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املعٗس ايسٚيٞ َع بايتعإٚ يف ٖصا ايهتاب ايكازض٠  ٚضاممت إْتاز ايبشح ايعًُٞ ٚا٭

ٚضام ضا٤ ايٛاضز٠ يف ٖصٙ ا٭تعدل ا٭ٚيًػ٬ّ بٓا٤ ع٢ً َؿطٚع٘ َع اؿه١َٛ ا٭غذلاي١ٝ. 

عٔ ضأٟ َٓتس٣ ايبسا٥ٌ ايعطبٞ  تعدل بايهطٚض٠ ٫ٚ ،امل٪يؿني ؾكط عٔ ٚد١ٗ ْعط

 .يًسضاغات أٚ أٟ َ٪غػ١ ؾطٜه١

mailto:rwafead@gmail.com




 

  



5 
 

ع٢ ٚتػ 8002َ٪غػ١ عج١ٝ تأغػت عاّ  : (AFA) َٓتس٣ ايبسا٥ٌ ايعطبٞ يًسضاغات

يتهطٜؼ قِٝ ايتؿهرل ايعًُٞ يف اجملتُعات ايعطب١ٝ، ٚتعٌُ ع٢ً َعاؾ١ ايكهاٜا 

ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يف إطاض ايتكايٝس ٚايكٛاعس ايع١ًُٝ، بعٝسا عٔ يػ١ 

ايتشطٜض ٚايسعا١ٜ ايػٝاغ١ٝ، يف إطاض اسذلاّ ايػٝاقات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

١ٝ ايعامل١ٝ. ٜٚعٌُ املٓتس٣ ع٢ً تٛؾرل َػاس١ يتؿاعٌ اـاق١، ٚأٜها ايكِٝ اٱْػاْ

اـدلا٤ ٚايٓؿطا٤ ٚايباسجني املٗتُني بكهاٜا اٱق٬ح يف املٓطك١ ايعطب١ٝ، ؼهُٗا 

ايكٛاعس ايع١ًُٝ ٚاسذلاّ ايتٓٛع، نُا وطم املٓتس٣ ع٢ً تكسِٜ ايبسا٥ٌ ايػٝاغ١ٝ 

ٚيًٓدب ايػٝاغ١ٝ املدتًؿ١ ٚا٫دتُاع١ٝ املُه١ٓ، ٚيٝؼ ؾكط املأَٛي١ يكاْع ايكطاض 

 َٚٓعُات اجملتُع املسْٞ، يف إطاض اسذلاّ قِٝ ايعساي١ ٚايسميكطاط١ٝ

((www.afaegypt.org. 

َبازض٠ َٔ باسجني ْٚؿطا٤ : (FACT) املٓتس٣ ايعطبٞ يًُٛاط١ٓ يف املطس١ً ا٫ْتكاي١ٝ

ّ َٓص يف ايعٌُ ا٭ًٖٞ يف نٌ َٔ َكط ٚتْٛؼ بسأت ؼت ضعا١ٜ املعٗس ايسٚيٞ يًػ٬

ٜٗسف املٓتس٣ إىل إتاس١ َٓدل إقًُٝٞ  .، ٚاَتست يتؿٌُ يٝبٝا ٚاي8022ُٔٝعاّ 

يتبازٍ املعطؾ١ ٚ ايتذاضب سٍٛ املٛاط١ٓ املتػا١ٜٚ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ اييت متط مبطس١ً 

اْتكاي١ٝ، َع ايذلنٝع بؿهٌ خام ع٢ً املػاٚا٠ بني اؾٓػني. َٚٔ خ٬ٍ ؾطان١ َع 

اؾٗات اؿه١َٝٛ، ٜػع٢ املٓتس٣ إىل ؼكٝل ض٩ٜت٘ َٔ خ٬ٍ َٓعُات اجملتُع املسْٞ ٚ

ايعٌُ ايبشجٞ ٚتكسِٜ تٛقٝات ايػٝاغات ايعا١َ اييت تػتٗسف قٓاع ايكطاض، 

ٚنصيو قكٌ ايبشح ٚاـدلات َٔ خ٬ٍ عكس ادتُاعات ٚتٓعِٝ ٚضؾات تسضٜب١ٝ 

 .www.muwatana.net)) ع٢ً املػتٜٛني ايٛطين ٚاٱقًُٝٞ

عٌُ بايؿطان١ ت غرل ٖازؾ١ يًطبح، ١َ٪غػ١ عج١ٝ زٚيٝ :(IPI) ػ٬ًّيعٗس ايسٚيٞ امل

َع ا٭َِ املتشس٠ ٚسهَٛات ايسٍٚ ا٭عها٤ َٚ٪غػات اجملتُع املسْٞ، باٱناؾ١ إىل 

املٓعُات اٱق١ًُٝٝ ٚايسٚي١ٝ يف تععٜع ايٛقا١ٜ ٚايتػ١ٜٛ ايػ١ًُٝ يًٓعاعات ٚاقذلاح 

ّ، ايؿ٦ٕٛ اٱْػا١ْٝ، ٚايٛغاط١ يف ساي١ ايػٝاغات ايبس١ًٜ شات ايع٬ق١ ببٓا٤ ايػ٬

 (www.ipinst.org)بٓا٤ ايسٍٚ ٚاملٓعُات ايسٚي١ٝٚ ايٓعاعات، 

 

http://www.ipinst.org/
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ازضة بعد الجوزة املصسيةاملفّوً واملى ..املواطٍة وقدوة:

 محمد العجاتي

َؿّٗٛ املٛاط١ٓ َٔ أنجط َؿاِٖٝ ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ تطنٝبا 

ٚتعكٝسا، يٝؼ ؾكط ع٢ً َػت٣ٛ ايتطٛض ايتاضىٞ ايصٟ ؿل بٗصا املؿّٗٛ َٚاظاٍ ست٢ 

ايًشع١ ايطا١ٖٓ ع٢ً مٛ ٜعكس َٔ ١َُٗ ايتعاٌَ َع٘ ٚزضاغت٘، بٌ ٚع٢ً َػت٣ٛ 

 ابعهٗ ٢ت ٚا٭بعاز اييت ٜتساخٌ ؾٝٗا ٖصا املؿّٗٛ، ٖٚٞ ا٭بعاز اييت تطانُت عًاجملا٫

ا٭ضض ايصٟ ؿل بٗصٙ ايكه١ٝ  ع٢ًايبعض ٚتساخ٬ت بؿعٌ ايتطٛض ايتاضىٞ ٚايؿعًٞ 

ٚزؾع ي٬ضتكا٤ بٗا ع٢ً املػت٣ٛ ايتٓعرلٟ. ؾاملٛاط١ٓ نُؿّٗٛ تٓسضز ؼت تًو ايؿ١٦ 

املٓع١َٛ ٚاييت ٜككس بٗا أْٗا تتكاطع ٚتطتبط  َٔ املؿاِٖٝ اييت ُتػُٞ َؿاِٖٝ

إىل داْب  ،إخل.. مبذُٛع١ أخط٣ َٔ ايكِٝ ٚاملؿاِٖٝ َجٌ غٝاز٠ ايكإْٛ، ايسميكطاط١ٝ

أْ٘ َؿّٗٛ َٔ املؿاِٖٝ اؿطن١ٝ ٚاييت تطٛضت نٓتاز ؿطن١ املٛاطٓني ٚا٭ؾطاز َٔ 

كسض َٔ املػاٚا٠ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً سكٛقِٗ زاخٌ فتُعاتِٗ ايػٝاغ١ٝ، ع٢ً ْؿؼ اي

 بِٝٓٗ مجٝعا.

إىل داْب ٚدٛز تٛدٗات أخط٣ تػعٞ يتعطٜـ املٛاط١ٓ باعتباضٖا ٖٞ املطازف 

يًسميكطاط١ٝ، ٚايبعض ضأ٣ باعتباضٖا َطازف يع١ًُٝ خًل املٛاطٔ ايكاحل، ٖٚٓاى 

تعطٜؿات أخط٣ َجٌ تعطٜـ املٛاط١ٓ باعتباضٖا: ايعه١ٜٛ ايها١ًَ ٚاملتػا١ٜٚ يف اجملتُع 

٭ؾطاز مبا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ سكٛم ٚٚادبات، بػض ايٓعط عٔ ايسٜٔ، اؾٓؼ، ايًٕٛ، بني ا

أٚ املػتٟٛ ا٫قتكازٟ، أٚ ا٫ْتُا٤ ايػٝاغٞ ٚايؿهطٟ. ٚأسس ايتعطٜؿات ٜعطؾٗا بأْٗا 

مج١ً َٔ اؿكٛم ٚاؿطٜات املتبازي١ بني ايؿطز ٚايسٚي١ اييت ٜسٜٔ شلا باي٤٫ٛ 

 1ٚا٫ْتُا٤.

 ٌخً نهمفهىوأوال: انتطىر انتبر

بايٓعط يًتعطٜؿات ايػابك١ لس إٔ ايطنٝع٠ ا٭غاغ١ٝ شلصا املؿّٗٛ ٖٛ 

ايسٚي١ نهٝإ، سٝح إٔ ايتطٛض ايتاضىٞ يًُذتُع ايػٝاغٞ يف أٚضٚبا ٚايصٟ /ايٛطٔ

سس نبرل يف تسعِٝ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ إىل أؾهٞ ـًل نٝإ )ايسٚي١ ايك١َٝٛ( قس غاِٖ 

                                                           

رلٟ، عًٞ خًٝؿ١ ايهٛاضٟ، "املٛاط١ٓ ٚايسميكطاط١ٝ يف ايبًسإ ايعطب١ٝ" َطنع بؿرل ْاؾع، زلرل ايؿُ 1

 1002زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، 
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سٜس٠ ػُع ا٭ؾطاز زاخٌ نٝإ غٝاغٞ قسز بسٌٜ ٚتطغٝد٘، مبا خًك٘ َٔ ضابط١ د

أنجط سساث١ ٚعًُا١ْٝ ْٚؿع١ٝ، بس٫ َٔ ا٫عتباضات ا٭ٚي١ٝ نايسٜٔ، ايعا١ً٥، ايعطم، 

سٝح أؾاض ن٬ُٖا إىل  ،ٖٚٞ ا٭ؾهاض اييت تعطض شلا دإ داى ضٚغٛ ٚأضٜو ٖٛبػباّٚ

ع٢ً فُٛعات ٚنطٚضتٗا يف تأغٝؼ ايسٍٚ اؿسٜج١ ٚاييت تكّٛ  ٛاط١ٓأ١ُٖٝ امل

كتًؿ١ ثكاؾٝا ٚاثٓٝا ٚعطقٝا َسف١ يف نٝإ غٝاغٞ ٚدػطايف ٚاسس تأغؼ َٓ٘ 

١ً بايكٛاْني ايسٚي١. ٖٚٛ ايهٝإ ايصٟ ٜػع٢ يؿطض قِٝ ايسٚي١ اؾسٜس٠ املتُج

ًٖٞ ٚاملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ، ٚنطٚض٠ ا٫ْكٝاع شلا، َا زؾعِٗ يتؿبٝ٘ ٚايسغتٛض ٚايػًِ ا٭

سٜٔ اؾسٜس ايصٟ تطتهٝ٘ ٖصٙ اؾُاعات ٚتًتعّ ب٘، ٚاييت ضابط١ املٛاط١ٓ تًو باي

ميهٓٗا إٔ تطغذ أغؼ بٓا٤ زٚي١ تكّٛ ع٢ً أغاؽ املؿاضن١ ٚاؿكٛم ٚاؿطٜات 

ا٭غاغ١ٝ ٚمبا ميهٔ َٔ تٛؾرل ا٭دٛا٤ ايطبٝع١ٝ ٚايهطٚض١ٜ يبٓا٤ نٝإ ايسٚي١. ٖٚٛ 

ٗا٣ٚ ايع٬قات ايسٜٔ ايصٟ تػع٢ ايسٍٚ إىل تععٜع قُٝ٘ ٚايتُػو ب٘ سُٝٓا تت

ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠ يف ايبًس ٚايٓاظ١ُ يكه١ٝ ت٬سِ اجملُٛعات ايبؿط١ٜ 

 2.املٓه١ٜٛ ؼت يٛا٤ ايسٚي١ ايٛاسس٠

إٕ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ ايصٟ ابتهطت٘ ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ يف أزبٝتٗا ٭ٍٚ َط٠ نُٓٛشز 

٢ً َبسأ ؼٌٜٛ ايؿعب َعٝاضٟ يجكاؾتٗا ايػٝاغ١ٝ اؾسٜس٠، ٖٛ بتعبرل ايبعض قا٥ِ ع

َٔ ضعاٜا املًو عك٘ اٱشلٞ املكسؽ إىل َٛاطٓني يًذُٗٛض١ٜ، ٖٚٛ ْعاّ َػاٜط يؿِٗ 

ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ، سٝح اٱْػإ شاتٞ املطدع١ٝ املعدل عٓٗا مببسأ املػ٪ٚي١ٝ 

املٛاطٔ نؿطز ٜٓتُٞ إىل ا٭١َ، ٚنُذتُع َ٪يـ َٔ ايٓاؽ  ٣اؿكٛق١ٝ، اييت تتعس

طط٠ ٚيٝؼ ا٫نتػاب، َٔ ايٓاؽ املكتٓعني بهطٚض٠ ايعٝـ املؿذلى ا٭سطاض بايؿ

ٚعسايت٘ ٚأٖساؾ٘ اجملتُع١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ايٓٗٛض بايػًط١ ٚا٫ستهاّ إىل املباز٨ اييت 

 .3تٓعِ تساٚشلا

 ،٬ٜٚسغ يف غٝام ٖصا ايتطٛض بطٚظ زٚض اجملتُع املسْٞ يف اجملتُعات ايسميكطاط١ٝ

ٜطدع إىل غٝاب أٚ تٛقـ منٛ اجملتُع  ، أٟ بًسٕ تعجط ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ يفأنُا 

املسْٞ ٚغٝاب ثكاؾ١ ايسميكطاط١ٝاييت تٛد٘ غًٛى املٛاطٓني يف اجملتُع يًُؿاضن١ يف 

                                                           

، َٛقع دسي١ٝ ا٫يهذلْٚٞ، َتاح ع٢ً 1021أبطٌٜ  1ؾانط ايٓاقطٟ، "يف ايسؾاع عٔ زٚي١ املٛاط١ٓ"،  2

 http://is.gd/zxJ1e6ايطابط ايتايٞ: 

هط ايّٝٛ: ؾًػؿ١ اؿساث١ ايػٝاغ١ٝ/ ْكس ا٫غذلاتٝذ١ٝ اؿهاض١ٜ"، َطاع قؿسٟ، "َاشا ٜعين إٔ ْؿ 3

 563، قــ1001برلٚت: َطنع اٱمنا٤ ايكَٛٞ، 



11 
 

ٖٓاى ع٬ق١ ططز١ٜ بني ؾاع١ًٝ اجملتُع املسْٞ ٚتهطٜؼ  إٟٔ ،أايٓؿاط ايػٝاغٞ

 ايسميكطاط١ٝ.

 األبؼبد انمختهفت نهمىاطنت ثبنٍب:

ؾٗٓاى ايؿل ايػٝاغٞ املطتبط باؿل يف ا٫ْتداب  ،بعاز عس٠أملؿّٗٛ املٛاط١ٓ 

ٚا٫ْهُاّ يٮسعاب ٚاملؿاضن١ بكؿ١ عا١َ يف إزاض٠ ؾ٦ٕٛ ايب٬ز، ٖٚٓاى ايبعس 

طم ٚعسّ تُٗٝـ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ ؿا٫قتكازٜايصٟ ٜٓطًل َٔ املػاٚا٠ يف اي

ط١ٜ ا٫ْعتام ٚسط١ٜ ايهعٝؿ١ َجٌ ايٓػا٤، أٜها ايبعس ايجكايف أٚ ايسٜين املتعًل ع

مماضغ١ ايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ ٚايصٟ ٜٓعط يًتٓٛع ايجكايف ٚاؿكٛم املطتبط١ باشل١ٜٛ 

نأغاؽ يًُؿّٗٛ. ٚيف نٌ ؾل لس اػاٖات تطنع ع٢ً اؾاْب اؿطنٞ يًُؿّٗٛ 

َاّ ايكإْٛ، ٚآخطٕٚ ٜططسْٛٗا َٔ بعسٖا ايكاْْٛٞ ايكا٥ِ ع٢ً املػاٚا٠ يف ايكإْٛ ٚأ

 اخطٕٚ ايػٝاغات ايعا١َ نأغاؽ يًُؿّٗٛ.ٚعًٝ٘ ؾإْٓا لس قسضإٓٛ بُٝٓا ٜططح قًً

 ؼَٔ ايتٓٛع ؾُٝا ٜتعًل بتعطٜـ املٛاط١ٓ ميهٔ أمجاي٘ يف تعطٜـ ز. زلرل َطق انبرل

"باعتباضٖا سطن١ ايٓاؽ اي١َٝٛٝ َؿاضنني َٚٓانًني َٔ أدٌ ٌْٝ اؿكٛم بأبعازٖا 

تكاز١ٜ ع٢ً قاعس٠ املػاٚا٠ َع اٯخطٜٔ املس١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫ق

زٕٚ متٝٝع ٭ٟ غبب، ٚاْسَاز املٛاطٓني يف ايع١ًُٝ اٱْتاد١ٝ مبا ٜتٝح شلِ تكاغِ 

املٛاضز ايعا١َ ٚايجط٠ٚ ايٛط١ٝٓ َع اٯخطٜٔ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ َعِٗ يف إطاض ايٛطٔ 

4ايٛاسس".
 

ط١ٓ ايبعض إٔ اؿانٔ ا٭غاغٞ يًُٛا ٣ٚيف تؿهٝو َؿّٗٛ املٛاط١ٓ ٜط

نُؿّٗٛ ٚق١ُٝ ٖٛ اجملتُع املسْٞ ايصٟ ًٜعب زٚض ايٛغٝط يف ايؿها٤ ا٫دتُاعٞ، 

ايعا١ً٥ أٚ  - ايػٛم–ٚمبع٢ٓ إٔ َ٪غػات٘ تؿهٌ بين ٚغطٞ بني ثايٛخ )ايسٚي١

أٟ بني ايٓعاّ ايػٝاغٞ ٚاملكاحل ا٫قتكاز١ٜ ٚاجملتُع ا٭ًٖٞ، ١َُٗٚ ٖصا  ا٥ؿ١(ايط

 ايعاّ ٚاـام، أٚ بني ايؿطز ٚاؾُاع١، أٚ بني اؿانٔ ا٭غاغٞ ٖٛ سؿغ ايتٛاظٕ بني

ا٭ْا ٚاٯخط، ٚبني اؿط١ٜ ٚايػًط١، ٚمبا وٍٛ زٕٚ اغتبساز ايسٚي١ أٚ دؿع ايؿطن١ أٚ 

 5عكب١ٝ ايعا١ً٥ أٚ اْػ٬م ايطا٥ؿ١

                                                           

  1006زلرل َطقؼ، "املٛاط١ٓ ٚايتػٝرل: تأقٌٝ املؿّٗٛ ٚتؿعٌٝ املُاضغ١"، زاض ايؿطٚم ايسٚي١ٝ، 4

ا٤: املطنع ايجكايف ايعطبٞ، عًٞ سطب، "ايعامل َٚأظق٘: َٓطل ايكساّ ٚيػ١ ايتساٍٚ، ايساض ايبٝه5

 .251، قـ1001
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أَا املٛاطٓـ١ نُؿّٗٛ سكٛقٞ ٜؿذلض سكٛقا ٚٚادبات يًُٛاطٔ يف اٱطاض 

ٚايٓػٝر ا٫دتُاعٞ يف مجٝع ايسٍٚ ايٓا١َٝ نإ ايػٝاغٞ ايعاّ ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘. 

ْػٝذا تكًٝسٜا ٜتُٝع بايؿ١ٜٛ٦ ايعؿا٥ط١ٜ أٚ ايكب١ًٝ أٚ ايس١ٜٝٓ أٚ  –٫ٚ ٜعاٍ ْػبٝا-

احمل١ًٝ أٚ ايًػ١ٜٛ أٚ ايعطق١ٝ. ٚقس اْعهؼ شيو نعؿا يف ايؿعٛض با٫ْتُا٤ ايٛطين 

ا بني أبٓا٤ ايبًس ايٛاسس ٚي٤٫ًٛ ايٛطين ٖٚؿاؾ١ امل٪غػات ايٛط١ٝٓ املؿذلن١ ٚمتٝٝع

يف ايتؿطٜعات ٚاملُاضغات ع٢ً ايػٛا٤. نصيو قازف تؿهٌ ايسٍٚ اؿسٜج١ ايٓا١َٝ 

نعؿا يف ايٛعٞ ايؿطزٟ ٚٚدٛز ظاٖط٠ ايؿطز١ٜ يف َكابٌ تهًؼ ايٛعٞ اؾُاعٞ ايؿ٦ٟٛ 

ايتكًٝسٟ مما أبطأ ٚترل٠ تأغٝؼ ٚتطغٝذ ايسٚي١ اؿسٜج١ ٚأخَّط تٓعٜ٘ ايتؿطٜعات 

غات َٔ أؾهاٍ ايتُٝٝع ناؾ١ عل غا٥ط أبٓا٤ ايبًس. مما ٜػُح بايتُٝٝع بني ٚاملُاض

أْٛاع عس٠ َٔ ايطٚابط: ايطٚابط ايتكًٝس١ٜ املٛضٚث١، ٚأغًبٝتٗا َبين ع٢ً ق١ً ايكطب٢ 

 6ٚاؾٛاض اؾػطايف، ٚايطٚابط ا٫ختٝاض١ٜ املعكٛز٠ يف أؾل ٚطين.

أَاّ ايكإْٛ، ٚاعتباض املٛاطٔ ؼت إشٕ ميهٓٓا تبني إٔ دٖٛط املٛاط١ٓ ٖٛ املػاٚا٠ 

محا١ٜ ايسٚي١ بؿهٌ َتػاٚ َع اؾُٝع طبكا يًكإْٛ، ؾُهُٕٛ ٖصٙ املٛاط١ٓ ٜسٚض 

7سٍٛ نٝؿ١ٝ انتػاب اؿكٛم ٚنٝؿ١ٝ مماضغتٗا
ٚعسّ ايتُٝٝع ٚقبٍٛ ايتٓٛع  ،

ٚا٫خت٬ف ٚاْعهاغٗا يف سع١َ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاملس١ْٝ 

هب إٔ ٜتُتع بٗا املٛاطٔ، ٚػاٚظ ايٓعط إيٝ٘ َٔ ظا١ٜٚ نٝك١ ؼكطٙ يف سٌ  اييت

ايكطاعات أٚ املؿه٬ت بني املدتًؿني.َٚٔ ايبسٜٗٞ إٔ ٜذلتب ع٢ً املٛاط١ٓ إقطاض ق١ُٝ 

املػاٚا٠ بني مجٝع املٛاطٓني، ٚاْتُا٤ املدتًؿني زٜٓٝا أٚ عطقٝا ٚاثٓٝا إىل ٚطٔ ٚاسس 

اضِٖ َٛاطٓني ٚؾكط، ٜٚتهح ا٫ضتباط ايعهٟٛ بني ؾاع١ًٝ ٜسٜٕٓٛ ي٘ باي٤٫ٛ باعتب

املُاضغ١ ٚبني ؾطع١ٝ ايٓعاّ ايػٝاغٞ ايكا٥ِ، ؾهًُا ناْت قسض٠  ٣املٛاط١ٓ ع٢ً َػتٛ

ايٓعاّ نبرل٠ ع٢ً َٛاد١ٗ َؿه٬ت املٛاط١ٓ ٚإهاز سًٍٛ شلا، ٚنؿاي١ متتع أندل 

ٚزعُت ؾطعٝت٘ ايػٝاغ١ٝ،  عسز ممهٔ َٔ املٛاطٓني بٗا، ظازت قسضت٘ ع٢ً ا٫غتُطاض،

ٚاتػع ْطام ايطنا ا٫دتُاعٞ عٓ٘ ٚايعهؼ قشٝح.أٟ إ املٛاط١ٓ يف ٖصا ايػٝام 

 َؿّٗٛ قاْْٛٞ ْابع َٔ ايسميكطاط١ٝ ٚنُاْات املؿاضن١.

                                                           

زضاغات يبٓا١ْٝ َٗسا٠ إىل ؾازٜا نٝٛإ، "اجملتُع املسْٞ يف يبٓإ ٚبٓا٤ ايسٚي١ ايسميكطاط١ٝ"، يف 6

 .209، م 2996، زاض ايٓٗاض يًٓؿط َٚ٪غػ١ دٛظٜـ َػٝعٍ، برلٚت دٛظٜـ َػٝعٍ

شٍٛ ايسميكطاطٞ،يف: ز. إبطاِٖٝ غامن )قطضا(، ـ ز. إبطاِٖٝ غامن،اٱطاض ايٓعطٟ يع٬ق١ املٛاط١ٓ بايت7

 5، م1009املٛاط١ٓ ٚايسميكطاط١ٝ يف َكط، ايكاٖط٠: املطنع ايكَٛٞ يًبشٛخ ا٫دتُاع١ٝ ٚاؾٓا١ٝ٥، 
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ات. سس اِٖ ايكهاٜا اييت ؾػًت ايػاس١ ايػٝاغ١ٝ يف َكط يػٓٛأتعس املٛاط١ٓ 

ىل قاٚي١ انتػاب بعض ايؿطع١ٝ إْعاّ َباضى خ٬ٍ غٓٛات٘ ا٫خرل٠ ؾكس غع٢ 

بإدطا٤ عس٠ تعس٬ٜت ع٢ً ايسغتٛض املكطٟ بٗسف ايٓل قطاس١ ع٢ً َبسأ املٛاط١ٓ 

غ١َٝ٬ ٚيف َكسَتٗا مجاع١ اٱ نأغاؽ يًشكٛم ٚاؿطٜات. نُا غعت ايك٣ٛ

ط١ٓ نأغاؽ يع٬ق١ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ ىل تأنٝس امياْٗا مببسأ املٛاإخٛإ املػًُني اٱ

غ١َٝ٬ ايعسٜس َٔ ايهتابات يف ٖصا ايؿإٔ، دا٤ كطٜني. ٚؾٗست ايػاس١ ايؿهط١ٜ اٱبامل

 ىلإٕٛ ٫ شَٕٝٛ" يؿُٗٞ ٖٜٛسٟ، ٚايص٣ غع٢ ؾٝ٘ ايهاتب ع٢ً ضأغٗا نتاب "َٛاطٓ

غاؽ أسعٛات يًتؿطٜل بني املكطٜني ع٢ً يطؾض بعض ايتأقٌٝ يؿهط٠ املٛاط١ٓ زٜٓٝا، ٚ

 ٕإغ١َٝ٬، ؾٚ َٔ ايك٣ٛ اٱأَط َٔ ْعاّ َباضى ٜٔ ملػًُني ٚشَٝني. ٚغٛا٤ دا٤ ا٭ايس

ٕ تتشٍٛ أٚ املعاضن١ ايس١ٜٝٓ يف أٟ ضغب١ َٔ ايٓعاّ أاملٛاط١ٓ ظًت َؿَٗٛا ؾاضغا زٕٚ 

املٛاط١ٓ يكٛاعس غٝاغ١ٝ تهُٔ اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يهٌ 

ٚ شاى خاق١ عٓسَا تعًل أَٔ ٖصا ايططف  َاّ نػٛطأض ٖصا املبسأ كطٜني. ؾطاملا اْٗاامل

ٚىل ايجٛض٠ ٕ املٛد١ ا٭أٚاؿكٛم ايس١ٜٝٓ يٮقًٝات. إ٫  َط باملػاٚا٠ َا بني اؾٓػنيا٭

ىل َٝازٜٔ ايتشطٜط يف نٌ إ، ٚاْسؾاع ٬َٜني املكطٜني 1022 ٜٓاٜط 13املكط١ٜ يف 

بني ايػًط١  عاز قه١ٝ ايع٬ق١أادتُاع١ٝ" ي١اؾُٗٛض١ٜ ضاؾعني ؾعاض "عٝـ، سط١ٜ، عسا

 ىل قساض٠ املؿٗس ايػٝاغٞ. إايػٝاغ١ٝ ٚاملكطٜني 

إشٕ ؾٗٛ َؿّٗٛ َبين ع٢ً ؾهط٠ اؿكٛم ٚايٛادبات املتبازي١ بني ايسٚي١ 

َٚٛاطٓٝٗا، ٚاييت تطٛض ؾهًٗا َٔ ايسٚي١ ايك١َٝٛ مبؿَٗٛٗا اؾاَس إىل ايسٚي١ َا بعس 

َؿاِٖٝ إْػا١ْٝ ٚقِٝ عامل١ٝ، ٜٚتساخٌ ؾٝٗا َا ٖٛ قًٞ مبا اؿساث١ٝ اييت تتشسخ عٔ 

 ٖٛ إقًُٝٞ ٚزٚيٞ بؿهٌ نبرل.

ٖٚصٙ اؿكٛم املذلتب١ عًٞ املٛاط١ٓ تتٓاغب ططزٜا َٔ سٝح ايتُتع بٗا َع 

، ٖٚصٙ ايٓعط١ٜ 8ايطبك١ ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا املٛاطٔ ٚؾكا يًبعض ٣َػتٛ

َٔ اجملتُعات َع اخت٬ف يف َسٟ زميكطاطٝتٗا نجرل  ٢تكسم ْػبٝا بؿهٌ نبرل عً

ٚمتتع َٛاطٓٝٗا عكٛم املٛاط١ٓ ٚع٢ً اخت٬ف بعض ايعطٚف ٚايعٛاٌَ ا٭خط٣، سٝح 

ٔ َٓعٛض غٝػٝٛيٛدٞ ٜكسّ أقشاب ٖصا املٓعٛض ؼ٬ًٝ زقٝكا يتطٛض َؿّٗٛ املٛاط١ٓ َ

                                                           
8T. H. MARS HALL, “CITIZENSHIP AND SOCIAL CLASS”, 

CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1950. Available on: 

http://is.gd/yanXt9 

http://is.gd/yanXt9
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ٜ٪نس  -اٚإٕ نإ َسْٝ-ٕ قتٛاٖا يف بسا١ٜ ايكطٕ ايتاغع عؿط أَتُٝع َٔ سٝح 

ع٢ً اؿكٛم ٚاؿطٜات املس١ْٝ، ؾإْ٘ قس تطٛض يف َٓتكـ ٖصا ايكطٕ يٝكبح غٝاغٝا، 

عٝح غع٢ ايٓاؽ بؿهٌ أندل يًُؿاضن١ يف ايؿإٔ ايػٝاغٞ غٛا٤ َطؾشني أٚ 

ْاخبني، ثِ تطٛض يف ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع عؿط يٝكبح شٚ قت٣ٛ ادتُاعٞ بؿهٌ نبرل 

ٞ ٚسكٛقِٗ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ بؿهٌ سٝح ٜبشح ايٓاؽ عٔ املؿذلى اٱْػاْ

 .9أندل

َٚجٌ ٖصا ايتشًٌٝ ٚإٕ نإ ٜكسم بؿهٌ نبرل نتشًٌٝ ٚاقعٞ يًُٛاط١ٓ 

متتع ا٭ؾطاز بٗا ٚباؿكٛم املذلتب١ عًٝٗا يف ؼًٌٝ ٚاقع ايكطٕ ايتاغع عؿط  ٣َٚس

كسم إ٫ أْ٘ إشا أغكط ع٢ً ايٛاقع ايعطبٞ ؾإْ٘ ٜ ،ٚايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ

ع٢ً ٚاقعٓا يف ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ َٔ سٝح ايكطاع ايطبكٞ املطنب َٔ أدٌ 

ايتُتع بكسض أندل َٔ اؿكٛم ٚاؿطٜات َع اخت٬ف يف ؾهٌ ٚأزٚات ٖصا ايكطاع، ٚإٕ 

 ناْت بعض تؿاقًٝ٘ ٫ ؽهع شلصا ايتشًٌٝ.

دب ٚإشا نإ مث١ تطٛض ملؿّٗٛ املٛاط١ٓ ٚقتٜٛات٘ ٚػًٝات٘ يف خطابات ايٓ

 ٣ٚغٝاغات اؿهَٛات ٚامل٪غػات ٚغًٛنٝات ا٭ؾطاز ؾإْ٘ ٫ فاٍ ملبازي١ احملتٛ

ايػٝاغٞ ٚاملسْٞ با٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ أٚ ايعهؼ يف عامل ايّٝٛ إش إٔ ايتذاضب 

ايسٚي١ٝ يف ايتعاٌَ َع اٱؾهايٝات املطتبط١ مبؿّٗٛ املٛاط١ٓ ٚتطبٝكات٘ ت٪نس إٔ 

إٔ ا٭ْع١ُ اييت ضؾعت أٚي١ٜٛ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ املؿّٗٛ ٚقتٜٛات٘ نٌ َتهاٌَ ٚ

ع٢ً ايػٝاغٞ ٚاملسْٞ أٚ ايعهؼ قس ؾؿًت يف ؼكٝل أٟ َُٓٗا بؿهٌ نبرل ٚإٔ 

 شيو. َععُٗا ْعِ زٜهتاتٛض١ٜ أْٗت ٚدٛزٖا بػٝاغاتٗا أٚ ٖٞ يف ايططٜل إىل

% َٔ تعساز ايػهإ يف َكط( اييت 99تعس ايٓػا٤ ٖٞ ايؿ١٦ ا٫ندل فتُعٝا )

تتعطض ملؿه٬ت تتعًل مبؿّٗٛ املٛاط١ٓ، إش تعس َؿه١ً عسّ املػاٚا٠ يف اؿكٛم َع 

ايطدٌ أِٖ َؿه٬ت املٛاط١ٓ اييت تعاْٞ َٓٗا املطأ٠ املكط١ٜ َجٌ عسّ املػاٚا٠ يف ا٭دط 

ٚأٜها ؽطٞ ايبعض يف ايذلقٝات يًُٓاقب ا٭ع٢ً بػض ايٓعط  ،يف ايكطاع اـام

ٓاى َؿه٬ت ٚؼسٜات َجٌ تًو املطتبط١ بايتٓؿ١٦ عٔ ايهؿا٠٤ ٚنصيو َا ظايت ٖ

ٚأٜها  ،ا٫دتُاع١ٝ ٚايتُٝٝع ايٓٛعٞ ٫ ٜعاٍ ؾاع٬ يف كتًـ َ٪غػات اجملتُع

اغتُطاض ايع٬قات ايتػًط١ٝ ا٭ب١ٜٛ يف نجرل َٔ ايؿطا٥ح ا٫دتُاع١ٝ ٚغاق١ 

اع١ٝ اييت ايؿطا٥ح ا٭قٌ خطأ يف ايطٜـ ٚايعؿٛا٥ٝات اييت تتػِ بؿكط اـسَات ا٫دتُ

                                                           

 .21-20املطدع ايػابل، قــ9
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٫ متهٔ املطأ٠ َٔ امل١ُ٥٬ بني أزٚاضٖا ايتكًٝس١ٜ ٚأزٚاضٖا اؿسٜج١ ٚنصيو ايتُٗٝـ 

ايػٝاغٞ يؿ٦ات نجرل٠ ؾاع١ً يف اجملتُع املكطٟ ٫ تكتكط ؾكط ع٢ً املطأ٠ بٌ متتس 

ز تكذلب َٔ ثًجٞ ايتهٜٛٔ اؾًٝٞ يًؿعب املكطٟ، ناْت ايتؿٌُ ؾ١٦ ايؿباب اييت ته

١ٜ يكٝاّ ايجٛض٠ شاتٗا ٚيًُؿاضن١ ايهجٝؿ١ يًٓػا٤ ٚايؿباب يف ؾعايٝات َٔ ا٭غباب ايكٛ

 ٖصٙ ايجٛض٠

 انتطىراث بؼذ انثىرة انمصرٌت رابؼب:

سساخ ثٛض٠ اـاَؼ ٚايعؿطٜٔ َٔ ٜٓاٜط َٚا ت٬ٖا َٔ استذادات أٚإشا ناْت 

 ٚتطتٝبات غٝاغ١ٝ َٚا ضؾع خ٬ٍ املطس١ً َٔ ؾعاضات غٝاغ١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ قس

ع١ٝ بعض ايكِٝ ٚاملُاضغات ايػًب١ٝ ػاٙ بعض ايؿ٦ات ا٫دتُا ٣ٖعت بسضد١ أٚ بأخط

بايؼ ا٭١ُٖٝ يف اؿطاى  اقباط ايصٜٔ نإ شلِ زٚضاملُٗؿ١ ناملطأ٠ ٚايؿباب ٚا٭

بصات ايسٚض يف ضزلذلتٝبات املطس١ً ا٫ْتكاي١ٝ ٚاييت  اايجٛضٟ ع٢ً ا٭ضض ٚإٕ مل وعٛ

نُا غرلز ٫سكا يف ا٭ٚضام اييت  –١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝأثطت ع٢ً أٚناعِٗ ا٫قتكاز

ٖٚٛ َا ٜػعٞ املؿطٚع إىل عج٘  ٣ٚ بأخطأاييت وتٟٛ بسضد١  -ٖصٙ ايسضاغ١ تتهُٓٗا

ٚزضاغت٘ يًٛقٍٛ إىل تٛقٝـ زقٝل ؿاي١ املٛاط١ٓ يف َكط بعس ايجٛض٠.ٚواٍٚ املؿطٚع 

قتكازٟ ٚايػٝاغٞ ٚايجكايف يف ٖصا اٱطاض ضبط َؿّٗٛ املٛاط١ٓ بايٛاقع ا٫دتُاعٞ ٚا٫

ٚاـطٚز َٔ اٱطاض ايٓعطٟ إىل فاٍ املُاضغ١ نُسخٌ يتشًٌٝ ٚنع املطأ٠ يف َكط 

نُٓٛشز أغاغٞ َٔ مناشز املٛاط١ٓ ايٛادب١ نإطاض يتععٜع سكٛم املطأ٠. ٚشيو 

بٗسؾطبط َؿّٗٛ املٛاط١ٓ با٭بعاز املدتًؿ١ يًشكٛم ٚاؿطٜات:غٝاغ١ٝ َٚس١ْٝ، 

ٚد٘ ايؿب٘ ٚا٫خت٬ف ؾُٝا أٚقاٚي١ ؼًٌٝ ع١ٝ، ثكاؾ١ٝ ٚز١ٜٝٓ.اقتكاز١ٜ ٚادتُا

ٚ ايٓٛع /أغ١ بٓا٤ ع٢ً املٓطك١ اؾػطاؾ١ٝ ٚىل املٛاط١ٓ ع٢ً َػت٣ٛ املؿّٗٛ ٚاملُاض

 ا٫دتُاعٞ أٚ ايبعس اؾًٝٞ. 

 سبسٍت:سئهت انبحثٍت األهى مجمىػت من األفً محبونت نإلجببت ػ

  ؿٗا املٛاطٔ، ٚاملتُج١ً يف ٝٚاؿٝا٠ اييت ٜعَاٖٞ ايع٬ق١ بني َؿّٗٛ املٛاط١ٓ

 . ؟َٓع١َٛ سكٛق٘، ٚنٝـ ٜطٖا املٛاطٔ شات٘

  َا َسٟ ايتأثط املتبازٍ بني اؿكٛم ٚاؿطٜات مبدتًـ ؾ٦تٗا َٚؿّٗٛ املٛاط١ٓ

يف ظٌ ايػٝام ايجٛضٟ ٚايػٝاغٞ اييت تعٝؿ٘ َكط سايٝا َع ايذلنٝع ع٢ً 

 ؟.ٚعٞ املٛاطٔ ع٢ً شيوقه١ٝ املطأ٠ نسضاغ١ ساي١، ٚتأثرل زضد١ 
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 ات املدتًؿ١ يف اجملتُع ع٢ً َا َس٣ َعطؾ١ ٚتؿاعٌ ٚتأثرل املؿّٗٛ ع٢ً قطاع

نباض( املٛقع -إْاخ( اؾٌٝ )ؾباب-ايٓٛع ا٫دتُاعٞ )شنٛض أغاؽ

سهط( ٖٚٞ ايؿ٦ات اييت غٝشطم ايتشًٌٝ ع٢ً تػطٝتٗا يف -اؾػطايف )ضٜـ

 .؟ايع١ٓٝ
 /يٝات تطٜٛط املٛاط١ٓ ع٢ً َػت٣ٛ املُاضغ١ املٛاطٓات ٯَا ٖٞ ض١ٜ٩ املٛاطٓني

ٚنٝـ ميهٔ يًُذتُع املسْٞ ٚقٓاع ايكطاض ا٫غتؿاز٠ َٔ غٝام َا بعس ايجٛض٠ 

ٚاقع َعاف َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ع٢ً اؿكٛم املس١ْٝ  إىليتشٌٜٛ املٛاط١ٓ 

يٝات اييت ِٖ اٯأٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، َٚا ٖٞ 

 .؟صا اٱطاضؽل املطأ٠ يف ٖ
"أظ١َ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ اشلٝه١ًٝ  ٜػع٢ ايؿكٌ ا٭ٍٚ َٔ ٖصا ايهتاب

يف املكاّ ا٭ٍٚ يتكسِٜ َعاؾ١ يًشكٛم ٚاملطأ٠: قطا٠٤ َٔ ايٛاقع املكطٟ يًُٛاط١ٓ" 

املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ نأسس املساخٌ ايط٥ٝػ١ٝ يؿِٗ قه١ٝ املٛاط١ٓ، ٚاْط٬قا َٔ ٖصٙ 

ق١ بايتٓاٍٚ بؿهٌ أغاغٞ ع٢ً ٖصٙ اؿكٛم يف ايػٝام املكطٟ، املعاؾ١ تطنع ايٛض

ٚع٢ً مٛ ٜػشب ٖصا ايتٓاٍٚ ع٢ً املطأ٠ يف ايػٝام املكطٟ، ٖٚٞ املعاؾ١ اييت ٜؿذلض 

ايباسح أْٗا ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ زقٝك١ زٕٚ اـٛض ع٢ً مٛ َعُل يف ايب١ٝٓ اشلٝه١ًٝ، 

إخل( .. ايتاضى١ٝ، ايكا١ْْٝٛ ٚايتؿطٜع١َٝٚا ٜطتبط بٗا َٔ عٛاٌَ )تتٓٛع بني ايجكاؾ١ٝ، 

ميهٔ إٔ متجٌ ؼسٜات أٚ ؾطم َ٪ثط٠ ع٢ً ٚنع١ٝ املطأ٠ ؾُٝا ٜتعًل بٗصٙ اؿكٛم، ٖٚٞ 

ايعٛاٌَ اييت غعت ايٛضق١ قسض ا٫غتطاع١ ملعاؾتٗا يف ن٤ٛ ضقس تاضىٞ َطتبط 

ٌ َٚعاؾ١ با٭ٚناع اؿاي١ٝ يف ايػٝام املكطٟ، َٚآ٫ت ا٭َٛض ؾٝ٘، مبا ؾٝٗا تعاَ

 .ايؿاعًني ايػٝاغٝني يًُطأ٠ يف خهِ ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ اؾاض١ٜ يف َكط

ٚاؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ  املٛاط١ٓ" بُٝٓا ٜػع٢ ايباسح يف ايؿكٌ ايجاْٞ

تشًٌٝ ع٬ق١ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ باؿكٛم ٚا٫دتُاع١ٝ يًٓػا٤ يف َكط بعس ايجٛض٠"ي

٠ اـاَؼ ٚايعؿطٜٔ َٔ ٜٓاٜط، ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًٓػا٤ يف َكط بعس ثٛض

ٚشيو َٔ خ٬ٍ عح ٚؼًٌٝ أسٛاٍ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًٓػا٤ 

نايكش١ ٚايتعًِٝ ٚايعٌُ ٚاٱغهإ، َٚس٣ ايتطٛضات اييت طايت امل٪غػات 

ٚايػٝاغات ٚاـسَات املتعًك١ بٗا بعس ايجٛض٠، َٚس٣ اْعهاؽ ايجٛض٠ ع٢ً قٓاعات 

ع٢ً ٖصٙ اؿكٛم، ٚاغتهؿاف َا إشا نإ ايٛاقع ا٫ستذادٞ اجملتُع عكٍٛ املطأ٠ 

املطتبط بٗصٙ اؿكٛم قس أثط ع٢ً ايػٝاغات املتبع١ يف اجملا٫ت املتعًك١ بٗا بعس ايجٛض٠، 

 ،ايكاٖط٠ :ٚشيو َٔ خ٬ٍ فُٛعات سٛاض َعُك١ يف قاؾعات مخؼ ٖٞ
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ؾهٌ يع٬ق١ املٛاط١ٓ ٚايؿّٝٛ َٔ أدٌ تعُٝل ؾِٗ أ ،ٚغٖٛاز ،ٚايسق١ًٝٗ ،ٚاٱغهٓسض١ٜ

 ٜنياملهْٛات اييت عاْت ايتُٗٝـ يف اجملتُع املكطٟ ع٢ً املػتٛ نإسس٣باملطأ٠ 

 ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ أنجط َٔ أٟ َػت٣ٛ آخط.

ع٬ق١ بني اي"اجملتُع املسْٞ ٚاملٛاط١ٓ"  ايؿكٌ ايجايحايباسج١ يف  ػتعطضٚت

ام ا٭ٚضٚبٞ ٚايكَٛٞ ايصٟ ْؿأ ايػَٝٔ خ٬ٍ تطٛض َؿَٗٛٞ اجملتُع املسْٞ ٚاملٛاط١ٓ 

ؾٝ٘ ن٬ املؿَٗٛني، َٚٔ ٖصا املسخٌ تٓطًل مٛ قٝاؽ ن٬ املؿَٗٛني يف ايػٝام 

ُٜػِٗ بٗا سٝح ايٓؿأ٠ ايتاضى١ٝ، ٚايهٝؿ١ٝ اييت  املكطٟ َٔ  َؿّٗٛ اجملتُع  أغِٗ ٚ

، ع٢ً تٓٛعِٗ يف اؿاي١ املكط١ٜ يف تطغٝذ املٛاط١ٓ نُؿّٗٛ ٚتطبٝل ت٘املسْٞ ٚؾاعًٝ

ٚأزٚات اجملتُع املسْٞ يف ايعٌُ ٚايٓهاٍ، ٚنصيو أبطظ اٱؾهايٝات اييت تٛاد٘ 

املؿَٗٛني يف ايػٝام املكطٟ ايػٝاغٞ ٚايعاّ، َٚٔ ثِ اغتعطاض ايؿطم احملت١ًُ أَاّ 

 .اجملتُع املسْٞ يف ايسؾع بع١ًُٝ ا٫ْتكاٍ ايسميكطاطٞ يف َكط

ٜططح ايباسح ضأؽ املاٍ ايسٜين"  "املطأ٠ ٚاملٛاط١ٓ: قطا٠٤ يفٚيف ايؿكٌ ايطابع 

ٚنع١ٝ املٛاط١ٓ يف ن٤ٛ اـطاب ايسٜين يًُ٪غػات ايس١ٜٝٓ ايطزل١ٝ يف َكط 

ٚطبٝع١ اـطاب ٚايٓػل ايؿهطٟ ايصٟ ٜػٝطط ع٢ً ٖصٙ  ،()اٱغ١َٝ٬ ٚاملػٝش١ٝ

بؿهٌ َباؾط َٚككٛز أٚ غرل َباؾط، ؾٝٗا َٚٔ ثِ ض٩ٜتٗا يًُٛاط١ٓ ٚايتػٝرل  ،امل٪غػات

يٛضق١ يف ن٤ٛ ٖصٙ ايكطا٠٤ حملاٚي١ اغتط٬ع ٚنع١ٝ املطأ٠ يف إطاض ٖصٙ ٚتٓطًل ا

امل٪غػات. ٚتتعسز املػتٜٛات اييت تطقس ؾٝٗا ايٛضق١ املطأ٠ ٚٚنعٝتٗا ٚع٬قتٗا بٗصٙ 

امل٪غػات، بسا١ٜ َٔ َػت٣ٛ اـطاب ٚتطٛضٙ يف ايتعاطٞ َع املطأ٠ بؿهٌ شاتٞ 

غػات ٚٚدٛز املطأ٠ زاخًٗا، ٚإَهاْٝات ٖصا ٚسكٛقٗا، َطٚضا باشلٝانٌ ايطزل١ٝ شلصٙ امل٪

ايتٛادس َٔ عسَ٘، ٚتطتبط اؾع١ٝ٥ ا٭خرل٠ مبشٛض ثايح ْاقؿت٘ ايٛضق١ بكسض نبرل 

َٔ ايتؿكٌٝ ٖٚٛ املتعًل باملطأ٠ َٚٛاطٓتٗا يف ن٤ٛ املتػرلات اجملتُع١ٝ ٚثكاؾ١ اجملتُع 

ضاغ١ إٔ تتعطض يٛاقع ٚاملٓاطل اؾػطاؾ١ٝ املدتًؿ١ ٚاملتٓٛع١ يف َكط، ٫ٚ ٜؿٛت ايس

املطأ٠ يف ايػٝاغات ايعا١َ ٚايتؿطٜعات ايكا١ْْٝٛ َٚس٣ تسعُٝٗا أٚ خكُٗا َٔ سكٛم 

املطأ٠ َٚٛاطٓتٗا، خاق١ يف ن٤ٛ املتػرلات ايػٝاغ١ٝ ايهدل٣ اييت أعكبت ايجٛض٠ َٔ 

 .قعٛز يتٝاضات اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ، ٚايك٣ٛ ايس١ٜٝٓ احملاؾع١

قطا٠٤ يف ايسضاغ١  بـ"املٛاط١ٓ نُا ٜطاٖا املكطٜٕٛ" ٜٚكسّ ايؿكٌ اـتاَٞ املعٕٓٛ

 ييت عدل عٓٗاإىل ؼًٌٝ اٱدابات اٚتػع٢ املٝسا١ْٝ اييت متت يف غٝام املؿطٚع. 

ٕ يف ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ َٔ خ٬ٍ فُٛعات املٓاقؿ١، يًٛقٛف ع٢ً ايط٣٩ ٛاملؿاضن

اْعهاغٗا ع٢ً سٝاتِٗ املدتًؿ١ يًُكطٜٔ سٍٛ يًُؿاِٖٝ املطتبط١ باملٛاط١ٓ، ٚنٝؿ١ٝ 
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فا٫ت اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ، ٚاؿكٛم . ٜٚتٓاٍٚ ايتشًٌٝ ٚٚاقعِٗ ايَٝٛٞ

َٚٔ بني ا٫غتٓتادات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚزٚض اجملتُع املسْٝٛامل٪غػات ايس١ٜٝٓ. 

َؿاِٖٝ  سٍٛبني تعبرل ايؿدل عٔ اعتكازٙ َا ظايت قا١ُ٥ ؾذ٠ٛ نبرل٠  إٔ ٖٓاى

، ٚإٔ َؿّٗٛ َػاٚا٠ ايٓػا٤ يف اؾاْب يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ ابني تطبٝكٗاملٛاط١ٓ ٚ

ايػٝاغٞ ٚاملسْٞ ٜطتبط بايكٛض٠ ايػا٥س٠ يسٚض املطأ٠، إىل داْب زٚاعٞ املٓاؾػات 

ٚايكطاعات ايػٝاغ١ٝ، ٚإٔ ايٓػا٤ يػٔ بايهطٚض٠ ا٫نجط اقتٓاعا مبػاٚاتٗٔ يف مجٝع 

ٌ امل٪ثط٠ يف اٱزضاى ٚيهٓ٘ يٝؼ ايعاٌَ ا٭سٛاٍ، ٭ٕ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ أسس ايعٛاَ

 ايٛسٝس. 
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دٌية والطياضية اهليلمية واملسأةأشوة احلقوق املالفصن األوه: 

" قساءة وَ الواقع املصسي لمىواطٍة"

 نوران سيد أحمد

 نت ونشأة انذونت انمىمٍت انحذٌثتأوال: انمىاط

١، ا٫قتكاز١ٜ، ايجكاؾ١ٝ، تٓٛع ا٭بعاز اييت وًُٗا َؿّٗٛ املٛاط١ٓ بني ايػٝاغٝت

ا٫دتُاع١ٝ، سٝح بسأ ٖصا املؿّٗٛ يف طٛض ايبسا١ٜ بايذلنٝع ع٢ً ايبعسٜٔ املسْٞ 

( civic citizenshipٚايػٝاغٞ، ٖٚٞ اييت اقطًح ع٢ً تػُٝتٗا باملٛاط١ٓ املس١ْٝ )

ُٜككس بٗا املػاٚا٠ أَاّ ايكإْٛ بني مجٝع ا٭ؾطاز املٓتُني ٱقًِٝ دػطايف َا، سٝجأ ٚ ٕ

ا٭غاؽ اييت ُبٓٝت عًٝ٘ ايسميكطاط١ٝ ٖٛ املٛاطٔ، ٖٚٛ ايصٟ ٫ ميهٔ ؽًٝ٘ زٕٚ إٔ 

، ٖٚٛ يب١ٓ ايٓعاّ ايسميكطاطٞ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ أٚنش٘ ٜهٕٛ تاّ ٚناٌَ ا٭١ًٖٝ

"ايسٚي١ ايك١َٝٛ"، ٖٚ٪٤٫ ـ، سٝح إٔ املٛاطٓني ِٖ أعها٤ يًهٝإ املػُٞ بطناْ

 كا١ْْٝٛ ٖٚٞ:ا٭عها٤ ٜتػُٕٛ بعسز َٔ ايكؿات اي

ٚتتُجٌ يف عسّ خهٛع املٛاطٔ املٓتُٞ شلصٙ ايسٚي١، ٚطاعت٘  اؿط١ٜ ايكا١ْْٝٛ: .1

 ٭ٟ قإْٛ آخط غرل شيو ايكإْٛ ايصٟ ٚاؾكٛا ٚتعاقسٚا عًٝ٘ )نُٛاطٓني(.

ٚتتُجٌ يف املػاٚا٠ بني مجٝع املٛاطٓني نأؾطاز َتػاٜٚني أَاّ  املػاٚا٠ املس١ْٝ: .2

اف بػُٛ ؾطز أٚ َٛاطٔ َٔ بني ايؿعب، إ٫ شيو ايكإْٛ، َٚٔ ثِ عسّ ا٫عذل

 ايصٟ ؾطض عًٝ٘ ا٫يتعاّ قاْْٛٝا، ٜٚػتطٝع ايؿعب إيعاَ٘.

َٔ أٟ ضٚابط أٚ  يف ا٭غًب اٜٚتُجٌ يف نٕٛ املٛاطٔ َتشطض ا٫غتك٬ٍ املسْٞ: .3

عًٝ٘ َٔ ايتعاَات )ايطٚابط ا٭ٚي١ٝ َج٬(،  ٜذلتبٖا، َٚا اعتباضات مل ىذل

كا٥٘ ٚسكٛق٘ ٚقٛاٙ اـاق١ ٖٞ َا تعٓٝ٘ ٚتهؿً٘ ي٘ ايسٚي١ سٝح إٔ ٚدٛزٙ ٚب

بٛقؿ٘ عهٛا ؾٝٗا، ٫ شل٣ٛ أٟ اعتباضات أٚ ضٚابط أخط٣ يف ايسٚي١ أٚ اجملتُع، 

ٚتًو ٖٞ ايؿدك١ٝ املس١ْٝ شات ا٭بعاز ا٫عتباض١ٜ اييت تكٍٛ أْ٘ يف أَٛض 

 اؿكٛم ٚايكإْٛ ٫ هٛظ إٔ ٜٓٛب عٓ٘، أٚ ميجً٘.

"ايكا١ْْٝٛ" ناْت ا٭غاؽ اييت اْبٓت عًٝٗا املٛاط١ٓ ايػٝاغ١ٝ  ٖصٙ املٛاط١ٓ 

(political citizenship سٝح سكٍٛ قاعس٠ أندل َٔ املٛاطٓني ع٢ً سل َٔ ،)
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ايتُجٌٝ ايٓٝابٞ زاخٌ اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ، َع اغتُطاض ْهاٍ ؾ٦ات ادتُاع١ٝ أندل 

تٗا سل ايتُجٌٝ، يًشكٍٛ ع٢ً سكٛقٗا ايػٝاغ١ٝ زاخٌ ٖصٙ اجملتُعات ٚيف َكسَ

ٌ ؾ٦ات َجٌ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ مل تط ايتكٜٛت، ٚاملؿاضن١، سٝح إٔ ٖصٙ

ايٓػا٤، ايككط، ايعُاٍ ْتاز غٝاب أًٖٝتِٗ ايكا١ْْٝٛ، زٕٚ إٔ ٜٓؿٞ شيو سكٛقِٗ 

 10.اٱْػا١ْٝ

ؾكس نإ فاٍ املٛاط١ٓ املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚايصٟ تؿهًت عًٝ٘ اؿكٛم 

أسس ضٚاؾس املٛاط١ٓ إيٞ داْب ايٛادبات اييت تتطًب٘ ٖصٙ اؿكٛم  ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ

ػاٙ ايسٚي١ ٚاجملتُع، ٖٚٓا هُسض اٱؾاض٠ إيٞ إٔ املٛاط١ٓ يف بعسٜٗا املسْٞ ٚايػٝاغٞ مل 

تتهُٔ أبعس َٔ إخطاز ايسٚي١ ٚضؾع ٜسٖا عٔ اؿكٛم ا٭غاغ١ٝ ٚايؿطز١ٜ يًُٛاطٓني، 

املان١ٝ بعٗٛض اؿكٛم املس١ْٝ أ٫ٚ، ناؿطٜات ٚقس تطٛضت ع٢ً َس٣ ايكطٕٚ ايج٬ث١ 

ايعا١َ ٚاملػاٚا٠ ايكا١ْْٝٛ، يف ايكطٕ ايجأَ عؿط، ثِ تطٛضت اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ إىل 

املٛاط١ٓ ايػٝاغ١ٝ ثاْٝا، ناؿل يف ا٫ْتدابات ٚاملؿاضن١ يف اؽاش ايكطاضات 

متجٌ تكٓٝٓا  َٚٔ ثِ لس إٔ ؼكٝل املٛاط١ٓ ايػٝاغ١ٝ ٖٛ َطس١ً َتكس11١َايعا١َ،

ع٢ً املػت٣ٛ ايػٝاغٞ، ايسغتٛضٟ، امل٪غػٞ يٓهاٍ املٛاطٓني ايعازٜني يف غبٌٝ 

 اؿكٍٛ ع٢ً سطٜاتِٗ ايعا١َ، َٚٔ ثِ سكٛقِٗ ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ.

بايٓعط ملطاسٌ ايتطٛض تًو يف َػاض املٛاط١ٓ ايػٝاغ١ٝ، ؾإٕ ٖصا ايتطٛض بسأ َٔ 

سٜٗا إزضاى ٚٚعٞ مبكاؿٗا ٚسكٛقٗا اؾذلاض إٔ ٖٓاى فُٛعات َٔ املٛاطٓني ي

املطتبط١ بإقًِٝ دػطايف َا ٜٓتُٕٛ ي٘، ٚايػًط١ ايٓاظ١ُ شلصا اٱقًِٝ، ٜعكب٘ ْٛع َٔ 

ايتهتٌ ٚايتٓعِٝ ؾُٝا بِٝٓٗ يًٓهاٍ َٔ أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً ٖصٙ اؿكٛم، ٖٚٛ َا 

ُاعٞ نإ يف اٱضٖاقات ا٭ٚىل يًُذتُع املسْٞ َٚٓعُات٘ يف ايػٝام ايػٝاغٞ ٚا٫دت

ا٭ٚضٚبٞ، ٚضؾع ٜس ايسٚي١ عٓ٘، ٖٚٞ اجملٗٛزات اييت ٫قت اغتذاب١ َٔ داْب ايسٚي١ 

 ايك١َٝٛ يف تًو اجملتُعات مٛ إقطاض ٖصٙ اؿكٛم شلصٙ ايؿ٦ات بؿهٌ تسضهٞ.

يف تععٜع ؾهط٠ اؿكٛم املس١ْٝ  اٚقس نإ يٛدٛز نٝإ َجٌ )ايسٚي١ ايك١َٝٛ( زٚض

إ٫ إٔ  -غِ َٔ عسّ ٚدٛز تعطٜـ داَع شلصٙ اؿكٛمٚايػٝاغ١ٝ يًُٛاطٓني، ٚع٢ً ايط

                                                           

، 1025أنتٛبط  12ز. قُس عجُإ اـؿت، "اؿساث١ ٚػًٝاتٗا ايسميكطاط١ٝ يف عكط ايتٜٓٛط"، 10

  http://is.gd/1TYBZ9ف١ً ايسميكطاط١ٝ، َتاح ع٢ً ايطابط: 

اـطاب ايًٝدلايٞ املعاقط"دطٜس٠ ايؿطم ا٭ٚغط، قُس سًُٞ عبسا يٖٛاب، "اشل١ٜٛ ٚاملٛاط١ٓ يف 11

 http://is.gd/q4vMVbَتاح ع٢ً ايطابط ايتايٞ: ، 1021ٜٓاٜط  52
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عسز َٔ ايتعطٜؿات املعتُس٠ زٚيٝا تػعٞ يتعطٜـ اؿكٛم املس١ْٝ باعتباضٖا شيو ايٓٛع 

َٔ اؿكٛم أٚ اؿطٜات ايؿطز١ٜ اييت تتشكل بؿهٌ تًكا٥ٞ َا إٔ تكّٛ ايسٚي١ بطؾع 

ٓاع عٔ ايتسخٌ يف تتطًب َٔ ايسٚي١ ا٫َتٜسٖا، أٚ مبع٢ٓ آخط تًو اؿكٛم اييت 

أَا اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ؾٗٞ مج١ً اؿكٛم اييت متٓشٗا 12،اؿطٜات ايؿطز١ٜ يًُٛاطٓني

ايػًط١ أٚ ايسٚي١ جملُٛع١ املٛاطٓني أٚ ا٭ؾطاز املكُٝني نُٔ سسٚزٖا اٱق١ًُٝٝ، 

ٚع٢ً ايطغِ َٔ ايت٬ظّ بني 13ٚبايتايٞ ؾإٕ ٖصٙ اؿكٛم ؾسٜس٠ ا٫ضتباط بايؿطز،

ٚايػٝاغ١ٝ ع٢ً مٛ هعٌ ايهجرل ٜتعاٌَ َعُٗا بٓؿؼ املعين  اؿكٛم املس١ْٝ

ٚايتعطٜـ، إ٫ أْ٘ هب إٔ ْكـ ع٢ً قسض َٔ ايتُاٜع بُٝٓٗا، ٚعًٝ٘ غٓذس إٔ اؿكٛم 

ُٜككس بٗا با٭غاؽ اؿكٛم ايؿطز١ٜ، ٚاييت ٜعاٚشلا ايؿطز بٗسف ؼكٝل  املس١ْٝ 

اييت مياضغٗا ايؿطز  َكاؿ٘ اـاق١ نؿطز، أَا اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ؾٗٞ اؿكٛم

باعتباضٙ َٛاطٓا يف زٚي١، ٚتطتبط ٖصٙ اؿكٛم بططٜك١ أٚ بأخط٣ بع٬قت٘ بايػًط١ يف 

 ٖصٙ ايسٚي١، أٚ يف شيو اجملتُع، ع٢ً مٛ أنجط ٚنٛسا َٔ اؿكٛم املس١ْٝ.

إ٫ إٔ ايٛقت اؿايٞ ٚايتطٛضات املعاقط٠ يف ٖصٙ ايسٍٚ )ايك١َٝٛ ايػطب١ٝ( ططست 

َٔ ايتشسٜات سٍٛ ٖصا املؿّٗٛ، ٚنصيو ع٢ً َػت٣ٛ املُاضغ١، أٚىل بسٚضٖا فُٛع١ 

ٖصٙ ايتشسٜات ٖٛ ايتشسٟ املتعًل بهٝؿ١ٝ زَر ايٛاؾسٜٔ اؾسز شلصٙ ايسٍٚ َٔ 

سكٛقِٗ ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ، يف  ٢املٗادطٜٔ يف ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ، ٚنُإ سكٛشلِ عً

 وًُٕٛ ثكاؾتٗا، َٚا ٜططس٘ َِٓٗ ٚيسٚا خاضز ٖصٙ ايسٍٚ، ٫ٚ ان٤ٛ سكٝك١ إٔ نجرل

شيو َٔ ضابط١ اي٤٫ٛ، َٚٛقع ٖ٪٤٫ يف ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ يًسٚي١، 

ٚخكٛقٝتِٗ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاييت قس تتعاضض َع قِٝ ايسٚي١ نُا ٖٛ اؿاٍ 

 يف قه١ٝ اؿذاب املتهطض٠ يف ؾطْػا.

 :ٌصأة الدولة القووية يف الطياق املصسي 

يػابل اٱؾاض٠ ي٘ ٜتهح قسض ايتأثرلٚايتأثط املتبازيني بني تطٛض ٚع٢ً ايٓشٛ ا

ايسٚي١ ايك١َٝٛ يف ايػٝام ا٭ٚضٚبٞ ٚبني اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يًُٛاطٓني 

ٖٓاى،ٖٚٛ َا قس ٜػاعس يف قطا٠٤ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يف غٝاقٓا املكطٟ، َٚس٣ 

                                                           

ٌٖ ؽتًـ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ –َؿاِٖٝ ض٥ٝػ١ٝ بؿإٔ اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 12

ن١ٝ ايػا١َٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اخت٬ؾا دٖٛطٜا عٔ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، َٛقع املؿٛ

 http://is.gd/w5pAFVؿكٛم اٱْػإ، ا٭َِ املتشس٠، َتاح ع٢ً ايطابط ايتايٞ: 

 املطدع ايػابل 13
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٬قات ايتأثرل ٚايتأثط املتبازٍ بُٝٓٗا. اضتباط شيو بتطٛض ايسٚي١ ايك١َٝٛ املكط١ٜ، ٚع

ٖٚٛ َا ٜتطًب إٔ ٜهٕٛ دٌ ايذلنٝع َٓكبا ع٢ً ايؿذل٠ اييت تبًٛضت ؾٝٗا ايسٚي١ 

ايٛط١ٝٓ اؿسٜج١ يف َكط ٚأدٗع٠ اٱزاض٠ ؾٝٗا، ُٖٚا ؾذلتٞ ايتشسٜح اييت بسأت يف عٗس 

١ أدٗع٠ قُس عًٞ، ٚنصيو املطس١ً اييت أعكبت ا٫ست٬ٍ ايدلٜطاْٞ ملكط َٚأغػ

اٱزاض٠ ؾٝٗا. ٖٚٓا ٜتهح قسض ايؿذ٠ٛ ايعُٝل ايصٟ تعاْٞ َٓ٘ اؿكٛم املس١ْٝ 

ٚايػٝاغ١ٝ ٚايصٟ ميهٔ ضبط٘ بؿهٌ َباؾط بٓؿأ٠ ايسٚي١ ايك١َٝٛ يف َكط ٚتهٜٛٓٗا يف 

تًو ايؿذل٠، سٝح إٔ ايػٝام ا٭ٚضٚبٞ ٜكسّ منٛشز يسٍٚ ق١َٝٛ تؿهًت ع٢ً أثط 

١ ٚا٫قتكاز١ٜ باغتُطاض بسا١ٜ َٔ تطٛض املسٕ فُٛع١ َٔ ايتطٛضات ا٫دتُاعٝ

اٱٜطاي١ٝ، َطٚضا بايكطاع َع ايهٓٝػ١، ٚق٫ٛ يتهٜٛٔ ايطبكات ايٛغطٞ ايتذاض١ٜ ثِ 

ط ْؿأ٠  َكابٌ ايػٝام املكطٟ سٝح مل تػيف14ايكٓاع١ٝ َٚٔ ثِ ظٗٛض ايكَٛٝات،

ٝع١ٝ ايسٚي١ ايك١َٝٛ اؿسٜج١ ؾٝٗا يف ْؿؼ املػاض أٚ َػاض َؿاب٘ ٜتػِ بايطب

ٚايتؿاع٬ت ايتًكا١ٝ٥، بٌ إٔ ايتؿاع٬ت يف أغًبٗا نإ ٜػًب عًٝٗا ايعُس ٚايككس 

يف إطاض  -ع٢ً ا٭ضدح-سٝح إٔ َؿطٚع َكط اؿسٜج١ ٚقا٫ٚت ؼسٜجٗا دا٤ 

ض١ٜ٩ قُس عًٞ ملكط نٓكط١ اْط٬م َٔ ْٛا٠ زاخٌ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ يبٓا٤ خ٬ؾ١ 

،خاق١ بٗا أٚ إَدلاطٛض١ٜ أندل، ٚيٝؼ  َٚٔ ثِ دا٤ت  15تأغٝؼ نٝإ قَٛٞ

ايتؿاع٬ت ا٫دتُاع١ٝ سٝٓٗا َٗٓسغ١ َٚك١ُُ َٔ ايػًط١ سٝٓٗا، مبا ىسّ أغطاض 

ايػًط١ ٚايسٚي١، ٚبؿهٌ مل ٜػُح بكسض َٔ ايتُاٜع أٚ املػاؾ١ بني ايسٚي١ ٚاجملتُع، 

 َٚٔ ثِ متهني اجملتُع َٔ اٱزضاى يطبٝعت٘ َٚكاؿ٘، َٚٔ ثِ ايٓهاٍ نس ايسٚي١ أٚ

ايػًط١َٔ أدٌ سكٍٛ اجملتُع ٚؾ٦ات٘ ع٢ً سكٛقِٗ ٚاملطايب١ بٗا، سٝح ناْت 

ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ يف ايػٝام ا٭ٚضٚبٞ ايطاؾع١ اييت زعُت َٔ بٓا٤ ايسٚي١ ايك١َٝٛ، 

َٚٔ ثِ ايٓهاٍ يف غبٌٝ اؿكٍٛ عًٞ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ شلصٙ ايؿ٦ات، ٖٚٛ َا 

طنت بايؼ ا٭ثط ع٢ً َػاض تطٛض اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ اؾتكطت ي٘ ايتذطب١ املكط١ٜ، ٚت

ُٚدس إٔ ٖصٙ ايٓؿأ٠ يًسٚي١ اضتبطت بؿدل اؿانِ سٝٓٗا )قُس  ٚاملس١ْٝ، سٝح 

عًٞ(، َٚٔ ثِ نإ ايطُٛح ايػٝاغٞ يًٛايٞ سٝٓٗا با٫غتك٬ٍ ايػٝاغٞ عٔ ايسٚي١ 

َ٪غػات ٖٚٓسغ١  ايعجُا١ْٝ ٚبٓا٤ ١ٜ٫ٚ ٜتِ تٛضٜجٗا ٭بٓا٥٘ ٖٛ احملؿع ايط٥ٝػٞ ٱقا١َ

 َتعُس٠ يًدطٜط١ ا٫دتُاع١ٝ ٚامل٪غػ١ٝ يف ٖصٙ ايسٚي١ اؿسٜج١، ٚقس أز٣ شيو إىل

                                                           

متِٝ ايدلغٛثٞ، "ايٛط١ٝٓ ا٭يٝؿ١: ايٛؾس ٚبٓا٤ ايسٚي١ اؿسٜج١ يف َكط"، زاض ايهتب ٚايٛثا٥ل 14

 21، م1021ايك١َٝٛ، 

 192 -190، م 1022ًذلمج١، تُٝٛثٞ َٝتؿٌٝ، "سهِ اـدلا٤"، املطنع ايكَٛٞ ي15
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ػطٜـ ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ اييت تٛادست سٝٓٗا، يف َكابٌ ؽًٝل طبكات ادتُاع١ٝ 

دسٜس٠ بؿهٌ عُسٟ َٔ داْب ايػًط١ ٖٛ ْتاز ساد١ املؿطٚع ايػٝاغٞ ايطُٛح َٔ 

ٕ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تأثرل ٚانح يًُذتُع يف ايسؾع بتؿهٌٝ زٚ 16داْب ايٛايٞ سٝٓٗا،

اـطٜط١ ا٫دتُاع١ٝ،ٚقس أز٣ شيو بسٚضٙ يكسض نبرل َٔ ايتساخٌ ايعهٟٛ بني ٖصٙ 

سس ايتُاثٌ بني َكاؿٗا دًك١ ٚبني ايسٚي١، ع٢ً مٛ ٚقٌ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ امل

قسض ن٦ٌٝ َٔ  ٚبني ايسٚي١، ٚست٢ َع ايتطٛض ايتسضهٞ شلصٙ ايطبكات ٚانتػابٗا

ا٫غتك٬ي١ٝ، بكٝت ٖصٙ ايطبكات ٚايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ َطتبط١ بايسٚي١، َٚٔ ثِ ؾإٕ َا 

سكًت عًٝ٘ ٖصٙ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ نإ أقطب َا ٜهٕٛ ٫َتٝاظات أٚ َٓح ْعطا 

 يكطبٗا َٔ ايسٚي١ َٚ٪غػاتٗا أنجط َٔ نْٛٗا سكٛم َٚطايب ضؾعتٗا ٖصٙ ايؿ٦ات.

ٖٚٛ ايكٝاّ بسٚض ايٛغاط١  اٚظٝؿٝ اكات ناْت ؼٌُ ٖسؾداْب إٔ ٖصٙ ايطب إىل 

بني ايطبك١ اؿان١ُ ٚبني بك١ٝ املٛاطٓني ايصٜٔ مت تػدرلِٖ ـس١َ َؿطٚع 

ايتشسٜح ايصٟ َطت ب٘ ايسٚي١، ٖٚٛ َا ٜهؿـ عٔ عسّ ايتٛاظٕ يف ايع٬ق١ بني اجملتُع 

 ٚايسٚي١.

