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 ايتطاَح ايدٜين ٚأثسٙ يف تعصٜص ايطًِ ايدٚيٞ

Religious Tolerance and its Impact on The Promotion of 

International Peace 

 

 

 

 

 

 :املًدـ

أدت ثٛز٠ ا٫تؿا٫ت دٚزّا نبرلّا يف  

ايتكسٜب بني ايػعٛب إ٫ أْٗا يف ازباْب اٯخس 

أثست ع٢ً َٓع١َٛ ايكِٝ ٚايجكافات ٚاييت اقذلٕ 

بعكٗا خبطاب غرل َتطاَح ٜدعٛ إىل ايهسا١ٖٝ 

 ٚايعٓف.

يرا نإ ايتطاَح ٚض١ًٝ ١َُٗ ملٛاد١ٗ 

ٖرٙ ايعاٖس٠ اشبطرل٠ ٭ْ٘ ؼبٌُ َع٢ٓ 

باٯخس املدتًف عٓا ضٝاضّٝا أٚ ثكافّٝا أٚ ا٫عذلاف 

 دّٜٓٝا.

ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ايتطاَح يف نْٛ٘ ميجٌ 

َعسفتٓا يرٚاتٓا َٚد٣ تكبًٓا يًػرل، إذ ٫ ميهٔ 

قٝاّ دٚي١ دميكساط١ٝ َامل ٜهٔ ايتطاَح أسد 

َكَٛاتٗا، َٚا ايتعدد١ٜ ٚسس١ٜ ايفهس إ٫ ْتاز 

 هلرا املفّٗٛ.

Abstract: 

The communications 

revolution played a major role in 

bringing people closer together,  

 

but on the other hand, it 

affected the system of values and 

cultures, some of which were 

accompanied by an intolerant 

rhetoric calling for hatred and 

violence. 

Tolerance was therefore an 

important way to confront this 

dangerous phenomenon, because it 

carries the meaning of recognizing 

the other who is different from us 

politically, culturally or religiously 

The importance of tolerance 

stems from the fact that it is an 

existential dimension. It is not 

possible to build a nation of 

citizenship unless tolerance is the 

basis for it, and through it, other 

concepts, such as pluralism and 
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freedom of thought, are human 

values that cannot be relinquished 

or abandoned under any endeavor 

or circumstance. 

 املكد١َ:

ٜهتطٞ َفّٗٛ ايتطاَح ايدٜين أ١ُٖٝ  

نبرل٠ يهْٛ٘ َطًبّا اْطاّْٝا ٚساد١ ًَش١ دعت 

إيٝ٘ ا٭دٜإ ايطُا١ٜٚ ٚغسعت٘ ا٫تفاقٝات 

ايدٚي١ٝ ٚايكٛاْني ايداخ١ًٝ، يهٔ نٌ تًو 

ايدعٛات ٚايٓؿٛف مل ذبكل َبتػاٖا أٚ تؿٌ 

 إىل غاٜتٗا املٓػٛد٠ بطبب غٝاب ثكاف١ ايتطاَح

ٚعدّ ٚقبٍٛ اٯخس ع٢ً املطت٣ٛ ايفسدٟ أٚ 

 ازبُاعٞ.

ٚع٢ً ايسغِ َٔ ثٛز٠ ا٫تؿا٫ت اييت أدت 

دٚزّا نبرلّا يف ايتكسٜب بني ايػعٛب إ٫ أْٗا يف 

ازباْب اٯخس أثست ع٢ً َٓع١َٛ ايكِٝ 

ٚايجكافات ٚاييت اقذلٕ بعكٗا خبطاب غرل 

 َتطاَح ٜدعٛ إىل ايهسا١ٖٝ ٚايعٓف.

اظبع ٚض١ًٝ ملٛاد١ٗ يرا نإ ايتطاَح 

ٖرٙ اٯفات اشبطرل٠، ٭ْ٘ ٜكتكٞ ا٫عذلاف 

 بايػرل املدتًف عٓا ضٝاضّٝا، أٚ ثكافّٝا، أٚ دّٜٓٝا.

 أ١ُٖٝ ايتطاَح:

تأتٞ أ١ُٖٝ ايتطاَح يف نْٛ٘ ٜعٝد 

تػهٌٝ ذٚاتٓا يف ايتعاطٞ َع ايػرل املدتًف، 

 ٜٚؿبح ايه٬ّ عٔ ٚدٛد دٚي١ دميكساط١ٝ  أغب٘

با٭سذ١ٝ يف ظٌ غٝاب ٖرٙ ايجكاف١، َٚا 

ايتعدد١ٜ ٚسس١ٜ ايفهس إ٫ قِٝ يًتطاَح يرا 

 ػبب عدّ ايتفسٜط بٗا أٚ ايتٓهب عٓٗا.

 اغهاي١ٝ ايبشح:

٫ ٜصاٍ  ايتطاَح َٔ املؿطًشات ايػا٥ه١ 

ٚاملًتبط١ يف املفَٗٛني اٱض٬َٞ ٚايػسبٞ يرا 

ؼبتاز إىل اَاط١ ايًجاّ عٓ٘ ٚذبدٜد َعٓاٙ 

ٙ ٚسدٚدٙ  ست٢ ٫ ٜطا٤ ايتعبرل عٓ٘، ٚملا َٚبٓا

 . ٜجرلٙ َٔ يبظ َع َفّٗٛ اٱضا٠٤ إىل ا٭دٜإ

 فسق١ٝ ايبشح:

تٓطًل فسق١ٝ ايبشح َٔ املعادي١ ايتاي١ٝ: 

إٕ خطاب ايهسا١ٖٝ ٜٓتر ايتطسف ايرٟ ٜبدأ 

ضًٛنّٝا َع اٯخس ٚباضتُساز تػرٜت٘ ٜتشٍٛ اىل 

ش ايعٓف ٚا٫زٖاب. يرا ٜأتٞ ايتطاَح يٝعص

ا٫ْدَاز داخٌ اجملتُع ٚا٫سذلاّ بني افسادٙ مما 

ٜطُح بايتعاٜؼ ايطًُٞ َٚٔ ثِ ٜتشكل ايط٬ّ 

 ايداخًٞ ٚاشبازدٞ.

 ٖٝه١ًٝ ايبشح:

تكطِ ٖرا ايدزاض١ إىل َبشجني، ْتٓاٍٚ  

يف املبشح ا٭ٍٚ َفّٗٛ ايتطاَح ايدٜين، ْٚبني يف 

املبشح ايجاْٞ دٚز ايتطاَح يف تعصٜص ايطًِ 

ايدٚيٞ، ثِ ٜتٛشع نٌ َبشح إىل َطًبني 

 ٚغبتِ باضتٓتادات ٚتٛؾٝات.

 املبشح ا٫ٍٚ

 َفّٗٛ ايتطاَح ايدٜين

َٔ طبٝع١ ا٭غٝا٤ ا٫خت٬ف ٚايتٓٛع 

ٖرٙ زل١ اجملتُعات اٱْطا١ْٝ ٖٚٛ ض١ٓ ٚ

ن١ْٝٛ تعٛد إىل طبٝع١ ايبػس ا٫ّٚ، ٚإىل 

َكتكٝات ايتٓٛع يف ا٭دٜإ ٚاملعتكدات ثاّْٝا، 

ٚنريو اىل ا٫خت٬ف يف املؿاحل َٚا ٜٓبجل عٓ٘ 

َٔ َٛاقف ٚاٜدٜٛيٛدٝات، ٚهلرا ٚضٛف ْكطِ 

ٖرا املبشح إىل َطًبني، ْطًط ايك٤ٛ يف املطًب 

َفّٗٛ ايتطاَح، ْٚعسز يف املطًب  ا٭ٍٚ ع٢ً

 ايجاْٞ إىل طبٝعت٘ ايكا١ْْٝٛ.
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 ٍٚاملطًب ا٫

ايتطاَح ايدٜين يف املفّٗٛ ايػسبٞ 

 ٚاٱض٬َٞ

٫ َس١ٜ يف ايكٍٛ أْ٘ َٔ ايؿعٛبات 

ايهبرل٠ اييت تٛاد٘ ايباسح ٖٛ اػباد تعسٜف 

يبعض املفاِٖٝ اجملسد٠ ٭ْٗا ذبٌُ يف طٝاتٗا 

طبتًف١، َٚٔ ٖرٙ د٫٫ت َع١ٓٝ َٚعاْٞ 

 .املؿطًشات )اسبس١ٜ، ايتطاَح، ايدميكساط١ٝ(

ٜٚصداد ا٫َس غُٛقّا عٓدَا عباٍٚ 

املصاٚد١ ٚاملكاب١ً املٝهاْٝه١ٝ بني ٖرٙ 

املؿطًشات ٚطسٜك١ تٓاٚهلا بني اٱض٬ّ 

ٚا٭دٜإ ا٭خس٣، ٚنأْٓا ْسضِ يٛس١ ضسٜاي١ٝ 

ملفاِٖٝ َتٓاقك١ اسٝاّْا يتأخرْا إىل َطاسات يف 

دٍ ٚايطفطط١. ف٬ ميهٔ اْتصاع املؿطًح َٔ ازب

ضٝاق٘ ايطبٝعٞ، ٚيٛ عهطٓا ٖرا ايٓكاؽ ع٢ً 

َفّٗٛ ايتطاَح زبابٗتٓا ايؿعٛبات ايتاي١ٝ، ٌٖ 

ٖرا املؿطًح ادباٙ فهسٟ أٚ ق١ُٝ اخ٬ق١ٝ أٚ 

ساد١ َؿًش١ٝ ٜساع٢ فٝ٘ نٌ َعك٬ت 

اجملتُع املتٓٛع١

(1)

. 

 أ٫ّٚ: املفّٗٛ ايػسبٞ يًتطاَح

نإ ايػسب قد غٗد ْصاعات د١ٜٝٓ إذا 

ٚسسٚب نجرل٠ داخٌ ايدٜا١ْ املطٝش١ٝ بني 

ايدلٚتطتاْت ٚايهاثٛيٝو مما دفعٗا يف ْٗا١ٜ 

املطاف بعد َعاْا٠ ٚقشاٜا اىل ابتداع ؾٝػ١ َٔ 

ايتٛافل قا١ُ٥ ع٢ً قِٝ ايتطاَح نكسٚز٠ 

َٚطًب ٫ ٜكبٌ ا٫ْتكاف

(2)

. 

