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 تعالى قال

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اللَُّهمَّ  قُل}   اْلُمْلكَ  ُتْؤِتً اْلُمْلكِ  َمالِكَ  ِِ

ن اْلُمْلكَ  َوَتنِزعُ  َتَشاء َمن  َتَشاء ِممَّ

َمن ِدكَ  َتَشاء َمن َوُتِذلُّ  َتَشاء َوُتِعزُّ ٌَ  ِب

ُرإِنَّكَ  ٌْ ُكلِّ  َعَلى اْلَخ ء   َِ ًْ  { َقِدٌر   َش

 

 العظٌم هللا صدق          
  :6عمران آل

 
 

  



 

 االهداء

الرحمه المهداة والنعمة 11الى معلم المعلمٌن والمتعلمٌن

الى خاتم النبٌٌن والمرسلٌن)سٌدنا محمد صلى 11المسداة

 هللا علٌه وسلم(

وعلمنً 11الى من زرع فً نفسً العزة والكرامة

اتخاذهما وسٌله لتحقٌق الغاٌات، وجرع الكأس فارغا 

الى من كلت أنامله لٌقدم لنا لحظه  11لٌسقٌنً قطره الحب

سعادة وحصد االشواك عن دربً لٌمهد الى طرٌق 

 )والدي( 111الى القلب الكبٌر11العلم

امرأه  الى من ترجمت بفعلها وراء كل رجل عظٌم

الى  التً وضعت نجاحً صوب عٌنها الى دٌناي 111

 )والدتً(111الكبٌرة 

الى النجوم المتأللئة التً اهتدٌت بها فً طرٌقً والقلوب 

والذٌن صاحبونً فً 11الطاهرة الرقٌقة ورٌاحٌن حٌاتً

)اخوانً 111مسٌر العلم، فكانوا نعم الصاحب والرفٌق

 واخواتً( 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           شكر وتقدير
الشكر هلل  أوال الذي انعم علً بنعمه العقل فجعلنً   

 1طلبه العلم ومؤٌدٌه من

وأتقدم بجزٌل شكري وعظٌم امتنانً ألستاذي: اٌهاب 

علً عبدهللا  والذي كان لً الشرف التعلم على ٌدٌه 

اته والذي لم ٌبخل علً فً توجٌهاته الصائبة وارشاد

الدائبة، فً كل ما أقدمت علٌه من خطوات وأفكار، 

وأسأل هللا العلً القدٌر أن ٌجعل ما أسداه الى من 

معروف خالصا لوجهه ،وأن ٌجعله فً صحٌفه 

 1أعماله، وٌثقل به موازٌنه
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 د جدول المحتوٌات 
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 ةمقدمال
أو رد فعل عشوائً، انما هو حصاد كامل لسٌاسات صدفة ان قٌام الثورة المصرٌة لم ٌكن     

مرة اعتمدت على الظلم ،وأظهرت بطانه جدٌده طفحت طوال السنوات الماضٌة على سطح 

فقادت مؤسسات الدولة الى ما ٌشبه االنهٌار، لقد عرفت مصر لٌس فقط نظاما الحٌاه العامة، 

مقراطً، انما نظام معدوم الكفاءة والخٌال جعل، ألول مره فً تارٌخ مصر المعاصر، غٌر دٌ

معٌار االقتراب من السلطة لٌس فقط الوالء، كما جرى فً العصور السابقة، انما الجهل 

شهدنا االنهٌار الحقٌقً فً مؤسساتنا الحكومٌة والعامة، وفساد والفساد وانعدام الكفاءة، ف

البشر االدارة وخطاٌا الحلول االمنٌة وتجرٌف الحٌاة السٌاسٌة والثقافٌة، واهدار كرامه 

 وغٌاب أي نظام للمحاسبة ، بصورة جعلت الناس ال ترى حال لمصائبها الى الثورة 

لى الناس قامت على عزل كل طبقه عن ان جمهورٌه الخوف التً فرضها مبارك ع     

 1األخرى، وخوف كل تٌار سٌاسً من االخر

وجاءت الثورة لتقدم نموذجا فرٌدا لٌس فقط فً االحتجاج على الظلم ، انما فً بناء      

ن اختفت صوره صوره "المصري الجدٌد" وهو ٌهتف "ارفع رأسك فأنت مصري"، بعد أ

المصري الثوري، وشاهدنا مٌدان التحرٌر ٌكسر ثنائٌات المصري السلبً لتحل مكانها صوره 

ي كان ٌعانً منه الشعب المصري ذجمهورٌة الخوف التً حاصرنا بها النظام السابق وما ال

فً عهد مبارك من كافه النواحً السٌاسً او االجتماعٌة واالقتصادٌة ولم ٌكن الحزب 

لرئٌس محمد حسنً مبارك بتورٌث الوطنً فقط ٌسٌطر على الحٌاه السٌاسٌة وانما اراد ا

سنه  ذي  كان معمول به منذوكانت حكومته تعمل بقانون الطوارئ الالحكم البنه 

طة ولم تكن االنتخابات فً شكلها الحقٌقً ا القانون توسعت سلطت الشرذوبموجب ه8922

لك كانت ذشكل وكانما فقط لم تكن هناك معارضه حقٌقٌه ولكن كما تجري فً باقً الدول 

   .الشكل  ضافتألهناك احزاب عدٌده لكن لم تكن لها فأئده فقط 

 

 -: البحث أهميه

والمتمثمة بظاىرة تغيير االنظمة والثورة  ,0202بعد حداث التي شيدتيا الدول العربية ن األإ
الشباب المصري والتي تكممت بقيام الرئيس المصري  بما فييمعمييا من قبل الشباب العربي 

وفضاًل عن  ,تاريخي المتمثل بالتنحي عن الحكمقراره ال تخاذابسبق )محمد حسني مبارك( األ
ترتب عمييا العديد من النتائج  ىذا القرار اتخذت العديد من القرارات السياسية الميمة التي

والتي أثرت في النياية بالتحوالت التي مست جوىر النظام السياسي  والمخرجات السياسية
 انت وسائل االتصال من جممة األسباب الدافعة ليذه التحوالت, المصري. وك

 

 



 

 -فرضيه البحث:

ٌناٌر حققت مطالبها وكان لوسائل 72مفادها ان انتفاضة اساسٌة من فرضٌه البحث ٌنطلق 

 االنتفاضة ههذاالتصال، بشكل عام، لها الدور الفاعل فً 

 

  -إشكالية البحث:

 تكمن اشكاليه البحث من بعض األسئمة 

 كٌف كان النظام السٌاسً فً عهد مبارك ؟-8

 ماهً االسباب التً ادت الى حدوث االنتفاضة وخروج الجماهٌر الى ساحه المٌدان ؟-7

 هل حققت الثورة نتائج ؟-4

 ي قامت به وسائل االتصال فً االنتفاضة ؟ذما اهمٌه الدور ال-3

ي لعبته وسائل االتصال فً اسقاط الرئٌس االسبق )محمد حسنً ذال ماهو الدور الحقٌقً-2

 مبارك(؟

 

 -منهجية البحث :

المنيج التاريخي وكذلك المنيج في اثبات منيجية البحث ومنيا  اعتمد البحث عمى مناىج عدة
في النظمي والمنيج الوصفي في معرفة دور مواقع التواصل االجتماعي في تغير نظام الحكم 

  مصر

 -كميه البحث:هي

دور مواقع التواصل االجتماعً فً عملٌة التحول الدٌمقراطً فً انتظمت الدراسة الموسومة )

 ( فً مقدمه وثالثة مباحث فضال عن خاتمه 7188مصر بعد عام 

ي جاء بعنوان)طبٌعة النظام السٌاسً فً مصر فً عهد مبارك ذكرس المبحث االول ال

 مطالب : الى ثالثةتقسٌمه (( وتم 7188قبل)

خصص االول من الناحٌة السٌاسٌة، وتناول الثانً من الناحٌة االقتصادٌة ، والثالث من الناحٌة 

 االجتماعٌة



 

 (7188ٌناٌر عام72اما المبحث الثانً الذي جاء بعنوان )االنتفاضة المصرٌة فً 

 1وخصص المطلب االول حول اسباب االنتفاضة ، وتناول الثانً نتائج االنتفاضة

ٌناٌر( 72المبحث الثالث الذي جاء بعنوان )دور مواقع التواصل االجتماعً فً انتفاضةاما 

فتناول هذا المبحث فً المطلب االول نماذج من مواقع التواصل االجتماعً ودورها فً 

  االنتفاضة وفً المطلب الثانً خصائص وممٌزات مواقع التواصل االجتماعً

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث االول

 (3122النظام السياسي في مصر في عهد مبارك قبل )طبيعة 

النظام السٌاسً ،فالنظام السٌاسً هو  ما هوقبل الدخول فً صلب هذا المبحث ٌجب ان نبٌن 

تشمل الوضع الجغرافً والقدرات االقتصادٌة والتركٌبة محصلة التفاعل لعدد من العوامل التً 

خر للنظام السٌاسً على انه نسق من العملٌات وفً تعرٌف ا 1االجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة

والتفاعالت التً تضمن عالقة السلطة بٌن النخبة الحاكمة من ناحٌة والمواطنٌن من ناحٌة 

اخرى وان هذه العالقة تحدث فً نطاق عدد من االطر القانونٌة والمؤسسٌة، اي توجد قواعد 

  1واجراءات لتنظٌم هذه العالقات

 -: ما ٌلًالسٌاسً لدٌة ثالثة مهام اساسٌة ،وهً  ٌتضح لنا بان النظام

وهو الوظٌفة الرئٌسة له حٌث ٌقوم بتوفٌر النظام السٌاسً ٌقوم بحل الخالفات واقرار القانون  -8

 1االمن للمواطنٌن وحماٌة ممتلكاتهم 

 1النظام السٌاسً ٌقوم بتوزٌع الموارد فً المجتمع  -7

 (8) السٌاسً الٌة للتغٌٌر االجتماعًالنظام  -4

 

 المطلب االول 

 من الناحية السياسية 

 :اوال: قانون الطوارئ 

 1هو قانون ٌنظم حاله الطوارئ وهو نظام استثنائً محدد فً زمان والمكان تعلنه الحكومة

لمواجهة ظروف طارئه وغٌر عادٌة تهدد البالد او جزء امنها  وذلك بتدابٌر مستعجله وطرق 

وٌرد دائما فً التشرٌعات الدولٌة المتعلقة  1زوال التهدٌد غٌر عادٌة فً شروط محددة ولحٌن 

الموضوع نصا ٌؤكد على ضرورة واهمٌه تحدٌد الحالة فً المكان والزمان ،وتقٌد بهذا 

بشروط حازمه ،للحد من العسف التً قد  تمارسه السلطات العرفٌة او التنفٌذٌة او ادارٌه 

)قانون الطوارئ( سلطه الطوارئ فً 8921لسنه  827ٌنظم القانون رقم ( 7)ه الحالة ذ،ازاء ه

لك القانون بأجراء عملٌات مكافحه االرهاب ذمن  4مصر وتصرح االحكام المحددة فً المادة 

 بدون الخضوع لتقٌٌدات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظمة السٌاسٌة العربٌة )مصر أنموذج(،رسالة ماجستٌر، عمار ظافر محً الدٌن ،أزمه الشرعٌة فً اال -8

 24م،ص7184كلٌة العلوم السٌاسٌة ،جامعة النهرٌن ،

على الرابط  82/7/7182بحث منشور على وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة ، قانون الطوارئ )مصر(، -7

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%

D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6(%D9%85%D8%B5

%D8%B1) 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6(%D9%85%D8%B5%D8%B1)


 

التفتٌش والمصادرة والمراقبة مثال اذنا قضائٌا للقٌام بعملٌات لتشرٌعات العادٌة التً تتطلب ا

 وذلك القبض واالعتقال وان ٌكون االعتقال محدودا وفقا لمعاٌٌر قانونٌه محددة تنظم مدته

، باستثناء فتره انقطاع لمدة ثمانٌة عشر شهرا فً 8922القانون منذ سنه والمعمول بهذا (8)

الحقوق الدستورٌة  وبموجب هذا القانون توسعت سلطت الشرطة وعلقت 1اوائل الثمانٌنات 

وفرضت الرقابة ،كما قٌد القانون بشدة أي نشاط سٌاسً غٌر  حكومً ، مثل تنظٌم 

المرخص بها ، وحظر رسمٌا اي تبرعات مالٌه غٌر  المظاهرات ، التنظٌمات السٌاسٌة غٌر

مسجله فرضت حالة الطوارئ فً مصر منذ اغتٌال الرئٌس المصري )محمد انور السادات 

وهٌمنه بطابعها االمنً على الحٌاه السٌاسٌة واالجتماعٌة للناس وخاصه انها  (2/81/8918

كانت الدعامة الرئٌس لتكرٌس الجمود واالستبداد التً تمٌزت بها حقبه مبارك باسم تحقٌق 

االستقرار وكذلك وصف النظام المصري بانه نوع من الملكٌة الرئاسٌة ،فالرئٌس مستمر 

السٌاسٌة حق تغٌٌره او  ٌس للناس حق اختٌاره مباشر او للقوىبالحكم كما لو كان ملكا ول

منافسته ، ورغم ان السنوات االولى لعهد لمبارك عرفت نوعا من االنفتاح السٌاسً لكنها 

انتهت بنوع من الركود التً جعلت النظام السٌاسً عبئا على مواطنٌه بدال من ان ٌكون عونا 

لمان المصري على تمدٌد العمل بقانون الطوارئ لمدة صادق البر 7181ماٌو  87وفً  (7)لهم 

عامٌن اخرٌن ،وقامت بعض المنظمات الحقوقٌة المصرٌة بإعالن رفضها لهذا القرار وطالبت 

لجنه وطنٌه للتصدي لتمدٌد العمل بقانون الطوارئ ، مؤكده لجؤها الى مجلس حقوق  بتشكٌل

 (4)الفات النظام االنسان باألمم المتحدة ٌونٌو القادم ل "فضح "مخ

 :غياب االنتخابات الحقيقية -ثانيا:

ب الوطنً الدٌمقراطً(فً السٌطرة على مقاعد البرلمان والتً انفرد الحزب  الحاكم )الحز

،باستثناء 7181-7112-7111-8992-8991-8912-8913-8929جرت فً األعوام 

مقعدا من 99المعارضة على والتً حصلت فٌها القوى السٌاسٌة 8912االنتخابات النٌابٌة لعام 

مقعدا ، بمعنى أن الحزب الحاكم ال ٌرغب فً ترك 333اجمالً مقاعد مجلس الشعب البالغة 

المنافسة السٌاسٌة لألحزاب االخرى مثل: حزب العمل، ومصر الفتاه ،وحزب األحرار، 

 وحزب مصر العرب  االشتراكً ، وحزب العدالة االجتماعٌة ، وحزب الشعب الدٌمقراطً،

  (  3)وحزب الوفاق القومً، والتً عملت السلطات على تقٌٌد عملها وتجمٌده
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،تعزٌز وحماٌه جمٌع حقوق االنسان المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة  مارتن شاٌلن -8

ت، -بما فً ذلك الحق فً التنمٌة ،تقرٌر مقدم الى الجمعٌة العامة لألمم المتحدة ،دوره الثالثة عشر ، ب

 ،على الرابط 2البند الثالث ،ص

 -13.37-HRC-/13session/Awww2.ohchr.org/English/bodies/hrcouncil/docs

ar.pdf-Add2  

،رساله 7188دراسة حالة مصر بعد  -عالء عمر محمد ، وسائل االتصال وصنع القرار السٌاسً -7

