقللألــ مقلنفــاون،قط1،قخيــاوتق

ص71. 2014،ق ،ق
دإللكتاوليــذ،ق دحلك (ــذق خســي لي،ق دحلايــاق _ق بــاق ق 4ق
ــاة،قط1،ق ــعق-قدل نب ــذقلل شــاقودلت ز) ــبقدلألاي ددلقدلكت

ص114.ق 2008،ق
ــقق ــذقلتح ي ــذقآلي ــذقدإللكتاولي ــا،قدحلك ( ــادويقب  -قق(ه 5ق
ــعقيفق ــنلةقدمل ق ــخقز) ــذ،قخحــثقpdf،قتأل) ــذقدلذكي دحل كا

2022/1/21.قققققق
ق_قحك (ــذقدخــيقدإللكتاوليــذ،قسينســنتقدلتحــ لقإلــىق 6ق
دحلك (ــذقدلذكيــذ،قددئــاةقحك (ــذقدخــيقدلذكيــذ،ق2014،ق

ــعقيفق2022/1/22.ق ــنلةقدمل ق ــخقز) pdf،قتأل)

ق-ق بــاقدحلايــاقخســي لي،قدحلك (ــذقدإللكتاوليــذ،ق(صــالق 7ق
ســبققةكــاه،قص44.

ق-ققســلاننق بــ لقزخــنل،قدحلك (ــذقدلذكيــذقوتابي نتهــنقيفق 8ق
دل  ــرقدلذكــيقدلدســذقحتليليــذقيفقآللدءق ي ــذق(ــلقدلأن(لــنق
يفقدمل ظاــنتقدلأادقيــذ،قدملجلــذقدلأادقيــذقللألــ مقدإلددل)ــذ،ق

ــاق15،قدلأــاد59،قصق11 دملجل
ققي*(خــنليقك لــن:قخنحــثقعقــامقيفق(أهــاقدالســتببنلدتق 9ق
ودأل(ــلقخجن(أــذقكنليف لليــن،قعطلــقق(صالــحقيدإللبــنهق
دلفيً)نئيــذق دلســيبادليمق لــى:قطا) ــذقد(ــجقدلكلاــنتق
ودالشتادضيــذ،قودملتأل ــذقخبأــضقل دلــبقدإللبــنه،قوقاق
دســتبامقةلــكقدملصالــحقخســا ذق لــىقلاــنققودســعق(ــلق
للــنلقدل نلــ نقودألكندمييــنقووســنئرقدإل ــام.قللاً)ــاق
) ظــا:قد.قعحاــاق) ســفقدجلايلــي،قدل ــالدتقدلســيبادليذق
ــعقدلسينســنتق ــًقص  ســاحقلوســينقضــاقدخلصــ م،ق(اك
(تــنحقق 2018.ق ودإلســتادتيجيذ،ق دلاوليــذق للالدســنتق
https://www.makingpolicies.. ق دمل قــع:ق  لــىق

orgقتأل)ــخقدلً)ــنلةق2022/1/22.
دلاوليــذق دملنليــذق دملؤسســنتق (حاــ د،ق فــنكاق ب ــاق -ق ق 10ق
لل شــاق ع(جــاق دلأن(ــذ،قددلق دلسينســذق وعثابــنقيفقص ــعق

.176 175-ق صق 2021،ق دأللدن،ق ودلت ز)ــع،ق
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دملنليــذقللت ظياــنتق دلهيــنكرق ق-قصــندقق لــيقحســل،ق 11ق
ــن،قفــاكذقدملاب  ــنتقللت ز)ــعق ــذقدلأــادققعمن ةلز دإللبنخي

2018،قص89-72. خيــاوت،ق ط1،ق ودل شــا،ق
ق_قدخلاــذقدمل لهــذقللحك (ــذقدإللكتاوليــذقودلتحــ لق 12ق
دالتصــنالت،ق خــاجق 2020م،ق ي2016_ق دلذكيــذق
دلســ ددن،قpdf،ق(ت شــاق لــىقدمل قــعقدإللكتاولــيقتأل)ــخق

2022/1/24.ق يفق دلً)ــنلةق
ي* مقب ــايقشن)ــ ل،قدملأــاوفقخنســمق»دألهقدلاوحــىق 13ق
ــاقدلشــن(رقيفق ــامقدلتفكي ــذ«،قكاــنقق ــذقدإلددلةقدحلا)ث ل ظا)
شلســفذقدإلددلة.قطــاحقلظا)ــذقدإلددلةقدلأن(ــذقدلتــيق)تــمق
ــمق تابي هــنقشــىقكرق( ظاــذقخنملســنودةقوقيفقكرق(جــنل.ق)ت
ــاونق ــ لقدملا) ــنقشن) ــيقوضأه ــندئقدإلددلةقدلت دســتبادمق(ب
ــكقو) ســل ق ــذقللشــاكذ.قل)ال) لت ســيققدأللشــاذقدلادخلي
»خــنألهق خنســمق فــأبينق دملأــاوفق تن)لــ لق عوق تن)لــ ل،ق
خنســتبادمق عثبــتق دلــذيق دلألايــذ«ق لــإلددلةق دلاوحــىق
تابي هــنق لــىق ميكــلق دلألايــذق دمل هجيــذق عنق دلتجــنلهق
دملاحظــنتق (ــلق دلألايــذق دلأاليــذق وتتألــفق دإلددلة.ق
)ا)ــاق دلتــيق ودالســتاالالتق ودلتحليــاتق ودلتجــنلهق
وق دلســببق لتا )ــاق اقــذق دإلددلةق يفق تابي هــنق تن)لــ لق
ــاوفق ــ لقدملأ ــ ل،قعوقتن)ل ــكقو) ســل قتن)ل ــا.قشادل) دلتأثي
ــذيق ــذ«قدل ــإلددلةقدلألاي ــنألهقدلاوحــىقل فــأبيزنقخنســمق»خ
عثبــتقخنســتبادمقدلتجــنلهقعنقدمل هجيــذقدلألايــذقميكــلق
دإلددلةق ُ(فكــايق (ــلق كرق لــاىق دإلددلةق تابي هــنق لــىق
ليســتق ودلتــيق دإلددلة،ق (جــنلق يفق بنئلــذق (ســنباذق
(ت نقضــذقولكــلقتكايليــذ.قيفقحــنقعنقب ــايقشن)ــ لق
علــهق تن)لــ لق )ــاىق دل يــندة،ق ل حــاةق (تحاــسق (ؤ)ــاق
ليــسق(ــلقدملهــمقعنق)تل ــىقدمل ظــفقعود(ــاقحتــتقإفــادفق
وظيفــيق(ــلقلؤســنءقُ(تأاد)ــل.ق( نللــذقخــنقلظا)ــذقشن)ــ لق
ــنلةق ــنحقإلــىقدمل قــعقدإللكتاولــي،قتأل)ــخقز) وتن)لــ ل،ق(ت
https://hrdiscussion.com/دمل قــعق2022/1/24.ق
hr124752.html?s=6f46b841ac62bd944ae08

fd04f6a9699
دإللســننق حان)ــذق دلاولــي،ق دلب ــكق (جا  ــذق -ق ق 14ق
صأيــاق (تكن(لــذق لــىق دســتجنخنتق ودالقتصــند:ق
دلسينســنتقجلهــ دق(كنشحــذقشيــاوسقك لولــنقدملســتجاق

18.ق صق 2020،ق يCOVID-19م،ق
ق-قدملأهــاقدلامي ادطــيقدل ط ــي،قدليــرق الــيقللسينســينق 15ق
للتأن(ــرق(ــعقلنئحــذقك لولــنقدملســتجاقCovid-19،ق

ــذ،ق2020،قص6. ــعقدألز( ــرق( ــذقدلتأن( خا
قITUق News,ق Technologyق andق theق Corona -ق ق 16ق
قcrisisق management, قpandemic-19مق Covidم

.21 pق 2020,ق Magazine,ق
ق-قســليمق(ًبــ د،قآشــنققدلتأليــمقدلاقاــيقودإللكتاولــيقيفق 17ق
ظــرقلنئحــذقك شيــاق-19؛قدملشــكاتقودحللــ ل،ق(جلــذق
دملــادد،قدملاكــًقدجلن(أــيق بــاقدحلفيــظقخــ قدلصــ ف،ق(يلــذق

ــام،ق2020،قص14. يدجلًدئ
18  -Huang ,R.H, et al.)2020(.Handbook on 

facilitating flexible learning
during educational disruption: The Chinese 

experience in maintaining undisrupted 
learning in COVID-19 outbreak. Smart 
Learning, Institute of Beijing Normal 
University.

ق-ق بــاقدلأظيــمقلبــاقحنشــظ،قدستشــادفقدملســت برقيفق 19ق
تابي يــذم،ق ومنــنةجق لظا)ــذق يدلدســذق دلسينســيذق دل ظــمق
لن(أــذقدل ها)ــلقكليــذقدلأل مقدلسينســيذ،قخغــادد،2018،ق

ص117.
ق-ق بــاقدحلايــاقخســي لي،قدحلك (ــذقدإللكتاوليــذ،ق(صــالق 20ق

ســبققةكــاه،قص330.
ق-قد. ن(ــاقحســلقشيــنض،قدلأــادققوحلمقدلاولــذ،قإلكيق 21ق

لل شــاقودلت ز)ع،قخغــادد،قط1،ق2021،قص232.
ق-قد)ل )ــت،قدلتحــ لقدل ط ــيقيفقدلشــاققدألوســطق/ق 22ق
ــي،ق ــعقدإللكتاول ــىقدمل ق ــاق ل ــذ،pdf،ق(ت ش ــذقلقاي لحل

تأل)ــخقز)ــنلةقدمل قــعق2022/1/25.ق  
ق-قل ــنتقللــم،قدلانبــاقلدلأــي،قت  يــنتقدله دتــفق 23ق
دلذكيــذقوتا )ــاقدإلخــادعقدلصحفــيقلــاىقدلصحفيــن،ق
(جلــذقدلبحــ ثقودلالدســنتقيفقدمليا)ــنقدجلا)ــاة،قدملجلــاق

1،ق ــادق1،قخــاقســ ذ،قص110.
ســبقق (صــالق دلذكيــذ،ق دحلك (ــذق خــالدن،ق -ق بــنسق ق 24ق