ٚتأضٝطّا ع٢ً َا ضبل ظبد إٔ َؿطًح 

(Tolerance اضتددّ َٓر ايكسٕ ايطادع )

عػس نُفّٗٛ أخ٬قٞ ٚضٝاضٞ إشا٤ اٯخس 

املدتًف يف املرٖب، اَا املؿطًح ايكاْْٛٞ 

(Toleration ،ْٕٛفٝػرل إىل ضٝاد٠ سهِ ايكا )

ٚتعدل ايًػ١ اٱْهًٝص١ٜ عٔ ايتطاَح مبؿطًشات 

( Toleration(ٚ )Toleranceث٬خ ٖٚٞ )

(ٚTolerationsimَٔ َػتك١ ٖٞٚ )  ايه١ًُ

( ٜٚكؿد بٗا ايتشٌُ، Tolerareاي٬ت١ٝٓٝ )

املعاْا٠، ايتعاٜؼ

(3)

. 

ٚظٗست ن١ًُ ايتطاَح فًطفّٝا يف ايكسٕ 

ايطابع عػس ندع٠ٛ إىل سس١ٜ املعتكد ٚإٔ 

متتٓع ايهٓٝط١ عٔ ايتدخٌ يف ايع٬ق١ بني 

اٱْطإ ٚخايك٘ ٚقسٚز٠ ايتعاٜؼ َع اٯخسٜٔ 

ٚايطُاح هلِ حبل ايٛدٛد ٚايتعبرل

(4)

. 

يرا فايتطاَح ٖٛ ْطل قُٝٞ ٚفهسٟ 

ٚعكدٟ ٚيٝظ صبسد َفّٗٛ صبسد، فج١ُ قِٝ 

ػبب اشايتٗا قبٌ اس٬ٍ قِٝ ايتطاَح ضبًٗا ٖٚٓا 

ربتفٞ َعاٖس ايٓصاع يتطتبدٍ بكِٝ ايط٬ّ

(5)

. 

ٚعٓدَا ْكتفٞ أثس َؿطًح ايتطاَح يف 

( ايرٟ غهٌ املستهص Tolerationايفهس ايػسبٞ )

اسبسٚب ايد١ٜٝٓ يٝعدل ا٭ضاع يف يف َٛاد١ٗ 

عٔ ايطًٛى ايطٟٛ، ٖٚٓا ٫ ٜػذلط إٔ تهٕٛ 

ٖٓاى َطاٚا٠ بني اطساف٘، يف سني إٔ َؿطًح 

(Tolerance ٜعين املطاٚا٠ بني املتطاَح )

ٚاملتطاَح َٓ٘، ٚسدخ ٖرا ايتطٛز ْتٝذ١ قٝاّ 

ٚزفعٗا غعاز )اسبس١ٜ،  1789ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ عاّ 

اٱخا٤، املطاٚا٠(

(6)

. 

 ايتطاَح يف املفّٗٛ اٱض٬َٞ: ثاّْٝا:

٫ ذبتٟٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ ع٢ً َع٢ٓ ٚاقح 

يًتطاَح باملع٢ٓ ا٫ؾط٬سٞ املعاؾس هلرا 

املفّٗٛ، إذ دا٤ يف يطإ ايعسب، ٜطُح، ايطُاح، 

ايطُاس١، املطاضب١، ايطُاس١، ايتطُٝح، ٚتعين 

ازبٛد

(7)

. 
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ٜٚعدل ايتطاَح يف ايًػ١ ايعسب١ٝ عٔ َعاْٞ 

بٍٛ، ٚايتطاٌٖ، ٚازبٛد، ٚايهسّ، عد٠ َٓٗا ايك

ٚايعفٛ، يرا فٗٛ بعٝد يف ٖرا ايطٝام عٔ املفّٗٛ 

ايػسبٞ، ٚإٔ ن١ًُ ايتطاَح َػتك١ َٔ 

املطاضب١ ٚاييت تدٍ إىل ٚدٛد خطأ َستهب َٔ 

يدٕ طسف َا ٜكابً٘ طسف ٜعفٛ عٓ٘، أٟ ٫ 

ٜٛدد تطاٟٚ ٜع٢ٓ ايطسفني، ٖٚرا ٫ ٜعدل عٔ 

ؾط٬سٞ ايػسبٞ َفّٗٛ ايتطاَح باملع٢ٓ ا٫

ايرٟ ٫ ٜػذلط فٝ٘ اشبطأ ٚامنا ٜٛدد اخت٬ف 

يف املعتكد ٚاملرٖب اٚ ايعسم اٚ ايسأٟ... إخل، 

ٚقبٍٛ ا٫خت٬ف ع٢ً ايسغِ َٔ ٖرا ايتٓٛع

(8)

. 

ٚميهٔ إٔ ْكٝف يف ٖرا ايؿدد أْ٘ ٖٓاى 

زأٟ ٜسفض ع٢ً املطت٣ٛ ايٓعسٟ ٚايعًُٞ ٖرا 

إٔ املؿطًح بٛؾف٘ فهس تػسٜيب ٖذني ؼباٍٚ 

ٜفسض َفاُٖٝ٘ ع٢ً غعٛبٓا

(9)

. 

ٚٚفكّا يريو ٚبٓا٤ عًٝ٘ ػبب إٔ تتشٍٛ 

ٖرٙ ايٓعس٠ ايطًب١ٝ يًتطاَح إىل ْعس٠ إػباب١ٝ 

يف َٛزٚثٓا ايجكايف ست٢ تتشٍٛ إىل ضًٛى ضٟٛ 

ؼبٌُ د٫ي١ اػباب١ٝ ادباٙ ايػرل املدتًف ٚمبا 

ٜكُٔ سكٛم ا٫ْطإ ٚسسٜات٘ ا٭ضاض١ٝ. 

ٚاقذلح ايبعض اضتبداٍ ن١ًُ ايتطاَح 

اّ ٜتػٝا املطاٚا٠ ع٢ً خ٬ف  با٫سذلاّ ٭ٕ ا٫سذل

ا٭ٍٚ ايرٟ ٜعدل عٔ ايفٛق١ٝ

(10)

. 

ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايكسإٓ ايهسِٜ مل 

ٜرنس ايتطاَح بؿٝػت٘ يهٓ٘ ٚزد بؿٝؼ أخس٣، 

َٚع ٖرا يٛ ْعسْا مبٛقٛع١ٝ ظبد أْ٘ قسز 

سس١ٜ ايتدٜٔ يف انجس َٔ آ١ٜ، ٭ٕ ا٫عتكاد 

دل ٚاٱميإ ٜعدإ َٔ ا٭َٛز ايػٝب١ٝ اييت ٫ ػب

ايػدـ ع٢ً اعتٓاقٗا

(11)

، ٚسح اٱض٬ّ ع٢ً 

اٱسطإ نسنٝص٠ يًطًِ ا٭ًٖٞ يف ايتعاٌَ َع 

غرل املطًُني

(12)

، ٫ٚ ميهٔ فسض ايعكٝد٠ بايك٠ٛ 

ٚاٱنساٙ ع٢ً َعتٓكٞ ايدٜاْات ا٭خس٣ يف ظٌ 

ايدٚي١ اٱض١َٝ٬

(13)

، ٚميهٔ اٜساد بعض املباد٨ 

تًدـ اييت أٚزدٖا اٱض٬ّ يتهسٜظ ايتطاَح ٚت

 مبا ًٜٞ:

ايٓٗٞ عٔ ازبداٍ ٚايػًٛ يف ايدٜٔ   -1

ٚاسبح ع٢ً ايتشاٚز ٚازبداٍ 

باسبط٢ٓ

(14)

. 
اعتُاد ا٫ضتػاز٠ ٚايػٛز٣ ٖٚٞ َٔ  -2

أٚد٘ قبٍٛ ايسأٟ املكابٌ

(15)

. 
إٕ ايتطاَح يف اٱض٬ّ قا٥ِ ع٢ً ايعفٛ  -3

ٚايؿفح ٚاملػفس٠ خب٬ف َا ْؿت عًٝ٘ 

ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ ٚايكٛاْني 

ايٛط١ٝٓ

(16)

. 
ٚميهٔ إ ْكٝف ٖٓا أْ٘ قد تعاٜؼ املطًُٕٛ 

َع غرلِٖ عٓدَا ناْٛا اق١ًٝ يف َه١ 

ٚنريو عٓدَا اؾبشٛا أنجس١ٜ يف املد١ٜٓ 

َٔ خ٬ٍ ٚثٝك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠، اَا ايتطسف 

ف٬ دٜٔ ي٘ ٫ٚ ميهٔ إ تكسٙ ايػسا٥ع 

ايطُا١ٜٚ، ٫ٕ فِٗ ايٓؿٛف ٚتفطرلٖا ٖٛ 

 د.َٓتر بػسٟ قابٌ يٮخر ٚايس

٫ٚ ميهٔ إٔ ْكبٌ إٔ ٜٛؾِ ايدٜٔ 

بايتطسف ْتٝذ١ ضًٛى ا٫غداف ٚاسبسنات 

ا٭ؾٛي١ٝ اييت تٓطب إيٝ٘ فٗرٙ نذٓا١ٜ 

ايعذُا٤ ٚدٓا١ٜ ايعذُا٤ دباز أٟ ٫ َ٪اخر٠ 

 فٝٗا ٫ٚ قُإ.

 املطًب ايجاْٞ

 ايتعسٜف ايفكٗٞ يًتطاَح ايدٜين

تتذ٢ً فهس٠ ايتطاَح يف ايكدز٠ ع٢ً 

عٔ أغٝا٤ ٫ ؼببٗا اٱْطإ أٚ ذبٌُ اٯخس ٚتعدل 

ٜسغب بٗا

(17)

٫ٚ ْكؿد بايتطاَح إٔ ْتد٢ً عٔ  .

