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 ٚايجكاف١ ٚايكإْٛ يٮع١ّ٬ ايفهض ا٫ْغاْٞ غص٥ٝػ َ٪ع

 

 املًدص:

عار٠ َا ٜٓعض اىل ايٓظاع ع٢ً اْ٘ ؽ٤ٞ عًيب، 

ٚيهٔ ايٓظاع ٖٛ دظ٤ طبٝعٞ َٔ سٝاتٓا ٚعٓز 

تٓاٚي٘ بفاع١ًٝ ميهٔ إ ٜتٝح يٓا فضصا يًتعًِ 

ٚايتزبض، فايٓظاع ٖٛ ا٭عاؼ ايشٟ تكّٛ عًٝ٘ 

ميكضاط١ٝ ٚميهٔ يًُذتُعات ايزٍٚ ايز

ايزميكضاط١ٝ ايتعزر١ٜ إ تظرٖض عٓزَا ٜكض 

ا٫فضار، ٚاجملتُعات، ٚاملٓعُات فُٛع١ َٔ 

ٚدٗات ايٓعض ٚميهِٓٗ إراص٠ ا٫خت٬فات 

ٚاـ٬فات بؾهٌ َجُض، ٚتغتطٝع اجملتُعات 

ايزميكضاط١ٝ إراص٠ ٖشا ايٓظاع بطضٜك١ ع١ًُٝ 

يغًطات بفطٌ بٓا٤ امل٪عغات ايك١ٜٛ ٚفصٌ ا

ٚعٝار٠ ايكإْٛ ٚايعزاي١ ٚؽضان١ َٓع١َٛ 

اجملتُع املزْٞ ٚايصشاف١ اؿض٠ ٚا٫ْتدابات 

 ايعاري١ ٚايٓظ١ٜٗ ٚاملغا١ً٥ ايكطا١ٝ٥.

ُٜعز إْؾا٤ َ٪عغات َع١ٝٓ بغٝار٠ ايكإْٛ أَضا   ٚ

سٜٝٛا يطُإ تضعٝخ ا٭َٔ ايفٛصٟ ٚا٫عتكضاص 

اي٬طّ يبٓا٤ ايغ٬ّ، ٚتتغِ َ٪عغات ايعزاي١ 

ايك١ٜٛ، دٓبا إىل دٓب َع املٓع١َٛ ا١َٝٓ٫ 

ٚٚنا٫ت إْفاس ايكإْٛ اـاضع١ يًُغا٤ي١، 

ٚاييت ؼرتّ سكٛم اإلْغإ اسرتاَا نا٬َ، 

بايػ١ ٫عتعار٠ ايغ٬ّ ٚا٭َٔ يف فرت٠ َا  بأ١ُٖٝ

بعز ايٓظاع َباؽض٠، فٗٞ تتٝح تكزِٜ َضتهيب 

اؾضا٥ِ إىل ايعزاي١، ٚتؾذع اؿٌ ايغًُٞ 

يًٓظاعات ٚاعتعار٠ ايجك١ ٚايتُاعو ا٫دتُاعٞ 

ايكا٥ِ ع٢ً املغاٚا٠ يف اؿكٛم ٚايٛادبات، ٚتتغِ 

ت١٦ٝٗ تًو ا٭ٚضاع بٓفػ ايكزص َٔ ا٭١ُٖٝ يف 

اجملتُع١ٝ كٝل ايغ٬ّ ٚا٭َٔ، ٚايت١ُٝٓ ؼ

 املغتزا١َ.

َٔ ٖٓا ٚ٭١ُٖٝ عٝار٠ ايكإْٛ ٚايعزاي١ 

ٚا٫عتزاٍ يف كاطب١ ا٫فضار ٚاجملتُعات يبٓا٤ 

أصض١ٝ صاعد١ ٚق١ٜٛ يبٓا٤ ايغ٬ّ ٚا٫عتكضاص يف 

صبٛع ايٛطٔ ايعضام ايعظٜظ ٚساضض٠ اجملتُع 

يًُباؽض٠ بفتح قٓٛات ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ 

ا٫قتصار١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاييت ُتعز فكزاْٗا ٚ

ٚاُٖاهلا َٔ ا٭عباب امل١ُٗ ٚاملباؽض٠ أسٝاْا 

٫مضاف بٛص١ً ا٫فضار مٛ ا٫مضاف ٚتبين 

َٛاقف ايعٓف ٚايتؾزر ٚاإلصٖاب يف املطاف 

 ا٭خري،

Abstract: 

Conflict is often seen as something 

negative, but conflict is a natural 

part of our lives and when it is 

dealt with effectively it can give us 

opportunities to learn and manage , 

Conflict is the foundation of 
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democratic states and pluralistic 

democratic societies can thrive 

when individuals recognize , 

Societies and organizations have a 

range of views and can manage 

differences and differences 

fruitfully. Democratic societies can 

manage this conflict in a peaceful 

manner by building strong 

institutions, separation of powers, 

rule of law, justice, civil society 

system partnership, free press, fair 

and fair elections and judicial 

accountability . 

The establishment of rule of law 

institutions is vital to ensuring the 

immediate security and stability of 

peace-building and strong justice 

institutions , Together with the 

accountable security system and 

law enforcement agencies, which 

fully respect human rights , Is 

essential for the restoration of 

peace and security in the 

immediate post-conflict period. It 

allows the perpetrators of crimes to 

be brought to justice, promotes the 

peaceful resolution of disputes and 

reinforces confidence and social 

cohesion based on equal rights and 

duties. The creation of such 

situations is equally important in 

achieving peace and security and 

sustainable community 

development. 

And the importance of the rule of 

law, justice and moderation in 

addressing individuals and 

communities to build a solid and 

strong ground to build peace and 

stability in the country of dear Iraq 

and the present society to open the 

channels of social and economic 

development and social loss and 

neglect is one of the important and 

sometimes direct reasons for the 

deviation of the compass of 

individuals towards deviation and 

adopt positions of violence and 

extremism Terrorism is ultimately 

the last, We are honored to present 

to your distinguished conference 

the summary of the research 

entitled (Rule of Law, Justice and 

Moderation Our Path to Peace, 

Development and Stability) 
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 :املكز١َ

اسا قبًٓا إ رٚص ايزٚي١ ٖٛ تٓعِٝ ايصضاع 

ايغٝاعٞ، بؾهٌ تهٕٛ هلا ايكزص٠ ع٢ً اراص٠ ٖشا 

ايصضاع يتشافغ ع٢ً ٚدٛر اؾُاع١ َٔ خ٬ٍ 

ايتذزٜز املغتُض يطضٜكٗا يف ايٛدٛر فاْ٘ َٔ 

ايٛاضح إ ايزٚي١ ٫ تغتطٝع رعِ ٖشا ايزٚص ا٫ 

اسا ناْت متتًو عًط١ مبع٢ٓ ايه١ًُ ٚهب 

ٞ تفضض قٛاعز ايًعب١ إ تهٕٛ هلا عًٝٗا يه

طاق١ ٚق٠ٛ َغتك١ً اعين َغتك١ً عٔ ٚدٛر ق٠ٛ 

ا٫سظاب ٚهب إ تهٕٛ ا٫سظاب َضغ١ُ ع٢ً 

قبٍٛ عًط١ ايزٚي١، يٝػ فكط ايًعب ايشٟ 

ٜتٛد٘ طُٛساتٗا ٚامنا اٜطا ق٠ٛ ؼز َٔ 

طُٛسات ا٫سظاب ٖشا ٜعين إ َٔ ايطضٚصٟ إ 

يتطأَ ايشٟ تهٕٛ ايزٚي١ قارص٠ رٕٚ افغار ا

ٜٛسزٖا َع تٛد٘ مجاعٞ آخض، ٚإ ؽزّ املصاحل 

اـاص١ يهٌ اجملتُع، ٖٚشا ايتٓعري يف ايؾضٚط 

سات طبٝع١ َتٓٛع١ ٭ْٗا تتعًل بايرتب١ٝ 

ٚايتعًِٝ ٚاملعتكزات ايز١ٜٝٓ ٚامناط اؿٝا٠ 

ٚايب١ٝٓ ا٫قتصار١ٜ ٚميهٔ ايكٍٛ إ ؼككٗا 

مبذُٛعٗا ٜرتدِ يف اهار فتُع َتذاْػ 

ٚخطاب ٜتُتع بايعزاي١ ٚا٫عتزاٍ يف طضح 

ايكطاٜا ايٛط١ٝٓ بعٝزا عٔ ايتدٓزقات ايطا٥ف١ٝ 

اييت ُتبعز املصًش١ ايٛط١ٝٓ َٔ ؼكٝل أٖزافٗا 

ٚطُٛسات اجملتُع اإلْغاْٞ، اسرتاّ عٝار٠ 

ايكإْٛ ٚؼكٝل ايعزاي١ ٚضُاْات سكٛم 

ا٫ْغإ بهٌ ابعارٖا ٜطُٔ ا٫عتزاٍ يف اـطاب 

كٝل ايغ٬ّ ٚا٫عتكضاص ٚايت١ُٝٓ ٚايغًٛى ٚؼ

 يف ايعضام. ١اجملتُع١ٝ املغتزاَ

 

 

 أ٫ٚ: أ١ُٖٝ ايبشح

تأتٞ أ١ُٖٝ ايبشح ٚاملٓطك١ ايعضب١ٝ ٚايعضام 

ع٢ً ٚد٘ اـصٛص تتعضض اىل تػٝريات يف 

خاصطتٗا ايغٝاع١ٝ ٚا٫قتصار١ٜ ٚايجكاف١ٝ 

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚامل٪عغ١ٝ ٚتتعضض فتُعاتٗا 

عكًٞ ٚفهضٟ ْٚفغٞ يًكبٍٛ اىل غغٌٝ 

ٚايضضٛذ بؾت٢ ايٛعا٥ٌ ٚاإلصٖاب ٚايتطضف 

ٚايتهفري اىل إعار٠ صٓاع١ املٓطك١ ٚصعِ َعاملٗا 

نُا تضٜزٖا ايزٍٚ ايهرب٣ ٚاإلق١ًُٝٝ يتشكٝل 

أٖزافٗا املضع١َٛ باملظٜز َٔ ا٫عتٓظاف ايك٣ٛ 

 ايبؾض١ٜ ٚاملٛاصر ٚايهضا١َ اإلْغا١ْٝ.

 :ثاًْٝا: إؽهاي١ٝ ايبشح

ُٔ إؽهاي١ٝ ايبشح يف قاٚي١ إلعار٠ صٝاغ١ ته

اـطاب املٛد٘ ٚايغًٛى ٚاملغاص يًُذتُع 

ايعضاقٞ مٛ ا٫عتزاٍ ٚايعزاي١ بعز امضاف٘ عٔ 

املغاص ايٛطين ملا تعضض اىل ايتُظم ايكاعٞ يف 

ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ٚاإلْغا١ْٝ ٚا٫ْتُا٤ ايٛطين 

بك٠ٛ اسرتاّ عٝار٠ ايكإْٛ ٚضُاْات سكٛم 

غإ ٚؼكٝل ايعزاي١ يًٛصٍٛ اىل أصض١ٝ ا٫ْ

َؾرتن١ يتشكٝل ايغ٬ّ ٚا٫عتكضاص ٚايت١ُٝٓ 

 اجملتُع١ٝ املغتزا١َ.

 ثايجًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح:

إ قٌ ايبشح ايشٟ ٜعترب َٔ املٛضٛعات 

ايغاخ١ٓ ع٢ً ايغاس١ ايعضاق١ٝ ٚاملٓطك١ بضَتٗا 

أ٢ًَ عًٝٓا ضضٚص٠ ايبشح ٚاملٓاقؾ١ ٚايطضح َٔ 

َٔ املٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ يف ايبشح أٚد٘ كتًف١ 

ايتاصىٞ يإلؽاص٠ اىل بعض ا٫سزاخ ٚايٛصف١ٝ 

ملا سزثت يف اجملتُعات اإلْغا١ْٝ يف ايزٍٚ َٚا 

تعضض ا٫ْغإ َٔ قغا٠ٚ املؾٗز اىل داْب 
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َٓٗذ١ٝ ايتشًٌٝ ملا سزخ ٚاعبابٗا ٚايعضٚف 

احملٝط١ بٗا يضعِ َا ٜتٛدب إ تهٕٛ ايصٛص٠ يف 

ْصبٛا ايٝٗا مجٝعٓا َٔ  املغتكبٌ يتشكٝل َا

ؼكٝل ايغ٬ّ ٚا٫عتكضاص ٚايت١ُٝ ٚايضفا١ٖٝ 

 جملتُعاتٓا اإلْغا١ْٝ.

 صابعا: تكغِٝ ايبشح

ملتطًبات ؼكٝل ؽضٚط ايبشح املطًٛب قغُٓا 

قٌ ايبشح اىل ث٬ث١ َباسح ٚنٌ َبشح اىل 

َفّٗٛ ٚا١ُٖٝ  َطًبني يف املبشح ا٭ٍٚ عضضٓا

ٚيف املبشح  زاٍعٝار٠ ايكإْٛ ٚايعزاي١ ٚا٫عت

عٝار٠ ايكإْٛ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ ايجاْٞ ْاقؾٓا 

عٝار٠ يف املبشح ايجايح رصعٓا  اٚا٫عتكضاص أَ

 ايكإْٛ عٝار٠ ايكإْٛ ٚايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ

املغتزا١َ ٚأبعارٖا ٚخامت١ ايبشح َٔ 

 ا٫عتٓتادات ٚايتٛصٝات.

 ا٭ٍٚاملبشح 

 عٝار٠ ايكإْٛ ٚايعزاي١ ٚا٫عتزاٍ

مبهإ ٚمٔ بصزر اـٛض يف َٔ ا٭١ُٖٝ 

َغأي١ بايػ١ ا٭١ُٖٝ ٖٚٞ عٝار٠ ايكإْٛ 

ٚؼكٝل ايعزاي١ ٚخطاب ا٫عتزاٍ يف ايغًٛى 

إ ْغتُز عٝار٠ ايكإْٛ َٔ  قبٌ اـطاب

َصارصٖا املٛضٛع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ َٚٔ ثِ ْبشح 

فٝٗا َٛاقع ا٭ثض ٚايتأثري ٫عتعار٠ عٝار٠ 

شح يف عٝار٠ ايكإْٛ ٖٚٝب١ ايزٚي١ يف ايعضام، ْب

 ايعزاي١ ٚايعزاي١ ٚا٫عتزاٍ يف املطًبني ايتايٝني:

املطًب ا٭ٍٚ: عٝار٠ ايكإْٛ ٚؼكٝل صٚح 

 ايعزاي١ ٚسكٛم ا٫ْغإ

املطًب ايجاْٞ: خطاب ا٫عتزاٍ ؼكٝكا يغٝار٠ 

 ايكإْٛ

 

 

 املطًب ا٭ٍٚ

عٝار٠ ايكإْٛ ٚؼكٝل صٚح ايعزاي١ 

 ٚسكٛم ا٫ْغإ

 

ٜهٕٛ فٝ٘ مجٝع  َبزأ يًشٛن١ُعٝار٠ ايكإْٛ 

ا٭ؽداص ٚامل٪عغات ٚايهٝاْات، ايعا١َ 

ٚاـاص١، مبا يف سيو ايزٚي١ ساتٗا، َغ٪ٚيني 

أَاّ قٛاْني صارص٠ عًٓا، ٚتطبل ع٢ً اؾُٝع 

بايتغاٟٚ ٚوتهِ يف إطاصٖا إىل قطا٤ َغتكٌ، 

ٚتتفل َع ايكٛاعز ٚاملعاٜري ايزٚي١ٝ ؿكٛم 

زابري اإلْغإ. ٜٚكتطٞ ٖشا املبزأ نشيو اؽاس ت

يهفاي١ ا٫يتظاّ مببار٨ عٝار٠ ايكإْٛ، ٚاملغاٚا٠ 

أَاّ ايكإْٛ، ٚاملغا٤ي١ أَاّ ايكإْٛ، ٚايعزٍ يف 

تطبٝل ايكإْٛ، ٚايفصٌ بني ايغًطات، 

ٚاملؾاصن١ يف صٓع ايكضاص، ٚايٝكني ايكاْْٛٞ، 

ٚػٓب ايتعغف، ٚايؾفاف١ٝ اإلدضا١ٝ٥ 

 (1. )ٚايكا١ْْٝٛ

اييت ْارت بٗا ايجٛص٠ عٝار٠ ايكإْٛ َٔ املبار٨ ٚ

 ناف١،ايفضْغ١ٝ، ٚتتفاخض ايزٍٚ املتشطض٠ 

 املبزأ،بتبٓٝٗا هلشا  َٓٗا،٫عُٝا ايزميكضاط١ٝ 

بعض ، ٚنُا ٜضاٙ فكٗا٤ ايكإْٛ أعاؼ ايعزاي١

ايفكٗا٤ ٜغُْٛ٘ " َبزأ ايؾضع١ٝ أٚ املؾضٚع١ٝ " 

ٜٚكصزٕٚ ب٘ خطٛع املٛاطٓني ٚايزٚي١ بهاف١ 

اتٗا َٚٛظفٝٗا ناف١ عًطاتٗا َٚ٪عغاتٗا ٚإراص

رٕٚ  ايب٬ر،َٔ مجٝع املضاتب يًكإْٛ املطبل يف 

إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى اَتٝاط ٭ٟ أسز أٚ اعتجٓا٤ َٔ 

تطبٝل سهِ ايكإْٛ عًٝ٘ بغبب املٓصب أٚ ايزٜٔ 

أٟ بزٕٚ متٝٝظ َٔ خاصز  سيو،أٚ ايجض٠ٚ ٚغري 

ايٓص ايكاْْٛٞ سات٘ أٚ إٔ تعترب إصار٠  املغ٪ٍٚ 

ٜٚغُٝ٘ ايبعض " عٝار٠  ،ٕايهبري فٛم ايكاْٛ
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َٚٔ ، سهِ ايكإْٛ " نُضارف ملبزأ املؾضٚع١ٝ

َتابع١ ؽضٚح ايفكٗا٤ سٍٛ َبزأ املؾضٚع١ٝ لز 

أِْٗ صنظٚا ع٢ً تطبٝك٘ بصزر َضاقب١ 

تصضفات اإلراص٠ ٚايغًط١ ايتٓفٝش١ٜ ٚأدٗظ٠ 

 ،ايزٚي١ ناف١ ٚدعًٗا ؽطع ٭سهاّ ايكإْٛ

إْٛ " ٜتطضم بُٝٓا لز إٔ َبزأ " عٝار٠ سهِ ايك

عٛا٤ ػاٙ  أٜطا،إىل سكٛم ا٭فضار ٚاملٛاطٓني 

 ٚأدٗظتٗا،أٚ يف َٛاد١ٗ ايزٚي١  ايبعض،بعطِٗ 

ٖٓاى َٔ ايفكٗا٤ َٔ ٜض٣ إٔ َفّٗٛ  ٚيشيو

عٝار٠ سهِ ايكإْٛ أٚعع ٚأمشٌ ٚأرم يف 

 َبزأ ٜٚعترب، ١املؾضٚعٝايتعبري َٔ َفّٗٛ 

املؾضٚع١ٝ أٚ عٝار٠ ايكإْٛ ايطُإ اؿٟٝٛ 

غري أْ٘ ٫ ٚسضٜاتِٗ ٚا٭عاعٞ ؿكٛم ا٭فضار 

ٜهفٞ ايٓص يف ايزعاتري ٚايتؾضٜعات ع٢ً ٖشا 

إس ٜتعني إٔ تتشكل عٝار٠ ايكإْٛ ٚاقعا  املبزأ،

ٚإٕ عٝار٠ ايكإْٛ يٝغت ضُاْا َطًٛبا  ٚفع٬،

يهٓٗا ا٭عاؼ ايٛسٝز  فشغب،ؿض١ٜ ايفضر 

 (2). ايٛقتملؾضٚع١ٝ ايغًط١ يف ْفػ 

َٚننننٔ املعننننضٚف إٔ َبننننزأ عننننٝار٠ ايكننننإْٛ ٜعننننين    

إٔ ٜهنننننٕٛ ايكنننننإْٛ املؾنننننضع َنننننٔ قبنننننٌ ايغنننننًط١    

ٖنننٛ  َنننا،ايتؾنننضٜع١ٝ املدتصننن١ ٚايٓننناظِ يع٬قنننات  

ايٛادننننننب ايتطبٝننننننل عًٝٗننننننا ٚإٔ تعتننننننرب أسهنننننناّ     

ايكنننننننإْٛ املضدنننننننع ا٭ٍٚ ٚا٭خنننننننري يًبنننننننت يف أٟ 

خنننن٬ف أٚ َٛضننننٛع َننننٓعِ يف ايكننننإْٛ أٚ َعننننا  

رتاّ َنننٔ ننننٌ َنننٔ  ٖٚنننٛ َبنننزأ ٚادنننب ا٫سننن   فٝننن٘،

ايغنننننًطتني ايتٓفٝشٜننننن١ ٚايكطنننننا١ٝ٥، َٚنننننٔ قبنننننٌ 

ا٭فنننننضار أٜطنننننا، نُنننننا ٜؾنننننٌُ املبنننننزأ ايكنننننضاصات    

  .اأٜطنننننننننننننننننننن اإلراصٜنننننننننننننننننننن١
فننن سا ْعننننِ ايكنننإْٛ َٛضننننٛعا َعٝٓنننا عًنننن٢ مننننٛ    

َنننا، أٚ سنننزر أسهاَنننا خاصننن١ ملعاؾننن١ َغنننأي١ َنننٔ 

املغننننا٥ٌ ، ف ْنننن٘ ٫ هننننٛط تطبٝننننل أسهنننناّ أخننننض٣    

غنننري اينننيت سنننزرٖا ايكنننإْٛ، فننن٬ هنننٛط ا٫صػننناٍ  

عننننننٌ َننننننٔ خنننننناصز ايننننننٓص َننننننٔ سٟٚ ايغننننننًط١  

ايتٓفٝشٜننننن١، أٚ اؿهنننننِ بؾننننن٤ٞ غنننننري َٓصنننننٛص     

ا٭طننننضاف، عًٝنننن٘ يف ايكننننإْٛ ستنننن٢ يننننٛ قبننننٌ بنننن٘   

ٚا٫يتننننظاّ بأسهنننناّ ايكننننإْٛ ٜهننننٕٛ َرتتبننننا عًنننن٢    

مجٝننننننع ايغننننننًطات ٚاإلراصات ٚأدٗننننننظ٠ ايزٚينننننن١    

املهًفنننننننن١ بتطبٝكنننننننن٘ َٚضاعاتنننننننن٘ ٚيف َكننننننننزَتٗا 

  .ايغًط١ ايكطا١ٝ٥
 بايطضٚص٠،ٜٚٓتر عٔ َفّٗٛ عٝار٠ ايكإْٛ، 

سٝح ٜعترب مجٝع  ايكإْٛ،َبزأ املغاٚا٠ أَاّ 

ا اختًفت َُٗ ايكإْٛ،ايٓاؼ َتغاٜٚٔ أَاّ 

أرٜاِْٗ أٚ صفاتِٗ أٚ ٚظا٥فِٗ أٚ أٚضاعِٗ 

ايزٜٔ  ٚرٕٚ ايٓعض يًعضم أٚ ايًٕٛ أٚ ا٫دتُاع١ٝ،

غري سيو ٚخطٛع ايغًط١ ايتٓفٝش١ٜ ٚ اٚ املشٖب

أٜطا يًضقاب١ عٛا٤ َٔ قبٌ ايربملإ أٚ احمله١ُ 

 ا٫ؼار١ٜ ايعًٝا.

