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مةرجةكاني بآلوكزدنةوة لة طؤظاري سانلؤي طةشةثيَداني مزؤيي
 -1دةبيَت تويَذيِةوةكة ُويَ بيَت و طؤرِاُلاري ُويَي تيا دةصتِيصاُلزابيَت.
 -2دةبيَت تويَذيِةوةكة هة هيض شويَِيَلي تزدا بآلوُةكزابيَتةوة ،و هة هةًاُلاتدا ُةُيَزدرابيَت بؤ بآلوكزدُةوة هة طؤظاريَلي تز.
 -3دةبيَت ثابةُدي ًةرجة هوُةريةكاُي طؤظارةكة بيَت بؤ شيَوةى ُوصني ،ويَِة ،خصتة و  ...هتد.
 -4ئةُداًاُي دةصتة ًايف ئةوةيان هةية كة تويَذيِةوةيةن رِةت بلةُةوة ئةطةر( :أ) ثابةُدي رِيٌَِاييةكان ُةبيَت( ،ب) هةطةيَ صـااتيذ
و بؤضوُي طؤظارةكة ُةطوجنيَ( ،ج) ئةطةر ثاط رِاويَذكزدن هةطةيَ ثضـجؤرِاُي تايبـةت دةركـةوت كـة تويَذيِةوةكـة هـة ئاصـتيَلي ُـشَ
داية ثيَض ُاردُي بؤ ثضجؤرِاُي هةهَضةُطاُدن.
 -5تويَذيِةوةكة ثيَض بآلوكزدُةوةى ئةُيَزدريَت بؤ ( 2تا  ) 3ثضجؤرِي تايبةت هة بواري تويَذيِةوةكـةدا هـة ُـاوةوة و دةرةوةى هـةريٍَ
بة ثيَي ثيَويضت بؤ هةهَضةُطاُدن و دواى وةرطزتِةوةى وةآلًـي ثضـجؤرِةكان ،هةييـةن بـؤردي دةصـتةى ُوصـةراُي طؤظـارةوة بزِيـاري
هةصةر دةدريَ بؤ هةُطاوةكاُي تز.
 -6تويَذيِةوةكان بةسًاُي (كوردي/عةرةبي/ئيِطويشي) هة طؤظارةكةدا بآلودةكزيَِةوة ،بة ثيَي ئةو كوَيَصـةيةى هـة ًاهَجـةرِي طؤظارةكـةدا
داُزاوة.
 -7صةرجةَ تويَذيِةوةكان ثزؤصةي ( رفاُدن يان دسيين هشري  -االىترال الفلسي – )Plagiarismيان بؤ ئةجناَ ئةدريَت  ،هةر بؤية
خاوةُي تويَذيِةوةكة خؤي بةرثزصيارة هة ُاوةرؤكي تويَذيِةوةكةي و ئةجناًةكاُي ،بؤ ئةَ ًةبةصتةط ثيَويضتة تويَذةر فـؤرًيَلي
تايبةت ثزِدةكاتةوة كة هة ًاهَجةري طؤظارةكةدا بؤ ئةَ ًةبةصتة داُزاوة.
 -8تويَذيِةوةكة ئةبيَت بةشيَوةى ئةهلاؤُي ( )Soft-Copyبطاتة طؤظارةكة.
 -9تويَذيِةوةكــة بــة قــةبارةي ( )16بــؤ ُاوُيصــان ،قــةبارة ( )14بــؤ ُــاوةرؤن ،قــةبارة ( )12بــؤ ثــةراويَشةكان ،هــة ا َيــز ُاوُيص ـاُدا ُــاو و
ُاوُيصـاُي تويَـذةرةكان دةُوصــزيَت  ،تويَذيِـةوة كورديـةكان و تويَذيِــةوة عةرةبيـةكان بـة فــؤُ ( )Traditionalئةُوصـزيَت ،بــؤ
تويَذيِةوةكاُي سًاُي ئيِطويشي فؤرًاتي  IEEEبةكارديَت.
 -10ثةراويَشةكان هة بةشـي خـوارةوةى هةريثةرِةيـةن دةُوصـزيَت بةشـيَوةى ئؤتؤًـاتيلي هـة هـةر يثةرِةيـةكي ُويَـدا اًارةكـة هـة ()1
دةصت ثيَدةكاتةوة.
 -11هيضتى صةرضاوةكان هة كؤتاييدا بةَ شيَوةيةى يى خوارةوة دةُوصزيَت:
أ -بؤ تويَذيِةوة:
ُاوي تويَذةرةوةكانُ "،اوُيصاُي تويَذيِةوة"ُ ،اوي طؤظار( ،صايَ) هةُاو كةواُةدا ،بةرط (اًارة) يثةرِة.
ب -بؤ كتيَب:
ُاوي ُوصةرةكانُ " ،اوي كتيَبةكة" ،ييةُي بآلوكةرةوة( ،صايَ) هةُاو كةواُةدا ،يثةرِة.
 -12دواى ثةصةُدكزدُي تويَذيِةوةكةً ،ايف بآلكزدُةوة بـؤ طؤظارةكةيـة و خـاوةُي تويَذيِةوةكـة بـؤى هةيـة تـةُيا هـةو كتيَباُـةدا كـة
خؤي ضاثيان دةكات ئةجناًةكةى بآلو بلاتةوة ،بةآلَ بؤى ُية ثيَصلةط بة كةصي تزي بلات ،ضوُلة طؤظارةكة ئةو ًافةى هةية.
 -13خاوةُي تويَذيِةوةكة هةطةيَ ثةصةُدكزدُي تويَذيِةوةكـةى د ةبـ َي دوا كـؤثي ضـاكلزاوة بـة ثيَـي ِريٌَِـايي طؤظـار ،بطة ِريَِيَتـةوة بـؤ
طؤظار.
 -14هةر تويَذةريَم تويَذيِةوةكةى ثةصةُد بلزيَت بؤ بآلوكزدُةوةى يةن ويَِة هة طؤظارةكةى بؤ رِةواُة دةكزيَت ،بيَ بةراًبةر.
 -15تويَذيِـــــــــةوةكان هـــــــــة رِيَطـــــــــةى ئيٌـــــــــةيوَي ( )journal@uhd.edu.iqدةطةُـــــــــة طؤظـــــــــار و هةرِيَطـــــــــةي ًاهَجـــــــــةري
( )http://journals.uhd.edu.iqبآلو دةكزيَِةوة.
ُاوُيصان:
ساُلؤى طةشةثيَداُي ًزؤيي – صويٌَاُي – هةريٌَي كوردصتان/عيَزاق
009647711529060 -- 009647480120630
صِدوقي ثؤصت :عيَزاق – صويٌَاُي 286
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Requirements of publishing in the Journal of University of Human Development:
1. Papers should be fresh and identify current modifications.
2. Papers should not have been published, and has not been sent to any other journals for
publishing.
3. It should be in compliance with technical requirements of the journal, such as; writing
layout, picture, figures, charts, etc.
4. Editing body members can refuse a research paper if: (a) It is not in compliance with
guidelines, (b) It does not meet the journal's strategy and views, (c) It was apparent
after consulting special experts and before sending it over to evaluation experts that
the research is not at a considerable level.
5. Papers will be forwarded to (2 to 3) experts specialized in the research field inside and
outside Kurdistan region for evaluation. After receiving experts' responses, certain
decisions will be made by the editing staff of the journal for further progress.
6. Research papers are published in Kurdish, Arabic, and English language in the journal in
compliance with its layouts.
7. All research papers undergo plagiarism check; therefore, the owner of the research
paper is responsible for the content and results of his/her piece(s). Hence, researchers
should fill out the form that has been prepared for this purpose in the journal website.
8. A soft-copy of the research paper should be submitted to the journal.
9. The research paper with the font size (16) for the title, (14) for the content, and (12) for
footnotes. Researcher's name and address come under the title. Kurdish and Arabic
research papers are written in (Traditional) font, and (IEEE) font is to be applied for the
English ones.
10. Footnotes are written at the bottom of the page, and they will be automatically reset
to (1) in any page (i.e. footnotes start from (1) in any page).
11. Reference list is written as follows:
a)
For research papers:
Researcher name(s), "Research paper title", Name of the journal, (Year) in the
parenthesis, Volume (No.) Page.
b)
For books:
Author name(s), "Name of the book", Publisher, (Year) in the parenthesis, Page.
12. After research approval, all rights received to the journal, and the research owner has
the right to publish its results in books s/he is publishing only, but s/he is not allowed
to submit it to anyone else because the journal has that right.
13. The research owner should resubmit the final edited version of the research paper to
the journal after receiving research approval.
14. After publishing approval, each researcher will receive a hard-copy of the journal for
free.
15. Research papers will be received at (journal@uhd.edu.iq) by the journal and
published on (http://journals.uhd.edu.iq).

Address:
University of Human Development - Sulaimani - Kurdistan Region/Iraq
009647711529060 - 009647480120630
PO Box: Sulaimani 286

)4(

شروط النشر يف جملة جامعة التنمية البشرية
 .1أٌ يلوٌ البرث جديدا ،وأٌ حتدد فيُ املشائل اجلديدة.
 .2أٌ ال يلوٌ البرث قد ىشس يف أي ملاٌ آخس ،ويف ىفص الوقت أٌ ال يلوٌ مسسال إىل دللة علنية أخسى لغسض
اليشس.
 .3أٌ يلتزو بالشسوط الفيية للنحلة فينا يتعلق بطسيقة اللتابة والصوز واجلداول و...
 .4حيق هليئة اجمللة زفض البرث يف ذالة :أ .عدو التزامُ بالتعلينات .ب .عدو اىشحامُ مع اسرتاتيحية اجمللة .د.
إذا تبني أٌ البرث ضعيف ودوٌ املشتوى املطلوب بعد التشاوز مع أعطاء ٍيئة اجمللة ،وقبل إزسالُ للنقوّمني.
 .5يسسل البرث قبل اليشس إىل ( )3-2مً أصراب االختصاص يف دلال البرث مً داخل وخازد اإلقليه بغسض
التقويه ،وبعد معسفة زأي املقوّمني ،تقسز ٍيئة اجمللة اخلطوات الالذقة.
 .6تيشس البروث باللغات اللسدية والعسبية واإلجنليزية وذشب اللليشة املوجودى يف موقع اجمللة على اإلىرتىت.
 .7مجيع البروث تتعسض لعنلية التأكد مً الشسقة الفلسية واالىترال الفلسي ( ،)Plagiarismلرلم فالباذث ٍو
املشؤول عً ذلتوى وىتائخ حبثُ ،وهلرا الغسض على الباذث ملء االستنازة اخلاصة املوجودة يف موقع اجمللة على
اإلىرتىت.
 .8جيب أٌ تسسل ىشخة إللرتوىية مً البرث للنحلة ملتوبة ببيسامخ الـ(.)Word
 .9عيواٌ البرث يلتب حبحه ( ،)16ويلتب البرث حبحه ( )14واهلوامش حبحه ( ،)12ويلتب أسفل العيواٌ أمساء
وعياويً الباذثني .البروث اللسدية والعسبية تلتب خبط ( )Traditionalوالبروث اإلجنليزية تلتب
بتيشيق .IEEE
 .10تلتب اهلوامش أسفل كل صفرة وبطسيقة أوتوماتيلية وتبدأ اهلوامش يف كل صفرة بالسقه (.)1
 .11قائنة املصادز يف ىَاية البرث تلتب كالتالي:
أ .للبروث :أمساء الباذثني" ،عيواٌ البرث" ،اسه اجمللة( ،الشية) ،زقه اجمللد (العدد) ،زقه الصفرة.
ب .لللتب :أمساء املؤلفني" ،اسه اللتاب" ،داز اليشس( ،الشية) ،زقه الصفرة.
 .12بعد قبول البرث متتلم اجمللة ذقوق اليشس ،وحيق للباذث فقط ىشس ىتائخ البروث يف اللتب اليت يؤلفَا ٍو
شخصيا ،وال ميلم ذق إعطائَا لشخص آخس.
 .13على الباذث بعد قبول حبثُ إزسال اليشخة املعدلّة مً حبثُ للنحلة.
 .14تسسل ىشخة دلاىية مً اجمللة للل باذث ييشس حبثُ.
 .15تسسل البروث للنحلة عً طسيق الربيد اإلللرتوىي ( )journal@uhd.edu.iqوتيشس يف موقع اجمللة
()http://journals.uhd.edu.iq
اهعِوان:
جامعة التينية البشسية – الشليناىية – إقليه كوزدستاٌ/العساق
ٍاتف009647711529060 -- 009647480120630 :
صيدوق بسيد 286 :العساق – الشليناىية
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ثيَشةكي:

طؤظاري سانكؤي طةشةةيَداان رزيية ط طؤظةاريدك سان ة يب  -وةرسيَةةط سانكةؤي طةشةةيَداان رزيية
دةرياةكاتط يش بةست بة فةرران وةساري – وةسارةت خويدهان باآلو تويدذيهةةوةي سان ة //ككورةةت
هةريدم كوردس انط ذرارة ( )15332/9لة ()2015/8/5دا .و ئاراذة بة كؤنوس لَذنةي هةرَشةةي
تايبةت بة دةركزدن طؤظاري سان َ لة وةسارةت خويدهان باآلط كة لةة بةةرواري ( ) 2015 / 8 / 4
َةت بة دةركزدن (طؤظاري سانكؤي طةشةيَداان رزيية ) لةة ةيةةن
دا هاتووة  .بزِياردراوة بة يَداان رؤل
سانكؤي طةشةيَداان رزييَةوةط ئةرةش لةبةر ئةوةي طشت رةرجةكان دةركزدن طؤظاري سان َ تَدةاا
جَدبةج د كزاوة .تويدذيهةوةكان ئةم طؤظارة بؤ بةرسكزدنةوةي يلةي سان َ بةكارديدت.
بةم هؤيةوة دةس ةى نوسةران طؤظاري سانكؤى طةشةيَداان رزيي ط خؤشحالد دةبَدت بةة بووكزدنةةوةى
تويدذيهةوةو بةرهةرة سان َةكان تويدذةران هةر دوو بواري ( سان ة َى /سان ة ة رزيظايةتَةةكان) بةة يَدة
ئةورةرجانةي كة بؤ بووكزدنةوة دانزاون لة طؤظارةكةدا.
o

ناوي طؤظار :طؤظاري سانكؤي طةشةيَداان رزيي

o

جؤري دةركزدن طؤظار :وةرسيَة

o

ي ثؤرِي طؤظار :هةردوو بواري ( سان َى – سان ة رزيظايةتَةكان)

o

َةتى طؤظارISSN 2411-7757 :
ذرارةى نَدودةول

ث.ي.د .سانا رةئوف محة كزيم
بةرِيدوةبةري نوسني
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مسات الدولة احلديةة واداة اتجمتم اتمتعدد
ةؤية نظرية يف االنةروبولوجيا السياسية عن قيم التسامح والتعايش
السلمي يف العراق
أ.د .عبدالواحد مشعل عبد /استاذ االنثروبولوجيا الساسية  /قسم االجتماع /كلية االداب /جامعة بغداد
ادلقدمة:
اف لغة ال عامل احلديث ادلتحضر انطلقت من تراكم معريف تقٍت على مدى ثالثة قروف متتالية ومرت بالكثَت من
التجارب السياسية والصراعات االيدلوجية والعرقية والدينية  ،ليصل بعد احلرب العلمية الثانية اىل فلسفة جديدة يف ارساء
قواعد الدولة ادلدنية بعد سلاضات مع االفكار الدينة والعلمانية ،مث يف اطار صراع الدولة القومية يف اوربا،لتؤكد التجارب
ادلريرة اليت خاضها االوربيوف ،اف اخلالص احلقيقي لعيش االنساف بسالـ  ،يتمحور يف بناء اجملتمع ادلتعدد القائم على
التسامح والتعايش السلمي،وىو جوىر مسات الدولة ادلدنية احلديثة الناجحة،والشك اف علم السياسة قد تعامل مع تلك
احلقيقية على وفق التجريد النظري يف اطار تقدًن النموذج السياسي اجلديد،تعامال برمجاتياً،وال ننسى يف ىذا اجملاؿ
ادلبادئ واالسس اليت جاءت هبا الثورة الفرنسية بعد ما يقارب من قرنيُت من الثورة التكنلوجية يف انكلًتا،لتكوف عنصري
احلضارة ق د توافرت يف مسات الدولة احلديثة اليت بنيت اصال مع التوافق مع ادلعرفة العلمية والتقنية االبداعية ،طبعا ىذا
الؼلرج عن تلك الصراعات اليت عاشها ادلشهد السياسي والثقايف الفرنسي،عندما كانت مظاىر الفوضى هتدد تضامن
اجملتمع الفرنسي خاصة واالوريب عامة يف خضم عنفواف التغَت السياسي الثقايف حىت انربى مناصري الثورة الفرنسية
انفسهم ،ومنهم كوندرسية اىل انتقاد تلك التغَتات،اذ كانت جهود النخبة ادلثقفة تطرح االنتقادات بوجو بناة الدولة
اجلديدة منادين بالقيم االجتماعية واحلضارية السائدة الفاعلة يف سباسك اجملتمع (وىي القيم الراسخة اباف العهد
ادللكي)،فقد ادركت ىذه النخبة وعلى رأسهم كوندرسية اف القيم السائدة ضرورية انذاؾ ضرورية يف التماسك االجتماعي
وزبليصو من الفوضى العارمة اليت اجتاحت فرنسا اثناء الثورة  ،كما اف القيم اجلديدة ادلتوقعة اساسية يف بناء الدولة
الدؽلقراطية القادرة على ربقيق قدرا متقدما من حقوؽ االنساف ونبذ كل اشكاؿ التميز العرقي والديٍت.
اف وضع ىذا االطار النظري يف حبثنا وضلن بصدد بناء الدولة اجلديدة القادرة على ادارة اجملتمع العراقي ادلتعدد على
اساس قيم التسامح والتعايش السلمي،تضع امامنا ربديات حقيقية يف فهم الواقع الثقايف يف العراؽ اجلديث  ،اذ صلحت
الدولة منذ تاسيسها عاـ  0391حىت  9112على تكوين مؤسسات رمسية ناجحة وربقيق قدرا من التنمية ،ولكنها
فشلت يف ادارة التنوع الثقايف يف العراؽ ،اما الدولة العراقية يف ادلرحلة احلالية ،فاهنا فشلت يف بناء الدولة وادارة التنوع
الثقايف معا،واذا ربدثنا عن ذبربة اقليم كردستاف فاننا صلد انفسانا اماـ زلاوالت جادة يف ارساء االسس الصحيحة لبناء
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النموذجُت يف بناء الكياف التنظيمي للدولة وادارة اجملتمع ادلتعدد يف نطاقو ،لكن ىذا االمر ينبغي ال يفهم اال يف ظل فهم
واقعي دلتطلبات الصَتورة احلضارية( العلمية والتكنلوجية ودوره يف تغَت البنية العقلية الثقافية لتتناغم مع متطلبات التغيَت)
اليت ربتاج اىل وقت طويل يف ربقيق ذلك.ويتكوف البحث من ست زلاور اساسية ،االوؿ التصور النظري للبحث
ومفاىيمة االساسية،وتناوؿ الثاين ،تاسيس ثقافة التسامح والتعايش السلمي ،وواحملور الثالث  لل عنواف ،العراؽ يف واقع
تنوعي مكشوؼ ودرس الرابع مسات الدولة الدولة احلديثة وادارة اجملتمع ادلتعدد  ،وتطرؽ اخلامس اىل ظلوذج ذبربة التسامح
يف اقليم كردستاف العراؽ :الدروس والتطلعات،وتوقف السادس عند اىم النتائج والتوصيات.
اوال :التصور النظري للبحث ومفاهيمية االساسية
-0التصور النظري للبحث:
أ-موضوع البحث:
ىناؾ اشكالية منهجية يف اليو فهم ماىية الدولة احلديثة يف رلتمعات تقليدية يف طور التحوؿ،تتمثل يف مدى قدرة
االنساف اليوـ على استيعاب مفهوـ الدولة احلديثة و وحيثيات الفكر السياسي السائد فيها ،اذ الزاؿ الفكر السياسي يف
رلتمعاتنا ،يعيش ازمتو احلداثوية وما يالقيو من صعوبات ضخمة يف ترمجة فكر اجملتمع ،وىو يف طريقو اىل ربقيق التحوؿ
ادلفصلي من طور اجملتمعات اليت ال تكوف دولة ولكنها تعيش مرحلة السلطة اىل مرحلة افًتاضية يف بناء الدولة احلديثة
متكاملة االركاف من سيادة القانوف وبناء ادلؤسسات الراسخة وقيم التسامح واحًتاـ حرية الفكر والراي االخر وادارة
اجملتمع ادلتعدد على اساس منهج دؽلقراطي ناضج ػلظى باحًتاـ عقل االنساف وكرامتو على اختالؼ دينو وعرقو
ولونو،ولعل ادلشكلة الٍت تواجة الدولة العراقية يف ادلرحلة احلالية ،الزبلو من تعقيدات ثقافية وسياسية تتصل بالبنية العقلية
الثقافية العراقية السائدة يف انقساماهتا الطائقية والعرقية،لذا فاف احلديث عن مسات الدولة احلديثة وادارة اجملتمع اجملتمع
ادلتعدد ال زبرج عن ىذا التصور الذي ػلكم الواقع السياسي العراقي يف ظروفو ادلتغَتة،وؽلكن القوؿ اف الدولة ادلركزية اليت
سادت يف العديد من الدوؿ االسالمية قد صلحت اىل حد ما يف بناء ذبربة بناء الدولة ولكنها فشلت يف ادارة التنوع
الثقايف فيها،اما ذبربتنا احلالية فاهنا فشلت يف االثنُت معا،وعلى وفق ىذه القراءة ؽلكن معاجة اشكالية الدولة يف العراؽ
وتقرير مساهتا االساسية على وفق فهمنا لكل ذلك ،ويف ىذا االطار ؽلكن اثارة تساؤالت عدة ،كيف ؽلكن فهم الدولة
احلديثة على ضوء الًتاثية الثقافية العراقية واليت تلقي يف ثقلها يف ادارة الدولة؟ وكيف يتمكن البحث العلمي من كشف
اشكالية العالقة بُت القيم االفًتاضية لبناء دولة حديثة ،وما تزاؿ ىناؾ قيم سائدة تشد العجلة اىل اخللف؟ويف ىذا
االعًتاؾ كيف ؽلكن اف نتكلم عن مسات الدولة احلديثة وقدرهتا يف ادارة اجملتمع ادلتعدد؟ وىل دبقدورنا اف نستمد من
الفكر االسالمي القائم اصال على تعزيز قيم التعايش السلمي واتباع ادلنهج الوسطي  ،ومادى قدرتو يف ضوء ادلعطيات
اجلارية اف يفهم من قبل االذباه احلداثوي؟ وىل ذبربة اقليم كردستاف يف التسامح وفتح افاؽ جديدة يف التعامل مع الواقع
ؽلكن اف تكوف منهج اساسي يف ربقيق كل ذلك؟.
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ب -اهمية البحث:
الشك اف معطيات الواقع السياسي والثقايف العراقي يف ادلرحلة احلالية حباجة اىل مزيد من البحث
والدراسة،للوصوؿ اىل مفاىيم جديدة يف بناء الدولة احلديثة ،وتعزيز قيم التسامح بكل اشكالو،وخروج االنساف العراقي
من القوقعة الثقافية الضيقة اىل رلاؿ اوسع ،يتمكن فيو من التعبَت عن ما يريد من فكر  ،وعيش كرًن وقد ربرره من
الث قل الثقاقي الذي يعرقل عملية البناء اوال،ويقف حاال بينو وبُت االخر يف التفاعل االغلايب اخلايل من النزعات العنصرية
ثانيا،لذا فاف اعلية البحث تنطلق اساسا من اعلية التحوؿ ادلنتظر ذلذا اجملتمع من الشكل البنوي التقليدي يف وسائل
االنتاج اىل مرحلة التحوؿ البنوي ادلصحوب بتحقيق عملية ربوؿ صناعي وثقايف بربامج تنموية فائقة النجاح،وىو ما
يتطلب من اجلميع بلورة وعي سياسي واجتماعي بضرورة ربقيق ذلك،من اجل فتح االفاؽ ضلو تعزيز القيم االغلابية يف
التعايش السلمي ،والعمل على اساس ادلشًتكات بُت ابناء اجملتمع العراقي ،وىذا ينبغي اف ؼلرج من اطار التنظَت السياسي
اىل دراسة الواقع الثقايف ،دراسة علمية موضوعية ،ويف ىذا اجملاؿ ينبغي اف ال نغفل النظريات السياسية اليت يعمل عليها
حقل علم السياسة ،ويف الوقت نفسو ينبغي فهم الواقع االجتماعي والثقايف دلكونات اجملتمع ادلختلفة ،والذي يعمل علية
حقل االنثروبولوجيا السياسية ،فاشتقاؽ الفرضيات مسالة ضرورة ومهمة حيوية ،وفهم مالئمتها لواقع ثقايف تقليدي يريد
الوصوؿ اىل مستوى الدولة ادلدنية مسالة التقل اعلية عن ادلهمة االوىل.
ج -هدف البحث:
تقدًن رؤية نظرية عن مسات الدولة ادلدنية يف ادارة اجملتمع ادلتعدد يف اطار قيم التسامح والتعايش السلمي.
د -منهجية البحث:
سيعتمد البحث على ادلنهج االستقرائي والتحليل التأويلي لفهم اشكالية البحث.
 :-9مفاىيم البحث االساسية:
أ -الدولة:
يعد مفهوـ الدولة من ادلفاىيم اليت شغلت ادلشتغلُت بالعلوـ الساسية وعلماء االجتماع السياسي  ،وكذلك
ادلختصُت يف االنثروبولوجيا السياسية حينما وضعوا مقارنة بُت اجملتمعات اجملزأة(النظم القبيلة) وشلفهوـ الدولة الرمسية ،كما
اهنا تطور مفهومها يف الفكر السياسي الغريب  ،جاء مالزما لتطور مفهوـ اجملتمع ادلدين بوصفو نظاما للسوؽ ،ولتبادؿ
السلع بُت افراد مستقلُت ويتصرفوف بطريقة عقلية.وكاف مفهوـ الدولة نتاجا لتفاعل رلموعة العوامل واالحداث اليت ادت
اىل ظهوره،منها تامل خربة الدوؿ ادلطلقة اليت ظهرت يف اوربا يف القرف السادس عشر،ومن مث الصراعات ادلختلفة على
لسلطة يف ىذه الدوؿ ،والصراع ادلتتابع بُت الدولة والكنيسة ،والصراع بُت السلطة والشعب ،ىذه الظروؼ ادت اىل
ظهور كتابات مهمة عن الدولة يف الفكر الغريب امثاؿ ميكافيلي اىل ىيجل ،وكاف ادلفهوـ الذي تطور للدولة ىو اهنا
القوة العامة ادلستقلة والعلمانية ،فالدولة كنظاـ لو القوة مستقلة عن ادللك  ،وخارجو عن نطاؽ ملكيتو )0(.فاالفكار
( )0د.زلمد علي زلمد:اصوؿ علم االجتماع السياسي،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية،0331،ص.011
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اليت انتضمت يف ىذا اجملاؿ كلها تصب يف تفسَت شكل الدولة واصوذلا على وفق التطور التكنلوجي بعد الثورة الصناعية
والثورة الفرنسية ،وهبذا ادلعٌت اصبحت الدولة ظاىرة انسانية وحضارية ،ولكي نورد تعريفا عاما عن الدولة  ،فيمكن
االشارة اليها على اهنا (ذبمع يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي يف نطاؽ اقليمي زلدد وؽلارس السلطة عرب منظومة من
ادلؤسسات الدائمة .وبالتايل فاف العناصر االساسية الي دولة ىي احلكومة والشعب واالقليم،وؽلكنها من شلارسة،
باالضافة اىل السيادة واالعًتاؼ هبذه الدولةدبا يكسبها الشخصية الفانونية الدولية،اختصاصات السيادة ،السيما اخلارجية
()9
منها)()0وتتسم الدولة خبمس خصائص اساسية سبيزىا عن ادلؤسسات شلارسة السيادة:
 -0فالدولة ىي صاحبة القوة العليا غَت ادلقيدة يف اجملتمع ،وهبذا تعلو فوؽ اية تنطيمات او مجاعات اخرى يف
داخل الدولة  ،وقد دفع ذلك توماس ىوبز اىل وصف الدولة بالتنُت البحري او الوحش الضخم(.)Leviathan
 -9الطابع العاـ دلؤسسات الدولة :وذلك على خالؼ ادلؤسسات اخلاصة للمجتمع ادلدين ،فأجهزة الدولة
مسؤولو عن صياغة القرارات العامة  ،وتنفيذىا يف اجملتمع.ولذلك ربصل ىذه األجهزة على سبويلها من ادلواطنُت.
ب-التنوع الثقافي:
يعد التنوع الثقايف مسة العصر احلديث بعد اف تداخلت احلضارات والثقافات مع بعضها البعض ،وؽلكن االشارة
اىل احلضارة االسالمية بعدىا من بُت اوىل احلضارات االنسانية اليت قامت على اساس التنوع الثقايف،لذا كانت ارض
ادلسلمُت للمسليمن  ،واف القوميات والثقافات الفرعية االخرى استطاع االسالـ من استيعاهبا مع اعًتافو هبوياهتا
الفرعية،فلم تكن ىناؾ نزعة قومية يف الدولة االسالمية االوىل يف صدر االسالـ ومابعدىا،فكانت الشعوب ادلختلفة
متعايشة على اساس احلقوؽ والواجبات ادلتساوية ( اف اكرمكم عند اهلل اتقاكم) ،وذلذا كاف التعايش السلمي ىو السائد
يف العالقات االجتماعية.واليوـ يف ظل التحوؿ احلضاري بعد الثورة الصناعية ووظهر الدولة القومية يف اوربا قادت
التحوالت التارؼلية اىل ظهور الدولة ادلدنية اليت يتساوى فيها مواطنيها اماـ القانوف.ويف العصر احلديث اصبح التنوع
الثقايف حقيقة واقعة يف سلتلف دوؿ العامل ،لذا اعترب التقرير الذي اصدرتو اللجنة العادلية للثقافة والتنمية عاـ ،0331
باف( التنوع البشري اخلالؽ ىو مبدأ الفعل االبتكاري يف الثقافة اليت تتوثب بعافية احلرية،وتشيع معاين التسامح وحق
االختالؼ واحًتاـ ادلغايرة ) )2(.ويف ىذ ا االطار البد من االشارة اىل مصطلح التنوع الثقايف هبدؼ فهم دالالتو يف حياة
اجملتمعات البشرية اليت تقوـ بينها مشًتكات انسانية تعمل على رفع قيمة االنساف وربقيق التعايش السلمي بُت بٍت البشر
،و كما ػلمل التنوع الثقايف من جوانب اغلابية لالنساف كصفة حضارية ذلذا الكائن اكدت عليها االدياف السماوية
والفلسفات الوضعية،فاف التخلف واالمية والفقر يف اجملتمعات النامية ،وضعف اداء دوذلا التنموي النساهنا ولد كثَت من
( )0ادلوسوعة احلرة(الدولة) على شبكة االنًتينت :
( )9ادلصدر نفسو.
( )2التنوع البشري اخلالؽ:تقرير اللجنة العادلية للثقافة والتنمية،اشراؼ وتقدًن جابر عصفور،ط ( 9الطبعة العربية) ،ادلركز القومي
للًتمجة،القاىرة،9113،ص جػ.
ar.wikipedia.org/wik/
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اجلوانب السلبية ابرزىا النزاع والصراع بُت رلموعاهتا االجتماعية والثقافية ادلختلفة .وعلية فالتنوع الثقايف يشَت ( عموما اىل
االختالفات القائمة بُت اجملتمعات االنسانية يف االظلاط الثقافية السائدة ،ويتجلى ىذا التنوع من خالؿ اصالة وهتدد
اذلويات ادلميزة للمجموعات واجملتمعات اليت تتالف منها االنسانية،فهي مصدر للتبادؿ واالبداع،كما انو ضروري
للجنس البشري مثل ضرورة الت نوع البيولوجي بالنسبة للكائنات احلية.هبذا ادلعٌت فاف التنوع الثقايف ىو الًتاث ادلشًتؾ
لالنسانية ويبقى االعًتاؼ يو ،والتاكيد عليو لصاحل اجياؿ احلاضر وادلستقبل،اال اف التاريخ قد اظهر اف النازحُت اجلدد
او رلموعات االقلية ال ينظر اليهم على كل حاؿ من زاوية اغلابية ،فاحلروب والنزاعات يف افريقيا ومنطقة البلقاف
والشرؽ االوسط تدور رحاىا بسبب عدـ القدرة على التكيف مع ىذا التنوع الثقايف ومواكبتة رغم انو من اقدـ
()0

الظواىر الثقافية على االطالؽ).
 -3التسامح:

التسامح مسة انسانية عالية القيمة ،وىي تعٍت االخالؽ السامية والقوة وادلقدرة لدى صاحبها ،وليس ىناؾ مثل يف
ىذا اجملاؿ اعظم من عفو الرسوؿ زلمد (ص) عن اسرى ادلشركُت عند فتح مكة (،اذىبو انتم االطلقاء) ،وىو يعٍت فتح
جديد يف البناء والعمل من اجل خَت االنساف وتقدمو ،وؽلكن تعريفو يشكل عاـ (يعترب التسامح احد ادلبادئ
االنس انية،وما نعنيو ىنا ىو مبدأ انساين ،كما اف التسامح يف دين االسالـ يعٍت نسياف ادلاضي ادلؤمل بكامل ارادتنا ،
والتخلي عن ايذاء االخرين الي سبب قد حدث يف ادلاضي،وىو رغبة قوية يف اف نفتح اعيننا لرؤية مزايا الناس بدال من
ضلكم عليهم او ضلاكمهم او ندين احدا منهم ،والتسامح ايضا ىو الشعور بالر لة ،والتعاطف ،وكل ىذا موجود يف
()9
قلوبنا ،ومهم لنا وذلذا العامل من حولنا).
-4التعايش السلمي
يعٍت القدرة على التعايش مع االخر اغلابيا وادلشاركة يف عملية بناء اجملتمع،ويعد التعايش السلمي تعبَت حقبقي عن
قدرة االنساف على التكيف وال عيش سوية من اجل خَت اجملتمع وتقدمو،ولكن ربقيق التعايش السلمي امرا ػلتاج اىل
ِ
إشاعتو فعلياً يف مرحلة ما بعد الصراع ،بُت الفئات
جهود كبَتة وسللصة النو( ،قد ثبت تارؼلياً أف التعايش السلمي وكيفية
ادلتحاربة داخل الدولة ،ىو عمل مض ٍن وطويل وشاؽ جداً ،حيث أف الصراعات الدينية والطائفية والقومية وما يتولد منها
من آثار ونتائج سلبية تؤثر بشكل كبَت على معرفة ادلدة اليت ؽلكن من خالذلا ربقيق التعايش السلمي بُت تلك الفئات،
فكلما كانت احلروب طويلة األمد كلما كانت من دوف شك أكثر تعقيداً دلهمة من يقوموف بإجراء عملية ادلصاحلة

( )0موقع انًتوبوس،ادلوقع العريب االوؿ لالنثروبولوجيا والسوسيوانثروبولوجيا (التنوع الثقايف):
( )9تعريف التسامح على شبكة االنًتنيت mawdoo3.com /
()6
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والتسامح والتعايش السلمي)) )0ومن خالؿ ىذا االمر فاف التعايش السلمي يف ظل دولة مدنيةذلا مساهتا احلضارية اصبح
ضرورة البد منها وىو يتطلب شجاعة واخالص يف ارساء قواعد التسامح بكل اشكالو.
ثانيا :تاسيس ثقافة التسامح والتعايش السلمي:
تبقى مسالة تاسيس ثقافة تسامح حقيقية يف رلتمع يريد اف يكوف دولة حديثة مرىونةً بالسياسات ادلتبعة والنوايا
لبناء الدولة احلديثة ،واف السبيل اىل ذلك يف رلتمع مثل اجملتمع العراقي مرىوف ايضا بوجود ارادة سياسية صادقة،
الصدار القوانُت اليت تطوي صفحة ادلاضي ،كما حصل يف اقليم كردستاف والشروع ضلو عملية التنمية والبناء  ،وتعزز
ثقافة التسامح بُت مكونات اجملتمع العراقي اي ػلتاج اىل من ياخذ بيده ضلو بر االماف،واف ادارة رلتم رلتمع متعدد يف
بلد مثل العراؽ ربتاج اىل تاسيس ظلوذج دؽلقراطي ناضح بعيد عن الطائفية والتعصب بكل اشكالو .ويف ىذا االطار
ينبغي التميز بُت شكلُت من التعايش(( االوؿ ىو التعايش السلمي االىلي والثاين التعايش السياسي ،فالتعايش االوؿ ىو
التعايش السلمي االىلي صلد انو على درجة عالية من ادلقبولية يف االنسجاـ والتآلف عكس التعايش السياسي الذي
تنخرط يف انساقو وحيثياتو النخب السياسية بكافة اذباىاهتا وسبوضعاهتا احلزبوية والكتلوية واجندهتا وبرارلها السياسية
وارىاصاهتا االيدلوجية فهو تعايش الؽلتلك احلد االدىن من االنسجاـ والتناغم السباب تعود دبجملها اىل اخللل التأسيسي
البنيوي الذي تأسست دبوجبو العملية السياسية واىل النمطية التوافقية والتشاركية اليت على منواذلا انتظمت تلك

العملية))( ، )9ولعل ابرز ما يعانية العراقيوف اليوـ ىو يف التعايش السياسي الذي يظهر فية تقاطع مصاحل ،وسياسات
طائفية دائما تلقي باثارىا على ادلمجتمع العراقي،فبعض القادة السياسُت ادلبٍت على التسامح ،واقامة عالقات جديدة
تقوـ على اساس اح ًتاـ كرامة االنساف ورأيو ودينو وفكره ،واف الدولة مطالبة بتشرع قوانُت ربرـ العنصرية بكل اشكلها،
وتسعى اىل تاسيس ثقافة التعايش السلمي يف العراؽ وادارة الدولة على اساس قوانُت الدولة ادلدنية القائمة على التعددية
الثقافية واحًتاـ الثقافات الفرعية .وتشَت بعض الدراسات اىل ((اف رلتمعنا العرايف دبكوناتو االجتماعية وثقافاهتا الفرعية
القادمة من عمقو احلضاري الذي ؽلتد اىل االلف الرابع قبل ادليالد من تفاعل مساهتا وخصائصها عرب عملية االحتكاؾ
والتثاقف واليت شكلت حضارة وادي الرافدين جبانبيها ادلادي وادلعنوي  ،وما قدمتو من اصلازات للبشرية  ،كالقراءة

والكتابة والقانوف وحقوؽ االنساف))( )2واف ىذه السمات احلضارية اليت قامت يف العراؽ تعٍت اف اجملتمع العراقي اصيل
يف اصلازاتو ،والسيما يف رلاؿ تشريع القوانُت واقامة العدؿ ،واف اقامة اجملتمع ادلدين وادارة تنوعو الثقايف تبقى مسؤولية
الدولة الرئيسية ،والسيما يف الظروؼ احلالية الف ثقافة التعايس بُت ادلكونات العراقية اي على النطاؽ(االىلي) ال توجد
( )0فهيل جبار جليب:معوقات التعايش السلمي يف العراؽ /مقاؿ /كوردبورتاؿ/
( )9عباس الدباغ :التعايش السلمي وتصارع اذلويات،مقاؿ منشور يف صحيفة الدستور العراقية(،صفحة اكثر من راي) العدد ()2921
9101/9/00
( )2حارث علي العبيدي:دراسات سوسيوانثروبولوجية،ط،0دارغيداء للنشر والتوزيع ،عماف االردف ،9109،ص.021
WWW.kurdportal.net/ar
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مشكلة تعايش بينهم ،فهم يريدوف اف يعشوف بسالـ ،واف ربًتـ ثقافاهتم ومعتقداهتم وارائهم .وعليو فاف فرص التعايش
السلمي شلكنة يف الثقافة العراقية اذا ماعمدت الدولة اىل تاسيسها على اسس صحيحة ،اذ اف الثقافات الفرعية يف
اجملتمع العراؽ((اليت تشكل نسيجو االجتماعي متشابكة ومتداخلة مع بعضها البعض خبيوط شلتدة باواصر الدـ
وادلصاىرة والنسب ،والقومية واللغة والدين  .فادلختلف يف القومية يلتقي بالدين  ،ومثاؿ – العرب الًتكماف -الكرد.
والذي ؼلتلف يف الدين يلتقي بالقومية -مسلم – ادلسيحي.والذي ؼلتلف يف ادلذىب يالتقي بالعشَتة من خالؿ
()0
ادلصاىرة والنسب مثاؿ -السنة -الشيعة)).
ثالثا-العراق في واقع تنوعي مكشوف.
ال ؽلكن اف غلد من يقرأ ادلشهد العراقي بكل تفا صيلو سلرجا دلشكالت العراؽ إال بإقامة الدولة ادلدنية اليت تفرض
إرادهتا باسم القانوف وتساوي بُت الناس وتتجو ضلو بناء الدولة القوية اليت تناؿ احًتاـ كل اإلطراؼ اإلقليمية ،فالعراؽ
اليوـ يعيش واقعا مكشوفا إماـ كل القوى اخلارجية ،اإلقليمية والدولية اليت كل منها يسعى اىل ربقيق مصاحلو على
حساب العراؽ ،وذلذا السبب ينبغي العمل على بناء دولة موحدة قوية يعتز هبا اجلميع ،واحلديث عن ثقلو السياسي ،
يربز من خالؿ موقعو اجلغرايف االسًتاذبي يف منطقة الشرؽ األوسط من جهة ،وامتالكو ثروات ضخمة وقدرة أبنائو
رلتمعُت على ربقيق تقدـ كبَت يف ادلستويات كافة ،وبالتايل قدرتو يف بناء الدولة اإلقليمية القائد يف ادلنطقة من جهة
أخرى،ومن ىنا فاف واقع العراؽ يبقى مكشوفا إماـ إي ربدي داخلي او خارجي إذا مل يبلور الفكر السياسي العراقي
رؤية وطنية عابرة للطائفية والعرقية الف إي برنامج خالؼ ذلك سيصيبو الفشل وسيحصد العراقيُت مزيد من التأخر
والعيش يف دائرة الصراعات احمللية واإلقليمية،لذا ينبغي اف تكوف مسات الدولة احلديثة تنبثق من داخل الثقافة العراقية
ادلتنوعة واف ػلًتـ اجلميع على اساس ادلساواة اماـ القانوف،وتعطى حقوؽ كل مكونات اجملتمع على وفق التفاىم
واالعًتاؼ باالخر ،الف زمن ىيمنة طرؼ على اطراؼ اخرى يف الدولة احلديثة اصبح امرا خارج التاريخ،واف نستمد من
تارؼلنا ادلشًتؾ سواء التاريخ االسالمي او التاريخ الوطٍت عوامل االستمرار وربقيق ادلشروع الدؽلقراطي الذي يفضي اىل
ربقيق تنمية بشرية سبكن االنساف من العيش االغلايب القائم على التسامح ،واقامة النموذج العراقي،الذي ػلظى خبَتاتو
اجلميع ويناؿ فيو ادلواطن الرعاية الكاملة ،ويشعر من خاللو بادلواطنة ،وعكس ذلك يصبح من حق اي مكوف اف ؼلتار
طريقو يف احلياة على وفق الدستور ولقانوف ،اال اف العبور اىل الدولة ادلدنية احلديثة ىو احلل الذي يدار خاللو التنوع
الثقايف اخلالؽ القادر على االبتكار واالبداع،ويف ىذا االطار يشَت تقرير اللجنة العادلية للثقافة والتنمية(التنوع البشري
اخلالؽ)اىل اف ادلساواة يف الطوائف،وىي امر حيوي بالنسبة للتنمية البشرية ووقف تبديد العالقات االجتماعية يف
صراعات عرقية ودينية،واغلاد سبل حلماية حقوؽ االفراد والطوائف يف االفصاح عن سبيزىا الثقايف،فلتلقى قبوال وتفهنا من
االخرين.وؽلكن سن تشريع ضد الرفض او االبعاد على اساس االختالؼ الثقايف ومعاقبة التجاوزات االجرامية اليت تقع
( )0ادلصدر نفسو ،ص.021
()8
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بسببها .ولكن ينبغي ايضا اف نت عمق يف جذور ادلشكلة لفهم جوىر االختالفات ووضع احللوؿ الدائمة ذلا  ،الف
()0
التفاوض الشكلي لن يودي تسوية حامسة.
رابعا :سمات الدولة المدنية في ادارة المجتمع المتعدد
من ابرز مقومات الدولة ىي احلكومة والشعب واالقليم،واحلكومة ىي اليت تتكوف على وفق عقد اجتماعي بُت
رلموعة من االفراد الذين ؽلتلكوف مواصفات تؤىلهم الدارة البالد ويكتسبوف الشرعية يف ذلك مقابل واجبات يقدمها
الناس لتحقيق مصاذلم وحقوقهم،كما اف االقليم يعٍت االرض وحدودىا ادلعلومة ،ويقيم عليها االنساف وؽلثل االقليم اعلية
جيوبوليتيكية للمجتمع،وغلعلها فاععلة يف زليطيها االقليمي والدويل.
ؽليز العصر احلديث بالعديد بسمات ثقافية جوىرية عدة ،ابرزىا اتساع نطاؽ التثاقف بُت البشر،خالؿ وسائل
االتصاؿ ادلختلفة،كما نقلت لنا ذبارب االنساف خالؿ التاريخ ظلاذج عدة من اشكاؿ الدوؿ فدولة القدؽلة يف مصر
الفرعونية والعراؽ ا لقدًن ظلوذج ادلمالك اليت يعد ادللك فيها آلو،كما كانت االمربطوريات القدؽلة مثل الرومانية والفارسية
وغَتىا ظلاذج طغت عليها الصفة احلربية ،ونقل الينا االسالـ دولة العدالة ولعل اوؿ ارساء للدولة ادلدنية كانت دولة
الرسوؿ زلمد (ص) اليت نقلت الناس من الدائرة الضيقة من العصبية اىل رلاؿ ارحب دولة تتسع لكل الشعوب من خالؿ
الدستور االسالمي القائم على التوحيد،مث جاءت اشكاؿ اخرى من الدوؿ بعد الثورة الصناعية قائمة على اساس ادلمالك
كما يف بريطانيا وعلى اجلمهوريات كما يف فرنسا على وفق الفسفة اللربالية ،وقد تبلور عصر الدولة القومية ،حىت انتهى
العامل احلديث اليوـ اىل الدعوة عصر الدولة ادلدنية اليت يتساوى فيها البشر اماـ القانوف بغض النظر عن الدين والعرؽ
والنوع،وضلن يف العراؽ وحسب ما يطمح اليو العراقيوف مجيعا اىل اقامة الدولة احلديثة القادرة على ادارة اجملتمع ادلتعدد
على وفق مب ادئ القانوف والعدالة والدؽلقراطية واحًتاـ كرامة االنساف،وال تزاؿ اماـ ىذا الطموح طريق طويل،و يتوقف
ربقيق ذلك على الوعي االجتماعي باذلوية الوطنية والعدالة االجتماعية ومجلة من ادلقومات ،واجملتمع العراقي حباجة اىل
الكثَت من الدراسات واالحباث لفهم وكشف االليات اليت ؽلكن هبا ربقيق ىذا احللم،من خالؿ استحضار الفكر النَت
الذي يقود التنمية وربقيق التحوؿ الصناعي البنيوي الذي يلحق بو التغَت البنوي االجتماعي القادر على التفاعل مع
عملية التحوؿ الصناعي واقامة الدولة ادلدنية القائمة على القانوف والكفاءة واحًتـ حقوؽ االنساف وتعمل على تنميتو
على وفق القيم االجتماعية اليت ربفظ لو قيمو االخالقية والنسانية .ومن اجل العمل على ذلك البد من التكلم على
النواحي األتية:
 -1الدستور (عقد اجتماعي)
ينبغي قبل كل شئ وضع دستور البالد على وفق معطيات الواقع الثقايف العراقي ،واف يوضع على اساس االقرار
بكل شرائح اجملتمع ومكوناتو واف يكوف شامال متكامال مع معطيات الدولة احلديثة القائمة على ادلساواة يف احلقوؽ
( )0التنوع البشري اخلالؽ:تقرير اللجنو العادلية للثقافة والتنمية ،مصدر سابق ،ص.12
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والواجبات ووضع عقد اجتماعي يقبل بو اجلميع ،والواقع اف العراقيُت اليزالوف سلتلفُت حوؿ بعض بنود ىذا الدستور،
وىذا ينبغي اف ينتهي باحللوؿ الكلية اليت ينبغي اف تنظر اىل الدولة اجلديدة على اساس اهنا جزء من ادلنظومة الدولية
واالقليمة دبا ػلفظ سيادهتا الكاملة.اما على مستوى الداخل ينبغي توجيو القوانُت خلدمة االنساف وبناء النموذج احلضاري
الذي ؽلكن للعراقيُت التعايش السلمي فيو.ونبذ كل اشكاؿ الكراىية والعنصرية من خالؿ تعزيز قيم ادلواطنة وتكافئ
الفرص اماـ كل العراقيُت ،اف ادلشكلة اليت تواجة النظاـ السياسي العراقي كثَتة ابرزىا قيامو على اساس احملاصصة
السياسية الطائفية والعرقية ،وىذا الؼلدـ بناء الدولة على وفق ما ىو موجود على االرض من بنية قلية سياسية منحازة
لطائفتها او دينها او عرقها او عشَتهتا ،شلا غلعل النموذج ادلفًتض يتقاطع مع دوؿ القانوف نفسها.
 -2الفصل بين السلطات
اوىل السمات االساسية للدولة ادلدنية احلديثة ىو الفصل بُت السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية ،فاالستقالؿ
يف ىذا اجلانب غلعل الدولة تقوـ بوظائفها االساسية وغلعل اجلميع موظفُت لديها خلدمة للمجتمع ،اف قياـ ادلؤسسات
على ىذا االساس سيعطي فرصة لكل العراقيُت بتعدد قومياهتم وادياهنم ،على ادارة دولة ذات وظيفة بنيوية زبدـ االنساف
العراقي بغض النظر عن االختالفات الثقافية،يف سياؽ ثقافة عامة تعطي صورة كلية للمجتمع .وتعمل على ادارة الدولة
على وفق احلقائق ادلوجودة يف كل ارض العراؽ على قدـ ادلساواة .اف الفصل بُت السلطات مطلب ينبغي على الدولة
العراقية احلديثة ربقيقو ،وازالة كل ادلعوقات اليت تقف امامو.
 -3الديمقراطية
يعد الكثَت من الباحثُت تطبيق الدؽلقراطية يف اجملتمعات البشرية على اهنا واحدة من اىم اشكاليات السياسة
واالدارة،فهي من حيث احملتوى تقوـ على مبادئ ثالثة وردت يف شعار الثورة الفرنسية ،وتبنتها النماذج ادلتعددة ذلا كافة
،وىذه ادلبادئ ،ىي(حرية،مساواة،اخاء )وعلى وفق تراتبية ىذه ادلبادئ ،يتوقف نوع التطبيق الدؽلقراطي ويتحدد على اي
من النماذج الثالثة ادلعروفة للدؽلقراطية يف ىذا اجملتمع او ذاؾ ،كما تفرضها خياراتو للسياسة ادلتحكمة فية.وقد اختلفت
اجملمعات يف التطبيق الدؽلقراطي تبعا للفسلفة االجتماعية لكل منها ،ولكن مهما كاف االختالؼ البد من وجود ثوابت
للمشروع الددبقراطي كي باخذ نصابو الصحيح  ،وتتمثل ىذه الثواب اوال،باحًتاـ حقوؽ االنساف  ،وثانيا،بالتعددية
السياسية ،وثالثا بالتداوؿ السلمي للسلطة ،)0(.ومع وضوح ىذه ادلبادئ تبقى شلارسة الدؽلقراطية مرتبطة بطبيعة الثقافة
السائدة يف اي رلتمع ،ويتوقف عليها صلاحو او اخفاقو،فليست الدؽلقراطية اف ينتخب ادلواطنُت على اساس مذىبهم او
عرقهم او دينهم فقط ينبغي انتخاب الربنامج السياسي واالقتصادي القادر على ربقيق التعايش السلمي ،فالدؽلقراطية

ىي تنشئة اجتماعية تبدأ باالسرة وتعليم االطفاؿ كيف ػلًتموف الراي االخر وكيف ؽليزوف بُت الصح واخلطاء على ضوء
القيم االخالقية واالجتماعية ليكوف االنساف بعدئذ مؤىال كي ؼلتار االنساف الكفؤ والربنامج الذي يعزز قيم التسامح
( )0ضياء اجلصاين وطالب مهدي :اليمقراطية يف اجملتمع العراقي،سلسلة كتب تصدر عن جريدة الصباح تعٍت يشؤف الثقافة والفكر
واالدب،مطابع جريدة الصباح ،بغداد،9111،ص.29-20
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والتعايش السلمي ،وؽلكن القوؿ اف االشكالية اليت تواجة اجملتمع العراقي ىي ليس يف الدؽلقراطية كمفهوـ واسلوب
لالختيار االفضل اظلا يف الثقافة السائدة.وذلذا ينبغي االعتماد على اداتُت انثروبولوجتُت يف ربليل الثقافة ،علا ادادة
التفكيك والتكامل ،ففي االوىل ينبقي تفكيك الثقافة العراقية اي الوقوؼ على اجزائها ومعرفة كيف تفسر االذباىات
الفردية ضلو موقف معُت ،وىذا يساعدنا على فهم الثقافة وتاثَتىا يف الشخصية العرافية واالشكالية اليت تعيشها،ومعرفة
مدى القدرة على ربقيق التوافق بُت العناصر الثقافية اليت ذبمع بُت الثقاغات الفرعية ،فالشخصية العراقية حب معطيات
الثقافة السائدة لديو القدرة على ادلقالبة فهي ذلا القدرة على االنتقاؿ من شكل اىل اخر ،وىذه اشكالية يعاين منها الفرد
البسيط والفرد السياسيي ومن اجل فهم ذلك ووضع الربامج اليت تعاجل ىذه االشكالية يف الزمن احلاضر ،وعلى مدى
ادلستقبل،العادة تاىيل الشخصية القادرة على شل ارسة الدؽلقراطية على وفق الطموح احلقيقي لالنساف ،اما االدادة الثانية
تتمثل يف النظر اىل الثقافة العراقية بكل فرعيتها العربية والكردية والًتكمانية وادلذىبية وادلنطقية على وفق االطار الكلي
الذي يرسم مالمح اذلوية العراقية اليت ال تنظر اىل االجزاء اال بصفتها مسة لالبداع واالبتكار ،وليس على اساس الصراع
والكراىية حىت تكوف ادلمارسة الدؽلقراطية تاخذ طريقها يف ربقيق النجاح على وفق التجربة ادلتولدة من الثقافة العراقية
نفسها.القادرة على تكوين الدولة الراسخة القادرة على ادارة التنوع الثقايف على وفق ادلبدأ الدؽلقراطي ادلشار اليو.
 -4المواطنة
عماد ربقيق التعايش السلمي ىو ربقيق القيم الراسخة للمواطنة ،وىي االعتزاز باالنتماء لالرض والثقافة،وادلواطنة
اف تشعر انك جزء حيوي من اجملتمع الذي تعيش بو ،واف ىناؾ حقوقا متحققة لك وتقتنع باف عليك واجبات تقوـ
هبا،وتعد اشكلية ادلواطنة يف اجملتمع العراقي من االشكاليات ادلعقدة وسط غياب رؤى راسخة يف ادارة الدولة على وفق
ادلبادئ الدؽلقراطية ،فال تزاؿ البنية العقلية السياسية العراقية متقوقعة يف ثقافاهتا الفرعية ،والكثَت من افراد النخب السياسية
الػلملوف الفكرة ادلركزية للمواطنة وىم منحصروف داخ ل اسوار طوائفهم وعشائرىم ورلموعاهتم،وذلذا تبقى ادارة التنوع
الثقايف على اساس قيم ادلواطنة اشالية ربتاج اىل مراجعة كاملة دلا غلري يف التطبيق السياسي للحكم،وىي يف احلقيقة
اشكالية ثقافية قبل اف تكوف اشكالية سياسية ،فهي مرتبطة بالًتاثية اليت ؽلحلها احلاكم دوف توافر االليات الفاعلة ذات
االستعداد التلقائي الدارة اجملتمع ادلتعدد،وعلى الرغم من كوف الدستور ػلمل يف كثَت من مواده مبادئ نظرية حوؿ
ادلواطنة واحلقوؽ والواجبات ،لكن االشكالية الثقافية اليت نعانيها ىنا القناعة والقدرة واالستعداد السيكلوجي والثقايف
للتطبيق من قبل النخب احلاكمة.وىذا يستدعي ادلزيد من الدراسات لفهم ادلشكلة من جذورىا وتفكيك عناصرىا ومعرفة
العناصر ادلشًتكة اليت من خالذلا تقدًن التصور ادلالئم لتأسيس مواطنة حقيقية يف دولة حديثة قادرة على بناء مؤسسات
راسخة ويف نفس الوقت قادرة على ادارة التنوع الثقايف وربقيق التعايش السلمي بُت كل مكونات اجملتمع العراقي  ،و
العمل على ربقيق التقدـ العلمي والتكنلوجي ألحداث التغَت البنيوي الثقايف مع ترسيخ القيم السائدة االغلابية اليت تعمل
على ربقيق التماسك االجتماعي وتعمل على ابعاد الفوضى عنو.
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 -5الشخصيةالوطنية للدولة وادارة التنوع الثقافي
يرى ادلختصُت يف االنثروبولوجيا السياسية اف ادلناىج الوظائفي من اكثر ادلناىج اليت يقوـ بتحديد العالقات
السياسية وما تتبنيو من نظم وانساؽ مع االخذ عليو قلما ساىم بتوضيح(طبيعة) الظاىرة السياسية،فهذه تتميز خباصيتُت
االوىل،تلك اليت تؤس س االنتظاـ االجتماعي وربافظ عليو باعدادىا للتعاوف الداخلي ،وثانيها ،تلك اليت تضمن

االمن بتامُت الدفاع عن الوحدة السياسية )0(.وذلذا تعد عملية صلاح الدولة وربقيق التعايش السلمي قائم على الًتابط
بُت مؤسساهتا ادلختلفة ،وقدرة انساؽ وابنية اجملتمع العمل على وفق وظيفة االنسجاـ والتعايش السلمي بُت مكونات
الثقافة العراقية يف ادلرحلة احلالية ،لذا فاف من السمات العامة للدولة ومقوماهتا االساسية،ىي الشخصية الوطنية للدولة،

وجعلها مستقلة يف سياستها الداخلية واخلارجية بناء على الثوابت ادلشًتكة للثقافة العراقية،وعلى وفق ادلصلحة الوطنية اوال
واخَتا،واف بناء الشخصية اجملتمعية ادلشًتكة بُت ابناء اجملتمع العراقي بقومياتو واديانو ادلختلفة،على اساس تبٍت سياسة
وطنية جامعة تكوف قادرة على ادارة التنوع الثقايف من خالؿ برنامج وطٍت يشمل اجلميع باذباه ىدؼ مركزي واحد ىو
االنتقاؿ با جملتمع من حالة التخلف والفقر واالنقساـ اىل حالة التقدـ احلضاري احلدثاوي الذي يتحقق اليوـ يف عامل
يتقدـ خبطى متسارعة يف العلم والتقنية ،فالؽلكن بناء الشخصية الوطنية دبوصفاهتا اخلالقة اال ببناء النموذج االنتاجي
القادر على تغَت البنية العقلية االجتماعية والس ياسية ،لتكوف اكثر وعيا بضرورة العمل دبشروع وطٍت عابر للطائفية
وادلناطقية ياخذ بنظر االعتبار مصلحة الكل وعدـ االنزواء يف زاوية ادلصاحل اخلاصة واالنانية ،ويف اطرىا احمللية،واذا
كانت النظم ادلركزية يف العراؽ يف الفًتات ادلاضية قد صلحت يف بناء شخصية الدوؿ اال اهنا اخفقت يف ادارة التنوع
الثقايف ،ولعل ىذا ابرز ادلعوقات للتقدـ وربقيق العدالة دبعناىا الثقايف على وفق اخليار الدؽلقراطي ،فاف ذبربة الدولة
العراقية اليوـ تواجة اخفافقا حقيقيا يف بناء مؤسسات الدولة ويف ادارة التنوع الثقايف يف البالد اذا استثنينا ذبربة اقليم
كردستاف العراؽ الوليدة اليت ال تزاؿ تعمل يف اطار بناء ادلوسسات االدارية ،واليزاؿ ينتظر بناء مشروعها ادلؤسسايت
الصناعي االنتاجي لتحقيق التغيَت البنوي االجتماعي لكي يتحقق التوازف الثقايف بُت اجلوانب ادلادية وادلعنوية على وفق
ثقافة وتراثية االنساف فيو .ويبقى طموح االنساف العراقي ىو يف بناء شخصية دولتة اجملتمعية ولوطنية حىت يكوف قادرا
على الشعور حبقائق التعايش السلمي الذي يؤمن بو ادلواطن العراقي وينتظر من ياخذ بيده اىل ربقيقو.
 -7التنظيم والتنمية البشرية:
من ابرز مسات الدولة احلديثة ىي النظيم االداري الناجح،الف االدارة عنصر اساسي يف ضلاح مؤسسات الدولة،
وقد سبيزت اجملتمعات ادلتقدمة هبذه اخلاصية ،اال اف ادلشكلة يف اجملتمعات النامية تتفاقم يو ما بعد اخر على الرغم من
التقدـ احلاصل يف فن االدارة (كما يتم االطالع عليو يوميا خالؿ وسائل االتصاؿ ادلختلفة)،اذ تبقى االدارة متخلفة
بسبب حاالت الفسالد واحملسوبية فيها ،اذ تعد االدارة فيها اشكالية معقدة بفعل التداخل الثقايف و ونفوذ القوى احمللية
( )0جورج باالنديو :االنثروبولوجيا الساسية،ط ،0ترمجة علي ادلصري،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بَتوت،0331 ،
ص.93
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اليت رباوؿ ربقيقي مصاحلها،ويرى ادلختصُت يف االنثروبولوجيا السياسية،اف السياسة واالدارة علا وجهاف لعملة
واحدة،ىي عملية احلكم ف الؽلكن الفصل بُت السياسة واالدارة ،الف ىناؾ بعض العمليات السياسية متداخلة مع
عمليات االدارة او فيها  ،وكما يرى العامل االنثروبولوجي (مسيث) اف العمل السياسي يتمثل بصفة خاصة يف زلاولة
التاثَت يف اجلماعة ليصدر عنها قرار معُت يتعلق باعضائها مجيعا،كما يرى انو قد تقوـ هبذا العمل ىيئات رمسية او
احزاب سياسية او مجعيات دينية وافراد ،وحيث ؼلتلف احملتوى يف السياسة باختالؼ الثقافات والوحدات االجتماعية
اليت تعترب القرار ملزما ذلا ،لذا فاف سينث يتفق مع عامل االنثروبولوجيا الوظيفي رادكليف براوف يف القوؿ باف النشاط
السياسي اليعترب مستقال عن النشاط االجتماعي بل يعد من اوجو او مظاىر ىذا النشاط الذي يقوـ بُت

الوحدات(االنقسامية) يف اجملتمعات القبلية،او بُت الوحدات االقليمية ادلتمايزة يف رلتمع ما )0(.وعلية فاف القياـ بتنمية
بشرية يف دولة مثل العراؽ تتطلب فهم الثقافات الفرعية يف بئياهتا ادلختلفة ،ومع سبيز الدولة العراقية من تاسيها بنظاـ
اداري منتظم اال االو ضاع بعد  9112ولدت لنا ادارات ضعيفة وغَت كفؤة واذا استثنينا اقليم كردستاف الذي سبيز بوجود
نظاـ اداري افضل ،صلد اف احدى مشكالت التنمية البشرية يف العراؽ تتمثل بضعف القدرة على ادارة ادلوارد البشرية
والطبيعية ،ونظرا للظروؼ االمنية من جهة وعدـ وجود توجو حقيقي ضلو التنمية ،وتعثر اخلطوات ادلتخذه يف بعض
ادلشاريع اليت يرصد ذلا مليارات الدوالرات دوف تتغَت االحواؿ رغم مرور اكثر من اثنا عشرة سنة على التغَت بسبب
الفساد ادلايل واالداري ،وعدـ وجود نظاـ صارـ للمحاسبة وبفعل احملاصصة اجلارية يف احلكم ،وذلذا مل تتمكن الدولة
العراقية احلالية من اقامة مؤسسات راسخة ويف الوقت نفسو تعاين من ادلشكالت السياسية والثقافية بُت النخب
السياسية اليت تدعي سبثيل مكونات اجملتمع العراقي.وعلية فاف اخلروج من ىذه االزمة يتطلب تاسيس ادارة مهنية للدولة
تكوف قادرة على توظيف االمواؿ بشكل صحيح يف تنمية بشرية يتمكن فيها اجملتمع العراقي من بناء دولتو احلديثة
،وربقيق قفزات يف التطور احلضاري غلعل اجملتمع اكثر ربررا من االفكار السياسية االنقسامية وػلقق التعايش السلمي يف
رلتمع متعدد لديو االستعداد للعيش معا ،اذا توفرت االرادة السياسية والنية احلسنة.
 -9المصلحة العامة للشعب

من ابرز السمات االساسية للدولة احلديثة اليوـ اف تكوف مصلحة اجملتمع فوؽ كل اعتبار ،فاذا سبكنت الدولة من
تاسيس ثقافة هبذا االذباه فاف كثَت من ادل شكالت ستحل ،والشك اف ادلصلحة العامة ىي من الركائز االساسية اليت يقوـ
عليها العمل اجلماعي،الف العمل سيكوف موجها جلميع فئات وافراد اجملتمع ،واف اساس االفراد واجلماعت بذلك سيعطي
اعتبارا معنويا للدولة ،وادلشكلة اليت تعانيها الدولة العراقية ىو تقدًن مصحلة اجلماعات واالفراد على مصلحة الدولة شلا
عرقل بشكل جدي ظهور توجو ضلوة بناء ادلواطنة ،اليت ينبغي اف يشعر هبا اجلميع ،ويضع يف االعتبار ادلصلحة العامة يف
ادلقاـ االوؿ ،واذا ما ربقق ذلك فاف امكانية التعايش السلمي ستكوف وارده.

( )0د .زلمد عبده زلجوب :االنثروبولوجيا السياسية ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،بال ناريخ نشر،ص.15-11
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ومن اجل ذباوز الصعوبات اليت تواجو احلكم  ،غلب الًتكيز على فهم خصوصيات اجملتمع وربليل واقعو واوضاعو
االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،وكذا الثقافية حىت يتسٌت وضع رلموعة من اخلطط والربامج واالستًتاتيجيات اليت
غلب اف تكوف مدروسة دراسة معمقة ماخذين بنظر االعتبار التحوالت والتغَتات االقليمبية والدولية اليت تتعرض ذلا
الدولة يف بعض االحياف،وانتهاج سياسات زبدـ مصلها اخلاصة ،وليس صاحل اجملتمع )0(.وينبغي اف يتبلور ىذا التصور
يف وضع مصلحة البالد اوال ،الف اي خلل يصيب ادلصلحة العامة ،سيعطي الفرصة للخارج للعبث بادلصلحة العامة
للبالد دوف وجود القوة الالزمة حلماية مصاحل اجملتمع العليا ،والوقوؼ ضد اي اذباه من ىذا النوع .
 -00استقالؿ اجليش واالجهزة االمنية ادلختلفة
من اجل اف تكوف الدولة ذات ىيبة اعتبارية وتناؿ االحًتاـ من كل ابناء اجملتمع ،ينبغي اف يكوف اجليش مؤسسة
وطنية يعتز هبا اجملتمع وػلًتمها ،الهنا حصنو ادلنيع وادلدافع عن كيانو ،وينبغي اف ال يستخدـ اجليش ربت اي مربر ضد
الشعب او اي مكوف فيو ،وذلذا من مسات الدولة الناجحة اف تكوف ادلؤسسة العسكرية واالمنية فيها مستقلة وال تتبع اي
اذباه سياسي ويكوف والئها للشعب ،فاذا ما ربقق ذلك فاف مسة الدولة الناجحة ستكوف ىي احلاضرة وتتمكن عنئذ
سياسات الدولة من ربقيق اجواء اغلابية من التعايش السلمي ربقيق التقدـ العلمي واحلضاري للجميع.
رابعا :نموذج تجربة التسامح في اقليم كردستان العراق :الدروس والتطلعات
اذا تكلمنا على اية ذبربة ناجحة يف العراؽ البد اف تكوف االشارة مباشرة اىل ذبربة اقليم كردستاف يف ارساء قواعد
ادلؤسسات الرمسية والتعايش بُت الرؤى واالفكار السياسية والثقافية ادلختلفة ،فهناؾ مشاركة سياسية يف االطلابات بُت
احزاب علمانية ودينية،كلها تقوـ على اساس التعايش السلمي وبناء عالقات سياسية اجتماعية تاخذ مجيها مصلحة
االقليم اوال ،وىذا التصور ىو الذي يكمن مشهد السياسي يف االقليم على ارساء ذبربة ناجحة  ،على الرغم من التمايز
يف الروئ السياسية ولكنها كلها تصب يف مصلحة اجلميع،وقد يتسائل البعض عن سر صلاح ذلك بكل بساطة ؽلكن
استحضار اجلواب ادلختصر ،ىو تسامح القوى السياسية الكردية اذباه من اختلف معها يف ادلاضي ،ربت اي ظرؼ وبدء
صفحة جديدة دوف اف اثارة اي قضية زبص ادلاضي ،اف قدرة العقلية السياسية الكردية دبختلف مستوياهتا على ربقيق
ذلك يعكس بكل تاكيد ثقافة الشعب الكردي وقدرتو على التسامح وبناء عالقات اغلابية دوف االلتفات اىل
ادلاضي،ويكف ي االشارة اىل التعددية الساسية وربقيق االمن واالستقرار االجتماعي والقفزه النوعية يف التنمية والشعورة
بادلصلحة العامة لدى ادلواطن الكردي البسيط وتفانيو يف صلاح ذبربتو التنموية واحلضارية ،كدليل صادؽ على ترمجة مسات
الدولة احلديثة ،واليزاؿ الطريق طويل اماـ اال قليم يف ربقفيق قفزات حضارية متوازنة وقادرة على ربديث احلياة بكل
تفاصيلها ،الف عملية التحوؿ احلضاري ينبغي اف تكوف على اسس راسخة من التقدـ العلمي من اجل ربقيق ربوؿ
بنيوي صناعي يلحق بو تقدـ حضاري يستمد من القيم السائدة مرتكزا ذلا يف تكوين اذلوية الثقافية الوطنية الراسخة

( )0د .فؤاد بن غضباف :علم اجتماع التنمية،دار الرضواف للنشر والتوزيع ،عماف  ،االردف،9101 ،ص.211
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للشعب الكردي ،والقادرة على ربقيق التعايش السلمي وربقيق االمن االجتماعي والعدالة واالؽلاف بادلستقبل على اساس
ارساء قواعد ادلؤسسات ادلدنية العميقة.
خامسا:النتائج والتوصيات:
بناء على معطيات البحث ؽلكن صياغة اىم النتائج االتية:
أ -اهم النتائج:
 -0اتضح من البحث انو الؽلكن ربقيق شروط التعايش السلمي يف اجملتمع العراقي ،اال بارساء قواعد الدولة ادلدنية ايت
ػلميها القانوف ،واف ذبربة العراؽ بعد  9112مل ربقق ذلك بسبب احملاصصة الطائفية والعرقية اليت تتعارض مع قياـ
الدولة ادلدنية القادرة على ادارة نفسها على اساس الكفاءة والتخصص.
 -9تبُت من البحث اف اف تاسيس ثقافة التعايش السلمي مسالة ربتاج اىل االرادة السياسية ،والفهم ادلوضوعي
خلصائص الثقافة العراقية وتفكبك عناصرىا ومعرفة درجة االنسجاـ بُت العناصر ادلشًتكة ،ومعاجلة الثغرات اليت
ربوؿ دوف ذلك.
-2اتضح من البحث اف الثقافة العراقية بكل فرعياهتا قادرة على بناء ظلوذجها احلضاري يف التعايش السلمي اذا ما
توفرت االرادة السياسية ،وقد اعطت ذبربة اقليم كردستاف درسا مهما يف ىذا اجملاؿ.
 -4تبُت من البحث اف اىم معوقات الدولة احلديثة يف العراؽ ىو تقدًن مصلحة الطائفةوادلنطقة واالفراد على ادلصلحة
العامة،وىذا اعطى فرص للتدخالت االقليمية والدولية يف شؤوف اجملتمع.
 -1اتضح من معطيات البحث اف تقدًن رؤية عن امكانية التعايش السلمي يف الظرؼ احلايل مرتبطة جبملة من االوضاع
على االرض منها النزاعات ادلسلحة بُت القوى ادلتطرفة واالىايل يف ادلناطق الساخنة،وسياسية الدولة العاجزة يف تقدًن
احللوؿ الوطنية وعوامل االنقساـ الطائفي والصراع ادلصلي بُت كل االطراؼ ماغلعل رسم خريطة للتعايش السلمي
صعب اال من خالؿ بلورة وعي اجتماعي لدى كل االطراؼ باننا يف سفينة واحدة وأي خلل فيها سيلحق الضرر
باجلميع.
 -5تبُت من البحث اف ىناؾ حاجة اىل تطبيق الدستور بوعي وتعديل ادلواد ادلختلف عليها ،من اجل عقد اجتماعي
جديد ػلقق للجميع العيش الكرًن  ،كما اتضح اف الشعور بادلواطنة يكاد اف يكوف مفقودا لدى الكثَتين ،شلا
يلحقق ضررا بالصلحة العليا للمجتمع.
 -1تبُت اننا حباجة ا ىل بناء مؤسسة عسكرية وامنية مستقلة يكوف والئها للمجتمع  ،واف ذلك احد مقومات االستقالؿ
الوطٍت وقواعد التعايش السلمي بُت اجلميع.
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 -2تبُت من البحث اف ذبربة كردستاف يف التسامح خطورة جبارة باذباه ربقيق السلم االجتاعي وارساء قواعد التعايش
السلمي ،كما اتضح اف ال تقدـ احلضاري يف اقليم كردستاف ما كاف يتحقق لوال قدرة الشعب الكردي على االؽلاف
باحلياة احلرة ،والنظر اىل االماـ دوف االلتفات اىل ادلاضي.
ب -اهم التوصيات:
-0ضرورة قياـ االكادؽليات العلمية ومراكز االحباث القياـ بدراسات معمقة حوؿ الدولة احلديثة وعن التعايش السلمي يف
رلتمع متعدد مثل العراؽ ،فضال عن كشف ادلعوقات اليت تعًتض تقدـ اجملتمع يف ادلرحلة احلالية.
 -9ضرورة قياـ وزارة التخطيط يف الدولة االربادية واقليم كردستاف يف التنسيق بينهما من اجل بناء استًتاتيجيات للشروع
بادلشروع الوطٍت اجلضاري يف بناء الدولة ادلدنية الراسخة العادلة.
المصادر:
 -0التنوع البشري اخلالؽ:تقرير اللجنو العادلية للثقافة والتنمية،اشراؼ وتقدًن جابر عصفور،ط ( 9الطبعة العربية) ،ادلركز
القومي للًتمجة،القاىرة.9113،
-9جورج باالنديو :االنثروبولوجيا الساسية،ط ،0ترمجة علي ادلصري،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بَتوت.0331 ،
-2حارث علي العبيدي:دراسات سوسيوانثروبولوجية،ط،0دارغيداء للنشر والتوزيع ،عماف االردف .9109،
 -4د.ضياء اجلصاين وطالب مهدي :اليمقراطية يف اجملتمع العراقي،سلسلة كتب تصدر عن جريدة الصباحتعٍت يشؤف
الثقافة والفكر واالدب،مطابع جريدة الصباح ،بغداد9111،
 -1عباس الدباغ :التعايش السلمي وتصارع اذلويات،مقاؿ منشور يف صحيفة الدستور العراقية(،صفحة اكثر من راي)
العدد (9101./9/00 )2921
 -5د .فؤاد بن غضباف :علم اجتماع التنمية،دار الرضواف للنشر والتوزيع ،عماف  ،االردف9101. ،
 -1د .زلمد عبده زلجوب :االنثروبولوجيا السياسية ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية ،بال ناريخ نشر
 -2زلمد علي زلمد:اصوؿ علم االجتماع السياسي،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية.0331،
المواقع االلكترونية:
 -0ادلوسوعة احلرة(الدولة) على شبكة االنًتينت :
-9فهيل جبار جليب:معوقات التعايش السلمي يف العراؽ /مقاؿ /كوردبورتاؿWWW.kurdportal.net/ar /
-2موقع انًتوبوس،ادلوقع العريب االوؿ لالنثروبولوجيا والسوسيوانثروبولوجيا (التنوع الثقايف)www.aranthropos.com :
ar.wikipedia.org/wik

 -4تعريف التسامح على شبكة االنًتنيت /

mawdoo3.com
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التأصيل الشرعي حلقوق غري املسلمني يف اجملتمع االسالمي
م.د .إسماعيل محمد جالل /سكول العلوم اإلسالمية /جامعة السليمانية
المقدمة
احلمد ﵁ و الصبلة و السبلم على ُر ُسل ا﵁ رتيعا .
إن اذلدف األساسي من إرسال الرسل و إنزال الكتب وبا احلبال الرزتبل االعبادل و حتقيب سبعادة االنسبان ن دنيبا
اك إِاال َر ْزتَلً لِّْل َعالَ ِم َ ﴿.)﴾ٔٓٚسارة االنبياء.
و آخرته ،قال ا﵁-سبحانه وتعاىلَ (-وَما أ َْر َس ْلنَ َ

و أن االسبببلم فر ببن اببسن االنسببان لعاتببه ال إلعتقبباد  ،مببن شي ب وببا تكببافن اسببري ،و قبببل ان فصببب مسببلما أو
نصرانيّا أو فهادفّا أو ااذفّا أو أي اب آخبر ،و النصبال القرآنيبل ابدفدة الا باح ن وبع النقابل االبعات ،أل با تتحبدث
تببارة عببن االنسببان ،و تببارة عببن ا ب آدم ،و مببرة أخببرى تاسببه احلببدف إىل النبباس و وببعا التعمببي ال خت ببى داللتببه علببى مببن
فدرك لغل اخلااب ن القبرآن الكبر  ،و لبعلو وردت لمب مبن االشادفب النبافبل السبرف ل البؤ ت لبد أن رتيبن العبباد أخباة
و ن أول دستار لدولل ادلدفنل ادلنارة (و اخلل لله عيال ا﵁) و أن الناس رتيعا من ن س واشدة االتعب القرآين .
لببعلو أن ا﵁ قببرر شقببال النبباس خللقببه ،و ايَنهببا ن اببرعه و سعلهببا واسبببات دفنيببل ببرأ أداءوببا علببى العببباد لتسخببع
طرفقها للتابي الصحي من المااب عليها و العقاب الدف و الدنياي دلن فتجاوزوا أو فنتهكها .
إن ما بباذ وببعا البح ب فللببز علببى التس ببيل السببرعي حلقببال ب ادلسببلم ن ا تمببن االسبببلمي وقببد ت ببا رت
األدلببل السببرعيل مببن اآفببات القرآنيببل و األشادف ب النبافببل و وببا مببن األدلببل ادلعتببعة عنببد األ بالي و ال قهبباء ن إق برار
شقاقه  ،و على الدولل و ا تمن أن ف ي اتلو احلقال الؤ منها ذل .
أهمية البحث:
ٔ -اعتقاد ال رد ادلسل مبا أمر االسبلم ن التعامل من مااطنه ادلسل ن ا تمن االسبلمي ن رتين نااشي احلياة.
ٕ -تعامل السلال من ادلسلم من ناشيل احلقال الؤ منحها ا﵁ ذل .
ٖ -ما فتس اه السرذ من العدالل و اإلنصاف ن التعامل من
على أع السعاب ادلسلمل ن العامل.
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مشكلة البحث:
ػلاول وعا البح اإلساال على التساؤالت اآتيل:
ٔ -ول شقال ادلسلم ن ا تمن ادلسل م لل تس يبل ارعيا؟
ٕ -ما وي تلو احلقال الؤ جت على الدولل و ا تمن أن ت من لغ ادلسلم ؟
ٖ -ول ما ت عله اجلماعات ادلتار بل اسسب االسببلم ونبا و ونباك مبن التعبدي و التجب علبى شقبال ب ادلسبلم
نيب الرزتل؟.
له وسه ارعي أم اعيد ،و فتناىف و فتناقض من ودي القرآن الكر و سنل ّ
منهج البحث:
فتكان وعا البح من مقدمل و ستل ماال و خادتل لاآيت:
ادلال األول :تعرفف احل  ،و ادلسلم و تقسيماته.
ادلال
ادلال
ادلال
ادلال

الماين :ادلبادئ االوليل ن العبلقل ا ادلسلم و و .
المال  :التا يل السرعي حلرفل العقيدة الدفنيل و العبادة ذل .
الراان :التا يل السرعي حلقاقه السياسيل و ادلدنيل.
اخلامس :التا يل السرعي حلقاقه األقتصادفل.

ادلال السادس :التا يل السرعي لآلداب اإلستماعيل معه .
و خادتل خلصت يها أو ما تا ل إليه البح من نتائج.
أهداف البحث:
ٔ -إن وعا البح فُظهر وفُبب مبا لغب ادلسبلم مبن شقبال أااشهبا السبرذ االسببلمي و أقروبا علبى رتيبن نبااشي احليباة،
سااء ألانت كرفل إعتقادفل أو سياسيل أو إقتصادفل أو إستماعيل.
ٕ -اسمكان وعا البح شس االدلل السرعيل أن ت ند اعض السبهات البااردة ن رلبال شقبال ب ادلسبل و ر بن لصبارة
التسافه دفننا احلنيف ن وعا ا ال.
ٖ -هبت اجلماعات ال الل ادلتار ل الساحيل الساذسل الؤ تتعدى على شقال ادلسلم .
نسسل ا﵁ تعاىل ان فن ن اجلمين و أن فرفنا احل شقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل ااطبل و ارزقنا استنااه.
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المطلب األول
معنى المصطلحات
أوالً :التأصيل الشرعي:

وا إستخراج القااعد و األ ال و ادلناوج و األشكام السرعيل على باء ادلبنهج السبرعي الصبحي السبلي  ،وذلبو
ااس ببتخبلل و ببع األم ببار ن التلق ببي واإلس ببتدالل وس بببلمل ادلقا ببد ،وأف ب باً اس ببتخبلل ال اائ ببد ،و أن ترس ببن األم ببار إىل
اال الل السرعيل ،ن ااب من أاااب األشكام.
ثانياً:حقوق:
اس من أمساء ا﵁ تعاىل و وا الماات ابلاو و احل وا النصي الااس لل رد و اجلماعل و ش االمر شقاً و شقاقاً

ث بت و دل و فقال ػل عليو أن ت عل لعا (غل ) و ػل لو أن ت عل لعا ( و فساغ) و (شاقل) خا مه و ادعى
لل منهما احل لن سه ،ادل رد ش ّ و رتعه شقال و شقال(ٔ).
قال اجلرساين ( :احل ن اللغل :الماات العي ال فساغ إنكار  ،و فستعمل ن الصدل و الصااب أف اً) (ٕ)،
إذاً احل فدور شال مع ى المبات و الاساب...
ادلعبب ى اإل ببابلشي للح ب  :و ببا اعتبببار مع بب ى فلت ب علي ببه اإلس ببقاو أو النق ببل اادلعاو ببل ،لببيس و ببا م ببن اإلااشببل
السرعيل الؤ ليست ما اعاً ذلع اآثار.
و احل عندالقاناني ائدة مادفل أو أدايل مقررة لسخص قبل ػلميها القانان(ٖ).
(ٗ).
و عرف اعض ادلعا رفن احل اسنه" :لل مصلحل مستحقل لصاشبها ارعاً"
و ش اإلنسان فلزم

عدم اإلعتداء على أي ناذ من شقاقه و اسي لان من رر.

(ٔ ) فنظببر :ادلصببباح ادلن ب ن رف ب السببرح الكب ب للرا عببي :أزتببد اببن زلمببد اببن علببي ادلقببري ال يببامي(تٚٚٓ-ه) ،ا ب وت ،دار الكت ب
العلمي ب ببل ،ؤ ، ٔٗٗ-ٖٔٗ/ٔ ،ٜٜٔٗ ،و ادلعج ب ب الاس ب ببي  :إا ب براوي مص ب ببا ى وآخ ب ببرون ،اس ب ببانبال ،دارال ب ببدعاة ،و،ٕ،ٜٜٔٛ
جٔ.ٔٛٚ/
(ٕ) فنظر:لتاب التعرف ات :علي ان زلمد اجلرساين (ت ٛٔٙ-ه) ،ا وت ،دارال كر ،ؤ ،ٜٜٔٛ ،لٗ.ٙ
)ٖ ) فنظ ببر :أ ببال الق ببانان أو ادل ببدخل لدراس ببل الق ببانان :د.عب ببد ال ببرزال الس ببنهاري و د.أزت ببد شس ببمت أا ببا س ببتيت ،الق بباورة،ٜٜٔٗ ،
لٖٕٔ.
)ٗ) فنظر :نظرفل احل  :د.زلمبد سبامي مبدلار ،القباورة ،دار ال كبر العبر  ،لٓٔ ،و احلب والعمبل وتبسث ادلبات يهمبا  :لعلبي اخل يبف،
القاورة ،دار ال كر العر  ،ٕٓٔٓ ،ل.٘ٛ
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أنواع الحقوق:

قس علماء القانان احلقال على عدة أقسام(ٔ) ،و ذلو لنظرهت إليهبا ااعتببارات سلتل بل ،مبن وسبا سلتل بل ،و وبع
ّ
بدل عليبه إطببلل للمبل احلب ّ ،
النظرة عبارة عن ايان و تا ي دلدلال و م هام أنااذ احلقال ،هي و ف لااقبن فظهبر مبا ف ّ
وليست مبنسئل حلقال سدفدة ،و ادلمال على ذلو تقسي احل ّ اىل مال و نسيب.

افن عببارة عبن
احل النسيب :وا احل ّ العي وسد دلصلحل اخص أو المر جتا آخر ،لاإللتزامبات اب األ براد ،البد ُ
ارتباو ا دائن و مدفنه ،فلتزم يه ادلدفن االقيام اعمل أو االمتناذ عن عمل(ٕ).
ّأمببا احلب ط ادلالب  :هببا امتيبباز ؽلببن لسببخص معب ا  ،و فك ببل القببانان ش ببن وببعا احلب ّ  ،دون أن فكببان ونبباك التبزام

مع ّ من رد مع ّ  ،ال إن الناس رتيعاً ملتزمان ااشلام وعا احل ّ لح ّ ادللكيل ممبلً (ٖ).
عام ببل و خا ّ ببل ،و اىل شق ببال األس ببرة و
قس ب علم بباء الق ببانان احلق ببال إىل شق ببال سياس ببيل و ب سياس ببيل ،و ّ
و ّ
شقال ماليل ،و اىل شقال اخصيل و عينيل و ذونيل.
ثالثاً :مفهوم غير المسلم:

ادلقصاد اغ ادلسلم و ادلقيمان ن ابلد االسبلم(ٗ).
أ ناف ادلسلم (٘):
ه ّإما أول لتاب مساوي لما ااتهر عنه  ،ممل اليهباد و النصبارى ،و أحلب هبب ا باس و الصباائل ،أو مبن لبيس

ذل لتاب مسباوي لادلسبرل ن اجلزفبرة العرايبل آنبعاك ،أو لاذلنبدوس و البباذف لمبا ن دول ابرل آسبيا أو لاإلفزفبدفن ن
لاردستان و و .
أ -أول الكتاب:
فصنف أول الكتاب إىل ن االنظرة األوليل:
ٔ -ا﵀ارا (أول احلرب) :و و ادلقي ن اببلد الك بر ا﵀ارابل للمسبلم البعفن فعبادون ادلسبلم و فقباتلا  ،و
و الء ذل أشكامه الؤ تنظ العبلقبل هبب  ،وتبب ّ طرفقبل التعامبل معهب ن شباالت احلبرب ،إذ ال عبدوان و ال بدر ،و ال

الصدة ،ا وت ،دار النه ل العرايل ،ل.ٖٔٚ
(ٔ) أ ال القانان :د.عبدادلنع رج ّ
(ٕ) احل و العمل لعلي اخل يف ،لٖٙو ما اعدوا.
(ٖ) ادلدخل لدراسل التسرفن االسبلمي :د.عبدالرزتن الصاااين ،القاورة ،دارال كر،وٖ ،ٕ،ٜٜٔلٜو مااعدوا.
(ٗ) ظهر مصال (األقليات) ن الاقت ادلعا ر ،م ردوا األقليل ُعّرف مبا فلي ( :رتاعل من التاس مرتباان اصلل العرل أو الدفن أو اللغل
 ،و منببدرلان ن اببع ؼلتلببف عببنه  ،و ف بباقه قببدرة و عببددا) .ادلنجببد األيببدي :رلماعببل مب لّ  ،اب وت ،دار ادلسببرل ،و األوىل،
مادة أقليل.
ّ ،ٜٔٙٚ
(٘ ) أشكببام العمببل و ادلسببتسمني ن دار االسبببلم :د.عبببدالكر زفببدان( ،ا ب وت-لبنببان) ،م سسببل الرسببالل ،و المانيببل( ٜٕٔٛ ،أطروشببل
دلتارا  ،سامعل القاورة) لٔٔ.ٔٚ-
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دتميببل يمبّبل ،و ال قا ب ٍن لسببجر ،و ال وببدم لبنبباء ،و ال قتببل لصببيب أو ام برأة و ال اببيت ،إظلببا فقاتَببل مببن فقاتبِبل .و التعل ب لببه
ابحمنا وعا االّ إذا دخل ابلد ادلسلم هبدنل أو أمان ،بلفص شينعاك شرايا ،ال معاودا أو مستسمنا.
ٕ -ادلسادل أو ادلعاودفن (أول العمل) :و و العفن ر باا أن فعيسباا ن ظ ّبل الدولبل اإلسببلميل زلت ظب ابدفنه ،
و ذل عهد من ادلسلم .
و وعا العهد ؽلكن أن فكبان م قّتباً ،و وب الء فبُبتَ ّ إلبيه عهبدو اىل مبدهت  ،و ؽلكبن أن فكبان عهبداً دائمباً م ابداً،
ذمل ا﵁ و رساله.
العمل ،مبع ى ذل ّ
و و الء و أول ّ
ب -من ليس ذل لتاب:
العفن ال ؽللكان لتاب مساوي معلف اه ن اإلسبلم ،فتااسدون لسقليّات ن اعض الدول ذات الغالبيّبل اإلسببلميل،
لما ن دول ارل آسيا لسندونيسيا و ماليزفا و وا من الدول الؤ تنتمي للمجتمن اإلسببلمي ،شيب تاسبد يهبا اعبض
الببدفانات ب اإلسبببلميل و لببيس مببن أوببل الكتبباب لئلفزفببدفن ن لاردسببتان و لاذلنببدوس و الببباذفِّ و عبببدة األوثببان و
وا من األدفان على وع الساللل(ٔ).
المطلب الثاني
المبادئ األولية في العالقة بين المسلمين و غيرهم
إ ّن اإلسبببلم دفببن الكرامببل و الرزتببل و ادلببادة و العدالببل و ادلسبباواة و شسببن ادلعاملببل للبسببر رتيعببا و ال ف ببرل ن ذلببو
ا ادلسل و ادلسل و نبح ن وعا ادلال ادل ردات اآتيل:
أوالً :حفظ الكرامة اإلنسانية:

لرم ا﵁ اإلنسان اعامل مسلماً و لا راً ،و ر ن منزلته على لم من خلقبه .ابدليل آفبل قرآنيبل وا بحل الداللبل و وبي:
ّ
ِ
او ْ َعلَببى َلمِب ٍ ِّشلاب ْن َخلَ ْقنَببا تَب ْ ِ ببيبلً ﴿ٓ﴾ٚ
( َولََق ب ْد َلارْمنَببا ابَ ِب ى َ
باو ِّمب َبن الاايِّبَببات َوَ ا ب ْلنَ ُ
باو ْ ِىف الْبَ ب ِّبر َوالْبَ ْح ب ِر َوَرَزقْبنَب ُ
آد َم َو َزتَْلنَب ُ
)سارة اإلسراء.
تنص اآفل الكرؽلل على وع الكرامل لكل اب البسبر اصبارة عامبل و مل ف ِّبرل يهبا اب ادلسبل و ب ادلسبل  ،و وبا
ف لد على أ ّن الناس لله أاناء أب واشد و ٍأم واشدة.
قبال القببرطيب ن ت سب وببع اآفبل"( :لارمنببا" ت بعيف لببرم ،أى سعلنببا ذلب لرمببا أي ابر اً و ببلً ،و وبعا وببا لببرم
ن ي النقصان ال لرم ادلال .و الكرامل فدخل يهبا خلقهب علبى وبع اذليئبل ن امتبداد القامبل و شسبن الصبارة ،و زتلهب ن

(ٔ) فنظ ببر :أشك ببام العم ببل وادلس ببتسمني ن داراالس بببلم:د.عبدالكر زف ببدان ،لٔٔو م ببا اع ببدوا ،و شق ببال ب ب ادلس ببلم داخ ببل ا تم ببن
االسبلمي :وليد اخلزعلي (الكتاب منسار ألكلونيا على ابكل االنلنيت)-)www.alhassanain.comلٔٙو مااعدوا .تسرفت الزفبارة
(ٕٓ.)ٕٓٔ٘/ٕ/
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فتحمل اسرادتبه و قصبد و تبدا  ...و الصبحي البعي فع ّبال عليبه
الع و البحر شلا الفص حلياان ساى ا آدم أن فكان ّ
أن الت يل إظلا لان االعقل العي وا عمدة التكليف.)ٔ()...
و تاسببد أدلببل لم ب ة مببن السببنل النبافبّبل علببى وببعا التكببر فسببتاى ن ذلببو ادلسببل و ب ادلسببل مببن أوببل األدفببان
قمبل
األخرى ،أو من ال دفن له ،سن الكرامل البسرفل ش مساذ فتمتن اه اجلمين مبن دون اسبتمناء ،و تلبو ذروة التكبر و ّ

التس برفف منهببا :مببا نببادى اببه الرسببال ﷺ ن خابتببه حلجببل البباداذ( :فببا أَفهببا النبباس أال إن راك ب واشببد ،و أن أاببال
واشببد ،أال ال ببل لعببر علببى عجمببي ،و ال لعجمببي علببى عببر  ،و ال ألزتببر علببى أسبباد ،و ال ألسبباد علببى أزتببر ّإال
غت؟.)ٕ()..
االتّقاى ،أالا ُ

و اإلختبلف العي فاسد ن أ راد العائلل اإلنسانيل من شي اللان و اجلنس و اللغل ،آفل من آفبات ا﵁ ابدليل قالبه
ف أَلْ ِسببنَتِ ُك وأَلْبباانِ ُك إِ ان ِىف ذَلِببو َآفب ٍ
تعبباىل (:وِمببن آفاتبِ ِبه خ ْل ب ال اسببماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
بات لِّْل َعببالِ ِم َ ﴿ٕٕ﴾ )سببارة
اخببتِ َبل ُ
أ َو ْ
َ َ
َْ َ ْ
َ ْ َ َ ُ ََ
الروم.و وعا اإلختبلف ليس َم ْدعاة للتنا ر و التنالر و التعارك ،ال وا سب للتعارف و التعا بد و التعباون علبى اخلب و
(ٖ)
باس إِنبابا َخلَ ْقنَببا ُل ِّمببن ذَ َل ب ٍر َوأُنمَببى
الببع و التقبباى و تب بادل اخل بعات البس برفل يمببا ايببنه اببدليل قالببه تعبباىل( :فَببا أَفبط َهببا الناب ُ
ِ
ند اللا ِه أَتْب َقا ُل ْ إِ ان اللاهَ َعلِي ٌ َخبِ ٌ ﴿ٖٔ﴾ )سارة احلجرات .
َو َس َع ْلنَا ُل ْ ُاعُااًا َوقَببَائِ َل لتَب َع َارُاا إِ ان أَ ْلَرَم ُك ْ ِع َ
ثانياً :العدالة و المساواة:

اإلسبببلم دفببن العببدل ،و ا﵁ سبببحانه و تعبباىل سعببل ادل باازفن الدقيقببل ليقببام النبباس االقس ب ألن العببدل مببن الببدعائ

القافّببل الماات ببل ن ا تم ببن ادلتماس ببو عل ببى اخ ببتبلف أسناس ببه و طبق بباهت  ،و أن ببه ب ل خلقيّببل لرؽل ببل ،تع ب إلت بزام احل ب و
اإلنصاف ن لل أمر من أمار احلياة ،و البعد عن الظل و البغي و العدوان.
ال ببرل اب النبباس يمببا وببا دنيبباي شسب اعتقببادو أو سنسببه أو لببا  ،اذ القاعببدة وببي ادلسبباواة ،و اجلميببن ن
ابببلد اإلسبببلم "أمببل واشببدة" واخللب للهب عيببال ا﵁ اببالتعب النببباي ،ببلً عببن أن النبباس رتيعباً ُخلقب ُباا مببن "ن ببس واشببدة"

االتعب القرآين(ٗ).
تاسببد ن القببرآن الكببر آفببات لمب ة هبببعا الصببدد فببسمر ادلب من ااتببباذ احلب ّ و العببدل أفنمببا وسببد منهببا قالببه تعبباىل(إِ ان
اللاببه ف بسْمر اِالْع ب ْد ِل وا ِإلشسب ِ
بان َوإِفتَبباء ِذى الْ ُقب ْبرَِ َوفبَْنب َهببى َع ب ِن الْ َ ْح َسبباء َوالْ ُمن َك ب ِر َوالْبَب ْغب ِبى فَعِظُ ُك ب ْ لَ َعلا ُك ب ْ تَب َع ال ُرو َن ﴿ٓ﴾ٜ
َ َ ُُ َ َ ْ َ
)سارة النحل .و وع داللته وا حل مبنااقها ،إن العدل واإلشسان مالااان.
عن اان مسعاد (ر ي ا﵁ عنه) إن وع اآفل أرتن آفل ن القرآن و ذو اإلمام ال خر الرازي إىل أ ّن القرآن للّه
(ٔ) ت سب القببرطيب (اجلببامن ألشكببام القببرآن) :اإلمببام ببس الببدفن أ عبببد ا﵁ زلمببد اببن أزتببد اببن أ اكببر ببرج األنصبباري القببرطيب(ت-
ٔٙٚه) ت  :د.عبدا﵁ ان زلسن الللي ،ا وت-لبنان ،م سسل الرسالل ،ؤ. ٕٔٙ-ٕٔ٘ /ٖٔ ،ٕٓٓٙ ،
(ٕ) أخرسه أزتد ن مسند  ،ٗٔٔ/٘،ارق ( ،)ٕٖٖ٘ٙتعلي اعي األرن وو :إسناد حي .
(ٖ) التعامل من ادلسلم ن ابلد اإلسبلم :زلمد إقبال النائاي الندوي ،لٕ .
(ٗ ) معاملل ادلسلم ن ا تمن االسبلمي :د .إدوار ايل الدويب ،القاورة ،مكتبل رف  ،و األوىل ،ٜٜٖٔ ،لٕ.ٔٙ
( ) 00
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ليس ّإال ت س اً ذلع اآفل(ٔ).
(ٕ)
وقالببه تعبباىل :إِ ان اللاببه ف بسْمرُل أَن تُب طدواْ األَمانبَ ِ
ِ
بات إِ َىل أ َْولِ َهببا َوإِذَا َش َك ْمببتُ ابَ ب ْ َ الناب ِ
باس أَن َْحت ُك ُم بااْ اِالْ َع ب ْدل إِ ان اللاببهَ
َ
َ َ ُُ ْ
(ٖ)
نِعِ اما فعِظُ ُك اِِه إِ ان اللاه َلا َن َِمسيعا ا ِ
ص ًا ﴿﴾٘ٛسارة النساء .قال الاان ( :عام مارد) .
َ
ً َ
َ
وع اآفات و وا آمرة و ناطقل رػلل اسقامل العدل ا الناس اغض النظر عن دفبانته أو سنسبه أو لبا أو
أي إعتبار آخر ،سااء لاناا من األ دقاء أو األعداء العدل أشد أمساء ا﵁ احلس ى.
اِ
فن ءَ َامنُااْ ُلانُااْ قَبا ِام َ لِلا ِه ُا َه َداء اِالْ ِق ْس ِ َوالَ َْغل ِرَمنا ُك ْ َانَآ ُن قَب ْباٍم َعلَبى أَالا تَب ْع ِبدلُااْ ْاع ِبدلُااْ
وقاله تعاىل ( :فَا أَفبط َها الع َ
ب لِلتاب ْق َاى َواتبا ُقااْ اللاهَ إِ ان اللاهَ َخبِ ٌ ِمبَا تَب ْع َملُا َن﴿ ﴾ٛسارة ادلائدة.
ُو َا أَقْبَر ُ
عامببل االتسببافل اب ادلب من و الكببا ر و القرفب و البعيببد ..بببل تبباقعه العببداوة أو
أمببر للق بباة و احلكببام اب النبباس ّ
القراال ن سرم ادليل و الظل و التحيّز.
ساء ن ت س القرطيب أن وع اآفل دلبت علبى أن ل بر الكبا ر ال ؽلنبن مبن العبدل علبيه و أن ادلملبل (أي التنكيبل)
هب ب ب س ببائزة و إن قتل باا نس بباءنا و أط الن ببا و ّمانببا ا ببعلو ،ل ببيس لنببا أن نق ببتله مبمل ببل قصببداً إلفص ببال الغ ب و احل ببزن

إليه (ٗ).

بيب ﷺ وبع ادلعباين للهبا ن رلتمبن ادلدفنبل و لقبد ابكل رلتمعهبا ارئاسبل مبعباث الرزتبل ادلهبداة النمباذج
طبب الن ّ
ألممل تمن التعاقد على أساس اإلالاك ن شقال ادلااطنل .و واسباهتا اقابن النظبر علبى ادلعتقبدات اخلا بل للمبااطني .
بيب ﷺ منببع شلالببه اادلدفنببل إىل إنسبباء وثيقل(دسببتار) تببنظ العبلقببات اب مبااط ادلدفنببل و لبباناا سلتل ببي
لقببد اببادر النب ّ

األع برال و األدفببان ..مببنه عببرب مببن قبائببل سلتل ببل و مببنه ب العببرب ،و مببنه ادلسببل و مببنه اليهببادي و ادلسببرك و
ادلنا  ..و الء رتيعاً نظ عبلقاهت الدستار (الصحي ل) س بحاا أمل واشدة اادلع ى السياسي ادلعا بر مبن اإلعبلاف لكبل
طرف اسنه ؽلمل أمل على أساس رواا الدفنيل أو العرقيل.
قد نصت الصحي ل ن شدفمها عن أمل العقيدة اإلسبلميل "إن ادل من وادلسلم من قرفش (ادلهاسرفن) و فمرب

(ٔ ) ت س ال خر الرازي ادلستهر االت س الكبب وم باتي الغيب  :لئلمبام زلمبد البرازي خبر البدفن اابن العبلمبل بياء البدفن عمبر ادلسبتهر
خباي الري (تٙٓٗ-ه) ،دار ال كر ،ؤ. ٖٔٓ/ٕٓ ،ٜٔٛٔ ،
(ٕ) وردت ن القببرآن الكببر للمببل النبباس – الدالببل علببى اجلببنس البسببري – (ٕٓٗ) مببرة شلببا ف لببد علببى األخبباة البس برفل ،و وردت للمببل
اإلنسان ضلا (٘ )ٙمرة ،وساءت للمل البسر ن ( )ٖٙآفل.
ولمرة التكرار وع مقصاد هبا ترسيت مع ى اإلنسانيل ن ذون ادلسل  ،والتسليد عن ادلساواة ا البسر رتيعاً (ال كر السياسي مبن أ بلطبان
إىل زلمد عبدة :شارفل تا ي رلاود ،وٕ ،سنل ٕ ،ٜٜٔل٘.)ٔٙ
(ٖ) اإلاارات اإلذليل اىل ادلباش اال اليل :صل الدفن أ الراين سليمان ان عبد القاي الاان (تٚٔٙ-ه)،حتقي  :زلمد شسن زلمد
شسن السا عي(،ا وت-لبنان)،دار الكت العلميل ،وٕ٘ٓٓ ،ٔ،ل.ٔٙٛ
(ٗ) ت س القرطيب ،اجلزء. ٖٕٚ /ٚ :
( ) 02
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أمل واشدة من دون الناس"(ٔ).
(األنصار) ومن تبعه وحل هب وساود معه أ
و ن شدفمها عن أمل السياسيل نصت الصحي ل على أن "فهاد ا عاف أمل من ادلسلم لليهاد دفنه و
للمسلم دفنه "(ٕ)" .إن على اليهاد ن قته  ،و على ادلسلم ن قته  ،و إن اينهما النصر من شارب أول وع
الصحي ل"".من خرج من ادلدفنل آمن ،و من قعد آمن ،إالّ من ظل و أمث"(ٖ).

و قببد نصببت الصببحي ل علببى ببرورة الببد اذ ادلسببلك عببن ادلدفنببل ببد لببل عببدوان و عببدم إسببازة ظببامل أو زلببدث أو
عدو ..لما نصت على أن وعا التعاقد م تاح لكل من التح اادلدفنل من م من أو ذمي..
ّ
سسد العدل اإلذلي و ارفعته ن ادلساوات ا لبل البسبر علبى أسباس
و اعلو أرسى أول رلتمن انساين ن التسرفت ّ
العدل و الع و آ رة اإلنسانيل ..ال لل اعتبار عرقي أو طبقي أو دف (ٗ).

ثالثاً :حقهم في المعاملة الحسنة:

أمر ا﵁ ن القرآن الكر ادلسلم اع سلال ه ن الدفن العفن مل فعار اا ذلب اباألذى و القتبال ،قبالَ (:ال فبَْنب َهبا ُل ُ
اِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ا
وو ْ َوتبُ ْقس ب باُاا إِلَ ب ْبي ِه ْ إِ ان اللا ببهَ ُػل ب ب ط الْ ُم ْقس ببا َ
فن َملْ فبُ َق بباتلُاُل ْ ِىف ال ببدِّف ِن َوَملْ ُؼلْ ِر ُس بباُل ِّم ببن دفَببا ِرُل ْ أَن تَببَ ب بطر ُ
الل ببهُ َع ب ب ِن ال ببع َ
﴿)﴾ٛسارة ادلمتحنل.
وبع اآفبل تبسمر االتعامبل احلسب ى و ادلعبروف و العدالبل و اإلنصباف مبن لبل ابخص مل فعباد ادلسبلم أفباً مبا لانببت
عقيدته ،و من وع اآفل وسبت شقال لم ة لغ ادلسلم على ادلسلم (٘).
قببال الاببعي ن ت سب وببع اآفببل":ع ى اببعلو (ال فنهببال ا﵁ عببن الببعفن مل فقبباتلال ن الببدفن) مببن رتيببن أ ببناف
ادللبل و األدفببان أن تبعوو و تصببلاو و تقسببااا إلبيه ...إن ا﵁ ػلب ادلنصب الببعفن فنصب ان النباس و فعاببا احلب و
يعون من ارو  ،و ػلسنان إىل من أشسن إليه "(.)ٙ
العدل من أن سه ّ ،
و الع أعلى أنااذ ادلعاملل و التاسن ن عل اخل  ،قد أمر ا﵁ اه ن ااب التعامل من الاالدفن(.)ٚ

(ٔ) الس ة النبافبل :أابا ال بداء إمساعيبل ابن عمبر اابن لمب القرابي الدمسبقي (تٚٚٗ-ه)  ،حتقيب  :مصبا ى عبدالااشبد ،اب وت ،دار
ادلعر ل. ٖٕٕ – ٖٕٔ /ٕ ،ٜٔٚٙ ،
(ٕ) الس ة النبافل :الان لم . ٖٕٕ – ٖٕٔ /ٕ ،
(ٖ) ادلصدر ن سه .
(ٗ) شقال ادلااطنل :رااد الغنااي ،ادلعهد العادلي لل كر اإلسبلمي ،وٕ ،ٜٜٖٔ ،ل. ٜٗ
(٘) احلاار من أسل التعافش :د .عبدالعزفز ان عممان التاغلري ،القاورة ،دار السرول ،ؤ ،ٜٜٔٛ ،ل. ٔ٘ٛ – ٔ٘ٚ
( )ٙسببامن البيببان عببن تسوفببل آي القرآن:أاببا سع ببر زلمببد اببن سرفببر الاببعي(ت ،)ٖٔٓ-تب  :د.عبببدا﵁ اببن عبببد ا﵀سببن الللببي ،القبباورة،
ؤٕٓٓ ،ٔ،اجلزء. ٘ٚٗ /ٕٕ :
( )ٚفنظ ببر :م ببردات أل بباا الق ببرآن الك ببر  :الرا ب ب األ ب هاين(تٕٗ٘-ه) ،تب ب  :ع بدنان ب ب اان داوودي ،ق ب -إفب بران ،ليمي ببا ،وٗ،
ٕ٘ٗٔه ،لٗٔٔ .
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للع العي أمر هبا ادلسبل جتبا أوبل العمبل " :و لب القبال علبى سببيل اللابف هبب
ذلر ال قيه األ ايل القران اراً ِ ِّ
و الرزتببل ،ال علببى سبببيل اخلبباف و العلببل ،و اشتمببال إذافببته ن اجل باار مببن القببدرة علببى إزالتببه ،لا باً منببا هب ب  ،ال خا باً و
تعظيم باً ،و الببدعاء ذل ب ااذلدافببل ،و أ ْن غلعل باا مببن أوببل السببعادة ،نص ببيحته ن رتيببن أم ببار دفببنه  ،و ش ببن يبببته إذا
تعرأ أشد ألذفته  ...سن ذلو من مكارم األخبلل )ٔ(..نعامله اعد ذلبو مببا تقبام ذلبر إمتمباالً ألمبر رانبا ع ّبز وسبل و

أمببر نبينببا ﷺ قببد أوس ب اإلسبببلم شسببن العسببرة و ببلل الببرش شببىت مببن اإلخببتبلف ن الببدفن ،قببد أمببر ا﵁ سببن
الصببحبل للاالببدفن و إن سهببدا ن رد اانهمببا عببن التاشيببد اىل السببرك ببسن ذلببو ال فقاببن شقهمببا ن اببر و شسببن ببحبته
ِ
ِ
(وإِن ساو َد َاك على أَن تُ ْس ِرَك ِِ ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ىل
باب إِ َا
َ ََ َ
يل َم ْبن أَنَ َ
و ابه ع ْلب ٌ َ َببل تُا ْع ُه َمبا َو َباشْبب ُه َما ىف الب طدنْبيَا َم ْع ُروًبا َواتاب ْبن َسبب َ
َ ْ َ
ىل َم ْرِسعُ ُك ْ َسُنبَبِّئُ ُك ِمبَا ُلنتُ ْ تَب ْع َملُا َن ﴿٘ٔ﴾ )سارة لقمان.
مثُا إِ َا
قبال ااببن لمب  " :إن شر ببا عليببو لبل احلببرل ،علببى أن تتااعهمبا علببى دفنهمبا ،بببل تقبببل منهمبا لببو ،و ال ؽلنعببو
ذلو أن تصاشبهما ن الدنيا (معرو اً) أي زلسناً إليهما"(ٕ).
قد ساءت أمساء انت الصدف اىل رسال ا﵁ ﷺ تقال :فبا رسبال ا﵁ ،قبدمت عل ابي ّأمبي و وبي را ببل ،أ سَ ِ بل
أُمببي؟ سساهبببا الرزتببل ادلهببداة ِ " :ببلي أ امب ِ
بو"(ٖ).قببال اخلاببا  " :يببه أن الببرش الكببا رة تا ببل مببن ادلببال و ضل با لمببا تا ببل
ّ
ادلسلمل ،وفستنب منه وساب ن قل األب الكا ر و أم الكا رة؛ و ان لان الالد مسبلماً".و ؽلتبد البع و بلل البرش اادلسبل
شىت تبلغ الرش البعيدة(ٗ).
المطلب الثالث
التأصيل الشرعي لحرية العقيدة الدينية والعبادة لهم
عند التسمبل و النظبر ن القبرآن الكبر و السبنل النبافبل السبرف ل و وبا مبن األدلبل ادلعتبعة عنبد األ بالي و ال قهباء
فتبب لنببا أ ّ ببا أثبتببت وأ ّببلت وألببدت شب شرفببل العقيببدة الدفنيببل و العبببادة لغب ادلسببلم ن ا تمببن ادلسببل  ،و أدرسببها ن

ثبببلث نقبباو :شرفببل العقيببدة الدفنيببل وعببدم اإلل برا  ،ببيانل معااببدو و لنائسببه و إقامببل اببعائرو الدفنيببل ،شرفببل ال برأي و
اإلستماذ و التعلي .

(ٔ) فنظر :ال رول :اإلمام اهاب الدفن أ العبباس أزتبد الصبنهاسي-القبران(-تٗٙٛه) وهبامسبه (هتبعف ال برول والقااعبد السبنيل ن
االسرار ال قهيل للسيت زلمد ان علي ان شس م ؤ ادلالكيل مبكل ادلكرمل(تٖٔٙٚ-ه) ،ادون طبعل وادون تارفت.ٕٚ -ٕٙ /ٖ ،
(ٕ ) ت س القرآن العظي  :اإلمام اجلليل احلا ن عماد الدفن أ ال داء إمساعيل اان لم الدمسقي(تٚٚٗ-ه) ،ت  :مصا ى السيد و
آخرون ،القاورة ،م سسل قرطبل ،ؤ ،ٕٓٓٓ ،مج ٔٔ. ٘ٗ /
(ٖ) روا البخاري ،ح(ٕٓ ،)ٕٙومسل ح(ٖٓٓٔ).
(ٗ) ت الباري اسرح حي البخاري ،ا وت ،دار ادلعر لٖٜٔٚ ،هٕٖٗ /٘ : ،
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النقطة االولى :حرية العقيدة و عدم اإلكراه:
برو علببى اعتنببال اإلسبببلم و إن لببان فببدعاو اليببه .و لكببن
أقببر اإلسبببلم شرفببل االعتقبباد للنّبباس ،مبعبب ى أنببه ال فكب ّ
الببدعاة اىل اإلسبببلم اببيء ،و اإلل برا عليببه اببيء آخببر ،بباألول مسببروذ و المبباين شلنبباذ(ٔ)  .قببال ا﵁ تعبباىل ن الببدعاة إىل
ِ
احلِكْم ِل والْما ِعظَِل ْ ِ ِ
اإلسبلمْ (:ادذُ إِِىل سبِ ِيل راِّ َ ِ
و ُو َا أ َْعلَب ُ ِمبَبن َ ابل َعبن َسببِيلِ ِه
َش َس ُن إِ ان َرا َ
احلَ َسنَل َو َساد ْذلُ اِالاِىت و َى أ ْ
و ا ْ َ َ َْ
َ َ
ِ ِ
فن ﴿ٕ٘ٔ﴾ سارة النحل.
َوُو َا أ َْعلَ ُ االْ ُم ْهتَد َ
ألن مهم ببل ادلس ببلم ال ببدعاة اىل ا﵁ ال أس ببلمل الن بباس و أدرك ادلس ببلمان أن وداف ببل اجلمي ببن م ببن ا﵀ ببال ،و أن ألم ببر
الناس ال ف منان ،و أن واس الدعاة الدأب ن دعاهت و طل أسبباب وبدافته  .سظلبا مهمبته وبي البببلغ حسب  ،و
ِ
بو
بض الاببعى نَعِب ُبد ُو ْ أ َْو نبَتَب َاابيَبناب َ
ا﵁ فتبباىل شسبباب ادلعر ب ن اآخببرة قببال ا﵁ سلاطبببا نبيببه ﷺَ ﴿ :وإِن امببا نُِرفبَناب َ
بو ابَ ْعب َ
و الْببلَغُ وعلَيبنَا ِْ
اب ﴿ٓٗ﴾ سارة الرعد.
َِساظلَا َعلَْي َ َ َ َ ْ
احل َس ُ
قبال السببالاين " :اي :لببيس عليببو االّ تبليببغ أشكببام الرسببالل ،و ال فلزمببو شصببال اإلسااببل مببنه  ،دلببا الّغتببه إلببيه ،
(و علينا احلساب) أي :زلاسبته اسعماذل و رلازاهت عليها ،و ليس ذلو عليو"(ٕ).
سن ألمر من مائؤ آفل وردت ن القرآن الكبر  ،و وبي تت بمن و تمببت شرفبل العقيبدة و عبدم اإللبرا عليهبا لبعلو
مل فببر اإلسبببلم سلال يببه علببى الببدخال يببه ،اببل تببرك لغب ادلسبلم لامببل احلرفببل ن أن فبقباا علببى دفببنه  ،بببل غلببعوا علببى
اعتنال اإلسبلم و ولل األمر إىل أن سه (ٖ) و وعا انصال وا حل و رػلل منها:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
بو اِبالْعُ ْرَوةِ الْ ُباثْب َق َى َال
استَ ْم َس َ
( َآ إِ ْلَرا َ ِىف الدِّف ِن قَد تاببَب ا َ الطر ْا ُبد م َبن الْغَ ِّبى َ َم ْبن فَ ْك ُ ْبر اِالاابا ُات َوفُب ْ من اِاللابه َب َقبد ْ
ِ
بام َذلبَبا َواللاببهُ َِمسيب ٌبن َعلِببي ٌ ﴿ )﴾ٕ٘ٙسببارة البقببرة .وببع اآفببل نزلببت ن اببسن رسببال مببن األنصببار لببان ذلب أانبباء فببدفنان
صب َ
ان َ
االيهادفببل أو النصبرانيل ،لمببا سببائه اإلسبببلم شبباولاا إسبببارو علببى اعتنببال الببدفن اجلدفببد ،نزلببت وببع اآفببل لتمببنعه مببن
ذلو(ٗ).
و قببال زلمببد الا بباور ااببن عاا ببار ( :ن ببي اإلل برا خببع ن مع بب ى النهببي ،و ادل براد :ن ببي أس ببباب اإلل برا ن شك ب
اإلسبببلم ،أي :ال تكروباا أشببدا علببى اتببباذ اإلسبببلم قسبرا ،و سببيء ان ببي اجلببنس لقصببد العمببام نصببا  .و وببي دليببل وا ب
(ٔ) فنظر :أشكام العمي و ادلستسمن  :د .عبدالكر زفدان ،ل٘. ٜ
(ٕ) ببت القببدفر :زلمببد اببن علببي زلمببد اببن عبببدا﵁ السببالاين اليم ب (تٕٔ٘ٓ-ه) ،دمسب  ،اب وت ،دار ااببن لمب  ،دار الكلب الاي ب ،
ؤٔٗٔٗ ،ه.ٔٓٚ /ٖ ،
(ٖ) فنظر :ال قتل للمرتد ادل سد ن القرآن :أ.د.مصا ى إاراوي الزدلي:لٕٗ .

النيب ﷺ  ،مث قبدما ادلدفنبل
(ٗ) سب نزول وع اآفل ( :لان لرسل من األنصار من ا سامل ا عاف اانان ،تنصرا قبل أن فبع
ّ
بيب
ن ن ببر مببن النصببارى ػلمبببلن الاعببام ،ستاعلببا أااعلببا لزمهمببا ،وقببال :ال أدعكمببا شببىت تسببلما  ،سايببا أن فسببلما ،اختصببماا إىل النب ّ
ﷺ  ،قببال :فببا رسببال ا﵁ أ فببدخل اع ببي ( أي ولببداي) النببار و أنببا انظببر ؟ ببسنزل ا﵁ عب ّبز و سب ّبل ( ال إلبرا ن الببدفن ،قببد تبب ّ
الراببد مببن الغب ّبي) أسببباب نببزول القببرآن :أ احلسببن علببي اببن أزتببد اببن زلمببد اببن علببي الااشببدي (تٗٙٛ-ه) ،تب  :د .مبباور فاسب
ال حل ،الرفاأ ،دار ادليمان ،لٕٓٓ .
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علب ببى إااب ببال اإلل ب برا علب ببى الب ببدفن اسب ببائر أنااعب ببه ،أل ّن أم ب بر اإلؽلب ببان غلب ببري علب ببى االسب ببتدالل ،و التمك ب ب مب ببن النظب ببر ،و
ااالختيار)(ٔ).
ِ
و قال رب العادل ﴿ :وقُ ِل ْ ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ّ
احلَ ط من اراِّ ُك ْ َ َمن َااء َب ْليُب ْ من َوَمن َاباء َب ْليَ ْك ُ ْبر إنابا أ َْعتَب ْدنَا للظابالم َ نَ ًبارا أ َ
َشبا َو هبب ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اءت ُم ْرتَب َ ًقا ﴿ ﴾ٕٜسارة الكهف.
اب َو َس ْ
س السَار ُ
ُسَرادقبُ َها َوإن فَ ْستَغيمُاا فبُغَاثُاا مبَاء َلالْ ُم ْهل فَ ْساى الْ ُا ُساَ اْئ َ

قال اان لمب ( :أي ال تكبر أشبداً علبى البدخال ن دفبن اإلسببلم سنبه اب ّ وا ب  ،سلبى اراونبه و دالئلبه ،ال ػلتباج
إىل أن فكبر أشبد علبى البدخال يبه ،ابل مبن وبدا ا﵁ لئلسبببلم و ابرح بدر و نبار اصب ته؛ دخبل يبه علبى اينبل ،و مببن
أعمى ا﵁ قلبه و خت على مسعه و اصر  ،سنه ال ف يد الدخال ن الدفن مكروا مقساراً) (ٕ) .
أ ُللطهب َِ
ِ
رت ًيعبا أََسَن َ ِ
باس َش ابىت فَ ُكانبُااْ ُمب ْ ِمنِ َ ﴿ ) ﴾ٜٜسبارة
و قاله تعباىلَ ( :ولَ ْبا َاباء َراط َ
بو َ
آم َبن َمبن ىف األ َْر ِ ُ ْ
بت تُكْبرُ النا َ

فانس.
ِ
صْي ِا ٍر ﴿ٕٕ﴾ )سارة الغاايل.
و قاله تعاىلَ َ ( :ع ِّل ْر إِاظلَا أ َ
َنت ُم َع ِّلٌر ﴿ٕٔ﴾ لا ْس َ
ت َعلَْي ِه مبُ َ
ِّا ِ
ِ
ِ ِا ِ
و قاله تعاىلَ ( :س ْن َشآ طس َ
َسبلَ ُمااْ
َسلَ ْم ُ
َسبلَ ْمتُ ْ َبِس ْن أ ْ
باب َواأل ُِّميِّب َ أَأ ْ
اك َب ُق ْل أ ْ
فن أ ُْوتبُااْ الْكتَ َ
ت َو ْسه َى لله َوَم ِن اتبابَب َع ِن َوقُبل للبع َ
ِ
و الْببلَغُ واللاه ا ِ
ِ
ِ
ص ٌ اِالْعِبَ ِاد ﴿ٕٓ﴾ )سارة آل عمران.
َب َقد ْاوتَ َدواْ اوإن تَب َالاْااْ َساظلَا َعلَْي َ َ َ ُ َ
ٍ
اخص ذلو العي تنك اذلدافبل و أعبرأ عبن أسبباهبا ،سظلبا شسبااه علبى
و لعلو سن ادلسل ال فسعر الل الصراذ من
ا﵁ ن فام القيامل .و ألن اإلختبلف و التعدد آفل من آفات ا﵁ ،سن العي فسعى إللغاء وعا التعدد لليبل سظلبا فبروم زلباالً
و فال شلتنعاً ،لعا لان ال اد من اإلعلاف ااإلختبلف

(ٖ)

.

و مببن تابيقببات النببيب ﷺ دلبببدأ (ال إل برا ن الببدفن) ل ب فعهببد عببن رسببال ا﵁ ﷺ و ال مببن ببحااته (ر ببي ا﵁

عببنه ) ن إل برا النبباس و إسبببارو علببى اإلسبببلم ،و السبباود علببى ذلببو أسببرى النببيب ﷺ وو ب حتببت فببد و اسمكانببه
إسبارو على اعتنال اإلسبلم ،لكنه مل ف عل(ٗ).
ودلببا تاسببعت رقعببل الدولببل اإلسبببلميل زمببن النببيب ﷺ لببان ونبباك رلماعببل لب ب ة مببن القبائببل ادلسببيحيل العرايببل ،و

خبا ل ن صلبران ،مبا لبان منبه ﷺ إال أن أقبام معهب ادلعاوبدات البؤ تتسب ابالل و الر ب والتسبام شيب تب ّمن ذلب
شرفل ادلعتقد ،و شلارسل السعائر.
و ذلبو ألن اإلؽلبان إاتببداء وبا عمبل قلببيب ،لبيس مبب من مبن مل فنابا قلبببه علبى اإلؽلببان ،و لبا ناب اببه لروباً سنببه ال
فغ ن شقيقل قائله و ال شكمه ،و عليه ادلكر على اإلسبلم ال فصب إسببلمه و ال تلزمبه أشكامبه ن البدنيا ،و ال فن عبه

(ٔ ) فنظر :التحرفر و التنافر (حترفر ادلعب ى السبدفد و تنبافر العقبل اجلدفبد مبن ت سب الكتباب ا يبد )  :زلمبد الاباور ابن زلمبد ابن عاابار
التانسي (تٖٜٖٔ-ه)  ،تانس ،الدار التانسي للنسر.ٕٙ/ٕ ، ٜٔٛٗ ،
(ٕ) فنظر :ت س القرآن العظي  :اان لم . ٖٔٓ /ٜ ،
(ٖ ) التعافش من ادلسلم ن ا تمن ادلسل  :د .منقع زلماد ،مكل ادلكرمل ،رااال العامل االسبلمي ،ل. ٛ
(ٗ) الس ة النبافل :اان وسام ،ت  :مصا ى السقا وآخرون ،لٕ/جٖ.ٖ/
( ) 01
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ن اآخرة .و من ادلقرر عند ال قهاء أنه لا ألر أشد على اإلسببلم ،سنبه ال فصب إسببلمه .قبال اابن قدامبل ن ادلغب " :إذا
ألببر علببى اإلسبببلم مببن ال غلبباز إلراوببه لالببعمي و ادلسببتسمن ،سسببل  ،مل فمبببت لببه شكب اإلسبببلم شببىت فاسببد منببه مببا فببدل
على إسبلمه طاعاً" (ٔ) .

و من ال قهاء احلن يل اإلمام زلمد ان احلسن السيباين قال( :مل فنقل عن النيب ﷺ و ال عبن أشبد مبن خل ائبه؛

أنه أسع أشداً من أول العمل على اإلسبلم ...و إذا ألر على اإلسببلم مبن ال غلباز إلراوبه لالبعمي وادلسبتسمن سسبل ؛ مل
فمبت له شك اإلسبلم شىت فاسد منه ما فدل على إسبلمه طاعباً؛ ممبل أن فمببت علبى اإلسببلم اعبد زوال اإللبرا عنبه ،و
إن مببات قبببل ذلببو حكمببه شكب الكببا ر ... ،و لنببا أنببه ألببر علببى مببا الغلباز إلراوببه عليببه ،لب فمبببت شكمببه ن شقببه،
لادلسل إذا ألر علبى الك بر و البدليل علبى حتبر اإللبرا قالبه تعباىلَ ( :آ إِ ْل َبرا َ ِىف البدِّف ِن قَبد تاببَ ب ا َ الطر ْا ُبد ِم َبن الْغَ ِّبى َ َم ْبن
ِ
ات وفب ِمن اِاللا ِه َب َق ِد استمس ِ ِ
ِ
ِ
ين َعلِي ٌ ﴿) ﴾ٕ٘ٙسارة البقرة(ٕ).
َْ ْ َ َ
فَ ْك ُ ْر اِالااا ُ َ ُ ْ
ص َام َذلَا َواللاهُ َمس ٌ
و االْعُ ْرَوة الْ ُاثْب َق َى َال ان َ
النقطة الثانية :صيانة معابدهم و كنائسهم و إقامة شعائرهم الدينية:
ببان اإلسبببلم لغب ادلسببلم معااببدو و رعببى شرمببل اببعائرو اببل سعببل القببرآن مببن أسببباب األذن ن القتببال زتافببل
اِ
شرفببل العبببادة(ٖ) ،و ذلببو ن قالببه تعبباىل :أ ُِذ َن لِلاب ِبعفن فب َقبباتَبلُا َن اِبسَنباه ظُلِم باا وإِ ان اللاببه علَببى نَ ِ ِ
فن
ََ
ْ
َُ
ُْ ُ َ
ص ب ِرو ْ لََقببد ٌفر ﴿ ﴾ٖٜالببع َ
ِ
اِ
أ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ا
ِا
باس ابَ ْع َ ب ُه اِببَب ْع ٍ
ات
ت َب َباام ُن َواِيَب ٌبن َو َ بلَ َا ٌ
ِّم ْ
ض اذلبُبد َ
ُخر ُسباا مببن دفبَبارو ْ اغَب ْ َشب إال أَن فبَ ُقالُباا َرابطنَببا اللببهُ َولَب ْباَال َد ْب ُبن اللببه الناب َ
ِ
ِ
ِ ِ
ى َع ِز ٌفز ﴿ٓٗ﴾ )سارة احلج.
نص ُرُ إِ ان اللاهَ لََق ِا ٌّ
َوَم َساس ُد فُ ْع َل ُر َيها ْ
نصَر ان اللاهُ َمن فَ ُ
اس ُ اللاه َلم ًا َولَيَ ُ
و مببا ذوب إليببه الزفدفببه(ٗ) و إاببن القاسب ادلببالكي(٘) مببن أنببه غلبباز ألوببل العمببل أشببداث الكنببائس و ادلعااببد األخببرى
ن أمصببار ادلسببلم و يمببا تحببا عنبباة إذا أذن ذل ب اإلمببام اببعلو .ألن اإلسبببلم فقببر أوببل العمببل علببى عقائببدو  ،و مببن
لاازم وعا اإلقرار السماح ذل اسنساء معاادو إالّ إذا وسد مانن من ذلو(.)ٙ
ومن تابيقات الرسال ن وبعا ا بال ،دلبا تاسبعت رقعبل الدولبل اإلسببلميل زمبن النبيب و خا بل ن صلبران شيب تب ّمن

ذلب شلارسبل السبعائر و و بان أمبالن العببادة ،هبعا مبا ورد ن معاوبدة النبيب ﷺ ألوبل صلبران ،أ ّن ذلب سباار ا﵁ و ذمبل
رساله على أمااذل وملّته وايعه .

(ٔ) فنظر :ادلغ  :الان قدامل ادلقدسي ،حتقي  :د .عبدا﵁ الللي ،و د .عبدال تاح احللا. ٕٜٔ /ٕٔ ،
(ٕ) الس الكب  :لئلمام زلمد ان شسن السيباين(،تٜٔٛ-ه) اش اإلمام أ شني ل. ٖٔٓ /ٔٓ ،
(ٖ) ادلسلم ن ا تمن اإلسبلمي :د .فاسف القر اوي ،وٕ ،ٜٔٛٗ ،لٗٔ .
(ٗ) فنظر :البحر الزخار اجلامن دلعاو علماء االمصار :أزتد ان ػلىي ادلرت ى (تٛٗٓ-ه)  ،القاورة ،ادلابعل السنل ا﵀مدفل،ٜٜٔٗ ،
٘. ٕٗٙ/
(٘) فنظببر :مببن اجلليببل اببرح سلتصببر خليببل :زلمببد اببن أزتببد اببن زلمببد علببيش ،أاببا عبببدا﵁ ادلببالكي(تٕٜٜٔ-ه) ،اب وت ،دار ال كببر،
. ٕٕٕ/ٖ ،ٜٜٔٛ
( )ٙفنظر :أشكام العمي وادلستسمن  :د .عبدالكر زفدان ،ل. ٜٜ – ٜٛ
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ذمل زلمد النيب رسال ا﵁ على أن سه و ملّته و أر به و أمبااذل  ،و بائبه
" و لنجران وشاايتها ساار ا﵁ و ّ
و اباودو  ،و عسب هت و ابيعه و ببلااهت  ،و ل ّبل مببا حتبت أفببدفه مببن قليبل أو لمب  ،و أالّ فغب وا شلببا لباناا عليببه اغب
شب ب م ببن شق بباقه و ال ملّ ببته  ،و ال فغب بار أس ببقف ع ببن أس ببق يته ،وال راوب ب ع ببن روبانيت ببه ،ول ببيس عل ببيه دنيب بل و ال دم
ساوليل.)ٔ("...
و ن عهد عمر ان اخلااب اىل أول إفليا (القبدس) نبص علبى شبرفته الدفنيبل ،و شرمبل لنائسبه  ،و ال هتبدم و ال
(ٕ)
فنتقص منها...
و أن العمل سرى على وبعا ن تبسرفت ادلسبلم  ،و ن عهبد اخلل باء الراابدفن اليهباد والنصبارى فب دون عبباداهت  ،و
فقيمان اعائرو  ،ن شرفل و أمان،لما وا منصال عليه ن العهاد البؤ لتببت ن عهبد أ اكبر و عمبر ( ر.أ) ،ممبل
عهد الصل ا ال ارول و أول إفليا ( القدس).
النقطة الثالثة :حرية الرأي و اإلجتماع و التعليم:
لببيس ن نصببال الس برفعل اإلسبببلميل و قااعببدوا مببا ؽلنببن الببعمي مببن شرفببل ااببداء ال برأي و اإلستمبباذ .له ب  ،اذن،
ااداء آرائه يما ؼلص ا و و يما ال عبلقل له ااألمار اإلسبلميل ،ن شبدود النظبام العبام للدولبل ببل غلباز ذلب  ،مبمبلً،
الاعن ن العقيدة اإلسبلميل حلجل شرفل الرأي.
و ذل شرفل اإلستماذ ن شدود القانان اإلسبلمي إذ ليس وناك ما ؽلنبن دتبتعه هببع احلرفبل .امبا شرفبل التعلبي مهبن
األخرى ،ذل التمتن هبا .له تعلي أوالدو و دفانته و إنساء مدارس اخلا ل هب .
و الدليل على ذلو :أن ادلسلم اعد ت خيع وانتصارو على اليهاد رتعاا الغنائ و لان يها نست مبن التباراة،

سمر النيب ﷺ اردوا اىل اليهاد (ٖ).
و ذلب إابداء زلاسبن دفببنه  ،و ا ادلبل مبن ب و ااحلسبب ى ،الن اإلسببلم ذلبر أنبيبائه ابباخل و ذلبر مبان ابرائعه
ِا ا ِ
ِ
مببن زلاسببن و أمببر مبجببادلته ااحلسبب ى ،قببال تعبباىل :وَال ُجتب ِ
ِ
بادلُاا أ َْوببل الْ ِكتَب ِ
َ َ
باب إِاال اِببالاِىت وب َبى أ ْ
فن ظَلَ ُمباا مبْنب ُه ْ
َش َسب ُبن إال الببع َ
َ
وقُالُاا آمناا اِالا ِعى أُن ِزَل إِلَيبنَا وأُن ِزَل إِلَي ُك وإِ َذلنَا وإِ َذل ُك و ِ
اش ٌد َوَْضل ُن لَهُ ُم ْسلِ ُما َن ﴿) ﴾ٗٙسارة العنكبات.
َ
ْ َْ ُ َ ُ َْ
َ
ْ َ
(ٗ)
اجلدال و ادلناقسل ااحلس ى ن أمار الدفانل ،من األمار ادلباشل للعمي .

