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اٌإهداء األول سلٍن جداي

بسن اهلل السمحاى السحٍن أوال وأخريا الري أعاًنا يف إمتام هرا العول .

واهدي هرا العول املخىاضع إيل والد ٌا – أبً زمحه اهلل وايل أهً حفظها اهلل -وايل
أخىحً حناى ،خىلت ،زأفج وكل عائلت جداي.

كوا ال اًسً كل هي ساعدًً يف اجناش هرا العول وأوهلن األسخاذ سعدي عبد اجملٍد
واألسخاذ حمود الصدٌك بىحسٌص واألسخاذ عباد أهري كوا ال ًنسى األسخاذة خلٍفً
شهسة هي هعهد احملاهاة حىًس واألسخاذة زشا العشسي هي جاهعت الماهسة .

كوا هندي هرا العول إيل األصدلاء والسفاق والصهالء:حلٍن ،حمود ،ولٍد ،الطاهس..
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اإلهداء األول امحد لامسً

بسن اهلل السمحاى السحٍن أوال وأخريا الري أعاًنا يف إمتام هرا العول .

واهدي هرا العول املخىاضع إيل والٍد ٌا– أبً زمحه اهلل وايل أهً حفظها اهلل -وايل
إخىحً الربوفٍسىز فٍصل ،عوس ،حمود علً،و السبيت وايل أبنائً  :إٌاد ،هٍاز،
ًىزسني  .وإيل شوجيت اليت صربث علٍا وشجعخين ،كوا ال أًسى أسخاذي الري
اشسف علٍا يف املاجسخري حموىدي عبد المادز  ،وأسخاذي الري ٌشسف علٍا يف
الدكخىز سلٍواى أعساج
٦ما اَضي َظا الٗمل بلي ألانض٢اء والؼمالء في الٗمل بضاثغة الكغَٗت والًت جبؿت .
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م٣ضمت:
قهض ٖالم ما بٗض الخغب الباعصة ,جدىالث ظظعٍت في اإلاٟاَُم الؿُاؾُت والضولُت ,وْهىع ْاَغة
الٗىإلات ٞ,لم حٗض اإلاؿاثل الخ٣لُضًت الٗؿ٨غٍت مهُمىت في الضعاؾاث ألامىُت والٗال٢اث الضولُت و بل
حٗضصث بلى ً٢اًا ومٟاَُم ظضًضة  ,تهخم بالجاهب الٛحر الٗؿ٨غي ,مً بُجها الخىؾ٘ في مٟهىم ألامً
,ومؿالت ألامً اإلاجخمعي وجإزغٍ بما ؤٞغػجه ْاَغة الٗىإلات ,التي حٗض ْاَغة لٟخذ ؤهٓاع الجمُ٘ ٞمجهم
مً ؤًضَا واٖخبرَا ؤجها ؤخضزذ حٛحراث اًجابُت ضخمت ,ومجهم مً اهخ٣ضَا وعؤي بإجها حٗضث ؾُاصة
الضو, ٫وؤزغث ٖلي زهىنُاث اإلاجخمٗاث مً زال ٫جُىع مهامها ,خُض ٞخدذ مجاال واؾٗا لخجؿُض
مٟهىم ال٣غٍت ال٩ىهُت ,ومً ؤَم ما اٞغػهه ْاَغة الٗىإلات َى مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي  ,التي حٗض
قب٩اث اظخماُٖت حؿهل الخىانل بحن مؿخسضمحها في مجخم٘ اٞتراض ي ,و٢ض ؤنبدذ مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي وؾُلت مازغة في ألاخضار الُىمُت ,بدُض ؤجاخذ الٟغنت لجمُ٘ الكباب الؿُاؾُحن وباخشحن
لى٣ل ؤ٩ٞاعَم ,ومىا٢كت ً٢اًاَم الؿُاؾُت والاظخماُٖت وماًغٚبىن في ه٣له مخجاوػًٍ في طل٪
,الخضوص الُبُُٗت بلى ًٞاءاث ظضًضة ال عُ٢ب لها ,وختى الخ٩ىماث واإلاىٓماث الخ٩ىمُت والٛحر
خ٩ىمُت ,ؤنبدذ حؿخسضم َظٍ اإلاىا ٘٢مً اظل بًها ٫ألا٩ٞاعَا وجىظهاتها ,لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها اإلاسخلٟت
وَظا ماازغ ٖلى ألامً اإلاجخمعي ,وزانت في اإلاجخمٗاث الخلُجُت وٖلُه ٣ٞض ؤنبدذ جل ٪اإلاىا٘٢
حؿُُغ ٖلى ؤ٩ٞاع و ؤو٢اث ألاٞغاص والكباب زانت ,وؤنبدذ قضًضة الالخها ١بهم م٘ وؾاثل مخٗضص,
واؾخسضاماتها اإلاخىىٖت ,مما ًاصي بلي ولىط بٌٗ الش٣اٞاث الٛغبُت ٖلى اإلاجخم٘ وبالخالي ًخإزغا ألٞغاص
٨ٞغٍا وٖ٣ضًا بما ًخم وكغٍ في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي  ,مما ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى مؿخىي ألامً
الاظخماعي ,للٟغص وللمجخم٘ ٖلى خض ؾىاء خُض حؿاَم الكاجٗاث ال٩اطبت وألازباع اإلال٣ٟت بخإزغ ؤ٩ٞاع
ألاٞغاص ,وَغٍ٣ت ج٨ٟحرَم و٣ٞضاجهم الش٣ت في ؤهٟؿهم  ,وبمجخمٗاتهم  ,وهٓغا لخُىعة الخٗامل
الٗكىاجي إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي والخجاوػاث ,وؤزاعَاا لؿلبُت ٖلى الؿلم ألاَلي ,والؿالمت
الاظخماُٖت ,وألامً الكامل ,وما ًيخج ًٖ طل ٪مً مساَغ وجدضًاث ؤمىُت ٦بحرة ٞ,األمغ ٌؿخضعي بلى
وظىص بؾتراجُجُت لًبِ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ,بهض ٝالخض مً مساَغَا ,وجُٟٗل ألاوظه
الاًجابُت لالؾخٟاصة مجها بما ٌٗىص بالىٖ ٟ٘لي الؿلم وألامً اإلاجخمعي والىَني.
أَمُت اإلاىطىع:
جخجلى ؤَمُت الضعاؾت في وؾُلت مهمت مً وؾاثل الٗىإلات الخضًشت ،والتي جخمشل في مىا ٘٢الخىانل
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الاظخماعي التي ؤنبدذ طاث اهدكاع واؾ٘ ومتزاًض في اإلاجخمٗاث الخلُجُت ٖلى وظه الخهىم،
واإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ٖامت ،ووؿعى في َظٍ الضعاؾت بلي ال٨كٖ ٠لى وْاث ٠جل ٪اإلاىا ٘٢ومضي
جإزحرَا ٖلى امً اإلاجخمٗاث في الضو ٫الخلُجُت :
صعاؾت مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وجإزحرَا ٖلي ألامً اإلاجخمعي .
الخٗغٖ ٝلي اخض مؿخىٍاث ألامً وَى ألامً اإلاجخمعي .
اعجباٍ مؿالت ألامً اإلاجخمعي بٓاَغة الٗىإلات ,وما ؤٞغػجه مً مٟاَُم مما ظٗلها مؿالت خؿاؾت
في الضو ٫الخلُجُت .
ج٨دس ي َظٍ الضعاؾتؤَمُت بالٛت باٖخباع ألامً اإلاجخمعي ,مغجبُا بالضولت في خض طاتها ,والضو٫
اإلاجاوعة لها .
بياٞت بلى ألاَمُت ؤلاؾتراجُجُت وال٢خهاصًت والش٣اُٞت التي جمحز الضو ٫الخلُجُت .
أَداف اإلاىطىع:
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلي الخٗغٖ ٝلى َبُٗت الضوع الظي ج٣ىم به مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في الً٣اًا
اإلاجخمُٗت التي جىاظه الضو ٫الخلُجُت ٦هض ٝعثِس ي لهظٍ الضعاؾت٦ ،ما حؿعى َظٍ الضعاؾت بلي
جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالٟغُٖت الخالُت:
قغح مٟهىم مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ,ومٟهىم ألامً اإلاجخمعي.
جدضًض جإزحر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلي ألامً اإلاجخمعي
مٗغٞت ؤبٗاص الخإزحر في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي .
صعاؾت خالت الضو ٫الخلُجُت وجإزغَا بمىا ٘٢الخىانل الاظخماعي .
الًبِ الخ٣ني الال٨ترووي إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي .
الًبِ الاظخماعي مً زال ٫الترقُض والخىظُه .
الًبِ ألامني مً زال ٫الخىُٖت ألامىُت لغواص مىا ٘٢الخىانل الاظخماُٖت .
الًبِ ال٣اهىوي مً زال ٫ال٣ىاهحن والدكغَٗاث وألاخ٩ام الًابُت .
الى٢ىٖ ٝلي مٗى٢اث يبِ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
وي٘ جهىع اؾتراجُجي قامل إلاىاظهت ويبِ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
أسباب ازخُاز اإلاىطىع:
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جم ازخُاع اإلاىيىٕ ألؾباب طاجُت وؤزغي مىيىُٖت
الدوافع الراجُت:
الاَخمام الصخص ي بمىيىٕ ألامً اإلاجخمعي وجإزغٍ بمىا ٘٢الخىانل الاظخماعي .
خؿاؾُت َظا اإلاىيىٕ في الىًَ الٗغبي بهٟت ٖامت وصو ٫الخلُج الٗغبي بهٟت زانت.
مداولت بزغاءاإلاجا ٫الؿُاس ي بمشل َظٍ اإلاىايُ٘ التي حٗخبر اظخماُٖت .
الدوافع اإلاىطىعُت:
مٗغٞت َبُٗت الاوٗ٩اؾاث التي جدضثها مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في صو ٫الخلُج .
زهىنُت مؿالت ألامً اإلاجخمعي التي حك٩ل مهضعا للخى ٝفي الضو ٫الخلُجُت وهي حٗض مً
التهضًضاث ألامىُت الجضًضة.
الخٗغٖ ٝلى مىا ٠٢الضو ٫الخلُجُت.
ؤلاشيالُت :
ؾِخم في َظٍ الضعاؾت الخُغ ١بلي مك٩لت مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ,والضوع الظي
جلٗبه في الخإزحر ٖلي ألامً اإلاجخمعي في الضو ٫الخلُجُت ,وٖلُه جٓهغ لىا مٗالم
ؤلاق٩الُت الخالُت في :
ً ٠ُ٦ خدضص صوع مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في الخإزحر ٖلي ألامً اإلاجخمعي في
الضو٫
الخلُجُت؟
ِ
وجخًمً َظٍ ؤلاق٩الُت ٖضة حؿائالث ٞغُٖت :
 ٠ُ٦ .1وكإة مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وما َىألامً اإلاجخمعي ؟
 ٠ُ٦ .2ؤزغث مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلى ألامً اإلاجخمعي ؟
 .3ماهي مساَغ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلي ألامً اإلاجخمعي ؟
 .4ماهي الاؾتراجُجُاث اإلاالثمت لًبِ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؟
الفسطُاث:
في مداولتلئلظابتٖلي َظٍ الدؿائالث والىنى ٫بلي هخاثج ,جم ازخباع الٟغيُت الخالُت:
ًم ً٨إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؤهُ٩ىن لها جإزحر ٖلي ألامً اإلاجخمعي في الضو ٫الخلُجُت وطل٪
مً زال ٫اإلاؿاَمت في ػٍاصة الىعي الؿُاس ي والش٣افي والاظخماعي إلاؿخسضمحها.
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اإلاىاهج اإلايخسدمت :
باٖخباع اإلاىهج َى ال٣اٖضة اإلاؿخسضمت في ظمُ٘ البدىر الٗلمُت,وهٓغا لُبُٗت اإلاىيىٕ جم
الاٖخماص ٖلي اإلاىاهج الخالُت:
اإلاىهج الخازٍخي:وَى الُغٍ ٤الظي ًسخاعٍ الباخض في ججمُ٘ مٗلىماجه ,والبُاهاث الٗلمُت في صعاؾت
اإلاىيىٕ ,وَى ألا٦ثر اإلاىاهج الخ٣لُضًت قُىٖا ٞ,هى ال ً٨خٟي بؿغص الى٢اج٘ ,ول٣ً ً٨ضم جهىعا للٓغوٝ
اإلادُُت بمىيىٕ الضعاؾت ,مً زال ٫الغظىٕ بلي الضوع واإلاضي الش٣افي للضو ٫لخلُجُت ,مً هاخُت
الٗاصاث والخ٣الُض و٦ظال ٪مً هاخُت جإزحراث الٗىإلات ٖلي َظٍ الش٣اٞاث والٗاصاث والخ٣الُض.
اإلاىهج يزاست الحالت:
وَى الُغٍ ٤الظي حهض ٝبلي الخٗغٖ ٝلى ويُٗت واخضة ومُٗىت وبُغٍ٣ت جٟهُلُت وص٣ُ٢ت
وبٗباعة ؤزغي ٞالخالت التي ًخٗظع ٖلُىا ؤن هٟهمها وٍهٗب ٖلُىا بنضاع الخ٨م ٖلحها هٓغا
لىيُٗتها الٟغٍضة مً هىٖهاً ،م٨ىىا ؤن هغ٦ؼ ٖلحها بمٟغصَا وهجم٘ ظمُ٘ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بها،
وَظا ما ؾى ٝه٣ىم به في صعاؾدىا مً زال ٫الضوع الظي جلٗبه مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في الضو٫
الخلُجُت ،خُض ؤهىا ؾى٣ىم بالخدلُل والخٗغٖ ٝلى ظىَغ اإلاىيىٕ زم هخىنل الي هدُجت واضخت
بكان جإزحر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلى امً اإلاجخمٗاث الخلُجُت.
الدزاساث اليابلت:
.1

يزاست الباخض ؾلُان زل ٠اإلاُحري بٗىىان :قب٩اث الخىانل الاظخماعي وٖال٢تها

بخد ٤ُ٣ألامً اإلاجخمعي ,صعاؾت م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت
٧,لُت الٗلىم ؤلاؾتراجُجُت ٢,ؿم الضعاؾاث ؤلا٢لُمُت والضولُت ,خُض ع٦ؼ في َظٍ الضعاؾت ٖلى صوع
قب٩اث الخىانل الاظخماعي في جد ٤ُ٣ألامً اإلاجخمعي ,و٢ض قملذ صعاؾخه اإلامل٨ت الؿٗىصًت
,وا٢خهغث بق٩الُت الباخض ٖلى َبُٗت قب٩اث الخىانل الاظخماعي وٖال٢تها بخد ٤ُ٣ألامً اإلاجخمعي.
.2

صعاؾت الباخض َاَغ خؿً ابىػٍض بٗىىان :صوع اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت الخٟاٖلُت في جىظُه

الغؤي الٗام الٟلؿُُني وؤزغَا ٖلي اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ,صعاؾت م٣ضمت لىُل قهاصة ماظؿخحر في الٗلىم
الؿُاؾُت ,.ع٦ؼ في َظٍ الضعاؾت ٖلي مؿاَمت ,مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في جىظُه الغؤي الٗام
الٟلؿُُني للمكاع٦ت الؿُاؾُت ,وا٢خهغث بق٩الُت صعاؾخه خى ٫جإزحر وٖال٢ت مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي في جىظُه الغؤي الٗام .
.3

صعاؾت الباخض اخمض ًىوـ مدمض خمىصة بٗىىان :صوع قب٩اث الخىانل الاظخماعي في
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جىمُت مكاع٦ت الكباب الٟلؿُُني في الً٣اًا اإلاجخمُٗت ,صعاؾت م٣ضمت لىُل قهاصة ماظؿخحر في ٢ؿم
الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت بجامٗت الضو ٫الٗغبُت  ,وا٢خهغث بق٩الُت صعاؾخه خى ٫جإزحر قب٩اث الخىانل
ٖلي الخىمُت اإلاجخمُٗت للكباب الٟلؿُُني بػاء الً٣اًا الش٣اُٞت والصخُت والاظخماُٖت .
.4

صعاؾت مُضاهُت لؤلؾخاطة هبُلت ظٟٗغي بٗىىان :اوٗ٩اؾاث قب٩اث الخىانل الاظخماعي

ٖلي الهىٍت الش٣اُٞت للكباب الجامعي الجؼاثغي مىٟٗ٢اٌـ بى ٥همىطظا ,في ظامٗت الٗغبي بً مهضي
ؤم البىاقي الجؼاثغ  ,ا٢خهغث َظٍ الضعاؾت ٖلي الخٗغٖ ٝلي اوٗ٩اؾاث اؾخسضام مىٞ ٘٢اٌـ بى, ٥مً
َغ ٝالكباب الجامعي الجؼاثغي ٖلي مٗالم َىٍخه الش٣اُٞت .
جليُم الدزاست :
ؾِخم في َظٍ الضعاؾت جىاو ,٫في زالزت ٞهى ٫بياٞتبلي اإلا٣ضمت وزاجمت ,حهضٝالفصل ألاوٌبلي
الخإنُل ؤإلاٟاَُمي والىٓغي ,إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وألامً اإلاجخمعي ,ختى ًخم الخم ً٨مً ٞهم
اإلاىي٘ في الجاهب الٗملي ,وٍخ٩ىن َظا الٟهل مً زالزت مباخض ً,ضعؽ اإلابدض ألاو ٫مٟهىم الٗىإلات
وبٞغاػاتها ٧االهترهذ و ؤلاٖالم الجضًض ونىال بلي مىا ٘٢الخىانل ,بِىما ًضعؽ اإلابدض الشاوي ماَُت مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي ووكإتها ,ومدضصاتها وؤبغػَاؤما اإلابدض الشالض ُٞضعؽ ؤَم الىٓغٍاث اإلاٟؿغة لؤلمً
اإلاجخمعي .
ؤما الفصل الثاوي ُٞ:دخىي صعاؾت جدلُلُت إلاىا ٘٢الخىانل وألامً اإلاجخمعي ,خُض جُغ٢ىا في
اإلابدض ألاوإللي ألاَغ الى٣ضًت لؤلمً اإلاجخمعي  ,وعبُىاَا بضو ٫الخلُج ٦ظل ٪جُغ٢ىا بلي مٟهىم الامىىت
وفي ألازحر ج٩لمىا ٖلي ألامً اإلاجخمعي وجإزغٍ بمىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ,وطل ٪مً اظل عبِ اإلاىيىٕ
ببًٗه البٌٗ وفي اإلابدض الشاوي جُغ٢ىا بلُةي صًىلىظُا مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وٖال٢تها باألمً
اإلاجخمعي وَىا ج٩لمىا ٖلي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وٖال٢تها باإلاجخم٘ الخلُجي ٦,ظل ٪جُغ٢ىا بلي جإزحر
اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلي ألامً اإلاجخمعي في صو ٫الخلُج و٢مىا بظ٦غ ،وؾاثل
مؿخسضمي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في تهضًض ألامً اإلاجخمعي لضو ٫الخلُج ؤما في اإلابدض ألازحر ٣ٞض
جُغ٢ىا بلُاألَغ الؿُاؾُت وألامىُت إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في صو ٫الخلُج ؤي ما ٌٗغ ٝبالخإزحراث
الؿُاؾُت وألامىُت ,و٦ظل٢ ٪ضمىا ؾلبُاث واًجابُاث مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
ؤماالفصل الثالث ٣ٞ:ض جُغ٢ىا بلي الغَاهاث والاؾتراجُجُاث إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي و٢ؿمىا
الٟهل بلي ؤعبٗت مباخض ,اإلابدض ألاوً ٫ضعؽ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي والخدىالث في صو ٫الخلُج ,ؤما
اإلابدض الشاوي ُٞضعؽ مساَغ مىا ٘٢الخىانل في صو ٫الخلُج و٢ض جُغ٢ىا ُٞه بلي ٖضة ؤػماث ,ؤما
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اإلابدض الشالض ُٞضعؽ الش٣اٞت الؿُبراهُت بك٩ل ٖام وفي صو ٫الخلُج بك٩ل زام ,ؤما في اإلابدض
الغاب٘ ٣ٞض جُغ٢ىا بلي الاؾتراجُجُاث الكاملت إلاىاظهت مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بك٩ل ٖام وفي صو٫
الخلُج بك٩ل زام .
خدوي الدزاست :
ؾجر٦ؼ في َظٍ الضعاؾت ٖلي مضي جإزحر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلي ألامً اإلاجخمعي ,في الضو٫
الخلُجُت ,وبالخالي ٞالضعاؾت مغ٦ؼة ٖلي مىُ٣ت الخلُج الٗغبي .ؤما الخضوص الؼمىُت للضعاؾت ٣ٞض
جغ٦ؼث مً 2012م بلى 2017م وَى الؼمً الظي قهضث ُٞه مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي اهدكاعا ٦بحر في
صو ٫الخلُج الٗغبي .
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الفصل ألاوٌ
جمه ـ ـ ــُد:
ل٣ض اؾخُإ ؤلاوؿان ؤن ًُىع هٟؿه ٖبر ألاػمىت والٗهىع وطل ٪خؿب مجمىٖت مً الخ٣ىُاث التي ؾاَم في
جُىٍغَا َظا الٗ٣ل البكغي ومً بحن َظٍ الخ٣ىُاث ج٣ىُت الاجها ٫التي اؾخُإ ؤن ًُىعَا بما ًدىاؾب م٘
خاظاجه ،واؾخُإ الىنى ٫بلي َغ ١لخىنُل اإلاٗلىماث مً م٩ان ألزغ بك٩ل ؾغَ٘ ظضا و٧اهذ الخاظت بلي جضوًٍ
اإلاٗلىماث وجى٣لها مً ؤَم الهٗىباث التي واظهخه .
و في ٖهغها َظا ٌؿخسضم ؤلاوؿان خالُا ال٨شحر مً ؤهٓمت اإلاٗلىماث بحن ألاظهؼة اإلاسخلٟت في جىا٢ل اإلاٗلىماث،
وٖىض ازترإ قب٨ت الاهتراهذ خضزذ زىعة ج٣ىُت وج٨ىىلىظُت ٦بحرة اؾخُاٖت ؤن جغبِ ظمُ٘ مىاَ ٤الٗالم مٗا ٖلي
الغٚم مً الخىاظؼ الُبُُٗت والؿُاؾُت التي جٟهل بُجها ول٣ض مغث َظٍ الخ٣ىُاث بمغاخل ختى ونلذ بلي الك٩ل
الظي هغاٍ آلان ،خُض ؤنبذ ؤلاوؿان ٢ضعا ٖلي الىنى ٫بلي ؤًت مٗلىماث ًغٍضَا باؾخسضام ظهاػ نٛحر ًدمله في
ظُبه. 1
اإلابدث ألاوٌ :الثىزة الخلىُت وظهىز مىاكع الخىاصل الاحخماعي :
بن ْهىع مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وٞغث ٞخدا جاعٍسُا ه٣ل ؤلاٖالم بلي ؤٞاٚ ١حر مؿبى٢ت وؤُٖي مؿخسضمُه
ٞغم ٦بري للخإزحر والاهخ٣اٖ ٫بر الخضوص بال ع٢ابت بال بك٩ل وؿبي مدضوص ولهظا جشحر ٖال٢ت مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي باإلٖالم بق٩الُاث ٖضة ال ًم ً٨ازتزالها في البٗاص الخ٣ىُت اإلاؿخدضزت في مجا ٫البض والخل٣ي  ،بط ججٗلها
ٖامال مدضصا لخدىالث الش٣اُٞت وحؿدبٗض ؤهماٍ الخىانل الجضًض.1
اإلاطلب ألاوٌ  :مفهىم شبىت الاهررهذ
٧لمت الاهترهذ  internetمك٩لت مً ظؼؤًً الجؼء ألاو inter ٫ؤنله ال٩لمت التي اقغها لحها ؾاب٣ا inter
 connexionوحٗني عبِ ؤ٦ثر مً ش يء ب بًٗه البٌٗ والجؼء الشاوي  netوانلها  networkوحٗني قب٨ت٦ ،ما
ًُلٖ ٤لى الاهترهذ ٖضة حؿمُاث مجها  the netوالكب٨ت الٗاإلاُت  world netؤو الكب٨ت الٗى٨بىجُت ، the webؤو
الُغٍ ٤الال٨ترووي الؿغَ٘ للمٗلىماث  electronic super higwayوهي ٖباعة ًٖ قب٨ت خاؾىبُت ٖمال٢ت جخ٩ىن
مً قب٩اث انٛغ خُض ًم ً٨ألي شخو مخهل باالهترهذ ؤن ًخجى ٫في َظٍ الكب٨ت وان ًدهل ٖلي ظمُ٘
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اإلاٗلىماث اإلاخىٞغة يمً َظٍ الكب٨ت.2
بن قب٨ت الاهترهذ هي الخُىع الُبُعي الؾخسضام الكب٩اث الىاؾٗت خُض ًخم عبِ الٗضًض مً قب٩اث
ال٨مبُىجغ الىاؾٗت م٘ بًٗها البٌٗ لخ٩ىًٍ قب٨ت الاهترهذ ،وفي ؤًامىا الخالُت ؤنبدذ قب٨ت الاهترهذ جهل
ؤال ٝالكب٩اث الىاؾٗت م٘ بًٗها والتي جمخض إلاؿاخاث ظٛغاُٞت و٢ض ؤنبدذ الاهترهذ خالُا مً ؤَم وؾاثل
الاجها ٫وجباص ٫اإلاٗلىماث خى ٫الٗالم. 3
اإلاطلب الثاوي :العىإلات ويوزَا في ظهىز مىاكع الخىاصل الاحخماعي :
 /1العىإلات:
لٛت :الٗىإلات هي الترظمت الخغُٞت ل٩لمت "" globalisationوَظٍ ال٩لمت حٗني بُٖاء الص يء نٟخه الٗاإلاُت،
والخغوط به مً هُا ١اإلادلُت ؤو ؤلا٢لُمُت.
وانل َظٍ ال٩لمت باالهجلحزًت َى " "globeوحٗني ٦غة ،ؤو ٦غة ظٛغاُٞت ،ؤو ؤي ظؿم بك٩ل ٦غوي .وهي مكخ٣ت
مً الالجُيُت ،مً ٧لمت " "globueوالاقخ٣ا ١الاهجلحزي ل٩لمت "."globalization
وظاء في اإلاعجم  webstersبن مهُلر الٗىإلاتٌٗ :ني ا٦دؿاب الص يء َاب٘ الٗاإلاُت ،وبسانت ظٗل هُا١
الص يء ؤو جُب٣ه ٖاإلاُا.1
انُالخا :ل٣ض ْهغث الٗىإلات في ؤصبُاث الٗلىم الاظخماُٖت ٦إصاة جدلُلُت لىنٖ ٠ملُاث الخُٛحر في مجاالث
مسخلٟت ول٨جها لِؿذ مٟهىم مجغص ،وبهما لٗملُت مؿخمغة ًم ً٨مالخٓتها في اإلاجا ٫الؿُاس ي ؤو الا٢خهاصي ؤو
الش٣افي ؤو الاجهاالث....الخ.
بن نُاٚت مٟهىم واضر ومدضص للٗىإلات ٌٗض مؿإلت نٗبت للٛاًت هٓغا لخٗضص مٟهىماتها وازخالٞها بازخالٝ
الباخشحن واججاَاتهم ٞ،الٗىإلات جه ٠وحٗغ ٝمجمىٖت مً الٗملُاث ،حُٗي مٗٓم ؤهداء الٗالم ولظلٞ ٪الٗىإلات
بٗض م٩اوي ٦،ما بجها جخًمً حٗمُ٣ا في مؿخىٍاث الخٟاٖل والاٖخماص اإلاخباص ٫بحن الضو ٫واإلاجمٗاث التي حك٩ل
الٗالم. 2
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ٞالٗىإلات بطا هي ججؿُض للخُىعاث الخُاجُت وال٨ٟغٍت والخ٨ىىلىظُت اإلاخالخ٣ت واإلاخالخمت ،التي جاصي بلي
اه٨ماف الٗالم مً خُض اإلا٩ان والؼمان ،وبالخالي ػٍاصة وعي ألاٞغاص ٞهي خ٣ُ٣ت خُاجُت ظضًضة ولها ٖال٢ت ب٩ل زىعة
مٗلىماجُت مً خُض الؿبب والىدُجت. 3
ل٣ض قهضث ٖ٣ىص الشماهِىاث والدؿُٗىاث مً ال٣غن  20جغ٦حزا ملخىْا ٖلي مىيىٕ اإلاٗغٞت وٖال٢تها بشىعة
الخ٨ىىلىظُا والجهاالث مً هاخُت وٖال٢تها بدىامي اإلاجخم٘ ؤإلاٗلىماحي مً هاخُت ؤزغي ،و٢ض ظاء طل ٪مهاخبا
للىعي ال٩امل باألَمُت الىُُْٟت للمٗغٞت والىاجج بضوعٍ ًٖ حٛلٛل ج٣ىُاث اإلاٗلىماث والاجهاالث في بيُت الخُاة
الاظخماُٖت ،وجد٨مها بك٩ل ًٖىي بكب٨ت الٗال٢اث الاظخماُٖت لئلوؿان اإلاٗانغ مما ؾاٖض ٖلي ْهىع اإلاجخم٘
ؤإلاٗلىماحي َظا بلي ظاهب ٖىامل صولُت ؤزغي ؤَمها ْاَغة الٗىإلات ،ومً اظل حؿهُل ٞهم ال٣هض مً الٗىإلات التي
خملذ لىا مٗها مٟهىم اإلاجخم٘ ؤإلاٗلىماحي بن ظاػ َظا الخٗبحر ٞلبضا مً الخٗغٍ ٠بجىَغ َظا اإلاجخم٘ ٞ،هى خؿب
عؤَي الٗضًض مً الباخشحن "اإلاجخم٘ الظي جخاح ُٞه ل٩ل ٞغص ٞغنت الخهىٖ ٫لي مٗلىماث مىز٣ت مً ؤي ق٩ل ولىن
ومظَب واججاٍ مً ؤي صولت مً صو ٫الٗالم صون اؾخصىاءٖ ،بر قب٩اث اإلاٗلىماث الضولُت ب ٌٛالىٓغ ًٖ البٗض
الجٛغافي وبإ٢ص ى ؾغٖت وفي الى٢ذ اإلاىاؾب للمكاع٦ت في ٖملُت الخباص ٫ؤلاٖالمي " و٢ض هالذ ْاَغة الٗىإلات
وججلُاتها الاجهالُت واإلاٗلىماجُت والش٣اُٞت اَخماما ٦بحر لخإزحرَا ٖلى وْاث ٠الاجها ٫وؤلاٖالم في مجخم٘ اإلاٗلىماث
خُض ج٣ىم ٖلى الاعجباٍ الكضًض بحن صو ٫الٗالم ٖبر اؾخسضام ج٨ىىلىظُا الاجها ٫و٢ض ؤصي طل ٪بلي جدىٍل الٗالم
بُابٗه اإلااصي بلي ٖالم ع٢مي واٞتراض ي ،خُض اهخ٣لذ ٧اٞت مجاالث الخُاة لخإزظا َاب٘ ع٢مُا ًضوع في ٞل ٪الًٟاء
الال٨ترووي ٦ما قهض الٗالم اججاَا الهدكاع اإلاىظت الضًم٣غاَُت والخىظه هدى ا٢خهاص الؿى ١و٧ان لظل ٪اوٗ٩اؾاث
ٖلي الُ٣م واإلاٗخ٣ضاث وألا٩ٞاع. 1
و٦ىدُجت لظل ٪جًاثل صوع الخضوص الؿُاؾُت لخهبذ ماقغ ٖلى اعض ي الضو ِ٣ٞ ٫خُض ؾاٖضث الٗىإلات ٖلى
الشىعة ؤلاٖالمُت وجىىٕ وؾاثل الاجهاٞ ٫ىدً وِٗل الُىم ٖهغ الخ٨ىىلىظُاث واإلاٗلىماث والخىانل الاظخماعي.
ومً الخعسٍف اإلاخعدية التي جمثل جُازاث مسخلفت هي:
ؤهخىوي ظُض ًجز ٖام 1990م :الٗىإلات بإجها مغخلت ظضًضة مً مغاخل بغوػ وجُىع الخضازت ،جخ٩ازٞ ٠حها الٗال٢اث
الاظخماُٖت ٖلى الهُٗض الٗالمي ،خُض ًدضر جالخم ٚحر ٢ابل للٟهل بحن الضازل والخاعط وٍخم ٞحها عبِ اإلادلي
3
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والٗالمي بغوابِ ا٢خهاصًت وز٣اُٞت وؾُاؾُت واظخماُٖت.
ً٣ى ٫ا٦بر اخمض ومي ؾدىجغ صوهان في ٖام 1994م ؤهىا وؿخسضم انُالخا الٗىإلات ليكحر بها ؤؾاؾا بلي
الخُىعاث الؿغَٗت في الخ٨ىىلىظُا الاجهاالث واإلاىنالث واإلاٗلىماث ،والتي ٢غبذ ؤ٢ص ى ؤن٣إ الٗالم مً بًٗها
ختى ؤنبدذ ٢غٍبت اإلاخىاو. ٫
ؤما مال٩ىم والتر مال٦ ٠خاب الٗىإلات ٖام 1995م ُٗٞغٞها بإجها ٧ل اإلاؿخجضاث والخُىعاث التي حؿعى ب٣هض
ؤو بضون ٢هض بلي صمج ؾ٩ان الٗالم في مجخم٘ ٖالمي واخض.
وَٗغٞها هىٍىٖ :ٜلى ؤجها ٖباعة ًٖ جًاٖ ٠الغوابِ والاعجباَاث بحن اإلاجخمٗاث ،بك٩ل ًغجب وٍىًم هٓام
الا٢خهاص الخالي٦ ،ما ؤجها جه ٠الٗملُاث التي مً زاللها جٟغػ ال٣غاعاث وألاخضار وألاوكُت التي جدضر في اخض
ؤظؼاء الٗالم ،هخاثج مهمت لؤلٞغاص واإلاجخمٗاث في بُ٣ت ؤظؼاء الٗالم.2
ومً الخٗغٍٟاث الخالُت ه٣ى ٫بان الٗىإلات ٧ان لها الضوع ال٨بحر في ْهىع مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وطل ٪مً
زال ٫الاهدكاع مً الجؼء بلي ال٩ل ؤي الاهدكاع الٗمىصي والاهدكاع ألا٣ٞي.
ٞالٗىإلات هي اإلادغ ٥الغثِس ي الظي ؾاَم في ْهىع َظا ؤلاٖالم الجضًض والظي ٌؿمى بكب٩اث ومىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ٣ٞ،ض جُىعث َظٍ اإلاىا ٘٢مً الاؾخسضام الًُ ٤بلي الاؾخسضام الىاؾ٘ والكامل و٧ل طل ٪بًٟل
الٗىإلات.
اإلاطلب الثالث :ماَُت الخفاعلُت في وسائل ؤلاعالم:
وهي ٢ضعة اإلاخل٣ي ٖلي اإلاكاع٦ت في البِئت الىؾُُت لئلٖالم والخإزحر ٖلحها بالخٟاٖل م٘ ألاظهؼة بما ًد ٤٣جلبُت
ازخُاعاجه واإلاكاع٦ت م٘ ال٣اثم باالجها ٫في بىاء اإلادخىي وج٣ضًمه ،وال٣ضعة ٖلي الخجى ٫الخغ في اإلادخىي
والازخُاعاث اإلاخٗضصة التي ًخمحز بها َظا اإلادخىي لخلبُت خاظت اإلاخل٣ي بلي مدخىي طو زهاثو مُٗىت ،وفي بَاع
الضٖم الٟني الخٟاٖلي. 1
ًغي ٞلُضمان ؤن الخٟاٖلُت مٟهىم ؤزغ ٚحر َغ ١الىنى ٫والخجى ٫في ٢اٖضة البُاهاث الال٨تروهُت ،بٟٗالُت بحن
ؤال ٝالهىع والُٟضًىَاث والىهىم في الخال٦ ٠مهضع واخض للمٗلىماث.
2
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َظا وجهى ٠اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت يمً مىا ٘٢الجُل الشاوي وٍب ( )2.0ألجها ؤجذ مً مٟهىم بىاء مجخمٗاث "
بدض ٌؿخُُ٘ اإلاؿخسضم الخٗغ ٝبلي ؤشخام لضحهم اَخماماث مكتر٦ت في قب٨ت الاهترهذ ،والخٗغٖ ٝلي اإلاؼٍض مً
اإلاىا ٘٢في اإلاجاالث التي تهمه ،ومكاع٦ت نىعٍ ومظ٦غاجه وملٟاجه م٘ الٗاثلت ألانض٢اء وػمالء الٗمل ،وم٘ الخُىع
الظي ٌكهضٍ الٗالم في مجا ٫الخ٣ىُت والاجهاالث اهدكغث اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت وطإ نِذ َظٍ اإلاىا ٘٢بحن
اإلاجخمٗاث والكباب بك٩ل ٦بحر في ؤهداء الٗالم لخهبذ ألاقهغ اؾخسضاما في الٗالم بحن مغجضي الاهترهذ. 2
الاجصاٌ الخفاعلي:اعجبِ الاجها ٫بك٩ل وزُ ٤بخُىع اؾخسضام ألاٞغاص والجماٖاث لخ٨ىىلىظُا الاجها ٫الخضًض
وزهىنا الاهترهذ ،وَب٣ا للخضماث التي ً٣ضمها هٓام الاجهاٖ ٫بر الاهترهذ وجب٘ لؤلٚغاى التي ٌؿتهضٞها ألاٞغاص
مً زال ٫اؾخسضامهم له خُض جتر٦ؼ في زالزت زضماث عثِؿُت ً٣ضمها الاهترهذ إلاؿخسضمي َظٍ الكب٨ت :
-1الاجصاٌ :خُض ًخم الاجها ٫بإق٩ا ٫ومىا ٠٢مسخلٟت مً ٞغص ألزغ ،ؤو مً ٞغص لجماٖت ؤو ظماٖاث ؤزغي،
و٢ض ًخم ألٚغاى بدشُت ؤو شخهُت ،ولالجها ٫الجماعي ؤو جباص ٫الخىاع والى٣اف.
-2الخفاعل  :ألاٞغاص ًلجئىن الؾخسضام الاهترهذ مً اظل الاجها ٫والدؿلُت ؤو الخٗلم وٚالبا ما ًخم اللجىء
ألٚغاى اظخماُٖت ٧الخش.٠ُ٣
-3ؤلاعالم واإلاعلىماث الالىرروهُتٞ :األٞغاص ٌؿخسضمىن الاهترهذ وكغ واؾترظإ اإلاٗلىماث التي حُٛي مجا ٫واؾ٘
مً ألاوكُت ؤلاوؿاهُت واإلاٗغُٞت.3
اإلابدث الثاوي :مىاكع الخىاصل الاحخماعي علي الشبىت العىىبىجُت:
بن الًٟاء الؿُبراوي َى وًَ ظضًض ال ًيخمي بلي الجٛغاُٞا وال بلي الخاعٍش وَى وًَ بضون خضوص وبضون طا٦غة
وبضون جغار ،اهه الىًَ الظي جبيُه قب٨ت الاجها ٫اإلاٗلىماجُت الال٨تروهُت،التي ؤنبذ لها جإزحر متزاًض ٖلي ؤلاٞغاص
والضو ٫و٦ظا ٖلي
بيُت الخغ٧اث الاظخماُٖت ،وٍدباًً مٟهىم مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بدؿب ازخال ٝالخ٣ل اإلاٗغفي للباخشحن ،خُض
جىضعط في بَاع الظي َغؤ ٖلي جُبُ٣اث الجُل الشاوي للىٍب الظي ؤيا ٝاإلاحزة الخٟاٖلُت وبم٩اهُت اإلاكاع٦ت في
جإؾِـ مدخىي الكب٩اث الاظخماُٖت .1
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 - 3عبد الحمٌد محمد،مرجع سبق ذكره،ص.54
 - 1صادق عباس مصطفى ،الصحافة والكمبيوتر( ،دار العربٌة للعلوم،بٌروت،ط7772، 7م)،ص.47
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اإلاطلب ألاوٌ :وشأة وجطىز مىاكع الخىاصل الاحخماعي:
بن ْهىع مىا ٘٢الخىانل هخج ًٖ وظىص قب٨ت الاهترهذ الٗاإلاُت ،وبالخالي َظا الٓهىع وٞغ ه٣لت جاعٍسُت في
مجا ٫الخىانل البكغي ،واؾهم في ه٣ل ؤلاٖالم بلي ؤٞاٚ ١حر مؿبى٢ت وؤُٖذ مىا ٘٢الخىانل و قب٩اجه
اإلاؿخسضمحن ٞغم ٦بري للخإزحر والاهخ٣اٖ ٫بر الخضوص ،وبال ع٢ابت بال بك٩ل وؿبي ؤو مدضوص ،وٖلُه ٞان وكإة جل٪
اإلاىا ٘٢والكب٩اث ٢ض مغث بمغاخل مخٗضص هىضخها ٦ما ًلي :
اإلاسخلت ألاولى:
بضؤث َظٍ اإلاغخلت م٘ ْهىع مجمىٖت مً اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت ؤوازغ الدؿُٗىاث مشل ٖ classmates.comام
 1995للغبِ بحن ػمالء الضعاؾت ،ومىٖ sixdegees.com ٘٢ام  1997خُض ع٦ؼ اإلاىٖ ٘٢لي الغوابِ اإلاباقغة بحن
ألاشخام ،وْهغث في جل ٪اإلاىا ٘٢اإلالٟاث الصخهُت للمؿخسضمحن وزضمت بعؾا ٫الغؾاثل الخانت إلاجمىٖت مً
ألانض٢اء ،وْهغ ؤًًا ٖضة مىا ٘٢ؤزغي مشل "الً ٠ظىع ها ٫ومى٦" ٘٢إي وعلض" ٖام  1999و٧ان ابغػ ما ع٦ؼث
ٖلُه مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في بضاًتها زضمت الغؾاثل ال٣هحرة والخانت باألنض٢اء وَظا ما ٖغ ٝباإلاغخلت
ألاولى.2
اإلاسخلت الثاهُت :
وزالَ ٫ظٍ اإلاغخلت بضؤث مجمىٖت مً الخُبُ٣اث ٖلي الىٍب ( مضوهاث ،مىا ٘٢اإلاكاع٦ت ،الىؾاثِ اإلاخٗضص
وٚحرَا )...وزالَ ٫ظٍ اإلاغخلت جبلىعث بغمجُاث (الىٍب  )2التي اَخمذ بخُىٍغ الخجمٗاث الاٞترايُت مغ٦ؼة ٖلي
صعظت ٦بحرة مً الخٟاٖل والاهضماط و الخٗاون ،و٢ض اعجبُذ َظٍ اإلاغخلت بك٩ل ؤؾاس ي بخُىٍغ زضمت قب٨ت
الاهترهذ ،وحٗخبر مغخلت ا٦خما ٫الكب٩اث الاظخماُٖت ،وٍم ً٨ؤن هاعر لهظٍ اإلاغخلت مً اهُال ١مى – ٘٢ماي
ؾبِـ -وَى اإلاى ٘٢ألامغٍ٩ي اإلاكهىع ،زم مى ٘٢الٟاٌؿبىٖ ٥ام 2003م .
وهالخٔ اهه ٢ض قهضث اإلاغخلت الشاهُت مً جُىع اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت ؤلا٢با ٫اإلاتزاًض مً ٢بل اإلاؿخسضمحن ٖلي
مىا ٘٢الكب٩اث الٗاإلاُت ،وجىاؾب طل ٪م٘ جؼاًض مؿخسضمي الاهترهذ ٖلي مؿخىي الٗالم
اإلاسخلت الثالثت:
- 2بنان الدخٌل و مشاعل البشٌر ،بحث المواقع االجتماعية وتأثيرها علي المجتمع السعودي (،الرٌاض 7772،م7572-هـ،).ص.92
للمزٌد انظر إلً دورٌة إعالم الشرق األوسط بعنوان :مواقع التواصل االجتماعي وتشكيل الوعي السياسي ،حمدي احمد عمر علً
7775،م.
كذلك :عمر عبد الحكٌم عبد هللا :دور وسائل اإلعالم في تكوين الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي:رسالة ماجستٌر غٌر منشورة،
(معهد البحوث والدراسات القاهرة7772 ،م).07-45،
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وحٗخبر اإلاُالص الٟٗلي إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٦ما وٗغٞها الُىم و٧ان طل ٪م٘ بضاًت ٖام 2002م خُض ْهغ
مىٞ" ٘٢غن صٌؿتر" الظي خ ٤٣هجاخا صٚ ٘ٞىٚل بلي مداولت قغاثه ؾىت2003م ،وفي الىه ٠الشاوي مً هٟـ
الٗام ْهغ في ٞغوؿا مى " ٘٢ؾ٩اي عو٦ "٥مىهت للخضوًٍ ،زم جدى ٫بك٩ل ٦لي الي قب٨ت اظخماُٖت  ،2007و٢ض
اؾخُإ مى" ٘٢ؾ٩اي عو "٥جد ٤ُ٣واؾ٘ لُهل ٖام 2008م بلي اإلاغ٦ؼ الؿاب٘ في جغجِب اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت و٣ٞا
لٗضص اإلاكتر٦حن.
وم٘ بضاًت  2005م ْهغ مى" ٘٢ماي ؾبِـ" ألامغٍ٩ي الكهحر الظي جٟىٖ ١لي ٚىٚل في ٖضص مكاَضاث
نٟداجه ،وَٗخبر مى" ٘٢ماي ؾبِـ" مً ؤواثل اإلاىا ٘٢الظخماُٖت وؤ٦برَا ٖلي مؿخىي الٗالم ومٗه مىاٞؿه الكهحر
ِٞؿبى ،٥والظي ٧ان ٢ض بضاء في الاهدكاع اإلاخىاػي م٘ "ماي ؾبِـ"ٖ ،ام 2007م ٞإجاخذ جُبُ٣اث للمُىعًٍ،
وَظا ؤصي بلي ػٍاصة ٖضص مؿخسضمي "ِٞؿبى "٥بك٩ل ٦بحر ،وٖلي مؿخىي الٗالم وهجر في الخٟىٖ ١لي مىاٞؿه
"ماي ؾبِـ" ،وؤًًا ْهغث ٖضة مىا ٘٢ؤزغي مشل "جىٍتر" "اوؿخٛغام" "ًىجىب" ...الخ لدؿخمغ ْاَغث مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي في الخىىٕ والخُىع بلي ًىمىا َظا. 1
اإلاطلب الثاوي :مفهىم مىاكع الخىاصل الاحخماعي وزصائصها:
 )1مفهىم مىاكع الخىاصل الاحخماعي:
حٗغ ٝمىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلي ؤجها مىٓىمت مً الكب٩اث الال٨تروهُت ٖبر الاهترهذ ،جدُذ للمكترٞ ٥حها
بوكاء مى ٘٢زام به ،ومً زم عبُه مً زال ٫هٓام اظخماعي ال٨ترووي م٘ ؤًٖاء آزغًٍ لضحهم الاَخماماث
والهىٍاث هٟؿها .
ول ً٨جل ٪اإلاىا ٘٢جُىعث م٘ الؼمً لخهبذ ٖلي ق٩ل مىا٦ ٘٢بحرة جًم في مدخىاَا ال٨شحر مً الهٟداث
الصخهُت للمكتر٦حنً ،خم بوكائها ب ؾهىلت بضال مً بوكاء مى ٘٢مخ٩امل ،وجدمل ج٩لٟخه ،وبالخالي اهخ٣لذ جل٪
اإلاىا ٘٢لخهبذ مىاَ ٘٢امت مشل مى ٘٢الِٟؿبى ٥و جىٍتر وٚحرَم .
وبالخالي ٞان مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؤزظث جُلٖ ٤لي ؤهٓمت ال٨تروهُت اظخماُٖت ٖلي الاهترهذ ،وحٗخبر
الغ٦حزة ألاؾاؾُت لئلٖالم الجضًض ؤو البضًل ،التي جدُذ لؤلٞغاص والجماٖاث الخىانل ُٞما بُجهم ٖبر َظا الًٟاء
الاٞتراض ي.1