ُٜعاٌَ بهضا١َ ٚاسرتاّ  فهٌ إْغإ ي٘ اؿل يف إٔ 

ٚتًو ايهضا١َ ٖٚشا ا٫سرتاّ َتاسإ يٮفضار َٔ 

خ٬ٍ ايتُتع ظُٝع سكٛم اإلْغإ، ٚقُٝإ 

ٚايعُٛر ايفكضٟ يًشض١ٜ يف ، بغٝار٠ ايكإْٛ

ايعٝؿ بهضا١َ ٖٛ اإلطاص ايزٚيٞ ؿكٛم اإلْغإ، 

إىل داْب ايكإْٛ ايزٚيٞ اإلْغاْٞ، ٚايكإْٛ 

جٌ ايزٚيٞ اؾٓا٥ٞ ٚايكإْٛ ايزٚيٞ ي٬د٦ني. ٚمت

تًو ا٭دظا٤ ا٭عاع١ٝ يإلطاص ايتؾضٜعٞ 

فُٛعات ته١ًُٝٝ يًكإْٛ تتكاعِ ٖزفا 

َؾرتنا ٖٛ: محا١ٜ أصٚاح ٚصش١ ٚنضا١َ 

ا٭فضار. ٚعٝار٠ ايكإْٛ ٖٞ ايٛع١ًٝ يتعظٜظ 

ٚمحا١ٜ اإلطاص ايتؾضٜعٞ املؾرتى، ٚتٛفض ٖٝه٬ 

ؽطع َٔ خ٬ي٘ مماصع١ ايغًط١ يكٛاعز َتفل 

 ،١ ؾُٝع سكٛم اإلْغإعًٝٗا، تهفٌ اؿُاٜ
تغتًظّ عٝار٠ ايكإْٛ تٛافل ايعًُٝات ايكا١ْْٝٛ ٚ

ٚامل٪عغات ٚاملعاٜري املٛضٛع١ٝ َع سكٛم 

اإلْغإ، مبا فٝٗا املبار٨ ا٭عاع١ٝ يًُغاٚا٠ أَاّ 
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ايكإْٛ ٚاملغ٪ٚي١ٝ أَاّ ايكإْٛ ٚاإلْصاف يف 

اؿُا١ٜ ٚايزفاع عٔ اؿكٛم ٚئ تغٛر عٝار٠ 

تُعات إسا ت  تهٔ سكٛم ايكإْٛ راخٌ اجمل

اإلْغإ َؾُٛي١ باؿُا١ٜ، ٚايعهػ صشٝح، ف٬ 

ميهٔ محا١ٜ سكٛم اإلْغإ يف اجملتُعات بزٕٚ 

إٔ تهٕٛ عٝار٠ ايكإْٛ ق١ٜٛ. ٚعٝار٠ ايكإْٛ ٖٞ 

آي١ٝ إعُاٍ سكٛم اإلْغإ، ٚؼٛهلا َٔ فضر 

 (3)ٚاقع١. َبزأ إىل سكٝك١ 

 

 املطًب ايجاْٞ

يغٝار٠  خطاب ا٫عتزاٍ ؼكٝكا

 ايكإْٛ

عار٠ َا ػعٌ ايجكاف١ املتذاْغ١ يف َهْٛاتٗا 

ايضاق١ٝ ٚايٓا١َٝ َٔ قط١ٝ ا٫عتزاٍ إسز٣ 

ٚايكط١ٝ ٖٓا يٝػ فكط يف  ،َٛضٛعاتٗا امل١ُٗ

إٔ ا٫عتزاٍ ٜٓبع َٔ إرصاى ق١ُٝ ايتذاْػ يف 

سٝا٠ اجملتُعات ٚايزٍٚ، بٌ ٫ٕٚ أٟ خضٚز عًٝ٘ 

ٜٛاد٘ بايطضٚص٠ صرٚرا َتٓٛع١ ٚيهٓٗا تصب يف 

ْٗا١ٜ املطاف ضُٔ تكضٜض سزٚر ا٫عتزاٍ 

ٚقُٝت٘ بايٓغب١ يًفضر ٚاؾُاع١ ٚا٭١َ 

اص٠ ٭خض٣، ٖٚٞ ساي١ َتُٝظ٠ َٔ سط ،ٚايزٚي١

نُا أْٗا ؽتًف تاصىٝا. نٌ سيو ٜطع َٔ 

 ا٫عتزاٍ،دزٜز أ١ُٖٝ ؼزٜز املٛقف َٔ قط١ٝ 

ٚسيو ٫ٕ ا٫ٖتُاّ بٗا ٜعهػ يف ايٛاقع َغت٣ٛ 

بًٛغ ايٛعٞ ايٓعضٟ إرصاى ق١ُٝ ايبزا٥ٌ 

 ايعك١ْٝ٬ ٚاإلص٬س١ٝ يًزٚي١ ٚاجملتُع ٚايكِٝ.

ت مجٝعا فايتذاصب ايتاصى١ٝ يٮَِ ٚايجكافا

تربٖٔ ع٢ً إٔ نٌ اصتكا٤ يف َصاف املطًل 

ٜ٪رٟ بايطضٚص٠ إىل إرصاى ٚتضعٝخ قِٝ 

ٚيٝػ املكصٛر باملطًل ٖٓا ع٣ٛ  ،ا٫عتزاٍ

ايُٓاسز املج٢ً يف ٚعٞ ايجكاف١ عٔ اـري 

أٟ عٔ املهْٛات ايطضٚص١ٜ  ،ٚاؾُاٍ ٚاؿل

ا٫عتزاٍ خطاب إس يٝػ  ،يٛدٛر ايفضر ٚاؾُاع١

٣ٛ ايٓغب١ املج٢ً يٛدٛر َٔ سٝح اؾٖٛض ع

ْعاَا ٚاْتعاَا  أنجضٚيٝػ ٖٓاى أؽٝا٤  ،ايٓعاّ

َٔ اـري ٚاؾُاٍ ٚاؿل. فٗٛ ايجايٛخ ايشٟ 

تضتهظ ع١ًٝ قاعز٠ ايزٚي١ ٚاجملتُع ٚايضٚح. َٔ 

ا٫عتزاٍ خطاب ٖٓا يٝػ َصارف١ إٔ ٜهٕٛ 

َضافكا يًشض١ٜ َٚغاعٝٗا، نُا إٕ ايتذاصب 

نٌ اصتكا٤ يف  ايتاصى١ٝ عَُٛا تربٖٔ ع٢ً إٔ

َصاف اؿض١ٜ ٜ٪رٟ بايطضٚص٠ إىل ػشٜض 

ٚتٛعٝع قِٝ ا٫عتزاٍ يف ايغٝاع١ ٚاؿكٛم 

ٚب١ٝٓ ايزٚي١ ٚاجملتُع ٚايجكاف١. ٖٚٞ اؿص١ًٝ 

اييت ميهٔ ٚضعٗا يف ايفهض٠ ايكا١ً٥، بإ 

 (4)ا٭َجٌ. ا٫عتزاٍ ٖٛ فًغف١ ايٓعاّ 

ٚسكٝك١ ا٫عتزاٍ إؽهاي١ٝ نرب٣ تتآيف فٝٗا 

ايتذزٜز ٚاإلص٬ح ٚايبشح عٔ اؿكٝك١ َغا٥ٌ 

ٚقطاٜا ايتغاَح ٚا٫ْفتاح ٚايكإْٛ ٚايعزٍ 

ٚغريٖا َٔ ايكطاٜا، ٚسيو ٫ٕ ا٫عتزاٍ ٖٛ 

دٖٛض اؿكٝك١ ٚأعًٛب ٚدٛر ا٭ؽٝا٤ ٚمنٛسز 

ايٓعاّ ا٭فطٌ يًبؾض. ففٞ ساي١ ٚاقع ايعضام 

املعاصض، فإ ضعف ا٫عتزاٍ يف ايزٚي١ ٚاجملتُع 

تُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٜؾهٌ أسز ٚاؿضنات ا٫د

ا٭عباب اؾٖٛض١ٜ ايكا١ُ٥ ٚصا٤ ايتطضف ٚايػًٛ 

ٚاْتؾاص اي٬عك١ْٝ٬ مبدتًف أصٓافٗا 

ٚرصداتٗا، ٖٚٛ ايغبب ايكا٥ِ ٚصا٤ ضعف ايزٚي١ 

ٚاجملتُع املزْٞ ٚاْعزاّ ايزميكضاط١ٝ اؿكٝك١ٝ 

 . ٚؽضع١ٝ امل٪عغات

إٕ ايزٚي١ املز١ْٝ تضتهظ ع٢ً قٛاعز ايزعتٛص 

دب َٛاثٝل ايؾضان١ اجملتُع١ٝ يف إراص٠ مبٛ

ؽ٪ْٚٗا َا بني َٛاطٓٝٗا عرب آيٝات ْعاّ تأعٝػ 
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ا٭سظاب ٚأعًٛب ايتٓافػ ايغًُٞ بني بعطٗا 

ايبعض، ٚيٝػ ايصضاع ايعٓٝف بني ا٭غًب١ٝ 

ٚا٭قًٝات ٚبني ايطٛا٥ف ٚايكَٛٝات أٚ بني 

ا٭سظاب ايغٝاع١ٝ ايباصط٠ بٗزف ايكبض ع٢ً 

اصٖا، ٭ٕ ايزٚي١ مبذًُٗا ٖٞ ايغًط١ بػ١ٝ استه

دٗاط َ٪عغٞ ؼهُٝٞ ٜطُٔ اؿفاظ ع٢ً 

سكٛم مجٝع املٛاطٓني بايتغاٟٚ سغب ايهفا٠٤ 

ٚا٫عتشكام، َع  تٛفري ٖاَؿ ايضعا١ٜ اي٬ط١َ 

يبعض املٛاطٓني ايشٜٔ ٫ ميًهٕٛ َ٪٬ٖت 

متهِٓٗ َٔ ايعٌُ، ٭ْٗا رٚي١ ايؾعب ًَٚو 

ٞ إٔ صضف يًذُٝع رٕٚ اعتجٓا٤، ٖهشا ٜٓبػ

تهٕٛ ايزٚي١ عٓزَا تبزأ ْؾ٥ٛٗا ٚإعار٠ بٓا٥ٗا 

ْٚٗٛضٗا بٛاعط١ َٛاطٓٝٗا امل٪ًٖني عٝاعٝا 

ٚقاْْٛٝا، ِٖ فكط  هلِ اؿل يف بٓا٤ ٖٝهًٗا 

سغب ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ اؿزٜج١، أَا املٛاطٕٓٛ 

ايشٜٔ ٫ ميتًهٕٛ ايكزصات ايغٝاع١ٝ اي٬ط١َ 

 اييت ت٪ًِٖٗ يتغًِ املٓاصب ايضفٝع١ فٝٓشصض

رٚصِٖ يف تكزِٜ ايزعِ ايغٝاعٞ هلا اْط٬قا َٔ 

 ٚضع ا٭ؽٝا٤ يف َهاْٗا املٓاعب ػٓبا يًفٛض٢.