َعتكداتٓا أٚ افهازْا أٚ إٔ ْتٓاشٍ عٔ 
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خؿٛؾٝاتٓا أٚ ظبدل املكابٌ ع٢ً ترٜٚب أفهازِٖ 

ٚإمنا ٜكّٛ ع٢ً اسذلاّ بعكٓا بعكّا

(18)

. 

ٚقد عدل ايفًٝطٛف فٛيترل ايرٟ ٜعد 

بايكٍٛ )َا ٖٛ املٓعس ا٭ٍٚ ملفّٗٛ ايتطاَح 

ايتطاَح؟ اْ٘ ْتٝذ١ ٬َش١َ يهْٝٓٛتٓا ايبػس١ٜ، 

إْٓا مجٝعّا َٔ ْتاز ايكعف نًٓا قعفا٤ 

َٚٝايٕٛ يًدطأ يرا دعْٛا ْتطاَح...(

(19)

. 

ٜٚعسف٘ املفهس ضبُد عابد ازبابسٟ بأْ٘ 

)اسذلاّ اسبل يف ا٫خت٬ف ٚاسبل يف ايتعبرل 

ايدميكساطٞ(

(20)

ٜٚكٝف أخسٕٚ بإٔ ايتطاَح  .

ٜعين إٔ عبٝا ٚا٫خسٕٚ ع٢ً اخت٬فٓا يف عامل 

ٚاسد ػبُعٓا

(21)

. 

ٚايتطاَح ٖٛ ايتعاٜؼ َع أضايٝب 

اٯخسٜٔ يف ايتفهرل ٚمنط اسبٝا٠ ٚضبازب١ 

ايهسا١ٖٝ ٚاضتبداهلا بكِٝ ا٫ْدَاز ٚا٫عذلاف، 

ٚإٔ ْٓشٞ داْبّا نٌ ٚض١ًٝ تدعٛ اىل استكاز 

اٯخسٜٔ يف دِٜٓٗ َٚعتكداتِٗ، ٚبريو ٜتشكل 

ايط٬ّ ٜٚعِ ا٭َٔ يًبػس١ٜ ناف١

(22)

. 

ٜٚتكُٔ ايتطاَح ناف١ أْٛاع ايع٬ق١ َع 

اٯخس ضٛا٤ أناْت ٚض١ًٝ ايتعبرل ض١ًُٝ أّ 

عٓٝف١ َُٚٗا ناْت أٚد٘ ا٫خت٬ف دّٜٓٝا أٚ 

ضٝاضّٝا أٚ إٜدٜٛيٛدّٝا أٚ عسقّٝا

 (23)

. 

ٜٚتذاٚش َفّٗٛ ايتطاَح َع٢ٓ ايتعاٜؼ 

ٜكبٌ ا٫خت٬ف داخٌ بني ايدٜاْات املدتًف١ ٚامنا 

 ايدٜٔ ايٛاسد.

ٚع٠ٚ٬ ع٢ً َا تكدّ ظبد إ ٖٓاى أزبع١ 

َفاِٖٝ يًتطاَح ٚايتعاٜؼ ميهٔ ابساشٖا

(24)

 ،

إٕ ايتعاٜؼ ٚايتطاَح ض١ٓ  -1ٚتتُجٌ مبا ٜأتٞ: 

ن١ْٝٛ ٚفطس٠ إْطا١ْٝ ػبب اسذلاَٗا، ٚيٝظ 

نٌ اخت٬ف ٖٛ عاٌَ ضًيب بٌ ٜهٕٛ عاٌَ 

٘ ؼبكل ايتهاٌَ بني إػبابٞ يف أسٝإ نجرل٠ ٭ْ

 ايبػس.

إ اسبكٝك١ ْطب١ٝ ٚيٝطت َطًك١ ٫ٚ -2

ميهٔ ٭سد إٔ ٜدعٞ ايعؿ١ُ يٓفط٘، فسأٜٞ 

ؾٛاب ؼبتٌُ اشبطأ ٚزأٟ غرلٟ خطأ ٜتشٌُ 

ايؿٛاب. ٜٚعد اسبٛاز ٖٛ اسبٌ ايٓادع ٚايط٬ح 

 ايفعاٍ سبٌ نٌ ا٫خت٬فات اييت تٛادٗٓا.

ٚمما ٜرنس ٖٓا إ بسٚش ظاٖس٠ اسبداث١ 

يعٛمل١ مبفاُٖٝٗا املتعدد٠ )املٛاط١ٓ، ٚا

ايعًُا١ْٝ...( أد٣ اىل تٛضع َفّٗٛ ايتطاَح 

يٝػٌُ سس١ٜ ايفهس باٱقاف١ اىل سس١ٜ املعتكد 

يهٔ ٖرٙ اسبس١ٜ َ٪طس٠ يف سدٚد ايكإْٛ، إذ ٫ 

ميهٔ ايتذاٚش عًٝٗا أٚ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ ايطا٥د 

يف صبتُع َا

(25)

. 

بديْٛا يف َطأي١ ٚيعٌ َٔ املفٝد إٔ ْديٛ 

تعسٜف ايتطاَح ٚذيو بايتفسٜل بني ايتطاَح 

ٚقُٝ٘ ٖٚرا ػبب إ ٜ٪خر بٓعس ا٫عتباز، ٭ٕ 

ايتطاَح ٜكّٛ ع٢ً اضاع قبٍٛ اٯخس، اَا ايكِٝ 

فتب٢ٓ ع٢ً ٖرا ا٭ضاع ٚتتذ٢ً َٓ٘، ٚهلرا 

ميهٔ إٔ ْعسف ايتطاَح بأْ٘ ايكبٍٛ باٯخس 

ات املدتًف ٚايعٝؼ َع٘ ع٢ً أضاع املػذلن

 اٱْطا١ْٝ اييت دبُعِٗ.

أَا ن١ًُ ا٭خس فإْٗا تٛسٞ با٫خت٬ف 

يهٓٗا ذات َع٢ٓ ْطيب، فأْا بايٓطب١ يو ٖٛ 

اٯخس، إذ ٫ َػاس١ يف ٖرا ايًفغ. فإذا ازدْا إٔ 

ْهػف سكٝكتٓا ف٬بد َٔ ايتٛاؾٌ َع ايػرل 

ايرٟ ؽبايفٓا، فٗٛ ميجٌ املسآ٠ اييت تعٗس َٔ 

. فاٱقؿا٤ ضًٛى خ٬هلا ؾدم أٚ خطأ افهازْا

 .ظسيف غرل َكبٍٛ

 املبشح ايجاْٞ

 دٚز ايتطاَح يف تعصٜص ايطًِ ايدٚيٞ

٫ بد إٔ ْكسز إٔ ايتطاَح ايدٜين ظٗس أ٫ّٚ 

ثِ قاّ ايف٬ضف١ مبٓاقػ١ ٖرا املفّٗٛ ٚقدَت ي٘ 

ز٣٩، ٚاقش٢ يف ايتطبٝل َبدأ ضٝاضّٝا ٚبعدٖا 



409 

 عدد خاف بامل٪متس ايدٚيٞ ا٫ٍٚ زباَع١ ا٫ْباز

 
 

انتطب بفعٌ اشدٜاد ظاٖس٠ ايهسا١ٖٝ ٚايتعؿب 

قاّْْٛٝا ع٢ً ايؿعٝد ايدٚيٞ يٝتٛز بعدّا 

نُٓطًل ز٥ٝطٞ يتكدّ سكٛم ا٫ْطإ يف ظٌ 

ا٭ْع١ُ ايدميكساط١ٝ، هلرا ضٛف ْكطِ ٖرا 

املبشح إىل َطًبني، غبؿـ ا٭ٍٚ ملفّٗٛ 

ثِ ْفسد ايجاْٞ ٭ثس  ايتطاَح يف ايكإْٛ ايدٚيٞ،

 ايتطاَح يف تعصٜص ايطًِ ايدٚيٞ.

 املطًب ا٭ٍٚ

 يكإْٛ ايدٚيَٞفّٗٛ ايتطاَح يف ا

تكطِ اسبكٛم ٚاسبسٜات ايعا١َ اىل أْٛاع 

ث٬خ، تتُجٌ يف اسبكٛم ايطبٝع١ٝ ايًؿٝك١ 

باٱْطإ ناسبل يف اسبٝا٠، ٚايجاْٞ ٜتكُٔ 

اسبسٜات ايعا١َ نشس١ٜ ايتعبرل ٚا٫دتُاع 

ٚتػهٌ اسبكٛم ايطٝاض١ٝ ناسبل يف ايذلغٝح 

ٚا٫ْتداب ايٓٛع ايجايح

(26)

. 

بٗرا ايػإٔ، ٌٖ ٚايط٪اٍ ايرٟ ٜطسح 

 ايتطاَح سل أٚ ٚادب أٚ سس١ٜ؟

ٜكسز ايبعض إٔ ايتطاَح ٖٛ ْٛع َٔ اْٛاع 

اسبسٜات ايعا١َ فٗٛ َعٗس َٔ َعاٖس اسبس١ٜ، 

إذ ٜتكُٔ قِٝ ايعٝؼ املػذلى نٛض١ًٝ َج٢ً 

ي٬ضتكساز

(27)

ٜٚدخٌ ايبعض ايتطاَح َٔ  .

قُٔ َٓع١َٛ اسبكٛم ايٛقع١ٝ، أٟ اسبل ايرٟ 

٭عساف املتبع١; ٜٚكٝف ٖرا تكسزٙ ايكٛاْني ٚا

ايسأٟ إٔ ن١ًُ ايتطاَح ذبٌُ يف طٝاتٗا 

عٓؿسٜٔ ُٖا اسبل ٚايٛادب، أٟ اسبل يف 

ا٫خت٬ف ٚٚادب اسذلاّ ايسأٟ املدايف

(28)

. 

