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  :املًدص

ٜٓاقؿ ايبشح َٛضٛع ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ َٚا       

ي٘ َٔ اثض يف َٛاد١ٗ خطاب ايهضا١ٖٝ يف ايعضام 

، ٚبٝإ َز٣ أ١ُٖٝ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ يف 

ا٫عتكضاص ايغٝاعٞ َٚا ٜٓتر عٔ سيو َٔ 

تعزر١ٜ عٝاع١ٝ َٚؾاصن١ عٝاع١ٝ تعٌُ ع٢ً 

َٓع خطاب ايهضا١ٖٝ َٔ ا٫عتؿار٠ َٔ تٛظٝـ 

ع٢ً اعٗاَ٘ يف تضعٝخ ايكبٍٛ  َصارصٙ ، ع٠ٚ٬

باٯخض . ٚعًط ايط٤ٛ يف ٖشا ايبشح ع٢ً 

املٛضٛع عرب َبشجني ا٫ٍٚ ٜتٓاٍٚ ا٫طاص 

ايٓعضٟ ملؿاِٖٝ ايبشح ، اَا ايجاْٞ ؾٝٓاقؿ 

ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ملٛاد١ٗ خطاب ايهضا١ٖٝ يف 

  ايعضام .

Abstract: 

         The research takles 

political moderation and its 

important role in confrontation of 

harted speech in Iraq . and show 

the importance of the political 

moderation in political stability and 

what s result from of political 

pluralism and participation that 

make of preventing the harted 

speech to take benefit from 

employing  its  contribution of 

firming the idea of acceptance of 

another . the research has divided 
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the subject through  tow  parts  

the first takles the theoretical 

frame of this research , the 

second discusses the political 

moderation to confront the speech 

of harted in Iraq .     

 املكز١َ:

ؾرتات َٔ ايعٓـ ا٫ًٖٞ  2003َضٻ ايعضام َٓش      

ٚايطا٥ؿٞ ، ٜٚعظ٣ سيو اىل  خطاب ايهضا١ٖٝ 

ٌٳ ْتٝذ١ املُاصع١ ايغٝاع١ٝ  ايشٟ اعتؿش

اـاط١٦ ، اييت ابتعزت عٔ َغاص ا٫عتزاٍ 

ايغٝاعٞ ، عرب تٛظٝـ املؿضرات اييت تجري ايؿت١ٓ 

ٚا٫ْكغاّ ٚتعب١٦ ايؾاصع  بايتشضٜض ضز اٯخض 

ُا إ ايتؾزر ايغٝاعٞ ٜطٝع ؾضص ايت١ُٝٓ . ن

ٚا٫عتكضاص ايغٝاعٞ ٚاجملتُعٞ ، مما ٜٓعهػ 

بآثاصٙ ايغًب١ٝ ع٢ً مجٝع َٓاسٞ اؿٝا٠ 

املدتًؿ١ ٜٚكٛض َٔ ؾضص ا٫دٝاٍ اي٬سك١ 

َٔ اؿصٍٛ ع٢ً َظاٜا ٚمثاص ا٫عتكضاص 

 ايغٝاعٞ .

إٕ اؿاد١ اىل خطاب ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ايشٟ      

يتدؿٝـ َٔ سز٠ ا٫طَات ايغٝاع١ٝ ٜعٌُ ع٢ً ا

ٜٚضعِ ٬ََح دزٜز٠ يطبٝع١ ايعٌُ ايغٝاعٞ 

يف ايعضام عرب اؽاع١ ادٛا٤ اؿٛاص ٚايتغاَح 

ٚثكاؾ١ اسرتاّ ٚقبٍٛ ا٫خض ٚمبا ٜعظط َٔ اٚاصض 

ايًش١ُ ايٛط١ٝٓ ٚعزّ تعضٜض ايٓغٝر 

ا٫دتُاعٞ ايعضاقٞ اىل رٚا١َ دزٜز٠ َٔ 

 ا٫ْكغاّ ٚايطا٥ؿ١ٝ .

شا ؾإ َٛاد١ٗ خطاب ايهضا١ٖٝ تهٕٛ هل      

مبطار َٚعاجل ْٛعٞ ي٘ ٖٚٛ خطاب ا٫عتزاٍ 

ايغٝاعٞ ، عرب ػؿٝـ َٓابع ايهضا١ٖٝ 

َٚٓصاتٗا ايغٝاع١ٝ ٚسذذٗا اييت تغتٓز ع٢ً 

َٛاصٜح ايتاصٜخ املدتًـ عًٝ٘ ، ٚتعظط يف ايٛقت 

سات٘ َٔ ا٫عتزاٍ ع٢ً املغت٣ٛ ايزٜين يف بًز 

شٖيب َتعزر ا٫صٍٛ ٜتؾهٌ َٔ َظٜر رٜين َٚ

 ٚاملؾاصب ٚايعكا٥ز .

 أ١ُٖٝ ايبشح:

تٓبع ا١ُٖٝ ايتطضم هلشا املٛضٛع  ، مبا ميهٔ        

ايباسجني َٔ ايتطضم ٚاع٤٬ ؽإٔ َٛضٛع 

ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ عرب اؽاع١ ثكاؾت٘ ٚطضا٥ل 

عًُ٘ ٚمبا ٜٓعهػ اجيابا ع٢ً ١َُٗ ايباسح 

بصٝاغ١ ص٣٩ تغاِٖ يف بٓا٤ ايغًِ ا٫ًٖٞ 

ايتعاٜؿ ايغًُٞ ، اييت متض َٔ ايبٛاب١ ٚ

ايغٝاع١ٝ يتدؿـ َٔ سز٠ ا٫ستكإ بني 

ا٫طضاف ايغٝاع١ٝ ايعضاق١ٝ ، ٚبٝإ َز٣ ايٓتا٥ر 

اييت اْعهػ ؾٝٗا خطاب ايهضا١ٖٝ ع٢ً اجملتُع 

ايعضاقٞ ٚتػًػً٘ راخٌ اصٚق١ ايعٌُ ايغٝاعٞ ، 

بايؾهٌ ايشٟ عٌُ ع٢ً اسزاخ اٖتظاطت عٓٝؿ١ 

ايغٝاع١ٝ ايعضاق١ٝ . ٜٚتطًب سيو  راخٌ املٓع١َٛ

ع١ًُٝ بٓا٤ ٚعٞ عٝاعٞ ٚؾهضٟ ٚثكايف ُٜٓٞ 

َٔ ع١ًُٝ بٓا٤ ايكزصات ايغٝاع١ٝ يهٌ ايك٣ٛ 

 ايغٝاع١ٝ ٚاجملتُع١ٝ .

 اؽهاي١ٝ ايبشح:

ٜتُشٛص ايبشح سٍٛ اؽهاي١ٝ تتُجٌ مبز٣      

قزص٠ ا٫عتزاٍ يف ايعٌُ ايغٝاعٞ يف َٛاد١ٗ 

ع٢ً عز٠ تغا٫٩ت  خطاب ايهضا١ٖٝ عرب ا٫داب١

 اعاع١ٝ ٖٚٞ :
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َز٣ اعتُار ايعٌُ ايغٝاعٞ يف ايعضام ع٢ً       

َٛضٛع ايتغاَح ٚقبٍٛ ا٫خت٬ف ؟ ٌٖٚ ميهٔ 

إ ٜعظط ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ َٔ ايتدؿٝـ َٔ 

ساي١ عزّ ا٫عتكضاص ايغٝاعٞ يف ايعضام ؟ ٌٖٚ 

عاِٖ طػٝإ خطاب ايهضا١ٖٝ بني ا٫طضاف 

أدٝر ساي١ ا٫ْكغاّ ايغٝاع١ٝ ايعضاق١ٝ يف ت

 ايغٝاعٞ ٚاجملتُعٞ ؟

 ؾضض١ٝ ايبشح :

ٜٓطًل ايبشح َٔ ؾضض١ٝ اعاع١ٝ َؿارٖا : إٕ      

تعظٜظ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ يف ايعضام ٜغاِٖ يف 

َٛاد١ٗ خطاب ايهضا١ٖٝ ايشٟ عٌُ ع٢ً إثاص٠ 

 ايؿت١ٓ ايطا٥ؿ١ٝ ٚايك١َٝٛ .

 َٓٗذ١ٝ ايبشح : 

ايٝت٘ اييت اعتٓارا ع٢ً ؾضض١ٝ ايبشح ٚاؽه     

اثاصت مج١ً َٔ ا٫ع١ً٦ اييت تغتزعٞ ايبشح 

ؾٝٗا ، ؾكز اعتُز ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ يف َععِ 

دٛاْب ايبشح ، نُا مت ا٫عتؿار٠ َٔ املٓٗذني 

 ايتاصخيٞ ٚايٛصؿٞ اٜطا .

 ٖٝه١ًٝ  ايبشح: 

ٜٓكغِ ايبشح اىل َبشجني : ٜتٓاٍٚ املبشح      

ا٫ٍٚ : اطاص ْعضٟ ملا١ٖٝ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ 

ٚخطاب ايهضا١ٖٝ . اَا املبشح ايجاْٞ ٜٓاقؿ : 

ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ملٛاد١ٗ خطاب ايهضا١ٖٝ يف 

 ايعضام .

 

 

 

 املبشح ا٭ٍٚ

اطاص ْعضٟ ملا١ٖٝ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ 

 ٚخطاب ايهضا١ٖٝ .

زٸ َٛضٛع املؿاِٖٝ مبجاب١ ٚضع ا٭عػ ٜٴعٳ      

ٚاملعاٜري يًبشح ، ٖٚٞ ضضٚص٠ ٫ قٝص َٓٗا 

،٭ٕ املؿاِٖٝ تتػري َاٖٝتٗا بتػري ظضؾٝتٗا 

ايتاصخي١ٝ ، ٚنشيو ْغكٗا ايجكايف ايؿهضٟ ايشٟ 

تبًٛصت ؾٝ٘ ، ؾٝهٕٛ ٚقت٦شٺ خاضعّا يب١٦ٝ ؾهض١ٜ 

َع١ٓٝ ، ٚقهَّٛا بتذضب١ عٝاع١ٝ قزر٠ . يشا 

غِ املبشح اىل َطًبني ، ٜتٓاٍٚ ا٭ٍٚ ، ؾكز ق

َا١ٖٝ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ، بُٝٓا ٜٓاقؿ ايجاْٞ ، 

 َا١ٖٝ خطاب ايهضا١ٖٝ .

 املطًب ا٭ٍٚ

 َا١ٖٝ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ .

ٜؾري َع٢ٓ ا٫عتزاٍ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ اىل       

ايتٛعط ٚعزّ املٌٝ ؾ١ٗ رٕٚ اخض٣ ، َٚٔ سيو 

٢ َؾّٝا َتٛعطّا ٫ ٖٛ اعتزٍ ايٛيز يف َؾٝ٘ : َؾ

ٍٳ ،  بايغضٜع ٫ٚ ٖٛ بايبط٤ٞ ، ٚا٫عتزاٍ َٔ إعتز

ٍٴ ، إعتزا٫ّ ، ؾٗٛ َعتزٍ . َٚٛقـ ؾٝ٘  يف ٜعتز

إعتزاٍ : ي١ْٛٝ ٫ تطضف ؾٝٗا . ٜٚصٓـ 

ايؿضاٖٝزٟ ا٫عتزاٍ َٔ عزٍ ، ٚعزيت ايؾ٤ٞ 

أقُت٘ ست٢ إعتزٍ ، ٚداص١ٜ سغ١ٓ ا٫عتزاٍ أٟ 

سغ١ٓ ايكا١َ

(1)

. 

ا يف ايًػات ا٫دٓب١ٝ ؾإ َصطًح أَ      

Teperance   ٚأModeration  ٜعٛر اىل

ٖٚٞ َؾتك١  sophrosyneايه١ًُ ا٫غضٜك١ٝ 

ٚاييت تعين سٚ عكٌ عٟٛ  sophronَٔ ايصؿ١ 

ٚناْت تغتدزّ يف ا٫رب ايْٝٛاْٞ ايكزِٜ 
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يٛصـ ايؾدص ايشٟ ٜغًو عًٛنّا َتغكّا َع 

طبٝعت٘ ٚقزصات٘

(2)

.  

َٔ ٖٓا ، ؾاْ٘ ٫ ٜٛدز اخت٬ف بني ايًػ١       

ايعضب١ٝ ٚايًػات ا٫خض٣ َٔ سٝح َزي٫ٛت 

اعتدزاّ َصطًح ا٫عتزاٍ يف ايغًٛى ايٛعطٞ 

 ٚاملٓٗر ايشٟ ٫ ميٌٝ ٭سز .

