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15/12/2019  

)فيددد فواروفيسدددعؼ  ي رر عدددير ددديػر دددؼييػر  ب طييددديػر  يددد ييػنفسددديحرم ادددغرفيا  ف  دددحروفروجدددقطر  ددد 
ييظحفسددحورىبددهرفيي طظدديرىبددهرفيطظ قدديارووريق ددالرفيددقوييحور لىطددحرقددػر  دد ر  ددالرقددػرقؼ دد رق  ددقر

رفيددقو رفيدد  فيطيظحفسدديػريس حسددحييحرفددمرفيطظ قدديمرو ددلرقددػرفياددح  ػر ر ود يسددعهر ي ددوررفيك يدد  ػريددّ 
ر. 1)و يق رقصحيحرقش وىورفإل ب طمرا   رق سؼمرقػرنفؼذه

ي ظد ر ا 2)روفيسدعؼ  يعروفمر طدح ريلبدقر  د رقدػرييقيدقرعفييوا ديروفويي دحاروفييدؼفيور ديػر يد فور
فرىدػرجقيقاريي دؼ ر  دورقاحن دحرد ح   دحاررفسي في ا يرىاؼق يرفمرق حوييرفيو ثرىػرنظحمر  ب طم معيدق 

  ددورىبددهرىدد فرفيؼيدديرفيايؼس حسددمرفيصددع اروي ددحو رفنيدد ف ررارويي بدد  3)وإيدد فوره طظديرفيسددعؼ  ي
.رفباددددنطريظسدددد رىل ددددحطر 4)يب دددددمرططؼميددددحرقددددػر وور وريعدددد د روجؼ ىددددحريبل دددد ر و ر  ب طددددم

ميددهرفييطدد رمننيددحرو يددالريبس حسددحطرف ق  ا دديرفددمرفيطظ قددياررفيؼو ددحطرفيطي ددق سدديعحنيرم طح دديريل
                                                             

مجلىا و، وى ل ، الثورة والصراع على  وىور، ، اىياع، ل ال فى  دىر  يارة للبىا الاواإلقى ل ا قل،م،ىاقبالن )مروان(،  (1)
 . 13 -11، ص 2011، المركإل اللربر ألبح ث ويراوا الو، و ل، اليوحا، 11عرب،ا، الليي 

، ب لصىيما، وبلىي أن أص ب ك  يو  الخل،ج الصىغ،رة، وعلى  رأوىق  ق ىر 1440بلي  الغإلو اللراقر للكو،ل ع م  (2)
ت ق ىىر مىىن أن اقحىىو كىى ن محرىىور دىىر الو، وىىا اللرب،ىىا  ق،ىى م أ  بلىىي عربىىر  ق. داخىىو  بمق جمىىا بلىىي عربىىر مخىىر وخىىم 

، جللق  افلر بخ ر، 1442در غإلو الكو،ل بلي الخالت الحيوي  الذ  افاي ب،ن البلي،ن ع م  مقح  اللراق الولوي،ا
ق المخ وت " مركإل الخ وس" الحيوي  الق ر  واواو 1442ال و،م  وان ه جمل الولوي،ا ع م  لل عل،ق، وهو م  عم 

 الق ر،ا واحولل القررة للولوي،ا بوص ق  امث   اقي،ًيا.
الار ااف رك ملق  در واحي مىن أكبىر حقىو  الغى إل دىر اللى لم )حقى   افلر بقلق موامر من و، و ل  ،ران كم  أن  ق ر

، والمى  على  اصىي،ر قموذجقى  ودىر  مقا در    ر مفروع  قل،مىرالفم  / ب رس الجقوبر(؛  ذ اول   ،ران  ل  الق،
 قوع من الحم ،ا والابل،ا عل  األقل، ل الف،ل،ا الموجوية در يو  الخل،ج اللرب،ا. 

