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ودورهب فً ثىراث  سٍبست قُبة انجزٌرة فً صُبعت اإلعالو انعربً

 انربٍع انعربً

 فٍصم صبحً يصببح اسهٍى

 

 : انًهخص

رزؾذس ٘زٖ اٌذساعخ ػٓ ٚعبئً ا٨ػ٩َ اٌؼشث١خ ثؾىً ػبَ ، ٚػٓ لٕبح 

ٚػٓ اٌذٚس اٌزٞ ٌؼجزٗ فٟ اٌضٛساد اٌؼشث١خ ٚفٟ اٌغض٠شح ثؾىً خبؿ 

٘زٖ اٌذساعخ ثؾضذ فٟ ع١بعخ لٕبح  اٌزغ١شاد اٌغ١بع١خ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ،

اٌغض٠شح ،ٚدٚس٘ب اٌّٛعٗ فٟ ا٨ػ٩َ رغبٖ اٌضٛساد اٌؼشث١خ اٚ ِب عّٟ ثبٌشث١غ 

اٌؼشثٟ ، ِٚٓ ٕ٘ب ٚفٍذ اٌذساعخ اٌٝ دٚس اٌمٕبح ٚرٛعٙبرٙب ٚأزّبءارٙب 

 قبدس ر٠ٍّٛٙب ِٚذٜ اِىب١ٔخ رٛع١ٗ اٌؾم١مخ ا٨ػ١ِ٩خ رغبٖ ؽضة ِؼ١ٓ.ِٚ

وّب ثؾضذ اٌذساعخ فٟ اِىب١ٔخ ٔغبػ  لٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ فٟ رٛع١ٗ 

ا٨ػ٩َ ٔؾٛ فق١ً ثؼ١ٕٗ دْٚ ا٨خش ، ًٚ٘ اعزطبػذ رّش٠ش ا٨٘ذاف 

٠بد ًٚ٘ أصشد رغط١خ لٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ ػٍٝ ِغشاٌّطٍٛثخ ِٕٙب اَ ٨؟ 

ِٚب ٘ٛ ِذٜ رأص١ش رغط١خ لٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ ٩ٌٔزخبثبد  اٌشث١غ اٌؼشثٟ ؟

 ػٍٝ ِؾبسوخ إٌبخج١ٓ؟ 4102اٌشئبع١خ اٌّقش٠خ 

ٚاٌٝ أٞ ِذٜ وبٔذ اٌّٛمٛػ١خ ٚاٌؾ١بد٠خ اٌزٟ رّزؼذ ثٙب لٕبح 

 ؟ 4102اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ خ٩ي رغط١زٙب ا٨ػ١ِ٩خ ٩ٌٔزخبثبد اٌّقش٠خ 

ا٤عٕذاد ٚا٤٘ذاف اٌغ١بع١خ اٌزٟ رش٠ذ أْ رؾممٙب اٌمٕبح، ِٚب ِٚب ٟ٘ 

 ِذٜ اعزغبثزٙب ٌٍّإصشاد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ؟
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Abstract: 

This study talk about the Arabic media as a generally 

and the aljazirah channel In particular . and About the role that 

they played in the Arab revolutions and the Political Changes 

in the Middle East. This study searched in the aljazerah Policy 

and the role is directed for the media for the Arabic revolution 

or the Arab Spring . From here the study arrived to The role of 

channels and her direction and how Sources of funding and 

how to show the truth Towards a particular party .The study 

also examined the possibility of the success of Al Jazeera 

satellite channel in directing the media towards a particular 

faction without the other, and was able to pass the goals 

required of them or not? Has the coverage of Al-Jazeera 

satellite channel influenced the Arab Spring? And what is the 

extent of the coverage of Al-Jazeera satellite channel for the 

Egyptian presidential elections 2014 on voter participation? 

And to what extent was the objectivity and neutrality enjoyed 

by Al-Jazeera during the media coverage of the Egyptian 

elections 2014? What agendas and political goals do you want 

the channel to achieve, and how responsive to internal and 

external stimuli? 

 

 

 



              

76 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 لرابعالعدد املحق                            المجلد الثامن                                      

 ودورها في ثورات الربيع العربي سياسة قناة الجزيرة في صناعة اإلعالم العربي
 فيصل صبحي مصباح اسليم

 :يقذيت

ٚاعٙذ ٚعبئً ا٨ػ٩َ اٌؼشث١خ ل١ٛداً ؽذد ِٓ دٚس٘ب فٟ ِشالجخ 

ِإعغبد اٌذٌٚخ ثؾش٠خ ٚؽفبف١خ ِٚغإ١ٌٚخ رغبٖ اٌّغزّغ، ٟٚ٘ ئِب ل١ٛد صمبف١خ 

اعزّبػ١خ ٔبثؼخ ِٓ هج١ؼخ إٌظبَ اٌغ١بعٟ ا٨عزّبػٟ اٌغبئذ فٟ اٌجٍذ، ٚئِب ل١ٛد 

ُٚمؼذ ٌٍغ١طشح ٚمجو أداح ٚعبئً ا٨ػ٩َ.   لب١ٔٛٔخ 

ؽٙذ اٌفنبء ا٦ػ٩ِٟ اٌؼشثٟ ٌغٕٛاد ه٠ٍٛخ ع١طشح ِطٍمخ ِٓ  فمذ

لجً ا٤ٔظّخ ٚاٌؾىِٛبد اٌؼشث١خ ، ٚأؽىّذ ٘زٖ ا٤ٔظّخ لجنزٙب ػٍٝ وً 

ِب٠ُىزت ٠ٚمبي ٠ٚجش ِٓ أخجبس ٚثشاِظ ع١بع١خ ، فمبِذ ثزٛع١ٙٙب ٌنّبْ 

اعزمشاس٘ب ٚاعزّشاس٘ب ، ٚأفجؾذ وً ِٓ اٌقؾبفخ ٚاٌزٍفبص ٚاٌّز٠بع اٌؼشثٟ 

رخشط ػٓ ئهبس إٌٙظ اٌغ١بعٟ ٚا٨لزقبدٞ ٚا٨عزّبػٟ ٌٙزٖ ا٤ٔظّخ ٨

ٚاٌؾىِٛبد ، فؼبؽذ أعٙضح ا٦ػ٩َ اٌؼشث١خ عٕٛاد ِٓ ا٨ٔؾ١بص ٌطشف ٚاؽذ 

ٚاٌذػب٠خ اٌّٛعٙخ ٌخذِخ ا٤ٔظّخ اٌؼشث١خ ٚؽىِٛبرٙب . ٚٚعو ٘زٖ اٌغ١طشح 

ص فٟ اٌفنبء اٌشع١ّخ اٌّطجمخػٍٝ ا٦ػ٩َ اٌؼشثٟ ثذأ رظب٘شح عذ٠ذح ثبٌجشٚ

 ا٦ػ٩ِٟ اٌؼشثٟ ٟ٘ ظب٘شح اٌفنبئ١بد اٌؼشث١خ.

ثشصد ثطشؽٙب اٌخطبة اٌذ٠ّمشاهٟ أِبَ  ٚلٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ

اٌّؾب٘ذ اٌؼشثٟ ثىً فشاؽخ ٚ عشأح، ٚسفؼذ ؽؼبساٍد ِؼبفشحً اعزخذِزٙب 

اٌؾىِٛبد اٌذ٠ّمشاه١خ: ؽش٠خ اٌزؼج١ش ٚاٌشأٞ، ٚاٌشأٞ ا٢خش، ٚاٌغض٠شح ِٕجش 

ِٕجش ٌٗ. وّب لذِذ ثشاِظ ع١بع١خ ٚئػ١ِ٩خ ِزطٛسح، ِضً ا٨رغبٖ ِٓ ٨ 

 ٚا٨رغبٖ اٌّؼبوظ، اٌزٞ خٍك عذ٨ً وج١ش فٟ ا٤ٚعبه اٌؼشث١خ.

ٚلذ ػٍّذ اٌمٕبح ػٍٝ رغط١خ اٌضٛساد اٌؼشث١خ ) اٌشث١غ اٌؼشثٟ ( 

ٚاِزذاًدا ٌزٍه اٌؾبٌخ اٌزٟ ثبرذ ػ١ٍٙب اٌغض٠شح ، ِٓ رغط١خ غ١ش ِشغٛة ف١ٙب 

ا٤ٔظّخ اٌؼشث١خ ٚسداد فؼٍٙب رغب٘ٙب، لبِذ اٌمٕبح ثزغط١خ أؽذاس  ِٓ لجً

اٌضٛساد اٌؾؼج١خ اٌؼشث١خ فٟ وً ِٓ رٛٔظ ِٚقش ١ٌٚج١ب ٚعٛس٠ب ٚا١ٌّٓ 

ٚغ١ش٘ب ، فأؽذصذ رٍه اٌزغط١خ سدٚد فؼً غبمجخ ِٓ لجً ا٤ٔظّخ فٟ ٘زٖ 

ؽبصد اٌذٚي ، رغبٖ اٌغض٠شح ِٚىبرجٙب ِٚشاع١ٍٙب ٚؽزٝ رشددارٙب اٌفنبئ١خ ،ٚ
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رغط١زٙب ػٍٝ وُ ٘بئً عذاً ِٓ اٌزؾ١ًٍ ، ِب ث١ٓ اٌزشؽ١ت ٚاٌضٕبء ٚث١ٓ إٌمذ 

اٌذ١ًٌ ا٤وضش ٚمٛؽبً  4100ٚاٌزؾى١ه ٚاٌزَ . ٌٚؼً ؽبٌخ اٌضٛسح اٌّقش٠خ 

ػٍٝ ؽغُ ا٘زّبَ ٚرغط١خ اٌغض٠شح ٌٍضٛساد اٌؼشث١خ ، ٚؽغُ ِب رؼشمذ ٌٙب 

ؾف١١ٙب ِٚشاع١ٍٙب ِٓ ٩ِؽمخ ٌمٕبح ِٓ ؽٍّخ ػذائ١خ ، ِٚىبرجٙب ِٓ ئغ٩ق ، ٚف

، ٚعؾت رشاخ١ـ اٌؼًّ ،ٚرشددارٙب اٌفنبئ١خ ِٓ رؾ٠ٛؼ ِزؼّذ ، ِّب دفغ 

اٌىض١ش٠ٓ ٌٍمٛي ثٛعٛد دٚس ِؾٛسٞ ٘بَ ٌٍغض٠شح فٟ ئٔغبؽّغبس 

، ؽ١ش أفشدد اٌغض٠شح لٕبح خبفخ ٌٙب ثبعُ )اٌغض٠شح 4100اٌضٛسحاٌّقش٠خ 

رشرت ػ١ٍٙب ِٓ أؽذاس ِقش(؛ ٌزغ١ٍو اٌنٛء ػٍٝ اٌضٛسح اٌّقش٠خ ِٚب 

 ٚرطٛساد وج١شح، ٚٚلفذ لٕبح اٌغض٠شح ئٌٝ عبٔت اٌضٛسح مذ إٌظبَ اٌّقشٞ.