 -1بنان الدخٌل ومشاعل البشر ،مرجع سبق ذكره،ص.04-05
للمزٌد انظر :دور مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرفة بالقضايا السياسية لدى الشباب الجامعي األردني ،اشرف عصام فرٌد
صالح ،رسالة لنٌل شهادة ماجستٌر فً اإلعالم (،جامعة الشرق األوسط ،كلٌة اإلعالم7777 ،م) ،ص .797-77
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 -نادٌة بن ورقلة ،شبكة التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي واالجتماعي لدى الشباب العربي( ،رسالة ماجٌستر ،جامعة الجلفة،د.ت) ،ص.74
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و٢ض ؤحى مٟهىم مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً مٟهىم قب٨ت الاهترهذ الٗامتٞ ،هى مهُلر ٌكحر بلي جل ٪اإلاىا٘٢
ٖلي قب٨ت الاهترهذ والتي ْهغث م٘ ما ٌٗغ ٝبالجُل الشاوي للىٍب (وٍب )2خُض جدُذ الخىانل بحن مؿخسضمحها في
بِئت مجخم٘ اٞتراض ي ،وجدىىٕ ؤق٩ا ٫وؤَضا ٝجل ٪اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت ٞبًٗها ٖام حهض ٝبلي الخىانل الٗام
وج٩ىًٍ الهض٢اث خى ٫الٗالم ،وبًٗها ألازغ ًخمدىع خى ٫ج٩ىًٍ قب٩اث اظخماُٖت في هُا ١مدضوص ومىدهغ في
مجا ٫مٗحن مشل قب٩اث اإلادترٞحن ،وقب٩اث اإلاهىعًٍ ،وقب٩اث ؤلاٖالمُحن. 2
وَٗغ ٝالضًلمي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي باٖخباعَا قب٩اث جٟاٖلُت جدُذ الخىانل إلاؿخسضمحها في ؤي و٢ذ
ٌكاءون ،وفي ؤي م٩ان مً الٗالم ،خُض ْهغث ٖلي قب٨ت الاهترهذ مىظ ؾىىاث وجم٨جهم ؤًًا مً الخىانل اإلاغجي
والهىحي ،وجباص ٫الهىع وآلاعاء م٘ بم٩اهُاث جىَُض الٗال٢اث الاظخماُٖت بُجهم.
وٍغي اإلا٣ضاصي مٟهىم مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي باٖخباعَا ق٩ل مبؿِ مً ؤق٩ا ٫الخىانل ؤلاوؿاوي ألجها
حؿمذ بالخىانل م٘ ٖضص مً الىاؽ( ؤ٢اعب ؤنض٢اء وػمالء ...الخ) ًٖ َغٍ ٤مىا ٘٢وزضماث ال٨تروهُت جىٞغ ؾغٖت
جىنُل اإلاٗلىماث ٖلي هُا ١واؾ٘ٞ ،هي مىا ٘٢ال حُُٗ ٪مٗلىماث  ِ٣ٞبل جتزامً وجخٟاٖل ؤزىاء بمضاص ٥بخل٪
اإلاٗلىماث ،وبظل ٪ج٩ىن ؤؾلىب لخباص ٫اإلاٗلىماث بك٩ل ٞىعي ًٖ َغٍ ٤قب٨ت الاهترهذ.3
)2زصائص مىاكع الخىاصل الاحخماعي:
الخعسٍف بالراث :وهي الخُىة ألاولى للضزى ٫إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وهي بوكاء نٟدت مٗلىماث شخهُت،
وهي الهٟدت التي ًًٗها اإلاؿخسضم وٍُىعَا ،وٍ٣ىم بالخٗغٍ ٠بىٟؿه مً زال ٫الىو والهىعة والخٗلُ٣اث
والُٟضًىَاث وٚحرَا مً الىْاث ٠ألازغي
جىىًٍ مجخمع افرراض ي :حؿمذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي لؤلٞغاص مً ج٩ىًٍ وزل ٤نض٢اث ًباصلىجهم الاَخمام
واإلادخىيٞ ،هي حؿاَم في ججؿُض اإلاجخم٘ الاٞتراض ي اإلاخىاظض مىظ بضاًت جُبُ٣اث الاهترهذ ٚحر ؤن مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي صٖمذ الاجها ٫وَىعجه في مىٓىمت قبُ٨ت ال٨تروهُت ٖاإلاُت .
الخفاعلُت :مً ز ال ٫ؤن اإلاىا ٘٢جٟاٖلذ مىظ وظىصَا ٞهي جبني مً زاللها مهلخت مكتر٦ت طاث الاَخمام الىاخض
مشل الضًً ،الؿُاؾت،الا٢خهاص ،الش٣اٞتٞ ،الخٟاٖلُت جم ً٨اإلاخل٣ي في اإلاكاع٦ت ٖ٨ـ ؤلاٖالم ال٣ضًم.41
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 -راضً زاهر ،استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي ، (،مجلة التربٌة،العدد،74جامعة عمان األهلٌة).
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اإلاطلب الثاوي :مفهىم مىاكع الخىاصل الاحخماعي وزصائصها:
)1الفِيبىن:) facebook) :
ِٞؿبىَ ٥ى اخض مىا ٘٢الىانل الاظخماعي التي عٚم ؤن ٖمغَا ال ًؼٍض  13ؾىت ج٣غٍبا بال ؤجها ؤنبدذ ألاقهغ
وألا٦ثر اؾخسضما وجإزحرا ٖلي مؿخىي الٗالم ،وٍغظ٘ جاعٍش بوكاثه بلي ُٟٞغي ٖام  2004بىاؾُت الكاب ناخب 19
ؾىت ماع ٥ػو٦غبغ ٙوطل ٪في ٚغٞخه في ظامٗت َاعٞاعص ،و٢ض ٧ان اإلاى ٘٢في البضاًت مخاخا لُالب ظامٗت َاعٞاعص
 ِ٣ٞزم ٞخذ لُلبت الجامٗاث ألازغي ،وبٗضَا لُلبت الشاهىٍاث ولٗضص مدضوص مً الكغ٧اث ،زم ؤزحرا جم ٞخده ألي
شخو ًغٚب في ٞخذ خؿاب زام به(  )locke.2007وؤالن ًمل ٪اإلاى ٘٢ؤ٦ثر مً  2ملُاع مكتر ٥في جهاًت 2017
بمٗني ؤزغ ؤن شخو واخض مً بحن زمؿت ؤشخام ٖلي ألاعى لضًه خؿاب في مىِٞ ٘٢ؿبى ٥وبدىالي  75لٛت .2
وٍغي مسترٕ الِٟؿبى ٥بن َظا اإلاىَ ٘٢ى ٖباعة ًٖ خغ٦ت اظخماُٖت  social movementولِـ مجغص ؤصاث ؤو
وؾُلت للخىانل واهه ؾىٌ ٝؿُُغ ٖلي ٧ل هىاحي ألاوكُت الاظخماُٖت ٖلي الكب٨ت الٗى٨بىجُت .
)2جىٍرر ):)twitter
َى اخض مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،التي اهدكغث في الؿىىاث ألازحرة ،ولٗبذ صوع ٦بحرا في ألاخضار الؿُاؾُت
والاظخماُٖت في الٗضًض مً البلضان ،جىٍتر اؾمه مً مهُلر (جىٍذ) الظي ٌٗني ( الخٛغٍض)  ،واجسظ مً الٗهٟىع
عمؼا له ،وَى زضمت مهٛغة حؿمذ للمٛغصًً بعؾا ٫عؾاثل ههُت ٢هحرة ال جخٗضي ( 140خغ )ٝللغؾالت الىاخضة،
وٍجىػ للمغء ؤن ٌؿمحها هها مىظؼا لخٟانُل ٦شحرة ،وٍم ً٨إلاً لضًه خؿاب في مى ٘٢جىٍتر ؤن ًدبض ٫م٘ ؤنض٢اثه
جل ٪الخٛغٍضًاث مً زالْ ٫هىعٍ ٖلي نٟداتهم الصخهُت. 1
٧اهذ بضاًت مُالص َظٍ الخضمت الهٛحرة (جىٍتر) ؤواثل الٗام 2006مٖ ،ىضما ؤ٢امذ قغ٦ت ( )obviousألامغٍُ٨ت
ٖلي بظغاء بدض ازظ َظا اإلاى ٘٢باالهدكاع ،باٖخباعٍ زضمت خضًشت في مجا ٫الخضوٍىاث اإلاهٛغة ،وبٗضٍ ؤَلٖ ٤لُه
اؾم جىٍتر وطل ٪في اٞغٍل مً ٖام 2007م .
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وَى مى ٘٢ال ً٣ل ؤَمُت ًٖ الِٟؿبى ٥وَٗخبر اإلاىاٞـ ألا٦بر له .
)3الاويخغسام (: ) instagram
وَٗخبر قب٨ت َىاة الخهىٍغ بجضاعة ،وَى مى ٘٢مً اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت التي اؾخسضمذ خضًشا وَى ٖباعة ًٖ
جُبُ ٤في الهىاج ٠الظُ٦ت ًُلٖ ٤لُه اؾم الجُل الجضًض إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي والخالُت مً الىهىم
ال٨خابُت و٢ض اؾخدىطث ٖلُه قغ٦ت ِٞؿبى ٥م٣ابل  1ملُاع صوالع ،وؤنبدذ قٗبُت الاوؿخٛغام في جؼاًض واهدكاع
ًىما بٗض ألازغ و٢ض ؤجاح َظا الخُبُ ٤إلاؿخسضمُه بم٩اهُت مكاع٦ت الهىع وم٣اَ٘ الُٟضًى ال٣هحرةٞ ،هظا اإلاى٘٢
مؿدىض في ألاؾاؽ ٖلي َظًً الٗىهغًٍ و٢ض ؤَلَ ٤ظا اإلاى ٘٢في ؤ٦خىبغ ٖام 2010م ،و٧ان ٖباعة ًٖ مىً ٘٢دُذ
إلاؿخسضمُه الخ٣اٍ الهىع  ِ٣ٞوفي ٖام  2013جم جُىٍغ َظا الخُبُ ٤وججاوػ ٖضص مؿخسضمُه في هٟـ الٗام
( 300 )2013ملُىن مؿخسضم .
4الىاحياب (: ) WHATSAPP
َى جُبُ ٤بعؾاٞ ٫ىعي مدخ٨غ مخٗضص اإلاىهاث للهىاج ٠الظُ٦ت ،وٍم ً٨مً بعؾا ٫الُٟضًىَاث والىؾاثِ
الهىجُت ،جإؾـ مً َغ ٝألامغٍ٩ي بغٍان ؤ٦خىن وألاو٦غاوي ظان ٧ىم و٦الَما ٧ان ٌٗمل في ماؾؿت ًاَى! وٍ٘٣
م٣غَا في ٧الُٟىعهُا .وَٗخبر الىحؿاب مى ٘٢مً مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
)5الُىجىب):)youtube
ازخلٟذ آلاعاء خى ٫مى ٘٢الُىجىب وما بطا ٧ان َظا اإلاى ٘٢مى ٘٢جىانل ؤم ال ،خُض جمُل بٌٗ آلاعاء بلي اٖخباعٍ
مى ٘٢مكاع٦ت الُٟضًىَاث ٚ Vidéo sharing siteحر ؤن جهيُٟه ٦مى ٘٢مً مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي َى الخهيُ٠
الصخُذ وطل ٪خؿب اؾخسضاماجه.
٣ٞض جإؾـ مى ٘٢الُىجُىب ٦مى ٘٢مؿخ٣ل في الغاب٘ ٖكغ ُٟٞغي ٖام 2005م بىاؾُت زالزت مىْٟحن َم
ألامغٍ٩ي حكاص َحرلي ،و الخاًىاوي حكحن ،والبىٛالي ظاوص ٦غٍم الظًً ٌٗملىن في قغ٦ت  pay palاإلاخسههت في الخجاعة
الال٨تروهُت .
وٍ٣ىم مىً ٘٢ىجُىب ٖلي ٨ٞغة مبضثُت هي البض وَٗخبر ؤَم مىٖ ٘٢لي قب٨ت الاهترهذ مً زال ٫مكاع٦ت
الُٟضًىَاث التي جدمل ٖلُه ًىمُا ؾىاء ( ٞىُت ؤو ؾُاؾُت ؤو اظخماُٖت .)...
وَؿخُُ٘ مؿخسضمُه جدمُل وجباص ٫م٣اَ٘ الُٟضًى ،ووكغَا في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم في و٢ذ وظحز.1
 -1عباس مصطفى صادق ،اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات( ،دار الشروق عمان،ط7772 ،7م)،ص .772-770
التنشئة السياسية  :هً عملٌة ٌتم بمقتضاها تلقٌن األفراد القٌم والمعارف والمعاٌٌر واالتجاهات السٌاسٌة المستقرة ولها عدة اتجاهات.
للمزٌد انظر  :أ.فارح سماح ،التغيير االجتماعي والتنشئة السياسية،مجلة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة(،جامعة محمد خٌضر ،بسكرة،
قسم علم االجتماع العددان  ،9-7جوان 7772م)
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اإلابدث الثالث :الاججاَاث الىظسٍت في جفيير ألامً اإلاجخمعي :
ٌٗض مٟهىم ألامً مً اإلاٟاَُم الهٗبت واإلاٗ٣ضة ،خُض اعجبِ اإلاٟهىم الخ٣لُضي لؤلمً بالجاهب الٗؿ٨غي،
والتي ا٢خهغث ٖلي الخغوب والهغاٖاث وُُٟ٦ت اؾخٗما ٫الضولت لل٣ىة اإلاؿلخت إلاىاظهت َظٍ اإلاساَغ ،مما ؤصي بلي
بغوػ مٟهىم مىؾ٘ لؤلمً قمل ٧ل الجىاهب ال٢خهاصًت والٗؿ٨غٍت والاظخماُٖت ،وَى ما ؾى٣ضمه في ٞهلىا َظا
مً زال ٫ببغاػ مٟهىم ألامً اإلاجخمعي. 2
اإلاطلب ألاوٌ :اإلالازبت البىائُت :
جؼامً ْهىع البىاثُت م٘ جهاًت الشماهِىاث التي ق٩لذ ٖ٣بذ ٞكل الٗضًض مً الىٓغٍاث والتي حؿمى الىٓغٍاث
الخٟؿحرًت ،خُض ؤز٣ٟذ َظٍ الىٓغٍاث بالخيبا بجهاًت الخغب الباعصة ،في ْل ٢ىة ؤَغوخت البىاثُحن بؼٖامت (
وؤهضث) في جل ٪الٟترة زهىنا ما ًخٗل ٤بالشىعة التي ؤ٢ضم ٖلحها مُساثُل ٚىعباحكى.ٝ
٣ٞض ؤْهغث صعاؾاث وؤهضث 1992 A.Wandetم بان ألامً لِـ مؿالت خخمُت بل َى خالت بصعا ٥وان نىإ
ال٣غاع َم مً ًًٗىن َظا ؤلاصعاٞ ،٥اإلصعا ٥ألاو ٫ؾلمي وؤلاصعا ٥الشاوي ٞىيىي وَما هدُجخحن لئلصعا.٥
وبالخالي ٞان اإلاًٗلت ألامىُت لِؿذ ْاَغة خخمُت بل َى جهىع ٖ٣لي هاجج ًٖ بصعا ٥ناو٘ ال٣غاع وبالخالي
ًم ً٨بىاثه لهالر ألامً والؿلم ٖىى الخغب والجزإ ومىه ٞان ٚاًت ألامً خؿب وؤهضث َى ما جغٍض الضولت
جد٣ُ٣ه وٗٞله .
٦ما جخلخو ؤَغوخاث الىٓغٍت البىاثُت خى ٫ألامً في الى٣اٍ الخالُت:
بني الىٓام الضولي هي بني اظخماُٖت .
الٟىض ى الضولُت والبدض ًٖ اإلاهلخت وال٣ىة مً نىإ ال٣غاع.
البىاثُت جىُل ٤مً ٞغايُت ؤؾاؾُت بان الضو ٫هي التي جهى٘ اإلادُِ الضولي .
الكغوٍ اإلااصًت لِؿذ اإلادضص لؤلمً ٧ال٣ىة الا٢خهاصًت والٗؿ٨غٍت وبهما َىا ٥مدضصاث ؤزغي ٧الُ٣م ،مٗاًحر
ز٣اُٞت ،ؤلاًضًىلىظُت و الهىٍاث ب٩اٞت ؤهىاٖها ٦هىٍت الٟغص والتي حٗخمض ؤؾاؾا ٖلي اإلامحزاث الجؿضًت التي جمحز ٧ل
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٧اثً بكغي ٖلي ألازغ ،والهىٍت الىَىُت وال٣ىمُت ؤي َىٍت امت مً ألامم ؤو مجمىٖت مً اإلاجمىٖاث الش٣اُٞت صازل
صولت ٞاألمً ؤلهىٍاحي ٌٗض ٖىهغا ال ٚنى ٖىه مً ٖىانغ الجهًت الاظخماُٖت٧ ،ىن ألامً ؤلهىٍاحي ٢اثم ٖلي الاٖتزاػ
بالظاث الش٣اُٞت والخًاعٍت والاهٟخاح والخىاع م٘ الش٣اٞاث ألازغي .
ألا٩ٞاع جلٗب صوع مهم في جد ٤ُ٣ألامً والاؾخ٣غاع وج٣لُو الٗى ٠والخغوب ؤمىع ًم ً٨جد٣ُ٣ها بطا جمذ حُٛحر
َغٍ٣ت الخ٨ٟحر باليؿبت للضو ٫وبالخالي لهىإ ال٣غاع .
ٞالبىاثُت هجخذ في مداوع الهىٍت ،الخُاب الؿُاس ي ،الُ٣م الش٣اُٞت٧ ،ل َظٍ اإلاداوع هي التي جإزغ في الٗال٢اث
الضولُت وهي التي جغؾم مٗالم الجزإ والؿلم والاؾخ٣غاع .
الٟىض ى لِؿذ مُٗى مىيىعي بل َى ج٩ىًٍ طاحي وهي هخاط ال جًٗه الىخضاث الؿُاؾُت بل َى هخاط البنى
الاظخماُٖت ٞ ،الىٓام الضولي في خالت الٟىض ى ال ًم ً٨ؤن ٌك٩ل مجخم٘ٞ ،اإلاجخم٘ مىظىص ول ً٨الؿلُت اإلاىٓمت
للٗال٢اث ٚحر مىظىصة. 1
وبىاء ٖلي َظا ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ألاَغوخاث البىاثُت في ألامً ٢ض ؤخضزذ زىعة ٨ٞغٍت جىٓحري مً زال ٫بصزا٫
مخٛحراث ظضًضة لٟهم ؾلىُ٦اث الضو ،٫خُض ؤُٖذ الهبٛت الاظخماُٖت للٗال٢اث الضولُت مغ٦ؼة ٖلي الخُاب
الؿاثض صازل اإلاجخم٘ الظي ؾِؿاَم بك٩ل ٦بحر وٗٞا ٫في ٞهم ؾلىُ٦اث الضو.٫
اإلاطلب الثاوي  :مدزست هىبنهاغً
ج٣خبـ مضعؾت ٧ىبجها ًٚبك٩ل ٦بحر مً اإلا٣اعبت البىاثُت زانت في جهىعَا لؤلمً ٦بىاء اظخماعي والتر٦حز
ٖلي َىٍت الٟىاٖل ،وُُٟ٦ت حكُ٨لها إلاهلخهم ألامىُت ٦ .ما جمشل اإلاضعؾت ؤٖما ٫الباخشحن ؤمشا :٫باعي بىػان،
ؤو ٫وٍٟغ ،ظاب صي واًلض ،مىعجىُ٨لؿتروب وٚحرَم.2
جىؾُ٘ مٟهىم ألامً ٖىض ٧ىبجها: ًٚ
ا٢ترح باعي بىػان ٨ٞغة جىؾُ٘ و٢ضم اإلاداوع الغثِؿُت الخالُت اإلاخمشلت في ُ٢اٖاث ألامً:
الُ٣إ الؿُاس ي وٍم ً٨ج٣ؿُم البٗض الؿُاس ي بلي بٗضًً
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بٗض اليؿ ٤الضولي ( وخضة ،جٟاٖل ،بيُت )
بٗض اإلاؿخىي الضازلي ( خماًت ألاٞغاص ويمان ؤمجهم )
بن بٗض الىٓام الضولي ًبضو ؤ٦ثر ؤَمُت للخضًض ًٖ ألامً الضولي  ،الن خضوص ألامً الىَني مغجبُت ومٗغٞت
بالبيُت الٟىيىٍت للىٓام الضولي وَى قغٍ ًم٨ىه الخضًض ب٩ل مهضاُ٢ت ًٖ ألامً الىَنيٞ ،الىخضاث
الؿُاؾُت جخُىع في َظٍ البِئت وهي مهُ٩لت بهظا الىٓام في ق٩ل بيُت مؼصوظت خؿب "وؤهذ" ل ً٨حٗني
بازخهاع ُٚاب ؾلُت ٖاإلاُت مجؿضة في الخ٩ىمت .
٦ما ًم ً٨ؤلاقاعة ؤًًا بلي مك٩لت الخضوص في بَاع الُ٣إ الؿُاس ي ألمً الضولت ،خُض ججض ال٨شحر مً
الىخضاث الؿُاؾُت في اإلادُِ وزانت في بٞغٍُ٣ا والكغ ١ألاوؾِ نٗىباث ظمت لكغُٖت الخضوص اإلاىعوزت ًٖ
الاؾخٗماع
اللطاع العيىسي  :ألامً الٗؿ٨غي ًسو مؿخىٍحن :
٢ضعاث الدؿلر الهجىمي والضٞاعي للضو٫
مضع٧اث الضو ٫خى ٫بًٗها البٌٗ مً خُض هىٍاٍ الؿُاؾُت وألامىُت في ما ًسو هٓام واؾخ٣غاع الضو ،٫و٦ظا
ؤهٓمت الخ٨م وؤلاًضًىلىظُاث التي حؿخمض مجها قغُٖتها .
وٍغي باعي بىػان ؤن الضو ٫الهىاُٖت ًم ً٨في ؤي و٢ذ ؤن جخدىٖ ٫ىض الًغوعة الي صو ٫مىخجت لؤلؾلخت
ٞيؿُجها الهىاعي وجُىعَا الٗلمي واإلاٗغفي ٌؿمذ بظل. ٪
اللطاع الاكخصايي ً :غي باعي بىػان ؤن ألامً الا٢خهاصي للضولت ًخمدىع ؤؾاؽ خى٢ ٫ضعة الضولت ٖلى بلىٙ
اإلاىاعص اإلاسخلٟت واإلا٨ىُاث اإلاالُت الالػمت ويمان لؤلؾىا ١لخىٞحر مؿخىي مِٗكت مًمىن واؾخ٣غاع هٓام الخ٨م
وخ ماًت الا٢خهاص الىَني مً مسخل ٠التهضًضاث الىاظمت ًٖ الايُغاباث الاظخماُٖت ويٗ ٠الخماؾ ٪والخٟ٨ل
الاظخماعي٧ ،الٗ٣ىباث ويٗ ٠جىٞغ الثرواث اإلاسخلٟت.
اللطاع اإلاجخمعيً :خمدىع ألامً اإلاجخمعي ؤؾاؽ خى ٫اؾخمغاعٍت خُاة اإلاجخم٘ والضولت ،في الخضوص التي حؿمذ
بخُىع الُبُعي للمجخم٘ في لٛخه،ز٣اٞخه ،صًاهخهٖ ،اصجه وج٣لُضٍ و٧ل زهاثو َىٍخه الىَىُت  .وَٗخبر تهضًض ٧ل ما
ًخٗاعى م٘ الهىٍت الجماُٖت والش٣اُٞت للمجمىٖت بلي الخُغ. 1
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اللطاع البُئي  :باليؿبت للُ٣إ البُئي ٞاألمً ً٣ىم ٖلي وخضجحن مغظُٗخحن َما :
التهضًضاث الُبُُٗت والتهضًضاث الاظخماُٖت .
بدُض ججٗل الخًاعة ؤلاوؿاهُت في زُغ التهضًضاث ال٩ىهُت جخمشل ؤؾاؾا في الهؼاث ألاعيُت ووكاٍ البرا٦حن،
الًُٟاهاث ،الجٟا ،ٝوالخصخغ ،وجخمشل في التهضًضاث الاظخماُٖت ،ؤي في ٧ل ما ًًغ بالبِئت وؾلمتها وٍيخج ؤؾاؽ
ًٖ مسخل ٠ؤوكُت ؤلاوؿان ٧الخلىر ،اإلاىاص الُ٨ماثُت ،اؾخجزا ٝالثرواث الُبُُٗت بما ًدضر ايُغابا وبزال ٫في
الىٓام الُبُعي .