ٚفهس٠ اسبل ٚايٛادب ؾٓٛإ ٫ ٜفذلقإ يف 

ايفهس ايكاْْٛٞ تٛقح اسداُٖا ا٭خس٣، فعٓدَا 

املكابٌ  ٜتكسز سل يػدـ َا ٜكابً٘ ع٢ً ازباْب

ايتصاّ ع٢ً غدـ آخس

(29)

، ٫ٚ بد إٔ ْٓٛٙ إٔ 

ايتطاَح يٝظ ايتصاَّا ٜكع ع٢ً عاتل ا٭غداف 

بكدز َا ٖٛ فك١ًٝ غرل ًَص١َ، ٚذيو ٭ٕ ادا٤ 

سكٛم ا٭غداف ٜتعًل  حبهِ تهًٝفٞ يهٕٛ 

ايفعٌ ايتصاَّا عًٝ٘

(30)

، يف سني إٔ اسبس١ٜ ٖٞ 

اختٝاز اٱْطإ ضًٛن٘ ايػدؿٞ َٔ دٕٚ 

ٙ، أٟ ضًط١ ٜكّٛ بٗا ايػدـ يف َٛاد١ٗ انسا

 ْفط٘.

ٚادد إٔ ايتطاَح ميجٌ ق١ُٝ اخ٬ق١ٝ 

أنجس َٓ٘ سل أٚ سس١ٜ دبد ؾداٖا يف دا٥س٠ 

ا٭خ٬م اييت ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ أٚضع ايدٚا٥س 

بٛؾفٗا قِٝ عًٝا أندت عًٝٗا ايدٜاْات 

 ايطُا١ٜٚ ناف١. 

 

 ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝأ٫ّٚ: 

ِ املتشد٠ يعاّ اندت دٜباد١ َٝجام ا٭َ

ع٢ً قِٝ ايتطاَح ْٚبر ايعٓؿس١ٜ ٚنريو  1945

( َٔ املٝجام55، 1املادتإ )

(31)

اَا اٱع٬ٕ ايعاملٞ  .

فكد نسع ثكاف١  1948سبكٛم ا٫ْطإ يعاّ 

، 1ايتطاَح يف انجس َٔ َاد٠ ْرنس َٓٗا املٛاد )

2 ،7 ،18 ،19)

 (32)

ٚذنست إٔ ٖدف ايذلب١ٝ ٖٛ  .

ت١ُٝٓ ايتطاَح ٚايتفاِٖ ٚايتعإٚ ٚتعصٜص ايطًِ 

 ايدٚيٞ ايرٟ تكطًع ب٘ َٓع١ُ ا٭َِ املتشد٠.

ٚزضخ ايعٗد ايدٚيٞ يًشكٛم املد١ْٝ 

قِٝ ايتطاَح 1966ٚايطٝاض١ٝ يعاّ 

(33)

ٚسجت  .

َباد٨ ناَدٕ سٍٛ سس١ٜ ايتعبرل ٚاملطاٚا٠ 

ٍٚ دٗٛدّا ع٢ً ٚدٛب إٔ تبرٍ ايد 2008يط١ٓ 

فا٥ك١ حملازب١ اٯزا٤ املطبك١ ٚايتُٝٝص قد ا٭فساد 

ٚاجملُٛعات، ٚأقافت أْ٘ ػبب ع٢ً َٓعُات 

اجملتُع املدْٞ إٔ ذبذلّ ايتعدد١ٜ ٚإٔ تكسز 

اسبل يف سس١ٜ ايتعبرل ٚا٫عذلاف بايدٚز املِٗ 

يٮؾٛات املعازق١

(34)

. 

ٚإذا ناْت ثكاف١ ايتطاَح ٖٞ ثكاف١ 

إٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ أ٫ٖٚا  صبتُع إ٫ أْٓا ظبد

أ١ُٖٝ ندل٣ ٚدعٌ اْتٗانٗا دسمي١ ٜعاقب 
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عًٝٗا ايكإْٛ، ٖٚرا َا ْـ عًٝ٘ ْعاّ زَٚا 

 1998ا٭ضاضٞ يًُشه١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يعاّ  

ذنس ْٛعني َٔ ازبسا٥ِ ٖٞ دسمي١ اٱباد٠ 

ازبُاع١ٝ

(35)

، ٚازبسا٥ِ قد ا٫ْطا١ْٝ

(36)

، اذا َا 

( ٚفكّا Methicalازتهبت بؿٛز٠ َٓٗذ١ٝ )

فإْٗا تعد  ٭ضباب عٓؿس١ٜ أٚ طا٥ف١ٝ اٚ د١ٜٝٓ

دسا٥ِ دٚي١ٝ

(37)

. 

 ثاّْٝا: ايكسازات ٚاٱع٬ْات ايدٚي١ٝ

٫بد إٔ ْػرل إٔ ٚثٝك١ ايْٝٛطهٛ )اع٬ٕ 

دا٤ت نجُس٠  1995َباد٨ بػإ ايتطاَح( يعاّ 

١َُٗ َٚتكد١َ يتعصٜص ٚتطٜٛس َفّٗٛ ايتطاَح 

ٚاقشت َٔ انجس ٚقفص٠ ندل٣ يذلضٝخ قُٝ٘، 

املفاِٖٝ تدا٫ّٚ بعد اسبسبني ايعاملٝتني ا٭ٚىل 

ٚايجا١ْٝ ٚبعد ايٓصاعات ايدٚي١ٝ ٚغرل ايدٚي١ٝ 

ٚمح٬ت ايتطٗرل ايعسقٞ يف زْٚدا ٚايبٛض١ٓ 

 ٚاهلسضو ٚايهجرل َٔ بكاع ايعامل.

ٚقد عسف اع٬ٕ َباد٨ بػإٔ ايتطاَح 

ايرٟ اؾدزٙ امل٪متس ايعاّ يًْٝٛطهٛ  1995يعاّ 

إٕ ايتطاَح ٜعين  -٢ٓ1 ايتطاَح بايكٍٛ )َع

ا٫سذلاّ ٚايكبٍٛ ٚايتكدٜس يًتٓٛع ايجسٟ يجكافات 

عاملٓا ٚ٭غهاٍ ايتعبرل ٚيًؿفات اٱْطا١ْٝ يدٜٓا. 

ٜٚتعصش ٖرا ايتطاَح باملعسف١ ٚا٫ْفتاح ٚا٫تؿاٍ 

ٚسس١ٜ ايفهس ٚايكُرل ٚاملعتكد. ٚأْ٘ اي٥ٛاّ يف 

 خ٬قّٝاأ ضٝام ا٫خت٬ف، ٖٚٛ يٝظ ٚادبّا

فشطب، ٚإمنا ٖٛ ٚادب ضٝاضٞ ٚقاْْٛٞ أٜكا، 

ٚايتطاَح، ٖٛ ايفك١ًٝ اييت تٝطس قٝاّ ايط٬ّ، 

ٜطِٗ يف إس٬ٍ ثكاف١ ايط٬ّ ضبٌ ثكاف١ 

إٕ ايتطاَح ٫ ٜعين املطاٚا٠ أٚ ايتٓاشٍ  -2 اسبسب،

ارباذ  ٧أٚ ايتطاٌٖ بٌ ايتطاَح ٖٛ قبٌ نٌ غ

َٛقف إػبابٞ فٝ٘ إقساز حبل اٯخسٜٔ يف 

ايتُتع حبكٛم اٱْطإ ٚسسٜات٘ ا٭ضاض١ٝ 

املعذلف بٗا عاملٝا. ٫ٚ ػبٛش بأٟ ساٍ ا٫ستذاز 

بايتطاَح يتدلٜس املطاع بٗرٙ ايكِٝ ا٭ضاض١ٝ. 

ٚايتطاَح ممازض١ ٜٓبػٞ إٔ ٜأخر بٗا ا٭فساد 

 .ٚازبُاعات ٚايدٍٚ

إٕ ايتطاَح َط٪ٚي١ٝ تػهٌ عُاد سكٛم  -3

يتعدد١ٜ اٱْطإ ٚايتعدد١ٜ )مبا يف ذيو ا

ايجكاف١ٝ( ٚايدميكساط١ٝ ٚسهِ ايكإْٛ. ٖٚٛ 

ٜٓطٟٛ عًٞ ْبر ايدٚغُات١ٝ ٚا٫ضتبداد١ٜ 

ٜٚجبت املعاٜرل اييت تٓـ عًٝٗا ايؿهٛى ايدٚي١ٝ 

 .اشباؾ١ حبكٛم اٱْطإ

٫ٚ تتعازض ممازض١ ايتطاَح َع اسذلاّ -4

سكٛم اٱْطإ، ٚيريو فٗٞ ٫ تعين تكبٌ ايعًِ 

املس٤ عٔ َعتكدات٘ أٚ ا٫دتُاعٞ أٚ ربًٞ 

ايتٗإٚ بػأْٗا. بٌ تعين إٔ املس٤ سس يف ايتُطو 

مبعتكدات٘ ٚأْ٘ ٜكبٌ إٔ ٜتُطو اٯخسٕٚ 

مبعتكداتِٗ. ٚايتطاَح ٜعين اٱقساز بإٔ ايبػس 

املدتًفني بطبعِٗ يف َعٗسِٖ ٚأٚقاعِٗ 

ٚيػاتِٗ ٚضًٛنِٗ ٚقُِٝٗ، هلِ اسبل يف 

ِٖ، ايعٝظ بط٬ّ ٚيف إٔ ٜطابل َعٗسِٖ طبدل

ٖٚٞ تعين أٜكا إٔ آزا٤ ايفسد ٫ ٜٓبػٞ إٔ تفسض 

(عًٞ ايػرل

(38)

. 

ٖٚرٙ املاد٠ ٖٞ ضباٚي١ يف إػباد تعسٜف 

داَع ٚضبٌ اتفام ملفّٗٛ ايتطاَح، إذ قاَت 

بتعداد قِٝ ١َُٗ يتعصٜص قِٝ ايتطاَح ٚتتكُٔ 

تٛيٝف١ َٔ اسبكٛم ٚا٫يتصاَات اييت تٛانب 

املفّٗٛ  ايتطٛزات اسباؾ١ً ٚضباٚي١ ْكٌ ٖرا

 َٔ اطاز ايكِٝ إىل َؿاف سكٛم اٱْطإ.