أَا َٔ ْاس١ٝ اعتدزاَٗا يف ايتؿهري ايغٝاعٞ       

ٝٴعز ايؾاعض ايْٝٛاْٞ  م.ّ Pindar (522-443  ، )، ؾ

أٍٚ َا عذٌ َا عضف ؾُٝا بعز بايؿطا٥ٌ 

ايغٝاع١ٝ ايهرب٣ َعتربّا ا٫عتزاٍ إسز٣ تًو 

ايؿطا٥ٌ . ٚيكز ارخٌ يف َع٢ٓ ا٫عتزاٍ قزص٠ 

ايؿضر ع٢ً اسرتاّ احملزرات ا٫دتُاع١ٝ ٚايز١ٜٝٓ 

اييت تعصُ٘ َٔ ؽطٞ سزٚر ايتصضف ايكِٜٛ 

ا املٛاطٕٓٛاييت ٚصؿتٗا ا٭رٜإ أٚ اييت تعاصؾٗ

(3)

. 

باملكابٌ  قضص اؾ٬طٕٛ إٔ ا٫عتزاٍ ٖٛ       

ايؿط١ًٝ ايٛسٝز٠ اييت تطُٔ عٝار٠ قزص َٔ 

ايتٓاعل ٚايتٛاؾل املطًٛب يهٌ َٔ ايٓؿػ 

ٚايزٚي١ يهٞ ؼكل املجاي١ٝ . ؾٗٞ ايؿط١ًٝ اييت 

ػعٌ نٌ ق٠ٛ َٔ ق٣ٛ ايٓؿػ ٚنٌ طبك١ َٔ 

غًِ طبكات املز١ٜٓ ٫ تتعز٣ سزٚر قزصاتٗا ؾت

بكزصات ايػري ٚؽطع ؿهِ ا٫ؾطٌ بايطبع ، ٫ 

بٌ سٖب اىل سز ايكٍٛ بإٔ ا٫عتزاٍ ٖٛ ايٛع١ًٝ 

ايٛسٝز٠ اييت تهؿٌ يٲْغإ ايتؾب٘ باٯهل١

(4)

. 

ٚيف إطاص ايتذضب١ ايغٝاع١ٝ ا٫ع١َٝ٬ ؾكز 

ٚدز ا٫عتزاٍ اصضّا خصب١ اعتٓارّا يًٓص 

ٚٳَنشٳ  يٹَوٰ  ايكضآْٞ نُا يف قٛي٘ تعاىل )

ِٵ ٓٳاُن ًِ َٻ١ّ دٳعٳ ْٴٛا ٚٳعٳّطا ُأ ٗٳزٳا٤ٳ يِّتٳُهٛ ٢ًَ ؽٴ  ايٓٻاِؼ عٳ

ٕٳ ٜٳُهٛ ٍٴ ٚٳ ِٵ ايضٻعٴٛ ٝٵُه ًَ ِٗٝزٶا عٳ ( ؽٳ

 (5)

. ٚاعتُض ايعٌُ 

بٗشا ايٓٗر ايكضآْٞ ط١ًٝ ؾرت٠ عصض ا٫طرٖاص 

ا٫ع٬َٞ ، ٚسح ا٫ع٬ّ نشيو ع٢ً عزّ 

ا٫نضاٙ ٚايكبٍٛ باٯخض نُا يف قٛي٘ تعاىل )َيا 

ِٔ ِإِن ٙٳ ؾٹٞ ايزِّٜ ِّ  ٰ  ضٳا ٔٳ اِيػٳ َٹ ٔٳ ايضټؽٵزٴ  ٝٻ  ٰ  َقز تٻبٳ

ُٵغٳَو  ٘ٹ َؾَكزٹ اعٵتٳ َٹٔ بٹايَّ ٜٴ٪ٵ ٚٳ ٜٳِهُؿضٵ بٹايطَّاُغٛتٹ  ُٳٔ  َؾ

ٛٴثٵَك٢ ٚٳ٠ٹ اِي ّٳ َيا ٰ  بٹاِيعٴضٵ ٗٳا اْؿٹصٳا ُٹٝعٷ  ٰ   َي ٘ٴ عٳ ٚٳايَّ

ِٷ ( عٳًٹٝ

 (6)

. 

يشيو ظٗضت يف اطاص ايتذضب١ ايغٝاع١ٝ       

ا٫ع١َٝ٬ يف كتًـ ا٫ط١َٓ ، َٔ نإ ٜؾعض 

عػ قٟٛ بتعزر ا٫ػاٖات ٚؽضعٝتٗا ٜٚتعشص 

اؿٌ ا٭ٚسز ، ٚتبعّا يشيو ظٗضت بِٝٓٗ املزاصؼ 

ايؿك١ٝٗ املتعزر٠ ، ٚاتبعٛا ؾك٘ املٛاطْات يف ايكِٝ 

ٚا٫سهاّ ، ٚإ نإ ميًٕٝٛ اىل اؿكا١ْٝ 

املطًك١ يف َصزص ايؾضع ، ؾكز عضؾٛا أٜطّا 

باسرتاّ ؽضا٥ع غريِٖ َٔ ا٫رٜإ ا٫بضا١ُٖٝٝ 

خاص١ ، ٚتكايٝز ا٫خضٜٔ ايؾضع١ٝ ايغا٥ز٠ بني 

كتًـ ايؾعٛب

(7)

. 

ٚدا٤ت ايتذاصب ايؿهض١ٜ ايغٝاع١ٝ اؿزٜج١       

ٚاملعاصض٠ يتٛيٞ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ أ١ُٖٝ 

عٓصض١ٜ نرب٣ ملٛاد١ٗ ْظعات ايتطضف ٚاي

ٚنغبٌٝ ٱراص٠ ايتعزر١ٜ يف اجملتُعات اؿزٜج١ 

، ٚيع١ًُٝ املٛاط١ْ بني اؿكٛم ٚايٛادبات 

ٚاؿضٜات اييت ْصت عًٝٗا ا٫ع٬ْات ايعامل١ٝ 

ٚرعاتري ايزٍٚ . اس عضف ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ 

مبٛدب سيو بأْ٘ : ايغًٛى ايعارٍ ايشٟ ٜٛاطٕ 

غِ بني ايكغط املتٛدب َٔ املغاٚا٠ ٚصبط٘ بايك

املتٛدب َٔ اؿض١ٜ ٚا٭َٔ ، مما ٜعين بأْ٘ ٫ 

جيٛط إط٬م سض١ٜ ايؿضر اىل رصد١ متهٓ٘ َٔ 

ا٫عتزا٤ ع٢ً سكٛم َٛاطٔ آخض

(8)

. 

ٚأضش٢ فاٍ ا٫ٖتُاّ يف رصاع١ ا٫عتزاٍ       

ايغٝاعٞ بٛصؿ٘ نؿٌٝ بتععِٝ املصًش١ 
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ايعا١َ بصٝػ١ تؿاع١ًٝ بني ايؿضر ٚايزٚي١ ، اس إ 

ٝاعٞ صُاّ اَإ ي٬عتكضاص ا٫عتزاٍ ايغ

اجملتُعٞ ٚحيتاز اىل ا٫ْصاف يف اؿكٛم 

ٚتهاؾ٪ ايؿضص ، عرب ايتعزر١ٜ اييت ٖٞ صنٔ 

َِٗ يرتعٝخ ثكاؾ١ ايتعاٜؿ بني املدتًؿني رٜٓٝا 

َٚشٖبٝا ٚاثٓٝا ٚست٢ عٝاعٝا

(9)

. 

ؾا٫عتزاٍ يف ٚاقع اؿاٍ ٜعهػ عزّ ايٝكني        

ٛاب، ٜٚكّٛ ع٢ً ٚايٓغب١ٝ يف ا٭ؾهاص ٚتكزٜض ايص

عًُٝات عك١ًٝ ٚؾهض١ٜ ٫ ميهٔ اؾظّ بصٛابٗا 

ٚقاب١ً ع٢ً مٛ َتٛاصٌ يًتػري ٚاملضادع١، 

ٚبػري سيو ئ تهٕٛ اعتزا٫، ٖهشا ٚع٢ً مٛ َا، 

ؾإٕ ا٫عتزاٍ ٜهار ٜهٕٛ ايٓغب١ٝ ٚعزّ ايٝكني 

ٚاملضادع١ ٚايتػري يف ا٭ؾهاص

(10)

. 

ضٞ ٚيف ايٛاقع أْ٘ يٝػ ٖٓاى َٔ سٌ ٜض      

اؾُٝع أٚ ٜكِٝٗ َٔ ايطضص ، ؾايغٝاع١ تؿعٌ يف 

سكٌ املتٓاقطات ٚاملصاحل املتطاصب١ . ؾطضٚص٠ 

ا٫عتُضاص يف اؿٝا٠ بغ٬ّ ، تكتطٞ إٔ ٜتِ 

ا٫تؿام سٍٛ طضم سٌ اـ٬ف ، ٚيٝػ ع٢ً 

ايكطاٜا اييت ٜكع سٛهلا اـ٬ف . ا٫تؿام ع٢ً 

 ايٛع١ًٝ ٫ ٜعين بايطضٚص٠ ا٫تؿام ع٢ً ايٓتٝذ١

، إ٫ إٔ ا٫مجاع ع٢ً ايٛع١ًٝ ممهٔ ٖٚٛ يف غايب 

ا٭سٛاٍ َغتعٍص يف ايٓتا٥ر

(11)

. 

مما تكزّ ميهٔ تعضٜـ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ        

بأْ٘ : ٖٛ املٛقـ ايشٟ ٜتصـ باْتٗاد٘ َغًهّا ٫ 

ميٌٝ يطضف ع٢ً سغاب طضف آخض ، ؾط٬ عٔ 

قبٍٛ اٯخض ٚا٫بتعار عٔ ايتشضٜض عًٝ٘ أٚ 

ٙ ع٢ً ايكبٍٛ ؾهض٠ قزر٠ . نُا قاٚي١ ادباص

إٕ طضٜل ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ٜهٕٛ باؿٛاص عرب 

 ايكبٍٛ بايتعزر١ٜ ٚايتغاَح ػاٙ ا٫خت٬ؾات .

 

 املطًب ايجاْٞ

 َا١ٖٝ خطاب ايهضا١ٖٝ .

ٜٴعز خطاب ايهضا١ٖٝ َٔ أنرب ايتٗزٜزات         

اييت تعصـ باجملتُعات اؿزٜج١ ، ٚعًُت عًٝ٘ 

رصاعات ٚاعاخ عزٜز٠ َٔ أدٌ َٛادٗت٘ ، نْٛ٘ 

ٜعٌُ ع٢ً تكٜٛض ا٫عتكضاص ايغٝاعٞ 

ٚايتعاٜؿ ، ٜٚغتجُض نٌ تطضف ٚتعصب رٜين 

أٚ عضقٞ أٚ َشٖيب أٚ َٓاطكٞ ، عرب مماصع١ 

ٚقاٚي١ ا٫ْتكاص َٓ٘  ايتشضٜض ضز اٯخض

ٚؼكريٙ َٚٔ ثِ سضَاْ٘ َٔ سكٛق٘ ، ٜٚعضف 

خطاب ايهضا١ٖٝ بأْ٘ : أٟ ْٛع َٔ اؿزٜح 

ٜتطُٔ ٖذَّٛا أٚ ؼضٜض أٚ اْتكاص أٚ ؼكري 

َٔ ؽدص أٚ فُٛع١ َٔ ا٫ؽداص بغبب 

اْتُا٥ِٗ ايعضقٞ أٚ ايزٜين أٚ ايٓٛع ا٫دتُاعٞ أٚ 

ا٫دتُاع١ٝ ا٫عاق١ أٚ ايضأٟ ايغٝاعٞ أٚ ايطبك١ 

، ٚرا٥ُّا َا ٜهٕٛ أرا٠ يتشؿٝظ املؾاعض ٚاثاصتٗا 

ٚتعب٦تٗا يف اػاٙ َعني ؾٝصبح ؼضٜطّٝا 

ٚساؽزّا ، مبا ٜٓؾ٧ عًٛى ٚثكاؾ١ ٚاقتٓاع 

بايتُٝٝظ ٚايعٓصض١ٜ ٚاْتكاص اؿكٛم ممٔ 

ٚد٘ اـطاب ضزِٖ

(12)

. 

