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 املًدص:

زتتُع  راخٌإٔ ايتطضف ايغٝاعٞ ٚايزٜين 

َتعزر األرٜإ ٚايجكاؾات ٚايتٛدٗات ايغٝاع١ٝ 

ٖٛ أِٖ ايعٛاٌَ اييت ُتعكز ايٛضع األَين ٚتؤرٟ 

إٔ ٜٓغًخ َٔ زتتُع٘ ضتٛ االْظٚا٤  إىل بايؿضر

اىل ٖٛاٜت٘ ايؿضع١ٝ رٕٚ ايٛط١ٝٓ ٚبايتايٞ ْكز 

أِٖ صنا٥ظ حتكٝل األَٔ املغتزاّ، ٚأٟ أَٔ 

ٜتشكل يف ظٌ زتتُع َتطضف ٖٛ أَٔ قًل غرل 

َغتكض َٚؤقت ٜٓتعض أٟ ساؾظ خاصدٞ أٚ 

 راخًٞ ست٢ ٜٓٗاص.

حتزٜات دزٜز٠  2003ؽٗز ايعضام بعز عاّ ٚقز 

تػًٝب خطاب ايتطضف ٚايهضا١ٖٝ متجًت ب

ٚايطا٥ؿ١ٝ، ع٢ً سغاب ارتطاب ايزٜين 

ٚايغٝاعٞ املعتزٍ ٚتػًٝب االْتُا٤ات ايؿضع١ٝ 

ٚاألدٓزات ارتاصد١ٝ ع٢ً سغاب االْتُا٤ 

ايٛطين مما ٜؤرٟ اىل خًل ب١٦ٝ غرل آَٓ٘ أٚ 

َغتكض٠ ٜػًب عًٝٗا طابع ايعٓـ ٚاإلصٖاب. 

ؽأْ٘ إ  ؾارتطاب ايزٜين ٚايغٝاعٞ املعتزٍ َٔ

ٜعٌُ ع٢ً صٗض االْتُا٤ات ايؿضع١ٝ يف بٛتك١ 

ٚاسز٠ ٜهٕٛ ايٛال٤ االٍٚ ؾٝٗا يًٛطٔ ٚيٝػ 

يًكب١ًٝ اٚ اذتظب اٚ ايطا٥ؿ١ ... اخل، ٖٚشا بزٚصٙ 

ٜغِٗ يف تعظٜظ ايتعاٜؿ ايغًُٞ بني شتتًـ 

االْتُا٤ات ايؿضع١ٝ االخض٣. ٚتتطُٔ اؽهاي١ٝ 

عب١ إعذلاتٝذ١ٝ َٓا ايٛصٍٛ إىل صٝاغ١ ايبشح

نؿ١ًٝ بتشكٝل خطاب رٜين ٚعٝاعٞ َعتزٍ ٚ

  .األَٔ املغتزاّ يف ايعضامَٔ خالي٘ شكل تٜ

َبزأ  ٚؾكًا ملٓٗذ١ٝ ْعض١ٜ ٜطضح ايبشح

االعتزاٍ ٚايٛعط١ٝ يٝهٕٛ سذض ايظا١ٜٚ يف 

ع١ًُٝ ايتشٍٛ ايزميكضاطٞ ٚاالعتكضاص 
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ايغٝاعٞ ٚاألَين، ؾايٛضع ايعضاقٞ ٜجرل ايعزٜز 

ٝك١ ٚدٛر تعاٜؿ عًُٞ َٔ ايتغاؤالت سٍٛ سك

أصاًل يف ظٌ االْؿالت األَين ٚاالْٗٝاص ايغٝاعٞ 

ٚتالؽٞ ٖٝب١ ايكإْٛ ٚاْتؾاص ادتضمي١ بهٌ 

أْٛاعٗا، ٚطػٝإ ْٛاطع ايعٓـ ٚايعزٚإ ٚاْتؾاص 

ايؿغار ايغٝاعٞ ٚاإلراصٟ ٚاملايٞ يف أغًب َضاؾل 

 ايزٚي١.

إ االعتزاٍ ايزٜين ٚايغٝاعٞ ٖٛ ضضٚص٠ 

١ٝ، العُٝا يف اجملتُعات أخالق١ٝ ٚزتتُع

املأط١َٚ َجٌ اجملتُع ايعضاقٞ، ٖٚشا االعتزاٍ يف 

ارتطاب ايزٜين ٚايغٝاعٞ ٚاد٘ عكبات َتعزر٠، 

ٖٚٓاى اَها١ْٝ يعٛر٠ يػ١ االعتزاٍ اسا َا تٛاؾضت 

االيٝات املٓاعب١ اييت تهؿٌ اذتكٛم يًذُٝع 

إلعار٠ ايجك١ املتباري١ َا بني مجٝع َهْٛات 

قٞ نهٌ ٚتضعٝخ ايغًِ ٚاالَٔ اجملتُع ايعضا

 .ٚايزميكضاط١ٝ ٚايت١ُٝٓ املغتزا١َ

 ٚأِٖ تٛصٝات ايبشح ٖٞ:

ايعٌُ ع٢ً تٛؾرل األعػ ٚايزعِ ايهاٌَ  -1

يتشٍٛ ايعضام ضتٛ املز١ْٝ ٚضضٚص٠ 

 ابعار صداٍ ايزٜٔ عٔ ايغٝاع١.

ضضٚص٠ قٝاّ ادتاَعات ٚاملزاصؼ ع١ًُ  -2

تٛع١ٜٛ ؽا١ًَ يٓؾض ثكاؾ١ االعتزاٍ 

ٚتكبٌ اآلخض ٚإعار٠ بٓا٤ ٚايٛعط١ٝ 

ايضٚح ايٛط١ٝٓ ٚؾل إعذلاتٝذ١ٝ ؽا١ًَ 

 ٚبعٝز٠ املز٣.

َضاقب١ عٌُ ايكٓٛات ايؿطا١ٝ٥ ايعضاق١ٝ  -3

َٚٓع عٌُ تًو ايكٓٛات اييت تبح زلّٛ 

ايتطضف ٚتزعٛا يًطا٥ؿ١ٝ ٚايعٓصض١ٜ 

 َٚتابع١ ممٛيٝٗا.

ارتطاب _االعتزاٍ ايهًُات املؿتاس١ٝ )

 ( ايعضام_األَٔ _ايغٝاعٞ _ايزٜين _

Abstract: 

Political and religious extremism 

in a multi-religious,  multicultural, 

and multi political trends society is 

one of the most important factors that 

lead to the complication of the 

security situation and force the 

individual to forsake society towards 

a state of recoil into a sub-identity. 

Any security in an extremist society 

is undoubtedly unstable and 

temporary and collapses at any 

external or internal intrusion. 

Iraq witnessed new challenges 

after 2003 such as the predominance 

of the discourse of extremism and 

hatred at the expense of the moderate 

religious and political discourse and 

also the predominance of sub-

identities and foreign agendas at the 

expense of national identity which 

created an unsecure and unstable 

environment full of violence and 

terrorism. Moderate religious and 

political discourse can melt down all 

sub-identities in one hotpot where 

loyality to country is over that to 

tribe, party or sect. This can 

contribute to boost peaceful 

coexistence . The study, therefore, 

seeks to formulate a strategy that can 

create a moderate religious and 

political discourse that can reach to 

sustainable security in Iraq. 
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The study uses the methodology 

of the theory of moderation and 

middle path as the corner stone for a 

process of change to democracy and 

political and security stability. The 

situation in Iraq invokes many 

questions as to the true existence of 

peaceful coexistence in view of the 

uncontrolled security situation, 

political collapse, vanishing of the 

power of law, spread of crime of all 

kinds, predominance of the drive to 

violence, and the spread of political, 

administrative, and financial 

corruption in most of the joints of the 

state.  

Religious and political 

moderation is an ethical and social 

necessity especially in the societies in 

crisis like Iraqi society. Moderation 

in such discourses is facing many 

obstacles but still there is a chance for 

the return of the language of 

moderation if suitable mechanism 

existed to guarantee everybody's 

rights in order to restore mutual trust 

among all parties of Iraqi society and 

root deeply peace, security, 

democracy, and sustainable 

development.  

The study makes the following 

recommendations: 

 Work to establish the bases 

and full support for the 

complete change of Iraq to 

civil state and the 

separation of clergymen 

from politics. 

 It is necessary that 

universities and schools 

conduct a comprehensive 

campaign to raise 

awareness to boost the 

values of moderation , 

middle path, acceptance of 

the other, and rebuilding 

national spirit through a 

comprehensive and far 

reaching strategy. 

 Watch over Iraqi satellite 

channels and ban those 

channels that broadcast 

extremis and call to 

sectarianism and racism. 

 ايهًُات املؿتاس١ٝ:

 Key Words: moderation, 

Religious Discourse, 

Sustainbale Security, Iraq 

Studies 

 املكز١َ:

 ٜٓصبإٔ مجٝع ايزٍٚ املتشطض٠ 

َٛاصرٖا ايبؾض١ٜ ٚاملار١ٜ ٚحتؾز اٖتُاَٗا 

 حتكٝلباجتاٙ حتكٝل األَٔ ايشٟ ٜعز عض 

، ٚسيو ايت١ُٝٓ ٚايتكزّ االقتصارٟ ٚاالدتُاعٞ

ملا يألَٔ َٔ تأثرلات َباؽض٠ ٚغرل َباؽض٠ ع٢ً 

ناؾ١ دٛاْب اذتٝا٠ يًُذتُع، ٖٚشا ال ميهٔ إٔ 

ٜتشكل بزٕٚ عٝاعات ٚإعذلاتٝذٝات ٚط١ٝٓ 

ؽا١ًَ تٗزف اىل ايٛصٍٛ اىل َضس١ً َٔ األَٔ 

ايزا٥ِ ٚايؾاٌَ ٚاملغتُض ٖٚٛ َا ْغُٝ٘ باألَٔ 

املغتزاّ ٖٚٛ ْكٝض األَٔ ايكًل أٚ املؤقت ٖٚٛ َا 

ْعٝؾ٘ ًُْٚغ٘ يف ايعضام يف ٖشٙ املضس١ً 

 ايتاصخي١ٝ.

إٔ ايٛصٍٛ اىل حتكٝل "األَٔ املغتزاّ" 

يف نٌ زتتُع ٜتطًب تٛاؾض زتُٛع١ َٔ 

اآليٝات ٚعٝاقات ايعٌُ ٚتٛؾرل ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ 
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َٓاعب١ ٚقبٌ ٖشا ٚساى البز َٔ صٝاغ١ 

إعذلاتٝذ١ٝ ق١َٝٛ متتز اىل َضاسٌ ط١َٝٓ 

َتعزر٠ ٚبعٝز٠ املز٣ تعٌُ ع٢ً حتؾٝز 

١ٜ يف عبٌٝ اإلَهاْٝات ٚايطاقات ايبؾض١ٜ ٚاملار

 حتكٝل ٖشٙ ايػا١ٜ اإلعذلاتٝذ١ٝ.

ٚعًٝ٘، ؾإٔ َٔ بني أِٖ ٖشٙ املتطًبات 

األعاع١ٝ يف حتكٝل األَٔ املغتزاّ ٖٛ ايٛصٍٛ 

باجملتُع اىل َضس١ً ايضض٢ االدتُاعٞ ٚايؾعٛص 

باملغؤٚي١ٝ ٚإٔ ايؿضر ٖٛ ؽضٜو يف صٓع األَٔ 

ٚعٓصض أعاؼ يف تطٛص اجملتُع ٚايشٟ ٜعز 

م ٚايٛادبات اييت تهؿٌ ي٘ ؾطا٤ ؽضٜو يف اذتكٛ

ٚاعع َٔ اذتض١ٜ يف مماصع١ طكٛع٘ ايز١ٜٝٓ أٚ 

ايجكاؾ١ٝ ٚيٝػ ٖٓايو ضاغط ادتُاعٞ أٚ 

عًط١ عًٝا حتز َٔ سضٜت٘ غرل ايكإْٛ ايشٟ 

 ٜعتدل عكز ادتُاعٞ ٜٓعِ سٝا٠ ادتُٝع.

ٚع٢ً ٖشا األعاؼ ؾإٔ ايتطضف 

ايغٝاعٞ ٚايزٜين ٚايكَٛٞ ضُٔ زتتُع َتعزر 

إ ٚايجكاؾات ٚايتٛدٗات ايغٝاع١ٝ ٖٛ أِٖ األرٜ

ايعٛاٌَ اييت ُتعكز ايٛضع األَين ٚتؤرٟ بايؿضر 

إٔ ٜٓغًخ َٔ زتتُع٘ ضتٛ االْظٚا٤ اىل ٖٛاٜت٘ 

ايؿضع١ٝ رٕٚ ايٛط١ٝٓ ٚبايتايٞ ْكز أِٖ صنا٥ظ 

حتكٝل األَٔ املغتزاّ، ٚأٟ أَٔ ٜتشكل يف ظٌ 

زتتُع َتطضف ٖٛ أَٔ قًل غرل َغتكض 

أٟ ساؾظ خاصدٞ أٚ راخًٞ ست٢  َٚؤقت ٜٓتعض

 ٜٓٗاص.