 

 يشكهت انذراست :

رجؾش ٘زٖ اٌذساعخ ع١بعخ لٕبح اٌغض٠شح ،ٚدٚس٘ب اٌّٛعٗ فٟ ا٨ػ٩َ 

رغبٖ اٌضٛساد اٌؼشث١خ اٚ ِب عّٟ ثبٌشث١غ اٌؼشثٟ ، ِٚٓ ٕ٘ب عزجؾش اٌذساعخ 

ب ٚأزّبءارٙب ِٚقبدس ر٠ٍّٛٙب ِٚذٜ اِىب١ٔخ ؽشف دٚس اٌمٕبح ٚرٛعٙبرٙ

 اٌجٛفٍخ ا٨ػ١ِ٩خ رغبٖ فق١ً ثؼ١ٕٗ.

 ٠ٕذسط رؾذ ِؾىٍخ اٌذساعخ اٌزغبؤي اٌشئ١غٟ اٌزبٌٟ :

هم َجحج قُبة انجزٌرة انفضبئٍت فً حىجٍه االعالو َحى فصٍم بعٍُه 

 دوٌ االخر ، وهم اسخطبعج حًرٌر االهذاف انًطهىبت يُهب او ال؟

 وٌخفرع عٍ انسؤال األسبسً األسئهت انخبنٍت:

 ً٘ أصشد رغط١خ لٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ ػٍٝ ِغش٠بد اٌشث١غ اٌؼشثٟ ؟ -0

ِب ِذٜ رأص١ش رغط١خ لٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ ٩ٌٔزخبثبد اٌشئبع١خ اٌّقش٠خ  -4

 ػٍٝ ِؾبسوخ إٌبخج١ٓ؟ 4102

اٌفنبئ١خ خ٩ي ِب ِذٜ اٌّٛمٛػ١خ ٚاٌؾ١بد٠خ اٌزٟ رّزؼذ ثٙب لٕبح اٌغض٠شح  -3

 ؟4102رغط١زٙب ا٨ػ١ِ٩خ ٩ٌٔزخبثبد اٌّقش٠خ 
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ِب ٟ٘ ا٤عٕذاد ٚا٤٘ذاف اٌغ١بع١خ اٌزٟ رش٠ذ أْ رؾممٙب اٌمٕبح، ِٚب ِذٜ  -2

 اعزغبثزٙب ٌٍّإصشاد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ؟

 

 فرضٍت انذراست :

وٍّب صاد رشو١ض اٌمٕٛاد اٌفنبئ١خ ِٓ رغط١زٙب ٥ٌؽذاس اٌغبس٠خ فٟ 

اٌؼشث١خ أدٜ  رٌه ٌٛعٛد ػ٩لخ ئسرجبه١خ ث١ٓ رٍه اٌمٕٛاد ٚا٤ؽذاس فٟ اٌغبؽبد 

 .اٌذٌٚخ اٌّغزٙذفخ

 

 أهذاف انذراست: 

رغؼٝ اٌذساعخ ٌزٛم١ؼ ِذٜ رأص١ش لٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ ػٍٝ صٛساد 

اٌشث١غ اٌؼشثٟ ٚاٌزؾ٨ٛد اٌغ١بع١خ ا٨ل١ّ١ٍخ ٚرٌه ِٓ خ٩ي اٌٛفٛي ئٌٝ ِب 

:ٍٟ٠ 

 بح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ ػٍٝ اٌضٛساد اٌؼشث١خ ؟ِذٜ رأص١ش رغط١خ لٕ -0

ِذٜ رأص١ش رغط١خ لٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ ٩ٌٔزخبثبد اٌشئبع١خ اٌّقش٠خ  -4

 ػٍٝ ِؾبسوخ إٌبخج١ٓ. 4102

اٌزؼشف ػٍٝ ِذٜ اٌّٛمٛػ١خ ٚاٌؾ١بد٠خ اٌزٟ رّزؼذ ثٙب لٕبح اٌغض٠شح  -3

اٌّقش٠خ اٌفنبئ١خ خ٩ي رغط١زٙب ٌؼ١ٍّخ اٌزغ١١ش اٌغ١بعٟ فٟ ا٨ٔزخبثبد 

4102. 

ِؼشفخ ئرا ِب عبػذد اٌضمخ اٌزٟ رّزؼذ ثٙب لٕبح اٌغض٠شح ٚٔغت اٌّؾب٘ذح 

اٌؼب١ٌخ ٌٙب فٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ ػبِخ ٚفٟ ِقش خبفخ فٟ أْ ٠ىْٛ ٌٙب دٚس ِإصش 

 .4102فٟ ا٨ٔزخبثبد اٌّقش٠خ 

 

 يُهجٍت انذراست:

٠مَٛ إٌّٙظ اٌٛففٟ ػٍٝ ٚفف اٌٛلبئغ ٚرفغ١ش٘ب ثٕبًء انًُهج انىصفً:  -1

ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّٛعٛدح، ٚ٘ٛ ِٕٙظ ٠شوض ػٍٝ ٚفف هج١ؼخ ٚعّبد 
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ٚخقبئـ ِغزّغ ِؼ١ٓ أٚ ِٛلف أٚ عّبػخ أٚ فشد ٚرؾ١ٍٍٙب، وّب ٠ٙزُ ثذساعخ 

اٌؾمبئك اٌشإ٘خ اٌّزؼٍمخ ثظب٘شح أٚ ِٛلف ِٓ ِغّٛػخ ِٓ ا٤ؽذاس ٌٍؾقٛي 

 د ٚاٌج١بٔبد اٌذل١مخ ػٕٙب خ٩ي فزشح ص١ِٕخ ِؾذدح.ػٍٝ اٌّؼٍِٛب

مّٓ إٌّٙظ اٌٛففٟ ٠أرٟ ِٕٙظ رؾ١ًٍ اٌّنّْٛ،  يُهج ححهٍم انًضًىٌ: -2

٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌجشاِظ ٚا٦فذاساد ٚاٌٛصبئك. ٚعٛف ٠ؼًّ اٌجبؽش ػٍٝ 

رؾ١ًٍ اٌخطبة ٚاٌجشاِظ ا٦ػ١ِ٩خ ٌمٕبح اٌغض٠شح ؽٛي ِٛمٛع اٌذساعخ ٚ٘ٛ 

 .4102بد اٌشئبع١خ اٌّقش٠خ ا٨ٔزخبث

 

 حذود انذراست:

اٌفزشح اٌزٟ رضإِذ ِغ ا٨ػ٩ْ ػٓ ا٨ٔزخبثبد اٌشئبع١خ  انحذود انزيبٍَت: -

 . ؽزٝ أزٙبء ا٨ٔزخبثبد.4102اٌّقش٠خ 

 عّٙٛس٠خ ِقش اٌؼشث١خ. انحذود انًكبٍَت: -

إٌبخجْٛ اٌّغغٍْٛ فٟ عغ٩د ا٨ٔزخبثبد اٌّقش٠خ  انحذود انبشرٌت: -

 .٩ٌ4102ٔزخبثبد اٌشئبع١خ 

 

 انًبحث األول: األعالو انعربً وَشأة انقُىاث انفضبئٍت

 أوال : ظهىر انفضبئٍبث انعربٍت 

ؽٙذ اٌجش اٌفنبئٟ اٌؼشثٟ فٟ اٌغٕٛاد ا٤خ١شح رض٠ذاً ٍِؾٛظبً فٟ ػذد 

اٌمطبع اٌخبؿ، ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ ٚعٛد اٌمٕٛاد اٌفنبئ١خ، ٚخقٛفبً فٟ ِغبي 

ِزغ١شاد وض١شح ِٚزذاخٍخ، عبّ٘ذ ئٌٝ ؽذ وج١ش فٟ ٘زا اٌزؾٛي ٚاٌزطٛس، ِٕٙب ِب 

ؽذس ٠ٚؾذس ؽب١ٌبً ِٓ ؽشان اعزّبػٟ ٚع١بعٟ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ ا٤لطبس اٌؼشث١خ، 

ا٤ِش اٌزٞ أدٜ ثبٌؾىِٛبد ئٌٝ اٌّغبسػخ فٟ فزؼ لطبع ا٦ػ٩َ اٌغّؼٟ ـ 

إٌظش فٟ اٌزؾش٠ؼبد ا٦ػ١ِ٩خ، ِٓ خ٩ي رؾذ٠ضٙب ثّب ٠زّبؽٝ  اٌجقشٞ، ٚئػبدح

 ِغ ٘زٖ اٌزؾ٨ٛد ٚاٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس داخً ا٤ٔغبق ا٨عزّبػ١خ. 

ٚفٟ رؾ١ًٍ دساعخ اٌزغٍغً اٌضِٕٟ ٌظٙٛس اٌفنبئ١بد اٌؼشث١خ ٠ّىٓ اٌمٛي 

أْ اٌّؾب٘ذ اٌؼشثٟ لذ رؾشس عضئ١بً ِٓ لجنخ اٌفنبئ١بد ا٤عٕج١خ ا٤خشٜ اٌزٟ 
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ِبصاٌذ رٕبفظ ٚعبئً ا٦ػ٩َ اٌؼشث١خ فٟ رغط١خ أؽذاس اٌٛهٓ اٌؼشث١خ خبفخ 

 ٚاٌؼبٌُ ػبِخً.

ٍِؾٛظبً فٟ رغؼ١ٕ١بد اٌمشْ  ف١ّب ؽٙذد اٌفنبئ١بد اٌؼشث١خ رطٛساً 

اٌؼؾ١ش٠ٓ، ؽ١ش ٚاوجٙب ئه٩ق اٌؼذ٠ذ ِٓ ا٤لّبس ا٦فطٕبػ١خ، ا٤ِش اٌزٞ دفغ 

ثشعبي اٌّبي ٚا٤ػّبي ٧ٌعزضّبس فٟ ِغبي ا٦ػ٩َ اٌفنبئٟ فٟ ؽزٝ ا١ٌّبد٠ٓ، 

  ٚاٌزٞ أعُٙ ئٌٝ ؽذ وج١ش فٟ رزم١ف اٌّغزّؼبد اٌؼشث١خ ٚاٌضأر١ش ػٍٝ رٛعٙبرٙب.