قال الاان ":يه مسروعيل سدال أول الكتباب ...وال فعنبف علبيه ؛ لبئبل فظبن أ ب اسبتبقاا شجبل مل فقبدروا علبى
إظهاروا ،و رعافل لعهد العمل"(ٔ).
(ٔ) سبل اذلدى والرااد ن س ة خ العباد ،زلمد ان فاسف الصاحلي السامي(تٜٕٗ-ه) ،ت  :عادل أزتد عبد ادلاساد و علي زلمد
معاأ ،ا وت ،دار الكت العلميل،ؤ. ٕٗٓ /ٙ ،ٜٜٖٔ ،
(ٕ) تسرفت الاعي الان سرفر الاعي(تٖٔٓ-ه) ،مابعل دار ادلعارف ،مصر. ٜٙٓ /ٖ ،
للنيب من األشاال واألماال واحل دة وادلتاذ :تقبي البدفن أزتبد ابن علبي ابن عببد القبادر ،أابا العبباس احلسبي العبيبدي
(ٖ) إمتاذ األمساذ مبا ّ
ادلسهار اادلقرفزي(تٛٗ٘-ه) ،ت  :زلمد عبداحلميد النميسي ،ا وت ،دار الكت العلميل ،ؤ. ٖٔٛ/ٔ ، ٜٜٜٔ ،
(ٗ) أشكام العمي وادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،لٖٓٔ .
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المطلب الرابع
التأصيل الشرعي لحقوقهم السياسة و المدنية
التس ببيل السببرعي حلقببال ب ادلسببلم

يمببا فتعل ب ااجلان ب السياسببي و ادلببدين ،تنقس ب احلقببال اص ب ل عامببل إىل

شقال سياسيل و شقال مدنيل احلقال السياسبيل وبي الّبؤ تتقبرر للسبخص لتمكينبه مبن أن فسباو ن إدارة اب ون البد .
هي تمبت للسبخص اسعتببارة ع باا ن دولبل سياسبيل لحب تبايل الاظبائف العامبل و شب االنتخاابات و شب اللابي  .أمبا
احلقببال ادلدنيببل هببي احلقببال ادلقببررة حلمافببل السببخص ن ليانببه و شرفتببه و دتكينببه مببن مزاولببل نسبباطه(ٕ) ،و أسببتعرأ وببعا
ادلال لاآفي:
أوالً :الحقوق السياسة:

أ-تولي الوظائف العامة:

دل علببى وببعا الكتبباب و السببنل
غلبباز اابلاك الببعمي ن حتمببل أعببباء الدولببل واسببناد الاظببائف العامببل الببيه  .و قببد ّ
اخب ُعواْ اِاَانَبلً ِّمببن دونِ ُكب الَ فبسْلُانَ ُك خببباالً وطدواْ مببا عنِبتط قَب ْد اب َبد ِ
ببي الكتبباب قالببه تعبباىل ﴿ :فببا أَفبطهببا الاب ِعفن ءامنُبااْ الَ تَبت ِ
ت
َ َ
ْ ََ َ َ َ ْ َ
ُ ْ َ
َ ََ
الْبب ْغ اء ِمن أَْبا ِاو ِه وما ُختْ ِ ى ُدورو أَ ْلببر قَ ْد ابيابناا لَ ُك اآف ِ
ات إِن ُلنتُ ْ تَب ْع ِقلُا َن ﴿) ﴾ٔٔٛسارة آل عمران.
َ َ ْ َ ْ ََ
ُ َ
ُ ُُ ْ َُ َ
و وي مل تنه ادلسلم عن إختاذ ااانل مبنه اصبارة مالقبل ،و اظلبا قيبدت النهبي ابالقياد البااردة يهبا .أي أن النهبي
منص على من ظهرت عداوهت للمسلم  ،ه الء ال غلباز اختباذو ااانبل .و معب ى وبعا أن البعمي البعفن ال تعبرف ذلب
عداوة للدولل اإلسبلميل غلاز للمسلم اختاذو ااانل فستادعا األسرار و فستعينان ارأفه ن ا ون الدولبل ادلهمبل .و
مع ى وعا أف اً سااز اسناد الاظبائف العامبل إلبيه البؤ وبي دون الباانبل ن ادلرلبز و األعليبل(ٖ) و ن السب ة النبافبل مبا ف فبد
بيب ﷺ واب مسبرلي مكبل،
وعا الرأي أف باً ،مبن ذلبو مبا سباء ن لتب السب ة اصبدد معرلبل الببدر البؤ وقعبت اب الن ّ

قببد أسببر ادلسببلمان مببن ادلسببرل  ،ن وببع ادلعرلببل ،سبببع أس ب اً و لببان مببن و ب الء مببن ال مببال لببه ،جعببل النببيب ﷺ
داءو أن فعلماا أوالد األنصار الكتاال اسن فعل الااشبد مبنه عسبرة مبن لمبان األنصبار و ؼللبي سببيله هبعا األثبر ف يبد

النيب ﷺ دلبا تاسبه اىل مكبل سبنل سبت
لنيب ﷺ استخدم ادلسلم ن الكتاال ،و ن الس النبافل اف اً ان ّ
أن ا ّ
للهجرة و و ل اىل مكان فدعى ذي احللي ل ( اع عينا منه من خزاعل ؼلع عن قرفش) و لان وبعا العب لبا راً(ٗ) و مبن

(ٔ ) اإلاارات اإلذليل إىل ادلباش األ اليل :صل الدفن أ الراين سليمان ان عبدالقاي الاان ،لٕ. ٜٗ
الصدة ،ل.ٖٔٛ
(ٕ) أ ال القانان :د.عبدادلنع رج ّ
(ٖ) ت س الاعي ٚٓٚ /٘ :ومااعدوا  ،و ت س التحرفر والتنافر :﵀مد الااور اان عااار ، ،دار التانسيل للنسر ،سبنل ٗ/ٗ ، ٜٔٛ
ٕ ٙو ما اعدوا  ،و أشكام العمي و ادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،ل.ٜٚ
(ٗ) زاد ادلعباد ن وبدي خب العبباد :اابن قببي اجلازفبل ،ببس البدفن أ عببدا﵁ زلمببد ابن أ اكبر الزرعببي الدؽلسبقي(ٔ .،)ٚ٘ٔ-ٜٙتب :
اعي األرن وو وعبدالقادر األرن وو ،ا وت-لبنان :م سسل الرسالل . ٕٔٓ /ٖ ، ٜٜٔٛ ،
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وعا أسند اليه النبيب ﷺ وبع ادلهمبل اخلاب ة ،و الابو أن النبيب ﷺ أمنبه و وثب ابه و اطمبسن اليبه ،شلبا فبدل علبى
سااز اسناد و ظائف الدولل العامل اىل العمي ما داماا أوبلً ذلا من شي الك اءة و المقل و األمانل(ٔ).
و لقد خص لب ال قهاء الدسبتارف القبدامي القا بي ادلباوردي مبن عمبام إااشبل تبايل وظبائف لغب ادلسبل منصبيب
اخلبل ببل العام ببل و وزارة الت ببافض (رئ ببيس ال ببازراء) ام ببا وزارة التن ي ببع (و و ببي قرفب ببل الس بببه ا ببالازارة العادف ببل ن احلكام ببل بببل

مانن)(ٕ).
و ذلببو ألن طبيعببل وببع الاظببائف تقت ببي أن ال فتاالوببا اال ادلسببل  ،كببان مببن اببرو تقليببدوا للسببخص ان فكببان
مسببلماً ألن االمامببل ن احلقيقببل خبل ببل عببن بباش السببرذ ن شراسببل الببدفن و سياسببل الببدنيا اببه .كببان مببن البببدفهي أن

فكان رئيس الدولل اإلسبلميل مسلماً ،و على وعا سرى ادلسلمان ن رتين عصارو (ٖ).
و فعلب ادل كببر اإلسبببلمي همببي وافببدي ن وببع ادلسببائل اقالببه ا ببا " :ن رلماعهببا ليسببت االّ استهببادات تسببتاىف
مقا د السرذ و ادلصلحل ،و ا ا قاالل لؤلخبع و البرد ،و واسببل اإل با ل و التابافر شسب مقت بيات لبل زمبان و مكبان"
إ ا ااختصار ،للمات ليست أخ ة ن الق يل(ٗ).
ب -حق اإلنتخاب و حق الترشيح
غلاز لغ ادلسل اإلابلاك ن إنتخباب رئبيس اجلمهارفبل ن البدول اإلسببلميل البؤ تسخبع هببعا النظبام مبن احلكب ألن
رئاسببل اجلمهافببل ن الاقببت احلا ببر ليسببت ذلببا بببغل دفنيببل لمببا لانببت ن السبباا  ،لببيس وببي ،اذن ،اخلبل ببل الببؤ فتحببدث
عنهببا ال قهبباء ،و أن اقببي ذلببا اببيء مببن معانيهببا ،رئاسببل اجلمهارفببل رئاسببل دنيافببل و ليسببت خبل ببل عببن بباش السببرذ ن
شراسل الدفن و سياسل الدنيا اه.
و غلاز اف اً انتخاب شلملبيه ن رللبس األمبل و ترابي أن سبه لع بافته .ألن الع بافل ن رللبس األمبل ت يبد اابداء
ال برأي و تقببد النص ب للحكامببل و عببرأ مسببالل النبباخب و ضلببا ذلببو و وببع األمببار ال مببانن مببن قيببام الببعمي هبببا و

مساعلته يها(٘).

ثانياً :الحقوق المدنية :
-1حق الحماية

ا ب ّ ا﵁ سبببحانه و تعبباىل ن لتااببه و سببنل نبيببه ش ب احلمافببل الكاملببل لغ ب ادلسببلم انصببال ببرػلل وا ببحل مببن
العدوان اخلارسي و الداخلي شىت فنعماا ااألمان و اإلستقرار.
(ٔ) أشكام العمي وادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،لٓ. ٛ
(ٕ) األشكببام السببلاانيل و الاالفببات الدفنيببل :لئلمببام أاببا احلسببن علببي اببن زلمببد اببن شبي ب البصببري البغببدادي ادلبباوردي السببا عي(ت-
ٓ٘ٗه) ،ا وت ،دار الكت العلميل ،لٕ٘ .
(ٖ) أشكام العمي و ادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،لٕ. ٛ
(ٗ) مااطنان ال ذميان ،همي وافدي ،ٜٔٛ٘ ،ل٘. ٔٚ
(٘) أشكام العمي و ادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،لٗ. ٛ
( ) 27
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أ -احلمافل من الظل الداخلي:
ألن اإلسبببلم ػل ببن و ف ببمن لئلنسببان احلقببال األساسببيل ن احليبباة الببؤ ال ب لببه عنهببا و وببي :ش ببن الببن س ،و
الببدم ،و ادلببال ،و العببرأ ،و العقببل و فسببتاي ن وببع احلقببال ادلسببل و ب ادلسببل  ،س بااء ألببان مااطن باً أم وا ببداً ،هببي
شقببال و شرمببات معصببامل ال تنتهببو االّ اسببب اببرعي ،مببمله ن ذلببو ممببل ادلسببلم بببل فص ب ازوببال أرواشه ب إال
(ٔ)
ِ
ِ
و َلتَْببنَا َعلَى اَِ ى إِ ْس َبر ِآءفل أَنابهُ َمبن قَبتَبل نبَ ْ ًسبا اِغَب ِْ نبَ ْ ٍ
بس أ َْو
َس ِل ذَل َ
قصا اً ،أو ش ّداً على عقاال ادليل قاله تعاىل :م ْن أ ْ
َ
َ
رتيعبا ولََقب ْد سباء تْبهب رسبلُنَا اِالببيِّبنَ ِ
رتيعا ومبن أَشياوبا َ َكسَاظلَبا أَشيبا النا ِ
أ َ َكسَاظلَا قَبتَل الن ِ
َ َس ٍاد ِىف األ َْر ِ
بات مثُا إِ ان َلمِب ًا
ااس َ ً َ َ ْ ْ َ َ
َْ
باس َ ً َ َ ُ ْ ُ ُ َ
َ َ
َ
ِ
و ِىف األ َْر ِ
أ لَ ُم ْس ِرُا َن ﴿ٕٖ﴾ )سارة ادلائدة.
ِّمْنب ُه ابَ ْع َد ذَل َ
بيب ﷺ ن خابتببه فببام عر ببل (فببا أفهببا النبباس إن دمببائك و أمباالك و أعرا ببك علببيك شبرام لحرمببل
و ألببد النب ّ
فامك وعا ن الدل وعا ،و ن اهرل وعا )(ٕ).
بيب ﷺ قببال( :مببن قتببل ن س باً معاوببداً مل فَب َبر ْح رائحببل اجلنببل ،و أن رػلهببا
و لببيس وببعا خا ّ باً اادلسببلم  ،ألن النب ّ
لياسد من مس ة أراع عاماً) (ٖ).
و ال فصب إفببعاء ب ادلسببل اغب شب ّ  ،اببسي وسببه مببن الاسببا و قببد تكبباثرت اآفببات و األشادفب البااردة ن حتببر
الظلب و تقبيحبه ،و ايببان آثببار الاا ببحل ن الببدنيا و اآخببرة ،و سبباءت أشادفب خا ببل حتببعر مببن ظلب و ببدر ادلسببلم

النيب ﷺ( :من ظل معاوداً أو انتقصه شقاً ،أو لل ه بال طاقتبه أو أخبع منبه ابيئاً اغب
من أول العهد و العمل ،قال ّ
طي ن س منه ،سنا شجيجه فام القيامل) (ٗ).

ب -احلمافل من اإلعتداء اخلارسي:
أمببا احلمافببل مببن اإلعتببداء اخلببارسي يجب لببه مببا غلب للمسببلم  ،وعلببى اإلمببام أو ويل األمببر ن ادلسببلم مبببا لدفببه
من سلال ارعيل و ما لدفه من قاة عسكرفل أن فا ر له وع احلمافل.

و فنقل ن التس يل السرعي ذلعا احل اإلرتباذ(٘) ،لمبا ذلبر ذلبو ن لتباب "مراتب اإلرتباذ" الابن شبزم الظباوري،
نقببل منببه اإلمببام الق بران( :أن مببن لببان ن العمببل ،و سبباء أوببل احلببرب إىل ابلدنببا فقصببدونه ،وس ب علينببا أن طلببرج لقتبباذل

االكراذ و السبلح ،و ظلات دون ذلو ،اناً دلن وا ن ذمل ا﵁ تعاىل و ذمل رساله ﷺ سن تسليمه دون ذلو
إعلال لعقد العمل)( ،)ٙو شكى ن ذلو اإلرتاذ(ٔ).

(ٔ ) فنظر :شقال ادلسلم ن ابلد االسبلم :أ.د .احل ان شس العافد ،ادلملكل العرايل السعادفل ،وٗ ،ٕٓٓٛ ،ل. ٗٛ
(ٕ) حي البخاري :ح(ٕ٘. )ٔٙ
(ٖ) ادلصدر ن سه :ح(. )ٙ٘ٔٙ
(ٗ) السنن الكعى للبيهقي .ٕٓ٘/ٜ :
(٘) السنن الكعى للبيهقي. ٕٓ٘ /٘ :
( )ٙال رول للقران ، ٔ٘ – ٔٗ /ٖ :ال رل التاسن عسر وادلائل.
( ) 20
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 -2ح ّق المواطنة:

العمبل) أو (البعمي ).
سرى العرف اإلسببلمي علبى تسبميل ب ادلسبلم ادلقيمب ن رلتمبن اإلسببلمي ااسب (أوبل ّ
و فرى لم من الكتاب أن وعا الا ف قد اات ألمر األو اف شاسل إىل ادلراسعل و إعادة النظر.
فقب ببال األسب ببتاذ همب ببي اذلافب ببدي ( :إنّنب ببا نقب ببف ن شقيقب ببل األمب ببر ن مااسهب ببل ب ببيغل ال تسب ببتند اىل نب ببص قب ببرآين ،و

اسببتخدامها ن السببنل النبافببل ل ببان مببن قبيببل الا ببف ال التعرفف...ااإلظا ببل اىل ..أنببه لببان تعب ب ا عببن شالببل "تعاودفببل"
تعارف عليها عرب اجلاوليل ن تنظي عبلقات القبائل و األ راد ،استمر اىل ما اعد اإلسبلم ،من مبا أخبع ابه مبن تقاليبد
و أعراف)(ٕ).
و ف ببيف قببائبل ان دفببار ادلسببلم فنبغببي ان تظببل ملكببا للمسببلم و ب ادلسببلم  ،اغ ب تسببل و ال أ ببليل مببن
أشد اىل أشد ،ألنه ال ل النسان على انسان اال اتقاا و عمله الصاحل ،و اذا لان ذلو وا معيار الت ا بل اب النباس
أمام ا﵁ سبحانه و تعاىل ،ما االك مبعيار فت ا بل يبه النباس يمبا ايبنه ؟(ٖ) ،و م هبام العمبل فقاابل -ن عصبر احلبدف
لمببا فقببال د .عبببدالكر زفببدان-رزتببه ا﵁ -م هببام اجلنسببيل أي ادلااطنببل الببىت جتعببل ادلتمتببن هبببا ع باا ن دار اإلسبببلم ،مببا

وببي األ ببناف الببؤ احلب ذلببا زتببل اجلنسببيل ن ا تمبن اإلسبببلمي مببن ب ادلسببلم مل ؼلتلببف ال قهبباء ن سبااز عقببد العمببل
لليهاد و النصارى اآفل اجلزفل و لعلو ا اس حلدف ( سنّاا هبب سبنّل أوبل الكتباب)(ٗ) و اختلبف ال قهباء ن ب و مبن
ادلسرل و الاثن منن ذلو احلناالل و السا عيل و الظاورفل و السيعل اإلماميل(٘) و خص الببعض( )ٙابادلنن مسبرلي العبرب
ِ
ِ
انسلَ َت األَ ْا ُه ُر ْ
وو ْ َواقْبعُ ُدواْ َذلُ ْ ُل ابل َم ْر َ ٍبد َبِسن تَبااُااْ
ص ُر ُ
او ْ َو ُخ ُع ُ
احلُُرُم َاقْبتُبلُااْ الْ ُم ْس ِرل َ َشْي ُ َو َسدطدتُ ُ
وو ْ َو ْ
اش ُ
آفلَ ( :سذَا َ
ِ
ار ارِشي ٌ ﴿٘﴾ )سارة التاال.
َوأَقَ ُامااْ ال ا
صبلَةَ َوآتَب ُااْ الازَلاةَ َ َخلطااْ َسبِيلَ ُه ْ إ ان اللاهَ َ ُ ٌ

(ٔ) ومببن ادلااقببف التابيقيببل ذلببعا ادلبببدأ اإلسبببلمي ،ماقببف اببيت اإلسبببلم ااببن تيميببل شب تغلب التتببار علببى السببام ،وذوب السببيت لببيكلّ
التلي للسيت ااطبلل أسبرى ادلسبلم  ،وأِ أن فسبم لبه اباطبلل أوبل العمبل ،مبا لبان
(قالااا) ن اطبلل األسرى ،سم القائد ّ
من ايت اإلسبلم إال أن قال :ال نر ى إال اا تكباك رتيبن األسبرى مبن اليهباد والنصبارى ،هب أوبل ذمتنبا وال نبدذ أسب اً ،ال مبن أوبل
العمبل وال مبن أوببل ادللبل ،لمبا أسبرار وتسبدد أطلقببه ذلب (الرسبالل القع ببيل :ابيت االسبببلم تقبي البدفن أزتببد ابن تيميببل (تٕٚٛ-ه)،
القاورة ،ادلابعل السل يل ،ٜٔٚٗ ،لٕ٘) .
(ٕ) مااطنان ال ذميان ،همي وافدي ،لٔٔٔ .
(ٖ) أشكام العمي وادلستسمن  ،د .عبدالكر زفدان ،ل. ٕٚ
(ٗ) ماطس اإلمام مالو اسرح الزرقاين  :﵀مد ان عبد الباقي ان فاسف الزرقاين ادلصري األزوري ،ت  :عبد البرؤف سبعد ،القباورة ،مكتببل
المقا ل الدفنيل ، ٕٓ٘-ٕٓٗ/ٕ ،ٕٖٓٓ ،ااب الزلاة ،سزفل أول الكتاب و ا اس.
(٘) فنظر :ادلغ  ،٘ٓٓ/ٛ :مغ ا﵀تاج ،ٕٗٗ/ٗ :ا﵀لى ،ٖٗ٘/ٚ :س ينل النجاة ن قه السيعل اإلماميل.ٖٗٗ/ٕ :
( )ٙو و احلن يل(.ادائن الصنائن.)ٔٔٔ/ٚ :
( ) 22
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و أسبباز مالببو(ٔ) و األوزاعببي و الزفدفببل(ٕ) رتيببن األ ببناف ال ببرل ا ب و ث ب عببر و ب اعتمببادا علببى أن النببيب

رس ب اعببض ال قهبباء ادلعا برفن الببعفن إوتم باا
ﷺ اخببع اجلزفببل مببن ا بباس ببدل علببى س بااز جلميببن األ ببناف و قببد ّ
رسح باا األخ ب س بااز
ادراسببل وببع الق ببيل اذلامببل ممببل السببيت عبببدالكر زفببدان و همببي اذلافببدي و د.زلمببد سببلي العبااّ ،
عقد العمل لكل من طلبها و التزم اسروطها ..شلا ف لد البعد اإلنساين العادلي للمجتمن اإلسبلمي(ٖ).
و ن لتاب "التدفن ادلنقال" فقال األستاذ همبي وافبدي " أن أول وثيقبل مكتاابل ن تبسرفت اإلسببلم ،البؤ شرروبا

النيب ﷺ و وا فرسي اسس ا تمن اإلسببلمي ن ادلدفنبل و البؤ عر بت ااسب ( الصبحي ل) ت بمنت نصباً اعتبع اليهباد
ّ
مببن ادلسببلم " أمببل واشببدة" ي ب عامل باا لم بااطن ن الدولببل اإلسبببلميل الاليببدة ،ول م فعبباملاا لسسان ب أو رعاف با مببن
الدرسل المانيل"(ٗ).
و ن وعا الصدد لت الدلتار زلمد سلي العاا" :وعا الاثيقل جتعل ادلسلم ادلقيمب ن دولبل ادلدفنبل مبااطن
يها ،ذل من احلقال ممل ما للمسلم  ،و عليه من الااسبات ممل ما على ادلسلم "(٘).
و اذا اعتعنا ادلسلم مااطن لمسلم تسق اجلزفل عنه ذلو ان الرأي ادلت عليه ا ال قهباء أن اجلزفبل
تسق عن العمي اذا ما شارب ن اف ادلسلم ألن الرأي الراس وا البعي فقبال ان اجلزفبل فبدل زتافبل و منَب َعبل و دلبا
لان الااقن الراون وا أن رتين أانباء الباطن مبن مسبلم و ب مسبلم  ،فسبللان ب اً واشبداً ن البد اذ عبن تراابه ،بسن
ما اذ اجلزفل مل فعد وارداً ن ا تمن اإلسبلمي احلدف  ،على اعتبار ان العلل األساسيل البؤ اب ى عليهبا احلكب السبرعي مل
فعد ذلا وساد ،ألن احلك السرعي فرتب اعلته وساداً و عدماً(.)ٙ
 -3الوصايا و األوقاف و الصدقات:
من احلقال الؤ أقروا اإلسبلم لغ ادلسلم وي و افاو و أوقا ه و دقاهت  ،ذل و منه .
تص الا يل من ادلسل للعمي ادليل :روي ان
دفنار ،و ألن اذلبل جتاز للعمي تجاز الا يل له لادلسل .

يل انت شيي ( ر ي ا﵁ عنها) أو ت ألخيها اليهبادي ابسلف

و لما تص و يل ادلسل للعمي تصب و بيل البعمي للمسبل و للبعمي أف باً .ابدليل ان النبيب ﷺ أعابى شلبل

لعمر ان اخلااب (ر.أ) بعمها عمر اىل أخ له مسرك مبكل ،و مكل فامئع دار شرب .و اشتجاا اف باً مببا روي ان أمسباء
(ٔ) مااوب اجلليببل لسببرح سلتصببر أ ال ببياء سببيدي خليببل :أ عبببد ا﵁ زلمببد اببن زلمببد اببن عبببد الببرزتن ادلعببروف ااحلابباب (تٗ٘،)ٜ
ٖ.ٖٛٔ/
(ٕ) الروأ الن ارح رلماذ ال قه الكب  :للقا ي ارف الدفن احلس السيغي احلي اليم الصنعاين (تٕٕٔٔ-ه).ٖٔٚ/ٗ ،
(ٖ) فنظر :شقال ادلااطنل :رااد الغنااي ،ادلعهد العادلي لل كر االسبلمي،و المانيل ،ٜٜٖٔ،ل. ٘ٚ
(ٗ) التدفطن ادلنقال :همي وافدي ،ٜٔٛ٘ ،لٖٖٓ .
(٘) أ ال النظام اجلنائي اإلسبلمي ،زلمد سلي العاا ،ٜٖٔٛ،ل. ٖٚ
( ) ٙالبحر ا﵀ي ن أ ال ال قه :ادر الدفن زلمد ان هبادر الزرلسي (ت ،)ٜٚٗ-و المانيل.ٕٕٔ/٘ ،ٜٜٕٔ ،
( ) 24
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انببت أ اكببر ا ببا و ببلت امهببا ادلسببرلل دلببا ساءهتببا ،و لانببت شرايببل ،اعببد ان سببسلت أمسبباء رسببال ا﵁ ﷺ عببن س بااز
لتها ،سسازوا ذلا ذلو .دل وعا اخلع على سااز لل احلر  ،و الا يل لل تجاز له اف اً.
شىت قال اان شزم" :ال نعل ن وعا خبل اً ،و قد قال رسال ا﵁ ﷺ ن لل ذي لبد راال أسر"(ٔ).
و غلاز وقف ذمي على ذمي أو مسل  ،لما غلاز الاقف عليه من مسل أو مسل .

بيب ﷺ وق بت علببى أخ
و البدليل علبى وبعا اببان الاقبف بلل ،و بلل الببعمي سبائزة لمبا روي ان ب يل زوسببل الن ّ
ذلا فهادي ،و ألن من ساز أن فقف العمي عليه ساز أن فقف عليه ادلسل .
و ارو لل وقف العمي أن ال تكان اجلهل ادلاقا ل عليها سهل معصيل ن نظر السرفعل اإلسبلميل(ٕ).
 -4حق الميراث:
ادلسلم فتاارثان يما اينه اذا لاناا من ملبل واشبدة اببل خببلف اب أوبل العلب  .امبا اذا اختل بت مللهب قبد
أساز رتهار ال قهاء(ٖ).

و الدليل ذلع ادلسسلل :مبا روي عن النيب ﷺ اذ قال ( :ال فبرث ادلسبل الكبا ر و ال الكبا ر ادلسبل )(ٗ) بادل هام
ا
عفن َل َ ُرواْ ابَ ْع ُ ُه ْ أ َْولِيَباء ابَ ْع ٍ
بض إِالا تَب ْ َعلُباُ تَ ُكبن ِْتبنَبلٌ ِىف
من وعا احلدف ان الكا ر فرث الكا ر .و ادليل قاله تعاىلَ (:وال َ
األ َْر ِ
اد َلبِ ٌ ﴿ٖ) ﴾ٚسارة األن ال.
أ َوَ َس ٌ
 -5النكاح:

النك بباح عن ببد ادلل ببل األخ ببرى ،س بااء ل بباناا أو ببل الكت بباب أو ب و  ،ببحي ن االس ببلم ،ش ببىت و ل ببا ل ببان سلال باً
احلَاَ ِ ﴿ٗ﴾ سارة ادلسد ،هع اإل ا ل قا يل عر اً و لغل االنكاح ،و قد قصها
لسرفعتنا .لقاله تعاىلَ ( :و ْامَرأَتُهُ َزتاالَلَ ْ
ا﵁ تعاىل ن لتااه م يدة وعا ادلع ى(ٔ).
(ٔ) ا﵀لبى . ٖٕٖ/ٜ :مبا سباء ن البخباري ومسبل عبن أ ورفبرة -ر بي ا﵁ عنبه -أن رسبال ا﵁  -بلى ا﵁ عليبه وسبل  -قبال( :اينمبا
رسل ؽلسي اارف ااتد عليه العاش ،اسد ائراً نزل يها سرب ،مث خرج سذا لل فله  ،فسلل المبرى مبن العابش ،قبال الرسبل:
لقد الغ وعا الكل من العاش ممل العي لان الغ م  ،نزل البئر مؤل خ ه ماء ،مث أمسكه ا يبه شبىت رقبي سبقى الكلب  ،سبكر
ا﵁ له ،غ ر له ،قالاا :فا رسال ا﵁ وإن لنبا ن وبع البهبائ ألسبراً؟ قبال :ن لبل لببد رطببل أسبر)..وعبن عببد ا﵁ ابن عمبرو أن رسببلً
ساء إىل رسال ا﵁  -بلى ا﵁ عليبه وسبل  -قبال :إين أنبزذ ن شا بي شبىت إذا مؤلتبه ألالبي ورد عل ّبي البعب لغب ي سبقيته ،هبل ن
ذلبو مبن أسبر؟ ،قبال رسبال ا﵁  -بلى ا﵁ عليبه وسبل ( -:إن ن لبل ذات لببد أسبرا) )روا أزتبد ،و بححه األلبباين ن بحي

الل يب واللويب ( ).( .656معنبا ن اإلشسبان إىل لبل شيباان شبي اسبقيه وضلبا أسبر ومسبى احلبي ذا لببد رطببل؛ ألن ادليبت غلبف

سسمه ولبد (فراسن :ت الباري ارح حي البخاري(٘ )ٕٗ/اان شجر .وارح الناوي على مسل (ٗٔ.)ٕٗٔ/

(ٕ) أشكام العمي ادلستسمن  ،ل.ٗٛٛ
(ٖ ) ادافبل ا تهببد و افببل ادلقتصببد :لئلمببام القا ببي أ الاليببد زلمببد ابن أزتببد القببرطيب االندلسببي السببه اببسان الراببد احل يببد (تٜ٘٘-ه)
ٕ ، ٕٜٙ/ومغ ا﵀تاج إىل معاين أل اا ادلنهاج :زلمد ان أزتد السراي اخلاي (تٜٚٚ-ه). ٕ٘ /ٖ،
(ٗ) روا البخاري ،ٖٖٗ /ٜ :و .
( ) 24

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

التأصيل الشرعي حلقوق غري املسلمني يف اجملتمع االسالمي /ص ص44-71

النيب ﷺ قال ( :ولدت من نكاح ال من سب اح) (ٕ) ،سبمى ﷺ مبا وسبد مبن انكحبل اجلاوليبل نكاشباً،
و ّ
بيب ﷺ ،
النيب ﷺ اخل إشداعلا ،و لا مل فكن نكاشه ذلما حيحاً دلبا خب الن ّ
و وز اسل من اخت قال له ّ
بيب ﷺ أمسببو أراعباً ،و قببد أسببل خلب
و ألمببر اتجدفببد نكاشببه .و ااببن ببيبلن أسببل علببى عسببر زوسببات قببال لببه النب ّ

لم على عهد رسال ا﵁ ﷺ و مل فنقل ق أن أول ايت سددوا أنكحته (ٖ).
المطلب الخامس

التأصيل الشرعي لحقوقهم اإلقتصادية
قببد ن ببص ال قه بباء اببسن ب ادلس ببل ن البي بباذ و التجببارات و س ببائر العق بباد و ادلع ببامبلت ادلالي ببل لادلسببل  ،بببل ف ب ثر
اخببتبلف الببدفن ن أشكببام ادلعببامبلت و مل فسببتمناا مببن ذلببو إالّ عقببد الراببا ،سنببه ُزلب ّبرم علببيه لادلسببلم و الببدليل عليببه
إطبلل أدلل ادلعامبلت ،التعامل من ادلسلم ن النااشي اإلقتصادفل فعد من أو احلقبال البؤ رعاوبا ،ووبعا مبا سبرى
عليه األمر ،و اذلر ن وعا ادلال تس يل ش ادللكيل و العقاد و ادلعامبلت و التكا ل اإلستماعي ذل .
أوالً :حق الملكية و العقود و المعامالت:

من احلقال ادلاليل احل ن دتلو ادلبال و مباابرة التصبر ات القانانيبل للحصبال علبى المبروة و مبا فتببن ذلبو مبن احلب
ذلب ن ان فصبببحاا دائنب ومببدفن  .و وببع احلقببال مببن احلقببال اخلا ببل ال تببب ى علببى العقيببدة و ال تسببتلزم تباا ر اإلسبببلم
شىت ؽلنن منها ادلسل و ذلعا ها فتمتن يمين وع احلقال لادلسل (ٗ).
و قد برح ال قهباء ابسن البعمي ن ادلعبامبلت لادلسبل (٘) و قبد نبص ال قهباء علبى ان " معاملبل أوبل العمبل سبائزة و
()ٚ
ان لاناا فستحلان اين اخلمر و اخلنازفر و فعملان الراا"( )ٙو أن " شك أمااذل شك أماال ادلسلم ن شرمتها"
و ان له مال التصرف ن امااله لما وا احلال االنسبل للمسلم .
و زتافل أمااذل لحمافل أن سه و أادا  ،وعا شلا ات عليه ادلسبلمان ن رتيبن ادلبعاو  ،و ن رتيبن األقابار ،و

سلتلف العصار(.)ٛ

(ٔ) رد ا﵀تببار علببى الببدر ادلختببار اببرح تنببافر األاصببار :زلمببد أمب السببه ابباان عااببدفن ،تب  :د.زلمببد اكببر إمساعيببل،دار عببامل الكت ب ،
الرفاأ.ٖٗٚ/ٗ ،ٕٖٓٓ،
(ٕ) رلمن الزوائد ،ٕٔٗ/ٛو نص الرافل ،ٕٖٔ/ٖ:و إرواء الغليل ن خترفج أشادف منار السبيل ح(ٕٓٗٔ) قال :شدف شسن.
(ٖ) ت القدفر ٗٛٚ /ٔ :و ما اعدوا .
(ٗ) فنظر :أشكام العمي و ادلستسمن  :ل ٕٖٔ .
(٘) فنظببر :اببرح الس ب الكبب  :لئلمببام ببس األئمببل السرخسببي احلن ببي  ،شيببدر آابباد-اذلنببد ،دائببرة ادلعببارف النظاميببل ،ؤ/ٔ ،ٖٖٔ٘ ،
. ٕٓٚ
( )ٙادلقدمات ،الان راد. ٕٜٛ /ٕ :
( )ٚادلغ  :الان قدامل. ٗٗ٘ – ٗٗٗ /ٛ ،
( )ٛفنظر :ادلسلم ن ا تمن اإلسبلمي:لٔٔ.
( ) 22

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

التأصيل الشرعي حلقوق غري املسلمني يف اجملتمع االسالمي /ص ص44-71

بيب ﷺ الوبل صلبران" :و لنجبران وشاابيتها سباار ا﵁ ،و ذمبل
روى أاا فاسبف ن " اخلبراج" مبا سباء ن عهبد الن ّ
النيب رسال ا﵁ (ل) على أمااذل وملته وايعه  ،ولل ما حتت أفدفه من قليل أو لم "...
زلمد ّ
و ن عهد عمر (ر.أ) اىل ا عبيدة اان اجلراح ر ي ا﵁ عنهما أن " :امنن ادلسلم مبن ظلمهب واال برار هبب ،
ولل امااذل اال لها"(ٔ).
وعلى وعا استقر عمل ادلسلم طال العصار.
عزر ،و اعيد ادلال إىل اشبه ،و من استدان من ذمي عليه أن
من سرل مال ذمي قان فد  ،و من صبه ِّ
فق ي دفنه سن ماله ووا شبسه احلال شىت ف دي ما عليه ،اسنه ن ذلو اسن ادلسل و ال رل(ٕ).
ثانياً :التكافل اإلجتماعي:

ن ا تمن اإلنساين التزامات جتا اع ه البعض ،و ن وع التزامات التكا بل يمبا ايبنه مبن الناشيبل اإلقتصبادفل،
دلا له األثر ن تاشيد ادلساعر و تقافل االوا ر االستماعيل ،و وناك ناع من التكا ل اإلستماعي:
أ -تك ّ ل الدولل اإلسبلميل :الدولل مس ولل جتا أاناء ا تمن لا ّل.

ب -تكا ببل اانبباء ا تمببن يمببا ايببنه  :ان اانبباء ا تمببن ذلب مس ب وليل يمببا ايببنه  ،لببعلو اسبباز ال قهبباء الصببدقل ،و
اذلبل و الاقف لغ ادلسلم  ،و الا يل للعمي اسيء من الللل.
ادلنهج اإلسبلمي وا و رف ن مسبسلل التكا بل اإلستمباعي وتابيقبه علبى رتيبن ابرائ ا تمبن مسبلم و ب
ادلسلم .
و قببد سعببل اإلسبببلم د ببن الزلبباة اىل مسببتحقيها مببن ادلسببلم و ب و رلنببا مببن أرلببان اإلسبببلم ،قببال تعبباىل :إِاظلبَبا
الرقَب ِ
ال ا
ات لِْل ُ َقب َبراء َوالْ َم َسببالِ ِ َوالْ َعب ِباملِ َ َعلَْيب َهببا َوالْ ُم َلاَ ب ِبل قبُلُبباابُ ُه ْ َوِىف ِّ
باب َوالْغَببا ِرِم َ َوِىف َسببِ ِيل اللاب ِبه َوااْب ِن ال اسببِ ِيل َ ِرف َ بلً
صب َبدقَ ُ
ِّم َن اللا ِه َواللاهُ َعلِي ٌ َش ِكي ٌ ﴿ٓ ﴾ٙسارة التاال ،اآفل.ٙٓ :

قال القرطيب":ومال ل ن ال قراء ال فق ي االختصال اادلسلم دون أول ذمبل" ..و قبال عكرمبل" :ال قبراء قبراء
(ٖ)
ادلسلم  ،و ادلسال قراء أول الكتاب".و قد منن لمب مبن ال قهباء إعاباء اوبل العمبل مبن الزلباة ادل رو بل  ،اسبتدالالً

اقاله ﷺ ( :ت خع من أ نيائه لد على قرائه )(ٗ).

و فرد ال قيه السرخسي علبيه اقالبه":لنا ان ادلقصباد سبد اخللبل ا﵀تباج ود بن خا بته ا عبل وبا قرابل مبن ادلب دي ،و
وببعا ادلقصبباد شا ببل االصببرف اىل أوببل العمببل ،ببسن التقصببيد علببيه قراببل اببدليل التااعببات ،ألنببا مل ننببه عببن ادلببعة دلببن ال
فقاتلنا ،قال ا﵁ تعاىل ( :ال فنهال ا﵁ عن العفن مل فقاتلال ن الدفن و مل ؼلرسال من دفارل ان تعوو )"(ٔ).
اش االمام أ شني ل (تٕٔٛ-ه) ،لٕ. ٚ

(ٔ ) اخلراج :لئلمام أ فاسف فعقاب ان إاراوي
(ٕ) اخلراج أل فاسف.ٕٚ :
(ٖ) فنظر :اجلامن ألشكام القرآن للقرطيب.ٕ٘٘ /ٔٓ:
(ٗ) حي البخاري ،ح(٘)ٖٜٔ
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و أساز ال قهاء د ن الك ارة الااسبل اىل أول العمل ،ال قدمه الكاساين يها على ادلسل "(ٕ).
أمر القرآن الكر و ر ّ االصدقل على ادلسلم  ،قد روي أااعبيد(ٖ) أن اعض ادلسلم لبان ذلب انسبباء ،و
ِ
ا
س َعلَْي َ
بو ُو َبد ُاو ْ َولَكب ان اللابهَ
قراال من قرف ل و الن  ،و لاناا فتقان ان فتصدقاا عليه  ،فرفدوو ان فسبلماا ،نزلبت :ل ْبي َ
فبَ ْه ِدى َمن فَ َسآءُ َوَما تُن ِ ُقااْ ِم ْن َخب ٍْ َؤلن ُ ِسب ُك ْ َوَمبا تُن ِ ُقبا َن إِالا ااْتِغَبآءَ َو ْس ِبه اللا ِبه َوَمبا تُن ِ ُقبااْ ِم ْبن َخب ٍْ فبُ َبا ا
ف إِلَ ْبي ُك ْ َوأَنبتُ ْ الَ

تُظْلَ ُما َن ﴿ٕ) ﴾ٕٚسارة البقرة.

و قببد سبباء ن مراسببيل سببعيد ااببن ادلسببي أن رسببال ا﵁ ﷺ تصببدل اصببدقل علببى اوببل ايببت مببن اليهبباد ،هببي
جترى عليه  .و عليه اسباز قهباء السبرفعل التصبدل علبى اوبل العمبل ،فقبال ا رزفبن قبال لنبت مبن سب يان ابن سبلمل مبر
ِِ ِ ِ
ِ
يمبا َوأ َِسب ًا
عليه أسارى من ادلسرل  ،آمرين ان اتصدل عليه  ،مث تبل وع اآفبلَ :وفُاْع ُمبا َن الاا َع َ
بام َعلَبى ُشبِّبه م ْسبكينًا َوفَت ً
﴿ ) ﴾ٛسارة اإلنسان ،اآفل.)ٗ( ٛ:
المطلب السادس
التأصيل الشرعي لآلداب اإلجتماعية معهم
ش ن األعراأ من ادلقا د ال روفل للمسل و  ،قد أوس اإلسبلم عيادة ادلرفض و شسن العسبرة و اجلباار و
لل الرش شىت من اإلخبتبلف ن البدفن ،و شب حتب ّدث ال قهباء عبن شقبال ال بيف رأوا وساهببا لكبل بيف سبااء لبان

مسلما أم

النيب ﷺ إىل سلال يه ن الدفن ،و دعا ذل و وا اعض رزتته للعادل .
مسل  ،وقد أودى ّ

و يما فلي نستعرأ ما جه اإلسبلم ن اآداب اإلستماعيل من

ادلسلم مستندفن ن ذلو إىل األدلبل البااردة

ن القرآن الكر و السنل النبافل السرف ل و وا من األدلل .
أوالً :عدم التجاوز عليهم وحرمة قذفهم:

ػلمببي اإلسبببلم عببرأ ب ادلسببل و لرامتببه لمببا ػلمببي عببرأ ادلسببل ولرامتببه بببل غلبباز ألشببد أن فسبببه أو فتهمببه
االباطببل ،أو فسببنن عليببه االكببعب ،أو فغتااببه ،و فببعلر مبببا فكببر  ،ن ن سببه ،أو نسبببه ،أو َخ ْلقببه ،او ُخلُقببه أو ب ذلببو شلببا

فتعل اه(٘).

قال ال قيه األ ايل ادلالكي اهاب الدفن القران ( :إن لعقد العمل فاسب ذلب شقاقباً علينبا ،أل ب ن ساارنبا و ن
خ ارتنا(زتافتنا) و ذمتنا و ذمل ا﵁ تعاىل ،و ذمل رسال ا﵁ (ل) ،و دفن اإلسبلم ،من اعتدى عليه و لبا اكلمبل سباء
أو يبل ،قد يّن ذمل ا﵁ ،و ذمل رساله (ل) وذمل دفن اإلسبلم)(ٔ).
(ٔ ) ادلبساو :زلمد ان أزتد ان أ سهل للسرخسي ،ا وت ،دار ادلعر ل. ٔٔٔ /ٖ :ٜٜٔٛ ،
(ٕ) ادائن الصنائن ن ترتي السرائن :أاا اكر ان مسعاد عبلء الدفن الكاساين (ت٘ٛٚ-ه) ،و اجلماليل ،وٕ. ٔٓٗ /٘ ،ٜٔٛٙ ،
(ٖ) روا ن األماال ح(ٖٔٗٔ) ،و اان زصلافل ن األماال ح(ٕ )ٔٛٙو ححه األلباين.
(ٗ) أخرسه الاعاين ن معجمه الكب ح(ٓٔٗ )ٔٛقال اذليممي :إسناد شسن ،و رلمن الزوائد.ٛٙ/ٙ
(٘) ادلسلم ن ا تمن اإلسبلمي :د .فاسف القر اوي ،لٕٔٔ .
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و فعل العبلمل اان العاابدفن علبى ذلبو اقالبه ( :ألنبه اعقبد العمبل وسب لبه مالنبا بسذا شرمبت يببل ادلسبل شرمبت
يبته ،ال قالاا :ان ظل العمي أاد)(ٕ).
و سببسل(ٖ) عبببدا﵁ اببن وو ب  ،بباش اإلمببام مالببو (رزته ب ا﵁) عببن يبببل النص براين ،قببالَ :أو لببيس مببن النبباس؟
عزوسل فقالَ ( :وقُالُااْ لِلن ِ
ااس ُش ْسناً ﴿ٖ) ﴾ٛسارة البقرة .
قالاا :الى ،قال :سن ا﵁ ّ

و وببع احلقببال الكببعى ليسببت للم بااطن مببن
ِ
ِ
َشب ٌد ِّمب َبن الْ ُم ْسب ِرل َ
ب و  ،اببدليل قالببه تعبباىلَ ﴿ :وإ ْن أ َ
قَب ْاٌم الا فبَ ْعلَ ُما َن ﴿ ) ﴾ٙسارة التاال.

ب ادلسببلم حس ب  ،اببل وببي أف ببا دلببن اسببتجار اادلسببلم مببن
اسببتَجارَك َبس َِسرُ شب ابىت فسببمن َلببلَم اللاب ِبه مثُا أَاْلِ ْغببهُ مسْمنَببهُ ذَلِب َ ِ
ْ َ َََْ َ
ََ
بو ابسَنب ُاه ْ
ْ ََ

ثانياً :عيادة مريضهم وحسن صحبتهم و جوارهم:

من ساان البع و بلل األرشبام ادلبسمار ابه ن القبرآن الكبر مبن ادلسبلم و ب ادلسبلم عيبادة ادلبرفض ،قبد عباد

النيب ﷺ عمه أاا طال ن مر ه(ٗ) ،و عاد أف اً سارا له من اليهاد ن مر ه قعد عند رأسه(٘).
ّ
فروي البخاري ن األدب ادل رد عن رلاود انه مسن عببدا﵁ ابن عمبرو ( ر.أ) فقبال لغببلم لبه فسبلت اباة ،فبا ببلم

إذا ر ببت ااببدأ يارنببا اليهببادي .قببال رسببل مببن القببام :اليهببادي أ ببلحو ا﵁)؟ قببال :مسعببت النببيب (ل) فا ببي اجلببار،
شىت خسينا أنه سيارثه(.)ٙ
و ش ب حتببدث ال قهبباء عببن شقببال ال ببيف رأوا وساهبببا لكببل ببيف ،س بااء لببان مسببلماً أو ب مسببل  ،قببال أاببا
فعلبي " :و جت ب ال ببيا ل علببى ادلسببلم للمسببلم و للك ببار لعمببام اخلببع ،و قببد نببص عليببه أزتببد ن روافببل شنبببل ،و قببد
سسله ان أ اف الرسل ي ان من أوبل الك بر؟ قبال :قبال (ل)" :ليلبل ال بيف شب واسب علبى لبل مسبل " ،دل علبى
أن ادلسل و ادلسرك م اف"..فع ادلسل و الكا ر"(.)ٚ

بيب ﷺ دلبا سباء عبدي ابن شباو ،فقبال
و من ش ال يا ل إلرام ال يف على قدر اإلستااعل ،و قبد بنعه الن ّ

بت اغب أمبان وال لتباب ،لمبا
عدي " :أتيت رسال ا﵁ (ل) ووا سالس ن ادلسجد ،قال :وبعا عبدي ابن شباو ،و سئ ُ
عت اليه أخع ايدي ،شىت أتى دار  ،سلقت له الاليدة وسادة ،جلس عليها"(.)ٛ
ُد ُ

(ٔ) فنظر :ال رول ، ٔٗ/ٖ :ال رل التاسن عسر وادلائل.
(ٕ) الدر ادلختار وشاايل اان عاادفن عليه ،ٕٗٗ /ٖ :و :استانبال.
(ٖ) الدر ادلختار وشاايل اان عاادفن عليه ،ٕٗٗ /ٖ :و :استانبال.
(ٗ) روا أزتد ،ح ،)ٕٜٓٓ( .واللمعي ح (ٕٖٕٖ) .
(٘) روا البخاري. ٖٔ٘ٙ :
( )ٙروا البخاري ،ح ، )ٜ٘( .و ححه األلباين ن حي األدب ادل رد ،ح.)ٕٚ( .
( )ٚاألشكام السلاانيل ، ٔ٘ٛ ،واحلدف  :روا أاا داوود ح (ٓ٘ ،)ٖٚواان ماسل :ح ( ،)ٖٙٚٚو :أزتد ،ح(ٓ)ٕٙٚ
( )ٛروا اللمعي ،ح (ٗ٘ ،)ٕٜو ححه األلباين ن حي اللمعي ،ح (ٖٖٕ٘).
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ثالثاً :قبول هديتهم و الدعاء لهم:

بيب ﷺ إىل سلال يبل
و من ار الع الؤ هتدف اىل لس القلاب و اسبتبلل السبحناء؛ اذلدفبل ،و قبد أوبدى الن ّ
ن الدفن ،من ذلو ما روا اان زصلافل أن رسال ا﵁ ﷺ أودى اىل أااس يان دتر عجاة ،و وا مبكل ،و لت إليه
فستهدفه أدماً ،سودى إليه أااس يان(ٔ).
ِ
النيب ﷺ ودافا ادللاك إليهَ ،قبِل ودفل ادلقاقس و ودفل ملو أفلل أليدر ،و ودفل لسرى(ٕ).
و قَبل ّ
و أودى النيب ﷺ عمر ان اخلااب شلّلً ذتينل ،سوداوا عمر ( ر.أ) أخيه مبكل لان ٍ
فامئع مسرلاً(ٖ).
ّ
(ٗ)
قال الناوي " و ن وعا دليل اجلااز لل األقارب ،و اإلشسان اليه  ،و سااز اذلدفل اىل الك ار" .

بيب ﷺ لغب ادلسببلم و وببا اعبض رزتتببه ﷺ للعببادل  ،و منبه دعبباؤ لقبيلببل دوس ،و قبد قببدم عليببه
دعبى النب ّ

الا يببل اببن عمببرو الدوسببي و أ ببحااه قببالاا :فببا رسببال ا﵁ ان دوسباً قببد ل ببرت و أاببت؛ ببادذ ا﵁ عليهببا ،قيببل :ولكببت
دوس –أي ستهلو ادعائه عليها -قال (ل) ( :الله اود دوساً ،و ات هب )(٘).
إين مل أاعب ّلعان باً ،و إظلببا اعمببت
و دلببا قيببل لببه ﷺ ن مبباطن آخببر :فببا رسببال ا﵁ ،ادذ علببى ادلسببرل  ،قببالّ ( :

رزتل)(.)ٙ

الخاتمة و النتائج:
عر ببنا ن و ببعا البح ب ما بباذ التس ببيل الس ببرعي حلق ببال ادلس ببلم ن ا تم ببن االس بببلمي م ببن خ بببلل تعرف ببف
م ردات:التس ببيل الس ببرعي ،احلقال ،ادلسببلمي و تقس ببيماته ،مسببتندا إىل اآفببات القرآنيببل و األشادف ب النبافببل ،و آراء
اعض ادل سرفن و اال الي و ال قهاء القدامى و رلماعل من ادل كرف االسبلمي ادلعا رفن شال وع ادلسسلل.
رلزنببا علببى شقببال ب ادلسببلم ن ا تمببن االسبببلمي مببن التعامببل ااحلسببن و التس ببيل السببرعي حلقبباقه الدفنيببل و
السياسيل و ادلدنيل و االقتصادفل و االستماعيل.
وعاادلا اذ تا ل الباش إىل رلماعل من النتائج و التا يات ،و منها:
واعد تلو اجلالل ن

(ٔ) روا اان زصلافل ن لتاب األماال. ٜ٘ٛ /ٕ :
(ٕ) البخاري ،ح (ٕ ، ) ٜٔٗوأزتد.)ٜٚٗ( ،
(ٖ) البخاري ،ح ( ،)ٛٛٙو مسل  :ح(.)ٕٓٛٙ
(ٗ) ابرح النباوي علبى بحي مسببل  :االمبام ػلبىي ابن ابرف النبباوي الدمسبقي السبا عي (تٙٚٚ-ه)،اب وت ،دار الكتب العلميببل ،و
األوىل. ٖٜ /ٔٗ ،ٕٓٓٓ ،
(٘) روا البخاري ،ح ( ،)ٕٜٖٚومسل  ،ح (ٕٕٗ٘).
( )ٙروا مسل  ،ح (.)ٕٜٜ٘
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ٔ-ادلقصبباد اغ ب ادلسببلم و ب ادلقيمببان ن ابببلد ادلسببلم  .ه ّإمببا أوببل لتبباب مسبباوي لمببا ااببتهر عببنه  ،ممببل اليهبباد و
النصببارى ،و أحل ب هب ب ا بباس و الصبباائل ،أو مببن لببيس ذل ب لتبباب مسبباوي لادلسببرل ن اجلزفببرة العرايببل آنببعاك ،أو
لاذلندوس و الباذف لما ن دول ارل آسيا  ،أو لاإلفزفدفن ن لاردستان و و .
ٕ-ل ّبرم ا﵁ اإلنسبان اعامبل مسبلماً و لبا راً ،و ر بن منزلتبه علبى لمب مبن خلقبه .و تاسبد أدلبل لمب ة مبن القبرآن الكبر ومبن

السبنل النبافبّبل علببى وببعا التكببر فسبتاى ن ذلببو ادلسببل و ب ادلسببل مببن أوبل األدفببان األخببرى ،أو مببن ال دفببن لببه،
ببسن الكرامببل البس برفل ش ب مسبباذ فتمتببن اببه اجلميببن مببن دون اسببتمناء ،ال ببرل ا ب النبباس يمببا وببا دنيبباي شس ب
اعتقادو أو سنسه أو لا  ،إذ القاعدة وي ادلساواة ،واجلمين ن ابلد اإلسبلم "أمل واشدة".

ٖ-إ ّن ا﵁ تعبباىل فببسمر االتعامببل احلسبب ى و ادلعببروف و العدالببل و اإلنصبباف مببن لببل اببخص مل فعبباد ادلسببلم أفباً مببا لانببت
عقيدته.
برو علببى اعتنببال اإلسبببلم و إن لببان فببدعاو اليببه ،ببان اإلسبببلم
ٗ-أقببر اإلسبببلم شرفببل االعتقبباد للنّبباس ،مبعبب ى أنببه ال فكب ّ
لغ ادلسلم معاادو و رعى شرمل اعائرو ال سعل القرآن من أسباب األذن ن القتال زتافل شرفل العبادة.
دل على وعا الكتاب و السنل.
٘-غلاز االاك ادلسلمي ن حتمل أعباء الدولل و إسناد الاظائف العامل اليه .و قد ّ
-ٙاب ّ ا﵁ سببحانه و تعباىل ن لتاابه وسبنل نبيّبه شب احلمافبل الكاملبل لغب ادلسبلم انصبال برػلل وا بحل مبن العبدوان
اخلارسي و الداخلي شىت فنعماا ااألمان و اإلستقرار.
--ٚم هام العمل فقاال -ن عصر احلدف م هام اجلنسيل أي ادلااطنل الىت جتعل ادلتمتن هبا ع باا ن دار اإلسببلم .و اذا
اعتعنببا ب ادلسببلم م بااطن لمسببلم تسببق اجلزفببل عببنه ذلببو ببان ال برأي ادلت ب عليببه ا ب ال قهبباء أن اجلزفببل
تسق عن العمي اذا ما شارب ن اف ادلسلم .
-ٛمن احلقال الؤ أقروا اإلسبلم لغ ادلسلم وي و افاو و أوقا ه و دقاهت  ،ذل و منه .
ادلسلم فتاارثبان يمبا ايبنه اذا لباناا مبن ملبل واشبدة اببل خببلف اب أوبل العلب  .امبا اذا اختل بت مللهب قبد اسباز
رتهار ال قهاء.
-ٜالنكاح عند ادللل األخرى ،سااء لاناا اول الكتاب او و  ،حي ن االسبلم ،شىت و لا لان سلال اً لسرفعتنا.

ٓٔ-و قببد ببرح ال قهبباء اببسن الببعمي ن ادلعببامبلت لادلسببلم قببد نببص ال قهبباء علببى ان " معاملببل أوببل العمببل سببائزة و إن
لاناا فستحلان اين اخلمر و اخلنازفر و فعملان الراا".
ٔٔ-ادلببنهج اإلسبببلمي وا ب و برف ن مسببسلل التكا ببل اإلستمبباعي و تابيقببه علبى رتيببن ابرائ ا تمببن مسببلم و ب
ادلسلم .
ٕٔ-ػلمي اإلسبلم عرأ

ادلسل و لرامته لما ػلمي عرأ ادلسل و لرامته .
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مصادر و مراجع البحث :
ٔ -أشكب ب ببام العمب ب ببل و ادلسب ب ببتسمني ن دار االسب ب بببلم :د.عبب ب ببدالكر زفب ب ببدان( ،ا ب ب ب وت-لبنب ب ببان) ،م سسب ب ببل الرسب ب ببالل ،و
المانيل(ٜٕٔٛ،أطروشل دلتارا  ،سامعلالقاورة) .
ٕ -األشكببام السببلاانيل و الاالفببات الدفنيببل :لئلمببام أاببا احلسببن علببي اببن زلمببد اببن شبيب البصببري البغببدادي ادلبباوردي
السا عي(تٗ٘ٓ-ه) ،ا وت ،دار الكت العلميل .
ٖ -أسببباب نببزول القببرآن :أ احلسببن علببي اببن أزتببد اببن زلمببد اببن علببي الااشببدي (تٗٙٛ-ه) ،تب  :د.مبباور فاسب
ال حل ،الرفاأ ،دار ادليمان .
ٗ -اإلا ببارات اإلذلي ببل اىل ادلباشب ب اال ب باليل :صلب ب ال ببدفن أ الراي ببن س ببليمان ا ببن عب ببد الق بباي الا ببان (تٚٔٙ-ه)،
حتقي  :زلمد شسن زلمد شسن السا عي(،ا وت-لبنان) ،دار الكت العلميل ،و االوىلٕٓٓ٘ ،
٘ -أ ال القانان أو ادلدخل لدراسل القانان:د.عبد الرزال السنهاري و د.أزتد شسمت أاا ستيت،القاورة.ٜٜٔٗ،
الصدة ،ا وت ،دار النه ل العرايل .
 -ٙأ ال القانان :د.عبدادلنع رج ّ

 -ٚأ ال النظام اجلنائي اإلسبلمي :زلمد سلي العاا.ٜٖٔٛ ،
بيب مببن األشباال و األمباال و احل ببدة و ادلتبباذ :تقب ّبي الببدفن أزتببد اببن علببي اببن عبببد القببادر ،أاببا
 -ٛإمتبباذ األمسبباذ مبببا للنب ّ
العب بباس احلس ببي العبي ببدي ادلس ببهار ا ببادلقرفزي(تٛٗ٘-ه) ،ت ب  :زلم ببد عبداحلمي ببد النميس ببي ،ا ب وت ،دار الكت ب

العلميل ،ؤ.ٜٜٜٔ ،
 -ٜالبحببر الزخببار اجلببامن دلببعاو علمبباء االمص ببار :أزتببد اببن ػل ببىي ادلرت ببى (تٛٗٓ-ه)  ،القبباورة ،ادلابعببل السببنل
ا﵀مدفل. ٜٜٔٗ ،
ٓٔ -البحب ببر ا﵀ب ببي ن أ ب ببال ال قب ببه :ا ب ببدر الب ببدفن زلم ب ببد ا ب ببن هبب ببادر الزرلسب ببي (ت ،)ٜٚٗ-و الماني ب ببل،ٜٜٕٔ ،
٘.ٕٕٔ/
ٔٔ -ادافببل ا تهببد و افببل ادلقتصببد :لئلمببام القا ببي أ الاليببد زلمببد اببن أزتببد القببرطيب االندلسببي السببه اببسان الراببد
احل يد (تٜ٘٘-ه) .
ٕٔ -اببدائن الصببنائن ن ترتي ب الس برائن:أاا اكببر اببن مسببعاد عبببلء الببدفن الكاسبباين (ت٘ٛٚ-ه)،و اجلماليببل،وٕ،
.ٜٔٛٙ
ٖٔ -تسرفت الاعي الان سرفر الاعي(تٖٔٓ-ه) ،مابعل دار ادلعارف ،مصر .
ٗٔ -التدفطن ادلنقال :همي وافدي.ٜٔٛ٘ ،

٘ٔ -التعامل من ادلسلم ن ابلد اإلسبلم :زلمد إقبال النائاي الندوي.
 -ٔٙالتعافش من ادلسلم ن ا تمن ادلسل  :د .منقع زلماد ،مكل ادلكرمل ،رااال العامل االسبلمي .
 -ٔٚالتحرفر و التنافر (حترفر ادلع ى السدفد و تنافر العقل اجلدفد من ت س الكتباب ا يبد )  :زلمبد الاباور ابن زلمبد
ان عااار التانسي (تٖٜٖٔ-ه)  ،تانس ،الدار التانسي للنسر.ٜٔٛٗ ،
( ) 40

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

التأصيل الشرعي حلقوق غري املسلمني يف اجملتمع االسالمي /ص ص44-71

 -ٔٛت س ال خر الرازي ادلسبتهر االت سب الكبب وم باتي الغيب  :لئلمبام زلمبد البرازي خبر البدفن اابن العبلمبل بياء
الدفن عمر ادلستهر خباي الري (تٙٓٗ-ه) ،دار ال كر ،ؤ.ٜٔٛٔ ،
 -ٜٔت سب القببرآن العظببي  :اإلمببام اجلليببل احلببا ن عمبباد الببدفن أ ال ببداء إمساعيببل ااببن لمب الدمسببقي(تٚٚٗ-ه)،
ت  :مصا ى السيد وآخرون ،القاورة ،م سسل قرطبل ،ؤ.ٕٓٓٓ ،
ٕٓ -ت سب ب الق ببرطيب (اجل ببامن ألشك ببام الق ببرآن) :اإلم ببام ببس ال ببدفن أ عب ببد ا﵁ زلم ببد ا ببن أزت ببد ا ببن أ اك ببر ببرج
األنصاري القرطيب(تٙٚٔ-ه) ت  :د.عبدا﵁ ان زلسن الللي ،ا وت-لبنان ،م سسل الرسالل ،ؤ.ٕٓٓٙ ،
ٕٔ -سامن البيان عن تسوفل آي القرآن:أاا سع ر زلمد ان سرفبر الابعي(ت ،)ٖٔٓ-تب  :د.عببدا﵁ ابن عببد ا﵀سبن
الللي ،القاورة ،و األوىل.ٕٓٓٔ ،
ٕٕ -احل والعمل وتسث ادلات يهما  :لعلي اخل يف ،القاورة ،دار ال كر العر .ٕٓٔٓ ،
ٖٕ -شقال ادلااطنل :رااد الغنااي ،ادلعهد العادلي لل كر اإلسبلمي ،وٕ.ٜٜٖٔ ،
ٕٗ -شقال ادلااطنل:رااد الغنااي ،ادلعهد العادلي لل كر االسبلمي،و المانيل.ٜٜٖٔ،
ٕ٘ )ٕٗ( -شق ب ببال ب ب ب ادلس ب ببلم داخ ب ببل ا تم ب ببن االس ب بببلمي:وليداخلزعلي(الكتاب منس ب ببار ألكلوني ب ببا عل ب ببى ا ب بببكل
االنلنيتwww.alhassanain.com-ا.
 -ٕٙشقال ادلسلم ن ابلد االسبلم :أ.د .احل ان شس العافد ،ادلملكل العرايل السعادفل ،وٗ. ٕٓٓٛ ،

 -ٕٚاحلاار من أسل التعافش :د .عبدالعزفز ان عممان التاغلري ،القاورة ،دار السرول ،ؤ.ٜٜٔٛ ،

 -ٕٛاخلراج :لئلمام أ فاسف فعقاب ان إاراوي اش االمام أ شني ل (تٕٔٛ-ه .
 -ٕٜالدر ادلختار وشاايل اان عاادفن عليه ،ٕٗٗ /ٖ :و :استانبال.
ٖٓ -رد ا﵀تار على الدر ادلختبار ابرح تنبافر األاصبار :زلمبد أمب السبه اباان عاابدفن ،تب  :د.زلمبد اكبر إمساعيبل،دار
عامل الكت  ،الرفاأ.ٕٖٓٓ،

ٖٔ -الرسالل القع يل :ايت االسبلم تقي الدفن أزتد ان تيميل (تٕٚٛ-ه) ،القاورة ،ادلابعل السل يل.ٜٔٚٗ ،
ٕٖ -زاد ادلعب ب بباد ن وب ب ببدي خ ب ب ب العب ب ب باد :ااب ب ببن قب ب ببي اجلازفب ب ببل ،ب ب ببس الب ب ببدفن أ عبب ب ببدا﵁ زلمب ب ببد اب ب ببن أ اكب ب ببر الزرعب ب ببي
الدؽلسقي(ٔ .،)ٚ٘ٔ-ٜٙت  :اعي األرن وو وعبدالقادر األرن وو ،ا وت-لبنان:م سسل الرسالل . ٜٜٔٛ،
ٖٖ -سبل اذلدى والرااد ن سب ة خب العبباد ،زلمبد ابن فاسبف الصباحلي السبامي(تٜٕٗ-ه) ،تب  :عبادل أزتبد عببد
ادلاساد وعلي زلمد معاأ ،ا وت ،دار الكت العلميل،ؤ.ٜٜٖٔ ،
ٖٗ -الس الكب  :لئلمام زلمد ان شسن السيباين(،تٜٔٛ-ه) اش اإلمام أ شني ل .
ٖ٘ -السب ب ة النباف ببل :أا ببا ال ببداء إمساعي ببل ا ببن عم ببر اا ببن لم ب ب القرا ببي الدمس ببقي (تٚٚٗ-ه)  ،حتقي ب ب  :مص ببا ى
عبدالااشد ،ا وت ،دار ادلعر ل.ٜٔٚٙ ،
 -ٖٙارح الس الكب :لئلمام س األئمل السرخسي احلن ي،شيدر آااد-اذلند ،دائرة ادلعارف النظاميل،ؤ.ٖٖٔ٘ ،
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 -ٖٚاببرح النبباوي علببى ببحي مسببل :االمام ػلببىي اببن اببرف النبباوي الدمسببقي السببا عي (تٙٚٚ-ه)،ا ب وت ،دار
الكت العلميل ،و األوىل.ٕٓٓٓ ،
 -ٖٛادلسلم ن ا تمن اإلسبلمي :د .فاسف القر اوي ،وٕ.ٜٔٛٗ ،
 -ٖٜت الباري اسرح حي البخاري ،ا وت ،دار ادلعر لٖٜٔٚ ،هٕٖٗ /٘ : ،
ٓٗ -ت القدفر :زلمد ابن علبي زلمبد ابن عببدا﵁ السبالاين اليمب (تٕٔ٘ٓ-ه) ،دمسب  ،اب وت ،دار اابن لمب  ،دار
الكل الاي  ،ؤٔٗٔٗ ،ه .
ٔٗ -ال رول :االمام اهاب الدفن أ العباس أزتد الصنهاسي-القران(-تٗٙٛه) وهبامسبه (هتبعف ال برول والقااعبد
السنيل ن االسرار ال قهيل للسيت زلمد ان علي ان شس م ؤ ادلالكي مبكبل ادلكرمبل(تٖٔٙٚ-ه) ،ابدون طبعبل
وادون تارفت.
ٕٗ -ال كر السياسي من أ بلطان إىل زلمد عبدة :شارفل تا ي رلاود ،وٕ ،سنل ٕ.ٜٜٔ
ٖٗ -لتاب التعرف ات :علي ان زلمد اجلرساين (ت ٛٔٙ-ه) ،ا وت ،دارال كر ،ؤ.ٜٜٔٛ ،
ٗٗ -ال قتل للمرتد ادل سد ن القرآن :أ.د.مصا ى إاراوي الزدلي.
٘ٗ -ادلبساو :زلمد ان أزتد ان أ سهل للسرخسي ،ا وت ،دار ادلعر ل.ٜٜٔٛ ،
 -ٗٙادلدخل لدراسل التسرفن االسبلمي :د.عبدالرزتن الصاااين ،القاورة ،دارال كر،و المانيلٜٜٖٔ،
 -ٗٚادلصباح ادلن ن رف السبرح الكبب للرا عبي :أزتبد ابن زلمبد ابن علبي ادلقبري ال يبامي(تٚٚٓ-ه) ،اب وت ،دار
الكت العلميل ،ؤ.ٜٜٔٗ ،
 -ٗٛمعاملل ادلسلم ن ا تمن االسبلمي :د.إدوار ايل الدويب ،القاورة ،مكتبل رف  ،و األوىل.ٜٜٖٔ ،
 -ٜٗادلعج الاسي  :إاراوي مصا ى وآخرون ،اسانبال ،دارالدعاة ،و المانيل. ٜٜٔٛ،
ٓ٘ -ادلغ  :الان قدامل ادلقدسي ،حتقي  :د .عبدا﵁ الللي ،و د .عبدال تاح احللا .
ٔ٘ -مغ ا﵀تاج إىل معاين أل اا ادلنهاج :زلمد ان أزتد السراي اخلاي (تٜٚٚ-ه).
ٕ٘ -م ببردات أل بباا القببرآن الكببر  :الرا ب األ ب هاين(تٕٗ٘-ه) ،تب  :عببدنان ب اان داوودي ،قب -إفبران ،ليميببا،
وٕٗٔٗ٘ ،ه.
ٖ٘ -ادلقدمات ،الان راد .
ٗ٘ -من اجلليل ارح سلتصر خليل :زلمد ابن أزتبد ابن زلمبد علبيش ،أابا عببدا﵁ ادلبالكي(تٕٜٜٔ-ه) ،اب وت ،دار
ال كر.ٜٜٔٛ ،
٘٘ -مااطنان ال ذميان ،همي وافدي.ٜٔٛ٘ ،
 -٘ٙنظرفل احل  :د.زلمد سامي مدلار ،القاورة ،دار ال كر العر .
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التأصيل الشرعي حلماية دور عبادة األقليات غري املسلمة يف الشريعة اإلسالمية
م.د .حسين محمد إبراهيم /سكول العلوم اإلسالمية /جامعة السليمانية
المقدمة
احلمد هلل ًالصالة ًالسالو على رسوه اهلل ًعلى آله ًصحبه ًمن ًااله.
وبعددد ف إ ى اءإإألق ااتليفإإألت ع ا م إإألت اإلسإإالميفو ًائألهسإإصو ًص إوام صو ًدًر عبإإألدااو لإإر أل إ ا ال ص إ اا إ
دليفل على أى اإلسالو تإد ر رعيف إه علإى ال مسإو ءإوم إاألوص ًاإلاصإألل ًال إده أإألألصوص ًأى اصإوص الءإ آى ًسإئو
ال سوه –صلى اهلل عليفه ًسلو -الواف ة لوه ال فإ ًال إده مإري إا ادلسإلملص ًال حإ علإى ا إور ًالظلإو ع لءصإو ًع
ل شل لكألاو تد ر ااجيفأله اإلسالميفو علإى لسإن ادل ألملإو ًادلإوازرة ًال إألًى م صإو ًعإدو اإل إ ار لإو اعإ الئظإ عإن
أد ألهنو ًأع اتصو.
ع أل ا البحث ا ط م إىل الئصوص ًاادلو الش عيفو لوه احلفإألظ علإى دًر عبإألدة إا ادلسإلملص ًلكإو ماألإأل
ً إاش إإألقألأل ًم إأل ل إ ل إإأل م إإن االك إإألو شل إأل درس إصأل فءص إإألق اإلس إإالوص ام إإأل اش إإا إىل ا ألا إ ال طبيفء إ دل ألمل إإو ادلس إإلمل
ًرد مأل ًرد لوه ذلو من الشبصألت.
ًلكألمصو أأله دًر عبألدة ا ادلسلملص ّ
إ أ أةيفإإو أل إ ا ادلو إإوع ا اإإه ءإإوو ا صإحيفج مس إ ئدات ا إ جصلإإو ادلسإإلمل ال إ ن ئ صكإإوى ل إ إإا ادلسإإلمل
فيفءوموى لدو أل ه الدًر ًإ اهصألص امأل ّد على شبصألت ادلع ل لإلسالو ًتواايفئه ًش ه لوه أل ا ادلضمألر.
ًعليفه ادرس أل ا البحث ع مءدمو ًمخسو مبأللث ًخألمتو:
فف المبحث األول ادرس مألأليفو دًر ال بألدة ًأةيف صأل الرتاثيفو ًال رخييفو للمسلمل ً األو.
ًع المبحث الثاني اءوو ا صيفل محأل و دًر ال بألدة لعا ادلسلمل ًاس د اادلو لوه ذلو.
ًع المبح د د د د ددث الثال د د د د ددث اشإ إ إ إ إإا إىل ا ألا إ إ إ إ إ ال طبيفء إ إ إ إ إ دل ألملإ إ إ إ إإو ادلسإ إ إ إ إإلمل ًلك إ إ إ إ إألمصو أ إ إ إ إ إأله دًر عب إ إ إ إ إألدة
ا ادلسلمل.
ًع المبحث الرابع اشا إىل ا

االكإألو ادل لءإو اإدًر عبإألدة إا ادلسإلمل ع اإالد ادلسإلمل مإن ائإألق ً مإا

ًدخوه ادلسلمل إليفصأل..
ًع المبحث الخامس ادرس رأٍ الءألاوى(اإلعالى ال ألدل حلءوم اإلاسألى) ع دًر ال بألدة
ًع الخاتمة ابل أألو الئ ألهج ًا ض ا

ال وصيفألت.

ًأس ه من اهلل ألىل ال وفيف ًالسداد  .البأللث
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المبحث األول
ماهية دور العبادة وأهميتها التراثية والتأريخية للمسلمين وغيرهم
دور العبددادة ألإ ادل ألاإإد الإإد بإإد فيفصإإألص ًادل ألاإإد لعإإو :لإإري م بإإد افإ ج البإإألق ألإإو مكإإألى ال بإإألدة ًزللصإإألص ًال بإإألدة:

مصدر َعبَ َد اف ج البألق ءأله عبد اهلل عبألدة ًعبود و :أٍ :ااءألد له ًخضري ًذهص ًادل بَّد  :مكألى ال بد(ٔ).
ا

ًتد دد دًر ال بألدات للبش مئ الءإدوص ًممإل ألإ ه الإدًر أذإألق ذاإ ت ع ادلصإألدر ال رخييفإو ًالد ئيفإوص اشإا إىل
أذألق لو ادل ألاد:
(ٕ)

المسجد اكس ا يفو أٍ :اسو دلكألى السجود ًاأللف ج اسو للمصدر.

ًش إ عأل :أل إإو ا إإل مو إإري م إإن اارض ص إإلى فيف إإه لءول إإه -ص إإلى اهلل عليف إإه ًس إإلو (( -ج ل إ أل اارض مس إإجدا
ًطصورا ))(ٖ)ص ًع ال ل  :ألو ادلكألى ادلصيف للصلوات اخلمس للمسلمل (ٗ)ٓ
أمأل ادل ألاد ًأمألان عبألدة ا ادلسلمل فلصأل أذألق مئصأل :

الكنيسددة طلإ الكئيفسإإو علإإى م بإإد اليفصإإود ًعلإإى م بإإد الئصإألرٌ أ ضإإأل (٘)ص تإإأله ااإإن الءإيفو "الكئيفسإإو ألإ األإإل

الك ألال"()ٙص ًتأله الءأل
الئصألرٌ.

زا أل اااصألرٍ من الشألف يفو "إى الكئيفسو م بد الئصإألرٌ"()ٚص ًاشإ ص ت ع عصإ األ اذإأل دل بإد

البيعة اكس البألق :مف د ل ه ايفإري اكسإ البإألق ًألإ  :م بإد الئصإألرٌ()ٛص تإأله الفرإ الإ ازٍ" :ألإ الإد بئوهنإأل ع

البلإإد ليفج م إوا فيفص إأل لل بإإألدة()ٜص ًاءإإل ااإإن الء إيفو ":أى البيفإإري" :اسإإو دل بإإد اليفصإإود مطلءإإأل د ل إ اس إ مأله البيف إإو دل بإإد
الئصألرٌ إال مأل رًٍ عن اان عبألس  أاه تأله البيفري مسألجد اليفصود" (ٓٔ).
الصومعة تأله اان عألاد ن الصوم و ايف

بىن ا أس طو ل ليف بد فيفه األالاءطألع عإن الئإألسص(ٔ) ًذاإ الفرإ الإ ازٍ:
(ٕ)

"أى الص إوامري للئص إألرٌ ًأل إ الإإد ائوألإإأل ع الص إحألرٌ"

ًتيفإإل الص إوامري للص إإألهبل ً ءإإأله الص إوامري لإإري صإإوم و ًأل إ

(ٔ) ئظ  :ادل جو الوسيفط ًمنت اللعو مألدة (عبد) ًسل ألر الصحألح مألدة (عبد) (ٔ.)ٗٙٚ -ٗٗٔ /
(ٕ) ئظ  :لسألى ال ب)ٕٓٗ/ٖ( :ص مألدة "سجد".
(ٖ) أخ جه البرألرٍ ع األب (توه الئيب صلى اهلل عليفه ًسلو :ج ل أل اارض مسجدا ًطصورا) رتو) ٜ٘/ٔ( )ٖٗٛ( :ص ًمسلو
ًطصورا) رتو (ٕٔ٘)(ٔ. )ٖٚٓ/
مسجدا
(ج ل أل اارض
َ
األب ُ
َ
(ٗ) اخلالصو ع ألكألو ال مو :عل ان األ ف الشحود (ٕ.)ٕٕٓ/
(٘) ئظ  :ادل جو الوسيفط.)ٛٓٙ /ٕ( :
()ٙألكألو أألل ال مو)ٗ٘ٚ /ٕ( :
( )ٚلألشيفو ا مل.)ٕٕٖ /٘( :
( )ٛئظ  :ادلصبألح ادلئا (ًٔ )ٜٙ/ادل جو الوسيفط)ٜٚ/ٔ( :ص مألدة (البيف و).
( )ٜئظ  :فسا ال ازٍ (ٖٕ.)ٕٖٓ /
(ٓٔ) ألكألو أألل ال مو :الان الءيفو (ٕ.)ٗ٘ٚ /
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مو ري بد فيفه ال ألبألى ً ئف دًى فيفإه اجإل ال بإألدة ً كإوى ع ادلوا إري اخلألليفإو األ بإأله ًالصإحألرٌ ًألإ لد إدٍ ااعلإى
األا إ إ ع اإلسإ إإالو سل صإ إإو ا ألبإ إإألى الئص إ إألرٌ ًا بإ إإألده الصإ إإألاعو د اس إ إ مل ع م ذاإ إإو ادلسإ إإلمل ًادل إ إ اد ل إ إأل ألئإ إإأل م بإ إإد
ال ألبألى(ٖ).
الدير ألو مءألو ال ألبألى ًال األبألت من الئصألرٌ ًخألهنوص ًجي م وى فيفه لل ألبألايفو ًال ف د عإن الئإألسص ًجيمإري علإى د إور
مثل ا ل ًا ولو(ٗ)ص تأله اان عألاد نً" :أألل مص ًالشألو خيصوى الد مب بد الئصألرٌ"(٘).

ال ُف ُهددر اضإإو الفإإألق ًاذلإإألق لإإري مف دألإإأل فص إ لليفصإإود خألصإإوص ًألإإو ايف إ ادلإإدارس ال إ ٍ دارسإإوى فيفإإه ال لإإو(ً)ٙلكإإو أل إ ه
اامألان احكو الكئيفسو(.)ٚ
الفالية أل األلصوم و ًأل من البيفوت الد بد لأل الئصألرٌ(.)ٛ

الصلوات ائألهس اليفصود ًتيفل للئصألرٌ ًتيفل للصألهبل ًاألل و (صلو أل) (.)ٜ

بيت النار أل مو ري عبألدة ا وس(ٓٔ).

الناووس ألو مءألا الئصألرٌص تأله اان الءيفو :الئألًًس للمجوس األلكئيفسو للئصألرٌ(ٔٔ) ًألو من خصألهص د ئصو.
ً األأل من ااذألق.
بإإل شلإأل ذاإ أى دًر ال بإإألدة عبإألرة عإإن اامإإألان ًالبيفإإوت الإإد ائيفإ أً بإإىن إلتألمإإو ال بإإألدة فيفصإإألص ًإجإ اق الطءإإوس
الد ئيفو فيفصأل ًعلى أر صأل.
ً إ أ أةيفإإو دًر ال بإإألدات مإإن الئ إوال الرتاثيفإإو ًال رخييفإإو للمسإإلمل ً إاألو ع أهنإإأل شإإكل اإلرث الثء إألع اد إإألى
إو لإلاسإإألايفو ل إإألقص فضإال عإإن أهنإإأل إ ّد
اامإإو ًألو صإإألص ًألإإد مصإإألدر تواإإأل ًذاا اإإألص ًع الوتإ افسإإه ُ
إرث عإإألدل ًملإ ُ

(ٔ) لألشيفو اان عألاد ن.)ٕٚٔ /ٖ( :
(ٕ) فسا ال ازٍ.)ٕٖٓ /ٕٖ( :
(ٖ) ئظ  :ألكألو أألل ال مو.)ٖٙٙ / ٗ٘ٚ /ٕ( :
(ٗ) ئظ  :لسألى ال ب)ٖٓٓ/ٗ( :ص ًادلصبألح ادلئا)ٕٔٓٗ /ٔ( :ص مألدة" :د "ص ًلألشيفو اان عألاد ن.)ٕٚٔ /ٖ( :
(٘) ئظ  :ف ج الءد )ٖٚٚ /ٗ( :ص ًألكألو أألل ال مو )ٗ٘ٙ /ٕ( :ص ً فسا رًح ادل ألين ع فسا الء آى ال ظيفو ًالسبري ادلثألين لآل
الدر ادلئثور :للسيفوط (.)ٜ٘ /ٙ
لوس )ٖٔٙ /ٔٚ( :ص ً ّ
( )ٙئظ  :ألكألو أألل ال مو)ٗ٘ٚ /ٕ( :ص ًلألشيفو اان ال ألاد ن(ٖ)ٕٚٔ/ص ً كملو ف ج الءد  :لءأل زاده (.)ٗٛٙ/ٛ
( )ٚئظ  :ألكألو أألل ال مو (ٕ.)ٗ٘ٚ /
( )ٛئظ  :لسألى ال ب (٘ٔ)ٕٓٔ /ص ألج ال ًس (.)ٖٗ٘/ٕٜ
( )ٜئظ  :فسا ال ازٍ (ٖٕ)ٕٖٓ /ص ًألكألو أألل ال مو)ٙٙٛ( ً )ٗ٘ٙ /ٕ( :ص ًادلوسوعو الفءصيفو الكو يفو (.)ٜٔٗ /ٖٛ
(ٓٔ) ئظ  :ألكألو أألل ال مو (ٔ.)ٕٚٙ - ٕٚ٘/
(ٔٔ) ئظ  :ألكألو أألل ال مو (ٔ)ٕٚٙ -ٕٚ٘ /ص ًادلوسوعو الفءصيفو الكو يفو (.)ٜٔٗ /ٖٛ
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أمإألان متإألرس فيفصإأل مإأل إامن لإإأل ااد إألى مإن الشإ أله ًال بإألداتص ًجي مإري فيفصإإأل أألإل لإو ااد إألى ع ادلئألسإبألت الد ئيفإو الإإد
سخ ال التألت اإلج مألعيفو ًال ًااط الد ئيفو فيفمأل ايفئصو.
ًجإإد األل إ ا أى أمإإألان ال بإإألدة ع مئطءإإو الش إ م ااًسإإط ذلإإأل خصوص إيفو ف إإدة (ٔ)ص اى ادلئطءإإو إ مس إ ودعأل
األد عظمِصإإأل ًمسإإألةألاأل ادل ئوعإإوص ع
لإ اا ة ال إإألر خ ًااد إإألىص ففيفصإإأل تألمإ أتإإدو احلضإإألرات ًع اطإإوى أرا إيفصأل دفئإ شإو ُ
صئري ال ألر خ احلضألرٍ للبش و.

المبحث الثاني
التأصيل الشرعي لحماية دور العبادة لغير المسلمين
مبإإأل أى اإلسإإالو أاإإألح ًجإإود إا ادلسإإلمل مإإن أألإإل الإإد ألاألت ااخ إ ٌ ع ا م إألت اإلسإإالميفو ًأى إيف م صإإو
م م إإل ء إإومص ًمل إإامل اواجب إإألتص فم إإن ل إوازو أل إ ا ال إيف مت إ صو مبمألرس إإو ش إ أله ألو ًعب إإألدااو ًطءوص إإصو الد ئيف إإوص
ًاألل إألأل فالاإد مإإن أمإألان عبإإألدة ذلإو دلمألرسإإو ألإ ه ال بإإألدات ًالشإ أله ص ًعإإدو ادلسإألس لإإأل ًلفظصإأل مإإن اخلإ اب ًاالسإ يفالق
ًاالا صألن.

ِ َِّ ِ
ين يدُ َقدداتَدلُو َن بِ دأَندَّ ُهم
ًتإإد ج إإل الء إ آى مإإن أسإإبألب اإلذى ع الء إأله محأل إإو دًر ال بإإألداتص ليفإإث تإإأله أُذ َن للددن َ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ َّ
ين أُْ ِر ُجددوا ِمددن ِديَددا ِرِهم بِغَيد ِر َحد إََِّّل أَن يَد ُقولُددوا َربدَنَددا اللَّددَُ َولَددوََّل َدَّد ُدع اللَّد ِدَ
ظُل ُمددوا َوإ َّن اللددََ َعلَددر نَصد ِرهم لََقددد ٌير الددن َ
ض لَهدِّمت ِ
ِ
ِ ِ
ات وم ِ
َّاس بَدع َ
ص ُدرُ
ص َدر َّن اللَّدَُ َمدن يَدن ُ
سداج ُد يُدن َُ ُر َّ َيهدا اس ُدم اللَّدَ َُثي ًدرا َولَيَدن ُ
ص َوام ُع َوبِيَ ٌع َو َ
ض ُهم بِبَدع ٍ ُ َ َ
الن َ
صدلَ َو ٌ َ َ َ
إِ َّن اللَّددََ لََقد ِوي َع ِزيد ٌدز  أٍ "ًلإإوال إاأللإإو اهلل الء إإأله ً سإليفطه ادلإإامئل علإإى ادلشإال ع اإإل عصإ ًزمإإألى ذلإإدم م بإإد
ااو ًأمإألان عبإألداو ا يفجإو اخلإالل ًالشإءألم ال ءألهإدٍ ًالفكإ ٍ لإدٌ اإل فعإو أً طألهفإوص فبءيفإ ألإ ه ادل بإدات ا ضإصأل
للمامئلص ًا ضصأل دلن ع محأل و ادلامئل من أألل ال مو سألدلو آمئو عألم ة"(ٕ).
"ف مإإألان ال بإإألدة الصإإأل م إإو للصإإدو -علإإى تداسإ صأل ًهصيفصإإصأل ل بإإألدة اهلل -ال شإإفري ذلإإأل ع اظإ البألطإإل أى
اس إإو اهلل إ إ ا فيفص إإألص ًال عميفص إإأل إال دف إإري اهلل الئ إإألس ا ض إإصو ا إإب  .أٍ دف إإري مح إإألة ال ءيف إإدة اع إإداهصأل الإ إ ن ئ صك إإوى
ل م صألص ً دًى على أأللصأل"(ٖ).

ًالئإأل ع أل إ ه اي إإو إ ٌ أهنإإأل ضإإمن الئص إ عإإن ألإإدو ًإألألاإإو دًر ال بإإألدات –ليف صإأل مبس إميفألاأل ادل إ اورة ع
اي و -إذ أشألر إىل اذلدو ا اه من ااف أله الشئيف و الد مدث اسب اث ة الئألس ًعدو دف صو األلء أله ًأخ أ إدٍ شإ ارألو
من ال دٍ ًالفسألد.
(ٔ ) ف ى أًه مسجد ائيف ع أل ه ادلئطءو ع زمن ال سوه صلى اهلل عليفه ًسلو ًألو مسجد(تبألق) ت ب ادلد ئو ًا لو ادلسجد الئبوٍ ع
ادلد ئو ص ًفيفصأل الكثا من الكئألهس ًادل ألاد الءدميو مئصأل ائيفسو (اخلض اق)ع مد ئو ك ال ام الد فج ألأل داع ع
ٕٕٕٓٔٗ/ٜ/و.
(ٕ) فسا رًح ادل ألين لآل لوس ( فسا الء آى ال ظيفو) (.)ٖٔٙ /ٔٚ
(ٖ)ع اله الء آى (ٗ)ٕٕٗ٘ /
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ًمري أل ا ألئألن أدلو اثاة دالإو علإى ًجإوب محأل إو دًر ال بإألدة اخلألصإو اعإا ادلسإلمل مإن تبإل ا مإري ًالسإلطو
اإلسالميفوص ًعدو ال ض ذلأل اسوقص اشا إىل ا مئصأل صيفال ل لو ادلءصد:
الئصوص الدالو على ل و االع ءألد ًال د ن :ألئألن اصوص اثاة دالو على ل و االع ءألد للئألسص مئصأل:
ٔ.
(ٔ)
 تأله ألىل ََّ ل إُِ َرا َ َِّي الدِّي ِن قَد تَدبَديَّ َن ال َرش ُد ِم َن الغَ ِّي .ِ
ِ
اء ََّدليَك ُفر
اء ََّدليُدؤمن َوَمن َش َ
 ًتأله َ وقُ ِل ال َح َ من َربِّ ُكم ََّ َمن َش َدل ََِّإنَّمدا ي ِ
ضد َل
اء ُُ ُم ال َح َ ِمن َربِّ ُكم ََّ َم ِن اهتَ َدى ََِّإنَّ َما يَدهتَ ِدي لِنَدف ِس َِ َوَمدن َ
َ َّ َ َ
 ًتأله قُل يَا أَيدَ َها الن َُّاس قَد َج َ
َعلَيد َها َوَما أَنَا َعلَي ُكم بَِوُِ ٍ
يل.
 ًتأله لِ ُك ِّل أ َُّم ٍة جعلنَا منس ًكا هم نَ ِك.
اس ُكو ُ ََّ َال يدُنَا ِزعُن َ
َّك َِّي األَم ِر َوادعُ إِلَر َربِّ َ
ََ َ َ ُ
 ًتأله لَ ُكم ِدينُ ُكم َولِ َي ِدي ِن.ً األإإأل مإإن اي إإألت الدالإإو علإإى دعإإوة الكف إألر إىل اإلسإإالو ا ف إ ف إ ى تبل إوا ًإال إاصو ًم إأل إإد ئوىص ًذلإإو ل إإو
االخ يفألر مأل مل سببوا الض ر على ادلسلمل ًعلى ط الدعوة إىل اإلسالو.
ً إإده أ ضإإأل علإإى أى لعإإا ادلسإإلمل احل إإو الكألملإإو لكإ خي إألرًا اإلسإإالو أً ال خي إألرًهص فإ ى مل خي إألرًا اإلسإإالو
فإإال عألسإإبصو ادلسإإلموى علإإى ذلإإو ع الإإدايفأل إ إإأل لسإإأللو علإإى اهلل إألىلص ًعلإإى ادلسإإلمل أى إ ًألو ً ءسإإطوا إل إيفصو إى
َّ ِ
َّ
ين لَددم يدُ َقدداتِلُوُُم َِّددي الدددِّي ِن َولَددم
اإإألاوا أألإإال لإ لوص ًألإ ا ألإإو أصإإل ال التإإو م صإإوص تإإأله إألىل ََّ ل يَدند َهددا ُُ ُم اللددَُ َعد ِن الددن َ
ِِ
ِ ِ
ين.)ٕ(
وهم َوتُدق ِسطُوا إِلَي ِهم إِ َّن اللَََّ يُ ِح َ
يُخ ِر ُجوُُم من ديَا ِرُُم أَن تَدبَد َر ُ
ب ال ُمقسط َ
إوا ذلإإو ًامإإألان عبإإألداو لكإإوهنو مل خي إألرًا اإلسإإالو د ئ إأل ذلإإوص اإإل
ًعليفإإه فل إيفس مإإن ل إ ادلسإإلمل أى
رتاإوى ًأمإإألان عبإألداوص إذ مإإن لإوازو ل إإو االع ءإألد ًال إإد ن ًالإ ًالءسإإط احلفإألظ علإإى دًر عبإألداوص إذ ج لصإإو ألإ ارا
ع ال بد ًال د ن لاو مئصو أى ميألرسوا ذلو اكل ل و ًع أمألان ال بألدة اخلألصو لو.
ٕ.

أقددوال الرسددول صددلر ا عليددَ وسددلمو وأَّعالددَ ومعاهداتددَ الدالإإو علإإى لفإ لءإإوم أألإإل ال مإإو ع

االد اإلسالو ًاحلفألظ على دًر عبألداوص ًمئصأل:
رسوه اهلل  -صإلَّى اهلل عليفإه ًسإلو
((صأل ََلَ ُ
 م ألألد ه الد أا م ه مري أألل صل اىص ًتد رًاألأل اان عبألسص ليفث تألهَ :ِ
إسص ًال ُفَئإ إوا ع إإن د إإئصو م إإأل مل ُع إ ِإدثوا َل إ َإدثألَ أً إ إ الوا
 -أأل إإل َْصلإ إَاى عل إإى ..أى ال إُ ْص إ َإد َو ذل إإو ايف َإ إوُص ًال ُخيْإ إَج ذل إإو تَإ ُ

ال األ.(ٖ)))..

(ٔ) سورة البء ة ص جاق من آ وٕ٘ٙ :
(ٕ) سورة ادلم حئوص آ وٛ :
(ٖ) أخ جه أاو داًد ع سئئه (ٗ )ٙٗٛ /األب(ع أخ ا ا و) رتو (ٖٔٗٓ) ًتأله زلء الك ألب – ش يف اراألؤًط " -إسئألده لسن..
السدٍ م سالَ"ص ًأخ جه
ًأخ جه ائحوه مطوالَ الط ٍ ع " فساه" ٖ ٖٓٓ /من ط أمحد ان ادلفضل احلف ٍص عن أسبألطص عن ُّ
البيفصء ع م فو السئن ًايثألر (ٖٔ )ٖٚٗ/األب (او ا ا و) رتو (ٖٔ٘.)ٔٛ
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 ًمئصإأل ًثيفء إإه ادلفصإإلو ادلشإإصورة ا إإ(ًثيفءو ادلد ئإإو) ص الإ ٍ جإإألق فيفصإإأل..(( :ادلسإإلموى مإإن تإ ً ث إ ب ًمإإن إإب صوفلح لوص ًجألألد م صو أمإو ًالإدة ..صإود اإف عإول أمإو مإري ادلإامئلص لليفصإود د إئصوص ًللمسإلمل د إئصوص إال مإن لإو
ًأد ف اه ال و إ إال افسإه ًأألإل ايف إهً .)ٔ())..م لإوو أى اليفصإود اإألاوا أتليفإو ًلفإ الئإيب – صإلى اهلل عليفإه ًسإو -مبوجإ
أل ه ادل ألألدة دًر عبألداو.

 ًمئص إ إإأل ع إ إإن اا إ إإن عب إ إإألس أى الئ إ إإيب ص إ إإلى اهلل عليف إ إإه ًس إ إإلو ا إ إإألى إذا ا إ إإث جيفوش إ إإه ت إ إإأله« :ال ء ل إ إوا أص إ إإحألبالصوامري»)ٕ(ص ً لاو مئه احلفألظ على صوم ه.
ً -مئصإإأل م إ ن الئإإيب – صإإلى اهلل عليفإإه ً سإإلو  -دخإإوه أمإإألان عبإإألدة إإا ادلسإإلمل اإإدًى إذى ف إإن ال اإإألض اإإن

سألر و السلم تإألهص تإأله-صإلى اهلل عليفإه ًسإلو (( -إى اهلل إألىل مل عإل لكإو أى إدخلوا ايفإوت أألإل الك إألب إال اإ ذىص
ًال ب اسألهصوص ًال أال مثألرألو إذا أعطواو ال ٍ عليفصو))(ٖ) ً .شمل البيفوت ايفوت ال بألدة أ ضأل.
 ًمئص إإأل تول إإه ((أال م إإن ل إإو م ألأل إإدا أً الف إإه ف إإوم طألت إإه أً اا إ ءص أً أخ إ مئ إإه ش إيفعأل اع إإا طيف إ افس إإهص ف ا إإأللجيفجه وو الءيفألمو))(ٗ)ص ًمن الظلو مئ ه من شلألرسو مأل ءده عبألدة ًت او.

 ًمئصأل توله – صلى اهلل عليفه ًسلو (( -من ت ل م ألألدا مل ح راهحو ا ئو))(٘).فص إ ه الئصإإوص ً األإإأل مإإن ال سإإوه ااا إ و – صإإلى اهلل عليفإإه ًسإإلو -افيفلإإو اى عإإألف ادلسإإلموى علإإى لءإإوم
األو من أصحألب الد ألاألت ااخ ٌ إذا ال اموا لأل.
.3

نهج الخلفاء الراشدين

 أمإإأل أاإإو اك إ الصإإد ر إ اهلل عئإإه فءإإد تإإأله ع ًص إيف ه يفوشإإه " :ا إإاًا اسإإو اهلل  ..د إاكإإو إ وى تومإإأل ع)(ٙ
صوامري ذلوص فدعوألو ًمأل أعملوا أافسصو له"..

 تإإد هنإإج اخلليففإإو عم إ اإإن اخلطإإألب ذلإإو ادلإإئصج ليفئمإإأل ا إ عصإإده األإإل ايف إ ادلءإإدس عء إ الف إ ج ءإإوه فيفإإه:((اسإإو اهلل ال إ محن ال إ ليفو .أل إ ا مإإأل أعط إ عبإإد اهلل عم إ أمإإا ادلإإامئل أألإإل إ ليفإإألق مإإن اامإإألى :أعطإإألألو أمألاإإأل اافسإإصو
ًأمواذلوص ًلكئألهسإصوص ًصإلبألهنألص ًسإءيفمصأل ًا عصإألص ًسإأله مل صإألص إاإه ال سإكن ائألهسإصو ًال اإدوص ًال إئءص مئصإألص ًال

(ٔ)اامواه الان زصلو ه (ٕ.)ٜٗٙ /
(ٕ) مصئف اان أيب شيفبو ()ٗٛٗ /ٙ
(ٖ)أخ جه أاو داًد (ٗ)ٔ٘ٙ/األب ( شا أألل ال مو اذا اخ لفوا)ص رتو (ٖٓ٘ٓ) ًتأله ش يف أراألؤًط" صحيفج لعاه "ص ًالبيفصء ع
السئن الك ٌ ( )ٖٖٗ/ٜع األب (ال خ ادلسلموى من مثألر أألل ال مو ًال أمواذلو)ص رتو (.)ٕٔٛٚٛ
(ٗ)أخ جه أاو داًد السئن ص األب ِ(ع َإ ْ ِش ِا أ َْأل ِل ال ِّ َّم ِو إِ َذا ْ ِ
ات)ص (ٖ )ٔٚٓ/ص رتو (ٕٖ٘ٓ).
ِّج َألر ِ
اخَإلَ ُفوا األل َ
(٘) أخ جه البرألرٍ (ٗ )ٜٜ/ع األب (إد من ت ل م ألألدا اعا ج و) رتو ()ٖٔٙٙ
()ٙمصئف اان أيب شيفبو (.)ٗٛٗ /ٙ
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من ليفاألألص ًال من صليفبصوص ًال من ش ق من أمواذلوص ً ال ك ألوى على د ئصوص ًال ضألر ألد مئصو.(ٔ)))...
 عن أيب ان عبد اهللص تأله :أ ألاأل ا ألب عم ان عبد ال ا ا " :ال ادموا ائيفسو ًال ايف و ًال ايف األر.(ٕ)"..فص إ ا ألإإو هنإإج اخللفإإألق ًالصإإحألاو الفإإألمل ًال ء إ أ مئصإإأل إال ال إرتاو ااد إإألى ااخ إ ٌص ًاةألفظإإو علإإى أد إ ة ال بإإألدةص
ًعدو إألألا صأل ًألدمصأل.
المبحث الثالث
نماذج من معاملة المسلمين وحكامهم تجا دور عبادة غير المسلمين
من ادل لوو لو أى ادلسمل ًلكألمصو مل عرتموا دًر عبألدة األوص دلأل اء ع الإداهنو لإر ومئإأل ألإ ا شإيفعأل مإن ألإ ه
إ للصإدو ًاحلإ م ًالئصإ ألإ الإإد ع اإإالد ادلسإلملص فءإإد اءإ ع
الإدًرص ًلكإإن أت ّإل الكئإإألهس ًأمإإألان ال بإألدة الإإد
االد ادلسلمل ائألهس جري إىل ادلألهو ااًىل من ميفالد ادلسيفج -عليفه السالو.)ٖ(-
ًتد مّ ائأل الئصوص الواردة ع لسن ادل ألملو مري ا ادلسلمل ًمري دًر عبألدااوص ًشصد ال ر خ اإلسإالم طبيفإ
أل ه الئصوص من تبل أم اق ادلسلمل ًلكألمصوص ًتضألاو(ٗ).
فصئألن مواتف اثاة بل لئأل أسيفد أل ه الئصوص ع ليفألة ادلسلملص مئصأل:
دلإإأل خ إألل عم إ اإإن اخلطإإألب  -ر إ اهلل عئإإه  -مإإن اا ءإإألض عصإإده األإإل الءإإدس مل صإإل ع ائيفسإإو
ٔ.
الءيفألمإإو ل إإل أ ألأل إإألص ًجل إإس ع ص إإحئصألص فلم إإأل ل إإألى ًت إ الص إإالة ت إأله للبط إ ن :أر إإد الص إإالة .فءإإأله ل إإه البط إ ن :ص إإل
مو إ و .فإألم ئري عمإ  -ر إ اهلل عئإإه ً -صإلى علإإى الدرجإإو الإإد علإإى اإإألب الكئيفسإو مئفإ داَص فلمإإأل تضإإى صإإال ه تإإأله:
"ل إإو ص إليف ُ داخ إإل الكئيفس إإو أخ إ ألأل ادلس إإلموى ا إإدٍص ًت إإأللوا :ألئ إإأل ص إإلى عم إ "ص ًا إ ذل إإو أى ال جيم إإري عل إإى الدرج إإو
(٘)

للصالةص ًال اذى عليفصألص د تأله" :أرين مو ألَ أاف فيفه مسجداَ فءأله :على الصر ة الد الو اهلل عليفصأل ءوب." ..
ًتإد اءإإل ألإ ه احلألدثإإو ا عجإإألب ادلس شإ م (درمإإئعو) ع ا ألاإإه " "The live of Mohametفءإإألهً .." :فإإألض الءإ آى
ًاحلإإد ث األل وجيفصإإألت إىل ال سإإألمجص ًلءإإد طب إ الف إإألموى ادلسإإلموى ااًل إإوى أل إ ه ال وجيفص إإألت ادتإإوص عئإإدمأل دخإإل عم إ
الءدس أصدر أم ه للمسلمل أى ال سإببوا أٍ إزعإألج للمسإيفحيفل أً لكئألهسإصوص ًعئإدمأل دعإأله البط إ للصإالة ع ائيفسإو
الءيفألمو ام ئريص ًعلل ام ئألعه خبشيف ه أى ر ادلسلموى من صال ه ع الكئيفسو سألاءوص فيفعلبوا الئصألرٌ على الكئيفسو".

(ٔ) ألر خ الط ٍ ( ٖ .)ٜٙٓ /
(ٕ)اامواه الان زصلو ه (ٔ)ٕٙٛ /
(ٖ)اكئيفسو (اخلض اق)ع مد ئو ك  -ال امص ًالد جري ائيفألهنأل إىل ادلألهو ااًىل من ميفالد ادلسيفج عليفه السالو.
(ٗ) الاد أى ائظ إىل الءيفو السألهدة ع أل ه ادلس لوص ًإىل ألمل أاث و احلكألو ًاام اقص ال إىل من ش ّ عن ط ء صوص ليفث عده عن
الئصوص ع لسن ادل ألملو مري ا ادلسلمل ًم ألادألو ا جصلو اام اق ًالفسألمص إذ ال شو من ًجود ألذج سيفعو مورس من
تبل الب ص لكن ال ك أل ه ادلمألرسألت ادل ألملو ا ميفلو ادل ب و من عموو ادلسلمل مري األو .
(٘) ألر خ اان خلدًى (ٔ)ٕٙٙ /ٕ( ً)ٖٗ٘ /ص ًاخل دة الئفيفسو ع ألر خ الكئيفسوص ااابأل إ س ًرس (ٕ.)ٜٚ /
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ًمثله اءل ذيفث ع ا ألاه" :زلمد ًاةمد و"(ٔ).
دلإأل فإ ج خأللإإد اإن الوليفإإد  الشإألو صإإألَل الإ ًوص ًاإألر الإ ًو مإن ادلسإيفحيفل ص ًًتإري م صإإو م ألألإدةص جإإألق
ٕ.
فيفصإإأل .." :أى ال صإإدو ذلإإو ايف إإو ًال ائيفسإإو ًال تص إ ا مإإن تصإإورألو الإإد اإإألاوا حصإإئوى فيفصإإأل إذا اإإاه لإإو عإإدً ذلإإوص ًال
ميئ ئإإوى مإإن إ ب الئإواتيفس ًال مإإن إخإ اج الصإإلبألى ع إإوو عيفإإدألوص ًعلإإى أى ال شإ ملوا علإإى عبإإو(ٕ) ًعلإإى أى ضإيففوا

من م لو من ادلسلمل شلأل عل ذلو من ط ألمصو ًش الو"(ٖ).
ًا لو صألَل مإري أألإل عألاإألت ًت تيفسإيفألق علإى" أى ال أى ال صإدو ذلإو ايف إو ًال ائيفسإو ًعلإى أى ضإ اوا اواتيفسإصو
ع أٍ سألعو شألقًا من ليفل أً هنألر إال ع أًتألت الصلواتص ًعلى أى خي جوا الصلبألت ع أ ألو عيفدألو"(ٗ).

ًمبثله أ ضألَ ا عيفألض ان ئو  -ر اهلل عئه  -األل ال توص ًاسءف ال ألأل(٘).
ًتإإد عءإإد عبإإد ال ا إإا اإإن موسإإى اإإن اصإإا  -ألإإد فإإألم اااإإدلس -مإإري ( إإدما اإإن عبإإدًش) لإإألاو
ٖ.
(اورة دما) ا فألتيفو مفصلو جألق فيفصأل .. " :أل ا ا ألب من عبد ال ا ا ان اصا ل دما ان عبدًش أاإه اإاه علإى الصإلجص
أى له عصد اهلل ًذم ه ًذمو ابيفه – صلى اهلل عليفه ًسلو أى ال ئاع ملكه ًأهنو ال ء لإوى ًال سإبوى ًال فإ م ايفإئصو ًاإل
أًالدألو ًال اسألهصو ًال ك ألوى على د ئصو ًال م ائألهسصو ًال ئاع من ملكه مأل بد ًصلج.(ٙ)"..
ًمإن اإلاصإألل ع لإ م ألاإدألو مإأل ذاإ ه الإبالذرٍ مإن أخإ الوليفإد اإإن عبإد ادللإو ائيفسإو " ولئإأل" مإإن
ٗ.
ِ
ف عمإ اإن عبإد ال ا إا شإكأل الئصإألرٌ إليفإه مإأل ف إل الوليفإد لإو ع ائيفسإ صوص
اسإُ ْرل َ
الئصألرٌص ًإدخألذلأل ع ادلسجد  .فلمإأل ْ

فك

إىل عألمله ا د مأل زاده ع ادلسجد عليفصوص لوال أهنو ا وا مري الواأل على أسألس أى ُ َّو وا مبأل

يفصو).(ٚ

(ٔ)اءال عن ال سألمج ًال دًاايفوص صألَل احلصل( :ص.)ٕٔٔ - ٕٔٓ :
(ٕ)أٍ ال بو ًالفسألد.
(ٖ) اخل اج ايب وسف(ص)ٔ٘ٚ:
(ٗ) افس ادلصدر (ص)ٔ٘ٚ:
(٘) ئظ  :ف وح البلداى( :ص.)ٕٓ٘ :
( )ٙدًلو اإلسالو ع ااادلس (ٔ.)٘٘ /
( )ٚئظ  :ف وح البلداى (ص ًٔ . )ٕٔٚ ٔٚتصو أل ه الكئيفسو امأل عكيفصأل البالذرٍ أى خلفألق اف أميفو مئ عصد م ألً وص د عبد
ادللوص لألًلوا أى سرت وا الئصألرٌ ليفا دًا مسألل صأل ع ادلسجد ااموٍص ًاسرت وألو عئصألص ف فضواص ًع أ ألو الوليفدص ل صو ًا ه
يفمأل على أى طوه إ ألألأل ف اواص فءأله :لعن مل ف لوا األدمئصأل فءأله ا ضصو :أل أما ادلامئلص إى َمن ألدو ائيفسو ُج َّن
ذلو مألالَ عظ َ
ًأصألا ه عألألو! ف ضبه توذلوص ًدعأل مب وه ًج ل صدو ا ليفطألهنأل ايفدهص د لري الف لو ًالئءأل لص فصدموألأل ً .أدخلصأل ع
اسُ ْرلِف عم ان عبد ال ا ا شكأل إليفه الئصألرٌ مأل ف ل لو الوليفد ع ائيفس صو  .فك إىل عألمله م ه ا د مأل زاده
ادلسجدص فلمأل ْ
ع ادلسجد عليفصو! (أٍ لدمه ًإعألد ه ائيفسو) فك ه أألل دمش ذلو ًتأللوا :هندو مسجداأل ا د أى أذَّاَّأل فيفهص ًفيفصو ومع سليفمألى
ان لبيف اةألريب ً اه من الفءصألق ًأتبلوا على الئصألرٌ سرت وهنو  .فس لوألو أى طوا ليفري ائألهس العوطو الد أُخ ت عئوة
(أٍ عئد الف ج) ًصألرت ع أ دٍ ادلسلملص على أى صفحوا عن ائيفسو ولئألص ًميسكوا عن ادلطأللبو لألص ف وا ا لو ًأعجبصو .
فك ا لو إىل عم فس ه ًأمضأله)
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ًع الء إ ى ال ااإإري اذلج إ ٍ ًت إ ف ئإإو اإإل ادلسإإلمل ًالئص إألرٌ فصإإدو ادلسإإلموى ًهنب إوا أراإإري ائإإألهس ف فإإري
٘.
الئصألرٌ اام إىل ادلء در فوتَّري ذلو ابئيفألى أل ه الكئألهس (ٔ).
ًتإ ّإل مإإأل هل إوا م ألألإإدة مإإن م ألألإإدات ادلسإإلمل مإإري إاألو ائإإدا شإإا إىل ال إرتاو ادل ألاإإد ًالكئإإألهسص ًال إ ّ مإإري أألإإل
ال مإإو ًلسإإن م إألمل صو دلإإأل م إإري ادل ألاإإد ع اإلسإإالو مإإن ءإإد ًفضإإلص ًاإإألى لسإإن ادل ألملإإو مإإن تبإإل لكإإألو ادلسإإلمل

م ألاَ أل(ٕ) فلو أش األ أاث من ذلو لطأله ائإأل ادلءإألو لإوه ادلواتإف الفإألخ ة ًادل إاة الإد ا بصإأل لئإأل ال إ ر خص ًرتإى ائإأل إىل أمإو
م حض ة فوم ليفري اامو الد عألش على اارض.
ًتد شصد ا لو اثا من ادلس ش تل ًادلارخل الع ايفل ًالءسألًسوص ا ا ا ضأل مئصأل إامألال للمو وع:

ءإإوه ًه د وراا إ  " :لءإإد اإإألى أألإإل ال مإإو ادلس إيفحيفوى ًالارادش إ يفوى ًاليفصإإود ًالصإإألاعو س إ م وى ع عصإإد اخلالفإإو
اامو و ادرجو من ال سألمج ال صلد ذلأل اظااَ ع البالد ادلسإيفحيفو ع ألإ ه اا إألوص فلءإد اإألاوا ألإ اراَ ع شلألرسإو شإ أله د إئصوص
ًال فظوا اكئألهسصو ًم ألادألو ً "..ضإيفف تإألهالًَ " :اإألى اليفصإود ع اإالد الشإ م اادح تإد رلبإوا اإألل ب الإ ن لإ رًألو
من لو لكألمصو السألاءلص ًأصبحوا م وى اكألمل احل و ع ليفألاو ًشلألرسو ش أله د ئصوص ًاإألى ادلسإيفحيفوى ألإ اراَ ع

االل ف إإأله ا عيف إإألدألو علئ إإألص ًاحلجإ إإألج ادلس إ إيفحيفوى إ إ وى أفواج إ إألَ آمئ إإل لا إإألرة اا إ إ لو ادلس إ إيفحيفو ع فلس إإطلص ًأصإ إإبج
ادلسإيفحيفوى اخلإإألرجوى علإإى ائيفسإإو الدًلإإو البيفااطيفئيفإإو ًاًرشإليفو اإلسإإكئدر و ًأاطألايفإإأل أصإإبج ألإإاالق ايى ألإ اراَ آمئإإل مإ
لكو ادلسلمل" (ٖ).
ً ء إ إإوه ادلس ش إ إ تو اادلألايف إ إإو ز ع إ إإد ألواك إ إإو" :ال إ إ ب مل ف إ إوا عل إ إإى الش إ إ وب ادلعلوا إ إإو ال إ إإدخوه ع اإلس إ إإالوص
فألدلسإيفحيفوى ًالارادش إ يفو ًاليفصإإود ال إ ن الت إوا تبإإل اإلسإإالو أاشإإري أمثلإإو لل ص إ الإإد ف ًأفظ صإإأل ذإإج ذلإإو ليف إألَ دًى أٍ
عأله ميئ صو مبمألرسو ش أله د ئصوص ً ن ادلسلموى ذلو ايفوت عبإألداو ًأد إ او ًاصئإ صو ًألبإألرألو دًى أ ْى ميسإوألو اإ دح
(ٗ)
أذٌص أًليفس أل ا مئ صى ال سألمج؟ أ ن رًٌ ال ألر خ مثل لو ااعمأله؟ ًمر؟"
ءإإوه البألاإإأل عيفشإإو ألاإإه الإ ٍ إإوىل مئصإ البألاو إإو لإإر عإألو ٙ٘ٚوَّ ":
إى ال إ ب الإ ن مكإإئصو الإ ب مإإن السإيفط ة
على ال ألمل ألملوائأل امأل فوى إهنو ليفسإوا ا عإداق للئصإ اايفوص اإل مي إدلوى مل ئإألص ً إوت ًى تد سإيفئأل ًتسسإئألص ًميإدًى إد
ال وى إىل ائألهسئأل ًأد ئأل"(٘).
 :زلمد عبد اذلألدٍ أاو ر دة (ٔ.)ٜٔٓ /
(ٔ) ئظ  :احلضألرة اإلسالميفو ع الء ى ال ااري اذلج ٍص آدو م اص
(ٕ ) ذا الط ٍ ع رخيهً " :األى عم (ر اهلل عئه ) س ه الوافد ن عليفه من ااتألليفو عن لأله أألل ال موص خشيفو أى كوى ألد من
ادلسلمل تد أفضى إليفصو ا ذٌص فيفءولوى له" :مأل ا لو إال ًفألقَ" ئظ  :ألر خ الط ٍ ( ٗ .)ٕٔٛ /
(ٖ) ئظ تصو احلضألرةص ليففً :ه د وراا ص (ٕٕ.)ٕٗٛ/
(ٗ ) مشإس ال إ ب سإإطري علإإى العإ ب إ ليفف :ز ع إإد ألواكإإهص لإإو :فإإألرًم ايفضإإوى ًامإإأله دسإإوت (صٖٗٙص ً ئظإ ال إإأل مإإري إإا
ادلسلمل ع ا مري ادلسلوص( ص.) ٛ :
(٘ ) أألل ال مو ع اإلسالوص ليفف :د .أ.س .وىص لو ً ليف  :لسن لبش ص اذليفعو ادلص و ال ألمو للك ألبص الطب و الثأللثوص ٜٜٗٔو
(ص.)ٜٔ٘:
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ءإإوه ر شإألرد سإ يفبا  " :لءإإد ذإإج اا إ ان إ ءصإإد الدًلإإو ال ثمألايفإإو إ للمسإيفحيفل ليف إألص لإل إ ًالال إإل ص أى
يفشإوا م إإأل ص زلإإألفظل علإإى د إإئصو ص ًأى صإ فوا إإمأله ألو ايففمإأل شإإألؤًاص اإ ى مئحإوألو ائألهسإإصو اداق شإ أله ألو ادلءدسإإو
ع الءسطئطيفو ًع أمألان أخ ٌ اثاة " (ٔ)
ً ءإإوه ادلإإارخ رًا سإإن " :إى ادلسإإلمل ًلإإدألو ال إ ن ل إوا اإإل العإإاة لإإد ئصو ًرًح ال سإإألمج ضلإإو أ بإإألع ااد إإألى
ااخ ٌ ًأهنو مري ام شألتصو احلسألو اش ا لد ئصوص اوا من مل بوا فيفه أل ارا ع ال مسو ا ألليفمصو الد ئيفو"(ٕ).
ً ا ذلو من الشصألدات.
المبحث الرابع
بعض األحكام الفقهية المتعلقة بدور عبادة غير المسلمين
دًر ال ب إإألدة ع الدًل إإو اإلس إإالميفو ذل إإأل ألك إإألو فءصيف إإو الا إإد م إإن م اعألا إإألص م إإن تب إإل ادلس إإلمل ًأصإ إحألب ال إإد ألاألت
ااخ إ ٌص ًإى اإإألى ا إ أل إ ه االك إألو ل إ األدلئظومإإو االج مألعيفإإو ًالسيفألس إيفو ادلرتااطإإو ًادل كألملإإو ائإإألق علإإى زمإإن اإإألى
للمسلمل دًل صو ًمئ صو الد متثلصوص ًائألق على ال التألت السيفألسإيفو ًاالج مألعيفإو اإل الدًلإو اإلسإالميفو ًالإدًه ااخإ ٌ
ًاع بألر تألاوى ادل ألملو األدلثل.
ع لل مل كن ع الدًه ادل ألألإدة مإري ادلسإلمل مسإألجد للمسإلمل فءإد اإألى إا ادلسإلمل م إوى األل د إد مإن
متس اسوق.
ادل ألاد ًالصوم ألتص ًاألا ا ميو ال ّ
ًعل إإى ألإ إ ه ااس إإس ً األإ إأل ا إإىن الفءص إإألق ألكألم إإأل لإ إ األلكئ إإألهس ًادل ألا إإد األ إإل ال م إإوص ًإى ا إإألى ا إ إ ألإ إ ه
االكألو زلل خالل ال ادل األ ص لكن ا فءوا على جواا مئصألص اشإا إىل ا إ االكإألو اصإورة سل صإ ة دًى الإدخوه
ع فألصيفل اادلو ًاخلالفألت م اعألة لالخ صألرص ًاشا إىل ادلصألدرص فمن أراد ال م ع ال فألصيفل س طيفري ال جوع إليفصأل:
.1

حكم إنشاء الكنائس الجديدة َّي بالد المسلمين

إى أمصألر ادلسلمل الد األا
ءسو إىل أتسألو:

سكئصأل ااتليفألت ا ادلسلمو ًفيفصإأل م ألاإدألوص مإن ليفإث إلإداث الكئإألهس فيفصإأل

القسم األول ما مصر المسلمون وبنوها أوَّل وجعلوها مدينة عامرة

األلكوفو ًالبص ة ًاعداد ًالءألأل ة مثالص مل جيوز أاث الفءصألق إلداث الكئألهس ًأمألان ال بألدة لعا ادلسلمل(ٖ).

(ٔ) لءوم اإلاسألى ع اإلسالو :الاليفل ص٘ ٔٚص.
(ٕ) ا ادلسلمل ع ا مري اإلسالم (صٕٕ) اءال عن ا ألب لضألرة ال ب :وس ألل لواوى (ص)ٕٔٛ :
(ٖ) ئظ  :هنأل و ادلطل ()ٜٗ/ٔٛص ال خاة للء اع (ٖ)ٗ٘ٛ/ص ًالبح ال اه (٘)ٕٕٔ /ص ًاإلتئألع ع فءه اإلمألو أمحد ان
لئبل(ٕ)٘ٓ/ص ًلألشيفو اان عألاد ن (ًٗ )ٕٖٓ /اخلالصو ع ألكألو أألل ال مو (ٕ)ٕٓٗ /ص ًسل ص الفءه اإلسالم ع وق
الك ألب ًالسئو (ٔ.)ٔٓ٘ٓ /
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ًفيفمإإأل خيإإص ت إ ٌ ادلسإإلمل فئءإإل عإإن اإلم إألو أيب لئيففإإو رمحإإه اهلل م إأل فيفإإد ج إواز إتألم صإإأل ع ت إ ٌ ادلسإإلمل ع إإا
جا ة ال ب دًى أمصألرألأل(ٔ).
ًمإإن ادل ألصإ ن مإإن إ ٌ جإواز إلإإداث ادل ألاإإد ع اامصإإألر اإلسإإالميفو ًالءإ ٌ مإإر رأٌ اإلمإألو ذلإإوص ًألإ ا مإأل تإ ره
ًمإإأله إليفإإه الشإيفخ الإإدا ور وسإإف الء إإألًٍ ذلإإوص ًتإإد علإإل ذلإإو أاإإه مإإن تبيفإإل ال سإإألمج مإإري ادلرإإأللفل ع الإإد نص ًائإإألق

علإإى تألعإإدة ال ألمإإل األدلثإإل (ٕ)ص ًتإإد أفإإر إواز الإإداث ائيفسإإو ع تط إ ع ايًاإإو ااخإإاة(ٖ)ص ًأ إإده الشإيفخ الإإدا ور أمحإإد
ال سوين.
القسم الثاني جزيرة العرب
ا فإ لإإألألا الفءصإإألق الءإإدامى مإإن أصإإحألب ادل إ األ اارا إإو ً إاألو علإإى عإإدو ج إواز إلإإداث م ألاإإد الكف إألر ع
جا ة ال بص ًالدليفل الءألطري على أل ا توه رسوه اهلل – صلى اهلل عليفه ًسلو( -ال جي مري د ئألى ع جا ة ال ب )(ٗ).
القسم الثالث بالد َّتحها المسلمون عنوة
امص مثالص ًاالد ادلعإ ب اخ لإف الفءصإألق فيفصإأل :فألاصإج عئإد احلئفيفإو ًالشإألف يفو ًا إ احلئألالإو ال جيإوز إلإداث
الكئإألهس فيفصإإألص ًلكإإن اءإإل صإألل البئأل إو عإإن احلئفيفإإو إ م ألو اإلمإألو أى جي لإوا ائألهسإصو مسإإألان ًميئإإري مإإن صإإالاو فيفصإإأل
ًال ادوص ًال جيوز متكيفئصو من إلإداث الكئإألهس ًأمإألان ال بإألدة فيفصإأل ًجيإ ألإدو مإأل ألإدثوه فيفإه اى ادلسإلمل ملكوألإأل
األالس يفالقص ًتأله ادلأللكيفو ًا احلئألالوص ًع توه للشألف يفو :إى ادل ألاد الءدميو فيفمأل ف ج عئوة ال صدو(٘).

(ٔ) ئظ  :ادا هري الصئألهري للكأل سألين (.)ٔٔٗ/ٚ
(ٕ) ئظ  :ا ادلسلمل ع ا مري اإلسالم (صٕٓ) ٓ
(ٖ ) أفر الشيفخ وسف الء ألًٍ واز ائألق الكئألهس ع االد ادلسسلمل إذا رأٌ ذلو ًأل اام ص ًاألى ذلو لألجو لءيفءيفو ل لوص ًذلو
ع ا األمج (الش و ًاحليفألة ) ع تئألة ا ا ة ع (ٕٓٓٛ /٘/ٙو) ًأثألر ذلو الف وٌ جو ع ال ألمل اإلسالم  .ئظ  :احللءو مسجلو
ًمك واو ع موتري ا ا ة ا http://www.aljazeera.net :ص عئواى احللءو ( ا ادلسلمل ع ا مري اإلسالم )ص ر خ ادل اج و:
ٖٕٕٓٔ٘/ٕ/و ً .ئظ أ ضأل موتري مفك ة اإلسالو http://islammemo.cc/akhbar/American/2008/05/22/64316.html :ر خ
ادل اج وٕٓٔ٘/ٕ/ٕٖ :و.
ًتد أ د ف واه الشيفخ ادلءألصدٍ أمحد ال سوين ئظ  :مئ دٌ اازأل لhttp://www.azahera.net/showthread.php?t=2443 :ص
ر خ ادل اج وٕٓٔ٘/ٕ/ٕٖ :و.
(ٗ) أخ جه مأللو ع ادلوط م سال ٓ (ً٘ )ٖٔٔٗ/أصله ع الصحيفحلٓ
(٘) ئظ  :لألشيفو الدسوت (ٕ)ٕٓٗ /ص ًالبح ال اه (٘)ٕٕٔ /ص ًرً و الطأللبل (ٓٔ)ٖٕٖ /ص ًالبئأل و ع ش ح اذلدا و()ٕ٘ٙ/ٚص
ًادلعف الان تدامو (٘)ٕ٘ٚ /ص ًمعف اة ألج (ٗ)ٕ٘ٗ /ص مفو اة ألج ع ش ح ادلئصألج (ٗ)ٕٕٚ /ص ًلألشيفو اان عألاد ن (ٗ/
ٖٕٓ).
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القسم الرابع بالد َّتحَ المسلمون صلحا مع أهلها دون أن يكون بها مسلمون
فص ه البالد ذلأل ثالث لألالت:
الحالة األولر :أى و الصلج على أى كوى اارض ذلوص ً للمسلمل اخل اجص ف اث ال لمألق
تأللوا ء ًى على م ألادألو ًذلو أى عدثوا من ادل ألادص ًألو توه ا مصور من احلئفيفو ًادلأللكيفو ًااصج عئإد الشإألف يفو
(ٔ)
امأل اص عليفه اإلمألو الشألف رمحه اهلل ليفث تأله (ًإى األاوا ع ت و ميلكوهنأل مئف د ن مل ميئ صو إلداث ائيفسو )
الحالددة الثانيددة أى إ و الصإإلج علإإى أى اارض للمسإإلمل ًعلإيفصو ا ا إإوص فإ هنو إى اشإإرتطوا إلإإداث ادل ألاإإد ع
دًرألو فيفوىف ذلو اش طصو ص ًألو توه ا مصور
الحالة الثالثة أى إ و الصإلج مطلءإأل اإدًى مد إدص فإأل مصور مإن احلئفيفإو ًادلأللكيفإو ًااصإج عئإد الشإألف يفو ًاحلئألالإو
على أاه ال جيوز إلداث أٍ م بد من م ألاإد الكفإألر اإل اإص ااإن عألاإد ن مإن احلئفيفإو ً إاه الإألع الصإحألاو علإى ذلإو ص
ًالوجه ايخ عئد الشألف يفو جواز ذلو (ٕ).
أل ا ال ٍ ذا األه له فألصيفل اثاة ًلألالت ف عيفو أخ ٌ ال رلأله لس دألأل ًلكل ألاالق أدل صو ًآراقألو.
ًالصواب ال ٍ أميفل إليفه أى اثاا من ألإ ه الف إألًٍ هإ ص اإ لواه ادلسإلمل آاإ نص أمإأل ايى فكمإأل تإأله الء إألًٍ
ًال سوين ف اه راجري إىل ت ار ًأل اام ف ى أذى ذلو الع بألرات ًم رات م ءولو فلصإو إلإداثصألص ًمإن ادلإ رات ادل ءولإو أهنإو
ا دًى امأل ا د ادلسلموى فكمأل أى ادلسلمل ع ألجوى إىل إاشألق مسألجد جد دة مإو صو ع ادل مإورات ا د إدةص فكإ لو
أألإإل الإإد ألاألت ااخ إ ٌ فصإإو ع ز إإألدة ع إإألجوى إليفصإإأل .لكإإن ااصإإج أى إاشإإألق ادل ألاإإد إإا اإلسإإالميفو ع جا إ ة ال إ ب ال
جيوزص ًذلو للئص اخلألص ادل ل ا رصيفصه للمسلمل.
.2

حكم دْول المسلمين إلر الكنائس والمعابد

ل ل ه ادلس لو لكمألى:
أ) ألل جيوز دخوه ادلسلو الكئألهس ًادل ألاد األل ال مو؟

ت ر أاثإ الفءصإألق جإواز دخإوه ادلسإلو إىل الكئيفسإو ًادل ألاإد ع إا لأللإو ااعيفإألد ًادلئألسإبألت الد ئيفإو ا إ اض مشإ ًعو(ٖ)ص
ًاخ لفوا ع جواز الصالة فيفصأل ص ًال اجج جواز الصالة فيفصأل أ ضأل مري الك األو إى األا فيفصأل ال مألثيفل(ٗ).
ب) إذا األى جألهاا فصل ع ألج إىل االس ع اى؟
ت ر الفءصألق أاه ليفس للمسلو دخوه ائيفسو اعا إذى أأللصأل(ٔ).
(ٔ)ااو للشألف (ٗ)ٕٔٛ /
(ٕ) ئظ  :مفو اة ألج ع ش ح ادلئصألج الان لج اذليفثم (  ً )ٕٜ٘/ٜمعف اة ألج (ٗ.)ٕ٘ٗ /
(ٖ)معف اة ألج إىل م فو م ألين ألفألظ ادلئصألج ()ٚٛ /ٙص اشألل الءئألع عن منت اإلتئألع (ٔ.)ٕٜٖ /
(ٗ)البيفألى ًال حصيفل (ٔ)ٕٕ٘ /ص مواأل ا ليفل ع ش ح سل ص خليفل (ٔ)ٜٗٔ /ص اشألل الءئألع عن منت اإلتئألع (ٔ.)ٕٜٖ /
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ترميم المعابد القديمة

اص الفءصألق على جواز متكل أألل الك ألب من ميفو ائألهسصو ًإصالح مأل ًألى مئصأل تأله اان تدامإو رمحإه اهلل ع
ادلعإإفً" :ذلإإو رو مإإأل شإ ث مئصإإألص ًإصإإاللصأل اى ادلئإإري مإإن ذلإإو فضإ إىل خ الإأل ًذألأللإإألص فجإ ٌ رلإ ٌ ألإإدمصألً .إى
ًت الصألص مل جيا ائألؤألألً .ألو توه ا أصحألب الشألف ً .عن أمحد أاإه جيإوزً .ألإو تإوه أيب لئيففإو ًالشإألف ااإه

ائألق دلأل اس صدو ف شبه ائألق ا ضصأل إذا اهندو ًرو ش ثصألص ًاى اس دام صأل جألهاة ًائألؤألأل األس دام صأل"(ٕ).
ًتأله ادلألًردٍ ع االكألو السلطألايفوً " :جيوز أى بئوا مأل اس صدو من ايف صو ًائألهسصو ال يفءو"(ٖ).
ًتأله الس خس ع ش ح السا الكبا" :ف ى اهندم ائيفسو مإن ائألهسإصو الءدميإو فلصإو أى بئوألإأل امإأل األاإ

اى

لءصو ع أل ه البء و تد األى مء راَ دلأل األاوا أعدًه له فال عا ذلو األهنداو البئألق "(ٗ).
ًأخ إاا فإإال اإإد أى ُ لإإو أى الدًلإإو اإلسإإالميفو الاإإد مإإن أى ئظ إ إىل ألإإاالق ا عأل إإأل الدًلإإوص ًأى إإألملصو مبإإأل ضإإمن
مصإإلحو ليفإإري ااد إإألى ًالطواهإإف ع لإإدًد الدًلإإوص ًأى ال ئظإ ا إإل ال إإىص يفإإث ئ ظإ مإإن أألإإل ال مإإو أى إوا عإإن
الدًلإإو اإلس إإالميفو اإإل ال إإى ًمي إألر صو عل إإى لس إإألب ادلسإإلملص فص إ ا زلإإأله ص إذ ادلء إ ر ع الء إ آى أهنإإو ال إإوىص تإإأله
دارى َحتَّددر تَدتَّبِد َدع ِملَّدتَد ُهم  )٘(ف إأللءوو لإإن إوا عئإإأل مصمإإأل ف لئإإألص ًأم إأل ص إئيفري
َددر َعند َ
إألىلَ ولَددن تَدر َ
دك اليَد ُهد ُ
دود َوََّل الن َ
َّصد َ
الدًلو مري رعأل ألألأل فصو راجري إىل ميفإااى ادلصإألَل ًادلفألسإدص ًأى أألإل ألإ ه ااد إألى األلئسإبو للمسإلمل أتليفإو ًالاإد أى إألملوا
ا تليفو ً س لجمصو ًأعدادألو ع ا مري.
ًع ذلو االو ليفل للشيفخ زلمإد العإااأل – رمحإه اهلل – لإوه أتبإألط مصإ ًمطإأللبصوص فيفءإوه .." :إذا أراد إخواائإأل
ااتبإإألط أى يفش إوا ا عإإدادألو مإإن ادلسإإلمل ف اإإأل م صإإو ع ذلإإوص ًألإإو ء إألراوى ايى مليفإإوال ًاصإإفص ًجي إ أى يفش إوا
امليفوال ًاصف من ادلسلمل.
ذلو مأل ذلو من لءومص ًعليفصو مإأل علإيفصو مإن ًاجبإألتص أمإأل أى عإألًلوا فإ ض ًصإأل صو علإى ادلسإلملص ًج إل أ ِزَّمإو
احليفألة االج مألعيفو ًالسيفألسيفو ع أ د صو فال
إذا أرادًا أى بئوا ائألهس سري أعدادألو لصلوااو ًش أله ألو الد ئيفو فال رت صو ألد.
أمأل إذا أرادًا صب الرتاب ادلص ٌ األلطألاري ادلسيفحى ًإا از ادلسيفحيفو ًا هنأل الد ن ادلصيفمن على البالد فال"(.)ٙ

(ٔ)هنأل و اة ألج إىل ش ح ادلئصألج (٘)ٖٗٛ /ص مفو اة ألج ع ش ح ادلئصألج ًلواش الش ًاين ًال بألدٍ (.)ٕٜ٘ /ٜ
(ٕ)ادلعف الان تدامو (.)ٖ٘٘ /ٜ
(ٖ)االكألو السلطألايفو للمألًردٍ (ص.)ٕٕٚ :
(ٗ) ش ح السا الكبا (ص.)ٖٔ٘٘ :
(٘) سورة البء ة ص جاق من آ ؤٕٓ :
( )ٙت اهف احل  :للشيفخ زلمد العااأل (ص.)ٙٚ :
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المبحث الخامس
رأي القانون اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانو َّي دور العبادة
من ادل لإوو أى الشإ و اإلسإالميفو تبإل الءإواال الو إ يفو تإ رت محأل إو اإلاسإألى ًلءوتإه اإألل و شلإأل ئءإه مإن الإد نص
إإو اخلإإا

إال أى محأل صإإأل مئظمإإو ًم بإإو ًمش إ ًطو اش إ ًط أل إ مإإن ص إألَل ادلسإإلو ً إإا ادلسإإلو ص ًجي إ االل إااو لإإأل ا إ
ًاامألى ًالس ألدة ليفري أف اد ا مريص ًل بءى السيفألدة ًالءيفألدة لإلسالو ًادلسلمل.
ًأم إأل الءإإألاوى الو إ فلإإو إإئس إإمن األ مألمإإه ا لإإو احلمأل إإو دًر عبإإألدة ااتليفإإألت اجإإاق مكمإإل حليفإإألاو ًعلإإى
الشكل ايأ ًامأل أشألر إليفصأل :فمثال اص ادلألدة السألا و ( )ٚمن اإلعالى ال ألدل حلءوم اإلاسإألى الإ ٍ صإدر ع (ٓٔ/

ٕٔ ٜٔٗٛ /و) على أاه ( ال الئألس سواسيفو أمألو الءألاوى ًذلو احل األل م ري مأل و م كألفعو عئه دًى أٍ ف تو ) (ٔ).
فص ه ادلألدة ج ل الئألس م سألً ن ع ال م ري ميفري مإأل عإ ذلإو ع احليفإألة الإدايفأل مإن إا م اعإألة اخإ الفصو ع اللإوى
أً الد ن أً اللعو أً أٍ فألرم آخ .

ام إأل ًأى ادل إإألدة ( )ٔٛم إإن اإلع إإالى افس إإه  " :أى لك إإل ش إإرص احلإ إ ع ل إإو ال فك إإا ًالض إإما ًال إإد ن ًل إإو
اإلع اب عئصمأل األل ليفو ًادلمألرسو ًإتألمو الش أله ًم اعألاألص سواق أاألى ذلو س ا أً مري لألعو"(ٕ).
عئإد ماللظإو لإو الفءإ ات إمن ادلإواد الءألاوايفإإو صلإد أى الءإألاوى الإدًأل صإ ح مأل إو احل إو ال ألمإإو لكإل فإ د مإإن
أف اد اإلاسألى فيفمأل د ن اه ً ءدهص ًمحأل و دًر عبألد ه ًألداث مأل ع ألجه مئصأل مطلءإأل مإن إا شإ ط أً تيفإدص ًمإن ألئإأل
خي إإأللف الش إ و اإلس إإالميفو ا إ طالم احل إإألت ًمحأل إإو دًر ال ب إإألدة ًأل إإداثصأل ًا إإألى م إإن ادلف إ ًض م اع إألة اااث إإو ادلس إإلمو
الدًأل.
ًش ورألأل ًً ري تيفود مئألسبو على احل و ادلطلءو الد دافري عئصأل ً ئألشدألأل الءألاوى الو
ًع ادلإألدة الثألايفإإو مإإن (إعإإالى اامإإو ادل حإإدة للءضإإألق علإإى ليفإإري أشإإكأله ال ميفيفإإا ال ئصإ ٍ) مإ ر الإإدًه الإإد إ ًٍ
ااتليفألت ً عألألأل من ايأ:
أ -عظإ علإإى أ إإو دًلإإو أً لألعإإو أً أٍ فإ د إجإ اق أٍ متيفإإا اإإألى مإإن ميفإإداى لءإإوم اإلاسإإألى ًاحل إألت ااسألسإيفو ع
م ألملو ااشرألص ًادلاسسألت اسب ال م أً اللوى أً ااصل االثف.
ب -عظ على أٍ دًلو أى ءوو األهألذ إج اقات داخليفو شجري على ال ميفا اسب ال م أً اللوى أً ااصإل االثإف
د أٍ لألعو أً ماسسو أً ف د.)ٖ( ..