ٚيف ٖرا ايطٝام قسزت ا٭َِ املتشد٠ 

ايط١ٓ  1995ٚمببادز٠ َٔ ايْٝٛطهٛ اع٬ٕ عاّ 

 ايدٚي١ٝ يًتطاَح.
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ٚع٠ٚ٬ ع٢ً ذيو أؾدزت ازبُع١ٝ ايعا١َ 

يٮَِ املتشد٠ ايهجرل َٔ ايكسازات اييت ذبح ع٢ً 

يكساز ايتطاَح ْٚبر ايتعؿب ْٚػرل ٖٓا اىل ا

ايرٟ دعا إىل ايككا٤ ع٢ً  2010( يعاّ 65/454)

نسا١ٖٝ ا٭داْب َٚا ٜتؿٌ بريو َٔ 

تعؿب

(39)

ايرٟ  1999( يعاّ 53/151، ٚاٜكّا ايكساز )

دعا ايدٍٚ ا٭عكا٤ اىل إقا١َ َػازٜع ٚاْػط١ 

تعصش عدّ ايعٓف ٫ٚضُٝا َٔ خ٬ٍ ايتعًِٝ 

ٚإقا١َ غبهات َ٪ضط١ٝ َع١ٝٓ بايتطاَح يف 

اٱق١ًُٝٝ ٚدٕٚ اٱق١ًُٝٝ ا٭خس٣املٓاطل 

(40)

. 

( 58/128أَا قساز ازبُع١ٝ ايعا١َ زقِ )

فكد دعٌ اسبٛاز بني ا٭دٜإ دص٤ ٫  2004يعاّ 

ٜتذصأ َٔ ازبٗٛد ايسا١َٝ إىل تسمج١ ايكِٝ 

املػذلن١ يف إع٬ٕ ا٭َِ املتشد٠ بػإٔ ا٭يف١ٝ، 

ٚإٔ َهافش١ ايهسا١ٖٝ ميجٌ ذبدّٜا عاملّٝا ٜطتًصّ 

 َٔ ايعٌُايهجرل

(41)

. 

ٚأند اع٬ٕ ا٭َِ املتشد٠ بػإٔ ا٭يف١ٝ 

ع٢ً ايبػس اسذلاّ بعكِٗ  2000( يعاّ 55/2املسقِ )

بعكّا بهٌ َا تتطِ ب٘ َعتكداتِٗ ٚثكافاتِٗ 

ٚيػاتِٗ َٔ تٓٛع، ٜٚٓبػٞ ايعٌُ بٓػاط ع٢ً 

ت١ُٝٓ ثكاف١ ايط٬ّ ٚاسبٛاز بني مجٝع 

اسبكازات

(42)

. 

يدٚي١ٝ غرل ٚميهٔ إٔ ت٪دٟ املٓعُات ا

اسبه١َٝٛ َٚٓعُات اجملتُع املدْٞ دٚزّا ٖاَّا يف 

تكسٜس اسبٛاز ايعابس يًجكافات، ٜٚرنس إٔ 

صبًظ سكٛم ا٫ْطإ ايتابع يٮَِ املتشد٠ قسز 

َٓح ١ٜ٫ٚ يًُكسز اشباف املعين با٭غهاٍ 

املعاؾس٠ يًعٓؿس١ٜ ٚايتُٝٝص ايعٓؿسٟ ٚنس٠ 

ا٭داْب َٚا ٜتؿٌ بريو َٔ تعؿب مبٛدب 

، ٚقد نًف اجملًظ 1993( يعاّ 20يكساز زقِ )ا

 2008( يعاّ 34/7املكسز اشباف مبٛدب ايكساز )

 ايذلنٝص ع٢ً ايككاٜا ايتاي١ٝ:

اسذلاّ ايتٓٛع ايجكايف نآي١ٝ ملٓع  -1

 ايتعؿب.
آفات َعاد٠ ايطا١َٝ ٚنسا١ٖٝ املطٝش١ٝ  -2

 ٚاٱض٬ّ يف اعبا٤ ايعامل ناف١.
اشدٜاد اسبسنات ٚاملٓعُات اييت  -3

 ع٢ً عدّ ايتطاَح ٚايهسا١ٖٝ.ذبسض 

ٜٚكّٛ املكسز اشباف يف ضبٌٝ أدا٤ َٗاَ٘ 

 باٱدسا٤ات ايتاي١ٝ:

إساي١ ايٓدا٤ات ٚايب٬غات إىل ايدٍٚ  -1

 بػإٔ ا٫ْتٗانات املستهب١ فٝٗا.
ازضاٍ زبإ تكؿٞ اسبكا٥ل اىل  -2

 َٓاطل ا٫ْتٗانات.
تكدِٜ تكازٜس ض١ٜٛٓ عٔ ا٭ْػط١  -3

اييت ٜكطًع بٗا إىل صبًظ سكٛم 

اٱْطإ ٚازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ 

املتشد٠

(43)

. 
ٚع٠ٚ٬ ع٢ً ذيو ػبب إٔ ْكسز سكٝك١ 

ددٜس٠ بايرنس إٔ ا٫ٖتُاّ ايدٚيٞ 

ايٛاضع بكِٝ ايتطاَح مت َٔ خ٬ٍ 

اع٬ْات ٚقسازات ازبُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ 

املتشد٠ ٚايْٝٛطهٛ اييت ٫ متتع بايك٠ٛ 

ايكا١ْْٝٛ املًص١َ مما ػبعٌ ايدٍٚ مبٓأ٣ 

املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ يف ساي١ ا٫ْتٗاى، عٔ 

ٚسبد اٯٕ ٫ تٛدد اتفاق١ٝ دٚي١ٝ ًَص١َ 

بػإٔ ايتطاَح ٖٚرا ْكـ ػبب تدازن٘ 

قبٌ فٛات ا٭ٚإ ٫ٚضُٝا ٚعبٔ ْعٝؼ يف 

ب١٦ٝ دٚي١ٝ غرل َتطاضب١، َٚا دسا٥ِ 

 ايهسا١ٖٝ ٚايتعؿب عٓا ببعٝد.
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 املطًب ايجاْٞ

 أثس ايتطاَح يف تعصٜص ايطًِ ايدٚيٞ

مما ٫غو فٝ٘ إٔ زل١ ايتٓٛع َؿدز ق٠ٛ 

يًبػس١ٜ ٭ْٗا َؿدز ثسا٤، يهٔ ممهٔ إٔ تتشٍٛ 

اىل عاٌَ قعف اذا ادتُعت اسبٛادص  ٚؾٓفٓا 

ايٓاع ذبت عٓاٜٚٔ َٔ قبٌٝ )أْا( ٚ)عبٔ( 

ٚ)ِٖ( ٖٚرا ٜرنٞ در٠ٚ ايؿساعات ٜٚ٪دٟ إىل 

ْػٛب ايٓصاعات

(44)

ٖٚٓاى َٔ ٜس٣ إٔ ايتطاَح  .

ق٘، اذ ٫بد َٔ تكٝٝدٙ، يهٔ ٫ ٜ٪خر ع٢ً اط٬

ٖرا ٫ ٜعين ا٫ْهفا٤، بٌ ٖٛ ابداع يف ايع٬قات 

اٱْطا١ْٝ َع اشبؿِ

(45)

. 

 أ٫ّٚ: ايع٬ق١ بني عدّ ايتطاَح ٚايعٓف

٬ٜسغ إٔ ٖٓاى ْصٚع عبٛ ايتعؿب 

ٚازتهاب ايعٓف ايرٟ ٜطتٓد إىل ايدٜٔ، ٖٚرا َا 

أندٙ صبًظ سكٛم اٱْطإ ايتابع يٮَِ 

اعسب عٔ أضف١ َٔ دسا٤ اضتُساز  املتشد٠، أذ

ساي١ ايتعؿب ايدٜين ٚاييت متجٌ ذبسٜكّا ع٢ً 

ايعٓف

(46)

. 

ٜٚعسف ايتعؿب ايدٜين بأْ٘ تهٜٛٔ زأٟ َا 

دٕٚ أخر ايٛقت ايهايف يًشهِ عًٝ٘ ٫ستُاٍ إٔ 

ٜهٕٛ ٖرا ايساٟ ضًبّٝا أٚ اػبابّٝا، ٚميجٌ اشدزا٤ 

املتعؿب ملعتكدات اٯخسٜٔ ازباْب ايطًيب، أَا 

اذا اعتكد املتعؿب إٔ فهست٘ أع٢ً َستب١ فٗرا 

ميجٌ ازباْب اٱػبابٞ

(47)

. 

اَا ايتطسف فٗٛ طبايف١ ايكِٝ ٚاملعاٜرل 

ٚايعادات ايػا٥ع١ يف اجملتُع ٚتبين قِٝ َٚعاٜرل 

َٓاقك١ هلا

(48)

ٜٚعٗس ايتطسف ايدٜين نع١ً  .

َٔ عًٌ ايتدٜٔ، فُؿادز٠ ادتٗادات اٯخسٜٔ 

ٚضباٚي١ اَت٬ى اسبكٝك١ املطًك١ ٜكتكٞ 

ٚقع َعٝاز ملعسف١ ايتطسف َٔ عدَ٘ بعٝدّا عٔ 

ا٭ٖٛا٤ ٚايٓعس٠ ايكٝك١

(49)

. 

ٚغين عٔ ايبٝإ إٔ اشبطاب ايدٜين 

املتطسف ٜطتٓد اىل قسازات أساد١ٜ ٚطبتصي١ 

عٓف ٚتػر١ٜ ايهسا١ٖٝ ٖٚرٙ ٖٞ ت٪دٟ إىل اي

 ْعس٠ اسبسنات املتطسف١ إىل اجملتُعات.

ٖٚرا ايتطسف ٖٛ ٚيٝد عٛاٌَ َتعدد٠ 

 متجٌ مبا ًٜٞ:

املرٖب١ٝ ايكٝك١ ٚازبُٛد ٚعدّ  -1

ايتذدٜد يف ايفهس ٚاملُازض١ يًدطاب 

 ايدٜين.
ايتكًٝد ا٭ع٢ُ يف اشبطاب ايدٜين  -2

 .ٚا٫ْهفا٤ ع٢ً املٛدٛد
زبُاع١ أٚ طا٥ف١ استهاز ؾف١ املكدع  -3

 َٔ دٕٚ اٯخسٜٔ.
اعتُاد ايٓكد غرل ايبٓا٤ يف اهلذّٛ ع٢ً  -4

اٯخسٜٔ

(50)

. 