 

  أة قُبة انجزٌرة ثبٍَب : َش

ثذأد فىشح ئٔؾبء اٌمٕبح فٟ ر٘ٓ فش٠ك ِٓ اٌّؼذ٠ٓ ٚاٌّز٠ؼ١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ 

اٌؼشث١خ فٟ ٌٕذْ، ثؼذ أْ ؽشِذ اٌغؼٛد٠خ  BBCاٌز٠ٓ رشوٛا أػّبٌُٙ فٟ ؽجىخ 

٘زٖ اٌؾجىخ ِٓ اعزخذاَ لٕٛاد "لّش أٚسثذ اٌفنبئٟ" ئصش ثضٙب ِٛادَّ ع١بع١خً 

ٌّؼشٚف ٚاٌّم١ُ فٟ ٌٕذْ ِؾّذ اٌّغؼشٞ، ؽٍّذ ٌمبًء ِغ اٌّؼبسك اٌغؼٛدٞ ا

فغبسػذ اٌؾىِٛخ اٌمطش٠خ ٌزمذ٠ُ اٌذػُ اٌّبٌٟ ٌّؾشٚع اٌمٕبح اٌغذ٠ذح ٚاٌجبٌغ 

ٚػٍٝ ِذٜ خّظ عٕٛاد، ػٍٝ ؽشه أْ رؾمك  0667( ١ٍِْٛ د٨ٚس ػبَ 021)

اعزم٩ٌٙب ِٓ ا٦ػ٩ٔبد اٌزٟ رجش ػجش٘ب ٌُ رأد ٘زٖ اٌخطٛح خبسط ٔطبق 

اٌمطش٠خ، فمذ عبءد ثؼذ ئٔؾبء ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٧ٌراػخ  ا٦ف٩ػ فٟ اٌذٌٚخ

ٚاٌزٍفض٠ْٛ، ٚدػُ دائشح إٌؾش ٚاٌّطجٛػبد ٚاٌٛوبٌخ اٌمطش٠خ ٌٍقؾبفخ، ٚاٌّغٍظ 

اٌٛهٕٟ ٣ٌداة ٚاٌفْٕٛ اٌزٞ رشأعٗ اٌؾ١خخ ِٛصح ثٕذ اٌّغٕذ صٚعخ أ١ِش اٌج٩د، 

ٓ، ٚئفذاس ص٩س فؾف ١ِٛ٠خ ثبٌؼشث١خ، ٟ٘: اٌؾشق، ٚاٌش٠بػ، ٚاٌٛه

 ٚفؾ١فز١ٓ، ِٚغٍز١ٓ ثبٌؼشث١خ ّ٘ب: لطش اٌخ١ش، ٚاٌذٚؽخ ٌٍغ١ّغ. 

ٚرؼذ لٕبح اٌغض٠شح اٌمطش٠خ ِؾطخ رؼًّ ػٍٝ ِذاس اٌغبػخ ثقفخ ِؾطخ 

ئخجبس٠خ، ٚرخزبس ٌٙب ٔظبِبً رىٌٕٛٛع١بً ِزمذِبً ٌؼشك ا٤خجبس ٚاٌزمبس٠ش اٌؾ١خ 

 ٨لزقبد٠خ. ٚاٌّجبؽشح ِٚخزٍف اٌجشاِظ اٌغ١بع١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بم١خ ٚا

ٌمذ أعغذ لٕبح اٌغض٠شح ٌٕفغٙب ِىبرت فٟ ػذح ػٛافُ ِٚذْ ػشث١خ 

ٚأعٕج١خ. ٚٔغؾذ اٌمٕبح ػٓ هش٠ك ر١ٌٛفخ ئخجبس٠خ عش٠ئخ، ٚثشاِظ ؽٛاس٠خ عبخٕخ 
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فٟ عزة أػذاد وج١شح ِٓ اٌّؾب٘ذ٠ٓ اٌّزؾٛل١ٓ ٌّزبثؼخ اٌؾٛاساد اٌؼ١ٍٕخ، ث١ٓ 

ٌّٚؾب٘ذح ا٦ع١١ِ٩ٓ اٌّزؾذد٠ٓ اٌّؼبسم١ٓ اٌغ١بع١١ٓ ٚأٔقبس ؽمٛق ا٦ٔغبْ؛ 

٠ؾبٚسْٚ ِغإ١ٌٚٓ ؽى١١ِٛٓ ٚخجشاء أوبد١١ّ٠ٓ، ؽ١ش وبْ اٌغذي ؽٛي اٌم١ِٛخ 

اٌؼشث١خ فٟ ِٛاعٙخ ا٦ل١ّ١ٍخ اٌّؾ١ٍخ ا٤وضش عزثبً ٩ٌ٘زّبَ ث١ٓ اٌّؾب٘ذ٠ٓ فٟ 

ثشٔبِظ "ا٨رغبٖ اٌّؼبوظ". ٠ُٕٚظش ئٌٝ ٘زٖ اٌمٕبح ػٍٝ أٔٙب ئؽذٜ رٛع١ٙبد أ١ِش 

 ٠ذ ٚأسوبْ ٔظبِٗ ٨ٚع١ّب ٚص٠ش خبسع١زٗ. لطش اٌغذ

٠ٚجذٚ أْ اٌؼبًِ ا٤عبعٟ فٟ ثشٚص اٌمٕبح ٚاعزّشاس٘ب، سغُ اٌّزبػت 

اٌزٟ عججزٙب ٌٍؾىِٛخ اٌمطش٠خ، ٘ٛ سغجخ ا١ِ٤ش فٟ أْ رّٕؼ ٘زٖ اٌمٕبح لطش فٛربً 

خ١ٍغ١بً ٚئل١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚبً وج١شاً، ثبػزجبس ا١ِ٤ش عضءاً ِٓ ئؽغبط ع١ً اٌؾجبة فٟ 

اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ ثأ١ّ٘خ اٌفنبئ١بد ئػ١ِ٩بً فٟ ِغبساح اٌزطٛساد اٌغ١بع١خ 

 ٚا٨لزقبد٠خ اٌذ١ٌٚخ

ٚلذ ظٙشد اٌمٕبح ثؼذ ئٌغبء ٚصاسح ا٦ػ٩َ ٚسفغ اٌؾظش ػٍٝ ا٦ػ٩َ 

ِٕٚٙب اٌشلبثخ، ٚئػطبء ؽش٠خ أوجش ٦ثذاء اٌشأٞ ػجش اٌقؾف. ِٚضٍذ اٌمٕبح ٔٛػبً 

لطش ٠زجٕٝ اٌؾش٠بد اٌؼبِخ ِٕٚٙب اٌشأٞ ٚاٌشأٞ  ِٓ ا٦ػ٩ْ ثأْ اٌؾىُ اٌغذ٠ذ فٟ

ا٢خش ػٍٝ أسك اٌٛالغ ١ٌٚظ ثؾىً دػبئٟ، وّب ِٕؾذ اٌؾىُ اٌغذ٠ذ ؽٙبدح ػٓ 

رج١ٕٗ ٌٍذ٠ّٛلشاه١خ، ف١ّب رُ ػشك لنب٠ب ؽغبعخ وبٔذ ِؾشِخ عبثمبً، ثؾ١ش 

أػطذ ٘زٖ اٌفغؾخ ِٓ اٌؾش٠خ ؽؼج١خً وج١شح ٌٍمٕبح، أظٙشد ر١ّض لطش ػٓ عٛا٘ب 

 إٌّطمخ. ٚ٘زا ِب وبٔذ رشعٖٛ اٌؾىِٛخ ِٓ ٘زٖ اٌخطٛحفٟ 

 

 وحكىٌٍ انرأي انعبو اإلعالو ثبنثبً :

٠خنغ اٌشأٞ اٌؼبَ ٌٍىض١ش ِٓ اٌّإصشاد اٌزٟ رغبُ٘ فٟ رى٠ٕٛٗ، ٚفٟ 

ِمذِخ رٌه ِّىٕبد ا٦ػ٩َ ػٍٝ اخز٩ف اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ف١ٗ، ٚرٌه ٌّب ٠ؾٍّٗ 

ا٦ػ٩َ ِٓ لذساد ٚٚعبئً ِزٕٛػخ )رم١ٕبد ٚآ١ٌبد ٚأعب١ٌت( ٌٕمً اٌشعبئً. ؽ١ش 

خ ٚا٨عزّبػ١خ فٟ رفؼ١ً ٠غبُ٘ أفؾبة إٌفٛر ٚاٌّقبٌؼ اٌغ١بع١خ ٚا٨لزقبد٠

اٌشأٞ اٌؼبَ، ِٓ خ٩ي ػشك أفىبسُ٘ ػٍٝ ظٙش لبفٍخ ا٦ػ٩َ. ٤ٚعً رٌه فمذ 
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أمؾذ ٍِى١خ لطبع ٚاعغ ِٓ ِإعغبد ا٦ػ٩َ، ػٍٝ اخز٩ف ٚعبئٍٙب، رؼٛد ئٌٝ 

أٌٚئه ا٤فشاد رٚٞ اٌمٛح ٚإٌفٛر فٟ ِغزّؼبرُٙ. ٌزٌه ٠ّىٓ اٌمٛي ئْ اٌشأٞ اٌؼبَ 

ً ػذ٠ذح فٟ ِمذِزٙب ا٦ػ٩َ، ٚرٍه ا٤ثٛاة اٌذٚاسح ٌزٕبفز ٠ُقٕغ ٠ٕٚؾش ثٛعبئ

اٌشأٞ ٚاٌشأٞ ا٢خش رذٚس ِٓ دْٚ رٛلف، ٌزقٕغ اٌمٕبػبد ٚاٌزٛعٙبد، ٚرغجش 

أغٛاس اٌشأٞ اٌؼبَ ٚارغب٘برٗ،ثٛاعطخ آ١ٌبد رذػٝ "اعزمقبءاد اٌشأٞ" ٌٚٙب 

شاد اٌزٟ ِإعغبرٙب اٌّخزقخ ِٚؼب١٠ش٘ب اٌّؼزّذح، ِٕٚٙب رخشط إٌزبئظ ٚاٌّإؽ

 رُٙ اٌغ١بع١١ٓ ٚفبٔؼٟ اٌمشاس

 

 : قُبة انجزٌرة وانرأي انعبو انعربًرابعب

ٌُ ٠غجك أْ رٕبٚي اٌشأٞ اٌؼبَ اٌؼشثٟ ثبٌٕمذ لٕبحً رٍفض١ٔٛ٠خ ثّضً ِب رٕبٚي 

ثٗ اٌغض٠شح، فٟ اٌقؾبفخ اٌّىزٛثخ وّب فٟ اٌذٚائش اٌغ١بع١خ ٚدٚائش فٕغ اٌمشاس، 

فٟ ئسثبن اٌّؾٙذ ا٦ػ٩ِٟ اٌؼشثٟ  0667ب ػبَ ؽ١ش أعّٙذ ٘زٖ اٌمٕبح ِٕز ٔؾأرٙ

ٚلٍت أٚسالٗ: فٟٙ ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ٕخ رغزغ١ت ئٌٝ اٌؾشٚه ٚاٌّمِٛبد اٌّٛمٛػ١خ 

