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 تطور الفكر السياسي لدى تيار اإلسالم السياسي يف العامل العربي

 (7002-7002احلركة اإلسالمية يف األردن منوذجًا )

 امللخص

ٜتٓاٍٚ ايهتاب دزاض١ تطٛز ايفهس ايطٝاضٞ يد٣ اذتسن١ اإلضال١َٝ يف األزدٕ نُٓٛذج ذتسنات 
ٖا ايطٝاضٞ ٚتهّٝفٗا َع ايتخٛالت اإلضالّ ايطٝاضٞ يف ايبالد ايعسب١ٝ، َٔ حٝح ايتطٛزات يف فهس

ايعامل١ٝ يف اجملاالت ايطٝاض١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ، ٚقدزتٗا ع٢ً اضتٝعاب املفاِٖٝ اذتدٜج١ نايدٚي١ 
املد١ْٝ، ٚايدميكساط١ٝ، ٚايتعدد١ٜ ايطٝاض١ٝ، ٚاْعهاضات ذيو ع٢ً ضًٛنٗا ايطٝاضٞ ٚأثسٖا ٚطًٓٝا 

يهتاب اإلغهاالت املطسٚح١ حٍٛ تٝاز اإلضالّ ايطٝاضٞ ٚضٝاضات٘ ٚإقًًُٝٝا ٚدٚيًٝا. نُا ٜٓاقؼ ٖرا ا
 املّتبع١ ٚفهسٙ ايطٝاضٞ، ٚنٝف ٜساٖا ٖرا ايتٝاز. ٜٚطتجًٞ أخريًا تٛجٗات اذتسن١ اإلضال١َٝ يف األزدٕ

 .7171-7102يألعٛاّ األزبع١ ايكاد١َ 
ِّ ايهتاب َكد١َ ٚضت١ فؿٍٛ إىل جاْب عدد َٔ املالحل. تجري َكد١َ اي هتاب مج١ً َٔ ٜك

ّٛزات  األض١ً٦ املتعًك١ بكدز٠ اذتسن١ االضال١َٝ ع٢ً ايتهٝف َع َعطٝات ايعؿس، خاؾ١ يف ظٌ ايتط
ايعٛمل١ّٝ، نُا تػري إىل اتٗاَات تٛجٗٗا بعض ايك٣ٛ ايطٝاض١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ يًخسنات اإلضال١َٝ بعدّ 

عجصٖا عٔ تطٜٛس فهس ضٝاضٞ قدزتٗا ع٢ً ايتهٝف َع ايتخٛالت احمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ، ٚب
إضالَٞ خايـ، ٜطتٛعب املفاِٖٝ اذتدٜج١ نايدٚي١ املد١ْٝ، ٚايدميكساط١ٝ، ٚايتعدد١ٜ ايطٝاض١ٝ، ٚتتٓاٍٚ 
َٛقف اذتسن١ َٔ ٖرٙ االتٗاَات ٚٚؾفٗا هلا باملؤددت١ ٚذات ايسؤ١ٜ اإلقؿا١ٝ٥ يًصّج بٗا خازج ايعٌُ 

 ايطٝاضٞ ٚإلبكا٥ٗا بعٝد٠ عٔ ايتأثري. 
ايفؿٌ األٍٚ ايرٟ حيٌُ عٓٛا3ٕ "َٓطًكات َٚبادئ يف ايفهس ايطٝاضٞ يًخسن١  ٜتكُٔ

اإلضال١َٝ يف األزدٕ" ٖٚٛ َٔ إعداد مجٌٝ أبٛ بهس َدٜس عاّ ؾخٝف١ ايطبٌٝ، ٜتكُٔ غا١ٜ ايطٝاض١ 
ِٕ تهٕٛ  ١َّ يف شتتًف زتاالت اذتٝا٠، ٚأ َٔ ٚج١ٗ ْعس اذتسن١ اإلضال١َٝ األزد١ْٝ، ٖٚٞ زعا١ٜ غؤٕٚ األ

ًَا أقسب إىل ايؿالح ٚأبعد عٔ ايفطاد، ٜٚتطسم إىل َٓطًكات َٚبادئ ايفهس ايطٝاضٞ يد٣ اذتسن١، دٚ
ّٕ اإلضالًّّٜٚدـ ٖرٙ املٓطًكات ظ١ًُ َٔ  ٖٛ أضاع ْٗك١  -بايفِٗ ايػاٌَ -االفهاز، َٔ أبسشٖا3 أ