إذٕ ٖٓاى ت٬شّ إىل سد َا بني ايتعؿب 

ايدٜين ٚايتشسٜض ع٢ً ايعٓف ٖٚرا َا أغازت 

ايٝ٘ ٚشاز٠ اشبازد١ٝ ا٫َسٜه١ٝ يف تكسٜسٖا عاّ 

، ٚقد خًـ ايتكسٜس إىل َعًُني أضاضٝني 2013

 ُٖٚا:

ى ع٬ق١ طسد١ٜ بني ايتعؿب ايدٜين ٖٓا-أ

ٚتكٝٝد اسبس١ٜ ايد١ٜٝٓ، فهًُا اشداد 

 ايتكٝٝد اشداد ايتعؿب ٚايعهظ ؾشٝح.

قسٚز٠ إٔ تتب٢ٓ ايدٍٚ بساَر ٚآيٝات -ب

فعاي١ يكُإ سس١ٜ ايدٜٔ ٚاملعتكد

(51)

. 

ٜٚعد ايتُٝٝص ايدٜين أٚ ايعسقٞ أٚ ايكَٛٞ 

غه٬ّ َٔ اغهاٍ ا٫ْتٗاى ٚايتعدٟ ع٢ً 

سكٛم اٱْطإ نْٛ٘ ؼبسّ اغداؾَا 

َعٝٓني َٔ ايتُتع حبكٛقِٗ، َٚعاًَتِٗ 

بد١ْٝٚ تٓتكـ َٔ قُٝتِٗ ٚاعتبازِٖ، 
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ٖٚرا َا ظبدٙ ضا٥دّا ع٢ً ْطام ٚاضع يف 

ايعامل ٚبػهٌ طبٝف

(52)

. 

إٔ أٍٚ دزدات ٜٚٓبػٞ اٱغاز٠ ٖٓا 

ايتطاَح ٜأتٞ ايتطاَح ايدٜين ٖٚرا ٫ ٜتشكل 

َع ٚدٛد ايتعؿب ايرٟ ٜكّٛ ع٢ً ايعدا٤ 

يٰخسٜٔ، يف سني ٜتهأ ايتطاَح ع٢ً احملب١، 

ٚايتعؿب يرات٘ ٫ ٜٓايف ايتطاَح، فهٌ اْطإ 

صببٍٛ ع٢ً ايتعؿب يدٜٓ٘ ٚقَٛ٘ ٚٚطٓ٘ فٗرا 

أَس َكبٍٛ، يهٔ َٔ غرل املكبٍٛ ايػا٤ دٚز 

 .طساف ا٭خس٣ا٭

ٜٚؿف ا٭َني ايعاّ ايطابل يٮَِ املتشد٠ 

)بإ نٞ َٕٛ( إٔ ايتطاَح ٫ ٜعين عدّ املبا٠٫ 

أٚ ايكبٍٛ  باٯخسٜٔ ع٢ً َكض، يهٓ٘ اضًٛب 

سُٝٓا ٜكّٛ ع٢ً ايتفاِٖ املتبادٍ ٚاسذلاّ 

اٯخسٜٔ ٚع٢ً اٱذعإ بإٔ ايتٓٛع ايعاملٞ أَس 

ٜتعني ا٭خر ب٘ ٚيٝظ اشبٛف َٓ٘

(53)

. 

ٖٚٓاى ايهجرل َٔ ضهإ ايعامل ٜعإْٛ َٔ 

ايكٝٛد ايد١ٜٝٓ ع٢ً سسٜتِٗ ايد١ٜٝٓ، ٖٚرٙ 

ايكّٝٛ متازضٗا ايطًط١ اسبان١ُ َٔ خ٬ٍ 

اذنا٤ َػاعس ايعدا٤ قد ا٭قًٝات أٚ ايتكٝل 

ع٢ً َعتكدات ا٭غداف، ٚقد اشدادت املٛاقع 

 1995ا٫يهذل١ْٝٚ اييت ذبض ع٢ً ايهسا١ٖٝ عاّ 

ايهذلْٚٞ( َٛقع 800إىل )

(54)

. 

َٚٔ ازبدٜس بايرنس إٔ َطأي١ خطاب 

ايهسا١ٖٝ ٫ ٜصاٍ َٔ املؿطًشات ايػا٥ه١ يرا 

ؼبتاز إىل اَاط١ ايًجاّ عٓ٘ ملا ٜجرلٙ َٔ يبظ َع 

سس١ٜ ايتعبرل ٚايه٬ّ ايط٤ٞ، فُا املعٝاز ايكابط 

 يًتُٝٝص بُٝٓٗا؟

سٍٛ سس١ٜ  ٚاغازت َباد٨ ناَدٕ

اىل ن١ًُ ايهسا١ٖٝ  2008ايتعبرل ٚاملطاٚا٠ يعاّ 

بأْٗا َػاعس ق١ٜٛ ٚغرل عك١ْٝ٬ َٔ ا٫شدزا٤ 

ٚايعدا٠ٚ ٚايبػكا٤ ادباٙ اجملُٛعات 

املطتٗدف١

(55)

. 

٫ٚ ٜعد ايذلٜٚر اٱػبابٞ هل١ٜٛ صبُٛع١ 

َع١ٓٝ خطاب نسا١ٖٝ، ٚاسٝاّْا ميهٔ عد 

شٕ بني ايهسا١ٖٝ ساي١ ؾش١ٝ ٭ْٗا ذبكل ايتٛا

اسبب ٚايبػض بػسط إٔ ٫ تهٕٛ َكس١ْٚ بفعٌ 

 عٓٝف أٚ ضًٛى غرل ضٟٛ.

فُػه١ً عدّ ايتطاَح تٓبع َٔ ٖرا 

ايذلانِ ايطًيب يف املٛزٚخ ايجكايف ٚدبسٟ 

ضبا٫ٚت ٫دذلازٙ نذص٤ َٔ ضًٛن١ٝ 

اجملتُع، ٚتعٌُ ا٭ْع١ُ ايطا٥د٠ نذداز ؾًد 

يسفض ايتٓٛع مما ٜطاِٖ يف اْتػاز ظاٖس٠ 

ايعٓف

(56)

. 

يرا َٔ أضظ ايتطاَح نفاي١ سكٛم 

املٛاط١ٓ اييت تكُٔ ا٫عذلاف باٯخس ٖٚرا 

ٜكُٔ ٚسد٠ ايدٍٚ ٚذبكٝل اي٥ٛاّ ٚا٫ضتكساز 

ٜٚتِ قُإ ذيو َٔ خ٬ٍ ضٔ ايكٛاْني اييت 

تكُٔ اسبكٛم ٚايٛادبات يٮفساد ٚإغاع١ 

َفّٗٛ ايتعدد١ٜ ايطٝاض١ٝ ٚايدميكساط١ٝ 

ٌ ايتعًِٝ ايًب١ٓ ٚزفض ايعًِ ا٫دتُاعٞ، ٜٚػه

ا٭ِٖ يف َهافش١ ظاٖس٠ ايتطسف، ٭ٕ ايتطسف 

ٜٓبع َٔ ازبٌٗ ٚعدّ املعسف١

(57)

. 

 أَا اِٖ َطٛغات ايتطاَح فتتُجٌ مبا ًٜٞ:

إ ايتطاَح ٚيد نسد فعٌ ٫ستهاز  -1

اسبكٝك١ َٔ يدٕ ايهٓٝط١ يف أٚزبا هلرا 

ظٗست سسن١ اٱؾ٬ح ايدٜٔ ع٢ً ٜد 

 َازتٔ يٛثس.
قسا٠٤ سؿٝف١  ػبب إٔ تهٕٛ ٖٓاى -2

يًُٛزٚخ ايجكايف بؿٛز٠ غا١ًَ ٚبهٌ 

 دبسد َٚٛقٛع١ٝ.
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ٜٓبػٞ إٔ ٫ تكتؿس قك١ٝ ايتطاَح ع٢ً  -3

سس١ٜ ايفهس أٚ ايدٜٔ بٌ متتد إىل ايطًٛى 

ا٫دتُاعٞ ٚايطٝاضٞ

(58)

. 

ٖٓا يهٞ ْفهو  ٚيعٌ َٔ ازبًٞ إٔ ْرنس

ظاٖس٠ ثكاف١ عدّ ايتطاَح ٚا٫قؿا٤ ٫ بد َٔ 

ضبازب١ اشبطاب ايدٜين ا٫قؿا٥ٞ ٚايجكاف١ 

ايباي١ٝ ٚاشبطاب اٱع٬َٞ املكًٌ ٚايتُٝٝص قد 

ا٭قًٝات، ٚايٓعس٠ ايكٝك١ يًػرل ٚا٭فهاز 

ا٫ضتع١ٝ٥٬ اييت تٓعس اىل اٯخسٜٔ باشدزا٤. 

د ايتؿسف فا٭ْا١ْٝ ٖٞ ع١ًُٝ اضت٬ٗي١ٝ مل٬ٝ

 ايعدٚاْٞ ايرٟ ٫ ٜس٣ إ٫ ْفط٘ ٚقٓاعات٘.

ٖٚٓا ع٢ً اشبطاب ايدٜين اشبسٚز َٔ غسْكت٘ 

ٚا٫ْطٛا٤ ع٢ً ْفط٘ ٚاْفتاس٘ ع٢ً ايجكافات 

ا٭خس٣، ٚإٔ ٜٗتِ باٱْطإ ايرٟ نسَ٘ اهلل َٔ 

 فٛم ضبع زلاٚات.

 ثاّْٝا:  ايع٬ق١ بني ايتطاَح ٚايطًِ ايدٚيٞ

تعصٜص ايطًِ ايدٚيٞ َا مل تٛدد  ٫ ميهٔ 

آيٝات َٚكَٛات تطٓدٙ، ٫ٚ ميهٔ تسضٝد٘ َٔ 

دٕٚ ايتفهرل بايػرل قبٌ ا٭ْا، فايط٬ّ يٝظ خٝازّا 

ٜطرلّا نُا يف ساي١ اْد٫ع اسبسب، فٗٛ ؼبتاز 

اىل اعاد٠ ٖٝه١ً ٚتػٝرل ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ اييت 

تٛيد ايعٓف مبا ٜ٪دٟ اىل ايتعاٜؼ ايطًُٞ َع 

ايرٟ ؽبتًف يف ا٭ٖداف ٚاملؿاحل ايػرل

(59)

. 