(ٔ) اإلعالى ال ألدل حلءوم اإلاسألى ادل ُمد مبوج ت ار ا م يفو ال ألمو  ( ٕٔٚألف د ٖ ) -ادلارخ ع ٓٔ/األاوى ااًه -د سم
 ٜٔٗٛادلألدة (.)ٚ
(ٕ)اإلعإإالى ال إألدل حلءإوم اإلاسألى ادل ُمد مبوج ت ار ا م يفو ال ألمو  ( ٕٔٚألف د ٖ ) -ادلارخ ع ٓٔ/األاوى ااًه -د سم
ٜٔٗٛادلألدة ()ٔٛ
(ٖ)إعالى اامو ادل حدة للءضألق على ليفري أشكأله ال ميفيفا ال ئص ٍ :اع مد ًاش على ادلأل مبوج ت ار ا م يفو ال ألمو( ) ٜٔٓٗ( :د-
 )ٔٛادلارخ ع ٕٓ ش ن الثألين  /اوفم ٖٜٔٙو
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ًجألق ع محأل و دًر ال بإألدة ع الءإألاوى الإدًأل ال إألو الإئص ايأ" :عإدو ً إري أ إو ع اتيفإل أً تيفإود علإى إ ميفو ااائيفإو
ادلرصصإو لشإإاًى ال بإإألدةص ًعلإإى ادلإإدارس ًادلس شإفيفألت ًادلءإإألا ًفءإأل ل صإإألميفمصأل ااسألسإيفو ًإخضإإألع إاشإإألق أً إتألمإإو مثإإل
أل ه ااائيفو اخ ال ص ج"(ٔ).
الخاتمة والتوصيات
َّددي ْتددام هددنا البحددث أود أن أشددير إلددر أهددم مددا توصددلت إليددَ مددن ْددالل دراسددتي لهددنا الموَددوع ومددا نشددأ
عندي من األَّكار واإلقتراحات والتوصيات
ٔ .إى ااتليفإإألت إإا ادلسإإلمو ع البلإإداى اإلسإإالميفو تإإد عألش إوا اإإل ادلسإإلمل م إإاز نص زلميفإإل ع أ ل إ م الإإل ال إ ر خ
اإلسالم ص ًمأل ًتري عليفصو من الظلإو ًالءمإري ع ا إ الفإرتات فلإو كإن مسإ ئدا إىل الئصإوص ًالءئألعإألت اإلسإالميفوص
ًإ أل األى من ااعمأله الف د و الد اس ئد إىل ألوٌ ًطمولألت ا ا صلو من ادلسلمل.
ٕ .إى ال إإدليفل الء إإألطري عل إإى أى ااتليف إإألت إإا ادلس إإلمو ع ا م إإألت اإلس إإالميفو ا إإألاوا عا إإا ن ع مئ إإألطءصو مكإ إ مل ا إإل
أألليفصوص ألو اءألؤألو ًاءألق م ألادألو ًائألهسصو ًصوام صو ..لر أل ا ال ص .
ٖ .من ل الدًلو اإلسالميفو أى ئظو ألكألو دًر عبألدة ا ادلسلمل امأل إئظو دًر عبإألدة ادلسإلملص ًأى إوأل اإلأل مإألو
ا لو اءدر مأل س ح لو الدًر من اإلأل مألو من ا إف اط أً ف ط.
ٗ .مإإأل ءإإوو اإإه ا إ جصلإإو ادلسإإلمل ع أل إ ا ال ص إ مإإن ألإإدو الكئإإألهس للمس إيفحيفل ًأد إ ة اليفا إإد ل ً إاألو ع ال إ ام
ً األإإأل إ َإألرض مبإإأل ذا اإأله مإإن اادلإإو ًادلمألرسإألت الإإد مألرسإصأل سإإلف ألإ ه اامإإوص ًأهنإإأل ال متإ اإ ٍ صإإلو إىل اإلسإإالو
ًأألله.
٘ .شإصألدة إا ادلسإلمل علإى موتإف ادلسإلمل مإن دًر عبإألدات إا ادلسإلمل ااإ لجإو علإى الإ ن إدًى أى فإإرتًا
على اإلسالو ًأألله الشبصألت ًاااألذ من أهنو تألموا ع ف ولألاو ً شلألرسألاو األإلاألدات ًالء ل ًالئص لعاألو.
التوصيات
ًائألق على مأل سب ع أل ا البحث أًص ا صألت ادلساًلو ًعلمألق اامو اإلسالميفو مبأل أ:
ٔ .علإإى ال لمإإألق ًالإإدعألة ال ص إ ج ا ج إ ن ادلمألرسإإألت الش إئيف و الإإد ءإإوو لإإأل ا مألعإإألت اإلرألألايفإإو األسإإو الإإد ن إ
ادلسلمل من ألدو م ألادألو ًإ اهصو ًط دألو من أمألائصوص ًايفألى اادلو السألطحو على ل مو ذلو.

إإا

ٕ .ال م إإل عل إإى فإ إ ج تئ إ إوات مصم إإو للح إ إوار ادل م إإدى ًال ص إإل ا إإل أص إ إحألب ال إإد ألاألت عل إإى مسإ إ وٌ اات إإألليفو ًال إإدًه
اإلسالميفوص ًذلو لرتسيفخ اامن اإلج مألع ع لو البلداىص ًال يف مري ااتليفألت دًى ألضو أً ليفف.
ٖ .طم اإإو ااتليفإإألت إإا ادلسإإلمو ع البلإإداى اإلسإإالميفو مإإن تبإإل السإإلطألت ع البلإإداى اإلسإإالميفوص ًايفإإألى لءيفءإإو موتإإف
(ٔ) ئظ  :محأل و ااتل يفألت ع الءألاوى الدًأل ال ألوص اظ ة رخييفو ًتألاوايفو  :الدا ور صلالق ائ ألى (ص ٖٔٗ).
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اإلسالو ذلو عن ط األفو الوسألهل ادلمكئو.
ٗ .اش الوع اإلسالم لوه لءوم ااتليفألت ا ادلسلمو ًالرتاو م ألادألو ال شبألب ادلسلمل.
٘ .على ااتليفإألت إا ادلسإلمو ال إ ل علإى لءإوتصو ًلإدًد صإالليفألاو ًالءإواال السإألهدة ع البلإداى اإلسإالميفو ادل لءإو
ءوتصو ًًاجبألاو اعيفو الدفألع عمأل س حءوى من ذلو.
المصادر والمراجع
ًأل ا د الء آى الك ن
ٔ .االكإإألو السإإلطألايفو ًالوال إإألت الد ئيفإإو :أاإإو احلسإإن عل إ اإإن زلمإإد اإإن زلمإإد اإإن لبيف إ البص إ ٍ البعإإدادٍص الشإإصا
األدلألًردٍ(ت ٗ٘ٓ :ألإ)ص دار احلد ث الءألأل ة .
ٕ .ألكإألو أألإإل ال مإإو  :زلمإإد اإإن أيب اكإ اإإن أ إإوب اإإن سإ د مشإإس الإإد ن ااإإن الء إيفو ا وز إإو( ت ٔ٘ٚألإإ) مءيفإ س إيفد
عم اىص دار احلد ثص الءألأل ة ٕٔٗٙي – ٕ٘ٓٓوص مءيف وسف أمحد البك ٍ ًشألا وفيف ال ألرًرٍ.
ٖ .إعالى اامو ادل حدة للءضألق على ليفري أشكأله ال ميفيفا ال ئص ٍ :اع مد ًاش علإى ادلإأل مبوجإ تإ ار ا م يفإو ال ألمإو:
(ٗٓ( ) ٜٔد )ٔٛ-ادلارخ ع ٕٓ ش ن الثألين  /اوفم ٖٜٔٙو
ٗ .اإلع إإالى ال إإألدل حلء إإوم اإلاس إإألى ادل ُم إإد مبوجإ إ تإ إ ار ا م يف إإو ال ألم إإو  ( ٕٔٚأل إإف د ٖ ) -ادل إإارخ ع ٓٔ/ا إإألاوى
ااًه -د سم ٜٔٗٛو.
٘ .اإلتئإإألع ع فءإإه اإلمإألو أمحإإد اإإن لئبإإل :شإ ل الإإد ن موسإإى اإإن أمحإإد اإإن موسإإى أاإإو الئجإإأل احلجإإألًٍص ( ت ٜٓٙألإإ)
مءيف عبداللطيفف زلمد موسى السبك ص دار ادل فوص ااًت.

 .ٙااو :الشإإألف أاإإو عبإإد اهلل زلمإإد اإإن إدر إإس اإإن ال بإألس اإإن عثمإإألى اإإن شإإألفري اإإن عبإإد ادلطلإ اإإن عبإإد مئإألل ادلطلإإيب
الء ش ادلك (ادل وىفٕٓٗ :ألإ)ص دار ادل فو – ااًت -ادًى طب و-ص سئؤٗٔٓ :ألإٜٜٔٓ/و .
 .ٚاامإواه الاإإن زصلو إإه :أاإإو أمحإإد محيفإإد اإن سللإإد اإإن ت يفبإإو اإإن عبإإد اهلل اخل سإألين ادل إ ًل اإإألان زصلو إإه (ادل إإوىفٕ٘ٔ :ألإإ)ص
مءيفإ الإإدا ور :شإإألا ذ إ فيفإإألض ااسإ ألذ ادلسإإألعد  -ألم إإو ادللإإو سإ ودص ماإإا ادللإإو فيفصإإل للبحإإوث ًالدراسإإألت
اإلسالميفوص الس ود وص الطب و :ااًىلص  ٔٗٓٙألإ  ٜٔٛٙ -و
 .ٛأألإل ال مإو ع اإلسإالوص إ ليفف :د .أ.س .إوىص لإو ً ليفإ  :لسإن لبشإ ص اذليفعإو ادلصإ و ال ألمإو للك إألبص الطب إإو
الثأللثوص ٜٜٗٔو.
 .ٜالبح ال اه ش ح ائا الدتأله ص  :ز إن الإد ن اإن إاإ األيفو اإن زلمإدص ادل إ ًل اإألان صلإيفو ادلصإ ٍ (ادل إوىفٜٚٓ :ألإإ)ص دار
الك ألب اإلسالم ص الطب و الثألايفو  -ادًى ألر خ .
ٓٔ .اإإداهري الصإإئألهري ع يف إ الش إ اهريص اإلم إألو عإإالق الإإد ن أيب اك إ اإإن مس إ ود ألك إأل س إألين احلئفإ ادللء إ مبلإإو ال لمإإألق
(ت ٘ٛٚ : :ألإ) ادلك بو احلبيفبيفوص األاس ألىص الطب و ااًىلٜٔٗٓ :ألإ دار الك ألب ال يب سئو ٕٜٔٛوص ااًت.
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ٔٔ .البئأل و ع شإ ح اذلدا إوص زلمإود اإن أمحإد اإن موسإى اإن أمحإد العيف إأل يب احلئفإ اإدر الإد ن ال يفإف(تٛ٘٘ : :ألإإ)ص دار
الك ال لميفوص ااًتص الطب و ااًىلٕٔٗٓ :ألإٕٓٓٓ -و.
ٕٔ .البيفألى ًال حصيفل ًالش ح ًال وجيفهص أاو الوليفد زلمإد اإن أمحإد اإن رشإيفد الءإ طيب (تٕ٘ٓ : :ألإإ) مءيفإ زلمإد لجإ
ًآخ ًىص دار الع ب اإلسالم ص ااًت الطب و الثألايفؤٗٓٛ :ألإ ٜٔٛٛو.
ادللءإ مب ضإى الاايفإدٍص ( ت

ٖٔ .ألج ال ًس من جواأل الءألموسص زلمد ان زلمد اإن عبإدال زام احلسإيففص أاإو الفإيف
ٕ٘ٓٔ ألإ) مءيف رلموعو من اةءءلص دار اذلدا و. .
ٗٔ .ر خ اان خلدًى (د واى ادلب إدأ ًاخلإ ع إألر خ ال إ ب ًال اإ ًمإن عألصإ ألو مإن ذًٍ الشإ ى اااإ ) :عبإد ال محإألى

اإإن زلمإإد اإإن زلمإإد ااإإن خلإإدًى أاإإو ز إإد ًأل الإإد ن احلض إ م ااش إبيفل (تٛٓٛ :أل إإ)ص مءيف إ خليفإإل شإإحألدةص دار
الفك ص ااًتص الطب و الثألايفؤٗٓٛ :ألإ ٜٔٛٛ -و.
٘ٔ .مفإإو اة إإألج ع شإ ح ادلئصإإألجص امحإإد اإإن زلمإإد اإإن علإ اإإن لجإ اذليفثمإ ص ادلك بإإو ال جألر إإو الكإ ٌ مبصإ ص ٖٔ٘ٚي
ٖ ٜٔٛو.
 .ٔٙال س إإألمج ًال دًاايف إإو ا إإل اإلس إإالو ًالع إ ب :ص إإألَل عب إإد الإ إ محن احلص إإلص إص إإدار :ماسس إإو الوت إإفص الطب إإو ااًىلص
ٜٔٗٓألإ.
 .ٔٚفسإإا الإ ازٍ ( مفإإأل يفج العيفإ ص أً ال فسإإا الكبإإاص فسإإا الإ ازٍ )ص أاإإو عبإإد اهلل زلمإإد اإإن عمإ اإإن احلسإإن ال يفمإ
ال ازٍ ادللء افر الد ن ال ازٍ(تٙٓٙ :ألإ)دار إليفألق الرتاث ال يبص ااًتص الطب و الثأللثؤٕٗٓ :ألإ.
 .ٔٛلألش إيفو ااإإن عألاإإد ن ( رد اة إألر علإإى الإإدر ادلر إإألر) :ش إ ح ئإإو اااصإإألرص فءإإه اإلم إألو أاإإو لئيففإإو زلمإإد أمإإلص ااإإن
عألا إإد ن ا إإن عمإ إ ا إإن عب إإد ال ا إإا عألا إإد ن الدمش إإء احلئفإ إ (تٕٕ٘ٔي) دار الفكإ إ ص ا إإاًت الطب إإو الثألايف إإو:
ٕٔٗٔي ي ٕٜٜٔو
 .ٜٔلألشيفو ا مإل علإى شإ ح ادلإئصج :سإليفمألى اإن عمإ اإن مئصإور ال جيفلإ اازألإ ٍ ادل إ ًل األ مإل (ت ٕٗٓٔي) ص
دار الفك ص ااًت ادًى طب و ًادًى ر خ.
ٕٓ .لألشيفو الدسوت على الش ح الكبإا :زلمإد اإن أمحإد اإن ع فإو الدسإوت ادلإأللك (تٖٕٓٔي)ص مءيفإ زلمإد علإ ص
دار الفك ص ااًت
ٕٔ .احلض إألرة اإلسإإالميفو ع الء إ ى ال ااإإري اذلج إ ٍص آدو م إإاص إ  :زلمإإد عبإإد اذلإإألدٍ أاإإو ر إإدةص دار الك إإألب ال إ يب-
ااًتص الطب و اخلألمسو.
ٕٕ .محأل و ااتليفألت ع الءألاوى الدًأل ال ألوص اظ ة رخييفو ًتألاوايفو  :الدا ور صلالق ائ ألى .دار السنص سئوٕٜٓٓ:و.
ٖٕ .اخل إ اج ايب وسإإف :أاإإو وسإإف ءإإوب اإإن إا إ األيفو اإإن لبيف إ اإإن س إ د اإإن لب إإو اااص إألرٍ (ادل إإوىف ٕٔٛ :أل إإ)ص
ادلك بو اازأل و للرتاثص مءيف  :طه عبد ال قًل س د ص س د لسن زلمد.
ٕٗ .اخل إإدة الئفيفسإإو ع إألر خ الكئيفسإإوص ااابإإأل إ س إ ًرسص تإإألو اطب إإه الءمإإص عطإإألاهلل أرسإإألايفوسص ادلك بإإو الءبطيفإإو علإإى
ااارتايف .
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ٕ٘ .اخلالصإإو ع ألك إألو أألإإل ال مإإوص لإإري ًإعإإداد البأللإإث ع الء إ آى ًالسإإئوص عل إ اإإن اإإأل ف الشإإحودص الطب إإو ااًىلص
ٖٓٗٔألإ – .من ااارتايف -
 .ٕٙالدر ادلئثورص عبدال محن ان أيب اك جاله الد ن السيفوط ( ت ٔٔ ٜألإ) دار الفك ص ااًت ٖٜٜٔو..
 .ٕٚالإ خاة ع فءإإه اإلم إألو مأللإإوص أاإإو ال بإألس ش إصألب الإإد نص أمحإإد اإإن إدر إإس الشإإصا ا إأللء اع(تٗٙٛي)مءيف إ زلمإإد
لج ص دار الع ب اإلسالم ااًتص الطب و ااًىل ٜٜٗٔو.
 .ٕٛدًلو اإلسالو ع ااادلس :زلمد عبد اهلل عئألى ادلارخ ادلصإ ٍ (ادل إوىفٔٗٓٙ :ألإإ)ص مك بإو اخلإألصل ص الءإألأل ةص الطب إو:
ال اا وص  ٜٜٔٚو
 .ٕٜرًح ادل إ إ إألين ع فس إ إ إإا الء إ إ إ آى ال ظ إ إ إيفو ًالس إ إ إإبري ادلث إ إ إإألينص ش إ إ إصألب ال إ إ إإد ن الس إ إ إيفد زلمإ إ إإود ا إ إ إإن عب إ إ إإداهلل ايلوس إ إ إ
البعدادٍ(تٕٓٔٚي) مءيف عل عبد البألرٍ عطيفوص دار الك ال لميفوص ااًت الطب و ااًىلٔٗٔ٘ :ألإ.
ٖٓ .رً إإو الطإإأللبل ًعمإإدة ادلف إإلص أاإإو زا إإأل زليف إ الإإد ن ع إ اإإن ش إ ل الئإإوًٍ (تٙٚٙي) مءيف إ زألإإا الشإإألً ص
ادلك اإلسالم ص ااًت ص الطب و الثأللثو ٕٔٗٔ :ألإ ٜٜٔٔو .
الس ِج ْسإ ألين (ادل إوىف:
ٖٔ .سئن أيب داًد :أاو داًد سليفمألى ان ااش ث ان إسحألم ان اشا ان شإداد اإن عمإ ً اازدٍ ِّ
ٕ٘ٚألإ)ص اةء  :ش يف اارااًط  -زل َّمد ِ
األمل ت ه الل ص دار ال سأللو ال ألدليفو.
َ
َ
ٕٖ .السئن الك ٌ :أاو اك أمحد ان احلسل ان عل البيفصء ص (تٗ٘ٛ :ألإ)مءيف زلمد عبد الءإألدر عطإألص دار الك إ
ال لميفوص ااًتص الطب و الثأللثؤٕٗٗ :ي ٖٕٓٓو.
ٖٖ .شإ إ ح الس إإا الكب إإا :زلم إإد ا إإن أمح إإد ا إإن أيب س إإصل مش إإس ااهم إإو الس خسإ إ (ادل إإوىفٖٗٛ :ألإ إإ)ص الشإ إاو الشإ إ تيفو
لإلعالاألتص -ادًى طب و -سئؤٜٚٔ :و
ٖٗ .مشس ال ب سطري على الع ب :ز ع د ألواكإهص لإو :فإألرًم ايفضإوى ًامإأله دسإوت ص الطب إو ال ألشإ ةص دار صإألدرص
ااًتص ٖٕٗٔألإ.
ٖ٘ .صإحيفج البرإألرٍ( :ا إألمري ادلسإإئد الصإحيفج ادلر صإ )من أمإإور رسإإوه اهلل صإإلى اهلل عليفإإه ًسإإلو ًسإإئئه ًأ ألمإإهص زلمإإد
اإإن إذألعيفإإل أاإإو عبإإداهلل البر إألرٍ ا حف إ مءيف إ زلمإإد زألإإا اإإن األص إ الئألص إ ص دار طإإوم الئج إألة صالطب إإو ااًىل:
ٕٕٗٔألإ.
 .ٖٙصحيفج مسلو( :ادلسئد الصحيفج ادلر ص ) مسلو اإن احلجإألج أاإو احلسإن الءشإاٍ الئيفسإأل اإورٍ إ(تٕٔٙي) مءيفإ
زلمد فااد عبد البألت صدار إليفألق الرتث ال يب ااًت
 .ٖٚإإا ادلسإإلمل ع ا مإإري اإلسإإالم  :د .وسإإف الء إإألًٍ ص مك بإإو الوألبإإوص الءإإألأل ةص الطب إإو الثأللثإإو ٖٔٗٔ :ألإ إ –
ٕ ٜٜٔو.
 .ٖٛفإ ج الءإد ص ا إألمري اإل فإف ال ًا إو ًالدرا إو مإن علإو ال فسإاص زلمإد اإن علإ اإن زلمإد الشإواألينص (ت ٕٔ٘ٓ :ألإإ)
دار الفك ص ااًت.
 .ٖٜف وح البلداىص أمحد ان ع ان البالذرٍ طبري األلءألأل ةص مطب إوص البيفإألى ال إ يب (ت ٕٜٚ :ألإإ) دار الك إ ال لميفإوص
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ااًت ٖٓٗٔ ألإ.
ٓٗ .ع اله الء آى :سيفد تط إاإ األيفو لسإل الشإألريب (ادل إوىفٖٔٛ٘ :ألإإ)ص دار الشإ ًم  -اإاًت -الءإألأل ةص الطب إو:
السألا و عش  ٕٔٗٔ -ألإ
ٔٗ .ت اهف احل  :للشيفخ زلمد العااألص دار الءلو – دمش ص الطب و الثألايفوص سئؤٗٔٛ :ألإ ٜٜٔٚ -و.
صإإألا ص
وراا إ (ادل إإوىف ٜٔٛٔ :و)ص ءإإدن :الإإدا ور زليف إ ال إ ّد ن َ
وراا إ ج ً ليفإإألو ج إيفمس د َ
ٕٗ .تصإإو احلضإإألرةًِ :ه د َ
زلمود ًآخ نص دار ا يفلص ااًت  -لبئألىص ادلئظمو ال ايفو للرتايفو ًالثءألفإو ًال لإووص إواسص
لو :الدا ور زا صليف
ُ
عألو الئش  ٔٗٓٛ :ألإ  ٜٔٛٛ -و
ٖٗ .اشإإألل الءئإإألع عإإن مإإنت اإلتئإإألعص مئصإإور اإإن إإواس اإإن صإإالح الإإد ن ااإإن لسإإن ااإإن إدر إإس البصإإوأ احلئبلإ ص (ت:
ٔ٘ٓٔ ألإ) ادلك بو ال لميفوص ااًتص مءيف ألاله مصلح مصطفى ألاله ًدار الفك ٕٓٗٔ ألإ.
ٗٗ .لسألى ال بص زلمد ان مك و ان مئظور اإلف ء ادلص ٍص دار صألدر.
٘ٗ .سل إألر الصإإحألح ع اللعإإوص ز إإن الإإد نص أاإإو عبإإد اهلل زلمإإد اإإن أيب اك إ اإإن عبإإد الءإإألدر احلئف إ ال إ ازٍ (تٙٙٙ :أل إإ)
مءيف وسف الشيفخ زلمدص ادلك بو ال ص و ااًتص الطب و اخلألمسؤٕٗٓ :ألإ ٜٜٜٔ -و.
 .ٗٙسل ص الفءه اإلسإالم ع إوق الءإ آى ًالسإئو :زلمإد اإن إاإ األيفو اإن عبإد اهلل ال إوجي ٍص دار أصإداق ا مإريص ادلملكإو
ال ايفو الس ود وص الطب و :احلألد و عش ةص ٖٔٗٔ ألإ  ٕٓٔٓ -و
 .ٗٚادلص إ إإبألح ادلئ إ إإا ع إ إ إ الشإ إ إ ح الكباصأمح إ إإد ا إ إإن زلم إ إإد ا إ إإن علإ إ إ الفيف إ إإوم أا إ إإو ال ب إ إإألسص(ت ٚٚٓ :ألإ إ إإ)ادلك بو
ال لميفوصااًت.
 .ٗٛمصئف اان أيب شيفبو (الك إألب ادلصإئف ع االألد إث ًايثإألر)صأاو اكإ اإن أيب شإيفبوص عبإد اهلل اإن زلمإد اإن إاإ األيفو
ان عثمألى ان خواسد ال بس (ادل وىفٕٖ٘ :ألإ)ص اةء  :امأله وسف احلوتص الئألش  :مك بو ال شد  -ال ألض
 .ٜٗادل جو الوسيفطص رلمري اللعو ال ايفو األلءألأل ةص دار الدعوة.
ٓ٘ .م فإإو الس إإئن ًااث إإألرص أمحإإد ا إإن احلس إإن اإإن عل إ ا إإن موس إإى اخل اس إألين أا إإو اك إ البيفصء إ ص (ت ٗ٘ٛ :أل إإ) مءيف إ
عبإإدادل ط أم إإل تل ج إ ص جألم إإو الدراس إألت اإلسإإالميفو األاس إ ألى -دار ت يفبإإوص دمش إ ص اإإاًت دار الوف إإألق الءإإألأل ةص
الطب و ااًىل ٕٔٗٔ :ألإ  ٜٜٔٔ -و.
ٔ٘ .مع إإف اة إإألج إىل م ف إإو م إألين ألف إإألظ ادلئص إإألج :مش إإس ال إإد نص زلم إإد ا إإن أمح إإد اخلطيف إ الشإ إ ايفف الش إإألف (ادل إإوىف:
ٜٚٚألإ)ص دار الك ال لميفوص الطب و :ااًىلص ٘ٔٗٔألإ ٜٜٔٗ -و.
ٕ٘ .ادلعإإف الاإإن تدامإإو :أاإإو زلمإإد موف إ الإإد ن عبإإد اهلل اإإن أمحإإد اإإن زلمإإد اإإن تدامإإو ا مإإألعيفل ادلءدس إ د الدمشإإء
احلئبل صالشصا األان تدامو ادلءدس (ادل وىفٕٙٓ:ألإ)صمك بو الءألأل ةص-ادًى طب و-ص ألر خ الئش ٖٔٛٛ:ألإٜٔٙٛ -و
ٖ٘ .مواألإ ا ليفإإلص لشإ ح سل ص إ اخلليفإإلص مشإإس الإإد ن أاإإو عبإإد اهلل زلمإإد اإإن زلمإإد الط إ ا السإ ادلع إ يب(تٜ٘ٗ :ألإإ)ص
مءيف زا أل عماا تص دار عألمل الك ص ٖٕٗٔي ٖٕٓٓو.
ٗ٘ .ادلوسإوعو الفءصيفإإو الكو يفإإو -إعإداد ئإإو مإإن ًزارة ااًتإألل ًالشإإاًى اإلسإإالميفو الكو يفإوص الطب إإو الثألايفإإؤٗٓٗ :ألإإص
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مطألاري دار الصفوة مص .
٘٘ .ادلوطإ  :مأللإإو اإإن أاإإس اإإن مأللإإو اإإن عإإألم ااصإإبح ادلإإدين (ادل إإوىفٜٔٚ :ألإإ)ص اةء إ  :زلمإإد مصإإطفى ااعظم إ ص
الئألش إ  :ماسسإإو زا إإد اإإن سإإلطألى آه هنيفإإألى لألعمإإأله اخلا إإو ًاإلاسإإألايفو  -أاإإو إإيب – اإلم إألراتص الطب إإو :ااًىلص
ٕ٘ٗٔ ألإ  ٕٓٓٗ -و
 .٘ٙهنأل إو اة إإألج اىل شإ ح ادلئصإإألجص مشإس الإإد ن زلمإد اإإن أيب ال بإألس أمحإإد اإن محإإاة شإصألب الإإد ن ال ملإ ص (تٔٓٓٗ :
ألإ) طب و ٗٓٗٔ ألإ  ٜٔٛٗ -و.
 .٘ٚهنأل و ادلطل ع درا و ادلإ أل ص ع الفءإه الشإألف ص عبإدادللو اإن عبإداهلل اإن وسإف اإن زلمإد ا إو فص ادللءإ ا مإألو
احل ملص (ت ٗٚٛ :ألإ) مءيف عبدال ظيفو زلمود ال ه ص دار ادلئصألج الطب و ااًىل ٕٔٗٛ :ألإ  ٕٓٓٚ -و.
ًاس فدت من ادلواتري اإللكرتًايفو اي يفو:
 -مئ دٌ اازأل لhttp://www.azahera.net/showthread.php?t=2443 :ص ر خ ادل اج وٕٓٔ٘/ٕ/ٕٖ :و.

 موت إإري ا ا إ إ ة اإ إ http://www.aljazeera.net :ص عئإ إواى احللء إإو ( إإا ادلس إإلمل ع ا م إإري اإلس إإالم )ص إ إ ر خ ادل اج إإو:ٖٕٕٓٔ٘/ٕ/و.
 موتري مفك ة اإلسالوhttp://islammemo.cc/akhbar/American/2008/05/22/64316.html :ر خ ادل اج وٕٓٔ٘/ٕ/ٕٖ :و.
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العوامل املؤثرة يف االستقرار السياسي يف الدول متعددة القوميات
دراسة مقارنة بني جتربيت (سويسرا والعراق)
م.م .الناصر دريد

م.م .طارق كاكه رِةش

كلية القانون و السياسة /جامعة السليمانية

كلية القانون و السياسة /جامعة التنمية البشرية

المقدمة
تنقسسساألمم سساألماليةماىلسسوألم ألمهسساألمأل اسسدألمم سساألماليةماىلسسوألقممألماالىلاسسوألماقا ىلسسوألمااموسسيتأل ملسسدألم دمهىلسسدأل ماا سسدمألم سسيتأل
م كس سىلوأل ها سسدأل وىلس ألأل س ق ألممأل سةمصألماقا ىلسسوألم ة قلسسوألالألياتقسسوأل موسسيتأل أل قسسالأل سسةألماسسسهدألما لة سسوألماقا ىلسسوأليسسمأل س أل
ممألةمصألم ة قلو)أل مم األماليةماىلسوألقممألما نسارألماقسا ثأل ملسدألرا سسةمأل ماقسةمصأل لنسيمأل يقوىلكسدأل ة رسىلد....ألمحبثأل سد طأل ملنسدأل
نسسدأللةمرسسوألألام سسدأل دمهسسوأل رسسقاألمالسسيةماىلدمألقممألما قسسيلألماقسسا ثأل الألتقسسوألماسساأل كسساعألما قسسىلاألمالسسيةم أل سسد األ لمة سسدأل ىلهسسدأل
ألقىألاردثأل ا ثأل ت)ثأل ةهاألمعألمحلي ألثدةألالملةأل سةأل سةتألوساطألمو سدطأل ىلسدظأل سدمألا ألا سداىلاأل يةماىلسوألالألماقسةمصألألقسىأل
اردثألطسد لثأل قسىلاألماارس أل مبنساإلثألمم قسىلاألماسسع)ألا ألألقسىألارسدثأل نسدطقثأل قسىلاألماا سةت)ألم ألمعأل م ساألمحلسدطأل لسيألمعأل
ما قس سىلاألمالسسيةم ألمااوىلسسيألالألماق سةمصألوداىلسسدأل سساألقاسسوألماقسسد األألقسسىألارسسدثأل سسا ثأل سساأل ق سىلاأللاةلر س دعأل ألقسسىألماسسةهاأل سسةألمعأل
ماكساةلأل أل ق س عأل س مألم قسىلاألود سسدألاكسسدألمينسسدوألماقا ىلسسوألماكاةل سوألالألماقسةمصأل ألقسسىألماسسةهاأل سسةألاعأليقىلسسوألماقا ىلسسدمألالألماقسةمصأل
ىلاأل
سساألماق سسةإلأل ماال سسدعأل لقسسيأل اخلسساة مثأل...ألمحبأل أل نسسداامألا سسداىلاأل يةماىلسسوأليدرسساأل ا ىلسسد األحلسسيألم ع)ثأل أل س مألم سةمةألم ق س أل
لاةلر دعألمه ىلووأل ةمةأللر اةأل يةم ألألدظ.أليدألجدوألم ةمةأليد قىلاألالألمهلس ألمايرس اةألم رس ألاقن سدظألمالسيةم ألالألماقسةمصثأل
ل عألماليةماىلوألجسدومألتقاىلسوأل سةمةألماارساألماكساةللألمبي سيأليقسيأل2003ألالملسةأل سةأللا سدألرىلسدةمألمسمألأل ساظألماي اسوألماقةم ىلسوأل
مألدلتأليند هدأليقيأل .2003أل
أل
ألتكسسدلألألق سساألل اسسوألأل ق سسيلتألماقا ىلسسدمأل سسةأل ش سسدلدأل ات سسدمألمألار س هدألالألتدةمهسسدأل ل سسدلمألمعأل سسيل دأليد ىل سسدةأل
م مهقسسسدظثألاكسسةألماسسي طأل قسسيلتألماقا ىلسسدمألتكسساعألألةرسسوأليشسسكدألال س ألاي ىلسسدةألم ألالألوداسسوألألقىلهسسدألألسسةألماي قةمطىلسسوثأل و س أل
مأل ند هسسدألاق اسسياألمالسسيةم ألاسسةأل كسساعألألدت س دألةسسدأل سسةألما ل سستألالألوداسسوألرقسساأل ةي هسسدأل سسةألمر س أل امألسسيأل مدةرسسدمألمان سسدظأل
ماي قةمطثأل اندألالأل د وألماليةماىل مألماسا ىل ىلوأل ماىلاهسي ىلوألرساأللاىلسدألألقسىألقاسو.أل داي قةمطىلسوألتقسعتألماشسقاةأليدم سدعأل تاقسيأل
شدألةألماقققألما دةمىلوأل ةألمر امقألمم اىألألقىألممرقاأل ممهقاىلوألألقىألمململة وثأل هبس ألمارة قسوألت مسامأل ق ساألا سدأل ألسوأل

لىلايىلوألريألممهل دطأل هاألألةألل اسوأللنسيمألةهساألم ساألل قىلسوأل يثسوأليدالةمهسسىلوأللسدمهامأللم سدأل شسقة عأليسدماشأل ماققسقأل سةأل
تسق ألممهقاىلوألم يثوأليد جنقىلع وألالألل ا هاثألل دألامههأليداةهاأل ةألمعألم شدلدأل دألتماتأل د وألالأليقوىلكدأليمألماامااعأل أل
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أل
ماليمهيةتألم ألاعأل جالأل رد دألما قااأل ما ن ىلاألماي قةمطىلوأل ثأل سدألوسدطألل عألتشس ثأل تل ستأليقوىلكسدأل ساأل سدألم قسيمألماىلسهأل
ماقي وأليمألما شىلوأل ماسقا دضألالألل اوألتشىلكارقا يلىلدألمااألمتا تألم عألجعومأل ةألما دة خ .أل
ه سسةأل ملن سسدأل س س مألمه سسارألم ش سسدلدأل ماق سسد دمألما سساأل مجه سستأل و سسيتألمم سسوألماسا س سسة وألي هي سسيألم مهقس سسدظأل ما شس س ثأل
ما ل تثأل لىلاأل مجهتأل

ألمم وألتقوألما ي دمأل تغقاتألألقىلهدثأل دألتماتأل د وأل عل ةتأل أل اي أل ندضأل دأل س ةألماققسقأل

مماشأل ةألم س قادألألقىأل وي دأل لىلد د .أل
ألتق سسةألمهساموثألما شسسديهأليسسمألما سسة مأل ألا سساطألما وسةتم)ألالألرا سسةمأل ماقسةمصألألقسسىألما نسسارألماقسسا ثأل سس ثأليسسدأل
مص)أل
قسسداألمااقسسيمعأل سسةألألقسسي ألم ر س يشألمارسسد لثأل يسسمألما تس س دمهتأل ماكدثااىلسسوألالألرا س سةمأل يسسمألماش سىلقوأل ماسسسنوألالألماق سة أل
ل دأل قاألمااقيمعألالألمتاعأل ندطقأللدمهتألم أل دألتماتأليس ةتألاق سةمألدمأل محلسة إلألم قىل ىلسوأل ا ةيسدألماغةيىلسوألالألمان ساألمم طأل سةأل
ماقسسةعألماقشسسة ةأل ماشسسةصألمم رس ألالألمان سساألماملسسداأل سسةألمهلس ألماقسسةعأل وس أل ا نسسدأل س م)ثألل سسدألاعألمااقسسي ةأل ق س معأل سسةألمااقسسيمعأل
ماغنىلسسوأل را س سةمألينشسسددألاينسسدو أل ماق سةمصأل) سامةل ألماراىلقىلسسو)ثأل ك س مألالىألتقسسيلألا جسسهألماشسساهأل س ألم أل جسسالألألام سسدأل شسسالوأل
اير س قةمةألا ألمايمر س قةمةألالأل ةيسسوألمااقسسي ةأل هسسةألاعألألام سسدألمايمر س قةمةألالألما وةيسسوألماليةماىلسسوألماقةم ىلسسوأل سسثألمهلس سهدألألام سسدأل
اير قةمةألالألرا سةمأليقيألألكسهدأل

ألماقام دأل ث :أل

-

م ق وألم شالوألالألمااقدوألالألل اوأل مويت .أل

-

ممةملتألم شالوأليمألماقا ىلدمألاقاقدوأل قدألةهاأللدألما ة ش.

-

م وامظألم ادلطأليمألماقا ىلدمألالألماي اوألماامويتألم اتىلد دأل ةهاد د.
أل

رنقاظألالأل مألماا

أليارساأل ةرسىلوألاردرسىلوأل سثألمعألمانقسددألماسمليسألماسسديقوألرس كاعأل)ملديسوألألام سدألمرس قةمةألملأل

يةماىلوأل قيلتألماقا ىلدمأل معألهىلدإلأل

ألمانقددألرىلكاعأل)ملديسوأل اممهساأل رس قةمةأل س ألماسن األ رسن د طألمثاسدمأل س ألمالةرسىلوأل

ةألريطألم قدةمهوأليمأل ةياألرا سةمأل ماقةمص .أل
ت

سساةأل ش سسكقوألماا س س ألم ردر س سىلوألالأل س سىلوألمر س س قةمةألما سسن األماليةماىل سسوأل ق سسيلتألماقا ىل سسدمأل لىللىل سسوأل قىل سسقأل س س مأل

م ر قةمةثأل ألمردطألمعأل ندضألمه د دألرىلدرىلدأل ه سدألتقسيلمألمخلسكداهأل م ي اااجىلدتسهأل أل نشسيألم رس قةمةأللهسيشألا سىأل اوسيأل
ت

اةألوااهألمجىلاألم مه وألالألماقد  .أل
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سسيألاألمأل سسدلألم سسنهرألما سسدةمثألالألم رقس ألماملسسداأل سسةألم ا س ألمم طأل سسنهرألما قىلسسدألماسىلدرسسثألالألم رقاسسمألمم اسسمأل
ةألم ا ملمألمم طأل ماملداأل ىل سدألمرس ةيظأل سع رأل سةألم سنهرألما سدةمثأل ما قىلسدألماسىلدرسثألالألم رقس ألماملسداأل سةألم ا س ألماملسداأل
ي اوألمهكاعأل يألمل قندأل مألماا

 .أل

أل
أل

ألالمبحث األول :التجربتين الفدراليتين في العراق وسويسرا

المطلب األول :التجربة الفدرالية في العراق
ق سسالألت سسدة خألماي ا سسوألماقةم ىل سسوألمحلي مل سسوألم أل ىل سسدظألمان سسدظألم قك سسثألأل سسدظأل1921ألما س لألارس سسهألما ر سدمهىلاعألالألماق سةمصأل ث سسةأل
مرسسرةميدمألثسساةتألماقشسسة ةأل محلةلسسوألماكاةل سسوأليقىلسسدلتألماش سىلخألل سسالألمحللىلسسيألالألجسسدطألماق سةمصثأل ماسساألاألين ىلو هسسدألت سسا رألم قسسوأل
ىل سدألم ةقسسارألألسسةألألسسةجألرسساة دأل قكسسدألألقسسىألماق سةمصأليقسسيألاعألو سسدألألقسسىألت ىلسسيألماشسسق ألماقةم سسثثأل ماسساألمرسسرةألألقسسىألمثة سسدأل
ا ا ىلسساألم تلد ىلسسوألم قة سسوألماسساألت س ةأل سسد ألما ر سدمهىلم .)1أل سسيأل سسةمألماي اسسوألماقةم ىلسسوألي سسة شألتسسقاوألج سةموألمانش س تألمال ىلسسوأل
مبي سسيتأل ماقسساىألماي اىلسسوأل م قىل ىلسسوألماردلسسوألاقس سىلرةتألألقسسىأل امةل سسدأل مةىل نسسوألألقسسىألرىلدرسسد دألمايمرقىلسسوأل ممدةجىلسسو )2ثأل ممه هسسىأل
قاسسوألم ألما س سقىلاأليداس سىلرةتألما ردمهىلسسوثأل سسيألرسسدأليألألقسسىألقاسسوألني األسسوأل سسةألماسىلدر سىلمأل ما سساددألما س ةأللسدمهامأل سسة عألرسسة ةتأل
مةتاسسددألماق سةمصألي ردمهىلسسدألولد سسدألألقسسىأل سسدحلهاأل

سسد ألماقسةمصألل سسدألمأل قسسي مثأل خلسسوقامأل ىل ن هسسدألألقسسىألم

سسدل أل رىلدر س هثأل

األني األوأل ةألماسدروأل ما اددألم ثة ةأليد ني إلألماسد ثألما رداأليارثأللسال ألماس لأللسدعأل ملسدألم سد ألما ردمهىلسوألالأل
ماقةمصثأل ةألتأل دوأل مألما ىلدةألم األألايم اهأل مهاةلألرقىليأل تد ألج أل مهدجثألخلالتأل ها ا  .)3أل
الألماقسسد أل1932ألمهسسدطألماق سةمصألمر س قياهأل سسةألرسسيطأللرااسسهألأل سساوألمم سساأليقسسيألم تلسسدصأل سساألما رسدمهىلمألألسسدظأل1930أل
ثألم تلد ىلوألماساألرس نتألم سد ألما ردمهىلسوأل رسة رألماقسةمصأل سةألم مه سيمإلأل مرس قياهثألاكسةألما غىلساألماس لألطسةاألألقسىألماقسةمصأل
يقيأللرااهأل ن وألأل اوألمم ساأللسدعألخلسكقىلدأليسسا أل ىلسالألم قد سيتأليسمألية ردمهىلسدأل ماقسةمصثأل يقسيأل سدتألم قسوأل ىل سدأل تن سىل أل
اسسي ألم قسسوألهسسدتلألرقلسسدألاسسهثألخلسسهيمأل سساتألوك سسهألمرسسرةميدمأل تغ ساممأل قسسيلتألالألماسسايلألممه هسستألم أل ىلسسدظألم طألممهق سسيإلأل
ألسسسكةلألالألتسسدة خألماقسةمصأل م نرقسسوألألسسدظأل1936أل سسدألألسسيظألماةرسسدأل د سسدأل سسةألماشسسق ألوس ألرسسقادألمان سسدظألم قكسسثأليسدمهقيإلأل
ارسسةألالأل1958أل تاماسستألم مهقييسسدمألوس ألنيسسثوألمه سسدظألتسسيمظألوسسسمألألسسدظأل1979ثأللرسسدألماق سةمصألريةسسدألمهلقسسدأل ق سسدأل سسةأل

)1ألألأل تشدةاعألتة ثأل تل دمأل ةألتدة خألماقةم ثألم قدتة)ثألتةمجوألت نوألجديةألملة ثألمايمةألماقةيىلوألاقققاظثأليا مثأل2006ثألح.92
)2ألألايمجملىليأللد دألما كة األ م ن األالألتدة خألماقةمصألم قدتة)ثأليغيملثأل2000ثألحأل.41
)3ألالألماام سساأل أل ش س ألرىلدرسسثألالألماقهسسيألم قكسسثألألسسةألم سسدعأليعألد سسوألية ردمهىلسسدألم ألمهسسدلةمأل)سسدأل سىلهاألا ا سسوألما س ةأللسدمهامأل اتسسلاعأليسسة ملألم سسد أل
مااطعأل ملدأل درمألمةدجثأل ةخلىليلألألد ألماكىلياأل ها اثأل...ألمحبأل
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محلسة إلألمايمرقىلسوأل ممدةجىلسوألم سي ةتألممه هستألارسامأليسسقادألمان سسدظأل موس يطألماقسةمصأل سةأل اسدألماا سدمألم سيتألم ة كىلسوألألسسدظأل
2003ألألقىأل يألم ة كىلم  )1أل
يقىلتألم نرقوألماقسكة وألتقق ألماي ةألماة ىلسثألالألتشكىلدأل تكا ةألماي اسوألماقةم ىلسوألوس ألماقسدظأل2003أل تشسكىلدألا طأل
وكا سسوألألةم ىلسسوأل ن ةاسسوألألسسدظأل2005أليقسسيألل ديسسوألماير س اةألألقسسىألمعأل كسساعألخلسسكدألماي اسسوألماقةم ىلسسوألل اسسوألية دمهىلسسوأل يةماىلسسوألطاقسسدأل
اير اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل .2005أل
األألم كدطأل ه وألألل ديوأل سالتألماير اةألماقةم ثأل)اج أل دمهاعأل لمةتألماي اسوألم ألمب قىلسوألمااطنىلسوألم ن ةاسوثأل قألاخلسدةمأل
مالقس س سسةتأل ا)أل س س سسةألم س س سسدلتأل )61أل س س سسةألماق س س سدمهاعألم ألمعألألق س س سسىألمب قىلس س سسوألمااطنىل س س سسوألل دي س س سسوألماير س س س اةألما س س سسيم األالأل األ س س سسيألا س س سسد أل
)2 2005/8/15يندومألألقسىألقاسوألخلسكقتألمب قىلسوألمااطنىلسوألبنسوأل سةأل )55ألأل سامألا سىلدهوأل سسالتألمايرس اةأل رسد وأل )15أل
أل سامألاتسىليأل ألسسيلمأل سسةألممأل سسدوألم ر شسسدة مأل سسةألماقسساىألألم قدطقسسوألايمه ةديسسدمألامهس مضأل سساألماسسنموألماقسسةإلأل  )3يقسسيألل ديسسوأل
ماير س اةألاألألةرسسهأل سسةألرسسيطألمر س ل دوألخلسسقوألألسسدظألألقسسىألماشسسق أل مهسسدطألململة سسوألمت ساممألماق سةم ىلمأل ق س أل س مألماير س اةألا طأل
لر اةألألةم ثألية داأل ىليةم أليقيأل جةموألما قي يمألألقىأليقضأل امل  .أل
واقع الفيدرالية في الدستور العراقي لعام 5002
ن ألمرقددألمان دظألماسيل دتاةلألالألماقسةمصألألسدظأل2003ثألقاسوألمان سدظألماس لألمأل سيأللملسامألألقسىأل ةلع سوألماي اسوألما سدة وأل
الألتسسيألىلاألمه سسدظألوك سسهثألمتسسا ألماالىلسسعألألقسسىألمر ىلسسدةألمه سسدظألرىلدرسسثأل قغسسثأل د ىلسسدألماالىلسسعألألقسسىألألسسالتألمايل دتاة سسوألحلكسساألماسسايلأل
سسا ةألم ط نسسدعألاقشسسق ألماقةم سسثأل سسسدألي ألالأليقسساةتألثقد سسوألرىلدرسىلوألتقسساظألألقسسىألم شسسدةلوألماسىلدرسىلوأليد أل سسدلألألقسسىألماارسسد دأل
ماي قةمطىلوألل رسدثأل ر ىلسدةألماراقسوألمحلدل سوثأل اقسدألتراىلسقألمه سدظأل سيةم ألل قةمطسثأل شسكدألرس دمهوألملىلسيتثأل س للألم أل د سوأل
ني سساألوسسةأل سساأليداقيماسسوثأل س مأل سسدألالسسي أل مرسسقثألماير س اةألماقةم سسثألاقسسدظأل2005ألالأل د سسوألل ادج سسهألماسساألمه سستألألقسسىألمعأل
خلق ألماقةمصألما لألاطألألقىألألمهلسهأليكدأل كامهدتهأل اطىلد هألمعأل قةةأل ة هأل مر ىلدة ألم دلألينلسسهثأل معأل س قلألاغسي ألي سسه)أل

معأل م ا سعمظألهب س مألماير س اةأل لسسلألاقق سةمصألم سسدل ألمحلسسةألخلسسقادأل اةرسسدأل ر سىلدلتأل .)4أل اكسسةأل ىلسسدظأل جنسسديألماليةماىلسسوأل رق س ألت سام ةأل
خلةطمألاردرىلم :أل
 -1أل جالألا سداىلاألا أل سدمألألسيتألز سدتألألسةألها سدأل سةألمم سداىلاأليداقسدلممأل ما قداىلسيأل ماملسة ممأل ماقغسدمثأل ساأل جسالأل امرساأل
شالوأل ودجدمألاردرىلوألاكدأل قىلاأل ألت ققأل أليدمأليعألألةأللىلدعأل اوي  .)5أل

( )1ماىلقدتةأليقالثألراددألمبىلشألالألماسىلدروأل مجمل األماقةيبثألتةمجوألييةألماة دألثثألم ك اوألماملقد ىلوثأليا مثأل1992ثألح .243أل
لعأللاةلر دعألاقيةمردمألم رامتىلوىلوثماسقىل دمهىلوثأل2004ثحأل.209
( )2ة يألارسةلأل م س اوألماكةل وأليقيأل دمهاعأل لمةتألماي اوألماقةم ىلو)ثأل ة أل
( )3اة دعأللسةألألقثأل ماير اةألمالىليةم )ثأل ةلعأللاةلر دعألاقيةمردمألم رامتىلوىلوثألماسقىل دمهىلوثأل2009ثألحأل.39
( )4ل ادجوثأللر اةألمجهاة وألماقةمصأل.2005
( )5م األجادةألماسدأليلأل مارة قألم ألماليةماىلو)ألنيقوألا ةمصألألةم ىلوثألماقيلأل2ثألمهىلسدعثأل2005ثألحأل.45
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 -2ألمعأل األتقدراألماسقردمأليمألمةىل دمألمحلكا ىلسوأل ماقا ىلسوألمرس ندلمألم ألرسقروأل دمهامهىلسوألم أللرس اة وأل سس ققوثألمعألماي اسوأل
ماليةماىلوألتس اج ألتات األماسقردمأليمألماسقروألم دل وأل مم داىلا .أل
كيفية توزيع االختصاصات في دستور جمهورية العراق لسنة 5002
معألخل سسكدألماي ا سسوألماقةم ىل سسوألاأل ي سسي ألالألم سسدلتألمم أل سةألمايرس س اةألا أل سسثألمجهاة سسوألماق سةمصألل ا سسوألم دل سسوأل مو سسيتأل

س ققوثألقممألرىلدلتأللد قوثألمه دظألمحلكاأل ىلهدألمجهاةلألمهىلديبأل ية دا)ألل قةمطثثأل مألماير اةألرد ةألااويتألماقةمص  .)1أل
لثأل ألم دلتألاألما رةصألم ألتىلغوأللىللىلوألمدةروألمحلكساأل مهاألىلسوألمحلكساأل لس اوألم خلسدةتألم ألمعألمه سدظألمحلكساألية سداأل
ل قةمطس سسثثأل ناغس سسثألم خلس سسدةتألم ألمعألماي قةمطىلس سسوألةهس سساألم س سسدألمتس سسا تأل رقاس سسدأل لقس سسدألألقىلس سسهأليس سسمألمجىلس سساألما ىلس سسدةممأل ممو س سعمإلأل

ماسىلدرسىلو )2ثألم ألمعألم نسدلمتأليداي قةمطىلسسوألخلسثوأل ما راىلسقألخلسسثوألارسةأل داي قةمطىلسسوأل أل كسةألتةرسىلةهدألم أل سسةألرسيطألم دةرسسوأل
ر ساموألرىلدر سىلدألا ألألق سسىأل س س اىألمجمل سساألم سسياثألاك سسةألم و سعمإلألم اج سسالتألألق سسىألماس سسدووألماقةم ىل سسوأل ألتك سسةألل قةمطىل سسوأل ألالأل
اردرهدألم ي اااجثأل ألالألمدةرد دألمدألجيقدألجنديألماي قةمطىلوألطة قدألطا يأل ألةمأل تك نلهألما قايدمألالألماقةمص .أل
الألمهل س ألم سسدلتألاأل ي سسيألمه سسدظألمحلكسساأل مان سسدظألماسىلدرسسثأل ىلهسسدثألمقأل كسساعألمان سسدظألم سسدللألماقةم سسثأل سسةألألدت س وأل
ا سسداىلاأل لد سسدمأل ةلع سسوأل ل س اوأل لمةممأللقىلسسوثأل سسيألا سسةألماير س اةأليسسط قىلاأللاةلر س دعأل رسسقردتهألماقد سسوأللسسط قىلاألم سسدللثأل
لس اوألا سةأليطمهشسسدوألا سداىلاألجي سيتأل قسسدألموكسدظأل سدمهاعأل سسسنهألنيقس ألمانسامإلألةس مألماغسةخأليدمهقاىلسوألمااسسىلروألمأل سدوألنيقس أل
مانامإلألمحلدرة ة  .)3أل
سسةألوسسقأللسسدأل ق سىلاأل رسساأللر س اةألرسسدحأليسسهثأل سسن األماسسسقردمألما شسسة قىلوأل ما نلىل سسوأل ماق سسد ىلوأل ىلسسهثأل سسقألا ق سىلاأل
مدةرسوألمر دتسسدتهألل سسدأل سسثأل يةجسسوألالألم ساملألمايرس اة وأل سدألألسسيمألم ر دتسسدمألمحل سسة وألاق كا سسوألم دل سسوأل ماسساألجسسدومأل
الألم سسدلتأل110أل س سسةألماير س س اةألم س سسدللثأل لس سسدألقا سسوألالأل طس سسدةأل س س سىليألألقا سسوألماير س س اةألم س سسدللألألق سسىأللرس سسدتاأل س ساممهمأل
مم داىلا  .)4أل
لس اوأل نداسسوأليقسسضألم ساملألقممألم ر سسدحألم شسساضأليسمألمحلكا سسوألم دل سسوأل وكا سسوألمم داىلسسا )5ثأل )سسدألمعأل ىلعممهىلسسوأل
ماقسةمصأل انىلسوأليدايةجسسوألمم ألألقسىألت سي ةألمانل س أل سي لأل)%95ثألاس اوألتنسد طألماير س اةأللىللىلسوألما قد سدأل ساألتقسوألماملسة تألالأل
املألردتوألةهاأل جالأليقضألماغ اخأل ىلهد )6ثأل أل

)1ألألألم دلتألمم أل ةألماير اةألماقةم ثألاسنوأل.2005
)2ألألراماي ةألوسىل ثأل س قادألماقةمصثم و يطثألم قد وثما ة ةأل ماي قةمطىلو)ث ةلعأللةمردمألمااويتألماقةيىلوثيا مث2004ثحأل.209
)3ألأل ن ةألم ألم املأل116ثأل117ثأل118ثأل169ثأل170أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةم ثألاسنوأل.2005
)4ألألمالقةتأل )1أل ةألم دلتأل )121أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)5ألألم دلتأل )114أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)6ألألألم دلتأل )111ثأل )112أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
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ملس سسدألقاس سسوأل س س سىليألما ن س سىلاألماير س س اةلألا ات س سساألم ر دتس سسدمأل س سسةألرس سسيطألم ر دتس سسدمألمحل س سسة وأل م ش س سسالوأل
م اقىلو  .)1أل
واختصاصات الحكومة االتحادية هي:
 -1ألةراألماسىلدروألممدةجىلوأل ما ملىلدألماي اقا درثأل ما لد خأليش عألم قد يمم .أل
 -2أل راألرىلدروألمم ةألمااطعثألممهشدوألماقاممألم سق وأل لمة د .أل
 -3ألةراألماسىلدروألم داىلوألماك ةلىلوألثأل تيمةألماق قوثأل تن ىلاألماسىلدروألما ودة و .أل
 -4ألتن ىلاألا اةألم قد ىل أل م كد ىلدأل مم تمع .أل
-5
-6
-7
-8

ألتن ىلاألم اةألمبنسىلوأل ما ون  .أل
ألتن ىلاألرىلدروألمااللممألمااملىلو .أل
أل راأل شة رألم امتمهوألماقد وأل م ر مل دة و .أل
ألألرىل ألماسىلدردمألم قققوأل) دلةألم ىلد أل ةألردةرألماقةمص .أل

 -9ألم و دوأل ما قيملألماقدظألاقسكدع .أل
ىل سسدأل ققسسقأليدمهشسسدوألماق ساممألم سسسق وأل ساممألمم سسةألما سسيمرقثأل ممجهسسعتألمم نىلسسوثألت كسساعأل س ألماق ساممأل سسةألمجىلسساأل
كامهسسدمألماشسسق ألماقةم سسثأليسسي عألمر س ملندوألطد لسسوألا أل كسساعأل سسةألماشسسق ألماقةم سسثألل سسدألجسسدوألالألماير س اةأل ألقسسىألارسسدثأل د سسوأل
ما سامتعألماقة سسثأل مارسسد لثألالألتش سكىليمألماق ساممألم سسسق وأل مم سسةألماسسيمرقثثألو س ألتقسساظألتقسسوألماق ساممألي سساةتأل هنىلسسوألي س لموأل
هد ه سسدألياجسسهألجىل سسيأل وسسسة .)2أل ر سسد وألم ألقا سسوألأل س مألرسسقردمألمألم سسداىلاألي سسطلمةتألخل س دألممدت سوأل ت سساأليدا سسيوىلدمأل
ا شكىلدأل اممألوةثألمم قىلاأل مم ةألمايمرقثثأل مااأل ألت قدةخأل األ ادللألماير اة  .)3أل
السلطة التشريعية

ت كساعألماسسقروألما شسة قىلوألم دل سوأل سةألنيقس ألمانسامإلأل نيقس ألم سدل )4ثألزسدةثألماسسقروألما شسة قىلوألتسيوىلد دأل قسسدأل
اسياألمال سدأليسمألماسسسقردمأل وسس ألطاىلقسوألمان سدظألماسىلدرسسثألالألماقسةمصثأل سيألارس ألمايرس اةألماقةم سثألين سدظألمجملقسسمأليسسسا ألأل
لامههألمه د دأل يةماىلدألملأل جالألنيق ألمانسامإلأل نيقس ألم سدلثأل اكسةأل أل س األممهشسدوألنيقس ألم سدل )5ثأل ماس لأللسدعأل لساخألمعأل
األمملقمألألةألم داىلاأل محملد سدمألهساألم ن سوأليسد قىلاأليقسدمهاعأل سسنهألنيقس ألمانسامإلألي هقاىلسوألثقملسثألمأل سد هأل اسىل أليدمه ةسدإلأل
ادخلسسةأل سسةأل اسسدألماشسسق ثأل سساألقاسسوألت جسسدألتش سكىلدألنيق س ألم سسدلألم ألمخلسسقدةألارسسةأل قاسسوألاقسسيظألتش سكىلدألم سسداىلاأليقسسيألالأل
ماقةمصأل مألرةصألاقير اةألماقةم ث)ثأليد رد وألم ألأليظألتملاىلتأل ي يألألي هأل)وق ألمانامإلألالألماير اةثألل اسياألما ملىلسدأل
)1ألألم دلتأل )115أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)2ألألم دلتأل )9أل–ألا أل-ألا-أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)3ألألم دلتأل -)121ألرد سدأل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)4ألألألم دلتأل )48أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)5ألألم دلتأل )65أل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
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م سس سسد لألا س سداىلاألالألمجملق س س أل ز قس سسهأليس سسد ةلعألماق س سدمهااأل ماير س س اةلألجملق س س ألمان س سامإلثأل جقس سسدألماير س س اةألمجىلس سساألما س سسيوىلدمأل
م ر دتسسدمألجملق س ألمان سامإلأل س مأل ق س أل سساةأل سسةأل اسسدألم شسسةرألماقةم سسثأل سسد ألمجملق س ألم سسدلل )1ثألمم سسةألما س لأل شسسكدأل
مريطأليدا امتعألالألما يوىلدمأل م ر دتدمأليمألماسقروألم دل وأل ألرقروألمم قىلاألالألماي اوألماقةم ىلو .أل
ا سسدأليدانسسساوألا كسسا ةألماسسسقروألما نلىل سسوثأل ققسسيألجسسدوألالألماير س اةألم سسدألت كسساعأل سسةألة سىل ألمب هاة سسوثأل نيق س ألماسساتةموثأل
زدةثألتيوىلد دأل قدألاقير اةأل ماقدمهاع  .)2أل
ملسسدألة سىل ألمب هة سسوألر سىلدلتألماي اسسوأل ق سسدألمجسسدألمحللسسدذألألقسسىألر سىلدلتألماي اسسوأل مر س قيطألماق سةمصأل وسسيتأل رسسي وأل
اةمر سىلهأل قسسدألموكسسدظألماير س اةثأل كسساعألنيق س ألماة درسسوأل سسةألماسسة ىل أل مهسسد امألاسسهثأل ن ةاسساعأل سسةأل اسسدألنيق س ألمان سامإلألي هقاىلسسوأل

ماملقمل سسمثأل وس س س ألماق س سام األمال سسد عتألالألم مه ةدي سسدمثأل م ألمةر سسدوألمو سسيألم كامه سسدمألالألمجمل سساألماقةم سسثألم سسدأل مل سسدألرة سسدألار سسةأل
اقيرس اة)ثأل سسةألا سساألم ر دتسسدمألماسساأل دةرسسهدألنيقس ألماة درسسوأل سساألوسسقألم ألسامخألألقسسىألماقساممهمأل ماقسةمةممألما سسدلةتألألسسةأل
نيقس ألمانسامإلثأل الألوداسسوألرسسةألماقساممهمأل ماقسةمةممأل سسةأل اسسدألنيقس ألمانسامإلثأل دمهسسهأل س األمةرسسدةدألم ألنيقس ألماة درسسوأل رسسيطأل سسيتأل
ألشسسةتألا سسدظأل اج س ألم سسدل وألألقىلهسسدثأل الألوداسسوألألسسيظألم سسدل وألرسسيطأل س ألم سيتأل قسسدلألم ألنيق س ألمانسامإلألاقن سسةأل ىلسسهأل ألةرسسهأل
ألقىألما ا تأل مةتألارةىأل مةرداهألم ألنيق ألماة دروثأل الألوداوألأليظألأل دل وألنيق ألماة درسوألألقىلسهأل قسدلأل سةتألثدمهىلسوألم ألنيقس أل
مانامإلثأل الأل ألم ةتأل ةألوسقألنيقس ألمانسامإلألزة سة أليدا سا تألألقىلسهأليمليثسوألا سدثألألسيلألاأل سدو أل ق س ألمحل ساطألألقسىأل س مأل
ماقيلأل ةألممتاممألتقادألالأل دألما ةشألماسىلدرثألماقسد اثألاس مأل كسةألماقساطأليس عألنيقس ألماة درسوأليط كدمهسهألتقرىلسدألماقسدمهاعألا أل

ماق سةمةألمقمألةاىألممهسسهألا سىل أل سسةألتسسد ألماشسسق ألماقةم سسث )3ثأل ل س اوأل نداسسوألتسسيوىلدمألارسسةىألجملق س ألماة درسسوأل دةرسسهدألماسسة ىل أل
مهاميه .أل
ا سدأليدانسسساوألجملقس ألماساتةموثأل ىلقسساظألة سىل ألمب هاة سسوألي كقىلساألماك قسسوألمانىلديىلسسوألمململسسةألألسيلمألالألنيقس ألمانسامإلألي شسكىلدأل
نيق ألمااتةموألرسيطألثيثسمأل ا سدأل سةألتس ة خألتكقىللسهثألتقساظأل س ألماك قسوألرسيطأل س ألمالساتأليطألسيملأل د سوأل سةألماساتةموأل م نهسدرأل

ماسساتمةل )4ثأل قسساظألة سىل ألماسساتةموأليارسساأل نهدجسسهألماسسيمرقثأل قسسدألاق اسسدل ألماسساأل قسسقألم شسسدةلوألالألمألسسدقألماقسةمةممأل م سس اىلدمأل
ممرس أل)اسسياألما ملىلسسدألماقسسدلطألاق كامهسسدمأل ما ام قسسدمألماسىلدرسىلوأل تارسىلاأللم سسةتألم خلسامضألالألماق قىلسسوألماسىلدر سىلوألاغسسةخألمخل سةمضأل
م داىلاألالألتكا ةألنيق ألمااتةموثأل األ يو سوألممهسهأل أل س األتشسكىلدألم سداىلاألالألماقسةمصأليدرس ملندوأل قسىلاأللاةلرس دعثأل أل ساأل جسالأل
ل اوأل يةماىلوأل أليلأللااأل ةألماقا ىلدمأل مم قىلدمألالأل
أل
أل

ألماي اوألمحلي ملوألما كا ة.أل أل

)1ألألاة دعأللسةألألقثثأل يةألراقألقلة ثألحأل.170
)2ألألألم دلتأل66ثأل ةأللر اةألمجهاة وألماقةمصألاسنوأل.2005
)3ألألم دلتأل73ثأل ةألماير اةألماقةم ثألاسنوأل.2005
)4ألألاة دعأللسةألألقثثأل يةألراقألقلة ثألحأل.220
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أل
المطلب الثاني :التجربة الفدرالية في سويسرا
تسس ىألماي اسسوألماسا سسسة وألة ىلسسدأليداكامهليةماىلسسوألماسا سسسة وأل ةهسساألم سسدألل اسسوأل يةماىلسسوأل اسىل أللامهليةماىلسسو)أل سسثألمجهاة سسوأل
ية دمهىل س س سسوأل يةماىل س س سسوألت ك س س ساعأل س س سسةألر س س س وأل ألش س س سسة ةألل س س سدمه اعألم أل ق س س سىلاأل س س سسيةم أل س س سساألي س س سساعأللقدت س س س وأل يةماىل س س سسوأل تس س س س ىألي س س سساعأل

مااامهير دم)(Bundesstadtثأل قند دألم ي نوألماليةماىلو )1ثأل تقاألرا سةمألالألهةإلأل رس ألا ةيسدأل سي دألم رداىلسدألجنايسدأل ةمهسسدأل
هةيدأل م دمهىلسدألجسد أل ل اساألمان سسدأل اىلنةشس د ةألخلسة دأل سثألتق س ألل اسوأل دة سوألالألم سدألاىلسستأل رقسوألألقسىألالأل سةأل اقس ألمهلساثأل
را سس سةمألو س سام ألمامل سسدعأل ي سسمألمهسس س وأل ق س س أل تق س س أل سسي ن دألت سساة خأل جنىل سساأل سسةألا سساأل سسي د )2ثأل ق سسالألت رس سىل ألماي ا سسوألأل
ماسا سة وألم ألألدظأل1291أل األتدة خألم و لدطألمااطعألالألرا سةمأللدألألدظأل مم طأل ةألاإل)أل تق ألرا سةمأل ةألم سيظألل طأل
ماقد ألالألألوىلدل دثأل قالألقاوألم ارارألم ألما رىل ألمحلي ألاي اوألرا سةمألالأل زةأل ىلنسدألماس لألمألقس ألوسة إلألمهسديقىلاعألالأل
1815ألو ألم دأل ألتن ساألا ساألم سيتألوس ألألسدظأل2002ألرا سدأل سةألمعأل س ثةألوىلدل سدألهبس مألم مه س دظ )3ثأل ساألقاسوأل قسيأل
اقاتألماي اوألماسا سة وألل ةمأل ه دألالألماسىلدروألماي اىلوأل رىل دألألقىألتقىليأللألاألأل قىلدمألينسدوألماسسيظألالألاجسعموألألي سيتأل سةأل
ماقسد أل سسيأللدمهستألةهسساألألسيظألممه دو سسدألم قسةألمم ةيبألاي سساألم سيتألل سسدألمعأل ساطةأل سسوألما سقىل ألمم سسةألماي اىلسوأل سسثألجسسعوأل
سسةأل نرقسسوألماش سىلنغةألSchengenأل نرقسسوألماغسسدوألج سامتممألماسسسلةأليسسمأل سامطعألم ةيسسد)ألةهسساألمعألرا س سةمألاىلسسستألأل سامأليد سسدلأل
مم ةيبأل أليد نرقوألم دل وألمم ةيىلو .)4أل أل
س س س سسالألرا س س س س سةمألألق س س س سسىألاةيس س س سساألاغ س س س سسدمأل ثقد س س س سسدمألة ىلس س س س سىلوألالأللمرقه س س س سسدأل س س س سسثألم دمهىلس س س سسوأل مالةمهس س س س سىلوأل م رداىل س س س سسوأل
ماة دمهشىلو)(Romanshأل ثألماقغوألمااأل كق هسدألرسكدعأللسدمه اعألهةم يامهسيعألGraubundenألالألجنساإلألخلسةصألرا سسةمأل سيألاأل
م ألامشألهبد لقغوألة ىلوأل ن ألألدظأل1938أل لقغوأل طنىلوألةميقوأل ن ألألدظأل .)5 )1996أل
مأل دألجيقدألمم وألماسا سة وألت كئألألقىأل درىلهدأل تدةمهدألم شاضألململةأل ةألمأل دل دألألقىألألد دألماقغسوألم ألماقن ألسةأل
لاد ثألا األماقد ثأل دألجيققهدألمان اقرألم ملد أل ارارألمم وأل قيلتألماقا ىلدمأل يألوققستألرا سسةمألماقي سيأل سةألم جنسدتممألالأل
المو سسدألماسىلدرسسثأل هسسثأل سسةأليسسمألاألقسسىألوكا سسدمألماقسسد ألخلسسلد ىلوأل الألمحلة سسدمألم يمهىلسسوأل مان سساألم سسدللأل ما ن ىلسسوألمااشسسة وأل
)1ألألمعأللق سسوألرا سسةمألSwitzerlandأل شس قوأل سسةألمرسساألخلسام عألSchwyzأل سساألمرسساأل ي نسسوأل لسدمه اعألألقسسىألوسسيألرساموأل سسةألم سسامقمألألقسسىأل ثىلقسسوأل
ت رسىل ألرا سسةمأل م سس دتأل)و األسسوأل ماير س دتةألWaldstattenأل اتسسا ألمرسساأل س مألماكسدمه اعألاقاسسدألاكسسدألماسا سسسة مأل نس ألمحلسسةإلألماس ساميىلوأل
1499أل يألممه تألياعألاي دلألماسا سةلألالأل1353أل منتألا ا ألألدت وألم دلأليقيأل زةأل ىلندثألاق ع يألممه ة :أل
Annette Danglade (Early Days in Switzerland County) Indiana Magazine of History, Indiana University Department of
History, Bloomington, Vol. 13, No. 2, June 1917, P. 154.
(2) Karl W. Deutsch and Herman Weilenmann (The Swiss City Canton: A Political
Invention) Comparative Studies in Society and History, Cambridge University Press,
Cambridge, Vol. 7, No. 4, July 1965, P. 398.
(3) Urs Loeffel (Swiss Neutrality and Collective Security: The League of Nations and the
United Nations) Naval
Postgraduate School, Monterey, 2010, P. 22.
(4) European Commission Welcomes Switzerland to the Schengen Area) European
Commission, Press Release Database.
Europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1955_en.htm
(5) Isobel Leybold-Johnson (Official Romansh Still has Some Way to go) SWI,
September 2006,
www.swissinfo.ch/eng/offical-romansh-still-has-some-way-to-go/5440928
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اسسي هدألاألقسسىأللرسسدأل سسةللألوسس أل د سسوألتسسني صألمانقسسيألماسسي ألل سسدألمتسسا تأل سسي دأل ملسسدألجنىلسساأل ت سساة خأل يسساعأل سسةألاألقسسىأل
يعألماقد ألالأل س اىألم قىلشو .)1ألأل أل
سسيألت رسسستألماليةماىلسسوألماسا سسسة وألاردرسسدأل سسةأل سسدااأليسسمألني األسسوأل سسةألماقسسةىألالأل ر س أل نرقسسوألمما س أل سسدظأل س مأل
ما سسدااأليسسطلمةتألم سسد ألم شسسالوألاسسسكدمههأل رس دعألرسسي وألطسسةصألم امتسسيمأل ما وسسدةتثأل مأل س ألم ىلملسسدصألمالسسيةم ألاقسسدظأل1291أل

يسمألم ةلألUriألوشوويز Schwyzأل ممها داسيعألUntrwaldenأل ساألمم سسيظ .)2أل الألألسدظأل1353ألممه س تألماىله سدألت زألZugأل هسسية ثأل
Glarusأل اسسالااألLucerneأل ت سساة خألZurichأل ي نسسوأليسساعأل د سستأليس اوألل اسسوأل سسدأل قسسةشأليداكامهليةماىلسسوألماقي سسو)(Confederacyأل
تألماليةماىلسسوألتس سىلرةألألقسسىأل ق سساأل
أل
سسةأل س ألمامل سسدعأل قدطقسسدمألو س أل د سسوألماقسسةعألممسسد ألألشسسةأل قسساطألألسسدظأل1460ألمتسسا

م نرقوألجناإلأل هةإلألماةم ةأل جاسدطألجساةمألJuraأليقسيألم مه سدةممألألقسىألارسةتأل ديسسااةزأل ماساأللدمهستأل كساألم مطاة سوأل مرسقوأل
قة دأل ىلند)أل ألقىألتشدةاعألل صألياةهني دألالألراقىلندمألماقسةعألممسد ألألشسةألاكسةألممه سدةألرا سسةمألماقي سوألالألمحلسةإلألماسساميىلوأل
ألقسسىألماةميرسسوألماسساميىلوأليقىلسسدلتألم مطسساةأل دلسس قىلدعألمم طأل سساأل سسدأل ن هسسدألمرس قي أل م قىلسسدأل)(defactoألرس ةأل سسدأللسسدعأل قسسةشأل
يد مطاة وألماة دمهىلوألم قيروألألدظأل)3 1499ثأل يألوسدتمألماكامهليةماىلسوألماسا سسة وألماقي سوأل قسوألوةيىلسوألم سدتتأليل سدألقاسوأل

ما سسدة خألامه س مض )4ثألمثألجسسدومأل سساتألم تسسيودمألماي نىلسسوألماسساأل سسدلمألم طألمه سعمرأللمرقسسثألالألرا س سةمأليسسمألممأل سامظأل-1529
1531أل سسثألما سساأل سستأل سسة إلأللديسسدألKappelأل )5ثأل الأل قد سسيتأل ر س لداىلدأل1638ألاألم أل سامشألة ىلسسدأليدر س قيطألرا س سةمأل
م ةمةألوىلدل د )6ثألاكةألم ررةميدمألماي نىلوأل م ج دألىلوأل دلمأل ع يأل سةألما سةمألدمألمايمرقىلسوأليسمألما رس دمهتأل ماكدثااىلسوأل

أليس سسمألماليةوس سسمأل م رس سسدرألل س سسدألو س سسدألالألوس سسةإلألألماليوس سسمألأل س سسدظأل1657أل ق س سسدةضأل ىلق س سساهةألVillmergenألالأل1656أل
)7 1712ثألاكسسةألممهقرد سسوألهسساأل ا قسسوألوسسيثتألالألتسسدة خألماي اسسوألماسا سسسة وألألنسسي دألهسسعمألمحلكا سسوألمالةمهس سىلوأل سسدأليقسسيألماملسساةتأل
را سةمألالأل1798أل دةروألألقىلهدألخلكيأل ةلع دألجي يأل ردواوألتيوىلدمألماكدمه امهدمأل ةألريطأللر اةألجي يأل سيألألة ستأل
ماي اسسوألمبي سسيتأليدب هاة سسوألمةقل ىلسسو)(Helvertic Republicأل )8ثأل أل ةو س ألماسا سسسة اعألهب س مألما غىلسساألا سىل ألممهسسهألهسساأل رسسديقأل
ا سسدةمهاألأل خلة سىل هاأل سس ثأليسسدألممهسسهألم سسدأللسسدعألمه ىلوسسوألمرس ق دةألرسسدةجثأل ةمهسسسث)ألمسسدألملىألاقىلسسدظألممه لدرسسوألمهي داسسي ةأل
(1) Thomas Fleiner (Recent Developments of Swiss Fedralism) Publius, Oxford University Press, Oxford, Vol.. 32, No. 2,
Spring 2002, P. 123.
(2) Clive Church and Randolph Head (A Concise History of Switzerland) Cambridge University Press, Cambridge, 2013,
P. 11.
(3) Ibid, P. 5 1.

)4ألألاقسسيألممه هسستأل س ألماسس قوألهبع سسوألمبسىلشألماا سسسةلألالأل قةلسسوأل دة غسدمهاألMariganoألالأل1515ألا سسدظأل ةمهسسسدألرس ةألوسسةإلأل سسدأللسسدعأل سس ىأل
يةميروأللد ملألألKambraiثألممه ة:أل.... Ibid, P. 38
(5) Ib id, P. 80.
(6) Ibid, P. 86.
(7) Ibid, P. 73.

)8ألألألتقسسالأللق سسوأل ىلقل سسوألHelveticألم ألني األسسوأل سسدااأل اد سسدألمةىلقلسساألHelvetiiألماغداىلسسوألأل ماسساأللدمهسستألتقرسسةألمبسسعوألمملس أل سسةألرا س سةمألالأل
ماقةعألمم طأل ادألم ىليلأل يألمر ةيظأل مألم راأللند وألألةألرا سةمأليداقغوألمايتىلنىلوأل ن ألماقةعألماسدياألألشةثأل ا اوأل دعألمهديقىلاعألي ق ىل هأل
ألما س ىلوأللدعأل ة يأل دألمأل ألميقدلمألاق س ىلوألقممألم تاطألمبة دمهىلوأل را سةم)أل مويطألما س ىلوألمايتىلنىلوأللقهدثألممه ة :أل
Gabriel Vital-Durand (The Eye of the Cyclone at the Fall of the XVIIIth Century: The Ill-Fated Helvetic Republic 17981803) Military Subjects: Battles and Campaigns.
www.napoleon-sevies.org/military/battles/switzerland/c-switzerland.html
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Nidwaldenألالأل1798ثأل ة سسضألماسا سسسة اعأل وقسسدألماا سساشألالألمحلسسةإلأل سساأل ةمهسسسدألرسسيألة ر سىلدأل مان سسسدألمسسدألجقسسدألمهسسديقىلاعأل
سدظأل
سيألاألماسدرسوأل سنهاألاق لسد خألالأليسدة ألمسدألملىأل تسيمةأل سدمهاعألماارسدطوألAct of Mediationألالأل1803أل ماس لألممهس رألمه أل
لامهلسسيةم ألجي سسيألالألتسسسقوألألشسسةأللسدمه اع )1أل الأل س زةأل ىلنسسدأل1815ألاألم سةمةألمرس قيطألرا سسةمأل سسةألجي سسيأل رس دعألوىلدل سسدأل
سسةأل اسسدألمجىلسساألماسسي طألممرسسةىثألا س اوألتق س ألماي اسسوألماسا سسسة وألمحلداىلسسوأليسسيم هدأل ن س أل س زةأل ىلنسسدألم س لاةأل ةهسساألمعألرا س سةمأل

خلهيمألواملسألتد هوأل ةألما يم دمألمايمرقىلوأليسا ألماق ىلوألمارد لىلوأليقيأل س مألما سدة خ )2ثألم ألمعألمثسةأل س ألمحلساملسأللسدعأل
لاسامألألقسىألتسدة خألينسدوألمجمل ساألماسا سسسةلثألمعألطاىلقسوألماسا سسة مألم نسوأل م سسد وألم نقسستأليقسيأل س مأليسدعألمااوسيتأل ما سسد ةأل
اسسدألمارة سسقألمااوىلسسيألاق لسسدذألألقسسىألا سسنهاأل سسدحلهاألالأل رس ألما سةمألدمألمحلد قسسوألالألا ةيسسدألماقسسةعألما درسساألألشسسةثأل كس مأل سسدظأل

ماسا س سسة اعأليدت سسيمةأللرس س اة األم سس س قىأل سسةأل ةي سسوألمايرس س اةألم ة ك سسثثأل سسدظأل س س مألمايرس س اةألاردر سسدألا ي سسيألماس سسقردمأل
ماليةماىلوأل ق أليىلن دألتةضأليقىلوألما يوىلدمأل ةألألرقروألماكدمه امهدمأل كس مألت رسستألماسسقروألما شسة قىلوألالألرا سسةمأل مب قىلسوأل
ماقد و) )3أل دأليمألمجملق ألممألقى )4أل مجملق ألماسا سةلألاقا دم) 5أل)أل مجملق ألمملىن )6أل مجملقس ألماساطعألاسا سسةم) )7أل تقسةةأل
اعأل ألأل كاعأل ندضألملألتقي دألألقىأل مألمايرس اةألم أل سةألرسيطألمرس ل دوألألسدظأل ادخلسة )8ثأل ا سدألنيقس ألماا سدمأل)(Standeratأل
هسساألمجملقس ألم تسسغةألالألمب قىلسسوألماليةماىلسسوألاسا سسةمأل سسالألألقسسىأل46ألأل سساأل ملسسدألألشسسة ةأللسدمه اعألالأل س مألمجملقس أليق سسا ةأل
يىلن سسدأل ملسسدألأل سساأل موسسيأللسسيأل سسةألماكدمه امهسسدمألماسس وألم سس دتأل مه سساأللدمه امهسسدم) )9ثأل مسسيظألماق سساأل سساتألممه ةديىلسسوألز سسيأل ةيسساأل
رناممأل اضألمر ىلدةألمان دظألم مه ةديبألاكدأللدمه اعأل أل قىلوألممه ةدهباأل ةلأليدا عم ةأل األممه ةديدمألمجملق ألم رة )10ث أل
أل
أل
(1) Domitille Balzeau and Catherine A. Kunz (Switzerland) in Renate Dendorfer-Ditges
(ed.) (Mediation in 16 Jurisdictions World Wide) Law Business Research Ltd, Lond, l2012, P. 93.

)2ألأل ملدألودلثوأل1839أل مااألألة تأليدراألت ة ااتشألZuriputschأل مااألأللدمهتألألادةتألألةألأل ىلدعأل سق ألال وألمحملد مألريألمحلكاألماق م أل
الألت اة خأليد رد وألم أل دألاطققألألقىلهألماسا سة اعأليدحلةإلألمم قىلوأل)(Sonderbundألالأل1847ألوىل أل دظألماكدثااىلوأليد د وأل دااألريأل
ما تسدمهتأليسا أل دألمأل قيألممههألخلقاةأليداامجاألا دظألماقيلألم عم يأل ةألما تس دمهتألالألماي اوألمبي يتألاكةأل ألمحلةإلأل ألتيظألالملةأل ةأل
خلسسهةأل موسسيأل ألت س لألم ألم أل ق سسدأل د سسوألخلسسةمأل قس أل لسسدعأل ق هسساألين سامعألتسسي قوأل ةهسساألووسساأل س ألمحلةلسسدمألم ألمعألت ثا سسدألالألم سةمةأل
ماسقاأللدعألأل ىل دثألممه ة :أل
)William R. Keech (Linguistic Diversity and Political Conflict: Some Observations Based on Four Swiss Cantons
Comparative Politics, Ph.D Program in Political Science of the City University of New York, NY, Vol. 4, No. 3, April
1972, P. 392.
(3) General Assembly
(4) Upper House.
(5) Swiss Council of States.
(6) Lower House.
(7) National Council of Switzerland
(8) History of Switzerland. ww.nationsonline.org/oneworld/history/Switzerland-history.htm ,

)9ألألأل ثأللدمه امهدمألم يلدايعألObwaldenأل مهي دايعألNidwaldenأل يدرىلدألر دلمألBasil Stadtأل يدرىلدأل مهسيرد تألBasil-Landschaftأل مينسعطألم رسة ال ةأل Appenzell
Ausserhodenأل مينسسعطألممهة سسال ةألAppenzell Innerrhodenأل ةهسساألمعأل س ألما س سىلوألمت قسستألالألما قسسي دألمايرس اةلألاقسسدظأل1999ألم ألمعألووسساألما ملىلسسدألالألنيق س ألماا سسدمأليقسسثأل
ألقسىألوداسهثألممه سة:أل Sumaiya Almass (Mechanism of Federalism in Switzerland: An Obcerview) International Journal of
Research in Social Sciences, Vol. 4, Issue. 4, November 2014.
( )11ما عدي كانتوني وغ  Zugويبن ل ينرهودزن  ،Appenzell Innerhodenي نظر.Ibid :
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ألألل سسدألمعأل نسسدضأللاتسسدألمهسسسد ىلوألتاق س ألو سام ألألش سةتأل قدألسسيألزملسسدأل%22أل سسةألم أل سسدوثأل ت س األم ند شسسدمأللمرسسدألمجملق س أل
يداقغ مألم دمهىلوأل مالةمهسىلوألو ةمأل  .)1أل
ا دألمجملق ألمااطعأل)(Nationalratأل ىل الألألقىأل األأل األ األممه ةدهباألمةيساألرسناممألا سدأل ملسدأللسدأللسدمه اعألألسيلأل
ةألم ملقمألوس ألتقيملألركدمههأل ةألالملة دأل ملدألت اة خأل34ألأل ا)ألم ألا قهدأل ملدألم يلدايعأل مهي دايعأل هسية ثأل مينسعطأل

م رسسا ال ةأل مينسسعطألممها سسال ةألماسساألزقسسوأللسسيأل نهسسدألأل سامأل موسسيمأل ق س ألالألمجملق س ) )2ثأل س مأل ق س ألماير س اةألمالسسيةم ألاقسسدظأل
1848أل موسسيمأل سسةألا سسيظألمايرسسدتاألالألماقسسد ألةهسساألتقةرسسهألاق قسسي دألالأل1999أليشسسكدأللاسساألل عألم سسسدثأليدان سسدظألمالسسيةم ألأل
لهىلكسسدألألسسدظثأل هنسسدضأليد رسسد وألاقن سسدظألما سسداألماملنسسد ثأل)(Bicameralألمجملق س ألم سسدلل )3أل ما س لأل ملسسدألماسسسقروألما نلىل سسوأل أل
ن سسدضألمحملك سسوألم دل سسو )4ثأل ما سساألزمل سسدألماس سسقروألماق سسد ىلوأل ك سساعألمجملقس س ألم سسدللأل سسةألر سساقوألاأل سسدوأل ملق سساعألمحلكا سسوأل
ماسا سة وأل ملقاعأليشكدألمجسدألثأل ن س ألة سىل ألماي اسوأل لسدأل سنهاأل سرقاأل)سس ااىلوألتنلىل سوأل قىلنسو )5ثألأل س األممه ةسدهباأل سةأل
ادألمب قىلوألماقد وأل ةياألرناممألل سدألتس األ سةم ا هاأل سةأل اسدألمب قىلسوألم سدألل سدأل س األممه ةسدإلألة سىل ألمجملقس أل سةأليسمألماسساقوأل
ةأل ادألمب قىلوألماقد وألم دأل سيتألرسنوأل موسيتأل س أليقسي ألأل ساألارسةأليسنل ألمارة قسوأل ماس لأل ادخلسةأليسنل ألماا ستألم خلسةمشأل

ماقدظألألقىأل تمةتهألاكنهأل ر ألتىلغوأل دأل س ىأليدم طأليمألم ةممهه )6ثأل أل
الألممهسسهأل أل قسسوألتسسيوىلدمألم ألمهلسساقألململسسةأل سسةأليقىلسسوألا ةممهسسهألالألماسساتمةتألل سسدألممهسسهأل اقسسىألل س اوألة ىلسسسدألااتمةتسسهثأل مان سسدظأل
سدأل
محلسسعيبألالألرا س سةمألةيسسدألثأل قدرسساألماسسسقروأل ن س أل .)7 1959تنقسسساألماي اسسوألماسا سسسة وألم ألرس وأل ألشسسة ةألل سدمه اع  )8ألاكس أل
ل سدمه اعأل ألرسساأللر س اةلألثديسستألرسسدحألهبسسدألل سسدألمعألةسسدألمر س قياىلوألردتسسوألي سسدألماير س اةألوىل س أل سساأللسسدألل سدمه اعأل)سسسد متأل
رققسوأل سساأليقىلسسوألماكدمه امهسدمأل كس مأل قكسسدأللسدمه اعأللرس اةمعأل رسسدحأل م سدلل)أل ية سسدعألرسسدحألهبسدأل لس اوألوكا سسوأل لك سسوأل
ةهسساألما لسسد مألماكاسساأليسسمألماكدمه امهسسدمألموىلدمهسسدألر ساموألالألم سسسدووألم ألماسسسكدعألوىل س ألمعأل نسسدضألرسساقوألألشسسةألل سدمه اعأل كق سساعأل

)(1) Christopher Pare (Swiss Council of States Approves Bill to Ban Seal Product Trade
HIS Worldwide, September 2014.
(2) Harold F. Gosnell (Popular Participation in Swiss National Council Elections) The American Political Science Review,
American Political Science Association, Washsington,
Vol. 24, Nod. 2, May 1930, PP. 426-439.
(3) Federal Council.
(4) Federal Court.

)5ألألأل هنسدضأل ققسسيألاة درسوأل تمةممألمااىل سسوأل مانقسدأل مارد سسوأل م ت سسد مأليشسكدأل اوسسيأل نسدضأل ققسسيألاقشس عألم داىلسسوأل ققسسيألاشس عألماسسي درأل محل د سوألم يمهىلسسوأل ماة درسوأل ققسسيألاقشس عأل
ممدةجىلوأل ققيألاش عألماقيماوأل مايمرقىلوأل ققيألاش عألماملقد وأل م دلأل ما ققىلاأل ماا أل ققيألاش عأل لمةتألماسكدعثألممه ة :أل
John Martin Vincent (State and Federal Government in Switzerland) Political Science Quarterly, The Academy of
Political Science, NY, Vo. 7, No. 1, Mars 2000, PP. 185-186.

(6) Primus inter pares.
)7ألأل ىلستأل س ألماالىلاسسوألماةيدألىلسسوأليدااتسسلوألماسس ة وأل)(Magic Formulaأل ت سساألألاوسعمإلألمحلسسعإلألماقس م أل ماسسي قةمطثألمحلسسةألرسسديقد)أل وسسعإلألماشسسق ألماسسي قةمطثألم سسىل ثأل محلسسعإلألماسسي قةمطثألم خلساملثأل وسسعإلأل
ماشسق ألماسا سسةلأل ماليوسمأل ما وسدةأل م سس ققمألرسديقد)ثألاق ع سيألممه سة:أل )Urs Altermatt (Conservatism: in Switzerland: A Study in Antimodernism
Journal of Contemporary History, Sage Publications Ltd, London, Vol. 14, No. 4, October 2000, P. 589.
)8ألألأل سسثألمةه سسد ألAargauأل مينع سسدألم ر سسا ال ةأل مينع سسدألممهة سسال ةأل يدر سىلدأل مه سسيرد تأل يدر سىلدألر س دلمأل ي سساعأل ةم ا ساةزألFriborgأل جنىل سساأل ه سسية ثأل هةم يامه سسيعألGraubondenأل ج سساةمألJuraأل ا سسالااأل
مهىلاخلسسدتىلدألNeuchartelأل مهي داسسي ةأل م يلداسسي ةأل خلسسةد ملهد تعألSchafthhausenأل خل سام عأل رسساااثاظألSolothumأل ر سدمهتألهسسدامألSt. Gallenأل ثاةهسسد ألThurgauأل تش سىلناألTicinoأل م ةلأل
سد

ساة خثألممه سة:أل Thomas Stuffer, Nicole Topperwin and Urs Thalmann-Torres (Switzerland, Swiss
ألValaisأل سد لألVaudأل ت زأل ت أل

Confederation) Hand book of Federal Countries, Forum of Federation, McGill-Queen's University Press, Baskerville,
2005, PP. 353-355.
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ماقغسسوألم دمهىلسسوألو سةمأل )1ثأل اةيقسسوأل نهسسدألتس قكاألمالةمهسسىلوألو سةمأل )2أل موسسيألم رسسد ألو سةمأل )3أل ثيثسسوألتشسساضألالألماقغ سسمألمالةمهسسىلوأل
م دمهىلسسو )4ثأل موسسيألتشسساضأل ىلسسهألماقغسسدمألم دمهىلسسوأل م رداىلسسوأل ماة دمهشسىلو .)5أل س مأل قسسعألمعأل نسسدضألاةيقسسوألأل ا ىلسسدمألتشسساضألالأل
را سسةمأل ىلسدتألرىلدرسىلوألم سدل وأل ثقد ىلسوأل مج دألىلسوأل موسيتأل سثأللسدأل سةألم سدعألماس ةأل شسكقاعأل65أل%ألأل سةألماسا سسة مأل
األ رققاعألألقىألامهلسهاألم دعألخلام عأل را سةم) )6ثألأليىلن دأل رققألمالةمهسىلاعثأل األماقا ىلوألماملدمهىلوألالألرا سةمألألقسىألامهلسسهاأل

مراألماة دمهي م )7ثأل دألمهسا هاألوام أل%18أل سةألماسسكدع.ألم سدألم رسداىلاألرا سسةمأل ىلسس اعألامهلسسهاألطقىلسدعألرا سسةم )8ثأل
األ شكقاعألوام أل%10أل ةألركدعألرا سةم.أل ارامأل هندضألماة دمهشثأل ما ةألمألاشألهباأللقا ىلوألةميقوألالألرا سسةمألألسدظأل
1938أل متسسا تألاغ س هاألاغسسوألة ىلسسوألةميقسسوأل ن س ألألسسدظأل1996أل سساأل سسسكناعأليشسسكدألاردرسسثألالألل سدمه اعألهةم يامهسسيعأل سساأل أل
شسسكقاعألالملسسةأل سسةأل%1أل ق س أل سسةألرسسكدعألرا س سةم )9ثأل ي س اوأل سسدعأل نسسدضألتسسسد دألتد سسدأل رققسسدأليسسمألمجىلسساألماقا ىلسسدمألالأل
را سةمألةهاألمالواممألماامرقوألالألوو هدألماسكداأل مبغةمال .أل

عوامل موانع نجاح الفدرالية متعددة القوميات
ندا سسوألأل سسيتألألام سسدأل سسيألتس س للألم ألم رس س قةمةألماسىلدر سسثألالألما سسي طألماليةماىل سسوألماقا ىل سسدمثأل رس سىل دألمقمأللدمه سستأل س س أل
ماقا ىلدمألمااألتقىلشألالألتقوألمااقيمعألراموأللدعألوو هدأللاامألا ألتغامألت ققىأللسدألم كدمهسدمألا قىلسقألمو ىلدجد سدألم ة قلسوأل
محللسسدذألألقسسىأللىلنامه هسسدأل قىلسقألقم سسدأللمرسسدألمطسسدةألماي اسسوألم اوسسيتثأل لسسدألقاسسوأل سسةألرسسيطأللرس اةألألق سسداألهسساأل ن سسدتألوىلس أل
ماكدألةاأل ةملتأل سق وألاانسدوألقاسوألمااقسيأل سقأل سدمهاعألت شسكدألينسال ألاردرسدألاسىلدرسدمألتقساظألألقسىألماا سدصألماساطعأل م وسامظأل
م اسسدلطأليسسمألمجىلسساألماقا ىلسسدمأل ممطىلسسدشثأل س مأل لسسيألألقسسىأل وسسيتألماشسسق أل سسيأل قسساظأل س مألمان سساقرألألقسسىألار س أل اسسدللوأل
نهد :أل
 -1ألاعأل س ةألاقو ىلسساألمعألما نسسارألماقة سسثأل ماسسي عأل ماملقسسدالأل ماقغسسالأل ملسسدألمث سةموألةسساثأل ملسسدألم رسسدثألمالكسسةلأل م ري سسثأل
ماة وثألاق و ا .أل
 -2ألاعأل دةثألمب ىلاألما قد شألية يألل قةمطىلوأل اعألتكاعأللدأل امىألمجمل األالألري وألم د ألم شالو .أل
 -3أل جالألما د ةأليمألماقا ىلدمألم ة قلوألمدأل للألم ألأل ويتألماشق  .أل
)1ألأل ثألت اة خأل اات ةعأل م ةلأل خلام عأل م يلدايعأل مهي دايعأل هية ثأل ت زأل راااثاةعأل يدرىلدألر د مأل يدرىلدأل مهيرد تأل خلةد هد تعأل
مينعطألم را ال ةأل مينعطألم نة ال ةأل ردمهتألهدامأل مةهد أل ثاةهد

ثألIbid.

)2ألأل ثأل د لأل مهىلاخلدتىلدأل جنىلاأل جاةمثأل.Ibid.
)3ألأل ثألتشىلناثأل.Ibid.
)4ألأل ثألياعأل ةم ااةزأل د

ثأل.Ibid

)5ألأل ثألهةم يامهي ةثأل.Ibid.
(6) Deutsche Schweiz
(7) La Romandie
(8) Svizzera Italiana
(9) World Language (Switzerland) www.worldlanguage.com/countries/switzerland.htm
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المبحث الثاني :موانع وعوامل االستقرار في الفدراليات متعددة القوميات
المطلب األول :موانع االستقرار
هسسةأل سسرق ألماليةماىلسسوأليقسسيألرسسقادألمان سسدظألماسسسديقألالألماق سةمصأليشسسكدأل مرسساأل ردتسسوألالأل ند شسسوألماير س اةألمبي سسيأل
اققةمصأليدأل ادة أل يأل كاعألماساىلدألم نرقسثألاقةسة رأل سةألات سوألمااقسيثأل قألاعأل نداسوألماقي سيأل سةألماسي طأل قسيلتألماقا ىلسدمأل ماساأل
تق سىلشألالأل سسدألمان سسدظألمالسسيةم أل تق س ألماا سسدمألم سسيتأل سسةألا سسيظألماسسي طألماليةماىلسسوأل ن س ألرسسنوأل1789أل يقسسي دألرا س سةمألرسسنوأل
سدأل
1848ثأل كنسسيمألرسسنوأل1867ثأل...ألمحبثأل ماس س مطأل سساأللىل ساألمر س ردألتأل س ألماسسي طألم قسسيلتألماقا ىلسسدمألاعألتق سىلشألالأل س أل
لىلدعألرىلدرثأل موي؟ أل
أل
يدا لىليأل نداوألأليلأل ةألممرادإلأل مااألمهند شهدألالأل

ألمااة وأل نهد :أل

أوالً  :المصالح المشتركة:

اق سسيألمأل ق سسيألماك سسدأليس س عألماقس سةمصأليق سسيألم مه ةدي سسدمألما ش سسة قىلوألالأللس سدمهاعألمم طألأل سسدظأل)1 2005أل يق سسيأل ش سسدةلوألمهقس س أل
اطىلدشألماشق ألماقةم ثأل ىلهسدأل يدرس ملندوألماسسنوألماس ةأل سدطقامألم مه ةديسدم)أل سيألرسدةألالألييم سوألممهاملسدصألوكا سوألمااوسيتألمااطنىلسوأل
رسساألوسسيأل سقسسسدألما لوساممأل محلسسيأل سسةألماقنسساأل م تسسريمظألمارسسد لثأل م قسسدشأل سسد ةألما رهسساألماقة سسثأل م س وأل ما هوسساأل
ماقسةلأل أل قىلدمألممراأل ماق دألألقىألمةا و )2ثأل اكةأليقسيألتشسكىلدألمحلكا سوأل محلكا سوألم مه قداىلسو)ألرسدإلأل سةألماقسةم ىلمأل قأل
تق قسستأل سامج ألممسساشأل ماققسسقأل سسةألماقسسدلظألمعألمحلكا سسوألينىلسستألألقسسىألارسسدثألطسسد لثألمر س ملدةلثأليقىلسسيمألألسسةألار س أل ة يأل
مااويتأل ما د ةأل تات األم ندت أل سقأل شسدةلوأل ق ساأل كامهسدمألمجمل ساألماقةم سثأل انىلسوألألقسىألارس ألماليةماىلسوألمحلقىلقىلسوأل ماساأل
تكسساعألماسسسقردمأل ىلهسسدأل قس س وأللر س اة دثأل قسساأل ر س أل أل ق سىلاأل موسسيأل سساأل ق سىلاأللاةلر س دعأل ما س لألجسسدوألتكا نسسهألالألمهسسمأل
ماير اةثأل األقاوأل قاألجيسةألتقدرساألوقىلقسثألاقسسقروأليسمألم قسىلاألمااوىلسيأل محلكا سوألماليةمماىلسوأليسدألتسةضألم قسىلاألااوسي أل سييةأل
ا سساة أل سسقأل دألسسيتأل مم سسةألماام سساأل)Defactoأل أل كسسةأل س مأليداارسساألمالسسيةم ألمحلقىلقسسثثألل سسدألاعأل نداسسوألرسساوأل هسساأل شسسدلدأل
ةم ق سستأل س سةموتألين سسالألمايرس س اةألو سساطألت سسيوىلدمألتقسس سىلاألمامل سسة تأل ما سساألتق س س ألمو سسيىألةل سسد عأل مردرس سىلدمألماق سىلشألم ش سساضألي سسمأل
ماقا ىلدمألم ة قلوثأل ةألا األم شدلدألماة ىلسىلوأليمألم قىلاأل محلكا وألم دل وثأل قتأل شكقوألتقسسىلاألماملسة ممألالألم مه سوأل
ماليةماىلوألترةيألأليلمأل ةألممر قوأل نهدأل دألتاقىألمحلكا وألم دل وألت ةشألااوي دأليملسة ممألمم سداىلاأل محملد سدمأل ت سدأل سثأل
مارسسةشألم س سىلرةألألقسسىألماملسسة ممألمااطنىلسسوثألاظألتقرسسىألمحملد سسدمألماغسساألم ن سسوألالألم ق سىلاأل مم سسداىلاألوسسقألما سسةشأليقسسساأل سسةأل

ماملسسة ممأل ألتةرسسدألمااقىلسسوألم ألمحلكا سسوألم دل سسو )3؟أل ها سسدأل سسةألممر س قوألماسساألتر سسةيألهب س مألما سسيلثأل سسةألم ق سسة شألمعألماسسي طأل
)1ألألألم لارىلوألماققىلدألا مه ةديدمألماقةم ىلوثألممهامهىلتأل.www.ihec.iq
ىلاألمبقلةلأل ةيوألمحلكا)ثأل ةلعأللةمردمألم شةصألماقةيبثأليا مثأل2008ثألحأل.132
أل
)2ألألألميةم
)3ألأل ي ا ألهدا ثأل د وألماقةمص)ثألتةمجوألا دلألم يثألمايمةألماقةيىلوألاقققاظثأليا مثأل2007ثألحأل.251
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ماليةماىلوألتقساظألماسسقروأل ىلهسدألألقسىأل سس ا مثألرسقروألماي اسوألم دل سوأل رسقروألمم سداىلاأل محملد سدمألماغساألم ن سوألالأل قسىلاألالأل
ماس سسقروألماي ةلع سسوثأل ما سساأل ق سسيألهب سسدأللةج سسوأل سسةألما ل سسا ضألم ألما ن ىل سسدمألمملمة سسوألالألمم سسداىلاألا ن س سىلاألخل س س دألمايمرقىل سسوأل
م دل وأل ماسىلدرىلوأل م ج دألىلو)  .)1أل
الألما راىلسسقألالألمان سسدظألمالسسيةم ألاقاقسسيمعأل قسسيلتألماقا ىلسسدمأل ناغسسثألمعأل س األ ي سسيألما سسيوىلدمألالألماير س اةأليشسسكدأل
س ةألوقسساصألم كامهسسدمألماقا ىلسسوأل ر س ةأل امجسسسهدألما دةمىلسسوثألأل)سسدألمعأل ارسسارأل ملنسسدأل سساألم سسق وأليسسمأل كامهسسدمألماشسسق أل
ماقةم ثأل تات األماملة ممأليدأل ادة دألمويألا األةلسد عأل س ألم سق وثأل )سدألمعألم سدلألماقةم سثأل اسعألألقسىأل اىلقسدمألماسنل أل ماس لأل
شكدألماق الألمالقةلألم ةملممألماي اوألماقةم ىلوأل مايردألماقا ثألةسدأل وىلس أل سدألم ن وسدمألماعةمألىلسوأل ما سندألىلوأل ا قسدألرسقىللدأل
الألينسسدوألم سسدلألماي اسسوثألمعألل اسسوألماق سةمصألل اسسوألة قىلسسوألتق سسيألاردرسسدألألقسسىأل اىلقسسدمألماسسنل )أل )سسدألاعأل س مألم ن سسارأل قسساألر س ةأل
وي لأل لمةممألمم داىلاأل محملد دمأل قيألار مألت دأليألمايألاممألوساطألرسة ةتألو ساطألمحملد سدمألمانلرىلسوألألقسىألو سوأل سةأل
س ألماقد سسيممثأل ر سىل دأل سساألمتل سسدلألماشسسقاةأليسسداغ ألاسسيىألمحملد سسدمألم ن وسسوألاقاسسا طأليسسسا أل شسسدألما ن ىلسسوأل ىلهسسدأل خلسسقاة األ
يدرس س ملدةألردر سسوألم ةل سسعأليك سسدألمامل سسة ممثأل تا سسي ألما سسيألاتألا ة س سىلمألمهس سساوأل قىلن سسوأل سسةأل س س ألماقد سسيممألاق د سسدمألم ن و سسوأل
نسسو وأل ساألارس ألمان سدظألمالسسيةم ثأل ساألقاسسوأل هسةمأل شسدلدألارسسةىألردتسوأليسسمألوكا سدمألمم سسداىلاألألمحلكا سوألماليةماىلسسوأل
وسساطألز سساألمم سسداىلاأليسسطلمةتألثة م سسدأل قأل أل سسيلألتقسسوألما سسيوىلدمألالألمايرس اةألي سساةتأل مرس وأل سسةألرسسيطألتشسسة األ سدمهاعأل سسن األ
لمةتأل تات األثة ممألماقةمصثأل )دألاعألماقةمصألم ألم عأل أل سةأل مألماقدمهاعألاىلقدجلأليسهألم شسدلدأليسمألمم سداىلاأل محلكا سوألم دل سوأل

ستأل
م شكيمألمااألت تأل األوقهدألألدلتأل ةأل وسثألمايرس اةأل ماساألجسدومألالألم ساملأل 111ثأل112ثأل)2 )115ثأل وىلس أللةج أل
لدألم طةمشألألقسىأل قىلسدأل قةم سدأل سقأل سدحلهد)ثأل سيألتلد تستأل جهسدمألمه سةألماسدرسوألماقسةم ىلمألوساطأل س ألمانقرسوألمسدألالىأل
م ألتلد األمااراألماسىلدرثأليمألوكا وأل قىلاأللاةلر دعأل محلكا وألماليةماىلوألواطأل ارارأل يىأل م كدمهىلوألمرس ق دطألوكا سوأل
م قىلاألاملة تهألماراىلقىلوثأل يألالىأل مألمميشألارامألم أل راأل ىلعممهىلسوألمم قسىلاألمااسدا أل%17أل سةألني سدألم ىلعممهىلسوألماي دل سوأل سةأل
ادألمحلكا وألماليةماىلوأللنارأل سةألماققايسوألمب دألىلسوثأل س مأل ق س أل دالسوأل دمهامهىلسوألاقيرس اةألماقةم سثثألمقألجسدوألالألم سدلتأل111أل سةأل
ماير س اةألماقةم سسثأل معألماسسنل أل ماغسسدتأل قسسوأللسسدألماشسسق ألماقةم سسثألالأللسسدألم سسداىلاأل محملد سسدم)أل س مأل قسسعألمعألألد سسيممألماملسسة تأل
جي ألمعألت للألم أل قىلقألما ن ىلوألم امتمهوألاق ندطقألم ة قلوألاقايلألل عألزىلىلعثأل س مألما سامتعأل سا ألمةسيشألماة ىلسسثألالألرس دعأل
تات سساألماقد سسيممأليداشسسكدألماس لأل س ةألو سسمألألدلاسسوألا سسداىلاأل محملد سسدمألتكلسسثألاققىلسسدظأليدألاد هسسدأل سس اىلد دأل سساألممرس أل
ين سسةألم أل ا سسدةأل امةل سسدأل ودجد سسدأل مهس سساوألماس سسكدعأل ىله سسدأل ما سساألز سستألم خل سسدةتألماىله سسدألالألمالق سسةتأل )3أل سسةألم سسدلتأل )121أل سسةأل
ماير اة .)3ألمعألم ر قيطألم د أل األالألهد وألمماىلوأليدانساوألملألرقروأللدمهستأل ا رسا ةألملألم قسىلاأل ماقىلسدظأليد هسدظأل تنلىلس دأل
)1أل ة يألارسةلأل م يمةثألماسىلدرىلوألمامليسألالألماقةمصأل كدمهىلوألما قد شألماسق ثأل ىل دأليىلنهد)ثأل نشاةممألالدل ىلوألما األىلوأل ت ىلسدألماكساملةثأل
ماسقىل دمهىلوثأل2010ثألح.32
)2ألألم دلتأل 11ثأل)112أل ةألماير اةألماقةم ثألاسنوأل.2005
)3ألألم دلتأل )121أل ةألماير اةألماقةم ثألاسنوأل.2005
( ) 79

جملة جامعة التننية البشرية  /العدد ( ) 4

العوامل املؤثرة يف االستقرار السياسي يف الدول متعددة القوميات/ ...ص ص97-66

رق أل جالألم دلأل الثألا اوأل ألييأل ةأل جالألمر قيطأل د أللد سدألا ألخلساهأللد سدألالأل أل كسةألمعأل كساعألماارساألم سد أل
اي قىلاأل ةتا أليد ةلعأللقىلدألمعألقاوأل نسد أل ساأل اسدللوألمان سدظألمالسيةم أل سةألمهدوىلسوثأل سةألمهدوىلسوألارسةىأل غ س ألوقساصأليقسضأل
م سسداىلاألماسساألزقسسوأل سامةلألألداىلسسوألمقألاسىل أل سسةألم ققسساطألرسسق ألوقهسساألالأل س ألم سامةلألمعألمةسسيشألماة ىلسسسثأل سسةأل س مألمان سسدظأل سساأل
مألرسسدوألمحلسسقألمتس ديهثأل رسسد وألم أل س مأل أليسسيأل سسةأل جسسالألتنسسىلقأليسسمألماسسسقر مألم قىل ىلسسوأل م ةلع سسوألممهسسهألاسىل أل سسةألم مه سسدشأل
ا دألمعأل شألوقاصألم ةلعأل ةألم سامطألماساألتس أل سةألمم سداىلاأليدأل اسدةألم قسىلاألجسعوأل سةألمحملكا سوألماليةماىلسوثأل لسدأل س مأللسدعأل
لاخألمعأل نمألألقىلسهألمايرس اةألملأل سيىألمهسساوألم رس قيطألم سد ألاي قسىلاثأل س مأل سدأل أل س األتنلىلس ثألمعألماة وىلسوألم ةلع سوأل سثأل
شكقوألماة ىلسىلوأليسمألم قسىلاأل محلكا سوألم دل سوأل سثأليد رسدثأل
أل
مااأل قتأل سىلرةتألألقىألماسدروألماقةم ىلمثأل ةألماامر ألمعألم
شكقوألماملة تأل م ةخأل ماسقروثأل )دألمعألمحلكا وألم دل وألتة يألمعألتسىلرةألقىأللسد ةألماي اسوألماقةم ىلسوأل تكساعألرسقر هدألرسقروأل
ةلع سسوأل أل شسسدةلهدألم رسسةثأل م ق سىلاألمااوىلسسيأل م ق سىلاألماكسساةلل)أل ة سسيألوقسسهألالألما سسةشألالألرىلدر س هأل ثة تسسهألل عألتسسيردأل سسةأل
رقروألارةىألالألخل مههثأل ه مأل قعأليدان ىلووألتقايوألمجيدلأل ق وأل شالوألاق قد شألم شاضأليمألمارة م .أل
ا دأليدانساوألاقسنموألماقةإلأل قسيأل هسةمألمتساممألتسيألامألم ألتشسكىلدألم قسىلاألماس مسعألألقسىألهسةمةألم قسىلاألماكساةللأليسسا أل

ىلشهاأليقيألرسقادألمان سدظألماسسديقألالألماقسدظأل2003ثأل يقسيألم سسدضألمموسعمإلألماشسىلقىلوألمحلكساأل رسىلرة دألألقسىأللسدأل لدتسدأل
ماي اسسوألماقةم ىلسسوثأل رسىل دألالأل سساتألوكسساألمهسساةلألم سسداكثثأل سسيأليسسةةمأل س ألمموسعمإلأل س مألما ه سىلشألاقسسنموألماقسسةإلأللنسسارأل سسةألةلأل
قسسدألاق سسد ألم عألا سسوألطد لىلسسدأل )1أل نس ألماقهسسيألماقمل سسداأل م وس يطألما رسسداألاققسةمصأل وس أليقسسيألتشسكىلدألمحلكا سوألماقةم ىلسسوألألسسدظأل

1921ألوىل س ألاألوة سسدعألماش سىلقوأل سسةألمجىل سساألم ندت س ألماة ىلق سسوألالأل لمةممألماي ا سسوألماقةم ىل سسو )2ثأل قسستألماي ا سسوألماقةم ىلسسوأل ل سسدأل
عأل اع)أل ن ألييم وألتشكىلقهدأل لدألألقىألطد لوأل مويتثأل و ألألني دألتشكقتألمب هاة وألماقةم ىلوأل ماساأللدمهستألتة ساألخلسقدةممأل
ماقا ىلوألماقةيىلوأللامجهوألةد)أل د دأللدمهتألأللثألمدةردمألزىلىلعألطد لىلوثأل محلدطألمهلسهألو سدأليقسيألرسقادألمان سدظألماسسديقثألمقألاأل
ة األخلقدةألماي قةمطىلوأل ماليةماىلو )3ثألاكنهدأللدمهتألأللثألأل ةم هدألمهاألدأل ةألما ىلىلعألمارد لثأل مهعألدمألما سق ثأل مألرسيشأل سدأل
جي ألمعأل يسألالألمجمل قدمألم قيلتألمارام األ م كامهدمثأل دارد لىلوأل ألألي سوألةسدألالألماام ساألي قسيلألمارام ساألا ألماسي دمهدمثأل
مقأل سسةألم كسسةألمعأل كسساعألمجمل سساأل قسسيلألمارام سساألماي نىلسسوأل ممثنىلسسوأل سسةألل عألاعأل س للألقاسسوألانشسساوألل اسسوألطد لىلسسوألم ألماسسىلرةتأل

)1ألألتقاظأل ةرىلوألمموعمإلألمارد لىلوألماشىلقىلوألألقىأل كةتألمعألمحلكاأللدعألوكةمألألقىألماسنموأل ن ألت رىل ألماي اوألماقةم ىلوأل1921أل و أل دأل اقهدأل
ماقمل دمهىلاع)أل م األمحلدطألمعألمه ةتأل مهىلوألاام األمحلدطأل نساأل ألمالةرىلوثأل دحلدلاألماقةم ثأللدعألا دأللل دتاةمأل ا دألت ةتألم اىلغدةخلىلوأل لدمهتأل
ألماع ةتأل)شدةلوألخلسىلقىلوأل رسنىلوأل سيأل هسةأل س مأل مرس دألالألتةلىلاسوألوسعإلألمااقس ألمحلسدلاثأل)قسكألمعألماشسق أللسدعأل ق سىلدألأل ه شسدأليغسضأل
مان ةألألةألطد ل هأل أل كةألماسنموألم دأل قدمهدتأل ىلشدأل ةألماشىلقوثأل لدأل دألتايطأليقيأل2003أل األاعألم اىلغدةخلسىلوألمحلكساألتاسياتأل سةألرسنىلوأل
م ألألخلىلقىلوأل ا دأل)شدةلوألماسنو)أل يقىلتألم دًَألاهقاىلوألماشق أل ق ىلوأل ه شوألألينل ألمااراألماسديق.
)2ألألتشدةاعألتة ثأل يةألرديقثألحأل.144
)3ألألألايمهللألماقة لثأل لهاظألماي او)ثألم ةلعألماملقدالألماقةيبثألمايمةألمااىل دوثأل1993ثألحأل.5
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مارد لىلوألألقسىألمحلىلسدتألماسىلدرسىلو )1ثألمعأل سةألما سي دمألماساألتامجسهألينسدوألماي اسوألماقةم ىلسوأل مم سو)ألالألماقسةمصأل سثألماسي رألمحلدتسدأل
الألمجملد مألمارد لىلسوأل ماي نىلسوأل ساألمجملسدطألماسىلدرسثثأل سةألما سة ةلألما ىلىلسعألالألماقي سدمألم ج دألىلسوألماقد سوألألقسىألممه سدوممأل
مةا سسوألمارام لىلسسوألالألمخلسسكدةدألماق سساا وألمارد لىلسسوألماي نىلسسوثألممثنىلسسوثألماقاقىلسسوأل ماقشسسد ة وأل م ندطقىلسسوثأل نعألسسوألماسسا وألمارسسد لثألتقسساأل
ألد قدألوقىلقىلدألالأل جهأل رلدوألماقىل وألم ردرىلوأل مه دوألم امطنوأل ماقي دمألمااألت سدأليدجملسدطألماسىلدرسثثألمعأل قىلسقألينسدوألل اسوأل
م امطنوأل درألم ألمألدلتألتىلدهوألمةا وألمااطنىلوأل قألرىلدرسدمأل ررسوألتس األمدةرس هدأليشسكدألألقسياألتسيةجيثأل سةألرسيطألثقد سوأل
م امطنوألالأليندوألماي اوألم رسىلوثأليقىليمألألةألمارد لوأل ماقشاتثأل....ألمحب .أل
س مأل سسدأل أل سسيسألالألماقسةمصأل ردتسسوأل سساألم كسساعألماسسسعألل وسسيألم كامهسسدمألممردرسىلوأل ماسساألاألما قد سسدأل قهسساألمجدألىلسسدأليشسسكدأل
ط سسد لثأل األ ىلش سسهاأليق سسيأل2003أل س مأل سسدألالىألم ألمن سساألمةا سسوألمارد لىل سسوألا سسي هاأليش سسكدأل سسةاأل مهش سساوألة وىل سسوأل ق سسدلمتأل
محلكا سسوألي س لألخلسسكدأل)سسدأل ىلهسسدألم مه سسدوألاقو دألسسدمألم ة ديىلسسوأل س مأل سسدألو سسدألم ألوسسيأل سسدأل سسكألمب ىلسساألماق سىلشألم شسساضأل
قىل سسقألم سسد ألم ش سسالوأليقىل سسيمألأل سسةألم ةلع سسوأل ما ل سسةلألالألماس سسقروثأل سسقألألس سةمصأل سسيةم أل ا سسعألألق سسىألمرس س ألم امطن سسوألالألا سسداىلاأل
رسدمألوىل ألماكدأل دةثألوقا هأليطةملتهألم انىلسوألألقسىألم امطنسوأل ممةملتألمحلسةتأل ماي قةمطىلسوثأل س أل سثألم شسكقوألممردرسىلوأل
الألمه سسدظأللر س اةأل2005ثألمقألممهسسهأل أل س س راألمجيسسدلأل سسق وأل شسسالوألألتقسساظألل سساألاينسسدوأل قسساألم كامهسسدمألماقا ىلسسوأل مارد لىلسسوأل
ا اوألالألمانهد وألتق قيألم كامهدمألمامليسألماة ىلسىلوألمعأل ق هدألتك ةألالألم مهل دطألألةأليق هدألململسةأل سةألتاوسي دألالألل اسوأل
مويت .أل
ثانيا :اإلرادة المشتركة
األلدألممهسسدعأليسطةملتألوسةتأل ا أل كس مأل لساخ)ثأل قسدألاي لىلسيأل ىلساظأل سدعألممةملتألمحلسةتأل سثأل سةألململسةألم سسد دألمثسدةتأل
اقوسسيطألالألم ىل د ىلع قىلسسدثأل قة سسوأل سسدأل سسثألم ةملتألمحلسسةتألاسسةأل كسساعأليد ه سسوألماسسسهقوثأل ل سسيألالىنأل قسسدطألمعألقاسسوألمجمل سساألمر سسدةأل
ماق سىلشألم شسساضألملألمعألقاسسوألمجمل سساألاي سسهألماقسسيةتألألقسسىألمر ىلسسدةأل سسسدةألألىلشسسهأليداشسسكدألما س لأل ة سسيأل ألقسسىألر ساىلدألم ملسسدطأل سسدعأل
مر ىلسسدةألماقسىلشألالألمان سسدظألمالسسيةم أل س أليسسسا أللامهسسهأل رسىلقوألحلسسدألما سةمألدمألماندخلس وألالألماسسي طألماسساألت ىلسسعأليسسدا نارأل ما قيل سسوأل
م ج دألىلوأل–ألمثنىلوثألل نىلوثألطد لىلسوثألمقألمعأللسدألمجدألسوألت سسوأليسي دمه هدأل اغ هسدأل م كدة سدأل طةم قهسدألاققسىلشألالألقاسوألمان سدظثأل
م ملسساألاقوسسيطأليقسسيألم وس يطألم ة كسسثألاققسةمصأل تس اىلاألنيقس ألمحلكسساأليقسةمةأل سسةألرسسقروألم س يشأل سسن ألتسسيوىلدمألجع ىلسسوأل
اقق سةم ىلمألالألملمةتألخل س عألماسسايلأل ما سساألاألتش سكىلقهألالأل12ألز سساتأل)2 2003ثأل الألمثنسسدوأللد اسسوألمر ىلسسدةألمأل سسدوألنيق س ألمحلك سساأل
قتألماقي يأل ةألم ألامردمأل م شدلدألمااأل مجهتألةؤردوألم وعمإلألماة ىلسىلوأل نهد  :)3أل

)1ألأل ألقثألوسةألماةيىلقثثأل ي دمأليندوألماي اوألماقةم ىلوثألتةمرألمةا دمأل تصألمحملدت وألمارد لىلو)ثأل ةلعأللةمردمألمااويتألماقةيىلوثأليسا مثأل
2007ثألحأل.89
)2ألألياطألية ةثأل ألدظأل ىل هأل الألماقةمصثألمان دطألااندوألهيأل ةجا)ثألتةمجوألأل ةألم ايبثأللمةألماك دإلألماقةيبثأليا مثأل2006ثألحأل.132
)3ألأل ألقثألألايمم األألي لثأل مو يطألماقةمصألةي أل رسدةتألماسيظ)ثألييأللمةألمهشةثأليا مثألح2009ثألحأل.121
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 -1أللد اسسوألني األسسوأل سسةألةؤرسسدوألم وسعمإلألماسسا ألالكسسةتألمعألألتكسساعألألتشسكىلقوألنيقس ألمحلكسساألل سساةتأليسسمألمجدألسسوألم غايسسمأل
ملألما ةأللدمهامألردةرألماايلألألقىألاردثألمعأل اىألم قدةروألتدواوألمحلقألالألم ر ملدةأليدحلكاأللدمهتألردةرألماايل .أل
 -2أل متةمةأليقضألمموعمإلألمارد لىلوألألقىألمعأل كاعألةدألماي ةألممل ألألقىألاردثألم دألزملدألمارد لوألممل ألأليلم .أل
اكسسةألم لمةتألم ة كىل سسوألات سسةمألألق سسىألاعأل ك سساعألمجملق س أل سسقأل دأل سسيتألم كامه سسدمأل وو ه سسدألم ا سساألي سسد قكألمار سسد لثأل
ماس سسي عثأل لس سسدعألووس سساألم كامهس سسدمألماس سساألمر س س نيألماىلهس سسدألم شس سسة رألمم ة كس سسثأل د س سسوألألقس سسىألارس سسدثألمحلس سسيثأل ما ة س سسمألاغىلس سسدإلأل
م و د ىلدمألم اثقوألهب مألماش عثأل هب مألاأل ي سيألو سمألاكسدألطد لسوأليداشسكدألما سد :)1ألماشسىلقوألماقسةإلأل13ألأل ساثألماسسنوأل
ماقةإلأل5ألاأل سدوثألمملسةملأل5ألاأل سدوثألماال سدعألأل ساأل موسيثألم سسىل ىلاعألأل سامألأل موسيمثأل سيأليسيامألم شسكقوألم ردرسىلوأل ساأل
مه دظألمحملدت وأليقىليمألألةألم ةملتأل ما لألاألمتادألسهأليسسا ألمتسةمةألماسدرسوأل سةألم وسعمإلألماكةل سوأل ماشسىلقىلوأل قدطقسوألمب هساةأل
سيىأل
ماسعأل هىلدإلأل قة وألمارةشألمم ة كثأليالىلاوألمجمل األماقةم سثألما دةمىلسوأل هىلسدإلألماقسدلتألق لألماةؤ سوألم رسامتىلوىلوأليقىلسيتألم أل
لسدألقاسوألملىألاقوساوألم ألمه سدظألمحملدت سوأل ماس لألمأل سيألأل اسسياألزملىلسدألم كامهسدمأليسي أل سةألمألرسدوألم ندتس ألاقكلسدوممثأل نس أل
قاوألمحلمألمأل ألمان دظألماقةم ثألتىلغوألما ند ألماقدتدأليمألم وسعمإلألماساألتسيألثألزملىلسدألم كامهسدمألألقسىألم ندتس أل م ىلسدتممثأل
ممألماامرقوأل األ ألماقدأليتألما ند سىلوألمااغىل وألم أل لتألال أل رسسوأل سسدلألالألتسدة خألماقسةمصأل م نرقسوأليسمأل
أل
المأل ةتألماملة
ردرس س هثألمم سسةألماس س لألرق سسقأل سسد أل ا سسوأليقشس سةممألم قىل سسدةممأل سسةألما سسي ةممثأل ت سسا ألم ت سسييأل قس س ةأليس سسا ألمةتا سسددأل
ماسقاىلدمألهب ألم د ثأل متا أل ةأل رققاعألألقىألممهلسهاألمملقثألم كامهدمأل ملقاعألالألماام األ مويتأل سةألميس ألتساةألمارد لىلسوأل
ماقة ىلوألمالدريتثأل ةألاجسدألرس دعأليقسدوألماقدألسوألماشسقاىلوألماساألتسيألاأل رسسوأل سسدلألماسدرسوثألأل سيأل س وألماسسدلتألم ألماسنلخأل
الأللسسدألممه سامرألما سسة ضألمارسسد لثأل ماقسسا ثأل يقسسدوأل س ةممأل جسسال األل ملقسسثألط سام لهاأل ا ىلسسد األ سسةألجهسسوأل ا ق ىلسسوأل س أل
كامهدمألألةألةؤ وألي رهدألم شاضأل ةألجهوألثدمهىلوثأل ك مألهديتألم ةملتألم شالوألالأليقسدوألماساطةألمااموسيأل متسا أللسدأل كساعأل
م أل
ق قيألمعألريتهأل ك ةألالألريتهأل ةأليقىلوألم كامهدمأل اىل أل ةألارادإلأل سدلأل شدألمه د هألماسىلدرث .أل
األالأل ةتألثدمهىلوألا ارىل ألمهقروألاردرىلوأل سثألمعألماقسةم ىلمألألنسي دألزستألمتماسوألمان سدظألماسسديقألمر اشسة مألرسامألم ساألاةمل مأل
ماق سىلشألم شسساضأليسسطةمل األاكسسةألماسدرسسوألماق سةم ىلمأل ما س ةأل ملقسساعألماشسسق ألل سسدأل سسيألاعألةلسسع مألألقسسىألم سسسد دألمارد لىلسسوألل سسدألاأل
تار سىل هألالألتش سكىلقوألنيق س ألمحلكسساأل ما س لألخل سسكدألماقانسسوألمم ألاقن سعمرألمارسسد لثألمم طألالألماق سةمصأل و سسد اامألمر س ايمطألماق سساأل
مارسسد لثألم س ةألت سسةألمان سسدظألماسسسديقأليق سساألطسسد لثألجي سسيأل قسسدل أل ققسسةثألمم سسةألماس لأل امسسيأل شسسدألةألماسسسة أل ما ه سىلشأل
اسيىألمب ىلسسا.ألاقسسيألاثسسةأل س مأليسي ة ألالألتكسسة أليسسكألما سسسق ألما ققىلي سسوألم اة ثسسوأل ماساألملمأل سسةأليسسمألألام سسدألارسسةى)ألم ألهىلسسدإلأل
محلةمضألم ج دألثأل دألقىل هألماسىلدرسىلوألالألألسيظألممه سدرأل سدلتألرىلدرسىلمأل ألل نىلسمأل أل اقىلسمأل ألطسد لىلم) )2ثأل ألسيظألما سسوأل
)اسسياألما قسسد شألماسسسق ثثأل وس أليقسسيألل ديسسوألماير س اةأل تشسكىلدألمحلكا سسوألم سسوألمتلملمألة يألمارد لىلسسوألاسسيىألماق سةم ىلمأل ردتسسوأل
يقسسيألبسساوألمموسعمإلألمارد لىلسسوألم ألممطسةمشألم قىل ىلسسوأل ند سسوأليق سسهدألماسساقضألالألماقسةمصأل تاجسسهألماشسىلقوألم ألم سةمعأل ماسسسنوألم أل
)1ألألميةم ىلاألمبقلةلثأل يةألرديقثألح.70
)2ألألألقىألوسةألألماةيىلقثثأل يةألراقألقلة ثألحأل.89
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ل طألرقىلوىلسسوأل تةلىلسسدأل...ألمحب)ألردتسسوأل معألة س ألماسسي طألمر سامتىلوىلدمأل ت سةمألدمأل سساأليق سسهدأل رر س ألاق ارسساثأل اجسسيمألالأل
ماق سةمصأل هىلسسدإلألممةملتألمااطنىلسسوأل ىلسسهألرسساأل ىلسسيمعألانقسسدألت سةمألد دأل ري د سسدأل تند سسسد دألم ي اااجىلسسوأل م سسدحلىلوأل سساألم اسسدطأل
م ا األ ق وألماشق ألماقةم ثأل د ةمعألألقىألراىلدألم ملدطألةدألمجنيتألردتوألالألماقةمصأل ل طألم قىل ىلسوألارسةىألا قا سوألمهلاق سدألالأل
امجه سسوألر سسا هدأل ل س س اوألاالىل سسدأل ماس سسقال وأل ر سسةثأل...ألمحب)ثأل الأل سسدألهىل سسدإلألم ةملتألألن سسيألماق س سةم ىلمأل سساألما سسيريمأل
م قىل ىلوأل ماي اىلوألالألماقةمصأل ألمهس رىلاألمعألمهةتسيأل جسالألةهاسوألوقىلقىلسوألاق قسد شألماسسق ثألاق كامهسدمألم ة قلسوألالألماقسةمصألمعأل
ما قد شألماسق ثأل رق ألما الىليألألقىألأليتألمهقددأل ه وألألتقيألللىلقوأليدجنديألما قد شألماسق ثأل يطةملتألوقىلقىلوأل نهد :أل
 -1ألمعأل كسسا ةألما سسد ةأل ل سسايأل مجيسسديبأليسسمأللسسدألمارام سساأل ماقا ىلسسدمأل س مألما سسد ةألجي س ألمعأل كسساعأل انىلسسدألألقسسىألارسسدثأل
ما يصأل األما ممأل م رةأليطةملتألوةتأل انىلوألألقىأل د أل شالو .أل
 -2ألما لىلسسيألألقسسىأل وسسيتألماقسةمصأل ماقسةم ىلمأل ألسسيظألما لة سسقألألقسسىألارسسدثألمارد لسسوأل م س أل ماسسي ةأل ماقا ىلسسوأل مهاس ألم ة سسدإلأل
م طةمشألم دةروألاه.أل أل
 -3ألينسسدوألاجهسسعتألماي اسسوألألقسسىألمرسسدثأل سسةألماكلسسدوممأل دألسسيتألمانعم سسوأل اسىل ألألقسسىألمحملدت سسدمألمارد لىلسسوألماسساألتملسساألمانعمألسسدمأل
ممر أل)اياألماشلد ىلوألالألمحملدراوأليغضألمان ةألألةألمارد لوأل ماقا ىلو .أل
 -4ألمر س يمسألو سامةممأل س زةممألوقىلقىلسسوأل شسسدةلوألأللسسدألمارام سساأل ماقا ىلسسدمألألقسسىألم س س اىألماشسسقوأل جيسسدلألمحلقسساطأل
م ندراوألألا ت دمأل ممة رأل نهدثأل ما لىليألألقىألمةا وألمااطنىلو .أل
 -5ألتملاسستألارس ألمااوسسيتألمااطنىلسسوألهسساألماقد قسسوألاقها سسدمألممرسسةىألالألنيسسدطألماايىلسسوأل ي سسيمألا جىلسسدطألماقدل سسوأليد رسسد وألم أل
ار ألوقاصألم مهسدع .أل
تاسسي أل س ألمانقسسددألتسسقاوألما قىلسسقألالألماا سستألمحلدرسسةألألقسسىألماقسةم ىلمثألاقسسيظأل جسسالأل ةملتأل اوسسيتأليسسمأللسسدألممطىلسسدشأل
ماقا ىلسسدمأل ت سسدأليأل تسساتألماقنسساأل ألسسيظألماملق سوأليسسمألم كامهسسدمثأل ردتسسوألالأل سسدأل جسسالألماق سسدألماىلسسا ثأل سسد ةتألمبملس ألنيهااسسوأل
مةا وثأل تسدرأل قسوألم ة سدإلأل قسيمعأل سسدودمأللاساتأل سةألاةمرسثألماقسةمصأل سق وألم ة سديىلمثأل ما كلساأل ما ةسا ةألمارسد لثأل
ماقسسا ثألم اسسدلطثأل قسسيمعألماملقسسوأليسسمألم كامهسسدمألماكسساةللأليسسداقةيبأل ماشسىلقثأليداسسسعأل يسسداقك ....ألمحبثأل اسسي ألماارسساألوداىلسسدألأل
ل دأل األاعأللدألماقا ىلدمأل ألتة يألماقىلشألم شاضأل األيق هدألمااقض .أل
ثالثاً :االحترام المتبادل:
معألت ة خألمجمل قدمألمااشة وأل ليأل مههأل ةألم ق ةألمر ادإلألمم ةأل مر قةمةألماسقاأل قىلقألألماا سدظألم ج سدألثألالأل سدأل
هىل سسدإلألة يألما س سسد أل م وس سامظألم ا سسدلطألي سسمألمجىل سساألم كامه سسدمأل مارام سساألم اج سسالتألالألمجمل سساثأل الألألق سساألماسىلدر سسوأل ألق سساأل
م ج درأل ق يأليدا قد شأل جالألمهسامتأل شسالوألال سدمألا ألا سةملأل قلسمألالأللسىل أل قسمألتقاسدأل ىلهسدألاةموأليق سهاألماساقضأل سدأل
ىلهسسدألممي سسدمأل م ر ي سسدمأليسسمألمالة سسدوأليقىلسسيمألألسسةأل اسسياأل ماقنسساأل ما ه سىلشأل ما س سقىل أل ما سسسق أل ماقهسسةأل م ل سةم )أل سسةأل
رسسيطألم ألا سعمظأل)اسسياألم و سامظألم اسسدلطألحلة سسوألما سةالأل طسسةصألما لكسساأل ماسسسقاضثأل عأل لهسساظألما قسسد شألالألتراىلقسسهألمانسسدج أل سسساأل
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ماكملسساأل سسةألماق سسد دأل م ةقلسسدمألمالكة سسوأل م ج دألىلسسوأل ماسساأل سسيأل سسسوألهبسسدأليقسسضألم سسع مأليدارد لىلسسوأل م اىلسسوأل ماقن سسة وأل
ها سسدأل سسةألمم سساةألم ل قق سسوألما سساألتملسساأل ت س جرألما سةمألدمألمارد لىلسسوألم ة قلسسوثأل اانسسدوألماسسسقاألم قسسثأل م ج سسدألثأليداش سسكدأل
ما س ىل ألاس اوأل س أل لهسساظألمحلسامةألماسسيم األ م وسامظألم اسسدلطأل سسدحلامةألاسىل ألأل سسيألتك ىلكىلسسدأل سسدأليسسدأل سساألمدةرسسوألمرسامتىلوىلوألأل
لم سسوثألاكسسثأل سساةألم أل قسسةشأللسسدأل نسسدألألقسسىألما سساةممألما س ىل وأل سسد أليق سسندألماسساقضثأل ماق سسدأل سساأليق سسندألماسساقضألألقسسىأل
ار سسدثألمحل سامةألمحل سسدةلأل م س سسد متأل م ي ق سسدلألأل سسةألمدةر سسدمألماقن سساأل م ر سسرهدلثأل مو سسيطألما ق سسد شألماس سسق ثألي سسمألمب ىل سساثأل
مو سامظألوقسساصألم امطنسسوثأل ب ىلسساألم كامهسسدمأليغسسضألمان سسةألألسسةألوو هسسدأل يدا س ممأل سسةألهسساألممهقاىلسسوألم سسسق وألماسسسدوقوأل سسةأل
م سىل ىلمأل ما د اوألم نيم ىلمأل م عل مألم امجسي ةألألقسىألاةخألماقسةمص .)1أل )سدألمعألماقسةمصأل كساعأل سةألألسيتأل ا ىلسدمأل ا قىلسدمأل
م أل قلوأل قيألرسد األماكسدألالألينسدوألماي اسوألماقةم ىلسوأل نس ألماقسدظأل1921ثأل عألينسس أل لد تسوأل اكسةألمدةرسوألمحلكا سدمأل
م قد اوأليقيألماقدظأل1963أل مااأل دةرتألرىلدردمألم دوأل م مهكدةأل ماق األاساقضألم كامهسدمثأل أليسدألود استألرسقةهدألألسةأل
ا هسسدألماقا ىلسسوأل ماي نىلسسوأل ماملقد ىلسسوألأل م ج دألىلسسوأل سستألألنسامعألمم سسوألماقةيىلسسوألمااموسسيتأل محلسسعإلألمااموسسيثأل ماقا ىلسسوألمااموسسيتثألل سسدأل
ويسأل األايندوألمجىلاألماقا ىلدمألممرةىثأل لس اوألرىلدرسوألم سدوأل ساألماشسىلقوألالألماارس أل مبنساإلألي ة قسوألممىلدمهسوأل ما سةلثأل
ألماسىلندة األتكةةمأليقيألرقادألمان دظألمااد يألألدظأل2003أل تشكىلدألمحلكا سوألماقةم ىلسوألألقسىألألارسدثألمه سدظألمجهساةلأل سيةم أل
ية سسداثأل قسسيأل دةرسستألمحلكا سسوأل م وسعمإلألم ة قلسسوألمهلس ألماسىلدرسسوألألرسسيألم كامهسسدمألم اجسسالتألالألماقسةمصألملألرىلدرسسوألم سسدوأل
قدلسوألة يألما قد شألم شاضأل م وسامظألم اسدلطألم لساخأل رساأللاىلسدألألقسىألقاسوألمألسدقألمحلكا سوألم دل سوألرىلدرسوألما ه سىلشأل
رسسيألم كسساعألماسسسعألماقسسةيبأل لد اسسوأل سسةخأل ةملتأل ةلع سسوألألاقسسسقروأل لس اوأللد اسسوأل سسساأل سسةألممو سعمإلألماشسىلقىلوأل) دةيسسوألم ق سىلاأل
مااوىلسسيأل الألم ق سىلاألماكسسالةل)ثألمهد ىلسسوألألسسةألمخلسسدألوألمبهسسدأل مارد لىلسسوأليسسمألاينسسدوألم كسساعألماش سىلقثألمهلسسسهألر س دمهدأل ر س ةمةأل
رسىلرة األألقىلسسهثألمعأللسدألقاسسوأل قسعألموسامظأل اسدللوألما قسسد شثألاس مألمعألاةلمهسدألمعألمه قسسد شألرسق ىلدألالألل اسسوأل يةماىلسوأل ىلوس ألمان سسةأل
م ألمان دظألماليةم ألماسا سةلألما لألت قد شأل ىلهألماقا ىلسدمألم قسيلتألالأل سدألني األسوأل سةألماكدمه امهسدمأل يسسيظأل سدظأل موسامظأل
ادلطألا مألجي ألألقىلندألمعألحناظأل ةملتألم مه دوأل ةألاجدألتاعألني األوألم يمشأل ماسىلدرىلدم .أل
المطلب الثاني :عوامل استقرار الفدرالية متعددة القوميات
تق س ألماليةماىلسسوأل قسسيلتألماقا ىلسسدمألوداسسوألوةجسسوألالأليقسسدوأل ىلسسدظأل جنسسديألماسسي طأل سسدألتقسساظألألقسسىألارسسدثألمر ىلسسدةألوسسةأل سسةأل
ادألأليتألخلقاإلأل ا ىلدمألاققىلشألالألمطدةأللىلدعألرىلدرثأل موسيأل ساألاطسدةألماي اسوألماليةماىلسوثأل جسدألجنسديأل س ألما وةيسوأل سدعأل
قاوأل رق ألتا ةأل يةأل ةألماقام دأل ث :أل

)1ألأل ل.ألتسساديأل سسي ةلثأل م س زةألمم طألةىل س تألماسسي درألألسسةألاتاسسدرألماسسي دمهدمأل م س م ألماي نىلسسوألالألماق سةمص)ثأل قداسسوأل نشسساةتألالألتسسامألماق سةمصثأل
.2012/11/23أل شكدألم سق اعأل ةأللدألمارام األ ماقا ىلدمأل دأل قيةألي لملةأل ةأل%95أل ةألركدعألماقةمص.
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أوالً :المصحححلة المشححتركة :تق س ألرا سس سةمأل موسسيتأل سسةألاهسسكألل طألماقسسد ألةهسساألتسسغةأل سسسدو هدأل قسسوألرسسكد دألمهس ساىلدألأل قسسةأل
امةل دألماراىلقىلو )2ثأل أل
تق س ألرا س سةمأل سسةألوىلس أل قسيطألماسسيردألمالسةللألالألم ةلسعألماسسسدياألم ةيىلسدأل )1ثألةهساألم سسدأل ألت ساأل)عم سدألماش سةملوألم ةيىلسوأل سسدأل
اىلسسستألأل سامألالألمجمل األسسوألمم ةيىلسسوثأل اسسدألتكسساعألماي اسسوألماسا سسسة وألالألماقسسةعألما درسساألألشسسةأللدمهسستأل سسيعألت سساة خأل يدر سىلدأل سسيأل
تراةمألم سدل دأل ق يتألألقىألما ندألوأل ما وسدةتأل ىل دأللدمهتألم نسدطقألماة لىلسوألتسةتيأل سستأل ىل نسوألمالقسسةأل ما ةقساثأل يسياألمه سدظأل
ماسساةج )2ثأل رس سةألدعأل سسدألوقسستألالألماقسسةعألما درسساألماقسساتألمااةدة سسوأللسسدألماىلي سسوأل ي سسيامألم س سدمهاألت ش سسكدألالألماسسايلثألل سسدأليسسياأل
ردألثألماسىلدووأل م دةشأليد تل دةألالألمهل ألمالاتأل اىلدأل ن ساألماقسةعألما درسساألألشسسةأل سيمألا طألرسسكوألوي سيألالألماسايلأل
رسداتألالألترسساة ألما سندألثأل سدأليسمألت ساة خأل يسدلعثألاكسةألم مهري سوألماكاىلسسةتألاي سدلألماسا سسسةلأللدمهستألالألماقسةعألماقشسسة ةأل
وىل أليياألم تل دةألم سدللألمه ىلوسوألاق سة إلأل رسىل دألمحلسةإلألماقد ىلسوألماملدمه سىلوأل سيألمتسا تألرا س سةمأليل سسدألوىلدل سدألم سةأل
م سسةألاق ا سسدلطألي سسمألما سسي طألم دةيسسوثألمهد ىل سسوألأل سسةألما سسندألوألماقس سسكة وألماس سسا سة وألم عل سسةتأل تعل سسةألالألرا س سةمأل ردأل سسدمأل
قيلتأل ملدألتندألوألماسدألدم  )3ممهس سسو )4أل ممل سو )5ثألاكسةألما سندألوألمم ساألالألرا سسةمأل سثألما سندألوألم سة ىلوأل ماانكىلسوأل
تقالألما قداىليألم ة ىلوألماقة قوألالألرا سةمألم ألماق ساةألماارسرىأل ةهساأل ند سسوألم سدةشألم ةيىلسوأل م ة كىلسوأل ماىلديدمهىلسوألم ألمعأل
م دةشألماسا سسة وأل سدألتماستألةسدأل كدمهسوأل ه سوألالألألسد ألم سدطألل اىلسدأل شسكدألماقرسدرألم سد ألالألرا سسةمأل سدأل ىل سهأل%11.67أل
)2ألألألتاق س أل سسسدووألرا س سةمألو سام أل42ألماسساأللسسا2أل أل وسسد تألرسسكد دألمامل سسدعأل ي سسمألا ألالملسسةأليققىلسسدأل هب س مأل هسسثألتقسساألالألما سقسسسدأل32أل
يداسكدعأليمألل طألا ةيدألمااداغوأل49ألل اوأل ىل دألتقاأليدا سقسدألماسأل22أل سدووأليمألل طألا ةيدثألممه ة :أل
Celia Applegate (A Europe of Regions: Reflections on the Historigraphy of Sub-National Places in Modern Times) The
American Historical Review, Oxford University Press, Oxford, Vol. 104, No. 4, October 1999, P. 1160.

