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 مىاقف دول مجهس انحعاون انخهٍجً مه االجفاق انىىوي اإلٌراوً

 فححً جبرٌم عبذانسالو نىجهً

 

 

 انمهخص:

٠ظخٍض حٌزلغ فٟ أْ ٕ٘خن طزخ٠ٓ فٟ سدٚد حألفؼخي حٌخ١ٍـ١ش طـخٖ حالطفخق 

حٌىزشٜ، فف١ّخ عخسػض حإلِخسحص ٌظٕٙجش ا٠شحْ ػٍٝ  حٌٕٜٛٚ ر١ٓ ا٠شحْ ٚحٌذٚي

حالطفخق ٚوزٌه حٌى٠ٛض ٚلطش فمؾ اال أْ حٌغؼٛد٠ش وخٔض أوؼش طشحكش فٟ ارذحء 

شىٛوٙخ ِٚخخٚفٙخ ِٓ ػذَ حٌظضحَ ا٠شحْ رخالطفخق، ٠ٚظفك وؼ١ش ِٓ حٌّل١ٍٍٓ ألْ 

وً دٌٚش حخظالف حٌّٛلف حٌخ١ٍـٟ طـخٖ حالطفخق حٌٕٛٚٞ ٠ؼٛد اٌٝ حخظالف ػاللخص 

 ِٓ دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ ِغ ا٠شحْ.

 

 

Abstract: 

The research concludes that there is a difference in the 

reactions of the Gulf towards the nuclear agreement between 

Iran and the major countries. While the UAE was quick to 

congratulate Iran on the agreement as well as Kuwait and 

Qatar only, but Saudi Arabia was more explicit in expressing 

doubts and fears of Iran's non-compliance agreement, The 

difference of the Gulf position towards the nuclear agreement 

is due to the different relations of each GCC country with 

Iran. 
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 مقذمة:

حٌغٕٛحص حٌم١ٍٍش حٌّخػ١ش ؿذالً ٚحعؼخً وخٌزٞ أػخسٖ ٌُ ٠ؼش أٞ ٍِف دٌٟٚ فٟ 

حٌٍّف حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ، فمذ وخْ حٌشغً حٌشخغً ٌٍزخكؼ١ٓ ِٚشحوض حألرلخع ٚأؿٙضس 

حالعظخزخسحص ٚحٌّٕظّخص حٌّؼ١ٕش رخعظخذحِخص حٌطخلش ح٠ٌٕٚٛش، ألوؼش ِٓ ػشش 

حٌظلٛي  عٕٛحص ٚرٌه رؼذ حٌظلٛي فٟ ِٛلف حٌذٚي حٌغشر١ش ػشش عٕٛحص ٚرٌه رؼذ

فٟ ِٛلف حٌذٚي حٌغشر١ش ِٓ حٌزشٔخِؾ حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ ٚخظٛطخً حٌٛال٠خص 

 حٌّظلذس، ٚحٌظٟ وخٔض حٌشحػ١ش ٚحٌّشـؼش ٌٍشخٖ ِلّذ سػخ رٍٜٙٛ ٚ٘زح حٌّـخي.

ٌمذ سحٚد كٍُ حِظالن لذسس ٠ٚٛٔش حٌمخدس حإل٠شح١١ٔٓ ِٕز أ٠خَ حٌشخٖ فٟ 

ش١ٌٚش طغّق رظ٠ًّٛ حٌّششٚع ِٕظظف حٌمشْ حٌؼشش٠ٓ، الع١ّخ ِغ ٚؿٛد ػشٚس رظ

حٌٕٜٛٚ، ٚفٟ ظً حٌظلخٌف ِغ حٌٛال٠خص حٌّظلذس حألِش٠ى١ش، ٚحٌذٚس حٌزٞ حػطٍؼض 

رٗ ا٠شحْ وششؽٟ فٟ ٚؿٗ حٌٕفٛر حٌغٛف١ظٟ أ٠خَ حٌلشد حٌزخسدس.
(i)

 

ِٚخ كٍّظٗ ِٓ طلٛي  9999اال أٔٗ رؼذ ٔـخف حٌؼٛسس حإلعال١ِش فٟ ا٠شحْ ػخَ 

حإل٠شح١ٔش، ِّخ أدٜ حٔظمخي ا٠شحْ ِٓ طفش حٌل١ٍف فٟ ؿزسٞ فٟ حٌغ١خعش حٌخخسؿ١ش 

حٌّٕطمش اٌٝ طفش حٌّؼخدٜ ٚحٌخظُ ٌٍغخعش حألِش٠ى١ش ٚطٛؿٙخطٙخ فٟ حٌششق 

 حألٚعؾ.

عخُ٘ ٘زح حٌظلٛي فٟ ٔشٛء عٍغٍش ِٓ حألصِخص ر١ٓ حٌطشف١ٓ رذأص رؤصِش 

.9999س٘خثٓ حٌغفخسس حألِش٠ى١ش فٟ ٔٛفّزش 
(ii)

 

حٌؼاللش ر١ٓ حٌطشف١ٓ ػٍٝ ِذٜ ٚؽ١ٍش  حعظّشص حٌلخٌش حٌّآصِٚش فٟ

حألػٛحَ حٌّخػ١ش، ٚكٛي لؼخ٠خ ِخظٍفش، ٌىٓ ٘زٖ حٌلخٌش فٟ حٌؼاللش طخٍٍٙخ طفخّ٘خص 

 ظشف١ش فٟ شؤْ لؼخ٠خ ِلذٚدس أٍِظٙخ ِظخٌق حٌذٌٚظ١ٓ.

اال أْ حٌزشٔخِؾ حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ شىً كخٌش ِٓ كخالص حٌظٙذ٠ذ حٌمظٜٛ 

فٟ حٌّٕطمش. وّخ أْ ا٠شحْ ٠ٚٛٔش لذ طشىً حٔمالرخً  ٌّظخٌق حٌٛال٠خص حٌّظلذس ٚإِٓٙخ

فٟ ِٛحص٠ٓ حٌمٜٛ حٌمخثّش فٟ حٌّٕطمش، ِٚخ ٠لٍّٗ رٌه ِٓ آػخس عٍز١ش ِّخ ٠ؼٕٟ 

خطش ٠ئػش رشىً ِزخشش فٟ ِظخٌق حٌٛال٠خص حٌّظلذس، اػخفش اٌٝ أٔٗ ٠الِظ أكذ 

ٕخع حٌمشحس أرشص َّ٘ٛ حٌغ١خعش حٌخخسؿ١ش حألِش٠ى١ش، حالٔظشخس حٌٕٛٚٞ، ار ٠شٜ ط
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فٟ حٌٛال٠خص حٌّظلذس أْ حِظالن ا٠شحْ عالكخً ٠ٚٛٔخً أٚ كظٝ ِـشد حٌمذسس ػٍٝ 

أظخؿ١ش ٠شىً ا٠شحْ عالكخً ٠ٚٛٔخً أٚ كظٝ ِـشد حٌمذسس ػٍٝ أظخؿٗ ٠شىً خطشحً 

 لخثّخً ِٚٛطٛفخً ٠ـذ حٌظؼخًِ ِؼٗ.

 ٌٚٙزح ػٍّض حٌٛال٠خص حٌّظلذس ػٍٝ ٚػغ حٌؼمٛرخص حاللظظخد٠ش ػٍٝ ا٠شحْ

 ٚطزٕض ع١خعخص أوؼش كغخع١ش طـخٖ ا٠شحْ.

ِٚغ ٚطٛي رخسحن أٚرخِخ اٌٝ حٌغٍطش فٟ ٚحشٕطٓ أػٍٕض أِش٠ىخ ػزش 

حٌطشق حٌذرٍِٛخع١ش ٚػزش اشخسحص ِطّجٕش ٌٍّششذ حألػٍٝ ػٓ ١ٔظٙخ اػخدس 

حٌّفخٚػخص حٌذرٍِٛخع١ش ٚرذأص حٌظٕخصالص ِٓ لزً ؿ١ّغ حألؽشحف طٌٛذ ػٕٙخ حطفخق 

عٕش ِٓ  93س أٌٚٝ ٔلٛ رذح٠ش كً حألصِش، ٚ٘ىزح رؼذ ٠شىً خطٛ 3592ؿ١ٕف 

 90اٌٝ حطفخق طخس٠خٟ فٟ  990حٌّفخٚػخص حٌظؼزش طٛطٍض ا٠شحْ ِغ حٌذٚي 

ٚٚفك ِخ عزك فبْ ٘زٖ حٌذسحعش طخظظش ػٍٝ حٌظؼشف ػٍٝ ِٛحلف  3590طّٛص 

 دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ ِٓ ٘زح حالطفخق.

 

 إشكانٍة انذراسة:

ٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ طؼخٟٔ رؼذ حالطفخق حٌٕٛٚٞ ِشىٍش ٌمذ أػلض دٚي ِـٍظ ح

"حٔىشخف حعظشحط١ـٟ" أرشص ِالِلٙخ طّؼً فٟ أْ رٌه حالطفخق وشف رٛػٛف ػٓ 

ػٍٝ حٌذٚس حألِش٠ىٟ  –٢ؿً غ١ش ِغّٝ  –ػذَ لذسس طٍه حٌذٚي ػٍٝ حالػظّخد 

 حٌّٛحصْ إل٠شحْ.

  جساؤالت انذراسة:

 حٌظخٌٟ: طغؼٝ حٌذسحعش ٌإلؿخرش ػٓ حٌظغخإي حٌشث١غٟ

 ِخ ٘ٛ ِٛلف دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ ِٓ حالطفخق حٌٕٜٛٚ حإل٠شحٟٔ؟

 

 أهمٍة انذراسة: 

طٕزغ أ١ّ٘ش حٌذسحعش ِٓ ِظخرؼظٙخ ٌطز١ؼش ِٛحلف دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ 

حٌخ١ٍـٟ ِٓ حٌزشٔخِؾ حٌٕٜٛٚ حإل٠شحٟٔ ِٚخ ٠ّؼٍٗ رٌه ِٓ طٙذ٠ذ ٌذٚي حٌخ١ٍؾ 
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حإل٠شح١ٔش رّغخس ِٕٚلٝ حٌّفخٚػخص  –حٌخ١ٍـ١ش حٌغض، حٌظٝ ؽخٌّخ طؤػشص حٌؼاللخص 

 ِغ حٌغشد ػِّٛخً رشؤْ حٌزشٔخِؾ حٌٕٜٛٚ حإل٠شحٟٔ، عٛحء ٌـٙش حٌظظؼ١ذ أٚ حٌظفخُ٘.

 

 هذف انذراسة:

طٙذف حٌذسحعش اٌٝ حٌٛطٛي اٌٝ طل١ًٍ ِٛػٛػٟ، ٚرٌه ِٓ خالي 

حٌظؼشف ػٍٝ ِٛحلف دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ ِٓ حطفخق ؿ١ٕف حٌٕٛٚٞ ػخَ 

ًٚ٘ ٕ٘خن ِٛلف ِٛكذ ِٓ لزً دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ طـخٖ حالطفخق أَ ٕ٘خن  3592

 ِٛحلف ِخظٍفش.

 

 مىهج انبحث:

طؼظّذ ٘زٖ حٌذسحعش ػٍٝ ِٕٙؾ حٌّظٍلش حٌٛؽ١ٕش، ٠ٕٚظّٝ ٘زح حٌّٕٙؾ اٌٝ 

حٌّذسعش حٌٛحلؼ١ش فٟ حٌؼاللخص حٌذ١ٌٚش رخإلػخفش اٌٝ حعظخذحَ حٌّٕٙؾ حالعظمشحثٟ، 

ظش حٌٛحلغ حٌّلذد صِخٔخً ِٚىخٔخً ٌىٝ ٔظٛطً اٌٝ طل١ًٍ ك١غ حٌزذح٠ش رّالك

 ِٛػٛػٟ رشؤْ رٌه حٌٛحلغ.

٠ظّؼً حإلؽخس حٌّىخٟٔ ٌٍذسحعش فٟ ِٕطمش  اإلطار انمكاوً وانزمىى نهبحث:

 حٌخ١ٍؾ حٌؼشرٟ ٚطلذ٠ذحً دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ.

 ( 3590ٝ٘ٚ – 3592:  ف١ّظذ خالي حٌفظشس )أما اإلطار انزمىً نهذراسة

 فظشس طٛل١غ حطفخق ؿ١ٕف حٌٕٜٛٚ ٚحطفخق ٌٛصحْ.

 

 مىقف سهطىه عمان مه االجفاق انىىوي اإلٌراوً:

عٍطٕش ػّخْ، حٌظٟ ؽخٌّخ كشطض ػٍٝ ٌؼذ دٚس حٌٛع١ؾ فٟ ٘زح حٌٍّف، 

ٌـٙش حٌظٙذثش ٚحٌظغ٠ٛش ٚػىغض طظش٠لخص حٌّغج١ٌٛٓ حٌّٛلف حٌشعّٟ حٌُؼّخٟٔ، 

ٌخخسؿ١ش حٌؼّخ١ٔش، حٌزٞ لخي: "ٔلٓ ِؼً طظش٠ق ٠ٛعف رٓ ػٍٛٞ، حٌّغجٛي ػٓ ح

ػذ أٞ ٔشخؽ ٠غظٙذف أظخؽ أعٍلش ٠ٚٛٔش فٟ حٌّٕطمش، أٚ أٞ أعٍلش دِخس شخًِ 

أخشٜ فٟ حٌخ١ٍؾ..ٔلٓ دٚي ١ٌغض وز١شس، ٚرخٌظخٌٟ ٠ٕزغٟ أْ ٕٔؤٜ رؤٔفغٕخ ِٓ أٞ 
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طشحع ر١ٓ حٌىزخس" ٚأػخف أْ "حٌزشٔخِؾ حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ ٘ذفٗ عٍّٟ؛ ألْ ا٠شحْ 

أٌف ١ِـخٚحص" 35ٝ أظخؽ ؽخلش وٙشرخث١ش رلذٚد طغؼٝ اٌ
(iii)

. 

ٚفٟ حٌّفخٚػخص ح٠ٌٕٚٛش حألخ١شس، رذص ػّخْ والػذ سث١غٟ، فمذ ّٔخ 

دٚس حٌؼّخ١١ٔٓ ِٓ لٕخس إل٠ظخي حٌشعخثً حٌّظزخدٌش اٌٝ ٚع١ؾ ِٛػٛق رٗ ر١ٓ 

حألِش٠ى١١ٓ ٚحإل٠شح١١ٔٓ. ٚفٟ ٘زح حٌغ١خق طمٛي ١٘السٞ وٍٕظْٛ "أْ حٌغٍطخْ 

أػزض ٌٍٛال٠خص حٌّظلذس حألِش٠ى١ش ِٓ لزً أٔٗ لخدس ػٍٝ ٌؼذ دٚس حٌٛع١ؾ لخرٛط 

ِغ ا٠شحْ خخطش رؼذ ٔـخكٗ فٟ حٌّغخػذس فٟ حإلفشحؽ ػٓ ػالػش سكخٌش أِش٠ى١١ٓ 

أٌمض ا٠شحْ حٌمزغ ػ١ٍُٙ ٚحطّٙظُٙ رخٌظـغظ أػٕخء ٚؿٛدُ٘ ػٍٝ حٌـزخي حٌـٕٛر١ش 

حٌظٟ طمغ ر١ٓ حٌؼشحق ٚا٠شحْ
(iv)

. 