 22-22،ص7183ماجستٌر، كلٌه العلوم السٌاسٌة جامعه النهرٌن، 

 بحث منشور على وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة ، مصدر سابق قانون الطوارئ )مصر(، -4

الجبور ،الدور السٌاسً للمؤسسة العسكرٌة المصرٌة فً ظل التحوالت السٌاسٌة ،مصدر محمد سمٌر  -3
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السٌاسٌة ،وما ٌدلل على مدى التزوٌر  تزوٌر االنتخابات وعدم توفٌر قنوات سلٌمه للمشاركة

م، 7181%،فً انتخابات 91فً االنتخابات ، أن الحزب الوطنً فاز بأغلبٌة ساحقة بنسبة 

ٌناٌر ،أن مصر لٌست  72فً تقرٌر لها قبل ثورة  –نظمه "فرٌدوم هاوس وذكرت م

انتخابات غٌر دٌمقراطٌة ،وأنها من الدول األكثر عنفا فً  دٌمقراطٌة ،العتمادها على

التعامل مع أحزاب المعارضة وفً الحقٌقة لم ٌوجد احزاب معارضة حقٌقٌة فً مصر اي 

، والحزب الوحٌد الذي ٌملك القوة والنفوذ انها كانت عباره عن أحزاب  صورٌة وهشة 

 (8)والتأثٌر بالدولة ،هو حزب النظام الحاكم

 :التوريث السياسي  -ثالثا:

على الرغم من سٌطرة الحزب الوطنً على الحٌاة السٌاسٌة فً مصر ،فقد سعى     

مبارك الرئٌس المصري االسبق محمد حسنً مبارك الى تورٌث الحكم من بعده البنه جمال 

، رافعا 7111الذي برز دوره السٌاسً بعد انضمامه الى عضوٌه  الحزب الوطنً فً عام 

وحرصه على الظهور امام المصرٌٌن فً  (7)راٌه االصالح السٌاسً داخل الحزب الحاكم

اكثر من مناسبه وكذلك اهتمامه  بكره القدم كوسٌلة لكسب جماهٌرٌة، هً مستمده فً 

عبة نفسها وفً واقع األمر ،ان طرح ملف التورٌث ، وانها األصل من جماهٌرٌة الل

الجمهورٌة القائمة ،واالنتقال الى ملكٌه واقعٌه ، وبالتالً حدوث رده على مبادئ ثوره 

مشاعر الوطنٌة المصرٌة ، وادى لتكاتف كل الحركات السٌاسٌة قد أجج ، 8927ٌولٌو 

 عن حاله التململ داخل المؤسسة المعارضة ،لتقف فً مواجهه مشروع التورٌث ،هذا فضال

العسكرٌة نتٌجة لهذا الطرح، وبعباره أخرى ان قضٌه الوراثٌة من الحكم ، وتسلط األسرة 

كانت المؤسسة  (4)الحاكمة ،أسهمتا بشكل مباشر فً تفاقم الوضع واالحتقان السٌاسً 

العسكرٌة تنظر للحزب الوطنً بنفس النظرة الذٌن كإنو ٌنظروها الى االتحاد االشتراكً 

،وفٌها قدر كبٌر من عدم االهتمام واالستخفاف ، ولكن بمجًء جمال مبارك الى الحزب 

،بدأت المسالة تأخذ نوعا من التوتر الصامت ، وأن المؤسسة العسكرٌة  غٌر مسترٌحة 

لعام لعملٌات التجدٌد داخل الحزب الوطنً ،وكان هناك حالة من الضٌق والتذمر للمسار ا

تجاه هذا الجٌل الجدٌد والذي ٌحاول فرض سٌطرته على مقالٌد النظام من خالل فكرة 

التورٌث الذي ٌجسدها "جمال مبارك " حتى أن أحد أعضاء المجلس العسكري  بعد الثورة 

 (3)التورٌث أكد رفضهم التام منذ سنوات لملف
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 :التعددية الحزبية  الشكلية -رابعا:

الوطنً الدٌمقراطً الحاكم على فً المجتمع المصري كانت هناك سٌطرة تامه للحزب    

و ٌتوزع حوله مجموعه من االحزاب االخرى المعارضة السٌاسٌة ،    العملٌة جوانب   كافة

، و التً ال فائدة منها سوى اضفاء الشكل التعددي على النظام السٌاسً المصري ،فً 

بدور سٌاسً فاعل اي انها غٌر قادره على القٌام (8)احزاب متهالكة لٌست لها فاعلٌه سٌاسٌة 

ومن المؤكد ان الحزب الوطنً استمد قوته من عاملٌن ناولهما كان رئٌس الدولة  1ومؤثر

هو رئٌس الحزب ،وتوظٌف األخٌرة لحساب الحزب ،وبخاصه خالل االستحقاقات 

االنتخابٌة ؛ولذلك فان النظام الحزبً التعددي فً مصر هو أقرب الى نظام الحزب المسٌطر 

  (7)منه الى نظام التعددٌة الحزبٌة  بالمعنى المتعارف علٌهاو المهٌمن ،

 

 المطلب الثاني

 من الناحية االقتصادية

 

عان الشعب المصري من سوء االحوال المعٌشٌة ،فهناك  -:سوء االحوال المعٌشٌة  -2

%من الشعب المصري ٌعٌشون تحت خط الفقر وهذا ٌرجع الى التوزٌع غٌر العادل 31

،باإلضافة الى هذا انه حتى فً حاله حدوث تحسن طفٌف فً االقتصاد للناتج القومً 

المصري فان المواطن المصري ال ٌشعر بهذا التحسن ألنه ال ٌنال حصته العادلة من الناتج 

القومً اٌضا انخفاض الدخول والتفاوت الحاد بٌنها مقابل غالء اسعار السلع والخدمات 

ن تقدٌم  الخدمات للمواطنٌن وظهور الخصخصة وخصوصا بعد تخلً الدولة عن دورها وع

فاق والطبقة نكسٌاسة اقتصادٌة للدولة ،وبالتالً خلق الفجوة بٌن الطبقة الغنٌة القادرة على اال

  (4)الفقٌرة التً أصبحت ال تستطٌع التعاٌش مع هذا الغالء

بصحٌفة  انتشار البطالة داخل مصر بشكل كبٌر، وٌذكر مركز الدراسات االستراتٌجٌة -3

 (3)%79وصلت  7112% بٌنما عام 4األهرام ان نسبة البطالة فً بداٌة الثمانٌنٌات كانت 
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،مصدر سابق ،  7188دراسة حالة مصر بعد -عالء عمر محمد ، وسائل االتصال وصنع القرار السٌاسً -8
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ٌناٌر فً مصر: اسبابها وتداعٌاتها وانعكاساتها المتوقعة على 72ثوره  كمال على أحمد أبو شاوٌش، -7

 72القضٌة الفلسطٌنٌة، مصدر سابق،ص

المركز الدٌمقراطً العربً ،أسباب قٌام ثورات الربٌع العربً ،المركز الدٌمقراطً -اٌه ٌوسف عبد السالم -4

 العربً للدراسات االستراتٌجٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة

،مصدر 22،ص7188ٌناٌر  72علً لوز ،دور المؤسسة العسكرٌة المصرٌة فً ثورة ٌاسر محمد  -3
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فمع ندره فرص العمل وانتشار البطالة بٌن الشباب المتعلم الواعً اتضح ان سوء ادارة  

الحكومات المتعاقبة للجانب االقتصادي هو السبب وراء  ذلك كما أن سٌاسة االنفتاح 

 (8)ا سوى مزٌد من الفقر والتهمٌش لفئات معٌنه االقتصادي لم ٌنجم عنه

زٌاده الضرائب على أسعار السلع وبٌع األراضً بأسعار رخٌصة للمستثمرٌن ،وبٌع  -4

 الشركات الحكومٌة الكبٌرة للمستثمرٌن االجانب

تدنً األجور وارتفاع األسعار، وتراجع سعر العملة ،وتراكم الدٌون الخارجٌة على  -5

من الطبٌعً ان تراكم الدٌون سٌعٌق الحكومة من تأدٌة مهامها االقتصادٌة فً  (7)مصر

الدولة وبالتالً سوف ٌؤثر على الرضا العام للشعب تجاه النظام ،وسٌدفع العدٌد من فئات 

 (4)ه االزمه والنهوض باالقتصاد ذالمجتمع المطالبة بالتغٌر للخروج من ه

على البناء الطبقً فً المجتمع المصري بصوره  انعكست هذه السٌاسٌات االقتصادٌة -6

رجال االعمال والطبقة الرأسمالٌة التً باتت تتمتع بامتٌازات  ذحٌث زاد نفو مباشره،

وعلى صعٌد "الطبقة  1اقتصادٌة واجتماعٌة خلقت فجوه كبٌره بٌنها وبٌن الطبقات االخرى

ضة المجتمع المصري ،قد ه الطبقة التً شكلت العمود الفقري لنهذالوسطى" ،نجد ان ه

ضاق بها الرزق  ذمت وفقدت جانبا كبٌرا من قوة شكٌمتها وكبرٌائها ،اذترهلت وتشر

،وفقدت مكانتها الوظٌفٌة واالجتماعٌة المتمٌزة، فأصبحت طبقة منهكه تعٌش وضعا معنوٌا 

 التحوالت  ه ذه  ظل  فً  والفالحٌن العمال   حال  ٌكن ولم   ومادٌا مؤلما ومتهتكا

واالجتماعٌة  االقتصادٌة  االوضاع   تدهورت ،حٌث   الوسطى  الطبقة  حال من  بأحسن 

لطبقات العمال والفالحٌن ،وتدنً مستوى معٌشتها بصوره كبٌره ووصل الى حد عدم 

القدرة على اشباع الحاجات األساسٌة ألفرادها ،فكانت عرضة للتهمٌش االجتماعً والبلبلة 

كسب والعٌش التً تصل أحٌانا الى حد "تسول الرزق "والتحاٌل الفكرٌة ،وتعدد سبل ال

 (3)ها لتكون مستودعا للبلطجة والعنفعلى الحٌاة الٌومٌة ، بل تحولت أعداد كبٌره من
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ٌناٌر فً مصر ، بحث  72واالقتصادٌة لثورة الشٌماء عبد السالم ابراهٌم ، العوامل الداخلٌة السٌاسٌة  -8

  منشور فً مجلة السٌاسٌة الدولٌة، علً الربط

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/4/95/7666/%D9%83%D8%AA%D8%A

8/%D9 

محمد سمٌر الجبور ،الدور السٌاسً للمؤسسة العسكرٌة المصرٌة فً ظل التحوالت السٌاسٌة ،مصدر  -7

 13سابق،ص

،مصدر سابق  7188ٌناٌر  72حمد علً لوز ،دور المؤسسة العسكرٌة المصرٌة فً ثورة ٌاسر م -4

  22،ص
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   29،ص



 

ازدٌاد عدد االعتصامات والمظاهرات والمطالب الفئوٌة ،والتً طالبت الحكومة  -7

 (8)بتحسٌن أوضاعهم الوظٌفٌة ،ومنها :التعٌٌن وتحسٌن مستوٌات األجور 

 

 المطلب الثالث

 من الناحية االجتماعية

 

انتشار الطبقٌة فً المجتمع ،حٌث ظهرت طبٌعة من األغنٌاء والفنانٌن والتجار وتمتعهم  -8

وطبقة أخرى من البسطاء الكادحٌن ؛حٌث  ،(7)%من ثروات وخٌرات البالد 31بحوالً 

ان هذه الطبقة كانت واضحة وبارزه بالمجتمع المصري الذي أصبح وكأنه مجتمع من 

 1الفقراءاألغنٌاء، ومجتمع آخر من 

 

أصبح االعالم أداه بٌد النظام ٌتحكم فٌها كٌف ٌشاء، وٌسخرها لتحقٌق أهدافة  -7

اي ان االعالم لم ٌكن ٌنقل الحقٌقة الى الشعب بصورته اي كانت تقوم بظهار  1ومصالحه

لك شعر المواطن بفساد واضح ألعالم ذالنظام بأنه صاحب االنجاز والبطوالت ،ول

 (4)المصري الرسمً 

 

قسوة الشرطة فً تعاملها مع الشعب المصري اي كانت تقوم بسٌاسه القمع والترهٌب  -4

ه السٌاسة ادت الى امتالء السجون بأصحاب اآلراء واالفكار ،وبلغ عدد ذواالعتقاالت ،وه

 (3)عاما حتى االن41ذملٌون قضٌة أقدمها من 71القضاٌا بالمحاكم حوالً 
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 47القضٌة الفلسطٌنٌة ،مصدر سابق ، ص

مكتبة جزٌره الورد ماهر سمٌر عبد السمٌع ،األٌام الثمانٌة عشر التً غٌرت تارٌخ مصر،)القاهرة : -7

  71م(،ص7188،

أحمد خلٌل ،ثوره ٌناٌر وكٌف ٌمكن ان تصبح مصر دولة عظمى، )القاهرة :مطبعة القرطاسٌة  -4

 74م(،ص7187،

 22م(،ص7188كندرٌة :مؤسسة حورس للنشر ،ٌناٌر(،االس72عالء الدٌن سعد شاوٌش ،مصر حرة ) -3



 

بالهجرة نحو دول الخلٌج واضافة  لما سبق ،بدا المواطنون المصرٌون ٌفكرون  -3

،للبحث عن حٌاه كرٌمة ،وتحسٌن أوضاعهم االقتصادٌة ،وتحمل المواطن المصري العٌش 

ل والهوان ،ثم كان التوجه نحو إسرائٌل لتحسٌن أوضاعهم االقتصادٌة، ذفً الغربة وال

ٌن ٌعملون وٌقٌمون بصوره دائمه فً ذوكشفت  االحصائٌات عن وجود عشرات االالف ال

اسرائٌل ،وهناك نحو أربعه عشر ألف مصري متزوجٌن من فلسطٌنٌات ٌحملن الجنسٌة 

 (8)اإلسرائٌلٌة ،أو إسرائٌلٌات ٌهودٌات

 

ان المواطن المصري كان ٌعانً الكثٌر من المشكالت الٌومٌة مثل صعوبة  -2

تنمٌة % طبقا لتقرٌر ال4993المواصالت ،وغالء المعٌشة وفشل التعلٌم وبلغت نسبة األمٌة 

م 7112م،وتراكم الدٌون على مصر التً بلغت عام 7112/7111العالمً لعام 

 (7)ملٌار دوالر أمرٌكً 729128

 

تضاعفت نسبه السرطان بمصر ثمانً مرات ؛التً تعد من أعلى النسب فً العالم ،وكما  -2

لك ارتفعت نسبة ذتضاعف عدد مرضى السكر ،حٌث بلغ عددهم حوالً سبعة مالٌٌن ،وك

  (4)%من الشباب 11مدخنٌن الى ال
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أٌمن بكر ،مقدمات الثورة المصرٌة فً السٌاسة واالعالم والفن ،)الجٌزة :دار صفصافة للنشر  -8

 21م(،ص7188،
،)القاهرة: 72وأثناء الثورة وبعد ثورة اسالم محمد البنا ،أمه كانت فً خطر مشاهدات مصرٌة قبل  -7

 47م(،ص7188مكتبة مدبولً ،

 قٌناٌر(،مصدر ساب72وٌش ،مصر حرة )عالء الدٌن سعد شا -4



 

 المبحث الثاني

 3122يناير عام 36االنتفاضة المصرية في 

في مصر ىي, كأي ثورة أخرى, سبقتيا مقدمات, ولعبت  0200يناير  02ثورة       
األحداث المختمفة دورًا رئيسًا في إشعاليا, في الوقت الذي لم يكن فيو النظام الحاكم متابعًا أو 
محماًل ليذه األحداث, لكي يتخذ اإلجراءات الكفيمة بالسيطرة عمييا, بل أن جميع المحممين 

وا إلى أن ردود فعل النظام كانت دائمًا متأخرة خطوة أو خطوات, بما أدى السياسيين أشار 
الوقت نفسو أثبتت  يالوطن. فإلى تصاعد األحداث لتصبح ثورة كاممة شممت أركان 

األحداث أن النظام األمني الذي كان يعتمد عميو الرئيس السابق في التصدي ألي محاوالت 
كن من السيطرة عمى المواقف المتتالية أو حتى يتابع انقالب ضده, كان نظامًا ىشًا لم يتم

أطاحت  التيأما العامل الرئيس الذي أدى إلى تصاعد الثورة  تطوراتيا بدقة وبتحميل سميم.
بالنظام, فيو القوات المسمحة التي لم يدرك النظام السابق أنيا تربت عمى الوطنية, وكان 

يمة لقمع لمشعب إذا ثار, ولذلك, فإن موقف القوات تقديره خاطئًا تمامًا في االعتماد عمييا وس
 2لثورة والتوجو إلى تحقيق أىدافياالمسمحة كان ىو العامل الرئيس في نجاح ا

قامت بعد أحداث  –وضعيا كوضع ثورات الربيع العربي األخرى  –يناير  02إن ثورة     
وأن النظام قد فقد قدرتو كبرى متتالية, شعر الشعب خالليا أن الدولة تسير إلى المجيول, 

في السيطرة عمى األمور, وأصبح معظم المسؤولين الكبار يعممون لصالحيم ولتكوين ثروات 
% من الشعب في مستوى الفقر, 02ضخمة تذىب إلى خارج البالد, بينما يعيش حوالي 

ٚعٕضٕجٚي  فٟ ٘زث ثٌّذقظ ِطٍذ١ٓ ثالٚي ثعذجح ونصفيم تقريبًا تحت خط الفقر.