ا٫دتُاعٞ، بٌ أٜها  ٖصٙ اشلٓسغ١ مل تكـ عٓس سس إعاز٠ ؽًٝل ٚتٓعِٝ اجملاٍ

اَتست ٱعاز٠ تطغِٝ ايػًط١ أٚ ايسٚي١ اؿسٜج١ يًُطانع ايكا١ْْٝٛ يًُٛاطٓني ع٢ً 

مٛ ىسّ طُٛح ا٫غتك٬ي١ٝ يف َٛاد١ٗ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜتهؿـ 

يف املطانع ايكا١ْْٝٛ اييت َٓشٗا ايٛايٞ سٝٓٗا يًُٛاطٓني ع٢ً ْكٝض اؿازخ غابكا 

اٱطاض ايكاْْٛٞ ايصٟ نإ َػٝططا ع٢ً اجملتُع عهِ تبع١ٝ َكط يًسٚي١ يف سسٚز 

ايعجُا١ْٝ، ٖٚٓا ٜتهح َجاٍ َٓح ايٛايٞ َطنع ٚمحا١ٜ قا١ْْٝٛ يًُٛاطٓني املػٝشٝني 

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إهاب١ٝ ٖصا ايتطٛض ي١ًًٖٛ 17.ع٢ً مٛ َهاؾ٧ يًُٛاطٓني يًُػًُني

خس١َ املٛاطٓني بكسض َا نإ يف إطاض َػاعٞ ا٭ٚىل إ٫ أْ٘ ٫ ٜٓؿٞ أْ٘ مل ٜهٔ بػطض 

ايٛايٞ ي٬غتك٬ٍ، ٚيف إطاض سػابات تٛاظٕ ايك٣ٛ بٗسف ؼكٝل ا٫غتك٬ٍ ملكط عٔ 

ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ، إيٞ داْب أْ٘ دا٤ يف قٛض٠ َٓش١ َٔ داْب ايػًط١، ٚبايتايٞ مل 

سٍٛ ٖصا  ٜهٔ تعبرلا عٔ َطًب ادتُاعٞ أٚ تٛاؾل أٚ تعاقس بني ايػًط١ ٚاجملتُع

                                                           

خايس ؾُٗٞ، "اؾػس ٚاؿساث١: ايطب ٚايكإْٛ يف َكط اؿسٜج١"، زاض ايهتب ٚايٛثا٥ل ايك١َٝٛ"، 16

 .39-31، م1021

 11خايس ؾُٗٞ، َطدع غابل، م:17
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ايتطٛض ايكاْْٛٞ ٚايتؿطٜعٞ، ٖٚٛ َا ٫ ٜتػل َع َبسأ اؿط١ٜ ايكا١ْْٝٛ )ايصٟ ٜعس 

 عًٝٗا املٛاط١ٓ(. بٓٝتأسس ا٭غؼ اييت 

قس ٜػاعس ع٢ً ايتٛنٝح أنجط ايتططم ٭َج١ً ٚانش١ َٔ اؿكٛم املس١ْٝ 

ط ٚايػٝاغ١ٝ ا٭غاغ١ٝ نشل ايتُجٌٝ ايػٝاغٞ، ٚيف ايكسز ميهٔ إٔ ْأتٞ ع٢ً شن

فايؼ ايتُجٌٝ ايػٝاغٞ، سٝح إٔ ٖصٙ اجملايؼ دا٤ت بكطاضات َٔ ايٛايٞ ٫عتباضات 

َتعًك١ با٭غاؽ بتػٌٗٝ غبٌ اؿهِ، ٚبػط ايسٚي١ يػٝططتٗا ع٢ً اجملتُع ٚتسعِٝ 

غًطتٗا، ٖٚٞ اجملايؼ اييت دا٤ت سهطا ع٢ً ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ اييت ٚيست بؿهٌ 

اض ا٭عٝإ ايطٜؿٝني، َجٌ ساي١ فًؼ َككٛز َٔ ع١ًُٝ ايتشسٜح َجٌ طبك١ نب

، ٚايصٟ مل ميتًو ق٬سٝات سكٝك١ٝ ٚمل 2119املؿٛض٠ ٚايصٟ أغػ٘ قُس عًٞ عاّ 

ٜهٔ مياضؽ َٗاّ متجٌٝ سكٝك١ٝ، ٚنإ فًؼ َعني، ٚبايتايٞ ناْت َُٗت٘ 

ا٭غاغ١ٝ إعا١ْ قُس ع٢ً ٚتكسِٜ املؿٛض٠ ي٘ ؾُٝا ٜتعًل بتػٝرل أَٛض ايسٚي١ 

18ٚاجملتُع،
َٔ ثِ اغتُطت تبع١ٝ ٖصٙ ايؿ٦ات ٚاضتباطٗا بايسٚي١ ٚأدٗعتٗا، ٚبطٚظ ٚ 

ساي١ َٔ إعاز٠ إْتاز ٖصٙ ايع٬ق١ ايٛطٝس٠ بني ايسٚي١ ٖٚصٙ ايطبك١ يف ؾهٌ تٛاضخ 

ايتٛادس زاخٌ ٖصٙ اشلٝانٌ ٚا٭دٗع٠ ٚسهطٖا زاخٌ عا٬٥ت بعٝٓٗا، ٚبطٚظ َا ٜؿب٘ 

يكاعس٠ ا٫دتُاع١ٝ ا٭عطض َٔ إَها١ْٝ ايٓازٟ املػًل ع٢ً ٖصٙ اجملُٛعات، ٚسطَإ ا

زخٍٛ ٖصٙ اشلٝانٌ، َٚٔ عسّ قسض٠ ٖصٙ ايكٓا٠ ع٢ً متجٌٝ َطايب اؾُاٖرل بأٟ 

 قٛض٠، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ اظزاز اْػ٬قا َع تعكس َكاحل ٖصٙ ايؿ٦ات ٚتٓاَٝٗا.

َٚع قسّٚ ا٫غتعُاض ايدلٜطاْٞ ملكط ٚايصٟ بسٚضٙ اعتُس يف غٝاغت٘ ٚإزاضت٘ 

ع٢ً ْؿؼ ٖصٙ ايطبك١ ا٫دتُاع١ٝ َٔ نباض ا٭عٝإ ايطٜؿٝني ٚاَتسازاتٗا ايساخ١ًٝ 

ٖٚٞ ايطبك١ اييت اغتُطت يف غٝططتٗا ع٢ً ايعٌُ ايػٝاغٞ يف َكط ست٢ - اؾ١ًٝٝ

ٖٚٛ َا ميهٔ قطا٤ت٘ أٜها يف إطاض ايػٝاغ١ ايدلٜطا١ْٝ  -2931قٝاّ ثٛض٠ 

غرل َباؾط٠ يًبًس ٌتعطف باغِ  ا٫غتعُاض١ٜ ملكط ٚاييت ناْت تعتُس ع٢ً غٝاغ١ إزاض١ٜ

ٜٚعين إٔ تػتعني ؾٝٗا بٓدب١ ق١ًٝ ع٢ً اؿهِ، سٝح  19َبسأ "ايًُػ١ اـؿٝؿ١"،

عُست اٱزاض٠ ا٫غتعُاض١ٜ سٝٓٗا ع٢ً اْتكا٤ فُٛع١ أٚ ؾ١٦ ادتُاع١ٝ بعٝٓ٘ ٚتكطٜبٗا 

                                                           

عًٞ بطنات، "ا٭غط ايدلملا١ْٝ يف َكط املعاقط٠"، ف١ً ايسميكطاط١ٝ، َطنع ا٭ٖطاّ يًسضاغات 18

 http://is.gd/4rOX7Hغذلاتٝذ١ٝ، َتاح ع٢ً ايطابط ايتايٞ: ايػٝاغ١ٝ ٚا٫

دٝػٝها ٚاتهٝٓع، "ايػٝاغات ا٫غتعُاض١ٜ ايدلٜطا١ْٝ يف املٓطك١ ايعطب١ٝ: ظضع بصٚض قطاعات ا٭َٔ 19

 9 ، م1021اؿسٜج١ يف ايؿطم ا٭ٚغط"، َبازض٠ اٱق٬ح ايعطبٞ، أبطٌٜ 
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ُٚيسٚا يف َكط( ٚيهِٓٗ أنجط قاب١ًٝ يكبٍٛ َٓطل  َٔ زٚا٥طٖا، تهٕٛ َٔ املٛاطٓني )

 20ايػًط١ ٚغٝاغاتٗا ٚتبين خطاباتٗا، أٜا َٔ ناْت ٖصٙ ايػًط١ ٚايكا٥ُني عًٝٗا.

َٔ -ٖاَؿٞ ٚن٦ٌٝ–ٚقس متهٓت ٖصٙ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ باؿكٍٛ عًٞ قسض 

اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، بٌ إٔ ٖصٙ ايؿ٦ات اغتُطت ٚسسٖا يف ايتُتع عل ايتُجٌٝ 

ميهٔ نطب املجٌ بكٝازات َجٌ غعس ظغًٍٛ، ايػٝاغٞ زٕٚ غرلٖا يف َطاسٌ ٫سك١، ٖٚٓا 

ٖٚٞ  21ٚعسيٞ ٜهٔ ٚن٬ُٖا ٜأتٝإ َٔ عا٬٥ت تٓتُٞ يطبك١ ٬َى ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ،

يف ايٓٗا١ٜ سكٛم ظًت ؼت غكـ اٱزاض٠ ا٫غتعُاض١ٜ ٚايصٟ ٫ ميهٔ تعسٜ٘، بؿهٌ مل 

طاع ٜطٛض َٔ ٖصٙ اؿكٛم ٚمماضغتٗا، ٚأز٣ ٫غتُطاض١ٜ ايتُٗٝـ ٚاٱقكا٤ يًك

قسّ شلا زاخٌ ٖصٙ املٓع١َٛ  ٧ا٭ٚغع َٔ اؾُاٖرل، ٚاييت مل تتُهٔ َٔ إٔ ػس َٛط

ٚاغتُطاض١ٜ ايؿذ٠ٛ ٚا٫ْععاٍ بني ٖصٙ ايكٛاعس ٚبني ايسٚي١، َٚٔ ثِ بكٝت ٖصٙ اؿكٛم 

يسفٗا زاخٌ  ٢شات طابع نبٟٛ، مل متؼ ايكٛاعس ايعطٜه١ َٔ املٛاطٓني ٚمل تػع

ا٫غتُطاض يف غٝاغ١ إعاز٠ اشلٝه١ً ا٫دتُاع١ٝ ٚايتسخٌ يف  داْب إىل 22ٖصٙ املٓع١َٛ.

تطغِٝ ٖصا اشلٝهٌ، ٖٚٛ َا مت باغتشساخ بعض ايطبكات نُا ٖٛ اؿاٍ يف طبك١ 

ايدلدٛاظ١ٜ احمل١ًٝ، ٚاييت نإ ْؿاطٗا ا٫قتكازٟ امل٪غؼ يٛدٛزٖا َٓبجل َٔ 

ايكسض شات٘ َٔ إٔ ٖٚٞ بسٚضٖا ايطبكات اييت متهٓت ب 23ايٓؿاط ا٫قتكازٟ يًُػتعُط،

زاخٌ ايٓدب١ اييت متتعت بكسض َٔ ايتأثرل ع٢ً قٓاع١ ايكطاض شلا قسّ  ٧ػس شلا َٛط

ٚاؿهِ، ٚقسض َٔ إَها١ْٝ ايتشايـ َع طبكات نباض ٬َى ا٭ضانٞ، ٚنصيو اٱزاض٠ 

 ا٫غتعُاض١ٜ.

ٖٚٛ ايٛنع ايصٟ ٚضثت٘ زٚي١ ا٫غتك٬ٍ َٔ ٖٝانٌ ٚأدٗع٠ إزاض٠ َٛضٚث١ َٔ 

ا٫غتعُاض١ٜ، ٚإ نإ قس قاسبٗا إس٬ٍ يبعض ايعٓاقط زاخٌ ٖصٙ اشلٝانٌ ايؿذل٠ 

بعٓاقط َكط١ٜ أٚ َٔ طبكات ادتُاع١ٝ أخط٣ ناْت أقٌ سعا يف ايعٗٛز ايػابك١، 

ٖٚٛ ٚنع غًب عًٝ٘ َٓٗر اٱس٬ٍ ٚا٫غتبساٍ، أٚ ع٢ً ا٭قٌ تطتٝب قسضات ٚإَهاْٝات 

كاض١ْ بػرلٖا، إ٫ إٔ ٖصٙ ايؿذل٠ سكٍٛ نٌ فُٛع١ ع٢ً سكٛقٗا أٚ اَتٝاظاتٗا َ

بسٚضٖا أعكبٗا تأَِٝ أٚ َكازض٠ نبرل٠ يًُذاٍ ايعاّ ٚايػٝاغٞ ٚاؿكٛم املس١ْٝ 

                                                           

 19متِٝ ايدلغٛثٞ، َطدع غابل، م:20

 59غٛثٞ، َطدع غابل، م:متِٝ ايدل 21

 عًٞ بطنات، "ا٭غط ايدلملا١ْٝ يف َكط املعاقط٠"، َطدع غابل. 22

متِٝ ايدلغٛثٞ، "ايٛط١ٝٓ ا٭يٝؿ١: ايٛؾس ٚبٓا٤ ايسٚي١ ايٛط١ٝٓ يف ظٌ ا٫غتعُاض"، زاض ايهتب  23

 15-12، م1021ٚايٛثا٥ل ايك١َٝٛ، 
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ٚايػٝاغ١ٝ َٔ داْب ايسٚي١ ٚاٱزاض٠ ايػٝاغ١ٝ اييت أعكبتٗا، ٖٚٛ تأَِٝ اغتُط بعس 

َطس١ً ا٫غتك٬ٍ، َع اخت٬ف زضد١ ايػٝطط٠ اييت ٜؿطنٗا ع٢ً اجملاٍ ايعاّ، 

تباضات نجرل٠، أسساٖا انُش٬ٍ اؾاْب ا٭ٜسيٛدٞ ٚايؿهطٟ يًسٚي١ ٚايٓدب١ ٫ع

ايكا١ُ٥ عًٝٗا، َكاض١ْ مبا نإ اؿاٍ يف ٚقت غابل َٔ ايًشعات ايتأغٝػ١ٝ يًسٚي١ 

ايٛط١ٝٓ يف َكط، ٚنعـ ايسٚي١، ٚتؿهو قبهتٗا َع ايٛقت، ٚعسّ قسضتٗا ع٢ً 

اٍ غابكا، ٚايتٛدٗات ايعامل١ٝ اييت ايػٝطط٠ ع٢ً اجملتُع بٓؿؼ ايسضد١ نُا نإ اؿ

زؾعت مٛ ا٫ْؿتاح بكٛض٠ أندل، يهٔ تبكٞ يف ايٓٗا١ٜ قه١ٝ اؿكٛم املس١ْٝ 

ٚايػٝاغ١ٝ، بسٕٚ ٚد١ٗ، أٚ تأٌٜٚ ٚتٓعرل زقٝل، ٖٚٞ أنجط خانع١ ٫عتباضات ا٫ضػاٍ، 

 ٚايعؿٛا١ٝ٥. 

 :حتديات املواطٍة يف وصس 

ٚتتعكس يف إطاض طبٝع١ ْؿأ٠ ايسٚي١  بٝس إٔ ع١ًُٝ املٛاط١ٓ قه١ٝ دس زقٝك١،

ايك١َٝٛ ٚقكٛض ع١ًُٝ ايتشسٜح ع٢ً ايٓشٛ ايػابل اٱؾاض٠ ي٘ يف َكط، سٝح تٛيت 

ايسٚي١ ١َُٗ تطغِٝ اجملاٍ ايعاّ ٚاملسْٞ، بؿهٌ تطتب عًٝ٘ ػطٜـ يهجرل َٔ ايكٓٛات 

ُعات، ٚايؿ٦ات اجملتُع١ٝ ع٢ً مٛ ظاز َٔ ؾطم اغتبساز ايٓعِ اؿان١ُ يف ٖصٙ اجملت

ٚتطادع ق٠ٛ اجملتُع أَاّ ايسٚي١، ٚدعٌ نجرل َٔ اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ يف قٛض 

املٓح َٔ داْب ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ، َٚٔ ثِ غٗٛي١ غشبٗا أٚ ا٫ضتساز عٓٗا تبعا يتػرل 

 ايعطٚف ٚايػٝام ايػٝاغٝني.

ا إ٫ إٔ ٖصٙ ايكعٛبات ٫ تكتكط ؾكط ع٢ً ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ اييت ؼطنت ؾٝٗ 

ْؿأ٠ ايسٚي١ ايك١َٝٛ، ٚيهٓٗا متتس أٜها يٮططٚسات ايؿهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ يف تعاطٝٗا َع 

قه١ٝ املٛاط١ٓ، نايؿهط ايكَٛٞ ٚايصٟ مل ٜتُهٔ َٔ إزَاز أٚ إزخاٍ املٛاط١ٓ ؾٝ٘ 

نُؿّٗٛ َٚٔ ثِ ايتأطرل ؿكٛم املٛاطٓني املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، سٝح إٔ دٌ اٖتُاّ 

هتٌ ايٛطٔ ايعطبٞ ٚبًساْٗا يف نٝإ ٚاسس ػاٚظا ٭ظَات ٖصا ايؿهط ٜٓكب ع٢ً ؾهط٠ ت

اشلٜٛات ايؿطع١ٝ، ٚيف ضٚاٜت٘ ايه٬غٝه١ٝ بكٝاز٠ ايؿكٝك١ ايهدل٣ َكط،ٖٚٛ ا٭َط شات٘ 

َُٓٗا  اايصٟ ٜٓطبل عًٞ تٝاض اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ بأدٓشت٘ املدتًؿ١، سٝح مل ٜتُهٔ أٜ

،سٝح إٔ دٌ ا٫ٖتُاّ نإ ايؿطز ٚسكٛق٘ ٚمحاٜتٗا َٔ ايسٚي١ ٢َٔ ايذلنٝع عً

َٓكبا ع٢ً تكسِٜ تعطٜـ َتطٛض غكٛم اشل١ٜٛ ٚا٫ْتُا٤، ٚمل ٜتِ ايتططم يًؿطز أٚ 

سٍٛ  انإ اٖتُاّ ايؿهط ايكَٛٞ ٚاٱغ٬َٞ َتُشٛض ٣املٛاطٔ، َٚٔ ْاس١ٝ أخط

ايػًط١ ٚايسٚي١ باعتباضٖا أزا٠ يتٓؿٝص ايط١ٜ٩ مٛ ايٛسس٠ ٚا٭١َ ايعطب١ٝ أٚ اٱغ١َٝ٬ 
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إ٫ أْ٘ ظٗط َ٪خطا عسز َٔ اٱططٚسات زاخٌ ايؿهط  24،اٖتُاّ باملٛاطٔ ايؿطز زٕٚ

ايعطٚبٞ ٚايكَٛٞ تػع٢ ملعاؾ١ ؾهط٠ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ يف إطاض ايع١ًُٝ ايسميكطاط١ٝ، 

ٚنٝؿ١ٝ اؾُع بُٝٓٗا يف إطاض ايسٚي١ ٚاجملتُع، ضمبا تهٕٛ قازض٠ يف ايؿذلات ايكاز١َ 

 ١.ع٢ً سٌ إؾهاي١ٝ ٖصٙ املعازي

إ٫ إٔ أططٚس١ تٝاض اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ يف غٛازٖا ا٭ععِ تعٜس َٔ املعٛقات أَاّ 

تطٛض َؿّٗٛ املٛاط١ٓ، خاق١ ؾُٝا ٜتعًل باؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ سٝح أْٗا تتبين 

َٛاقـ ضدع١ٝ ٚيف أؾهٌ ايتٛقٝؿات قاؾع١ تطؾض ؾهط٠ املػاٚا٠ بني املػًِ ٚغرل 

ملطأ٠ ٚايطدٌ، ٖٚٞ بسٚضٖا تتكاطع َع قعٛب١ ايػٝام املػًِ، ٚنصيو املػاٚا٠ بني ا

ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف ٚايصٟ ٜعس َٔ أبطظ ؼسٜات املٛاط١ٓ يف ايػٝام املكطٟ نُا إٔ 

ن٬ ايتٝاضٜٔ يسِٜٗ تٛدٗات تتعاضض أٚ ٫ تطن٢ عٔ ايسٚي١ ايك١َٝٛ نهٝإ 

اٱغ١َٝ٬ ٚأططٚس١ باعتباض أْٗا َتعاضن١ َع َؿَٗٛٞ ٚنٝاْٞ ا٭َتني ايعطب١ٝ ٚ

املتكٛضٜٔ، ٜٓعهؼ ع٢ً قه١ٝ املٛاط١ٓ ٚاييت قاَت با٭غاؽ ع٢ً ؾهط٠ ايسٚي١ ايك١َٝٛ، 

إيٞ داْب إٔ ايتشًٌٝ ا٫دتُاعٞ ٚا٭ْجطٚبٛيٛدٞ يًُذتُع املكطٟ ٜهؿـ عٔ غٝاب 

قِٝ ايؿطز١ٜ يف ٖصا اجملتُع، ٖٚٞ بسٚضٖا تتٓاقض َع طبٝع١ ؾهط٠ املٛاط١ٓ ٚاؿكٛم 

 ّ ع٢ً ؾهط٠ ايؿطز، املٛاطٔ.ايػٝاغ١ٝ اييت تكٛ

ايعاٌَ اٯخط ٖٛ إٔ ٖٓاى اٖتُاّ بايؼ باؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ يف املٓطك١ 

ايعطب١ٝ عا١َ ٚيف َكط خاق١ َٓص عكس ايتػعٝٓٝات َع تٓاَٞ ظاٖط٠ ايعٛمل١، ٚغٝاز٠ 

ُٜعً َٔ قِٝ اجملتُع املسْٞ، ايسميكطاط١ٝ، سكٛم اٱْػإ، َٚا ٜذلتب  ْٞعاّ عاملٞ 

ٗا َٔ سكٛم َس١ْٝ ٚغٝاغ١ٝ باعتباضٖا قِٝ عامل١ٝ تتٓاغل َع نٌ اجملتُعات، ٖٚٛ عًٝ

ططح بسٚضٙ ٜؿطض ؼسٜات أخط٣ بعهٗا َطتبط بهٝؿ١ٝ تعاطٞ َٓعُات اجملتُع 

املسْٞ ٚغرلٙ َٔ املٓعُات اؿساث١ٝ اييت بطظت يف تًو اؿكب١ َع اجملتُعات احمل١ًٝ 

داْب َؿانٌ ٖٝه١ًٝ أخط٣  ملٛاط١ٓ، إىلٚايتكًٝس١ٜ يف ٖصٙ ايسٍٚ يتعُٝل قِٝ ا

تطتبط بطبٝع١ ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ املػتبس٠ اييت تٛايت ع٢ً سهِ َكط، ٖٚٞ ؽكِ 

بايهطٚض٠ َٔ ٖصٙ اؿكٛم، ٚنصيو غٝاب أططٚسات ؾهط١ٜ عُٝك١ تتذاٚظ ثٓا١ٝ٥ 

)اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يف َكابٌ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚاييت اظزازت 

                                                           

، ف١ً ايسميكطاط١ٝ، َتاح ع٢ً 1025أغػطؼ  2املٛاط١ٓ يف اـطاب ايكَٛٞ )َكاض١ْ أٚي١ٝ(،  24

 http://is.gd/qYvpIjايطابط ايتايٞ: 
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ٚظا يف إطاض ايكعٛبات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ اييت طايت ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف أعكاب بط

 َٛد١ ايجٛضات ايعطب١ٝ( مٛ ططح أنجط اتػاقا، ٚتٛاظْا ىسّ ن٬ اجملايني.

ٚيعٌ أسس أبطظ ايتشسٜات ٖٛ سكٝك١ ٚدٛز ؾبهات اقتكاز١ٜ ٚغٝاغ١ٝ ٖٞ اييت 

ثِ ُتعٝل َٔ ايٓاس١ٝ ايٛاقع١ٝ مماضغ١ تطغِ بكسض نبرل قٛاعس ايًعب١ ايػٝاغ١ٝ َٚٔ 

ٖصٙ اؿكٛم ٚؼس َٔ قسض٠ املٛاطٓني ايعازٜني ٚاؾُاعات ا٭قٌ سعا أٚ تٓؿصا َٔ 

متتعٗا بٗصٙ اؿكٛم، ٚيف أؾهٌ ايعطٚف ؾإٕ متتع أٟ َٛاطٔ أٚ فُٛع١ باؿكٛم 

ايؿػاز  املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ إمنا ميط عدل قٓٛات ٖصٙ ايؿبهات، ٖٚٛ ايصٟ ٜطدع ٫عتباضات

 25ٚايتعاٚز بني ايٓدب ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ يف َكط خ٬ٍ ايػٓٛات ا٭ضبعني املان١ٝ.

 ثبنٍب: انىالغ انمصري وانحمىق انمذنٍت وانسٍبسٍت نهمرأة

نُا ٜتهح َٔ عٓٛإ ٖصا اؾع٤ ؾإٕ ٖسؾ٘ ا٭غاغٞ ٖٛ تٓاٍٚ قه١ٝ اؿكٛم 

ٖصٙ اؿكٛم ع٢ً قسض َا ؼٌُ َٔ  املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يًُطأ٠ يف إطاض املٛاط١ٓ، إ٫ إٔ

أبعاز قا١ْْٝٛ ٚإدطا١ٝ٥، إ٫ أْ٘ ٫ ميهٔ َعاؾتٗا ٚاٱملاّ بٗا َٚا ٜطتبط بٗا َٔ سكٛم 

زٕٚ ايتططم، يًػٝام ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف ا٭عِ ايصٟ تتشطى ؾٝ٘ املطأ٠ ٚت٪ثط ؾٝ٘ 

ست٢ اْعٚا٤ٖا عطنتٗا ٚتٛادسٖا ٚأؾهاضٖا، ٚططٜك١ َكاَٚتٗا ٚتعبرلٖا عٔ شاتٗا، أٚ 

يف سا٫ت ٚظطٚف َا عٔ ايتٛادس ٚاملؿاضن١ ايٓؿط١ يف اجملاٍ ايعاّ، َٚٔ ثِ متتعٗا 

عكٛقٗا نُٛاط١ٓ َهاؾ١٦ يًطدٌ يف اجملتُع، ٚبايطبع ٜذلى ٖصا ايػٝام بسٚضٙ أثطٙ 

عًٝٗا أَا غًبا أٚ إهابا، ٖٚٓا ميهٓٓا ططح اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يًُطأ٠ ع٢ً 

٣ ٜتعًكٕٛ مجٝعا بايٓعاّ ٚايٓػل ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف أَا بططٜك١ أنجط َٔ َػتٛ

 َباؾط٠ أٚ غرل َباؾط٠، ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 الطياق كىخدد حلقوق املسأة وٌطاق حسكتّا: -1
 واذا خيربٌا اخلطاب الديين كىخدد وولوُ ثقايف؟ . أ

حملاٚض عٓس ايتططم ملػا٤ي١ احملسزات ايجكاؾ١ٝ أٚ ايجكاؾ١ بٛد٘ عاّ، ؾٗٓا تتعسز ا

ٚاملكازض اييت ميهٔ إٔ مػبٗا ع٢ً ٖصٙ احملسزات، بني ايًػ١، منط ايع٬قات 

ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ، ايسٜٔ، ايتاضٜذ، ٚنًٗا عٛاٌَ ٚقسزات أغاغ١ٝ عٓس ايتعطض 

يًجكاؾ١ املكط١ٜ، يهٔ يف إطاض ططسٓا ٚتٓاٚيٓا يكه١ٝ املطأ٠ غٓهتؿٞ بايذلنٝع ع٢ً 

                                                           

قُس ايعذاتٞ، نًٛؾٝؼ ٖٓطٜو زٟ غٛظا، ْٛضإ أمحس، "َٔ ايسميكطاط١ٝ ايتُج١ًٝٝ إيٞ  25

 3ايسميكطاط١ٝ ايتؿاضن١ٝ )مناشز ٚتٛقٝات("، َٓتس٣ ايبسا٥ٌ ايعطبٞ يًسضاغات، م
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أثرلٙ ٚتٓاٚي٘ يكه١ٝ سكٛم املطأ٠ ٚمتهٝٓٗا، ٖٚٛ ايسٜٔ، قسز ٚاسس با٭غاؽ َٚس٣ ت

َٔ َكازض املعطؾ١ ٚتؿهٌٝ ايجكاؾ١  اأغاغٝ اَٚكسض اؾايطاؾس ايسٜين ميجٌ قٛض

املكط١ٜ بتٜٓٛعاتٗا غٛا٤ ناْت ؾعب١ٝ أٚ غٝاغ١ٝ َٚا ٜطتبط با٭خرل٠ َٔ ٖٓسغ١ 

)نجرل َٔ ايكٛاْني ٚتٓعِٝ اجملاٍ ايػٝاغٞ غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايكاْْٛٞ ٚايتؿطٜعٞ 

تػتٓس ملباز٨ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬(، أٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايجكاؾ١ ايؿعب١ٝ يسٟ نجرل َٔ 

اؾُاٖرل ٚاييت تٓعهؼ يف ْعطتِٗ، ٚتكبًِٗ ٭ؾهاض املٛاط١ٓ ٚايتػاٟٚ يف اؿكٛم 

ٚاؿطٜات َع ايؿ٦ات اجملتُع١ٝ ا٭خط٣ غٛا٤ املدتًـ َٓٗا زٜٓٝا، أٚ املدتًـ ع٢ً 

بامل٬سع١ ٜتهح إٔ ٖصا اـطاب أٚ ايطاؾس ايسٜين و٣ٛ ع٢ً إؾهايٝتني أغاؽ ايٓٛع، ٚ

أغاغٝتني إٔ ٖصا اـطاب شٚ أبعاز َعٝاض١ٜ ٚضدعٞ َٔ سٝح أْ٘ ٫ ٜكبٌ بؿهط٠ املػاٚا٠ 

يف اؿكٛم ٚايٛادبات ٚا٭١ًٖٝ بني املدتًؿني زٜٓٝا )َػًِ/ َػٝشٞ(، ٚنصيو بني 

عهاؽ يًؿذ٠ٛ اييت تؿكٌ بني اؿساث١ أٚ ع١ًُٝ ايطدٌ ٚاملطأ٠، ٖٚٛ يف داْب آخط َٓ٘ اْ

ايتشسٜح اييت خهعت شلا ايسٚي١ املكط١ٜ، ٚبني ٖصا اـطاب ايسٜين، سٝح إٔ ٖصٙ 

ايؿذ٠ٛ تعهؼ ا٫خت٬ط ٚا٫يتباؽ سٍٛ طبٝع١ ايسٚي١ املكط١ٜ ٚتهٝؿٗا، َٚٔ ثِ 

إٔ  ٕطٚتٛقٝـ ايٛظا٥ـ ايعا١َ بٗا، ؾاؿازخ إٔ أْكاض اـطاب ايسٜين يف فًُِٗ ٜ

ٚظا٥ـ َجٌ ايكها٤، ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ، نًٗا َٓاقب )١ٜ٫ٚ ندل٣( ًٜعّ يتٛيٝٗا 

ضدٌ، تطبٝكا ٚقٝاغا ع٢ً ػطب١ "اـ٬ؾ١ اٱغ١َٝ٬" يف ايػابل، يف سني أْ٘ ٖٓاى 

نجرل َٔ املك٫ٛت اييت ٜتبٓاٖا أْكاض اـطاب ايكَٛٞ ٚايسٚييت يف َكط ٚؼعٞ بكسض 

يس٣ ايػًط١ َٚ٪غػاتٗا ٚقطاع ٚاغع َٔ اؾُاٖرل،  نبرل َٔ ايكبٍٛ ٚا٫ْتؿاض

تؿذلض أْ٘ بسخٍٛ َكط ع١ًُٝ ايتشسٜجؿكس أنشت ايسٚي١ زٚي١ ق١َٝٛ/ َس١ْٝ، ٖٚٞ 

ؾطن١ٝ إشا مت َسٖا ع٢ً اغتكاَتٗا ؾٗٞ تعين إٕ َجٌ ٖصٙ املٓاقب ٖٞ ٚظا٥ـ عا١َ، 

هؼ قسض نبرل َٔ ميهٔ ؾُٝع املٛاطٓني ايتٓاؾؼ عًٝٗا، ٖٚٛ َٓايف يًٛاقع، ٖٚٛ َا ٜع

ايتهاضب ايصاتٞ بني خطاب ايسٚي١ ايطزلٞ غٛا٤ يف ْكٛقٗا ايتؿطٜع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ 

َٚا خ٬ؾ٘ )ٚاييت تٓل زغاترلٖا ع٢ً اعتباض َباز٨ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ َكسضا 

يًتؿطٜعات، ٚنصيو خطابات املػ٦ٛيني يف ايسٚي١( َٔ د١ٗ، ٚبني املك٫ٛت ٚايػطزٜات 

 ؼسٜح ايسٚي١ َٚسْٝتٗا ع٢ً ايٓشٛ ايػايـ اٱؾاض٠ ي٘. اييت ٜتِ إؾاعتٗا عٔ

ٖٚٛ ايتهاضب ايصٟ ْطاٙ يف خطاب ايسٚي١ َٚك٫ٛتٗا عٔ تاضٜذ ايتشسٜح ايصٟ 

َطت ب٘ َٔ د١ٗ، ٚبني اـطاب ايسٜين بتٜٓٛعات٘ ٚاملساضؽ ايكا١ُ٥ عًٝ٘ ٚاييت تعٌُ يف 

ايس١ٜٝٓ ايتابع١ شلا ٚاملكطب١  اجملاٍ ايعاّ ٚايسٜين يف َػاض َتٛاظٟ َع ايسٚي١ ٚامل٪غػات

َٓٗا، ٖٚٞ ايٛنع١ٝ اييت اظزازت غ٤ٛا بػبب ايكبػ١ ايٖٛاب١ٝ اييت بسأت يف ايتُسز 
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زاخٌ ٖصٙ املساضؽ ايؿك١ٝٗ ٚامل٪غػات ايس١ٜٝٓ ايكطٜب١ َٔ ايسٚي١ املعطٚف عٓٗا 

ٜٚتهح أْ٘ ٖصا  26ايٛغط١ٝ أٚ ع٢ً ا٭قٌ تبسٟ قسض أندل َٔ ايتػاَح ٚا٫ْؿتاح،

اب ايسٜين املٛاظٟ ي٘ تأثرل أندل ع٢ً عك١ًٝ املٛاطٓني، ٜٚتُتع بايكسض٠ ع٢ً اـط

 ايٛقٍٛ يًُػادس يف أما٤ نجرل٠ َٔ اؾُٗٛض١ٜ بعٝسا عٔ ايسٚي١ ٚضقابتٗا.

ٖٚٛ َا ٜٓكًٓا ٱؾهاي١ٝ أخط٣ َطتبط١ بٗصا اـطاب ايسٜين املٛاظٟ ٖٚٛ قسض 

طاب ؾاملؿاٖسات املباؾط٠ ميهٓٗا املطاٚغ١ ٚاٱظزٚاد١ٝ ايهبرل ايصٟ وٛظٙ ٖصا اـ

ايٛقٍٛ شلصٙ ايٓتٝذ١ َباؾط٠،ؾاـطاب ايسٜين ايصٟ تكسَ٘ املػادس يف َٓاطل 

َٔ ايطؾض يكِٝ املػاٚا٠ بني  انبرل انجرل٠ َٔ اؾُٗٛض١ٜ املكط١ٜ ٜعهؼ قسض

املٛاطٓني ٫عتباضات اخت٬ف ايسٜٔ ٚايٓٛع ٚاغتٓازا ملا ٜطاٙ َتطًبات ايؿطٜع١ 

27ٚأسهاَٗا،
إ٫ أْ٘ ٜعُس أَاّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚيف ايًشعات اييت تعكب اؿٛازخ  

ايطا٥ؿ١ٝ أٚ ايعٓٝؿ١ نشا٫ت اغتكاب ايٓػا٤ بؿهٌ مجاعٞ يف ايؿٛاضع يتكسِٜ 

خطاب ٜػًب عًٝ٘ ايتػاَح َع ٖصٙ ايؿ٦ات، َٚع سكٛم املطأ٠ َٚؿاضنتٗا، إ٫ أْ٘ ست٢ 

ُٜعٗط قسض يػطش١ٝ ٚعسّ اؾس١ٜ يف تٓاٍٚ َٔ ايتبػٝط ٚا انبرل ايف ٖصٙ ايًشعات 

ٖصٙ ايكهاٜا، ٚيٓٓعط ملعاؾ١ اـطبا٤ ؿكٛم املطأ٠ َٔ ع٢ً املٓابط، سٝح إٔ ُدٌ 

اـطاب ٜتعطض ؿكٛم املطأ٠ يف اٱطاض ايؿدكٞ ٚا٫دتُاعٞ املباؾط ٚع٢ً ٚد٘ 

ايتشسٜس يف زٚا٥طٖا ا٭ٚي١ٝ/ ايع٬قات ا٭غط١ٜ َٔ َٓطًكات ايؿؿك١ ٚايطمح١، ٚيٝؼ 

ضن١ٝ املػاٚا٠ بني ايططؾني، ٚبؿطض أْ٘ تٓاٍٚ ٖصٙ اؾاْب ايػٝاغٞ َٔ سكٛم َٔ أ

املطأ٠ ؾإٕ تطنٝعٙ ٜٓكب ع٢ً سل املؿاضن١ يف ا٫ْتدابات نُكٛت١، أٚ نُطؾش١ يف 

أقك٢ تكسٜط، َٚا ٜػتتبع٘ شيو َٔ تؿذٝع ٚتعب١٦ يًٓػا٤ يًُؿاضن١ يف املٓاغبات 

غرل  نْٛ٘ادٗٗا ٖصا اـطاب َٔ سٝح ا٫ْتداب١ٝ، ٖٚٛ ٜعهؼ سذِ ا٭ظ١َ اييت ٜٛ

قازض ع٢ً َٛانب١ ٚاغتٝعاب ايتطٛضات اييت ططأت ع٢ً ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ 

يف اجملتُع ٚاييت تػرلت ؾٝٗا نجرل َٔ املطانع ٚاملٛاقع ا٫دتُاع١ٝ، ٚقاضت أعكس 

ٔ ٚأنجط تٓٛعا يًؿطز ايٛاسس، بٌ إٔ ٖصا اـطاب مل ٜتُهٔ َٔ تطٜٛط أططٚس١ ع

ايتػٝرلات اييت طايت ايُب٢ٓ ا٭غط١ٜ ْؿػٗا، مبا ؾٝٗا َٔ تػٝرلات يف َٛاظٜٔ ايك٠ٛ زاخٌ 

ا٭غط٠ أٚ َا ٜعطف بايكٛا١َ، َٔ سٝح سٝاظ٠ ايٓػا٤ َكازض يًسخٌ نايطدٌ، ٚيف 

                                                           

، دطٜس٠ ايؿطٚم املكط١ٜ، َتاح 1021ٜٛيٝٛ  10دعٝت٘"، إبطاِٖٝ اشلهٝيب، "١ٜٖٛ ا٭ظٖط َٚط 26

 http://is.gd/yYDREpع٢ً:

، دطٜس٠ ايؿطٚم املكط١ٜ، َتاح 1021أنتٛبط  1خايس ؾُٗٞ، "ايؿطٜع١ ٚايؿك٘ ٚايتاضٜذ"،  27

 http://is.gd/xkuYQUع٢ً:

http://is.gd/yYDREp
http://is.gd/xkuYQU
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بعض اؿا٫ت قٝاَٗٔ ٚسسٖٔ أٚ َؿاضن١ ايطدٌ يف ؼٌُ عسز َٔ ا٭عبا٤ ايتكًٝس١ٜ 

كط١ ا٫ضتهاظ ا٭غاغ١ٝ يف قه١ٝ ايكٛا١َ، اييت تطتبت عًٝٗا يٮغط٠ َجٌ اٱْؿام )٢ٖٚ ْ

نجرل َٔ ا٭سهاّ ايتُٝٝع١ٜ يًطدٌ(، َٚٔ ثِ ؾإٕ ٖصا اـطاب يٝؼ زا٥ُا بإَهاْ٘ 

اجملاٖط٠ بٗصٙ املك٫ٛت ملا ميهٔ إٔ ٜذلتب عًٝٗا َٔ ظٜاز٠ املداٚف َٓ٘ يف ايسٚا٥ط 

 ٜعٌُ ؾٝٗا ٜٚػعٞ يًتُسز شلا، ايساخ١ًٝ ٚايسٚي١ٝ، ع٢ً مٛ قس ٜهط باملػاسات اييت

خاق١ إٔ بططٜك١ أٚ بأخط٣ اـطاب ايسٜين ٚتٜٓٛعات٘ ٖٛ ؾاعٌ ض٥ٝػٞ َٚ٪ثط يف 

ايػاس١ ايػٝاغ١ٝ، ٚيف ٖصا ايكسز قس ٜهٕٛ َٔ املؿٝس ايتعطض يتذطب١ َجٌ ػطب١ 

، ؾ٬ ىؿٞ إٔ اؿعب يسٜ٘ 1022/1021سعب ايٓٛض يف ا٫ْتدابات ايدلملا١ْٝ يعاّ 

انش١ َٚع١ًٓ عٔ ضؾض مماضغ١ املطأ٠ يًعٌُ ايػٝاغٞ باغتجٓا٤ سل تكٛضات ٚ

ايتكٜٛت يف ا٫ْتدابات، ٚيهٔ ؼت نػط ايهطٚض٠ املؿطٚض يف اؾذلاط قإْٛ 

يٛدٛز اَطأ٠ يف نٌ قا١ُ٥ اْتداب١ٝ، َا نإ َٔ اؿعب إ٫ أْ٘  1022ا٫ْتدابات يعاّ 

يٓاخبني بٗا، ٚانتؿٞ ٚنع اَطأ٠ يف نٌ قا١ُ٥، َع ضؾض ٚنع قٛض شلا يتعطٜـ ا

بٛنع ضَع١ٜ شلا )ضَع ايٛضز٠(، ٖٚٛ ؼاٌٜ ع٢ً ايكإْٛ ٚايؿًػؿ١ ايها١َٓ ٚضا٤ٙ َٔ أدٌ 

 نُإ تٛادس ٚاعذلاف أندل بتٛادس املطأ٠.

إ٫ إٔ انتُاٍ ايكٛض٠ املتعًك١ عسٚز تأثرل اـطاب ايسٜين ؾُٝا ٜتعًل عكٛم 

تػرل دسٜس، ٖٚٛ إٔ نجرل َٔ املٛاطٓني يف املطأ٠ املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ٜتطًب إٔ ْتططم مل

أعكاب ايجٛض٠، ٚاييت َجًت ؿع١ متطز، ع٢ً املٓع١َٛ ايكسمي١ ٚقٓٛاتٗا ايتكًٝس١ٜ 

نًٗا، مبا ؾٝٗا اـطاب ايسٜين باعتباضٙ ايٓاؾص٠ اييت نإ ٜعُس ٜٚط٦ُٔ شلا نجرل 

اغ١ٝ ؾسٜس٠، َٔ املٛاطٓني يف اؿهِ ع٢ً ايٛقا٥ع ٚا٭َٛض، َٚا تبعٗا َٔ تكًبات غٝ

ٚٚقٍٛ ق٣ٛ اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ يًشهِ ٚخؿٛت لُٗا، نًٗا عٛاٌَ أؾكست ايهجرل َٔ 

املٛاطٓني ايجك١ يف ٖصا اـطاب ٚايكا٥ُني عًٝ٘، َا زؾع نجرل َِٓٗ يًبشح عٔ قٓٛات 

بس١ًٜ يتػاعسٙ يف تبين أْػام َعطؾ١ٝ ٚق١ُٝٝ دسٜس٠، نا٫غتُاع يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ، 

ُاعٞ َٚا تبج٘ َٔ َٛاز بػض ايٓعط عٔ تؿاضنٗا أٚ اخت٬ؾٗا أزٚات ايتٛاقٌ ا٫دت

 عُا اعتاز اـطاب ايكسِٜ ايسٜين تكسمي٘. 

 البٍية التصسيعية والدضتوزية ومتلني املسأة . ب
  2114الدضتوز املصسي: 

ٖٚٛ املػت٣ٛ ا٭ٍٚ ايصٟ تتشطى ع٢ً أضنٝت٘ بك١ٝ َهْٛات ايب١ٝٓ ايتؿطٜع١ٝ، 

، َٚعاؾتٗا يكه١ٝ املطأ٠ ٚمتهٝٓٗا، 1029كط١ٜ يعاّ ؾبايٓعط يًٛثٝك١ ايسغتٛض١ٜ امل

ٚاييت ْكت  9لس إٔ ايسغتٛض املكطٟ عاجل قه١ٝ املطأ٠ يف ْكني أغاغٝني ُٖٚا، املاز٠ 
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ٚاييت  22ع٢ً نؿاي١ ايسٚي١ يتهاؾ٪ ايؿطم ٚعسّ ايتُٝٝع بني مجٝع املٛاطٓني، ٚاملاز٠ 

ٚاملطأ٠ يف مجٝع اؿكٛم املس١ْٝ ْكت أٜها ع٢ً "نؿاي١ ايسٚي١ يًُػاٚا٠ بني ايطدٌ 

ٚايػٝاغ١ٝ، ٚنُإ متجًٝٗا بؿهٌ َٓاغب يف اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ، ٚيف تٛيٞ ايٛظا٥ـ 

ايعا١َ ٚاٱزاضات ايعًٝا يف ايسٚي١، ايتعٝني يف اؾٗات ٚاشل٦ٝات ايكها١ٝ٥، ٚمحا١ٜ املطأ٠ 

ايعٌُ، َٔ نٌ أؾهاٍ ايعٓـ، ٚمتهٝٓٗا َٓايتٛؾٝل بني ٚادبات ا٭غط٠ َٚتطًبات 

ٚتٛؾرل اؿُا١ٜ يٮ١ََٛ ٚايطؿٛي١ ٚاملطأ٠ املع١ًٝ ٚاملػ١ٓ ٚا٭ؾس استٝادا"، ٖٚٞ ْكٛم 

ناْت قٌ َسا٫ٚت ْٚكاؾات َعُك١ زاخٌ اؾُع١ٝ ايتأغٝػ١ٝ بني ؾطٜل ٜٓازٟ 

ؾكط بٛنع ن١ًُ "متجٌٝ َتٛاظٕ" أّ "َتهاؾ٧"، أٚ "عازٍ"، ٚؾكا يًؿٗازات املع١ًٓ 

ُع١ٝ ايتأغػ١ٝ، ٖٚٞ تعهؼ قسض نبرل َٔ غٝطط٠ ايص١ٖٝٓ ٚاملػطب١ َٔ ادتُاعات اؾ

ايصنٛض١ٜ ع٢ً ناؾ١ ايك٣ٛ ٚايتٝاضات ايػٝاغ١ٝ ست٢ ٚإٕ مل تٓتُٞ يًتٝاض اٱغ٬َٞ، 

ٖٚٞ ْكٛم يف فًُٗا دٝس٠ ٚأنجط تطٛضا َكاض١ْ مبا غبكٗا يف ايتاضٜذ ايسغتٛضٟ 

ٛض عكٝك١ املؿانٌ املكطٟ، ٚتعهؼ ؿس نبرل إزضاى َٔ داْب ايكا٥ُني ع٢ً ايسغت

اييت تٛاد٘ املطأ٠، ٚاييت بطظت بك٠ٛ يف ايتأنٝس ٚا٫عذلاف ٭ٍٚ َط٠ بٛدٛز عٓـ مماضؽ 

نس املطأ٠، إ٫ أْٗا َاظايت يف إطاض َا ميهٔ تػُٝت٘ املٓعٛض أٚ املسخٌ ايتكًٝسٟ ملعاؾ١ 

ٔ سكٛم املطأ٠، ٖٚٛ َا ميهٔ إزضان٘ بػٗٛي١ َٔ خ٬ٍ املكاض١ْ باؾٌٝ ا٭سساخ َ

ايسغاترل يف ايعامل يسٍٚ ؾٗست ع١ًُٝ ؼٍٛ غٝاغٞ أٚ اْتكاٍ زميكطاطٞ نبرل، سٝح 

إٔ ٖصٙ ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ املكط١ٜ سٛت قسض نبرل َٔ ايع١َُٝٛ ٚايػٝٛي١ يف 

َعاؾ١ َػأي١ املطأ٠ َٔ سٝح غٝاب إيعاّ سكٝكٞ ٚقاطع بعٌُ ايسٚي١ ع٢ً ٖصٙ املباز٨ 

١ًُ "نؿاي١"،يًتعاٌَ َع املطأ٠ َٚطايبٗا، َٔ د١ٗ، سٝح اقتكطت ايكٝاغ١ ع٢ً ن

َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜعهؼ قسض ايػطش١ٝ اييت تهػٞ ايٓعط٠ ؿكٛم املطأ٠ ٚمتهٝٓٗا، َٔ 

سٝح ايتعاٌَ َع املطأ٠ ٚقهٝتٗا باعتباضٖا ًَـ َٓؿكٌ عٔ بك١ٝ املًؿات ا٫دتُاع١ٝ 

هني املطأ٠ ٚايػٝاغ١ٝ، ٖٚٛ َا ٜعٜس َٓاْؿكاٍ ٚتطغذ ايطؾض ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ يتُ

باعتباضٖا قه١ٝ َٓؿك١ً بصاتٗا عٔ ايػٝام ا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ ا٭ٚغع ٚا٭ندل، 

ٚباعتباضٙ تأنٝس ع٢ً ايٓعع١ ايصات١ٝ يًُطأ٠ ٚاييت ُتطٜس سكٛقٗا زٕٚ ايٓعط أٚ ايعب٤ 

ببك١ٝ اجملتُع ٚؾ٦ات٘، ٖٚٛ َا لس ْكٝه٘ يف مناشز زغتٛض١ٜ أخط٣ تعهؼ قسض 

عاؾ١ قه١ٝ املطأ٠ ٚمتهٝٓٗا بؿهٌ ميشٛ عٓٗا ايٓعط٠ ايذلنٝب ٚايتعكٝس يف َ

ُٜعطٞ طبٝع١ إزَاد١ٝ يًُطأ٠ ٚسكٛقٗا باعتباضٖا ؾ١٦  اٱقشا١َٝ، ٚا٫ؾتعاٍ، ٚ

ادتُاع١ٝ َٔ نُٔ فُٛع، ٚبؿهٌ ٜهؿٌ َعاؾ١ قه١ٝ ايتُهني ع٢ً كتًـ 

ٌٜعٜس َٔ غٗٛي١ تكبٌ  املػتٜٛات )غٝاغٞ، ادتُاعٞ، ثكايف، اقتكازٟ( ع٢ً مٛ 



33 
 

اجملتُع ٚتؿاعً٘ َع ٖصٙ اؿكٛم، باعتباض أْٗا تأتٞ يف إطاض غٝام ٚتٛد٘ عاّ يتشكٝل 

ُٜططح بك٠ٛ ايسغتٛض  تهاؾ٪ ايؿطم ٚايتُهني يهٌ ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ زٕٚ متٝٝع، ٖٚٓا 

، سٝح إٔ ٖصا ايسغتٛض عُس يتؿهٝو ايكهاٜا ا٫دتُاع١ٝ 2916ايدلاظًٜٞ يعاّ 

بط بٗا َٔ ضٚابط َٚٛاقع ادتُاع١ٝ ع٢ً مٛ أؾكٞ، ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ َٚا ٜطت

َٚٔ ثِ تػهني ايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ زاخٌ ٖصٙ ايكهاٜا ع٢ً مٛ ٥٬َِ َٚتهاؾ٧، ٖٚٛ 

َا ٜٓطبل بايطبع ع٢ً قه١ٝ املطأ٠ ٚسكٛقٗا، ٚيًس٫ي١ ع٢ً شيو ميهٓٓا ايتططم 

ا٭ؾدام يف ٖٚٞ َاز٠ قٛضٖا ا٭غاغٞ ايتأنٝس ع٢ً املػاٚا٠ بني مجٝع  3يًُاز٠ 

ْكت  52ايدلاظٌٜ زٕٚ أز٢ْ متٝٝع، ٚدا٤ت ع٢ً ايتؿكٌٝ يف ؾكطاتٗا، ؾٓذس إٔ ايؿكط٠ 

ع٢ً ٚنٛح قه١ٝ املػاٚا٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ ٚا٭طؿاٍ يف ايدلاظٌٜ ؾُٝا ٜتعًل مبػا٤ي١ 

ٚسكٛم  28املًه١ٝ َت٢ نإ ايكإْٛ ايؿدكٞ ايصٟ ىهع ي٘ املتٛيف يف غرل قاؿِٗ،

ٚدا٤ت  30،29ٜتعًل بطعا١ٜ أطؿاشلٔ يف ايػٓٛات ا٭ٚىل يف ايؿكط٠  ايػذٝٓات ؾُٝا

يت٪نس ع٢ً  10ـ)ٖٚٞ تٓعِ سكٛم ايعُاٍ يف اؿهط ٚايطٜـ( يف ؾكطتٗا اي 1املاز٠ 

اييت ٌتٓعِ قه١ٝ  102نطٚض٠ املػاٚا٠ يف ا٭دط بني ايطدٌ ٚاملطأ٠، ٚنصيو املاز٠ 

تُتع ب٘ يف إطاض سل ا٭١ََٛ ٚاملطأ٠ ايهُإ ا٫دتُاعٞ ٚايتأنٝس ع٢ً سل املطأ٠ يف اي

 30اؿاٌَ.

 :البٍية التصسيعية 

عٛز٠ يًػٝام املكطٟ ٚغاق١ يًٛاقع ايتؿطٜعٞ، ؾأ٫ٚ لس ايتؿطٜعات ٚايكطاضات 

اييت َٔ ؾأْٗا إٔ ؼػٔ ٚنع١ٝ املطأ٠ غٝاغٝا ٚادتُاعٝا، ٖٚٞ اييت تٓسضز ؼت َا 

( ٚاييت ٖٞ أسس ٚغا٥ٌ Affirmative actionsُٜعطف مبعاٜرل ايتُٝٝع اٱهابٞ )

ع٬ز ايتُٝٝع اييت تعاْٞ َٓٗا ايؿ٦ات ا٭قٌ سعا ٚاييت َٓٗا املطأ٠ )َٛنع ايسضاغ١ 

ٚايبشح( ٚاييت اعتُستٗا نجرل َٔ ايسٍٚ سٍٛ ايعامل نُا ٖٛ اؿاٍ يف بطٜطاْٝا، 

بايؿعٌ أٟ تؿطٜع أٚ  ٛدسسٝح أْ٘ بايبشح ٜتهح أْ٘ ٫ ٜ 31ٚاي٫ٜٛات املتشس٠،، نٓساٚ

غٝاغات َٔ ؾأْٗا زعِ تٛادس املطأ٠ غٝاغٝا، َع ا٫نتؿا٤ ؾكط مبذطز ْل زغتٛضٟ 

                                                           

١ أَاْٞ ؾُٗٞ، "زغاترل ايعامل )اجملًس ايجايح(: ايٝابإ، ايدلاظٌٜ"، املطنع ايكَٛٞ يًذلمج١، تطمج28

 61، م 1009

 12تطمج١ أَاْٞ ؾُٗٞ، َطدع غابل، م 29

 509تطمج١ أَاْٞ ؾُٗٞ، َطدع غابل، م30

31https://www.aclu.org/sites/default/files/FilesPDFs/affirmative_action99.pd

f 

https://www.aclu.org/sites/default/files/FilesPDFs/affirmative_action99.pdf
https://www.aclu.org/sites/default/files/FilesPDFs/affirmative_action99.pdf
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(، ْٚل آخط ٜ٪نس 9ٜكٍٛ بهؿاي١ ايسٚي١ ؼكٝل تهاؾ٪ ايؿطم بني املٛاطٓني )َاز٠ 

ع٢ً ؼكٝل املػاٚا٠ بني املطأ٠ ٚايطدٌ يف اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚؾكا ٭سهاّ 

يًطبٝع١ اٱيعا١َٝ َٔ داْب ايسٚي١، ٜٚتػُإ ( ٚن٬ُٖا ٜؿتكس 22ايكإْٛ )َاز٠ 

باشل١َٝ٬ يف ن٤ٛ َا مت شنطٙ غابكا ؾُٝا ٜتعًل بتُهني املطأ٠، ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ َكط 

2961،32َٛقع١ ع٢ً اتؿاق١ٝ ايكها٤ ع٢ً نٌ أؾهاٍ ايتُٝٝع نس املطأ٠ يعاّ 
ٚاتؿاق١ٝ  

 2912.33ايػٝساٚ )ايكها٤ ع٢ً نٌ أؾهاٍ ايتُٝٝع نس املطأ٠( يعاّ 

أَا املػت٣ٛ ايجاْٞ ؾٗٛ َػت٣ٛ ايكٛاْني املٓع١ُ ملُاضغ١ اؿكٛم املس١ْٝ  

ٚايػٝاغ١ٝ، أٚ تًو اييت تعين باؾاْب اٱدطا٥ٞ َٔ ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ يف َكط َٔ 

، ٚقإْٛ 1022بعس ايجٛض٠، ممج١ً يف ا٫ْتدابات ٚاييت ٌعكست ٚؾكا شلا اْتدابات بطملإ 

 ا، بايٓعط يًكإْٛ ا٭ٍٚ، ؾٗٛ ٜعهؼ قسض1029 ٗا١ٜ عاّا٫ْتدابات املعَع عكسٖا بٓ

َٔ عسّ اؾس١ٜ ٚايتُٗٝـ يف ايتعاٌَ َع قه١ٝ املطأ٠ ٚسكٛقٗا املس١ْٝ  انبرل

ُٜعطف  ايػٝاغ١ٝ، إىل داْب غٝاب أبعاز دسٜس٠ ملعاؾ١ أظ١َ ايتُٝٝع نس املطأ٠ ؾُٝا 

ؾُٝا ٜتعًل عكٛم ( ٚخاق١ Affirmative actions"َعاٜرل ايتُٝٝع اٱهابٞ" )ـب

ايذلؾح َٔ داْبٗا يًُٓاؾػ١ ع٢ً ا٫ْتدابات ايدلملا١ْٝ، سٝح إٔ ايكإْٛ دا٤ َكطا 

يعكس ا٫ْتدابات ٚؾكا يًٓعاّ املدتًط، ٚايكٛا٥ِ ا٫ْتداب١ٝ، ٖٚٞ اييت نإ َٔ 

املؿذلض إٔ تكب يف َكًش١ متهني املطأ٠ ٚإتاس١ ؾطق١ نبرل٠ يتٛادسٖا نُطؾش١ 

بٓل ٚؾطط إٔ ؼتٟٛ  إٔ اؿازخ إٔ ايكإْٛ مت متطٜطٙ ٛظٖا، إ٫اْتداب١ٝ َٚٔ ثِ ؾ

يصنط يذلتٝبٗا، أٚ ظٜاز٠ ايعسز،  ٢اَطأ٠ ٚاسس٠ ع٢ً ا٭قٌ، زٕٚ أزْ ٢قٛا٥ِ ا٫ْتدابات عً

ٖٚٛ َا مت ععٚٙ سٝٓٗا يطؾض اٱخٛإ املػًُني يعٜاز٠ ايعسز املؿطٚط، ٖٚٛ َا مل ٜٛاد٘ 

غ١ٝ ا٭خط٣ احملػٛب١ ع٢ً املعػهط املسْٞ، ٖٚٛ بأٟ َكا١َٚ َٔ داْب ا٭سعاب ايػٝا

ض شلاَؿ١ٝ قه١ٝ املطأ٠ ٚتٛادسٖا زاخٌ ايدلملإ َٔ داْب ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ اايصٟ أؾ

ع٢ً اخت٬ؾٗا، ٖٚٛ ا٫عتكاز ايصٟ تعهس َع ظٗٛض تطتٝبات ايكٛا٥ِ ا٫ْتداب١ٝ ع٢ً 

َٔ ثِ اْعهؼ يف مٛ نإ تٛادس املطأ٠ ب٘ قسٚز، ٚيف شٌٜ ايكٛا٥ِ ا٫ْتداب١ٝ، ٚ

                                                           

 http://is.gd/BrgXnRسكٛم اٱْػإ يف َكط، "اشل١٦ٝ ايعا١َ ي٬غتع٬َات، َتاح ع٢ً ايطابط:32

 6س املطأ٠ )ايػٝساٚ( َكسضٙ اٱضاز٠ ايٛط١ٝٓ، ا٫يتعاّ باتؿاق١ٝ ايكها٤ ع٢ً ناؾ١ أؾهاٍ ايتُٝٝع ن33

 ، ايٓذًؼ ايكَٛٞ يًُطأ٠، َتاح ع٢ً ايطابط:1021أنتٛبط 

http://is.gd/xygCbY 

http://is.gd/BrgXnR
http://is.gd/xygCbY
http://is.gd/xygCbY
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ٚاغتهُا٫ يًٓعط يف  1021.34انؿاض ْػب ايٓػا٤ ايؿا٥عات يف ايدلملإ ايػابل 

قه١ٝ قإْٛ ا٫ْتدابات املانٞ ٚتأثرلٙ ع٢ً ا٭نطاض بتُهني املطأ٠ َٚٓشٗا ؾطق١ 

َهاؾ١٦ يًطدٌ يًذلؾح يسخٍٛ ايدلملإ، ٚاييت يف داْب نبرل َٓٗا تعهؼ قسض 

ام ايعاّ يف ايتعاٌَ َع قه١ٝ املطأ٠ بؿطض ٚدٛز ١ْٝ أٚ ايػطش١ٝ ٚا٫ْؿكاٍ عٔ ايػٝ

إضاز٠ يتُهٝٓٗا، ٚيف داْب آخط َٓٗا ُتبني َؿه١ً اعتٝاز١ٜ يف ططٜك١ قٝاغ١ ٚغٔ 

ايكٛاْني املكط١ٜ ٚاييت تعهؼ غٝاب ايؿًػؿ١ ٚضا٤ ايتؿطٜعات، ٚايػطش١ٝ يف َعطؾ١ 

املكطٟ، ٖٚٛ َا  ٚإزضاى طبٝع١ ايتهٜٛٔ ايسميذطايف ٚا٫دتُاعٞ نصيو يًُذتُع

بهِ أَانٔ ٚأسٝا٤ َٚطانع ع٢ً بعهٗا  35تبني يف تٛغٝع سذِ ايسٚا٥ط ا٫ْتداب١ٝ،

ايبعض نُٔ زا٥ط٠ اْتداب١ٝ ٚاسس٠، ٖٚٛ َا تطتب عًٝ٘ خًل قسض نبرل َٔ عسّ 

ُٛدس إٔ بعض ايسٚا٥ط بعس تٛغٝعٗا أنشت تهِ  ايتذاْؼ يف ايسٚا٥ط ا٫ْتداب١ٝ، سٝج

ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚاملاز١ٜ، ؾٓذس زٚا٥ط ؼ٣ٛ َٓاطل َٓاطل ؾسٜس٠ ايتبأٜ َٔ 

داْب َٓاطل أخط٣ أنجط ضقٝا َٔ ايٓاس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ  عؿٛا١ٝ٥ أٚ َُٗؿ١ إىل

ٚاملاز١ٜ، َٚٔ ثِ ؾسٜسٟ ايتبأٜ ايجكايف، َع غًب١ استُا٫ت تطنع ٚندل ايجكٌ 

ا ايطابع احملاؾغ، ايتكٜٛيت ؾٝٗا يكاحل املٓاطل ايعؿٛا١ٝ٥ أٚ املُٗؿ١ أٚ املعطٚف عٓٗ

ع٢ً مٛ ظازت َٔ استُا٫ت خػاض٠ املطأ٠ ي٬ْتدابات يف نجرل َٔ اؿا٫ت، ٖٚٛ 

ايٛنع ايصٟ اظزاز غ٤ٛا بؿعٌ ايػٝام ايػٝاغٞ ٚاجملتُعٞ ا٭عِ ٚايصٟ ؾٗس شض٠ٚ 

ا٫ْكػاّ ٚا٫غتكطاب أثٓا٤ إدطا٤ ٖصٙ ا٫ْتدابات، َٔ سٝح بطٚظ ثٓا١ٝ٥ ٖٜٛات١ٝ أٚ 

ػًِ/ َػٝشٞ( )َػًِ/ َسْٞ( ٖٚٛ َا غاعس يف اـكِ بايهعـ َٔ ثكاؾ١ٝ عت١ )َ

ضقٝس عسز َٔ املطؾشات ٚؾٛظ ايبعض اٯخط يف َٓاطل بعٝٓٗا تبعا ٫عتباضات ايهت١ً 

ايتكٜٛت١ٝ بني تٝاضات َ٪ٜس٠ يٲغ٬ّ ايػٝاغٞ ٚأخط٣ قػٛب١ ع٢ً ايك٣ٛ املس١ْٝ 

 ٚسعت بسعِ ٚسؿس يكاؿٗا َٔ داْب ايهٓٝػ١.

كٝك١ إٔ نجرل َٔ املطؾشات ٜعاْني َٔ ق١ً ٚنٝل املٛاضز املاز١ٜ داْب س إىل

ٚاملاي١ٝ ؿ٬ُتٗٔ ا٫ْتداب١ٝ َٚٔ ثِ نإ ندل سذِ ايسٚا٥ط ا٫ْتداب١ٝ عا٥ل 

أغاغٞ أَاّ ضؾع أغُٗٔ يف خٛض ا٫ْتدابات، َٚٔ ثِ ايؿٛظ، خاق١ يف إطاض غٝاب 

 ٓشٛ ايػابل اٱؾاض٠ ي٘.( ع٢ً ايAffirmative actionsَعاٜرل ايتُٝٝع اٱهابٞ )

                                                           

"، ْعط٠ يًسضاغات 1022/1021تكطٜط "ٕ ٚا٫ْتدابات: تكطٜط عٔ ايتسضٜب باملعاٜؿ١ َع املطؾشات 34

 9، م1025ايٓػ١ٜٛ، أبطٌٜ 

 20، ماملطدع ايػابل35
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ٖٚٓا قس ٜهٕٛ َٔ املؿٝس ايتططم بؿهٌ عاّ يكاْْٛني ُٖا قإْٛ اْتدابات فًؼ 

، بسا١ٜ 1029ٚقإْٛ َباؾط٠ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يعاّ  1029ايٓٛاب يعاّ 

َٔ املٛاز  اؾكس س٣ٛ ايكإْٛ عسز 1029بايٓعط يكإْٛ اْتدابات فًؼ ايٓٛاب يعاّ 

تٓعِٝ ؾطٚط ٚع١ًُٝ ايذلؾح ي٬ْتدابات ع٢ً مٛ ٫ ىسّ املٛاطٓني ؾُٝا ٜتعًل ب

ٚمتجًِٝٗ بكسض نبرل زاخٌ اشل١٦ٝ ايتؿطٜع١ٝ ايتُج١ًٝٝ، ٖٚٛ َا تهؿـ عٓ٘ َٛاز َجٌ 

َكعس  910ٚاييت دعًت ايٓعاّ ايؿطزٟ ٖٛ ايػايب ع٢ً تؿهٌٝ اجملًؼ بٛاقع  5املاز٠ 

تطغذ غًؿا يسٟ املٛاطٓني يف إزضاى َكعس، ٖٚٛ ٜعين نُٓا تعُٝل ملا  390َٔ أقٌ 

طبٝع١ عٌُ ايٓا٥ب ايدلملاْٞ َٔ سٝح تطادع ا٫عتباضات ٚايسٚض ايػٝاغٞ يًٓا٥ب ٚغًب١ 

ا٫عتباضات ا٭ٚي١ٝ يف تكِٝٝ املطؾح ٚاْتداب٘، ٖٚٛ يف ايٓٗا١ٜ ٫ ىسّ أغطاض ايتٓعِٝ 

يًُكاحل، ٚايعٌُ ايػٝاغٞ ٚاؾُعٞ يف َكط، ٚؾهط٠ ايهٝاْات املٓع١ُ املُج١ً 

ٚاغتُطاض١ٜ غٝاب ايط٣٩ ٚايبسا٥ٌ ايػٝاغ١ٝ ست٢ ٚيٛ تٛادست ٖٝانٌ َٚ٪غػات َجٌ 

ُٜشسز عسز ايسٚا٥ط يًُكاعس ايؿطز١ٜ، ٖٚٛ قس وٌُ  ايدلملإ، إىل داْب إٔ ايكإْٛ مل 

بٛازض غ٤ٛ ١ْٝ ٫عتباض إٔ تطتٝب عسز ايسٚا٥ط غٝدهع ٫عتباضات تطتٝبات ٚتكًبات 

َٔ ايكإْٛ ٖٚٞ  52كط ٚتٛاظْات ايك٣ٛ ؾٝ٘، نصيو لس املاز٠ املؿٗس ايػٝاغٞ يف َ

املاز٠ اييت أتاست يًعاًَني يف ايسٚي١ أٚ ايكطاع ايعاّ، أٚ قطاع ا٭عُاٍ ايعاّ، ايذلؾح 

ي٬ْتدابات، ٚنؿاي١ استؿاظِٗ بٛظا٥ؿِٗ ؿني اْتٗا٤ ايسٚض ايدلملاْٞ ايصٜٔ لشٛا 

ٚن٬ُٖا َطتبطتني مبس٣ سكٝك١ أٚ ظٜـ  ٖٚٛ ٜططح َػأيتني يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ 36ؾٝ٘،

ايتُجٌٝ ا٫دتُاعٞ ٚايؿ٦ٟٛ يف ايػاس١ ايػٝاغ١ٝ، أٚشلُا ؾهط٠ ايتُاٜع بني اشل٦ٝات 

ُٜؿذلض أْٗا تعدل عٓ٘ َٔ َكاحل( َٔ د١ٗ، ٚأدٗع٠ اٱزاض٠ ٚايسٚي١ يف  ايتُج١ًٝٝ )مبا 

ٓاسني )ٖٚٛ َكط َٔ د١ٗ أخط٣، َٚٔ ثِ متاثٌ املكاحل ٚايتعبرل عٓٗا بني ن٬ اؾ

ؽٛف مل تأتٞ املاز٠ ع٢ً َعاؾت٘ ٚنُإ عسّ سسٚث٘(، املػأي١ ا٭خط٣ ٖٚٞ غٝاب 

َٔ اؿُا١ٜ  اَعٝاض ايعساي١ ٚتهاؾ٪ ايؿطم يف ٖصٙ املاز٠ ؾكس أتت املاز٠ يتؿطض ْٛع

ملٓاؾع ايعاًَني يف دٗاظ ايسٚي١ )ممج١ً يف ا٫ستؿاظ بايٛظٝؿ١، املٓاؾع ٚاؿكٛم املاز١ٜ 

ع١ٝ املطتبط١ بٗا َجٌ املعاؾات، اغتُطاض١ٜ سكٛي٘ ع٢ً َطتب٘، ٚاملهاؾآت(، يف ٚا٫دتُا

سني أْٗا مل تهؿٌ ٖصٙ اؿُا١ٜ يًعاًَني يف ايكطاع اـام، ٖٚٛ بايتايٞ وطّ ؾطو١ 

نبرل٠ زاخٌ ؾ١٦ ايعاًَني بايكطاع اـام َٔ إٔ ٜهٕٛ شلا تٛادس زاخٌ ايدلملإ 

                                                           

َكعسا  90% ٜعِٝٓٗ ايط٥ٝؼ 3ٚعهٛا..ٚ 390ا٭ٖطاّ ٜٓؿط ْل قإْٛ فًؼ ايٓٛاب اؾسٜس 36

 ، 1029ْٜٛٝ٘  1يًؿباب ٚاملػٝشٝني بايكٛا٥ِ"، دطٜس٠ ا٭ٖطاّ املكط١ٜ، 
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َكسض ضظقٗا، َٚا ٜطتبط ب٘ َٔ سكٛم  يًتعبرل عٔ َكاؿٗا، خؿ١ٝ إٔ ؽػط

ادتُاع١ٝ طٛاٍ ؾذل٠ تأزٜتِٗ يعًُِٗ ايدلملاْٞ، َع ايتأنٝس ع٢ً أْ٘ ٫ ميهٔ ؾطض 

ْؿؼ ؾطٚط اؿُا١ٜ ع٢ً ايكطاع اـام، يهٔ ع٢ً ا٭قٌ باٱَهإ ايتؿهرل يف ططم 

ٚٚغا٥ٌ َبتهط٠ محا١ٜ شلصٙ ايؿ٦ات َٔ داْب ايسٚي١ نإٔ ٜعٛنٛا ؾُٝا ٜتعًل 

ٚاتب املكس١َ شلِ أثٓا٤ تأزٜتِٗ يًعٌُ ايدلملاْٞ، تٛؾرل تأَني قشٞ َٓاغب شلِ بايط

ٚيصِٜٚٗ، ع٢ً مٛ هعًِٗ ع٢ً ْؿؼ ايعتب١ َع ايعاًَني يف ايكطاع ايعاّ ايطاغبني يف 

 تأز١ٜ ايعٌُ ايدلملاْٞ.

ٖصٙ ايٓعط٠ ايعا١َ ملجايب ايكإْٛ قس تهٕٛ َؿٝس٠ يػشب َجٌ ٖصٙ املجايب ع٢ً  

طأ٠ قٌ ايسضاغ١، َٚس٣ متهٝٓٗا غٝاغٝا بؿهٌ داز، ؾٓذس إٔ قإْٛ اْتداب قه١ٝ امل

فًؼ ايٓٛاب ْل ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايٓعاّ ا٫ْتدابٞ ٖٛ ايٓعاّ ايؿطزٟ َٚٔ ثِ ؾإٕ َٔ 

ؾإٔ شيو إٔ ىكِ نجرلا َٔ إَها١ْٝ زخٍٛ املطأ٠ ايدلملإ ايكازّ، خاق١ يف ن٤ٛ 

ُٜطًل املٓاؾػ١  ُٜػُٞ بٓا٥ب اـسَات، ٚايصٟ ٜطتبط سكٝك١ إٔ ايٓعاّ ايؿطزٟ  أَاّ َا 

بع٬قات ؾدك١ٝ َٚكاحل َباؾط٠ ٚأٚي١ٝ ٜ٪زٜٗا يًُٛاطٓني يف زا٥طت٘، ٖٚٛ َا تعذع 

نجرل َٔ ايػٝسات ع٢ً فاضا٠ املطؾشني ايطداٍ ؾٝ٘ ٫عتباضات نجرل٠ ادتُاع١ٝ 

ٚقسٚز١ٜ ٚثكاؾ١ٝ، ٚاعتباضات ايتٛظٜع اؾػطايف، ٚاييت عاز٠ َا ٜعزاز نعـ املطأ٠ 

قسضاتٗا ع٢ً تأز١ٜ ٖصا ايسٚض يف املٓاطل ايطٜؿ١ٝ ٚاملٗؿ١ُ ْػبٝا َكاض١ْ باملطأ٠ يف 

َٔ د١ٗ أخط٣ لس إٔ قإْٛ اْتدابات فًؼ ايٓٛاب، أت٢ ع٢ً  37املٓاطل اؿهط١ٜ،

ؼسٜس غكـ َايٞ يًُطؾح نطغّٛ ٜسؾعٗا ْعرل تطؾش٘ ـٛض اْتدابات فًؼ 

 38املٛاطٓني ٚخاق١ يف املٓاطل املُٗؿ١ ٚايطٜؿ١ٝ،ايٓٛاب ٜؿٛم قسض٠ ايهجرلٜٔ َٔ 

ٚبػشب ٖصا ع٢ً ٚنع١ٝ املطأ٠ غٓذس إٔ شيو أٜها ىكِ َٔ ؾطم املطأ٠ يًُؿاضن١ 

يف ا٫ْتدابات يف ن٤ٛ اعتباضات َجٌ انؿاض ٚق١ً ايسعِ َٔ داْب ا٭سعاب 

كاز١ٜ ايػٝاغ١ٝ ٚايكا٥ُني عًٝٗا املكسّ يًُطأ٠ نُطؾش١، ٚاعتباضات ادتُاع١ٝ ٚاقت

% ٚؾكا يتكسٜطات ايبٓو 90ـأخط٣ تتذػس يف اضتؿاع ْػب١ ايبطاي١ بني ايٓػا٤ يتكٌ ي

ٚاييت قسضٖا اؾٗاظ املطنعٟ يًتعب١٦ ٚاٱسكا٤ يف َكط بأضبع١ أنعاف  39ايسٚيٞ،

                                                           

أٜٔ ٜأتٞ متجٌٝ ايٓػا٤ "ٚضق١ ْكس١ٜ سٍٛ قاْْٛٞ فًؼ ايٓٛاب َٚباؾط٠ اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ 37

 .1029ٜٛيٝٛ  25غٝاغٝا"، ْعط٠ يًسضاغات ايٓػ١ٜٛ، 

 ، َطدع غبل شنطٙ"ا٭ٖطاّ ٜٓؿط ْل قإْٛ فًؼ ايٓٛاب اؾسٜس38

ْٜٛٝ٘  3%"، دطٜس٠ ايٛؾس، 90ًػت "ايبٓو ايسٚيٞ: َعس٫ت ايبطاي١ بني ايٓػا٤ يف َكط ب39

1025،http://is.gd/5cZzuY 
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ٚنصيو اضتؿاع َعس٫ت ا٭١َٝ، ٚنًٗا  1020،40َعسٍ ايبطاي١ يف ايطداٍ يف عاّ 

نطاط يف ايع١ًُٝ ايتؿطٜع١ٝ ايكاز١َ نٓا٥ب١. أَا عٛاٌَ ُتكعب ع٢ً املطأ٠ ؾطم ا٫

، ؾإٕ أبطظ َجايب ٖصٙ ايكإْٛ 1029عٔ قإْٛ َباؾط٠ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يعاّ 

تتُجٌ يف تهٜٛٔ ايًذ١ٓ ا٫ْتداب١ٝ ٚاييت ٜػٝب أٟ ْل َٔ ؾأْٗا نؿاي١ متجٌٝ ٚٚدٛز 

 ؿطؾ١ ع٢ً ا٫ْتدابات.سكٝكٞ يًُطأ٠ يف ايًذ١ٓ ايعًٝا أٚ ايًذإ ا٫ْتداب١ٝ امل

 كيف يدزك اجملتىع حقوق املسأة وتواجدِا يف اجملاه العاً )التصوزات الرٍِية(؟ . ج

ُٜعس عا٬َ ٚقسز  اأغاغٝ ٫ ؾو إٔ ايتكٛضات ايص١ٖٝٓ عٔ قه١ٝ بعٝٓٗا 

يًططٜك١ اييت ٜتِ بٗا ايتعاٌَ َع ٖصٙ ايكه١ٝ، غًبا أٚ إهابا، ٚبػشب ٖصٙ املكٛي١ أٚ 

١ٝ املطأ٠ ٚمتهٝٓٗا ٚسكٛقٗا، ؾٝكبح ايػ٪اٍ ايصٟ هب إٔ ْعين ايؿطن١ٝ ع٢ً قه

ُٜسضى بٗا اجملتُع املكطٟ ٚدٛز املطأ٠ يف اجملاٍ ايعاّ،  باٱداب١ عًٝ٘، ٖٛ ايهٝؿ١ٝ اييت 

َٚا ٜذلتب ع٢ً ٖصا ايٛدٛز َٔ سكٛم ٚٚادبات ٚايتعاَات، يف إطاض نجرل َٔ املكاب٬ت 

زٜني اييت ناْت ُتعكس بٗسف ايتعطف ع٢ً ٚاؿًكات ايٓكاؾ١ٝ َع املٛاطٓني ايعا

ايهٝؿ١ٝ اييت ٜط٣ بٗا ٖ٪٤٫ املٛاطٕٓٛ َؿاضن١ املطأ٠ يف اؿٝا٠ ايعا١َ، ٚسسٚز ٖصٙ 

املؿاضن١، ؾكس تبني إٔ ا٫ػاٙ ا٭عِ َٔ ايطداٍ ٜط٣ إٔ ٚدٛز املطأ٠ يف اجملاٍ ايعاّ، ٫ 

ٛقِٗ يكاحل املطأ٠، ُٜعس أنجط َٔ َعامح١ َٓٗٔ يًطداٍ، ٚقاٚي١ ي٬ْتكام َٔ سك

ٖٚٞ آضا٤ تعهؼ يف داْب نبرل َٓٗا ا٫ختعاي١ٝ ٚايجٓا١ٝ٥ اييت ٜط٣ بٗا اجملتُعٛخاق١ 

ايطداٍ َٓ٘ ٚدٛز املطأ٠ نتؿا بهتـ َع٘ يف اجملاٍ ايعاّ يف إطاض ثٓا١ٝ٥ )املطأ٠ 

Vs َِٗٓ ايطدٌ(، ٖٚٛ َا ٜكاسب٘ تسيٌٝ َٔ داْبِٗ بإٔ ايٓػا٤ أٚ ايؿتٝات أٚؾط سعا

كٍٛ ع٢ً ٚظا٥ـ، َٚا ٜطتبط بٗا َٔ اَتٝاظات ادتُاع١ٝ )خاق١ يف َٓع١َٛ يف اؿ

ايعط٬ت ٚاٱداظات(، ٖٚٞ تعهؼ أَطٜٔ يف ايٛاقع أٚشلُا ايػطش١ٝ يف ٖصٙ ايٓعط٠ 

ٚاييت تٓعط ؿكٍٛ ايٓػا٤ ع٢ً ٖصٙ ايؿطم ؾكط ع٢ً أْٗا خطط ٚأؾعاٍ َككٛز٠ 

اقع ٚتؿه٬ٝت غٛم ٫ضتباط بَٛٔ ايٓػا٤ أْؿػٗٔ، يف سني أْٗا يف ايٛاقع ؾسٜس٠ ا

غرل ـ ايٓػا٤ )ٚيف نجرل َٔ اؿا٫ت اْؿتاسا ٚقب٫ٛ أنجط يتٛظٝ ٟايعٌُ ايصٟ ٜبس

( ٫عتباضات املٗاض٠ يف بعض اؿا٫ت، ٚإَها١ْٝ ايتدًٞ عٓٗٔ يف نجرل َٓٗٔ تعٚداتامل

ٟ َٔ ا٭سٝإ بػٗٛي١، ٚقبٍٛ ايٓػا٤ يًكٝاّ بٓؿؼ املٗاّ ٚا٭عُاٍ ٚيهٔ مبكابٌ َاز

أقٌ َٔ ايطدٌ، ٚتعٌٜٛ ا٭عُاٍ ع٢ً نعـ اـدل٠ ايتؿاٚن١ٝ يًُطأ٠ َع قاسب 

                                                           

"أضقاّ ٚإسكا٤ات سٍٛ ٚنع املطأ٠ يف َكط"، اجملًؼ ايكَٛٞ يًُطأ٠، َتاح ع٢ً 40
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ايعٌُ َٚٔ ثِ قبٛشلا بايكًٌٝ ع٢ً عهؼ ايطدٌ مبا يسٜ٘ َٔ ايتعاَات ٚأعبا٤ 

ن٘ َعاضى ادتُاع١ٝ ػعً٘ أنجط َجابط٠ ٚإقطاض ع٢ً املطايب١ عكٛق٘ نا١ًَ ٚخٛ

ٖٚٛ َا تعذع عٓ٘ ايٓػا٤ بكٛض٠  ،ٌا٫عتكاّ يف قٌ ايعُٛشلصا ايػطض َجٌ اٱنطاب

نبرل٠ ي٬عتباضات ا٫دتُاع١ٝ، َٚٔ ثِ ضنٛر قاسب ايعٌُ شلا يف ايٓٗا١ٜ، ٖٚٞ ٚإٕ 

يف ؼسٜسٖا، ٖٚٞ قا١ُ٥ با٭غاؽ ع٢ً  اَباؾط ناْت اعتباضات قس ٫ ٜهٕٛ يًُطأ٠ زخ٬

٠، ٖٚٛ ا٫غتػ٬ٍ اغتٓازا ملٌٝ َٝعإ ايك٠ٛ ٚاملكًش١ يكاسب ايعٌُ يف َكابٌ املطأ

 منٛشز ؿا٫ت ايتُٝٝع ايػًيب نس املطأ٠.