ّٕ ايطٝاض١ يف اإلضالّ َٔ ايعكا٥د ٚاألؾٍٛ ٚي ٝطت َٔ األ١َ َٚٓٗج إؾالح مجٝع غؤْٚٗا، ٚأ
ّٕ األزدٕايف جص٤ ال ٜتجصأ َٔ األ١َ ايعسب١ٝ ٚاالضال١َٝ  -غعبًا ٚٚطًٓا ١ًٜٖٛٚ -كٗٝات ٚايفسٚع، ٚأ
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ّٕ اإلميإ بدٚز اإلضالّ يف ؾٝاغ١ املٛاطٔ ايؿاحل  ِٕ ٜطِٗ يف حتكٝل ٚحدتٗا ْٚٗكتٗا، ٚأ ٚجدٜس بأ
ّٕ املد١ّْٝ ٖٞ طب ٝع١ُ ايدٚي١ اييت أقاَٗا ايسضٍٛ ٚايٓٗٛض بايٛطٔ ٚبٓا٤ األ١َ قسٚز٠ َٔ ايكسٚزات، ٚأ

"ؾ٢ً عًٝ٘ ٚضًِ" ٚؾفُتٗا. ٚفُٝا ٜتعًل مببادئ اذتسن١ فًّٝدؿٗا بأَٛز َٓٗا3 االيتصاّ باألخالم 
ٚايكِٝ ٚايفكا٥ٌ اإلضال١َٝ ٚاإلْطا١ْٝ ايعًٝا، ٚايعٌُ َٔ خالٍ ايدضتٛز ٚايكإْٛ، ٚاحرتاّ ايتعدد١ٜ 

ٕ ٜهٕٛ األزدٕ دٚي١ً َد١ًْٝ ذات َسجع١ٝ إضال١َٝ، ايطٝاض١ٝ ٚاعتُاد املٓٗج ايطًُٞ، ٚايطعٞ أل
ٚاعتباز اذتسٜات ايعا١َ ٚاملػازن١ ايطٝاض١ٝ حكًا يهٌ املٛاطٓني  دٕٚ أٟ متٝٝص، ٚإٔ ٜكّٛ اإلؾالح 

 ايػاٌَ ع٢ً اإلؾالح ايطٝاضٞ ٚايدضتٛزٟ ٚايتػسٜعٞ.
يطٝاضٞ" ٚايرٟ أَا ايفؿٌ ايجاْٞ ٖٚٛ بعٓٛا3ٕ "اإلغهاالت املطسٚح١ حٍٛ تٝاز اإلضالّ ا

أعّدٙ شنٞ بين زغٝد األَني ايعاّ ايطابل ذتصب جب١ٗ ايعٌُ اإلضالَٞ، فٝتٓاٍٚ َا مّساٙ ايهاتب 
ايتدافع ايفهسٟ ٚايطٝاضٞ ع٢ً َطت٣ٛ ايداخٌ ايتٓعُٝٞ يًخسن١، باإلقاف١ إىل ايعالق١ َع اآلخس 

املطسٚح١ أَاَٗا، َٚٔ أبسشٖا3  احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايدٚيٞ، نُا ٜكدّ ٚؾًفا يتٓاٍٚ ادتُاع١ يإلغهاالت
١ٜٖٛ اجملتُعات، ٚايدميكساط١ٝ، ٚايتداٍٚ ايطًُٞ يًطًط١، ٚايتعدد١ٜ ٚاملػازن١ باالْتدابات 
ٚاذتهَٛات، ٚاملٛقف َٔ ايٓعاّ ايدٚيٞ ٚايعالقات اإلق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ، ٚاإلزٖاب، ٚايدٚي١ املد١ْٝ، 