ص123. ص111-ق ةكــاه،ق
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إنق(ســؤوليذق( دلهــذقدلتاــافقوداللحــادفقليســتق(ـــسؤوليذقدأللهــًةقدأل( يــذقشحســب،قخــرقإنق
بــذهقدلاســؤوليذقتتأــاىقإلــىقلايــعقدلاؤسســنتقدلاجتاأيــذقدألخــاىقو(ــلقعباهــن،قدلاؤسســنتق
بــذهق عنق وةلــكق (ســت )نتهن،ق دختــافق ودلاــادلسق لــىق ودلاأنبــاق دلجن(أــنتق دلتأليايــذق
ــهقبــذهق ــذق( هــنقودألخاقيــذ،قو(ــنقتتضا  دلاؤسســنتق(ــلقفــألهنقإلســنءقدل يــمقدلابتلفــذقدلاوحي

دل يــمق(ـــلق ظــنتقتاخ )ــذقوقتســن(حقود تــادل.
ــنق لــىقبــذهقدلاؤسســنتقعنقتكثــفق(شــنلكتهنق(ــلقعلــرقتحصيــلق و(ــلقبــذدقدلا الــققعصبــحقلًد(ز

عةبــننقدلشــبنهقضــاقدلهجاــنتقدلفكا)ــذقدلتــيقتشــ هنقدلتيــنلدتقدلا حاشــذ..ق
ولأــّرقدلاســتهافقدألولقشــيقحا)ث ــنقب ــنقبــيقدلجن(أــنت،قتلــكقدلاؤسســنتقدلتاخ )ــذقدلتــيقتأــاق
(ــلقعكبــاق  د(ــرقدلتحصيــلقوتأً)ــًقدأل(ــلقدلفكــاي،قوةلــكق(ــلقخــالقلشــعق(ســت ىقدلشــأ لق
خنلاســؤوليذقلــاىقفــا)حذقودســأذقو(هاــذقعالقوبــيقفــا)حذقدلالبــذ،قوكذلــكقشــيقلشــعقدل  ــيق
دأل( ــيقودلث نشــي،قودإلســهنمقدلفن ــرقشــيقت ليههــمقدل لهــذقدلســلياذقإلخأندبــمق ــلقداللحــادفق
دق ــلقلــندةقداللتــًدمقخنأللظاــذقودل يــمقودلأــنددتقدلســلياذقوحان)تهــمق(ــلقدل قــ عقشــيقدلباــأق خأيــاز

ودلًلــر.
ل ــاقدستشــأالنقدلباــاقدلاحــاققخنلشــبنهقدلأادقــيقلاــنقلاســ نهق(ــلقظهــ لقعلــ دعق(ــلقداللحادشــنتق
دلفكا)ــذ،قدلتــيقكننق(ــلقلتنئجهــنقت ه ــاق(ســت ىقدأل(ــلقدلفكــايقلــاىقدلالبــذقخنصــذ،قودلاجتاــعق
خصــ لةق ن(ذ،وقــاقحنول ــنقتتبــعقدلاســببنتقدلتــيقت ــفقولدءقةلــكقش لالــنقعنقت صيــاقدلاؤسســنتق

دلتاخ )ــذقو( هــنقدلجن(أــنتقشــيقتأً)ــًقدأل(ــلقدلفكــايقبــ قعحــاقعخــازقتلــكقدلاســببنت.
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ــيقدســتهاشتقإظهــنلقدولق ــلققن(ــ دقخنلالدســنتقدلت ــلقدلذ) شألــىقدلاغــمق(ــلقســأيقخأــضقدلبنحثي
ــهقدولق ــنقعل ــنقولال ــاي،قإالقدل  ــلقدلفك ــًقدأل( ــيقتأً) ــنتقش ــنقدلجن(أ ــذقو( ه ــنتقدلتألياي دلاؤسس
ــنق ــنقو(ه يز ــنقو( ظاز دقصندقز خجــ لقو)تســمقخنلأشــ دئيذقودلا(بــنالة،قوالق)اقــىقإلــىقعنق)كــ نقلهــاز

ــنق(ــلقعلــرقدالبتاــنمقخهــذهقدلشــا)حذقوتحصي هــنق(ــلقداللحــادف.  لايز
ــيق(أنلجــذقدلا نبــجقودلا ــالدتق ــجقتلــكقدلالدســنتقعلهــنقكشــفتقدلضأــفقدل دضــحقش (ــلقلتنئ
ــىق ــنلةقإل ــالدتقعيقإف ــجقودلا  ــذهقدلا نب ــلقب ــمقتتضا ــاي،قإةقل ــلقدلفك ــألذقدأل( ــيذقلاس دلالدس
دالبتاــنمقخهــذدقدلا ضــ ع،قوكننقب ــنكقضأــفقودضــحقشــيقشن ليــذقدلاؤسســنتقدلتأليايــذق

لاأنلجتــه.
ــنتقبــ قدلضاــننق ــذقدلجن(أ ــاقطلب ــلقدلفكــايق   ــًقدأل(ـ ــنءق(شــاوعقعكند)اــيق(ا هــجقلتأً) إنقخ 
ــحقبــذهق ــتىقالقتصب ــلقدلفكــايقحـ ــًقدأل( ــيقتأً) ــنتقش ــرقدولقدلجن(أ ــيقالســتاادل)ذقتفأي دلح ي 
ــنق ــنقوتحا)ز دلاؤسســنتقدلكبيــاةقضاــلقدلاهــاددتقدلأا)ــاةقلأل(ــلقدلفكا)ــأوقعنقتصبــحق(أ قز

ــن.. (ســت بليزنق(ضنشز
ودآلنقد  ليقعتسنءل؛ق(نقح ي ذقوودقعقشن ليذقدلجن(أنتقشيقتأً)ًقدأل(لقدلفكاي؟

وعتبأهقختسنؤلقآخا؛ق(نقدلحل لقدلا تاحذقلتأً)ًقدأل(لقدلفكايق  اقطلبذقدلجن(أنت؟
ق(ــلقتأفــياق(ــنق) بغــيقعنقت ــ مقخــهق ق(ــلقعنقل الــققعوالز لإللنخــذق ــلقبذ)ــلقدلتســنؤليلقالقُخـــاَّ
دلجن(أــنتقشــيقســبيرقتأً)ــًقدأل(ــلقدلفكــايقلــاىقطلبتهــن،قوبــرقب نلــكق(ؤفــادتق لــىقعلضق

ــذ؟ق ــكنلقدلالب ــًقعش ــلقوتأً) ــن(لذقلتحصي ــذقدلش ــنهقدلت  ي ــعقخنتج دل دق
إنقدإللنخذق لقبذ)لقدلتسنؤليلقست ضحقل نقعبايتهانقوةلكقلاجا  ذق(لقدألسبنهق( هن:ق

ق1 ــنءق. ــ يقلب  ــادلقدلتاخ ــعقدل  ــلقص  ــؤوليلق  ــن اقدلاس ــنقستس ــ ت صرقإليهـ ــيقس ــجقدلت دل تنئ
(شــاوعقلتأً)ــًقدأل(ــلقدلفكــايقشــيقدلجن(أــنت.ق

ق2 إل ــنقســ ل يقدلضــ ءق لــىقعبايــذقتأً)ــًقدأل(ــلقدلفكــايقلــاىقدلالبــذقشــيقدلجن(أــذق.
وخنللهــن.

ق3 س ســن اقخنلتأــافقخشــكرق(بنفــاق لــىقودقــعقشن ليــذقدلجن(أــنتقشــيقتأً)ــًقدأل(ــلق.
دلفكــاي.

ق4 دلسأيقإلىقخ نءق(شاوعقلتأً)ًقدأل(لقدلفكايقشيقدلجن(أنت.ق.
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ــذق ــنتقدلفكا) ــنتقداللحادش ــذقللجن(أــنتقشــيق(أنلجــذقتاد ي ــادءةقخســياذقللجهــ دقدلبج ل إنقق
دلاأنصــاةق لــىقســل كقدلالبــذ،قتأاي ــنقصــ لةققنتاــذق ــلقضأــفق(فهــ مقدأل(ــلقدلفكــاي،ق
ــلق ــذقدأل(ـ ــتقعبايـ ــققت نول ــىقلاــنققضي ــاودتق ل ــذقل ــذقخإقن( ــكقعنقخأــضقدلجهــ دقدلاتاثل ةل
ــ مق ــىق(فه ــ دقعخــاىق ل ــتقله ــنقدلصب ــذ،قخي ا ــنتقدلفكا) ــذقداللحادش دلفكــايقوســبرق( دله
وعســبنهقوآثـــنلقداللحادشــنتق لــىقدلاجتاــع،قخي اــنق)غيــبق  هــنقدلــاولقدلح ي ــيقدلــذيق)جــبق

ــًقدأل(ــلقدلفكــاي. ــهقدلجن(أــنتقشــيقتأً) عنقتؤد)
إنقعخســطقتأا)ــفقلافهــ مقدأل(ــلقدلفكــايقبــ قعلــهق(جا  ــذق(ــلقدلا نئــمقدلفكا)ــذق)ؤسســهنق
ــاقدلبــ ضقشــيق ــادلق   ــًدمقدل ســايذقودال ت دلفــادقضــاقدلتاــافقوداللحــادفق(ــلقخــالقدلت
دل ضن)ــنقداللتان يــذقودلفكا)ــذقودلا) يــذقودلسينســيذقدلتــيق)ــؤديقتجنبلهــنقإلــىقز ً ــذقدأل(ـــلق
خــكرق(جنالتــه.قوخأبــنلةقعخــاىق(ــلقدلااكــلقعنق)ظهــاقدأل(ــلقدلفكــايق لــىقعلــهق»دلتصــ لدتق
ــيق ــثقداللحــادفقدلت ــرقدلشــاطقوخ د  ــلق  د( ــهق( ــاقوحفظ ــذقدلفك ــرقصينل ــيقتكف ــمقدلت ودل ي
تايــرقخــهق ــلقدلجــندةقوتبالــهق ــلقوظيفتــهقدألسنســيذ،قدلتــيقتتاثــرقشــيقإثــادءقدلحيـــنةق
خنلســل كقدل  )ــمقودآلثــنلقدل نشأــذ،قوحفــظقدلضاول)ــنت،قشيغــاوق ن(ــرقتبا)ــبقوتها)ــاقلكـــرق

ضـــاول)نتقدلاجتاــع.