يًزٚي١ مبفَٗٛٗا اؿزٜح اصنإ تكّٛ عًٝٗا ٚ

ٚاعُز٠ تغتٓز عًٝٗا ٚايعُٛر ا٫عاؼ ٯ١ٜ رٚي١ 

ٖٛ اجملتُع ايشٟ بٛدٛرٙ تٛدز ايزٚي١، ٚاجملتُع 

ٜصٓع رٚي١ ْادش١ َٚغتكض٠، ٜٚ٪نز  ضرايٓا

تٛاطٕ اجملتُع خطاب اٌٖ ا٫ختصاص أ١ُٖٝ 

ٚاعتزاي٘ ٚابتعارٙ عٔ ايتطضف يف ايفهض 

ٚايغًٛى، ف٬ ٜصح باملٓطل ٚايٛاقع إ ٜهٕٛ 

ساٍ اجملتُع قصٛصا بني اـٓٛع ايتاّ ٚايعٓف 

املطًل مبع٢ٓ عٓزَا ٜػٝب ايغًٛى ايٛعطٞ 

اقطتني متاَا، عٛف ٜعٝؿ اجملتُع سايتني َتٓ

بهٌ  اؾا٥ضشانِ يًفأَا اـطٛع املطًل 

ٚ إ ٜهٕٛ أقضاصات٘ ٚاسهاَ٘ ايفضر١ٜ املغتبز٠، 

اجملتُع عٓٝفا بصٛص٠ َطًك١ يف صرٚر افعاي٘ 

ٖٚٓا تػٝب عٝار٠ ػاٙ ايعًِ ايٛاقع عًٝ٘ 

  (5).ايكإْٛ

فأٟ فتُع ٜتدش ٖشٜٔ ايغًٛنني ٜهٕٛ 

إ ٜغِٗ يف  خاعضا ملغتكبً٘ ٚاعتكضاصٙ ٫ٚ ميهٔ

تغتٓز ع٢ً عٝار٠ ايكإْٛ صٓاع١ رٚي١ َغتكض٠ 

مبع٢ٓ إ اجملتُع ٜٓبػٞ إ ٜتدش َٔ ا٫عتزاٍ 

ٚايتٛاطٕ طضٜكا يًشٝا٠، ٖٚشٙ ١َُٗ ايٓدب 

ايكابض يًغًط١ ٚاسا ؼكل سيو َع َضٚص 

ايظَٔ فإٔ اجملتُع ٜهٕٛ بشيو صاْع ا٫عتكضاص 

ٖشا ٖٚٛ احملفظ ع٢ً ايتػٝري ٚا٫بزاع ٚايتذزر ٚ

ٖٛ ايطضٜل ا٫َجٌ مٛ بٓا٤ ايزٚي١ املز١ْٝ 

 .املغتكض٠

ٚيهٔ عٓزَا تػٝب ساي١ ا٫عتزاٍ يف ايفهض  

 خاْعاٚايغًٛى اجملتُعٞ، ٜٚصبح اجملتُع 

ٚعٓٝفا بصٛص٠ َطًك١ فإٔ ٖشا املٓٗر ٫ ميهٔ إ 

ٜغِٗ يف بٓا٤ رٚي١ َغتكض٠ تغع٢ اىل ايتطٛص 

 ٚايتكزّ بٌ ٜ٪رٟ اىل فؾٌ ايزٚي١ ٚتضادع

َ٪عغاتٗا اجملتُع١ٝ ٚضعف بٓا٤ٖا ٚافتكاصٖا 

يًكزص٠ ع٢ً ايبٓا٤ اجملتُعٞ ايغًِٝ ٖٚشٙ ايٓتا٥ر 

ا٫عتزاٍ عٝار٠ ايكإْٛ ٚاْهاص ستُٞ يػٝاب  ٖٞ

 .اجملتُعٞ

 املبشح ايجاْٞ

عٝار٠ ايكإْٛ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ 

 ٚا٫عتكضاص

ٜكّٛ بزٚص أعاعٞ يف ايفكٗا٤ آصا٤  ايكإْٛ سغب

سفغ ؿ١ُ اجملتُع ٚاؿفاظ ع٢ً اعتكضاصٙ 

ٚمتاعه٘ عٔ طضٜل تٛفري ايعزاي١ ٚا٭َٔ 

ٚاؿض١ٜ، عرب ا٫يتظاّ بايٓعاّ ٚايكٛاعز اييت 

ٚيهٔ ٜبك٢ ٖشا  ،ايعًٝاايكا١ْْٝٛ تأَض بٗا ايغًط١ 

ايه٬ّ ع٢ً املغت٣ٛ ايٓعضٟ أَا ع٢ً املغت٣ٛ 

ا٭ٖزاف اييت ايعًُٞ ٌٖ وّكل ايكإْٛ تًو 
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ّٕ ايرتنٝب١ اييت ٜؾتٌُ  ٜتّٛخاٖا ٚاضعٛٙ، ٌٖٚ أ

أعػ قارص٠ ع٢ً ٚعًٝٗا ايكإْٛ َٔ قٛاعز 

ا٭ٖزاف. اإلداب١ فُٝا ْبشح عٔ ؼكٝل تًو 

عٝار٠ ايكإْٛ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ ٚا٫عتكضاص خ٬ٍ 

 املطًبني ايتايٝني:

 

 املطًب ا٭ٍٚ

 عٝار٠ ايكإْٛ ٚبٓا٤ ايغ٬ّ

 إ ٚا٫عتكضاص ٚا٫ْغذاّايغ٬ّ مبع٢ٓ ا٭َ

غٝاب ا٫ضطضابات ٚأعُاٍ ايُعٓف، ٚاؿضٚب، ٚ

اإلصٖاب، أٚ ايٓظاعات ايز١ٜٝٓ، أٚ ايطا٥ف١ٝ، أٚ ٚ

ٖٚٓا تهُٔ املعاري١ ٚع٢ً أٟ َغاص  املٓاطك١ٝ

 امٔ عا٥ضٕٚ ٚٚاقع اؿاٍ دًٞ آْا ٫ طيٓ

نٛض ايعٓف ٚايٓظاعات تأنٌ ا٭خطض 

 .ٚايٝابػ َٔ عُض ايٛطٔ ٚا٫ْغإ

 أ٫ٚ: َعٛقات ؼكٝل ايغ٬ّ

َٔ املعٛقات اييت ؼٍٛ رٕٚ ؼكٝل ا٭َٔ ٚ

ٚاييت بايتأنٝز ت٪ثض  املعاصضٚايغ٬ّ يف ايعات  

 عًبا ع٢ً ايغ٬ّ يف ايزٍٚ ٫ٕ ايغ٬ّ ايعاملٞ

 يف ايزٍٚ أعاعٗا:  ٜؾهٌ َع١ً يًغ٬ّ

 : ايصضاعات ايٓاؽ١٦ بني أقطاب ايعات 

يف متًو ايك٣ٛ ايُهرب٣ سّل ايٓكض 

فٗشٙ ايزٍٚ تكزّ  :فًػ ا٭َٔ

َصاؿٗا ع٢ً َصاحل أَٔ ايعات  

ع٢ً ايغ٬ّ يف ٚبايتايٞ  ٚاعتكضاصٙ

ايزٍٚ اييت ػضٟ فٝٗا ايعٓف ٚاؿضٚب 

ا١ًٖٝ٫ ٚاإلصٖاب نُا ػضٟ يف ايعضام 

ٚعٛصٜا ٚيٝبٝا ٚايُٝٔ ٚغريٖا ٖٚٞ 

أعاعا يعب١ ايزٍٚ ايهرب٣ بأٚصام ايزٍٚ 

ّ ٖٚزص اييت ػضٟ فٝٗا ْظٜف ايز

 .ا٭َٛاٍ ٚؽضٜب ايب٢ٓ ايتشت١ٝ

 ٜٞٓتر عٓٗا  :ايتعصب ايزٜين ٚايعضق

ايهجري َٔ ا٫ضطضابات ٚأعُاٍ ايعٓف، 

اييت تٛيز ايهضا١ٖٝ، ٚايتطضف، 

ٚايزٍٚ ايهرب٣ ٖٞ اييت ٚاإلصٖاب. 

خًكت ظاٖض٠ ايعٓف ايزٜين ٚايعضقٞ 

ٚاإلصٖاب يف ايزٍٚ اييت ناْت َغتكض٠ 

٠ ايك١ٜٛ يف بٗزف تفتٝت ايزٍٚ ايهبري

 املٓطك١ َجٌ ايعضام ٚعٛصٜا
  ٍٚأطُاع ايزٍٚ ايهرب٣: أطُاع ٖشٙ ايز

ٚصضاعٗا يًغٝطض٠ ع٢ً املصارص 

 ايطبٝع١ٝ ٚا٫قتصار١ٜ يًزٍٚ ايٓا١َٝ

ٖٚشٙ ظاٖض٠ د١ًٝ ملا تتعضض هلا 

َٓطك١ ايؾضم ا٭ٚعط ٚايزٍٚ ايعضب١ٝ 

بٗزف اعتٓظاف َٛاصرٖا ٚايغٝطض٠ ع٢ً 

ت٢ ا٭عايٝب َكزصاتٗا ٚابتظاطٖا بؾ

ٚايػاٜات َجٌ ايعضام ٚتضنٝا ٚاٜضإ 

 ٚرٍٚ اـًٝر ايعضبٞ
  اخت٬ٍ ايٓعاّ ا٫قتصارٟ ايعاملٞ: مما

ٜٓتر عٓ٘ ٚدٛر فتُعات فكري٠ دزًا 

ظاْب ٚدٛر فتُعات غ١ٝٓ، ٖٚشا 

ٚايتشَض ٜ٪رٟ إىل ساي١ َٔ اؿكز 

ْٚتٝذتٗا ايتفاٚت ايهبري بني رٍٚ 

ايٓا١َٝ ايؾُاٍ ٚاؾٓٛب ٚايزٍٚ 

 (6) )املتدًف١ (
 ايغ٬ّ ؼكٝل ثاْٝا: أصنإ 

يف خطِ َعٛقات ؼكٝل ايغ٬ّ يف ايعات  

ٚتأثرياتٗا ٚظ٬هلا ع٢ً ايزٍٚ ٚاجملتُعات 

ست٢ ٜتشكل ايغ٬ّ يف أٟ فتُع اإلْغا١ْٝ ٚ

هب إٔ تتٛفض  بكزص ميٓع تفتٝت ايزٍٚ

فُٛع١ َٔ ا٭صنإ اييت هلا ص١ً ٚثٝك١ 

 باإلراص٠ ايغٝاع١ٝ يًُذتُعات، َٚٓٗا: 
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 ٚاؿهِ  اإلراص٠ ايغ١ًُٝ يًتعزر١ٜ

إٕ اجملتُعات ايبؾض١ٜ تكّٛ  ايضؽٝز:

ع٢ً أعاؼ ايتعزر١ٜ ايز١ٜٝٓ ٚايجكاف١ٝ 

ٚايغٝاع١ٝ، فُٔ ايصعب ٚدٛر فتُع 

ٜتؾهٌ َٔ ِعضم ٚاسز أٚ ٜزٜٔ بزٜٔ 

ز، فٗشا ا٫َتظاز إَا إٔ ؼهُ٘ إراص٠ ٚاس

ع١ًُٝ ؼفغ سكٛم ا٭ق١ًٝ رٕٚ 

متٝٝظ، ٚب عطا٥ِٗ َغاس١ يًتعبري عٔ 

َعتكزاتِٗ يف أدٛا٤ َٔ ا٫سرتاّ 

ٚايتغاَح، ٚإَا إٔ ؼهُ٘ أْع١ُ ؽاف 

َٔ ايتٓٛع، ٚتعٌُ ع٢ً عشل اٯخض 

املدتًف ٚسضَاْ٘ َٔ سكٛق٘ ٚسضٜات٘ 

ب ٖٚشا َٔ ؽأْ٘ إٔ ٜ٪رٟ إىل سضٚ

أعاعٗا ايزٜٔ أٚ املشٖب أٚ ايعضم، ٜٓتر 

عٓٗا رَاص ايزٚي١ عٝاعًٝا ٚاقتصارًٜا 

ْٚؾ٤ٛ أدٝاٍ ق١ًُ بايهضا١ٖٝ اػاٙ 

٫ٕٚ اؿهِ اٯخض تغع٢ ي٬ْتكاّ رًَٚا، 

ٜعين ٚدٛر ْعاّ سهِ ٜكّٛ ايضؽٝز 

ع٢ً احملاعب١ َٚهافش١ ايفغار، َٔ 

 خ٬ٍ َ٪عغات ايزٚي١ نُذًػ

ْٞ ٚايصشاف١ نُا ٚاجملتُع املز ايٓٛاب

ٜعين متهني ا٭فضار ٚصفع َغت٣ٛ 

ٚعِٝٗ ٚقزصاتِٗ، بتٛفري اـزَات 

ايتع١ًُٝٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايصش١ٝ ٚفضص 

ايعٌُ ٚغريٖا، ٚتؾذٝعِٗ ع٢ً 

 املؾاصن١ يف ايعٌُ ايعاّ.
 ْٕٛٚسيو َٔ خ٬ٍ  :ا٫ستهاّ إىل ايكا

تأنٝز فُٛع١ َٔ ا٭عاعٝات اييت 

ؼكل املغاٚا٠ ٚايعزاي١ بني ا٭فضار، 

باعتباص إٔ ا٭فضار َتغإٚٚ أَاّ ايكإْٛ 

رٕٚ متٝٝظ بِٝٓٗ يف ايًٕٛ أٚ اؾٓػ أٚ 

ايزٜٔ أٚ ايعضم، ف ٕ ايكإْٛ هب إٔ 

ٜطبل ع٢ً اؾُٝع بػض ايٓعض عٔ 

ا٫ْتُا٤ات ايز١ٜٝٓ ٚايغٝاع١ٝ 

اف١ٝ، ٚإتاس١ اجملاٍ يًفضر يًذ٤ٛ ٚاؾػض

إىل احملانِ رٕٚ تهًٝف٘ أعبا٤ تفٛم 

طاقت٘، نُا ٜتِ تطبٝل ا٭سهاّ 

ايصارص٠ عٔ احملانِ عظّ ٚرٕٚ 

ٚيف ساي١ غٝاب أسز ٖشٙ  ،اعتجٓا٤ات

ا٭عاعٝات يف ايزٚي١ ف ْ٘ عٝعٗض ا٭ثض 

 .ٚاضشًا ع٢ً ايغ٬ّ اجملتُعٞ

ٕٛ، ع٢ً َٚٔ ؽإٔ ايتٓفٝش ايكٟٛ يغٝار٠ ايكاْ

، إٔ ٜغاعز يف َٓع سكٛم اإلْغإ مٛ وُٞ

ٚؽفٝف اؾضا٥ِ ٚايٓظاعات ايعٓٝف١ َٔ خ٬ٍ 

تٛفري عًُٝات َؾضٚع١ يتغ١ٜٛ املعات ، ٚإطاي١ 

ُٜعز إْؾا٤  ىل اؾضمي١ ٚايعٓف.أعباب ايًذ٤ٛ ا ٚ

َ٪عغات َع١ٝٓ بغٝار٠ ايكإْٛ أَضا سٜٝٛا 

يطُإ تضعٝخ ا٭َٔ ايفٛصٟ ٚا٫عتكضاص اي٬طّ 

َ٪عغات ايعزاي١  ٚتتغِ ،يبٓا٤ ايغ٬ّ

ٚاإلص٬سٝات ايك١ٜٛ، دٓبا إىل دٓب َع 

اـاضع يًُغا٤ي١،  ْفاس ايكإْٛاىل ايؾضط١ 

ٚاييت ؼرتّ سكٛم اإلْغإ اسرتاَا نا٬َ، 

بأ١ُٖٝ بايػ١ ٫عتعار٠ ايغ٬ّ ٚا٭َٔ يف فرت٠ َا 

فٗٞ تتٝح تكزِٜ َضتهيب  ،بعز ايٓظاع َباؽض٠

اؾضا٥ِ إىل ايعزاي١، ٚتؾذع اؿٌ ايغًُٞ 

يًٓظاعات ٚاعتعار٠ ايجك١ ٚايتُاعو ا٫دتُاعٞ 

ٚتتغِ ٚايٛادبات،  ايكا٥ِ ع٢ً املغاٚا٠ يف اؿكٛم

ت١٦ٝٗ تًو ا٭ٚضاع بٓفػ ايكزص َٔ ا٭١ُٖٝ يف 

 .ؼكٝل ايغ٬ّ ٚا٭َٔ
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 املطًب ايجاْٞ

اّ عٝار٠ ا٫عتكضاص اجملتُعٞ ٚاسرت

 ايكإْٛ

 

إٕ َغ٪ٚي١ٝ تطبٝل ٚإْفاس عٝار٠ ايكإْٛ 

 مبغاٚا٠ ٚعزاي١ ْٚظا١ٖ تكع ع٢ً عاتل ايزٚي١

ٚيهٔ يف ايٛقت  يطُإ ا٫عتكضاص اجملتُعٞ،

ْفغ٘ ٜتشٌُ نٌ َٛاطٔ َغ٪ٚي١ٝ مماصع١ 

إٕ ، ٚٚتضعٝخ عٝار٠ ايكإْٛ يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ

ٚاملغاٚا٠ َبزأ عٝار٠ ايكإْٛ دا٤ يٝشكل ايعزاي١ 

ٚايؾفاف١ٝ ٚاملغا٤ي١ ع٢ً مجٝع َ٪عغات ايزٚي١ 

ٚبايتايٞ تعظٜظ ا٫عتكضاص  ٚأفضارٖا رٕٚ اعتجٓا٤

يشا أصبح َٔ ايطضٚصٟ ٚضع  اجملتُعٞ،

اعرتاتٝذ١ٝ ٚاضش١ يًغٓٛات ايكار١َ تعٌُ ع٢ً 

صٝا١ْ ٚتطٜٛض َضفل ايكطا٤ ٚعا٥ض ا٭دٗظ٠ 

١ٝ املغاْز٠ ي٘، ٚتغاِٖ يف تعظٜظ ايب١٦ٝ ايكطا٥

ايفاع١ً ٚايٓظ١ٜٗ، ٚت١٦ٝٗ ب١ٝٓ َ٪عغ١ٝ عصض١ٜ 

تًٝل بايكطا٤، ٚتٛفري نٛارص خبري٠ 

َٚتدصص١، ٚتطٜٛض عٝاعات ٚتؾضٜعات 

يتغضٜع ع١ًُٝ ايتكاضٞ ٚتٝغريٖا ٚا٫صتكا٤ بٗا. 

نُا هب ايعٌُ ع٢ً تضعٝخ ثكاف١ ايٓظا١ٖ يف 

اؾٗاط ايكطا٥ٞ يف َضاسً٘ ناف١ ٚتفعٌٝ 

٫ٚ بز َٔ تطٜٛض َز١ْٚ ايغًٛى ايكطا٥ٞ; 

ٚؼزٜح َعاٜري تعتُز اؾزاص٠ ٚايهفا٠٤ يف 

تعٝني ايكطا٠ ْٚكًِٗ ٚتضفٝعِٗ مبا وكل 

ايعزاي١ ٚايؾفاف١ٝ. َٚٔ ايطضٚصٟ مبهإ تعظٜظ 

قزصات ايكطا٠ ٚإنغابِٗ املٗاصات ايطضٚص١ٜ 

إلصزاص ا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥ ايعاري١ ٚايٓظ١ٜٗ; 

نُا ٚهب تطٜٛض ٚؼزٜح ٚمتهني أدٗظ٠ 

ضقاب١ ٚايتفتٝؿ ايكطا٥ٞ يتهٕٛ تكاصٜض اي

ايتفتٝؿ أرا٠ قٝاؼ سكٝك١ٝ ٚٚاقع١ٝ ٭را٤ 

  (7)ٚعًٛن٘. ايكاضٞ 

ُٜعز ؼكٝل ا٭َٔ ا٫دتُاعٞ ٚاعتكضاصٙ أسز  ٚ

أِٖ صنا٥ظ ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ ٫ٚ ميهٔ ؼكٝل 

ايت١ُٝٓ رٕٚ ؼصني ٚمحا١ٜ اجملتُعات ٭َٓٗا 

١ٝ إ ا٫دتُاعٞ، ٫ٚ ميهٔ يًت١ُٝٓ ا٫دتُاع

ؼكل ا٫ّ يف َٓاذ اعتكضاص ادتُاعٞ ٚعٝاعٞ، 

فٗشا ا٫عتكضاص ٖٛ أعاؼ ايت١ُٝٓ ٚقاعزتٗا 

ايض٥ٝغ١، ٚإ اهلزف اؿكٝكٞ يًت١ُٝٓ هب إ 

ٜهٕٛ خًل ب١٦ٝ آ١َٓ يًٓاؼ، ي٬عتُتاع باؿٝا٠ 

يف كتًف فا٫ت اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ 

ٚايصش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايٓفغ١ٝ 

١، َٚٓٗا سكٛم ا٫ْغإ ٚا٫َٔ ٚا٫قتصارٜ

 ا٫دتُاعٞ ٚاعتكضاصٙ.

ٚقز عضض بضْاَر ا٭َِ املتشز٠ َٓش عٓٛات 

اجملتُعٞ  ٞعبع١ أبعار ١َُٗ يٮَٔ اإلْغاْ

تتٓاٍٚ اؾٛاْب ا٫قتصار١ٜ ٚايػشا١ٝ٥ ٚايصش١ٝ 

ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايؾدص١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، 

يشٟ ٚا٭َٔ اإلْغاْٞ ٖٛ ايعاٌَ اؾٖٛضٟ ا

وفغ ايٛدٛر اإلْغاْٞ ٚميٓش٘ َها١ْ يف اؿٝا٠ 

بهضا١َ، ٜٚكصز ب٘ تٛفض ساي١ َٔ ايؾعٛص 

با٭َإ يز٣ ايغهإ يف نٌ فاٍ َٔ اجملا٫ت 

اإلْغا١ْٝ، مبا يف سيو ايغ٬ّ املزْٞ، ٚايب١٦ٝ 

اٯ١َٓ املط١ُْٛ، ٚايغ٬ّ ايؾدصٞ، ٚايجك١ يف 

َٔ املغتكبٌ، ٚسض١ٜ ا٫ختٝاص ٚايتصضف، ٖٚٛ ا٭

ايكا٥ِ ع٢ً اؿض١ٜ ٚايزميكضاط١ٝ ٚاملؾاصن١، 

ٚاسرتاّ سكٛم ا٫ْغإ نُا اقضتٗا املٛاثٝل 

ايزٚي١ٝ، ٜٚغتُز ا٭َٔ اإلْغاْٞ قٛت٘ ٚثبات٘ َٔ 

ا٫عتٓار اىل قبٍٛ فتُعٞ عضٜض ٚعرب 

َ٪عغات ٚآيٝات َغتكض٠ قارص٠ ع٢ً اسرتاّ  

  (.8سكٛم املٛاطٓني.)
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 ٫عتكضاص اجملتُع  ايكإْٛعٝار٠  أ١ُٖٝ