َٔ ايعٓا١ٜ  انبرل ااؾاْب اٯخط ٚايصٟ تعهػ٘ ٖصٙ اٯضا٤ ٚهب إ٤٬ٜٙ قسض

ٚإعاز٠ املطادع١ ٖٛ ايهٝؿ١ٝ اييت ٜططح بٗا ايٓؿطا٤ ايػٝاغٝني ٚايٓػٜٛني ٚاملطأ٠ 

يؿل املسْٞ ْؿػٗاقه١ٝ متهٝٓٗا يف اجملتُع ع٢ً ناؾ١ املػتٜٛات )بايذلنٝع ع٢ً ا

ُٜكسّ متهني املطأ٠ بايؿعٌ يًُذتُع باعتباضٙ خكِ َٔ سكٛم ايطداٍ  ٚايػٝاغٞ(، ٌٖٚ 

باعتباضِٖ ؾ١٦ فتُع١ٝ، أّ إٔ اـطاب املعين بايتُهني عاد١ يًُطادع١ عٝح ٜهٕٛ 

َٔ َٓع١َٛ أٚغع  اططح قه١ٝ متهني املطأ٠ باعتباضٖا إناؾ١ فتُع١ٝ قت١ًُ، ٚدع٤

اي١ يف اجملتُع، ٚإٔ ٚدٛز املطأ٠ يف اجملاٍ ايػٝاغٞ ئ ٜهٕٛ تعبرلا تٗسف يتشكٝل ايعس

عٔ ْؿػٗا ؾكط ٚإمنا ٖٛ تعبرلا ٚػػٝسا ملكاحل اجملتُع أٚ ايسٚا٥ط ا٫دتُاع١ٝ 

ا٭خط٣ اييت تٓتُٞ شلا )اييت ٫ تػتٓس يًٓٛع( يف ايعٌُ ايػٝاغٞ ٚايعاّ، َٚٔ ثِ عُّٛ 

 شات نؿا٠٤ ٚخدل٠.ايٓؿع ايعاّ خاق١ يف ساٍ ناْت املطأ٠ 

إ٫ إٔ اٱزضاى ايصٖين يتُهني املطأ٠ ٫ ٜهتٌُ إ٫ بايتعطض ٭بعاز أخط٣ َجٌ 

نٞ، ٖٚٞ ػًب عًٝٗا ايطابع ا٭بٟٛ ايبططٜططبٝع١ اجملتُع املكطٟ احملاؾع١، ٚاييت ٜ

طبٝع١ ت٪نس ع٢ً ايتؿٛم ايٓٛعٞ يًصنٛض ع٢ً اٱْاخ، َٔ ناؾ١ اؾٗات )شٖٓٝا، 

َا ٜذلتب ع٢ً شيو َٔ نطٚض٠ غٝاز٠ منط َٔ ايع٬قات إخل( ٚ.. ؾػٝٛيٛدٝا

َع  ٢ا٫دتُاع١ٝ يف ناؾ١ ايسٚا٥ط ٚاملػتٜٛات )اـام ٚايعاّ ع٢ً سس غٛا٤( ٜتُاؾ

ٖصٙ ايكٓاع١، إ٫ إٔ املؿاضق١ تتبس٣ عٓس َعطؾ١ إٔ ٖصٙ ايجكاؾ١ ايصنٛض١ٜ قس متهٓت 

دٓسض بعٝٓ٘، ع٢ً ْٛع/ٛ ٫ ٜكتكط بؿعٌ تطغدٗا ٚقسَٗا َٔ أْٗا تٓتر ْؿػٗا ع٢ً م

مبعين أْ٘ يٝؼ قشٝشا إٔ ايطداٍ ؾكط ِٖ َٔ وًُٕٛ ٖصٙ ايٓعط٠ املتس١ْٝ يًُطأ٠، 

ٚيهٔ مبتابع١ عسز َٔ ايٓػا٤ ٚايتٓاقـ َعٗٔ )أغًبٗٔ َٔ ايػٝسات ايهبرلات غٓا، 

ٚبعض ايؿتٝات ايؿابات( اتهح أْٗٔ ميتًهٔ ْؿؼ ايتكٛض ايصٖين عٔ املطأ٠، ٚسسٚز 

 ٜػًب عًٝٗا ايطابع اؿتُٞ ايكانٞ بعسّ إَها١ْٝ املطأ٠ يًٓذاح ٚايتؿٛم قسضاتٗا، ٚاييت

يف اجملاٍ ايعاّ ٚايػٝاغٞ، ٖٚٛ َا ٜؿػط يف داْب نبرل َٓ٘ ايكسض ايهبرل َٔ ايتعاطـ 
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ٚايتػاَح ايصٟ تبسٜ٘ ٖصٙ ايجكاؾ١ ٚفتُعٗا َع متتع املطأ٠ ٚسكٛشلا ع٢ً بعض َٔ 

اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ شات  ٢إٔ ْطًل عًٝٗا َػُ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ مما ميهٔ

( أٚ ٜػًب عًٝ٘ طابع ا٫غتذاب١ ٚيٝؼ املبازض٠ َجٌ سل Passiveايطابع ايػًيب )

ْاخب١، ٚيف أقك٢ اؿا٫ت ايػُاح شلا بايٓعٍٚ /املؿاضن١ يف ا٫ْتدابات نُكٛت١

١ يف ٚاملؿاضن١ يف املعاٖطات طاملا ناْت تابع١ ٚخانع١ يًػًط١ ع٢ً تسضدٗا )ممجً

ايؿدل املػ٦ٍٛ عٔ املطأ٠ يف ايعا١ً٥، ٚايصٟ ميهٔ إٔ ٜطاؾكٗا يف املعاٖطات أٚ ايػًط١ 

ايػٝاغ١ٝ نُا تؿٗس بصيو املعاٖطات امل٪ٜس٠ يًٓعاّ اؿايٞ يف َكط، أٚ نُا ٖٛ 

اؿاٍ أٜها يف َعاٖطات مجاع١ اٱخٛإ املػًُني، ٚاييت نإ شيو أسس عٛاٌَ 

ٝٗا بك٠ٛ، ٚزٕٚ َعاضن١ َٔ ايؿدل املُاضؽ يًػًط١ تؿذٝع ايٓػا٤ ع٢ً املؿاضن١ ؾ

يف ايسا٥ط٠ ا٭ٚي١ٝ شلا )عاز٠ ا٭غط٠(، يف َكابٌ ايطؾض ايصٟ تبسٜ٘ ٖصٙ ايجكاؾ١ 

ٚايكا٥ُني عًٝٗا يٛقٍٛ املطأ٠ يًُٓاقب ايكٝاز١ٜ ايعًٝا اييت ؼٌُ ق٬سٝات يٮَط 

َٖٚٛا ٜؿػطٙ ٚايٓٗٞ، ٚقسض َٔ ايػًط١ )نُٓاقب ايكها٤، ض٥اغ١ اؾُٗٛض١ٜ(، 

تعكٝبات عسز َٔ ايطداٍ ايصٜٔ زخًٛا يف ْكاف سٍٛ ٚدٛز املطأ٠ يف املٓاقب اؿه١َٝٛ، 

ملا متاضغ٘ املطأ٠ َٔ غًط١ ٚمتًه٘ َٔ ق٬سٝات  اَععذ اٚأدٗع٠ اٱزاض٠ باعتباضٙ أَط

 عهِ َٛقعٗا.

زا يف تٛنٝح ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ عٔ املطأ٠ يف اجملتُع املكطٟ، قس ٜهٕٛ َٔ ااغتطط

املؿٝس إٔ ْتططم شلصٙ ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ يف ن٤ٛ ايتٛظٜع اؾػطايف، أ١ُٖٝ ٖصٙ ايؿهط٠ يف 

ن٤ٛ َا غبل إٔ أؾطْا ي٘ َٔ إٔ ايجٛض٠ َجًت ق٠ٛ زؾع ٚؾطظ يًُطايب ا٫دتُاع١ٝ 

املػهٛت عٓٗا يٛقت طٌٜٛ، ٚاييت ٚدست َتٓؿؼ شلا يف ايجٛض٠، إٕ مل ٜهٔ ٖصا املتٓؿؼ 

٠ َهاؾؿ١ يعٛاٖط بكٝت ؼت ايطَاز يٛقت طٌٜٛ، مبا ؾٝٗا يف قٛض٠ ع٬ز، يهٔ يف قٛض

قهاٜا املطأ٠ ٚسكٛقٗا، إ٫ أْ٘ هب ا٫ْتباٙ ؿكٝك١ إٔ ايجٛض٠ مل تهٔ شات اْتؿاض دػطايف 

ٚاغع ع٢ً عهؼ املتكٛض يًُطاقب َٔ اـاضز، ؾٓذس إٔ َٓاطل ايكعٝس ٚا٭ططاف ؾُٝا 

١( مل تؿٗس ثٛض٠ نُا نإ ميهٔ إٔ ْطًل عًٝ٘ ٚيٛ بؿهٌ فاظٟ )َكط ايعُٝك

اؿاٍ يف املطنع ٚقاؾعات ايٛد٘ ايبشطٟ ا٭قطب يًُطنع )ايكاٖط٠(، َٚٔ ثِ ؾإٕ 

قه١ٝ َجٌ قه١ٝ املطأ٠ يٝػت َططٚس١ بٓؿؼ ايك٠ٛ يف ٖصٙ املٓاطل، يػٝاب عاٌَ ايسؾع 

شيو )ايجٛض٠(، َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٫عتباضات ايجكاؾ١ احملاؾع١ ٚا٭ب١ٜٛ يًُذتُع 

ُُٜهٔ ايكعٝسٟ، إ ىل داْب تٓاَٞ ا٫عتباضات ايكب١ًٝ، ٚا٭ٚي١ٝ بؿهٌ عاّ، ع٢ً مٛ ٫ 

املطأ٠ َٔ اـطٚز يًُذاٍ ايعاّ يف إطاض املُاضغات ايػٝاغ١ٝ )ضٚابط سساث١ٝ با٭غاؽ(، 

إ٫ أْ٘ هب ا٫يتؿات ٚاٱؾاض٠ إىل إٔ ايتٛظٜع اؾػطايف، ٚغًب١ منط َعني َٔ ايطٚابط 

ْٝأٚيٞ أٚ تكًٝسٟ( كتًـ يف نٌ َٓطك١ ٫ ٜعين إٔ يٝؼ ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ )َس
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ٖٓاى قسض نبرل َٔ ايتؿاب٘ يف تكٛضات ٖصٙ اجملتُعات يًُطأ٠، ٖٚٛ َا ؾٗسْاٙ يف 

نجرل َٔ املكاب٬ت يف عسز َٔ احملاؾعات املدتًؿ١ )املطنع ٚا٭ططاف( ٚبني َٓاطل 

قسض ايتعًِٝ ٚايجكاؾ١ ضٜؿ١ٝ أٚ َُٗؿ١(، ٚبني ؾ٦ات ادتُاع١ٝ كتًؿ١ يف  - )سهط١ٜ

طاضن١ٝ ٚٚظا٥ـ ايتٓعِٝ إٔ ْععٚٙ يف داْب َٓ٘ إىل إٔ اشلايصٟ ؼٛظٙ، ٖٚٛ َا ميهٔ 

ا٫دتُاعٞ بٗا قسض نبرل َٔ ايتساخٌ ٚا٫ظزٚاد١ٝ َٔ سٝح إٔ ايتكػِٝ ايطبكٞ يٝؼ 

 ابايهطٚض٠ تكػِٝ ٚانح ٚسسٟ، سٝح أْ٘ يف بعض املٓاطل ايؿطز ايٛاسس ًٜعب أزٚاض

ٓذسٙ َٛظؿا يف ايكباح ٚيف املػا٤ ًٜعب زٚض آخط يتشػني زخً٘ نإٔ ٜهٕٛ َتعسز٠، ؾ

، ؾ٬ح أٚ مياضؽ أٜا َٔ ا٭عُاٍ امل١ٝٓٗ )يف ساي١ املٓاطل ايطٜؿ١ٝ أٚ َج٬ غا٥ل تانػٞ

إخل، ٖٚٛ ٫ ٜعطٝ٘ ثكاؾ١ ادتُاع١ٝ ٚش١ٖٝٓ ٚانش١ َٚتبًٛض٠، ٚإمنا ٖٞ .. املُٗؿ١(

ٚيف داْب آخط ٖصا ٜسؾعٓا  41غٗا يف ايٛقت شات٘،خًٝط أٚ َعٜر َٔ َتػرلات عس٠ مياض

يًٓعط يف َتػرل َطتبط بايتكػِٝ ايطبكٞ ٚايٛظٝؿٞ ايػابل ٖٚٛ املتػرل ايتعًُٝٞ 

ؾبايٓعط يطبٝع١ ايع١ًُٝ ٚاحملت٣ٛ ايتعًُٝٝني يف َكط، لس أُْٗا ٫ ٜػعٝإ ٭نجط 

ا٭سٝإ املساخٌ ٘ ؾكط، ٚيف بعض كيػعٞ ٱملاّ املتًكٞ بتؿاقٌٝ ؽكَٔ ايتًكني، ٚا

ايتكًٝس١ٜ يًتدككات، ٚيٝؼ اؿسٜح ٚآخط َا ٚقٌ ي٘ ايتدكل، َٚٔ املعطٚف إٔ 

ايتطٛضات اييت تكاسب ايتدككات يٝػت ؾكط َكتكط٠ ع٢ً اؾٛاْب ايؿ١ٝٓ 

يًتدكل، ٚيهٓٗا ؼٌُ أبعازا ؾًػؿ١ٝ ٚق١ُٝٝ َطتبط١ بايتكٛض عٔ اؿٝا٠ ٚاجملتُع 

عي١ ٚا٫ْؿكاٍ ايؿهطٟ ٚايجكايف يًطايب َٔ خ٬ٍ ٚاملعطؾ١، َا ٜٓتٗٞ عاي١ َٔ ايع

سكط ايط٬ب ٚفا٫ت َعطؾتِٗ بتدككاتِٗ ع٢ً مٛ داف ٚاختعايٞ ٫ ٜكسّ شلِ 

 42قِٝ أٚ أْػام ؾهط١ٜ َعطؾ١ٝ نتسعِٝ ؾهط٠ املػاٚا٠ أٚ املٛاط١ٓ. ١أٜ

 

 الدولة يف وصس:املسأة والطمطة/ -2

ِٗ ايػٝام ايصٟ تتشطى ؾهٌ ايػًط١ ايػٝاغ١ٝ يف َكط ٖٛ عاٌَ أغاغٞ يف ؾ

ؾٝ٘ املطأ٠ املكط١ٜ، ٚنصيو يف ؼسٜس إَهاْٝات سكٛشلا ع٢ً سكٛقٗا املس١ْٝ 

ٚايػٝاغ١ٝ َٔ عسَ٘، ؾ٬ ىؿٞ إٔ ايسٚي١ املكط١ٜ يسٜٗا يف اجملٌُ تكٛضات دس 

قاؾع١ ٚداَس٠ عٔ اؾُاعات ٚايؿ٦ات ا٫دتُاع١ٝ ؾٝٗا، ٚزٚض ٖصٙ ايؿ٦ات يف خس١َ 

                                                           

ٜجط ايكعٝس؟ قاٚي١ أٚي١ٝ يًؿِٗ ٚزع٠ٛ يًٓكاف"، دسي١ٝ،  أمحس قُس أبٛ ظٜس، "ملاشا مل41

 http://is.gd/H26phyايطابط:

، دطٜس٠ ايؿطٚم املكط١ٜ، َتاح 1021غبتُدل  50خايس ؾُٗٞ، "ق١ٓ ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف َكط"، 42
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بكا٤ ٖصٙ ايػًط١ ٚقٝاَٗا بٛظا٥ؿٗا، بني ؾ٦ات زاع١ُ يًٓعاّ  ايػًط١، ٚاغتُطاض١ٜ

ٚبعهٗا ٜهٕٛ يف نجرل َٔ اؿا٫ت أسس املهْٛات ايعه١ٜٛ شلا َٚكسض إَسازٖا بايٓدب١ 

ٚايعٓاقط ايٛظٝؿ١ٝ )ٖٚٛ َا وٌُ بعس َٓاطكٞ ٚدػطايف يف بعض ايؿذلات َٔ عُط 

اييت نإ اؾع٤ ا٭ندل َٔ ايػًط١ يف َكط، َجٌ ايػٓٛات ا٭خرل٠ َٔ سهِ َباضى ٚ

نبت٘ اؿان١ُ ٚاملكطبني َٓٗا َٔ قاؾعات بعٝٓٗا يف ايسيتا، ٚنإ ٖٓاى إقكا٤ 

يبك١ٝ املٓاطل( ٚبني ؾ٦ات ادتُاع١ٝ أخط٣ بأٚناع ادتُاع١ٝ ٚغٝاغ١ٝ ٚقا١ْْٝٛ كت١ً 

َٚٔ ثِ ٜهٕٛ اشلسف ٖٛ اغتُطاض١ٜ ٖصا ايٛنع، ٖٚٓا تدلظ نُجاٍ ٚنع١ٝ املػٝشٝني 

تػبب اي١ املكط١ٜ، باعتباضٖا ؾ١٦ ادتُاع١ٝ َُٗؿ١ ٚعطن١ ي٬نطٗاز، ٚاييت ٜيف اؿ

ٚنعٗا املدتٌ شيو ايػًط١ باعتباض إٔ ايسٚي١ ٚايػًط١ ُٖا قُاَا ا٭َإ  يف

ايسٚي١ ٫غتُطاضٙ  ٢ٚاؿُا١ٜ شلصٙ ايؿ١٦ َٔ ا٭خطاض احملت١ًُ اجملتُع١ٝ، َٚٔ ثِ تػع

، ٚبني ؾ٦ات تٛادسٖا َِٗ ٱبكا٤ ا٭شضع ست٢ يٛ نإ بٝسٖا بعض أزٚات املعاؾ١

ايسؾاع١ٝ ٚا٭١َٝٓ يًػًط١ قٌ تأٖب ٚاغتُطاض١ٜ باعتباض أْٗا َكسض يًتٗسٜس )ٖٚٓا 

قس تهٕٛ تٝاضات اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ ٖٞ املجاٍ ا٭بطظ، َع ايتأنٝس ع٢ً إٔ سسٚز ايتٗسٜس 

تكبٌ ايػًط١  ٫بس إٔ تبكٞ يف سسٚز املكبٍٛ ٚاملػُٛح ي٘ َٔ ايػًط١( َٚٔ ثِ ٫

 غطٚز ٖصٙ ايؿ٦ات ٚغرلٖا عٔ ايسٚض ايتكًٝسٟ ايصٟ تكّٛ ب٘.

ُٜتٛقع إٔ ؽتًـ  ٖصٙ ايط١ٜ٩ احملاؾع١ ٚايطدع١ٝ يًسٚي١ عٔ اجملتُع ٚؾ٦ات٘ ٫ 

نجرلا عٓس ايتططم يًُطأ٠، ٚمتهٝٓٗا ٚسكٛقٗا ؾايسٚي١ شلا تكٛض قاؾغ عٔ زٚض املطأ٠ 

"طبٝعتٗا"، ٖصا ٜتهح يف قاب١ًٝ ايسٚي١ ـاع١ٝ يَٚس٣ ١ُ٥٬َ ايٛظا٥ـ ٚاملطانع ا٫دتُ

ٚايكػط٣، إ٫  ٢ٚدٗاظٖا يتٛادس املطأ٠ يف َٓاقب اـس١َ ايعا١َ يف املػتٜٛات ايٛغط

أْ٘ ٫ ٜهُٔ زا٥ُا تطقٝتٗا يًُٓاقب ا٭ع٢ً، َٚٔ ثِ ؾإٕ ايٓػا٤ ٜؿهًٔ نت١ً نبرل٠ 

قسضت إٔ ْػب١ ايٓػا٤  َٔ املٛظؿني يف ايكطاع ايعاّ ٚأدٗع٠ اٱزاض٠ )بعض ايتكسٜطات

%، ٚايٓػا٤ 5211ـاملتٛادسات يف ٚظا٥ـ اٱزاض٠ ايعًٝا بايكطاع اؿهَٛٞ تكٌ ي

%، ٚايٓػا٤ ع٢ً 5111ـاملتٛادسات يف َٓاقب بسضد١ َسٜط عاّ بايكطاع اؿهَٛٞ تكٌ ي

، 43(1020/1022% يعاّ 516ـزضد١ ٚظٜط ؾأع٢ً بايكطاع اؿهَٛٞ ْػبتٗٔ تكٌ ي

َٔ املطأ٠ يف ايٛظا٥ـ ايعًٝا بايكطاع اؿهَٛٞ تكٌ  بإمجايٞ ْػب١ َؿاضن١

ٚقٝاغا ع٢ً ٖصٙ ايٓػب ٚبػشبٗا ع٢ً املػتٜٛات اٱزاض١ٜ ا٭ز٢ْ َٔ املتٛقع 44%،5211ـي

                                                           

، اجملًؼ ايكَٛٞ 1021أغػطؼ  9أضقاّ ٚإسكا٥ٝات سٍٛ ٚنع املطأ٠ يف َكط، 43
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إٔ تهٕٛ ْػب ايٓػا٤ أندل، ٖٚٛ ايتٛادس ايصٟ ٜطاٙ ايبعض يف اجملتُع ٚخاق١ ايطداٍ 

َعِٗ، سٝح ٜطٕٚ إٔ اضات عٓ٘ اؿٛ ابا٠ يًُطأ٠ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ نؿؿتْٛع َٔ احمل

سعا َٔ ايطدٌ يف زخٍٛ دٗاظ ايسٚي١، َٚا وًُ٘ شيو َٔ اَتٝاظات شلا  املطأ٠ أٚؾط

ُٜشطّ ايطدٌ َٓ٘، ٖٚٞ احملابا٠ اييت ٜط٣ ٖ٪٤٫  ٚقسض نبرل َٔ ا٫غتكطاض ايٛظٝؿٞ 

ايطداٍ أْٗا بسٚضٖا متتس يًُطأ٠ أٜها يف َٛنع َتًكٞ اـس١َ َٔ دٗاظ ايسٚي١، سٝح 

ٌ عًٝٗا إٔ تٓذع َا تطٜسٙ َٔ خسَات َٚكاحل زاخٌ دٗاظ ايسٚي١ ع٢ً مٛ أغطع ُٜػٗ

َٓٗٔ، إ٫ أْ٘ بتٛغٝع ايٓكاف، ٚايبشح يف أنجط َٔ اػاٙ، ٫ ميهٔ ايتعٌٜٛ ع٢ً ٖصا 

ايطأٟ ٫عتباض أغاغٞ ٖٚٛ إٔ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ يف َكط بٗا قسض نبرل َٔ ايؿدك١ٓ 

ٜػٝب عٔ تكسميٗا ا٫سذلاؾ١ٝ ٚامل١ٝٓٗ، ٚبايتايٞ ٚا٫عتُاز ع٢ً شات١ٝ َكسّ اـس١َ، ٚ

ؾاملٛظـ ايعاّ ٖٛ املكطض يهٝؿ١ٝ ٚغطع١ إلاظ املٗاّ ٚاـسَات يًُٛاطٓني، ٖٚٛ َا 

عهسٙ اػاٖات عسز َٔ املٛاطٓني بأْ٘ ٫ ؾطم يف اؿكٍٛ ع٢ً اـس١َ بني ايطدٌ 

ُٜسضى بٗا ايطدٌ  يف اجملتُع متٝٝع املطأ٠ َٔ ٚاملطأ٠، إ٫ أْ٘ ٜ٪ؾط َط٠ أخط٣ يًهٝؿ١ٝ اييت 

 عسَ٘ يف َكابً٘ يف ْطام اؿكٍٛ ع٢ً اـس١َ ايعا١َ.

يف إطاض ايتعطٜـ بسٚض املطأ٠ املكبٍٛ َٔ داْب ايسٚي١ ٚايػًط١ يف َكط، ضمبا قس 

ٜؿٝسْا إٔ ْتططم يًططٜك١ اييت تتعاٌَ بٗا ٖصٙ ايػًط١ َع َطايب املطأ٠ ٚسكٛقٗا، يف 

إٔ متاضغ٘ َٔ أزٚاض ادتُاع١ٝ ٚغٝاغ١ٝ، ٖٚٛ َا ٜتطًب قسض  إطاض َا تطاٙ َكب٫ٛ يًُطأ٠

نبرل َٔ اؿصض ٚايتسقٝل يف قا٫ٚت ايػًط١ ٫غتشساخ نٝاْات يًتعبرل عٔ قهاٜا 

املطأ٠ نُا ٖٛ اؿاٍ يف اجملًؼ ايكَٛٞ يًُطأ٠، ٖٚٛ يف بعض ايٓٛاسٞ قس ٜهٕٛ َ٪ؾط 

ٜهٕٛ يف إطاض قا٫ٚت ايسٚي١  َهًٌ ٫ٖتُاّ ايػًط١ بكهاٜا املطأ٠ ٚسكٛقٗا، ٭ْ٘ قس

يتأَِٝ قه١ٝ املطأ٠ نػرلٖا َٔ ايكهاٜا ٚايكطاعات نايعُاٍ َٚا خ٬ؾ٘، َٔ قهاٜا 

(، يهٓٗا يف corporationsٚقطاعات، َٔ خ٬ٍ تأغٝؼ نٝاْات يًتعبرل عٓٗا )

سكٝك١ ا٭َط ؽهع يػٝطط٠ ايسٚي١، أٚ ع٢ً أقك٢ تكسٜط ٫ ميهٓٗا ايتشطى إ٫ يف 

طغّٛ شلا َٔ داْب ايسٚي١، ع٢ً مٛ ميهٓٗا َٔ ظٜاز٠ إسهاّ غٝططتٗا ع٢ً اٱطاض امل

اجملتُع نهٌ ٚسطنت٘، ٚقطع ايططٜل أَاّ أٟ قا٫ٚت َٔ خاضز ٖصٙ ايهٝاْات 

ٚيف ايٛقت  45يًُطايب١ عكٛقٗا ع٢ً اعتباض ٚدٛز ممجٌ ؾطعٞ غٝتٛىل ٖصٙ امل١ُٗ،

ٕ سكٛم املطأ٠ باعتباضٖا أسس شات٘ إعطا٤ قٛض٠ بطاق١ عٔ ايٓعاّ ايػٝاغٞ، خاق١ أ

ايؿ٦ات ا٭نجط عطن١ يًتُٗٝـ يف ايعامل قاض َٔ ايكهاٜا شات ا٭بعاز ايعامل١ٝ 
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ٚايه١ْٝٛ، ٚاييت تهع ايػًط١ زا٥ُا ؼت نػط نطٚض٠ َٛانبتٗا ٚتهٝٝـ أٚناعٗا 

َعٗا، زٕٚ إٔ ٜٓؿٞ شيو ٚدٛز فٗٛزات ٚعٓاقط زاخٌ ٖصٙ ايهٝاْات تتُتع بكسض َٔ 

ٚقاٚي١ ايتػٝرل، إ٫ أْٗا ػاب٘ بطبٝع١ ٖصٙ ا٭دٗع٠، ٚسسٚز ٚق٬سٝات ا٫غتك٬ٍ 

سطنتٗا، َٚا ٜعٜس َٔ ٖصٙ ايٓعط٠ اؿصض٠ يف تٓاٍٚ ٖصٙ ايهٝاْات، َا متاضغ٘ ايػًط١ 

َٔ تهٝٝكات ع٢ً اجملاٍ ايعاّ َٔ د١ٗ، ٚع٢ً املطأ٠ ع٢ً مٛ خام يف خهِ ا٭سساخ 

ٛاٌَ تعُل َٔ استُا٫ت غ٤ٛ ١ْٝ ػاٙ ايػٝاغ١ٝ اييت تؿٗسٖا َكط، ٖٚٞ نًٗا ع

ٖصٙ اجملٗٛزات. ٜٚهؿٞ يًتسيٌٝ ع٢ً ٖصٙ ايٓعط٠ ؾسٜس٠ ايطدع١ٝ ٚاحملاؾع١ اٱؾاض٠ 

ملجايني ؾسٜسٟ ايٛنٛح أٚشلُا َا نإ َٔ ضؾض دٗاظ قها٤ فًؼ ايسٚي١ يسخٍٛ 

ٚتعٝني عسز َٔ ايؿتٝات نأعها٤ ؾٝ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ تٛادس املطأ٠ يف أدٗع٠ قها١ٝ٥ 

أخط٣، ٖٚٛ ايطؾض ايصٟ اَتس ملطايبات َٔ أعها٤ ْازٟ قها٠ فًؼ ايسٚي١ يًتشكٝل 

َع َطؾت ايت٬ٟٚ ملا طًبت٘ َٔ تؿػرل عٔ أغباب ايطؾض، ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٚدٛز ْل 

،يف زغتٛضٟ  ٚخًٛ سطن١ احملاؾعني َٔ أٟ اَطأ٠ ع٢ً اٱط٬م، 46ٖصا ايكسز

يعسّ أًٖٝتٗا يتٛىل شيو املٓكب يف  ٚا٫نتؿا٤ بتٛادسٖا يف َٓاقب ْٛاب احملاؾعني،

 47ٖصا املس٣ ايعَين.

، ناؾؿ١ يًهجرل عٔ 1022ناْت ايػٓٛات اي٬سك١ ع٢ً ايجٛض٠ املكط١ٜ َٔ بعس 

ايهٝؿ١ٝ ٚايص١ٖٝٓ اييت ُتسضى بٗا ايسٚي١ ٚايػًط١ يف َكط املطأ٠ ٚسكٛقٗا ع٢ً ناؾ١ 

ٖٚٞ بايطبع -َع املطأ٠ املػتٜٛات، يعٌ أبطظ ٖصٙ ايكٛض يف تعاطٞ ايسٚي١ أٚ ايػًط١ 

ٖٛ ايكسض ايهبرل  -ض١ٜ٩ قاؾع١، ٚتكًٝس١ٜ يًُطأ٠، ٚتهتػٞ ببعض ايكبػ١ ايس١ٜٝٓ

 -أٚ غرلٖا َٔ ايؿ٦ات اجملتُع١ٝ-َٔ ايعٓـ، ٚايتٛغع يف اغتدساَ٘، َت٢ خطدت املطأ٠ 

 عٔ ايػٝام أٚ ايسٚض ا٫دتُاعٞ احملسز ٚاملطغّٛ شلا، أٚ ع٢ً ا٭قٌ ايصٟ تكطٙ ايػًط١ يف

َكط ٚأدٗعتٗا، يعٌ ايس٫ي١ ا٭ندل ع٢ً ٖصا املؿٗس ٖٛ أسساخ ايعٓـ املُاضؽ نس 

املطأ٠ اييت ناْت ؽطز يًتعاٖط أٚ ايؿاضع يًتعبرل عٔ َطايبٗا ٚتٛدٗاتٗا، ٖٚٛ َا 

ناْت تٛادٗ٘ أدٗع٠ ا٭َٔ بهٌ عٓـ ٚق٠ٛ زٕٚ تٛضع، ٚتكاسبٗا اٯي١ ٱع١َٝ٬ 

 تدلٜط ٖصا ايعٓـ، ٚؼٌُٝ املطأ٠ اييت تعطنت شلصٙ املًُٛن١ يًسٚي١ أٚ ايكطٜب١ َٓٗا يف

ايتذطب١ ايكاغ١ٝ يًُػ٦ٛي١ٝ عُا ؿل بٗا، ٚايعٛز٠ يتصنرل املطأ٠ بهطٚض٠ ػٓب ٖصٙ 

                                                           

يف أٍٚ اغتشكام يًُطأ٠ بعس ايسغتٛض...فًؼ ايسٚي١ ٜطؾض تعٝني قانٝات..ٜٚعًٔ فًؼ ايسٚي١ 46
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ا٭َانٔ ٚإٔ "تكط يف بٝتٗا" سؿاظا ع٢ً نطاَتٗا، ٖٚٓا تدلظ ٚاقعتني ؾسٜستٞ 

املتعاٖطات يف ؾدلاٜط  ايٛنٛح ٚايس٫ي١، أٚشلُا سازث١ ا٫عتسا٤ ع٢ً ايؿتٝات املكطٜات

ٚاي٬تٞ مت إخهاعٗٔ يهؿٛف عصض١ٜ، ع٢ً مٛ َجٌ قس١َ يًطأٟ ايعاّ، ٖٚٞ  1022

ا٫تٗاَات اييت أنست أدٗع٠ ايكٛات املػًش١ ايكٝاّ بٗا ٚمل تٓؿٝٗا، ٚإٕ ناْت ٖٓاى 

قا٫ٚت يتدلٜط شيو يًتأنس َٔ عصض١ٜ ٖصٙ ايؿتٝات، ٚيت٬يف أٟ استُا٫ت باتٗاَات 

 ١مماضغات دس ضدعٖٝٚٞ  48ملػًش١ يف املػتكبٌ با٫عتسا٤ ع٢ً ٖ٪٤٫ ايؿتٝات،يًكٛات ا

ؿطض ُٖٝٓتٗاع٢ً املٛاطٓني ا٭ٚىل يًػًط١ي تشسٜج١ٝا٫ٚت اياحملإطاض  ْؿأت يف

، إ٫ أْٗا تعهؼ َس٣ مجٛز ايػًط١ ٚعسّ قسضتٗا ع٢ً تطٜٛط آيٝاتٗا امٚسٝعِٖ اـ

ايع١َٝٓ ٚتعسز تطٛضات ام بطغِ ايعاّ ٚاـٚخطابٗا ػاٙ املٛاطٓني ٚسسٚز اجملايني اي

ػٝطط٠ غؼ ي٪ُتعطف اجملاٍ اـام ٚسسٚزٙ ُٚت ٚاييت49،املتػرلات ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ

نذع٤ َٔ  ع٘ شلا،اهإخ٢ أضازت )اؾػس يف ٖصٙ اؿاي١( ٚايػًط١ ع٢ً ٖصا اؿٝع َت

ظا٥ؿٗا ع٢ً مٛ ىسّ ٚ(،Biopowerُعطف مبؿّٗٛ ) ؾُٝا ػاضب ايػًط١ ايتشسٜج١ٝ

 50ٚأٖساؾٗا، اييت قس ٜهٕٛ أسساٖا ايطزع ٚاٱخهاع يف سس شات٘.

اؿازث١ ايجا١ْٝ ٖٞ تًو اؿازث١ اييت ُعطؾت بٛاقع١ أسساخ فًؼ ايٛظضا٤، ٖٚٞ 

اؿازث١ اييت ؾٗست ْعٍٚ قٛات اؾٝـ يؿض اعتكاّ فًؼ ايٛظضا٤ يف زٜػُدل 

ايؿتٝات املتعاٖطات يف  ، ٚيف إطاض ع١ًُٝ ايؿض قاَت قٛات ا٭َٔ بػشٌ أسس1022

ايؿاضع، ٚػطٜسٖا َٔ ٬َبػٗا، ٖٚٞ ايكٛض٠ اييت غطٜعا َا ٚدست غبًٝٗا يًتدلٜط َٔ 

بتٛادسٖا يف  ٥ٝاداْب ايٓعاّ، ٚاٯي١ اٱع١َٝ٬ ايتابع١ ي٘ بإٔ ايؿتا٠ ٖٞ املصْب١ َبس

ًٗا ٖصا املهإ، ٚباضتسا٥ٗا مل٬بؼ ٜػٌٗ ايتذطز َٓٗا، ٖٚٞ املُاضغ١ اييت ٚدست غبٝ

يٲؾ٬ت َٔ أٟ َػا٤ي١ أٚ ؼكٝكات داز٠، ٖٚٞ مماضغات تهؿـ عٔ قسض ا٫َتٗإ 

ايهبرل يًُطأ٠، ٚتأنٝس أسك١ٝ ايػًط١ يف اغتباس١ دػسٖا، ٚيػٝاب اؿسٚز ايؿاق١ً 

 بني اجملاٍ اـام ٚايعاّ.

 : 2111والعىمية الطياضية يف وصس بعد  ثاٌيا: املسأة
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ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ يف َكط ٚاجملاٍ ايعاّ بعس اتػُت َؿاضن١ ٚتٛادس املطأ٠ يف  

ايػٝاغ١ٝ، ٚاملٛاطٓات املكطٜات بأْٗا َؿاضن١ نا١ًَ َٔ ناؾ١ ايتٝاضات  1022ثٛض٠

ػات، غٛا٤ ناْت ٖصٙ املؿاضن١ يف قٛض٠ اغتشكاقات اْتداب١ٝ، َؿاضن١ يف ػٝاملغرل 

اجملاٍ ايػٝاغٞ  ايتعاٖطات، أٚ يف ايؿها٤ات ا٫يهذل١ْٝٚ ٚاي٬تٞ ٚدسٕ َتٓؿػا شلٔ يف

ٚايعاّ بعس ايجٛض٠ ع٢ً مٛ ٚانح ٫ ميهٔ إْهاضٙ أٚ ايكؿع ؾٛق٘، ٚأٚدس ساي١ َٔ 

ايتؿا٩ٍ بكسض٠ ٖ٪٤٫ ايٓػ٠ٛ ع٢ً ايٓهاٍ، َٚٔ ثِ إَها١ْٝ سكٛشلٔ ع٢ً سكٛقٗٔ يف 

ُٜععظ َٔ املٛاط١ٓ بؿهٌ أعُل ٚأنجط عساي١ مبا ٜهؿً٘ َٔ  ا٭َس ايكطٜب، ع٢ً مٛ 

ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ، إ٫ أْ٘ بعس َطٚض ث٬خ غٓٛات َٔ ايجٛض٠  ٢ملعٓمتهني يًُطأ٠ با

ٚتكًب عسز َٔ أْع١ُ اؿهِ ٚايك٣ٛ ايؿاع١ً غٝاغٝا يف َكط، لس تٛادس املطأ٠ 

َٚؿاضنتٗا ايػٝاغ١ٝ عاد١ يكسض نبرل َٔ املطادع١ ٚايتأٌَ ٚإعاز٠ ايٓعط يف طبٝع١ 

٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ املطأ٠ ٖٞ ؾاعٌ ض٥ٝػٞ  ؾُُا ،ٖصٙ املؿاضن١ َٚا ؼًُ٘ َٔ َ٪ؾطات أبعس

ٚأغاغٞ يف ايع١ًُٝ ٚايػٝام ايػٝاغٝني َٔ بعس ايجٛض٠، إ٫ إٔ طبٝع١ ٖصا ايتٛادس أٚ 

املؿاضن١ قس ٜهٕٛ عاد١ يكسض َٔ ايتأٌَ ٚاملعاؾ١، يًٛقٛف ع٢ً أغباب٘ َٚدلضات٘، 

 َٚٔ ثِ َعطؾ١ ا٫يتؿاف ايصٟ وسخ ع٢ً سكٛم املطأ٠ ٚمتهٝٓٗا.

 كأداة يف الصساع الطياضي:املسأة  -1

٫ ىؿٞ إٔ املطأ٠ أٚ فُٛع ايٓػا٤ يف َكط ميجٌ نت١ً نبرل٠ َٔ ايٓاس١ٝ 

ايعسز١ٜ، غرل َتبًٛض٠ اشل١ٜٛ يف ا٭غًب ا٭عِ، ٚميهٔ تؿبٝٗٗا باي٬عب ا٫ستٝاطٞ 

ايصٟ مت ايًذ٤ٛ ي٘، ؿػِ بعض املعاضى ايػٝاغ١ٝ، ٖٚٛ َا متجٌ يف ساي١ ايهٝاْني 

يع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ ع٢ً اَتساز غٓٛات ايجٛض٠ ايج٬خ املان١ٝ )ق٣ٛ اٱغ٬ّ ا٭ندل يف ا

ايػٝاغٞ ممج١ً يف مجاع١ اٱخٛإ املػًُني َٔ د١ٗ، ٚايسٚي١ َٔ د١ٗ أخط٣(، ؾٓذس 

يف  اٚقٜٛ اأغاغٝ ؾاع٬نإ ايعٓكط ايٓػا٥ٞ إٔ -َج٬ يف ساي١ اٱخٛإ املػًُني-

تٝاض غٝاغٞ يف َعاضن٘ ايكػرل٠ ٚاييت  َػاض انطاط اٱخٛإ املػًُني نذُاع١ أٚ

تًت ايجٛض٠ َباؾط٠ ممج١ً يف ا٫ْتدابات غٛا٤ نٓاخبات َٓتُٝات يكٛاعس اؾُاع١ أٚ 

ع٢ً أقك٢ تكسٜط ايكطٜبني َٔ زٚا٥طٖا، ٚنصيو ع٢ً َػت٣ٛ َؿاضن١ ٖصٙ ايعٓاقط 

، ايٓػا١ٝ٥ بسضد١ نبرل٠ نُطاقبات َٚٓسٚبات عٔ اؾُاع١ َٚطؾشٝٗا يف ا٫ْتدابات

ٚنصيو ع٢ً املػت٣ٛ اؿطنٞ ممج٬ يف املعاٖطات ٚايؿعايٝات اييت ناْت تٓعُٗا 

ٚتؿاضى ؾٝٗا اؾُاع١، ٖٚٛ ايسٚض ايصٟ ساٚيت اؾُاع١ اغتجُاضٙ ٱضغاٍ ضغا٥ٌ 

بطامجات١ٝ يًعامل مبس٣ اْؿتاح مجاع١ اٱخٛإ املػًُني ٚقبٛشلا يًعٓكط ايٓػا٥ٞ، 

ايؿ٦ات ا٭قٌ سعا ناملطأ٠، يف إطاض ططح أٚغع ٚعسّ تٗسٜس أدٓستٗا ايػٝاغ١ٝ ؿكٛم 
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غعت اؾُاع١ يتكسِٜ ْؿػٗا ب٘ باعتباضٖا ممج١ً يٲغ٬ّ ايٛغطٞ، املٛانب يًشساث١ 

ٚايتٜٓٛط، يهٔ بايطغِ َٔ شيو ؾإٕ ٖصٙ املؿاضن١ ٫ ت٪ؾط بايهطٚض٠ يًشكٝك١ ؾُٝا 

ع١ُٝٝ يًذُاع١ ٫ طاضن١ٝ ايتٓأٚ َػاٚاتٗا بايطدٌ، ؾبايٓعط يًٜٗتعًل بتُهني املطأ٠ 

تٛدس ْػا٤ يف َهتب اٱضؾاز )أع٢ً ١٦ٖٝ غٝاغ١ٝ زاخٌ اؾُاع١( ٫ٚ ٚدٛز شلا زاخٌ 

فًؼ ؾٛض٣ اٱخٛإ تكطٜبا، إناؾ١ إىل ٚاقع غٝاب ايصات١ٝ اـاق١ باملطأ٠ أٚ ايػٝس٠ 

ي١ تعطٜـ املطأ٠ يف إطاض أايعهٛ يف مجاع١ اٱخٛإ املػًُني، ٖٚٞ اييت تتهؿـ يف َػ

١ ٚايصٟ ٜهٕٛ ع٢ً اعتباض إٔ ٖصٙ ايػٝس٠ أٚ ايعٓكط ظٚد١ أر، أخت أر، اب١ٓ أسس اؾُاع

 ا٭عها٤ زٕٚ ٚدٛز تعطٜـ َػتكٌ بٗا يف ايعاز٠.

يف اؾ١ٗ املكاب١ً أٚ املعػهط اجملاب٘ ممج٬ يف ايسٚي١ املكط١ٜ َٚ٪غػاتٗا  

َٔ غطع١ تطٛض  انبرل اايتكًٝس١ٜ ٚامل٪غػات اٱع١َٝ٬ ايكطٜب١ َٓٗا، ٚاييت أبست قسض

اغتٝعابٗا يك٠ٛ ايعٓكط ايٓػا٥ٞ بعس ايجٛض٠ املكط١ٜ ٚاييت غعت قسض اٱَهإ ٫غتجُاضٙ، 

ٓت١ُٝ يهٝإ املغرل ػٝٝػ١ أٚ املغرل ككٛز ٖٓا املٛاطٓات أٚ املطأ٠ ٚنػب٘ يكؿٛؾ٘، ٚامل

غٝاغٞ بعٝٓ٘، يف ن٤ٛ عسز َٔ اؿكا٥ل أٚشلا إٔ املطأ٠ بايؿعٌ َهٕٛ ٖاّ َٔ َهْٛات 

ايبرلٚقطاط١ٝ )املٛظؿات(، ْٚػب١ نبرل٠ َٔ ايتهٜٛٔ /سٚي١ ٚاٱزاض٠ املكط١ٜاي

ايسميذطايف ملكط، ٖٚٛ ايصٟ تطٛض يطٖإ ٖصٙ ا٭ططاف ع٢ً املطأ٠ يف نجرل َٔ اؾ٫ٛت 

َهتػٝا اييت خانتٗا بعس ايجٛض٠، ٚاييت تعاٜست بك٠ٛ بعس ٚقٍٛ قُس َطغٞ يًشهِ، 

ا٭ططاف َٔ ا٫غتجُاض يف قا٫ٚت اٱخٛإ  ، سٝح متهٓت ٖصٙٚقطٜحَباؾط  بطابع

اييت تتػِ بايطدع١ٝ يًُػاؽ عكٛم املطأ٠ ٚاييت ظٗطت بك٠ٛ يف قا٫ٚت متطٜط 

تؿطٜعات َٔ ؾأْٗا اٱنطاض ٖٚهِ فُٛع١ َٔ َهتػبات ٚسكٛم املطأ٠ ا٭غاغ١ٝ َجٌ 

ٕ غٓٛات، ٚقٛاْني تكٓني مماضغ١ ختا 9ـَؿطٚع قإْٛ خؿض غٔ ايعٚاز يًؿتٝات ي

َٚٔ ثِ ا٫غتجُاض يف ٖصٙ املداٚف ٚتػص١ٜ ايؿعٛض باـطط ٚاـٛف َٔ  51اٱْاخ،

استُاي١ٝ ا٫ضتساز عٔ ٖصٙ اؿكٛم، سا٫ت اعتسا٤ عٓاقط مجاع١ اٱخٛإ املػًُني 

ع٢ً عسز َٔ ايٓاؾطات ايػٝاغٝات أَاّ ايهاَرلات ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ زٕٚ تٛضع، نُا 

                                                           

إ ٜتادط باٱْاخ"، زعا٤ َٓكٛض، "تعًٝكا ع٢ً َؿطٚع ؽؿٝض غٔ ايعٚاز: ْٗاز أبٛ ايكُكإ: ايدلمل51

 ، َٛقع َكطؽ، َتاح ع٢ً ايطابط: 1021َاٜٛ  29

http://www.masress.com/alwafd/210266 

http://www.masress.com/alwafd/210266
http://www.masress.com/alwafd/210266
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ٚسازث١ ا٫عتسا٤ ع٢ً ايٓػا٤  52، 1021دل نإ اؿاٍ يف أسساخ ا٫ؼاز١ٜ زٜػُ

 53املتعاٖطات أَاّ َهتب اٱضؾاز يف املكطِ.

 ْٜٖٛٝ٘ٚٛ ايتٛظٝـ ايػٝاغٞ يًُطأ٠ ايصٟ اغتُط يف إطاض َعاٖطات ايج٬ثني َٔ 

ٚاييت بايؿعٌ ؾاضى ؾٝٗا عسز نبرل َٔ ايٓػا٤، ٚعُست ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً تكسِٜ 

َٔ اٱمجاع ايٛطين ع٢ً  اهبرل٠ باعتباضٖا دع٤ايكٛض٠ شلصٙ املؿاضن١ ايٓػا١ٝ٥ اي

نطٚض٠ ععٍ اٱخٛإ املػًُني ٚإبعازِٖ عٔ املؿٗس ايػٝاغٞ، ٚتبع٘ َباؾط٠ إزضاى ٚٚعٞ 

َتعاٜس َٔ داْب ايػًط١ ٚزٚا٥طٖا بكسض٠ ايعٓكط ايٓػا٥ٞ ٚقٛت٘ ع٢ً اؿػِ، ٫عتباض 

قسّ شلا يف  ٧از َٛطضغبتٗا املتعاٜس٠ يف ايتعبرل عٔ ْؿػٗا ٚإهٚندل ٖصٙ ايهت١ً، 

َطأ٠ با٭غاؽ، أٚ باعتباضٖا إايعٌُ ايػٝاغٞ، ٚايًعب ع٢ً كاٚؾٗا ا٭غاغ١ٝ باعتباضٖا 

َٔ َهٕٛ ادتُاعٞ )ا٭غط٠ يف ا٭غًب( عاد١ ٖٞ ٚأغطتٗا ٚزٚا٥طٖا يًشُا١ٜ َٔ  ادع٤

داْب ايسٚي١ ٚايػًط١ اؿاي١ٝ، ٚقس مت تطمج١ شيو يف اعتُاز خطاب َباؾط ٚٚانح 

 5ْب ايػًط١ يف اغتٗساف املطأ٠ ٚتعب٦تٗا يكاحل خٝاضات٘ ايػٝاغ١ٝ بعس َػاض َٔ دا

، ٚخاق١ يف ا٫غتشكاقات ا٫ْتداب١ٝ ٚايتكٜٛت١ٝ، ٖٚٛ املٝسإ ا٭بطظ 1025ٜٛيٝٛ 

يًُطأ٠ بعس ايجٛض٠، َٔ سٝح اتػاَ٘ بكسض نبرل َٔ ا٫تػام َع تكٛضات ايػًط١ يف 

، ٚايصٟ غبل اٱؾاض٠ ي٘ يف َٛنع غابل سٍٛ َكط عٔ سسٚز املػُٛح ب٘ غٝاغٝا يًُطأ٠

)اؿكٛم شات ايطبٝع١ ايػًب١ٝ نشل ايتكٜٛت يف ا٫ْتدابات(،نُا ٖٛ اؿاٍ يف 

، ٚايصٟ قاسب٘ مح١ً إع١َٝ٬ َٛد١ٗ ٚإط٬م ٚعٛز َٔ 1025/1029متطٜط زغتٛض 

املػ٦ٛيني َطتبط١ باؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ يًُطأ٠ ممج١ً يف ٚعٛز بعٜاز٠ 

املعاؾات يًُطأ٠ املع١ًٝ بعس إٕ نإ َكتكطا ؾكط ع٢ً املطأ٠ ا٭ض١ًَ ٚاييت ٫ ٜٛدس 

عا٥ٌ شلا، ٚقس تبني َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ املكاب٬ت َع ْػا٤ َع٬ٝت أٚ ٜعاْني َٔ 

نٝل شات ايٝس ع٢ً ؾعاي١ٝ ٖصٙ ايٛعٛز يف نػب املطأ٠ يكاحل خٝاض ايػًط١ بتُطٜط 

ْتدابات ايط٥اغ١ٝ املكط١ٜ، ٚاييت عٍٛ ايٓعاّ ؾٝٗا ع٢ً ا٫غتؿتا٤، ست٢ دا٤ت دٛي١ ا٫

ايعٓكط ايٓػا٥ٞ )باعتباضٙ ٚضقت٘ ايطاع١(، ٖٚٛ ايطٖإ ايصٟ ٜؿػط قسض 

ايعكب١ٝٚايكس١َ ايصٟ أقٝب بٗا ايٓعاّ ع٢ً أثط انؿاض أعساز املؿاضنني يف 

                                                           

، َتاح 1021زٜػُدل  22"ا٫ؼاز١ٜ"، ـؾ١ٓ تككٞ سكا٥ل سٍٛ أسساخ ايعٓـ نس ايٓػا٤ ب52

 http://is.gd/n57xqSع٢ً:

َاضؽ  21َٓعُات ْػا١ٝ٥ تسٜٔ اعتسا٤ اٱخٛإ املػًُني ع٢ً ْاؾطات أَاّ َكط َهتب اٱضؾاز"، 53

 ، دطٜس٠ أقٛات َكط١ٜ، َتاح ع٢ً: 1025

http://is.gd/0vOFtA 

http://is.gd/n57xqS
http://is.gd/0vOFtA
http://is.gd/0vOFtA
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١ َٓ٘ ملطايب١ ا٫ْتدابات، ٚنإ ايتٛد٘ ا٭ندل يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ايتابع١ ي٘ أٚ ايكطٜب

"ْػا٤ َكط" بايٓعٍٚ، ٚمماضغ١ نػٛطٗٔ ع٢ً ايطداٍ يف زٚا٥طٖٔ ا٫دتُاع١ٝ ا٭ٚي١ٝ 

 )ا٭غط٠ إٕ نإ ظٚدا أٚ ابٓا( يًٓعٍٚ ي٬ْتدابات. 

ٚتهؿـ تطٛضات ا٭سساخ ايػٝاغ١ٝ يف َكط، عٔ إٔ املطأ٠ ٖٞ ايططف ا٭نجط 

٬ٍ ايػٓٛات ايج٬خ املان١ٝ، ؼ٬ُ ٚزؾعا يتهايٝـ ايعٌُ ايػٝاغٞ ٚايجٛضٟ يف َكط خ

ٚبايتايٞ ؾإٕ ع٬ق١ املطأ٠ بايعٌُ ايػٝاغٞ بعس ايجٛض٠ تػرل يف اػاٙ ٚاسس ٜتػِ بعسّ 

ايتهاؾ٪، َٔ سٝح إٔ املطأ٠ تتشٌُ أعبا٤ غٝاغ١ٝٚادتُاع١ٝ نبرل٠ َٔ بعس ايجٛض٠، زٕٚ 

١ َػا١ٜٚ يًطدٌ غٛا٤ يف إطاض ايع١ًُٝ ايػٝاغٝ اإٔ ٜكابٌ شيو إعطا٤ٖا سكٛق

ناملهاغب ايدلامجات١ٝاملاز١ٜ، أٚ ست٢ ع٢ً املػت٣ٛ ايكاْْٛٞ ٚاملسْٞ ع٢ً مٛ تهؿٌ 

شلا نٌ َٔ اؿُا١ٜ ٚاملػاٚا٠ َع ايطدٌ ٚايٛقٛف ع٢ً ْؿؼ ايكسّ َٔ ْاس١ٝ 

ا٭١ًٖٝ،يهٓٗا ؾكط تسؾع تهايٝـ باٖع١ غٛا٤ باملعين املازٟ املباؾط ممج٬ يف قسض 

بؿهٌ ممٓٗر ْٚعاَٞ َٔ داْب ايسٚي١ ٚايٓعاّ نُا ا٫ْتٗانات املتعاٜس٠ نس املطأ٠ 

ٖٛ اؿاٍ يف سا٫ت ايتعسٟ ع٢ً املتعاٖطات ايٓاؾطات غٝاغٝا بسْٝا ٚدٓػٝا، 

ٚاغتٗساف أٟ بٛازض يٓعٍٚ املطأ٠ يًتعبرل عٔ َطايبٗا أٚ ا٫ػاٙ ايػٝاغٞ شلا، ٖٚٞ 

أنجط عٓؿا  اْتٗانات ٚإٕ مل ٜهٔ ايٓعاّ يف َكط سسٜح ايعٗس بٗا، إ٫ أْٗا أنشت

َٚٔ خ٬ٍ ايعز بٗٔ يف بعض اؿا٫ت  54ٚتٛغعا، ٚنجرل َٓٗا مياضؽ بؿهٌ عًين،

بؿهٌ َباؾط يًعٌُ ايػٝاغٞ اؿطنٞ يف ٖصٙ ايؿذل٠ َٔ ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ املتٓاسط٠ 

نٓتاز يف بعض اؿا٫ت يػٝاب ايطداٍ ٖٚٛ اؿاٍ يف ساي١ مجاع١ اٱخٛإ املػًُني 

ٜٛيٝٛ ْتاز  5ك٠ٛ يف نٌ تعاٖطاتٗا َٔ بعس َػاض ٚاييت بطظ ايعٓكط ايٓػا٥ٞ ب

بهٌ ثكً٘ ع٢ً  ٢امل٬سكات ا٭١َٝٓ اييت طايت ايعٓكط ايطدايٞ ٚايؿاب يف اؾُاع١ ٚضَ

خطٚز ايٓػا٤ ٚسؿسٖٔ يًتعاٖط َٚتابع١ ٖصٙ ا٭زٚاض، أٚ يتدؿٝـ عب٤ ايهػط ا٭َين 

١ يف اؾُاع١ عٔ ايطداٍ بسؾع ايٓػا٤ نبسٌٜ، خاق١ إٔ أغًب ايعٓاقط ايٓػا٥ٝ

ٜكعب تعكبٗا ٫عتباض غٝاب ًَؿات أ١َٝٓ شلا ع٢ً عهؼ ساٍ ضداٍ اؾُاع١ 

 ٖٚٛ يف ايٓٗا١ٜ ٜهعٗا يف َٛاد١ٗ كاطط َباؾط٠ زٕٚ َكابٌ. 55ٚؾبابٗا،

 حقوق املسأة كطاحة لمصساع الطياضي: -2

                                                           

 1ايٓػا٤ يف اجملاٍ ايعاّ يف َكط"، َٛقع دسي١ٝ،  زايٝا عبس اؿُٝس، ٖٓس أمحس ظنٞ، "اغتباس١ 54

 http://is.gd/XGyvRv، َتاح ع1029:٢ًٜٓاٜط 

، َتاح 1ْٜٛٝ٘"، َٓتس٣ ايبسا٥ٌ ايعطبٞ يًسضاغات، م 50ْٛضإ غٝس أمحس، "اؿطن١ ايط٬ب١ٝ بعس 55

 http://is.gd/s6XELwع٢ً ايطابط:

http://is.gd/XGyvRv
http://is.gd/s6XELw
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٫ ٜؿٛت ٖٓا إٔ ْتعطض يًدطاب املػتدسّ َٔ داْب ا٭ططاف ايػٝاغ١ٝ سٍٛ 

تٓتُٞ ملعػهطٙ، ٚاملطأ٠ اييت تٓتُٞ يًُعػهط اجملاب٘، َا ميجٌ بسٚضٙ ايتذػس املطأ٠ اييت 

ا٭ٚنح يًُطأ٠ نُشٛضا يًكطاع، ست٢ ع٢ً املػت٣ٛ ايه٬َٞ ٚاـطابٞ بني ايططؾني، 

ؾتهؿٞ ْعط٠ ٚاسس٠ حملت٣ٛ خطاب أزٚات اٱع٬ّ ٚايسعا١ٜ ع٢ً ايتًؿاظ أٚ ع٢ً َٛاقع 

ع١ ؾُاع١ اٱخٛإ املػًُني أٚ ايكطٜب١ َٓٗا ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يًؿٝػبٛى ايتاب

ٜٛيٝٛ ٚايٓعاّ اؿانِ سايٝا، ع٢ً إبطاظ متاٜعٖا  5ٚاييت تعُس يف زعاٜتٗا املهاز٠ ملػاض 

ٚمتاٜع ايؿ٦ات املٓت١ُٝ شلا عٔ ايؿ٦ات ا٭خط٣ َٔ ايؿعب اييت ت٪ٜس ايٓعاّ اؿانِ 

املكاضع١ ايؿهط١ٜ، َٔ خ٬ٍ سايٝا يف َكط، ٖٚٓا تعٗط املطأ٠ نأسس أزٚات املباضظ٠ ٚ

اعتُاز خطاب اؾُاع١ ع٢ً إبطاظ زٚض ٚتهشٝات ْػا٤ اؾُاع١ بايػايٞ ٚايٓؿٝؼ 

ٚتػاَٝٗٔ )ايتعطض ي٬عتكاٍ، اٱٜصا٤ ايبسْٞ بايٓعٍٚ يًُعاٖطات، ؾكس ايعٚز ٚا٫بٔ( 

َٔ أدٌ غا١ٜ أزلٞ، يف َكابٌ ايٓػا٤ اييت أبسٜٔ ؾطستٗٔ ٚتأٜسٖٔ يًٓعاّ اؿايٞ يف 

ْتدابات ايط٥اغ١ٝ َٚٔ قبًٗا ا٫غتؿتا٤ ع٢ً ايسغتٛض بايطقل يف ايؿٛاضع، ٖٚٛ ا٫

غًٛى َٓاف يٮخ٬م ٚايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ املكط١ٜ احملاؾع١ اييت "تهطّ املطأ٠"، 

يف َكابٌ ايسعا١ٜ  56َٚٔ ثِ ؾإٕ ٖصا ايؿطٜل بأنًُ٘ ٜؿتكس ي٬يتعاّ ا٭خ٬قٞ.

كابٌ يًتؿٗرل بٓػا٤ اٱخٛإ، ٚتٓتكس َؿاضنتٗٔ يف اٱع١َٝ٬ املهاز٠ َٔ املعػهط امل

ايتعاٖطات ٚاملػرلات باعتباضٖٔ غاعٝات يًتدطٜب، ٚمياضغٔ أؾعاٍ غرل أخ٬ق١ٝ يف 

بعض ا٭سٝإ )ٖٚٛ َا ػ٢ً بك٠ٛ أثٓا٤ اعتكاّ ضابع١ ايعس١ٜٚ ٚاتٗاّ ْػا٤ اٱخٛإ 

طداٍ ٖٓاى( َٚٔ ثِ ؾٗصا باضتهابٗٔ ٭ؾعاٍ َٓاؾ١ٝ يٮخ٬م، ٚا٫خت٬ط املتذاٚظ َع اي

اْعهاؽ يعٜـ زع٠ٛ اٱخٛإ املػًُني، ٖٚٛ َا هس قس٣ ي٘ يس٣ قطاع نبرل َٔ 

امل٪ٜسٜٔ يًٓعاّ اؿانِ يف ٚاملٛاطٓني ٚاملٛاطٓات ايطاؾهني ؾُاع١ اٱخٛإ املػًُني 

١ أْ٘ تبعا يصيو ؾإْ٘ َٔ املباح إٔ ُتذطز املطأ٠ املٓت١ُٝ ؾُاع َٕكط سايٝا، َٚٔ ثِ ٜطٚ

اٱخٛإ املػًُني َٔ سكٛقٗا ٚيف َكسَتٗا سكٛقٗا املس١ْٝ )ناؿل يف اؿُا١ٜ َٔ 

ايتعصٜب، ا٫َتٗإ ٚاٱنطاٙ ع٢ً ا٫عذلاف يف سا٫ت ا٫عتكاٍ(، ٚاييت تهٕٛ يف عطن١ 

 ي٬ْتٗاى يف سا٫ت تعاٖطٖا أٚ خطٚدٗا يًؿاضع.

١ٝ ايهبرل٠ بٝس إٔ نٌ ا٭ططاف ايػٝاغ١ٝ يف َكط تسضى دٝسا َكساض اؿػاغ

ػاٙ ايتعاٌَ َع املطأ٠، ٚضَع١ٜ ايتعطض شلا، مبا ٜعٝٓ٘ َٔ اَتٗإ ٚإش٫ٍ يٝؼ 

                                                           

 16اْتدابات ايعػهط تتطٛض: ضقل ٚأسهإ ٚقب٬ت"، ؾبه١ ضقس اٱخباض١ٜ، .. بعس ضقل ا٫غتؿتا56٤

 ، َتاح ع1029:٢ًَاٜٛ 
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يؿدكٗا ؾكط، ٚيهٔ يؿدل املػ٦ٍٛ عٓٗا غٛا٤ نإ أغط٠، أٚ تٝاض غٝاغٞ، َٚٔ ثِ 

تعُس ٖصٙ ا٭ططاف املتٓاسط٠ يًتعسٟ ع٢ً ْػا٤ ايططف اٯخط بؿهٌ َازٟ ٚبسْٞ ع٢ً 

إخهاع ايططف اٯخط ٚاَتٗاْ٘، ٖٚٓا ٜدلظ َجاٍ عطض اعتباض إٔ شيو أسس أزٚات 

ؾٝسٜٖٛات ؾدك١ٝ يعٚد١ ع٤٬ عبس ايؿتاح يف غاس١ احمله١ُ، ٖٚٛ َا دعٌ نجرل َٔ 

ايػٝسات ٚايؿتٝات مبا ٜتعطنٔ ي٘ َٔ اْتٗانات َٔ نٌ ا٭ططاف قٛض جملٗٛزات 

عطنٔ شلا، ايسعا١ٜ ٚايسعا١ٜ ٚاؿ٬ُت اييت ُتعطف بكهٝتٗٔ، با٫ْتٗانات اييت ٜت

ٜٚطايي باٱؾطاز عٓٗٔ، ٚإعاز٠ ا٫عتباض شلٔ مبشاغب١ املػ٦ٍٛ، ٖٚٛ َا ٫ ٜكـ عٓس 

تٝاضات اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ ٚيف ايكًب َٓٗا )اٱخٛإ املػًُني(، ٚيهٓٗا متتس أٜها يؿتٝات 

ْٚػا٤ أخطٜات َٓتُٝات يتٝاضات غٝاغ١ٝ أٚ َٛاطٓات عازٜات طايتٗٔ ا٫عتسا٤ات، 

 يػبٌٝ يًٓٛض ٚاملعطؾ١ بٗا.ٚٚدست قككٗٔ ا

ٚتبكٞ أٟ َعاؾ١ داز٠ يكه١ٝ املطأ٠ ٚمتهٝٓٗا، ض١ٖٓٝ ٚدٛز إضاز٠ غٝاغ١ٝ 

ٚفتُع١ٝ ٱقطاض ٖصٙ املػاٚا٠، ٚاٱزضاى ايٛانح بإٔ قه١ٝ املطأ٠ ٖٞ قه١ٝ ادتُاع١ٝ 

٫ٚ ٜتٛقع إٔ ٜتِ سًٗا مبععٍ عٔ غرلٖا َٔ ايؿ٦ات ٚايكهاٜا ا٫دتُاع١ٝ ،باَتٝاظ

سٝح إٔ أٟ َعاؾ١ ادتُاع١ٝ ٫بس إٔ تهٕٛ ؾا١ًَ َٔ أدٌ فتُع ٚغٝاغ١ ا٭خط٣، 

أنجط متج٬ٝ، ٚعساي١، ٚاغتكطاض، ٖٚٛ َا ٫ميهٔ إٔ ٜتِ مبععٍ عٔ َتػرلات ٖٝه١ًٝ 

ٚب١ٜٛٝٓ يف فتُعٓا، ٚيف ايػًط١ ايٓاظ١ُ شلصا اجملتُع، ٚقسض نبرل َٔ ايتهاتـ 

ه١ٝ )َػاض ايتؿطٜعات، َػاض ايػٝاغات ٚايتٓػٝل بني ناؾ١ املػاضات يًسؾع بٗصٙ ايك

 إخل(... ايعا١َ، َػاض اـطاب ٚاٱق٬ح ايسٜين، َػاضات تٛع١ٜٛ
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املواطٍة واحلقوق االقتصادية واالجتىاعية لمٍطاءالفصن الجاٌي: 

يف وصس بعد الجوزة 

 عمر سمير خلف

 ممذمت: 

ذلتب عًُٝٗا َٔ تطتبط املٛاط١ٓ مبباز٨ أغاغ١ٝ َٔ َػاٚا٠ ٚتهاؾ٪ ؾطم، َٚا ٜ

سكٛم ٚٚادبات، بعسّ ايتُٝٝع يف ايتُتع بٗصٙ اؿكٛم ٚاؿطٜات ٚايٛادبات بني عٓاقط 

اجملتُع ايٛاسس ع٢ً أغاؽ ايعطم أٚ ايًٕٛ أٚ اؾٓؼ أٚ ايسٜٔ أٚ ا٫ْتُا٤ املٓاطكٞ 

إخل، ٜٚكاؽ َس٣ تكسّ اجملتُعات ٚتطٛض ايسٍٚ مبكسضتٗا ع٢ً تٛقٌٝ ..ٚاؾػطايف

املتعًك١ بتًو اؿكٛم ٚؾطض ناؾ١ ا٫يتعاَات ٚايٛادبات املكاب١ً شلا ناؾ١ اـسَات 

إىل ٚع٢ً اؾُٝع زٕٚ متٝٝع بِٝٓٗ يٮغباب غايؿ١ ايصنط، عٝح ٜٓتُٞ ايؿطز إىل ٖصا 

ايهٝإ ا٫دتُاعٞ املػ٢ُ بايسٚي١ ٭ْٗا ٖٞ َٔ ؼؿغ عًٝ٘ ٖصٙ املباز٨ ٚتًتعّ 

يٝ٘ إا٭ؾطاز يهٌ َا ٜػتطٝعٕٛ ايًذ٤ٛ  بهُاْٗا ي٘ ٚؾُٝع َٔ سٛي٘ ٚإ٫ ؾػٛف ٜتذ٘

يتشكٝل ٖصٙ املػاٚا٠ ٚايعساي١ أٚ ست٢ اي٬َػا٠ٚ اييت ؽسّ َكاؿِٗ زٕٚ تكٝس 

 بػًطات ٖصٙ ايسٍٚ.

نإ ٖٓاى سسٜح  ،ٚيف اؿاي١ املكط١ٜ ؼسٜسا ،ٚاؿل أْ٘ ٚبعس ايجٛضات ايعطب١ٝ

ايؿطم ٚسكٛم ا٭قًٝات َهجـ سٍٛ املٛاط١ٓ َٚس١ْٝ ايسٚي١ َٚباز٨ املػاٚا٠ ٚتهاؾ٪ 

ٚاملُٗؿني، ٖصا اؿسٜح انتػت ب٘ مجٝع بطاَر ا٭سعاب املكط١ٜ ع٢ً اخت٬ف 

تٛدٗاتٗا ٚؾُٗٗا شلصٙ املباز٨ ٚؾل َطدعٝاتٗا املدتًؿ١، نُا ظٗط يف خطابات ايػًط١ 

املكط١ٜ يف أنجط َٔ َٓاغب١ ٚأنجط َٔ َطس١ً، يهٔ ٌٖ اْعهؼ ٖصا ع٢ً قٓاعات 

اـاَؼ ٚايعؿطٜٔ َٔ ٜٓاٜط، ٚع٢ً غٝاغات اؿهَٛات املتعاقب١ مبا  املٛاطٓني بعس ثٛض٠

خسّ اؾُٝع ٚبايتشسٜس ايؿ٦ات اييت ُٖؿت يف ظٌ غٝاغات ايٓعاّ ايصٟ قاَت ايجٛض٠ 

نسٙ أّ ٫؟ ٚإىل أٟ َسٟ تأثطت ب٘ ايٛقا٥ع ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ اييت تعاجل اؿكٛم 

بٌٝ يتشكٝل عساي١ ادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًُطأ٠ املكط١ٜ نػ

 َٓؿٛز٠ ٚناْت ٖسؾا َطؾٛعا يف َٛد١ ايطبٝع ايعطبٞ بطَت٘؟

ٖصا َا ؼاٍٚ ٖصٙ ايٛضق١ اٱداب١ عًٝ٘ بايتشسٜس ع٢ً أنجط َٔ َػتٟٛ أُٖٗا  

اؾسيٝات املطتبط١ بأٚي١ٜٛ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ع٢ً ايػٝاغٞ املسْٞ أٚ ايعهؼ؟ 

ايسٚي١ َٚٛقع املطأ٠ َٓٗا، ثِ بعس شيو ضقس ٚؼًٌٝ َس٣ ٚدسي١ٝ سكٛم ايؿطز ٚ
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ايتطٛض يف اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًٓػا٤ يف َٝازٜٔ ايكش١ ٚايعٌُ 

ضض ايٛاقع ع٢ً أغتٛض١ٜ أٚ ايػٝاغات ايع١ًُٝ ع٢ً ٚاٱغهإ غٛا٤ يف ايٓكٛم ايس

 ايٓشٛ ايتايٞ:

 وانمذنً:  جذنٍت أونىٌبث االلتصبدي واالجتمبػً ػهى انسٍبسً 

يف عامل ايّٝٛ مل ٜعس غ٬ٗ ؾكٌ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ عٔ ايػٝاغٞ ٚاملسْٞ 

يف اؿسٜح سٍٛ املٛاط١ٓ ٚاؿكٛم ٚاؿطٜات، ٫ َٔ سٝح ا٭ٚيٜٛات أٚ ست٢ َٔ سٝح 

املهاَني، إش ٫ اغتكطاض غٝاغٞ زٕٚ اغتكطاض اقتكازٟ ٚادتُاعٞ أبػط َعاْٝ٘ سكٍٛ 

ٝاَٗا بٛادباتٗا، ٚإشا ناْت ٖصٙ ايؿطن١ٝ قشٝش١ إىل ايٓاؽ ع٢ً سكٛقٗا َكابٌ ق

سس نبرل يف ا٭ٚناع ايعاز١ٜ ؾإْٗا تكبح أنجط قش١ ٚزق١ يف ا٭سٛاٍ ا٫ْتكاي١ٝ 

ٚخكٛقا بعس ايجٛضات اييت اَتعدت ؾٝٗا املطايب ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ مبج٬ٝتٗا 

أٚ املٛدات ا٫ستذاد١ٝ يف ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ، َع اخت٬ف املكذلبني َٔ زضاغ١ ايجٛضات 

َٛاقؿُٗإظا٤ أٚي١ٜٛ إسساُٖا ع٢ً ا٭خط٣ غٛا٤ يف أغباب اؿطاى ايجٛضٟ أٚ يف اؿسٜح 

 عٔ آيٝات اغتٝعاب ٚتٗس١٥ َجٌ ٖصا اؿطاى.