 (1)٠ٕج٠ش(ٚثٌّطٍخ ثٌغجٟٔ ٔضجةؼ ثالٔضفجمز  69ز)عٛسٖ ثالٔضفجم
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ثٌّؼٍِٛجس )ثالٔضشٔش  ش،دقظ ِٕؾٛس ػٍٝ ؽذى ٠ٕج٠ش فٟ ِقش؛ ٚصذثػ١جصٙج 69عٛسر  -1

 ،ػٍٝ ثٌشدو  11/6/6111(،
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 انًطهة االًل

 اسثاب االنرفاضح

َ،ٔضجػ ظشٚف لجع١ز ػجؽٙج ثٌؾؼخ 6111ثٌغجٟٔ /٠ٕج٠شوجْٔٛ 69ثٔضفجمز صؼضذش      

ثٌّقشٞ ،خالي ػذٖ ػمٛد، ػجْ ف١ٙج ِٓ ثٌظٍُ ٚثٌمٙش، ٚثٌفغجد ٚثالعضذذثد ،ٚثٌفمش ٚثٌؾٛع 

،ٚثٌؼٕقش٠ز ٚثٌطجةف١ز ،ٚثٌّقغٛد١ز ٚثٌذطجٌز، ٚثالفضىجس ٚثٌشؽٛر ،ٚع١جعز ثٌضؾ١ًٙ 

ْ ثٌخجسؽ١ز ،ٌٚمذ فمذ ثٌؾؼخ فمز فٟ ٚثٌضن١ًٍ ثالػالِٟ ،ٚث١ٌّٕٙز ثألؽٕذ١ز ٚصشثوُ ثٌذ٠ٛ

ثٌذ٠ّمشثه١ز ٚأ٘ذسس أِٛثي ٚعشٚثس ِقش، ٚظٙشس ثٌطذم١ز  دثخً ثٌّؾضّغ ،ٚصقٌٛش 

ِقش ِٓ دٌٚز  رثس ٚصْ دجٌؾشق ثألٚعو، ثٌٝ دٌٚز ٘جِؾ١ز ٚثفذقش ٔظجِج ؽّٙٛس٠ج أؽذٗ 

٠ٕفؾش، ٕٚ٘ج  دجٌٍّى١ز ،ٚعؼٟ ثٌٕظجَ ٌٍضٛس٠ظ، وً ٘زٖ ثٌؼٛثًِ دفؼش ثٌؾؼخ ثٌٝ أْ ِْج ٠ىٛ

 (1)صٕمغُ ثعذجح ثٌغٛسر ثٌٝ أعذجح غ١ش ِذجؽشٖ ٚأعذجح ِذجؽشٖ 

 -:اًال: االسثاب غْش يثاششه  

ٕ٘جن ثعذجح صشثوّش ػذش ثٌضِٓ ٌُٚ صؾذ فشفز ٌٍضؼذ١ش ِٓ غنذٙج دقٛسر فجعّٗ ،ٌٚىٕٙج 

ِج دم١ش وجٍِز فٟ ثٌٕفٛط فضٝ ؽجءس ثٌٍقظز ثٌّٕجعذز ٌضضفؾش دؼذ هٛي ثٔضظجس ِٚٓ ثّ٘ٙج 

ٍ٠ٟ : 

 :ثيحاًنح ذًشّش يخطظ انرٌسّ -1

ثْ ٕ٘جن فشثع د١ٓ ثؽٙضٖ ثٌؾ١ؼ ٚثٌضٕظ١ُ ثٌقضدٟ  ِٓ ث٠جَ ؽّجي ػذذ ثٌٕجفش وجٔش 

وّج وجٔش صٕظش  فثٌّؤعغز ثٌؼغىش٠ز صٕظش ٌٍقضح ثٌٛهٕٟ دٕظشٖ ػذَ ثال٘ضّجَ ٚثالعضخفج

ثالؽضشثوٟ ٚػٕذ ِؾ١ب ؽّجي ِذجسن ثٌٝ ثٌقضح دذأس ثٌّغجٌز صأخز ٔٛع ِٓ  ثٌٝ ثالصقجد

ثٌضٛصش ثٌقجِش ٚوجْ ٕ٘جن صزِش ثصؾجٖ ثٌؾ١ً ثٌؾذ٠ذ ثٌزٞ ثعضطجع فشك ع١طشصٗ ػٍٝ 

ثٌٕظجَ ِٓ خالي فىشٖ ثٌضٛس٠ظ ٠ّٚىٓ ثالؽجسر ثٌٝ ٕ٘جن ػذ٠ذ ِٓ  ثالعذجح غ١ش ثٌّجؽشر 

 (6)ش ثٌغجص٠ٕج٠ش ٟٚ٘ صقذ٠ 69ثٔضفجمز فٟ ثٔذالع 

 قانون الطوارئ :استمرار العمل ب -2

فرضت حالة الطوارئ في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري)محمد انور السادات(,من  
خالل ىذا القانون, فرض الرئيس االسبق محمد حسني مبارك سيطرتو عمى  االوضاع 

الطوارئ, تعطيل السياسية واالجتماعية االقتصادية بشكل عام في مصر, وتقتضي حالة 
جميع القوانين المنصوص عمييا في الدستور المصري, واصبح الرئيس المصري االسبق 

 محمد حسني مبارك
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،ِقذس  7188ٌناٌر  72ٌاسر محمد علً لوز ،دور المؤسسة العسكرٌة المصرٌة فً ثورة  -1

 17،صعجدك

الجبور ،الدور السٌاسً للمؤسسة العسكرٌة المصرٌة فً ظل التحوالت السٌاسٌة ،مصدر محمد سمٌر  -6
 98سابق ،ص



 

وفقا ليذا القانون, ىو المشرع الوحيد في الدولة, وتحول قانون الطوارئ الى دعامة رئيسية 
لتكريس الجمود واالستبداد الذي عاشو الشعب المصري في فترة حكم الرئيس االسبق محمد 

بارك, وكان ىذا واحد من االسباب الذي دفع الشعب المصري لمخروج  في تظاىرات حسني م
ٚؽٙذس ِقش فجالس صؼز٠خ ثٌّٛثه١ٕٓ ثرث وجْ ثالػالْ (1)0200يناير 02حاشدة يوم 

ٌقمٛق ثالٔغجْ ؽذد ػٍٝ صقش٠ُ ثٌضؼز٠خ ٚثٌّؼجٍِز ثٌمجع١ز فجْ ثٌٛثلغ فٟ ِقش   ثالػالِٟ

١جعز ثٌضٟ صضّغً فٟ لّغ ثٌّٛثه١ٕٓ ٚثس٘جدُٙ صؾؼً ثٌذثفغ فٟ ظً ٔظجَ ِذجسن ٠خضٍف ثْ ثٌغ

 يل٠ٛج ٌذٜ ثٌؾذجح ٌٍّطجٌذز دجٌضغ١ش ٚثْ ؽٙجص ثِٓ ثٌذٌٚز دجعُ ِقجسدز ثالس٘جح ٠مَٛ دجالػضمج

 (6)ٚثٌضؼز٠خ

 قسٌج انششطح :-3

٠ؼضذش أفذ ثُ٘ ثالعذجح غ١ش ِذجؽشر فٟ ٘زٖ ثٌغٛسر، ف١ظ أٔٗ فٟ ظً لجْٔٛ ثٌطٛثسا ػجٔٝ 

ثٌّٛثهٓ ثٌّقشٞ ثٌىغ١ش ِٓ ثٌظٍُ ٚثالٔضٙجن ٌقمٛلٗ ثالٔغج١ٔز ٚثٌضٟ صضّغً فٟ هش٠مز 

ثٌمذل ٚثٌقذظ ٚثٌفضً ٚغ١شر ،ِٚٓ ٘زٖ ثالفذثط  ِمضً ثٌؾجح خجٌذ ِقّذ عؼ١ذ ثٌزٞ صٛفٟ 

ثٌزٞ لجَ دنشدز  ١ٔٛ٠6111ٛ :ػٍٝ ٠ذ ثٌؾشهز فٟ ِٕطمز ع١ذٞ ؽجدش فٟ ثالعىٕذس٠ز ٠َٛ 

١ٔٛ٠ٛلجد ِقّذ ثٌذشثدػٟ ثٌّذ٠ش ثٌغجدك ٠69ذ ِٓ ؽٙٛد ثٌؼ١جْ ٚفٟ ٠َٛ فضٝ ثٌّٛس ثِجَ ثٌؼذ

ٌٍٛوجٌز ثٌذ١ٌٚز ٌٍطجلز ثٌزس٠ز صؾّؼج فجؽذث فٟ ثالعىٕذس٠ز ِٕذدث دجٔضٙجوجس ثٌؾشهز عُ صثس 

ػجةٍز خجٌذ عؼ١ذ ٌضمذ٠ُ ثٌضؼجصٞ عُ صٛفٝ ؽجح فٟ ثٌغالع١ٓ ٚ٘ٛ ثٌغ١ذ دالي أعٕجء ثفضؾجصٖ فٟ 

ٚصشددس أٔذجء ػٓ صؼز٠خ فٟ سأعٗ ٚدطٕز  ٠ٚذ٠ٗ ٚروش  1ٟ ثالعىٕذس٠زِذجفظ أِٓ ثٌذٌٚز ف

 (7)دجْ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثفشثد ثٌؾشهز مذطٛث ُٚ٘ ٠غضخذِْٛ ثٌؼٕف

 :ػذو ذنفْز احكاو انقضاء -4

ثدٜ غ١جح ِذذث ثٌفقً د١ٓ ثٌغٍطجس ١ّٕ٘ٚٗ ثٌغٍطز ثٌضٕف١ز٠ز ػٍٝ ِمج١ٌذ ثٌقىُ ثٌٝ غ١جح 

ِذذث ثٌضٛثصْ د١ٓ ثٌغٍطجس ٚصقذ٠ذ فالف١جس وً عٍطز ػٍٝ فذر ،ف١ظ ثْ ١ّٕ٘ٗ ثٌغٍطز 

ثٌضٕف١ز٠ز ػٍٝ ثٌغٍطز ثٌضؾش٠ؼ١ز ثدٜ ثٌٝ صم١ٍـ دٚس ثٌمنجء ٚػذَ صٕف١ز أفىجِٗ، ٚرٌه 

ضٛس٠ز ثٌىذ١شر ثٌّّٕٛفز ٌشة١ظ ثٌؾّٙٛس٠ز، ٚثٌزٞ ٠قىُ عٍطجصٗ دشةجعز دغذخ ثٌغٍطجس ثٌذع

ثٌقضح ثٌٛهٕٟ ثٌقجوُ ٚثٌزٞ ٠ٕفشد دجٌغٍطز ٚدجٌق١جر ثٌغ١جع١ز ثٌذثخ١ٍز، فشة١ظ ثٌؾّٙٛس٠ز 

 (8)٠ضقىُ فؼ١ٍج دجٌغٍطز ثٌضٕف١ز٠ز ٚثٌضؾش٠ؼ١ز 
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مصدر  ،7188دراسة حالة مصر بعد -عالء عمر محمد ، وسائل االتصال وصنع القرار السٌاسً -8
 99صسابق ، 

،مصدر  7188ٌناٌر  72ٌاسر محمد علً لوز ،دور المؤسسة العسكرٌة المصرٌة فً ثورة  -7
 23سابق،ص

٠ٕج٠ش،ِٕضذٜ ِىضٛدٟ ،ثٌغالعجء، 69ٚثٌضذثػ١جس ،دقظ وجًِ ِفقً ػٓ عٛسٖ -ثالعذجح-ثٌّقش٠ز ثٌغٛسر -7

 ػٍٝ ثٌشدو  ١ٌٛ٠6116،6/6/6111ٛ،71
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 ذصذّش يصش انغاص إلسشائْم:-5

ثدشِش إعشثة١ً ثسدؼٗ ػمٛد صمَٛ ِقش دّٛؽذٙج دضقذ٠ش ثٌغجص ثٌطذ١ؼٟ 6118ٚفٟ ػجَ 

ف١ظ صؾضشٞ ثعشثة١ً ثٌغجص ثٌّقشٞ دغالعز  6171إلعشثة١ً ٠ّضذ ثٌؼًّ دٙج فضٝ ػجَ 

%ِٓ 71ٚثْ  (1)دٚالسثس 16دٚالسثس ٌٍّضش ثٌّىؼخ فٟ ف١ٓ ٠ذٍغ عؼشٖ دجٌغٛق ثٌؼجٌّٟ 

ٌطجلز ثٌىٙشدجة١ز ثٌضٟ صٕضؾٙج ؽشوٗ ثٌىٙشدجء ثإلعشثة١ٍ١ز، صؼضّذ ػٍٝ ثٌغجص ثٌّقشٞ، ث

ٚٔشٜ ثْ ِغً ٘زث ثالؽشثء، ٠ؾؼش ثٌّٛثهٓ ثٌّقشٞ دجٌن١ك، ألْ خ١شثس دٍذٖ صذجع 

إلعشثة١ً ثٌضٟ وجٔش ِٚجصثٌش صّغً خطشث ٌألِٓ ثٌمِٟٛ ثٌّقشٞ، ٚصمقف ٚصمضً ثٌؾؼخ 

 (  6)دنشٚسر ثٌضغ١١ش إلٔٙجء فجٌٗ ثٌفغجد ثٌمجةّزثٌفٍغط١ٕٟ، دذث ٠ؾؼش ثٌؾذجح 

 انفساد ًسٌء االًضاع االقرصادّح ًاالخرًاػْح ًانسْاسْح :-6

خالي فىّز ثصدثد ثٌفغجد ثٌغ١جعٟ فٟ ثدثسر ِذجسن ٌٛصثسر ثٌذثخ١ٍز دؾىً وذ١ش، دغذخ 

ٚلذ أدٜ 1ثصد٠جد ثٌٕفٛر ػٍٝ ثٌٕظجَ ثٌّؤعظ ثٌزٞ ٘ٛ مشٚسٞ ٌضأ١ِٓ ثٌشةجعز ٌفضشر ه٠ٍٛٗ 