)1ألأل يقيألم دمهىلدأل ةمهسدأل ية ردمهىلدأل م رداىلدأل مرادمهىلدأل اانيم .أل
)2ألألمه دظألمااةجأل م شدهدألWorkshop Systemثألوىل أل األماق دأليقيألم ا قد يأل األ قهيأل قمأل مه درأل دأل دجهألقاوألم قهيأليد امتلدمأل محلواألم مه دجثأل
يألردلأل مألمان أل ادألماملاةتألما ندألىلوألالألا ةيد .أل
Rene Leboutte (Transitions to Capitalism in Early Modern Europe. By Robert S. PuPlessis) The Journal of Economic
History, Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 59, No. 1, Mars 1999, PP. 208-210.

)3ألألتق ألرا سةمألةم يتألتدةمىلدألالألتندألوألماسدألدمأل يألتيةمألرا سةمألردألدمأليقىل وأل20.6أل قىلدةأل ةمهوأل تق ألما مأل امهس أللامهس أل م دمهىلسدأل م ة كسدأل ةمهسسدألالأل
طقىلقوألماي طألم س اةلتألاقسدألدمألماسا سة وألوىل ألتس اةلألما مألااوي دأل دأل ع يألألقىأل634أل قىلاعألل ةأل ةألماسدألدمثألممه ة :أل
Federation of the Swiss Industry FH (The Swiss and World Watchmaking Industry in 2013).
http.//www.fhs.ch/file/59/watchmaking_2013.pdf

)4ألألتق ألخلةلوألمهس قوألNestleألماسا سة وأل مويمأل ةألال ألخلةلدمألماغ موألالألماقد أل قة دألالأل ي نسوأل ىللسثألVeveyألالأللسدمه اعأل سد لألقلألماقغسوألمالةمهسسىلوأل ت وسد تأل
اىلقدمألماشةلوألااوي دألرنا دأل اق ألم قىلدةألل ةأل ةدألوام أل447أل ناألتيمةألالأل194ألل اوألواطألماقد أل ق دأل ىلهسدأل333ألماساأل ا ساأل ألد سدأل لمةلأل تاقس أل
ىل وألم قكدمألماشةلوألوام أل233أل قىلدةألل ةأل مأل مألتدراألخلةلوألالألماقد ألوس ألت

نىلاألمالد ندمهشدطألتازم

FTألاقدظأل2013ثألممه ة :أل

)Nestle Annual Report 2013 (147th Financial Statements of Nestle
http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/annual_report/2013

)5ألألتسد األخلةلدمألممل وألماسا سة وأليسأل5أل%7.أل ةألمايردألماقا ثألاسا سةمأل تق أل ةألال ألخلةلدمألممل وألالألماقسد ألرا سسة وأل سةألوىلس ألم تسدأل ملسدألخلسةلوأل
مها دةت ألNovartisأل خلةلوأل ا دعأل ة خلىلهأل Hoffmann-LaRocheالأليدرىلدأل ادألماشةل دعألماملدمهىلوأل ماملداملوألالألماقد ألالأل س مألم س دةألل سدألمعألرا سسةمأل سثأل

ق سسةألم سساألخل سسةلدمألماكىل ىل سسدوألمحلىلا سسوألالألماق سسد ألم ألما كناااجىل سسدألماراىل سسوأل تال سسعأل ق سساأل س ألماش سسةلدمألالأل قس سىلاألاىل دمهىل سسوألLemanicأل سساتألجنىل سسا)ثألممه سسة:أل
Stephan Vaterlaus,Stephan Suter and Barbara Fischer(The Importance of the Pharmaceutical Industry for
Switzerland Interpharma Association of Research-based Pharmaceutical Companies in Switzerland, Basel, 2011, P. 4.
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سسةألماسسيردألماقسسا ثألم مجسسد ألماسسسنالأل سسيألرسسد األمحلىلسسدلألماسا سسسةلألماسسي أل مااقسسيألألسسةألمحلسسة إلأل ساممهمألماسسسة وألم سسة ىلوألالأل
متل دةأل مألماقردرأل.أل أل
قدطألي عألثق ألم اجالممألماقد ىلسوألالألماانساضألممدةجىلسوأل اجسالتألالألماانساضألماسا سسة و )1ثأل ت س ةألرىلدرسوألتات ساألماملسة تأليسمأل
ماقا ىلسسدمألتقسسدل ألتد سسدألالألمالسسةحأل م ىلسسدتممأليسسمألمجىلسساألمم سةملأليغسسضألمان سسةألألسسةألماقا ىلسسو )2أل اق سسياىلدألألقسسىألقاسسوألمهسساةلأل س مأل
مبي طألا ات األماملة ممأليمألماكدمه امهدمألالألرا سةم  .)3أل
ماكدمه امهدم أل

مايردألماقا ثألاقلةلأل
م خلةألما ة وأل ةأل
يدالةمهوألماسا سةلأل 2005أل
د و أل

ما غاألالألمايردألماقا ثأل
اقلةلأليدالةمهوألماسا سةل أل
 2005-2003أل

ت اة خ أل

 82,9أل

 68,803أل

 4,6أل

يىل سسةع أل

 123,1أل

 45,643أل

 5أل

ااراا أل

 119أل

 43,910أل

 5,3أل

م ةل أل

 144,2أل

 45,711أل

 5,3أل

خلام ع أل

 66,5أل

 50,170أل

 6,3أل

م يلداي ة أل

 146,5أل

 39,645أل

 4,7أل

مهي دايع أل

 769,1أل

 73,285أل

 15,6أل

هية ث أل

 134,8أل

 73,236أل

 10,9أل

ت ز أل

 50,3أل

 93,752أل

 5,4أل

ةم ااةز أل

 1276,4أل

 39,559أل

 2,6أل

راااثاةع أل

 116,9أل

 46,844أل

 4,9أل

يدرىلدألر دلتى أل

 113,1أل

 115,178أل

 15,9أل

يدرىلدأل مهيثألرد ت أل

 92,5أل

 53,501أل

 3,9أل

خلد هد تع أل

 114,6أل

 55,125أل

 54,4أل

)1ألألتس ىألاوىلدمهدأليسألOffshore Fundsثأل ثألم اجالممألألما ديقوألاي طألم ألمخلةدحألاكنهدألاىلستألل ةاأليدألردةجهدثألممه ة:أل أل
Joseph Stiglitz (A Crisis of Confidence) The Guardian, Guardian Print Center, London, Wednesday, 22 October,
2008.

)2ألأل ةهاألمعألثقملثألماشق ألماسا سةلأل األ ةألم دعأليىلن دأل أل شكدألماقن ةألمايتىلعأل ةمهسىلمأل م رداىلمأل ة دمهش)ألململةأل ةألةياألماسكدعأل ىل سدأل شسكدألم هسدجة عأل
ةألردةرألرا سةمألم عألوام أل%10أل ةألماسكدعثألممه ة :أل
Swiss Confederation (Press Release: Resident Permanent Population in Switzerland) Federal Department of Home
Affairs, Federal Statistical Office, Neuchatel, 2010.
(3) Confederation of Switzerland (Switze4rland Statistics) Federal Statistical Office, Neuchatel, 2015.
http://www.bfs.addmin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/03/key100.html
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مينعطألم را ال ة أل

 121,7أل

 44,215أل

 4,7أل

مينعطألممهة ال ة أل

 105,6أل

 45,936أل

 7,4أل

ردمهتألهداىلنت أل

 115,5أل

 44,866أل

 4أل

هة سامهع أل

 112,2أل

 49,355أل

 11,7أل

مةهد أل

 87,4أل

 49,209أل

 2,5أل

ثاةهد أل

 86,6أل

 44,918أل

 3,2أل

تىلشىلنا أل

 64,6أل

 41,335أل

 3,4أل

د تل أل

 106,2أل

 52,901أل

 3,4أل

أل

 121,3أل

 38,3854أل

 6أل

مهىلاخلدتىلد أل

 137,1أل

 49,775أل

 6,6أل

جنىلا أل

 89,8أل

 62,839أل

 5,1أل

جاةم أل

 126,6أل

 38,069أل

 6,4أل

د

امألمبي طألماسديقألاندأل جالأل امةصأليمألماكدمه امهدمأل مااأل قالألماسا أل ىلهدألم ألتلد مألماملة ممأليمألماكدمه امهسدمثأل
اكسةأل س مألما لسسد مأل اسي أل س ةمألالألرسساوألمحلقىلقسوألماسساألت لسسيألمعأل سسيةألماملسة تألم ردرسسثألالألرا سسةمأل ناساأل سسةألماق سسدألم مهسسسداأل
اىل ألماملة ممألماراىلقىلوأل كدمه اعألت اة خألألقسىألرساىلدألم ملسدطأل ساألم هسكأليسمأللدمه امهسدمألرا سسةمأليسسا ألمهشسدطهألم سد أل م سةالأل
ما ندألثأل ماسسىلدوثأل لامهسهألم لملسةألرسكدمهدأليسمأللدمه امهسدمألرا سسةم )1ثأل س مأل قسعألممهسهأل أل كسةألايسيمألمعألتكساعألثة تسهأل سسد وأل
اكدمه اعأل د أل مليأل )2ثأل األ مألما لد مألالألمانشسددألمااشسةلأليسمألماكسدمه امهمثألم ألمعألم سدلألماسا سسةلألل سدأل ساأل مرس أل
الألرىلدرس هألما ن ا سسوأل سسد طألجد سسيمألتققىلسسدألما لسسد مأليسسمألثسسة ممألماكدمه امهسسدمأل قاسسوألاق لسسدذألألقسسىأل وسسيتألماسسايلثألمعألمتل سسدلأل
واتألما لد مألرىلهيلأل ويتألماايلأليشكدألالىليأل مأل قسعألمرسةمةمأليدا ساةتألم ألم سق وألماقد سوألاقي اسوألماسا سسة وثأل ع ساة خأل
)1ألأل اق ألتقيملألركدعأللدمه اعألت اة خألم دأل ةأل قىلاعأل مه األيققىلدأل قساألالألجسدطألخلسةصألرا سسةمأل ألدتس هأل ي نسوألت ساة خأل لسدمه اعألت ساة خأل
هاأل قة شأليقيةمتهألماعةمألىلوألاكنهأل سةألامهشس أللدمه امهسدمألرا سسةمألتسندألىلدأل رسىل دألالألنيسدطألم مهسسووألماقرنىلسوأل محلة ة سوألالألم درسثثألا سدألالأل
ماا تألمحلدرةأل قيألمتل ةمأل ىلهألتندألوألمااةصألماسا سةلألماشهاألل دألمعأل ي نوألت اة خأل ثألم ةلعألم ةالألمم طألالألرا سةمأل م ةلعألمم طأل
ا ندألوألما ىلندمثأل ق دأل%60.7أل ةأل اتألألماق دأل ىلهدألالألنيدطألما ندألوأل مارد وأل ألممأل دطألم ة ىلوثألممه ة :أل
Marilyn Reizbaum (Swiss Customs: Zurich's Sources for Joyce's Judaica) James Joyce Quarterly, University of Tulsa,
Tulsa, Vol.. 27, No. 2, Winter 1990, P. 203.

)2ألأل قاأللدمه اعأل د ألالألمبناإلألماغسةيبأل سةألرا سسةمأل جسدطألم رداىلسدأل جسدطألخلسةصأل ةمهسسد)أل ق سيألم سدل أليشسكدألاردرسثألألقسىألتسندألوأل
مم اةأل ماسىلدووأليسا أل ارألجادأل دتة اةعأل ىلهأل ما لألجي إلأل امتألما سققألماىلهألل دألاعأل ندضألتةيىلوألا يقدةأل تندألوألم اادعأل ىلهأل ش هةأل
ماكدمه اعأليدمه دجهألاقعأللةمعأل ت اةألم ةلىليثأل ةهاأل جالأليقضألتسندألدمألممل سوأل م نىل ألساظأل ما سندألدمألما قي نىلسوألم ألممهسهأل اقسىأل موسيمأل سةأل
م قةأللدمه امهدمألرا سةمألمدألجققهأل اقوألا جدمه ألاقسكةأل ىلهثألامه ة :أل
(Valais: Economy) Swiss Community. Org. The Platform for the Swiss Abroad.
http://www.swisscommunity.org/en/explore-switerland/valais/economy
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تقسسةشألم سسدأل ألتس س رىلاألمعأل قسسقألمتل دة سسدألمقمألمت سسا تألرسسدةرأل ن ا سسوألماسساطةألماسا س سسةلألا س اوألتق سساظألت سساة خألل سسدأليقىلسسوأل
ماكدمه امهسسدمألماغنىلسسوأليسسيألاأل سسيةممأل تن ىلسسوألماكدمه امهسسدمألمم قسسةأل ممرسسقاألم سسدل دأللمرسسدألم سسدلأل الألقاسسوأل سسق وأل شسسالوأل
اكدألم طةمشثألمعأل جسالألم سد ألم شسالوأل سدأليسمأل قساألماقا ىلسدمألماسا سسة وأللسدعأل ساألماقد سدألممردرسثأل ةموأليقسدوأل وسيتأل
ماشق ألماسا سةلألو أل ا ندأل م.أل أل
ثانيا :اإلرادة المشتركة:
اقسسيأل مجهسستألمااوسسيتألماسا سسسة وألألام سسدأل سسيلألررسساتأل رسسق هدألألقسسىألمحملسسوألالألالملسسةأل سسةأل ا سساألالألما سسدة خأل تق س أل
محلةيدعألماقد ىل دعأل ةألا األ س ألم ام ساألماساأل سيمألمااوسيتألماسا سسة وثأل ماام ساألمعأل سةمةألمحلىلسدل )1ثألماس لألمأل تسهألرا سسةمأل نس أل

ت رىلسهدألرد األيشسكدأللاساألالأل د هسدأل د سوأل وسي دأليسدأل و مساطألمحلسة إلأل سةألواةسدألم ألنيسد مأل د سيتأل عم سدأل قسيلت )2ثأل
لثألمحلةإلألاقد ىلوألمم ألود تألرا سةمألألقسىألوىلدل سدألةهساأل األهسدألجغةم ىلسدأل سدأليسمألمةيساأل سةألماسي طألم دةيسوأل قسيأللدمهستأل
م دمهىلدأل م مطاة وألمان سدأل مجملةأل سثألمسدأللسدعأل سس ىأليداسي طألم ةلع سو) )3ثألألقسىألوسي ل د.ألل سدألمعألم رداىلسدأل ةمهسسدأل سثألم ألسدأل
لدمهس سستأل س س س ىألي س سسداقاىألم دال س سسو) )4ثألألقس سسىألوس سسي ل دألم س سسدأليد رس سسد وألم ألم س سسيملممألماقا ىلس سسوألة س س ألماس سسي طألالألمم س سسوأل
)1ألأل ق س ألمحلىلسسدلألماسا سسسةلأل سسةألمانسسارألماس لأل رقسسقألألقىلسسهألمحلىلسسدلألم سسسق

أل)Neutrality

(Armedأل سساألماارسساألما س لألتقسسةةأل ىلسسهألماي اسسوألألسسيظأل

م مه س دظألملأل سةألم طسةمشألم دةيسوألل عألمعألتنلسثألوقهسسدألالألماسي درألمانشس ألألسةألمهلسسهدألالألوسسدطألوسد طألموسيألمارسة مألجة سدألم ألمانسعمرأل
ماام األمعأل مألمااراألاىل أل ة يمألأل الألتدة خألماقي دمألماي اىلوأل قسيألما ع سهألماا سدمألم سيتأل اسدألمعألت سرةألاسيراطألمحلسةإلألماقد ىلسوألمم أل
1917أل يسا ألرغ ألماةالألماقدظألمم ة كثألم سيألا ردمهىلسدألرسيألم دمهىلسدألل سدألما ع ستأليسهألمرسادمهىلدألالألمحلسةيمألماقسد ىل مألمم أل ماملدمهىلسوثألةهساأل
تقدطاألوكا هدأل يقىلسدلتألجنسةمطأل ةم مهكسا)أل ساألل طألمحملساةألالألمحلسةإلألماقد ىلسوألماملدمهىلسوأل ما ع ستأليسهأللس اوألمجهاة سوألم ةانسيمأل م ةانسيمألمبنايىلسو)أل
ريطألمحلةإلألماقد ىلوألماملدمهىلوألةهاأل شدألةألمانلاةألريألية ردمهىلدثألل اوألما عمظألماسا يأليدحلىلدلألريطألمحلةيمألم لاةتمثألممه ة :أل
Andrew D. Mason (Autonomy, Liberalism and State Neutrality) The Philosophical Quarterly, Oxford University Press,
Oxford, Vol. 40, No. 161, October 1990, P. 433

)2ألأل األمان اقرألما لألارد دألمتاق هألرا سةمأل ن ألقاوألمحلمأل د أللدألوة إلألماقد ألو ألمااقىليتألألنهد.
)3ألألماقاىألم ةلع وأل)(Central Powersأل ثألني األوألما دااألمااألتكامهتأل ةألم دمهىلدألماقىل ة وأل م مطاة سوألمان سسدأل مجملسةأل ماي اسوألماقمل دمهىلسوأل
يقغدة دأل تس ىألم دأليدا دااألماةيدألثأل)(Quadruple Allianceأل األمويألم قسكة ةألم قدتقمألالألمحلةإلألماقد ىلوألمم أل ما لأل عظألالأل
ألمحلةإلأل وقد.أل لدعألاردرهأل األما دااألم داأل–ألمان سد لأل ن أل1879أل أل ن ساألماىلسهألماقمل سدمهىلاعأل مااقغسدةألم أليقسيأليسيوألمحلسةإلأل
ماقد ىلوألمم ثألممه

ةJohn Keegan (The First World War) Vintage Books, NY, 2000, P. 138. :

)4ألألماقاىألم دالوأل)(Entente Powersأل ثألالألم تدأللدمهتأل اىألما دااألمامليثسثأل ية ردمهىلسدأل ةمهسسدأل ة رسىلدألماقىل سة و)أل سيأل س تأل
م رداىلدأل دالهدأل األماقاىألم ةلع وأل لرقتألمحلةإلأل األماي طألم دالوأل ل اوألممه تألماىلديدعألة مألما دااأل األيقوىلكدأل تةيىلدأل ماىلامهدعأل
ة دمهىلدأل امه ىلنىلغة أل الألألدظأل1917ألممه تألماا دمألم يتألريألما دااألم دلألالألمحلةإلأل يألة تألة ىلدألم مه دظألاق سدااأل
ةهسساأللراةسسدألمحلسسةإلألم سسدألة سستألمعألتشس دألوةهبسسدألماقمل سدمهىلمأل مااقغسسدة)أل ةهسساألمعألماقي سسيأل سسةألم سس ق ةممألما ردمهىلسسوألخلسسدةلتأليلقداىلسسوألالأل
محلةإلألم ألم دأل ألتكةألل أليد قكألماة ثثأل الأل1917أل رقتألماقاممألم راماىلوأل ماكني وأل تأل ىلدلتأل شالوثألممه
( ) 88

ة:ألألألIbid, P. 245

جملة جامعة التننية البشرية  /العدد ( ) 4

العوامل املؤثرة يف االستقرار السياسي يف الدول متعددة القوميات/ ...ص ص97-66

ماسا س سسة وثأل ة س مأل د سستألرا س سةمألينش سسةأل ام سسدألألق سسىألمحل سسي لأل سساأل ةمهس سسدألالأل نرق سسوألج سساةمأل لس س اوألالأل نرق سسوألم مه ا نغ سسدلعأل
الأللدمه اعألهةمليامهسي ةألمحملسدقلألاق سي لألم رداىلسو )1ألةهساألمعألم ىلساطألممهقسس تألم ألوسيأل سدأللمرسدألماسا سسة مأل
Unterengadinأل أل
دأليمألمارسة مثألوىلس أللسدعألماسا سسة اعألم سدعأل سي عألماسي طألم ةلع سوأليىلن سدأللسدعألمايتىلنىلساعأل سي عألمارسةشألم رسةثأل ةهساأل
قاسسوأل قسسيأل سسةةمألم هقاىلسسوأل سسةأللسسيألمارسسة مألمعألما ىلسسيألاسسةأل قسسيىألميسسيموألماسةالأل سس أل معألميقسسدوألماسساطةأليقىلسسيمألألسسةألتىلسسدةممأل
ما ةمرألماي ألمرقاألاقو ىلاثأل ةهاألمعألرا سسةمألت سةةمألالألمحلسةإلألماقد ىلسوألمم أليسسا ألمهسيصألم سدةيمألحلسي ل األ قهسدأل
م ألم دأل قتأل سةتألألقسىألوىلدل سدأل سيألمرس لدلمألرا سسةمأل سةأل ا لهسدأل س مأليقسيألممهق سدوألمحلسةإل.ألم سدأللدمهستألماي اسوألمم سدأل
ت سسةةمثأل د هسستألةرسسد ىلدألم ر س مل دةألماىلهسسدأل يسسياألمتل سسدةألمه د هسسدألم سسةالأل ن س ألقاسسوألمحلسسمأل متسسا تأل قو س ألاكسسدألمايج سسمأل
ممهسدمهىلدأل رىلدرىلد) .أل
ةهاألمعألمبسىلشألماسا سسةلأللسدعأللس ألممه سدةألمبىلساجألم دةيسوأليسسا ألم كدمهىلدتسهألم ةتلقسو )2أل اسدألمهشساإلألمحلسةإلأل سةأل
ريطألماقي يأل ةألممر ألمحلةيىلوألمااأل رقتألالألتقوألمالات )3أل ةهاألمعألماقد يألماقدظألاقوىلشألماسا سسةلأل رساألمبسىلشألألقسىأل
ا اوألم ر قيملأللدق دألاقي طألم دةيوألالألماسن مألمم اىل م )4ثألم ألاعألرا سةمألود دألمط مهستألم ألموسامظألم سدةيمألحلىلدل سدأل
ييامألي سة ألمبنالثأل ةهاأليقضألمحلاملسألمحلي ل وألم ألاعألرا سةمأل قستأللد سوألألقسىألوىلدل سدثأل متسا تألرا سسةمأل ةلسعمأل
اكسدألمالنسدمهمأل ماسىلدرسىلمأل لسسوألماسسسيظأل مملإلأل سسةأليسسمألمخلسهةألمجمل األسسدمألماسساألمرس اطنتألرا سسةمألرسسيطألمحلسسةإلألماقد ىلسسوأل
مم ألليأل ةألماايخللو )5ثأل أل

)(1) Jakop Tanner (Switzerland in the First World War: Transnational Perspectives on a Small State in Total War
University of Zurich, Zurich 2012. http://www.research-projects.uzh.ch/p17091.htm

)2ألأليياألتن ىلاألمبىلشألماسا سةیألليألد وألاردرىلوألحلىلدلألرا سسةمأل نس ألألسدظأل1907ألميسدعألما نسد ألماقسسكةلألماسي أل يسياألما ارساألالألووساأل
مبسىلشأل نس ألمعألت لسسيمألمحلكا سسوألماسا سسسة وأل سسةألمو سسدطألمهشسساإلألمحلسسةإلألماقد ىلسسوألالأل1911ألوس ألمتسسا ألألسسيلأل س مألمبسىلشأل سسسد ىألةيسساأل
قىلاعأل قدتدأل األ دألمااأل قدتدألارةألمو ىلددثألممه ة :أل
Yitzhak Greenberg (The Swiss Armed Forces as a Model for the IDF Reserve System) Israel Studies, Indiana
University Press, Bloomington, Vol.. 18, No. 3, Fall 2013, P. 96

)3ألأل ملسسدألررسسوألخلسسي لمألSchlieffenألماسساأل رسسقتألألسسدظأل1905أل سسةأل اسسدألماكامهسستألمالة سسيأل سساعألخلسسي لةأل ماسساأل رسسقتألالألوسسسدهبدألمحنىلسسدتأل
را سةمألاققاىألم ةلع وأل كاألم هقاىلوألم دمهىلوأل ىلهدألم أل رىلاأل وي دأل رة رألم قىلوألمايتىلنىلوأل محنىلدتألم دعألرا سةمأل ق ألاقسي طألم ةلع سوألم أل
معأللدأل ألمحلسديدمألرديتأليدان ىلووثألممه ة :أل
Elizabeth Greenhalgh (Inventing the Schlieffen Plan: German War Planning 1871-1914) The International History
Review, Taylor and Francis, Oxford, Vol. 26, No. 2, June 2004, P. 386

 )4ألألأللدعألماقد يألمبي يأل األلامهةملألم اة خألرىلغ امهيأل ىلقثألWilleألأل1925-1848ثأل ما لأليقثألل اوألطامطألمحلةإلألماقد ىلوألمم ثألممه ة :أل
Graham Clayton (Swiss Army and the Western Front) Axis History Forum, 7 November 2008.
Hrttp://forum.axishistory.com/viewtopic.php?+=145681.

)5ألألماايخل سسلوألBolshevikألأللق سسوألة رس سىلوألتق سسعألم هاقاىل سسوأل سساألممهش سسقدصأل سسةألمحل سسعإلألماق سسد ألما سسي قةمطثألم خلس ساملثألماة ر سسثألم دةلسس سسثأل
)(RSDLPألألدظأل1903أل ما ةألمتا امأل وقدألمحلعإلألماشىلاألثألماسا ىلاأل يألتااامألمحلكساأليقسيألثساةتألمل سايةأل1917أل سيأللسدعألما رسىل أل
ألقىأل يأل يل األاىلنمأل ماكسنيةألياهيممهاشألBogdanovأل يأللألىألمحلعإلألم ألمأل دلألم ةلع سوألما ن ىل ىلسوأل مالكة سوثألاق ع سيألممه سة:أل John
Reed (Ten Days that Shook the World) Nisyros Publishers, NY, 1984, PP. 53-57.
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مايملم ىلسسو )1ثأل سسةتألثدمهىل سسوألتق سسةخألوىل سسدلألرا س سةمألاق سسيلأليس سسا أل سىلوأل ه سسةم -ا سسدع)ألأل سسدظأل)2 1917ثألم ألمعأل
ماق ىلوألممه هتأليسيظأل مرس ردألتألرا سسةمألمعأل سد لألألقسىألوىلدل سدألطىلقسوألمحلسةإلأليسدأل لسدلمألمعألتلساتأل سوأل سدأليقسيألمحلسةإلأل
خل دألخل عألم ن ة ةألالأل ةردىأل قاوألألني دألمتةمأل وأل اةمأل ااازألمان سد وألألقىألم مه دظألاي دلألماسا سسةل )3ألاسا أل
قدةرسسوألمحلقلسسدوأل ماقا ىلسسدمألمايتىلنىلسسوألالألرا سسةمأل رسسن كقاألألسسةأل س ألم سس اوأليشسسكدألململسسةألتل سىليأل وقسسد)أل تكسسةةمألمهلس أل
م رس قيملممألماسا سسسة وألالألمحلسةإلألماقد ىلسسوألماملدمهىلسوثألمقألمرس نلةمألرا سسةمأل ام سسدألرا سدأل سسةألالألهسع ألل سسدألرسيطألثيثسسوألا سسدظأل
ق ثألاكةألرا سةمألود تألألقىألوىلدل دأليل دأل ع رأل سةألم سدلألم سةتا أليد سدةيمأل جسىلشأل سالأل ت ىلسيألخلسقوأللدرس أل
اقسس سسيظأل محلىلس سسدلأل م ر س س قيطأل مااوس سسيتألمااطنىلس سسوأل يس سسةهاألمهشس سساوألوس سسعإلألمهس سسدتلألتس سسغاألالألرا س س سةمأل س سسيألامألم ألم مهش س سىلقاث )4أل
Anschlussأل اكنهأليل دألجهالألمبنةمطألها سدعألGuisanأل يةتهألألقىأللألاأل تىلدمهوألمبىلشألماسا سةلألرسيطألمحلسةإلألماقد ىلسوأل
ماملدمهىلسسو )5ألمر س ردألتألرا س سةمألمعأل سسدتأللنسسوألارسسةىأل هسسيلتألااوسسي دثألألقسسىألماسسةهاأل سسةأليقسسضألم ىلسساطألماندت سسوأللمرسسدألمب سىلشأل

)1ألألمايملم ىلوألDadaismألوةلوأل نىلوألا ةيىلوأل ة اىلوأل هةمألا م سدألماقسةعألماقشسة ةأل سيأل هسةمألا ألالألت ساة خألألسدظأل1916أل ممه شسةمألم ألم ةيسدأل
م ة كسسدأل وقسسدأل لدمهسستألوةلسسوأل قدل سسوألاق سسةإلأل ارة وسسدمألما رسسةشألالألماىل سسمأل ماىلسسسدةأل قدل سسوألا سسدألاق سىلاألماراقسسوألما جامت سسوأل سسةأليسسمأل
مالندمهمألماسا سة مأل مم ةيىلمألمايج مألاسا سةمألما ةألم جي ألمحلةلوألليأل ةأل ىلاهاألياطألBallأل م ثأل ىلننغعأل Henningsأل تةرسىلدعألتسعمةمأل
Tzaraأل جمألمةإلألArbأل دةرىلدألجدمهكاألJancoأل ةتشدةلأل ىلااسسىلناوألHuelsenbeckأل تساالألتسد يةألTauberأل سدمهعألةمساألRichterأل
ها اثألممه ة :أل
Oliver P. Richmond (Dadaism and Peace Differend) Alternatives: Global, Local, Political, Sage Publications Inc.,
Thousand Ooks, Vol. 32, No. 4 , October-December 2007, P. 4 45.

سدؤطأل قيأللدعألة يةمألهةمأل
)2ألأل ىلوألهةمأل ا دعأل)(Grimm-Hoffmanألأللدمهتأل ىل وأل ي وألالألوىلنهدأل رقتألوىلدلألرا سةمأل اراألما أل
رىلدرىلدألمخلاملىلدألرد ةألم ألة رىلدألايخلامضألالألما لد خأل دأليمألة رىلدأل م دمهىلسدألالألماق قىلسوألماساألمألقاستأل ىلسدظألثساةتألمل سايةأل مرس يظألماايخلسلوأل
اقسقروأل ود دألمل شاألمحلقلدوألا ة ألاألىليألم أليقي أل اج ألم س شدةألماليةم ألماسا سةلألم تة ا دعألما لأللدعأل ي ألألقىألم ر قداوأليقيأل
ممهكشسسدشأل س ألمال سىل وأل لسسدعألت سسةشألم ثنسسدعأللىللىلسسدأل ل عألماةجسسارألاقشسسق ألماسا سسسةلألم ألوس ألمحلكا سسوألمسسدألمأل س ألتاة رسسدألاسا سسةمألالأل
خل عألمحلةإلثألل األل طألماغةإلألايو ودرألألقىأل مألم سقىألما لألالىأل دوألمباهوألماشة ىلوألالألمحلةإلأليدل قهدثألممه ة :أل
Clifford F. Wargelin (A High Price for Bread: The First Treaty of Brest-Litovsk an d the Break-up of Austria-Hungary
1917) The International History Review, Taylor and Francis Ltd, NY, Vol. 19, No. 4 , November, 1917, P. 760.

)3ألأل سساةمةا زألVorarlbergأل سساألم ق سىلاألمنسسسد لألتسسغاأل قسساألألقسسىألوسسي لألم دمهىلسسدأل را س سةمأل اىلنةش س د ةأل سساأل سسدقلألم ق سىلاألما سسا طألمان سسسد لأل
ألدت هألية غىلنعألBregenzأل األم ةإلأل ا ىلدألاسا سةمأل اقنةش د ةأل نهأل دمهىلدثألممه ة :أل
Anna Gamper (Homogeneity and Democracy in Austrian Federalism: The Constitutional Court's Ruling on Direct
Democracy in Vorarlberg) Publius, Oxford University Press, Oxford, Vol.. 33, No. 1, Winter 2003, PP. 45-57.

)4ألألألم مهشقاثألAnschlussأل األأل قىلوألهع ألمان سدأل ةأل ادألماندت وألم دمهىلوألالأل1938أل ماكق وألتقعأليداقغوألم دمهىلوألما قوألا م سدلألم أل
م مهي درألماسىلدرثأل يأللدعألماندت اعألالألم دمهىلدأل ردةجهدأل ق اعألي اوىليأللدألم داىلاألمااألت امجيأل ىلهدألم قىلدمألم دمهىلدألالألل طألخلةصأل ر أل
جسدطألم ةيسدألمقسقأل سدأل سس ىأليد دمهىلسدألماكس ىثألممه سة:أل Alfred D. Low (The Anschluss Movement) Translated by Rose S. Low,
American Philosophical Society, Philadelphia, 1974, P. 30.
(5) (Complete Genealogy of the General Guisan) on the Geneva Genealogy Society
Website.: http://www.gen-gen.ch/GUIUSAN/Henri/236923?fnc=lgandlg=en
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ماسا سةل )1أل محلقىلقوألمعأل ندضأل ىلوألقممألأل قألرسدحألالألماقي سوألم ند سوأل سد ألخلة سىلوألمل اساأل قسةأل سةأل اسدألماشسق أل
ماسا سةلثأل قسيأللسدعأل قسةأل ملسدأل غسد ةتأليسةالألماكملسا ةأل سد ألمجملسيأل ماق سوأل سيألمرس ردرأل قسةأل قسيألمعألمدطس ألالأل ستأل ألسدأل
لسسدألماشسسقاإلألمبة دمهىلسسوثأل يسسيمألمعأل كسسةتألم دمهىلسسدألماق سسىأل ماسساألتسس ىلراألمعألتلسسةخأل ا سسدأل رس ل دأل ج سسدألألقسسىأللسسدألخلسسقاإلأل
م ةيدأليدأللدألخلقاإلألممةخألمكنوأل لدعأللدألم داأل شقةألالأللرىلقوألمهلسهألممههأل يألاألاةلساإلأل س مألم ةلس ألماق سىلاألماس لأل سساأل
ب ىلسساألم ن سسمألة س ألمم سسوألم سسدأللدمهسستأليقسسيم األم ألمااقسسدوأل سساألمم سساألممرسسةىألماسساألر ةسسسةأليدانهد سسوأل وس س ألماةؤ سسوألمة قة سسو)أل
ر اقىألالألمحل ىلضألأليظألمم وألماك ىثأل ندأللدعألممىلدةألألقىألم دعألرا سةمألتسقادثألا ألمعألماسيألاتأليسيمألرييسوأليدانسساوأل
اكدألم دعأل م دعألرا سةمألاىلسامألمرس ملندو)أل ثدمهىلسدألمعألم سدعألرا سسةمأللسدمهامأل ساألممهقاىلسوألماكس ىألالألل اس هاألل سدألرساقأل يىلمنسدثأل

الألم األمقمألر امأليدايألاتألمة قة وأل دعألقاوألرىلكاعألا د ألمم قىلوألمايتىلنىلوألمااألتاألي دألمايألاتألمة قة سوألي رسااألماقام س )2ثأل
الألاعألم هقاىلوألم دمهىلوألالألرا سةمأللدمهتأل اتأليمألم مه دظألا وألم دمهىلسوألماقا سوأل مباسدةتأل ماساألرس كاعألا سةتألماقسد أل طاقسدأل
اقةؤ وألمة قة و)أل يمألمااقدوأل األمم قىلسوألمايتىلنىلسوألألالألمحلوساألم امرساألا سوألماسا سسة وألم نسوأل اكسةألل عألط سايألوقىلقسثألحنساأل
ماق وأل ماس لألمااأللدعأل ةأل قةألألقسىألمعألمولسدلألماسةم خأل ساأل سس قىلهدألم ساأل نسد شألاىلساعألرسد دةلألSavaryألم سداأل–أل
مالةمهسثألمةا وأل ماسا سةلألم مه دوأل مبنسىلوأل ألمالكةتأليارايألمل أل شامألم ألمهلاقألمة قة وألالألماي ألسثألمب قسثألاقشسق أل
ماسا سةل )3ثأل د يأل معألماسا سة مأل أل ةهاامأليداةجدطألماق دظأليدألم ساألالألماسىلدرسوألمشساعأل جسال اثأل سدأل ة سي ألوقسدأل ساأل
مانعم سسوأل م ا سساألماارسسرثألماقسسدلةألألقسسىأل لمةتألخل س عألمحلىلسسدتألماىلا ىلسسوأل خل س عألماي اسسوألل سسدأل سسي ةأل و سةمألا أللسسيألاقاقداسسو ..ألمعأل
ماشسسق ألماسا سسسةلأل أل ملسسقأليسسدا لاصأل ماق سسوأللألامهسسدألمهقسساشألي سةمووألمعألماسا سسسة مألخلسسق أل ةألسساإلأل سسةألماقاقة سسو ..ألممهسسهأل
خلق ألييألألاد ةتثألييأل ي سمأل األ شوألو أليد ا او) )4ثألاكةأل ألمان ىلووأل ألتسةخأل قسةأل ماس لأل سدأل سةجأليسداقاممأل
مبا سسوألماسا س سسة وألط سامطأل رقسساألم ةيقىلنسسدمألل عألجسسي ى )5ثأل اسسي ألمعألماس س دوألماسا سسسة وأللدمهسستألجسسعومأل ه سسدأل سسةأل قةلسسوأل
ماسسىلرةتألألقسىألمجساموألم ةيسدأليسمألمارسسة مألممهسوألألي سوألرا سسةمأليدحلقلسدوأل ألألقساألا سسدأل سةألرة سدمألاسس دوألرا سسةمأل سةأل سساقهاأل
)1ألأل دظألماكااامهىلدألمةثةأل اجند تألFonjallazأل ماكااامهىلدألم اجمأليةمةألBircherألي رىل ألوةلوألألماليةماىلوألمااطنىلوألماسا سة وأل ثألجنديأل ىلعأل
ما اجسسهثأل ةهسساألممهسسهأل أل كسسةألوعيسسدألمهدت سسدألم ألممهسسهأللسسدعألقمألتسسيمأل ا سسوأل سساألمانسسدت مأل يق س أل سسةألمهلسساق ألم ألمحلسسيألما س لأل ألتس س راألماسسسقردمأل
ماسا سة وألمهي هألم أليقيألممه هدوألمحلةإلألماقد ىلوألماملدمهىلوأليا تألطا دأليسا أل ىل وألرة وأل دظألهبدثألممه ة :أل
Alan Morris Schom (A Survey of Nazi and Pro-=Nazi Groups in Switzerland 1930-1945) Simon Wiesenthal Center,
Los Angles, 2015, P. 42.

سسناألماشسسقاإلألمايتىلنىلسسوأل ماسسسي ىلوألالألم ةيسسدألالألارسااألت سنىلاأليسسمأل

)2ألأللسسدعأل قسسةأل شسسقةأليقسسيموألرسسدحأل سسد ألمالةمهسسىلمألل سسدأل سساأل قسسة شأل
خلقاإلألماقدةت.
)3ألألاىلاعألرد دةلأل1968-1895ألأللدت أل ت لثألرا سةلأليداقغوألمالةمهسىلوأل ةألمااا نىلوأليكدمه اعأل املألاهألألشةممألممأل دطألممليىلوأل ود عأل
ألقىألجد عتألخلىلققةألألدظأل1960ثألممه ةRuth-Elaine Tussing (French xx Bibliography, Critical and Biographical References :
for French Literature Since 1885) French Institute-Alliance Francaise, NY, 1974, P. 25.
(4) Georges-Andre Chevallaz (The Challenge of Neutrality: Diplomacy and the Defence of Switzerland) Lexington
Books, Boston, 2001, P. 236.

)5ألألرة سستألمارسسد ةممألم دمهىلسسوألمجملسسدطألمبسسالألماسا سسسةلأل197أل سسةتألاكسسةألرا سسةمأل ألتسسسكتأل د سستأليدرسسقددأل11ألطسسد ةتألم دمهىلسسوألمسسدألالىألاغ س أل د سسيألماقسساتألمبا سسوألهاةمهس أل قسسةأل
سدطألألة س أللمرسدألرا سسةمألاكنهسدأل شسسقتأل
خلة سىلدألماس لأللسدعأل سدألمعأل ن ساألماىلسسهألم سدعألرا سسةمأل سدقمألهبساأل قا سساعأليدرسقددألطد ةمتسهألوس ألممهسهألا سسةأل ساتألألة س ألم دمهىلسوألماقىلسدظأليدأل س أل
يسا ألتكدتاألماشق أل د تأل ندضأل ند خلدمأليمألمبىلشمألألقىألمحلي لألماش داىلوألاسا سةمثألممه ة:أل Ibid, P. 311أل
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م سسدأل ألرسىل دألالألم ةوقسسوألممألرسساتأل سسةألمحلسسةإلألألنسسي دأللدمهسستألت سسرةألطسسد ةممألمحلقلسسدوألاققسسالتأليقسسيأل سساألا سسيم هدألالألم دمهىلسسدأل
م رداىلدأل ساصألماسس دوألماسا سسة وأل وس أل سةأللدمهستألت سدإلأل نهسدأللدمهستألتل سدألماسسقادأل ساصألرا سسةمأل تسسقىلاألمهلسسهدأل نسدضأل
ألق سسىألمعألتس سسق أل سساصألاةمر سسثألأل سسي د )1ثألل سسدألمت سسا تألرا س سةمأل قو س ألاك سسدألممر سسةىأل م س سسدجمألمة سسدةيمأل سسةألماس سسواعأل
م ق س قيمألم دمهىل سسوأل م رداىلسسوثألل سسدأل قسستألرسا س سةمألو ساملسألماق سساألممر س أل سسةأل ساممألمحلقلسسدو )2ثأل مر س قاقتألرا س سةمأل

الملسةأل ةأل300ألمااأل جثوألاي هدألريطألرسناممألمحلسةإل )3ثأل يسةهاأللسدألماشسسكاضألماساألمودطستألاوىلدمهسدأل)ا ساألرا سسةمألالأل
محلسسةإلألألسسسكة دأل )4ألا أل داىلسسدأل )5ثألم ألاعألماشسسق ألماسا سسسةلألمثاسستألتي سسدأليرااىلسسدأل سسيةتألردة سسوألألقسسىأل د سسوألمرس قياهأل وىلسسدل أل
ويتسسهثأل سسيأل كسساعألماشسسق ألماة رسسثأل م سسداأل سسةألململسسةألماشسسقاإلألماسساألمألرسستألرس د دألرسسيطألمحلسسةإلثأل سسيأل كسساعألماشسسق أل
ما ر سسداألم ألماىلدي سسداأل سسةألالملة سسدألتس س المأل سسيأل ك سساعألمالةمهسس سىلمألم ألمااقوىل سسوألم ألمةاان سسي مأل سسةألالملة سسدأل قد سسوثألم ألمعأل
ماسا سة مألين ةلأل األميردطأل ألمحلةإلأل ماس ةألتس ي مألياجسهأللسدأل سي د دأل وسداامألل عألتساةدأليقسي األالألمحلسةإلألةهساأللسدأل
ما سسغادأل م ه سةموممألماسساأل اةرسستألألق سىلهاأل سسةألمب ىلسساألةهسساألتقسسيلأل ا ىلسسد األ اغسسد اثأل كلسسثألمعأل سسدوألرا س سةمأل قسستأل سسثأل
مااوىليتألم دوتألالألاىلدألمحلةإلألماقد ىلوألماملدمهىلوأليىلن دألهة تأليد ثأل د ممألم ةيدألالألما يظأل ماي دو .أل
ثالثاً :االحترام المتبادل:

أل كةألم وأل قيلتألممألةمصأل ماقا ىلسدمألاعأل سد لألألقسىأل وسي دأليسي عألمحلسيألمملىنأل سةألم وسامظألم اسدلطأليسمأل س أل
ممألةمصأل ماقا ىلدمثأل مألم وامظألهاأل ة ساعأل وساألماقا ىلسوألم قنىلسوأل ألسيلألرسكد دألممهسهألمعأللسدعأل س مألم وسامظأل ة ساعألهبس أل

ماقدألسيتثأل هس مأل قسعأليكسسدأليسسسدطوألمعألقاسوألاسىل ألموام سسدأليسدأل سساأل سةخأل سسةأل اسسدألمال سوألمملس أل مم سساىألألسيل د)ألألقسسىألمم سسد.أل
يدا د أل دعألم وامظألمحلقىلقثأل األة ةأليكدألني األوألمثنىلوألم أل ا ىلوأل ه سدأللسدعألوو هسدألتسغامألا أللاسامثأل سديةألممهقاىلسوأل ساظأل
ألسسدلممأل تقداىلسسيأل ا كسسدةألميسسةألمم قىلسسوألل سسدألاسساأللسسدعألم ثنسسدعأل سسسد م.أل س مألم و سامظأل ش س دألرقسسسقوأل مرسسقوأل سسةألمم كسسدةأل
ما سساةممألم سسساقوألألسسةألم رسسةأل ألدلمتسسهأل تقداىلسسي أل ا كسسدة أل ني قسسهثأل يسسي عأل س مألم و سامظألما س لأل أل كسسةألماسسنمألألقىلسسهألالأل
لر س اةألم أل س سدمهاعأل أل ك سسةألم سسثأليةوق سسوألمااو سسيتألا سسوألم ق سسيلتألماقا ىل سسدمثأل تقس س ألمم سسوألأل سسةألقا سسوألم وس سامظألل ق سسوأل سسةأل
(1) Jonathan E. Helmreikch (The Diplomacy of Apology: US. Bombings of Switzerland During World War IKI) Aerospace
Power Journal, The Aikr University, Maxwell, Vol. XIV, No. 2, Summer 2000, P. 91.

 )2ألألأللدمهسستألميسسةتأل س ألماق سسمأل سسثأل سسوأل سساأل ي نسسوألخلسسد هد تعألجسسدطألرا س سةمأل ألدت س وألل سدمه اعأليسسنل ألم رسساألألقسسىأل سسيألماقسساتألمبا سسوأل
م ة كىلوألالألمم طأل ةألمهىلسدعألأل1944أل تسااتأل)ق دأل د وأل امطةأل د تألم ة كدألي قا هاثألممه ة :أل

Joachim Hoffman (Wartime Bombing of Neurtreal Switzerland) The Journal of Historical Review, Institute for
Historical Review, Newport Beach, Vol. l16, No. 6, November-December 1997, P. 15.
(3) Stefan Karlen, Martin Meier, George Spuhler and Bettina Zeugin (Switzerland, National Socialism and the Second
World War) Penod, Zurich, 2002, P. 105.

)4ألألأل دطألمبنةمطأل نةلألمةمهاايأل د يألماقاتألمبا وألم ة كىلوألالألمحلةإلألمعأل ا األرا سسةمألم شسيلألالألمحلىلسدلألملسثأل ةمو ألت ىلسيمألرس نىلدألة قسةثأل

)H. Peterson (From Hitler's Doorster, The Wartime Intelligence Reports of Allen Dulles 1942-1945

Nealممه سة:

Pennsylvania State University Press, University Park, 1996, P. 21.

)5ألألثدةألليظأللملاألواطألتقد عألرا سةمأل األماندت مألم

دل دألثاتأليقيألقاوألمعأل ىلهألماكملاأل ةألم اداغدمثألممه ة :أل

John Teschke (Swiss Banks and Jewish Souls) Centeral European History, Cambridge University Press, Cambridge,
Vol. 35, No. 1, 2002, P. 160
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مان احأل م قةمةممأل م املألماقدمهامهىلوأل ماير اة وثألالألمعأل ألمان احألتق ألألةألقاوألم وامظأل ألألققهألمعأل أل كةأل اجسالأل
اردرسسدثأل سسيألتكسساعأل سسوأل ا سساألم سسدعألرا س سةمألرسسيطألمحلسسةإلألماقد ىلسسوألماملدمهىلسسوأل مو سام هاألاقهسسيألماسساطةألمااموسسيأل سسد أللسسدأل
مهةموممأل رغادألم مه دوألا وألم دمهىلوألرساأللاىلسدألألقسىأل س مألم وسامظأل سةألممهقاىلسوأل سد ألمم قىلسوألمايتىلنىلسوثألاكننسدأل نسدألرسناةلأل
ملسسد ألارسسةألألسسةألل سدمه اعألهةم يامهسسيعألGraubundenأل ما س لأل س س ىألاوىلدمهسسدألهة س سامهعأل)1 Grisonsثأل يدا س ممألماقا ىلسسوألماة دمهش سىلوأل
ماسساأل ألتشسسكدألالأل م سساألمحلسسدطألململسسةأل سسةأل%1أل قس أل سسةألرسسكدعألرا سسةمثأل ةهسساألقاسسوأل قسسيألاألم سةمة األلقغسسوألة ىلسسوألةميقسسوألالأل
را سةمأل ن ألألدظأل1937ألملألالألألعأل اتألماقا ىلدمألماكس ىأل يق سهدألالألم ةيسدأل ألقسىألةارسهدألماقا ىلسوألم دمهىلسوألةهساألم سدأللرقستأل
ماليةماىلوألماسا سة وأل رةتأل قاوألالأل .)2 1903أل
الأل1980ألألنسسي دأليسسيامألمانقدخلسسدمألوسساطألممه س دظألرا س سةمألاي سسدلألمم ةيبثألايسسيمألمم قىلسسوألماة دمهش سىلوألألا هسسدأل سسةأل
مألم مه س دظأل ألسعمأل س مألما ةساشألم ألممشسىلوأل سةألرسىلدألهدألالأل رس ألمحملسىل ألمم ةيبألماامرساأل سةألمعألماسسودألمم ةيبأل سد أل
سوألماة دمهشس سىلوأل سسةأل ر سساألة سسثألالألم سسدلأل
م قىل سسدمأل أل ة سسىألم ألماس سسودألماسا س سسةىألهبس س مألماشس س ع أل معأل سسدأل ق سسقألاققا ىل س أل
ماسا سسسةلألا سسةأل ألجيسساتألما لسسة أليسسه )3ثأل ةهسساألمعألرا س سةمأل قسستألمتلد ىلسسوألالأل1992/4/2ألا قسسيمألطق س ألم مه س دظألاي سسدلأل
مم ةيبألم ألمعألمهقاىلس سسوألماشس سسق ألماسا سس سسةلأل س سسةةمألأل س س ألمر س س ل دوأل1992/12/6ألة س سسضألم مه س س دظألاي س سسدلأليام س سساألاهقاىل س سسوأل
%50.3ألموام سسدألاةها سسوألمم قىل سسوألماة دمهشس سىلو )4ثأل سسيألمتلق سستألرس سسا سةمأل وق سسدألألق سسىألخلس سةملوألمىل سسعتأل سساألم سسدلألمم ةيبألالأل
)1994ألل عألم مه دظألة ىلدألةد )5أل ماق ىلوألماملدمهىلسوأل سثأل سىلوأللسدمه اعألجساةمألماساألرسساقتألم خلسدةتألماىلهسدثأل لدمهستأل سيألمهش س مأل
الألج سساةمألوةل سسوألممهل سسدطألم قىل ىل سسوألألق س ألمحل سسةإلألماقد ىل سسوألماملدمهىل سسو )6أليدر سساأل بن سسوألما سسي ة) )7ألالألأل سسدظأل1947أل الألأل سسدظأل1949أل
ت رستألة ىلدألوةلوألمحمل ومألمباةمرىلم )8ألمدألالىألا رىل أللىلدعأل قدةخألة مألم سد أل لسةلأل قسدألاسهألالألألسدظأل1952أليدرساأل

)1ألأل األال ألماكدمه امهدمأل سدووأل قاألالألم ىألخلةصألرا سةمأل ي ألل اىلدألليأل ةألم رداىلدأل مان سدأل انةش د ةأل قكألم هأل شاألم أل دأل سس ىأليسسأل ما سدااألماة سدلل)أل ساألاساعأل
ماعلألاسكدعألم نرقوأل األماكسدمه اعألمامليثسثألماقا ىلسوألمااوىلسيألالألرا سسةمأل سدألألسيلألرسكدمههألم ألوسامطأل195ألماساألمهسس وأل س كقاأل%68أل سةألرسكدمههأليد دمهىلسوأل %15أليداقغسوأل
ماة دمهشىلوأل%10أليد رداىلوأل%7أل كق اعألاغدمأل قلوأل ماقدت وأل ثألتشاةألChurثألممه ة :أل
)(Kanton Graubunden
http://www.groch/EN/grisons/seiten/welcome.aspx

)2ألألممهل دألماكدمه اعألألةألمب هاة وألمةقل ىلسوألالأل1797أل ن س دألب هاة سوأللىلسعما ألCisalpineأل سثألمجهاة سوأل ةمهسسىلوألمهشس مألالألجسدطألم رداىلسدأليسمأل1797ألم أل1802ألألقسىأل سيأل
مطاة وألان سد وألالأل1814أل ادألمعأل ن ساأل قكسوألم رداىلسدألالأل1859ألمثأل قسالألايمه س دظألاسا سسةمأل سةتألارسةىألا م سدألماقسةعألماقشسة ةثأل
أل
مهديقىلاعأليامهديةمثألمثألمتا ألجعومأل ةألم
ممه ة:ألأل .Ibidأل

(3) Richard D. Alba (Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe) Contemporary Sociology.
American Sociological Association, Washington, Vol.
24, No. 4, July 1995, PP. 326-329.
(4) Marc-Andre Miserez (Switzerland Poised to Keep EUat Arm's Length) December
2012. http://ww.swissinfo.ch/eng/switzerland-poised-to-keep-eu-at-arm-s-length/3408
(5) Ibid

)6ألألمهش مألم شكقوألاردردأل ن أل زةأل ىلندأل1815ألألني دأل ن تألممةمرثألمباةمرىلوألمااألت ااأل دةتأليدرىلدألم أللسدمه اعأليساعثأل نس ألقاسوألمحلسمأل مباةمرسىلاعألهساألةمرسمألألسةأل س مأل
م ةتاددثألممه ة :أل

Walter Leimgruber (The Swiss Jura, Reflections on Marginality) Croatian Geographical Bulletin, Croatian
Geographical Society, Zegreb, Vol. 75, No. 1, 2013, P. 355.
)7ألأل ىلتأل)(Comite de Moutierألمعألجاةمأللدمهتألالألممتسدألمرسقلىلوأل ألملسىألمارسدياألمارسد لثألاقنسعمرأللساعألجساةمأل ةمهسسىلوألماملقد سوأل الأللدثااىلكىلسو)ألالألوسمألمعأليساعألم دمهىلسوأل

ماملقد وأل الألية تس دمه ىلو)ثألممه

ة(Comite de Moutier) Dictionnaire du Jura.ch :

http://www.diju,ch/f/noticews/detadil/3756
(8) Ressemblement Jurassien
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م سسدلألماسساطنىلمألمباةمر سىلمأل))1 (UPJثأل الألألسسدظأل1963ألت رس ألتش سكىلدألارسسةأل سسةألم مهل سسداىلمألألسسةشأليدرسساأل ماكاسسدج)أل )2ثأل
أل قاطألألسدظأل1973ألتشسكدألتن سىلاألارسةأليدرساأل ممنسدت ةألما سو) )3ثأل كس مأليسيمألمعألمم ساةألتسساأل سةألرسثوألم ألارسااأل كس مأل
سةةمألوكا سسوأليساعألمحملقىلسسوألممهشسسدوألبنسوأل ديقسسوأل س مألمم سةأليسسيومأل سةألألسسدظأل1976ألوس ألتقسةةألممهشسسدوأللسدمه اعألجي سيألتقا سىلوألاةهاسسوأل
مم قىل سسوألمباةمر سىلوأل ل سسدعألقا سسوألالألأل سسدظأل1974أل ك س مألتق سسةةألأل سسدظأل1975ألل سسرألما سمليسأل قدطق سسدمألماةمها سسوألي ر سىل أل س مأل

ماكسدمه اع )4ثأل سسدأللسسدعأل سسةألماشسسق ألماسا سسسةلألم ألمعألم سسةأل س مألماكسدمه اعأل ا سسةألمم قىلسسوألمباةمرسىلوألالألوقهسسدأليكسدمه اعأل سس قدأل
أل س ألمر س ل دوأليام سساأل%82.3ألالأل)5 1979ثأل اتسسا تألل ق امهسستأل سسثألألدت س وألماك سدمه اعثأل ك س مألمهسسةىألمعألرا س سةمألما ساأل
سسدأل شسسكقوأل ا ىلسسوأل–ألطد لىلسسوأل ةلاسسوثألمر س ردألتألأل س ألمو سامظأل ةملممألا قهسسدأل ه سسدأللسسدعألووسساأل ا ىلسسد األم ألط سام لهاألمعأل
موأل
د لألألقىأل ويتأل طنىلوألرق ىلوثألجققتألم قىلدمأل ىلهدألتل دألمااقدوألالأل ا وألمااطةألماسا سةلألألقىألا وأل ا وألارسةىألرسا أل
لدمهتأل ا ىلوأل قىلنوأل لد دمهىلو)ألا أل دة وأل لدم ةيىلو) .أل
أل
الخاتمة أل
الأل قةخألم قدةمهوأليمألما وةي مألماليةماىل مألالألماقةمصأل را سةمألمهيولألما د  :أل
ا  :ألاقسسيألمر س ردألتألرا س سةمأل أل س أل ةي هسسدألماليةماىلسسوألمعألتاجسسيأل سسق وأل شسسالوألالألم سسسدظألماملسسة ممأليسسمألمينسسدوأل
ا ىلد سسدألممةيسساثأل ىل س ألمتسسا تأل س ألماقا ىلسسدمأل ألتلكسسةألياجال سسدألرسسدةرألماسساطةألماسا سسسةلألمبسسد األةهسساألم سسدألز قسسوأل سسةأل
م قا دمألماقا ىلوأل دألجيققهدألا ةإلألم األارةىألردةرألرا سةمألململةأل سةأل ةهبسدألاشسةلدو دألالألماساطةثألاكنهسدألةهساألقاسوأل جسيمأل
سسق هدألتك سسةألالأليقدو سسدألر س ةألماسساطةألماسا س سسةلأل معألما لسسة أليدااو سسيتألمااطنىلسسوألر سىلكاعألتلة رسسدأل) سسدحلهدأليدايةج سسوأل
ممر سسدثثأليىلن سسدأل شس سقتألماليةماىل سسوألماقةم ىل سسوألالألمجي سسدلأل س س ألم سسق وألم ش سسالوثأل ك سسةألر سسا ألمالش سسدألم ر سسدثألم ألمان سساأل
ماسسسةطداألاشسسقدألمالسسسدلألالألتةلىلاسسوألمان سسدظألماقةم سسثألمالسسيةم ألماس لألت رس ألألقسسىألاثسسةأللرس اةأل2005ثأل كس مأل قسسيألخلسسقةألاينسسدوأل
قساألماقا ىلسسدمأليسسدأل م نسسدطقألوس ألمعألثسسة م األت سسسةإلأل سسةأليسمألا سسي هاألم ألماسدرسسوألماقسسديقمألالألم ةلسسعثأل سسةأل نسسدأليسسياألردرسسوأل
م ندطقأل د ااعألم ر ملدةأليسداملة ممثأل كس مأليسي أل سةألمعأل كساعألاسي ندألةؤ سوألخلسد قوألاق ن ىلسوألمااطنىلسوثألمتسا تألثسة ممألماقسةمصأل
ألةروألاكدألممهامرألما ةمألدمأل دأليمألم ةلعأل يقىلوألم ندطقأل ماكدأل شكاألالأل م األمحلدطأل ةألماا ثأل مالد سوأل ألسيظألماةرسدألالأل سدأل
جسسالألمالسسسدلأل سساألمتل سسدلألماق سساأل ماكةم ىلسسوألم ادلاسسوألألأل جسسالألماملسسة ممألالأللسسدألاج سعموألماي اسسوثألاتسسا أللسسدأل ة سسقأل لسسدأل ا ىلسسوأل

)1(Union des Patriotes Jurssiens
)2(Beliers
)3(Sangliers

ألألأللدمه سستألم قدطق سسدمألماةمها سسوأليد رس س دظألاقك سدمه اعألمبي سسيأل سسثألل قىل امه سستألDelemontأل ي سساة نا لألPorrentruyأل ةممهىلس سىل أل امه سسدهنىلعأل
 )4أل
 Franches-Montagnesثأليىلن سسدألمر سسدةمألمةيسساأل قدطقسسدمألارسسةىأللدمهسستأللسسسايوألألقسسىألجسساةمأليدااقسسدوألر س ةألم ق سىلاأليسساعأل سسثأللسساةتىليةلأل
 Courtelaryوالنوفزفزل  La Neuvevilleوموتزر  Moutierوالوفون ،Laufonألممه ة :أل
(Welcome to the Website of the AIJ) Assemblee Inter Jurassienne http://;www.aij.ch/
)5(Ibid
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طد لوأل و أللد وأليدأل ألشاتأل قاأليد ر ملدةأليداملة تألااوي دأل ت اةألمهلسهدأل دلةتأل ةمهاسوألالألم مهل سدطألألسةألمااقىلسوألهبس أل
ماملة ت .أل
ثدمهىلد:ألألمر ردألتألما وةيوألماليةماىلوألماسا سة وألمعألت ر أل ةملتألمجقىلوأل شالوأل ادلاوأليمأل ا ىلد دألاق د وألألقسىأل
مااطةألماسا سةلألياجهأللدألما غادأل م هةموممألا لكىلوألمااطةألماامويأليمأل ا ىلدتهثأل يألمألرىألماشسق ألماسا سسةلأليكسدأل
ا ىلدتسسهأل سمليألمهسسدلةمألالألمااوسسيتألمااطنىلسسوأل م ةملتألماقد سسوألميسسدعألمحل سةيمألماقسسد ىل مأل ألر سىل دألماملدمهىلسسوأل نه سسدثأل سسيألثاسستألمعألماشسسق أل
ماسا سةلأل ةهاأللدألما ةةتدمأل ما غادألماقسكة وألمااأل دةرهدألمحلقلسدوألم ألمحملساةثألم ساىأل سةألم كدمهىلسدمألما سي اةأل ما قسدأل
ألما ش ثأل أل دألتد يمألل دأل كةألمعألمهيولأل ةألرىلدصألماا  .أل
ا دألماليةماىلوألماقةم ىلوثأل ققيألت رستألألقىأل يألني األوأل سةألماسدرسوألااساألألقسىألممهلسسهاألماق سدأليكسدألمارسةصألااس ألمالة سوأل
م مهقسدظأليمألاينسدوألماشسق ثأل سيألألسدىنأل س مألماشسق أللملسامألميسدعألمان سدظألماسسديقأليشسكدألالىألا ارساألمالوساممأليسمأل كامهدتسهأل
مارد لىلسسوأل ماقا ىلسسوثأل ق سسدألت ر س ألمان سسدظألمالسسيةم ثأل يسسي أل سسةألمعأل سسد طأل ألمالو ساممألماسسسدالوألما سأللةثألأل سسدألردر س هأليكسسدأل
طسد هاألألقسسىألت سسدلتألم ت سسدمأل م شسسدلدأليسسمأل كامهدتسسهأل سسةألمجسدألرس دعألمرس ةمة األل ملقسسمألةس ألم كامهسسدمأل قاسسوألمعأل س مأل
ما ملىلسسدألر س دمهوألااقسسدوألر سىلرة األألقسسىأل رسسسدمألمالسسسدلأل ا سامطألماق سةمصأل ثة متسسهثأل ي س اوألهديسستأل ةملتألمااوسسيتأل وسسدأللقهسسدأل
مالة وأل م مهقسدظأل ماشوأل ماكةم ىلو .أل
ثداملد:ألأل يألمثا تأل ا ىلدمألرا سةمأل يةمأل د يأل ةألموامظأليق هدألمااقضأل موامظألر اتىلد دأل ةهاد دثأل اقسيألا ةلمأل
ماا س أل سسوألة سسضألماشسسق ألماسا سسسةلألم مه سسدوألاي سسدلألمم ةيبألتقاىلسسوألاةهاسسوألماقا ىلسسوألماة دمهشسىلوأل ىلسسهألةهسساألا سسدأل ألزملسسدألالملسسةأل
سسةأل%1أل سسةألمهلسساثألماشسسق ألماسا سسسةلثألالألمعأل%99أل سسةألماسا سسسة مألة سامألرىلسسدةألا ةيسسدألم اوسسيتأل سسةألمجسسدألم قىلسسوأل أل
ت و سسد تألماس سسأل%1أل أل ك سسةأل س س مألم سسةأل سس س غةيدألمقمألألق ن سسدألمعأل س س ألمم قىل سسوألة سستألم مه سسدوألمم ةيبألات سسيألمأل س سعمتمألياطنه سسدأل
ماسا سسسةلأل ما س لأللدمهسستألألشسسىأل قيممهسسهألالألوداسسوألم مه س دظألم ةيسسدألم اوسسيتثألل سسدألم ةلألماا س ألمو سامظألماشسسق ألماسا سسسةلأل
اةهاوألم قىلوألمباةمرىلوألالألتكا ةأللدمه اعألردحألهبدألةهاألتغةألوواأل مألماكدمه اعألجغةم ىلسدأل رسكدمهىلدثأل كس مألرسةيتألمم سوأل
ماسا سسة وألم ملسدألالألموسامظأل كامهد سسدأل كامهد سدأل موسامظألةهاسدمأل ةملتألم مهسسسدعأل ىلهسدأليغسضألمان سةألألسسةألووساألماقا ىلسوألم ألألسسيلأل
ركدعألماكدمه اع .أل
ا دألما وةيوألماقةم ىلوأل قيألأل قتأل يشكدأللااأل ةأل شدألةألماسة أل ماكةم ىلوأل م مهدمهىلوألماقا ىلوأل مارد لىلسوثأل تسا أللسدأل
ةلأل ةىألمعألمحلقأل قاألوقىللهأل وقىلاأل ا ىل هألم ألطد ل هألم ألل نهألا ألو ألألشاتهأل ي ن هثأل مااقىلوأللقهساألألقسىأليدطسد أل منستأل
ماسة يألماق ساىلوأل مارد لىلسوأل ماشسا ىلنىلوألاسيىألمجىلساألماقا ىلسدمأل مارام سساأل تسقتألوسيألم رس هدمهوألي يسس أل قا سدمألمحلىلسدتثأل سسدقمأل
ماقةم ىلاعأل ااغاعألالألل دوأليق هاأل ممه هدضألوة دمأليق هاأل واأليق هاأل م ر ىليوألألقىألثة ممأليق هاأليدألس مةأل ووسرأل
تكلا وأل ألا نىلوأل ممه قد ىلوأل قلوثأل دمهقيظألموامظألماقةم ثأل ق قيممألارىلهأل ميةأليقي أل ردلمألاي سهألألقسيألماسة ضأل م و قسدةألةسدأل
مدألملىألم أل تاطألمااراأليمأل ا ىلدتهأل طام لهألم ألوداسوأل ألتشسهي دألارسااألمم ساألالألوة هبسدألمم قىلسوألالألتدةمهسدألمحلسي أل أل
اي ألمعألما سد أل ما لدوأل م التألألر قةشألطة قهدألاققاإلألماقةم ىلمأل د أليق هاألمااقضأل ة اد .أل
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معأللسسدأل سسدألرسساقألجيققنسسدأل سسدلة ةألألقسسىألمعألمهشسسةمأل سامطةألماسسيموألالألماليةماىلسسوألماقةم ىلسسوأل يسسنل ألماا سستألمرسسادإلألماقسساتألالأل
ماليةماىلوألماسا سة وثألا قمألمعأل سق أل مألمبهيألم امراألما ساوألألقسىألم شسدلدألم عم سيتألالألما وةيسوألماقةم ىلسوأل رسةيألم كسدةأل
ا دعألتي ىلهدأل د ت دأل ةألمجدألتقيظأل ة قوألمااطة .أل
المصادر العربية
.1ألاة دعألل يألألقثثماير اةألمالىليةم ثأل ةلعأللاةلر دعألاقيةمردمألم رامتىلوىلوثألماسقىل دمهىلوثأل.2009
.2ألم األجادةألماسدأليلأل مارة قألم ألماليةماىلو)ألنيقوألا ةمصألألةم ىلوثألماقيلأل2ثألمهىلسدعثأل.2005
.4ألماىلقدتةأليقالثألراددألمبىلشألالألماسىلدروأل مجمل األماقةيبثألتةمجوألييةألماة دألثثألم ك اوألماملقد ىلوثأل
.3ألميةم ىلاألمبقلةلأل ةيوألم أللا)ثأل ةلعأللةمردمألم شةصألماقةيبثأليا مثأل.2008يا مثأل.1992
.6ألي ا ألهدا ثأل د وألماقةمص)ثألتةمجوألا دلألم يثألمايمةألماقةيىلوألاقققاظثأليا مثأل.2007
.5ألم دلتألمم أل ةألماير اةألماقةم ثألاسنوأل.2005
.7ألل ادجوثأللر اةألمجهاة وألماقةمصأل.2005
.8ألل.ألتاديأل ي ةلثأل م زةألمم طألةىل تألماي درألألةألاتادرألماي دمهدمأل م م ألماي نىلوألالألماقةمص)ثأل قداوأل
نشاةتألالألتامألماقةمصثأل.2012/11/23أل شكدألم سق اعأل ةأللدألمارام األ ماقا ىلدمأل دأل قيةأل
.9أل سسدللألوسسسةألألقىلسسالثألممو سعمإلألماسىلدر سىلوألالألماق سةمصألماسسسة وأل ماققنىلسسوثة دخألماسسة ألاقك س أل مانشسسةثأليس لملةأل سسةأل%95أل
ةألركدعألماقةم اا مث.2001
.10ألألايمجملىليأللد دألما كة األ م ن األالألتدة خألماقةمصألم قدتة)ثأليغيملثأل.2000
.11ألراماي ةألوسىل ثأل س قادألماقةمصثألم و يطثألم قد وثألما ة ةأل ماي قةمطىلو)ثأل ةلعأللةمردمأل
.12أل ة يألارسةلأل م س اوألماكةل وأليقيأل دمهاعأل لمةتألماي اوألماقةم ىلو)ثأل ةلعأللاةلر دعألاقيةمردمأل
.13ألألألألأل نش سساةممأليىلنهسسد)ثأل ىل سسدألماس سسق ثألما ق سسد شأل كدمهىلسسوألماق سةمصألالألما سمليسألماسىلدر سىلوأل م سسيمةثألارس سسةل ة يألمااو سسيتأل
ماقةيىلوثأليا مألثأل.2004ألم رامتىلوىلوثألألماسقىل دمهىلوثأل.2004
الدل ىلوألما األىلوأل ت ىلدألماكاملةثألماسقىل دمهىلوثأل2010
أل
المصادر االنكليزية
1. Annette Danglade (Early Days in Switzerland County) Indiana Magazine of History, Indiana University Department of
History, Bloomington, Vol. 13, No. 2, June 1917.
2. Karl W. Deutsch and Herman Weilenmann (The Swiss City Canton: A Political 2. Invention) Comparative Studies in
Society and History, Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 7, No. 4, July 1965.
3. Urs Loeffel (Swiss Neutrality and Collective Security: The League of Nations and the
United Nations) Naval
Postgraduate School, Monterey, 2010.
4. ( European Commission Welcomes Switzerland to the Schengen Area) European Commission, Press Release
Database.
5. Europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1955_en.htm
6.
Isobel Leybold-Johnson (Official Romansh Still has Some Way to go) SWI, September 2006.
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John Martin Vincent (State and Federal Government in Switzerland) Political Science Quarterly, The Academy of
Political Science, NY, Vo. 7, No. 1, Mars 2000
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Elizabeth Greenhalgh (Inventing the Schlieffen Plan: German War Planning 1871-1914) The International History
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احلناية القانونية للنشاعر الديهية /دراسة حتليلية وإستقرائية حول الهظام القانوني
حلناية املشاعر الديهية يف القانون العراقي
م.م .ئاسؤس نامق براخاس/كلية القانون و السياسة /جامعة التنمية البشرية
المقدمة
إف اهلل قد كرـ بين آدـ وخلقي يف أحسن تقومي ،ومن أًػ مظػهًر اتكرػرمي إرلػهتي تلرلػأل وااه لػهى تلاػهل وا ات ػر
بأقواتي تعهىل و هدوً إىل اتصراط اؼبسكقل  ،وعلى مر اتقػروف ارلػهؿ عػدة أه لػه مػئ رلػهيأل ظبهو ػ  ،ىلو ػه إىل ىلوػ
مئ اد هف غري ظبهو  ،خللق افرهر هرية بوور اهلل عز وىلأل ،وًو مه أدى إىل وىلود اخكالؼ يف ااد ػهف بػف أفػراد ملػ
واحدة على اترغ من إقهمكه على أرض واحدة.
ومعكوقػػو كػػأل د هه ػ ؽب ػ موظػػور ـبكلػػم حػػوؿ اتكػػد ن وق ػػوؽب ترد ػػهف ااخػػرى ف ػػوه مػػن ػػرى يف رلػػهت اتػػد ن
اتسالـ وااخوة وتقو روح اؼبسهؿب  ،وموه من رى أهي وللل الخضػهع اتريػري تسػل كي وتلقلوػي مػه ػراى  ،وًػذا فبػه خلػ
ىلو من اتكوتر بف رعه ه ااد هف اؼباكلف .وتروف اتعراؽ بلداً مكعدد ااد هف واؼبػذاً قػد هػرى أحلههػهً وقػوع اعكػدا ات
مهد ػ ومعوو ػ مػن أت ػهع أحػد ااد ػهف علػػى أت ػهع د ػن أخػر و قػئ ذتػأ االعكػػدا مػن أهصػهر مػذً يف د ػن مػه علػػى
أهصهر مذً اخر من اتػد ن هفسػي ،وًػذا ًػو دافػئ اتريلسػت تركهبػ ًػذا ات تػر ،تلكعػرؼ علػى ااحرػهـ اتػ تكعلػ
حب ه ػ اؼب ػػهعر اتد ولػ ابكػدا مػػن االتفهقلػػهت اتدوتلػ  ،وبلػػهف موقػػم اؼب ػػرع اتعراقػت حػػوؿ ًػػذى اؼب ػرل مػػن ىلههػ ومػػن
ىلهه اآلخر تكوضلح مفهوـ االعكدا بف ااد هف من ىلهه اخر ،وذتأ تكوظل اؼبسأت .
مشكلة البحث
اؼب ػػرل االهلػػل اترهموػ يف ًػػذى اتدرالػ تمكػػز علػػى مضػ وف مػػه أوردتػػي هػ

اؼبػػهدة )204مػػن اتقػػههوف اؼبػػد

اتعراقت حلر سبت معهعب مسأت اتضرر االديب  ،وعدـ كفه ًذا اتو مئ واقئ اتلوـ حلر كثرت االضػرار االدبلػ اتػ
تصػػل االهسػػهف يف اتع ػراؽ وكثػػر اخػػكالؼ اتولػػهيأل اؼبسػػكادم يف ًػػذا اتسػػلهؽ ،حلػػر واىلػػي اتفػػرد أهواع ػهً ـبكلف ػ مػػن
اتك للػػز وًكػػأ اؼب ػػهعر واتكصػػولم اتػػد ين وات ػػهيفت ،ومػػن ىلههػ أخػػر قلػػهـ اؼب ػػرع حبصػػر للػ اتكعػػو عػػن االضػرار
االدبلػ بهؼبكضػػرر وحػػدى يف ه ػ اؼبػػهدة  )205يف حػػف أف االضػرار االدبلػ غهت ػهً مػػه رػػوف ضػرراً مرتػػدا يف ؾبك ػػئ م ػماب
مثأل اجملك ػئ اتعراقػت ،وكػهف االىلػدر بهؼب ػرع اخػذ ذتػأ بوظػر االعك هر.مػه عػين أف حأػ اؼب ػرل أكػين مػن اتػو
اتذي حصر اؼبوضوع يف ه هقي اػبهص فق وًذا مه فرض عللوه ضرورة ات تر عن اغبأل اتقههو اامثأل.
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منهجية البحث
أت عت يف ًذا ات تػر موهأػه ربللللػه عك ػد علػى االلػكو هط واتكأمػأل وات تػر يف اؼب ػهدى اتعهمػ واتقواعػد اترللػ
تك لقهه على اعبزيلهت واتفروع اؼباكلف يف اؼبوضوع.
خطة البحث
ك ه اعك دهه االلوب اتالتلين يف توز ئ ات تػر ،موزعػهً اتدرالػ علػى اؼب هحػر فهؼب هتػ و اتفروع.وعللػي قسػ وه
ًذا ات تر على ات رأل اآليت:
اؼب تر ااوؿ :اتوظهـ اتقههو غب ه اؼب هعر اتد ول
اؼب ل ااوؿ:تعر م اؼب هعر اتد ول .
اؼب ل اتثه  :ااحرهـ اتقههوهل غب ه اؼب هعر اتد ول
اؼب ل اتثهتر:صور االعكدا ات اتواقع على ات عور اتد ين.
اؼب تر اتثه :االس اتقههوهل غب ه اؼب هعر اتد ول و ولهيأل ضبه كهه.
اؼب ل ااوؿ:تصولم االس اتقههوهل غب ه اؼب هعر اتد ول .
اؼب ل اتثه :ولهيأل ضبه اؼب هعر اتد ول .
اؼب ل اتثهتر:دور اىلهزة اتض

اإلداري يف ضبه اؼب هعر اتقههوهل .

المبحث األول
النظام القانوني لحماية المشاعر الدينية
أف أً مه يبلز اؼب ػهعر علػى اتػرغ مػن أهػي كػهمن داخػأل اتػوفسً ،ػو أف االهسػهف غهت ػهً مػه كصػرؼ وفػ مػه ػعر

بي ،وذتأ كفلأل بأف عظ من شأف شػعور االهسػهف تػدى اؼب ػرع ،ووبػس بأهػي مقلػد دبراعهتػي عوػد وضػئ اتقػواهف ،وًػذا
مه دو ىلللهً يف صبلئ اتوصوص اتقههوهل ىلزايلهً كهف أومدهلهً.
ومػػن أًػ صػػورًه :ضبه ػ اؼب ػػهعر اتد ولػ  ،اتػ تعػػد مػػن اتوقػػهط اتريلسػػل يف حلػػهة كػػأل شػػا وفرػػر د ػػين وتعػػد
تػػذكرة بلػػد حهملهػػه عبوػػهت اهلل ورضػػهيي يف االخػػرة وظبػ سبللػػز وؿبػػأل فاػػر يف اتػػدهله ،و قػػهس ػػه ات ػػرؼ واتررامػ يف أغلػ

االحلهف....
فهذا وقئ االعكدا على ًذا االحسهس اتعظل و اتكقللأل من شػأف مػه ػ من بػي اتفػرد ،غهت ػهً مػه لأػأ اتفػرد إىل
اتػػرد بهتعػػدواف مضػػتلهً بػػأعز مػػه يبلػػأ وغهت ػهً مػػه هػػرى أف مػػن ػػذً إىل اؼبػػوت يف لػ لأل اهلل رػػوف مفكاػراً بع لػػي.وترت
هقلػػأل مػػن حػػهالت رد االعكػػدا ات اتواقع ػ علػػى اؼبعكقػػدات اتد ول ػ بري ػ
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االهسػػهف هفسػػي هب ػ علػػى اؼب ػػرع وضػػئ قواعػػد وأحرػػهـ ترفػػأل اغب ه ػ اترهفل ػ تلفػػرد ،و خ ػػالؿ ًػػذا ات ت ػػر كبػػهوؿ
تسلل اتضو على اتقواعد اتقههوهل اؼبكعلق حب ه م هعرى اتد ول .
المطلب األول
تعريف المشاعر الدينية
اتكعر م اتلريوي تل هعر اتد ول :
)(1
اؼب هعر:برسر اؼبل تري اغبواس ،أصلي شعر عر.أي ف ن تي.

)(3

واتد ن:يف اتلري ل على عدة معه موهه:اؼبلأ واتسل هف (2).أو اغبر .
اتد ن اص الحهً  :مه شرعي اهلل تع هدى من أحرهـ.
و عرؼ اتد ن يف اص الح اتفقهه اتريربف بههي:

وضئ اؽبت لهي تذوي اتعقوؿ بهخكلهرً احمل ود إىل اػبري بهتذات.
)(4
و عرؼ للسروف يف ككهبي عن اتقواهف ،اتد ن بههي اتربهط اتذي صأل ااهسهف بههلل)
و عرفػػي االب شػػهتأل يف ككػػهب قػػههوف االهسػػههل )فلقوؿ:اتد ن ًػػو ؾب وعػ واىل ػػهت اؼبالػػوؽ كبػػو اػبػػهت :واىل ػػهت
)(5
االهسهف كبو اهلل و واىل هتي كبو اعب هع  ،وواىل هتي كبو هفسي)
ويف تعر ػم فقهػه االػػالـ ،التسػكادـ كل ػ اتػد ن اال ترد ػػهف اتسػ هو اتػ أهػػزؿ اهلل كك هػه وكلػػم ػه رلػػله
بو ػػر اتػػد ن.وترووهً هػػرى يف ًػػذا اتكعر ػػم اىلتػػهؼ حبػ تػػهبعت اتػػد هههت غػػري اتسػ هو  ،اف ااخػػذ ػػذى اتفرػػرة تػ دي
إىل حرمػػهه مػػن ااحك ػػه بػػهتقواهف اتػ رب ػػت اؼب ػػهعر اتد و ػ  ،يف حػػف أف دلػػهتري أغل لػ اتػػدوؿ وبػػدد اؼبقصػػود مػػن
اتد ن ،و مط أف روف اتد ن ظبهو هً إلضفه اغب ه عللهه.
وأمه تعهر م فقهه اتريربف وبصروا اتػد ن بهاد ػهف اتسػ هو بػأل رب ػي دبػدى خضػوع ات ػا واعكوهقػي تػد ن
مه بهرادتي اغبرة ،على أف دور مسأت اتع هدة حوؿ وىلود اؽبػت ،و ػذا اؼبعػس سػك لئ ًػذا اتكعر ػم إحكػوا أغل لػ د ههػهت
)(6
اؼبوىلودة يف وموه ًذا ،حىت تو الكثس بعضهً موهه تروهه د هههت تعك د على مسأت اتعل أوسبألد اتعقأل ات ري.

تعػػأل اكثػػر اتكعر فػػهت مالي ػ تلػػد ن ًػػو تعر ػػم ااب شػػهتأل)  ،اهػػي حصػػر اتػػد ن بػػههلل وتروػػي ال ػػمط كػػوف
اتد ن ظبهو هً وال وبصرى يف اتع ػهدة اهلل فقػ بػأل وىلهػي كبػو ااهسػهف أ ضػهً ،وتل أك ػئ دور يف اتػد ن ،وفبهرلػ اتد ههػ
.)1اتزبلدي،تهج اتعروس،ج،9مهدة اتد ن،دار صهدر بريوت،ص208
 )2ك ه يف قوتي تعهىل مهكهف أخذ أخهى يف اتد ن اؼبلأ) لورة اتلولم) اآل رق )76
 )3ك ه يف قوتي تعهىل وقهتلوً حىت التروف فكو و روف اتد ن كلي هلل) لورة ااهفهؿ )اآل رق )39

( ( 4للسروف  ،عن اتقواهف،

www.qaradawi.net

( )5و عد شال ر داخر قواـ حقلق اتد ن شعورهه بهغبهىل واتك عل اؼب لق
 )6ومثهؿ ذتأ اتد هه له وكل ىلل ).
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ال تػك دبعػزؿ عػن اجملك ػئ اتػذي عػلا فلػي اتوػهس لػوا اربػدوا يف اتد ههػ اـ اخكلفوا.و كػد علػى ًػذا اؼبعػس اتػدتلأل اتقػرأ
)(1
يف قوتي تعهىل تر د ور ويل د ن)
ك ػػه أهػػي اليبرػػن حصػػر اتػػد ن يف ااد ػػهف اتسػ هو أويف االلػػالمت فقػ علػػى اتػػرغ مػػن زعػ اتػ ع غػػري ذتػػأ
)(2
ود اتلِي ا ِإل ْلالـ)
ودتلله يف ذتأ اآل اترريب إف اتد َّن ْع َ

وترن ًذا اترالـ ىبهتم صراح مه ىله بي اتقرآف ،فهتقرآف و على أ َف ًوهؾ أد هههَ أخػرى غػري اإللػالـ ،وأف
كوػػه هعػػدًه اد ههػهً بهللػ  ،وتروهػػه أد ػػهف ػػد ن ػػه اصػػته ه ،واآل ػ اتػ الك ػػهدهه ػػه لػػهبقهً تػػرد علػػى ذتػػأ ،وًػػت قوتػػي
)(3
ِ
االل ِ
الـ د وهً)....وقهؿ تعهىل يف أًأل اتركهب ه أ ًَْأل اتْ ِر ِ
كهب ال تَػ ْري ُلوا ِيف د و ُر ِ )).
تعهىل َو َم ْن ػَْكَ ِغ َغْلػَر ْ
َ َ

وفبه ل يبرن تلال
)(4
يف اتسلوؾ واؼبعهمالت.

اتكعر فهت اتسهبق يف أف اتد ن ًو وضئ إؽبػت رشػد إىل اغبػ يف االعكقػهدات واىل اػبػري

المطلب الثاني
األحكام القانونية لحماية المشاعر الدينية
تض هف توفري اغب ه اترهفل تل هعر اتد ول  ،هب وىلود أحرهمهً قههوهل ً تكتقل ًذى اتريه .
و عك ػد اتقػػههوف يف كػأل دوتػ علػى وىلهػ هظػر اغبرومػ تل واضػػلئ اتػ وظ هػػه ،ودبػه أف اتكػػد ن وكلفلػ ضبله ػػه مػػن
اامور اغبسهل  ،تكوخى كأل اتدوت اغبذر يف وضئ قواعد قههوهل تكوظل وضبه اؼبسهيأل اؼبكعلق بهتد ن.
ومهه كههػت ل لعػ توىلهػهت اغبرومػهت ،قػى اتدلػكور اتولػلل اتريلسػل تكتد ػد اتوظػهـ اتػداخلت ،وأ وػه تصػفح
دلهتري اتدوؿ اؼباكلفػ ت ػف توػه بػأف اغبػ يف اتكػد ن وضبه ػ م ػهعر اتد ولػ مػن اامػور االلهلػل اتػ توظل هػه  ،لػوا
كههت اتدلهتري موضوع من ق أل حرومهت إلالمل أوعل ههل .
وتعػػأل أً ػ اتدلػػهتري مروه ػ دلػػكور اتوال ػػهت اؼبكتػػدة اامر رل ػ  ،حلػػر كض ػ ن يف اتكعػػد أل ااوؿ تلدلػػكور) (5ال
صػػدر اترػػوقبرس أي قػػههوف خػػهص بيقهم ػ د ػػن مػػن ااد ػػهف أو يبوػػئ حر ػ فبهرلػػكي) وكػػأف اغبروم ػ أراد أف ػػمؾ إقهم ػ
ااد ػػهف أو فبهرل ػكي غبر ػ فػػرد ات اصػػل وعػػدـ إتهح ػ اتفرص ػ أمػػهـ أصػػتهب اتد هه ػ ااكثر ػ يف ات لػػد اتػػكتر ب ػػرعل
د هه مه أوموػئ فبهرلػكي حبأػ معهرضػكي تلقواعػد اتد ولػ واتقههوهلػ اتسػهيدة يف اجملك ػئ ،ك ػه أكػد دلػكور اامر رػت ب ر قػ
غػػري م هشػػرة حر ػ اعكوػػهؽ اتػػد ن وفبهرل ػ شػػعهيرى وذتػػأ مػػن خ ػالؿ اتكعػػد أل اتسػػهبئ حلػػر ىلػػه فلػػي إف تعػػداد اتدلػػكور
 )1لورة اترهفروف ،اآل رق .6
 )2لورة اؿ ع راف،اآل .85
 .)3د .ولم اتقرضهوي،اتد ن واتسلهل ،مفهوـ كل اتد ن،مرك اتقرضهوي االترمو www.qaradawi.net
 )4د.ع داتقهدر خبوش،مفهوـ اتد ن بف اتفرر اإللالمت واؼبسلتت،حبر مو ور يف اؼبوقئ االكمو
1997_2007(www.khayma.com
(5) constitution of the united states,www.umn.edu/humants

( ) 101

جملة جامعة التهنية البشرية  /العدد ( ) 4

احلناية القانونية للنشاعر الديهية /دراسة حتليلية وإستقرائية / ....ص ص122-98

غبقوؽ معلو  ،الهبوز أف فسر على أهي إهرهر غبقوؽ آخػرى ك كػئ ػه ات ػع أواهكقهصػهً موهػه) ،وًػذا عػين بػأف ااصػأل
سبكئ االفراد بهغبر اتكهم يف ربد د حقوقه االلهلل  ،وموهه اغب يف اتكد ن.
أمػه دلػكور اتفرهسػت) (1ومػن خػالؿ هػ اؼبػهدة  )10موػي تأكػد علػى تػوفري اغب ه ػ غبر ػ اتكػد ن ،حلػر ىلػه فلػػي
الهبوز إزعهج أحد بس ارايي حىت وإف كههت د ول ) وكأف اؼب رع اتفرهست أراد أف ع ت حأ ػهً تػررا اتد ولػ حبلػر
روف اتفرد حراً دوف أف ىبهتم اتوظهـ اتعهـ دبه د ي من اارا .
امػػه يف اتدلػػكور اتمكػػت) (2و يف اؼبػػهدة  )10بهتكتد ػػد قبػػد اغب ه ػ اترهفلػ ترصػػتهب اتػػد هههت اؼباكلف ػ حلػػر
ىلػػه ت فلهػػه صبلػػئ ااف ػراد مكسػػهوف دوف سبللػػز أمػػهـ اتقػػههوف بصػػرؼ اتوظػػر عػػن اتلري ػ أواتعػػرؽ أواتلػػوف أواعبػػوس أوات ػراي

اتسلهلت واؼبعكقد اتفلسفت واتد ن وات هيف ).
وفبهل ك ف توه بأف أغل ل دلهتري قد شرعت هصوص قههوهل غب ه اؼب هعر اتد ول بأخكالؼ أهواعهه.
أمػػه علػػى صػػعلد اتك ػػر عهت اتعهد ػ واتفرعل ػ قبػػد اتعد ػػد مػػن هصػػوص ترفػػأل حر ػ اتكػػد ن وتعػػأل أبػػرز اؼبثػػهؿ علػػى
ذتػػأ مػػه ىلػػه يف اتقػػههوف اعبوػػهيت اتسػػودا ) (3ويف ات ػػهب اتثهتػػر ع ػػر ربػػت عوػواف اعبػراي اؼبكعلقػ ب ااد ػػهف يف اؼبػػهدة
 )120موي على من س علوهً أو هف ،بأي لر قػ أ ػه مػن ااد ػهف او شػعهيرًه أومعكقػدا ه أومقدلػه ه أو ع ػأل ا ػهرة
شػػعور االحكقػػهر واتزرا ػ دبعكقػػد هه ،عهق ػ بهتسػػأن مػػدة ال كأػػهوز لػػك أشػػهر أوبهتريرام ػ أوبهعبلػػد دبػػه الهبػػهوز أربعػػف
ىللػػدة) ،ويف اؼبػػهدة  )127موػػي مػػن ىبػػرب أو ػػدهس مرههػهً معػػداً تلع ػػهدة أوأي شػػت عكػػين مقدل ػهً تػػدى أي لهيفػ مػػن

اتوػػهس ،أو عػػمض أو ػػوش علػػى أي اىلك ػػهع د ػػين دوف مسػػوغ قػػههو قهصػػداً بػػذتأ إًههػ ذتػػأ اتػػد ن أوتلػػأ ات هيفػ ،
عهق بهتسأن مدة الذبهوز لو أوبهتريرام أوبهتعقوبكف معهً).
أي أف وف قههوف اتعقوبهت اتسودا ااعكدا على اؼب هعر اتد ولػ عكػين ىلوتػ و عهقػ عللهػه بػهغب س أواتريرامػ
أواعبلدد حس كأل حهت ومدى ىلسهم اتفعأل.

امػػه اتقػػههوف اتعقوبػػهت اإل ػرا ) (4ومػػن خػػالؿ اؼبػػهدة  )513علػػى إف كػػأل مػػن ألػػه ؼبقدلػػهت اإللػػالـ أوألػػه
ػ لي فػلتر
تره له أوااي االههر أواتسػلدة فهل ػ اتزًػرا  ،فػيف حلػي حرػ لػهب اتوػ  ،فتر ػي االعػداـ وإف
عللػي بهتسػأن مػن عػهـ إىل طبسػ أعػواـ)و ك ػف مػن هػ اؼبػذكور بػأف اتوظػػهـ اتقػههو اإل ػرا قكصػر علػى ضبه ػ اتػػد ن

 )1اتدلكور اتفرهست اتصهدرة يف  4اككوبر تسو .1958وأخر تعد التي
 )2اتدلكور اتمكت تسو  1982وتعد التي.
 )3اتقههوف اعبوهيت اتسودا تسو .1991
 )4قههوف اتعقوبهت اإل را .
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اإللالمت فق كوهي اتد ن اترظبت تلدوتػ أمػه غهت لػ ااقللػهت اتد ولػ ااخػرى وحػىت اؼبسػل ف اتسػو ال ػ له اغب ه ػ
)(1
اتقههوهل غبر اتكد ن واتكع ري عن أرايه وفبهرل شعهيرً اتد ول حبر تهم .
امػػه بهتوس ػ تلقػػههوف اتعراقػػت وًػػو اتقػػههوف ؿبػػأل ًػػذا ات تػػر ،قبػػد اتعد ػػد مػػن اتقواعػػد اتقههوهل ػ ات ػ ت ػػر عهه
)(2
تض هف توفري اغبر اتكد ن ترهف أفراد اجملك ئ ،موهه اتوصوص اتدلكور واتقواعد اعبوهيل واؼبدهل .
المطلب الثالث
صور اإلعتداءات الواقعة على الشعور الديني
االعكدا قد كاذ صورة فعأل ـبهتم تلقههوف أواتك ر ئ اتسػهري و قػد قكصػر علػى فعػأل م ػهح شػرعهً وقههوهػهً وتروػي
كس يف أضرار تل رؼ اؼبقهبأل ،و يف صبلئ ااحواؿ مىت وقئ اتضرر هبػ ىلػين اػبػهلر اؼبكضػرر إمػه عػن لر ػ اتكعػو
أورد االعك هر أووقم اتع أل اتضهر.
ويف ًذا اؼب ل هلقت اتضو علػى مبػهذج مػن االعكػدا ات اتواقعػ علػى ااد ػهف وًػت تػ دي إىل ىلػرح م ػهعر ات ػا
اؼبكد ن.
اوالَ:تخريب أماكن العبادة:

ًػػت اامػػهكن ات ػ ىبصصػػهه أص ػػتهب لهيف ػ أومل ػ أود ػػن معػػف ادا شػػعهير ذت ػػأ اتػػد ن فله ػػه ،ومػػن و فه ػػت
)(3

تكصم بهػبصوصل .
بهتوس ػ تالد ػػهف اتس ػ هو ًوػػهؾ امػػهكن ـبصص ػ ادا اتف ػراي اتد ول ػ فللػػد ن االلػػالمت اؼبسػػأد ،يف حػػف
يبػػهرس أصػػتهب اتد ههػ اؼبسػػلتل شػػعهيرً يف اتروػػهيس و كاػػذ اتلهػػود ااد ػػرة مرهه ػهَ مقدلػهً ،وترد ػػهف غػػري اتس ػ هو
أمهكن زبكلم بهخكالؼ د ههه يبهرلوف فلهه أصوؽب ولرقهػه اتد ول ً.ػذا إضػهف إىل أمػهكن أخػرى قػد تكػوافر فلػي صػف
اتكقد س بس وىلود قين صتهيب أوشاصل د ول أوتس اخر.

 )1ربرـ اغبروم أت هع ات هيف ات ههيل  -أكين أقلل د ول غري مسل يف إ راف.من حر اؼبعكقد اتد ين .يف أغس س/آب أداف اتقضه
قلهدات من اؼبوظ اتولول ات ههيلػ بهتسػأن  20عهمػهً .و ُخفضػت ااحرػهـ اتصػهدرة علػله بعػد ذتػأ إىل  10أعػواـ ترػأل مػوه .
ا كه اغبروم بهتكأسس دوف توفري أدت ورفضت لل هت ؿبهمله بيىلرا ؿبهك فور وهز ه .و سػك ر اتقػههوف اإل ػرا يف اتك للػز
ضد ااقللهت اتد ول  ،وموهه اؼبسل ف اتسو  ،يف اتع أل واتكعلل  .اؼبسل وف اتسو  ،حوايل  10يف اؼبهيػ مػن اتسػرهف ،ال يبرػوه بوػه
مسػػهىلد يف اؼبػػدف اترػػينى .يف عػػهـ  ، 2010احكأػػزت قػوات اامػػن عػػدة أفػراد مػػن أكػػين فصػػلأل صػػويف إ ػرا  ،وًػػت لر قػ هع ػ اهلل
ىلوههبػػهدي ،وًهصبػػت دور ع ػػهد  .ك ػػه الػػكهدفت أف ػراد ربوت ػوا إىل اتد هه ػ اؼبسػػلتل بهاللػػكأواب واالعكقػػهالت .إحػػداث 2010
اإل راف ،تقر ر اؼب وظ اتعهؼبل غبقوؽ االهسهف ،اتكقر ر مو ور يف اؼبوقئ اترظبت تل وظ report 2011www.hrw.org/world .
 )2لوأيت على ذكر تللأ اتقواعد اتقههوهل يف اؼب تر اتثه من ات تر بهتكفصلأل.
 )3د.ؿب د اتسعلد ع د اتفكهح ،اغب ه اعبوهيل غبر اتعقلدة واتع هدة،ص.69
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و ػػك أكثػػر أه ػواع االعكػػدا ات علػػى ااد ػػهف عػػن لر ػ زبر ػ أمػػهكن اتع ػػهدة وًكػػأ قدلػػلكهه ل ػوا عػػن لر ػ
ًدمهه أوزبر معهؼبهه أوازبهذًه ؼب هرل أع ػهؿ موهفلػ تكعػهتل د ههػ صػهح اؼبرػهف أو موػئ اقهمػ ات ػعهير واالحكفػهالت
)(1
اتد ول فلهه.ومىت وقئ أي فعأل فبه ل هبوز ترأل مكضرر أف لك س اغب ه اتقههوهل بهت ر ق اؼب لو يف اتقههوف.
.2تعطيل إقامة الشعائر الدينية:

ات عهير تفظ م ك من اؼب هعر دبعس مواضئ اؼبوهلأ ،وًػت أع ػهؿ اغبػك وكػأل مػه ُىلعِ َػأل عل ػهً ت هعػ اهلل(2).وكػأل
فعأل دي إىل تع لأل أدا تلأ ات عهير أوزبر ربضرياتي أواتك ػو ا عللهػه عػد اعكػدا هبػ إ قهفػي بػهت رؽ اتقههوهلػ ،
ككع لأل ادا فر ض اتصالة وـ اعب ع أوقداس وـ ااحد ،أو حىت اؼب هرك يف تلأ ات عهير دبه ال الي أصوؿ اتد ن.
.3إزالة المظاهر الدينية أووقفها:
اؼبظهر ًو كأل مه ظهر بي ات ا ت لهف عالقكػي دبفهػوـ معػف لػوا أكػهف اؼبفهػوـ مكعلقػهَ ػوس ات ػا أو دبػه
ظهر عللي من ااز ه  ،أـ مه ػدؿ عللػي مػن اتكوىلهػهت اتد ولػ  ،و ػدو ًػذا االخػري ًػو اتػذي ه وػه يف حبثوػه ًػذا غهت ػهَ

مػػه هػػرى االشػػاهص اتكػػهبعف تد ههػ مػػه ظهػػروف دبػػه وهلػ تعػػهتل د ػػوه  ،كظهػػور اؼبػرأة اؼبسػػل بهغبأػػهب يف االمػػهكن
اتعهم  ،واؼبسلتت عن لر ارتدا اتصلل وًرذا.
واظههر مه الي تعػهتل اتػد ن اؼبرفوتػ يف اتقػواهف اتوضػعل يف كػأل دوتػ  ،وكػأل فعػأل مػن شػأهي ازاتػ تلػأ اؼبظػهًر
أوحىت موئ اتكهبعف تد هه معلوػ مػن اتظهػور ػه و عػد ًػذا اعكػدا علػى اؼب ػهعر اتد ولػ ؽبػذا ات ػا  ،ك ػه هػرى يف موػئ
ت س اغبأهب يف بع

اتدوؿ االوربل ..

.4السخرية العلنية من األديان :
كأل إًههػ أو إزدرا أو الػكاداـ ع ػهرات اتسػ اتػ مػن شػأهه اؼبسػهس بررامػ اتػد ن أو اغبػ مػن قػدرى ،بصػورة

علول أويف مرهف عهـ) ،(3عد تعد هَ على ًػذا اتػد ن ،واذا اقكصػر اامػر علػى ؾبػرد موهق ػ اؼبسػهيأل اتد ولػ أواتسػ اؿ عػن
 )1اف زبر امهكن اتع هدة تلس بهمر ىلد د وال ؿبصور يف اتد هههت اتس هو بأل أف اتػكأر خ شهًد على ًذا اتووع من ىلراي اغبرب
يف كهف اكبه اتعه .
 )2ـبكهر اتصتهح،اؼبصدر اتسهب ،بهب ات عر،ص339.
 )3اتعالهل تعين اجملهًرة واإلشهع واتظهور  ،وًت يف تعر م اتلري خالؼ اتسر  ،وحسوه فعأل اؼب رع يف قههوف اتعقوبهت حف
ه يف اتفقرة  ) 3من اؼبهدة  ) 16على تعر م اتعالهل بههه :
 -1االع هؿ أو اإلشهرات او اغبركهت اذا حصلت يف لر عهـ او يف ؿبفأل عهـ او مرهف م هح او م روؽ او معرض اهظهر اعب هور أو إذا حصلت
حبلر سك لئ رؤ كهه من كهف يف مثأل ذتأ اؼبرهف أو إذا هقلت اتلي ب ر ق من ات رؽ اآلتل .
 -2اتقوؿ او اتصلهح إذا حصأل اعبهر بي أو ترد دى حبلر سك لئ ظبهعي من كهف يف مثأل ذتأ اؼبرهف أو إذا أذ ئ ب ر ق من ات رؽ اآلتل وغريًه حبلر
س عي من ال دخأل تي يف الكادامي
 -3اتصتهف واؼب وعهت ااخرى وغريًه من ولهيأل اتدعه واتو ر .
 -4اتركهب واترلوـ واتصور وات هرات وااقالـ وكبوًه إذا عرضت يف مرهف فبه ذكر أو إذا وزعت او بلعت اىل أكثر من شا أو عرضت تل لئ يف أي
مرهف .
امه االمهكن اتعهم فلوقس اىل:
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تعهتل ااد هف و ال عد تعػد هَ مػه تسػكادـ كل ػهت اتسػار واالزدرا يف لػلهؽ اترػالـ ،وًػذا مػه قضػت بػي ؿبر ػ
اعبوه هت اؼبصر حلر ىله يف حر ؽبه اغبد اتذي هب أف تقم عوػدى اؼبسػهىلل واؼبوهق ػ يف اؼبسػهيأل اتد ولػ ًػو دوف
االمكهػػهف واالزدرا  ،وكػػأل مػػن شػػأهي أف وب ػ مػػن قػػدر اتػػد ن و سػػق مػػن كرامكػػي وكػػأل مػػه كسػػئ تػػي تفػػظ اتكعػػدي اتػػذي
)(1
الكع لي اؼب رع)
وقد دو موئ اتسار من ااد هف مكعهرضػهَ مػئ ااحرػهـ اتػواردة ب ػأف حر ػ اتكع ػري أواالعكقػهد ،وترػن حػىت
إذا كههػػت حر ػ االعكقػػهد واتكع ػػري مرفوت ػ دبقضػػى اتق ػواهف اتوضػػعل فػػيف ًػػذا ال ػػلح ؼبػػن هبػػهدؿ يف م ػػهدي اتػػد ن أف
يبػػكهن حرمكػػي  ،ووبػ مػػن قػػدرى أو ػػزدري بػػي ع ػػداً ،فػػهذا ت ػػف أهػػي مهكػػهف ريػػت بهعبػػدؿ ،اتػػذي أ ػػهرى اال اؼبسػػهس حبرمػ
)(2

اتد ن واتسار موي فللس تي أف وبك ت من ذتأ حبر االعكقهد.

المبحث الثاني
األسس القانونية لحماية المشاعر الدينية و وسائل حمايتها.
ه ػػكرل يف ً ػػذا اؼب ت ػػر ع ػػن ال ػػهس ضبه ػ ػ اؼب ػػهعر اتد ولػ ػ لػ ػوا كهه ػػت يف االتفهقل ػػهت اتدوتلػ ػ اـ يف اتقػ ػواهف
اتوضعل يف اؼب ل االوؿ ،ولبص اؼب ل اتثه تولهيأل ضبه اغب .
المطلب األول
تصنيف األسس القانونية لحماية المشاعر الدينية
تلوقوؼ على ألهس ضبه اؼب هعر اتد ول مت عللوه بلهف ااحرهـ اتواردة يف االتفهقلهت اتدوتلػ أوالً ومػن و
اتك ػػرؽ تلق ػواهف اتوضػػعل اتداخللػ  ،وؽبػػذا اتريػػرض هقػػوـ بكاصػػل اتفػػرع االوؿ ت لػػهف ألػػس اغب ه ػ يف اؼبوا لػ اتدوتل ػ ،
واتفرع اتثه لبصصي تلقواهف اتوضعل .

. 1االمهكن اتعهم ب لعكهه:وًت االمهكن ات سك لئ أي شا

أف دخأل فلهه او يبر موهه،لوا اكهف ذتأ من دوف قلد اـ كهف هظري رل او

الكلفه شرط مه،كهت وارع.
. 2االمهكن اتعهم بهتكاصل :وًت االمهكن ات هح عب هور اتوهس اتدخوؿ فلهه خالؿ اوقهت معلوم فق ،دبقهبأل او دوف مقهبأل.كهؼبكهحم.
. 3االمهكن اتعهم بهؼبصهدف ً:ت امهكن يف اصلهه خهص وترن هح تلأ هور على وىلي عهرض دخوؽبه كهحملالت اتكأهر  .د.ؿب د اتسعلد ع د
 3اتفكهح،اؼبصدر اتسهب ،ص119-118

 )1د.ؿب د اتسعلد ع د اتفكهح،اؼبصدر اتسهب ،ص.92حر مو ور يف ؾبل احملهمهة اتسو  2000رق  5ص02
 )2قرار ؿبر اتوق اؼبصر يف  27وه ر ،1941لعن رق  653تسو  11ؾب وع اتقواهف اتقههوهل ،من د.ؿب د اتسعلد ع د
اتفكهح،اؼبصدر اتسهب ،ص.94
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الفرع االول
أساس الحماية في المواثيق الدولية
هػ

اتعد ػػد مػػن اؼبوا ل ػ اتدوتل ػ عل ػػى حر ػ ات ػرأي واتكع ػػري و ُكفلَػػت حر ػ اتفر ػػر واالعكقػػهد يف اتعد ػػد موه ػػه ،

ف هرل ػ حر ػ ات ػرأي واتكع ػػري وحص ػػهه حر ػ اتفر ػػر يف اتق ػػههوف اتػػدويل ىل ػػه ت بوص ػػفهه حقوق ػػه ال ق ػػأل اتكوػػهزؿ عوه ػػه
أوذبزيكهػػه) ،(1وترػػن ًػػذى اغبقػػوؽ تلسػػت حقوقػػه م لق ػ وإمبػػه زبضػػئ العك ػػهرات ؿبػػددة دبوىل ػ أحرػػهـ اتقػػههوف اتػػدويل،
تلأ االعك هرات مفهدًه خل حهت من اتكوازف مه بف اغبقوؽ ،فتر اترأي واتكع ري وحر اتفرر ال تعػين بػأي حػهؿ مػن
ااح ػواؿ اتكعػػدي علػػى كرامػ ااف ػراد وقػػدرً أوهثػػر بػػذور اترراًلػ واتعوصػػر بػػف ات ػػعوب أوإ ػػهرة ات هيفلػ واتعرقل ػ )،(2
وبوػه علػػى مػػه تقػػدـ لػػلكوهوؿ ًػذا اتفػػرع إع ػػه اتوصػػم اتقػػههو غب ه ػ اؼب ػهعر اتد ولػ يف ملػزاف اتقػػههوف اتػػدويل يف ظػػأل
اتضواب حددتي تلأ اتقواهف  ،إف اإلعالف اتعهؼبت غبقوؽ اإلهسػهف هػ علػى كفهتػ اغبػ يف حر ػ اتػرأي واتكع ػري حلػر
ىله يف اؼبهدة  )18مه هصي " ترأل شا اغب يف حر اتفرر واتض ري واتػد ن" أمػه اؼبػهدة  )19فقػد هصػت علػى أف
"تػرػأل شا اغب يف حر اترأي واتكع ري"
وتػػو اؼبػػهدة  )4مػػن االتفهقل ػ اتدوتل ػ تلقضػػه علػػى صبلػػئ أشػػرهؿ اتك للػػز اتعوصػػري ،تعػػد كػػأل ه ػػر ترفرػػهر
اتقهي على اتكفوؽ اتعوصري أواترراًل وكأل ربر على اتك للز اتعوصػري وكػأل ع ػأل مػن أع ػهؿ اتعوػم أوربػر عللػي
ىلريب عهق عللهه اتقههوف وتو اؼبهدة اتعهشرة من االتفهقل ااوروبل غب ه حقػوؽ اإلهسػهف واغبر ػهت االهلػل علػى
أف ترػأل شػا اغبػ يف حر ػ اتكع ػري ،وًػػذا اغبػ كضػ ن حر ػ اتػرأي وحر ػ تلقػت اؼبعلومػهت واافرػػهر وهقلهػه بػػدوف
تدخأل من اتسل هت اتعهم و دوف أف ت رأل اغبدود عهيقهً وبوؿ دوف م هشرة ًذا اغب ).(3
عل ه أف اتعهد اتدويل اػبهص بهغبقوؽ اؼبدهل واتسلهلل قد هػ بصػر ح اتع ػهرة علػى كفهتكػي حر ػ اتػرأي واتكع ػري
حلر إف اؼبهدة  19من اتعهد اتدويل ىله فلهه :
ترأل إهسهف اغب يف اعكوهؽ آرا دوف مضه ق .
.1
 .2ترػػأل إهسػػهف ح ػ يف حر ػ اتكع ػػري و ػ أل ًػػذا اغبػ حر كػػي يف اتك ػػهس ـبكلػػم ضػػروب اؼبعلومػػهت واافرػػهر
وتلقلهػػه وهقلهػػه إىل اآلخػػر ن دومبػػه اعك ػػهر تلتػػدود لػوا علػػى شػػرأل مركػػوب أـ م ػػوع أـ يف قهتػ فػين أـ بأ ػ
وللل أخرى ىبكهرًه .
علػػى أف اؼبػػهدة  18مػػن اتعهػػد اتػػدويل اػبػػهص بػػهغبقوؽ اؼبدهل ػ واتسلهلػػل قػػد ضبػػت ب ػػرأل م هشػػر حر ػ اتفرػػر
واتوىلػػداف واتػػد ن ،إضػػهف إىل أف اؼبػػهدة اتكهلػػع مػػن االتفهقل ػ ااوروبل ػ غب ه ػ حقػػوؽ اإلهسػػهف قػػد هصػػت علػػى أف "

 )1راىلئ اإلعالف اتعهؼبت غبقوؽ اإلهسهف اؼبهدتف  )18و  ، )19اتعهد اتدويل تلتقوؽ اؼبدهلػ واتسلهلػل اؼبػواد )20 )19 )18
 ،االتفهقل ااوروبل غبقوؽ اإلهسهف اؼبهدتف  )9و )10واهظر اتسو ل لف ع ر ؿب د ،حر اتػرأي كأحػد حقػوؽ اإلهسػهف  ،رلػهت
مهىلسكري ػ  ،،200كلل اتدرالهت اتعلله ،اعبهمع ااردهل  ،ص .92
 )2اهظر اؼبعهًدات لهتف اتذكر بهإلضهف إىل معهًدة اتقضه على صبلئ أشرهؿ اتك للز اتعوصري اؼبهدة )4
 ) 3لرحهف ع د اتعز ز  ،االتفهقل ااوروبل غب ه حقوؽ اإلهسهف واغبر هت االهلل  ،دار اتوهض اتعربل  ،ص 348ػ352
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تر ػػأل ش ػػا اغبػ ػ يف حر ػ ػ اتكع ػػري واتضػ ػ ري واتعقل ػػدة اتد ولػ ػ وأف ً ػػذا اغبػ ػ كضػ ػ ن حر ػ ػ تريل ػػري اتد ههػ ػ أواتعقل ػػدة
و كض ػ ن أ ضػ ػهً حر ػ ػ م هش ػػرة اتد ههػ ػ أواتعقل ػػدة بص ػػورة موف ػػردة أوصبهعلػ ػ عالهلػ ػ أول ػراً وع ػػن لر ػ ػ اتع ػػهدة واتكعل ػػل
واتعهدات وات قوس اتد ول ".
و هصت اؼبهدة اتكهلع أ ضه على أف اغبػ يف م هشػرة اتد ههػ أواؼبعكقػدات ال يبرػن أف تػرد عللػي قلػود زبػهتم تلػأ
اؼبوصوص عللهه يف اتقػههوف وًػذا عػد إىلػرا ات ضػرور يف كػأل ؾبك ػئ ديبقرالػت ترمػن اتعػهـ وضبه ػ اتوظػهـ أواتصػت
أواآلداب اتعهم أوضبه حر هت اتريري .
ومه ل وسأ مئ اؼبهدة  20من اتعهد اتدويل اػبهص بهغبقوؽ اؼبدهل واتسلهلل ؛ حلر هصت على:
 .1ربظر بهتقههوف أ دعه تلترب.
 .2ربظػػر بهتقػػههوف أ ػ دعػػوة إىل اترراًلػ اتقومل ػ أواتعوصػػر أواتد ول ػ اتػ ت ػػرأل ربر ضػػه علػػى اتك للػػز
أواتعداوة أواتعوم.
و كواف ًذا اتقلػد مػئ قػرار اعب علػ اتعهمػ ترمػ اؼبكتػدة حلػر ىلػه اتقػرار) ..." :(1وأحػد اتعوهصػر اتػ ال غػس
عوهػػه يف حر ػ اإلعػػالـ ًػػو تػػوفر اإلرادة واتقػػدرة علػػى عػػدـ إلػػه ة الػػكع هؽبه ،ومػػن قواعػػدًه االهلػػل االتك ػزاـ ااديب
)(2
بكقصت اتوقهيئ وبو ر اؼبعلومهت دوف لو قصد"
و ك ف فبه ل أف اترثري من اؼبوا ل اتدوتل قد هظ ت ااحرهـ اؼبكعلق حب ه ػ اؼبعكقػدات اتد ولػ وًػذا ظهػر
اانبل ػ اتدوتل ػ تل وض ػػوع مػػن ىله ػ واعبهػػد اؼب ػػذوؿ تكتقل ػ اغب ه ػ اتقصػػوى تل ػػهعر واؼبعكقػػدات اتد ول ػ مػػن ىله ػ
أخرى ،حبلر سبكوئ اتدوؿ عن اعكدا ات اتفرر اؼبكعلق بهؼبسهيأل اتد ول من خالؿ م لسه ه اغبرومل وحػىت تػو صػدر
مػن أحػػد رعه هًػػه اعكػػدا علػػى م ػػهعر د ولػ سبػػس مػوالين دوؿ أخػػرى تكاػػذ اىلػرا ات اتالزمػ عبػػين خػػهلر اتػػدوؿ اتػ
إعكػػدا عللهػػه ل ػوا مػػن خػػالؿ موػػئ االفعػػهؿ اؼبوكهر ػ تل قدلػػهت آم ػ اخػػرة أومػػن خػػالؿ تقػػدمي إعكػػذار رظبػػت عب ه ػػور
اؼبكضرر).(3

الفرع الثاني
أساس الحماية في القوانين الوضعية
 .1األحكام الواردة في الدستور العراقي لسنة :2005
إف اتدلكور بهعك هرى اتك ر ئ االعلى داخأل اجملك ئ ،اتذي هب أف الىبهتفي اي ت ر ئ ادىن موي درىل لوا اكهف
ت ر عهً عهد هً اـ ت ر عه فرعله ،هب اف ورد هصوصهً حوؿ اضفه اغب ه اتقههوهل غبر اؼبعكقدات اتد ول واقهم
 )1تل ز د من اتكفصلأل راىلئ :د .علواف ع د اتررمي  ،اتولل يف اتقههوف اتدويل اتعهـ  ،حقوؽ االهسهف  ،دار اتثقهف تلو ر  ،ات ع
ااوىل  ، 2006 ،ص .60
 )2قرار صهدر عن اعب عل اتعهم ترم اؼبكتدة ،رق /59د )1/واؼب رخ بكهر خ ت ر ن اتثه /أككوبر تعهـ .1946
 )3ا وه ه ر اتصور اؼبسلئ تلو ؿب د ص) وخالؿ ز هرة وز رة اػبهرىلل تدوت اتدمبهرؾ تف الينلف) قهتت إف اتدمبهرؾ تألم على
اترلوـ اؼبسلئ .
( ) 107
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ات عهير اتد ول وضبه االقللهت اتد ول من اتكعرض تالض ههد من ق أل ات عوب و اغبرومهت ،وًذا مه ىله يف دلكور
اتعراؽ تسو  )2005بصورة واضت حلر هصت اؼبهدة  )2موي على ربد د اتد ن اترظبت تلدوت بد ن االلالـ
)(1
وحصر صبلئ ااحرهـ اتصهدرة داخأل اتعراؽ دبه ال كعهرض مئ وابت احرهمهه.
أمه يف اتفقرة اتثههل من اؼبهدة اؼب هر إتلهه أعالى فقد ه على:
ههلهً  :ض ن ًذا اتدلكور اغبفهظ على اؽبو االلالمل تريهت ل ات ع اتعراقت ،و ض ن كهمأل اغبقوؽ اتد ول
عب لئ االفراد يف حر اتعقلدة واؼب هرل اتد ول كهؼبسلتلف واآل زد ف واتصهبئ اؼبودايلف  ،).حلر عد ًذا اتو من
االلهلهت اؼبث ك يف اتقههوف ترفهت حر االعكقهد وصبلئ فبهرلهت اتعقهيد اؼباكلف  ،وًذا كد مه ىله يف اؼبهدة )3من
)(2

اتدلكور.
و كوقم اتدلكور اتعراقت عود ًذا اغب بأل قهـ بكأرمي اتعوصر واالرًهب أواتكرفري بهتد هههت ااخرى ،ك ه قهـ دبوئ
كأل فعأل دي إىل اتكتر ات هيفل داخأل ؾبك ئ اتعراقت (3).و قهـ بكوفري اغب ه اتقههوهل امهكن اتع هدة وحر
فبهرل ات عهير اتد ول فلهه حبر يف اؼبهدة )10حلر ىلهت فلهه اتعك هت اؼبقدل واؼبقهمهت اتد ول يف اتعراؽ كلهههت
د ول وحضهر  ،وتلكزـ اتدوت بهتكأكلد على صلهه حرمكهه ،وض هف فبهرل ات عهير حبر فلهه ) ،واع ه اغبر اتكزاـ
اتعراقف بأحواؽب ات اصل حس د ههه أومذاً ه أومعكقدا أواخكلهرا وترن ب رط أف ك توظل ذتأ عن
لر اتقههوف وذتأ اضفه اؼب روعل على تلأ ااحرهـ وضبه صبلئ ألراؼ اتعالق اتقههوهل (4).وترن اغب ه
اؼبهدة )43حلر ىله فلهه:

اتفعلل تالخكالفهت اتد ول يف اجملك ئ اتعراقت ظهر ىلللهً يف ه
اوالً  :ات هع كأل د ن أومذً أحرار يف :
أ ػ فبهرل ات عهير اتد ول دبه فلهه ات عهير اغبسلول .
ب ػ إدارة االوقهؼ وش وهه وم لسه ه اتد ول  ،و وظ ذتأ بقههوف .
ههلهً  :ترفأل اتدوت حر اتع هدة وضبه امهكوهه .

 )1اؼبهدة )2من اتدلكور اتعراؽ تسو  :)2005اوالً  :االلػالـ د ن اتدوت ػ اترظبت ،وًػو مصدر ألػػهس تلك ر ئ :الهبوز لن قههوف
كعهرض مئ وابت احرهـ االلالـ
 )2اؼبهدة :)3اتعراؽ بلد مكعدد اتقوملهت وااد هف واؼبذاً  ،وًو عضو م لس وفعهؿ يف ىلهمع اتدوؿ اتعربل وملكزـ دبلثهقهه و ىلز
من اتعه اإللالمت .
 .)3اؼبهدة  :)7اوالً :وبظر كأل كلهف أو هك ك س اتعوصر أو االرًهب أو اتكرفري أو اتك هري ات هيفت أو وبرض أو يبهد أو يبأد أو
روج أو ينر تي ،وخبهص ات عر اتصدامت يف اتعراؽ ورموزى وربت اي مس ى كهف ،والهبوز اف روف ذتأ ض ن اتكعدد اتسلهلل

يف اتعراؽ ،و وظ ذتأ بقههوف .
 .)4اؼبهدة  :)41اتعراقلوف احرار يف االتكزاـ بهحواؽب ات اصل حس د ههه
بقههوف.
( ) 108
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 .2أساس الحماية في التشريعات الجزائية:

أف اؼب ػػرع ومػػن خػػالؿ اتوصػػوص ات ػواردة يف قػػههوف اتعقوبػػهت اتعراقػػت اعكػػين االعكػػدا علػػى اؼب ػػهعر اتد ول ػ ىلريب ػ

عهقػ عللهػػه اتقػػههوف  ،وحػػهوؿ ىلهًػػداً حصػػر اغبػػهالت ات ػ تعػػد ىلريبػ وذتػػأ ػػدو ىللل ػهً يف هػ
اعكين اافعهؿ اآلتل من ق لأل اعبراي ات سبس ات عور اتد ين:
.1من اعكدى بيحدى لرؽ اتعالهل على معكقدي إحدى ات وايم اتد ول أوحقر شعهيرًه.

اؼبػػهدة )372حلػػر

.2من تع د اتك و ا على إقهم شعهير لهيفل د ول أو على حفأل أو اىلك هع د ين أو تع د اؼبوئ أو تع لػأل أقهمػ شػت
من ذتأ.
.3من خرب أو تلم أو شوى أو دهس بوه معدا القهم شعهير لهيفل د ول أو رمزاً أو شلئهً آخر تي حرم د ول .
.4من ل ئ أوه ر ككهبهً مقك سهً عود لهيف د ولػ وقػهـ ع ػداً بكتر ػم هصػي ع ػداً ربر فػهً ريػري مػن معوػهى أو إذا الػكام
حبر من أحرهمي أوشت من تعهتل ي.
.5من أًهف علوهً رمزاً أو شاصهً ًو موضوع اتكقد س أو سبألد أو االحماـ تدى لهيف د ول .
.6من قلد علوهً ههلرهً أوحفالً د ولهً بقصد اتسار موي.

ودبػه أف اتقػواهف اعبزايلػ خهضػػع ؼب ػداْ اتقػههو الىلريبػ والعقػػهب اال بوػه علػى اتػو ) ،فػػيف اغبػهالت اؼب ػهر اتلهػه اعػػالى
حصر ؼبه عكد من ق أل اعبراي اتد ول  . ،ومػن و ال ذبػوز مسػه ت مػن ارترػ فعػالً غػري موصػوص عللهػه يف اتػو
اتسهب  ،ىلزايلهً.
وه ػػرى ب ػػأف وىل ػػود اؼبػػهدة اتس ػػهبق تلس ػػت كهفل ػ تإلض ػػفه اغب ه ػ اؼب لوب ػ تل ػػهعر اتد ول ػ تروه ػػه مس ػػأت بهتري ػ
اغبسهلػل واتكعقلػػد ومكوػوع فػػروع ،وتعػػدد ات ػرؽ اتػ مػػن خالؽبػه ػػك االعكػدا علػػى اؼبسػػهيأل اؼبكعلقػ بهؼبعكقػػدات ،وع للػ
حصر حهالت ااعكدا قد دي إىل ضلهع ح اؼبكضرر تعدـ حوؽبه بهتو اؼبذكور ًذا مػن ىلهػ ومػن ىلهػ أخػرى أف
اؼب ػرع أككفػى بوضػئ ىلػزا موحػد عب لػئ فقػرات اؼبػهدة اتسػهبق أمػه اهػي تسػهوى بػف االفعػهؿ اتسػهبق أوتػرؾ تقػد ر اعبػزا

اؼبقرر ض ن اغبد ااعلى واادىن اؼب هر اتلهه يف اؼبهدة تلسل اتكقد ر تلقهضػت وًػذا اامػر قػد ىبلػ إشػرهتل يف حهتػ
إذا رػػن اتقضػػه مقكوع ػهً بوقػػوع االعكػػدا .وكهف ااىلػػدر بهؼب ػػرع أف عكػػين االعكػػدا علػػى ااد ػػهف و اؼب ػػهعر اتد ول ػ
ىلريب دوف اتدخوؿ إىل اتكفهصلأل حصر اافعهؿ .

 .3األحكام الواردة في التشريعات المدنية:
تو اؼبػهدة )205مػن اتقػههوف اؼبػد اتعراقػت علػى أ ًف كػأل فعػأل ضػهر بػهتوفس مػن قكػأل أو ىلػرح أو ضػرب أو أي
هوع أخر من من أهواع اال ذا لزـ بهتكعو ضهت من احدث اتضرر).
ك ف من اتو اتسهب أف اؼب ػرع قػد أضػفت ضبه ػ قههوهلػ بػهتوفس مػن اإل ػذا ات اعبسػد واتوفسػل و ظهػر ًػذا
ىلللػهً مػػن خػػالؿ ات ػ اتثػػه مػػن اؼبػػهدة حلػػر ػ أل كل ػ أو أي هػػوع آخػػر مػػن اإل ػػذا ) اإل ػػذا ات اتوفسػػل اتػ سبػػس
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م هعر االهسهف ،و كضح موقم اؼب رع اكثر يف اؼبهدة  )205حلر تػو علػى  .1كوػهوؿ حػ اتكعػو اتضػرر ااديب
كذتأ فرػأل تعػد علػى اتريػري يف حر كػي أويف عرضػي أويف شػرفي أويف ظبعكػي أويف مركػزى االىلك ػهعت أويف اعك ػهرى اؼبػهيل هبعػأل
اؼبكعػدي مسػ والً عػن اتكعػو ) ،حلػر أع ػى حػ اؼب هت ػ بػهتكعو تل كضػرر أدبلػهً ،وًػذا اغبػ مقكصػر علػى اؼبكضػرر
وحدى وال وكقأل إىل اتور إال يف حهت واحدة وًت إذا كهف اتضرر االديب قد وقئ بس وفهة اجملين عللي.
ومه هالحظي من اتو اتسهب ًو أف اؼب رع قد أع ى أمثل حوؿ مه يبرن اعك هرى مػن ق لػأل ااضػرار اادبلػ مثػأل
اتكعػػدي علػػى اغبر ػ أو اتس ػ ع أو ات ػػرؼ ،واذا أردهػػه بلػػهف اؼبعػػس اؼبقصػػود مػػن اتس ػ ع يف عػػرؼ اجملك ػػئ هػػرى أف ظبع ػ
اإلهسػػهف تكرػػوف فبػػه سبللػػز بػػي ات ػػا مػػن صػػفهت ومػػه أتلػػي مػػن مواقػػم ،ومػػه اتكػػد ن أال ىلػػز مػػن ظبع ػ اإلهسػػهف بػػأل
كاػػذ اتكػػد ن معلػػهراً تصػػدؽ اإلهسػػهف وًػػذا كلػػي مكوقػػم علػػى د هه ػ ات ػػا وأ ػػرى تػػدى االخػػر ن ،ومثػػهؿ ذتػػأ أف
ؾبك عوه االلالمت قد ال عد االشاهص اتكهبعف تد هههت معلو ظبهو كههت اـ غري ظبهو )من ذوي اتس ع اغبسو .
ومن و هب اتكعو عن كأل ِ
تعد على اؼب هعر اتد ول بهعك هرى مػن ااضػرار اادبلػ  ،بوػه علػى أحرػهـ اؼبسػ وتل
اؼبدهل .
واؼبس وتل اؼبدهل زبكلم بهخكالؼ االتكزاـ اتذي االخالؿ بي حلر إف االخالؿ بهالتكزاـ هػهتك عػن اتعقػد اتػذي
تمتػ عللػػي مسػ وتل اتعقد ػ وإذا اإلخػػالؿ بػػهالتكزاـ اتقػػههو فقػػد ػ دي إىل ترتػ اؼبسػ وتل اتكقصػػري  ،وعلػػى اتػػرغ
مػػن اخػػكالؼ اؼبس ػ وتكف إال أه ػػه ذبك عػػهف يف أركػػهف ،حلػػر قكضػػت تمت ػ اؼبس ػ وتل أف تكػػوفر اػب ػػأ واتضػػرر واتعالق ػ
اتس ل .
ولوأيت إىل اتكرل عن تلأ االركهف فل ه أيت:
.1الخطأ:
ًػػو إخػػالؿ ات ػػا

بػػهتكزاـ قػػههو لػػهب مػػئ إدراكػػي ؽبػػذا اإلخػػالؿ ،و دبعػػس آخػػر يبرػػن تعر فػي بأهػػي االكبػراؼ يف

اتسػػلوؾ اؼبػػأتوؼ تل ػػا اتعػػهدي ،وًػػذا االتكػزاـ قػػئ علػػى عػػهت كػػأل شػػا ومػرادى عػػدـ اتكعػػدي علػػى االخػػر ن مهد ػهَ
ومعوو ػهً ،واالتك ػزاـ بػػهحماـ حقػػوؽ اترهف ػ وعػػدـ االض ػرار ػ  ،االتك ػزاـ ب ػػذؿ اتعوه ػ  ،واتعوه ػ اؼب لوب ػ ًػػت ازبػػهذ اغبل ػ
واغبػػذر واتك صػػر يف اتسػػلوؾ تكتهشػػت اإلضػرار بػػهتريري وامػػه اذا كػػهف مو ػػأ االتكػزاـ عقػػد هً فػػل رن أف رػػوف اتكزامػػه بكتقلػ
)( 1

اتوكلأ أو ب ذؿ اتعوه حس هوع االتكزاـ.
ومػػن ًوػػه ظهػػر توػػه أف تلا ػػأ ركوػػف ألهلػػلف ،نبػػه اتػػركن اؼبػػهدي أواؼبوضػػوعت وًػػو اتكعػػدي واتػػركن اؼبعوػػوي أو
االدراؾ ،و قصػػد بهتوس ػ تلػػركن اؼبهدي اتكعػػدي) االكب ػراؼ عػػن اتسػػلوؾ اؼبعكػػهد اتواىل ػ مراعهتػػي ل ػوا كػػهف ذتػػأ بصػػورة
)(2
إهبهبل اـ لل ل .