اؽهاي١ٝ ايبشح ؽٗز ايعضام بعز عاّ 

حتزٜات دزٜز٠ متجًت بتػًٝب خطاب  2003

ايتطضف ٚايهضا١ٖٝ ٚايطا٥ؿ١ٝ، ع٢ً سغاب 

ارتطاب ايزٜين ٚايغٝاعٞ املعتزٍ ٚتػًٝب 

األْتُا٤ات ايؿضع١ٝ ٚاألدٓزات ارتاصد١ٝ ع٢ً 

ًل ب١٦ٝ سغاب االْتُا٤ ايٛطين مما ٜؤرٟ اىل خ

غرل آَٓ٘ أٚ َغتكض٠ ٜػًب عًٝٗا طابع ايعٓـ 

ٚاإلصٖاب. ؾارتطاب ايزٜين ٚايغٝاعٞ املعتزٍ 

َٔ ؽأْ٘ إ ٜعٌُ ع٢ً صٗض االْتُا٤ات ايؿضع١ٝ 

يف بٛتك١ ٚاسز٠ ٜهٕٛ ايٛال٤ االٍٚ ؾٝٗا يًٛطٔ 

ٚيٝػ يًكب١ًٝ اٚ اذتظب اٚ ايطا٥ؿ١ ... اخل، ٖٚشا 

ًُٞ بني بزٚصٙ ٜغِٗ يف تعظٜظ ايتعاٜؿ ايغ

شتتًـ االْتُا٤ات ايؿضع١ٝ االخض٣. ٚتتطُٔ 

 اؽهاي١ٝ ايبشح االداب١ ع٢ً عز٠ اع١ً٦، َٓٗا:

َا ٖٛ ارتطاب ايزٜين ٚايغٝاعٞ  .1

 املعتزٍ؟ نٝـ ميهٔ ؾُٗ٘؟

ٌٖ عضف ايعضام عدل تأصخي٘ ايطٌٜٛ  .2

 تعاٜؾًا عًًُٝا بني َهْٛات٘ املدتًؿ١؟

َا ٖٞ املعٛقات اييت حتٍٛ رٕٚ حتكٝل  .3

َٔ املغتزاّ َا بني َهْٛات ساي١ األ

 اجملتُع ايعضاقٞ؟

نٝـ ميهٔ إ ْطبل االعتزاٍ  .4

 ٚايٛعط١ٝ يف ايعضام؟

َا ٖٞ اإلعذلاتٝذ١ٝ املٓاعب١ ايهؿ١ًٝ  .5

بتشكٝل خطاب رٜين ٚعٝاعٞ َعتزٍ 

 حيكل األَٔ املغتزاّ يف ايعضام؟ 
أ١ُٖٝ ايبشح: ٜطضح ايبشح َبزأ 

االعتزاٍ ٚايٛعط١ٝ يٝهٕٛ سذض ايظا١ٜٚ يف 

١ًُٝ ايتشٍٛ ايزميكضاطٞ ٚاالعتكضاص ع

ايغٝاعٞ ٚاألَين، ؾايٛضع ايعضاقٞ ٜجرل ايعزٜز 

َٔ ايتغاؤالت سٍٛ سكٝك١ ٚدٛر تعاٜؿ عًُٞ 

أصاًل يف ظٌ االْؿالت األَين ٚاالْٗٝاص ايغٝاعٞ 

ٚتالؽٞ ٖٝب١ ايكإْٛ ٚاْتؾاص ادتضمي١ بهٌ 

أْٛاعٗا، ٚطػٝإ ْٛاطع ايعٓـ ٚايعزٚإ ٚاْتؾاص 
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يغٝاعٞ ٚاإلراصٟ ٚاملايٞ يف أغًب َضاؾل ايؿغار ا

 ايزٚي١.

ؾضض١ٝ ايبشح: إ االعتزاٍ ايزٜين 

ٚايغٝاعٞ ٖٛ ضضٚص٠ أخالق١ٝ ٚزتتُع١ٝ، 

العُٝا يف اجملتُعات املأط١َٚ َجٌ اجملتُع 

ايعضاقٞ، ٖٚشا االعتزاٍ يف ارتطاب ايزٜين 

ٚايغٝاعٞ ٚاد٘ عكبات َتعزر٠، ٖٚٓاى اَها١ْٝ 

اسا َا تٛاؾضت االيٝات املٓاعب١ يعٛر٠ يػ١ االعتزاٍ 

اييت تهؿٌ اذتكٛم يًذُٝع إلعار٠ ايجك١ املتباري١ 

َا بني مجٝع َهْٛات اجملتُع ايعضاقٞ نهٌ 

ٚتضعٝخ ايغًِ ٚاالَٔ ٚايزميكضاط١ٝ ٚايت١ُٝٓ 

 املغتزا١َ. 

ٖٝه١ًٝ ايبشح: ٜتطُٔ ايبشح 

باإلضاؾ١ اىل املكز١َ ٚارتامت١، ثالخ ستاٚص 

 اعاع١ٝ: 

الٍٚ/ االعتزاٍ ٚاألَٔ املغتزاّ: إطاص املبشح ا

 َؿاُٖٝٞ

املبشح ايجاْٞ/ أثض ايتطضف يف ارتطاب ايزٜين 

ٚايغٝاعٞ ع٢ً ٚايٛاقع األَين ٚايغًِ اجملتُعٞ 

 2003يف ايعضام بعز عاّ 

املبشح ايجايح/ إعذلاتٝذ١ٝ تزعِٝ ٚتضعٝخ 

ثكاؾ١ االعتزاٍ ايزٜين ٚايغٝاعٞ عبٝاًل يتشكٝل 

 .ايعضام األَٔ املغتزاّ يف

 املبشح األٍٚ

االعتزاٍ ٚاألَٔ املغتزاّ: إطاص  

 َؿاُٖٝٞ

البز يٓا قبٌ ايٛيٛز يف سٝجٝات رصاعتٓا 

ٖشٙ إٔ ْٛضح املؿاِٖٝ ايٛاصر٠ ؾٝٗا ٚمتٝٝظٖا عٔ 

غرلٖا َٔ املصطًشات املضارؾ١ اييت ْتٓاٚشلا، 

ٚبشيو ؾإٔ حتزٜز املؿّٗٛ ٚتعضٜؿ٘ ٚتبٝإ 

ايػاٜات اييت  رالالت٘ ٖٛ عٓصض أعاؼ يف ٚضٛح

ْغع٢ يًٛصٍٛ اييت تطُٓتٗا ؾضض١ٝ ايبشح 

خاص١ ٚإٔ َٛضٛعٗا ٜتعًل مبتػرلات عٝاع١ٝ 

ٚثكاؾ١ٝ ٚر١ٜٝٓ قز تتبأٜ َزيٛالتٗا َٔ زتتُع 

إىل آخض ٚؾكًا ملا حيتٜٛ٘ نٌ زتتُع َٔ 

 خصٛصٝات.

ٚع٢ً ٖشا األعاؼ عٓبشح يف ٖشا 

احملٛص تعضٜـ يًُؿاِٖٝ ايٛاصر٠ ٖٚٞ َؿّٗٛ 

ٍ ايزٜين ٚايغٝاعٞ نُطًب أٍٚ االعتزا

 َٚؿّٗٛ األَٔ املغتزاّ نُطًب ثاْٞ.

 املطًب األٍٚ

 َؿّٗٛ االعتزاٍ ايزٜين ٚايغٝاعٞ 

َٓش ْٗا١ٜ ايكضٕ املاضٞ ٚبعز بضٚط 

ظاٖض٠ ايتطضف ايزٜين بؾهٌ خاص ٚايتطضف 

ايغٝاعٞ بؾهٌ عاّ، أخش ايعامل املتشطض ٜبشح 

ايغًب١ٝ ٚبزأ عٔ األعباب ٚايزٚاؾع شلشٙ ايعاٖض٠ 

اذتزٜح عٔ آيٝات ايعالز يًٛصٍٛ باجملتُع 

املتطضف ضتٛ اْتٗاز االعتزاٍ ايؿهضٟ 

ٚايغًٛنٞ نأعاؼ ٚستضى ال ؽعٛصٟ يف 

 ايتعاٌَ اإلْغاْٞ بني أطٝاف اجملتُع.

ٚع٢ً ايضغِ َٔ نٕٛ ايتطضف ايزٜين 

ٚايغٝاعٞ يٝػ سزٜح أٚ غضٜب ع٢ً اجملتُعات 

إىل بزاٜات ظٗٛص  اإلْغا١ْٝ أٚ ايزٍٚ، ؾٗٛ ٜعٛر

ايزٜاْات ٚاملعتكزات بني اجملتُعات، يهٔ 

االختالف عُا عبل ٖٛ عذِ ايتزَرل اشلا٥ٌ 

يًُذتُع َٚا ٜتبع٘ َٔ ختًـ ٚاضتالٍ أخالقٞ 

بغبب غٝاب االعتزاٍ ٚايٛعط١ٝ ٚبضٚط ايتطضف 

ايعٓٝـ ايزٜين ٚايغٝاعٞ

(1)

. 
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ٚبغبب اختالف نال املصطًشني يف 

َٔ املٓاعب ٜكغِ ٖشا  املزيٍٛ ٚاملع٢ٓ ٚدزْا

املطًب اىل ثالث١ اقغاّ ص٥ٝغ١ٝ األٍٚ ٜتٓاٍٚ 

َؿّٗٛ االعتزاٍ يػٜٛا ٚاصطالسًا َٚٔ ثِ ايكغِ 

ايجاْٞ ٜتٓاٍٚ َؿّٗٛ االعتزاٍ ايزٜين ٚأخرلًا 

 َؿّٗٛ االعتزاٍ ايغٝاعٞ.

 أٚاًل. َؿّٗٛ االعتزاٍ ٚاملصطًشات املضارؾ١ 

ّ يف ايعزٍ ضز ادتٛص، َٚا قا االعتزاٍ يػ١:-

ايٓؿػ أْ٘ َغتكِٝ، ٚ)عزٍ اذتهِ تعزٜاًل: أقاَ٘، 

َّاٙ(،  ٚ)عزٍ( ؾالًْا: طناٙ، ٚ)عزٍ( املٝظإ )ع

ٚاالعتزاٍ تٛعط ساٍ بني سايني يف نِ أٚ 

نٝـ، ٚنٌ َا تٓاعب ؾكز اعتزٍ، ٚنٌ َا 

، أقُت٘ ؾكز عزيت٘ ٚعزيت٘، ٚايعزٍٚ: ِٖ ارتٝاص

ٚسنض يف ايكاَٛؼ احملٝط: َٔ َعاْٞ ايعزٍ 

العتزاٍ: اذتهِ بايعزٍ، ٚاالعتكا١َ، ٚا

ٚايتكِٜٛ، ٚايتغ١ٜٛ، ٚاملُاث١ً، ٚاملٛاط١ْ، 

ٚايتظن١ٝ، ٚاملغاٚا٠، ٚاإلْصاف، ٚايتٛعط

(2). 

 أيـَٓش أنجض َٔ املؿّٗٛ ايؾضعٞ يالعتزاٍ: 

ٚأصبع١ َا١٥ عاّ بعح اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل ْبٝٓا 

( َٚع٘ نتاب ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِستُز )ص

اإلْغإ يف نٌ َهإ ؾعزا  ٜتشزخ عٔ قطاٜا

قط١ٝ ارتًل ٚعض ايهٕٛ ٚاذتٝا٠ َٚصرل 

اإلْغإ، ؾاْ٘ حتزخ عٔ قطاٜا إْغا١ْٝ يف غا١ٜ 

األ١ُٖٝ اال ٖٚٞ قط١ٝ ايعزٍ ٚاالعتزاٍ 

ٚأُٖٝتُٗا نُٓٗر إْغاْٞ ٜٓبػٞ إ ٜأخش 

طضٜك٘ يف اذتٝا٠ اييت تغتشٌٝ اقاَتٗا 

ا٥ِ ٚمماصعتٗا ؾبزْٚ٘ بٌ إ اإلْغا١ْٝ يف ؽكا٤ ر

 .َا راَت ٖشٙ ايؿضٜط١ غا٥ب١ عٔ ايٛدٛر

ٚقز سنض اهلل عبشاْ٘ سيو يف ستهِ نتاب٘ 

املٓرل َجٌ قٛي٘ عبشاْ٘ )إ اهلل ٜأَض بايعزٍ 

ٚاإلسغإ(

(3)

ٚيٝػ ٖشٙ اآل١ٜ ٖٞ ايٛسٝز٠ اييت  

تأَض بٗشٙ ايؿضٜط١ )ايعزٍ( ٚتأرٜتٗا ٚامنا ٖٓاى 

آٜات اخض، نكٛي٘ تعاىل )ٚاسا سهُتِ بني ايٓاؼ 

إ حتهُٛا بايعزٍ(

(4)

، ٚنشيو قٛي٘ عظ ٚدٌ 

٢ً اهلل عًٝ٘ ع٢ً يغإ ْبٝ٘ ٚصعٛي٘ ستُز )ص

(: )ٚأَضت ألعزٍ بٝٓهِ(ٚعًِ

(5)

. 

