السببق ًسى البيج األبيط  ..هب بيي زذة الوٌبظشاث و ًخبئح اإلًخخبببث
بملن عبذ الشزوي فعل


فً السببع هي ًىفوبش المبدم سىف حدشي اإلًخخبببث الشئبسيت األهيشكيت لخسذيذ هي
سيخىلً صهبم الوببدسة فً الىاليبث الوخسذة هي بيي الوششسيي الشئبسييي هيج
سوهًٌ الوششر الدوهىسي و الشئيس السبلً والوششر الذيومشاغً ببسان أوببهب ،
أهب للخدذيذ للشئيس السبلً أو أى حعشف الىاليبث الوخسذة سئيسهب الدذيذ والزي
سيسول الشلن خوست وأسبعىى فً لبئوت الشؤسبء األهيشكييي هٌز ًشأة الىاليبث
الوخسذة األهيشكيت فً 1776



ٚثذأد عيبعبد إٌّبظشاد اٌؼٍٕيخ فيّب ثيٓ اٌّشؽؾيٓ ثبٌظٛٙس ثؼذ صيبدح دٚس اإلػالَ ف ٝاٌٛاليبد
اٌّزؾذح وٛعيٍخ دػبئيخ ػٍ ٝاٌقؼيذ االٔزخبث ٝف ٝأٚاعو اٌمشْ اٌؼؾشيٓ ٚ ،وبٔذ أٚي إٌّبظشاد رٍه
اٌز ٝػمذد ثيٓ اٌّشؽؼ اٌغّٛٙس ٜآٔزان سيزؾبسد ٔيىغ ٚ ْٛاٌّشؽؼ اٌذيّمشاه ٝع. ْٛف  .ويٕيذٜ
ػبَ ٌ 1960ززٛاٌ ٝإٌّبظشاد فيّب ثؼذ ؽزٚ ٝلزٕب اٌؾبٌ ٝوٛعيٍخ ٌذؽل ِٙٚبعّخ إٌّبفظ  ٚوٛعيٍخ
ٌإللٕبع ٚػشك اٌجشاِظ االٔزخبثيخ  .أٚثبِب ٚس ِٕٝٚخبمب صالس ِٕبظشاد ٘بِخ ف ٝأوزٛثش اٌغبس ، ٜاألٌٝٚ
وبٔذ فِ ٝذيٕخ دٔفش ؽبمشح ٚاليخ وٌٛٛساد ( ٚغشة أٚعو ) ٚاٌضبٔيخ وبٔذ فِٛ٘ ٝؾشا فٔ ٝيٛيٛسن (
ؽشق ) ٚاألخيشح ػمذد فٚ ٝاليخ فٍٛسيذا ( عٕٛة ؽشق ) ٚرجبدي اٌطشفبْ فيٙب اآلساء ٚاٌٙغٚ َٛعيبعبد
اٌقذ ٌٚ ،ىٓ رّؾٛسد األؽبديش ف ٝأسثغ ٍِفبد أعبعيخ ٘ : ٝاٌٍّف اإللزقبدٍِ - ٜف اٌمطبػبد
ٚاٌخذِبد اإلعزّبػيخ ٚاألِٓ اٌذاخٍٍِ - ٝف اٌغيبعبد اٌخبسعيخ ٚاألِٓ اٌمٌٍٛ ِٝٛاليبد اٌّزؾذح -
ٍِف اٌطبلخ ٚؽّبيخ اٌجيئخ ( ٚئْ وبْ يمً ٔغجيب ف ٝاألّ٘يخ ػٓ اٌضالس اٌغبثمييٓ ) .



 ٚأسفشث الوٌبظشاث الثالد عي إحعبذ العذيذ هي الٌمبغ سٌىظسهب حىاليب فً ًمبغ
هسذدة وفمب للولفبث األسبع الشئيست وهً كبلخبلً :



1 -الولف

اإللخصبدي:

فيّب يزؼٍك ثأٚثبِب  ،أٚثبِب ِب صاي يؼبٔ ِٓ ٝرؾًّ ئداسرٗ رجؼبد األصِخ اٌّبٌيخ اٌؼبٌّيخ اٌز ٝمشثذ
إٌّظِٛخ اإللزقبديخ األِيشويخ ثىً رأويذ ٚ ،ؽبٚي اٌخشٚط ِٓ اٌّأصق اإللزقبد ٜثبٌؼًّ ػٍ ٝرأويذ
اٌغيبعبد اٌؾّبئيخ ٌٍٛاليبد اٌّزؾذح ٚخقٛفب فيّب يزؼٍك ثبٌمطبػبد اٌزىٌٕٛٛعيخ ٚ ،اٌؼًّ ػٍ ٝرؾميك
دفؼخ  ٚئٔؼبػ ف ٝلطبع اٌٛظبئف ثبٌؾذيش ػٓ صيبدح ػذد اٌٛظبئف ئٌ ٝاٌنؼف ٚ ،ثزأويذٖ ف ٝاٌٍّف
اإللزقبد ٜاألُ٘  -اٌنشائت -ػٍ ٝأْ األغٕيبء ِب صاي ػٍي ُٙدٚسا وجيشا فِ ٝغبػذح اإللزقبد األِيشوٝ
ػٍ ٝاٌخشٚط ِٓ ػضشرٗ اٌؾبٌيخ ٚ ،ػٍ ٝعيبعبد مشائت اٌذخً اٌّضِغ اٌغًّ فيٙب ثؾيش رزٛافك ثّب
يزٕبعت ِغ اٌذخً اٌؼبَ ٌىً فئخ ٚ ،ػٍ ٝدٚس اٌٛاليبد اٌّزؾذح ف ٝدػُ ٔؾبهٙب اإللزقبد ٜاٌخبسعٚ ٝ
ػٍ ٝدػُ ٚاٌؼًّ ف ٝعيبعبد ئػبدح اٌٙيىٍخ ٌٍمطبػبد اٌّزؼضشح ٚخقٛفب لطبػبد اٌغيبساد  * .سِٕٝٚ
ِ ،بصاي ِزّغىب ثأّ٘يخ ئٌغبء عيبعبد اٌنشائت ػٍ ٝاٌذخً ثّب يغبػذ ػٍ ٝئلزطبع مشائت أوضش ِٓ
اٌمطبع اٌؼبَ ٚ ،أينب ػٍ ٝأّ٘يخ دٚس اٌمطبع اٌخبؿ ػٍ ٝاٌؼًّ ثؾشيخ ٚرٕؾيو دٚسٖ ٚ ،ػٍِ ٝغبثٙخ
اٌغيبعبد اإللزقبديخ اٌنبسح ثبٌٛاليبد اٌّزؾذح ٚ ،وبْ ؽذيضٗ ػٓ صيبدح اإلٔفبق اٌؼغىش ٚ ٜاٌؼًّ ػٍٝ
رمٍيً ػذس اٌّيضأيخ اٌؼبِخ ٌيقً ئٌِ ٝغزٛاٖ اٌقفش ٜثؼذ  10عٕٛاد ٚ ،ؽذيضٗ أينب ػٓ رمٍيً اٌؼغش
ف ٝاٌّيضأيخ اٌؼبِخ ثذفغ ثؼل اٌجشاِظ رغبٖ ؽىِٛبد اٌٛاليبد ٚرمٍيً األؽّبي ػٍ ٝاٌؾىِٛخ اٌفيذساٌيخ
فٚ ٝاؽٕطٓ ٚ ،دػُ لطبع رقذيش اٌٛظبئف ئٌ ٝاٌخبسط ٚ ،ػٍٚ ٝػذٖ ثزؾميك أوضش ِٓ ٍِ 12يٚ ْٛظيفخ
ٚرمٍيً اإلػبٔبد ٚ ،اٌؼًّ ػٍ ٝئٌغبء اٌنشائت اٌؼمبسيخ ٚ.ؽذيضٗ ػٓ دػُ اٌمطبع اٌؼغىش ٜثبٌّضيذ ِٓ
األِٛاي ف ٝظً ػذَ ؽذيضٗ ع ِقبدس األِٛاي اٌز ٝعزغذ اٌؼغضف ٝاٌّؾقٍخ اٌؼبِخ  ،سِ ِٕٝٚب صاي
يزمذَ ػٍ ٝأٚثبِب ف ٝاٌٍّف اإللزقبدٌٚ ٜىٓ ثٙبِؼ مئيً ٌٍغبيخِ ،بصاي ِزّغىب ثبٌطجمبد اٌغٕيخ اٌزٝ
عيؼًّ ػٍ ٝرؾميك ِقبٌؾٙب ٚػذَ اإلمشاس ثمطبػبرٙب  ،أٚثبِب ػٍ ٝإٌميل ِب صاي ثؾبعخ ئٌ ٝخطبة
ئلزقبد ٜأل ٚ ٜٛئْ وبٔذ عيبعبرٗ اٌنشثيجخ عزإِٓ ٌٗ أفٛارب وجيشح ف ٝاٌمطبػبد اٌّزٛعطخ  ٚاٌزٝ
عززؾٛي ئٌ ٝس٘بْ ِب ثيٓ ٚظبئف س ِٕٝٚاٌّٛػٛدح ٚاٌغيبعبد اٌنشيجيخ اٌّخففخ .
اإلخخوبعً:



2-فيوب يخعلك ببلولف



أ -الولف الوشحبػ بمطبعبث الخأهيي اإلخخوبعً

والصسً :