َض ٝالىٓغٍت َىا َى حُٛحر اإلاجخم٘ ٖلي ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث وألانٗضة ،وجد ٤ُ٣الخدغع البكغي ،واإلاىاػهت بحن
الخُبُ ٤واإلاماعؾت ،والجم٘ بحن اإلاٗغٞت والٛاًت ،والخى ٤ُٞبحن الٗ٣ل الىٓغي والٗملي ،والخ٣ُ٣ت والُ٣مت.
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اإلاطلب الثالث  :ملازبت ألامً ؤلاوياوي :
ل٣ض ٧اهذ ؤ٩ٞاع ألامً الخ٣لُضًت التي ق٩لتها الخغب الباعصة الي خض ٦بحر جخٗل ٤ؤؾاؾا ب٣ضعة الضولت ٖلي
مىاظهت التهضًضاث الخاعظُت ،بال اهه بٗض جهاًت الخغب الباعصة خضر جدى ٫في الخ٨ٟحر بكان ألامً بٗض الترا٦ماث
اإلاٗغُٞت والىٓغٍت والخُىعاث الخانلت صازل الىٓام الضولي ،ومً َىا ؤنبذ اإلاجخم٘ الضولي في خاظت ماؾت بلي
همىطط ظضًض لؤلمً خُض ؤنبدذ الخدضًاث والتهضًضاث ألامىُت جخجاوػ ٢ضعة الضولت بالغٚم مً بن َظٍ ألازحر ال
جؼا ٫اإلاؿئىلت ألاؾاؾُت ًٖ ألامً ،بال ؤجها ٦شحرا ما ٞكلذ في الىٞاء بالتزاماتها ألامىُت هٓغا لدؿاعٕ وجحرة الخدضًاث
والتهضًضاث ،بل ؤنبدذ في بٌٗ ألاخُان مهضعا لتهضًض باليؿبت إلاىاَىحها.1
وَظا ما ٌؿخىظب جدىٍل الاَخمام مً امً الضولت بلي امً ؤلاوؿان ٧ىن َظا ألازحر ؤنبذ الُىم م٨مال ألمً
الضولت وَٗؼػ خ٣ى ١ؤلاوؿان وٍ٣ىي الخىمُت البكغٍت ٞهى ٌؿعي لخماًت الىاؽ مً التهضًض والهغإ ب٩ل ببٗاصٍ
ومؿخىٍاجه.
خُض حكحر بٌٗ مُُٗاث وج٣اعٍغ ألامم اإلاخدضة اهه في الٟترة اإلامخضة بحن  1989م بلي ٚاًت 1998م قهض الٗالم
 61هؼإ مؿلر ٧اهذ ظمُٗها ؤَلُت وازيُه( ٖغُ٢ت ) وخغوب صازل الضو. ٫
لهظا ٞاهه ؤنبدذ الخاظت ماؾت إلٖاصة الىٓغ في مٟهىم ألامً مً الؿاخت الضازلُت والخاعظُت ،بالغٚم مً
الاٖترا ٝال٩امل بإَمُخه ويغوعجُه ؤي الاٖخماص ٖلي بٗضٍ ؤلاوؿاوي " "Humansucrityو٢ض بغػ مٟهىم ألامً
ؤلاوؿاوي م٘ جهاًت لخغب الباعصة ،والظي ٌك٩ل م٣اعبت قاملت لؤلمً بط اهه ال ً٣خهغ ٖلي التهضًضاث اإلاغجبُت باإلاجا٫
الٗؿ٨غي والا٢خهاصي  ،ِ٣ٞباٖخباعٍ م٣اعبت ظضًضة لُُٟ٨ت جد ٤ُ٣ؤلاخؿاؽ بالُمإهِىت ولِـ باؾخسضام مىُ٤
ؤلاصاعة الٗ٣الهُت للدؿلر ؤو خغ٧اث الاؾخ٣غاع ،بل ٢اثمت ٖلي ٞلؿٟت صًىامُُ٨ت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ؤي عبُها بمٟاَُم
ُ٦ىىهت ؤلاوؿان و٦غمخه وخ٣ه في الب٣اء في ٖالم امً واً٩ىلىجي ونخي .
و٧ان ؤو ٫اؾخٗما ٫عؾمي إلاٟهىم ألامً ؤلاوؿاوي في 1994م في ج٣غٍغ ناصع ٖم بغهامج الخىمُت لؤلمم اإلاخدضة
الظي خغعٍ ٧ل مً البا٦ؿخاوي (مدبىب الخ ) ٤الخاثؼ ٖلي ظاثؼة هىبل في الا٢خهاص ؾىت 1998م والهىضي
"ؤماعجُا ؾً " "." A.Sen
٣ٞض ٖغ ٝألامً ؤلاوؿاوي بإهه" :امً ؤلاوؿان بالضعظت ألاولى مً امً ألاعى وامً ألاٞغاص وامً ألامم،
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وألامً ً٩ىن مً زال ٫الخىمُت ولِـ ألاؾلخت وَى امً ألاٞغاص في ٧ل م٩ان". 2
ٞاألمً ؤلاوؿاوي ًىُل ٤مً ٨ٞغة ؤؾاؾُت مٟاصَا جىٞحر الاخخُاظاث ألاؾاؾُت لؤلٞغاص وَى قغٍ ؤؾاس ي
للمجخمٗاث وبضون جد ٤ُ٣ألامً ؤلاوؿاوي ال ًم ً٨جد ٤ُ٣ألامً ال٣ىمي ،وبالخالي ًم ً٨ال٣ى ٫بان ألامً
ؤلاوؿاوي ٌٗني الخدغع مً اإلاٗاهاث ؤلاوؿاهُت الىاججت ًٖ ال٩ىاعر ال٩ىهُت التي هي مً نى٘ ؤلاوؿان ٖلي
اإلاؿخىٍاث اإلادلُت وؤلا٢لُمُت والضولُت ،وَظا مً زال ٫التر٦حز ٖلي ؤن خماًت ألاٞغاص ال ًخد ٤٣مً زال ٫خماًت
الضولت ٧ىخضة ؤؾاؾُت.
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الفصل الثاوي
جمهُد:
ؤنبدذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مىا ٘٢بلؼامُت لضي الؿباب وألاٞغاص بكتى ؤٖماعَمٞ ،هم ًخىانلىن وَكاع٧ىن
بأعائهم ؾىاء بالىهىم ،ؤو الهىع ،ؤو الُٟضًىَاث،وٍبضو ؤن َظٍ اإلاىا٢ ٘٢ض ؤُٖذ لهظٍ الٟئت مً ألاٞغاص ظمُ٘
ألاولىٍاث التي ججٗلهمٌٗ ،برون ًٖ ؤعائهم وجىظهاتهم ،وم٣ترخاتهم ،وَم ًٟٗلىن طل ٪في ْل ؾُا٢اث الهضا٢ت
وخب الخٗغ ٝوجباص ٫ألا٩ٞاع ،وحٗض مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت الخضًشت التي ؾمدذ
للمالًحن مً البكغ مً الخىانل وجباص ٫الش٣اٞاث وألاٞغاص صون ؤن ًمىٗهم مً طلٖ ٪اث ٤وال ٖىامل ؾىاء ظٛغاُٞت
ؤو ٢اهىهُت ؤو ػمىُت ؤو ٖىامل ؤزغي مشل الؿً ؤو الىىٕ ؤو اإلاهىت ؤو الجيؿُت وَاالء ججمٗهم ٖال٢اث وؤ٩ٞاع ومُىال
مخباص ٫واَخماماث مكتر٦ت ما ظٗل مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ال٣غٍت ال٩ىهُت التي ججمٗهم .
اإلابدث ألاوٌ :ألاطس الىلدًت لألمً اإلاجخمعي في يوٌ الخلُج
ألامً ٖمىما – واإلاجخمعي مىه زهىناَ -ى حجغ الؼاوٍت الظي ًغج٨ؼ ٖلُه الخ٣ضم في ؾبُل جد ٤ُ٣ؤَضاٝ
اإلاجخم٘ الجماُٖت اإلاكتر٦ت ،وَى مُلب ؤؾاس ي ًُل٘ بلُه الٟغص مىظ بضاء الخلُ٣ت ،وفي ؤي مغخلت مً مغاخل
خُاجه ،وٍخُلب مً الضو ٫والخ٩ىماث وألاهٓمت ،الٗضًض مً الجهىص اإلامحزة لخد٣ُ٣ه ؾىاء ٖلي مؿخىي ألاؾغة ؤو
اإلاضًىت ؤو الضولت ،ؤو اإلاؿخىي الضولي وؤلا٢لُمي ،ألهه ع٦حزة ؤؾاؾُت الؾخ٣غاع الخُاة البكغٍت. 1
اإلاطلب ألاوٌ :مفهىم ألامً اإلاجخمعي:
عؤًىا في الٟهل ألاو ٫الىٓغٍاث و اإلا٣اعباث اإلاٟؿغة لؤلمً اإلاجخمعي وقغخها اإلاىؾ٘ له ،وجىؾُٗه بلي ؤبٗاص
ؤزغي بلي ظاهب البٗض الٗؿ٨غي ،للخٗامل م٘ ظمُ٘ التهضًضاث الجضًضة لُخجاوػ بظل ٪التهضًضاث اإلاىظهت بلي الضولت
بي اإلاىيىٕ اإلاغظعي الخ٣لُضي للضعاؾاث ألامىُت الىاُٗ٢ت ،هدى الُ٨اهاث والخىُٓماث الاظخماُٖت ألازغي التي
حٗغى هٟؿها ٦مغا٦ؼ ظضًضة للتهضًض ،وحٗخبر مضعؾت ٧ىبجها ًٚؤولى اإلاضاعؽ اإلاغاظٗت ،اهُال٢ا مً بؾهاماث الٗضًض
مً اإلا٨ٟغًٍ ،مؿخمضة ؤنىلها الخىٓحرًت في الٗال٢اث الضولُت مً ٦خاب اإلاىٓغ "باعي بىػان" " barrybuzanالىاؽ
الضولت ،والخى ،ٝبق٩الُت ألامً ال٣ىمي في الٗال٢اث الضولُت" الهاصع ٖام 1991م ٦ما جغ٦ؼ صعاؾاث مضعؾت
٧ىبجهاٖ ًٚلي الخدلُالث الاظخماُٖت لؤلمً ومً ابغػ م٨ٟغحها هجض باعي "بىػان"" " B.Buzanواوولىاًٟغ Ole
1
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" "Weaverو ظاب صووٍلض" "JaabDewildeوالٗضًض مً اإلا٨ٟغًٍ الظًً ٌكخٛلىن جدذ لىاء مٗهض ٧ىبً َاًٚ
لضعاؾاث الؿالم "Copenhagenpeacere search instition"2
الشٛغة التي ؤخضثها باعي بىػان في صعاؾت ألامً ،ؾمدذ بخىؾُ٘ مجا ٫البدض في الضعاؾاث ألامىُت بلي ُ٢اٖاث
ظضًضة (ا٢خهاصًت ،بُئُت ؾ٩اهُتَ ،ىٍاجُت...الخ) وبخٗمُ٣ها بةصزا ٫مىيىٖاث ظضًضة مغظُٗت ،ؤو وخضاث جدلُل
مشل الضولي ،ؤلا٢لُمي ،اإلادلي ،اإلاجخم٘ ،ألامت ،الجماٖت ،الٟغص ،مهض الُغٍ ٤ألصخاب مضعؾت ٧ىبجها ًٚلخُىٍغ
مٟهىم ألامً اإلاجخمعي.
وٍغي مىٓغو مضعؾت ٧ىبجها ًٚبلي وي٘ "اإلاجخم٘" إلاىيىٕ مغظعي لؤلمً ،م٣ابل للضولت التي خؿب عؤحهم لم حٗض
الُغ ٝاإلاهضص  ،ِ٣ٞول ً٨ؤًًا ،مهضع للتهضًض.
مضعؾت ٧ىبجها ًٚهي واخضة مً الاججاَاث ال٨ٟغٍت ،التي جىاػي ْهىعَا م٘ الىي٘ الضولي إلاا بٗض الخغب الباعصة،
و٢ض خاولذ ؤن جدل مدل اإلاٟهىم الٗؿ٨غي لؤلمً مٟهىمها ًخجاوػ الُغح الخ٣لُضي وَى ألامً اإلاجخمعي ،اهُال٢ا
مً صعاؾت الىي٘ الضولي ٖ٣ب ؾلؿلت الخُىعاث التي قهضَا َظا الىي٘ ،بط ؤن ْغوَ ٝظٍ الٟترة اؾخضٖذ
بٖاصة الىٓغ في هىٕ التهضًضاث الجضًضة وهي تهضًضاث جمـ بضعظت ؤولى اإلاجخم٘ ،وحٛحر هىٕ التهضًضاث بضت ظلُا في
عجؼ الىٓغة الخ٣لُضًت لؤلمً في الخٗامل م٘ َظا الىي٘ الضولي.1
ٟٞي بَاع مضعؾت ٧ىبجهاً ًٚىٓغ بلي الخ٣ل الاظخماعي /اإلاجخمعي ٖلي اهه اإلاهضع ألا٦ثر زُىعة لٗىامل ألامً،
ٞخىامي الٗى ٠اإلاجخمعي واإلاكا٧ل الاظخماُٖت٧ ،لها حٗخبر مً نمُم ألامً اإلاجخمعيٞ،خُٛحر اإلاىيىٕ اإلاغظعي مً
الضولت بلي اإلاجخم٘  ،ؤصي بك٩ل مباقغ بلي حُٛحر ٖالمت "ألامً ال٣ىمي" بلي "ألامً اإلاجخمعي" وَٗخبر باعي بىػان واخض
مً الظًً خاولىا ج٣ضًم نُاٚت مخ٩املت لؤلمً اإلاجخمعي ،والظي ٌكحر خؿب اٖخ٣اصٍ بلي" اؾخُاٖذ اإلاجخم٘
الب٣اء والضوام ٖلي م٣ىماجه جدذ ْغو ٝمخٛحرة باؾخمغاع لتهضًضاث مدخملت ،بل ؤ٦ثر مً طل ٪الاؾخمغاعٍت في
ْغو ٝم٣بىلت للخُىع والخٟاّ ٖلي ألاؾـ اللٛىٍت ،والش٣اُٞت والٗاصاث والخ٣الُض.2
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-The copenhagen school(international relation):=http://www.wikipedia/widening security/the- 2
copenhagenscoul( international relation),html.
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بمٗنى اهه ٌٗغ٢ ٝضعة اإلاجخم٘ ٖلي الاؾخمغاع في َابٗه الجىَغي في ْل الٓغو ٝاإلاخٛحرة والتهضًضاث اإلادخملت ،ؤو
الٟٗلُتٞ ،دؿب "واًٟغ" ومٗاوهه بك٩ل ؤ٦ثر جدضًضاَ ،ى خى ٫الاؾخمغاعٍت يمً الكغوٍ اإلا٣بىلت للخُىع ألاهماٍ
الخ٣لُضًت للٛخه وز٣اٞخه ،وج٩ىًٍ الجمُٗاث واإلااؾؿاث الضًيُت ،والهىٍت الىَىُت وألاٖغاٞ ،ٝدؿب َظا الخٗغٍ٠
ًهبذ اإلاجخم٘ ؤو الجماٖاث الاظخماُٖت هي الُغ ٝاإلاٗغى للتهضًض٦ ،ما جهبذ (الهىٍت) بضوعَا هي "الُ٣مت
اإلاهضصة" ،وٖلُه ألامً اإلاجخمعي َى ألاويإ خُض جضع ٥اإلاجخمٗاث التهضًض في قغوٍ الهىٍت.3
وٖلُه ٞان "اوولىاًٟغ " "ٌٗ ،"OleWaeverخ٣ض ؤن مٟهىم ألامً اإلاجخمعي َى اإلاٟهىم الىٓغي ألا٦ثر اوسجاما،
وجىا٣ٞا لخدلُل الغَاهاث الجضًضةٞ ،البٗض اإلاجخمعي الظي عمؼ بلي واخض مً ُ٢اٖاث الضولت في جهىع باعي بىػان،
٧ىن ؤن هٓغجه لؤلمً جإحي مً ػاوٍت الٗمل ،مً اظل ب٣اء الضولت والؿهغ ٖلي صًمىمتها ،وزانت مجها ُ٢إ ألامً
اإلاجخمعي ،بدُض ًغاٍ" باعي بىػان" ٗ٦ىهغ م٩ىن ألمً الضولت٩ٞ ،ا الُ٣اٖاث ألامىُت التي ٢ام بخ٣ؿُمها ًىٓغ بلحها
مً ػاوٍت ؤجها مجمىٖاث مخٟغٖ ت جغظ٘ ٧لها بلي ظظٕ وخُض َى الضولتَ ،ظٍ ألازحرة التي حٗىص ٖلحها ٧ل الدؿائالث
ألامىُت.1
ًغي وٍٟغ اهه بٟٗل ظملت مً الٓىاَغ (الٗىإلات و الٓىاَغ الٗابغة للخضوص ،البىاء ألاوعبي وْهىع ٖغُ٢اث ٢ىمُت في
ؤوعبا الكغُ٢ت ،الاؾخحراص الىاؾ٘ للبًاج٘ الش٣اُٞت ألاظىبُت ،جد٨م مهالر ؤظىبُت في الثرواث الىَىُت ،الاهضماط في
ُ٦اهاث ؤوؾ٘ ٞ)..ان اإلاجخم٘ مهضص ؤ٦ثر مً الضولت ٞهظٍ ألازحرة جغي وْاثٟها جخٛحر صون مغاظٗت لؿُاصتها بِىما جغي
اإلاجخمٗاث َىٍتها مهضص مً َغَ ٝظٍ الٓىاَغ ،اإلاخ٣اَٗت وَظا ما ًدضر في َى ٫الخلُج خالُا وؿبخا بلي ْاَغة
ا لٗىإلات ،وبالخالي ٞمً آلان ٞهاٖضا ٞان الخى ٝاإلاغجبِ باوٗضام ألامً ،بالؿلىُ٦اث الٛحر مضهُت ،بًُإ الُ٣م
الش٣اُٞت وؤهماٍ اإلاِٗكت َى الظي ٌكٛل ألاٞغاص ؤ٦ثر وَظا الىا ٘٢الظي حِٗكه صو ٫الخلُج الُىم بٟٗل الٗىإلات. 2
وٖلُه ٞان ألامً اإلاجخمعي مغاص ٝللب٣اء ؤلهىٍاحي(م ً الهىٍت) ،وَظا ٌٗني الخمُحز بحن هدً وَم بمٗني ؤها ٧ل ما
ٌك٩ل تهضًضا وظىصًا "لب٣اء هدً" ؾىاء ٧ان (امتٖ،غ ،١ظماٖت صًيُتٌٗ )...خبر تهضًضا يض ألامً الاظخماعي طاجُا
ؤ٦ثر مىه مىيىُٖا٦ ،ما ً٣ى" ٫واًٟغ"مخظ٦غا الخدلُل والٟغػ ،ولخدلُل َظٍ الغَىاث ٞان ألامً الاظخماعي ًبضو
مٟهىما هٓغٍا مالثما ومخماؾ٩ا خؿب "واًٟغ" الظي َىع جهىعٍ لؤلمً الاظخماعي ،اهُال٢ا مً اإلاٟغصاث التي
اصزلها" باعي بىػان"  ،ولخو "واًٟغ" جهيُ" ٠بىػان" في ق٣حن ؤؾاؾُحن :ألامً ال٣ىمي ،وألامً الاظخماعيٞ ،ؤلو٫
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ٌٗني بالؿُاصة وب٣اء الىٓام ،والشاوي ًسو الهىٍت وب٣اء اإلاجخم٘ ،وبتر٦حزٍ ٖلي ألامً الاظخماعي وَى مدل صعاؾدىا
ا٢ترح "واًٟغ" ه٣ل اإلاىيىٕ اإلاغظعي مً الضولت بلي اإلاجخم٘ وعَ ٘ٞظا ألازحر ،بلي مها ٝمىيىٕ مؿخ٣ل .
ومىه ٞالضعاؾاث ألامىُت جدخاط بلي جبني" ٞهم زىاجي" لؤلمًً ،مؼط بحن امً الضولت الظي ًضوع خى ٫الؿُاصة وألامً
اإلاجخمعي اإلاخٗل ٤بالهىٍتٞ ،الب٣اء باليؿبت ألي صولت ًسخهغ في خماًتها لي ؾُاصتها ،في خحن ً٨مً ب٣اء اإلاجخم٘ في
خماًت َىٍخه باألؾاؽ .3
ومً اػصواظُت امً الضولت وألامً اإلاجخمعي،بظل ٪ألامً اإلاجخمعي الػاً ٫دخ ٟٔبىنٟه ُ٢إ مً امً الضولت ،لً٨
ؤالن َى ؤًًا اإلاىيىٕ اإلاغظعي لؤلمً ،اخض ؤؾباب َظا الخدغَ ٥ى بن الٗضًض مً الجماٖاث التي بما ال ج٩ىن ،او ال
جدىاؾب ؾىاء ظٛغاُٞا ؤو ؾُاؾُا ؤو ٧لحهما م٘ الضو ٫ال٣اثمت ،لهظا الؿبب ٌكحر واًٟغ ؤن ألامً اإلاجخمعي مهم في
خض طاجه ،الن الجماٖاث (التي ال جمل ٪صولت ) ،هي ؤًًا ٖباعة ًٖ خ٣اث ٤ؾُاؾُت َامت ومهمت ،وعصوص ؤٗٞالها ٖلي
تهضًضاث يض َىٍتها ؾخ٩ىن طاث مٛؼي ؾُاس ي. 1
وتهمىا َظٍ الىُ٣ت ٖىض بؾ٣اَها ٖلي صو ٫الخلُج وما ًدضر لها ،ظغاء ْاَغة الٗىإلات التي جىبشٖ ٤جها مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي والتي ؤزغث ٖلي مجمل َىٍت اإلاجخم٘ الخلُجيٞ ،الضعاؾاث ألامىُت ج٣ى ٫بان ألامً مبني ٖلى
زىاثُت ؤي ؤن ألامً اإلاجخمعي مغجبِ باألمً الىَني وَظا الاعجباٍ َى ٖباعة ًٖ ٖال٢ت جإزحر وجإزغ ٞؤلمً اإلاجخمعي َى
الجؼء اإلاهم في ألامً الكامل الىَني ؤو الٟغٕ الخؿاؽ واإلاخٗلَ ٤ىا بالهىٍت٣ٞ ،ض ججاوػث حٛحراجه ومخٛحراجه ما ٞى١
الضوالجُت خُض ؤن ألامً اإلاجخمعي ؤنبذ ًخإزغ صازلُا وزاعظُا .
ؤما صازلُا ٞهي ٖباعة ًٖ ال ججاوـ وال اهضماط وَظا ما ًاصي بلي وظىص ؤػماث واه٣ؿاماث صازل الضولت الىاخض او
ٖضة صو ٫و٦مشاٖ ٫لى طل ٪ؤػمت الُمً و٦ظل ٪اهدكاع ال٨ٟغ الىَابي ٞاإلاشا ٫ألاوً ٫سخو ُٞما ًدضر صازل الضولت
الىاخضة اما اإلاشا ٫الشاوي ال٨ٟغ الىَابي ٞهى ما ًدضر صازل ٖضة صو. ٫
ؤما زاعظُا ٞهىا ًإحي الضوع اإلاهم إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،خُض ؤجها ؤصث بلي وكغ مهُلر اإلاىاَىت اإلاٟتريت او
الىالء اإلاٟترى ؤو الٗهبُت الخُالُت التي ٖاصة ما جإزغ ٖلى اإلاجخمٗاث الخلُجُت و٦مشاٖ ٫لى طل ٪اهدكاع الش٣اٞاث
الٛغبُت في اإلاجخم٘ الخلُجي مشل ب٢امت الخٟالث ،ؾُا٢ه اإلاغؤة للؿُاعة ...الخ
ومً َىا ه٣ى ٫بان ألامً اإلاجخمعي َى م٣ىم ؤؾاؾُت مً م٣ىماث ألامً الكامل .
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اإلاطلب الثاوي :مفهىم الامىىت:Securitization
حٗخبر هٓغٍت الامىىت( بيٟاء الُاب٘ ألامني) ،ؤ٦ثر ؤلاؾهاماث ال٨ٟغٍت ؤَمُت إلاضعؾت ٧ىبجها ًٚفي الضاعؾاث ألامىُت
ْ،هغث الىٓغٍت ألو ٫مغة في بٖما" ٫اوولىاًٟغ" الظي جُغٞ ١حها بلي جإزحر البيُت الخُابُت ٖلي حكُ٨ل الٟٗل ألامني
ب٣ىله" ًمشل ش ئ ما مك٩لت ؤمىُت متى ؤٖلىذ الىسب اهه ٦ظل ،"٪وبإ٦ثر ص٢ت ،حكحر ٨ٞغة الامىىت بلي البىاء
الاؾخُغاصي للتهضًض٦،ما ًم ً٨ؤن حٗغٖ ٝلي ؤجها" اإلاؿاع الظي ًم ً٨مً زالله لٟاٖل ما بن ٌٗلً مؿالت مدضصة
ؤو ٗٞل ؤزغ ٖلي اهه ٌك٩ل تهضًضا ٗٞلُا لىخضة مغظُٗت مُٗىت.2
وَ٨ظا جهبذ ًُ٢ت ما تهضًضا امىُا متى جم جاَحرَا ٖبر زُاب امنيٖ ،لي ؤجها حك٩ل تهضًضا وظىصًا وٍخُلب
بظغاءاث مؿخعجلت وٍبرع ؤٖما ٫زاعط الخضوص الُبُُٗت لئلظغاء الؿُاس ي ،وفي َظا الهضص ً٣ى،"Jorg Monar" ٫
هي الاهخ٣ا ٫مً مؿخىي اإلاىا٢كت الؿُاؾُت الغوجُيُت بلي وي٘ ومجزلت زانت ًهبذ ٞحها لٟاٖل مٗحن الكغُٖت
اإلاُل٣ت في اؾخسضام ؾلُاث ٞى ١الٗاصة في مىاظهت التهضًض .
جىُل ٤هٓغة مضعؾت ٧ىبجها ًٚلؤلمًٖ ،لي اٖخباعٍ ٢بل ٧ل ش يء مؿعى وان الٟاٖلحنً ،جزٖىن بلي بَما ٫زُاع
الخٟاوى والدؿىٍاث الؿلمُت ،بهض ٝجبني مؿاع الامىىت ،وَى مؿاع جغج٨ؼ ؤؾؿه ٖلى حٗغٍ ٠طاحي لتهضًض يض
الب٣اء.1
بن بؾهاماث مضعؾت ٧ىبجها ًٚمهمت ؤًًا في جدلُل الجىاهب اإلاىيىُٖت والظاجُت ،خُض وضخذ  ٠ُ٦جهحر ٢هُت
ما مك٩لت امىُت٣ً ،ى" ٫واًٟغ" بن مؿالت اظخماُٖت جهبذ عَاها امىُا – مدضصة للؿلى -٥باإلاماعؾت الاؾخضاللُت،
الاؾخُغاصًت للٗاملحن الاظخماُٖحن ،بط بًٟل ٢ىة نُٛت مًمىن ال٨المً ،خم جامحن او باألخغي امىىت عَان
اظخماعي لخ٣ضًمه ٖلي اهه ًخٗل ،٤يماها ؤو نغاخت باألمً ،وبالخالي الخهىٖ ٫لي مٗالجت ٚحر مٗخاصة م٣اعهت
بالغَاهاث الاظخماُٖت التي لم ج ً٨مىيىٕ ٖملُت امىىت ،وجب٣ى زايٗت إلاٗالجت ؾُاؾُت عوجُيُت ،وبالخالي ٞان
ونًُ٢ ٠ت ما مً ٢بل الخ٩ىمت بإجها مك٩لت ؤمىُت ٌكغٕ ًٖ اؾخسضام وؾاثل اؾخصىاثُت.2
وَظا ما خضر في ًُ٢ت مىا ٘٢وقب٩اث الخىانل الاظخماعي مازغا.
وٍغي ؤههاع َظٍ الىٓغٍت ؤن الامىىت الىاجخت جخًمً قغَحن ؤؾاؾُحن َما :الخُاب و٢بىله الىاؾ٘ لضي
الجمهىعٞ ،خهبذ ًُ٢ت ما مؿالت ؤمىُت متى ؤمىيذ مً َغٞ ٝاٖل ما -خ٩ىمت،بغإلاان ،ؤو ؤي ؾلُت ؾُاؾُت
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ؤزغي ،وختى ٢اصة الغؤي و٦باع البحرو٢غاَُحن َاإلاا ؤن لهم ال٣ضعة إلاماعؾت َظا الىىٕ مً الٗملٖ ،بر الخُاب ،و٧ان
له ٢بى ٫واؾ٘ لضي الجمهىع ،وٍغجبِ َظا ال٣بى ٫بىظىص جىلُٟت مً الكغوٍ اإلاؿاٖضة والؿُا٢اث الخانت ،التي
جخًمً ق٩ل الٟٗل الخُاب ،مى ٘٢ومجزلت الٟٗل اإلاامً ،الٓغو ٝالخاعٍسُت اإلاغجبُت بهظا التهضًض ،باإلياٞت بلي
قغٍ ؤزغ وَى جدضًض التهضًضاث الٟٗلُت والٗمل اإلاؿخعجلٞ ،خ٣ضًم مؿالت ٖلي ؤجها تهضًض ٗٞليٌٗ ،ني ال٣ىٖ ٫لي
خض حٗبحر "باعي بىػان" بط لم وٗالج َظٍ اإلاك٩لت٩ٞ ،ل ش يء ؤزغ ؾُ٩ىن ٚحر طي مٗنى ،ألهىا لً ه٩ىن مىظضًً ،او
لً ه٩ىن ؤخغاع للخٗامل مٗها بُغٍ٣خىا الخانت ،وحؿمى َظٍ الخُىة هدى الامىىت الىاجخت ،بالخدغ ٥هدى
الامىىت".3"Securitization move
ًغي اإلاىؾٗىن في بَاع مضعؾت ٧ىبجها ًٚوٖلي عؤؾهم "باعي بىػان "و"واًٟغ" ،بان بَاع الامىىت ٌؿدىض في جدضًضٍ
ٖلي زالزت مٗاوي
ؤوال :ق٩ل الٟٗل البني امىُا ،م٘ التر٦حز ٖلي زُاب الٟاٖلحن اإلاهُمىحن ،الظًً ٚالبا ما ً٩ىهىن ٢اصة ؾُاؾُحن.
زاهُا :ؾُا ١الٟٗل ،مدضص بض٢ت م٘ التر٦حز ٖ ِ٣ٞلي لخٓت جضزل .
زالشاً :خدضص بَاع الامىىت في مٗنى ؤن َبُٗت الٟٗل ،مٗغٞت  ِ٣ٞمً هاخُت مهضصاث ألامً .
وجخجاَل َظٍ الىٓغة اإلاىؾٗت ألاَمُت اإلاغ٦ؼٍت للؿبُل الظي ٖبرٍ ً٩ىن ألامً٦ ،هض ٝمُٗاعي ؤو ٦خٗبحر ًٖ ُ٢م
1

مغ٦ؼٍت.

وَظا ما ؤخضزخه مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في الضو ٫الخلُجُت ،خُض ؤصع٦ذ يمً ؾُا٢اث زانت ،مما ؤنبدذ
حٗبر وجإ٦ض ٖلى ؤن ألامً ً٩ىن طا مٗنى  ،ِ٣ٞوٖلُه ٣ٞض صزلذ الامىىت خ٣ل جدلُل ؾلى ٥الؿُاؾت الخاعظُت
للضو ،٫وَظا بٟٗل ؤٗٞا ٫وعصوص ؤٗٞا ٫اإلاجخم٘ الضازلي ججاٍ ً٢اًا مُٗىت التي ؤنبدذ ٦تهضًضاث ؤمىُت مشل (
ه٣ل الش٣اٞاث،اإلاىاَىت اإلاٟتريتٖ ،ملُاث الابتزاػ ،وكغ الكاجٗاث ،ؤلاعَاب الال٨ترووي .2
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ومً َىا ه٣ى ٫بان هٓغٍت ألامىىت ٢ض َغخذ هٟؿها وب٣ىة ؤمام ما جٟٗله مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،وزانت مً
زال ٫زُاباث الؿُاؾُحن الخلُجُحن ،واإلااجمغاث والىضواث التي ً٣ىم بها مجلـ الخٗاون الخلُجي والاجٟاُ٢اث
خى ٫الخض مً زُىعة َظٍ اإلاىا ٘٢التي ؤنبدذ حك٩ل صوع ٦بحر في الخإزحر والخٗبئت الؿُاؾُت والاظخماُٖت ٖلى
اإلاجخمٗاث الخلُجُت وؤنبدذ حك٩ل زُىعة ٦بحرة ؤًًا وطل ٪مً زال ٫ما ًيكغ ٞحها مً بقاٖاث و ؤ٧اطًب جاصي
في بٌٗ ألاخُان بلي نغاٖاث صازلُت وزاعظُت ٞاألزباع ال٩اطبت في َظٍ اإلاىا ٘٢لٗبذ صوعا ٦بحرا في ػٖؼٖت ألامً
الاظخماعي صازل اإلاجخمٗاث الخلُجُت ٞمشال اهدكاع ُٞضًىَاث جبحن ؤن َُئت ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ جدخٟل
بُٗض الخب ٦ظل ٪اهدكاع نىع للم٣غت ال٩لباوي وَى في ناالث ال٣ماع وفي ألاًام ألازحرة اهدكاع ُٞضًى في مىا٘٢
الخىانل ًبحن خالت مً الهغاٖاث في ال٣هغ اإلال٩ي بالغٍاى عٚم ؤن ألازباع الغؾمُت جٟىض طل٢ ٪بلها اهدكاع ُٞضًى
للكُش الؿضٌس ي وَى ًشني ٖلي الغثِـ ألامغٍ٩ي جغامب وٍل٣به بغظل الؿالم ٞمىا ٘٢الخىانل ٢ض لٗبذ صوع ٦بحر في
ػٖؼٖت الاؾخ٣غاع الاظخماعي وطل ٪مً زال ٫الاخخُا ٫والؿغ٢ت الال٨تروهُت والابتزاػ ،مما اوظب ؤمىىت َظٍ اإلاىا. ٘٢
اإلاطلب الثالث:ألامً اإلاجخمعي وجأزسٍ بمىاكع الخىاصل الاحخماعي:
ل٣ض ٖغٞىا في اإلاُلب ألاو ٫باألمً اإلاجخمعي وؾىداو ٫في َظا اإلاُلب بصعاط جىظهاث ألامً اإلاجخمعي وجإزغٍ بمىا٘٢
الخىانل الاظخماعي٣ٞ ،ض اخخىث مٗٓم مٟاَُم ألامً ٖلي ٖىانغ مكتر٦ت وُ٢ىص َامت ،ؤْهغث الُٗض مً
الخىظهاث .
أ .الخىحه ألاوٌ مً خُث هدُجخه:
ٞإصخاب َظا الاججاٍ ًغون بان ألامً ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً ألاخاؾِـ واإلاكاٖغ جخ٩ىن لضي ألاٞغاص ،بان
مهالخهم مهىهت ومدمُت ،وَى قٗىع الٟغص باالَمئىان الوٗضام التهضًضاث الخؿُت ٖلي شخهه وخ٣ى٢ه
ولخدغعٍ مً الُ٣ىص التي جدى ٫صون اؾخٟاءٍ الخخُاظاجه الغوخُت واإلاٗىىٍت ،م٘ قٗىعٍ بالٗضالت الاظخماُٖت
والا٢خهاصًت.
ب .الخىحه الثاوي مً خُث وصفه:
خُض ًغي ؤصخاب َظا الاججاٍ بان ألامً باٖخباع ونٟه َى خالت ،ؤو وي٘ ٢اثم ٌؿىص الضولت وٍدٟٓها مً ؤي
تهضًض ٌٗغى مهالخها للخُغ ،ومً ابغػ الخٗغٍ ٠في َظا اإلاجاَ ٫ى جل ٪الخالت مً الاؾخ٣غاع الظي ًجب ؤن
حكمل اإلاىُ٣ت بُٗضا ًٖ آًت تهضًض ؾىاء مً الضازل ؤو الخاعط.
وٍدبحن ؤن ألامً مً خُض ونٟه َى الىي٘ الظي ج٩ىن ُٞه الضولت ؤمىتٖ ،ىضما ال جًُغ بالخطخُت بمهلخها
اإلاكغوٖت ل٩ي جخجىب التهضًضاث ،وج٩ىن ٢اصعة ٖلي خماًت جل ٪اإلاهالر.
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ط .الخىحه الثالث مً خُث وسائل جدلُله:
جغجبِ وؾاثل جد ٤ُ٣ألامً في اإلاجخم٘ باإلم٩اهاث التي حؿخُُ٘ الضولت جد٣ُ٣ها بصباث ،ؤي ؤلاظغاءاث التي
جخسظَا الضولت في خضوص َا٢تها ،للخٟاّ ٖلي ُ٦اجها ومهلخها في الخايغ واإلاؿخ٣بل ،م٘ مغاٖاة اإلاخٛحراث
1

الضولُت.