تحديد مهددات األمن الفكري: 
قشيــهقعنقب نلــكقعســبنخزنق(أاوشــذقت ــفقولدءقظهــ لقعيقدلحــادفقشكــايق)هــادقدأل(ل،ق (اــنقالقفــكَّ

دقإةدقلــمق)تــمق(أنلجتــهقوتذليــرقدلصأ خــنتقإل)جــندقدلحلــ لقإلزدلته. و)ب ــىقخاــاهق(ســتااز
و(ــلقخــالق ال ــنقشــيقســلكقدلتأليــمقدلجن(أــيقلأ ا)ــلقوليــفق(ــلقدلً(ــلقعصبــحقلا) ــنقتصــ لق

د..ق ودضــحق ــلقخأــضق(نق)هــادقدأل(ــلقدلفكــايقس ســتأاضهق(بتصــاز
أوًل/ المهــددات العقائديــة:قتتاثــرقشــيققصــ لقودضــحقشــيقشهــمقدل صــ صقدلا) يــذق
وتفســيابنقوتأو)لهــنقوتحايلهــنقخاــنقالقتحتاــر،ق(اــنق)تســببقشــيقحصــ لقشجــ ةقخيــلق(ــلق)فســاق
قشــيقدلااشيــل،قخلــرق و)ــ ؤلقدل صــ ص،قوخيــلقدلاتل ــيقلهــن،قوبــذدق(أ ــنهقعنقب نلــكقخلــاز
شــيقدلتفســياقوخلــرقشــيق( هــجقدلتل ــي،قوب ــنق)بــازقدولقدلجن(أــنتقشــيق(أنلجــذقبــذدقدالختــالق
 ــلقطا)ــققدلاحنضــادتقودل ــاودت،قودلل ــنءدتقإلفــن ذقلوحقدل ســايذقودال تــادلقوقبــ لق

دآلخــا.
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ثانًيا / المهددات المجتمعية:
ــنةقعيق(جتاــعق(ــلقدلاجتاأــنتق)ــؤديقإلــىقحصــ لق إنقولــ دقدلت نقــضقدل دضــحقشــيقلظــنمقحي
(فنلقــنتقودضحــذقشــيقدلفهــمقلاــنق)ــاول،قوبــذدقدلت نقــضق)اشــعق(ك لــنتقدلاجتاــعقإلــىقلــ عق(ــلق
دلأادئيــذقودلتاــافقعوق(حنولــذقدلتب ــاققودالصافــنفقكرق(ــعقلهتــهقدأل(ــاقدلــذيق)جأــرقدلتفنبــمق
ــنتق ــلقدلاك ل ــىقلعهقدلصــاعقخي ــنقعنقتأاــرق ل ،قشتســتايعقدلجن(أــنتقب  وداللســجنمق(ســتحياز

وتفأيــرقحنلــذق(ــلقداللســجنمقدلاجتاأــيقدلضــاوليقلتأً)ــًقدأل(ــلقدلفكــاي.

ثالًثا / المهددات القتصادية:
الق)بفــىقعنقدقتصــندقعيق(جتاــعق(ــلقدلااكــلقعنق)كــ نقســاحنقةدقحا)ــل،قش ــ ةقدالقتصــندق
دق(ــلق(هــاددتق دقخايــاز تســنبمقشــيقتأً)ــًقدأل(ــلقدلفكــاي،قخي اــنق)كــ نقضأــفقدالقتصــندق(هــادز
ــىق ــعقإل ــذقتاش ــسننقدلضاول) ــنتقدإللـ ــاقدحتينلـ ــذقعنق ــامقسـ ــلقح ي  ــنق( ــلقدلفكــايقدلااقز دأل(
ــنقلآلخــا،قلذلــكقشــإنقدلجن(أــنتق(انلبــذقختأبيــرق(بالنتهــنق دلتأصــب،قوتجأــرقدلاجتاــعقلدشضز
ــذق ــلقدلفــاديقودلجان ــي،قو(حنول ــذق لــىقدلصأيا) ــنقلا دلهــذقدألز(ــنتقدالقتصند) ق(ثنلّيز ــاز تأبي
ــنقللبانلــذقدلتــيقتأــاق(هــادزدقآخــاق(ــلق(هــاددتقدأل(ــلقدلفكــاي. خلــققلــ قدلأاــرقودإللتــنجقتج بز

رابعًا / المهددات السياسية:
تؤثــاقدلسينســنتقدلتأســفيذقدلتــيقتانلســهنقدلســلانتقضــاقدلا دط يــلق(ثــرقتســليطقلــ عق(ــلقدلكبــتق
 لــىقدلحا)ــنتقعوقتهايــشقدألشــادد،قو ــامقإ انئهــمقدلاســنحذقدلكنشيــذقإلخــادءقدلــاعيقودلاشــنلكذق
شــيقص ــعقدل ــادلقشــيقإضأــنفقدأل(ــلقدلفكــاي،قدولقدلا دطــلقوتغييبــهق ــلقدلاشــنلكذقدلسينســيذق

عوقدلتهــنكقح  قــهق(اــنق)شــأاق(أــهقخألــهق(هاــرقوالقدولقلــه.
قل ــنق(ــلقدلتأفــياقخ ضــ حق لــىقدلاهــنمقدلكبيــاةقدلتــيق)جــبقعنقتضالــعقخهــنقدلجن(أنتق ــنقالقُخـــاَّ ختن(ز
قلتًو)ــاقدلاــاهقخنلاهــنلدتقودلببادتق لتأً)ــًقدأل(ــلقدلفكــاي،قةلــكقعلهــنق)جــبقعنقتكــ نق( هــاز
داللتان يــذقودلبل يــذ،ق(ثــرقدلتأــنونقوتحاـــرقدلاســؤوليذقودل يــندةقودحتــادمقدآلخا)ــل،قوكذلــكق
ــن،ق ــعق ليهاــنق(أز ــلق(ؤسســنتقدلاجتاــعقدألخــاىقخاــنق)أــ دقخنل ف ــنقوخي ــنونقخي ه ــققدلتأ ــحقعش تفت
ــنق ــذقخا ــاىقدلالب ــيقل ــرقدلتأنول ــؤوليذقودلأا ــرقدلاس ــنلدتقتحا ــذق(ه ــىقت اي ــرق ل ــكقدلأا وكذل

) أكــسق لــىقعشأنلهــمقداللتان يــذ.
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الصين تصب األموال في العراق مع انسحاب الواليات 
المتحدة من الشرق األوسط

 »بكين تعزز من روابطها اإلقليمية بالرغم من االنحدار الكلي لالستثمارات في مبادرة 
الحزام والطريق«

الفاينانشيال تايمز/ أدوارد وايت واندرو انكيلند

تاريخ النشر: 2 شباط 2022

دلأــادققعصبــحقألحــاقألكبــاقدلاســتفيا)لق(ــلق(بــندلةقيدلحــًدمقودلاا)ــقمقدلتــيقعطل هــنقدلائيــسق
دلصي ــيقيفــيقليــلقخي ــغم،قحيــثقتأاــققدلصيــلق اقنتهــنقدالقتصند)ــذقشــيقلايــعقعلحــنءقدلشــاقق
دألوســطق(ــلقخــالق  ــ دقخ ــنءقو  ــ دقطنقــذقخاليــنلدتقدلــاواللدت.قوعخا(ــتقخكيــلقصف ــنتق
ــ لق ــلق»دلتح ــًءق( ــنمقدلانضــي،قكج ــادققدلأ ــيقدلأ ــنلقدواللقش ــذقي10.5مق(لي ــاةقخ يا ــنءقلا) خ 
دل ــ ي«قشــيق(شــنلكتهنقتجــنهقدلشــاققدألوســطق لــىقدلاغــمق(ــلقدلتادلــعقدألوســعقشــيقدالســتثانلق

دلصي ــيقشــيقدلبــنلج.
تــمقدلكشــفق ــلقدل تنئــجقشــيقت ا)ــاقلشــاق(ؤخــادزق(ــلققبــرق(اكــًقدلتا )ــرقودلت ايــذقدلبضــادءقشــيق

لن(أــذقيشــ ددنمقشــيقيفــ غهنيمقولدلأتــهقصحيفــذقيشن) نلشــينلقتن)اــًم.
ــجق ــاق( ت ــيقعكب ــادق،قثنل ــعقدلأ ــقق( ــذقدأل ا ــنتقدالقتصند) ــًقدلأاق ــلقلتأً) ــ دقخكي ــلقله قوتتًد(
لل فــطقشــيق( ظاــذقعوخــك،ق(ــعقتصــ لق(تًد)ــاقخيــلقدل ــندةقدلأــاهقخــأنقدل ال)ــنتقدلاتحــاةقخــاعتق

ت فصــرقوتبتأــاق ــلقدلشــاققدألوســط.
وعفــنلقدلبنحثــ نقإلــىقعنقدلباــذقدلباســيذقلــ زدلةقدلتجــنلةقدلصي يــذقحتــىق ــنمقي2025مقو ــاتق
ــقمق ــًدمقودلاا) ــندلةقيدلح ــذقلاب ــاقدلتنخأ ــنل)عقغي ــكقدلاش ــيقةل ــنقش ــنلج،قخا ــيقدلب ــتثانلقش خنالس
وخ ياــذقخلغــتقي550مق(ليــنلقدوالل،قعيقخنلبفــنضقخا ــادلقي25٪مق(ــلقدل ياــذقدلتــيقعلف ــتقشــيق
دلســ  دتقي2016-2021مقودلتــيقخلغــتقي740مق(ليــنلقدوالل.قلكــلقشــيقدولقدلشــاققدألوســطق
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ودلــاولقدلأاخيــذ،قدلتفــعق(ســت ىقدســتثانلدتقو  ــ دقدلب ــنءقخ ســبذقي360٪مقوقي116٪مقوكنلــتق
(أظــمقتلــكقدالســتثانلدتقدلصي يــذقشــيقدلب يــذقدلتحتيــذقللانقــذقودل  ــر.