أن اكون ف ذة عن القرر،ىا الواقل،ىا دىر اللالقى ل الو، وى،ا  والاىر اىر 5" أن  القرى م الىيولر هىو قرى م  اح و  ق ر (2)
القو  الكبر ، وأن اليو  الصغر  اخخع در و، و اق  الخ رج،ا  بى لم لق لقىو  القرى م وملى يالل القىوة الاىر اوىوي 

ر ب،ئا ع ما وماق ، ال وخ ، و،حكمق  مبيأ المصلحا د،ق، وأن هذه اليو  الصغ،رة حا  اامكن من الح  ر عل  بق ئق  د
واالعام ي عل  الذال المي ب لخرورة  ل   ر،ق،ن ال ث لث لقم 5  م   االقخواء احل جق ح قوة كبر ، دىر   ى ر عالقىا 

ع قىو  أخىر  لمواجقىا مى ابل،ا لحم ،ا ق وق  من  قو  أخر  امث   اقي،ًيا لقى  دىر مق قاقى ، و مى  الىيخو  دىر اح ل ى ل
 .اقي،يال قوة أكبر مقق "

 
 .13 -11، ص 2011، مرجع و بق، قبالن )مروان( (4)
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نحه ددعرىددػررا 5)عوسدديب ير ق  ا دديرفددمرفيشدد ارف وسدددرعفيعقيددقمعددقرفسيضددحفير ق دد ر حىددق رىسددا  ير
 .رر 6)فويفحارف ق  امرفيق   ري طح ير   رقػرفيييقيقفطرفيلح ج ي

فددمرفيطظ قددياررفيس حسددمرسددلمجطحىددحطرفإلر  دد رار ىطدد فددمر طددح رم هيددحرىدد فرىددػر و ر  ب طددمور
وسددحىط رمصددعؼ ىغرقددػرتددل رفييطؼ ددالروفييسددب حمروىددؼررو ىطدد رفياطحىددحطرفيايح  دديرفددمرسددؼ  ح

وي دددياروفيددد  روف يفدددح رقؼجددديرفإل ىدددحترفييدددمرفسددديقى ريدددقتلطر رافيصددد ف مدددق رقدددحريدددحى رقدددػر
ر.فيع ب يرفيطظ قيفيسب  يرىبهر عي  رفيعحقالرف ىغرفمر ثح هرفيطوحش  ر

ر

 رىراث الربٍع العربً بعذالىشاط القطري 

وفييددمرقهبدد رذ و رفيظشددح رراتددل رفي ب دديرفيع بددمر3124ور3122مددحيعؼ  ر يددهرفيفيدد  ر دديػرىددحقمرر
فيس حسددمرفيق دد  اروبددقطرو ننيددحريظيددمرفيدد فطرس حسدديرقؼفيندديرفيظفددؼذرفيسددعؼ  ريددح  روفإلي فنددمريددح  ر

ارى دد رفيددقفيرمطؼجدديرفيي ييدد رفييددمرفجيحمدد رفيطظ قدديارويشددا يرفيي ددؼ رفيددق طق فطمارىبددهرّرتدد ر 
نفسدديحروريظيطددمر يددهرفيظددح  رفيددق طق فطم.رووجددقر  دد رنفسدديحرفددمر ددالرفي ب دديررفيدد  غرقددػر ور  دد 

ف صدديرمحويدد ر  دد رفوسدديفح  رذرقهبدد رفيهددؼ فطرفيع ب ددير ارفيع بددمري سدد رفددمرمحجددير يددهري حيفددحط
فيوع ر  د رس حسديرتح ج ديرقسديقبيرفحىبديرونشد ير  ب ط  دحرو وي  دحار دقق ر دالر شداح رميثرقظيحار

فصددح الرفيطعح يدديرفددمرسددؼ  يارويقددق غرفيددقىغرفيس حسددمروفيطددحيمريظظددحمرفيدد    ر رق سددمرفيددقىغري
فمرقص .رتل رى هرفيفي  ريغريق  ر   ر ىغرفيي دؼ رفيدق طق فطمرفدمرفيعدحيغرفيع بدمرف سد ر دالر
ه طظددد رىبدددهرفيل دددحترفيس حسدددمرفيع بدددمرفيطعدددح  رفدددمر و رفيهدددؼ فطارو حقددد ر دددقو ر  ددد  رفدددمر