ومً زال ٫الخىظهاث الشالزت لآلمً وؿخيخج ؤن ألامً له صوع ٦بحر في جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع والىمى اإلاجخمعي ،وان
مهالر ألاٞغاص بمسخل ٠مجالتها جغجبِ اعجباٍ وزُ ٤بىظىص ألامً وٍخطر طل ٪مً زال ٫الٗىانغ الخالُت:
ٌٗ -1خبر ألامً الاظخماعي ٖامل ٞاٖل في ٖملُت الخىمُت وفي جدؿحن مدُِ الخُاة ،وفي ج٩ىًٍ الاهخماء الهاص١
ٚحر اإلاؼٍ ٠للىًَ.
ٌ -2ؿاَم ألامً الاظخماعي في جىمُت ألاٞغاص ٖلي ازخالَ ٝب٣اتهم ،وفي جُىٍغ مغصوص ؤلانالح الا٢خهاصي
ٌٗ -3خبر ع٦حزة ؤؾاؾُت و٢اٖضة مغ٦ؼٍت ،حؿدىض ٖلحها خُاة ألاٞغاص صازل اإلاجخم٘.
ومً َظا اإلاىُلٞ ٤ان يبِ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وخماًت ألاٞغاص اإلاؿخسضمحن لها ،مً الخٛغٍغ بهم ومً
الاٖخضاء ٖلحهم ،وَضم الُ٣م والاٖخضاء ٖلهم بؿلب الخهىنُت ووكغ الغطًلت والكخم وال٣ظ ٝوالابتزاػ ًهب
في مهلخت جد ٤ُ٣ألامً اإلاجخمعي ،وَؿاَم في جىٞحر ألامً وألامان لؤلٞغاص واإلاجخمٗاث. 1
اإلابدث الثاوي :ئًدًىلىحُا مىاكع الخىاصل الاحخماعي وعالكهها بامأمً اإلاجخمعي
بن مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ال حٗمل بمٗؼ ًٖ ٫ؾُا٢ها ،ؤي اإلاجخم٘ الاٞتراض ي ،وبطا ٧اهذ الٟغيُت ألاؾاؾُت
للمجخم٘ الاٞتراض ي مً وكإجه ،جغج٨ؼ ٖلي مكاع٦ت الاَخماماثٞ ،ان ألاٞغاص ؤو الجماٖاث ًٖ الىٟاط بلي اإلاىا٘٢
الاظخماُٖت ًدخ٨مىن بلي الاَخماماث ،التي حٗض بضوعَا مدضصا بًضًىلىظُا ًىُىي ٖلي ٖىهغ ازخُاع ٌؿخمض
مغظُٗخه مً ألاَغ ال٨ٟغٍت الخا٦مت للمؿخسضمحن خُض ؤن ،الضزى ٫بلي مىا ٘٢الخىانل والخغوط مجها ٌٗخمض
ٖلي الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى مٗخ٣ضاث وؤ٩ٞاع اإلاؿخسضمحن.2
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اإلاطلب ألاوٌ :مىاكع الخىاصل الاحخماعي وعالكهها باإلاجخمع الخلُجي
ل٣ض ؾاَمذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في ظم٘ الٗضًض مً اإلاخٟاٖلحن ٖلى مؿخىي الٗالم في م٩ان واخض
اٞترايُا ،بك٩ل ٌؿمذ بدباص ٫ألا٩ٞاع وآلاعاء ،وجباص ٫وظهاث الىٓغ وخغٍت الخٗبحر ،مما ٌؿمذ للش٣اٞاث
بالخباص ،٫وٍدُذ مجا ٫ؤ٦ثر للخإزحر اإلاجخمعي مً زال ٫جل ٪اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت ٞالخٟاٖالث جخم ٖلي زلُٟت
الؿُا ١الٗالمي وجدبلىع مخٛحراتها ٖلي الهُٗض اإلادلي وطلٖ ٪بر ٖضة مخٛحراث ًخم الى٢ىٖ ٝلحها في الىىاحي
الخالُت:
أوال :اإلاخغيراث الاحخماعُت :جخلخو اإلاخٛحراث الاظخماُٖت للمىا ٘٢في مدىعًًٍ ،خمشل اإلادىع ألاو ٫في ج٩ىًٍ
الهض٢اث ،بِىما ًخمشل اإلادىع الشاوي في ًٖىٍت الجماٖاث وٍمَ ً٨غخهما مً زال ٫الؿُا ١الخالي.3
ؤ -الخٗاع ٝوج٩ىًٍ الهض٢اث :ل٣ض ؾهلذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً ج٩ىًٍ الهض٢اث ،خُض ججم٘ بحن
الهض٢اث الىاُٗ٢ت والهض٢اث الاٞترايُت ،والٟغيُت ألاؾاؾُت التي جخىا٦ب م٘ ج٩ىًٍ الهض٢اث هي
مكاع٦ت الاَخماماث ،و٢ض هجخذ َظٍ اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت في الجم٘ بحن ؤصخاب الاَخماماث ٖبر الًٟاء
ؤإلاٗلىماحي ،وبم٩اهُت جُٟٗل َظٍ الهض٢اث وٍم ً٨جبلىعَا في جإؾِـ عؤؽ ما ٫اظخماعيً ،م ً٨ؤن ًدُذ
ؤلام٩اهُت لٟغم ًخإعجر مضاَا بحن الؿُا ١الىا٢عي والؿُا ١الاٞتراض ي٦ ،ما ؤجها جدُذ ٞغنت الخىانل لِـ
 ِ٣ٞفي بَاع الؿُا٢اث اإلادلُت ،ولٖ ً٨لي الهُٗض الٗالمي .
ب -الخ٨خل وًٖىٍت الجماٖاث :ؾمدذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بن ججم٘ في َُاتها الجماٖاث الاظخماُٖت
طاث الاَخماماث اإلاخجاوؿت ،ومً اإلام ً٨ؤن جإؾـ َظٍ الجماٖاث بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلادلي ؤو ًخم
الاقتراٞ ٥حها ٖلى مؿخىي الهُٗض الٗالمي.1
زاهُا :اإلاخغيراث اليُاسُت:
بن ًٖىٍت ألاٞغاص ؾىاء في الجماٖاث اإلادك٩لت ٖبر اإلاىا ٘٢الاظخماُٖتٞ ،خذ الباب للمماعؾت الؿُاؾُت في
الًٟاء ؤإلاٗلىماحيٞ ،الكاثً الؿُاس ي ؤنبذ مخٛحر ؤؾاس ي باليؿبت للمىا ٘٢الاظخماُٖت ،بط ؤن اإلاىا٘٢
الاظخماُٖت ؾاَمذ في جإعجر الخٟاٖالث الؿُاؾُت بحن ٖاإلاحن ،ألاوَ ٫ى الٗالم الىا٢عي ،والشاوي َى الٗالم
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اإلاىاػي واإلاخمشل في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي اإلاىدكغة ٖبر الًٟاء الغمؼي وجخجلى ؤؾاؾا وبىيىح في الىىاحي
الؿُاؾُت وهي .2
أ -حعبئت السأي العام:
جلٗب الجماٖاث اإلاىدكغة في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي صوع ٗٞاال في حٗبئت الغؤي الٗام ،اججه بٌٗ الً٣اًا
الؿُاؾُت وٍم ً٨نُاٚت بٌٗ الى٢اج٘ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ولِـ الخهغ ،اإلاشا ٫ألاوً ٫خٗل ٤باالخخجاظاث
الجماَحرًت ٣ٞض ؤضخذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مجاال لالخخجاظاث والدصجُ٘ ٖلى ؤلايغاباث ووكغ الً٣اًا
الؿُاؾُت والضلُل ٖلى طل ٪ما و ٘٢في آلاوهت ألازحرة في الؿٗىصًت مً اخخجاظاث ٖلى ٢غاع ؾُا٢ه اإلاغؤة للؿُاعة
٦ظل ٪ب٢امت الخٟالث الٛىاثُت والُٟضًى الظي اهدكغ في  2017وبقاٖت ؤن َُئت ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ
جنهئ الىاؽ بُٗض الخب واإلاشا ٫الشاوي َى مخمشل في الضٖاًت الاهخسابُت ،والضلُل ٖلي طل ٪ج٩ىًٍ ظماٖاث ٖبر
مىا ٘٢الخىانل ٖلى الهُٗض الٗالمي واإلادلي ليكغ البرامج الاهخسابُت ،وججمُ٘ ا٦بر ٖضص مم ً٨مً
اإلاؿخسضمحن ،وحؿخسضم في ظم٘ الخإًُض الكٗبي وجؼزُم اإلاىا ٘٢بجماٖاث حٗمل في َظا اإلاىخى٣ٞ ،ض ؤضخذ
مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بىاباث للمماعؾت الؿُاؾُت.3
ب-ظهىز اإلاىاطىت الافرراطُت:
بن مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٞخدذ اإلاجا ٫ؤمام مماعؾت ً٢اًا اإلاىاَىت ٖبر الاهترهذ ،والتي ؤَلٖ ٤لحها اإلاىاَىت
الاٞترايُتٗٞ ،ىض الخضًض ًٖ إلاىاَىت ال ٌُٛب البٗض الؿُاس ي بط اعجبُذ اإلاكغ٧اث ؤخُاها ،بالبدض ًٖ خ٣ى١
ووظباث اظخماُٖت ؾُاؾُت اليكإةٞ ،إنبذ َىا ٥مماعؾت لخ٣ى ١اإلاىاَىت في اإلاجخم٘ الاٞتراض ي ،وَىا ٥ؤًًا
ً٢اًا ًخم سخبها مً الىا ٘٢بلي اإلاجخم٘ الاٞتراض ي الظي ٌٗض بىابت ظضًضة للٗبىع وجد ٤ُ٣اإلاىاَىت م٘ ألازظ في
الاٖخباع ؤن ً٢اًا اإلاىاَىت الاٞترايُت ٖاإلاُت اليكإة ومدلُت اإلاغصوص.1
حـ  -جفعُل يوز اإلاجخمع اإلادوي:
٦ما حؿاَم مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في ػٍاصة جُٟٗل صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي ،خُض ؤن َىا ٥الٗضًض مً مىٓماث
اإلاجخم٘ اإلاضوي ٧الجمُٗاث ،واإلااؾؿاث التربىٍت والكغ٧اث٢ ،ض بيذ لها ٢ىاٖض في اإلاجخم٘ الاٞتراض ي ٖبر مىا٘٢
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الخىانل الاظخماعي ،وؤزظث جغوط مً زالَ ٫ظٍ اإلاىا ٘٢للبرامج والؿُاؾاث ،التي جخبىاَا وصٖىة اإلاؿخُٟضًً بلي
بغمجها ومكاعَٗها.2
ول٣ض ٧ان إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ازغ وصوع باعػ في خُاة اإلاجخمٗاث الٗغبُت ٖامت واإلاجخمٗاث الخلُجُت زانت
ومً ؤَم َظٍ ألاصواع:
ؾهىلت الخٗاع ٝوالخىانل بحن البكغ٣ٞ ،ض خ٣٣ذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٟ٢ؼة مجخمُٗت في الخٗاعٝ
والاجها ٫بحن الكباب الٗغبي .
ببغاػ الٟغصًت واوٗضام الىناًت في الخٗبحر والازخُاع واليكغ ،خُض ٌؿخُُ٘ ؤي شخو ؤن ٌؿخسضم مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي صون ؤي وناًت في َغح ؤعاثه وؤ٩ٞاعٍ
ؤضخذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مالطا لؤل٢لُاث واإلاؿخًٟٗحنٞ ،بٌٗ ألا٢لُاث في الضو ٫الٗغبُت
اؾخُاٖذ ؤن حؿخُٟض مً الٟغا ٙالاٞتراض ي ،واهدكاع نٟداث ال٨تروهُت بإٖضاص ٦بحرة في ٧ل مىا٘٢
الخىانل بكغح مخُلبا تها وما جخٗغى له مً ايُهاص ،ألامغ الظي ص ٘ٞبال٨شحر مً اإلاىٓماث الضولُت
باالَخمام بهظٍ ألا٢لُاث ،والضٞإ ٖجها و٦ظل ٪خا ٫الٟئاث التي قٗغث بالٓلم الاظخماعي .
وكغ الىعي والؿهىلت والؿغٖت في جضاو ٫اإلاٗلىماثٞ،بٌٗ اإلاضوهاث واإلاىخضًاث جىٞغ مٗلىماث ًٖ الً٣اًا
واإلاىيىٖاث اإلاشاعة مشل ألاخضار الؿُاؾُت التي ظغث في الُمً مازغا ،بل بجها جدُذ الٟغنت لخل٣ى ألاؾئلت
وؤلاظابت ٖجها ،وحٗمل مىا ٘٢الخىانل في َغٍ ٤طو اججاَحن ،جًم مً ًيكغ مٗلىمت ومً ٌؿخُٟض مجها  ،م٘
جباص ٫ألاصواع .
ن٣ل اإلاٗغٞت وػٍاصة الش٣اٞت مً زال ٫الخىانل م٘ ز٣اٞاث ظضًض ؤزغي .
الخجاعة الال٨تروهُت خُض ج٣ىم قغ٧اث ٦بحرة بٗغى مىخجاتها ٖلي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي .
الخٗبحر ًٖ الظاث ٞمٗٓم وا ٘٢الخىانل الاظخماعي حٗ٨ـ عؤي ناخبها وحٗبر ًٖ شخهِخه ،واَخماماجه
وؤ٩ٞاعٍ وَمىخاجه.
٦ؿغ اخخ٩اع الضولت لىؾاثل ؤلاٖالم٣ٞ ،ض اؾخُاٖذ مىا ٘٢الخىانل بما وٞغجه مً ٢ىىاث اجها ٫وبٖالم
مخٗضصة اإلاغجي واإلاؿمىٕ بيكغ آلاعاء وألا٩ٞاع صون جضزل الضولت وؤظهؼتها .
ومىه وؿخيخج ؤن مما ؾب ٤ط٦غٍ ؤن ٖال٢ت اإلاجخم٘ بمىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؤنبدذ ٖال٢ت يغوعٍت ٞال
ًم ً٨الاؾخٛىاء ًٖ جل ٪اإلاىا ٘٢بدُض ؤجها اعجبُذ بدُاة اإلاجخم٘ في مسخل ٠اإلاجاالث. 1
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اإلاطلب الثاوي  :جأزير اسخسدام مىاكع الخىاصل الاحخماعي على ألامً اإلاجخمعي
ل٣ض ؤنبذ مً اإلام ،ً٨ولً هبال ٜبطا ٢لىا مً الؿهل اعج٩اب الجغاثم مشل الازخالؽ ،والؿغ٢ت ؤو ظغاثم التزوٍغ
ًٖ بٗض باؾخسضام ج٨ىىلىظُا خضًشت ،ومىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،وؤنبدذ وؾاثل ألامان والخماًت
اإلادؿىؾت ،ونىاصً ٤الخ ٟٔوؤما ً٦الخسؼًٍ ،ال جٟ٨ي وخضَا لخد ٤ُ٣ألامان اإلايكىص لخماًت اإلاٗلىماث
والخهىنُت مً لهىنها ،و٢ض ْهغ خضًشا مهُلخاث مشل ( ،)Cybercrimeوالظي ٌٗني الىىٕ الجضًض مً
الجغاثم التي ًخم اعج٩ابها بىاؾُت الخىاؾِب وقب٨ت اإلاٗلىماث ،بل ل٣ض ونل ألامغ بلي بَال ١الخ٩ىمت
ألامغٍُ٨ت ؾىت 2003م مباصعة زانت تهخم بدماًت اإلاجا ٫ؤإلاٗلىماحي ،التي ؤَل٣ذ ٖلحها (، )Cyberspaceو٢ض
بضؤث الٗضًض مً الضو ٫اإلاخ٣ضمت في الؿحر في هٟـ الاججاٍ في ؾبُل بًجاص الخلى ٫التي حٗمل ٖلى الخض مً
ْاَغة الجغاثم الال٨تروهُت.2
ومً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن الاؾخسضام الؿيئ إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعيً ،م٨ىه الخإزحر ٖلى ألامً اإلاجخمعي ،خُض
ًم٨ىىا جهيُ ٠الجغاثم التي جخم ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وج٣ىُاتها ،بلي ٖضة ؤ٢ؿام ول٩ل
٢ؿم ًسخو بىىٕ مٗحن مً الجغاثم التي ًم ً٨اعج٩ابها وهي ٧الخالي :
 -1ظغاثم تهض ٝليكغ مٗلىماث :في مشل َظا الىىٕ ًخم وكغ مٗلىماث ؾغٍت جم الخهىٖ ٫لحها بُغٚ ١حر
مكغوٖتَ ًٖ ،غ ١الازترا٢اث لكب٩اث اإلاٗلىماث ،ووكغ َظٍ اإلاٗلىماث ٖلى اإلاال ،ومً ؤمشلت طل ٪وكغ
مٗلىماث بُا٢اث الاثخمان البىُ٨ت ،وؤع٢ام الخؿاباث اإلاهغُٞت ،وؤًًا وكغ اإلاٗلىماث الاؾخسباعاجُت
اإلاخٗل٣ت بضو ٫ؤو ؤشخام.
 -2ظغاثم تهض ٝلتروٍج ؤلاقاٖاث :وَىا ًخم وكغ مٗلىماث مٛلىَت وٚحر صخُدت جخٗل ٤باألشخام ؤو
اإلاٗخ٣ضاث ؤو الضو ،٫بهض ٝج٨ضًغ الؿلم الٗام في البلضان ،و٦ظل ٪وكغ ؤلاقاٖاث ًٖ بٌٗ ألاقُاء،
وبخ ضار البلبلت في اإلاجخمٗاث مشل ما و ٘٢في الُمً ًٖ م٣خل الغثِـ الؿاب ٤ومخىاٞغ مً مٗلىماث زاَئت
خى ٫م٣خله ومً ٢خله .
 -3ظغاثم التزوٍغ الال٨تروهُت :وَا ًخم اؾخسضام وؾاثل الخ٨ىىلىظُا في ٖملُت التزوٍغ ،بٛغى جدَ ٤ُ٣ضٝ
مٗحن ،مشل جؼوٍغ البُا٢اث الاجماهُت ،جؼوٍغ ظىاػاث الؿٟغ وٚحرَا مً الىزاث ٤الغؾمُت ،والشىبىجُت التي
ًم ً٨جؼوٍغَا باؾخسضام وؾاثل ج٨ىىلىظُت مخ٣ضمت ،و٦ظلً ٪ىضعط جدذ ٖملُاث الخدىٍل اإلاهغفي
الىَمُت ،مً خؿاباث بلي ؤزغيَ ًٖ ،غٍ ٤ازترا ١قب٩اث اإلاهاع.ٝ
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 -4ظغاثم ج٣ىُت اإلاٗلىماث :واَم مشا ٫لها َى ٖملُت ال٣غنىت التي جدضر للبرامج الخاؾىبُت ألانلُت ،والتي
ًخم ٖمل وسخ مجها لخبإ في ألاؾىا ،١بض ٫مً اليسخ ألانلُت ،مشل بغامج الدكُٛل ؤو البرامج الخُبُُ٣ت
ٚالُت الشمً ،والتي ًخم ج٣لُضَاَ ًٖ ،غٍ٢ ٤غانىت مدترٞحن في َظا اإلاجا.1٫
وهالخٔ اهه م٘ ْهىع ج٣ىُاث مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ْهغ بٌٗ ألاٞغاص الظًً ًداولىن جُىَ٘ َظٍ
الخ٨ىىلىظُا ألٚغايهم الؿِئت ،في جد ٤ُ٣ؤَضا ٝعزُهت وزبِشت ،وحٗمل ٖلي ابتزاػ مالي وؤزالقي في اإلاجخم٘،
وجًغ بُ٨ان اإلاجخم٘ واؾخ٣غاعٍ ،وحٗمل َظٍ الؿلىُ٦اث ٖلي الخإزحر الؿلبي مً الىاخُت الاظخماُٖت
والا٢خهاصًت وألازالُ٢ت.2
اإلاطلب الثالث :وسائل ميخسدمي مىاكع الخىاصل الاحخماعي في تهدًد امً اإلاجخمع :
بن ؤهىإ ظغاثم مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،والخ٣ىُت الخضًشت ٦شحرة ،ومخىىٖت خُض لم ًىي٘ لها مٗاًحر مدضصة
مً اظل جهيُٟها ،وَظا عاظ٘ بلي الخُىع اإلاؿخمغ للكبت والخضماث التي ج٣ضمها ،ولجاء بٌٗ الباخشحن بلي
ج٣ؿُم ظغاثم الخ٣ىُاث الخضًشت بلي ٖضة مجاالثٞ ،مجها الجغاثم الىاٗ٢ت ٖلى ألاشخام ،والجغاثم الىاٗ٢ت ٖلى
ألامىا ،٫وظغاثم الؿغ٢ت والاخخُا ،٫وظغاثم التزوٍغ ،وظغاثم يض اإلاهالر الخ٩ىمُت ،وٍالخٔ ؤن الخ٣ؿُم ً٣ىم
ٖلي ٨ٞغة الٛغى الجهاجي ؤو اإلادل الجهاجي الظي ٌؿتهضٞه تهضًض امً اإلاجخم٘ ،وحٗخبر ال٣غنىت الال٨تروهُت* ،و
ؤؾاة اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً التهضًضاث ألامىُت الجضًضة "تهضًضاث ؤمىُت ٚحر ج٣لُضًت " ،ومً
ؤمشلت طلً ٪م ً٨جهيُٟها ٦ما ًلي:
 -1الجغاثم التي حؿتهض ٝألاشخام :جًم ق٣حن عثِؿُحن َما":
ؤ -الجغاثم الٛحر ظيؿُت والتي حؿتهض ٝألاشخام وحكمل ألاحي:
الخدغٌٍ ٖلي الاهخداع والخدغٌٍ ؤل٣هضي٧ ،ال٣خل وال٨غاَُت ٖبر الاهترهذ ،وَظا الىىٕ مً الجغاثم ٢ض
ًاصي بلي جُبُ ٤ظغٍمت ال٣خل ٖلى اعى الىا ،٘٢خُض ًخم َظا الىىٕ مً الخدغٌٍ ٖبر مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ،إلاىٓماث متهمت باإلعَاب جدغى ٖلى ٦غَُه ،و٢خل ٞئت مُٗىت مً اإلاجخم٘ خؿب جهيُٟها .
الخدغف واإلاًاً٣ت والتهضًض ٖبر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
ؤوكُت ازخالؽ الىٓغ ،ؤو الاَالٕ ٖلى البُاهاث الصخهُت .
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بض اإلاٗلىماث اإلآلت ؤو الؼاثٟت .
وكغ ؤلاقاٖاث الخاَئت. 1
اهتها ٥الصخص ي لخهىنُاث ألاشخام ًٖ َغٍ ٤ازترا ١الخؿاباث.
ظغاثم ألامىا ٫التي حؿتهض ٝاإلالُ٨اث الصخهُت .
ظغاثم الاخخُا ٫والؿغ٢ت،وَكمل ؾغ٢ت اإلامخل٩اث الصخهُت واإلاٗلىماث الال٨تروهُت.
ظغاثم الخبضًل والتزوٍغ مشل الخ٣اٍ الغؾاثل اإلاغؾلت بحن ألاظهؼة وجدغٍٟها.
ب -الجسائم الجييُت :وحشمل ألاحي:
جدغٌٍ ال٣انغًٍ ٖلى ألاوكُت الجيؿُت الٛحر مكغوٖت ،والخدغف بال٣انغًٍ ٖبر مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ،ووكغ الٟاخكت واإلاؿاؽ باألخُاء ٖبر الاهترهذ ،والخهىٖ ٫لى الهىع والهىٍاث* بُغٍ٣ت ٚحر
مكغوٖت الؾخٛاللهم في ؤوكُت ظيؿُت.
وبةمٗان الىٓغ في َظٍ ألاونا ٝهجض ؤجها ججخم٘ ظمُٗا ،جدذ نىعة واخضة وهي اؾخٛال ٫مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي لتهضًض امً اإلاجخم٘.2
 -2حسائم ألامىاٌ:
وَؿخٛل اإلاجغمىن مً زاللها الُ٣ام بإوكُت الا٢خدام ،ؤو الضزى ٫ؤو الخىنل الٛحر مهغح به ،اؾخٛال ٫مىا٘٢
الخىانل و بً٣إ بالطخاًا والخهى ٫مجهم ٖلى مٗلىماث ،وؤع٢ام ،وطل ٪بهض ٝالُ٣ام بالخالي:
جسغٍب اإلاُُٗاث والىٓم واإلامخل٩اث ،يمً مٟهىم جسغٍب الىٓام وألاظهؼة.
زل ٤البرمجُاث الخبِشت ،والًاعة وه٣لها ٖبر الىٓم ومىا ٘٢الخىانل .
بصزا ٫مُُٗاث زاَئت ،ومؼوعة ووكغَا في مىا ٘٢الخىانل.
 -3ظغاثم الدكهحر والابتزاػ:
1
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لم ًَ ً٨ظا الىىٕ مً الجغٍمت ؤ٦ثر زُىعة٢ ،بل لجىء مؿخسضمحها بلي اؾخسضام الاهترهذ ،ول ً٨ؤنبدذ بٗض
طل ٪مً ؤ٦ثر الجغاثم اهدكاعا ،زانت م٘ وظىص ج٣ىُاث خضًشت ،باؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مشل
الُىجىب ،ولؤلؾٞ ٠ان ضخاًا َظا الىىٕ مً الجغاثم صاثما ًخم اؾخضعظهم ،ؤخُاها هدُجت لجهلهم لالؾخسضام
ألامً لخل ٪الخ٣ىُاث ،وزانت ألاظهؼة الظُ٦ت ،وصاثما ما ًخم اؾتهضا ٝالؿُاؾُحن وؤصخاب الً٣اًا ألازالُ٢ت
بهظا الىىٕ مً الجغاثم.
 -4ظغاثم الاخخُا ٫والؿغ٢ت :وحكمل
اؾخسضام اإلاىا ٘٢للخهىٖ ٫لى البُا٢اث اإلاالُت للٛحر صون جغزُو ؤو جسغٍبها .
الازخالؽ ٖبر اإلاىا ٘٢ؤو بىاؾُتها ،وٍخمشل طل ٪بالخجؿـ ٖلى البُاهاث اإلامشلت ،للمؿخد٣اث اإلاالُت و
الاصاٖاث اإلاهغُٞت .
 -5ظغاثم التزوٍغ :وحكمل:
جؼوٍغ البرًض الال٨ترووي ،وجؼوٍغ الىزاث ٤السجالث .
جؼوٍغ الهىٍت وٍخمشل في الاٖخماص ٖلى ؤؾماء مؿخٗاعة ٦إؾماء ؾُاؾُحن ،وعئؾاء ؤخؼاب ،وبَاعاث ؾامُت في
الضولت مً زال ٫مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي .
جؼوٍغ البُاهاث الصخهُت إلاؿخسضمي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي. 1
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اإلابدث الثالث :ألاطس ألامىُت واليُاسُت إلاىاكع الخىاصل الاحخماعي:
ل٣ض لٗبذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي صوع ٗٞا ٫في اإلاجاالث ،الؿُاؾُت وألامىُت وختى الا٢خهاصًت ،والاظخماُٖت
٣ٞض ؾاَمذ في خل ٖضة مكا٧ل واظهذ البكغٍت ،ومىا٢كت ٖضة مىايُ٘ (ؾُاؾُت وؤمىُت ،واظخماُٖت،
وا٢خهاصًت) ؤزغث مً زاللها َظٍ اإلاىا ٘٢في اظاص خلى ٫وؿبُت ومبضثُت وجىظُه الغؤي الٗام والىسب الؿُاؾُت
وختى اإلااؾؿاث ألامىُت ،وٍخجلى طلُٞ ٪ما و ٘٢مازغا في الخٟالث التي ؤُ٢مذ في الؿٗىصًت .1
اإلاطلب ألاوٌ :الخأزيراث اليُاسُت إلاىاكع الخىاصل الاحخماعي:
٢ض جشبذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؤجها ٢ىي ؤو وؾُلت حُٛحر ؤ٦ثر ٞاٖلُت مً بُ٣ت الىؾاثل ألازغي ،م٘ ؤن طل٪
ً٣خط ي مؼٍضا مً الى٢ذ هٓغا للمدضوصًت اليؿبُت للىنى ٫بلي الاهترهذ في اٚلب صو ٫الخلُج ٖلى وظه الخدضًض،
خُض ؤن َبُٗت مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً قاجها بًجاص بِئت ٨ٞغٍت جٟخذ اإلاجا ٫ؤمام الخُٛحر الؿُاس ي في صو٫
الخلُج ،بط بةم٩ان مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؤن جىلض يٛىٍ ؾُاؾُت ،ألجها هي هٟؿها طاث َبُٗت صًم٣غاَُت
٢اصعة ٖلي جد ٤ُ٣اإلاكاع٦ت الكٗبُت ،خُض ال ًىظض ُ٢ىص ؤو مدضصاث ٖلي خغٍت الخٗبحر في َخه اإلاىا ،٘٢مً هاخُت
باإلياٞت بلي ؤن َغح آلاعاء الؿُاؾُت ٖلي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،جض ٘ٞبٖضاص ٦بحرة وَاثلت مً اإلاخابٗحن لخبىحها
مً هاخُت ؤزغي ،ألامغ الظي ًض ٘ٞالخ٩ىماث بلي حُٛحر ؾُاؾاتها لخدىاؾب م٘ مخُلباث الغؤي الٗام مً هاخُت زالشت،
لظلٞ ٪ان ؤههاع الخُٛحر الؿُاس ي ال ًساَغون في اإلاكاع٦ت الٟٗلُت في الخٓاَغاث التي جدضر ،بل ًم٨جهم بض ٫مً
طل ٪ؤن ًدضر ي ِٛؾُاؾُا اٞترايُا ال ٌؿتهان به باؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،خُض ًمشل الخهى٫
ٖلي اإلاٗلىماث ،ووكغَا صون وؾاَت ؤو ع٢ابت ،صًم٣غاَُت مٗلىماجُت ،وبما ؤن الخغٍت مخاخت للجمُ٘ ،بهغ ٝالىٓغ
ًٖ هُتهم وم٣انضَمٞ ،ان اهتها٦ها مً وظهت هٓغ ؤي َغًٓ ٝل واعصا ،وبطا ٧اهذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلى
قب٨ت الاهترهذ ٢ض جاصي صوع باعػا في بقٗاع ٞخُل الًٛب الظي ٢اص في الجهاًت بلي ؤخضار حُٛحر ؾُاس ي في صو ٫مشل
مهغ وجىوـ والُمً ٞاهه ٌؿخُُ٘ بخضاثها في بُ٣ت صو ٫الخلُجٞ ،ان َىا ٥مىا ٘٢جىانل اظخماعي ؤزغي ؤًًا مشل
الهىاج ٠اإلادمىلت الظُ٦ت وج٨ىىلىظُا الاجها٢ ٫ض ؤزبدذ ٞاٖلُت اؾخصىاثُت في خكض وكُإٖ ،بر مىا ٘٢الخىانل
الاظ خماعي وزانت جىٍتروالُىجىبىالٟاٌؿبى ،٥لخىُٓم الخٓاَغاث بىىٖحها الاٞتراض ي والخ٣ُ٣ي ،وبطا ٧اهذ مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي ٢ض ؤؾهمذ في ظٗلىا وِٗل ما ًم ً٨حؿمُخه "خُاة مىز٣ت" ٞان مً الًغوعي ؤلاقاعة بلي ؤن
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٧ل ما ج٣ضمه مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ًىُىي بالخبُٗت ٖلي جإزحرَا الهاثل في الُُٟ٨ت التي ًجغي بها الخٟاٖل  ،بحن
الجمهىع طاجه مً هاخُت ،وبحن الجمهىع والؿلُت مً هاخُت زاهُت.2
ل٣ض ٚحرة اإلاُبٗت والصخَ ٠بُٗت الى٣اف الؿُاس ي و٢ذ ْهىعَا زم ؤجاح الغاصًى والخلٟاػ في و٢ذ الخ ٤لل٣اصة
الؿُاؾُحن بم٩اهُت الخدضر بك٩ل مباقغ وخمُمي بلي الجمهىع ،وٖلي هدى ممازل ججغي جإزحراث َغٍ٣ت اإلاٗلىماث
بؿغٖت َاثلت في اإلاجا ٫الؿُاس ي ،للمغة ألاولي ؤنبذ بةم٩ان الؿُاؾُحن مخابٗت عصوص ألاٗٞا ٫الٟىعٍت ٖلي ٢غاعاتهم،
ومكاَضة اؾخُالٖاث الغؤي آلاهُت خى ٫جهغٍداتهم و٢ض باث الا٢ترإ في الاهخساباث مخاخت في مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي صون مساَغة بدضور جالٖب ؤو ؤزُاء ،خُض جٓل مٗاصالث ألامان الال٨ترووي ؤٖلى بمغاخل مً اخخماالث
ازترا ١اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت اإلاسههت لهظا الٛغى مً ظاهب ال٣غانىت الال٨تروهُحن "الها٦غػ"٦ ،ما حٛحرث و٤ٞ
لظل ٪ؤهماٍ نىاٖت ال٣غاع الؿُاس ي حٛحرا ظىَغٍا ،وؤهخجذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مُُٗاث ظضًضة ٖلي
مؿخىي ج٩ىًٍ ظماٖاث الً ِٛالؿُاس ي ،وحكُ٨ل ألاخؼاب وجدضًض قٗبُتها وجإزحرَا هٓغا بلي ؾهىلت الدكاع ٥في
ألا٩ٞاع وآلاعاء ٖبر مسخل ٠مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،واإلاٟاع٢ت في الخإزحر الؿُاس ي إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بجها
حٗمل ٖ٨ـ ما ؾب٣ها مً وؾاثل الٗالم الًٟاجي التي ًغي بٌٗ الباخشحن ؤجها حؿببذ في جُىٍغ هىٕ مً اإلاكاع٦ت
الجماَحرًت الؿلبُت التي صٗٞذ الجمهىع بلي الا٦خٟاء بهب اللٗىاث ٖلي الىي٘ الٗام ،وبطا ٧ان بٌٗ الباخشحن
ٌكحرون بلي صوع ال٨خابٖ ،لى مدضوصًت اهدكاعٍ في اإلاجا ٫الجماَحري في وكغ ْاَغة ؤلاؾالم الؿُاس ي في صو ٫مشل
مهغ وال٩ىٍذ وألاعصن والُمً والٗغا٣ٞ ،١ض قهضث في ٞترة ػمىُت ب٢با ٫وؿبُا مً الجمهىع ٖلي مالٟاث ومغظُٗاث
صًيُت اعجبُذ بالدكضص والخُغ ٝمشل ؤبى ألاٖلى اإلاغصوصي ،والُض ُ٢بٞ ،ان لىا ؤن ه٣ى ٫بن مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ٢ض ؤزغث وبك٩ل ٚحر َبُعي في وكغ َظٍ الٓاَغة وٚحرَا مً الٓىاَغ الؿُاؾُت ،ومً بحن الخإزحراث
اإلالخىْت إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؾُاؾُا ؤًًا ،جىامي ٖضوي الخُٛحر وجىا٢لها ٖبر الخضوص الجٛغاُٞت ،وٍيبغي ؤال
هخجاَل جإزحر الخُٛحر في جىوـ ٖلي الىي٘ الضازلي وفي صوٖ ٫غبُت ؤزغي مشل لُبُا والُمً خُض اؾخٟاص الكباب
الخلُجي وحكب٘ بإ٩ٞاع الكباب وججاعبهم في صولهم ؾىاء مهغ ؤو جىوـ ؤو لُبُا ٣ٞض بضا ؤوْ ٫هىع للخُٛحر في الُمً
والبدغًٍ٦ ،ما ًالخٔ ؤن الخىُْ ٠الؿُاس ي إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٢ض وٞغ لل٨شحر مً خغ٧اث اإلاٗاعيت في
بٌٗ صو ٫الخلُج مشل ( البدغًٍ والُمً و الؿٗىصًت) وطل ٪بحن الخىزُحن والىٓام في الُمً ،والكُٗت والؿىت في
الؿٗىصًت ،و٢ض وٞغث لهم مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ًٞاء ليكغ ألا٩ٞاع ،وؾاٖض َظا الخىُْ ٠في التروٍج لهظٍ
الخغ٧اث قٗبُا ،خُض بضا بًٗها ا٦بر مً حجمها الخ ٤ُ٣وؾِ اإلاجخم٘ بٟٗل وكاَه اإلا٨ش ٠في مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ،بل بن بٌٗ َظٍ الخغ٧اث ٧ان ُ٦ان اٞتراض ي.
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وفي ألازحر بضا ال٣ى ٫ؤن مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي باجذ بمجزلت ٢ىة مجخمُٗت ياُٚت إلاهلخت مسُُي
الؿُاؾاث ،وناوعي ال٣غاعاث في ٚالب الى٢ذ ،بط بم٣ضوع َظٍ اإلاىا ٘٢تهُئت الخكىص الجماَحرًت الهاثلت ،جإًُضا ؤو
عًٞا ألي ٢غاع ،وبالخالي ؤنبدذ الٖبا عثِؿُا في اإلاٗاصالث الؿُاؾُت صازل الضو ٫وزاعظها.1
اإلاطلب الثاوي :الخأزيراث ألامىُت إلاىاكع الخىاصل الاحخماعي :
ل٣ض باث مً اإلاٗغو ٝمضي الاعجباٍ بحن مىا ٘٢الاهترهذ ،ومً يمجها مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،واهدكاع ْىاَغ
ؤمىُت ؾلبُت ًغقى بًٗها بلي خض تهضًض ألامً والاؾخ٣غاع الاظخماعي ،مشل ؤلاعَاب والخُغ ٝوٚحر طل ،٪خُض جًٟل
بٌٗ اإلاجمىٖاث التي جخسظ مً مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؾاخت للدكاوع والخىاع ،لئلب٣اء ٖلي مجخمٗاتها
الاٞترايُت مٛل٣ت وؿبُا ،والا٦خٟاء باؾخسضام ؤصواث الخىانل والخٟاٖل الاظخماعي بحن ؤًٖائها في خحن ؾخٓل
مجمىٖاث ؤزغي جًٟل ب٢امت صو ٫اٞترايُت طاث مىُل٣اث ٖىُٟت ومخُغٞت ،ما ًً٘ ألاظهؼة اإلاٗىُت في مىاظهت
جدضًاث ؤمىُت نٗبت للخٗامل م٘ َظٍ الضو ٫الاٞترايُت التي ًم ً٨ؤن حٗؼػ ٦شحرا ٢ىة الخىُٓماث ؤلاعَابُت ،مشل ما
ٗٞلخه صاٖل في صو ٫الخلُج ،باٖخباع بن الخىانل ٌٗخبر ٖىهغ ؤؾاس ي ًًمً وخضة ؤي مىٓمت ؤو ٗٞالُتها ،ولِـ
َىا ٥بغَان ٖلي طل ٪ؤ٦ثر مً اؾخسضام جىُٓم ال٣اٖضة إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،في وكغ ؤ٩ٞاعٍ وٖملُاث
الخجىُض ،وجضعٍب الٗىانغ اإلاخُغٞت ٖلي جىُٟظ الٗملُاث ؤلاظغامُت وبٖضاص اإلاخٟجغاث وٚحر طل.1٪
ولخإُ٦ض ؤَمُت جإزحراث مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في اإلاجا ٫ألامني ،هغي مٗٓم مً اهًمىا بلي الجماٖاث اإلادكضصة
ؤو اإلاخُغٞت جم ججىُضَم ًٖ َغٍ ٤الاجها ٫الصخص ي ؤو ٖبر وؾاثل الخىانل الاظخماعي٣ٞ ،ض ؾاَمذ مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي في جىزُ ٤عوابِ الُٗ٣ضة وبىاء الش٣ت وه٣ل ألا٩ٞاع بُٗضا ًٖ ؤظهؼة ألامً التي ٧ان مً الهٗب
ٖلحها ازتراَ ١ظٍ الخجمٗاث مً الضازل وَىا ً٨مً وظه الكبه مً خُض ٢ضعاث مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي
الٟٗالت صازل مجمىٖاث يُ٣ت جخٗامل بك٩ل امً ومباقغ ،بل بن َظٍ اإلاجمىٖاث اإلاٛل٣ت ٢ض ج٩ىن ٖابغة للخضوص
ؤخُاها ،وجدؿم في الى٢ذ طاجه ب٣ضعة الخإزحر والخإزغ وجىُْ ٠مهاعاث اٞترايُت وال ق ٪في ؤن الضولت ؤو الضو ٫باجذ في
مىاظهت ،جدضي امني ًدك٩ل بك٩ل ٚامٌ في مجخم٘ اٞتراض ي ًخ٩ازغ بك٩ل ٦بحر ،وجهٗب ٞغم ؤلاإلاام بمٟغصاجه،
جهُ ًٖ ٪الؿُُغة ٖلُه بك٩ل جام ،وبطا ٧اهذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٢ض ؤجاخذ الخىانل الاظخماعي الخًاعي
وؤلاوؿاوي ٞةجها ٢ض ؤٞغػث في اإلا٣ابل الٗضًض مً الؿلبُاث ٦ما ؾى ٝهظ٦غ في اإلاُلب ال٣اصم٣ٞ ،ض ؤؾهمذ ُٞما
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ًم ً٨حؿمُخه ٖىإلات الجغٍمت ،واعجبِ بهظٍ الىؾاثل الٗضًض مً ظغاثم اإلاٗلىماث ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا مجها اهخدا٫
الصخهُت والظم والدكهحر والىهب والاخخُا ٫وال٣غنىت.2
ومً اإلاا٦ض ؤن الخ٩ىماث باجذ حعي ؤَمُت مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وهٟىطَا وجإزحرَا في ألامً اإلاجخمعي والاؾخ٣غاع
الضازلي ،ولظل ٪بضث بعَاناث" نغإ اٞتراض ي" ؾاخخه قب٨ت الاهترهذ ،وؤصواجه مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي،
وؤَغاٞه الضولت وألاٞغاص ،ما ظٗل البٗض الال٨ترووي والؿُاصة الاٞترايُت ع٦حزة خُىٍت يمً مىٓىمت ألامً ال٣ىمي
للضو ،٫خُض بضؤث الضو ٫ؤالن حؿعى بلي ٞغى الؿُُغة ٖلي اإلاجا ٫الاٞتراض ي واؾخسضام وؾاثل الغصٕ
الاٞترايُت ،إلاىاظهت ما حهضص ؤمجها الال٨ترووي ،ؤو  ً٦يغباث و٢اثُت ال٨تروهُت يض مجمىٖاث ؤو ؤٞغاص حكدبه في
٧ىجهم حهضصون ؤمجها ومهالخها ،وهٓغا بلي جىامي ال٣ىة الال٨تروهُت للٟغص باؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وصوعٍ
في خكض الجماَحر ،ؾىاء للخإًُض ؤو اإلاٗاعيت لؿُاؾاث الخ٩ىمت ٞاهه ؾُهبذ ظؼء مً مٗاصلت ج٩ىًٍ الضولت
لخخ٩ىن مً اعى وٞغص ًمخل ٪مجا ٫اٞتراض ي وقٗب وخ٩ىمت بض ٫مً الشالزُت الخ٣لُضًت ألاعى والكٗب
والخ٩ىمت ،وال ق ٪في ؤن الخإزحر ألامني إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ال ًهب في الجاهب الؿلبي  ِ٣ٞبل بن بٌٗ
ألاظهؼة ألامىُت اهخبهذ بلي ألاَمُت اإلاتزاًضة لهظٍ اإلاىا ٘٢ووْٟتها في جدؿحن ألاصاء اإلاني لظل ٪ؾٗذ ؤظهؼة ألامً
والاؾخسباعاث في صو ٫مجلـ الخٗاون لضو ٫الخلُج الٗغبي بلي ٖ٣ض اظخمإ ٢مت بحن عئؾائها لبدض مىٟ٢ها
ومىا٢كت ما ونٟخه بهجمت مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي  ،ومً َىا ه٣ى ٫بن مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؤنبدذ لها
جإزحراث و عئي ظضًضة.
اإلاطلب الثالث  :سلبُاث واًجابُاث مىاكع الخىاصل الاحخماعي:
بٗض ؤن ؤزبدذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٢ضعتها ٖلى الخإزحر في اإلاجخمٗاث ،وؤنبدذ في م٩ان ال ًم ً٨الاؾخٛىاء
ٖىه ؤو الخهغ ٝفي اإلاجخم٘ صون اإلاكاع٦ت مً زالله ،ؤزظث جٓهغ جإزحراتها الاًجابُت والؿلبُت ٖلي اإلاؿخسضمحن مً
هاخُت ،وٖلى الٗال٢اث الاظخماُٖت مً هاخُت ؤزغي ،وٖلى الغٚم مً حجم الاًجابُاث الهاثلت الؾخسضاماث مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي ،بال ؤن َىا ٥ؾلبُاث لبض مً ط٦غَا ؤًًا وطلٖ ٪لى الىدى الخالي:
 -1أَم الاًجابُاث في مىاكع الخىاصل الاحخماعي:
ال ٌؿخُ ُ٘ اخض بٟٚا ٫الٟىاثض التي خهل الىاؽ ٖلحها ٖلي ازخال ٝمؿخىٍاتهم مً زضماث َظٍ اإلاىا٘٢
الاظخماُٖت ،بال ؤن َىا ٥زهاثو ٖضًضة ججٗل مً مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وؾُلت طاث اًجابُاث مًٟلت
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ًٖ ٚحرَا ،وجخمخ٘ بجاطبُت مغجٟٗت وهي مغوهت اؾخسضامها وؾهىلت الضزى ٫بلي ؤي مى ٘٢مً اإلاىا ٘٢اإلاخىىٖت
بؿهىلت وَؿغ ،وصون صٖ ٘ٞاثض ماصي .
ل٣ض ؾاٖضث مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلي جىؾُ٘ قب٨ت ٖال٢اث الٟغص الاظخماُٖت م٘ آلازغًٍ ،ؾىاء ٖلي
اإلاؿخىي اإلادلي وؤلا٢لُمي ؤو الضولي ،بهغ ٝالىٓغ ًٖ زلُٟاتها الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ،والاظخماُٖت،
والٗغُ٢ت ،والجيؿُت.
الخ٣ىُت اإلاغجبُت وٍٓهغ طل ٪مً زالُ٢ ٫ام اإلاؿخسضم ؾىاء الٗغبي ؤو الٛغبي بمىهجُت الاهخ٣اء التي حٗخمض
ٖلى الاهٟخاح ٖلى الٗالم ،واهخ٣اء ما ًدىاؾب م٘ الجاهب الىُْٟي ولُ٣مي.
1

٢ضمذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي زضماث ظمت وفي قتى اإلاجاالث الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت مجها
ؾهلت الخهىٖ ٫لي اإلاٗلىماث مً اإلا٨خباث الٗاإلاُت .
ؾهلت الاجها ٫بمغا٦ؼ البدىر الٗاإلاُت .
ؾهلت بعؾا ٫واؾخ٣با ٫اإلاٗلىماث بؿغٖت َاثلت ،مىز٣ت بالهىث والهىعة.