وقــنلقيكا)ســت فقلياوخيــرقودلــجم،ق(ا)ــاق(اكــًقدلتا )ــرقودلت ايــذقدلبضــادءقإنقدلبنحثيــلق
»ش لئــ د«قخاــاىق(شــنلكذقدلصيــلق(ــعقدلشــاققدألوســطقودلــاولقدلأاخيــذ.قوقــنل:ق»ك ــنقلأت ــاقعنق
دلتاكيــًقســيك نقعكثــاقخكثيــاق لــىقل ــ هقفــاققآســين،قخاــنقشــيقةلــكقدلب يــذقدلتحتيــذ«.قلك ــهقشــيق
دل دقــعقكننق(اش  ــنقخشــكرقخــنصقشــيقدلأــادق...قودلتحــ لقدل ــ يقلحــ قإشا) يــنقودولقدلشــاقق

دألوســطق».

ــانمق ــسقيلــ قخن) ــهقدلائي ــىقشي ــذيقعله ــنمقدل ــسقدلأ ــيقلف ــذقش ــيقدلا ا  ــنقش ــلق(كنلته  ــًزتقدلصي
ــىقعشغنلســتننق ــننقدلســيااةق ل ــيقدلأــادققودســتأندتقطنلب ــذقش ــذقدأل(ا)كي لســايزنقدلاهاــنتقدل تنلي
خأــاقدلبــاوجقدلف ضــ يقل ــ دتقدلتحنلــفق(ــلقتلــكقدلبــاد،قوتحتفــظقدل ال)ــنتقدلاتحــاةق
دقالق)تجــًعق(ــلق(حنلخــذق( نتلــيقت ظيــمق خح دلــيقي2500مقل ــايقشــيقدلأــادق،قحيــثقكنلــ دقلــًءز

ــنلة. ــبقودالستش ــىقدولقدلتال) ــ دقإل ــمقدلت ل دد ــش،قلك ه
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ــاولق ــلمق لــىقدلشــاققدألوســطقشــيق(أظــمقودلددتهــنق(ــلقدلانقــذ،قتأاــرقدل وخي اــنقتأتاــاقيخكي
دلأاخيــذق لــىقت ســيعقدلأاقــذق(ــعقدلصيــل،قودالســتفندةق(ــلقدلتك  ل ليــنقدلصي يــذقوت ســيعق
ــلق ــلقخكي ــنتقخي ــًزتقدلأاق ــنقتأ ــم.قشيا ــيقدلأنل ــندقش ــاقدقتص ــيقعكب ــعقثنل ــذق( ــنتقدلتجنل) دلأاق
ــذيقوصــفق ــنخق،قدل ــيقدلس ــ زلدءقدلأادق ــسقدل ــايم،قلئي ــاقدلاه ــندلق ب ــاقي  ــيق ه ــاددقش وخغ
ــذ«.قودلأــادققخنلفأــرق ــأةقلـــق»ل لــذقل  ي ــذقشــيق ــنمقي2019مقخألهــنق(هي ــذقدلأادقي دلأاقــنتقدلصي ي
ثنلــثقعكبــاق(صــالقلل فــطقللصيــل،قلكــلقدلاســؤوليلقشــيقخغــاددقحاصــ دق لــىقتأ(يــلقدســتثانلدتق
صي يــذقللاســن اةقشــيقتا )ــاقدلب يــذقدلتحتيــذقدلاتابــ لة.قإةقكنلــتقدلأا)ــاق(ــلقدلشــاكنتقدلغاخيــذق
(تــاددةقشــيقدالســتثانلقشــيقدلبــاد،قدلتــيقالقتــًدلقتأنلــيق(ــلق ــامقدالســت ادلقدلسينســيقول خــنتق

ــنز. ــطقودلغ ــذ،قخــنلجققان ــيقدل ف ــفقدلاتفاق دلأ 
وتشــارقدلصف ــنتقدلجا)ــاةقدلا قأــذقخيــلقدلاجا  ــنتقدلصي يــذقودلأادقيــذ،قي(حاــذقدلبيــادتق
دلكبيــاةمقلت ليــاقدلكهاخــنءق(ــلقدل فــطقدلث يــرقشــيق(حنشظــذقكاخــاء،قوإ ــندةقخ ــنءقدلااــنلقدلاولــيق
ــ نق ــذ.قوشــيقكنل ــذقللغــنزقخنل ــاهق(ــلقدلحــاودقدإل)ادلي ــاقح ــرقدلا ص ل) ــذ،قوتا ) شــيقدل نصا)
دألولقوقــعقدلأــادققدتفنقيــذق(ــعقفــاكتيقيخــنولقك لستاكشــلقك وخا)شــلمقدلصي يــذق»Powerق
Construction Corporation«قوفــاكذقيســنل تيجمق»Sinotech«قلب ــنءقي1000مق(الســذقودلتــيق
 Inside«ســيتمقدشــعقتكنليفهــنق(ــلقخــالقدلا تجــنتقدل فايــذ.قوقــنلقكيــاكقســ )رقصنحــبقلشــاةق
Iraq Politics«قإنقدلأــادقق)ســأىقإلــىقز)ــندةقدلأاقــنتق(ــعقدلصيــلقشــيقدلســ  دتقدألخيــاةقولكــلق
»ليــسقدأل(ــاقكاــنقلــ قعنقدلأــادققعصبــحق(ســتأااةقدقتصند)ــذقللصيــل«.قوعضــنفقعنق»دل لــققخيــلق
( ت ــايقدالتفنقيــنتقدلصي يــذقحــ لق( ــادلق(ــنق)تــمقلب ــهق(ــلقلفــطقدلأــادققلاشــعقثاــلقدالســتثانلق

دلصي ــيقشــيقدلبــادقشــإنقبــذدقســؤدلقالقلأــافقإلنختــه«.
عطلــققدلائيــسقدلصي ــيق(بــندلةقيدلحــًدمقودلاا)ــقمقشــيق ــنمقي2013م،قولكــلقخأــاقســ  دتق(ــلق
د.قوكننقب ــنكق(ــنق(جا  ــهقي59.5مق دل اــ قدلســا)ع،قتبنطــأتقوتيــاةقدإلقــادضقللابــندلةق(ؤخــاز
(ليــنلقدواللقشــيقدالســتثانلدتقدلانليــذقدلصي يــذقودلتأــنونقدلاتأنقــاق ليــهق بــاقي144مقدولــذقشــيق
(بــندلةقيدلحــًدمقودلاا)ــقمقشــيق ــنمقي2021م،قوفــهاقدلأــنمقي2020مقدلبفنضنقشيقدالســتثانلدتق
ــنمق ــتقعقي ــذقدلبضــادء.قووصل ــرقودلت اي ــًقدلتا ) ــاق(اك ــنقلت ا) ــنلقدوالل،قوش ز ــىقي60.5مق(لي إل
ــنق(ــلقي37مق(ليــنلقدوالل،قحيــثقت لصــتقدالســتثانلدتق دلأ ــ دقإلــىقي45.6مق(ليــنلقدواللقدلتفن ز

إلــىقي13.9مق(ليــنلقدواللق(ــلقي23.4مق(ليــنلقدوالل.
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الق)ــًدلقإلانلــيقدلاشــنلكذقشــيق(بــندلةقدلحــًدمقودلاا)ــقق( بفضــنقخ حــ قي48٪مق ــلقتلــكق
دلاســت )نتق(ــنققبــرقدلجنئحــذ.قوالق)ت قــعقخنحثــ قلن(أــذقيشــ ددنمق ــ دةق(بــندلةقدلحــًدمقودلاا)ــقق
إلــىقةلوتهــنقخــالقعودخــاق  ــاقي2010م،قخســببقدلتاقيــققدل ثيــققشــيقدلصف ــنتقشــيقدلأا)ــاق(ــلق
لؤوسقدأل(ــ دلقدألل بيــذقخنإلضنشــذقإلــىقتشــا)اقدلض دخــطقشــيقخكيــلق لــىقدالســتثانلقدلبنللــي.
ــنمق ــيق  ــتثانلدتقش قعوقدس ــاز ــاةقتا ) ــمقدلجا) ــنل)عقدلفح ــلق(ش ــققعيق( ــمقتتل ــا،قل ــنقللت ا) ووش ز
ي2021م،قخي اــنقزددتقصف ــنتقدلانقــذقدلبضــادءقخشــكرقطفيــفقإلــىق(ســت ىققينســيقخلــغق
ــاق ــاقوعكث ــنل)عقعصغ قلاش ــاز ــنقتفضي ــسقع)ضز ــذدق)أك ــ نقإنقب ــنلقدلبنحث ــنلقدوالل.قوق ي6.3مق(لي
دســتاد(ذ.قولــنءتقعحــاثقخينلــنتق(بــندلةقدلحــًدمقودلاا)ــققوســطقلــالقدولــيق(تجــادقحــ لق(ــنق
إةدقكنلــتقدلصيــلقتاشــعقدلبلــادنقدل ن(يــذقإلــىق(ــنق)ســاىقخفبــنخقدلا)ــ ن،قودلتــيقخا لبهــنق)اكــلق
لبكيــلق(صــندلةقدألصــ لق  ا(ــنقتكــ نق(ا) ــذقخأ(ــ دل.قوقــاقدشــعقدل لــققخشــأنقدلهيا ــذقدلاوليــذق
ــذق ــنتقدلاتحــاةقودالتحــندقدألولوخــيقخــالقدلأــنمقدلانضــيقإلــىق(حنول ــاةقللصيــلقدل ال) دلاتًد)

ــاة. ــذقدلجا) ــذقدلاولي ــرقدلت اي ــقمقخجهــ دقتا ) ــندلةقيدلحــًدمقودلاا) ( دلهــذق(ب
https://www.ft.com/content/f2ef2f3f-c6634-ce882-d88-c95ba23de97