ٌّلخدػخص حٌغش٠ش حٌطش٠ك ٌٍّفخٚػخص حٌؼخِش حٌّزخششس، ٚلذ ِٙذص ٘زٖ ح

حٌظٛطً اٌٝ حطفخق  3592ٚوخٔض ِلظٍش ٘زٖ حٌّفخٚػخص حٌظٟ رذأص ِٕز ِخسط 

ؿ١ٕف حٌّشكٍٟ، حألِش حٌزٞ وخٔض ٌٗ حٔؼىخعخطٗ حٌغٍز١ش ػٍٝ ػاللش ػّخْ ِغ 

رؼغ دٚي حٌّـٍظ حٌظٟ طظؼخًِ ح٢ْ ِغ ا٠شحْ وّظذس أعخط ٌٍظٙذ٠ذ
(v)

. 

حإل٠شح١ٔش،  -ىٓ طفغ١ش رٌه اال فٟ لشحءس ِغخس حٌؼاللخص حٌُؼّخ١ٔشٚال ٠ّ

حٌّظ١ّضس ٚحٌٛؽ١ذس، ٚحٌظٟ طّظذ اٌٝ كمزٗ حٌشخٖ، ٚحعظّشص كظٝ رؼذ حٌؼٛسس 

حإل٠شح١ٔش، فطخٌّخ أرمض ِغمؾ ػٍٝ لٕٛحص حالطظخي ِفظٛكش ِغ ا٠شحْ فٟ ؿ١ّغ 

٠ذ ِٓ حٌخذِخص حٌظشٚف، سغُ حالِظؼخع ٚحٌّؼخسػش حٌخ١ٍـ١ش، ٚلذِض ٌٙخ حٌؼذ

حٌظٟ وخٔض فٟ أِظ حٌلخؿش ا١ٌٙخ، رغزذ حٌؼضٌش ٚحٌؼمٛرخص حاللظظخد٠ش حٌّفشٚػش 

ػ١ٍٙخ، ٚوؼ١شحً ِخ ٌؼزض دٚس حٌٛع١ؾ ر١ٕٙخ ٚر١ٓ حٌذٚي حٌؼشر١ش، ٚر١ٕٙخ ٚر١ٓ حٌمٜٛ 

حٌغشر١ش، وزش٠طخ١ٔخ ٚحٌٛال٠خص حٌّظلذس حألِش٠ى١ش
(vi)

. 

غٍطخْ لخرٛط ٘ٛ أٚي ِٚغ ٚطٛي كغٓ سٚكخٟٔ ٌشثخعش ا٠شحْ، وخْ حٌ

لخثذ أؿٕزٟ ٠ز٘ذ ٌظٕٙجش حٌشٚكخٟٔ فٟ ؽٙشحْ ٚكًّ ِؼٗ سعخٌش خط١ش ِٓ حٌشث١ظ 

حألِش٠ىٟ رخسحن أٚرخِخ
(vii)

. 

ٚػٍٝ حٌّغظٜٛ رحطٗ ِٓ حٌلشص ح٘ظُ حٌشث١ظ سٚكخٟٔ رؤْ طىْٛ عٍطٕٗ 

ػّخْ أٚي رٍذ ػشرٟ ٚاعالِٟ ٠ضٚسٖ رؼذ فٛصٖ رخٌشثخعش فٟ ا٠شحْ
(viii)

. 
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ّّٙش ٌٍشث١ظ سٚكخٟٔ ٌغٍطٕٗ ػّخْ حٌظؼز١ش حألرشص ػٓ ٚوخٔض حٌض٠خسس حٌ

ؽز١ؼش طٍه حٌؼاللش، ٚوزٌه حٌظؼز١ش حألطذق ػٓ حٌذٚس حٌزٞ ِخسعٗ حٌغٍطخْ 

لخرٛط رشىً خخص، ٚعٍطٕٗ ػّخْ رشىً ػخَ ػٍٝ خؾ حٌٍّف حٌٕٛٚٞ ر١ٓ ا٠شحْ 

ٚحٌذٚي حٌىزشٜ، ٚحٌذٚس حألوزش حٌزٞ ِخسعٗ فٟ اػخدس ٕ٘ذعش شىً حٌظلخٌفخص فٟ 

حٌّٕطمش. ٚرخٌّمخرً وخٔض ص٠خسس عٍطخْ ُػّخْ لخرٛط ٌظٕٙجش حٌشث١ظ حإل٠شحٟٔ رؼذ 

حٔظخخرٗ، ػُ ؿخءص ص٠خسس حٌشث١ظ سٚكخٟٔ رؼذ عزؼش أشٙش اٌٝ حٌؼخطّش حٌؼّخ١ٔش 

ِغمؾ. ٘زح حٌظمخسد سرّخ ٠غمؾ حٌش٘خْ حٌغشرٟ ػٍٝ ِٛػٛع حٌظٙذ٠ذحص ٌّؼ١ك 

ٍّٙخ ػٍٝ حٌّؼ١ك٘شِض ٌىْٛ وً ِٓ ا٠شحْ ٚعٍطٕٗ ػّخْ ٠ظً عخك
(ix)

. 

ٚفٟ رحص حٌغ١خق فبْ حٌؼاللخص ِغ عٍطٕٗ ػّخْ طىظغذ أ١ّ٘ش خخطش ٌذٜ 

ا٠شحْ، ٟٚ٘ طغؼٝ دحثّخً اٌٝ طط٠ٛش٘خ  ٚلذ طـٍٝ رٌه فٟ حعظـخرظٙخ ٌٍّغخػٟ حٌظٟ 

رزٌظٙخ ِغمؾ ٌٍظٛطً اٌٝ حإلفشحؽ ػٓ ػالػش أ١ِشو١١ٓ طلظـضُ٘ ا٠شحْ ِٕز أوؼش 

فٟ حإلفشحؽ ػٓ حألِش٠ى١ش عخسس شخٚسدٞ حٌظٟ  ِٓ ػخَ. ٚلذ ٔـلض ِغمؾ أ٠ؼخً 

عزك أْ حػظمٍظٙخ حٌغٍطخص حإل٠شح١ٔش ِغ حػ١ٕٓ أخش٠ٓ. ٚلذ طُ حإلفشحؽ ػٕٙخ رىفخٌش 

أٌف دٚالس. وّخ حعظـخرض عخرمخً ٌفظق ٔخفزس حٌلٛحس ِغ حٌٛال٠خص  055لذس٘خ 

حٌّظلذس حألِش٠ى١ش، ٌىْٛ ِغمؾ طظّظغ رؼمش حٌطشف١ٓ
(x)

. 

ٌٕظش كٛي أعزخد دخٛي عٍطٕٗ ُػّخْ ؽشفخً ِغخّ٘خً، ٚطظؼذد ٚؿٙخص ح

حٌغشرٟ ٠ٚشؿغ رؼؼُٙ رٌه أطالً اٌٝ ِٛلف  -ٚدحػّخً ٌٍظمخسد ٚحٌلٛحس حإل٠شحٟٔ

حٌغٍطخْ لخرٛط حٌزٞ ٌُ ٠ظخز ع١خعخص ِظشذدس ػّٓ حٌخطخد حٌطخثفٟ حٌخ١ٍـٟ، 

فخٌغٍطخْ ارخػٟ، ١ٌٚظ عٕٟ حٌّز٘ذ، ٚحإلرخػ١ْٛ ٠شىٍْٛ ٔظف ػذد حٌغىخْ 

ٝ حأللً، ٚأ٠ؼخً ٌشؿخي حألػّخي حٌش١ؼش دٚسُ٘ فٟ حٌغٍطٕشػٍ
(xi)

. 

٠ٚغظٕذ حٌّٛلف حٌؼّخٟٔ اٌٝ ادسحن ِفخدٖ أْ حٌظؼخًِ ِغ ٘زح حٌظٙذ٠ذ 

حٌّلظًّ رخِظالن ا٠شحْ عالكخً ٠ٚٛٔخً ال ٠ىْٛ رخعظؼذحثٙخ، ٚحٌظؼخًِ ِؼٙخ وخظُ 

 طفخُ٘ ال١ٍّٟ. أصٌٟ، أٚ رخٌظؼخؽٟ ِؼٙخ رخفظشحع عٌٙٛش اٌغخثٙخ ٚالظخثٙخ ِٓ أٞ

فب٠شحْ ٚاِىخ١ٔخطٙخ أِش ٚحلغ ٚكم١مش ؿغشحف١ش ٚطخس٠خ١ش ال ٠ّىٓ حالٌظفخف 

كٌٛٙخ. ٚرخٌظخٌٟ وخْ حٌخ١خس حٌُؼّخٟٔ لخثّخً ػٍٝ حٌظؼخؽٟ ِغ ا٠شحْ رزشحؿّخط١ش 
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طفظشع أْ حٌظؼخْٚ ٚارمخء حٌلٛحس ِفظٛكخً ِغ لٛس ال١ّ١ٍش ِؼٍٙخ أؿذٜ ألِٓ حٌخ١ٍؾ 

 ؼظٙخ.ِٓ حعظؼذحثٙخ أٚ ِمخؽ

وّخ ٠شطزؾ ِٛلف ػّخْ ِٓ ا٠شحْ ٚحٌؼاللخص ِؼٙخ، رشإ٠ش حٌلىُ حٌؼّخٟٔ 

ألِٕٙخ حٌمِٟٛ ِٚمظؼ١خطٗ؛ فغٛحكً ا٠شحْ ال طزؼذ اال ِشِٝ كـش ػٓ حٌغٛحكً 

حٌُؼّخ١ٔش، ٚحٌذٌٚظخْ طظلىّخْ ِؼخً فٟ ٚحكذ ِٓ أُ٘ حٌّؼخرش حٌّخث١ش فٟ حٌؼخٌُ، 

ّخْ ٚإِٔٙخ حٌمِٟٛ ٠مظؼ١خْ أْ طلخفع حلظظخد٠خً ٚأ١ِٕخً؛ ِّخ ٠ؼٕٟ أْ ِظٍلش ػُ 

ػٍٝ ػاللش ٚد٠ش ِغ ؿخسطٙخ حٌٛحلؼش فٟ حٌؼفش حألخشٜ ِٓ حٌخ١ٍؾ، ٚأْ طزمٝ 

لٕٛحص حٌظٛحطً ِفظٛكش ِغ ؽٙشحْ، ػٛػخً ػٓ حططٕخع ػذٚ رٙزح حٌلـُ فٟ 

 (.xiiخخطشطٙخ)

اػخفش اٌٝ ِخ عزك فبْ ُػّخْ ال طشٜ أْ ا٠شحْ طشىً خطشحً ػٍٝ 

، ر١ّٕخ ٠شىً حٌّذ حٌغٍفٟ فٟ حٌّـظّغ حٌُؼّخٟٔ، ٘خؿغخً ٌذٜ حعظمشحس٘خ حٌذحخٍٟ

حٌم١خدس حٌُؼّخ١ٔش، ٚوزٌه ٠ؼ١ش حٌٕفٛر حٌغؼٛدٞ حٌىؼ١ش ِٓ حٌلغخع١ش ٌذٜ ُػّخْ. ف١ّخ 

ػٓ حوظشخف خ١ٍش طـغظ طؼًّ ٌظخٌق  3599ؿخء حإلػالْ حٌُؼّخٟٔ فٟ حٌؼخَ 

ظفٙخَ كٛي حٌؼاللخص حإلِخسحص حٌؼشر١ش حٌّظلذس، ١ٌؼ١ش حٌىؼ١ش ِٓ ػالِخص حالع

 حٌخ١ٍـ١ش. -حٌخ١ٍـ١ش

ػِّٛخً ٕ٘خن حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌؼٛحًِ حٌظٟ طئػش فٟ طٛسس ا٠شحْ ٌذٜ حٌلخوُ 

ٚحٌّلىَٛ فٟ حٌؼخٌُ حٌؼشرٟ، ِٚٓ حٌّالكع رشىً ِزذثٟ أْ ػٛحًِ طى٠ٛٓ حٌظٛسس 

ٌذٜ حٌشأٞ حٌؼخَ حٌؼشرٟ طظؤػش ٟ٘ حألخشٜ رّٛلف حٌٕظُ حٌؼشر١ش ِٓ ا٠شحْ طؤػشحً 

عٍز١خً 
(xiii)

، ٠ٚغٍذ ػٍٝ حٌٕظشس حٌؼشر١ش حٌشع١ّش اٌٝ ا٠شحْ، حٌمٍك ٚحٌشه ٚحٌظخٛف، 

ِّخ ٠ئدٞ اٌٝ طٛطشحص ٚحػطشحرخص فٟ ػاللش ػذد ِٓ حٌذٚي حٌؼشر١ش، ٚحٌخ١ٍـ١ش 

ػٍٝ ٚؿٗ حٌخظٛص، طظشوض رخألعخط ػٍٝ أعزخد دحخ١ٍش طظؼٍك رّغخثً حٌلذٚد 

ظذخً ِغ حألعزخد حٌذحخ١ٍش، ٚحٌٕفؾ ٚحٌخالف حٌّز٘زٟ، فؼالً ػٓ أعزخد خخسؿ١ش ط

ٟٚ٘ حٌشإ٠ش ٌّغظمزً حٌّٕطمش، ٚحٌّفخػً حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ ٚحٌّٛحلف حألخشٜ
(xiv)

. 
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 مىقف اإلمارات مه االجفاق:

حإلِخسحص وخٔض ِٓ أٚي حٌّٕٙج١ٓ، ٚٚطً اٌٝ حٌشث١ظ كغٓ سٚكخٟٔ 

حٌٕٛٚٞ ػالع رشل١خص طٕٙجش ِٓ كىخَ حإلِخسحص ٚٚطفض حٌم١خدس حإلِخسحط١ش حالطفخق 

حإل٠شحٟٔ ِغ حٌمٜٛ حٌغشر١ش رـ "حٌظخس٠خٟ"
(xv)

. ٚلخٌض أْ حالطفخق ٠ّؼً طفلٗ 

ؿذ٠ذس فٟ حٌؼاللخص حإلل١ّ١ٍش ٚحٌذٚس حإل٠شحٟٔ فٟ حٌّٕطمش، دحػ١ش فٟ حٌٛلض ٔفغٗ 

ؽٙشحْ اٌٝ ِشحؿؼش "ع١خعظٙخ حإلل١ّ١ٍش"
(xvi)

. 

زذ ٚػٍٝ حٌشغُ ِٓ أْ حٌؼاللخص حٌغ١خع١ش ر١ٓ حٌزٍذ٠ٓ ع١جش ٌٍغخ٠ش رغ

حٌخالف حٌزٞ ر١ّٕٙخ كٛي ػالع ؿضس الصحٌض طلض ع١طشس ا٠شحْ ِٕز ػٙذ 

حٌشخٖ
(xvii)

. اال أْ حٌؼاللخص حاللظظخد٠ش ر١ّٕٙخ ػٍٝ 9999ٔٛفّزش ػخَ  25فٟ  

أفؼً كخي
(xviii)

. 

% ِٓ حٌظزخدالص حٌظـخس٠ش ر١ٓ ا٠شحْ ٚدٚي 45فخإلِخسحص طغظلٛر ػٍٝ 

 طـخسٞ ٌإلِخسحص. ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ ف١ّخ طؼذ ؽٙشحْ سحرغ شش٠ه

 90.9ٚ  ١ٍِ3598خس دٚالس ٔٙخ٠ش ػخَ  99ار لُذس كـُ حٌظزخدي حٌظـخسٞ 

١ٍِخس  32ٚ  ١ٍِ3593خس دٚالس فٟ ػخَ  99.4ٚ ١ٍِ3592خس دٚالس فٟ ػخَ 

، ٠ٚظٛلغ ٔخثذ سث١ظ ١ٍِ3595خس دٚالس فٟ ػخَ  35ٚ 3599دٚالس فٟ ػخَ 

٠شطفغ كـُ حٌظزخدي حٌظـخسٞ ِـٍظ حألػّخي حإل٠شحٟٔ فٟ "درٟ" كغ١ٓ كم١مٟ أْ 

حٌظٟ طٍٟ سفغ حٌؼمٛرخص أٞ  % خالي حٌغٕش حأل35ٌٝٚ -90ر١ٓ حٌزٍذ٠ٓ اٌٝ ِخ ر١ٓ 

كغزّخ أفخد حٌٛوخٌش فشحٔظ رشط 3592فٟ ػخَ 
(xix)

. 