٘زث ثٌفغجد ثٌٝ عؾٓ ؽخق١جس ع١جع١ز ٚٔجؽط١ٓ ؽذجح دذْٚ ِقجوّٗ ، ٚٚؽٛد ِشثوض 

ثفضؾجص خف١ٗ غ١ش ِٛعمز ٚغ١ش لج١ٔٛٔز ٚوزٌه سفل ثٌؾجِؼجس ٚثٌّغجؽذ ٚثٌققف 

ثٌّٛظف١ٓ ػٍٝ أعجط ث١ٌّٛي ثٌغ١جع١ز ٚػٍٝ ِغضٜٛ ثٌؾخـ، وجْ دئِىجْ ثٞ فشد أٚ 

ثٌّٕطمز دجػضمجٌٗ دْٚ ؽشه دغذخ لجْٔٛ  مجدو ثْ ٠ٕضٙه خقٛف١ٗ أٞ ِٛثهٓ فٟ

ٚفٟ صمش٠ش ثٌّٕظّز ثٌؾفجف١ز ثٌذ١ٌٚز )ٟٚ٘ ِٕظّٗ د١ٌٚز ٌشفذ ؽ١ّغ أٔٛثع  (7)ثٌطٛثسا

ثعضٕجدث ثٌٝ صقٛسثس  6111ػجَ 7,1ح   ثٌفغجد دّج فٟ رٌه ثٌفغجد ثٌغ١جعٟ ل١ّش ِقش

صؼٕٟ ؽذ٠ذٖ  1ٚ  صؼٕٟ ٔظ١فز ؽذث11دسؽز ثٌفغجد ِٓ سؽجي ثػّجي ِٚقٍٍٟ ثٌذٌٚز، ف١ظ أْ 

ِٚغ ثٔضٙجء ثٌؼجَ  1دٍذ ِذسػ فٟ ثٌضمش٠ش 115ِٓ أفً  85ز ثٌفغجد ٚصقضً ِقش ثٌّشصذ

%، 81ٚفً ثؽّجٌٟ عىجْ ِقش ثٌز٠ٓ ٠ؼ١ؾْٛ صقش خو ثٌفمش ٌٕقٛ  6111ثٌّجمٟ 

 (8)ٚفً ثؽّجٌٟ دخً ثٌفشد ُِٕٙ دٚالس٠ٓ فٟ ث١ٌَٛ
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،ِقذس  محمد سمٌر الجبور ،الدور السٌاسً للمؤسسة العسكرٌة المصرٌة فً ظل التحوالت السٌاسٌة -1

 58عجدك،ؿ

،ِقذس عجدك  7188ٌناٌر  72ٌاسر محمد علً لوز ،دور المؤسسة العسكرٌة المصرٌة فً ثورة  -6

 19ؿ،

،ِقش، ػٍٝ ٠8/1/6116ٕج٠ش، دقظ ِٕؾٛس ػٍٝ د١ٔج ثٌٛهٓ، 69وضجح ػٓ عٛسٖ هجسق ػمً، دقظ ٚ -7

  https://pulpitalwatanvoice.com/articles/2012/07/09/265318.htmlثٌشدو

ٚدٚس ثٌؾذجح ف١ّٙج ،)ِمجي: أدقجط ٠ٚ6111ٕج٠ش1896عٛسصٟ ١ٌٛ٠ٛ  ٓ٘ذز ػذذ ثٌّٕؼُ ِقّذ، ِقش ِج د١ -8

 ، ػٍٝ ثٌشثدو 6119،8/6/6111-11-71صجس٠خ١ز، 

http://thevoiceofreason.de/ar/article/17885 

http://thevoiceofreason.de/ar/article/17885
http://thevoiceofreason.de/ar/article/17885


 

 

 -:ثانْا: االسثاب انًثاششج 

خ ٚعٛسصٗ ٚخشٚؽٗ ٌٍؾٛثسع دْٚ وذ١شث ٚفجعّج فٟ ثٔضفجمز ثٌؾؼٟ٘ ثٌضٟ ثفذعش صأع١ش 

 صشدد

 :االنرفاضح انرٌنسْح  -1

ثٔضقجس ثٌغٛسر ثٌؾؼذ١ز ثٌضٛٔغ١ز  ٚٔؾجفٙج فٟ ثعمجه ثٌشة١ظ ثٌضٛٔغٟ ثدٓ ػٍٟ صٍه ثٌغٛسر 

ثٌضٟ لجِش ثفضؾجؽجس ػٍٝ ثالٚمجع ثالؽضّجػ١ز ٚثاللضقجد٠ز ٚثٌغ١جع١ز ثٌغ١تز ثٌضٟ وجٔش 

 (1)ٕٙج صٛٔظ ِجصؼجٟٔ ِٕٙج ِقشصؼجٟٔ ِ

 : 2212نٌفًثش  22ذضًّش نرائح انرخاتاخ يدهس انشؼة فِ  -2

% ِٓ 81ثٞ لذً ؽٙش٠ٓ ِٓ ثٔذالع ثالفضؾجؽجس ٚ فقً ثٌقضح ثٌٛهٕٟ ثٌقجوُ ػٍٝ  

ِمجػذ ثٌّؾٍظ ثٞ ثْ ثٌّؾٍظ خال ِٓ ثٞ ِؼجسمٗ ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘جن ثؽشثف ِٓ لذً ثٌمنجء 

ثالٔضخجدجس ثفنً د١ًٌ ػٍٝ صشدٞ ثٌغ١جعٟ ٚثالخاللٟ ، فمذ ثػضمذ ٖ زثالٔضخجدجس ٚ٘  ػٍٝ

ث زؾٖٛ ٘ٛ ثٌطش٠ك ثالِٓ ٌضّش٠ش ٍِف ثٌضٛس٠ظ، ٚوجٔش ثٌٕض١ؾز ٌّٙث ثٌّؾٍظ ثٌز٘ؤالء ثْ ٘

ٚثخشثػ ثٌّؼجسمز ِٓ صقش لذز ثٌذشٌّجْ ٚدفؼٙج ٌٍٕضٚي ثٌٝ  ،ثٌضض٠ٚش ثٌؼٍٕٟ ٌالٔضخجدجس 

 freedom house –وشس ِٕظّٗ فش٠ذَٚ ٘جٚط رٚ (6)ثٌؾجسع ِٚٛثؽٙٗ ثٌقىِٛز ٚثالِٓ

٠ٕج٠شثْ ِقش ١ٌغش د٠ّمشثه١ز الػضّجد٘ج ػٍٝ ثٔضخجدجس غ١ش 69فٟ صمش٠ش ٌٙج لذً عٛسٖ 

 (7)د٠ّمشثه١ز ٚثٔٙج ِٓ ثوغش ثٌذٚي ػٕفج فٟ ثٌضؼجًِ ِغ ثفضثح ثٌّؼجسمز 

 :حادثح يقرم خانذ يحًذ سؼْذ-3

ثٌّٕضغذ١ٓ فٟ ثٌغٍه ثٌؾشهز ،فٟ ثٌغجدعز ِٓ ، لضً ػٍٝ ٠ذ ٠1856ٕج٠ش 61ٚ٘ٛ ِٓ ِٛث١ٌذ 

دنشدٗ فضٝ ثٌّٛس ثِجَ ثٌىغ١ش ِٓ ثٌؾٙٛد ػ١جْ  ٚصٛفٟ  ث،دؼذ ثْ لج6111ِٛفض٠شثْ ػجَ 

 فٟ ثٌغالع١ٓ ِٓ ػّشٖ 
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٠ٕج٠شوجْٔٛ عجٟٔ ثٌّقشٞ  ػٍٝ ثٌمن١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز ،ِقذس 69ظجفش فٛثص ٠ٛعف ؽذش، أ عش عٛسٖ  -1

 68عجدك،ؿ

ٌناٌر فً مصر: اسبابها وتداعٌاتها وانعكاساتها المتوقعة على  72كمال علً أحمد أبو شاوٌش ،ثوره  -6
 61، ؿ،ِقذس عجدك القضٌة الفلسطٌنٌة

 18،ؿ،ِقذس عجدك ٠6111ٕج٠ش69ػٍٟ ٌٛص ،دٚس ثٌّؤعغز ثٌؼغىش٠ز ثٌّقش٠ز فٟ عٛسٖ  ذ٠جعش ِقّ -7



 

 

 

 :ظاىشه انثٌػضّضُ -4

لذً ثعذٛع ِٓ دذأ٠ٗ ثالفذثط لجَ أسدؼز ِٛثه١ٕٓ ِقش١٠ٓ ٠َٛ ثٌغجِٓ ػؾش ثٌّٛثفك ٠َٛ 

،دجؽؼجي ثٌٕجس فٟ ثٔفغُٙ دؾىً ِٕفقً ثفضؾجؽج ػٍٝ 6111ثٌغالعجء ِٓ وجْٔٛ ثٌغجٟٔ ػجَ 

ثٌضٛٔغٟ "ِقّذ ثٌذٛػض٠ضٞ ثالٚمجع ثٌّؼ١ؾ١ز ٚثاللضقجد٠ز ٚثٌغ١جع١ز ثٌغ١تز صم١ٍذث ٌّٛثهٓ 

ٖ ثٌظج٘شر صذ١ٓ ػٓ عٛء ثالٚمجع فٟ  زٞ ثؽؼً ثالٔضفجمز ثٌضٛٔغ١ز دأفشثق ٔفغٗ ٚ٘ز"ثٌ

 (1)ثٌٛهٓ ثٌؼشدٟ دجعُ "ظج٘شٖ ثٌذٛػض٠ضٞ"

 :صّاده يؼذالخ انفقش ًانثطانح -5

وش ِشوض ثٌذسثعجس ثالعضشثص١ؾ١ز دقق١فز ثأل٘شثَ أْ زثٔضؾجس ثٌذطجٌز دثخً ِقش دؾىً، ٠ٚ

%ِّج ثدٜ ثٌٝ 68َ ٚفٍش :611% د١ّٕج ػجَ 7ٔغذز ثٌذطجٌز فٟ دذث٠ز ثٌغّج١ٕ١ٔجس وجٔش 

%ِٓ ثٌّقش١٠ٓ ٠ؼ١ؾْٛ صقش خو ثٌفمش ثْ ثٔخفجك دخً 51ص٠جدٖ ِؼذالس ثٌفمش ف١ظ ثْ 

ثٌفشد ٚثٔضؾجس  ثٌفمش دجٌّؾضّغ ،ٚؽؼٛس ثٌّٛثه١ٕٓ دأْ ٕ٘جن هذمٗ ثسعضمشثه١ز دجٌّؾضّغ 

 (6)صٗ ،عٛف ٠ؤعش ػٍٝ ثٌؾجسع ٠ٌٚٛذ ٌذ٠ُٙ سٚؿ ثٌضغ١شصغ١طش ػٍٝ أِٛثٌٗ ٚخ١شث

 :ذفدْش كنْسو انقذّسْن تاإلسكنذسّح-6

 دؼ١ذ  ثالفضفجالس  ٚعو 6111  ػجَ  أ٠جَ  أٚي  فٟ  ثإلعىٕذس٠ز  فٟ  فذعش  إس٘جد١ز  ػ١ٍّز

( ِغ١ٍّٓ  د١ُٕٙ) لض١ال  69  ٚلٛع  ػٓ  ثٌؼ١ٍّز  ٘زٖ  ٚأعفشس  ،ثٌؾشل١ز  ٌٍىٕجةظ  ث١ٌّالد

ثٌّشٚع  ثٌّؾٙذ  دٙزث  ثس٘جد١ز  ػ١ٍّج  ثٚي   ٚصؼضذش.  ثخش٠ٓ  ؽخقج 81 ٔقٛ  أف١خ  وّج

فٟ   ثٌىٕجةظ ٚ٘ذد  دغذثد  فٟ  و١ٕغز  دجعضٙذثف  ثٌمجػذر  صٕظ١ُ  لجَ  دفضشٖ  ثٌؼ١ٍّز  لذً 

ِقش ٚلذً ثٌضفؾ١ش دأعذٛػ١ٓ ٔؾش ػٍٝ ِٛلغ ِضطشف دػٖٛ ٌضفؾ١ش ثٌىٕجةظ فٟ ِقش 

ٚػٕج٠ٚٓ ثوغش ِٓ و١ٕغز ُِٕٙ و١ٕغز ثٌمذ٠غ١ٓ ٚثٌطشق ٚثالعج١ٌخ ثٌضٟ ٠ّىٓ دٙج فٕجػز 

 (7)ثٌّضفؾشثس ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز ثفذعش فذِٗ فٟ ِقش ٚفٟ ثٌؼجٌُ وٍز 
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،ِقذس عجدك  6118دسثعز فجٌٗ ِقش دؼذ -ػالء ػّش ِقّذ ، ٚعجةً ثالصقجي ٚفٕغ ثٌمشثس ثٌغ١جعٟ -1

 118،ؿ

 19،ؿ،ِقذس عجدك  ٠6111ٕج٠ش69، دٚس ثٌّؤعغز ثٌؼغىش٠ز ثٌّقش٠ز فٟ عٛسٖ ٠جعش ِقّذ ػٍٟ ٌٛص -6

 ِقذس عجدك ٠ٕج٠ش،69ٚثٌضذثػ١جس ،دقظ وجًِ ِفقً ػٓ عٛسٖ -ثالعذجح-ثٌّقش٠زثٌغٛسر  -7



 

 :يٌاقغ انرٌاصم االخرًاػِ ػهَ شثكو االنرشند -7

ٌؾج ثٌؾذجح فٟ ثٌغٕٛثس ثالخ١شر ثٌٝ ثعضخذثَ ٚعجةً ثالصقجي ثٌقذ٠غز ٚثعضخذثَ ثٌفنجء 

فذقش ِقشوج ِّٙج ثالٌىضشٟٚٔ ٚثٌّٛثلغ ثالؽضّجػ١ز ٌضأع١ظ ثفضؾجؽجس ؽذجد١ز ٚثٌضٟ ث

ٌٍضغ١ش فٟ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز فمذ وجٔش ٚعجةً ثالصقجي ٚثّ٘ٙج ؽذىجس ثٌضٛثفً 

(ثدٚثس فجػٍز فٟ ثٌغٛسر ف١ظ ٚفشس د١تز ِٕجعذز ٌضط٠ٛش face book-twitterثالؽضّجػٟ)

 (1)ثٌٛػٟ ثٌغ١جعٟ ٚثٌغمجفٟ ٌذٜ ثٌؾذجح ٚصٛؽ١ٗ ثالفضؾجؽجس 

دٚس ٘جَ فٟ صقف١ض ثٌّقش١٠ٓ ٌٍغٛسر دْٚ ثْ صٕجدٞ دؾىً ٚوزٌه ٌؼذش ٚعجةً ثالػالَ    

 (6)ث١ٌٗ فٟ ثٌّذجفظ ثٌمجدِز  قِذجؽش ٚ٘زث ِج عٕضطش

 