ٚاؾبح اسبدٜح اٯٕ عٔ ايط٬ّ انجس 

دٜٓاَٝه١ٝ مما دفع ايبعض إىل ايتُٝٝص بني 

ايط٬ّ اٱػبابٞ ٚايط٬ّ ايطًيب ٚاْتكًت 

املكازبات إىل ذبٌٜٛ ايط٬ّ عبٛ بٓا٤ ع٬قات 

اػباب١ٝ بني ا٭طساف املتٓاشع١ تكُٔ بٓا٤ 

ايط٬ّ املطتداّ

(60)

. 

ميجٌ سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني  يرا

أٍٚ َكاؾد ا٭َِ املتشد٠

(61)

، فٗٛ ؼبتٌ َها١ْ 

١َُٗ يف دٍٚ تعاْٞ َٔ ايؿساعات ٚٚدٛد ق٣ٛ 

َتطسف١ تعٌُ باضِ ايدٜٔ ، ٚميجٌ ايط٬ّ 

َطًبّا اْطاّْٝا بطبب تٓاَٞ ظاٖس٠ ايػعٛز 

بايهسا١ٖٝ باقطساد َطتُس ٚضط تدلٜس ٖرا 

زبتٗا فهسّٜا ايتطسف بٓعسٜات َٚٔ ثِ اد

ٚتػرٜتٗا عكا٥دّٜا مما اْتر د٬ّٝ ٜ٪َٔ بايعٓف 

فهسّا ٚضًٛنّا، ٚيعٌ عدد قشاٜا ايعٓف ٜسضِ 

يٓا ؾٛز٠ قامت١ ملا ْكٍٛ ٚنإٔ ايعامل فكد 

عكً٘

(62)

. 

ففٞ ٚزق١ اعدٖا ا٭َني ايعاّ ايطابل 

ذبت  1992يٮَِ املتشد٠ )بطسع غايٞ( عاّ 

ٗا اسباد١ عٓٛإ)أدٓد٠ َٔ أدٌ ايط٬ّ( اند فٝ

إىل ادسا٤ تػٝرلات يف ممازض١ ايط٬ّ ْٚكً٘ َٔ 

ساي١ ٚقف ايعٓف إىل َسس١ً ايبٓا٤، ٚدعا إىل 

ٚقف ايؿساعات بٛاضط١ ؾٓع ايط٬ّ ٚاسبفاظ 

عًٝ٘ ٚؾْٛ٘ َٔ خ٬ٍ سفغ ايط٬ّ، َٚٔ ثِ 

ا٫ْتكاٍ إىل املسس١ً ا٭خرل٠ ٖٚٞ َسس١ً بٓا٤ 

١ ايط٬ّ َٔ خ٬ٍ امل٪ضطات ايداع١ُ يًشًٝٛي

دٕٚ ازتداد ايؿساعات َس٠ أخس٣

(63)

، ٚتدخٌ 

املؿاسب١ اجملتُع١ ٚقبٍٛ اٯخس ٚاضتٝعاب٘ َٔ 

 قُٔ ٖرا املفّٗٛ.

ٚست٢ ٜهٕٛ ايط٬ّ انجس فعاي١ٝ ػبب 

اعتُاد آيٝات عد٠ ملٓع اْد٫ع دا٥س٠ ايعٓف، 

 ٚتتًدـ مبا ٜأتٞ:

ايكبٍٛ اجملتُعٞ: ٫ ميهٔ تعصٜص ايطًِ  -1

َٔ ايدٚيٞ َٔ دٕٚ ٚدٛد امناط 

ايطًٛى قا١ُ٥ ع٢ً اضتٝعاب ازبُٝع، 

ٖٚرا َا عسفت٘ أٚزبا اثٓا٤ اسبسٚب 

 ايد١ٜٝٓ قبٌ ا٫ْتكاٍ إىل ايدميكساط١ٝ.
قٝاّ ْعاّ دميكساطٞ قا٥ِ ع٢ً اضاع  -2

 ايتػازن١ٝ ٚاضتٝعاب ا٭قًٝات.
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ايعٌُ ع٢ً اْػا٤ ْعاّ اقتؿادٟ عاملٞ  -3

ٜػتٌُ ع٢ً املطاٚا٠ ٚايعداي١ ٚتكًٌٝ 

 ايدٍٚ ايػ١ٝٓ ايفذ٠ٛ اسباؾ١ً بني

ٚايدٍٚ ايفكرل٠

(64)

. 

ٚمما ٜٓب٘ ايٝ٘ ٖٓا إٔ ايٓصاعات ايدٚي١ٝ 

ايتكًٝد١ٜ تطٛزات إىل ْصاعات َطتدا١َ تعٌُ 

ع٢ً دميَٛتٗا ق٣ٛ دٚي١ٝ مما ٜكتكٞ ايذلنٝص 

 ع٢ً ا٭َٔ اٱْطاْٞ.

ٚػبب ذبدٜد ا٭ٚيٜٛات يف بٓا٤ ايط٬ّ 

ايدٚيٞ فٗٓاى َٔ ٜعطٞ ا٭ٚي١ٜٛ إىل بٓا٤ 

ات ايدميكساط١ٝ نُستهص أٍٚ،  ٖٚٓاى َٔ اٯيٝ

ٜعطٞ ا٭ٚي١ٜٛ يبٓا٤ امل٪ضطات ايطٝاض١ٝ 

نُكد١َ يًتشٍٛ ايدميكساطٞ، ٜٚٓشٛ ا٫دباٙ 

ايجايح عبٛ ذبكٝل ا٭َٔ َٔ خ٬ٍ سؿسٙ بٝد 

ايدٚي١، أَا ايسأٟ ا٭خرل فُٝٓح امل٪ضطات 

ايد١ٜٝٓ ٚاملٓعُات ايدٚي١ٝ غرل اسبه١َٝٛ 

ْػس ٚاغاع١ َباد٨ ايط٬ّ  ٚغرلٖا دٚزّا بازشّا يف

نكِٝ اخ٬ق١ٝ ٚثكاف١ٝ ٚضباٚي١ ؾٗسٖا يف 

بٛتك١ اجملتُع ٫ٚ ٜهفٞ تكُني ٖرا املباد٨ 

مبٛدب ا٫تفاقٝات ايدٚي١ٝ ٭ْٗا ضتبك٢ سبٝط١ 

ايٓؿٛف

(65)

ٚشبًل ض٬ّ دا٥ِ ػبب ايتعاٌَ َع  .

ا٭ضباب ازبرز١ٜ يًعٓف عدل َساسٌ ث٬ث١ تبدأ 

زت١ ٚربتِ ببٓا٤ ايط٬ّ قبٌ اْد٫ع ايعٓف ثِ ادا

 نُسس١ً اخرل٠.

َٚٔ ْاف١ً ايكٍٛ إٔ ْكسز إٔ َفّٗٛ 

ايتطاَح ٜستبط بع٬ق١ ٚثٝك١ َع َفّٗٛ 

ايط٬ّ، ٚايط٬ّ ٜهٕٛ ب٬ دد٣ٚ َٔ دٕٚ 

ايتطاَح، أَا ايعٓف فٗٛ ْكٝض ايتطاَح ٭ٕ 

ايتطاَح ٖٛ املٓعٛز ايرٟ ٜتٓاف٢ َع أٟ 

َإ ممازض١ يًعٓف ٚايكط٠ٛ. ٜٚٛدد عٓدْا ض٬

ُٖا، ايط٬ّ ايطًيب ٜٚتُجٌ يف غٝاب ايعٓف 

ٖٚرا ٜعين بايكسٚز٠ ايتطاَح ايطًيب ايرٟ 

ٜكّٛ ع٢ً َبدأ ايتٓاشٍ، ٖٚٓاى ايط٬ّ اٱػبابٞ 

ايرٟ ميجٌ َفّٗٛ ايتكأَ ٜٚٓطٟٛ ع٢ً َبدأ 

اس٬ٍ ايعدٍ بطبب ازتباط٘ بسغبات اٱْطإ 

 ٚسكٛق٘ ا٭ضاض١ٝ.
 اشبامت١

إٕ احملب١ ا٫دتُاع١ٝ تػهٌ ايكًب اسبٕٓٛ 

يًتطاَح يهٔ ٖرٙ احملب١ ٫ تأتٞ خبط عػٛا٤ 

ٚإمنا تطتُد َٔ ثكاف١ صبتُع١ٝ ت٪َٔ بٛدٛد 

املػذلنات َع ايػسٜو يف ايٛطٔ أٚ اٱْطا١ْٝ، 

ٚاذا ٚدد ٖرا ايػعٛز اْبذظ َٓ٘ ضًٛنّا قٛميّا 

 ٜسْٛ عبٛ ايط٬ّ ٚا٭َٔ ٖٚرا ٖٛ ا٭ٌَ املسدٛ. 