ٚال ال ٜتكٝز بايعضٚف إ االعتزاٍ اصطالسًا: 

اجملتُع، ٚال  بٛاعطتٗااييت ٜتطٛص  األٚضاع

بايٓعضٜات ايؿًغؿ١ٝ املطضٚس١ ٚؾكًا ذتادات 

صٚح ساي١ إْغا١ْٝ ٚاجملتُع، ألٕ االعتزاٍ ميجٌ 

ع٢ً ايعكٌ ٚايٓؿػ ايبؾض١ٜ  غٝطضعا١َٝ ت

رٕٚ إ تبعزُٖا عٔ ضتٛ ايصٛاب ٚتٛدُٗٗا 

ايعٌُ ملا ؾٝ٘ صقٞ ايؿضر ٚادتُاع١، ؾهٌ َٔ 

ؾإمنا ٜعٌُ يف  عًٛنًا َٚٓٗذًاٜتدش االعتزاٍ 

َٔ بؾهٌ عاّ رتز١َ ايٓٛع اإلْغاْٞ  يٛاقعا

خالٍ اسكام ٚاؽاع١ اذتل ٚايعزٍ ٚاملغاٚا٠ 

ٚبٓا٤ اجملتُع ع٢ً اعػ ايتُزٕ ٚايضقٞ 

 ٚاملٛاط١ٓ بعٝزًا عٔ ؽٛا٥ب ايػًٛ ٚاذتكز

 .ٚايتطضف

َؾاعض  ط٠ٕٛ عأؾ ؾٝ٘، ؽوال  مماٚ

ايهضا١ٖٝ ٚايتطضف اييت تتٛيز بني ايٓاؼ اذتكز ٚ

اييت تؿتو  ؾاتَٔ اآلتعز يف شتتًـ طبكاتِٗ، 

، ٚع٢ً ايضغِ َٔ عزّ اْهاص ٚدٛر تُعظغز اجمل

االختالف ٚايتٓاقض يف املصاحل ٚاملٓاؾع 

ٚاملظامح١ ع٢ً املضانظ ايغٝاع١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ 

ايٓاؼ، إال إ ايػًٛ ٚايتطضف يف سيو عٛف بني 

ٜهٕٛ عاَاًل يكطع نٌ عالق١ قا١ُ٥ بني اؾضار 

اجملتُع، ٖٚٓا ٜأتٞ رٚص االعتزاٍ ملا ي٘ َٔ ْؿٛس 

ٚتأثرل قٟٛ ٚؾعاٍ يف تٗشٜب االخالم ٚتًطٝـ 
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االَظد١ اذتار٠ ٚايطباع ايػًٝع١، ٚيف اسالٍ 

ايغالّ ٚاالَٔ يف ب١٦ٝ ١٦ًَٝ باألسكار 

، نٕٛ االعتزاٍ َٔ اق٣ٛ االعايٝب يف ٚاملؾانٌ

تكضٜب ايٓاؼ بعطِٗ َٔ بعض َٔ خالٍ رٚصٙ 

يف تغ١ٜٛ االختالؾات ٚاملؾانٌ ايكا١ُ٥ بني 

ارتصّٛ ٚاملتٓاؾضٜٔ بغبب تبأٜ املصاحل 

.ٚاملٓاؾع

(6)

 

َٚٔ خالٍ َا تكزّ ْغتٓتر إٔ َؿّٗٛ  

ٖٛ ايتظاّ املٓٗر ايعزٍ األقّٛ، ٚاذتل االعتزاٍ 

بني ايػًٛ ٚايتٓطع، ٚبني  ايشٟ ٖٛ ٚعط

ايتؿضٜط ٚايتكصرل، ؾاالعتزاٍ ٚاالعتكا١َ 

ٖٚٛ  ٚعط بني طضؾني ُٖا: اإلؾضاط ٚايتؿضٜط

االعتكا١َ ٚايتظن١ٝ، ٚايتٛعط ٚارترل١ٜ

(7). 

)ٚعط( يف ايًػ١  َصطًح دا٤ايٛعط١ٝ: ؾكز أَا 

َُتكاصب١ يف َزيٛشلا. قاٍ ابٔ  ٍٕ، يهٓٗا  بعّز٠ َعا

ٚعط: ايٛاٚ ٚايّغني ٚايّطا٤: بٓا٤ صشٝح  ؾاصؼ:

ٍّ ع٢ً ايعزٍ  ، ٚأعزٍ ايؾ٤ٞ: ٚاالْصافٜز

أٚعط٘، ٚٚعط٘

(8)

. 

ٍّ عًٝٗا ٖشٙ  ٚميهٔ إمجاٍ املعاْٞ اييت دا٤ت تز

 :ايه١ًُ ؾُٝا ًٜٞ

ِٚعط بغهٕٛ ايّغني تهٕٛ ظضًؾا مبع٢ٓ  -1

َّا ايِٛعط  )بني(، قاٍ يف يغإ ايعضب: ٚأ

ِ، دا٤ ع٢ً بغهٕٛ ايّغني ؾٗٛ ظضف ال اع

ٚطٕ ْعرلٙ يف املع٢ٓ ٖٚٛ )بني(، تكٍٛ: 

دًغت ِٚعط ايكّٛ، أٟ: بِٝٓٗ

(9)

. 

ٚتأتٞ َٚعط بايؿتح ازلًا ملا بني طضيف  -2

ايؾ٤ٞ ٖٚٛ َٓ٘، َٚٔ سيو: قبطت ٚعط 

اذتبٌ، ٚنغضت ٚعط ايكٛؼ، ٚدًغت 

 ٚعط ايّزاص.

ٚتأتٞ ٚعط بايؿتح مبعين عزٍ، قاٍ  -3

ٍّ ع٢ً  ابٔ ؾاصؼ: ٚعط: بٓا٤ صشٝح ٜز

ايعزٍ، ٚأعزٍ ايؾ٤ٞ أٚعط٘ ٚٚعط٘. ٚقاٍ 

ابٔ َٓعٛص: ٚٚعط ايؾ٤ٞ ٚأٚعط٘: أعزي٘. 

ٚقاٍ ايؿرلٚطآبارٟ: ايٛعط ستضن١ َٔ 

نٌ ؽ٤ٞ: أعزي٘

(10)

. 

َٔ خالٍ سيو نً٘ ٜتطح إٔ ايًؿع١ نٝؿُا 

تصّضؾت ؾٗٞ ال ختضز يف َعٓاٖا عٔ َعاْٞ 

ايعزٍ ٚايؿطٌ ٚارترل١ٜ، ٚايٓصـ ٚايب١َّٓٝ، 

 ايطضؾني.ٚايتٛعط بني 

 ثاًْٝا. َؿّٗٛ األَٔ ٚاألَٔ املغتزاّ

ٜعز َؿّٗٛ األَٔ َٔ املؿاِٖٝ ايؾا٥ع١  

االعتدزاّ ٖٚٛ َؿّٗٛ ؽاٌَ ٚعاّ ؾٗٛ ٜغتدزّ 

يٛصـ طٝـ ٚاعع َٔ اذتاالت اإلْغا١ْٝ 

ٚايب١٦ٝ ٚايػشا١ٝ٥ ٚاذتٝٛا١ْٝ ٚاملعًَٛات١ٝ...اخل 

يشيو عٓشاٍٚ جتظ١٥ املصطًح ٚتعضٜؿ٘ يػٜٛا 

ٚتبٝإ االعتدزاَات املتعزر٠ ٚاصطالسًا 

 ٚايضرٜؿ١ ملصطًح األَٔ.

تتكاصب َعاْٞ األَٔ يف نٌ َٔ َؿّٗٛ األَٔ: -1

املع٢ٓ ايًػٟٛ ٚاملع٢ٓ االصطالسٞ، سٝح تًتكٞ 

مجٝعٗا ع٢ً إٔ األَٔ ٖٛ حتكٝل ايغه١ٓٝ 

ٚايطُأ١ْٓٝ ٚاالعتكضاص ع٢ً َغت٣ٛ ايؿضر 

 ·ٚادتُاع١

ؾاألَٔ يف املع٢ٓ ايًػٟٛ ضز ارتٛف 

 ·ٚاألَٔ: املغتذرل يٝأَٔ ع٢ً ْؿغ٘

ٚآَٔ ب٘:  ·ٚاألَا١ْ: ضز ارتٝا١ْ
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ٚاإلميإ: ايجك١ ٚقبٍٛ  ·صزق٘

ٚاألَني: ايكٟٛ، ٚصؿ١  ·ايؾضٜع١

ََٖشا  (قاٍ تعاىلرتايل. ٚا َِٝعُبُزٚا َصبَّ  ًْ َؾ

 ُِٗ َٓ ََ َٚآ ِّٔ ُدٍٛع   ُِٗ َُ ِِٝت ايَِّشٟ َأْطَع اْيَب

ِٛفَِّ (.ِٔ َخ

(11) 

االجتاٖات  اختًؿتكز ؾتعضٜـ األَٔ: أَا 

 يفزتاٍ ايزصاعات األ١َٝٓ  يف ايؿهض١ٜ ٚايبشج١ٝ

ٚضع تعضٜـ ؽاٌَ يألَٔ يتأثرل َٛقع نال 

 :إيَِٝ٘ٓٗ ٚإختالف طا١ٜٚ ْعضٙ 

) ؽعٛص  ع٢ً أْ٘ ؾٗٓايو َٔ عضؾ٘ -

ٚإدضا٤ ( أٚ ٖٛ ) املٓع ٚايطبط ( ؾاملٓع 

ٚثٝل ايص١ً بايؾعٛص ٖٚٛ ٚإٕ نإ 

أدضا٤ إال إْ٘ َٛد٘ بايزصد١ األٚىل 

إلسزاخ ايؾعٛص باألَٔ بٌ ٚسصارٙ 

ٚايطبط ، األٍٚ إسغاؼ بايطُأ١ْٓٝ

السل إلٖتظاط ايؾعٛص باألَٔ ؾٗٛ 

بايزصد١ األٚىل إدضا٤ َٛد٘ إىل ؾعٌ 

 تٛدَٝٗ٘ٔ  ضاص باجملتُع أنجض

نجرل َٔ  يفإلسزاخ ؽعٛص باألَٔ ألْ٘ 

ايعضٚف قز ٜتِ ايطبط ٜٚبك٢ ايؾعٛص 

ست٢  األَين يالتظإتأصدش٘ ؾاقزا  يف

. إدضا٤ املٓع ٜأتٞ
(12) 

 األَٔبإٔ نُا عضؾ٘ ايبعض  -
( security )  ٜهٕٛ  اييتٖٛ اذتاي١

ؾٝٗا اإلْغإ ستُٝا ضز أٚ بعٝزًا عٔ 

. ٚايٛاقع إٔ األَٔ قبٌ إٔ ٜتٗزرٙخطض 

ٜهٕٛ تًو اذتاي١ ؾٗٛ إسغاؼ ٜتًُو 

اإلسغاؼ بايتشضص َٔ  اإلْغإ ٖٛ

" خطض ٜٛادٗ٘ أٟارتٛف َٔ  ارتٛف،

(13)

. 
ٚعضؾ٘ ايبعض بأْ٘ ايؾعٛص بايطُأ١ْٓٝ  -

ايش٣ ٜتشكل َٔ خالٍ صعا١ٜ ايؿضر 

ٚٚقاٜتُٗا َٔ ارتضٚز ع٢ً  ٚادتُاع١

َٔ خالٍ  االدتُاعٞايطبط  قٛاعز

 ٚايكُعٞ ايٛقا٥ٞمماصع١ ايزٚص 

 ٖشٙايهؿٌٝ بتشكٝل  ٚايعالدٞ

ض.املؾاع

(14)

 

تعاصٜـ ايغابك١ يألَٔ ؾكز ٚيف ظٌ اي

ٖٞ غا١ٜ عًًٝا  ٚي١ٝ حتكٝل األَٔؤاْت َغن

ٚإعذلاتٝذ١ٝ يًزٚي١ ٚال ميهٔ املغا١َٚ ع٢ً 

أٚنًت ١َُٗ محاٜت٘ إىل دٗات  حتكٝك٘، يشيو

قٛات األَٔ ايزاخًٞ ايكٛات املغًش١ ٚ عًٝا ٖٚٞ

االعتدباصات١ٝ ٚادتٗات ايغاْز٠ ٚاألدٗظ٠ 

إىل إ ٖشٙ املؤعغات متًو  شلا، اعتٓاّرااملعا١ْٚ ٚ

اذتل املؾضٚع يف اعتدزاّ ايك٠ٛ ٚأرٚات ايعٓـ 

ملٛاد١ٗ أٟ تٗزٜز يألَٔ ايكَٛٞ باملؿّٗٛ 

  .املتكزّ

َٚع تطٛص َُٗا ايزٚي١ ٚتٛعع ْؾاطٗا 

١ًُٝٝ َٚع بضٚط ؾٛاعٌ ٚعالقاتٗا ايزٚي١ٝ ٚاإلق

ايجٛص٠ املعًَٛات١ٝ َٚا اؾضطت٘ َٔ حتزٜات يف ظٌ 

ايب١٦ٝ  كز ؽٗزتؾ ْعاّ ايعٛمل١ ايعابض يًشزٚر،

تػرلات ٖا١َ يف طبٝع١ ايتٗزٜزات َ ايزٚي١ٝ

َٚصارصٖا ٚأْٛاعٗا ْٚٛعٝتٗا َٚزاٖا ْٚطاقٗا 

، ٕ ي٘ تأثرلٙ ع٢ً َؿّٗٛ األَٔنااألَض ايشٟ 

ٜعز ٖشا املؿّٗٛ باملطُٕٛ ٚايتبغٝط  ؾًِ

ٚايتشزٜز ايغابل، ٚإمنا صاص َؿَٗٛٗا َضآّبا 

َتعزر األبعار ٚاملغتٜٛات ٜٚضدع سيو إىل 



138 

 عزر خاص باملؤمتض ايزٚيٞ االٍٚ دتاَع١ االْباص

 
 

املتػرلات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٚايغٝاع١ٝ 

 ايٛقت اذتاضض.اييت ؽٗزٖا ايعامل يف 

ٚميهٔ حتزٜز أِٖ َالَح ايعاٖض٠  

ايٓشٛ األ١َٝٓ يف ايٛاقع املعاصض ع٢ً 

:ايتايٞ

(15)  

ذتزٚر  ٖٞ عابض٠ايعاٖض٠ األ١َٝٓ  -1

 . ايزٚي١ ايك١َٝٛ
 .اتغاع ْطام َصارص ايتٗزٜز -2
تعزر ْٛع١ٝ َصارص ايتٗزٜز   -3

 .األَين
ظٗٛص ْٛع١ٝ دزٜز٠ َٔ ايتٗزٜزات  -4

األ١َٝٓ اييت مل تهٔ َعضٚؾ١ َٔ 

  .قبٌ

 عٛمل١ َؿّٗٛ األَٔ رٚيًٝا ٚإقًًُٝٝا -5
تػرل َطُٕٛ ايتٗزٜزات األ١َٝٓ  -6

ٚتػرل ايٛطٕ ايٓغيب  ايتكًٝز١ٜ،

 .ألُٖٝتٗا

َغتٜٛات األَٔ ٚأْٛاع٘: تٛدز ايهجرل َٔ 

ايتصٓٝؿات يتشزٜز َغتٜٛات األَٔ ٚاْٛاع٘ 

ٖٚشا ؽ٤ٞ طبٝعٞ ٚضتٔ ْبشح يف َؿّٗٛ 

سلٛيٞ ال ٜٓشصض باختصاص اٚ أطاص ادتُاعٞ 

رٕٚ آخض ؾٗٛ خيتص باألَٔ اإلْغاْٞ ٚايب٦ٝٞ 

، يهٔ عٓشاٍٚ ٖٓا ٚايػشا٥ٞ ٚاملعًَٛاتٞ...اخل

ايبشح يف األْٛاع ٚاملغتٜٛات اييت شلا عالق١ 

َباؽض٠ بؿضض١ٝ ايبشح، ٖٚٓا ميهٔ حتزٜز 

 َغتٜٛات االَٔ نُا ٜأتٞ:

األَٔ اإلْغاْٞ: ٖٚٛ َٔ املؿاِٖٝ  -

اذتزٜج١ ْغبًٝا ٚأٚععٗا ْطاقًا ٖٚٛ 

 ميجٌ ايطابع ايعاملٞ يألَٔ.