 )1رايد كهظ ؿب د حداد،اتكعو يف اؼبس وتل اتكقصري ،حبر مو ور يف ؾبل اتروف ،اتعدد،8ص.74
 )2د.ع داترزاؽ اتسوهوري،اتولل يف شرح اتقههوف اؼبد ،مصهدر اتكزاـ،اعبز االوؿ،بريوت-ت وهف2000،ص.779
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امػػه اتػػركن اؼبعوػػوي فلقصػػد بػػي أف كػػوفر االدراؾ تػػدى اتفهعػػأل ،دبض ػ وف مػػه فعلػػي.أي أف رػػوف اتفهعػػأل مػػدركهً بػػأف
)(1
فعلي ًذا رأل خروىلهً عن اتقههوف.
واذا أمعوه اتوظر يف اتقههوف اؼبد اتعراقػت قبػد أف اؼب ػرع قػد الػكادـ كل ػ اتكعػدي) بػدؿ كل ػ اػب ػأ ،وًػذا مػه
أدى إىل وىلود اخكالؼ فقهت حوؿ قصد اؼب رع ،حلػر ذًػ ىلههػ مػن اتفقهػه إىل إف اؼبقصػود مػن كل ػ اتكعػدي

ًػػو اػب ػػأ بركولػػي اؼبػػهدي واؼبعوػػوي) ،(2ومػػن َو فيهػػي و ريػػت تقلػػهـ مسػ وتل مػن عكػػدي علػػى اؼب ػػهعر اتد ولػ تلريػػري أف رػػوف
تعد ي مصوح هً بيدراكي أف فعلي ًذا ـبهتم التكزاـ قههوي لهب .
و ذً ػ فر ػ أخ ػػر م ػػن اتفق ػػي إىل أف اؼبقص ػػود بهتكع ػػدي ً ػػو أح ػػد أرك ػػهف اػب ػػأ وً ػػو ات ػػركن اؼبوض ػػوعت ،ت ػػذتأ
)( 3

ال مط اقماهي بيدراؾ اؼباأل أو اؼبعكدي.
وًذا اترأي اتثه اتذي مبلأل اتلي اكثر ،اهػي موافػ مػئ مػه ذًػ اتلػي اؼب ػرع يف اؼبػهدة )218حلػر ىلعػأل ااب و
اعبد ملزمهً بكعو اتضرر اتذي وبد ي اتصريري هكلأ تعد ي على اتريري.
واػب أ إمه اف روف اهبهبلهً ،اي روف ٍ
فعال أتلي ات ا و دي إىل إغبػهؽ اتضػرر بػهآلخر ن ،أو قػد رػوف

موقفه لل له و دو بصورة امكوهع عن ع أل فرضي اتقههوف ،أو امكوهع عن ع أل تفرضي اتقل ااخالقل .
وقػػد ال كصػػور وقػػوع ًتعػػد علػػى اؼب ػػهعر اتد ول ػ عػػن لر ػ اػب ػػأ اتسػػل توىلػػوب أف ػػأيت اؼبعكػػدي بفعػػأل أو قػػوؿ
دي إىل ىلرح م هعر اؼبكضرر.
أمه من حلر درىل اػب ػأ فلوقسػ إىل خ ػأ ىلسػل وخ ػأ سػري و خ ػأ تهفػي ،فهػب ػأ اعبسػل ًػو اػب ػأ اتػذي
)(4
ال رتر ي قللأل اتذكه واتف و واتعوه .
أمه اػب أ اتلسري فلقصد بي االكبراؼ اتلسػري ع ػه كػهف للسػلري ات ػا اتعػهدي يف ذات اتظػروؼ ،حلػر قػئ
)(5
االخالؿ بواىل أقأل أنبل .
)(6

واػب أ اتكهفي قصد بي االكبراؼ اتذي ال أتلي شا شد د اغبرص ،أو مه قئ بهتقدر ات فلم من اإلنبهؿ.
وًذى اتكصولفهت وإف كهف خذ ه يف اتقههوف اؼبد تقلهـ اؼبس وتل اؼبدهل  ،حلر ال تقوـ مس وتل هػهظر اتوقػم
إال عػػن خ ئػػي اعبسػػل  ،وال تػػك مسػػهت ات لػ إال عػػن خ ئػػي اعبسػػل  ،إال إف تلػػأ اتكصػػولفهت تقكصػػر علػػى اؼبس ػ وتل
اتوهذب عن ااضرار اؼبهد  ،حلر عبسهم اػب أ أ ر يف قلهـ اؼبس وتل  ،وترن ال ؾبػهؿ ترخػذ ػه يف حهتػ وقػوع ااضػرار

 )1حسن علت ذهوف،اؼب سوط يف شرح اتقههوف اؼبد ،اتضرر واػب ه واتعالق اتس ل ،دار وايأل تلو ر،2006ص.128
.)2د.ع داجمللد اغبرل ،اؼبوىلز يف شرح اتقههوف اؼبد ،ص500-498
 )3حسن علت ذهوف،اؼبصدر اتسهب ،ص.128
 )4ع د اغبرل فودة،اػب ه يف ه هؽ اؼبس وتل اتكقصري ،دوف ل ع ،االلرودر ،،دار اتفرر اعبهمعت،1996،ص.7
 )5حسف عهمر،اؼبصدر اتسهب ،ص.19
 )6ع د اغبرل فودة ،اؼبصدر اتسهب ،ص6.19
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أذى هفسػت ،ويف ًػذى اغبهتػ ال ؾبػهؿ العفػه اؼبا ػى مػن اؼبسػ وتل حسػ
اادبل  ،حلر قػد متػ عػن اػب ػأ اتكهفػي ً
)( 1
اتكصولفهت اتواردة اعالى ،اف تركل اؼبس وتل اؼبدهل قهي على اتفعأل و اخذ فهعلهه عللهه.
 .2الضرر:
تقػػوـ فرػػرة اؼبس ػ وتل اؼبدهل ػ بووعلهػػه اتكعهقد ػ واتكقصػػري  ،علػػى فرػػرة إصػػالح اتضػػرر غػػري اؼب ػػروع فػػهعبزا فله ػػه
)(2

صبلعهً ًو تعو ًذا اتضرر أو إزات أ رى قدر اإلمرهف بصرؼ اتوظر عن ىلسهم اػب أ اتذي اقمفي اتفهعأل.
وتقلهـ اتضرر هب أف تكوفر ات روط ااتل :
.1أن يكون الضرر ماساً بالمدعي نفسه:

ومعس ًذا ات رط أف رػوف اتضػرر قػد هػزؿ بهؼبػدعت بهتػذات و سػكوي بعػد ًػذا أف رػوف اتضػرر قػد اهصػ علػى
شػػا اؼبػػدعت ،أو علػػى مهتػػي أو علػػى مصػػلت م ػػروع تػػي وب لهػػه اتقػػههوف وال س ػ ح بهالعكػػدا عللهػػه أو االض ػرار
)(3
ه.
واتضرر ات اصت إمه أف روف مهد هً أي مهلهً دبصهغبي اؼبهتل  ،أو معوو ه واتضرر اؼبعووي ًو موضوع حبثوه ًذا.
و روف اتضرر شاصلهً إذا كهف هكلأ م هشػرة أو غػري م هشػرة تفعػأل ضػهر ،كهػدـ مرػهف اتع ػهدة بسػ قلػهـ احػد
االشاهص بوضئ ع وة ههلف فلهه) ،(4أو تروف اتسار هكلأ عػن قلػهـ أحػد ااشػاهص برلػ رلػوـ كهر رهتور ػ عػن
د هه معول .
و مط اتقههوف شاصل اتضرر ترت هبوز اؼب هت بهتكعو عوهه ،ومن و سك عد االدعه اؼب ين على ضػرر حػأل
)(5
ب ا أخر ،مه رن اؼبكضرر عدمي ااًلل  ،أو كهف اؼبدعت وكلالً عن اؼبكضرر.
ًوهؾ ل اؿ ثهر يف ًذى اغبهتػ ً ،ػأل هبػوز ترػأل مػن وك ػت تد ههػ وقػئ علػى أحػد رعه هًػه تع ًػد ػ دي إىل ىلػرح
م هعرى اتد ول اؼب هت بهتكعو بهل اؼبكضرر؟
تإلىلهب ػ علػػى ًػػذا اتس ػ اؿ مت ػ عللوػػه أف كبػػدد عالق ػ اتفػػرد بد هه ػ مػػه فػػهذا عػػدت اتد هه ػ شاص ػهً معوو ػهً فػػهف
االعكػػدا علػػى اي عضػػو مػػن أعضػػه ًػػذى اتد هه ػ عػػد وكػػأف اتضػػرر أُغبِػ بهت ػػا اؼبعوػػوي وهبػػوز تػػي م هت ػ اتكعػػو
ل ي ات ا اتذي وقئ عللي االعكدا  ،العك هر اتضرر شاصلهً بهتوس تلد هه ،
بهظبي ح تو
واذا اعكينهػػه اتد هه ػ كهتوقهبػػهت اؼبهول ػ فلأػ اترىلػػوع إىل اتوظػػهـ اتػػداخلت تكلػػأ اتوقهبػػهت حلػػر ػػك ربد ػػد هػػوع
اتعالق بف اتد هه ورعه هًه.
 )1ع د اغبرل فودة،اؼبصدر اتسهب ،ص19
 )2حسن علت ذهوف،اتضرر،ص.155
 )3اؼبصدر اتسهب ،ص.182
 )4اف زبر امهكن اتع هدة دي اىل ترت اضرار مهد وترن مه هقصدى يف حبثوه ًذا االضرار اؼبعوو اتوهذب عن ًذا اتكعدي.
 )5د.مص فى اتعوىلت،اتقههوف اؼبد ،اعبزؤ اتثه ،اؼبس وتل اؼبدهل ،م لس حبسوف تلو ر1996،ص.219واهظر اؼبهدة  205من
اتقههوف اؼبد اتعراقت.
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وبػد هت أف مػن هتػ بػهتكعو عػن اتضػرر أف رػوف ات ػا اتػذي أصػهبي اتضػرر هفسػي ومػن و تقكصػر
اؼب هت ػ عللػي دوف غػريى ،فلػلس احػد أف هتػ بػهتكعو يف حهتػ امكوػهع اؼبكضػرر عػن رفػئ اتػدعوى علػى اؼبسػ وؿ،
فهؼبكضرر وحدى تي اغب يف أف هت بهتكعو .
و قوؿ اتدككور حسف عهمر يف ًذا اتسلهؽ" أف اتضرر ااديب ضرر شاصت حبت ،وتل أين عللي وحدى م ل
اتكقد ر يف اؼب هت بي أوترؾ "(1ومن و ال سك لئ شا أف هت بكعو عن ضرر أديب أصهب غريى.
و و ريت أف عل اف كأل اعكدا على اؼب هعر اتد ول ال قكصر على اؼبكضرر فق وإمبه رتػد إىل كػأل مػن كػهف تهبعػهً
تكلػأ اتد ههػ و ًػذا مػه عػين عوػي بهاضػرار اادبلػ اؼبرتػدة ،و كتقػ ًػذا ات ػرط بهتوسػ ترضػرار اؼبرتػدة عػن اتضػرر
ضررا شاصلًه ؼبن ارتد عللي ،وهبوز ؽب اؼب هت بهتكعو .
ااصلت ،إذ عد اتضرر اؼبرتد ً
.2أن يكون الضرر محققاً:
مط تصدور اغبر بهتكعو
)2

أف ث ت تل تر ػ اف اؼبػدعت كػهف تلرػوف يف مركػز افضػأل تػو

قػمؼ اؼبػدعى

عللي مه اقمفي من ع أل خهلى .
ػ أل ااضػرار اتواقعػ حػػهالً ،هبػ أف ال هوسػػى أف ًوػػهؾ أضػراراً مسػػكق لل
و ػػدو مػػن ظػػهًر اامػػر أف اتكعػػو
تمتػ علػػى هكلأػ فعػػأل اػبػػهلى اتصػهدر مػػن اؼبػػدعى عللػي وهبػ أف ػ لي اتكعػو  ،حػػىت وإف كػػهف ذتػأ عػػهرض مػػئ
ااحرهـ اؼبقػررة يف قػههوف اؼبرافعػهت اؼبدهلػ واتكأهر ػ  ،حلػر هػ يف اؼبػهدة  )6علػى أهػي ػمط يف اتػدعوى أف رػوف
اؼبدعى بي مصلت معلوم أو حهتػ فبروػ وؿبققػ ومػئ ذتػأ فهؼبصػلت احملك لػ ترفػت أف كػهف ًوػهؾ مه ػدعو إىل زبػوؼ
من إغبهؽ اتضرر بذوي ات أف وهبوز كػذتأ االدعػه حبػ م ىلػأل علػى أف متػ علػى ذتػأ أف اتضػرر االحك ػهيل ىبػرج
)3
عن دايرة اؼب هت بهتكعو تكعذر ربد دى بكأرىبهه ،ومن و تكعذر تقد ر اتكعو عوي.
.3أن يكون الضرر صالحاً للتعويض عنه:

ترمػت دعػوى اؼب هت ػ بػهتكعو إىل إع ػه اؼبكضػرر مػه ػػرأل بوظػرى إرضػه توفسػي ،أو مػه يبروػي مػن إعػهدة اغبػػهؿ
إىل مهكههت عللي ق أل حصوؿ اتضػرر ،وؼبػه كههػت إقهمػ اؼبسػ وتل اؼبدهلػ ترمػت إىل اؼب هت ػ بػهتكعو عػن اتضػرر ،فهػذا
عين أ ًف اتضرر اؼبد هب أف روف قهبالً تلكعو

علوهً أوهقداً.

 )1د.حسف عهمر،مصدر لهب ،ص.243
 )2حسن علت ذهوف،اؼبصدر اتسهب ،ص161
 )3د.مص فت اتعوىلت،اؼبصدر اتسهب ،ص198
 )4د.مص فى اتعوىلت،اؼبصدر اتسهب ،ص.24
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اف قػػههوف اؼبػػد اتعراقػػت قػػد أع ػػى تل تر ػ ل ػػل تقد ر ػ يف تعػػف مقػػدار اتكع ػػو حلػػر ه ػ يف اؼب ػػهدة
)207موػػي علػػى .1تقػػدر احملر ػ اتكعػػو يف صبلػػئ ااح ػواؿ بقػػدر مػػه غب ػ اؼبكضػػرر مػػن ضػػرر ومػػه فهتػػي مػػن كس ػ
ب رط أف روف ًذا هكلأ ل لعل تلع أل غري اؼب روع).
وال ػػمط أف رػػوف اتكعػػو م لري ػهً مػػن اؼبػػهؿ أذ هبػػوز أف رػػوف اتكعػػو إعػػهدة اغبػػهؿ إىل مػػه كههػػت عللػػي أو
إعك ػػذاراً علول ػهً يف حهت ػ ت ػػهري بد هه ػ معلو ػ أو تقلل ػػد مرال ػػل هه بقص ػػد

رػػوف أدا أمػػر مع ػػف ،كػػأف ر ػػوف اتكعػػو
اتسار أو اتك ثلأل برموزًه اتد ول .
ومىت اتكعو عن اتضرر فقد زاؿ أ رى و عد ألهلهً صهغبهً ترفئ اتدعوى بي مرًة اخرى.
3ـ العالقة السببية بين الخطأ والضرر:

عالق اتس ل بف اػب أ واتضرر معوهًه :أف توىلد عالقػ م هشػرة بػف اػب ػأ اتػذي ارتر ػي اؼبسػ وؿ واتضػرر اتػذي
)1
أصهب اؼبكضرر.
وقد توعدـ اتس ل بف خ أ واتضرر ،إذا أ ت ات ا أف اتضرر قد ه ػأ عػن لػ أىلوػ ال ػد تػي فلػي ،وًػذا
اؼبػهدة  )211مػن قػههوف اؼبػد اتعراقػت.و توعػدـ اتعالقػ اتسػ ل إذا وىلػد لػ

مه ىله يف ه
)2
إحداث اتضرر.

أخػر الػكريرؽ اػب ػأ عوػد

المطلب الثاني
وسائل حماية المشاعر الدينية
يف اتػػدوؿ اغبد ث ػ ترػػوف اتدوت ػ ًػػت اعبه ػ اؼباكص ػ بكوقلػػئ اعب ػزا علػػى مػػن ىبػػهتم اتقواعػػد اتقههوهل ػ معكػػد هَ أـ

مكع داً ،وًذا ال عين حرمهف اتفػرد اتعػهدي مػن إ قػهع اعبػزا بوفسػي يف حػهالت معلوػ وذتػأ مػه لػوكوهوتي يف ًػذا اؼب لػ
حلػػر هػػكرل أوالً عػػن اتسػػل اؼب ووح ػ تلفػػرد ال قػػهع اعب ػزا علػػى اؼباػػهتم بوال ػ هفسػػي و هػػكرل ههل ػهًعن ات ػػدعوى
كوللل ال قهع اعبزا على من ىبهتم اتقههوف من ق أل اتدوت اؼبك ثل يف اتسل اتقضهيل ).
أوالً:الوسائل القانونية لحماية الحق دون الدعوى:

ًػػت ولػػهيأل قههوهلػ ُموتػػت تصػػهح اغبػ اغبصػػوؿ علػػى حقػػي ق ػػأل اتلأػػو إىل اتقضػػه عػػن لر ػ اؼب هت ػ ػػذا
اغب عن لر اىلرا ات معلو  ،وموهه االىلػرا ات اؼبكاػذة مػن ق ػأل بعػ أمػهكن اتع ػهدة دبوػئ إدخػهؿ شػا مالبسػي ال
تكوهل مئ تعهتل اتد هه إىل ذتأ اؼبرهف ،أو عن لر لل اغب ه من لل اتضػ بكػوفري اغب ه ػ ؽبػ أ وػه أدا
شعهيرً اتد ول .
 )1د.ع داترزاؽ اتسوهوري،مصدر لهب  ،اجمللد اتثه ،ص.99
 )2تل ز د من اتكفصلأل أرىلئ كأل من د.حسن علت ذهوف،اتعالق اتس ل ،د.مص فى اتعوىلت،مصدر لهب ،ص، 285د.ع داترزاؽ 2
اتسوهوري،مصدر لهب ،ج،1مصدر لهب ،ص.782-774
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وقػػد كاػػذ صػػورة للػ مػػن اعبهػ اؼبعكد ػ وقػػم االعكػػدا أو االعكػػذاراتعلين ع ػػه بػػدر مػػوه  ،أو الػػكع هؿ حػ
اتدفهع ات رعت عن اتوفس أو اؼبهؿ ،واخرياً الكاداـ ح اغب س.
ثانياً:الدعوى كوسيلة لحماية الحق:
اتػػدعوى ًػػت لل ػ شػػا

حقػػي مػػن آخػػر أمػػهـ اتقضػػه  ،وًرػػذا عػػرؼ قػػههوف اؼبرافعػػهت اؼبدهل ػ واتكأهر ػ يف

مهدتي اتثههل اتدعوى.فهتدعوى وللل كفلهه اتقههوف تل ػا  ،ل لعلػهً كػهف أو معوو ػهً واحػداًكػهف أو مكعػدداً ،تلتصػوؿ
على حقي عن لر اتقضه .
وتدرالػ ػ ات ػػدعوى متػ ػ عللو ػػه اتك ػػرؽ تر ػػأل م ػػن أًللػ ػ اتكقهض ػػت ،اػبص ػػوم واؼبص ػػلت  ،وأخػ ػرياً هك ػػرؽ إىل
اتكعو

كأ ر تلدعوى اؼبدهل .

.1أهلية التقاضي:
و قههوف اؼبد اتعراقت يف اؼبهدة  )93علػى أهػي عكػين كػأل شػا أًػال تلكعهقػد مػه قػرر اتقػههوف عػدـ أًللكػي
أو وبػػد موهػػه) ،و اعكػػينت اؼبػػهدة )106مو ػي لػػن اترشػػد شبػػه ع ػػرة لػػو كهملػ  ،والػػكثوه علػػى ًػػذا اعكػػين قػػههوف رعه ػ
اتقهصر ن يف اؼبهدة /3أ) كأل من أك أل اػبهمس ع رة لو من ع رى وتزوج بيذف احملر كهمأل ااًلل .
واحملر ملزمػ بػهتكتق مػن أًللػ اػبصػوـ مػن تلقػه هفسػهه حػىت تػو ػرد دفػئ بعػدـ تػوفر أًللػ اتكقهضػت تػدى
اػبصػػوـ ،و هبػػوز تلاصػػوـ إ ػراد ًػػذا اتػػدفئ يف صبلػػئ مراحػػأل اتػػدعوى ،اف زبلػػم أًلل ػ اتكقهضػػت عوػػد أحػػد اػبص ػ ف
أوكلله ه دي إىل إب هؿ اغبر اتصهدر يف اتدعوى ،و روف حضور اتوكلأل عوي بهلالً.
و ك ػػف فبػػه تقػػدـ أهػػي هب ػ أف رػػوف ات ػػا اتػػذي رفػػئ دعػػوى اؼب هت ػ بػػهتكعو عػػن اتضػػرر اؼبعوػػوي مك كع ػهً
بأًلل قههوهل .

.2الخصومة:
هصت اؼبهدة )4من قههوف اؼبرافعهت اؼبدهل واتكأهر علػى أهي ػمط أف رػوف اؼبػدعى عللػي خصػ هً متػ علػى
إقرارى حر بكقد ر صدور إقرار موي ،وأف روف ؿبرومهً أو ملزمهً ب ت على تقد ر وت اتدعوى).
وىله يف اؼبهدة  )25صح أف روف أحػد اتور ػ خصػ هً يف اتػدعوى اتػ تقػهـ علػى اؼبلػت أو تػي).....و ك ف مػن
ًػػذا اتػػو اف ح ػ اتكقهضػػت توكقػػأل تلور ػ أي هبػػوز ؽب ػ رفػػئ اتػػدعوى بهل ػ اؼبلػػت أو اغبضػػور عػػن اؼبلػػت يف اتػػدعوى،
بصورة عهم  ،وؼبهكهف موضوع حبثوه كعل يف ىلز أكػين موػي بهاضػرار اادبلػ اتوهذبػ عػن االعكػدا علػى اؼب ػهعر اتد ولػي،
فيف اغب يف اؼب هت بهتكعو ال وكقأل تلور .
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واػبصػػوم تقػػهـ حػػف توىلػػي دعػػوى اؼبسػ وتل اؼبدهلػ إىل مس ػ اتضػػرر لل ػػه التزامػػي بػػهتكعو عػػن ااضػرار اتػ
أحػػد هه تل ػػدعت ،وال توىلػػد صػػعوب يف ربد ػػد شػػا اؼبػػدعى عللػػي الحك ػػهؿ أف رػػوف مس ػ اتضػػرر م هشػػرة  ،)1ويف
)2
حهت تعدد مس اتضرر فهه ملزموف بهتكضهمن فل ه بلوه دوف اتك للز بف اتفهعأل ااصلت وات ر أ واؼبكس .
.3المصلحة:
تػػو اؼبػػهدة )6مػػن قػػههوف اؼبرافعػػهت اؼبدهل ػ علػػى أهػػي ػػمط يف اتػػدعوى أف رػػوف اؼبػػدعى بػػي مصػػلت معلوم ػ
وحهت فبرو وؿبقق  ،ومئ ذتأ فهؼبصلت احملك ل ترفت إف كهف ًوهؾ مه دعو إىل اتكاػوؼ مػن إغبػهؽ اتضػرر بػذوي
ات أف)و هبوز االدعه حب م ىلأل و مط يف اغب وكذتأ اؼبصلت اؼبدعى ه روف م روعهً ،أي ؿب لهً قههوههً.
وتعػػد اؼب ػػهعر اتد ول ػ مػػن اغبقػػوؽ اؼب ػػروع احمل ل ػ قههوه ػهً ك ػػه ل ػ وبلوػػه ألػػهس ضبه ػ ًػػذا اغب ػ يف اؼبعهًػػدات
اتدوتل واتقواهف اتوضعل  ،ومىت اعكدا على ًذا اغب  ،وب تل كضرر لل ضبه حقػي ًػذا عػن لر ػ دعػوى رفعهػه
أمهـ احملر اؼباكص .
4ـ التعويض:
يبرن تعر م اتكعو

بأهي م لغ من اتوقود أوأي ترضل من ىلوس اتضرر تعهدؿ اؼبوفع ات كهف للوهؽبه اتػداين تػو

هف ػػذ اؼب ػػد ن اتكزام ػػي عل ػػى اتوت ػػو ات ػػذي وىل ػػي حس ػػن اتول ػ وتقكض ػػلي اتثق ػ يف اؼبع ػػهمالت ،و هب ػػوز تل تر ػ أف ربر ػ
تصػػهح اغبػ إمػػه تعو ضػهً هقػػد هً أوغػػري هقػػدي ،وؼبػػه كههػػت االعكػػدا ات اتواقعػ علػػى اؼب ػػهعر اتد ولػ تػ دي إىل إغبػػهؽ
ضرر أديب بهؼبكضرر ،فيف تي حر لل أي هوع من اتكعو ضهت اتسهبق .
غػري اتوقػدي أف تقضػت احملر ػ بهتو ػر اعكػذاراً رظبلػهً يف اعبر ػدة إذا وقعػت لػار علولػ ذبػهى

ومن أمثل اتكعػو
د هه معلو .
واحملػػهك غهت ػهً مػػه ت كػػد يف قرارا ػػه أف اتكعػػو هبػ أف رػػوف معػػهدالً تلضػػرر ،وًػػذا ال عػػين أف تل تر ػ حر ػ
تقد ر اتكعو وإمبه هب أف توهقا لل هت اػبصوـ وأف ربدد م لغ اتكعو دوف أف تكأهوز لل اؼبدعى بي.

ويف حهت وقوع االعكدا على اؼب هعر اتد ول ال مت على اتقضه ااخذ بوظر االعك هر اتضػرر ات اصػت اتواقػئ
علػػى اؼبعكػػدى عللػػي بػػأل تمتػ عللػػي ًل ػ اتد ههػ وم ػػهعر تهبعلهػػه ومركػػزً داخػػأل اجملك ػػئ ،تػػذا هبػػوز أف قس ػ اتقهضػػت
اتكعو بف تعو هقدي هبين بي خهلر اجملس عللي وتعو غري هقدي تلتد من إقهم دعوى من رعه ه اتد ههػ تػوفس
اؼبوضوع أي سبسره بهتضرر اؼبرتد.

 )1د.مص فى اتعوىلت،مصدر لهب ،ص.66
 )2قههوف اؼبد اتعراقت رق  40تسو ،1951اؼبهدة .217
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المطلب الثالث
دور أجهزة الضبط اإلداري في حماية المشاعر الدينية
إف احملهفظ على اتوظهـ اتعهـ يف اتدوت تك لػ

وىلػود لػل ـبكصػ ع ػأل علػى ربقلػ أغػراض اتوظلفػ اإلدار ػ

فلهػػه ،تظ ػ اغبر ػػهت ورل ػ اغبػػدود حػػىت ال سػػه الػػكع هؽبه بيل ػ اغبر ػ ات اصػػل  ،ومػػن أنبهػػه حر ػ اتكػػد ن وفبهرل ػ
ات عهير اتد ول بأعك هرًه ىلز من ضبه اتوظهـ اتعهـ.
و ػػك ربقل ػ ًػػذا اتريػػرض مػػن خػػالؿ اتض ػ اإلداري وًػػذا مػػه كبػػهوؿ اتػػكرل عوػػي يف ًػػذا اؼب ل ػ مػػن خػػالؿ
تقسل ي تفرعف:اتفرع ااوؿ :عن ولهيأل اتض اإلداري و اتفرع اتثه  :تلكرل عن حدود اتض اإلداري.
الفرع األول
وسائل الضبط اإلداري
اف اتض اإلداري ع هرة عن ؾب وعػ مػن إىلػرا ات وااوامػر واتقػرارات اتػ تكاػذًه اتسػل اؼباكصػ تل تهفظػ
)1
على اتوظهـ اتعهـ دبدتوالتي اتثال اامن اتعهـ واتصت اتعهم واتسرلو ).
ويف ل ػ لأل ربقل ػ أًػػداؼ اتض ػ اإلداري البػػد أف سبػػهرس ًلئه ػػه إخكصهصػػه ه يف إقهم ػ اتوظػػهـ اتعػػهـ و اتوقه ػ مػػن أي
د ػػد ،وذتػػأ عػػن لر ػ مػػه سبلرػػي مػػن لػػل هت زبوؽبػػه إزبػػهذ تػػدابري ض ػ ل  ،وتك ثػػأل يف اتق ػرارات اتكوظل ل ػ واتق ػرارات
اتفرد واتكوفلذ اعبيني.
.1إصدار قرارات أو لوائح الضبط اإلداري:
تكض ن توايح اتض اإلداري قواعد عهم ؾبردة دؼ إىل احملهفظ علػى اتوظػهـ اتعػهـ ،وتكضػ ن تقللػد حر ػهت اافػراد
من خالؿ إعداد توايح اتض  ،وموهه:
)2
اغبظر :و قصد بهغبظر :أف تكض ن توايح موئ مزاوت ه هط معف موعهً كهمالً أوىلزيلهً.
اإلذف اؼبس :قد تظهر توايح اتض يف ضرورة اغبصوؿ على إذف مسػ مػن اعبهػ اإلدار ػ ق ػأل مزاوتػ اتو ػهط،
كهغبصوؿ على موافق اعبه اإلدار يف حهت توظل مظهًرة شع ل ؼبسػههدة قضػل د ولػ ككظهًر معكوقػت اتد ههػ اتلز د ػ
)3
ت ل اتعوف من حروم ااقلل تل تأوز ن يف ىل أل شورهؿ).
ااخ ػػهر عػػن اتو ػػهط :ووبصػػأل بػػأف ت ػػمط اتاليت ػ ضػػرورة أخ ػػهر اتسػػل اؼباكص ػ دبزاوت ػ ه ػػهط معػػف حػػىت
تك رن من إزبهذ مه لزـ مػن إىلػرا ات ترفػأل ضبه ػ اتوظػهـ اتعػهـ ،ومثػهؿ ذتػأ ااخ ػهر اؼبسػ تسػل هت احملللػ يف حهتػ
إقهم إحكفهؿ د ين يف مقهبر أحد ات لوخ أوات قه يف اؼبسهىلد ادا شعهير تلل اتقدر يف شهر اترمضهف.
 )1د.مهزف تللو،اتقههوف اإلداري،ات ع اتثهتث ،2007،ص.86
اتد ن بهتربه ،أو شرب اػب ر يف اؼبسهىلد.
 )2ك وئ َ
 )3ك اغبصوؿ عن اإلذف من اعبه اامول يف كأل ؿبهفظ .
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توظػل اتو ػهط :قػد ال تكضػ ن تػوايح اتضػ حظػر ه ػهط معػف أواشػماط اغبصػوؿ علػى أذف مسػ أوااخ ػػهر
عوي ،وإمبه قد تركفت توظل اتو هط وكلفل فبهرلكي ،مثأل اغبصوؿ على إىلهزة من ق أل
.2إستخدام القوة:
ااصػػأل ًػػو امكثػػهؿ ااف ػراد تق ػرارات اإلدارة وخضػػوعه اتلهػػه ،غػػري أهػػي ويف حػػهالت معلو ػ هبػػوز إلػػكع هؿ اتقػػوة
ؼبوػػئ ه ػػهط معػػف ىبضػػئ موظ ػػوى تلقػواهف واتكعلل ػػهت ك ػػه تػػو أراد تػػهبعت د ههػ معلوػ توظػػل مسػػرية و قػػدموا لل ػهً
تإلدارة بذتأ أوكهف لل ه قد رف .
وتعك ػػد اإلدارة يف اعبػػو إىل اتقػػوة علػػى إمرههله ػػه اؼبهد ػ وات ػػر تصػػد كػػأل ه ػػهط ػ دي إىل اؼبسػػهس بوظػػهـ
اتعهـ.
ودبه أف الكاداـ اتقوة ال وبكهج إىل إذف مس من اتسل هت اتقضػهيل  ،ػمط أف رػوف مكوهلػ هً مػئ ىلسػهم
)1
اػب ر اتذي من فبرن أف كعرض تي اتوظهـ اتعهـ.
الفرع الثاني
حدود الضبط اإلداري
ك ػػه لػ وبلوػػه بػػأف اتسػػل اإلدار ػ وعػػن لر ػ ولػػهيأل ضػ

اإلداري علػ دوراً فعػػهالً يف اغبفػػهظ علػػى اتوظػػهـ

اتعػػهـ يف اجملك ػػئ ،وترػػن تػػرؾ اتسػػل هت اتض ػ بػػدوف حػػدود ػ دي إىل اؼبسػػهس حبقػػوؽ وحر ػػهت ااشػػاهص ،تػػذتأ
هب رل حدود ؽبػه لػوى كػهف يف اتظػروؼ اإللػكثوهيل أو يف اتعهد ػ مػن خػالؿ إحػماـ م ػدا اؼب ػروعل أو اترقهبػ علػى
أع هؿ اإلدارة .
.1الرقابة في الظروف العادية.
ويف اتظروؼ اتعهد ػ هبػ أف تكقلػد اتسػل اإلدار ػ بػيحماـ م ػدأ اؼب ػروعل مػن خػالؿ خضػوعهه تلقػههوف يف كػأل
مه صػػدر عوهػػه مػػن اتكصػػرفهت ومػػه تكاػػذى مػػن أع ػػهؿ واتقػرارات وإال غػػدت تصػػرفه ل ػوا كههػػت اهبهبل ػ أـ لػػل ل غػػري
م روع ووبر اتقهضت بيتريهيهه واتكعو عن اتضػرر اتػذي ربد ػي ،و زبضػئ أع ػهؿ وإىلػرا ات أىلهػزة اتضػ اإلداري
ترقهب ػ احملر ػ اإلدار .وبػػذتأ فػػأف م ػػدأ اؼب ػػروعل ًػػت اح ػماـ اإلدارة تلكػػدرج اؼبوضػػوعت وات ػػرلت تلقواعػػد واتق ػرارات
)2
اتقههوهل .
وبو ػػه عل ػػى ذت ػػأ وبك ػػأل اتدل ػػكور ق ػ ػ اؽب ػػرـ ،و تلله ػػه اؽبلئ ػ اتك ػػر عل وم ػػن بع ػػدًه اؽبلئ ػ اتكوفلذ ػ ػ  ،ووفػ ػ م ػػدأ
اؼب ػػروعل ف ػػيف ل ػػل اإلدارة يف اتو ػػهؽ االداري تلس ػػت لللق ػ مػػن ك ػػأل قلػػد وإمب ػػه ً ػػت مقلػػدة ب ػػهحماـ أحر ػػهـ وقواع ػػد
اتقههوف.
 )1د.مهزف تللو راضت،اؼبصدر اتسهب ،ص .94
 )2اصوؿ اتقههوف،د.لعلد ع داتررمي م هرؾ،وزارة تعلل اتعهيل وات تر اتعل ت،ىلهمع ات ريداد،ص.125
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و مت ػ عل ػػى م ػػه تق ػػدـ أف كهف ػ اتكص ػػرفهت ات ػ تق ػػوـ ػػه اتس ػػل اتكوفلذ ػ تكتقل ػ اتض ػ قض ػػت أف تر ػػوف
خهضػػع تقواعػػد اؼب ػػروعل اتػ ربرػ اتقػػرارات اإلدار ػ ااخػػرى ،فػػهىلرا ات اتضػ اإلداري يف اتواقػػئ تكصػػدى غبر ػػهت
اافراد وحقوقه اتعهم وبذتأ تثور م رل ك رية يف ًذا اجملهؿ ًت اتكعهرض بػف مك ل ػهت اإلدارة واحملهفظػ علػى اتوظػهـ
اتعػػهـ ومػػن ىلهػ أخػػرى بػػف االحػماـ اتواىلػ واتضػػروري تلتر ػػهت واتو ػػهط اتفػػردي.و ك حػػأل ًػػذى اؼب ػػرل مػػن خػػالؿ
اتكقلد دب دأ اؼب روعل .
.2سلطات الضبط اإلداري في الظروف اإلستثنائية :
حف كولئ اتسل هت اؼب ووح إلىلهزة اتض

اإلداري ،قت اترقهب تل تر اإلدار وترن بصورة تكالي مػئ

اتظروؼ ات يبر ه اتدوت لوا كهف حهت لوارى أو حصهر أو اغبروب.
أي أف يف اتظػػروؼ اإللػػكثوهيل ػػك اتس ػ هح تس ػ هت اتض ػ اإلداري بهصػػدار ق ػرارات وأوامػػر تعكػػين يف ااوقػػهت
اتعهد خروىلهً على م دأ اؼب روعل وتروهه تعكين م روع بهترغ من ذتأ تصدورًه يف إلهر ظروؼ الػكثوهيل تل تهفظػ
علػػى اتوظػػهـ اتعػػهـ ،وبػػذتأ تعفػػت ًػػذى اتسػػل هت مػػن قلػػود اؼب ػػروعل اتعهد ػ لػوا تعلقػػت ًػػذى اتقلػػود بهالخكصػػهص أو
ػػو

اتقػػههوف سبكعهػػه ػػه مػػن ههحل ػ

ات ػػرأل أو اؼبوضػػوع ،ك ػػه تك كػػئ ًػػذى اتسػػل هت بهخكصهصػػهت والػػع وشػػهملي
أخرى.
وترػػن عل ػػى ات ػػرغ مػػن ذت ػػأ ف ػػهف لػػل هت اتض ػ االداري ال س ػػك لئ أف تع ػػأل دب ػػه ت ػػه واهػػي تلس ػػت لللق ػ
اا ػدي يف اتكصػػرؼ بػػأل أف لػػل هتي مقلػػدة دب ػػروعل تسػ ى دب ػػروعل اازمػػهت وزبضػػئ أع ػػهؿ ًلئػػهت اتضػ
)1
ترقهب اتقضه .

االداري

الخاتمة
من خالؿ درالكوه ؽبذا اؼبوضوع توصلوه إىل صبل من االلػكوكهىلهت اتػ
اؼبوضوع.

تللهػه دبػه هػراى مػن اقماحػهت ؼبعهىلػ ًػذا

االستنتاجات:
.1بعد االلالع على مفهوـ اتد ن ت ف توػه أف اتػد ن ًػو مػه رشػد بػي إىل اغبػ يف االعكقػهد واىل اػبػري يف اتسػلوؾ
واؼبعػػهمالت ،و ػػذا اؼبع ػػس ػ أل كل ػ ات ػػد ن ااد ػػهف اتس ػ هو وغريً ػػه  ،ووب ػ تك ػػهبعت ك ػػال اتو ػػوعف االل ػػكفهدة م ػػن
ااحرهـ اتقههوهل اؼبكعلق حب ه اؼب هعر اتد ول .
.2االعكدا ات اتواقع على ااد هف تكاذ صورة مكووع وـبكلف  ،ككار أمػهكن اتع ػهدة وتع لػأل إقهمػ ات ػعهير
اتد ول ػ  ،وإزات ػ اؼبظ ػػهًر اتد ول ػ أوموعهػػهوحىت اتسػػار اتعلول ػ مػػن ااد ػػهف  ،و ال يبرػػن إدراج كػػأل فع ػػأل ض ػ ن ص ػػور
 )1د.مهزف تللو،اؼبصدر اتسهب ،ص.96
( ) 119

جملة جامعة التهنية البشرية  /العدد ( ) 4

احلناية القانونية للنشاعر الديهية /دراسة حتليلية وإستقرائية / ....ص ص122-98

االعكػػدا ات اتد ول ػ وؾبػػرد اتس ػ اؿ عػػن تعػػهتل د هه ػ ـبكلف ػ أوا ظهػػهر حقػػهي د هه ػ معلو ػ ال عػػد مػػن ق ػػأل االعكػػدا ات
اتواقع على اؼب هعر اتد و مه رن اتقصد موي لار أو أزدرا .
.3أف غب ه اؼب هعر د ولػ ألهلػه مكلوػهً لػوا يف اؼبوا لػ اتدوتلػ أواتقػواهف اتوضػعل  ،تروػه قبػد اخكالفػهً واضػتهً
يف موقم اؼب رع اتعراقت حلر إف اتدلكور اتعراقت توهوؿ اغب ه اتقههوهلػ تل ػهعر اتد ولػ بهتكفصػلأل ويف مػواد مكعػددة،
وتوػػهوؿ قػػههوف اتعقوبػػهت اتعراقػػت اؼبوضػػوع بهتكفصػػلأل اكثػػرو أع ػػهى أمثل ػ حػػوؿ االعكػػدا ات علػػى اؼب ػػهعر اتد ول ػ  ،وقبػػد
تقص ػرياً واضػػتهً مػػن ق ػػأل اؼب ػػرع يف معهعب ػ اتضػػرر ااديب بصػػورة عهم ػ واؼب ػػهعر اتد ول ػ بص ػػورة خهص ػ حل ػػر اخكص ػػر
اؼبوضوع يف حصر اؼب هت بهتكعو عن اتضرر ااديب بهؼبكضرر وحدى.
 .4تكووع ولهيأل ضبه اؼب هعر اتد ول  ،يف موهه دوف اتلأو إىل اتدعوى وحىت من خالؿ اتدعوى اتقههوهل .
.5أىلهػزة اإلدار ػ دور مهػ وفعػػهؿ يف ضبه ػ اؼب ػهعر اتد ولػ  ،تروهػه ىلػز مػػن اتوظػهـ اتعػهـ يف كػػأل دوتػ  ،لػوا مػػن
خالؿ أصدار اتلوايح تكوظل اامور اؼبكعلق بهتد ن ،أو عن لر إلكاداـ اتقوة ؼبوئ اعكدا ات على اؼب هعر اتد ول .
االقتراحات والتوصيات
من االقماحهت ات هراًه ضرور يف ًذا ات أف :
.1أف لأػػأ اؼب ػػرع اتعراقػػت إىل وضػػئ هظػػهـ قػػههو تل عكقػػدات اتد ول ػ وكلفل ػ فبهرل ػ كػػأل د ػػن ت ػػعهيرًه اتد ول ػ
وتوفري اغب ه امهكن اتع هدة اؼباصص تكلأ اؼبوهل هت تلكقللأل من االعكدا ات عللهه.
.2أف علد اؼب رع اتوظر يف اؼبػهدة  )205مػن اتقػههوف اؼبػد اتعراقػت ويبٌلػز بػف ااضػرار اادبلػ ات اصػل اتػ ال
سبس لوى اؼبكضرر و ااضرار اادبل اؼبرتدة وذتأ تث وت اغب تريري اؼبكضرر من اؼب هت بهتكعو .
الخالصة
أف اتكػػد ن واعكوػػهؽ اتػػد ن قػػد ذبػػهوز حقػػه تلكتػػوؿ إىل واىلػ مقػػدس علػػى ات ػػر وواىلػ

ػػك تأد كػػي بػػهخالص

مضتلهً اتفرد بهغلى مه يبلأ من وقت ومهؿ وروح.
ووب ػػهوؿ ت ػػهبعو ك ػػأل د ههػ ػ تأد ك ػػي واىل ػػه بأحس ػػن ح ػػهؿ دوف ت ػػدخالت خهرىللػ ػ وضبه ػ ػ م ػػهديه اتد ولػ ػ م ػػن
اعكدا ات لوا من معكوقت اتد هه هفسهه أومن اصتهب اتد هههت االخػرى ،وًػذا مػه ادى ضػ ولهً إىل كثػرة االعكػدا ت
علػػى اؼب ػػهعر اتد ول ػ بهل ػ ضبه ػ اتفرػػر أوحر ػ اتكع ػػري ،تػػذتأ توىلػػي اؼب ػػرع اتعراقػػت إىل وضػػئ قواعػػد قههوهل ػ غب ه ػ
ااد ػػهف وربد ػػد اغبػػدود اؼبرلػػوم غبر ػ اتكع ػػري يف اؼبسػػهيأل اؼبكعلق ػ بهؼبعكقػػدات اتد و ػ  ،وتكوػػوع اتقواعػػد مػػن دلػػكور ايل
ت ػػر عهت عهد ىلوهيل ػ ومدهل ػ ) وت ػػر عهت فرعل ػ  ،وال ترفػػت وىلػػود اتقواعػػد اتقههوهل ػ دوف وىلػػود وعػػت كهمػػأل تػػدى
االفراد بضروة احماـ آرا اؼبقهبأل وافسهح اجملهؿ ؼبن ىبكلم عوه تلكع ري عن معكقداتػي ،وًػذا اتػوعت غهت ػهً مػه وك ػر أو ث ػت
تدي افراد اجملك ئ عن لر موظ هت اجملك ئ اؼبد  ،وفرض اتعقوبهت واتريرامهت على اؼبعكد ن على اؼبعكقدات اتد ول .
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المراجع والمصادر
القران الكريم.
الكتب:
.1ؿب د بن ايب برر ع داتقهدر اترازي ،ـبكهر اتصتهح ،دار اترك اتعريب1981. ،
.2اتزبلدي ،تهج اتعروس ،ج ،9مهدة اتد ن ،دار صهدر بريوت.
.3معأ اتولل .
.4د.لرحهف ع داتعز ز ،االتفهقل ااوروبل غب ه حقوؽ االهسهف واغبر هت االلهلل  ،دار اتوهض اتعربل .
.5د.علواف ع داتررمي ،اتولل يف اتقههوف اتدويل ،حقوؽ االهسهف ،دار اتثقهف تلو ر ،ات ع االوىل2006. ،
.6د.ع داترزاؽ اتسوهوري ،اتولل يف شرح اتقههوف اؼبد ،
.7د.حسن علت ذهوف ،اؼبس وتل اؼبدهل  ،اتضرر واػب أ واتعالق اتس ل .
.8د.ع داجمللد اغبرل  ،اؼبوىلز يف شرح اتقههوف اؼبد اتعراقت،
.9د.ع داغبرل فودة ،اػب أ يف ه هؽ اؼبس وتل اتكقصري  ،دوف لو ات ئ ،دار اتفرر اعبهمعت.
.10د.حسف عهمر ،ع داترحل عهمر ،اؼبس وتل اؼبدهل  ،اتكقصري واتعقد  ،دار اؼبعهرؼ ،ات ع اتثههل 1979. ،
.11د.مص فى اتعوىلت ،اتق ههوف اؼبد  ،اؼبس وتل اؼبدهل  ، ،اعبز اتثه  ،م لس حبسوف تلو رواتكوز ئ ،ات ع ااوىل.1996 ،
.12د.ؿب د اتسعلد ع د اتفكهح ،اغب ه اعبوهيل غبر اتعقلدة واتع هدة.
.13د.مهزف تللو ،اتقههوف اإلداري ،ات ع اتثهتث 2007 ،
البحوث القانونية ورسائل الماجستر:
.14د .ولم اتقرضهوي ،اتد ن واتسلهل  ،مفهوـ كل اتد ن ،حبر مو ور يف مرك اتقرضهوي االترموهل .
.15د.ع داتقهدر خبوش ،مفهوـ اتد ن بف فرر االلالمت واؼبسلتت ،حبر مو ور يف اؼبوقئ االترمو

Khayma.com.

.16رايد كهظ ؿب د حداد ،اتكعو يف اؼبس وتل اتكقصري  ،حبر مو ور يف ؾبل اتروف  ،اتعدد8.
.17اتسو ل لف ع ر ؿب د ،حر اترأي كأحد حقوؽ اإلهسهف ،رلهت اؼبهىلسكري ،اعبهمع االردهل .2005 ،
المواثيق و االتفاقيات الدولية:
.18االعالف اتعهؼبت غبقوؽ االهسهف.
.19اتعهد اتدويل تلتقوؽ اؼبدهل واتسلهلل .
.20االتفهقل االوروبل غبقوؽ االهسهف.
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.22اتقههوف اؼبد اتعراقت رق  40تسو 1951.
.23قههوف اتعقوبهت اتعراقت اترق  )111تسو )1969
.24قههوف اؼبرافعهت اؼبدهل واتكأهر اترق  )83تسو .)1969
. .25اتدلكور اتفرهست اتصهدرة يف  4اككوبر تسو .1958وأخر تعد التي.
.26اتدلكور اتمكت تسو  1982وتعد التي.
.27اتقههوف اعبوهيت اتسودا تسو 1991
.28قههوف اتعقوبهت اإل را .
.29دلكور اتوال هت اؼبكتدة اامر رل .

( ) 122

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

الضمانات الدولية حلق األقليات يف إقامة الشعائر الدينية  /ص ص353-321

الضمانات الدولية حلق األقليات يف إقامة الشعائر الدينية
أ.م.د .طلعت جياد لجي

م.د .سلوى احمد ميدان
كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك

كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك

لكل إنسان احلق يف احلياة واملساواة واحلرية فنقص احلرية له عالقة بازديااد الننا خ وصاًاان عنايتا ي نكار ا ا
أو احلكاتااال لريريااال اليينيااة فاائن الن اااضو اً هاار ودااا ان ظااا اازدياااد يف ينر ااال اة اعااال اليينيااة ا اداانة لرقياااد
واملناداة بال ييز والنرم خفنقصان ريال جم اعة تا حتت أي تس ى انت يؤدي إىل اس قااء جم اعاال أوار خ واًاة
تن ظم تن اًغربيةخ ااتر الذي يسااظم إىل ان اا واروج اا اعياة واق صاادية وساكانية يسااظم يف تسا ايال أعراى تان
الننا خ إن القياااد وال ااجام ااا اعيااة الااحل حتاارا تاان احلريااال اليينيااة تريب ااة ب ااكل و يااق ت ا النزاعااال اليينيااة اًظاام

والنن يف عاملنا الياا.
فقباال الاايوال إىل ًاارو املادااا وابااا عرينااا إع اااء ينري ا لرقريااة خ إة ان اًقريااة بصااا ة عاتااة جم اعااة تاان
اًفاراد الااذين يارب ئم وصاااضص قاتيااة أو دينيااة أو لجايااة أو أ نيااة خت را عاان وصاااضص غالبيااة سااكان اليولااة أو املن قااة خ
وقي يريبط اًغربية مب رت ال اا إن هلا وصاًي ئا الذايية .
وقي اوذ البيث ظذا يف ق ايا اًقريال اسي ا قئا يف دما ساة عاناضرظا اليينياة خ اة ا ساو ظاذا احلاق ابناا
دينيااا ت ناتيااا اسااي ا بنااي يزايااي اان ئا ااال الااحل يريكااو دااي بنااأ اًقريااال فةااو عييااية أ ئااا ا قافااة و ااا ة
ظااذا اًايااالخ تاان وااالل الق اااء عراى ظاي ئااا اليينيااة وةلااهن فرتاحااا تاان ااق دما سااة عاانانا اليينيااةخ اة ان الاايين ااان
وازال له اليو الاادا يف بنااء يااة ال اناجل واة اعاال امل رااة خ اة ياننم يف الكهاا تان اً ياان أدي يااًايل يااة
اإلنسان.
لذلهن فاليين قي يكان عاتالن لرا اية وال اال اةا تاا سااد ديان وا اي با أبنااء اًغربياةخ لكان تاا احلال وتاا ظاا
ال ا انال الالزتااة يف الااة وااااد ا هاار تاان ديانااة داواال ا ا أو اليولااة الاا اايةر فئاال ياارت لكاال أقريااة دما سااة عاانانا
الينية اا ا .
ف ااالبنأ ينن اار إىل ةل ااهن اًت اار عر ااى ان ااه س اابو أساس ااا يف ع اايا اسا ا قرا اليول ااة اا ان يص اااعي وي اااة و اااجل
اليميقرا ية و قاي اإلنسان عرى املس ا الناملا ظا تا أياح لرنامل ب كل با اا ال عرى اًودا ا ياة الاحل يناا
تنئا بنأ اًقريال الينية عني دما س ئا ل ناضرظا .
وايساااقا تا ةلااهن ا ينينااا ان ن اااول أظاام ال ا انال اليوليااة فااق اًقريااال يف دما سااة عااناضرظا اليينيااة خ فنرااى ااي
قااال وارفينااهن و وباار  .تااا ين إن احلريااة اليينيااة تاان احلريااال الي ي ااة إا إننااا ناار ان احلريااة اليينيااة ينااي الياااا تاان أواضاال
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احلقاااي الااحل ع ااع ارتاج بااا مبااااو القااانان الاايول خ وان اناات الي اسااال ي ااا الياااا إا ان أ هاار تاان ا ن ا تاان اال
مخ كاتال ي يول يف ق الارد يف دما سة عناضرا اليينية .
اوالً  :أهمية الدراسة

حت ل د اسة تادا اًقريال بصا ة عاتة الياا تكانة بااة يف الكهاا تان النرااا اإلنساانية اساي ا يف الي اساال
القانانيااة باًااائا تاان املاادااي الااحل يس ا يق البيااث خ ًننااا نناايي يف جم ا ت ناايد اًديااان والهقافااال فكااان لزاتااا عرينااا
ا اض يف ظذا املادا الااس ولا ب اء تن البسا ة ل سريط ال اء عريه .

ثانياً  :فرضية الدراسة

يااارتض الي اسااة بيااان تااي النالقااة ال ا ليااة ب ا اًقريااة اليينيااة واايااقااال اليوليااة الااحل ينااي الاساايرة اًساسااية

ل ان دما س ئا حلقئا يف إقاتة ال ناضر اليينية بصا ة تباعرة أو غا تباعرة .
ثالثاً  :منهجية الدراسة

ساانن ي يف ظااذا البيااث عرااى املاانئو ال يريرااا لنصاااو اايااقااال اليوليااة ف ااال عاان املاانئو املقااا ن في ااا بينئااا
اسي ا لرنصاو الحل هلا عالقة بذا املادا .

رابعاً  :هيكلية الدراسة

ساان ناول ظااذا الي اسااة تاان وااالل يقساايم البيااث إىل ااالا تبا ااث اًول ي ناااول تاظيااة اًقريااة والهااا قاااي
اًقريااال يف اايااقااال اليوليااة وقااي عقااينا املبيااث الهالااث لبيااان اًسااا القااانا الاايول حلااق اًقريااة يف إقاتااة ال ااناضر

اليينية واو نا البيث خبادتة ي نت أظم الن اضو وال اًيال  .وتن اهلل ال افيق
المبحث االول
ماهية االقلية
لراقاااج عرااى املنااض اً هاار ودااا ان لرقريااةخ ابااي تاان إع اااء ينري ا دقيااق هلااذا املص ا ر وان مل يكاان ينريا اان
عاتالنخ ان ظذا املص ر يننر إليه تن أ هر تن زاوية وا يةخ ف االُ عان بياان أنااعئاا ووصااضص ظاذا اة اعاة الاحل يناي

أقرية ل ةلهن ي م تن والل يقسيم املبيث إىل ال ة ت الو و اايت:
امل رو اًول :تائاا اًقرية.
امل رو الها  :أناا اًقرية.
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المطلب األول
ماهية األقلية
لي تن اليسر ان يكان ظنا ينرياان ااتنان تاننان هلذا املص ر خ وةلهن اوا الج وائاال ننار الاقاه يف حتيياي
تنن ااااخ وبيانا اان ل ر ااهن ااو الف ااال واحمل اااوال س اان نرض إىل ينريا ا اًقري ااة يف الرج ااة اوان وت اان اًا ا ال ان يف الا اارعي
اآليي :
الار اًول
اًقرية لجة
اًقرية يف الرجة دي اً هريةخ و ِ
القرَّة يف الرجة النربية يُقابِل الكهرةخ و ا ييان عرى تنض عيدي لاي
َد ا ا ا ا ا ا ا َان
اع ا ا ا ا ا ا ا ُايو َن فَ َس ا ا ا ا ا ا ا ايَا ْنرَ ُ ا َن َت ا ا ا ا ا ا ا ْان أ ْ
القري ا ا ا ا ا ا االخ واًق ا ا ا ا ا ا اال ويف الق ا ا ا ا ا ا اار ن الك ا ا ا ا ا ا اارمََّّ َ {:ت إ َةا َأ َْوا َت ا ا ا ا ا ا ااا يُ َ

َّإاخ وتنئاا
نَ ِ
اً ا ا ا ا ا ا ا نارا
ُ

وأقل عيدا } (ٔ).
وتص ا ر اًقريااة تص ا ر عاااض يف ا اااال :النر يااة واإلعالتيااة والسياساايةخ ومل ي ا م اس ا ياا ظااذا ااع ا قاي
مبائاته املناًر إا يف القرن الن رينخ يث مل يرد لاه أي ة ار يف تصااد الرجاة والارتااخ وقاي وئار ظاذا املصا ر نبا ٍا
احلادن (اً ّب) عرقيان أو دينيان أو اضايان.
نّب عن يكاين ع اي (أًجر) ل ر عن ا
سياسا يُ ّ
اال ظاام أقَارًيَّ اةن ِيف الْ ئة ا ِر َ :لاع اةم يَاربِ ُئ ااا أَو ِ
اًا ُار ال َقَرابَا ِاة
َْ َ
فئااذا الرانااة ت اانواةة تاان ت ااادة (قراال) اة ا  :أقَارًيَّا م ُ ْ
ََ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ط َع ْن ٍ
اا ُاي
يي َو َسا َ
و ياَ ُااقاُ َئا َع َيدان يُ َ ًك ُل اليَا ُئ ُ
َو ْ
وو َنان خ يَن ُ
اد أقَارًيَّةن ِيف الْ ُ ْةَ َ َنال الَّ ااا يَني ُ اا َن فيا َائا يُ َ
اًً ِل لُجَةن َودينان َ
ِيف البارلَ ِ
ان أ ْغرَبِيَّةم َوأقَارًيَّةم خاًَقرًيَّةُ  :والج اًَ هريَّة(ٕ).
َْ َ
وقيل إن ر اة اًقرياة يف الرجاة تانواةة تان ر اة القراة خ ويناا واالج الكهارة والقال واالج الكهار خ وقال ال ااء
يقاال قرااة  :نااي خ واقاال فااالن ال اااء :أيااى بقرياالخ وقراال ال اااء :انرااه قراايال يف عينااه :أ اا قراايال إياااا وان مل يكاان ااذلهن
واس قره :ا قريال واًقرية والج اً هرية ل أقرياالخ والقال :القال تهال الاذل والذلاة والقاالل – بال ام -القريال ولناه
قرل تهل سرير وسر (ٖ).
واًقرية ل أقريال تن قل عيدظم عن غاظم عكسائا أ هرياة خ يقاال اًقباام أقرياة يف تصار واًقرياة احلا اة يف انااجل
أفريقيا وأقرية سياسية و زجل اًقرية(ٗ).

(ٔ) سا ة اةن ااية ٕٗ.
(ٕ) تنةم املنا اةات خ ت اح عرى املاق االكرتو  www.almaany.com:يا يخ الزيا ة ٕ.ٕٓٔ٘/ٕ/
(ٖ) يننر لسان النرجل ابن تننا خ تادة قرل خٖٔٔ٘ٙ/خ دا ًاد خ باولخ ويننر املنةم الاسيطخ ٕ.ٚ٘ٙ/
(ٗ) يننر املنةم النريب اًساساخ ينلي لاعة تن الرجاي خ املنن ة النربية لررتبية والهقافة والنرااخ و٘ٓٓٔ
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الفرع الثاني
األقلية اصطالحاً
بياية ميكن اإلعا ة إىل ان بنأ الاقه جتنو ا اض يف إع اء ينري ملصا ر اًقرياةخ بال ا ااى ببياان القااعاي
الناتة حل اي ئاخ لكن البنأ اًور تنئم اوذ تنيان أور تان واالل إع ااء ينريا هلاذا املصا ر تان واالل بياان املناايا
الاااااو يافرظااا فيئااا غاام ةلااهن مل يا م اايااااي با أنصااا ا عرااى إع ااء ينريا اااات تااان هلااذا املصا ر (ٔ) خ إة عرفااا
اًقريااة عرااى احاااة جم اعااة تاان اًفاراد داواال دولااة تنينااة خت را عاان اًغربيااة تاان يااث اةاان أو النقيااية أو الرجااة خ وان
اع با ع ص تن اًقرية تسنلة واقنة يرا يف حتيييظا إىل النناًر املاداعيةة (ٕ).
ير البنأ ان اًقرية ظاة فةة تن عايا دولة تن الايول ين اا تان ياث اةان أو الرجاة أو الايين إىل
يف
غا تا ين ا إليه أغربية عاياظاة (ٖ)خ إا انه هاان تالرط با ظاذا املصا ر وتصا ر ( اةالياة) أو ( املراة) أو ( الاةاة)خ

فنرفت اًقرياة عراى أحااة جم اعاة ب ارية ةال خاال ووصااضص خت را عان تهيالناا يف جم ا اً هرياةخ ولكال أقرياة تنئاا
خال قاتية أو أ نية أو دينية ت رت ة ب أفرادظا وخت ر اًقريال في ا بينئا ناعان وظاية وان اءنخ وينواذ يسا يال خم رااة
تهل -االية أو اضاة أو فةة أو تراة أو فرقاة أو جم اعاة -وغاظاا تان يسا يال خم رااة يايل يف الجالاو عراى ااذو اًقرياة
وأًاهلا وظاي ئا ااا اعية والب ريةة(ٗ).
فبااذلهن ميكاان القااال ان أتاار اع بااا لاعااة تااا أقريااة لااي لااه تقيااا ابااتخ باال ي اق ا اًتاار ظااذا عرااى الاد ا
السياسا وااق صادي وااا ااعا السااضي يف ال برايخ ولراقااج عراى املناض احلقيقاا هلاذا املصا ر اباي ان نبا املناايا
الحل ر ت ل يييي عناًرا حماولة إلع اء تائاتئاخ وتن ظذا املنايا:
اوان :املنيا النيدي
يقاااا ظااذا املنيااا عرااى املقا نااة با نساابة عاايد أبناااء اًقريااة تا نساابة عاايد أبناااء اًغربيااةخ فافقاان لااذلهن ينااي اًقريااة
جم اعااة تاان السااكان اًااجر عاايدان تاان اًغربيااةخ اة ل راااان عاان يرااهن اًغربيااة تاان يااث اةاان أو الرجااة أو الاايين أو
الهقافة(٘)خ وان ان البنأ ي ا إىل ان حلةام اة اعاة أو عايدظا ا ياة بااة يف حتيياي ريقاة يااة اة اعاة ويؤ اي ظاؤاء

(ٔ )د .ال افنا حم ي ب اخ القانان اليول يف وقت السرم واحلرجلخ تن نة املنا جخ اإلسكني يةخ ٜٔٔٚخ وٓ.ٜ
(ٕ )د .حم ي سانيي الايقايخ ال ننايم الايولخ القااظرةخ بايون سانة با خ وٕ ٙو د .واضال اداي عاالاخ داياة قااي اًقرياال يف القاانان
اليول النااخ مٕخ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ وٖٕ.
(ٖ)ادي ع ية اهللخ القاتا السياساخ مٖخدا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٜٔٙٛخ و.ٜٙ
(ٗ )اًقريالخ النراا القانانية وااق صاديةخ تقال ت اح عرى املاق االكرتو www.arab-encg.com
(٘) The Review international commissiom, un sub- commission on discrimination and minorities ,1984.p.38.
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عرى القي ة املنناية لركهرةخ اة يصر ظؤاء عرى ان لرنيدة أ ية عرى ًنيي يصا القا اة اعياةخ ف اا قالاه ابان ورايون
بالنسبة إىل هرة النيد يف يصا القباضل والنصبيال ميكن قاله بالنسبة إىل يناف اة اعال ااور ة(ٔ).
اا ان اانب اان تاان الاقااه قااي ةظااو ابنااي تاان ةلااهن يااث ع اس ا بناد اًقريااال الااحل يسااي ر عرااى تقاليااي احلكاام أو
تقاليي اًتا يف بالدظا تان إ اا اًقرياالخ وظاا تاا اواذل باه الرةناة الارعياة ملنا ال يياز وداياة ااقرياال دا ن الايو ة

ا اتسة وقي اوًت ةنة قاي اانسان با ي بض ينري حميد لالقريال غا املسي رة عرى احلكم(ٕ).
لكن تاةظو الياه ال نريا الساابق اي ااق تا املن اق فراا افرتدانا ان اًقرياة ظاا الاحل انات تساي رة عراى احلكامر
تن الذي حي ا إىل احل اياة ظاا ااغربياةخ وظاا تا اان تاااادان دتاتاان يف انااجل افريقياا ان اًقرياة البي ااء ظاا الاحل انات
تسي رة عرى زتاا ااتا وااغربية الساداء انت ينا تن ال ييز الننصري(ٖ).
اا ان ظذا املنيا ينرض إىل ان قادال عييية تنئاا اناه يجراق البااجل اتااا ااقرياال الاحل قاي ينئار يف املسا قبل وان
لي ا ااودااا اي اان ااان ناعئااا سياسااية أو اق صااادية أو اا اعيااة أو قافيااة يف أي برااي قااي ي جااا ب ا ليرااة ودااياظا فقااي
يااؤدي سااي رة اقريااة تنينااة عرااى زتاااا ااتااا ااتاار الااذي يااؤدي إىل واارو يرااهن اًقريااة تاان تصااايف اًقريااة وفق اان لر نيااا

النيدي(ٗ)خ فئذا ااتر ي ا إىل ان املنيا النيدي لي
وسي رة يف بري تا.
انيان :املنيا املاداعا

افيان ا الي وً ( اًقرية) عرى لاعاة ظاا اقال عايدان وناااةان

ان ظذا املنيا ين ي عرى ال باين وال ايز الذي ل ر به ابنااء اقرياة تنيناة يف وصاضصائم ( الرجاةخ الايينخ الناري
أو اةان ....ا))خ عاان ااغربيااة وظااذا ا صاااضص ظااا ةانااا امل ياازة هلاام عاان بقيااة سااكان ةلااهن البرااي خ فافقاان لااذلهن عرفاات
اًقريااة عرااى احااا ة جم اعااة تاان ااع ا او يف دولااة تااا خت ر ا تاان يااث اةاان أو الييانااة أو الرجااة عاان باااقا ال اانوخ
ولااي هلااا اهلي نااة أو السااي رة نسااية اليولااة ويصااباا إىل دايااة قاف ئااا ويقالياايظا ولج ئااا ا اًااةة(٘)خ اا ان الاابنأ ةظااو
إىل ابنااي تاان ةلااهن وداال ال نريا ا هاار تاان تنااض اة قساام ااقريااال إىل اقريااال حمريااة أي ا اعااة الااحل يناايي دا ن ا ااا
البراي الاذي ين ااا الياه ول ا لاه تان وااالل اةنساية وبقيااة اان ااءال ااوار خ واىل اقريااال اانبياة ظاام ااااناو الااذين

(ٔ)دظاا حم ي دظاا النازاويخ اًقرياال اا نياة يف الناامل الهالاث وال ايول الايولخ ساالة تااسا اخ رياة النرااا السياسايةخ ااتناة بجايادخ
ٜٜ٘ٔخوٗٔ.
(ٕ)حم اي والااي بار خ قاااي اًقريااال وداي ئاا يف واال ا كااا القااانان الاايول الناااخمٔخ تن ااا ال احلراحل احلقاقيااةخ باااولخ ٕٕٔٓ خ
وٕٖ.
(ٖ)د .ننيم قياحخ سياسة ال ييز و ر ة ال ير يف اقريقيا اةنابيةخ مٕخ ال ر ة الا نية لرن ر وال ازي خ اةزاضرخ ٜ٘ٔٚخ وٕ٘ٔ.
(ٗ )د .السيي حم ي اّبخ املر ز اليول لالقريال يف القانان الايول النااا تا تقا ناة بال ارينة ااساالتيةخ تن انة املنارجخ ااساكني يةخ باال
سنة ب خ وٖ.ٛ
(٘) د .نيا عبي املننم تسنيخ ااقريال وااس قرا السياسا يف الا ن النريبخ ا رو ة د ا اا تقيتة إىل رية اادا ة وااق صاد والنراا
السياسيةخ تر ز البياا والي اسال السياسيةخ ااتنة القاظرةخ خ ٜٔٛٛخ و.ٕٚٚ
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دوراا يود اليولة بني ريقة انت ت روعة أو غا ت روعة(ٔ)خ اة يبض ظذا املنيا اانبان و ااول اع ااء ينريا لرقرياة
ااالاقيئ ( اااا ساال و فااان ديااهن) اة بين ااا ان اًقريااة خت ر ا عاان ااغربيااة تاان وااالل دتايزظااا عاان ااواااة با صاااضص
السالاة الذ ر – الرجة واليين و الهقافة ...ا) _ (ٕ).
ٖ -املنيا ال صا
ين ااي ظااذا املنيااا ل نري ا اًقريااة عرااى ال اانا الااياورا والناسااا امل هاال ب اانا ابناااء اقريااة تنينااة ب اارو ة
يقااا بم الا اايويخ أي ان اًقريااة وفقاان هلااذا ااجتاااا ين اان باااااد الرغبااة با اع اااضئا يف ًاايانة تن قاايانم ال صااية الااحل
دتياازظم عاان اة اعااال ااواار خ اة عرفاات عرااى احاااة يااان ب ااري ي اانر اف ارادا با ااية اان اااء اع ارتا ئم اة اااعا يف

ات ا ال واًااية أو وصاااضص ناعيااة اي اارت تنئاام فيئااا اة اعااال ااواار يف ا ا ة(ٖ)خ وعرفئااا الاابنأ ااواار عرااى
احاة ا سا وا ادة يسركئا اع او اغبان يف النيي تنان ويف نذيو الذ ريال ناسئا وت ابنة الجايال ناسئاة(ٗ).
وان ااان هلااذا املنيااا ا ي ااه ا اً ااة ان وا اااد عناً اار تنينااة والقي اااا باحملافن ااة عريئ ااا تاان قباال ااف اراد باً ااائا
ظاي ئم اا انه وفقان هلذا املنياا اميكان اع باا لاعاة أو جم اعاة تنيناة اقرياة حت اى باحل اياة اليولياة ارد واااد وصااضص

ي ياز باا عان ااغربياة – الرجاةخ الايينخ الهقافاة_ بال ناو ان حتا او باا باًاائا يرا اان هلااخ فّبأيناا ظاذا الرغباة ا دتاانيئم
يانان واًان عن ااغربية.
وان انت حمك ة النيل اليولية الياض ة قي عالت عرى ظذا املنيا يف أيئا امل نرق باملناظية املنقاادة با الياناان

وبرجا يا عاا  ٜٜٔٔاة عرفت اًقرية عرى احاة اضاة تن ااع او يني ان يف بري أو تن قة تنيناة وهلام اًال وديان أو
لجااة ويقاليااي واًااة باام وحياايدون بااس ا ة ةاييااة ظااذا ااًاال والاايين والرجااة وال قاليااي امل اارت ة ت ا ال اانا بال اااتن في ااا
بينئم بيج احملافنة عرى يقالييظم واابقاء عراى عاكل عباادنم ودا ان ين اةة وينرايم ابنااضئم وفقاان لاروح اًارئم النرقاا
ويقيم املساعية لبن ئم البنأة(٘).
ف الن عن ظذا املنايا ظنا تنايا اور

نيا املاق تن السر ة السياسية وتنيا املصرية امل رت ة(.)ٙ

(ٔ) د .ال افنا حم ي ب اخ ترا سابقخ وٗ.ٛ
(ٕ) حم ي والي بر خ ترا سابقخ وٖ٘.
(ٖ)د .سني اليين ابراظيمخ رما د اسة سياسالااية لا ية ااقريال يف الا ن النريبخ جمرة ق ايا عربيةخ السنة ٖخ النيد ٔٙ-خ ٜٔٛٙخ
و.ٙٙ
(ٗ )قاد جميي س الق ا يخ النصبية القاتية يف تننا ااسالاخ سالة تااس ا خ رية ال رينة والي اسال ااسالتيةخ ااتنة ًالح
اليينخ ا بيلخ ٖٕٓٓخ و.ٔٚ
(٘) كم حمك ة النيل اليولية الياض ة يف ايئا الصاد عاا ٖٓ ٜٔخ لر زيي عن ةلهن يننر حم ي والي بر خ ترا سبقخ وٖٛخ
( )ٙتاض يا ناا يااقاخ قااي اًقرياال القاتياة يف القاانان الايول النااا -د اساة سياساية قانانياة -مٔخ ت بناة عائاجلخ ا بيالخ ٕٜٓٓخخ
و.ٕٔٗ-ٖٜٔ
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تن والل ظذا املنايا الحل ين ي ل وا ي تنئا عرى عااتل تنينة اا انه ميكن القال ل ظاذا املناايا ًاييية
وينوذ زاوية تنينة تن ظذا املص ر ت امياننا بنف رية املنياا النايدي ل ابقاه يف املننيا الرجااي وااًا ال ا ناعاان تااخ
وان ااان بنياايان ناعاان تااا عاان الااقا وةلااهن لصاانابة حتييااي فةااة تنينااة تاان النا يااة الن ريااة بناايد تنا وتاان عاايظا اقريااةخ
وعرااى اسااا ةلااهن ميكاان اع اااء ينري ا دقيااق لرقريااة اة احااا دتهاال جم اعااة تاان السااكان يف برااي تااا ل راااان عاان ااغربيااة
بن ي أو ا هر تن وصيصة الرجة والايين والهقافاة وال قالياي أو دما ساة عاناضر خت را عان يراهن الاحل ي بنئاا ااغربياة وتان
ظا الحل دتيزظا عنئا.
المطلب الثاني
انواع االقلية
لرقري ا ااال أن ا ا ااا ت ن ا اايدة تنئ ا ااا اًقري ا ااة الييني ا ااة واًقري ا ااة الرجاي ا ااة والقبري ا ااة وااقري ا ااة الااف ا ااية والقاتي ا ااة واًقري ا ااة

النرفية....ا)(ٔ)خ وسن اق عني البنأ تنئا وقي ينرق ااتر مبادا فهنا تن والل يقسيم امل رو إىل الارو اايية:
الفرع االول
االقليات الدينية

ميكن القال ان الصااة امل يازة هلاذا اًقرياال باان هلاا تن قايانا ا اًاة الاحل خت را باا عان غاظااخ اا ظاا احلاال
يف النراي إىل اانو الييانة اإلسالتية يااي املسييية واليئادية ف الن عن اًقريال اايزيييه واملنياضيان والبئاضيان والكرد
الايريان وال بهن والكا اضيان وغاظمخ و ذا احلال بالنسبة لرئني إىل ااناو ظاذا الاييانال ياااي اهلنيوساية والساي ية(ٕ)خ
ذا احلال بالنسبة لالقرية املسر ة يف يف الص امل ر زة يف اقريم سينكاينو ويف الارب يف اقريم تا و(ٖ).
وان ااان الاابنأ ياار ان وا ااد ااقريااال اليينيااة امل ناايدة يف برااي وا ااي نييااي لرنناااا النااااخ تاان ةلااهن عناايتا
فادت اة نية الا نية يف فرنسا عاا ٘ ٜٜٔةنة غي  Gest Commissionيقرياران عان خماا ر ال ااضا اليينياة عراى الاارد
وا ا عرااى ااي س اااءخ اة ورصاات الرةنااة إىل انااه ا ميكنئااا حتاايي أو قيااا تاظيااة ال اضاااةخ بيااي احااا اايدل(ٖ)ٔٚ
تذظبان و اضاة و رة يف فرنسا و يظاخ فكانت امل ا ر املريب اة باال ااض غات اة اذلهن خ مباا يف ةلاهن ااع ااد الناساا
خ ا يا وساء املناترةخ اة ورصات اخاى ائااذما  Jahangir Asmaوظاا تقار ااتام امل ياية ا ااو املناا باحلرياة اليينياة

(ٔ)عه ااان داان حم اايخ ياان اال القااانان الاايول حلقاااي اانسااان يف اليس ا ا النراقااا الااياضم -د اسااة حتريريااة تقا نااه-خ تر ااز ردس ا ان
لري اسال ااسرتاييةيةخ ٕٔٔٓخوٕٕٓ.
(ٕ)نيا عبي املننم تسنيخ ترا سابقخ و.ٜٔ
(ٖ)ادااي وظبااانخ الص اراعال النرقيااة واس ا قرا النااامل املناًاار -د اسااة يف اًقريااال واة اعااال واحلر ااال النرقيااةخ دا اةاتنااة اةيياايةخ
ااسكني يةخ ٕٔٓٓخ وٕٓٔ وتا بنيظا.
( ) 329

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

الضمانات الدولية حلق األقليات يف إقامة الشعائر الدينية  /ص ص353-321

إىل انة ال يياز القاااضم عرااى اساا الاايين أو املن قااي والاذي مينا اافاراد تان ال ا الكاتاال
بم ا يزال حييا يف لي ارماء النامل وعرى  ....الياتاة(ٔ).

يا

قاااي اانسااان ا اًااة

الفرع الثاني
األقليات اللغوية
يقصااي بااا اًقريااال الااحل ي ا كرم لجااة خت ر ا عاان لجااة بقيااة سااكان البرااي واملس ا اة بالرجااة اًا أو الرجااة اًًااريةخ
وبسبو اا ية ا اًة لرجة داول أي بري ووصاًان الحل يااي فيئا أقريالخ فجالباان تاا يكاان ظناا داجام عريئاا بسابو
اع اااد الساار ة الناتااة لجااة خيااة وغالباان تااا يكااان لجااة اًغربيااةخ فئااذا تااا نناال اًقريااة يا كرم ا هاار تاان لجااة وا ااية وظااا تااا

يارده عريئم الااق (ٕ).
يس ن و تن ةلهن ان اًقرية الرجاياة ظاا الاحل ياريبط افرادظاا في اا بيانئم تان واالل و اية الرجاةخ وظاذا الراب اة ظاا
املقاااا ااساسااا ل ااايزظم عاان باااقا اة اعااال الااحل ي ااكل تنئااا ا ا يف ةلااهن البراايخ والااذي باايو ا لرااق يبايناان قافياان

ياايعا لر يافنااة عريااه باًااائا الرجااة الااحل يا كرم بااا الااارد تنااذ ًااجرا وبال ااال دتهاال ا اان ااا يان تاان ةلااهن اًقريااة الارنسااية
ي ياايا الارنسااية يف اقراايم يبااهن بكناايا يف ا ي ا كرم ااغربيااة الرجااة ااذمريزيااة وااقريااة الرت انيااة واملسااييية واايزيييااة
وال اابهن والكا اضيااه ي ا كرم لجانااا يف الن ارايخخ ف االن عاان اًقريااة الّببريااة يف اةزاضاار الااحل ي ياايا الرجااة ااتازيجيااة يف ا
ي ييا ااغربية الرجة النربية(ٖ).
وظااذا احلااق ظااا تادعاات اليااه ااتاام امل يااية يف ااعااالن الناااملا حلقاااي اانسااان ةاة عرااى الاايول الااحل يااااي فيئااا
اقريااال لجايااة ان حتاارتا لي ا قافااال ااقريااال املاا ااادة عرااى ا اداايئا وان ين يئ ااا ري ئااا يف ال ياايا برج ئ ااا ااا وان
يي يف تيا سئا وان ي كرم باة(ٗ).
الفرع الثالث
االقليات القومية
ملصا ر القاتيااة تنااان ت ناايدة وواساانة اة ينااا يف تائاتئااا الناااا الن اااظر ااا اعيااة الااحل ي نرااق بن ريااة حتييااي

ظاية أو ان اء لاعال تن النا عنحا يف ةلهن عنن عااتل اور تهل الرجة والنري وغاظا(٘).

(ٔ ) وااار فيني ااهن و وباارل  .ت ااا ينخ احلري ااال اليينيااة والص اراعالخ تق ااال ت اااح عر ااى املاق ا االكاارتو  wwwtheiarj.org.ي ااا يخ الزي ااا ة
.ٕٓٔ٘/ٕ/ٜ
(ٕ) حم ي والي بر خ ترا سابقخ وٓٗ.
(ٖ) اخاء ابا ياس خ قاي اًقريال املسر ة يف اسيا با املاا ياق اليولياة وتن ياال الااقا خ مٔخ تك باة الافااء القانانياةخ اإلساكني يةخ
ٕٓٔٓخ و ٖٔٔ.
(ٗ)املادة ٕ تن ااعالن الناملا حلق اانسان لناا .ٜٔٗٛ
(٘)حم ااي عبااياهلل ارياال احلااييهاخ دتهياال القاتيااال يف الساار ة ال ارينية املر زيااةخ سااالة تااسا اخ ريااة القااانان والسياسااةخ ااتنااة بجاايادخ
ٕٜٔٚخؤٕ وتابنيظا.
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وبالرغم تن او الج وائال الننر يف بينة تقاتال اة اعال القاتية سااء دتهرات بننصار الرجاة أو ال اا يخ أو
اليين – وبقي ينرق ااتر مبادا ااقريال – ان اة اعال القاتية ظاا اا هار دتاساكان ويالداان تان اياة لاعاال ب ارية
اور .
الفرع الرابع
األقليات العرقية أو الساللية
وظااا نااا تاان اًقريااال الااحل ي اريبط أفرادظااا في ااا بياانئم تاان وااالل اب ااة اًًاال امل اارت أو تاان وااالل و ااية
الس ال الايزيقية -تهل لان الب رة أو عكل ولاان النينا أو هافاة وجتنياي ال انر أو غاظاا تان السا ال البيالااياة)ٔ(-خ
تاان ةلااهن اًقريااة الزذميااة يف ا ا ااتريكااا بااالرغم تاان اع ارتا ئا ت ا اًغربيااة البي اااء يف الرجااة والهقافااة والاايينخ اا ان
ااا هلااذا الس ا ال ياان ا بااا عرااى
ظنااا او الف اان يف الس ا ال الايزيقيااة نناال تنئااا تنئ ااا لاااع عاارقي ت ااايزي
النالقال وعرى اًودا السياسية وااق صادية وااا اعية(ٕ).
ف االن عاان ظااذا اًنااا ظنااا يقسااي ال أواار ينناار فيئااا إىل اًقريااة عرااى أسااا أو سااو تاقنئااا السياسااا
وااا اعا والهقايف فيقس ئا إىل أقريال تسي رة عرى السر ة وأقريال غاا املساي رة عراى السار ةخ زياادة عراى اًقرياال
الحل يس ئيج اانصئا والذوبان داول اًغربية واًقرية الحل يس ئيج اانيتا (ٖ).
تن ل ةلهن ي ب ان عناًر اًقرية ظا:
ٔ -قرة النيد اة ناو ان يقال عايدظم عان بقياة الساكان الاذين ميهراان اً هرياة يف ةلاهن البراي أو ا ا مباا تننااا القريال
دي الكهاخ أي ان يكان النيد افيان فاااد ل جم اعة ًجاة يا قي لروح امل ا ة وا يااي بينئا واباط دتيزظاا
عن اًغربية أو غاظا تن ا اعال ا ميكن عيظا أقرية.
ٕ -يااافر عاارم املاا نااةخ فاًاانااو والالاةااان والن ااال الر اال الااذين ا حي رااان انسااية اليولااة الااحل ين رااان بااا ا ميكاان
عيظم أقريال(ٗ).
ٖ-ي خبصاضص دتيزظا عن اًغربية الرجة والييانة والهقافة والران والب رة وغاظا تن الصاال.
ٗ-يف الجالو ي يز بنيا ظي ن ئا عرى السر ة.
٘ -إ ساسئا بالنرم وال ييز تن قبل اًغربية.
 -ٙت الب ئااا باحل ايااة ا اًااة هلاااخ لاعيئااا وإد ا ئااا لس ا انا ووصاضصاائا والن اال عرااى احملافنااة عريئااا لناايا الااذوبان يف
اًغربية.
(ٔ)اخاء ابا ياس خ ترا سابقخ وٖٓٔ.
(ٕ )سني اليين ابراظيمخ ينتالل يف تسنلة اًقريالخ دا سناد الصباحخ الكايتخ ٜٜٔٔخ وٕٓٔ وتا بنيظا.
(ٖ)اخاء ابا ياس خ ترا سابق ؤٕٖ.
(ٗ)د .واضل ا دي عالاخ داية قاي اًقريال يف القانان اليول النااخ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٜٜٗٔخ ؤٕ.
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المبحث الثاني
حقوق األقليات
عناي احلاييث عاان قااي اًقرياال يف برااي تاا فاااد بااه فا النرام وال نسا الاذي يصايبئم تاان قبال اًغربياة الااحل
دتااا ال ييااز واادا ئاد جتاااا يرااهن اًقريااةخ ولريااااق عرااى يرااهن احلقاااي ة يا أفاراد ا ا يق ااا اًتاار ا ارتاا تباايأ
والذي أقريه اغرو إن مل يكن ل دسايا الناامل واايااقاال اليولياة ان القاان تان دسا ا املسار
املساواة ب أفراد ا
القران الكرم.
لااذلهن اع ااّب الاقااه ان املساااواة ظااا املا اااح ال ارضي ة يا احلقاااي والااابااال يف جم ا ينااادي باليميقرا يااةخ فقااي
نصاات ديبااااة اإلعااالن الناااملا حلقاااي اإلنسااان عرااى انااهة ملااا ااان ااع ارتاج بالكراتااة امل نًاارة يف لي ا أع اااء اًساارة
الب رية وفقاقئم امل سااوية الهاب اة عراى أساا احلرياة والنايل والساالا يف النااملة وناص اذلهن عراى اناهة ان الناا يالايون
ا ارا ان ت ساااوون يف الكراتااة واحلقاااي وعراايئم ان يناااتراا بن اائم الاابنأ بااروح اإلواااءة(ٔ)خ وان الق اان تاان ةلااهن ساان ناول

الاابنأ تاان احلقاااي الااحل ي يااز بااا اًقريااة والااحل ينااي تياازة هلاام ف االن عاان قاااي اإلنسااان الناتااة الااحل ي ا بااا اال فاارد
باًااه انساانان بصاارج الننار عاان ديناه ولج ااه ولاناه وانساهخ وانسااةاتان تا ةلااهن سنقسام املبيااث إىل ت ربا اًول ي نرااق
فقاي اًقريال باًائم افرادان أي قاقئم الناتة خ والها قاقئم ا اًة الحل ي يز با عن اًغربية باًائم أقرية.
المطلب األول

الحقوق العامة لألقليات
بيايااة ميكاان اإلعااا ة إىل انااه ا ميكاان إع اااء يقساايم حماايد هلااذا احلقاااي ان ظااذا احلقاااي غالب اان تااا ي اااى عريئااا
ًاااة اازدوااي اة إة ينااي قاق اان فردي اان احااا دتااا تاان قباال الااارد أو لاعااة ًحااا دتااا يف ن اااي ا ا خ مبنااض أواار أن
احلقاااي الناتااة لرقريااة ظااا يرااهن احلقاااي الااحل ي اارت بااا أف اراد اًقريااال ت ا بقيااة اًف اراد يف ا
احلقاي ب اء تن الن اتية وال ةريي يف الارو اآليية و اايت:

ا خ لااذلهن ساانب ظااذا

الفرع األول
الحق في الحياة
احلق يف احلياة اغرى تا ميركه اانسان فئا تن غاظا تيت ا وااد لهخ وظذا احلق ظا اًال ال قااي اانساان
يف الكراتة واحلرية وااتان واملناترة اانسانية وغاظا(ٕ)خ واليليل عرى قيسية ظذا احلق قاله يناىل تن ق ل ناساان بجاا ناا ٍ

أو فساد يف اا ض فكنمنا ق ل النا لينانخ وتن ا ياظا فكنمنا ا يا النا لينانة(ٖ).

(ٔ)املادة ٔ تن ااعالن الناملا حلقاي اانسان لناا .ٜٔٗٛ
(ٕ)د .ال افنا حم ي ب اخ قانان قاي اإلنسانخ مٖخ تن نة املنا ج خ اإلسكني يةخ ٕٓٓٚخ ؤٖٖ.
(ٖ) سا ة املاضية ااية ٕٖ.
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اة ال اإلعالن الناملا حلقاي اانسان لناا  ٜٔٗٛداياة ظاذا احلاق اة ناص عراى اناهة لكال فارد اق يف احليااة
واحلري ااة واات اان ال ص اااة(ٔ)خ ف ا االن ع اان ةل ااهن ع ال ن ي ااي عر ااى ظ ااذا احل ااق يف النئ ااي ال اايول ا اااو ب اااحلقاي امليني ااة
والسياسااية لناااا  ٜٔٙٙعرااى انااهة احلااق يف احلياااة ااق تااالزا لكاال انسااانخ وعرااى ان القااانان حي ااا ظااذا احلااق خ وا ناااز
رتان ا ي تن يايه ينساانة(ٕ).
لذلهن يني داية ظذا احلق تن اواضل احلقاي الحل يس رزا اايااقال اليولية ياافرظا لرارد سااء ان دا ن ااغربياة
اا اًقريةخ ومل يق صر عرى داية ق اانسان يف احل اية بل ان اذلهن وسانئا ل ا ل عراى عايا املساا باه تان ااناو
اليولاةخ ااذلهن رتاات اايااقياة ااو وبيااة حلقاااي اانسااان افاة انااا ال نااذيو والنقابااال الالنساانية(ٖ)خ ااتاار الااذي دعااا

باة نياة الناتاة إىل اًايا قرا ظااا املارقم ٕٖٗٗ_د.ل) يف  /ٜاانان ااول ٘ ٜٔٚوالاذي ي ا ن داياة ااعا او تاان
ال نرض لر نذيو(ٗ)خ ف الن عن ةلهن ال امليهاي اافريقا حلقاي اانسان وال ناجل الصاد عن تنن ة الا اية اافريقياة
يف عاا ٔ ٜٔٛاة اناز رتان ا ي تن ظذا احلق ب كل ينساا(٘).
الفرع الثاني
الحق في حرية العقيدة والديانة
يناا ريااة النقياية والييانااة رياة ال ا ص يف ان ين نااق الايين أو املباايأ الاذي يريااياخ و ري اه يف ان ميااا

عااناضر

ةلااهن الاايين س اااء يف ا ااااء أو النالنيااة و ري ااه يف ان ا ين قااي يف أي دياان و ري ااه يف اا يااارض عريااه دياان تن ا خ أو ان
نااّب عرااى تباعاارة املناااظر ا ا ايااة أو ااعارتا يف ال قااا امل راااة لراايين و ري ااه يف يجيااا دينااه أو عقيييااه اال ةلااهن يف
يود الننااا النااا و سان ااداجل()ٙخ اة مل يصال اانساانية إىل يقريار ظاذا احلرياة اا تناذ عئاي قرياو فكهااان تاا اان ناّب
اافاراد وصاًاان اًقريااة عرااى اع ناااي عقاضااي تنينااة وا يازال ذمااي إىل الياااا ان ريااة النقيااية غااا ت ااافرة يف بنااأ الاايول اة
نّب اافراد عرى ير دينئم وا يس هلم بئقاتة عناضرظم اليينيةخ بنك اليين اإلسالتا الذي ال وأعران تناذ وااادا

(ٔ)املادة ٖ تن ااعالن النر ا حلقاي اإلنسان لناا .ٜٔٗٛ
(ٕ)املادة  ٔ/ٙتن النئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية لناا .ٜٔٙٙ
(ٖ)املادة ٕ تن اايااقية ااو وبية حلقاي اإلنسان لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٗ)د .عبااي النزيااز حم ااي ساار انخ اايااقيااة اًو وبيااة حل ايااة قاااي اإلنسااان واحلريااال اًساساايةخ دا النئ ااة النربيااةخ القاااظرةخ ٜٔٙٙخ
و٘.ٕٜ
(٘ ) لر زيااي ينناار :د .داايي ع يااة تص ا اى عاااترخ دايااة القااانان و ريايااه الناتااة اًساساايةخ مٔخ دا الاكاار اةاااتناخ اإلسااكني يةخ
ٕٓٔٓخ وٕ ٕٚوتا بنيظا.
()ٙد .ع رو ادي فادل سباخ الننم السياسية والقانان اليس ا ي خ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٜٜٜٔ -ٜٔٛٛخ وٕٕٙو ذلهن
د .عه ان وريلخ ي ا تائاا قاي اانسانخ فث تن ا يف جمرة عامل الاكرخ ا ري ااولخ النيد الراب خ و٘.
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ظااذا احلريااة اة قااال يناااىلة ا إ اراا يف الاايين قااي يب ا الرعااي تاان الجاااة(ٔ)خ و ااذلهن قالااه يناااىلة افنناات يكاارا النااا
يكاناا تؤتن ة(ٕ).
و ااذلهن فاااا ايااقيااة فرساااي لناااا  ٜٜٔٔإة أقاارل يف إ ااي تاادظااا عرااى ان الرعايااا البالاااني ي نااان فااق
دما سة الييانة والنقيية ا اًة بم عرى رما ا لال بالننااا النااا واآلداجل دون دتيياز بسابو اةان أو الرجاة أو الايين(ٖ)خ
ااَّت

وسناد ظذا النقيية يف املبيث الهالث ب كل أ هر ياصيالن.
الفرع الثالث
الحق في الجنسية
يني ظذا احلق اًسا يف ال باحلقاي الا نية يف البالدخ ان ظذا احلق ل ر عان بقياة احلقااي اة ميهال ياان
الااارد وعرااى أساسااه مياان احلقاااي املكاالااة مل ااا ا ةلااهن البراايخ اااحلق يف الن اال و ال نراايم با ااان وال ا ان ااا اااعا
....ا).
اة او را ا الاق ااه يف اع اااء ينريا ا حم اايد لرةنس ااية اس ااي ا فقئ اااء الق ااانان ال اايول ا اااو اا ان ااو الف ااال
ال ااكرية مل دتااننئم تاان اايااااي عرااى اةاااظرخ فنرفاات عرااى احاااة اب ااة قانانيااة ب ا ال ا ص ودول ااهة(ٗ)خ فبااذلهن دتهاال
اةنسية نق ة البياياة احل ياة لرييااة القانانياة لراارد وتان ياقاي ياناه بايوحا ويسا ى بنايم اةنساية أو البايونخ واسا نادان
إىل ةلااهن نصاات تااادة تاان ااعااالن الناااملا حلقاااي اانسااان عرااى انااهة لكاال فاارد ااق احلصااال عرااى انسااية تنينااة وا ناااز
رتانه تن ظذا احلق ينساان أو انكا

قه يف يجياظاة(٘).

الفرع الرابع
الحق في المساواة والعدل

النا لينان سااساية اتااا ال ارينة والقاانان بصارج الننار عان الرجاة أو الايين واةان أي ساااء اان الاارد دا ن
ااغربيااة أو اًقريااة ف اااة ي ت ساااوون بكافااة احلق اااي املكاال ااه مبااااو ال ارينه والق ااانان الادااناة ا ف اال لن ااريب عر ااى
عة ااا وا لنة ااا عرااى عااريبخ وا ًداار عرااى اسااادخ وا ًساااد عرااى اداار اا بااال قا ة()ٙخ اة ا دتااايز با اًفارادة لااا
ان فا ة بنت حم ي سارقت لق ا يايظاة()ٚخ فراذلهن ال الناا هلام القي اة اإلنساانية ناسائاخ إة ا نااز يناريأ عا ص

(ٔ)سا ة البقرة اآلية .ٕ٘ٙ
(ٕ)سا ة يان اآلية .ٜٜ
(ٖ)د .حم ي سنيي اليقايخ ال ري اليول يف قاي اإلنسانخ ا ري الها خ دا النرم لر الي خ باولخ ٜٜٔٛخ ؤٕ.
(ٗ )د .عزاليين عبي اهللخ القانان اليول ا اوخ ت بنة اهليةة املصرية الناتة لرك اجلخ ٔخ مٔٔخ ٜٔٛٙخ وٕ٘ٔ.
(٘)املادة ٘ٔ تن اإلعالن الناملا حلقاي اإلنسان لناا ٜٔٗٛخ واملادة ٕ٘ٗ ٖ/تن النئي اليول ا او بااحلقاي املينياة والسياساية لنااا
 ٜٔٙٙو املادي ٕ و  ٚتن ايااقية قاي ال ال لناا .ٜٜٔٛ
()ٙتن و بة النحل حم ي(ًرى اهلل عريه وسرم).
( )ٚواا الب ا ي وتسرم وابا داوود والرتتذي.
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اار أو داار باان هر دمااا ي ناارض لااه غااااخ إة ينااي املساااواة ظااا ةاار اًسااا يف قاااي اإلنسااان باًاااه اضناان اا اعياان
يناايي يف لاعااة قااي خت ر ا عناًاارظا اليينيااة أو النرقيااة أو الرجايااة أو السياساايةخ إة نااص اإلعااالن الناااملا حلقاااي اإلنسااان
عرااىة املساااواة أتاااا القااانان وداارو ة االااة داي ااه لرة ي ا دون دتيياازة(ٔ)خ و ااذلهن نااص ة عرااى د ارو ة يقرياار اااار ت ساااو
لرن ل امل ساوي بصرج الننر عن القاضم به ابيأ اا اساد أو انسي ه أو أًره النرقا أو الرجاي أو اليياة(ٕ).
ف الن عن ةلهن فقي سي النئيين اليولي لناا  ٜٔٙٙالاةاة امليعاة يف غيااجل القي اة القانانياة املرزتاة ل عاالن
إة أ ي عرى ق املساواة يف الييبااة والنصاو الحل ال زتت با اليول املاقنة واملصيقة ال زاتان قانانيان(ٖ).
زيادة عراى ظاذا احلقااي ظناا احلاق يف ا صاًاية و رياة ال نباا واحلاق يف ال نرايم واحلاق يف اًتان  ....إىل غاظاا تان

احلقاي(ٗ).

المطلب الثاني
الحقوق الخاصة لألقليات
سن اق عني أظم احلقاي يف عية فرو و اايت:
الفرع األول
حق األقلية في الوجود
ا خ وعاايا القياااا بنيااة

يقصااي بااه ااق اًقريااة يف واادظااا ة اعااة عرقيااة ت ااايزة عاان بقيااة أف اراد أو لاعااال ا
أع ال يؤدي إىل الق اء عريئا ازضيان أو ريان(٘).
إة إن ليا اايااقااال اليوليااة قااي أ اايل عرااى ا يااة ظااذا احلاق وداي ااهخ اة عييااه قاان اًاايالن وينااي داي ااه عاارم
اساسااا لر ا بساااضر احلقاااي ااا اعيااة وااق صااادية والهقافيااة والسياسااية واملينيااة()ٙخ اة ينااي ايااقيااة حتاارم ارميااة اإلبااادة
اة اعيااة واملناقبااة عريئااا لناااا  ٜٔٗٛاحلةاار اًسااا بصاايد دايااة ظااذا احلااق تاان قاااي اًقريااال اة نصاات عرااى انااهة

(ٔ)املادة  ٚتن ااعالن الناملا حلقاي اانسان لناا .ٜٔٗٛ
(ٕ)املادة ٖٕ ٕ/تن ااعالن الناملا حلقاي اانسان لناا .ٜٔٗٛ
(ٖ) املادةٕ تن النئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية لناا .ٜٔٙٙ
(ٗ ) اا ا يف ةلااهن دلياال ملساااعية اًقريااة القاتيااة لر سااا ة يف الن ريااة اان ابيااةخ تك ااو املؤسسااال اليميقرا يااة و قاااي اانسااان يف
تنن ة ااتن وال ناون ااو ويبخ مٔخ تن ا ال املنئي الكردي لرن ابالخ ٕٗٓٓ خ و٘ وتابنيظا.
(٘ ) الساايي حم ااي اااّبخ املر ااز الاايول لرقريااال يف القااانان الاايول الناااا ت ا املقا نااة بال ارينة ااسااالتيةخ تن اانة املنااا جخ ااسااكني يةخ
ٜٜٓٔخ وٖٓٓ.
()ٙينناار قارا ةنااة قاااي اانسااان ٕ ٚ/ٜٔٛالصاااد يف  /ٜٔعاابام ٕٜٔٛخ وقارا اة نيااة الناتااة  ٜٔٛ /ٖٚالصاااد يف  ٔٛااانان
ااول ٕ.ٜٔٛ
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اإلبادة اة اعية أي ع ل يريكاو بايج ال ايتا اةزضاا أو الكراا
أعكال:
ٔ -ق ل اع اء اة اعة.
ٕ -ااة البي والنقرا اع اء اة اعة.

اعاة عرقياة تنيناةخ وقاي ينواذ اإلباادة اة اعياة عاية

ٖ -اس ئياج اادرا بنروج ياة اة اعة دما يؤدي إىل ال يتا اةسيي هلم ريان أو ازضيان.
ٗ -تن ال ناسل يف اة اعة.
٘ -القياا بنقل ا اال ظذا اة اعة إىل لاعة اور قسران.......ة (ٔ).

وبذلهن ل را ظاذا احلاق عان احلاق يف احليااةخ فااقرياة ة اعاة ب ارية ظااة جم اعاة تان اافاراد يسا ايي واعاهن
تاان احل ايااة املقيتااة تاان احلااق يف احلياااةة(ٕ)خ وبااذلهن ميكاان القااال ان احلااق يف الاااااد ا ينااا بقاااء اف اراد اًقريااة عرااى قيااي
احلياااة فقااط باال ااذلهن بقاضئااا ة اعااة عرقيااة ت ااايزة خبصاااضص حماايدة عاان بقيااة اف اراد ا ا أو اة اعااال ااواار يف
.
أو البري
ةلهن ا
الفرع الثاني
الحق في منع التمييز
يقصي بال ييز بصا ة عاتة عرى انه أي يارقة أو دتييز أو اس هناء أو يا يل تبا عرى اساا الايين أو املن قاي أو
الرجة أو الهقافة أو ااًل أو الران أو اةن أو الارأي السياساا أو يف الناروج ااق صااديةخ أي تاا تننااا الجااء املسااواة و
ال ارقة يف املناترة ب افراد اة اعة الحل ميا ديظا ال ييز وبقية افراد ا (ٖ).
لذلهن فااقريال جتي اسا داي ئا تن ال ييز الننصري يف اايااقال اليولية ا اًاة فقااي اانساانخ وان اان
القاانان الايول مل ين ِاط اا ياة هلاذا املاداا بسابو الننارة ال قرييياة الاحل عايل ظاذا ااتاا تان ال اؤون الياورياة لرايولخ
لكن بني احلرجل الناملية الهانية اوىل اظ اتان إىل ظذا ال ييز بسبو تا ا يكو تن اع ياءال اسي ة عراى قااي اانساان
يف يرااهن الااارتةخ ويف ظااذا اا ااا قاتاات ااتاام امل يااية باًاايا عاايد تاان النصاااو حملا بااة ال ييااز ف هراات ظااذا النصاااو
ااسا القانا مل البة أي اقرية فقئا يف عيا ال نرض اي نا تن اناا ال ييز(ٗ).

(ٔ)املادة تن ايااقية حترم ارمية اابادة اة اعية لناا .ٜٔٗٛ
(ٕ)د .ال افنا حم ي ب اخ قانان قاي اانسانخ ؤٕٖ.ٖٖٔ-
(ٖ)اان ا  .ايسبانخ تنةم قانان قاي اانسان الناملاخ يرلة خا عزل نصا خ دا النسر لرن ر وال ازيا خ اا دنخ باال سانة با خ
ؤ.ٙ
(ٗ )د .واضل ادي عاالاخ داياة قااي اًقرياال يف القاانان الايول الناااخ مٔخ دا النئ اة النربياةخ القااظرةخ ٕٔٓٓخ وٕ٘ٔخ ولر زياي
يننر  :املادة  ٙتان الناي الايول ا ااو بااحلقاي املينياة والسياساية واعاالن اليانساكا اال الننصار وال يياز الننصاري لنااا ٜٔٚٛ
واملادة ٘ تن اايااقية اليولية ل يرم ل اعكال ال ييز الننصري لناا ٘. ٜٔٙ
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وبذا فنن ظذا احلق ي ن عيا ال ييز ايان ان ناعه وبالنسبة اي واًية انت عرقية سااء بسابو ااًال أو
الذي ي ايز به اًقرية عن ااغربية.
اليين أو املن قي أو الرجةخ أو الهقافة يف ا
الفرع الرابع
الحق في تحديد الهوية والحفاظ عليها
يني ظذا احلق تن اظم احلقاي الحل ي با اًقرياة وةلاهن ل ييياي ظاي ئاا واحلاااق عريئاا وظاا تاا ين اّب يرا اان هلاا
في ا بنيخ وي هل با صاضص الهقافية واليينية والنرقية وظا تاا ا يياه اايااقاال اليولياة واإلعالناال اليولياة اساي ا النئاي
الاايول ا اااو باااحلقاي املينيااة والسياسااية لناااا  ٜٔٙٙو ااذلهن تااانص عريااه إعااالن اًتاام امل يااية ب اانن قاااي ااف اراد
املن إىل اقريال لناا ٕ ٜٜٔيف املااد(ٔوٕوٗ)خ فئذا احلق ي ن لكل اقرية احلااق عرى تقاتانا الذايية ا اًاة باا
والحل دتيزظا عن غاظا وي ن هلا ين ي ئا.
ف االن عان ظاذا احلقااي ا اًاة بااقرياال فراه اذلهن اق يقريار املصاا الاذي او را الاقاه فياهخ اة قاال الاابنأ

ان لي قان تن قاي اًقريال بيليل انه يف النئي اليول ا ااو بااحلقاي املينياة والسياساية يف تادياه ااوىل ناص عراى
ااق ال ااناجل يف يقرياار تصاااظا ااااءل املااادة  ٕٚتنااه ل ااا إىل قاااي اًقريااالخ لكاان ا زالاات ظااذا امل ااكرة قاض اة
بالنسبة لرنييي تن اًقريال اسي ا الحل يكان عرى عكل ر ال عرقية اغربئا تسارية ف ناادي بااناصاال تهال اناصاال
ا يرتيا عن ا يابياخ فبذلهن ع ال ييز ب ال ظنا(ٔ):
ٔ -وااااد اقريااة ي الااو بااناصااال يف واال كاتااة دتهاال عاانو اليولااة رااه وحتك ااه دومنااا دتييااز أو اس ا ياا
اية سياسال عنصريةخ ف هل ظذا اًقرية ت ربئا يف ااناصال غا عرعا.
ٕ -وااد اقرية ي الو بااناصال يف ول كاتة عنصارية ا دتهال ال انو راه ودتاا عاَّت ًاناج اادا ئاد
واإلب ااادة د ااي ظ ااذا اًقري ااةخ وإزاء ظ ااذا احلال ااة ي اار ال اابنأ ان ااه ل ااي أت اااا ته اال ظ ااذا اًقري ااة س ااا الرة اااء إىل
املنن ال اليولية الرخية وغا الرخية لكا يساعيظا إلًالح ظاذا اان ئا اال يا الاسااضل إلعاادة ااسا قرا
واًتن هلذا اليولة.
لك اان غ اام ةل ااهن ع ااادل امل اااوج ت اارة أو اار ف ا اادع اااءال امل ك اار ة لرقري ااال ب ن اارض ق اااقئم و ري ااانم لالن ئ ااا
فاعرت ت اًتم امل يية يف قرا ظا قم ٕ٘ ٕٙالصاد عاا ٓ ٜٔٚاًيت:
ٔ -أن ي كل ظذا اًقرية ةايية تنينة ي ايز بن ي الس ال النرقية عن بقية أفراد ال نو.
ٕ -ا يس اااذ ظااذا ال ااايز القي اااا بااني ع اال ي ااؤدي إىل ااناصااال ع اان اليولااة إةا اناات يرااهن اليولااة يراع ااا تباايأ
احلقاي امل سااويةخ و انات كات ئاا دمهراه لكال ال انو دومناا دتيياز بسابو الراان أو اةان أو الايين أو اًًال
أو غاا.

(ٔ)د .واضل ادي عالاخ ترا سابقخ ؤٕٓ.
( ) 317

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

الضمانات الدولية حلق األقليات يف إقامة الشعائر الدينية  /ص ص353-321

ٖ -عر ااى اال دول ااة اات ن ااا ع اان القي اااا ب ااني ع اال يسا ا ئيج ت اان و اءا يا ي اات ازض ااا أو ر ااا لرا ااية الا ني ااة
واإلقري ية ًي دولة أور .
المبحث الثالث
األساس القانوني والضمانات الدولية لحق األقليات في إقامة الشعائر الدينية
ان تنام رية النقيية ودما سة تا يرتيو عريئا تن عناضر ق لكل فردخ اة له اع ناي اليين الاذي ياراا قاان دون
ا راا وان يقاا ب ناضرا دون عاضق أو اضل سااء ان ةلهن يف اًتا ن ا اًة سكنه أو الناتة يو النبادة.
ول ا ااة باًسااا القااانا وال ا انال اليوليااة الااذي ي ا ن لراارد واسااي ا يف اًقريااال ااق دما سااة عااناضرظم
ا اًة بم ابي تن يقسيم املبيث إىل ت رب اًول ي نرق ببيان اًسا القانا الايول وتان با ال ا انال اليولياة
لريااق عرى ظذا احلق و سنب ةلهن تن والل يقسيم امل رو إىل فرع و اايت:
المطلب االول
االساس القانوني الدولي لحماية حقوق األقليات في اقامة الشعائر الدينية
ي هاال ااسااا القااانا الاايول حل ايااة قاااي اًقريااال باايااقيااال واملناظاايال اليوليااة والناارج الاايول وتباااد
القانان الناتةخ ف الن عن قرا ال املنن ال اليولية و اايت:
الفرع االول
االتفاقيات الدولية
رًات اليااال النناااا القااانا الاايول عرااى اقارا ودايااة قاااي اًقريااة يف ريااة ااع قاااد الااييا والنبااادةخ وةلااهن
تن والل بيان دو اايااقيال اليولية الناملية يف فقرة واايااقيال اليولية ااقري ية يف فقرة أور :
اوان :اايااقيال اليولية الناملية حلق اًقريال يف اقاتة ال ناضر اليينية
يف ا ا املنن ة الناملية فقي ًي ل النييي تن اايااقيال اليولية ا اًة فقااي اانساانخ والاحل يسا ايي تنئاا افاراد
اًقريااال دون ان يااااه الاايئم تباع اارة وا سااي ا تيهاااي ااتاام امل يااية الااذي ا ااي عرااى ا ارتاا قاااي اانسااان و ريايااه
ااساساية اة اف يات ااتاام امل ياية تيهاقئااا بالنباا ال ااييااةة رمان عاناجل ااتاام امل يايةخ وقااي اليناا عرااى اناسانا ان ننقااذ
ااايال املقبرة تن ويالل احلروجل  ....وان نؤ ي تن اييي امياننا باحلقاي ااساسية لالنسان وبكراتة الارد وقي ياه و اا

لرراال والنساء وااتم باظا وًجاظا تن قاي ت ساويةة(ٔ).

(ٔ)ديبااة تيهاي ااتم امل يية لناا ٘ٗ.ٜٔ
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ااذلهن و د يف ااعااالن الناااملا حلقاااي اانسااان لناااا  ٜٔٗٛعرااى انااهة لكاال عا ص ااق ريااة الاكاار والااااان
والاايينخ وي ا ل ظااذا احل ااق ري ااه يف يجيااا دين ااه أو تن قااياخ و ري ااه يف اوئ ااا دينااه أو تن ق اايا بال نبااي واقات ااة ال ااناضر
وامل ا سال وال نريم مباردا أو ت لاعة اتاا املر أو عرى ياة(ٔ).
وبذلهن اًب ظذا ااعالن تهاان حي ذ به واق بست ا كاته يف النييي تن االياال اليولياة والا نياة وع ال ا ياي

عريه بني ةلهن بالنئايي الايولي لنااا - ٜٔٙٙالنئاي الايول ا ااو بااحلقاي ااق صاادية وااا اعياة والهقافياة والنئاي
الاايول ا اااو باااحلقاي املينيااة والسياسااية -خ ف االن عاان الّبويا ااال ااو يااا ي املريااق بالنئااي ا اااو باااحلقاي املينيااة
والسياسية.
اة و د يف النئ ااي ال اايول ا اااو ب اااحلقاي امليني ااة والسياس ااية عر ااى ان ااهة ٔ -لك اال انس ااان ااق يف ري ااة الاك اار
والاااايان والاايينخ وي ا ل ةلااهن ري ااه يف ان ياايين باايين تن ا و ري ااه يف اع ناااي أي دياان أو تن قااي ل ااا ا و ري ااه يف
اوئا دينه أو تن قيا بال نبي واقاتة ال ناضر وامل ا سال وال نريم مباردا أو ت لاعة اتام املار أو عراى اياخ ٕ -انااز
يناريأ ا ااي ا إ اراا تاان عااننه ان لاال فري ااه أو تن قاايا يف ان ياايين باايين تنا أو فري ااه يف اع ناااي أي دياان أو تن قااي
اا لرقياد الاحل ياردائا القاانان والاحل يكاان دارو ية حل اياة الساالتة الناتاة والننااا النااا والصاية الناتاة أو ااداجل الناتاة
أو قاي ااورين و ريانم ااساسيةة(ٕ).
ونصات املاادة  ٕٚتناه اذلهن عراى اناهة انااز يف الايول الاحل ياااي فيئاا اقرياال ا نياة أو دينياة أو لجاياة ان حيارا
افرادظا تن ق ال بهقاف ئم ا اًة وا اظرة بيينئم واقاتة عناضرظم أو اس ياا لج ئم ا اًة بمة.
ا وايل بنأ اايااقيال اليولية الحل هلا ًرة تباعرة فقاي اًقريال وداي ئا وتن أبرزظا:
 ايااقيااة تنا ارميااة اإلبااادة اة اعيااة  ٜٔٗٛوالااحل أًاابيت بنااي نااةظااا مبهابااة ًااهن دول حي ااا بقاااء ا اعااالالب رية النرقية أو اليينية أو الرجاية ومباابئاا أًاب ظناا واااو دول يقا عراى عاايق الايول ويرزتئاا ف اياة أي
جم اعة ي نرض لالد ئاد.
 اايااقيااة اليوليااة لرق اااء عرااى لي ا أعااكال ال ييااز الننصااريخ وظااا ي ا ن ااق اال اااضن ب ااري مبااا يف ةلااهناًفراد املن لرقريال ال ال اا باملساواة وعيا ال ارقة الننصرية.
 اايااقياة اليولياة لق ا ارمياة الاصال الننصااري واملناقاو عريئااخ الاحل جتارا اال أع اال الاصال الننصاري داي ظااذااة اعال.
 اايااقيااة اليوليااة حلقاااي ال ااال والااحل ي ا نت يف تادنااا قاام (ٖٓ) الاانص عرااى داارو ة دايااة اً اااال الااذينين ان لرقريال وعيا ال ييز بينئم(ٖ).
(ٔ)املادة  ٔٛتن ااعالن الناملا حلقاي اانسان لناا .ٜٔٗٛ
(ٕ)املادة  ٔٛتن النئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية لناا .ٜٔٙٙ
(ٖ)تاظر فيصل ًاحل اليلي اخ ترا سابقخ وٕ٘.
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ف الن عن اعاالن ااتام امل ياية لرق ااء عراى ليا اعاكال ال يياز الننصاري لنااا ٖٜٔٙاة ناص عراى اناهة حينار
عرى اية دولة أو تؤسسة أو لاعة أو أي فرد اراء أي دتييز ان يف تييان قااي اانساان واحلرياال ااساساية يف تناتراة
ااعا او أو لاعاال ااعا او أو املؤسساال بسابو الناري أو الراان أو ااًال أو اا نا خ وحينار عراى أي دولاة ان
يقاااا عاان ريااق ال اايابا ال ااب ية أو غاظااا ي ااةي أو حتبيااذ أو ينييااي أي دتييااز بساابو النااري أو الرااان أو ااًاال اا ااا

يصي عن اية لاعة أو اية تؤسسة أو أي فردة(ٔ).
و ذلهن اًي املؤدتر الناا ملنن ة ااتم امل يية لررتبية وال نريم والهقافة يف دو يه الن ارين لنااا  ٜٔٚٛعراى ننرياة
ين اي عرى الزعم بنن ظذا اة اعة أو يرهن تن اة اعال الننصرية أو اا نياة ظاا ب بين ئاا ا فا أو ادن عاننان تان غاظاا

تر بة بنن ةلهن مين لاعال تنينة ق ال سرط والق اء عرى تن يارتدئم ادن تنزلة أو يؤسا ا كاتاان قي اة عراى أي
دتايز عنصري ظا ننرية ا اسا هلا تن النرام وتناق اة لر بااد ااولياة ااوالقياة لرنساانيةخ و اذلهن ناص اعاالن ب انن
الق اااء عرااى ليا اعااكال ال نصااو وال ييااز القاااض عرااى اسااا الاايين واملن قااي لناااا ٔ ٜٔٛعرااى اناهةأ -لكاال انسااان
احلق يف رية ال اكا والاايان واليين وي ل ظذا احلاق رياة اامياان بايين أو أي تن قاي ل اا ا و رياة اوئاا ديناه ساااء

مباااردا أو ت ا لاعااة ائ اران أو س ارانة(ٕ)خ وة ميهاال ال ييااز ب ا الب اار عرااى اسااا الاايين أو املن قااي اظانااة لركراتااة اانسااانية
وانكااا ملباااد تيهاااي ااتاام امل يااية ونااو ان ي ااةو باًاااه ان ئا اان حلقاااي اانسااانة(ٖ)خ زيااادة عرااى ااعااالن الصاااد
عاان اة نيااة الناتااة لرتاام امل يااية لناااا ٕ ٜٜٔوامل نرااق فقاااي ااعا او املن ا إىل اقريااال قاتيااة أو ا نيااة أو دينيااة أو
لجاياة اة ناص عراى اناه "يكاان لرعا او املن ا إىل أقرياال قاتياة أو إ نياة وإىل أقرياال دينياة ولجاياة امل اا إلايئم ب ا (
باًعا او املن ا إىل أقرياال) احلاق يف ال ا بهقااف ئم ا اًاة خوإعاالن ودما ساة ديانئم ا ااوخ واسا ياا لجا ئم
ا اًةخ سرا وعالنيةخ وةلهن فرية ودون ييول أو أي عكل تن أعكال ال ييز(ٗ).
انيان :اايااقيال اليولية ااقري ية حلق اًقريال يف اقاتة ال ناضر اليينية

ظن ااا النيي ااي ت اان اايااقي ااال ال ااحل عاة اات ق اااي اانس ااان ا س ااي ا اًقري ااال عر ااى املسا ا ا ااقري ااا ت اان ير ااهن
اايااقيال اايااقية ااو وبية حل اية قاي اانسان واحلرياال ااساساية الاحل نصات عراى اناهة ٔ -لكال عا ص احلاق يف
رية ال اكا وال ا واليين وي ل ظذا احلق رية يجياا ديناه أو تن قايا و اذلهن رياة ال نباا عنئ اا أو ينري ئاا باقاتاة

ال ااناضر أو دما س ا ئا أو عاي ئااا ب ريقااة فرديااة أو لاعيااة ويف ن اااي عاااضرا أو واااوخ ٕ -ا ناااز او ااا

ريااة دما سااة

(ٔ)املادة ٕ تن اعالن ااتم امل يية لرق اء عرى لي اعكال ال ييز الننصري لناا ٖ.ٜٔٙ
(ٕ)املادة ٔتن ااعالن ا او ب نن الق اء عرى لي أعكال ال نصو وال ييز القاض عرى اسا اليين أو املن قي لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٖ)املادة ٖ تن ااعالن ا او ب نن الق اء عرى لي اعكال ال نصو وال ييز القاض عرى اسا اليين أو املن قي لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٗ) املادة ٕ ٔ/تن إعالن اًتام امل ياية ب انن قااي اًعا او املن ا إىل أقرياال قاتياةأو إ نياة وإىل أقرياال دينياة ولجاياة املاؤ يف
 ٔٛانان ااول ًول.ٜٜٕٔ/
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الييانااة أو املن قااي لرقياااد اا وفق اان لرقااانان والااحل ينااي داارو ية يف جم ا دمياااقرا ا حياااو ااتاان الناااا ودايااة النناااا الناااا
وااداجل الناتة أو داية قاي ااورين و ريانمة(ٔ).
فئااا اول و يقااة دوليااة ترزتااة ي اااا عرااى قاااي اانسااان ت ا انان قانانياان جماايدان ويقاميئااا بان اااء اليااة ملراقبااة ودا ان
ال نايااذ و ااذلهن قاار امليهاااي اافريقااا حلقاااي اانسااان وال ااناجل دايااة ظااذا احلااق اة قاار ة ان ريااة الارأي والن اال وامل ا سااة
احلرة لرديان تكاالةخ وا ميكن ان ي نرض ا ي حتت كم القانان والنناا ااراءال يقييي دما س ه هلذا احلريالة (ٕ).
و ااذلهن ااال امليهاااي النااريب حلقاااي اانسااان لناااا ٕٗٓٓ ظااذا احلااق اة نااصة ريااة النقيااية والاكاار وال ارأي تكاالااة
لكل فردة(ٖ)خ اا يق اا امليهااي بنناهة لرفاراد تان ال ديان احلاق يف دما ساة عاناضرظم اليينياة اا هلام احلاق يف ال نباا عان

افكا ظم عن ريق النبادة أو امل ا سة أو ال نريم و بجا اوالل فقاي ااورين وا نااز فارض اياة قيااد عراى دما ساة رياة
النقيية والاكر والرأي اا مبا نص عريه القانانة(ٗ)خ و اذلهن قار ان ة لكال عا ص احلاق يف رياة الاكار والنقياية والايين
وا ناز فرض اية قياد عريئا اا مبا ينص عريه ال ري النافذ وانه اناز او ا رية اانسان يف اوئاا ديناه أو تن قايا
أو دما سة عناضرا اليينية مباردا أو ت غاا اا لرقياد الحل ينص عريئا القانان والحل يكان دارو ية يف جم ا ت ساات حيارتا

احلريال و قاي اانسانة(٘).
لاذلهن لنباات اايااقيااال ظااذا دو ان ضيساان تان اااال اقارا احل ايااة اليوليااة حلقااي اًقريااال يف الاقاات احلاداار ودتكناات
تن برا ة ظذا احلقاي ل اق ت اودا ع اا اًقريال يف النامل.
الفرع الثالث
العرف الدولي
يقصااي بااه اس ا را ساارا الاايول عرااى قاعااية تنينااة تاان قااعااي الساارا واال ازاا بااا يف عالقانااا بجاظااا ت ا عاانا ظا
ب اارو ة اات هااال حلك ئاااخ وعرااى ةلااهن يهباات القاعااية النرفيااة تاان اس ا قراء احل ااادا ال ا ليااة وتااا ااارل عريااه الاايول تاان
يصرفال يف عؤوحا اليولية وتن تراانة و اضقئا الرخية امل نرقة بنالقانا اليولة(.)ٙ
فقاي عااكل الناارج تنبناان تباعاران لرنييااي تان احلقاااي املقاار ة لصااحل اًقريااال واافاراد املن ا اليئاااخ فيقاااي اًقريااال
اليينية مل ين ن اا بقااعي عرفية عرفية د ات عريئا اليول واًاب تان املن ااد يف اايااقياال الهناضياة ان يارد ا هار تان ناص
يؤ ي عرى قااي اًقرياال اليينياة و ري ئاا يف دما ساة عاناضرظا اا ان القااعاي النرفياة امل نرقاة فقااي اًقرياال اليينياة يف

(ٔ) املادة  ٜتن اايااقية ااو بية حلقاي اانسان لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٕ) املادة  ٛتن امليهاي اافريقا حلقاي اانسان وال ناجل لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٖ)املادة  ٕٙتن امليهاي النريب حلقاي اانسان لناا ٕٗٓٓ.
(ٗ)املادة  ٕٚتن امليهاي النريب حلقاي اانسان لناا ٕٗٓٓ.
(٘)املادة ٖٓ تن امليهاي النريب حلقاي اانسان لناا ٗ.ٜٜٔ
( ) ٙد.ع ر اخاعيل سنياهللخ تيول يف القانان اليول حلقاي اانسانخ دياان امل باعال اةاتنيةخ اةزاضرخ ٜٜٔٔخ ؤٕٔ.
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القرن الساب ع ر والهاتن ع ر انت النااة ااساسية اس قرا قااعي عرفياة اوار لرقرياال ااوار ساااء انات اقرياة
لجاية أو عرفية أو قاتية(ٔ).
الفرع الثالث
مبادئ القانون العامة
ظااا املباااد الااحل يساااد يف داضاارة القااانان الااياورا والقااانان الاايول اسااي ا يف اانن ااة الرضيسااية يف النااامل وامل اااق عرااى
اح ااا ي هاال بالنن اااا اإلس ااالتا واانكراس ااكا والنن اااا الاليي ااا واةرتااا خ يس اااد ظ ااذا اًنن ااة تب اااد ضيسااة ت ااابة
يسنى اريان إىل حتقيق النيالة املساواة ب النا دون الننر إىل أًل أو عرج أو لجة أو دين(ٕ).

فنئاارل النييااي تاان املباااد الااحل ي نرااق ف ايااة قاااي اإلنسااان وصاًاان اًقريااال عرااى الصاانييين الاايول والااياورا
بايأ املساااواة واحلرياة الااحل نااادل باا الهااا ة الارنساية وتاان وااالل ال ظااذا اافكاا ًااي اعااالن قااي املااا ن الارنسااا
لناا  ٜٔٚٛواًب مبهابة تقيتة ضيسية إلعالنال احلقاي واايااقال اليولية الحل ًي ل في ا بني.
ف االن ع اان ق ارا ال املنن ااال اليولي ااة وصاً اان ت ااا يص ااي ع اان اائزن ااا ال ارينية ت اان ق ارا ال اي اان ان اات يس ا ي ئا
ااعالنااال النامليااة وال اًااية والالضيااة وال ص اري وتاان ابرزظااا ااعااالن الناااملا حلقاااي اانسااان لناااا  ٜٔٗٛالصاااد تاان
اة نيااة الناتااة لرتاام امل يااية و ااذلهن قرا ظااا والااذي يق ااا باع ادظااا إعااالن ب ااان دايااة لي ا اًعا او تاان ال ناارض
لر نذيو واملناتالل القاسية أو الالإنسانية وتن ب ظؤاء اًفراد املن إىل اًقرياال وبصاا ظا امل رااة وال ساريم بصااة
املصي ملا يصي عن املنن ة اليولية تن قرا ال ا ينا أحا يساوي اايااقيال يف القاة القانانياةخ ويراا ةلاهن لر بااين يف
بيناة القارا ال امل رااة فاالقرا ال الاحل يصاي باإللاا أو بنغربياة ساا قة ياارض ناسائا تان ياث اال ازاا باا بقااة ا ااّب
تن القرا ال الحل يصي ب اافق اآل اء وعرى الرغم تن أن اإلعاالن الصااد عان ةناة قااي اإلنساان ظاا مبهاباة ًاهن خاا

أساسا ا يس يا إا يف تناسبال ناد ة(ٖ).

(ٔ) دً.الح عبي البيي عبراخ ااتم امل يية وداية قاي اًقريالخ ٜٔٛٛخ ظاعم ٕ٘ٔ
(ٕ ) دً .بيا حم صايتخ القانان اليول والنالقال اليولية يف ااسالاخ دا النرم لر الي خ باول ٕٜٔٚخ و٘ٓٔ.
(ٖ)تن اإلعالنال الحل ي كل تصي ا حلقاي اًقريال:
ٔ-إعالن الق اء عرى لي أعكال ال نصو وال ييز القاض عرى أسا الايين أو املن قاي الصااد عان اة نياة الناتاة لرتام
امل يية عاا ٔ.ٜٔٛ
ٕ-إعالن ب ان الننصر وال ييز الصاد عن اليانسكا عاا . ٜٔٚٛ
ٖ -إعالن ب ان قاي اًع او املن إىل أقرياال قاتياة أو أ نياة إىل أقرياال دينياة ولجاياة اع اي ون ار عراى املار مباااو
قرا اة نية الناتاة لرتام امل ياية قام ٖٔ٘/ٗٚيف  ٔٛاانان ااولٕ ٜٜٔخ لر زياي يننار تااظر فيصال ًااحل الايلي اخ
ترا سابقخ و ٗ٘.
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المطلب الثاني
الضمانات الدولية لحق األقليات في إقامة الشعائر الدينية
ي هل ال انال اليولية باآلليال اليولية الناملية واإلقري ية امل نرقة فق أفاراد اًقرياة بئقاتاة ال اناضر اليينياة ولراقااج
عنيظا ابي تن يقسيم امل رو إىل فرع و اايت:
الفرع األول
الضمانات الدولية العالمية
ي هل ال انال اليولية الناملية تن والل الرقابة اليولية الحل دتا سئا املنن ال اليولياة وأائزنااخ وا ياناان ينايط ظاذا
املئ ااة باائلزاا الاايول اً اراج فيئااا اختاااة تااا يراازا تاان إا اراءال لر يافنااة عرااى ق ااي اًقريااال اليينيااة خ تاان ةلااهن تااا
دتا ساه اًتاام امل ياية عاان رياق أائزنااا اليولياة ملراقبااة تاي ا ارتاا الايول اً اراج يف امليهااي حلااق اإلنساان اسااي ا ااق
اًقريااال الااحل ي زايااي اان ئا ااال داايظا فةااة اوا الج اًديااان وصاًاان عنااي دما سا ئا لر ااناضر ا اًااة باااخ فبااذلهن ع

إن اااء الرةنااة الارعيااة ملنا ال ييااز ودايااة اًقريااال لرن اال يف جمااال تنا ال ييااز خ اة تاان ا را ااا اااعا وااق صااادي
لرةنة ق يرقا ال كاوي تن اًفراد واة اعال والحل يك ا عان مناط ابات تان اان ئاا اةسايم حلقااي اإلنساان تان
ةلاهن اق اًقرياالخ اة ناص اإلعاالن النااملا حلقااي اإلنساان عراى اناهة لكال انساان اق ال ا يا احلقااي واحلرياال
املااذ ا ة يف ظااذا اإلعااالن دومنااا دتييااز تاان أي نااا واسااي ا ال ييااز بساابو الننصاار أو الرااان أو اةاان أو الرجااة أو الاايين
....ة (ٔ)خ لكاان يؤوااذ عرااى ظااذا ااعااالن مل ي ا ن االيااة الالزتااة الااحل ينقاال ت ااات قاااي اانسااان إىل الااقا الن رااا
ل ر زا اليول ب نايذظا(ٕ).
الزا النئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية ة ل دولة ارج فياه باا رتاا احلقااي املنارتج باا فياهخ
يف

وبكاالااة ظااذا احلقاااي ة ي ا ااف اراد املااااادين يف اقري ئااا والااياور يف واي ئااا دون أي دتييااز بساابو النااري أو الرااان أو
اةن أو الرجة أو اليين ....ة (ٖ)خ ف الن عن ةلاهن اع ايل اة نياة الناتاة لرتام امل ياية الّبويا اال ااو ياا ي املرياق
بالنئااي والااذي ي ا ن ي ااكيل الرةنااة املننيااة فقاااي اإلنسااان إة عئااي إليئااا الرقابااة عرااى ينايااذ أ كاااا النئاايخ إة يكااال
الّبويا ال ااو يا ي اًول املريق بالنئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية لكل فرد ق يقيم عاكا ان انات
احلكاتااة امل ا كى تنئااا ًااادقت يولااة عرااى النئااي والّبويا ااال ااو يااا ي ف قاايا ال ااكا إىل الرةنااة اليوليااة حلقاااي
اإلنس ااان وينن اار الرةن ااة رس ااة سا ارية يف ال ااكا خ و ي اانص ايااقي ااة اًت اام امل ي ااية لرق ا ااء عر ااى ليا ا أع ااكال ال يي ااز
الننصري عرى أن ًي فرد أو لاعة تن اًفراد ال قيا ب كا تا إىل الرةنة امل صة لرق ااء عراى ال يياز ي ا ن وقاا
(ٔ ) اد ي سن حم ي اةبا يخ احلرية اليينية يف ال رينة ااسالتية والننم القانانية-د اسة تقا نة-خ ا رو ة د ا اا تقيتة إىل ااتناة
النئرينخ رية احلقايخ ٕٓٓٙخ ؤٕٕ.
(ٕ) املادة ٕ ٕ/تن النئي اليول ا او باحلقاي املينية والسياسية لناا .ٜٔٙٙ
(ٖ) دً .بيا حم صايتخ ترا سابقخ و.ٔٓٙ
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ان ئااا حلقاااقئم الااحل ار ئااا اايااقيااة عاري ة ان يكااان اليولااة امل ا كا تنئااا رفاان يف اايااقيااةخ وي ا ن ايااقيااة تناظ ااة
ال ناذيو وغاااا تاان دااروجل املناترااة القاساية والالانسااانية أو املئينااة إتكانيااة يقاايم عاكا لرةنااة تناظ ااة ال نااذيو ب اارم
ان يكان اليولة قي ًادقت أي ان عرى اايااقية إىل غا ةلهنخ
ف الن عن ةلهن ظنا النييي تن ال انال الق اضية فبالراا إىل النناا اًساسا لر يك ة اةناضياة اليولياة الاحل

أن ااةت مبق ااى تناظااية وتااا ٜٜٔٛوالااحل ي كااان تاان (ٕٔ) قاداايان يا م او يااا ظم تاان أف اال عناًاار الق اااة يف برااياحم
ميا سااان أع اااهلم باسا قالل و ياديااة وي نااان فصااانال ساااء البنهااال اليبراتاسااية واو صاااو احملك ااة ي ياايد بااهالا
ا اراضم ظ ااا (ا اراضم احلاارجل والناايوان/اراضم دااي اإلنس ااانية/اراضم اإلبااادة اة اعيااة)خ ونص اات عرااى ةلج اارض ظااذا النناااا
اًساسااا ي ااكل أي فناال تاان اًفنااال ال اليااة ارميااة دااي اإلنسااانية..ح -ادا ئاد أيااة لاعااة حماايدة أو جم ااا حماايد تاان
السكان ًسباجل سياسية أو عرقية أو قاتية أو أ نية أو قافية أو دينية...ة(ٔ).
وو د ااذلهن يف النناااا ة الجاارض ظااذا النناااا اًساسااا ينااا اإلبااادة اة اعيااة أي فناال تاان اًفنااال ال اليااة يريكااو
بقصااي إظااال لاعااة قاتيااة أو أ نيااة أو عرقيااة أو دينيااة بصااا ئا ظااذا إظال ااا ري اان أو ازضي اان:أ -ق اال أف اراد اة اعااة .جل-

إحلاااي داار اساايي أو عقرااا اساايم باانفراد اة اعااة...ة (ٕ).خ إقاتااة الاايعا أت ااا احملك ااة اةناضيااة اليوليااة عاان ريااق
تك ااو املاايعا الناااا امل ا ص ب رقااا البالغااال واملنراتااال ا اًااة باااةراضم الااحل ختا ص بااا احملك ااة وتباعاارة ال يقيااق فااا ان
وظا يقاا بذلهن وفق املادة (٘ٔ) تن النناا اًسا يف الا اال ظا:
ٔ -إةا ربت ةلهن دولة رج يف النناا اًساسا ملناظية وتأٜٜٛ.
ٕ -أو ان يقاااا املاايعا الناااا بالباايء باااإلاراءال ال ئيييااة لر يقيااق بناااءن عرااى رااو تاان جمر ا اًتاان مبااااو الاصاال
الساب تن تيهاي تنن ة اًتم امل يية.
ٖ -أن يقاا امليعا الناا بالبيء بئاراءال ال يقيق تان يرقااء ناساه بنااءن عراى تنراتاال يارد إلياه تباعارة تان ا اا عرايئم

املنراتال وحتريرئا.
فيقاا
ويف احلاااال الااهالا يقاااا باااإلاراءال تاان يرقاااء ناسااه وحيراال املنراتااال وان اس ا ن و ان ظنالااهن أساس اان تنقاااان
لر يقيااق املاسا يقاايا رباان لرااياضرة ال ئيييااة لا ةن لااه بااذلهن و ف اائا تاان اإلةن ا مينا املاايعا الناااا تاان ال قاايا ب رااو

أور اس نادان إىل وقاض وأدلة اييية.
زيااادة عرااى اإلعااالن امل نرااق ب اانن قاااي اًع ا او املن ا إىل أقريااال قاتيااة أو أ نيااة إىل أقريااال دينيااة ولجايااة
اع ي ون ر عرى املر مباااو قارا اة نياة الناتاة لرتام امل ياية قام (ٖٔ٘/ٗٚيف  ٔٛاانان ااولٕٜٜٔا ناص ةعراى

(ٔ) املادة  ٚتن النناا ااساسا لر يك ة اةناضية اليولية يف وتا .ٜٜٔٛ
(ٕ) املادة ٙتن النناا ااساسا لر يك ة اةناضية اليولية يف وتا .ٜٜٔٛ
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اليول ان ي ذ يه ا دعات احلاال يايابا ي ا ن ان ي ساض لرعا او املن ا إىل أقرياال دما ساة ليا
واحلريال اًساسية ا اًة دما سة ياتة وفنالة دون أي دتييز ويف تساواة ياتة أتاا القانان" (ٔ).

قااي اإلنساان

الفرع الثاني
الضمانات الدولية اإلقليمية
ااا بينااا سااابقان لقااي أبرتاات النييااي تاان اايااقااال اليوليااة س اااء يف واال املنن ااال اليوليااة اا ت ا الاايول في ااا بينئااا

حل ايااة قاااي اإلنسااان بصااا ة عاتااة و قاااي اًقريااال بصااا ة واًااةخ فاااا إ ااا جمر ا أو وبااا قااي ع اايااقيااة اًو بيااة
حلق اااي اإلنس ااان يف ع اااا ٓ٘ ٜٔويف إ ااا تنن ااة ال اايول اًتريكي ااة ع عق ااي اايااقي ااة اًتريكيا اة حلق اااي اإلنس ااان لن اااا
ٜٜٔٙخ ف االن عاان امليهاااي اًفريقااا حلقاااي اإلنسااان وال ااناجل عاااا ٜٔٔٛخ وايساااقان ت ا ةلااهن ساانب بن اان تاان يرااهن
ال انال.
اة ينااي اايااقيااة اًو بيااة حلقاااي اإلنسااان أف اال اايااقيااال اإلقري يااة تاان يااث د ا احا لريريااة اليينيااةخ ف اان يرااهن
ال ا ا انال ق اار ل اايااقيا اة تب اايأ اإلدت ااا املباع اار ً ك اااا اايااقي ااة يف القا ااان الياوري ااة لر اايول اًع اااءخ اة أع اات
اايااقيااةة لكاال ع ا ص اع اايي عرااى قاقااه و ريايااه املنصاااو عريئااا يف اايااقيااةخ ااق اان صاااج الانااال أتاااا حمك ااة
و نيااةخ ااَّت ولااا ا يكااو ظااذا ااع ااياء أعا او يف أ ناااء يااندي ئم لاواااضائم الرخيااةة(ٕ)خ فبااذلهن ع ي ااكيل ةااان واًااة
بالرقابااة عرااى ينايااذ أ كاتئااا الرةنااة اًو بيااة حلقاااي اإلنسااان والااحل هلااا النناار بال ااكاو الااحل يقاايتئا إىل اًت ا الناااا
ر ا أو وبااا أي عا ص بينااا او ايااة تنن ااة غااا كاتيااة أو أيااة لاعااة تاان اًف اراد ياايعان فيئااا أحاام أداايية اع ااياء
إ ي اليول اً راج يف اايااقيةة(ٖ).
و ااذلهنة أواب اات اايااقي ااة عر ااى اال دول ااة اارج يف اايااقي ااة ان يقاايا بن اااء عر ااى ر ااو اًت ا الن اااا ر ا أو ب ااا
البيان ااال ال ااحل يادا ا الكياي ااة ال ااحل يكا اال ب ااا الق ااانان ال ااياورا ل ر ااهن اليول ااة ال بي ااق الانر ااا لك اال ك اام ي اانص عر ااى
اايااقيةة(ٗ).
فنريااه ميكاان الق اال انااه ناااز ًف اراد ااقريااال بصااا ئم اف ارادان او لنيااال دتااهرئم يقاايم ال ااكاو اىل الرةنااة ااو بيااة
حلقاي اانسان ولكن ب روم تنئا(٘):
ٔ -ان يس ناذ ال ا ا لي ري ال نن الياورية.
ٕ -ان يكان تقيا ال كا تنراا اهلاية.