ٌٍقٛسح ٚاٌٍْٛ، اٌزٟ ٌُ ٠ؼٙذ٘ب اٌّؾب٘ذ اٌؼشثٟ فٟ غ١ش٘ب ِٓ اٌمٕٛاد اٌؼشث١خ؛ 

غذي ِٚٓ ٔبؽ١خ اٌّنب١ِٓ عبءد ِزفشدحً فٟ اٌزٕب٨ٚد، عبٌىخً ِٕٙظ ئصبسح اٌ

ٚرؾش٠ه اٌّغىٛد ػٕٗ فٟ اٌؾأْ اٌؼشثٟ؛ ٚ٘ٛ خطبٌة عذ٠ذ ٌُ ٠أٌفٗ اٌّؾب٘ذ ِٓ 

اٌّؾ١و ئٌٝ اٌخ١ٍظ، ٚرٕبٌٚي ٌُ ٠ؼٙذٖ ِٓ اٌؾىً اٌزم١ٍذٞ ٌٍمٕٛاد اٌشع١ّخ، اٌزٟ 

ظٍذ ؽزٝ ظٙٛس اٌغض٠شح ِزّزشعخً خٍف ػذد ٨ ٠غزٙبْ ثٗ ِٓ اٌخطٛه 

أْ اٌذٌٚخ ٟ٘ ا٤ؽك ثزٛع١ٗ  اٌؾّشاء، ٚفك سؤ٠خ ع١بد٠خ ٌغٙبص اٌزٍفض٠ْٛ رشٜ

اٌغ١بعخ ا٦ػ١ِ٩خ، ٚا٤ٌَٚٝ ثبٌزؾىُ فٟ اٌذفك ا٦خجبسٞ ٚاٌضمبفٟ، ٚفك ِٕظِٛخ 

ِقبٌؾٙب اٌٛه١ٕخ ٚؽغبثبرٙب اٌذاخ١ٍخ. ئ٨ أْ اٌزغبؤ٨د اٌزٟ هُشؽذ ثذا٠خً ٌُ 

رزٕبٚي ِنّْٛ هشٚؽبد اٌمٕبح، ثمذس ِب وبٔذ رذٚس ؽٛي لطش ٚأ١ِش٘ب اٌغذ٠ذ 

سثبوبً فٟ اٌغبؽخ اٌخ١ٍغ١خ، ػجش ا٤عٍٛة اٌزٞ رٌٛٝ ثٗ اٌؾىُ ثؼذ اٌزٞ أؽذس ئ

ئلقبئٗ ٌٛاٌذٖ. فىبْ أْ أجشد اٌذٚي اٌخ١ٍغ١خ اٌّزطبثمخ فٟ هج١ؼخ أٔظّزٙب، 

ٌزطشػ ػذ٠ذ اٌزغبؤ٨د ؽٛي ؽشػ١خ ا١ِ٤ش اٌغذ٠ذ )ر١ُّ ثٓ ؽّذ ثٓ خ١ٍفخ آي 
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غذاي ٚرطٛس ئٌٝ أصِبد صبٟٔ(، اٌزٞ اػزجشٖ اٌجؼل اثٕبً مب٨ً. ٚلذ ثشص ٘زا اٌ

دثٍِٛبع١خ ث١ٓ لطش ـ اٌزٟ رؼزجش ِغأٌخ اٌؾىُ ؽأٔبً داخ١ٍبً ـ ٚػذد ِٓ اٌذٚي 

اٌخ١ٍغ١خ ٚاٌؼشث١خ اٌىجشٜ، ٚفٟ ِمذِزٙب ِقش: ؽ١ش سأد ٘زٖ اٌذٚي أْ ا٨ٔم٩ة 

ٌُ ٠ؾذس ػٍٝ ا١ِ٤ش اٌغبثك، ثمذس ِب ٘ٛ رّشد ػٍٝ اٌج١ذ اٌخ١ٍغٟ. ٚلذ ثٍغ 

أغؾجذ لطش ِٓ اخززبَ لّخ دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ،  اٌزٛرش رسٚرَٗ ؽ١ّٕب

اٌزٟ اعزنبفزٙب ِغمو. ٟٚ٘ أٚي لّخ ٠ؾنش٘ب ا١ِ٤ش اٌغذٞ )ر١ُّ ثٓ ؽّذ ثٓ 

خ١ٍفخ آي صبٟٔ(، اٌزٞ اػزّذ ع١بعخ اٌىشاعٟ اٌفبسغخ، ٌززٛافً ا٩ٌّعٕبد 

ٓ اٌى١ِ٩خ ٚا٦ػ١ِ٩خ ث١ٓ اٌذٚي اٌخ١ٍغ١خ ٚلطش ِٓ عٙخ، ٚث١ٓ لطش ٚػذد ِ

 اٌؼٛافُ اٌؼشث١خ اٌىجشٜ ِٓ عٙخ صب١ٔخ.

فشػ فٟ ئؽذٜ اٌّشاد ِغإٌٚي ٠ّٕٟ وج١ش خبك اٌؾٍّخ ا٨ٔزخبث١خ فٟ 

ثأٔٗ ؽؼش ثبٌذ٘ؾخ، ػٕذِب عّغ اٌف٩ؽ١ٓ فٟ اٌش٠ف ٠زؾذصْٛ فٟ  4110ث٩دٖ ػبَ 

ِغبئً وبٌخقخقخ ٚاٌؼٌّٛخ. ٚػٕذِب عأٌُٙ ػٓ ِقذس ِؼٍِٛبرُٙ، لبٌٛا ئْ رٌه 

ٌغض٠شح. ٠ٚظٙش أْ ٠شعغ ٌّؾب٘ذرُٙ اٌمٕٛاد اٌفنبئ١خ اٌؼشث١خ، ٚخبفخ لٕبح ا

ؽؼج١خ اٌغض٠شح رفغَّش ػٍٝ أٔٗ ؽؼٛس ثب٨ِزؼبك اٌؼشثٟ، ِٓ رغط١خ أعٙضح 

ا٦ػ٩َ اٌؼشث١خ ٤ؽذاس إٌّطمخ، ٚؽمبئك اٌمنب٠ب اٌؼشث١خ ٚا٦ع١ِ٩خ. صُ ئْ 

اعزخذاَ أعٙضح ا٦ػ٩َ اٌؼشث١خ ٌٍخطبة اٌؾىِٟٛ ٚٔؾشاد ا٤خجبس اٌّطٌٛخ عؼً 

نبئ١بد اٌؼشث١خ ـ ِٕٚٙب اٌغض٠شح ـ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّؾب٘ذ اٌؼشثٟ ٠زغٗ ٔؾٛ اٌف

ِخزٍف اٌز١بساد اٌغ١بع١خ ٚاٌفىش٠خ ٚاٌزؼج١ش اٌؾش ٚاٌذ٠ّمشاهٟ، ِغزّذح 

ِقذال١زٙب ِٓ رؾشس٘ب ِٓ اٌشلبثخ اٌؾى١ِٛخ، ٚرؼىظ ثزٌه ٚعٙبد ٔظش ؽٛي 

 لنب٠ب اٌؾشق ا٤ٚعو، ٠إِٓ ثٙب اٌىض١شْٚ ٨ٚ رغذ هش٠مٙب ئٌٝ ا٦ػ٩َ اٌشعّٟ. 

ذٚ أْ ػذَ ٔضا٘خ أٚ ؽ١بد٠خ ٚعبئً ا٦ػ٩َ اٌغشث١خ فٟ أصِخ اٌخ١ٍظ ٠ج

، لذ دفؼذ ثبرغبٖ ئٔؾبء اٌؾجىبد اٌفنبئ١خ اٌؼشث١خ ـ ٚخبفخ اٌغض٠شح ـ 0660

ٌزإوذ ٔغبؽٙب ٚؽنٛس٘ب فٟ ا٤صِبد اٌؼشث١خ _اٌغشث١خ. ٚلذ ٔظّذ اٌغض٠شح 

ا٤خ١شح، فٟ ظً اٌزٛرش ِإرّشاً ػٍٝ ا٦ٔزشٔذ، ٌزم٠ُٛ أدائٙب خ٩ي اٌغٕٛاد ا٤سثغ 

إٌبعُ ػٓ ثشاِغٙب. ٚأوذ اٌّغإٌْٚٛ ف١ٙب أٔٙب ٌٓ رزؾٛي ػٓ ع١بعبرٙب اٌؾشح. 
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ٚهبٌت ثؼُل اٌّؾزشو١ٓ فٟ اٌّإرّش ثخفل دسعخ ؽشاسح اٌجشاِظ. ٚأػشة 

آخشْٚ ػٓ ِخبٚفُٙ ِٓ أْ اٌنغٛه عٛف رإصش ػٍٝ ٘بِؼ اٌؾش٠خ ف١ٙب. ف١ّب 

ػٍٝ أعبعٙب اخز١بس اٌن١ٛف، ٚالزشؽٛا  هبٌت آخشْٚ ثشفغ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ ٠زُ

دػٛح أؽخبؿ ٠زّزؼْٛ ثزاد اٌّغزٜٛ ِٓ اٌخجشح، ِٓ أعً ػشك ٚعٙبد ٔظش 

 ِخزٍفخ. 

ِٚٓ ث١ٓ ا٨ٔزمبداد اٌؾبدح اٌّٛعٙخ ئٌٝ اٌغض٠شح، اٌّمبٌخُ اٌزٟ وزجٙب 

اٌقؾفٟ ا٠٦شأٟ أ١ِش هب٘ش فٟ فؾ١فخ ٚٚي عزش٠ذ عٛسٔبي، فٟ رؾش٠ٓ 

، ؽٛي لٕبح اٌغض٠شح؛ ٚأؽبس ف١ٙب ئٌٝ أْ اٌمٕبح ٟ٘ اٌّىبْ 4110اٌضبٟٔ/ ٔٛفّجش 

١غ اٌمنب٠ب اٌؼشث١خ؛ اٌٛؽ١ذ اٌزٞ ٠ّىٓ ٌٍؼشة، ٚاٌّغ١ٍّٓ ثؾىً ػبَ، ِٕبلؾخ عّ

ٚٔمً ٚفف اٌقؾفٟ ا١ِ٤شوٟ ٌٙب ثأٔٙب "ص٘شح رٕؾ١و اٌذ٠ّمشاه١خ ف١ٙب". ٌىٓ 

٠زغبءي هب٘شٞ: ِب ٟ٘ ِقذال١خ اٌمٕبح؟ ٠ٚشٜ أٔٙب رنش ثبٌٕمبػ أوضش ِٓ أٞ 

ِؾطخ أخشٜ، ٚرٕؾت ثغججٙب خ٩فبد ث١ٓ اٌؾىِٛبد، وبٌخ٩ف اٌمطشٞ_ 

خ، ٚرٕزمذ ؽىِٛبد ػشث١خ، ٚرؾغغ اٌّقشٞ، ٚرًّٙ اٌؾإْٚ اٌمطش٠خ اٌذاخ١ٍ

اٌزطشف ٚا٤ف١١ٌٛٓ ا٦ع١١ِ٩ٓ، ٚرإوذ أْ أ١ِشوب ٚاٌغشة ٚساء وً ِقبئت 

اٌؼشة، ٚرغؼً اٌقشاع ث١ٓ ا٦ع٩َ ٚا١ٌٙٛد٠خ ٚاٌّغ١ؾ١خ ِؾٛساً ٌٙب، ٨ٚ رذػٛ 

اٌذاػ١ّٓ ٌٍغ٩َ ئٌٝ ثشٔبِغٙب، ٚرٕمً أخجبس اٌمبػذح ٚلبدرٙب أوضش ِٓ ِشح...ئٌخ. 