  يعر يهرفحىالر    رفمرسدحمحطرق    ديرفدمرفيعدحيغرفيع بدمارقدػرسدؼ  يرري قيقرت ح فيوارقي ؼيي ر
رىدددػرسدددحميرفيصدد ف رفيع بدددمر ار دددقىطيحري   دددحطرفإلسدددلمرفإلسددد ف يبمر– يددهرقصددد رويي  دددحارفضدددل 

ر.ررفيس حسمروفي ف  احيمر  ضح ر
وفييددمر حندد ررافي اددغرفيع ب دديرفييقبيق دديريظطدد نرمحيدديرفيلددؼالروفونكفددح رفييددمرىحشددييحرفسددي ب ر  دد 

وفييدمرراحي ب يرفيع بدممدفمرمحيير فح رىػرفيظف ارويظحيدالرقدػر جدالرمقح يدحمرتدل رفيد  رقدحرسدطمر
                                                             

بكل ىا مل،ى ر يوالر، أصىبحل أكبىر ق عىية  1441ق عية اللي،ي "الو،ل،ا" القر،با من الل صما اليوحىا عى م  بقل ق ر (5)
، ح،ث اامركىإل الق،ى ية المركإل،ىا االمر،ك،ىا". واخىإلن د،قى  أوىلحا ومل،ى ل 2000عوكر،ا أمر،ك،ا در المق قا مقذ ع م 

مىع مىرور الوقىل وب اىل اخىم عىيًيا كب،ىًرا مىن المقفىال مثى  مراكىإل  وذخ ئر لاجق،إل لواء ميرع. جر  اوو،ع الق عية
أكبىر ق عىية جو،ىا اللُي،ىي،  للمإل،ىي اقرىر5الق، ية الما ورة ومخ إلن أولحا ووقوي وورف ل ص، قا لألولحا وال  ئرال. 

 . http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40293795، 2012، أمر،ك،ا در الخ رج
، 2013، مىىىىىىىىن الاقي،ىىىىىىىىيال الخ رج،ىىىىىىىىا اا ىىىىىىىى ق أمر،كىىىىىىىىر ق ىىىىىىىىر  لحم ،ىىىىىىىىا ق ىىىىىىىىرالوك،ىىىىىىىى  ا خبىىىىىىىى ر،   (6)

https://www.alwakeelnews.com/   

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40293795
https://www.alwakeelnews.com/Section_11/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_272824
https://www.alwakeelnews.com/Section_11/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_272824
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قهبدد رذ و رفيظشددح رفيس حسدددمرفيق دد  اروي ظدد ررياحىدددورس حسدديرىاؼق دديرسدددا  حرو ف ر ىددقفالر دددقطر
 رفددمرماطيدح.روقددػرتددل رفوسديفح  رقددػر ؼييددحرفيظحىطددير يد رقطاظدديارو يدد رقظ د ديريقويدديرصدد ي ر

ماطيدددحررينظطددد )فإلىدددلماروفيطدددح  ار حقددد رمحسدددي ل رف صددديرفنيفدددح رفيطايطعدددحطرفيع ب ددديريدددقر
قدددػررى بددمريي دددؼ ر  دددور و  فرق     ددحرقدددػرجيددديرفوسددي قف  يريبطسدددحىق رفدددمر ىددح  ر ظدددح رنظدددحمر  ب طدددم

رقػرقؼفجيديرقعضدبييحرف قظ ديريادحهرجح  يدحرارتل ر  فيمرفيطح روفإلىلم و طاظيحرقػرجيير تّ 
  اطدددوررى ددد رفيطسدددحىطيرفدددمرد دددحمرنظدددحمرصدددقي ريق ددد رفدددمرقصددد روإيددد فوارفيك يددد  ػلرفيسدددعؼ  ي
نيدددحرقعح يددديرمنرقدددػرفيطعح يددديرميدددمريدددؼرشدددح يحرشددد يحطرمرومب ددديرفدددمرسدددؼ  حفوتدددؼفورفيطسدددبطيػ