أٚثبِب ٚثؼذ ئلشاس اٌىٔٛغشط األِيشو ٝثغشفزيٗ ( ِغٍظ اٌؾيٛؿ ِٚغٍظ إٌٛاة ) ٌغيبعبرٗ فيّب يزؼٍك
ثبٌزأِيٓ اٌقؾ ِٓٚ ٝصيبدح اإلٔفبق اٌفيذساٌ ٝاٌؼبَ ػٍي اٌزأِيٓ اٌقؾٌ ٝمطبػبد أٚعغ ٌٍؾؼت
األِيشوٚ ٝخقٛفب اٌّزمبػذيٓ ٚاٌّؾبسثيٓ اٌمذاِ ، ٝعيؼًّ ػٍ ٝرؾميك ئفالػ أوجش ٌمطبع اٌزأِيٓ
اٌقؾٌ ٝيظ فمو ف ٝاٌغضء اٌّزٍك ثؾمٛق ِٓ يؾٍّ ُٙلبٔ ْٛاٌشػبيخ ٌٚىٓ ثافالػ إٌّظِٛخ اٌطجيخ

أينب  * .س ِٕٝٚػٍ ٝاٌؼىظ ِٓ أٚثبِب ف٘ ٝزا اٌٍّف ِب صاي يش ٜأْ لٛأيٓ اٌشػبيخ اٌقؾيخ ِب ٘ ٝئال
خطأ فبدػ ثزؾّيً اٌّيضأيخ اٌؼبِخ أػجبءا أصمً  ٚأٔٗ يغت فٛسا ٔمً رٍه األػجبء ػٍ ٝاٌؾىِٛبد اٌّؾٍيخ
ٌٍٛاليبد اٌضالس ٚاٌخّغيٓ ٌٚ ،ىٕٗ ٌُ يمذَ خطبثب فؾيب ئٌ ٝاألِيشوييٓ اٌغيش لبدسيٓ ػٍ ٝاٌؾقٛي ػٍٝ
ػالط يزىٍف أِٛاال ثب٘ظخ ال رغطيٙب رإِٔيز ُٙاٌقؾيخ أِ ٚذاخشر ُٙئرا ِب أسادٚا اٌؾقٛي ػٍ ٝػالط فٝ
ِغزؾف ٝعيٕب ٜفٌٛ ٝط أٔغٍٛط ِضال


.ة  -فيوب يخعلك ببلوسبئل اإلخخوبعيت الوخعلمت ببلوهبخشيي ولعبيب اإلخهبض و صواج
الوثلييي :
* أٚثبِب  ٚثخٍفيزٗ اإلفشيميخ آوذ ػٍ ٝأّ٘يخ ئعزيؼبة اٌّٙبعشيٓ ف ٝاإلهبس اٌؾنبس ٜاٌؼبَ ٌٍٛاليبد
اٌّزؾذح األِيشويخ ثٛفف ثالدٖ ثأٔٙب أِخ ِٓ اٌّٙبعشيٓ ٚ ،آوذ ػٍ ٝأْ اٌٛاليبد اٌّزؾذح ِب صاٌذ ثؾبعخ
ٌّٙبعشيٓ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ اٌمطبػبد ٌذػُ رمذِٙب ئٌ ٝاألِبَ ٚ ،خـ ثبٌزوش اٌّٙبعشيٓ فِ ٝغبي "
اٌشيبميبد " ٚروش اٌشيبميبد رمشيجب ف ٝوً ِٕبظشارٗ اٌضالس ؽٛاٌ ٝػؾش ِشاد ٚ ،ػٍ ٝأٔٗ ٌٓ يزٛاْ ػٓ
اعزيؼبة اٌّٙبعشيٓ اٌّفيذيٓ ٌجالدٖ ٌٚ ،ىٕٗ عيؼًّ ػٍ ٝهشد وبفخ اٌؼٕبفش اإلعشاِيخ ف ٝأٚعبهُٙ
اٌغيش ِفيذح ػٍ ٝاإلهالق ِٛٚ ،افمزٗ ػٍِ ٝب يزؼٍك ثمنبيب صٚاط اٌّضٍييٓ ٚرأويذٖ ػٍِ ٝجذأ اٌؾشيخ
اٌؼبِخ ٚػٍِٛ ٝافمزٗ أثنب ػٍ ٝلنبيب اإلعٙبك * أِب ػٓ س ، ِٕٝٚفّب صاٌذ عيبعبرٗ رغبٖ اٌّٙبعشيٓ
غيش ٚامؾخ ف ٝظً ئوزفبئٗ فمو ثّٙبعّخ ِٕبفغٗ أٚثبِب ثأٔٗ ٌُ يمُ ثزمذيُ ِؾشٚع لبٌٔ ْٛزٕظيُ
اٌغيبعبد اٌخبفخ ثبٌٙغشح ٚلذ رٌٛيٗ اٌشئبعخ ٚ ،فيّب يزؼٍك ثمنبيب صٚاط اٌّضٍييٓ ٚاإلعٙبك فش، ِٝٚ
آوذ ػٍ " ٝؽك اٌؾيبح " ف ٝظً ٚعٛد ِٛافمخ عبثمخ ػٍ ٝرؾميك لبٔ ْٛاإلعٙبك ػٕذِب وبْ ِٕبفغب
ػٍِ ٝمؼذ ؽبوُ ٚاليخ ِبعبؽٛرظ ( ؽّبي ؽشق ) ػبَ .2002