د دلأادققخصادقتشكيرقحك (ذقلا)اةقلكلقدل ص لقإليهنقسيك نقع(ادزق(أ از الترجمات| 340

العراق بصدد تشكيل حكومة جديدة لكن الوصول إليها 
سيكون أمرًا معقًدا

أتالنتك كانسل/ بقلم عباس كاظم

تاريخ النشر: 3 شباط 2022

  ــاق(جلــسقدل ــ دهقدلأادقــيقدلا تبــبقشــيقي10مقتشــا)لقدألولقي2021مقللســتهقدألولــىقشــيق
ي9مقكنلــ نقدلثنلــيقلتافــيلقدلفصــرقدلتشــا)أيقدلبن(ــس.قخأــاقخاد)ــذقفــأب )ذق(ــلقدلكتــرقدلسينســيذق
دلشــيأيذقولــًدعق  يــفقحــ لقتســجيرقدلكتلــذقدألكبــاقشــيق(جلــسقدل ــ دهق،قدأل(ــاقدلــذيقعلســرق
لئيــسق(جلــسقدل ــ دهقدألكبــاقســ نزق(حاــ دقدلاشــهادليقإلــىقدلاستشــفىق،قدســتؤلفتقدلجلســذق(لق
لا)ــاق(ــلقخــالقدلائيــسقدلثنلــيقدألكبــاق اــادزققخنلــاقدلالدلــيق-قدلــذيقعصبــحقعلضيــذقل ضيــذق
قخ قــفقســلانتقدلائيــسق دســتئ نشيذقشــيقدلاحكاــذقدلأليــن.قوعصــالتقدلاحكاــذقع(ــادزق(ؤقتــنز
دلا تبــبقحا)ثــنزق(حاــاقدلحلب ســيقولنئبيــه.قحتــىقشصلــتقدلاحكاــذقدلأليــنقشــيقدل ضيتيــلقشــيق
ــلقدلااكــلقإلــادءقعيق ــمق)كــلق( ــيق،قول ــ نقدلثنل ــيقي25مقكنل ــنقش ــالق  اب ــلقدلا  للســذقكننق(
 اــرقتشــا)أي.قو(ــعقةلــكق،قو ــاتقدلاحكاــذقخإصــادلقحكاهــنقشــيقدل قــتقدلا نســبقلتج ــبق
ــن.ق عيقدضاــادهقشــيقدلجــاولقدلً( ــيقدلاســت ليقلتأييــلقدلائيــسق،قثــمقتشــكيرقدلحك (ــذقالح ز
لشضــتقدلاحكاــذقدلأليــنقشــيقدل هن)ــذقكلتــنقدلحنلتيــلقوعكــاتقدســت ل)ذقإلــادءدتقدلجلســذقدألولــىق
لاجلــسقدل ــ ده.قو(ــعقةلــكق،قب ــنكققضيــذقعخــاىقةدتقصلــذقتحتــنجقإلــىقدلفصــرقشــيقصاحيــذق
ــسق ــيحقلئي ــيقتاف ــنقدلحــققش ــيك نقله ــيقس ــ دهق،قودلت ــسقدل  ــيق(جل ــاقش ــذقدألكب تســجيرقدلكتل
ــمق ــىقي3مقفــبنطق،قولغ ــذقإل ــذهقدل ضي ــرقب ــمقتألي ــي.قت قللاســت لقدلأادق ــنز ــرقوش  ــ زلدءقدلا ب دل
عنق(صيابــنقلــلق)ؤثــاق لــىقدلا د يــاقدلاســت ل)ذق،قإالقعلــهققــاقتأ ــاقتشــكيرقدلحك (ــذقو)تاــادق
إطنلبــنقدلً( ــي،قإةدققــالتقدلاحكاــذقعنقدلتيــنلقدلصــاليقخً ن(ــذق( تــاىقدلصــالقليــسقدلكتلــذق

دالكبــاقشــيق(جلــسقدل ــ دهقدلأادقــي.
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ليــسق(ــلقدلاســتغاهقعنق)كــ نقآخــاقلئيــسقلاجلــسقدل ــ دهق،ق(حاــاقدلحلب ســيق،ققــاقحصــرق
ــذق(ــنق ــلقشــيقح ب ــهقوعصبــحقعولقلئيــسقلفتاتي  لــىق ــادقكنٍفق(ــلقدألصــ دتقلاحتفــنظقخا صب

خأــاقي2003م.قلتجــتقإ ــندةقدلتبــنهقدلحلب ســيق ــلقإلــادءقدلتاتيبيــلقدآلتييــل:ق
ق1 دقشــيقداللتبنخــنتقدلبالانليــذقشــيق. قت ســي هق(ــعقدلتيــنلقدلصــاليقدلــذيقشــنزقخثاثــذقوســبأيلق( أــاز

ــىق ــذيقحصــرق ل ــكقدلحــًهقدلا)ا ادطــيقدلكادســتنليقدل تشــا)لقدألولقي2021مق،قوكذل
دق،قليكــ نقخاثنخــذ.قلبهــذقطنئفيــذ.ق ي31مق( أــاز

ق2 ــنق. ودألبــمق(ــلقةلــكقلجنحــهقشــيقحشــاقلايــعقدألصــ دتقدلســ يذقدلبنلــغق ادبــنقي51مقت ا)بز
ــيحه. ولدءقتاف

وخأــاقعنقولــاتقدلاحكاــذقدلأليــنق ــامقولــ دقعيقخــاققعوقفــنئبذقشــيقدل ضيــذقدلتــيقلشأهــنق ضــ ق
شــيق(جلــسقدل ــ دهق)ا ــ قإلــىقت حيــذقدلحلب ســيق،قتــمقدلتأكيــاق لــىق( صبــهقلئيســنققلاجلــسق
ــمقدلًد(لــيق،ق لــىق( صــبقدل نئــبقدألولق ــنلقدلصــاليق،قحكي ــ ده.قكاــنقحصــرق ضــ قدلتي دل 
ــلقدلحــًهق ــاقدهللق( ــىقفــنخ دنق ب ــيقإل ــبقدلثنل ــ دهق،قوةبــبق( صــبقدل نئ ــسقدل  ــسق(جل لائي
ــيق ــ دهقش ــىقلاجلــسقدل  ــمقدلتبــنهقكليهاــنقخــالقدلجلســذقدألول دلا)ا ادطــيقدلكادســتنلي.قت

ــي. ــ نقدلثنل ي9مقكنل
ــنقو( حــهقدلــىق اخــيقســ يق قإنق( صــبقلئيــسق(جلــسقدل ــ دهق،قدلــذيق)جــبقعنق)تــمقتأيي ــهقت ليا)ز
ــنقللتاتيــبقدلسينســيقدلأادقــيقغيــاقدلاســت ليق،قلــلق)بتــمقت ز)ــعقدلا نصــبقدلسينســيذقدلأليــنق وش ز

دألخــاىقشــيقضــ ءقدالل ســن(نتقدلكاد)ــذقودلشــيأذ.
ســيك نقتشــكيرقدلحك (ــذقدلا نشســذقدلائيســيذقشــيقدألســنخيعقدلا بلــذ.قشنلكتــرقدلسينســيذقدلشــيأيذق
ــنق ــ عقعوضن ه ــهاقعس ــ زلدءق،قتش ــسقدل ــالقعنقتافــحقلئي ــلقدلا  ــيق( ــذقودلت ــيقتشــكرقدألغلبي دلت
ــن.ق ــققت ا)بز ــذقللت شي ــاققنخل ــاوقخاشنتهــمقدلشــبصيذقغي ــثقتب ــذق ــنمقي2003مق،قحي دلسينســيذق( 
إةدقششــل دقشــيقإ)جــندققضيــذق(شــتاكذق(ــلقدآلنقوحتــىقدلتبــنهقدلائيــسقدلأادقــيقدلجا)ــاق،قشــإنق

ــر. دل ســن(نتهمقســتحادقدلفصــرقدلتشــا)أيقدلا ب
ولــلق)ؤثــاقدلتاثيــرقدلشــيأيق(ــلققبــرقشصيــرقصغيــاق لــىقدلتاثيــرقدلشــيأيقشــيقدلحك (ــذق،قحيــثق
ــىق ــ زدلدتقدلشــيأيذقإل ــذقوســتذببقدل ــذقطنئفي ــكرق(جا  ــذق اقي ــ زدلدتقل ــاق ــادقدل ــمقتحا) )ت
دلفصيــرقدلشــيأيقدلــذيقبــ قلــًءق(ــلقدالئتــافقدلأنخــاقللا دئــف.ق.قو(ــعقةلــكق،قشــإنقدل تنئــجق
دلســلبيذقلال ســنمقدلشــيأيقســتك نق لــىقلتنئــجقدلأاليــذقدلتشــا)أيذ.قوســيؤديقدالشت ــنلقإلــىق(كنلذق
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دلكتلــذقدألكبــاقشــيق(جلــسقدل ــ دهقإلــىقإزدلــذقدلتأثيــاقدلشــيأيق(ــلقدألل ــاةقدلتشــا)أيذقلاجلــسق
دل ــ دهقوبــ ق(ــنق)اغــىق ليــهقلئيــسق(جلــسقدل ــ دهقخنلفأــر.قوســت القدألغلبيــذقدلجا)ــاةق
دلتبصيصــنتقدلانليــذقوقــادلدتقإ ــندةقدإل اــنلقودلبا(ــنتقودل ــادلدتقدلفيالدليــذقدألخــاىق