(ٔ) املادة ٗ /أ تن اإلعالن امل نرق ب نن قاي اًع او املن إىل أقريال قاتية أو أ نية إىل أقريال دينية ولجاية لناإ.ٜٜٔ
(ٕ)املادة ٖٔ تن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان واحلريال اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٖ)املااد ٕ٘و ٕٙتن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان و ريايه اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٗ)املادة  ٘ٚتن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان واحلريال اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
(٘)املادة  ٕٚتن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان واحلريال اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
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ٖ -اا يكان ال كا الحل قيتت اىل الرةنة قي فيصت تن قبل يرهن الرةنة او أي ةنة دولية اور .
ٗ -ان يكان اس ال كا تنراتة وحت اي عرى خمالاة ا كاا اايااقية.
زيااادة عرااى الرةنااة ظنااا د ا انة ق اااضية ف ااه ي هاال باحملك ااة ااو بيااة حلقاااي اانسااان ي كااان تاان عاايد تاان
الق اة تساويان لنايد الايول ااع ااء يف جمرا او بااخ اة ختا ص احملك اة باالننر يف ال تاا ي نراق باايااقياة ااو بياة حلقااي

اانسانخ وقر ال احملك ة احملك ة بايه اناز ال نن با اتااا اياة ائاة(ٔ)خ فالرايول والرةاان ااو بياة حلقااي اانساان احلاق
فقاط يف فا الايعا خ اتاا اافاراد فيةااز هلام ان ينردااا عاكااظم إىل الرةنااة ااو بياة حلقااي اانساان واة قبرات ال ااكا
ومل ي اًاال إىل يساااية وديااة حتيرئااا إىل احملك ااة ااو بيااة حلقاااي اانسااان(ٕ)خ وادااافة إىل ةلااهن فقااي نااص الّبويا ااال ال اسا

املريااق باايااقيااة الصاااد عاااا ٓ ٜٜٔعرااى انااهة حيااق فقااط لر اراج الساااتية امل ناقااية ولرةنااة ولرااارد أو املنن ااال غااا
احلكاتية أو اعة تن اافراد والذين سبق وان قيتاا عكا بقان لر ادة ٕ٘ ب قيم اليعا لر يك ةة(ٖ).
اتااا اايااقيااة ااتريكيااة حلقاااي اانسااان فقااي عئاايل تئ ااة الرقابااة ل نايااذ ال نئاايال ال ااا دة فيئااا اىل الرةنااة
ااتريكيااة حلقاااي اانسااان واحملك ااة ااتريكيااة حلقاااي اانسااانخ اة نصاات عرااى انااهة حيااق اي ع ا ص او لاعااة او ايااة
ظيةال غا كاتية تنرتج با قانانان يف دولة او ا هر تن الايول ااع ااء يف املنن اة ان يرفا اىل الرةناة عاراضأ ي ا ن
عااةبان أو عااكا دااي أي ان ئااا هلااذا اايااقيااة تاان قباال دولااة اارجة(ٗ)خ فناااازل ظااذا املااادة لرفاراد و ااذلهن اة نيااال
املننيااة فقاااي اًقرياال ان يرفنااا إىل الرةنااة اًتريكيااة عااكاو ي نرااق بان ئااا أي دولااة اارج يف اايااقيااة ً كاااا ظااذا
اايااقيةخ وبني قبال ال كا يقاا الرةنة بي اسة تس اي ة لر اداا لراًاال إىل يسااية ودياة ويف الاة يناذ ةلاهن هلاا
ف ا اًتاار إىل احملك ااة اًتريكيااة حلقاااي اإلنسااانخ اتااا الاايول اً اراج فرئااا و اايظا احلااق يف ف ا الاايعا أتاااا احملك ااة
فنس ا ن و بننااه ا ناااز ًف اراد يقاايم ال ااكا تباعاارة باال عاان ريااق الرةااان حيااق هلاام ةلااهنخ ولر يك ااة ان وااايل إن
ان ئا ان حلقاي اإلنساان قاي وقا داي أفاراد اقرياه تاا ان حتكام بااااجل دا ان لراارد امل ار ال ا فقاه أو فري اه املن ئكاة

ت وااجل إًالح اإلاراء أو الاد الذي سبو ظذا اان ئا
يرهن اًدرا تادية أو تنناية وا يكبت بصا ة ا ميكن إًال ئا.

ا نو ان ينرض امل ر يناي ان تناسابان ساااء أ انات

(ٔ)املادة ٕ٘ تن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان واحلريال اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٕ)املادة ٘ٗ تن اايااقية اًو بية حلقاي اإلنسان واحلريال اًساسية لناا ٓ٘.ٜٔ
(ٖ)املادة ٖ تن الّبويا اال ال اسا املرياق باايااقياة اًو بياة حلقااي اإلنساان واحلرياال اًساساية لنااا ٜٓ٘ٔخ عر اان بنناه ع ال اقيا عراى
الّبويكال قم ٔٔ عاا ٗ ٜٜٔوالذي الجى الرةنة ااو بية حلقاي اانسان وأًبيت الرقابة حمصاا ة فقاط باحملك اة ااو بياة حلقااي
اانسان واًب ال نييل نافذان عاا .ٜٜٔٛ
(ٗ)املادة ٗٗ تن اايااقية ااتريكية حلقاي اانسان.
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أتا امليهاي اًفريقا حلقاي اإلنسان لناا ٔ ٜٔٛفقاي دعاا ة افاة الايول اًع ااء إىل ااعارتاج بااحلقاي واحلرياال
ال ااا دة في ااهخ وان ي نئ ااي باخت اااة اإلا اراءال ال ا ارينية وغاظ ااا ت اان اا اال يناي ااذاة(ٔ)خ اة الرةن ااة اًفريقي ااة حلق اااي اإلنس ااان
وال ناجل الحل حتيدل او صاًئا مبا يرا:
ٔ -النئاض فقاي اإلنسان وال ناجل عن ريق.
أ /جت ي الا اضق وإاراء الي اسال والبياا ال امل ا ل اًفريقية يف جمال قاي اإلنساان وال اناجل ويننايم النايوال
واحلرقال الي اسية واملؤدترال ون ر املنراتال وي ةي املؤسسال الا نية املننية فقاي اانسان وال ناجل ويقيم امل اا ة
و ف ال اًيال إىل احلكاتال عني ال رو ة (ٕ).
اة ااااز امليهاااي لرةنااة الرةااء إىل إىل ايااة وساايرة تالض ااة لر يقياق يف املنراتااال الااحل ياارد اليئااخ ااا هلااا ان يسا
إىل ااتا الناااا ملنن ااة الا ااية اافريقيااة أو أي عا ص اواار قاااد عرااى يزوياايظا باملنراتااال(ٖ)خ واةا اي ا لرةنااة وااااد
ان ئا ال حلقااي اانساان أو اًقرياال فنريئاا ان ياااه ننار تاؤدتر وسااء الايول واحلكاتاال إىل ظاذا ااوداا ولر اؤدتر
ان ي رااو تاان الرةنااة اعااياد د اسااة تس اي ااة عاان ظااذا ااودااا وان يرفا يقرياران تاصاالن ي ا ن الن اااضو وال اًاايال الااحل

ياًرت اليئا(ٗ).
اتا دا انال قااي اًقرياال يف وال امليهااي الناريب حلقااي اإلنساان اااءل ت اادانة اة قار ل بناأ تاااد امليهااي
إن اء ةنة وّباء قاي اإلنساان الاحل ينئاي هلاا تئ اة تراقباة يناياذ الايول اً اراج لريقااي الااا دة يف امليهاايخ عر اان بنناه
ا ناااز يقاايم عااكاو او بالغااال لرةنااة تاان قباال اًف اراد او اة اعااالخ فئااا قابااة داانياة وويبااة ل تااال املرااااة تاان
امليهاي النريب.
اتا ال انال يف ول امل رو النريب حلقااي اإلنساان وال انو يف الاا ن الناريب(٘) اة مل يانص ب اكل تباعار عراى
قاي اًقريال بل و دل فية عبا ةة اة اعال الا نيةة والسبو ظا عيا ا ا ة ساسية اليول النربية جتااا اًقرياالخ اة
ت اان تئ ااة الرقاب ااة لرةن ااة النربي ااة حلق اااي اإلنس ااان واحملك ااة النربي ااة حلق اااي اإلنس ااانخ فية ااازة لك اال ت اان ال اايول واًفا اراد
واًع او املنناية ق الرةاء اىل الرةنة يف الة وااد ان ئا ً كاا امليهاية()ٙخ لكن ا ناز لراارد ال قاداا تباعارة

(ٔ)املادة ااوىل تن امليهاي اافريقا حلقاي اانسان وال ناجل لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٕ)املادة ٘ٗ تن امليهاي اافريقا حلقاي اإلنسان لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٖ)املادة  ٗٙتن امليهاي اافريقا حلقاي اإلنسان لناا ٔ.ٜٔٛ
(ٗ)املادة  ٘ٛتن امليهاي اافريقا حلقاي اإلنسان لناا ٔ.ٜٔٛ
(٘) نا و ظااذا امل اارو عاان تاؤدتر ا اّباء الناارجل لناااا  ٜٔٛٙولر زيااي عنااه ينناار :عبااي النناايم وزياارخ ااال ت اارو تيهاااي قاااي اانسااان
وال نو يف الا ن النريب؛ يقيم حم اد عري بسيا واورونخ قاي اانسانخ مٔختوٕخ دا النرم لر الي خ باولخ ٜٜٔٛخ
وٕٗٗ وتا بنيظا.
()ٙاملادة ٖ٘ تن امل رو قاي اانسان وال نو يف الا ن النريب.
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أتاا احملك ة النربية حلقاي اإلنسان بل نو عريه يقيم ال كا إىل الرةناة اوان وإةا مل يسا
ال كا فرئا ان حتيرئا إىل احملك ة النربية حلقاي اانسان.)ٔ( .

الرةناة ان جتاي االن هلاذا

الخاتمة
يف وادتة فهنا امل ااد ياًرنا إىل بنأ ااس ن ااال وال اًيال و اايت:
اوالً :االستنتاجات

ٔ -مل ي اق فقئاء القانان اليول الناا عراى ينريا تاان ااات ملصا ر ااقرياة والسابو يف ةلاهن ينااد اىل اع ااد ا هار

تن تنيا ل يييي ال نري وان انت الجربة لر نيا النيدي.
ٕ -ينا ااقريال ب الرجاية واليينية واا نية والنرقية والساللية والقاتية  ...ا).
ٖ -ي ااقريال بصا ة عاتة باحلقاي الناتة لالنسان باًائم افرادان اىل اانو احلقاي ا اًاة باًاائم لاعاة ي ياز
عن ااغربية ا سي ا ااقرية اليينية تن يث قئا يف دما سة عناضرظا اليينية بكل رية.
ٗ -ان اسااا دت ا ااقريااال بااذا احلقاااي اسااي ا اليينيااة ظااا اايااقااال اليوليااة املناظاايال واايااقيااال وااعالنااال
وغاظا تن املاا يق اليولية.

ثانياً :التوصيات والمقترحات

ٔ -عرى لي اليول الحل يااي عرى ا اديئا اقريال ايا ان ناعئا دينية او عرقية او لجاية او ساللية او قاتياة ان يراعاا
ي بيق ا كاا القانان اليول الناا.
ٕ -يااافا د ا انال فنالااة و افيااة ل ا ان ااق ااقريااال يف ال ا فقاقئااا اسااي ا اليينيااة احااا ه ااان تااا ياايول حتاات

تسا يال ااال رج تااهالنخ فنرااى املسا ا الااياورا الن اال عرااى يا ياق النالقااال با افاراد اليولااة كاال أي با افاراد
ااغربية وااقرية وتنا ال يياز اياان اان ناعاه ساااء بسابو الايين او الناري او الرجاة...ا)خ ال ةلاهن تان واالل الانص
يف اليس ا ا عرااى د ا ان ظااذا احلااقخ اتااا عرااى املس ا ا الاايول الناااملا وااقري ااا فناايعا الاايول اىل اب اراا اايااقااال
الهناضيااة او امل ناايدة اا اراج ةال النالقااة املباعاارة فقاااي اانسااان وااقريااال ب ااكل واااو اسااي ا ا ناااء النزاعااال

املسرية الحل حتيا عروان ب افراد اليولة الاا ية.
ٖ -دعاة البا ه اىل الك ابة يف ظذا املادا تان واالل يانلي الك او واافااا الاحل ينازز النالقاال ال بيناة با افاراد
وجتنل افراد ااقرية وااغربية سااسية يف دما سة قاقئم دون عاضق.
ا

(ٔ)املادة  ٕ/٘ٛتن امل رو

قاي اانسان وال نو يف الا ن النريب.
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ٗ -الن ل عرى دعاة اليول الحل يااي فيئا اقريال النراي تهالن اان اا اىل ال اايااقياال اساي ا ايااقياة تنا ارمياة
اابااادة اة اعيااة والنئاايين الاايولي والّبويا اااال املريقااه ف االن عاان ايااقيااة اليانسااكا ملنا ال ييااز يف جمااال ال نراايم
وغاظا.
٘ -ال ن يي عرى دو جمر اًتن اليول واملاادية الساتية حلقاي اإلنسان ال ابنة لرتم امل يية و اذلهن اة نياة الناتاة
لرتم امل يية يف إعاعة ا رتاا احلقاي واحلريال اليينية ودما سة ال ناضر ا اًة بئيبا ل ديانة .
 -ٙاليعاة اىل يبا ت رو لقرا دول تن والل جمر اًتن حيارا ااع اياء عراى رياة دما ساة ال اناضر اليينياة وينايظا
سااببا يف نييااي اًتاان والساارم الاايولي وسااببا لااارض عقابااال حتاات الاصاال الساااب عرااى الاايول واة اعااال الراعيااة
والياع ة لراكر اإل ظايب امل رج املنادي مل ا سة ال ناضر.
قائمة المصادر
القران الكريم
اوان :املناام والقااتي
ٔ -املنةم النريب اًساساخ ينلي لاعة تن الرجاي خ املنن ة النربية لررتبية والهقافة والنرااخ بال سنة ب .
ٕ -لسان النرجل ابن تننا خ تادة قرل خٖٔٔ٘ٙ/خ دا ًاد خ باولخ خ بال سنة ب .
ٖ -املنةم الاسيطخ بال تكان وسنة ب .
ثانياً :الكتب

ٔ -ادي ع ية اهللخ القاتا السياساخ مٖخدا النئ ة النربيةخ القاظرةخ .ٜٔٙٛ
ٕ -اد ااي وظب ااانخ الص اراعال النرقي ااة واس ا قرا الن ااامل املناً اار -د اس ااة يف اًقري ااال واة اع ااال واحلر ااال النرقي ااةخ دا
اةاتنة اةيييةخ ااسكني يةخ ٕٔٓٓ.
ٖ -اخ اااء اب ااا ياسا ا خ ق اااي اًقري ااال املس اار ة يف اس اايا با ا املاا ي ااق اليولي ااة وتن ي ااال الااقا ا خ مٔخ تك ب ااة الاف اااء
القانانيةخ اإلسكني يةخ ٕٓٔٓ.
ٗ -الساايي حم ااي اااّبخ املر ااز الاايول لالقريااال يف القااانان الاايول الناااا ت ا تقا نااة بال ارينة ااسااالتيةخ تن اانة املناارجخ
ااسكني يةخ بال سنة ب .

٘ -الساايي حم ااي اااّبخ املر ااز الاايول لرقريااال يف القااانان الاايول الناااا تا املقا نااة بال ارينة ااسااالتيةخ تن اانة املنااا جخ
ااسكني يةخ ٓ.ٜٜٔ
 -ٙال افنا حم ي ب اخ القانان اليول يف وقت السرم واحلرجلخ تن نة املنا جخ اإلسكني يةخ ٜٔٔٚ
 -ٚال افنا حم ي ب اخ قانان قاي اإلنسانخ مٖخ تن نة املنا ج خ اإلسكني يةخ .ٕٓٓٚ
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 -ٛاااان ا  .ايساابانخ تنةاام قااانان قاااي اانسااان الناااملاخ يرلااة خااا عاازل نصااا خ دا النساار لرن اار وال ازي ا خ
اا دنخ بال سنة ب .
 -ٜد اايي ع ي ااة تصا ا اى ع اااترخ داي ااة الق ااانان و رياي ااه النات ااة اًساس اايةخ مٔخ دا الاك اار اة اااتناخ اإلس ااكني يةخ
ٕٓٔٓ.
ٓٔ -دلياال ملساااعية اًقريااة القاتيااة لر سااا ة يف الن ريااة اان ابيااةخ تك ااو املؤسسااال اليميقرا يااة و قاااي اانسااان يف
تنن ة ااتن وال ناون ااو ويبخ مٔخ تن ا ال املنئي الكردي لرن ابالخ ٕٗٓٓ.
ٔٔ -سني اليين ابراظيمخ ينتالل يف تسنلة اًقريالخ دا سناد الصباحخ الكايتخ ٔ.ٜٜٔ
ًٕٔ -بيا حم صايتخ القانان اليول والنالقال اليولية يف ااسالاخ دا النرم لر الي خ باول ٕ.ٜٔٚ
ًٖٔ -الح عبي البيي عبراخ ااتم امل يية وداية قاي اًقريالخ .ٜٔٛٛ
ٗٔ -عبااي النزيااز حم ااي ساار انخ اايااقيااة اًو وبيااة حل ايااة قاااي اإلنس ااان واحلريااال اًساس اايةخ دا النئ ااة النربيااةخ
القاظرةخ بال سنة ب .
٘ٔ -عبااي النناايم وزياارخ ااال ت اارو تيهاااي قاااي اانسااان وال اانو يف الااا ن النااريب؛ يقاايم حم اااد ع اري بساايا
واورونخ قاي اانسانخ مٔختوٕخ دا النرم لر الي خ باولخ .ٜٜٔٛ
 -ٔٙعه ااان داان حم اايخ ياان اال القااانان الاايول حلقاااي اانسااان يف اليسا ا النراقااا الااياضم -د اسااة حتريريااة تقا نااه-خ
تر ز ردس ان لري اسال ااسرتاييةيةخ ٕٔٔٓ.
 -ٔٚعزاليين عبي اهللخ القانان اليول ا اوخ ت بنة اهليةة املصرية الناتة لرك اجلخ ٔخ مٔٔخ ..ٜٔٛٙ
 -ٔٛع ر اخاعيل سنياهللخ تيول يف القانان اليول حلقاي اانسانخ دياان امل باعال اةاتنيةخ اةزاضرخ ٔ.ٜٜٔ
 -ٜٔع رو ادي فادل سباخ الننم السياسية والقانان اليس ا ي خ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٜٜٜٔ -ٜٔٛٛ
ٕٓ -حم ااي والااي باار خ قاااي اًقريااال وداي ئااا يف واال ا كاااا القااانان الاايول النااااخمٔخ تن ااا ال احلرااحل احلقاقياةخ
باولخ ٕٕٔٓ.
ٕٔ -حم ي سنيي اليقايخ ال ري اليول يف قاي اإلنسانخ ا ري الها خ دا النرم لر الي خ باولخ ٜٜٔٛ
ٕٕ -حم ي سنيي اليقايخ ال ننيم اليولخ القاظرةخ بيون سنة ب .
ٖٕ -تض يا ناا يااقاخ قااي اًقرياال القاتياة يف القاانان الايول النااا -د اساة سياساية قانانياة -مٔخ ت بناة عائاجلخ
ا بيلخ .ٕٜٓٓ
ٕٗ -نن اايم ق ااياحخ سياس ااة ال يي ااز و ر ااة ال ي اار يف اقريقي ااا اةنابي ااةخ مٕخ ال اار ة الا ني ااة لرن اار وال ازيا ا خ اةزاض اارخ
٘.ٜٔٚ
ٕ٘ -واضل ادي عالاخ داية قاي اًقريال يف القانان اليول النااخ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٗ.ٜٜٔ
 -ٕٙواضل ادي عالاخ داية قاي اًقريال يف القانان اليول النااخ مٔخ دا النئ ة النربيةخ القاظرةخ ٕٔٓٓ.
 -ٕٚواضل ادي عالاخ داية قاي اًقريال يف القانان اليول النااخ مٕخدا النئ ة النربيةخ القاظرةخ دون سنة ب .
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ثالثاً :الرسائل الجامعية والبحوث والدراسات

 -ٕٛاد ي سن حم ي اةبا يخ احلرية اليينية يف ال رينة ااسالتية والننم القانانية-د اساة تقا ناة-خ ا رو اة د اا اا
تقيتة إىل ااتنة النئرينخ رية احلقايخ .ٕٓٓٙ
 -ٕٜدظ اااا حم ااي دظ اااا النا ازاويخ اًقري ااال اا ني ااة يف الن ااامل الهال ااث وال اايول ال اايولخ س ااالة تااسا ا اخ ري ااة النر اااا
السياسيةخ ااتنة بجيادخ ٘.ٜٜٔ
ٖٓ -حم ا ااي عبا ااياهلل اريا اال احلا ااييهاخ دتهيا اال القاتيا ااال يف السا اار ة ال ا ارينية املر زيا ااةخ سا ااالة تااس ا ا اخ ريا ااة القا ااانان
والسياسةخ ااتنة بجيادخ ٕ.ٜٔٚ
ٖٔ -د .سااني الاايين اباراظيمخ رمااا د اسااة سياسااالااية لا ااية ااقريااال يف الااا ن النااريبخ جمرااة ق ااايا عربيااةخ الساانة ٖخ
النيد ٔٙ-خ .ٜٔٛٙ
ٕٖ -د .نيا ا عبااي املااننم تس اانيخ ااقري ااال وااس ا قرا السياس ااا يف ال ااا ن الن ااريبخ ا رو ااة د ااا اا تقيتااة إىل ريااة
اادا ة وااق صاد والنراا السياسيةخ تر ز البياا والي اسال السياسيةخ ااتنة القاظرةخ خ .ٜٔٛٛ
ٖٖ -ق اااد جمي ااي س ا الق ااا يخ النص اابية القاتي ااة يف تنن ااا ااس ااالاخ س ااالة تااسا ا ا خ ري ااة ال ارينة والي اس ااال
ااسالتيةخ ااتنة ًالح اليينخ ا بيلخ ٖٕٓٓ.
ٖٗ -د .عه ان وريلخ ي ا تائاا قاي اانسانخ فث تن ا يف جمرة عامل الاكرخ ا ري ااولخ النيد الراب .
رابعاً :الوثائق الدولية

ٔ -اعالن الناملا حلقاي اانسان لناا .ٜٔٗٛ
ٕ -ايااقية قاي اانسان لناا ٓ٘.ٜٔ
ٖ -النئيين اليولي لناا .ٜٜٔٙ

خامساً  :المواقع االلكترونية

ٔ -اًقريالخ النراا القانانية وااق صاديةخ تقال ت اح عرى املاق االكرتو
ٕ -وار فينيهن و وبرل  .تا ينخ احلرياال اليينياة والصاراعالخ تقاال ت ااح عراى املاقا االكارتو
يا يخ الزيا ة .ٕٓٔ٘/ٕ/ٜ

www.arab-encg.com

ٖ -تنةم املنا اةات خ ت اح عرى املاق االكرتو :

www.almaany.com

wwwtheiarj.org.

يا يخ الزيا ة ٕ.ٕٓٔ٘/ٕ/

سادساً :المصادر االجنبية:
The Review international commissiom, un sub- commission on discrimination and minorities ,1984..

( ) 353

جملة جامعة التننية البشرية  /العدد ( ) 4

حكه محاية (النفس واملال والعرض) لألقليات الدينية يف  /...ص ص 180-152

حكه محاية (النفس واملال والعرض) لألقليات الدينية يف الدولة اإلسالمية
دراسة فقهية
م.د .عمر أحمد محمود /فاكلتي اللغات والعلوم اإلنسانية /جامعة السليمانية
مقدمة:
د يب د  ،و كرم د و منع د عسا د نعمددمي كالددى ع د و رب د  ،وشددرع د
اغبم د ل ا د ا نسددف اسن ددميه
ا شرائع اتخ إىل رب سباال  ،و وضع د ود انو وضد ابي اهماد مد ا سد و ا ت دميب امدمي بادان و دامينه و إدامده د ا
ا تكرًن ا ا موره ؽب يف ؿبك كتميب بجاال .
مممي بع  :كب نعاش يف زم مألت األرض ب اميح وضجاج منميس وصبميعميت متشد د وب دب ه منه دن عسد ا د
اسس ددالمحل اغباا د زورا وهبتمين ددمي  ،اكه ددروه ا ا دميس دمير و تس د ه األبر ددمي م د م ددف األد ددميه واؼب د ا و ا ه ددر اسس ددالماه
اؼبختسهدده دمير منددر  ،اعمس د ه كددف د ا بميس د اسسددالل اغبااد وا د ا د ًن و كد دوه وجد ددف ،د ا و جد ت بمين د
مد اؼبهاد مه مبددو كد ا شددر عه ا يدرا امددمي تعسددف بميغبهددميظ عسد اددمي وممد اري ومعدراض ددى اؼب ددسمو فبد وددرروا و ددس ا
اغبامي ا عا  ،وا عاش ا كرًن جبمين إن اهن اؼب سمو.
ند ا ا بهد بد وره تاددميوري ك د ا شددر عه اسسددالماه بمي ا ددبه يددى اؼب ددسمو مد م ددف األد ددميه ،وا د عاش د ه يف
ام ه انمي إوميمده مقوتده  ،مو مد ؽبد عالودميت
كا اجملتمع اسسالمحل و يف دوؽب ا ااه وا ماه بشكف دائ  ،و ا
متبميد ه ،و م اثاف مربمه مع اؼب سمو ،و معسا ا معن ا الل و ا مي واؼبعميمسه بميؼبالف.
وو باات ذ ك كس م نالري مبهالو مسميساو :
المبحث األول  :تاميوري  :م طسح األوساه و نش هتمي  ،وم طسح اؼب اطاه و عالوتنمي بميعبز ه يف مطسبو :
المبحث الثاني  :تاميوري ك ضبمي ه ا اهس واؼبميري وا عرض ألوساميت ا ااه يف ثالثه مطمي :
المبحث األول
مفهوم مصطلح األقلية ونشأتها ومصطلح المواطنة وعالقتها بالجزية:
دبمي مه م ض ع األوساه م اؼب اضاع اؼبنمده يف ا ودت اغبميضدر و د عالوده وثا ده دب ضد عامي دال بد مد
اؼبهن ل م ج انب اؼبختسهه .
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المطلب األول
مفهوم األقلية ونشأتها
الفرع األول  :مفهوم األقلية:
األقليةةة لغةةة:األوسادده هددر مهددرد :م د ر دداميعحل م د موددف ،و ددحل م د وددف ع د د ع د

وا سه خبالف ا كالر (.)2

ددى  ،عك ددنمي مكالر دده(،)1

األقلية اصطالحا :لها تعريفات عديدة منها:
األ سباده يف اسنتمدمي ا عرودحل مو ا سيد ا مو ا د ي،

 – 1األوساه ؾبم عه م سكميه وطر مو إوسا مو دو ه مدمي زبدمي
دوه مه عىن ذ ك بمي رور م وهمي ساميسامي متمازا(.)3
 - 2صبميعه فباز ب انمي مو عرونمي مو هنمي عاش يف ؾبتمع ه ونمي ع دا وىبمي هنمي ن دميئ

وفبادزات ماندمي  ( :موساده

ساميسدداه /د اادده -ن ددميل ضبمي دده األوساددميت -كد األوسادده ا با ددمي ل .األوساده ا ربؼبمينادده( :ظبدده) صبميعدده مو ددزأ يبسددك مكالر دده
األ ات يف ا ربؼبميه(.)4
 – 3ويف ا عددرف ا د وئ :ممددميت مد رعمي ددمي دو دده مد ا د وري اتمددحل مد اد اعبدداس مو ا سيدده مو ا د إىل ددى مددمي
اتمحل إ ا م سباه رعمي مي مي(.)5
 -4وعر نمي آنروه :ب هنمي صبميعه م ا كميه م شع معو ،ع د موف م ب اه ا دكميه ،ؽبد ث دمي تن و يدتن
ود ان  ،و طمي ب ه بميحملمي ه عس شخ اتن وث مي تن عس مسميس معو(.)6
 – 5نحل م طسح ساميسحل جر يف ا عرف ا وئ،
ا ا عر مو ا سيه ،مو ا

ب ؾبم عه مو مميت م رعمي مي دو ه م ا وري ،اتمحل م

إىل ى ممي اتمحل إ ا األ سباه.)7( .

ت ددح م د د ه ا تع دمير ب د ه األوسادده ددحل ؾبم عدده م د ا ددكميه يف بس د مو إوسددا ذو سدداميد ىبتسه د ه ع د مي بادده
سددكميه د ا ا بس د خبمي دداه م د اػبمي دداميت اؼب د ك ر  ،وربددميوري د ه اجملم عدده اغبهددميظ عس د نمي دداميهتمي ون ميئ ددنمي كددحل
وأ يف ن ميئ األ سباه ا يت معن .

( )1معج ا سيه ا عرباه اؼبعمي ر  .1853/3 ،اؼبعج ا ساي.756/2 ،
( )2ميه ا عرأ ،مميد وسف.566/11،
( )3األ كميل ا اميساه ألوساميت اؼب سمه يف ا ه اسسالمحل ،ص.27
( )4معج ا سيه ا عرباه اؼبعمي ر .1853/3 ،
( )5ا ميم س ا اميسحل ،ص.96
( )6معج ا عس ل ا اميساه اؼبا ر ،ص.28
( )7م نف إىل األوساميت(ن رات سا اه) ،إسالماهاؼبعر ه ،دور ه عسماه،،ا اهاػبميم ه :ا ع دا تميسععشر،ط جميبرا عس اين ،ص.11
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ومددمي ن د د ا ا به د د األوساددميت ا اادده ددى اؼب ددسمه يف اجملتمعددميت و ا د وري اسسددالماه وو د
ا عر وا ال مي ه ؿبمي ه و ك اؼبن عا نمي انتالف ا .

دمي بنمي نمي دداه

الفرع الثاني :نشأة مصطلح األقلية.
وو ب م ظن ر

ا اؼب طسح يف ا ره ا عشر

ر بمي ،اد ب درد د ذكدر يف م دميدر ا ه د و ا تد ر ا اسسدالماو

وذ ك ع مسبميأ:
 – 1إه سب ظن ر ا اؼب طسح و وج د ا ت امميت اعبيرا اه ا يت رضدت عسد بدي ا بشدر إذ عداش كدف طميئهده
تطاع ما رد مه ات ف م ب عت ا يت ا إىل ا ب ع األندر إ عدرب إجدرا ات
مان يف ب عه جيرا اه ؿب د ا
وا اجبدميت ا دديت ذبددرا عس د ا ددكميه

هرضد ا و دده ا المينادده ،كد ه سباهد اعبا دداه ا ددبح م د م اطاانددمي ذبددرا عساد اغب د
األ ساو،مو قذه إذنمي رظبامي ع طر ف ا هميرات بمي ن ري.
 - 2د اه كاددميه ا ع ا دده اؼبمالددف يف ا و دده اسسددالماه ،اد هبد عسانددمي مه امد وربددمي ر عساد دانددف د ود مي
ونميرجنمي وسباع ا س ب شكميؽبمي(.)1

وؼبدمي ضددعهت ا و دده اسسددالماه ،و د ت نه ذ دمي بد م د ا اؼب ددطسح بددمي ن ر ،فبددمي قك د ا د ري بد ه م ددطسح األوسادده
اس م طسهمي إسالمامي ،وإمبمي د م دطسح ساميسدحل ج د بد م ظند ره واسدتعممي بشدكف كبدى يف ب ا ده ا عند اسسدتعمميرا
اغب (.)2
مد اعبد ر بمي د كر مه م ددطسح م ددف ا مدده بمي ا ددبه إىل األوساددميت ا اادده اؼب جد د دانددف ا و دده اسسددالماه كددميه د
ا ددميئ و دزاري يف طاددميت م ددميدر ا ه د وا ت د ر ا اسسددالماو ،ومه د ا اؼب ددطسح و د عه د عسا د ا ددزم ألسددبميأ ع د ،
مانددمي :مه دو دده اػبال دده و د مز س ددت ،ومه ا ع دميب اسس ددالمحل و د ان ددمت إىل دوري كالددى عس د مبددي ا د وري ا مادده اغب الدده
اؼب ج د د يف ا يددرأ وا شددر  ،س د بددف مددمي كددميه يف ا ه د اسسددالمحل وشددر عت مددمي ظبددحل بع د د ا مدده وا عن د ،وممي يف معامي ددمي
جمي ت م طسح اؼب اطاه اهتف مكميه كف اؼب دطسهميت ا ديت كميندت شدميئعه س
مرورا سر عمي.
ا ب م اؼبرور عس مهن ل ا اؼب طسح اغب

ده عسد اشداا ا ادميس يف اؼبد ط ا ا د

المطلب الثاني
مفهوم المواطنة وعالقتو بالجزية في الشريعة اإلسالمية
الفرع األول مفهوم المواطنة:
اؼب اطاه يه :عس وزه مهميعسه  ،م ن ذ م م ط عس وزه مهعف ،واؼب ط وا ط دبعىن وا .

( )1األ كميل ا اميساه ألوساميت اؼب سمه يف ا ه اسسالمحل ،ص.28-27
( )2اؼب ر نه .
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اؼبازري ا ا ا ا  ،و م ط اسن ميه وؿبس  ،ووط بميؼبكميه واوط موميل  ،وموطا ازب ه وطامي ،وموطات
ا ط
األرض ،و وطاتنمي واست طاتنمي ،ما ازب مي وطامي ،و طو ا اهس عس ا شحل كمي تمنا (.)1
وا ط األ سحل  :م ا رجف وا بس ا ا ا  ،ووط اسوميمه م ضع ا ا مه ت ر ا طب ه عشر ممي
مو مكالر م ى مه تخ ه م كامي ،وا ا به إىل ا ط (.)2
ميؼب اطاه إذا عي ممي بو اؼب اط ووطا م مشميعر اعتبمير ه ،و ردبمي بع نمي طباعاه ك ااه زبتس بو شخ وآنر،
بمينتالف اعتبميرات اؼب اط  ،وبمينتالف شخ اميهت  ،رو امي مو عميطهامي مو إن مينامي مو و مامي مو مميد مي مو ميرىبامي  ،مو ب كالر
م اعتبمير و ف م ت ث مي ت وم مميت شخ ات  ،وم انتالف ا اميس بمينتالف ث مي ميهت و اعتبميراهتم زبتس بعمي
ك م مي ه مهن ل ا ط .
المواطنة اصطالحا:
عرف اؼب اطاه بتعر هميت متع د ولبتمير مانمي األ :
 – 1جددمي عر هنددمي يف دائددر اؼبعدميرف ا رب طمينادده ل عالودده بددو ددرد ودو دده كمددمي وبد د وددمين ه سددك ا و دده ،وفبددمي ت ددما

يف سك ا و ه()3ل
سك ا عالوميت م واجبميت و
 -2ع د د ه كميمس دده يف ا و دده مو بعد د و د د ات اغبكد د  ،و قكد د بد د ه اؼبد د اطاو د د ن بعد د اغب د د مال ددف ددف
ا عميمه وك ك عسان بع ا اجبميت مالف واج د ع ا رائ  ،وا ميع ع بس (.)4
ا ت ت و ف ئ اؼبامي
 -3ووميري بمي يف ا ه اسسالمحل :نحل انتممي اسن ميه إىل دو ه إوساماه معااده .ندحل تطسد وجد د دو ده بدميؼبعىن
اغبد  ،ووجد د وطد ذا منشددطه و عمي ادده مو إوسددا ؿبد د ،وعالودده اجتمميعادده بددو ا هددرد وا و دده ،وا تدزال بمي تعددمي ش ا ددسمحل
بو م راد اجملتمع ،ومشميركه يف اغب وا اجبميت ،وا اال ن ميل ا و ه وعالوت بميغبدميك عسد اؼب دت ا سدت را وا دمين ين
وا اميسحل وا جتمميعحل وا وت ميدا وا ال مييف ،اعرب اؼب اط يف ا و ه ع رم وم ميغبه حبر ه يف م سه ضممينميت م رر (.)5

 -4اؼب اطاه حل صبسه م ا ا اؼبعامير ده سبالدف دف اسن دميه يف اغبادمي ااماده ا كريبده ويف ا ع ا ده واؼب دميوا يف اغب د
ا جتمميعاده كدف ددرد يف اجملتمدع ب درف ا ا ددر عد جا د مو د اد مو م بد  ،وكد ا د يف ا تعبدى عد رم د وانتخدميأ مد
يبالس عس ومه ا سطه ا اميساه يف وطا (.)6

( )1ميه ا عرأ.451/13 ،
( )2ا تعر هميت ،ص .253
( )3ن ال ع  :اؼب اطاه يف ا شر عه اسسالماه ،دراسه ناه م ميرنه ،ص .22
( )4ن ال ع اؼب ر نه .
( )5مهن ل اؼب اطاه يف اؼبا ر اسسالمحل ،د .و به ا ز اسحل /2 ،مكت بر  16 ،2112ذو ا ع  1433د ،عس اؼب وع
اس اكاوين إسالماميت.
اؼب اط  .،اؼب وع/http://www.oujdacity.net :
( )6مهن ل اؼب اطاه و
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 -5اؼب اطادده ومين ناددمي ددحل اكت ددميأ جا دداه مددمي ،مددع ا تمتددع ا كميمددف حب ونددمي ا اميسدداه واؼب نادده و د دده واجبددميت معاادده
ذبميه ا و ه.(1).
والخالصة :أن اؼب اطاه ا طالح شى إىل ا نتممي إىل ممه مو وط .دبعىن ا ع

ه ا كميمسه واؼبت ميو ه يف ا تمتع دبدمي ا د عساندمي

راأ ا ط س اساه بد وه مدىن سباادز ودميئ عسد ما معدمي ى
عاش ه
وواجبميت ،و ممي عي مه كمي ه ابامي ا شع ا
م
ربكماه مالف ا مو اعباس مو ا س ه مو اؼب ت ا وت ميدا مو ا نتممي ا اميسحل واؼب و ا هكرا.

الفرع الثاني:المواطنة في المنظور الفقهي :

وميري اغباهاه()2مه األوطميه ثالثه:
وط د م ددسحل :و د وط د اسن ددميه يف بس د مو بس د منروميزب د مي دارا و د ط هبددمي مددع م س د وو د ه و دداس م د و د ه
اسرربميري عانمي بف ا تعاش.
اسن ميه مه يبك يف م ضع ميحل إلوميمه طب ه عشر ممي مو مكالر.
ووط اسوميمه :و
اسن ميه اؼب ميل يف ى بس موف م طب ه عشر ممي.
ووط ا كىن :و مه
واؼبمي كاه م مي هرود ه بدو ا د ط وا بسد اد ودمي ا :ا بسد دى ا د ط أله ا د ط د مدمي سدك اد وند

عس ا ت با (.)3و ك ا إه ا ه نمي
اؼب اطاه ا يت كب ب ده.
و ك د اددميأ م ددطسح اؼب اطادده يف األدبا دميت اسسددالماه

اسوميمده

دو كسمد ا عد ا د ط كسمد ا يف بدميأ و در ا دال يف ا دهر واغبدج يف م دطسح
عددي اددميأ ج د ره .كمددمي مه كددف م ددطسح د ر ا و

مهند ل و د ود واضددهه ددإه ؼببد م اؼب اطادده جد ور ن ر دده يف اسسددالل ،وود موددره ا رسد ري ( (يف ددهاهه اؼب ادده ،ومددمي ددرره
م م كميل ا مب م ا ع ا ه ،ومب م اؼب ميوا واغبر ه يف اسسالل ،سن ا اؼب طسح ج ور عما ه يف ا ه اسسالمحل(.)4
ميؼب اطاه يف ايتنمي اؼبعمي ر رك سد س دهميت معااده ،واؼب اطاده ا يرباده مدالال ر كدز عسد مبدميدس ا هس دهه ا ساربا اده
ا عس انمي وامه ا هرد،ومممي اؼب اطاه يف ا ه اسسالمحل ر كز عسد األ كدميل و ا دا ا ديت ربد د اغب د وا اجبدميت يف
ـبتس ج ان اغبامي  ،ممي كب ب ده ادمي د جميند ا د ط  ،دإذا كدميه م اطاد ا اجملتمدع كسند م دسم ه دميألمر واضدح يف
ددميو ن يف اغب د وا اجب دميت اؼبتبميد دده امددمي باددان وبددو دو ددتن  ،وإه كددمينهحل اجملتمددع موسادده ددى م ددسمه م د ددف د ه
األوسادده ا تمتددع حب د اؼب اطادده ،وذ ددك و ددمي ؼبددمي ددرر يف ا شددر عه اسسددالماه ا دديت بد ور مي ربمددحل ر ددميهت ا اادده ،وم ددميغبن
اؼبميد ه وا اميساه دوه نب مو ج ر ،وو شن ا ت ر ا بميؼب وع اؼبتماز ألوساميت يف اجملتمع(.)5

( )1اؼب ر نه .
( )2ب ائع ا اميئع يف ر ا ا شرائع ،عال ا ا كميسميين.113/1 ،
( )3شرح ـبت ر نساف سخرشحل.81/2،
( )4مهن ل اؼب اطاه يف ا شر عه اسسالماه – دراسه ناه م ميرنه ،ص.28
( )5مهن ل اؼب اطاه يف ا شر عه اسسالماه – دراسه ناه م ميرنه ،ص.28
( ) 156

جملة جامعة التننية البشرية  /العدد ( ) 4

حكه محاية (النفس واملال والعرض) لألقليات الدينية يف  /...ص ص 180-152

د ا شددر عه اسسددالماه

و ا هددر د مه اؼب اطادده يف ا ه د اسسددالمحل ا دت م د را سه د  ،وإمبددمي م د ر اغب د
ا يت ذبعف م اؼب اطاه شرطمي ستمتع حب معااه(.)1
ممي سبف م ا كالل ب ن  :عالوه بو ا و ه اسسالماه وبدو درد
ميؼب اطاه يف ا ه اسسالمحل فبك رب مي
معو ،ا ب هه دائمه عس مرض معااه يف دار اسسالل ه ا عالوه ذبعف ا طر و م ال ااف اغب ومدا ا اجبميت.
اؼب اطاو ؽبمي م األوسادميت دب جد ع د مدربل بادان وبدو
وفبمي سبف ت ح ب ه ا و ه اسسالماه كهاسه حبممي ه
ا و ه ،م ميبف مبسغ م اؼبميري اطسف عسا اس ( :اعبز ه) مو ما ع آنر ؾبز.
الفرع الثالث :الجزية و من تفرض عليهم:
مو  :مهن د ل اعبز دده  :اعبز دده يف ا سي دده مش ددت ه م د م ددميد (ج ز ا) ،د ري ا ع ددرأ :لج ددز  ،هب ددزا ،إذا كمي د عم ددمي
مس ا إ ا ل ،واعبز ه مشتف عس وزه عسه م اجملميزا  ،دبعىن لمعط مي جزا ممي ماه ا م األم ل ،وومي ا م مي :بف دحل مد
اسجزا لألهنمي ذبزس ع ا محلل(.)2
والجزية إصطالحا:
عرف ا ه نمي اعبز ه بتعمير ـبتسهه و ك ا هر اممي بادان داس بدمي كالى ،وسدب اػبدالف امدمي بد و عد د جد د
اػبددالف يف همي دداف األ ك دميل ،مالددف ن عادده ددى اؼب ددس ا د ا قن د ما د و ددف إوميمت د ب د ار اسسددالل مطس دده مو م ا د ويف
نمحل سم ض ع :
م ميبف ما شحل قن وممي إىل ذ ك ،و ك ا تعر اؼبختمير اعبميمع اؼبمينع
ممي ومي اؼباميوا :اعبز ده :ع د د مو ومعميوضده و باد مد اسمدميل مو نميئبد عسد مدميري م د ر قند مد ا كهدمير كدف
ساه برضمي يف م ميبسه سكىن دار ا سالل(.)3
ثانيا :من تفرض عليو الجزية:
ر عس ا ميع وا و ف ب جد ا عد و ودميري ا
قن اعبز ه إ فب
مه اعبز دده قند مد اؼب ددمي سو ...و د ا إصبددميع مد ا عسمددمي عسد مه اعبز دده إمبددمي
مي س ه دوه ا ا مي وا ر ه وا عبا واجملمينو اؼبيس بو عس ع ؽب
و ا
و ري م طه ا بميعحل بد ه اعبز ده  :هدرض إ عسد احملدميربو مد

درط  :لودميري عسممي:ندمي :ا د ا دري عساد ا درآه
ضددع عسد صبدميج ا رجددميري األ درار ا بددمي يو،
وا شاا ا هميين()4ل.
معد ا األمده ،ممدمي اؼب اطاد ه مد دى اؼب دسمو

فب ب وبميرب ا ا و ده دال هدرض عسدان اعبز ده) ،(5بد اف و د عدميىل و د ا د در ح اا ده ا كريبده :ا وودمي س ا يف سدباف ال
مي س نك و عت وا إه ال وب اؼبعت }[ا ب ر  ]191:ميألمر بمي تميري يف آ ه اعبز ه داس إ ؼبد ومي سادمي ،تدميري
ا
( )1اؼب ر نه .
( )2اعبميمع أل كميل ا رآه ( ،)114/8اؼبيرأ يف ر ا اؼبعرأ ( ،)143-142 /1وان ر ـبتمير ا هميح ص .58
( )3ا ت وا عس منمميت ا تعمير  ،ص.125 :
( )4ه ى ا رط .112 /8 ،
( )5ن ميل ا س واغبرأ  ،م طه ا بميعحل  ،ص  57زمميبع مي .
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وددمي س ك يف ا د

م د ب مي ساددمي ع د واه وبب د ال ب دمير و ع دميىل ،و ق د د ا و د ع دميىل :اإمبددمي انددميك ال ع د ا د
ومنرج ك م د ميرك وظمي روا عس إنراجك مه ربو } [اؼبمتهاه.]9 :
و ا ممي شن ب اؼبقرن ه م م ري م اهاه و رباه يف نهس ا وت:
د ري اؼبددقرخ آدل ماتددز يف كتميبد لاغب دمير اسسددالماهل :لكددميه م ددف ا مدده د ع ه اعبز دده ،كددف مددان حب د و ر د ،
وكمينددت د ه اعبز دده مشددب ب ددر به ا د ميع ا د طي ،كددميه د عنمي إ ا رجددف ا ددميدر عس د ضبددف ا ددالح ،ددال د عنمي ذووا
ا عمي ميت ،و اؼبا ب ه ،وم ف ا امع إ إذا كميه ؽب مير()1ل.
و د ري اؼبددقرخ سددى مددميس مرن د يف كتميبد لا د ع إىل اسسدداللل م ضدهمي ا يددرض مد ددرض اعبز دده ومبااددمي عسد مد
رضددت :لوب كد ا يددرض مد ددرض د ه ا ددر به عسد اؼب دداهاو  -كمدمي ددردد بعد ا بددمي الو  -نددمي مد م د اه ا ع ددميأ
متاميعن ع وب ري اسسدالل ،وإمبدمي كدمين ا قدوهندمي مدع سدميئر م دف ا مده  ،و د دى اؼب دسمو مد رعمي دمي ا و ده ا د كميندت
رب ري د مينتن باان وبو اػب مه يف اعباش يف م ميبف اغبممي ه ا يت كهستنمي ؽب سا ف اؼب سمو()2ل.
و ك د ا ب ددو جب ددال ووض د ح ب درا اسس ددالل بشددنميد ا ت دمير ا واؼبا ددهو م د ددى م س د  ،ثبت ددت برا د فب ددمي مغب د ب د
ا زاعم ه ،وممي مي ت ا م اه اعبميئر .
ومند اعبز دده ب كد ر بده يف صبددع اؼبددميري وا طمدع اد  ،بددف ا د اد سنددتالط دى اؼب ددسمو بميؼب ددسمو وا تعددرف
عس مبميدس اسسالل وشر عت وم مث وب ري ق إلسالل ع ر به ور ميبه ر(.)3
الفرع الرابع  :عالقة الجزية بالمواطنة:
دى مد م دف دار اسسدالل و د ا عدي مند م دبح م اطادمي

قك اؼب ميدر ا ه ناه ب ن دبجرد وبد ري دى اؼب دس سجز ده
م طسح ا ع ر.
م م اطي ا و ه اسسالماه
ووميري ا رن حل :لوب ب ري اعبز ه ىوه م م ف دارنمي و ستزم ه م كميمامي اممي رجع إىل اؼبعميمالت()4ل

ع د ا مده :لمند مد م دف دار اسسدالل ،ود اسدتهميد ا ع دمه بد م مقبد  ،كدميه مع د ل

وميري ا كميسميين حبف م
ا ل ،واؼبميري ع مه مطس ه( )5ل.
ووددميري اسمدميل عسددحل ) )لإمبدمي معطااددمي ا مدده وبد ا اعبز دده تكد ه دمددمي :كد مميئامي وممد اؽب ك م ا اددمي()6ل ومددمي ن سد ا
ا م ااثمير خبالف ا

كدميد

دح د روا عد معمدر ) )عاد ودميري :سد ت ا ز درا عد د ده ا د محل دميري :مالدف

( )1و ه اغب مير .131/12 ،
( )2اغب مير اسسالماه.96/1 ،
( )3ب ائع ا اميئع يف ر ا ا شرائع.111 /7 ،
( )4اؼبب ط س رن حل ط دار ا هكر .11 /11
( )5ب ائع ا اميئع يف ر ا ا شرائع.71 /7 ،
ا را ه( :وست :ر ) ،ا ر :ن
( )6مرومي اؼبهمي اهشرضبشكمي اؼب ميباح.2529/ 6 ،وميري مي ن
ا شمي عحل يف م ا ه ،بسهر :ل م كميه ذمتامي م ك مامي ود ت ك تاميل ،ص .344
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ده

د ه اؼب دس سدت إه سدعا ا دروا خبدالف ذ دك ودميري ارجدع إىل و د عدميىل :اوإه كدميه مد ود ل باداك وبادان ماالدمي
م سمه إىل م س } (ا ا مي )92 :
بف اممي ري عس ن ا ا كتميأ(.)1
ن ا باميه مه ا روا ه ا شميذ
ددىور ا د محل ورب د مد داره إىل م ددف دار اسسددالل واضددح ب هن دمير د ددف ا تمتددع بكميمددف ود كميؼب ددس و ددحل
ا تمتع حب

اؼب اطاه

اؼب طسح يف ع رنمي اغبميضر ،و ه كسنمي بي عس د ع اعبز ه س و ه اسسالماه.

الفرع الرابع:فلسفة الجزية لدى المدارس الفقهية ورأي المعاصرين في فرضها اآلن :
أوال  /فلسفة فرض الجزية على غير المسلمين:
ممدمي س دهه اعبز ده عاد اؼبد ارس ا ه ناده سخ اممي يت:
ميغباهاده در مه اعبز ده بد ري مد وتدف دى اؼب دس اؼب دا يف ا و ده اسسدالماه ،مو دحل بد ري ع بده عسد ا كهدر(.)2
ممدمي اؼبمي كاده دا  :مه اعبز ده بد ري د مو دى اؼب دسمو اؼب امدو يف ا و ده اسسدالماه ،و ه دمي ألنه دن مد ا تدف(.)3
وا ش د ددمي عاه د ددر مه اعبز د دده ب د د د ري ا د ددك يف ا و د ددهاسسالماه ،وب د د ري ه د ددر مرواح د ددى اؼب د ددسمو اؼب ام د ددو يف ا و د دده
اسسدالماه(.)4
و اغبابساده ا ديت در :ب ه اعبز ه حل ب ري ا ا ر ما ؿبميربه اؼب سمو م مجف ى اؼب سمو(.)5
ويبك مه ك ه من اعبز ه م مجف ه اؼبعميين كسنمي إذ عميرض باانمي.
ومد اعب ر مه اعبز ده ا دت دبادتج إسدالمحل نددمي  ،بددف و د ورثن دمي ا عددرأ وبددف اسسدالل عد ا هدرس وا درول ،اد
ا بعد ا راسدميت إىل ضدر به ا در:وس م و دحل اعبز ده ود رض دنمي ا ددرول عس د األم د ا دديت ن ددعت ؽب د  ،وكمينددت دااوح
مدمي بددو ددعه دنددمينى وطب دده عشددر د ا دميرا عس د ا شددخ ا ا د  ،وو د رضدت عسد ا د دااوح معمدمير مدمي بدو ا رابعده
عشر وا تو(.)6

ثانيا  /رما المعاصرين في أخذ الجزية في الوقت الحاضر:
و ر صبع م اؼبعمي ر فب عت بعسمنمم عسممي ا شر عه اسسالماه :
بد ه ددى اؼب ددسمو اؼب جد د ااه ضددم ا د وري اسسددالماه اغب الدده هددرض عسددان اعبز دده،
أله ق و م به ا م اطاو يف دوؽب دب ج ع آنر ى اعبز ه وذ ك ع مسبميأ مسخ

د رم ند طبعددمي،
:

( )1اؼبب ط س رن حل ،ط دار ا هكر.152 /26 ،
( )2ب ائع ا اميئع .112/7 ،ا ر اؼبختمير و ميشاه اب عميب (رد احملتمير).196/4 ،
( )3ا باميه وا ته اف .559/2 ،
( )4اسواميع .179/1 ،اغبميوا ا كبى .313/14 ،
( )5اؼبيي ب و امه198 /1 ،و.284/9
( )6اعبز ه يف عن ا رس ري ،دراسه رىباه عالمميه ربا عالمميه ع ض ،رسمي ه مميج تى ،جميمعه ا اجميح ا طااه ،2119 ،ص.18
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 -1إه اعبز دده ب ك د مالزمدده ع د ا مدده مس د طنمي ا ددهميبه ،وم د بع د ع د ددى اؼب ددسمو ؼبش دميركتن يف ا د ميع ع د
ا د د ط ألهند دمي بد د ري اعبن ددميد و د د ا ته ددف م ددع رما األبميض دداه :ب ددا اعبز دده يف مي دده إعمين دده م ددف ا م دده اؼب ددسمو عسد د
ع و (.)1
– 2إه اعبز ه يف اسسالل ال هدرض إ عسد احملدميربو معد ا األمده  ،ممدمي اؼبد اطاو مد دى اؼب دسمو فبد ب وبدميرب ا ا و ده
ال هرض عسان اعبز ه.
يددى اؼب دسمو يف م س د ا د وري اسسددالماه ىب د م ه ا ع ددكر ه كميؼب ددسمو و د ا ع ه ع د دوؽب د و د ع ه ا درائ كب ادده
اؼب اطاو س و ه.
 - 3و ددر بع ددن :إه ا د وري اسسددالماه ا ميئمدده ا ا د ل يف ما وطددر ا ددت نسهددمي س و دده اسسددالماه األوىل ا دديت زا ددت م د
ا ج د بميسستعممير ا ا ذ سسطميهنمي  ،ومسك د مير مي وب ري شرائعنمي.
 -4إه رض اعبز ه ااه عس دى اؼب دسمو يف ا د وري اسسدالماه داعكس سدسبمي عسد اؼب دسمو اؼب امدنب يف ا د وري األندر
ى اؼب سمه م ا مهن هرض ه عسان ممي طا ن (.)2
 -5إه ا وري اغب اله و

اطبف عسانمي ممي انطبف عس ا د وري اسسدالماه ا يبده بعد ا تهدرر مد مب ده اسسدتعممير األجاد

أله م اطي ه ا وري و مت اممي باان ع إجتمميعحل ج ىبتس عممي كميه يف ا دميبف م و د ا سدمي ى اغب الده
اسسدتهتمي ا عدميل مو مدمي شدميهب يف م ده دو ده مد د ه ا د وري ،وود اسدتب ري ع د ا مده دبداح اعبا داه كدف
اؼبع
لاؼب دسم ه عاد شدروطن إ
ه ا سمي ى ،ويف اغب
م اط م م اطاانمي  ،مث وزعت اغب وا اجبميت
شرطمي رل ال مو شرطمي م ف راممي()3ل وو باامي اممي سدبف مه م دف ا مده إذا شدميرك ا يف منمده ا د ميع عد ادميض
ا و ه ر ع عان اعبز هوذ ك عس رما عسممي معت بعسمن .

( )1ا ااف وشهمي ا عساف ،ضامي ا عب ا عز ز ا الماي (،ت 1223.د ) ،مكتبه اسرشميد ،ج  1415 ،د1985 ،ل.572/17 ،
( )2ن ددميل ا ددس واغبددرأ يف اسسددالل ،ص  .59-57م كددميل ا د ماو واؼب ددت ماو يف دار اسسددالل ،ص .157اسسددالل وا مدده ،حب د
ضددم كتددميأ :معميمسدده ددى اؼب ددسمو يف اسسددالل سز اسددحل ،ج ،1ص .127-126ددى اؼب ددسمو يف اجملتمددع اسسددالمحل ،ص 33و
 .35آثددمير اغب ددرأ يف ا ه د اسس ددالمحل -دراسدده م ميرن دده ،د .و بدده ا ز اس ددحل ،ص .699م و د اسس ددالل م د ددى اؼب ددسمو يف اجملتم ددع
اسسددالمحل ،حب د ضددم كتددميأ :معميمسدده ددى اؼب ددسمو يف اسسددالل ،ج ،1ص  .189م اطا د ه ذما د ه ،ص  .144معميمسدده دى
اؼب سمو يف اجملتمع اسسالمحل ،ص .131-129ن ميل م ف ا مده :ر :ده إسدالماه معمي در  ،ؿبمد سدسو ا عد ا ،ماشد ر يف م ودع إسدالل
.http://www.islamonline.net/Arabic / .
موه
ا را ه.12/4 ،
هاح ،من ر :ن
( )3ا ا ا كرب سبان حل ويف ذ س اعب ر ا ا حل.79 /6 ،وميري ا ز سعحل ا
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المطلب الثالث
أصناف المواطنين غير المسلمين في الدولة اإلسالمية
الفرع األول:أىل الذمة والعهد:
موال  /مفهوم الذمة:
ج ا ل ،و ه ر بميألمميه وا مميه ،وكف ذ ك مت ميرأ.
ا مه حل ا عن أله ن
م ا كهمير :ذمحل ألن موم عس ممي ودم بميعبز ه.
ومانمي واف سمعمي
و م ؿبف ا تزال ا مه هبمي يف و ؽب  :ثبت يف ذمت ك ا .ويف ا هميح :ا مه :م ف ا ع .
وا مه :األمميه يف و ( :)لو ع ب متن مدنمي ل( ،)1و ر ا ه نمي ذمتن بميألمميه(.)2
وا طال مي :عر ا ه نمي بتعر هميت مانمي:
م ددف ا مدده د ا كه دمير (ما ددى اؼب ددسمو) ا د موددروا يف دار اسسددالل عس د كهددر ب دمي تزال اعبز دده ونه د ذ م ك دميل

اسسالل ان (.)3
مو ا تزال ر ر يف دارنمي و ضبمي تن وا أ عان بشرط ب ري اعبز ه(.)4
مي د ما ه ،وا د محل :ن ددبه إىل ا مدده :ما ا عن د م د اسم دميل -مو فب د ا د أ عا د  -بددميألم عس د نه د وممي د ن ددى
ا تزام اعبز ه ونه ذ م كميل اسسالل.
ورب ف ا مه أل ف ا كتميأ وم يف كمن بمي ع مو ا رائ مو ا تبعاه ،ا روه عس كهر يف م ميبف اعبز ه(.)5
وبامي عسد مدمي سدبف يبكد ا د ري بد ه ع د ا مده :ع د دب ت دميه دى دى اؼب دس يف ذمده اؼب دسمو ما يف عند
وممميهن عس وج ا ت با  ،و اسوميمه يف دار اسسالل عس وج ا وال(.)6
ند ه ا مدده عطد م سنددمي مد
ا و ه رعمي مي مي ،اكت ب ه ب ك

ددى اؼب دسمو مددمي طسدف عساد م دم (اعبا دداه) يف عدرف ع درنمي اغبميضدر ا دديت عطانددمي
اؼب اطاو ،و ستزم ه ب اجبميهت ( ،)7و ستزل ا و ه م مي حبممي ته ون .

ثانيا  /من يعقد معهم عقد الذمة:
 -1اليهةةود :ا ان د دده ددحل د ميندده ا عرباناددو اؼباه د ر م د ن ددف إب درا ا ( )و د األسددبميط م د بددي اس درائاف
( )1مناس ا ه نمي يف عر هميت األ هميظ اؼبت او ه بو ا ه نمي  ،ص .65 :ا هميح ميج ا سيه و هميح ا عرباه ،اغب
اسمميل مضب يف م ا ه ،برو .959:
( )2كشميف ا اميع ع منت اسواميع.116/3 ،
( )3اؼب س عه ا ه ناه ا ك تاه.114/7 ،
( )4ميشاه ا س وحل عس ا شرح ا كبى.211/2 ،
( )5معج اؼب طسهميت واأل هميظ ا ه ناه ،ص .331
( )6م كميل ا ماو واؼب ت ماو يف دار اسسالل ،ص.22
( )7ى اؼب سمو يف اجملتمع اؼب س  ،ص.7
( ) 161
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مرسف ال إ ان م س ( )مق ا بمي ت را اك ه ؽب نبامي(.)1

– 2النصةةارى (اؼب دداها ه :ا ا دمير صبددع ن دراه ك د ؽب سددكراه وس دكمير  ،وا ا دراناه ددحل د ميندده اؼب دداهاه ا دديت
انز دت عسد عا د ( )و ددم ه بميؼب داهاو ن دبه إىل اؼب داح عا د ابد مدرًن  ،وود انتسد يف اشدت مي د ا ا سد
سا دمير  ،ددميري ابد عبددميس ((إه د ا اسسد مشددتف مد نمي ددر و ددحل ور دده بمي شدميل كددميه ددكانمي عا د ( )ا ددب ا
إ ان ددمي ،ووا ددف :ظبد د ا بد د ك تامي ددر ما مه بع ددن ا ددر بع ددمي ،ووا ددف ممب ددمي ظبد د ا بد د ك
مرًن:ام من ميرا إىل ال وميري اغب ار ه كب من مير ال } آري عمراه52.:

د د عد دميىل عسد د

ددميه ابد د

– 3الصابئة:
ا ميبم ه صبع ميبئ م انت ف م د إىل آنر ،وا ميبمه نرج ا مد ا ت اد إىل عبدميد ا اجد ل دم ا دميبمه،
وكف نميرج م د كميه عسا إىل د آنر م ميبممي(.)2
وا دميبمه اؼبا ائاده ددحل ا دميبمه ا بميوادده إىل ا اد ل وا دديت عتدرب ا اد (وبد ) ( )نبادمي ؽبدمي ،د س م دهميهبمي ا ك اكد
وا اج ل.
د مدميظنر د
وو انتس ا ه نمي يف ممر ا ميبمه ع ل وض ح د مينتن وػبهمي ا دتن  ،دميري كدف اد دان
يف ممر  ،روا عا يب ااهه مهن م ف كتميأ ووميري مب س وؿبمد دمي بمي ميب ااهده إهند ا د ا مد م دف ا كتدميأ(.)3
وروا ع اسمميل مضب مهن جاس م ا ا مير كممي روا عا مهن م ا ان د(.)4
وع ا شمي عحل م م ف ا كتميأ مر و و يف م ضع آنر يف كمن (.)5
ددميدوا وا ا دمير وا ددميبمو مد آمد بددميل وا اد ل اانددر
وجدمي ذكددر ال يف ا ددرآه ا كددرًن ب د :ا إه ا د آماد ا وا د
وعمف ميغبمي سن مجر عا رهب } (ا ب ر ).62 :
 -4المجوس:
امي نالف يف م ف ا مينه اجمل ساه م بميع( زرادشت ) وا يت ظبادت م دمي بمي مينده ا زرادشدتاه ،و كادمي نالبدت ادمي مدمي
ف إ ا م ا بمي الو نتاجه به ؿبك ع ا زرادشتاه بميس لزرادشدت وا زرادشدتاهل وذ دك بد عد إ دراد ألود ري
اؼبختسه دده ع د د ه ا مين دده و د و د ل مثب ددت ا به د مه ا د ا زرادش دديت د د د مو د ب د ال إىل زرادش ددت ،وب ددر

( )1اؼب س عه اؼبا ر يف األد ميه واؼب ا اؼبعمي ر ،ص.565
( )2جميمع ا باميه يف و ف ا رآه.145/2 ،
( )3رد احملتمير عس ا ر اؼبختمير ،اب عميب .46/3 ،
( )4اؼبب ع يف شرح اؼب اع.65/7 ،
اسمميل ا شمي عحل.262/9 ،
( )5ا باميه يف م
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ب د كميمادمي اد ماد ذ دك ا دزم ا بعاد إىل

ا تهر وا تيادى ا د ا منرجد عد م د ري ا د اغبدف ،إ مه معدىن د ا ا د
ووتامي اغبميضر و اؼبعىن ا ا عاش ب ااه اجمل س يف اؽبا وإ راه()1ل
ميدوا وا ميبمو وا ا مير واجملد س وا د
وو ذكر ا رآه ا كرًن اجمل س يف و  :ا إه ا آما ا وا
إه ال ه ف باان ل ا اميمه إه ال عس كف شحل شنا } (اغبج)17:

مشدرك ا

 -5المشركون من غير أىل الكتاب:
مصبع ا ه نمي عس مه اعبز ه قن م م ف ا كتدميأ واجملد س ،و كدان انتسهد ا يف دى دق مد عبد األوثدميه مد
ا عرأ وا عج  ،ميري مب ااهه :قن م م دف ا كتدميأ واجملد س وعبد األوثدميه مد ا عجد  ،و قند مد عبد األوثدميه

ا ز ه مع وبد ري ع د ا مده
األوزاعحل وممي ك و ظمي ر م
م ا عرأ ،ون عس ذ ك مضب يف روا ه عا ( .)2وم
م صباع اؼبشركو م ا عج وا عرأ(،)3ويف ا ن دف ا درط ا ري:لوودميري األوزاعدحل  :قند اعبز ده مد كدف عميبد وثد مو
ممي ددك  ،إن د رم اعبز دده قن د م د صباددع مجا دميس ا شددر واعبه د  ،عرباددمي مو
ن دمير مو جمي د مو مك د أ .وك د ك م د
بر د
ا و :عسد ذ دك حبجدج ماندمي :د
عجمامي  ،يسبامي مو ورشامي  ،كميئامي م كميه  ،إ اؼبر ل وا تج مربميأ
ط دف نال دت مند بدف مد اؼبشدر م دمي كدميه ن عد إه ب بدف بميسسددالل
ا د ا رواه م دس يف ()4ل دهاه و د د
اعبز دده ا د ورد ا د و د ( :)لوإذا اددت ع د و مد اؼبشددركو ،ددميدعن إىل ثددال ن ددميري  -مو نددالري  -د تن مددمي
مجميب ميوبف مان  ،وك عان ()5ل.
د ا :إ د إ ال ،ددإذا وددمي ا :إ د إ ال ع ددم ا مددي دمددمي ،
وو د :)( :ل ممددرت مه مومي ددف ا اددميس د
ومم اؽب إ حب نمي ،و ميهب عس ال()6ل .وألن ( )مند اعبز ده مد م دف قبدراه و د مد ن دمير ا عدرأ وإمبدمي ب ند مي
م عب األوثدميه مد ا عدرأ ألهند مسدسم ا كسند وبدف ندزوري آ ده اعبز ده( )7و ادمي مد ده مندر مر ميجده س راد دمي نشداه
ا تط ف.
ثانيا /المستأمنون:
المسةةتأمن لغةةة :د طس د األمددميه ،وددميري اب د ما د ر :ل اسددت م إ ا د  :دنددف يف مممين د  ،وو د مما د وآما د  .واؼب د م :
م ضع األم  ،واام  :اؼب تجى ا م عس نه

ل.

( )1ا ددر( :زرادشددت وا زرادشددتاه)،ص. ،11وممددمي ع د و د زرادشددت ع ددره د انتس د اؼبقرن د ه امددمي بددو . 6111ل و. 611ل،
وا هف رما األكالر ه مان عس . 661ل مو ممي وميرهبمي  .ا ر :اؼب ر ا ميبف نه  ،ص.17
( )2م كميل م ف ا مه ،ص.87
( )3ه ى ا رط  .281/3 ،م ا اعبساف .381/3 ،ا روض ا ا ى .318 -317/4 ،
( )4اعبميمع أل كميل ا رآه س رط .111/8 ،
( )5ا ر :هاح م س  ،رو اغب .1357/3 ،1731:
( )6هاح م س  .رو اغب .52/1 ،35 ،
( )7م كميل ا ماو واؼب ت ماو.28 ،
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ووميري اعب را :لاألمميه واألممينه دبعىن .وو ممات نمي آم  .وآمات ىا ،م ا م وا مميه()1ل.
واصطالحا:
وددميري اغباهادده :م د د نف دار ددىه ب مددميه ،م ددسممي كددميه مو رباددمي ،اا س د ا دنددف اغبددريب دار اسسددالل او دنددف
و ؽب  -ب مميه(.)2
اؼب س دار اغبرأ -عس
مممي ا شمي عاه ظبمي ب دف ا عند وودمي ا م دف ا عند  :د اؼب دت ما ه ا د ؽبد ممدميه إىل مد سزمادمي مه مبادع مد
مراد فب جرت عسا م كميمامي م اؼب سمو(.)3
ووميري اغباميبسه :م دنف دار اسسالل ب مميه(.)4
م دنف إوساممي ذات ساميد يىه ب مميه.
ه مته ه :يف مه اؼب ت م
مي تعمير
واألمدميه عتمد عسد ركادو مسميسداو  ،نبدمي اؼبدقم واؼب دت م  ،ميؼب دت م  :د مد طسد األمدميه اه د اد نف بددالد

اؼب سمو م معس مه.
واؼبقم  :ا ا عطحل األمميه  ،واأل دف يف د ا مه مداح األمدميه إلمدميل مو نميئبد  ،ألند ا در إىل مدمي اد م دسهه
اؼب ددسمو  ،وهب د ز مه ك د ه اؼبددقم م د م دراد ا رعادده م د اؼب ددسمو اؼبكسهددو ذك د را كددمين ا مو إنميثددمي  ،واغبددر وا عب د يف ذ ددك
س ا  ،ا ممي عسا صبن ر م ف ا عس ،وذ ك ري ا ا ()لاؼب سم ه تكمي د دمدمي :و د د عسد مد سد ا  ،دع
بد متن مدنددمي  ،و ددرد عسد مو ددمي ل ممدمي دداغ األمددميه يددى م اد ب ددايه معاادده ،و دداس د هددر ندميص بد  ،بددف كهددحل يف
ذ ددك ما هددر ددقدا اؼب د د ،س د ا كددميه ددروبمي كوجر ددك ومماتددك مو ب د س عساددك مو ددزع مو ن د ف وكب د ه  ،مو
كامي ه بااه ك  :ك كا شمت  ،مو منت عس ممي رب  ،و ح م مي بميؼبكمي به واؼبراسسه وكب ذ ك(.)5
و

عدميىل:ا وإه م د مد اؼبشدركو اسدتجمير د جره د

واأل ف يف األمميه
(ا ت به.)6 :
اا يرض ظبميع اغبف وكالل ال وم مث إسالم إذا ألمميه م

شرعحل من

دمع كدالل ال مث مبسيد م ماد }
رجمي إسالل اؼب ت م .

( )1ميه ا عرأ ،مميد مم  .2172/5 ،وا هميح ميج ا سيه و هميح ا عرباه ،مميد مم .2171/5 ،
( )2رد احملتمير عس ا ر اؼبختمير.166/4،
اسمميل ا شمي عحل و شرح ـبت ر اؼبزين.316/9 ،
( )3اغبميوا ا كبى يف م
( )4اؼبيي ب و امه.245/9 ،
( )5اؼبب ط س رن حل .118/11 ،ب ائع ا اميئع .116/7 ،اسصبميع ب اؼبا ر.493 /2 ،مال ه :لإمبمي ح ا مميه م
آ ميد اؼب سمو إذا مم وا ا مو اثاو ممي ع ا مميه أل ف نمي اه عس ا عم ل ال ح إ م ا مميل عس سباف ا جتنميد،
وربرا اؼب سهه كع ا مه ،و جعف ذ ك ا ميد ا اميس مير ذر عه إىل إبطميري اعبنميد ل ا ر :ا اه.696/2 ،
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المبحث الثاني
حكم حماية (النفس والمال والعرض) لألقليات الدينية
وبف اػب ض يف ؿبت

ا اؼببه وبعا ا ع األو اري اؼبختسهه سه نمي

ب م ا عس حب ا ه ثميبته م

ا ا ا رآين م و حل مه ال مراد سعميب مه ك ه ا اؼب س  ،و ى اؼب س  ،و ا واضح يف و  :او شمي ربك
عبعف ا اميس ممه وا و زا ه ـبتسهو} [ د]118 :
يف اؼبسه نتبمير و ر عسحل ا ع ري مع كممي ممر ال عميئ وم مث ه ن ص انمي
و ابتال اؼب س ب ج د ـبمي
طميبع إكرا حل س ف ع بمي ميع اؼب ن ذ م ا رآه م مي ،م و حل:
ل إكراه يف ا " وفبمي قك ا اؼب مير ا هاح و ل عميىل:ا انميك ال ع ا د ب دمي س ك يف ا د
وب ىبرج د ك م د د دميرك مه ددربو و ددط ا إ ددان إه ال وب د اؼب ددطو} (اؼبمتهادده (8:ووددميري عددميىل او د شددمي ال
عبعسك د د مم د دده وا د د و ك د د ابس د د ك يف م د دمي آ د ددميك ميس د ددتب ا اػب د دىات إىل ال م د ددرجعك صباع د ددمي ااب د ددمك دب د ددمي كا د ددت ا د د
ك ن ا مقماو}( نس)99:
زبتسه ه}ووميري عميىل :ام نت كره ا اميس
ن ه ا ا ص ا امه دبجم عنمي شكف وميع كساه م مي مهميده :من إكراه يف ا مو  ،و ب س بميس ميه
تعرض ه إلسالل وا س ب ثمينامي ،بف إه اس ميه وا ع ري ذبميه م ف األد ميه واج
وا ع ري مع ى اؼب سمو ا
عس اؼب سمو و عس دو تن إه م بح ق م اطاو يف ا و ه اسسالماه ،إه عميرضنميبع اؼبمميرسميت مو ا ت و الت
واسذ ري مالال إهنمي هب مه هن يف سامي سك ا ميع ا كساه ا يت مت اسشمير إ انمي
ا يت ته ع اس مينه وا تع
يف هاح كف اؼب ميرات اؼبامي ه ؽبمي.
د د م اطاد د ه يف ا و دده واجملتم ددع اسس ددالماو واجد د ش ددرعحل بمي ت ددميم ب ددو ا و دده
هممي دده م ددف األد ددميه ا د د
واجملتمع ،وكف ذ ك م ميبف د ع مبسغ م اؼبميري اؼب محل (بميعبز ده) وا ديت ميبسندمي امدمي هدرض عسد اؼب دسمو مبدمي غ ممي اده مكالدر
م د ا زكددمي وا د وميت ميعبز دده هددرض عس د اؼبكسهددو فب د يف س د ا د ميع م د م ددف ا مدده ،وممددمي ا زك دمي تجد يف مددميري كددف
م س ذكرا كميه مو منال كبىا كميه مو يىا ،عميوال مو ى عميوف(.)1
المطلب األول:
حكم حماية النفس للمواطنين غير المسلمين في الدولة اإلسالمية
د جددمي امدمي سددبف مد ا د ري بد ه األوساددميت ا اادده دانددف ا ددبالد اسسددالماه مد م ددف ا مدده اطبددف عسددان و د
اؼب اط بمي كميمف( د ا عدرف اغبد ) ،إذ مشدمي ه يف اس دطالح ،ومد
ؽبق اؼب اطاو اؼبختس د ان ع د األكالر ه م م اطي ما بس سم سمو .
ههر ا اه س سم اطاو ى اؼب سمو تمالف يف ن عو م اغبممي ه:
( )1احملسحل بمياثمير .3/4 ،ـبت ر ا ه اسسالمحل يف ض ا رآه وا اه ،ص.591
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أوال  /الحماية من الظلم الخارجي:
د بميسعتد ا مد
هبد عسد اؼب ددسمو يف م ميبددف اعبز دده د ى اغبممي دده أل ددف ا مدده ،وا د أ عددان  ،وماددع مد
اؼب ددسمو وا كه دمير ،واسددتا ميذ م د مسددر مددان واسدداجميع مددمي من د م د مم د اؽب س د ا كددمين ا عاش د ه مددع اؼب ددسمو مل كددمين ا
م اغب ري :درح ا شدمي عاه
ماهرد يف بس ؽب ( .)1ويف مي ه ع ل سبك ا و ه اسسالماه م ضبمي تن وا ع عان
ب ط اعبزبه عان وإه مت ضبمي تن بع ا اه ،وب دت ب اتندمي عد ل ا دتمك ردت عسدان مد اعبز ده ب د ر مدمي ب دتمك
مانمي( )2أله اسمميل و ا تزل بب ري اعبز ه مان ميه :م نبمي ا ك عان .
وا الميين :اغبممي ه ؽب اك ن ا بمي ك آماو وبميغبممي ه ؿبروسو( )3و أله اعبز ه سههر وذ ك ب جد اد هبد مدمي

يف م ميبست  ،كممي ذب األجر إذا ب ج ا تمكو م اؼباهعه(.)4
ويف نهس اؼبعىن وميري اعباميبسه م مي :هب عس اسمميل ه ند ما م دف ا مده  ،ومادع مد دقذ ن ألهند بد ا اعبز ده
سزم ذ ك كممي سزم سم سمو(.)5
عس ذ ك ،و ك مسرا ألهن جرت عسان م كميل اسسالل ،ب ع
و ا ددف ا درايف يف ا هددرو و د سبد ددزل ل اه مد كددميه يف ا مدده  ،وجددمي م ددف اغبددرأ إىل بالدنددمي د ون  ،وجد
د يف ذمده ال وذمده رسد

عساامي مه لبرج تميؽب بمي كراع وا الح ،ومبد ت دوه ذ دك ،د نمي ؼبد
إنبميري ع ا مهل و ك يف ذ ك إصبميع األمه(.)6
وو سجف امي ا تد ر ا مه ا تتدمير دو م دميروا عسد دمشدف سدروا انميسدمي كالدىا مد اؼب دسمو وا دف ا مده ،مث ميوضدن
اب اماه هك األسر
ا مه(.)7

جميب ا تتمير بهك األسر مد اؼب دسمو دوه دى

دإه دسام دوه ذ دك

كد ابد اماده من إ مه كد ه معند م دف

ثانيا  /الحماية من الظلم الداخلي:
وم امي ب م اسشمير إىل مه رمه دل ومميري وعرض اؼب س  ،و ى اؼب س  ،يت م (ا ع مه).
()9
هبمي هر دم  ،وممي  ،وعرض
ومعىن ا ع مه يه :اؼباع واغبهر( ،)8وشرعمي ( هه شرعاه ج سمت

( )1األل سشمي عحل .219 /4 ،اؼبن أ سشىازا .315/3 ،اؼب س عه ا ه ناه ا ك تاه.214/15 ،
( )2اؼب ر نه .
( )3األ كميل ا سطميناه سمميوردا ،ص.223
( )4اؼبن أ سشىازا.215 /3 ،
( )5مطمي موئ ا ان يف شرح مي ه اؼباتن .613 -612/2 ،
( )6ا هرو من ار ا ربو يف من ا ا هرو .14/3 ،
( )7ؾبم ع ا هتميو  617/28 ،و ممي بع مي.
( )8ـبتمير ا هميح ،ص .211
( )9ع مه ا ل واؼبميري يف ا ه اسسالمحل ،د .عبميس ش مميه21 ،
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ر صبن ر ا ه نمي اؼبمي كاه وا شمي عاه واغباميبسه وا مي ر ه( :)1مه ا ع مه ك ه بميسسدالل وبميألمدميه  ،اعتدرب كدف مد
اؼب دس وا د محل واؼب ددت م واؼبد ادع وم دف ا عند مع د ل ا د ل واؼبدميري وا عدرض ،اؼب ددس ب دب إسدالم  ،و ددى اؼب دس ب ددب
مممين د وعس د ذ ددك م د اعت د عس د ما وا د مانمددمي يف دم د مو ممي د مو عرض د اعميو د بمي ع ب دميت اؼب ددرر يف ا شددر عه
اسسالماه(.)2

ونه

ونب مي روه} (ا ت به)29:
عط ا اعبز ه ع
ود اف ذ ك و عميىل :ا م ا مو ا ا كتميأ
د ا :إ د إ ال ،مد وددميري :إ د إ ال ،ع د مددي ممي د ،
وود ري ا رسد ري()ل ممددرت مه مومي ددف ا اددميس د
إ حب  ،و ميب عس ال( )3ل و ى مي م األد ه .

وا ع ددمه ثميبت دده سم ددس وطعد دمي بإس ددالم و ي ددى اؼب ددس بع د د ا م دده ،مو األم ددميه مو م دده ع د د آن ددر مش ددروع ش ددرعمي،
مي ع ددمه د ددحل اؼبناماد دده دائم ددمي تهد ددرض عس د د اجملتم ددع وا و د دده معد ددمي إجب د دميرا انتا د دميرا ضبمي د دده ددى اؼب د ددسمو م د د ا د د ماو
واؼب تد ماو ،وم يف معامينبمي.
امي ا كاالر م ا ا ص يف ا رآه وا داه يف ربد ر اؼب دس مد ا سد بشدكف عدميل ،و مد ظسد دى اؼب دس (م دف
د ه ا ا د ص اؼبتعس ده بيدى

ا مه) بشكف نميص ،هممي ه اؼب اطاو ى اؼب سمو ممر جب اسسالل و ش د يف ا  ،م
اؼب سمو:
ود ري ا اد ( )ل مد ظسد معمي د ا مو انت د ددمي مو كسهد د طميوتد مو مند ماد شدداممي بيددى طاد نهددس ماد ،
نمي جاج

ل ا اميمه()4ل

أوال /عقوبة اإلعتداء على غير المسلم في الفقو اإلسالمي:
ورر اسسالل مه ا بشر كسن مت ميووه يف م ف نس تن  ،واه كرامتن كودماو هب مه

ميه وربهر أله ف
مه

س

ا عاش يف اغبامي ماه ؽب نمي ن رأ ا عميؼبو ،و ا اغبف مشا بو صباع بي آدل ،و هب ز ؼبخس
اغبف م إن ميه،س ا كميه ا اؼبخس ب هت ا ا اه ا بشر ه مل ب هت اؼبعا ه (ا وري مالال).
ونى مالميري ك اؼب ه ا شنى عمر اب نطميأ ()ل م استعب مت ا اميس و و و هت ممنميهت م رارا ( )5ل
وميؽبمي عمرو اب عميص و ضرأ ابا م ر مي ب اميط أله ا و سب بهرس يف سبمي ناف وميئال سم را :لكا

ا

ب ي و منمي اب األكرمول ك اب نطميأ و ظبع ب ك دعميه و مبا عمرو اب عميص م م ر إىل اؼب اه ،ومن إ

( )1ميش دداه ا س د د وحل.239-237/4،.194/2 ،م ا د د اعبسا ددف يف ش ددرح ـبت ددر نسا ددف.233 -.231/6 ،اؼبند د أ يف دده اسم ددميل
ا شمي عحل.171/3 ،
( )2ع مه ا ل واؼبميري يف ا ه اسسالمحل.21،
( )3هاح م س  ،رو اغب .51,52/1 ،21 ،21:
هاح).
( )4سا ميب داود ،رو اغب  ،3152:ج ،171/3عساف األ بميين عسا (
( )5ؿب مي ابهاه ميئألمىاؼبقماااعمرباميػبطميأ ،باميؼبربداغبابسحل.473/2 ،
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ري اضرأ اب األكرمو  ،مث وميري عمر عمرو :ل م ك عب مت ا اميس وو

مه ت ما وبا اؼب را نه  ،و
و هت ممنميهت م رارا ( )1ل.
وو وضع ا رس ري ا كرًن مسس اغبامي اغبر ا كريبه و هر ا اه س واألب اه يى اؼب سمو:
 - 1هحل رمه وتف ا محل

ري()ل م وتف معمي ا ب رح رائهه اعباه وإه روبنمي ج م م ى مربعو عميممي(")2

 - 2و مك مه ا اميس س اساه در بادان  ،دميري يف نطبدها داع :ل ميم ندمي ا ادميس،م إه ربكد وا د  ،وإن بدميك وا د  ،م
ف عريب عس عجمحل ،و عجمحل عس عريب ،و مضبرعس مس د ،و مس دعس مضبر ،إ بمي ت ()3ل
 - 3مرت ب جاميز ميل ( )اسس  :إهنمي جاميز ن دا ،ميري :لم ا ت نه مي؟ل
طميوتد  ،مو مند ماد شدداممي ،بيددى طاد نهددس ،ندمي جاجد د ل

 - 4ل م مد ظسد معمي د ا  ،مو انت د  ،مو كسهد د
ا اميمه ( )4ل
م ا اؼباطسف و بو ا ه نمي ع به اسعت ا عس ا محل او اؼب ت م وم يف كمنممي بمي تف كميايت:
أ – قتل المسلم الذمي وما في معناه عمدأ :سه نمي ا ثالثه مو اري:
القول األول :مه اؼب س إذا وتف ذمادمي

دت

ماد و إمبدمي يدرل ا ده دي ،وذ دك عد ل ا تكدمي ق يف ا د

إىل ذ ك ا شمي عاه( )5واغباميبسه( )6و ا مي ر ه (.)7
واسددت ا ب د ري ا اد ()ل تددف مددقم بكددمي ر()8ل وو د عساد ا ددالل :ل م
وتدف اؼبعمي د مدميدال يف عند ه مراعددمي س دمي بدمي عن د .وإمبدمي ذبد ا ده عد ل وجد أ ا
شرط وج أ ا ميص ا تكمي ق بو اعبميين واجملي عسا .

،ذ د

تددف مددقم بكددمي ر ()9ل ما يبتاددع
دميص اد

اعد ل اؼبمميثسده أله مد

( )1اميحملميضر اتميرىبم روا مي ر  ،س ا طحل.578/1 ،
( )2هاح ا بخميرا ،رو اغب .3166 ،
( )3م ا اسمميل مضب  ،بته اف شعا األرنمي:ط وآنر  ،رو اغب ،23489 :ج  474 /38وومي حمل ف لإساميده هاحل
( )4سددا ميب داود  ،رود اغبد ب  ،3152 ،ج ،171 /3عساددف األ بددميين عساد يف ميشدداه ا كتددميأ ( :ددهاح) ،ووددميري ا عجسد ين :وددميري يف
اؼب مي د  :وسددا ه ب د س ب د و ددر جنمي دده م د ب د م د مباددمي ا ددهميبه ددإهن ع د د ماجددرب ب د جنددمي تن و د ا سددكت عسا د مب د
داود،كش اػبهمي .218 /2 ،
( )5األل سشمي عحل .41 /6 ،اؼبن أ سشىازا.171 /2 ،
( )6اؼبيي سب و امه.466/11 ،
( )7احملس بمياثمير  222 /11 ،وممي بع مي.
.38 /1 ، 111 ،
( )8هاح ا بخميرا  ،بميأ كتميبه ا عس  ،رو اغب
( )9م ا مضب  ،رو اغب  .959 :ج . 119/1احملس بمياثمير  .223 /11 ،اؼبيي سب و امه  445 ،وممي بع مي.
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القةةول الثةةاني :إذا وتددف م ددس ذمادمي اسدده ( وا ياسدده ددحل مه ىبد ع ددىه ا نسد م ضدعمي و ند ممي د ) ( ،)1اوددت

ماد

د ا كميغبرابدده مو اس ددميد يف األرض ( ما وب د د اغبرابدده ) وهب د ا و دميري اؼبمي كادده( ،)2ؼبددمي روا ع د ا ا د ) (وتددف م ددسممي
بكمي ر وتس اسه و وميري ل منمي م ف م وىف ب مت ()3ل
القول الثالث :مه اؼب س إذا اعت

عس ذمحل تس وتف ب و مي مي وهب ا وميري مب

ااهه و مي با (.)4

واسددت ا بعم ماددميت ا مي ددمانمي و د عددميىل :ا ددمي م ندمي ا د آماد ا كتد عسدداك ا ددميص يف ا تسد اغبددر بددميغبر
وا عبد بمي عبد واألنالد بددميألنال م د عهددحل د مد مناد شددحل مي بددميع بددميؼبعروف ومدا إ اد بإ ددميه ذ ددك زبهاد مد ربك د
ورضبدده م د اعت د بع د ذ ددك س د ع د اأ م ددا } ا ب ددر ( .)178وو د اكت د عسدداك ا ددميص يف ا تس د } [ا ب ددر :
 . ]178وو عميىل اوكتبامي عسان انمي مه ا اهس بمي اهس} [اؼبميئ  . ]45 :وو د اومد وتدف م س مدمي د جعسادمي اد
سسطمينمي} [اسسرا ]33 :وب عميىل :او ك يف ا ميص امي } [ا ب ر .]179 :
إذ رب اددف معددىن اغبا دمي يف وتددف اؼب ددس بمي د محل مبسددغ ما د يف وتددف اؼب ددس بميؼب ددس أله ا ع د اوات ا اادده ربمس د عس د
ا تددف ن دمي عاد ا ي د  ،وهبد
رب اددف معددىن اغبادمي مبسددغ( ،)5وكد ك
ا د م د ا ه ددميد ىبه د  ،واؼب دراد ب
اغبريب عميد و عر مي  ،اا رف إ ا

عساد وتسد يرمميئ د كمينددت اغبميجدده إىل ا زاجددر ممددس كددميه يف شددرع ا ددميص ا د يف
سسددت ائنممي ا ع ددمه اؼبقبد  ،وأله عد ل ا ددميص اهددى ؽبد عد وبد ري ع د ا مدده ،و
د ) : (ل تددف م ددس بكددمي رل د اغبددريب أله ا كددمي ر م د مطسددف ا ددرف إىل
ا مي بو اغب الو( .)6ومد ه منر كالى .

األ أ أله ا د محل ومد يف معادميه مع د ل ا د ل و ؿبدرل وتسد ،
ري اسمميل مب ااهه وم مع برما ا بمي
و ع ددمت ا ددت ؿبددال سشددبنه ،ع ددمت م ددميو ه ع ددمه اؼب ددس م د جندده ا ت با د  ،مث إه يف اؼب ددس إذا وتددف ذماددمي ك د ه
كبهدمي ساهد س ا ددعاهه ا دديت د ري ؽبدمي نه دنمي اسعتد ا عس د ددى اؼب ددسمو فبد تمتعد ه بع د األمددميه وا مدده  ،ددمي اه س
ا عاهه
ازجر إ بمي ع به ا رادعه كمي
بمي اه س األنر اؼبع مه.

ميص  ،و معىن سع دمه بد وه مند ا

دميص مد ا مي دف عمد ا و دميوا نه د

ب – قتل المسلم الذمي خطأ :سه نمي ا و و اممي تعسف ب ج أ ا ه مو ع م :

( )1م ا اعبساف . 233/ 6 ،
( )2ب ا ه اجملتن وهنمي ه اؼب ت  .181 /3 ،ـبت ر انتالف ا عسممي .158 /5 ،
( )3ناف األوطمير.17 /7 ،
( )4ب ائع ا اميئع  .237/ 7 ،اسنتامير تعساف اؼبختمير . 21 /5 ،
( )5اؼب ر نه .
( )6اسنتامير تعساف اؼبختمير.27 /5 ،
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()1

دزل ا دمي را

واسدت ري ب د عدميىل :ا دمي م ندمي ا د

آماد ا كتد

عساك ا ميص يف ا تسد اغبدر بدميغبر وا عبد بمي عبد واألنالد بدميألنال } دإه اػبطدميأ سمدقماو ،وب درد اندمي ذكدر سد ماو
واؼب ت ماو .
وك ك يف و عميىل :ا و ك يف ا ميص امي مي موئ األ بميأ } اس اد مدمي شدى إىل م دف ا مده .وود ثبدت
عا د ) (و د عسا د ا ددالل ل ت ددف م ددس بك ددمي ر ل ت د ي ا دده ألهن ددمي ميبع دده س ددميص يف ا عم د  ،و ا د س د ي
ا ددميص يف ا تددف اػبط د  ،ددإه ا دده د ي ك د ك  ،د ع دميىل  :ا ددمي م نددمي ا د آما د ا كت د عسدداك ا ددميص يف
ا تسد  }...ددال ذكددر س ده يف اا دده ،و مقاندمي بدو اؼب ددس وا كددمي ر دال عهد و و ددميص  ،وإمبدمي سددج و د د ،
أله وتف ا محل بيى ف ماكر واج ياىه بمي ا سا ص ا د ارد يف ذ دك  ،وا ديت ماندمي :ل مد رم مداك ماكدرا سايدىه
با ه ...ل  .وو عميىل  :ا و عميون ا عس ا درب وا ت د و عدميون ا عسد اسمث وا عد واه } [اؼبميئد  . ]2 :دمي ري ب دج
ا مي ف اؼب س ماع م ا س  ،و عميوه عس ا رب وا ت  ،و إطالو ع ه سم س عس اسمث وا ع واه.
الةرأي الثةاني :عساد ا ده كمددمي د وتدف م ددسممي و د عبمند ر ا ه نددمي ( :)2و كدان انتسهد ا يف م د ار د ه ا دده إىل

مو اري:
اا

القةةول األول  :إلم دميل ممي ددك و مضب د ( ،)3د مه د دده ا د محل إه كددميه درا ن د د دده اؼب ددس ود دده ن ددميئن عس د
م د ه ذك ر  ،وهب ا وميري ممي ك و ا دمي ر مد مد

اغباميبسده ( ،)4وسدا

يف ذ دك مدمي روا عد عمدرو بد

شددعا عد مباد عد جد ه عد ا اد ) (ل د دده اؼبعمي د ن د د دده اؼب ددس ()5ل ويف هددر ل مه ا اد و د مه ع ددف م ددف
ع ف اؼب سمو ()6ل.
ا كتميأ ن
القول الثاني :مه د ه ا د محل مربعده آ ف در د و د مدمي ن دف عد ا شدمي عحل يف م د و اد ( ،)7وسدا ه مدمي رواه عبدميد

ب ا ميمت مه ا ا ) (وميري  :ل د ه ا ان دا وا ا دراين مربعده م ف در د ()8ل وروا عد عمدر ابد نطدميأ ) )مند
جعف د ه ا ان دا وا ا راين مربعه م ف در ود ه اجمل سحل شبميمبميئه در ()9ل

( )1احملس بمياثمير . 237/11 ،
( )2كشميف ا اميع  .52 / 12 ،ب ائع ا اميئع يف ر ا ا شرائع .255 /7 ،
( )3م ا اعبساف  . 233 / 6 ،اؼبيي سب و امه . 318 /8 ،
( )4ب ا ه اجملتن وهنمي ه اؼب ت ’ سب رش  . 198 /4 ،اؼبيي سب و امه . 7 / 12 ،
( )5اؼبيي سب و امه .52/ 12 ،
( )6اؼب ر نه وا ههه نه .
( )7اؼبن أ سشىازا  .213 /3 ،اغبميوا ا كبى . 699 /12 ،
اسمميل ا شمي عحل .492 / 11 ،
( )8ا باميه يف م
( )9األل سشمي عحل  .342/ 7 ،اغبميو ا ا كبى . 713 / 12 ،
( ) 170

جملة جامعة التننية البشرية  /العدد ( ) 4

حكه محاية (النفس واملال والعرض) لألقليات الدينية يف  /...ص ص 180-152

القةةول الثالةةث :مه د دده ا د محل ك دده اؼب ددس و د و د ري ميب ااهدده وا الد را  ،وا اخعددحل وؾبمي د

ؼبددمي روا عمددرو ب د

شددعا عد مباد عد جد ه مه ا اد ) (وددميري ل د دده ا اند دا وا ا دراين يف مالددف د دده اؼب ددس ل وأله ال عددميىل وددميري ا وإه
ه م سمه إىل م س } [ا ا مي  ،]92 :ن ا شمف اؼب دس و دى اؼب دس  .مث إه ا د محل
كميه م و ل بااك وباان ماالمي
مع ل ا ل بميؼباالمي ا ا باان وبو اؼب سمو  ،ج مه هب ب تس ممي هب ب تف اؼب س .
و م ددمي مي د محل ت ددميو م ددع اؼب ددس يف ددف سبس ددك اؼب ددميري وممي د مت د ل كم دميري اؼب ددس  ،و اسعت د ا عسا د يف ممي د
كميسعت ا عس مميري اؼب س (.)1
ن د ا ا درما األن ددى مد ت د مو د و ق د ه اؼباط ددف و م ددم ه ا ع ددمه ،و د اؼب د د م د اؼب اثا ددف و ا عن د د ب ددو
تبعامي سم ض ع م نالؽب ا ا به .
اؼب سمو و ى  ،ن ا رما ا راجح عا نمي
مممي اممي تعسف بميسعت ا عس دل اؼب ت ماو وميري ا ه نمي  :بع ل وتف اؼب س هبد و مي دمي( )2د ) :(لو تدف
م س بكمي ر()3ل و أله اؼب ت م مممين مقوت و يف ك اغبريب ،و يف ع دمت شدبنه اسبمي ده  ،إا مه ميب سد در
وتف اؼب س بميؼب ت م ج د ا ع مه ووت ا تف  .مي ا ص ا شرعاه  ،واؼببميدا ا عميمه سشر عه ق ا ا درما د اب
مر اػب ض يف همي اس ممرا مها ا وممي مت بامين ب ك إ سردا ألو اري ا ه نمي واسشمير إىل ا راجح مانمي
وإ ددإه ا ا د ص ا شددرعاه شددى بكددف وضد ح إىل رمدده اسعتد ا  ،وا سد م ددمي كددميه ن عد  ،وبددميألن عسد ددق
ا د مبرمد ا مدع اؼب دسمو ع د د األمدميه ،دإه اسعتد ا ات د ه د نف بدميأ ا يد ر واػبامينده مد اؼب اثادف وا عند د اؼبربمده بددو
اؼب ددسمو و ددى  ،مي ي د ر واػباميندده ووتددف ا دداهس م د ا كبددميئر ،كم دمي ورد يف ا ددهاهو ا د وددميري ا ا د ) :(لاجتاب د ا
ا بع اؼب ب ميتل وع مانمي :لوتف ا اهس ا يت رل ال إ بدميغبف()4ل ميؼب دت م مع د ل درل ال دمد كب اده اؼبع د مو ،وب
و ددىه بددو اؼب ددس و ددىه مد اؼبع د مو ،ومدمي ورد يف عد ل وتددف اؼب ددس بمي كددمي ر ؿبمد ري عسد
هددر ا شدميرع يف د ا اغبد
اغبدرباو ،وفبددمي ق د ه و د عددميىل:اوم وتددف م س مددمي د جعسادمي اد سددسطمينمي} [اسسدرا  ،]33 :ميا دده عميمدده يف ددف كددف
م تد ري ظسمددمي ،وو د عددميىل اوإه م د مد اؼبشددركو اسددتجمير د جره د ددمع كددالل ال مث مبسي د م ما د } [ا ت بدده]6 :
و ددبح ب د ك مع د ل ا د ل واؼب ددميري وا ع ددرض ،وهب د إ د دمي إىل م د ط مممين د س ددميؼبمي ،م د وت ددف نه ددمي رمن دمي ال عد دميىل
إهنا نف يف ذ ك ا عا .
وم األد ه م مي و ري ا ا )(
وميري انمي:

دروبمي( :مد وتدف معمي د ا بيدى دف) ،و د ه ا روا ده يف ا بخدميرا ،وروا ده ا ا دميئحل

( )1باددو اغب ددميئف شددرح كاددز ا د وميئف  . 128 -128/ 6 ،اؼبيددي سبد و امدده  ،ط ، 3رب اددف ا اكددحل . 52 / 12 ،ددتح ا د ر 11 ،
 217/و  .218سبف ا الل .364 /2 ،
( )2ب ائع ا اميئع  .237 /7 ،احملسحل بمياثمير . 221/ 11 ،ا ه اسسالمحل ومد ت . 5667 / 7 ،
 .111 ،ج. 38/ 1
( )3هاح ا بخميرا  ،كتميأ ب ا حل  ،بميأ كتميبه ا عس  ،رو اغب
،
 .12 /4 ، 2766 ،هاح م س  ،بميأ باميه ا كبميئر ومكرب مي ،رو اغب
( )4هاح ا بخميرا  ،بميأ ب ا حل  ،رو اغب
 ،89 ، 145ج.92/1
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لم د وتددف معمي د ا ب ددرح رائهدده اعبادده ،وإه روبنددمي ج د م د م ددى مربعددو عميمددمي()1ل د و د كددميه اؼبعمي د كددمي را مو
مامي مي أله ا اه ا ت يف كهره ،وإمبمي ا اه يف ممميه اؼب سمو وعن وو ميئن وع ل نامينتن ؼب عمي وه.
وود واد ا اد ) (د ه ا روا دده ب د ( :مد وتددف معمي د ا بيددى ددف ب ددرح رائهدده اعبادده) د ( :بيددى ددف) ااد
ه األ كميل ،بف ممره رجع إىل وئ األمر اا ر يف ممره.
منرج م ن مممين سا ت
ل م د منهددر م ددسممي  -عددي يف ذمت د  -عسا د
وا يد ار سعن د د واؼب اثاددف مسع د ه ومطددرود م د رضبدده ال بددا اغب د
عاه ال واؼبالئكه وا اميس مصبعو " مي سع امي ألن نهر ذمه اؼب سمو وألن نمي عن ا ا ).(
ثالثا  /حماية طرف غير المسلم :
إذا اعتد م دس عسد طدرف دى م ددس ذمادمي كدميه او م ددت مامي ،مو معمي د ا كاد ا ،مو رجددف مو عدو وكبد ه عميمد ا يف
ذ ك ،سإلوت ميص ما نالف بو ا ه نمي كخال ن يف م ه وتف اؼب س يى اؼب س عم ا ويف ذ ك ؽب و و:
ا ري األوري :و ميص عس م س يف إعت ائ عس طرف ذمحل ألن و ميص عسا اممي اعتد عسد نهدس
ا محل  ،وم ب هبر ا ميص باانممي يف ا اهس ب هبر باانممي يف األطراف وهب ا وميري اعبمن ر(.)2
القول الثاني :هب ا
بمي

ميص عس اؼب س يف إعت ائ عس طرف و و ري ميب ااهه(، )3

واست ري ب عميىل  :ا وكتبامي عسان انمي مه ا اهس بمي اهس وا عدو بدمي عو واألند بدميألن واألذه بدميألذه وا د
دميو نممي يف األطدراف
واعبروح و ميص } [اؼبميئ  ،]45:د ت عس ميوا اؼب س وا كدمي ر يف ا دا س اجد

م دمي و ألهنمددمي ددميو مي يف بد ري األطدراف يف جامي دده اػبطد – و د اسرش – ند ا ا درما د ا دراجح د مد تد وألند ا ددف
اؼببميدس ا عميمه سشر عه اسسالماه
المطلب الثاني
حكم حماية أموال غير المسلمين
سبف ا ري يف ع م اضع مه ا محل مع ل ا ل واؼبميري وا عرض ،ومن كميؼب س امدمي د وعساد  ،دإذا اعتد م دس
عسد مددميري ذمددحل من د ه بيددى وجد ددف ع ود عسد ذ ددك طب ددمي أل كددميل ا شددر عه اسسددالماه ،س د ا كددميه اسعتد ا ا ال ددمي مو
بمي مو سروه مو رابه مو كب ذ ك ع و
و اممي يت باميه بع

ن ع اسعت ا سبميممي ،كممي كميه اسعت ا عس م س (.)4

ر اسعت ا عس مم اري ى اؼب سمو ا ماو يف ع م ميئف:
 ، 3166 :ج.121 / 4

( )1هاح ا بخميرا  ،كتميأ ب ا حل  ،رو اغب
( )2اؼبيي سب و امه .278/8 ،
( )3تح ا ر  217/ 11 ،و.218
( )4اؼبب د ط  .241 /26،بد ائع ا دداميئع  . 67/7 ،م ا د اعبساددف يف شددرح ـبت در نساددف  . 316/6 ،274/ 5 ،ميددي احملتددميج /3 ،
 335و .491/5
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المسألة األولى :إعتداء المسلم على مال الذمي غصبا:
إذا اعتد م ددس عسد مددميري ذمددحل بمي ي د وجد عسد ا يمي د رده إىل ا د محل إه كددميه اؼبددميري مت مدمي عاد اؼب ددس
ما فبمي مبميح يف ا شر عه اسسالماه.
وإه كميه اؼبميري ى مت ل يف ا شر عه اسسالماه كميػبمر واػباز ر انتس ا ه نمي ا إىل و و:
األول:

م اؼب س اؼبميري اؼبي أ مطس مي مت ممي مو ى مت ل وهب ا وميري اغباهاه( )1واؼبمي كاه(.)2

و وج و ؽب إه اػبمر مميري مت ل عا م ف ا مه هعف عمر اب اػبطميأ ااممي سمف ع طبد ر م دف ا مده ل وؽبد
باعندمي و ند وا ا عشددر مد مشبميهنددمي ل و كد ا د اعترب ددمي عمددر مددمي مت مددمي يف ند ددإه مند ا عشددر ماندمي د اددف عسد ددف

شبانمي و ك هنمي متم ه(. )3
الثاني:

م اؼب س مميري ا محل يف إ ال

وهب ا وميري ا شمي عاه( )4واغباميبسه(. )5

ددرل باددع اػبمددر و اؼباتدده و اػباز ددر و األ داميل ()6ل

واسددت ا د ك دبدمي ورد عد رسد ري ال ) (ل م إه ال ورسد

منم ددمي يف ددف ا د محل ،وأله ع د ا مدده نس د ع د

ددإذا س د ي د ل اػبمددر و واػباز ددر يف ددف اؼب ددس س د ي بمي ت دميئ
اسسالل االبت ب ممي البت بميسسالل(.)7
اب د و سبمي د م د األد دده ا دديت س د اميه م د ا ب ا دده وغب د ااه ب د ه ا د ري األوري د ا دراجح ألهن د بمي مدده م ددبه ا
مع مو يف دمميئن و مم اؽب ل ؽب ممي امي وعسان ممي عساامي ل
المسألة الثانية :اإلعتداء على وجو السرقة:
إذا إعت

م س عس مميري ذمحل بمي روه ال نالف بو ا ه نمي يف إوميمده د ا دروه عسد اؼب دس البد ت ا ع دمه

ؼبمي .
مممي إذا اعت

اؼب س عس مميري اؼب ت م بمي روه ما يف م مممين

األول  :إذا سر م س م مميري م ت م يف مممين ا ميل عسا

وا شمي عحل ،واغباميبسه(.)8

انتس

ا ا ه نمي عس و و:

ا روه كمدمي د سدر م دسممي وهبد ا ودميري اؼبمي كاده،

( )1اؼبب ط  .184 /11 ،ب ائع ا اميئع . 147/ 7 ،
( )2ا كمييف يف م ف اؼب اه  . 1186 ، 1181 ،841/2 ،ميشاه ا س وحل  . 436/ 4 ،ب ائع ا اميئع .147/ 7 ،
( )3ب ائع ا اميئع . 143/ 5 ،
( )4اؼبن أ سشىازا .218,211 /2 ،
( )5اؼبيي سب و امه . 222/ 5 ،
يف م ا مضب  ،برو  ،14472:ج. 324/ 3
( )6اؼبيي سب و امه  . 221/ 5 ،جمي اغب
( )7ا عالوميت اسجتمميعاه بو اؼب سمو و رب اؼب سمو ، ...ص. 295
( )8اغبميو ددمي كبى . 715/ 13 ،26 /12،ـبت ددر إن ددتالف ا ه ن ددمي  . 451/ 3 ،إن ددتالف األئم دده  .285/ 2 ،ا ه د عس د اؼبد د ا
األربعه .161/5 ،
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وومي ا ب ه اؼب س ب روه مميري اؼب ت م و ع عس مميري مع ل م رز مالس أله اغبريب استهميد ا ع مه
بميألمميه مير كمي محل ،إذاسر م س م ار ن ميأ م مميري مسك رجف م ت م هب ا طع عس ا مير ،ألن مميري
ؿبرز فبس سم ت م  ،تجرا عسا م كميل م ف ا مه ،وم ف اسسالل مميدال يف بالدنمي(.)1
الثاني :
و وجنه ن ر
من دنف دارنمي مي

عس اؼب س إذا سر مميري اؼب تميم  ،وهب ا وميري ا شمي عحل يف و ري واسته ا مب

ااهه(.)2

مه اؼب س سر ممي ا شدبنه اسبمي ده أله اغبدريب اؼب دت م مد م دف دار اغبدرأ كمدمي ،دى
دت مد اؼب دس دروه
ميجه مقوتده ،مث عد د د اره ،ند ا د ر شدبنه اسبمي ده يف ممي د  ،وعساد

ممي ( )3ما عمال ب ميع ل در اغب ود بمي شبنميتل .
ا و األوري أله ع ا ه اسسالل تجز  ،وع مه اسسالل ب و مظندر يف ع ا تد بدو
وا ا رجح م
رعمي ميه اؼبختسهه األد ميه  ،م سر م م دت م مد درز هبد طبادف كد ا شدرع عساد بدمي طع ،و د كدميه م دسممي أله
اؼب ت م مع ل اؼبميري ميري مممين .
المطلب الثالث
حكم حماية عرض غير المسلمين في الدولة اإلسالمية
ك د اسسددالل حبممي دده عددرض ا د محل وكرامت د ،كمددميوبمحل عددرض اؼب ددس وكرامت د  ،الهب د ز أل د مه ددبن و تنم د
()4
بمي بميطف ،مو شاع عسا بمي ك أ ،مو يتميب ،و كره دبمي كره يف نه مون ب  ،مونس ،مونس مو ى ذ ك فبمي تعسف ب .
ومي عساامي ؽب ألهن يف ج ارنمي ويف نهمير امي وذمه ال عميىل ،وذمه رسد ود د
وميري ا رايف( :)5ع ا مه ج
اسسالل م اعت عسان و بكسمه سد مو ابده يف عدرض م د
ضاع ذمه ال عميىل وذمه رس وذمه د اسسالل(.)6

 ،مو ند ع مد مند اع األذ ده مو معدميه عسد ذ دك د

( )1ا ه عس اؼب ا األربعه .161/ 5 ،
( )2ب ائع ا اميئع  .91 ، 71/ 7 ،اؼبانميج سا وا  .435/1 ،إنتالف األئمه  .285/ 2 ،ا ه عس اؼب ا األربعه .161/5 ،
( )3ب ائع ا اميئع . 91/ 7 ،
( )4ا ر اؼبختمير يف رد احملتمير .171/ 4 ،
( )5ا رايف  :مضب ب إدر س ب عب ا رضب  ،شنميأ ا ا رايف،ت 684:د  1285 -ل) .م نمي اؼبمي كاه  ،ا ر  :األعالل
سزركسحل.94/1 ،
( )6ا هرو س رايف يف من ا ا هرو .14 /3 ،
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مد اددمي هب د ز اسعتد ا عس د معدراض ددى اؼب ددسمو اؼب امددو يف ا و دده اسسددالماه مد وبددف اؼب ددسمو و ددى
اؼب سمو إذا زنمي م س ب ماه مو م ت ماه ا ميل عسانمي ا زنمي ش ن يف ذ ك ش ه زنمي اؼب سمه( ، )1وكد ا د ود ف اؼب دس
ا ف عا م عت ب ؽب م ا عسممي (.)2
ذماه ميل عسا
ومع ه كس مه ا شر عه اسسالماه و وضعت ع بميت عز ر ه رادعه كف إعتد ا عسد اؼبد اطاو دى اؼب دسمو يف
ا و ه اسسالماه ،واؼب امو انمي بطر ه شدرعاه ومين ناده إوميمده مقوتده مو مد ؽبد عند وماالدمي مدع اؼب دسمو د ا دال عجد
مه د ري بع د ا ه نددمي ب د ه ظس د ا د محل مش د م د ظس د اؼب ددس ( ،)3ويف اغب د  :ل م د و د ف ذماددمي د د د ل ا اميمدده
ب اميط م ا امير()4ل مي ع به األنرو ه عس اؼب س مش م ا ع به ا نا ه ؿبمي ه .
خاتمة
إه ى اؼب سمو يف ا و ه اسسالماه

داه ه

د مد دميهن  ،ومد ب دميئن ضدم ا و ده ،و واجملتمدع اسسدالماو

كممي آت :
 – 1مصبع م ف ا عس و ا ه نمي مه م ف األد ميه ا مميو ه كمي ان د ده  ،وا ا دراناه  ،واجمل سداه  -د ا راسدميت
ا عسماه األنى يف ن وثبد ت م دف د دمينتن  -وبدف ؽبد د دع اعبز ده بد ري عد ل مشدميركتن يف ا د ميع عد ادميض ا و ده
ون كم اطاو يف ا و ه اسسالماه  ،و م ظب ا ب ف ا مه .
وب ري اغبهميظ عس اميهت وع
اؼبددمي كحل ب د ه صباددع من د اع اؼبشددركو -س د ا كددمين ا م د م ددف
نددمي اؼب د
 – 2ددر كالددى م د ا ه ن دمي و بددميألن
ا كتميأ مو ىه  -وبف ؽب ب ري اعبز ه وبمي تميئ طبف عسان ك اؼب اطاه ،واسوميمه ا ائمه كب اه م ف ا كتميأ وا مه .
 - 3وم ا عسممي م در بد ه اعبز ده هدرض إ عسد مد مظندر ا عد ا إلسدالل وذ دك عاد ا يسبده عسدان  ،ممدمي
اؼب ميؼبو و اؼب ادعو إلسالل وم س ال هرض عسان اعبز ه.
 - 4م ددف األم ددميه وا عند د  ،ميؼب ددت ماو د د (مد د طسبد د ا األم ددميه ) مد د اؼب ددسمو ونبرعمي د دمي ا د د وري واألم ددميك ددى
و كمين ا م رعمي مي ا وري اؼبعميد ه سم سمو ويف مي ه اغبرأ معن  ،و فبد داس ؽبد عالوده عند وماالدمي
اسسالماه،
مع اؼب سمو وبف ؽب ا ن ري إىل مراضحل اؼب سمو ب مميه ؼب مقوته ،و ا ب مي انمي أل راض ذبمير ه ،و سامي اه و ى مي .
اؼبعمي

وم ددف ا عن د د ا د
.

ر بط د ه بميؼب ددسمو ودوؽب د بعند د د مو م اثا ددف مربم دده با ددان  ،س د ا ظب د ا ب ددف ا عند د مو

( )1اؼبب ط س رن حل  . 32 /9 ،ب ائع ا داميئع  . 41 / 7 ،دتح ا د ر  11 / 4 ،ورد اد لودميري ا ز درا وسدعا ابد اؼب دا و ابد
ميب اس إن هب عسا اغب ل ما عس اؼب س .
( )2تح ا ر  ، 11/ 4 ،ا ورد ا و  :ل وميري ا ز را وسعا ابد اؼب دا مبد ميب اسد إند هبد عساد اغبد ل ما د ا د ف
إذا و ف اؼب س ذمامي.
( )3ميشاه اب عميب . 171/ 4 ،
( )4مرومي اؼبهمي اح شرح مشكمي اؼب ميباح .3361 /6 ،
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شدميرك ه اؼب دسمو يف

 –4مممي ى اؼب سمو يف اجملتمعميت اسسالماه ودوؽب ا ماه موا ااه اغب اله ،و ى مي ا
اغبك وا ميع ع اميض دوؽب ه ،نق ؽب ك م ف ا مه يف اغب وا اجبميت واؼب اطاه.
ن ه األ اميف كسنمي و ضمات ا شر عه اسسالماه ون ميري وج د دانف اجملتمع اسسالمحل ودو تد  ،دف
ب ه اعبز ه ب ري ع ل اؼبشميركه يف ا د ميع عد ا و ده و اسلبدراط يف ا عمدف ا ع دكرا و عد هدر ادميهت ،
ا مه ا
واؼب اطا ه ى اؼب سمو يف اجملتمعميت اسسدالماه ودوؽبدمي يف ا ع د ر اغب الده يف ا د وري ا ماده ،موا ااده و ى دمي ؽبد كميمدف
د اؼب اطادده يف اغبهددميظ عس د اددميهت  -مد ا سد ا د انسحل واػبدميرجحل – و يف اغبهددميظ عسد ام د اؽب و معراضددن  ،وو د
ر ا شر عه ع بميت و م كميل ش عس م عت ا عسان اممي ذكر س ا كميه اؼبعت ا م سممي مو ىه .
د ضددمات ا شددر عه ددف ضبمي دده اددميهت و مم د اؽب ومعراضددن م ددمي
ممدمي اؼب ددت ماو م د ا د د و ا تج دمير و ددى
ميري ب ميئن دانف اميض ا و ه و اجملتمدع اسسدالماو  ،وطاسده ب دمي مد األمدميه وا عند أله اسسدالل  ،عميمدف اسن دميه
يف د د ه األمد د ر عسد د اس ددميس إن ددمينات و ا تك ددرًن اسؽب ددحل ساهد د س اسن ددميناه  ،ند د ه اغب د د كسن ددمي م ددم نه يف ا ش ددر عه
اسسالماه كف ق  ،وو ر اسسالل ع بميت ؼبد اتندك د ه اغبرمدميت ؽبد  ،إ إذا ودميل م د مد دق دبدمي ىبدمي
م ت د ا مدده واألمددميه واؼب اطادده واؼباالددمي اؼبددربل امددمي باددان  ،وبددو اؼب ددسمو مو ودميل بمينتنددمي
ن ع إنتنميك غبرمميت ا و ه واؼب سمو.
م مي

رمددميت اؼب ددسمو اعميود

قائمة المصادر والمراج بعد القرآن الكريم
 .1آث د دمير اغبد ددرأ يف ا ه د د اسسد ددالمحل -دراسد دده م ميرند دده ،د .و بد دده ا ز اسد ددحل ،دار ا هكد ددر -دمشد ددف ،ط 1411 ،3د دد/
1981ل.
 .2اسصبدميع سبد اؼباد ر  ،مبد بكدر ؿبمد بد إبدرا ا بد اؼباد ر ا اا دميب را (ت  319 :دد)  ،رب ادف  :دقاد عبد اؼبدداع
مضب  ،دار اؼب س ساشر وا ت ز ع  ،ط 1425 ،1د2114 /ل .
 .3م كميل م ف ا مه ،ؿبم بد ميب بكدر بد م د أ ابد ودا اعب ز ده (ت 751 :دد) ،رب ادف :سد بد مضبد ا بكدرا
 شميكر ا عميرورا ،رمميد ساشر – ا مميل ،ط1997 – 1418 ،1ل. .4م كميل ا ماو واؼب ت ماو يف دار اسسالل ،د .عب ا كرًن ز اه ،مقس ه ا رسمي ه ،بىوت 1982 -1412،ل.
 .5األ كميل ا سطميناه  ،مب اغب د عسدحل بد ؿبمد بد ؿبمد ا ب درا  ،ا شدنى بميؼبدميوردا (ت 451 :دد) ا اميشدر :دار
– ا مي ر .
اغب
 .6األ كميل ا اميساه ألوساميت اؼب سمه يف ا ه اسسالمحل،سسامميه ؿبم رب ادمي  ،عمدميه ،دار ا اهدميئس ودار ا بادمير
ساشر وا ت ز ع ،د.ت .
 .7مناس ا ه نمي يف عر هميت األ هميظ اؼبت او ه بو ا ه نمي  ،وميسد بد عبد ال بد ممدى عسدحل ا ند ا (ت 978 :دد)،
مراد ،دار ا كت ا عسماه ،ط2114 :ل 1424-د.
رب اف :وب
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 .8ب ائع ا اميئع يف ر ا ا شرائع ،عال ا ا كميسميين ،ت  587د ،دار ا كتميأ ا عريب بىوت1982 ،ل.
 .9ب ا ده اجملتند وهنمي ده اؼب ت د  ،مبد ا اد ؿبمد بد مضبد بد ؿبمد ا شدنى بدميب رشد اغبهاد (ات 595 :دد)  ،دار
– ا مي ر  ،د.ط 1425 .د  2114 -ل .
اغب
اسمميل ا شمي عحل ،مب اغب و وب بد ميب اػبدى (ت 558 :دد) ،رب ادف :وميسد ؿبمد ا اد را ،دار
 .11ا باميه يف م
اؼبانميج – ج  ،ط 1421 ،1د2111 -ل.
 .11ا بادميه وا ته داف وا شدرح وا ت جاد وا تعسادف ؼب دميئف اؼب دتخرجه ،مبد ا اد ؿبمد بد مضبد بد رشد ا ددرط ( ،ت:
 521د) ،رب اف :د ؿبم جحل وآنروه ،دار ا يرأ اسسالمحل ،بىوت – باميه،ط 1418 ،2د 1988 -ل.
 .12ا تعر هددميت ،عسددحل بد ؿبمد بد عسددحل ا ددز ا شددر اعبرجددميين (ت 816 :دد) ،رب اددف :ضددبط و ددهه صبميعدده مد
ا عسممي  ،دار ا كت ا عسماه بىوت – باميه ،ط 1413 ،1د 1983 -ل.
 .13ج دميمع ا باددميه يف و ددف ا ددرآه ،ؿبم د ب د جر ددر ،مب د جعهددر ا طددربا( ،ت 311 :دد) ،رب اددف :مضب د ؿبم د شددميكر،
مقس ه ا رسمي ه ،ط 1421 ،1د 2111 -ل.
 .14اعب دميمع أل كددميل ا ددرآه ،مب د عب د ال ؿبم د ب د مضب د ب د ميب بكددر ا ددرط ( ،ت 671 :دد) ،رب اددف :ش دميل ظبددى
ا بخميرا ،دار عميب ا كت  ،ا ر ميض ،اؼبمسكه ا عرباه ا ع د ه ،ط 1423 :د 2113 /ل.
 .15ميشاه ا س وحل عس ا شرح ا كبى ،ؿبم عر ا س وحل ،رب اف ؿبم عساش ،دار ا هكر ،بىوت ،د.ت.
اسم ددميل ا شددمي عحل و د ش ددرح ـبت ددر اؼب ددزين ،مب د اغب د عسددحل ب د ؿبم د  ،ا ش ددنى
 .16اغبددميوا ا كبددى يف د م د
بميؼب ددميوردا (ت 451 :دد) ،رب ا ددف :ا ش دداا عس ددحل ؿبم د مع د ض  -ا ش دداا ع ددميدري مضب د عب د اؼب ج د د ،دار ا كت د
ا عسماه ،بىوت – باميه ،ط 1419 ،1د 1999-ل.
 .17شرح ـبت ر نساف سخرشحل ،ؿبم ب عب ال اػبرشحل اؼبمي كحل مب عب ال (ت 1111 :دد) ،دار ا هكدر سطبميعده،
بىوت.
 .18رد احملت دمير عس د ا د ر اؼبخت دمير ،اب د عميب د  ،ؿبم د مم ددو ب د عمددر ب د عب د ا عز ددز عميب د
ا هكر-بىوت ،ط 1412 ،2د 1992 -ل.

(ت 1252 :دد) ،دار

 .19زرادشددت وا زرادشددتاه ،ا د كت ر :ا شددهاع اؼبددمي حل ،مسددتميذ جبميمعدده اؼبسددك سددع د ،و د ا راس دميت اسسددالماه( ،ؾبسدده)
اميت ااداأ وا عس ل اسجتمميعاه ،عبميمعه ا ك ت ،و حل ودور ه عسماه ؿبكمه.
 .21ا ددروض ا ا ددى ،شددرح ؾبم د ع ا ه د ا كبددى ،ا ميضددحل شددرف ا د اغب ددو ب د مضب د ب د اغب ددو  ،ت 1221د،
مطبعه ا عميد دب ر ،ط 1347 ،1د.
 .21ا ا ا كرب ويف ذ س اعب ر ا ا حل  ،مب بكر مضب ب اغب و بد عسدحل ا بان دحل  ،ؾبسدس دائدر اؼبعدميرف ا ا ميماده
ا كميئاه يف اؽبا ببس ا ر آبميد  ،ط 1د  1344د ز
 .22ا ددهميح ددميج ا سيدده و ددهميح ا عربادده ،مب د ن ددر إظبميعاددف ب د ضبددميد اعب د را ا ه دميرايب (ت 393 :دد) ،رب اددف :مضب د
عب ا يه ر عطمير ،دار ا عس سمال و – بىوت ،ط 1417 ،4د 1987 -ل.
( ) 177

جملة جامعة التننية البشرية  /العدد ( ) 4

حكه محاية (النفس واملال والعرض) لألقليات الدينية يف  /...ص ص 180-152

 .23ددهاح م ددس  ،م ددس ب د اغبج ددميج مب د اغب د ا ش ددىا ا اا ددميب را (ت 261 :دد) ،رب ا ددف :ؿبم د دقاد عب د
ا بميوحل ،دار إ امي ا اا ا عريب – بىوت.
 .24ا عالوميت اسجتمميعاه بو اؼب سمو و ى اؼب سمو يف ا شر عه اسسدالماه وا ان د ده واؼب داهاه وا دمين ه ،بد راه ابد
ا عااددو ب د راه ،دار ا ان دده ا عربادده سطبميعدده وا اشددر ،بددىوت ،باددميه 1981 ،ل م د نف إىل د األوساددميت(ن رات
سا اه) ،إسالماهاؼبعر ه ،دور ه عسماه،،ا اهاػبميم ه :ا ع دا تميسع عشر ،ط جميبر ا عس اين .
 .25ع ددمه ا د ل واؼبددميري يف ا ه د اسسددالمحل  ،د .عب دميس ش د مميه ،ا د ار ا ال مي ادده ساشددر ،ا ددمي ر  ،ط 1419 ، 1د د ،
1999ل
 .26ى اؼب سمو يف اجملتمع اؼب س  ،د .س ا رضميوا ،مقس ه ا رسمي ه سطبميعه ،بىوت 1414 ،د 1983-ل.
 .27ا هرو مو من ار ا ربو يف من ا ا هرو (مع اؽب امش)  ،مب ا عبميس شدنميأ ا د مضبد بد إدر دس بد عبد ا درضب
اؼبمي كحل ا شنى بمي رايف (ت 684 :د) ،رب اف :نساف اؼبا ر ،دار ا كت ا عسماه ،ط 1418 :د 1998 -ل
 .28ا ه د اسسددالمحل ومد ت د  ،م .د .و بدده ب د م ددطه ا ز اسددحل ،مسددتميذ ورئدداس و د ا ه د اسسددالمحل وم د جبميمعدده
دمشف  -كساه ا شر عه  ،دار ا هكر  -س ر ه – دمشف  ،ط،4ما هه.
 .29ا اه ،سا سميبف (ت 1421 :د) دار ا كتميأ ا عريب ،بىوت – باميه ،ط 1397 ،3د 1977 -ل.
 .31كش دميف ا ا ددميع عد د م ددنت اسوا ددميع ،ما د د ر بد د د د نس بد د ددالح ا د د ا بند د ( ،ت 1151 :د دد) دار ا كتد د
ا عسماه.
 .31كش اػبهمي ومز ف اس بميس عممي اشتنر مد األ ميد د عسد م داه ا ادميس  ،إظبميعادف بد ؿبمد ا عجسد ين اعبرا دحل
(ت 1162 :د)  ،مكتبه ا سحل ،مي بنمي ميل ا ا سحل – ا مي ر  1351 ،د .
 .32ا ميم س ا اميسحل ،ص ،96مضب عطاه ال ،دار ا ان ه ا عرباه ،ا مي ر 1968 ،ل.
 .33ا انو ا ه ناه  ،مب ا ميس  ،ؿبم ب مضب ب ؿبم اب جزا ا كس (ت 741 :د) د.ت ،د.ل د.ط.
 .34ميه ا عرأ ،ؿبم ب مكرل ب عس  ،مب ا ه ف ،صبميري ا اب ما ر (ت 711 :دد) ،دار دميدر  ،بدىوت ،
ط 1414 - 3د .
(ت:

 .35اؼببد د ع يف ش ددرح اؼب ا ددع ،إبد درا ا بد د ؿبمد د بد د عبد د ال بد د ؿبمد د ابد د مهس ددح ،مبد د إس ددهمي  ،بر ددميه ا د د
 884د) ،دار عميب ا كت  ،ا ر ميض ،ط 1423 :د 2113/ل.
 .36اؼبب د ط س رن ددحل ،ؿبمد بد مضبد بد ميب سددنف ا رن ددحل (ت 483 :دد) ،دراسدده ورب اددف :نساددف ؿبددحل ا د
اؼباس ،دار ا هكر سطبميعه وا اشر وا ت ز ع ،بىوت ،باميه ،ط 1421 ،1د 2111ل.

 .37ؾبم ع ا هتميو  ،دحل ا د مبد ا عبدميس مضبد بد عبد اغبسدا بد اماده اغبدراين (ت 728 :دد) رب ادف :عبد ا درضب
ب د ؿبم د ب د وميس د  ،ؾبم ددع اؼبس ددك ن د طبميع دده اؼب دده ا ش ددر  ،اؼب ا دده ا اب دده ،اؼبمسك دده ا عربا دده ا ددع د ه،
 1416د1995/ل .
 .38ـبت ر ا ه اسسالمحل يف ض ا رآه وا اه ،ؿبم ب إبرا ا ب عب ال ا ت هبرا ،دار م ا اجملتمدع ،اؼبمسكده
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ا عرباه ا ع د ه ،ط 1431 ،11د  2111 -ل.
 .39م د نف إىل د األوساددميت(ن رات سا دداه) ،إسددالماهاؼبعر ه ،دور دده عسماه،ا اهاػبميم دده :ا ع دا تميسددع عشددر،ط
جميبرا عس اين.
 .41مروددمي اؼبهددمي اح شددرح مشددكمي اؼب ددميباح ،عسددحل ب د (سددسطميه) ؿبم د  ،ن د ر ا د اؼبددال اؽبددروا (ت 1114 :دد) دار
ا هكر ،بىوت – باميه ،ط 1422 ،1د 2112 -ل.
 .41مطمي موئ ا ان يف شرح مي ه اؼباتن  ،م دطه بد سدع بد عبد ه ا دا طحل شدنر ( ،ت 1243 :دد) اؼبكتد
اسسالمحل ط 1415 ،د 1994 -ل.
 ،مكتبه ر  ،م ر ،ط1993 ،1ل.
 .42معميمسه ى اؼب سمو يف اجملتمع اسسالمحل ،إدوارد ميئ ا
 .43معميمسه ى اؼب سمو يف اسسالل ،ؿبم م طه ا ز اسحل ،اجملتمع اؼبسكحل به اغب دمير اسسدالماه ،مقس ده آري
ا بات ،عمميه -األرده1989 ،ل.
 .44معج ا عس ل ا اميساه اؼبا ر ،مضب س س ا عمرا ،اؽبامه اؼب ر ه ا عميمه سكتميأ ،ا مي ر 1985 ،ل.

 .45معج ا سيه ا عرباه اؼبعمي در  ،د مضبد ـبتدمير عبد اغبماد عمدر (ت 1424 :دد) دب دميع

ر دف عمدف ،عدميب ا كتد ،

ط 1429 ،1د2118 -ل.
 .46معجد د اؼب ددطسهميت واأل ه ددميظ ا ه نا دده ،د ؿبمد د د عبد د ا ددرضب عبد د اؼب دداع  ،مد د رس م د د ري ا ه د د بكسا دده ا ش ددر عه

وا مين ه – جميمعه األز ر ،دار ا ه اسه.
 .47اؼبعج ا ساي ،ؾبمع ا سيه ا عرباه بمي مي ر ( ،إبرا ا م طه وآنروه  ،)...دار ا ع  .د .ت.
 .48اؼبيرأ يف ر ا اؼبعرأ  -اؼبطرزا  ،اؼبيرأ يف ر ا اؼبعرأ  ،مب ا هدتح نمي در ا د بد عبد ا دا ب عسدحل بد
اؼبطرز ،مكتبه مسميمه ب ز – س  ،ط1979 ، 1ل ،رب اف  :ؿبم د مين را و عب اغبما ـبتمير.
 .49اؼبيددي بد و امدده ،مبد ؿبمد م ددف ا د عبد ال بد مضبد بد ؿبمد بد و امدده اعبمددميعاسحل اؼب سددحل مث ا مشد حل
اغبابسحل ،ا شنى بميب و امه اؼب سحل (ت 621 :د)،مكتبه ا مي ر .
 .51مهن د د ل اؼب اطا د دده يف اؼبا د د ر اسس د ددالمحل ،د .و ب د دده ا ز اس د ددحل ،د د ر ا نش د ددره /2 :مكت د د بر  16 ،2112ذو ا ع د د
 1433د ،عس اؼب وع اس اكاوين إسالماميت.
 .51مهند د ل اؼب اطا دده و د د اؼب د د اط  ،عبد د ا عز ز و ددر ش ،مست د د مب ددميدرات ا ت ا ددف واسع ددالل وا ت ثا ددف د دميس اؼباتد د
اؼبت سطامي وئ ا الميين عبمعاميت اجملتمع اؼب ين اؼبا ربت شعمير :ل ا كرامه اسن ميناه دحل ا رمظبدميري األسميسدحل جد د
ا 2118ل ،اعبز األوري .اؼب وع/http://www.oujdacity.net:
اسن ميه4 ،و5و6
د عب د ا ت اأ جددميبر ،دار احمل د ثو سته ا ددميت

 .52اؼب اطادده يف ا شددر عه اسسددالماه ،دراسدده نادده م ميرندده ،د .ميسددر
ا عسماه وا اشر ،ط ،1د.ت.
 .53م اطا ه ذما ه ،نمحل ا ،دار ا شرو  ،ا مي ر  ،بىوت ،ط 1421 ،3د1999 ،ل .
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مب د عب د ال ؿبم د ب د ؿبم د ( ،ت 954 :دد) ،دار ا هكددر،

 .54م ا د اعبساددف يف شددرح ـبت ددر نساددف ،مشددس ا د
ط 12 14 ،3د 1992 -ل.
 .55اؼب سد عه ا ه ناده ا ك تاده ،وزار األوودميف وا شدم ه اسسدالماه – ا ك دت ،ط( :2مد  1427 – 1414دد) دار
ا السف – ا ك ت.