ٜٚعضف خطاب ايهضا١ٖٝ نشيو بآيٝات        

املػًٛط أٚ املكًٛب  عًُ٘ ، إس ٜعٌُ عرب ايٛعٞ

َٚكَٛات ٖشا ايٛعٞ ٖٛ تطٜٛض ٚاسنا٤ 

ايٓضدغ١ٝ ايجكاؾ١ٝ ، مبا ٜعٓٝ٘ َٔ متذٝز يًشات 

ٚأعطض٠ ع٢ً ناؾ١ املغتٜٛات عرب تبدٝػ 

اٯخض أٚ ؽٝطٓت٘ ، إَا بٛصؿ٘ ناؾضّا أٚ آ٬ّٜ 

يًغكٛط أٚ َٓشزصّا أخ٬قّٝا . نٌ سيو بٛاعط١ 

ٙٴ طَٔ ايًذٛ  –٤ ٚسٖبٓت٘ ا٫ستُا٤ باملاضٞ ٚعٳزٸ

بزٚصٙ باعتباص إٔ  –ٚضع٘ يف قايب َشٖيب 

ايعصض ايشٖيب يف املاضٞ ٫ يف اؿاضض ٫ٚ يف 

املغتكبٌ

(13)

. 
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ٚتبزٚ املؾه١ً ا٫عاع١ٝ يف خطاب ايهضا١ٖٝ        

يف صٝاغت٘ يصٛص٠ اٯخض يف ايتؿهري ٚاملتدٌٝ 

ٕٸ ايشات ايٛاقع١ ؼت ضػط ١ُٖٓٝ  اؾُعٞ ، إس أ

ٝؿ ؿع١ ايتذضب١، ٚإسا مل َتدًٝٗا اـاص، تع

ٜهٔ اٯخض ٖٛ املتُاثٌ َعٓا يف تصٛصاتٓا، ؾٗٛ 

بايطضٚص٠ املدتًـ عٓا يهْٛ٘ ميتًو تصٛصات 

ٚقٛاعز كتًؿ١، َٚٔ طا١ٜٚ أخ٬ق١ٝ أٚ ثكاؾ١ٝ 

ٟټ  ٕٸ ٖشا اٯخض ٫ ٜٓطٟٛ ع٢ً أ ٕٸ ايشات تعتكز أ ؾإ

ٕٸ قزرات ايؿط١ًٝ ٚؽضا٥طٗا  ؾط١ًٝ، ٭

تهُٔ يف ايتُاثٌ ايشٟ  عغب ص١ٜ٩ ٖشٙ ايشات

ٕٸ ا٭ْا تؿضض اَتزارٖا يف اٯخض، يٝػ  ٜؾٞ بأ

بكصز اعتٝعاب٘ أٚ ايتؿاعٌ َع٘ أٚ ايعٝؿ 

ْٸُا مبع٢ٓ إٔ ؼٛط  املؾرتى َع٘ يف ٖشا ايعامل، ٚإ

عًٝ٘ أٚ تتًُه٘ ٚمتتص سات٘، ٚتٴؿكزٙ اعتك٬يٝت٘ 

ٚسضٜت٘ ، مما ٜعين تغٜٛؼ إعكاط فُٛع١ َٔ 

٢ اٯخضايصٛص ٚاٱنضاٖات عً

 (14)

. 

نجريّا َا تعٗض ايهضا١ٖٝ ع٢ً أْٗا طضٜل        

ايٓٗا١ٜ يٮؾضار ٚاجملتُعات; ؾٓؾعض بايٝأؼ 

ٚايب٪ؼ، ؾتشري ايٓؿٛؼ ٚايعكٍٛ  يف نٝؿ١ٝ 

ايتعاٌَ َعٗا، ٚتبزٚ قط١ٝ ايهضا١ٖٝ، ٫ عُٝا 

تًو املب١ٝٓ ع٢ً أعػ َشٖب١ٝ ٚعكز١ٜ، عضر١ّٜ 

إٔ ٜتِ ٜصعب تؿهٝهٗا، يهٔ باملكابٌ ٜٓبػٞ 

ايعٌُ ع٢ً قاصبتٗا  " إٕ أٚىل اـطٛات اييت 

ْتدشٖا عٓزَا ْؾعض بايػطب ػاٙ قط١ٝ َا، أٚ 

إٔ ْؾعض بايؿؾٌ، ٖٞ إٔ ًْكٞ بايًّٛ إىل اـاصز; 

ؾعكًٓا جيعٌ املغ٪ٚي١ٝ را٥ُّا ع٢ً أؽداص 

آخضٜٔ أٚ ْعاّ عٝاعٞ أٚ ادتُاعٞ قاٖض، ا٭َض 

اي١ ايشٟ جيعٌ ايكٝاّ بعٌُ َا يًدضٚز َٔ س

املعاْا٠ صعبّا"

(15)

. 

مما تكزّ ميهٔ ايكٍٛ ، بإٔ خطاب ايهضا١ٖٝ        

ٜ٪عػ يشات٘ عرب اعتجُاص املٛاصٜح ايتاصخي١ٝ 

ٚايؿك١ٝٗ اييت تجري اـ٬ف ، ؾط٬ عٔ اعتجُاصٙ 

ؿاي١ ا٫ْػ٬م ايغٝاعٞ ، ٚاْغزار اؾل ايعٌُ 

ايغٝاعٞ ايغًُٞ با٫ْتدابات ٚايتزاٍٚ ايغًُٞ 

إٔ خطاب ايهضا١ٖٝ حياٍٚ إ  يًغًط١ ، نُا

جيز اصضا خصب١ نًُا اْتٗذت ا٫سظاب 

ٚايك٣ٛ ايغٝاع١ٝ خطابا َتؾزرا يٛصـ اـصِ 

ايغٝاعٞ ٚضعـ اؿٛاص ايغٝاعٞ بني اطضاف 

ايعٌُ ايغٝاعٞ . ٚتبعا يشيو ؾإ ع١ًُٝ َٛاد١ٗ 

خطاب ايهضا١ٖٝ تهٕٛ مبطار سٟٝٛ ْٚٛعٞ عرب 

بني اؽاع١ ا٫عتزاٍ يف اـطاب ايغٝاعٞ 

ا٫طضاف ايغٝاع١ٝ ٫ عُٝا يف اجملتُعات اييت 

تتصـ بايتٓٛع ا٫دتُاعٞ ايزٜين ٚاملشٖيب 

ٚا٫ثين ٚايطبكٞ . ٫ٕ أٟ خطاب ٜهٕٛ عار٠ 

َٛد٘ يٰخض ، ٚا٫خري ٜعين أَا ؽضٜها يف ايٛطٔ 

أٚ ايتاصٜخ أٚ ايزٜٔ ، أٚ ايًػ١ أٚ املصاحل 

املؾرتن١ . ٚعٓز٥ش ٜتٛدب إٔ ٜهٕٛ اـطاب 

د٘ ي٘ خطابا ٜبشح عٔ َؾرتنات ٫ عٔ املٛ

 اخطا٤ ٜٚطُض ضػا٥ٔ .

 املبشح ايجاْٞ

ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ملٛاد١ٗ خطاب 

 ايهضا١ٖٝ يف ايعضام .

حيتاز ايعضام بعز َٛدات ايعٓـ ايطا٥ؿٞ        

ٚايتٗذري ايكغضٟ ٚايغيب ٚايشٟ نإ َٔ 

اؾضاطات تصاعز خطاب ايهضا١ٖٝ يف ايتعاٌَ 

ايغٝاعٞ ٚاجملتُعٞ ايعاّ ٚعرب ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ 

ٚاملٓابض ايز١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ ، اىل اْتٗاز طضا٥ل 

ملٛاد١ٗ ٖشٙ اؿاٍ ، ٚاسز٣ ٖشٙ ايطضا٥ل 

عٝار٠ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ  تتُضنظ سٍٛ

ندطاب ٚمماصع١  ١َٜٝٛ يًعٌُ ايغٝاعٞ ، يشا 

َٚٔ ادٌ َٓاقؾ١ ٖشا املٛضٛع بؾهٌ أؾطٌ قغِ 

املبشح اىل َطًبني : ٜتٓاٍٚ ا٫ٍٚ ، أ١ُٖٝ 
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ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ يف ايعضام ، أَا ايجاْٞ ؾٝعضض 

أثض ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ يف َٛاد١ٗ خطاب 

 ايهضا١ٖٝ يف ايعضام .

 ا٭ٍٚ  املطًب

 أ١ُٖٝ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ يف ايعضام . 

تهُٔ أ١ُٖٝ ا٫ؾهاص ايغٝاع١ٝ يف ايعٌُ ع٢ً         

اجيار ب١٦ٝ َٓاعب١ ي٬عتكضاص ٚا٫طرٖاص 

ٚايت١ُٝٓ ، ٚأ١ُٖٝ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ تتُجٌ يف 

أْ٘ ٜعٌُ ع٢ً تضعٝخ ا٫عتكضاص ايغٝاعٞ ، 

ع٠ٚ٬ ع٢ً ايتزاٍٚ ايغًُٞ يًغًط١ ٚايتعزر١ٜ 

 ايغٝاع١ٝ . 

أ٫ٚ : ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ٚا٫عتكضاص ايغٝاعٞ يف 

 ايعضام .

ٜٛصـ ايعضام باْ٘ َٔ ايزٍٚ اييت ٫ تتُتع      

با٫عتكضاص ايغٝاعٞ ، ٜٚعًٌ سيو اىل غٝاب 

ايض١ٜ٩ ايٛاضش١ يف ع١ًُٝ بٓا٤ ا٫عتكضاص 

ايغٝاعٞ ، ؾايك٠ٛ يٝغت ناؾ١ٝ ٱلاط 

ا٫عتكضاص ايغٝاعٞ ، ٭ٕ مث١ ؽضٚط كتًؿ١ 

يف نٌ ايتذاصب ايغٝاع١ٝ يتشكٝك٘ ، ٖٚٞ 

ضا ايؾعب عٔ عًطت٘ ؽضٚط َتعًك١ مبغت٣ٛ ص

ايغٝاع١ٝ َٚز٣ قزص٠ ايغًط١ ع٢ً تًب١ٝ 

سادات ٚتطًعات ايؾعب ع٢ً املغتٜٛني ايغٝاعٞ 

ٚا٫قتصارٟ ، يشيو ؾإٕ ايزٍٚ اييت تعٝؿ سٝا٠ 

عٝاع١ٝ ؾعاي١ ، ٚتؾرتى نٌ ق٣ٛ اجملتُع يف 

اؿكٌ ايعاّ ايغٝاعٞ ، ٚؾل اعػ َٚبار٨ 

ٚاضش١ عرب اؾغاح اجملاٍ يهٌ ايطاقات 

صن١ يف اؿٝا٠ ايعا١َ ، تعز أنجض يًُؾا

اعتكضاصّا ٚاطرٖاصّا ع٢ً مجٝع املغتٜٛات

(16)

. 

باملكابٌ تتذ٘ ص٣٩ اخض٣ اىل بٝإ َا يًتٓؾ١٦        

ايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يف ع١ًُٝ ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ 

ا٫عتكضاص ايغٝاعٞ ، اس ٜتٛدب ع٢ً ايٓعاّ 

ايغٝاعٞ مبٛدبٗا ايعٌُ ع٢ً إٔ تهٕٛ ثكاؾت٘ 

 –َٛد١ٗ اىل ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ ايغٝاع١ٝ 

ايغٝاع١ٝ بٛصـ ا٫خري٠ تهٕٛ دظ٤ َٔ ا٫ٚىل ، 

َٚٔ ثِ ٜعٌُ ع٢ً اعار٠ صعِ ٚتٛدٝ٘ عٝاعات 

َٚ٪عغات ايتٓؾ١٦ مبا خيزّ تٛسٝز اجملتُع 

ايعضاقٞ ٚاقا١َ ايغًِ ايكُٝٞ ، ٚص٫ٛ اىل اقا١َ 

ايغًِ املزْٞ ٚايزٚي١ املز١ْٝ ، ٚهلشا ؾإٕ ايعٌُ 

صب باػاٙ تٛدٝ٘ املٓاٖر ايزصاع١ٝ ا٫عاعٞ ٜٓ

ٚٚعا٥ٌ ايجكاؾ١ ٚا٫ع٬ّ ٚا٫تصاٍ َٚ٪عغات 

اجملتُع املزْٞ بايؾهٌ ايشٟ ٜبعزٖا عٔ نٌ َا 

حيضض ع٢ً ايعٓـ ٚايهضا١ٖٝ ٚصؾض اٯخض 

ٚإٔ تزعٛ املٓاٖر ايزصاع١ٝ ٚتعٌُ ع٢ً تعظٜظ 

ايعٝؿ املؾرتى ٚقبٍٛ اٯخض املدتًـ ٚايؾضان١ 

يف ايٛطٔ ٚايٛط١ٝٓ

(17)

. 

يشيو ؾإٕ تعظٜظ ا٫عتزاٍ يف ايتٛدٗات ايعٌُ       

ايغٝاعٞ يف ايعضام ٜغِٗ يف اجيار ب١٦ٝ 

ا٫عتكضاص ايغٝاعٞ ، ٜٚتطًب سيو اٜطا خطٛات 

سكٝك١ٝ تعُل َٔ خٝاص ايجك١ املتباري١ بني 

ايغًط١ ايغٝاع١ٝ ٚاجملتُع ٚمبؾاصن١ ايك٣ٛ 

اجملتُع١ٝ اييت تٗتِ بع١ًُٝ بٓا٤ ا٫عتكضاص 

ٝاعٞ ، مبا خيزّ املصًش١ ايعا١َ ، يشيو ؾإ ايغ

ايضضا ايؾعيب َٚغت٣ٛ ايجك١ يف اؿٝا٠ 

ايغٝاع١ٝ ٚقزص٠ ايٓعاّ ايغٝاعٞ ٚاجملتُع ع٢ً 

ايتعاٌَ َع ا٫طَات ٚاعتٝعاب ايك٣ٛ اؾزٜز٠ 

ٚقبٍٛ اٯخض ، ٖٞ َضتهظات اعاع١ٝ ي٬عتكضاص 

ايغٝاعٞ

(18)

   . 