د. ــاز نقصغي حيــثق)شــكرقدلشــيأذقفــا)كز
إ)ــادنقدلتــيقد(ت أــتق ــلقدلتاخــرقدلأل ــيقشــيق اليــذق(ــنقخأــاقداللتبنخــنتقحتــىقدلتبنخــنتققيــندةق
ــًدن.ق دقشــيقدلاي ــاقســا)عقشــيقدلا قــفقووضأــتقإصبأهــنق(ؤخــاز ــ دهق،ققن(ــتقختغيي (جلــسقدل 
شــيقي16مقكنلــ نقدلثنلــيقوصــرققنئــاقشيلــققدل ــاسقدللــ دءقإســان يرققنآلــيقإلــىقدلأــادقق،قحيــثق
قــنمقخً)ــنلةقدلأا)ــاق(ــلقدل ــندةقدلشــيأذقدلأادقييــلقشــيقلــادءق(ــلقعلــرقدلتبلــيق ــلقلأبــذق(حصلتهــنق
ــىق ــندلق ل ــرقدلسينســيذقق ــاق(ــلقدلكت ــلقدلشــيأذقوتشــكيرقتحنلــفقفــيأيق)ضــمقدلأا) ــذقخي دلصفا)
دلتفــنوضقلتشــكيرقدلحك (ــذ.قولــمقتــؤدقز)ــنلةققنآلــيقإلــىقخغــاددقودل جــفقإلــىقدل تنئــجقدلاالــ ةق
قخــأنق)الــبق(ــلق ،قشأــندقإلــىقدلأــادققللاــاةقدلثنليــذقشــيقي29مقكنلــ نقدلثنلــيقليأخــذقلهجــنزق(بتلفــنز
خنلزدلــيقدلت ســطقخيــلقدلصــالقوخص (ــهقدلشــيأذ.قوقــنمقدلبنلزدلــيقخألســنلقوشــاق-قخاــنقشــيقةلــكق
لئيــسقحك (ــذقإقليــمقك لدســتننقليجياشــننقخنلزدلــيقولئيــسق(جلــسقدل ــ دهقدلحلب ســيقإلق ــنعق
ــ دق ــنقإةدقكنل ــمق)تضــحقخأــاق( ــذ.قل ــذقدلا بل ــيقدلحك ( ــرقدلشــيأيذقش ــعقدلكت دلصــالقخنحتضــننقلاي
قــاقلجحــ دقشــيقإق ــنعقدلجنلبيــلق-قوالقســيانق( تــاىقدلصــال.قو)ــ دقدلصــالقز)ــندةق ــادقع ضــنءق
دئتاشــهق(ــلقخــالقإضنشــذق ــادق(ــلق( نشســيهقدلشــيأذق،قلك ــهق)أــنلضقخشــاةقدلتحنلــفق(ــعقلئيــسق
ــذق ــنقثانلي ــهقحنليز ــعقل ــ نقدلتنخ ــذقدل نل ــافقدول ــذيق)ضــمقدئت ــ ليقدلانلكــيق،قدل ــ زلدءقدلســنخققل دل
ــهقكائيــسق ــاقوال)ت ــلقتجا) ــيقتأ(ي ــاقلجــحقدلانلكــيقش ــ ده.قوق دقشــيق(جلــسقدل  ــلق( أــاز وثاثي
لحــًهقدلا ــ ةقشــيقي15مقكنلــ نقدلثنلــيقو)بــاوقعلــهقتاكــلق(ــلقدلحفــنظق لــىقتحنلفــهقدلكبيــاقغيــاق
دلصــاليقيحتــىقدآلنمق،ق لــىقدلاغــمق(ــلقدلاحــنوالتقدلاتأــادةقدلتــيققــنمقخهــنقدلصــالقلاحنكاــذق

خأــضقحلفــنءقدلانلكــي.
(هاــنقكنلــتقلتيجــذقدلافنوضــنتقدلجنل)ــذق،قشــإنقآشــنققدلحك (ــذقدلا بلــذقســتأتااق لــىقظــاوفق
ــلق ــعقلــًءق( ــلقيدلجاي ــلقلظــنمقدل ضــعقدلادب ــلقعنقدلبــاوجق( ــيقحي ــلقدلشــيأذ.قش ــنتقخي دلأاق
ــنقإلصــاحق دلحك (ــذقوالقعحــاق)بضــعقللاســنءلذمقبــ قتاــ لق(احــبقخــهق،قإالقعلــهقليــسق(ضا لز
دألوضــنعقدلسينســيذقدلاتابــ لةقشــيقدلأــادق.قلئيــسقدلــ زلدءقدلــذيقلا)ــهقلظــنمقد ــمق)تكــ نق(ــلق
عقليــذقخيــلقدلشــيأذقســيحنصاقخيــلق ــادءق(أنلضتــهقدلشــيأيذقودلاانلــبقدلتــيقالقت تهــيقلحلفنئــهق(ــلق
ــنق(ــلق غيــاقدلشــيأذ.قوشــيقدل قــتقلفســهق،قشــإنقكتلــذق(أنلضــذقشــيق(جلــسقدل ــ دهق(ك لــذقعسنسز
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شصيــرق اقــيقطنئفــيقودحــاقوبــمقدلشــيأذقخنلتحا)ــاقلــلق) شــاقللأاليــذقدلسينســيذقدلأادقيــذقدلتــ دزنق
دلــذيقتحتنلــهقخشــاة.قوســ فقتأخــذق(ثــرقبــذهقدلاأنلضــذقدولقدلافســاقخــاونقدألدودتقدلاز(ــذق

لاانلســذقلقنخــذقق )ــذقوخ ــنءة.
ــذيق ــالقدلضــ ءقدألخضــاقدل ــلقخ ــهق( ــهق)جــبقعنق)حصــرقتأيي  ــرق،قشإل ــسقدلا ب ــنزقكننقدلائي ع)
)ا حــهق(ســأ دقخنلزدلــيق،قز يــمقدلحــًهقدلا)ا ادطــيقدلكادســتنليق،قدلــذيققــاق)كــ نق(افــحهق
دلافضــرقللائنســذقشــيقدلج لــذقدلثنليــذق(ــلقدلتص )ــتق،قدأل(ــاقدلــذيق)تالــبقعغلبيــذقخســياذق(ــلق
ــىم.ق ــذقدألول ــلقدلج ل ــنق( ــحقلئيسز ــيقدألصــ دتقليصب ــ زقدلاافــحقخثلث دألصــ دتقيق)جــبقعنق)ف
ــذقدلثنليــذ.ق لكــلقلبهــذقدلصــالق-قدلبازدلــيق-قدلحلب ســيقســتك نق صيــذق لــىقدلحــرقشــيقدلج ل
وقــاقع لــلق(جلــسقدل ــ دهقدلأادقــيق ــلققنئاــذقدلاافــحيلقدلاأتاا)ــلقدلتــيقتضا تقدلاافــحيلق
دلائيســييل:قدلائيــسقدلحنلــيقخابــمقصنلــحقدلاا ــ مق(ــلقدالتحــندقدل ط ــيقدلكادســتنليق،ق
ــتنلي.قوكننق ــيقدلكادس ــًهقدلا)ا ادط ــحقدلح ــنليق،ق(اف ــينلقز)ب ــنخققب ف ــذقدلس ــاقدلانلي ووز)
ــ دهقللحــًهق ــسقدل  ــسق(جل ــيقلائي ــبقدلثنل ــاقلل نئ ــصقدألخي ــاقدلتبصي ــاضقعنق)اه ــلقدلافت )
دلا)ا ادطــيقدلكادســتنليقدلاا)ــققع(ــنمقدالتحــندقدل ط ــيقدلكادســتنليقللاانلبــذقخنلائنســذقدلأادقيــذق
ــيق ــحقدألول.قش ــحقبــ قدلااف ــسقدلحنلــيقصنل ــ نقدلائي ــىقعنق)ك ــمق،ق ل ــحق(ــلقدختينلب لااف
ظــرقدل ضــعقدلادبــلق،ق)  ســمقدلحًخــننقدلكاد)ــننقخشــاةقحــ لقدلائنســذق،قحيــثق)ّا ــيقدالتحــندق
دل ط ــيقدلكادســتنليقســيااتهقدلت ليا)ــذق لــىقدلائنســذقشــيق( نخــرقســيااةقدلحــًهقدلا)ا ادطــيق
دلكادســتنليق لــىقدلحك (ــذقدلاحليــذق،قوحك (ــذقإقليــمقكادســتننق،قودلا قــعقدلثنلــيقشــيق(جلــسق
دل ــ ده.قوقــاقلفــحقدالتحــندقدل ط ــيقدلك لدســتنليقدلائيــسقدلحنلــيقخابــمقصنلــحقل ال)ــذقثنليــذ.ق
وشــيقبــذهقدألث ــنءق)لأــبقدلحــًهقدلا)ا ادطــيقدلكادســتنليقلأبــذق(حصلتهــنقيصفــامق(ــلقخــالق
ــن.ق(افــحهمقبــ ق ت ليــهقدلائنســذقخنإلضنشــذقإلــىقلنئــبقلئيــسق(جلــسقدل ــ دهقدلــذيق)شــغلهمقحنليز
ب فــينلقز)بــنليق،قدلــذيقفــغرق( صــبقوز)ــاقدلبنلليــذقدلأادقــيقووز)ــاقدلانليــذققبــرق ًلــهق(ــلق
ــذق ــ دلقدلأن( ــادلقدأل( ــنتقخإب ــيق ــنمقي2016مقخســببقدتهن( ــ دهقش ــسقدل  ــتق(جل ــهقختص ) ( صب

و(ــلقخي هــنقتهــمقعخــاى.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/iraq-is-forming-a-new-
government-but-getting-there-will-be-complicated/



ت ظيفقدل  ةقدلسيبادليذقشيقدستادتيجينتقدلاولقدلكباى عرض كتاب| 344

توظيف القوة السيبرانية في استراتيجيات الدول الكبرى

) الوليات المتحدة األمريكية وروسيا التحادية أنموذًجا (

تأليف: د. حازم جري الشمري

صدر هذا الكتاب عن دار )إنكي( للنشر والتوزيع بطبعته األولى عام )2022(.
قُتأــاقدلثــ لةقدلتك  ل ليــذقعســنسقدلتغيــاقدلحنصــرقشــيقدلبيئــذقدالســتادتيجيذقدلأنلايــذ،قش ــاقعّثــاتق
ــىق ــنةقدإللســنليذقل لــتقدلبشــا)ذق(ــلقلاــنققص ن ــي-قتك  ل لــيقإل شــيق(فنصــرق(هاــذقشــيقدلحي
ــه،قو)تســمق ــقق(  ــذيق) ال ــًقدألسنســيقدل ــذكنءقدلااتك ــاقدل ــي.ق)أ ــيقلقا ــنققحضــنليق(أاش لا
ــنق ــنقوطبيأته ــيقفــكرقدلتفن ــاتقوعلانطه ــاقش ــمق)كــلقدلتغيي ــذقودلغاــ ض.قإةقل خنلســا ذقودلاق
ش ــطقخــرقع)ضــنقشــيقز)ــندةقدلفن ليــلقشيهــن،قشضــاق ــلقدلتغيــاقدلحنصــرقشــيقعدودتقدل ــ ةقوطا) ــذق
ــذق ــذقدلاول ــاق(كنل ــمقتأ ــاة،قول ــ ةقدلجا) ــذقلحســنهقدل  ــ ةقدلت ليا) ــتقدل  ــاقتادلأ ــن،قش  ت ظيفه
ت تصــاق لــىق(ــنقتاتلكــهق(ــلق(  (ــنتققــ ةقت ليا)ــذ،قوإلاــنق لــىقدللــذقدلت نلهــنقدلحضــنليقلحــ ق

ــذ. دلاقاي
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)أــاقبــذدقدلكتــنهق(ــلقدلالدســنتقدلاهاــذقدلتــيقحنولــتقدلبحــثقشــيقعصــرقدلتغيــاقدلاقاــيقوتأثيــاهق
شــيقدل ــ ةقدل ط يــذقو(ــاىقدالســتجنخذقدل ط يــذقلهــذدقدلتحــ لق بــاقدلدســذقلاــنةجقدلت ظيــف.