ٞ ئٌٝ لٕبح ػشث١خ فنبئ١خ ِغزمٍخ، ٤ْ اٌغض٠شح ٌُ رٕغؼ فٟ رٌه، ٤ٔٙب ٚدػب هب٘ش

 رؼًّ ثبٌؼٛاهف ٚا٨ٔفؼب٨د ثذ٨ً ِٓ اٌؼم١ٔ٩خ ٚاٌّمبسثخ اٌغ١بع١خ 

ٚوزت خبٌذ اٌذخ١ً فٟ فؾ١فخ ا٨رؾبد ا٦ِبسار١خ أْ اٌغض٠شح ٟ٘ اٌزٟ 

اٌغؼٛد٠خ  أصبسد اٌخ٩ف ث١ٓ اٌغؼٛد٠خ ٚلطشن فٟٙ ثشأ٠ٗ رغطٟ رؾشوبد اٌغ١بعخ

أوضش ِٓ أؽذاس اٌمن١خ اٌفٍغط١ٕ١خ، ٚرمغ فٟ ئؽىب١ٌخ ِٓ ؽ١ش ١ٍِٙب اٌّغزّش ئٌٝ 

اعزٙذاف إٌمذ فٟ ثشاِغٙب ٚرمبس٠ش٘ب ٚأخجبس٘ب، ثٛففٙب أداحً ث١ذ اٌغ١بعخ 

اٌمطش٠خ، ٚٔضٚي اٌىض١ش ِٓ ثشاِغٙب ئٌٝ ِغزٜٛ اٌخطبث١خ ٚاٌغٛغبئ١خ ٚا٦دأخ 

رجشئخ آخش؛ ٟٚ٘ غ١ش ِٕغغّخ ِغ اٌّفَٙٛ اٌزٞ اٌّىؾٛفخ ٌٙزا إٌظبَ أٚ ران، ٚ

رمَٛ ػ١ٍٗ، ٨ٚ ِغ اٌخطبة اٌزٞ رجؾش ثٗ، ٤ٔٗ ٠ؾزبط ئٌٝ اعزم١ٌ٩خ ١ِٕٙخ 
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ٚع١بع١خ. ٚاٌغجت فٟ رٌه ٘ٛ رجؼ١زٙب ٌٍم١بدح اٌمطش٠خ، اٌزٟ رش٠ذ أْ رٍؼت دٚساً 

لطش أْ أوجش ِٓ ؽغّٙب ع١بع١بً ٚالزقبد٠بً، ٚ٘زا ٨ ٠زُ ػجش اٌغض٠شح ٨ٚ رغزط١غ 

 رٕبفظ ثٗ اٌغؼٛد٠خ ِٚقش. 

 

 انًبحث انثبًَ : حغطٍت قُبة انجزٌرة نهثّىراث انعربٍت

   اوال: أهذاف قُبة انجزٌرة

 حُقسى أهذاف أي قُبة حهفزٌىٍَت فضبئٍت إنى يسخىٌٍٍ: 

ع١بعٟ ثبِز١بص، رغؼٝ ِٓ خ٩ٌٗ ٌذػُ ٚرؾم١ك ع١بعخ اٌغٙخ اٌّبٌىخ أٚ  -

اٌذٌٚخ اٌّٛعٛدح ف١ٙب اٌمٕبح، أٚ خبسط ٘زا  إٌّؾئخ ٌٍمٕبح، ئِب داخً ٔطبق

 إٌطبق. 

ئػ٩ِٟ ٠زؼٍك ثطج١ؼخ ا٦ػ٩َ، ٚمشٚساد رط٠ٛشٖ، ٚإٌّبفغخ  -

 ا٦ػ١ِ٩خ ث١ٓ اٌمٕٛاد اٌفنبئ١خ ا٤خشٜ.

وفًٍب ٌخصم ببألهذاف حُقسى أهذاف قُبة انجزٌرة بٍٍ سٍبسٍت 

 وإعاليٍت: 

 األهذاف انسٍبسٍت: -1

دٚافغ دٌٚخ )لطش( ِٓ ئٔؾبء اٌمٕبح، ٚرُ رؾذ٠ذ٘ب عبثمبً ثشغجخ اٌم١بدٖ  -

اٌغذ٠ذح فٟ أْ رّٕؾٙب اٌمٕبح فٛربً خ١ٍغ١بً ٚئل١ّ١ٍبً ٚد١ٌٚبً ِغّٛػبً 

ٚوج١شاً، ٚ٘ٛ ِب رُ فؼ٩ً، فٍُ رؼذ )لطش( ثؼذ اٌغض٠شح وّب لجٍٙب ع١بع١بً 

١خ ٚاٌغ١بعخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ ا٦ل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ، ثبٌزٕبغُ ِغ اٌذثٍِٛبع

 اٌغذ٠ذح اٌزٟ أٔزغٙب ا١ِ٤ش )ؽّذ( ٚٚص٠ش خبسع١زٗ )ؽّذ ثٓ عبعُ(. 

 األهذاف اإلعاليٍت:  -2

عبءد اٌغض٠شح ٌٍؾبعخ اٌٍّؾخ ِٓ أعً ٚعٛد ئػ٩َ ع١بعٟ ػشثٟ  -

ِغزمً ٠زّزغ ثؾش٠خ ئػ١ِ٩خ وج١شح، ٨ٚ ٠خنغ ٌٍٕظبَ اٌغ١بعٟ 

داسح ا١ِٕ٤خ اٌشعّٟ اٌؼشثٟ، ٚثبٌزبٌٟ ٨ ٠خنغ ٌّمـ اٌشل١ت ٚا٦

ٌٍّإعغخ ا٦ػ١ِ٩خ، ٚرغؼٝ اٌمٕبح ٩ٌثزؼبد ػٓ اٌّؾ١ٍخ ٚا٦ل١ّ١ٍخ، فٟٙ 

رؾبٚي أْ رخبهت اٌّٛاهٓ اٌؼشثٟ ثؾىً ػبَ، ٚرىْٛ عغشاً ئػ١ِ٩بً 
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ؽنبس٠بً، ٠غًٙ أزمبي اٌخجش ٌٍّؾب٘ذ٠ٓ اٌؼشة، ٠ٚز١ؼ ٌُٙ ا٨ه٩ع 

د اٌغ١بعخ، اٌذائُ ٚاٌّغزّش ػٍٝ آخش اٌّغزغذاد فٟ اٌؼبٌُ فٟ ِغب٨

 ٚاٌّبي، ٚا٤ػّبي، ٚاٌجشاِظ اٌزشف١ٙ١خ . 

رطج١ك ؽؼبس "اٌشأٞ ٚاٌشأٞ ا٢خش" سغجخ ِٕٙب فٟ ِٕبفغخ اٌمٕٛاد  -

ا٤عٕج١خ فٟ اٌّغبي ا٦خجبسٞ ِٓ ؽ١ش اٌؾىً ٚاٌّنّْٛ، ؽ١ش رزجٕٝ 

رؼ١ُّ ٔؾشح ئخجبس٠خ راد ئ٠مبع عش٠غ ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌنٛء أوضش ِٓ اٌخجش 

 اٌّمشٚء . 

اٌذخٛي ٌؼبٌُ ِٕبفغخ اٌمٕٛاد اٌفنبئ١خ اٌغشث١خ اٌزٟ اؽزىشد  وّب أربؽذ -

 اٌجش، ٚاٌشٚا٠خ ٥ٌؽذاس اٌؼب١ٌّخ ٚاٌؼشث١خ ٌفزشاد ه٠ٍٛخ . 

عبءد ٌٛلف ا٨ؽزىبس اٌغؼٛدٞ ٌمطبع ا٦ػ٩َ اٌؼشثٟ، ؽ١ش ع١طشد  -

اٌغؼٛد٠خ ػٍٝ اٌمغُ ا٤وجش ِٓ ٚعبئً ا٦ػ٩َ اٌؼشث١خ ثبٌٍّى١خ 

 ٚاٌز٠ًّٛ .

ذ٠ُ اٌجشاِظ اٌؾٛاس٠خ، ٚاٌزغغ١ٍ١خ، ٚاٌٛصبئم١خ اٌزٟ رغذٞ رّىٕذ ِٓ رم -

 اٌّؾب٘ذ اٌؼشثٟ ٚفىشٖ .

 رؼض٠ض صمخ اٌّؾب٘ذ٠ٓ اٌؼشة فٟ ئػ٩ُِٙ، خبفخ فٟ ِغبي ا٤خجبس.  -

 ٚعؼذ اٌغض٠شح رمذ٠ُ اٌخذِبد ا٦ػ١ٔ٩خ ا١ٌّّضح . -

ئؽغبط اٌّغإ١ٌٚٓ اٌمطش١٠ٓ ثمذسح اٌخذِخ ا٦خجبس٠خ ثبٌمٕٛاد اٌفنبئ١خ  -

ث١خ، ػٍٝ ِٕبفغخ ا٤خجبس فٟ اٌّؾطبد ا٤عٕج١خ، ٚسغجخ لٕبح اٌؼش

 اٌغض٠شح فٟ ِٕبفغخ ٘زٖ اٌّؾطبد. 

رٙذف لٕبح اٌغض٠شح ئٌٝ رمذ٠ُ ٔؾشح ئخجبس٠خ راد ؽىً فٕٟ ع١ًّ ٚئ٠مبع  -

عش٠غ، ٚرؼزّذ ػٍٝ اٌقٛسح أوضش ِٓ اٌخجش اٌّمشٚء، ثب٦مبفخ ئٌٝ 

٩ٌٔفشاد ثب٤خجبس اٌٙبِخ، اٌق١بغخ اٌزٍفض١ٔٛ٠خ ٌٍخجش ٚرٛف١ش اٌّشاع١ٍٓ 

اٌزٟ ر١ّض اٌّؾطخ ا٦خجبس٠خ، ٚرمذ٠ُ ٔؾشح ئخجبس٠خ ِؾٛلخ رغزة 

 اٌّؾب٘ذ ٌىٟ ٠زبثؼٙب" 

 

 ثبٍَب :  دور قُبة انجزٌرة أثُبء  انثىراث انعربٍت 

ٌؼجذ اٌغض٠شح دًٚسا ١ِّضاً فٟ رغط١خ أؽذاس اٌضّٛساد اٌؼشث١خ ِٕز ثذا٠برٙب، 

مطت وبدساً ٚظ١ف١بً ِٓ فؾف١١ٓ ٚئراػ١١ٓ ١٘ٚئخ ؽ١ش اعزطبػذ اٌغض٠شح أْ رغز
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ئداسح، ر١ّضٚا ثارمبْ ٌغخ اٌؾٛاس ا٦ػ٩ِٟ، ٚاٌزمذ٠ُ اٌقؾفٟ، ٚاٌخجشح ا٦ػ١ِ٩خ، 

ٚخبفخ ِّٓ وبٔٛا ُِٕٙ ٠ؼٍّْٛ ث١ٙئخ ا٦راػخ اٌجش٠طب١ٔخ فمذِٛا ٌٍغض٠شح خ٩فخ 

ىبٔٛا عٛاء فٟ خجشارُٙ ٚرغبسثُٙ فن٩ً ػٓ ئعبدرُٙ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍض٠خ ثارمبْ، ف

اٌذٚؽخ أٚ ٌٕذْ لبدس٠ٓ ػٍٝ فزؼ خطٛه اٌؾٛاس ِغ ِخزٍف اٌؾخق١بد اٌغ١بع١خ 

ٚاٌفىش٠خ اٌؼشث١خ ٚا٤عٕج١خ ثؾىً ِز١ّض. ٚرؼمت ؽٛي ٘زا اٌّٛمٛع ِز٠ؼخ 

ا٤خجبس فٟ اٌمٕبح خذ٠غخ ثٓ لٕخ )عضائش٠خ( ثمٌٛٙب: "ئْ ص٩ِءٔب ٠ٕزّْٛ ئٌٝ 

ٚئع١١ِ٩ٓ، ٠ُٚؾذس ٘زا صشاًء فٟ أعٍٛثٕب  ِخزٍف اٌزٛعٙبد اٌغ١بع١خ ِٓ ؽ١ٛػ١١ٓ

 اٌفىشٞ ٚا٦ػ٩ِٟ ػٕذ رؼبٍِٕب ِغ ا٤ؽذاس" 

 

ٚلذ عبُ٘ ؽزف لّش "ٔب٠ً عبد" ػٓ ثبلزٗ فٟ اصد٠بد ئلجبي اٌّؾب٘ذ٠ٓ 

ػٍٝ لٕبح اٌغض٠شح، ٌزقجؼ ٨ػجبً أعبع١بً فٟ رؾش٠ه اٌضٛساد اٌؼشث١خ، ٚرجٕذ 

خ ٨ ع١ّب فٟ ا٠٤بَ ا٤خ١شح  ّّ اٌقٛد اٌّؼبسك ٌٍؾىِٛبد، ٚأؽشصد ِىبعت ع

 ٌغمٛه أٚي سئ١ظ ػشثٟ. 