اؼبعمي ددر  ،ا اد د و ا عميؼبا دده سشد دبميأ اسس ددالمحل ،ا ر د دميض ،مطبع دده ا ددهى،

 .56اؼب سد د عه اؼبا ددر يف األد ددميه واؼبد د ا
 1419د.
 .57م و اسسالل م ى اؼب سمو يف اجملتمع اسسالمحل ،ا

ا ،عسحل ،حبد ضدم كتدميأ :معميمسده دى اؼب دسمو يف

اسسالل ،اجملمع اؼبسكحل به اغب مير اسسالماه ،مقس ه آري ا بات ،عمميه -األرده1989 ،ل.
ا را ه أل ميد اؽب ا ه مع ميشات بياه األؼبعحل يف زبر ج ا ز سعحل ،صبميري ا مب ؿبم عبد ال بد سد
 .58ن
ب ؿبم ا ز سعحل (ت 762 :د) ،رب اف :ؿبم ع امه ،مقس ه ا ر ميه سطبميعه وا اشدر  -بدىوت  -بادميه /دار ا بسده
سال مي ه اسسالماه -ج – ا ع د ه ،ط 1418 ،1د1997 /ل.
 .59ن د د د ددميل م د د د ددف ا مد د د دده :ر :د د د دده إسد د د ددالماه معمي د د د ددر  ،ؿبم د د د د سد د د ددسو ا ع د د د د ا ،ماش د د د د ر يف م ود د د ددع إسد د د ددالل موه د د د د .
http://www.islamonline.net/Arabic /
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نظرية امارتيا سني يف العدالة و نتائج تطبيقها على العدالة اإلنتقالية
م.م .تحسين حمه سعيد شمس الدين/كلية القانون والسياسة  /جامعة التنمية البشرية

المقدِّمة
تعتربربنظرية ربرباظتيا تنيربرباظ ربربرظتتربربةظرية ربرباهظ فعل فربرباظارربربأةظلنيمدربربمفظظم لظداربربمحظيربربلحظي أربربم ظ فعل فربرباظ ني رب ظد رب ظ
دكثةظينظمخدرظظ ناظينظعمةهظضماوحظكشفظ قنيقاظىذ ظ مل أم ظوىمظديا تنياظ رظلنيمدمفظ القتصامظولنيمدربمفظ فدنيا رباظ
و فقارمنظ حلاصلظعم ظجائزحظرمبلظفإلقتصامظيفظ فدناظ، 8998ظوظرية توظيفظ فعل فاظتعتربنظتتربةظدبربليفظظيفظلمدرب اظ القتصربامظ
و فدنيا ربرباظوتعتربربنظدكربربنظدبربربليفظريربربةيظولمدرب ظيفظ فقربربةنظ فعشربربة نظ ىربربتريظبربربوظلربربمبظ ملشربرببمفرظظم ربربمعوظبعربربلظرية ربرباظ فعل فربرباظ ربربمنظ
وفزظ ف نيمدمفظ ملشأم ظب نيمدمفظ فعل فا،ظبلظدنظرية اظديا تنياظ رظفمعل فا(لكةحظ فعل فربا ظتعتربنظ رقابرباظعمرب ظرية رباظجربمنظ
وفربربز،ظويفظ حلقنيقربرباظ م ظعم رب ظتمربربةظ فنية ربرباظيهنينربرباظرم قصربربأالةّكزظديا تنيربرباظ ربربرظعم رب ظظي أربربم ظظ حلة ربرباظو فقربربل حظعم رب ظ التتنيربربا ظيفظ

حلنياحظيفظرية توظظبلحظ فرتكنيزظعم ظ فعل فاظ ملؤ َّ داتنياظ(عل فاظ ملؤ َّ داهظ فعايرباظىرب ظ ا ربال ظ فربزظكربزظعمنيأرباظ وفربزظويربنظ ظ
ىربربتريظديا تنيربرباظ ربربرظبافتنمنيربرباظو فتنمنيربرباظ فهشربربة ا،ظلكارربرببظرتنينربرباظىربربذ ظ الىتمربربا ظدبربربليفظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فتنمنيربرباظ(ظ فتنمنيرب ظرباظ
ك ة ربربا ظ فربربزظ صربربلظئربرباظعم رب ظجربربائزحظرمبربربلظيفظ القتصربربام،ظومربربذ ظدنظ فعاقربرباظبربربرظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربرباظورية تربربوظيفظ
فتنمنيرباظعاقرباظتكايربلظوشمربرباظوجأربانظفعممرباظو ربلح،ظومربربذ ظالظمكربنظملربنظ ه رب ظيفظرية تربوظعربنظ فتنمنيرباظ فتننرب ظعربنظرية تربوظعربربنظ
فعل فا .ظ
ظظظ ملم ربميفظ ا ا رب ظفنية ربرباظ فعل فربرباظايا تنيربرباظ ربربرظىربربمظ فعل فربرباظو فعل فربرباظ اجتماعنيربرباظوفكربربنظ فعل فربرباظالظ تصربربةظعم رب ظ
ملؤ َّ درباهظ فدنيا ربنياظ فعايربرباظفملوفرباظننيرب ظظمكربربنظدنظتكربربمنظد ا رباظفمنيربربا ظ فدنيا رب ظو فقربربارميظ فربل تم ظ فعربربا ظفممنتمرب ظكمرب ظرباظ

كانظ لع ظجربمنظ وفربز،ظبربلظ ربةىظ ربرظبربكنظ فرتكنيربزظعمرب ظتمربةظ ملؤ درباهظالصحتصربلظينربوظديظرتربائ رظلربمبظر رب ظ فعل فرباظوتعمنيرب ظ
فيمربربريظوتم ربني ظ ملدربربالاظبربربرظ ملدربربت نيل نظ فقمنيمربربرظو اكثة ربرباظ ف قربربمبحظ اةويربرباظ ربربم عظم تربربلظ تمعربرباهظ ملتنمعربرباظ ملعاصربربةحظدوظعمرب ظ
ملدربربتمىظ فعربربامل ظو تم رب ظ فربربلوإ،ظىربربذ ظودنظكنربرباظلربربمبظيت قربربرظعم رب ظيع رب ظو ربربلظمل أربربم ظ فعل فربرباظل رنربرباظيت قربربمنظ ربربمحظ ربرباالهظ

و ملم ق ظظ فزظتمجلظلنيأاظ فيمريظودصه بظيشاكلظفإلردربارنياظصمرب ظعمنيأرباظ فمقربمفظاا بتأرباظكمشربكماظ ف قربةظظو ملربة ظو أربلظ
وظتاصاظيفظ فهمل نظ فناينيا،ظو فهامظيفظ ملة ماظ الرتقافنياظدالظدنظىذ ظفنيسظيعناهظدنظ دربتأانظبربلو ظ ملؤ َّ درباهظ فعايرباظيفظىربذ ظ
ملؤل ّّّ اهظ فتشة عنياظوينأاظ فتشة عاهظ ملافنياظ فعايا،ظ ني ظالظمكنظايظد ربلظدنظ نكربةظظمو ظمعايرباظ
احظوتاصاظمظو ظ ّ
يأمربرباظكاملربرباحظيفظعممنيربرباظ فتنمنيربرباظوتثهنيربرببظ فعل فربرباظيفظ تم رب .ظلرب نظظكربربانظيعةلربرباظ قنيقربرباظظ ار ربنياعظ ادم ربرباظظو مل ربرباىنيريظ ملعنم ربرباظ
ربتعل مظدصربنيلظيفظ اردربان،ظلمعةلرباظي أربم ظلربمبظيعمربم ظيربنظيقتيربنياهظ فقربمحظ فعممنيرباظعنربلظظ اردربان،ظلكنيربفظ حلرباحظد ظكربربانظ
( ) 181

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

نظرية امارتيا سني يف العدالة و نتائج تطبيقها على العدالة اإلنتقالية  /ص ص114-181

ىذ ظ مل أم ظينظ مل اىنيريظ ملأماظ فزظضمتاجظدفنيأاظ اردانظفتلبمبظ نياتوظي ظ آلتة نظيفظ تمرب ظظ.ظكمرباظ نظيفظ ملة ربلظ فربزظ ربةظ
تمع ربرباهظ ملت مف ربرباظ ك ربربمنظ فرتكني ربربزظع ربربلظي أ ربربم ظ فعل ف ربرباظ كث ربربةظدشمني ربرباظ،ظوم ربربذ ظ أ ربربةظي أرب رب ظم ظ فعل ف ربرباظ الرتقافني ربرباظيفظ فل ربرباهظ
فدنيا ربنياظو فقارمرنيربرباظيكارربرباظتاصربرباظ ربربقظ كربربمنظصحتقني رب ظعممنيربرباظ الرتقربرباحظبننربربا ،ظ الظ نظ يكارنيربرباظىربربذ ظ فت ربربمحظظت ربربة ظد رب ماظ
يتنمعاظينأاظ فقيا اظ فزظصم ظيةعاهتاظو آلفنياهظ فزظصم ظ نظتته ظ قظتت ظتمةظ فعل فرباظ ملتعمقرباظئربذهظ ملة مرباظظ حلدا رباظ
يفظ تمعاهظ ملتنقماظينظية ماظ حلكريظ فشممإظ  ىظريا ظمظممقةا ظ
ظويربربنظ ظ يأ ربربةظدشمني ربرباظ فنية ربرباهظ فعل ف ربرباظ ف ربربزظته ربربرظيكمر ربرباهظو ربربةو اهظ ملة م ربرباظ ل ربربلحظوتق ربربل ظ فنم ربربا جظوتك ربربم نظ
آلفنيربرباهظفت قني رب ظ الرتقربرباحظو فتبنيربربمبظ ملنشربربممظويربربنظىنربرباظ اوفنربرباظدنظرهربربرظيربرباظظمكربربنظ نظتقليربربوظفنربرباظرية ربرباظتيا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربرباظ
فمعل فربرباظ الرتقافنيربرباظ فربربزظصحتتاجأربرباظكثربربمبظيربربنظةتمعربرباهظ ملن قربرباظ فربربزظ عربربايظدكثربربةظيربربم اننيأريظيربربنظعربربل ظتربربملمبظ حلاجربرباهظ ال ا ربنياظ
فإلردربانظبربلظ عربنيالظيا ربربرظيربنأريظصحترببظتربوظ ف قربربةظوصحترببظ رباالهظ ملعارربرباهظو ال دربالظبربافيمريظ فربذيظوقرب ظعمربنيأريظيربنظقهربربلظ
ريربربا ظ ربرباب ظظيفظعممنيربرباظتثهنيربرببظ فعل فربرباظوىربربلظب يكربربانظرية ربرباظكنية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظدنظتةرربربلراظ  ىظجربربمىةظ ملشربربكماظيفظ فعل فربرباظ
الرتقافنيا؟وىلظينظ ملمكنظباا الظت هني ظ فنية اظعم ظ فقم ررظوظ فتشة عاهظوظاظدنظ فنية اظتهلوظيفظدوحظوىمرباظدارباظرية رباظ
نيا نياظلألظباايكانظصحتم مأاظ  ىظرية اظقارمرنيا،ظوينظ ظجعمأاظد ا اظفل اظقارمرنياظيتعمقاظبافعل فاظ الرتقافنيا؟.ظظظ ظ
ظظظلمنظتاحظحماوفاظ اجاباظعم ظظىذهظ ا ماظتيأةظيشكماظ فه ظظ فزظ ة لظ اجابرباظعنأربا،ظوتقتصربةيفظظكشربفظ
بننياظظي أم ظ فعل فاظوتكم نظسمم جظظظينظتاحظرية اظ فعل فاظوت هنيقأاظعم ظ آلفنيرباهظ فربزظظمكربنظ نظت هرب ظعمنيأرباظيربنظتفنيرباهظ
فعل فاظ الرتقافنياظ!ظ.ظ ظ
ظلقلظقدريظ فه ظ  ىظثاثاظيها ظظوظكلظيه ظ حظثاثاظي اف :
وينظدجلظصحتقني ظدىل فظ فه
ِّ
ظظلخصربرباظ مله رب ظ الوحظفنية ربرباظتيا تنيربرباظ ربربرظ يربرباظ مل م رب ظ الوحظ تنربرباوحظ نيربرباحظديا تنيربرباظ ربربرظظوتثربربا هظ فعممنيربرباظلا تربربكىظ
فها ظ اصمازظو فتمخنياظي ظ ارا حظ  ىظدكثةظياكتهوظديا تنيرباظ ربنظترباحظدكثربةظيربنظرصربفظقربةنظيربنظ نياتربو.ظوظ ظرشربةيفظيفظ
فه ظعربنظرية رباظديا تنيرباظ ربرظيفظ فعل فرباظ:ديرباظ مل مرب ظ فثربايظلمك َّربةلظفر ربالظ ف كربةيظفنية رباظ فعل فرباظايا تنيا ربرظ،ظظ يرباظ
مل مرب ظ فثافرب ظينربوظخمصربم ظفشربة ظ فنية رباظبكرباظرربقنيأا:ظارب رظ فقربل هظ والظو نيربا ظ الجتمرباع ظثارنيرباظ،ظديرباظ مله رب ظ فثربايظ
تناوحظ فه ظعنظ فعل فاظ الرتقافنياظلامل م ظ الوحظ ه ظعنظي أم ظ فعل فرباظ الرتقافنيرباظكمرباظدنظ مل مرب ظ فثربايظ ه ِّربرظتفنيرباهظ

فعل ف ربرباظ الرتقافني ربرباظوا ربربة ظ فتعاي ربربلظيرب رب ظ ملا رب رب ظوظظظ مله رب رب ظ فثافرب رب ظلمخص ربربم ظفنية ربرباظديا تني ربرباظ ربربرظو فعل ف ربرباظ الرتقافني ربرباظظظظ
لامل م ظ اوحظ تناوحظرية اظتيا تنيا رظوتفنيرباهظ فعل فرباظ الرتقافنيربا،ظديرباظ مل مرب ظظ فثربايظلنيهربرظدنظظرية رباظديا تنيرباظ ربرظ ربالظ
فتنمنيرباظ فهشربة اظظظوتكربربم نظسمربم جظيربربنظ فنية رباظوصحتل ربربلظةرباالهظ فعل فربرباظ الرتقافنيرباظ فربربزظظمكربنظ هرب ظعمنيأرباظ فنية ربرباظظ يرباظ مل مرب ظ
فثاف ظظضملمظظظعاقاظ فقارمنظبتمةظ االه ظ
ظظودتربربمب ظ تتربربتريظ فها رب ظ فه رب ظما ربرباظظتيربربريظدىربربريظيربرباظتمصربربلظدفنيأربرباظيربربنظرتربربائ ر،ظيربربنظلربربمبظدنظتكربربمنظيدربربتبننياظعربربنظ
فت اصربنيلظ فربربزظو مهظيفظثنا ربرباظ فه رب ظ ا ربرباظيربربنظتربرباحظيربرباظ ربربمفظيربربنظ ف صربربمحظو ملها رب ظتمصربربلظ فه رب ظ  ىظةممعربرباظظيربربنظ
ال تنتاجاهظظمكنظتمخنيصأاظلنيماظ م :ظ ظ
( ) 181

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

نظرية امارتيا سني يف العدالة و نتائج تطبيقها على العدالة اإلنتقالية  /ص ص114-181

ظظ-8ظدنظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظاظ فعل فربرباظتعتربربنظتتربربةظحمربرباوالهظ فهشربربةظاظ ربهنيلظكشربربفظ قنيقربرباظي أربربم ظيأربربريظكافعل فربرباظو نظ ظ
لظكثربمبظيربنظيشرباكلظ الردربانظ ملتعمقرباظبربذفةظ مل أربم (ظوينأرباظ
تكنظدت ظمبهتا،ظوتعتنظدىريظ فنية اهظ فقظ عتمربلظعمنيأرباظحلرب ظ
فعل فاظ فت هنيقنيا ،ظودنظصا هأاظ عتنظتتةظلنيمدمفظلمبظلةيبظضماوحظ فه ظعنظي أم ظكمىنظكافعل فا.ظ ظ
ظظ-2ظدنظفنية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظجارهانظدومماظينظدبل عوظو فثايظ عتنظديا تنياظ رظي ِّم ظفو:ظدوممرباظىربمظارب رظ فقربل حظ

فذيظتهنتوظينيمرباظ السمرباعظوكثربمبظيربنظ فربلوحظفتقنيربنيريظتنمنيرباظوت ربم ةظتنمنيرباظ فربلوح.ظودنظارب رظ فقربل حظىربمظقربل حظ ارربخا ظ
عم ظدنظ عنيشم ظ نيم هتريظ فزظمريظمفنيلظيفظ تتنيا ىاظوتقل ةىا.ظ ظ
دنظفنية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظجارهانظدومماظينظدبل عوظو فثايظ عتنظديا تنياظ رظي ِّم ظفربو:ظدوممرباظىربمظارب رظ فقربل حظ فربذيظ

تهنتوظينيماظ السماعظوكثمبظينظ فلوحظفتقنينيريظتنمنياظوت م ةظتنمنياظ فلوح.ظودنظا رظ فقل حظىمظقربل حظ ارربخا ظعمرب ظدنظ
عنيشم ظ نيم هتريظ فزظمريظمفنيلظيفظ تتنيا ىاظوتقل ةىا.ظ ظ
-3ظيربربنظظ َّظ كربربمنظفت هني رب ظ فنية ربرباظجارهربربان:ظجار رب ظ تعم رب ظظربرباظطمربربل ظ الردربربانظكربربافتعمنيريظو فص رب اظو فربربلتلظ،ظوجار رب ظ تعمَّرب ظ
ظدكفاظ تتنيا ظ اردانظملاظىمظفوظمفنيلظيفظ فقنيا ظبوظوىذ ظ اررب ظ تعمرب ظظشرباكاظ اردربانظيفظ فعممنيرباظ فتنمم رباظو ربرت ظ
ت ئو،ظوينظىناظتيأةظدشمنياظظيدكفاظك قم ظ اردانظو فلظممقةانياظيفظ فتنمنياظ القتصام ا .ظ
-4ظظدنظد لىظتصائاظظرية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظظو لريظقابمنياظت هنيقأاظ فعمم ظل ارباظالتع نينرباظسمم جرباظو ربل ظضمتربذىظ
بربربوظيفظعني رب ظ فربربلوح،ظانظلنيأربرباظ فتن ربميفظو عا ربرباظ ربرباحظوتصمص ربنياهظكربربلظةتم رب ظوموفربربا،ظومربربذ ظيربربنظ ملمكربربنظدنظ فنمربربم جظ
مل رب ّ ّّّ ظيفظموفربرباظطمتمربربفظعربربنظسمربربم جظموفربرباظدتربربةى،ظوفكربربنظىربربذ ظف ربنيسظيعنربرباهظدرربربوظالظتمجربربلظيدربربائلظعايربرباظوت ربربم ظ
عة يربرباظ عتمربربلظعمنيأربرباظيفظكربربلظ فنمربربا ج.ظل رب ظ فتنمنيربرباظيربربثاظل رب نظ فنية ربرباظت م رب ظ فتنمنيربرباظظوظتعتمربربلظعم رب ظ ة ربرباظوقابمنيربرباظ
اردربربانظيفظ ملةكز( فتنمنيربرباظفمهشربربة ظوظشربرباكاظ الردربربانظر دربربو(و فتنمنياظبافهشربربة ظ،ظومربربذ ظ كربربمنظفت هنيرب ظ فنية ربرباظجارهربربان:ظ
جار ظ تعمرب ظظرباظطمربل ظ اردربانظكربافتعمنيريظو فصرب اظو فربلتلظ،ظوجاررب ظ تعمَّرب ظظدربكفاظ تتنيربا ظ اردربانظملرباظىربمظفربوظمفنيربلظ
ربكفاظ
يفظ فقنيربربا ظبربربوظوىربربذ ظ اررب ظ تعم رب ظظشربرباكاظ اردربربانظيفظ فعممنيربرباظ فتنمم ربرباظو ربربرت ظت ئربربو.ظويربربنظىنربرباظتيأربربةظدشمنيربرباظيدرب ظ
ك قربم ظ اردربانظو فلظممقةانيرباظيفظ فتنمنيربربا،ظويربنظ ظدنظارب رظ فقربربل حظفربنيسظدكثربةظدشمنيرباظظيربربنظ نيربا ظ الجتمرباع ،ظوفكربربنظ
ودنظكارربرببظ فنية ربرباظتتكربربمنظيربربنظىربربذ نظ ربربارهرظظوفكنأمربرباظفنيد رباظيدربربتقمرظلنيتربربكثَّةظكربربلظو ربربلظينأمربرباظيربربنظ آلتربربة.ظو ربربةىظ
ملؤرربربة هظ فربربثا ظ
فها رب ظبربربكنظىربربذ ظىربربمظد أربربةظرقربرباظيفظ ملؤرربربة هظ ملعتمربربلحظيربربنظقهربربلظينيمربرباظ اسمربرباع.ظانظكربرباظيربربنظ ِّ
وى :ظيدتمىظ فتعمنيريظ،ظو فص اظوامحظظ فعمةظ ملةتق ظ ثناعظ فمالمح،ظوظيدتمىظ فلتلظ حلقنيق ظ لريظدشمنياظظكربلظيربنظ
ؤر ربربة ه،ظل ا ربرباظتتعم رب ظبا ار رب ظ اوحظوالظتتعم رب ظديظينأ ربرباظبا ار رب ظ فث ربربايظدقص ربربلظظ ملش ربرباكاظو ربربرت ظ تتني ربربا ظ
تم ربربةظ مل ِّ
اردانظو فلظممقةانياظو نيا ظ الجتماع .ظظ
جظيكم ّّّنظينظكلظ ارهرظفمنية اظفني هَّ ظعم ظ فعل فاظ الرتقافنياظظ ظ
-6ظ اوحظ فها ظتكم نظسمم
ّ
-8ظدنظ فنمربربم جظ ملقربربرت ظفمعل فربرباظ الرتقافنيربرباظصم رب ظدنظ كربربمنظسمربربم جظتشربربابك ظ دربربتمع ظكربربلظ ربرباالهظ فدنيا ربنياظو الجتماعنيربرباظ
ملؤر ربة هظيتعربربلمحظوظيةّكهربرباظتةصربربلظعني رب ظ
و القتصربربام اظ،ظوظصم رب ظدنظالظتعتمربربلظلنيأربرباظعم رب
ظيؤر ربةظو ربربلظظودنظتكربربمنظظ ِّ
ِّ
ملؤرربة هظ القتصربربام اظ نيرب ظيربنظدبربربل عاهظظرية ربرباظ
ملؤرربة هظ الجتماعنيربرباظوالظ ِّ
ةرباالهظظ نيربرباحظ تمرب ظوالظتقتصربربةظعمرب ظ ِّ
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.ظظ
اظكاملؤرة هظ فزظتربلحظظعمرب ظز ربامحظظ فربلتلظو فنربات رظ فربما ظ
ِّظ
ملؤرة هظ القتصام
ديا تنياظ رظيفظ فعل فا،ظدااظ ظهتملظ ِّظ
ا.ظ
رباظكمؤرربة هظةرباحظظ فتعمربنيريظو فصرب ظ
ملؤرة هظ الجتماعنيرباظ فربزظتربلحظظعمرب ظ رباالهظ الجتماعني
كماظدااظتعتملظعم ظ ِّظ
ِّ
كمربرباظداربرباظتعتمربربلظعم رب ظظيؤرربربة هظيتعمقربرباظبز ربربامحظ حلة ربرباظ ملم ربربمعنياظظو نيربربا ظظ الجتمربرباع ظو ِّ ربا ظ فقربربة هظ ماعنيربرباظ
وتداويظ ف ة ،ظلمب دن ىذه االه ةتمعا ل فعممنياظ الرتقافنياظ  ىظريا ظمظممقةا  .ظ
ظظ-9الظظمك ربربنظفممن ربرباالهظ مد ربرباظ فمج ربربممظوظ فيأ ربربم ظيفظد ظ فم ق رب ظي ربرباظ ظ ك ربنظم ربرباظدا ربربا ظق ربربارميظتتنم رب ظلنيأ ربربا،ظب ربربلظدنظ
وجممىربرباظيتعم رب ظئربربذ ظ ااربربا ،ظوتاصربرباظ فتشربربة عاهظ ملافنيربرباظو فربربةظفتعم رب ظ فقربربارمنظباالقتصربربامظو اجربرباظ فتنمنيربرباظ  ىظ ملربرباح،ظ
وكربربذفةظدشمنيربرباظ ملؤ دربرباهظ فعايربرباظيفظ فعل فربرباظو فتنمنيربرباظ فهشربربة ا،ظو فتشربربة عاهظ فربربزظمربرباظعاقربرباظبكربرباظجربربارةظرية ربرباظ فعل فربرباظ
ايا تنياظ رظكثمبحظانظتمةظ فنية اظالتعتملظعم ظ ملدائلظ ملام اظبلظ أمظأاظ حلة اظو ف ة ظو التتنيا هظفإلردان.
ظ
المبحث األول
المطلب األول :نبذة عن (أمارتيا سين) ظ
ربزظ
ظدنظديا تنيربرباظ ربربرظىربربمظدرربربأةظ قتصربرباميظعةلربربوظبمربربلهظ،ظدرربربوظوفربربلظيفظ ربربناظ 8933ظيفظيل نربرباظ ربربارنيتنيكانظ فرب ظ
ظ
كاربظعاصماظوال اظيربنظوال رباهظ منربلظ ربابقا،ظو فربزظتقرب ظ ربمنظموفرباظبربنكامسظ افنيا،و ربريظ(ديا تنيربا ظ ربريظيدربني ظيعنرباهظ
( افل ظ) .(8ظ
ىربربمظظيربربنظعائمربربا عة قربرباظيعةولربرباظيفظ منربربل،ظلكربربانظجربربلهظيربربنظ ملأتمربربرظبربرباامةظو ف مدرب اظ منل ربرباظوكربربانظفربربوظدصربربلقاعظيربربنظ
مل ربربؤ ترظوظ ف ا رب رب اظو امب ربرباعظو اقق ربربرظيفظ امةظ منرب ربليظ ملش ربربأم ن(، 2ظظظكم ربرباظك ربربانظدب ربربمهظ ربربتا ظفمكنيمني ربرباعظيفظجايع ربرباظ
)(Dhakaظوتل ظكا تا ظجايع ظيفظمم ظفعلحظ ربنم هظ،ظكمرباظدصربهئظ ئنيدرباظفمننرباظ ربلياهظ فعايرباظيفظ فهنبرباحظ فبةبنيرباظدعمرب ظ

م اظلنيأا( 3ظ .ظ
ظظودنظديا تنيربرباظ ربربرظظتعمربربريظ فمبربرباظ فدربرباركة تنياظو فة ا ربنياهظوظ فعمربربم ظ ا ا ربنياظ اتربربةىظلنيمربرباظبربربرظ فثافثربرباظ  ىظ فدربربابعاظ
عشةحظينظعمربةه( 4ظ،ظدالظ رربوظبربلدظم ربتوظ فعافنيرباظ فرتبم رباظيف ) St gregorys schoolظبربلكاظيفظ ربنا، 5( 8948ظوىنربةهظعائمتربوظ
ينظظمكاظ  ىظ منلظيفظ ناظ( 8947ظبعلظتقدنيريظ منل( . 6ظ
دنظىرب ربرباترظ حلرب ربربامثترظ(تقد رب ربنيريظررب ربربهأاظ فقرب ربربا حظ منل رب ربربا،ظو اعرب ربربا ظجعمت رب رباهظعازيرب ربرباظفل رب ربرباظ القتصرب ربربام،ظودنظ ه رب رب ظيفظ
قتصام اهظ ف قةظو اعا( . 7ظ

1 http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/sen-autobio.html, Retrieved 11 February 2013.

( 2ظ،ظ ل هلل،ظم ماة،ظتا خظصحتمالهظ رل شوظ قتصامی،ظقري،ظ رتشا هظ،ظ،8383ظ اپظ وح233 ،

3 http://cepa.newschool.edu/het/profiles/sen.htm, Retrieved 20 April 2013.
4 http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/sen-autobio.html, Retrieved 11 February 2013.
5 http://post.economics.harvard.edu/faculty/sen/cv.pdk, Retrieved 11 February 2013.
6 Pressman, Steven; Fifty Major Economists, New York &London:Routledge, 2006, P,270.
7. nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998 Sen amartya ,The possibility of social choice Nobel lecture
December 199, Retrieved 11 March 2013.
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ظظظظظظدنظ فل ربرباظ ل ربرباظفاقتصربربامظيربربنظقهربربلظديا تنيربرباظ ربربرظبربربلدهظيفظ مد ربنيناهظيربربنظ فقربربةنظ فدربرباب ظ نينمربرباظم لظيفظ
جايعاظ(لنيد ا_ظئا تا وظ فكمنياظ ملتقلياظوظيل اظمم ظ القتصام اظ،ظوتاحظىذهظ حلقهاظ ل ظورظربةيفظيفظم رباظ القتصربامظ
حلربربل ،ظ نيرب ظكارربرببظرية ربرباهظ القتصربربامظ حلربربل ظ ربربةظعم رب ظكمنيربرباهظ القتصربربامظيفظعني رب ظزو ربرباظ فعربربا ،ظوينأربرباظرية ربرباظ نيربربا ظ
فعقايظ فزظ ىتريظئاظديا تنياظ رظكثمب ( . 8ظ
يفظ ربربناظ 8953ظظ ربربلظديا تنيربرباظ ربربرظيربربنظكمكتربرباظ  ىظجايعربرباظكربرباين  رظيفظ ملممكربرباظ ملت ربربلحظفنيربربل لظيفظكمنيربربا( trinintyظ
وىن ربرباأظ دىظ يت ربربزجظ ى ربربريظ ف ربربثا ظ القتص ربربام اهظ ملش ربربأم حظيفظ فع ربربا ظت ربربل لظىن ربرباأظوى رب ظ ملاكدرب ربنياظو فكا رب ربنيكنياظ حلل ث ربرباظوظ
اررب ظ فعمم رب ظيربربنظ القتصربربامظ فربربذيظ عقرب ظعم رب ظعني رب ظ فدنيا ربرباهظ مل هقربرباظيفظ فربربةظ فمقربربب،ظلكارربرببظجايعربرباظكربرباين  رظ فربربزظ

تعتملظعم ظرية اظ ممأظظ نيا ظ فعقايظجعمبظينظديا تنياظ رظدكثربةظت معرباظفمتعربةفظويتربكياظيفظيشرباكلظبمربله(، 2و صربلظ
عم ظدوحظرأامحظياجدتمب( BAو نين ذظ َّ ذظقة هظيفظ فةجميفظ  ىظد ظ فمان،ظل ظ منلظم ّلظوز ظعربلحظجايعرباهظىنل رباظ،ظ
وبعربربلىاظ جرب ظ  ىظجايعربرباظكربرباين  رظفل ربرباظ ف مدرب ا،ظل رب ظ ربربناظ( 8955ظ صربربلظعمرب ظرربربأامحظياجدربربتمبهظ فثربربايظ،ظويفظ ربربناظ
( 8959ظعم رب ظ فربربلكتم هظيفظر ربربسظ ايعربربا(. 3ظوبعربربلىاظظ ج رب ظ  ىظ منربربلظفتربربل سظظ القتصربربامظيفظيل ربرباظمم رب ظ القتصربربام ا،ظ
ويربربنظ ظدلربربة ظر دربربوظيفظ فتكيربربلظيفظرية ربرباظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظ،ظلكترب ظعربربلحظكترب ظعربربنظىربربذهظ فنية ربرباظ،ظوكربربانظيفظر ربربسظ فمقربرببظ
ل ّلظيفظ ايعرباظ(. 4وترباحظظ فدربنم هظ( 8958-8956ظظويفظعمربةظال تنرباوزظ ثنتربرظظوظعشربة نظ ربناظكربانظ عربةفظكك ربلظ
د اتذحظ القتصامظ ملعةولرظيفظجايعا( Tadavpurظيفظ منل( . 5ظ
عنلياظ ى ظ  ىظ ملممكاظ ملت لحظكانظو ل ظينظعلحظااةظىنربل رظم ربم ظ القتصربامظيفظكرباين  رظوفكربنظكربانظتمجربوظ
ديا تنياظ رظخمتم اظعنظتمجوظزيائوظ ني ظكربارم ظ ةِّكربزونظعمرب ظ اررب ظ فت هنيقرب ظفاقتصربامظلكربارم ظ ة ربلونظدنظ صربه م ظ جرباحظ
فلوفربرباظملدربرباعلحظبمربربلىريظيفظ فتنمنيربربا.ظوفكنربربوظ ظطم ربربةظعمرب ظبربرباحظديا تنيربرباظ ربربرظدنظ صربربهئظ جربربلظ فلوفربرباظو فدنيا ربربا،ظبربربلظكربربانظشمربربوظ
اوحظىمظت م ةظلكةهظ القتصاميظو ف مد ظو فة ا نيايت،ظلكصهئظ قتصام اظظولنيمدملاظوعا ظ ا نياهظيفظر سظ فمقب 6(.ظ ظ
فمقب 6(.ظ ظ
ظظوبعربربلظثربربا ظظ ربربنم هظتربربل سظيفظكمكتربربوظ صربربلظعمرب ظ ربربا ظيربربنظكمنيربرباظ(Trinityظ ظفنيكربربمنظ ربربةظيفظم ربرباظيربرباضمممظفربربو،ظ
لاتتا ظ ف مد اظظلكصهئظ كت ظيفظ ملم معاهظ ف مد نياظو تمةظلنيأاظ  ىظ فنيم (. 7ظ ظ

ظظظظويفظ من رب ربربلظوت رب ربرباحظي رب ربربلحظ رب ربربنم هظ( 8978_8963ظ ظم ًلظ القتص رب ربربامظيفظ ايع رب ربرباظو ملل رب ربرباظ القتص رب ربربام اظيفظ
مم ( . 8ظ
( 8ظم ماة،ظيصل ظ اب ،ظ .378
2 http://post.economics.harvard.edu/faculty/sen/cv.pdf .
3 Sen, Amartya. Autobiography (article on NobelPrize.Org, Retrieved 11 February 2013.
4 Sen, Amartya. Autobiography (article on NobelPrize.Org Retrieved 11 February 2013,

( 5ظم ماة،ظيصل ظ اب ،

.379

6 Sen, Amartya. Autobiography (article on NobelPrize.Org, Retrieved 11 February 2013.
7
8 Sen, Amartya. Autobiography,les Prex Nobel 1998, Retrieved 15 February 2013.
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ظظظظكم ربرباظدر ربربوظوكنولنيد ربربم ظز ئ ربربةظم َّلظ ني ربربا ظ الجتم ربرباع ظيفظجايع ربربا( Berkelyظيفظكافني م رني ربربا،ظو ص ربربلظعم رب رب ظم ج ربرباظ
ظ
ال تا اظيفظيل اظ القتصامظيفظفنلن(. 8ظ ظ
ظظظويفظ ربربنا( 8977ظ ظ ى رب ظ  ىظجايعربرباظ كد رب م مظوبعربربلظثربربا ظ ربربنم هظدصربربهئظ ربربتا ظفاقتصربربامظ فدنيا رب ،ظويفظ
ربربنا 8987ظظصربربا ظ ربربتا ظفاقتصربربامظو ف مدرب اظيفظجايعربرباظىا لربربا مظو جرب ظ  ىظجايعربرباظتربربم نزظكربرباين  رظيربربةحظ تربربةىظظوفكنربربوظيفظ

ىذهظ ملةحظظ رتبلظينص ظ ئنيدأا 2(.ظ
ودر ربربوظدص ربربهئظ ئنيد ربرباظ معني ربرباظ قتص ربربامظ تم رب رب ظظيفظ ربربنا(ظ 8984ظ ظو ئنيد ربرباظملنيم ربرباظ القتص ربربامظ فرب ربربلوإظيف(-8982
 8985ظوظعيم ظيفظ معنياظ القتصام اظينذظ 8988ظ قظ آلن( . 3ظ

ظظظوىمظ ئنيسظلخةيظفل اهظ فتنمنياظ الردارنياظو القتصام اظيفظجايعاظ) Pekingظيفظظ فصر( 4ظ .ظ
ظوينربذظ ربناظ( 2004ظ جرب ظ  ىظىا لربا مظكا ربتا ظدمتربازظلنيأربربا،ظو رربوظيفظ ربناظ 2089ظ تتا تربوظةمرباظ) Timeظكك ربلظيربربنظ
( 800ظ فشخصنياهظ اكثةظتكثمب ظ،ظكماظ ًبظتمةظ فدناظبدناظ منربليظ حلاصربلظعمرب ظجربائزحظرمبربلظ،ظكمرباظدرربوظ تتربمبظكك ربلظ
ينظمخسظوظمخدرظرخصنياظدكثةظرأةحظيفظ فعا ظ( . 5ظ
ظظدنظديا تنياظ رظ صلظعم ظجم ئزظكثمبحظيربنظيؤ َّ درباهظواننيرباظوموفنيربا(، 6ظدكنىرباظ ربائزحظ فعاملنيرباظرمبربلظيفظ القتصربامظ
فربربزظ صربربلظعمنيأربرباظيفظ ربربناظ، 7( 8998ظودكثربربةظيربربنظ( 90ظيربربنظرربربأام هظيفظ ايعربرباهظ فعاملنيربرباظ ملشربربأم حظكنايعربرباظىا لربربا مظ
وجايعاظكمفميهنياظجايعاظامكنيمظوجايعاظلمم رسظوجايعاهظدتةى( 8ظ
المبحث الثاني
نظرية أمارتيا سين في العدالة
دنظ فه رب ظ ربربمحظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربرباظفربنيسظديربربةظ ربربأاظكمربرباظ هربربلوظيفظ فيربرباىة،ظارربربوظودنظرشربربةظكتابربربوظ(لكربربةحظ

ربكتةظيفظكتابتربوظ ربنم هظ ربقظتكتمربلظ ف كربةحظعنربله(، 9ظ الظدرربوظوعمرب ظ فربةلريظيربنظدرربوظ
فعل فا ظيفظعا ظ 2009ظودرا ظلنيربوظدرربوظت َّ
كتهوظب ممبوظ ملعةوفظ فشنيِّ ،ظل روظ ظ ةمظظلنيوظكلظ ابعامظ ملتعمقرباظظرباظ عتربنظرية رباظفمعل فربا.ظبربلظدرربوظ كربةظلنيربوظتتربةظيرباظتمصربلظ
( 8ظيا ة،جةفل، .ظ زظ قتصامظكا نيةظتاظ قتصامظتم عو،ه:ظلاية اظتزمظ يك ،ظرشةظينيرت  ،ا ظدوح8375،ه.ظس(.234 ،يا ةظ
،جةفل، .ظينظ القتصامظ فكا نيةظ  ىظ قتصامظ فتنمنيا،ظتةعاظلاية اتزمظد يك ،ظينيرت ظفمنشة،ظ ف هعاظظ او ى،ظ8375ظ منةيظ
فشمد ( ملةج ظبافمباظ ف ا نيا .
( 2ملصل ظر دو،ظ  .235ظ
( 3ظم ماة،ظتا خظصحتمالهظ رل شوظ قتصامی،يصل ظ اب  .388 ،ظ
( 6ظم ماة،ظيصل ظ اب  .283 ،ظ

4 4 Sen, Amartya. Autobiography,les Prex Nobel 1998, Retrieved 15 February 2013.
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen, Retrieved 11 February 2013.
7 Sen, Amartya. Autobiography (article on NobelPrize.Org Retrieved 11 February 2013
8 http://post.economics.harvard.edu/faculty/sen/cv.pdf, Retrieved 15 February 2013.

( 9ظ ن ظديا تنيا ظ،لكةح ظ فعل فا ،ظه :ظيازن ظجنلإ ،فل ظ فعةبنيا ظفمعمم ظرارةون/تةجري ظيؤ دابن ظ رل ظتملكتم  ،ف هعا ظ الو ى،ظ
8438ه_.25 ،. 2080
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فنيربربوظيفظ فعل فربرباظبعربربلظكتابربرباظقة بربربا( 250ظكتابربرباظونثربربا،ظوفربنيسظظكربربلظيربرباظكربربانظ ِّكربربةظلنيربربوظعربربنظ فعل فربرباظو ملربربذكم ظيفظدكثربربةهظيفظكتهربربوظ
فدربربابقا(. 8ظكم ربرباظدنظ ملتكيربربلظيفظ فكتربرباةظظ كشربربفظدرربربوظلربربمبظيكت ربربمةظباا ربربممةظ فتقمنيربربليظ ملته رب ظيفظ فكتابربرباظعربربنظرية ربرباهظ
فعل فربرباظدوظ فه ربربم ظ اتربربةى،ظيربربنظ فقنيربربا ظبتعة ربربفظ مل ربرباىنيريظوظرربربة ظ ملهربربامرظظو فت ربربة ظفممشربربكماظو كربربةظ ف ة ربنياهظظبل ربربا،ظ
و فقنيا ظباملعا اظو ا،ظ ظ ال تنتاجظدتمب ظويربنظ ظظيعةلرباظ منيكربلظ ملتشربكلظفمنية رباظيربنظقهربلظظ فقربا رظبدربأمفاظوكشربفظ فهننيرباظ

ا ا ربنياظمربرباظيفظدوحظقة ئربرباظ قربربم ظئربرباظفمكتربرباة(. 2ظ فربربةظ(وكمربرباظقمنربربا ظدنظكتربرباةظلكربربةحظ فعل فربرباظظىربربمظداربربلظكتربرباةظايا تنيربرباظ ربربرظ
ودلناىاظينظ ني ظ ملعممياهظ! .ظ
الظتكمنظرية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظو اظيفظكتابوظظ(لكةحظ فعل فا ظياظ ظرقريظبعممنياظلكة رباظعمنيقرباظردربتخةجظيرباظ
يفظ فعم رب ظورممِّربربلظيربرباظىربربمظ هربربلوظ ربرباىة ،ظورمصربربلظبنينربربوظوظبربربرظيربرباظ كربربمنظبعنيربربل ،ظوردربربتنهوظ فقم عربربلظ فهنيننيربرباظ فعمنيقربرباظبربربرظ ايثمربرباظ
فعممنيا،ظورقت ظتثا ظياظركش وظظ قظرصلظ  ىظكتهوظ ملنشربم حظينربذظ ربنم هظبربلظينربذظعقربمم.ظظلنقربم ظبعممنيرباهظصحتمنيربلظوتةكنيرب ظ
ربقظرصربربلظ  ىظبنرباعظرية تربربوظ فشربربايخ،ظبربلظرمربرباوحظصحتم ربربلظتمربةظ فنية ربرباظ  ىظينيربربام نظ ظ كربنظديا تنيربرباظ ربربرظر دربوظ ربربتعممأاظلنيربربوظ.ظ
ويفظ ربهنيلظ فمصربربمحظصمرب ظعمنينربرباظ فهربربلعظيربربنظبعنيربربلظ  ىظيربرباظكتهربربوظقهربربلظيربربنظرصربربفظقربربةنظلنيمربرباظ تعمرب ظظم ربميفظ فعل فربربا(، 3ظكمربرباظقمنربرباظ

(4
ظرقدربربريظىربربذ ظ مله رب ظ  ىظد بعربرباظلربربةويف،ظزمصربرباظ ف ربةيفظ
بعمربربلظكأربربذ ظعنربربلياظنثنربرباظيفظظرية ربرباظجربربمنظ وفربزظيفظظ فعل فربربا ،ظويربربنظ ِّ
اوحظفر الظ ف كةيظفنية اظديا تنياظ ر،ظورل لظيفظ فقدريظ فثايظ ا زظظرية توظينظ فنية رباهظ اتربةى،ظكمرباظ ربنه ظيفظ
ف ةيفظ فثاف ظرية اظ نيا ظ ماع ظكمقا باظبل ماظملقا باهظ فعل فرباظ الجتماعنيرباظظو فعل فرباظ فتمز عنيربا،ظورقربم ظبا اررب ظ فت هنيقرب ظ
فنية تربربوظويربربنظ ظرةِّكربربزظعم رب ظانربربوظ ملعربربةوفظبربربوظوىربربمظاربرب رظ فقربربل ح( capability aproachظ فربربذيظن رب ظلنيربربوظ فعل ربربلظيربربنظ فهربربا ثرظ

و ف ا ا( .! 5ظ

المطلب األول
األساس الفكري لنظرية أمارتيا سين في العدالة

َّ
قظرتمكنظيفظ فكتاباظعنظ ا الظ ف كةيظفنية اظديا تنيرباظ ربرظيفظ فعل فرباظعمنينرباظ فةجربميفظ  ىظظيرباظكتهربوظديا تنيرباظ ربرظ
ظ
يفظعا ظ 8967ظيفظ فه ظظعنظت عظ ف نيمدمفظ فم عايظ ملشأم ظ( وبةهظىمب ( 6ظ محظاهنيعرباظ فقربنيريظو فقم عربلظ اتاقنيرباظ
اتاقنيربرباظ ،نيرب ظدنظىربربمبظكربربانظيربربنظ ف ا رب اظ فم ربربعارنيرظ فربربذ نظكربربارم ظ عتقربربلونظبربرباتتافظاهنيعرباظ فقربنيريظو فقم عربربلظ التاقنيربرباظ
عربربنظ حلقربربائ ظ حلقنيقنيربرباظيربربنظ فعمربربم ظ فتنةبنيربرباظو فم ربعنياظوينأربرباظعمربربريظ القتصربربامظ فم ربربع ( حلقائ ظ حلقنيقنيربربا ظويربربنظ ظعربربل ظديكربربانظ

( 8ظ ن،ظديا تنيا،بةبةىظوظتزمي،ه :دنظلشاك ،ظرشةظوثذوىالظرمب زح،ظهتةنظ ،ا ظدوح8379،ه.سظ.823-888 ،ظ

The Idea of Justice, op, cit,pxvii.و 2 Sen Amartya

( 3ظ ملصل ظر دو،ظ .67
( 4ظصحتدرظمحوظلة ظ،ظ(جمنظ وفزظلنيمدمفظ فعل فا ظرية توظيفظ فعل فاظورتائ رظت هنيقأاظعم ظ فقارمنظ( فقارمنظ فلوإظسمم جا ،ظيصل ظ
اب .22-2 ،
( 5ظ ن،ظديا تنيا،ظ رل شوظعل فبظ،ه :محلظعز زي،ظرشةظي،ظهتةن،ظ ا ظدوح8398،ه.سظ.25 ،

6 Amartya sen (The Nuture and classes of Prescriptive Judgments,Philosophical Quarterly,17,no,66,(1967),pp.46-62.
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ملربربزجظظبنينأمربرباظوعربربل ظديكربربانظ فمصربربمحظ  ىظد ربربلشماظبم رب اظ آلتربربة(. 8ظويربربنظ ظظعربربل ظجربربم زظ فه رب ظعربربنظ اتربربا ظبم رب اظ
عممربرباعظ القتصربربامظوبربربافعكس،ظانظ القتصربربامظو فعمربربم ظ فم ربعنياظ اتةى( حلقربربائ ظ حلقنيقنيربربا ظته رب ظعمربرباظىربربمظكربربائنظظويمجربربممظيفظ
ا جظ،بنينماظ اتا ظو فعمم ظ العتها رباظ اتربةىظكافدنيا رباظته رب ظعمرباظ نهبرب ظدنظ كربمن(. 2ظوىربذ ظيرباظكربانظيتهننيرباظيربنظقهربلظظ
القتصربربامظ فتقمنيربربليظينربربذظزيربربنظ فتنربربم ةظو فمن فنيربرباظ فكا ربنيكنياظوظلا رب تأا(، 3ظويربربنظ ظردربربفظ ا ربربالظ فتربربك طم ظ ملشربربرتأظبربربرظ
اقتصامظو اتا ،ظ ني ظكانظينظ ملعةوفظوينذظزينظلا اظ الة ظدنظ القتصامظكانظجربزع ظيربنظ اتربا ظوكربانظ ربل لظ
منظلمد اظ اتا ظكماظىمظ حلاحظيفظتمز ظد مظ ملشأم ظفمعمم ظ(. 4ظ قظدنظتم ظ نيرب ظدةظ اقتصربامظ حلربل ظظكربانظ
كربربانظ ربربل ِّلظ القتصربربامظيفظجايعربرباظكا ربربكمظ ربربمنظيربربامحظلمدرب اظ اتربربا ظوباعتهربربا هظلنيمدربربمفظ اتربربا (. 5ظلكربربانظ اتربربا ظ

و اقتصربربامظدنظ ظ كمرربرباظيتربربل تمرظلكارربرباظيشربربرتكرظيفظكثربربمبينظيم ربنيعأما،ظوظمكننربرباظدنظرعتربربنظىنيربربم ظوبا ربربت افتوظ ملشربربأم حظىربربمظ
يربربنظو رب ظ فمهنربرباظ او ىظفار كربرباأظوعربربل ظ فتاق رب ظبربربرظ حلقربربمحظ فتنةبنيربرباظ ملتعمقربرباظباحلقربربائ ظ حلقنيقنيربرباظ فربربزظته رب ظعربربنظ حلقربربائ ظ
ا جنيرباظكاالقتصربربامظو حلقربمحظلربربمبظ فتنةبنيرباظ ملتعمقربرباظبربربافعمم ظ العتها رباظ فربربزظت مرب ظينربرباظ فقنيربربا ظبربكيةظدوظ نعنربرباظعربنظ فقنيربربا ظبربربكية،ظ
م عظكانظ فةظ ايةظي ةم ظدوظةممعاظينظديم ظيتعمقاظبهعيربأاظ فربهعاظ ملدربماحظبافنيربا ظ(كافنيربا ظ القتصربامي (. 6ظلارربتلظ
لارتلظديةظ فتما نيزظبرظىربذ نظ فنربمعرظيربنظ ملعربا فظو فعمربم ظ ربقظوصربلظ  ىظعربل ظ عربرت فظظوجربممظ حلقربائ ظ العتها رباظ ملعنيا رباظ
نياظدوظحممفرباظيربنظيدربائلظدتربةى(، 7ظبربلظكربمنظ
ينظقهلظلا اظيل اظ فم عارنياظ(positivismظ ظو عتها ىاظيدربائلظوشمنيرباظدوظردربه
َّ
فتعهن هظ فمبم اظ ملكمررباظفم قربائ ظ حلقنيقنيرباظالظيربلفمحظوظيعرب ظمرباظظويربنظ ظعربل ظديكربانظلأمأربا،ظويربنظىنرباظكربارم ظ قمفربمنظبربكنظ

فقم علظ اتاقنياظو ملظ ارشربائنياظ فربزظلنيأرباظامرب ظالظيعرب ظمربا(، 8ظوكربانظمفربنيمأريظوظيدربتنلىريظ فمبربميظدنظ مربلظ فربزظتع َّربنظ
ئاظعنظ فعمم ظو حلقائ ظ فم عارنياظتدتنلظ  ىظ قنيقاظيمجممحظوماظردهاظتا جنيا،ظظمكنظ فت قني ظيفظصرب تأاظبنرباع ظعمرب ظتمربةظ
َّ
أاظبكااظعلظتن اظ( نظعماظىمظيمجممظوكائنظيفظ ا جظ ظظمكنظوصرب أاظبكارباظصربامقاظ
حلقنيقاظ ا جنياظوينظ ظجم زظوص
ربنظئربرباظعربربنظ حلقربربائ ظ العتها ربرباظف ربنيسظمربرباظردربربهاظو قنيقربرباظيفظ ربربا جظ،ظويربربنظ ظظ
دوظكا بربربا.ظيفظ ربربرظدنظ مربربلظو فتعربربابمبظ فربربزظتعرب َّظ
كشربفظصربربلقنيتأاظباالعتمربربامظعمرب ظتمربربةظ حلقربائ ظ ا جنيربربا(، 9ظلرب نظيعناىربرباظتكمربربنظيفظ فتعربابمبظ ملمت يربرباظيربربنظقهربربلظ ملربربتكمري،ظل رَّنربرباظ
الظمكنناظكشفظيعناىاظيفظ ا جظبلظعمنيناظ فةجميفظ  ىظر سظ فتعهمب ه،ظل ااظظعلظدرشائنياظظتكيةظدوظتنأ ،ظوالظتكشربفظعربنظ
قائ ظيفظ ا جظوينظ ظالظمكنناظ فه ظعنأاظباملناى رظو فم ربائلظ فربزظره رب ظئرباظعربنظ حلقربائ ظ ا جنيربا.ظومربذ ظصمرب ظدنظالظ

( 8ظ ثاتنريظىنيمةى،ظمواار ظو قعنيب /زس،ظتةعا:لة لونظلاام ،رشةظيةكز،ظاأةنظ ا ظدوحظ8385ظهظس.888-886 ،ظ
2 Hilary Putnam,op cit,p87-89.

( 3ظ ملصل ظر دو .887-885 ،ظ
( 4ظ ملصل ظر دو،ظ .820-889 .
( 5ظ ملصل ظر دو،ظ .824-828

6 Hilary Putnam,op cit,p87
7 Ibid,p88-89.
8 Hare, The Language of morals(Oxford;Clarendon press)1952,p34-37.
9 A j Ayre,Philosophical Essays(London:Macmillan,1954)p,237, quate by Sen, (The Nuture and classes of Prescriptive
Judgments,Philosophical), p52.
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زمموظبرظىربذ نظ فنربمعرظيربنظ حلقربائ ظو ملعربا ف،ظوىربذ ظىربمظ ديظعنيرب ظظعممرباعظ فم ربعارنيرظويربنأريظعممرباعظولا رب اظ القتصربامظ
فتقمنيل ر( . 8ظ
َّ
الظدنظديا تني ربرباظ ربربرظ ربرباوحظكش ربربفظ ملخاف ربرباظ ملن قني ربرباظو ربربكظ ملمج ربربممظيفظى ربربذ ظ ملم ربميف،ظو ف ربربةظبه ث ربربوظيفظ فقم ع ربربلظ
اتاقنياظ فزظظتدم ظبافقم علظ فدمنيكاظ فربزظفربنيسظيربنظ فدربألظ عتها ىرباظيربنظ حلقربائ ظ العتها رباظ ارشربائنيا،ظانظمرباظجم ررب ظ
وصرب نياظتا جنيربرباظ قنيقنيربرباظظمكربربنظيا يتأربربا،ظومربرباظجم ر رب ظ عتها ربرباظيعنيا ربرباظلنيأربرباظام رب ظ فقنيربربا ظبربربكيةظدوظ ملن رب ظيربربنظ فقنيربربا ظبربربكية،ظ
و عتربربنظد ربربلظظ فعممربرباعظدنظىربربذ ظ فكشربربفظىربربمظظبل ربرباظ أربربم ظرهربربمحظظديا تنيربرباظ ربربرظودبل عاتربربوظ فا قربربا( 2ظ(وتاصربرباظ القتصربربام اظ
ينأربا .ظو ايثمربرباظعربربنظتمربربةظ مل ربرباىنيريظكربافيمريظوظلميربرباظ فقمرب ظو فعل فربرباظو ةظمربرباظوظلمبىرباينظظىربربذ ظ فنربميفظيربربنظ مل ربرباىنيريظ اتاقنيربرباظ

فربربزظتمصربربفظئربرباظظ الة م،كمربرباظوصربربفظئربرباظيفظ فتربربك خظ فهشربربةيظكثربربمبظيربربنظ حلكربربا ظلربرباعتنو ظ ربرباملرظدوظعربربامفرظوظيدربربتهل ن(، 3ظ
لكلظتمةظ مل اىنيريظتربلتلظيفظعمربريظ اتربا ظو حلقربائ ظ العتها رباظوتمصربفظئرباظدرربخا ظود ربم حظتا جنيرباظكمرباظىربمظ حلرباحظيفظ
ف ظظ ةظما ،فذيظ كحظعنوظظىنيم ظد نظ كمنظي أم ظ ة ،ظ ني ظدنظ ملشأممظىمظ العاحظ ا جنياظوفنيسظ ةظما( 4؟! .ظ
وفتم نيئظيقصممهظجاعظديا تنيرباظ ربرظظثرباح،ظظلقرباح:ظىرب ظدرربةظتربتم ظظظنممرباظ(دنظ اعربل ظجربز عظلربمبظعربامح،ظلنينرب ظ
دنظرمق و! ،ظل ظكنبظيتشةعاظل روظ كمنظفوظيلفمحظوىمظدرشاعظقاعربلحظقارمرنيربا،ظويعمربم ظدنظىربذ ظ مل أربم ظطمتمربفظعربنظي أربم ظ
ر ربربسظ مم ربرباظد ظكن ربرببظرخص ربرباظعام ربرباظ(لمبيتش ربةيف ظل ربرباملع ظيفظ حلافربرباظ فثارني ربرباظى ربربمظة ربربةمظدب ربربل عظ ديظظيفظدرربربةظت ربربةىظدنظج ربربز عظ
اعل ظلمبظعامح،ظودرةظتشرتأظيفظد اظحماوفرباظتة ربلظدنظتمقربفظتمربةظظ فعقمبرباظظيربنظلربمبظدنظ كربمنظ د ربةظيمربز ظا ربل(، 5ظلرب نظ

فتعهربربمبظ تربربملةظلنيربربوظ ملعرب ظ ارشربربائ ظو فمصرب ظيفظر ربربسظ فمقربربب.ظويربربنظىنربرباظدثهربرببظديا تنيربرباظ ربربرظدنظ م رب ظبربربرظ حلقربربائ ظ حلقنيقنيربرباظ
و حلقربربائ ظ العتها ربرباظدمكربربن،ظبربربلظدرربربوظو ق رب ظظودنظيربربنظ ربربلع ظتربربافظ فربربةظلأربربمظ ملخ رب (، 6ظوظيربربنظىنربرباظ كربربنظظيربربنظدبربربليفظاربرب رظ
فقربربل ح،ظ فربربنأ رظظ فربربذيظىربربمظيربربنظ حلقربربائ ظ اعتها ربرباظ فربربذيظلنيربربوظامرب ظتربربملمبظتمربربةظ فقربربل ه،ظووصربربفظفتمربربةظ فقابمنيربرباهظوىربربمظيربربنظ
حلقائ ظ حلقنيقنيا،ظوينظ ظقاحظبا م ظبرظعمريظ القتصامظوعمريظ اتربا ظوىربذ ظ عتربنظتمجأرباظجل ربل ظعنربلظلا رب اظ القتصربام،ظ
تمجربربوظ ة ربربلظد جربربايفظظ اررب ظ ملعنيربربا يظورية اتربربوظ  ىظيةكربربزظ ىتمربربا ظعمربربريظ القتصربربام،ظوتاصربرباظ قتصربربام اهظ فةلربرباهظو فتنمنيربرباظو ف ربربةويفظ
ملعنيا ربرباظ اتربربةىظظفاقتصربربام،ظبربربلظ ى رب ظبعربرباظ فعممربرباعظ  ىظدبعربربلظيربربنظ فربربةظلا ربربتنهوظيربربنظت عظعممربرباعظديثربرباحظديا تنيربرباظ ربربرظدنظ
اررب ظ ملم ربربمع ظ اصمربربايبظظلنيربربوظجاررب ظدعتهربربا يظد يربربا(. 7ظلقربرباحظديا تنيربرباظ ربربرظصم رب ظعم رب ظعممربرباعظ القتصربربامظدنظ تعمَّمربربم ظيربربنظ

عممرباعظ اتربا ،ظوعمرب ظعممرباعظ اتربربا ظ فربتعمريظيربنظظ القتصربام ر(. 8ظكمرباظقربرباحظديا تنيرباظ ربر:ظدنظىربذهظظ ملدربكفاظدصربربهئظ آلنظ

1 Ibid,p12-17.
2 Sen, Amartya, Development as Freedom op, cit,p78-91.
3 Ibid,p,58-63,see alsopp.308-311.
4 Martha Nussbaum. 2011. Creating Capabilities: The women and Human Development: The Capability Approach
(Harvard University Press)2000,p5.

( 5ظثاتنريظىنيمةى،يصل ظ اب .98-98 ،ظ

6 Hilary Putnam,op cit,p117-116.

( 7ظ نظديا تنياظ،ظيفظ اتا ظو القتصام،ظه:ظرام ظدم سظ فتل،م ظ فكتاةظ حلل ،ظعمان 2009،ظ،ظ .27-24
( 8ظ ملصل ظر دو،ظ  .25.ظ
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مرباظيربل لعرظلكربانظعنربلياظاة ناىرباظظدوحظيربةحظظكاررببظلة هربرباظو رتقربلهظيربنظقهربلظ القتصربامظ فتقمنيربليظبشربلح(، 8ظو ىرب ظديا تنيربرباظ
رظ  ىظدنظىذ ظىمظيقصممظعمماعظ القتصامظ او ئلظديثرباحظتم ظ نيرب ،ظودنظىنرباأظرربميفظيربنظد ربقا ظلنيمرباظقصربلوهظلنيمرباظبعربلظ
يفظعمريظ القتصامظ فتقمنيلي(، 2ظلكثمب ظياظ َّ
تلحظباملثاحظ فتقمنيليظ فذيظ كةهظتم ظ ني ظعنلياظجمربسظعمرب ظ ملائربلحظلقرباحظدنظ
دنظ هربربزظ فربربذيظرككمربربوظبعثربربوظ فنينربرباظ هربربازظ،ظو فم ربربريظد ربربموظ فقصربرباةظكمربرباظدنظ ف اكأربرباظدتتنربرباظيربربنظقهربربلظ فهقربرباحظ،ظو ظ عربربلظديظيربربنظ
ىربربؤالعظيربرباظلعربربلظتةمحربرباظبنربرباظوفكربربنظصحتقنيقربرباظملصربربم تأريظ فشخص ربنيا،ظوعةلربرببظىربربذهظ ملدربربكفاظيفظ القتصربربامظ فتقمنيربربليظبنية ربرباظ نيربربا ظ
فعقربرباي(، 3ظ فنية ربرباظ فربربزظبرب ظعمنيأربرباظدكثربربةظ فنية ربرباهظ القتصربربام اظ فتقمنيل ربربا.ظ الظدنظديا تنيربرباظ ربربرظدثهربرببظدنظىربربذ ظ ربربمعظلأربربريظملربرباظ
قصربلهظتم ظ نيرب ،ظارربوظودنظدرربربا ظئربربذ ظدشمنيرباظصحتقرب ظ ملصرباةظ ف ةم ربرباظ ربربقظتربلو ظ ف عافنيربرباظ القتصربام اظيفظظ فدربربم ظو تمرب (، 4ظ
الظدنظتم ظ ني ظ ظ قصلظبوظدنظىذهظى ظ فبا اظ فم نيلحظ فزظ ة لظ اردانظصحتقنيقأا،ظبربلظىنرباأظلا رباهظدتربةىظ ة ربلىاظوىرب ظ
اففظيفظكثربمبظيربنظ ا نيربانظيصرباحلوظ فشخصربنياظو ع نيأرباظ اردربانظ اوفم رباظعربلظيصرباحلوظ ف ةم رباظكافتعرباافظو ربممظو الفتربز ظ
و فعنيالظيفظ هنيلظ ملعتقل ه(. 5ظوى ظيدائلظيعنيا اظدتاقنياظيناقياظملاظ عتملظعمنيوظ القتصربامظ فتقمنيربليظيربنظصحتقنيرب ظ ف ائربلحظ
ف ائ ربربلحظو ملص ربربم اظ ف ةم ربرباظوى ربربذهظ ف ربربلو ل ظىرب رب ظ اق ربربمىظعن ربربلظتم ظ نيرب رب ظكم ربرباظ َّمعرب رب ظديا تني ربرباظ ربربر،ظلابت ربربلعبظى ربربذهظ آل عظ
ظ

ربربمحظ فثارنيربرباظ

ودصربربه بظتمربربةظيفظ حلارربنياظلقربربا ظديا تنيربرباظب جاعأربرباظ  ىظ ملةكربربزظبعربربلظكشرب أا،ظومربربذ ظ ِّرب ظديا تنيربرباظ ربربرظبصربربا
فزظد ج ظئاظ اتا ظ  ىظيةكزظ فل اهظ القتصام ا!( . 6ظ
ظظدنظظ فه ظ محظعاقاظ اتا ظ( حلقربائ ظ العتها ربا ظوظعمربريظ القتصربامظ ربذى ظبنرباظ  ىظعمرب ظدعمرباحظديا تنيرباظ ربرظ

يفظ فعل فاظكمدكفاظعاقاظ فلظممقةانياظو فتنمنيرباظوظ ف قربةظو اعرباهظوظ فةلرباهظو فه افربا.ظلمربثاظيفظيدربكفاظ فتنمنيرباظعنربلياظر ربرت ظ
وجممظتمةظ فعاقاظلاظظمكنناظ العتمامظعم ظ ار ظ منل ظيفظ القتصامظلقربوظ ربقظرةت رب ظيدربتمىظ فتنمنيرباظيفظ فربهامظمونظ
العتهرب ربا ظفممد ربربائلظ اتاقني ربرباظو حل ربربم لزظ فل نني ربرباظيفظ تم رب رب (. 7ظدي ربرباظعاق ربرباظ ف ربربل نظبافعممني ربرباظ فتنمم ربرباظى رب رب ظي ربرباظعم ربربلظعمنيأ ربرباظ
ف نيمدمفظظوعا ظ الجتمايفظ الملايظ ملشأم ظياكسظلنيربنظوكشربفظظيربنظتامرباظدنظظ فتقربل ظ فةد رباإظ صربلظيفظ فربلوحظ فبةبنيرباظ
فزظى ظعم ظ ملذى ظ فنو تايظمونظ فلوحظ فكاثمفنيكنيا،ظانظد كا ظ ملذى ظ فنو ربتايظدكثربةظتم لقرباظيرب ظتربةكريظ دلظ ملرباحظ
وتش ربنني ظ متربربا هظ(. 8ظكمربرباظدرربربوظوبنربرباع ظعم رب ظتمربربةظ فعاقربرباظكشربربفظ ف نيمدربربمفظو فها رب ظ ا ربربةيظعهربربل فكة ظ ربربةوس،ظدرربربوظويفظظ

( 8ظ ملصل ظر دو،ظ .27-26
( 2ظثاتنريظىنيمةى،يصل ظ اب .8820-888. ،
3 Sen, Amartya, Development as Freedom op, cit,p22.
4 Sen, Amartya, Rationality and Freedom,op,cit, p33.

( 5ظثاتنريظىنيمةى،يصل ظ اب  .70-68 ،ظ

6 Sen, Amartya, Rationality and Freedom,op,cit,p23-26.

( 7ظثاتنريظىنيمةى،يصل ظ اب .43-48 ،
( 8ظمكرتظ محلظصل ى،تتةظ فزياىنظم شمرظرزم ك ظ(جدتا ىا ظم ظجايعاظرنا ظم نظولةىنو ظ.ه :يمبظ درظتنيمم ى،ظهتةن،ظ ا ظ
ا ظ وحظ.88 ،8385ظ ظ
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فعا ظ ا اي ظدنظ فلوحظ فزظىرب ظعمرب ظ ملربذى ظ فدرب ظلةصرباظ فت ربم ظ القتصرباميظو فثقربايفظلنيأرباظدكثربةظينأرباظيربنظ فربلوحظ فربزظ
تل نظباملذى ظ فشنيع ،ظانظعاقاظ ملذى ظ فد ظ ارعةيظبا ار ظ فعمم ظدقمىظينظ ملذى ظ فشنيع ظ ملعتزإ( . 8ظ
وبنربرباع ظعمرب ظتمربربةظ فعاقربرباظكشربربفظديا تنيربرباظ ربربرظ فعاقربرباظ ف ةم ربرباظبربربرظ حلة ربرباظظ اردربربارنياظو فتنمنيربرباظ القتصربربام ا(، 2ظوفربربذفةظ
َّ ظكتابوظ ارأةظة( فتنمنياظكاحلة ا (. 3ظودثهبظبكنظ اعاظالظصحتصلظيفظ فلوحظ فلظممقةانياظقوظودنظكاررببظظالظتعتربنظموالظ

اظملؤرربربةظ فربربلتلظ
ربفظيؤرربربةظ فقربربل هظبربربل
موالظلننيربرباظيربربنظرا نيربرباظ ملنربرباب ظ ف هنيعنيربربا(، 4ظكمربرباظدرربربوظوبنربرباع ظعم رب ظتمربربةظ فعاقربرباظكشرب
ِّ
ِّ
ملؤرربةظ فربذيظ
رباظيؤرربةظ فربلتل ،ظ ِّ
و فنات رظ فكم ظفت ل لظيدتمىظ فةلاهظو فتنمنياظوكشفظظبوظرقائاظظ ملؤرِّة هظ اتربةىظ(وينأ ِّ
تهناهظينيماظ اسماعظفت ل لظتةتني ظويدتمىظ فلوحظيفظ فتنمنيا( . 5ظ
ودنظكربربانظىنربرباأظتربربافظبربربرظظينربرباوئ ظ قربربم ظ اردربربانظ فربربذ نظ ربربذىهمنظدنظتمربربةظ حلقربربم ظف ربنيسظمربرباظديظد ربربالظظلربربمبظ
فقارمنظو فتشة عاه،ظو ملؤ ل نظفتمةظ حلقم ظ فذ نظ ذىهمنظ  ىظدنظ الظتمةظ حلقم ظىمظد الظ فقارمنظ،ظلذى ظديا تنيرباظ
رظدنظ فلفنيلظ ا ا ظفتمةظ حلقم ظىمظ حلة ربا،ظو حلة رباظمرباظجاررب ظدتاقرب ظصمرب ظيةعاتربو،ظوجاررب ظوصرب ظظمكربنظكشرب وظ
يفظ ربربا ج(. 6ظكمربرباظدرربربوظوبنربرباع ظعمرب ظتربربل تلظ فقم عربربلظ ملعنيا ربرباظو حلقربربائ ظ حلقنيقنيربرباظ ا جنيربرباظدثهربرببظت ربربكظ العتمربربامظعمرب ظ فربربلتلظ

ربتنت رظدنظ
ظ
قة،ظوظبرظدنظ ف قةظ حلقنيق ظىمظ حلةيانظينظ فقابمنياه(. 7ظظبلظ اوحظدعربامحظتعة ربفظ فبرب ظظلا
فت ل لظيدتمىظ ف
َّ
دنظكانظ فب ظينظىمظصا ظ فثةوحظ فكثمبح(، 8ظظل نظ فثةوحظظفنيسظ ملاحظلقربو.ظلقرباح:ظدنظ فقربةويظظ منربليظ فربذيظ عربنيالظقة برباظ
قة بربرباظي ربرباظ ربربناظ ربرباملاًظيربربنظ فنا نيربرباظ فصرب نياظىربربمظدلرب ظيربربنظ فةجربربلظ الة قرب ظ اصربربلظ فربربذيظ عربنيالظيفظيل نربرباظرنيم ربربم أظوالظ تنربرباوزظ
عمةهظمخدرظ نا،ظودنظكانظينظرا نياظ فلتلظمتلظ منليظىربمظدقربلظبكثربمبظيربنظمتربلظ فةجربلظ اية كرب ظد ربممظ فهشربةحظ فربذيظ
عنيالظيفظرنيم م أ!( . 9ظ
ظظظكمربرباظدثهربرببظدنظىنربرباأظت رباًظرربربائعاظيفظبنيربربانظ فت ربربم ظ فتنمربربميظ فدربربة ظفعربربلحظبربربامظيفظ فةب رب ظ اتربربمبظيفظ فقربربةنظ فدربرباب ظظ
كافصربربرظو منربربل،ظو ربربقظ فت ربربم ظ فربربذيظ صربربلظيفظ فربربلوحظ فربربزظتقربربلَّيبظيفظبل ربرباظ فربربةظ فقربربةنظكافنيابربربان،ظانظتمربربةظ فربربلوحظظ ظ
تتقرب َّربل ظلنربربكحظوبالتربرببظ منيرب ظعمرب ظيربرباظ هربربلوظيفظدوحظبةىربربا(، 80ظبربربلظدنظتمربربةظ فربربلوحظبربربلدهظبعممنيربرباظ فتنمنيربرباظيفظتربربك خظ عربربممظ  ىظ
دبعلظينظ فةظ فتربا خظ فذيظ أةظلنيوظتقليأاظفمعا (. 88ظلافنيابانظيربثاظويفظاا رباظ فقربةنظ فتا رب ظعشربةظ رعربل ظ اينيرباظلنيربوظوكربانظ

( 8ظ عهل فكة ظ ةوس،ظيةو ظبةظتا خظ رم ا ظيدممر،ظ ا بظرخص ظعهل فكة ظ ةوس،ظ خنةرنيأا،ظيكتم ظيفظتك خ.2083/4/8
ظ
2 Sen, Amartya, Development as Freedom op, cit,p22-25.
3 Ibid,p24-27.
4 Ibid,p26-28.
5Undp 1990,TheHuman Development Report 1990(New York: United Nation Development Programme( Available from
the UNDP website,www.undp.org) , Retrieved 20 February 2013
The Idea of Justice, op, cit,p355-357.و 6 Sen Amartya
7 Sen, Amartya, Development as Freedom op, cit,p359-401.
8 Ibid,p358-401.

( 9ظ ن،ظديا تنيا،ظتم عوظ ع ظتزمی،ظه:حمملظ عنيلظرم ىظرائني ،ظرشةظىن،ظهتةن ،ا ظ أا :ظ8398ه.سظ .44 ،ظ
( 80ظ ملصل ظر دو،ظ .85
( 88ظ ملصل ظر دو،ظ .97
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يدربربتمىظ فقربربة عحظو فكتابربرباظبربربرظيربربم ا ظ فربربةظ فهمربربلظىربربمظي ربرباظيفظ مل ربربا(. 8ظكمربرباظدنظ فصربربرظبربربلدظ وحظت ربربم ةظفمقابمنيربرباهظو ت ربربايفظ
يدتمىظ فتعمنيريظلنيأاظيفظ فدربتنيناهظيربنظ فقربةنظ فدرباب (. 2ظودنظ فت ربم ظ حلاصربلظيفظ منربلظىربمظيمجربممظيفظ فمال رباهظ فربزظصحتققرببظ
فلظممقةانياظو ت ظ ملدتمىظ فتعمنيم ظو فص ظلنيأاظكمال اظكا ارا!( . 3ظ
المطلب الثاني
نهج القدرات
ظ ع رب ِّربةفظظديا تنيرب رباظ ربربرظظا ربرب رظ فق ربربل حظبكر ربربوظق ربربل حظ ار ربربخا ظعمرب رب ظدنظ عنيش ربربم ظ ني ربربم هتريظ ف ربربزظم ربربريظمفني ربربلظيفظ تتنيا ى ربرباظ
وتقل ةىا(. 4ظدنظكاربظرية اظ نيربا ظ الجتمرباع ظتعتربنظقمرب ظيأنرباظديا تنيرباظ ربرظكمرباظ كةرربا(، 5ظلرب نظظارب رظ فقربل حظظ عتربنظقمرب ظ
قم ظدعماحظديا تنياظ رظوظدرأةظدبليفظفو،ظوالظ مجلظديظكترباةظيربنظكتهربوظ الظولنيربوظظ كربةظمربذ ظ ملم ربميفظوبربوظعربةفظيفظ ف كربةظ
القتصرباميظبربلظ ف كربربةظ ف مدرب ظو اتاقرب ظو فدنيا رب (. 6ظدنظكاررببظظنربربم ظديا تنيرباظ ربربرظدممكرباظو ربعاظل اربرباظدممكرباظييممربرباظ
بلونظا رظ فقل حظلأمظادأاظ مليني ظ(، 7ظوينوظدصهئظ ف ا اظو فعممرباعظ أتمربمنظبربء عظديا تنيرباظ ربر،ظ نيرب ظصربا ظ أربتريظئرباظ
فعشربربة هظيربربنظ ف ا رب اظ ملختصربربرظبافشربربة ظو فنقربربلظودصربربهئظ مل ربرباهظيربربنظ فعممربرباعظ تهنربربمنظت ئربربوظكمربرباظى رب ظيفظةاالتربربوظ اصربرباظدوظ
بت م مأربرباظ  ىظ قربربمحظيعةلنيربرباظجل ربربلح(. 8ظدنظكربربانظىربربذ ظىربربمظيمق رب ظاربرب رظ فقربربل حظل رب نظ ملم ربميفظ ملةكربربزيظفمربربنأ رظد يربرباظىربربمظظ حلة ربرباظ
ملم معنياظفارخا ( . 9ظ
ظظظظدنظدوحظيرباظكشربفظديا تنيرباظ ربربرظارب رظ فقربربل حظكربانظفتم ربنيئظرقرباظ عتمربربامظجربمنظ وفربربزظعمرب ظتمز رب ظ فدربم ظ ال ا ربنياظ

و عتنىربرباظلربربمبظكالنيربرباظيفظبنيربربانظيقتي ربنياهظ فعل فربرباظ(، 80ظل رب ظكربربانظ فربربنأ رظىربربمظدىربربريظيربرباظعربربةفظبربربوظديا تنيربرباظ ربربرظو عتربربنظ ملم ربميفظ
الظ فربربذيظبرب ظعمنيربربوظبنربرباعظ
ا ا رب ظيفظعنيرب ظدعمافربربوظل رربربوظ عتربربنظيم ربربمعاظ ئنيدربنياظيفظرية تربربوظفمعل فربربا.ظبربربلظظمكننربرباظ فقربربمحظبكرربربوظ ّ
تمربربةظ فنية ربربا،ظل رب نظكربربانظاربرب رظ فقربربل حظ مجربربلظيفظعني رب ظدجربربز عظظوية ربربلظرية ربرباظ فعل فربرباظ( فهننيربرباظ ف كة ربربا،ظو فهننيربرباظ فند ربهنيا،ظ فهننيربرباظ

فت هنيقنيربرباظ فعممنيربربا ،ظل رب نظ أربربم هظيفظ ملة مربرباظ اتمبح( فهننيربرباظ فت هنيقنيربربا ظدكثربربةظجربرباع ،ظنني رب ظظمكننربرباظ نظرص ربفظ ملة مربرباظ اتربربمبحظ
فزظتكمربظظدكفترظيكممترظبعيربأماظ فربهعاظ كربمنظظكربلظينأمرباظيعتمربل ظعمرب ظ آلتربة،ظيتهربلِّفرظمو شمرباظفهعيربأماظ
باملة ماظ
َّ
فهعاظنني ظفنيسظد لشماظبننيرباظصحتتنيرباظو آلتربةظبننيرباظلمقنيربا،ظبربلظكربلظينأرباظبننيرباظصحتتنيرباظولمقنيرباظيفظر ربسظ فمقرببظيؤ َّ دربانظد ربلشماظ
عم ظدآلتة(، 88ظوشماظيم معاظ(ا رظ فقل ح ظوظ( نيا ظ الجتماع ظ مله ظكلظينأاظعمرب ظ التتنيربا ظو حلة رباظ ملم ربمعنيا(. 82ظوظ
( 8ظ ملصل ظر دو،ظ .77
( 2ظ ملصل ظر دو،ظ .33
( 3ظيا ة،جةفل ، .زظ قتصامظكا نيةظتاظ قتصامظتم عو،ظيصل ظ اب ،ظ .235-232
4 Ibid,ppp14-10-16.
The Idea of Justice, op, cit,p212-213.و 5Sen Amartya
6 Ibid,p13-15.
7Ibid,p12-17 .
8 Martha Nussbaum. Creating Capabilities: The Human Development Approach (Harvard University Press) 2011,p 3-15 .
.
9 Ibid,p33-35.
The Idea of Justice, op, cit,p213-215و 10 Sen Amartya
11 Ibid,p217-219.
12 Sen, Amartya,Equality of What? op, cit, p,41-39.

( ) 111

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

نظرية امارتيا سني يف العدالة و نتائج تطبيقها على العدالة اإلنتقالية  /ص ص114-181

مذ ظظمكنناظدنظرعتنظ حلة اظى ظ مل أم ظظ ملةكزيظيفظرية اظديا تنيرباظ ربرظيفظ فعل فربا،ظكمرباظىربمظ رباحظ الت ربا ظ ربمحظتمز رب ظ فدربم ظ
ا ا ربنياظيفظرية ربرباظجربربمنظ وفربربز،ظوكمربرباظدنظىنربرباأظرربربة ظفربربذفةظ فعقربربلظقهربربلظدبةيربربوظوى رب ظ نربرباةظ فب مربرباظنني رب ظ ربربرت ظعربربل ظظ
وجممظديظيعممياهظعنظ صصأريظدوظيم قعأريظ الجتماعنياظعنلظ ملشاكرظيفظ فعقل.ظوظكماظدنظىناأظرة ظبعربلظدبربة ظ فعقربلظ
وىمظيعقمفنياظ فعقربلظويم لقتربوظفمعل فرباظ فشربأمم اظو ا دربالظبافعل فرباظعنربلظ ملشرباكرظولربمبظ ملشرباكرظيفظ فعقربل(، 8ظلرب نظ حلة رباظ
ملم معنياظوى ظتداويظي ظا رظ فقل ح.ظ ني ظ كمنظب يكانظ الة مظتم نيربفظقربل هتريظوقابمنيرباهتريظيفظ حلنيرباحظ فربزظمربريظمفنيربلظيفظ
تتنيا ىربربا،ظلاملة مربرباظ ف كة ربرباظ فربربزظ َّكربربنظديا تنيربرباظ ربربرظظئربرباظكشربربفظ فعاقربرباظبربربرظ حلقربربائ ظ العتها ربرباظ ملعنيا ربرباظ فربربزظ عتربربنظ التتنيربربا ظ
و لهتاظ ا ا نياظو حلقائ ظ حلقنيقنياظ فزظته ظئاظعنظ حلقائ ظ ا جنياظو فزظجتتم ظيفظ فقل هظو حلة اهظ ملم ربمعنياظلأرب ظ
د ربنياظد محظ اردربربانظ نيرب ظبت ة ربربةظد محظ اردربربانظتيأربربةظتمربربةظ فقابمنيربرباه.ظكمربرباظدنظتمربربةظ فقربربل هظو حلة ربرباهظ ملم ربربمعنياظمربرباظ
وجممظتا ج ظظظمكنناظدنظذمعمأاظيم ميفظم اظ فعمم ظ ملم معنيا،وينظىناظذمئظديا تنياظ رظيفظ م ظظبنينأمرباظوكشربفظارب رظ
فقل ح.ظ ظ
ظظظديربرباظيفظ ملة مربرباظ فثارنيربرباظوىرب ظية مربرباظ فتمربربا زظبربربرظيقا بتربربوظويقا بربرباظ ف ا رب اظ آلتربربة نظ(وتاصربرباجمنظ وفربربزظ ظوكشربربفظ
دت ربرباعظتمربربةظ ملقا بربرباهظظوتاصربرباظيف د ا ربربأاظ ملعمميربربايتظ،ظويربربنظدت ائأربرباظعربربل ظديكربربانظقنيا ربأاظ فربربلقني ظوظ ربربعفظ ار رب ظ
فعممرب ظلنيأربا.ظومربربذ ظ عتربنظدنظدىربربريظيرباظيفظانربوظىربربمظديكارنيرباهظت هنيقأربرباظوتهمم ىرباظ فعممرب ظظيفظكالربرباظ حلقربمحظ ملعةلنيربرباظيربنظ فرتبنيربرباظ
 ىظ فدنيا ربرباظوظتاصربرباظيفظعمربربريظ القتصربربامظظكافتنمنيربرباظو فةلربرباهظوباف عربربلظ كربربنظ حلصربربمحظعم رب ظرتربربائ رظيأمربرباظيفظ ربربتعماحظ فربربةظ

ملربربنأ رظودنظاربرب رظ فتنمنيربرباظ فهشربربة اظ ملعتمربربلظعاملنيربرباظتربربمبظمفنيربربلظعم رب ظىربربذ ظ فننربربا ظ(. 2ظودنظىربربذ ظ فننربربا ظيه رب ظعم رب ظ فرتكنيربربزظعم رب ظ
حلة اظظ ملم معنياظ فزظتعامحظ فقل حظعم ظ التتنيا ظظيفظرمعنياظ حلنياحظوينأاظ العتمامظظعم ظرية اظ نيا ظ الجتماع (.! 3ظظ ظ
ظظظظظظظظظدي رب رب ربرباظلنيم رب رب ربرباظ تعمرب رب رب رب ظب رب رب ربربنأ رظ فق رب رب ربربل حظلرب رب رب ربنيمكنظت ظم رب رب رب ربني وظبش رب رب ربربكلظدو رب رب رب رب ظعن رب رب ربربلياظرةجرب رب رب رب ظ  ىظرق رب رب ربرباظتةكني رب رب ربربزظ
يعممي ربربات ( informational ofcusظف ربربوظظكنية ربرباظيفظ فعل ف ربربا،ظانظفك ربربلظرية ربرباظيفظ فعل ف ربرباظرق ربرباظتةكني ربربزظيعممي ربربايتظديظصحتل ربربلظ
فدماهظ فزظ نهب ظ فرتكنيزظعمنيأاظعنلظ حلكريظعم ظةتم ظيرباظوتقنيربنيريظ فعل فربا(، 4ظلرباملأريظىنرباظدنظ نيربةظ  ىظكني نيرباظتقنيربنيريظ ملن عرباظ
فشربربايماظفم ربربةم(، 5ظلربربهعاظ فنية ربرباهظتعتمربربلظيفظىربربذ ظ فصربربلمظتقني ربنيريظين عربرباظ ف ربربةمظبلالفربرباظمتمربربوظدوظثةوتربربوظدوظيربربم مه،ظوينأربرباظيربرباظ
تعتملظعم ظ فدعامحظدوظ فمذحظ ف ةم اظكماظىمظ حلرباحظيفظ فن عارنيرباظ فربزظكربانظجمبيرب ظبنينتربا ظ ئربلىا(. 6ظلنيم ربئظىربذ نظ فهربل انظ

فتها نظبرظ ملقا باظ فقائماظعم ظ ملن عاظوتمةظ فقائماظعم ظ فلتل،ظلمبظدنظيقا باظ فقربل حظقائمرباظعمرب ظ حلة ربا،ظلمقا برباظ فقربل حظ
تقنيِّريظ ملن عاظ ف ةم اظبقل حظ فشخاظعمرب ظعمربلظدرربنياعظ كربمنظفل ربوظمفنيربلظفتقربل ةىا(، 7ظويربنظ ظتكربمنظين عرباظ فشربخاظبلالفرباظ
ف ربربة ظدقربربلظيربربنظين عربرباظرربربخاظتتربربةظدقربربلظينربربوظقربربل حظعم رب ظ فقنيربربا ظظ رباظ قرب ِّربل ظ ربربتلالالظيربربنظدر ربنياعظد ظكارربرببظلةصربربتوظ حلقنيقنيربرباظظ
فعم ربربلظى ربربذهظ اررب ربنياعظد ربربكح،ظل ربربافرتكنيزظىن ربرباظى ربربمظوج ربربممظ حلة ربرباظف ع ربربلظديظعم ربربلظدوظك ربربمنظديظررب رب عظدم ربرباظفل ربربوظ ربربه ظومفني ربربلظ
1 Ibid,p218-222.
2 Undp 1990,TheHuman Development Report 1990(New York: United Nations Development Programme( Available from
from the UNDP website,www.undp.org) , Retrieved 20 February 2013
The Idea of Justice, op, cit,p 233-237.و 3 Sen Amartya
4 Ibid,p65-68.
5 Ibid,p37-39.
6 Ibid,p36-39.
7 Sen, Amartya,Equality of What? op, cit, p,41-39.
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فتقربربل ةه(. 8ظلمربربنظ فم ربربئظدرربربوظكممربرباظكربربانظ زم مظتقربربل ةراظفشربني ظظكممربرباظكربربانظىربربذ ظدكثربربةظدشمنيربرباظدمربرباظرننربربزه،ظلمب عرب ظاربرب رظ فقربربلظحظدنظ
ركربمنظد ربة ظيفظصحتل ربلظيرباظرة ربل،ظويرباظرقرب ِّربل ،ظويرباظرق ِّربةّ ظيفظ فنأا ربا.ظويربنظىنرباظ كربربمنظارب رظ فقربل حظيةته رباظناررب ظ ف ةصرباظيربربنظ
حلة ربرباظ.ظو ملقصربربممظيربربنظ ف ةصربرباظىرب ظ ف ةصربرباظ فشربربايماظوفنيدربرببظ فنتنينربرباظظ فنأائنيربرباظلقربربو،ظويربربنظ ظدنظاربرب رظ فقربربل حظو حلة ربرباظالظتةِّكربربزظ
عم ظ فم ائفظو اعماحظ ا جنيا،ظبلظتعتمربلظعمرب ظقربل حظيفظ قتنربا ظ ف ربة (. 2ظكمرباظدنظ فنية رباظتعتمربلظعمرب ظ حلة رباظ فشربايماظ
وفنيدبظ فنتائ رظ فنأائنيا،ظوفةظاظكشفظ ف ربة ظبربرظىربذ نظ مل أربميرظي تربا ظكثربمبظيربنظي رباىنيريظونربم ظديا تنيرباظ ربرظبربلظدلة ربوظ
ويةينيو(، 3ظوفذفةظرقم ظبافتمنينيزظبرظ مل أمير:ظظ ظ
ظظ هربلوظدنظفكربلظقنيمرباظكاحلة رباظجارهربانظوشمربرباظ اررب ظ العتهربا يظ فربذيظ مرب ظينرباظقنيربربا ظبشرب عظدو اليتنربايفظعربنظ فقنيربا ظبربربوظ
اروظيه ظعم ظ التتنيا ظ،ظوجار ظيم مع ظتا ج ظ تاق ظي ظ حلقائ ظ ا جنياظ اتربةىظوىربمظيأربريظنربلظ تربوظمونظ عتهربا هظ
و ربنيماظحلق ربربائ ظدت ربربةى،ظل رب ظيد ربربكفاظكافتنمني ربرباظدنظدص رب اةظ فق ربربة ظ تع ربربايممنظي رب ظتم ربربةظ فمج ربربممظ ربربا ج ظفمقرب ربنيريظبا ربربممبر،ظ
ا ربربممةظ اوحظلأربربمظيعربربةوفظبك ربربممةظإظ(ردربربهاظ  ىظ ئربنيسظوز عظ ربربنبالم حظإ نيربربةظ  ىظتمربربةظ فقربنيريظريربربةحظو ربنيمنيا،ظوبافتربرباإظ
ةىظدنظباايكانظ حلصربمحظعمرب ظ فتنمنيرباظ القتصربام اظظباالعتمربامظعمرب ظ لرب ظ فنربات رظ فكمرب ظوظو فتصربنني ظظوب ة قرباظ ربة عاظظو ملأربريظ

ىمظ فمصمحظ  ىظ حلصنيماظ فنأائنياظوى ظ فتنمنياظينظمونظ فت اهظ  ىظظ ة اهظ الة م(. 4ظظ ظ
ظظظوىنربرباأظ ربربممةظثربربانظتهنربرباهظديا تنيربرباظ ربربرظيفظنمثربربوظ ربربذى ظ  ىظدرربربوظويفظعممنيربرباظ فتنمنيربرباظصم رب ظ فنيربربةظ  ىظتمربربةظ فق ربنيريظ
(كاحلة اه ريةحظلائنياظوفنيسظ عتها ىاظو نيماظملدائلظدتةى،ظفكمااظيأاظيفظ لظ هتا(، 5ظودنظظتك خظ فتنمنيرباظو ا صربائنياهظ

و ا صائنياهظ فلقنيقاظتقمحظفناظدنظتمةظ فعممنياهظ فتنمم اظذم بظوظوصمبظ  ىظيةيأرباظعنربلياظريربةهظ  ىظتمربةظ فقربنيريظئربذهظ
فنيربةح.ظودنظكربربانظ هربربلوظيفظ فيربرباىةظو فنيربربةحظ فدرب نياظدنظعكربربسظىربربذ ظىم فصرب نيئ،ظلمربربثاظدنظ فتنمنيربرباظو فت ربربم ظ فنيابربربايظ ظتهربربلدظ
بافتصربربنني ظلق ربربو،ظبربربلظبربربلدهظباملدربربائلظ فتنمنيربرباظ فهش ربربة اظكربربافتعمنيري(، 6ظوىربربذ ظى ربربمظر ربربسظ حلربرباحظيفظ فصربربرظو منربربلظعم رب ظتربربافظ
فياىة(. 7ظو ةىظديا تنياظ رظدنظىذ ظ ا ممةظىمظ ا ممةظ فناجئظلقو،ظوصم ظدنظ نيةظ  ىظ فلتلظو فنربات رظكم ربنيماظ  ىظ
عةفظ ملاحظو فثةوحظظع ظخماففظملعنرباهظ فتقمنيربلي،ظلرباف قمبظ فربذيظ عربنيالظ نيرباحظ
 ىظتمةظ فقنيري،ظوينظىناظ اوحظديا تنياظ رظدنظ ِّ
ص نياظدامحظل روظدل ظينظصا ظ ملاحظ فذيظالظ عنيالظام ا،ظلافمصمحظ  ىظ حلصربنيماظ فنأائنيرباظفنيدرببظيأمرباظيفظ ربلظ هترباظ
بربربلظ ملأربربريظ حلة ربرباظ فشربربايماظ فربربزظهتمأربرباظ يربربم ظ تتنيربربا ظ ف ربربةمظكمربرباظ أمأربرباظ صربربمحظ فنتربربائ رظد يربظاً(. 8ظكمربرباظى رب ظظالظتقتصربربةظعم رب ظ
( 8ظديا تنياظ ن،لكةحظ فعل فاظ،ظيصل ظ اب .339-337 ،ظ
( 2ملصل ظر دو،ظ  .447-445ظ
( 3ظ ملصل ظر دو،ظ  .339ظ
( 4ظصن،ديا تنيا،ظ فتنمنياظ ة ا،ظتةعا:رمق ظجاح،ظ مدماظعا ظ فعةلا،ظرشةظ مسظ فما ظفمثقالاظو ف نمنظو آلم ةظ– فكم ب،ظ
.27-87 ،. 2004
( 5ن،ظديا تنيا،ظتم عوظ ع ظتزمی،ظيصل ظ اب .23-85 ،
( 6ملصل ظر دو،ظ .28-25
( 7ملصل ظر دو،ظ .59-54
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التتنيا ظبرظ فم ائفظ ملمجممحظلقوظبلظظوجممظ فقل حظو التتنيا ظيفظ ف ة ظد يرباً،ظدنظ عربنيالظ اردربانظ حلنيرباحظ فربزظفربوظ ربه ظ
يفظتقربل ةىاظوىربربذ ظىربربمظاربرب رظ فقربل هظ فربربزظرمربربنظبصربربلمظ فه رب ظعنأرباظورربربةىظبيربربةو حظتهننيأربرباظيربنظقهربربلظدصرب اةظ فقربربة ظيفظبمربربل رناظ
ا ربرباينياظو فعةبنيربربا(، 8ظويربربنظ ظصمرب ظ فنيربربةظ  ىظ حلة ربرباهظ ف ةم ربرباظ فربربزظتكربربمنظظثابربرباظتهمربربم ظد محظ الردربربانظو فلظممقةانيربرباظكنقربرباسظ
عا ظفت م ةظيعممياتوظويناقشاظ ماعاظيفظ ا ظ فقة هظككىل فظيفظ هتاظوفربنيسظ ربقظفت ربم ةظ ملربم مظ فهشربة اظيفظ القتصربام،ظ
ودنظكانظباايكانظ صمحظىذ ظيفظر سظ فمقب! .ظ
ظويفظصلمظبنيانظ فقصلظينظا رظ فقل حظ هليظديا تنياظ رظيا يترظيأمترظوشما :ظ
ظظدوال،ظدنظيقا باظ فقل حظتشمبظ  ىظرق اظتةكنيزظيعميايتظيفظتقنينيريظويقا راظ ملنال ظ ف ةم رباظ فشربايماظ،ظوالظتقربرت ظد رباظصربني ظ
يعنيناظفكني نياظ تخل ظ ملعممياه،ظويربنظ ظظمكربنظدنظتيأربةظ ربتخل ياهظخمتم رباظينا ربهاظفنربميفظ ملدربائلظ ملربة مظ ربتعماحظ فربنأ رظ
لنيأا(كافدنيا اهظ ملتعمقاظبافه افاظو فعنربزظو ف قربةظو حلة رباظ فثقالنيربا ،ظبشربكلظدكثربةظعممرب ظ عتمربام ظعمرب ظ فهنياررباهظو ملعمميرباهظ
ملتملةحظيفظ ف ةصا،ظلافنأ رظتقنيريظبلالفرباظ التتنيربا ظوفربنيسظبلالفرباظتصربمنيريظيعربرظفتنيربنيريظ تمرب ،ظلربمبظدرربوظويفظ فدربنم هظ اتربمبحظ
ى ظبعاظ ف ا اظوعممرباعظ القتصربامظ  ىظ صربمحظ فتقنيربنيريظوظ فدنيا رباظ الجتماعنيرباظيربنظترباحظ ربتخل ظارب رظ فقربل ح!ظ(. 2ظ
ثارنيربرباظ نظيربربنظ ملأربربريظ اتربربذظبنيربربةظ العتهربربا ظدنظظ فعمربربلظ فهشربربةيظ فربربذيظرقرب ِّربل هظفربربوظجم ر رب ظيتعربربلمحظصم رب ظدنظتؤتربربذظكمأربرباظبنيربربةظ
العتها ،ظلأناأظدعماحظعلحظخمتم اظيفظر سظ فمقبظكةل ظ فه افاظو ف قربةظو ربمعظ فتبذ رباظو لرب ظ ملناقشرباهظو ملشرباكلظ فدنيا ربنياظ
فزظرقل ىاظرقا نظبنينأاظورناقشأاظوردتلحظماظ،ظوصم ظ نظرتعايلظي ظىذ ظ فتنميفظوالظصمربمزظقصربةىاظعمرب ظ
ِّ
ولمبىاظينظ اعماحظ

بعاظجم رهأا!ظ(. 3ظ ظ
نتق ربربلظ فعمم ربرباعظا ربرب رظ فق ربربل حظعم رب ظد ربربالظدا ربرباظتع رب ظبافق ربربل هظ ف ةم ربرباظوالظظمكنأ ربرباظتقنيرب ربنيريظ ملد ربربائلظ ملتعمق ربرباظب ربربافقة هظ
ماعنيربرباظ،ظلنينني رب ظديا تنيربرباظ ربربرظدنظاربرب رظ فقربربل حظظمكربربنظ ربربتعماماظلنيمربرباظ تعم رب ظظنمني رب ظ تم رب ظكمربرباظ دربربتعملظيفظ فقربربل هظ
ف ةم ربربا،ظل اربرباظت ربربم ةظفمقربربل هظ ف ةم ربرباظوتهمربربم ظالتتنيربربا ظ تم رب ظ(، 4وىربربذ ظىربربمظ ربربةظ عتمربربامظديا تنيربرباظ ربربرظعم رب ظرية ربرباظ نيربربا ظ
ظعنأاظلنيماظ م  :ظ

الجتماع ظ فذيظ أتريظبافعملظبافقة ظ ماع ظي ظيةعاهظ فت ينياهظ ف ةم ا،ظ فنية اظ فزظ نه
ظظظظثارنيا:ظرية اظ نيا ظ الجتماع ظ
ظظظظمكننربرباظ فقربربمحظبربربكنظرية ربرباظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظعنربربلظديا تنيربرباظ ربربرظى رب ظبل مربرباظفمعل فربرباظ الجتماعنيربرباظوتني ربنيريظ تم رب ظيفظ
يقا باهظ فعل فاظ اتةى،ظوى ظينظدكثةظيرباظ ىربتريظئرباظديا تنيرباظ ربرظيفظكتاباتربوظونمثربوظوك رب ظمفربنياظعمرب ظ فربةظدرربوظترباظظئرباظ
حما ةتوظ اصاظ فزظدفقاىاظظنا هاظ صمفوظعم ظجائزحظ فنمبلظيفظعا ظ، 8998ظل نظدشمنياظرية رباظ نيربا ظ الجتمرباع ظالظتقربلظ
يربربنظدشمنيربرباظاربرب رظ فقربربل حظود ربربنظبكامربرباظ اررب ظ فعممرب ظفنية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربربا.ظلرب نظكربربانظاربرب رظ فقربربل حظ ةِّكربربزظعمرب ظجاررب ظ
التتنيربربا ظو حلة ربرباظ ملم ربربمعنياظويربربنظ ظب رب ظدكثربربةظيربرباظب رب ظعم رب ظ ا محظ اردربربارنياظي رب ظعربربل ظدشمربرباحظرق ربرباظ فرتكنيربربزظ ملعممياتنيربربا.ظديربرباظ

( 2ظديا تنياظ ن،ظبةبةىظوظتزمى،ظيصل ظ اب .808_95 ،
( 3ظ ن،ظديا تنيا،ظ رل شوظعل فبظ،ه :محلظعز زي،ظرشةظي،ظهتةن،ظ ا ظدوح8398،ه.سظ.303-299 ،

1 Ibid,p76-89.

4. Sen amartya ,The possibility of social choice, op, cit, p21-25.
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رية ربرباظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظودنظكارربرببظيعننيربرباظبربربافقة هظ ماعنيربرباظلأرب ظهتربربتريظباا ربربالظعمرب ظمو ظ فنقربرباسظوظدشمنيربرباظتم ربني ظم ئربربةحظ
ملعمميربرباهظفممصربربمحظ  ىظ فقربربة هظ ماعنيربرباظي رب ظ عا ربرباظ فتقنينيمربرباهظو فرتتنيهربرباهظو فت يربنياهظ ف ةم ربربا،ظلأرب ظتعتمربربلظعمرب ظ فقربربل حظ
فلكنياظفإلردانظدكثةظينظ عتمامهظعم ظ فقل حظ ا م اظوينظ ظ كتملظ فعمريظي ظ ا مح .ظ
ظلنيمكننربرباظتعة أربرباظبربربذفةظ حلقربربلظ ملعربربةيفظ فربربذيظ عربرباصظيدربربكفاظ فتمصربربلظ  ىظتقنينيمربرباهظععنيربرباظقائمربرباظعم رب ظدوفم ربرباهظلةم ربرباظ
بعهربربا هظدقربربةةظيربرباظتكربربمنظ ا ربنيا.ظوقربربلظ رص رب َّ ظعمربربلظ ملنيِّربربة نظ او ئربربلظهتني ربرباظداربربا ظال ربربا ظ فقربربة هظ فعقارنيربرباظو فلظممقةانيربرباظ
ممعربرباظيربربنظ فنربربالظي رب ظ الفت ربرباهظ  ىظي يربرباهظويصربرباةظكربربلظ الربربة م(. 8ظدالظدنظىربربذهظظ ملدربربكفاظوى رب ظ فمصربربمحظ  ىظ فقربربة هظ
ماعنيرباظيرب ظ عا ربرباظ فت يربنياهظ ف ةم ربرباظبربربلهظيدربربت نيماظ فت قنيرب ظ.ظودنظكربربانظعممربرباعظظ فة ا ربنياهظ ف ةردربنيرظظيفظعأربربلظ فثربربم حظ

ف ةردنياظ(وكانظلنيأريظينظظكانظيربنظقربامحظتمربةظ فثربم ح ظ رباوفم ظلربةظتمربةظ ال ربت افاظلكاررببظ فنتنينرباظىرب ظكشربفظظ ال ربت افاظ
وتاصاظيفظحماوفاظظ فة ا ظو فدنيا ظينظقامحظ فثم حظ ف ةردنياظ(كمرل و ا ظ ملعةولرباظبا ربت افاظكمرلو ربا،ظوباملقابربلظكاررببظ
رية اهظ فعل فاظ الجتماعنياظ فزظتعتملظعم ظي أم ظو لظكاحلاجرباظدوظ حلرب ظظرية رباهظ ربأماظوظيتنا ربهاظويندربنماظيمجربممحظ
لتهنَّتأاظ فلوحظو ف ا اظ(. 2ظلهقنيبظرية اظ نيربا ظ الجتمرباع ظيفظ حلارربنياظ ربقظبل رباظ فنصربفظ فثربايظيفظقربةنظ فعشربة ن،ظلقربا ظ
ظودنظ
ظ
(د و ظ ف نيمدربربمفظو فعايربرباظ القتصربرباميظب نيربرباعظتمربربةظ فنية ربربا،ظظوىربربمظ فربربذيظدع اىربرباظ ربربريظظرية ربرباظ( نيربربا ظ الجتمربرباع
كشربربفظ ربربت افاظدتربربةىظوى رب ظيعةولربرباظ فنيربربم ظبا ربربت افاظ(د و ،ظوى رب ظيعامفربرباظظ ا ربنياظيأمربرباظكش رب بظ ربربت افاظ ربربا ظ فق ربربة ظ
مربرباع ظي رب ظ عا ربرباظدتربربفظ اوفم ربرباهظ ف ةم ربربا.ظلكربربانظرتنينربرباظيتشربربائماظيفظية مربرباظيربرباظبعربربلظ حلربربةةظ فعاملنيربرباظ فثارنيربرباظ فربربزظضمتربرباجظ
فهشربربة اظ  ىظمظممقةانيربرباظدصربنيماظتةجرب ظ  ىظ فنربربالظيفظ فقربربة ظعمرب ظيربرباظهتمأربربري.ظوىرب ظدىربربريظيربرباظ تربربازظبربربوظتمربربةظ فنية ربرباظعربربنظرية ربرباهظ
فعل ف ربرباظ الجتماعني ربرباظ ف ربربزظت ربربكيتظن ربربلظا ربربمإظظلمق ربربايظمونظديظ عته ربربا ظآل عظ ملعنني ربربرظومونظدمىنظ د ربرباةظفممد ربربائلظو فرت تنيرب رب ظظ
فندهنياظ ملمجممحظبرظ ارخا ،ظومذ ظوبعلظ فعملظ فدهق ظ فة اميظ فذيظقا ظبربوظ(ت و ظو رربرت اوظرربةوااظدمىنظفعربل ظتن رب ظ
فت ي رب ربنياهظ ف ةم رب ربرباظكعرب ربربل ظقهرب ربربمحظ فل كتاتم رب ربربا(، 3ظوبعرب ربربلظ ملناقشرب ربرباهظ فعمنيقرب ربرباظو فم رب ربربعاظ فرب ربربزظدجة رب ربرببظ مفرب ربربوظقهرب ربربلظ نيرب ربربا ظ
الجتمربرباع ظك ربةيفظيعربربةيف،ظ لربربريظ أربربم ظ ربربت االهظيتعاقهربرباظلنيأربربا.ظ الظدرربربوظكشربربفظد يربرباظدرربربوظظمكربربنظ مربربوظنعربربلظدجربربة ع هظ ربربا ظ
فق ربربة ظ الجتم ربرباع ظدكث ربربةظ دا ربنياظفممعممي ربرباهظ،ظو ه ربربلوظدنظظ ملعممي ربرباهظع ربربنظيقا ر ربرباهظص ربربا ظ حل ربرباحظو ملز ربرباظ فند ربهنياظب ربربرظ
فررخا ظ هظدشمنياظ ا اظيفظظىذ ظ حلل!ظ( . 4ظ
ظظدنظكربربانظتربربك خظ فقربربة هظ الجتماعنيربرباظ عربربممظ  ىظظتربربك خظقربربل ظوىربربذ ظد رب مظ ف نيمدربربمفظ فنيمرربربايظ ه رب ظعنربربوظوضمربرباوحظ
فتكصنيلظفربو،ظلربمبظدنظىربذ ظ فتربك خظدممربمعظبا ربت االهظو رتكا رباهظ ربقظدنظىنرباأظيثرباحظضمكنيربوظديا تنيرباظ ربرظيفظبل رباظحما ربةتوظ
ملقة ظدنظ كربمنظ صرباراظوفكربنظدصربهئظئربذ ظ فشربكلظبقربة ظيربنظ ماعربا(. 5ظو ِّ
عقرب ظ ربنظظ
يفظجائزحظرمبل،ظبكنظ ملظكانظينظ َّ
عم ظىذ ظ فقمحظبكروظص نيئظظدنظ حلصانظدعربلظودكثربةظتنا ربهاظينربو،ظدالظ نظ مربلظىربمظدكثربةظصحتمرباظيربنظ حلصربانظظمكنربوظ فهقرباعظ
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و فد ةظيفظ فص ة عظا ا ظبلونظرةةظ ملاع(، 8ظلا نيا ظ ماع ظعممنياظصربعهاظوفكربنظفربنيسظفنرباظبربلظينأرباظ الظبقربة ظظلربةميظيربنظ
قهلظ اكريظيدتهل( . 2ظ
ظظظلمبظدنظىذهظ ملشكماظفنيدبظقاصةحظعم ظ فقربة ظ مرباع ظبربلظتتعمرب ظظدربائلظدتربةىظكمدربكفاظ ة رباظ فدربم ظوظقيربنياظ
فعل فاظوظتقمنيلظ ف قةظ،ظل نظقمناظبتم ني ظ حلة اظ فدمقنياظ نيَّقناظيفظم ئةحظ فعل فاظ،وكممرباظو ربعناظيفظم ئربةحظ فعل فرباظظ الجتماعنيرباظ

وظتربربلتلظموفربرباظكممربرباظقرب َّربلظ ف عافنيربرباظ القتصربربام اظيفظ فدربربم (. 3ظوكربربذ ظيفظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظارربربوظلربربمبظدمكربربنظ فقنيربربا ظبا ربربا ظ فقربربة ظ
و تداةظ فت ينياهظ ف ةم اظيفظر سظ فمقب،ظ الظدروظويفظعني ظ ا م حظظفنيسظينظ فيةو يظ فمنربمعظ  ىظ فنية رباهظ مل مقرباظ
فكماربرباظلربربمبظكالنيربرباظوالظتةع رب ظ ملدربربائلظ زئنيربرباظ فند ربهنيا(، 4ظلربربمبظكالنيربرباظارنربرباظيفظصربربلمظدرشربرباعظظقربربة ظظ ربربمحظيدربربائلظجزئنيربرباظبربربرظ
اللربربة مظ أمأربربريظوف ربنيسظجتل ربربلظريربربةحظكمنيربرباظالظظمكربربنظ فتعايربربلظئربرباظي رب ظتمربربةظ ملدربربائلظ زئنيربربا،ظ الظدنظديا تنيربرباظ ربربرظ ربربذى ظ  ىظدنظ
باايكانظ لظتمةظ ملدكفاظبتم ني ظ ملعممياهظكماظلعلظكمرلو رباظ فة ئربلظفنية رباظ نيربا ظ الجتمرباع ظيفظيدربكفاظصحتل ربلظ فندربلظ
جم بربرباظملربربافتملظ القتص ربرباميظ ملشربربأم ،ظلقربرباح:ظكمرلو ربرباظبكرربربوظبازم ربربامظ ملعممي ربرباهظوظ ت ربربايفظتمعنيربرباظ تم رب ظظ ربربتخ اظع ربربلمظ
اوالمظو مل ربربم انر،ظوي ربربنظىن ربرباظ ةِّك ربربزظديا تني ربرباظ ربربرظعمرب رب ظ زم ربربامظ ملعممي ربرباهظظوظتم ربربعاظ ا ربربالظ ملعممي ربربايتظيفظ ربربا ظ فق ربربة هظ
ماعني ربرباظوي ربربنظىن ربرباظ يأ ربربةظ ىتم ربربا ظديا تني ربرباظ ربربرظظظ ملةَّك ربربزظعم رب ظ حلة ربرباظيفظ فت ك ربربمبظودب ربربل عظ ف ربةديظظوظوج ربربممظ فنق ربرباسظ فع ربربا ظيفظ
تم ( . 5ظ
ظظظظدنظ فها رب ظ يربربنظدرربربوظفك رب ظركشربربفظ ملمق رب ظ حلقنيق رب ظفنية ربرباظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظصم رب ظعمنينربرباظ فةج ربميفظ  ىظيم ربميفظ

فعل فربرباظ الجتماعنيربرباظو فعل فربرباظ فتمز عنيربربا،ظ هربربلوظدنظ ملمجربربممظقهربربلظ فعصربربم ظ حلل ثربرباظيربربنظىربربذهظ فنا نيربرباظىرب ظ فعل فربرباظ فتمز عنيربرباظوفربنيسظ
فعل فربرباظ الجتماعنيربرباظو نيربربا ظ الجتمربرباع (. 6ظويربربنظ ظعمنينربرباظ فه رب ظ ربربمحظ مل ربرباىنيريظ فثاثربرباظو أم ىربرباظ فتربربك طم ،ظل رب ظ فهل رب ظرباظ
كاربظ فعل فاظ فتمز عنياظ فزظن ظعنأاظد مظت مرب ظ ملدرباو هظ فنمعنيرباظ منل ربنياظبربرظدلربة مظ تمرب ظوفربنيسظ فعل فرباظ مل مقرباظ،ظ
ديظ ملدربرباو حظبربربرظ لربربة مظل ربرباهظ تمرب ظوفربنيسظبربربرظعنيرب ظ الربربة مظوىربربذ ظىربربمظيعرب ظ ملدربرباو حظ فنمعنيربربا(، 7ظ الظدنظىربربذ ظ فتمز رب ظ كربربمنظ

ظقام ةظوفربنيسظجز لرباظوىربذ ظىربمظيعرب ظ فتمز رب ظ منل رب (. 8ظديرباظ فعل فرباظ الجتماعنيرباظليأربةهظيفظ فعصربم ظ حلل ثرباظوتعرب ظ فتمز رب ظ
عمرب رب ظد ربربالظ ق ربربم ظ ارد ربربانظو ملد ربرباو حظفرب ربنيسظلق ربربوظب ربربرظدل ربربةمظ ف ربرباهظب ربربلظب ربربرظ ف ربرباهظر د ربربأا.ظوفك ربربنظيش ربربكماظ فعل ف ربرباظ
الجتماعنيربرباظكمربرباظ قربربمحظينتقربربلوىاظدنظ فقربربائمرظبت هنيقأربرباظ قميربربمنظظ رباظ ربربلعمنظينعربربوظوىربربمظ ملدربرباو حظوعربربل ظ ال ربربتباحظوظربرباظدنظ
( 8ن،ظديا تنيا،ظ رل شوظعل فب،يصل ظ اب .834-827 ،
( 2ظ ملصل ظر دو،ظ .854-847
( 3ظ ملصل ظر دو،ظ .854-853
( 4ظ ملصل ظر دو،ظ .836-834

The Idea of Justice, op, cit,p335-338.و 5 Sen Amartya
6 Ibid,p345-354.

( 7ظم نيلظجمردتمن،ظخمتصةظتا خظ فعل فاظ،عا ظ ملعةلا 387،مسظ فما ظفمثقالاظو ف نمنظو آلم ة -فكم ب،ظ بة لظ،279 ،2082ظ
.233-228
( 8ظ ملصل ظر دو،ظ .242-234
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قة هتريظيمزياظل اريظ نيدتبممنظصا نياهتريظملصاحلأريظ فشخصنياظو اريظ دتعمممنظتنينيماهظوتةتنيهاهظيفظ فت هني ظعمرب ظدلربة مظ
تم ظعم ظ فةلريظينأريظوظ ة مااظعمنيأريظينظلمبظد محظينأري( . 8ظ
ظظظظوبعلىاظتكيتظرية اظ نيا ظ الجتماع ظ فزظصحتاوحظ ا ظ فقة هظوينأاظ ملتعمقرباظبربافتمز ظبنرباعًظعمرب ظقربة هظعاعنيرباظظ
ي رب ظيةعربرباهظ فت ي ربنياهظ ف ةم ربرباظ ني رب ظدنظ اللربربة مظ قرب ِّربة ونظ ربربمحظيربرباظ أمأربربريظبربربلونظلربربة ظد ربربلظعم ربنيأريظوئربربذ ظتكربربمنظرية ربرباظ
نيا ظ الجتماع ظتتةظياظوصلظ فنيوظ ف كةظ اقتصاميظ محظىذ ظ ملم ميف .ظ
ظمكنناظ فتعهمبظعنظرية اظديا تنياظ رظيفظظ فعل فاظبافشكلظظ فهنيايظ فتاإ :ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فشكلظ قريظ( 8ظ

ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظ ا رظ فقل حظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ نيا ظ الجتماع ظظظظظ ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ حلة اظ ملم معنياظظظ ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فتهمم هظ فعممنياظفمنية ا ظ
ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فتما نيزظبرظرية اظديا تنياظ رظو فنية اهظ اتةىظفمعل فا ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فنأ رظ فندةظ ملقا ن ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فرت بوظبرظ اتا ظو القتصام ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فعاقاظبرظ حلقائ ظ حلقنيقنياظو حلقائ ظ العتها ا ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ال الظ ف كةيظفنية اظديا تنياظ ر ظ
دنظرية اظديا تنياظ رظوكماظ يأةظيفظ ملخ َّوظدااظفنيدرببظرية رباظدتاقنيرباظظيفظ اصربا ظ الجتمرباع ظيربنظلربمبظ ملمكربنظ
قنيا ربربأاظكمنيربرباظوظعربربل ظديكربربانظ ال ربربت امحظيربربنظعربربا ظ ا قربربا ظو ا صربربائنياهظفتم ربني أا.ظبربربلظىرب ظظرية ربرباظ قتصربربام اظيربربنظ ملمكربربنظ
ت هنيقأربرباظعمرب ظعربربا ظ القتصربربامظو ربربتعماحظفبربرباظ ا قربربا ظو ال صربربائنياهظلنيأربربا،ظو ظربرباظىربربذ ظد أربربةظيربرباظظمنيِّربربزظتمربربةظ فنية ربرباظيربربن دكثربربةظ
فنية ربرباهظ اتربربةىظفمعل فربربا،ظبربربلظ َّكنربرببظئربرباظكشربربفظرقربرباظظتمربربةظ فنية ربرباهظ،ظودع ربرباعظظبربربل ئلظ قتصربربام اظعممنيربرباظمربربا،ظكمربرباظىربربمظ
حلاحظظبافندهاظفت ل لظيؤرةظ فتنمنياظ نيرب ظظكربانظ ملؤرربةظ ملعتمربلظفت ل ربلظم جرباظتنمنيرباظديظبمربلظكربانظظيؤرربةظ فربلتلظو فنربات رظ
فكم ظ الظدنظديا تنياظ رظكشفظيؤرِّةظ فقل حظكهل لظفذفةظ ملؤرة،ظو أةظبكنظىربذ ظ َّ
ملؤرربةظىربمظ اجربل ،ظمربذ ظتهنَّتربوظينيمرباظ
اسمربرباعظ فتربرباب ظفريربربريظ ملت ربربلحظو عتمربربلهظعمنيربربوظيفظتقة ةىربرباظ فدربربنمي(. 2ظوىربربذ ظىربربمظ حلربرباحظبافندربربهاظحلقربربمحظ قتصربربام اظدتربربةىظيربربنظ
ملمكنظت هني ظ فنية رباظلنيأرباظكرباف قةظو قتصربام اهظ فةلرباهظوظمربذ ظتهنَّتأرباظكثربمبظيربنظ فربلوحظاصمربامظظوتدربة ظ فتنمنيرباظلنيأرباظلمنأرباظيرباظ
( 8ظ ملصل ظر دو،ظ .235-228
2 Undp 1990,TheHuman Development Report 1990(New York: United Nations Development Programme( Available from
from the UNDP website,www.undp.org) , Retrieved 20 February 2013.
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تهنَّبظتمةظ فنية رباظبشربكلظقصربليظد مي،ظوينأرباظيرباظكشربفظبكارباظ صربمبظعمرب ظم جرباظكهربمبحظيربنظ فتنمنيرباظبعربلظجعمأرباظت ربم ةظ
قابمنياهظ فهشةظيفظيةكزظ ىتمايأاظوتهنِّنيأاظا رظ فقل حظيفظتنمنيتأا!ظ( . 8ظ
ظظظظكمربرباظظدنظد ربربلىظتصربربائاظظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربرباظو لربربريظقابمنيربرباظت هنيقأربرباظ فعمم رب ظل اربرباظالتع نينربرباظسمم جربرباظ
ظ
و ل ظضمتذىظبوظيفظعني ظ فلوح،ظانظلنيأاظقابمنياظفممة ولاظو عا رباظ رباحظوتصمصربنياهظكربلظةتمرب ظوموفربا،ظومربذ ظيربنظ ملمكربنظ
دنظ فنمربربم جظ مل هَّرب ظيفظموفربرباظطمتمربربفظيربربنظسمربربم جظموفربرباظدتربربةى،ظوفكربربنظىربربذ ظف ربنيسظيعنربرباهظ رربربوظالظتمجربربلظيدربربائلظعايربرباظوت ربربم ظ
عة ياظ عتملظعمنيأاظيفظكلظ فنما ج،ظل ظ فتنمنياظيثاظل نظ فنية رباظت مرب ظ فتنمنيرباظظوظتعتمربلظعمرب ظ ة رباظوقابمنيرباظ اردربانظيفظ
ملةكز( فتنمنياظفمهشة ظوظشاكاظ اردانظر دو(و فتنمنياظبافهشة ظ( . 2ظ
ظظظومربذ ظ كربربمنظفت هنيرب ظ فنية رباظجارهربربان:ظجاررب ظ تعمرب ظظرباظطمربربل ظ الردربربانظكربربافتعمنيريظو فصرب اظو فربربلتل،ظوجاررب ظ تعمرب ظ
ظدكفاظ تتنيا ظ اردانظملاظىمظفوظمفنيلظيفظ فقنيربا ظبربوظوىربذ ظ اررب ظ تعمرب ظظشرباكاظ الردربانظيفظ فعممنيرباظ فتنمم رباظو ربرت ظت ئربو،ظ
وينظىناظتيأةظدشمنياظظيدكفاظك قم ظ اردانظو فلظممقةانياظيفظ فتنمنيا،ظويربنظ ظدنظارب رظ فقربل حظفربنيسظدكثربةظدشمنيرباظظيربنظ نيربا ظ
الجتمربرباع .ظوفكربربنظودنظكارربرببظ فنية ربرباظتتكرب َّربمنظيربربنظىربربذ نظ ربربارهرظظوفكنأمربرباظفنيدربرباظيدربربتقمرظلنيتربربكثَّةظكربربلظو ربربلظينأمربرباظيربربنظ

آلتربربة،ظو ربربةىظ فها رب ظبربربكنظىربربذ ظىربربمظد أربربةظرقربرباظيفظ ملؤرربربة هظظ ملعتمربربلحظيربربنظقهربربلظينيمربرباظ اسمربرباع،ظانظكربرباظيربربنظ ملؤرربربة هظ
فثا ظوى :ظيدتمىظ فتعمنيريظ،ظو فص اظوامحظظ فعمةظ ملةتق ظ ثناعظ فمالمح،ظظوظيدتمىظ فربلتلظ حلقنيقربر،ظ لربريظدشمنيرباظظكربلظ
ينظتمةظ ملؤرِّة ه،ظل ااظتتعم ظبا ار ظ اوحظوالظتتعم ظديظينأرباظبا اررب ظ فثربايظدقصربلظظ ملشرباكاظو ربرت ظ تتنيربا ظ الردربانظ

جظيكمنظينظكربلظ ربارهرظفمنية رباظفن هِّقربوظعمرب ظ فعل فرباظ الرتقافنيرباظظ
و فلظممقةانياظو نيا ظ الجتماع (. 3ظدرناظرماوحظتكم نظسمم
َّ
ورقصلظبوظت هنيقأرباظظعمرب ظ رباحظ فربذيظظمكربنظدنظ هَّرب ظعمنيأرباظ فنية ربا،ظانظىنرباأظ بعربام ظوةرباالهظفمعل فرباظ الرتقافنيرباظظبعيربأاظ
يربربنظ ملمكربربنظ فتعايربربلظيعأربرباظول رب ظ فنية ربرباظوبعيربربأاظالظمكننربرباظ فقنيربربا ظئربربذ ظ فت هني رب ظظيعأربرباو يأةظكربربلظىربربذ ظبعربربلظ فتعربربةفظبافعل فربرباظ
الرتقافنيا.ظظظظظظظ
المبحث الثالث
المطلب االول :التعرف بالعدالة االنتقالية
نظ فقل حظ ملةوعاظ فزظ تمكأاظ فلوفاظعم ظ تخل ظ فعنفظظبصم حظينأننياظجعلظينأاظخمممقاظميم رباظبشربكلظ تعنرب ظ
ين ربربوظ الرد ربربانظ،ظل ربربانظكث ربربمب ظي ربربنظ ف ربربلوحظ فلكتاتم ربرباظ ملةتكه ربرباظفمن ربربة ئريظ فهش ربربعاظيفظ فق ربربةنظ ملنص ربربة ظق ربربلظعه ربربكهظر د ربربأاظوظبك ربربلظ
يكارنياهتربرباظيربربنظق اعربرباهظ ربنيالظو ملؤ دربرباهظ ايننيربرباظظال تكربرباةظجربربة ئريظ ربربم ظيا تصربربم هظ الردربربان،ظ ربربقظ فقتربربلظبشربربكلظيربربنيريظظ
واربنيأريظيفظيقربربابةظعاعنيربرباظورربربةعظ ال ربربم اظ الكثربربةظىتكربرباظودبربربامحظكاال ربربم اظ فكنيمنياو ربرباظوتنرب ظ آلالفظئربربا،ظلنيدربربت ني ظ فالربرببظ
( 8ظ ن،ظديا تنيا،ظتم عوظ ع ظتزمی،ظيصل ظ اب .480-409 ،
( 2ظ ملصل ظر دو.426-420 ،
3 Undp 1990,TheHuman Development Report 1990(New York: United Nations Development Programme(Available from
the UNDP website,www.undp.org) , Retrieved 20 February 2013.
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 ىظىذ ظ فقةنظبكنظضميةظيفظخمنيمتوظةممعاهظكهمبحظيربنظ ربة ئريظ فربزظ تكهتأرباظ فدربم اهظبربلع ظباابربام هظ ماعنيرباظ(ظكيربةةظ
يل ن ربرباظ مهن ربرباظو فعممني ربرباهظ ملد ربربماهظباار ربرباح ظي ربربةو ظباع ربربل ظظو تت ربرباعظ مل ربرباهظي ربربنظ ملعا ربربرظوت ربربليمبظ آلالفظي ربربنظ مل ربربلنظ
و فقةى.لتمنربربكظموفربرباظكافنيربربا ظ فهعث رب ظ  ىظي ربربنأ رظ فعنربربفظ،ظل ربرباظ مجربربلظة ربرباحظر ربربسظاقايربرباظ فع ربربلحظ،ظلتربربرتأظيم اننيأ ربرباظملم جأ ربرباظ
يصمبىريظ ال ممظ،ظلافدم اظ ا لظ فيمريظوهتيربريظ حلقربم ظيفظجربمظيربنظ فةعرب ظظو فكتمربانظ نيرب ظصمربلونظ ر دربأريظصحترببظوا رباظ
وظ ربةةظجمربربلظ اميربربنظمونظ ربربمحظوالظقربمح،ظلعنربربلظ رتأربرباعظعمربربةظتمربةظ الريمربرباظ فربربزظالظظمكنأربرباظدم يرباظوجممىربرباظبدربربه ظ ممأربرباظ
وجة ئمأاظجتلظ الريمرباظ ل ربلحظبعربلىاظر دربأاظيفظيم جأرباظصحتقنيرب ظ فعربلحظو فتبمرب ظعمرب ظياتةكتربوظ الريمرباظ فدربابقاظيربنظظىيربريظ
فم قربربم ظوظىتربربةظفمعربربةو ،ظلافتعايربربلظيرب ظىربربذ ظ ملربربم و ظيفظ ملة مربرباظ الرتقافنيربرباظىربربمظي ظم ربميفظي أربربم ظ فعل فربرباظ الرتقافنيربربا،ظلربنيمكنظظ
تعة ربربفالعدالةةة االنتقاليةةة ظنممعربرباظ فتربربل بمب فقيربربائنيا ولربربمبظ فقيربربائنياظ فربربزظقايربرببظبت هنيقأربرباظموحظخمتم ربرباظيربربنظدجربربلظيعا ربرباظيربرباظ
و ثتربربوظيربربنظ رتأاكربرباهظجدربنيما حلقربربم ظ اردربربان .وتتيرب ّربمنظىربربذهظ فتربربل بمبظ ملا قربرباهظ فقيربربائنيا،ظو ربربانظ حلقنيقربربا،ظوبربربةي رظجربربنظ
رباظرمعربرباظًّتاصرباًّظيربربن فعل فربا،ظدّسمربرباظيقا برباظفت قنيرب ظ
فيربة ظودر
ربكاحظيتنمعربرباظيربنظدصربربا ظ ملؤ درباه.ظوفنيدربرببظ فعل فرباظ الرتقافني ً
ّ
فعل فربرباظيفظلربربرت هظ الرتقربرباحظيربربنظ فنربربزيفظدوظقم رب ظ فلوفربربا.ظويربربنظتربرباحظحماوفربرباظصحتقني رب ظ اا ربربهاظو فتعربربم اظعربربنظ في رب ا ا،ظتق رب ّل ظ

نيا،ظوتقميظ نيامحظ فقارمن و فلظمقةانيا( . 8ظ
اظوتشن ظ فثقاظ مللر
فعل فاظ الرتقافنياظ عرت لاًظنقم ظ في ا
ّ
ّ
ظظظكماظتشمبظ فعل فاظ الرتقافنياظ  ىظ قلظينظ فنشا ظ وظ فت قني ظكزظعم ظ تمعاهظظ فزظ تمةظ ثاظكهرب ظمب ظيربنظ البربامحظ
ماعنيا( نينم ربربا ل ظظو رتأاكربرباهظحلقربربم ظ الردربربانظو ربربة ئريظ ربربلظ الردربربارنياظظو فربربةظيربربنظ جربربلظبنربرباعظةتم رب ظ ع ربنيالظيفظ ربربا ظظ

وكثربربةظمظممقةانيربرباظيفظ ملدربربتقهل.ظ( 2عم رب ظدثربربةظ رتأاكربرباهظجد ربنيماظحلقربربم ظ اردربربان،ظضم رب ّ ظفمي رب ا اظدنظ ربربةو ظيعاقهربرباظ مل ربةتكهرظ
ويعةلاظ حلقنيقاظو حلصمحظعم ظتعم ياه.
وا ّنظ الرتأاكرباهظ ملنتيمرباظحلقربربم ظ اردربانظالظتربؤثّةظعمرب ظ فيرب ا اظ ملهارربة نظو درب ،ظبربلظعمرب ظ تمرب ظكك ّربل،ظلمربربنظ
و ج رب ظ فربربلوحظدنظتيربربمن،ظباا ربربالاظد ىظ ا ربرباعظئربربذهظ ملمجهربرباه،ظعربربل ظتكربربة ظتمربربةظ الرتأاكربرباه،ظوبربربذفةظو ج رب ظتربربا ظ
قي ظب صا ظ ملؤ ّ داهظ فزظدياظكانظماظ لظيفظىذهظ الرتأاكاهظدوظكاربظعاجزحظعنظت ام أا.
وعم ظ ا جئظد ّنظتا طماًظ الاًظباالرتأاكاهظ دنيماظ فزظ ظتُعاصظ نيؤميظد ىظ رقدرباياهظ جتماعنيرباظو ربنيمفّلظلنيرباةظ
فثقربرباظب ربربرظ ممعربرباهظويفظيؤ ّ د ربرباهظ فلوفربربا،ظلي رباًظعربربنظعةقم ربربا اليربربنظو اى ربربل فظ اسمائنيربرباظدوظدب ربرباعظصحتقنيقأمربربا.ظكم ربرباظدرّربربوظ
يفظدركاحظرق.ظ ظ
ّظ
ني ة ظتداؤالهظبشكنظ الفتز ظبدنيامحظ فقارمنظوقلظ ؤوحظيفظاا اظ مل افظد ىظ مقاظي ةلاظين فعنف
ظظظظظظظ ظ
ظ
ظ

1 Louis Bickford , The Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity (Macmillan Reference USA, 2004), vol.
3, pp. 1045-1047..
(Macmillan Reference USA, 2004), vol. 3, pp. 1045-1047..