األَٔ ايزٚيٞ: ٚميجٌ أَٔ ايزٍٚ  -

ايزٚيٞ ٜٚعز عٓصضًا أعاؼ ٚاجملتُع 

يًتعإٚ ايزٚيٞ ضُٔ َٓعُات رٚي١ٝ 

نُٓع١ُ األَِ املتشز٠ ٚدٗاطٖا 

 ايتٓؿٝشٟ األبضط زتًػ االَٔ ايزٚيٞ.

األَٔ اإلقًُٝٞ: ٚخيتص ٖشا ايٓٛع َٔ  -

األَٔ ع٢ً ايتعإٚ بني ايٛسزات 

ايغٝاع١ٝ ايزٚي١ٝ اييت جيُعٗا إقًِٝ 

دػضايف َعني َجٌ االحتار األٚصبٞ 

 َٔ ايكَٛٞ ايعضبٞ.ٚاأل

األَٔ ايٛطين: ٖٚشا ايٓٛع َٔ األَٔ  -

ٜتطُٔ زتُٛع١ َٔ ايؿٛاعٌ املار١ٜ 

ٚايبؾض١ٜ املدطط شلا اييت تٗزف اىل 

َٛاد١ٗ ايتٗزٜزات ٚضُإ االعتكضاص 

ضُٔ رٚي١ َع١ٓٝ، ٚاألَٔ ايٛطين 

َغأي١ سغاع١ عٓز مجٝع ايزٍٚ ٚغا١ٜ 

إعذلاتٝذ١ٝ تغع٢ اىل ارصانٗا بؾت٢ 

ٛعا٥ٌ ٚال ميهٔ املغا١َٚ ع٢ً ايغبٌ ٚاي

األَٔ ايٛطين ألْ٘ ٜتعًل عٝا٠ املٛاطٔ 

ٚبكا٤ ايٛطٔ ٚاعتكالٍ ايكضاص ايغٝاعٞ. 

عار َؿّٗٛ األَٔ ايٛطين يف ٚقز 

ؾاألَٔ آْشاى  َضس١ً اذتضب ايباصر٠ ،

اْت نٖٛ األَٔ ايٛطين يًزٚي١ ،سٝح 

ايزٚي١ َغٝطض٠ ع٢ً قطاٜا األَٔ َٚٔ 

االقًُٝٞ ْاس١ٝ أخض٣ ؾإٕ األَٔ 

إ ٜكّٛ ع٢ً ن ٚاألَٔ ايزٚيٞ ،

ستص١ً عالقات األَٔ بني رٍٚ اإلقًِٝ 

أٚ رٍٚ ايعامل، ٚمل تهٔ ايجٛص٠ ايع١ًُٝ 
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ٚايتهٓٛيٛد١ٝ قز بًػت اذتز ايشٟ 

ّٜا أٚ  ّٝا ٚاقتصار ٜغُح بزَر ايعامل اتصاي

ايشٟ ٜغُح بعٗٛص قطاٜا عامل١ٝ ايٓطام 

تؿضض ْؿغٗا ع٢ً َؿّٗٛ األَٔ 

ّٝنؾتذعً٘  إ نا ،َٚٔ ثِ ؾكز ْٛ

َؿّٗٛ األَٔ ايكَٛٞ ٜزٚص سٍٛ َٓع 

ٚتكًٌٝ ايتٗزٜزات اييت تٛاد٘ ايزٚي١، 

 ١ٝ.ٚحتٍٛ رٕٚ حتكٝل أٖزاؾٗا ايكَٛ

َؿّٗٛ األَٔ املغتزاّ: ٜعز َؿّٗٛ االَٔ -2

املغتزاّ َٔ املؿاِٖٝ اذتزٜج١ ْغبًٝا ٖٚٛ ميجٌ 

أَتزار َٚضارف ملؿّٗٛ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ ٚاييت 

ٗا )ايت١ُٝٓ املغتزا١َ( بتٛؾرل ب١٦ٝ ٜكصز ب

زتتُع١ٝ ٚعٝاع١ٝ ٚاقتصار١ٜ ٚثكاؾ١ٝ 

َتطٛص٠ تهٕٛ أعاعًا تضتهظ عًٝ٘ عذ١ً ايتكزّ 

االقتصارٟ ٚاالدتُاعٞ يف اجملتُع ٜٚغتزعٞ 

سيو ؽضط ايزمي١َٛ ٚاالعتزا١َ شلشٙ ايؿٛاعٌ 

ايغاْز٠ اييت تعٌُ ع٢ً إ تهٕٛ َٛدبات راع١ُ 

 صنا٥ظ ايت١ُٝٓ.شلشٙ ايب١٦ٝ اييت تطِ 

ٚبكزص تعًل األَض مبؿضر٠ األَٔ  

املغتزاّ ؾُٝهٔ يٓا تٛضٝح أبعارٙ َٚعاْٝ٘ َع 

َؿّٗٛ األَٔ ايعاّ ايغابل ايشنض ٚيهٔ 

االختالف ٜهُٔ يف املز٣ ايظَاْٞ ٚاملهاْٞ ي٘، 

يشيو إٔ زتضر تٛؾرل َتطًبات األَٔ أٚ تٛؾرل 

أدٛا٤ آَٓ٘ يف أطاص طَاْٞ َٚهاْٞ ستزرٜٔ رٕٚ 

ٛر خط١ إعذلاتٝذ١ٝ َغتكب١ًٝ تأخش ٚد

باالسغبإ املتػرلات ايطاص١٥ ٚاحملت١ًُ ٚايؿٛاعٌ 

ارتاصد١ٝ َٚز٣ تطٛص أرا٥ٗا ٚسذِ تأثرلٖا 

ايكارّ، ٖشا بال ؽو عٝذعٌ األَٔ َضسًٞ 

َٚؤقت ٚآْٞ ٚبشيو عٝبك٢ ٖادػ األَٔ ؽاغٌ 

يف اجملتُع، ٚخرل َجاٍ ع٢ً ٖشا األَٔ ايػرل 

َٔ أط١َ  2003يعضام َٓش عاّ املغتزاّ َا ميض ب٘ ا

أ١َٝٓ َغتُض٠ بغبب غٝاب َؿّٗٛ ٚإعذلاتٝذ١ٝ 

األَٔ املغتزاّ ٚاصبح ايعضام ميض بؿذلات 

َتكطع١ َٚؤقت١ َٔ اعتتباب األَٔ ثِ َا ًٜبح 

إٔ ٜٓٗاص أٚ ٜذلادع بؾهٌ ًَشٛظ َٚؤثض ع٢ً 

سٝا٠ املٛاطٔ ثِ ٜعٛر اىل االعتكضاص ايكًل َض٠ 

 را٥ض٠ َػًك١ َٔ أخض٣ ست٢ اصبشٓا ْزٚص يف

 االْٗٝاصات األ١َٝٓ ٚاالعتكضاص ايطاصئ ٚاملٛقت.

إٔ ايٛصٍٛ اىل غا١ٜ األَٔ املغتزاّ  

ٜتطًب زتُٛع١ ؽضٚط ٚأعػ َذلابط١ 

َٚتٛاؾك١ ايعٌُ ال ميهٔ جتظ٥تٗا أٚ أُٖاٍ 

أسزٖا، ٚقبب ٖشا ٚساى البز َٔ ٚدٛر سػ عايٞ 

بضٚح املٛاط١ٓ ٚايؾعٛص عب ايٛطٔ ٖٚٛ أعاؼ 

ٚإعذلاتٝذٞ يٓذاح ايٛصٍٛ اىل ب١٦ٝ  سٟٝٛ

 أ١َٝٓ َغتزا١َ.

ب١٦ٝ أ١َٝٓ  إىل ايٛصٍٛ إٔ ايغعٞٚعًٝ٘، ؾ

ٞ:ٜأت َغتزا١َ ٜتطًب َا

(16)  

ْعاّ عٝاعٞ ٜؤَٔ املؾاصن١ ايؿعاي١  -1

 .يًُٛاطٓني يف صٓع ايكضاص

ْعاّ ادتُاعٞ ٜكزّ اذتًٍٛ يًتٛتضات  -2

  .املتٓاغ١ُايٓامج١ عٔ ايت١ُٝٓ غرل 

ْعاّ إْتادٞ حيذلّ ٚادب اذتؿاظ ع٢ً  -3

 .يًت١ُٝٓايكاعز٠ ايب١ٝ٦ٝ 

ْعاّ تهٓٛيٛدٞ ٜبشح باعتُضاص عٔ  -4

 يًذضمي١ املٓع١ُ.  سًٍٛ دزٜز٠
َتطٛص يف تتبع َٓابع اإلصٖاب ْعاّ  -5

 ٚمتًٜٛ٘.
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ْعاّ إراصٟ َضٕ ميًو ايكزص٠ ع٢ً   -6

 يف املٓع١ُ األ١َٝٓ. ايتصشٝح ايشاتٞ

تبٝإ َٚٔ َٔ خالٍ َا تكزّ سنضٙ َٔ 

َؿّٗٛ ٚأ١ُٖٝ األَٔ املغتزاّ، أصبح َٔ 

ايطضٚصٟ دزًا ألٟ ْعاّ عٝاعٞ إٔ ٜصٝؼ 

إعذلاتٝذ١ٝ ٚاضش١ األٖزاف ٚستزر٠ ايٛعا٥ٌ 

َٚتٓٛع١ املٛاصر ٚسلٛي١ٝ االبعار ٚاالرٚاص 

ٚتغتًِٗ املتػرلات اذتاي١ٝ ٚشلا قزص٠ ع٢ً تٓبؤ 

املتػرلات املغتكب١ًٝ ٚايطاص١٥ ٚايكزص٠ ع٢ً 

يغضٜع َعٗا ٜٚؾذلط يف إعذلاتٝذ١ٝ ايتعاٌَ ا

األَٔ املغتزاّ ايكزص٠ ع٢ً ايتػًػٌ يف خؿاٜا 

ٚرٚاخٌ اجملتُع ٚنؾـ ايبكع املع١ًُ ؾٝ٘ 

ٚبًٛص٠ ْعاّ ادتُاعٞ يإلْشاص املبهض ٜهٕٛ 

املٛاطٔ أعاع٘ َٚصزصٙ املعًَٛاتٞ ايض٥ٝغٞ 

باإلضاؾ١ اىل طٝـ ٚاعع َٔ املٛاصر املار١ٜ 

ْغل َتهاٌَ َٚٛسز األخض٣ ٚاييت تعٌُ ضُٔ 

ٚرا٥ِ غرل َتكطع يٝشكل عٓصض أعاؼ يف 

ايٛصٍٛ اىل االَٔ املغتزاّ أٟ ايزمي١َٛ 

 ٚاالعتُضاص١ٜ.

 املبشح ايجاْٞ

أثض ايتطضف يف ارتطاب ايزٜين  

ٚايغٝاعٞ ع٢ً ٚايٛاقع األَين ٚايغًِ 

 2003اجملتُعٞ يف ايعضام بعز عاّ 

ميجٌ ايتطضف ايزٜين ٚايغٝاعٞ 

ايتعصب يضأ٣ أٚ تٝاص َعني رٕٚ غرلٙ َٔ اآلصا٤ 

األخض٣ ٜٚبعز ٖشا ايضأٟ يف ٖشٙ اذتاي١ عٔ 

االعتزاٍ بٌ املػاال٠ يف ايتؾبت بٗشا ايضأٟ 

ٚاإلصضاص عًٝ٘ أٚ األؾهاص أٚ املعتكزات ايز١ٜٝٓ 

ست٢ يٛ ناْت خاط١٦ أٚ ْتٝذ١ عزّ إرصاى أٚ 

ٕٛ ايضٚسٞ ٚاالدتُاعٞ ٚع٢ سكٝكٞ باملطُ

يتًو املعتكزات ايز١ٜٝٓ ٚطاملا إٔ ٖشا ايؿهض 

املتطضف مل ٜأخش أٚ خيضز نُٓط ؾهض٣ إىل 

سٝظ ايؿعٌ أٚ ايغًٛى ايعٓٝـ ؾال ٜكع حتت 

طا١ً٥ ايكإْٛ ادتٓا٥ٞ ٖٚشا ٜع٢ٓ اْ٘ مل ٜأخش 

ؽهٌ اإلنضاٙ أٚ اعتدزاّ ايك٠ٛ يف ْؾض ٚؾضض 

ب ٚاإلضضاص ٖشٙ األؾهاص ٚإؽاع١ ايشعض ٚايضع

مبصاحل ايٛطٔ َٚٔ ثِ ٜكع ٖشا ايؿعٌ حتت 

طا١ً٥ ايكإْٛ ٜٚصبح َضتهب ٖشا ايؿعٌ أٚ 

ايغًٛى زتضَا ٚال خالف يف سيو

(17)

. 