% رّخ ل١ّظٗ 92اٌٝ  3559ٚٚطً كـُ حٌظزخدي حٌظـخسٞ ر١ٓ حٌزٍذ٠ٓ ػخَ 

رال١٠ٓ دٚالس 9
(xx)

. 

حْ أعزٛػ١ش ر١ٓ حٌزٍذ٠ٓ ٚطٍؼذ دٚسحً فٟ سكٍش ؽ١ش 355وّخ طٛؿذ كخ١ٌخً 

طؼض٠ض حٌظزخدي حٌظـخسٞ ٚحٌظؼخْٚ ر١ٓ ِـظّغ حألػّخي اػخفش اٌٝ حٌذٚس حٌىز١ش حٌزٞ 

أٌف ِٛحؽٓ  055طمَٛ رٗ فٟ ِـخي حٌغ١خكش، ٠ٚمطٓ فٟ حإلِخسحص ِخ ٠مشد ِٓ 

ا٠شحٟٔ أٞ ِخ ٠ؼخدي أوؼش ِٓ ٔظف حٌّٛحؽ١ٕٓ حٌغىخْ فٟ حإلِخسحص حٌزخٌغ ػذدُ٘ 

 أٌف ِٛحؽٓ. 989



              

052 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017الرابعالعدد  ملحق                             المجلد الثامن                                      

 مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من االتف اق النووي اإليراني
 فتحي جبريل عبدالسالم لوجلي

 
أٌف  855ٚطؼذ اِخسس درٟ ِظذس ِؼظُ ٘زح حٌظزخدي ك١غ ٠ؼ١ش ف١ٙخ ٔلٛ 

ا٠شحٟٔ ٠ذ٠شْٚ شزىش ػخّش ِٓ حألػّخي، ٠ٚئوذ رٌه ِٛلف كخوُ درٟ ِٓ ا٠شحْ 

فٟ طظش٠لخطٗ حألخ١شس ٌـ "رٟ.رٟ.عٟ" ػٍٝ أْ ِخ ٠ذفغ درٟ فٟ حطـخٖ ػاللخص 

شحٟٔ ٘ٛ "حٌظـخسس ال حٌغ١خعش" ِخ ٠ئوذ ؽ١زش ِغ ا٠شحْ ٚطؤ١٠ذ حالطفخق حٌٕٛٚٞ حإل٠

طخؿش ا٠شحٟٔ ِغـً سع١ّخً فٟ اِخسس درٟ ٚكذ٘خ،  4555٘زح حٌىالَ ٘ٛ ٚؿٛد 

ِزٍغ  3599ٚرٍغض طـخسس اػخدس حٌظظذ٠ش ر١ٓ حٌذٌٚظ١ٓ فٟ حٌٕظف حألٚي ِٓ ػخَ 

١ٍِخس دٚالس، ٚكغذ ٔخطش ٘خشُ رٛس ٔخثذ سث١ظ ِـً حألػّخي حإل٠شحٟٔ  0.23

العظؼّخسحص حإل٠شح١ٔش فٟ حإلِخسحص أٔٙخ طلظً حٌّشطزش حٌؼخ١ٔش رؼذ فٟ درٟ لذس ح

١ٍِخس دٚالس ك١غ طّؼً ػشٚس  255اٌٝ  355حالعظؼّخسحص حألِش٠ى١ش ٚطظشحٚف ر١ٓ 

% ِٓ كـُ ػشٚس حألطٛي 25 -35حٌـخ١ٌش حإل٠شح١ٔش فٟ حإلِخسحص رّخ ٠ظشحٚف ر١ٓ 

 .3593حٌّخد٠ش فٟ حإلِخسحص فٟ ػخَ 

طٍه حٌّؼذالص حٔخفؼض ِغ حشظذحد حٌؼمٛرخص حاللظظخد٠ش ٚػٍٝ حٌشغُ ِٓ 

حٌّفشٚػش ػٍٝ ؽٙشحْ حٌظٟ أػشص ػٍٝ حٌظـخس ٚٔشخؽُٙ رشىً ِزخشش، ِٚغ طٕف١ز 

، فبْ حإلِخسحص ظٍض طغظلٛر ػٍٝ 3593حإلِخسحص ٌظٍه حٌؼمٛرخص خالي حٌؼخَ 

ٌٙخ % ِٓ اؿّخٌٟ حٌظـخسس حٌخخسؿ١ش إل٠شحْ، ٚظٍض حٌشش٠ه حٌظـخسٞ حٌؼخٟٔ 92.2

ػٍٝ ِغظٜٛ حٌؼخٌُ
(xxi)

. 

اٌٝ  ٠ٚ3559شؿغ حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌّل١ٍٍٓ أصِش ِٓ درٟ حٌّخ١ٌش فٟ ِطٍغ ػخَ 

أعزخد ال١ّ١ٍش ع١خع١ش طٌٛذص ٔظ١ـش حٌظشحع حٌذحثش ر١ٓ حٌٛال٠خص حٌّظلذس حألِش٠ى١ش 

ٚا٠شحْ حٌظٟ طؼذ حٌشش٠ه حٌظـخسٞ حألوزش ٌذٌٚش حإلِخسحص حٌؼشر١ش ػخِش ٚإلِخسس 

 درٟ خخطش.

ٝ حٌشغُ ِٓ أْ فشع حٌؼمٛرخص حألِش٠ى١ش ػٍٝ ا٠شحْ رذأ ِٕز ػخَ فؼٍ

، رؼذ حالعظ١الء حٌش١ٙش ػٍٝ حٌغفخسس حألِش٠ى١ش فٟ ؽٙشحْ ِٓ لزً حٌطالد 9999

حإل٠شح١١ٔٓ فبْ طٛطش حألكذحع ر١ٓ ا٠شحْ ٚحٌٛال٠خص حٌّظلذس ِٓ ؿٙش، ٚر١ٓ ا٠شحْ 

ح١ٔخً فٟ دٚي حٌخ١ٍؾ طـخٚص ٚدٚي حٌخ١ٍؾ حٌؼشر١ش ِٓ ؿٙش أخشٜ لذ أفشص ٚؿٛدحً ا٠ش

كخؿض حٌظؤػ١شحص حٌغ١خع١ش اٌٝ حٌظؤػ١شحص حاللظظخد٠ش حٌظـخس٠ش وبكذٜ ٚعخثً 
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ِٛحؿٙش حٌؼغٛؽ حألِش٠ى١ش حٌّظضح٠ذس رّشٚس حٌغٕٛحص ٕٚ٘خن ِٓ ٠شٜ أْ طؼٛد 

درٟ حاللظظخدٞ ٠شؿغ فٟ أكذ أعزخرٗ اٌٝ حٌلظش حٌّفشٚع ػٍٝ حٌٕظخَ 

حإل٠شحٟٔ
(xxii)

. 

رظٛسس أٚ رؤخشٜ فٟ طؼ١ّك ػاللخص ا٠شحْ حٌظـخس٠ش ِغ حألِش حٌزٞ عخُ٘ 

درٟ، ٚحٌزؼغ حألخش ٠شٜ أْ حألِش طـخٚص ِـشد حٌششحوش حٌظـخس٠ش رىً ِمِٛخطٙخ 

حاللظظخد٠ش ٚحٔؼىخعخطٙخ حٌغ١خع١ش اٌٝ كخٌش ِٓ حٌظغٍغً حإل٠شحٟٔ ػٍٝ حٌّغظ٠ٛخص 

ْٛ فٟ أٌف ا٠شحٟٔ ٠ؼ١ش 805غ١ش حٌشع١ّش، ٠ؼىغٗ ٚؿٛد ِخ ٠مذس رؤوؼش ِٓ 

حإلِخسحص، ػذح حإل٠شح١١ٔٓ ِٓ أطٛي ا٠شح١ٔش ٠ّٚؼٍْٛ ٚفمخً ٌظمش٠ش طخدس ػٓ ٚوخٌش 

حألعٛش١ظذرش٠ظ، ػخٟٔ أوزش ؿخ١ٌش أؿٕز١ش فٟ درٟ رؼذ حٌـخ١ٌش حٌٕٙذ٠ش، ٔخ١٘ه ػٓ 

ٚؿٛد ِخ ٠مشد ػٓ ػششس أالف ششوش ا٠شح١ٔش ػخٍِش ٕ٘خن، ٘زٖ حالسطزخؽخص 

ش ِٓ حإل٠شح١١ٔٓؿؼٍض ِٓ درٟ عٛلخً حعظؼّخس٠خً ٌىؼ١
(xxiii)

. 

حعظطخػض ا٠شحْ أْ طغظف١ذ ِٓ حٌـٛحس حٌـغشحفٟ ِغ دٌٚش حإلِخسحص، 

ٚحٌغ١خعخص حاللظظخد٠ش حالٔفظخك١ش حٌظٟ حٔظٙـظٙخ حإلِخسحص ػٍٝ ِذحس حٌغٕٛحص 

حٌّخػ١ش. فضحدص ِٓ حٌلؼٛس حٌزششٞ دحخً حإلِخسحص حٌؼشر١ش. فلغذ حٌز١خٔخص 

% ِٓ ِشظشٞ حٌٛكذحص 93ٍٝ ٔغزش حٌّٕشٛسس فبْ حإل٠شح١١ٔٓ ٠غظلٛرْٚ ػ

حٌغىخ١ٔش حٌظٟ طؼطٟ كك حإللخِش ٌفظشس ؽ٠ٍٛش فٟ حإلِخسحص
(xxiv)

. 

ػٍٝ حٌشغُ ِٓ ع١طشس ا٠شحْ ػٍٝ حٌـضس حإلِخسحط١ش حٌؼالع اال أْ 

حإلِخسحص طلخٚي أْ طىْٛ رشحؿّخط١ش لذس حإلِىخْ فٟ ِٛلفٙخ ِغ ا٠شحْ فٟٙ طلخٚي 

ٌؼذحء حٌزٞ طىٕٗ دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ طلغ١ٓ حٌؼاللش ِؼٙخ رخٌشغُ ِٓ ِٛلف ح

ٚحٌّؼخسع إل٠شحْ ٚدٚس٘خ حإلل١ٍّٟ، ك١غ كممض حإلِخسحص فٛحثذ حلظظخد٠ش رفؼً 

ِٛلؼٙخ وّٕطمش طشحٔض٠ض ٌٍظـخسس حإل٠شح١ٔش فٟ عٕٛحص حٌلظخس ٚحٌؼمٛرخص ػٍٝ 

ا٠شحْ، فّٕز فشع حٌؼمٛرخص حأل١ِّش ػ١ٍٙخ ِؼٍض اِخسس درٟ ِىخٔش حٌشثش رخٌٕغزش 

حإل٠شحٟٔ ٚحٌزخد حٌشث١غٟ ألُ٘ حٌٛحسدحص حٌظٟ ٠لظخؽ ا١ٌٙخ حاللظظخد  ٌاللظظخد

حإل٠شحٟٔ ٚرخٌّؼً ػٍّض ا٠شحْ ػٍٝ رٕخء طٛحؿذ حلظظخدٞ ُِٙ رظفؼ١ً حعظؼّخسحص 

دحخً حإلِخسحص. ِّخ عخػذ ػٍٝ طخف١ف حٌظٛطش ِؼٙخ فٟ حٌخالف كٛي حٌـضس. 
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ػش ػ١ٍٙخ، حعظطخػض وخٔض حإلِخسحص ططٛق ٔـخس إل٠شحْ أػٕخء حٌؼمٛرخص حٌّفشٚ

ر١ٍْٛ دٚالس ِٓ  255حإلِخسحص خالي ػشش٠ٓ ػخِخً فمؾ حؿظزحد ِخ ِمذحسٖ 

% ِٓ عىخْ درٟ ِٚخ 99.8سإٚط حألِٛحي حإل٠شح١ٔش. ٠ٚشىً حإل٠شح١ْٔٛ ِخ ٔغزظٗ 

١ٍِخس دٚالس 255% ِٓ حٌؼمخسحص فٟ درٟ ٠ٍّىٙخ ا٠شح١ْٔٛ رٕلٛ 90ٔغزظٗ 
(xxv)

 .

اٌٝ درٟ فٟ أػمخد ل١خَ حٌؼٛسس حإل٠شح١ٔش فٟ ا٠شحْ ٚلذ ٘خؿش حألالف ِٓ حإل٠شح١١ٔٓ 

 .9999ػخَ 

رشص كـُ طؤػ١ش حٌؼمٛرخص ػٍٝ حٌظزخدالص حٌظـخس٠ش ر١ٓ درٟ ٚا٠شحْ، خالي 

، ففٟ حٌٛلض حٌزٞ أػٍٓ ف١ٗ ِظذس درٍِٛخعٟ 3593حٌٕظف حألٚي ِٓ حٌؼخَ 

حٌّظلذس،  ا٠شحٟٔ، أْ ل١ّش حٌظفمخص حٌظـخس٠ش ر١ٓ دٌٚظٟ ا٠شحْ ٚحإلِخسحص حٌؼشر١ش

، أػٍٕض ؿّخسن درٟ أٔٗ ٌٍّشس حألٌٚٝ فٟ ١ٍِ3599خس دٚالس فٟ حٌؼخَ  30رٍغض 

طخس٠خ حٌؼاللخص ر١ٓ حٌزٍذ٠ٓ شٙذص طـخسس درٟ ِغ ا٠شحْ خالي حٌٕظف حألٚي ِٓ 

١ٍِخس دسُ٘  93.9%، ك١غ طشحؿؼض اٌٝ 38حٔخفخػخً ٍِلٛظخً رٕغزش  3593حٌؼخَ 

١ٍِخس دٚالس( فٟ ٔفظ حٌفظشس  8.2س دسُ٘ )١ٍِخ 9،.١ٍِ92خس دٚالس( ِمخرً  2.0)

3599ِٓ ػخَ 
(xxvi)

. ٚ٘ٛ ِخ رذح حٔؼىخعخً ٌالٌظضحَ حإلِخسحطٟ رخٌؼمٛرخص حٌذ١ٌٚش 

 حٌّفشٚػش ػٍٝ ا٠شحْ فٟ ػذس ِـخالص.