ْطإ... ٜٚػري إىل َا ٜؿف٘ بايتطٛز اإلاجابٞ ايرٟ ٚاملهْٛات ايد١ٜٝٓ يف اجملتُع، ٚاملسأ٠، ٚحكٛم اإل
ّٕ ايطؤاٍ عٔ َطتكبٌ اذتسن١ اإلضال١َٝ ال  أْتجت٘ املؤضطات ايكٝاد١ٜ يف اذتسن١، ٚخيًـ ايهاتب إىل أ
تؿٓع٘ ايسغا٥ب ٚال ايتُّٓٝات، ٚإمنا تؿٓع٘ إزاد٠ اذتسن١ ٚقدزتٗا ع٢ً ايعبٛز ٚجتاٚش املسح١ً ٚاغتٓاّ 

 ٌُ ايتخدٜات أٚ ؾٓاع١ ايفسف ادتدٜد٠. ايفسف املسافك١ جمل
ٜٚتٓاٍٚ ايفؿٌ ايجايح3 بعٓٛا3ٕ "ايفعٌ ايطٝاضٞ يًخسن١ اإلضال١َٝ، ٚضا٥ً٘ ٚأدٚات٘" ٚايرٟ 
قّدَ٘ َطاعد ز٥ٝظ زتًظ ايٓٛاب ٚعكٛ حصب جب١ٗ ايعٌُ اإلضالَٞ َٛض٢ ايٛحؼ، ٜتٓاٍٚ َفّٗٛ 

يًخسن١ اإلضال١َٝ يف األزدٕ، ٚايرٟ ٜٓطًل  ايفعٌ ايطٝاضٞ باإلقاف١ إىل َا ٜؿف٘ باذتكٛز ايطٝاضٞ
بسأٜ٘ َٔ ايكِٝ اإلضال١َٝ األؾ١ًٝ، نُا ٜتطّسم ٖر ايفؿٌ إىل أدٚات ايفعٌ ايطٝاضٞ اييت اضتددَتٗا 
اذتسن١ اإلضال١َٝ يف ايفعٌ ايطٝاضٞ َٚٔ أُٖٗا3 ؾٓاع١ ايتخايفات ايطٝاض١ٝ ايعُٛد١ٜ ٚاألفك١ٝ، 

ٔ َكاَني ٚاقع١ٝ، اذتػد ادتُاٖريٟ ٚايتخسٜو ادتُاٖريٟ يف ٚتؿدٜس ارتطاب اإلعالَٞ املعتدٍ قُ
ايككاٜا املفؿ١ًٝ اييت تٗدد َطتكبٌ ايجٛابت ايٛط١ٝٓ، ٚتكدِٜ ايتؿٛزات ٚايسؤ٣ ايٓٗك١ٜٛ ٚاييت تتعًل 
بتطٜٛس ايبالد، نُا ٜػري إىل ٚضا٥ٌ ايفعٌ ايطٝاضٞ اييت تٛظفٗا ادتُاع١ َٚٔ أُٖٗا3 ايعٌُ اذتصبٞ، 

اْٞ، ٚاذتكٛز يف ايبًدٜات ٚزتايظ احملافعات ٚايٓكابات امل١ٝٓٗ ٚايعُاي١ٝ. ٚخيتتِ ايفؿٌ ٚايعٌُ ايربمل
باذتدٜح عٔ َا ٜطُٝ٘ ايهاتب تطًّعات اذتسن١ اإلضال١َٝ يف ايفعٌ ايطٝاضٞ ٚاجًُٗا بعد٠ َطا٥ٌ 
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3ٖٞٚ ايٛؾٍٛ إىل َع١ً عٌُ تػٌُ ناف١ أطٝاف اجملتُع ايطٝاضٞ ٚاملدْٞ، ٚاالغرتاى َع ناف١ 
املهْٛات يف حتٌُ املطؤٚيٝات ايٛط١ٝٓ، ٚبٓا٤ إطاز ٚطين ٚاضع ٚجاَع ٜستكٞ بايفعٌ بايطٝاضٞ 

 ايٛطين، ٚتعصٜص ايجك١ ٚايتٛاؾٌ بني اذتسن١ اإلضال١َٝ ٚناف١ َهْٛات اجملتُع.
ٚايفؿٌ ايسابع ٖٚٛ بعٓٛا3ٕ "تأثري اذتسن١ اإلضال١َٝ ٚفعًٗا ايطٝاضٞ ع٢ً اجملتُع ٚضٝاضات 