يشيو َٔ امل٪نز ؾإ غٝاب ا٫عتزاٍ       

ايغٝاعٞ ، ٜ٪رٟ اىل ظٗٛص ايتطضف ٚايتعصب 

نُٓٗر يًعٌُ ايغٝاعٞ املطار ، ٚايشٟ أعِٗ 

بؾهٌ نبري اىل ظٗٛص ايعٓـ ا٫ًٖٞ يف ايعضام ، 
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ٚار٣ اىل ؾكزإ ايعضام يٝػ ي٬عتكضاص ايغٝاعٞ 

ؾشغب ٚامنا ؾكزإ املٛاصر ايبؾض١ٜ ٚاملار١ٜ 

هؿا٤ات ٚتٗذري املٛاطٓني َٔ َٓاطل ٖٚذض٠ اي

عهٓاِٖ ، ٚاضش٢ ايعضام َٔ ايبًزإ اييت تتشٌٜ 

قٛا٥ِ عزّ ا٫عتكضاص ٚغٝاب عبٌ ايعٝؿ ، ٖٚٛ 

ْتٝذ١ ملا عبل سنضٙ َٔ غٝاب ا٫عتزاٍ يف 

 َٓٗذ١ٝ ايعٌُ ايغٝاعٞ .

ثاْٝا : ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ٚتضعٝخ ايتعزر١ٜ 

 ٚايتزاٍٚ ايغًُٞ يًغًط١ .

ٌُ ايتعزر١ٜ ايغٝاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايز١ٜٝٓ تع       

ٚايك١َٝٛ يف ب١٦ٝ عٌُ ؼرتّ ؾٝٗا اطضاف 

ايتعزر ٚايتٓٛع بعطٗا ايبعض ، ٚا٫ ؼٛيت اىل 

َصزص َٔ َصارص طعظع١ ا٫عتكضاص ايغٝاعٞ 

ٚاؿضب ا١ًٖٝ٫ ، ٚايتذاصب ؽاٖز ع٢ً سيو 

نُا يف اٜضيٓزا ايؾُاي١ٝ ٜٚٛغغ٬ؾٝا ايغابك١ 

بعز  2003اؾضٜكٝا ، ٚايعضام بعز ٚصٚاْزا ٚدٓٛب 

اْؿ٬ت عكز اهل١ٜٛ اؾاَع١ ٚاْؾطاص اجملتُع 

ايعضاقٞ اىل َهْٛات ؼتُٞ بٜٗٛاتٗا ايؿضع١ٝ ، 

ٚمت تػش١ٜ سيو مبظٜز َٔ ا٫قصا٤ ايغٝاعٞ 

ٚتصاعز خطاب ايتدٜٛٔ بني اطضاف ايعٌُ 

ايغٝاعٞ ؾٝ٘ ، بعز َز٠ َٔ ايعٌُ ايغٝاعٞ 

صٟ ، يشا تبزٚ ا١ُٖٝ ا٫سارٟ ابإ ايعٗز اؾُٗٛ

ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ يف تضعٝخ ايتعزر١ٜ مبا 

تؾرتط٘ َٔ قبٍٛ ا٫طضاف ايغٝاع١ٝ يبعطٗا 

ايبعض ٭ٕ ايتعزر١ٜ ايغٝاع١ٝ أضشت َعٗض 

َٔ َعاٖض اؿزاث١ ايغٝاع١ٝ ٚؾل ٚصـ 

قُز عابز اؾابضٟ ، ٚاملكصٛر باؿزاث١ 

ايغٝاع١ٝ أ٫ّٚ ٚقبٌ نٌ ؽ٤ٞ ٚدٛر فاٍ 

ضٟ مياصؼ ايٓاؼ ؾٝ٘ اؿضب ادتُاعٞ ٚؾه

بٛاعط١ ايغٝاع١ ، أٟ بٛاعط١ اؿٛاص ٚايٓكز 

ٚا٫عرتاض ٚا٫خش ٚايعطا٤

 (19)

. مما ٜغِٗ يف 

اعار٠ تٛدٝ٘ اٯصا٤ ايغٝاع١ٝ با٫ػاٙ املٓٗر ايشٟ 

ٜضعخ ايكبٍٛ با٫خت٬ف ايغٝاعٞ ٚعزّ 

 َصارص٠ ايضآٟ ايغٝاعٞ .

ٚي١ إٕ ضعـ ا٫عتزاٍ ٚضُٛصٙ أسٝاْا يف ايز     

ٚاجملتُع ٚاؿضنات ا٫دتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ 

ٜؾهٌ أسز ا٭عباب اؾٖٛض١ٜ ايكا١ُ٥ ٚصا٤ 

ايضارٜهاي١ٝ ٚايتطضف ٚايػًٛ ٚاْتؾاص 

اي٬عك١ْٝ٬ مبدتًـ أصٓاؾٗا ٚرصداتٗا. ٖٚٛ 

ايغبب ايكا٥ِ ٚصا٤ ضعـ ايزٚي١ ٚاجملتُع املزْٞ 

ٚاْعزاّ ايزميكضاط١ٝ ٚؽضع١ٝ امل٪عغات

(20)

. 

ٟټ اْتكاٍ ٚتزاٍٚ عًُٞ يًغًط١  ٫ٚ ميهٔ      ٭

ايغٝاع١ٝ اييت ٖٞ ابضط َ٪ؽض يًكبٍٛ بايًعب١ 

ايغٝاع١ٝ نؿٛط ٚخغاص٠ َٔ رٕٚ تعزر١ٜ 

عٝاع١ٝ ، ٚاييت ؼتاز أٜطّا ايتزاٍٚ ايغًُٞ 

ٚايكبٍٛ بايزميكضاط١ٝ يتجبت اعغٗا ع٢ً أعاؼ 

إٕ َٔ حيهِ ايّٝٛ عٝدغضٴ غزّا مما ٜتطًب 

ٖٚشا ا٫َض ٖٛ ايشٟ ت١٦ٝٗ بزٌٜ عٝاعٞ عٓ٘ ، 

عاصت مبٛدب٘ اعضم ايزميكضاطٝات يف بضٜطاْٝا 

ٚؾضْغا ٚغريٖا َٔ ايبًزإ املتكز١َ . ٚتعٌُ 

ايتعزر١ٜ ٚايتزاٍٚ ايغًُٞ يًغًط١ ع٢ً اجيار 

ْٛع ايضقاب١ املتباري١ يٮرا٤ ايغٝاعٞ ، يشيو 

تٓشغض ؾٝ٘ ْغب اـطأ . يشا ؾاْ٘ عٓزَا تتٝح 

ٓؾاط يٮسظاب ايكٛاْني ٚا٫ْع١ُ سض١ٜ اي

ٚايتٓعُٝات ايغٝاع١ٝ ، ؾُٔ غري املؿٝز بٌ َٚٔ 

غري اؾا٥ظ إٔ ٜتشٍٛ ايتٓاؾػ بني ٖشٙ ا٫سظاب 

اىل صضاع سار تغتدزّ ؾٝ٘ ايك٠ٛ ٚايعٓـ ، بٌ 

عًٝٗا ا٫يتظاّ باملبزأ ايزميكضاطٞ ٚايكبٍٛ 

بايتعزر١ٜ ايؿهض١ٜ ٚايغٝاع١ٝ

(21)

. 

١ باملكابٌ ؾإ رخٍٛ ا٫طضاف ايغٝاعٝ      

باٯيٝات ايزميكضاط١ٝ ، ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ بٗزف 

تعظٜظ ايتزاٍٚ ايغًُٞ ٚيٝػ ا٫ْك٬ب عًٝ٘ ، اس 



174 

 عزر خاص بامل٪متض ايزٚيٞ ا٫ٍٚ ؾاَع١ ا٫ْباص

 
 

إ بعض ايتٝاصات ايغٝاع١ٝ ؼاٍٚ رخٍٛ 

املعرتى ايغٝاعٞ بؿهض اْك٬بٞ جيٗض 

قا٫ٚت ايتشٍٛ ايزميكضاطٞ ، ٜٚٓطٟٛ ٖشا 

ايؿهض يبعض ا٫طضاف ايغٝاع١ٝ ع٢ً املؾاصن١ 

ضاط١ٝ يًٛصٍٛ إىل ايغًط١ ، يف ايع١ًُٝ ايزميك

ٚيهٔ مبذضر تغًُِٗ إٜاٖا ٜضٜزٕٚ ٖزّ ػضب١ 

ايتزاٍٚ ايغًُٞ ايزميكضاطٞ يٝكُٝٛا ع٢ً 

أْكاضٗا ْعاَّا تغًطّٝا اعتبزارّٜا عٛا٤ عرب 

املطايب١ بايعٛر٠ اىل سهِ اهلل ٚيهٓٗا تعين ضُّٓا 

إىل اعتباص أْؿغِٗ ظٌ اهلل ع٢ً ا٭صض ٚأٚصٝا٤ 

ٛاطٓنيع٢ً اجملتُع ٚامل

(22)

 . 

مما عبل ، ؾإٕ تضعٝخ ايتعزر١ٜ ٚايتزاٍٚ       

ايغًُٞ يًغًط١ يف ايعضام ٜتِ ا٫ٚ ٚاخريا عرب 

اؽاع١ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ نُٓٗذ١ٝ عٌُ 

يًتٝاصات ايغٝاع١ٝ ايعضاق١ٝ ، ٚندطاب َتبارٍ 

ؾُٝا بٝٓٗا ؽؿـ مبٛدب٘ يػ١ اؿز٠ ٚايٓؿٛص 

ٚمبا  ٚا٫قصا٤ ايشٟ متاصع٘ ضز بعطٗا ايبعض ،

ٜٓعهػ اجيابا ع٢ً ارا٤ٖا ايغٝاعٞ ايشٟ ٜٓشٛ 

َٓش٢ يتكزِٜ عٛاٌَ ايعٝؿ املؾرتى ٚؼكٝل 

َتطًبات اجملتُع بزٍ ايبشح يف ثػضات ايتاصٜخ 

ٚايؿك٘ َٔ أدٌ اثاصتٗا نذظ٤ َٔ خطابٗا 

ايغٝاعٞ ، ايشٟ ٜعٌُ ع٢ً اؽاع١ ايتعصب 

ٚايتطضف . ٖشا ا٫َض ٜعٌُ ع٢ً ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ 

غٝاعٞ يف ايعضام أٜطا ٚمبا ظعٌ ا٫عتكضاص اي

َٔ ايعٌُ ايغٝاعٞ ٜعٌُ ع٢ً تعظٜظ ايجك١ 

املتباري١ بني ايزٚي١ ٚاجملتُع ، ٚبايؾهٌ ايشٟ 

ٜضعخ ا٫عتكضاص ع٢ً مجٝع املغتٜٛات ، ٜٚتذاٚط 

مبٛدب٘ ايعضام سز٠ ا٫عتكطاب ايطا٥ؿٞ 

ٚايكَٛٞ ، ٚمبا ٜعٌُ ع٢ً ػٓب٘ دضف ايعٓـ 

 ٚاؿضب ا١ًٖٝ٫ .

 

 املطًب ايجاْٞ

أثض ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ يف َٛاد١ٗ 

 خطاب ايهضا١ٖٝ يف ايعضام .

ٜٛاد٘ خطاب ايهضا١ٖٝ عار٠ غطاب َكابٌ      

ٜزسض اعاْٝزٙ ٜٚعٌُ ع٢ً اؿز َٔ اْتؾاصٙ ، 

عٛا٤ عرب ايكٛاْني أٚ اؽاع١ ثكاؾ١ ايتغاَح أٚ 

عرب ايعٌُ ايغٝاعٞ ايغًُٞ ايشٟ حيز َٓ٘ 

اب١ ايض٥ٝغ١ ـطاب بؾهٌ نبري ، ٫ٕ ايبٛ

ايهضا١ٖٝ اييت ٜتػًػٌ َٓٗا اىل َٓع١َٛ ايتؿهري 

ايغٝاعٞ عرب اعتجُاص أرٚات ايعٌُ ايغٝاعٞ 

ٚايغًط١ ايغٝاع١ٝ َٔ أدٌ اثاص٠ َؾاعض 

املٛاطٓني ضز بعطِٗ ايبعض . يشيو ٫ بز َٔ 

َٓاقؾ١ ٖشا املٛضٛع بؾهٌ انجض تؿص٬ٝ عرب 

اد١ٗ ْكطتني : ا٫ٚ : ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ َٚٛ

َصارص ايهضا١ٖٝ يف ايعضام ، ثاْٝا : ا٫عتزاٍ 

 ايغٝاعٞ ٚايتأعٝػ يكبٍٛ اٯخض يف ايعضام .

أ٫ٚ : ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ َٚٛاد١ٗ َصارص 

 ايهضا١ٖٝ يف ايعضام .