األَضٜهٞ يًعضام يف  يالستالٍنإ 

ّ، ْكط١ ايتشٍٛ يف تاصٜخ تطٛص  2003َاصؼ 

ي١ًٝ  بنييف ايعضام. ؾتطضف ايؿهضٟ ظاٖض٠ اي

َٔ ظاٖض٠  ٚضشاٖا حتٍٛ بًز ؽب٘ خاٍ

 بكع ايتطضفإىل ٚاسز َٔ أندل ٚأِٖ  تطضفاي

يف ايعامل. ٖٚشٙ ظاٖض٠ تغتشل االٖتُاّ ملٔ 

حياٍٚ رصاع١ ظاٖض٠ اْتؾاص اإلصٖاب ٚتٛعع 

، ؾاملجاٍ أٚ ايتذضب١ اييت ٚيزٖا ايتطضف قاعزت٘

ايعضاق١ٝ تعتدل َٔ أغ٢ٓ ايتذاصب يف ايعامل بٗشا 

ايبالر إىل  اجملاٍ، ٚال ٜٛدز َجٌٝ شلا سني حتٛيت

"أنارمي١ٝ يًعًُٝات اإلصٖاب١ٝ" تصزص جتاصبٗا 

 .إىل مجٝع أضتا٤ ايعامل

ٚتؾٗز ايغاس١ ايعضاق١ٝ حتزًٜا دزٜزًا 

ٜعارٍ يف خطٛصت٘ ٚابعارٙ نٌ ايتشزٜات اييت َا 

بضح ايعضام ٜٛادٗٗا َٓش عكٛر عزٜز٠ َٚٔ ؽت٢ 

اجملاالت االق١ًُٝٝ ٚايزٚي١ٝ، ٜٚتُجٌ سيو 

ايتشزٟ بتػًٝب االْتُا٤ات ايؿضع١ٝ ٚايطا٥ؿ١ٝ 

ٚايعضق١ٝ ٚايز١ٜٝٓ ٚاملشٖب١ٝ ع٢ً االْتُا٤ 

ا ٜؤرٟ اىل تػٝٝب ايٛسز٠ ايٛط١ٝٓ، ايٛطين، مم

ٚجيعٌ ايعضام بأَػ اذتاد١ اىل اعار٠ بٓا٤ 

ايٛسز٠ ايٛط١ٝٓ ٚتأعٝػ ١ٜٖٛ ٚط١ٝٓ عا١َ 
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تهٕٛ مبجاب١ املضدع١ٝ دتُٝع أطٝاؾ٘ ٜٚتٝح شلا 

ؾضص١ االصتكا٤ بٛعٝٗا اىل َغت٣ٛ إرصاى ٚال٥ٗا 

 ايٛطين املٛسز.

إس ٜتغِ ايعضام بايتعزر١ٜ ٚايتٓٛع 

يزٜين ٚاملشٖيب، ؾع٢ً املغت٣ٛ ايكَٛٞ ايكَٛٞ ٚا

ٜتٛطع ايعضاقٕٝٛ بني ايعضب ٚايهٛصر ٚايذلنُإ 

ٚاالؽٛصٜني، ٚع٢ً املغت٣ٛ ايزٜين بني املغًُني 

ٚاملغٝشني ٚبعض االقًٝات ايز١ٜٝٓ َجٌ 

)ايصاب١٦ ٚاالٜظٜز١ٜ( ٚط١ًٝ عكٛر َٔ ايغٓني 

تعاٜؿ ايعضاقٝني يف ظٌ ٖشٙ ايتعزر١ٜ، ٖٚشا 

صٓع ايتاصٜخ ٚادتػضاؾ١ٝ، ٚنإ  ايتعزر ٖٛ َٔ

 َزعا٠ يًٛسز٠ ٚايتآخٞ ٚاالْغذاّ.  

ٜٚعاْٞ ايتعاٜؿ ايغًُٞ يف ايعضام َٔ 

اؽهاي١ٝ َؿص١ًٝ تتعًل بايتعاٜؿ ايغٝاعٞ 

انجض مما تتعًل بايتعاٜؿ اجملتُعٞ، إس إ 

االْؿالت ايصاصذ ٚاذتار يًٜٗٛات ايؿضع١ٝ بعز 

ايتعاٜؿ  ، ال ميهٔ إ ْعظٚٙ يعزّ ٚدٛر2003عاّ 

زتتُعًٝا بكزص َا ميهٔ إ ْعظٚٙ يعزّ ٚدٛر 

ايتعاٜؿ ايغٝاعٞ َٔ ْاس١ٝ ٚيعزّ حتكٝل 

االْزَاز اذتكٝكٞ بني شتتًـ َهْٛات اجملتُع 

ايعضاقٞ َٔ د١ٗ، ع٢ً ايضغِ َٔ إ ايتعاٜؿ 

ايجكايف ٚاالدتُاعٞ يف ايعضام َٛدٛر َٓش طَٔ 

 بعٝز، اال إ َا ٜؿتكض ايٝ٘ ايعضام ٖٛ ايتعاٜؿ

ايغٝاعٞ 

(18)

  . 

إىل  2011 - 2003االَرلنٞ  قار االستالٍٚ

بضٚط ؾضاؽ قُٝٞ ٜعٌُ ع٢ً بًٛص٠ ْعاّ قُٝٞ 

دزٜز يف ايب١٦ٝ ايعضاق١ٝ، عٔ طضٜل َا تعضض 

إيٝ٘ اجملتُع ايعضاقٞ َٔ شتاطض ٚاٖتظاطات ال 

حتُز عكباٖا ْتٝذ١ الٖتظاط ايٓعاّ ايكُٝٞ 

االستالٍ،  املٛسز ع٢ً ض٤ٛ املؾاٖز املؤمل١ يف َز٠

 َٚا طايت َغتُض٠ َٔ تعُٝل ايطا٥ؿ١ٝ

(19)

، إس إٕ 

املٛاطٔ ايعضاقٞ بزأ ٜؾٗز زتُٛع١ قِٝ مل تهٔ 

َأيٛؾ١ يزٜ٘، إس بضطت ساي١ االستكإ ايغٝاعٞ 

ظاٖض٠ غضٜب١ عٔ املٓع١َٛ  بهْٛ٘ٚايطا٥ؿٞ 

بضٚط  2003ايك١ُٝٝ ايعضاق١ٝ، إس مل تؾٗز قبٌ عاّ 

تُج١ً بايطا٥ؿ١ٝ يًُهْٛات ايغابك١ يًزٚي١ ٚامل

ٚاملشٖب١ٝ ٚايتدٓزم ضُٓٗا ٚطضح املؾضٚع 

ايتكغُٝٞ ايؿٝزصايٞ يًعضام َٚغا٥ٌ طضح أعالّ 

 بزٍ ايعًِ ايعضاقٞ املٛسز. 

اؾضط  ،ٚعًٝ٘ ؾإٕ االستالٍ االَضٜهٞ

تزاعٝات عًب١ٝ طايت َٓع١َٛ ايكِٝ 

ٚايغًٛنٝات ٚايعالقات االدتُاع١ٝ، ٚاٚدزت 

الجياب١ٝ ٚاصبشت ٠ طامحت ايكِٝ ازَعاٜرل دزٜ

تؾهٌ َهإ ايصزاص٠ ٚاييت تعهػ َٓع١َٛ ايكِٝ 

 االَضٜه١ٝ اييت تعٌُ ايٛالٜات املتشز٠

يتعُُٝٗا ع٢ً ايعامل )بأخالم ٚقِٝ  االَرلن١ٝ

االَضن١(، ايكا١ُ٥ ع٢ً ايكتٌ ٚايتزَرل َٚا 

دض٣ يف عذٔ أبٛ غضٜب يٝػ ساي١ ؽاس٠ نُا 

ظ٤ ٜضٜز إٔ ٜصٛصٖا ايبعض َٔ األَضٜهٝني بٌ د

 َٔ املٓع١َٛ ايك١ُٝٝ يًٛالٜات املتشز٠

االَرلن١ٝ

(20)

ٚغرلٖا َٔ اذتٛارخ ٚاالعتكاالت . 

ٚايكتٌ ع٢ً اشل١ٜٛ ٚايطا٥ؿ١ٝ ٚاٖا١ْ ايؿضر 

ايعضاقٞ، نٌ ٖشا ار٣ اىل ختٓزم ٚاْطٛا٤ اؾضار 

َٔ اجملتُع ايعضاقٞ ايشٜٔ ٜؾعضٕٚ بإٔ سكِٗ 

َغًٛب حتت َغُٝات ٚمجاعات اصٖاب١ٝ تعٌُ 

ّ ايغٝاعٞ ايشٟ تعزٙ صٛص٠ ٚارا٠ عٔ ضز ايٓعا

نٌ ٖشٙ ايعٛاٌَ االراص٠ االَرلن١ٝ يف ايعضام. 

ٚغرلٖا قارت ٚتكٛر اىل تٛتضات ٚصزاَات 

ٚاستُاٍ ْؾٛب سضٚب تكّٛ ع٢ً ايعصب١ٝ، 

ؾطاًل عٔ تهضٜػ االْكغاّ االدتُاعٞ مما 

ٜؾهٌ تٗزٜزًا خطرلًا يًٛطٔ ٚاملٛاطٔ

(21)

. 
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ٜٚعز ايعاٌَ ايجكايف ٚطبٝع١ ايؾدص١ٝ 

ايعضاق١ٝ ٚايعضٚف اييت عاؽٗا حتت ثكٌ 

ايبطاي١ ٚاضطضاب ايكاعز٠ املعٝؾ١ٝ ٚاذتضَإ، 

ٚتػٍٛ اشلٜٛات ايؿضع١ٝ دعٌ ايؿضر ايعضاقٞ 

حيتُٞ بايطا٥ؿ١ بٛصؿٗا املالس االَٔ ي٘، بزاًل 

َٔ ايٛاقع املتأطّ، ٚاعتؿشاٍ ايش١ٖٝٓ املا١ً٥ 

عٔ  2003ؾؿت اسزاخ َا بعز يًتطضف، ؾكز ن

اط١َ زتتُع١ٝ عُٝك١ ٜعٝؾٗا اجملتُع ايعضاقٞ 

عضعإ َا متدطت عٔ اْؿذاص طا٥ؿٞ عِ 

 ايعضام بأنًُ٘.        

 اجملتُعٞ يف ايعضام، إ عزّ ايتهاٌَٚ

جيعٌ اجملتُع انجض ت٦ًٝٗا يٛقٛع اعُاٍ ايعٓـ، 

ْتٝذ١ تعجض ايٓعاّ اذتانِ يف تكزِٜ سًٍٛ 

، ؾإٕ ٖشا ٜهضؼ اجملتُعٞ تهاٌَملؾه١ً عزّ اي

يز٣ االقًٝات تدلٜضًا َعًٜٓٛا داٖظًا ملُاصع١ 

ايعٓـ، ايشٟ ٜتُجٌ يف ايؾعٛص باالضطٗار، 

ٜٚؿغح اجملاٍ اَاّ بعض االطضاف ارتاصد١ٝ 

يًتزخٌ يف ايؾؤٕٚ ايزاخ١ًٝ ؾٝٗا، َٔ خالٍ 

تكزِٜ املغاْز٠ ٚرعِ بعض االقًٝات اييت متاصؼ 

طٜار٠ تهضاصات اسزاخ ايعٓـ، ٖٚشا ٜؤرٟ اىل 

ايعٓـ ٚطٜار٠ رصد١ ؽزتٗا

(22)

نُا متاصؼ  ،

سظاب ٚادتُعٝات ايتٓعُٝات ايغٝاع١ٝ ناأل

ٚاالحتارات رٚصًا ًَُٗا يف ايؾشٔ االٜزٜٛيٛدٞ 

ْٚؾض ايٛعٞ بني اؾضار االقًٝات، ٖٚشٙ ايتٓعُٝات 

تعدل عٔ االقًٝات اييت تعز َٔ ايعٛاٌَ امل١ُٗ 

ٖاب ٚايعٓـ، ٚإ اييت متهٓٗا َٔ مماصع١ االص

تٛادز االقًٝات ايك١َٝٛ يف ايٓعاّ اٚ ايبًز ايٛاسز 

ٜؤرٟ يف نجرل َٔ االسٝإ اىل عزّ اْغذاّ 

اجملتُع ايغٝاعٞ ايٛاسز َٚٔ ثِ عزّ االعتكضاص 

ايغٝاعٞ

(23)

 . 

إ عزّ ايتذاْػ ايجكايف ٚاالْكغاَات 

ايجكاؾ١ٝ راخٌ اجملتُع ايٛاسز، تؤرٟ اىل ايتؿهو 

ٕ يف تهٜٛٓ٘، مما ٜؤثض يف تٛسٝز ٚاْعزاّ ايتٛاط

اؾضارٙ ٚتؿهرلِٖ ٚاجتاٖاتِٗ ٚعًٛنِٗ، يشا 

ؾإٔ ايتذاْػ ايجكايف ٜعز َغتًظًَا ضضٚصًٜا 

يتشكٝل ايتالسِ ايٛطين ايشٟ ٜؤرٟ بايطضٚص٠ 

اىل حتكٝل االعتكضاص ايغٝاعٞ، ٚنشا تتؾهٌ 

َغأي١ ايتعزر ايعٓصضٟ ٚايكَٛٞ ٚايكبًٞ 

يٛسز٠ ايٛط١ٝٓ، مما ٚايجكايف عكب١ نبرل٠ اَاّ ا

ٜؤثض يف االعتكضاص ايغٝاعٞ ٚايشٟ ٜٓتر ْعاّ 

عٝاعٞ ضعٝـ، ؾهًُا اؽتزت ٚاطرارت اعباب 

ايتطار يف اجملتُع ايٛاسز، ار٣ سيو اىل ضعـ 

ايٓعاّ ايغٝاعٞ 

(24)

 . 