ج -فيوب يخعلك ببألهي

اإلزخوبعً:

اٚثبِب آوذ ػٍ ٝأّ٘يخ اٌمنبء ػٍ ٝعيبعبد اٌؼٕف ٚخقٛفب ف ٝداخً اٌّذاسط اٌضبٔٛيخ ٚ ،ػٍ ٝأّ٘يخ
ِٛاعٙخ ظب٘شح ئٔزؾبس اٌؼٕف ثبعزخذاَ اٌجٕبدق اآلٌيخ اٌّؼشٚفخ ة ( ايٗ ويٗ  ٚ ) 47ػٍ ٝدساعزٗ ِغ
ٌغبْ ٔجز اٌؼٕف ٚاٌغالػ ف ٝاٌّإعغبد اٌزؾشيؼيخ ٚاٌزٕفيزيخ ويفيخ ئيمبف ظٛا٘ش اٌؼٕف ِٓ خالي
ئعزخذاَ ٘زا اٌغالػ  * .أِب ػٓ س - ِٕٝٚاٌّٙزُ ف ٝاٌغبٌت ثبٌّغبئً اإللزقبديخ ئٌ ٝؽذ وجيش  -وبْ
أؽش٘ ٚذفب فِ ٝشِبٖ ف ٝإٌّبظشح اٌضبٔيخ ػٕذِب وبْ يإيذ عبثمب ئعزخذاَ رٍه اٌجٕبدق اآلٌيخ ٌٚىٕٗ ِب
ٌجش ٚػبد أْ سفل ئعزخذاِٙب  .أْ ػبد ٚسفل رٍه ئعزخذاَ أدٚاد اٌؼٕف  .ف ٝاٌّؾقٍخ اٌؼبِخ  ،أٚثبِب
ِب صاي ِؾممب ٌزفٛلب ٍِؾٛظب ف ٝاٌٍّف اإلعزّبػ ٚ ٝاألِٓ اٌذاخٍ ٝػٍِٕ ٝبفغٗ سٚ ، ِٕٝٚاٌز ٜلذ
رٍؼت رٛعٙبرٗ اٌغيبعيخ دٚسا ف ٝئفمبدٖ ثؼل اٌمطبػبد اٌٙبِخ  ،وّب أٔٗ ِؼشك ٌخغبسح لذس وجيش ِٓ
األٚعبه اٌخبفخ ثبٌّٙبعشيٓ ِٚ ،بصاي ثؾبعخ ٌخطبة أوضش عذيخ ف ٝلنبيبٖ اإلعزّبػيخ .



 3-فيوب يخعلك بمعبيب الطبلت والوسبفظت علً

البيئت:

أٚثبِب ػًّ ػٍ ٝخٍك ِقبدس هبلخ عذيذح ٌزغبػذ ػٍ ٝرؾميك اٌزٛاصْ اٌجيئ ٝاٌّطٍٛة  ،خقٛفب ثؼذ
وبسصخ رغشة اٌضيذ اٌخبَ ِٓ ثئش ٔفطيخ ف ٝخٍيظ اٌّىغيه ٍِّٛوخ ٌؾشوخ ثيشريؼ ثزشٌٚي َٛف2010 ٝ
 ،وّب عيؼًّ ػٍ ٝدػُ لطبػبد رٌٛيذ اٌطبلخ ِٓ خالي ئعزخذاَ رٛسثيٕبد اٌشيبػ ٚاٌطبلخ اٌؾّغيخ ،
ٚػٍ ٝرٕٛيغ ِقبدس اٌؾقٛي ػٍ ٝاٌطبلخ  * .س ، ِٕٝٚآوذ ػٍ ٝأٔٗ عيؼًّ ػٍ ٝئػبدح سثو اٌخو إٌفطٝ
ثيٓ وٕذا ٚخٍيظ اٌّىغيه اٌّؼشٚف ة " ويغز " ْٛاٌّٛلٛف ِٓ لجً ئداسح أٚثبِب ٚ ،عيؼًّ ػٍٝ
اٌؾقٛي ػٍِ ٝقبدس هبلخ ِزغغذح أينب ٌ ٚ ،ىٕٗ فِٕ ٝبظشرٗ األخيشح "رؾذس ػٓ " رؾميك ئوزفبء رارٝ
ف ٝاٌّغبي إٌفط " ٝف ٝظً ِب لذ يؼشمٗ ٌخطأ ئلزقبد ٜفبدػ ف ٝظً ؽذيضٗ ف ٝثشٔبِغٗ االٔزخبثٝ
ػٓ اٌجؾش ٚاٌزٕميت ػٓ ِقبدس اٌطبلخ ف ٝاٌّؾيطيٓ األهٍغٚ ٝاٌٙبدب  .اٌّؾقٍخ اٌؼبِخ رإوذ أْ
اٌغيبعبد اٌجيئيخ ِب صاٌذ ف ٝفبٌؼ اٌّشؽؼ اٌذيّمشاه ٝأٚثبِب ٌٚ ،ىٓ ػٍ ٝاٌقؼيذ اآلخش اٌّزؼٍك
ثّقبدس اٌطبلخ  ،أٚثبِب ِب صاي ؽزسا ئٌ ٝؽذ ثؼيذ ف ٝرؼبهيٗ ِغ اٌّٛمٛع خقٛفب ثؼذ وبسصخ خٍيظ
اٌّىغيه ٚسغجزٗ ف ٝاإلثمبء ػٍ ٝػاللبرٗ ِغ اٌؾشوبد إٌفطيخ  -اٌغبمجخ ٔٛػب ِب  ِٓ -عيبعبرٗ رغبٖ
اٌمنبيب إٌفطيخ  ،أِب س ِٕٝٚلذ يغزطيغ اٌفٛص ثمطبع إٌفو ف ٝظً رّضيٍٗ أؽذ لطبػبد اٌطجمخ اٌغٕيخ
ف ٝاٌٛاليبد اٌّزؾذح ٌٚ ،ىٓ ػٍيٗ إٌظش فيّب لبٌٗ ثخقٛؿ " اإلوزفبء اٌزار ٝثبٌطبلخ ".