ٜغتٓز خطاب ايهضا١ٖٝ يف ايعضام اىل مج١ً        

َصارص ، َٓٗا ايز١ٜٝٓ ٚايغٝاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

إٔ ٜغتجُض سيو يف طٜار٠  ٚا٫دتُاع١ٝ ، ٚحياٍٚ

سز٠ ا٫ْكغاّ ٚايتكاطع بني أبٓا٤ اجملتُع 

ايعضاقٞ ، باٱؽاص٠ اىل إٔ مث١ متٝٝظا ٜعتُز ع٢ً 

اعاؼ ايطا٥ؿ١ ٚايك١َٝٛ ٚايًػ١ ٚايتؿاٚت 

ايطبكٞ ا٫دتُاعٞ ، مما قار اىل تؾهٌ ص٣٩ 

عٝاع١ٝ ؼاٍٚ مماصع١ ايعٌُ ايغٝاعٞ عرب 

يغٝاعٞ تضٚجيٗا باْٗا ؼتهض ايتُجٌٝ ا

ٚايعكا٥زٟ هلشٙ اؾُاع١ اٚ تًو ٚؼاٍٚ ايزؾع 

عذذٗا ٚرٚاؾٗا ػاٙ اـصِ ايغٝاعٞ

(23)

. 
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يشا ؾإٕ تك١ٜٛ ٚتضعٝخ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ       

عٝغِٗ قاصض٠ َصارص ايهضا١ٖٝ عرب اعار٠ 

تؾهٌٝ ايكِٝ ايغٝاع١ٝ ٚتضتٝب اي٤٫ٛات عُٝا إسا 

نإ اجملتُع َتعزرّا نايعضام ايشٟ ٜظخض 

ٓعَٛات ق١ُٝٝ َتعزر٠ ، مما ٜغتزعٞ تكزِٜ مب

اي٤٫ٛ يًٛطٔ نشٌ عٝاعٞ ٚؾهضٟ ٫ ٜتصارّ 

َع أٟ َٔ املضدعٝات ايؿهض١ٜ ٚايعكا٥ز١ٜ 

ٚايغٝاع١ٝ يًُذتُع ، ٜٚكبٌ ب٘ اجملتُع بؾهٌ 

َتغاٟٚ ، ع٠ٚ٬ ع٢ً ا٫صتهاط ع٢ً ايكِٝ 

ا٫ْغا١ْٝ ، ٚايتأنٝز ع٢ً رٚص ايزٜٔ يف ايبعز 

 ت ايعا١َ راخٌ اجملتُع املتعزرا٫ْغاْٞ يًع٬قا

ؾايٓاؼ يف ْعض ا٫ع٬ّ إَا أذ يو يف ايزٜٔ أٚ 

ْعري يو يف اـًل

(24)

                                                                                                    
نُا إ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ حياٍٚ َٛاد١ٗ        

ايهضا١ٖٝ مبصزصٖا ايغٝاعٞ ، ٚسيو عٓزَا 

ؼاٍٚ إٔ تضٚز أطضاف ايعٌُ ايغٝاعٞ بإٔ 

ايًعب١ ايغٝاع١ٝ ٖٞ َػايب١ ٚفايز٠ ٚيٝػ 

تؿط٬ٝت ْاخب يربْاَر عٝاعٞ رٕٚ آخض، ٭ْ٘ 

نُا ٖٛ َعًّٛ إٔ ايتطضف َٓع١َٛ ادتُاع١ٝ 

تغتُزٸ َٛاصرٖا ٚاطرٖاصٖا ٚتع١ًُٝٝ َٚ٪عغ١ٝ 

َٔ ايهضا١ٖٝ ايهاعش١، ٫ٚ ميهٔ تؿهٝو ٖشٙ 

اؿاي١ إ٫ مبٓع١َٛ ؽا١ًَ ٚبز١ًٜ َٔ اٱص٬ح 

يف ايب١٦ٝ احملٝط١ بايجكاؾ١ ٚايتعًِٝ ٚأعًٛب 

اؿٝا٠ ٚايغًٛى ا٫دتُاعٞ ٚتؿعٌٝ َٓع١َٛ 

ا٫عتزاٍ ايؿهضٟ ايغٝاعٞ

(25)

. 

هضا١ٖٝ يشيو ؾاْ٘ ملٛاد١ٗ َصارص خطاب اي       

ٜٓبػٞ اؽاس مج١ً َٔ ا٫دضا٤ات ايغٝاع١ٝ ، عرب 

بٓا٤ َ٪عغات ٖٚٝانٌ ايزٚي١ اييت تتغِ 

بايؾضع١ٝ ٚؼرتّ ايكإْٛ ايزٚيٞ ؿكٛم 

ا٫ْغإ ٚعٝار٠ ايكإْٛ عَُّٛا ، ٚتتُتع بايكزص٠ 

ع٢ً ايتصزٟ ملصارص ايتٛتض ٚايتدؿٝـ َٔ 

سزتٗا ، ٚبٓا٤ فتُعات تتكبٌ ايتٓٛع ٚتكزصٙ 

ٜؿ راخً٘ يف نٓـ ايغ٬ّ مجاعات ٚتتعا

كتًؿ١ )  ٚتتشٌُ ايزٍٚ َغ٪ٚي١ٝ َٛاد١ٗ 

خطاب ايهضا١ٖٝ بتؾذٝع ايضعا٥ٌ ا٫جياب١ٝ 

ايزاع١ٝ يٲرَاز . ٜٚٓبػٞ إٔ تؾذع ايزٍٚ 

نشيو اعتدزاّ خطاب اجيابٞ ٚبزٌٜ نٛع١ًٝ 

ملٓع َٚٛاد١ٗ ايتشضٜض ايشٟ ميهٔ إٔ ٜ٪رٟ 

ٜؾٌُ ٖشا  اىل اصتهاب دضا٥ِ ؾعٝع١ ، ٚميهٔ إٔ

يف مج١ً أَٛص ، ايضؾض ايعًين َٔ ايكار٠ 

ايغٝاعٝني ٚايزٜٓني ٚقار٠ اجملتُعات احمل١ًٝ 

ـطاب ايهضا١ٖٝ ٚتٛؾري َعًَٛات َٛضٛع١ٝ 

ٚرقٝك١ عٔ ا٫سزاخ نع٬ز َطار يٲؽاعات(

 

(26)

. 

ٚ٭ْٓا أ١َ ٫ تػارص تاصخيٗا بغٗٛي١ ع٢ً سز       

عتؿار٠ ٚصـ صؽٝز اـٕٝٛ ، ؾاْ٘ ٫ بز َٔ ا٫

َٔ إصخٺ ٫ خيًٛ َٔ ؾغش١ ، ٚيطاملا ؽششت 

مماصعات َٚكا٫ت ا٫دٝاٍ ايغابك١ ، ٚاعتعًُت 

ضز اؿاضض بك٠ٛ ، ؾًٝػ َٔ س١ًٝ يز٣ ايزاعني 

اىل ا٫ْؿتاح ٚايتغاَح ، مبؿّٗٛ ايتغاٌٖ 

ٚايتػاضٞ ، ع٣ٛ اعتعُاٍ ايغ٬ح ْؿغ٘ ، 

ٚايتشنري مبشا٫ٚت ا٭ٚيني أٜطّا يًتعاٜؿ َٚا 

ايتهاصٙ ؾٝ٘ . ٚيٝػ بايطضٚص٠ إٔ ٜٓتصض ٜهبح 

ايعٓـ ٚايتؾزر ع٢ً صٛت اؿه١ُ بني 

ايعضاقٝني ، ؾايصٛص٠ صغِ قتاَتٗا أسٝاّْا ْتٝذ١ 

رٚصات ايعٓـ املتهضص٠ ، بٝز إ ٖٓاى ن٠ٛ تبعح 

بٓٛص قارّ صمبا َٔ املاضٞ ، إسا نٓا ٫ ْك٣ٛ ع٢ً 

َػارصت٘ ٕ ؼاٍٚ محا١ٜ ايزٜٔ َٔ دربٚت 

١ ايغًط١ ، ٚايعٛر٠ اىل قاعز٠ ايغٝاع١ ٚيعب

ايؾضان١ يف ا٫صض ، ٚاصض ايعضام تتغِ 

باستٛا٥ٗا ع٢ً ايتعزر ٚايتٓٛع َٓش ايكزّ ، ٚقاب١ً 

يًتعاٜؿ املضٜح أَاّ رٚصات ايعٓـ ٚتهضٜػ 

ايهضا١ٖٝ

(27)

. 
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مما تكزّ ، ميهٔ ايكٍٛ بإٔ اؽاع١ ٚتضعٝخ      

ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ عِٝٗ يف َعاؾ١ خطاب 

ُعاجل ْٛعٞ ي٘ ، اس اْ٘ ٜعٌُ بأرٚات ايهضا١ٖٝ ن

تعٌُ ع٢ً سصض َصارص خطاب ايهضا١ٖٝ 

ٚتؿٓٝزٖا ، عٛا٤ أناْت َصارص ر١ٜٝٓ أّ ؾك١ٝٗ 

أّ ثكاؾ١ٝ أّ عٝاع١ٝ ، ٭ٕ أبضط َا ٚادٗ٘ ايعضام 

يف ايؿرت٠ املاض١ٝ ٖٛ سيو اـطاب ايشٟ حياٍٚ 

إٔ ٜغتجُض َٛصٚخ ايتاصٜخ ٚايؿك٘ ايزٜين َٔ 

ص١ٜ٩ عٝاع١ٝ ؼاٍٚ  أدٌ تصزٜضٙ عرب

ايتشضٜض ضز املٓاؾػ ايغٝاعٞ بايتشنري 

بكطاٜا ايتٓاؾػ ايتاصخيٞ َٚا ٜغتتبع سيو َٔ 

 غٝاب بضاَر ايعٌُ ايغٝاعٞ ايٛاقعٞ .

 ثاّْٝا : ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ٚايتأعٝػ يكبٍٛ اٯخض

.      ٜٛد٘ خطاب ايهضا١ٖٝ عار٠ّ أرٚات٘ َٚٛارٙ 

اؾػ ايتشضٜط١ٝ ضز ا٫خض عٛا٤ أنإ َٓ

عٝاعٞ ، أٚ كتًـ بايتهٜٛٔ ا٫دتُاعٞ ايزٜين 

أٚ ايًػٟٛ أٚ املٓاطكٞ أٚ ايكَٛٞ ، يشا ؾإ دٌ 

ْتا٥ر خطاب ايهضا١ٖٝ تعٗض ضز اٯخض عرب 

ايتٗذري أٚ ايكتٌ أٚ ايغيب أٚ املٓع َٔ مماصع١ 

ايؾإٔ ايغٝاعٞ ٚايجكايف ٚا٫قتصارٟ . ٚ٭ٕ 

خطاب ايهضا١ٖٝ ٫ ٜأتٞ َٔ ؾضاؽ ٚإمنا مث١ 

دشٚص ٜغتٓز ايٝٗا ، قز تهٕٛ ر١ٜٝٓ أٚ عكا٥ز١ٜ 

ٜتِ تبٓٝٗا ػاٙ اٯخض ٭عباب عزٜز٠ قز تهٕٛ 

ر١ٜٝٓ ؽه٬ّ ٚيهٓٗا عٝاع١ٝ املطُٕٛ ، مما ٜ٪رٟ 

اىل طصع اـٛف ػاٙ املتًكٞ ٚاملغتٗزف َٔ ٖشا 

اـطاب ؾٝٛيز ساي١ َٔ اْعزاّ ايجك١ مبشٝط٘ 

ٙ ا٫دتُاعٞ ٚاؾػضايف ٚايغٝاعٞ ، مما ٜططض

اىل َػارص٠ َٓطك١ ٚدٛرٙ ٖٚٛ َا سزخ يف 

ايعضام

(28)

. 

يشا ؾإٕ اـطٛط ا٫َا١َٝ اؿكٝك١ يًشضب       

يٝغت يف املهإ ايشٟ ٜٛاد٘ اؾٓٛر بعطِٗ 

ايبعض ، ٚيهٔ يف بشٚص ايهضا١ٖٝ ٚيف ايتغًط 

ٚخًل صٛص٠ ايعزٚ اييت تكبع يف نٌ ٚاسز َٓا ، 

تِ يشيو ؾإ اس٬ٍ ايغ٬ّ ٚتضعٝخ ا٫عتزاٍ ٜ

عٔ طضٜل تبين َبار٤ٟ ا٫سرتاّ ٚايهضا١َ 

ؾُٝع ايٓاؼ بػض ايٓعض عٔ ايعضم أٚ ايزٜا١ْ ، 

أٟ تأعٝػ سهِ ٚفتُع حيرتّ ٖٜٛات 

ٚاستٝادات ناؾ١ املٛاطٓني

(29)

 . 