فيط مبديرريبدعل رسدع ر  د رتدريد يع.ريي اغرمورقدػرتدل رفيطدح راريسي  ير وفسلق ير ف  احي ي
فيطيظددقفرفددمرنظددحمر  ب طددمر يددقرفييشدداالرىبددهر نقددح رنظددحمر ددق غر ددقفر نددوريي بددالرر يددهرفيد ددحمر ددقو 

.رىد هرفيطؼ د رىقدقطرىل دحطر  د رماح  يدحرفيك يد  ػرفدمرنظحقيدحرفإل ب طدمرنحه دعرىدػر 7)و ظيح 
 . 8)فيسؼ  رفمرفيطظ قيروتصؼصحريعقيقرفيطشيقر

فيطظ قددديرفياددحهررار طاددػرفيددغرس حسددير  دد يبددعرفددمر ددالرفسددي في ا يرفييددؼفيوروفييطدد  رىبددهرفييوا ددي
ارو ىدغرارفييمريقب  رقظ ر قف يرف يقيرفيسؼ  يرقدػرسدعييحرإلسدقح رفيظظدحمرفيسدؼ  رفي حييرفيسؼ  يور

مب فديرفيظظدحمرفيسدؼ  رريد فو ىؼ ييحرريبيعؼ الرىبهرفيعل حطرقيريهر فصح الرفيطعح ييرفيطليبفيار
رق  رثحن ي.ر

فييعدحوورور ورىد فر فدمر قف ديرف يقديرريعحوند رقديرفيسدعؼ  يف ىد ر نيدحررفعبهرفيد  غرقدػر ور  د 
وي دد رفيلح ج ديرفيق دد  رف سدد  رمطدقر ددػرجحسددغاروررا  د  رفيددؼي ف مسدد رقدحرصدد  رمددورريدغر سدديط 

ى  ريقح ريبف  ؼنملرعيعحونحرفمرفي قف ياريكػريطحذفرىظدققحر دق طرفيسدعؼ  يري يد رقؼ فيدحرو حيد ر ندور
ل  نددحر يددغرنكددػرن ددػرفددمرق  دد روفمددقو.روويددحرمشدداالر وسدديريورقددحنيرقددػرمقددح رمشددح رف سددقريددغر

وقدػريدطظيغرج يديررفيايح  ديرفيطسدب يعدحوورمدنورمدل هر دقق رفيدقىغريباطحىدحطرى فرفيير.يفحصيال
رىدددمرفيسدددعؼ  يرامحييظسدددي رقددديرفيقدددؼفطرف قي   ددديرى ددد ري   دددحرفدددمرسدددؼ  حرفيظصددد   راو طددد فالر تدددّ 

 يفددددؼ مر حقددددالرقددددػرروفإلقددددح فطروي   ددددحارو ورفيقومددددير قسددددا رمطبدددد رف يقدددديرفيسددددؼ  يرف   واور
فيسددددعؼ  يروفيؼو ددددحطرفيطي ددددق رف قي   دددديار ددددالرذيددددعروبؼثددددح  ر سددددط يرري  ددددقرفيشدددد فقيرف قي   ددددير

رو ددالرشددم ري  سددالريدديغريؼي عددورقددػرتددل ر  فدديرىطب ددحطرقشددي  يرفددمر حىددق ر نا ي ددعاروفيسددعؼ  ي
                                                             

 . 13، ص مرجع و بق، قبالن )مروان(  (7)
، حقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق،لا أمر،ك،ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ياعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى بفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى،ر )عبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ال اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ح(،  (8)

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/5/4/%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/5/4/%D9%87%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
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راوفيسدعؼ  يراوي   دحارف قي   يرفمري   دحاريضدغريدوح رقلدح  فطرقدػرفيؼو دحطرفيطي دق رف قي   دي
وب   حن ددددحرقيطييدددحريظسددددي رفيعطب ددددحطرراوف نسددددحراسددد ف يالوإرف   واوفيط دددد ترورراوفإلقددددح فطراو  ددد 

فددددمرسددددؼ  حرقددددػريددددؼمرفن ل يددددحر يددددهررفيعسددددا  يرفيقيحي دددديرفددددمرسددددؼ  ح.رو ورقددددحر نفدددد رىبددددهرفي دددد ت
ر. 9)قب ح ر وو ر241ياحويرر3122يؼنيؼ