 ١اآلْٚتشٛالت االدتُاع١ٝ يف يً ٚنإ

االخرل٠ َٚا صاؾكٗا َٔ تبزٜالت يف ايب٢ٓ 

ٚاشلٝانٌ ٚاملؤعغات االدتُاع١ٝ اىل داْب 

تؿاعالت ٚتػرلات يف ايكِٝ االدتُاع١ٝ، ٚتضادع 

يف ايكِٝ ايضٚس١ٝ ٚايؾعٛص بايعًِ ٚايٝأؼ 

ٚاالسباط ٚاذتكز، نٌ ٖشا ار٣ اىل اضتضاف يف 

ايغًٛنٝات اييت متٌٝ اىل ايعٓـ ٚاالصٖاب َٔ 

ٚبعباص٠ اخض٣ إ غٝاب ايتطأَ د١ٗ اخض٣، 

ٚايتهاٌَ ايٛطين راخٌ اجملتُع ايعضاقٞ، ٚاْعزاّ 

ايعزاي١ االدتُاع١ٝ ٚسضَإ ق٣ٛ َع١ٓٝ َٔ 

، تدلط ايزٚاؾع ايك١َٝٛ ١اذتكٛم ايغٝاعٝ

نأعباب يف سزٚخ ايعٓـ ٚاالصٖاب، خاص١ اسا 

نإ اجملتُع ؾغٝؿغا٤ َٔ ايكَٛٝات ٚاالرٜإ 

١ٓٝ ع٢ً طَاّ ٚايطٛا٥ـ، ٚعٝطض٠ ؾ١٦ َع

 ٣ايغًط١ ٚاستهاصٖا رٕٚ اؽضاى االطضاف االخض

ؾٝٗا، ٚنشيو إ َا تعاْٞ ب٘ بعض ايؾضا٥ح 

ناملٓع َٔ اقا١َ  ًااالدتُاع١ٝ َٔ اضطٗارًا رٜٓٝ

ؽعا٥ضٖا ايز١ٜٝٓ، ٜؤرٟ نٌ سيو اىل بضٚط 

ظاٖض٠ ايعٓـ ايشٟ ٜتغِ باإلصٖاب املٛد٘ ضز 
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يز ايطضف االخض ايشٟ مياصؼ ايغًط١، ٚقز ٜٛ

االسكار بني ايطٛا٥ـ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا اجملتُع 

ايعضاقٞ، اس عًُت االْع١ُ ايغٝاع١ٝ ايعضاق١ٝ 

ع٢ً تُٗٝؿ ناؾ١ طٛا٥ـ ايعضام، ؾأْتؾض 

اسغاؼ بايػدي ٚايتؿضق١ ايطا٥ؿ١ٝ، ؾهٌ طا٥ؿ١ 

تٛيز يزٜٗا اسغاؼ باْٗا ٖٞ اييت مت االْتكاص 

َٓٗا يف ؾذل٠ َٔ ايؿذلات، ٚاعطا٤ رٚص اندل 

ؿ١ ع٢ً سغاب طا٥ؿ١ اخض٣، ارت اىل خًل يطا٥

ْٛع َٔ ايتٓاؾض بني املشاٖب املتعزر٠ َٔ د١ٗ، 

ٚبني ايكَٛٝات املتٓٛع١ َٔ د١ٗ اخض٣، َٚٔ 

املُهٔ اعتباص ٖشا ايتُاٜظ قز ٚيز ْٛع َٔ االسكار 

قز تضمجت اىل عزا٤ ٚبضٚط ظاٖض٠ االصٖاب بني 

ايعضاقٝني

(25)

.  

ٚبشيو صتز ايصضاع اذتظبٞ ع٢ً 

ًط١ بني األسظاب سات ايٛد٘ ايزٜين ٚخطابٗا ايغ

ايغٝاعٞ املؤرجل رًٜٓٝا يٝهٕٛ غطا٤ يهغب 

عٛاطـ ادتُاٖرل بغبب ؾكزإ ٖشٙ األسظاب 

يًدلاَر ايٛاقع١ٝ اييت ميهٔ إٔ تهٕٛ بزٜاًل 

يًدطاب ايزٜين ٚايطا٥ؿٞ احملضض ايشٟ َٔ 

خالي٘ تغتطٝع نغب قًٛب ٚاصٛات ايؾعب، 

 تؿاصم يػ١ ايطا٥ؿ١ٝ يشيو ْض٣ ٖشٙ االسظاب ال

ٚايتطضف ايغٝاعٞ ألْ٘ ميجٌ ايغبٌٝ ايٛسٝز 

يهغب ٖشٙ األصٛات سات ايجكاؾ١ ايغٝاع١ٝ 

احملزٚر٠ ٚاييت ٜغٌٗ خزاعٗا عدل ؽعا٥ض ر١ٜٝٓ 

شلا طابع عٝاعٞ أٚ خطب ادتُع١ ٚايؿتا٣ٚ 

ايغٝاع١ٝ

(26)

. 

إٔ ٖشا ارتطاب اآلْـ ايشنض، ستًُا 

عدل َا  عٝٓتكٌ بؾهٌ َباؽض اٚ غرل َباؽض

ٜغُٕٛ أْؿغِٗ بضداٍ رٜٔ َضتبطني بأسظاب 

عٝاع١ٝ َع١ٓٝ اىل قاعز٠ اشلضّ االدتُاعٞ 

ايعضاقٞ ٚبايتايٞ اْتكاٍ ايصضاع اذتظبٞ 

ٚايغٝاعٞ بني ايؿضقا٤ ايغٝاعٝني إىل ايكاعز٠ 

ايؾعب١ٝ يٝأخش ؽهً٘ ايطا٥ؿٞ ايتشضٜطٞ 

ٚايتهؿرلٟ بزاًل إٔ ٜؿِٗ ع٢ً أْ٘ تٓاؾػ عٝاعٞ 

بٝعٞ حيزخ يف مجٝع رٍٚ ايعامل، اعتٝارٟ ٚط

َٚا ٜجبت ٖشٙ اذتكٝك١ ٖٛ االستكإ ايطا٥ؿٞ 

ٚايكَٛٞ عٓز اقذلاب َٛعز االْتدابات ايدلملا١ْٝ 

ٚاحمل١ًٝ يف ايعضام، ؾهًُا أقذلب َٛعز 

االْتدابات اْتكٌ ايصضاع اذتظبٞ ع٢ً ايغًط١ 

اىل ايؾاصع ٖٚشا ستًُا ٜػشٟ اإلصٖاب ٚايتطضف 

يتُزر ٜٚٗزر صُِٝ االَٔ مبكَٛات ايبكا٤ ٚا

ايٛطين يًعضام ٚبشيو ْضاٙ َا إٔ خيضز َٔ أط١َ 

أ١َٝٓ ست٢ ٜزخٌ بأخض٣

(27)

. 

إٔ َا حيصٌ يف ايعضام ٖٛ اصتزار عهغٞ 

يف ساالت ايتعاٜؿ اجملتُعٞ، بغبب تزاخٌ 

اشلٜٛات ايؿضع١ٝ بايبعز ايغٝاعٞ، بٌ إ ايغٝاع١ 

اخشت يف بعض االسٝإ تًو اشلٜٛات ٚاد١ٗ 

اٖزاؾٗا، ٜتظأَ ٖشا ايتزاخٌ ٚايتٛظٝـ  يتُضٜض

يًٜٗٛات ايؿضع١ٝ ٚاعاق١ ايتعاٜؿ ايغًُٞ، 

ٚاعاق١ اٟ دٗز ٚطين ٜغع٢ يضأب ايصزع يف 

ايعضام بتعظٜظ عٛاٌَ ايتعاٜؿ ايغًُٞ َٔ خالٍ 

ايذلنٝظ ع٢ً ١ٜٖٛ ٚط١ٝٓ داَع١ يًعضاقٝني.

(28)

  

 املبشح ايجايح

إعذلاتٝذ١ٝ تزعِٝ ٚتضعٝخ ثكاؾ١  

االعتزاٍ ايزٜين ٚايغٝاعٞ عبٝاًل 

 يتشكٝل األَٔ املغتزاّ يف ايعضام

إٔ صتاح ٚؾاع١ًٝ أٟ إعذلاتٝذ١ٝ أٚ  

عٝاع١ َع١ٓٝ تٗزف إىل َٛاد١ٗ أط١َ أٚ 

حتكٝل األٖزاف ايعًٝا يًزٚي١، البز شلا َٔ تٛاؾض 

زتُٛع١ ظضٚف َال١ُ٥ ٚآيٝات عٌُ تتٓاعب 

قع، ٚقبٌ نٌ ؽ٤ٞ أ١ُٖٝ تٛاؾض اإلرصاى َع ايٛا
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اإلعذلاتٝذٞ يًكا٥ُني ع٢ً صٝاغ١ 

 اإلعذلاتٝذ١ٝ.

ٚبكزص تعًل األَض باألط١َ األ١َٝٓ اييت  

إىل َٜٛٓا ٖشا، ؾالبز  2003ميض بٗا ايعضام َٓش 

يًكا٥ُني ع٢ً صٓع ايغٝاعات ايعا١َ 

ٚايتدطٝط اإلعذلاتٝذٞ يف ايعضام إٔ ٜهْٛٛا 

ؾٛر ٚميتًهٛا اإلرصاى مبغت٣ٛ اشلزف املٓ

اإلعذلاتٝذٞ ايؾُٛيٞ ملٛاد١ٗ ايهِ ايهبرل َٔ 

األطَات ايغٝاع١ٝ ٚاأل١َٝٓ ٚاالقتصار١ٜ اييت 

ٜعاْٞ َٓٗا شلا ٖشا ايبًز ْتٝذ١ غٝاب ايٛعٞ 

ايغٝاعٞ ٚاْعزاّ ايتدطٝط اإلعذلاتٝذٞ ايغًِٝ 

ٚقبٌ نٌ ؽ٤ٞ زلٛ يػ١ ايتطضف ٚايهضا١ٖٝ 

ايعضاقٞ ٖٚشٙ ع٢ً ارتطاب ايزٜين ٚايغٝاعٞ 

دظ٤ َٔ زتُٛع١ َؾانٌ ٚعٛاٌَ عًب١ٝ 

عاُٖت بؾهٌ َباؽض أٚ غرل َباؽض يف تؿاقِ 

األطَات األ١َٝٓ ٚايغٝاع١ٝ بؾهٌ َؤثض َٚتهضص 

َٚغتُض.

(29)

  

إ ايٛصٍٛ إىل َٓٗر االعتزاٍ يف  

ارتطابني ايزٜين ٚايغٝاعٞ يف ايعضام ٚايشٟ 

ْضاٙ ايعالز ٚاذتٌ ايٓادع يًٛصٍٛ إىل ب١٦ٝ 

١ٝٓ َغتكض٠ َٚغتزا١َ، ٖٛ يٝػ ؽعاصًا أَ

عٝاعًٝا ٚال ؽعٛص عاطؿٞ اٚ تضف ؾهضٟ بكزص 

عٔ نْٛ٘ َالَح إلعذلاتٝذ١ٝ َتها١ًَ ٚؽا١ًَ 

ٚتكّٛ ع٢ً تٛاؾض عٓاصض َار١ٜ ٚؾهض١ٜ ٚتتُٝظ 

بٛضٛح ايضؤ١ٜ صٛب اشلزف ٚاعتٝعاب ايب١٦ٝ 

بهٌ أبعارٖا رٕٚ اغؿاٍ األطض ايظ١َٝٓ اييت حتزر 

عذلاتٝذ١ٝ ٚأٖزاؾٗا املضس١ًٝ َضاسٌ ٖشٙ اال

 ٚصٛاًل يًػا١ٜ ايض٥ٝغ١ٝ َٓٗا.

ٚنُا سنضْا عابكًا َٚٔ خالٍ تتبع  

اىل  2003َغاص ايٛضع األَين يف ايعضام َٓش عاّ 

َٜٛٓا ٖشا، صتزٙ َغاص َتعجض َٚتأطّ را٥ًُا ٚغرل 

َغتكض، يشيو ؾإٔ صٝاغ١ ٚتبين إعذلاتٝذ١ٝ 

دزٜز٠ أصبشت ساد١ ًَش١ ٚضضٚص٠ قص٣ٛ 

ػ صُِٝ ٚدٛر ايزٚي١ ٚأَٓٗا ايكَٛٞ مت

مبؿ١َٛٗ ايٛاعع، ألٕ ٖشٙ األطَات سات ايبعز 

ايزٜين ٚايغٝاعٞ، شلا أصتزاراتٗا ٚصزاٖا يف 

احملٝط االدتُاعٞ ايعضاقٞ.