َٔ إعداد ايدنتٛز أمحد ايػّٓام األَني ايعاّ يًخصب ايٛطين ايدضتٛزٟ ٚايرٟ ٜٓاقؼ ايدٚي١" ٖٚٛ 
عد٠ َطا٥ٌ َتعًك١ باذتسن١ اإلضال١َٝ َٔ بٝٓٗا3 ايفهس املعتدٍ ايرٟ تتُتع ب٘ اذتسن١ ٚقبٛهلا باآلخس 

١ َٔ خالٍ دت١ٓ ايتٓطٝل ايعًٝا ألحصاب املعازق -حطب ايػّٓام-ٚايتعإٚ َع٘، ٚقد ُتسجِ ذيو 
بسأٟ -مبدتًف أطٝافٗا ايك١َٝٛ ٚايٝطاز١ٜ ٚايٛط١ٝٓ، ٚنريو ايتخايف ايٛطين يإلؾالح ٚايرٟ ميجٌ 

منٛذجًا ضٝاضًٝا جتدٜدًٜا يًفهس اإلؾالحٞ ٚايربازتٞ. نُا ٜتٓاٍٚ بإاجاش ايعالق١ بني اذتسن١  -ايهاتب
تٛافل َع ضٝاضات ايدٚي١ اإلضال١َٝ ٚايدٚي١ األزد١ْٝ ٜٚتطّسم إىل ايتخٛالت اييت جست يف اذتسن١ يت

األزد١ْٝ، ٚاييت متجًت بسأٜ٘ يف3 فو االزتباط َع حسن١ محاع مبا ٜط٦ُٔ ايدٚي١ األزد١ْٝ ٜٚطتجٝب 
ّّ يف َؿس بتعدٌٜ ْعاَٗا ايداخًٞ ايرٟ نإ  يطٝاضاتٗا، ٚفّو االزتباط َع مجاع١ اإلخٛإ املطًُني األ

ـّ ع٢ً أّْٗا فسع َٔ تٓعِٝ ادتُاع١ ايرٟ أّضط٘   حطٔ ايبٓا يف ايكاٖس٠. ٜٓ
ٚايفؿٌ ارتاَظ ايرٟ حيٌُ عٓٛا3ٕ "املعاٖس ايرباغُات١ٝ ٚايَعَكد١ٜ يف ضٝاضات اإلخٛإ 

إعداد ايدنتٛز خايد ايدّباع أضتاذ ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ يف جاَع١ ايريَٛى  املطًُني يف األزدٕ" ٖٚٛ َٔ
ِّ َعاٖس3ٙ قدز٠ مجاع١  ِّ َعاٖس ايرباغُات١ٝ ٚايَعَكد١ٜ إىل َطتٜٛني، األ3ٍٚ ايفهسٟ ٚأٖ فٝكّطِ أٖ
اإلخٛإ املطًُني يف األزدٕ ع٢ً ايتهّٝف َٔ خالٍ قبٍٛ ايتعدد١ٜ ايطٝاض١ٝ ٚستاٚي١ خًل تأؾٌٝ 

ٛقٛع ايتعدد١ٜ، ٚأٜكًا بساغُات١ٝ ايكبٍٛ بايكِٝ ايدميكساط١ٝ. فكد اضتطاعت ادتُاع١ إٔ ُتبكٞ إضالَٞ مل
باب ايتجدٜد َفتٛحًا عرب تػجٝع االجتٗاد ملٛانب١ َطتجّدات ايعؿس ٚعدّ االْػالم ع٢ً ايرات. نإ 

اإلضال١َٝ حتت عٓٛإ "زؤ١ٜ اذتسن١  7112ٖرا ٚاقخًا َٔ خالٍ َبادز٠ اإلخٛإ اإلؾالح١ٝ عاّ 
َّا املطت٣ٛ اآلخس  يإلؾالح"، ٚاييت تعترب ْكط١ َفؿ١ًٝ ١َُٗٚ ع٢ً ؾعٝد ايتطٛز ايفهسٟ يًجُاع١. أ
َٔ َعاٖس ايرباغُات١ٝ ٚايَعَكد١ٜ فٗٛ املُازض١، ٜٚعٗس َٔ خالٍ بساغُات١ٝ ايتخايف َع ايٓعاّ اذتانِ، 