 انًطهة انثانِ 

 نرائح االنرفاضح

 اًال: انياء حكى انشئْس حسنِ يثاسك 

 ساتؼا: حم يدهس انشؼة ًانشٌسٍ

 ثانْا: ذغْش نظاو انحكى 

 (7) ثانثا: ذؼذّم انذسرٌس

فذشث٠ش 11فغٕٟ ِذجسن ػٓ سةجعز ثٌؾّٙٛس٠ز فٟ ثٌغجدعز ِٓ ِغجء ثٌؾّؼز صٕقٝ  -1

ثػٍٓ ٔجةخ ثٌشة١ظ ػّش ع١ٍّجْ فٟ د١جْ لق١ش ػٓ صخٍٟ ِذجسن ػٓ ِٕقذٗ 6111/ؽذجه 

ٚوجْ ٘زث ٔقٗ "دغُ هللا ثٌشفّٓ ثٌشف١ُ ث٠ٙج ثٌّٛثهْٕٛ فٟ ظً ٘زٖ ثٌظشٚف ثٌؼقذ١ز ثٌضٟ 

ِذجسن صخ١ٍٗ ػٓ ِٕقخ سة١ظ ثٌؾّٙٛس٠ز ٚوٍف  صّش دٙج ثٌذالد لشس ثٌشة١ظ ِقّذ فغٕٟ

  (8)ٚهللا  ثٌّٛفك ٚثٌّغضؼجْ " 1ثٌّؾٍظ ثالػٍٝ ٌٍمٛثس ثٌّغٍقز دئدثسر ؽؤْ ثٌذالد
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ِقذس ، ٠6111ٕج٠ش 69دٚس ثٌّؤعغز ثٌؼغىش٠ز ثٌّقش٠ز فٟ عٛسر  ٠جعش ِقّذ ػٍٟ ٌٛص ، -1

 19عجدك،ؿ

، ثٌذٚس ثٌغ١جعٟ ٌٍّؤعغز ثٌؼغىش٠ز ثٌّقش٠ز فٟ ظً ثٌضقٛالس ثٌغ١جع١ز، ِقذس محمد سمٌر الجبور  -6

 68ؿ ،عجدك 

 ،ػٍٝ ثٌشثدو6/6/6111ٔضجةؼ(،-ثفذثط-٠ٕج٠ش)ثعذجح69عٛسٖ-7

 24.html?m=1 -25blogspot.com/2011/02/-man  sour3003 

،ػٍٝ ثٌشثدو ٠6/6/6111ٕج٠ش ٔضجةؼ(،دقظ ِٕؾٛس ػٍٝ ٠ٚى١ذ١ذ٠ج ثٌّٛعٛػز ثٌقشر،69)عٛسر-8

%A925%D9%https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8

8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A925%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A925%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1


 

ٚدؼذ ٔذأ صٕقٟ ِذجسن ثٔفؾشس ِظج٘ش ثٌفشفز ثٌؼجِز فٟ ؽضٝ ثٔقجء ثٌذالد ،ٚخشػ ثٌّال١٠ٓ 

فٟ ؽ١ّغ ثٌّقجفظجس ثٌٝ ثٌؾٛثسع ٚث١ٌّجد٠ٓ ثدضٙجؽج دضقم١ك ثٚي ِطجٌخ ثٌغٛسر ثٌّضّغً فٟ 

 ( 1) صٕقٟ ثٌشة١ظ

ٚدؼل سؽجي ثالػّجي ِٚٓ  ٓثٌٛصسثء ٚوذجس ثٌّغؤ١ٌٚوّج ثدٜ رٌه ثٌٝ صؾ١ّذ ثسفذٖ دؼل 

ثُّ٘ٙ فذ١خ ثٌؼجدٌٟ ٚص٠ش ثٌذثخ١ٍز ثالعذك ٚص١٘ش ؽشثٔٗ ٚص٠ش ثٌغ١جفز ثٌغجدك ِقّذ 

ثٌّغشدٟ ٚص٠ش ثالعىجْ ثٌغجدك ٚثفّذ ػض ِٓ وذجس سؽجي ثالػّجي ٚثفّذ ٔظ١ف سة١ظ 

ٓ ثٌغفش ٌق١ٓ ثٌضقم١ك  ثٌٛصسثء ثالعذك ٚغ١شُ٘ ٚلذ فذس لشثس ِٓ ثٌٕجةخ ثٌؼجَ دّٕؼُٙ ِ

ث١ٌُٙ ٚوجْ ِٕجُ٘ صذثػ١جس ثٌغٛسر دذء عٍغٍز ِٓ ثٌضقم١مجس ِغ  1ِؼُٙ فٟ ثٌمنج٠ج ثٌّٕغٛدٗ

ِٚٓ ثؽٙش  1ٌغجدك ٚفذظ ثٌؼذ٠ذ ُِٕٙ ػٍٝ رِٗ لنج٠ج صشدـ ٚفغجدسِٛص ِٓ ٔظجَ ِذجسن 

٘ؤالء صؾٍٟ ثٌشة١ظ ثٌزٞ فذس فٟ فمّٙج دجٌقذظ ػٍٝ رِٗ ثٌضقم١مجس فٟ فؾش 

 فغٕٟ ِذجسن ٔفغٗ ٠ً/١ٔغجْ ٚرٌه فىّج دقذظ ِقّذثدش16

ٌٚىٓ ٌُ ٠ضغٓ صٕف١ز ثٌقىُ ٔظشث ٌضذ٘ٛس فجٌٗ ثٌقق١ز فذمٟ س٘ٓ ثٌضقم١مجس فٟ ِغضؾفٝ ؽشَ 

ِٚقجدسٖ  6111ثدش٠ً  :1ثٌؾ١خ ٚفً ثٌقضح ثٌٛهٕٟ دمشثس ثٌّقىّز ثالدثس٠ز ثٌؼ١ٍج ٠َٛ 

 (6)غ  ثِٛثٌٗ ِٚمشثصٗ ٌقجٌـ ثٌذٌٚز ؽ١ّ

ؽّجػز ثالخٛثْ ثٌّغ١ٍّٓ دضٕقٟ ِذجسن ٚصٌٟٛ، سة١ظ ثٌّقىّز ثٌذعضٛس٠ز ثٌؼ١ٍج هجٌخ  -2

ِٙجَ سة١ظ ثٌؾّٙٛس٠ز، ٚفً ِؾٍظ ثٌؾؼخ ٚثٌؾٛسٜ، ٚسفنش دػٛر ثٌم١جدر ثٌغ١جع١ز ثٌٝ 

ج ٌٍّجدر ثٌغجٌغز ِٓ ثؽشثء فٛثسثس ِغ لٜٛ ثٌّؼجسمز ، ٚلجٌش ثٌؾجِؼز فٟ د١جْ ٌٙج "ٚفم

غ١جدر ٌٍؾؼخ ٚفذٖ ٚ٘ٛ ِقذس ثٌغٍطجس ،فإٔٔج ٔطجٌخ دئػالْ ثٌذعضٛس ثٌضٟ صٕـ ػٍٝ ثْ ثٌ

صٕق١ٗ ِذجسن ٚثٔٙجء ثٌٛؽٛد ثٌمجٟٔٛٔ ٌّؾٍظ ثٌؾؼخ ٚثٌؾٛسٜ، ٚصٌٛٝ سة١ظ ثٌّقىّز 

ثٌذعضٛس٠ز ثٌؼ١ٍج ِٙجَ سة١ظ ثٌؾّٙٛس٠ز ٚثٌغجء فجٌز ثٌطٛثسا ، ٚصؾى١ً فىِٛز ٚه١ٕز ثٔضمج١ٌز 

١ٔز صؾش٠ؼ١ز صقش ثؽشثف وجًِ ٌٍمنجء ٚثؽشثء ٌضغ١ش ؽؤْ ثٌذالد،  ٚثؽشثء ثٔضخجدجس دشٌّج

ٔظش أل١ّ٘ز ثٌذعضٛس دجٌذٌٚز فمذ ( 7)صؼذ٠الس دعضٛس٠ز ص١ّٙذث ٌؾشثء ثٔضخجدجس سةجع١ٗ ػجَ 

ٚمغ ٌق١جغضٙج ثعٍٛح ؽذ٠ذ ف١ظ صٕضخخ ١٘تٗ صأع١ٗ صضٌٛٝ ثالعضّجع ٌّخضٍف هٛثةف 

ز ف١جغضٗ ، عُ ٠ؼشك ٌالعضفضجء ثٌؾؼخ ،فضٝ ٠أصٟ ثٌذعضٛس دجٌضٛثفك د١ٕٙج ،عُ صضٌٛٝ ٘زٖ ث١ٌٙت

ػٍٝ ؽ١ّغ أفشثد ثٌؾؼخ ،ِّٓ ٌُٙ فك ثٌضق٠ٛش ،ٚدزٌه ٠ىْٛ  ثٌؾؼخ ٘ٛ ثٌزٞ ِٕـ ٔفغٗ 

 (8)ٚع١مٗ ثٌذعضٛس
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 115،ؿ

 ٠ٕج٠ش ٔضجةؼ(،دقظ ِٕؾٛس ػٍٝ ٠ٚى١ذ١ذ٠ج ثٌّٛعٛػز ثٌقشر، ِقذس عجدك69)عٛسر -6

دقظ ِٕؾٛس ػٍٝ ؽذىز ثالٔضشٔش ثؽضّجػ١ز ،111ػذثٌٗ 111د٠ّمشثه١ٗ ٠111ٕج٠ش فش٠ٗ ١ِٛ٠69جس عٛسٖ  -7

 ، ػٍٝ ثٌشدو97ؿ،68/6/6111

.eg/newvr/arm/25day.pdfwww.sis.gov 

، ِقذس عجدك ٠6111ٕج٠ش 69ػٍٟ ٌٛص، دٚس ثٌّؤعغز ثٌؼغىش٠ز ثٌّقش٠ز فٟ عٛسٖ ٠جعش ِقّذ  -8

 117،ؿ



 

فذشث٠ش دؼذ ١ِٛ٠ٓ ِٓ صٕقٟ ثٌشة١ظ فغٕٟ ِذجسن ػٓ ثٌقىُ ثػٍٓ  ثٌّؾٍظ 17ٚفٟ   -7

ثألػٍٝ صؼط١ً ثٌؼًّ دجٌذعضٛس ٚفً ِؾٍظ ثٌؾؼخ ٚثٌؾٛسٞ ٚل١جَ دٛثؽخ صّغ١ً ِقش فٟ 

دمٛث١ٔٓ خالي ثٌفضشر ثالٔضمج١ٌز ،ٚصى١ٍف ٚصثسٖ ثفّذ  ٚثفذثس ِشثع1ُ١ثٌذثخً ٚثٌخجسػ 

ثألػّجي فضٝ صى١ٍف ٚصثسٖ  شؽف١ك ثٌضٟ فٍفش ث١ّ١ٌٓ لذً سف١ً ِذجسن دأ٠جَ ل١ٍٍٗ دضغ١١

ثخشٜ ؽذ٠ذٖ ،ٚثوذ ثٌّؾٍظ فٟ د١جٔٗ ثٔٗ ١ٌظ دذ٠ال ػٓ ثٌؾشػ١ز ثٌضٟ ٠ضطٍغ ػ١ٍٙج ثٌؾؼخ 

الي ثعضفضجء د٠ّمشثهٟ ،ٚأوذ ثْ ثٌقىُ فٟ ثٌّغضمذً ٚٚػذ دذعضٛس ؽذ٠ذ ٠مشٖ ثٌؾؼخ ِٓ خ

ثٌؼغىشٞ ،عٛف ٠غضّش ٌغضٗ ؽٙٛس فمو ثٚ فضٝ ثالٔضٙجء ِٓ ثالٔضخجدجس ثٌذشٌّج١ٔز 

  (1) ٚثٌشةجع١ز

 اىى انرؼذّالخ انذسرٌسّح  -4

٠ٕج٠ش  69،فٟ ثػمجح عٛسر 6111ِجسط  18ٔظُ ثٚي ثعضفضجء دعضٛسٞ فٟ ِقش ٠َٛ     

(ثٌخجفز 19ػٍٝ ػذٖ ِٛثد ِٓ ثٌذعضٛس ٟٚ٘ ثٌّجدر ) ،صالٖ ثالعضفضجء ػٍٝ ثٌضؼذ٠الس

(ثٌخجفز دأعٍٛح ثٌضشؽـ ٌشةجعز :1دؾشٚه ثٌضشؽـ ٌشةجعز ثٌؾّٙٛس٠ز ،ٚثٌّجدر )

(ثٌخجفز 55(ثٌخجفز دفضشٖ ٚال٠ز ثٌشة١ظ ٚثٌضؾذ٠ذ، ٚثٌّجدر )11ثٌؾّٙٛس٠ز ،ٚثٌّجدر )

ٗ ػن٠ٛٗ ً فٟ فق(ثٌخجفز دجٌفق87ػٍٝ ثالٔضخجدجس ثٌضؾش٠ؼ١ز ، ٚثٌّجدر ) فدجألؽشث

(ثٌخجفز دضؼ١ٓ ٔجةخ ٌشة١ظ ثٌؾّٙٛس٠ز ،ٚثٌّجدر 178ٔٛثح ِؾٍظ ثٌؾؼخ ،ٚثٌّجدر  )

 ح(ثٌخجفز دّىجفقٗ ثإلس٘ج118(ثٌخجفز دئػالْ فجٌٗ ثٌطٛثسا ٚثٌغجء ثٌّجدر )185)

ٚوجٔش ٔض١ؾز ثالعضفضجء ِج 1دأفىجَ ػجِٗ ٚثٔضمج١ٌٗ  (ثٌخجفز158،ٚثمجفٗ فمشٖ أخ١شٖ ٌّجدٖ )

،ٔغذٗ ثٌز٠ٓ فٛصٛث )ٔؼُ( 6111ِجسط 61ثٌٍؾٕز ثٌؼ١ٍج ٌالٔضخجدجس فٟ ٠َٛ أػٍٕضٗ 

%(، دؼذ ثػالْ ٔض١ؾز ثالعضفضجء دجٌّٛثفمز ،أػٍٓ 66,5%(،ٚثٌز٠ٓ فٛصٛث )ال( )11,6)

ثٌّؾٍظ ثالػٍٝ ٌٍمٛثس ثٌّغٍقز ػٓ ثػضضثِٗ ثفذثس ثػالْ دعضٛسٞ ٠ٕظُ ثٌؼًّ فٟ 

ّجْ ؽذ٠ذ٠ٓ ٚلذ ثفذس ثالػالْ ثٌذعضٛسٞ فٟ ثٌّشفٍز ثالٔضمج١ٌز فضٝ ثٔضخجح سة١ظ ٚدشٌ

ثْ ثٌغٛسر ثفذعش صغ١١شث فٟ ِٛثلف ثٌّٛثهٓ ثٌّقشٞ ثٌزٞ وجْ ٠خؾٝ (6)6111ِجسط 71

ثٌغٍطز فمذ وغشس فجؽض ثٌخٛف ٌذ٠ٗ ،فأفذـ ٠ؼذش ػٓ آسثةٗ دْٚ صشدد ٚدطش٠مٗ ٚثمقٗ 

دّقش ٌّشفٍٗ فٟ دؼل ثالف١جْ ٚفضقٗ فٟ أف١جْ ثخشٜ ِّج عجُ٘ فٟ عٍذ١جس وغ١شٖ دفؼش 

٠ّٚىٓ ث٠ؾجص ث٠ؾجد١جس ثٌغٛسر ٟ٘ ثٌضخٍـ ِٓ ثٌٕظجَ ٚسِٛصٖ ٚثخضفجء 1غج٠ٗ فٟ ثٌقغجع١ز 

ؽٙجص ثِٓ ثٌذٌٚز ٚصٚثس ثٌفؾش ٚثهالق عشثؿ ثٌّتجس ِٓ ثٌغؾٕجء ثٌغ١جع١١ٓ ،ِٕٚـ فش٠ٗ 

صؾى١ً ثالفضثح ٚثٌؾّؼ١جس ٚثفذثس ثٌققف ٚثٌفنجة١جس ِٕٚـ ثٌقش٠ز ٌٍٕمجدجس ث١ٌّٕٙز 

 (7) 1ٓ ؽذ٠ذ دؼذِج  ثٔضفنش وٛثدس٘ج ث١ٌّٕٙزفٌٛذس ِ
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-http://www.marocdroit.com/%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9             