4-فً هلف السيبسبث الخبسخيت واألهي

المىهً :

أٚثبِب اٌزِ ٜشد عيبعبرٗ اٌخبسعيخ ثٍؾظبد ؽشعخ ٌٚؾظبد ِفبعئخ ف ٝأؽيبْ أخش ، ٜآوذ ف ٝؽذيضٗ
فيّب يزؼٍك ثبٌشثيغ اٌؼشث ٝػٓ سمبئٗ ثذػٛح اٌشئيظ اٌّقش ٜؽغِٕ ٝجبسن ئٌ ٝاٌشؽيً  ٚرشن اٌغٍطخ
فٛسا ٚػٓ سمبئٗ أينب ثبٌّّبسعخ اٌذيّمشاهيخ فِ ٝقش ِب ثؼذ يٕبيش  ،ؽزٚ ٝئْ ٚفً عٕبؽب ِؼبسمب ػزيذا
ئٌ ٝاٌؾىُ  -اٌزيبس اإلعالِ ٝػِّٛب ٚاإلخٛاْ اٌّغٍّ ْٛرؾذيذا ٚ -ػٍ ٝأّ٘يخ ئؽزشاَ اٌؾىِٛخ اٌغذيذح

رؼٙذارٙب رغبٖ ئعشائيً فيّب يزؼٍك ثبٌغالَ ثيّٕٙب ِٕز ِبسط  1979ف ٝظً سغجزٗ سؤيخ ّٔٛرعب فٝ
اٌؼاللخ ثيٓ األيذٌٛٚعيخ اٌّؾبفظخ ٚاٌذٌٚخ اٌؾذاصيخ ( رشويب ػٍ ٝعجيً اٌّضبي ) أ ٚرٛاصْ اٌؼاللخ ِغ اٌذٌٚخ
اٌّغزمشح ( ػاللخ اٌؼذاٌخ ٚاٌزّٕيخ ف ٝاٌّغشة ِغ اٌّإعغخ اٌٍّىيخ )  ،أٚثبِب رؾذس أينب ػٓ ٌجيجب
ٚػٓ ِذ ٜسغجزٗ ف ٝدػُ اٌؼٍّيخ اٌذيّمشاهيخ فيّب ثؼذ عّب٘يشيخ اٌؼميذ اٌمزافٚ ، ٝػٍ ٝأّ٘يخ
ِؾبسثخ اٌغّبػبد األفٌٛيخ فٌ ٝيجيب ٚػٍ ٝدػُ رؾميك األِٓ ٚاإلعزمشاس ٚ ،فيّب يزؼٍك ثبألصِخ اٌغٛسيخ
 ،أٚثبِب سفل أ ٜئٔضاي ػغىش ٜأِيشو ٝف ٝعٛسيخ ٌٚىٕٗ آوذ ػٍ ٝأّ٘يخ دػُ اٌّؼبسمخ اٌغٛسيخ ٌٚىٓ
ثأّ٘يخ ئخزيبسؽىً ٚهشيمخ اٌذػُ ٌألهشاف اٌغٛسيخ مذ ٔظبَ األعذ ٚ ،ػٍ ٝأْ اٌّزٕفظ اٌغٛسٜ
ٌؾضة هللا ٚئيشاْ عيى ْٛثؾبعخ ٌؾٕىخ دثٍِٛبعيخ إليمبفٗ  ٚرؼطجيٗ رّبِب  ٚ ،ثبٌؾذيش ػٓ ئيشاْ  ،آوذ
ػٍ ٝأْ أّ٘يخ اٌؼمٛثبد ثٛففٙب سادػب ٌٍغيبعبد اإليشأيخ رغبٖ رؾميك اٌؾٍُ إٌٚ ، ٜٚٛػٍ ٝأّ٘يخ
ػٛدح ئيشاْ ئٌ ٝاٌّغزّغ اٌذ ٌٝٚػٓ هشيك اٌذثٍِٛبعيخ ٌٚيظ ػٓ هشيك دثٍِٛبعيخ ئ٘ذاس اٌٛلذ ٚ ،أْ