 تهُٔ مبا ًٜٞ:

سفغ ا٫عتكضاص يف اجملتُع، ٚمحاٜت٘  .1

َٔ ساي١ ايفٛض٢ اييت قز ؼزخ 

ْتٝذ١ يتصّضفات بعض ا٭فضار 

ايعؾٛا١ٝ٥ غري املطبٛط١، ٚاييت ٫ 

ُتضاعٞ إ٫ املصاحل ايؾدص١ٝ بػّض 

ايّٓعض عٔ َز٣ تطّضص اٯخضٜٔ. يف 

ُّاّ  ّٕ ايكإْٛ ٖٛ ص ٖشا ايغٝام، ف 

إ ؿفغ سٝٛات ايٓاؼ، ا٭َ

 ٚأعضاضِٗ، ٚأَٛاهلِ، ٚممتًهاتِٗ. 
تٛفري ايب١٦ٝ املٓاعب١ يًكٝاّ با٭ْؾط١  .2

ا٫قتصار١ٜ، ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚايجكاف١ٝ، 

ٚايغٝاس١ٝ املدتًف١، ٚاييت ُتعترب 

رصدات ع٢ً عًِ ْٗط١ اجملتُعات، 

ٚاصتكا٥ٗا. فّض ايٓظاعات اييت قز 

، أٚ ؼزخ بني ا٭فضار، أٚ بني امل٪عغات

بني ا٭فضار ٚامل٪عغات، ٚبطضٜك١ 

 ؼفغ سكٛم اؾُٝع، ٫ٚ ُتطّٝعٗا. 
تٓعِٝ ايؾ٪ٕٚ اؿٝات١ٝ املدتًف١  .3

يٮفضار، ٚتٓعِٝ عًُٝيت ٌْٝ اؿكٛم، 

 ٚتأر١ٜ ايٛادبات. 
اؿفاظ ع٢ً املُتًهات ايعا١َ،  .4

١ُّ َٔ ايطٝاع، ٚايغضق١،  ٚايجضٚات املٗ

ٚايٓٗب، ٚأْٛاع ا٫عتزا٤ات املدتًف١، 

اييت قز تٓتر عٔ ع٤ٛ تصضف بعض ٚ

 أفضار اجملتُع. 
  ايكإْٛ يف اجملتُع عٝار٠ تطبٝل 

ٚع٢ً ايصعٝز ايٛطين، ُتعز عٝار٠ ايكإْٛ أَضا 

ضضٚصٜا يت١٦ٝٗ ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ يتٛفري ُعبٌ ايعٝؿ 

ٚغايبا َا ٜٓبع  ،املغتزا١َ ٚايكطا٤ ع٢ً ايفكض

 ،ايفكض َٔ عزّ ايتُهني ٚاإلقصا٤ ٚايتُٝٝظ

ٝار٠ ايكإْٛ ايت١ُٝٓ َٔ خ٬ٍ تعظٜظ ٚتعظط ع

ّٕ تطبٝل ايكإْٛ يف ٚ أصٛات ا٭فضار ٚاجملتُعات إ

ّٟ فتُع ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ اؾٗات املدتّص١  أ

ٌّ  أبضط َا  اييت متتًو ايص٬سٝات يشيو، ٚيع

هب َضاعات٘ عٓز تطبٝل ايكٛاْني املدتًف١ إٔ 

ٜهٕٛ ٖشا ايتطبٝل بايتغاٟٚ; عٝح ٜهٕٛ مجٝع 

يف اجملتُع خاضعني يًُغا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ، ا٭فضار 

ٚيًعكٛبات إٕ صزصت عِٓٗ إعا٠٤ َا، أَا إٕ 

ٚدزت ف١٦ َا فٛم ايكإْٛ، فٗشا ىًل 

ا٫ضطضابات، ٚتٓاَٞ ساي١ ايفٛض٢ اييت َٔ 

ؽأْٗا إعاق١ عري اؿٝا٠ بايؾهٌ ا٭َجٌ، ٖشا عزا 

عٔ تطٝٝع اؿكٛم، ٚخًل ْفٛؼ َضٜط١، 

ا بأٜزٜٗا، ٫ٚ تأب٘ َتٓاطع١، تغع٢ يٌٓٝ سكٛقٗ

 .بأٟ ؽ٤ٞ آخض

أعُز٠ ا٫عتزاٍ يف اـطاب ٚايغ٬ّ 

 .ايعاملٞ ٚيف ايعضام
إع٬ٕ اعرتاتٝذ١ٝ ثابت١ بإٔ ايعٓف  .1

ٚايكتٌ ٚاؿضٚب ٜتٓافٝإ َع صٚح 

اييت ٚيزْا َٔ  َٚع اإلْغا١ْٝا٭رٜإ 

ا٭فضار  ٚاؿب بنيدًٗا " املٛر٠ أ

٭ْ٘ ٜٛدز فٝٓا  ٚايؾعٛب "ٚاؾُاعات 

 ٖٚٛ اإلسغاؼميٝظْا عٔ غريْا  ؽ٤ٞ

 .ٚايطُري

تضب١ٝ ايٓاؼ ع٢ً ا٫سرتاّ املتبارٍ  .2

ٚاملٛر٠ يًذُٝع، سٝح تتٛاصٌ ايؾعٛب 

ٚا٭رٜإ املتٓٛع١  ٚا٭عضام ٚايجكافات

 .إىل ايعٝؿ ًَعا بغ٬ّ ٚتطأَ ٚأَإ
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تؾذٝع ثكاف١ اؿٛاص بني مجٝع  .3

رار ايفِٗ ، سٝح ٜظٚاملشاٖب ا٭رٜإ

املتبارٍ، ٚتتعظَّط ايجك١ املؾرتن١ بني 

ا٭فضار ٚايؾعٛب، ٭ٕ ٖشٙ ٖٞ 

 .ايؾضٚط ا٭عاع١ٝ يًغ٬ّ اؿكٝكٞ

ِّ نا٥ٔ بؾضٟ  .4 ايزفاع عٔ سلِّ ن

بايعٝؿ بهضا١َ ٚفًكا هلٜٛت٘ ايجكاف١ٝ 

ٚايتُتع عض١ٜ إْؾا٤ عا١ً٥ خاص١ ب٘ 

  .ٚايٛادباتتٓعِ بهاف١ اؿكٛم 
اؿٛاص ايصضٜح ٚاهلار٨، غري   .5

َعتربٜٔ إٔ َا ٜفضِّقٓا َٔ اخت٬فات 

ميهٔ ادتٝاطٖا ٚؽطِّٝٗا،  ٚسٛادظ ٫

بٌ اعتباص إٔ تٓٛعٓا ٚاخت٬فٓا عٔ 

اٯخضٜٔ ميهٔ إٔ ٜصبح َٓاعبا يًفِٗ 

  املتبارٍ ٚيًفا٥ز٠ املؾرتن١ يًذُٝع
إٔ ْػفض يبعطٓا بعًطا أخطا٤ املاضٞ  .6

املغبَّك١، ًْٚتظّ ٚاؿاضض ٚأسهاَ٘ 

ببشٍ ٚرعِ اؾٗٛر املؾرتن١ يًتػًب 

ع٢ً ا٭ْا١ْٝ ٚايهضا١ٖٝ ٚايعٓف، 

َتعُِّني َٔ املاضٞ بإٔ ايغ٬ّ بزٕٚ 

ًَا سكٝكًّا  .ايعزٍ يٝػ ع٬
ايٛقٛف إىل داْب املتأيُِّني ٚايشٜٔ  .7

ٜتعضضٕٛ يًب٪ؼ ٚاإلُٖاٍ، ًْٚتظّ 

بإٔ ْهٕٛ صًٛتا يَّشٜٔ ٫ صٛت هلِ، 

ًّا يتدطِّٞ ٖشٙ اؿا٫ت عاًَني عًُ

ايبا٥غ١، َٚكتٓعني بإٔ اإلْغإ ٫ 

 .ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ععًٝزا ٚسزٙ

تبِّٞ صضخ١ ايشٜٔ ٫ ٜضضدٕٛ  .8

 ِّ يًعٓف ٚايؾض، ًْٚتظّ باملغا١ُٖ، به

قٛاْا ٚدٗزْا ٚٚقتٓا، يف إعطا٤ ايبؾض١ٜ 

َّ أعباب ا٭ٌَ   ٚا٭َإ ٚايعزٍن

 .ايعٝؿ ايهضِٜ ٚاؿل يفٚايغ٬ّ 
ِّ َبارص٠ تعظِّط ايصزاق١  .9 تؾذٝع ن

 .ٚايتعإٚ بني ايؾعٛب
يني عٔ َصا٥ض ا٭َِ ٪ٚسحِّ املغ .11

ٚايؾعٛب، َٔ سهاّ ٚص٩عا٤ رٍٚ، ع٢ً 

ِّ اؾٗٛر املُه١ٓ يبٓا٤ عات   بشٍ ن

 ٚاحملب١ ٜٚٓعِٜغٛرٙ ايتطأَ 

ٚاملغاٚا٠ بايغ٬ّ املبين ع٢ً ايعزٍ 

  (9)املتبارٍ بني اؾُٝع ٚا٫سرتاّ
 

 املبشح ايجايح

 عٝار٠ ايكإْٛ ٚايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ

 املغتزا١َ ٚأبعارٖا

عٝار٠ ايكإْٛ تتصٌ بايع٬قات َٔ امل٪نز إ 

بني اؿه١َٛ ٚايهٝاْات ا٫دتُاع١ٝ اـاص١ َٔ 

ا٭ؽداص ايطبٝعٝني ٚا٫عتباصٜني ٖٚشا ا٫َض 

٭ٕ ٖٓاى َٔ وادر بإٔ  ٚدب ايتأنٝز عًٝ٘

َٔ مماصع١  َع١ٝٓ سصضا عٝار٠ ايكإْٛ

( ، ٚيف ايٛقت ْفغ٘ ٜٓبػٞ 11)اؿه١َٛ يغًطتٗا

إ ٫ ٜهٕٛ اهلزف ايٛسٝز يزٚي١ َا ٖٛ ضُإ 

ايكإْٛ ٚايٓعاّ، ٫ٚ ؽ٤ٞ غري سيو ٚايٛاقع إ 

ا٫صتباط ايٛثٝل بني عٝار٠ ايكإْٛ ٚاسرتاّ 

سكٛم ا٫ْغإ ٜعين إ ايزٚي١ هب إ ت٪رٟ 

عٝار٠ بعض املٗاّ ا٫دتُاع١ٝ ٜٚعين ٖشا إ 

ايكإْٛ تغتًظّ قٝاّ ايزٚي١ بغٔ قٛاْني تتعًل 

بايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٚتٓعِٝ ٖشٙ ايع٬قات، 

مبا يف سيو يف املٝزإ ا٫قتصارٟ ٚيبشح ايع٬ق١ 

بني َبزأ عٝار٠ ايكإْٛ ٚآيٝاتٗا ٚبني قٝاّ 
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ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ املغتزا١َ ْٓاقؿ تًو ايع٬ق١ 

 يٝني:ٚابعارٖا َٔ خ٬ٍ املطًبني ايتا

 

 

املطًب ا٭ٍٚ: َفّٗٛ ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ 

 املغتزا١َ ٚأبعارٖا

عٝار٠ ايكإْٛ صنٝظ٠ يتشكٝل املطًب ايجاْٞ: 