ؾاَمت باهسٟاى ؤؾٗاع اإلا٩لماث ٞال٨شحر مً اإلاؿخسضمحن في الٗالم ٌؿخُٟضون مجها في الاجها ٫بإ٢غبهم
وؤنض٢ائهم .
ؾاَمذ في وكغ الش٣اٞاث اإلادلُت والخٟاٖلُت ،م٘ الش٣اٞاث الٗلمُت ألازغي وم٨ىذ اإلاؿخسضم اإلادلي مً
جىىَ٘ مضاع٣ٖ ٥له وز٣اٞخه ،وجىؾُ٘ هُا٢ه الٗلمي واإلاٗغفي .
ؤؾهمذ في ؾهىلت الخهىٖ ٫لي الاؾدكاعاث الٗلمُت مً ٢بل مسخهحن ًضًغون مىا ٘٢زانت بهم ٖلى
مىا ٘٢الىانل الاظخماعي.
ؾاٖضث ٖلى اهدكاع الخجاعة ٖبر الاهترهذ ،والكغاء الؿهل مً اإلاىا ٘٢اإلاسخهت بالبُُ٘ٞ ،م ً٨الكغاء
والدؿىٍ ٤واؾخٗغاى الؿل٘ بؿهىلت والاَالٕ ٖلحها ٧ال٨خب وٚحرَا وؤهذ في مجزل.٪
ؾاَمت في حؿغَ٘ الخُىع الخ٣ني و٦ثرث الازتراٖاث هدُجت الاهدكاع اإلاٗغفي ،وجباص ٫الخبراث والاؾخٟاصة مً
ججاعب آلازغًٍ .1

1

1

جأزير مىاكع الخىاصل الاحخماعي على ألامً اإلاجخمعي للدوٌ الخلُجُت

امحد لامسً سلٍن جداي

 -2أَم اليلبُاث في مىاكع الخىاصل الاحخماعي:
ٖلي الغٚم مً حجم الاًجابُاث ال٨بحرة إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بال ؤن َىا ٥ؾلبُاث ٖضة هدُجت ٖجها ،ؤو
عبما جيخج ًٖ ؾىء الاؾخسضام لها:
وظىص ؤزُاع اظخماُٖت الؾخسضام اإلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً ٢بل الخلُجُحن جخمشل في الٗؼلت ويٗ٠
الٗال٢اث الاظخماُٖت ،واهدكاع الش٣اٞاث الٛغبُت .
ػٍاصة مك٩لت الٗؼلت الىٟؿُت والاظخماُٖت ،الىاججت ٖلى ؤلاصمان ٖلى اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي
ومً ؤَم ؤٖغايها اهدكاع ال٣ل ٤والخىجغ وؤلاخباٍ وجظمغ ألاٞغاص ،وزلخلت ٖال٢اث الكباب الاظخماُٖت
ج٣لُو ؤو ج٣لُل الخٟاٖل ألاؾغي بحن ألاٞغاص ،وَٗض طل ٪مً اإلاهضصاث الخُحر التي تهضص ألاؾغة وبالخالي
اإلاجخم٘ .
نغ ٝالى٢ذ الُىٍل في الخٗامل م٘ جل ٪اإلاىا ٘٢الاٞترايُت مما ًىعر الخٗب وؤلاعَا ،١ػمً َىا ًخم ْهىع
بٌٗ اإلاكا٧ل ألازغي والتي جخمشل ُٞما ًلي:
وكغ الش٣اٞت الاًباخُت .
وكغ ز٣اٞت الكٗىع بالى٣و .
وكغ ز٣اٞت الٗى.٠
وكغ الش٣اٞت اإلاًاصة للُ٣م ؤلاؾالمُت .
وكغ ز٣اٞت ال٣ىة .
اعج٩اب الجغاثم وزانت الال٨تروهُت.
الؿهغ والخإزغ ًٖ الٗمل والضعاؾت .
ػٍاصة ٖؼلت الكباب .1
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زالصت:
وؿخيخج مما ؾب ٤ط٦غٍ ؤن مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي هي مىا ٘٢لها جإزحر ٖلى الٟغص بالضعظت ألاولى واإلاجخم٘
بالضعظت الشاهُت وٖلى الضولت بالضعظت الشالشت ،وطل ٪مً زال ٫الخ٣ىُت الجضًضة والخضًشت التي جمخل٨ها
وَؿخٗملها عواص َظٍ اإلاىا ،٘٢مما ظٗلها ظؼء ال ًخجؼءا مً خُاة الٟغص الُىمُت وؤنبذ الخسلي ٖجها ؤقبه
بالهٗب٣ٞ ،ض ق٩لذ َظٍ اإلاىا ٘٢مٟهىم ظضًض للٗىإلات وؾاَمذ في بىاء مٟهىم خضًض للىًا ،٫اهخ٣لذ
مًامُىه مً اإلاجخم٘ الاٞتراض ي بلي اإلاجخم٘ الىا٢عي ،لخٗلً بظل ٪وكإة ق٩ل ظضًض للىًا ،٫ؤال وَى
الىًا ٫الاٞتراض ي ،اعجبُذ ؤَضاٞه بإَضا ٝالىًا ٫الىا٢عي ،و٢ض جإؾؿذ ٖلى ازغ َظا اإلاٟهىم مىٓىمت
مٟاَمُت خضًشت جخجاوػ بظل ٪الخضوص اإلااصًت للٗمل الىًالي ومؿُ٣ت بظل ٪ظمُ٘ مؿخىٍاث اإلاماعؾت
الىاُٗ٢ت .
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اهدكغث في آلاوهت ألازحرة ،الٗضًض مً اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت الكهحرة ،التي جدُذ لؤلشخام والجماٖاث مً ٧اٞت ؤهداء
الٗالم الخىانل م٘ بًٗهم البٌٗ ،يمً قب٨ت ال٨تروهُت اٞترايُت ج٣ط ي ٖلي ٧اٞت اإلاؿاٞاث ،وججٗل مً
الٗالم ٢غٍت نٛحرة ٌِٗل ٧اٞت ؾ٩اجها ،في اإلادُِ هٟؿه خُض حٗمل اإلاىا ٘٢يمً هٓام بضًهي ويمً ج٣ىُاث
ج٨ىىلىظُت ٖالُت ،وجدُذ للمؿخسضمحن بم٩اهُت الخىانل ال٨خابي ،واإلاغجي واإلاؿمىٕ م٘ بًٗهم البٌٗ ،وحؿمذ لهم
بيكغ الهىع واإلا٣اَ٘ اإلاسجلت واإلاهىعة زال ٫زىاوي مٗضوصاث ،وبك٩ل مجاوي بدذ ،وَظا مما ازغ ٖلى اؾخ٣غاع
اإلاجخمٗاث الخلُجُت وػٖؼٕ ؤمجهم ،بال ؤن َظٍ الٓاَغة قاجها قان ٧اٞت الٓىاَغ الخضًشت ،حٗض ؾالح طو خضًً.
اإلابدث ألاوٌ :مىاكع الخىاصل الاحخماعي والخدىالث في يوٌ الخلُج :
ٖلى الغٚم مً الىٓغة اإلادا ًٞت للمجخمٗاث الخلُجُتٞ ،ةجها ٦كٟذ ؤجها ألا٦ثر اعجباٍ بالخضازت صون ٚحرَا
في مدُُها ؤلا٢لُمي جإزحرا وجإزغا ،وطل ٪لٗضة اٖخباعاث ق٩لذ جل ٪الٓاَغة ،وويٗذ خضوصَا وجٟاٖلها في بِئت
زلُجُت زانت ،جخمحز بالهغإ بحن الخٟاّ ٖلي ُ٢مها ،وهٓامها الؿُاس ي الخ٣لُضي ،في ْل مجخم٘ ٖالمي مٟخىح.1
اإلاطلب ألاوٌ :ئسرراجُجُت الخدىٌ واسخسدام مىاكع الخىاصل الاحخماعي في يوٌ الخلُج :
جدىلذ الخُبُ٣اث الاجهالُت -الخ٨ىىلىظُت بضوعَا ٦مهت للخُٛحر الٗمُ ٤والٓاَغي ،وزانت بٗض ما ٖغٝ
بالغبُ٘ الٗغبي (بضاًت2011م) ،جم٨ىذ صو ٫الخلُج مً الؿُُغة ٖلى مىظت اإلاُالب الضازلُت باإلنالح وجذجُم
صوع اإلاٗاعيت ،بال ؤجها لم جىجر في و ٠٢مؿاعاث وؤهماٍ الخُٛحر في اإلاجخم٘ اإلادلي ،وٖال٢خه بالضولت ،وَبُٗت
صًىامُُ٨اث الخٟاٖل بحن الضازل والخاعط ،وبحن الضًً والخضازت وبحن الىسبت وألاؾغ الخا٦مت والغؤي الٗام الخلُجي،
وٍإحي طل ٪في ْل ٖضًض مً الخدضًاث التي جىاظه صو ٫الخلُج ٖلى هدى زام واإلاىُ٣ت الٗغبُت بك٩ل ٖام،
وبسانت م٘ اجهُاع ؤؾٗاع الى ِٟوجضَىع ٖاثضاتها ؾىت( 2015م2016-م) ،والخدضًاث ألامىُت مً ظغاء جمضص الىٟىط
ؤلاًغاوي صازل صو ٫الخلُج ،ومداولت بًغان ػٖؼٖت الاؾخ٣غاع ٖلى خؿاب اؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت ومشا ٫طل ٪ما خضر
وٍدضر في الُمً والبدغًٍ آلان.2
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أوال :الخدى ٫في الغ٧اثؼ٧ :ان اخخٟاّ مىُ٣ت الخلُج بُابٗها اإلادا ٔٞل٣غون ٖضًضة ٢ض م٨جها مً الىجاة مً مىظت
الخٛحراث ،وطل٣ٖ ٪ب اجهُاع الاجداص الؿىُٞتي وجهاًت الخغب الباعصة ،والى ظاهب طل ٪جمحزث مىُ٣ت الخلُج
باالؾدىاص بلي الب٣اء والخلىن ،والخىا ٤ٞم٘ الخدضًاث الضازلُت والخاعظُت.
ٞجٛغاُٞا ج٩ىٍجها ٦كبه ظؼٍغة ؤجاخا لها الاوٗؼا ٫اليؿبي ًٖ الجىاع ؤلا٢لُمي ،وطل ٪مً اإلاجا ٫اإلااجي في الخلُج
قغ٢ا والبدغ ألاخمغ ٚغبا ،وا٢خهاصًا ؾاٖضث ؤَمُت اإلاىُ٣ت في ؾى ١الُا٢ت الٗالمي بلي جمخ٘ صولها بىٞغة مالُت،
م٨ىتها ؤوال مً الخٟاّ ٖلى ٢ىة الىٓم الخا٦مت ،وبٖاصة ج٣ؿُم الثروة بحن مىَىحها في م٣ابل الخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع
ألاؾغ الخا٦مت.3
زاهُا :الخدى ٫في محزان ال٣ىي الٗالمي  :ؤنبدذ صو ٫الخلُج مدل اَخمام ال٣ىي الٗاإلاُت ال٨بري وال٣ىي الهاٖضة،
ؤجاح لها الُ٣ام بؿلؿلت مً الخدالٟاث والاجٟاُ٢اث ؤلاؾتراجُجُت مٗها ،وزانت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،بما
ق٩ل خماًت ؤمىُت للىٓم الخلُجُت مً التهضًضاث الخاعظُت .1
زالثا :اإلاؿخىي الضًني والغوحي  :ؤما ٖلى اإلاؿخىي الضًني والغوحي جم جىُْ ٠الضًً ٦إؾاؽ لكغُٖت هٓم الخ٨م،
ؾىاء ٖبر الخدال ٠م٘ عظا ٫الضًً ؤو بسضمت اإلا٣ضؾاث الضًيُت ٦دا ٫اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،وَى ما ٌُٗي لها
٢ىة صًيُت عمؼٍت هاٖمت في مساَبت الٛغب و٦ظل ٪الٗالم ؤلاؾالمي .2
زابعا :اإلاؿخىي الؿُاس ي :ؤما مً الىاخُت الؿُاؾُت لضو ٫الخلُج ٞخمشلذ في ٢ضعة ؤهٓمت الخ٨م ٖلى الخٗامل ،م٘
الخدضًاث الجُى ؾُاؾُت ٖلى الىدى الظي ؤُٖى لها مغوهت ،في امخهام الًٛىٍ واإلاُالب الاظخماُٖت،
والخطخُم مً الىٟىط ال٣بلي و الضًمىٚغافي لؤلؾغ الخا٦مت ،وم٘ ٖضم ج٣ضم صو ٫الخلُج في جبنى اإلااؾؿاث
الؿُاؾُت ،طاث الُاب٘ الٛغبي باؾخصىاء ال٩ىٍذ مشل (البرإلاان ،ألاخؼاب الؿُاؾُت) ٞةجها هجخذ في جىُْ ٠آلُاث
ج٣لُضًت مشل الضًىاهُت ؤو اإلاجلـ واؾخدضار ج٣ضم هُابي ،مدلى وجىؾُ٘ جل ٪الىٓم الزخهاناث مجالـ
الكىعي ،وفي مجا ٫الاجهاالث جم جىُْ ٠اإلادىع الخ٨ىىلىجي ٦مخىٟـ ،م٣بى ٫للكباب وال٣ىي الهاٖضة ،ومىبرا
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إلاساَبت ألاؾغ الخا٦مت والكٗب ،وجبرًغ الؿُاؾاث اإلاخٗل٣ت بمدىالث م٣اومت الخٛغٍب والخٟاّ ٖلى بٌٗ الُ٣م
الضًيُت صازل اإلاجخمٗاث الخلُجُت .3

اإلاطلب الثاوي :يوافع الاهدشاز والشعبُت لللظاًا في يوٌ الخلُج:
جإحي صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي يمً مجمىٖت ؤ٦ثر الضو ٫وكاٍ ج٨ىىلىظُا ،وطل ٪بٗض ؤن سجلذ جدؿىا في
جهيُٟها ٖلى ماقغ جىمُت ج٨ىىلىظُا الاجهاالث واإلاٗلىماث ٖام 2014م و ٤ٞج٣غٍغ الاجداص الضولي لالجهاالث،
ظاءث ٧ل مً البدغًٍ ،وصولذ ؤلاماعاث ،وُ٢غ والؿٗىصًت ،وٖمان ٦إًٞل  5صوٖ ٫غبُت ومً بحن ؤًٞل  60صولت
ٖاإلاُا. 5
و٦كٟذ ٢مت الخىانل الاظخماعي ٖام 2015م ًٖ اخخال ٫ال٩ىٍذ اإلاغجبت الشالشت زلُجُا مً اؾخسضام مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي ،وباألزو الى حؿاب بٗض الؿٗىصًت والبدغًٍ ٦ما ظاءث في اإلاغجبت الشالشت مً خُض اؾخسضام
اوؿخٛغام بٗض صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ومملت البدغًٍ ،واخخلذ الؿٗىصًت ٦ظل ٪اإلاغجبت ألاولى ؾىت 2016م
2017م واخخلذ ال٩ىٍذ اإلاغ٦ؼ الغاب٘ زلُجُا مً خُض ٖضص مؿخسضمي جىٍتر بٗض ؤلاماعاث والؿٗىصًت والبدغًٍ،
واخخل الكباب الؿٗىصي اإلاغجبت ألاولى ٖاإلاُا في اؾخسضام الاهترهذ،بىا 20 ٘٢ؾاٖت ؤؾبىُٖا ،م٣ابل  13ؾاٖت
للٟخُاث ،وجخهضع صو ٫الخلُج مُُٗاث وؿب مؿخسضمي الاهترهذ باليؿبت بلى ٖضص ؾ٩ان الضولت وجإحي صولت ُ٢غ في
اإلاغجبت الشاهُت جلحها ال٩ىٍذ والبدغًٍ.1
 )1يوافع الاهدشاز والشعبُتٖ:ضًضا هي ألاؾباب التي ج ٠٣وعاء مداولت جٟؿحر إلااطا َظا الضوع ،إلاىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي صازل اإلاجخمٗاث الخلُجُت؟ ،والتي جىُل ٤مً ٖىامل طاجُت  ،جسو َبُٗت اإلاجخم٘ الخلُجي ؤو جغظ٘
لخهاثو جل ٪الخُبُ٣اث الال٨تروهُت ،وؤزغي جخٗل ٤بٗىامل مىيىُٖت ولٗال ؤَم جل ٪ألاؾباب والضوا: ٘ٞ
3
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أوال :جبني صو ٫الخلُج ٖضة اؾتراجُجُاث لخُىٍغ البيُت الخدخُت اإلاٗلىماجُت بما ظٗلها ماَلت الؾخٗاب وؿب
الاهدكاع الهاثلت ،وجيبني مٟاَُم الخ٩ىماث الظُ٦ت ،والخغٍت في ُ٢إ ؾى ١الاجهاالث الخلُجي.
زاهُاَ :بُٗت اإلاجخم٘ الخلُجي اإلادا ،ٔٞوالُ٣ىص ٖلي الخغٍاث الصخهُت ،ظٗلذ جل ٪الخُبُ٣اث الال٨تروهُت بضًلت
للمماعؾت الخغٍت ال٨ٟغٍت ،وبسانت م٘ مالخٓت اهدكاع ألاؾماء ٚحر الخ٣ُ٣ت للمؿخسضمحن بما ًهٗب مً مٗغٞت
الهىٍت .
زالثاْ :هىع َب٣ت ظضًضة مً الكباب ،جمشل ٢اٖضة ٖغًٍت مً م٩ىهاث اإلاجخم٘ الخلُجي ،والتي جخمحز باالَالٕ ٖلى
ما ًجغي في الٗالم وحكُ٨ل َمىخاتها ،وال٣ضعة ٖلي اؾخسضام الخىانل الاظخماعي في الخٗبحر ًٖ مكا٧لهم الُىمُت.2
زابعا :ألو ٫مغة حكٗغ اإلاغؤة الخلُجُت صازل البيُاث ألا٦ثر مدآٞت ،ب٣ضعتها في بن جدؿاوي م٘ الغظل في اؾخسضام
الهىاج ٠الظُ٦ت والاهترهذ ومىا ٘٢الخىانل الاظخماعي للخٗبحر ًٖ الهىث اليؿاجي الٛحر مؿمىٕ صازل اإلاجخم٘
الخلُجي ومشا ٫طل ٪ما خضر في ألاًام اإلاايُت في مىا ٘٢لخىانل الاظخماعي وًُ٢ت ؾُا٢ه اإلاغؤة للؿُاعة خُض بن
َظٍ الًُ٣ت ؤزظث مؿاع ؾُاس ي بدذ وؾببها مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،وحٗض ًُ٢ت َامت وباعػة مً ً٢اًا
مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في صو ٫الخلُج وباألزو صولت الؿٗىصًت.
زاميا :بن اٞخ٣اص اٚلب الضو ٫الخلُجُت بلى صًم٣غاَُت خُ٣ُ٣ت ،ؾىاء ٧اهذ في ق٩ل ُ٢م لُبرالُت ؤو ماؾؿاث
ؾُاؾُت ،ؤوبظغاءاث هؼحهت ومٟخىخت لالهخساباث لخضاو ٫الؿلُت باإلياٞت بلىإن ُٚاب ألاخؼاب الؿُاؾُت ظٗل
الخىانل الاظخماعي ًلٗب صوع ماؾؿت وؾُُت بحن الكٗب وألاؾغ الخا٦مت.
سايسا  :خالت الٟغا ٙالتي ٌٗاوي مجها الكباب الخلُجي ،والبُالت اإلا٣ىىت صازل اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت في بَاع الخىؾ٘
في (الخلجىت) ،والتي ٧ان مً مسُغَا التر٦حز ٖلى الخُٗحن الخ٩ىمي في مىاظهت الٗمالت ألاظىبُت* ،م٘ يٗ٠
الٟ٨اءة الىَىُت .
سابعا :الُبُٗت الظاجُت للىؾاثِ الجضًضة في خغٍت الاؾخسضام وؾغٖت الاهدكاع ،والغٚبت الكضًضة للمىاًَ
الخلُجي في الخىانل الظي ٌٗ٨ـ ،ؾُٗه الىٟس ي في البدض ًٖ طاجه وم٩اهخه صازل مجخم٘ مدا ،ٔٞوٍ٩ىن
الؿُُغة ُٞه لل٣بُلت وعظا ٫الضًً وألاؾغ الخا٦مت .
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وجغظ٘ ٦ظل ٪قٗبُت مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في الخلُج بلي ؾهىلت وص٢ت اإلاُُٗاث بما ٌٗؼػ مً ز٣اٞت الازخهاع
والؿغٖت وَى ما ًٟؿغ قٗبُت اإلاداصزت بالُٟضًى بض ٫مً ال٨خابت وَىا جٓهغ ؾغٖت الاجها ٫وؾغٖت اهدكاع
اإلاٗلىمت.1
)2الحىىماث الخلُجُتو مىاكع الخىاصل الاحخماعي :في ْل جهاٖض الاؾخسضام والخإزحر إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي،
بحن الكٗب الخلُجي والخ٩ىماث الؿاثضة ،لم ججض الخ٩ىماث بضًال ٖلي ؤن جساَب َاالء اإلاازغًٍ الجضص صازل
اإلاجخم٘ ،وقغح ؾُاؾاث وجبرًغحها والضٞإ ًٖ ألاَضا ٝالخ٩ىمُتٞ ،خم جضقحن خؿاباث للىػاعاث والهُئاث
الخ٩ىمُت ،بلي ظاهب الكُىر والخ٩ام في بَاع الاَخمام الخلُجي بالخ٩ىمت الال٨تروهُت ،وجىٞحر ٢ىاة جم٨جهم مً
الخىانل م٘ اإلاىاَىحن٣ٞ ،ض ؤَل ٤هاثب الغثِـ وخا٦م صبي الكُش مدمض بً عاقض آ ٫م٨خىم ظىاثؼ لغواص مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي الٗغب ؾىت2014م لضٖم وحصجُ٘ اؾخسضام وؾاثل ؤلاٖالم الاظخماُٖت في اإلاىُ٣ت والخ٣غب مً
ألا٦ثر جإزحرا ٖلى جل ٪اإلاىا ،٘٢ومً ظهت ؤزغي اؾخُإ ألامحر الىلُض بً َال ٫في قغاء خهت بؾتراجُجُت ؤزغي مً
قغ٦ت جىٍتر ب 50ملُىن صوالع لتر ٘ٞخهخه بلي  %5ؾىت2016م ،واخخلذ الؿٗىصًت اإلاغ٦ؼ الشاوي ٖاإلاُا في ؤ٦ثر
الخؿاباث الخ٩ىمُت في جىٍتر ،بِىما ظاءث ؤلاماعاث في اإلاغ٦ؼ ٖ 17اإلاُا،وفي مجا ٫الىظىص الخ٩ىمي الخلُجي الغؾمي
ٖلي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وزانت مى ٘٢جىٍتر ،خُض بلٖ ٜضص مخدبعي الكُش مدمض بً عاقض آ ٫م٨خىم 3
ملُىن و 800ؤل ٠مخاب٘ ،وٍمخل ٪الكُش زلُٟت بً ػاًض  1ملُىن و 200ؤل ٠مخاب٘ لهٟدخه ٖلى جىٍتر ،وخهل
زاصم الخغمحن الكغٍٟحن اإلال ٪ؾلمان بً ٖبض الٗؼٍؼ ٖلي الترجِب ٖ 11اإلاُا وألاوٖ ٫غبُا مً زال ٫مخبُٗه ٖلى
جىٍتر ب ٖضص  50ملُىن مخاب٘ ،ومما ؾب ٤ط٦غٍ هالخٔ ؤن مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؤنبدذ جمشل تهضًضا مباقغا
بحن الكٗب والخ٩ىماث ؾىاء في الخلُج زانت ؤو في الضو ٫ألازغي مما ؤصي بالخ٩ىماث ،للؿبا ١والدؿاب ٤هدى
َظٍ اإلاىا ٘٢مً اظل حؿُِؿها ،وجبرًغ ؤهٓمتها وؾُاؾاتها اإلاىخهجت في َخه اإلاىا.1٘٢
اإلاطلب الثالث :مىاكع الخىاصل ومالمذ الخغُير يازل اإلاجخمعاث الخلُجُت:
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لٗبذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي صوعا ٗٞاال مىظ ْهىعَا ،بلي ًىمىا َظا في صو ٫الخلُج ،مما ظٗلها جمخل ٪قٗبُت
ٚحر مؿبى٢ت ،لخدخل جل ٪الضو (٫الخلُجُت) اإلاغا٦ؼ ألاولى واإلاخ٣ضمت في اؾخسضامها ،ومٗض ٫اهدكاع ،و٢ض خملذ َظٍ
اإلاىا ٘٢ظملت مً ٖىانغ الخُٛحر.
أوال :جٟاوث الضو ٫الخلُجُت في صعظاث الخإزحر والخبني لهخه اإلاىا ،٘٢وظٗلتها ٦مىهت لخُىٍغ الخضماث الخ٩ىمُت
والخدى ٫بلي الخ٩ىماث الظُ٦ت .
زاهُاٖ :لى الغٚم مً اهدكاع ال٨شُ ٠إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،وؾغٖت ونى ٫اإلاٗلىماث في اإلاجخم٘ الخلُجي وَى
الىدى الظي ويٗها في اإلاغا٦ؼ اإلاخ٣ضمت وألاولى ،بال ؤن جل ٪الخٛحراث الخ٨ىىلىظُت لم جيسخب ٖلى جدىالث ؾُاؾُت
ٖمُ٣ت.
زالثا :جخمحز صو ٫مجلـ الخٗاون باالعجباٍ الكضًض بالخ٨ىىلىظُا ،وَى ما ظٗل مجها بِئت ٖاإلاُت مٟخىخت بل ٧ان لها
الضوع في ؤخضار حٛحراث ز٣اُٞت اظخماُٖت ا٦بر مً الخٛحراث الؿُاؾُت
زابعا٦:كٟذ الشىعة الخ٨ىىلىظُت واإلاٗلىماجُت ،لضو ٫الخلُج ًٖ الٟجىة والخٟاوث الٓاَغي بحن ما جخبىاٍ الضولت
الغؾمُت ،وما بحن اإلآاَغ الٛحر عؾمُت صازل اإلاجخم٘ الخلُجي.
زاميا:ؤنبدذ إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي صوع في بخضار ٞجىة ظُلُه ،جخمضص بما ظغاء ب٢باَ ٫االء الكباب ٖلى
اؾخسضامها ،ؤو مً زال ٫جإزحراث ٖىصتهم مً الخاعط مً الابخٗاص الخاعجي.
سايسا :حٗغيذ صو ٫الخلُج بلي اؾخسضام س يء إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،في الخجىُض والخٗبئت للم٣اجلحن
واإلاخُغٞحن صازل اإلاجخم٘ الخلُجي.
سابعا :ظٗلذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي صو ٫الخلُج في مغمى الخغب الىٟؿُت مً ظاهب بًغان وصو ٫ؤزغي،
لؼٖؼٖذ اؾخ٣غاعَا،مشل خالت اؾخسضام خؿاباث مؼٍٟت لغظا ٫صًً ؤو لخٛظًت الهغإ الؿني الكُعي في صو٫
الخلُج الٗغبي.
زامىا :حٗغيذ صو ٫الخلُج ألهماٍ ظضًضة مً مهاصع تهضًض ألمجها اإلاجخمعي وال٣ىمي ،مً زال ٫ازترا ١الجماٖاث
ؤلاعَابُت للمجخم٘ الخلُجي ،ؤو اعجباٍ مخُغفي الضازل بالخاعط بما ظٗل جل ٪الضو ٫حؿعى لخبني ؾُاؾت زاعظُت
مكتر٦ت لخماًت ؤمجها الال٨ترووي .1
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جاسعاٞ :خدذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؾاخت لخيكُِ اإلاٗاعيت الجضًضة ،لِؿذ في اهخ٣اص الىٓام الخا٦م
مباقغة ،بل الٗمل ٖلي اهخ٣اٍ ؾُاؾاث الىٓم الخا٦مت ومداولت حُٛحر في الؿلى *٥وحٗؼٍؼ الغ٢ابت ٖلي الهُئاث
الخ٩ىمُت و٦ك ٠الخجاوػاث وَظا ما خضر في ألاػمت الُ٣غٍت م٘ صو ٫الخهاع.
عاشساٞ :خدذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي سٛغة بحن ٖلماء الضًً وعظا ٫الخ٨م ،وال٨ك ًٖ ٠خضوص الخدال٠
والهغإ.2
ومً زال ٫ما ؾب ٤ط٦غٍ ه٣ى ٫بان مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؤصث صوع مهم في ٖملُاث الخُٛحر صازل وزاعط
اإلاجخمٗاث الخلُجُت.
اإلابدث الثاوي :مساطس اسخسدام مىاكع الخىاصل الاحخماعي علي اإلاجخمعاث الخلُجُت:
بن ال٣ابلُت للخُغ اإلاخى ٘٢مً اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،جغجبِ الاعجباٍ ال٨بحر بالخلُج الٗغبي،
وحٗض ٖملُت اللٗب بإوجاع الُاثُٟت مً ازُغ الخدضًاث في صو ٫مجلـ الخٗاون ،وصوع بًغان في صٖم الكُٗت في
الخلُج ٖبر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،ومداولت الخإزحر ٖلى جىظهاتهم اججاٍ الضو ٫التي ٌِٗكىن ٞحها ،وُ٢ام
ألاظهؼة،ل٣ض ٞخذ الاؾخسضام اإلاخىامي إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي اإلاخٗضصة ،الباب ؤمام وكغ ألازباع ال٩اطبت واإلاًللت
مً زال ٫ؾهىلت جباص ٫اإلاٗلىماث ٖبر َظٍ اإلاىا ،٘٢التي ؤصث بلي ظلب مىار زهب للمٛغصًً لبض ؤلاقاٖاث التي
جًغ بإمً اإلاجخم٘ الخلُجي مما ًدخم جىاٞغ ؤظهؼة ع٢ابُت جخمخ٘ بمهاعاث ؤمىُت ،جم٨جها مً عنض َظٍ الكاجٗاث
و٦كٟها ألٞغاص اإلاجخم٘ ،لخىُٖتهم امىُا مً جل٣ي ألا٩ٞاع الضزُلت والٛغٍبت التي ًخم بثها زالَ ٫ظٍ الكاجٗاث ،والتي
حؿعى بلي ػٖؼٖذ ألامً والاؾخ٣غاع.
اإلاطلب ألاوٌ :مىاكع الخىاصل الاحخماعي وألاشماث في الخلُج:
ل٣ض لٗبذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي صوع ٦بحر وٗٞا ٫مً زالٖ ٫ضة ؤػماث في صو ٫الخلُج ومً بحن َخه ألاػماث
هظ٦غ ؤػمت خهاع ُ٢غ وؤػمت الالظئحن الؿىعٍحن بلي الخلُج وٖانٟت الخؼم يض الُمً:
أوال:أشمت خصاز كطسٞ :م٘ اهضالٕ ؤػمت الخهاع يض ُ٢غ ،بغػث ٖلي الؿاخت الخلُجُتًُ٢ ،ت ؤزغي جمشلذ في
وكغ ال٨غاَُت ٖبر مىا  ٘٢الخىانل الاظخماعي ،وؤنبذ ال٩ل ًضا ًٖ ٘ٞوظهت هٓغ بالصٍ ٖلي ًٖ وظهت هٓغٍ
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الصخهُت ،اإلاتزهت في جُُ٣م َظٍ ألاػمت ،ختى ٚابذ الخ٣ُ٣ت ًٖ الجمُ٘ وجُىعث ألامىع بلي الخدؼب وٖضم الخ٩اج٠
في َظٍ ألاػمت ،ل٩ي ٌٗبر ؤبىاء ٧ل صولت ًٖ وظهت هٓغ الضولت التي ًدملىن ظيؿُتها ،ؤو ًيخمىن بلحها بٗىهغٍت ناثبت
٧اهذ ؤو زاَئت وَىا ْهغ زُغ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وْهغث جىظهاث َظٍ ألاػمت ،بط ٧اهذ مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ٢ض نىٗذ لخىٟـ الهٗضاء ،والخٗبحر ب٩ل خغٍت ًٖ وظهاث الىٓغ اإلاخاخت للجمُ٘ ،بال ؤن َظا الهض٢ ٝض
خىَ ٫ظٍ اإلاىا ٘٢مً مىهاث إل وكاص اإلاهضاُ٢ت واإلاىيىُٖت في الٗغى والُغح ،بلي مىهاث للٟبر٦ت وجل٤ُٟ
ألازباع ال٩اطبت ووكغ الكاجٗاث بُٛت ألايغاع بالضو ٫والغمىػ الؿُاؾُت بالضعظت ألاولى ٦ما جدىلذ َظٍ اإلاىا ،٘٢بلي
مىا ٘٢لُ٨ل الكخاثم بُٗضا ًٖ الُ٣م وألازال ١الغُٗٞت و٧ان الخغب الٗاإلاُت الشالشت ٢ض بضؤث ٣ٞض ؾاَمذ صو٫
الخهاع يض ُ٢غ وهي مهغ والؿٗىصًت وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة والبدغًٍ ،في ػعٕ َظٍ الٟتن ٞخىؾٗذ ال٨غاَُت
يض ُ٢غ ،خُض لم ٌٗض ًش ٤اخض في اخض بٗض ٧ل َظٍ آلازاع الؿلبُت لهظٍ ألاػمت٣ٞ ،ض ؤنبذ اإلاىاًَ الخلُجي
مظبظبا بحن ؤ٩ٞاعٍ الخ٣لُضًت وما ًدضر في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،خُض ؤنبدذ َظٍ اإلاىا ٘٢جهى٘ مشلما
ًهى٘ ؤلاٖالم ؤو ؤ٦ثر في صو ٫الخهاع التي بالٛذ في وكغ ألا٧اطًب في َظٍ اإلاىا ٘٢الُٟضًىَاث اإلاٟبر٦ت ،والخ٣غٍغ
وألاهباء التي جيكغ الكاجٗاث والهىع اإلاغ٦بت بهض ٝؤلاؾاءة بلي ُ٢غ في اإلا٣ام ألاو ٫ومً ً ٠٣وعائها ،و٢ض نغخذ
و٧االث ُ٢غٍت و٦ضث ٖلي وظىص آلاال ٝمً الخؿاباث الىَمُت و الاؾخسباعاجُت ،التي حكً بُغٍ٣ت َمجُت بحن صو٫
الخلُج بال َاثل مً وعائها والخاؾغ ألاو ٫وألازحر َى اإلاىاًَ الخلُجي الظي ؤنبذ مهمل في َظٍ ألاػمت مشلما خضر
للُ٣غٍحن في الؿٗىصًت خُض وكغث بٌٗ اإلايكىعاث في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي جهغح بُغص الؿٗىصًت لجمُ٘
اإلاىْٟحن الُ٣غٍحن٦ ،ما وكغث ج٣غٍغ ؤما عؾمُت ؤو ٚحر عؾمُت جىضص بخىاَا ُ٢غ م٘ ؤمغٍُ٨ت وٞغوؿا في الخغب
ألاولى ٖلى الٗغا ١والشاهُت ٖلى لُبُا والظي ػاص الُحن بله في َظٍ ألاػمت ؤجها ػعٖذ ألاخ٣اص بحن ؤَل الخلُج وؤزغث
ٖلي زٟ٣تهم وٖاصاتهم الخ٣لُضًت ،ومما ؾب ٤ط٦غٍ ه٣ى ٫ؤن مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي لٗبذ صوع ٦بحر وٗٞا ٫في
ألاػمت الُ٣غٍت م٘ صو ٫الخهاع.1
زاهُا :أشمت الالحئين اليىزٍين :اقخٛلذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بالًُ٣ت الؿىعٍت خُض وكغث نىع وم٣اَ٘
ُٞضًى ،جغوي وجىز ٤مٗاهاث الالظئحن الؿىعٍحن في عخلتهم ٖبر بدغ اًجت مغوعا بالُىهان وم٣ضوهُا ونغبُا وَىٛاعٍا
واهتهاء في ؤإلااهُا ؤو الؿىٍض ،عا ٤ٞطل ٪نىع وقهاصاث وم٣اَ٘ ُٞضًى إلاىاَىحن ؤإلاان ومجغٍحن وٚحرَم مً ؤوعبا ؤزىاء
ج٣ضًم الخضماث الخُىُٖت لالظئحن الظًً ونلىا وجُٗ٣ذ بهم الؿبلَ ،ظٍ اإلا٣اَ٘ ؤزغث ٖلي ٖىاَ ٠مؿخسضمي
الًٟاء الاٞتراض ي ( مؿخسضمي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي) وَؼث نىع ألاَٟا ٫الؿىعٍحن التي خغٞتهم ؤمىاط البدغ
1
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وعمتهم في الكىَىء الترُ٦ت الغؤي الٗام الٗالمي ،وزاع السخِ ٖلى ؾُاؾاث بٌٗ الضو ٫ألاوعبُت الغاًٞت
الؾخ٣با ٫الالظئحن ،وَظٍ الهىع التي وكغث ٖلى مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي صٗٞذ ٖضص مً البرًُاهُحن بلي بَال١
ٖغًٍت مٟخىخت ٖبر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي جُالب عثِـ الىػعاء صُٞض ٧امحرون وطل ٪في ؾىت 2015م بخس٠ُٟ
الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى اؾخ٣با ٫الالظئحن و٢ض اؾخجابذ الؿلُاث لهظا الُلب ومىدذ بغٍُاهُا خ ٤اللجىء بلي 5
ؤال ٝؾىعي  ِ٣ٞمىظ اهضالٕ الخغب ألاَلُت في ؾىعٍا ،ؤما في ما ًسو الخلُج وبالخدضًض اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت وُ٢غ ٞال ًسٟى جضزلهم الىاضر في الخغب ألاَلُت في ؾىعٍا وصٖمهم ل٣ىي اإلاٗاعيت يض هٓام الغثِـ
بكاع ألاؾض وطلٖ ٪لي مى ٘٢جىجحر الظي ًدٌ باهدكاع واؾخسضام وؾٗحن في مىُ٣ت الخلُج ٞبضؤث َظٍ الخملت في
مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بالٗباعة اإلاٟخاخُت "الالظئىن الؿىعٍىن لهم م٩ان في الخلُج" وباالهدكاع في ؤوؾاٍ
اإلاٛغصًً ومٗاعض ي ألاهٓمت الظي ظم٘ بحن الجملت وم٣اَ٘ الُٟضًى الظي ًهىع اهدكا ٫ظشت نبي ؾىعي مً
الكاَئ و اجب٘ بٌٗ اإلاٛغصًً ٖلي مىا ٘٢الخىنل الاظخماعي حٛغٍض اتهم بغؾىماث ٧اعٍ٩اجحرًت جبحن ٞحها ؾُاؾاث
صو ٫الخلُج وصو ٫الاجداص ألاوعبي في اؾخ٣با ٫الالظئحن ومً ظهتها ،وبالغٚم مً ٖضم وظىص مى ٠٢عؾمي مىخض مً
ًُ٢ت الالظئحن الؿىعٍحن ،ماػلذ صو ٫الخلُج ال ؾُام الؿٗىصًت وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة وُ٢غ ،مهغة ٖلي ٖضم
اؾخ٣با ٫ؤي الجئ ؾىعي ،ألامغ الظي ًشحر سخِ بٌٗ مىاَني جل ٪الضو ،٫ول٧ ً٨اهذ َىا ٥بٌٗ الخٛغٍضًاث مً
الؿاؾت و٦خاب زلُجُحن ،خاولىا ٞحها جبرًغ ٖضم اؾخ٣با ٫الالظئحن ،وبُ٣ذ الخٛغٍضاث مخىانلت في مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي بكان الالظئحن الؿىعٍحن بال ؤن وا٣ٞذ بٌٗ الضو ٫الخلُجُت ٖلي اؾخ٣بالهم والخبرٕ باألمىا٦ ٫ما ٗٞلذ
ال٩ىٍذ وجبرٖذ ب  1ملُاع وهه ٠صوالع لخدؿحن ؤويإ الالظئحن. 1
زالثا :ألاشمت الُمىُت (عاصفت الحصم)  :ل٣ض بضؤث ٖلى مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖهحر الخغوب الاٞترايُت ،م٘
بضاًتها في الُمً ،مً الُمً اهُل٣ذ ٖانٟت الخؼم والي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ونلذ ،خضتها ال٣ىٍت ظٗلذ
مجها بٖهاع اظخاح حٛغٍضاث وحٗلُ٣اث الىاقُحن ،الظًً اه٣ؿمىا بحن ماٍض ومٗاعى للٗملُت الٗؿ٨غٍت التي ؤَل٣تها
الؿٗىصًت وصو ٫زلُجُت ،ب٢لُمُت يض الخىزُحن إلاؿاهضة قغُٖت الغثِـ ٖبض عبه مىهىع َاصي ،الٗانٟت التي لم
حٗض ج٣خهغ ٖلي ألاظىاء الُمُيُت ٢ض ؾاٖضتها مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي للىنى ٫بلي الكٗىب الٗغبُت وألاوعبُت
٧اقٟخا الُاثُٟت واإلاظَبُت٣ٞ ،ض ٧اهذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؾالخا اؾخسضمه الىاقُىن في ؾاخت الٗانٟت،
٣ٞض ونل ٖضص الخٛغٍضاث اإلالُىن وهه ٠اإلالُىن في ؤوً ٫ىم مً الخملت الٗؿ٨غٍت٦ ،ما ؤوكاء ًمىُىن حٛغٍضاث
ٞدىاَا" الُمً حك٨غ اإلال " "٪ق٨غا للمل ٪ؾلُمان"ٞ ،الخٟاٖل في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي لم ً٣خهغ ٖلي
1

https://www.bbc.com/arabic

59

تأثري مواقع التواصل االجتناعي على األمن اجملتنعي للدول اخللييي
ظيؿُاث مدضصة ٞجمُ٘ الجيؿُاث قاعث في َظٍ الٗانٟت مً بُجهم ؾُاؾُىن وم٨ٟغون ومشٟ٣ىن وا٢خهاصًىن
وعٍايُىنٞ ،البٌٗ اٖخبر الٗملُت التي ج٣ىصَا الؿٗىصًت جضزل ٚحر قغعي في الُمً في خحن اٖخبرَا الُغ ٝألازغ
ٖملُت لبضا مجها إله٣اط الىًَ الٗغبي مً الهجىم الٟاعس ي ،الظي بضا ًخمضص في اإلاىُ٣ت الخلُجُت مهضصا ؤمجها
ال٣ىمي٣ٞ ،ض  ٚحرث مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي َىٍت ألاٞغاص ٞإنبذ الكُعي اللبىاوي ٖلي ؾبُل اإلاشاً ٫مىُا خىزُا
ٞدحن اهههغ ؤَل الؿىت اللبىاهُىن في َىٍت ؤبىاء الخلُجٞ ،مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ظٗلذ مً الً٣اًا الىَىُت
ً٢اًا ٖاإلاُت بل جسُذ الخضوص ؾىاء ٧اهذ جخٗل ٤باإلاجا ٫الضًني او الؿُاس ي .1
اإلاطلب الثاوي :مىاكع الخىاصل وزطس ؤلازَاب والخطسف في يوٌ الخلُج :
مً ازُغ الخدضًاث في ٖهغ الٗىإلات وفي ال٣غن الىاخض والٗكغون هي ْاَغة ؤلاعَاب ؾىاء ٖلى اإلاجخمٗاث ؤو ٖلى
الضو ،٫ختى ال٣اعاث ،ومً حٗغٍٟاث ؤلاعَاب ٖبر الاهترهذ ،اهه حهض ٝبلي اؾخسضام ،ال٣ىة ؤو الٗى ٠يض ألاٞغاص ،ؤو
اإلامخل٩اث ،ب٣هض جغوَ٘ ،ؤو ب٦غاٍ الخ٩ىمت ،ؤو اإلاجخم٘ ٩٦ل ،لخد ٤ُ٣وبلى ٙؤَضا ٝؾُاؾُت ؤو اظخماُٖت.