قإنقدلاتأــنلفق ليــهقعنق(صــندلقدل ــ ةقوعفــكنلهنقتتغيــاقتبأــنقلتاــ لقدلألــمقودلاأاشــذقودلتــيق
خاولبــنقتلبــيقدحتينلــنتقو(تالبــنتقدإللســنن،قشناللت ــنلق(ــلقدل ــ ةقدلأســكا)ذقودالقتصند)ــذقلــمق
)كــلقســهاقلحــ ققــ ةقدإلق ــنعقودلتاغيــبقعوق(ــنقتأــافقخنل ــ ةقدل ن اــذق،قكــذدقدلحــنلق(ــعقدل ــ ةق
ــىقدلفضــنءقدلســيبادليق ــبقدلالاــ سقإل ــنديقدلصل ــلقدلفضــنءقدلا ــ ةق( ــتقدل  ــيقل ل دلســيبادليذقدلت

دلاحســ سق.
ــلق ــذقتتضا ــذقحا)ث ــذقتفن لي ــاهقخيئ ــيبادلي،قو  ــفقللفضــنءقدلس ــيقإ)جــندقتأا) ــبقش ــاقدلكنت قدلته
  نصــاقغيــاق(ند)ــذق(ك لــذق(ــلقعلظاــذقوفــبكنتقوخاد(جيــنتقوت  يــنتق)اكــلقخســه لذقد(تاكهــن،ق
ــا،ق ــكننقودلتأثي ــننقودلا ــذقلــادق(تجــنوزةقحــاودقدلً( ــذقو(كلف ــنقتكــ نق نلي إالقعنقدللــذقتأثياب

ــذقشــيقوقتهــن.قق ــذقلتاــ لقدل  بلــذقدل  و) ( نلخ
)شــياقدلكتــنهقإلــىقعنقدل ــ ةقدلســيبادليذقلــمقتأــاق( تصــاةق لــىقدلــاول،قإةق)ســهرقد(تاكهــنق(ــلق
ــاق لــىقدل ظــنمقودالســت ادلق ــلققــاقتصــرقلاســت ىقدلفــادقدل دحــا،قوبــذدق)ؤث ــلقآخا) ــرقشن لي قب
ــهق ــيقعغلب ــاقش ــاقلا) ــاقتها) ــىقآخ ــذقدلف ضــى،قخاأ  ــىقحنل ــؤديقإل ــاق) ــيقودلسينســي،قوق دأل( 
ــي،ق ــلقشــيقدل ظــنمقدلاول ــذقدلشــكقو ــامقدلي ي ــاق(ــلقحنل ــاق(أــاوفقدلاصــالق(اــنق)ً) )كــ نقغي

ــاق(ــلقدلصاد ــنتقودلحــاوه. ــىق(ً) ــكقإل ــؤديقخذل ــاق) وق
ــذق،ق ــىقدلفضــنءقدلســيبادليقخأــاهق(ــ لدقدل ــ ةقدل ط ي ــاولق ل ــلقد تاــندقدل ــبقعنق)بي )حــنولقدلكنت
قلا)ــادزق شنلت ــنلق(فهــ مقدل ــ ةقودلتبــالقدلــذيقطــاعق ليهــنقلأــرقدلتفكيــاقخنلفضــنءقدلســيبادليق(جــنالز
للت نشــسقودلصــادعقخيــلقدلــاول،قو لــىقدل حــ قدلــذيق)ا ــمققــالدتقدلاولــذقوتأثيابــنقشــيقلاــنقق
قللــاولقدلكبــاىقخســببق ــنز قع( ي دلتفن ــاتقدلاوليــذ،قإةقعصبــحقدلفضــنءقدلســيبادليق)شــكرقبنلســنز
ق ــلقد تاــندهقكإســتادتيجيذق(ــلققبــرقدلــاولقدلكبــاىق(ــلقعلــرق شن ليتــهقشــيقدلتأثيــاقودلــادع،قشضــاز
ز)ــندةقشــاصقتأثيابــنقشــيقدلتفن ــاتقدلاوليــذ،قشنلتأثيــاقدلــذيقتتاكــهقدلســيبادليذقشــيق(جــنلقدأل(ــلق
ودالســتببنلدتق)أــًزق(ــلققــالةقدلاولــذق لــىقإ ــندةقت ييــمقدلبيــنلدتقدإلســتادتيجيذقدلاتبأــذقشــيق

دلتأن(ــرق(ــعقدألطــادفقدلتــيقتحيــطقخهــن.
)تضاــلقدلكتــنهق( نلخــذقدســتادتيجيذقخيــلقدل ــ ةقدلســيبادليذقودســتادتيجيذقدأل(ــلقدل  (ــيقللــاول،ق
ــىقد(تاكــهق ــاولقإل ــنقووســيلذ،قبــافقتســأىقدل ــلقعبايتهــنقودولبــنقخك لهــنقباش شيحــنولقعنق)بي
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ــين،ق ــلقولوس ــذقودلصي ــنتقدلاتحــاةقدأل(ياكي ــذق-قدل ال) ــ ققودلهيا  ــققدلتف ــهقلتح ي ــلق(  ودلتاكي
وت ظيفــهقخن تبــنلهقوســيلذق(ــلقوســنئرقدل ــ ةقدلجا)ــاةق نليــذقدلتأثيــاققليلــذقدلكلفــذق،قوبــذدق)أتاــاق
ــلق ــ ةقوخي ــادتقدل  ــنقإحــاىق(تغي ــنقخأّاب ــ لقدلتك ل لي ــلقتا ــذقخي ــمقوإدلدكقدلأاق ــاىقشه ــىق(  ل
إدلدكقصنلــعقدل ــادلقألبايــذقدل ــ ةقدلســيبادليذقشــيقإددلةقدلتفن ــاتقدالســتادتيجيذقللاولــذ،قو ّابــنق

كذلــكقإحــاىق(  (ــنتقد)ا (ــذق(كنلــذقدلاولــذقشــيقدلبيئــذقدإلقليايــذقودلأنلايــذ.
قلفاضيتــهقدلتيق ســأىقدلكتــنهقإلــىقدلبحــثقشــيقدلتابي ــنتقدلأنلايــذقلت ظيــفقدل ــ ةقدلســيبادليذقإثبنتــنز
ت الــققلحــ قإثبــنتقدلأاقــذقدلتكن(ليــذقخيــلقتاــ لقدل ــ ةقوتباالتهــنقوتاــ لقدالســتادتيجيذقدلشــن(لذق
ــاق ــثقدلتفكي ــلقحي ــاىق( ــاولقدلكب ــلقدل ــتادتيجينتقدلصــادعقخي ــ لقدس ــيقتا ــنقش ــذ،قوتأثياب للاول
ودلت ظيــفقودحتانليــذقداللت ــنلق(ــلقدلصــادعقدلســيبادليقإلــىقدلحــاهقدلســيبادليذ.قشــكننقدل اــ ةجق
ــه،قشنل ال)ــنتقدلاتحــاةقدلان(حــذقالســتاادلقبيا تهــنق دأل(ياكــيقعشضــرقلاــ ةجق)اكــلقدألخــذقخ
ــاقدالســتاادلقشــيقدلتفــ ققدالســتادتيجيق ــلق( نشســيهنقدلصيــلقولوســين،قخأــّاق ودلتــيقتتح ــقق ب

دل ــ ةقدلســيبادليذقعحــاق(صــندلقدلتفــ ققدالســتادتيجيقدأل(ياكــيق.
قــامقدلكنتــبق( تاحــنتقوت صيــنتقلحــ قضــاولةقســأيقدلأــادققإلــىقد(تــاكقدلاأاشــذقدلســيبادليذق
ودل ــ ةقدلســيبادليذقعســ ةقخــاولقدلجــ دلقدلتــيقخنتــتقدليــ مقتاتلــكقدل ــ ةقدلســيبادليذقوتأتبابــنق(ــلق
دســتادتيجينتقدلــادعقودلتاكيــل،قخنإلفــنلةقإلــىقإ)ــادنقودلســأ د)ذقوتاكيــن،قإةققــامقدلكتــنهقلؤ)ــذق
دســتادتيجيذقلب ــنءقق(جلــسقع(ــلقســيبادلي،قووضــعق( تــاحقدســتادتيجيذقوط يــذقتحــادقدألدودلق

ودلاســؤولينتق(ــعقت ا)ــمقبيكليــذقل يــندةق(جلــسقدأل(ــلقدلســيبادليقدلأادقــيقدلا تــاحق.ق
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استرداد المطلوبين جزائيا في جرائم الفساد، العراق أنموذجًا