ٚتؿرل بعض ا٭ضقاّ يف زضاغات تأخص يف ا٫عتباض ايعاًَني ا٫قتكازٟ ا٫دتُاعٞ 

عاْٞ عسّ اغتكطاض يف ايعامل يف ايؿذل٠ َٔ ٚايػٝاغٞ املسْٞ َعا سٍٛ املٓاطل اييت ت

إيٞ إٔ املٓطك١ ايعطب١ٝ بطَتٗا تعاْٞ َٔ عسّ اغتكطاض عاٍ دسا أٚ عاٍ ٚإٔ  1001-1022

فُٛع ايػهإ يف ايبًسإ اييت تعاْٞ َٔ عسّ ا٫غتكطاض ايعايٞ ٚايعايٞ دسا ميجٌ َا 

ايسٍٚ ايعطب١ٝ ؼتاز  % َٔ غهإ ايٛطٔ ايعطبٞ، ٚتؿرل شات ايسضاغ١ إٔ َعع91ِْػبت٘ 

 57ؾذلات تعايف أندل يٮغباب ا٫قتكاز١ٜ َٓ٘ يٮغباب ايػٝاغ١ٝ يعسّ ا٫غتكطاض.

إٕ ع٬ق١ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ باؿكٛم ٚايٛادبات مبدتًـ أؾهاشلا َٚعاٖطٖا 

ٚػًٝاتٗا تطتبط ٚثٝكا مبؿّٗٛ ايسٚي١ ٚتطٛضاتٗا ٚاخت٬ف تكٛضاتٓا عٔ ٖصٙ ايسٚي١ 

شلا أٚ ملا ٖٛ أندل َٓٗا َٔ نٝاْات إق١ًُٝٝ ٚزٚي١ٝ يف عامل َا بعس  ٚٚظا٥ؿٗا ٚاْتُا٥ٓا

سساثٞ أقبح اؿسٜح ؾٝ٘ عٔ فتُع َسْٞ عاملٞ َٚٛاط١ٓ تساٚي١ٝ َٚٛاط١ٓ 

، َٚٛاط١ٓ عامل١ٝ ٚأقبح اؿسٜح ؾٝ٘ عٔ سكٛم اٱْػإ باعتباضٙ إْػاْا 58اؾذلان١ٝ

                                                           

 يٞ:، ع٢ً ايطابط ايتا1022اْعط تكطٜط اٱٜهَْٛٛػت يعاّ 57

http://is.gd/ojIBA8 ،http://is.gd/yaoqcw 

ملعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ سٍٛ ٖصا املؿّٗٛ اْعط: ؾطاف ؾٓاف، "اٱْػإ ايتساٚيٞ ٚاملٛاط١ٓ ا٫ؾذلان١ٝ"، 58

 11-10، قـ1022، زٜػُدل 599املػتكبٌ ايعطبٞ، برلٚت: َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ، ايعسز 
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ْػإ ع٢ً اخت٬ف ٤٫ٚات٘ أَطا اعتٝازٜا يسٟ مجاعات َٔ املؿتػًني عكٛم ٖصا اٱ

 ٚاْتُا٤ات٘ ا٭ٚي١ٝ ٚع٢ً اخت٬ف دٓػٝت٘ ٚعطق٘ ٚزٜاْت٘.

٫ٚ ميهٔ ملٛاطٔ إٔ ٜكبٌ ايعٝـ يف زٚي١ َٔ زٕٚ سكٛم اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ 

ٜطاٖا عازي١ ع٢ً ا٭قٌ يف ظطٚف اضتباط٘ بعكس ادتُاعٞ َٓؿ٧ شلصٙ ايسٚي١، ؾايصٟ 

س٘ ٚبساٚت٘ ٜٚٓتكٌ يططٜك١ عٝـ يف زٚي١ شلا ٜكبٌ إٔ ٜتد٢ً عٔ دع٤ َٔ سطٜت٘ ٚغ٬

َ٪غػات ٚتهطًع مبػ٦ٛي١ٝ ا٭َٔ ٚاؿُا١ٜ ٚايٛقا١ٜ ٖٛ ٜتشٌُ نًؿ١ اقتكاز١ٜ 

ٚيف املكابٌ ؾٗٛ ٜتٛقع إٔ وكٌ ع٢ً  ،ٚادتُاع١ٝ بتدًٝ٘ عٔ ٖصا ايُٓط َٔ ايعٝـ

ايكش١ ا٭َٔ ٚاؿسٚز ايسْٝا َٔ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ نايعٌُ ٚايتعًِٝ ٚ

 اي٬ظ١َ يبكا٥٘ سٝا، ٚإ٫ ؾُا سادت٘ إىل ٖصٙ ايسٚي١ أٚ ٖصا ايُٓط َٔ ايعٝـ.

 :جدلية المواطنة وحقوق الفرد والدولة
إشا ناْت ايعٛمل١ أزت إيٞ اٖتعاظ غٝطط٠ ايسٚي١ ع٢ً اجملاٍ ايعاّ بؿهٌ نبرل يف 

إٔ املٛاط١ٓ َٔ ٖصا ايعامل إش  ؾإٕ ٚاقعٓا ايعطبٞ يٝؼ اغتجٓا٤ كتًـ بًسإ ايعامل

تأثطت أنجط بايعٛمل١ ٚتطٛض سطن١ اؿكٛم ٚاؿطٜات ٚايؿاعًني احملًٝني ٚايسٚيٝني 

املٗتُني بٗا ٚؼٍٛ بعهٗا ؿطنات استذاد١ٝ ق١ٜٛ أطاست بٓعِ نجرل٠ ٚأؾكست 

ٖصٙ ايٓعِ نجرلا َٔ أزٚات ايػٝطط٠ ع٢ً اجملاٍ ايعاّ ضغِ متػهٗا مبكطًشات 

 اؿسٜح عٔ ايسٚي١ ايك١َٝٛ يف بساٜاتٗا نٗٝب١ ٚإنًٝؿٝٗات تكًٝس١ٜ قس تكًح يف

ايسٚي١ ٚا٭َٔ ايكَٛٞ ٚيف سكٝك١ ا٭َط ؾإٕ متذلؽ بعض ايٓعِ بٗصٙ املك٫ٛت زٕٚ 

ؼكٝل تكسّ يف َٛاد١ٗ ا٫خت٫٬ت ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ايٓامج١ عٔ غٝاغات 

 ٝإ.ايٓعِ اييت اعتًت ايػًط١ يف تًو ايسٍٚ مل ٜعس هس يف نجرل َٔ ا٭س

ٜٚطٟ بعض ايباسجني اقذلاْا بني "سا٫ت ايؿكط املسقع بسٚضات َٔ قُع ايسٚي١، 

ٚسا٫ت ايكطاع ٚايتؿطٜس )نُا يف ايعطام، ٚدٓٛب ايػٛزإ، ٚزاضؾٛض(، ٚسا٫ت 

ا٫ست٬ٍ ايعػهطٟ )نُا يف ا٭ضانٞ ايؿًػط١ٝٓٝ ٚيف ايعطام(، ٚإْتاز ؾها٤ات 

ٍُٝات ا٫غتجٓا٤ نُا يف املٓاطل ايعؿٛا١ٝ٥ عً ٞ ٖٛاَـ بعض املسٕ ايعطب١ٝ ٚك

اي٬د٦ني ايؿًػطٝٓٝني يف يبٓإ، إناؾ١ إىل سطنات ا٫ستذاز ٚاملكا١َٚ ايعػهط١ٜ 

ايعامل١ٝ ٚاحمل١ًٝ. ٚضغِ ايتبآٜات ايٛاغع١ بني تًو ا٭ٚناع، ؾإْٗا ُتعٗط ْكاطا 

َٚٔ  59كتًؿ١ ع٢ً خط بٝاْٞ ٍٜتػِ با٫ْتكاٍ َٔ سهِ ايكإْٛ إىل "قإْٛ اؿهِ""

                                                           

ا٫دتُاعٞ ايعطبٞ سان١ُٝ ايسٚي١ ٚاؿهِ ٚسطنات  -غاضٟ سٓؿٞ، "تأطرل ايؿها٤ ايػٝاغٞ 59

 http://is.gd/nnzZ11ا٫ستذاز اي٬َ٪غػات١ٝ"، ع٢ً ايطابط ايتايٞ: 

http://is.gd/nnzZ11
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ثِ ؾٗس تؿّهٌ ايسٚي١ يف ٖصٙ املٓطك١ إْتاز أؾهاٍ كتًؿ١ َٔ املٛاط١ٓ ٚاْعساّ 

اؾٓػ١ٝ ٚسا٫ت ايًذ٤ٛ. سكًت إعاز٠ ايتؿهٌٝ املصنٛض٠ نُٔ غٝام َٔ ايتشٍٛ 

ٍٍٛ املٛاط١ٓ أؾها٫ عسٜس٠  ايصٟ ططأ ع٢ً غٝاز٠ ايسٚي١ ايٛط١ٝٓ ٚاملٛاَط١ٓ. ٚقس اؽص ؼ

 ١ٓ املط١ْ ٚاي٬َٛاط١ٓ يف ايٛطٔ ايعطبٞ.مبا يف شيو ْؿ٤ٛ املٛاَط

ٚيف اؿسٜح عٔ املٛاط١ٓ ٜطؿٛ ع٢ً ايػطح قهاٜا ا٭قًٝات ٖٚٞ غايبا قهاٜا 

ْامج١ عٔ اخت٫٬ت اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ ْتٝذ١ تُٗٝـ اقتكازٟ ٚادتُاعٞ ملٓاطل 

بعٝٓٗا َٔ ايسٚي١ ؾتٓتر نعـ اي٤٫ٛات ايؿٛق١ٝ ٚايعٛز٠ يًتكٛقع سٍٛ ايصات 

املٓطك١(، ٖٚٛ َا ٜ٪زٟ يهعـ ق١ُٝ  -ايعطم -ايسٜا١ْ -ايطا٥ؿ١ -١ًٝ)ايكب

املٛاط١ٓ ٚاي٤٫ٛ يًسٚي١ يف ؾهًٗا ايتكًٝسٟ ايكَٛٞ ايصٟ ٜتكطف باعتباضٙ َايو 

ايػًط١ نٌ ايػًط١ زٕٚ إعطا٤ ضعاٜاٙ أٜا َٔ َعاٜا املٛاط١ٓ أٚ ست٢ ايتؿهٝو 

ٚادبات املٛاط١ٓ، ٖٚٛ َا ٜ٪زٟ  املتعُس يف ٤٫ٚاتِٗ ٚاْتُا٤اتِٗ ٚاغتبعازِٖ ست٢ َٔ

 بايهطٚض٠ يعاٖط٠ ا٫ْؿكا٫ت ٚاؿطنات املتُطز٠ يف بعض ايبًسإ.

ٚقس قازت ايػٝاغات اـاط١٦ يبعض ايسٍٚ إيٞ نٛاضخ سكٝك١ٝ سٝح اتػِ 

َٛقـ ايسٚي١ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ، عَُٛا، بايطدع١ٝ َٔ خ٬ٍ قُع ا٭قًٝات أٚ سكٛقِٗ، 

ٍٓٞ تكٛض يُٓٛش ز بايؼ ايكطا١َ يًسٚي١ ايك١َٝٛ، سٝح ُتُٓح اؿكٛم ؾكط َٚٔ خ٬ٍ تب

 .60ملٔ ٜعًٕٓٛ اي٤٫ٛ ا٭ٚسس يًسٚي١، ٚسٝح تتشٍسز ١ٜٖٛ ايسٚي١ بؿعب َا أٚ بسٜٔ َا

نُا تجرل ايٓععات ايٛط١ٝٓ املبايؼ ؾٝٗا تػا٫٩ت سٍٛ ق١ُٝ ايؿطز ٚسٝات٘  

ُٝع"، "منٛت منٛت ٚوٝا بايٓػب١ يًسٚي١، ؾًكس أثاض ؾعاضات "َكط أ٫ٚ"، "َكط ؾٛم اؾ

ايٛطٔ" َؿه١ً ػًّت يف إٔ قطاعات ١َُٗ َٔ ايؿعب انتػبت، عٔ ططٜل اشلذط٠ 

)غٛا٤ أناْت قػط١ٜ أٚ اختٝاض١ٜ(، دٓػ١ٝ دسٜس٠ ٤٫ٚٚ دسٜسا ٚ"ٚطٓا" دسٜسا. يكس 

أقبح ا٭غًٛب ايصٟ ُتعطَّف ب٘ ايسٚي١ ٜؿّهٌ خًؿ١ٝ إقكا١ٝ٥ يتًو ايكطاعات َٔ 

يُٓٛشز، ٫ تٛدس أٜها سكٛم يًُٗادطٜٔ غٛا٤ َٔ َكط إىل اـاضز ايؿعب، ٚيف ٖصا ا

نُا تجرل ٖصٙ ايؿعاضات  ،أٚ َٔ ايطٜـ إىل ايعاق١ُ ايكاطٓني عاز٠ يف َٓاطل عؿٛا١ٝ٥

سؿٝع١ قطاعات ؾباب١ٝ ٚاغع١ ممٔ مل تتُتع غسَات ايسٚي١ ٫ٚ عكٛم املٛاط١ٓ 

ني يف زٚي١، َٚٔ ثِ أقبشت ٖصٙ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت تؿعطِٖ بهِْٛٗ َٛاطٓ

 ايؿعاضات شات ز٫ي١ غ١٦ٝ َٔ املٓعٛض اؿكٛقٞ ايكا٥ِ ع٢ً املٛاط١ٓ.

                                                           

 .3غاضٟ سٓؿٞ، َطدع غابل، قــ60
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إٕ ْعط٠ ا٭ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ يًُٛاط١ٓ ٚاغتسعا٥ٗا نططٜل يًتٛسس نس أخطاض 

خاضد١ٝ أٚ ست٢ باعتباضٖا املدًل َٔ امل٪اَطات أٚ يف َٛاد١ٗ أسساخ ؾت١ٓ طا٥ؿ١ٝ ٖٓا 

ُؿّٗٛ زٕٚ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ا٭ْع١ُ قازض٠ ع٢ً سٌ َؿه٬ت ايؿكط ٖٚٓاى ٖٛ تؿٜٛ٘ يً

 ٚايتُٗٝـ أٚ ست٢ ضاغب١ يف شيو.

ٖصٙ ايهػٛط ٚا٫خت٫٬ت ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ تؿطظ عٓؿا فتُعٝا قٜٛا 

ٜٚهٕٛ أؾس ع٢ً ايؿ٦ات ا٭نعـ ناملطأ٠ ٚا٭قًٝات، ٚبايتايٞ تهعـ ضٚابط املٛاط١ٓ 

ٜٚبسٚا املتٓؿصٜٔ ٚأقشاب املكاحل ا٫قتكاز١ٜ ايهباض  يكاحل ضٚابط أنجط تكًٝس١ٜ،

أنجط زؾاعا عٔ ايسٚي١ يف أٚقات ا٭ظَات إش تطتبط َكاؿِٗ مبكاؿٗا اييت ٫ ؽسّ 

َكاحل ٚاستٝادات ايؿ٦ات املُٗؿ١، َٚٔ ٖٓا تٓؿأ ٚتػتُط دسي١ٝ ايٛقٛف خًـ ايسٚي١ 

ؿ١ َٔ املٛاطٓني، ٚأٚيٜٛات ٚاؿؿاظ ع٢ً ايسٚي١ ٚزعِ ايسٚي١ يف َٛاد١ٗ قطاعات كتً

 ايٛادبات ع٢ً اؿكٛم، ٚاضتباط ٖصٙ اـطابات با٭ظَات ايهدل٣ يف اجملتُع.

ٜٚبسٚ إٔ ٖصٙ اؾسيٝات غٛف تعٌ يف ا٭َس املٓعٛض ست٢ تسضى ايٓعِ يف 

املٛاط١ٓ مبؿَٗٛٗا َٚهاَٝٓٗا اؿكٛق١ٝ يف  ٣َٓطكتٓا إٔ ٫ َٓذٞ شلا ٫ٚ كًل غٛ

َٚٔ ثِ ٜجرل  ؛غًب اؿكٛم ٜتهؿـ أَاّ املٛاطٓني َٔ سني ٯخط ٭ٕ ،كتًـ اجملا٫ت

غطٜع٠ ا٫ستذاز ٚايهذط ٚا٫ْععاز ٚهعٌ اـهٛع يًٓعاّ أَطا يٝؼ غ٬ٗ ع٢ً 

 ايٓؿٛؽ أٚ ست٢ اؾٝٛب تكبً٘.

 يف citoyen) ٚايؿطْػCitizen١ٝ اٱلًٝع١ٜ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ )ايه١ًُ ٜٚعٛز 

 املس١ٜٓ يف ايكاطٔ ايؿدل تعين ٖٚٞ ايكسمي١، ١ٝاٱغطٜك Civis  ن١ًُ أقًُٗا إىل

Civitas، ن١ًُ ٚتكذلب  Civisن١ًُ َٔ َٛاطٔ مبع٢ٓ Civil) باٱلًٝع١ٜ 

 ٜٓعِ َػتُط مبذتُع بسٚضٖا )َسْٞ) ن١ًُ ٚتطتبط َسْٞ، تعين ، ٚاييت)ٚايؿطْػ١ٝ

 ن١ًُ ؾإٕ ايعطب١ٝ ايًػ١ يف أَا .ايكإْٛ سػب ايسٚي١ ٚبني ٚبِٝٓٗ أؾطازٙ، ايع٬ق١ بني

 61".ايٛطٔ" َٔ يػٜٛا َؿتك١" َٛاطٔ"

ٚبعباضات بػٝط١ ؾاملٛاط١ٓ اْتُا٤ يٛطٔ يو ؾٝ٘ فُٛع١ َٔ اؿكٛم ٚعًٝو 

فُٛع١ َٔ ايٛادبات، ٚايت٬ظّ بني اؿل ٚايٛادب ٖٛ َا هعًو َٛاطٓا َػ٪٫ٚ 

صات ٚؾعا٫، ٚبايتايٞ ؾإخ٬ٍ ايكا٥ُني ع٢ً ايػًط١ يف زٚي١ َا عكٛم َٛاطٓٝٗا ٚباي

                                                           

اِٖٝ ٚاملٛانٝع"،يٓسٕ: املعٗس ايعطبٞ يًت١ُٝٓ مجاٍ بٓسمحإ، "املٛاط١ٓ املػ٪ٚي١ : زيٌٝ املؿ61

 http://is.gd/od1NDy، ع٢ً ايطابط ايتايٞ: 1025ٚاملٛاط١ٓ،
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ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٜؿذط أظَات قس ٫ تٓتٗٞ إ٫ بإغكاط ٖصا ايٓعاّ ٚإعاز٠ بٓا٤ 

ْعاّ دسٜس ٜػع٢ يتشكٝل ايعسٍ ا٫دتُاعٞ شلصٙ ايؿ٦ات، ٚامل٬سغ ملٛد١ ايطبٝع 

ايعطبٞ َٓص بساٜاتٗا ٚبٛازضٖا َطًع ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ ًٜشغ ٚبؿهٌ دسٟ 

ٚادتُاع١ٝ عدل عٓٗا نجرلا يف َعاٖطات ٚإنطابات تكاعس ايػهب ٭غباب اقتكاز١ٜ 

ٚاستذادات عُاي١ٝ عس٠ ط١ًٝ ٖصا ايعكس َٔ ايعَٔ، ٖصا ٫ ٜٓؿ٢ إٔ تطؿٛ ع٢ً 

ايػطح قهاٜا اؿطٜات ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ يهٓٗا ٫ تعدل بايهطٚض٠ ٚسسٖا عٔ دٖٛط 

ز١ٜ ايكطاع ٫ٚ ست٢ تهؿٞ يتؿػرلٙ ن١ًٝ، نُا إٔ املطايب ٚايؿعاضات ا٫قتكا

ٚا٫دتُاع١ٝ اييت ضؾعت أثٓا٤ ٖصٙ ايجٛضات ٖٞ اييت دصبت ايعسٜس َٔ غهإ ايهٛاسٞ 

ايؿكرل٠ ٚاملُٗؿ١ احملٝط١ بعٛاقِ بًسإ ايطبٝع ايعطبٞ ٚأعطت٘ ظمخا اْتٗٞ 

باٱنطابات ايعا١َ اييت اغتُطت ست٢ أددلت ايٓعِ ع٢ً تكسِٜ بعض َٔ ايتٓاظ٫ت 

ٜعين شيو ضنا٤ ايكا٥ُني باؿطاى عٔ َػت٣ٛ املطًٛب١ غٝاغٝا ٚاقتكازٜا زٕٚ إٔ 

ايتٓاظ٫ت أٚ ست٢ زٕٚ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايتٓاظ٫ت ناؾ١ٝ ٱغهات ا٭غباب ا٫قتكاز١ٜ 

ٚتتهاعـ يف املطاسٌ ا٫ْتكاي١ٝ املتعجط٠  ،ٚا٫دتُاع١ٝ يًػهب ٚاييت تكاعست ٫ٚ تعاٍ

ج٬خ غٓٛات نُكط اييت ؾٗست أعسازا َٔ اٱنطابات ٚا٫ستذادات ايعُاي١ٝ يف اي

 ا٭خرل٠ ٜؿٛم ْعرلتٗا يف ايج٬ثني غ١ٓ املان١ٝ فتُع١. 

ايسٚض ايكٟٛ ايصٟ يعبت٘ ا٭غباب ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف َٔ طغِ ايٚب

اؿطاى ايجٛضٟ، إ٫ إٔ اغتذابات اؿهَٛات املدتًؿ١ شلصٙ املطايب ٚتًو ا٫ستذادات 

قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ايٓادِ عٔ تبسٚ َتٛانع١ دسا َكاض١ْ بذلزٟ تًو ا٭ٚناع ا٫

اٱخ٬ٍ مببسأ أغاغٞ َذلتب ع٢ً َؿّٗٛ املٛاط١ٓ ٖٚٛ املػاٚا٠ ٚتهاؾ٪ ايؿطم، ٖٚٛ َا 

وتاز يطقس ٚؼًٌٝ زقٝل تػع٢ ٖصٙ ايسضاغ١ يف ؾكٗا ايعًُٞ يًتشكل َٔ َس٣ 

، اتػاع أٚ نٝل ايؿذ٠ٛ بني املطايب ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫غتذابات ايطزل١ٝ شلا

ؾكس بًػت ا٭سساخ ا٫ستذاد١ٝ يف َكط ٚؾكا ٱسس٣ ايسضاغات يف ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ 

% َٓٗا ٭غباب اقتكاز١ٜ 90استذاز ٖٚٞ يف أنجط َٔ 2201ؾكط  1021عاّ 

ٚادتُاع١ٝ ٖٚٛ َا ٜٛنح أ١ُٖٝ ٖصٙ ايعٛاٌَ ٚتعاٜس تأثرلٖا عُا قبٌ ايجٛض٠ إشا عًُٓا 

1020 استذادا ط١ًٝ عاّ 350إٔ ٖصا ايطقِ نإ 
62. 

                                                           

ايجٛض٠ َػتُط٠ يف : 1021أسساخ استذاد١ٝ يف ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ  2201أمئ عبس املعطٞ ٚآخطٕٚ، 62

ُاع١ٝ، تكطٜط أعست٘ ايٛسس٠ اٱع١َٝ٬ باملطنع املكطٟ يًشكٛم املطايب١ باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دت

 .1021ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ْٛؾُدل 
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 2392ٚاضتؿع ٖصا املعسٍ خ٬ٍ ايج٬ث١ أؾٗط ا٭ٚىل ؿهِ َطغٞ يٝكٌ إىل

 .63ااستذاد

ٚخ٬ق١ ايكٍٛ يف ٖصٙ اؾسيٝات بايٓػب١ يًشاي١ املكط١ٜ إٔ ايجٛض٠ ضؾعت َطايب 

اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ ق١ٜٛ ظاْب ايؿعاضات ايػٝاغ١ٝ ايسميكطاط١ٝ ٚإٔ اغتكطاضا 

تدطٝط املطنعٟ ايطأزلايٞ يف غرل أٚقات اؿطب بتعبرل غٝاغٝا ؿه١َٛ قا١ُ٥ ع٢ً اي

ضٚبطت زاٍ ئ تػتطٝع ا٫غتُطاض زٕٚ تسخٌ يكاحل ايؿ٦ات املتهطض٠ َٔ ضأزلاي١ٝ 

، ٖٚٛ ٜتشسخ عٔ تسخ٬ت سه١َٝٛ ملعاؾ١ ٚتٓعِٝ اقتكازات تٓاؾػ١ٝ 64ايػٛم ٖصٙ

َباؾطا يف  ْاٖٝهِ عٔ إٔ تهٕٛ غٝاغات ْٝٛيٝدلاي١ٝ استهاض١ٜ َتٛسؿ١ ناْت غببا

قٝاّ ايجٛضات يف َٓطكتٓا، َٚٔ ثِ ٫ خطٚز َٔ ٖصٙ ا٭ظَات إ٫ بتٛيٝؿ١ َٔ زميكطاط١ٝ 

قا١ُ٥ ع٢ً إؾطاى ؾ٦ات أٚغع َٔ اجملتُع يف إزاض٠ ؾ٪ِْٚٗ بؿهٌ زٚضٟ ٚاقتكاز ٫ 

َطنعٟ تًعب ؾٝ٘ ايسٚي١ زٚضا يف املٓاطل ٚاجملا٫ت اييت ٜٓازٟ عًٝٗا املٛاطٓني ؾٝٗا ٫ٚ 

 ُٝا عسا شيو.تتسخٌ ؾ

انحمووىق االلتصوووبدٌت واالجتمبػٍووت لطبػوووبث موون انموووىاطنٍن ال فئووبث مووون     

 انمحتجٍن:

بطغِ إٔ َسخٌ اؿطنات ا٫ستذاد١ٝ يًتعاٌَ َع َؿّٗٛ املٛاط١ٓ ٚاؿكٛم 

ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٖاّ يف ايتشًٌٝ ايهُٞ يكٝاؽ ايتطٛضات يف املُاضغات املتعًك١ 

ُاع١ٝ إ٫ أْ٘ ٜعتُس أغًٛبا نُٝا يف ؼًٌٝ ا٫ستذادات، باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دت

تعًل   ٜ ُا ٛاط١ٓ نُؿّٗٛ ق٢ُٝ ٚأ ؾٝ تعًل بامل  ٜ ُا ؿكح عٔ نٌ ؾ٤ٞ ؾٝ ٖٚصا ا٭غًٛب ٫ٜ 

َٔ ثِ غتػتعني  ٛاقع،ٚ  ٝاؽ املٛط١ٓ يف اي ٪ؾطات ق ُاع١ٝ نأسسَ  ٚا٫دت باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ 

ٛع١ٝ سٍٛ اؿكٛم ا٫قتك ٛضق١ بتش٬ًٝتْ  ٛضٜٔ املكطٜني بعس ٖصٙ اي ُاع١ٝ يف ايسغت ٚا٫دت از١ٜ 

ٓص اؿازٟ عؿط  ٗا ايػًطاتَ  ٛاقع١ٝ ا٭خط٣ اييت اتبعت ٚاي  ١ْٝٛ ُاضغات ايكْا نصيو امل ٛض٠ٚ  ايج

ط  ُاضغات 1022َٔ ؾدلٜا تعًل بٗصٙ امل  ٜ ُا َطايبِٗ املطؾٛع١ ؾٝ ٛاطٓنيٚ  عٞ امل عٚ   َ ٗا  َٚكاضبت

ٛض٠ ٙ اؿكٛم بعس ايج ص ّ يفٖ  س٣ ايتكس ٝاؽَ  ٙ ايسضاغ١. يك ص ٞ يفٖ  ٙ اؾع٤ ايتطبٝك َا غٝععظ  ٛ ٖٚ 

                                                           

املطنع املكطٟ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، "اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف ايؿٗٛض 63

طنع بتاضٜذ ا٭ٚىل يًط٥ٝؼ َطغٞ: َا١٥ ّٜٛ َٔ غٝاغات ايتذاٌٖ ٚايتُٗٝـ"، َٓؿٛض ع٢ً َٛقع امل

 http://ecesr.com/?p=5975، ع٢ً ايطابط ايتايٞ: 1021أنتٛبط  22

ضٚبطت زاٍ، "عٔ ايسميكطاط١ٝ"، تطمج١ أمحس أَني اؾٌُ، ايكاٖط٠: اؾُع١ٝ املكط١ٜ يٓؿط املعطؾ١ 64

 239-231، قــ1000ٚايجكاؾ١ ايعامل١ٝ، 

http://ecesr.com/?p=5975
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َٚٔ ثِ ميهٔ قٝاؽ َس٣ تطٛض اؿطاى ا٫ستذادٞ ايكطاعٞ املتعًل باؿكٛم  

ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ َٚس٣ تطٛض َطايب٘ ٫ٚؾتات٘ َٔ َطايب تتعًل بتشػني 

س٠ أدٛض ٚأٚناع َعٝؿ١ٝ يف قطاع َا إىل َطايب تتعًل بإق٬ح ايكطاع نهٌ ع٢ً قاع

أنجط اقذلابا َٔ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ ٚاختباض َس٣ سسٚخ ٖصا أٚ عهػ٘ عٝح ؼاٍٚ ايٛضق١ 

اٱداب١ عٔ تػا٩ٍ ض٥ٝػٞ سٍٛ َس٣ اقذلاب املطايب املطؾٛع١ يف ا٫ستذادات املتعًك١ 

باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ َٔ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ؟ ٚيف ايؿل اٯخط َٔ ايػ٪اٍ 

٫غتذابات اؿه١َٝٛ ايطزل١ٝ َع ٖصٙ املطايب َٔ َؿّٗٛ َسٟ اقذلاب أٚ ابتعاز ا

 .املٛاط١ٓ مبعاٜرل املػاٚا٠ ٚعسّ ايتُٝٝع ٚتهاؾ٪ ايؿطم؟

ؾايكطاعات املدتًؿ١ يف َكط مل تٗسأ استذاداتٗا شات املطايب ا٫قتكاز١ٜ 

ٚا٫دتُاع١ٝ ع٢ً َساض ث٬ث١ أعٛاّ بعس ايجٛض٠ بٌ تتعاٜس بؿهٌ ًَشٛظ، ٚضغِ تبين 

ؾدلاٜط ـطابات ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ مبساخًٗا املدتًؿ١  22ت املتعاقب١ َٓص اؿهَٛا

إ٫ إٔ أٜا َٔ ٖصٙ اؿهَٛات مل تكذلب َٔ ؼػني ا٭ٚناع ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

يكطاعات نبرل٠ َٔ اجملتُع ٚمبا ٜػُح عس أزْٞ َٔ ايتعاٜـ بني ٖصٙ املطايب 

ؾدلاٜط، 22ات استذاد١ٝ يف ضبٛع َكط َٓص ٚتًو ا٫غتذابات، ؾاملعًُٕٛ قازٚا ؾعايٝ

دٛبٗت  ..ٚنصيو ا٭طبا٤ ٚايعإًَٛ بايهجرل َٔ ؾطنات ايكطاعني ايعاّ ٚاـام

بعهٗا بايك٠ٛ ٚايبعض اٯخط بايتػٜٛؿات ٚبعهٗا با٫غتذابات اؾع١ٝ٥ ٚايع٬ز 

ٚغطعإ َا ؾذطت قطاعات َهبٛت١ نتًو اييت ىٛنٗا  ،مبػهٓات مل ػس ْؿعا

ٚعُاٍ ؾطنات ايػعٍ ٚايٓػٝر ٚغرلِٖ إش تٓب٧ ؾعايٝاتِٗ  كطاع ايكشَٞٛظؿٞ اي

ا٫ستذاد١ٝ عٔ َٛدات َتتاي١ٝ تتدًًٗا ؾذلات تٗس١٥ ٫ تسّٚ ط٬ٜٛ يف أغًب 

 ا٭سٝإ.

يهٔ ٖصٙ طبٝع١ املطاسٌ ايتاي١ٝ يجٛضات سٝح تعزاز ايتٛتطات ا٫دتُاع١ٝ ايعٓٝؿ١  

كط١ٜ ؾإٕ أغباب تعاٜس ٚتعكٝس ٖصٙ ايتٛتطات يف َطاسٌ َا بعس ايجٛضات، ٚيف اؿاي١ امل

أنجط ٚنٛسا سٝح مل ٜهٔ ايكطاع املطتبط بايجٛضات ؾهطٜا ٚأٜسٜٛيٛدٝا عتا، بٌ إْ٘ 

يف  ٣ْاؾ١٦ تط ٢ٜٓعهؼ نصيو عًٞ أضض ايٛاقع قطاعا بني طبكات ادتُاع١ٝ ٚغط

ؾكرل٠  يف ايجٛض٠ تٗسٜسا ملكاؿٗا، ٚطبكات ٣ايجٛض٠ َكًش١ عًٝا، ٚطبكات ْب١ًٝ تط

 .65تطٜس َٔ ميٓشٗا اـ٬م ا٫قتكازٟ َٔ َُٖٛٗا َٚؿه٬تٗا

                                                           

ٛتطات ا٫دتُاع١ٝ ايعٓٝؿ١ يف َطاسٌ َا بعس ايجٛضات ايعطب١ٝ"، َٛقع ف١ً ايػٝاغ١ أمحس ظاٜس، "ايت65

 http://is.gd/OEjbYhايسٚي١ٝ، ع٢ً ايطابط ايتايٞ: 
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ٖصا اؿطاى ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ مل تعس َك٫ٛت ايػًط١ اييت تسٜطٙ مبٓطل 

ٚإٔ ا٫قتكاز َٓٗاض ٚأْ٘ ٫ ٚقت يٲنطابات  "يٝؼ باٱَهإ أبسع مما نإ"إٔ 

ع٢ً اغتٝعاب تػا٫٩ت  ٚا٫ستذادات ٚإمنا ايٛقت ٖٛ يتسٜٚط عذ١ً اٱْتاز، قازض٠

أقشاب املطايب ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ سٍٛ دس١ٜ ايٓعاّ ع٢ً اخت٬ف تٛدٗات٘ 

ٚدٛز إضاز٠ غٝاغ١ٝ يًػعٞ يف  ٣اٱٜسٜٛيٛد١ٝ يف ا٫غتذاب١ ملطايبِٗ ٚيٛ دع٥ٝا َٚس

املػاضات ا٫قتكاز١ٜ بٓؿؼ ٚترل٠ ايػرل يف املػاضات ايػٝاغ١ٝ اييت تعط٢ أٚي١ٜٛ يف 

ات بػض ايٓعط عٔ ْتا٥ر ٖصٙ ا٫غتذابات َٚا إشا ناْت عهػ١ٝ أّ إهاب١ٝ، ا٫غتذاب

ايبعض سٍٛ ايعٜازات اييت ؾٗستٗا أدٛض قطاعات  ٣ٚنصيو تجٛض ايتػا٫٩ت يس

نهباط اؾٝـ ٚايؿطط١ ٚنصيو كككات ٖصٙ ايكطاعات نهٌ زٕٚ َػاٚا٠ 

كاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ نا٭طبا٤ ٚاملعًُني بِٗ، ٖٚٓا تدلظ ا٭بعاز ا٫قت ٣قطاعات أخط

يًُٛاط١ٓ ٭ٕ ايكٝاؽ ٖٓا ٜكبح ٭غباب ادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ممتعد١ بأٖساف 

َطس١ًٝ ملٔ ٜكَٕٛٛ ع٢ً إزاض٠ ؾ٪ٕٚ ايب٬ز، ٖٚصٙ ا٭غباب ٚاملكاضْات قا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ 

اؾذلاض املػاٚا٠ ٚعسّ ايتُٝٝع ٚايصٟ ت٪نسٙ ناؾ١ اؿهَٛات يف خطاباتٗا ٚٚثا٥كٗا 

 تٓؿٝص ي٘. ايسغتٛض١ٜ زٕٚ

ثِ ؽتًـ ض١ٜ٩ ايٓاؽ ممٔ ٫ ٜٓتُٕٛ يًكطاعات اييت تكّٛ بٗصا اؿطاى، 

يؿ١ٜٛ٦ اييت تػعٞ ملكاحل ؾايبعض َٔ أْكاض نٌ ْعاّ ٜكـ ٖصٙ ا٫ستذادات با

"َكط ـ"َكًش١ ايٛطٔ ؾٛم املكاحل ايؿدك١ٝ" َٚٔ ثِ ٫ ٚقت شلا اٯٕ ؾؾدك١ٝ ٚ

، 66املطايب ع٢ً اٱطاس١ عهَٛات ؾٛم اؾُٝع" بطغِ اعذلاف ٖ٪٤٫ بكسض٠ ٖصٙ

ٚايبعض اٯخط ٜتهأَ َعٗا زٕٚ إٔ ٜعتدلٖا قهٝت٘، ٚايبعض ٫ ٜٓعط إيٝٗا إ٫ َٔ 

٫ ٜكّٛ مبا تكّٛ ب٘ َٚٔ ثِ َٓعٛض َكاضْت٘ بٗصٙ ايكطاعات َٔ سٝح ٖٛ أؾكط َٓٗا ٚ

ذٓٗا، ٚضغِ تطٛض َطايب ٖصٙ ايكطاعات يتكبح أنجط ع١َُٝٛ َٓاز١ٜ بإق٬ح ٜػتٗ

طاع بطَت٘ ٚتكسميٗا ؿًٍٛ ع١ًُٝ ٚٚاقع١ٝ إ٫ إٔ قسض٠ ايػًط١ ع٢ً ٚقُٗا ايك

                                                           

 16ْطَني عؿط٠، "طعٓات املطايب ايؿ١ٜٛ٦ تطٝح بأضبع سهَٛات"، بٛاب١ ايٛؾس ا٫يٝهذل١ْٝٚ، بتاضٜذ 66

 http://is.gd/HaSiuA، ع٢ً ايطابط ايتايٞ: 1029ؾدلاٜط 

ؾٛم املطايب ايؿ١ٜٛ٦"، َٛقع دطٜس٠ ا٭ٖطاّ، بتاضٜذ   اْعط أٜها َكطؿٞ ايهُطاْٞ، "املكاحل ايٛط١ٝٓ

 http://is.gd/BW3eqh، ع٢ً ايطابط ايتايٞ: 1022غبتُدل  50
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، َٔ سٝح أْٗا 67بايؿ١ٜٛ٦ ٚتٗٝٝر ايؿاضع ع٢ً ايكا٥ُني عًٝٗا تعاٜست يف بعض ا٭سٝإ

تعٗط يف قٛض٠ َٔ ٜكسّ اؿًٍٛ يف سني إٔ ايططف اٯخط ٜعٗط مبعٗط َٔ ٜعكس 

نْٛٗا َٓطًك١ َٔ أغؼ  ٣ب يبشح َسا٭ظَات ٜٚؿتعًٗا، َٚٔ ثِ ؼتاز ٖصٙ املطاي

 .ؾ١ٜٛ٦ أّ ع٢ً أغاؽ املٛاط١ٓ ٚاملطايب ايعا١َ اييت ؽسّ اؾُٝع؟

 ػنبصر انحمىق االلتصبدٌت واالجتمبػٍت: 

تطتبط اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ نبك١ٝ اؿكٛم مبذُٛع١ عٓاقط َٔ 

ٝع اؾُٝع عٝح ٜػتط Accessibility، ٚاٱتاس١ Availabilityقبٌٝ ايتٛاؾط 

ايٛقٍٛ يًدسَات املطتبط١ باؿل، ٚعسّ ايتُٝٝع عٝح تهٕٛ اؿكٛم َتٛاؾط٠ يًذُٝع 

ع٢ً قسّ املػاٚا٠ بػض ايٓعط عٔ ايعطم أٚ ايًٕٛ أٚ اؾٓؼ أٚ ايسٜٔ أٚ ايٛنع 

 Acceptability and qualityٚايكبٍٛ ٚاؾٛز٠  ،ا٫دتُاعٞ ٚاملٓطك١ اؾػطاؾ١ٝ

ٞ مجٝع املٛاطٓني ٚتٛؾط اؿس ا٭ز٢ْ َٔ نطاَتِٗ عٝح تكسّ اـس١َ ظٛز٠ تطن

 .ٚسكٛقِٗ، ٖٚٞ عٓاقط ٫ تٓؿكٌ عٔ بعهٗا ايبعض

 سق١ًٝٗقاؾعات ٖٞ ايكاٖط٠ ٚاٱغهٓسض١ٜ ٚاي ٚبايبشح املٝساْٞ يف مخؼ

ٚغٖٛاز ٚايؿّٝٛ ٚتطبٝكا شلصٙ ايعٓاقط ع٢ً سكٛم ايعٌُ ٚايكش١ ٚايتعًِٝ ٚاٱغهإ 

ؾإٕ ٖٓاى تؿاٚتا يف ض١ٜ٩ املٛاطٓني ملس٣ ؼػٔ أٚ غ٤ٛ  اييت تعين بٗا ٖصٙ ايسضاغ١

اـسَات املتعًك١ بٗصٙ اؿكٛم بعس ثٛض٠ اـاَؼ ٚايعؿطٜٔ َٔ ٜٓاٜط يف اجملٌُ 

 ٚيًُطأ٠ بؿهٌ خام.

ؾج١ُ فُٛعات تطٟ إٔ ٖٓاى َػاٚا٠ َٔ قبٌ ايسٚي١ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ يف 

ًٝا يٝػت بٓؿؼ ايٓػب١ بني اـسَات ايكش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚإٕ ناْت املػاٚا٠ عُ

ايطدٌ ٚاملطأ٠، ؾُععِ املٛظؿني ىهعٕٛ ٭ٖٛا٥ِٗ ايؿدك١ٝ ٚتؿه٬ٝتِٗ ٚايًٛا٥ح 

اييت ؼهِ عًُِٗ ٚاغع١ ٚؾهؿان١ ٫ٚ ْػتطٝع إٔ تجبت قٝاَِٗ بايتُٝٝع بٓا٤ عًٝٗا، 

ٚإٔ ٖٓاى َػاٚا٠ يف اـسَات ايػ١٦ٝ أق٬ ٚاييت اظزازت غ٤ٛا بعس ايجٛض٠، ٖٚٛ َا 

أظ١َ إتاس١ ٚقبٍٛ ٚدٛز٠ ٚتٛاؾط بؿهٌ عاّ إش ٖٓاى ْكل ؾسٜس يف عسز  ٜعهؼ

املػتؿؿٝات ٚا٭غط٠ ٚا٭طكِ ايطب١ٝ، نُا إٔ ٖٓاى انؿاض يف دٛز٠ اـسَات 

املكس١َ وًٝ٘ املػ٪يٕٛ زَٚا إيٞ ايهجاؾ١ بُٝٓا قس ٫ تهٕٛ ٖٞ ايػبب ايط٥ٝؼ ضغِ 

                                                           

إٔ َطايب ا٭طبا٤ "ؾ١ٜٛ٦"، َٛقع  عبس ايٖٛاب اؾٓسٟ، ٢َٓ َٝٓا: ٚظاض٠ ايكش١ تكٛض يًطأ٣ ايعا67ّ

 ، ع٢ً ايطابط ايتايٞ: 1029ؾدلاٜط 9دطٜس٠ ايّٝٛ ايػابع بتاضٜذ 

http://is.gd/gHj10T 
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إش ٖٓاى عسّ ؾؿاؾ١ٝ يف ايتعاٌَ  نْٛٗا أسس ا٭غباب املٛنٛع١ٝ يػ٤ٛ دٛز٠ اـسَات

بني املٛاطٔ َٚ٪غػات ايسٚي١ عٝح ٫ ٜػتطٝع َعطؾ١ سكٛق٘ يس٣ ٖصٙ امل٪غػات 

 بؿهٌ نبرل. 

ضأت إٔ املُاضغات ايع١ًُٝ تعهؼ متٝٝعا ٚانشا يف غٝاغات  ٣ٚمث١ فُٛعات أخط

ٓٗا ايتعٝني يف ايكطاعني ايعاّ ٚاـام سٝح ٫ ٜطٜسٕٚ تعٝني اَطأ٠ ٚإشا مت تعٝٝ

داظات املطتبط١ بطبٝعتٗا نأّ، َٚٔ ثِ اؿل يف اٱ ٢ؾبؿطٚط خاق١ ٚزٕٚ سكٍٛ عً

ميهٔ إٔ ٜػتػ٢ٓ عٓٗا يف ايكطاع اـام جملطز ايعًِ عًُٗا، ٚبعض امل٪غػات 

اـاق١ تهع ؾطٚطا تؿهٌ اٯْػات أٚ غرل املتعٚدات نُا إٔ بعهٗا ٜؿهٌ قطاس١ 

ت اييت ٜػًب عًٝٗا ايؿباب ٖٞ اييت ضأت إٔ ايصنٛض، يهٔ مث١ ٬َسع١ ٖٚٞ إٔ اجملُٛعا

ٖٓاى َػاٚا٠ يف ايعًِ إٕ مل ٜهٔ متٝٝعا يكاحل ايؿتٝات غرل املتعٚدات يف امل٪غػات 

 ٚؾطنات ايكطاع اـام.

ٜٚؿرل ايبعض إىل إٔ ٖٓاى ؾذ٠ٛ ْٛع١ٝ يف ايتعًِٝ ٚايكش١ ٚاٱغهإ ٚايعٌُ َٔ 

ٗسٕ بتكاضٜط زٚي١ٝ عٔ ايؿذٛات ايٓٛع١ٝ سٝح اٱتاس١ ٚاملػاٚا٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ ٚاغتؿ

يف َكط، نُا إٔ ٖٓاى بعض ايبٓٛز ايكا١ْْٝٛ اييت تتعًل باٱداظات اييت تعط٢ يًُطأ٠ 

ٚؽكِ َٔ ؾذلات َهاؾأ٠ ْٗا١ٜ اـس١َ ٚغرلٖا َٔ ايًٛا٥ح املتعًك١ بإداظات ايٛنع 

طبع ا٭ٍٚ َٔ عاّ ٚضعا١ٜ ايطؿٌ، ؾ٬ تعاٍ ْػب١ ايٓػا٤ َٔ ايك٠ٛ ايعا١ًَ يف َكط يف اي

% ٚؾكا يًذٗاظ املطنعٟ يًتعب١٦ ايعا١َ ٚاٱسكا٤ 15119قسٚز٠ ٫ٚ تتذاٚظ  1029

، أٟ إٔ 68%919%، بُٝٓا ٖٛ يًصنٛض1911نُا إٔ َعسٍ ايبطاي١ بٝٓٗٔ يصات ايؿذل٠ 

َعسٍ ايبطاي١ بني اٱْاخ ٜكاضب ث٬ث١ أنعاف َجًٝ٘ يًطدايبُٝٓا ْػبتٗٔ َٔ ايػهإ 

ؿرل تكاضٜط ايبٓو ايسٚيٞ إٔ َعس٫ت ايبطاي١ بني ايٓػا٤ أندل َٔ ، بُٝٓا ت9119%69

عاَا  13-23% َٔ ق٠ٛ ايعٌُ يًؿباب َا بني 11ايٓػب ايطزل١ٝ إش تكسضٖا بٓشٛ 

 .70% بني ايؿتٝات يف شات ايػ90ٔبُٝٓا ٖٞ 

                                                           
اؾٗاظ املطنعٟ يًتعب١٦ ايعا١َ ٚاٱسكا٤، تكطٜط ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚاملؿتػًٕٛ ٚاملتعطًٕٛ يف مجٗٛض١ٜ 68

 ايٞ: َكط ايعطب١ٝ"، َٓؿٛض ع٢ً َٛقع اؾٗاظ ع٢ً ايطابط ايت

http://is.gd/DYBt7y 
أول ٌُبٌر انجهبز انًركسي نهتؼبئت انؼبيت واإلحظبء، تقذٌرأػذاد انسكبٌ طبقب نهُىع إلجًبنً انجًهىرٌت فً 69

 : ، ػهى يىقغ انجهبز ػهى انرابط انتبن4102ً
http://is.gd/KnAIO6 
70World Bank, "Challenges of seven Middle East and North Africa 

countries described in 14 Charts,MENA quarterly Economic Brief issue3, 

July 2014, PP 12-14, available at http://is.gd/baWPSV  



64 
 

ٖصٙ ا٭ضقاّ شات ز٫ي١ ١َُٗ ؾُٝا ٜتعًل مببسأ املػاٚا٠ نؿطط أغاغٞ  

ٕ ا٭ٚناع ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ايكعب١ يف ا٭غًب تكع يًُٛاط١ٓ، ٚاؿكٝك١ أ

تبعاتٗا ع٢ً املطأ٠ بؿهٌ أندل إش ٫ تعطف ايهجرل َٔ ايٓػا٤ ايعا٬َت بايكطاع غرل 

ٖا ٫ ٜتُهٔ َٔ املطايب١ بٗا ٱزضانٗٔ يعٜاز٠ ْػب اايطزلٞ سكٛقٗٔ ٚإشا َا عطؾٓ

كبًٔ يف ظٌ غٝاب ايطقاب١ ايبطاي١ َٚٔ ثِ قعٛب١ اؿكٍٛ ع٢ً ؾطق١ بس١ًٜ، نُا ٜ

ع٢ً ايكطاع اـام ايطزلٞ ٚغرل ايطزلٞ بأٚناع عٌُ قاغ١ٝ ٖٚٛ َا هعٌ َٔ 

ظاٖط٠ تأْٝح ايؿكط ْتادا طبٝعٝا يًػٝاغات ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ايت٢ اتبعتٗا 

ات عٝح أقبشت ايٓػا٤ عهِ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ٝاؿهَٛات املتعاقب١ َٓص ايػبعٝٓ

ٚسطَاْا َٔ  جط ؾ٦ات اجملتُع َعاْا٠ َٔ ايؿكطز يتًو ايػٝاغات أنٚايجكايف ٚنٓتا

 71اـسَات ايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ ٚغرلٖا

بتًو اؿكٛم ؾًٝؼ ٚأؾاض ايبعض إىل أْ٘ ضغِ تعاٜس ا٫ستذادات املتعًك١ 

ٞ ؾٝٗا إَا ٭ٕ اؿهَٛات غرل ضاغب١ يف تػٝرل ٖٝهٌ ا٫قتكاز عٝح ٖٓاى ؼػٔ سكٝك

ُؿني أٚ ٭ْٗا غرل قازض٠ ع٢ً شيو َٚٔ ثِ تتب٢ٓ خطابا دٝسا ؾُٝا ىسّ ايؿكطا٤ ٚاملٗ

ٜتعًل باؿسٜٔ ا٭ز٢ْ ٚا٭قك٢ يٮدٛض َع قا٫ٚت يًتشاٌٜ عًُٝٗا بايًٛا٥ح 

 1025ٚايكٛاْني، ٜ٪ٜس ٖصا تكاضٜط املطانع اؿكٛق١ٝ املتعًك١ با٫ستذادات، ؾعاّ 

أعسٙ املطنع املكطٟ  استذادا عُايٝا ٚادتُاعٝا ٚؾل تكطٜط 3151ٚسسٙ ؾٗس 

ٚبطغِ َا ٜؿب٘ ا٫تؿام بني اجملُٛعات املدتًؿ١  72يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ

ع٢ً أْ٘ ٫ ٜٛدس أٟ ؼػٔ ًَشٛظ يف اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ بعس ايجٛض٠ إ٫ 

إٔ َععُِٗ ٜط٣ إٔ َا اختًـ ٖٛ إٔ ايٓاؽ أقبح عٓسٖا ٚعٞ يًُطايب١ عكٛقٗا 

إ٫ أْٗا اغتطاعت إٔ  ،ٚإٕ مل تٓذع َععِ َا تطٜسٙ ،ا، ٚإٔ ٖصٙ املطايباتٚايجبات عًٝٗ

ٚ اؿهَٛات ػاًٖ٘ بايهاٌَ ٚاْعهؼ أتؿطض غٝاقا مل تػتطع ؾإ نتاب١ ايسغاترل 

شيو ع٢ً خطابات ايتٝاضات ايػٝاغ١ٝ املدتًؿ١ سٍٛ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿسٜٔ 

اى اؿكٛقٞ املطتبط بكطا٠٤ املٛاظْات ا٭قك٢ ٚا٭ز٢ْ يٮدٛض ٚقهاٜا ايسعِ ٚاؿط

ْٚكسٖا ٚؼًًٝٗا، ٚانطاط ؾ٦ات دسٜس٠ يف زا٥ط٠ ا٫ٖتُاّ بٗصٙ ايكهاٜا، نُا اْعهؼ 

 ع٢ً ايسغاترل بؿهٌ نبرل.

                                                           
َظىص حىل حقىق انًرأة وانؼذانت "سث، انحقىق االقتظبدٌت واالجتًبػٍت نهُسبء فً يظر، فًػيُى 71

شبكت انًُظًبث األههٍت : بر فً ظم ثىراث انشؼىة، بٍروثأفك: االقتظبدٌت واالجتًبػٍت فً انًُطقت انؼربٍت
 .45-24، طـ4104غٍر انحكىيٍت نهتًٍُت، 

، انقبهرة، انًركس 4104انًركس انًظري نهحقىق االقتظبدٌت واالجتًبػٍت، تقرٌر االحتجبجبث انسُىي 72
  4،طـ4102انًظري نهحقىق االقتظبدٌت واالجتًبػٍت 
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 انحمىق االلتصبدٌت واالجتمبػٍت نهنسبء فً دسبتٍر مب بؼذ انثىرة: 

ٝع املٛاطٓني اؿل يف ايعٌُ ؾُ 1029َٔ زغتٛض  22،21،25،29تهؿٌ املٛاز 

اؿل يف ايهُإ  21نُا تهؿٌ املاز٠  ،ٚتطنع ع٢ً عسّ ايتُٝٝع بِٝٓٗ يف ٖصا اؿل

َٔ ايسغتٛض  15-29اؿل يف ايكش١، نُا تهؿٌ املٛاز  21ا٫دتُاعٞ، ٚتهؿٌ املاز٠ 

ٕ ع٢ً إٔ مث١ ؼػٔ ًَشٛظ يف ٛهُع املبشٛث.اؿل يف ايتعًِٝ ٚت١ُٝٓ ايبشح ايعًُٞ

اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف ايسغاترل اييت أعكبت ايجٛض٠ ايٓكٛم املتعًك١ ب

أنجط اْتكاضا شلصٙ  1029أّ  1021ايسغتٛضٜٔ  َٜٔٔ ٖص اضغِ اخت٬ؾِٗ سٍٛ أٜ

يهٔ َععُِٗ ضأ٣ إٔ زغتٛض  ،اؿكٛم يف املطًل ٚؾُٝا ٜتعًل بايٓػا٤ ع٢ً ٚد٘ ايسق١

تسٖٛض ساي١ اؿكٛم  أنجط ؼسٜسا ٚٚنٛسا ؾُٝا ٜطتبط بٗصٙ اؿكٛم ضغِ 1029

ْعطا يتسٖٛض ا٭سساخ ع٢ً املػتٜٛني  ،ايٛانش١ يف ايؿذل٠ اييت تًت٘ بؿهٌ ًَشٛظ

ايػٝاغٞ ٚا٭َين ٖٚٛ َا نإ ي٘ تساعٝات نبرل٠ ع٢ً ايٛاقع ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ 

 بؿهٌ عاّ ٚيًٓػا٤ بؿهٌ خام.

نطٚا شٓاى ؼػٔ يف ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ ٚٚيف ٖصا ايكسز ؾايبعض ٜط٣ إٔ ٖ

ْػب اٱْؿام ع٢ً ايتعًِٝ ٚايكش١، بُٝٓا ضأ٣ آخطٕٚ أْ٘ ٫ ؼػٔ يف ْكٛم 

ايسغتٛضٜٔ ؾًِ ؼغ بايٓكاف اجملتُعٞ ايهايف ٚمل تعطض دًػات ايًذ١ٓ َباؾط٠ ٚمل 

 ،تهع نُاْات ناؾ١ٝ ٫يتعاّ ايسٚي١ بٗصٙ اؿكٛم زٕٚ ت٬عب اؿهَٛات املدتًؿ١

صٖب يطٚاتب نباض املػ٪يني ٚئ تصٖب يتشػني نُا أِْٗ ضأٚا إٔ ٖصٙ ايعٜازات غٛف ت

اـسَات إٕ مل ٜتِ ايتشاٌٜ ع٢ً ٖصٙ ايٓػب غؿض ْػب اٱْؿام بؿهٌ عاّ، ٚقس 

سٝح انؿض اٱْؿام  1023 -1029ؼكل ٖصا ايتدٛف بؿهٌ ًَشٛظ يف َٛاظ١ْ 

ْػب اٱْؿام ع٢ً اـسَات املتعًك١ باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ  تهبؿهٌ عاّ َٚٔ ثِ انؿ

 .73دتُاع١ٝ نايتعًِٝ ٚكككات ايتأَني ايكشٞ ٚاٱغهإٚا٫

٫ٚ ؾو إٔ ا٫ْتكام َٔ كككات ٖصٙ اـسَات ميؼ املطأ٠ بؿهٌ ٜؿٛم 

ايطدٌ سٝح تعتدل ايػٝسات املػتؿٝس ا٭ندل َٔ خسَات ايتأَني ايكشٞ سٝح تصٖب 

ؼت يف َععُٗا يدلاَر ا٭١ََٛ ٚايطؿٛي١، ٜصنط إٔ سلٍٛ ا٭طؿاٍ َا زٕٚ ايػابع١ 

َع١ً ايتأَني ايكشٞ ٖٛ َٔ املهتػبات اؾع١ٝ٥ اييت سككتٗا ايجٛض٠ ٚاييت ٜػتؿٝس 

                                                           
 433خفض دػى األدوٌت وأنببٌ األطفبل : تؼهٍقب ػهى انًٍساٍَت انجذٌذة نهظحت "انظٍبدنت"ونٍذ ػبذ انسالو، 73

وانًبهغ انًخظض نذػى انتأيٍٍ انظحً %.. 04واإلَفبق ػهى انخذيبث انطبٍت تراجغ بُسبت .. يهٍىٌ جٍُه
: ، ػهى انرابط انتبن4102ًٌىنٍى 41، يىقغ جرٌذة انٍىو انسببغ بتبرٌخ "طفر"انشبيم 

http://is.gd/xoWLFh 
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ٚمتاطٌ اؿه١َٛ سايٝا يف تٛؾرل  74،ًَٕٝٛ طؿٌ زٕٚ ايػٔ املسضغ29َٞٓٗا أنجط َٔ 

كككات ٖ٪٤٫ ا٭طؿاٍ َٔ أيبإ قٓاع١ٝ، ٖٚصا َا اؾتهت َٓ٘ ايٓػا٤ يف 

طزٟ اـسَات ايكش١ٝ بعس ايجٛض٠ ضغِ فُٛعات غٖٛاز ٚايؿّٝٛ نُا اؾتهني َٔ ت

 ازعا٤ اؿهَٛات املتعاقب١ ؼػٓٗا.

أيػ٢ اجملًؼ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ ايصٟ اغتشسث٘  ٬ٜٚ1029سغ إٔ زغتٛض 

ٚنإ َٔ اؿػٓات ايٓازض٠ ي٘، ضغِ أُٖٝت٘ ٚاْتؿاض اجملايؼ املٓاظط٠ ي٘  1021زغتٛض 

عس ايجٛض٠ دا٤ت أنجط تطٛضا يف يف ايعسٜس َٔ ايسٍٚ، ٚبطغِ إٔ ْكٛم ايسغاترل ب

إ٫  ،تسعِٝ اؿل يف ايكش١ ٚبطغِ أْٗا أقٌ َٔ تطًعات ٚطُٛسات ايعاًَني يف ايكطاع

إٔ ايٛاقع مل ٜتػرل نجرلا إٕ مل ٜهٔ تسٖٛض إىل ا٭غٛأ عػب تعبرل املبشٛثني، سٝح 

ع٢ً  شٞ يهػٛط ظٜاز٠إىل تعطض ا٭طبا٤ ٚايعاًَني بايكطاع ايك ٣ا٫ْؿ٬ت ا٭َين أز

ز١َٝ باملػتؿؿٝات اؿه١َٝٛ اييت ٜتعاٜؿٕٛ َعٗا َٓص َا قبٌ اٯغرل ظطٚف ايعٌُ 

ايجٛض٠، سٝح ٜعاْٞ ا٭طبا٤ َٔ ا٫عتسا٤ات املتهطض٠ َٔ قبٌ أٖايٞ املطن٢ ٚايبًطذ١ٝ 

ايصٜٔ ٜتعطنٕٛ شلِ أثٓا٤ اٱنطابات املتهطض٠ اييت قاَٛا بٗا ع٢ً َساض ا٭عٛاّ ايج٬ث١ 

ٛض٠، نُا ٜٛادٕٗٛ تعٓتا سهَٛٝا ؾسٜسا يف َٛاد١ٗ َطايباتِٗ بتعسٌٜ املان١ٝ َٓص ايج

 ا٭دٛض َٚٝعا١ْٝ ايكطاع ٚؼػٝٓ٘ بؿهٌ عاّ.

 سٍبق اجتمبػً ضبغط ٌحذ من انحك فً انؼمم ببننسبت نهمرأة:

ٖٓاى ٬َسعات أبستٗا اجملُٛعات يف قاؾعات ايؿّٝٛ ٚغٖٛاز ٖٚٞ إٔ ايكِٝ ٫ 

طأ٠ يف بعض ايكطاعات أٚ خاضز ايٓطام اؾػطايف يًكط١ٜ أٚ تعاٍ تكـ عا٥كا أَاّ عٌُ امل

املس١ٜٓ اييت تكِٝ بٗا، سٝح ظازت املداطط اييت ؼسم باملطأ٠ بعس ايجٛض٠ َٔ سٝح ظٜاز٠ 

سا٫ت ا٫ختطاف ٚايتشطف ٚا٫غتكاب اؾُاعٞ َا أز٣ إىل سػاغ١ٝ ؾسٜس٠ ػاٙ 

عٝح أقبشٔ إَا  ،ْطام املس١ٜٓشٖاب ايؿتٝات أٚ ست٢ ايػٝسات املتعٚدات يًعٌُ خاضز 

ٚبايتايٞ ٫ ٜػُح شلٔ  ،ٜػعني إىل ايتشٌٜٛ َٔ ا٭َانٔ ايبعٝس٠ إىل أَانٔ إقاَتٗٔ

إ٫ بايعٌُ يف املكاحل اؿه١َٝٛ املٛدٛز٠ بٓطام إقاَتٗٔ ٚاييت ٖٞ بطبٝعتٗا إَا 

 ،َسضغ١ أٚ ٚسس٠ قش١ٝ أٚ َػتؿؿٞ ٖٚصٙ امل٪غػات ٫ تتٝح ؾطم عٌُ بؿهٌ َٓتعِ

املطأ٠ عٔ ايعٌُ أٚ تؿهٌٝ ايؿتا٠ يًتعًِٝ يف ْطام  نـَا ٜعين يف ايٛاقع  ٖٚٛ

 .٣احملاؾع١ اييت تكِٝ بٗا ست٢ يٛ نإ يسٜٗا ؾطق١ أؾهٌ يًتعًِ يف قاؾع١ أخط

                                                           

ا٭طؿاٍ"، ع٢ً َٛقع اؾطٜس٠  ٢ا٭ٖطاّ املػا٥ٞ، "ايدلملإ ٜٛاؾل عًٞ قإْٛ ايتأَني ايكشٞ ع74ً

 http://is.gd/Dqv178، ع٢ً ايطابط ايتايٞ: 1021َاٜٛ  11بتاضٜذ 
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إشٕ ا٫ْؿ٬ت ا٭َين أثط بؿهٌ نبرل ع٢ً عٓاقط اٱتاس١ ٚايتٛاؾط أزت يؿطع١ٓ 

٢ً ايؿتٝات َٔ قهاٜا ايؿطف ٚضبط٘ ايتُٝٝع نك١ُٝ ادتُاع١ٝ بطبط٘ غٛف ا٭ٌٖ ع

بايػٝام ا٭َين املتسٖٛض، ٚإٕ نإ مث١ اػاٙ عاّ ٜط٣ إٔ ْعط٠ اجملتُع يًُطأ٠ بؿهٌ 

عاّ ؼػٓت ٚيهٔ يف اجملا٫ت ايػٝاغ١ٝ أنجط َٔ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، سٝح 

ٚ ميهٔ يًُذتُع تكبٌ ؾهط٠ َؿاضن١ املطأ٠ يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ نٓاخب١ َٚتعاٖط٠ أ

ست٢ نُطؾش١ يهٔ ٜكعب تكبٌ َطايباتٗا عكٛقٗا ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت 

ٜطٕٚ أْٗا تعاٜست أق٬ َٔ سٝح َؿاضنتٗا يف ا٫ستذادات ايعُاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

املطتبط١ بتشػني قطاعات ايكش١ ٚظطٚف ايعٌُ بايؿطنات املدتًؿ١ ٚنصيو تعاٜس 

ٚؾكًٗٔ َٔ زٕٚ أغباب يف ايعسٜس َٔ ْؿاطٗا ايٓكابٞ، ضغِ تعاٜس ايتعػـ عكٗٔ 

ؾطنات ايكطاع اـام بعس ايجٛض٠ ٖٚٛ َا تطقسٙ زضاغ١ ملعٗس ناضلٞ عٔ أٚناع 

 75.ايعُاي١ بعس ايجٛض٠

نُا أؾاضت بعض اجملُٛعات يف اٱغهٓسض١ٜ ٚاملٓكٛض٠ إىل تكبٌ ايٓػا٤ يعطٚف 

خكٛقا عٓسَا عٌُ قعب١ بأدٛض َتس١ْٝ ٚأقٌ َٔ ْعرلتٗا يًطداٍ يف بعض اجملا٫ت 

تهٕٛ املطأ٠ ٖٞ ايعا٥ٌ ايٛسٝس ٭غطتٗا، ٚنصيو أقشاب ايعٌُ ٜهْٕٛٛ أنجط قاب١ًٝ 

ٚاغتعساز يًتؿاٚض َع ايعُاٍ َٔ ايطداٍ ٚتًب١ٝ َطايبِٗ أنجط َٔ ايؿتٝات أٚ 

ايٓػا٤، ع٢ً اعتكاز إٔ ايػٝسات ٚايؿتٝات ئ ٜػتُطٚا يف ايعٌُ بعس ايعٚاز، ٚع٢ً 

َتطًبات ٚايتعاَات َاي١ٝ ادتُاع١ٝ نبرل٠ َجٌ ايطدٌ،ٖٚٛ َا  أغاؽ إٔ املطأ٠ يٝؼ شلا

ُتطدِ بعس ايجٛض٠ يف إٔ نجرل َٔ أقشاب ا٭عُاٍ ناْٛا ع٢ً اغتعساز يؿكٌ نجرل 

 َٔ ايعا٬َت ٖٚهِ سكٛقٗٔ يف ا٭دٛض يف َكابٌ اؿؿاظ ع٢ً سكٛم ايطداٍ،إىل

ؿدك١ٝ ٭ٕ ايٓػا٤ داْب ايًّٛ َٔ داْب ايطداٍ يف زٚا٥ط ايٓػا٤ ا٫دتُاع١ٝ ٚاي

 ٜتسخًٔ يف نٌ اجملا٫ت ٜٚػعني يًُطايب١ عكٛقٗٔ يف ٖصٙ اجملا٫ت.

ٖٚٓاى ض١ٜ٩ ططست يف إسس٣ فُٛعات ايكاٖط٠ تكٍٛ إٔ ا٭غاؽ يف ايٛظا٥ـ 

ٚبايتايٞ ؾايتُٝٝع بني املكطٜني ٜتِ ع٢ً ٖصا  ،اؿه١َٝٛ ا٭ؾه١ًٝ يًٛاغط١ ٚاحملػٛبٝات

إمنا يف ايكطاع اـام ؾا٭غاؽ ٖٛ اٱقباٍ أنجط ع٢ً  ،ا٭غاؽ ٚيٝؼ ع٢ً أغاؽ ايٓٛع

ايٓػا٤، ٭ْ٘ زا٥ُا أغًب٘ أعُاٍ َهتب١ٝ ؾايبشح عٔ ايٛدا١ٖ، ٚاعتباض ايٓػا٤ يسٜٗٔ قسض٠ 

أع٢ً ع٢ً اٱقٓاع، يهٔ ٖٓاى إؾاض٠ إىل َٓطك١ٝ استُاي١ٝ ٚدٛز ايٓػا٤ يف ايكطاع اـام 

ر ايكَٛٞ يًكطاع اـام، َٚٔ ثِ بؿهٌ أندل َٔ ٚدٛزٖٔ يف اؿه١َٛ ؾجًجني ايٓات

                                                           
75Joel Beinin, "The Rise of Egypt's Workers", the Carnegie papers , June 

2012, pp11-14.  



68 
 

ؾاستُاي١ٝ ٚدٛز املطأ٠ يف ايكطاع اـام أع٢ً، ايٓػا٤ ٜؿهًٔ ايعٌُ يف اؿه١َٛ بػبب 

َٝع٠ ايٛقت ٚاٱداظات، أدٛض عٌُ ايػٝسات أقٌ َٔ ايطداٍ ؾٗصا ٜؿذع ايكطاع اـام 

جملٌُ ع٢ً تؿػٌٝ ايٓػا٤ أنجط، نؿا٠٤ ايؿتٝات أع٢ً يف بعض اجملا٫ت، نُا أْ٘ يف ا

ؾأٚا٥ٌ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ ٚست٢ اؾاَعات َٔ ايؿتٝات أنجط ٚبايتايٞ ؾطبٝعٞ إٔ تٓتؿط 

 ايػٝسات يف بعض اجملا٫ت بؿهٌ أندل إشا نإ ا٭غاؽ َٛنٛعٞ.

ضغِ إٔ املطأ٠ تػاِٖ يف تٛيٝس دع٤ نبرل َٔ ايجط٠ٚ ٚتُٓٝت٘ يف ا٭ضٜاف َٔ خ٬ٍ ٚ

َج٬ إ٫ إٔ تكبٌ َؿاضنتٗا ايػٝاغ١ٝ  تطب١ٝ املاؾ١ٝ ٚايسٚادٔ ٚايعٌُ يف اؿكٍٛ

ٚست٢ ا٫ستذاد١ٝ فتُعٝا ٫ ٜعاٍ أنجط َٔ تكبٌ َطايباتٗا عكٛقٗا ا٫قتكاز١ٜ 

ٚا٫دتُاع١ٝ يف أبػط َعاْٝٗا ممج١ً يف املرلاخ سٝح اؾتهت ايهجرل َٔ ايػٝسات يف 

ِ فُٛعات ايؿّٝٛ ٚغٖٛاز ٚإَباب١ بايكاٖط٠ َٔ إٔ ايهجرلات َٔ ايٓػا٤ ٜتِ ٖه

َرلاثٗٔ ضغِ أْٗا قاي١ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ يف ايكإْٛ املكطٟ باعتباضٖا دع٤ َٔ 

ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ إ٫ إٔ طٍٛ ؾذل٠ ايتكانٞ ٚاملػاَٚات اييت تتِ يف ٖصٙ ايؿذل٠ ٚعسّ 

ٚقٛف َطانع سكٛق١ٝ َع املطأ٠ يف ٖصٙ ايكهاٜا هعًٗا يف ايٓٗا١ٜ تكبٌ باؿسٚز 

ضغِ َا قس ٜٓطٟٛ عًٝ٘ ٖصا َٔ نٝاع أَٛاٍ طا١ً٥ َٔ  ايسْٝا َٔ سكٛقٗا ا٭غاغ١ٝ

ٚبايتايٞ ٜبكني ؾكرلات أٚ َتٛغطات ايسخٌ ٚقسٚزات ايكسض٠  ،ايهجرلات َٔ ايٓػا٤

 ع٢ً املطايب١ ببك١ٝ اؿكٛم دطا٤ ٖصٙ املعامل.

َٚع شيو ٖٓاى فُٛع١ تط٣ إٔ ْعط٠ اجملتُع ػاٙ سكٛم املطأ٠ َٚؿاضنتٗا يف 

يعس٠ اعتباضات أٚشلا عهِ ايعطٚف ا٫قتكاز١ٜ  ،اغٞ قس تػرلتاجملاٍ ايعاّ ٚايػٝ

ايكعب١ ٚاييت ػعٌ اجملتُع ٚا٭غط٠ أنجط قاب١ًٝ يعٌُ املطأ٠ َٚؿاضنتٗا يف اٱْؿام 

ع٢ً ا٭غط٠ ٚملٛانب١ َتطًبات اؿٝا٠، َتطًبات املطأ٠ يف ٖصا ايكسز ؽتًـ أٜها َٔ 

ت يبعض ايٓػا٤ تٓازٟ باستٝاداتٗا طبك١ ٭خط٣ َٚٔ ؾ١٦ ٭خط٣ بني تعاٖطات ٚٚقؿا

إخل(، بعض ايٓػا٤ ٜطايي أنجط عكٛم أنجط شات .. ا٫دتُاع١ٝ )ايعٌُ، اؿطٜات

قبػ١ غٝاغ١ٝ، ٚتبعا يًتػرل باػاٙ تكبٌ أنجط ملؿاضن١ املطأ٠ يف اجملاٍ ايعاّ ايػٝاغٞ 

 ؾإٕ مث١ تكبٌ بايتبع١ٝ ٚإٕ بسضد١ أقٌ ملؿاضنتٗا ا٫قتكاز١ٜ.

تبك٢ َؿاضن١ ايٓػا٤ يف ايك٣ٛ ايعا١ًَ َتس١ْٝ ؾُٝا ٜبسٚ ٚانشا ٚيف اجملٌُ 

ايتُٝٝع نسٖٔ يف ايٛقٍٛ إىل ايٛظا٥ـ، مما ٜ٪زٟ يٓػب ايبطاي١ املطتؿع١ بٝٓٗٔ 

ٚاييت غبكت اٱؾاض٠ إيٝٗا، نُا ميٌٝ ايكطاع اـام إىل اغتدساّ ايٓػا٤ يف ٚظا٥ـ 

ام تبين غٝاغات اقتكاز١ٜ قسز٠ شات أدٛض َتس١ْٝ، ٖٚصٙ ايعٛاٖط تتعاٜس يف غٝ

 ٚادتُاع١ٝ ت٪زٟ إىل ظٜاز٠ ايبطاي١ ٚاْعساّ ايت١ُٝٓ.
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 ه أصؼب: ءحك صؼب انمنبل وػهى انمرأة تبؼبث سى ..انمرأة وانحك فً انسكن

أَا ساٍ اؿل يف ايػهٔ ؾ٬ ىتًـ نجرلا عٔ بك١ٝ اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ 

ت املدتًؿ١ بؿعاضات ضْا١ْ َٔ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػابل اٱؾاض٠ إيٝٗا، إش تتادط اؿهَٛا

ق١َٝٛ يٲغهإ، بُٝٓا تتعاٜس ضقع ايعؿٛا٥ٝات ٚايبٓا٤ غرل املٓعِ بؿهٌ  طٚعاتقبٌٝ َؿ

 َططز.