فيلح ج ددديمروبقف ددديريدددؼي رفيعل دددحطرقددديررنق دددي رقفصدددب ي رفدددمرس حسدددير  ددد ر3124قهددددالرىدددحمر دددقرور
فييددمريقددؼ رفيطؼ دد رفيلب ادمار ذر ددق رفيطددقرفيهددؼ  رمحون سدح رني اددير ت ددح رفإلسددلقييػررفيسدعؼ  ي

رقدػر و رفمرفي اغرفمرقص اروىظ رفيظظحمرفيسدؼ  ر دػرفياد لرفيطصد ار دقىغلرفحىدالل .رميدثريطاد
ددػرراوفإلقددح فطارقددػر سددقح رماددغرفإلتددؼفورفددمرقصدد راتب ا ددير ىطيددحرفيسددعؼ  ي وفددمرسددؼ  ياريطاد

رفيهددؼ  روفيطعح يدديروفونيقددح رفيددهر نظددحمرف سددقرمفضددالرفيددقىغرفإلي فنددمرقددػرفيصددطؼ رفددمروجددور ددّؼ
فيياددددؼمرفيعسددددا  رفيطضددددح .رو ددددقرى  فدددد رىدددد هرفيط مبدددديرمط مبدددديرفيهددددؼ فطرفيطضددددح  رفييددددمر ح ييددددحر

راح فطوفإلقدددر رفيلدددلالرمشددداالرىبظدددمر ددديػرفيسدددعؼ  يفإلقدددح فطروفيسدددعؼ  ياروىدددمر قف ددديرنق ددديريفاددد
وفنييهرمس  رفيقو رفيدهل ريسدف ف يحرقدػر  د رق بديرر.فيو   ػرقػرجييرو   رقػرجيير ت ّرور

اروفسديط طرف يقديرن دؼريسدعير شدي .رو دحورشد طيغر وريدقىغر  د رفيهدؼ  رفيطضدح  ار3125ىدحمر
ويؼ دد ر ىطيددحرينتددؼفورفيطسددبطيػارويؼ دد ر ظددح رفيا  دد  رفييددمرفييطدد ر يددنج  رفيهددؼ فط.روىددؼرقددحر

  ددد رق حويددديرإلجيددح رس حسدددييحرفياقيدددق رو   ييددحرمحوسددديقل رىبدددهري سدد  رىددد فرفيط دددق رفىي  يددور
رفيشحذرفمرفيعل حطرفإل ب ط يرفيطيطهالرفمره طظيرفيسعؼ  يرىبهرد ح  رقؼ  رفيلب  .

فر ق دد رني اددير و فدد رف يقدديرفيلب ا دديرفددمرذيددعرفيؼ دد رىظددقرمددقو رسدد  رفيسددف ف رويددغرييلدد ر معددح  
ىؼفصددغرفيددقو رفيلب ا دديرقددػرس حسددحطر  ف  ر وبحقددحرفيهحن دديمر وعددقر ور يدددقررمحيدديرفيقبدد رفييددمرفنيح دد 

رفدمررارومحو رفمرووييورفيهحن يرفييقد دترقدػر يد فو وبحقحرفمرووييورف ويهرثؼ فطرفي ب يرفيع بم  قدل 
لب ادددمرمدددحييلبمرف قي  دددمارفير شدددعؼرفي  ددد فمرفيفحد ددديري دددالر يقدددير  نحقايدددحرفيظدددؼو .روىدددؼرقدددحرفدددح غر

رتب ادددمرىدددحملرمحيضدددع مرقدددحر فدددير  يدددحفير يدددهريظدددحقمرس حسدددحطرفيي طظددديرفإلي فن ددديار يدددهر مسدددحفل
فر يهرينجيالرتلفحييطحرقير   رفيسعؼ  ي اروتحصديرقديرفي حجدير يدهر ىدغر  د  روفإلقح فطري قيق 
ر.ر3126وىسا  رقير ق رفي طبيرىبهرفي طػرق بيرىحمرراوقحيمرا ىلقم