 ايت١ُٝٓ املغتزا١َ

 املطًب ا٭ٍٚ

َفّٗٛ ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ املغتزا١َ 

 ٚأبعارٖا

ايت١ُٝٓ املغتزا١َ ٖٞ ع١ًُٝ تطٜٛض ا٭صض 

ايتذاص١ٜ ٚاملزٕ ٚاجملتُعات، ٚنشيو ا٭عُاٍ 

بؾضط إٔ تًيب استٝادات اؿاضض بزٕٚ املغاؼ 

ٖٞ ، ٚبكزص٠ ا٭دٝاٍ ايكار١َ ع٢ً تًب١ٝ ساداتٗا

إراص٠ ٚمحا١ٜ قاعز٠ املٛاصر ايطبٝع١ٝ ٚتٛدٝ٘ 

ايتػري ايتكين ٚامل٪عغٞ بطضٜك١ تطُٔ ؼكٝل 

ٚاعتُضاص إصضا٤ اؿادات ايبؾض١ٜ يٮدٝاٍ 

يف ايٛاقع  ايت١ُٝٓ املغتزا١َٚ اؿاي١ٝ ٚاملغتكب١ًٝ

َفّٗٛ ؽاٌَ ٜضتبط باعتُضاص١ٜ اؾٛاْب >ٖٞ 

ا٫قتصار١ٜ، ٚا٫دتُاع١ٝ ٚامل٪عغ١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ 

ُٔ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ ”يًُذتُع ، سٝح ُتُّه

اجملتُع ٚأفضارٙ َٚ٪عغات٘ َٔ تًب١ٝ 

استٝاداتِٗ ٚايتعبري عٔ ٚدٛرِٖ ايفعًٞ يف 

ايٛقت اؿايٞ َع سفغ ايتٓٛع ٚايعٌُ ع٢ً 

ٚاعتزا١َ ايع٬قات اإلهاب١ٝ بني اعتُضاص١ٜ 

ايٓعاّ ايبؾضٟ ٚايٓعاّ اؿٟٝٛ ست٢ ٫ ٜتِ 

اؾٛص ع٢ً سكٛم ا٭دٝاٍ ايكار١َ يف ايعٝؿ 

. ٚيًت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ ابعار هلا عٝا٠ نضمي١

ع٬ق١ يطُاْات ا٭َٔ ٚا٭َإ يٮدٝاٍ ايكار١َ 

 ٚتًو ا٫بعار تأخش ايصٛص ايتاي١ٝ:

 

 

 أ٫ٚ: ايبعز ايب٦ٝٞ:

تٗزف ايت١ُٝٓ املغتزا١َ إىل ؼكٝل ايعزٜز َٔ 

 :ا٭ٖزاف ايب١ٝ٦ٝ، ٚتتُجٌ فُٝا ًٜٞ

  ،ا٫عتدزاّ ايضؽٝز يًُٛاصر ايٓاضب١

مبع٢ٓ سفغ ا٭صٍٛ ايطبٝع١ٝ عٝح 

ْرتى يٮدٝاٍ ايكار١َ ب١٦ٝ مماث١ً 

ّْ٘ ٫ تٛدز بزا٥ٌ يتًو املٛاصر  سٝح أ

 .ايٓاضب١

  ضضٚص٠ ايتشزٜز ايزقٝل يًه١ُٝ اييت

ػٞ اعتدزاَٗا َٔ نٌ َٛصر َٔ ٜٓب

املٛاصر ايٓاضب١، ٜٚعتُز سيو ع٢ً 

ؼزٜز قُٝتٗا ا٫قتصار١ٜ اؿكٝك١ٝ، 

ٚؼزٜز ععض َٓاعب هلا بٓا٤ً ع٢ً تًو 

 .ايك١ُٝ

  ايتٛفٝل بني ايت١ُٝٓ ا٫قتصار١ٜ

ٚاحملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ َع َضاعا٠ سكٛم 

ا٭دٝاٍ ايكار١َ يف املٛاصر ايطبٝع١ٝ 

 .خاص١ ايٓاضب١ َٓٗا

 :ايُبعز ا٫قتصارٟثاْٝا: 
تٗزف ايت١ُٝٓ املغتزا١َ بايٓغب١ يًبًزإ ايػ١ٝٓ 

إىل إدضا٤ ؽفٝطات َتٛاص١ً يف باملٛاصر 

َغتٜٛات اعت٬ٗى ايطاق١ ٚاملٛاصر ايطبٝع١ٝ 
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ٚاييت تصٌ إىل أضعاف أضعافٗا يف ايزٍٚ ايػ١ٝٓ 

 .َكاص١ْ بايزٍٚ ايفكري٠
 :ايُبعز ا٫دتُاعٞثايجًا: 

 ّٕ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ تتطُٔ ت١ُٝٓ إ

بؾض١ٜ تٗزف إىل ؼغني َغت٣ٛ ايضعا١ٜ 

ايصش١ٝ ٚايتعًِٝ، فط٬ً عٔ عٓصض املؾاصن١ 

 ّٕ سُٝح ت٪ّنز تعضٜفات ايت١ُٝٓ املغتزا١َ ع٢ً أ

ايت١ُٝٓ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ باملؾاصن١ عٝح ٜؾاصى 

ايٓاؼ يف صٓع ايكضاصات ايت١ُٜٛٓ اييت ت٪ثض يف 

ايت١ُٝٓ  ؾهٌ اإلْغإ قٛصسٝاتِٗ، سٝح ٜ

ًعزاي١ ٚاإلْصاف ياهلاّ  املغتزا١َ، ٚايعٓصض

 :ٚاملغاٚا٠، ٖٚٓاى ْٛعإ َٔ اإلْصاف ُٖا

  إْصاف ا٭دٝاٍ املكب١ً ٚاييت هب أخش

َصاؿٗا يف ا٫عتباص ٚفكًا يتعضٜفات 

 .ايت١ُٝٓ املغتزا١َ
   ٕٛٚايٓٛع ايجاْٞ ٖٛ إْصاف َٔ ٜعٝؾ

ايّٝٛ َٔ ايبؾض ٫ٚ هزٕٚ فضصا 

َتغا١ٜٚ َع غريِٖ يف اؿصٍٛ ع٢ً 

املٛاصر ايطبٝع١ٝ ٚاـزَات 

 (11)ا٫دتُاع١ٝ. 

 :ايُبعز ايتهٓٛيٛدٞثايجا: 

تغتٗزُف ايت١ُٝٓ املغتزا١َ ؼكٝل ؼ٫ًٛ عضٜعًا 

يف ايكاعز٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ يًُذتُعات ايصٓاع١ٝ، 

تهٓٛيٛدٝا دزٜز٠ أْعف، ٚأنفأ ٚأقزص ع٢ً  إىل

اؿز َٔ تًٛخ ايب١٦ٝ، نشيو تٗزف إىل ؼ٫ٛ 

تهٓٛيٛدٝا يف ايبًزإ ايٓا١َٝ اٯخش٠ يف ايتصٓٝع، 

يتفارٟ تهضاص أخطا٤ ايت١ُٝٓ، ٚتفارٟ ايتًٛخ 

ايب٦ٝٞ ايشٟ تغببت فٝ٘ ايزٍٚ ايصٓاع١ٝ، ٜٚؾهٌ 

ايتشغٔ ايتهٓٛيٛدٞ ايشٟ تغتٗزف٘ ايت١ُٝٓ 

 .غتزا١َامل

 

 

 صابعًا: ايبعز امل٪عغٞ

عين ا٫عتزا١َ امل٪عغ١ٝ بامل٪عغات اؿه١َٝٛ ت

ٚإىل أٟ َز٣ تتصف تًو امل٪عغات باهلٝانٌ 

ايتٓع١ُٝٝ ايكارص٠ ع٢ً أرا٤ رٚصٖا يف خز١َ 

فتُعاتٗا ٚست٢ ميهٔ إٔ ت٪رٟ رٚصٖا يف 

ؼكٝل ايت١ُٝٓ املغتزا١َ، ظاْب رٚص املٓعُات 

اجملتُع املزْٞ ٚإىل أٟ  غري اؿه١َٝٛ َٚ٪عغات

َز٣ ٜهٕٛ يتًو امل٪عغات رٚص يف ت١ُٝٓ 

 .فتُعاتٗا

 املطًب ايجاْٞ

عٝار٠ ايكإْٛ صنٝظ٠ يتشكٝل 

 ايت١ُٝٓ املغتزا١َ

عٔ ايت١ُٝٓ ا٫قتصار١ٜ املغتزا١َ  اؿزٜح

ٜضتبط بؾهٌ ٚثٝل بغٝار٠ ايكإْٛ، ف٬ ميهٔ 

يًت١ُٝٓ ا٫قتصار١ٜ إ ؼزخ يف ب١٦ٝ تٓعزّ 

فٝٗا عٝار٠ ايكإْٛ، ٚبشات ايٛقت ٫ ميهٔ 

اؿزٜح عٔ ايُٓٛ ا٫قتصارٟ ٚايت١ُٝٓ املغتزا١َ 

ٚايكطا٤ ع٢ً ايفكض ٚاؾٛع ٚايبطاي١ ا٫ بتعظٜظ 

ٕٛ، يشيو لز إٔ مجٝع رٍٚ ايعات  عٝار٠ ايكاْ

اتبعت عٝاعات كتًف١ يًت١ُٝٓ ا٫قتصار١ٜ 

ٚدٛر َكٝاؼ أٚ عٝاع١ تٓاعب مجٝع  ٫١عتشاي

ايزٍٚ ا٫ اْٗا أمجعت ع٢ً إٔ عٝار٠ ايكإْٛ ٖٛ 

 أعاؼ ايت١ُٝٓ ا٫قتصار١ٜ.
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إ أ١ُٖٝ عٝار٠ ايكإْٛ يف ايت١ُٝٓ ا٫قتصار١ٜ 

هجري َٔ ٜهُٔ يف إ ايكإْٛ ٖٛ املٓؾ٧ ي

ايٓؾاطات ا٫قتصار١ٜ املتعًك١ بايؾضنات 

ٚايتٌُٜٛ ٚاملًه١ٝ ٚايعكٛر ٚغريٖا نُا اْ٘ 

ٜٓعُٗا بعز اْؾا٥ٗا عٔ طضٜل َ٪عغات ٚادٗظ٠ 

ايزٚي١ املدتًف١، ٚقاٚي١ َظز ا٫قتصار 

بايكإْٛ يًدضٚز بُٓٛسز تؾضٜعٞ ٜغاِٖ يف 

ايت١ُٝٓ ا٫قتصار١ٜ اجملتُع١ٝ تضتهظ ع٢ً ث٬ث١ 

َٔ ا٫دزص إ ت٪خش بٗا يف ايكٛاْني عٓز أفهاص 

اؿزٜح عٔ َغاص ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ املغتزا١َ 

:ٖٞٚ 

تكّٛ ع٢ً إ ا٭عػ ايكا١ْْٝٛ  ايفهض٠ ا٭ٚىل:

يًٓؾاطات ا٫قتصار١ٜ هب إ تهٕٛ ْظ١ٜٗ 

ٚؽفاف١ ٚفعّاي١ ٚعاري١ فتعُِٝ ايت١ُٝٓ 

ا٫قتصار١ٜ وتاز اىل تفعٌٝ قٟٛ ؿكٛم املًه١ٝ 

 ٛثٛم ب٘ وُٞ ٖشٙ اؿكٛم.ٚقطا٤ َ

تكّٛ ع٢ً إٔ ايت١ُٝٓ ؼتاز اىل  ايفهض٠ ايجا١ْٝ:

اؿٛن١ُ ايضؽٝز٠، مبع٢ٓ إراص٠ سه١َٝٛ فعّاي١ 

َٚ٪عغات أ١َٓٝ َٛثٛم بٗا ٚبهفا٤تٗا يًشز َٔ 

 ايفغار.