2

 -1أسالُب وطسق جىىًٍ الخىظُماث ؤلازَابُت الحدًثت:
ل٣ض ٚاب مهُلر ؤلاعَاب الخ٣لُضي ،وْهغ مهُلر "ؤلاعَاب الال٨ترووي" الظي ٖغظذ الضو ٫الٗغبُت وزانت
الخلُجُت ًٖ الخهضي له،في ْل ُٚاب الىعي وألامً وَى ٧الخالي :
ئوشاء مىاكع الالىرروهُتـ٣ً :ىم ؤلاعَابُىن بخهمُم بةوكاء مىا ٘٢جىانل الال٨تروهُت لهم ٖبر الاهترهذ ،لبض
ؤ٩ٞاعَم ،وجىظهاتهم الؿُاؾُت،الًالت ،والضٖىة بلي مباصئهم اإلاىدغٞت ،ؤو ٦ظل ٪ببغاػ مضي ٢ىة الخىُٓم ؤلاعَابي،
وللخبُٗت ال٨ٟغٍت وججىُض بعَابُحن ظضص .3
و٦ظل ٪لخل٣حن الُغ ١و الخٗلُماث لكً هجماث ال٨تروهُت مً مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي٣ٞ ،ض ؤوكإ َظٍ اإلاىا٘٢
مً اظل وبُان ُُٟ٦ت نىاٖت ال٣ىابل واإلاخٟجغاث ،وألاؾلخت الُ٨مُاثُت الٟخا٦ت ،وحٗلُم َغ ١وكغ الٟحروؾاث،
وهدى طل ٪مً ألامىع اإلاخُغٞت .
 -2مىاكع الخىاصل ووشس ؤلازَاب والفىس اإلاخطسف:

1

2
3
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مٗٓم مىا ٘٢الخىانل خالُا هي ٖباعة ًٖ نٟداث مً الىٍب،ج٣ضم مجمىٖت مً الخضماث للمؿخسضمحن ،في
اإلاداصزت الٟىعٍت ،والغؾاثل الٗاظلت ،والُٟضًىَاث ،ول٣ض ؤخضزذ َظٍ اإلاىا ٘٢حُٛحرا ظظعٍا في ُُٟ٦ت الخىانل
1

واإلاكاع٦ت بحن ألاٞغاص واإلاجخم٘ وُُٟ٦ت جباص ٫اإلاٗلىماث.

الضوا ٘ٞالصخهُت مً وعاء ججىُض ؤلاعَاب والخُغ ٝفي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي هي مجملت في ٖىانغ مسخهغة:
 -1الغٚبت في الٓهىع ،وخب الكهغة.
 -2ؤلاخباٍ في جد ٤ُ٣بٌٗ ألاَضا.ٝ
 -3اٞخ٣اص الصخو ألَمُخه في ألاؾغة واإلاجخم٘.
 -4ؤلازٟا ١الخُاحي ،والٟكل اإلاِٗص ي.
ُٚ -5اب ال٨ٟغ اإلاٗخض.٫
2

ُٚ -6اب الغ٢ابت ألاؾغٍت واإلاجخمُٗت.

 -7الخجىُد عبر مىاكع الخىاصل الاحخماعي:
 -8جخىاٞغ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلى ٚغ ٝصعصقت ،ومىخضًاث ٖلي الكب٨ت ،ونٟداث ،مشل ٞاٌؿبى ٥و
جىٍتر ،حؿخسضم َظٍ الكب٩اث في الخٗاع ٝوٖغى الخضماث ،و ٧ل مجمىٖت تهخم بازخهام مٗحن وث
ٞحها اإلاىٓماث ؤلاعَابُت وؤلاظغامُت لخدباص ٫ألازباع وألاخضار والخجىُض والخمىٍل ،وما ؤلي طل. 3٪
 -9الخجىُد عبر ،غسف الدزيشت:
 -10باؾخسضام ٚغ ٝالضعصقت اإلاسخلٟت مشل ٞاٌؿبى ٥ؤو جىٍترٌ ،ؿخٛل ؤلاعَابُىن الخالت اإلااصًت لهاالء ألاٞغاص
وَُٗضوجهم بالٛىاء والثراء ،في خالت مكاع٦تهم في ألاٖماٚ ٫حر ال٣اهىهُت٧ ،الخجاعة باإلاسضعاثٚ ،ؿُل ألامىا٫
و٢ض جهل خخىةلي ال٣خل بم٣ابل ماصي مٛغي،
وٖاصة ما ًخم بحهام َاالء ألاشخام باؾخٗماٞ ٫خُاث لهظا الٛغى ،وبحهامهم بإجهم ٞى ١ال٣اهىن وؤجهم ًغٍضون
الخُٛحر الؿُاس ي ،ؤو الاظخماعي ،وان ٖال٢تهم ؾخدى ٫صون جىعٍُهم بإي مؿاولُت ل٣اء حٗاوجهم مٗهم.1

1
2

3
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ول٣ض اؾخٗملذ اإلاىٓمت ؤلاعَابُت "صاٖل" ٧ل الؿبل في صو ٫الخلُج مً اظل ججىُض ألاٞغاص مً زال ٫مىا٘٢
الخىانل وهي ؤلاق٩الُت التي ٖاهذ مجها ٧ل الضو ٫الخلُجُت ،وْهغ ما ٌٗغ ٝباالهٟالث ألامني ،وٖغٞذ َظٍ الٓاَغة
الخدى ٫في بق٩ا ٫الخُغ ٝوؤلاعَاب في الخلُج ،وَؿمى ؤًًا ؤلاعَاب اإلاجزوٕ الُ٣اصة ؤو جدذ اؾم " صاٖل اإلادلُت"
ؤو الظثاب اإلاىٟغصة" و٢ض ٖاهذ صو ٫الخلُج مً َظٍ اإلاىا ٘٢التي ؤنبدذ جهى٘ ؤلاعَاب في ٧ل بِذ و٢ض ٞخدذ
مغا٦ؼ صو ٫الخلُج مً اظل مداعبت َظٍ الٓاَغة مشل "مغ٦ؼ نىاب" في ؤلاماعاث الظي حسخحر وجهىٍب ألا٩ٞاع
الهضامت التي جغوظها الجماٖاث ؤلاعَابُت صازل الضو ٫الخلُجُت زانت.2
اإلاطلب الثالث :مىاكع الخىاصل الاحخماعي ووشس الشائعاث في يوٌ الخلُج:
في الى٢ذ الظي ؤنبدذ ُٞه مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،بخضي ألاصواث اإلاهُمىت ٖلى اإلاجخمٗاث الخلُجُت ،وبالىٓغ
إلاا ج٣ىم به مً عصوص مخٗضصة ألابٗاص ؾُاس ي ،واظخماعي وز٣افيٞ ،إجها جٓل في الى٢ذ طاجه خاملت آو مغوظت ألخض
مهاصع التهضًض لآلمً اإلاجخمعي و الىَني ٩٦ل ،للضو ٫واإلاجخمٗاث ،في ْل لجىء البٌٗ بلي جىُْٟها ،بك٩ل ٌس ئ في
وكغ الكاجٗاث وألا٧اطًب ،وَظا ما ًاصي بلي خضور الٟغا ٙوالاؾخ٣غاع صازل اإلاجخم٘ ؤو بحن ٞئاجه اإلاسخلٟت.3
ول٣ض ٖاهذ صو ٫الخلُج مً وٍالث َظٍ الكاجٗاث في الٟترة ألازحرة ،وحٗغيذ بلي هجمت مً عواص مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ٣ٞض مؿذ َظٍ الكاجٗاث ختى ع٧اثؼ وعمىػ الضولت .
واؾدشاع َظٍ الكاجٗاث جشحر بضوعٍ الٗضًض مً الدؿائالث ،خى ٫ماَُت الكاجٗت ،وَبُٗت جإزحرَا ٖلى ألامً اإلاجخمعي
والىَني ،للضولت بمٟهىمها الكامل؟ ٦ظل ٪وُْٟت الضوع الظي ج٣ىم به مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في حكحر
الكاجٗاث 64؟.
الكاجٗت :وهي وؾُلت ظغص عؾالت ؾغَٗت الاهخ٣ا ،٫الهض ٝمجها بخضار بلبلت ،ؤو ٞىض ى ،لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝفي ٚالبها
ج٩ىن َضامت ،ألجها جلٗب ٖلى وجغ الخإزحر ٖلى ألاٞغاص واإلاجخم٘ ٩٦ل وجىظُه ؤعائهم ،زانت في ؤو٢اث ألاػماث ،
وبدؿب ٦خاب ؾُ٩ىلىظُت الكاجٗت ""ٞ ،"psychologie of pumorان اهدكاع الكاجٗت
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ٌؿاوي ؤَمُت اإلاىيىٕ اإلاخهل بالكاجٗت مًغوبا في مضي الٛمىى خىله ،ألامغ الظي ٌٗني ؤن الكاجٗت ،ج٩ىن ؤ٦ثر
اهدكاعا ٧لما ٧ان اإلاىيىٕ مهما و٦بحرا وَكٛل خحزا مً اَخماماث ألاٞغاص.1
وَٗغ ٝالٗلماء والباخشىن في ٖلم الاظخمإ الكاجٗت ؤو ؤلاقاٖت بإجها زبر ؤو مجمىٖت مً ألازباع ،الؼاثٟت التي جيكغ
في اإلاجخم٘ بك٩ل ؾغَ٘ ،وجضاولها بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ْىا مجهم ؤجها صخُدت وبالخالي جازغ ٖلحها وجىظُه عؤحهم ،وبٖاصة
ما ج٩ىن ٚامًت ومشحرة وجٟخ٣غ بلي مهضع مىزى ١الظي ًدمل ؤصلت ٖلى صختها وٖاصة ما ج٩ىن مٟبر٦ت ،وتهضٝ
٦ظلَ ٪ظٍ ألا٩ٞاع بلي الخإزحر ٖلى الغوح اإلاٗىىٍت لؤلٞغاص والبلبلت ،وػعٕ بظوع الك ٪والغٍبت بحن ألاٞغاص وٖاصة ما
ج٩ىن َظٍ الكاجٗت ؤو ؤلاقاٖت طاث َابٖ٘ ،ؿ٨غي ،وؾُاس ي ،ا٢خهاصي وختى صؾني واظخماعي.2
وحٗغ ٝؤلاقاٖت ؤًًا ؤجها جغوط " لخحر ال ؤؾاؽ له مً الىا "٘٢وحٗخمض اإلابالٛت والتهىٍل والدكىٍه في ؾغص الخبر،او
الخٗلُٖ ٤لُه بإؾلىب مٛاًغ ؤو ٞبر٦ت ،ب٣هض الخإزحر الىٟس ي ٖلى الغؤي الٗام اإلادلي ؤو الٗالمي ألَضا ٝؾُاؾُت،
وا٢خهاصًت واظخماُٖت وٖؿ٨غٍت ،وٍخٖ ٤ٟلماء الىٟـ واإلاسخهىن والباخشىن في َظا اإلاجاٖ ٫لي ؤن ألاقٗت حٗض
اخض ؤؾالُب الخغب الىٟؿُت ،طل ٪الن ؤلاقاٖت ؤؾلىب مً ؤؾالُبها ،وهي وؾُلت مً ؤ٢ىي وؾاثلها ومشلها مشل
الضٖاًت ؤو ٚؿل الضما ،ٙؤو اٞخٗا ٫الٟتن وألاػماثٖ ،لى الغٚم مً ؤن الكاجٗت ال حٗخبر مً الٓىاَغ الخضًشت في
ٖاإلاىا اإلاٗانغ ،ل٧ ً٨ىجها ْلذ مالػمت لخُىٍغ اإلاجخمٗاث والضوٖ ٫لى مغ الٗهىع.3
بجها في و٢خىا الغاًَ باجذ مً ازُغ ألاؾلخت التي تهضص اإلاجخمٗاث ،في ُ٢متها وعمىػَا ،لضعظت ؤن َىا٥
مً ًغون ؤن بزُاعَا٢ ،ض ًٟى ١ؤخُاها ؤصواث ،ال٣ىة والغصٕ الهلبت ،التي حؿخسضم في الهغاٖاث والخغوب
الٗؿ٨غٍت بحن الضو ،٫بل ؤن بٌٗ الضو ٫حؿخٗملها ٦ؿالح ٞخا ،٥له مٟٗى٦ ٫بحر في الخغوب اإلاٗىىٍت والىٟؿُت
1

وَظا ما و ٘٢لضو ٫الخلُج زال ٫ألاػماث التي مغث بها الضو ٫الخلُجُت.
ؤمشلت ًٖ بٌٗ الً٣اًا والكاجٗاث في صو ٫الخلُج الٗغبي:

اهدكاع في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؤزىاء ؤػمت الخهاع الُ٣غٍت بًُ٣ت حؿمى " حؿُِـ الدج" جاعة ج٩ىن
الؿٗىصًت هي مً َغصث الدجاط الُ٣غٍحن ،وجاعة الُ٣غٍىن َم مً لم ًغٍضوا الدج الن الؿٗىصًت مىٗتهم.
1
2
3

http://www.olriyadh.com/1046805.
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اهدكاع في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ُٞضًى لهُئت ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ ًدخٟلىن بُٗض الخب،
وٍىػٖىن الىعوص ٖلى اإلاىاَىحن.
اهدكاع ُٞضًى في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مٟاصٍ ؤن الغثِـ ألامغٍ٩ي ًإزظ الجؼٍت ٖلى آ ٫ؾٗىص.
اهدكاع ُٞضًى إلاضًغ َُئت ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ و َى ً٣ى ٫بان الٛىاء خال ٫في عؤًه.
اهدكاع نىع في آلاوهت ألازحرة للم٣غت ال٩لباوي وَى في نالت ٢ماع في الؿٗىصًت ،و٢ض جضاولها مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي.
اهدكاع ُٞضًى إلمام الخغم اإلا٩ي " الؿضٌس ي" وَى ًشني ٖلى الغثِـ ألامغٍ٩ي صوهالض جغامب وٍهٟه بإهه عظل
الؿالم.
ُٞضًى لؤلمحر ؾلُمان وَى ً٣ى ٫في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً خ ٤بؾغاثُل ؤن حِٗل آمىت ومُمئىت.
اهدكاع نىع في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي خى ٫اهدكاع واهخ٣ا ٫صاء ٧ىعوها في الخمىع.
اهدكاع مُٞ ُ٘٣ضًى ونىع ب٩اء عثِـ الىػعاء اللبىاوي ألاؾب ٤ؾٗض الخغٍغي بٗض ع ٌٞالؿٗىصًت حُٛحر
مىٟ٢ها مً خؼب هللا ولبىان .
ومىه ه٣ى ٫ل٣ض باجذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،بخضي ألاصواث التي ًخم اؾخسضامها بك٩ل ؾلبي وٚحر الث ٤في صو٫
الخلُج .وطل ٪مً زال ٫وكغ الكاجٗاث ،خُض ًلجإ عواص َظٍ اإلاىا ٘٢بلي الخسٟي بىاؾُت ؤؾماء خؿاباث مؿخٗاعة،
وَىٍاث ٚحر خُ٣ُ٣ت في وكغ ألازباع والهىع ال٩اطبت والتي جاصي بضوعَا بلي الخإزحر ٖلى ألامً اإلاجخمعي بهٟت زانت
وألامً الىَني بهٟت ٖامت.2
والخُحر في ألامغؤن الكاجٗاث جيك غ َظٍ ألاًام بؿهىلت ،لِـ لخىامي مؿخسضمي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بل الن
ألاخضار والخُىعاث الغاَىت في الضو ٫الخلُجُت والتي قاَضتها اإلاىُ٣ت ججٗل مً ألا٧اطًب بِئت زهبت للىمى
الخ٩ازغ ؤًًا ،وزانت اطا ٧اهذ َظٍ الكاجٗاث حؿتهض ٝعظا ٫الؿُاؾت و٦ظل ٪الكاجٗاث خى ٫الامغاى والاوبئت،
وٚحرَا مً الً٣اًا التي جىٟهل ًٖ ألامىع الخُاجُت ألٞغاص اإلاجخم٘.1
اإلاطلب السابع :ؤلاشيالُتألامىُت واللاهىهُت إلاىاكع الخىاصل الاحخماعي:
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لم حٗض مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،مجغص ؤصاة للترُٞه وجد ٤ُ٣الخىانل بحن ألاٞغاص بل باجذ الٖبا عثِؿُا ،وٗٞاال في
اإلاخٛحراث الضولُت ،وؤَمها الجاهب ألامني والؿُاس ي ،والظي ظؿضٍ ما ٌٗغ ٝبالغبُ٘ الٗغبي " ؤو زىعاث الغبُ٘ الٗغبي"
التي ٧اهذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي هي اإلادغ ٥الغثِـ لها "ٞاٌؿبى "٥الظي ٢اص ألاٞغاص والىازبحن لهظٍ الشىعاث،
٦ما ٢اصٍ ؾاب٣ا مغشر الخؼب الجمهىعي صوهالض جغامب لُهبذ الغثِـ الجضًض للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،ما
ًجٗل َظٍ اإلاىا ٘٢ؤصاة لخىُْ ٠الً ِٛفي الؿاخت الؿُاؾُت ،وؾاخت زلُٟت لخغوب مىاػٍت ،وٍُغح صوعَا
بظل ٪بق٩الُاث ٖضًضة .2
ول٣ض ٦كٟذ اإلاخٛحراث الضولُت التي ٌِٗكها الٗالم ،والضو ٫الخلُجُت ٖلي وظه الٗمىم ًٖ ،وظه ؤزغ ومسخل،٠
إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعيً ،يبه بلي مضي زُىعتها ،بٗض ان جم٨ىذ مً حكُ٨ل ألاهٓمت الؿُاؾُت في الٗالم،
لجٗلها جخدى ٫بظل ٪بلي ؾاخت زلُٟت إلاماعؾت خغوب خُ٣ُ٣ت مىاػٍت وَى ما حٗغى له الباخض بحهاب زلُٟت في
٦خابه "خغوب مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي" وٍدظع الباخض،ص.بحهاب زلُٟت ميؿ ٤وخضة مخابٗت الخُىعاث
الخ٨ىىلىظُت" ابىْبى" في ٦خابه مً زُىعة وؤلاق٩الُاث ألامىُت التي جىُىي جدذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،وٍغي
اهه لم حٗض مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مجغص ؤصاة للترُٞه وجد ٤ُ٣الخىانل بحن ؤلاٞغاص ،بل ْهغث لها ؤوظه ؤزغي،
مشل خغوب ألا٩ٞاع ،واؾخسضام اإلاىٓماث ؤلاظغامُت والجماٖاث ؤلاعَابُت ،و٢ا ٫بان مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي
ؤنبدذ وؾاثل تهضًض ألمً الضو ،٫ومجها الؿُاؾاث اإلاخٗل٣ت بًمان خ ٤ؤلاٞغاص في جد ٤ُ٣الخىانل ألامًً ،خم
صون ازترا ١لخهىنُاتهم ،او تهضًض لخغٍتهم في ببضاء الغؤي والخٗبحر ،ومجها الش٣اُٞت وجخٗل ٤بالخٟاّ ٖلى الهىٍت
والُ٣م واإلاٗخ٣ضاث الخ٣لُضًت في ٖالم مٟخىح الش٣اٞاث وال ٌٗغ ٝبالخضوص الجٛغاُٞت.3
حٗخبر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي هي الؿاخت الخغبُت وؤصاة ال٣خاٞ ٫حها هي ال٨ٟغ واإلاٗلىمت والهىعة والُٟضًى بغامج
الخجؿـ وازترا ١الخهىنُت والخؿاثغ ٞحها جدىىٕ بحن الؿُاؾُت والا٢خهاصًت وألامىُت ،جبضؤ بمؿخىي الٟغص
وجيخهي بمؿخىي الضولت ،وَى ما ص ٘ٞببٌٗ الضو ٫إلوكاء ظُىف ال٨تروهُت مهمتها الغثِؿُت الضٞإ ٖلى امً
الضولت ،واإلاؿاَمت في جد ٤ُ٣ؤَضاٞها ومىاظهت ؤٖضائها.1
2

http://the nrwkhaleej.com/ar/rode/3966.
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ؤما مً الىاخُت ال٣اهىهُت ٣ٞض عجؼث صو ٫الخلُج في بًجاص حكغَٗاث مالثمتٞ ،ةطا ٧اهذ مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ٢ض وٞغث الٗضًض مً اإلاؼاًا للمؿخسضمحنٞ ،ةجها مىاػاة طل ٪ؤٞغػث الٗضًض مً ؤلاق٩الُاث ال٣اهىهُت
الىاظمت ًٖ ؾىء الاؾخسضام ،ومجها بق٩الُاث جدضًض اإلاؿاولُت الجىاثُت ًٖ الجغاثم اليكغ الال٨ترووي ،والتي
جغج٨ب ٖبر الهٟداث اإلاىظىصة ٖلى نٟداث مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،وؤلاق٩الُت ال٣اهىهُت اإلاٟخىخت َىا هي متى
جيخهي اإلاؿاولُت ال٣اهىهُت إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،لخبضؤ مؿاولُت ناخب اإلادخىي وبك٩ل ٖام ٞان ال٣ىاٖض
ال٣اهىهُت اإلاىٓمت الؾخسضام قب٨ت الاهترهذ ومىا ٘٢الخىانل ٖامت ماػلذ ٚحر م٣ىىت ومىٓم في الضو ٫الخلُجُت،
خُض ؤن الكغ٧اث ج٩ىن مخٟاوجت في الً٣اًا الال٨تروهُت ،وَىا جٓهغ لىا بان الدكغَٗاث ماػلذ ٚحر واضخت بك٩ل
ص ٤ُ٢جخي آلان ،وال ًؼا ٫الؿاا ٫اإلاُغوح ما آللُاث التي جٟ٨ل جُبُ ٤جل ٪ال٣ىاٖض جهاثُت.
وال ق ٪في ؤن َىا٢ ٥ىاهحن اؾخدضزذ في صو ٫الخلُج ،لخىُٓم اإلادخىي الال٨ترووي ول ً٨م٘ طلٞ ٪ال ظضوي مً
اخخىائها بل ٣ٞض وظضث ٖضث سٛغاث عجؼ ٖجها اإلاكغوٕ الخلُجي و حٗبذ بلي آلان.2
اإلابدث الثالث :السيع اليبراوي إلاىاكع الخىاصل الاحخماعي:
ٌٗخبر ألاٞغاص ٦ ،ما الخ٩ىماث ،مٗىُحن بإمً الًٟاء الؿُبراويٞ ،الجغٍمت ب٩ل ؤق٩الها وؤحجامها ،وؤهىاٖها،
اؾخٟاصث مً ج٣ىُاث اإلاٗلىماث والاجهاالث ،وعا٣ٞذ اهخ٣ا ٫اإلاجخم٘ بلى الًٟاء الؿُبراوي ،وَغخذ جدضًاث ظض
زُحرةٖ ،بر ؤلاعَاب ،والخجؿـ الهىاعي ،والجغٍمت اإلاىٓمت ،وؾغ٢ت البُاهاث الصخهُت ،واإلاٗلىماث الؿغٍت،
وٖغيذ اؾخ٣غاع الضو ،٫وٖال٢تها ،وؤمجها ،لالَتزاػ.
اإلاطلب ألاوٌ :ؤلاسرراجُجُت الىطىُت لألمً اليُبراوي:
٢ض باجذ الخاظت ماؾت بلي اجساط مباصعاث وَىُت ،جًمً امً اإلاجا ٫الظي ؤوظضجه َظٍ الخ٣ىُاث ،ؤي الًٟاء
الؿُبراوي ،وجمى٘ الاوٗ٩اؾاث ال٩اعزُتٖ ،لى اإلاؿخىٍاث الا٢خهاصًت ،والاظخماُٖت ،والؿُاؾُت ،واإلاالُت ،والضٞاُٖت،
وألامىُت.3
ول٣ض اػصاصث الخدضًاث ال٣اهىهُت الىاججت ًٖ اؾخسضام وؾاثل الاجهاالث واإلاٗلىماث ،وبغػث خ٣ى ١ظضًضة،
٧الخ ٤في الىٟاط بلي الكب٨ت ،والخ ٤في الىنى ٫بلي اإلاٗلىماثٞ ،باث لؼاما ٖلى الضولت ،بًجاص ألاَغ الدكغَُٗت
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والخىُٓمُت اإلاىاؾبت ،لخٗؼٍؼ الش٣ت في الًٟاء الؿُبراوي ،وحٗمُم ز٣اٞت ألامً الؿُبراوي ،وجدضًض اإلاؿاولُاث
و٢ىاٖض عصٕ الاٖخضاءاث والجغاثم ،وبهؼا ٫الٗ٣ىباث الخانت بها ،في خا ٫خضوثها.1
وحؿاعٖذ الىضاءاث بلى الضو٧ ،٫ي جامً ألاَغ الدكغَُٗت الالػمت ،التي جًمً ٖضم جدىلها بلي ظىاث للجغٍمت،
مشل جل ٪الجغاثم الٗابغة للخضوص ،ؾىاء مجها الا٢خهاصًتٛ٦ ،ؿُل ألامىا ،٫والاججاع باإلاىاص اإلامىىٖت وألاؾلخت ،ؤو
ؤلاوؿاهُت ٧االججاع بالغ ،٤ُ٢وألاًٖاء البكغٍت.2
ومً َىا ،يغوعة اإلاباصعة ،بلي ب٢غاع بؾتراجُجُت وَىُت لؤلمً الؿُبراوي ،جخالءم ومىظب يمان التزام الضو،٫
التي قاع٦ذ في ال٣مت الٗغبُت إلاجخم٘ اإلاٗلىماث بك٣حها :ظىُ ٠وجىوـ ،بم٣غعاث َظٍ ال٣مت٦ ،ما ب٣غاعاث الهُئت
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ،الضاُٖت الي وكغ ز٣اٞت ألامً في الًٟاء الؿُبراوي ،والخٟاّ ٖلى ؾالمت البُاهاث ،وخماًت
البيُت الخدخُت لخ٣ىُاث اإلاٗلىماث والاجهاالث ،وم٩اٞدت الجغٍمت الؿُبراهُت ،ومى٘ جدى ٫الًٟاء الؿُبراوي بلي
ظىاث للجغٍمت .
بال اهه ،وباإلياٞت بلى الجهض الىَني ،البض مً بعؾاء ٢ىاٖض الخٗاون بحن الضوٞ ،٫ال امً ؾُبراهُا وَىُا بُٗضا
ًٖ ألامً الؿُبراوي الضوليٞ ،م٘ الاهترهذ ،ال مىُ٣ت مٗؼولت ،وال ظؼٍغة ؤمىت ،ومؿخىي ألامً الؿُبراوي في ؤي بلض،
ً٣اؽ بمضي يٗ ٠ؤي خل٣ت مىه ،ولى في بلض ؤزغ.3
اللجىء الى الاجفاكُاث الدولُت :
ؤزبدذ الضعاؾاث اإلاسخلٟت ،الهاصعة ًٖ اإلاىٓماث الضولُت ،مشل الاجداص الضولي لالجهاالث ،وم٨خب ألامم اإلاخدضة
اإلاٗني باإلاسضعاث والجغٍمت ،واللظًً وٗ٢ا مظ٦غة جٟاَم ،لخيؿُ ٤اإلاؿاٖضة في َظا اإلاجا ،٫للضو ٫ألاًٖاء في ألامم
اإلاخدضة ،ويغوعة الاٖخماص ٖلى اجٟا٢اث بحن الضو ٫بكان ألامً الؿُبراوي ،ووي٘ اؾتراجُجُاث زانت باألمً
الؿُبراوي الىَني.
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بن الخٗاون بحن الكٗىب والضوْ ،٫اَغة جًغب في الخاعٍش البُٗض لالظخمإ ؤلاوؿاوي ،و٢ض اجسظ َظا الخٗاون ؤق٩اال
مسخلٟت ،وقهض ؤَغا مخىىٖت مجها :الغؾاثل ،واإلاىازُ ،٤والبروجى٧ىالث ،والدكغَ٘ ،واجٟا٢اث الخٟاَم ،واإلاٗاَضاث،
والاجٟا٢اث الشىاثُت ،وؤلا٢لُمُت ،والضولُت.1
وَٗىص الٗمل باالجٟاُ٢اث الضولُت ،بلي جاعٍش بُٗضً ،ترا ٤ٞم٘ وكىء اإلامال ٪وؤلامبراَىعٍاث.
وحك٩ل اإلاٗاَضاث ،الؾُما اإلاخٗضصة ألاَغا ،ٝمهضعا ؤؾاؾُا ،بن لم ً ً٨اإلاهضع ألاؾاس ي ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي،
الظي ًد٨م الٗال٢اث بحن الضو٦ ،٫ما جاقغ بلي مضي الخاظت بلى الخٗاون ُٞما بُجها ،إلاىاظهت الخدضًاث وألازُاع
اإلاسخلٟت ،التي حك٩ل َما مكتر٧ا.2
وهي بط جً٘ ٢ىاٖض ٚحر ملؼمت ،في اإلابضؤ ،جخدى ٫بلي اجٟاُ٢ت ملؼمت ،خحن جىاٖ ٤ٞلحها الؿلُاث اإلاسخهت في البلضان
التي جىٗ٢ها ،بدؿب ألانى ٫الىَىُت اإلاٗخمضةٞ ،ترجب خ٣ى٢ا وجٟغى التزاماث ،لدك٩ل ؤصاة هاْمت للٗال٢اث
الضولُت ،ووؾُلت يبِ للخالٞاث ،واَغ خل لها.
وٍالخٔ في َظا اإلاجا ،٫اججاٍ الضو ٫بلي الاجٟاُ٢اث في ٧ل الخاالث ،التي جبرػ ٞحها مهالر مكتر٦ت ،وجٓهغ مساَغ
وجدضًاث حٗني الضو ٫اإلاخٗا٢ضة ،وألامشلت ٖلى طلٖ ٪ضًضة ،ومجها:
الاجٟاُ٢اث الضولُت في اإلاجا ٫البدغي ،ؾىاء إلصاعة الٗال٢اث الخجاعٍت ،ؤو إلصاعة الثرواث البدغٍت واإلاجاالث الخُىٍت
للضو ،٫ؤو لخماًت البِئت ،وامً اإلاالخت بك٩ل ٖام والبيُت الخدخُت للمالخت البدغٍت ،والص يء هٟؿه ً٣ا ٫في مجا٫
الى٣ل الجىي ،خُض هٓمذ اإلاٗاَضاث الٗال٢اث بحن الكغ٧اث٦ ،ما هٓمذ الٗال٢اث بحن الضو ،٫و٢ىاٖض اإلاالخت
الجىٍت ،وخ٣ى ١ألاشخام الشالىزحن ٖلى ألاعى ،وامً البيُت الخدخُت للمالخت وٚحرَا ال٨شحر ،وًٍا ٝبلي ما ج٣ضم
اإلاٗاَضاث الخانت بالخجاعة الضولُت.
٦ظل ٪ج٨ثر اإلاٗاَضاث الضولُت ،في اإلاجاالث التي حؿخضعى ظهىصا مكتر٦ت ،لخد ٤ُ٣الؿلم وألامً الضولُحن٦ ،ما َى
خا ٫الاجٟاُ٢اث الخانت بالخغب ،والصخت ،وخ٣ى ١ؤلاوؿان ،والجغٍمت اإلاىٓمت ،وم٩اٞدت الجغاثم الٗابغة للخضوص
ب٩ل ؤق٩الها ،الؾُما مجها التي حك٩ل زُغا ٖلى ؤلاوؿاهُتٖ ،بر بعؾاء ٢ىاٖض اإلا٩اٞدت اإلاكتر٦ت ،ؤو جباص ٫اإلاجغمحن،
ؤو جدضًض الهالخُاث.3
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وٖلى زِ مىاػً ،الخٔ مىا٦بت الاجٟاُ٢اث الضولُت لهمىم اإلاجخم٘ الضولي ،بك٩ل ٦شُ٦ ،٠ما هالخٔ ٖم ٤الاعج٩اػ
ٖلحها في اإلاجا ٫ال٣اهىوي ،م٘ هبضؤ َغمُت ال٣ىاٖض ،خُض جخ٣ضم الاجٟاُ٢اث الضولُت ،مً خُض ٢ىة الخُبُٖ ،٤لى
ال٣ىاهحن الىَىُت.
الاجفاكُاث العسبُت لألمً اليُبراوي:
ألاسباب اإلاىحبت:
ٌٗخبر ب٢غاع اجٟاُ٢ت ٖغبُت لؤلمً الؿُبراوي مً مؿخلؼماث اإلاىاظهت ،الن اإلاساَغ٦ ،ما الجغاثم والاٖخضاءاث
الؿُبراهُتٖ ،ابغة للخضوصٞ ،ال بض إلا٩اٞدتها ومىاظهتها ؤن ج٩ىن ٦ظل ،٪وإلاا ٧اهذ ؤظهؼة وؾلُاث ألامً في ؤي بلض
٧ان ،مغجبُت بدضوص نالخُاتها ؤلا٢لُمُت والىَىُتٞ ،اهه ال ًم ً٨لها ججاوػ َظٍ الخضوص والهالخُاث ،في ؾٗحها
إلا٩اٞدت الجغٍمت وجُبُ ٤ال٣اهىن ،لظا لجإث الضوٖ ٫امت ،بلي اؾخيباٍ آلُاث حٗاون ،جًمً مالخ٣ت اإلاجغمحن ٖبر
الخضوصٖ ،بر الخٗاون م٘ الضو ٫ألازغي ٖلى اإلاؿخىٍاث الدكغَُٗت ،والً٣اثُت ،والخىُٟظًت.1
وحك٩ل الخد٣ُ٣اث وٖملُاث ظم٘ ألاصلت٦ ،ما اإلاالخ٣اث في مجا ٫الجغاثم والاٖخضاءاث الؿُبراهُت ،ؤَم الخدضًاث،
في مجا ٫جد ٤ُ٣ألامً الؿُبراوي ،واخض ؤَم مجاالث الخٗاون التي جًمً خ ٟٔألاصلت وجدب٘ ؤزاع الاٖخضاءاث ،وعنض
خغ٦ت مغج٨بحها ،وٚالبا ما جٟغى َبُٗت الجغاثم والاٖخضاءاث حٗاوها مخٗضص ألاَغا ،ٝهٓغا للخِ الظي جخسظٍ،
والظي ًخجاوػ خضوص ؤ٦ثر مً بلض ،وٍخم َظا الخٗاونٖ ،لى مؿخىٍاث مخٗضصة ومسخلٟت٢ ،اهىهُت وج٣ىُت وً٢اثُت،
٦ما ًم ً٨ؤن ً٩ىن ٖبر مؿاٖضة عؾمُت مخباصلت ،او ٖبر ؤظهؼة الخد ٤ُ٣اإلاخسههت(مشل مغا٦ؼ الاؾخجابت لُىاعت
الاهترهذ) ؤو ختى بهىعة ٚحر عؾمُت ،مً مد ٤٣بلي ؤزغ ،وج٣ىم َظٍ ألازحرةٖ ،لى الٗال٢اث الجُضة بحن ؤظهؼة
الكغَت واإلاد٣٣حن ،وفي الخاالث التي ال حؿخضعى بلؼامُت وظىص مظ٦غة جٟخِل ؤو َلب عؾمي إلاالخ٣ت وحؿلُم
مجغمحن ،بِىما حكترٍ اإلاؿاٖضة الغؾمُت ٖضصا مً ألامىع ،مجها :وظىص اجٟاُ٢ت حٗاون ،وجباص ٫الىزاث ،٤ووظىص
٢ىاٖض ججغٍم مكتر٦ت .2
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اإلاطلب الثاوي :زيع الجسٍمت اليُبراهُت:
ًم ً٨جدؿحن ألامً الؿُبراوي في صو ٫الخلُج  ،يمً ظملت ؤمىع ؤزغيَ ًٖ ،غٍ ٤بوكاء وجدضًض ال٣ىاهحن
وؤلاظغاءاث والؿُاؾاث الجىاثُت الضاٖمت إلاى٘ الجغٍمت الؿُبراهُت وعصٖها والغص ٖلحها وج٣ضًم مغج٨بحها الي اإلادا٦م
وطل ٪مً زال.3 ٫
) 1ؾً وبهٟاط مجمىٖت قاملت مً ال٣ىاهحن طاث الهلت باألمً الؿُبراوي والجغاثم الؿُبراهُتً :دخاط ٧ل بلض ل٣ىاهحن
حٗالج الجغاثم الؿُبراهُت في خض طاتها ،وبظغاءاث الخد٣ُ٣اث الال٨تروهُت وج٣ضًم اإلاؿاٖضاث للبلضان ألازغي و٢ض
ج٩ىن ال٣ىاهحن ،ؤو ال ج٩ىن ،في م٩ان واخض في الىٓام الً٣اجي ،وألٚغاى جبؿُِ ألامىع ،جٟترى َظٍ الىزُ٣ت اهه
ؾُ٩ىن لضي ٧ل بلض ٢اهىن إلا٩اٞدت الجغاثم الؿُبراهُت باإلياٞت بلي مجمىٖت مً ال٣ىاهحن ؤلاظغاثُت وههىم
٢اهىهُت جخٗل ٤باإلاؿاٖضة اإلاخباصلت طاث الهلت .1
) 2جُُ٣م الؿلُاث ال٣اهىهُت الخالُت للخإ٦ض مً ٟ٦اًتها ،وٍخٗحن ٖلى البلض بن ٌؿخٗغى ٢اهىهه الجىاجي الخالي ،بما
في طل ٪ؤلاظغاءاث طاث الهلت لخدضًض ما بطا ٧ان ٧اُٞا إلاٗالجت اإلاكا٧ل في الخايغ واإلاؿخ٣بل ،وٍ٣ترح اجساط
الخُىاث الخالُت:
 الُ٣ام ،خؿب الا٢خًاء ،بىي٘ الدكغَٗاث الالػمت طاث الهلتٖ ،لى ؤن جغاعىٖ ،لى الخهىم ،اإلاباصعاثؤلا٢لُمُت ،التي حكمل ،لِـ ٖلى ؾبُل الخهغ ،اجٟاُ٢ت مجلـ ؤوعبا اإلاٗىُت بالجغٍمت الؿُبراهُت(،)2001
وٍيبغي لهظٍ الدكغَٗاث ؤن جدىاو ،٫في ظملت مؿاثل ؤزغي ،ؤلايغاع بالبُاهاث الخاؾىبُت ؤوبجالٞها ،وآلالُاث
ؤلاظغاثُت التي جضٖم الخد٣ُ٣اث بما في طل ٪ال٣ضعة ٖلى جدب٘ مهضع عؾاثل البرًض الل٨ترووي.
 ًيبغي ألي بلض ؤن ًىٓغ ُٞما ؤطا ٧اهذ ٢ىاهِىه حؿدىض الي جىٗ٢اث ج٨ىىلىظُت ٞاث ؤواجها ،وٖلى ؾبُل اإلاشا،٫ٞغبما ً٩ىن َىا٢ ٥اهىن ًىا٢ل جدب٘ اعؾاالث الهىث  ،ِ٣ٞو٢ض ًدخاط ألامغ حُٛحر مشل َظا ال٣اهىن
بدُض ٌكمل بعؾا ٫البُاهاث ؤًًا.
 ًيبغي ل٣اهىن الجغٍمت الؿُبراهُتألي بلض ؤن ًسً٘ لخُُ٣م ظمُ٘ الؿلُاث الخ٩ىمُت والهُئاث الدكغَُٗتاإلاٗىُت التي ٢ض ج٩ىن لها مهلخت في َظا ال٣اهىن ،ختى ولى لم ج ً٨لها نلت بمىيىٕ الٗضالت الاظخماُٖت،
ختى ال تهضع ؤي ٨ٞغة مُٟضة.
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 وباإلياٞتبلي طلً ،٪ىص ى بان ًسً٘ ال٣اهىن الجىاجي اإلاٗمى ٫به في ؤي بلض لٗملُت جُُ٣م ممازلت مً ظاهببٌٗ او ظمُ٘ الجهاث الخالُت الُ٣إ الخام اإلادلي ،وآي ٞغٕ مدلي مً الُ٣إ الخام الضولي،
واإلاىٓماث الٛحر خ٩ىمُت ،والضواثغ ألا٧اصًمُت ،والخبراء اإلاٗتر ٝبهم ،وٞئاث اإلاىاَىحن.
 ًم ً٨ألي بلض ؤن ًلخمـ اإلاكىعة بكان َظٍ اإلاؿاثل مً بلضان ؤزغي.2ً)3ىص ى بان ج٣ىم البلضان باإلاكاع٦ت الٟٗالت ،خؿب ال٢خًاء ،في وي٘ الدكغَٗاث الالػمت ،وؤزظة في الاٖخباع ٖلى
وظه الخهىم اإلاباصعاث ؤلا٢لُمُت ،بما في طل ٪اجٟاُ٢ت مجلـ ؤوعبا اإلاٗىُت بالجغٍمت الؿُبراهُت ،وٍىص ى بان
حكاع ٥البلضان في الخٗاون ؤلا٢لُمي والضولي ألٚغاى م٩اٞدت الجغٍمت الؿُبراهُت وحٗؼٍؼ ألامىالؿُبراوي وان جً٘
آلُاث لخدؿحن الخٗاون في مجا ٫ألامىالؿُبراوي .
ًيبغي ان ًسً٘ مكغوٕ ٢اهىن الجغٍمت الؿُبراهُت في ؤي بلض لخُُ٣م ظمُ٘ الؿلُاث الخ٩ىمُت والهُئاث
الدكغَُٗت ،وٍيبغي ان ًخاح َظا اإلاكغٕ ؤًًا للجمهىع للخٗلُٖ ٤لُه بٛغى الخُغ ١بلُإي ج٨ىىلىظُاث او ازخالالث
ؤوؤي مؿاثل مدخملت لم جخم حُُٛتهاؤنال
وٍيبغي ان ًدىاو ٫ؤي ٢اهىن زام بالجغاثم الؿُبراهُت ال الجغاثم الؿُبراهُت الخ٣لُضًت ٞدؿب ،مشل الجغاثم
الخاؾىبُت وٖملُاث الا٢خدام الخاؾىبُت ،ول ً٨ؤًًا خماًت ألاصلت الال٨تروهُت ٖلى الكب٩اث واإلاىا ٘٢الاظخماُٖت
ُٞما ًخٗل ٤بالجغاثم ألازغي.
ًيبغي ٖضم جىؾُ٘ ؤو جٟؿحر ٢ىاهحن خماًت البُاهاث التي ويٗذ لخضمت الخُاة اإلاضهُت والخجاعة مما ٌُٗ ٤بهىعة
ٚحر مالثمت مً جض ٤ٞألاصلت الجىاثُت ُٞما بحن البلضان.
ًخٗحن ٖلي البلضان التي ج٣غع الاؾخٗاهت بسبراء اؾدكاعٍحن للُ٣ام بٗملُاث نُاٚت ،ؤن جضعؽ ماَالتهم وؤلاقغاٝ
ٖلى ؤٖمالهم َىاٖ ٫ملُت الهُاٚت ،و٢ض ًضعط ألاشخام الظًً لم ًدهلىا ٖلى الخضعٍب بهىعة مدضصة في بَاع
٢اهىن البلض ظمُ٘ ألاخ٩ام الالػمت بهىعة ٧اُٞت.
ًجىػ الدكاوع م٘ البلضان ألازغي للخهىٖ ٫لى ا٢تراخاث جخجاوػ ما جدخىٍه الاجٟاُ٢اثٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشا٢ ٫ض
جُلب البلضان مً مىعصي زضماث الاهترهذ الاخخٟاّ ببٌٗ البُاهاث التي جى٣ل ٖبر ؤهٓمتها لبٌٗ الى٢ذ ،إلاضة
ؾخت ؤقهغ في اٚلب ألاخُان ،ؤو ٢ض جدخاط بلي ببال ٙالؿلُاث ببٌٗ خىاصر الخاؾىب طاث ألاَمُت اإلاُٗىت.
ًجىػ ألي بلض ؤن ًلخمـ ،بطا ؾمذ الى٢ذ ،حٗلُ٣اث ٖلى مكغوٕ ٢اهىن الجغاثم الؿُبراهُت مً البلضان ألازغي
واإلاىٓماث اإلاخٗضصة ألاَغا.ٝ
ًخٗحن ٖلى البلض ؤن ًُلب ٦ظل ٪في ؤب٨غ مغخلت مم٨ىت (بما ًخ ٤ٟوؤلاظغاءاث الىَىُت) حٗلُ٣اث مً الجهاث اإلاٗىُت
طاث الاَخمام اإلاٗتر ٝبه باإلاىيىٕ.
2
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بوكاء ؤو جدضًض وخضاث وَىُت ومٗىُت بالجغاثم الؿُبراهُت:
مً اإلاهم ؤن ً٩ىن لضي ٧ل بلض ،بهغ ٝالىٓغ ًٖ مؿخىي الخىمُت التي ونل بلحها٢ ،ضعة ؤؾاؾُت ٖلى ألا٢ل ٖلى
الخدغي ًٖ الجغاثم الؿُبراهُت ٗٞ ،لي ؾبُل اإلاشاٞ ،٫ان اؾخسضام الهىاج ٠الخلىٍت ٞض احؿ٘ ب٣ىة ختى في البلضان
الىامُت وٍم ً٨ؤن حؿخسضم في اعج٩اب ؤٖما ٫الاخخُا ٫وجدىٍل ألامىا ٫والخإمغ وبعؾا ٫الٟحروؾاث وبقٗا٫
اإلاخٟجغاث
ًخٗحن ٖلى ٧ل بلض اهب زخاع ؤو ًىٞغ الخضعٍب لىخضة للخد ٤ُ٣في الجغاثم الؿُبراهُت جسخو بالخدغٍاث ًٖ الجغاثم
الؿُبراهُت ٖلى اإلاؿخىي الىَني وؾُ٩ىن مً الىاضر في بٌٗ ألاخُان جدضًض صاثغة ؤو صواثغ بهٟاط ال٣اهىن التي
ًخٗحن ؤن جًُل٘ بظل.1 ٪
جدخاط وخضاث الخد٣ُ٣اث في الجغاثم الؿُبراهُت بلي الضٖم ،ختى بطا ٧اهذ جخ٩ىن مً ٖضص مدضوص مً اإلاد٣٣حن،
ٞهي جدخاط بلي مٗضاث خضًشت وجىنُالث ٌٗخمض ٖلحها بهىعة مٗ٣ىلت بالكب٩اث واؾخمغاع الخضعٍب ،و٢ض ًإحي
الضٖم مً ظاهب خ٩ىمت البلض ؤو مً اإلاىٓمت الضولُت ؤو مً بلضان ؤزغي.
مً اإلاؿخهىب خُشما ً٩ىن مم٨ىا ؤن ً٩ىن لضي الىخضاث ٢ضعة ؤؾاؾُتٖ ،لي ألا٢ل في مجا ٫الُب الكغعي
الخاؾىبي ،وجخُلب َظٍ بال٣ضعة جىاٞغ ؤصواة بغمجُت وجضعٍباث بياُٞت.2
اإلاطلب الثالث :الحسب الييراهُت إلاىاكع الخىاصل في يوٌ مجلس الخعاون:
باث الٗالم ًىاظه ؤهىاٖا ظضًضة مً الخغوب ،ؤيُٟذ بلي الهغاٖاث الٗؿ٨غٍت ،التي ؤعَ٣ذ بلضاها ٖضة ،وعٚم ما
ؤضخذ ج٣ضمه وؾاثل الخ٨ىىلىظُا الخضًشت ،في حؿهُل الخُاة ٖلى الكٗبٞ ،خدذ في اإلا٣ابل ؤهىاٖا ظضًضة مً
الخغب " الخغب الال٨تروهُت" ،وهي التي ؤظبرث بلضان الٗالم ٖلي الخدهحن ،والبدض في الىؾاثل للضٞإ ًٖ
خؿاباتها مؿب٣ا ،ومجها صو ٫الخلُج الٗغبي ،التي ؾب ٤وان حٗغيذ لٗضة هجماث.1
وما ونلذ بلُه اإلاساَغ مً " ؤلاعَاب الال٨ترووي" مما ص ٘ٞباإلاؿئىلحن الخلُجُحن باؾخدضار " ظِل ال٨ترووي"
زلُجي٣ً ،ىم بمىاظهت التهضًضاث ،التي ونلذ بلي ظمُ٘ بلضان الخلُج بما ٞحهم اإلامل٨ت الؿٗىصًت ،وؤلاماعاث
الٗغبُت اإلاخدضة....،الخ ،وطلٖ ٪بر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي والٗالم " الؿُبراوي".
صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي وؤلاهٟاٖ ١لي الًٟاء الؿُبراوي:

1
2
1
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في صعاؾت لبٌٗ الخبراء في ج٣ىُت الكغ٧اث الغاثضة في ألاؾىا،١اهه ٢ض ونل ؤلاهٟا ١في صو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي
ٖلى امً الكب٩اث بلي ملُاع صوالع وطل ٪بدلى ٫ؾىت .2018
وٍهى ٠اخض الخبراء"واثل ٢باوي" وَى هاثب الغثِـ في قغ٦ت "

"بالكغ ١ألاوؾِ وقما ٫بٞغٍُ٣ا ،وقغ١

اإلاخىؾِ ،ان الٗضًض مً الخىظهاث ألاؾاؾُت في اإلاىُ٣ت ،حؿدشمغ في الخُىع ٖلى اإلاضي الُىٍل ،خُض ؾخهبذ
جيُاث مشل الغ٢مىت ،وألامً ،وج٣ىُاث السخابت ،والبُاهاث الطخمتٟٞ ،ي الؿٗىصًت ما بحن  2013بلي  2016اعجٟٗذ
البالٚاث التي ونلخىا مً هدى بال ٙال٨ترووي بلي زمؿت ؤال ٝبال ٙو٧اهذ صو ٫الخلُج الٗغبي صقيذ في  25ماعؽ
 ،2015الكب٨ت الخلُجُت ،التي جغبِ بحن صو ٫مجلـ الخٗاون ،والتي حؿمذ وحؿهل ٖملُت الخباص ٫ألامً مً
لبُاهاث الخضماث الخ٩ىمُت الال٨تروهُت ،بىنٟها خل٣ت ونل للكب٩اث الىَىُت لضي صو ٫مجلـ الخٗاون.
والن البىى ٥واإلاهاع ٝهي ؤ٦ثر اإلااؾؿاث التي جخٗغى للهجماث ٣ٞض ٢امذ "صبي" بة٢امت ماجمغ الكغ ١ألاوؾِ مً
 29بلي  31ظاهٟي  2017م٘ ظمُٗت م٨دكٟي الاخخُا ٫وظمُٗت مهاع ٝؤلاماعاث.1
وحٗخبر صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ألاولى ٖاإلاُا في خض وجىظُه الكباب ٖلى الٗمل في مجا " ٫ألامً الؿُبراوي"
بدؿب ما ه٣له و٦كٟه اؾخُالٕ للغؤي هٓمخه قغ٦ت " عٍدُىن ألامغٍُ٨ت"،وهٓمذ ؤلاماعاث ملخ٣ى ألامغٍ٩ي ؤلاماعاحي
لؤلمً الال٨ترووي لخد ٤ُ٣الخىانل بحن الكغ٧اث ألامغٍُ٨ت والخبراء وال٣اصة في ألامً الال٨ترووي بضولت ؤلاماعاث
الٗغبُت اإلاخدضة ،إلاىاظهت ما ٢الىا ٖىه " اهُال ١ظُل ظضًض مً اإلاجغمحن الال٨تروهُحن اإلادترٞحن واؾعي الخُاة"
ومً ظهخه ؤٖلً بى ٪اوؿٟؿذ ٧ىعب البدغٍني ( اإلااؾؿت اإلاالُت اإلاخسههت في الاؾدشماعاث البضًلت) في ظاهٟي
ٖ 2016لى اؾخدىاطٍ ٖلي قغ٦ت ( هِبىالؾؿىلُى قجر) ،اخض ا٦بر اإلاؼوصًً اإلاؿخ٣لحن في بغٍُاهُا لخضمت ألامً
الال٨ترووي.
وفي ُ٢غ ؤٖلىذ الكغ٦ت الغاثضة ٖاإلاُا في مجا " ٫الخ٨ىىلىظُا" "لى٦هُض ماعجً" في  15ظاهٟي  ،2016حٗاوجها م٘ ٧ل
مً ظامٗت خمض بً زلُٟت في ُ٢غ ،وظامٗت باجغاؽ بالُىهان" مً اظل جُىٍغ ال٣ضعاث الىَىُت الُ٣غٍت في مجا٫
ألامً الال٨ترووي ،وفي  1ظىان  ،2016صقيذ عؾمُا مكغوٕ " الضعٕ ألامىُت الال٨تروهُت" وؾب٣ها ال٩ىٍذ في 20
ؾبخمبر  2015بَال " ١الجِل الال٨ترووي" إلصعا٦ها حجم التهضًض الال٨ترووي الظي حٗغى له ،مً مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي.
وحك٩ل بًغان التهضًض* الال٨ترووي ألابغػ ٖلي صو ٫الخلُج ،خُض حؿعى مىظ ٖ٣ىصٖ ،لى جغؾُش ٨ٞغة ؤجها اإلاتزٖمت
وبجها لها ا٦بر الجُىف الال٨تروهُت في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ،باؾخصىاء بؾغاثُل ،وطلٞ ٪ان اإلاىُ٣ت الخلُجُت
حؿعى لئلهٟا ١ولى بالىٟـ مً اظل ؾض اإلاى٘ الكُعي في اإلاىُ٣ت الخلُجُت.2
1
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اإلابدث السابع  :ؤلاسرراجُجُت الشاملت إلاىاحهت مساطس مىاكع الخىاصل الاحخماعي :
في ْل جؼاًض الاَخمام ,بالٗىإلات والخ٣ىُاث الخضًشت وؾُُغة الاهترهِذ ٖلي ٧اٞت مٟانل الخُاة ,الُىمُت للىاؽ
وحكاب ٪ما ًُغح في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي م٘ الخُاة الىاُٗ٢ت لؤلٞغاص جؼاًضث مساَغ َظٍ اإلاىاٖ ٘٢لي ألامً
اإلاجخمعي  ,وَظا ما ًا٦ض ٖلي وظىص ٖال٢ت بحن َظٍ اإلاىا ٘٢وألامً اإلاجخمعي  ,ومً َظا اإلاىُل ٤جؼصاص الخاظت بلي
وظىص اؾتراجُجُاث والُاث جًبِ َظٍ اإلاىا, ٘٢ل٩ي جىٗ٨ـ بًجاب ٖلي ألامً اإلاجخمعي .3
اإلاطلب ألاوٌ :وسائل الحد مً سلبُاث مىاكع الخىاصل الاحخماعي:
في مىٓىع الخض مً اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وتهضًضَا لؤلمً اإلاجخمعي ،هظ٦غ ؤَم الىؾاثل للخض مً
َظٍ التهضًضاث:
الٗمل ٖلي جىمُت ؤلاخؿاؽ باإلاؿاولُت الضًيُت والىَىُت لضي قغاثذ اإلاجخم٘ ٧اٞت ل٩ي ً٩ىن اإلاخل٣ي طا مىاٖت ٢ىٍت
ؤمام ٧ل ما مً قإهه بن ًجغصٍ مً اهخماثه وؤنىله ،وٍسضف في ُٖ٣ضجه وصًىه بياٞت بلي جىُْ ٠الجاهب الضًني
ولُ٣مي ،بىنٟه اخض الٗىامل اإلاهمت في صٖم الغ٢ابت الظاجُت لضي مؿخسضمي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
وكغ الخىُٖت بحن ظمُ٘ ٞئاث اإلاجخم٘ باألزُاع التي ٢ض جيكإ ًٖ ؾىء اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي،
والٗ٣ىباث اإلاترجبت ًٖ ألاٗٞا ٫ؤلاظغامُت التي جيخج ًٖ اعج٩ابها في َظٍ اإلاىا ٘٢في ألاهٓمت الخلُجُت ،مً زال٫
مىاهج الخٗلُم والبرامج ؤلاٖالمُت واإلادايغاث.
جبهحر ؤولُاء ألامىع ألَمُت مخابٗت ؤبىائهم في اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي  ،وجىظحههم بلي الاؾخسضام
ألامشل لهظٍ اإلاىا ،٘٢ومغا٢بتهم وحٗغٍٟهم باألزُاع التي ٢ض ًىظهىجها ٖبر َظٍ اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت٦ ،مك٨الث
الابتزاػ ؤو ازترا ١اإلاىا ،٘٢وُُٟ٦ت الى٢اًت مجها ،وػٍاصة الىعي لضحهم بً٣اًا الخهىنُت واإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت.
ًيبغي ٖلى الجهاث الغؾمُت طاث الٗال٢ت ،الخىُٖت بحن خغٍت الخٗبحر ًٖ الغؤي وبحن الُ٣ام بإٗٞا ٫بظغامُت،
٧الؿب ،ؤو التهضًض ،ؤو الخٗاَ ٠م٘ الجماٖاث ؤلاعَابُت* ،ؤو الخدغٌٍ ٖلي الٗى ٠ؤو ؤلاعَاب ؤو وكغ
اإلادخىٍاث الٛحر الث٣ت
2
3
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جىُٖت مؿخسضمي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بان ازترا ١خؿاباث مؿخسضمحها الخانت َى حٗضي ٖلى
زهىنُت آلازغًٍ ،وخغمت مٗلىماتهم وبُاهاتهم.
جدضًض وبٖالن ألاهٓمت ،التي ججغم وحٗا٢ب مغج٨بي الجغاثم ٖلى مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بك٩ل مؿخمغ،
وزهىنا هٓام م٩اٞدت الجغاثم اإلاٗلىماجُت ،ل٩ي ً٩ىن الىٓام مىا٦با و٢اصعا ٖلي الخهضي لؤلوكُت ؤلاظغامُت
ٖلي الاهترهذ ،والؾُما اإلاغجبُت مجها بمىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
الاؾخٟاصة مً ججاعب الضو ٫واإلاجخمٗاث ألازغي اإلاخ٣ضمت في مجا ٫بىاء خلى ٫وَىُت لخضماث الخىانل
الاظخماعي ،وبىاء هماطط ممازلت .1
اإلاطلب الثاوي :اإلالازبت ألامىُت الشاملت :
بن ؤَم الخدضًاث ألامىُت اإلاٗانغة،ومً ؤبغػَا حٗاْم جإزحر قب٨ت "الاهترهذ" ومىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ،الضزى٫
بلي ٖهغ اهخ٣ا ٫ؤلازباع بال خضوص ،وبال ُ٢ىص ،جغؾُش اإلاٟاَُم الضًم٣غاَُت ،يُ ٤الى٢ذ اإلاخاح الجساط ال٣غاعاث
إلاىاظهت ألاػماث اإلاجخمُٗت٦ ،ثرة اإلاخٛحراث وحٗضص اإلاازغاث ٖلى ألاويإ ألامىُت ،وجىىٖها ،وْهىع مك٨الث ؤمىُت
مؿخدضزت ال ٖهض ألظهؼة ألامً بها ،جؼاًض جإزحر اإلاخٛحراث الخاعظُت في ألاويإ الضازلُت ،احؿإ هُا ١الخإزحراث
الؿلبُت لؤلزُاء الؿُاؾُت وألامىُت ،ظؿامت اإلاؿاولُت الىاظمت ًٖ ال٣غاعاث الخاَئت ،بسهىنُت مٟهىم الغقض
ألامني ،اعجٟإ وؿبت ٖضم الخإ٦ض واإلاساَغة في ألاػماث آلاهُت ،ازخال ٝال٣غاعاث التي جخسظ إلاىاظهت ألاػماث واإلاىا٠٢
ألامىُت اإلادكابهت ،يغوعة الخٟاّ ٖلى خض اصوي مً الخىاػن والخىا٣ٞاث اإلاجخمُٗت ،بلي ظاهب اهسٟاى بم٩اهُت
الاؾخٗاهت باألؾالُب ال٨مُت الخضًشت في اإلاٟايلت بحن البضاثل ألامىُت اإلاخاخت.1
ٞإَم ألا٩ٞاع الهضامت التي ًخم وكغَا ٖبر َظٍ الكب٩اث ،ومً ؤَمها :اػصعاء ألاصًان والدكٞ ٪ُ٨حها ،بزاعة الىٗاعاث
ؤلا٢لُمُت ،والضًيُت ،والٗغُ٢ت ،والٗ٣اثضًت ،والُبُ٣ت ،ووكغ الكاجٗاث اإلاٛغيت ،جدغٍ ٠الخ٣اث ٤بؿىء هُت،
وجل ٤ُٟالتهم ،الدكهحر وؤلاؾاءة للؿمٗت ،السخغٍت اإلاهىُت وؤلاطاٖت ،ال٣ظ ٝوالؿب والكخم ،واؾخسضام ألالٟاّ
الىابُت والٗباعاث الجاعخت ،الضٖىة للخغوط ٖلى الخا٦م ،وٖلى الشىابذ اإلاجخمُٗت ،حصجُ٘ الخُغ ،ٝوالٗى٠
والخمغص ،الخكض للخٓاَغ والاٖخهام ،وؤلايغاب ٚحر ال٣اهىوي ،ؤلاباخُت والاهدال ،٫والٟؿ ٤والٟجىع ،الخٗغٍ٠
بُغ ١جهيُ٘ اإلاخٟجغاث ،وبخ٨خُ٩اث الاٖخضاء ،وبزاعة ال٣ال٢ل ،وؤٖما ٫الكٛب ،والضٖىة للخُبُ٘ م٘ ألاٖضاء،
والالخٟاٖ ٝلى بؾتراجُجُت الضولت في َظا الخهىم ،جهُض الؼالث وجدب٘ الٗىعاث ،واظتزاء ٦الم مً ؾُا٢ه،
لئلؾاءة إلاً نغح به ،وكغ الخغاٞا ث ،بياٞت بلي الاصٖاء بدضور معجؼاث ٦هظٍ اإلاساَغ التي جبثها مىا ٘٢الخىنل
1
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الاظخماعي و حٗضًتها ٖلى امً الىَني ًلؼم الضو ٫الىامُت ٖلى جبنى بؾتراجُجُت قاملت وٗٞالت في مداعبت َظٍ الٓاَغة
اإلاخٗضصة اإلاساَغ والغَاهاث للضو ٫والبدض ًٖ بضاثل ج٨خُُ٨ت ٖضة وخلىال واُٗ٢ت ،وجىنُاث ٗٞالت.2
وفي ألازحر ل٣ض ؤصث مىا ٘٢لخىانل الاظخماعي بلي بزاعة ٖضة زىع و٢اث  ,ؾىاء ٖلي اإلاؿخىي ألامني ,ؤو اإلاؿخىي
ال٣اهىوي ,ؤو اإلاؿخىي الضًني ,والش٣افي ومً َىا وظب وي٘ م٣اعبت ؤمىُت قاملت للخهضي بلي جإزحراث َظٍ اإلاىا ٘٢التي
حٗخبر جإزحراث َضامت وهي ٖلي ٖضة مؿخىٍاث
اإلايخىي ألامني :وطل ٪مً زال ٫حكضًض الجهاث ألامىُت اإلاُٗىت ٖلي مالخ٣ت مغوجي َظٍ الخإزحراث,مشل :الكاجٗاث
والابتزاػ والجغٍمت الال٨تروهُت ٖ,بر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ,الن جغ٦هم صون مداؾبت ًاصي بةَال ١قاجٗاث
ظضًضة تهضص امً اإلاجخم٘ واؾخ٣غاعٍ ,ومً َىا وظب ٖلي الضو ٫الخلُجُت وي٘ بؾتراجُجُت ؤمىُت بٖالمُت مً اظل
جىُٖت اإلاىاَىحن وألاٞغاص مً اظل جد ٤ُ٣ألامً اإلاجخمعي والىَني ٩٦ل ,وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن ؤلاٖالم والخىظُه ألامني
مً ٢بل الؿلُاث اإلاٗىُت ٌٗني همىطظا في الىظىص ٖلي الؿاخت ألامىُت ٖامت .
اإلايخىي اللاهىوي والدشسَعي :وٍ٩ىن طل ٪مً زال ٫الخؼم في جُبُ ٤ؤ٢ص ي الٗ٣ىباث التي ً٣غعَا ال٣اهىن ٖ,لي
مغوجي ؤلاقاٖاث واإلاتهمحن به ,ؤو بؿً ووي٘ ٢ىاهحن عصُٖت حٗمل ٖلي حؿلُِ ؤ٢ص ى الٗ٣ىباث ٖلي اإلاجغمحن
ؤلال٨تروهُحن ؾىاء ب٣هض ؤو بٛحر ٢هض ,وزانت بطا ٧ان ألامغ ًخٗل ٤بمـ امً واؾخ٣غاع الضولت ,ؤو الضو, ٫و٢ض
ؾٗذ صو ٫مجلـ الخٗاون بلي الاظتهاص في ؾً ووي٘ ؤ٢ص ي الٗ٣ىباث ٖلى َاالء اإلاجغمحن الال٨تروهُحن .
اإلايخىي الدًني والثلافي وألازالقي  :وطل ٪مً زال ٫مؼٍض مً الخىُٖت الضًيُت لؤلٞغاص ,وطل ٪مً مىُل ٤ؤن َظٍ
الخإزحراث ؤمغ مىا ٝإلاا ظاء به الضًً ؤلاؾالمي ظملت وجٟهُال ,الن الضًً ًدغم ٖلي ؾالمت اإلاجخم٘ مً ٧ل ما
ًهِب ؤٞغاصٍ مً ؤزالٞ ١اؾضة ,وٖ٣اثض باَلت ,ؤو ؾلى ٥ؾلبي .ومً زالَ ٫ظٍ اإلاؿخىٍاث ه٣ترح ٖضة م٣ترخاث
مجها :
 بوكاء ؤظهؼة قغَت مسخهت بمالخ٣ت ومخابٗت مٗخمضي ؤلاعَاب ؤإلاٗلىماحي والجغٍمت الؿُبراهُت.
 اهجاػ ملٟاث زانت ب٩ل ماؾؿت ٖمىمُت ٧اهذ ؤو زانت ؤي مؼوصة بسضماث الاهترهذ مً اظل عصٕ
الجغٍمت الؿُبراهُت.
 حٗ٣ب وجدلُل مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي اإلاشحرة للك٩ىَ ًٖ ٥غٍ ٤بغامج بٖالم بلي طُ٦ت ج٣ىم بٗملُت مسر
ومخابٗت اإلاىا ٘٢الال٨تروهُت.
 بوكاء مىا ٘٢اؾخٗالمُت عؾمُت مً اظل مؿاٖضة اإلاؿخسضمحن وجٟىُض ؤلاقاٖاث وألا٧اطًب اإلاٟبر ٥واإلاؼوعة.
اإلاطلب الثالث:ميخلبل ألامً اإلاجخمعي الخلُجي في ظل اهدشاز اسخسدام مىاكع الخىاصل الاحخماعي:
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عبما ً٩ىن الشابذ الىخُض ٖىض مىا٢كدىا للخىٗ٢اث اإلاؿخ٣بلُتٖ ,لي نُٗض مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي َ ,ى بن َظٍ
اإلاىا ٘٢ؾخمط ي في مؿاعَا وج٨غَـ مىٗ٢ها الظي قٛلخه باٖخباعَا هي الؿلُت الخامؿت ,التي ؤػاخذ الؿلُت
الغابٗت مً َغٍ٣ها ٣ٞض جدى ٫محزان ال٣ىي بلي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي .
وبالغٚم مً اجٟا ١بٌٗ الباخشحن ٖلي ٖ,لي ؤن اإلاؿخ٣بل ؾِكهض جُىعاث هىُٖت ٞاع٢ت ,ؾىاء ٖلي نُٗض مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي ,ؤو ٖلي نُٗض الخإزحراث التي جٟغػَا َظٍ اإلاىاٖ ٘٢لي مسخل ٠اإلاؿخىٍاث ,ؾىءا ألامىُت ؤو
ال٣اهىهُت ؤو الؿُاؾُت ؤو الاظخماُٖت .
٦ما ًخى ٘٢جبض ٫مٟاَُم ٖضة  ,ومً بُجها الهجغة ,خُض ؾخٓهغ ؤهماٍ ظضًضة للهجغة مشل الهجغة الال٨تروهُت ,التي
٢ض حؿخمض قغُٖت وظىصَا ,مً َُٛان الٗىإلات الا٢خهاصًت ,وؾُُغة الاٖخماص ٖلي ظهت زالشت مدلُت وؤظىبُت ,وػٍاصة
هجغة الٗ٣ى ٫مما ًدُذ للضو ٫اإلاخ٣ضمت الاؾخٟاصة مً الٗمالت اإلااَغة في ؤي م٩ان بالٗالم  ,صون الخاظت بلي الخى٣ل ,
آلامغ الظي ؾُٟخذ اإلاجا ٫ؤمام اإلاىاَىت الاٞترايُت  ,وال ؾُما ؤمام الجض ٫الضاثغ بحن الباخشحن خالُا خى ٫مٟهىم
اإلاىاَىت ,مشل الخهىعاث اإلاسخلٟت للمىاَىت خُض ًغي بٌٗ الباخشحن ٖضم مالثمت مٟاَُم اإلاىاَىت الخ٣لُضًت
ال٣اثمت خهغٍا ٖلي الضولت ,مكحرًً بلي ْهىع ؤهماٍ ظضًضة مشل اإلاىاَىت الٗاإلاُت واإلاىاَىت الٗبر وَىُت. 1
وحٗخبر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٢ض صٖمذ م٣ضعة ظمهىع اإلاؿخسضمحن ٖ,لي الخمغص والبدض ًٖ بضًل ًلبي
خاظخه,للمكاع٦ت الؿُاؾُت والاظخماُٖت والخٟاٖل م٘ آلازغًٍ ,لِـ صازل اإلاجخم٘ اإلادلي ,ِ٣ٞبل في ٧ل بٗ٣ت في
الٗالم ؤًًا ,وللخٗغٖ ٝلي َبُٗت الخٛحر والخدىالث الىاججت ًٖ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٌ,كحر جىماؽ ماُٟ٦ل في
خضًشه ًٖ هٓغٍت الاؾخٗماع الال٨ترووي  ,بلي ؤن زىعة اإلاٗلىماث حؿعي
ٖلي التر٦حز ٖلي الضوع و الخضاُٖاث اإلاغجبُت بالظًَ وؾلى ٥اإلاؿتهل ٪الٗالمي .
خُض جبضوا ٦ما لى ٦ىا هخدغ ٥بلي الخمضًً في مجخم٘ ال٣بُلت ,ؤي الخدى ٫مً ال٣بُلت بلي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي
ٞ,ال٣بُلت جًم ظماٖت مً الىاؽ جيخمي في الٛالب بلي وؿب واخض وجخ٩ىن مً بُىن وٖكاثغ ٖضة  ,وٚالبا ما ٌؿً٨
ؤٞغاصَا ب٢لُما مكتر٧ا ,وٍخدضزىن لهجت ممحزة ولهم ز٣اٞت مخجاوؿت ,وجًامً ٌؿمي الٗهبُت يض الٗىانغ
الخاعظُت ,ول٩ل ٢بُلت ٖاصاتها وَغ ١اجهالها وَظا َى خا ٫مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٞ,هي جًم مىا ٘٢وقب٩اث
مسخلٟت ل٩ل مجها ؾماتها وؤهٓمتها وج٣الُضَا وم٩اجها في الًٟاء الال٨ترووي,لظا هجض ؤن الش٣اٞت جإزظ مىٗ٢ها مً
بَاع مىُ٣ت ,ؤو صولت ,ؤو خالت طَىُت وؾُُت .
وفي يىء اإلاخابٗت الض٣ُ٢ت للخإزحراث التي جٟغػَا مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي,في اإلاجاالث ٧اٞت ً,م ً٨ال٣ى ٫بن جُىع
َظا الؿااٖ, ٫لي نُٗض اإلادخىي والخ٣ىُت ال ٌٗني بالًغوعة ,خهى ٫حٛحراث اه٣البُت في اإلاؿخ٣بل ٞمىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ال جهى٘ الخٛحر بمٟغصَا ,بل هي عاٗٞت وؤصاة للخٛحر ,ل٨جها ال جهى٘ الخُٛحر بل حؿاٖض في اهدكاع ؤ٩ٞاع الخُٛحر
1
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وَىا جهبذ ٢ىة مازغة ٖ,لي ؾبُل اإلاشا ٫بن جدضر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ,جدىال ؾُاؾُا في الخُاة ألامغٍُ٨ت
والخُاة الخلُجُت ٞالىُ٣ت الٟاع٢ت بحن الخالخحن ؤن مىا ٘٢الخىانل مُلىبت ٦إصاة للخُٛحر ,مُلىبت وبةلخاح في
الخالت الخلُجُت ,وطلْ ٝ ٪ل مدضوصًت مىار الخغٍاث ؤو عبما ُٚابها وطل ٪مً زال ٫يٗ ٠اإلاٗاعيت الؿُاؾُت
والخؼبُت ,في خحن ؤن الخاظت بلي َظا الضوع في الىمىطط الٛغبي جٓل مدضوصة ,بالىٓغ بلي مىا الخغٍاث واحؿإ
مؿاخاث الخٗبحر ,وججظع ع٧اثؼ الضًم٣غاَُت  ,ولظلٞ ٪مً الىاعص ؤن ًؼٍض الاَخمام باليكاٍ الؿُاس ي ٖبر مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي في صو ٫الخلُج ,وطل ٪زال ٫اإلاضي اإلاىٓىع .
٦ما ًم ً٨ال٣ى ٫ؤهةطا ٧اهذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ,بمجزلت ؤصاة ؤو عاٗٞت ظضًضة بحن ؤًضي الخُٛحر مً ألاٞغاص
ٞ,إجها باإلا٣ابل وٞغث هاٞظة واؾٗت للؿلُاث والخ٩ىماث ,ال٦دكا ٝخضوص اإلاىاظهت ومؿاخاث اإلاٗاعيت وؾاخاتها,
٦ما باث بةم٩ان بٌٗ الخ٩ىماث الخلُجُت ؤًًا اهتهاط بؾتراجُجُت الترًض ,في مىاظهت مىظاث اإلاٗاعيت الاهترهُدُت
,خُض جمىدها اإلاضي الؼمني مً اظل امخهام ًٚبها وجىِٟـ مىظاث الاخخ٣ان  ,وبمٗني ؤزغؤن جىٓغ الخ٩ىماث
بلي ٢ىة الض ٘ٞالظي جىٞغٍ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي .
وفي ألازحر ٞان مؿاعاث اإلاؿخ٣بل جٓل عًَ َغٍ٣ت جىُْ ٠اإلاؿخسضمحن إلاىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ,وبمىاػاة طل ٪في
ُُٟ٦ت حٗامل الخ٩ىماث م٘ َظٍ اإلاىا ,٘٢ؤو ما حٗخبرٍ تهضًضا لها .
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زالصت :
وؿخيخج مما ؾب ٤بن مىا ٘٢الخ ىانل الاظخماعي٢،ض ق٩لذ زُغ ومساَغ ٖلي اإلاجخمٗاث الخلُجُت وطل ٪مً زال٫
ٖضة ؤؾباب هظ٦غ مجها
-1التروٍج لش٣اٞت الىًا ٫الاٞتراض ي وهي ْاَغة زُحرة في اإلاجخمٗاث الخلُجُت .
-2وكغ الكاجٗاث ال٩اطبت مما ًاصي بلي ٖضم بال اؾخ٣غا وؾِ اإلاجخمٗاث الخلُجُت .
-3اؾخٛال ٫الجماٖاث ؤلاعَابُت لهظٍ اإلاىا ٘٢ووكغ ألا٩ٞاع اإلاخُغٞت ،وزانت بحن الٟئت الكبابُت وبالخالي جخم ػٖؼٖت
الاؾخ٣غاع اإلاجخمعي مما حٗىص بالؿلب ٖلي ألامً ال٣ىمي .
-4التروٍج لش٣اٞت الخُٛحر بىاؾُت َظٍ اإلاىا ٘٢صازل اإلاجخمٗاث الخلُجُت ،وبالخالي ػٖؼٖت ؤهٓمت الخ٨م .
-5مؿاَمت َظٍ اإلاىا ٘٢بيكغ الضًم٣غاَُت الاٞترايُت في ٖ٣ى ٫اإلاجخمٗاث الخلُجُت وَظا ما ًازغ بالؿلب ٖلي
الىٓم الخا٦مت .
وفي ألازحر ويٗىا بؾتراجُجُت قاملت للخض مً ؤيغاع َظٍ اإلاىا ٘٢والتي حٗخبر مىاَ ٘٢ضامت للهىٍت والش٣اٞت الخلُجُت
وؾِ َظٍ ال٣غٍت ال٩ىهُت .