َٚٔ امل٪نز إٔ ايتاصٜخ ا٫ْغاْٞ ٤ًَٞ مبؾٗز      

اؿضٚب ٚايٓظاعات ، ٚاييت تتػش٣ َٔ خ٬ٍ 

ػا٤ اٯخض ، عرب اؽاع١ س١ٖٝٓ ايعزٚإ ٚثكاؾ١ اي

إٔ ايغبٌٝ ايٛسٝز يطُإ َصاحل ايشات ٚاؿؿاظ 

ع٢ً َهتغبات ا٭ْا ٖٛ ايٓبش ٚا٫قصا٤ ٚاٱيػا٤ ، 

َٔ د١ٗ ثا١ْٝ ؾإ ايتاصٜخ ا٫ْغاْٞ ٜعًُٓا إٔ 

ايػا٤ اٯخض ْٚبشٙ ٫ حياؾغ ع٢ً َصاحل ايشات 

َٚهتغباتٗا ، ٚإمنا ٜزخٌ اؾُٝع يف رٚص٠ 

 تٓتٗٞ أٚ تتٛقـ ا٫ َتٛاص١ً َٔ ايعٓـ ٫

بتزَري ايشات ٚاٯخض . يشا ؾإٕ ايػا٤ اٯخض ٫ 

حياؾغ ع٢ً َصاحل ايشات ٚايبزٌٜ عٔ سيو 

ص١ٜ٩ ٫ تهضص أخطا٤ ايتاصٜخ ، ٚا٫عرتاف باٯخض 

عرب ا٫عرتاف بٛدٛرٙ ٚآصا٥٘ ٚاؾهاصٙ 

(30)

. 

ٜٚعٌُ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ندطاب َٚٓٗر       

يًعٌُ ايغٝاعٞ ع٢ً قبٍٛ اٯخض بايتغاَح 

ٚايتؿاِٖ ٚاؿٛاص َع٘. هلشا ؾإٕ قبٍٛ اٯخض 

املدتًـ ساد١ أعاع١ٝ ًَٚش١ ٫عُٝا  يف ظٌ 

ايعضٚف اييت َضت ع٢ً ايعضام ، ٚجيب طصع ٖشٙ 

ايجكاؾ١ يف ْؿٛؼ ٚعكٍٛ اؾٌٝ ايٓؿ٤، ٭ْٗا 

عاٍ يف خًل دٌٝ ٚاع قارص ع٢ً تغاِٖ بؾهٌ ؾ

ؼٌُ أعبا٤ املغ٪ٚي١ٝ ، يشيو ؾإٕ قبٍٛ ثكاؾ١ 

اٯخض املدتًـ ٫ ٜعين بايطضٚص٠ ا٫قتٓاع بٗا، 

إمنا ٖٛ إقضاص بٛدٛر ا٫خت٬ف َعٗا ٚبٛدٛر ٖشٙ 

ايجكاؾ١ ٚقبٛهلا َٔ قبٌ اٯخض، ؽضط إٔ ٫ تهٕٛ 
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تًو ايجكاؾ١ َب١ٝٓ ع٢ً سغاب سكٛم اٯخض أٚ 

ا ٚجيب ايٓعض إىل اٯخض املدتًـ ٚدٛرٙ، نُ

َٔ رٕٚ متٝٝظ بغبب اؾٓػ أٚ ايزٜٔ أٚ ايك١َٝٛ 

أٚ اـًؿ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ أٚ ا٫ػاٙ ايغٝاعٞ أٚ أٟ 

عبب آخض، ٚطاملا إٔ ا٫خت٬ف ٫ ٜهٕٛ ع٢ً 

سغاب ٚدٛرٙ ٚسٝات٘، ؾاٯخض ٜٓبػٞ ايتعاٌَ 

َع٘ بٛصؿ٘  ؾضر َٛاطٔ، ي٘ ْؿػ اؿكٛم 

، ؾٝذب اسرتاّ ٖشا ٚعًٝ٘ ْؿػ ايٛادبات

ا٫خت٬ف ٚايعٌُ ع٢ً تعظٜظ قبٍٛ ثكاؾ١ اٯخض 

املدتًـ َُٗا بًػت رصد١ ا٫خت٬ف، ٚتؿعًٝٗا 

بؾهٌ طبٝعٞ مبا تٓغذِ َع ٚاقعٓا َٚتطًبات٘ 

ٚمبا ٜعظط َٔ عبٌ ا٫عتكضاص يف ايعضام

(31)

. 

ٚاس ٜعين اٯخض نٌ َٔ ٖٛ ع٢ً تبأٜ َع      

غريٙ عضقّا ، عكٝز٠ ، دٓغّا ، ع٢ً َغت٣ٛ ايٛطٔ 

عزٚرٙ اؾػضاؾ١ٝ ، َاراّ َ٪َّٓا بعزّ املغاؼ 

با٭صٍٛ ا٫خ٬ق١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚايزعتٛص١ٜ 

املتعاصف عًٝٗا بني اؾُاع١ ايٛط١ٝٓ ايٛاسز٠ . 

ىل ٚ٭ٕ َبزأ قبٍٛ اٯخض نُا ٜٓعض ٖشا اٯخض ا

ْؿغ٘ ، ٫ نُا ٜٓعض ايٝ٘ املبأٜ ي٘ ، يٝػ فضر 

َجاقؿ١ َتزاٚي١ يف سزٚر ا٭يغٔ ؾشغب ، ٚامنا 

ٖٛ عكز ادتُاعٞ ؾعًٞ ، ٜهتب٘ املتبآٜٕٛ 

مجٝعِٗ َعّا ، ٫ٚ ميًٝ٘ طضف َِٓٗ ع٢ً آخض ، 

٫ بز إٔ ٜتذغز يف ْصٛص رعتٛص١ٜ ٚاضش١ 

تتأنز بٗا اؿكٛم ٚايٛادبات ، عُارٖا ايرتاضٞ 

ا٫ْطباط بعٗٛر املٛاط١ٓ ٚعكٛرٖاٚ

(32)

. 

مما عبل ، ميهٔ ايكٍٛ بإٔ قبٍٛ ا٫خض عرب      

اؽاع١ ٚتضعٝخ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ، ٜ٪عػ 

ملٛاد١ٗ ايهضا١ٖٝ اييت تٗزف بزصد١ أعاع١ٝ اىل 

غًب١ ا٭ْا ع٢ً اٯخض عرب تٛظٝـ َكزصات 

ايتؿغريات املدتًـ عًٝٗا رٜٓٝا ٚعٝاعٝا باػاٙ 

ق١ َع اٯخض ، ٖٚٓا اٯخض ٖٛ ؽضٜب ايع٬

 ايؾضٜو يف ا٫صض ٚايٛطٔ . 

يشيو ؾإ ع١ًُٝ تٓعِٝ ايع٬ق١ بني فُٛع       

املٛاطٓني عرب اؽاع١ َا يٰخض َٔ ا١ُٖٝ َهٌُ 

يًٛدٛر ايغٝاعٞ ٚا٫ْغاْٞ ، ٚتٓعِٝ ٖشٙ 

ايع٬ق١ ع٢ً اعاؼ َبزأ املٛاط١ٓ مبا ٜٓتر عٓ٘ 

ب١٦ٝ  َٔ سكٛم ٚٚادبات ، تعٌُ ع٢ً اجيار

ي٬عتزاٍ ايغٝاعٞ حيضّ مبٛدبٗا رعا٠ ايهضا١ٖٝ 

َٚضٚدٝٗا َٔ أ١ٜ ؾضص١ يًعٌُ يبح اؽاعاتِٗ 

ٚمسَِٛٗ يف عكٍٛ املٛاطٓني ايعضاقٝني ، ٜٚغِٗ 

يف ع١ًُٝ ا٫عتكضاص ايغٝاعٞ يف ايعضام ، ع٠ٚ٬ 

ع٢ً اجيار َٓٗذ١ٝ دزٜز٠ ٱراص٠ ايتٓٛع 

ايغٝاعٞ ٚا٫دتُاعٞ عرب ايكبٍٛ بايتعزر١ٜ 

ٱراص٠ ا٫خت٬ؾات ٚايتبآٜات ، َٚٔ ثِ ٜعٌُ 

ع٢ً قبٍٛ ايتزاٍٚ ايغًُٞ يًغًط١ ٜٚغِٗ يف 

تؿعٌٝ املؾاصن١ ايغٝاع١ٝ يًُٛاطٓني ، ٜٚؿعٌ 

بٓا٤ ايكزصات ايغٝاع١ٝ باػاٙ ايعٌُ ايغٝاعٞ 

 ايغًُٞ ٜٚكبٌ بٓتا٥ذ٘ ٚاؾضاطات٘ .

 اـامت١ 

تؾٝع ايهضا١ٖٝ نًُا تكًص َٓغٛب ايجك١       

ا٫طضاف ايغٝاع١ٝ يف ايعضام أٚ َا مياثً٘ بني 

َٔ ػاصب أخض٣ ، ٖٚٞ اس تٓتر َظٜز َٔ ايعٓـ 

ٚايتٗذري ٚايغيب َٚصارص٠ املُتًهات ، َٚٔ ثِ 

تعٌُ ع٢ً تزَري ْغٝر اجملتُع ايعضاقٞ ايشٟ 

تٛايت عًٝ٘ رٚاَات ايعٓـ ايشٟ متاصع٘ ايزٚي١ 

أٚ اؾُاعات اييت تعٌُ ع٢ً اصداع٘ اىل عصٛص 

ٌ ايزٚي١ ، ؾإ ا٫عتٓتاز ا٫عاعٞ ٜٓبػٞ إٔ َا قب

ٜهٕٛ بزٌٜ ٖٚٛ تعٌُ عًٝ٘ َٓٗذ١ٝ ا٫عتزاٍ 

ايغٝاعٞ ، نغبٌٝ ٱْكاس ايٛضع ايغٝاعٞ 
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ايعضام َٔ ايتطضف ٚايتعصب ٚا٫قصا٤ 

 ايغٝاعٞ .

يشا ؾإ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ٜ٪عػ يع١ًُٝ     

ا٫عتكضاص ايغٝاعٞ ٜٚعٌُ ع٢ً ػؿٝـ َصارص 

١ اييت عًُت ع٢ً صؾض ا٫خض خطاب ايهضاٖٝ

عرب ا٫ْتكاص َٓ٘ ٚتٗذريٙ َٚٓع٘ َٔ مماصع١ 

أٟ ْؾاط عٝاعٞ ، ٖٚٞ ْتا٥ر اْعهغت ع٢ً 

تكٜٛض ؾضص تعظٜظ ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ 

ٚا٫قتصار١ٜ يبًز اْٗهت٘ اؿضٚب ٚضعؿت ثك١ 

املٛاطٔ ايعضاقٞ بايكضاصات ايغٝاع١ٝ اييت تصزص 

ٝ٘ ايٛطٔ عٔ متجٌٝ عٝاعٞ ايػا٥ب ا٫عاعٞ ؾ

 ٚطػٝإ َا رْٚ٘ عًٝ٘ .

ٚعًٝ٘ ، ؾإ ع١ًُٝ تب١٦ٝ ٚػشٜض ا٫عتزاٍ 

ايغٝاعٞ عتغِٗ يف اؿز َٔ خطاب ايهضا١ٖٝ 

املتصاعز يف ايعضام ْتٝذ١ غٝاب ايعكٌ ايغٝاعٞ 

ٚطػٝإ ايعاطؿ١ ايغٝاع١ٝ عًٝ٘ . ٚسيو ٜتشكل 

عرب بٝإ َا ي٬عتزاٍ َٔ أ١ُٖٝ يف ا٫عتكضاص 

ايغٝاع١ٝ ٚايتزاٍٚ ايغًُٞ  ايغٝاعٞ ٚايتعزر١ٜ

يًغًط١ ، َٚٔ اثضٙ ا٫جيابٞ يف اؿز َٔ 

ايهضا١ٖٝ ٚتضعٝخ ثكاؾ١ قبٍٛ اٯخض ، مما ٜغٌٗ 

ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ا٫قتصار١ٜ ٚاجملتُع١ٝ اييت 

تعٌُ ع٢ً اْكاس ايعضام َٔ ساي١ ايؿكض ٚغٝاب 

اـطط ايهؿ١ًٝ مبعاؾ١ ا٫ٚضاع املعٝؾ١ٝ 

 يًُٛاطٓني .