ٚفٟ حٌّـًّ، فبٔٗ ٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ حعظؼٕخث١ش حٌؼاللخص حاللظظخد٠ش ر١ٓ 

ؽ١ٍش ػمٛد، رخٌشغُ ِٓ ٚؿٛد  ا٠شحْ ٚحإلِخسحص حٌمخثّش ػٍٝ ػذَ طؤػش٘خ عٍزخً 

لؼ١ش ٔضحع وز١شس ر١ٓ حٌذٌٚظ١ٓ، ٟٚ٘ لؼ١ش ؿضس حإلِخسحص حٌظٟ طلظٍٙخ ا٠شحْ 

طؼشػض ٌّلخٚالص حٌظم٠ٛغ ٔظ١ـش حٌؼغٛؽ حألِش٠ى١ش ػٍٝ حإلِخسحص ٌالٌظضحَ 

رظٕف١ز حٌؼمٛرخص حٌّفشٚػش ػٍٝ ا٠شحْ، طٍه حٌؼغٛؽ حٌظٟ حعظٙذفض طشذ٠ذ 

خٕك سثش حلظظخد٘خ. ٚاغالق رٛحرظٗ حٌشث١غ١ش، حٌلظخس ػٍٝ ا٠شحْ ِٓ خالي 

 ٚػشد ػاللخطٙخ حاللظظخد٠ش حأللٜٛ.
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 مىقف قطر مه االجفاق انىىوي اإلٌراوً:

وخٔض لطش ِٓ ػّٓ دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌظٟ سكزض رخالطفخق ِٓ خالي 

طظش٠ق ٚص٠ش حٌخخسؿ١ش حٌمطشٞ خخٌذ حٌؼط١ش فٟ كذ٠غ ٌـ "عٟ.اْ.اْ" ٚحٌزٞ لخي 

"لطش وخٔض أٚي ِٓ دػُ ٚشـغ ػٍٝ أْ طظُ طغ٠ٛش ٘زح حٌٍّف رطش٠مش ف١ٗ أْ 

ع١ٍّش" "ٚأػخف ٘زح حالطفخق ع١ٙذة ا٠شحْ ٚع١ـؼٍٙخ طظمخسد أوؼش ٚرشىً أفؼً 

ِغ دٚي حٌّٕطمش"
(xxvii)

. 

وّخ دػخ أ١ِش دٌٚش لطش حٌش١خ ط١ُّ رٓ كّذ آي ػخٟٔ فٟ خطخرٗ أِخَ 

ّزش اٌٝ حٌلٛحس ِغ ا٠شحْ أ٠ٍٛي/عزظ 34حٌـّؼ١ش حٌؼخِش ٌألُِ حٌّظلذس فٟ 

لخثالً:"حٌؼاللخص حٌؼٕخث١ش ر١ٓ لطش ٚا٠شحْ طّٕٛ ٚطظطٛس رخعظّشحس ػٍٝ أعخط 

حٌّظخٌق حٌّشظشوش ٚحٌـ١شس حٌلغٕش"
(xxviii)

.ٚأػخف رؤْ لطش ػٍٝ حعظؼذحد 

 العظؼخفش كٛحس ر١ٓ ا٠شحْ ٚدٚي حٌخ١ٍؾ.

٘زح حٌّٛلف ٠ذي ػٍٝ أْ لطش ال طشٜ فٟ حٌزشٔخِؾ حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ 

طشحً ػ١ٍٙخ رخإلػخفش اٌٝ ػاللخطٙخ حٌٛػ١مش ِغ ا٠شحْ ِٚظخٌلٙخ حاللظظخد٠ش ِؼٙخ. خ

ٟٚ٘ ٌُ طؼٍٓ ِٛلفخً سع١ّخً طش٠لخً سحفؼخً الِظالن ا٠شحْ عالكخً ٠ٚٛٔخً، رً أٙخ 

كزسص ِّخ ٚطفٗ سث١ظ ٚصسحثٙخ، رـ "حالٔغ١خق فٟ حعظشحط١ـ١خص د١ٌٚش" كٛي 

ِـٍظ حٌظؼخْٚ ٌذٚي حٌخ١ٍؾ حٌؼشر١ش  حٌٍّف حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ، ٚرٌه خالي لّش

أكّذٞ ٔـخد ٌلؼٛس٘خ، دْٚ  ، حٌظٟ دػض لطش حٌشث١ظ حإل٠شح3559ٟٔ)د٠غّزش 

طشخٚس ِغ حٌذٚي حٌخ١ٍـ١ش حألخشٜ، فمذ ػٍك حٌّغجٛي حٌمطشٞ ػٍٝ حٌٍّف حٌٕٛٚٞ 

حإل٠شحٟٔ، لخثالً: اْ حألِش ٠ظؼٍك "رزشٔخِؾ ػٍّٟ، ِٚٓ كك ا٠شحْ أْ ٠ىْٛ ٌٙخ 

أػخف: " ال ٔغظط١غ أْ ٕٔغخق فٟ حعظشحط١ـ١خص د١ٌٚش فٟ ٘زح رشٔخِؾ". ٚ

حٌّـخي.. ٘زح خط١ش، ٚغ١ش ِمزٛي ِٓ لزً دٚي حٌّـٍظ، ٚػٍٝ حإل٠شح١١ٔٓ أْ 

 .٠ؤخزٚح رؼ١ٓ حالػظزخس ِظٍلظُٙ ِغ دٚي طّذ ٌٙخ ٠ذ٠ٙخ ٌٍظذحلش"

ٌٚظل١ًٍ حٌّٛلف حٌمطشٞ ٚرشىً أدق فٕٙخن ِٓ ٠شٜ رؤْ لطش طـّغ فٟ 

ع١خعظٙخ وً حٌظٕخلؼخص حإلل١ّ١ٍش فٟٙ أٚي رٍذ خ١ٍـٟ ٠م١ُ ػاللخص ػ١ٍٕش ِغ 

ٚطشخسن فٟ  3552اعشحث١ً، ٚطمَٛ فٟ حٌٛلض ٔفغٗ رخٌظؼخِٓ ِغ ٌزٕخْ فٟ كشد 
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ذحس حٌؼضٌش اػخدس اػّخس حٌـٕٛد، طلخٌفض ِغ حٌٕظخَ حٌغٛسٞ ٌّلخٌٚش فه ؿ

(، ػُ  حٔمالرٙخ ػٍٝ ٘زح حٌظلخٌف ٚطمذِٙخ 3559 – 3550حإلل١ّ١ٍش ِٓ كٌٛٗ )

حٌظفٛف  إلعمخؽٗ رخٌمٛس ِغ طلخٌف ؿذ٠ذ ٠ّؼً حٌغؼٛد٠ش ٚطشو١خ ٚفٟ رحص حٌٛلض 

طشٜ حٌغؼٛد٠ش رؤْ لطش طغظخذَ لٕخس "حٌـض٠شس" ٌّٙخؿّش حٌٍّّىش ٚخخطش حألعشس 

لغ لطش فٟ ِٕطمش ؿغشحف١ش ِظٛطشس ؿؼٍٙخ فٟ حٌّخٌىش ٚحٌٕظخَ حالؿظّخػٟ أْ ِٛ

ِؤصق أرذٜ ر١ٓ لٛط١ٓ ال١ّ١ٍظ١ٓ وز١شط١ٓ ِظظخسػظ١ٓ ػٍٝ حٌٕفٛر فٟ حٌّٕطمش، 

 طفٛلخٔٙخ ِغخكش ٚػذدحً عىخ١ٔخً رشىً وخعق.

ِٚٓ خالي حٌظؤًِ فٟ حألسلخَ ٠ظؼق حٌّؤصق حٌمطشٞ رٛػٛف، ار طزٍغ 

خ طؼخدي ٚال٠ش و١ٔٛظ١ىض و١ٍِٛظشحً ِشرؼخً، ِّخ ٠ـؼٍٙ 99829ِغخكش لطش 

 حألِش٠ى١ش حٌظغ١شس ٚطض٠ذ رم١ًٍ ػٓ ِغخكش ٌزٕخْ.

رخٌّمخرً طزٍغ ِغخكش حٌغؼٛد٠ش كٛحٌٟ ١ٔٛ١ٍِٓ ِٚخثش أٌف و١ٍٛ ِظش ِشرغ، 

ِشس، أِخ ا٠شحْ فظفٛق ِغخكظٙخ حٌزخٌغش  940ِخ ٠ـؼٍٙخ طفٛق لطش كـّخً رلٛحٌٟ 

ِشس988ٌٟ أٌف و١ٍِٛظش ِشرغ ؿغشحف١خ لطش رلٛح ١ٍِ284ٛٔخ ٚ 
(xxix)

. 

 -ٚطظفخلُ ِشىٍش لطش حٌـغشحف١ش ػٕذ ػطفٙخ ػٍٝ ِشىٍظٙخ حٌذ٠ّٛغشحف١ش

ِشس ػٓ  955حٌغىخ١ٔش، فغىخْ لطش حٌزخٌغ ػذدُ٘ سرغ ١ٍِْٛ ٔغّش ٠مٍْٛ رلٛحٌٟ 

 ِشس ػٓ عىخْ ا٠شحْ. 255عىخْ حٌغؼٛد٠ش ٚكٛحٌٟ 

لطش  طؼزض ٘زٖ حٌّمخ٠غش، ر١ٓ حٌّغخكش ٚحٌغىخْ، أْ ال طٕخعذ ِّىٕخً ر١ٓ

ٚؿخسط١ٙخ حٌم٠ٛظ١ٓ، حٌغؼٛد٠ش ٚا٠شحْ، ال فٟ حٌّذ حٌمظ١ش ٚحٌّظٛعؾ ٚال كظٝ 

 حٌزؼ١ذ.

ٌٚٛ كخٌٚض لطش طغ١ٍق ٔفغٙخ ٚرٕخء لٛس ػغىش٠ش طشدع ؿ١شحٔٙخ ػٓ 

غضٚ٘خ، ٌّخ حعظطخػض أْ طفؼً رٌه رغزذ ػ١ك سلؼظٙخ حٌـغشحف١ش ٚلخػذطٙخ 

 خ١ٌش.حٌغىخ١ٔش، كظٝ ٌٚٛ طٛحفشص ٌذ٠ٙخ اِىخٔخص ِخ١ٌش خ١

طؤطٟ لطش فٟ حٌّشطزش حٌؼخٌؼش فٟ حٌؼخٌُ رؼذ سٚع١خ ٚا٠شحْ ِٓ ك١غ 

 طش١ٍ٠ْٛ لذَ ِىؼذ.  955حِظالوٙخ ٌٍغخص حٌطز١ؼٟ حٌزٞ ٠مذس رلٛحٌٟ 
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وً ِخ عزك ٠لظُ ػٍٝ لطش أْ طظلخٌف ِغ لٛس د١ٌٚش ِٓ خخسؽ حٌّٕطمش 

 ٌؼّخْ إِٔٙخ فٟ ِٛحؿٙش ؿ١شحٔٙخ حٌؼّخٌمش ِٓ حٌشّخي ٚحٌـٕٛد.

فمذ طلخٌفض حٌؼخثٍش حٌلخوّش فٟ لطش ِغ رش٠طخ١ٔخ حٌؼظّٟ ِٕز حٌؼخَ  ٌٚزٌه

ٌّٛحؿٙش حٌطّٛكخص حٌغؼٛد٠ش ٌؼّٙخ، فؤدحس حٌظخؽ حٌزش٠طخٟٔ لطش ٚإِٔٙخ  9992

 ٚلظزحن ِٓ حٌٕٙذ.

ٚفٟ رحص حٌغ١خق ٠ّىٓ سإ٠ش طمذ٠ُ لطش ٌمخػذس "حٌؼ١ذ٠ذ" اٌٝ عالف حٌـٛ 

خٔخً . رخػظزخسٖ ر١ٌٛظش طؤ١ِٓ )ارخْ غضٚ حٌؼشحق( ِـ 3552حألِش٠ىٟ ػخَ 

 9990ػشٚس٠ش ٌّٛحؿٙش حٌغؼٛد٠ش ٚا٠شحْ، ِغ حٌؼٍُ رؤْ لطش رذأص ِٕز حٌؼخَ 

طغظؼ١ف رؼؼخً ِٓ حٌمٛحص حٌـ٠ٛش حٌّىٍفش رخإلششحف ػٍٝ ِٕطمش كظش حٌط١شحْ 

فٟ ؿٕٛد حٌؼشحق، ٚطلٌٛض حٌـض٠شس خالي حٌظغؼ١ٕخص ِٓ حٌمشْ حٌّخػٟ اٌٝ 

عٍلش ٚحٌؼظخد حألِش٠ىٟ فٟ حٌّٕطمشٚحكذس ِٓ أوزش ِخخصْ حأل
(xxx)

. 

أِخ حٌّزشسحص حٌمطش٠ش حٌظٟ دفؼظٙخ اٌٝ حٌم١خَ رزٌه فمذ ؽشكٙخ حٌش١خ )كّذ 

عخرمخً لخثالً: " رؤْ ٕ٘خن ػاللخص ػغىش٠ش  -ٚص٠ش خخسؿ١ش لطش -رٓ ؿخعُ حٌـ ػخٟٔ

رّٛؿذ حطفخل١ش ِٛلؼش ٌٙخ ِذس ِلذدس، طشًّ طخض٠ٓ أعٍلش أِش٠ى١ش فٟ لطش، 

ْٚ فٟ كخٌش حٌظٙذ٠ذ. ك١غ أْ لطش دٌٚش طغ١شس، ٚأْ حٌّٕطمش لذ طشٙذ ٚحٌظؼخ

أؿٛحء ال طغظط١غ لطش فٟ أػٕخثٙخ حٌذفخع ػٓ ٔفغٙخ"
(xxxi)

. 

ٚفٟ ٘زح حٌظذد أػٍٓ حٌغف١ش حألِش٠ىٟ فٟ لطش أْ حٌٛال٠خص حٌّظلذس طزٕٟ 

فٟ لطش أوزش ِخضْ ٌٍغالف حألِش٠ىٟ خخسؽ حٌٛال٠خص حٌّظلذس
(xxxii)

. ٚأوذص 

( ٠ٛ١ٔ955ٛسن طخ٠ّض حألِش٠ى١ش أْ حٌٛال٠خص حٌّظلذس أٔفمض أوؼش ِٓ )طل١فش 

 ١ٍِْٛ دٚالس إللخِش ِشحوض ِى١فش طظغغ ٌّجخص حٌذرخرخص ٚحٌغ١خسحص حٌّذسػش.

ِّٚخ ٠ئوذ ػخخِش طّشوض حٌغالف حألِش٠ىٟ فٟ لطش ِخ طشف رٗ حٌش١خ 

فٟ  )أْ أوزش ٚؿٛد أِش٠ىٟ -ٚص٠ش حٌٕفؾ حٌى٠ٛظٟ –)عؼٛد ٔخطش حٌظزخف( 

حٌّٕطمش ٌّشحلزش حٌـٕٛد حٌؼشحلٟ ٘ٛ فٟ لطش.. ٚارح ٔضٌض فٟ ِطخس لطش ٚؿذص 

أوزش ٚؿٛد ٌغالف حٌط١شحْ حألِش٠ىٟ
(xxxiii)

. 
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ٌٚٙزح طظخٛف لطش ِٓ أْ طمَٛ حٌغؼٛد٠ش رؼّٙخ فٟ ٚلض ِٓ حألٚلخص 

. وّخ ٠ض٠ذ ِٓ ٘زٖ 9995ػٍٝ غشحس ِخ كخٚي حٌؼشحق، أْ ٠فؼٍٗ ِغ حٌى٠ٛض ػخَ 

خوً كذٚد٠ش ر١ٓ لطش ٚحٌغؼٛد٠ش ٚحٌظٟ سأٜ ف١ٙخ حٌؼشحق حٌّخخٚف ٚؿٛد ِش

ٚا٠شحْ فشطش إلػؼخف حألخ١شس ٚأػشرخ ػٓ طؤ١٠ذّ٘خ ٌّٛلف لطش رً اْ ا٠شحْ 

حلظشكض ػ١ٍٙخ حٌظٛل١غ ػٍٝ حطفخق دفخع ِشظشن وزذ٠ً ػٓ ِـٍظ حٌظؼخْٚ
(xxxiv)

. 

 

 حإل٠شح١ٔش ػاللش ٍِظزغش ِٚشوزش رىً حٌّمخ١٠ظ؛ فّٓ -طؼذ حٌؼاللش حٌمطش٠ش

ٔخك١ش ا٠شحْ ِّٙش ٌمطش وٟ طٛحصْ حٌغؼٛد٠ش ٚؽّٛكخطٙخ، ٌٚىٓ فٟ حٌٛلض ٔفغٗ 

 ؽّٛكخص ا٠شحْ حإلل١ّ١ٍش ٚح٠ٌٕٚٛش طخ١ف لطش.