س ثّٛمٛػ١خ ٚؽ١بد٠خ فٟ اٌجؾش٠ٓ. فٟ ؽ١ٓ أٔٙب فؾٍذ فٟ رغط١خ ا٤ؽذا

فؼٕذِب ٚفٍذ اٌضّٛسح ئٌٝ دٚي اٌغٛاس اٌخ١ٍغٟ افطذِذ اٌمٕبح ثأعٕذح ع١بع١خ 

ٚخطٛه ؽّش، فّب ؽذس فٟ اٌجؾش٠ٓ ِٓ ئػ٩ْ ؽبٌخ اٌطٛاسب، ٚدخٛي دسع 

اٌغض٠شح، ِٚب رؼشك ٌٗ اٌّٛاه١ٕٓ ِٓ لّغ ٚرش١٘ت ئٔؾقش فٟ اٌجؾش٠ٓ دْٚ 

ش ئرغّذ رغط١خ اٌغض٠شح ٌّب ؽذس ٕ٘بن ثبٌزؼز١ُ اٌؾشٚط ٌٍؼبٌُ اٌخبسعٟ، ؽ١

 ٚاٌزؼ١ُّ اٌفنفبك، ٚأمؾذ ِقذال١زٙب ػٍٝ اٌّؾه.

ًّ اٌؾؼٛة،  فبٌؾش٠خ ٚاٌذ٠ّٛلشاه١خ ِفب١ُ٘ ٨ رزغضأ، ٟٚ٘ ٚاؽذح ٌى

ٚا٤خجبساٌّزؼٍمخ ثبٌؾشان فٟ دٚي اٌخ١ٍظ )ِٓ اٌجؾش٠ٓ ئٌٝ اٌغؼٛد٠خ، ٚػّبْ 

ٍَ ػٍٝ ؽبؽخ اٌمٕبح، ِّب دفغ ئٌٝ ئعزمب٨د ٚلطش( ٌُ رغطٝ ئػ١ِ٩بً ُأٚ ِّشد ثغ ٩

عّبػ١خ فٟ سِٛص٘ب ا٦ػ١ِ٩خ )وغغبْ ثٓ عّذِٚذ٠ش اٌّىزت ا٦ػ٩ِٟ ٌٍمٕبح( فٟ 

 ث١شٚد ٚأؽذ أثشص ِشاع١ٍٙب.
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فٟ ؽ١ٓ ِبسعذ لٕبح اٌغض٠شح فٟ ثذا٠خ ا٤ؽذاس فٟ عٛس٠ب اٌزؼز١ُ 

ب فٟ خنُ ِؼشوخٍ ا٦ػ٩ِٟ، ٌىٕٙب ٚأِبَ رطٛس ا٤ؽذاس فٟ عٛس٠ب، ٚعذد ٔفغٙ

ًٍ ِىؾٍٛف ٚٚامؼ عؼً  ؽشعٍخ رخٛمٙب مّذ إٌظبَ. ٚظٙش أؾ١بص٘ب ثؾى

ِقذال١زٙب رغمو، ٌززؾٛي ثزٌه ِٓ ٚع١ٍخ ئخجبس٠خ ئٌٝ أداح رؾش٠ن١ّخ رغؼٝ ئٌٝ 

 رأع١ظ ا٤ٚمبع فٟ عٛس٠ب.

ظٙشد اٌغض٠شح ثّظٙش اٌٍّّٛن ٌغٙبد ِؾجٛ٘خ، ِٚشرجطخ ثٕؾش ع١بعخ 

ًٍ غ١ش ِٕٟٙ ػٍٝ فٛس ِٛلغ اٌفٛمٝ اٌخ٩ّلخ فٟ اٌّ ٕطمخ. ٚاػزّذد ثؾى

اٌزٛافً ا٨عزّبػ١بٌف١غجٛن ٚاٌٙٛارف إٌمّبٌخ، ِٓ دْٚ أْ رزؾّشٜ ِقذس٘ب، 

ِٚىبْ ئسعبٌٙب، ٚرٛل١ذ ا٦سعبي. وّب ٚاػزّذد ػٍٝ ؽٙٛد ػ١بْ ِغٌٟٙٛ 

اٌٛفف ٚاٌشعُ، ٚاٌزمذ ثّؼبسم١ٓ ِٓ اٌخبسط ثٛففُٙ ِؾ١ٍٍٓ، دْٚ أْ 

 قؾ١ؼ، فٟ ِغبٌطخ ٌٍشأٞ اٌؼبَ اٌؼشثٟ ٚاٌذٌٟٚ. رؼّشفُٙ اٌزؼش٠ف اٌ

٠ٚجمٝ ٘زااٌغإاي فٟ ػٙذح ا٦عبثخ: ً٘ لٕبح اٌغض٠شح ِغزؼّذح ٨ؽزنبْ 

ؽٗ اٌغض٠شح فٟ  ّٛ ثبلٟ اٌضّٛساد اٌؼشث١خ، ثمذٍس ِٓ اٌّغبٚاح ا١ٌّٕٙخ؟ ٕ٘بن ِٓ ٠

رغط١زٙب ٥ٌؽذاس. ٘زا ِب رمٌٛٗ اٌّزبثؼخ اٌّىضّفخ ٤خجبس اٌغض٠شح، ِٚغشٜ 

ٍْ ا ٤ؽذاس: اػزّبد أعٍٛة اٌزؼ١ّخ فٟ ِىبْ، ٚا٦ظٙبس اٌفبمؼ ٚإٌّؾبص فٟ ِىب

 آخش.

ئعزطبػذ اٌغض٠شح أْ رؾذس رغ١١شاً ؽب٩ًِ فٟ ِغبي اٌجش اٌفنبئٟ 

ا٦خجبسٞ اٌؼشثٟ، ثشفؼٙب ؽؼبس "اٌشأٞ ٚاٌشأٞ ا٢خش" أٞ أٙب رز١ّض ثبٌقجغخ 

فٟ ِغبي ا٤خجبس، ٠ٚطٍك ا٦خجبس٠خ، ٚرؼزجش أٚي لٕبح فنبئ١خ ػشث١خ ِزخققخ 

 ػ١ٍٙب أٔٙب" أٚي لٕبح ئخجبس٠خ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ".

اٌجشاِظ اٌؾٛاس٠خ اٌؾ١خ اٌزٟ ٨ رغذ ٔبفزح أِبَ سأٞ، ٨ٚ رغذ ؽشعبً فٟ هشػ  -0

 أدق اٌمنب٠ب ػٍٝ ِبئذح إٌمبػ ٚاٌّؾبوّخ إٌّطم١خ. 

إٌذٚاد اٌغ١بع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ، اٌزٟ ٠ؾبسن ف١ٙب ػٍّبء ِٚزخققْٛ  -4

 ب٘ذْٚ ِٙزّْٛ ػٓ هش٠ك اٌٙبرف أٚ اٌفبوظ أٚ ا٦ٔزشٔذ. ِٚؾ

 اٌجشاِظ اٌٛصبئم١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌضمبف١خ.  -3

 اٌجشاِظ اٌزٟ رزٕبٚي ا٘زّبِبد اٌقؾبفخ اٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ.  -2
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٘زا ثب٦مبفخ ئٌٝ رمذ٠ُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجشاِظ اٌغ١بع١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌضمبف١خ، 

ِظ أوضش ِٓ سأٜ، ٚثشٔبِظ ِب ٚساء ِٕٚٙب: ثشٔبِظ ا٨رغبٖ اٌّؼبوظ، ٚثشٔب

ا٤ؽذاس، ٚثشٔبِظ ِٕجش اٌغض٠شح، ٚثشٔبِظ ث٩ ؽذٚد، ٚثشٔبِظ اٌّؾٙذ اٌؼشالٟ، 

ٚثشٔبِظ اٌٍّف ا٤عجٛػٟ، ٚثشٔبِظ ِٛلغ اٌؾذس، ٚثشٔبِظ رؾذ اٌؾقبس، 

ٚثشٔبِظ اٌؾٛاس اٌّفزٛػ، ٚثشٔبِظ اٌؼشاق ِب ثؼذ اٌؾشة، ٚثشٔبِظ لنب٠ب 

 اٌغبػخ.