(30)

 

ٚعًٝ٘، ؾإٔ َٓٗر االعتزاٍ ايشٟ ْزعٛ ي٘ يف ٖشٙ 

ايزصاع١ ٜكّٛ ع٢ً زتُٛع١ أعػ أٚ آيٝات عٌُ 

 أُٖٗا َا ٜأتٞ:

ارتطاب ايزٜين املعتزٍ: ال خيؿ٢ زلٛ  -1

ع٢ً أسز َا يًُٓابض ايز١ٜٝٓ َٔ تأثرل 

ٚاضح ع٢ً اجملتُع ايشٟ تعٌُ ؾٝ٘ 

عًبًا أٚ أجيابًا، إ َا ميٝظ ارتطاب 

ايزٜين ٖٛ اصتباط٘ مبعتكزات اإلْغإ 

ٚق١ُٝ ايؿهض١ٜ اييت تٓغر عًٛن٘ 

ٚبايتايٞ ميهٔ يًدطٝب ٚصدٌ ايزٜٔ 

ضاف اؾهاص أعار٠ تؾهٌٝ ٚتصشٝح اٚ اضت

اإلْغإ املتزٜٔ ٖٚٓا تهُٔ ارتطٛص٠، 

ٖٚشا دٖٛض املؾه١ً يف ايعضام. ٖٚشا 

اشلزف ٜغتزعٞ ايتزخٌ اذتهَٛٞ يف 

َٓع ٚصٍٛ اصشاب ايؿهض املتطضف 

شلشٙ املٓابض َٔ خالٍ ايٛقؿني ايؾٝعٞ 

ٚايغين َٚعاقب١ ٚطضر نٌ صٛت رٜين 

إس ٜعز ايتعاٜؿ بني االرٜإ  طا٥ؿٞ.

ؾات ٚاذتطاصات يف تعاٜؿ بني ايجكا

شتتًـ اضتا٤ ايعامل، إسا ب٢ٓ ع٢ً اعاؼ 

عًِٝ ٜزؾع بايتعاٜؿ بني االرٜإ ضتٛ 

االجتاٙ ايصشٝح َٔ ادٌ ارترل 

ٚايؿط١ًٝ َٚا ؾٝ٘ َصًش١ االْغإ يف 

نٌ االسٛاٍ، إس ٜطًل َؿّٗٛ ايتعاٜؿ 

ايزٜين بني االرٜإ ع٢ً َبزأ االعذلاف 
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عكٛم ٚسض١ٜ االخض يف اعتكار َا 

 كز بأْ٘ سل.ٜعت

االعاؼ االدتُاعٞ، َٔ َٓطًل ا١ُٖٝ  -2

اذتٛاص يف حتكٝل االعتزاٍ ايبٓا٤ 

املطًٛب ؾأْ٘ ٜٓبػٞ إ تتطاؾض ادتٗٛر 

َٔ ادٌ تضعٝخ ايتعاٜؿ االدتُاعٞ 

َع٘ يتشكٝل ايجُض٠ املضد٠ٛ، ؾايتعاٜؿ 

االدتُاعٞ حيز َٔ تطضف ايصضاعات 

ايعضق١ٝ ٜٚهغض َٔ ؽٛن١ ايتعصب 

ٛادظ ايٓؿغ١ٝ بني ايكبًٞ ٜٚظٌٜ اذت

طبكات اجملتُع املدتًؿ١ ُٜٚٓٞ ايؾعٛص 

باألخ٠ٛ االْغا١ْٝ ٜٚكطٞ ع٢ً اذتكز 

ٚايطػ١ٓٝ ٜٚؾٝع احملب١ ٚايتعإٚ بني 

ايٓاؼ ٜٚكٟٛ ايعالقات بني االؾضار

(31)

. 

األعاؼ االعالَٞ: تكّٛ ٖشٙ  -3

اإلعذلاتٝذ١ٝ ع٢ً تكٓني ٚضبط عٌُ 

ايكٓٛات ايؿطا١ٝ٥ َٚضاقب١ عًُٗا 

ًٜٛٗا َٚٓع بح صعا٥ًٗا َٚصارص مت

ايطا٥ؿ١ٝ ٚايعٓصض١ٜ َٔ خالٍ 

ايتٓغٝل َع سهَٛات ايزٍٚ اييت تعٌُ 

ؾٝٗا ٖشٙ ايكٓٛات أٚ ايتؾٜٛؿ عًٝٗا اسا 

ناْت تعٌُ يف رٚي١ شلا أدٓز٠ 

ختضٜب١ٝ جتاٙ ايعضام. ٚنشيو تتطُٔ 

ٖشٙ اإلعذلاتٝذ١ٝ بٓا٤ قاعز٠ اعال١َٝ 

ٚط١ٝٓ بعٝز٠ عٔ ايتذاسبات ايغٝاع١ٝ 

ز١ٜٝٓ ٚجتشب ادتُٗٛص ايٛطين نٞ ٚاي

ال ٜبك٢ أعرل ايكٓٛات ايؿطا١ٝ٥ ايعضب١ٝ 

 املًٛث١ ؾهضًٜا.

حتكٝل َصاذت١ ٚط١ٝٓ سكٝك١ٝ:  -4

نجرلًا َا ْغُع ْٚض٣ َؤمتضًا اٚ ْز٠ٚ 

أٚ يكا٤ اٚ رع٠ٛ عٓٛاْٗا ايباصط املصاذت١ 

ايٛط١ٝٓ ٚصضؾت َبايؼ طا١ً٥ ٚبشيت 

دٗٛر نبرل٠ يف ٖشا اجملاٍ يهٔ بال 

ر تشنض ع٢ً ايٛاقع ايعضاقٞ ْتا٥

ٚايغبب يف ٖشا ايؿؾٌ يٝػ ظٖٛض 

املصاذت١ ايٛط١ٝٓ بكزص َا ٖٛ ؾؾٌ يف 

اإلرصاى ٚايٓٛاٜا ٚايتدطٝط ٚاْعزاّ 

ايضؤ١ٜ اإلعذلاتٝذ١ٝ ٚاعتُار املٓٗر 

ايتكًٝزٟ ٚايضٚتٝين يف َؾاصٜع 

املصاذت١ اييت اغًبٗا نإ بػطا٤ 

عٝاعٞ ٚزتضر ؽعاص اعالَٞ َؿضؽ َٔ 

اٙ ٖٚزؾ٘ اذتكٝكٞ. ٚعًٝ٘، ؾإٔ ستتٛ

املصاذت١ اذتكٝك١ٝ جيب إ ال خيضز 

عٔ عٝام ايعٌُ اإلعذلاتٝذٞ طبكًا 

ملضاسٌ ط١َٝٓ ستزر٠ ٚاعايٝب سزٜج١ 

تتطُٔ ايٛيٛز اىل صُِٝ اجملتُع 

ٚعزّ األنتؿا٤ باملصاذت١ َا بني طعُا٤ 

عٝاعٝني يٝػ شلِ مجٗٛص ٚاعع 

ٚايذلنٝظ ع٢ً املصاذت١ اجملتُع١ٝ 

 َٔ املصاذت١ ايغٝاع١ٝ اييت َا بزاًل

تًبح إ ختتؿٞ عٔ نٌ تٛطٜع 

 يًُٓاصب اٚ خالٍ ؾذل٠ االْتدابات.

املؾاصن١ ايغٝاع١ٝ ايٛاعع١: ٜعز  -5

ايٓعاّ ايغٝاعٞ صُاّ األَإ يًُذتُع 

ايشٟ ٜطُٔ َؾاصن١ ادتُٝع يف بٓا٤ 

اجملتُع ٚتععِٝ َصاذت١ ٚإٔ أٟ 

قصٛص اٚ تُٗٝؿ ملهٕٛ ادتُاعٞ َعني 

جاب١ خًٌ نبرل ميػ دٖٛض ٖٛ مب

ايٓعاّ ايغٝاعٞ، سٝح إ اْعزاّ 

املؾاصن١ ايغٝاع١ٝ عتؿتح ايباب يزعا٠ 

ايتطضف يًٛيٛز َٔ خالي٘ اىل ٖشٙ 
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ايؿ٦ات االدتُاع١ٝ ٚتأيٝبٗا جتاٙ ايزٚي١ 

ٚتهٕٛ سصٜع١ ٜزخٌ َٔ خالشلا اإلصٖاب 

ٚايتطضف، يشيو البز َٔ ضُإ 

َؾاصن١ ادتُٝع يف ايغًط١ ايغٝاع١ٝ 

خالٍ َؾاصن١ مجاٖرل١ٜ ٚاعع١  َٔ

يف االْتدابات ٚعزّ ايتُٗٝؿ 

ٚاالقصا٤.

(32) 

 :ارتامت١ ٚايتٛصٝات

إٔ ايتطضف بهاؾ١ أؽهاي٘ ٖٛ أخطض آؾات 

اجملتُع اييت تٓدضٙ َٔ ايزاخٌ ٚمتظم ايٓغٝر 

االدتُاعٞ راخً٘، ٜٚأخش ؽهً٘ ايعٓٝـ املزَض 

ؾُٝا يٛ نإ ٖشا اجملتُع سٚ تضنٝب١ َعكز٠ 

رًٜٓٝا ٚقًَٛٝا ٚطا٥ؿًٝا ٚقبًًٝا نُا ٖٛ َٚتٓٛع١ 

 اذتاٍ باجملتُع ايعضاقٞ.

إٔ ر١َٚ ايعٓـ ٚاإلصٖاب ايزاَٞ اييت  

َٚا طاٍ، َاٖٞ  2003تعضض شلا ايعضام َٓش عاّ 

إال ْتٝذ١ يغُٛ ارتطاب ايزٜين ٚايغٝاعٞ 

املتطضف ٚغٝاب ملٓٗر االعتزاٍ ٚايٛعط١ٝ قٛاًل 

أنجض ٖٛ ٚعًٛنًا، ٚمما عكز املؾٗز األَين 

ايتشايـ املصًشٞ َا بني ايتٝاص ايزٜين ٚايتٝاص 

ايغٝاعٞ ايؿاعز يف ايعضام ٚإرصاى ٖشٙ ايطبك١ 

ايغٝاع١ٝ املػًؿ١ بايتزٜٔ إٔ رميَٛتٗا يف 

ايغًط١ ٜتٛقـ ع٢ً ايٛعٞ ايغٝاعٞ ايؾعيب 

َٚز٣ تكبً٘ يًدطاب ايزٜين ٚايغٝاعٞ املتطضف 

َٔ عزَ٘ أٟ نًُا نإ ايؾعب أنجض ْطذًا 

١ْٝ ٖشا عٝؤثض عًبًا ع٢ً َغتكبٌ ٖشٙ َٚز

 ايطبك١ ايؿاعز٠ ٚايعهػ صشٝح.

ٚبشيو نإ اشلادػ األَين يًعضام  

بغبب سذِ ايهٛاصخ  2003ايؾػٌ ايؾاغٌ ي٘ َٓش 

اييت تعضض شلا، ٚاصبح خٝاص االعتزاٍ 

ٚايٛعط١ٝ يف ارتطابني ايزٜين ٚايغٝاعٞ ايعضام 

األعاؼ ايضاعخ ٚايؾضط األِٖ يف ايٛصٍٛ 

بالر إىل ساي١ األَٔ املغتزاّ اييت تهٕٛ قاعز٠ باي

الْطالم ايت١ُٝٓ املغتزا١َ ٚايكطا٤ ع٢ً 

األَضاض االدتُاع١ٝ ٚايبطاي١ َٚهاؾش١ 

ايتطضف ٚاإلصٖاب، ٖٚشا ال ٜتِ بزٕٚ ٚدٛر إصار٠ 

 عٝاع١ٝ سكٝك١ٝ يف ٖشا اجملاٍ.

  :ايتٛصٝات

َٔ خالٍ َا تكزّ سنضٙ يف ثٓٝا ٖشا ايبشح 

ُٛع١ تٛصٝات ْأٌَ َٔ صاْع تٛصًٓا إىل زت

ايكضاص ايغٝاعٞ يف ايعضام ٚاملؤعغات ايعضاق١ٝ إٔ 

 تأخش بٗا خز١َ ملغتكبٌ آَٔ َٚظرٖض ٖٚٞ:

ايعٌُ ع٢ً تٛؾرل األعػ ٚايزعِ ايهاٌَ  -4

يتشٍٛ ايعضام ضتٛ املز١ْٝ ٚضضٚص٠ 

 ابعار صداٍ ايزٜٔ عٔ ايغٝاع١.
ضضٚص٠ قٝاّ ادتاَعات ٚاملزاصؼ ع١ًُ  -5

ٓؾض ثكاؾ١ االعتزاٍ تٛع١ٜٛ ؽا١ًَ ي

ٚايٛعط١ٝ ٚتكبٌ اآلخض ٚإعار٠ بٓا٤ 

ايضٚح ايٛط١ٝٓ ٚؾل إعذلاتٝذ١ٝ ؽا١ًَ 

 ٚبعٝز٠ املز٣.
ضضٚص٠ إرصاى صٓاع ايكضاص األَين يف  -6

ايعضام إٔ حتكٝل األَٔ ٖٛ َٓع١َٛ 

ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ َتها١ًَ َٚتؾابه١ 

ٚبايتايٞ جيب إٔ تهٕٛ ٖٓايو 

٠ املز٣ إعذلاتٝذ١ٝ عًٝا ٚؽا١ًَ ٚبعٝز

َٚتٓٛع١ ايٛعا٥ٌ ٚاألعايٝب ٚعزّ 

ايذلنٝظ ع٢ً ادتاْب املارٟ ؾكط ) 

عالح، تزصٜب، قٛات أ١َٝٓ َتٓٛع١ ..اخل( 

بٌ البز إٔ ٜهٕٛ ٖٓايو صضا ؽعيب 
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ٚؽعٛص باملٛاط١ٓ ٚأؽضاى املٛاطٔ يف 

 سؿغ األَٔ ٚعزّ ؽعٛص٠ بايتُٗٝؿ.
َضاقب١ عٌُ ايكٓٛات ايؿطا١ٝ٥ ايعضاق١ٝ  -7

يكٓٛات اييت تبح زلّٛ َٚٓع عٌُ تًو ا

ايتطضف ٚتزعٛا يًطا٥ؿ١ٝ ٚايعٓصض١ٜ 

 َٚتابع١ ممٛيٝٗا.