ال طش٠ذ لطش سإ٠ش ا٠شحْ ٠ٚٛٔش، ٌٚىٕٙخ فٟ حٌٛلض ٔفغٗ ال طلزز ػشرش 

ػغىش٠ش ٌّٕشآص ا٠شحْ ح٠ٌٕٚٛش رغزذ خش١ظٙخ حٔظمخِخً ا٠شح١ٔخً رمظف ِٕشآطٙخ 

ٚحٌغخص٠ش حٌظٟ حعظؼّشص ف١ٙخ أِٛحالً ٘خثٍش، ٚحٌظٟ طمغ رىخٍِٙخ فٟ ِشِٝ حٌٕفط١ش 

 حٌظٛحس٠خ حإل٠شح١ٔش.

رخإلؿّخي طغٍه لطش فٟ ػاللخطٙخ ِغ ا٠شحْ عٍٛوخً ِغخ٠شحً ٌذٚي ِـٍظ 

حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ، ٠ٚؼٛد حٌغزذ فٟ رٌه اٌٝ أْ لطش طظشخسن ِغ ا٠شحْ فٟ أوزش 

طش١ٍ٠ْٛ  9255حكظ١خؽٟ فٟ حٌؼخٌُ رٕلٛ  كمً ٌٍغخص حٌطز١ؼٟ ٠ظٕف وؼخٌغ أوزش

طش١ٍ٠ْٛ. أٞ ٌمطش حٌلظش  055طش١ٍ٠ْٛ، ٚإل٠شحْ  455لذَ ِىؼذ ٌمطش ِٕٗ 

حألوزش ِٕٗ رذأص لطش حٌظؼخًِ ِغ حٌلمً ِٕز حٌظغؼ١ٕخص ٚحٌزٞ ططٍك ػ١ٍٗ حعُ 

 "حٌلمً حٌشّخٌٟ" ر١ّٕخ ططٍك ػ١ٍٗ ا٠شحْ "حٌلمً رخسط حٌـٕٛرٟ".

 

مخء لٕٛحص حالطظخي ِفظٛكش ِغ ؿخسطٙخ ٌٚٙزح كشطض لطش ػٍٝ ار

حٌشّخ١ٌش، ألْ رٌه ٠غًٙ ػاللخص لطش ِغ طلخٌفخص ا٠شحْ حإلل١ّ١ٍش، ٠ٚفظق حٌطش٠ك 

أِخِٙخ ٌّذ حٌخ١ٛؽ ِغ ِخظٍف حٌذٚي ٚحٌلشوخص حٌغ١خع١ش فٟ حٌّٕطمش ٚٚفمخً 

ٌٕظش٠خص حٌؼٍَٛ حٌغ١خع١ش فبْ حٌذٚي حٌظغ١شس كـّخً ال طٍّه خ١خسحص وؼ١شس ٌلّخ٠ش 
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ِٕٙخ، اِخ حالسطزخؽ رذٌٚش وزشٜ أٚ حٌّٛحصٔش ر١ٓ ػذس دٚي ػزش حٔظٙخؽ ع١خعخص أ

ِظمٍزش ك١خي ٘زٖ حٌذٚي ٌخٍك ٘خِش ِٕخٚسطٙخ حٌخخص.
 (xxxv)

 

ٚفٟ ٔفظ حٌغ١خق فبْ لطش طذسن رٛػٛف أْ سفغ حٌؼمٛرخص ػٓ ا٠شحْ لذ 

٠ٕٟٙ ٚػؼٙخ حٌّظ١ّض رخٌٕغزش اٌٝ ا٠شحْ، ِٓ ك١غ حعظمزخٌٙخ ٚكذ٘خ ٌٍششوخص 

حألؿٕز١ش ٌالعظؼّخس فٟ كمٌٛٙخ حٌغخص٠ش. ٚفٟ ٘زح حٌشؤْ، عظٕطٍك ِشخس٠غ حالعظؼّخس 

ذ سفغ حٌؼمٛرخص حأل١ِّش، ٚ٘زح حٌمطش٠ش حٌّشظشوش رؼ -فٟ حٌلمٛي حٌغخص٠ش حإل٠شح١ٔش

٠غظذػٟ حٌظؼخْٚ ٚحٌظفخُ٘ ر١ٓ حٌزٍذ٠ٓ ٌؼّخْ حٌّظخٌق حاللظظخد٠ش حٌّشظشوش فٟ 

٘زح حٌشؤْ. ِٚٓ ؿٙش أخشٜ، ال طش٠ذ لطش أْ طمغ ػّٓ حٌّخ١ُ حٌغؼٛدٞ فٟ 

حٌظشحع حٌطخثفٟ حٌمخثُ فٟ حٌّٕطمش، فٍٙخ أطالً خالفخص طخس٠خ١ش ِغ حٌٍّّىش 

ٚطشٜ فٟ ٔفغٙخ رحص ػمً ِغظمً ػٓ حٌغؼٛد٠ش حٌظٟ ططّق رؤْ حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش 

طىْٛ ِشوض حٌؼمً حٌؼشرٟ "حٌغٕٟ" فٟ حٌخ١ٍؾ، رً فٟ حٌؼخٌُ حٌؼشرٟ ٚحإلعالِٟ 

رؤوٍّٗ، ٚ٘زح عزذ أخش ٠ذػٛ لطش اٌٝ ط٠ٕٛغ طلخٌفخطٙخ ػِّٛخً، ٚحاللظشحد ِٓ 

 ا٠شحْ رؼذ سأد حٌظذع 

 حٌغشرٟ. -حإل٠شحٟٔ

حٌغشرٟ ٚطشكذ رٗ، ٚرٌه  -ظؼذس ٌٍظمخسد حإل٠شح٠ٟٚٔزذٚ أْ لطش وخٔض ِغ

: أٔٙخ وخٔض طظشلذ ٔظخثؾ حٌٍّف حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ، ٚسحكض األولِٓ ِٕطٍم١ٓ: 

: أٔٙخ طظخٛف ِٓ طؼٛد وانثاوًطى١ف طلخٌفخطٙخ رخٌظٕغ١ك ِغ ططٛسحص ٘زح حٌٍّف. 

ؼخٌّش حٌغؼٛدٞ حٌزٞ طظٛػق ِ -حٌذٚس حٌغؼٛدٞ فٟ حٌّٕطمش، اػش حٌظظخدَ حإل٠شحٟٔ

 فٟ حٌّؼخسن حٌذحثشس فٟ ح١ٌّٓ، رّخ ٠ئػش عٍز١خً ػٍٝ ٔفٛر٘خ حإلل١ٍّٟ.

 

 مىقف انممهكة انعربٍة انسعىدٌة مه االجفاق انىىوي اإلٌراوً:

ٔظشحً ألْ حٌغؼٛد٠ش ٟ٘ حٌذٌٚش حألوزش ٚحألُ٘ فٟ حٌّٕظِٛش حٌخ١ٍـ١ش، فبْ 

حٌظظش٠ق حٌشعّٟ  ِٛلفٙخ ِٓ حالطفخق ٠ىظغذ أ١ّ٘ش ٚدالٌش خخطش. فؼٍٝ حٌشغُ ِٓ

حٌزٞ أطذسطٗ حٌخخسؿ١ش حٌغؼٛد٠ش طشك١زخً رخالطفخق، اال أْ طظش٠لخص ِغج١ٌٛٓ 

عؼٛد١٠ٓ ٚٔخذ ِشطزطش رذٚحثش حٌلىُ فٟ حٌش٠خع طذًٌ ػٍٝ أْ حٌغؼٛد٠ش طشٜ 
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فٟ حالطفخق ِظذس طٙذ٠ذ اعظشحط١ـٟ ٌٙخ، ك١غ طؼظمذ فٟ أْ ِخ كذع ال ٠خٍٛ ِٓ 

. ٚوشف سد ٙش، ٚحٌؼشد ِٓ ؿٙش أخشٜوٛٔٗ "طفمش" طّض ر١ٓ ا٠شحْ ِٓ ؿ

حٌفؼً حٌغؼٛدٞ حألٌٚٝ طـخٖ ٘زح حالطفخق، ٚحٌزٞ أػٍٓ ػزش حٌظٍفض٠ْٛ حٌشعّٟ 

ٌٍغؼٛد٠ش ػٓ "طشك١ذ عؼٛدٞ كزس" ِٚخخٚف ِغظظشس. فٍمذ ؿخء فٟ ٘زح حٌز١خْ 

"، ٌىٕٙخ طئوذ 9+  0أْ حٌغؼٛد٠ش وخٔض ِئ٠ذس ٌالطفخق ر١ٓ ا٠شحْ ٚحٌذٚي حٌغض "

ٗ أٔٗ ٔظ١ـش ٌذػُ ا٠شحْ ٌإلس٘خد الرذ ِٓ حعظّشحس حٌؼمٛرخص فٟ حٌٛلض ٔفغ

حٌّفشٚػش ػٍٝ ٘زٖ حٌذٌٚش
(xxxvi)

. 

ٚفٟ رحص حٌغ١خق ؿخء سد حٌفؼً حٌغؼٛدٞ حٌشعّٟ فخطشحً طـخٖ حالطفخق 

حٌٕٛٚٞ حٌّئلض، ٚحعظمزً حٌٍّه حٌغؼٛدٞ حطفخق ؿ١ٕف رخٌلزس، لخثالً: "ارح وخٔض 

٠ىْٛ حالطفخق ٘ٛ حٌخطٛس حألٌٚٝ ٔلٛ حٌظٛطً ٕ٘خن ٔٛح٠خ ؿ١ذس كم١م١ش، ف١ّىٓ أْ 

اٌٝ كً شخًِ ٌٍزشٔخِؾ حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ
(xxxvii)

. أِخ حٌخخسؿ١ش حٌغؼٛد٠ش فظشٜ فٟ 

حالطفخق طشحؿؼخً ٌٍذٚس حألِش٠ىٟ حألِٕٟ حٌؼخِٓ فٟ حٌّٕطمش، ٚأْ حٌغشد لزً 

 ػّٕخً رخٌٕفٛر حإل٠شحٟٔ ِمخرً طٕخصالص رشؤْ رشٔخِـٙخ حٌٕٛٚٞ.

حٌفؼً حٌغؼٛدٞ أْ حٌش٠خع طخشٝ أْ ٠مؼٟ حالطفخق  ٠ٚغظشف ِٓ سدٚد

اٌٝ رٕخء ششحوش اعظشحط١ـ١ش ر١ٓ حٌٛال٠خص حٌّظلذس ٚحٌغشد ػِّٛخً ٚا٠شحْ، طذفغ 

 حٌغؼٛد٠ش ػٍٝ ٚؿٗ حٌخظٛص ػّٕٙخ.

ٚطزذٞ حٌش٠خع لٍمخً اصحء كذٚع ِمخ٠ؼش ر١ٓ ٚحشٕطٓ ٚؽٙشحْ، طمَٛ 

ٙش حٌظٕظ١ّخص حإلعال١ِش ػٍٝ أعخط طٌٟٛ ا٠شحْ ٌؼذ حٌذٚس حٌشث١غٟ فٟ ِٛحؿ

حٌغ١ٕش، خخطش طٕظ١ُ حٌذٌٚش حإلعال١ِش، ٟٚ٘ حٌّٛحؿٙش حٌظٟ طمغ ػٍٝ سأط 

أ٠ٌٛٚخص ادحسس حٌشث١ظ أٚرخِخ، ِمخرً حػظشحف ٚحشٕطٓ رّىخٔش ا٠شحْ حٌشحثذس فٟ 

 حٌّٕطمش، اٌٝ ؿخٔذ اؽالق ٠ذ٘خ ٌظلم١ك ِظخٌلٙخ.

ش٠خع ر١ٓ ػخِٟ ٚفٟ ٘زح حٌشؤْ ٠شٜ "ؿٛسدحْ" حٌزٞ وخْ عف١شحً فٟ حٌ

أْ حالطفخق لذ ٠ش٠ق حٌغؼٛد١٠ٓ ِٓ حٌمٍك رشخْ حػطشحسُ٘  3552ٚ 3559

ٌّٛحؿٙش طٙذ٠ذ ٔٛٚٞ ِٓ ا٠شحْ ٌىٓ ٘زح أال ٠زذد ِخخٚفُٙ حٌـ١ٛع١خع١ش حٌظٟ سرّخ 
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طىْٛ أوؼش ػّمخً 

(xxxviii)
وّخ أػخف أْ ٘زح حالطفخق ال ٠ظٕخٚي عٍٛن ا٠شحْ ف١ّخ  .

 ٠ظؼٍك رخٌششق حألٚعؾ.

حٌغؼٛد٠ش حسط١خكخً ٌالطفخق حٌٕٛٚٞ، ِٚخ كظً ِٓ طمخسد ر١ٓ ٌٚٙزح ٌُ طزذ 

حٌغشد ٚؽٙشحْ. ٚؿخءص طظش٠لخص سث١ظ ٌـٕش حٌشجْٛ حٌخخسؿ١ش فٟ ِـٍظ 

حٌشٛسٜ حٌغؼٛدٞ ٌظؼىظ ٘زح حالٔطزخع فٟ أسٚلش حٌلىُ فٟ حٌش٠خع. ٚلزً أْ 

٠ظذس سد فؼً سعّٟ ػٓ حٌٍّّىش، لخي ػزذ هللا حٌؼغىش فٟ طظش٠لخص ٔمٍظٙخ 

ش "س٠ٚظشص" أْ "حٌَٕٛ ع١ـخفٟ عىخْ حٌّٕطمش رؼذ ٘زح حالطفخق"ٚوخٌ
(xxxix)

. 

ٚأػخف "أخشٝ أْ طىْٛ ا٠شحْ عظظخٍٝ ػٓ شٟء فٟ رشٔخِـٙخ حٌٕٛٚٞ 

ٌظلظً ػٍٝ شٟء أخش ِٓ حٌمٜٛ حٌىزشٜ ػٍٝ طؼ١ذ حٌغ١خعش حإلل١ّ١ٍش"
(xl)

. 

ٚٚفك ِخ عزك ؿخء سد "ؿْٛ و١شٞ" رؤْ ٚحشٕطٓ ٌٓ طؼمذ طفمش ِغ 

كغخد حٌخ١ٍؾ حٌؼشرٟ، وّخ أْ حٌٛال٠خص حٌّظلذس حألِش٠ى١ش ٌٓ طغّق ا٠شحْ ػٍٝ 

رّذ حٌٕفٛر حإل٠شحٟٔ اٌٝ حٌذٚي حٌل١ٍفش ٌٙخ فٟ حٌخ١ٍؾ، ٚعظلخفع ػٍٝ حعظمشحس٘خ 

حٌذحخٍٟ
(xli)

. 

ٚفٟ حٌّمخرً ٠شٜ حٌغؼٛد١٠ٓ أْ أٞ دٚس ٠ّٕلٗ حألِش٠ى١ْٛ إل٠شحْ فٟ 

شحس حألعذ فٟ حٌغٍطش، حٌّٕطمش، خظٛطخً كٛي ِغظمزً عٛس٠خ ٚطؼز١ض حعظّ

ع١ئدٞ اٌٝ طىش٠ظ حٌذٚس حإل٠شحٟٔ فٟ حٌؼشحق ٌٚزٕخْ أ٠ؼخً، أٞ اٌٝ رغؾ حٌٕفٛر 

 ػٍٝ حٌششق حألٚعؾ رخٌىخًِ.