اٌؾً اٌؼغىشِ ٜب صاي ِطشٚؽب ثؾشه اعزٕفبر اٌٛعبئً اٌغٍّيخ ٚ ،ػٓ ئعشائيً  ،آوذ ػٍ ٝعيبعبرٗ
رغبٖ " اٌقذيك اٌؼضيض ٚاٌؾٍيف األٚي ف ٝإٌّطمخ "  ٚأْ ٕ٘بن رؼبٔٚب اعزخجبساريب ثيٓ اٌطشفيٓ  ٚوزٌه
اٌفٕٚ ٝاٌؼغىش ٜف ٝلنبيب ػذح ٚ ،أْ اٌطشفبْ يؼّالْ عٛيب فِ ٝزبثؼخ األِش ف ٝعٛسيخ  ٚئيشاْ  ٚأْ
ِٙبعّخ هٙشاْ عيزُ ثبالرفبق ثيٓ ٚاؽٕطٓ ٚرً أثيت ٚ ،ػٓ اٌمبػذح ٚاٌزٕظيّبد اٌّغٍؾخ  ،أٚثبِب ِب
صاي فخٛسا ثزّىٕٗ ِٓ لزً ثٓ الدْ ٚ ،ػٍ ٝرٛعي ٗٙمشثبد لبعيخ ٌٍمبػذح  ٚاٌزٕظيّبد اٌّشرجطخ ثٙب ،
ٚػٍ ٝػٍّٗ ػٍ ٝرطٙيش اٌيّٓ  -اٌّطٍخ ػٍِ ٝنيك ثبة إٌّذة ٚ -ػٍ ٝرطٙيش اٌغبؽً ٚاٌقؾشاء ِٓ
رٕظيُ اٌمبػذح ف ٝثالد اٌّغشة اإلعالِٚ ، ٝفيّب يزؼٍك ثأفغبٔغزبْ ٚاٌؼشاق  ،أٚثبِب ِب صاي ِقشا ػٍٝ
اإلٔغؾبة ِٓ األ ٌٝٚف ٝفيف  2014ثؼذ رأديخ اٌّّٙخ ثاػذاد لٛاد أفغبٔيخ ٌٙب اٌمذسح ػٍِ ٝغبثٙخ
اٌمبػذح ٚهبٌجبْ ٚ ،ف ٝاٌؼشاق دافغ ػٓ ئٔغؾبثٗ ِٓ ٕ٘بن ثٛففٗ أٔٗ خشط ِٓ ِغزٕمغ ال يمبي مؾبٌخ
ػٓ ِغزٕمغ فيزٕبَ ٚ ،أْ اٌخشٚط رُ ثٕبءا ػٍ ٝئرفبليخ إِٔيخ أثشِذ ثيٓ اٌجٍذيٓ ف 2008 ٝيزُ فيٙب
االٔغؾبة األِيشو ٝف ٝفيف ٚ ، 2011ف ٝاٌؼاللخ ِغ سٚعيب ٚففٙب أٚثبِب ثاِىبٔيخ رؾٛيٍٙب ئٌ ٝفذيك
ٚؽٍيف ٚػٍ ٝأّ٘يخ اٌزٕغيك ِؼٙب ف ٝاٌؼًّ اٌذٚ ، ٌٝٚوزٌه ٚففٗ ٌٍقيٓ ٚاٌ ٝرُ ثؾىً ؽزس ِٓ
خالي ؽذيضٗ ػٓ اٌزطٍؼبد اٌقيٕيخ فِٕ ٝطمخ اٌٙبدب ٚػٓ عيبعبرٙب اإللزقبديخ ٚػٓ اْ اٌٛاليبد
اٌّزؾذح عزمف ِغ ؽٍفبئٙب ( اٌيبثبْ  -وٛسيب اٌغٕٛثيخ )  ٚ ،ػٓ ثبوغزبْ ٌُ يزؾذس وضيشا ػٕٙب ِىزفيب
ثبٌؼًّ ػٍ ٝدػّٙب ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝدٚس٘ب ف ٝاٌؾشة ػٍ ٝاإلس٘بة ٚاٌؾفبظ ػٍِ ٝمذسارٙب إٌٚٛيخ اٌزٝ