ؾٛؾكا يسضاغ١ ؼ١ًًٝٝ أقسضتٗا املبازض٠ املكط١ٜ يًشكٛم ايؿدك١ٝ، تٓشكط اغتؿاز٠ 

بُٝٓا تتٛد٘ %، 013ايؿكطا٤ َٔ كككات زعِ اٱغهإ يف املٛاظ١ْ بٓػب١ ٫ تتعس٣ ايـ

ايٓػب١ ا٭ندل َٔ ايسعِ ٚبططم ًَت١ٜٛ يًؿطنات اييت تكّٛ بع١ًُٝ إْؿا٤ ٚبٝع 

ايٛسسات،تتٛد٘ ٖصٙ ايٓػب١ ايه١ًٝ٦ َٔ املدككات ٱْؿا٤ ٚسسات ا٭ٚىل بايطعا١ٜ 

 91"إغهإ َباضى"، ٖٚٞ ٚسسات قػرل٠ شات َػاس١ طٚع اٱغهإ ايكَٛٞ"، املعطٚف بـبـ"َؿ

١ُ يًػهٔ ايعا٥ًٞ. اؾسٜط بايصنط إٔ ٖصا املؿطٚع نإ َٔ املؿذلض َذلا، ٖٚٞ غرل ٥٬َ

 ، ٚيهٓ٘ يػبب َا ٫ ٜعاٍ َػتُطا.1021-1022إٔ ٜٓتٗٞ يف ايعاّ املايٞ 

أَا باقٞ ا٫غتجُاضات، ؾططم ؽكٝل ايٛسسات يًؿكطا٤ بٗا َب١ُٗ، أٚ فشؿ١، 

ع ا٫غتؿاز٠ بٗا. اييت قس ؽكل شلِ ؾٝٗا، بٗا أخطا٤ ؾ١ٝٓ متٓ طٚعاتنُا إٔ املؿ

ٚتهُٔ املؿه١ً اؿكٝك١ٝ يف أندل بطاَر اٱغهإ اييت تتبٓاٖا اؿه١َٛ، ٖٚٛ "ايدلْاَر 

ًَٝاض دٓٝ٘ ي٘ يتػط١ٝ ث٬ث١  913ايكَٛٞ يٲغهإ ا٫دتُاعٞ"، ايصٟ مت ؽكٝل 

َؿاضٜع ب٘، ٖٚٞ: " َؿطٚع اٱغهإ ا٫دتُاعٞ"، املعطٚف بـ"املًٕٝٛ ٚسس٠"، ٖٚٛ عباض٠ 

ات غه١ٝٓ داٖع٠ َٚٛد٘ إىل قسٚزٟ ايسخٌ، ٚ"َؿطٚع اٱغهإ ايعا٥ًٞ"، ٖٚٛ عٔ ٚسس

عباض٠ عٔ قطع أضاٍض قػرل٠ ملتٛغطٞ ايسخٌ، َٚؿطٚع ٜٛؾط قطع أضاٍض يًكازضٜٔ، ٖٚٛ 

 طٚعات"َؿطٚع بٝت ايٛطٔ"، ؾ٬ ٜٛدس تكػِٝ يف املٝعا١ْٝ يٲْؿام ع٢ً ٖصٙ املؿ

ِ اٱْؿام ايؿعًٞ ع٢ً "َؿطٚع اٱغهإ ايج٬ث١، نٌ َؿطٚع ع٢ً سس٠، مما وذب سذ

ا٫دتُاعٞ" حملسٚزٟ ايسخٌ ٚسسٙ، مما ٜجرل ايؿو سٍٛ َعاعِ اؿه١َٛ بإٔ 

كككات٘ "تػِٗ يف ؼكٝل ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ يًُٛاطٓني". ؾايدلْاَر املدكل ي٘ 

ٖصٙ املًٝاضات ىسّ َتٛغطٞ ايسخٌ ٚشٟٚ ايسخٍٛ ؾٛم املتٛغط١ ٚا٭غٓٝا٤، ٚنٌ 

 76.تعطٜـ اـط١ يًُؿطٚع شيو سػب

                                                           

، 1029-1023( َٛاظ١ْ َؿاضٜع اٱغهإ املدتًؿ١ يعاّ 5ضق١ غٝاغات اٱغهإ )و٢ ؾٛنت، 76ٚ

 http://is.gd/6QoE5x، ع٢ً ايطابط ايتايٞ: 1029َٛقع املبازض٠ املكط١ٜ يًشكٛم ايؿدك١ٝ ٜٛيٝٛ 
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ٜٚتعطض املٛاطٕٓٛ مجٝعا ٭ظ١َ ايػهٔ ٜٚتِ خساعِٗ بؿهٌ ممٓٗر َٔ قبٌ 

ايؿطنات ايكا١ُ٥ ع٢ً َٛنٛع اٱغهإ سٝح ٜكع املٛاطٕٓٛ نش١ٝ يػُاغط٠ ايتذاض٠ 

دٓٝٗا تبٝع٘  10بإغهإ قسٚزٟ ايسخٌ ؾايؿطنات اييت تأخص املذل َٔ ايسٚي١ بػعط 

آ٫ف دٓٝ٘، ٚتكًٌ َٔ َػاس١ ايٛسسات اييت ٜعًٔ عٓٗا يف  يًُٛاطٓني بػعط ث٬ث١

 77.املؿطٚعات ايك١َٝٛ ايهدل٣

ٚاؿل إٔ املطأ٠ ٖٞ املتهطض ا٭ندل َٔ غ٤ٛ غٝاغات اٱغهإ يف غٝام تعاْٞ ؾٝ٘ 

َٔ تعاٜس ْػب١ ايبطاي١ ع٢ً ايٓشٛ املؿاض إيٝ٘ غايؿا، ٚبايتايٞ تبك٢ يف ايػهٔ يؿذلات 

أنجط َٔ غ٤ٛ اـسَات اٱغها١ْٝ ْاٖٝو عٔ إٔ غٝاغات  ٚتعاْٞ ،أطٍٛ َٔ ايطدٌ

اٱغهإ ٫ تتٝح يًُطأ٠ أٚ ايؿتا٠ زٕٚ غٔ ايعٚاز ايتكسّ يًشكٍٛ ع٢ً ٚسس٠ غه١ٝٓ 

نُا تتٝشٗا يًطداٍ إ٫ يف َؿطٚع "إغهإ ا٭ٚىل بايطعا١ٜ" ٖٚٞ ٚسسات إغهإ قػرل٠ 

ٚاملطًكات َٚٔ يف غٔ  َذلا ٚغرل قاؿ١ يػهٔ ا٭غط ٚؽكل يٮضاٌَ ٫91 تتذاٚظ 

 املعاف َٔ ايٓػا٤.

 خبتمت: 

بطغِ نٕٛ املٛاط١ٓ َٔ أِٖ أٖساف َٚطايب ثٛض٠ اـاَؼ ٚايعؿطٜٔ َٔ ٜٓاٜط 

ٚبطغِ نْٛٗا ْتادا طبٝعٝا يؿعاضات ايعٝـ ٚاؿط١ٜ ٚايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايهطا١َ 

ؾُٝا ٜتعًل اٱْػا١ْٝ ٚؾططا َػبكا ٭ٟ َٔ ٖصٙ ايؿعاضات، ؾإٕ تطٛضات دع١ٝ٥ سسثت 

مب٪ؾطات املٛاط١ٓ، ٚتطٛضات دع١ٝ٥ أقٌ ؾُٝا ٜتعًل باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

بؿهٌ عاّ قس ططأت ع٢ً ايٛاقع املكطٟ، ٖٚٞ أقٌ بايٓػب١ يًٓػا٤ َٔ سٝح املػاٚا٠ 

ٚتكبٌ اجملتُع يتٛادسٖا يف ايعٌُ َٚطايباتٗا املدتًؿ١ عكٛقٗا نُ٪ؾط ع٢ً 

 املٛاط١ٓ.

ٖصٙ ايتطٛضات اؾع١ٝ٥ ٚتعاٜس املطايبات باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ َٚع شيو ؾإٕ 

ٚا٫دتُاع١ٝ يًٓػا٤ ٚايؿ٦ات املُٗؿ١ بعس ايجٛض٠، ٚتطٜٛطٖا ٯيٝات تٓع١ُٝٝ غرل 

تكًٝس١ٜ نايٓكابات ٚا٫ؼازات املػتك١ً يًعُاٍ ٚاملبازضات املدتًؿ١ املساؾع١ عٔ سكٛم 

ٖٞ يف داْب اجملتُع ٚمل تٓتكٌ إىل ٖصٙ ايؿ٦ات، َٚع شيو ؾإٕ َععِ ٖصٙ ايتطٛضات 

سٝع ايسٚي١ َٚ٪غػاتٗا ٚإزضاى قٝازاتٗا بايؿهٌ ايصٟ ميهٔ إٔ تٓعهؼ َع٘ ٖصٙ 

                                                           

"ِٖٚ ايؿكل املسع١َٛ يف َؿطٚع َباضى:  :ايؿُٝا٤ ععت ٚأمحس عسيٞ، ؼكٝل قشؿٞ بعٓٛا77ٕ

أنتٛبط  26ايتذاض٠ بإغهإ قسٚزٟ ايسخٌ"، َٛقع دطٜس٠ ايؿطٚم بتاضٜذ  ايؿطٚم تهؿـ زلاغط٠

 http://is.gd/8od7vs، ع٢ً ايطابط ايتايٞ: 1021
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ايتطٛضات يف غٝاغات ع١ًُٝ ؼكل ا٫غتؿاز٠ ايها١ًَ َٔ مجٝع ا٭ؾطاز ع٢ً قسّ 

املػاٚا٠ يف ق٠ٛ ايعٌُ َكابٌ سكٛشلِ ع٢ً سكٛم ايتعًِٝ ٚايتٓعِٝ ٚايعٌُ ٚاٱغهإ 

 كش١ نشكٛم أغاغ١ٝ يكٝك١ باٱْػإ.ٚاي

اْػ٬م ايػٝام ايػٝاغٞ ٚتعُل ا٫ْكػاّ اجملتُعٞ َٚا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ اْؿ٬ت 

ٚإشا تعًل ا٭َط  ،ع٢ً سكٛقٗااملُٗؿ١ َٔ سكٍٛ ايؿ٦ات  ٜٚكعبأَين ٜ٪ثط بايهطٚض٠ 

١ باملطأ٠ ٜكبح أنجط قعٛب١ ٫ضتباط٘ مبٛضٚثات ؾعب١ٝ ٚتكًٝس١ٜ ٚتؿابه٘ َع قِٝ زٜٓٝ

ٖٚٛ َا ٜ٪ثط بايهطٚض٠  ،ٜكعب تػٝرلٖا ٚتعطٝٗا ايػٝاقات َٓطك١ٝ ٚتعٜسٖا تعُٝكا

 ع٢ً املٛاط١ٓ نُؿّٗٛ ٚمماضغ١ بايػًب إش ٜػٌٗ تكبٌ أؾهاض متٝٝع١ٜ يػبب أٚ آخط.

اْػشاب ايسٚي١ َٔ ايطقاب١ ع٢ً ايكطاع اـام بؿهٌ أطًل ٜسٙ يف ايتشهِ 

بٌ ٚأقبح أسٝاْا  ،ايؿ٦ات املٗؿ١ُ ناملطأ٠ مبكا٥ط ايعُاٍ أز٣ إىل تعاٜس قعٛب١ أٚناع

َدلضا َٔ قبٌ ٖصٙ اؿهَٛات بإٔ ايؿطنات ئ تػتطٝع اؿؿاظ ع٢ً عُايتٗا يف 

ايعطٚف ا٫قتكاز١ٜ ايكعب١ ضغِ تكسِٜ احملتذني ٭غباب اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ 

 ايعسٜس َٔ اؿًٍٛ ايتطبٝك١ٝ ملعاؾ١ أٚناعِٗ.

ٛم دٝس٠ ميهٔ ايبٓا٤ عًٝٗا ؾُٝا ٜتعًل ٬ٜسغ ٚبؿهٌ عاّ أْ٘ ضغِ ٚدٛز ْك

ٕ خؿض ايسعِ ٚايتؿهرل يف إيػا٥٘ ٜهرل ؾإباؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، 

ايػٝسات أنجط َٔ ايطداٍ ٚخاق١ يف َٓاطل ا٭ططاف ا٭نجط ؾكطا اييت ٫ ٜطبطٗا 

َٚٔ ثِ  ،مبؿّٗٛ ايسٚي١ أنجط َٔ ؾطٜط ايػهو اؿسٜس١ٜ ٚايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ

 ،٤ات ٖصٙ ايؿ٦ات ٚتتذ٘ إىل ٤٫ٚات ؼت١ٝ تكًٝس١ٜ تهعـ َٔ ؾهط٠ املٛاط١ٓتهعـ ٫ٚ

إش ؼٌ أططاف ٚمجاعات ادتُاع١ٝ قٌ ايسٚي١ يف ٚاسس٠ َٔ ٚادباتٗا ا٭غاغ١ٝ ٖٚٞ 

 ضعا١ٜ ايؿكطا٤ ٚاملعٛشٜٔ بهؿاي١ سكٛم ايعٌُ ٚايكش١ ٚايػهٔ ٚايتعًِٝ.
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اجملتىع املدٌي واملواطٍةالفصن الجالح: 

 نيا زادةرا

متطات ٜكعب ؼسٜس َؿّٗٛ اجملتُع املسْٞ ع٢ً ايطغِ َٔ نجط٠ تٓاٚي٘ يف امل٪

خط٣ َجٌ ايسميكطاط١ٝ أضتباط املؿّٗٛ مبؿاِٖٝ ٚا٭عاخ ا٭نازمي١ٝ شيو ٫

ٜها أٚاملٛاط١ٓ، املٓعُات غرل اؿه١َٝٛ، ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ، ايٓكابات ايعُاي١ٝ، 

ٚبعض ايكهاٜا  ،ٚقه١ٝ ا٭َٔ ايكَٛٞ ،ا٭دٓيب خط٣ َجٌ ايتٌُٜٛأضتباط٘ بكهاٜا ٫

ٚتأثرل ٖص٠ ايكهاٜا ع٢ً ططٜك١ تٓاٍٚ َؿّٗٛ اجملتُع املسْٞ أٚ تكِٝٝ عٌُ  ،ايػٝاغ١ٝ

 َٓعُات اجملتُع املسْٞ.

ٜها زضاغ١ اجملتُع املسْٞ يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ َكاض١ْ بسٚض اجملتُع املسْٞ أٜكعب 

١ٝ يًُؿّٗٛ، سٝح اضتبط َؿّٗٛ اجملتُع خت٬ف ايٓؿأ٠ ايتاضىيف ايػطب ْتٝذ١ ٫

املسْٞ يف ايػطب بايٓهاٍ نس غًط١ ايسٚي١ ٚتطٛض منط ايع٬ق١ بني ا٭ؾطاز يف اجملتُع 

ْتكاٍ إىل عكط ايٓٗه١ َٔ د١ٗ، ٚبني اؿهاّ ٚاحملهَٛني َٔ د١ٗ أخط٣ ٚا٫

َا أني. ٚايذلنٝع ع٢ً أٚي١ٜٛ ايؿطز ٚسطٜت٘ يف َٛادٗ٘ اؿهِ ايسٜين ٚايػٝاغٞ املطًك

يف ايسٍٚ ايعطب١ٝ، ؾاؿسٜح عٔ اجملتُع املسْٞ بؿهً٘ اؿساثٞ ٚزٚضٙ دا٤ ْتاز يعٛاٌَ 

خاضد١ٝ اضتبطت باْٗٝاض ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت ْٚعِ اؿهِ ايؿُٛي١ٝ ؾ٢ أٚاخط 

ؾ٢ ؾطم أٚضٚبا ٚبعض زٍٚ ايعامل ايجايح ٚتعاٜس ا٫ػاٙ  َٔ ايكطٕ املانٞ اتٝايجُاْٝٓ

خٍٛ يف عكط ايعٛمل١ َٔ ثِ ظٗط املؿّٗٛ ٚاْتؿط بعس مٛ ايسميكطاط١ٝ ٚايس

غاغٞ بني ايػطب ٚاملٓطك١ ايعطب١ٝ ؾُٝا ايتػعٝٓٝات، َٚٔ ٖٓا ميهٔ ؼسٜس ايؿاضم ا٭

١ بني َؿَٗٛٞ اجملتُع املسْٞ ٚاملٛاط١ٓ، ؾؿ٢ ايػطب ميهٔ ايكٍٛ ًٜتعًل باؿسٚز ايؿاق

َٔ خ٬ٍ ثٛضات ْٚهاٍ  ٍظإٔ َؿَٗٛٞ اجملتُع املسْٞ ٚاملٛاط١ٓ ؼككا بؿهٌ َتٛا

احملهَٛني نس ايػًط١ اؿان١ُ ٫نتػاب اؿكٛم ٚاؿطٜات ٚايتدًل َٔ غٝطط٠ 

بُٝٓا ميهٔ قٝاؽ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ َٔ خ٬ٍ عٌُ َٓعُات اجملتُع املسْٞ اييت  ،ايسٚي١

خط يف ؼؿٝع املٛاطٓني ع٢ً املؿاضن١ يف ع١ًُٝ قٓع ايكطاض. ٚقس آغاُٖت بؿهٌ أٚ ب

ضٖاقات إيف ظٗٛض  -بعس اْػساز قٓٛات اجملاٍ ايػٝاغٞ- املٓعُاتغاعست ٖصٙ 

ؿطنات ادتُاع١ٝ قت١ًُ َٔ خ٬ٍ اؿطنات ا٫ستذاد١ٝ اييت قاَت بتٗسٜس 

 78.دٗع٠ ايػًط١ يًُذاٍ ايعاّأايٓعاّ ايػٝاغٞ يف َكط ٚاييت ٚنعت سسا ٫ستهاض 

                                                           

 http://is.gd/MUc1cjاجملتُع املسْٞ ٚايسميكطاط١ٝ، ٜاغط قاحل، 78
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ٚقس ططأ ع٢ً ٖصا  اضتبط َؿّٗٛ اجملتُع املسْٞ تاضىٝا بٛدٛز ايسٚي٘ ايك١َٝٛ، 

املؿّٗٛ فُٛع٘ َٔ املتػرلات عدل املطاسٌ ايع١َٝٓ املدتًؿ١،نُا تطٛض املؿّٗٛ ٚزٚض 

اجملتُع املسْٞ َع تطٛض ا٫ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ ايسميكطاط١ٝ، يًشًٝٛي١ زٕٚ اغتبساز 

اؿانِ اٚ ايٓدب ايػٝاغ١ٝ املػٝطط٠، ٚبطظ َؿّٗٛ اجملتُع املسْٞ َع اْٗٝاض ايهت١ً 

َٚع ع١ًُٝ ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ ٚقس اضتبط اْصاى مبؿاِٖٝ اخط٣ َجٌ ايؿطق١ٝ 

ايت١ُٝٓ ٚاملٛاط١ٓ ٜٚعطف اجملتُع املسْٞ يف ايٛغط ا٫نازميٞ باْ٘"فُٛع١ 

ايتٓعُٝات ايتطٛع١ٝ اؿط٠ اييت متٮ اجملاٍ ايعاّ بني ا٭غط٠ ٚايسٚي١، أٟ بني 

ض يف عهٜٛتٗا"ٖصٙ َ٪غػات ايكطاب١ َٚ٪غػات ايسٚي١ اييت ٫ فاٍ ي٬ختٝا

ايتٓعُٝات ايتطٛع١ٝ اؿط٠ تٓؿأ يتشكٝل َكاحل أؾطازٖا أٚ يتكسِٜ خسَات 

يًُٛاطٓني أٚ ملُاضغ١ أْؿط١ إْػا١ْٝ َتٓٛع١، ٚتًتعّ يف ٚدٛزٖا ْٚؿاطٗا بكِٝ 

  َٚعاٜرل ا٫سذلاّ ٚايذلان٢ ٚايتػاَح ٚاملؿاضن١ ٚاٱزاض٠ ايػ١ًُٝ يًتٓٛع ٚا٫خت٬ف.

  كا شلصا املؿّٗٛ أضبع١ َكَٛات أغاغ١ٝ ٖٞ:ٚيًُذتُع املسْٞ ٚؾ

  .ايؿعٌ اٱضازٟ اؿط أٚ ايتطٛعٞ -

  ايتٛادس يف ؾهٌ َٓعُات. -

 قبٍٛ ايتٓٛع ٚا٫خت٬ف بني ايصات ٚاٯخطٜٔ. -

 79.عسّ ايػعٞ يًٛقٍٛ إىل ايػًط١ -

ٖصا ايتعطٜـ ٚؾكا يًُكَٛات ايػابل اٱؾاض٠ شلا، ٜؿٌُ ايٓكابات ٚاؿطنات 

تٓاٍٚ َؿّٗٛ اجملتُع املسْٞ باملع٢ٓ غٝتِ ٖٓا ٚيهٔ  ،ايبشٛخ ٚغرلٖاا٫دتُاع١ٝ َٚطانع 

َٓعُات اجملتُع املسْٞ اييت ٫ تػع٢ يًطبح ٚيهٔ تعٌُ يف  يًه١ًُ ممج٬ يفايهٝل 

يكاْع ايكطاض يف  ١عاخ ايبسًٜٚتكّٛ بتكسِٜ ايسضاغات ٚا٭ ،ْػإفا٫ت سكٛم اٱ

 َات ايع١ٝٓٝ َجٌ اـسَات اـرل١ٜ، ؾكس متٚتتذٓب ايعٌُ اـرلٟ ٚتكسِٜ اـس ،اجملتُع

 إطاض ف ُغذٌ ٚبعهٗا ،1001 يػ١ٓ 19 ضقِ ايكإْٛ إطاض يف اؾُعٝات تًو تػذٌٝ

 ايعاّ ا٫ؼاز َٔ ايكازض 1001 عاّ ايتعسزات ٚؾل يًطبح، ٚقٌ عسزٖا ٖازؾ١ غرل ؾطنات

 يًطبح، ٖازؾ١  ا٭خط نؿطنات غرل ايبعض تػذٌٝ مت بُٝٓا َٓع١ُ، 62  يًذُعٝات

 ايٛظا٥ـ ايتاي١ٝ: يف اؾُعٝات  ٖصٙ أْؿط١ ٚتٓشكط

 اٱْػإ. سكٛم اْتٗاى ؿا٫ت ضقس 
                                                           

َؿّٗٛ اجملتُع املسْٞ..ْؿأ٠ ٚتطٛض اجملتُع املس٢ْ: َهْٛات٘ ٚإطاضٙ عبس ايػؿاض ؾهط، 79

 http://is.gd/EBXGpXٓع٢ُٝايت
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 ت.ٚايٓسٚا ١ٝايتٛع ٜلطط عٔ اٱْػإ سكٛم ثكاؾ١ ْؿط 
 ِٜسكٛقِٗ تٓتٗو ملٔ املباؾط٠ ١ْٝايكاْٛ املؿٛض٠ تكس. 

 سكٛم َٓعُات أْٗا ايبؿط١ٜ ايت١ُٝٓ فاٍ يف ايعا١ًَ اؾُعٝات ٜٚعتدلايبعض

 ٖصٙ يف ايعا١ًَ اؾُعٝات َععِ ٚتطنع املٛاطٔ أٚناع ؼػني ع٢ً تعٌُ سٝح إْػإ،

 80.املٛاط١ٓ ٚايػٝاغ١ٝ ٚسكٛم املس١ْٝ اؿكٛم ع٢ً اجملاٍ

 مصر:فً  انمذنى انمجتمغ مكىنبث

 :ا٭ؾهاٍ، ٖٚٞ َٔ ايعسٜس َٔ املكطٟ يًكإْٛ طبكا املسْٞ اجملتُع ٜتهٕٛ

 .2112يػ84١ٓضقِ يًكإْٛ هعٚؽ ١ٝا٭ًٖ ٚامل٪غػات ٝاتاؾُع .1

 يػ١ٓ 84ضقِ يًكإْٛ ٚؽهع ٚاؿكٛق١ٝ ١ٝايسؾاع ٚاملٓعُات اؾُعٝات .2

 ١ْٝ.املس ايؿطنات ٚقإْٛ 2112

 .امل١ٝٓٗ ايٓكابات .3

 .ايعُاي١ٝ ايٓكابات يكإْٛ ٚؽهع ايعُاي١ٝ ايٓكابات .4

 .2112 يػ84١ٓضقِ يًكإْٛ ٚؽهع ا٭عُاٍ مجاعات .5

 .ٚايكٓاع١ٝايتذاض١ٜ  نياًْٛكي ٚؽهع ١ٚايكٓاعٝ ايتذاض١ٜايؿطنات  .6

 81.ٚظاض٠اـاضد١ٝ َع يدلتٛن٬ت ٚؽهع دٓب١ٝا٭ املٓعُات .7

 انحركبث االجتمبػٍت:

ْٗا اؿطنات ٚا٭ْؿط١ اييت تطتبط مبكاحل أتعطف اؿطنات ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً 

ؾ٦ات قسز٠ َٔ ايػهإ، أٚ فُٛع ايػهإ يف أَٛض تتعًل مبطايب ْٛع١ٝ َٚكاحل 

ػعٞ يتشكٝكٗا، ٚعاز٠ َا تطتبط اؿطنات ا٫دتُاع١ٝ بأؾهاٍ َٔ ايتذُعات خاق١ ت

 82.اؿطنات أؾهاٍ ايتُٝٝع بني املطأ٠ ٚايطدٌ ٙايؿ١ٜٛ٦، ٚتذلادع يف قؿٛف ٖص

                                                           

زٚض اجملتُع املسْٞ يف ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ بعس ايجٛض٠، َطنع ابٔ خًسٕٚ قُس كتاض قٓسٌٜ، 80

 http://is.gd/yZiyndيًسضاغات ا٫منا١ٝ٥،

 املطدع ايػابل81

َسست ايعاٖس، اػاٖات تطٛض اجملتُع املسْٞ يف َكط، َطنع زعِ ايت١ُٝٓ ي٬غتؿاضات ٚايتسضٜب، 82

 91، م 1022
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 انمنظمبث األههٍت: 

تتؿهٌ َٔ نٌ ايتٓعُٝات شات ايطابع "ايتكًٝسٟ" َجٌ اؾُعٝات ايس١ٜٝٓ )اييت 

تُع ا٭ًٖٞ( اؾُعٝات ايجكاؾ١ٝ املعدل٠ عٔ تؿهٌ ايػايب١ٝ بني تٓعُٝات اجمل

خكٛقٝات اجملتُعات احمل١ًٝ )ٚتٓعُٝات أخط٣ خرل١ٜ شات طابع قًٞ أٚ إقًُٝٞ( 

ٜٚبسٚ إٔ ٖٓاى دس٫ قٜٛا بني ايباسجني سٍٛ  .ٚايتٓعُٝات اـاق١ با٭ٚقاف ايعا١ًٝ٥

نٌ ٚاسس َُٓٗا،  ايع٬ق١ بني اجملتُع املسْٞ ٚاجملتُع ا٭ًٖٞ ٚايتٓعُٝات اييت تؿهٌ

ًٕٝٛ َج٬ عٔ أططٚس١ ايتطابل بني املؿَٗٛني ٚبايتايٞ غؾبُٝٓا ٜساؾع بطٖإ 

َسي٫ٛتُٗا يف اجملتُعات ايعطب١ٝ لس َٔ ٜطؾض شيو َجٌ ععَٞ بؿاض٠، ايصٟ ميٝع 

بُٝٓٗا باعتباضُٖا ٜؿرلإ إىل َػتٜٛني كتًؿني َٔ ايتطٛض اجملتُعٞ، يهٔ زٕٚ 

يتٓعُٝات ا٭١ًٖٝ دع٤ا َٔ "اجملتُع املسْٞ" يف غٝام ايٛنع ٕ تهٕٛ اأاغتبعاز ؾهط٠ 

 83ايعطبٞ ايطأٖ.

 ٢بسا بعس ايجٛض٠ إٔ سل املؿاضن١ يف إزاض٠ اؿٝا٠ ايعا١َ ٚا٫ْتدابات قس خط

ٕ َا ؾٗسٙ ا٫غتؿتا٤ ع٢ً ايسغتٛض َٔ اْتٗانات يف زٜػُدل أهاب١ٝ إ٫ إخطٛات 

ايب١٦ٝ ايتؿطٜع١ٝ املكط١ٜ اغتُطت بعس ٚإٔ  ،َهاْٝات تطادع خاق١إتؿرل إىل  1021

َاٍ ٚطُٛسات املكطٜني مٛ آايجٛض٠ غرل قاؿ١ ٱْتاز ع١ًُٝ اْتداب١ٝ ؼكل 

يٝات سكٝك١ٝ يتٓؿٝص ايكإْٛ آْ٘ َٔ ا٭١ُٖٝ إٔ ْهع أنُا  ،اْتدابات سط٠ ْٚع١ٜٗ

ات زاض١ٜ يسٜٗا خدلإدٗع٠ أٜها أٚ ،يٝات تٓؿٝصآظ١َ ٚدٛز قٛاعس قا١ْْٝٛ زٕٚ أيتؿازٟ 

ٜها َٔ غرل املكبٍٛ تسخٌ ٚظاض٠ أْ٘ أ٫ إسكٝك١ٝ يتطبٝل قٛاعس ٚقٛاْني ا٫ْتدابات، 

عدل غٓٛات َٔ تعٜٚط  ٧ثطٖا ايػٝأايساخ١ًٝ يف ايع١ًُٝ ا٫ْتداب١ٝ بعسَا ٚنح 

ٕ ٜؿٌُ ايتعسٌٜ سكٛم ايتكانٞ ٚسل ايطعٔ ع٢ً قطاضات اؾ١ٓ أا٫ْتدابات، ع٢ً 

 كٛاعس ايعساي١.املؿطؾ١ ع٢ً ا٫ْتدابات ٚؾكا ي

ؾهٝـ ٜهٕٛ يًُٛاطٓني سل  .ٕ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ َطتبط مبؿّٗٛ ايسميكطاط١ٝإ

نجط ٚتكّٛ بايتُٝٝع نس ايؿ٦ات ا٭ ،املٛاط١ٓ يف زٚي١ ٫ تعذلف باملػاٚاٙ بني املٛاطٓني

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ سكٛم املٛاط١ٓ ٖٞ سكٛم طبٝع١ٝ ٜتعني إٔ ٜتُتع بٗا  .تُٗٝؿا؟

ٚي١ ٚادب تٛؾرلٖا مبٛدب ايعكس ا٫دتُاعٞ إ٫ إٔ َا وسخ يف نٌ إْػإ ٚع٢ً ايس

املٓطك١ ايعطب١ٝ ٖٛ ػاٌٖ شلصا اؿل ا٭قٌٝ. ٚيصا عًُت َٓعُات اجملتُع املسْٞ 

ؾ٢ ايٛقت  ٞايٛطٔ ايعطب يف ٞع٢ً قاٚي١ ايسؾاع عٔ ٖصا اؿل. ٚأقبح اجملتُع املسْ

                                                           

 http://insaniyat.revues.org/11257ايعٝاؾٞ عٓكط، َا ٖٛ اجملتُع املسْٞ، اؾعا٥ط منٛشدا 83
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 ٞع٢ً إٔ اظزٖاض اجملتُع املسْ، ؾايهٌ ٜتؿل ٖٞٛ ايساعِ يًتطٛض ايسميكطاط ٞاؿاي

ايسٚي١ ٚيصا ؾكس خطدت املٓعُات ا٭١ًٖٝ َٔ عبا٠٤  َطتبط بكسض ايسميكطاط١ٝ املتاح يف

إىل املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ ٚتٛدٝ٘ اؾُاٖرل ٚايتسخٌ يس٣  ٞٚايطعا٥ ٞايعٌُ اـسَ

 اؿهَٛات نك٠ٛ نػط يتٛدٝ٘ ايػٝاغات ْاس١ٝ َطايب اؾُاٖرل.

تُع املسْٞ يف اجملتُعات ايسميكطاط١ٝ نُا إٔ تعجط ٬ٜٚسغ بطٚظ زٚض اجمل

ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ يف أٟ بًس، ٜطدع إىل غٝاب أٚ تٛقـ منٛ اجملتُع املسْٞ ٚغٝاب 

ثكاؾ١ ايسميكطاط١ٝ اييت تٛد٘ غًٛى املٛاطٓني يف اجملتُع يًُؿاضن١ يف ايٓؿاط 

 ٚتهطٜؼ ايسميكطاط١ٝ.ْ٘ ٖٓاى ع٬ق١ ططز١ٜ بني ؾاع١ًٝ اجملتُع املسْٞ أٟ أايػٝاغٞ 

 تطىر انمجتمغ انمذنً فً مصر:

، ْٚؿأت أٍٚ مجع١ٝ أًٖٝ٘ يف َكط عاّ اخرلٜ اخص اجملتُع املسْٞ يف بساٜت٘ طابعأ

ْؿا٤ ايعسٜس َٔ اؾُعٝات إٖا ٖٚٞ اؾُع١ٝ ايْٝٛا١ْٝ باٱغهٓسض١ٜ ثِ ت٬ 2112

نصيو  ،كطغتعُاض ايدلٜطاْٞ ملاؾُعٝات مبشاضب١ ا٫ ٙٚاضتبطت ٖص ،ايجكاؾ١ٝ

ٚؾٗست ايؿذل٠ ايتاي١ٝ يجٛض٠  ،ػطب١ زميكطاط١ٝ سكٝك١ٝ 2931ؾٗست َكط قبٌ ثٛض٠ 

بطٚظ زٚض اؾُعٝات ا٭١ًٖٝ ٚاْتؿاضٖا ٚشيو بػبب تعاٜس ايٛعٞ ا٫دتُاعٞ  2929

ْؿا٤ املعٜس َٔ اؾُعٝات ا٭١ًٖٝ إيٝػاعس ع٢ً  2915ٚقس دا٤ زغتٛض، ٚايػٝاغٞ

 ًط١ سٌ اؾُعٝات يف ٜس ايكها٤.ٚشيو بعس إٔ اؾذلط إٔ تهٕٛ غ

َجًت ؾذل٠ َا بعس ثٛض٠ ٜٛيٝٛ اْتهاغ١ يعٌُ اجملتُع املسْٞ، سٝح عٌُ فًؼ 

قٝاز٠ ايجٛض٠ ع٢ً تكؿ١ٝ املعاضن١ ي٘ ٚؾطض ضقاب١ ع٢ً ايكشـ ٚتهبٌٝ سط١ٜ 

 26ؼذِٝ أنجط ملٓعُات اجملتُع املسْٞ سٝح قسض يف مت  2935عاّ  ؾؿٞايكشاؾ١، 

بعس  ت٬ٙا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ َٔ قبٌ ايط٥ٝؼ املكطٟ مجاٍ عبسايٓاقط، ٌ اعٜٓاٜط قطاض

قطاض عٌ مجاع١ اٱخٛإ املػًُني ٚإْؿا٤ تٓعِٝ غٝاغٞ ٚاسس  2933شيو يف عاّ 

 ؾذلانٞ.ؼاز ا٫ٖٚٛ ا٫

سٝح مت إٜكاف  ،ات اجملتُع ا٭ًٖٞٝايعسٜس َٔ قطاضات ايتشذِٝ ؾُعقسض ثِ 

 2936يػ١ٓ  591 ضقِ كإْٛايؼاز ؾتٝات ايٌٓٝ، ثِ قسٚض اْؿاط ا٫ؼاز ايٓػا٥ٞ ٚ

عتدل ٖصا ايكإْٛ أٟ كايؿ١ اٚ ،ٚايصٟ َٔ ؾأْ٘ ؾطض سٌ مجٝع ايتٓعُٝات ا٭ًٖٝ٘

يٓكٛق٘ ٖٞ دطمي٘ ؽهع يكإْٛ ايعكٛبات. َٚع تٛيٞ ايط٥ٝؼ ايػازات اؿهِ، ططأ 

ٛ ايتعسز١ٜ بايتشٍٛ مع٢ً عٌُ َٓعُات اجملتُع املسْٞ تطٛضا ٖاَا بعس قطاض ايط٥ٝؼ 

ٚيهٔ ظًت ٖص٠ اؾُعٝات تعٌُ بؿهٌ غرل َػتكٌ عٔ  ،ٚاظزاز عسز اؿُعٝات ا٭١ًٖٝ
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ز٣ تطادع ايسٚي١ أٚ ،ايٓكابات امل١ٝٓٗ ايتٝاض اٱغ٬َٞ ٢نُا غٝطط عً ،غٝطط٠ ايسٚي١

قبح بس٬ٜ عٔ أزا٤ زٚضٖا ػاٙ املٛاطٓني إىل اغتُطاض غًب١ ايتٝاض اٱغ٬َٞ ايصٟ أعٔ 

يسٚي١ يف تكسِٜ اـسَات يًُٛاطٓني. ٚقس ظٗط َكطًح َٓعُات اجملتُع املسْٞ بعس ا

غكٛط ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت ٚقس ؾٗس عٌُ َٓعُات اجملتُع املسْٞ ؼ٫ٛ بعس سطب 

اـًٝر ايجا١ْٝ ٚايعسٚإ ا٭َطٜهٞ ع٢ً ايعطام ٚا٫ْتؿان١ ايؿًػط١ٝٓٝ ايجا١ْٝ 

 ٠انِٗ يف اؿٝاطتعب١٦ املٛاطٓني ٚاؾ قبشت َٓعُات اجملتُع املسْٞ تعتُس ع٢ًأٚ

املٓعُات عٔ ايطابع اـرلٟ ايصٟ متٝعت ب٘ غابكا، نُا  ٙٚؽًت ٖص ،ايػٝاغ١ٝ

ظٗطت يف ٖصا اٱطاض عس٠ َبازضات ٚمح٬ت ع٢ً َػت٣ٛ َٓاٖه١ ايتُٝٝع ايسٜين أٚ 

 غاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ، َٚٔ أبطظ ٖصٙ اؿ٬ُت يف فاٍ َٛاد١ٗ ايتُٝٝع ايسٜينأع٢ً 

84بٗسف 1009ناْت فُٛع١ "َاضز" ٚاييت ْؿأت عاّ 
: 

ايسع٠ٛ إىل إع٤٬ قِٝ سط١ٜ ايؿهط ٚا٫عتكاز ٚتعُٝل ثكاؾ١ سكٛم املٛاط١ٓ،  .1

 ايتكسٟ ايؿعاٍ يهٌ أؾهاٍ ايتُٝٝع ايسٜين أٜا نإ َكسضٙ.ٚ

ايعٌُ بهٌ ايٛغا٥ٌ املُه١ٓ ع٢ً إيػا٤ نٌ أؾهاٍ ايتُٝٝع بني املٛاطٓني  .2

 .ْني ٚا٭ٚضام ايطزل١ٝ ٚايتعًِٝ ٚاٱع٬ّاملكطٜني يف ايكٛا
أِْٗ  ع٢ً تأنٝسايٚ ،ايسؾاع عٔ سكٛم املٛاط١ٓ ايها١ًَ ؾُٝع املكطٜني .3

َتػإٚٚ متاَا يف نٌ اؿكٛم ٚايٛادبات مبا يف شيو سط١ٜ ا٫عتكاز 

 ٚايعباز٠، ٚإع٤٬ ؾإٔ املٛاط١ٓ.

ٓني، ٚع٢ً املطايب١ بايتذطِٜ ايكاْْٛٞ يهٌ مماضغات ايتُٝٝع بني املٛاط .4

ا٭خل ايتُٝٝع ع٢ً أغاؽ ايسٜٔ، ٚامل٬سك١ ايكها١ٝ٥ يهٌ َٔ تجبت 

 .مماضغت٘ ايتُٝٝع نس أٟ َٛاطٔ أٚ َٛاط١ٓ بػبب ا٫عتكاز ايسٜين

ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل املػاٚا٠ ايها١ًَ يف مجٝع اٱدطا٤ات املتبع١ عٓس إْؿا٤  .5

غتكساض ايكإْٛ ٚتطَِٝ زٚض ايعباز٠ زٕٚ تؿطق١ ع٢ً أغاؽ ايسٜا١ْ، ٚايػعٞ ٫

 املٛسس يسٚض ايعباز٠.

ايػعٞ إىل ايكها٤ ع٢ً ايتُٝٝع َٔ خ٬ٍ ت١ُٝٓ ايطابع املسْٞ ايسميكطاطٞ  .6

يًسٚي١ املكط١ٜ، ٚاغتشساخ آيٝات ٚقٛاْني يتهاؾ٪ ايؿطم َٚا ٜػتتبع شيو 

                                                           

84http://groups.yahoo.com/group/MARED_Group/ 

http://groups.yahoo.com/group/MARED_Group/
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َٔ إدطا٤ات يسعُٗا ٚإْؿا٤ َ٪غػات عا١َ تهطًع مب١ُٗ تًكٞ ايؿها٣ٚ 

 .ٝٗااـاق١ بايتُٝٝع ٚايبت ؾ

أَا ع٢ً َػت٣ٛ املطأ٠ ؾاملبازضات ٚاؿ٬ُت َتعسز٠ َٓص عٛز٠ اجملتُع املسْٞ 

ات َجٌ َ٪غػ١ املطأ٠ اؾسٜس٠ ْٚعط٠ اييت ٝيًٓؿاط َٔ دسٜس يف َٓتكـ ايجُاْٝٓ

تعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ ايؿطم املتاس١ يًؿتٝات ٚايػٝسات نٞ ٜؿاضنٔ يف عًُٝات قٓاع١ 

 قتكازٟ.ٔ ا٫ايكطاضات اييت ت٪ثطع٢ً سٝاتٗٔ ٚأَاْٗ

َٚع اغتُطاض ساي١ اؾُٛز ايػٝاغٞ ٚاْػساز قٓٛات املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ، ظٗطت 

فُٛع٘ َٔ اؿطنات اٱستذاد١ٝ اييت ضنعت ع٢ً اٱق٬سات ايػٝاغ١ٝ ايساخ١ًٝ 

يف َكط بعس إٔ ناْت اؿطنات اٱستذاد١ٝ تٓكب با٭غاؽ ع٢ً ايبعس ا٫دتُاعٞ، 

ٚقسَت اؿطن١ ض١ٜ٩  ،ع سطن١ نؿا١ٜٚ٭ٍٚ َط٠ ظٗط ٖتاف ٜػكط َباضنُ

إع٤٬ غٝاز٠ ايكإْٛ، ْٚٗا٤ استهاض ايػًط١، إتؿػرل١ٜٝ ملؿّٗٛ اٱق٬ح ٚايصٟ تهُٔ 

٠ ٚايعٌُ ع٢ً اغتعاز٠ َها١ْ َكط. َٚٔ ثِ ميهٔ ايكٍٛ إٔ سطن١ ْٚٗا٤ استهاض ايجطٚإ

٠ سسثت ْك١ً ْٛع١ٝ يف املؿاضن١ ايؿعب١ٝ ايػٝاغ١ٝ، ٚقس اْطًكت َٔ ٖصأنؿا١ٜ 

، خط٣ َجٌ ْػا٤ َٔ أدٌ ايتػٝرل، أزبا٤ ٚؾٓإْٛ َٔ أدٌ ايتػٝرلأاؿطن١ فُٛعات 

 . ؾباب َٔ أدٌ ايتػٝرل.. اخل

 تطىر انحركبث اننسبئٍت فً مصر:

عٓس اؿسٜح عٔ اؿطنات ايٓػا١ٝ٥ يف َكط ؾإْٓا ْتشسخ عٔ تًو ايًشع١ 

٠ ايعا١َ َٚطايبتٗا اييت بسأت ؾٝٗا املطأ٠ اـطٚز َٔ َٓعشلا َٚؿاضنتٗا يف اؿٝا

 ٣سني خطدت َعاٖطات ْػا١ٝ٥ ؼت قٝاز٠ ٖس 2929عكٛقٗا ٚايصٟ ؼكل يف ثٛض٠ 

ؾعطاٟٚ يتطايب بططز اٱلًٝع ٚأثٓا٤ شيو غكطت أٍٚ ؾٗٝس٠ يًشطن١ ايٓػا١ٝ٥. 

ؾعطاٟٚ عكٛم املطأ٠ ٚنٝؿ١ٝ متهني املطأ٠ ٚاؿكٍٛ  ٣َٚٓص شيو اؿني اٖتُت ٖس

إٔ ؼكٝل شيو ٜأتٞ  ٣ٚناْت تط ،قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝعًٞ سكٛقٗا ايػٝاغ١ٝ ٚا٫

َٔ خ٬ٍ ضؾع املػتٟٛ ايجكايف ٚايتعًُٝٞ يًُطأ٠ يتػتطٝع إٔ تٓاؾؼ ايطدٌ يف ناؾ١ 

. ٚمل ٜهٔ 2915ؼاز ايٓػا٥ٞ املكطٟ عاّ املٓاقب ٚا٭عُاٍ. ٚشلصا قاَت بتأغٝؼ ا٫

 ،ؼاز املطأ٠ املتع١ًُٖصا أٍٚ عٌُ تكّٛ ب٘ َٔ أدٌ ايٓػا٤ سٝح غبل ٚإٔ أْؿأت ا

 85(.2929)ٚمجع١ٝ ايطقٞ ا٭زبٞ يًػٝسات يف ْؿؼ ايعاّ 

                                                           
85http://www.hodasharawi.com/hoda.htm 

http://www.hodasharawi.com/hoda.htm
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ٚنؿا٠٤ املطأ٠  ٣ؼاز ايٓػا٥ٞ املكطٟ ٖٛ ضؾع َػتٛٚنإ اشلسف َٔ إْؿا٤ ا٫

ا٭زبٞ ٚايعًُٞ ٚايجكايف يتهٕٛ أٌٖ يؿػٌ املٓاقب اييت تطُح إيٝٗا. ٚيصيو دا٤ت نٌ 

ٚمل تهٔ غٝاغ١ٝ يف  ،١ ٚثكاؾ١ٝ ٚاقتكاز١ٜؼاز ايٓػا٥ٞ املكطٟ ادتُاعٝأْؿط١ ا٫

ظاٖطٖا. ؾكس ٖسؾت إيٞ إؾطاى ايٓػا٤ يف َطايب١ اؿه١َٛ بتشكٝل املػاٚا٠ ٚايعسٍ بني 

امل٪٬ٖت ايعًٝا ٚيصيو لس أْٗا أْؿأت  ٢تعًِٝ ايؿتٝات ست٢ اؿكٍٛ عً اؾٓػني ٚإىل

تكًٌٝ ا٭نطاض اييت َسضغ١ ثا١ْٜٛ. ٚطايبت بإق٬ح قإْٛ ايعٚاز ٚايط٬م ست٢ ٜتشكل 

 اعاَ 26تكع عًٞ عاتل املطأ٠ َٔ دطا٤ ٖصٙ ايكٛاْني،أٜها عسّ إقطاض ايعٚاز يف غٔ أقٌ َٔ 

( ٚقاَت أٜها ببٓا٤ َؿػٌ يتعًِٝ ايؿتٝات أقٍٛ 2915)ٖٚصا َا ؼكل بايؿعٌ عاّ 

 ،اؿٝان١ ٚقٓاع١ ايػذاز ٚإْؿا٤ َػتٛقـ ٜكّٛ بايطعا١ٜ ايطب١ٝ باجملإ ٚقطف ا٭ز١ٜٚ

ؼاز. نُا أْؿأت ف١ً ؼت أٜها إْؿا٤ َػطح عكس ؾٝ٘ َععِ امل٪متطات اـاق١ ا٫ٚ

ٚايؿطْػ١ٝ يًتعطٜـ بأسٛاٍ ايبٓت املكط١ٜ. َٚٔ خ٬ٍ  ١عطبًٝػتني اياغِ "املكط١ٜ" باي

أٚ ا٭ٖساف ا٫دتُاع١ٝ  اتعٚاملؿط ٢ؼاز نإ ٜعتُس عًشيو ٜتهح يٓا إٔ شيو ا٫

ايٓػا٤ ٚشيو يف ٚغط ب١٦ٝ  ٠٣ ايجكاؾ١ ٚايتعًِٝ ٚاملٗاضات يسظٜاز ٢ٚايجكاؾ١ٝ اييت تعٌُ عً

ؼاز إٔ تطؾع َٔ ؾإٔ املطأ٠ ثِ ؾعطاٟٚ عٔ ططٜل ا٫ ٣ؾأضازت ٖس ٛمسك ١مل تهٔ يًٓػا٤ أٜ

 سكٛقٗا ايػٝاغ١ٝ.  ٢ٗا بايتايٞ يًشكٍٛ ع٦ًتٗٝ

َٔ خ٬ٍ  2936مل ؼكٌ املطأ٠ عًٞ سكٛم ايذلؾح ي٬ْتدابات إ٫ يف عاّ 

ض١ٜ ؾؿٝل يف ْكاب١ ايكشؿٝني ثِ ٚعسٖا مجاٍ عبس ايٓاقط بتشكٝل َا إنطاب ز

عس٠ يف تطايب ب٘. ٚتأتٞ املٓعُات اييت تطايب عكٛم املطأ٠ يف ٚقتٓا اؿايٞ يتتؿل 

ْكاط تعٌُ عًٝٗا ٚتٗسف إيٝٗا ٜٚتُشٛض ْؿاطٗا َٔ خ٬شلا ٖٚٞ: ايسؾاع عٔ سل املطأ٠ 

ناؾ١ اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ  ٢ٍ عًًشكٛيٚأٜها ايعٌُ  ،يف املػاٚا٠ ٚاؿط١ٜ

متهني املطأ٠ يف ناؾ١ اجملا٫ت ٚايهػط َٔ أدٌ ايكٝاّ بصيو إَا عٔ ٚٚايػٝاغ١ٝ، 

ططٜل عٌُ ايتٛع١ٝ اي٬ظ١َ بكهاٜا املطأ٠ يف ايؿاضع َٔ أدٌ بٓا٤ زعِ ؾعيب ٚاغع 

ٍ، ٚتكسِٜ قاٚي١ ايتؿبٝو بني كتًـ املٓعُات اييت تعٌُ يف اجملاٚؿكٛم املطأ٠، 

ٚزعِ املبازضات اييت تػِٗ يف تععٜع  ،ايتسضٜب اي٬ظّ يهاؾ١ ايعاًَني باملٓعُات املدتًؿ١

سضاغات اي٬ظ١َ غكٛم فاٍ ايعاخ ٚا٭ٚتك١ٜٛ اؿكٛم ايٓػ١ٜٛ ٖصا َع عٌُ 

 سكٛم ايٓػا٤.

٬ٜسغ مما غبل ايذلابط بني اجملتُع املسْٞ بكؿ١ عا١َ ٚاملٓعُات اييت تعٌُ 

ؿات اـاق١ باملطا٠، ؾكس بسأت ٖصٙ املٓعُات بؿهًٗا اـرلٟ ثِ تطٛضت يتأخص ع٢ً املً

ايطابع ايػٝاغٞ يف ايتػعٝٓٝات. أٟ إٔ اجملتُع املسْٞ بسأ ٜٗتِ بايكهاٜا ايػٝاغ١ٝ 
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بايؿعٌ بعس ايتػعٝٓٝات ٚٚدٛز اػاٙ عاملٞ مٛ ايتعسز١ٜ ٚاملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ بعس 

٪نس اخت٬ف ْؿأ٠ اجملتُع املسْٞ نساعِ يع١ًُٝ ٖٚٛ َا ٜ ،غكٛط ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت

 ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ يف املٓطك١ ايعطب١ٝ عٓ٘ يف ايػطب.

 انمجتمغ انمذنً ومفهىو انمىاطنت:

ٜطتبط َؿّٗٛ اجملتُع املسْٞ مبؿّٗٛ املٛاط١ٓ َٔ خ٬ٍ ايسٚض ايصٟ تًعب١ 

 ضأؽ بني يع٬ق١ا َ٪غػات اجملتُع املسْٞ يف ت١ُٝٓ ضأؽ املاٍ ا٫دتُاعٞ، ؾكسدا٤ت

٢ عً بٛتٓاّ ضٚبطت ؾكساعتُس، ايػطب١ٝ يف ا٭زبٝات املسْٞ ٚاجملتُع ا٫دتُاعٞ املاٍ

 ايكطٕ َٔ اتٝايتػعٝٓ َٓتكـ يف املؿّٗٛ قٝاغ١ ٚططح أعاز عٓسَا ايؿهط٠ ْؿؼ

 أغاغا املتذػس ا٫دتُاعٞ املاٍ ضأؽ تهٜٛٔ يف املسْٞ أ١ُٖٝ اجملتُع أنس إش املٓكطّ،

 ٚتتذػس اؿكٝك١ٝ زعِ ايسميكطاط١ٝ يف تػاِٖ اييت ايٓؿاط ِ ٚقٛضايكٝ ناؾ١ يف

 خ٬ٍ َٔ عًٝٗا ا٫غتس٫ٍ ميهٔ اييت اجملتُع١ٝ ايجك١ يف بؿهٌ أغاغٞ ايكِٝ ٖصٙ

 ضزل١ٝ طٛع١ٝ يتٓعُٝات ْهُاّٚا٫ ا٫ْتدابات يف ايتكٜٛت ٢املٛاطٓني عً إقباٍ

 ضأؽ عٔ زضاغت٘ يف بٛتٓاّ طتضٚب إش اؾذلض 86َس١ْٝدسٜس، تٓعُٝات ٚاملبازض٠ باْؿا٤

 ْٚػب١ املس١ْٝ، ايتٓعُٝات َٔ أندل عسزا متتًو اييت إٔ اجملتُعات ٫دتُاعٞ،ا املاٍ

 ايٓاس١ٝ َٔ زميكطاط١ٝ ا٭نجط اجملتُعات ٖٞ ايتٓعُٝات، تًو عاي١ٝ يف عه١ٜٛ

 تًعب٘ ايصٟ ايسٚض إىل شيو ٜٚعٛز ا٫قتكاز١ٜ، ايٓاس١ٝ َٔ تكسَا ايػٝاغ١ٝ، ٚا٭نجط

ايطٚابط  فُٛع يف ٜتذػس ٚايصٟ ا٫دتُاعٞ، املاٍ ضأؽ تهٜٛٔ يف ًو ايتٓعُٝاتت

 يف مجاع١ عهٜٛتِٗ ْتٝذ١ ا٭ؾطاز َٔ فُٛع١ ٜهْٛٗا اييت ا٫دتُاع١ٝ ٚايع٬قات

 إطاض تعاِْٚٗ يف ا٭ؾطاز ٖٚ٪٤٫ف، ا٭ٖسا َٔ فُٛع١ يتشكٝل َع١ٓٝ ادتُاع١ٝ

 اجملتُع١ٝ، ا٫سذلاّ ايجك١ يفا أغاًغ املتُج١ً ايكِٝ َٔ فُٛع١ بتهٜٛٔ ٜكَٛٛا

اٖتُاَا باملؿاضن٘ يف  أنجط ايؿطز ػعٌ قِٝ ٚنًٗا باملجٌ، املعا١ًَ َبسأ، املتبازٍ

ؾ٦ٕٛ فتُع٘ مما ٜعهؼ ؾعٛضٙ بكِٝ املٛاطٓ٘. ٚتعتدل املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ َٔ أِٖ 

يػٝاغ١ٝ َكَٛات املٛاط١ٓ ٚايبٓا٤ امل٪غػٞ يًسٚي١ ؾُؿاضن١ ا٭ؾطاز يف اؿٝاٙ ا

 87تٗا.ازضاى عُٝل ؿكٛم املٛاط١ٓ ٚٚادبإٚا٫دتُاع١ٝ تٓبع َٔ 

                                                           

الٞ عبس اؿُٝس، زٚض اجملتُع املسْٞ يف تهٜٛٔ ضأؽ املاٍ ا٫دتُاعٞ، املطنع املكطٟ يًشكٛم 86

 1009ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، 

، 1001عبس اؿًِٝ ايعٜات، ايت١ُٝٓ ايػٝاغ١ٝ: ا٫بعاز املعطؾ١ٝ ٚاملٓٗذ١ٝ، زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ،87

 16م
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ٚقس ػػست ٖص٠ ايع٬ق٘ يف َكط َع اْس٫ع ثٛض٠ اـاَؼ ٚايعؿطٜٔ َٔ ٜٓاٜط 

ٚاييت دا٤ت ْتٝذ١ يًشطاى اجملتُعٞ ٚيهعط عٌُ َٓعُات اجملتُع املسْٞ  1022

س سازث١ اغتٝاٍ خايس ٚاغتدساّ اٱع٬ّ اؾسٜس َجٌ ايؿٝػبٛى ٚتٜٛذل خاق١ بع

إىل داْب ايتٓػٝل َع اؾُع١ٝ  "نًٓا خايس غعٝس"غِ اغعٝس ٚتكُِٝ قؿش١ ؼٌُ 

بطٌٜ. إ٫ إٔ َا سسخ بعس ايجٛض٠ ٖٛ تعطض َٓعُات أ 6ايٛط١ٝٓ يًتػٝرل ٚسطن١ 

ٚيهٔ ع٢ً ايطغِ  ،اجملتُع املسْٞ شلذ١ُ إع١َٝ٬ ؾسٜس٠ بػبب قه١ٝ ايتٌُٜٛ ا٭دٓيب

نجط َٔ قٛض٠ َجٌ تٛثٝل َٜٛٝات أخص أإٔ زٚض اجملتُع املسْٞ  َٔ ٖصا اشلذّٛ إ٫

ايجٛض٠، ضقس سا٫ت اْتٗانات سكٛم اٱْػإ، سطنات نس اعتكاٍ ؾباب ايجٛض٠، 

 سطنات نس ايتشطف، سطن٘ ب١ٝٗ ايٓػا١ٝ٥.

يعبت َٓعُات اجملتُع املسْٞ زٚضا ٖاَا يف ع١ًُٝ ايتشٍٛ ايسميكطاطٞ إش غاِٖ 

ط ثكاؾ١ املٛاط١ٓ ٚايسميكطاط١ٝ ٚٚقـ نس ظًِ ٚاغتبساز ايٓعاّ اجملتُع املسْٞ يف ْؿ

غتشكاقات ايػٝاغ١ٝ ايػابك١ نُا غاِٖ اجملتُع املسْٞ يف َطاقب١ مجٝع ا٫ ،ايػابل

ٚتطٛض عٌُ  ،1029ٚ 1021 ٟغتؿتا٤ ع٢ً زغتٛضْتدابات ض٥اغ١ٝ ٚبطملا١ْٝ ٚا٫أَ 

إىل اؾاْب ايػٝاغٞ ٚنُإ اجملتُع املسْٞ َٔ نْٛ٘ ٜٓكب ع٢ً اؾاْب ا٫دتُاعٞ 

قبشت متجٌ أذادات فطز استذادات ؾ١ٜٛ٦ بٌ ستٚمل تكبح ا٫ ،َؿاضن١ املٛاطٓني

ٚغع ٚاسلٌ أَٔ َطايب  ادع٤ َطايبٗاقبشت أساي١ عا١َ َٔ اؿطاى ايػٝاغٞ ٚ

 ق٬ح.تتعًل بع١ًُٝ اٱ

 انمرأة وانمىاطنت:

١، ٚأْؿأت ٖس٣ يف اؿطن١ ايٛطٓٝ 2929ؾاضنت املطأ٠ املكط١ٜ َٓص ثٛض٠ 

ؼاز ْػا٥ٞ َكطٟ، ٚتأثطت اؿطن١ ايٓػا١ٝ٥ باؿطن١ اأٍٚ  2915ؾعطاٟٚ يف عاّ

ايط٬ب١ٝ مما ْتر عٓ٘ تهٜٛٔ اؿعب ايٓػا٥ٞ املكطٟ ايصٟ طايب عكٛم املٛاط١ٓ ؾُٝا 

ٜتعًل باملػاٚا٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠، ٚأْؿأت َ٪غػ١ بٓت ايٌٓٝ يف ٖصا ايػٝام، ٚبايػطّ 

إ٫ إٔ املطأ٠ قس َٓشت سل ايذلؾح  2931ٝا٠ ايػٝاغ١ٝ بعس ثٛض٠ َٔ تأَِٝ اؿ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ تٛقٝع َكط ع٢ً اتؿاق١ٝ ايكها٤ ع٢ً مجٝع  2936.88ٚايتكٜٛت يف

إ٫ أْٗا قاَت بايتشؿغ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايبٓٛز  2910أؾهاٍ ايتُٝٝع نس املطأ٠ يف 

. ٚع٢ً 1029ا ٫سكا يف زغتٛضٚاملتعًك١ باؾٓػ١ٝ ٚاييت مت ايعسٍٚ عٓٗ 9خاق١ املاز٠ 

ملبسأ املػاٚا٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠، إ٫ إٔ املطأ٠ املكط١ٜ مل  2912ايطغِ َٔ تهُني زغتٛض

                                                           

 9، م1022، قؿا٤ َطاز، املطأ٠ ٚايسغتٛض يف َكط، َٓتس٣ ايبسا٥ٌ ايعطبٞ يًسضاغات،ؾاط١ُ خؿاد88ٞ
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تتُتع باملػاٚا٠ ايؿع١ًٝ َع ايطدٌ يف كتًـ اجملا٫ت اييت ْكت عًٝٗا ا٫تؿاق١ٝ، 

اض ايٛاقع ؿكٛقٗا غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايعًُٞ أٚ ايكاْْٛٞ. ٚقس أؾ اشيو اْتٗانٜعس ٚ

َج٬ َٔ  1000املكطٟ يتسْٞ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يًُطأ٠ ٖٚٛ َا اتهح يف اْتدابات 

ْتٝذ١ ايٓػب١ اييت سكًت عًٝٗا املطأ٠ ٚاييت ٫ تػتكِٝ َع ٚظْٗا يف اجملتُع إش بًؼ 

 تكٌ % بايطغِ َٔ أْٓػب١ ايٓػا٤ يف اجملتُع119متجٌٝ ايٓػا٤ يف فًؼ ايؿعب 

ْػب١ تكٜٛت ايٓػا٤ يف ا٫ْتدابات ٜٚعٛز شيو يهعـ اؿٝا٠ %، أٜها تسْٞ 99ؿٛايٞ

اؿعب١ٝ يف َكط ٚنعـ ايتذطب١ ايسميكطاط١ٝ ٚايكٝٛز املؿطٚن١ ع٢ً َ٪غػات 

 89.اجملتُع املسْٞ

ٚإمجا٫ دا٤ت َكط ؾ٢ َطنع َتأخط بايٓػب١ يًسٍٚ املع١ٝٓ بايكها٤ ع٢ً 

زٚي١ َٔ سٝح ايتُٝٝع نس  16َٔ بني  63املطنع ايـ ٚقعت يفايتُٝٝع نس املطأ٠ سٝح 

َٔ أدٌ  1021ع٢ً ايطغِ َٔ شيو اغتُطت َعطن١ املطأ٠ املكط١ٜ خ٬ٍ عاّ  .املطأ٠

غتُط يعكٛز، تًو ايجٛض٠ اييت اَهتػباتٗا اييت سكًت عًٝٗا بعس ْهاٍ  ٢اؿؿاظ عً

دٌ ػطٜسٖا َٔ نٌ َا تٛقًت أدٌ سٝا٠ أؾهٌ ٚيٝؼ َٔ أؾاضنت بٗا املطأ٠ َٔ 

 ثاض ايٓعاّ ايػابل.آإٔ َا سكًت عًٝ٘ َٔ سكٛم ٖٛ َٔ إيٝ٘ ؼت َػ٢ُ 

َؿاضق١ ٖا١َ، ؾع٢ً َػت٣ٛ املطأ٠ املكط١ٜ  1021 ؾٗس عاّاؿكٛم ايػٝاغ١ٝ: 

، أَا يف املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ خطدت بك٠ٛ أبٗطت املكطٜني ٚايعامل يًسؾاع عٔ سكٛقٗا

 زت َعاٖطٙغتُط َٓٗر اٱقكا٤ ايصٟ تعساع٢ً َػت٣ٛ قٓاع ايكطاض ايػٝاغٞ ؾكس 

متجٌٝ املطأ٠ بٓػب١ ن١ًٝ٦ دسا يف ايًذ١ٓ ايتأغٝػ١ٝ يًسغتٛض بايطغِ َٔ  َجٌ:

َطايبات ايٓػا٤ ٚنػط املٓعُات ايٓػا١ٝ٥ يتٛادس املطأ٠ بٓػب١ عازي١ يف ايتأغٝػ١ٝ 

يًسغتٛض، ثِ دا٤ ايسغتٛض يٝصنط املطأ٠ يف َاز٠ ٚاسس٠ َطتبط١ با٭١ََٛ ٚايطؿٛي١ 

طأ٠ املكط١ٜ ٖٛ ايعٚاز ٚاٱلاب.ضغِ شيو مل ٜ٪َٔ شلا ٖصا ٚنإٔ ايسٚض ا٭ٚسس يًُ

ايسٚض أٚ هعٌ املٓعٍ َهاْا أَٓا يًُطأ٠ بتذطِٜ ايعٓـ املٓعيٞ اٚ ايتكسٟ يًٗذّٛ ع٢ً 

قٛاْني ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ أٚ تطٜٛطٖا مبا ٜتٓاغب َع ٚنع املطأ٠ اييت أقبشت َػ٦ٛي١ 

لاظات ٖصا إٕ أِٖ أباقٞ ايجًجني. إ٫  عٔ إعاي١ ثًح ا٭غط املكط١ٜ َٚؿاضن١ يف إعاي١

ؾكس خانت املطأ٠ ػطب١ ايتكٜٛت  ،ْتداب٢ايعاّ اغتعاز٠ املطأ٠ املكط١ٜ يكٛتٗا ا٫

سٝح بًؼ  انبرل ٝا٭ضبع َطات َتتاي١ٝ، ٚقس أثبتت ايهت١ً ايتكٜٛت١ٝ ايٓػا١ٝ٥ ٚع

                                                           

قُس ايػُطٟ، ٚاقع املطأ٠ املكط١ٜ يف ن٤ٛ اتؿاق١ٝ ايكها٤ ع٢ً مجٝع أؾهاٍ ايتُٝٝع نس املطأ٠، 89

 19،م 1005َطنع قهاٜا املطأ٠ املكط١ٜ، 



84 
 

ٜكطب  ٣ َاأ% 63مجاىل املؿاضنني يف ايتكٜٛت سٛايٞ إَتٛغط َؿاضن١ ايٓػا٤ َٔ 

َٔ ايجًجني َٔ املؿاضنني ؾ٢ ايتكٜٛت، ٚبتشًٌٝ اػاٖات ايتكٜٛت يس٣ ايهت١ً 

ايٓػا١ٝ٥ ؾكس اػٗت ايٓػا٤ يًتكٜٛت يتٝاض اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ ؾ٢ ايدلملإ ٚايؿٛض٣ 

ضتباط أعساز نبرلٙ َٔ املع٬ٝت ٭غط بؿبه١ اـسَات اْعطا يعس٠ عٛاٌَ َٓٗا 

 90.ٝات ضعا١ٜ ا٭ٜتاّا٫دتُاع١ٝ املًشك١ باملػادس ٚمجع

ٜٓاٜط ٚاملٛد٘  13ع٢ً ايطغِ َٔ املؿاضن١ ايٛاغع١ ٚايؿعاي١ يًُطأ٠ يف ثٛض٠ ٚ

إ٫ إٔ املهاغب اييت سكًت عًٝٗا املطأ٠ مل ٜطتل يًسٚض ايؿعاٍ ايصٟ  ْٜٛٝ٘ 50ايجا١ْٝ يف 

َكعسا يف فًؼ ايؿعب  991َكاعس َٔ أقٌ  1ًِ ؼكٌ ايٓػا٤ إ٫ ع٢ً ؾيعبت٘، 

َٓتُٝات ؿعب اؿط١ٜ ٚايعساي١،  9)ايصٟ ُسٌ بعس شيو( َٓٗٔ  1021 املكطٟ عاّ

ايصضاع ايػٝاغ١ٝ ؿطن١ اٱخٛإ املػًُني، باٱناؾ١ إىل ث٬خ ْا٥بات َعٝٓات. 

يف امل١٦، ٚأيػٝت  1إىل  21ؾانؿض متجٌٝ املطأ٠ يف فًؼ ايؿعب بعس ايجٛض٠ َٔ 

 .َكعسا 69ل، ٖٚٞ اؿك١ اييت ناْت ككك١ يًُطأ٠ يف ظٌ ايٓعاّ ايػاب

َطؾشا، بسٕٚ تطؾح أ١ٜ  25تٓاؾؼ  1021ٚؾ٢ ا٫ْتدابات ايط٥اغ١ٝ يعاّ 

ؾكس قطست سٓإ دطدؼ  .أَا نٓاخب١، ؾُؿاضن١ املطأ٠ قس ظازت بؿهٌ نبرل.غٝس٠

، إٔ ْػب١ َؿاضن١ املطأ٠ ''ايبكرل٠''َسٜط ايعًُٝات باملطنع املكطٟ يبشٛخ ايطأٟ ايعاّ 

ٜٓاٜط، سٝح ؾاضنت املطأ٠  13% عكب ثٛض٠ 69ضتؿعت بٓػب١ يف اؿٝا٠ ايػٝاغ١ٝ قس ا

ٚع٢ً قعٝس آخط عٓس ٚنع ايسغتٛض  %15نٓاخب١ يف اْتدابات ايط٥اغ١ بٓػب١ 

، مت تؿهٌٝ ؾ١ٓ تأغٝػ١ٝ يًسغتٛض بٓا٤ ع٢ً اْتدابات َٔ 1021ؿٞ َاضؽ ؾاملكط٣ 

ع٢ً أغًب١ٝ أعها٤ فًػٞ ايؿعب ٚايؿٛض٣. ٚقس غٝطط سعبا اؿط١ٜ ٚايعساي١ ٚايٓٛض 

َها١ْٝ اْتاز زغتٛض ميجٌ نٌ املكطٜني ٜٚععظ إىل ايتؿهو يف إايًذ١ٓمما زعا ايبعض 

َبسأ املٛاط١ٓ،ٚقس طايبت بعض اؿطنات ٚاملٓعُات ايٓػا١ٝ٥ بتُجٌٝ املطأ٠ بٓػب١ 

% َٔ ايًذ١ٓ ايتأغٝػ١ٝ يًسغتٛض، يف سني طايب اجملًؼ ايكَٛٞ يًُطأ٠ بتُجٌٝ يف 30

ٚيهٔ مل  ،%50ػٞ ايؿعب ٚايؿٛض٣ بٓػب١ متجٌٝ ٫ تكٌ عٔ خطاب ضزلٞ اىل فً

ٜػتذب أعها٤ فًػٞ ايؿعب ٚايؿٛض٣ شلصٙ املطايب ٚمت متجٌٝ املطأ٠ يف ايًذ١ٓ 

مل ىتًـ ا٭َط نجرلا ؾ٢ ؾ١ٓ إعساز زغتٛض ٚ 91% ؾكط6ايتأغٝػ١ٝ يًسغتٛض بٓػب١ 

ؾ١ٓ املا١٥ يعه١ٜٛ ؾكط غٝسات  1، ؾكس مت اختٝاض 1025عٔ ؾ١ٓ زغتٛض  1021

                                                           
90http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=60516 

ضادع "قَٛٞ املطأ٠: ْػب١ متجٌٝ املطأ٠ يف ايًذ١ٓ ايتأغٝػ١ٝ يًسغتٛض ١َٓٝٗ"، ْؿط ع٢ً َٛقع دطٜس٠  91

 1021َاضؽ 11ايؿطٚم بتاضٜذ 
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ٖٔ: َاضدطٜت عاظض، عع٠ اؾطف، غٛظإ غعس ظغًٍٛ، ْاز١ٜ  1021يٛنع زغتٛض 

َكطؿ٢، ؾاط١ُ أبٛ ظٜس، ٢َٓ َهطّ عبٝس، بانٝٓاّ ايؿطقا٣ٚ.ٚؾ٢ ؾ١ٓ اـُػني 

ٖٔ: َرلؾت ايت٣ٚ٬، عع٠ قُس غعٝس  غٝسات ؾكط 3، مت اختٝاض 1025يٛنع زغتٛض 

٠92، عب١ً قٞ ايسٜٔ عبسايًطٝـايعؿُا٣ٚ، ٢َٓ شٚ ايؿكاض، ٖس٣ ايكس
. 

غذًت َكط تطادعا نبرلا ع٢ً َػت٣ٛ اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚبؿهٌ عاّ ؾكس 

ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل، ٚؾل تكطٜط ايؿذ٠ٛ بني  255َٔ  213يًُطأ٠، سٝح استًت املطتب١ 

نُا ٚقًت َكط إىل املطتب١  1021اؾٓػني ايكازض عٔ املٓتس٣ ا٫قتكازٟ ايعاملٞ 

١ َٔ سٝح ايتُجٌٝ ايٓػا٥ٞ يف ايدلملإ، ٚشيو ْتٝذ١ ايتسٖٛض ؾ٢ زٚي 252َٔ  211

% ؾ٢ بطملإ 1، ؾُٝا تطادعت إىل 1020% يف بطملإ 2113متجٌٝ املطأ٠ سٝح ٚقًت إىل 

غٝسات َٔ  3"ؾُٝا زل٢ بدلملإ ايجٛض٠"، ٚبًػت ْػب١ ايٓػا٤ يف فًؼ ايؿٛض٣  1022

 %.111َكعسا، أٟ بٓػب١  210إمجايٞ 

إىل ؼػٔ يف  1001تعًِٝ:ٜؿرل تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ ايكازض عاّاياؿل يف 

ْػب١ قٝس اٱْاخ يف املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ ا٭غاغ١ٝ، إ٫ إٔ ايسضاغات تؿرل إىل اغتُطاض 

، ؾإٕ 1021بشػب تكطٜط َ٪ؾط ايؿذ٠ٛ بني اؾٓػني ، ؾايؿذ٠ٛ بني اٱْاخ ٚايصنٛض

سٝح ْػب١ َعطؾ١ ايكطا٠٤ بني زٚي١، َٔ  253َٔ بني  226َكط دا٤ت ؾ٢ املطنع 

 َكط دا٤تيف ايتعًِٝ ا٫بتسا٥ٞ  ْاخ يًصنٛضْػب١ قٝس اٱ، أَا عٔ ايػٝسات ٚايطداٍ

َٔ سٝح ايتعًِٝ ايجاْٟٛ َٔ  205زٚي١ ٚاملطتب١  255َٔ بني  221املطتب١ ايـ يف عاّ يف

َٔ بني  91ـاملطتب١ اي ؾذا٤ت يفيف ايتعًِٝ اؾاَعٞ  ايكٝسزٚي١، أَا عٔ ْػب  259بني 

 93زٚي١. 259

ايعٌُ:ٜؿرل ايٛاقع ايؿعًٞ إىل َعاْا٠ املطأ٠ َٔ ث٬ث١ َكازض ض٥ٝػ١ٝ يعسّ  اؿل يف

املػاٚا٠، ؾايٛاقع ىتًـ عٔ ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ ٖٚٓاى بعض ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ اييت 

ظ١َ تعٝل متتع املطأ٠ بٗصا اؿل ٜٚطدع ايعاٌَ ا٭ِٖ يعسّ قٝاّ ايسٚي١ باؽاش ايتسابرل اي٬

 94.ٗاٛقملٓع املُاضغات ٚايكٝٛز ايٛاقع١ٝ يهٞ تتُهٔ املطأ٠ َٔ انتػاب سك

                                                           

، املطأ٠ املكط١ٜ..... َٔ ايجٛض٠ إىل ايسٚي١، َطنع ا٭ٖطاّ يًسضاغات ايػٝاغ١ٝ َطِٜ ٚسٝس كُٝط 92

 http://is.gd/1jTbpV 1029َاضؽ  9ٚاٱغذلاتٝذ١ٝ، 

93http://www.elwatannews.com/news/details/110491 

 252املطدع ايػابل، م 94
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ٚاملها١ْ عٔ ايؿطم  1021أنس ايتكطٜط ايكازض عٔ ف١ً "اٱٜهَْٛٛٝػت" يعاّ ؾكس 

زٚي١.  211َٔ بني  10املطتب١ ايـ يفَكط  ، سٝجذا٤ت1021ا٫قتكاز١ٜ يًٓػا٤ يعاّ 

يسٍٚ ايت٢ غذًت امساضا ؾ٢ إتاس١ ايؿطم ٚاستًت أٜها املطنع ا٭ٍٚ ؾ٢ قا١ُ٥ ا

ا٫قتكاز١ٜ يًٓػا٤ َكاض١ْ بتكاضٜط ايػٓٛات ايػابك١. أَا عٔ تطتٝب َكط بني زٍٚ َٓطك١ 

زٚي١ يف  23املطتب١ ايػابع١ َٔ بني  يفَكط ؾكسدا٤ت ايؿطم ا٭ٚغط ٚسلاٍ إؾطٜكٝا 

 251َٔ  219تب١ ايؿطم ا٫قتكاز١ٜ املتاس١ يًُطأ٠ املكط١ٜ. ٚنصيو استًت َكط املط

َٔ سٝح ايؿطم ٚاملؿاضن١ ا٫قتكاز١ٜ يًُطأ٠ ٚؾل تكطٜط َ٪ؾط ايؿذ٠ٛ بني اؾٓػني 

. أَا عٔ ْػب١ ايٓػا٤ يًطداٍ يف ق٠ٛ 1021ايكازض عٔ املٓتس٣ ا٫قتكازٟ ايعاملٞ  1021

ٚقًت ْػب١ ايبطاي١ بني سٝح زٚي١،  259َٔ بني  250ايعٌُ ؾذا٤ت َكط يف املطتب١ 

زٚي١ َٔ سٝح ٚقٍٛ املطأ٠  225َٔ  99ٚٚقًت يًُطتب١  ،أنعاف ايطداٍ ايٓػا٤ أضبع١

 يًُٓاقب ايتؿطٜع١ٝ ٚاملٓاقب اؿه١َٝٛ ايعًٝا ٚاملسٜطٜٔ. 