حإل٠شح١ٔش اٌٝ  -وّخ طؼظمذ حٌغؼٛد٠ش ِٓ أْ طئدٞ حٌّلخدػخص حألِش٠ى١ش

ػشد حالعظمشحس فٟ دٚي حٌخ١ٍؾ، خظٛطخً فٟ طٛظ١ف ٚسلش حٌّؼخسػش فٟ 

ٚح١ٌّٓ ِٓ خالي دػُ حٌلٛػ١١ٓ ٚلذ ٠ظً حألِش اٌٝ طٙذ٠ذ حعظمشحس حٌزلش٠ٓ، 

حٌٍّّىش حٌذحخٍٟ، ٌٚٙزح ٌُ ٠مظٕغ حٌغؼٛد٠ْٛ رظط١ّٕخص و١شٞ
(xlii)

. 

٘زح "حٌمٍك" ِٓ حٌٕفٛر حإل٠شحٟٔ دفغ رىً ِٓ حٌغؼٛد٠ش، حٌظٟ سأص ف١ٗ 

ؽٛق ِلىّخً، ٠ّظذ شّخي شزٗ حٌـض٠شس حٌؼشر١ش فٟ حٌؼشحق ٚحٌشخَ، ٚطٛالً اٌٝ 

حٌظؤػ١ش فٟ ح١ٌّٓ، ػزش حٌلٛػ١١ٓ ٚأ٠ؼخً طشو١خ حٌظٟ ػذطٗ "وّخشش" ِّظذس ِٓ كذٚد 

أس١ٕ١ِخ اٌٝ عخكً حٌّظٛعؾ، اٌٝ حعظلؼخص حعظالي حٌمٛس حٌؼغىش٠ش ٌإلؽخكش رخٌٕظخَ 
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حٌغٛسٞ، ػزش طغ١ٍق حٌّؼخسػش أٚ رظذخً ػغىشٞ ال١ٍّٟ أٚ دٌٟٚ، ألؿً طل٠ًٛ 

خ ٠شىً كخثؾ عذ ٌذٚس٘خ حإلل١ٍّٟ دِشك ِٓ ك١ٍف ٌطٙشحْ اٌٝ خظُ ِؼخد رّ

حٌّظؼخظُ
(xliii)

. ػٍٝ حٌشغُ ِٓ اػالْ ٚص٠ش حٌخخسؿ١ش حإل٠شحٟٔ، ِلّذ ؿٛحد 

ظش٠ف ٚأػٕخء ؿٌٛش خ١ٍـ١ش ٌُ طشًّ حٌغؼٛد٠ش سغزظٗ فٟ ص٠خسطٙخ ٚفظق طفلش 

ؿذ٠ذس ِؼٙخ، ِٚغ وً دٚي حٌخ١ٍؾ، ٚحطفخً ا٠خ٘خ رؤٔٙخ "دٌٚش ِّٙش" ٚطخكزش ٔفٛر 

فٟ حٌّٕطمش"
(xliv)

. 

ِٚٓ ؿخٔزٗ، عؼٝ حٌشث١ظ حألِش٠ىٟ رخسحن أٚرخِخ اٌٝ ؽّؤٔٗ حٌلٍفخء فٟ 

حٌششق حألٚعؾ، ِٓ خالي وٍّش ٌٗ ػمذ حإلػالْ ػٓ حالطفخق لخثالً ٌُٙ أْ حالطفخق 

٠ّٕغ ا٠شحْ ِٓ حٌلظٛي ػٍٝ حٌغالف حٌٕٛٚٞ، ٠ٚؼّٓ حعظمشحس اعشحث١ً ٚدٚي 

 حٌخ١ٍؾ.

فٟ ِلخدػٗ ٘خطف١ش ِغ ٚأػشد حٌٍّه عٍّخْ رٓ ػزذ حٌؼض٠ض أي عؼٛد، 

ػٓ أٍِٗ فٟ :  -رؼذ حإلػالْ ػٓ حالطفخق –حٌشث١ظ حألِش٠ىٟ رخسحن أٚرخِخ 

"حٌظٛطً اٌٝ حطفخق ٔٙخثٟ ٍِضَ ٠ئدٞ اٌٝ طؼض٠ض حألِٓ ٚحالعظمشحس فٟ حٌّٕطمش 

 ٚحٌؼخٌُ.

ٚكٛي ِخ عزك ٠شٜ حٌزخكغ ٚحٌىخطذ "فش٠ذِخْ" أْ حٌّشىٍش فٟ حالطفخق 

د٠ش طىّٓ فٟ أْ ٕ٘خن فـٛس أ٠ذ٠ٌٛٛؿ١ش ٚحعؼش ر١ٓ حٌٕٛٚٞ ِٓ ٚؿٙش ٔظش حٌغؼٛ

 حٌٛال٠خص حٌّظلذس ٚا٠شحْ. 

ٚفٟ رحص حٌٛلض طخظٍف ِغخسحص حٌؼًّ فٟ ِؼخٌـش رؼغ حٌمؼخ٠خ 

 حٌـٛ٘ش٠ش ر١ٓ ا٠شحْ ٚحٌٛال٠خص حٌّظلذس حألِش٠ى١ش.

ٕٚ٘خ ٠لخٚي "ؿٛسؽ فش٠ذِخْ" طفغ١ش أعزخد حٌّؼخسػش حٌغؼٛد٠ش ٌالطفخق 

إلشخسس اٌٝ ِخ ٠ؤطٟحٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ ٌ
(xlv)

: 

فٟ كخٌش طمٍض حٌٕفٛر حألِش٠ىٟ فٟ حٌّٕطمش فبْ ا٠شحْ عظىْٛ حٌمٜٛ  أوالً:

 حإلل١ّ١ٍش حٌؼغىش٠ش حأللٜٛ.

اْ ٕ٘خن أل١ٍش ش١ؼ١ش طظّشوض فٟ ششق حٌٍّّىش حٌغؼٛد٠ش ال ٠ّىٓ اغفخي  ثاوٍاً:

 أ١ّ٘ظٙخ ٟٚ٘ طظٛحؿذ فٟ ِٕطمش غ١ٕش رخٌٕفؾ.
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شحٟٔ ِغ حٌش١ؼش فٟ حٌّٕطمش حٌششل١ش ِٓ حٌٍّّىش ٠ؼذ أِشحً اْ حٌظمخسد حإل٠ ثانثاً:

ِلظّالً، ِٚٓ ػُ سرّخ ٠ظغزذ فٟ كذٚع حػطشحرخص دحخً حٌغؼٛد٠ش طٙذد 

 حعظمشحس٘خ.

٠ٚظف فش٠ذِخْ حالطفخق حٌٕٛٚٞ رؤٔٗ رّؼخرش ٘شٚد أِش٠ىٟ ِٓ حالٌظضحَ 

 .حألِش٠ىٟ رلّخ٠ش حٌغؼٛد٠ش ِٓ أػذحثٙخ حإلل١١ّ١ٍٓ ٚػٍٝ سأعُٙ ا٠شحْ

ٚطخشٝ حٌغؼٛد٠ش رؼذ سفغ حٌؼمٛرخص ػٓ ا٠شحْ ع١ظؼضص دٚس٘خ رشىً أوزش 

 فٟ حٌششق حألٚعؾ ٚعٛف ٠ظشؿُ رٌه رظٛع١غ ح١ٌّٕٙش حإل٠شح١ٔش فٟ حٌّٕطمش.

اال أْ ِظذس حٌمٍك حٌغؼٛدٞ حٌشث١غٟ ٠زمٝ حٌخٛف ِٓ ٚطٛي حٌٛال٠خص 

ٝ أعخط أٔٙخ حٌّظلذس فٟ ٔٙخ٠ش حٌّطخف اٌٝ ِظخٌلش، ٚاٌٝ حٌظؼخًِ ِغ ا٠شحْ ػٍ

ك١ٍف حٌٛال٠خص حٌّظلذس حألعخعٟ فٟ حٌّٕطمش
(xlvi)

. 

ٚػٕذ٘خ طـذ حٌغؼٛد٠ش ٔفغٙخ فٟ ِٛحؿٙش ِغ ع١خعش ا٠شحْ حٌظذحخ١ٍش فٟ وً 

ِٓ حٌؼشحق ٚحٌزلش٠ٓ ٚح١ٌّٓ ٚعٛس٠خ ٌٚزٕخْ. ٚ٘ىزح ِٚٓ خالي ِخ عزك ٠ظؼق ٌٕخ 

ٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش أْ حٌزشٔخِؾ حٌٕٛٚٞ ١ٌظ ٘ٛ حٌّشىٍش حألعخع١ش رخٌٕغزش ٌٍٍّّىش ح

ٚأّخ حإلشىخ١ٌش طىّٓ فٟ حٌظشؿّش حٌؼ١ٍّش ٌٍّفخٚػخص ٚحٌظٟ وخٔض ػٍٝ شىً حطفخق 

 طخس٠خٟ ع١غ١ش ٚؿٗ حٌّٕطمش. 

 

 مىقف انبحرٌه مه االجفاق انىىوي اإلٌراوً:

ففٟ طمش٠ش ِٛعغ ٔششطٗ طل١فش حٌؼشد حٌظٟ طظذس ِٓ ٌٕذْ ٠َٛ 

حٌزلش٠ٓ لذ٠ُ ِٚظـذد، ٚلذ أوذ سأٜ أْ حٌطّغ حإل٠شحٟٔ فٟ أسع  34/9/3590

رٌه حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌذسحعخص حٌذ١ٌٚش ٚطمخس٠ش حٌخزشحء حإلعظشحط١ـ١١ٓ. ٚعشدص 

حٌظل١فش ِطخِغ ا٠شحْ فٟ حٌزلش٠ٓ ٚحٌّٕطمش ػزش حٌظخس٠خ ٚحٌظٟ طضح٠ذص فٟ ظً 

خطش طغّٝ حٌخطش حٌخّغ١ش حإل٠شح١ٔش ٚحٌظٟ طمَٛ ػٍٝ ػذس ٔمخؽ ِٕٙخ ػشٚسس 

١ش ٚحٌغؼٟ الِظالن حٌمٛس ٚحٌغالف، ٚحٌغ١طشس ػٍٝ حألسحػٟ طظذ٠ش حٌؼٛسس حإل٠شحٔ

ٚحإلٔـخد حٌغ١خعٟ أٚ حٌظفش٠خ حٌغىخٟٔ
(xlvii)

. 
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طزوش حٌّشحؿغ أْ حٌخطش حٌخّغ١ٕ١ش حٌظٟ ظٙشص فٟ أٚحخش حٌظغؼ١ٕخص ٟ٘ 

خطش عش٠ش أػذ٘خ ِـٍظ شٛسٜ حٌؼٛسس حٌؼمخف١ش حإل٠شح١ٔش ٚٚؿٙٙخ اٌٝ حٌّلخفظخص 

ذف حٌخطش حٌّشظٍّش ػٍٝ خّظ ِشحكً، ِذس وً ِٕٙخ فٟ حٌٛال٠خص حإل٠شح١ٔش، ٚطٙ

ػشش عٕٛحص، اٌٝ طظذ٠ش حٌؼٛسس ٌىٓ رؤعخ١ٌذ ألً كذس ػّخ حطزؼٗ آ٠ش هللا حٌخ١ّٕٟ، 

 ٌٍٛطٛي اٌٝ حٌٙذف رحطٗ ٚ٘ٛ حٌغ١طشس ػٍٝ حٌّٕطمش.

٠ٚش١ش ِشوض حٌخ١ٍؾ حٌؼشرٟ ٌٍزلٛع ٚحٌذسحعخص حإلعظشحط١ـ١ش فٟ ٘زح 

ؽ٠ًٛ ِٓ حٌّطخٌزخص  لش١ٕ٠ش حإل٠شح١ٔش ِلىِٛش رظخس٠خحٌغ١خق اٌٝ أْ حٌؼاللخص حٌز

ٚحإلدػخءحص حإل٠شح١ٔش رغ١خدطٙخ ػٍٝ حٌـض٠شس، ٚطؼٛد ٘زٖ حإلدػخءحص اٌٝ حٌمشْ 

حٌغخدط ػشش ح١ٌّالدٞ ػٕذِخ خؼؼض حٌـض٠شس ٌلىُ حإلِزشحؽٛس٠ش حٌظف٠ٛش، 

9435غ١ش أْ حألعشس حٌلخوّش ٌٍزلش٠ٓ ع١طشص ػٍٝ حٌـض٠شس ِٕز ػخَ 
(xlviii)

. 

، لخد شخٖ ا٠شحْ حٌزشٌّخْ ٌّٕخلشش طذحر١ش ٌالعظ١الء ػٍٝ  9909ػخَ  ٚفٟ

حٌزلش٠ٓ، وّخ أشخس اٌٝ اِىخ١ٔش طـذ٠ذ حإلدػخءحص حإل٠شح١ٔش ك١خي حٌٍّّىش حٌخ١ٍـ١ش 

ػمذ حالٔغلخد حٌزش٠طخٟٔ ِٓ ششق حٌغ٠ٛظ غ١ش أْ حعظفظخء شؼز١خً رلش١ٕ٠خً ؿشٜ 

ْ ِؼخسع ِٓ حٌشخٖ أٚ لشس طؤع١ظ حٌزلش٠ٓ وذٌٚش ِغظمٍش دٚ 9999ػخَ 

حٌزشٌّخْ حإل٠شحٟٔ.
 (xlix)

 

ٚلذ ؿخء حالعظفظخء رؼذ ِلخدػخص ِغ رش٠طخ١ٔخ، حٌظٟ رذأص طشطذ الٔغلخرٙخ 

ِٓ حٌخ١ٍؾ حٌؼشرٟ فٟ حٌظز١خْ ِٓ حٌمشْ حٌّخػٟ، ٚلذ شٍّض ٘زٖ حٌّلخدػخص كذٚد 

ْ حٌذٌٚش حإل٠شح١ٔش فٟ حٌخ١ٍؾ حٌؼشرٟ " حٌظٟ فشٍض فٟ ِشكٍش أٌٚٝ، إلطشحس ا٠شح

ػٍٝ أْ طىْٛ حٌزلش٠ٓ طلض حٌظزؼ١ش حإل٠شح١ٔش، ػُ ٚلغ حالطفخق ػٍٝ اؿشحء 

حالعظفظخء، ِمخرً طغ٠ٛش ِغ رش٠طخ١ٔخ طمَٛ ػٍٝ حكظالي ا٠شحْ ٌـضس حإلِخسحص 

حٌؼالع ؽٕذ حٌىزشٜ ٚؽٕذ حٌظغشٜ ٚأرٛ ِٛعٝ ِمخرً غغ حٌطشف ػٓ 

حٌزلش٠ٓ
(l)

. 

ص حٌٕظ١ـش ٌظخٌق ٚأؿشٜ حالعظفظخء طلض سػخ٠ش حألُِ حٌّظلذس، ٚؿخء

حعظمالي حٌزلشٞ ربؿّخع حٌشؼذ حٌزلش٠ٕٟ رـ١ّغ ؽٛحثفٗ، ٚرؼذ٘خ حػظشفض ا٠شحْ 
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ٚطزخدٌض ِؼٙخ حٌغفشحء ٚحػظمذ أْ طفلش  9999حٌشخٖ رخعظمالي حٌزلش٠ٓ ػخَ 

عٛدحء فٟ طخس٠خ حٌؼاللخص حإل٠شح١ٔش حٌزلش١ٕ٠ش لذ ؽ٠ٛض
(li)

. 