رضيذ ػٓ  100سأط ٔٚ ، ٜٚٛؽذد ثأْ اٌؼذ ٚاألخطش ػٍ ٝاٌٛاليبد اٌّزؾذح ٘ " ٛاٌخاليب اإلس٘بثيخ " * أِب
س ، ِٕٝٚفمذ ثذأ عيبعبرٗ اٌخبسعيخ ثٛفف سٚعيب ثبٌؼذ ِٓ ٚ ٚصُ ِبٌجش أْ ٚففٙب ثبٌؼذ ٚاٌغيٛعيبعٝ
ٌٍٛاليبد اٌّزؾذح األِشيىيخ ف ٝاٌمبسح اٌغّشاء  ٚأْ ػٍ ٝاٌٛاليبد اٌّزؾذح ئيمبظ روشيبد اٌؾشة اٌجبسدح
ف ٝاٌٛلذ اٌؾبٌٚٚ ، ٝففٗ أينب اٌقيٓ ثبٌؼذٚ ٚاٌقذيك  ،س ِٝٚؽذيضٗ رشوض ف ٝاٌؾً اٌؼغىش ٜاٌز ٜلذ
يطجك ػٍ ٝئيشاْ ئرا ٚفٍذ ٌؾذ اٌمٕجٍخ إٌٚٛيخ  ٚثأٔٙب عزى ْٛاٌخطش األوجش ػٍ ٝاألِخ األِيشويخ  ٚ ،ػٍٝ
أْ ئعشائيً إِٔٙب ِٓ األِٓ اٌؼبَ ٌٍٛاليبد اٌّزؾذح ٚ ،ػٍ ٝسغجزٗ ف ٝئلبِخ ِٕبهك ؽظش ع ٜٛفٝ
عٛسيخ ٌذػُ اٌّؼبسمخ ف ٝرؾميك أ٘ذاف أوضش ٚػٓ اٌذػُ اإللزقبدٌٍّ ٜغزّؼبد اٌؼشثيخ فيّب ثؼذ
اٌذيّمشاهيخ إٌبؽئخ ػٓ اٌشثيغ اٌؼشثٚ ، ٝػٓ سغجزٗ ف ٝأْ يمٛد اٌؼبٌُ اإلعالِٔ ٝجز اٌؼٕف ٚ ،أْ
األفٌٛييٓ لذ ٚفٍٛا ئٌ ٝعذح اٌؾىُ ف ٝاٌؼذيذ ِٓ األلطبس اٌؼشثيخ أِ ٚزٛاعذيٓ ثؾىً مبس ػٍ ٝاٌذٚي
ٚاوزف ٝثزوش اإلخٛاْ اٌّغٍّيٓ فِ ٝقش  ٚرٕظيُ اٌمبػذح ف ٝؽّبٌِ ٝبٌٚ ، ٝأْ اٌمزً ٌيظ اٌؾً
اٌٛؽيذ ٌٍمنبء ػٍ ٝاٌمبػذح  .ف ٝاٌّؾقٍخ اٌؼبِخ ٌٙزا اٌٍّف  ،س ِٕٝٚفِ ٝؾقٍزٗ اٌؼبِخ فٍِ ٝف
اٌغيبعخ اٌخبسعيخ عمو عمٛهب رسيؼب ِ ٛ٘ٚب لذ يىٍفٗ االٔزخبثبد خقٛفب ف ٝاٌؼاللخ ِغ سٚعيب
ٚاٌقيٓ ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌٍّف إٌٌّ ٜٚٛالٌ ٝئيشاْ  ،أٚثبِب ِٓ عٙزٗ رّىٓ ِٓ اٌزؾٛي ف٘ ٝزا اٌٍّف ِٓ
اٌّزنشس ف ٝاٌغٌٛخ األ ٌٝٚئٌ ٝاٌٙغ َٛاٌّنبد ف ٝاٌغٌٛخ اٌضبٔيخ ٌيمزؾُ لٛاػذ س ِٕٝٚف ٝإٌّبظشح
اٌضبٔيخ ف ٝفؼيذ اٌؼاللبد اٌخبسعيخ .