تأليف: طيف عدنان هادي

صدر هذا الكتاب عن دار )إنكي( للنشر والتوزيع بطبعته األولى عام )2022( 
دلجا)اــذقســل كقشــاديق) اــ يق لــىق(بنلفــذقدل نلــ نقدلااّبــقق لــىقدإلقليــمقدلــذيقوقأــتقشــيق
قلًلــاق(اتكبــهقولدعقغيــاه.قكاــنقتأــاقدلجا)اــذقظنبــاةققا)اــذق لــىقظهــاق لانقــه،قو)اّتــبقلــًدءز
دلكــاةقدأللضيــذق( ــذقخــاءقدلبلي ــذ،ق  ا(ــنققتــرققنخيــرقعخــنهقبنخيــر.قو(ــعقتاــّ لقدلحيــنةقدلبشــا)ذق
وظهــ لقدلت ظياــنتقدل نل ليــذ،قعصبــحققنلــ نقدلأ  خــنتق)أّبــاق ــلقل بــاقدل  د ــاقدلا ّظاــذق
للتجا)ــمقودلأ ــنه،قودلتــيقتهــافقإلــىق( ــعقوقــ عقدلجا)اــذقوتابيــققدلأ  خــذقشــيقحنلــذقدلتكنخهن.ق
إالقعّنقدلجا)اــذقلــمقتأــاقخأــاقتاّ لبــنق(شــكلذق(حــاودةقدألثــاقحتــىقتســتايعقعّيقدولــذق(أنلجتهــنق
خاأــًلق ــلقدلــاولقدألخــاى؛قألّنقتابيــققدلابــاعقدإلقلياــيقدلاالــققلل نلــ نقدلجًدئــيق)ــؤديقإلــىق
ــنتقدلأصــا،قوتتأــنلضق(ــعقشكــاةقدلتأــنونقدلاولــيقلاكنشحــذقدلجا)اــذق لتنئــجقالقتتفــققو( تضي
وتح يــققدلأادلــذق لــىقدل لــهقدأل(ثــر،قو(ــلقثـَـّمقولــبقشــيقســبيرقحســلقســياقدلأادلــذقدلج نئيذقعنق
قودقيــذقلإلشــاتق(ــلقدلأ ــنه،قشتاّســكق ت هــنلقعســا لةقدلحــاودقدلتــيق)تبذبــنقدلاجا(ــ نقدلو ــنز
دلــاولقخســيندتهنق)جــبقعاّلق)تأــنلضق(ــعقوظيفــذقدل نلــ نقدلج نئــيقدلــذيق)هــافقإلــىقحان)ــذقكيــننق
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دلاولــذقوســيندتهن.قو(ــلقعلــرقدلاحنشظــذق لــىقســامقوع(ــلقدلبشــا)ذ،قودلءدزقأل اــنلقدلأــاودنق
و( ــعقداللتهــنكنتقدل دســأذقللح ــ ققودلحا)ــنتقدألسنســيذ،قعصبــحقدلتأــنونقدلاولــيقلاكنشحــذق
دلجا)اــذقضــاولةقحتايــذقباشهــنق( نضــنةقدلاجا(يــل،قولأــرقدلأنلــمقخأكالــهقدولــذقودحــاةقشــيق

( ظ (ــذقتح يــققدلأادلــذقدلج نئيــذق(ــلقخــالقتكنتــفقدلجهــ دقدلاوليــذقشــيقبــذدقدلصــاد.
وقــاقت ــنولقدلكنتــبق( ضــ عقدالســتادددقخن تبــنلقعنقلظــنمقدالســتادددق)أتبــاق(ــلقعبــّمقصــ لقدلتأنونق
دلاولــيقشــيق(جــنلق(كنشحــذقدلجا)اــذقوعكثابــنقفــي  نز،قشنالســتادددقبــ قتأبيــاقصا)ــحق ــلقلغبــذق
دلــاولقشــيقتح يــققبــذدقدلتأــنون،قالقســيانقشــيقدل قــتقدلحنضــا؛قإةقلــمقتأاققيــ دقدلً(ــننقودلاكننق
قع(ــنمقدلاجــام،قشبــأدودتقخســياذقوآليــنتقغيــاق(كلفــذقوخأز( ــذققصيــاة،ق)ســتايعقدلاجــامقعنق  نئ ــنز
)جــ هقدلأنلــمقخأســاهقخفأــرق(ــنقلشــهاهق(ــلقت ــّامق(ذبــرقو(تســنلعقشــيقتك  ل ليــنقدالتصــنالتق

ودلا دصات.
إنق(تالبــنتقدلدســذق( ضــ عقدالســتادددقت تضــيقدلتاــاققإلــىقتأا)ــفق( ضــ عقدالســتادددق
وتاــ لهقدلتنل)بــي،قودلدســذقل دلبــهقدلا ض  يــذقودإللادئيــذقدلتــيقتشــكرقبيــكرقبــذدقدل ظــنم،ق
قإلــىقدال تبــنلدتقدلسينســيذقدلتــيقتاتــًجق  ــاوةق لــىقدلدســذقدالســتث نءدتقدلــ دلدةق ليــهقوصــ الز

ــاول. ــنقدل ــيقتتأن(ــرقخه ــ لقلظــنمقدالســتادددقخنلصــ لةقدلت ــيقليتبل خإطــنلهقدل نل ل
ــذدزق ــند،ق(تب ــمقدلفس ــىقلادئ ــهق ل ــنمقوتابي  ــكرق  ــتادددقخش ــذقدالس ــىقدلدس ــنهقإل ــافقدلكت و)ه
ــلق ــتادددقدلاتهاي ــادققالس ــيقدلأ ــذقش ــنتقدلاّتبأ ــنئرقودآللي ــذقدل س ــن،قو(أاش ــادققعلا ةلز ــلقدلأ )
ودلاال خيــلقشــيقبــذهقدلجادئــم،قخنإلضنشــذقإلــىقدلدســذقدلاشــنكرقودلاأّ قــنتقدلتــيقتأيــققســياق
 اــرقدالســتاددد،قوإ)جــندقدلحلــ لقدلا نســبذقلهــن،قودلتــيقتســنبمقشــيق(كنشحــذقلادئــمقدلفســند،ق
و( ــعقدلاجا(يــلق(ــلقدلتــكنهقبــذهقدلجادئــمقإةدق(ــنق لاــ دقخ لــ دقلظــنمققنل لــيق(تكن(ــرق
ــمق ــىقت ا) ــاوةق ل ــا،ق  ــلقدلبل ــمق( ــنلقباوخه ــيقح ــتأندتهمقش ــم،قودس ــضق ليه ــيضالقدل ب س
دل تنئــجقودلت صيــنتقدلاســتبلصذ،ق(اًولــذقخنلاأل (ــنتقودلاســنئرقدلأاليــذقدلتــيقدســتبلصهنق

ــذ. ــذقدلأادقي ــيقوزدلةقدلبنللي ــتادددقش ــّفقدالس ــؤولقلال ــهقكاس ــلق ال ــفق( دلاؤل
و) الــققدلكنتــبقشــيقكتنخــهقإلــىقداللنخــذق ــلقدلتســنؤالتقدلتــيقُتاــاحقخهــذدقدلصــاد،قودلتــيقتأتبــاق
دإللنخــذق  هــنقخاد)ــذقدلاا)ــققلحــ قتشــكيرقلظــنمققنل لــيق)هــافقإلــىقضاــننقدســتادددقدلاال خيــلق
ــنقدلفنل)ــلقخــنلجقدلأــادققخســه لذقودلســينخيذ،قالقســيانق(اتكبــيقلادئــمقدلفســند،قوتســليمق لًدئي

دلاال خيــلقدلالئيــلقإليــه،قوبــيقكنآلتــي:
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ق (نقب قدالستاددد؟-
ق (نبيق(صندلقدالستاددد؟قوبرقبيقوط يذقعمقدوليذ؟-
ق برقإلادءدتقدالستادددقودحاةقشيقكرقدولقدلأنلم؟-
ق قشيقفؤولهنقدلادخليذ؟- برقدالستادددق)اسقخسيندةقدلاولقو)أتباقتاخاز
ق (نبيقدلجادئمقدلاستث نةق(لقدالستاددد؟-
ق برقإنقدختافقدلاولقشيقتكييفقدلجادئمق)ؤثاقشيق ارقدالستاددد؟-
ق (نق(اىقدلتشنخهقودالختافقخيلقدالستادددقودالختانف؟-
ق برقإنقدلاأ قنتقدلتيقت دلهقدالستادددقتؤثاق لىق اله؟-
ق (نقدولقدلأن(رقدلسينسيقشيقلجنحقلظنمقدالستادددقشيقدل ينمقخاهاته؟-
ق برقلاستادددقدولقشن رقشيق(كنشحذقدلجا)اذقوخنلبص صقلادئمقدلفسند؟-
ق بــرقإنقدل ظــنمقدل نل لــيقلاســتادددقشــيقدلأــادقق)ت نســبق(ــعقحجــمقدلجا)اــذقودلاال خيــلق-

دلفنل)ــلقخــنلجقدلأادق؟
ودلجا)ــاقخنلذكــاقعنقبــذدقدلكتــنهق)ت ــنولق( ضــ عقدالســتادددق(ــلقدل نحيــذقدلف هيــذ،قخنالســت ندقإلــىق
دلكثيــاق(ــلقدآللدءقدلف هيــذقلكبــنلقش هــنءقدل نلــ نق(ــلقعغلــبقدولقدلأنلــم،قودلدســتهق(ــلقدل نحيــذق

دلأاليــذق(أــًزدزقخنلكثيــاق(ــلقدل ــادلدتقدل ضنئيــذقدلحا)ثــذقخهــذدقدلشــأن.
قوخاــذقدلبحــثقشــيقبــذدقدلكتــنهقتتضاــلق( ا(ــذقوثاثــذقشصــ ل،قدألولق)ت ــنولقدإلطــنلق
دلافنبياــي،قودلثنلــيقدإلطــنلقدلا ض  ــي،قودلثنلــثقدإلطــنلقدإللادئــي،ق ــاوةق لــىقدلبنتاــذق
ودل تنئــجقودلت صيــنت.قكاــنقإنقعبــمق(ــنق)ايــًقبــذدقدلكتــنهقبــ قدســتأنلذقدلكنتــبقخاصــندلقلا)ــاةق
ــمق ــققدلبنصــذقخ س ــنتقدل ثنئ ــا)ذقودلاانلأ ــبقدلس ــنقدلكت ــر،قعباه ــلققب ــنق( ــاققله ــمقدلتا ــمق)ت ل

ــذ. ــيقوزدلةقدلبنللي ــتادددقش دالس

المؤلف:
(ؤلــفقدلكتــنه،قطيــفق الــننقبــندي،قدخل (نســيقشــيقوزدلةقدلبنلليــذ،قحنصــرق لــىقفــهندةق
دلانلســتيا،قوفــهندةق(أهــاقدلبا(ــذقدلبنلليــذ،قو(شــتاكقشــيقدلأا)ــاق(ــلقدلــاولدتقودل ــاودتق
ةدتقدلصلــذ،قخنإلضنشــذقإلــىق الــهقك  صــرقشــيقدلأا)ــاق(ــلقدلســفنلدتقودل  صليــنتقدلأادقيــذقشــيق

دلبــنلج.
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