أنست زضاغ١ "ايتهًؿ١ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًتُٝٝع نس املطأ٠ ؾ٢ ٖصا ٚقس 

ًَٝاض   10  ايتعًِٝ ٚغٛم ايعٌُ" إٔ ايتُٝٝع نس املطأ٠ ٜهًـ َكط ٚسسٖا َا ٜعٜس عٔ

ْتٝذ١ ٫نؿاض ْػب َٚػت٣ٛ   ًَٝاض ز٫ٚض غٜٓٛا ع٢ً ا٭قٌ  2216 أٟ   ، دٓٝ٘ َكطٟ

تعًِٝ ايٓػا٤ ٚانؿاض إغٗاَٗٔ يف ق٠ٛ ايعٌُ، َ٪نس٠ إٔ ايتُٝٝع نس املطأ٠ يف َكط 

ٚايعامل ايعطبٞ، ٜعين عًُٝا ؾطقا أقٌ يف ايتعًِٝ، ٫ؾت١ إىل نٕٛ املطأ٠ أنجط عطن١ 

ايعا١ًٝ٥،  طٚعات١ أٚ املؿعضاعيعا٥ًٞ يف ا٭عُاٍ غرل َسؾٛع١ ا٭دط يف ايي٬غتػ٬ٍ ا

ًَٝاض دٓٝ٘ نسخٍٛ  2111ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ا٫ؾذلاض، ؾإٕ اجملتُع ىػط َا ٜعازٍ 

ًَٕٝٛ اَطأ٠ بػبب ايعٌُ غرل َسؾٛع ا٭دط، قٝاغا مبتٛغط ا٭دٛض.  912ٚاضز٠ يٓشٛ 

% َكاض١ْ 1519ٓػا٤ يف ق٠ٛ ايعٌُ ع٢ً ٚدسٜط بايصنط أْ٘ يف َكط ٫ تعٜس ْػب١ اي

 % يف املتٛغط ايعاملٞ. 90بـ

ٚتؿرل ايسضاغ١ إىل َؿاضق١ يف اؿاي١ املكط١ٜ َؿازٖا إٔ ْػب١ ايٓػا٤ إىل ق٠ٛ 

ايتاغع١، يف سني إٔ بًسإ املٓطك١ ايعطب١ٝ يف  ايعٌُ قس تطادعت َٔ املطتب١ ايجايج١ إىل

سك١ املطأ٠ يف غٛم ايعٌُ، ٖٚٛ أَط قؿع ساي١ قعٛز َتؿاٚت ايػطع١ بايٓػب١ يسٚض ٚ

 نعٝـ أٚ قٟٛ يتعًِٝ املطأ٠ يف ايؿطا٥ح ايسْٝا ٚايٛغط٢ َٔ ايسخٌ. 

تععٚ ايسضاغ١ انؿاض إغٗاّ املطأ٠ املكط١ٜ يف ق٠ٛ ايعٌُ إىل تطنٝع اٱْؿام 

ايب١ٝٓ ا٭غاغ١ٝ اييت ػعٌ ؾطم ايعٌُ املتاس١  طٚعاتا٫غتجُاضٟ اؿهَٛٞ ع٢ً َؿ

ُٝٝع بؿهٌ ساغِ نس املطأ٠، ٭ْٗا تتطًب َكسض٠ بس١ْٝ شنٛض١ٜ، ٚبايتايٞ تتذ٘ يًت
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تكبح ايب١٦ٝ غرل َؿذع١ ع٢ً تعًِٝ املطأ٠، ٚتكذلح ايسضاغ١ بٓا٤ ع٢ً شيو إعاز٠ ٖٝه١ً 

 ا٫غتجُاضات اؾسٜس٠، ٚاٱْؿام ايعاّ بكٛض٠ تتٓاغب َع استٝادات ا٫قتكاز ٚاجملتُع.

، ؾإٕ َكط دا٤ت 1021ط ايؿذ٠ٛ بني اؾٓػني املطأ٠ ٚايكش١: عػب تكطٜط َ٪ؾ

َٔ سٝح اؿٝا٠ ايكش١ٝ املتٛقع١ )ْػب١ ايٓػا٤ يًطداٍ(. أَا عػب  69ؾ٢ املطنع ايـ

"، ايكازض عٔ َٓع١ُ "اْكصٚا ا٭طؿاٍ"، ؾإٕ َكط 1021تكطٜط "ساي١ أَٗات ايعامل 

٢ً َ٪ؾط ع 11ع٢ً َ٪ؾط تطتٝب قش١ ا٭َٗات ٚاملطنع ايـ  63املطتب١ ايـ دا٤ت يف

ضغِ قسٚض قإْٛ ايتأَني ايكشٞ يًُطأ٠ املع١ًٝ، ايصٟ ٜهاز ٚتطتٝب قش١ ايػٝسات. 

ٜهٕٛ اٱلاظ ايٛسٝس جملًؼ ايؿعب امُلشٌ، ؾإْ٘ مل ٜسخٌ سٝع ايتٓؿٝص، ٚمل ٜتِ عٌُ 

 .إدطا٤ات ملػح ايػٝسات ش٣ٚ ا٫ستٝاز يًدس١َ ايكش١ٝ

 منظمبث انمجتمغ انمذنً وانثىرة انمصرٌت:

سٜح عٔ زٚض املٓعُات املساؾع١ عٔ سل املطأ٠ َٓص قٝاّ ثٛض٠ اـاَؼ ٚايعؿطٜٔ عٓس اؿ

َٔ ٜٓاٜط، ؾإٕ تًو املٓعُات ؾاضنت ٚبك٠ٛ َٔ أدٌ ايسؾاع عٔ تًو اؿكٛم ٚانتػاب 

سكٛم دسٜس٠ تعٜس ٚتعًٞ َٔ ق١ُٝ املطأ٠ ٚسكٛقٗا. ؾُج٬ ٚبعس َؿاضن١ املٓعُات يف 

تُطت يف ايكٝاّ بتًو املعاٖطات سيت بعس غكٛط٘ غكٛط ايٓعاّ اغ ٢املعاٖطات بك٠ٛ ست

ْٜٛٝ٘. ٚبسأت َٓعُات،  50ٚيف َعاضنتٗا يًُذًؼ ايعػهطٟ ٚسهِ ا٭خٛإ َٚا بعس 

ضٚا١ٜ ٚتٛثٝل َا وسخ يًٓػا٤ َٔ عٓـ ٚاْتٗانات دٓػ١ٝ ٚاملطايب١ بهطٚض٠ "يف ْعط٠ـ"ن

ّٛ يف ايػذٔ ايتشكٝل ٚقاغب١ املػ٦ٛيني ٚاملتٛضطني يف شيو. ٚأٜها ْؿط ضٚاٜا  ٜ ت أٍٚ

جملُٛع١ ايٓػا٤ اي٬تٞ تعطنٔ يًػذٔ ٚقسٚض أٚضام تعطٜؿ١ٝ ببعض املؿاِٖٝ َجٌ: املساؾعات 

عٔ اؿط١ٜ ٚغرلٖا َٔ َكطًشات. نُا قاَت أٜها َ٪غػ١ ْعط٠ بايتعطٜـ ببعض 

اي٬تٞ غٝكُٔ بايذلؾح ٭ٟ اْتدابات: بطملا١ْٝ، ْكاب١ٝ أٚ سعب١ٝ ٚشيو  اتايٓاؾطات ايٓػا٥ٝ

ها س يت تػاْسٖٔ باقٞ ايٓػا٤ يتشكٝل ايتُجٌٝ املٓاغب يًٓػا٤ يف كتًـ امل٪غػات. ٜٚأ

تطؾٝح بعض ايؿدكٝات املساؾع١ عٔ سكٛم املطأ٠ يعه١ٜٛ ايتأغٝػ١ٝ يف ايسغتٛض خ٬ٍ 

خٛإ ٚشيو يعسّ ايتُجٌٝ زغتٛض اٱ ٢. ٚاعذلنت اؿطنات ايٓػا١ٝ٥ ع1025ًٚ 1021

أغٝػ١ٝ ٚعسّ شنط املطأ٠ إ٫ نأضاٌَ َٚطًكات ٚاملػاٚا٠ بني املٓاغب يًُطأ٠ يف اؾُع١ٝ ايت

اـاق١ بايطعا١ٜ ايكش١ٝ  61ٚغرلٖا َٔ املٛاز ناملاز٠  ،املطأ٠ ٚايطدٌ ؾُٝا٫ ىايـ ايؿطٜع١

نُا  ،اـاق١ باحملانُات ايعػهط١ٜ 291املتعًك١ باملؿاضن١ يف ا٭ضباح ٚأٜها املاز٠  29ٚ

ييت اٖتُت بٓؿط املٛاز املدتًؿ١ املتعًك١ باملطأ٠ يف املػٛزات ٚا "املطأ٠ اؾسٜس٠"شنطت َٓع١ُ 

. نُا اعذلنت 1029زغتٛض  ع٢ًعًٝٗا يف سني مل تعكب  عكبتاملدتًؿ١ يسغتٛض ا٭خٛإ ٚ
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ها عً 1021اٱع٬ٕ ايسغتٛضٟ ايكازض يف ْٛؾُدل  ٢عً قإْٛ  ٢ٚتعسًٜ٘ يف زٜػُدل. ٜٚأ

ٗسف إىل ٣اجملتُعات املس١ْٝ ايكازض َٔ فًؼ ايؿٛض خٓل َٓعُات اجملتُع املسْٞ.  ايصٟٜ 

قطاض ٚظٜط ايعسٍ بتؿٜٛض ضداٍ املدابطات  ٢ٚتكسِٜ ْعط٠ َع املطأ٠ اؾسٜس٠ يطعٔ عً

. ٚضؾهت املٓعُات ايٓػا١ٝ٥ تكطٜح 1029ْٜٛٝ٘  29ٚايؿطط١ ايعػهط١ٜ مل٬سك١ املسْني يف 

 ١ٓػا٤ يف تًو اؿطنٚظٜط ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ عازٍ يبٝب َٔ عسّ تعٝني قاؾعني َٔ اي

ِ نٓٛاب يًُشاؾعني.   ٚاٱنتؿا٤ بٗ

 1َعاٖطات ْػا١ٝ٥ يًُطايب١ عكٛم املطأ٠ َجٌ َػرل٠  ٚزعت تًو املٓعُات إىل

ايسع٠ٛ  َاضؽ ٚقاَت بتٓعُٝٗا ٚشيو ؿُا١ٜ املؿاضنات َٔ ايتشطف، باٱناؾ١ إىل

طأ٠ املػ٪ٚي١ٝ ملا َعاٖطات يًتٓسٜس مبا قاي٘ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ٖؿاّ قٓسٌٜ بتشٌُ امل إىل

 1021أنتٛبط  21وسخ شلا َٔ ؼطف أثٓا٤ املعاٖطات ٚاملػرلات. ٚأٜها َعاٖطات 

ًسغتٛض. ٚقاَت َ٪غػ١ ْعط٠ يتأغٝػ١ٝ ايًذ١ٓ اينهؿـ سػاب يًط٥ٝؼ َطغٞ ٚنس 

بتكسِٜ تكطٜط خام بؿض اعتكاَٞ ضابع١ ٚايٓٗه١ َٚا ت٬ِٖ َٔ تطتٝبات خاق١ 

ٚأٜها اٱع٬ٕ  1025ٜٛيٝٛ  5 ٍ. ٚأزاْت ْعط٠ بٝإؾُٝا ٜتعًل بايٓػا٤ ٚا٭طؿا

ٚشيو يتذاًٖ٘ زٚض املطأ٠ يف املعاٖطات ٚشنط  1025ٜٛيٝٛ  1 ايسغتٛضٟ ايكازض يف 

سكٛقٗا اييت هب إٔ تأخصٖا. ٚقس أؾاضت إيٞ عسّ ايتُجٌٝ ايعازٍ يًٓػا٤ سيت يف 

 . 1025ْٜٛٝ٘  50بعس ثٛض٠  ٢ست 9ؾهإ أقكٞ عسز يًُطأ٠ يف ايٛظاضات  ايٛظاضات،

ؾذل٠ سهِ ا٭خٛإ يف ٚقس ضؾهت املٓعُات ايٓػا١ٝ٥ قإْٛ ايتعاٖط ايكازض 

َٔ ايط٥ٝؼ امل٪قت عسيٞ َٓكٛض ٚايكٝاّ مبعاٖطات  1025ٚأٜها ايكازض يف عاّ 

ٱؾطاز عٔ املػذْٛني بػبب ٖصا ايكإْٛ. ٚإقساض ايًتٓسٜس بٗصا ايكإْٛ ٚاملطايب١ ب

ٚإقساض ا٭ٚضام ايبشج١ٝ اييت تؿطح شيو. ٚإزا١ْ اقتشاّ  ْٕٛكاايبٝاْات ايطاؾه١ شلصا اي

املطنع املكطٟ يًشكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ مبا تعتدل٠ بسا١ٜ عكـ باملطانع 

اؿكٛق١ٝ ٚايتكٝٝس عًٝٗا.ٚنصيو ؾُٝا ىل قإْٛ ايعٌُ ٚٚنع املطأ٠ يف شيو 

ايعٌُ ؾُٝا ٜتعًل باملٛاز ايكإْٛ، ؾكس اقذلست َٓع١ُ املطأ٠ اؾسٜس٠ تعس٬ٜت يكإْٛ 

ٚاغتشساخ بعض املٛاز يتعٜس ٚتهُٔ  91ٚ 96ٚ 93ٚ 99ٚ 95ٚ 91ٚ 92ٚ 90ٚ 19ٚ 11

 اجملا٫ت. اؾ١سكٛم املطأ٠ يف ايعٌُ ٚاملػاٚا٠ بٝٓٗا ٚبني ايطدٌ يف ن

ؾهُا غبل ٚإٔ شنطْا نٔ  1029يف زغتٛض انبرل اٚناْت يتًو املٓعُات زٚض

 ،٠ ٚاقذلاح بعض ايؿدكٝات املساؾع١ عٔ قهاٜا املطأ٠ٜطايي بايتُجٌٝ ايعازٍ يًُطأ

ؾُج٬  ،ؾ١ٓ ايسغتٛض ٚأٜها اقذلاح بعض املٛاز ٚتكسِٜ بعض املطايبات إىل

ببعض املطايب ٖٚٞ: عسّ ايتُٝٝع بني ايبؿط بػبب  "ب١ٝٗ ٜا َكطتكسَتشطن١ "
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تػكط  اؾٓؼ أٚ ايعطم أٚ ايًػ١ أٚ ايسٜٔ أٚ اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ ٜٚعتدل دطمي١ ٫

بايتكازّ، َطايب١ ايسٚي١ باملػاٚا٠ بني اؾٓػني يف ايٛظا٥ـ ٚاملٓاقب ايعا١َ ٚمحا١ٜ 

يتعاّ باتؿاقٝات سكٛم اٱْػإ يف تطب١ٝ ا٭طؿاٍ ٚػطِٜ ناؾ١ أؾهاٍ ايطؿٛي١ ٚا٫

، ايعٓـ ٚاغا٠٤ ٚاغتػ٬ٍ ا٭طؿاٍ. ٚأٜها ايطعا١ٜ ايكش١ٝ اي٥٬ك١، اجملا١ْٝ ٚايهطمي١

يف اؿكٛم ٚاؿطٜات ٚايػ١َ٬ اؾػس١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ  اتاملٛاطٓني ٚاملٛاطٓاملػاٚا٠ بني ٚ

 ٚنصيو ايٛادبات ايعا١َ. 

ايؿطزٟ مما ٜهٝع ايٓعاّ قإْٛ ا٫ْتدابات ايصٟ ٜععِ َٔ ؾإٔ  ٢ٚاعذلنت عً

ٚأٜها  ايكاز١َ، ْتدابات ايدلملا١ْٝاملٓاؾػ١ يف ا٫ ٢ايتُجٌٝ ا٭َجٌ ٚقسض٠ املطأ٠ عً

ْٚعاّ ايكٛا٥ِ. ٚغرل شيو َٔ تعطٜـ ايٓػا٤ بايكٛاْني  292از٠ املاملطايب١ عصف 

َهطضأ(  506َٔ ايسغتٛض َٚاز٠  22متجًِٗ َجٌ ايتشطف )َاز٠  نٛعاتاـاق١ مبٛ

 ٚقاٚي١ تعسًٜ٘. 

 انمرأة فً انذستىر:

بعٓٛإ يًسغتٛض أضغٌ املطنع املكطٟ ؿكٛم املطأ٠ زضاغ١ يًذ١ٓ ايتأغٝػ١ٝ 

ٚايطدٌ ؾ٢ ايسغتٛض.. ايكٝاغ١ ٚاحملت٣ٛ"، تهُٓت زضاغ١ أضبعني زٚي١ "املػاٚا٠ بني املطأ٠ 

َطت مبطاسٌ اْتكاي١ٝ يف املٓطك١ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ أٚ ب٬ز ؾطم أٚضٚبا ٚآغٝا ٚأَطٜها 

 ١.اي٬ت١ٝٓٝ، سٍٛ نٝؿ١ٝ قٝاغ١ سكٛم املطأ٠ يف َٛاز ايسغتٛض ٚؾ٢ ايسٜباد

يٓػا٤ ٚايسغتٛض" اييت أعسٖا عسز أعًٔ ؼايـ املٓعُات ايٓػا١ٝ٥ عٔ ٚثٝك١ "اٚ

َٔ ايٓاؾطات، استٛت ع٢ً بعض املباز٨ ايسغتٛض١ٜ ايعا١َ اييت تٓل ع٢ً املػاٚا٠ 

ٚا٫يتعاّ باملعاٖسات ايسٚي١ٝ اـاق١ عكٛم  ،ٚعسّ ايتُٝٝع بني ايٓػا٤ ٚايطداٍ

ؿل ايٓػا٤، ٚعس٠ َٛاز أخط٣ تتعًل باملػاٚا٠، ٚتهاؾ٪ ايؿطم، ٚاملؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ، ٚا

 ؾ٢ ايعٌُ ٚايطؿٛي١ ٚايتعًِٝ، ٚاؿط١ٜ ايؿدك١ٝ ٚايطعا١ٜ ايكش١ٝ.

عس اجملًؼ ايكَٛٞ يًُطأ٠ بٝاْا مت تٛدٝٗ٘ ٭عها٤ ايًذ١ٓ ايتأغٝػ١ٝ يٛنع أنُا 

ايسغتٛض بؿإٔ املٛاز اييت ٜطٕٚ نطٚض٠ تهُٝٓٗا يف ايسغتٛض اؾسٜس، ٚغبٌ ايتػًب ع٢ً 

ز١ٜ، نُا طايب باٱبكا٤ ع٢ً املٛاز ايتُجٌٝ ايه٦ٌٝ يًُطأ٠ يف املٓاقب ايكٝا

 .، ٚاـاق١ باملطأ٠، ٚا٭غط٠، ٚاؿطٜات ايعا2912١ََٔ زغتٛض  1،1،9،20،22،90

، نُا ْعُت عسزا َٔ ايٛقؿات ١ٚقسَت سطن١ "ب١ٝٗ َكط" ٚثٝك١ باملٛاز املطًٛب

ا٫ستذاد١ٝ أَاّ فًؼ ايؿٛض٣ ٚقكط ايط٥اغ١ يًهػط ؾ٢ اػاٙ ا٫غتذاب١ شلصٙ 

ٚيهٔ مل ٜتِ ا٫غتذاب١ إىل طًبات اؿطن١ ايٓػا١ٝ٥ أٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ اؾٗٛز  ،املطايب
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ٚقس أعطبت املٓعُات ايٓػا١ٝ٥  .املكس١َ، ٚدا٤ ايسغتٛض يٲدٗاظ ع٢ً سكٛم املطأ٠

ٚاؿكٛق١ٝ ٚايٓاؾطات عٔ ضؾض َػٛز٠ ايسغتٛض َٚا ب٘ َٔ إٖساض يًشكٛم ٚاؿطٜات 

س، نُا أعطبت َٓع١ُ ايعؿٛ ايسٚي١ٝ إٔ "ايكًل ايعا١َ، ٚسكٛم املطأ٠ ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜ

ٜعذلٟ َٓع١ُ ايعؿٛ ايسٚي١ٝ بؿهٌ خام سٝاٍ عسّ ْل ايسغتٛض قطاس١ ع٢ً سعط 

ع٢ً قٝاّ ايسٚي١ بايعٌُ ع٢ً  20ايتُٝٝع ع٢ً أغاؽ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ. إش تٓل املاز٠ 

ٓع١ُ املعٜس َٔ املٛاظ١ْ بني ٚادبات املطأ٠ ا٭غط١ٜ ٚعًُٗا يف اجملتُع. نُا ٜعذلٟ امل

ملباز٨ ايؿطٜع١ ع٢ً أْٗا "قٛاعس ا٭قٍٛ ايؿك١ٝٗ"،  129ايكًل َٔ إٔ ٜكٛز تعطٜـ املاز٠ 

إىل ايتأثرل ع٢ً سكٛم املطأ٠، ٚاستُاٍ اغتدساَٗا نتدلٜط ي٬ستؿاظ بايتؿطٜع 

اؿايٞ ايصٟ ميٝع نس املطأ٠، ؾُٝا ٜتعًل بايعٚاز ٚايط٬م ٚاؿٝا٠ ا٭غط١ٜ. ٚتٓل املاز٠ 

 ".ع٢ً دعٌ َباز٨ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ املكسض ايط٥ٝػٞ يًتؿطٜع 1

ايعسٜس َٔ املٛاز يف َػٛز٠ ايسغتٛض بؿًػؿ١ "شنط اؿل ٚا٫ْكهاض  ٚنعت

سٝح ٜتِ شنط اؿكٛم ٚيهٔ تتِ إساي١ 2912عًٝ٘"، ٖٚٞ ْؿؼ ؾًػؿ١ زغتٛض 

املطأ٠  ايتطبٝل إَا إىل ْل قإْٛ أٚ إىل أيؿاظ َطاط١ تؿتح بابا ٚاغعا يًعٓـ نس

ٚناؾ١ أؾهاٍ ا٫ْتٗانات.إناؾ١ إىل شيو ؾإٕ املٛاز اييت نإ َٔ ؾأْٗا إٔ ؼاؾغ 

ع٢ً سكٛم املطأ٠ املكط١ٜ مت سصؾٗا، ٚاغتدسّ ايسغتٛض أيؿاظا ؾهؿان١ يف املٛاز اييت 

تهؿٌ ناؾ١ أؾهاٍ املٛاط١ٓ، ٚيٝؼ ٖٓاى متٝٝع بني املٛاطٓني أَاّ ايكإْٛ، نُا أِْٗ 

ٛم ٚايٛادبات، زٕٚ إٔ ٜؿرل إىل إٔ املطأ٠ غٝهٕٛ شلا محا١ٜ ٚانش١، َتػإٚٚ يف اؿك

اييت ْكت ع٢ً إٔ  20أٜها ؾإٕ ايسغتٛض مل ٜصنط املطأ٠ إ٫ يف َاز٠ ٚاسس٠، ٖٚٞ املاز٠ 

"ا٭غط٠ أغاؽ اجملتُع، قٛاَٗا ايسٜٔ ٚا٭خ٬م ٚايٛط١ٝٓ. ٚؼطم ايسٚي١ ٚاجملتُع 

ملكط١ٜ، ٚع٢ً متاغهٗا ٚاغتكطاضٖا، ٚتطغذ ع٢ً ا٫يتعاّ بايطابع ا٭قٌٝ يٮغط٠ ا

قُٝٗا ا٭خ٬ق١ٝ ٚمحاٜتٗا ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜٓعُ٘ ايكإْٛ. ٚتهؿٌ ايسٚي١ خسَات 

ا٭١ََٛ ٚايطؿٛي١ باجملإ، ٚايتٛؾٝل بني ٚادبات املطأ٠ مٛ أغطتٗا ٚعًُٗا ايعاّ. ٚتٛيٞ 

 ".ايسٚي١ عٓا١ٜ ٚمحا١ٜ يًُطأ٠ املع١ًٝ ٚاملطًك١ ٚا٭ض١ًَ

َٓعُات اجملتُع املسْٞ زٚضا يف ايهػط ع٢ً ؾ١ٓ اـُػني إش طايبت  يعبت

َٓعُات أ١ًٖٝ ٚزٚي١ٝ ايًذ١ٓ ايكا١ُ٥ ع٢ً إعساز َػٛز٠ ايتعس٬ٜت ايسغتٛض١ٜ ٚؾ١ٓ 

، مبطادع١ املٛاز اـاق١ باملطأ٠ ٚايطؿٌ بايسغتٛض اؾسٜس، ٚنُإ ايتعاَٗا 30ايـ

 ٝع نس املطأ٠ ٚايطؿٌ.ايهاٌَ بايكها٤ ع٢ً نٌ أؾهاٍ ايعٓـ ٚايتُٝ

اْتكط ايسغتٛض ٭ٍٚ َط٠ ؿل املطأ٠ املكط١ٜ يف املٛاط١ٓ ايها١ًَ، ؾُٝا مل ٚقس 

ع٢ً  1025ايػابل ع٢ً املػاٚا٠ بني املطأ٠ ٚايطدٌ، ْل زغتٛض  1021ٜٓل زغتٛض 
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املػاٚا٠ يف ْل قطٜح ع٢ً "تهؿٌ ايسٚي١ ؼكٝل املػاٚا٠ بني املطأ٠ ٚايطدٌ يف مجٝع 

س١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚؾكا ٭سهاّ ايسغتٛض. اؿكٛم امل

ٚتعٌُ ايسٚي١ ع٢ً اؽاش ايتسابرل ايهؿ١ًٝ بهُإ متجٌٝ املطأ٠ متج٬ٝ َٓاغبا يف 

اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ، ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ وسزٙ ايكإْٛ، نُا تهؿٌ يًُطأ٠ سكٗا يف تٛيٞ 

ًٝا يف ايسٚي١ ٚايتعٝني يف اؾٗات ٚاشل٦ٝات ايٛظا٥ـ ايعا١َ ٚٚظا٥ـ اٱزاض٠ ايع

ايكها١ٝ٥، زٕٚ متٝٝع نسٖا. ٚتًتعّ ايسٚي١ عُا١ٜ املطأ٠ نس نٌ أؾهاٍ ايعٓـ، ٚتهؿٌ 

متهني املطأ٠ َٔ ايتٛؾٝل بني ٚادبات ا٭غط٠ َٚتطًبات ايعٌُ. نُا تًتعّ بتٛؾرل 

 يٓػا٤ ا٭ؾس استٝادا".ايطعا١ٜ ٚاؿُا١ٜ يٮ١ََٛ ٚايطؿٛي١ ٚاملطأ٠ املع١ًٝ ٚاملػ١ٓ ٚا

. 1021ٚتعس ٖصٙ املاز٠ اْتكاضا نبرلا يًُطأ٠ املكط١ٜ بعس تُٗٝؿٗا يف زغتٛض 

ؾكس ْكت املاز٠ قطاس١ ع٢ً املػاٚا٠ بني املطأ٠ ٚايطدٌ يف نٌ اؿكٛم، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ 

طاملا ْازت ب٘ ايٓػا٤ املكطٜات. باٱناؾ١ اىل شيو، ْكت املاز٠ ع٢ً "نؿاي١" ايسٚي١ 

ل املطأ٠ يف تٛيٞ املٓاقب ايعًٝا يف ايسٚي١ ٚتعٝٝٓٗا يف اؾٗات ٚاشل٦ٝات ايكها١ٝ٥، ؿ

ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ًٜعّ ايسٚي١ "بايتعاّ ْتٝذ١" أٟ ع٢ً ايسٚي١ إٔ تؿتح ايباب يًتكسّ شلصٙ 

ايٛظا٥ـ يًُطأ٠ زٕٚ إٔ ٜتِ ضؾهٗا ع٢ً أغاؽ "اؾٓؼ". ٚقس دا٤ت ٖصٙ املاز٠ بعس 

تٛيٞ املٓاقب ايعا١َ ٚايكها٤، إش ناْت املطأ٠ متٓع َٔ تٛيٞ غٓٛات َٔ املطايب١ ب

املٓاقب ايعا١َ ٚايكها٤ يف اؾٗات ايكها١ٝ٥ ٚايٓٝاب١ ايعا١َ زٕٚ أٟ غٓس قاْْٛٞ 

يصيو. ٚاؾسٜط بايصنط إٔ ايؿت٣ٛ اييت أقسضٖا َؿيت اؾُٗٛض١ٜ ايسنتٛض ؾٛقٞ 

يكها٤ ٚاي٫ٜٛات ايعا١َ يف ايسٚي١ ع٬ّ، أثٓا٤ املٓاقؿات ايسغتٛض١ٜ، ظٛاظ تٛيٞ املطأ٠ ا

 6طبكا يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬، قس َٗست ٱقطاض ٖصٙ املاز٠ يف ايسغتٛض، سٝح ْكت املاز٠ 

اؾٓػ١ٝ سل ملٔ ٜٛيس ٭ب َكط٣ أٚ ٭ّ َكط١ٜ، ٚا٫عذلاف ايكا٢ْْٛ ب٘ َٚٓش٘ ٢ "عً

كإْٛ أٚضاقا ضزل١ٝ تجبت بٝاْات٘ ايؿدك١ٝ، سل ٜهؿً٘ ايكإْٛ ٜٚٓعُ٘. ٚوسز اي

، ؾكس عاْت املطأ٠ املكط١ٜ َعاْا٠ ؾسٜس٠ يٓكٌ دٓػٝتٗا "ؾطٚط انتػاب اؾٓػ١ٝ

يف سكٗا نُٛاط١ٓ ٚٚقا١ٜ  ابٓا٤ٖا يف ساي١ ايعٚاز َٔ غرل َكطٟ مما ٜعس اْتكاق٭

 قطاضاتٗا يف اختٝاض ايعٚز. ٢عً

نٓك١ً ْٛع١ٝ ؾُٝا ٜتعًل عكٛم املطأ٠ يف قٓاع١ ايكطاض  22نُا دا٤ت املاز٠ 

اؿس  ٛيٞ ايٛظا٥ـ ايعا١َ، نُا أٚيت عٓا١ٜ باملطأ٠ ايؿكرل٠ ٚاملُٗؿ١، با٫ناؾ١ إىلٚت

تهؿٌ ايسٚي١ ؼكٝل " ؾهاٍ ايعٓـ نس املطأ٠، ؾكس دا٤ ْكٗا نايتايٞ:أَٔ ناؾ١ 

املػاٚا٠ بني املطأٙ ٚايطدٌ ؾ٢ مجٝع اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ 

ايسغتٛض. ٚتعٌُ ايسٚي١ ع٢ً اؽاش ايتسابرل  ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚؾكا ٭سهاّ
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ايهؿ١ًٝ بهُإ متجٌٝ املطأ٠ متج٬ٝ َٓاغبا ؾ٢ اجملايؼ ايٓٝاب١ٝ، ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ 

وسزٙ ايكإْٛ، نُا تهؿٌ يًُطأ٠ سكٗا ؾ٢ تٛىل ايٛظا٥ـ ايعا١َ ٚٚظا٥ـ اٱزاض٠ 

ع نسٖا. ٚتًتعّ ايعًٝا ؾ٢ ايسٚي١ ٚايتعٝني ؾ٢ اؾٗات ٚاشل٦ٝات ايكها١ٝ٥، زٕٚ متٝٝ

ايسٚي١ عُا١ٜ املطأ٠ نس نٌ أؾهاٍ ايعٓـ، ٚتهؿٌ متهني املطأ٠ َٔ ايتٛؾٝل بني 

ٚادبات ا٭غط٠ َٚتطًبات ايعٌُ. نُا تًتعّ بتٛؾرل ايطعا١ٜ ٚاؿُا١ٜ يٮ١ََٛ 

ٚاييت  21ٚايطؿٛي١ ٚاملطأ٠ املع١ًٝ ٚاملػ١ٓ ٚايٓػا٤ ا٭ؾس استٝادا". ؾه٬ عٔ املاز٠ 

َطس١ً متهٓٗا َٔ اؽاش ايكطاض، نُا ؼس َٔ ايعٓـ  تعًِٝ ايؿتٝات إىلتػاِٖ بك٠ٛ يف 

"ايتعًِٝ سل يهٌ َٛاطٔ، ٖسؾ٘  ٢ إٔنس املطأ٠ ٫ غُٝا ايعٚاز املبهط سٝح تٓل املاز٠ عً

بٓا٤ ايؿدك١ٝ املكط١ٜ، ٚاؿؿاظ ع٢ً اشل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ، ٚتأقٌٝ املٓٗر ايع٢ًُ ؾ٢ 

تهاض، ٚتطغٝذ ايكِٝ اؿهاض١ٜ ٚايطٚس١ٝ، ٚإضغا٤ ايتؿهرل، ٚت١ُٝٓ املٛاٖب ٚتؿذٝع ا٫ب

َؿاِٖٝ املٛاط١ٓ ٚايتػاَح ٚعسّ ايتُٝٝع، ٚتًتعّ ايسٚي١ مبطاعا٠ أٖساؾ٘ ؾ٢ َٓاٖر 

ايتعًِٝ ٚٚغا٥ً٘، ٚتٛؾرلٙ ٚؾكا ملعاٜرل اؾٛز٠ ايعامل١ٝ. ٚايتعًِٝ إيعا٢َ ست٢ ْٗا١ٜ 

 .املطس١ً ايجا١ْٜٛ أٚ َا ٜعازشلا"

ٚاييت أقطت ايتعاّ ايسٚي١ با٫تؿاقٝات  95يف املاز٠  ٣خطأ١َ خط٠ٛ ٖا با٫ناؾ١ إىل

ْػإ مما ٜعس تكسَا ًَشٛظا يف دعٌ تًو ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ اـاق١ عكٛم اٱ

:"تًتعّ ايسٚي١ با٫تؿاقٝات ٚايعٗٛز ٢ا٫تؿاقٝات غٓسا قاْْٛٝا يًسٚي١ ؾكس ْكت املاز٠ عً

ًٝٗا َكط، ٚتكبح شلا ق٠ٛ ايكإْٛ بعس ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ ؿكٛم اٱْػإ اييت تكسم ع

ايطغِ َٔ ْهاٍ املطأ٠ املكط١ٜ يًٛقٍٛ إيٞ متٝٝع  ٢ْؿطٖا ٚؾكا يٮٚناع املكطض٠"، ٚعً

ٕ ايًذ١ٓ مل تػتطع زعِ َؿاضن١ املطأ٠ يف أهابٞ يف ناؾ١ اجملايؼ املٓتدب١ إ٫ إ

 ٠ٛ٢ ٖا١َ عًٜها خطأَط ايصٟ ٜعس % يف احملًٝات ا٭13ْػب١  ٢ايدلملإ ٚاقتكطت عً

تٓتدب نٌ ٚسس٠ ق١ًٝ ٢ إٔ "عً 210سٝح ْكت املاز٠  ،ططٜل املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ

فًػا با٫قذلاع ايعاّ ايػط٣ املباؾط، ملس٠ أضبع غٓٛات، ٜٚؿذلط يف املذلؾح أ٫ ٜكٌ 

غٓ٘ عٔ إسس٣ ٚعؿطٜٔ غ١ٓ ٬َٝز١ٜ، ٜٚٓعِ ايكإْٛ ؾطٚط ايذلؾح ا٭خط٣، 

كل ضبع عسز املكاعس يًؿباب زٕٚ غٔ مخؼ ٚث٬ثني ٚإدطا٤ات ا٫ْتداب، ع٢ً إٔ ى

 95".غ١ٓ، ٚضبع ايعسز يًُطأ٠

بايطغِ َٔ ظٜاز٠ عسز َٓعُات اجملتُع املسْٞ ايساع١ُ يكهاٜا املطأ٠ إ٫ إٔ َا 

ؼكل خ٬ٍ ايؿذل٠ املان١ٝ ٫ ٜتٓاغب أ٫ٚ َع ْػب١ املطأ٠ يف اجملتُع، ٫ٚ َع اؾٗس 
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ُا غٝتهح ٫سكا َٔ خ٬ٍ املكاب٬ت اييت مت املبصٍٚ َٔ داْب ٖصٙ املٓعُات ن

إدطا٥ٗا. ؾًِ تتٛاقٌ َج٬ َٓعُات اجملتُع املسْٞ بايؿهٌ ايهايف َع ا٭سعاب ايٛيٝس٠ 

بعس ثٛض٠ ٜٓاٜط ٚاييت نإ َٔ املؿذلض إٔ تعطٞ َػاس١ يًُطأ٠ بؿهٌ ٜتٓاغب َع 

املسْٞ َع َؿاضنتٗا خ٬ٍ ايجٛض٠ َجًُا سسخ يف بطاز َٔ تٛاقٌ َٓعُات اجملتُع 

 ا٭سعاب َٚٔ خ٬ٍ زضاغ١ سٍٛ املطأ٠ يف بطاَر ا٭سعاب اتهح ا٭تٞ:

 اعتباض ع٢ً ٚتطنع ؾكط إلابٞ َٓعٛض َٔ املطأ٠ قهاٜا تتٓاٍٚ أْٗا -

 ا٭ٚىل. بايسضد١ املطأ٠ َػ٦ٛي١ٝ ا٭غط١ٜ املػ٦ٛيٝات
 املطأ٠( ايطدٌ بني ايتُٝٝع عسّ (املكطًشات ْؿؼ تػتدسّا٭سعاب  مجٝع إٔ -

 .تٓؿٝص١ٜ يٝاتآٚ غٝاغات ٚنع زٕٚ

 املطأ٠. يكهاٜا ايدلاَر اؿعب١ٝ تٓاٍٚ بأ١ُٖٝ ايٛعٞ غٝاب -

 ملػاعستٗا املطأ٠ بكهاٜا املع١ٝٓ املسْٞ اجملتُع مب٪غػات ا٭سعاب اغتعا١ْ عسّ -

 96.ملؿانٌ املطأ٠ يف بطافٗا سًٍٛ أٚ آيٝات إهاز ؾ٢
 انذراسبث انسببمت وتطبٍمهب ػهى انممببالث:

 سأة:ملت الطابقة لمىواطٍة واالدزاضا

العسبية البمداُ املسأة يف ٌّوض يف املدٌي اجملتىع وٍظىات دوز
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ٜبسأ ايباسح يف ٖصٙ ايسضاغ١ يف تٓاٍٚ احملسزات اييت ت٪ثط ع٢ً عٌُ َٓعُات 

اجملتُع املسْٞ بكؿ١ عا١َ ٚاييت تٓعهؼ ع٢ً أٚناع املطأ٠، ٚقس تططم ايباسح يٮطط 

 يف ٠أاملط ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ اييت ت٪ثط ع٢ً عٌُ ٖصٙ املٓعُات، ؾكه١ٝا٫قتكاز١ٜ، ا٫دتُاع

 ؾٝٗا، ٚؾاع٬ َهْٛا أق٬ٝ املطأ٠ باعتباض ايعطبٞ اجملتُع ببٓٝات تطتبط ايعطب١ٝ ايبًسإ

 ايسٜين ميتعز ؾٝٗا اييت اجملتُع صاشل ٚايجكاؾ١ٝ ايؿهط١ٜ بايب١ٝٓ قه١َٛ أٜها ؾإْٗا

 باٖتُاّ ايكه١ٝ ٖصٙ اغتأثطت ايػببني ٚشلصٜٔ ا٫دتُاع١ٝ، ٚا٭عطاف بايتكايٝس

ايتٓعُٝات،  ٖصٙ يف ٜتشهِ ايصٟ ٚبايؿهط ادتُاع١ٝ، تٓعُٝات باعتباضٙ اجملتُع املسْٞ

 إٔ عٔ تهؿـ ْؿػٗا املتابع١ٕ ٚتتٓاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ ا٭طط ايؿهط١ٜ يكه١ٝ املطأ٠، نُا أ

 ٚايتٓعُٝات ايكطاعات ٗاٚيف َكسَت املدتًؿ١، ٚمب٪غػات٘ بتٓعُٝات٘ املسْٞ اجملتُع

                                                           

 ٚبعس قبٌ ا٭سعاب بطاَر ؾ٢ املطأ٠ ٚنع عٔ تكطٜط (ا٭سعاب ٚقٝٛز املٝسإ ؼطٜط بني املكط١ٜطأ٠ امل 96

 http://is.gd/0k5TPQأ٠ املطنع املكطٟ ؿكٛم املط (ايجٛض٠
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 ايٛط١ٝٓ اشل٦ٝات ايعاّ ٚؼؿٝع ايطأٟ ٚتعب١٦ ا٫ٖتُاّ إثاض٠ يف زٚضا يعب قس ايٓػا١ٝ٥

 أ١ُٖٝ. َٔ ٜػتشك٘ َا ايٓػا٥ٞ املٛنٛع ٤٬ٜٱ ٚايسٚي١ٝ ٚايك١َٝٛ

 :بعض املٛنٛعات نايتايٞ نؿؿت فُٛع١ املكاب٬ت عٖٔصا ٚقس 

مجٝع املكاب٬ت ع٢ً ٚدٛز تسٖٛض ؾسٜس  ؾُٝا ٜتعًل با٭طط ا٫قتكاز١ٜ: اتؿكت

ٚناع ا٫قتكاز١ٜ، بٌ إٔ ٖصٙ ا٭ٚناع َطؾش٘ ي٬غتُطاض ٚايتؿاقِ، ٭اؾُٝا ٜتعًل ب

ٚبايطغِ َا ْل عًٝ٘ ايسغتٛض َٔ َٛاز تتعًل با٭ٚناع ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، إ٫ 

عٔ إٔ ايتطبٝل ٜهؿـ عٔ كايؿ١ قطو١ يٓكٛم ايسغتٛض، نُا نؿؿت املكاب٬ت 

تسْٞ ٖصٙ ا٭ٚناع بايٓػب١ يًطداٍ ٚايٓػا٤ ٚيعٌ اؾسٜس ٖٓا إٔ اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ 

تتشطى بؿهٌ غرل َٓؿكٌ عٔ املطايب١ باٱق٬ح ايهًٞ أٟ إٔ قه١ٝ ايٓػا٤ دا٤ت يف 

 إطاض أٚغع ٚاسلٌ ٖٚٞ قه١ٝ اٱق٬ح. 

قازض  أَا ؾُٝا ٜتعًل با٭طط ايجكاؾ١ٝ: مل وسخ تطٛض اهابٞ يٓعط املطأ٠ نُٛاطٔ

ٗٓاى تكبٌ ؾأَا يف اؿهط  ،ع٢ً تٛيٞ َٓاقب عًٝا يف ايسٚي١ خاق١ يف املٓاطل ايطٜؿ١ٝ

بٌ أنس ايبعض ع٢ً إٔ تٛيٞ أٟ َٓكب يف ايسٚي١ ٫بس ٚإٔ ٜتِ  ،يتٛيٞ املطأ٠ َٓاقب عًٝا

ٚميهٔ تؿػرل شيو بايٓعط يًُكازض اييت ٜػتُس َٓٗا  ،ع٢ً أغاؽ املٛاط١ٓ ٚايهؿا٠٤

اق١ يف املٓاطل ايطٜؿ١ٝ ٚاييت تًعب ؾٝٗا املػادس زٚضا بايؼ اـطٛض٠ يف ايؿاضع ثكاؾت٘ خ

ٚأّ ٚيٝػت  ١ايتأثرل ع٢ً ثكاؾ١ املٛاطٓني، ٚاييت تتٓاٍٚ املطأ٠ ؾكط َٔ سٝح نْٛٗا ظٚد

ٜها غٝطط٠ ايطداٍ ع٢ً امل٪غػات ايس١ٜٝٓ مما ٜعٛم ؾهط٠ ،أَٛاط١ٓ شلا سكٛم ٚٚادبات

كبٌ يؿهط٠ ٚدٛز املطأ٠ يف َٓاقب عًٝا ٚيهٔ تهُٔ املؿه١ً ٗٓاى تؾاملٛاط١ٓ، أَا يف اؿهط 

هاب١ٝ مت تكسميٗا خاق١ بعس ايجٛض٠، أٜها طبٝع١ اجملتُع إايط٥ٝػ١ٝ يف عسّ ٚدٛز مناشز 

 يصنٛضٟ ايصٟ ٜٓعط يًُطأ٠ نْٛٗا أّ ٚظٚد٘ ؾكط.ا

أشلاه التىييص ضدد  الدزاضة الجاٌية بعٍواُ: واقع املسأة املصسية يف ضوء اتفاقية القضاء عمى مجيع 

 املسأة.

تتٓاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ تطٛض عٌُ املٓعُات غرل اؿه١َٝٛ يف َكط ٚتطنع ع٢ً 

 َعٛقات ايعٌُ ا٭ًٖٞ يف َكط َٚٓٗا:

  ١ُٖٓٝ ايسٚض ايتكًٝسٟ يًذُعٝات ا٭١ًٖٝ يف فاٍ ايطعا١ٜ ٚاملػاعسات

 .ا٫دتُاع١ٝ ٚاـسَات ايجكاؾ١ٝ

 نعـ املٛاضز املاز١ٜ. 
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 كٓع ايكطاض زاخٌ اؾُعٝات ا٭١ًٖٝ ٚنعـ املؿاضن١ ايٓػا١ٝ٥ استهاض ايك١ً ي

 .بكؿ١ عا١َ
نُا تكّٛ ٖصٙ ايسضاغ١ بتشسٜس ا٭زٚاض اييت هب إٔ تكّٛ بٗا َٓعُات اجملتُع 

 املسْٞ يسعِ سكٛم املطأ٠ ٚاييت ميهٔ إهاظٖا يف:

 يٝاتآأٟ خًل ايٛعٞ عكٛم املطأ٠ ٚايطؿٌ ٚ ،اٱع٬ّ ٚايتجكٝـ عكٛم املطأ٠ 

تٓؿٝصٖا خاق١ ؾُٝا ٜتعًل عكٗا يف ايعٌُ بؿهٌ َتػاٚ َع ايطدٌ 

 ٚايهُاْات ايسغتٛض١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ ٚايسٚي١ٝ يهؿاي١ ٖصا اؿل.

  تؿذٝع ٚت١ُٝٓ ايكِٝ ٚايػًٛنٝات اييت تععظ سكٛم املطأ٠ يف اجملتُع ٚشيو

أٟ إسساخ ع١ًُٝ تػٝرل يف  ،َٔ خ٬ٍ ايتٛاقٌ َع ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚايتسضٜب

ٜٚعين شيو ايتعطٜـ بايتطٛض ايتاضىٞ ؿكٛم  ،ٛى ػاٙ قهاٜا َع١ٓٝايػً

 ايتعطٜـ باملٛاثٝل ايسٚي١ٝ ايعا١َ ٚايسغتٛض١ٜ ؿُا١ٜ سكٛم املطأ٠.ٚاملطأ٠، 

  اؿًكات ايسضاغ١ٝ املتدكك١ أٟ عٌُ زضاغات ْٚؿطٖا خاق١ سل املطأ٠ يف

ا٫قتكاز١ٜ ايطا١ٖٓ ثط ايتش٫ٛت ٚأاعٌُ بني أسهاّ ايؿطٜع١ ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ، 

 ع٢ً ٚاقع املطأ٠ املكط١ٜ، ٚأ٫ تذلى ٖصٙ ا٭َٛض مل٪غػات أخط٣. 

  زٚضٖا نطقٝب ع٢ً ايتؿطٜعات أٟ تٓك١ٝ املؿطٚعات املعٍُٛ بٗا ٚقٝاغ١

 املؿطٚعات ايبس١ًٜ اييت تػع٢ يًٓٗٛض باملطأ٠.

 ٚتهؿـ املكاب٬ت عٔ َعٛقات عٌُ َٓعُات اجملتُع املسْٞ:

املعٛقات اييت عطقًت َٓعُات اجملتُع املسْٞ يًكٝاّ بسٚضٖا  ٗٓاى فُٛع١ َٔؾ

يف تععٜع املٛاط١ٓ َٔ أُٖٗا ايكٝٛز اييت ؾطنتٗا ايسٚي١ ٚاييت أزت إىل اقتكاض زٚضٙ ع٢ً 

ايسٚض ايتكًٝسٟ يف فاٍ ايطعا١ٜ ٚاملػاعسات ا٫دتُاع١ٝ، أٟ غًب١ ايطابع اـرلٟ 

غٓ٘،  53قٌ َٔأط ٚخاق١ بني ايٓػا٤ ؿط١ ٖصٙ املٓعُات إٕ ٚدست. ٚيف اؿهْع٢ً أ

َٚبازضات َجٌ  "ْعط٠ـ"َجً٘ يأٖٓاى َعطؾ١ بسٚض َٓعُات اجملتُع املسْٞ ٚشنط ايبعض 

ٚتعاٜس ايدلاَر ايت١ًُٜٝٛ يسعِ املطأ٠ ٚيهٓٗا تػتٗسف ايؿباب  "ب١ٝٗ"ٚ "ؾؿت ؼطف"

 13بعسؾكط، باٱناؾ١ إىل اشلذ١ُ ايؿطغ١ اييت تعطنت شلا َٓعُات اجملتُع املسْٞ 

 ٜٓاٜط ٚقاٚي١ ؾٝطٓتٗا.
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ْػتعطض يف ٖصا ايعٓكط ٚنع قهاٜا املطأ٠ ع٢ً خطٜط١ بطاَر اجملتُع املسْٞ،  

َٔ خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً ايدلاَر اييت تػتٗسف املطأ٠ ٚتػع٢ إىل ؼػني أٚناعٗا يف 

 ٌُ ع٢ً ضؾع قسضاتٗا يف غبٌٝ متهٝٓٗا َٔ ا٫عتُاز ع٢ً ْؿػٗا. اجملتُع، ٚتع

ٕ ايتتبع ايتاضىٞ يطبٝع١ ايدلاَر اييت تكسَٗا تٓعُٝات اجملتُع املسْٞ يًُطأ٠، إ

تٓكـ بأْٗا ناْت شات قبػ١ خرل١ٜ ٚضعا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ َػاعس٠ ايٓػا٤ ايؿكرلات 

يكها٤ ع٢ً ا٭١َٝ يس٣ املطأ٠ ٚتكسِٜ ايعٕٛ املازٟ شلِ، ٚنصيو َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ع٢ً ا

ايعطب١ٝ ٜٚأتٞ شيو يف إطاض زٚض اجملتُع املسْٞ بكؿ١ عا١َ ٚايصٟ اْكب زٚضٙ يف ايؿذل٠ 

 املان١ٝ ع٢ً اؾاْب ا٫دتُاعٞ.

نُا تهؿـ ايسضاغ١ عٔ إٔ أٚناع املطأ٠ يف تٓعُٝات اجملتُع املسْٞ يف ايسٍٚ 

عٞ ٚايجكايف ٚايػٝاغٞ شلصٙ ايعطب١ٝ َا ٖٞ إ٫ اْعهاؽ يطبٝع١ اٱطاض ا٫دتُا

بعٝٓٗا يًؿطز يف اجملتُع سػب ايٓٛع ٚيٝؼ سػب  ااجملتُعات، ايصٟ وسز أزٚاض

ايكسضات ٚاٱَهاْٝات يًؿطز يف اجملتُع، ٚسػب املٓار ايػٝاغٞ َٚػاس١ اؿط١ٜ 

 املذلٚن١ يًُٛاطٔ ايعطبٞ بؿهٌ عاّ ٚيًُطأ٠ بؿهٌ خام. 

ٖصٙ ايسضاغ١.ؾعًٞ ايطغِ َٔ َؿاضن١ ٚقس أنست مجٝع املكاب٬ت َا تٓاٚيت٘ 

ايٓػا٤ يف ا٫غتشكاقات ا٫ْتداب١ٝ ايػابك١، إ٫ إٔ ٖٓاى تؿهو يف قسض٠ ايٓػا٤ ع٢ً 

 تٛيٞ َٓاقب عًٝا ؾه٬ عٔ تؿهٌٝ ايطداٍ يف بعض ايٛظا٥ـ. 

 حالة دزاضة.. لمىسأة الطياضية املصازكة دعي يف املدٌي اجملتىع وؤضطات دوز: الدزاضة السابعة

 99.مياُ بيربسإاملسأة،   وتٍىية ٌّوض يةمجع
 ٚامل٪غػات ايػٝاغ١ٝ املسْٞ اجملتُع َٔ املبصٚي١ اؾٗٛز يسضاغ١ ايٛضق١ ٖصٙ تكسّ

املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ،  يف أسلٌ مبع٢ٓ أٚ احملًٞ، اؿهِ يف املؿاضن١ يف املطأ٠ ملػاْس٠

اؿعبٞ ٜٚطدع  ٚأٚنشت ايسضاغ١ نعـ املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يًُطأ٠ يف ايٓكابات ٚايعٌُ

 شيو ٫ضتؿاع ْػب١ ا٭١َٝ، ايجكاؾ١ ايؿعب١ٝ ٚزٚض ا٭سعاب.

َٚٔ خ٬ٍ املكاب٬ت، أنست مجٝع ايٓػا٤ ع٢ً َؿاضنتٗٔ يف مجٝع 

ا٫غتشكاقات ا٫ْتداب١ٝ ٚيهٔ مل تذلدِ ٖصٙ املؿاضن١ يف ؾهٌ اْتُا٥ٗٔ ٭ٟ سعب أٚ 

 ْكاب١ أٚ َ٪غػات اجملتُع املسْٞ.

                                                           
98www.women.jo      

99http://is.gd/OEbRKL        
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ز١ٜٝٓ اقكا١ٝ٥ بس٫ َٔ  اتباٝاغٞ اؿايٞ يتبين خطأٜها اػ٘ ايػٝام ايػ

ايذلنٝع ع٢ً خطاب ٜععظ َٔ ق١ُٝ املٛاط١ٓ.أٟ إٔ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ أقبشت تابع١ 

 يًسٚي١ ٚتكّٛ بتٓؿٝص أدٓسٙ َع١ٓٝ ٫ تتبين خطاب املٛاط١ٓ.

 انخبتمت

 املٓع١ُ ايعا١َ املؿاضن١ قٛض أقسّ ا٭١ًٖٝ اؾُعٝات خ٬ٍ َٔ ايعٌُ ٜعتدل

 تأغػت سني ايعؿطٜٔ ايكطٕ ٚا٥ٌأ َٓص بسأت سٝح اؿسٜح، ايتاضٜذ املكط١ٜ يف ًُطأ٠ي

 ؾشػب، اـسَٞ بايعٌُ ا٭ٚىل ايًشع١ َٓص أزا٩ٖا ٚمل ٜطتبط ْػا١ٝ٥، مجع١ٝ أٍٚ

 ثٛض٠ يف ايٛط١ٝٓ اؿطن١ قًب يف ؾهاْت بُّٗٛ ايٛطٔ، يكٝكا ْؿاطٗا نإ ٚإمنا

يكؿٛف ا٭ٚىل يف ايجٛض٠ املكط١ٜ ٚخطدت يف ، ٖٚا ٖٞ املطأ٠ اييت ؾاضنت يف ا2929

مجٝع ا٫غتشكاقات ا٫ْتداب١ٝ ٚساٚيت ا٭سعاب ٚاملطؾشني يًط٥اغ١ نػب قٛتٗا 

ٚيف سكٝك١ ا٭َط  ،ٚيهٔ زٕٚ إٔ ٜٓعهؼ شيو ع٢ً اؽاش خطٛات ؼكل َؿّٗٛ املٛاط١ٓ

تععٜع أٚنشت املكاب٬ت نعـ َٓعُات اجملتُع املسْٞ يف ايٛقٍٛ يًُطأ٠ قبٌ ايطدٌ ي

ٖصا املؿّٗٛ، ؾًِ تكِ ٖصٙ املٓعُات بتكسِٜ غٝسات قازضات ع٢ً املٓاؾػ١ يف 

ٚيهٔ ظٗط زٚض  ،ا٫غتشكاقات ا٫ْتداب١ٝ ايػابك١ ٚاقتكط زٚضٖا ع٢ً ايطابع اـرلٟ

ٚيعٌ  ،ٖصٙ املٓعُات يف قٝاغ١ ايسغتٛض اؿايٞ بتكسِٜ َكذلسات مت تبين َععُٗا

يس٣ قطاع ٚاغع َٔ  اس ايجٛض٠ نإ شلا قس٣ ٚاغعاملبازضات ايٓػا١ٝ٥ اييت ؾهًت بع

املٛاطٓني َجٌ َبازضات َٛادٗ٘ ايتشطف. ٖٓاى َؿهً٘ أخط٣ تطتبط بعسّ ايتٓػٝل بني 

َٓعُات اجملتُع املسْٞ ٚاجملًؼ ايكَٛٞ يًُطأ٠ يف تبين إغذلاتٝذ١ٝ ق١َٝٛ يًعٌُ ع٢ً 

تهٝٝل ع٢ً عًُٗا زعِ املٛاط١ٓ، أٜها تٛاد٘ َٓعُات اجملتُع املسْٞ بكؿ١ عا١َ 

 ٚقاٚي١ اتٗاّ ٖصٙ املٓعُات بتًكٞ أَٛاٍ َٔ اـاضز. 

ق٬ح ادتُاعٞ ٚاقتكازٟ يًُذتُع إتعٌُ َٓعُات اجملتُع املسْٞ يف اطاض 

ٚ تععٜع ايكِٝ ايسميكطاط١ٝ ٚايجكاؾ١ املس١ْٝ أايتٓؿ٦٘ ايػٝاغ١ٝ  إىلزٚمنا ايتططم 

ْٗا مل تٛيس أت اجملتُع املسْٞ، إ٫ املٓؿتش١ يف اجملتُع، ؾع٢ً ايطغِ َٔ نجط٠ َٓعُا

َعٗا ثكاؾ١ َس١ْٝ، زميكطاط١ٝ ٚسهاض١ٜ قا١ُ٥ ع٢ً اؿٛاض ٚاملؿاضن١ بني كتًـ 

ايؿ٦ات.َٚٔ ثِ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايع٬ق١ بني اجملتُع املسْٞ ٚضأؽ املاٍ ا٫دتُاعٞ ٖٞ 

ٛدٛز ع٬ق١ تبازي١ٝ تتشهِ ؾٝٗا ايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ َٔ ْعاّ غٝاغٞ َٚس٣ تكبً٘ ي

دٌ املطاقب١ عًٝ٘ ٚايب١٦ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت ٜعٌُ بٗا أَٓعُات قا١ُ٥ َٔ 

 اجملتُع املسْٞ.
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نُا مل ٜػاعس اـطاب ايسٜين اؿايٞ ع٢ً سكٍٛ املطأ٠ ع٢ً سكٛقٗا ٚإٕ نإ 

اٱغ٬ّ يف دٖٛطٙ ٚيف قطا٤ت٘ ايػ١ًُٝ ٜسعِ سكٛم املطأ٠ إ٫ إٔ ٖصا اـطاب ٫ هس 

ُٛ ٚانتػاب أضن١ٝ ٚاغع١ ؾه٬ عٔ ايتؿػرلات ايػًؿ١ٝ يًٓكٛم ؾطق١ ي٘ يًٓ

ايس١ٜٝٓ، ٚيصيو دا٤ت ْتٝذ١ املكاب٬ت يف قاحل تطٜٛط اـطاب ايسٜين أ٫ٚ ثِ تٛيٞ 

ايسٚض ايػًيب ايصٟ تًعب٘ امل٪غػات بػبب  املطأ٠ ملٓاقب ٖا١َ زاخٌ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ

جملتُع ٚاييت تعٝل ع٢ً اؾ١ ايصنٛض١ٜ ًجكأَ ١ُٖٓٝياملكاب٬ت ٖٚٛ َا أنست٘ ايس١ٜٝٓ 

 أٟ َبازض٠ سكٝك١ٝ ؿكٍٛ املطأ٠ ع٢ً سكٛقٗا.
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قساءة يف زأس املاه الديين.. املسأة واملواطٍةالفصن السابع: 

 د. سـامح فـوزي

 تمهٍذ

ٜٛاد٘ متتع املطأ٠ عكٛم املٛاط١ٓ إؾهايٝات َتٓٛع١، أبطظٖا املٓتر ايسٜين مبدتًـ 

ايع٬ق١ بامل٪غػات ايس١ٜٝٓ، اـطاب ايسٜين، ايؿتا٣ٚ ٚاٯضا٤. خ٬ٍ  ػًٝات٘ غٛا٤ نإ

يف Catching Areaايعكٛز ايج٬ث١ املان١ٝ ؼٛيت سكٛم ٚسطٜات املطأ٠ إىل َٓطك١ قٝس 

ايكطاع املُتس َا بني ايسٚي١ ٚاٱغ٬ّ ايػٝاغٞ َٔ ْاس١ٝ، َٚا بني ايؿهط ايسٜين 

، َٚا ت٬ٖا َٔ 1022ٜٓاٜط  13. ٚدا٤ت ثٛض٠ ٚا٫ػاٖات ؾب٘ املع١ًُٓ َٔ ْاس١ٝ أخط٣

سطاى ؾعيب، ٚنجاؾ١ ايؿعايٝات يف اجملاٍ ايعاّ، ٚكاض ٚنع زغتٛض غٝططت عًٝ٘ ق٣ٛ 

ايصٟ سلٌ  1029، ثِ زغتٛض عاّ 1021اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ مل ًٜب تطًعات املطأ٠ يف عاّ 

ٚيهٔ ظًت تػا٫٩ت ع٢ً ْكٛم تسعِ املطأ٠ ٚغط ١ُٖٓٝ ايٓدب املس١ْٝ أٚ ؾب٘ املع١ًُٓ، 

١َُٗ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ سٍٛ َٛقـ "املٓتر ايسٜين" أٚ َا ْػُٝ٘ ضأؽ املاٍ ايسٜين 

Religious Social Capital سكٛم ٚسطٜات املطأ٠.ٌٖ تطٛض يف اػاٙ تععٜع سكٛم َٔ

ٚسطٜات املطأ٠ بٛقؿٗا َٛاط١ٓ َهت١ًُ املٛاط١ٓ، أّ مل تططأ عًٝ٘ ؼ٫ٛت تٓاغب َٓػٛب 

 .ٝاغٞ ٚايؿهطٟ ايصٟ سسخ يف اجملتُع؟اؿطاى ايػ

ُْعُت غت١ عؿط٠ فُٛع١ ب٪ض١ٜ  يف غبٌٝ اٱداب١ عٔ ايتػا٩ٍ ايط٥ٝػٞ يًٛضق١ 

يف مخؼ قاؾعات متجٌ يف شاتٗا مناشز Focus Group Discussionsْكاؾ١ٝ 

، ايؿّٝٛ، ٚغٖٛاز. يسق١ًٝٗيًُٓاطل اؾػطاؾ١ٝ املتٓٛع١ يف َكط: ايكاٖط٠، اٱغهٓسض١ٜ، ا

نٌ َٓٗا َؿاضنني ٌضٚعٞ ؾِٝٗ ا٫خت٬ف ايٓٛعٞ ٚايسٜين، ٚايتبأٜ ايطٜؿٞ  سلًت

ُٚططح عًِٝٗ أضبع١ أغ١ً٦ أغاغ١ٝ تتٓاٍٚ َؿت٬ُت ضأؽ املاٍ ايسٜين يف اػاٖات٘  اؿهطٟ، 

 ايط٥ٝػ١ ػاٙ َٛاط١ٓ املطأ٠: امل٪غػات، اـطاب، ايجكاؾ١، اشلٓسغات ايػٝاغ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ. 

نني ناؾؿ١ حملسٚز١ٜ تأثرل ايتػرلات ايػٝاغ١ٝ ع٢ً املٓتر دا٤ت إدابات املؿاض

ايسٜين يف ْعطت٘ ؿكٛم ٚقهاٜا املطأ٠، ٚاغتُطاض ايٓعع١ ايتكًٝس١ٜ يف ايٓعط إىل املطأ٠ 

يف إطاض تٛظٜع ا٭زٚاض ايتكًٝس١ٜ بٝٓٗا ٚبني ايطدٌ، يهٓٗا يؿتت ا٫ْتباٙ أٜها إىل قهاٜا 

اـطاب ايسٜين ع٢ً تؿهٌٝ ايٛعٞ ايجكايف  أخط٣ ؾطع١ٝ ١َُٗ أبطظٖا تطادع تأثرل

ايعاّ، ٚاؿاد١ املًش١ يططح َكذلبات دسٜس٠ يف ايٓعط إيٞ ايع٬ق١ بني املٓتر ايسٜين 

 ٚتععٜع سكٛم املٛاط١ٓ يًُطأ٠. 
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 مىاطنت انمرأة بٍن انذٌن وانثمبفت وانثىرة: إطالنت أونٍت

ت ْتاز سطنتِٗ ُٜككس باملٛاط١ٓ َا ٜتُتع ب٘ املٛاطٕٓٛ َٔ سكٛم ٚٚادبا

املػتُط٠، ٚايسٜٓاَٝه١ٝ، ٚايذلان١ُٝ عًٞ أضض ايٛاقع. بٗصا املعين ؾإٕ يًُٛاط١ٓ أبعازا 

ٖٓاى بعس قاْْٛٞ ٜعين املػاٚا٠ أَاّ ايكإْٛ، ٚبعس غٝاغٞ ٜتُجٌ يف ؼكٝل  100:ؾيت

املؿاضن١ ايٛاغع١ يهٌ املٛاطٓني، ٖٚٛ َا ميجٌ يف شات٘ ا٫لاظ ا٭غاغٞ يًسميكطاط١ٝ، 

عس ادتُاعٞ ٜتعًل باؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت ٜتُتع بٗا املٛاطٔ، ٚب

ٚأخرلا بعس ثكايف ْتاز ساي١ ايتٓٛع ايجكايف )ايًػٟٛ، ايسٜين، املصٖيب، ايعكا٥سٟ، اخل( 

ايصٟ باتت تتُتع ب٘ اجملتُعات اؿسٜج١ مما ٜػتًعّ إٔ ٜعٝـ املٛاطٔ يف ساي١ تعسز١ٜ 

٢ً مٛ وكل املػاٚا٠ بني املٛاطٓني يف ايتُتع باشل١ٜٛ ثكاؾ١ٝ تسٜطٖا ايسٚي١ ع

 ايجكاؾ١ٝ. 

يف فاٍ اؿسٜح عٔ سكٛم املٛاط١ٓ يًُطأ٠ يف ع٬قتٗا بامل٪غػات ايس١ٜٝٓ، 

ايك١ً عٔ ايعاٖط٠ ايعا١َ، ٚاييت تؿٗس  ت١بْسضى أْٗا إؾهاي١ٝ ؾطع١ٝ غرل َٓ ٜٓبػٞ إٔ

 ملؿّٗٛ املٛاط١ٓ. اضتبانا، ٚاخت٬طا، ٚتساخ٬ يف اٱزضاى ايعاّ 

املٛاط١ٓ ٖٞ تعبرل عٔ "املس١ٜٓ املػتك١ً" ٚ"ايسٚي١ ايك١َٝٛ"، اييت ْؿأت ٚاستهٓت 

ٚغاٚت بني َٛاطٓٝٗا بكطف ايٓعط عٔ ا٫خت٬ف يف ايًٕٛ أٚ ايسٜٔ أٚ اؾٓؼ أٚ 

 Primordial Ties. أَا امل٪غػات ايس١ٜٝٓ ؾٗٞ تعبرل عٔ ايطٚابط ايتكًٝس١ٜ 101ايعطم

ٜعٝـ يف  -يف ا٭غًب ا٭عِ-ٝٗا ايؿطز ع٢ً مٛ غرل اختٝاضٟ اييت ٜٓتُٞ إي

نٓؿٗا، ٜٚتعًِ خطابا هعٌ ايٛسس٠ بني امل٪َٓني اغتٓازا إىل ٚسس٠ املعتكس، ٚبايتايٞ 

ٜتؿطم املٛاطٕٓٛ يف فتُع َعني عدل َ٪غػات ز١ٜٝٓ كتًؿ١، ؽاطبِٗ بٛقؿِٗ 

 "َ٪َٓني" أنجط َٔ نِْٛٗ "َٛاطٓني". 

سهُا َػبكا بإٔ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ تًعب بايهطٚض٠ زٚضا َٓاٖها ٫ ٜعين َا غبل 

أٚ َعٛقا يًُٛاط١ٓ، بٌ ٖٓاى خدلات نجرل٠ ضقسٖا باسجٕٛ َُٕٗٛ يف اجملتُع 

ا٭َطٜهٞ يًسٚض ايصٟ تًعب٘ امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ يف زَر، ٚسح، ٚضؾع ٚعٞ، ٚتععِٝ ؾطم 

نؿؿت زضاغات عسٜس٠ إٔ املؿاضن١ يٮعها٤ بٗا بٛقؿِٗ َٛاطٓني يف املكاّ ا٭ٍٚ. 

ا٭غط اييت تؿاضى يف ا٭ْؿط١ ايس١ٜٝٓ أنجط َؿاضن١ يف ا٭ْؿط١ اجملتُع١ٝ ايعا١َ، 

                                                           

 1001غاَح ؾٛظٟ، املٛاط١ٓ، ايكاٖط٠: َطنع ايكاٖط٠ يسضاغات سكٛم اٱْػإ، 100

101Bryan S, Tuner (ed.), Citizenship and Social Theory, London: SAGE 

Publications, 1993, p. 15.  
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ٚأبٓا٩ٖا أنجط َؿاضن١ يف َساضغِٗ ٚداَعاتِٗ، ٚايػبب ٜعٛز إىل إٔ امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ 

 متجٌ ؾطق١ ١َُٗ زٚض١ٜ ي٬يتكا٤، ٚايتعاضف، ٚتبازٍ املعًَٛات ٚايطأٟ ٚاـدل٠، ٚتػاعس

ع٢ً ػاٚظ ايؿعٛض  -ايصٜٔ ِٖ َٔ َػتٜٛات ثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ َتعسز٠- أعها٤ٖا

ايكاغٞ بعسّ املػاٚا٠ ايصٟ ٜؿطن٘ اجملتُع، ٚهعًِٗ أنجط اغتعسازا يًُؿاضن١ 

 . 102ٚايتؿاعٌ يف اجملتُع

مما غبل ٜتهح إٔ امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ ميهٔ إٔ تًعب زٚضا يف تسعِٝ املٛاط١ٓ، أٚ قس 

بني امل٪َٔ ٚغرل امل٪َٔ. ايكه١ٝ تتعًل يف املكاّ ا٭ٍٚ مبٛقع ٖصٙ  تؿطم يف خطابٗا

امل٪غػ١ ٌٖ ٖٞ َ٪غػ١ فتُع١ٝ يف فتُع ٜكّٛ ع٢ً املػاٚا٠ ٚاملؿاضن١ يهٌ أبٓا٥٘، 

أّ ٖٞ َ٪غػ١ َؿاضق١ يًُذتُع، شلا أْػاقٗا ٚتكايٝسٖا، ٚاييت ؽتًـ ؾٝٗا عُا هطٟ 

ْتٝذ١ ايتش٫ٛت -ايس١ٜٝٓ قاضتيف اجملتُع. يف نٌ ا٭سٛاٍ ؾإٕ امل٪غػ١ 

دع٤ا َٔ ضأؽ املاٍ ايسٜين مبعٓاٙ ايٛاغع ٚايصٟ ٜهِ نٌ َا ٜتعًل  -اجملتُع١ٝ

باملٓتر ايسٜين يف اجملتُع: امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ، اـطاب ايسٜين، ايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ ايػٝاض٠، 

ٖه١، إزضاى ايساع١ٝ أٚ ايٛاعغ، ايجكاؾ١ ايػا٥س٠ يف اجملتُع، مبا ؼٜٛ٘ َٔ قِٝ ْا

ٚأخط٣ َعٛق١. ٖصٙ ْعط١ٜ تكًٝس١ٜ يف ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ َؿازٖا إٔ ٖٓاى اْػاقا عا١َ 

)اجملتُع(، ٚاْػاقا ؾطع١ٝ )َ٪غػات اجملتُع املتعسز٠(، ٚبايطبع ٜ٪ثط ايعاّ يف اـام 

 زٕٚ إٔ ْتػاؾٌ إَها١ْٝ تأثرل اـام يف ايعاّ. 

اؾع١، اغتبساز ٚزميكطاط١ٝ، ايجكاؾ١ ايعا١َ، مبا ؼًُ٘ َٔ تٓاظع بني سساث١ ٚق

اْؿتاح ٚاْػ٬م متجٌ يف فًُٗا ايػٝام ايعاّ ايصٟ تعٌُ يف إطاضٙ نٌ َ٪غػات 

اجملتُع، مبا يف شيو امل٪غػات ايس١ٜٝٓ، ٚبايتايٞ لس "املٓتر ايسٜين" غٛا٤ يف قٛض٠ 

ػٞ خطاب١ ٚٚعغ، ؾتا٣ٚ ٚآضا٤، أٚ يف طبٝع١ مماضغ١ املٛقع/ ايٛظٝؿ١ زاخٌ ايهٝإ امل٪غ

ايسٜين، ٜعدل عٔ ايجكاؾ١ ايعا١َ، ٫ ٜطٜس إٔ ٜؿهٌ ؼسٜا شلا، ٚيف أسٝإ نجرل٠ 

ميايكٗا، ٜٚٓاؾكٗا، ٜٚبتعس عٔ تكسٜط نٌ َا ٜػهبٗا. ٚع٢ً ايٓكٝض ٖٓاى قا٫ٚت 

يتشسٜح "املٓتر ايسٜين" ست٢ ٜأتٞ َتػكا َع ض١ٜ٩ أعِ ٚأسلٌ يتشسٜح اجملتُع، 

ططٜل ؼسٜح ايجكاؾ١ ايعا١َ، نًُا ؾهٌ  ٚنًُا خط٢ اجملتُع خطٛات داز٠ ع٢ً

 شيو ؼسٜا يًٓػل ايسٜين ايؿطعٞ نٞ ٜكّٛ بتشسٜح ْؿػ٘. 