عبل  َٚٔ قص١ً اختباص  ٚاعتد٬صا ملا 

إ تعظٜظ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ يف ؾضض١ٝ ايبشح )

ايعضام ٜغاِٖ يف َٛاد١ٗ خطاب ايهضا١ٖٝ ايشٟ 

عٌُ ع٢ً اثاص٠ ايؿت١ٓ ايطا٥ؿ١ٝ ٚايك١َٝٛ (. ؾكز 

اثبتت صش١ ؾضض١ٝ ايبشح ٚسيو ٜتطح َٔ 

 مج١ً ايٓتا٥ر اييت تٛصٌ ايٝٗا ايبشح ٖٚٞ : 

 تضعٝخ إ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ٜغِٗ يف -1

ا٫عتكضاص ايغٝاعٞ ٚا٫دتُاعٞ ، 

ايؾضط ا٫عاعٞ ٭ٟ ع١ًُٝ ت١ُٝٓ 

 ٚؼزٜح يًُذتُع ايعضاقٞ .
ٜعٌُ خطاب ايهضا١ٖٝ بأرٚات تؾهٌ  -2

خطض ع٢ً ايٓغٝر ا٫دتُاعٞ بايعضام 

ٚتكٛض َٓع١َٛ ايعٌُ ايغٝاعٞ 

ٚايؿهضٟ ؾٝ٘ ، ٚتؾٝع ايتطضف 

 ٚايتعصب ٚايعٓـ .
ع١ ٜعاجل خطاب ايهضا١ٖٝ عرب اؽا -3

ايتغاَح ٚقبٍٛ ا٫خض ، َٚٔ ثِ اْتٗاز 

ا٫عتزاٍ ٚاؿٛاص ايغٝاعٞ نٛع١ًٝ 

تكضٜب بني كتًـ ايؿ٦ات ٚا٫طضاف 

 ايغٝاع١ٝ ايعا١ًَ يف ايعضام .
إٕ املٓع١َٛ ايؿهض١ٜ ي٬عتزاٍ ايغٝاعٞ  -4

هلا أ١ُٖٝ مبا تعًُ٘ ع٢ً تضعٝخ 

ايتعزر١ٜ ايغٝاع١ٝ ٚايكبٍٛ بٗا ، َٚٔ 

 غًُٞ يًغًط١ .ثِ ايكبٍٛ بايتزاٍٚ اي
اعٗاّ ا٫عتزاٍ ايغٝاعٞ ع٢ً ايكطا٤  -5

ع٢ً َغببات ايعٓـ ٖٚٞ ايهضا١ٖٝ مبا 

تعًُ٘ ع٢ً ايتشضٜض ضز اٯخض 

ايكَٛٞ ، املشٖيب ، ايزٜين ، ايطبكٞ ، 

 ايعؾا٥ضٟ ، ايجكايف .

 إَا ابضط تٛصٝات ايبشح ؾتتُجٌ مبا ٜأتٞ : 

اقضاص ايتعزر١ٜ ايغٝاع١ٝ ٚاؿظب١ٝ عرب  -1

َٚا ٜتطًب سيو َٔ ؽؿاؾ١ٝ يف ايكٛاْني 

 َٛاصرٖا املاي١ٝ ٚع٬قاتٗا اـاصد١ٝ .
ػضِٜ خطاب ايهضا١ٖٝ ايطا٥ؿٞ  -2

ٚايعٓصضٟ ٚقاعب١ َضٚدٝ٘ آُٜا 
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ٚدزٚا يف ا٫ع٬ّ ، اصٚق١ ايعٌُ 

ايغٝاعٞ ، املٓابض ايز١ٜٝٓ ، ٚعا٥ٌ 

 ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ .
تٛقٝع َٝجام ؽضف بني أطضاف ايعٌُ  -3

ٜتِ مبٛدب٘ ايتظاَٗا  ايغٝاعٞ يف ايعضام

باْتٗاز اؿٛاص يتكضٜب ٚدٗات ايٓعض 

 ٚتصؿ١ٝ اـ٬ؾات ايغٝاع١ٝ .
تعزٌٜ املٛار ايزعتٛص١ٜ َجاص اـ٬ف  -4

ست٢ ٫ تبك٢ َٛضع اعتػ٬ٍ ٚتٛظٝـ 

 َٔ رعا٠ ايهضا١ٖٝ.

 املصارص :

 ايكضإٓ ايهضِٜ . -1

ابضاِٖٝ غضاٜب١ ، ايتطضف ايزٜين يٝػ   -2

ع٣ٛ دظ٤ ٜغري َٔ ساي١ ر١ٜٝٓ 

ٚتاصخي١ٝ صاعد١ ٚعُٝك١ ، َكاٍ 

 ع٢ً َٛقع : 2015-1-5َٓؾٛص بتاصٜخ 
http://www.abouna.org 

ابضاِٖٝ غضاٜب١ ، ؼزٜات ب١ٜٛٝٓ يف  -3

َٓع١َٛ ا٫عتزاٍ َٚٛاد١ٗ ايهضا١ٖٝ ، 

َكاٍ َٓؾٛص ع٢ً َٛقع َ٪عغ١ 

ع٢ً  2017-12-4َ٪َٕٓٛ ب٬ سزٚر ، 

 ايضابط :
http://www.mominoun.com/ 

ا٬ٜف صادح ٖارٟ ، سغني أمحز رخٌٝ ،  -4

ا٫عتزاٍ ٚايعك١ْٝ٬ يف ؾهض دٕٛ صٚيظ : 

،  2003يف اؽاص٠ يًشاي١ ايعضاق١ٝ بعز 

غٝاع١ٝ ٚايكإْٛ ، ف١ً ايعًّٛ اي

املضنظ ايزميكضاطٞ ايعضبٞ ، بضيني ، 

 . 2017، اًٍٜٛ ،  4، ايعزر  1اجملًز 
اًٜٝا سضٜل ، ايزميكضاط١ٝ ٚؼزٜات  -5

اؿزاث١ بني ايؾضم ٚايػضب ، راص ايغاقٞ 

 . 2001، بريٚت ، 
د٬ٍ ايزٜٔ قُز صاحل ، َضدعٝات  -6

قبٍٛ اٯخض : قضا٠٤ يف ٚثٝك١ املز١ٜٓ ، 

، راص ايٛصام ، َغكط ، ايعزر ف١ً رؾاف 

 .2017، ْٛؾُرب ،  7
دٗار سغني ، َٔ ايهضا١ٖٝ اىل اؿب :  -7

ث٬خ سهاٜات ، َكاٍ َٓؾٛص ع٢ً َٛقع 

، ع٢ً  2018-3-26سؿضٜات بتاصٜخ 

ايضابط : 

https://www.hafryat.com/ar/

blog 

ايػطب ْعض٠ خطابات ايهضا١ٖٝ ٚقٛر  -8

ع٢ً َؿاِٖٝ أعاع١ٝ يف ا٫طاص ايزٚيٞ ، 

َضنظ ٖضرٚ يزعِ ايتعبري ايضقُٞ ، 

 .  2016ايكاٖض٠ ، 
اـًٌٝ بٔ أمحز ايؿضاٖٝزٟ ، نتاب  -9

ايعني ،. َٓؾٛص ع٢ً ايضابط : 

www.almaanycom. 

صؽٝز اـٕٝٛ ، اجملتُع ايعضاقٞ تضاخ   -01

ٚايتهاصٙ ، َعٗز ايزصاعات ايتغاَح 

بػزار ، –ا٫عرتاتٝذ١ٝ ايعضاق١ٝ ، بريٚت 

2008. 
ثكاؾ١ ايتغاَح ٚقبٍٛ عًُإ باصٚرٚ ،  -00

ا٭خض املدتًـ ، َكاٍ َٓؾٛص ع٢ً َٛقع 

http://www.abouna.org/
http://www.mominoun.com/
https://www.hafryat.com/ar/blog
https://www.hafryat.com/ar/blog
http://www.almaanycom/
http://www.almaanycom/
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،ع٢ً  2008-5-4اؿٛاص املتُزٕ ، بتاصٜخ 

ايضابط : 

http://www.m.ahewar.org 

خزص ، خضٜط١ طضٜل ملٛاد١ٗ  صا٥ب -02

ايهضا١ٖٝ يف ػضب١ ايعضام ٚاقًِٝ 

نضرعتإ ، ف١ً رؾاف ، راص ايٛصام ، 

 .2017، اغغطػ ،  6َغكط ، ايعزر 
ضضاص بين ٜاعني ، املتدٌٝ ٚايتغاَح :  -03

دزٍ اٯْا ٚاٯخض ، َكاٍ َٓؾٛص ع٢ً 

َٛقع َ٪عغ١ َ٪َٕٓٛ ب٬ سزٚر بتاصٜخ 

. ع٢ً ايضابط  4-3-2016: 

www.mominoun.com 

عبز ايٓٛص بٔ عٓرت ، إؽهاي١ٝ ا٫عتعصا٤  -04

ايزميكضاطٞ يف ايٛطٔ ايعضبٞ ، نتاب 

ايزميكضاط١ٝ ٚايت١ُٝٓ ٚايزميكضاط١ٝ 

يف ايٛطٔ ايعضبٞ ، عًغ١ً نتب 

، َضنظ رصاعات  30املغتكبٌ ايعضبٞ 

 . 2004ايٛسز٠ ايعضب١ٝ ، بريٚت ، 
 عبز اؾباص ، املؾه١ً ايطا٥ؿ١ٝ يف ؾاحل  -05

ايٛطٔ ايعضبٞ ، نتاب ايطا٥ؿ١ٝ 

ٚايتغاَح ٚايعزاي١ ا٫ْتكاي١ٝ َٔ 

ايؿت١ٓ اىل رٚي١ ايكإْٛ ، عًغ١ً نتب 

، َضنظ رصاعات  66املغتكبٌ ايعضبٞ 

 . 2013ايٛسز٠ ايعضب١ٝ ، بريٚت ، 
ناٟ بضاْز دهٛبغٕٛ ، ايٛعاط١  -06

٣ْٛٓٝ ٚاؿٛاص ٚاملصاؿ١ اجملتُع١ٝ يف 

، تضمج١ عاَإ عًِٝ ، ايربْاَر 

 .2016ا٫منا٥ٞ ي٬َِ املتشز٠ ، رٖٛى ، 

َادز ايػضباٟٚ ، ايتغاَح َٚٓابع   -07

اي٬تغاَح ؾضص ايتعاٜؿ بني ا٫رٜإ 

ٚايجكاؾات ، َضنظ رصاعات ؾًغؿ١ 

 .  2006ايزٜٔ ، بػزار ، 
قُز عب٬ٝ ، عٛا٥ل ايتؿاِٖ بني  -08

١َٓ  ايجكاؾات ،  يف نتاب ايتغاَح يٝػ

أٚ ٖب١ ، َضنظ رصاعات ؾًغؿ١ ايزٜٔ ، 

 .2006بػزار ، راص اهلارٟ ، بريٚت ، 
قُز عابز اؾابضٟ ، ايتعزر١ٜ  -09

ايغٝاع١ٝ ٚاصٛهلا ٚاؾام َغتكبًٗا ) 

ساي١ املػضب ( ، نتاب ايتعزر١ٜ 

ايغٝاع١ٝ ٚايزميكضاط١ٝ يف ايٛطٔ 

ايعضبٞ ) ْز٠ٚ ( ،ؼضٜض ٚتكزِٜ ععز 

ايؿهض ايعضبٞ ، ايزٜٔ ابضاِٖٝ ،  َٓتز٣ 

 .1989عُإ ، 
قُز قؿٛظ ، اؿض١ٜ ٚا٫ص٬ح يف  -21

ايعامل ايعضبٞ ، ايزاص ايعضب١ٝ يًعًّٛ ، 

 .2005بريٚت ، 
قُز قؿٛظ ، ع٢ً ض٤ٛ ؼ٫ٛت  -20

ايضبٝع ايعضبٞ  نٝـ ٜب٢ٓ ا٫عتكضاص 

ايغٝاعٞ يف ايزٍٚ ايعضب١ٝ ، ف١ً 

ايه١ًُ ، َٓتز٣ ايه١ًُ يًزصاعات 

، صٝـ ،  92ايعزر  ٚا٫عاخ ، بريٚت ،

2016. 
قُز قُٛر صبٝع ، امساعٌٝ صربٟ  -22

َكًز ، َٛعٛع١ ايعًّٛ ايغٝاع١ٝ ، 

  1994َطابع راص ايٛطٔ ، ايهٜٛت ، 
َٓع١ُ ا٫َِ املتشز٠ ، َٓع ايتشضٜض   -23

: اـٝاصات املتاس١ يف فاٍ ايغٝاعات 

ايعا١َ ، ايٛثٝك١ اـتا١َٝ مل٪متض ايك١ُ 

http://www.m.ahewar.org/
http://www.m.ahewar.org/
http://www.mominoun.com/
http://www.mominoun.com/
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، قضاص  139-138ايعامل١ٝ ايؿكضتإ 

. َٓؾٛص ع٢ً  60/1اؾُع١ٝ ايعا١َ 

َٛقع: 

www.un.org/ar/preventgeno

cide/adviser 

َٝجِ اؾٓابٞ ، ؾًغؿ١ ا٫عتزاٍ  -24

اايغٝاعٞ ا٫َجٌ يف ايعضام املعاصض ، 

 .2005-6-30،  1244اؿٛاص املتُزٕ ، ايعزر 
سغني عًٞ ايعٝجاٟٚ ، ايتشزٜح ٚعاّ  -25

ٚا٫عتكضاص يف ايٓعاّ ايغٝاعٞ ايعضاقٞ 

، املضنظ ايزميكضاطٞ ايعضبٞ ،  2003بعز 

 .2018بضيني ، 
ٚيٝز خايز أمحز سغٔ ، اؿٛاص ايٛطين  -26

ايزميكضاطٞ َٓطل تؿاعٌ اٯصا٤ 

ٚػاٚط ايتعصب ايؿ٦ٟٛ ايعكا٥زٟ ، 

ف١ً ا٫ع٬ّ ٚايزميكضاط١ٝ ، َٓع١ُ 

 7ٚايزميكضاط١ٝ ، بػزار ، ايعزر ا٫ع٬ّ 

 .2005، تؾضٜٔ ا٫ٍٚ ، 
ٚيٝز عامل قُز ، ايجكاؾ١ ايغٝاع١ٝ  -27

ٚأُٖٝتٗا يف َأعغ١ ايغًط١ ٚبٓا٤ 

ايزٚي١ يف ايعضام : ايض١ٜ٩ ٚاٯيٝات ، 

اجمل١ً ايعضب١ٝ يًعًّٛ ايغٝاع١ٝ ) 