حٌّطخِغ ٚعـٍض ِلخٚالص ٌىٓ رؼذ حٌؼٛسس حإلعال١ِش، أك١ض ا٠شحْ ٘زٖ 

٠ش١ش ٔخطش حٌش١خ ػزذ هللا  ٌضػضػش حٌٕظخَ فٟ حٌزلش٠ٓ ِٕز رٌه حٌظخس٠خ ٚاٌٝ ح١ٌَٛ

حٌفؼخٌش، ػؼٛ ِـٍظ حٌٕٛحد حٌغخرك رٍّّىش حٌزلش٠ٓ، أٔٗ رؼذ ٔـخف ػٛسس 

حٌخ١ّٕٟ، حٔمٍزض حألٚػخع سأعخً ػٍٝ ػمذ فٟ حٌزلش٠ٓ. ٚلخَ حٌش١ؼش، حٌّٛحٌْٛ 

ش ػمٛد، رؼالع ِلخٚالص طخش٠ز١ش ٌضػضػش حعظمشحس إل٠شحْ ػٍٝ ِذٜ ػالػ

 حٌزلش٠ٓ:

وخٔض رذح٠ش حٌؼّخ١ٕٔخص ٚوخْ حٌظ١خس حٌش١شحصٞ ٘ٛ  انمحاونة األونى:

حٌّغجٛي ػٕٙخ. ٚلذ وخٔض ِلخٌٚش ٌمٍذ حألٚػخع فٟ حٌزٍذ ػٓ ؽش٠ك ادخخي أعٍلش 

ِٚظذسر١ٓ )طذرشٚح فٟ ِؼغىشحص خخطش فٟ ا٠شحْ( ٚلذ طّىٕض حٌغٍطش ِٓ ػشد 

 حٌّخطط١ٓ ٌٍّلخٌٚش.

( ك١غ لخد 9992 -9998وخٔض فٟ أٚحعؾ حٌظغؼ١ٕخص ) انمحاونة انثاوٍة:

٘زٖ حٌّلخٌٚش ٘زٖ حٌّشس حٌفشع حٌزلش٠ٕٟ ٌلضد حٌذػٛس، ٚلخدس ٘زح حٌلضد ُ٘ حٌز٠ٓ 

شىٍٛح ف١ّخ رؼذ )ؿّؼ١ش حٌٛفخق( أوزش حٌـّؼ١خص حٌغ١خع١ش حٌش١ؼ١ش. ٚحػظّذص ٘زٖ 

ٍش ٚحٌفٛػٝ ٚاشؼخي حٌلشحثك، ٌظلف١ض حٌش١ؼش ػٍٝ حٌم١خَ حٌّلخٌٚش ػٍٝ اكذحع حٌزٍز

 رؼٛسس شخٍِش، ِلخوخس ٌؼٛسس حٌخ١ّٕٟ.

، فٟ ِلخٌٚش ٚحػلش 3599فزشح٠ش  98: رذأص ٠َٛ انمحاونة انثانثة

ٌّلخوخس ػٛسحص حٌشر١غ حٌؼشرٟ. ٚوخْ حٌؼخًِ حٌشث١غٟ فٟ فشً ٘زٖ حٌّلخٌٚش، طؼذٞ 

ٌّلخٌٚش رحص حٌزؼذ حٌطخثفٟ حٌٛحػق، ػُ حٌٕظف حألخش ِٓ حٌشؼذ )حٌغٕش( ٌٙزٖ ح

.3599دخٛي لٛحص دسع حٌـض٠شس فٟ حٌزلش٠ٓ فٟ ِخسط 
 (lii)

 

طزخ٠ٕض ِٛحلف دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ اصحء علذ حٌغفشحء طؼخِٕخً 

ِغ حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش حٌظٟ لطؼض حٌؼاللخص حٌذرٍِٛخع١ش ِغ ا٠شحْ ٚأػٍٕض 

ك١غ لخِض وً ِٓ حٌزلش٠ٓ ٚحٌى٠ٛض ٚلطش ػٓ ا٠مخف حٌشكالص حٌـ٠ٛش ِؼٙخ، 

ٚحٌغٛدحْ ٚحٌظِٛخي ٚحألسدْ اِخ رغلذ حٌغفشحء ٚلطغ حٌؼاللخص حٌذرٍِٛخع١ش أٚ 
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حعظذػخء عفشحثٙخ حكظـخؿخً ػٍٝ ِخ كذع ٌٍغفخسس حٌغؼٛد٠ش فٟ ؽٙشحْ، ٚخفؼض 

حإلِخسحص حٌظّؼ١ً حٌذرٍِٛخعٟ ٌٙخ فٟ ا٠شحْ ِٓ عف١ش اٌٝ لخثُ رخألػّخي دْٚ أْ 

 حٌؼاللخص حٌظـخس٠ش ر١ٓ حٌزٍذ٠ٓ. طظؤػش

 

 مىقف انكىٌث مه االجفاق:

رؼغ أ١ِش حٌى٠ٛض حٌش١خ طزخف حألكّذ حٌـخرش حٌظزخف رزشل١ظٟ طٕٙجش اٌٝ 

حٌشث١ظ حإل٠شحٟٔ كغٓ سٚكخٟٔ ٚحٌّششذ حألػٍٝ ٌٍؼٛسس حإلعال١ِش فٟ ا٠شحْ ػٍٝ 

خخِٕجٟ "ٕ٘ؤّ٘خ ف١ّٙخ رخالطفخق حٌظخس٠خٟ حٌزٞ أرشَ فٟ ف١١ٕخ
(liii)

. 

وّخ طشف ٔخثذ ٚص٠ش حٌخخسؿ١ش خخٌذ حٌـخس هللا اْ حٌى٠ٛض طشٜ أْ 

"حٌلٛحس ِغ ا٠شحْ أفؼً ِٓ حٌظذحَ ِؼٙخ" ِشذدحً ػٍٝ أْ ظشٚف حٌّٕطمش رخطض 

طؼزش كخ١ٌخً ٚطضدحد طؼم١ذحً الفظخً اٌٝ حٌذػٛس حٌظٟ أؽٍمٙخ سث١ظ حٌلىِٛش ٌٍلٛحس ِغ 

س ِغ ا٠شحْ ٠لً حٌمؼخ٠خ، ا٠شحْ ٟ٘ دػٜٛ و٠ٛظ١ش خخٌظش ألٕٔخ ٔشٜ أْ حٌلٛح

١ٌٚظ حٌظذحَ ِؼٙخ
(liv)

. 

أْ حٌى٠ٛض سكزض رخالطفخق ِظؤٍِش أْ ٠ىْٛ أفؼً ٌّغظمزً حٌّٕطمش، فٟٙ 

لش٠زش ِٓ ا٠شحْ ٚطخشٝ ِٓ طزؼخص ِخ لذ ٠لذع. ِٛلف حٌى٠ٛض أوؼش كغخع١ش ِٓ 

 غ١ش٘خ.

 

 انخاجمة:

فٟ سدٚد حألفؼخي حٌخ١ٍـ١ش طـخٖ حالطفخق  طزخ٠ٓ٠ظؼق ِّخ عزك ٕ٘خن 

حٌٕٛٚٞ ر١ٓ ا٠شحْ ٚحٌذٚي حٌىزشٜ، فف١ّخ عخسػض حإلِخسحص اٌٝ طٕٙجش ا٠شحْ ػٍٝ 

حالطفخق ٚوزٌه حٌى٠ٛض، ٚلطش اال أْ حٌغؼٛد٠ش وخٔض أوؼش طشحكش فٟ ارذحء 

شىٛوٙخ ِٚخخٚفٙخ ِٓ ػذَ حٌظضحَ ا٠شحْ رخالطفخق ٚكزسص ِٓ حالعظّشحس فٟ 

ذخً فٟ شجْٛ حٌذٚي ِٓ لزً ا٠شحْ ٚحػظزشص أْ حعظخذحَ رٕذ سفغ ع١خعش حٌظ

حٌؼمٛرخص حاللظظخد٠ش فٟ اػخسس حالػطشحرخص ٚحٌماللً، ُع١ٛحؿٗ رشدٚد فؼً كخصِش 

ِٓ دٚي حٌّٕطمش ٚفٟ رحص حٌغ١خق فبْ دٚي حٌخ١ٍؾ ِظفمش ػٍٝ كك ا٠شحْ فٟ 
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ذحف حٌم١خدحص حٌذ١ٕ٠ش رشٔخِـٙخ حٌٕٛٚٞ حٌغٍّٟ، ٌٚىٕٙخ رزغخؽش ال طؼك فٟ ٔٛح٠خ ٚأ٘

 ٚحٌغ١خع١ش حإل٠شح١ٔش، حٌؼخرشس ٌٍلذٚد أل٘ذحف ؽخثف١ش.

رؤْ حخظالف حٌّٛلف حٌخ١ٍـٟ طـخٖ حالطفخق  حٌّل٠ٚٓ١ٍٍظفك وؼ١ش ِٓ 

حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ، ٠ؼٛد حخظالف ػاللخص وً ٚحكذس ِٓ ٘زٖ حٌذٚي ِغ ا٠شحْ، 

طمش، أِخ حإلِخسحص فخٌى٠ٛض سكزض رخالطفخق ِظؤٍِش أْ ٠ىْٛ أفؼً ٌّغظمزً حٌّٕ

لذسص ِٛلفٙخ رشىً ٠ؼّٓ ِظخٌلٙخ فٟ حٌٛلض حٌزٞ وخْ ٠فظشع أْ ٠ىْٛ أوؼش 

طشذدحً، فب٠شحْ الصحٌض طلظً ػالع ؿضس اِخسحط١ش، ٚأخ١شحً حػظمذ رؤْ سفغ حٌؼمٛرخص 

ػٓ ا٠شحْ عٛف ٠ئدٞ اٌٝ اغشحق حٌّٕطمش رخٌّض٠ذ ِٓ حألصِخص ٚأْ أٞ س٘خْ 

١ىْٛ خخعشحً، ألْ خطٛسس ا٠شحْ ١ٌظ فٟ رشٔخِـٙخ ػٍٝ ا٠شحْ فٟ طغ١١ش عٍٛوٙخ ع

حٌٕٛٚٞ فلغذ، ٌٚىٓ فٟ رشٔخِـٙخ حٌغ١خعٟ، ٚال ٠ٛؿذ حػظمخد رؤْ حالطفخق ٠ٛلف 

ا٠شحْ حٌغ١خع١ش اػخفش اٌٝ أْ حالطفخق ال ٠ؼطٟ أ٠ش ػّخٔخص ػٍٝ أْ ؽّٛف ا٠شحْ 

خؽؼخً ػٍٝ رخِظالن أعٍلش ٠ٚٛٔش ع١ظٛلف ٌألرذ، وّخ أْ حالطفخق ال ٠ؼطٟ طؤو١ذحً ل

حٌمؼخء ػٍٝ حٌزشٔخِؾ حٌٕٛٚٞ حٌؼغىشٞ حإل٠شحٟٔ، فخٌغشد ألش رلك ا٠شحْ فٟ 

حالعظخذحَ حٌغٍّٟ ٌٍطخلش ح٠ٌٕٚٛش، ٌٚىٕٗ ال ٠ؼّٓ طغ١ش عٍٛن ا٠شحْ حٌزٞ ٠شىً 

طٙذ٠ذحً ٌذٚي حٌـٛحس ٌّٕٚطمش حٌششق حألٚعؾ حٌظٟ عظزمٝ طؼخٟٔ ِٓ أصِش ػمش كظٝ 

فمؾ ٠ّىٓ ٌذٚي حٌخ١ٍؾ شؼٛرخً ٚل١خدحص أْ ططّجٓ  طظخٍٝ ػٓ ٌغظٙخ حٌؼذٚح١ٔش ػٕذ٘خ

ٚطظفخُ٘ ِغ ا٠شحْ رؼ١ذحً ػٓ حٌظـخررخص حٌّز٘ز١ش ٚاػخسس حٌماللً، وّخ ٘ٛ حٌٛحلغ 

حٌّمٍك فٟ ٌزٕخْ ٚعٛس٠خ ٚح١ٌّٓ ٚحٌؼشحق. اال أْ حٌٛحلغ لذ ٠ىْٛ ػىظ رٌه فب٠شحْ 

ٚلذ ٠ظلمك ٌٙخ  ٌذ٠ٙخ ِششٚع طغؼٝ اٌٝ طلم١مٗ ٚ٘ٛ حٌغ١طشس ػٍٝ وً دٚي حٌّٕطمش

 رٌه ِٓ خالي حٌخطٛحص حٌظخ١ٌش:

ا٠شحْ طذسن ؿ١ذحً رؤْ دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ ١ٌظ ٌٙخ أؿٕذس خخسؿ١ش ِٛكذس وّخ  أوالً:

أْ ٌذ٠ٙخ خالفخص ِغ رؼؼٙخ حٌزؼغ كٛي ػذ٠ذ ِٓ حٌمؼخ٠خ ِٓ ػّٕٙخ 

حٌلذٚد. ٟٚ٘ طؼًّ رشىً دحثُ ػٍٝ حعظؼّخس ٘زٖ حٌخالفخص حٌظٟ رشص ػٍٝ 

ٓ ألخش. وّخ أٔٙخ طلخٚي أْ طشرؾ رؼغ دٚي حٌّـٍظ رّظخٌق حٌغطق ِٓ ك١
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حلظظخد٠ش )حإلِخسحص ػٍٝ عز١ً حٌّؼخي( وّخ طفؼً دحثّخً حٌلٛحس ِغ دٚي 

 حٌّـٍظ رشىً فشدٞ ١ٌٚظ ؿّخػٟ.

عٛف طؼًّ ػٍٝ طٛظ١ف ٚسلش حٌش١ؼش حٌّظٛحؿذ٠ٓ فٟ وً ِٓ حٌزلش٠ٓ  ثاوٍاً:

 ٚحٌى٠ٛض ٚششق حٌغؼٛد٠ش.

 

 وحائج انذراسة:

ػذَ ٚؿٛد ِٛلف ِٛكذ ِٓ لزً دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ طـخٖ حٌزشٔخِؾ  .9

 حٌٕٜٛٚ حإل٠شحٟٔ ٚحالطفخق حألخ١ش.

أٚػلض حٌذسحعش رؤْ لٍك رؼغ دٚي حٌخ١ٍؾ ٠ظّؼً فٟ طشو١ض حالطفخق ػٍٝ  .3

حٌّظخٌق حألِش٠ى١ش دْٚ ِشحػخس ٘ٛحؿظ دٚي حٌخ١ٍؾ، ٚالع١ّخ ف١ّخ ٠ظؼٍك 

 ألِٓ دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ. رظؼخظُ ٔفٛر ا٠شحْ دْٚ ػّخٔخص

طخشٝ دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ رؤْ طىْٛ ا٠شحْ عظظخٍٝ ػٓ شت فٟ رشٔخِـٙخ  .2

حٌٕٜٛٚ ٌظلظً ػٍٝ شت آخش ِٓ حٌمٜٛ حٌىزشٜ ػٍٝ طؼ١ذ حٌغ١خعش 

 حإلل١ّ١ٍش.

أْ حالطفخق رظ١خغظٗ حٌلخ١ٌش ٠ّؼً حػظشحفخً ِمذِخً رب٠شحْ وذٌٚش ػٍٝ ػظزش  .8

 حِظالن حٌغالف حٌٕٛٚٞ.

 

 انحىصٍات:

ػٍٝ حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش ٚدٚي حٌخ١ٍؾ حألخشٜ، ِٓ ٔخك١ش أٌٚٝ، أْ  .9

طغؼٝ اٌٝ حٌخشٚؽ ِٓ اؽخس حٌؼاللش حٌلظش٠ش ِغ حٌٛال٠خص حٌّظلذس، ػزش 

 حالٔفظخف ػٍٝ حٌششوخص ٚحٌظلخٌفخص حإلل١ّ١ٍش ٚحٌذ١ٌٚش.