َػاس١ ؾٗست ادتٗازات َٚػاد٬ت  -املٛاط١ٓ- تؿهٌ سكٛم ٚٚادبات املطأ٠

َٚعاضى يف احملٝط ايسٜين ع٢ً َساض عكٛز. مل ىـ اؿسٜح ايؿهؿاض عٔ "املػاٚا٠" 
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ٕ"، ايصٟ وتُٞ ؾٝ٘ َٓتذٛ اـطاب ايسٜين، إٔ ٖٓاى بني ايبؿط مجٝعا "بين اٱْػا

ػٓبا ٚأسٝاْا َكا١َٚ يًدٛض يف َؿت٬ُت َؿّٗٛ املٛاط١ٓ: املػاٚا٠ أَاّ ايكإْٛ، 

تهاؾ٪ ايؿطم، اعتباض ايهؿا٠٤ ٚسسٖا ٖٞ َٓاط تٛيٞ ايٛظا٥ـ ايعا١َ َٔ أع٬ٖا إىل 

، املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ، أزْاٖا بكطف ايٓعط عٔ ا٫خت٬ف يف ايٓٛع أٚ أٟ اعتباض آخط

ٚؾػٌ املٛاقع اؿػاغ١ يف َ٪غػات ايسٚي١، ايكهاٜا ا٫دتُاع١ٝ َجٌ ا٭سٛاٍ 

ايؿدك١ٝ اييت ٜدلظ ؾٝٗا املٛضٚخ ايجكايف، ٚاملعاز ايؿعيب احملاؾغ، ٚايتؿػرلات ايكب١ًٝ 

يٛنع١ٝ املطأ٠ يف اجملتُع. ٜػتٟٛ يف شيو اـطاب ايسٜين اٱغ٬َٞ ٚاـطاب ايسٜين 

شٞ، ن٬ُٖا يف ساي١ تأثط بايجكاؾ١ ايعا١َ، ٜٚبسٚ يف أسٝإ نجرل٠ اـطاب املػٝ

ايسٜين املػٝشٞ ضٖٔ تأثط َتبازٍ: ايجكاؾ١ ايعا١َ احملاؾع١، ضٜؿ١ٝ املعاز، تكًٝس١ٜ 

ايٓعط٠ َٔ ْاس١ٝ، ٚايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ اٱغ١َٝ٬ اييت تؿٗس بسٚضٖا غذا٫ ممتسا بني 

 َٔ ْاس١ٝ أخط٣. زعا٠ ايتشسٜح ٚا٭قٛي١ٝ ايس١ٜٝٓ 

َٔ زلات ايٓكاف ايعاّ يف اجملتُع ايذلنٝع املؿطط ع٢ً ايهًٝات، ايتٛدٗات، 

اـطابات ايعا١َ، ا٭سازٜح ايؿهؿان١ زٕٚ ايٛيٛز إىل ايتؿاقٌٝ، ايكهاٜا ايؿطع١ٝ، 

ٖٚٛ َا ٜ٪زٟ يف ايٓٗا١ٜ إىل ٚدٛز خطابات عا١َ تبسٚ َٔ ظاٖطٖا َػاْس٠ؿكٛم 

ٛض يف ايكهاٜا اؾٖٛط١ٜ ٜهؿـ اخت٬ؾا ٚخ٬ؾا يف ايؿِٗ املٛاط١ٓ، يف سني إٔ اـ

 ٚايتشًٌٝ، ٚبايتايٞ عسّ ايطغب١ يف إقطاض سكٛم ٚسطٜات املطأ٠. 

ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ تهع زا٥ُا ايباسح، ٚايٓاؾط، ٚاؿكٛقٞ يف َٛاد١ٗ َرلاخ 

١ٝ"، ايتشاٌٜ ايصٖين ايصٟ تتػِ ب٘ ايجكاؾ١ املكط١ٜ، اييت تؿٌُ ا٫دابات ايعا١َ "املطن

يف سني تأتٞ ا٫دابات اـاق١ ع٢ً خ٬ف ايتٛقع مما ٜػتسعٞ زا٥ُا ا٫ٖتُاّ 

بايتؿاقٌٝ، ٚتعط١ٜ ايٛاقع. ٚضغِ اؿطاى ايؿعيب ايعطٜض ايصٟ ؾٗسٙ اجملتُع املكطٟ 

ّ إىل ايٛقت اؿانط مل ٜكذلب ايٓكاف ايعاّ، إ٫ ؾُٝا تٝػط، َٔ 1022ٜٓاٜط  13َٓص 

عكٛم ٚسطٜات املطأ٠، َٚا ٜطتبط بصيو َٔ ع٬ق١  ايكهاٜا ا٭غاغ١ٝ اييت تتعًل

 بطأؽ املاٍ ايسٜين غٛا٤ ناْت َ٪غػات أٚ خطابات أٚ غٝاغات عا١َ. 

امل٪غػات ايس١ٜٝٓ يف اجملتُع املكطٟ يٝػت ثٛض١ٜ عهِ تهٜٛٓٗا ايعتٝل ايهاضب 

ا بايٓعاّ يف دصٚض ايتاضٜذ. تكايٝسٖا، تطاتبٝتٗا، تٛاظْاتٗا امل٪غػ١ٝ ايساخ١ًٝ، ٚع٬قاتٗ

ايصٟ تٛدس ؾٝ٘ ؼٍٛ زٕٚ املػاَط٠ بتبين ض٣٩ ثٛض١ٜ أٚ تػرلات دصض١ٜ أٚ ست٢ اجملاٖط٠ 

أسٝاْا بايطغب١ يف اٱق٬ح ايؿاٌَ. ٖصٙ ٖٞ ايكٛض٠ ايعا١َ يًُ٪غػات ايس١ٜٝٓ اييت 

ٜٓاٜط. مل تهٔ تعٞ إٔ ٖٓاى ثٛض٠ يف ا٭ؾل. َ٪غػ١ ا٭ظٖط ناْت يف  13غبكت ثٛض٠ 

مل ميض غ٣ٛ تػع١ أؾٗط يف َٛقع٘، ٫ٚ ٜعاٍ ٜت٬َؼ ططٜك٘، ٜٚعٝس  ١ٜ٫ٚ ؾٝذ دسٜس
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تطتٝب ا٭ٚناع يف َ٪غػ١ تعطنت يتُٗٝـ غٝاغٞ ع٢ً َساض عكٛز، ٚايهٓٝػ١ 

ايكبط١ٝ ناْت يف ١ٜ٫ٚ بططٜطى ٜعاْٞ َٔ ؾٝدٛخ١ عُط١ٜ، ٜٛاد٘ َؿه٬ت طا٥ؿ١ٝ 

 اظٖط ٚايهٓٝػ١ إٔ ًٜشكتهاثطت يف غٓٛات٘ ا٭خرل٠. قاَت ثٛض٠ ؾاب١، ساٍٚ ن٬ َٔ ا٭

ٜبسٚ إٔ اؿؼ امل٪غػٞ نإ سانطا يف متاظز َع  1025 ْٜٛٝ٘ 50بٗا. أَا يف ثٛض٠ 

َ٪غػات ايسٚي١ ايكًب١، ٚاتؿكت إضاز٠ن٬ امل٪غػتني ايسٜٓٝتني ع٢ً نطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ 

 أٟ إظاس١ سهِ اٱخٛإ املػًُني.  -شلُا زٚض يف ايتػٝرل ايػٝاغٞ ايؿاٌَ

ٜٓاٜط غع٢ ا٭ظٖط إىل يعب زٚض يف ػاٚظ اـ٬ف ايػٝاغٞ،  13يف أعكاب ثٛض٠ 

ٚبٓا٤ املؿذلنات بني املكطٜٖٝٓٛٛ َا متجٌ يف زع٠ٛ ايؿٝذ أمحس ايطٝب عسز َٔ 

املجكؿني َٔ اػاٖات غٝاغ١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚاْتُا٤ات ز١ٜٝٓ كتًؿ١، ضدا٫ ْٚػا٤، ؿٛاض 

ًٞ ؾهٌ املٓتر ايٓٗا٥ٞ َٔ ممتس سٍٛ َػتكبٌ َكط. مل ٜهٔ ٖٓاى يف ايبسا١ٜ اتؿام ع

 ْٜٖٛٝ٘صٙ ا٫دتُاعات، اييت َا يبجت إٔ متدهت عٔ ٚثٝك١ ؾهط١ٜ ١َُٗ قسضت يف 

1022 . 

أغؿطت سٛاضات ممتس٠ ط١ًٝ أضبع١ ادتُاعات َطٛي١ عٔ بٝإ ٜ٪غؼ ٬ََح 

ايٓشٛ ايصٟ تٛاؾل عًٝ٘ اجملتُعٕٛ َٔ عًُا٤ ا٭ظٖط  ٢اؿهِ ايكازّ يف َكط، عً

ايبعض إٔ ٜؿهٌ ايبٝإ َباز٨ سان١ُ يًسغتٛض اؾسٜس، َٚػاس١  ٚاملجكؿني، تطًع

َؿذلن١ ٜت٬ق٢ عٓسٖا ايؿطقا٤ يًكها٤ عًٞ ساي١ ا٫غتكطاب، ٚس٬ سازلا يًكهاٜا 

اٱؾهاي١ٝ َجٌ ايع٬ق١ بني ايسٜٔ ٚايسٚي١ اييت عاز٠ َا تتػادٌ سٛشلا ايٓدب١ 

 سٝات٘ َٚػتكبً٘. ٢ثط عًداز٠ ت٪ ٣ايػٝاغ١ٝ، ٚؼطّ اجملتُع َٔ َٓاقؿ١ قهاٜا أخط

تٓاٍٚ ايبٝإ َباز٨ ن١ًٝ تتعًل بايع٬ق١ بني اٱغ٬ّ ٚايسٚي١، ٖٚٛ ايعٓٛإ 

ايؿك٘ املكطٟ  ايػٝاغ١ٝ. ٚقس اغتٓس إىل ٣ايط٥ٝػٞ يًُػاد٬ت بني ايتٝاضات ٚايكٛ

ايتكًٝسٟ، ايطسب ٚاملتػاَح، ايصٟ ٜٛقط ايسٜٔ، ٚهعٌ املباز٨ ايه١ًٝ يًؿطٜع١ 

كسض ايط٥ٝػٞ يًتؿطٜع، ٚيهٔ ٜكط عكٛم املٛاط١ٓ يًُكطٜني مجٝعا َع اٱغ١َٝ٬ امل

اخت٬ف ايسٜٔ أٚ ايٓٛع، ٜٚععظ سكٛم اٱْػإ، ٚبا٭خل يًُطأ٠ ٚايطؿٌ، ٚوذلّ سط١ٜ 

 ايتعبرل ٚايهُرل اٱْػاْٞ. 

شٖب ايبٝإ إىل أ١ُٖٝ ايت١ُٝٓ مبعٓاٖا ايهًٞ ايؿاٌَ. ت١ُٝٓ بؿط١ٜ )ايتأنٝس 

ِٝ ٚايبشح ايعًُٞ(، ت١ُٝٓ غٝاغ١ٝ )اٱقطاض عًٞ ايسميكطاط١ٝ عًٞ ايكش١ ٚايتعً

ٚايتعسز١ٜ ٚتساٍٚ ايػًط١(، ت١ُٝٓ ثكاؾ١ٝ )ا٫يتعاّ عط١ٜ ايؿهط، ٚايتٓٛع، ٚاسذلاّ 

ا٫خت٬ف زٕٚ تػؿٝ٘ يٰضا٤ املدتًؿ١(، ت١ُٝٓ ادتُاع١ٝ )َهاؾش١ ايؿكط، ٚابطاظ أ١ُٖٝ 

 املػاٚا٠ ٚايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ(.
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ايصٟ ؾاضى يف قٓع٘ ا٭ظٖطٟ ٚايعًُاْٞ، املػًِ  -املٓع١َٛ-ٕٖصا ايبٝا

ٚاملػٝشٞ، املطأ٠ ٚايطدٌ ؾهٌ تأغٝػا يعكس ادتُاعٞ دسٜس يف اجملتُع، ٜػتٓس إيٞ 

ثٛابت٘ ايتاضى١ٝ ٚايؿك١ٝٗ ٚايػٝاغ١ٝ، َٓطك١ إيتكا٤ ٚغط بني َٓطًكني َتٓاقهني، 

قكا٤ ايسٜٔ ن١ًٝ َٔ اؿٝا٠ أسسُٖا ٜسعٛ يسٚي١ ايهٗٓٛت اٱغ٬َٞ، ٚاٯخط ٜطٜس ا

 ايعا١َ. 

خاق١ َع ا٫ستؿا٤ ايؿسٜس -اغتُط زٚض ا٭ظٖط يف َهُاض ايبشح عٔ ايتٛاؾل 

عٔ اؿطٜات  ٣تٛز بٛثٝك١ أخط ٢ست -ايصٟ ٫قت٘ ايٛثٝك١ ا٭ٚىل َكطٜا ٚعطبٝا

 ايعا١َ، ٚثايج١ عٔ ايجٛضات ايعطب١ٝ، ٚخاض يف غُاض ْكاؾات ٚنع ٚثٝك١ عٔ املطأ٠ إ٫ أْ٘

سكٛم املطأ٠، ِٖٚ ايٓدب  ٢اضتطِ خ٬شلا بتشسٜات نجرل٠ بني ضأٟ ٜط٣ ايذلنٝع عً

سكٛم ا٭غط٠، ٖٚٛ يف  ٢املع١ًُٓ ٚأْكاض سكٛم املطأ٠، ٚآخط ٜط٣ أ١ُٖٝ ايتأنٝس عً

فًُ٘ ٜٓتُٞ إىل ايتٝاض اٱغ٬َٞ ايصٟ نإ يف شيو ايٛقت َُٗٝٓا ع٢ً املؿٗس 

ايتٝاضات اٱغ١َٝ٬، ضغِ ظٗٛض ادتٗازات  ايػٝاغٞ. ٜهؿـ شيو َػأي١ أغاغ١ٝ إٔ

ضؾض ايتٓٛع  ٖٚٞخاق١ٝ أغاغ١ٝ يكٝك١ بتهٜٛٓٗا  ػاٚظَعتدل٠ بٗا، مل تػتطع 

 ايجكايف ايصٟ متجً٘ ايعٛمل١، ٚايطنٕٛ املطًل ع٢ً ايتؿػرلات ٚايط٣٩ املٛضٚث١. 

يف قاٚي١ دسٜس٠ اػٗت َهتب١ اٱغهٓسض١ٜ إىل َٛاق١ً اؾٗس ٱقساض ايٛثٝك١، 

، ٚخطدت إىل ايٓٛض ؼٌُ عٓٛإ "سكٛم املطأ٠ يف 1029َاضؽ  22ٖٚٛ َا سسخ يف 

اٱغ٬ّ"، ٚشنط املٛقعٕٛ عًٝٗا يف قسض ايٛثٝك١ أْٗا تػتٓس إىل ايٓكاؾات اييت زاضت يف 

. أنست ايٛثٝك١ ع٢ً ايكِٝ ايٛغط١ٝ 1025ٚ 1021ضساب ا٭ظٖط ايؿطٜـ خ٬ٍ عاَٞ 

١ املػاٚا٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ يف ايتُتع باؿكٛم املعتسي١ بعٝسا عٔ ايتؿسز، ٚأُٖٝ

ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ، ٚيف ايهطا١َ ٚايكسضات اٱْػا١ْٝ، ٚعسّ اختعاٍ املطأ٠ يف 

ايٛظا٥ـ اؾػس١ٜ ٚا٭غط١ٜ ٚسسٖا. ٚتٓاٚيت ايٛثٝك١ بعض ايكهاٜا اؾسي١ٝ َجٌ 

عًٝٗا بٛد٘ عاّ ايطغب١ املٛاضٜح ٚايؿٗاز٠ أَاّ احملانِ ٚقٛاْني ا٭غط٠، َٚا ؾاب٘ ٚغًب 

 يف ؾتح باب ا٫دتٗاز يف تٓاٍٚ ايكهاٜا. 

اٱؾهاي١ٝ ايهدل٣ اييت ٚادٗت ٖصٙ ايٛثٝك١، َٚا غبكٗا َٔ ٚثا٥ل أقسضٖا ا٭ظٖط 

، إٔ اٱع٬ّ تٓاٚشلا 1022 ْٜٛٝ٘ٚأُٖٗا َا تٓاٍٚ تأغٝؼ ْعاّ اؿهِ عكب ايجٛض٠ يف 

، ٚٚقع عًٝٗا ممجًٛ ا٭سعاب ٚايتٝاضات ؿني، ٚأقسضت ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ بٝاْات يتأٜٝسٖا

ايػٝاغ١ٝ، ٚيهٔ َا يبح إٔ طٛاٖا ايٓػٝإ إىل سس أْٗا مل تعس ططؾا يف ايٓكاف ايعاّ، 

ٚمل تسخٌ نُٔ ْػٝر ايبٓا٤ ايتعًُٝٞ يف امل٪غػات ايس١ٜٝٓ، أٚ اؿسٜح ع٢ً املٓابط، 

إٔ تتشٍٛ إىل َاز٠ ٖٚٛ أَط ًَؿت إٔ تكسض ٖصٙ ايٛثا٥ل َٔ ق١ُ امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ، زٕٚ 
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ٜتٓاٚشلا ايسعا٠، ٚاـطبا٤، ٖٚٛ َا ٜجبت إٔ ٖٓاى تعكٝسات َ٪غػ١ٝ، ٚؾطم يتطٜٛط 

 اـطابات ايس١ٜٝٓ، ٚا٫بتعاز عٔ تػٝؼ ا٫دتٗاز يف ايؿهط ايسٜين. 

 اتجبهبث انمنتج انذٌنً تجبه انمرأة وحمىلهب 

ايٛاقع ٚاٱؾهايٝات وتاز اغتكطا٤ ٬ََح ضأؽ املاٍ ايسٜين ػاٙ َٛاط١ٓ املطأ٠: 

 ع٢ً َػت٣ٛ اٱزضاى ٚاملعاز ايؿعيب إىل زضاغات َٝسا١ْٝ، تطقس ايتػٝرل، أٚ ايتهًؼ يف

املان١ٝ سسثت تػرلات بعٝس٠ اؾصٚض يف اجملتُع: تػٝرل  املٛاقـ. خ٬ٍ ايػٓٛات ايج٬خ

ْعِ سهِ، سطاى ؾعيب، غٝاغٝا ٚؾ٦ٜٛا، غكٛط ايػًط١ ا٭ب١ٜٛ ٚاييت ضاؾكٗا اتػاع 

١ ايٓكس يهٌ غًطات ايسٚي١، َٔ أع٬ٖا إىل أزْاٖا. ٚضغِ شيو ٫ ٜعاٍ ايبشح ضقع

ا٫دتُاعٞ تكًٝسٜا، مل ٜطقس َؿت٬ُت ايتػٝرل، ٜٚػدل أغٛاض َٓاطل غرل َططٚق١ يف 

تؿاع٬ت اجملتُع، َٔ بٝٓٗا ايٓعط٠ إىل ايصات، ٚاٯخط، ٚؼ٫ٛت ايكٛض ايص١ٖٝٓ. َٔ 

، غٛا٤ ع٢ً قعٝس امل٪غػات ٚاـطاب ٚاملُاضغات، ٖصٙ ايكهاٜا َٛقـ ا٫ْتاز ايسٜين

ػاٙ َٛاط١ٓ املطأ٠، تًو املطأ٠ اييت َا بطح اجملتُع إٔ ٜؿٗس شلا عػٔ ا٭زا٤، ٚا٫قباٍ 

 ع٢ً املؿاضن١ ايػٝاغ١ٝ يف نٌ ا٫غتشكاقات ا٫ْتداب١ٝ.

يف غبٌٝ ايتططم إىل املٛنٛع، ٚايتعطف ع٢ً إزضاى اجملتُع يًتش٫ٛت يف املٓتر 

يف مخؼ يسٜين ػاٙ سكٛم ٚسطٜات املطأ٠ عكستػت١ عؿط٠ فُٛعات ب٪ض١ٜ ْكاؾ١ٝا

، سٝح عكست يف نٌ سق١ًٝٗغهٓسض١ٜ، غٖٛاز، ايؿّٝٛ، ايقاؾعات ٖٞ: ايكاٖط٠، اٱ

قاؾع١ أضبع١ فُٛعات ْكاؾ١ٝ، تتهٕٛ نٌ َٓٗا َٔ أضبع١ إىل غت١ أؾطاز، ٌضٚعٞ 

ايسٜين )َػًِ َٚػٝشٞ(، ٚايتٓٛع اؾػطايف  ؾِٝٗ ايتٓٛع ايٓٛعٞ )ضدا٫ ْٚػا٤(، ايتٓٛع

 )ضٜـ ٚسهط(. ٚسلًت ايٓكاف ططسا ٭ضبع١ أغ١ً٦ ض٥ٝػ١:

ا٭ٍٚ: ٌٖ تتشسخ اـطب املٓدل١ٜ يف املػادس، ٚايٛعغ يف ايهٓا٥ؼ، عٔ املػاٚا٠ 

بني املكطٜني يف اؿكٛم ٚايٛادبات؟ ٌٖٚ تتشسخ عٔ سكٛم ٚسطٜات املطأ٠ يف ايؿذل٠ 

ايؿذلات ايػابك١؟ ٌٖ تط٣ اـطاب ايسٜين زاؾعا أّ َعٛقا ؿكٛم اؿاي١ٝ أنجط َٔ 

 .املطأ٠؟

اشلٝهٌ، ايبٓا٤، ا٭زٚاض، اٱزاضات ٚاشل٦ٝات ٌٖ َاظاٍ  -ايجاْٞ: امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ

ٜػٝطط عًٝٗا ايطدٌ ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ نإ غا٥سا يؿذلات ط١ًٜٛ أّ أْٗا أقبشت متٌٝ 

 .إىل ٚدٛز متجٌٝ يًٓػا٤ ؾٝٗا؟
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–ٌٖ تتأثط ثكاؾ١ ايؿاضع باـطاب ايصٟ تتبٓاٙ امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ أٜا نإ  ايجايح:

إٔ يًؿاضع َكازض  يًُػاٚا٠ بني املٛاطٓني؟ ٜٚسعِ سكٛم املطأ٠؟ أّ -زاعُا أٚ َعٛقا

 .ثكاؾ١ٝ َػاٜط٠؟

ايطابع: َا اجملا٫ت اييت ٜٓبػٞ ع٢ً امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ إتباعٗا يتعُٝل املٛاط١ٓ 

 ًل باملطأ٠ ع٢ً مٛ خام؟ ٚأٟ شلا ا٭ٚي١ٜٛ:بؿهٌ عاّ، ٚؾُٝا ٜتع

.. اـطاب ايسٜين )اـطب، أؾطط١ ايهاغٝت، أسازٜح ايتًٝؿعٜٕٛ ٚايؿها٥ٝات -

 .اخل(
 .ؽاش ايكطاض يف امل٪غػات ايس١ٜٝٓٚنع املطأ٠ يف َٛاقع ا -
غٝاغات عا١َ، ٖٓسغات تؿطٜع١ٝ، يف غبٌٝ تعُٝل املػاٚا٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ يف  -

 ؟.خاق١ أَاّ ايكإْٛ ؾت٢ املٝازٜٔ،

ٖٓاى تٓاٍٚ يف ا٭غ١ً٦ ا٭ضبع١ يعٓاقط قٛض١ٜ يف ضأؽ املاٍ ايسٜين )امل٪غػ١، 

اـطاب، ايػٝاغات ايعا١َ، ا٭زٚاض ٚاملٛاقع(، ؾُٝا ٜتكٌ بٛنع١ٝ املطأ٠ ع٢ً قعٝس 

نْٛٗا َٛاط١ٓ َهت١ًُ املٛاط١ٓ. ٖصٙ ايعٓاقط ُنٌ َذلابط، َتؿابه١، تؿهٌ َػاس١ 

 يتػٝرل يف ايٓعط٠. اٱزضاى ٚا

تٓٛعت إدابات املؿاضنني يف اجملُٛعات ايب٪ض١ٜايٓكاؾ١ٝ، يهٓٗا يف ايتشًٌٝ 

ا٭خرل تؿابٗت يف اػاٖاتٗا ايعا١َ، سٝح ميهٔ تكػُٝٗا إىل عس٠ قٛض ؼ١ًًٝٝ 

Analytical Images امل٬سغ إٔ ثكاؾ١ املؿاضى أٚ املؿاضن١، ٚٚعٝ٘ تًعب زٚضا َٔٚ

، إش بُٝٓا اػ٘ بعض املؿاضنني إىل تكسِٜ ا٫دابات "ايػٝاض٠" َُٗا يف قٝاغ١ إدابت٘

اييت ٫ ؽًٛ َٔ تػًٝـ أٚ تعب١٦ َػبك١، ادتٗس ايبعض اٯخط، ٚططح تؿػرلات 

َطنب١، ٫ تػؿٌ ا٫داب١ عٔ ايػ٪اٍ املططٚح، ٚيهٔ تتذ٘ إىل ْكس ايٛاقع ا٫دتُاعٞ 

سساث١ٝ. ٚدست ٖصٙ ع٢ً مٛ أعُل، َػتدسَا يف شيو َؿطزات غٝاغ١ٝ ْكس١ٜ ٚ

 . ايسق١ًٝٗايعاٖط٠ يف اجملُٛعات ايب٪ض١ٜ ايٓكاؾ١ٝ يف قاؾع١ 

 أوال: تنبزع انخطبببث 

ٖٓاى عس٠ خطابات ميهٔ اغتد٬قٗا عٓس ايٓعط يف ٚنع١ٝ املطأ٠ يف اـطاب 

 ايسٜين:

 Static Discourseاخلطاب الطاكَ  -1
ايػانٔ إىل اؿسٜح  املطأ٠ نا٥ٔ َػاٜط يًطدٌ، ٚبايتايٞ ٜتذ٘ اـطاب ايسٜين

عٔ املعا١ًَ ايطٝب١، ٚا٫ٖتُاّ اٱْػاْٞ، ٚايدل باملطأ٠، ٜٚػتؿٝض يف ؾطح غبٌ ايتعاٌَ 
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َعٗا، ٜٚػطم يف تٓاٍٚ خكا٥كٗا، ٚطبٝعتٗا، ٚاستٝاداتٗا. ٚميتس شات اـطاب إىل 

 ..بايكهاٜا املتهطض٠، اييت تجرل تػا٫٩ت َجٌ املٛاضٜح، ٚايعٚاز ٚايط٬م، ٚايٓؿك١، ٚايٓػ

اخل. ٚقس ٜهٕٛ يف شيو ضغب١ يف ػٓب اـٛض يف قهاٜا شات ُبعس غٝاغٞ، إَا طٛاع١ٝ، 

أٚ ت٬ؾٝا يػهب ايٓاؽ َٔ تكسٜط ايػٝاغ١ َٔ َٓابط املػادس )اجملُٛع١ ا٭ٚىل، 

 .قاؾع١ اٱغهٓسض١ٜ، ٚأنست٘ تكطٜبا بك١ٝ اجملُٛعات يف قاؾعات أخط٣(

 Human Discourseٌطاٌي اخلطاب اإل -2
أ٠ نا٥ٔ َتػاٚ َع ايطدٌ، سكٛقٗا اٱْػا١ْٝ قٌ اسذلاّ َٔ اـطاب املط

يتبٝإ نٝـ إٔ  -إغ٬َٝا َٚػٝشٝا-ا٫ْػاْٞ. ٖٚٓاى اغتسعا٤ زا٥ِ يًٓل ايسٜين

ا٭زٜإ غاٚت بني ايطدٌ ٚاملطأ٠. املػٝش١ٝ أخطدت املطأ٠ َٔ استكاض ٚإشضا٤ اجملتُع 

املطأ٠ َٔ ظ٬ّ اؾا١ًٖٝ. اـطاب خطز أ، ٚاٱغ٬ّ ؾعٌ ايؿ٤ٞ ْؿػ٘، سني ايٝٗٛزٟ

اٱْػاْٞ "قؿطٟ"، أٟ ٜعٝـ ع٢ً ايػطح، ٜكسّ ا٫دابات ايعا١َ املطو١، اييت تتٓاغب 

َع ثكاؾ١ اجملتُع ايصٟ ٜطٜس زا٥ُا إٔ ٜتػاؾٌ عٔ َؿانً٘ ايع١ًُٝ بايعٛز٠ إىل 

ع٢ً ايٓكٛم املبس١ٝ٥، ٚنإٔ إقطاض ايٓل باملػاٚا٠ ٖٛ يف شات٘ سٌ ملؿه٬ت ايتُٝٝع 

ْػاْٞ ٜكط باملػاٚا٠ عا١َ، ٚقس ٜتٓاٍٚ ع. َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ اـطاب اٱأضض ايٛاق

، َٚا ت٬ٖا َؿاضن١ املطأ٠ يف بٓا٤ اجملتُع، ٚقس 1022ٜٓاٜط  13نُا سسخ بعس ثٛض٠ 

ٜتشسخ عٔ ٚادب املؿاضن١ يف ا٫ْتدابات، ٚأ١ُٖٝ َؿاضن١ املطأ٠ خاق١ يف اـطب 

ْتداب١ٝ )اجملُٛع١ ايطابع١، قاؾع١ اٱغهٓسض١ٜ(، ٚضغِ شيو اييت تطاؾل املٓاغبات ا٫

٫ ميجٌ يف شات٘ َٓازا٠ ق١ٜٛ عكٛم املطأ٠ ع٢ً أقعس٠ ايػٝاغ١، ٚايتؿطٜع، ٚاجملتُع، بٌ 

 ٜعٌ خذ٫ٛ إىل سس بعٝس عٓس اـٛض يف سكٛم ٚسطٜات املطأ٠. 

 Indecisive Discourseاخلطاب املوازب  -3
ٚشلا سكٛم ٚضأؾ٘ ٚإسػإ َٚٛز٠ يف اـطاب املٛاضب، املطأ٠ َتػا١ٜٚ َع ايطدٌ، 

ٚيهٔ زٕٚ ضقس ي٬ْتٗانات اييت تطٍٛ ٖصٙ اؿكٛم، أٚ سسٜح ْكسٟ عٔ املعامل اييت 

تتعطض شلا املطأ٠، ٚػايف قشٝح ايسٜٔ، أٟ زٜٔ. املجاٍ ا٭بطظ ع٢ً شيو عسّ تعطض 

يت تٓاٍ َٔ سكٛم اـطاب ايسٜين يًعازات ٚايتكايٝس ايكب١ًٝ خاق١ يف ايكعٝس اي

املطأ٠، َٚٓٗا اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ )اجملُٛعتإ ا٭ٚىل ٚايجايج١، قاؾع١ 

غٖٛاز، ٚقس غاعست طبٝع١ احملاؾع١ ايكعٝس١ٜ ع٢ً إبطاظ ايؿذ٠ٛ بني اـطاب 

ٚمماضغات ايٛاقع، َٚس٣ تطادع ايكسض٠ ع٢ً ؼسٟ َا ٜعر ب٘ ايٛاقع َٔ مماضغات 

 .متٝٝع١ٜ ٚخاط١٦(
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ٙ أمناط اـطابات ايس١ٜٝٓ اييت ضأ٣ املؿاضنٕٛ يف اجملُٛعات ايب٪ض١ٜ أْٗا ٖص

تتٓاٍٚ َٛاط١ٓ املطأ٠ املكط١ٜ، ٚقس شنط بعهِٗ إٔ ٖٓاى تطٛضا يف اـطاب ايسٜين 

ػاٙ قهاٜا املطأ٠ عَُٛا َٔ سٝح اؿسٜح عٔ املػاٚا٠ ٚاملؿاضن١ يف اجملتُع، أٚ إٔ 

ٟ أسٝاْا )اجملُٛع١ ا٭ٚىل قاؾع١ ايؿّٝٛ، ٖٓاى ْدل٠ طا٥ؿ١ٝ يف اـطاب املٓدل

ٌٜعع٣ شيو يًٓؿاط ايهجٝـ يٲخٛإ املػًُني، ٚاؾُاعات املتشايؿ١  ٚبايطبع ميهٔ إٔ 

َعٗا(، ٚيهٔ ٖٓاى إؾاضات َع داْب املؿاضنني يف أنجط َٔ قاؾع١ َؿازٖا إٔ 

ع١ ا٫ػاٙ إىل تٛسٝس خطب١ اؾُع١، ٚإخهاع املػادس يًطقاب١ دعٌ خطب١ اؾُ

"َهطض٠"، "منط١ٝ"، تؿتكط إىل اؾسٜس )اجملُٛع١ ايجا١ْٝ، قاؾع١ غٖٛاز(، ٖٚٛ َا 

نإ ي٘ تأثرل غًيب َج٬ ع٢ً ظٗٛض خطاب ٜؿٌُ ايتأٌٜٚ غرل اؿساثٞ إغ٬َٝا 

 .َٚػٝشٝا )اجملُٛع١ ا٭ٚىل، قاؾع١ غٖٛاز(

ٓبع٘ تٓٛع أؾاض ايبعض إىل إٔ اـطاب ايسٜين يٝؼ ٚاسسا، بٌ َتعسزا، ٚتعسزٙ يٝؼ َ

يف املساضؽ ايؿهط١ٜ أٚ اخت٬ف يف املطدعٝات ٚايتؿاغرل، ٚيهٔ ايطبٝع١ "ايعبا١ٝٓ٥" اييت 

ٜهؿٝٗا ايبعض عًٝ٘، مما هعً٘ َٓاغبا ٥٬َُٚا يًذُٗٛض ايصٟ ٜتًكاٙ يف قاٚي١ 

 ٫غذلنا٥٘، أنجط َٓٗا ؼسٟ يكٓاعات٘، ٚاييت تػتٓس إىل تأ٬ٜٚت أٚ تؿػرلات خاط١٦.

)اجملُٛع١ ا٭ٚىل قاؾع١ املٓكٛض٠( عٔ اقتٓاعِٗ بإٔ اٱغ٬ّ يف ؼسخ ايبعض 

دٖٛطٙ ٜسعِ سكٛم املطأ٠ َٚهاْتٗا، يهٔ اـطاب ايسٜين ٫ ٜسؾع املطأ٠ يًشكٍٛ ع٢ً 

سكٛقٗا خاق١ يف ظٌ ٚدٛز تؿػرلات َتؿسز٠ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ تٛقـ أسٝاْا 

ايتؿسز ظاٖط٠، ٚايػًٛ يس٣ بايػًؿ١ٝ ٚأسٝاْا أخط٣ بايٖٛاب١ٝ، أٜا ناْت املػُٝات، ؾ

مجاعات نجرل٠ َٓٗر، ٚايتأثرل ع٢ً ايجكاؾ١ ايعا١َ يًُذتُع باغتدساّ اـطاب 

 ايسٜين اغذلاتٝذ١ٝ َتبع١ َٓص عكٛز يف اـدل٠ املكط١ٜ. 

أؾاض ايبعض إىل أْ٘ يف نٌ ا٭سٛاٍ ؾإٕ تٓاٍٚ املطأ٠ يف اـطاب ايسٜين ٫ ٜعاٍ 

١، يف سني أْ٘ ٜعزاز يف اجملتُع، يف ايٛقت ايصٟ قسٚزا ع٢ً َػت٣ٛ امل٪غػات ايسٜٓٝ

ُٛع١ ايجايج١، ٜتعطض ؾٝ٘ إىل اغتػ٬ٍ َٔ داْب ا٭سعاب ٚايؿدكٝات ايٓػ١ٜٛ )اجمل

 .قاؾع١ ايكاٖط٠(

ٚيف فاٍ اـطاب ايسٜين تعٗط أ١ُٖٝ ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ يف تؿهٌٝ ؾدك١ٝ 

٣ ثكاؾت٘، ٚتطنٝبت٘ ايساع١ٝ/ايٛاعغ َجٌ َٓػٛب ايتػاَح ٚايتعكب يسٜ٘،َػتٛ

ايؿدك١ٝ، ٚادتٗازات٘ ايؿهط١ٜ يف ايٓعط إىل قه١ٝ املطأ٠ خاضز ايػٝاقات ايتكًٝس١ٜ، 

مما ٜؿطض ع٢ً اـطاب ايسٜين  اطاؾٝا املٓطك١، ٌٖ تؿٗس تٓٛعدٜٛهاف إىل شيو زمي
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اؿصض، ايصٟ تؿطن٘ قِٝ ايتٓٛع، املٛاط١ٓ، أّ ٚاقع دػطايف ٫ ٜعطف اٯخط ايسٜين مما 

 .(سق١ًٝٗاـطاب ايسٜين أسازٟ ايتٛد٘ )اجملُٛع١ ايجا١ْٝ، قاؾع١ ايهعٌ 

 ثبنٍب: انمرأة فً بنٍت انمؤسسبث انذٌنٍت 

ٖٓاى َػاس١ َعتدل٠ َٔ ضأؽ املاٍ ايسٜين تتشسخ عٔ أ١ُٖٝ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ، 

بٛقؿٗا ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٫ْتاز ايسٜين، ٚانؿا٤ أ١ُٖٝ ع٢ً مماضغات ٚغٝاغات، ٚتكسِٜ 

ز١ٜٝٓ يًُذتُع. ٖٓاى َا ٜؿب٘ ايكاعس٠ يف اٱزاض٠ ايعا١َ إٔ ا٫خت٬ف يف تؿهٌٝ ضَٛظ 

امل٪غػات واؾغ ع٢ً اتعاْٗا يف أزا٤ أزٚاضٖا َٔ ْاس١ٝ، ٜٚععِ َٔ قسضتٗا ع٢ً متجٌٝ 

ٌٜطًل ع٢ً شيو   Bureaucraticَكاحل ٚض٣٩ كتًـ ايؿ٦ات َٔ ْاس١ٝ أخط٣. 

Representation ُٚتعس ايبرلٚقطاط١ٝ ايس١ٜٝٓ يف َكط َٔ أٟ ايتُجٌٝ ايبرلٚقطاط ،ٞ

أععِ ٚأعطم ايبرلٚقطاطٝات يف ايعامل، ٫ تكٌ أ١ُٖٝ عٔ ايبرلٚقطاط١ٝ املس١ْٝ ٚا٭١َٝٓ 

 يف ايهبط ا٫دتُاعٞ، ٚاؿؿاظ ع٢ً اؿس ا٭ز٢ْ َٔ متاغو اجملتُع. 

 لس يف كطدات اجملُٛعات ايب٪ض١ٜ ايٓكاؾ١ٝ اػاٖا يًتأنٝس ع٢ً إٔ امل٪غػات

ايس١ٜٝٓ ٫ تعاٍ "شنٛض١ٜ"، أٟ ٜتٛىل ايطداٍ َػ٦ٛي١ٝ إزاضتٗا ٚغط سهٛض ضَعٟ يًُطأ٠ غٛا٤ 

يف اـدل٠ اٱغ١َٝ٬ يف بعض نًٝات داَع١ ا٭ظٖط )اجملُٛع١ ايجا١ْٝ قاؾع١ ايكاٖط٠(، 

ٚيف اـدل٠ املػٝش١ٝ يف بعض ايًذإ ع٢ً َػت٣ٛ ايهٓٝػ١، أٚ يف فايؼ إزاض٠ ايهٓا٥ؼ. 

٣ يف تػٝٝب سهٛض ايٓٛع يف امل٪غػات ايس١ٜٝٓ دع٤ا َٔ َجايب ع١ًُٝ ايتػٝرل ٖٓاى َٔ ضأ

ٓبػٞ ػاٚظٖا، ٖٚٓاى َٔ ضأ٣ إٔ ٖصٙ امل٪غػات تعين  ٚايتشٍٛ يف اجملتُع املكطٟ اييتٜ 

بؿ٦ٕٛ ايعكٝس٠، ٖٚٓاى اؾذلاطات "عكس١ٜ" يف تٛيٞ املٛاقع ا٭غاغ١ٝ يف ٖصٙ امل٪غػات، ٫ٚ 

نٛضٜتٗا )اجملُٛع١ ايجايج١، قاؾع١ اٱغهٓسض١ٜ(. نًل َٔ غهان١ يف اٱبكا٤ ع٢ً ش

شيو أْ٘ بايطغِ َٔ إٔ ٜتبين َكذلب ايٓٛع يف ؼًٌٝ ايٛظا٥ـ ٚا٭زٚاض يف امل٪غػات ايس١ٜٝٓ، 

ٖٓاى َٔ ٫ ٜعاٍ ٜط٣ ٖصٙ امل٪غػات، َٚا متاضغ٘ َٔ أزٚاض، َٚا ؼتٜٛ٘ َٔ ٚظا٥ـ َٔ 

ه١ َٔ ايتكبٌ ايعاّ يٛدٛز ١ُٖٓٝ شنٛض١ٜ َٓعٛض شنٛضٟ تكًٝسٟ، أٟ ٜططح َػاس١ عطٜ

ع٢ً إزاض٠ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ. َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ ايبعض يف َعطض ادابت٘ )اجملُٛع١ 

ا٭ٚىل ايؿّٝٛ( ٜتذ٘ إىل ؼًٌٝ طبٝع١ ايكٝازات ايصنٛض١ٜ ٚيٝؼ ا٫نتؿا٤ بايتؿطق١ بني 

١ٝ َٔ سٝح تٓاٍٚ ايصنٛض ٚاٱْاخ، ٚشيو بايتؿطق١ بني قٝازات قاؾع١، ٚأخط٣ تكسَ

اـطابات ايس١ٜٝٓ. َٚٔ ْاس١ٝ ثايج١، ٜط٣ ايبعض إٔ اغتُطاض اٱزاض٠ ايصنٛض١ٜ يًُ٪غػات 

ايط٥ٝػ١ يف اجملتُع ٜؿهٌ يف شات٘ غببا، ٚيٝؼ ْتٝذ١، ٫غتُطاض ايجكاؾ١ ايصنٛض١ٜ، ٚايتُٝٝع 

 .(سق١ًٝٗيف َٛاد١ٗ املطأ٠ )اجملُٛع١ ا٭ٚىل، قاؾع١ اي
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أْ٘ ضغِ إٔ امل٪غػات مجٝعا تكسض خطابات تؿٝس بأْٗا  اي٬ؾت يف ْعط ايبعض

تكـ إىل دٛاض املطأ٠، ٚػاٖس يًشؿاظ ع٢ً سكٛقٗا، إ٫ أْٗا تبسٚ يف َٓاغبات نجرل٠، 

يف ظٌ اشل١ُٓٝ ايصنٛض١ٜ عًٝٗا غرل َ٪١َٓ بكه١ٝ املطأ٠ َٔ ا٭غاؽ )اجملُٛع١ 

 .ايطابع١، قاؾع١ غٖٛاز(

غرل َ٪١َٓ بكه١ٝ املطأ٠، ؾإٕ بعض ايٓػا٤  ٚإشا ناْت بعض ايكٝازات ايصنٛض١ٜ

ٜؿتكسٕ، يف ضأٟ ايبعض، ايجك١ يف ايٓؿؼ اييت ت٪ًٖٗٔ إىل ا٫نط٬ع بسٚض ض٥ٝػٞ يف 

 .(سق١ًٝٗامل٪غػات ايس١ٜٝٓ، ْتٝذ١ تؿبعٗا بايجكاؾ١ ايصنٛض١ٜ )اجملُٛع١ ايجايج١، قاؾع١ اي

َا ٜػُْٛ٘ ٜٚصٖب ايبعض إٔ ايطٖإ ع٢ً امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ اييت وهُٗا 

"ايهٗٓٛت ايصنٛضٟ" ئ ٜسؾع عكٛم املطأ٠ إىل ا٭َاّ، بٌ ٜٓبػٞ ايتعٌٜٛ ع٢ً اؿطاى 

اجملتُعٞ ايؿاٌَ ايصٟ ٜؿطظ َ٪غػ١ دسٜس٠ أٚ ٜسؾع امل٪غػات ايكا١ُ٥ إىل تبين آيٝات 

 .١(يسقًٗٝدسٜس٠، ٖٚٛ َا سسخ يف اـدل٠ ايػطب١ٝ )اجملُٛع١ ايطابع١، قاؾع١ ا

 نمختهطت ثبنثب: انثمبفت ا

تتعسز ضٚاؾس ثكاؾ١ اجملتُع. اـطاب ايسٜين ايطزلٞ )ايكازض عٔ امل٪غػات( ي٘ 

زٚض يف ْعط نجرل َٔ املؿاضنني يف اجملُٛعات ايب٪ض١ٜ، مل ٜتشسخ أسس عٔ ظٚاٍ 

تأثرلٙ. أختًـ ايبعض ؾكط يف ثكً٘، َٚس٣ قٛضٜت٘، ٚاملٓاؾػ١ اييت ٜتعطض إيٝٗا َٔ 

 خط٣. َٓتذٞ اـطابات ايس١ٜٝٓ ا٭

ضأ٣ ايبعض إٔ اـطاب ايسٜين أغاغٞ يف تؿهٌٝ ٚعٞ اؾُٗٛض ػاٙ َٛاط١ٓ 

املطأ٠، ٚي٘ تأثرل غرل َٓهٛض ع٢ً ايؿاضع، ٚضأ٣ ايبعض اٯخط إٔ خطاب امل٪غػات ٜٓاظع٘ 

خطاب اؾُاعات، ٫ ٜكٌ ثك٬ عٓ٘، بٌ يف أسٝإ نجرل٠ ٜؿٛم تأثرلٙ، خاق١ يف املٓاطل 

٠، ٚا٭قٌ تعًُٝا. ٜععٚ ايبعض شيو إىل إٔ َٓتذٞ اـطاب ايؿعب١ٝ، ٚا٭سٝا٤ ايؿكرل

ايسٜين خاضز امل٪غػات ايس١ٜٝٓ ايطزل١ٝ ٜػتدسَٕٛ ٚغا٥ٌ إقٓاع أنجط تأثرلا ٚقطبا 

َٔ ٚاقع اجملتُع، ؾه٬ عٔ إٔ تسٖٛض ايتعًِٝ ا٭ظٖطٟ أؾكس ايجك١ يف خطهٝ٘ 

خط٣ زخًت ع٢ً خط )اجملُٛع١ ا٭ٚىل، قاؾع١ ايؿّٝٛ( ٖٚٓاى َٔ ضأ٣ إٔ َكازض أ

تؿهٌٝ ايٛعٞ بهجاؾ١ َجٌ اٱع٬ّ بتٓٛعات٘، خاق١ ايؿها٥ٝات ٚاٱْذلْت، ٚع٬قات 

ايؿاضع مبا تؿٗسٙ َٔ نجاؾ١ ايتؿاعٌ بني املٛاطٓني. ٜٚ٪نس ٖ٪٤٫ إىل إٔ ٖٓاى تأثرلا 

ٜٓاٜط ٜتُجٌ يف تطادع إقباٍ ٚقاب١ًٝ املٛاطٓني، خاق١ ايؿباب ع٢ً  13َُٗا يجٛض٠ 

يس١ٜٝٓ، ٚاٖتعاظ ايجك١ املطًك١ يف آضا٤ املؿاٜذ َجًُا نإ اؿاٍ غابكا ايدلاَر ا

 .)اجملُٛع١ ايجايج١ قاؾع١ ايكاٖط٠(
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يف ن٤ٛ تعسز، ٚضمبا ؾٛن٢ ايجكاؾ١ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿاضع تتساخٌ ايكٛض، ٚؽتًط 

عٛاٌَ ايتؿهٌٝ ٚايتٓؿ١٦. ٖٓاى َٔ ًٜشغ ايتأثرل ايػًيب يًدطاب ايسٜين ع٢ً 

ملطأ٠، ٖٓاى خطبا٤ ضزلٕٝٛ ٜتبٕٓٛ خطابات أنجط ضازٜهاي١ٝ مما سكٛم ٚسطٜات ا

تططس٘ ايتٝاضات اٱغ١َٝ٬، ٖٚٓاى خطابات ز١ٜٝٓ ؽتًط بايجكاؾ١ ايؿعب١ٜٛ ايػا٥س٠، 

تعٝس اْتادٗا، ٚت٪قًٗا، ٚتعطٝٗا قسضا َٔ ايؿطع١ٝ. ٚيف أسٝإ نجرل٠ ٜبسٚ ايؿاضع 

عٌ َا ٜؿا٤. ٖٓا ٜهطب اجملتُع َتشا٬ٜ ع٢ً اـطاب ايسٜين، ٜػُع َا ٜؿا٤، ٜٚؿ

ايصنٛضٟ عطض اؿا٥ط باـطابات ايس١ٜٝٓ يكاحل َكاؿ٘. املجاٍ ا٭بطظ ع٢ً شيو 

قه١ٝ املرلاخ اييت يًسٜٔ ضأٟ ؾٝٗا، يهٔ بعض ايٓاؽ تؿعٌ َا تؿا٤ ٚؾل َا ٜطْٚ٘ 

 .)اجملُٛع١ ايطابع١، قاؾع١ اٱغهٓسض١ٜ(

١ ع٢ً َػت٣ٛ احملاؾعات اـُؼ اؾسٜس يف ا٭َط إٔ خ٬ق١ اجملُٛعات ايب٪ضٜ

يؿتت ا٫ْتباٙ إىل قه١ٝ أغاغ١ٝ َؿازٖا إٔ تأثرل اـطاب ايسٜين ع٢ً ايؿاضع مل ٜعس 

باٱط٬ق١ٝ اييت نإ عًٝٗا، أٚ ٜتكٛض أْ٘ نإ عًٝٗا، بٌ قاض "ؾأْا ْػبٝا" َجٌ غرلٙ، 

يكعب ٜٚػاىل ايبعض ٜٚهع٘ يف َطتب١ تاي١ٝ يٲع٬ّ بكٛضٙ املتٓٛع١. بايطبع َٔ ا

تكطٜط َا إشا نإ شيو أَطا غًبٝا أّ اهابٝا. ايبعض ٜطاٙ غًبٝا، ايبعض ٜطاٙ اهابٝا 

 ٜسٜٛيٛد١ٝ. ٚتكٛضات٘ ا٭ ٚؾل قٓاعات٘ ايؿهط١ٜ،

 رابؼب: انهنذسبث انسٍبسٍت وانمبنىنٍت

عاز٠ َا تهٕٛ اٱداب١ عٔ غ٪اٍ املػتكبٌ ؾٝٗا قسض َٔ ايػّٝٛ، ضمبا ٭ْٓا مل ْتعٛز 

يف املػتكبٌ بؿِٗ، َٚٓٗر عك٬ْٞ. ٚقسَت إدابات َتعسز٠ تعهؼ ايهٝؿ١ٝ  ع٢ً ايتؿهرل

اييت ٜؿهط بٗا املؿذلنٕٛ يف اجملُٛعات ايب٪ض١ٜ يف تطتٝبٗا َٔ سٝح ا٭١ُٖٝ: ٌٖ 

تسعِٝ ضأؽ املاٍ ايسٜين ملٛاط١ٓ املطأ٠ ٜهٕٛ ع٢ً قعٝس )املطًٛب ٚنع ا٭ٚي١ٜٛ يف 

َٛاقع اؽاش ايكطاض يف امل٪غػات ايس١ٜٝٓ،  ايذلتٝب(: اـطاب ايسٜين، ٚنع املطأ٠ يف

املكذلسات ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايؿك١ٝٗ اييت تسعِ َػاٚا٠ ايطدٌ َع املطأ٠، ْكا 

ٚؾع٬. غايب١ٝ املؿاضنني اػٗٛا إىل إقطاض إٔ نٌ املكذلسات ١َُٗ، ٚشلا أٚي١ٜٛ، زٕٚ إٔ 

تٝب ا٭ٚيٜٛات اختًـ تهٕٛ شلِ ض١ٜ٩ قسز٠ يف تطتٝب قسز، ٚايبعض ايصٟ تكس٣ يذل

ؾُٝا بٝٓ٘، ٖٚٛ أَط َتٛقع، ٖٓاى َٔ ضأ٣ ا٭ٚي١ٜٛ يًدطاب ايسٜين، ٖٚٓاى َٔ ضأٟ 

أ١ُٖٝ متهني املطأ٠ يف َٛاقع اؽاش ايكطاض يف امل٪غػات ايس١ٜٝٓ، ٖٚٓاى َٔ ضأ٣ إٔ 

 زٚض َِٗ يف تععٜع َٛاط١ٓ املطأ٠.  ااشلٓسغات ايتؿطٜع١ٝ شل
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ٚي١ٜٛ؟ مل هب عٓ٘ املؿاضنٕٛ، يهِٓٗ أؾاضٚا إىل إٔ غ٪اٍ: َٔ أٜٔ ْبسأ؟ َٔ ي٘ ا٭

املًؿات نًٗا َؿتٛس١: سساث١ اـطاب، ٚسساث١ امل٪غػات، ٚسساث١ ايتؿطٜع، ٚسساث١ 

ايؿك٘ ٚا٫ؾتا٤، ٖٚٞ ساي١ فتُع ٜعاْٞ َٔ تطادع ايت١ُٝٓ يف ؾت٢ اجملا٫ت. ٖٚٓاى َٔ 

يًٛاقع ا٫دتُاعٞ، ثِ تأتٞ َطس١ً  يؿت ا٫ْتباٙ إىل أْ٘ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ ٖٓاى قطا٠٤ أٚي١ٝ

ا٫ْتاز ايسٜين امل٥٬ِ. ؾُج٬ َع تعاٜس ا٭عبا٤ ع٢ً املطأ٠، خاق١ املطأ٠ املع١ًٝ، إ٫ ٜتطًب 

 شيو ادتٗازا ؾكٗٝا يف َػأي١ املٛاضٜح؟ )اجملُٛع١ ايجا١ْٝ قاؾع١ ايكاٖط٠(. 

 اجملتُع ٜٚبسٟ ايبعض ؾهٛنا َؿطٚع١ َٔ إَها١ْٝ ؼسٜح ضأؽ املاٍ ايسٜين يف

املكطٟ نٞ ٜهٕٛ زاعُا، ٚزاؾعا ؿكٛم املٛاط١ٓ يس٣ املطأ٠، خاق١ إٔ املػأي١ تطتبط 

بتؿاعٌ ا٭قٌ َع ايؿطع، أٟ ايجكاؾ١ ايعا١َ َع ايجكاؾات ايؿطع١ٝ. ٜع٢ٓ شيو إٔ 

ؼسٜح ا٫ْتاز ايسٜين يف اجملتُع غرل َٓبت ايك١ً َع ؼسٜح اجملتُع نهٌ، خاق١ 

 .اٱع٬ّ )اجملُٛع١ ايجايج١، قاؾع١ ايكاٖط٠(ايتعًِٝ، ٚايتسضٜب، ٚ

مل ؽٌ َػاُٖات فُٛعات ايٓكاف ايب٪ض١ٜ َٔ إبساع ٖٓاى َٔ ؼسخ عٔ 

"تٓكٝح ايذلاخ" ٚ"أ١ُٖٝ تٛيٞ املٛاقع يف امل٪غػات ايس١ٜٝٓ بٗسف نػط ايكٛض٠ 

 ١(، ٚ"َٛاد١ٗ اـطاب ايسٜينسقًٗٝايُٓط١ٝ عٔ املطأ٠" )اجملُٛع١ ا٭ٚىل، قاؾع١ اي

اؾاَس، َجًُا غعت بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ با٫غتٓاز إىل قطا٤ات ز١ٜٝٓ 

ٌٜطًل عًٝ٘ "ايهػط سقًٗٝقسث١" )اجملُٛع١ ايطابع١، قاؾع١ اي ١(، ٚمماضغ١ َا 

اجملتُعٞ" يتشسٜح امل٪غػات ايس١ٜٝٓ، غٛا٤ مبُاضغت٘ عًٝٗا َباؾط٠، أٚ مبُاضغ١ 

ضٖا يف ٚنع امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ ؼت نػط تكّٛ بسٚ ٢نػط فتُعٞ ع٢ً ايػًط١ ست

فتُعٞ يتطٜٛط ْؿػٗا، ٚتبين َٛاقـ أنجط تكس١َٝ سػب تعبرل املؿاضنني 

 .(سق١ًٝٗ)اجملُٛع١ ايطابع١، قاؾع١ اي

 لراءة فً خهفٍت انصىرة

٫ تبسٚ كطدات اجملُٛعات ايب٪ض١ٜ ايٓكاؾ١ٝ بايٓػب١ يهجرلٜٔ ممٔ ٜتابعٕٛ، 

دسٜس، أٚ َؿادأ٠، ٭ْٗا ٚقؿت عٓس سسٚز إزضاى إؾهاي١ٝ ضأؽ ٚوًًٕٛ ايؿإٔ ايسٜين ؾٝٗا 

أٚ املٛاط١ٓ مبؿت٬ُتٗا ايكا١ْْٝٛ، ايػٝاغ١ٝ،  -املاٍ ايسٜين يف زعِ سكٛم ٚسطٜات املطأ٠

 ا٫قتكاز١ٜ، ا٫دتُاع١ٝ، ٖٚٞ إؾهاي١ٝ َعطٚؾ١ َٚططٚق١ يف اجملتُع َٓص عكٛز. 

سٟ ٫ ٜعاٍ َُٗٝٓا، تٓاقض ع٢ً َػت٣ٛ اـطاب، بني خطاب تكًٝايٜبسٚ 

 ٚخطابات سسٜج١ٝ قسٚز٠، تتكسّ ٚتذلادع. 
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َ٪غػاتٝا، ٫ تعاٍ اشل١ُٓٝ يًصنٛض ع٢ً قٓاع١ ٚاؽاش ايكطاض يف امل٪غػات 

ايس١ٜٝٓ، ٚتبسٚ املطأ٠ َتًكٝا غًبٝا يًُٓتر ايسٜين، أٚ شات سهٛض أنازميٞ قسٚز يف 

 ؼ ٚاملٓتسٜات ٚايًذإ ايعا١َ. امل٪غػات اٱغ١َٝ٬ ٚاملػٝش١ٝ ايع١ًُٝ، أٚ يف اجملاي

ثكاؾٝا، اـطاب ايسٜين ي٘ تُأثرل، يهٓ٘ تأثرل غرل قػّٛ، َكازض أخط٣ َٔ ْؿؼ 

املعني تٓاؾػ٘: مجاعات اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ باخت٬ف أطٝاؾٗا، أٚ َكازض إع١َٝ٬ ٚثكاؾ١ٝ 

َٔ سسٜج١ َجٌ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ، أٚ ثكاؾ١ ايؿاضع ع٢ً اتػاعٗا مبا ؼًُ٘ 

قِٝ تكًٝس١ٜ ٚابتصاٍ َعاقط، ٚنب َس١ْٝ ؽًل سٝٓا، ٚتػتػٌ أسٝاْا قهاٜا املطأ٠، 

 بٌ قس تتذ٘ إىل ا٫ػاض بٗا. 

تؿطٜعٝا، مل ؼٌُ ايجٛض٠ بؿا٥ط غعٝس٠ يًُطأ٠، بٌ ؾٗست َؿاضن١ ْػا١ٝ٥ َٔ 

ْاس١ٝ، ٚدشٛزا فتُعٝا ٚغٝاغٝا ػاٙ املطأ٠ َٔ ْاس١ٝ أخط٣. عكب ايجٛض٠ طؿت ع٢ً 

ػطح تٝاضات إغ١َٝ٬، غايت يف ايتؿسز يف ْعطتٗا يًُطأ٠. ٚغاز اعتكاز إٔ اؿكٛم اي

(، ٖٞ دع٤ َٔ 1022-2912اييت أقطت يًُطأ٠ أٚ ايطؿٌ يف ظٌ ْعاّ سػين َباضى )

"تطن١ ْعاّ" ٚيٝػت "َهتػبات فتُع"، ٚبايتايٞ ٜٓبػٞ إعاز٠ ايٓعط ؾٝٗا، ٚتكٜٛهٗا 

ْعاّ غابل، ٜػت٣ٛ يف شيو قإْٛ ا٭سٛاٍ  إشا يعّ ا٭َط يف إطاض إظاي١ أضنإ

اخل. ٚؼايؿت ا٭سعاب مجٝعا، نُٓٝا ع٢ً إقكا٤ املطأ٠ َٔ .. ايؿدك١ٝ، ٚايطؿٌ

، ٚضمبا ٜهٕٛ َُٗا تػذٌٝ ؾٗاز٠ ايسنتٛض ظٜاز بٗا٤ ايسٜٔ، 1022اْتدابات عاّ 

ايكٝازٟ يف اؿعب ايسميكطاطٞ ا٫دتُاعٞ )ايعُٛز ايؿكطٟ يًهت١ً املكط١ٜ يف 

ْتدابات(، ٚأسس ايػاغ١ ايًٝدلايٝني، ْؿطٖا يف َكاٍ يف "دطٜس٠ ايؿطٚم" عكب ا٫

 اْتٗا٤ ا٫ْتدابات ايدلملا١ْٝ. 

"قإْٛ ا٫ْتدابات دا٤ َعٝبا يف َٛانع نجرل٠، ٚع٢ً ضأغٗا َٛنٛع املطأ٠. ؾكس 

اؾذلط ايكإْٛ ع٢ً ايكٛا٥ِ املكس١َ َٔ ا٭سعاب إٔ ٜتهُٔ نٌ َٓٗا ع٢ً ا٭قٌ 

س٠، َعدلا بصيو عٔ متػو ؾهًٞ بتُجٌٝ املطأ٠ يف ايدلملإ ٚيهٓ٘ ْٛع َٔ غٝس٠ ٚاس

أَا ا٭سعاب ايػٝاغ١ٝ املتٓاؾػ١ ؾكس ...، أزا٤ ايٛادب ؾكط زٕٚ ا٫نذلاخ بايٓتا٥ر

ؾُٗت املطًٛب َٓٗا ٚمل تذلزز يف إٔ تأت٢ باملطأ٠ ع٢ً قٛا٥ُٗا يف تطتٝب َتأخط وكل 

ٚاقعٝا نٌ ؾطق١ سكٝك١ٝ يتُهني ايٓػا٤ َٔ  ا٫يتعاّ بايٓل ايكاْْٛٞ ٚيهٔ ًٜػ٢

زخٍٛ ايدلملإ. ٚيٮغـ إْين ٫ أعؿ٢ أٟ سعب َٔ ٚظض املؿاضن١ يف ٖصٙ امل٪اَط٠ 

ايكاَت١، ؾكس قهٝٓا ايٛقت ْػتٗع٨ با٭سعاب ايػًؿ١ٝ اييت اغتبسيت قٛض ايٓػا٤ 

٢ٖٚ إٔ  ع٢ً قٛا٥ُٗا بايٛضٚز ٚايعٖٛض، ٚيهٔ يف ْٗا١ٜ املطاف دا٤ت ايٓتٝذ١ ٚاسس٠،
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ا٭سعاب ايًٝدلاي١ٝ ٚاملس١ْٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ٚايكٛؾ١ٝ ٚا٫ؾذلان١ٝ ٚايطأزلاي١ٝ نًٗا 

 .103ادتُعت ع٢ً أَط ٚاسس، ٖٚٛ إقكا٤ املطأ٠ َٔ بطملإ ايجٛض٠"

نًل مما غبل إٔ ساٍ املطأ٠ مل ٜتػرل، ٚاؿسٜح عٔ املٛاط١ٓ دا٤ ؾهًٝا ؾٛقٝا، 

، 1029، ٚتٓؿػت ايكعسا٤ يف زغتٛض 1021بًؼ شض٠ٚ ايتشسٟ ٚايتٗسٜس شلا يف زغتٛض 

ٚيهٔ وتاز ا٭َط إىل ٖٓسغات قا١ْْٝٛ ست٢ تتشٍٛ اؿكٛم َٔ ْل زغتٛضٟ إىل 

 قإْٛ ثِ إىل مماضغ١ ؾع١ًٝ. 

ٖٓاى َك٫ٛت ؼ١ًًٝٝ ١َُٗ ميهٔ ايًذ٤ٛ إيٝٗا يؿِٗ مجٛز اـطاب ايسٜين 

ايجكاؾ١ ايتكًٝس١ٜ، ثكاؾ١ ػاٙ سكٛم املطأ٠، شنٛض١ٜ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ، اغتُطاض ْؿام 

ايٛاقع اييت يف أسػٔ سا٫تٗا تتشسخ عٔ املطأ٠، ٫ٚ تبصٍ اؾٗس يتُهٝٓٗا، ؾه٬ عٔ 

 تٓاظع اـطابات مبا ٜٓطٟٛ أسٝاْا ع٢ً اٱق٬ٍ َٔ سكٛم ٚٚادبات املطأ٠. 

 انممىنت األونى: سٍبسٍت 

يػٝاغ١ٝ، تٛظٝـ اؿه١َٛ املكط١ٜ ع٢ً َساض عكٛز يًسٜٔ يف اْتاز ايؿطع١ٝ ا

ؾه٬ عٔ اٱؾاز٠ َٔ ا٭ظٖط يف َٛاد١ٗ ايطازٜهاي١ٝ اٱغ١َٝ٬ خاق١ خ٬ٍ 

ايتػعٝٓٝات، أنعـ نجرلا َٔ تأثرل امل٪غػ١ اٱغ١َٝ٬ يف اجملتُع، ٚزلح يًذُاعات 

 104.ا٭خط٣ مبٓاؾػتٗا يف اْتاز اـطاب ايسٜين

ٓعاّ تجبت ا٭سساخ قش١ ٖصٙ املكٛي١.نعـ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ عكب خدل٠ اي

قٗا َٔ قبٌ تٝاضات تططح ؾكٗا (، ٚاخذلا1022-2912ايػًطٟٛ يف عٗس َباضى )

 ُا تعاضؾت عًٝ٘ اـدل٠ املكط١ٜ أز٣ إىل قسٚز١ٜ تأثرلٖا يف اجملاٍ ايعاّ. أقً

ٚقس أز٣ قعٛز اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ إىل ضبط اؿسٜح عٔ َٛاط١ٓ املطأ٠ بايسٜٔ 

ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ عاملٝا، سٝح أنجط َٔ ٚنع٘ يف غٝام اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚ

ظًت سكٛم املطأ٠، ٚأدػاز ايٓػا٤ ٚاسس٠ َٔ املعاضى ا٭غاغ١ٝ بني ايسٚي١ َٔ ْاس١ٝ 

ٚق٣ٛ اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ َٔ ْاس١ٝ أخط٣، مما أنعـ نجرلا اـطاب ايٓػٟٛ سٍٛ 

                                                           

ملإ.. ٌٖ مٔ يف ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿطٜٔ؟ دطٜس٠ ز. ظٜاز بٗا٤ ايسٜٔ، ؾهٝش١ متجٌٝ املطأ٠ يف ايدل103

 . 1021ٜٓاٜط  20ايؿطٚم، 

104Tamir Mustafa, Conflict And Cooperation between The State and 

Religious Institutions in Contemporary Egypt, Middle East Studies, Vol. 32, 

No. 1, February 2000.  
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ز سكٛم ٚسطٜات املطأ٠ خاق١ يف ظٌ غٝاز٠ ثكاؾ١ أب١ٜٛ مل تػتطع ايسٚي١ ػاٚظٖا، ٚأؾا

 105.َٓٗا ايتٝاض اٱغ٬َٞ، ٚأعاز إْتادٗا يف خطابات َتعَت١

يف ٖصا ايػٝام هسض اٱؾاض٠ إىل َػأي١ ١َُٗ تتعًل بكعٛز تٝاضات اٱغ٬ّ 

ايػٝاغٞ. املٛاط١ٓ، نُا غبل ايكٍٛ، ٖٞ ْتاز ثكاؾ١ املس١ٜٓ ٚايسٚي١ ايك١َٝٛ، تأثطت 

نجط تعسز١ٜ ع٢ً ا٭قعس٠ بايتش٫ٛت ايعامل١ٝ يف ايعٛمل١ اييت دعًت اجملتُعات أ

ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ، ٚأنجط اضتباطا مبٛد١ اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ، 

ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ عاملٝا، ٚدا٤ت ايتٝاضات اٱغ١َٝ٬، يف أسس ػًٝاتٗا، نس ٖصا 

، ٚتهؿرلٙ ايتكسّ، بإعاز٠ اْتاز ايؿهط ا٭سازٟ، ٚاغتبعاز َا عساٙ، باتٗاَ٘ بايتػطٜب تاض٠

تاض٠ أخط٣، ٚشيو بٗسف ٚقـ َٛد١ اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ يًُطأ٠، ٚإعاز٠ 

 106.اؿسٜح عٓٗا بٛقؿٗا دػسا، ٚأَا، ٚظٚد١، ٚؾتا٠، أنجط َٔ نْٛٗا َٛاط١ٓ

 انممىنت انثبنٍت: ثمبفٍت 

املطأ٠ متتعت عكٛم ٚٚادبات يف اٱغ٬ّ، خاق١ يف َطس١ً ايٓب٠ٛ ٚايسع٠ٛ، ٚمل 

ٚنعٗا إ٫ يف ايعكٛض ايٛغط٢ عٓسَا ؼٛيت إىل "َٛنٛع" ٫غتػ٬ٍ ايطدٌ، ٜتسٖٛض 

ٚيف ايكطٕ ايعؿطٜٔ ْتٝذ١ انطاطٗا يف ايتعًِٝ بسأت يف املطايب١ عكٛقٗا، ْٚعطا ٭ٕ 

ايكطإٓ ايهطِٜ مل ٜٓعط شلا ْعط٠ غًب١ٝ أٚ ٜهعٗا يف َطتب١ زٕٚ ايطدٌ، ؾإٕ أٟ سط 

جكاؾ١ ايػا٥س٠، ٚيٝؼ ايسٜٔ. مل ٜؿطم اٱغ٬ّ بني يكسضٖا، ٚأٟ ٌْٝ يهطاَتٗا َبعج٘ اي

ضدٌ ٚأَطآٙ، ٚيهٔ ايجكاؾ١ ايتكًٝس١ٜ تؿطم، ٚيٛ إٔ ٖٓاى ناعا أٚ عا٥كا أَاّ املطأ٠ 

يًعب زٚض يف اجملتُع ؾإٕ َطدع شيو يٝؼ اٱغ٬ّ، ٚيهٔ ايعك١ًٝ ايصنٛض١ٜ اييت تطٜس 

 -١Extra يف زضاغات املطأ٠ إٔ تتُتع باشل١ُٓٝ يف اجملتُع أٚ َا زلت٘ باسج١ َتدكك

Islamic Culture.107
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ُٚتعس ايتؿطق١ بني ايسٜٔ ٚايجكاؾ١ َسخ٬ َُٗا يف ؼًٌٝ ع٬ق١ املطأ٠ باـطاب 

ايسٜين، سٝح ٜهاز ٜهٕٛ َٔ املك٫ٛت املهطض٠، املػتٓػد١، ٖٛ إٔ ايسٜٔ، امٌلٓعٍ املٓعٙ 

اجملتُعات ست٢ يف -ٜٓتكط ؿكٛم املطأ٠، بُٝٓا ايجكاؾ١ ايبؿط١ٜ ؼتٌُ 

ضٚاغب ٚأَعد١ سهاضات تٛاضثٗا ايٓاؽ، ٚسسخ إغكاط ٫ ؾعٛضٟ َٔ  -اٱغ١َٝ٬

داْبِٗ ع٢ً ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬. ٚعاز٠ َا ٜكاٍ يف ٖصا اـكٛم إٔ اٱغ٬ّ ايسٜٔ ٫ 

ع٬ق١ ي٘ بسعا٣ٚ ايتؿطق١ نس املطأ٠، ٚيهٔ ٜعٛز ا٭َط إىل ايؿك٘ ايصٟ ٜػًه٘ اجملتٗسٕٚ 

، َٚازاّ ايٓاؽ َتؿاٚتني يف ٚغا٥ٌ ادتٗازِٖ تبعا ٫خت٬ف يٝػتٓبطٛا ا٭سهاّ

طاقاتِٗ ٚثكاؾاتِٗ ٚايب١٦ٝ اييت تأثطٚا بٗا، ؾإٕ َا ٜػتٓبطْٛ٘ َٔ ا٭سهاّ ٜهٕٛ 

108.كتًؿا تبعا يصيو
 

يف ايػٝام املػٝشٞ لس تأثرلا يًُك٫ٛت ايجكاؾ١ٝ يًع٬ق١ بني سكٛم املطأ٠ يف 

ٜتشسخ اـطاب املػٝشٞ عٔ املػاٚا٠ بني ايطدٌ  ع٬قتٗا باـطاب ايسٜين. إش بُٝٓا

ٚاملطأ٠، ٚنٝـ إٔ املػٝش١ٝ سطضت املطأ٠ َٔ استكاض ٚاظزضا٤ اجملتُع ايٝٗٛزٟ، ٚدعًت 

َٓٗا ؾطٜها َػاٜٚا يًطدٌ، إ٫ إٔ تأثرل ايجكاؾ١ ايصنٛض١ٜ زؾع اـطاب ايسٜين إىل 

صٟ ٜكبٌ ؾٝ٘ متاٜع ا٭زٚاض تبين َؿّٗٛ املػاٚا٠ ايطٚس١ٝ يًُطأ٠ َع ايطدٌ، يف ايٛقت اي

بني ايطدٌ ٚاملطأ٠. ٖٚٓاى َٔ ٜط٣ إٔ ٚنع املػٝشٝني نأق١ًٝ عسز١ٜ يف فتُع َعاد٘ 

اٱغ٬َٞ قاؾغ، ٚغط قطاع بني ؾطعٝات ز١ٜٝٓ َتعسز٠، دعًِٗ ٜتبٕٓٛ َا ميهٔ إٔ 

ُٜطًل عًٝ٘ "اي٬ٖٛت ايسؾاعٞ"، ٖٚٛ َٓٗر َػٝشٞ ٜتػِ بطابع زؾاعٞ غٛا٤ ػاٙ 

يػطبٞ، أٚ اٯخط ايسٜين، ٚقس غاِٖ ٖصا اي٬ٖٛت ايسؾاعٞ يف تجبٝت خطاب زٜين اٯخط ا

 .109ٜتُٝع باحملاؾع١، ٚا٫بتعاز عٔ ايتؿػرل ٚا٫دتٗاز َع ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ

 انممىنت انثبنثت: سىسٍىنىجٍت 

ُٜطًل  ايتعًِٝ ايسٜين ػاٙ قهاٜا املطأ٠ ٖٛ يف شات٘ َٛنٛع يًتػٝرل، ٜٚطتبط مبا 

، يف ؿعات ميٌٝ إىل Societal Transformationت اجملتُع١ٝ عًٝ٘ ايتش٫ٛ

احملاؾع١ ٚايتؿسز يف تٓاٍٚ قهاٜا املطأ٠ تبعا يك٠ٛ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ، ٚيف أسٝإ أخط٣، 
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ٚضق١ غرل َٓؿٛض٠ قسَت إىل ايسٚض٠ اٱق١ًُٝٝ ايتع١ًُٝٝ يسضاغات ايٓٛع ا٫دتُاعٞ، َ٪غػ١ املطأ٠ 

  1022ٚايصانط٠، ٜٛيٝٛ 
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نُا سسخ عكب غكٛط زٚي١ اـ٬ؾ١، ٚنعـ تأثرل امل٪غػات اٱغ١َٝ٬ ايتكًٝس١ٜ 

اب ػاٙ قهاٜا املطأ٠ ٜتأثط إىل تٓاٍٚ سكٛم املطأ٠. نًل َٔ شيو إىل إٔ اـط

بايتش٫ٛت ا٫دتُاع١ٝ، ٚهطٟ قٝاغت٘ يف غٝام اـطابات ايجكاؾ١ٝ ايػا٥س٠، مبا يف 

ٜسٜٛيٛدٝات. ٚقس زؾعت اـطابات ايجكاؾ١ٝ املع١ًُٓ يف اػاٙ ايتشسٜح، شيو ا٭

ٚتععٜع سكٛم املطأ٠ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ، يف سني قعَت اـطابات 

ي١ٝ اؿسٜح سٍٛ املطأ٠ يف قهاٜا تعسز ايعٚدات، ٚخهٛع املطأ٠ يًطدٌ، ٚسؿغ ا٭قٛ

. ٚتهاز تجبت ٖصٙ املكٛي١ ْؿػٗا يف ايكطاع ايػٝاغٞ ايصٟ ظٌ 110ْؿػٗا َٔ اٱغٛا٤

، ٚناْت املطأ٠ ططؾا أغاغٝا ؾٝ٘، ؾؿٞ 1022خ٬ٍ ايػٓٛات ايج٬خ املان١ٝ َٓص عاّ 

ٛم املطأ٠، ع٢ً ا٭قٌ سسٜجا ٫ ٚاقعا، ايٛقت ايصٟ نإ ؾٝ٘ خطاب َسْٞ ٜسعِ سك

ناْت ٖٓاى اػاٖات إغ١َٝ٬ ُٖٝٓت ع٢ً املؿٗس ايػٝاغٞ تعٝس اْتاز تػا٫٩ت املطأ٠ 

 اؾػس، ٚا٫ْٛث١، ايطبٝع١ اـاق١، ٚايسٚض ا٭غطٟ. 

ٖصٙ املك٫ٛت ايج٬خ غا٥س٠، َٚػتُط٠، ٚمل ٜعذلٜٗا تػٝرل َٓص غٓٛات، ٚدا٤ت 

ُٛعات ايب٪ض١ٜ ايٓكاؾ١ٝ ناؾؿ١، ٖٚٛ َا هعٌ َٔ ايهطٚضٟ إدابات املؿاضنني يف اجمل

 ططح َكذلبات أخط٣ يتؿعٌٝ زٚض ضأؽ املاٍ ايسٜين يف تععٜع سكٛم ٚسطٜات املطأ٠.