ملحم

ملحم :الرروٍج لثلافت وطىُت لألمً اليُبراوي:
هٓغا إلاا ؤنبدذ ٖلُه الخىاؾِب الصخهُت مً ٢ىة جتزاًض باَغاص ،وان الخ٨ىىلىظُا جخ٣اعب في ؾماتها ،وان
اؾخسضام ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث ًتزاًض اهدكاعٍ باَغاص ،وان الخىنُالث ٖبر الخضوص الىَىُت ؤزظا في
التزاًضً ،خٗحن ٖلي ظمُ٘ اإلاكاع٦حن الظًً ً٣ىمىن بىي٘ وملُ٨ت وجىعٍض وبصاعة الخضماث وَؿخسضمىن قب٩اث
اإلاٗلىماث ٞهم ً٢اًا ألامً الؿُبراوي ،وان ًخسظوا مً ؤلاظغاءاث ما ًدىاؾب وؤصواعَا في خماًت الكب٩اث ،وٍيبغي
للخ٩ىماث ان جمؿ ٪بؼمام الُ٣اصة في وكغ ز٣اٞت ألامً الؿُبراوي وصٖم ظهىص اإلاكاع٦حن آلازغًٍ ،زانت باليؿبت
إلاا ًدضر في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً ٢غنىت وابتزاػ واخخُا ٫ومً زال ٫ما ط٦غها ؾاب٣ا وظب ٖلى الضو٫
الُ٣ام بالخٗاون ُٞما بُجها بىي٘ اؾتراجُجُاث قاملت لغصٕ الجغاثم الال٨تروهُت.1
عسض عام خىٌ ألامً اليبراوي:
التروٍج لش٣ا ٞت وَىُت لؤلمً بما ًدؿ ٤م٘ ٢غاع الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  ،57/239وبعؾاء ز٣اٞت ٖاإلاُت
لؤلمً الؿُبراوي ،وال٣غاع  ،58/199وبعؾاء ز٣اٞت ٖاإلاُت ألمً الًٟاء الخاؾىبي وخماًت البني الخدخُت الخُىٍت
للمٗلىماث.2
ؤ -جخُغ ١مؿالت التروٍج لش٣اٞت وَىُت لؤلمً لِـ  ِ٣ٞلضوع الخ٩ىمت في جامحن حكُٛل واؾخسضام البيُت
الخدخُت للمٗلىماث ،بما في طل ٪ألاهٓمت التي جضًغَا الخ٩ىمت ،ول ً٨ؤًًا لخىُٖت الُ٣إ الخام،
واإلاجخم٘ اإلاضوي ،والاٞغاص باإلاشلٞ ،ان َظا الٗىهغ ٌكمل جضعٍب مؿخٗملي ألاهٓمت الخ٩ىمُت والخانت،
وبصزا ٫جدؿِىاث في اإلاؿخ٣بل ٖلي الجىاهب ألامىُت ،ومؿاثل ؤزغي َامت حكمل الخهىنُت ،والغؾاثل
الا٢خدامُت ،والبرمجُاث الًاعة ومىا ٘٢الخىانل الاظخماعي .3
ب-وو٣ٞا إلاا ؤوعصجه ج٣اعٍغ مىٓمت الخٗاون والخىمُت في اإلاُضان الا٢خهاصيٞ ،ان ال٣ىي الضاٗٞت الغثِؿُت
ألي ز٣اٞت لؤلمً ٖلى اإلاؿخىي الىَني جخمشل في جُبُ٣اث الخ٩ىمت الال٨تروهُت وزضماتها ،وخماًت البيُت
الخدخُت الخُىٍت للمٗلىماث .وهدُجت لظلً ،٪يبغي لئلصاعاث الىَىُت جىُٟظ جُبُ٣اث وزضماث الخ٩ىمت
الال٨تروهُت مً اظل جدؿحن ٖملُاتها الضازلُت وجىٞحر الخضماث ألاًٞل للُ٣إ الخام واإلاىاَىحن ،وال
1

2

3

ًيبغي جىاو ٫مؿالت امً ؤهٓمت وقب٩اث اإلاٗلىماث مً مىٓىع ج٨ىىلىجي ٞدؿب ،ولً ً٨يبغي ؤن حكمل
َظا اإلاىٓىع ٖىانغ مً ٢بُل جالفي اإلاساَغ ،والضاعة اإلاساَغ ،وجىُٖت اإلاؿخسضمحن ،وعؤث مىٓمت الخٗاون
والخىمُت في اإلاُضان الا٢خهاصي بن الخإزحر اإلاُٟض ألوكُت الخ٩ىمت الال٨تروهُت وٍخمشل في الاهخ٣ا ٫بلي ما
ًخجاوػ ؤلاصاعة الٗامت نىب الُ٣إ الخام وألاٞغاص.
طً -يبغي للبلضان مً زال ٫ؤوكُتها الخٗاوهُت ،وألاًٞل مً زال ٫هىٕ الاجٟا٢اث ؤن حٗخمض ههج مخٗضص
الخسههاث ومخٗضص ؤصخاب اإلاهلخت بػاء ألامً الؿُبراوي ،وٍ٣ىم بًٗها بةوكاء َُ٩ل بصاعة ع ُ٘ٞاإلاؿخىي
لخىُٟظ الؿُاؾاث الىَىُت ،وحٗخبر مباصعاث اؾدكاعة الىعي والخىُٖت ٖلى ظاهب ٦بحر مً ألاَمُت ،ج٣اؾم
ؤًٞل اإلاماعؾاث وب٢امت الكغا٧اث ُٞما بحن اإلاكاع٦حن واؾخسضام اإلاٗاًحر الضولُت.
ص -وٍ٨دس ي الخٗاون الضولي ؤَمُت بالٛت في حٗؼٍؼ ز٣اٞت لؤلمً ،ظىبا بلي ظىب م٘ صوع اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت في
حؿُحر الخٟاٖالث والخباصالث.1
 2الخطىاث اإلاددية لخدلُم ألامً اليبراوي :
ؤ-جىُٟظ الخُت ألامىُت لؤلهٓمت التي جضًغَا الخ٩ىمت:
جخًمً الخُىة ألاولُت لئلظغاء الخ٩ىمي الغامي بلي جامحن ألاهٓمت التي جضًغَا وي٘ وجىُٟظ زُت ؤمىُت وَىُت.
وٍيبغي ؤن ًخُغ ١بٖضاص َظٍ الخُت بلي بصاعة اإلاساَغًٞ ،ال ًٖ جهمُم مسُِ لآلمً وجىُٟظٍ ،وٍيبغي مً
آن ألزغ بٖاصة جُُ٣م ٧ل مً الخُت وجىُٟظَا لُ٣اؽ ما جد ٤٣مً ج٣ضم وجدضًض اإلاجاالث التي جدخاط بلي
جدؿِىاث في الخُت ؤو في جىُٟظَا٦ ،ما ًيبغي ان جخًمً الخُت ؤخ٩اما جخٗل ٤بةصاعة الخىاصر ،بما في طل٪
الاؾخجابت واإلاغا٢بت وؤلاهظاع والاهخٗاف والهالث اإلاخٗل٣ت بخ٣اؾم اإلاٗلىماث٦ .ما ًيبغي ؤن حٗالج الخُت ألامىُت
ؤلاظغاءاث التي َلبذ في ال٣ٟغة  2.B.Vلخضعٍب مؿخسضمي َظٍ ألاهٓمت الخ٩ىمُت والخٗاون ُٞما بحن الخ٩ىمت
والُ٣إ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي بكان الخضعٍباث واإلاباصعاث ألامىُت  ،وحٗخبر جىُٖت اإلاؿخسضمحن ومؿاولُتهم
الً٣اًا الغثِؿُت التي ًخٗحن ٖلي الخضعٍب بن ٌٗالجها.2
ب-جىفُر بسامج ومبايزاث الخىعُت ألامىُت إلايخسدمي ألاهظمت والشبياث الحىىمُت:
ًيبغي ألي بغهامج وَني ٗٞا ٫للخىُٖت باألمً الؿُبراوي بن ٌٗؼػ مً الخىُٖت باآلمً الؿُبراوي ُٞما بحن ٖامت
الجمهىع واإلاجخمٗاث الغثِؿُت وصازل َظٍ اإلاجخمٗاث  ،وب٢امت عوابِ م٘ اإلاخسههحن الخ٩ىمُحن في
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مجا ٫آلامً الؿُبراوي مً اظل ه٣اؾم اإلاٗلىماث بكان مباصعاث ألامً الؿُبراوي ،وجىمُت الخٗاون وحٗؼٍؼٍ
في مجا ٫اإلاؿاثل اإلاخهلت باألمً الؿُبراوي ،وَىا ٥زالزت ٖىانغ وُُْٟت ًخٗحن الىٓغ ٞحها لضي وي٘ بغهامج
للخىُٖت في َظا اإلاجا:٫
 -1جىُٖت وبقغا ٥ؤصخاب اإلاهلخت مما ًاصي بلي بىاء وحٗؼٍؼ عوابِ حؿىصَا الش٣ت ُٞما بحن الُ٣إ
الخام والخ٩ىمت وألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت مً اظل ػٍاصة الىعي باألمً الؿُبراوي وجد ٤ُ٣ألامً الٟٗلي
للًٟاء الؿُبراوي.
 -2الخيؿُ ٤الظي مً قاهه ؤن ًٟ٨ل الخٗاون بكان الخىاصر وألاوكُت اإلاخهلت باألمً الؿُبراوي بحن
مسخل ٠الُ٣اٖاث الخ٩ىمُت.
 -3جباص ٫الاجهاالث والغؾاثل ،م٘ التر٦حز ٖلي جىمُت الاجهاالث الضازلُت (صازل الى٧الت الخ٩ىمُت
اإلاؿئىلت ٖلي َظا البرهامج) ،والاجهاالث الخاعظُت ( الى٧االث الخ٩ىمُت ألازغي ،وصواثغ الهىاٖت،
واإلااؾؿاث الخٗلُمُت ،ومؿخٗملي الخىاؾِب اإلاجزلُت ،وٖامت الجمهىع).
ج-الدصجُع علي ئًجاي زلافت لألمً يازل اإلاإسياث:
ًم ً٨بًجاص ز٣اٞت لؤلمً صازل ماؾؿاث ألاٖما ٫الخجاعٍت ًٖ َغٍٖ ٤ضص مً الؿبل اإلابخ٨غة٣ٞ ،ض وظه
ال٨شحر مً اإلاباصعاث الخ٩ىمُت هدى اؾدشاعة الىعي لضي اإلايكاث الخجاعٍت الهٛحرة واإلاخىؾُت الدجم،
وٍم ً٨بن ٌؿاٖض الخىاع الخ٩ىمي ،م٘ عوابِ صواثغ ألاٖما ٫ؤو الكغ٧اث بحن الُ٣اٖحن الٗام والخام
والىاؽ ،الغاصاعاث ٖلي جهمُم وجىُٟظ مباصعاث للخىُٖت والخضعٍب ،ومً بحن ألامشلت ٖلي َظٍ اإلاباصعاث:
بجاخت اإلاٗلىماث (ٖلى الخِ مباقغة وبُغٍ٣ت ٚحر مباقغة) ،مشل ال٨خِباث وألاصلت وال٨خِباث وؤلاعقاصاث
والؿُاؾاث الىمىطظُت واإلاٟاَُم.1
ي-يعم الخدماث ؤلازشايًت التي جلدم للمجخمع اإلادوي مع جىحُه اَخمام زاص الخخُاحاث ألاطفاٌ
والشباب وألاشخاص ذوي الاخخُاحاث الخاصت وفسايي اإلايخعملين:
حٗاوهذ بٌٗ الخ٩ىماث م٘ ُ٢إ ألاٖما ٫الؾدكاعة وعى اإلاىاَىحن باألزُاع الىاقئت والخضبحر التي ًيبغي
اؾخسضامها إلاىاظهتها ،وجىٓم بٌٗ البلضان مىاؾباث مدضصة مشل ًىم ؤو ؤؾبىٕ امً اإلاٗلىماث م٘ جضبحر
م٨غعة لخٗؼٍؼ امً اإلاٗلىماث لضي الجمهىع الٗام ،وتهض ٝمٗٓم اإلاباصعاث بلي جىُٖت ألاَٟا ٫والكباب
وألاشخام طوي الاخخُاظاث الخانت والُالب ؾىاء مً زال ٫اإلاضعؾحن ؤو ألاؾاجظة ؤو آلاباء و مً زال٫
الخىػَ٘ إلاىاص الخىظُه ،وجدباًً مهاصع اإلاىاص اإلاٗاوهت اإلاؿخسضمت ،بضءا مً مىا ٘٢قب٨ت الىٍب ؤو ألالٗاب ؤو
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ألاصواث ٖلى الخِ مباقغة بلي البُا٢اث البرًضًت ؤو ال٨خب الضعاؾُت ؤو مىذ الضبلىماث م٣ابل اظخُاػ
الامخداهاث ،ومً ألامشلت ٖلي َظٍ اإلاباصعاث جىُٓم الضوعاث الخضعٍبُت لآلباء لتزوٍضَم باإلاٗلىماث ًٖ
اإلاساَغ ألامىُت.
بىؾ٘ الخ٩ىمت والُ٣إ الخام بن ًدباص ٫الضعوؽ التي ا٦دؿباَا مً وي٘ الخُِ ألامىُت وجضعٍب
اإلاؿخٗملحن ،والخٗلم مً ٢هو الىجاح والابخ٩اعاث التي خ٣٣ها آلازغون ،والٗمل ٖلى جدؿحن امً البني
الخدخُت اإلادلُت للمٗلىماث.1
ٌ-الرروٍج لبرهامج وطني شامل للخىعُت ختى ًخمىً الجمُع اإلاشازهين مً جامين أيوازَم في الفظاء
اليُبراوي:
ًىظض ال٨شحر مً مىاًَ الًٗ ٠في ؤهٓمت اإلاٗلىماث هدُجت لى٣و الىعي باألمً الؿُبراوي مً ظاهب
اإلاؿخٗملحن ومضًغي ألاهٓمت ووايعي الخ٨ىىلىظُا ومىْٟي الخىعٍض واإلاض٣٢حن و٦باع مىْٟي اإلاٗلىماث
ومجالـ اإلااؾؿاث ،وٍم ً٨بن حك٩ل مىاًَ الًَٗ ٠ظٍ مساَغ ظؿُمت ٖلى الهُا٧ل ألاؾاؾُت ختى بطا
لم جَ ً٨ظٍ ظؼءا ٗٞلُا مً الهُا٧ل طاتها ،وٖلى ؾبُل اإلاشاٞ ،٫ان ه٣و الىعي ألامني لضي مضًغي ألاهٓمت
٦شحرا ما ٌك٩ل هُ٣ت يٗ ٠للخُت ألامىُت للماؾؿت ،ولظا ٞان حٗؼٍؼ ظهىص الُ٣إ الخام في جضعٍب
اإلاىْٟحن واٖخماص قهاصاث ؤمىُت م٣بىلت ٖلى هُا ١واؾ٘ للمىْٟحن ؾى ٝحؿاٖض في الخض مً مىاًَ
الًَٗ ٠ظٍ ،ومً هاخُت ؤزغيٞ ،ان الخيؿُ ٤الخ٩ىمي لؤلوكُت الىَىُت لئلعقاص والخىُٖت للخم٨حن مً
ز٣اٞت ألامً ؾىً ٝبني ؤًًا الش٣ت م٘ الُ٣إ الخامٞ ،آلمً الؿُبراوي ٖباعة ًٖ مؿاولُت مكتر٦ت،
وٍم ً٨إلوكاء مىاٞظ ومىاٖ ٘٢لى الىٍب ؤن ٌك٩ل آلُت مُٟضة لىي٘ بغهامج وَني للخىُٖت لخم٨حن الى٧االث
الخ٩ىمُت وصواثغ ألاٖما ٫وٞغاصي اإلاؿتهل٨حن مً الخهىٖ ٫لى مٗلىماث طاث الهلت والُ٣ام بالخضبحر التي
جدمي ألاظؼاء الخانت بهم في الًٟاء الؿُبراوي.
و -حعصٍص ألاوشطت اإلاعىُت بالعلم والخىىىلىحُا والبدث والخطىٍس:
بال٣ضع الظي جضٖم به الخ٩ىماث الٗلم والخ٨ىىلىظُا والبدض والخُىع ،وٍخٗحن جىظُه بٌٗ ظهىصَا نىب
امً البيُت الخدخُت للمٗلىماثٞ ،بىؾ٘ البلضان ؤن حؿاٖض ،مً زال ٫جدضًضَا اولىٍاث البدىر والخُىع
في اإلاجا ٫الؿُبراوي ،في جُىٍغ اإلاىخجاث طاث الخىام ألامىُت الظاجُتًٞ ،ال ًٖ مٗالجت الخدضًاث الخ٣ىُت
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الهٗبت ،وبال٣ضع الظي ًخم به الايُالٕ بإوكُت البدض والخُىٍغ في اإلااؾؿاث ألا٧اصًمُت٢ ،ض جخاح
الٟغم إلقغا ٥الُالب في مباصعاث ألامً الؿُبراوي.
ح اسخعساض هظام الخصىصُت اليائد وجددًثه لُالئم بِئت الخط اإلاباشس:

ًيبغي بن ًىٓغ َظا الاؾخٗغاى في آلُاث الخهىنُت التي حٗخمضَا مسخل ٠البلضان واإلاىٓماث
الضولُت ،مشل الخٗاون والخىمُت في اإلاُضان الا٢خهاصي ،وما ػالذ الخُىٍ الخىظحهُت التي
ويٗتها َظٍ اإلاىٓمت بكان خماًت الخهىنُت وجض ٤ٞالبُاهاث الصخهُت ٖبر الخضوص ولها
ظهىص ٖبر الخُىٍ التي اٖخمضث في  23ؾبخمبر  1980وهي جلٗب صوع عثِس ي في مؿاٖضة
الخ٩ىماث وصواثغ ألاٖما ٫وممشلي اإلاؿتهل٨حن في ظهىصَم لخماًت الخهىنُت والبُاهاث
الصخهُت وفي بلٛاء الُ٣ىص ٚحر الًغوعٍت ٖلي جض ٤ٞالبُاهاث ٖبر الخضوص ؾىاء الخِ مباقغة
او بهىعة ٚحر مباقغة .
ر -جىمُت الىعي باإلاساطس اليُبراهُت والحلىٌ اإلاخاخت:
 ً٣خط ي جىاو ٫الً٣اًا الخ٣ىُت ج٩اج ٠الخ٩ىماث والٗما ٫الخجاعٍت واإلاجخم٘ اإلاضوي وٞغاصياإلاؿخٗملحن في الٗمل مٗا لىي٘ وجىُٟظ الخضابحر التي جىضمج بحن ٖىهغ الٗملُت ( الخ٨ىىلىظُت)
( ؤي اإلاٗاًحر) ( مشل اإلاباصت الخىظحهُت الازخُاعٍت ؤو اللىاثذ ؤلالؼامُت) وٖىهغ ألاٞغاص ( ؤي
ؤًٞل اإلاماعؾاث).
 ؤوخض ألامشلت ٖلي اإلاساَغ*الؿُبراهُت الغؾاثل الا٢خدامُت وما ًغجبِ بها مً مساَغ مشلالبرمجُاث الًاعة ،وَىاٖ ٥ضص مً اإلاىٓماث ،بما ٞحها لجىت الضعاؾاث  17بُ٣إ جِ٣ـ
الاجهاالث اإلاؿئىلت ًٖ اإلاؿالت  ،17حٗمل ظىبا بلي ظىب في مجا ٫الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بالغؾاثل
الا٢خدامُت.
 بصاعة الهىٍت هي اخض ألامشلت ٖلى وظىص ؤصاة ج٨ىىلىظُت إلاٗالجت مسخل ٠اخخُاظاث ألامًالؿُبراوي.1

1
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كائمت اإلاصايز واإلاساحع
كائمت اإلاساحع باللغت العسبُت:
أوال الىخب:
-1

ناصٖ ١باؽ مهُٟى ،الصحافت والىمبُىجس( ،صاع الٗغبُت للٗلىم،بحروث2009، 1ٍ،م).

-2

ًخي ًدُاوي،في العىإلات والخىىىلىحُا والثلافت-مدزل الي جىىىلىحُا اإلاعسفت( ،بحروث
لبىان  ،الُلُٗت للُباٖت واليكغ2002 ،1ٍ،م).

-3

ٖبض الخمُض مدمض ،الاجصاٌ وؤلاعالم علي شبىت الاهررهذٖ(،الم ال٨خب2005 ،1ٍ ،م).

-4

الؿُض عقاص ٚىُم ،يزاساث في علم الاحخماع اإلاعاصس ،بحروث-لبىان ،صاع الجهًت الٗغبُت،

-5

ٖشماهُت لخمِس ي ،عىإلات الخجسٍم والعلاب( ،صاع َىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘
،الجؼاثغ2006،م).

-6

مدمض ؾُض ٞهمي ،العىإلات مً اإلاىظىز الاحخماعي (،صاع الىٞاء لضهُا الُباٖت واليكغ،
ؤلاؾ٨ىضعٍت2009، 1ٍ،م).

-7

ًامحن مدمض بىصَان ،الشباب والاهررهذ( ،صاع مجضالوي لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان،1ٍ ،
2012م).

-8

منى الاق٣غ ظبىع ،اليُبراهُت َاحس العصس( ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي للبدىر ال٣اهىهُت
والً٣اثُت ،ظامٗت الضو ٫الٗغبُت2012،م).

-9

َاع ١بً ٖبض هللا الكضي ،ملدمت في الحاسب آلالي وجلىُت اإلاعلىماث (،صاع الىًَ
لليكغَ1416 ،2ٍ،ـ).

-10

مٗتز مخي الضًً ،الزَاب وججدًد الفىس الامني(،صاع ػَغان ليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،
2014م).

-11

ٖؼعاثُل لىعٍاع،الخ٨ىىلىظُا الٗؿ٨غٍت وؾاثل ال٣خا ٫واإلاسابغاثٖ ،غىٖ :ضهان ابى
ٖامغ(الغٖىجلليكغ،جل الغبُ٘2012،م).
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-12

مىا ٫مدمض ٖباؽ،اللُم الاحخماعُت في عالم مخغير(،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت).

-13

ٖباؽ بضعان ،الحسب الالىرروهُت :الاشدبان في عالم اإلاعلىماث(،مغ٦ؼ صعاؾاث الخ٩ىمت
الال٨تروهُت،بحروث-لبىان2010،م).

-14

نباح ٖبض الهبىع ٖبض الخي ،اسخسدام اللىة الالىرروهُت في الخفاعالث الدولُت –
جىظُم اللاعدة همىذحا( ،-صعاؾاث ؾُاؾُت اإلاٗهض اإلاهغي2016،م).

-15

ظُل بغٖام ،جأزير جطىز الحسب اليبراهُت على بىاء اللىة ،جسحمت ًىال البطل( ،ماؾؿت
الضعاؾاث الٟلؿُُيُت2013،م).

-16

خمض ٞخخي ؾغوع ،اإلاىاحهت اللاهىهُت لإلزَاب(،1ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الجهًت
الٗغبُت2008،م).

-17

ص بحهاب زلُٟت ،خسوب مىاكع الخىاصل الاحخماعي(،صاع الٗغبي لليكغ ،ٍ،الكاع٢ت).

-18

ص .ببغاَُمإبىٖغجىب:ؤلاشاعاث في عصس اإلاعلىماث ،بدث ميشىز طمً هخاب (الكاجٗاث
في ٖهغ اإلاٗلىماث) ًٖ ،مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث بجامٗت هاً ٠للٗلىم ألامىُت2003،م.

-19

خؿحن مدمىص َخُمي ،العالكاث العامت وشبياث الخىاصل الاحخماعي(،صاع ؤؾامت لليكغ
والخىػَٖ٘،مان -ألاعصن2015،م).

-20

.ظما ٫الؿىٍضي ،وسائل الخىاصل الاحخماعي ويوزَا في الخدىالث اإلايخلبلُت ،مً
ال٣بُلت بلي الٟاٌؿبى( ٥صولت ؤلاماعاث)،2ٍ ،ؾىت .2013،

-21

ٖبض الىىع بً ٖىتر:البعد اإلاخىسطي لألمً الجصائسي(الجصائس واوزبا والحلف
ألاطلس ي)(،الجؼاثغ،اإلا٨خبت الٗهغٍت2005،م.2ٍ،

-22

ٖباؽ مهُٟى ناص ،١ؤلاعالم الجدًد اإلافاَُم والىسائل والخطبُلاث( ،صاع الكغو١
ٖمان2008 ،1ٍ،م).

-23

مغاص قلباًت،ماَغ ظابغ ،ملدمت ئلي الاهررهذ(،صاع اإلاؿحرة2010 ،1ٍ،م).

زاهُا:السسائلىألاطسوخاث:
-24

بىان الضزُل و مكاٖل البكحر ،بدث اإلاىاكع الاحخماعُت وجأزيرَا علي اإلاجخمع
اليعىيي (،الغٍاى 2009،مَ1429-ـ.).
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-25

هاصًت بً وع٢لت ،شبىت الخىاصل الاحخماعي في جىمُت الىعي اليُاس ي والاحخماعي لدي
الشباب العسبي( ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الجلٟت،ص.ث).

-26

ص .خؿني ٖىى ،ازس مىاكع الخىاصل الاحخماعي في جىمُت اإلايإولُت اإلاجخمعُت لدي
الشباب( ،ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخىخت2011،م).

-27

مٗمغي زالض ،الخىظير في الدزاساث ألامىُت لفررة ما بعد الحسب البازية -يزاست في
الخطاب ألامني ألامسٍيي بعد أخدار  11سبخمبر ،مظ٦غة ماظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت،
(ظامٗت باجىت٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت .)2008،

-28

ؾلُان زل ٠اإلاُحري،شبياث الخىاصل الاحخماعي وعالكهها بخدلُم ألامً
اإلاجخمعي،زسالت ماحيخير في العلىم ؤلاسرراجُجُت( ظامٗت هاً ٠للٗلىم ألامىُت٧ ،لُت
الٗلىم ؤلاؾتراجُجُت٢ ،ؿم الضعاؾاث ؤلا٢لُمُت والضولُت).

-29

٢ىظلي ؾُض اخمض :الحىازاث اإلاىظىزٍت وئشيالُت البىاء اإلاعسفي في الدزاساث الامىُت،
زسالت لىُل شهاية اإلااحيخير في العلىم اليُاسُت والعالكاث الدولُت( ،ظامٗت
الجؼاثغ٧ ،3لُت الٗلىم الؿُاؾُت وؤلاٖالم ،ؾىت .2011

-30

حجاع ٖماع ،اليُاست اإلاخىسطُت الجدًدة لالجداي ألاوزبي ،ئسرراجُجُت حدًدة جدخىي
حهىي شامل ،زسالت لىُل شهاية اإلااحيخير في العلىم اليُاسُت والعالكاث الدولُت(
ظامٗت باجىت٧ ،لُت الخ٣ى ١والٗلىم ؾُاؾُت2002،م).

-31

ظغاع لُلي اخمض،اإلاشازهت بمىكع الفاٌيبىن وعالكخه باججاَاث طلبت الجامعاث
ألازيهُت هدى العالكت ألاسسٍت ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة(،ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ ،
٧لُت ؤلاٖالمٖ ،مان2011 ،م).

-32

الغٖىص ٖبض هللا ممضوح مباع ،٥يوز شبياث الخىاصل الاحخماعي في الخغُير اليُاس ي في
مصس وجىوس ،عؾالت ماظؿخحر (ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ ٧لُت ؤلاٖالمٖ ،مان2011،م).

-33

مٗالي زالض ،ازس الصحافت الالىرروهُت علي الخىمُت اليُاسُت الفليطُيُت (،ظامٗت
الىجاح الىَىُت٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا ٞ،لؿُحن2008 ،م).

-34

 /زالض طٖاع بً قٟلىث ،هدى ئسرراجُجُت ئعالمُت لخعصٍص زلافت خلىق ؤلاويان في
اإلاجخمع اليعىيي ،زسالت لىُل شهاية اإلااحيخير في الدزاساث ؤلاسرراجُجُت( ،ظامٗت
هاً٧ ،٠لُت الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت٢ ،ؿم ألامً ؤلاوؿاوي).
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-35

خؿً اإلاُحري ،الاسخسداماث اليُاسُت إلاىاكع الخىاصل الاحخماعي ،عؾالت لىُل قهاصة
اإلااظؿخحر (ظامٗت الكغ ١ألاوؾِ٧،لُت الخ٣ىٖ ،١مان.)2013،

-36

بؾماُٖل ونٟي ٚاهم ؤٚا ،سىء اسخسدام جلىُت الاهررهذ والجىاٌ ويوَما في اهدساف
ألاخدار بدوٌ مجلس الخعاون الخلُجي ،عؾالت م٨ملت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ( ظامٗت
هاً ٠الٗغبُت٧ ،لُت الٗلىم ألامىُت َ1430ـ).

زالثا :الجسائد واإلاجالث:
-37

عاض ي ػاَغ ،اسخسدام مىاكع الخىاصل الاحخماعي في العالم العسبي ، (،مجلت
التربُت،الٗضص ،15ظامٗت ٖمان ألاَلُت).

-38

هدى مجخم٘ اإلاٗغٞت ،اإلاعسفت وشبياث الخىاصل الالىررووي ،ؾلؿلت صعاؾاث ًهضعَا
مغ٦ؼ الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت( ،ظامٗت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ ،ؤلانضاع 2012 ، ،39مَ1433-ـ).

-39

٢ؿىم ؾلُم،يزاساث ألامً البُئي اإلايالت البُئُت طمً خىاز اإلاىظساث في الدازساث
ألامىُت ،اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم الؿُاؾُت( ،ظامٗت ٢اإلات ،الجؼاثغ).

-40

َُضلي بى ،٫اإلاجخمع الفىطىي :يزاست في هظام اليُاست العاإلاُت ،مسهص الخلُج
للدازساث وألابدار( :ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة2002،م).

-41

الُُب الب٨ؼف :الررابط بين ألامً ؤلاوياوي وخلىق ؤلاويان ،اإلاجلت الٗغبُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان(،10ٕ،اإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ظىان 2003م).

-42

ػ٢اٖ ٙاص ،٫اإلاعظلت ألامىُت اإلاجخمعُت ،زطاب الامىىت وصىاعت اليُاست العامت ،
صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن ،الٗضص ( ،5الجؼاثغ ،ظىان .)2011

-43

الغاوي بكغ :يوز مىاكع الخىاصل الاحخماعي في الخغُير ،مضزل هٓغي جم اؾترظاٖه
بخاعٍش،2018/02/01مجلت الباخض ؤلاٖالمي الٗضص(،18ظامٗت بٛضاص ٧لُت
ؤلاٖالم،ؾىت2012م).

-44

عيىان اخمض ٞاعو ،١اسخسدام اإلاىاكع الالىرروهُت للمىطلت في يعم الاجصاالث
اإلايإولُت الاحخماعُت،زؤًاسرراجُجُت(،صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،الٗضص ،11
صٌؿمبر).

-45

عاض ي ػاَغ،اسخسداماث مىاكع الخىاصل الاحخماعي في العالم العسبي ،مجلت التربُت،
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الٗضص(،15ظامٗت ٖمان ألاَلُت2012،م).
-46

ٖبض الباعي اؾامت ،يوز شبياث الخىاصل الاحخماعي في اهخاج اإلاعسفت ،صعاؾت جُبُُ٣ت
ٖلى ُٖىت مً مؿخسضمي ٞاٌؿبى،٥الغؾالت  ،408الٗضص (،35ال٩ىٍذ 12،ؾبخمبر .) 2014

-47

ٖابض ػوَحر ،يوز شبياث الخىاصل الاحخماعي في حعبئت الساي العام الفليطُني هدى
الخغُير الاحخماعي واليُاس ي ،مجلت ظامٗت الىجاح لؤلبدار اإلاجلض ،26الٗضص(،6
ٞلؿُحن.)2012،

-48

اإلاُ٨جزي ٖاص ،٫اللظاًا اليعىيًت على شبياث الخىاصل الاحخماعي -جىٍرر همىذحا-
يزاست جدلُلُت ،مجلت آلاصاب ،الٗضص(،2ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص2015،م).

-49

ٞهض الظًابي ،اليعىيًت جدزج مىاكع الخىاصل الاحخماعي طمً ألايواث السكابُت (،
الكغ ١ألاوؾًِ 27 ،ىهُى 2013م).

-50

مدمض ٖبض الىَاب الُ٣ٟه :يوز شبياث الخىاصل الاحخماعي في ئمداي الشباب العسبي
باإلاعلىماث والازباز خىٌ ظاَسة الازَاب :صعاؾت م٣اعهت بحن قباب ؤعبٗت صوٖ ٫غبُت،
اإلاجلت الٗغبُت لئلٖالم والاجها(،٫الجمُٗت الؿٗىصًت لئلٖالم ،الؿٗىصًت.)2017،

-51

اخمض ٖلي ٦ىٗان ،الشباب الجامعي والهىٍت الثلافُت ،في ْل الٗىإلات الجضًضة(،مجلت
صمك2008،٤م).

-52

وع٢ت ٖمل خى : ٫يوز الاعالم والاحهصة الامىُت في ميافدت الازَاب ( مغخلت الضؾخىع
الال٨ترووي ،الٗضص ( ،)17239الكغ٦ت الاعصهُت للصخاٞت واليكغٖ ،مان).

-53

ٞغح ٚغَـ :ؤلاعالم اإلاعاصس وسُلت كدزة على جأحُجاإلزَاب وجحجُمه الٗضص ( )275مً
م(ظلت الجِل  ،ألاعصن).

-54

اإلاُ٨جزي ٖاص :٫اللظاًا اليعىيًت علي شبياث الخىاصل الاحخماع -جىجس همىذحا( -مجلت
آلاصاب ،اإلاجلت ،27الٗضص ،2ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،ماًى ؤًاع .)2015

-55

ص.اًمان عظب :ئشياٌ الخطسف في الخلُج (مغ٦ؼ ألاَغام للضعاؾاث الؿُاؾُت
وؤلاؾتراجُجُت الٗضص  )15ؾىت .2017

-56

ص .طًاب مىس ى البضاهُت ( :ؤؾالُب مىاظهت الكاجٗاث) ًٖ مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث
بجامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم الامىُت2001 ،م.
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-57

ٖاصٖ ٫بض الهاص ،١خسوب اإلايخلبل ..الهجىم الالىررووي على بسهامج ئًسان
الىىوي(،مجلت الؿُاؾت الضولُت ،ماؾؿت ألاَغام2011،م).

-58

مهُٟى زالض خامض ،اإلايإولُت البىائُت لىاشسي الخدماث الخلىُت وملدميها عً سىء
اسخسدام شبياث الخىاصل الاحخماعي ،عئي بؾتراجُجُت ،الٗضص ( ،15صولت ؤلاماعاث
الٗغبُت اإلاخدضة،ماعؽ).

-59

الاجداص الضولي لالجهاالث ،جامين شبياث اإلاعلىماث والاجصاالث أفظل ممازست مً
احل بىاء زلافت ألامىاليُبراويُ٢(،إ جىمُت الاجهاالث -لجىت الضعاؾاث ٞ -1ترة الضعاؾت
الغابٗت2006 ،م2010-م).

-60

عبُ٘ مدمض ًدُا ،ئسسائُل وزطىاث الهُمىت على ساخت الفظاء اليبراوي في
الشسقألاوؾِ (عوئًةؾتراجُجُت ،ظىٍلُت 2013م).

-61

ؾٗض ُٖىة الؼهِ ،ؤلازَاب الالىررووي ،ئعاية صُاغت ئسرراجُجُت ألامً اللىمي (،اإلاغ٦ؼ
ال٣ىمي للبدىر الاظخماُٖت والجىاثُت2010،م).
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الخاجمت:
مً زال ٫ما جُغ٢ىا له في الضعاؾت ولىا بال٣ؿِ ال٣لُل هىضر ؤَم الجىاهب اإلاخٗل٣ت بمىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي وجإزحراتها ٖلى ألامً اإلاجخمعي في صو ٫الخلُج وهي ٦ما ًلي :
 -1الشىعة الخ٣ىُت التي ؤخضزتها ْاَغة الٗىإلات ،واَم بٞغاػاتها وهي مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي،والٗال٢ت الىَُضة بحن ألاٞغاص وَظٍ اإلاىا ٘٢وزانت اإلاجخمٗاث الخلُجُت التي جإزغث
بهظٍ اإلاىا ٘٢بلي خض ؤجها ؤصمىذ ٖلحها ..
 . -2ؤَمُت مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٣ٞ :ض ؤنبدذ لها ؤَمُت ٦بحرة في الغبِ بحن مسخل٠
الش٣اٞاث والخًاعاث،خُض ؾهلذ الترابِ والخىانل ،والخٗاع ٝبحن اإلاجخمٗاث والكٗىب في
مسخل ٠ؤهداء الٗالم صون ؤًت ُ٢ىص وال ٢ىاهحن ٞإنبذ الٗالم ٖباعة ًٖ ٢غٍت ٧ىهُت.
 -3جإزحر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ٖلي ألامً اإلاجخمعي في صو ٫الخلُج وطل ٪مً زال ٫ه٣ل وجباص٫
الش٣اٞاث وألاًضًىلىظُاث بحن ألاٞغاص واإلاجخمٗاث والكٗىب ،خُض ؤجها ؾهلذ الخىانل بُجهم
صون ؤًت ٖىاث ٤مما ؤصًةلي بًجاص ٢اٖضة جإزحر وجإزغ بحن َظٍ اإلاجخمٗاث ومىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي.
 -4ؾاَمذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في الخإزحر ٖلي الٟغص بالضعظت ألاولي واإلاجخم٘ بالضعظت الشاهُت
والضولت ؤو الضو ٫بالضعظت الشالشت وطل ٪مً زال ٫مهُلر الىًا ٫الظي ؤنبذ بك٩ل ظضًض
ٌؿمي الىًا ٫الاٞتراض ي والظي اعجبُذ ؤَضاٞه بالىًا ٫الىا٢عي وَظا ما خهل في الضو٫
الخلُجُت واإلاشاٖ ٫لي طل" ٪الؿٗىصًت "والتي جمشل بِذ ومىب٘ ؤلاؾالمي ٦ما جضعي ا طبها جخدى٫
بلي صولت ماؾؿاث وعاعي عؾمي للخغٍاث والش٣اٞاث ٦ما جؼٖم في بٌٗ جهغٍداتها الغؾمُت في
مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي .
 -5ومً زال ٫ما ج٣ضمىا وظب الُ٣ام ب:
ؤ)-الٗمل ٖلي جىظُه ألاٞغاص واإلاجخم٘ ألَمُت مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي .
ب)-الٗمل ٖلي ع ٘ٞمؿخىي الىعي الاظخماعي بُغ ١ووؾاثل يبِ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ًٖ،
َغٍ ٤الهُئاث والجمُٗاث الخٗلُمُت والخىُٖت في وؾاثل ؤلاٖالم .
ط)-صوع اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت في جُىٍغ وجىُْ ٠مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي :٫
مىاظهت الكاجٗاث ال٩اطبت والغص ٖلحها مً زال ٫وكغ مىاص جىُٖت إلاىاظهت ومٗالجتالٓىاَغ ألامىُت،وحٗؼٍؼ الخـ ألامني .
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جد ٤ُ٣ألامً اإلاجخمعي.ص) -اؾخسضام مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في ُ٢إ الٗمل ؤلاوؿاوي والؿُاس ي ،وحُٗٓم الاؾخٟاصة
مجها في بصاعةألاػماث وال٩ىاعر.
ٌ)-يغوعة وي٘ ٢ىاهحن وحكغَٗاث جدمي مؿخسضمي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مً الاٖخضاءاث
والاهتها٧اث وألاًٞؤلن ج٩ىن َظٍ ال٣ىاهحن مىخ٣اة مً الُ٣م اإلادلُت والٗاإلاُت .
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