ٗ اٌغض٠شح ِٓ ٔغت ِؾب٘ذح ٌذٜ اٌّؾب٘ذ اٌّقشٞ لجً سغُ ِب ؽممزو

، ٌىٕٙب ٚاعذ ِأصلبً ٌُ رٛاعٙٗ ِٕز ٔؾأرٙب ١ٔٛ٠4103ٛ  31صٛسح ِقش اٌضب١ٔخ فٟ 

وبٌّأصق اٌزٞ ػبؽزٗ خ٩ي رٍه اٌفزشح، ثغجت ِخبٚفٙب ِٓ أْ ٠زُ ؽغجٙب ِٓ اٌجش 

ثٟ، ٚأْ فٟ اٌّبئخ ِٓ اٌّؾب٘ذ٠ٓ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼش 67فٟ ِقش، اٌزٟ رّضً ٌٙب 

اٌزٟ رؾغجٙب ِٕز ٔؾأرٙب، ثؼذ ِٛعبد اٌؾغت اٌزٟ  00رىْٛ ِقش ٟ٘ اٌذٌٚخ سلُ 

هبٌزٙب ِٓ اٌغضائش ٚفٍغط١ٓ ٚاٌؼشاق ٚعٛس٠ب ٚدٚي ػشث١خ وض١شح. ٠ُٚؾغت ٌٙب 

أٔٙب رٛاعذد فٟ ِٕطمزٟ ساثؼخ ٚإٌٙنخ ه١ٍخ ا٨ػزقب١ِٓ، صُ ٌُ رغزطغ أْ 

 ً ِٓ أْٚ رٟ فٟ ٚعٟ ثٟ عٟ.رٛافً رغط١خ فل ا٨ػزقب١ِٓ، ٚاوزفذ ثبٌٕم

ؽ١ش خققذ اٌمٕبح ِغبؽبد ٚاعؼخ ػٍٝ ؽبؽزٙب ٌزغط١خ اٌضٛساد اٌؼشث١خ ،      

فؼٍٝ فؼ١ذ اٌضّٛسح فٟ ِقش خّققذ لٕبحً ٌٍجّش ِٓ ِقش أعّزٙب "اٌغض٠شح 

ِجبؽش ِقش". ٌزغط١خ رطٛساد ا٤ؽذاس فٟ ِقش ٚرغ١ٍو اٌنٛء ػ١ٍٙب،  ؽ١ش 

اثط١ٓ فٟ ١ِذاْ اٌزغش٠ش، ٌزؾقً ػٍٝ ٌمت ٌٍّش 42\42فزؾذ خطٛه ٘ٛارفٙب 

 "."ٌغبْ ؽبي صٛسح ١ِذاْ اٌزؾش٠ش

ب ئػ١ِ٩بً ػٍٝ ثؼل اٌضّٛساد ا٤خشٜ، ثؾزّٝ  ًّ فٟ ؽ١ٓ فشمذ رؼز١

فبٌغض٠شح سغُ أٔٙب ِب صاٌذ رؼزجش  اٌؾغظ ٚاٌطشق اٌزم١ٕخ ٚا٦ػ١ِ٩خ اٌّزطٛسح

اٌمٕبح ا٤لٜٛ ٌذٜ لطبع ػش٠ل ِٓ اٌّؾب٘ذ٠ٓ، فٟ ِقش ٚثؼل اٌذٚي اٌؼشث١خ، 

ئ٨ أْ ٕ٘بن ِؾب٨ٚد رغشٜ ؽب١ٌبً ٌٛلفٙب ثؾىً لبٟٔٛٔ، ِّب ع١إصش وض١شاً ػ١ٍٙب، 

وٛٔٙب وٛٔذ لبػذح ِٓ اٌّؾب٘ذ٠ٓ فٟ ِقش ٌُ رٕغؼ أٞ لٕبح ػشث١خ فٟ فٕؼٙب، 

، عبء أْ ٨4100رؾبد ئراػبد اٌذٚي اٌؼشث١خ ػٓ اٌجش اٌفنبئٟ ػبَ ففٟ رمش٠ش 
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. 4116لٕبح ػٓ ػبَ  36ثض٠بدح  633ػذد اٌمٕٛاد اٌفنبئ١خ اٌؼشث١خ ٚفً ئٌٝ 

ٚسغُ ٘زا اٌىُ ِٓ اٌمٕٛاد، رزقذس ؽجىخ اٌغض٠شح أػٍٝ ٔغت اٌّؾب٘ذح، فٟ ؽ١ٓ 

، اٌزٟ MBC فؾٍذ لٕٛاد ػشث١خ وض١شح ػٍٝ ِٕبفغزٙب، ثّب فٟ رٌه ِؾب٨ٚد

ِقش. ٚؽبٚي ارؾبد MBCعؼذ وض١شاً ئٌٝ ئٔؾبء لٕٛاد ٌٍّٕبفغخ، آخش٘ب لٕبح 

ا٦راػخ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ اٌّقشٞ ئٔؾبء لٕبح ِٕبفغخ، ٌىٓ وً اٌّؾب٨ٚد ثبءد 

ثبٌفؾً، فؼٕذِب أُٔؾئذ اٌمٕٛاد اٌّزخققخ لبي ا٦ػ٩ِٟ ؽغٓ ؽبِذ، اٌزٞ سأط 

ْٛ أُ٘ لٕبح ئخجبس٠خ ٚعزٕبفظ اٌغض٠شح. ٘زٖ اٌمٕٛاد، ئْ لٕبح ا١ًٌٕ ٥ٌخجبس عزى

 ٚثؼذ ئٔؾبئٙب ثفزشح ٌُ ٠ىٓ ٌٙب رأص١ش ٠زوش.

 

 انًبحث انثبنث: َهبٌت انهًٍُت االعاليٍت نقُبة انجزٌرة

 انعربً ورٌبدحهب نإلعالو

ثذأ اٌؼقش اٌز٘جٟ ٌمٕبح اٌغض٠شح فٟ ا٨ٔؾغبس، ٚثذأد فٛسرٙب رزذ٘ٛس 

ٌذٜ اٌشأٞ اٌؼبَ اٌؼشثٟ، ثؼذِب ٌُ رؼذ رؾىً اٌؾذس ٨ٚ اٌّشعغ ا٦ػ٩ِٟ. ٚرزؼذد 

ا٤عجبة. ٌىٓ اٌؼبًِ اٌشئ١غٟ ٠جمٝ ٘ٛ اٌذٚس اٌغ١بعٟ اٌزٞ رمّقزٗ ثؾىً وج١ش 

 زغبٚصاً ٌٍؾذٚد. ٌٍغب٠خ، ِّب عؼً ِٕٙب هشفبً ٨ٚػجبً ع١بع١بً ِ

ٚرؾزً لٕبح اٌغض٠شح ِىبٔخ خبفخ فٟ ربس٠خ ا٦ػ٩َ اٌؼبٌّٟ، ١ٌٍّّضاد 

اٌزٟ هجؼذ ِغ١شرٙب، ٚرزغٍٝ أعبعبً فٟ ِغبّ٘زٙب اٌشئ١غ١خ فٟ خٍك سأٞ ػبَ 

ػشثٟ لٛٞ ِٓ اٌّؾ١و اٌٝ اٌخ١ٍظ، ػ٩ٚح ػٍٝ اٌغب١ٌخ اٌؼشث١خ فٟ اٌخبسط. ِٚٓ 

٠جخ اٌزٟ أفشدد ثٙب، ثؾىُ أٔٙب سٚعذ مّٓ ا١ٌّّضاد ا٤خشٜ اٌّفبسلخ اٌغش

ٌٍذ٠ّمشاه١خ سغُ أْ اٌّّٛي اٌشئ١غٟ ٌٙب ٟ٘ دٌٚخ لطش، اٌزٟ رَُقّٕف ِٓ أعٛأ 

اٌذٚي فٟ ؽش٠خ اٌزؼج١ش ٚاٌذ٠ّمشاه١خ فٟ رمبس٠ش اٌّإعغبد اٌذ١ٌٚخ. ٨ٚ ٠ّىٓ فُٙ 

 أذ٨ع اٌشث١غ اٌؼشثٟ ثذْٚ دٚس لٕبح اٌغض٠شح، اٌزٟ ػٍّذ ٌّذح رفٛق اٌؼمذ ِٓ

اٌضِٓ ػٍٝ رٕبٚي ِٛمٛػبد ؽغبعخ ٌٍغب٠خ، ِضً فغبد ا٤ٔظّخ اٌؼشث١خ، 

ٚخشٚلبد ؽمٛق ا٦ٔغبْ، ٚاٌزخٍف، ٚغ١بة اٌذ٠ّمشاه١خ؛ ِّب عؼٍٙب ؽذ٠ش 
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اٌؾبسع اٌؼشثٟ. ئر رغغذ اٌغض٠شح اٌّمٌٛخ اٌّؼشٚفخ فٟ ػٍَٛ ا٦ػ٩َ ثبٌذٚس 

 اٌشئ١غٟ ٌٍقؾبفخ فٟ اٌزغ١١ش اٌّغزّؼٟ ٚاٌغ١بعٟ.

اٌغض٠شح أػزجشد مّٓ اٌض٩س لٕٛاد ا٤وضش رأص١شاً فٟ اٌؼبٌُ ـ سغُ أْ 

ٟٚ٘ عٟ ئْ ئْ، ٚثٟ ثٟ عٟ ـ ٚاٌزٟ ٌؼجذ دٚساً فٟ اٌشث١غ اٌؼشثٟ، ئ٨ أٔٙب 

لذ ؽٍّذ ٔٙب٠خ  4104رغغً رشاعؼبً وج١شاً فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ. ٚئرا وبٔذ عٕخ 

اٌغض٠شح ٧ٌػ٩َ  لذ رؾًّ ِؼٙب ٔٙب٠خ س٠بدح 4103"اٌؼقش اٌز٘جٟ" ٌٍمٕبح، فغٕخ 

اٌؼشثٟ، ٚرؾٌٛٙب اٌٝ لٕبح ػبد٠خ رؼ١ؼ ػٍٝ "ِبم١ٙب اٌّغ١ذ. ِٚٓ خ٩ي عشد 

ٚلشاءح ا٦ػ٩َ اٌؼشثٟ، ٠زج١ٓ رشاعغ اٌغض٠شح وّقذس ٥ٌخجبس، ثً ثّب فٟ رٌه 

٧ٌػ٩َ اٌغشثٟ. فٟ اٌٛلذ رارٗ، أفجؾذ اٌغض٠شح اٌش٠بم١خ رؾظٝ ثب٘زّبَ ػٍٝ 

ا ٠ؼٕٟ إٌظش اٌٝ ِإعغخ اٌغض٠شح وّإعغخ ؽغبة اٌغض٠شح ا٦خجبس٠خ، ٚ٘ز

ئػ١ِ٩خ ٌٍزشف١ٗ ثً اٌزٛػ١خ. ٌُٚ ٠ؼذ ِٛلغ اٌمٕبح ٠غغً ئلجب٨ً وج١شاً فٟ اٌؼبٌُ 

اٌؼشثٟ. ٚ٘زٖ اٌقفبد اٌزٟ رجشص رشاعغ اٌغض٠شح، رغغً فٟ ع١ّغ ِٕبهك اٌؼبٌُ 

اٌؼشثٟ ِٚٓ مّٕٙب اٌّغشة. ٚؽٛي ا٤عجبة اٌزٟ رمف ٚساء ٘زا اٌزشاعغ اٌزٞ 

 ٠زؾذس ػٕٗ اٌغ١ّغ، سفذد أٌف ثٛعذ ِب ٠ٍٟ:

اٌذٚس اٌغ١بعٟ اٌّضدٚط اٌزٞ لبِذ ثٗ لٕبح اٌغض٠شح فٟ اٌشث١غ اٌؼشثٟ ِٓ  -0

خ٩ي ئسعبء سث١ؼ١ٓ: سث١غ خبؿ ثب٤ٔظّخ اٌغّٙٛس٠خ اٌزٞ ثشػذ فٟ 

رغط١زٗ، ٚخبفخ فٟ رٛٔظ ِٚقش ١ٌٚج١ب ٚعٛس٠ب؛ ٚسث١غ ِٙبدْ فٟ رغط١زٙب 

ٍى١خ. فمذ رمّقذ اٌغض٠شح دٚس ا٩ٌػت اٌغ١بعٟ ٌّب ٠غشٞ فٟ ا٤ٔظّخ اٌّ

ثؾىً ِض١ش ٌٍغب٠خ فٟ ؽبٌخ اٌغّٙٛس٠بد. ٚربس٠خ اٌقؾبفخ ٠إوذ اٌذٚس 

اٌغ١بعٟ ٌٛعبئً ا٨ػ٩َ فٟ اٌزٛع١ٗ ٚاٌزأص١ش، ٌىٓ ١ٌظ ثبٌؾىً ا٩ٌفذ 

ٌٍغض٠شح اٌزٞ عؼً ِٕٙب أداح ئػ١ِ٩خ ِٕؾبصح أٚ ِب ٠ؼشف ثـ"ا٨ػ٩َ 

 اٌؾضثٟ".