 انخبتمت

قسَت ايٛضق١ أضبع١ فا٫ت ض٥ٝػ١ ميهٔ اٱْط٬م َٓٗا يتععٜع سكٛم ٚسطٜات 

يجكاؾ١ ايعا١َ، ٚاشلٓسغات املطأ٠ ع٢ً قعٝس اـطاب ايسٜين، امل٪غػات ايس١ٜٝٓ، ا

 ايػٝاغ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ. 

ؾُٔ ْاس١ٝ أٚىل: ٜأتٞ اـطاب ايسٜين َتعسز ا٫ػاٖات َا بني خطابات ضزل١ٝ، 

ٚأخط٣ أ١ًٖٝ، ا٭ٍٚ ٜػتٓس بؿهٌ عاّ إىل سكٛم املطأ٠، زٕٚ اـٛض يف َعاٖط ايتُٝٝع 

املطأ٠، ٚأسٝاْا  اييت تٛادٗٗا، ٚايجاْٞ قس ٜٓطٟٛ ع٢ً آضا٤ ؾعب١ٜٛ تٓاٍ َٔ سكٛم

نطاَتٗا، مما ٜػتسعٞ تهجٝـ تٓاٍٚ سكٛم ٚسطٜات املطأ٠ يف ايتعًِٝ ايسٜين، َٚطادع١ 

َٓاٖذ٘ مبا ٜ٪زٟ إىل سصف نٌ َا تػطب إيٝٗا َٔ آضا٤ ٚاػاٖات تٓاٍ َٔ ٚنع١ٝ 

املطأ٠ يف ايسٚي١ اؿسٜج١، ٚتكسِٜ ادتٗازات دسٜس٠ تكب يف تععٜع سكٛم املطأ٠، 

يو نجط، ٚا٭ٚضام ٚاٱع٬ْات املطدع١ٝ َتٛؾط٠، ٚنتابات أع٬ّ ا٭ظٖط ٚاجملتٗسٕٚ يف ش
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يف ايكطٕ ايعؿطٜٔ ميهٔ إٔ تهٕٛ ضاؾسا أغاغٝا يتسعِٝ سكٛم ٚسطٜات املطأ٠، يٝؼ ؾكط 

ع٢ً َػت٣ٛ ايتعًِٝ ايسٜين، ٚيهٔ أٜها يف خطب املٓابط، ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٚاحملاؾٌ 

 ايعا١َ. 

طٛ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ، إغ١َٝ٬ َٚػٝش١ٝ، خطٛات َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ: ٜتعني إٔ ؽ

داز٠ يف تسعِٝ سهٛض املطأ٠ أنازميٝا يف اشل٦ٝات ايتع١ًُٝٝ، َٚؿاضن١ يف ايًذإ اييت 

تتؿهٌ يف ٖصٙ امل٪غػات يف قهاٜا َتٓٛع١، ٚإع٬َٝا. سهٛض املطأ٠ يف ايب١ٝٓ امل٪غػ١ٝ 

ٖصٙ اشل٦ٝات اييت تتشسخ  ي٦ًٝٗات ايس١ٜٝٓ ٜػِٗ يف تأنٝس اـطابات اييت تكسض عٔ

 زا٥ُا عٔ املػاٚا٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠. 

َٔ ْاس١ٝ ثايج١: ؾتح اجملاٍ أَاّ ظٗٛض ادتٗازات دسٜس٠ تٓٗٞ ساي١ ايكساّ، أٚ 

يف أسػٔ اؿا٫ت ا٫غذلاب بني ا٫ْتاز ايسٜين ٚا٫ْتاز ايجكايف. ايعاٖط إىل اٯٕ 

َٓتذٞ اـطاب ايسٜين َٚٓتذٞ  اْكطاع بني اجملايني، ٚٚدٛز أسٝاْا قطٝع١ بني

اـطاب ايجكايف، ٖٚٞ ظاٖط٠ ٫ تٛدس يف ايسٚي١ اؿسٜج١ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا اـطاب 

ايسٜين ضاؾسا َٔ ضٚاؾس ؼسٜح ايسٚي١ ٚاجملتُع. يف أسٝإ نجرل٠، ٚاـدل٠ املكط١ٜ 

 تسعِ شيو، تهٕٛ ايسٚي١ ٖٞ ايك٠ٛ ايساؾع١ يف غبٌٝ ؼكٝل شيو. 

عٗط ادتٗازات ز١ٜٝٓ دسٜس٠ يف غبٌٝ تسعِٝ سكٛم ٚسطٜات ٚأخرلا، ٜتعني إٔ ت

املطأ٠ يف ايػٝاغات ايعا١َ ٚايتؿطٜع، ٚايكها٤ ع٢ً أٚد٘ ايتُٝٝع، ٖٚٞ َعطن١ 

فتُع١ٝ ثكاؾ١ٝ ممتس٠،ٖٚٞ يٝػت با٭َط اشلني ٭ٕ امل٪غػات ايػٝاغ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ مل 

ٕ ضدٌ، ٚايذلاخ تتدًل َٔ ايجكاؾ١ ايصنٛض١ٜ: املؿطع ضدٌ، َٚٔ ٜطبل ايكاْٛ

ايتؿطٜعٞ قاغ٘ ع٢ً َساض عكٛز ضداٍ، َتأثطٜٔ بايجكاؾ١ ايصنٛض١ٜ ايعا١َ يف 

اجملتُع. ٚبايتايٞ، ؾإٕ تسعِٝ سهٛض املطأ٠ يف َ٪غػات ايػٝاغ١ ٚايتؿطٜع ٚايكها٤ 

 ٌٜعس أَطا نطٚضٜا يف تػٝرل ايجكاؾ١ ايعا١َ ػاٙ ايٓعط ؿكٛم ٚسطٜات املطأ٠. 
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اطٍة كىا يساِا املصسيوُاملوالفصن اخلتاوي: 

 عسة خليل

ٜٓعط إىل املٛاط١ٓ ٚؾكا شلصٙ ايسضاغ١ باعتباضٖا املٓع١َٛ ايُٓٛشد١ٝ ايجكاؾ١ٝ 

ٚايػٝاغ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚاؿكٛق١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، اييت ٜٓتكٌ عدلٖا ٚدٛز 

 ايؿطز َٔ أسس ايطعاٜا اـانعني مبٛدب سل َكسؽ، إىل ؾطٜو َػتكٌ يف ٚطٔ

َع١ً زٚي١ سسٜج١. ٚتكّٛ ٖصٙ املٓع١َٛ ع٢ً عسز َٔ ايكِٝ ايعًٝا َجٌ املػاٚا٠ ؼت 

ٚعسّ ايتُٝٝع ٚعسّ ايتشٝع ٚقبٍٛ اٯخط ٚايتٓٛع ٚا٫خت٬ف، ٚاملؿاضن١ ٚا٫ْسَاز 

 يتشكٝل قاحل اؾُٝع. 

ٚقس اضتبط ٖصا ا٫ْتكاٍ تاضىٝا بٓؿ٤ٛ ايسٚي١ ايك١َٝٛ، نُا ظٗطت َع ايسٍٚ 

١. ٚتتُٝع تًو املٓع١َٛ بػٝاز٠ ا٫ْتُا٤ يًسٚي١ ٚغًطتٗا ع٢ً ناؾ١ ا٭ٚضب١ٝ اؿسٜج

ا٫ْتُا٤ات ايؿطع١ٝ )أٚ ا٭ٚي١ٝ( ا٭خط٣ )ايعا١ً٥، ايعطم، ايسٜٔ، ايكب١ًٝ(. ٚتٓعِ 

ايع٬ق١ بني ايسٚي١ ٚاجملتُع ٚايػٛم ٚؾكا يكٝػ١ َع١ٓٝ. نُا ت٪ثط بؿهٌ أغاغٞ يف 

ايؿ٦ات/ايطبكأت ٚايٛطٔ، ٚتٛاظٕ َكبٍٛ ؼكٝل تٛاظٕ َكبٍٛ مجاعٝا بني ا٭ؾطاز ٚ

أٜها يف تبازٍ اؿكٛم اييت ٜتُتع بٗا نٌ ؾطٜل َع ايٛادبات املؿطٚن١ عًٝ٘. ٚأخرلا، 

تتُٝع ايسٍٚ اييت تٓطبل ؾٝٗا َٓع١َٛ املٛاط١ٓ بٛدٛز إقطاض ٚانح ضاغذ، بأ١ُٖٝ ٚزٚض 

يف أشِٖٓٗ ٚسٝاتِٗ ا٫ْسَاز ايٛطين بني املٓتُني إىل ا٫ْتُا٤ات ايؿطع١ٝ املدتًؿ١، 

اي١َٝٛٝ ٚغًٛنِٗ ٚساداتِٗ ايع١ًُٝ َٚكاؿِٗ. ٖٚصا ايؿل ا٭خرل َا غعت 

 ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ إىل اغتهؿاؾ٘ َٔ خ٬ٍ فُٛعات اؿٛاض.

 خهفٍت انذراست

تطٛض َؿّٗٛ املٛاط١ٓ يف أٚضبا، َطتبطا بانتُاٍ ايسٚي١ ايك١َٝٛ، ْٚتٝذ١ ؿطن١ 

سكٛقِٗ. ٚأَا يف َكط ؾاضتبط مبؿّٗٛ ايٛطٔ، َع تبًٛض  ا٭ؾطاز ٚايؿ٦ات يف ايسؾاع عٔ

ادتُاعٞ طبكٞ َطنب، ٚقا٫ٚت بٓا٤ زٚي١ ق١َٝٛ غرل َهت١ًُ، ٚاْسَاز ٚطين ْؿأ 

يف غٝام ْهاٍ ٚطين َٓاٖض ي٬غتعُاض. ٚٚدس سٝٓٗا تٓاقض بني ا٫ْسَاز ملٛاد١ٗ 

يف ايٛقت ْؿػ٘، َجٌ اـاضز، ٚايتؿبح با٫ْتُا٤ات ايؿطع١ٝ يًسؾاع نس طػٝإ اـاضز 

إع٤٬ ايٛسس٠ بني ا٭زٜإ نس ا٫ست٬ٍ ايدلٜطاْٞ )اشل٬ٍ َع ايكًٝب ؾعاض ثٛض٠ 

(، ٚايتُػو بايسٜٔ اٱغ٬َٞ يف َٛاد١ٗ احملتٌ )املػٝشٞ(، َٚجٌ تبذٌٝ 2929

املؿاضن١ املؿٗٛز٠ يًُطأ٠ يف ايٓهاٍ ايٛطين، ٚؼطضٖا نُٔ ٖصٙ اؿسٚز، َع 
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طأ٠ باعتباضٖا ثطاخ ٚطين يف َٛاد١ٗ احملتٌ )ْكس ٚاغتٗذإ ايتُػو بتكايٝس قٗط امل

 تكًٝس ا٭ٚضٚبٝات ٚايتؿطْر، ٚظٚاز ايطداٍ ايٛطٓٝني َٔ أدٓبٝات(. 

ٚاغتُط ايؿعٛض ٚايذلٜٚر يًٛطٔ املٗسز يف زٍٚ َا بعس ا٫غتك٬ٍ، َع ؾطض 

ا٫ْسَاز ايكػطٟ ؼت غط٠ٛ ايسٚي١، َٚا قاسب٘ َٔ قُع ي٬ْتُا٤ات ا٭خط٣، 

َطنع١ٜ أغؿطت عٔ متٝٝع دٟٗٛ )يكاحل ايعاق١ُ َٚسٕ ٚقاؾعات ١َُٗ زٕٚ ٚ

ا٭خط٣(. َٚع ا٭ظَات اييت ٚادٗتٗا املؿطٚعات ايك١َٝٛ ا٫دتُاع١ٝ ا٫قتكاز١ٜ، ثِ 

تٗاٜٚٗا، تطادع زٚض ايسٚي١ يف ا٫قتكاز ٚعذعت عٔ تٛؾرل اؿادات ايعا١َ 

ت ايؿطع١ٝ )د١ٜٛٗ، ز١ٜٝٓ( يػس ٚا٫دتُاع١ٝ. ٚبطظت َ٪غػات قا١ُ٥ ع٢ً ا٫ْتُا٤ا

ايؿطاؽ. ٚتطى ٖصا تأثرلٙ ع٢ً ؾطع١ٝ ايسٚي١ ٚغًطتٗا، ٚؾاقِ َٓ٘ اغتدساّ ايسٚي١ َا 

بك٢ َٔ غطٛتٗا يف ايًعب ع٢ً ايتٓاقهات ٚا٫ْتُا٤ات ايؿطع١ٝ )ايس١ٜٝٓ ٚاؾ١ٜٛٗ 

يؿعٛض ٚايكب١ًٝ ٚايعا١ًٝ٥( يف قاٚي١ يًجبات ٚا٫غتكٛا٤ َع اٖتعاظ ؾطعٝتٗا مبعٝاض ا

بايطنا عٔ از٤ٖا ٭زٚاضٖا. ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ا٫عتُاز ايػٝاغٞ ٚا٭َين ع٢ً ايتٝاضات 

اٱغ١َٝ٬ ملٛاد١ٗ املعاضن١، ٚع٢ً ا٫ْتُا٤ات ايعا١ًٝ٥ ٚايكب١ًٝ يف ا٫ْتدابات 

ايدلملا١ْٝ، ٚا٫عتُاز ع٢ً ايعا٬٥ت ٚايكبا٥ٌ يف ؼكٝل ا٭َٔ نس اـاضدني ع٢ً 

 غ٬ّ ايػٝاغٞ املعاضض املػًح يف ايكعٝس. ايكإْٛ ٚتٝاضات اٱ

ٚنإ بايطبع يهٌ ٖصٙ ايعطٚف فتُع١ اْعهاغٗا ع٢ً ايٛدٛز اٱؾهايٞ ملؿّٗٛ 

املٛاط١ٓ ٚػًٝات٘. ؾبكٝت ٖٓاى ؾذ٠ٛ نبرل٠ بني ا٫غتدساّ ع٢ً املػت٣ٛ ايطزلٞ 

ؿّٗٛ ٚايؿهًٞ، ٚبني ايتشكل نُٓع١َٛ َؿاِٖٝ ٜعٝـ بٗا ايٓاؽ يف ايٛاقع. ٚمبا إْ٘ َ

سطنٞ، ظًت تًو ايؿذ٠ٛ ٚتهٝل ٚتتػع، ٚتعاز قٝاغ١ املٓع١َٛ يف غٝام ٚنطٚضات 

ايكطاع ايػٝاغٞ ٚايطبكٞ. إش سطقت ايػًط١ ٚاملعاضن١ ايس١ٜٝٓ ايعٓٝؿ١ يٲبكا٤ عًٝ٘ 

نُؿّٗٛ ؾاضؽ زٕٚ ؼٛي٘ إىل قٛاعس غٝاغ١ٝ تهُٔ اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ت ب٘ ؾكا٥ٌ املعاضن١ ا٭خط٣ َٔ أدٌ ؿًش١ َٝعإ ٚا٫قتكاز١ٜ يهٌ املكطٜني. ْٚاز

ٕ ؼٛي٘ إىل قٛاعس أايك٣ٛ ايػٝاغٞ ايصٟ ٜهؿـ عٔ نعـ ٚدٛزٖا اـطرل، زٕٚ 

ْاظ١ُ يبٓاٖا أٚ تطب١ٝ غٝاغ١ٝ ٚزعا١ٜ ٚغط اؾُاٖرل. ٖٚهصا، نإ َٓطكٝا َع 

ساي١ ، إٔ ٜطؾعٛا ؾعاض "عٝـ، سط١ٜ، ع1022ٜٓاٜط  13اْتؿان١ اؾُاٖرل اييت بسأت 

ادتُاع١ٝ"، يف اْسؾاعِٗ يًتعبرل عٔ ضغبتِٗ يف سٝا٠ أؾهٌ ٜطٕٚ أِْٗ ٜػتشكْٛٗا. إش 

ٜؿٌُ ايؿعاض، نُٔ َا ٜؿٌُ، ا٫بعاز املدتًؿ١ ملؿّٗٛ املٛاط١ٓ. ؾٌٗ تطى املداض 

ايعػرل ملٛدات ا٫ْتؿاض املتتاي١ٝ، أثطٙ يف إزضاى ايٓاؽ ملؿّٗٛ املٛاط١ٓ ٚاْعهػات٘ ع٢ً 

 سٝاتِٗ.



121 
 

 انحمىق انسٍبسٍت وانمذنٍتأوال: 

 -تهتٌ -تؿرل املٓاقؿ١ سٍٛ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ عٔ عه١ٜٛ نٝإ غٝاغٞ )سعب

اؼاز( ٚاملؿاضن١ يف ا٫غتشكاقات ا٫ْتداب١ٝ ايػابك١، إىل مماضغ١ املٛاط١ٓ ٚاقعٝا يف 

( غاِٖ ْكـ املؿاضنني 2داْب اؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ. ٚنُا ٜتهح َٔ )دسٍٚ 

 222َٔ بني  اَبشٛث 31ػٝاغ١ٝ ٚا٫ْتدابات ايدلملاا١ْٝ، إش أداب بٓعِ يف ايهٝاْات اي

%. ٖٚٞ ْػب١ نبرل٠ عَُٛا، ٚميهٔ ٬َسع١ إٔ ايسضاغ١ ػط٣ يف غٝام 32بٓػب١ 

 سطاى غٝاغٞ ثٛضٟ.

( املؿاضن١ بعه١ٜٛ نٝاْات غٝاغ١ٝ أٚ املؿاضن١ يف ا٫غتشكاقات 2)دسٍٚ 
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% 60% يف َكابٌ 92ٚناْت ْػب١ َؿاضن١ ايٓػا٤ أز٢ْ ق٬ًٝ، سٝح بًػت 

بايٓػب١ يًطداٍ. ٚظازت ايؿذ٠ٛ بني ْػبيت ايطداٍ ٚايٓػا٤ بسضد١ نبرل٠ يف قاؾع١ 

 اٖط٠. ايسق١ًٝٗ، ٚبسضد١ أقٌ يف قاؾع١ ايك

ٚتبًؼ ْػب١ املؿاضن١ يف ا٫ْتدابات زاخٌ فُٛعات ايٓكاف بايسضاغ١ ؼت غٔ 

غ١ٓ أنجط َٔ نعـ ْػب١ املؿاضنني ؾٛم ٖصٙ ايػٔ، مبا ٜؿرل إىل اؿ١ٜٛٝ  53

 ايػٝاغ١ٝ يًػٔ ا٭ز٢ْ ٚخاق١ يف غٝام َا عطف بجٛض٠ ايؿباب. 

يهعـ، )ايٓػبتني ٚظازت ْػب١ املؿاضن١ يف اؿهط عٓٗا يف ايطٜـ مبا ٜؿٛم ا

 % ع٢ً ايتٛايٞ(. %51، 11ٚ

ٚتعٗط إدابات املؿاضنني يف ايٓكاف ع٢ً ايػ٪اٍ ايجاْٞ "ٌٖ تؿذع ايٓػا٤ َٔ 

( اٖتُاَا ٖا٬٥ مبؿاضن١ 1)اؾسٍٚيف أقاضبو ع٢ً املؿاضن١ يف ا٫ْتدابات؟" ٚ

َٔ بني  99ايٓػا٤ نٓاخبات، سٝح ؾذع َععُِٗ أقاضبِٗ َٔ ايٓػا٤ ع٢ً شيو، 

% تكطٜبا. ٚػسض ٬َسع١ إٔ تؿذٝع ا٭قاضب ايٓػا٤ أنجط 95ؿاضى، بٓػب١ َ 206

ز٫ي١ َٔ تؿذٝع َؿاضن١ ايٓػا٤ عَُٛا. ٚقس ؾذع مجٝع املؿاضنني أقاضبِٗ ايٓػا٤ 

 ع٢ً املؿاضن١ يف قاؾع١ اٱغهٓسض١ٜ ٚايسق١ًٝٗ ٚايؿّٝٛ. 

 ( تؿذٝع ايٓػا٤ ع٢ً املؿاضن١ يف ا٫ْتدابات1)دسٍٚ 
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ٜٚتهح تؿذٝع ايطداٍ أقاضبِٗ ايٓػا٤ ع٢ً املؿاضن١ أنجط َٔ تؿذٝع ايٓػا٤ 

ٚضغِ شيو ٛايٞ(. % تكطٜبا ع٢ً ايت90% 91ٚ٭قاضبٗٔ )ايٓػب١ بني املؿاضنني ٚاملؿاضنات 

ؾٓػب١ تؿذٝع ايٓػا٤ يٮخطٜات ع٢ً املؿاضن١ أنجط َٔ نعـ َؿاضنتٗٔ أْؿػٗٔ 

 نُا اتهشت َٔ ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ.

غ١ٓ يٮقاضب ايٓػا٤ ع٢ً ا٫ْتداب  53ٚتؿٛم ْػب١ تؿذٝع املؿاضنني ا٭قٌ َٔ 

مما  % تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(،19% 91ٚغ١ٓ )ايٓػبتني  53َكاض١ْ مبٔ تعٜس أعُاضِٖ عٔ 

 ٜعهؼ ا٫ٖتُاّ بني ايؿباب. 

٫ٚ تتهح ؾطٚقا نبرل٠ يف ْػب تؿذٝع ا٭قاضب ايٓػا٤ ع٢ً ا٫ْتداب بني اؿهط 

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ. ٚيف بعض احملاؾعات نإ 96% 95ٚٚايطٜـ إشا بًػت ايٓػبتني 

غٖٛاز ٚايؿّٝٛ،   املبشٛثٕٛ َٔ ايطٜـ أنجط تؿذٝعا ملؿاضن١ ايٓػا٤، ٖٚٞ قاؾعات

 ٜٓعهؼ ا٭َط يف قاؾع١ ايكاٖط٠، ْٚصنط ٖٓا إٔ ايكاٖط٠ قاؾع١ سهط١ٜ با٭غاؽ.ٚ

ٚتهؿـ إدابات املؿاضنني يف فُٛعات ايٓكاف ع٢ً ايػ٪اٍ ايجايح: ٌٖ غبل 

عٔ َس٣ ا٫قتٓاع ٜعدل ( 5يو اْتداب إَطأ٠، ٌٖٚ ميهٔ إٔ تٓتدب إَطأ٠؟ ٚ)اؾسٍٚ 

ٚضغِ اٱمجاع تكطٜبا ع٢ً تؿذٝع باملطأ٠ نُٛاط١ٓ نا١ًَ بس٫ي١ غًٛى عًُٞ. 

ايٓػا٤ ع٢ً ا٫ْتداب، ٜٓدؿض ا٫قتٓاع بٗٔ نُطؾشات إىل ايجًح، ؾهاْت ْػب١ 

% تكطٜبا ؾكط، 52َؿاضنٞ ايسضاغ١ ايصٜٔ اْتدبٛا إَطأ٠ أٚ ع٢ً اغتعساز ٫ْتدابٗا 

بٌ مل ٜٓتدب أٜا َٔ َؿاضنٞ قاؾع١ اٱغهٓسض١ٜ إَطأ٠. ٜٚؿرل شيو إىل ؾذ٠ٛ بني 

 عٔ ايكٓاع١ ٚتطمجتٗا يػًٛى عًُٞ. ٚػسض اٱؾاض٠ إىل اضتباط ا٫قتٓاع باملطأ٠ ايتعبرل

نعه٠ٛ يف فًؼ ْٝابٞ بايتكٛض ايتكًٝسٟ يسٚض املطأ٠، ٚبايتايٞ عسّ اغتٝعاب قٝاَٗا 

 بأزٚاض غٝاغ١ٝ تبعسٖا عٔ زٚضٖا زاخٌ املٓعٍ. 
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 ٚايػٔ ٚايطٜـ ٚاؿهط أٚ ا٫غتعساز ٫ْتدابٗا ٚؾكا يًٓٛع اَطأ٠( اْتداب 5)دسٍٚ 
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 ريف حضر
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 %91 9/11 %42 5/12 %1 1/1 %76 14/21 %56 5/9 %69 9/13 القاٍرة

 %1 1/15 %1 1/5 %1 1/9 %1 1/11 %1 1/7 %1 1/13 اإلشليدرية

 %56 5/9 %45 5/11 %67 2/3 %43 7/16 %57 4/7 %46 6/13 الدقَلية

 %21 2/11 %38 3/8 %14 1/7 %41 6/15 %34 2/6 %42 5/12 الفيوو

 %1 1/14 %51 6/12 %17 2/12 %1 1/14 %11 2/19 %1 1/7 شوٍاج

 %28 16/58 %51 19/48 %16 5/32 %38 27/77 %27 13/48 %34 21/58 اإلمجالي

ظٗطت ْػب١ املؿاضنني ايصٜٔ اْتدبٛا إَطأ٠، أٚ املػتعسٜٔ يصيو أندل بٛنٛح 

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. ٜؿرل ٖصا إىل إٔ 11% 59َٚٔ ايٓػب١ ْؿػٗا بني املؿاضنات )

تكٛض ايتكًٝسٟ يسٚض املطأ٠ َكاض١ْ بايطداٍ، إش تجكٔ يف ايٓػا٤ يػٔ أقٌ تأثطا باي

 اْتداب ضدٌ أنجط َٔ إَطأ٠ َٔ دٓػٗٔ. 
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 غ١ٓ أنجط اغتعسازا ٫ْتداب إَطا٠ أٚ 53ٚنإ املؿاضنٕٛ ا٭قٌ غٓا َٔ 

% ع٢ً 26% 51ٚغ١ٓ )ايٓػبتني  53اْتدبٖٛا بايؿعٌ َكاض١ْ باملبشٛثني أنجط َٔ 

يتٛايٞ(. ٚظازت ْػب١ اغتعساز َؿاضنٞ ايسضاغ١ َٔ اؿهط ٫ْتداب إَطأ٠ أٚ اْتدابٗا ا

% تكطٜبا(، ٚقس ٜتؿل ٖصا 11% 30ٚبهجرل دسا عٔ املؿاضنني َٔ ايطٜـ )ع٢ً ايتٛايٞ 

َع َا ٜعطف عٔ ايتُػو با٭زٚاض ايتكًٝس١ٜ ايػا٥س٠ يًُطأ٠ يف ايطٜـ أنجط َٔ 

 اؿهط.

ٌٖ تكبٌ إٔ تتٛىل املطأ٠ َٓاقب عًٝا يف ايسٚي١  ٜٚتهح َٔ ايػ٪اٍ ايطابع،

(، إٔ ٖٓاى قب٫ٛ نبرلا يتعٝني 9)اؾسٍٜٚعٗط ايط٥اغ١(؟ ٚ –ايٛظاضات  –)ايكها٤ 

املطأ٠ يف املٓاقب ايعًٝا يف ايسٚي١ بني َبشٛثٞ ايع١ٓٝ، سٝح بًػت ْػب١ َٔ أدابٛا بٓعِ 

بهجرل َٔ ْػب١ تؿذٝع % تكطٜبا. ٖٚصٙ ايٓػب١ ٚإٕ ناْت أقٌ 65ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ 
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(، إ٫ إْٗا أندل بهجرل 1% تكطٜبا، يف اؾس95ٍٚايٓػا٤ ع٢ً املؿاضن١ يف ا٫ْتدابات )

(. ٚقس ٜؿػط ٖصا إٔ ا٫قتٓاع 5%، يف اؾسٍٚ 52َٔ ْػب١ ا٫غتعساز ٫ْتداب إَطأ٠ )

مبؿاضن١ املطأ٠ ايػٝاغ١ٝ ىتًـ باخت٬ف ايسٚض، ؾٓذس َؿاضنتٗا نٓاخب١ َطًٛب١ 

 أندل َٔ َؿاضنتٗا بسٚض أندل ٚأِٖ نٓاخب١ ٚقٝاز١ٜ يف ايسٚي١. بسضد١ 

 ٍ  ( قبٍٛ تٛيٞ املطأ٠ املٓاقب ايعًٝا يف ايسٚي١ ٚؾكا يًٓٛع ٚايعُط ٚاؿهط ٚايطٜـ9)دسٚ

 احملافظة

 اليصاء الرجال
 شية 35فوق  شية 35حتت 

 ريف حضر
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 %61 6/11 %83 11/12 %111 1/1 %71 15/21 %89 8/9 %62 8/13 القاٍرة

 %13 2/15 %111 5/5 %44 4/9 %27 3/11 %41 2/5 %23 3/13 اإلشليدرية

 %61 3/5 %82 9/11 %111 3/3 %32 15/47 %71 5/7 %92 12/13 الدقَلية

 %61 6/11 %75 6/8 %67 2/3 %67 11/15 %51 3/6 %75 9/12 الفيوو

 %57 8/14 %83 11/12 %71 6/14 %111 12/12 %64 12/19 %71 5/7 شوٍاج

 %46 25/54 %83 41/48 %53 16/31 %53 56/116 %65 31/46 %62 36/58 اإلمجالي

ع مبؿاضنتٗا يف َٓاقب قٝاز١ٜ يف ايسٚي١ َكب٫ٛ ٚيهٔ املجرل إٔ ٜهٕٛ ا٫قتٓا

أنجط َٔ َؿاضنتٗا نٓا٥ب١. ٚضمبا ٜؿػط شيو إٔ ايػ٪اٍ عٔ قبٛشلا نٓا٥ب١ اضتبط 

بػًٛى عًُٞ ٚيٝؼ فطز تعبرل عٔ ضأٟ، ٚإٔ َؿاضنتٗا نٓا٥ب١ أَط َتٛقـ ع٢ً 

ز١ٜ يف إضاز٠ املبشٛخ ْؿػ٘، ٚتعٛز عًٝ٘ ْتا٥ذ٘ بؿهٌ َباؾط أنجط، أَا زٚضٖا نكٝا

ايسٚي١ ؾرلتبط بسٚا٥ط بعٝس٠ عٓ٘، )نُا يٛ نإ ئ ىػط أٚ ٜهػب ؾ٦ٝا(. ٚػسض 

اٱؾاض٠ إىل إٔ َؿاضن١ املطأ٠ يف ا٫ْتدابات قس ٫ تهٕٛ َطًٛب١ يف سس شاتٗا، بٌ 

 َطًٛب١ يف غٝام املٓاؾػات ا٫ْتداب١ٝ بني ايطداٍ ٚبعهِٗ ايبعض.

اقب قٝاز١ٜ بٓػب١ ٫ تعٜس نجرلا عٔ ٚتكبٌ املبشٛثات بايع١ٓٝ تٛيٞ ايٓػا٤ َٓ

 % تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ. 61%، 63ْػب١ قبٍٛ ايطداٍ، 
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ٖصا إٔ ايٓٛع قس ٫ ميجٌ ايعاٌَ ا٭ِٖ يف ؾُٝا وًُ٘ اٱْػإ َٔ قٓاعات ٜٚعهؼ 

يف  يف ساي١ ثبات ثكاؾ١ َع١ٓٝ. ٚتعٜس ايؿذ٠ٛ بني ْػب ايكبٍٛ بني ايطداٍ ٚايٓػا٤
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ايكاٖط٠ ٚايسق١ًٝٗ، ٚضمبا تعدل ظٜاز٠ ْػب١ إداب١ املبشٛثات بٓعِ يف ايكاٖط٠ إىل 

 اخت٬ؾات ثكاؾ١ٝ خاق١ بايعاق١ُ.

ٚمل ؽتًـ سػب إدابات إمجايٞ املؿاضنني ْػب قبٛشلِ يًٓػا٤ يف املٓاقب 

ط ايكٝاز١ٜ َع اخت٬ف ايؿ٦ات ايعُط١ٜ، ضغِ إ املؿاضنني يف ايؿ١٦ ا٭قػط ناْٛا أنج

قب٫ٛ ٫ْتداب إَطأ٠ ٚأنجط تؿذٝعا ٭قاضبِٗ ايٓػا٤ ع٢ً املؿاضن١ يف ا٫ْتدابات. 

ٚتؿٛم ْػب١ قبٍٛ املطأ٠ يف املٓاقب ايكٝاز١ٜ يف اؿهط َجًٝتٗا بايطٜـ بسضد١ نبرل٠ 

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(، ٚقس ٜؿرل ٖصا إىل ايتُػو 95% 15ٚتكذلب َٔ ايهعـ )

 طأ٠ يف ايطٜـ َكاض١ْ باؿهط.ا٭ندل با٭ٚاض ايتكًٝس١ٜ يًُ

 ثبنٍب: انحمىق االلتصبدٌت واالجتمبػٍت

تعهؼ ض١ٜ٩ املٛاطٔ ملس٣ سكٛي٘ ع٢ً اؿكٛم ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ، ؾعٛضٙ 

مبٛاطٓت٘ بكٛض٠ ع١ًُٝ ٚأنجط َباؾط٠ ٚاضتباطا مبكاؿ٘، ست٢ ٚإٕ مل ٜذلنع 

 ١. اٖتُاَ٘ ع٢ً َػأي١ املٛاط١ٓ بصاتٗا يف دٛاْبٗا املدتًؿ

ٚتهؿـ إدابات املؿاضنني ع٢ً ايػ٪اٍ اـاَؼ "ٌٖ ؼػٓت أٚناع ايعساي١ 

( عٔ اقتٓاع 3ا٫دتُاع١ٝ بعس ايجٛض٠ )قش١، تعًِٝ، غهٔ، أخط٣( بعس ايجٛض٠؟" )دسٍٚ 

قًٌٝ بتشػٔ يف أٚناع ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ بعس ايجٛض٠. ؾًِ ٜؿعط أنجط املبشٛثني 

س ٜعهؼ ٖصا إٔ ؾعٛضِٖ مبٛاطٓتِٗ يف ٖصا %(. ٚق23بايتشػٔ )مل تعز ايٓػب١ عٔ 

 اؾاْب مل ٜكٛ بعس ايجٛض٠.

 ( ايؿعٛض بتشػٔ أٚناع ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ بعس ايجٛض3٠)دسٍٚ 

 احملافظة

 اليصاء الرجال
 شية 35فوق  شية 35حتت 
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 1/13 القاٍرة 
 1/11 %42 5/12 %111 1/1 %19 4/21 %66 5/9 صفر

 صفر

 1/13 اإلشليدرية
 1/7 صفر

 1/11 صفر
 1/9 صفر

 1/5 صفر
 1/15 صفر

 صفر

 %22 2/9 %27 3/11 %33 1/3 %24 4/17 %57 4/7 %8 1/13 الدقَلية 

 1/12 الفيوو
 1/6 صفر

 1/15 صفر
 1/3 صفر

 1/8 صفر
 1/11 صفر

 صفر

 %29 4/14 %17 2/12 %18 2/11 %21 3/14 %21 4/19 %29 2/7 شوٍاج 

 %11 6/58 %21 11/48 %15 4/27 %14 11/78 %27 13/48 %5 3/58 اإلمجالي
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اٍ إٔ ايٓػا٤ ٜؿعطٕ بايتشػٔ أنجط ٚتعٗط ْػب اٱدابات بٓعِ يف ٖصا ايػ٪

 % ؾكط تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. 3% ٚ 11َكاض١ْ بايطداٍ ) 
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٫ٚ ىتًـ ؾعٛض املؿاضنني بايتشػٔ َع اخت٬ف ؾ٦اتِٗ ايعُط١ٜ، إشا ناْت 

% 23% 29ٚغ١ٓ  53ْػبيت املؿاضنني ايصٜٔ ؾعطٚا بتشػٔ ممٔ ِٖ أقٌ ٚأندل َٔ 

ضنني ايصٜٔ ؾعطٚا بتشػٔ يف اؿهط نعـ ْػب١ ع٢ً ايتٛايٞ. بُٝٓا بًػت ْػب١ املؿا

ْعطا٥ِٗ يف ايطٜـ، ٚضمبا نإ ٖصا بػبب ايؿذ٠ٛ املٛدٛز٠ أق٬ يف ا٭ٚناع بني ايطٜـ 

 ٚاؿهط، مما ٜػتسعٞ سسٚخ تػٝرلات نبرل٠ ست٢ ٜؿعط بٗا أٌٖ ايطٜـ. 

ع٢ً  1029أٚ  1025ٚتؿرل اٱداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايػازؽ "ٌٖ غاعس زغتٛض 

كش١ أٚايتعًِٝ أٚ أٟ َٔ اـسَات ا٭خط٣؟" إىل َس٣ ايكٓاع١ بإٔ اـسَات ؼػني اي

املكس١َ َٔ اؿه١َٛ متجٌ سكٛم يًُٛاطٔ مبٛدب َٛاطٓت٘، ٜجبتٗا ايسغتٛض، ٚتهؿـ 

اٱداب١ بٓعِ اعتكاز املؿاضنني إ ٖصا ػػسٙ ايتعس٬ٜت ايسغتٛض١ٜ اؾسٜس٠ بكٛض٠ 

 أؾهٌ. 

 بسضد١ نبرل٠ عٔ ؼػني ايتعسٌٜ ( ٜتهح ضنا املبشٛثني6َٚٔ )دسٍٚ 

% تكطٜبا َِٓٗ بٓعِ. ٚبطبط ٖصا بايػ٪اٍ ايػابل، قس 19ايسغتٛضٟ يًدسَات، إش أداب 

 ْػتٓتر أْ٘ ضغِ عسّ ٬َسع١ ايتػٝرل ؾٗٓاى تؿا٫٩ بسٚض ايتعس٬ٜت يف إسساث٘.

 غاعس بايؿعٌ ع٢ً ؼػني اـسَات 1029أٚ  1025( زغتٛض 6)دسٍٚ 

 احملافظة

 ليصاءا الرجال
 شية 35فوق  شية 35حتت 

 ريف حضر
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 11/13 القاٍرة

85% 

 

9/9 111% 19/21 91% 1/1 111% 12/12 111% 8/11 81% 

 1/5 %111 5/5 %51 2/4 %51 3/6 %29 2/7 %23 3/3 اإلشليدرية
 صفر

 %111 9/9 %73 8/11 %111 3/3 %82 14/17 %57 4/7 %111 13/13 الدقَلية

 %71 7/11 %111 8/8 %67 2/3 %87 13/15 %67 4/6 %92 11/12 الفيوو

 %67 8/12 %79 11/14 %75 9/12 %71 11/14 %68 13/19 %86 6/7 شوٍاج

 %71 32/46 %88 44/51 %74 17/23 %81 59/73 %67 32/48 %92 44/48 اإلمجالي
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كطٜبا. ٬ْٚسغ إٔ يف ايػ٪اٍ اـاَؼ، ٚناْت إدابات ايٓػا٤ % ت91% 61ٚايتٛايٞ 

انجط تعبرلا عٔ ايؿعٛض بتشػٔ يف اـسَات َكاض١ْ بايطداٍ، قس ْػتٓتر إٔ ايٓػا٤ 

 أقٌ اعتكازا يف زٚض ايسغتٛض ٚتعسًٜ٘ يف إسساخ تػٝرل. 

غ١ٓ يف َػاعس٠ تعسٌٜ ايسغتٛض ع٢ً ؼػني اـسَات  53ٚاعتكس املبشٛثٕٛ ؾٛم 

بؿاضم غرل نبرل، سٝح بًػت ايٓػبٝتني ع٢ً ايتٛايٞ 53َٔ املبشٛثني أقٌ َٔ  أنجط

% تكطٜبا. بُٝٓا نإ اؿهطٜٕٛ انجط َٔ ايطٜؿٝني اعتكازا بسٚض ايسغتٛض يف %16 12ٚ

 %. 10% 11ٚؼػني اـسَات بؿاضم ٚانح، سٝح ناْت ايٓػب ع٢ً ايتٛيٞ 

يطداٍ يف خسَات ايتعًِٝ ٜٚهؿـ ايػ٪اٍ ايػابع "ٌٖ ٚنع ايٓػا٤ مياثٌ ٚنع ا

ٚايكش١ٝ ٚايػهٔ"، نٝـ ٜط٣ املبشٛثٕٛ اْعهاؽ ٚنع املٛاط١ٓ ايها١ًَ يًُطأ٠ يف 

 ايٛاقع عكٛشلا ع٢ً ٚنع ايطداٍ ْؿػ٘ يف اـسَات ا٫دتُاع١ٝ.

( ا٫عتكاز بتُاثٌ ٚنع ايٓػا٤ ٚ ايطداٍ يف خسَات ايتعًِٝ ٚايكش١ ٚايػهٔ 1)دسٍٚ 

 ايطٜـٚؾكا يًٓٛع ٚايعُط ٚاؿهط ٚ

 احملافظة

 اليصاء الرجال
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ٕ ٚنع ايٓػا٤ ٚايطداٍ َتػاٚ يف أتط٣ ايٓػب١ ا٭نجط َٔ َؿاضنٞ ايسضاغ١ 

طداٍ. اـسَات، أٟ إٔ املٛاط١ٓ مبع٢ٓ اؿكٛم املتػا١ٜٚ َٓطبك١ ع٢ً يًٓػا٤ نُا اي

 % تكطٜبا. 10ٓعِ ب اسٝح ناْت ْػب١ َٔ أدابٛ

ٚتط٣ ايٓػا٤ متاثٌ ايٛنع بني ايٓٛعني يف اـسَات بسضد١ أندل َٔ ايطداٍ، 

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. ٜٚعين ٖصا إٔ املبشٛثات 66% 13ٚٚإٕ مل ٜهٔ بؿطم نبرل دسا )

 تؿعطٕ بتشكل َٛاطٓتٗٔ َٔ سٝح متاثٌ ايٛنع يف اـسَات.

غ١ٓ إٔ املػاٚا٠ َتشكل يًٓػا٤ يف  53ؿاضنٕٛ يف ايسضاغ١ ؼت ٜٚط٣ امل

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. 15% 65ٚاـسَات أنجط مما ٜطاٖا َٔ ِٖ ؾٛم تًو ايػٔ )

بُٝٓا ٜط٣ أٌٖ اؿهط َٔ املؿاضنني يف ايسضاغ١ ٖصٙ املػاٚا٠ أنجط َٔ أٌٖ ايطٜـ 

 % تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(%69 13ٚ)

ٌٖ تػرلت ْعط٠ اجملتُع ؿل املطأ٠ يف ايعٌُ ٚايكش١ ٜٚٛنح ايػ٪اٍ ايجأَ "

ٚايتعًِٝ بعس ايجٛض٠ )يف ػاٙ غًيب أّ إهابٞ(؟" َٔ ٚد١ٗ ْعط املؿاضنني. ٚضأت 

% َٔ اٱمجايٞ تكطٜبا( تػٝرلا إهابٝا يف ْعط٠ 11ايٓػب١ ا٭ندل َٔ املؿاضنني )

 اجملتُع ؿل املطأ٠ يف ايعٌُ ٚايكش١ ٚايتعًِٝ. 

 احملافظة

 اليصاء رجالال
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 %61 6/11 %92 11/12 %111 1/1 %76 16/21 %65 5/9 %92 12/13 القاٍرة

 %51 5/11 %111 5/5 %71 5/7 %63 5/8 %57 4/7 %111 6/6 اإلشليدرية

 %33 3/9 %73 8/11 %67 2/3 %53 9/17 %43 3/7 %62 8/13 الدقَلية

 %111 11/11 %88 7/8 %111 3/3 %93 14/15 %83 5/6 %111 12/12 الفيوو

 %57 8/14 %67 8/12 %61 6/11 %67 11/15 %59 11/19 %71 5/7 شوٍاج

 %61 32/53 %81 39/48 %71 17/24 %71 54/76 %58 28/48 %84 43/51 اإلمجالي
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ٚضأت املؿاضنات يف ايسضاغ١ بٓػب١ أندل َٔ املؿاضنني ٖصا ايتػٝرل اٱهابٞ يف 

 % تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(.32% 31ْٚعط٠ اجملتُع يتًو اؿكٛم املطأ٠ يف اـسَات )

غ١ٓ سسٚخ تػٝرل يف ْعط٠ اجملتُع ؿكٛم  53نٕٛ يف ايسضاغ١ ا٭قٌ َٔ ٚضأ٣ املؿاض

غ١ٓ َع تؿاٚت غرل نبرل  53املطأ٠ يف اـسَات بعس ايجٛض٠ بٓػب١ أقٌ ممٔ ِٖ أنجط َٔ 

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. بُٝٓا ضأ٣ أٌٖ اؿهط َٔ املؿاضنني يف ايسضاغ١ سسٚخ %12 12ٚ)

 % تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. 60% 12ٚسضد١ نبرل٠ )ايتػٝرل بٓػب١ أندل َٔ أٌٖ ايطٜـ ب

 ثب: دور انمجتمغ انمذنًنثب

ٜٚعهؼ َس٣ اٱسػاؽ بسٚض اجملتُع املسْٞ ٚاملؿاضن١ ؾٝ٘ زضد١ نبرل٠ ايؿعٛض 

بإَها١ْٝ إسساخ تػٝرل يف اجملتُع با٫غتك٬ٍ عٔ ايسٚي١، نُا ٜعهؼ ا٫ميإ بكِٝ 

 تُع املسْٞ.ايسميكطاط١ٝ ٚاملػاٚا٠ اييت ٜتُٝع بٗا اجمل

ٚيف ايػ٪اٍ ايتاغع "ٌٖ غبل يو ا٫ؾذلاى أٚ ايتعاٌَ أٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ عٌُ 

اؾُعٝات يف َٓطكتو؟" ٜتهح َػت٣ٛ املؿاضن١ يف َ٪غػات اجملتُع املسْٞ أٚ 

% َٔ املؿاضنني يف 12ايتؿاعٌ َعٗا ٚايؿاع١ًٝ ؾٝٗا. ٚقس ؾاضى أٚ تعاٌَ أٚ اغتؿاز 

ِ، ٖٚٞ ْػب١ نبرل٠ بايؿعٌ تعهؼ إزضاى املؿاضنني ايسضاغ١ َٔ اؾُعٝات يف َٓطكتٗ

 بسٚض ٖصٙ اؾُعٝات.

 ( املؿاضن١ أٚ ايتعاٌَ أٚ ا٫غتؿاز٠ َٔ عٌُ اؾُعٝات يف املٓطك١ 9)دسٍٚ 

 ٚؾكا يًٓٛع ٚايػٔ ٚايطٜـ ٚاؿهط

 احملافظة

 اليصاء الرجال
 شية 35فوق  شية 35حتت 

 ريف حضر
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ٚؾاضنت ايٓػا٤ يف ايسضاغ١ أٚ عًُت أٚ اغتؿازت بٓػب١ أقٌ َٔ ايطداٍ يف 

غ١ٓ  53% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. بُٝٓا ؾاضى ا٭قٌ َٔ 11% 65ٚمجعٝات املٓطك١ )

زاخٌ فُٛعات ايٓكاف أٚ عًُٛا أٚ اغتؿازٚا بٓػب١ أقٌ بسضد١ يٝػت نبرل٠ ممٔ ِٖ 

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. بُٝٓا ناْت َؿاضن١ أٌٖ اؿهط أٚ 13% 69ٚغ١ٓ ) 53ؾٛم 

عًُِٗ أٚ اغتؿازتِٗ أنجط َٔ أٌٖ ايطٜـ بسضد١ يٝػت نبرل٠ أٜها. ٚقس ٜؿرل شيو 

 سٝاز اؾُعٝات تكطٜبا بايٓػب١ يًػٔ، ٚعسّ اخت٬ف زٚضٖا نجرلا بني ايطٜـ ٚاؿهط.

ملسْٞ بعس ايجٛض٠ عٔ ٜٚهؿـ ايػ٪اٍ ايعاؾط"ٌٖ اختًـ أزا٤ َ٪غػات اجملتُع ا

 نياملؿاضن ايؿذل٠ ايػابك١ عًٝٗا؟ تأثرل ايجٛض٠ ع٢ً أزا٤ اجملتُع املسْٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط

% تكطٜبا اخت٬ف إهابٞ يف زٚض َ٪غػات 12 بٓػب١نييف ايسضاغ١. ٚضأ٣ أنجط املؿاضن

اجملتُع املسْٞ بعس ايجٛض٠. ٚضمبا ٜسٍ ٖصا ع٢ً س١ٜٛٝ ٖصٙ امل٪غػات يف ؾذل٠ اتػُت 

 اؿطاى ايػٝاغٞ ٚٚعٛز زميكطاط١ٝ. ب
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 ( اخت٬ف أزا٤ َ٪غػات اجملتُع املسْٞ بعس ايجٛض٠ 20)دسٍٚ 

 ٚؾكا يًٓٛع ٚايػٔ ٚايطٜـ ٚاؿهط

 احملافظة

 ريف حضر شية 35فوق  شية 35حتت  اليصاء الرجال
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 %311 7/7 %81 4/5 %311 2/2 %91 9/31 %81 4/5 %311 7/7 الدقَلية

 %78 7/9 %75 6/8 %311 2/2 %73 33/35 %311 5/5 %67 8/32 الفيوو

 %67 8/34 %75 9/32 %64 7/33 %61 9/35 %53 31/39 %86 6/7 شوٍاج

 %82 45/55 %83 35/42 %84 23/25 %83 58/72 %96 34/45 %87 45/52 اإلمجالي
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 (10جذول )انثىرح ػن لجههب وفمبً نهحضر وانريف 

 حضر

 ريف



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚضأت املؿاضنات يف ايسضاغ١ اخت٬ؾا يف أزا٤ َ٪غػات اجملتُع املسْٞ بٓػب١ تؿٛم 

% تكطٜبا ع٢ً 11% ٚ 96املؿاضنني يف ايسضاغ١، ٚإٕ مل ٜهٔ بسضد١ غرل نبرل٠ )

ايتٛايٞ(. ٚاقذلبت نجرلا ْػب١ املؿاضنني يف ايسضاغ١ ايصٜٔ ضأٚا اخت٬ؾا يف أزا٤ 

 53غ١ٓ َع َٔ ٜعٜس عُطِٖ عٔ  53ت اجملتُع املسْٞ ممٔ ٜكٌ عُطِٖ ع٢ً َ٪غػا

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. ٚأٜها اقذلبت ْػب١ املؿاضنني يف ايسضاغ١ َٔ 19% 12ٚغ١ٓ )

% تكطٜبا ع٢ً 11% 15ٚزا٤ تًو امل٪غػات )أٚا اخت٬ؾا يف أاؿهط ٚايطٜـ ايصٜٔ ض

أزا٤ َ٪غػات اجملتُع املسْٞ بؿهٌ إهابٞ  ايتٛايٞ(. ٜٚؿرل ٖصا إىل إٔ اْعهاؽ اخت٬ف

 َع ايجٛض٠ مل ٜتأثرل نجرلا بايٓٛع ٚايػٔ ٚايطٜـ ٚاؿهط. 
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ثؼؼذ اختهف أداء مإسسبد انمجتمغ انمذني 

 (10جذول )لجههب وفمبً نهنىع  ػن انثىرح
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ثؼذ اختهف أداء مإسسبد انمجتمغ انمذني نؼم 

 (10جذول )انثىرح ػن لجههب وفمبً نهؼمر  
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35 
 سنة

فوق 
35 
 سنة
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ٜٚسيٓا ايػ٪اٍ اؿازٟ عؿط "ٌٖ ٖٓاى مجعٝات تٗتِ بٛنع ايٓػا٤ يف 

َٓطكتو؟" ع٢ً َس٣ إزضاى املؿاضنني يف ايسضاغ١ يسٚض اؾُعٝات اييت تٗتِ بٛنع 

ًكات ايٓكاف، ٚناْت ْػب١ املؿاضنني ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ املطأ٠. ٚتهؿـ إداباتِٗ يف س

% ؾكط، ٖٚٞ ْػب١ قػرل٠، قس تسٍ ع٢ً امػاض ايسٚض ايصٟ 59بٛدٛز تًو اؾُعٝات 

ٚ نعـ تؿاعًٗا َع َٓطكتٗا. نُا ٜٓػذِ عسّ املعطؾ١ بٗصٙ أتكّٛ ب٘ ٖصٙ اؾُعٝات 

اخت٬ؾا يف ٚنع اؾُعٝات َع إداب١ ايػٛاٍ ايػابع، سٝح مل تط٣ أنجط١ٜ املؿاضنني 

 ايٓػا٤ بؿهٌ خام بايٓػب١ يًدسَات. 

 

 

 

 

 ( املعطؾ١ بٛدٛز مجعٝات تٗتِ بٛنع ايٓػا٤ يف املٓطك١ 22)دسٍٚ  

 ٚؾكا يًٓٛع ٚايػٔ ٚايطٜـ ٚاؿهط

 احملافظة

 اليصاء الرجال
 شية 35فوق  شية 35حتت 
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)
د
د

ع
ل
)ا

ه 
ع

ى
 

ت
ا
ب
ا
ج

إل
 ا
ً

م
 %

 

)
د
د

ع
ل
)ا

ه 
ع

ى
 

ت
ا
ب
ا
ج

إل
 ا
ً

م
 %

 

ه 
ع

ى
)
د
د

ع
ل
)ا

 

ت
ا
ب
ا
ج

إل
 ا
ً

م
 %

 

)
د
د

ع
ل
)ا

ه 
ع

ى
 

ت
ا
ب
ا
ج

إل
 ا
ً

م
 %

 

)
د
د

ع
ل
)ا

ه 
ع

ى
 

ت
ا
ب
ا
ج

إل
 ا
ً

م
 %

 

)
د
د

ع
ل
)ا

ه 
ع

ى
 

ت
ا
ب
ا
ج

إل
 ا
ً

م
 %

 

 1/3 %62 33/23 %33 3/9 %92 32/33 القاٍرة
 %61 6/31 %58 7/32 صفر

 1/35 %311 5/5 %22 2/9 %27 3/33 %29 2/7 %23 3/33 اإلشليدرية
 صفر

 1/7 %46 6/33 %41 2/5 %33 5/35 %51 3/6 %34 4/32 الدقَلية
 صفر

 %51 4/8 %63 5/8 %67 2/3 %54 7/33 %25 3/4 %67 8/32 الفيوو

 %7 3/35 %42 5/32 %36 4/33 %33 2/35 %23 4/39 %29 2/7 شوٍاج

 %21 33/54 %56 28/51 %34 31/29 %41 31/75 %24 33/45 %53 29/57 اإلمجالي
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نؼم تىجذ جمؼيبد تهتم ثىضغ اننسبء وفمبً نهنىع  

 (11جذول )

 رجال

 نساء
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نؼم تىجذ جمؼيبد تهتم ثىضغ اننسبء وفمبً نهؼمر  

 (11جذول )
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نؼم تىجذ جمؼيبد تهتم ثىضغ اننسبء وفمبً نهحضر 

 (11جذول )وانريف 

 حضر

 ريف
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ؿا إٔ ْػب١ ايٓػا٤ بني َؿاضنات ايسضاغ١ اييت تعًِ بٛدٛز ٚنإ َسٖ

% 19اؾُعٝات اييت تٗتِ بٛنعٗٔ اقٌ َٔ ْكـ ْػب١ ايطداٍ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ بٗا )

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ( ٚقس ٜعهؼ ٖصا عسّ س١ٜٛٝ ايٓػا٤ ػاٙ َ٪غػات اجملتُع 32ٚ

١ نبرل٠ َع املسْٞ َٔ د١ٗ، نُا قس ٜعهؼ إٔ اؾُعٝات يٝػت َتؿاع١ً بسضد

غ١ٓ أنجط عًُا  53مجٗٛضٖا املػتٗسف. ٚنإ املؿاضنٕٛ يف ايسضاغ١ ا٭قٌ َٔ 

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(، بُٝٓا ناْت 59% 90ٚبٛدٛز اؾُعٝات بٓػب١ يٝػت نبرل٠ )

ْػب١ املؿاضنني َٔ اؿهط ايصٜٔ ٜعطؾٕٛ عٔ اؾُعٝات تكذلب َٔ ث٬خ أنعاف 

س ٜسٍ إَا ع٢ً عسّ ا٫ٖتُاّ يف ايطٜـ بٓؿاط ْػب١ ْعطا٥ِٗ َؿاضنٞ ايطٜـ، مما ق

تًو اؾُعٝات، اٚ ايؿاع١ًٝ احملسٚز٠ دسا يتًو اؾُعٝات يف ايتؿاعٌ َع مجٗٛضٖا 

 املػتٗسف. 

ٜٚعهؼ ايػ٪اٍ ايجاْٞ عؿط "َاٖٛ تكُٝٝو يسٚضٖا )غًيب أّ إهابٞ( َع 

ٔ % 19َايتٛنٝح" َٛقـ َؿاضنٞ ايسضاغ١ َٔ تًو اؾُٝعات ْٚؿاطٗا. ٚضأ٣ 

املؿاضنني يف ايسضاغ١ زٚض تًو اؾُعٝات بكٛض٠ إهاب١ٝ، ٖٚٛ ٜعهؼ ضنا نبرل ممٔ 

 ٜعًُٕٛ بٛدٛز ٖصٙ اؾُعٝات عٔ زٚضٖا. 

 ( ايتكِٝٝ اٱهابٞ يسٚض اؾُعٝات املٗت١ُ بٛنع ايٓػا٤ 21)دسٍٚ 

 ٚؾكا يًٓٛع ايػٔ ٚايطٜـ ٚاؿهط

 احملافظة

 اليصاء الرجال
 شية 35فوق  شية 35حتت 
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 %311 31/31 %311 32/32 %311 3/3 %311 23/23 %311 9/9 %311 33/33 القاٍرة

 %311 31/31 %311 5/5 %311 7/7 %311 8/8 %311 7/7 %311 8/8 اإلشليدرية

 %56 5/9 %311 33/33 %311 3/3 %76 33/37 %311 7/7 %69 9/33 الدقَلية

 %71 7/31 %63 5/8 %67 2/3 %67 31/35 %51 3/6 %69 9/33 الفيوو

 %87 33/35 %58 7/32 %82 9/33 %73 33/35 %74 34/39 %86 6/7 شوٍاج

 %83 45/54 %83 41/48 %88 22/25 %86 63/73 %83 41/48 %85 45/53 اإلمجالي
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دور انجمؼيبد انمهتمخ ثىضغ اننسبء ئيجبثي وفمبً 

 (12جذول )نهؼمر  

تحت 
35 
 سنة

فوق 
35 
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دور انجمؼيبد انمهتمخ ثىضغ اننسبء ئيجبثي وفمبً 

 (12جذول )نهحضر وانريف 
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دور انجمؼيبد انمهتمخ ثىضغ اننسبء ايجبثي وفمبً 

 (12جذول)نهنىع  

 رجال

 نساء
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ٚتكذلب ْػب١ املؿاضنات يف ايسضاغ١ َٔ ْػب١ املؿاضنني ايصٜٔ شلِ تكُٝٝا إهابٝا يسٚض 

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. ٚلس ْؿؼ ايؿ٤ٞ بايٓػب١ 13% 15ٚاؾُعٝات املٗت١ُ بايٓػا٤ )

غ١ٓ َٚٔ تعٜس اعُاضِٖ عٔ شيو ٜٚكُٕٝٛ اؾُعٝات  53عٔ  يًُؿاضنني ايصٜٔ تكٌ اعُاضِٖ

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. بُٝٓا تتػا٣ٚ متاَا ْػب١ غهإ اؿهط ٚايطٜـ َٔ بني 11% 16ٚإهابٝا )

%. ٜٚسٍ ٖصا ع٢ً تأثط ايطاٟ 15املؿاضنني يف ايسضاغ١ ايصٜٔ ٜطٕٚ أزا٤ اؾُعٝات إهابٝا، ٖٚٞ 

 بايٓػا٤ ٚؾكا يًٓٛع أٚ ايػٔ أٚ ايطٜـ ٚاؿهط. اٱهابٞ يف اؾُعٝات املٗت١ُ

 رابؼب: دور انمؤسسبث انذٌنٍت

٪غػات اجملتُع املسْٞ يف تطغٝذ ؾهط٠ ا٫ْتُا٤ ايسٜين  تكّٛ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ أسٝاْا نَُٔ 

ت٪نس ع٢ً ا١ُٖٝ ا٫ْسَاز يف اٱطاض ايٛطين،  ناختٝاض ؾدكٞ ٫ ٜتعاضض َع ا٫ْتُا٤ ايٛطين،ٚ 

ْػتهؿـ ٖٓا زٚض تًو امل٪غػات يف تأنٝس ٚيف أسٝإ أخ  ٚ ط٣ ٜهٕٛ زٚضٖا يف ا٫ػاٙ ايعهػٞ.

كط.  ا٫ْسَاز ايٛطين َٚؿاِٖٝ املٛاط١ٓ يفَ 

 -ٚتٛنح اٱدابات ع٢ً ايػ٪اٍ ايجايح عؿط "ٌٖ تتشسخ اـطب املٓدل١ٜ يف املػادس

١ املؿاضنني يف ايٛعغ يف ايهٓا٥ؼ عٔ املػاٚا٠ بني املكطٜني يف اؿكٛم ٚايٛادبات؟" عٔ ض٩ٜ

سًكات ايٓكاف سٍٛ َؿّٗٛ املػاٚا٠ يف خطاب تًو امل٪غػات. ْٚؿ٢ انجط١ٜ املؿاضنني 

  % تكطٜبا تٓاٍٚ اـطب املٓدل١ٜ يصيو املؿّٗٛ.11بٓػب١ 

( قٝاّ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ بسٚض يف تطغٝذ املػاٚا٠ بني املكطٜني يف اؿكٛم 25)دسٍٚ 

 ٚايطٜـٚايٛادبات ٚؾكا يًٓٛع ٚايػٔ ٚاؿهط 

 احملافظة

 اليصاء الرجال
 شية 35فوق  شية 35حتت 

 ريف حضر
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 1/3 %39 4/23 %33 3/9 %27 3/33 القاٍرة
 %31 3/31 %25 3/32 صفر

 1/35 %61 3/5 %33 3/8 %38 2/33 %34 3/7 %35 2/33 اإلشليدرية
 صفر

 1/33 الدقَلية
 1/7 صفر

 1/36 صفر
 1/4 صفر

 1/33 صفر
 1/9 صفر

 صفر

 1/32 الفيوو
 1/6 صفر

 1/35 صفر
 1/3 صفر

 1/8 صفر
 1/31 صفر

 صفر

 %23 3/34 %37 2/32 %27 3/33 %33 2/35 %23 4/39 %34 3/7 شوٍاج

 %7 4/58 %36 8/53 %34 4/28 %31 8/78 %33 6/48 %31 6/58 اإلمجالي
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انخطت انمنجريخ تحض ػهى انمسبواح ثين 

 (13جذول )انمصريين وفمبً نهريف وانحضر 
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 (13جذول )وفمبً نهؼمر 
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35 
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35 
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ٚتتكاضب ايٓػب املٓدؿه١ يًُؿاضنني ايصٜٔ ضأٚا خطاب امل٪غػات ايس١ٜٝٓ 

% 20َؿذعا يًُػاٚا٠ بني املكطٜني يف اؿكٛم ٚاملػاٚا٠ غٛا٤ بني ايطداٍ ٚايٓػا٤ )

غ١ٓ  53يٞ(، ْٚؿؼ اؿاٍ بايٓػب١ يًُؿاضنني يف ايسضاغ١ ؾٛم % تكطٜبا ع٢ً ايتٛا25ٚ

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. بُٝٓا تعٜس ْػب١ املؿاضنني يف 29% 20ٚغ١ٓ ) 53ٚؼت 

اؿهط ايصٜٔ ٜطٕٚ خطاب امل٪غػات ايس١ٜٝٓ َؿذعا ع٢ً املػاٚا٠ عٔ  ايسضاغ١ َٔ

. مما قس ٜعين تطادع % تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(1% 26ٚنعـ ْػب١ املؿاضنني َٔ ايطٜـ )

 .املػاٚا٠ يف ايطٜـ عٓ٘ يف اؿهط خطاب
( مل تتػرل غٝطط٠ ايطداٍ ع٢ً ٖٝهٌ، بٓا٤، أزٚاض، إزاضات ٦ٖٝات امل٪غػات 29)دسٍٚ 

 ايس١ٜٝٓ يف ايؿذل٠ ا٭خرل٠.

 

 احملافظة

 اليصاء الرجال
 شية 35فوق  شية 35حتت 

 ريف حضر
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 1/3 %67 34/23 %56 5/9 %69 9/33 القاٍرة
 %71 7/31 %58 7/32 صفر

 %67 31/35 %83 5/6 %67 6/9 %75 9/33 %311 7/7 %62 8/33 اإلشليدرية

 %311 9/9 %311 33/33 %311 3/3 %311 37/37 %311 7/7 %311 33/33 الدقَلية

 %61 6/31 %63 5/8 %67 2/3 %67 31/35 %83 5/6 %58 7/32 الفيوو

 %86 32/34 %75 9/32 %73 8/33 %87 33/35 %89 37/39 %57 4/7 شوٍاج

 %83 44/54 %76 37/49 %71 39/27 %81 63/79 %85 43/48 %58 43/58 اإلمجالي

 –ٜٚهؿـ ايػ٪اٍ ايطابع عؿط"امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ اشلٝهٌ، ايبٓا٤، ا٭زٚاض، اٱزاضات، اشل٦ٝات 

ط١ًٜٛ أّ أْٗا أقبشت متٌٝ إيٞ  ٌٖ َاظاٍ ٜػٝطط عًٝٗا ايطدٌ إيصٟ نإ غا٥سا يؿذلات

متجٌٝ يًٓػا٤ ؾٝٗا؟" عٔ ض١ٜ٩ املؿاضنني يًتػٝرل اؿازخ يف ايؿذل٠ ا٭خرل٠ ؾُٝا ٜتعًل  ٚدٛز

% اغتُطاض ايٛنع ايصنٛضٟ يف 11مبس٣ شنٛض١ٜ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ. ٚأٜست املؿاضنٕٛ بٓػب١ 

 ممٔ ضأٚا إ خطاب ٖصٙ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ نُا ٖٛ ٚعسّ سسٚخ تػٝرل. ٖٚٞ ْػب١ أقٌ ق٬ًٝ

 امل٪غػات ع٢ً ٜؿذع ع٢ً املػاٚا٠ بني املكطٜني. 
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ٚتعٜس ْػب١ ايٓػا٤ اي٬تٞ ٜطٜٔ تػٝرلأ يف ١ُٖٓٝ ايطداٍ ع٢ً امل٪غػات ايس١ٜٝٓ 

% ع٢ً 31% 13ٚخرل٠ عٔ ْعطا٥ٗٔ َٔ ايطداٍ بني املؿاضنني يف ايسضاغ١ )يف ايؿذل٠ ا٭

غ١ٓ َٔ املؿاضنني  53. ٚتعٜس ْػب١ َٔ ٜطٕٚ ٖصا ايتػٝرل بني َٔ ِٖ ؼت ايتٛايٞ(

% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ( يف سني تكٌ 10% 10ٚبايسضاغ١ َكاض١ْ بٓػب١ َٔ ِٖ ؾٛقٗا )

% 16ق٬ًٝ ْػب١ َٔ ٜطٕٚ شيو َٔ َؿاضنٞ ايسضاغ١ اؿهطٜني َكاض١ْ بايطٜؿٝني )

 .% تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(12ٚ

اَؼ عؿط: ٌٖ تتأثط ثكاؾ١ ايؿاضع باـطاب ايصٟ تتبٓاٙ ٜٚهؿـ ايػ٪اٍ اـ

امل٪غػ١ ايس١ٜٝٓ أٜا نإ زاعُا أٚ َعٛقا يًُػاٚا٠ بني املٛاطٓني؟ عٔ ض١ٜ٩ املؿاضنني 

يتأثرل امل٪غػات ايس١ٜٝٓ يف ايؿاضع. ٚنإ ْكـ املؿاضنني ٜعتكسٕٚ يف تأثرل خطاب 

 ٖصٙ امل٪غػات ع٢ً ايطأٟ ايعاّ يف ايؿاضع.

 ( ٚدٛز تأثرل ـطاب امل٪غػات ايس١ٜٝٓ ع٢ً ثكاؾ١ ايؿاضع23)دسٍٚ 
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 صفر

 %67 6/9 %36 4/33 %67 2/3 %47 8/37 %43 3/7 %54 7/33 الدقَلية

 %51 5/31 %51 4/8 %311 3/3 %41 6/35 %67 4/6 %42 5/32 الفيوو
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ٚبًػت ْػب١ ايٓػا٤ اي٬تٞ ٜعتكسٕ يف تأثرل خطاب امل٪غػات ايس١ٜٝٓ ع٢ً ثكاؾ١ 

% تكطٜبا ع٢ً 12% 36ٚايطداٍ ايصٜٔ اعتكسٚا يف شيو ) ايؿاضع أنجط َٔ نعـ ْػب١

ق٣ٛ بهجرل يس٣ ايٓػا٤ بٗصٙ امل٪غػات. بُٝٓا أ، ٜٚعهؼ ٖصا بٛنٛح إميإ )ايتٛايٞ

غ١ٓ َع َٔ ِٖ  53اقذلبت ْػب١ َٔ ٜعتكسٕٚ يف ٖصا ايتأثرل بني املؿاضنني ا٭قٌ َٔ 

اٚت ْػب١ َٔ ٜطٕٚ شيو % تكطٜبا ع٢ً ايتٛايٞ(. بُٝٓا تػ31% 99ٚغ١ٓ ) 53أندل َٔ 

 % يف اؿايتني.30بني املؿاضنني َٔ اؿهط ٚايطٜـ يف ايسضاغ١، ٚناْت ايٓػب١ 

ٜٚؿتح ايػ٪اٍ ايػازؽ عؿط "َا اجملا٫ت يف ضأٜو اييت ٜٓبػٞ ع٢ً امل٪غػ١ 

ايس١ٜٝٓ اتباعٗا يتعُٝل املٛاط١ٓ بؿهٌ عاّ ٚاملطأ٠ بؿهٌ خام؟" اجملاٍ ٫قذلاسات 

 غ١. املؿاضنني يف ايسضا

 ( اقذلاسات ملا تكّٛ ب٘ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ يتعُٝل املٛاط26١ٓدسٍٚ )

َٔ  65َٔ بني املؿاضنني ا٫عتُاز يف شيو ع٢ً اـطاب ايسٜين، ٚ 13ختاض ٚا

َايٛا إىل َكذلسات ؾك١ٝٗ ٚؾتا٣ٚ.  32بِٝٓٗ ا٫عتُاز ع٢ً َ٪غػات اؽاش ايكطاض، ٚ

 احملافظة
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مبا ٜعين إ املٌٝ ا٭ندل بني املؿاضنني إىل ايتأثرل َٔ خ٬ٍ اـطاب ايسٜين يتكّٛ 

 ملػاٚا٠. امل٪غػات ايس١ٜٝٓ بسٚضٖا يف تأنٝس ا

ٚمل ىتًـ ٖصا ايتػًػٌ يف تؿهٌٝ املؿاضنني ي٬قذلاسات املدتًؿ١ بني ايطداٍ 

 ٚايٓػا٤ ٫ٚ ٚؾكا يًػٔ ٫ٚ ؾكا ي٬ْتُا٤ إىل اؿهط ٚايطٜـ.

 

 انخالصت واالستنتبجبث

َاظايت ٖٓاى ؾذ٠ٛ نبرل٠ بني تعبرل ايؿدل عٔ اعتكازٙ يف َؿاِٖٝ  .1

١َٝ، ٚظٗط شيو عٓسَا ؾذعت ايٓػا٤ املٛاط١ٓ ٚبني تطبٝكٗا يف سٝات٘ ايٝٛ

ا٭خطٜات ع٢ً املؿاضن١ يف ا٫ْتدابات أنجط َٔ ايتعاَٗٔ أْؿػٗٔ 

ٕ ًُْؼ شيو يف ايكبٍٛ بتٛيٞ املطأ٠ َٓاقب عًٝا يف أباملؿاضن١. نُا ميهٔ 

ايسٚي١ بٓػب١ أندل َٔ اْتدابٗا، سٝح ٜطتبط اْتداب إَطأ٠ بػًٛى عًُٞ 

 ضأٟ عاّ ٜ٪ٜسٙ.ٜكّٛ ب٘ ايؿدل ْؿػ٘، ٚيٝؼ فطز 

ٜطتبط اقتٓاع ايٓاؽ مبػاٚا٠ ايٓػا٤ بايتكٛضات ايتكًٝس١ٜ ايػا٥س٠ عٔ ايسٚض  .2

ا٫دتُاعٞ يًٓػا٤ ٚاضتباط٘ باملٓعٍ. ْٚػتٓتر َٔ شيو إٔ املؿاضن١ 

ايػٝاغ١ٝ يًٓػا٤ ناْت َؿه١ً عٓس َػت٣ٛ املؿاضن١ يف ا٫ْتدابات زٕٚ 

ن١ ايٓػا٤ يف ا٫ْتدابات زٚضٖا نٓا٥ب١. ؾهإ ٖٓاى امجاع ع٢ً أ١ُٖٝ َؿاض

يف سني مل ٜٓتدب إَطأ٠ أٚ نإ ع٢ً اغتعساز ٫ْتدابٗا غ٣ٛ ثًح املؿاضنني 

ٚػسض اٱؾاض٠ إىل إٔ َؿاضن١ املطأ٠ يف ا٫ْتدابات قس ٫ تهٕٛ َطًٛب١ ؾكط. 

يف سس شاتٗا، بٌ َطًٛب١ يف غٝام املٓاؾػات ا٫ْتداب١ٝ بني ايطداٍ ٚبعهِٗ 

 ايبعض.

ايؿدل ايعاٌَ ايٛسٝس امل٪ثط ع٢ً ٚعٝ٘ بأ١ُٖٝ املػاٚا٠ ٫ٚ ٜعتدل ْٛع  .3

قٌ إمياْا باملػاٚا٠ َٔ ايطداٍ يف بعض أيًٓػا٤، ؾايٓػا٤ أْؿػٗٔ قس ٜهٔ 

ايًشعات. ٚعهػت ٖصا زضاغتٓا يف إٔ ايطداٍ ناْٛا أنجط تؿذٝعا ٭قاضبِٗ 

ايٓػا٤ ع٢ً املؿاضن١ يف ا٫ْتداب َكاض١ْ بايٓػا٤ أْؿػٗٔ. نُا ناْت 

 ع٢ً اغتعساز ٫ْتداب ضدٌ أنجط َٔ اغتعسازٖٔ ٫ْتداب إَطأ٠.  ٤ايٓػا
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مل ٜتشػٔ ؾعٛض املٛاطٓني مبٛاطٓتِٗ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ  .4

بعس ايجٛض٠، ٚإٕ ظازت ْػب١ ايؿعٛض بايتشػٔ بني ايٓػا٤ ٚيف اؿهط. ٚضأ٣ 

ٖٓاى تؿا٫٩ ايطٜؿٕٝٛ ا٭ثاض اييت اسسثتٗا ايجٛض٠ بسضد١ أقٌ. ٚضغِ ٖصا نإ 

 مجايٞ املؿاضنني بسٚض ايتعس٬ٜت ايسغتٛض١ٜ يف إسساخ ايتػٝرل. إبني 
 ناْت ايٓػا٤ ٚايطٜؿٕٝٛ أقٌ اعتكازا يف زٚض ايسغتٛض ٚتعسًٜ٘ يف إسساخ تػٝرل. .5

٫ ٜعتكس أغًب املؿاضنٕٛ يف تؿذٝع امل٪غػات ايس١ٜٝٓ يًُػاٚا٠ بني  .6

ِ تػرل يف ايٛنع ايصنٛضٟ املكطٜني يف اؿكٛم ٚايٛادبات، ٫ٚ ٜط٣ أنجطٖ

 زاخٌ ٖصٙ امل٪غػات يف ايؿذل٠ ا٭خرل٠. 

اعتكس ْكـ املؿاضنني يف تأثرل خطاب امل٪غػات ايس١ٜٝٓ ع٢ً ثكاؾ١ ايؿاضع،  .7

ٚناْت ْػب١ ايٓػا٤ املعتكسات شيو أنجط َٔ نعـ ْػب١ ايطداٍ املعتكسٜٔ 

 ؾٝ٘.
ملٛاط١ٓ َٔ خ٬ٍ ٕ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ عًٝٗا زعِ قِٝ اأميٌٝ املؿاضنٕٛ إىل  .8

ثِ اخرلا َٔ خ٬ٍ ؾتا٣ٚ ثاْٝا،  ثِ بتأثرل اشل٦ٝات قاسب١ ايكطاض ،خطابٗا أ٫ٚ

 ٚاػاٖات ؾك١ٝٗ.
ٚمل ىتًـ ٖصا ايتػًػٌ يف تؿهٌٝ املؿاضنني ي٬قذلاسات املدتًؿ١ بني ايطداٍ 

 ٫ٚ ؾكا ي٬ْتُا٤ إىل اؿهط ٚايطٜـ ٚايٓػا٤ ٫ٚ ٚؾكا يًػٔ