                                                             
، مقفىىور علىى  موقىىع ،وا،ىىوب، باىى ر،  مىىع ققىى ة ق ىىر، لقىى ء ال إل،ىىوق  حصىىر  مىىع وإل،ىىر الخ رج،ىىا حمىىي بىىن ج وىىم (9)

21/10/2012 ،https://www.youtube.com/watch?v=-ZcD6nl4bTQ  

https://www.youtube.com/watch?v=-ZcD6nl4bTQ
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حريبؼو حطرفيطي دق ارفسديعح طرفيسدعؼ  ي وفإلقدح فطرفيهقديرمدحيظف ارراوقيرفنيلحتر ونحيقري فق ر   س 
ي.رونشنري حي ر يػرويمرىيقر  دؼر  دمروويدمرويدمرفيعيدقرفدمرفيسدعؼ  يار سدوحتر فتب ديروتح ج د

رفيقدددق غلرمدددؼ رهرس حسدددييطحوىددح طرفيد ح يدددحور يددد ر و ر  ددد ق دددحووييغريصددد  حراروفسددديفظحف حرفيصدد ف ل
وقؼف فيحروس حسييحرفيلح ج ياروبق طرمحييع فيريقر   رفمروسح الر ىلمر  ب ديرو قي   ديرىقيدق ار
ق رق شد فطرىبدهروجدؼ ر يقديرقا ؼيديرفدمرفيعل دحطرقدير  د ار ر يدهر طديرفي  دح رفييدمر دقد وصؼو 

حرق حويدديرييطدد لرفي ضددؼ رفيق دد  روبعددمر و رقابدد رفييعددحووروف   وارفددمرققح ددالرقددحور   يىدد
فيي  يدد رىبددهرفي ضددؼ رفإلقددح فيمروفيطصدد  ار  ددالر وريظ بدد رىاطددير ىلق دديرش سدديرمعددقريددؼقيػر

ر. 10)ر3121فمررفقدرىبهرفتييحمر طيرفي  ح 
حريكددالرحرقاحن  دد  و درفد طرف يقدديرفيلب ا ددييقدقر  يددع رفيط دؼ رفيع بددمرققح ددالريطدق ر يدد فوارمعددقر ورور

ارو د  طرطيد فورف صديرجقيدق رإلىدح  رفيعل دحطرقدير  د   دوروفيظظحمرفيسدؼ  اروجدقطررقػر ي فو
جحنوح رقعبظديرفسديعقف ىحريي و دقر  د رمادالرر وريضيرفيللفحطرىبهر ث رقؼ فيحرقػرف يقيرفيسؼ  ي

قددحرم قددورقظيدددحرجي فنيددحرعفيعددد تع.روفي دد ر يددد فورقاحييددحرفياددؼ ر قدددحمرى ددؼ رفي دددح  فطرقددػروإيدددهر
إل سددح رفيطدددؼف رفي  ف  ددديروفمي حجدددحطرر-سددد طحرقيظدددح ر ؼشدددي وو-  دد ارثدددغر ىدددقدطرقؼفنفيدددحرفيو   ددير

رفيسؼارفيط بمرفيق   .
حر قحقيدددحرمضدددعفورقاشدددؼف ررفيطظدددحىمرإليددد فورمد دددح  رفيسدددعؼ  يورف يقددديرجعبددد رفيط دددؼ رفيع بدددمر 

رحر طحر حوري  وجريور الرىؼرقظقسغرىبهرنفسو.حرمننوريغر اػر ؼ  رو تحويوارو ى  رفن وحى ر
ر ورفونقسدحمرفيعطدؼ  رفيد  ر مقثيدورىد هرف يقديرفدمرفي يد رفيلب ادمر قدػرفيطظدحفيرفإلي فن ديرف تدّ 

اروى فرس قبالرمادغرفيي دق حطرفييدمر دحور شدابيحروس حسحيورفيطؼمق ر يف ر ي فوراسي ظيمرىيقرقؼف فو
دددد حارقطدددددحر فدددديحرفيوددددحتر قدددددحمر يدددد فورإلىددددح  ر دددد ف  رفيطشددددديقرقددددػرجقيددددقارو سدددددغرىدددد فرفي يدددد رقايطع 