إٌمطخ، ٠ؾىً ِب ٠غشٞ فٟ عٛس٠خ ِٕؼطفبً، فبٌؼبٌُ اٌؼشثٟ  ٚػ٩لخ ثٙزٖ

٠شفل ِب ٠مغ فٟ اٌؾبَ ِٓ رمز١ً، ٠ٕٚذد ثغشائُ ٔظبَ ؽضة اٌجؼش ثضػبِخ 

ثؾبس ا٤عذ؛ ٌٚىٕٗ ٌُ ٠مجً فّذ اٌغض٠شح ػٓ عشائُ لٛاد اٌغ١ؼ اٌٛهٕٟ 

اٌؾش. ٚرجمٝ ؽجىخ ا٦ٔزشٔذ ؽجٍٝ ثبٌّمب٨د ٚاٌّٛالف اٌزٟ رؼجش ػٓ ٘زا 

 فل اٌّضدٚط.اٌش
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أغؾبة ػذد ِٓ اٌّشاع١ٍٓ ٚاٌٛعٖٛ اٌىج١شح ِٓ اٌغض٠شح. ٚفٟ ٘زا اٌقذد  -4

ؽىً أغؾبة غغبْ ثٓ عذٚ مشثخ ل٠ٛخ، ٚخبفخ ثؼذِب ألذَ ػٍٝ ئٔؾبء 

 لٕبح ا١ٌّبد٠ٓ، اٌزٟ ٨ رخٛي ثذٚس٘ب ِٓ ِفَٙٛ "ا٨ػ٩َ إٌّؾبص".

ٍذ اٌؼغض ػٓ ا٦ثذاع فٟ ئ٠غبد ثشاِظ عذ٠ذح، ٚأفجؾذ ثشاِظ ؽى -3

 "إٌّؼطف" ـ ِضً "ا٨رغبٖ اٌّؼبوظ" ـ ثّضبثخ ظً ٌّب وبْ ػ١ٍٗ ِٓ لٛح.

 

 انخبحًت :

ٌؼجذ اٌمٕٛاد اٌفنبئ١خ دٚسا ١ِّضا فٟ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ ٌٍّؾب٘ذ اٌؼشثٟ 

ؽ١ش عبّ٘ذ اٌغض٠شح اٌٝ ؽذ وج١ش فٟ ربع١ظ صٛساد ِب٠غّٝ ثبٌشث١غ اٌؼشثٟ 

 ِٚٓ مّٕٙب ِقش .

ٙب لٕبح اٌغض٠شح فٟ ظً ٘زٖ اٌزؾ٨ٛد ، ٘زٖ اٌّىبٔخ اٌزٟ ٚفٍذ ا١ٌ

أؼىغذ ػ١ٍٙب عٍجب،ٚاصشد غٍٝ ِقذال١زٙب ِّب عؼٍٙب رزؼشك ٌٍؾغت ٚا٨ٔزمبد 

ِٓ لجً اٌؾىِٛبد ٚاٌّؾب٘ذ٠ٓ . ؽ١ش رشاعؼذ ِىبٔخ اٌمٕبح ٚافجؾذ رقٕف فٟ 

اهبس اٌمٕٛاد اٌزؾش٠ن١خ ٚاٌّؾبسوخ فٟ اٌزغ١ش،ٚ٘زا اٌزشاعغ اسرجو ثؾىً ِجبؽش 

ال١خ اٌمٕبح ثب٨ؽذاس اٌغبس٠خ فٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ ،ٚو١ف١خ ِؼبٌغزٙب ٌٙب ، ثّذٜ ِقذ

اٌمٕبح فٟ اهبس اٌزغبرثبد ٚاٌزؾبٌفبد اٌزٟ أؼىغذ  ِٚٛلفٙب ِٕٙب ،ؽ١ش دخٍذ

 ػ١ٍٙب ٚػٍٝ ٔغجخ ِؾب٘ذرٙب .

 

 َخبئج انذراست: 

٨ ٠ٛعذ أٞ رأص١ش ٌزغط١خ لٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ ػٍٝ ِغش٠بد ا٨ٔزخبثبد  -0

ِٚغبسارٙب، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ فؾً اٌمٕبح فٟ رغط١زٙب  4102اٌشئبع١خ اٌّقش٠خ 

ا٨ػ١ِ٩خ، ٚفمذأٙب ٌٍضمخ اٌؼب١ٌخ اٌزٟ وبٔذ رزّزغ ثٙب، ٚػذَ رؾم١ك اٌمٕبح 

 ٤٘ذافٙب ٚأعٕذارٙب اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ.

٨ ٠ٛعذ رأص١ش ٌزغط١خ لٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ ػٍٝ ِؾبسوخ إٌبخج١ٓ ٚرغ١١ش  -4

 . 4102ُ ١ٌُِٚٛٙ فٟ ا٨ٔزخبثبد اٌشئبع١خ اٌّقش٠خ رٛعٙبرٙ
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ػذَ رّزغ لٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ ثبٌّٛمٛػ١خ ٚاٌؾ١بد٠خ خ٩ي رغط١زٙب  -3

 . 4102ا٨ػ١ِ٩خ ٩ٌٔزخبثبد اٌّقش٠خ 

ٔؾأح لٕبح اٌغض٠شح ٚرطٛسد فٟ ظً ظشٚف ع١بع١خ عبػذد فٟ ظٙٛس  -2

 ٤ٚعبه اٌؼشث١خ. اٌمٕبح ٚاعزؾٛار٘ب ػٍٝ صمخ ػب١ٌخ ِٚىبٔخ ِشِٛلخ فٟ ا

أْ لٕبح اٌغض٠شح راد أعٕذاد ع١بع١خ خبسع١خ، ٟٚ٘ فبؽجخ خٍف١بد  -7

 أ٠ذ٠ٌٛٛع١خ ٚفىش٠خ رؼًّ ػٍٝ رّش٠ش٘ب ِٓ خ٩ي ع١بعخ ئػ١ِ٩خ ٘بدفخ. 

أْ ٕ٘بن ػ٩لخ ػن٠ٛخ ث١ٓ لٕبح اٌغض٠شح ٚاٌغ١بعخ اٌخبسع١خ اٌمطش٠خ، اٌزٟ  -7

 ٌٍٛفٛي ٌغذح اٌؾىُ.ػٍّذ خ٩ي اٌضٛساد ػٍٝ دػُ ا٦خٛاْ اٌّغ١ٍّٓ 

أْ لٕبح اٌغض٠شح ٟ٘ أؽذ أدٚاد اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ا٤ِش٠ى١خ، ٚلذ ٌؼجذ دٚس  -6

ٌزّش٠ش ٘زٖ اٌغ١بعخ ثخٍك اٌفٛمٝ اٌخ٩لخ فٟ إٌّطمخ ٌنشة ا٨عزمشاس 

 اٌغ١بعٟ ٚا٤ِٕٟ فٟ إٌّطمخ.

أْ اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ٠٨ٌٍٛبد اٌّزؾذح فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ وبٔذ رمَٛ ػٍٝ  -6

اٌفٛمٝ ٚاعزجذاي أٔظّخ اٌؾىُ اٌّٛعٛدح ثب٦خٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ثٙذف خٍك 

رّش٠ش ع١بعزٙب اٌزٟ رٙذف ٌزّض٠ك ا٤لطبس اٌؼشث١خ ئٌٝ د٩٠ٚد خذِخ 

ٌٍّقٍؾخ ا٦عشائ١ٍ١خ أعٛح ثّب ؽقً فٟ ؽىُ ا٦خٛاْ اٌّغ١ٍّٓ فٟ 

 اٌغٛداْ، ٚلذ عبػذرٙب فٟ رٌه لٕبح اٌغض٠شح اٌفنبئ١خ. 
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 -:انًراجع 

ِٛعٝ،ػقبَ: صٛسح ٚعبئً ا٨رقبي ٚأؼىبعبرٙب ػٍٝ ِشاؽً رطٛس اػ٩َ اٌؼشة  -0

 ..047(،  ؿ417اٌمِٟٛ ،ِغٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ اٌؼذد )

اٌغض٠شح، دساعخ ٔمذ٠خ ِٕؾٛسح ػٍٝ  اٌغض٠شح فٟ ا١ٌّضاْ، سؤٜ ٔمذ٠خ فٟ أداء لٕبح -4

 . ػٍٝ اٌشاثو اٌزبٌٟ: 4100أوزٛثش  07ا٨ٔزشٔذ ثزبس٠خ 

https://donkeshotat.wordpress.com/2011/10/16/%D8%A7%D9%84%D8% 

، ِٓ وزبة اٌضٛساد 4100اٌؾغبٚٞ، ػبسف: دٚس اٌغض٠شح فٟ اٌضٛساد اٌؼشث١خ  -3

 .66، ؿ4100ٚػبٌّٕب اٌؼشثٟ، ث١شٚد: ِإعغخ ٘ب٠ٕش٠ؼ ثٛي، 

اٌض٠ذٞ، ِف١ذ: لٕبح اٌغض٠شح وغش اٌّؾشِبد فٟ اٌفنبء ا٦ػ٩ِٟ اٌؼشثٟ، ث١شٚد:  -2

 .34، ؿ4113ؼخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش، داس اٌط١ٍ

اٌغشاث١خ، ِبٌه: ؽجىخ اٌغض٠شح ٚا٘زّبِبد اٌؾجبة اٌؼشثٟ، دساعخ ١ِذا١ٔخ، اٌذٚؽخ:  -7

 .2، ؿ4100ِشوض اٌغض٠شح ٌٍذساعبد ، 

ث٩ٕٙي، ِؾّذ: ا٦ػ٩َ ٚرؾى١ً اٌشأٞ اٌؼبَ ٚفٕبػخ اٌم١ُ ،رؾش٠ش ٚرمذ٠ُ ثٍمض٠ض  -7

 .67، ؿ١4103خ ،ػجذا٨ٌٗ ،ث١شٚد ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث

ع٩َ، ع١ذ ِؾّٛد: أوجش ِٓ ِغشد لٕبح.. "اٌغض٠شح".. ربس٠خ ٍِزجظ ٚؽبمش ِٓ  -6

ا٨رٙبِبد اٌّزجبدٌخ.. ٚاٌؼ٩لبد ثّقش أخطش اٌٍّفبد، دساعخ ِٕؾٛسح ػٍٝ ِٛلغ 

 ، ػٍٝ اٌشاثو اٌزبٌٟ: 4103آة/ أغغطظ  41ا٤٘شاَ ا٨ٌىزشٟٚٔ، ثزبس٠خ 

http://gate.ahram.org.eg/News/385568.aspx 
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