 :قا١ُ٥ املصارص

 أٚال. ايكضإٓ ايهضِٜ

 ثاْٝا. املعادِ

 .ايكاَٛؼ احملٝط يًؿرلٚط آبارٟ -
 يغإ ايعضب البٔ َٓعٛص. -
 َعذِ َكاٜٝػ ايًػ١ البٔ ؾاصؼ. -

 ثايجًا. ايهتب ٚايبشٛخ

ابضاِٖٝ اذتٝزصٟ، ايٛال٤ات ايعؾا٥ض١ٜ  -

ٚايطا٥ؿ١ٝ ٚاؽهاي١ٝ اشل١ٜٛ يف ايعضام، 

َٛدظ ايبشح املكزّ اىل املًتك٢ ايؿهضٟ 

 3 - 2االٍٚ يًشٛاص ايٛطين، بػزار، 

  . 2009تؾضٜٔ االٍٚ 
أطٖاص دؾٞ عٛاض٘، اطٖاص املٛاعغ  -

ٚاذتهِ، ايطبع١ االٚىل، برلٚت، راص 

 .2002ٚايتٛطٜع، اذتل يًطباع١ ٚايٓؾض 
اٌَ صؤٚف ستُز، ايتعزر١ٜ ايغٝاع١ٝ  -

ٚاالعتكضاص ايغٝاعٞ: رصاع١ ساي١ 

ادتظا٥ض، صعاي١ َادغترل غرل َٓؾٛص٠، 

ن١ًٝ ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ، داَع١ 

 .2008ايٓٗضٜٔ، 

سغٓني تٛؾٝل ابضاِٖٝ، ظاٖض٠ ايعٓـ  -

ايغٝاعٞ يف ايٓعِ ايغٝاع١ٝ ايعضب١ٝ، 

، ، َضنظ رصاعات ايٛسز٠ ايعضب1١ٝط

 .2004برلٚت، 
عارانٛ أٚناتا، األَٔ اإلْغاْٞ ٚأَٔ  -

ايزٚي١ ، تضمج١ : إبضاِٖٝ عبز ايضطام ، 

ْؾض٠ ايتُٓٝـ١ ايبـؾض١ٜ ، بٝـت اذته١ُ ، 

 ، بػزار ، األٚىل ،ايغ١ٓ ٥ايعزر/

 .٦٠٠٦/آٜاص

عبز ايضطام اذتغٝين، ايتٓٛع ايزٜين  -

ٚايكَٛٞ يف ايعضام، أٚصام رميكضاط١ٝ، 

 .2005ٕ (، سظٜضا2ايعزر )
عبز ايغالّ ابضاِٖٝ بػزارٟ، ايغًِ  -

ايٛطين/ املزْٞ: رصاع١ ادتُاع١ٝ 

عٝاع١ٝ، زت١ً عامل اذته١ُ، ايعزر 

 .2012(، بٝت اذته١ُ، بػزار، 30)
عزْإ ٜاعني َصطؿ٢، ايت١ُٝٓ  -

املغتزا١َ بني أٜزٜٛيٛدٝا ايؾُاٍ 

صؤ١ٜ عٛعٝٛيٛد١ٝ،  ادتٓٛب،َٚأطم 

 ١ُ،اذتهزتًـ١ رصاعات ادتُاع١ٝ، بٝت 

 .٦٠٠٢ ايجايج١، ، ايغ٩١ٓايعزر/ بػزار،

عًٞ محٝز ايعبٝزٟ، االصٖاب ٚنٝؿ١ٝ  -

َٛادٗت٘ يف ايعضام: رصاع١ قا١ْْٝٛ، 

(، ن١ًٝ 1زت١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، ايعزر )

 . 2008ايكإْٛ، داَع١ بػزار، 
عُار سغني عبزاهلل، إراص٠ األَٔ يف املزٕ  -

ايهدل٣، املضنظ ايعضبٞ يًزصاعات 

  .1991ايتزصٜب، ايضٜاضاأل١َٝٓ ٚ
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ؾضاْغٛا ؽاتًٝ٘، اٜزٜٛيٛدٝات اذتضب  -

ٚايغًِ، تضمج١: دٛطٜـ عبز اهلل، 

املؤعغ١ ادتاَع١ٝ يًزصاعات ٚايٓؾض 

 .1981ٚايتٛطٜع، برلٚت، 
ناظِ ؽبٝب، املغأي١ ايطا٥ؿ١ٝ تعزر  -

، راص 1اشلٜٛات يف ايزٚي١ ايٛاسز٠، ط

 . 2011ايتٜٓٛض، برلٚت/ يبٓإ، 
املٛاط١ٓ ٚاشل١ٜٛ زتُٛع١ باسجني،  -

، َؤعغ١ املعاصف 1ايٛط١ٝٓ، ط

 .2008يًُطبٛعات، برلٚت، 
ستُز ٜغض٣ إبضاِٖٝ رعبػ، اإلصٖاب  -

بني ايتذضِٜ ٚاملضض / صؤ١ٜ ؾ٢ 

اْجضبٛيٛدٝا ادتضمي١، ٚناي١ األْبا٤ 

 ّ.1994ٚايتٛطٜع يًٓؾض 
ستُٛر امحز عظت ايبٝاتٞ، بٓا٤ رٚي١  -

ايعضام: ايؿضص ايطا٥ع١، بٝت اذته١ُ، 

 .2013ػزار، ب

٢َٓ محزٟ سهُت، َؿّٗٛ ايتعاٜؿ  -

ايغًُٞ َٚعٛقات٘ يف ايعضام، زت١ً 

(، ن١ًٝ 52ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ، ايعزر )

 .2016ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ، داَع١ بػزار، 
َٗزٟ دابض َٗزٟ، اؽهاي١ٝ تعجض  -

، 2003ايزميكضاط١ٝ يف ايعضام بعز عاّ 

(، 405زت١ً املغتكبٌ ايعضبٞ، ايعزر )

ظ رصاعات ايٛسز٠ ، َضن35ايغ١ٓ 

 .2012ايعضب١ٝ، برلٚت، 
ْؾأت عجُإ اشلاليٞ، األَٔ ادتُاعٞ  -

ايزٚيٞ، أطضٚس١ رنتٛصاٙ غرل 

َٓؾٛص٠، ن١ًٝ اذتكٛم، داَع١ عني 

 .1985سلػ، ايكاٖض٠ ،

ر. ٚيٝز عامل ستُز، تعاٜؿ ايجكاؾات  -

ٚتهٜٛٔ اشل١ٜٛ: َزخٌ يبٓا٤ ايزٚي١ 

ايعضاق١ٝ اذتزٜج١، عح َؾاصى يف 

ٌ تعظٜظ ايتعاٜؿ ايغًُٞ ْز٠ٚ: عب

ٚايجكاؾ١ ايٛط١ٝٓ يف ايعضام، ن١ًٝ 

 .2013ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ، داَع١ بػزار، 

 اشلٛاَؿ:

 
ــضب ٚايغــــًِ،      - 1 ــاتًٝ٘، اٜــــزٜٛيٛدٝات اذتــ ــٛا ؽــ ؾضاْغــ

ــ١     ــ١ ادتاَعٝــــــ ــز اهلل، املؤعغــــــ ــ١: دٛطٜـــــــــ عبــــــ تضمجــــــ

 .13، ص1981يًزصاعات ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع، برلٚت، 

2

 (1/699احملٝط يًؿرلٚط آبارٟ )ٜٓعض: ايكاَٛؼ  - 
3

 90عٛص٠ ايٓشٌ:  - 
4

 58عٛص٠ ايٓغا٤: - 
5

 15عٛص٠ ايؾٛص٣: - 

6

ــاص املــــــٛاعغ ٚاذتهــــــِ،       - ــاص دؾــــــٞ عٛاضــــــ٘، اطٖــــ أطٖــــ

ايطبعـــــ١ االٚىل، بـــــرلٚت، راص اذتـــــل يًطباعـــــ١ ٚايٓؾـــــض     

 .25، ص2002ٚايتٛطٜع، 
7

242/1أبٔ األطصم، بزا٥ع املغايو، _ 

 

8

 (.6/108ايًػ١ البٔ ؾاصؼ )ٜٓعض: َعذِ َكاٜٝػ  -
9_

 (.6/4831ٜٓعض: يغإ ايعضب البٔ َٓعٛص ) 

10_
ــارٟ )    ــاَٛؼ احملـــــٝط يًؿـــــرلٚط آبـــ (، 1/691ٜٓعـــــض: ايكـــ

ــٛص )    ــٔ َٓعـــــ ــإ ايعـــــــضب البـــــ (، َعذـــــــِ 6/4831يغـــــ

 (.6/108َكاٜٝػ ايًػ١ البٔ ؾاصؼ )

11

 3,4عٛص٠ قضٜؿ آ١ٜ  - 
12

ــا، األَــــٔ اإلْغــــاْٞ ٚأَــــٔ ايزٚيــــ١ ،    -  عــــارانٛ أٚناتــ

تضمجـــــــ١ : إبـــــــضاِٖٝ عبـــــــز ايـــــــضطام ، ْؾـــــــض٠ ايتُٓٝــــــــ١  

 ، األٚىل ،ايغـــــ١ٓ  ٥ايبــــــؾض١ٜ ، بٝــــــت اذتهُـــــ١ ، ايعـــــزر/   

 .٤ ،ص ٦٠٠٦/آٜاص ، بػزار
13

ــزٚيٞ،      -  ــاعٞ ايــ ــٔ ادتُــ ــٞ، األَــ ــإ اشلاليــ ــأت عجُــ ْؾــ

أطضٚســـــ١ رنتـــــٛصاٙ غـــــرل َٓؾـــــٛص٠، نًٝـــــ١ اذتكـــــٛم،   

 . 155، ص1985ني سلػ، ايكاٖض٠ ،داَع١ ع
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14

عُــــــــار سغــــــــني عبــــــــزاهلل، إراص٠ األَــــــــٔ يف املــــــــزٕ      - 

ايهــــــــــدل٣، املضنــــــــــظ ايعضبــــــــــٞ يًزصاعــــــــــات األَٓٝــــــــــ١  

  .32، ص1991ٚايتزصٜب، ايضٜاض
15

 .20ْؾأت عجُإ اشلاليٞ: َصزص عابل،  - 
16

ــ١    -  ــزْإ ٜاعــــني َصــــطؿ٢، ايتُٓٝــ ــض: عــ يًُظٜــــز ٜٓعــ

ــُاٍ    ــزٜٛيٛدٝا ايؾــ ــني أٜــ ــتزا١َ بــ ــٛب ،  املغــ ــأطم ادتٓــ َٚــ

صؤٜــــــ١ عٛعــــــٝٛيٛد١ٝ ، زتًـــــــ١ رصاعــــــات ادتُاعٝــــــ١،      

ــزر/   ــزار ، ايعــــ ــ١ ، بػــــ ــت اذتهُــــ ــ١ٓ ٩بٝــــ ــ١ ،ايغــــ  ، ايجايجــــ

 .٥ ص ، ٦٠٠٢
17

ستُـــــز ٜغــــــض٣ إبـــــضاِٖٝ رعــــــبػ، اإلصٖـــــاب بــــــني      - 

ايتذـــضِٜ ٚاملـــضض / صؤٜـــ١ ؾـــ٢ اْجضبٛيٛدٝـــا ادتضميـــ١،       

 .27ّ، ص 1994ٚناي١ األْبا٤ يًٓؾض ٚايتٛطٜع  

 

18

ــٜٛٔ    - ــات ٚتهـــ ــاٜؿ ايجكاؾـــ ــز، تعـــ ــامل ستُـــ ــز عـــ ر. ٚيٝـــ

ــح     ــ١، عـ ــ١ اذتزٜجـ ــ١ ايعضاقٝـ ــا٤ ايزٚيـ ــزخٌ يبٓـ ــ١: َـ اشلٜٛـ

ــًُٞ     ــاٜؿ ايغــــ ــظ ايتعــــ ــبٌ تعظٜــــ ــز٠ٚ: عــــ ــاصى يف ْــــ َؾــــ

ــٛص يف نًٝـــــــ١      ــ١ ايٛطٓٝـــــــ١ يف ايعـــــــضام، َٓؾـــــ ٚايجكاؾـــــ

 . 101ص، 2013ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ، داَع١ بػزار، 

19_ 
ابــــــــــــضاِٖٝ اذتٝــــــــــــزصٟ، ايــــــــــــٛال٤ات ايعؾــــــــــــا٥ض١ٜ    

ــٛدظ    ــضام، َــــــ ــهاي١ٝ اشلٜٛــــــــ١ يف ايعــــــ ٚايطا٥ؿٝــــــــ١ ٚاؽــــــ

ــٛاص     ــضٟ االٍٚ يًشـــــ ــ٢ ايؿهـــــ ــزّ اىل املًتكـــــ ــح املكـــــ ايبشـــــ

ــزار،   ــٛطين، بػـــــ ــضٜٔ االٍٚ  3 - 2ايـــــ  - 3، ص ص2009تؾـــــ

4  .  
20_

ــَٛٞ يف      ــزٜين ٚايكــ ــٛع ايــ ــٝين، ايتٓــ ــضطام اذتغــ ــز ايــ عبــ

، 2005، سظٜــــــضإ (2ايعــــــضام، أٚصام رميكضاطٝــــــ١، ايعــــــزر )

 .14ص
21_ 

نــــاظِ ؽــــبٝب، املغــــأي١ ايطا٥ؿٝــــ١ تعــــزر اشلٜٛــــات يف  

، راص ايتٓــــــٜٛض، بــــــرلٚت/ يبٓــــــإ،   1ايزٚيــــــ١ ايٛاســــــز٠، ط 
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