ؿذ٠ذس ػشٚسس حٔظٙخؽ ع١خعش "حالػظّخد ػٍٝ حٌزحص ػغىش٠خً" وخ١خسحص أ١ِٕش  .3

ٌّٛحؿٙش ح١ٌّٕٙش حإل٠شح١ٔش، ٚطّىٕٙخ فٟ حٌٛلض ٔفغٗ ِٓ طم١ًٍ حػظّخد٘خ 

 حٌّطٍك ػٍٝ حٌلّخ٠ش حألِش٠ى١ش.

 ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ٌذٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ ع١خعش خخسؿ١ش ِٛكذس طـخٖ ا٠شحْ. .2
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 -انمراجع:

 

ص٠ٕذ ػزذ حٌؼظ١ُ ِلّذ، حٌّٛلف حٌٕٜٛٚ فٟ حٌششق حألٚعؾ فٟ أٚحثً حٌمشْ  -9

 .938(، ص3559حٌؼشش٠ٓ، )حٌمخ٘شس: ِىظزش حٌششٚق حٌذ١ٌٚش، 

ا٠شحْ فٟ طلٛالطٙخ حٌذحخ١ٍش ٚع١خعظٙخ  –ؽالي ػظش ٠ظ، حٌـّٙٛس٠ش حٌظؼزش  -3

 .35(، ص3552حإلل١ّ١ٍش )ر١شٚص: دحس حٌغخلٟ، 

أششف وشه، سإ٠ش دٚي ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ ٌٍزشٔخِؾ حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ،  -2

 .999 -992، ص 3550عزظّزش  23ِخظخسحص ا٠شح١ٔش، حٌؼذد

١٘السٞ و١ٍٕظْٛ، خ١خسحص طؼزش، طشؿّش: ِٟ ع١ّش، )حٌمخ٘ش: وٕٛص ٌٍٕشش  -8

 .390(، ص 3598ٚحٌظٛص٠غ، 

١ذ ادس٠ظ، حألصِش حٌمطش٠ش ٚخ١خسحص ِـٍظ حٌظؼخْٚ حٌخ١ٍـٟ حٌظؼزش، ِلّذ حٌغؼ -0

 .92، ص 3598أفخق ع١خع١ش، حٌؼذد حٌشحرغ، 

رغّش ِزخسن عؼ١ذ، ص٠خسس حٌشث١ظ حإل٠شحٟٔ اٌٝ عٍطٕٗ ُػّخْ: اٌٝ عٍطٕٗ ُػّخْ:  -2

ِظخف ػٍٝ  3598-8-9حٌذالالص ٚحٌظذحػ١خص، ِشوض حٌـض٠شس ٌٍذسحعخص، حٌذٚكش، 

 ظشٟٚٔ حٌظخٌٟ:حٌشحرؾ حإلٌى

http://studies.lajazeera.net. 

 .١٘392السٞ وٍٕظْٛ، ِشؿغ عزك روشٖ، ص  -9

ِلّذ حٌغؼ١ذ ادس٠ظ سٚكخٟٔ ٚلخرٛط ر١ٓ حػظزخسحص حٌظلخٌف ٚكٛحفض كً  -4

 .8، ص 3598، ِخسط 922حألصِخص، ِخظخسحص ا٠شح١ٔش، حٌؼذد 

ٌّطزٛػخص ٠خعش ػزذ حٌلغ١ٓ، حٌغ١خعش حٌخخسؿ١ش حإل٠شح١ٔش، )ر١شٚص: ششوش ح -9

 .328(، ص 3590، 9ٌٍظٛص٠غ ٚحٌٕشش، ؽ

، ِشوض حأل٘شحَ ٌٍذسحعخص حٌغ١خع١ش 3595حٌظمش٠ش حإلعظشحط١ـٟ حٌؼشرٟ  -95

 .259، ص3599ٚحإلعظشحط١ـ١ش، حٌمخ٘شس، 

 ٠خعش ػزذ حٌلغ١ٓ، ِشؿغ عزك روشٖ، ص -99

رغّش ِزخسن عؼ١ذ، لشحءس فٟ سإ٠ش ُػّخْ ٌمؼ١ظٟ حٌظمخسد ِغ ا٠شحْ ٚحالطلخد  -93

ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ  3598-9-4ِشوض حٌـض٠شس ٌٍذسحعخص، حٌذٚكش، حٌخ١ٍـٟ، 

 حٌظخٌٟ:

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/01/20189032704848.th

m. 
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 . 2حٌّشؿغ ٔفغٗ، ص -92

 .٠322خعش ػزذ حٌشكّٓ، ِشؿغ عزك روشٖ، ص -98

 حإلِخسحص طٕٙت ا٠شحْ رخطفخلٙخ حٌٕٛٚٞ "حٌظخس٠خٟ" ِغ حٌمٜٛ حٌغشر١ش، "فشٔغخ -90

-http://www.france24"، ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ حٌظخٌٟ:  38

com/ar/20150714 

فٟ أٚي سد فؼً خ١ٍـٟ: حإلِخسحص طؼظزش حالطفخق ِغ ا٠شحْ "فشطش ٌفظق طفلش  -92

ؿذ٠ذس" طل١فش سأٞ ح١ٌَٛ، ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ حٌظخٌٟ: 

http://www.raialyoum.com/?P=287181 

عخٌُ عؼذْٚ حٌّزخدس، ؿضس حٌخ١ٍؾ حٌؼشرٟ، دسحعش فٟ حٌـغشحف١ش حإلل١ّ١ٍش، )رغذحد  -99

 . 992(، ص9949: دحس حٌلش٠ش ٌٍطزخػش، 

ٌٍّض٠ذ حٔظش : أ١ٔظ حٌذغ١ذٞ، حٌلذٚد حٌٍّظٙزش ر١ٓ دٚي حٌٕفؾ ٚوخرٛط حٔفـخس  -94

 . 955-90(، ص ص 3598لٕزٍش ا٠شحْ، )حٌمخ٘شس: وٕٛص ٌٍٕشش ٚحٌظٛص٠غ، 

 . ٠3592ٕخ٠ش  9حإلِخسحط١ش حإل٠شح١ٔش: ع١خعش أَ حلظظخد؟  حٌؼاللخص -99

 /http://www.noonpost.netِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ حٌظخٌٟ: 

ِلّذ ػٍٟ ف١خع،عف١ش ا٠شحْ ٌذٜ أرٛ ظزٟ، حٌظزخدي حٌظـخسٞ ر١ٓ ا٠شحْ  -35

، ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ حإلٌىظشٟٚٔ حٌظخٌٟ: ١ٔٛ٠3598ٛ  9ٚحإلِخسحص، "لٕخس حٌؼخٌُ" 

http://www.alalm.ir/news 

 حٌؼاللخص حإلِخسحط١ش حإل٠شح١ٔش: ع١خعش أَ حلظظخد؟ ِشؿغ عزك روشٖ. -39

( أِش فٟ خطش 3559  -3554أكّذ ارشح١ُ٘ )ٚآخشْٚ( كخٌش حألِش حٌؼشر١ش ) -33

 .922(، ص 3559، 9)ر١شٚص: ِشوض دسحعخص حٌٛكذس حٌؼشرٟ، ؽ

، ِشؿغ عزك طخؽ حٌذ٠ٓ ؿؼفش حٌطخثٟ، حعظشحط١ـ١ش ا٠شحْ حطـخٖ دٚي حٌخ١ٍؾ حٌؼشرٟ -32

 روشٖ، ص ص

924-929. 

38- (xxiv ًٍػّش ٘شخَ حٌشٙخرٟ، حلظالع حٌـزٚس... حٌّشخس٠غ حٌؼمخس٠ش ٚطفخُ٘ حٌخ )

حٌغىخٟٔ فٟ ِـٍظ حٌظؼخْٚ ٌذٚي حٌخ١ٍؾ حٌؼشر١ش، )ر١شٚص، ِشوض حٌٛكذس 

 .23(، ص 3593حٌؼشر١ش، 

سٚرشص ف١غه، و١ف ٠زذٚ حٌششق حألٚعؾ "حٌـذ٠ذ" رؼذ حطفخق ا٠شحْ حٌٕٛٚٞ؟  -30

 http://www.sasapost.comخف ػٍٝ حٌشحرؾ حإلٌىظشٟٚٔ حٌظخٌٟ: ِظ
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خخٌذ حٌزل١شٞ، حإلِخسحص ٚا٠شحْ، طـخررخص ع١خع١ش ٌُ طفغذ "حٌٛد حاللظظخدٞ"  -32

ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ حٌظخٌٟ:  3593-9-99"حٌشإ٠ش" 

http://alroya.info/photos/d/37762-2/1.Jpy 

حٌمطشٞ ٠ؼ١ش حٌـذي فٟ  -ػٍٝ حٌّؼّٛسٞ، رؼذ حالطفخق حٌٕٛٚٞ.. حٌظمخسد حإل٠شحٟٔ -39

-http://www.alحٌؼشحق ٚحٌخ١ٍؾ، ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ حٌظخٌٟ:                     

Monitor.com/pulse/2015/11. 

أٔٛس حٌخط١ذ، لطش طغؼٝ اٌٝ ِٛلف خ١ٍـٟ ِٛكذ ٌٍلٛحس ِغ ا٠شحْ، "طل١فش  -34

ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ حٌظخٌٟ:  3590أوظٛرش  2حٌؼشد حٌـذ٠ذ" 

www.alarab.co.UK 

ِظطفٝ حٌٍزخد، لطش: أكالَ وز١شس ٚلذسحص ِلذٚدس، ِشوض حٌخ١ٍؾ ٌغ١خعخص  -39

حٌظ١ّٕش، ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ حإلٌىظشٟٚٔ حٌظخٌٟ:            

http://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com 

ش ا٠شحْ حطـخٖ دٚي حٌخ١ٍؾ حٌؼشرٟ، )دِشك: طخؽ حٌذ٠ٓ ؿؼفش حٌطخثٟ، اعظشحط١ـ١ -25

 .324(، ص3592دحس ِئعغش سعالْ، 

، فٟ حٌظمش٠ش 3559 -3555ِؼظض عالِش، حٌظفخػالص حٌخ١ٍـ١ش، حٌخ١ٍـ١ش  -29

، حٌشخسلش: دحس حٌخ١ٍؾ ٌٍظلخفش ٚحٌطزخػش 3559 -3555حإلعظشحط١ـٟ حٌخ١ٍـٟ 

 .08، ص 3559ٚحٌٕشش، 

ِٚظخدس طٙذ٠ذٖ، فٟ وظخد )كخي حألِش حٌؼشر١ش ١٘ؼُ حٌى١الٟٔ، كخي حألِٓ حٌذفخػٟ  -23

َ، 9999حٌّئطّش حٌؼشرٟ حٌظخعغ(، )ر١شٚص: ِشوض دسحعخص حٌٛكذس حٌؼشر١ش، 

 .349ص

ِظطفٝ حٌشّشٞ، ػغىشٖ حٌخ١ٍؾ: حٌٛؿٛد حٌؼغىشٞ حألِش٠ىٟ فٟ حٌخ١ٍؾ،  -22

 .925 -939، ص 3592، 9)حٌمخ٘شس: حٌؼشرٟ ٌٍٕشش ٚحٌظٛص٠غ، ؽ

ٍّظٙزش ر١ٓ دٚي حٌٕفؾ ٚوخرٛط حٔفـخس لٕزٍش ا٠شحْ، أ١ٔظ حٌذغ١ذٞ، حٌلذٚد حٌ -28

 .25(، ص3598، 9)حٌمخ٘شس: وٕٛص ٌٍٕشش ٚحٌظٛص٠غ، ؽ

ِلّذ ػزذ حٌغالَ، ِشىالص حٌذفخع ػٓ حٌذٚي حٌظغ١شس فٟ حٌخ١ٍؾ حٌؼشرٟ، ِـٍش  -20

 .99، ص3559، أرش٠ً 924حٌغ١خعش حٌذ١ٌٚش، حٌؼذد 

ٞ حإل٠شحٟٔ، ِخظخسحص ا٠شح١ٔش، وخِشحْ وشحِٟ، حٌؼخٌُ حٌؼشرٟ رؼذ حالطفخق حٌٕٛٚ -22

 .25، ص3590، أغغطظ 999حٌغٕش حٌشحرؼش ػشش، حٌؼذد 
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37-  The Days After a deal with Iran Reyional Responses to A 

final Nuclear Ayreement by: Dalia Dassa Kaye& d Jeffery 

Martini Rand corporation, June 1,2014. 

حٌغؼٛد٠ش: حطفخق ؿ١ٕف ٠غظز١ق ِغخكش أوزش إل٠شحْ.. ٠ٚطٍك ٠ذ٘خ أوؼش فٟ  -24

ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ حٌظخٌٟ:  38/99/3592حٌّٕطمش. 

http://www.douala.com 

حٌغؼٛد٠ش ٚاعشحث١ً حألوؼش لٍمخً ِٓ حالطفخق حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ. ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ  -29

 حٌظخٌٟ: 

http://www.raialyoum.com/?p=239486. 

ف عؼٛدٞ غ١ش سعّٟ: حٌَٕٛ ع١ـخفٟ حٌّٕطمش رؼذ حطفخق ؿ١ٕف حٌٕٛٚٞ. ِظخف ِٛل -85

 ػٍٝ حٌشحرؾ حٌظخٌٟ:

http://www.almyadeen.nt. 

و١شٞ ٌٍغؼٛد١٠ٓ، خزٚح أِٓ حٌخ١ٍؾ ٚحطشوٛٔخ ٔظذرش عٛس٠خ. ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ  -89

 حٌظخٌٟ:

http://www.alkhabarpress. 

 .3592ٔٛفّزش  2ؽٟٛٔ ػ١غٝ، حإلخزخس٠ش حٌٍزٕخ١ٔش،  -83

43-  Joseph Holliday, "The Struyyle for Syria in 2011: An 

Operational and Reyional Ahalysis", Middle East Security, 

Report2 (December 2011),P.23. 

-93-9ا٠شحْ: حالطفخق حٌٕٛٚٞ فٟ طخٌق دٚي حٌخ١ٍؾ، عىخٞ ١ٔٛص ػشر١ش،  -88

 www.skynews Arabia.com، ِظخف ػٍٝ حٌشحرؾ حٌظخٌٟ:  3592

ؿٛسؽ فش٠ذِخْ، حٌّٛلف حٌغؼٛدٞ ٚحإلعشحث١ٍٟ ِٓ حالطفخق حٌٕٛٚٞ حإل٠شحٟٔ،  -80

. حٌّشوض حٌمِٟٛ 23ػشع ٘خؿش أرٛ ص٠ذ، ِـٍش أٚسحق حٌششق حألٚعؾ، حٌؼذد 

 .390، ص 3598ٌذسحعخص حٌششق حألٚعؾ ، 

ؽالي ػظش٠غٟ، حالعظذحسس حألِش٠ى١ش: ِٛلغ ا٠شحْ ٚدٚس٘خ حإلل١ٍّٟ فٟ  -82

 .3590، ٠ٕخ٠ش 999حٌمٜٛ حٌىزشٜ، ِـٍش حٌغ١خعش حٌذ١ٌٚش، حٌؼذد  اعظشحطـ١خص
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حٌىظخد حٌخ١ٍـ١ْٛ ٚحٌؼشد ٠فؼلْٛ ا٠شحْ ٚٔٛح٠خ٘خ حٌش١طخ١ٔش فٟ حٌّٕطمش.. دػُ  -89

وخًِ ٌؼشٚرش حٌزلش٠ٓ ٚلشحسحطٙخ ٌّٛحؿٙش حٌظذخالص حإل٠شح١ٔش، "ٚوخٌش أٔزخء 
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