اؾُع١ٝ ايعضب١ٝ يًعًّٛ ايغٝاع١ٝ ، 

 –، ؽتا٤  42-41بريٚت (، عزر َظرٚز 

 .2014صبٝع ، 
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ا٫عتللللللزاٍ َٚٛادٗلللللل١ ايهضاٖٝلللللل١ ، َكللللللاٍ َٓؾللللللٛص   

-12-4عًلللل٢ َٛقللللع َ٪عغلللل١ َ٪َٓللللٕٛ بلللل٬ سللللزٚر ،   

 عًللللللللللللللللللل٢ ايلللللللللللللللللللضابط : 2017
http://www.mominoun.com/ 

(

11

 . 411اًٜٝا سضٜل ، َصزص عبل سنضٙ ، ص (

(

12

خطابللللللات ايهضاٖٝلللللل١ ٚقللللللٛر ايػطللللللب ْعللللللض٠ عًلللللل٢    (

َؿللللللاِٖٝ أعاعلللللل١ٝ يف ا٫طللللللاص ايللللللزٚيٞ ، َضنللللللظ   

،  2016يلللللزعِ ايتعلللللبري ايضقُلللللٞ ، ايكلللللاٖض٠ ،     ٖلللللضرٚ

 . 6ص

(

13

قُلللز علللب٬ٝ ، عٛا٥لللل ايتؿلللاِٖ بلللني ايجكاؾلللات ،  يف       (

نتلللللاب ايتغلللللاَح يلللللٝػ َٓللللل١ أٚ ٖبللللل١ ، َضنلللللظ       

http://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser
http://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser
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رصاعلللللللات ؾًغلللللللؿ١ ايلللللللزٜٔ ، بػلللللللزار ، راص اهللللللللارٟ ، 

 . 85، ص 2006بريٚت ، 

(

14
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ٚاٯخللللللض ، َكللللللاٍ َٓؾللللللٛص عًلللللل٢ َٛقللللللع َ٪عغلللللل١  

. عًلللللل٢   2016-3-4َ٪َٓللللللٕٛ بلللللل٬ سللللللزٚر بتللللللاصٜخ :    

 www.mominoun.comايضابط 

(

15

دٗلللللار سغلللللني ، َلللللٔ ايهضاٖٝللللل١ اىل اؿلللللب : ثللللل٬خ       (

سهاٜلللللات ، َكلللللاٍ َٓؾلللللٛص عًللللل٢ َٛقلللللع سؿضٜلللللات     

، عًللللللللللللللللللل٢ ايلللللللللللللللللللضابط :   2018-3-26بتلللللللللللللللللللاصٜخ 

https://www.hafryat.com/ar/blog 

(
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ٛظ ، عًلللللل٢ ضلللللل٤ٛ ؼلللللل٫ٛت ايضبٝللللللع قُللللللز قؿلللللل (

ايعضبللللللٞ  نٝللللللـ ٜبٓلللللل٢ ا٫عللللللتكضاص ايغٝاعللللللٞ يف  

ايللللزٍٚ ايعضبٝلللل١ ، فًلللل١ ايهًُلللل١ ، َٓتللللز٣ ايهًُلللل١ 

، صللللٝـ  92يًزصاعللللات ٚا٫عللللاخ ، بللللريٚت ، ايعللللزر  

 . 22-20، ص ص 2016، 

(

17

ٚيٝللللز عللللامل قُللللز ، ايجكاؾلللل١ ايغٝاعلللل١ٝ ٚأُٖٝتٗللللا    (

:  يف َأعغلللللل١ ايغللللللًط١ ٚبٓللللللا٤ ايزٚيلللللل١ يف ايعللللللضام 

ايض٩ٜلللللللل١ ٚاٯيٝللللللللات ، اجملًلللللللل١ ايعضبٝلللللللل١ يًعًللللللللّٛ   

ايغٝاعلللل١ٝ ) اؾُعٝلللل١ ايعضبٝلللل١ يًعًللللّٛ ايغٝاعلللل١ٝ  

صبٝللللللع ،  –، ؽللللللتا٤  42-41، بللللللريٚت (، عللللللزر َللللللظرٚز 

 .131، ص 2014

(

18

ٚعلللللللللاّ سغلللللللللني عًللللللللللٞ ايعٝجلللللللللاٟٚ ، ايتشللللللللللزٜح     (

ٚا٫علللللتكضاص يف ايٓعلللللاّ ايغٝاعلللللٞ ايعضاقلللللٞ بعلللللز     

يني ، ، املضنلللللللظ ايلللللللزميكضاطٞ ايعضبلللللللٞ ، بلللللللض   2003

 . 28-27، ص ص 2018

(

19

قُلللللللز عابلللللللز اؾلللللللابضٟ ، ايتعزرٜللللللل١ ايغٝاعللللللل١ٝ    ( 

ٚاصلللللللٛهلا ٚاؾلللللللام َغلللللللتكبًٗا ) سايللللللل١ املػلللللللضب ( ، 

نتللللللاب ايتعزرٜلللللل١ ايغٝاعلللللل١ٝ ٚايزميكضاطٝلللللل١ يف  

ايللللٛطٔ ايعضبللللٞ ) ْللللز٠ٚ ( ،ؼضٜللللض ٚتكللللزِٜ عللللعز    

ايللللزٜٔ ابللللضاِٖٝ ،  َٓتللللز٣ ايؿهللللض ايعضبللللٞ ، عُللللإ ، 

 . 107، ص 1989

(

20

ٓلللللللابٞ ، ؾًغلللللللؿ١ ا٫عتلللللللزاٍ اايغٝاعلللللللٞ    َٝلللللللجِ اؾ (

ا٫َجللللللٌ يف ايعللللللضام املعاصللللللض ، اؿللللللٛاص املتُللللللزٕ ،    

 . 1، ص 2005-6-30،  1244ايعزر 

 
(

21

ٚيٝللللللللز خايللللللللز أمحللللللللز سغللللللللٔ ، اؿللللللللٛاص ايللللللللٛطين  (

ايلللللللللزميكضاطٞ َٓطلللللللللل تؿاعلللللللللٌ اٯصا٤ ٚػلللللللللاٚط 

ايتعصللللللب ايؿ٦للللللٟٛ ايعكا٥للللللزٟ ، فًلللللل١ ا٫علللللل٬ّ   

ٚايزميكضاطٝللللللللللللللللللل١ ، َٓعُللللللللللللللللللل١ ا٫عللللللللللللللللللل٬ّ   

، تؾلللللضٜٔ ا٫ٍٚ  7اطٝللللل١ ، بػلللللزار ، ايعلللللزر  ٚايزميكض

 . 124، ص 2005، 

(

22

عبلللللللز ايٓلللللللٛص بلللللللٔ علللللللٓرت ، إؽلللللللهاي١ٝ ا٫عتعصلللللللا٤     (

ايللللللللللزميكضاطٞ يف ايللللللللللٛطٔ ايعضبللللللللللٞ ، نتللللللللللاب  

ايزميكضاطٝللللللللللل١ ٚايتُٓٝللللللللللل١ ٚايزميكضاطٝللللللللللل١ يف  

ايلللٛطٔ ايعضبلللٞ ، عًغللل١ً نتلللب املغلللتكبٌ ايعضبلللٞ    

، َضنلللللظ رصاعلللللات ايٛسلللللز٠ ايعضبٝللللل١ ، بلللللريٚت ،   30

 . 67ص،  2004

(

23

يًُظٜلللللللز ٜٓعلللللللض:  ؾلللللللاحل عبلللللللز اؾبلللللللاص ، املؾللللللله١ً    (

ايطا٥ؿٝلللل١ يف ايللللٛطٔ ايعضبللللٞ ، نتللللاب ايطا٥ؿٝللللل١     

ٚايتغلللللاَح ٚايعزايللللل١ ا٫ْتكايٝللللل١ َلللللٔ ايؿتٓللللل١ اىل    

رٚيلللل١ ايكللللإْٛ ، عًغلللل١ً نتللللب املغللللتكبٌ ايعضبللللٞ   

، َضنللللظ رصاعللللات ايٛسللللز٠ ايعضبٝلللل١ ، بلللللريٚت ،      66

 . 42-39، ص ص 2013

(

24

َادللللللز ايػضبللللللاٟٚ ، ايتغللللللاَح َٚٓللللللابع اي٬تغللللللاَح    (

ؾلللضص ايتعلللاٜؿ بلللني ا٫رٜلللإ ٚايجكاؾلللات ، َضنلللظ     

 . 126، ص 2006رصاعات ؾًغؿ١ ايزٜٔ ، بػزار ، 
(

25

ابلللللضاِٖٝ غضاٜبللللل١ ، ايتطلللللضف ايلللللزٜين يلللللٝػ عللللل٣ٛ     (

دللللظ٤ ٜغللللري َللللٔ سايلللل١ رٜٓٝلللل١ ٚتاصخيٝلللل١ صاعللللد١  

عًللللل٢  2015-1-5ٚعُٝكللللل١ ، َكلللللاٍ َٓؾلللللٛص بتلللللاصٜخ    

 http://www.abouna.org َٛقع :

(

26

َٓعُلللللللل١ ا٫َللللللللِ املتشللللللللز٠ ، َٓللللللللع ايتشللللللللضٜض :      (

اـٝلللللاصات املتاسللللل١ يف فلللللاٍ ايغٝاعلللللات ايعاَللللل١ ،   

ايٛثٝكلللللللل١ اـتاَٝلللللللل١ مللللللللل٪متض ايكُلللللللل١ ايعاملٝلللللللل١     

.  60/1، قللللضاص اؾُعٝلللل١ ايعاَللللل١    139-138ايؿكضتللللإ  

َٓؾللللللللللللللللللللللٛص عًلللللللللللللللللللللل٢ َٛقللللللللللللللللللللللع:   2-1ص ص

www.un.org/ar/preventgenocide/

adviser 

(

27

اـٝللللٕٛ ، اجملتُللللع ايعضاقللللٞ تللللضاخ ايتغللللاَح    صؽللللٝز (

ٚايتهلللللللللاصٙ ، َعٗلللللللللز ايزصاعلللللللللات ا٫علللللللللرتاتٝذ١ٝ    
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-159، ص ص 2008بػللللللللزار ، –ايعضاقٝلللللللل١ ، بللللللللريٚت  

160 . 
(

28

صللللا٥ب خللللزص ، خضٜطلللل١ طضٜللللل ملٛادٗلللل١ ايهضاٖٝلللل١     (

يف ػضبللللل١ ايعلللللضام ٚاقًلللللِٝ نضرعلللللتإ ، فًللللل١     

، اغغللللطػ  6رؾللللاف ، راص ايللللٛصام ، َغللللكط ، ايعللللزر   

 . 43-42ص ص،  2017، 
(

29

نلللللللاٟ بضاْلللللللز دهٛبغلللللللٕٛ ، ايٛعلللللللاط١ ٚاؿلللللللٛاص       (

ٚاملصلللللللللاؿ١ اجملتُعٝللللللللل١ يف ْٝٓللللللللل٣ٛ ، تضمجللللللللل١    

علللاَإ علللًِٝ ، ايربْلللاَر ا٫منلللا٥ٞ ي٬َلللِ املتشلللز٠     

 . 5، ص 2016، رٖٛى ، 
(

30

قُللللللز قؿللللللٛظ ، اؿضٜلللللل١ ٚا٫صلللللل٬ح يف ايعللللللامل   (

،  2005ايعضبلللللٞ ، ايلللللزاص ايعضبٝللللل١ يًعًلللللّٛ ، بلللللريٚت ،    

 . 66-65ص ص
(

31

ثكاؾللللل١ ايتغلللللاَح ٚقبلللللٍٛ ا٭خلللللض   علللللًُإ بلللللاصٚرٚ ،   (

املدتًللللـ ، َكللللاٍ َٓؾللللٛص عًلللل٢ َٛقللللع اؿللللٛاص املتُللللزٕ ،  

،عًللللللللللللللللللللللللللل٢ ايلللللللللللللللللللللللللللضابط :  2008-5-4بتلللللللللللللللللللللللللللاصٜخ 

http://www.m.ahewar.org 

(

32

دللللل٬ٍ ايللللللزٜٔ قُللللللز صللللللاحل ، َضدعٝللللللات قبللللللٍٛ  (

اٯخللللض : قللللضا٠٤ يف ٚثٝكلللل١ املزٜٓلللل١ ، فًلللل١ رؾللللاف ،  

،  2017، ْللللللٛؾُرب ،  7راص ايللللللٛصام ، َغللللللكط ، ايعللللللزر   

 .25-24ص ص