ّٕ أ َٔ األزدٕ عباد٠. فُٓر تأضٝظ َٚعازق١ اذته١َٛ ٚيٝظ ايٓعاّ، باإلقاف١ إىل تأنٝدٖا ع٢ً أ
ادتُاع١ مل ُٜطجٌَّ يف تازخيٗا ايًج٤ٛ إىل ايعٓف أٚ ايٛضا٥ٌ غري املػسٚع١ ع٢ً ايطاح١ األزد١ْٝ، ٖٚٛ 
ُّا يف َكا١َٚ ايكػٛط اييت َازضتٗا ق٣ٛ إق١ًُٝٝ ٚدٚي١ٝ  أَس أدزن٘ ايٓعاّ األزدْٞ ٚنإ ضببًا َٗ

ّٕ إْػا٤ حصب جب١ٗ ايعٌُ اإلضالَٞ خيدّ مجاع١ يكسب اذتسن١ اإلضال١َٝ يف داخٌ األزدٕ. ٚأخ ريًا فإ
اإلخٛإ املطًُني َٔ َٓعٛز بساغُاتٞ َٔ خالٍ ممازض١ ايعٌُ ايطٝاضٞ عٔ طسٜل أحد األذزع، دٕٚ 
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 شّج ادتُاع١ بهًّّٝتٗا يف ايعٌُ ايطٝاضٞ.
١َٝ يف ٚايفؿٌ ايطادع ٚاألخري3 ٖٚٛ بعٓٛا3ٕ "قسا٠٤ ْكد١ٜ يًتجسب١ ايطٝاض١ٝ يًخسن١ اإلضال

("  ٖٚٛ َٔ إعداد عاطف ادتٛالْٞ ز٥ٝظ حتسٜس ؾخٝف١ ايطبٌٝ 7102 – 7112األزدٕ يف ايفرت٠ )
 ّٕ اي١َٝٛٝ، فٝتٓاٍٚ املساجعات ايفهس١ٜ ٚايطٝاض١ٝ اييت حدثت يف اذتسن١ اإلضال١َٝ،  ٜٚس٣ ايهاتب أ

افل داخًًٝا حٍٛ مج١ً غعٛز اذتسن١ اإلضال١َٝ يف األزدٕ باذتاج١ إىل َساجع١ األدا٤ ايطٝاضٞ ٚايتٛ
َطا٥ٌ ضٝاض١ٝ ١َُٗ، نإ ذاتًٝا ٚبدأ َبهسًا قبٌ ايسبٝع ايعسبٞ، ٚذيو ْتٝج١ حتدٜات ٚاجٗتٗا اذتسن١ 
ع٢ً ايؿعٝدٜٔ ايداخًٞ ٚارتازجٞ، ٚنإ َٔ خالٍ ٚثٝك١ ايطٝاضات ٚايتٛجٗات ايعا١َ ذتصب جب١ٗ 

١ُّ يف إطاز املساجعات ايفهس١ٜ  اييت غّهًت ٖٞ األخس٣ ستّط١ 7102ايعٌُ اإلضالَٞ يف ايعاّ  َٗ
ٚايطٝاض١ٝ، ٚأبسشت زغب١ اذتسن١ اإلضال١َٝ ببًٛز٠ تٛجٗاتٗا ٚضٝاضاتٗا يف ق٤ٛ املتػريات ايهبري٠ اييت 

 طسأت خالٍ ايعكٛد ايطابك١ ٚاضتدعت تطٜٛسًا يف املٛقف ٚاألدا٤. 
َّا بايٓطب١ يًُػازن١ ايطٝاض١ٝ فكد نإ ٚاقخًا، حطب ايهاتب، تبًٛز ا يكٓاع١ يد٣ اذتسن١ أ

بكسٚزتٗا يف ناف١ َطاحات ايفعٌ ايطٝاضٞ املتاح١، بػض ايٓعس عٔ حجِ اذتكٛز ٚايتُجٌٝ. أَا عٔ 
ّٕ اذتسن١ اإلضال١َٝ اضتطاعت ايتهّٝف َع َعطٝات  ايعالق١ َع ادتاْب ايسمسٞ فٝالحغ ايفؿٌ أ