إرى هب هى الوشخر فً الوسصلت الٌهبئيت

؟؟؟ 1

 .1اٌفبئض ف ٝاالٔزخبثبد اٌشئبعيخ األِيشويخ ٌٓ يفٛص ثفبسق وجيش ِضٍّب وبْ األِش ف ٝاالٔزخبثبد اٌّبميخ ،
ػٕذِب فبص أٚثبِب ػٍِٕ ٝبفغٗ اٌغّٛٙس ٜعِ ْٛبويٓ ثغجخ ٚفٍذ ئٌٌ % 52 ٝقبٌؼ أٚثبِب فِ ٝمبثً
ٌّٕ 48بفغٗ ِبويٓ.
 .2وال اٌّشؽؾيٓ رجمٚ ٌٗ ٝلذ ٌيظ ثبٌطٛيً ف ٝئعزخذاَ ؽّالرٗ ف ٝرؼذيً أخطبئٗ  ،أٚثبِب ػٍيٗ
اٌؼًّ أوضش ف ٝاٌٍّف اإللزقبد ٜثؾىً يشعً هّأٔيٕخ أوضش ٌٍطجمخ اٌّزٛعطخ ٚلطبػبد اٌؾجبة
ٚاٌخشيغيٓ  ،أِب س ِٕٝٚػٍيٗ اٌؼًّ فٛسا ػٍ ٝاٌؾقٛي ػٍ " ٝدػُ دثٍِٛبع " ٝإلػبدح إٌظش فٝ
ػاللبرٗ اٌخبسعيخ ٚ ،خقٛفب ف ٝاٌذٚس األِيشوِ ٝغ سٚعيب ٚاٌقيٓ .
 .3أهب عي المطبعبث الخصىيخيت  ِٓ :اٌّشعؼ أْ يؾقً أٚثبِب ػٍ ٝأفٛاد اٌغبٌجيخ اٌؼظِّٓ ٝ
اٌطجمخ اٌّزٛعطخ ٚاٌؾجبة ٚ،فىأٚعبه اٌيٛٙد األِيشوييٓ أينب ٚ ،ػٍ ٝاٌغبٌجيخ اٌغبؽمخ ف ٝأٚعبه
اٌضٔٛط األِيشوييٓ ٚاٌّٙبعشيٓ ( ػشة  -آعيٛييٓ  -الرٕييٓ ) ٚوزٌه ػٍ ٝأفٛاد اٌّضٍييٓ ٚداػّ ٝؽك

اإلعٙبك ٚ ،يؾزًّ أْ يمزٕـ أفٛارب ِٓ لطبع إٌفو ف ٝاٌطجمخ اٌغٕيخ ( ٌيظ ثبٌزشعيؼ اٌؾذيذ ) ٚػٍٝ
أفٛاد اٌّزمبػذيٓ ٚاٌّؾبسثيٓ اٌمذاِٚ ٝوجبس اٌغٓ ( ِب فٛق اي  60عٕخ ) س ِٕٝٚعيؾقً ػٍ ٝأفٛاد
اٌغبٌجيخ اٌغبؽمخ ِٓ اٌطجمخ اٌغٕيخ ٚػٍ ٝأفٛاد اٌزيبس اٌّؾبفع ف ٝاٌٛاليبد اٌّزؾذح ( ريبس اٌؾبِ ٜضال ) ٚف ٝأٚاعو اٌجي األِيشوييٓ (
ِٓ عٓ  40ئٌ ٝعٕخ )  ٚيّىٓ أْ يمزٕـ ثبٌّضً أفٛارب ف ٝلطبع اٌيٛٙد األِيشوييٓ ثؾىً يفيذٖ ٚيفيذ اٌغّٛٙسييٓ فيّب ثؼذ.

4علً صعيذ الىاليبث (ٚ :فمب ٌٕزبئظ ٚٚ 2008فمب إلعزطالػبد اٌشأ ٜاٌؾبٌيخ ) أٚثبِب ِب صاي ِٓاٌّشعؼ فٛصٖ فٚ ٝاليبد وبٌيفٛسٔيب ٔٚيِٛىغيى ٚ ٛئيٍئٕٚ ٜٛيٛيٛسن ِٚبعبؽٛرظ ٚ ٚاؽٕطٓ ( ؽّبي
غشة ) ِ ٚيؾيغبْ س ِٕٝٚاٌّشعؼ فٛصٖ ف ٝرغىبط ٚايذا٘ ٚ ٛايٛا ٚأسيضٔٚب ٌٛٚيضيبٔب ٚداوٛرب اٌؾّبٌيخ
ٚاٌغٕٛثيخ ٚاليبد فٍٛسيذا ٚوٌٛٛسادٚ ٚفشعيٕيب ٚوبسٚاليٕب اٌؾّبٌيخ ٚعٛسعيب ِبصاٌذ ِؼٍمخ أٚثبِب ثؾبعخ ئٌٝ
ِب يٕب٘ض  270فٛد ِٓ اٌّغغ االٔزخبث ٝاٌؼبَ ٌيزُ اٌزّذيذ ٌٗ ( يّزٍه ٚفمب العزطالػبد اٌشأ300 ٜ
فٛد ف ٝاٌّغبِغ اإلٔزخبثيخ ) ِ ٛ٘ٚب لذ يزّىٓ ِٓ رؾميمٗ ثزغشيغ ٚريشح ؽٍّزٗ أوضش فأوضش ٚ ،سِٕٝٚ
وزٌه ثؾبعخ ئٌ ٝأفٛاد أوضش ف ٝاٌّغّغ االٔزخبث ٝاٌؼبَ ٌيقً ٌٍّٕقت األوجش ف ٝاٌٛاليبد اٌّزؾذح
األِشيىيخ




ٚهللا أػٍُ
ٌإلهالع ػٍ ٝخشيطخ اٌٛاليبد ف ٝاالٔزخبثبد أٔظش اٌشاثو اٌزبٌٝ



http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/10/us-election2012?fsrc=scn/fb/wl/dc/statesofplayoct22



ٌٍمنبيب األعبعيخ ٌذ ٜوٍيّٙب



http://www.bbc.co.uk/arabic/indepth/us_presedential_election.shtml