: ايت١ُٝٓ ؼتاز اىل سكٛم ا٫ْغإ ايفهض٠ ايجايج١

فٝٗا عٝح تتشٌُ ايزٚي١ َغ٪ٚي١ٝ محاٜتٗا مبا 

اؿكٛم ا٫قتصار١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ، 

فعٓزَا ٜهٕٛ ا٫ْغإ َهب٬ً تكٌ فضص١ ا٫بتهاص 

ٚا٫بزاع، يشا ف ْٓا بأَػ اؿاد١ اىل إعار٠ 

صٝاغ١ ايع٬ق١ بني ا٫ْغإ ٚأصض٘ ٚٚطٓ٘، 

فايت١ُٝٓ ٫ تغتٛصر ٫ٚ تغتٓغخ ٚامنا عاد١ 

اىل اْغإ وٌُ عب٦ٗا فًٝػ ٖٓاى ت١ُٝٓ 

١ٝ َغتزا١َ رٕٚ اْغإ َهتٌُ اؿكٛم، فتُع

فشصٍٛ ا٫ْغإ ع٢ً سكٛق٘ ا٭عاع١ٝ هعً٘ 

َبتهضا َٚٓفشا دٝزا ـطط ايت١ُٝٓ ٜٚعٌُ 

 (12)ملصًش١ ايٛطٔ ٫ يؾدص٘. 

ٚيهٞ تعظط عٝار٠ ايكإْٛ ْتا٥ر ايت١ُٝٓ 

املغتزا١َ، هب إٔ تهفٌ اؿُا١ٜ ؾُٝع سكٛم 

اإلْغإ، مبا فٝٗا اؿكٛم ا٫قتصار١ٜ 

ٚيف  ،ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ، ٚاؿل يف ايت١ُٝٓ

إطاصا ” ايغٝار٠ بايكإْٛ>سني ميهٔ إٔ تٛفض 

قاْْٛٝا ٜٚكٝٓا تعاقزٜا ٚآيٝات يتغ١ٜٛ املٓاطعات 

تزعِ ايُٓٛ ا٫قتصارٟ ٚايت١ُٝٓ، ف٬ ميهٔ إ٫ 

يغٝار٠ ايكإْٛ ٚسزٖا، املتغك١ َع ايكإْٛ 

ايزٚيٞ ؿكٛم اإلْغإ، إٔ تٛفض ت١ُٝٓ تهٕٛ 

ُٜع .أٜطا ؽا١ًَ َٚغتزا١َ ز ٚبصٛص٠ أعِ، 

ضُإ عٝار٠ ايكإْٛ يف اعتػ٬ٍ املٛاصر 

ايطبٝع١ٝ عا٬َ أعاعٝا يف ضُإ ايُٓٛ 

ا٫قتصارٟ ايؾاٌَ ٚاملغتزاّ ٚايت١ُٝٓ ٚيف 

اسرتاّ ٚمحا١ٜ ٚإعُاٍ سكٛم اإلْغإ يٮفضار. 

ٚميهٔ إٔ تهٕٛ املٛاصر ايطبٝع١ٝ اييت ُتزاص بؾهٌ 

َغتزاّ ٚؽفاف قضنا يًضفاٙ ا٫قتصارٟ 

 .اص ٚايغ٬ّ يف اجملتُعاتٚأعاعا ي٬عتكض

 اـامت١:

يف ٖشا ا٫هاط َٔ ايبشح املٛعّٛ عٝار٠ ايكإْٛ 

ايت١ُٝٓ ًغ٬ّ ٚيطضٜكٓا ٚايعزاي١ ٚا٫عتزاٍ 

ٚايشٟ ْاقؾٓا دٛاْب ١َُٗ َٔ  ا٫عتكضاصٚ

املٛضٛعات اييت تعًكت مبفضرات َٚفاِٖٝ ١َُٗ 

َٔ عٝار٠ ايكإْٛ ٚايغ٬ّ ٚا٫عتكضاص ٚسكٛم 

ز٠ ايزٚي١ املز١ْٝ ٚقٝاّ ايت١ُٝٓ ا٫ْغإ ٚاعُ

اجملتُع١ٝ املغتزا١َ ٚص٫ٛ اىل خطاب ا٫عتزاٍ 

يف ايفِٗ ٚايغًٛى ٚايٛقع ٚتٛصًٓا يف ختاَ٘ اىل 
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مج١ً َٔ ا٫عتٓتادات ٚايتٛصٝات ْٛصرٖا ٖٓا 

 باإلهاط:

 أ٫ٚ: ا٫عتٓتادات: 

بعز ايبشح ٚاملٓاقؾ١ ٚايزصاع١ حملاٚص قٌ  

ٔ ا٫عتٓتادات ايبشح تٛصًٓا اىل مج١ً َ

 ْغذًٗا ٖٓا ٚنايتايٞ:

َٚٔ َفّٗٛ عٝار٠ ايكإْٛ اْتذٓا إ  .1

مجٝع ايٓاؼ َتغاٜٚٔ اَاّ ايكإْٛ 

باخت٬ف ارٜاِْٗ أٚ صفاتِٗ أٚ 

ٚظا٥فِٗ أٚ أٚضاعِٗ ا٫دتُاع١ٝ رٕٚ 

ايٓعض يًعضم أٚ ايًٕٛ أٚ ايزٜٔ أٚ 

املشٖب، ٚاملغا١ً٥ ٚتطبٝل ايعزٍ 

يف  ٚايفصٌ بني ايغًطات ٚاملؾاصن١

صٓع ايكضاص ٚػٓب ايتعغف ٚايؾفاف١ٝ 

 يف اإلدضا٤ات ايكا١ْْٝٛ.
إ ا٫عتزاٍ ٖٛ دٖٛض اؿكٝك١ ٚمنٛسز  .2

ايٓعاّ ا٭َجٌ يًبؾض ٚضعف ا٫عتزاٍ 

يف ايزٚي١ ٚاجملتُع ٜؾهٌ أسز ا٭عباب 

اؾٖٛض١ٜ ايكا١ُ٥ ٚصا٤ ايتطضف ٚايػًٛ 

ٚبايتايٞ ضعف ايزٚي١ ٚاجملتُع املزْٞ 

ايزميكضاط١ٝ اؿكٝك١ ٚاْعزاّ 

 ٚؽضع١ٝ امل٪عغات.
إ ايزٚي١ املز١ْٝ تضتهظ ع٢ً قٛاعز  .3

ايزعتٛص مبٛدب َٛاثٝل ايؾضان١ 

اجملتُع١ٝ يف إراص٠ ؽ٪ْٚٗا عرب آيٝات 

ْعاّ ايتٓافػ ايغًُٞ بني ا٭سظاب 

ٚيٝػ ايصضاع ايعٓٝف بني ا٭غًب١ٝ 

ٚا٭قًٝات ٚبني ايطٛا٥ف ٚايكَٛٝات 

ػ١ٝ بٗزف ايكبض ع٢ً ايغًط١ ب

 استهاصٖا. 
ايغ٬ّ ٜعين ا٭َإ ٚا٫عتكضاص  .4

ٚا٫ْغذاّ ٚغٝاب ايعٓف ٚاإلصٖاب َٚٔ 

َعٛقات ؼكٝك٘ ٖٞ صضاعات بني 

اقطاب ايعات ، ٚايتعصب ايزٜين 

 ٚايعضقٞ، ٚاخت٬ٍ ا٫قتصار ايعاملٞ.
إ اصنإ ؼكٝل ايغ٬ّ اييت هلا ص١ً  .5

ٚثٝك١ باإلراص٠ ايغٝاع١ٝ يف اجملتُعات 

يتعزر١ٜ ايغ١ًُٝ، ٚا٫ستهاّ ٖٞ اإلراص٠ ا

اىل ايكإْٛ، ٚاؿهِ ايضؽٝز يتشكٝل 

 ا٭َٔ ا٫دتُاعٞ ٚاعتكضاصٙ.
إ ايت١ُٝٓ ا٫قتصار١ٜ املغتزا١َ تضتبط  .6

بؾهٌ ٚثٝل بغٝار٠ ايكإْٛ، ف٬ ميهٔ 

يًت١ُٝٓ ا٫قتصار١ٜ إٔ ؼزخ يف ب١٦ٝ 

 تٓعزّ فٝ٘ عٝار٠ ايكإْٛ.
 

 ثاًْٝا: ايتٛصٝات:

َٔ ا٫عتٓتادات اييت بعز تغذٌٝ مج١ً  

سزرْاٖا َٚا تٛصًٓا ايٝٗا َٔ ايبشح ٚايزصاع١ 

ْطع تٛصٝاتٓا أَاّ أصشاب ايكضاص ٚايباسجني 

ٚاملٗتُني ٚامل٪متضٕٚ يعًٗا ػز هلا َها١ْ يف 

عٝام املٓعٛص ٚايٛاقع ايفعًٞ يف صعِ فًغف١ 

 ا٫عتزاٍ يف اـطاب يًٛصٍٛ اىل ايغ٬ّ

ْٛصٞ أصشاب ايكضاص باسرتاّ عٝار٠  .1

ايكإْٛ ٚايتؾضٜعات ٚاإلراص٠ ايتعزر١ٜ 

ايغ١ًُٝ يف اإلراص٠ ايغٝاع١ٝ ٚإقا١َ 

اؿهِ ايضؽٝز يتشكٝل ايغ٬ّ ٚا٭َٔ 

ٚايضخا٤ ٚبٓا٤ صنا٥ظ ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ 
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املغتزا١َ يطُإ املؾاصن١ يف بٓا٤ 

ايزٚي١ املز١ْٝ اؿزٜج١ بعٝزا عٔ 

ٚايعضق١ٝ يرتعٝخ َعاٖض ايطا٥ف١ٝ 

 َبزأ املٛاط١ٓ ٚا٫ْتُا٤ يًعضام.
ْٛصٞ ا٫عتزاٍ يف اـطاب ايٛطين ٫ٕ  .2

ا٫عتزاٍ ٖٛ دٖٛض اؿكٝك١ اييت ٫ 

تػٝب إسا أصرْا إ منٓح ايك٠ٛ ٚايغٝار٠ 

 ٚاهلٝب١ يًزٚي١ ايعضاق١ٝ ٚاجملتُع.
ْٛصٞ بايؾضان١ اجملتُع١ٝ يف إراص٠  .3

ؽ٪ٕٚ ايعضام ٚايتٓافػ ايغًُٞ 

بني ا٭سظاب ملُاصع١ ايتبارٍ ايؾضٜف 

ايغًُٞ يًغًط١ بعٝزا عٔ ايصضاعات 

ٚايعٓف، ٚايتُغو غٝاص ايزميكضاط١ٝ 

 اؿكٝك١ٝ يف ايعضام.
ْٛصٞ ابعار ايعضام عٔ ايصضاعات  .4

ايزٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايتعصب ايزٜين 

ٚاملشٖيب، ٚايؾضٚع يف بٓا٤ ا٫قتصار 

ايٛطين ٚبايتايٞ بٓا٤ ايغ٬ّ ٚا٫عتكضاص 

 فا١ٖٝ ٚا٫َٔ ايػشا٥ٞ يًعضام.ٚايض

 :اهلٛاَؿ

تكضٜننننننننض ا٭َننننننننني ايعنننننننناّ: عننننننننٝار٠ ايكننننننننإْٛ    .1
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ايعنننننات  ٚايؾنننننضم ا٭ٚعنننننط( رصاعننننن١ َٓؾنننننٛص٠  

عًنننننننننننننننننننننننن٢ املٛقننننننننننننننننننننننننع ا٫يهرتْٚننننننننننننننننننننننننٞ:  

www.mepeace.org 

ًٜٚٓننننننننربغ ؿكننننننننٛم ا٫ْغننننننننإ  َعٗننننننننز صا٩ٍٚ  .11
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