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1

%82%d8%b9_r16.html  
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 انًثحث انثانث

  ّناّش 25دًس يٌاقغ انرٌاصم االخرًاػِ فِ انرفاضح 

٠ٚٛص١ٛح (،دٚسث وذ١شث فٟ  ٌؼذش ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ ِٚٓ ثّ٘ٙج ،)ف١غذٛن ٚص٠ٛضش    

،ٚثهجفش دجٌشة١ظ ثٌّقشٞ "ِقّذ ٠6111ٕج٠ش  69ثالفذثط ثٌّقش٠ز ثٌضٟ  ثٔطٍمش فٟ 

٠ِٛج ٚوجٔش صمَٛ دجٔضمجد فغجد ثٌٕظجَ ثٌّقشٞ ٚأؽٙضصٗ ثال١ِٕز 15فغٕٟ ِذجسن" فٟ 

ٚعٕضٕجٚي فٟ ٘زث ثٌّذقظ ّٔجرػ ِٓ ِٛثلغ 1ٚثصؾٙش ٌٍذػٛر ثٌٝ ثٌّظج٘شثس ٚصٕظ١ّٙج

ً ثالؽضّجػٟ ثٌضٟ وجْ ٌٙج دٚس فٟ ٘زٖ ثالٔضفجمز ٚخقجةـ ١ِّٚضثس ِٛثلغ ثٌضٛثف

 ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ  

 انًطهة االًل 

 :نًارج ين يٌاقغ انرٌاصم االخرًاػِ ًدًسىا فِ االنرفاضح

ؽىٍش ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ ِغً "ف١غذٛن" "ٚص٠ٛضش" "٠ٚٛص١ٛح" فٍمٗ ٚفً د١ٓ    

٠ؾشٞ فٟ ثٌؾجسع ِٓ أفذثط ٚد١ٓ ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٟ ٠ضُ صٕجلٍٙج ػذش ِٛثلغ ثٌضٛثفً  ِْج وج

ِٚٓ ٚعجةً ثالصقجي ثٌضٟ  (1)1ثالؽضّجػٟ ،ِٚٓ عُ ٔمٍٙج ثٌٝ ٚعجةً ثالػالَ ثٌؼشد١ز ٚثٌؼج١ٌّز

 ٠ٕج٠ش ٟٚ٘ 69ٌؼذش دٚسث ِّٙج فٟ ثٔضفجمز 

 : Facebook كاًال: انفْس تٌ

ؽذىٗ ثالٔضشٔش ٠غجػذ ثألؽخجؿ ػٍٝ ثالصقجي دجألخش٠ٓ  ٘ٛ أؽٙش ِٛلغ ثٌىضشٟٚٔ ػٍٝ   

وجْ ِؾشد فىشٖ دغ١طز ٌٍضٛثفً ثالؽضّجػٟ ٚثٌضشف١ٗ  نِؾجٔج ، ٠ذذٚ ثْ ِٛلغ ثٌف١ظ دٛ

،ٌٚىٓ ِغ ِشٚس ثٌغٕٛثس دخً لطجػجس ثلضقجد٠ز ٚثخشٜ ع١جع١ز، ٚدؼذ ثٔذالع ؽشثسٖ 

جْ الػذج أعجع١ج دجٌضأع١ش ػٍٝ ثٌغٛسر ثفذـ رث هجدغ ع١جعٟ ٚوجْ ٌٗ أعش دجسص ف١ٙج، ف١ظ و

وجفٗ ؽشثةـ ثٌّؾضّغ ٚخجفٗ ػٍٝ ؽش٠قٗ ثٌؾذجح ٚلذ صقٛي ثٌّٛلغ ِٓ ِىجْ ٌؼشك 

 (6)ثٌقٛس ثٌؾخق١ز ٚثٌضٛثفً ِغ ثالفذلجء  ٚثٌؼجةٍز ثٌٝ لٕجٖ صٛثفً د١ٓ ثٌّؾضّؼجس 
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غضٖ ، -ثالعال١ِزِٙج فجٌـ عجق هللا ،دٚس ثالػالَ ثٌؾذ٠ذ فٟ ثٌغٛسثس ثٌؼشد١ز ،و١ٍٗ ث٢دثح ، ؽجِؼٗ  -1

  ،ػٍٝ ثٌشدو6117،68/6/6111أوضٛدش،8ثٌؾّؼز 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=66&ved=0a

-hUKEwi

3A%2F%2Fmahai92O6JzSAhVEOxoKHXe5BDQ4PBAWCD0wBQ&url=http%

-saqallah.blogspot.com%2F2013%2F10%2Fblog

post.html&usg=AFQjCNFe5M7iZhazjtje6XoXGeafyUphLQ 

ؽذثْ ٠ؼمٛح خ١ًٍ أدٛ ٠ؼمٛح ،أعش ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ ػٍٝ ثٌٛػٟ ثٌغ١جعٟ دجٌمن١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز  -6

س ثٌؼ١ٍج ،ؽجِؼٗ ثٌٕؾجؿ ثٌٛه١ٕز ،ٔجدٍظ ٌذٜ هٍذٗ ؽجِؼٗ ثٌٕؾجؿ ثٌٛه١ٕز ، سعجٌٗ ِجؽغض١ش، و١ٍٗ ثٌذسثعج

 71َ،ؿ6119،فٍغط١ٓ،



 

ثإلٌىضش١ٔٚز ِٚغ١شث ٌؼشك ثألفىجس ثٌغ١جع١ز ٚصى٠ٛٓ صؾّؼجس ع١جع١ز ثٌىضش١ٔٚز ،ٚوزٌه  

ٌضقذـ لٕجٖ صٛثفً  صغ٠ٛم١ز ثعجع١ز صؼضّذ٘ج ثالالف ِٓ ثٌؾشوجس ثٌىذشٜ ثٌضٛثفً ِغ 

 ؽّٙٛس٘ج ، 

،ٚثٌزٞ عشػجْ ٠6111ٕج٠ش 69ٚثٌذػٛر ١ٌَٛ ثٌغنخ فٟ  ٚلذ ٌؼذش دٚسث وذ١شث فٟ ثٌقؾذ    

ِج صقٛي ثٌٝ عٛسٖ ػجسِٗ دفنً ٘زٖ ثٌؾذىجس  أ٠نج ثٌضٟ صُ ثٌذػٛر ِٓ خالٌٙج ثٌٝ ٠َٛ 

،ثٔضؾشس دػٖٛ د١ٓ ثٌؾذجح ػٍٝ ِٛلغ ٠6111ٕج٠ش 69فمذً عٛسٖ ٠6111ٕج٠ش65ثٌغنخ فٟ  

ٚصثسٖ ثٌذثخ١ٍز، صقش ؽؼجس ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ "ف١ظ دٛن "ثٌٝ ِظج٘شٖ وذشٜ أِجَ ِمش 

ثٞ وجْ ٘ٛ ثٌّقشن ثألعجعٟ ٚثٌشة١غٟ ٌٍغٛسر ثٌضٟ فضقش ف١ٙج ففقجس ( 1)"فؼٍضٙج صٛٔظ "

ن ٔٛثسٖ فؤثد ٔؾُ  ُفٟ وال ثٌذٍذثْ دجعُ خجٌذ عؼ١ذ فٟ ِقش، ٚدشص ٔؾطجء ػشفٛث دأعّجةٙ

 (6)ٚثةً غ١ُٕ ٚأعّجء ِقفٛظ

 :twitterثانْا : ذٌّرش 

ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ثالِش٠ى١ز ، ٠ٚغضط١غ ثٌؾخـ ثالؽضشثن ف١ٗ ِٓ خالي فٟ  :611دذث ػجَ    

صغؾ١ً د١جٔجصٗ ١ٌقذـ ٌذ٠ٗ ففقٗ ػٍٝ ثٌّٛلغ، ٠ٚض١ـ ثٌّٛلغ ثٌضٛثفً ِغ ثالخش٠ٓ ِٓ خالي 

فشف صغّٝ ص٠ٛش أٚ صغش٠ذثس ِأخٛرر  ِٓ فٛس  181 صوضجدٗ سعجةً لق١شٖ ال صضؾجٚ

ث ثٌٕٛع ِٓ ثٌضذ٠ٚٓ ،ثٌٝ ٘ز ٌؾذجح ثٌّقش١٠ٓ ػٍٝٚثصدثدس ػذٜٚ ص٠ٛضش ٚثلذجي ث 1ثٌؼقجف١ش 

ِغضخذ١ِٓ ، ٚدٍغ أػٍٝ ػذد ٌٍضغش٠ذثس فٟ ِقش ٠َٛ 718أٌفج 171ٚأْ ٚفً ػذدُ٘ ثٌٝ 

ثْ ٌّٛلغ  (7)ثٌف صغش٠ذٖ 79صٕقٟ ثٌشة١ظ ثٌّخٍٛع فغٕٟ ِذجسن ، ف١ظ أهٍك ثٌّقش٠ْٛ 

٠ٕج٠ش،ف١ظ دذث ثٌٕجؽطْٛ ثٌّقش٠ْٛ ِٚغضخذِٛ ص٠ٛضش 69(دٚسث دجسصث فٟ أفذثط )ص٠ٛضش

ثالفذثط  ٠ٕج٠ش( ٌض١ّض ثٌضغش٠ذثس )صذ٠ٕٚجس  ص٠ٛضش ( ثٌّشصذطز69فٛي ثٌؼجٌُ دجػضّجد ثٌغّٗ )

ػٍٝ ٚعجُ٘ ثالػضّجد ػٍٝ صٍه ثٌغّٗ فٟ ٔؾش أخذجس ِظج٘شثس ١ِذثْ ثٌضقش٠ش  1ثٌّقش٠ز 

ثالؽضّجػٟ ٚلٛصٗ  َثالػالَ ثٌؼشد١ز ٚثٌغشد١ز، ٕٚ٘ج دشص أعش ثألػال ص٠ٛضش ِٚٓ عُ ػٍٝ ٚعجةً

٠ٕج٠ش ٌؼذٖ أ٠جَ ٌىٓ )ؽشوٗ غٛغً(ٚلفش  65ثٌٝ فظش ِٛلغ ص٠ٛضش ٠َٛ  زدجإلمجف (8)ثٌفجػٍز 

ثٌٝ ؽجٔخ ثٌّضظج٘ش٠ٓ ثٌّقش٠ٓ، ٚأهٍمش خذِٗ صض١ـ ثعضخذثَ ص٠ٛضش سغُ فظشٖ ٚدذْٚ 

١ج ١ٌضقً دٗ ثٌّقش٠ْٛ ٠ٚضشوٛث سعجةً فٛص١ٗ صضقٛي ٚفشس سلّج ٘جصف رثصقجي دجألٔضشٔش، ث

 (9)صٍمجة١ج ثٌٝ سعجٌٗ ِىضٛدٗ ػٍٝ ص٠ٛضش 
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(عٛسٖ 1ؽش٠ف دس٠ٚؼ ث١ٌٍجْ ،ثٌؾذىجس ثالؽضّجػ١ز ٚفٕجػٗ ثٌغٛسثس ثٌّقش٠ز ) .1

ػٍٝ ؽذىٗ ثٌّؼٍِٛجس )ثالٔضشٔش(ػٍٝ ،ِؾٍٗ ثٌذٛثدز ٠68/6/6111ٕج٠ش،69

 www.albawabhnews.com/26126ثٌشثدو

 ِٙج فجٌـ عجق هللا ،دٚس ثالػالَ ثٌؾذ٠ذ فٟ ثٌغٛسثس ثٌؼشد١ز ،ِقذس عجدك .6

ٍٗ ثٌضغش٠ذٖ ثٌّقش٠ز، دقظ ِٕؾٛس ػٍٝ ؽذىٗ ثٌّؼٍِٛجس )ثالٔضشٔش(،ِؾ11عٛسٖ ص٠ٛضش .7

       www.aljazeera.net/programs/infocus/11/12/2013،ػٍٝ ثٌشثدو68/6/6111ثٌؾض٠شر،

ثدشث١ُ٘ دؼض٠ض، دٚس ٚعجةً ثالصقجي ثٌؾذ٠ذر فٟ ثفذثط ثٌضغ١١ش ثٌغ١جعٟ فٟ ثٌذٍذثْ ثٌؼشد١ز، ِؾٍٗ ثٌؼشد١ز  .8

 118ؿ، 6111، 71ٌٍؼٍَٛ ثٌغ١جع١ز ،د١شٚس ،ثٌؼذد

، ِقذس 6111دسثعز فجٌٗ ِقش دؼذ –ػالء ػّش ِقّذ، ٚعجةً ثالصقجي ٚفٕغ ثٌمشثس ثٌغ١جعٟ  .9

 111عجدك،ؿ

http://www.albawabhnews.com/26126


 

 :YouTubeثانثا :ٌّذٌْب 

٘ٛ ِٛلغ ٠ٚخ ِؼشٚف ِضخقـ دّؾجسوٗ ثٌف١ذ٠ٛ، ٠غّـ ٌٍّغضخذ١ِٓ دشفغ ِٚؾج٘ذٖ    

ِٚؾجسوٗ ِمجهغ ثٌف١ذ٠ٛ دؾىً ِؾجٟٔ ،٠ٚغضخذَ صم١ٕٗ ثألددٟ فالػ ٌؼشك ثٌّمجهغ 

ِقضٜٛ ثٌّٛلغ ٠ضٕٛع د١ٓ ِمجهغ ثالفالَ ،ٚثٌضٍفض٠ْٛ ، ٚثٌّٛع١مٟ ،ثٌف١ذ٠ٛ ثٌّٕضؼ  1ثٌّضقشوز

ثٌٛفٛي الصفجل١ٗ ٌؾشثء ثٌّٛلغ Googleأػٍٕش ؽشوٗ :611ِٓ لذً ثٌٙٛثٖ ،فٟ أوضٛدش 

ٌُٚ ٠غخ دٚس ٠ٛص١ٛح (1)١ٍِجس ٠ٛسٚ 1، 71ي١ٍِجس دٚالس أِش٠ىٟ ،أٞ ِج ٠ؼجد9:,1ِمجدً 

ثن ثٌٕجؽطز ثٌّقش٠ز "أعّجء ِقفٛظ" زفمذ ٔؾشس آٔ ٠1ٕج٠ش69فٟ ثٌذػٛر ثٌٝ ِظج٘شثس 

ٚٚؽٙش ِقفٛظ 1ثٌضظج٘ش ف١ذ٠ٛ ػٍٝ ثٌّٛلغ ٔجؽذس ف١ٗ ثٌّقش١٠ٓ ثالعضؾجدز ٌذػٛثس

سعجٌضٙج ػذش ٠ٛص١ٛح لجةٍٗ "ٌٛ وجْ ٌذ٠ٕج دم١ٗ وشثِٗ ،ٚأسدٔج ثٌؼ١ؼ وأٔجط ػجد١٠ٓ ػ١ٍٕج أْ 