َٚٔ خ٬ٍ ايبشح تٛؾًٓا إىل 

 ايتاي١ٝ: تا٫ضتٓتادا

٫ ٜعين ايتطاَح ايتٓاشٍ عٔ َعتكداتٓا أٚ  -1

أفهازْا يهٓ٘ ٜعين اٱقساز بإٔ ا٫خت٬ف يف 

اٯزا٤ ٚاملعتكدات بني ايبػس ٫ ٜ٪ثس ع٢ً 

ايعٝؼ بط٬ّ َا داّ ٜٛدد إميإ بايتٓٛع 

 فهسّا ٚممازض١.
ا٠ اٚ إٕ َفّٗٛ ايتطاَح ٫ ٜعدل عٔ املطاٚ -2

ايتطاٌٖ اٚ ايفٛق١ٝ بكدز َا ٜعدل َٔ 

َٛقف إػبابٞ ادباٙ ايػرل ٚا٫قساز حبكِٗ 

 يف ايتُتع حبكٛقِٗ ٚسسٜاتِٗ ا٭ضاض١ٝ.
ػبب ٚقع َعٝاز دقٝل يسضِ سدٚد  -3

يًتطاَح َٔ دٕٚ ا٫فت٦ات ع٢ً ايكإْٛ 

ٚايٓعاّ ايعاّ، ٚيهٔ ٜػذلط إٔ تهٕٛ ٖرٙ 

 اسبدٚد َكبٛي١ ٚيٝطت تعطف١ٝ.
تطاَح سس١ٜ ايعكٌ، ٚاسبس١ٜ ٜكتكٞ اي -4

ذاتٗا ٖٞ َٛقٛع دديٞ، َت٢ تبدأ َٚت٢ 

تٓتٗٞ؟ ٚيٝظ ٖٓاى مث١ فاؾٌ بني قبٍٛ 

 اٯخس ٚزفك٘.
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إ ظاٖس٠ ايتطسف يٝطت ٚيٝد٠ دٜٔ َعني،  -5

فهٌ ا٭دٜإ يدٜٗا فطش١ َٔ ايتطاَح قد 

تتطع اٚ تكٝل، يهٔ مل ٜؿٌ ا٫َس إىل 

ايػا٤ اٯخس، فايكِٝ املػذلن١ ٖٞ سًك١ 

ك١٦ٝ يف بٓا٤ ايتعاٜؼ، يرا ػبب إ تهٕٛ َ

 ثكافتٓا ضباٜد٠.
٫ ميهٔ ايه٬ّ عٔ تطاَح َامل ٜٛدد  -6

صبتُع َتٓٛع ٚاخت٬ف، ٫ٚ تٛدد 

دميكساط١ٝ َامل ٜهٕٛ ٖٓايو قبٍٛ يٰخس 

 املدتًف.

 ايتٛؾٝات:

ػبب تأضٝظ ايطًِ ا٭ًٖٞ ايرٟ ٜعد  -1

ا٭ضاع يبٓا٤ ايدٚي١ املد١ْٝ اسبدٜج١ ع٢ً 

اسبٛاز اسبكٝكٞ ٚيٝظ قاعد٠ 

ايدلٚتٛنٛيٞ، ٖٚرا ٜ٪ضظ سباي١ ايتٛافل 

ٜٚتِ ذيو بٛاضط١ تعصٜص قِٝ ايتطاَح 

ٚإٜكاف خطاب ايهسا١ٖٝ ٚساي١ ايتٓاسس 

ٚسعس ايذلٜٚر يٲضا٠٤ اىل ا٭دٜإ 

ٚاملراٖب ٚقبط املٓابس ايد١ٜٝٓ ٚدبدٜد 

 خطابٗا ٚايهف عٔ ايتشسٜض.
ع ٜٓبػٞ ع٢ً إ تهٕٛ ايدٚي١ زاع١ٝ زبُٝ -2

افسادٖا ٚذيو َٔ خ٬ٍ سٝادٖا ايدٜين 

ٚاملرٖيب ٚا٫بتعاد عٔ ايتُٝٝص ع٢ً أضاع 

 املرٖب اٚ ايعسم اٚ ازبٓظ...إخل.
ػبب ايتدل١٥ َٔ نٌ فهس أٚ سسن١ تدعٛ  -3

إىل ايعٓف ٖٚرا ٜكتكٞ ايتذسِٜ مبٛدب 

ايكإْٛ، ٚدبفٝف َٓابع عدّ ايتطاَح 

ٚاٱزٖاب اٱع١َٝ٬ َٚٓعٗا َٔ ممازض١ 

 عًُٗا.

سٚز٠ ابساّ اتفاق١ٝ دٚي١ٝ ًَص١َ يهٌ ق -4

ايدٍٚ فُٝا ٜتعًل بإغاع١ قِٝ ايتطاَح 

يًذُٝع ٚتكسٜس َط٪ٚي١ٝ ايدٍٚ اييت ٫ 

 تساعٞ ٖرٙ ايكِٝ اٱْطا١ْٝ.
تػذٝع املبادزات اييت تُٓٞ ايتطاَح بني  -5

ا٭فساد بٛاضط١ ازبُعٝات، ٚامل٪ضطات، 

ٚايػدؿٝات ايطٝاض١ٝ ٚغرلِٖ، ٚإقا١َ 

زب١ اْتػاز خطاب ٚزغات عٌُ ملعا

ايهسا١ٖٝ ٚميهٔ إٔ ٜطاِٖ يف ذيو )ايبٝت، 

املدزض١، ازباَع١، اجملتُع، اٱع٬ّ(، ٖٚرا 

ٜتطًب ٚقع اضذلاتٝذ١ٝ فعاي١ يتشكٝل 

 ٖرا اهلدف.
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ايكإْٛ ايدٚيٞ سبكٛم ا٫ْطإ(، صب١ً 
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نسدضتإ ضامل ضعٝد، أثس ايتعدد١ٜ  د. .25

اٱث١ٝٓ ع٢ً ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ يف ايعسام، 

َٓػٛزات َسنص نسدضتإ يًدزاضات 
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َنٔ ٜٴدددد٪ٵ ٘ن ٚٳ ُٵطٳددددَو َفَكدددددن بنايَّدددد ٚٳ٠ن اضٵتٳ ٛٴثٵَك٢ بندددداِيعٴسٵ  ۖ  اِيدددد

ّٳ َيدددددا ٗٳدددددا اْفنؿٳدددددا ٘ٴ ۖ   َي ُنٝعٷ ٚٳايَّددددد ِٷ ضٳددددد ًندددددٝ ضدددددٛز٠  ( عٳ

 .256ٯ١ٜ ا ،ايبكس٠

ِٵ   قدددددداٍ تعاىل) .12 ٔٳ َيدددددد َٔ ايَّددددددرنٜ ٘ٴ عٳدددددد ِٴ ايَّدددددد ٗٳدددددداُن ٓٵ ٜٳ يَّددددددا 

َ دددددٔ       ٜٴدٵَسدٴدددددُٛنِ  ِٵ  ٚٳَيددددد  َٔ ِٵ فندددددٞ ايدددددد ٜ ٜٴَكددددداتنًُُٛن

ِٵ    َٗ ٝٵ ٚٳتٴِكطنددددُطٛا َإَيدددد ِٵ  ٖٴ ِٵ َإٔ تٳبٳددددسُّٚ ٜٳدددداَزُن َّ ۖ  دن ٘ٳ َإ  ايَّدددد

ُٴِكطنطن ٜٴشنبُّ  . 8(، ضٛز٠ املُتش١ٓ، اٯ١ٜ  نيٳاِي

َٳدددٔ فندددٞ اِيدددَأزٵَض   ) قددداٍ تعددداىل .13 ٔٳ  َٳ ٛٵ غٳدددا٤ٳ زٳبُّدددَو َيدددآ ٚٳَيددد

ُنٝعٶدددددا   ِٵ دٳ ٗٴددددد ٙٴ َأَفَأْدددددتٳ ۖ  ُنًُّ  ۖ  سٳتَّددددد٢ ايَّددددداعٳ تٴِهدددددَس

ْٴٛا ٓننيٳ ٜٳُهٛ َن  .99، ضٛز٠ ْٜٛظ، اٯ١ٜ (َٴ٪ٵ

ا ) قددددداٍ تعددددداىل  .14

 

ُٳددددد١ن   ۖ  ادٵعٴ َإَيددددد٢ ٌَ زٳب دددددَو بناِيشنِه ضٳدددددبنٝ

ٓٳ١ن  ٛٵعنَعددددددد١ن اِيشٳطٳددددددد ُٳ ٗٴِ ۖ  ٚٳاِي ٞٳ بندددددددايَّتنٞ ٚٳدٳدددددددادنِي  ٖنددددددد

ٔٴ َّ ۖ   َأسٵطٳدددددد ٛٳ زٳبَّددددددَو َإ ِٴ ٖٴدددددد ًَدددددد ُٳددددددٔ َأعٵ َّ بن  عٳددددددٔ قٳدددددد

٘ن ٛٳ ۖ   ضٳدددبنًٝن ٖٴددد ِٴ ٚٳ ًَددد ٔٳ َأعٵ ٗٵتٳددددنٜ ُٴ ، ضدددٛز٠ ايٓشدددٌ،  ) بناِي

 .125اٯ١ٜ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura60-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura60-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura60-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura60-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura60-aya8.html


421 

 عدد خاف بامل٪متس ايدٚيٞ ا٫ٍٚ زباَع١ ا٫ْباز

 
 

َٴٛا   ٚٳ) قددددداٍ تعددددداىل  .15 ٚٳَأَقدددددا ِٵ  َٗ ٔٳ اضٵدددددتٳذٳابٴٛا يندددددسٳب  ايَّدددددرنٜ

ِٵ غٴددددٛزٳ٣ ٖٴ َٵددددسٴ ٚٳَأ ًَا٠َ  ِٵ ۖ  ايؿَّدددد ٗٴ ٓٳ ٝٵدددد َّددددا بٳ َن ِٵ ٚٳ ٖٴ ٓٳددددا  زٳشٳِق

ٕٳ   .38ضٛز٠ ايػٛز٣، اٯ١ٜ (،  ٜٴٓفنُكٛ

ٚٳاؾٵدددددَفحٵ  ...) قددددداٍ تعددددداىل .16 ِٵ  ٗٴ ٓٵ َّ ۖ  َفددددداعٵفٴ عٳددددد ٘ٳ َإ  ايَّددددد

ٓننيٳ ٜٴشنبُّ ُٴشٵطن  .  13(، ضٛز٠ املا٥د٠، آ١ٜ اِي

د. ْادٜدددد١ فاقددددٌ عبدددداع فكددددًٞ، ثكافدددد١ ايتطدددداَح      .17
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ٚؾددددددددًت٘ مبفٗددددددددّٛ ايٛادب)دزاضدددددددد١ تطبٝكٝدددددددد١(،   
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ُددددددد ثدددددداَس ايطددددددعدٕٚ، ايؿددددددهٛى ايدٚيٝدددددد١    د. ضب .46

ايدددديت ذبعددددس ايتطددددسف ايدددددٜين بٛؾددددف٘ ذبددددسٜض   
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