ر. 11)رفسي في ا حطروس حسحطرجقيق رييظحس رقيرفيط مبي
ي يدد فطرجيؼسددي في ا ير  ب ط دديارقظيددحري ددقوطر ددقرقبطددحرطددح ر قددقرف يقدديرفيلب ا دديرسددحىغرذيددعرفددمر

روفوسدديق حمحطرفإل ب ط ددي.رميددثر ورفسدديط ف ر  ددلارفي ددقو رفيع ب ددير قددحمر  دد ر ايشدديقىحرفيط ددحور

                                                             
، أإلما اللالقى ل الخل،ج،ىا دىر أوىب ب الحملىا وحية احل،  الو، و ل در المركإل اللربر لألبح ث ويراوا الو، و ل (10)

 .1-2، ص 2012، ق ر اليوحا، ويوادلق  عل  ق ر
   http://www.aljazeera.net، ، الجإل،رة قلواألإلما الخل،ج،ا  ،رانعقبر  )ص بر(،  (11)
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سي   ر يهرينس  رشوايرىل حطرف يصح  ير ؼ يرقيرطيد فوار يدحفير يدهرقصدحيحرس حسد يريظشدنر
ر .12)ني ايري يعرويعؼفقالر ت ّر

رفيظظددحمرفيسددؼ  روفددمرفيا  ورىدد هرف يقددير طاددػر وريسددحىغرفددمر يددعحالرجطحىدديررحندد رفرتدد ريددّ 
درفإلتؼفورفيطسدبطيػ حرسدط  رمشداالرفدمر دالرف يوحطيدحرمحيقومدياروسدعييحر يدهريظفيد ر جظدقييحارو  ض 

ي دح ترفإل ىدحتاروقدحر  صدالرفدمرسدؼ  حررار يفح روجحىيرتحصيرىبدهر ورسدؼ  حف يقيرفيلب ا ي
ددحرىبددهرمدد ارو ورفوييحقددحطرفييددمريؼجييددحر و رفيلبدد  ريددقر  دد  رىددؼرني ادديرقدد فق  ارو حندد ر ف ط 

فيقح بيلرعيسظحرن ػرقػر مضد رفإل ىدح ييػارويسدظحرقدػرري  قرصقاريص   حطرفي    رمشح رف سق
ر ييػاروورقػر ىغرى هرف يقيؼيؼج حار ورقػر ق رى فرفيص ف ر حور   ع. ىغرفإل ىح

ومبفددددح هرقددددػرفيددددقو روفيطيب شدددد حطررو  ددددغر ورمعددددمرفوياحىددددحطريشددددي ر يددددهر ورفيظظددددحمرفيسددددؼ  ر
رىددػر تدؼ رمعددمرفيعظحصد رفإل ىح  ددير يدهر فتددالرسددؼ  حر-فدمرمعددمرف م دحو-ي حيددؼفررفي ح ف دي

 يدددقالرعيطي ددديعرف يقددديرفدددمرسدددؼ  حاروي ؼ بيدددحرقدددػر يقددديريدددقرفيظظدددحمر يدددهرمددد تريدددقرفإل ىدددحتار
رفيقوي ددديارورسددد طحرفيدددقو رف و وب ددديارقدددػر جدددالر ىدددح  رفددديحر ظدددؼفطر وقطح سددديريددد ؼ رىبدددهرفيقدددّؼ

فيظظددحممر ور نددورمددحطر سددي الرىدد فرفيطبدد رفددمريع  دد رفوييحقددحطرفيطؼجيدديريق دد ريؼفصددالر قظ دديرقددير
ر قىغرفإل ىحت.