ٔؾقش ٚعجةً ثٌضٛثفً   (6)٠ٕج٠ش ٌٍّطجٌذز دقمٛلٕج"69ٕٔضي ثٌٝ ١ِذثْ ثٌضقش٠ش فٟ 

ثالؽضّجػٟ فٟ صؾّغ ِال١٠ٓ ثٌّضظج٘ش٠ٓ فٟ ١ِذثْ ثٌضقش٠ش ٚفٟ ِٕجهك ثخشٜ ،ٚثْ ثؽٙضٖ 

ثٌؾشهز ٚثالِٓ لجِش دضؼشك ٌّضظج٘ش٠ٓ ٕٚ٘ج لجِش ٚعجةً ثالػالَ ثالؽضّجػٟ دٕؾش ثخذجس 

لجَ  صٍه ثٌّٛثؽٙجس ٚث٠قجٌٙج ثٌٝ ثٌؼجٌُ ٚػٕذِج ثدسن ٔظجَ ِذجسن خطٛسر ٚعجةً ثالصقجي

 دمطغ ؽذىجس ثالصقجي 

 :ساتؼا :انشيٌص ًانشؼاساخ

ثْ ثٌّضأًِ ٌألفذثط ثٌّقش٠ز ٠ذسن ثٔٙج صقشوش دشِض٠ٗ ثٌضؼذ١ش ػٓ ففقجس ث٠ٌٛخ، ثٞ    

ثٌضؼذ١ش ٟ٘ ثٌقٛس ٚثٌؾؼجسثس ثٌضٟ صضقشن ػٍٝ ثٌّضق١ٍٓ دجٌغجفز ثالفضشثم١ز ٚثٌٛثلؼ١ز، 

سفُ ثالٔضشٔش ٚػذشس ػٓ ثٌٛثلغ  فجْ ثٌؾؼجسثس ثٌضٟ صقشن دٙج ثٌّضظج٘ش٠ٓ ٌٚذس ِٓ

٠ٓ صُ صؼذتضُٙ ٌّؾجسوٗ فٟ ثالٔضفجمز  سفؼٛث فٛسُ٘ ١ٌقً  ِقٍٙج ثٌؼٍُ زٌّؼظُ ثٌ ثٌؾخقٟ

ٌه ٌؼذش ثٌقٛس ث١ٌّذث١ٔز ثٌضٟ ثٌضمطٙج ثٌّضظج٘شْٚ زٚو ٠1ٕج٠ش69ثٌّقشٞ ِققٛدج دىٍّٗ

ٌه دؼل زثٌف١ظ دٛن ٚوِٓ ١ِذثْ ثٌضقش٠ش دٚسث فٟ ػ١ٍّٗ ثٌقؾذ، ٚصذجدٌٗ ثٌّضفجػٍْٛ ػذش 

ِمجهغ ثٌف١ذ٠ٛ ثٌضٟ عؾٍٙج ثٌّضظج٘شْٚ فٟ ١ِذثْ ثٌضقش٠ش عجّ٘ش فٟ صقش٠ه ِؾجػش 

 (7)ثٌؾّج١٘ش ٚثٌضؼذتز ٚثعضّشثس٠ٗ صؾؾ١غ ثٌقؾٛد ٌٍٕضٚي ثٌٝ  ثٌّٛثلغ 
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ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ فٟ صؾى١ً ثٌٛػٟ ثٌغ١جعٟ، سعجٌٗ ِجؽغض١ش، و١ٍٗ سأفش ِٕٙذ ػذذ ثٌشصثق ،دٚس ِٛثلغ  .1

   18َ،ؿ6117ثألسد١ٔز،  ءث٢دثح ٚثٌؼٍَٛ ،ؽجِؼٗ ثٌذضشث

أفّذ فٛصٞ ،ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ صأع١ش٘ج ٚو١ف فٕؼش ثٌغٛسر ثٌّقش٠ز، ِضجؿ ػٍٝ ؽذىٗ ثٌّؼٍِٛجس  .6

 ثٌذ١ٌٚز )ثالٔضشٔش (،ػٍٝ ثٌشثدو 

post_7334.html-azine.blogspot.com/2012/08/bloghttp://alhiwarmag 

، ِقذس 6111دسثعز فجٌٗ ِقش دؼذ –ػالء ػّش ِقّذ، ٚعجةً ثالصقجي ٚفٕغ ثٌمشثس ثٌغ١جعٟ  .7

 111-111عجدك،ؿ



 

 :خايسا :ذطثْقاخ قائًو ػهَ االدًاخ انًحًٌنح انًخرهفح 

ٌه ثٌٛعجةً ثٌضم١ٍذ٠ز زو١ز ٚثٌّغجػذثس ثٌشل١ّز ثٌؾخق١ز ٚغ١ش٘ج ٚوزِٕٚٙج ثؽٙضٖ ثٌٙجصف ثٌ

ثػجس ٚثٌشثِؼ " ثٌضٟ رِغً ثٌشثد٠ٛ ٚثٌضٍفض٠ْٛ "ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ ٌٍمٕٛثس ٚثال

 (1)ثم١فش ث١ٌٙج ١ِضثس ِغً ثٌضفجػ١ٍز ٚثٌشل١ّز ٚثالعضؾجدز ٌٍّطجٌخ 

 :سادسا :االػالو 

فضٝ دْٚ ثْ ٌؼذش ٚعجةً ثالػالَ دٚسث ٘جِج ٚوذ١شث فٟ صقف١ض ٚصٛؽ١ٗ ثٌّقش١٠ٓ ٌٍغٛسر    

٠خٍٛ ِٕٙج ثٞ ِٕضي  دٌه دؾىً ِذجؽش ٚفش٠ـ، ٠ىفٟ أْ صٕمً ثٌفنجة١جس ثٌضٟ ال ٠ىجزصٕجدٞ د

فٛسٖ ثٌؾّج١٘ش ثٌغجمذز فٟ ثٌؾٛثسع  ثٌضٟ صٕجدٞ دئعمجه ثٌٕظجَ ِٚٓ أدشص ٚعجةً ثالػالَ 

ثٌضٟ وجْ ٌٙج دٚسث ٘جِج ِٚذجؽشث فٟ ثٔطالق ثٌغٛسر ثٌّقش٠ز ٚصقجػذ٘ج فنجة١ز ثٌؾض٠شر 

عُ ٌؾجس ثٌٝ ثٌغ١جعز ٔفغٙج فٟ ٔمً  1ثٌضٟ وجٔش صٕمً أفذثط ثٌغٛسر ثٌضٛٔغ١ز دؾىً ِذجؽش

ثٌقذط ثٌغٛسٞ ثٌّقشٞ ٌٍّؾج٘ذ٠ٓ ،دً ثٔٙج أهٍمش لٕجٖ خجفٗ دّقش دؼذ ثٌغٛسر عّضٙج لٕجٖ 

ٌه ٌالػضذثء ٚثالغالق فٟ ِقش ٌىٕٙج  ثعضّشس رٚصؼشمش ػٍٝ ثعش 1ثٌؾض٠شر ِذجؽش ِقش

 (6)ذش ِشثع١ٍٓ وجٔٛث ٠قٛسْٚ دجعضّشثس ِٓ ١ِذثْ ثٌضقش٠شفٟ ٔمً ثألفذثط ػ

 

 انًطهة انثانِ 

 خصائص ًيًْضاخ يٌاقغ انرٌاصم االخرًاػِ 

 

صضقف ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ دّؾّٛػٗ ِٓ ث١ٌّّضثس ٚثٌخقجةـ ثٌضٟ ص١ّض٘ج ػٓ 

ثٌخقجةـ  غ١ش٘ج ِٓ ثٌّٛثلغ ثالخشٜ ؛ف١ظ ثوضغذش ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ ٘زٖ

ٚث١ٌّّضثس ِٓ ثٌغّجس ٚث١ٌّّضثس ثٌخجفز دضم١ٕجس ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ ٠ٌٍٛخ ػجِٗ ، ٚدغّجس 

ٚخقجةـ ؽذىجس ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ خجفز ،فؾؼٍش ِٓ ثٌّغضخذَ ِٕضؾج  ٌٍّقضٜٛ  

 ِٚؼذٌز، وّج أصجفش ٌٗ فٟ 
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و١ٍٗ -،دٚس ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ فٟ ثٌضغ١١ش/ِذخً ٔظشٞ ،ؽجِؼٗ دغذثددؾشٜ ؽ١ًّ ثٌشثٚٞ  .1

 :8َ، ؿ6116 ،15ثالػالَ، ثٌؼذد

٠ٕج٠ش وجْٔٛ عجٟٔ ثٌّقش٠ز ػٍٝ ثٌمن١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز ،ِقذس عجدك، 69ظجفش فٛثص ٠ٛعف ؽذش، أعش عٛسٖ .6

 68ؿ



 

ضخذَ ِٓ ٞ أػذٖ ثالخشْٚ ،وّج ِىٕش وً ِغزثٌٛلش ٔفغٗ ثٌّؾجسوز فٟ ثٌّقضٜٛ ثٌ 

ٌه ثٌقفقز ٠ؾج٘ذٖ ثالفذلجء فٟ ثٌٛلش ٔفغٗ، فؼجٌُ رػٍٝ  ٗثٌّغجّ٘ز دّج ٠ؾجء، ِٚج ٠ىضذ

ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ غ١ش  وغ١شث فٟ ثعٍٛح  ثٌضٛثفً ٚثٌّؼشفز ٚهش٠مٗ ػشمٙج ،ٚؽؼً 

 (1)ثالٔغجْ فٟ ثؽضّجع ِغضّش ٚ٘ٛ فٟ غشفٗ ِٕضٌٗ 

 -: فِ انؼناصش انرانْحًين اىى يًْضاخ ًخصائص يٌاقغ انرٌاصم االخرًاػِ 

ٚ ثٌٛؽٗ ثٌٛثفذ لًٍ وغ١شث رثٌضقشس ِٓ ثٌضذؼ١ز ثالػال١ِز ثٞ ثْ ثٌضذؼ١ز ثالػال١ِز ٚثالػالَ  -1

ث ثالػالَ ٚػذَ صأع١شٖ دٗ ، ٚلذ زِٓ صأع١ش ٚعجةً ثالػالَ ٚثدٜ ثٌٝ ػضٚف ثٌؾّٙٛس ػٓ ٘

ثٌضذؼ١ز ٚدجٌضجٌٟ ِٕقش ٖ زٚفشس ثالٔضشٔش ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ ثِىج١ٔٗ ثٌضخٍـ ِٓ ٘

ثٌؾّٙٛس ثٌفشفز  ثٌٛثعؼز  ٌالهالع ػٍٝ ث٢سثء ثٌّخضٍفز ٚثٌّضمجهؼز ثف١جٔج فٟ ثٌمن١ز 

ٖ ثٌّٛثلغ فٟ ثٌضأع١ش دجٌشثٞ ثٌؼجَ زث ثٌؾؼٛس دجٌقش٠ز ٚػذَ ثٌضذؼ١ز صثد ِٓ لٖٛ ٘زثٌٛثفذر ، ٚ٘

 ٚصؾى١ً ثصؾج٘جصٗ 

ٖ ث١ٌّضر ٚثٌضٟ صخطش دٙج زثٌق١ٗ ٘عشػٗ ٚفٛس٠ٗ ثٌققٛي ػٍٝ ثٌّؼٍِٛز ِٓ ِقجدس٘ج  -6

ػ١ٍٗ فٟ ِٕظٛس ثالػالَ ِقطٍـ )فشثط  كثالٔضشٔش ِٚٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ ِج ٠طٍ

( صثدس ِٓ ِقذثل١ٗ ثٌخذش، أٚ ثٌضغط١ز ثٌخذش٠ز ،أٚ ثٌقٛسر ثٌغجدضز  Gate keeperثٌذٛثدز 

ىضٛدٗ ،أٚ ِٕمٌٛز ِٓ ث ثٌّٛلغ ،ٚثٌضٟ غجٌذج ِج صىْٛ ِز،أٚ ثٌقٛسر ثٌؼ١ٍّز ثٌّٕؾٛسر ػٍٝ ٘

ٖ ثٌّقذثل١ز صأع١ش زث ٠ّٕقٙج ِقذثل١ٗ ػج١ٌز ٌٚٙزلذً ؽخٛؿ ثٌقذط، أٚ ؽٙٛد ثٌفؼ١١ٍٓ ٚ٘

وذ١ش فٟ صؾى١ً لٕجػٗ ثٌؾّٙٛس دشأٞ ِؼ١ٓ أٚ ِٛلف ِؼ١ٓ ، ِٚٓ ٠أصٟ ثٌضأع١ش ثٌىذ١ش ثٌّضٛلغ  

ِٛلؼٗ ٠ٚضٍمجٖ ٌه صّىٓ ٌٍّشعً ثْ ٠شعً سعجٌضٗ ثٚ ٠ذظ زٚو( 6)ٌّٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ 

ثصقجٌه  عثٌّغضمذً فٟ ٚلش ل١جعٟ فٟ ثٞ ِٛلغ دجٌؼجٌُ ِجدثَ ِضقال دجٌؾذىز ،دق١ظ ال ٔالف

صِٕج أهٛي ِّج ٌٛ وجْ ثالصقجي ِغ فجعخ ٠مغ فٟ  شدقجعخ ٠مغ فٟ ثعضشث١ٌج أٔه ثعضغشل

 (  7)1ٔفظ ِذ٠ٕضه

ثالٔغجْ  ٠ٚٛؽٙٙج صؼًّ ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ  ػٍٝ صفؼ١ً ثٌطجلجس ثٌّضٛفشر ٌذٜ  -7

ٌٍذٕجء ٚثالدذثع فٟ ثهجس "صط٠ٛش ثٌمذ٠ُ" ٚثفالي ثٌؾذ٠ذ ِٓ ل١ُ ٚعٍٛن ٚص٠جدٖ ِؾجالس 

 (8)ثٌّؼشفز ٌٍؾّٙٛس، ٚثصد٠جد لذسصُٙ ػٍٝ ثٌضمّـ ثٌٛؽذثٟٔ ٚصمذٍُٙ ٌٍضغ١١ش

صّٕٟ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌّٙجسثس ٌذٜ ِغضخذ١ِٙج وّٙجسثس ثٌذقظ ٚثٌضفى١ش، ٚثٌّٙجسثس ثٌق١جص١ز  --8

 (9)ثٌمشثس ٚغ١ش٘ج  روجالصقجالس ، ٚثٌضقذط ٚثٌؼشك ٚثاللٕجع ٚثٌقٛثس ٚثٌضفجٚك ٚثصخج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ػٍٝ 6119ِجسط8، ١ِّضثس ٚخقجةـ ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ  خٍف هللا، شِقّذ ؽجد -1

   gaper/posts/713376-kenanaonline.com/users/azharثٌشدو

ِقّذ فغ١ٓ ػٍٛثْ ،دٚس ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ فٟ صفؼ١ً ثٌّؾجسوز فٟ ثالٔضخجدجس ثٌذشٌّج١ٔز  -6

 1111،ؿ:611، 88،ثٌؼذد66،سعجٌٗ ِجؽغض١ش، و١ٍٗ ثٌضشد١ز ثالعجع١ز ،ِؾٍذ6118ثٌؼشثل١ز 

ثالؽضّجػٟ فٟ صؾى١ً ثٌٛػٟ ثٌغ١جعٟ، ِقذس  سأفش ِٕٙذ ػذذ ثٌشصثق ،دٚس ِٛثلغ ثٌضٛثفً -7