 اَتؿاف ايتؿعٝد ٚجتّٓب املسح١ً ادتدٜد٠ املتأش١َ يف ايعالق١ َع ادتاْب ايسمسٞ، حٝح عُدت إىل
االضتفصاش ٚاذتًٝٛي١ دٕٚ حؿٍٛ َصٜد َٔ ايتأشّ يف ايعالق١، َٚازضت ْػاطٗا ايطٝاضٞ َٔ خالٍ 
١ُّ ع٢ً  حصب جب١ٗ ايعٌُ اإلضالَٞ، ٚصتخت خالٍ ايعاَني األخرئٜ يف حتكٝل إصتاشات ضٝاض١ٝ َٗ

أخريًا ُتعٗس اذتسن١ اإلضال١َٝ زغب١ً مبصٜد ؾعٝد االْتدابات ايٓٝاب١ٝ ٚاالْتدابات ايبًد١ٜ ٚايالَسنص١ٜ. ٚ
َٔ االْفتاح ٚبٓا٤ ايػسانات ٚايتخايفات ايطٝاض١ٝ َع األطس ايطٝاض١ٝ ٚايػعب١ٝ َٚع ايسَٛش 

 ٚايػدؿٝات ايٛط١ٝٓ، ع٢ً أضظ بسازت١ٝ ال أٜدٜٛيٛج١ٝ.
ّٚهلا ز٥ٝظ زت ًظ ايٓٛاب أَا ايهًُات االفتتاح١ٝ اييت قدَت يف افتتاح ايٓد٠ٚ، فكد اضتعسض يف أ

األضبل َٚؤضظ ايتٝاز ايٛطين املٗٓدع عبد اهلادٟ اجملايٞ ظسٚف ْػأ٠ مجاع١ اإلخٛإ املطًُني يف 
ٚحت٢ ايٛقت اذتاقس، َٓتًٗٝا إىل إٔ اذتسن١ يف َؿس قد غٗدت َٓر ايجُاْٝٓات  0271َؿس َٓر عاّ 

ت ايٓٝاب١ٝ. ٚفُٝا ٜتعًل بأدا٤ ْٛعًا َٔ ايػفاف١ٝ ٚاملطا٤ي١ ٚايتعدد١ٜ أفكت إىل َػازنتٗا يف االْتدابا
ّٕ اذتسن١ مل تطتفد اضرتاتٝجًٝا َٔ االْفتاح ايطٝاضٞ يف  اذتسن١ اإلضال١َٝ يف األزدٕ خًـ اجملايٞ إىل أ

، حٝح إْٗا يف أدا٥ٗا ايطٝاضٞ أْػأت حصب جب١ٗ ايعٌُ اإلضالَٞ، ٚيهٓٗا أبكت 0212األزدٕ عاّ 
صب. نُا اْتكد اجملايٞ َكاطع١ اذتسن١ اإلضال١َٝ ع٢ً مجاع١ اإلخٛإ املطًُني َطٝطس٠ً ع٢ً اذت

، ٖٚٛ َا أّثس ضًبًا ع٢ً ايعٌُ اذتصبٞ ٚايتعدد١ٜ يف 7102-7112يالْتدابات ايٓٝاب١ٝ خالٍ ايفرت٠ 
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ايبالد. ٚدعا اجملايٞ يف ختاّ نًُت٘ إىل َبادز٠ٍ بتأضٝظ طاٚي١ حٛاز بني اذتسن١ اإلضال١َٝ ٚايدٚي١ يػسح 
ّٛ فات٘، نُا دعا إىل اذتٛاز بني شتتًف األحصاب ايٛط١ٝٓ، َٚٔ قُٓٗا حصب جب١ٗ َٛاقف نٌ َُٓٗا ٚخت

 ايعٌُ اإلضالَٞ، مبا خيدّ إؾالح ايٛطٔ ٚأَٔ ايٛطٔ ٚاملٛاطٔ ٚؾٛاًل إىل دٚي١ ٚط١ٝٓ تعدد١ٜ.
 ّٕ ٚيف ن١ًُ االفتتاح ايجا١ْٝ أٚقح األضتاذ ستُد ايصٜٛد أَني عاّ حصب جب١ٗ ايعٌُ اإلضالَٞ، بأ

يسبٝع ايعسبٞ مل تعرب فكط عٔ قسٚز٠ إٔ تػري األْع١ُ ايطٝاض١ٝ ْٗجٗا يف ايتعاطٞ َع ٚاقعٗا ثٛزات ا
فخطب، ٚإمنا ناْت تطتٗدف أٜكًا ُب٢ٓ املعازق١ ايطٝاض١ٝ، مبع٢ٓ أْٗا عّبست عٔ حكٝك١ فػٌ نٌ 