رفيقوي ديرقدػر جدالر ىدح  رفديحر ظدؼفطر و بطحر عؼد رفيظظحمرىبهر ورذيعر قر اؼورمدحف  فريدوعمرفيقدّؼ
يؼفصددالرقعددورفدددمرفيفيدد  رفيطق بدديارتحصددديرفددمر ددالري فيدددقرقلحوفيددحرقددػر قاحن ددديريع يدديحريعطب دددحطر

عارفيدد  ر بطددحريياددور يددهريصددعيقرارتحصدديريظظد غرع فىددلفياطحىددحطجقيددق رقددػرجحندد ريبددعرر  ىح  دي
رقػرفيطؼصالروفي  ي. ريبعرفيعطب حطاريب  رىبهرف ي فترى  طيورفمر الدل
ارورسدد طحري ييدد رفددمرقؼ دد ريقددقرف يدد رف يقدديرفيلب ا دديريددقفي حطر  اح  دديرىبددهرفيظظددحمرفيسددؼ  ر

فر يف ر  د  رفيظظدحمرفيسدؼ  رمشدح رف سدقارمحىيودح ر ورذيدعرياحهرفيصد ف رفدمرسدؼ  حر    اروي قيدق 
ىدؼ  رفيقومديريس حسديرفييدؼفيورفييدمر  ىد ررفدمر طدح ر  طاػر ور  سحىغرفمر ىغرىل حييحرقير يد فو

ر. 13)فييح
ار فىظددد ر  ددد رىبدددهرفسدددي قف رنظدددحمرف سدددقرمطعح يددديرقدددػرىبدددهر ددد ف رفيططبكددديرفيع ب ددديرفيسدددعؼ  ي

شددننيحر ورييعددحط رقدديرقصددحي يحرفيلحصددياروسددعهر ددالر بددقر يددهر ىح دديرقاطؼىيددورفيلحصدديرقددػر
                                                             

 المرجع الو بق.  (12)
مىىىع األإلمىىىا  ، ك،ىىىت ال مىىى  القرىىى م الوىىىور مركىىىإل الموىىىاقب  لألبحىىى ث واليراوىىى ل الماقيمىىىا، الراكىىىب المجىىى قر (13)

 https://futureuae.com،الق ر،ا؟

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/2994/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ارف قدد رفيد  ر حندد ريبيظدحف  ددحورمدقو رذيددع.ريكدػرفي بودديرفدمرفيظيح ديرفي بفدح رفيسدؼ  يػريضددطحور
ّر يددهرفيدسددح ر  عدديرفيللفددحطريددورىؼف دد رسددب  يرىبددهرفيهددؼ  رفيسددؼ  ي .روفيؼف ددير ورذيددعرفييظددحف ر  د

ر. 14)ي  ي رجيؼ ىحرىبهرفيظظحمرفيسؼ  ررفيس حس ير يػر ط حالرفيطعح يير قو رقػ
دديظفسديحرط  ق درت د رع  د  حرىدػرجي فنيدحر دقىغرجطحىديرفإلتددؼفوري   ييدحرفدمريد  رمصددطييحرحرقليبف 

رفإل ب ط ددديرىبدددهرفيل   ددديرقدددػر قظ ددد رفبسدددفيرفيؼف ا ددديرفيقفحي دددير يدددقالري قيددد رفييدددؼفيورقددديرفيقدددّؼ
اروىطبد رىبددهرفي   سد يرارف فىظد رىبدهر ورفإلسدلقييػرسد اؼنؼورىدغرفيد فم يػرمعدقرفي ب ديرفيع بدم

 دحورروفي د ويرفإل ب طدماروىدؼرافسيعطحييغر ؼ  يريي قي رقصحي يحرفمرفييعحقالرقيرفيعحيغرفيلح جم
رمطهحمددددددددددددددددددددديرىحقدددددددددددددددددددددالرفسدددددددددددددددددددددحفرفدددددددددددددددددددددمريعقيدددددددددددددددددددددقرقشددددددددددددددددددددديقرفيطظ قدددددددددددددددددددددير  طدددددددددددددددددددددحرمعدددددددددددددددددددددق.ر

ر
ر

 

                                                             
،  2012، مركإل ك رق،غر للفرق األوو ، الخ رج،ا ومواإل،ن القو  در الخل،ج اللربر و، وا ق رل،ق (، ) الخ ،ب( 14)
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