 78عجدك،ؿ

 81دؾشٜ ؽ١ًّ ثٌشثٚٞ ،دٚس ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ فٟ ثٌضغ١١ش/ِذخً ٔظشٞ ،ِقذس عجدك، ؿ -8

ؽذثْ ٠ؼمٛح خ١ًٍ أدٛ ٠ؼمٛح ،أعش ِٛثلغ ثٌضٛثفً ثالؽضّجػٟ ػٍٝ ثٌٛػٟ ثٌغ١جعٟ دجٌمن١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز  -9

١ز، سعجٌٗ ِجؽغض١ش، و١ٍز ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج ، ؽجِؼٗ ثٌٕؾجؿ ثٌٛه١ٕز ٌذٜ هٍذٗ هٍذز ؽجِؼٗ ثٌٕؾجؿ ثٌٛهٕ

 78َ، ؿ6119فٟ ٔجدٍظ ، فٍغط١ٓ، 



 

 انخاذًح

سٞ فٟ زثٔفؾجسث ػٍٝ ثٌٛمغ ثٌشث٘ٓ، ٚصؤدٞ ثٌٝ صغ١١ش ؽ ثْ ثٌغٛسثس ػذش ثٌضجس٠خ صّغً     

ثٌغٛثس،  ٔٛثفٟ ثٌّؾضّغ، ٌٚٙج صأع١ش٘ج ثٌذثخٍٟ ٚثٌخجسؽٟ ، ٚأف١جٔج صؤدٞ ثٌٝ فشثع د١ٓ

ٚثٌّقجٌـ فٟ ثٌٕظجَ ثٌمذ٠ُ، ٚسدّج صققذ أسٚثؿ ثألدش٠جء، ٚصؤدٞ ٌضذ١ِش  رٚثفقجح ثٌٕفٛ

 ثٌذ١ٕز ثٌضقض١ز ٌٍذٌٚز ٚصشثؽغ ٌاللضقجد 

ثْ ع١جعٗ ثٌشة١ظ ِذجسن ، ٚثخفجلجس ٔظجِٗ فٟ ثٌضؼجًِ ِغ لنج٠ج ثٌذثخ١ٍز ٚثٌفغجد       

ثٌٕظجَ  فٟ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌمنج٠ج ثٌخجسؽ١ز ٌه عٍذ١جس زثٌغ١جعٟ ٚثالؽضّجػٟ ٚثاللضقجدٞ ، ٚو

ٚثػالْ عٛسصٗ ، ٚدؼذ خشٚػ ٖ ثٌؼٛثًِ دفؼش ثٌؾؼخ ثٌٝ ثٌخشٚػ ػٍٝ ثٌٕظجَ ز، وً ٘

ثٌؾذجح فجٚي ثٌٕظجَ ثٌم١جَ دئفالفجس إل٠مجف ثٌغٛسر ٚأفذس دؼل ثٌخطجدجس ثٌؼجهف١ز، ٌىٕٗ 

هذؼج ثؽضّجػ١ج ٖ ثالفضؾجؽجس زس ٘زٚثخ1ٞ صفؾشزٌُ ٠غضطغ ث٠مجف ثٌغنخ ثٌؾؼذٟ ثٌ

٠ٕج٠ش ِشفٍٗ ِّٙٗ فٟ صجس٠خ ِقش ثٌقذ٠ظ ثدس ثٌٝ 69ٌه وجٔش عٛسٖ زثلضقجد٠ج ٚع١جع١ج ٌٚ

صغ١١ش ؽجًِ فٟ ثٌٕظجَ ثٌغ١جعٟ ثٌّقشٞ، ِّج ثدٜ ثٌٝ ظٙٛس لٜٛ ع١جع١ز ؽجسوش فٟ 

 ثعجعٟ ف١ٙج، ثٌغٛسر ٚثٌضٟ وجْ ٌٙج دٚس 

ِٓ فًّ ثٌغالؿ ٚثٌٍؾٛء ثٌٝ ثٌؼق١جْ ٚثٌفٛمٝ ٚع١ٍٗ  زدؼذ ثْ وجٔش ثٌغٛسثس صضخ     

ِّغٍٗ ٌضغ١١ش ثالٔظّز  ثٌقجوّز ٟٚ٘ ٚع١ٍٗ ػشفٙج ثٌّقش٠ٓ فٟ عٛسثصُٙ ثٌغجدمز ثٌضٟ لجِٛث 

ثٔمالدج وذ١شث فٟ صٍه ثٌّفج١ُ٘  ٠6111ٕج٠ش ػجَ  69دٙج فٟ ثٌمشْ ثٌؼؾش٠ٓ ، ثفذعش عٛسٖ 

 ّٛجػ١ز ثالخشٜ، صقذط ِٓ ثٌضأع١ش ِج ٘ٚفجسس ٚعجةً  ثالصقجي ٚؽذىجس ثٌضٛثفً ثالؽض

ٞ ٌؼذضٗ ِٛثلغ ثٌضٛثفً زثوغش ٚثلً صىٍفز ِٓ فًّ ثٌغالؿ ثٌّجدٞ ، ثٞ ثْ ثٌذٚس ثٌ

، ؽؼٍٙج ثٌٛع١ٍز ثالٌٚٝ 6111ثالؽضّجػٟ فٟ ػ١ٍّٗ ثٌضغ١١ش ثٌضٟ ؽٙذصٙج ِقش ِطٍغ ػجَ 

ِٓ  ْزٚخ٠ٓ  ال ٠ضزثٌضٟ عضٍؾأ ث١ٌٙج ثٌؾّج١٘ش فٟ ثٌّغضمذً ٌٍٛلٛف دٛؽٗ عطٛر ثٌقىجَ ثٌ

 ثٌذ٠ّمشثه١ز ِٕٙؾج ٌُٙ فٟ ثٌقىُ 

 ًىناك تؼض االسرنراخاخ

ظج٘شر ثٌقشوجس ثالفضؾجؽ١ز ١ٌغش غش٠ذز ػٓ ثٌٛثلغ ثٌغ١جعٟ فٟ ثٌّٕطمز أْ  .1

ثٌؼشد١ز خجفز فٟ ِقش، وّج ثْ ٘زٖ ثالفضؾجؽجس وجٔش عّز ١ِّضر ٌٍق١جر ثٌغ١جع١ز 

ػٓ صٍذ١ز ثالفض١جؽجس ثٌشة١غز ثٌّقش٠ز ٚثٌغذخ ٠ؼٛد فٟ رٌه ثٌٝ ػؾض ثٌٕظجَ 

ٌٍؾؼخ ثٌّقشٞ ِٓ ؽٙز ٚفجٌز ثالعضذذثد ثٌغ١جعٟ ِٓ ؽٙز ثخشٜ ٚأخزس ٘زٖ 

 ثالفضؾجؽجس هجدؼج ثؽضّجػ١ج ثلضقجد٠ج ٚع١جع١ج.

 

ثٌٕظجَ ثٌغ١جعٟ فٟ ػٙذ ثٌشة١ظ ثالعذك ِقّذ فغٕٟ ِذجسن ثٌزٞ وجْ ٠ؼجٟٔ ِٓ  .6

قجٌز ثٌغ١جع١ز ٚصذ٘ٛس٘ج ِؾجوً ثمؼفش ؽشػ١ضٗ دجٌضذس٠ؼ، ِٚٓ ٘زٖ ثٌّؾجوً ثٌ

ٚوزٌه صم١١ذ ػًّ ثالفضثح ثٌغ١جع١ز دجٌشغُ ِٓ ػٛدر ِقش ثٌٝ ثٌضؼذد٠ز ثٌقضد١ز 

ٌىٓ ٚمغ ػذد ِٓ ثٌمٛث١ٔٓ ؽؼٍش ٘زٖ ثٌضؼذد٠ز ؽى١ٍز ، ٚدجٌضجٌٟ ؽؼٍش فضح ٚثفذ 

فٟ ثٌغٍطز  ٚ٘ٛ )ثٌقضح ثٌٛهٕٟ ثٌذ٠ّمشثهٟ( ٚٔن١ف ثٌٝ رٌه صذ٘ٛس ثٌقجٌز 



 

ش فٟ ثٌغٕٛثس ثالخ١شر ٌقىُ )ِذجسن( دجٌّمجسدز ِغ دذث٠ز صٌٟٛ ثاللضقجد٠ز دؾىً وذ١

)ِذجسن( ٌٍقىُ ، وً ٘زٖ ثالِٛس ثمؼفش ِٓ ؽشػ١ز ثٌٕظجَ ثٌّقشٞ فٟ ػٙذ 

 ثٌشة١ظ ثالعذك)ِذجسن(

ٚٔشٜ  ثْ ِقجٌٚٗ ثٌشة١ظ ثٌغجدك "ِذجسن" صّش٠ش ِخطو ثٌضٛس٠ظ ٌٚذ دشٚص فجٌٗ  .7

 الِٓ ثٌمِٟٛ ثٌّقشٞ ٌٍخطشثٌغخو ٚثٌغنخ ثٌؾؼذٟ ، ٚثٌضٟ وجٔش عضؼشك ث

 

٠ٕج٠ش ثٌّقش٠ز فذعج ِق١ش٠ج ثعش دؾذر ػٍٝ ِؾًّ ثالٚمجع  69ثٔضفجمز ٌمذ وجٔش  .8

ثٌغ١جع١ز ١ٌظ فٟ ِقش ٚفذ٘ج دً فٟ ثٌؼجٌُ ثٌؼشدٟ دأؽّؼٗ إال ثْ ٘زٖ ثٌغٛسر ٌُ صىٓ 

ِٕؼضٌز ػٓ ع١جق صطٛس ثالفذثط فٟ ِقش ثٌضٟ ؽٙذس ثفضمجٔج ع١جع١ج ٚثؽضّجػ١ج 

فٟ ثٌّظج٘شثس ٚثالػضقجِجس ٚثٌؼٕف ثٌغ١جعٟ ثٌزٞ عذك ثٌغٛسر ٚثٌزٞ  وذ١شث صّغً

دذأ ِٕز ثٚثخش ثٌمشْ ثٌّجمٟ ِشٚسث دظٙٛس فشوز وفج٠ز ٚأخٛثصٙج، ٌٚزٌه فمذ 

 1ثوضغذش ٘زٖ ثٌغٛسر ػٕذ ل١جِٙج ؽشػ١ز ٘جةٍز ٚثٌضفجفج ؽّج١٘ش٠ج وذ١شث

 

ٚثالفالؿ ٚثٌٕٙنز ، ٚلذ ٕٚ٘جن ثعذجح سة١غٟ ٌىً ثٌغٛسثس، ِٕٚٙج ِقجسدٗ ثٌفغجد  .9

 1صقممش ثسثدٖ ثٌؾؼخ ثٌّقشٞ دأعمجه ٔظجَ د٠ىضجصٛسٞ ثعضّش أوغش ِٓ عالعز ػمٛد

 

ثْ ٌٛعجةً ثالصقجي ث١ّ٘ز وذ١شٖ فٟ ِخضٍف ثٌّؾضّؼجس ثالٔغج١ٔز ، فمذ أفذقش ٘زٖ  .:

ثٌٛعجةً لجدسر ػٍٝ ثْ صىْٛ ِٛفً ؽ١ذ ٚفؼجي ٌٍّؼٍِٛجس ، ِٚغ ثٌضطٛس ثٌؼٍّٟ 

 1ٛسس ٚعجةً ثالصقجي ثٌٝ دسؽٗ ؽؼٍش ثٌؼجٌُ لش٠ٗ فغ١شٖٚثٌضىٍٕٛؽٟ صط

 

ٚعجةً ثالصقجي ثفذقش صّغً لٖٛ د١ذ ثٌؾؼٛح ثٌؼشد١ز، خجفز ِج فقً فٟ ِقش  .1

ثر ٠ّىٕٙج ِٚٓ خالي ٚعجةً ثالصقجي ثْ صؤعش ٚصغ١ش فٟ ػ١ٍّز فٕغ ثٌمشثس 

 1ٚثٌّؾجسوز ثٌغ١جع١ز

 

ثٌضٟ ؽٙذصٙج ِقش فٟ ثْ ٌٛعجةً ثالصقجي ثٌّقش٠ز دٚس ثعجع١ج فٟ ثالفذثط  .5

 ٠1ٕج٠ش69ثٔضفجمز 
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أٌمن بكر، مقدمات الثورة المصرٌة فً السٌاسة واالعالم والفن ، الجٌزة: دار صفصافة  -4
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ٌناٌر(، االسكندرٌة :مؤسسه حورس للنشر، 72عالء الدٌن سعد جاوٌش ، مصر حرة ) -3

 1م7188
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 ماجستير رسائل  -ثانيا:
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 1م6119ثٌؼ١ٍج ، ؽجِؼٗ ثٌٕؾجؿ ثٌٛه١ٕز فٟ ٔجدٍظ ، فٍغط١ٓ، 

، ٟ ثٌّقش٠ز ػٍٝ ثٌمن١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز٠ٕج٠ش وجْٔٛ عج69ٔظجفش فٛثص ٠ٛعف ؽذش، أعش عٛسٖ -4

رسالة ماجستٌر، كلٌة الدراسات العلٌا ، جامعه النجاح الوطنٌة فً نابلس ،فلسطٌن، 

 1م7184

دراسة حالة مصر بعد –عالء عمر محمد، وسائل االتصال  وصنع القرار السٌاسً  -3
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 ثٌّغشح ، ػٍٝ ثٌشدو-ٌخجِظ ثٌغ٠ٛغٟ ، ثٌشثدوِجؽغض١ش )ِٕؾٛسر(، ؽجِؼٗ ِقّذ ث
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%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d9

%88%d9%82%d8%b9_r16.htm l      
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 م.15،7187و١ٍٗ ثالػالَ، ثٌؼذد-دغذثد

ٌناٌر فً  72الشٌماء عبد السالم ابراهٌم ، العوامل الداخلٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة لثورة   -4
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http://alhiwarmagazine.blogspot.com/2012/08/blog-ػٍٝ ثٌشثدو 
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(عٛسٖ 1ؽش٠ف دس٠ٚؼ ث١ٌٍجْ ،ثٌؾذىجس ثالؽضّجػ١ز ٚفٕجػٗ ثٌغٛسثس ثٌّقش٠ز ) -5
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  ،ِقش، ػٍٝ ثٌشدو8/1/6116
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https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%

D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6

%D8%B1)(%D9%85%D8%B5 

مارتن شاٌلن ،تعزٌز وحماٌه جمٌع حقوق االنسان المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة  -88
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-ثٌغٛسثس ثٌؼشد١ز ،و١ٍٗ ث٢دثح ، ؽجِؼٗ ثالعال١ِزِٙج فجٌـ عجق هللا ،دٚس ثالػالَ ثٌؾذ٠ذ فٟ  -17

 ،ػٍٝ ثٌشدو6117،68/6/6111أوضٛدش،8غضٖ ، ثٌؾّؼز 

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

-66&ved=0ahUKEwi

i92O6JzSAhVEOxoKHXe5BDQ4PBAWCD0wBQ&url=http%3A%2

-F%2Fmahasaqallah.blogspot.com%2F2013%2F10%2Fblog

tml&usg=AFQjCNFe5M7iZhazjtje6XoXGeafyUphLQpost.h  

، دقظ ِٕؾٛس ػٍٝ ثؽضّجػ١ز111ػذثٌٗ 111د٠ّمشثه١ٗ ٠111ٕج٠ش فش٠ٗ ١ِٛ٠69جس عٛسٖ  -18

 ، ػٍٝ ثٌشدو 68/6/6111ؽذىٗ ثالٔضشٔش ، 
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