١َٝ يف املطاعٞ ايطٝاض١ٝ ايسمس١ٝ ٚاملعاِزق١ يف إؾالح ايٛاقع. ٚأقاف ايصٜٛد بإٔ اذتسن١ اإلضال
األزدٕ بٛؾفٗا حسن١ إؾالح١ٝ مل تهٔ مبٓأ٣ّ عٔ ٖرٙ ايتػريات، بٌ اخترت خطٛاٍت ع١ًًُّٝ َٔ أٚهلا 
ايتخٛالت يف ضًٛى اذتسن١ اإلضال١َٝ ضتٛ اختاذ خطٛات فع١ًٝ يف ايتػازى َع اآلخس، َٚطاُٖتٗا يف 

دٕٚ ايٓعس إىل أٜدٜٛيٛج١ٝ إْػا٤ حتايفات ضٝاض١ٝ َع األحصاب ايطٝاض١ٝ األخس٣ أٚ ايٓكابات امل١ٝٓٗ 
ُّاٙ  اآلخس، ٚضعت إىل بٓا٤ ادتب١ٗ ايٛط١ٝٓ يإلؾالح، ٚايتجُع ايٛطين اإلؾالح ايرٟ خاقت حتت َط

 ، ٚاالْتدابات ايبًد١ٜ ٚزتايظ احملافعات ؾٝف ٖرا ايعاّ. 7102االْتدابات ايٓٝاب١ٝ عاّ 
ٚضط جٛاد اذتُد إىل تعسض ٚيف آخس ايهًُات االفتتاح١ٝ، أغاز ز٥ٝظ َسنص دزاضات ايػسم األ

ايفهس ايطٝاضٞ يتٝازات اإلضالّ ايطٝاضٞ يًتػٜٛ٘ يد٣ ؾّٓاع ايكساز ايعسب ٚاألجاْب ع٢ً حدٍّ 
ضٛا٤، ْتٝج١ خًط نجرٍي َٔ ايباحجني ايػسبٝني، عٔ قؿد أٚ غري قؿد، بني ٖرا ايتٝاز ٚبني مجاعات 

١. ٚذيو بسغِ ستاٚالت اذتسن١ ايعٓف ٚاإلزٖاب، ْٚتٝج١ دزاضات ٚتكازٜس إعال١َٝ ٚاضتدبازٜ
اإلضال١َٝ عًَُٛا، ٚيف األزدٕ ع٢ً ٚج٘ ارتؿٛف، َٛاج١ٗ ٖرٙ ايتػٜٛٗات ٚبٝإ اذتكٝك١ بايهتاب١ 

-7112ٚايتؿسحيات ٚاملُازضات ع٢ً األزض. نُا أغاز اذتُد إىل إٔ اختٝاز املسح١ً ايص١َٝٓ )
ٛالت أضاض١ٝ ٚاضرتاتٝج١ٝ يف ايتفهري ( يًٓكاؽ خالٍ ايٓد٠ٚ جا٤ ملا غٗدت٘ ٖرٙ املسح١ً َٔ حت7102

ٚايفهس ايطٝاضٞ يد٣ اذتسن١ اإلضال١َٝ ٚعالقتٗا َع ايٓعاّ يف األزدٕ. ّْٚب٘ يف نًُت٘ إىل قسٚز٠ 
ايتعاٌَ َع تٝاز اإلضالّ ايطٝاضٞ َٚا ٜتُتع ب٘ َٔ ق٠ٛ َبد١ٝ٥ ٚغعب١ٝ ٚض١ًُّٝ يف محا١ٜ اجملتُع 

ّٟ حتٛالت إشا٤ ايتطسف ٚاإلزٖا ٍّ َٚتُاضو َٚٛحد َٚٛاج١ٗ أ ٍٕ قٛ ب، ٚمبا ٜػهٌ دعا١ًَ ألزد
 ملٛاج١ٗ ايتخدٜات ايداخ١ًٝ ٚاألخطاز ارتازج١ٝ ٚع٢ً زأضٗا املػسٚع ايؿْٗٝٛٞ.