(Neil. J. Kritz 2ظﺍفتقﺩﻡظﻭﺍفتﻭﺍي ،ظﺍفه ﺙظﺍفمتﻭﺍصحظعﻥظﺍفعﺩﺍفاظل ظ االﺕظماظهعﺩظﺍنتأاﺀظﺍفصﺭﺍعاﺕ،ظدمدماظﺩﺭﺍداﺕظمتﺭنما،ظ
ﺍفمﺭكﺯظﺍفﺩﻭف ظفمعﺩﺍفاظﺍالنتقافنيا.

www.ICTJ.org
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المطلب الثاني
طرق التعامل مع الماضي ظ
ظل نظ الريماظ ل لحظتدمةظاةقاظخمتم اظفمتعايلظي ظ ة ئريظ ملةتكهاظيفظ لظظ الريمرباظ فدربابقاظو فتعايربلظباالرصربافظ
يظ

ا اظتمةظ ة ئري،ظ صةىاظبعاظ فها ثرظبثا ظاة ظوى :

وال:ظ ربربز عظ حل ربرباز ظ ع ربربلظ فقص ربربا ظ حلا ربربريظ ربربلىظ ف ربربة ظ ملد ربربممكاظظفت قني رب ظ فعل ف ربرباظ الرتقافني ربرباظوظيعاقه ربرباظ ربة ئريظ
فشربننيعاظيفظ ربلظريربا ظبائربلظ،ظلرب نظ ملت ربة نظظو ملدربتمفرظعمرب ظ فدربم اظ قميربربمنظظعاقهرباظ ف برباحظ فدربابقرظظو جتثرباثأريظ،ظ نيرب ظ
تثربربم ظ فشربربع ظعمرب ظ فنيربربا ظ فربربذيظ قربربوظيربربة حظ ربربم ظظو اجربربة ،ظوت ربربة ظعمرب ظ يربربمزهظعقمبربرباهظتربربا جظر ربربا ظ اكمربرباظو فقيربرباعظظ
وبربربذفةظتقربربم ظ فنيربربا ظ ل ربربلظباااا ربرباظبافنيربربا ظ فقربربل ظ،ظوىنربرباأظدمفربرباظدمفربرباظو لربربةحظيمجربربممحظيفظكت رب ظ فتربربك خظصحتك رب ظفنربرباظىربربذهظ
ا اظ ملة عاظفمعم ئلظ اكماظينظ ريماظ ملثم ظعمنيأاظبةوك ناعظ فعائهماظ فقنيصة اظبةو نياظو فعم ئلظ اية عظيفظ فدم نا( 8ظ
ثارنيا:ظردنيانظ ملا ظ
علظ فتنا ظاة قاظفت اررب ظيم ربني ظ ملا رب ظ،ظالدرربوظضمربالظظعمرب ظ فدربا ظ الجتمرباع ،ظوتقم رباظ فندربنا ظيفظ فربمانظ،ظ
يفظ فمقربرببظ فربربذيظ م رب ظوقربرببظ ال رب أامظ ربربلىظ ماعربرباهظ،ظظ هربربلوظ نظ فند ربنيانظ كربربمنظ ف ة رب ظ فم نيربربلظفتنن رب ظ فدربربممأظيفظ
مو يربرباظ الرتقربربا ظ فعننيربربف،ظوتاصربرباظيفظةتم رب ظ ظ صربربلظ حظبربربةظ ايربربانظظويربرباظز حظ عربربايظتثربربا ظو ربرباهظ ملا رب ظ،ظل رب ظىربربذهظ حلافربرباظ
هلوظ نظحماوفاظ نظحما اظ ملدؤوفرظظعنظظتم ظىذ ظ ملا ظطمم ظظت ةظ عامحظ حلةةظ فل تمنياظ( 2ظ
ظل رب ظدو وب ربرباظبعربربلظ حل ربربةةظ فعاملنيربرباظ الو ىظ أ ربربةظبربربكنظحماوفربرباظحما ربربهاظ ملد ربربؤوفرظع ربربنظ حل ربربةةظ ر ربربمهظعم رب ظت ربربةظر ربربنظظ
ىنماهظجل لحظ لظ ف ارنيرظظو عم اريظ،ظ اليةظ فذيظكانظ نيألمظبا عافظ فلوفاظوظ ز رب ظردربنينأاظ الجتمرباع ظكمرباظ نظ
اليربربة كنيرظو ع حلربربةةظ الىمنيربرباظكربربارم ظ ة ربربلونظردربنيانظيدربربكفاظ فربربة ظ فربربزظلةقربرببظبربربرظ فشربربماحظو نربربمةظ،ظوفكربربنظفندربنيانظتثربربا ظوظ
عم ق ظوتنيماظ يرباظ،ظ ظرباظ ربؤميظ  ىظتربة ظ الردربنا ظ تمرباع ظبشربكلظالظمكربنظظ ميربوظيربنظجل ربل.ظويربنظ ملمكربنظ نظ كربمنظ
فمدنيا ربنيرظيشربني اظ محظردربنيانظ ملا رب ظيربربنظقهربربلظ فدنيا ربنيرظوررب هأاظظت هنيقربرباظالجنربربلهتريظظ فدنيا ربنياظ،ظو نظ ظظ كربربنظعنربربلىريظ
تربربمفظيربربنظدرربربعاحظرربربا ظ حلربربةةظ الىمنيربرباظظ،ظلمربربثاظيربربنظ ملمكربربنظ نظ فدنيا ربنيرظال ة ربربلونظظمل رب ظيهافبربرباظظظيافنيربرباظكثربربمبحظتعم يربرباظ
فميرب ا اظ،كمربرباظ نظ فندربنيانظظيفظ زفربرباظيدربربكفاظيثربربمبحظفمخرباف،ظيفظوقربرببظتمجربربلظ وفم ربرباهظ كثربربةظت ربربم ظينأربرباظظيفظية مربرباظ رتقربرباحظظ
فد ربربم اظ،ظورتنين ربرباظتةكني ربربزظع ربربلظى ربربذهظ ملد ربربائلظال ا رب ربنياظيفظ ع ربربامحظىنيكم ربرباظ تمرب رب ،ظ ربربتريظ فد ربربكمهظع ربربنظظيناقش ربرباظظ فنزع ربرباهظ
فل تمنيربرباظ فربربزظباتربرببظيربربنظ ملا رب ظتش ربنياظ نظتشربربكلظظعربرباياظيؤملربرباظ أربربلمظبت م ربربلظ الدريربربا ظظعربربنظيدربربائلظ عيربربريظرربربكراظبافندربربهاظ
فمنيا ظ ل لظ( . 3ظ
1 Mark Freeman and Pricilla b., « Truth . Telling : Reconciliation after violent conflit » IDEEA, Stockholm, Swe

( 2رم لظكاممنظيعياهظ فعل فاظ الرتقافنيا(يفظ فت محظينظموحظامفنياظ  ىظموحظمظممقةانياظ،ظتةعا:ظ افظرةبا ،فدهكاظ فعةبنياظ
فرنا ظو فنشة،ظ ف هعاظ الو ىظ،ظبمبوه،ظ .88 .2084ظ
( 3ظ ملصل ظر دو .88ظ
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هلوظكذفةظظ نظ فلوحظ فشنيمعنياظ ابقاظكانظظمكنظ نظظتتنن ظيدكفاظ الرتأاكاهظظ فزظوقعرببظيفظ ملا رب ظباعتها ىرباظ
ت صنياظقمنيلظ الشمنياظيفظ لظتقنيل هظ رتقاحظثاثرب ظ البعربامظ ربةظبربوظ فربهامظ–ظ نيا ربنياظوظ جتماعنيرباظو قتصربام افكنظ ملربلىالظيفظ
اليةظ نظرعمريظ نظىذهظ ملقا باظكاربظ ائلحظيفظعأم اهظ الصحتامظ فدملنيزظ ابقاظظوتاصاظيفظعأم اظ و نياظ الصحتام اظ ظ
الظ نظردنيانظ ملا ظقلظطمل ظيصاةظرخصنياظفةجاالهظ فدنيا اظدمربنظتم خرببظ ربل أريظباو افربوظ،ظو نظكاررببظ رب ظ
ىربذهظ حلنيقربرباظبذ عرباظظ ملصربربم اظ فعايرباظيفظتن نيربرباظ ملا رب ظجارهربربا،ظوفكربنظيفظ لمرب ظ ال ربم حظال ربربلو ظردربنيانظ ملا رب ظ،ظ ظرباظ اعربربلظ
حظ فمص ربربمحظ  ىظتد ربربم اظ نيا ربنياظيؤقت ربرباظ،ظوفك ربربنظ نظ نيا ربنيرظج ربربلمظ(ظي ربربنظ ني ربربلظ ل ل ربنييأةونظيفظ فد ربربا اظ فدنيا ربنياظظ
فني ة م ظظيدائلظكاربظتعتنظينظ اةياهظظيفظ ملا ظ،ظكماظتتربم لةظفمننيربلظ ل ربلظيربنظ ملربؤ ترظ يكارنيرباظ فتربلقني ظيفظ ربة ئريظ
فزظوقعبظ ابقاظينظخمتمفظ فزو اظظوظةو ظ فزينظ يعفظظ تماحظ فمنمعظ  ىظ تخل ظ فعنفظفارتقا ظيرب ظتقربل ظ فيرب ا اظظ
و ام نظعم ظ لظ م عظبافدنظو قلظيعوظتاج رظيشاعةظ فبي ظيفظ فن مل( 8ظظ
ظظظظظظظظظظظظثافثاظ:ظردنيانظ ملا ظ
بعربربلظ ربربقم ظريربربا ظمكتربرباتم يظظو الرتقربرباحظ  ىظريربربا ظمظمربربمقةا ظ م جربربوظ فنيربربا ظ ل ربربلظصحتربربليظ فتعايربربلظي رب ظجربربة ئريظ فنيربربا ظ
فدربرباب ظjتش ربةيفظ فلظممقةانيربرباظ ل ربربلحظ نيا ربرباهظظيربربنظد أربربا ظ حل رب ظظو فعل فربرباظكهربربل لظ ملنأنربربرظ فدربربابقرظ فنقنييربربرظ فمربربذ نظالظ
ظمكنظ م ظبنينأماظ(ظ فعقرباةظوردربنيانظ ملا رب ظ،ظ نيرب ظتقربل ظىربذهظ ملقا برباظيرباظ قربم ظيقربا ظ الرتقربا ظ فم شرب ظوظ فبنيرباةظ فتربا ظ
فمعربربلح،ظو نظ ىرب ظظبعربرباظ فهربربا ثرظ  ىظ نظىربربذ ظ حلربربلظالظظمكربربنظت هنيقربربوظيفظ فم قرب ظ فدنيا رب ظيتكربربايا،ظ الظ رربربوظدمكربربنظ فت هنيرب ظ
ينظ فنا نياظ فدنيا نياظظوظو ج ظينظ فنا نياظ التاقنياظ ظ
ظو عتنظ اظملشرباكلظ مرباىمبظ مليرب ألحظ فربزظ ربةجظيفظييرباىة هظ ربخماظوظتقربل ظي افهأرباظيفظ مظ قمقأرباظظوحما ربهاظ
ملدؤوفرظلنيكمنظ فزينظظوقبظظ فهلعظب رباعظدعمربلحظ فعل فرباظ نيرب ظتيأربةظمعربائريظ فلظممقةانيرباظظظومعربمحظ تمرب ظ فدنيا رب ظ  ىظظ
صحتمربربلظيدربربؤوفنياتوظيفظ كربربريظر دربربوظبءفنياتربربوظ ل ربربلحظ،ظفكنأربرباظيفظر ربربسظ فمقربرببظتقنيربربلظ نيا ربرباظ حلكميربرباظ ل ربربلحظظنعأربرباظ ملعاقهربرباظ
تربربا جظر ربا ظ فقربربارمنظظوتربربل نظ فعنربربفظ ربرباففظفربربوظ،ظوتربربلعمظ  ىظيشربرباكاظ فدنيا ربنياظفمنمني ( نيربربا ظ الجتمربرباع ظي رب ظ ربربمانظ
يداو حظيفظ حلقم ظوصحتقني ظ فقابمنياهظ(ا رظ فقل ه ظظو فةظباالعتمامظعم ظ رشاعظريا ظقائريظعم ظ نيامحظ فقارمنظظ ظ
ظوقلظ رش بظتاحظ فتنةباظ فهشة اظةممعاظتفنياهظفت قني ظىذ ظ نيا ظ(ظ فعل فرباظ الرتقافنيربا ظرقربم ظبه ثأرباظيفظ مل مرب ظ
فتاإ( . 2ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظ
ظ
ظ

( 8ملصل ظر دو،ظ  .89ظ
( 2ظ فتقة ةظ تاي ظمني اظ الرصافظو ملصاحلاظيفظ ملبةة( ملممكاظ ملبةبنيا:ظ مسظ ال تشا يظحلقم ظ الردان،ظرملمن .2005ظ
ظ
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المطلب الثاني
آليات العدالة االنتقالية
-8تقص ظ حلقائ :بلدهظ ااةفظ ف اعماظ امنياظيفظعربلمظيتز ربلظيربنظ فهمربل نظيفظ فتككنيربلظعمرب ظ فتربل بمبظلربمبظ فقيربائنياظ
فتقص رب ظ حلقربربائ ظ فربربزظتكتربربذظصربربم حظ ربربانظ حلقنيقربرباظظوى رب ظ ربربانظ نيربرباظتقربربم ظبت قنيقربرباهظيفظ سمربربا ظ الرتأاكربرباهظظ فربربزظوقعربرببظيفظ
ملا ظفم رب ظ ربنلظتربك طم ظمقنيرب ظملرباظوقرب ظيربنظ ال ربل ظكمرباظوقرب ظيفظعربلمظيربنظ فهمربل نظيثربلظعأم رباظ فكمربربمظ فلظممقةانيرباظظ
ولم تنيماالظظوجنمةظ لة قنياظظظوبمبوظو مب فنيمنظويبةة
ظظو عتربربنظدرشربرباعظ ربربانظ حلقنيقربرباظصحتربربل اظكهربربمب ظانظيربربنظرربربكااظ نظتعمربربلظعم رب ظ رشربرباعظ جأربربزحظصحتقني رب ظقم ربرباظفكشربربفظ حلقربربائ ظ
ظيربنظدجربلظد ربل ظ

ملتعمقاظبافعنفظ فذيظتةتكهوظجأاهظتابعاظفملوفاظ وظجأاهظلمبظتابعاظما،ظلاظبلظينظ فتعمريظينظ ملا
فتبنيمبظ فاز ظملن ظوقميفظ الرتأاكاهظيفظ ملدتقهلظو العرت فظبافي ا اظ ظ
 -2اا هاظو فقصا ،ظيا ياظجنائنياظفررخا ظ فذ نظ رتأكم ظ قم ظ اردانظيف فنيا ظ فداب ظ

ظتعتربربنظ اا ربربهاظوظدقايربرباظ فعل فربرباظ نائنيربرباظعنصربربةظد ا ربنياظيربربنظعناصربربةظ فتصربربليظ ملتكايربربلظفارتأاكربرباهظ فم ربربعاظ فن ربربا ظظ
ود ظكانظالبلظ نظ نص ظ ل ظ فلعمىظعلظ ملتأمرظيربنظ اللربة مظلنينهبرب ظ نظ أربلفظبربةي رظدقايرباظ فربلعمىظ يرباظعمرب ظ ربتعامحظ
فكةيربرباظ الردربربارنياظفممتي ربربة نظو ربربرتم مظثقربرباظ فشربربع ظلنيد ربنيامحظ فقربربارمن،ظومربربذ ظصم رب ظتربربم لةظ فش ربربةو ظ فقارمرنيربرباظفمما قربرباهظ
فقيائنيا،ظال نيّماظتمةظ فزظت احظ ملةتكهرظ فذ نظ ُعتنونظدكثةظينظ ت ّملظ ملدؤظوفنيا.
 -3ملصربرباحلاظ فماننيربربا:ظ نظتعهربربمبظ ملصربرباحلاظ فربربما ظ عربربممظ  ىظ فربربزعنيريظ ف ةردرب ظرربربا حظم كربربمحظظوقربربلظ ربربتخليتوظلنيمربرباظبعربربلظظ
علظ فتم إظكلظينظظجمجظبميهنيلوظولة ردم ظينيرت نظ،و فربةظعنربل ظ ربخظ العتقربامظعنربلشماظبيربةو حظصحتمربلظظيدربؤوفنياظحمربمظم ربمنظ
وجة ئريظظ ملا ظ فزظوقعرببظصحترببظ ال ربتاحظ وظدبربانظ ربةةظ ز ئربة.ظويربنظبعربلىريظرنيمدربمنظيارربل اظ فربذيظبربلدظبافت رباو ظعربنظ

فع ربربمظ فعربربا ظيفظ ربربرظكربربانظ ظ ربربزحظقابعربرباظيفظ فدربربننظ ملصربرباحلاظ فدنيا ربنياظالبربربلظودنظ دربربهقأاظتم ل رب ظ نيا رب ظدوظ ت ربربا ظ نيا رب ظ
و فتم ل ظعم ظ فدم ب ظ فماننياظلمك ظ كربمنظىنرباأظيصرباحلاظتهربلدظيصرباحلاظ ظحما ربهاظ ظيصرباحلاظتهربلوظ فكثربمبظيربنظ فربلوحظ فنيربم ظ
يفظ اجربرباظ حظ فربربلتمحظيفظية مربرباظجل ربربلحظيربربنظ فعل فربرباظ الرتقافنيربرباظوتاصربرباظتمربربةظ فربربلوحظ فربربزظرربربألهظ رتأاكربرباهظكهربربمبحظظعم رب ظ
يدربربتمىظ قربربم ظ الردربربانظيفظ ملا رب ظكربربافعة ظ.وفربربذفةظتهربربلوظ ربربتعامحظىربربذ ظ فربربرت ظدمزوجربرباظبربربا ن هظ ملرتكمربرباظفممنتمعربرباهظظ
وتاصربرباظتمربربةظ فربربزظيربربةهظب ربربرت هظيربربنظ فنربربزيفظ اىم رب ظ وظ رتأاكربرباهظجد ربنيماظحلقربربم ظ الردربربانظدتمربرببظبثقربرباظ ملربربم انظيفظ فنيربربا ظ
فدنيا ظو فقيائ ظفهملهظدتاالظكاياظوباهظدكثةظرعم ظدنظ فلوفاظ هتاظيتم ااظيفظياظ عنيالظلنيو( . 8ظ
ظظ الظ روظ هلوظ نظفممصاحلاظ لل ن:ظظ ومما:ظ للظلنيكةيظفنيربن إظقليربوظلا رب اظ فمربن حظ فكا ربنيةظيربنأريظجربانظجرباأظ
و ربربمظويني ربربلظع ربربنظ فتد ربربايئظوي ربرباظ ني ربرباهظلنيمد ربربمفظ فعل ف ربرباظظج ربربمنظ وف ربربزظظيفظ فد ربربهعنيناهظ ف ربربذيظ ب ربربوظظب ربربرظ فعل ف ربرباظو فعل ف ربرباظ

( 8ظ ظمانظبنظعز زحظ،ظ فعل فاظ الرتقافنياظكنيفظتت ق ظوياظى ظتفنياهتاظ؟ظتن عظو قمقنيمنظصمنيهمنظ،تمرسظ،ظجة لحظ فشةو ظيتا ظعم ظظيمق ظظ
http://www.alchrouk.com/ar/pdf.php?code=5174
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فتمز عنيا.دياظ فة للظ فثايظلأمظ فل نرظلاروظخمتمفظ د ظ فل اراظو ملذى ظ فذيظتل نظئاظ فلوفرباظ،ظو هربمظيربنظ ملأربريظظ كربةظيرباظ
قا ظبوظ فة مح(صم ظ هللظعمنيوظو مريظ ظدبانظلتئظيكاظلنيماظقا ظبوظينظعممنياظ فع مظ فشايماظيصاحلاظيفظ تم ( . 8ظ
-4ظجربنظ فيربربة : ،وىربربذهظيهربربام هظتربلعمأا فلوفربربا،ظوتدربربأريظيفظجربربنظ ا ربربة ظ ملام رباظو ملعنم ربرباظ ملرتتهربرباظعمرب ظ رتأاكربرباهظ
ملا رب تظوتقربربم ظعربربامحظبتمز رب ظتم ربنيوظيربربنظ فتعم يربرباهظ ملام ربرباظو فةيز ربرباظعم رب ظ في رب ا ا،ظوقربربلظتشربربملظىربربذهظ فتعم يربرباهظ ملافنيربرباظ
و العتذ هظ فة نيا.
ظدنظتعربربم اظ فيربربة ظ فربربذيظتعربربرتفظ حلكميربرباهظعربربنهظباا ربربة ظ ملتكهَّربربلحظوتتّخربربذظت ربربم هظملعا تأربربا.ظولافهرباًظيربرباظتتيرب ّربمنظ
ى ربربذهظ مله ربربام هظعناص ربربةظيام ربرباظ(كامل ربربللمعاهظ فنقل ربرباظدوظ ربربلياهظ فصرب رب نيّاظعمرب رب ظ رب ربهنيلظ ملث ربرباح ظليرب رباًظع ربربنظر ربربم ز ظ يز ربرباظ

(كاالعتربربذ ظ فعم رب ظدوظد نيربرباعظ ربربم ظ فربربذكةى.ظ نظ مربربلفظ ال ا رب ظا ربرباظ نيا ربرباظيربربنظ نيا ربرباهظظ فتعربربم اظظظوجربربنظ فيربربة ظىربربمظ
قا ظ فعل فاظفميرب ا اظظوصمرب ظ نظ أربريظيصرب مئظ فعل فرباظيفظىربذ ظ فصربلمظبشربكلظو رب ظباميرباجظعناصربةالعرت فظبافيرب نياظظ
و عربربامحظبربربرظ ملربربم انرظو ملؤ دربرباهظ فة نيربرباظود ربرباعظ فتيربرباينظ الجتمربرباع ،ظوفكربربنظعنربربلظ تتنيربربا ظ نيا ربرباظ فتعم يربرباهظدوظ قة ىربرباظ
كمربربنظفعربربلحظعم يربربلظدنظتربربؤثةظيفظ التتنيربربا هظويربربنظبنينأربرباظ ملربربم مظ القتصربربام اظ ملتربربملةحظظو فمتربربز ظ فدنيا رب ظ فربربما ظو فربربلوإظوعربربلمظ

في ا اظظينظ ني ظ فعة ظو الرتماعظ الث ظ و ند ( . 2ظ
 -5دصربربا ظ ملؤ دربرباه :وتدربربتألفظدصربربا ملؤ دربرباه فربربزظفعهربرببظمو ظيفظىربربذهظ الرتأاكربرباهظ(لافهربربا فق ربربايفظ
اي و ملؤ داهظ فعدكة ا و فشةانياظو فقيربائنيا..ظولمبىربا ،ظود ىظجاررب ظت أربمبظىربذهظ اجأربزحظيربنظ ملدرب مفرظلربمبظ اك رباعظ
و ف ا ل ِن،ظلافهاظياظتشملظىذهظ أممظتعل اهظتشة عنياظود نيارا م ربتم ا .و شربملظيؤ درباهظ فلوفرباظ فقمعنيرباظعمرب ظلربة ظ
فقرب ربربمىظ ملد رب ربمّ ا،ظو فشرب ربربةااظو ارب ربرباكري،ظببنيرب ربرباظت كنيرب ربربةظ–ظبافم رب ربربائلظ ملنا رب ربربهاظ–ظتفنيرب ربرباظ الرتأاكرب ربرباهظ فهننيم رب ربرباظوت رب ربرباميظتكرب ربربة ظ
ربكلظ
الرتأاكربرباهظ ربربمبحظحلقربربم ظ اردربربانظو الربرباهظيربربنظ فعق ربرباة.وظمكنظدنظتربربتريظىربربذهظ آلفنيربرباهظعم رب ظ ملدربربتمىظ فربربما ظبش رب ظ
كايل،ظدوظعم ظ ملدتمىظ فلوإظدوظعمرب ظرمربمظخمربتموظدوظىنربرظيثربلظ فرتتنيهرباهظ اصرباظيف ربمب فنيمن وتنيمربم ظ فشربةقنيا وكم ربملاظ
د ظ عرب رب ربربلظدرشرب رب ربرباعظ ال رب رب ربربرت تنيننياهظ ملختم رب رب ربرباظدوظ مننينرب رب ربرباظفمعل فرب رب ربرباظ الرتقافنيرب رب ربرباظ رب رب ربربتناباظين قنيرب رب ربرباظفممشرب رب ربربكاهظ فرب رب ربربزظتم جرب رب ربربوظ
ال ربرت تنيننياهظ هظ ف ربرباب ظ فربلوإظيثربربلظ فهعربربلظ بربةيفظو الر صربرباحظ فقنيمرب ظعربربنظ تمعربرباهظ ملعننيربا،ظويربربنظ ظلاال ربربرت تنيننياهظ
مننيناظينظ ملتمق ظدنظتكمنظدكثربةظقربل حظعمرب ظصحتقنيرب ملصرباحلاظ فماننيربا و فدرباياالجتماع ،ظال ربنيماظيفظ رباحظ عتمامىرباظعمرب ظ
ةممعربرباظيربربنظ فقربنيريظ الجتماعنيربرباظو فثقالنيربرباظقربربام حظعمرب ظ ربتنيعاةظ التتالربرباهظيفظ و ربرباهظ ااربربةفظ ملختم ربرباظفرعمرباحظ فعل ئنيربرباظ
فربربزظتكربربمنظىربربذهظ تمعربرباهظقربربلظرربربألهتا.يربربنظرا نيربرباظدتربربةى،ظالظتعمربربلظتفنيربرباهظوينربرباى رظ فعل فربرباظ الرتقافنيربرباظبصربربم حظين صربربماظعربربنظ
بعيأاظ فهعاظدسماظتعملظول ظ ؤ اظتكايمنياظلنيماظبنينأرباظوقربلظتكربمنظيكممرباظفهعيربأاظ فربهعا،ظلمربثاظقربلظ عتربنظ فربهعاظدنظقربمحظ
( 8ظصحتدرظمحالة ،ظيصل ظ اب ،ظ  .37ظ
( 2ظ ا رظ موكاظ فنيةظ  ىظ ملا ظظو فعل فاظ الرتقافنياظبناعظ فدا ظينظتاحظكشفظ ملدؤوفنياهظ،ظ ماظ فلوفنياظفمصمني ظ المحة،ظ ملظ
،88ظ فعلمظ،862ظ مرنيم .2006ظ
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حلقنيقربرباظمونظتعم يربرباهظت ربربمحظبربرباظيع رب ،ظكمربرباظدنظيربربنئظتعم يربرباهظيام ربرباظمونظعممنيربرباهظيكممربرباظفقربربمحظ حلقنيقربرباظو ملكار رب اظ
نيكمنظبنيةظ في ا اظحماوفاظفشةعظصربمتأري.ظكمرباظدنظتكايربلظعممنيرباظ فتعربم اظيرب ظ ااكمرباهظظمكربنظدنظتربملةظجربن ظفر ربة ظ
دكثةظامالظدماظتربملةهظكربلظعمرب ظ ر ربة م.ظوقربلظصحتترباج فتعم يرباه يربنظجاررب ظتتربةظدإظمعمأرباظبم رب اظ اصربا اهظ ملؤ دربنياظ
اعربربانظ الفتربربز ظ فة رب ظظةجعربرباظ منياكربربلظ فربربزظ ربربارلهظدوظ تكهربرببظ رتأاكربرباه قربربم ظ الردربربانظي رب ظ اتربربذظيفظ حلدربربهانظدنظ
فنص ظ فتذكا اظلافهاًظياظهتلفظدإظ فتعم اظ فةيزيظو نظ ملعنميظفر ة ( . 8ظ
المبحث الثالث

نظرية أمارتيا سين والعدالة االنتقالية
المطلب األول
نظرية آمارتياسين وآليات العدالة االنتقالية
نثنربرباظدنظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظتعتربربنظتتربربةظظرية ربرباظيفظ فعل فربرباظبعربربلظرية ربرباظجربربمنظ وفربربز،ظوكربربلظرية ربرباظيربربنظرية ربرباهظ فعل فربرباظ
،ظبلظتمجوظىربذ ظ فم قرب ظ  ىظ
َّظ
_ودنظكانظكلظرية اظينظرية اهظ فعل فا_ظالظتمصفظ حلاحظ ملمجممظيفظ تم ( حلقائ ظ حلقنيقنيا
ياظىمظد دن( حلقائ ظ العتها ا ،ظد ًظدنظت هني ظكلظرية اظتكيتظينظعل ظ اظتمةظ فنية رباظبربافم ق ظوت مرب ظ فتبنيربمبظيفظ فربةظ
ربلت ُظلظيفظ فم قرب ظ القتصربرباميظبقصربربلظتمز رب ظيربرباظىربربمظيمجربربممظلقربربو،ظبربربلظىرب ظرية ربرباظ
فم قرب ظ.ظلنية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظفنيدربرببظرية ربرباظتترب َّظ
فتنمنيربرباظ القتصربربامظو لعربربوظ  ىظ افربرباظد دربربنظويربربنظ ظتمز رب ظدربربا هظتمز عربرباظعربربام ظالً،ظويربربنظ ظى رب ظفنيدربرببظرية ربرباظتمز عنيربرباظتدربربع ظو عظ
ملداو حظودنظكانظيداو حظيفظ ف قة.ظومذ ظدنظتمةظ فنية اهظالظهتتريظنة اظ فدم ،ظوىذ ظىمظ فمجربوظ اكربنظيربنظ رتقربامظديا تنيرباظ
ربربرظفتمربربةظظ فنية ربرباهظلاعتنىربرباظرية ربرباهظتمز رب ظ ف قربربةظوفنيدربرببظت ربربم ةظ القتصربربامظظودلنربرباعظ تم رب ،ظودنظتمربربةظ فنية ربرباهظظالظ
تعتملظعم ظ فنممظوظ فك اعحظ القتصام اظوتم ظ ف ة ظ القتصام اظفممم انر،ظوينظ ظريربا ظ حلكربريظيفظتمربةظ فربلوحظ ملعتمربلحظ

عم ظىذ ظ فنميفظينظ فنية اهظظ عتنظرياياظبمبوقةانياظيةكز اظظلمبظيأربتريظباتتنيربا هظظويشرباكاهظيم اننيأرباظيفظظ فقربة هظظ فربزظظ
تتعم ظئريظومذ ظدنظتمةظ فلوحظهتملظ م ر ظ فزظا محظ اردانظمو ظلنيأا .ظ
ظظ كةرربرباظدنظفنية ربرباظديا تنيا ربربرظجربربارهر،ظجار رب ظ تعم رب ظباالردربربانظوجار رب ظ تعم رب ظباتتنيا تربربو،ظ ربربم عظتمربربةظ التتنيربربا هظ
نيا رب ربنياظدوظ قتص ربربام اظ.ظلا اررب رب ظ اوحظوى ربربمظ ملع ربربةوفظظب ربربنأ رظ فق ربربل حظيفظتق ربربا ةظينيم ربرباظ اسم ربرباعظ فتابع ربرباظفاي ربربريظ ملت ربربلحظيفظ
رباظيفظيؤرربة هظ فتعمربنيريظو فصرب اظ
ظيتمثّم
ظ
بظباملؤرة هظ فربزظتربلحظظعمرب ظىربذ ظ اررب
ِّظ
َّظ
اظلاىتم
تقا ةىاظ فدنم اظ محظ فتنمنياظ فهشة
ِّ
و فلتلظظودشماحظ ار ظ فثربايظظ ملتعمرب ظباتتنيربا هظو ة رباظ الردربانظيفظظ فتمجربوظو فت كربمبظ ملتمثربلظظشرباكاظ اردربانظظيفظ فقربة ظظ
ربربمحظ ملم ربربمعاهظظ فربربزظتتعمَّرب ظبربربو.ظوعمرب ظىربربذ ظ ا ربربالظ لرباظديا تنيربرباظ ربربرظرية ربرباهظ فعل فربرباظ الجتماعنيربرباظوظ َّكربزظعمرب ظرية ربرباظ
نيربربا ظ الجتمربرباع ظ فربربزظهتربربتريظظبربربافقة ظ مربرباع ظي رب ظيةعربرباهظ فت ي ربنياهظ ف ةم ربربا،ظلمربربريظتت ربظَّربة ظتمربربةظ فنية ربرباهظ  ىظ ملدربربائلظ
ملتعمقربرباظباحلة ربرباظ ملم ربربمعنياظ ملتعمقربرباظبتعم ربنيريظ ملشربرباكاظ فدنيا ربنياظ الظيفظ فتقة ربربةظعربربا ظ 8993ظظو ظتعربربلظ فنيربربوظثارنيربرباظصحتربرببظ ربرببوظ
الرتقام هظ ملمجأاظ فنيأاظيربنظظ كميرباهظ فربلوحظ فناينيرباظو عتنهترباظتربلتاظيفظ فشربؤونظ فل تمنيرباظفتمربةظ فربلوح(، 2ظومربذ ظ قتصربةظ
1 K. Kumar, Rebuilding Societies after Civil War, Lynne Rienner Pub., Boulder, CO, 1997,p43

( 2ظ ايل عما  ،يقااله يف فتنمنيا فهشة ا فعةبنيا ،فقاىةح،ظظيكتها فل فعةبنيا ، 8998
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يفظا رظ فتنمنياظ فهشة اظ فذيظتعتنظرية اظديا تنيرباظ ربرظيةجعأرباظ ف كربةيظظعمرب ظرصربفظتمربةظ فنية رباظو قتصربةظتربلتلظ فلوفرباظيفظ
فتنمنيرباظيفظت ربربم ةظ فتعمربنيريظوصحتدربرظ فصرب اظوظيؤ دربرباهتاظظو زم ربربامظ فربلتلظو فنمربربمظ القتصربرباميظتاكرباظ اررب ظ التتنيربربا يظظفةمحربرباظظ
دريماظ حلكريظصحترت ظيشاكاهظيم اننيأاظلنيماظ تعم ظئريظد ظظ ظصحتربرت ،ظيرب ظدنظدشمنيرباظ اررب ظ فثربايظيربنظوجربممظ فشرب النياظو حلة رباظ
فدنيا نياظوظوجممظريا ظ حلكريظ فلظممقةا ظالظتقلظعنظ فنصربفظ اوحظيفظ فتنمنيربا،ظودنظكاررببظتمربةظ فربلوحظوظ ظتربتمكنظيربنظ

تملمبظ ار ظ اوحظيفظدلم ظ ا م حظ( .! 8ظ
ظظظظلمربرباظ عربربةفظيفظدكثربربةظظ فه ربربم ظ القتصربربام اظيفظ فربربلوحظ فناينيربرباظ وظ فربربلوحظ فربربزظ ربربةظباملة مربرباظ الرتقافنيربرباظبربربنأ رظ فتنمنيربرباظ
فهشة اظياظىمظظ الظرصفظظ فتنمنياظ فهشة اظو فزظتعرب ظئرباظتنمنيرباظرربايماظترتكربزظعمرب ظقربل هظ اردربانظيفظرربخاظ اردربانظيربنظ

تعمنيموظوظامحظعمةهظي ظ ايتوظ فص نياظوظ زم امظمتمو،ظكماظترتكربزظبربن سظ فل جرباظناررب ظ التتنيربا هظو ف ربة .ظظلرباظتقربلظ
دشمني ربرباظومو ظ ار رب رب ظ فث ربربايظي ربربنظ ار رب رب ظ اوحظيفظ يظ ربرباحظي ربربنظ ا ربربم حظدنظ ظ ع ربربلظعمني ربربو،ظانظظي ربرباظظمني ربربزظ الرد ربربانظع ربربنظ
ملخممقاهظ اتةىظظفنيسظياظظمتمكوظينظدمممكاهظولذ عظوظ فص اظ دمنياظ لربريظدشمنيرباظىربذهظ ملدربائلظانظ فهشربة اظ ظتربتمكنظ
ينظتملمبىرباظفكربلظدلربة مظ فهشربة ا،ظودسمرباظ اردربانظ تمربا زظعربنظ ملمجربمم هظ حلنيرباظ اتربةىظبربكنظفربوظد محظظو تتنيربا ظظوصمرب ظدنظضمربرت ظظ
ياظطمتا هظ ظوفوظمفنيلظيفظ تتنيا ه،ظوباالعتمامظعم ظ ار ظ اوحظدصهئظضمتلظيم ميفظ فتنمنيا فهشربة اظيدربا اظ ربنيقاظيربنظت ربوظ
فتنمنياظفملوحظ فناينيرباظودصربهئظيم ربمعاظ نيا ربنياظ أربتريظبربوظ فدنيا ربنيمنظفني صربمم ظئرباظعمرب ظينربالعأريظوظ حل ربا ظعمرب ظسمربوظ حلكربريظ
فربربذيظ ة ربربلهظ فنخه ربرباظ فدنيا ربنياظوي ربربنظ ظ ص ربربهئظ القتص ربربامظ ا رباظفمدنيا ربرباظمونظظدنظ ق ربربم ظبربربلو هظ فةئنيد رب ظيفظدصم ربربامظ فتنمني ربرباظ
فشايماظيفظتمةظ فهام ظ
ل رب ظكربربانظفمعل فربرباظ الرتقافنيربرباظدىربربل فظوتفنيربرباه،ظوف ربنيسظ آلفنيربرباظ فم نيربربلحظيعاقهربرباظ ربربةير،ظبربربلظىنربرباأظتفنيربرباهظجربربنظ فيربربة ظ
وتعم اظ ملتية نظو ملصاحلاظ فماننياظظكماظ كةرا،ظظو فبا اظينظكلظ فةظ فمصمحظ  ىظ فعل فرباظ،ظوظرباظظ نظظرية رباظتيا تنيرباظ ربرظ
يفظ فعل ف ربرباظظرية ربرباهظ فعل ف ربرباظب ربربلظتعت ربربنظتتةي ربرباظوص ربربلظ فني ربربوظ ف ك ربربةظ ارد ربربايظظظوف ربنيسظدت ربربمبهظ،ظوما يتني ربرباز هظعم رب ظ فنية ربرباهظ
التةىظ،ظوفكنظديكارنياهظتمةظ فنية اظىرب ظحمربلومحظ،ظظوىرب ظكك رباظرية رباظدتربةىظمرباظةرباالهظتاصرباظئرباظالظمكنأرباظجتاوزىرباظ،ظ
وينظ ظعمنيناظصحتل لظ م ر ظظو آلفنياهظ فزظينظ ملمكنظ نظت ه ظعمنيأاظرية اظ فعل فا .ظ
ظاظ نظ فنية رباظتتكربمنظيربنظجربارهرظظجاررب ظ تعمرب ظبقربل هظ الردربانظوتاصرباظ اررب ظ ملرباميظكافربلتلظوكربذفةظ فتعمربنيريظ
و فصرب اظو فعمربربةظلرب نظتعربربم اظ ملتيربة نظىرب ظتمربةظ آلفنيربرباظيربربنظ فعل فرباظ فربربزظ هرب ظعمنيأربربا،ظلرب هظ ملتيربربة نظلربمبظ اربربريظكمربربم انرظ
صمرب ظظ نظ تمكنربم ظظبت قنيرب ظقابمنيرباهتريظ،ظ يرباظصمرب ظ نظضمرباوحظتعربم اظيرباظلقربلوهظيربنظلربة ظظوقربل هظ،ظو فربةظظ اربريظبدربه ظ
ياظر ذظنقأريظتكتةو ظظيفظصحتقنيرب ظتمربةظ فقابمنيرباهظومربذ ظ ت مرب ظ فعل فرباظ الرتقافنيرباظدع رباعظ الوفمفم رباظفقابمنيرباهظىربؤالع.ظكمرباظ نظ
ينظظيقتينياهظ نيا ظ الجتماع ظ ار ظ فثايظينظرية اظديا تنياظ ربر،ظوىرب ظت ربرت ظ نظتكربمنظ ف ربةمظيشرباكاظيفظ فعممنيرباهظ
وظ فقربربة هظ ملتعمقربرباظبربربوظوىربربذ ظيعنربرباهظ ملشربرباكاظ فدنيا ربنياظظوصحتقني رب ظ ملهربربامرظ فلظممقةانيربرباظظوىربربذ ظ ربربلتلظيفظتفنيربرباظملصربرباحلاظ فماننيربرباظ

( 8ظ صا

ا ز رملا ،ي أم فتنمنيا فهشة ا،ةما ؤى جل لح ،جايعا فقاىةح ،فعلم  40م دمن ، 8998ظ .24
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وصحتقني ظ ال تقة ظظو ع اعظ ف ةصاظفمم افهاظباصمامظ يكانظ بل عظت ئأربريظوظ ملشرباكاظيفظجتقنيرب ظيرباظ ة لورربوظ،ظوظمكربنظصحتقنيرب ظكربلظ
فةظينظتاحظتكم نظسمم جظوىذ ظياظرقم ظبوظيفظ مل م ظ فتاإ:ظظظظظ ظ
المطلب الثاني
نظرية أمارتيا سين اساس التنمية البشرية
ظ ربرباظ نظرية ربرباظ يا تني ربرباظ ربربرظيفظ فعل ف ربرباظتعت ربربنظ ال ربربالظ ف ك ربربةيظفمتنمني ربرباظ فهش ربربة اظك ربربءتةظيقة ب ربرباظفمتنمني ربرباظبع ربربلظيق ربربة بزظ
فتخ نيوظ ملةكزيظو فتبنيمبظ منيكم ظفاقتصام،ظو نظديا تنياظ رظوصل قوظحمهربمةظ حلرب ظقايرباظبتك ربنيسظيؤرربة هظ فتنمنيرباظ فهشربة اظ
اظكمؤرربة يةَّكرب فقنيربال يربلى تمهنيربا
ملنيمرباظ السمرباعظ فتابعرباظفادمربريظ ملت ربلح،ظلقربلظتز ربل ربتخل مفنيربل فتنمنيربا فهشربة
ِّ
ال تنياجرباهظ ا ا ربنيا فم ربةم و تمرب  ،وفت ل ربل ية ترب فربلوح وكربذفة دقافنيمأربا يربن نيرب م جربا فتنمنيربا  ،و تك َّربمنظىربذ
باملؤرربة هظ فتافنيربا  :تمقرب حلنيرباح
كمررباه ِّ
يكمراه ى فص ا و فتعمنيري و فلتل ،و قربال فتقربل يف ىربذه مل ِّ
فلفنيل ين ثاثا ِّ
عنل ملنيام  ،يعلح فقةعح و فكتابا بربر فهربافبر  ،ملعربلح ملةَّكرب فندرب فقنيربل يفظية ربل فتعمربنيري ،ويتم ربو رصربني ف ربةم
يربن فنربات ر امرب اعرباإظولافهربا يربا مصربف مفنيربل فتنمنيربا فهشربة ا ب ة قربا تاا ربا بكرربو يقنيربال ملدربتمى ملعنيشربا دو فنمعنيرباظ
حلنياح ،بنينما ىم ةةم يؤرِّة يشت ين يصام علح ألف د ى قنيال و صربل يدربتمى فتنمنيربا فهشربة ا عنربلظرق ربا يعنينربا يربن
يؤرربة ه ىربللأا قنيربال فنتربائ ر وفربنيس صحتقنيقأربا ،ويربن لأربمظحمكربم باالعتهربا ه اصربا
فربزين و دربتخل مربذ فقنيربال ِّ
بافهنياراه ُملعتمل عمنيأا يف و يؤرِّة توظ(. 8
ظظوريربة ارربو فربنيس ظتم ربو فربلتل و ربله تقربال فتنمنيربا ،وفتنربميف يقربا نيس ىربذه فتنمنيربا وت اوهتربا يربنظ نيرب ي أميأربا
ودشمنيتأربا وم جربا حلاجربا دفنيأربا يربن ةتمرب  ى تتربة ،وان فكربل يقنيربال يربن يقربا نيس فتنمنيرباظظينيم تربو فربز ت َّربةم ئربا  ،وان
يؤرَّة مفنيل فتنمنيا ملعتمل ين قهل ىني ا ايري ملت ربلح ال عتربن يقنيا رباظرربايا فكربل جم ررب فةلرباه فهشربةى ريربة الوم تربو

مخربا و رب ىربذه فتنمنيربا يف
ووجمة تم ني ةاالتو وتعز زه ظؤرِّة ه دتةىظو لري ام أ فعا بكن مفنيل فتنمنيربا فهشربة ا ِّ
فلوفربا ويربن يفظدقافنيمأربا د يربا اهِّرب عمرب يدربتمى ىربذه اقربافنيري دال درربو ال عتربن يقنيا ربا رربايا فكربل جم ررب فةلرباهظ
ظؤرربة ه يأمربا يف مالفتأربا عمرب ظ افربا فتنمنيربا
فهشربةي ،ارربو مفنيربل حمربلوم يف اجربا د ى تم ربني ةاالتربو ،و نهبرب تعز ربزه ِّ
فهشة ا ،ق ظمكن با تخل يو تقل صم ح كايما ملا مت دذمازه يف ةرباح ىربذه فتنمنيربا.ظكمربا دن فتنمنيربا فهشربة ا هتربلف د يربا
د ى ز ربامح فنربات ر فربما .ظودال عنربزظ تمرب عربن صحتقنيرب كالربا اىربل ف فربز ضمربة عمنيأربا خم ِّ ربم فتنمنيربا فهشربة ا وو ربع ظ
ربرت تنيننياهتا ،ليربا عربن دن فتنمنيربا فهشربة ا هتربلف عمرب ملدربتمى زئرب د ى تربكير يدربتمىظينا رب يربن فربلتل فم ربةم،
م ع مت فة ين تاح دعامح تةتني دوفم اه ار ا  ،دو ين تاحظريا عامح فتمز فثةوح ،دال دن صحتقني ىربذ مربلف
بشكل عا يةتهو بز امح فلتل فما ! .ظ
( 8ظتقة ربة فتنمنيرباظ فهشربة ا ،2080ظعربلم تربا يف فربذكةى فعشربة نظ فثربةوح حلقنيقنيرباظفريربري:ظيدربا ه د ى فتنمنيا فهشة ا،صربام عربنظبةررباي ر
ايربريظ ملت ربلحظ اسمربائ ،ظ فرتعربا د ى فمبربا فعةبنيربا وتندربني فربنا فعربةيبظفم هاعربا  :نربا ايربري ملت ربلح القتصربام ا و الجتماعنيربا فبربةيب ت ربنيا
) ا كم ( .83 ،ظ
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ظظظل ظكاربظ فتنمنياظ فهشة اظى ظتم ني ظر ا ظ نيا هظديا ظ اردانظظودىربريظىربذهظ نيربا هظىرب ظدنظ عربنيالظ اردربانظ
نياحظام ماظوتافنياظينظ اية ظودنظضمصلظعم ظقل ظيعقمحظينظ فتعمنيريظودنظ كمنظبم عوظ حلصمحظعم ظ ملم مظ فربزظتك ربلظ
ف ربربوظيد ربربتمىظيعنيش رب ظك ربربة ظباا ربربالاظ  ىظ تع ربربوظباحلة ربرباهظ فدنيا ربنياظظو ق ربربم ظ ارد ربربانظظو ربربرت ظ ارد ربربانظفذ ت ربربو،ظله يكارن ربرباظ
كنظععأاظيفظظيكمراهظوى ظ
نها ظ فنمم جظينظىذ ظ ملق ،ظ ني ظدنظ فعناصةظ ا ا نياظظفمتنمنياظينظ ملم
ِّ

د-تكم نظوت م ةظظ فقل هظ فهشة اظينظيؤ َّ داهظظ فتعمنيريظو فص اظو فهني ا،ظو فربةظدرربوظالظمكربنظ فقنيربا ظبعممنيرباظ فتنمنيرباظ
باحل ربربا ظعمرب ظيربرباظىربربمظيمجربربممظ ربربقظفربربمظكربربانظ فم رب ظاهنيعنيربرباظوفربنيسظبافشربربكلظ فربربذيظعمنيربربوظ القتصربربامظ فعة قرب ظويشربرباكموظ منيكمنيربرباظ
فعمنيقا! .ظ
ة-ظو كربربمنظىربربذ ظ فت ربربم ةظو فهنربرباعظيربربنظدجربربلظ الردربربانظ،ظ ني رب ظتكربربمنظ ارش رب اظو فعممنيربرباظ الرتاجنيربرباظبشربربكلظتيربربمنظ
تمة اظ فتنمنياظو فتمز ظ فعامحظفثما ىا،ظنني ظ كمنظفكلظرخاظمتلظ عنيالظبوظعنيشاظكةظما!.
ج-وظاظدنظ الردربانظصربا ظت كربمبظو تتنيربا ظلرباظ ك رب ظدنظضميربةظفربوظ ف عربا ظو فربلتلظو ربلياهظو فم ني رباظبربلظصمرب ظ
دنظضمربرت ظ تتنيا تربوظوظ رب ظ رربرتكوظيفظ فشربؤونظ فعايربا،ظوىربربذ ظ تعمرب ظباملدربائلظ فدنيا ربنياظكمرباظتتعمرب ظباملدربائلظ القتصربربام ا،ظديظ

وجممظ التتنيا ظوظتعمنيريظ ملشاكاظ فدنيا نياظو القتصام اظ مني ظدلة مظ فشع ( . 8ظ
اًظد ظ صلظرخاظعم ظيدتمىظتعمنيم ظجنيلظل روظالظمكنوظ فعنيالظعنيشاظ مني ظبااردانظد ظ ظِّربة ظيربنظيصربل ظ
ظظلمث ظ
فمربربلتلظظمكنربربوظيربربنظ حلصربربمحظعم رب ظ ملربربم مظ فازيربرباظحلنياتربربو،ظود ظيربرباظتمظلِّةفربربوظ فتعم ربنيريظظو فربربلتلظظ ملنا رب ظالضمربربسظ فةلاىنيربرباظد ظيربرباظظ
ظِّة ظينظلة ظ ملشاكاظظو امالعظبةد وظلنيمرباظصمربةيظ مفربو،ظلرتتكربزظظظتنمنيرباظ ملربم مظ فهشربة اظعمرب ظمخدرباظعناصربةظىايرباظيتشربابكاظ
ويتل تمربربا،ظوى رب ظ فتعم ربنيريظ،ظ فص رب اظو فتبذ ربرباظوظ فهني ربرباظ،ظ فعمربربل،ظ حلة ربرباظ فدنيا ربنياظو القتصربربام ا،ظلربربمبىظ فها رب ظدنظ فنمربربم جظ
ملكمنظفني ظهَّ ظعم ظ القتصامظ فعة ق ظصم ظدنظ تيمنظعم ظىذهظ فعناصةظ مدا،ظظكماظرهنينأاظبافشكلظ فتاإ :ظ
َّظ
فشكلظ قري( 2ظ
بناعظوت م ةظ فقل هظ اردارنيا ظ
( فتعمنيري،ظ فص اظ،ظ فهني ا ظ
ظ
فلتل ظ
تمة اظ الرتاجظو فعل فاظيفظ فتمز ظ
ظ
ة اظ التتنيا ظ
التتنيا ظيفظ القتصامظوتعمنيريظ ملشاكاظ فدنيا نيا ظ
( 8ظبنظصمراظ ا ،ظ فتنمنياظ فهشة اظو فنممظ القتصامي،ظم اظ افاظجز ئة،2004ن ظيفظ اا ظم اظياجدتمبظدم حظ اعماح،جايعاظ
ز ئة 2005،ظ.8 ،
( ) 118

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

نظرية امارتيا سني يف العدالة و نتائج تطبيقها على العدالة اإلنتقالية  /ص ص114-181

و ةىظ فها ظدنظ فنمم جظ ملعة ظ منظظ فشكلظظدعاهظ ائربريظ القتصربامظ فعة قرب ِ
ظوضمربلظيشرباكموظ،ظوفكربنظبشربة ظدنظ
الظ قتصربربةظعمرب ظ ا ربربم حظ ف ةم ربرباظبربربلظ نيربربةظئربرباظ  ىظ فلوفربرباظويؤ َّ دربرباهتاظ فعايربربا.ودنظ فنمربربم جظظ تيربربمنظكربربلظ اربرباو ظ فربربزظ كةىربرباظ
ديا تنيربرباظ ربربر،ظ اربرباو ظ فربربزظ ربربؤثِّةظبعيربربأاظعمرب ظ فربربهعاظلتشرب ِّربكلظيعربرباظسمم جرباًظيتكربرباياظ،ظوىرب ظ حلة ربرباهظ القتصربربام اظوظ حلة ربرباهظ
الجتماعنياظوظتملمبظ فش النياظوظظ حلة اظ ايننياظكما كةرا! .ظ
 فتعمنيري ،فتعمنيريظىمظد ربالظ فتنمنيرباظبككممأربا،ظلربافتعمنيريظيقنيربالظ دربالظملربلىظصحتدربرظد ربم حظ ملعنيشرباظ،ظل رب ظ ا بعربرظفدناظ اتمبحظتياعفظيعلالهظظحممظدينياظ فكها ظيفظ فهامظظ فناينيرباظظ(يربنظ%30ظ  ىظ، %60ظو ملشربكماظدنظ فندربهاظ ملتهقنيرباظ
%40ظظتكمنظدرلظدجز عظ اينياظصعمباظيفظ فقياعظعمنيأا . 8(،ظ
 فص ا،ياز حظيتم وظ فعمةظيفظ فهامظ فناينيرباظظ_ودكثةىرباظتعربنيالظيفظية مرباظظ فعل فرباظ الرتقافنيرباظ_ظظتقربلظيربنظيدربتمىظفعمةظيفظ فلوحظ ملتقلياظوى ( 76ناظ،كماظدنظ معظ فتبذ اظ ؤميظ  ىظتلىم ظظ فص اظو عتربنظهتل ربل ظم ئمرباظحلنيرباحظ ملا ربرظ
ينظ فهشةظيفظ فهامظ فناينيا( .! 2ظ
 فهني ا،ظصحتدرظ فهني اظىمظد الظتتةظينظد سظ فتنمنياظ فهشربة اظوىربمظ تيربمنظد ربكانظصرب ظينا رب ظظوبني رباظاهنيعنيرباظتت مربربلظ ربربكانظ فعربربا ظو فنيربربم ظثم رب ظيد رب اهظ ا رب ظيفظ فعربربا ظيأربربلَّمظبن ربميفظيربربنظدرربربميفظ فتص رب ة،ظو فهني ربرباظعة قنيربرباظ أربربلمىاظ
فتمم ظو فتص ةظرتنيناظ حلةوةظ ملتتافنياظودي ا ظتالفظ اانانظينظ اصم اظعم ظ اا ظ ملنياهظو ا ظ فز عنياظ فعة قنيا .ظ
 فعمل،ظدنظ زم امظو فتصاعلظ ملتناي ظيفظيلنظوظد افظ فلوحظ فناينياظ م ظيربنأريظدكثربةظيربنظ( 700ظيمنيربمنظظلةصرباظعمربربل،ظلافعمربربلظف ربنيسظلقربربوظو ربنيماظ فع ربنيالظفإلرد ربربانظبربربلظى ربربمظو ربنيماظفتنمنيربرباظيم ى رب ظ فهش ربربةظوااقربرباهتريظعم رب ظ فمجربربوظ اكم ربربلظ
وفمت اعلظي ظ تم ظظوفمتعاونظي ظدلة مهظوالكتشافظظظقل هتريظ فذ تنياظبافكايل .ظ
 حلة اظ فدنيا نياظو القتصام ا :ظظيربربنظ فم جرب ظدنظ كربربمنظفمنربربالظت عظمظممقةانيربرباظيفظ فتنمنيربربا.ظظظلك نيارربرباظتتهرب ظظ ربربوظ فماننيربرباظدىربربل لاظجربربل ةحظبافثنربرباعظيفظ
فتنمنيربرباظ فهشربربة ا،ظلربربمبظدنظظىربربذهظ ربربوظتصربرباةظباا هربربا ظب هنيعربرباظ حلربرباحظعنربربلياظضمربربة ظ ملدربربت نيلونظينأربرباظيربربنظدبربربل عظت ئأربربريظظيفظ
فتخ ربنيوظ حلقنيق رب ظويفظ فت هني رب ،ظكمربرباظصم رب ظدنظضمي رب ظظ اردربربانظباحلة ربرباظ القتصربربام اظظفنيدربربأريظظيفظتنمنيربرباظتمربربةظ حلة ربرباظظ فربربزظ
تدربربمئظمربربريظب رب م حظدعمربربامريظظبكر دربربأري،ظو فق ربربايفظ ربربا ظدم حظقم ربرباظفمتنمنيربرباظلأربربمظقربربام ظعم رب ظبع رب ظ حلة ربرباظظو فقربربل حظ اقربرباظظ
و ملمىهاظظفلىظ الة مظيفظكلظيكانظيفظ فعا ! .ظ
ظظوي ربربقظ ك ربربنظظ ال ربربة مظي ربربنظتم ربني ظ ف ربربة ظوظظ ني ربربا هظدي ربربايأري،ظب ربرباف ه ظ ك ربربمنظ ف ربربةظي ربربنظت ربرباحظيش ربرباكاظ فلوف ربرباظظ
اسمائنياظ فنشني اظينظترباحظ نيا رباهتاظ القتصربام اظوت أرباظ فعممنيرباظظوظتشربة عاهتاظ ملصربنيها،ظديكربنظ فقربمحظظدنظ فتنمنيرباظ فهشربة اظظ
ققربرببظدىربربل لأا.ظلربرباملأريظىربربمظرمعنيربرباظظ حلنيربرباحظظ فربربزظ عنيشربربأاظ الربربة مظظوفربنيسظيرباظنربربمزهتريظظيربربنظ ربربم ظوتربربلياه،ظوىربربذ ظىربربمظجربربمىةظ
رية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربرباظظ فربربزظظمكربربنظدرشربرباعظسمربربم جظتربربا ظينأربرباظبكربربلظبمربربل،ظويربربنظ ظ ربربن ه ظ فنمربربم جظ ملقربربرت ظيفظىربربذ ظ
( 8ظ ملصل ظر دو.9 ،
( 2ظيناحظامعبظحمممم،ظيصل ظ اب ،ظ .847
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مل مرب ظعمرب ظ فربربلوحظ فربربزظجتربرباوزهظية مربرباظ رتأاكربرباهظ قربربم ظ الردربربانظو ا ربربة ظ دربنيماظبربرباملم انرظوىرب ظ آلنظظديربربا ظ تتنيربربا ظ
صع ظيفظ فعل فاظ الرتقافنيا! .ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظالمطلب الثالث
عالقة القانون بتلك المجاالت

درةراظ ابقاظدروظالظمكنظ االهظ فتنمنياظ فهشة اظ فمجممظوظ فهقرباعظو ال ربتمة ظيرباظ ظتربؤ ظاَّةظبافقربارمنظوظتيربمنظبافقم عربلظ
فقارمرنيرباظ،ظلرب نظفمقم عربلظ فقارمرنيرباظيصربام ظيم ربمعنياظ نيا ربنياظو قتصربام اظو جتماعنيرباظظمرباظتكثمبىرباظعمرب ظتمربةظ فقم عربل،ظكمربرباظدنظظ
رباظظوتمجربوظتمربربةظ ملصربربام ظو ربربااله.ظوتاصرباظد ظكارربرببظتمربربةظ فقم عربربلظقم عربلظيافنيربرباظتتعمرب ظبربرباايم حظ
فقم عربلظ فقارمرنيربرباظمربرباظتاثمبىرب
ِّ

فعايربرباظتائربربريظو ق رب ظتمربربةظ ايربربم حظد ربربة م ظودر اقربرباظظربرباظفتمربربةظ فقم عربربلظيربربنظقربربمحظدفزينيربربا.ظكمربرباظدنظ فلوفربرباظعمنيأربرباظدنظالظتقتصربربةظعم رب ظظ
الصا ظ القتصاميظوظ فنممظ القتصاميظ فناجئ،ظبلظصم ظدنظ كمنظىذ ظ فنممظيش معاظبعممنيرباظدصربا ظيؤ درب ظتيربمنظ
ال تمة ظيفظعممنياظ فتنمنياظظ القتصام اظوىمظياظ م ظعمنيوظ ااا ظ ملؤ َّظدرب ظظفمتنمنيرباظدوظ ملؤ درباهظ القتصربام اظفمتنمنيربا(، 8ظ
وينظتمةظ ملؤ َّظداهظ ملؤ َّظداظ فتشة عنياظظو فقيربائنياظظكمرباظ ىرب ظديا تنيرباظ ربرظظظو ربقظتت َّقرب ظ فتنمنيرباظ فهشربة اظورية رباظ فعل فرباظ

اًظيربربنظ ملؤ دربرباهظ فقارمرنيربرباظو اتربربا ظصم رب ظدنظصحت ربربظظ ربربتقافنيتأا،ظظع رب ظدنظالظ تنربربازحظ فقربربارمنظو اتربربا ظ
ملقا رربرباظل رب نظك رب ظ
فممؤ َّظدرباظ فدنيا ربنياظ ربقظظمكنأرباظدنظتة قرب ظ فدربم اظ فدنيا ربنياظيربنظدجربلظصحتقنيرب ظ فتنمنيربا،ظود ظكاررببظ فلظممقةانيرباظىرب ظتربربلتلظ
ربربمنظظ ربرباالهظ ملأمربرباظيفظ ملشربربةويفظ فتنمربربميظ ملهرب ّظظعمرب ظاربرب رظ فقربربل هظو فتنمنيربرباظ فهشربربة ا،ظلرب نظقاعربربلحظ ف صربربلظبربربرظ فدربربم اهظ

و ربربتقاحظ فدربربم اظ فتشربربة عنياظيربربنظيهربربامرظ فلظممقةانيربربا،ظظوىربربذ ظ ربربلحظعم رب ظتربربكثمبظ فتشربربة ،ظوتاصربرباظ فتشربربة ظ ملربرباإظيفظصحتقني رب ظ
فنمم جظ القتصاميظ ملقرت ظبناع ظعم ظرية اظديا تنياظ ر( .! 2ظ
ربمبحظظويتنمعربرباظظبشربربكلظيربربنظلربربمبظ ملمكربربنظ
ِّظ
ظظدنظكارربرببظ فقربربم ررظ فربربزظمربرباظعاقربرباظبا ربرباالهظ ارب َّظربلمحظيفظ فنمربربم جظظى رب ظكثرب
فه ظعنأاظعنيعاظدالظدرناظ نةِّظكزظعم ظ فقم ررظو فتشة عاهظ فزظماظمو ظد ا رب ظوتربةتهوظيهارربةحظبا رباالهظ ملربذكم ح،ظو فربةظ
ي ظيةعاهظو ظ القتصامظ فعة ق ،ظلمبىظ فها ظدنظ فقم ررظ ملتعمقاظبا االهظ مداظى :ظ ظ
ديربرباظ فقربربم ررظ ملتعمقربرباظبا ربربافرظ مل ربةته رظظبهن رباعظ فقربربل هظوشمربرباظةربرباالظ فص رب اظو فتعم ربنيريظيربربنظ ني رب ظعاقتأمربرباظبافنية ربرباظ
وت ربربم ةظ فقربربل هظىرب ظ فل ربربتم ظو ملنيز رنيربرباظ فعايربرباظفملوفربربا.ظديربرباظلنيمربرباظ تعمرب ظبازم ربربامظ فربربلتلظو ربربتمة ظ فنمربربمظ القتصربرباميظلنينرب ظ
فرتكنيربربزظعم رب ظ فدنيا ربرباظ القتصربربام اظفملوفربرباظبكربربلظكننيأربرباظ فدنيا ربرباظ ملافنيربرباظظو فدنيا ربرباظ فنقل ربربا.ظديربرباظي ربرباظ تعم رب ظبازم ربربامظ ف ربربة ظ
القتصام اظلتتعم ظظبتبنيمبظريا ظ القتصامظ فة ع ظ فذيظدتذظ ملهام حظو ف ةصاظو التتنيا ظيربنظ ملربم انظ فعرباميظوجعمرببظ فدربم اظ
فدنيا ربنياظ أربرباظ آليربربةحظيفظكربربلظررب عظو تعمَّرب ظىربربذهظ ملدربربكفاظظبافل ربربتم ظو ملم زرربرباظ فعايربرباظبربربافقم ررظ ملتعمقربرباظب عربربامحظتمز رب ظ فربلتلظظ
وتمرب ظ ف ربربة ظ القتصربربام اظكقربربم ررظ فيربربة هاظو ال ربربتثما ،ظديربرباظ حلة ربرباظظ ملم ربربمعنياظ فدنيا ربنياظظل اربرباظتتعم رب ظبربربافقم ررظ فربربزظصحترب ِّظربلمظ
رمعنياظ فنيا ظ فدنيا رب ظكافل ربتم .ظدنظ فنمربم جظ ملقربرت ظ رباظ فتنمنيرباظوظو فتقربل ظ القتصرباميظصمرب ظدنظ كربمنظسمربم جظتشربابك ظ

( 8ظ ملصل ظر دو.6 ،
( 2ظ ملصل ظر دوظ.7 ،
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ظيؤر ربةظو ربربلظظودنظتك ربربمنظظ
دربربتمع ظكربربلظ ربرباالهظ فدنيا ربنياظو الجتماعنيربرباظو القتصربربام اظ،ظوظصم رب ظدنظالظتعتمربربلظلنيأربرباظعم رب
ِّ
ملؤرربة هظ
ِّظ
ملؤرربة هظ الجتماعنيرباظوالظ ِّ
ملؤرة هظيتعلمحظوظيةّكهاظتةصلظعنيرب ظةرباالهظظ نيرباحظ تمرب ظ فعة قرب ظظوالظتقتصربةظعمرب ظ ِّ
اظكاملؤر ربة هظ فربربزظتربربلحظظ
ملؤرربة هظ القتصربربام
ِّ
القتصربربام اظ ني رب ظيربربنظدبربربل عاهظظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربربا،ظداربرباظ ظهتمربربلظ ِّ
ملؤر ربة هظ الجتماعنيربرباظ فربربزظتربربلحظظعم رب ظ ربرباالهظ الجتماعنيرب ظرباظ
عم رب ظز ربربامحظظ فربربلتلظو فنربربات رظ فربربما .ظظكمربرباظداربرباظتعتمربربلظعم رب ظ ِّ
كمؤرربة هظةربرباحظظ فتعمربنيريظو فصرب ا.ظكمربرباظداربرباظتعتمربربلظعمرب ظظيؤرربربة هظيتعمقربرباظبز ربربامحظ حلة ربرباظ ملم ربربمعنياظظظو نيربربا ظظ الجتمربرباع ظ
ِّ
و ِّظا ظ فقة هظ ماعنياظوتداويظ ف ة ،ظلمب دن ىذه االه ةتمعا ل عممنيا تنمنيا.ظ ظ
الخاتمة
ظيربربنظتربرباحظيربرباظ ربربمفظيربربنظ ف صربربمحظو ملها رب ظتمصربربلظ فه رب ظ  ىظةممعربرباظظيربربنظ ال ربربتنتاجاهظظمكربربنظتمخنيصربربأاظلنيمربرباظ
م :ظ ظ
ظ-8ظدنظرية اظديا تنياظ رظاظ فعل فاظتعتنظتتةظحماوالهظ فهشةظاظ هنيلظكشفظ قنيقرباظي أربم ظيأربريظكافعل فرباظو نظ ظتكربنظ
لظكثمبظينظيشاكلظ الردانظ ملتعمقاظبذفةظ مل أم (ظوينأرباظ فعل فرباظ
دت ظمبهتا،ظوتعتنظدىريظ فنية اهظ فقظ عتملظعمنيأاظحل ظ
فت هنيقنيا ،ظودنظصا هأاظ عتنظتتةظلنيمدمفظلمبظلةيبظضماوحظ فه ظعنظي أم ظكمىنظكافعل فا.ظ ظ
ظ-2ظدنظفنية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظجارهانظدومماظينظدبل عوظو فثايظ عتنظديا تنيرباظ ربرظي ِّربم ظفربو:ظدوممرباظىربمظارب رظ فقربل حظ

فذيظتهنتوظينيمرباظ السمرباعظوكثربمبظيربنظ فربلوحظفتقنيربنيريظتنمنيرباظوت ربم ةظتنمنيرباظ فربلوح.ظودنظارب رظ فقربل حظىربمظقربل حظ ارربخا ظ
عم ظدنظ عنيشم ظ نيم هتريظ فزظمريظمفنيلظيفظ تتنيا ىاظوتقل ةىا.ظ ظ
ظظظظكمربرباظدنظظ اررب ظ فثربربايظوىربربمظرية ربرباظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظظتعتربربنظتفنيربرباظ بربربوظ فقربربة ظو نيربربا ظ الجتمربرباع ظو فت يربنياهظ ف ةم ربرباظ
ظ
با تعماحظينأ رظ ا .ظ ظ
-3ظيربربنظظ َّظ كربربمنظفت هني رب ظ فنية ربرباظجارهربربان:ظجار رب ظ تعم رب ظظربرباظطمربربل ظ الردربربانظكربربافتعمنيريظو فص رب اظو فربربلتلظ،ظوجار رب ظ تعمَّرب ظ
ظدكفاظ تتنيا ظ اردانظملاظىمظفوظمفنيلظيفظ فقنيا ظبوظوىذ ظ اررب ظ تعمرب ظظشرباكاظ اردربانظيفظ فعممنيرباظ فتنمم رباظو ربرت ظ
ت ئو،ظوينظىناظتيأةظدشمنياظظيدكفاظك قم ظ اردانظو فلظممقةانياظيفظ فتنمنياظ القتصام ا .ظ
-4ظظدنظد لىظتصائاظظرية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظظو لريظقابمنياظت هنيقأاظ فعمم ظل ارباظالتع نينرباظسمم جرباظو ربل ظضمتربذىظ
بربربوظيفظعني رب ظ فربربلوح،ظانظلنيأربرباظ فتن ربميفظو عا ربرباظ ربرباحظوتصمص ربنياهظكربربلظةتم رب ظوموفربربا،ظومربربذ ظيربربنظ ملمكربربنظدنظ فنمربربم جظ
مل رب ّ ّّّ ظيفظموفربرباظطمتمربربفظعربربنظسمربربم جظموفربرباظدتربربةى،ظوفكربربنظىربربذ ظف ربنيسظيعنربرباهظدرربربوظالظتمجربربلظيدربربائلظعايربرباظوت ربربم ظ

عة يربرباظ عتمربربلظعمنيأربرباظيفظكربربلظ فنمربربا ج.ظل رب ظ فتنمنيربرباظيربربثاظل رب نظ فنية ربرباظت م رب ظ فتنمنيربرباظظوظتعتمربربلظعم رب ظ ة ربرباظوقابمنيربرباظ
ظ
اردربربانظيفظ ملةكز( فتنمنيربرباظفمهشربربة ظوظشربرباكاظ الردربربانظر دربربو(و فتنمنياظبافهشربربة ظ،ظومربربذ ظ كربربمنظفت هنيرب ظ فنية ربرباظجارهربربان:ظ
جار ظ تعمرب ظظرباظطمربل ظ اردربانظكربافتعمنيريظو فصرب اظو فربلتلظ،ظوجاررب ظ تعمَّرب ظظدربكفاظ تتنيربا ظ اردربانظملرباظىربمظفربوظمفنيربلظ
ربكفاظ
يفظ فقنيربربا ظبربربوظوىربربذ ظ اررب ظ تعم رب ظظشربرباكاظ اردربربانظيفظ فعممنيربرباظ فتنمم ربرباظو ربربرت ظت ئربربو.ظويربربنظىنربرباظتيأربربةظدشمنيربرباظيدرب ظ
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ك قربم ظ اردربانظو فلظممقةانيرباظيفظ فتنمنيربربا،ظويربنظ ظدنظارب رظ فقربربل حظفربنيسظدكثربةظدشمنيرباظظيربربنظ نيربا ظ الجتمرباع ،ظوفكربربنظ
ودنظكارربرببظ فنية ربرباظتتكربربمنظيربربنظىربربذ نظ ربربارهرظظوفكنأمربرباظفنيدربرباظيدربربتقمرظلنيتربربكثَّةظكربربلظو ربربلظينأمربرباظيربربنظ آلتربربة.ظو ربربةىظ
ملؤرربربة هظ فربربثا ظ
فها رب ظبربربكنظىربربذ ظىربربمظد أربربةظرقربرباظيفظ ملؤرربربة هظ ملعتمربربلحظيربربنظقهربربلظينيمربرباظ اسمربرباع.ظانظكربرباظيربربنظ ِّ
وى :ظيدتمىظ فتعمنيريظ،ظو فص اظوامحظظ فعمةظ ملةتق ظ ثناعظ فمالمح،ظوظيدتمىظ فلتلظ حلقنيق ظ لريظدشمنياظظكربلظيربنظ
ملؤر ربربة ه،ظل ا ربرباظتتعم رب ظبا ار رب ظ اوحظوالظتتعم رب ظديظينأ ربرباظبا ار رب ظ فث ربربايظدقص ربربلظظ ملش ربرباكاظو ربربرت ظ تتني ربربا ظ
تم ربربةظ ِّ
اردانظو فلظممقةانياظو نيا ظ الجتماع .ظظ
جظيكم ّّّنظينظكلظ ارهرظفمنية اظفني هَّ ظعم ظ فعل فاظ الرتقافنياظظ ظ
-6ظ اوحظ فها ظتكم نظسمم
ّ

-8ظدنظ فنمربربم جظ ملقربربرت ظفمعل فربرباظ الرتقافنيربرباظصم رب ظدنظ كربربمنظسمربربم جظتشربربابك ظ دربربتمع ظكربربلظ ربرباالهظ فدنيا ربنياظو الجتماعنيربرباظ
ملؤر ربة هظيتعربربلمحظوظيةّكهربرباظتةصربربلظعني رب ظ
و القتصربربام اظ،ظوظصم رب ظدنظالظتعتمربربلظلنيأربرباظعم رب
ظيؤر ربةظو ربربلظظودنظتكربربمنظظ ِّ
ِّ
ملؤرربة هظ القتصربربام اظ نيرب ظيربنظدبربربل عاهظظرية ربرباظ
ملؤرربة هظ الجتماعنيربرباظوالظ ِّ
ةرباالهظظ نيربرباحظ تمرب ظوالظتقتصربربةظعمرب ظ ِّ
.ظظ
اظكاملؤرة هظ فزظتربلحظظعمرب ظز ربامحظظ فربلتلظو فنربات رظ فربما ظ
ِّظ
ملؤرة هظ القتصام
ديا تنياظ رظيفظ فعل فا،ظدااظ ظهتملظ ِّظ
ا.ظ
رباظكمؤرربة هظةرباحظظ فتعمربنيريظو فصرب ظ
ملؤرةهظ الجتماعنيرباظ فربزظتربلحظظعمرب ظ رباالهظ الجتماعني
كماظدااظتعتملظعم ظ ِّظ
ِّ
كمربرباظداربرباظتعتمربربلظعم رب ظظيؤرربربة هظيتعمقربرباظبز ربربامحظ حلة ربرباظ ملم ربربمعنياظظو نيربربا ظظ الجتمربرباع ظو ِّ ربا ظ فقربربة هظ ماعنيربرباظ
وتداويظ ف ة ،ظلمب دن ىذه االه ةتمعا ل فعممنياظ الرتقافنياظ  ىظريا ظمظممقةا  .ظ
ظظ-9الظظمك ربربنظفممن ربرباالهظ مد ربرباظ فمج ربربممظوظ فيأ ربربم ظيفظد ظ فم ق رب ظي ربرباظ ظ ك ربربنظم ربرباظدا ربربا ظق ربربارميظتتنم رب ظلنيأ ربربا،ظب ربربلظدنظ
وجممىربرباظيتعم رب ظئربربذ ظ ااربربا ،ظوتاصربرباظ فتشربربة عاهظ ملافنيربرباظو فربربةظفتعم رب ظ فقربربارمنظباالقتصربربامظو اجربرباظ فتنمنيربرباظ  ىظ ملربرباح،ظ
وكربربذفةظدشمنيربرباظ ملؤ دربرباهظ فعايربرباظيفظ فعل فربرباظو فتنمنيربرباظ فهشربربة ا،ظو فتشربربة عاهظ فربربزظمربرباظعاقربرباظبكربرباظجربربارةظرية ربرباظ فعل فربرباظ
ايا تنياظ رظكثمبحظانظتمةظ فنية اظالتعتملظعم ظ ملدائلظ ملام اظبلظ أمظأاظ حلة اظو ف ة ظو التتنيا هظفإلردان.
قائمة المصادر والمراجع
أوال :باللغة العربية ..ظ
 -8ديربربا ،ظزكة ربرباظبشربربمبظ،ظي أربربم ظ فعل فربرباظبربربرظ ف كربربةظ ا رباي ظو ف كربربةظ فبربربةيب،ظم ظ و ئرب ظةربربلالوي،ظعمربربانظد من،ظ ف هعربرباظ
او ى،ظ8484ىربظ. 2003-
 -2حلد ،ظعهل ملنعريظ ،آلثا فدمهنيا فم دام عم فتنمنيا ،بنيب حلكما ،ببل م.2007 ،
 -3محوظلة ،ظصحتدرظ،ظ(جمنظ وفزظلنيمدمفظ فعل فا ظرية توظيفظ فعل فاظورتائ رظت هنيقأاظعمرب ظ فقربارمنظ( فقربارمنظ فربلوإظ
سمم جا  ،ؤرنهمبظفمنشةظو فتمز ،ظ منيمارنيا،ظ ف هعاظ او ى . 2007،ظ
 -4ترب ربربلو ي،ظم.ظةني رب ربربل،ظي أرب ربربم ظ فعرب ربربلحظيفظ ا رب ربربا ،ظتةع رب ربربا:ظم ظ حلص رب ربربامظفمنشرب ربربةظوظ فتمز رب رب ،ظميش رب رب ،ظ ف هع رب ربرباظ او ىظ
. 8998ظظ ظ
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 -5ممحظعهل اف  ،القتصام فلوإ ،م فنأيا ،فقاىةح. 8983 ،
 -6وفز،ظجمنظ،ظ فعل فاظكاالرصاف(دعامحظصنيالا ظتةعا :نيل ظ اجظ اعنيل،ظ فنميماظ فعةبنياظفمرتعا،ظ . 2009ظ
 -7زو م ربربف،ظم.ظيأ ربربليظ د ربربنظ،ظدم حظ ال ربربة مظيفظيني ربربم ظكمرب رب ظوظ فعاق ربرباهظ ارد ربربارنياظظ ف هع ربرباظ او ىظ،ظعم ربربانظ،ظم ظ
ةلوالويظ،ظ. 8999
 -8ربربنظديا تنيربرباظ،لكربربةحظ فعل فربربا،ظه:ظيربربازنظجنلإ ،فربربل ظ فعةبنيربرباظفمعم ربم ظرارربربةون/تةجريظيؤ دربربابنظ رربربلظتملكتم  ،ف هعربرباظ
الو ى،ظ8438ه_. 2080
 -9نظديا تنياظ،ظيفظ اتا ظو القتصام،ظه:ظرام ظدم سظ فتل،م ظ فكتاةظ حلل ،ظعمان. 2009،
 -80عا ،ظد.مظ علظاوظد.م.لة لظدمحل،عهل فعاح ،قتصام اهظ فتنمنياظ فهشة ا،يكتهاظ اذمممظ ملصة ا،ظ فقاىةح. 2082،
 -88عما ،ظ ايل  -يقااله يف فتنمنيا فهشة ا فعةبنيا – فقاىةح – فقاىةح يكتها فل فعةبنيا . 8998
 -82ةممعربرباظبربربا ثر،ظ فربربن وظو ال تهل م( القتصربربامظ فة ع رب ظفملوفربرباظ فة عنيربربا،ظ،ظصحتة ربربةظ دربربرظبربربنظمحربربزحظ،ظيعأربربلظظ فل ربرباهظ
ال رت تنيننيا،ظببل م-د بنيل-ظبمبوه،ظ ف هعاظ الو ى. 2007،
 -83يصرب ،ظعربلران ا ربر  ،فتنمنيربا فهشربة ا ملدربتل يا وت ربم ة لكربةح حلكربري فصرباة ،ةمربا حلكمربا ،فعربلم(  42ظ
)بنيب حلكما ببل م.2006 ،
 -84عمةوظحم فل ن ،فتخمف و فتنمنيا ،م فنأيا فعةبنيا  ،بمبوه. 8975 ،
 -85يمب حمممم يعتم  ،فنية ا و فدنيا اه فنقل ا ،فل ملصة ا فمهنارنيا فقاىةحظ. 8989
 -86يأربلي،ظكايربل عهربال  ،نيا رباه ال ربتاح القتصرباميظريربةح رقل ربا ،رربلوح ربتاح فعربة  ،يةكربز م رباتافم لح
فعةبنيا ،بمبوه عا . 2004
 -87امعربرببظحممربربممظينربرباح،ظي أربربم ظتنمنيربرباظ ملربربم مظ فهشربربة اظوتنمنيربرباظ تم رب ظ ام رب ،ظ ملكت رب ظ ربربايع ظ حلربربل ،ظ ال ربربكنل اظ
. 2003
 -88مكمح ىم ر ر وبني ظرترنيكمالل "،فتكافنيف الجتماعنيربا فمتكنينيربف  "،فتمم ربل و فتنمنيربا ،يرب ر  ، 24فعربلم ، 2و رربن ن،
. 8987
Alexcall inicos -89ظ ،ملد رب رب ربرباو ه،ه:رام ظدم رب رب ربربسظ فت رب رب ربربلظم ظ فكت رب رب ربرباةظ حلل ،فمنش رب رب ربربةظو فتمز ،عم رب رب ربربان،ظ ف هع رب رب ربرباظ
او ى 2009،ظ
 -20رم رب ربربلظك رب ربرباممنظيعي رب ربرباهظ فعل ف رب ربرباظ فنتقافني رب ربربا(يفظ فت رب ربربمحظي رب ربربنظموحظامفني رب ربرباظ  ىظموحظمظممقةاني رب ربرباظ،ظتةع رب ربربا:ظ رب رب رب افظ
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المقدمة
بسم اهلل الرزت  ن الريمم امحد هلل االلةاة االسةاـ لى الرولؿ ابمعولث رزت لىولبمُت الى للو اصحالبو لى
يلـ ال ي ن.
ابو  ،فإف م ن ابمفلىمم األولوم ُب الفكر السملوي امح يث ىل مفهلـ ابملاطن  ،يمث بىلر ي يثلً بلل ظمقراطم
اال اؿ ابمستا ث لى صوس قلمم  ،امع صف ابم لاطن مل تك ن دائدل توٍت ابمسلااة ُب امحقلؽ مع اختةاؼ الثراة ااجلنس
االورؽ ،لال صهنل حلرت صولول لتلزيع امحقلؽ االلاجعلت ُب ال اؿ امح يث  ،لذا بلت م ن الضراري بملف ملقف اإلوةاـ
منهل ،ىل لنو ينظر لى ابملاطنُت نظرة متسلاي ُب امحقلؽ االلاجعلت ،صـ صنو طمتىف بمنهم يسب اختةاؼ صديلهنم

اموتق اهتم؟ اىل اإلوةاـ يؤم ن صولولً هبذا ابمفهلـ صـ صنو خمللف بمعلدئو؟
الل رجونل لى زم ن الرولؿ حى اهلل لىمو اوىم ال نرى مل يستلجب ىذه التسلؤالت ،يمث لف وكلف ابم ين
مبختىف صطملفهم كلنلا يتدتولف حبقلؽ ابملاطن  ،امنهل زتلي ال ال هلم ،مقلبل صداء ااجعلهتم ُب ال فلع لنهل ،اكلف
لخةاؿ بوض يهلد ابم ين بذلك اللاجب ااتفلقهم وراً مع قريش ىل ابمربر حمللربتهم الجةائهم ،امل يك ن السعب اختةاؼ
ال ي ن قطولً ،يمث دتتع صىل الكتلب اغَتىم م ن صتعلع ال يلنلت األخرى غَت السدلاي ُب خمتىف لملرات ابمسىدُت لى
امت اد تلريخ اإلوةاـ بكلمل يقلقهم ،اكلنلا صيراراً ُب دملرو طقلوهم اشولئرىم.
الك ن صثَتت ُب اآلان األخَتة مشكى األقىملت ام ى حلف يقلؽ غَت ابمسىدُت ُب اإلوةاـ ،صا لى صي م ى
يؤم ن اإلوةاـ بلبملاطن ايوطي اآلخري ن يقلقهم ،اذلك ألوعلب؛ منهل مل يتوىق بتلرفلت بوض ابمسىدُت الذي ن مل
يفهدلا دينهم ،امنهل يق بوض امحلق ي ن لإلوةاـ احملال تشليو يقلئقو.
كدل صف مسأل صخذ اجلزي م ن صىل الذم صيضلً فتات بلبلً لىفريقُت كي يثعتلا م ن خةاهلل التدليز الذي ي للنو ُب
اإلوةاـ بُت ابمسىدُت اغَتىم.
الىمو رملاؿ ُب ىذا العاث بملف مفهلـ ابملاطن ام ى قعلهلل ُب الشريو اإلوةامم اانسجلمهل مع معلدئهل
اتوللمدهل .كدل صننل نلضح مفهلـ اجلزي اتأرطمهل االوى م ن اضوهل ،انتطرؽ لى بملف الفئلت اليت تؤخذ منهل ،المكلنم
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توطمىهل صا لب اهلل بلضع ب ائل هلل .كدل صف ال راو ىذه حتلاؿ اإلجلب ل ن األوئى اليت تثلر ،كي تكلف للئقلً صملـ
حتقمق ابملاطن لن تطعمق الشريو .
برد بوض جهى ابمسىدُت اكذلك امحلق ي ن لى اإلوةاـ ُب حملاالهتم لتشليو
اتأٌب صشمم ىذا ابملضلع ُب صنو يقلـ ِّ
حلرة اإلوةاـ بزلدهم اجلد التدليز ُب اإلوةاـ لى صولس ال ي ن إللطلء امحقلؽ األولوم ال نملي لىدلاطنُت .كدل صنو
يكشف الستلر ل ن جلانب مهد دمل يتوىق بلجلزي اىي مستلرة ل ن كثَت م ن ابمسىدُت ايىت لد ن يتا ثلف بلوم
اإلوةاـ.
الىمو فإف طعمو العاث تقتضي تقسمدو لى مق م اصربو معليث اخلدت :
ففي ابمق م نعُت صى اؼ العاث اصشممتو..
اُب ابمعاث األاؿ نتا ث ل ن ابملاطن مفهلملً انشأة.
اُب ابمعاث الثلين نتا ث ل ن ابملاطن ُب اخلطلب اإلوةامي.
نعُت مفهلـ اجلزي االفئلت اليت تؤخذ منهل.
اُب ابمعاث الثللث ِّ

اُب ابمعاث الرابع نتا ث ل ن لى صخذ اجلزي المكلنم اضع ب ائل هلل.
اُب اخللدت نعُت صىم النتلئج انورض بوض التلحملت.
المبحث األول :المواطنة مفهوماً ونشأة

ابملاطن مبونلىل الىغلي الوريب مشتق م ن اط ن ،االلط ن ىل ابمنزؿ الذي يقمم فمو اإلنسلف ،اىل ملطنو احمىو،
ااط ن بلبمكلف اصاط ن :صقلـ ،اصاطنو :اختذه اطنل ،اصاطنت األرض ااطنتهل ااوتلطنتهل ،صي :اختذهتل اطنل ،اتلطُت
النفس لى الشيء كللتدهم (ٔ).
اابملاطن بلفتهل ملطىالً مولحراً توريب لىفظ ) (Citizenshipاليت توٍت  -كدل تشَت دائرة ابمولرؼ الربيطلنم : -
"لةاق بُت فرد ادال كدل ضم دىل قلنلف تىك ال ال  ،متضدن مرتع م ن امحري امل يلليعهل م ن مسؤالملت ،اتسعغ لىمو
يقلقلً وملوم  ،مثل :يقلؽ االنتخلب اتليل ابمنلحب الولم " .اممزت ال ائرة بُت ابملاطن ااجلنسم اليت غللعلً مل

تستخ ـ ُب لطلر الًتادؼ ،لذ لف اجلنسم تضد ن بلإلضلف لى ابملاطن يقلقلً صخرى ،مثل امحدلي ُب اخللرجُ ،ب يُت مل
دتمز ابملولل ال الم املولل كللَت األمريكم بُت اجلنسم اابملاطن  ،فلبملاطن ُب (ابملولل ال الم ) ىي لضلي كلمى ُب
دال صا بوض اي ات امحكم ،اتؤك ابملولل صف ابملاطنُت ل يهم بوض امحقلؽ مثل يق التلليت ايق تليل ابمنلحب
الولم اكذلك لىمهم بوض اللاجعلت ،مثل ااجب دفع الضرائب اال فلع ل ن بى ىم"(ٕ).

(ٔ ) ينظر :النهلي ُب غريب األثر ،صبل السولدات ابمعلرؾ ب ن حمد اجلزري (٘ ،)ٕٖٓ /لسلف الورب ،اب ن منظلر (ٖٔ.)ٗ٘ٔ /
(2) Encyclopedia, Book international nnica. Inc, The New Encyclopedia peered, Britannica, Vol. 20. pp140-142
World Book international, The World Book Enyclopedia, London World Book Inc ,(n-d) Vol 4 p.15.
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توعَتا ل ن اللالء ااالنتدلء اليت ترتعط مب نم اإلنسلف ،ق نشأ منذ تشكل
الَ َّدل كلف مفهلـ ابملاطن بللتعلره ً
التجدولت اإلنسلنم  ،فإف تطلره اجت ُّده ق حتقَّق م ن خةاؿ التغمَت االتا يث ُب ااقع العمئ اإلنسلنم ُب تفللةاهتل
ابمرتعط بلتِّسلع رقو التد ف ن تمج الي اإلنسلف ،يىت صضات ثقلف تستللب منظلم متكلمى م ن امحقلؽ االلاجعلت
اليت تتَّسع اتضمق يسب درج التاضر اليت بىغهل اجملتدع ُب تكرظمو اتلقَته إلنسلنم اإلنسلف.
اق اقًتف مع ص ابملاطن حبرك نضلؿ التلريخ اإلنسلين م ن صجل الو ؿ اابمسلااة ااإلنللؼ .اكلف ذلك قعل صف
يستقر ملطىح ابملاطن امل يقلربو م ن ملطىالت ُب األدبملت السملوم االفكري  ،اتللل النضلؿ اصخذ شكل
امحركلت االجتدللم منذ قملـ امحضلرات قعل لالؼ السنُت ،يمث صوهدت تىك امحضلرات امل انعثق لنهل م ن
صي يلللجملت وملوم ُب اضع صوس لىاري اابمسلااة .اصفرزت تىك التجلرب التلرطمم مولين خمتىف لىدلاطن فكراً
ادملرو تفلاتت قربلً ابو اً .ايىت ُب التلريخ ابمولحر تنللت لفرازات مفهلـ ابملاطن حبسب التملرات الفكري السملوم
ااالجتدللم اليت ال ظمك ن قراءهتل افهدهل انق ىل مبوزؿ ل ن الظراؼ احملمط هبل(ٔ) ،ام ن ٍب ال ظمك ن التأحمل السىمم
بمفهلـ ابملاطن بللتعلره نتلجلً لفكر ااي معسط ،السمل بللتعلر صنو نشأ اسمل ُب ظل حملض ن فكري متو دة تنللت نظريلهتل
القلئ ىل بل اظراؼ تشكىهل لى ابمستلى احملىي االقلمي اال ايل.
اجملرد ،اذلك م ن خةاؿ
لك ن َّ
تطلر مفهلـ ابملاطن ُب الولر امحلضر يىت صضا يرتكز لى دلم العو اإلنسلين َّ
ْ
ِ
ايتلاء االنتدلءات ال ينم االورقم  ،ااالثنم االطلئفم  ،بل امولداهتل اكأهنل م ْو َلؿ ى ٍـ لثقلف ابملاطن  ،اىل ام ن داف شك

منظلر خلطئ؛ ذلك صف تلازف منظلم امحقلؽ االلاجعلت اليت تتضدنهل الثقلف ابملاطنم يستىزـ دلدهل م ن خةاؿ القمم
اابمعلدئ ااألخةاؽ اليت تستد مل ريتهل افللىمتهل ابمؤثرة م ن خةاؿ العو ال يٍت ا ِ
القمَدي ،فإذا كلف لىقلانُت اللضوم
ال ار األىم ُب حت ي لنلحر ابملاطن  ،فكمف ظمك ن جتلىل دار الشرائع السدلاي ُب ىذا اجمللؿ؟!
المبحث الثاني :المواطنة في الخطاب اإلسالمي
م ن اهتلملت بوض الكتلب اابمثقفُت ُب الغرب ،بل ابوض الكتلب الوىدلنمُت ُب ال اؿ اإلوةامم صف اإلوةاـ مل
يراع ابملاطن ُب ال ال اليت صقلمهل ،اكلف فمهل دتليز بُت وكلهنل ابمسىدُت اغَتىم م ن صحالب ال يلنلت اابمذاىب
األخرى ،لذ ي دت مفهلمي ابملاطن ااهللي لى صولس االنتدلء لى ي ن اإلوةامي فقط ،الىمو ضمكدلف بأف اإلوةاـ
يولرض ابملاطن  ،اصف األخَتة ال تنسجم مع األنظد اإلوةامم .
مللدره ااثلئقو ىذا االدللء ،اتؤك لى بطةانو،
اىم بذلك صمهىلف صا يتجلىىلف يقلئق التلريخ اليت ت يض
ُ
بل ىي تشَت لى صف العنلء األاؿ لى ال اإلوةامم يُت كلنت ُب طلرىل اجلنمٍت ،ق ًب تأومسو لى مفهلـ ابملاطن م ن
خةاؿ حت ي ىلي االنتدلء لى ال جلدمع رلمتهل م ن خةاؿ حت ي امحقلؽ االلاجعلت.

(ٔ) ينظر :ابملاطن اال ظمقراطم ُب العى اف الوربم  ،بشَت نلفع ،مسَت الشدَتي ،لىي خىمف الكلاري الخراف (ص .)ٗٓ -ٖٙ
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فد ن يراجع اللثلئق التلرطمم اليت تتا ث ل ن تأومس ال ال اإلوةامم بو انتقلؿ الرولؿ حى اهلل لىمو
اوىم م ن مك ابمكرم لى ابم ين ابمنلرة قعل صربو لشر قرنل صم مفهلـ ابملاطن ق صروي ُب ابمنطىقلت األولوم لى ال
اإلوةامم ؛ فلبم قق ُب مضدلف اللامف اليت اضوهل الرولؿ حى اهلل لىمو اوىم االيت ىي صاؿ دوتلر ُب اإلوةاـ
يرى فمهل مع ص ابملاطن م ن خةاؿ ىلي االنتدلء.
االلامف اليت تو ُب نظر ابمؤرخُت االعليثُت االقلنلنمُت م ن صىم اثلئق التلريخ الوريب اإلوةامي ،بللتعلرىل صاؿ
صشكلؿ التنظمم السملوي ااإلداري ااالجتدللي لى ال  ،صروت مفهلـ ابملاطن لرلليل ال ال داف النظر لى االنتدلء ال يٍت
االقعىي(ٔ) ،م ن خةاؿ لرضهل لشولر ابمسلااة ُب التكللمف ال نملي جتله ال ال جلدمع رلليلىل ،ام ن ابموراؼ صف ابمسلااة
ىي صاى مق ملت ابملاطن ابمؤوس لى امحري اال ظمقراطم ُب الورؼ اإلنسلين ابمولحر.
اتأٌب صشمم تىك اللثمق ُب صهنل ي دت لىقلى االفوللملت االجتدللم ُب ابم ين ابمنلرة لى خمتىف مكلنلهتل القعىم
اال ينم يقلقًل اااجعلت جتله ىذه ال ال الللم ة ،يمث ي دت اللامف الوةاقلت بُت السىط اصفراد اجملتدع داخل
ابم ين لى تنلللهتم ال ينم االقعىم  ،ارمست لةاقلت اجملدلللت مع مؤوسلت ال ال النلشئ  ،فق نلت لى صف
"المهلد صم اابمسىدُت صم " (صي :صم الوقم ة) ،اصف "ابمسىدُت االمهلد صم " (ىي صم السملو صا ابملاطن ) بللتوعَت
امح يث ،صي شركلء ُب نظلـ وملوي ااي طملهلم يقلقل متسلاي بللتعلرىم صىل كتلب اصىل ذم  ،صي ملاطنُت يلمىُت
جلنسم ال ال ابمسىد م ن غَت ابمسىدُت .اهبذا صوقطت ىذه ال ال االنتدلء لى القعىم  ،اجتلازىل لى اإلنسلنم كلمى ،
فأمسَت اللامف تىك الكتى اجلدللم بلألم  ،اصلطت اللامف كل
كدل رتوت ابمسىدُت االمهلد ُب دال ااي ةْ ،
صفرادىل يقلؽ ابملاطن ُب ىذه ال ال (ٕ).
ابمّنت اللامف حراي مفهلـ ابملاطن بللنسع لسكلهنل م ن صتعلع ال يلن المهلدي  ،يُت ي دت هلم ااجعلت
ايقلقًل كدل ىي لىدسىدُت ُب زتلي ال ال اصمنهل ،اىذا مل حرح بو النص "الف لى المهلد نفقتهم ،الى ابمسىدُت

نفقتهم ،الف بمنهم النلر لى م ن يلرب صىل ىذه اللامف  ،الف بمنهم النلح االنلما االرب ،داف اإلٍب".
كدل اضوت اللثمق ال وتلري يقلقًل اااجعلت لىدلاطنُت ُب ال ال داف دتممز ،فجلء ُب اللامف "النو م ن تعونل م ن
يهلد فإف لو النلر ااألولة ،غَت مظىلمُت اال متنلحري ن لىمهم".

كدل اضوت اللامف صوس ال ال امح يث  ،االقلال ال ظمقراطم لى ال اإلوةامم  ،اُب مق متهل ابمسلااة بُت رتمع رلليل
ال ال  ،اىذا صولس مفهلـ ابملاطن ُب النظم ال ظمقراطم  ،اصلطت ابمثلؿ امحقمقي لىاري اليت ال تزاؿ اإلنسلنم تعاث
لنهل لى يلمنل ىذا.

(ٔ) نقةاً ل ن جمى الللي اإلوةامي (ٕٖ٘ ) ،مقلؿ لزي وىطلف بونلاف :مفهلـ ابملاطن ُب ال ال اإلوةامم . ٕٓٔٓ-ٜ-ٖ .
(ٕ ) مقلل ػ لى ػ كتلر راش ػ الغنلشػػي ،بون ػلاف اإلوػػةاـ اابملاطن ػ إلوػػةاـ اابملاطن ػ لى ػ اجلزيػػرة نػػت .السػػعت ٕٔ ٖٔٗٔ/ٚ/ىػ ػ  -ابملافػػق
ٖ ٕٓٔٓ/ٚ/ـ
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اي دت اللامف كمفم الوةاق مع القلى ابمولدي هلل ،فدنوت لقلم لةاقلت جتلري صا مللم صا خلح مع ىؤالء
األل اء(ٔ).
مؤوسل ل ال  ،بأاؿ سملذج
اق قلؿ الفمىسلؼ الفرنسي راجمو جلرادي" :جلء النيب منذ للـ ٕٕٙىػ اق صحعح
ً
لىدجتدع امل يك ن مورافًل م ن قعل ،اىل لمس جمتدع القعمى القلئم لى رابط ال ـ ل ى الع ا ،اال يقلـ لى االلتللؽ

بلأل رض ل ى امحضر ،اىل لمس (صم ) بلبموٌت الغريب لىكىد  ،يوتد لى اي ة األرض ل ى امحضر صا ابمللح
االقتللدي صا الىغ صا التلريخ (صي لى موطملت لرقم اجغرافم اتلرطمم متلى بلبملضي) ،السمل جمتدع ديٍت يقلـ لى
السوي ابمشًتؾ ُب للةاء شأف اهلل"(ٕ).
اىكذا ُب السملؽ اإلوةامي دتتّع صىل ال يلنلت ااأللراؽ ابمختىف حبقلؽ ابملاطن ُب ظل يكلملت لوةامم لرب
تلريخ اإلوةاـ الذي برئ م ن يراب اإلبلدة ااالضطهلد ال يٍت صا الورقي ،ب ءا ب ال ابم ين اليت تأوست لى ال وتلر
ابمشلر للمو ،يمث دتتع وكلف ابم ين م ن غَت ابمسىدُت حبقلؽ ابملاطن امنهل زتلي ال ال هلم ،مقلبل صدائهم ااجعلهتم ُب
ال فلع لنهل ،اكلف لخةاؿ بوض يهلد ابم ين بذلك اللاجب ،لذ حتللفلا ورا مع الو ا القرشي الذي غزا ابم ين مسته فل
نظلمهل الللم  ،ىل مربر حملربتهم الجةائهم ،المس السعب اختةاؼ دينهم كدل يري بوض امحلق ي ن صا اجللىىُت صف
ٍ
حبقلؽ غعطهم لىمهل يىت صىل
يللراه(ٖ) ،يمث دتتولا ُب خمتىف لملرات ابمسىدُت لى امت اد تلريخ اإلوةاـ
اإلوةاـ(ٗ).

(ٔ ) اق صفلض الكةاـ ُب ىذه اللثمقػ كثػَت مػ ن الوىدػلء اابمستشػرقُت الىدزيػ راجػع :لمػلف األثػر ُب فنػلف ابمغػلزي االشػدلئل االسػَت ،البػ ن
وم النلس .ازاد ابمولد ُب ى ي خَت الوعلد  ،اب ن القمم .االسَتة النعلي  ،صبل حمد ب ن لع ابمىك اب ن ىشلـ .االلثلئق ال الم ابمونم
حبقلؽ اإلنسلف ،حمد شريف بسملين .االتلريخ اإلوةامي ملاقػف الػرب ،لعػ الوزيػز بػ ن لعػ اهلل امحدمػ ي .انظػرة ج يػ ة ُب وػَتة
رولؿ اهلل،كلنستلنس جملرجمل :تررت  :حمد التلذمي .
(ٕ) نقةاً ل ن جمى الللي اإلوةامي (ٕٖ٘ ) ،مقلؿ لزي وىطلف بونلاف :مفهلـ ابملاطن ُب ال ال اإلوةامم .
(ٖ ) لذ م ن ابموىلـ ل ى ابمؤرخُت صنو كلف بُت ابمسىدُت االمهلد توه بلل فلع ابمشًتؾ ل ن ابم ين ض صي الت اء خلرجي ،الى المهػلد صف
يتفقلا مع ابمؤمنُت مل داملا حملربُت ،الك ن بو صف جتدوػت ُب الوػلـ اخلػلمس مػ ن اهلجػرة صكػرب قػلة مولديػ لىدسػىدُت ُب ذلػك اللقػت
لىقضػلء لىػمهم داخػل ابم ينػ  ،اصيلطػت جمػلش األيػزاب بلبم ينػ ُب لشػرة لالؼ مقلتػل مػ ن مشػركي قػريش اقعلئػل غطفػلف اصشػػجع
اصو افزارة ابٍت وىمم ،لى يُت مل يزد ل د ابمسىدُت لى ثةاث لالؼ مقلتل ،اكلف ابمتلقع صف ينضم يهلد بٍت قريظ لى حفلؼ
دتلمػل!
ابمسىدُت ض القلات الزايف لى ابم ين بنلء لى نللص ابمولىػ ة ابمربمػ بػُت الفػريقُت ،لكػ ن الػذي يػ ث ىػل لكػس ىػذا ً
فىم ِ
تكتف بنل قريظ مبجرد السىعم  ،فق فلجئ ابمسىدلف هبم لذ خلنلىم ُب صخطر صاقلت حمنتهم ،امل يرللا لىوهلد يرم ُ ،ب وعمل
تلمل .الىدزي راجع :تلريخ األمػم اابمىػلؾ ،لىطػربي ٕ .٘ٛٚ /اوػَتة ابػ ن ىشػلـ ٔ/
التوجمل بساق ابمسىدُت االقضلء لىمهم قضلء ِّ
ٔ٘ .الملف األثر ،الب ن وم النلس ٕ ٛٗ/اجمدلل اللثلئق السملوم لىوه النعلي ااخلةاف الراش ة ،حمد زتم اهلل.
(ٗ) مقلل ػ لى ػ كتلر راش ػ الغنلشػػي ،بون ػلاف اإلوػػةاـ اابملاطن ػ إلوػػةاـ اابملاطن ػ لى ػ اجلزيػػرة نػػت .السػػعت ٕٔ ٖٔٗٔ/ٚ/ىػ ػ  -ابملافػػق
ٖ ٕٓٔٓ/ٚ/ـ
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الذا كلف االنتدلء لىلط ن ل َّ م ن ابموليَت ابمهد لىدلاطن يسب مل بنمت لىمو ال اؿ امح يث  ،فإف ابمسىدُت ىم
الذي ن الب صف يفتخراا هبذا االنتدلء ،يمث لف الشريو مل تَػْن َو ل ن امحب االلالء لىلط ن ،بل لف النللص الشرلم تشجونل
لى يب اللط ن كدل التربت اإلخراج منو ُب منزل القتل ولاء بسلاء ،اقررت صف اخلراج م ن اللط ن قهراً نُلرة لى ي ن م ن
خرج م ن اطنو ،فإنو يستاق نُلرة اهلل لو(ٔ).
صلى مراتب اإليثلر ،كدل صك ت لى صف م ن َ

اُب ظل اتسلع نطلؽ حت يلت اللاقع ابمولحر الذي شللت فمو ابمفلىمم الغربم ُب ابملاطن اابمدلرو السملوم  ،فإف
تسلرع
التجرب الوتم ة ابمدت ة ألم اإلوةاـ ال ينعغي القفز لىمهل ،الك ن ينعغي تطليرىل افق متطىعلت الولر ُب ظل ُ
ابم نم اامح اث  .امل يفرضو شكل ال ال ابمولحرة م ن قلانُت اتشريولت ،ىذا مقعلؿ امريب بو ،صمل تللر اللالء لىلط ن

يسهل موو حتليل ىذا اللالء ابمعللغ فمو لى وىو يُقتض هبل الغرض ،فد ن ي فع صكثر ،فسمعلع
بةا دي ن فدرفلض ،كدل صنو ُ
اللط ن لو ،لك ن اللالء ال يٍت يعق ضلبطًل لإلنسلف ،يلفظًل لو م ن ابمزاي ة االتسىمع ،ابمع مللح بى ه اقلمو لىدللح
اخللح .
ام ن جلنب لخر ،فإف تقرير التولمل مع ابموطملت اابمستج ات منلط بللوىدلء اصحالب القرار ،فهم صدرى
بأاضلع النلس اصيلاهلم ،الىمهم لن اختلذ القرار مراللة بملىا ِ
الكملف اإلوةامي ُب ذلك.
فدثةاً ىنلؾ م ن يرى لبلي صملر ُب ظراؼ اصيلاؿ بمندل ال يرى اآلخراف جلازىل اىم يومشلف ُب صيلاؿ مغليرة،
الىمو فإف تقرير ابملىا اابمفس ة ُب ذلك يرتعط تلازنًل مبل يقرره ابمتلبع ل ن كثَ ٍ
ب هلذه التفللةات ،لذا فإف ابمسأل نسعم

تق ر بللتعلر الزملف اابمكلف االظراؼ ،ام ن األ فضل صف يكلف العت فمهل م ن رجلؿ ال ي ن ابمختلُت ُب كل لقىمم لى
ِي َ ة؛ فهم األلرؼ بللظراؼ اااللتعلرات ،اابملىا ابمتاقق  ،اابمفس ة ابمتجنع .
ٍب لنّنل ذم تأحمل ابملاطن ُب اخلطلب اإلوةامي لذا قلرنل مرتكزاهتل بأوس شرلم موتربة ،فوى وعمل ابمثلؿ الموٌت
لىدلاطن داف مراللة :اي ة األحل اإلنسلين ،اللدلؿ راح األخلة اإلنسلنم ب الً م ن لشملهلل ،امراللة النّزل الفطري
ايب اللط ن،
التدسك بلبملاطن
ّ
اإلنسلنم  ،اليت يشًتؾ فمهل النّلس ولاء ُب صحىهم اجنسهم امملهلم الفطري الّيت تقتضي ّ
االتعلر ِ
القسط االو ؿ بُت كل األلراؽ ااألديلف ،اااللًتاؼ ااإلقرار بضرارة االجتدلع العشري ،يمث لف النّلس ُب
امحقمق الب ّ هلم م ن االجتدلع ،فهل ضرارة لنسلنم  ،ال ظمك ن لىفرد صف يومش اي ه ،بل الب ّ صف يومش مع بٍت جنسو،

لىدؤانس هبم االتّولاف لى مللمحهم .ام ن الع يهي صف اإلوةاـ دلل لى ىذه األوس اايًتمهل ُب يُت صهنل م ن صىم
لعنلت دال ابملاطن  ،الىمو فةا نرى لشكللم جلىري بُت ابملاطن اتوللمم اإلوةاـ اخطلبو.

هل
ين لَ ْام
(ٔ ) ىنلؾ نللص كثَتة ُب الكتلب االسن تؤك مػل قىنػل ،الىػ وػعمل ابمثػلؿ ال امحلػر فػإف قللػو توػلى(( :ال يَا ْنهاا مك مم اللها م َعا لن الاَ َ
ل
ل ل
ل
وه ْم َوتما ْق لساطموا ِللَ ْاي له ْم)) -وػلرة ابمدتانػ  :مػ ن اآليػ ( .-)ٛلػ َّ اإلخػراج مػ ن
َم يم ْخ لر مجومك ْم م ْن ديا لرمك ْم أَ ْن تَابَا ُّر م
يمقاتلمومك ْم في الدِّي لن َول ْ
اللط ن مبنزل ابمقلتى ُب ال ي ن.
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المبحث الثالث
مفهوم الجزية وتأريخها والفئات التي تؤخَ منها
المطلب األول :مفهوم الجزية في اللغة واالصطالح
اجلزي ُب الىغ مشتق م ن ملدة (ج ز ي) مبوٌت َجزاهُ مبل حنع ،فهي م ن مفردات اجلزاء ولاء كلف جزاءً يسنل صا
جزاء ومئلً ،كدل يك القرلف الكرمي ل ن لي ى الفتلتُت قلهلل لسم نل ملو لىمو السةاـ(( :لِ َّف صَِيب ي ْ ل َ ِ
َجَر
لؾ لمَ ْج ِزيَ َ
َ ُ
كصْ
ً
(ٔ)
ت لَنَل))؛ [القلص ]ٕ٘ :صي :لمكلفئك لى مل وقمت لنل  .تقلؿ الورب :جزى صمزي ،لذا كلفأ لدل صُو ي
َمل َو َقْم َ
للمو ،ااجلزي مشتق م ن اجمللزاة لى ازف فِوى ؛ مبوٌت :صهنم صَلطَْلىل جزاءَ مل ُمنِالا م ن األم ن.
اقمل :لهنل م ن اإلجزاء؛ ألهنل تكفي م ن تلضع لىمو للد دمو(ٕ).
(ٖ)
((ااتػَّ ُقلا يػَ ْلملً ال َْجت ِزي نػَ ْفس َل ْ ن نػَ ْف ٍ
س
ا
.
اقلؿ اب ن ق ام " :ىي فوى م ن جزى صمزي لذا قض "
تولى:
لو
ل
ق
منو
َ
ٌ
َشْمئلً)) [العقرة ]ٗٛ:صي :ال تقضي لنهل(ٗ).

غلرا ،المل جزاء لى صملننل هلم
اقلؿ ابملاردي" :امسهل مشتق م ن اجلزاء ،لمل جزاء لى كفرىم؛ ألخذىل منهم َ
ح ً
ألخذىل منهم رفقلً")٘(.
اقلؿ اب ن رش " :ىي مل يؤخذ م ن صىل الكفر جزاء لى تأممنهم ايق ن دملئهم مع لقرارىم لى الكفر ،اىي
مشتق م ن اجلزاء اىل ابمقلبى ؛ ألهنم قلبىلا األملف مبل صلطله م ن ابملؿ ،فقلبىنلىم بلألملف اقلبىلنل بلبملؿ"(.)ٙ
الكتليب لىمو ال ّذ ّم  ،اىي فوى م ن اجلزاء كأهنل جزت ل ن
اقلؿ اب ن األثَت" :اىي لعلرة ل ن ابملؿ الّذي يوق
ّ
قتىو"( .)ٚالى ىذا ظمك ن صف نورؼ اجلزي بأهنل" :معىغ م ن ابملؿ يلضع لى غَت ابمسىدُت دم ن دخىلا ُب ذمتهم".
المطلب الثاني :الجزية قبل اإلسالم
ال ريب صف ابمسىدُت مل يكلنلا ب ًلل بُت األمم يُت صخذاا اجلزي م ن العةاد اليت فتالىل ادخىت حتت االيتهم؛
َّ
صمر ي ث كثَتاً ،ارغم ذلك فق كثر الكةاـ يلؿ صمر اجلزي ُب
فإف ص ْ
َخذ األمم الغللع لىجزي م ن األمم ابمغىلب ٌ
اإلوةاـ ،ايلؿ دللة القرلف ألخذىل م ن صىل الكتلب؛ يىت رصى العوض صف اجلزي ىذه مل ىي لالَّ حلرة م ن حلر الظىم
(ٔ ) ينظػػر :النك ػػت االومػػلف ،صب ػػل امحسػػ ن لى ػػي بػػ ن حمد ػ ب ػػ ن يعمػػب ابم ػػلاردي العلػػري (ٗ ،)ٕٗٛ /اتفس ػػَت العاػػر احمل ػػمط ،أليب يم ػػلف
االن لسي (ٔ.)ٜٔٓ/
(ٕ) ينظر :غريب القرلف ،صبل بكر حمد ب ن لزيز السجستلين (ٔ )ٕٔٛ/هتذيب الىغ  ،صبل منللر حمد ب ن صزت األزىري (ٔٔ.)ٔٓٔ/
(ٖ) ابمغٍت ،اب ن ق ام ()ٕٖٙ/ٜ
(ٗ) تفسَت العغلي (ٔ )ٜٙ/اتفسَت العمضلاي (ٔ.)ٖٜٔ/
(٘) ينظر :امحلاي الكعَت ،ابملاردي (ٗٔ)ٕٖٛ/
( )ٙصخذاً م ن يلشم الو اي لى شرح كفلي الطللب الربلين ،لىي ب ن صزت ب ن مكرـ اللوم ي الو اي (ٔ.)ٙٔٚ/
( )ٚينظر :تلج الوراس ،الزبم ي (.)ٖٖ٘/ٖٚ
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االقهر ،ااإلذالؿ لىش ولب اليت دخىت حتت االي ابمسىدُت ،اُب ىذا لجالؼ كعَت امغليرة لىاقمق  ،فإف صخذ األمم
الغللع لىجزي م ن األمم ابمغىلب صشهر م ن صف تنكر ،االتلريخ العشري صكرب شلى لى ذلك.
فق اضوهل يلنلف صثمنل لى وكلف ولايل لومل اللغرى يلايل القرف اخللمس قعل ابممةاد مقلبل زتليتهم م ن
ىجدلت الفمنمقُت،افمنمقم يلمئذ م ن صلدلؿ الفرس فهلف لى وكلف تىك السلايل دفع ابملؿ ُب مقلبل زتلي الرؤاس.
االراـ اضولا اجلزي لى األمم اليت صخضولىل ،اكلنت صكثر بكثَت دمل اضوو ابمسىدلف بو ئذ ،فلف الراـ بمل فتالا
فرنسل اضولا لى كل ااي م ن صىىهل جزي طمتىف مق ارىل مل بُت  ٜجنمهلت ،ا ٘ٔ جنمهل ُب السن  ،صا رمل وعو
صضولؼ جزي ابمسىدُت .،اكلنت تؤخذ م ن األشراؼ ،لنهم ال ن لعم ىم اخ مهم .ا كلف الفرس صيضل َْصمعلف اجلزي م ن

رلليلىم(ٔ).
ااألنعملء لىمهم السةاـ يُت غىعلا لى بوض ابمدللك بأمر اهلل انلرتو صخذاا اجلزي م ن األمم ابمغىلب  ،كدل حنع
النيب يشلع مع الكنولنمُت يُت تغىب لىمهم "فىم يطرداا الكنولنمُت السلكنُت ُب جلزر فسك ن الكنولنملف ُب اوط صفرامي
لى ىذا الملـ اكلنلا لعم اً حتت اجلزي "(ٕ).

الك ن م ن الغريب صف م ن يثَتاف شعه اجلزي ىم النللرى ،اىم لمل صمهىلف صا يتجلىىلف صف السم ابمسمح لىمو
السةاـ يسب مل ارد ُب كتلهبم ابمق س مل يرفض دفع اجلزي لىراملف ،اق برصه بمةاطس م ن امحض لى ل ـ دفع اجلزي
لقملر ،فق ثعت لكس ذلك كدل جلء ُب لذممل مىت اإلحالح ٕٕ :
ِ
مذ ِىم مع صَلض ِلء ِيز ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
س،
آم ُراا َكْم َ
ب ىَتُ ُ
ض تَةاَم ْ َ َ ْ َ ْ
ف يػُ ْلقوُلنَوُ بِ َكى َد يػَ ُقلُهلَل ٔٙ .فَأ َْر َوىُلا لِلَْمو بػَ ْو َ
ب الْ َفِّريسمُّل َف َاتَ َ
((فَ َذ َى َ
اد َ
امح ِّق ،االَ تػُع ِليل بِأ ٍ
الي م َقلم ِ
ِ
َّك ح ِلد ٌؽ اتػُوىِّم النَّلس طَ ِر ِ
لت الن ِ
َّلس،
َي ألَن َ
يػَ ُقللُل َف لَوُ« :يَل ُم َوىِّ ُم ،نَػ ْوىَ ُم صَن َ َ َ َ ُ َ َ
َّك الَ تػَُر َ َ
َ
يق اهلل ُِب َْ َ َ
َضم ُّل صَ ْف تُ ْ فَع ِْ ِ
ك؟ ص َِ
لؿ« :صَيػُّ َهل الْ ُدَر ُاؤا َف ،لِ َدل َذا
ل ِر ص َْـ الَ؟»  ٔٛفَأ َْد َرَؾ يَ ُسلعُ َمكَْرُى ْم َاقَ َ
 ٔٚفَػ ُق ْل لَنَل لِ َذ ْف َمل َرصْيُ َ
اجل ْزيَ ُ ل ْى َقْم َ
َ
ُجتِّربلنٍَِت؟  ٜٔصَر ِاين لدىَ َ ِْ ِ
َجلبُلهُ:
َّملا لَوُ ِدينَلراً ٕٓ .فَ َسأَ َهلُ ْم« :لِ َد ْ ن َى ِذ ِه ُّ
لرةُ َاَى َذا النَّػ ْق ُ
ُ ُْ
َُ
اجل ْزيَ !» فَػ َق ُ
ش؟» ٕٔ ص َ
الل َ
ِ
لؿ َهلم« :لِ َذ ْف ،صَلطُلا مل لِْى َقم ِ
ِِِِ
ِ
ُت ِدمَّل َِمسوُلا)).
ل ِرَ ،اَمل لىو لىو» ٕٕ فَػتَػَرُكلهُ َاَم َ
ض ْلاَ ،م ْ ُىلش َ
«ل ْى َقْم َ
ل ِر ل ْى َقْم َ
ْ َ َْ
ل ِر!» فَػ َق َ ُ ْ
مىلؾ األرض
اق نقل الوه اجل ي شملع ىذه الللرة يُت قلؿ ابمسمح لسدولف" :ملذا تظ ن يل مسولف دم ن يأخذ ُ
اجلعلي صا اجلزي  ،صم ن بنمهم صـ م ن األجلنب؟ قلؿ لو بطرس :م ن األجلنب .قلؿ لو يسلع :فإذاً العنلف صيرار"(ٖ).
الىمو فإف اإلوةاـ مل يك ن لمشرع نظلـ اجلزي  ،بل لى لكس ذلك غَت مضدلهنل ال لمجوىهل صتلاة ي فوهل
ابمغىلبلف لغللعهم ،بل لتكلف لق اً مربملً بُت األم ابمسىد االشولب اليت دخىت ُب رلليتهل .اجتى ذلك بظهلر
ملطىح صىل الذم  ،الذم اليت ضمرـ نقضهل اصمب اللفلء هبل.

(ٔ) تلريخ التد ف اإلوةامي  ،جلرجي زي اف  ،ج ٔٔ – بتلرؼ
(ٕ) يشلع (.)ٔٓ/ٔٙ
(ٖ) مىت .)ٕ٘-ٕٗ/ٔٚ
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ِ َّ ِ
ي ن َال
اُب اإلوةاـ صمر اهلل وعالنو بأخذ اجلزي م ن ابمقلتىُت داف غَتىم ،كدل نص لى ذلك قللو(( :قَلتىُلا الذ َ
يػؤِمنل َف بِللىَّ ِو اَال بِللْمػلِـ ْاآل ِخ ِر اَال ُضمِّرمل َف مل يَّرـ الىَّو اروللُو اَال ي ِينل َف ِدي ن ْ ِ َّ ِ
ِ
لب َي َّىت يػُ ْوطُلا
ُْ ُ
َ َ ُ َ َ َ ُ ََ ُ ُ َ َ ُ
ي ن صُاتُلا الْكتَ َ
َ َْ
امحَ ِّق م َ ن الذ َ
َ
ٍ
اجلِزي َ ل ن ي اىم ح ِ
لغ ُرا َف)) [التلب  ] ٕٜ :اموٌت "اللغلر" ىنل التسىمم اللقلء السةاح ااخلضلع محكم ال ال
ْ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
اإلوةامم .
قلؿ القرطيب" :قلؿ لىدلؤنل :الذي دؿ لىمو القرلف صف اجلزي تؤخذ م ن ابمقلتىُت ...اىذا لرتلع م ن الوىدلء لى صف
اجلزي لسمل تلضع لى رت لجم الرجلؿ األيرار العللغُت ،اىم الذي ن يقلتىلف داف النسلء االذري االوعم ااجمللنُت ابمغىلبُت
لى لقلهلم االشمخ الفلين"(ٔ).
اال شك صف ابمقلتى مفللى م ن القتلؿ تست لي صىىمّ القتلؿ م ن اجللنعُت ،فةا جتب لى م ن لمس صىةاً لىقتلؿ.
السةام م ن الولىلت ابمزمن  .بل زاداا
الذلك اشًتط الفقهلء للجلب اجلزي  :العىلغ ،االوقل ،اال ّذكلرة ،ا ّ
امحريّ  ،ا ّ
لى تىك الشراط "ابمق رة ابمللمّ "(ٕ) ،اىذا ألكرب دلمل لى لنللؼ اإلوةاـ لغَت ابمسىدُت.
اق كتب لدر لى صمراء األجنلد( :ال تضربلا اجلزي لى النسلء االلعملف ،اال تضربلىل لال لى م ن جرت لىمو
ابملاوي)(ٖ) صي نلىز االيتةاـ.
امل يك ن ابمعىغ ابم فلع لىجزي كعَتاً توجز ل ن دفوو الرجلؿ ،بل كلف ممسلراً  ،مل يتجلاز لى له النيب حى اهلل
لىمو اوىم ال ينلر اللاي ُب كل ون (ٗ).

اقلؿ مولذ رضي اهلل لنو لن مل صروىو النيب حى اهلل لىمو اوىم لى المد ن :بوثٍت النيب حى اهلل لىمو اوىم لى
ِ
ِ
الْمد ِ ن فأمرين صَ ْف لخ َذ م ن كل ثَةاَثِ ِ
ُت بَػ َقَرًة بػَ َقَرًة
ُت م َ ن الْعَػ َق ِر بػَ َقَرًة تَعِمولً صا تَعِ َمو ً صا قلؿَ :ج َذللً صا َج َذ َل ً َام ْ ن كل ص َْربَو َ
َ
ُ
ََ
(٘)
ِ
ِ
ِ
ِ
ُم ِسنَّ ً (ىذه ُب الزكلة) ،ام ْ ن كل َي ٍ
لمل دينَلراً ،صا َل ْ لَوُ َم َولفَر (اىذاف لىجزي )  ،اابمولفر :الثملب.
َ
اىذا يلضح صف مق ار الزكلة ابمفراض لى ابمسىدُت صكرب بكثَت اكثَت ل ن مق ار اجلزي ابمفراض لى غَتىم.
ٍب مل ينقل للمنل ُب اخلةاف اإلوةامم قط صخذ اجلزي فلؽ الطلق .

(ٔ) تفسَت القرطيب ()ٕٔٔ/ٛ
(ٕ ) ىذا مل ارد ُب كلف الكتب الفقهم ابمختىف  ،لن كةاـ مؤلفمهل ل ن اجلزي .
(ٖ) صخرجو ووم بػ ن منلػلر ُب وػننو (ٕ )ٕٕٛ/بػرقم (ٕٖ ،)ٕٙاابػ ن صيب شػمع ُب ملػنفو ( )ٖٗٛ/ٙبػرقم ( ،)ٖٖٜٔٔاالعمهقػي ُب
السن ن الكربى ( )ٜٔ٘/ٜبرقم ( )ٖٔٛٗٙحااو األلعلين ُب لرااء الغىمل (٘.)ٜ٘/
(ٗ) ىذا مل يلثقو ي يث مولذ اآلٌب.
ايسنو ،االنسلئي ُب السن ن الكربى
(٘) صخرجو صزت ُب مسن ه (٘ )ٕٗٚ/برقم (ٕ ،)ٕٕٔٛاالًتمذي ُب وننو (ٖ )ٕٓ/برقم (َّٖٕ ،)ٙ
(ٕ )ٔٔ/ب ػ ػ ػرقم (ٖٕٕٓ) ،ااب ػ ػػ ن خزظم ػ ػ ػ ُب ح ػ ػػاماو (ٗٔ )ٜٔ/ب ػ ػ ػرقم ( ،)ٕٕٙٛااب ػ ػػ ن يع ػ ػػلف ُب ح ػ ػػاماو (ٔٔ )ٕٗ٘/ب ػ ػ ػرقم
(.)ٗٛٛٙ
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يقلؿ ملنتسكمل الف مىسلؼ الفرنسي الشهَت ُب كتلبو "راح الشرائع" بل د كةامو ل ن وهلل احلؿ ابمسىدُت لى
بى اف كثَتة" :فللشولب رصت – ب ؿ صف ختضع لسىسى ال تنتهي م ن ابمغلرـ اليت ختمىهل يرص األبلطرة – صف ختضع
ألداء جزي خفمف ظمك ن تلفمتهل بسهلل  ،اتسىدهل بسهلل كذلك"(ٔ).
لذاً فعشه لدة كل منلف م ن ابمسىدُت اغَتىم :اجلزي ُب اإلوةاـ مق ار زىم م ن ابملؿ مل تؤخذ فلؽ طلق الذي ن

صخذ منهم ،كدل صهنل مل تؤخذ م ن غَت الرجلؿ العللغُت األيرار ،اكلنت مق ارىل صقل دمل صخذ م ن ابمسىدُت،
لذ ابمسىدلف كلنلا يأخذاف م ن غَت ابمسىدُت ُب السن الكلمى دينلراً ااي اً م ن اجلزي ؛ بمندل ابمسىم ي فع ٘ ٕٝ.م ن
لرتليل مللو لف كلف ق بىغ النللب ايلؿ لىمو امحلؿ ،الىمو فلبمعللغ اليت كلف ي فوهل ابمسىدلف ُب الزكلة كلنت صضولؼ
صقل
مل كلف ي فوو صىل الكتلب اغَتىم ُب اجلزي  -االزكلة ىي نفسهل صقل م ن صي ضريع ُب الولمل ،لذاً فلجلزي هبذا تػُ َو ُّ َّ
صقل بكثَت دمل كلف يفرضو صحالب امحُكْم صنفسهم لى شولهبم اصبنلء ِج ْى َ هتم.
ضريع ٍ ُب الولمل ،بل كلنت َّ
المطلب الثالث :الفئات التي تؤخَ منها الجزية
تكىم الفقهلء ُب م ن تؤخذ منو اجلزي ام ن ال تؤخذ منو ،ااتفقلا ُب ذلك لى صمري ن-:
األاؿ :جلاز صخذ اجلزي م ن المهلد االنللرى ااجمللس.
االثلين :ل ـ جلاز صخذىل م ن ابمرت .
صمل مل ل ا ىؤالء م ن غَت ابمسىدُت كلبمشركُت ابقم صحنلؼ الكفلر فق اختىفت لرائهم فمهل لى مذاىب-:
ٔ -ذىب رتهلر الفقهلء م ن الشلفوم  ،اامحنلبى ُب صظهر الراايتُت ل ن صزت  ،ااب ن ابملجشلف م ن ابمللكم لى صف
ِ َّ ِ
ِ
لب َي َّىت يػُ ْوطُلا ْ
اجلِْزيََ
ي ن صُاتُلا الْكتَ َ
اجلزي ال تقعل م ن غَت المهلد االنللرى ااجمللس .ااوت للا لذلك بقللو تولى(( :م َ ن الذ َ
ل ن ي ٍ اىم ح ِ
لغ ُرا َف))[ .التلب  ] ٕٜ :فلآلي تقضي جبلاز صخذ اجلزي م ن صىل الكتلب خلح  ،اال دالل لىفظ ُب يق
َ ْ َ َُ ْ َ
غَتىم(ٕ).
ٕ -اذىب امحنفم  ،امللك ُب رااي يكلىل لنو اب ن القلوم ،اصخذ هبل ىل اصشهب ،اوانلف ،اكذا صزت ب ن
ينعل ُب رااي يكلىل لنو امحس ن ب ن ثلاب ،لى صف اجلزي تقعل م ن ابمشركُت لال مشركي الورب .ااوت للا لذلك بقللو
ِ
ُت)) [التلب  ]٘ :قلللا :فهل خلص
تولى ُب شأف ابمشركُت الذي ن نقضلا الوه (( :فَِإذَا انْ َسىَ َخ ْاألَ ْش ُه ُر ْ
امحُُرُـ فَلقْػتُػىُلا الْ ُد ْش ِرك َ

(ٔ) ينظر :التوليش مع غَت ابمسىدُت ُب اجملتدع ابمسىم ،منقذ ب ن حمدلد السقلر (ٔ.)ٗٗ/
(ٕ) ينظػػر :األـ ،لىشػػلفوي (ٗ ،)ٔٚٗ/اإلرتػػلع ،ابػػ ن ابمنػػذر (ٔ ،)ٜ٘/امحػػلاي الكعػػَت ،ابمػػلاردي ( ،)ٛٔ/ٛحتف ػ الفقهػػلء ،لػػةاء ال ػ ي ن
السػػدرقن ي (ٖ ،)ٖٕٓ /ابمغػػٍت ،ابػػ ن ق امػ ( ،)ٔٛٓ/ٜجمدػػلع الفتػػلاى ،ابػػ ن تمدمػ ( ،)ٖ٘ٙ/ٕٛصيكػػلـ صىػػل الذمػ  ،ابػػ ن القػػمم
(ٔ.)ٛٔ/
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مبشركي الورب؛ ألف الورب ىم الذي ن كلنلا يراف حترمي القتلؿ ُب تىك األشهر؛ األف النيب حى اهلل لىمو اوىم مل يأخذ
اجلزي م ن مشركي الورب(ٔ).
ٖ -اذىب مللك ُب قلؿ  -اىل الراجح لن ابمللكم  ،-ااألازالي ااب ن تمدم ااب ن قمم لى صف اجلزي تقعل م ن
رتمع الكفلر ،امنهم ابمشركلف ،الع ة األاثلف ،ولاء صكلنلا م ن الورب ،صـ م ن الوجم(ٕ) .ااوت للا لذلك حب يث بري ة
ٍ
ل ن صبمو " :صف رولؿ اهلل حى اهلل لىمو اوىم كلف لذا ص ََّمَر ص َِم ًَتا لى َجْم ٍ
لحتِ ِو بِتَػ ْق َلى الىَّ ِو َاَم ْ ن
حلهُ ُب َخ َّ
ش صا َو ِريَّ ص َْا َ
ِِ
لو ِم الىَّ ِو ُب َوعِ ِمل الىَّ ِو قَلتِىُلا م ن َك َفَر بِللىَّ ِو ا ْغ ُزاا اال تَػغُىُّلا اال تَػ ْغ ِ ُراا اال دتَْثػُىُلا اال
موو م ن الْ ُد ْسىد َ
ُت َخْمػًراٍُ ،بَّ قلؿ :ا ْغ ُزاا بِ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ف
لؾ فَلقْػعَ ْل منهم َاُك َّ
ل ٍلؿ صا ِخ َةا ٍؿ ،فَأَيػَّتُػ ُه َّ ن مل صَ َجلبُ َ
مت َل ُ َّا َؾ م ن الْ ُد ْش ِرك َ
تَػ ْقتُػىُلا َالم ً ا الذا لَق َ
ُت فَ ْلدلُ ُه ْم لى ثََةاث خ َ
ِ
ِِ
ف َلْنػهمٍُ ،بَّ ْادلُهم لى الت ِ
َلْنػ ُهمٍُ ،بَّ ْادلُ ُهم لى ِْ ِ ِ
ِ
ي ن
َجلبُ َ
اإل ْو َةاـ ،فَإ ْف ص َ
َ
لؾ فَلقْػعَ ْل منهم َاُك َّ ُ ْ
ُْ
ْ
ْ
َّا ُّلؿ م ن َدارى ْم لى َدار الْ ُد َهلج ِر َ
ِ
ِ
ِ
اص ْ ِ
ِ
َخِ ْربُى ْم صَنػ َُّه ْم
ي ن ،فَِإ ْف صَبػَ ْلا صَ ْف يػَتَ َا َّللُلا منهل فَأ ْ
َ
ي ن َا َلىَْمه ْم مل لى الْ ُد َهلج ِر َ
َخ ْربُى ْم صَنػ َُّه ْم لف فَػ َوىُلا ذلك فَػىَ ُه ْم مل ل ْى ُد َهلج ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي ُكلنُل َف َكأ َْلر ِ
اب الْ ُد ْسىد َ ِ
مد َاالْ َف ْيء َش ْيءٌ لال
ْم الىَّو الذي َْصم ِري لى الْ ُد ْؤمن َ
َ
ُت اال يَ ُكل ُف هلم ُب الْغَن َ
ُت َْصمري لىمهم ُيك ُ
َ
(ٖ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َلْنػ ُه ْم)) .
لؾ فَلقْػعَ ْل منهم َاُك َّ
ُت ،فَِإ ْف ُى ْم صَبػَ ْلا فَ َس ْى ُه ْم ْ
َجلبُ َ
صَ ْف ُصمَلى ُ اا مع الْ ُد ْسىد َ
اجل ْزيََ ،فَإ ْف ُى ْم ص َ
فهذا ي يث حامح احريح ي ؿ لى قعلؿ اجلزي م ن للم الكفلر اابمشركُت.
قلؿ اب ن لع الرب ُب االوتذكلر  :الن مللك اصحالبو صف صىل الكفر كىهم ُب اجلزي ولاء(ٗ).
اىذا الرصي ىل الراجح لن نل كدل نعمنو ُب ختلـ حبثنل بإذف اهلل.
المبحث الرابع :علة أخَ الجزية وِمكانية وضع بدائل لها
قعل الكةاـ ل ن حىب ابملضلع الب م ن بملف لى اجلب اجلزي  ،صي بملذا شرلت اجلزي ؟ اتؤخذ ُب مقلبل صي
شيء؟
اختىف الفقهلء م ن الق ام اابمولحراف ُب اإلجلب ل ن ىذا السؤاؿ لى مذاىب-:
ٔ -ذىب صغىب امحنفم لى لف اجلزي اجعت ب الً ل ن النلرة ،صي صهنل تؤخذ منهم لموفلا م ن نلرة ابمسىدُت
اال فلع ل ن صاطلهنم(٘).
ٕ -ذىب ابمللكم لى صهنل تؤخذ ب الً ل ن مقلتىتهم بسعب كفرىم(ٔ).

(ٔ) ينظر :فتلاى السغ ي (ٔ ،)ٜٔٓ/ب ائع اللنلئع ،الكلولين ( ،)ٔٓٓ/ٚب اي ابمعت ي ،ابمرغمنلين (ٔ ،)ٔٔٙ/العار الرائق ،اب ن ذممم
امحنفي (٘ ،)ٜٛ/الذخَتة ،القراُب (ٖ.)ٗ٘ٔ/
(ٕ) ينظر :ابم ان الكربى ،مللك بػ ن صنػس (ٕ ،)ٕٕٛ/ااالوػتذكلر ،ابػ ن لعػ الػرب (ٖ ،)ٕٕٗ/انمػل األاطػلر مػ ن صيلديػث وػم األخمػلر
شرح منتق األخعلر ،الشلكلين (.)ٕٔٗ / ٛ
(ٖ) صخرجو مسىم ُب حاماو (ٖ )ٖٔ٘ٚ/رقم امح يث (ٖٔ.)ٔٚ
(ٗ) االوتذكلر ،اب ن لع الرب (ٖ.)ٕٕٗ/
(٘) ينظر :ابمعسلط  ،السرخسي (ٓٔ.)ٛٔ/
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ٖ -اقلؿ الشلفوم اامحنلبى  :لهنل تؤخذ ب الً ل ن مقلتىتهم االسدلح هلم بلإلقلم ُب دار اإلوةاـ(ٕ).
ٗ -اذىب بوض ابمول حري ن لى صهنل اجعت لىمهم مقلبل اجلب الزكلة لى ابمسىدُت ،يىت يتسلاى الفريقلف ُب
صداء اللاجب(ٖ).
الذا لىدنل ىذا فمدك ن م ن خةالو صف ن خل ُب ابملضلع ،ألف امحكم منلط بوىتو ،فدىت اج ت اج امحكم الذا
انو مت انو ـ.
الىمو نقلؿ :لذا صخذنل مبذىب ابمللكم صا الشلفوم اامحنلبى فإف الوى اليت صشلراا للمهل بلقم  ،الذا فلمحكم يعق
لعقلئهل.
اكذلك لذا نظرنل لى ابمذىب األخَت القلئل بأهنل شرلت مقلبل اجلب الزكلة ،فدلداـ تشريع الزكلة تشريول صب يل،
فةاب م ن القلؿ بعقلء اجلزي لى غَت ابمسىدُت.
الك ن لذا قىنل  -بنلء لى مذىب امحنفم ام ن رصى رصيهم  -لف الوى ُب لصملهبل لىمهم ىي ل ـ قملمهم بلاجب
اخل م الوسكري اال فلع ل ن اللط ن ،فعدل صهنم الملـ يقلملف بذلك اللاجب اال تفرؽ النظم الوسكري ُب ال اؿ
اإلوةامم بُت ابملاطنُت لى صولس ال ي ن فإهنل ال تؤخذ لىمهم الملـ لو ـ بقلء لى امحكم.
الى ىذا القلؿ لف اجلزي ب ؿ ل ن امحدلي الوسكري اليت تقلـ هبل ال ال اإلوةامم  ،فإذا مل تستطع ال ال صف
تقلـ هبذه امحدلي ااضطر صىل الذم لى زتلي صنفسهم ،مل يو ْ هلل يق ُب ىذه اجلزي صا ىذه الضريع .

اىذا مل حنوو صبل لعم ة يُت صبىغو نلابو ل ن م ف الشلـ ،بتجدع جالفل الراـ ،فكتب للمهم صف يرداا اجلزي
لد ن صخذاىل منو ،اصمرىم صف يوىنلىم هبذا العةاغ" :لَِّسمَل رد ْدنَل لىَم ُكم صَملالَ ُكم؛ ألَنَّو قَ ْ بػىَغَنَل مل ُِ
رت َع لَنَل ِم َ ن اجلدلع،
ََ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ َ َ
ِ
ِ
َخ ْذنَل ِمْن ُك ْم َاَْرم ُ ن لَ ُك ْم
َاصَنَّ ُك ُم ا ْشتَػَرطْتُ ْم َلىَْمػنَل صَ ْف سمَْنَػ َو ُك ْم (صي :رمدمكم)َ ،الِنَّل َال نػَ ْق ُر َلىَ َذل َ
كَ ،اقَ ْ َرَد ْدنَل َلىَْم ُك ْم َمل ص َ
ِ
لَرنَل الىَّوُ َلىَْم ِه ْم"(ٗ).
َلىَ الش َّْرط َاَمل َكتَْعػنَل بػَْمػنَػنَل َابػَْمػنَ ُك ْم لِ ْف نَ َ

اجلء ُب كثَت م ن الوقلد اليت كتعهل قلاد ابمسىدُت كخلل اغَته ألىل الذم مثل ىذا النص" :لف منونلكم فىنل
اجلزي  ،الال فةا يىت سمنوكم"(٘).
الىمو ينعغي لى ابمسىدُت ُب مقلبل صخذىم لىجزي صف يلفراا امحدلي ألىل ال ّذ ّم  ،اصف ي افولا لنهم ،اظمنولا م ن
ظىدل.
يقل ىم بلاللت اء ،اصف يودىلا لى اوتنقلذ م ن صور منهم ،ااوتولدة مل صخذ م ن صملاهلم ً

(ٔ) ينظر :صيكلـ القرلف  ،اب ن الوريب (ٕ.)ٗٛٓ/
(ٕ) ينظر :امحلاي الكعَت (ٗٔ ،)ٜٔٚ/اابمغٍت اب ن ق ام (.)ٕٚ٘/ٜ
(ٖ) فقو السن وم ولبق (ٖ.)٘ٔ/
(ٗ) اخلراج أليب يلوف (ٔ.)ٖٔ٘/
(٘) تأريخ الطربي (ٕ)ٖٜٔ/
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قلؿ القراُب" :يك اب ن يزـ ُب مراتب اإلرتلع لو صف م ن كلف ُب الذم اجلء صىل امحرب لى بةادنل يقل انو
اجب لىمنل صف زمرج لقتلهلم بللكراع االسةاح اسملت داف ذلك حلنًل بم ن ىل ُب ذم اهلل تولى اذم روللو حى اهلل
لىمو اوىم ،فإف تسىمدو داف ذلك لشملؿ لوق الذم  ،ايك ُب ذلك لرتلع األم "(ٔ).
ابنلءً لى ىذا ابمذىب ظمك ن القلؿ بسقلط اجلزي لذا اشًتؾ صىل الذم مع ابمسىدُت ُب القتلؿ اال فلع ل ن دار

ص لى ذلك حراي ُب بوض الوهلد اابملاثمق اليت صبرمت بُت ابمسىدُت اصىل الذم
اإلوةاـ ض صل اء اإلوةاـ .اق نُ َّ
ُب له لدر رضي اهلل لنو(ٕ) .
((ي َّىت يػُ ْوطُلا
اىذا مل رجاو الشمخ القرضلاي ُب مسأل اجلزي  ،يمث ذىب لى صف اجلزي كلنت غلي لىقتلؿَ :
اجلِزي َ ل ن ي ٍ اىم ح ِ
لغ ُرا َف)) [التلب  ،]ٕٜ:اموٌت اللغلر ىنل :خضللهم ل ال اإلوةاـ ،ادالل ذلك :دفع ىذا ابمعىغ
ْ َْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
الزىم الذي يورب ل ن لذللهنم لسىطلف ال ال  .اُب مقلبىو تقلـ ال ال حبدليتهم اال فلع لنهم ،االكفلل ابمومشم
لىولجزي ن منهم .اق كلنت ىذه اجلزي ب ال م ن فريض اجلهلد ،اىي فريض دينم توع ي  ،فىم يُِرد اإلوةاـ -لفرط
يسلومتو -صف يفرض لى غَت ابمسىدُت مل يو ّ ه ابمسىدلف لعلدة اقرب دينم  ،بل صلظم القربلت لن اهلل .اق َّقرر

الفقهلء صف الذمي لذا شلرؾ ُب ال فلع احملرب األل اء وقطت لنو اجلزي  .االملـ بو صف صحعح التجنم اإلجعلري
مفراضل لى كل ابملاطنُت  -مسىدُت اغَت مسىدُت -مل يو ىنلؾ جملؿ ل فع صي ملؿ ،ال بلوم جزي  ،اال غَتىل(ٖ).
لذاً فىدل صاجب اإلوةاـ لى صبنلئو اخل م انلط هبم ااجب ال فلع ل ن ال ال  ،اصلف م ن ذلك غَت ابمسىدُت،
الف كلنلا يومشلف ُب ظل دالتو فرض لى ىؤالء ابملاطنُت م ن غَت ابمسىدُت صف يسهدلا ُب نفقلت ال فلع اامحدلي
لىلط ن ل ن طريق مل لرؼ ُب ابملطىح اإلوةامي بلوم "اجلزي ".
يقلؿ ابمؤرخ الغريب لدـ متز" :كلف صىل الذم  -حبكم مل يتدتولف بو م ن تسلمح ابمسىدُت موهم ،ام ن زتليتهم
هلم  -ي فولف اجلزي  ،كل منهم حبسب ق رتو ،اكلنت ىذه اجلزي صشعو بضريع ال فلع اللطٍت ،فكلف ال ي فوهل لال الرجل

القلدر لى زتل السةاح ،فةا ي فوهل ذاا الولىلت ،اال ابمًتىعلف اصىل الللامع لال لذا كلف هلم يسلر"(ٗ).
لول رصي امحنفم ُب ىذا ابملضلع ىل الراجح بمل ذكراه م ن األدل اليت تسلن مذىعهم اتوض ه الوقل ،لك ن يىت
ا َّ
لل صخذنل بلبمذاىب األخرى ايكدنل بعقلء اجلزي  ،فإهنل ال توٍت بللضرارة صف تؤخذ كدل كلنت ،بل صملز تغمَتىل لى مل تراه
(ٔ) الفراؽ ،القراُب (ٖ.)ٕٜ/
(ٕ) ينظػػر :صيكػػلـ الػػذممُت اابمسػػتأمنُت ُب دار اإلوػػةاـ ،ال ػ كتلر لع ػ الكػػرمي زي ػ اف ص ٘٘ٔ امػػل بو ػ ىل  .افتػػلح العى ػ اف ،ال ػػعةاذري
ص ،ٕٔٚيمث حلح من اب صىب لعم ة رتلل (اجلرارت ) ابمسمامُت "صف يكلنلا صللانًل لىدسىدُت الملنًل لى ل اىم ،الال يؤخذاا
بلجلزي ".
(ٖ) صخذاً م ن ملقع ال كتلر يلوف القرضلاي حتت لنلاف :ال ال اإلوةامم ايقلؽ األقىملت ،بتأريخ ٕٓ. ٕٓٔ٘/ٕ/
(ٗ) امحضػػلرة ا ٍإلوػػةامم ُب القػػرف الرابػػع اهلجػػري صا للػػر النهضػ ُب اإلوػػةاـ ،ابمؤلػػف :لدـ متػػز ،تررتػ  :حمدػ لعػ اهللدي صبػػل ريػ ة (ٔ/
.)ٜٙ
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ال ال منلوعلً .بل لل دققنل ُب األمر لرصينل صنو ال ذملنب الللاب لف قىنل بو ـ صخذىل منهم ،الومدل صف نظلـ الومش ُب
العى اف امح يث خمتىف دتلملً لدل كلنت لىمو ولبقلًٍ ،ب لف لمش غَت ابمسىدُت ُب ال اؿ اإلوةامم الكسو حلر لمشلً
مشًتكلً حتكدو قلانُت ،فىمس غَت ابمسىدُت الملـ ُب بةادنل مقلتىلف امولن اف لنل يىت تشدىهم يكم اآلي اليت نزلت
بشأف ابمقلتىُت.
النتائج والتوصيات
بو ىذه القراءة السريو هلذا ابملضلع ابمهم اامحسلس تلحىنل لى النتلئج االتلحملت التللم -:
أوال /النتائج:
ٔ -لف ابملاطن لف كلنت توٍت :اجلد لةاق بُت فرد ادال يسب مل ضم دىل قلنلف تىك ال ال  ،متضدن مرتع
م ن امحري امل يلليعهل م ن مسؤالملت ،اتسعغ لىمو امحقلؽ السملوم " .فةا ظمك ن القلؿ بأف اإلوةاـ صلغلىل صا مل
يوتربىل ،بل لى لكس ذلك لف صاؿ دال صقمدت ُب له النيب حى اهلل لىمو اوىم كلنت دال ابملاطن بلمتملز ،يمث
مل يك ن فمهل االختةاؼ ال يٍت صا الورقي ملنولً م ن للطلء امحقلؽ ال نملي لكل فئ  ،اكذلك التأريخ اإلوةامي شلى
لى ذلك ،بل لف تلرطمنل يلفل بلقلئع كثَتة ج اً لتليل غَت ابمسىدُت منلحب وملدي ُب ال ال اإلوةامم  ،بلوتثنلء
منليب اإلملم الوىمل االقضلء ،اشمل متوىقلف بأملر دينم .
ٕ -لف التوريف السلئ لىدلاطن ينص لى صف قلانُت ال اؿ ىي اليت حت د مل يتوىق بلبملاطن  ،الىمو نرى اختةافلً
ااضالً ُب تفلحمل كثَتة ذات لةاق بلبملاط ن ايقو اكمفم حَتارتو ملاطنلً بُت قلانُت ال اؿ ،الذا كلف ىذا يقلً مشراللً
لىدشرلُت شريط صف ال تتجلىل تىك النظم االشرائع امحقلؽ األولوم لىدلاط ن ،فىِم ال يكلف لىشرائع السدلاي يق ُب
األمر نفسو؟!
ٖ -لذا تأمىنل ُب التلرفلت النعلي ااخلىفلء الراش ي ن ،نرى صف تولمىهم مع النلس بللرة للم  -مسىدُت اغَت
مسىدُت  -كلف ُب قد الو ال  ،حبمث مل يثعت ُب تلرطمهم صهنم ممزاا بُت شخص الخر ُب للطلء يقو بسعب دينو الغتو
اقعمىتو ،اىذا مل يشه بو كل منلف ،اق صقر بذلك كثَت م ن ابمستشرقُت ،بل نرى صيملنلً كثَتة للطلء امحق لغَت
ابمسىدُت اامحكم لى ابمسىدُت لن مل اقتضتو الو ال  ،اكف بذلك شهم اً صف قللو تولى(( :لِنَّآ صَنزلْنَل لِلَم َ ِ
لمحَ ِّق
لب بِ ْ
َ ْ
ك الْكتَ َ
ِ
َّلس ِمبَآ صَر َاؾ الىَّو االَ تَ ُك ن لِّْىخآئِنُِت خ ِ
ُت الن ِ
لمدلً)) [النسلء ]ٔٓ٘ :نزلت لى قلؿ صكثر ابمفسري ن لتربئ
لتَ ْا ُك َم بػَ ْ َ
ْ َ َ َ
َُ
َ
يهلدي لن مل اهتدو مسىم بللس رق ! الذا كلف ىذا ىل اإلوةاـ فىم يزاي اف لىمو مبفلىمم مل يك ن صحالهبل يورفلهنل لن مل
طعق اإلوةاـ حمتلاىل.
ٗ -لف اجلزي اليت ىي لعلرة ل ن صخذ مق ار م ن ابملؿ كي يلضع ُب خزان ال ال ايلرؼ لى ابملاطنُت لدلملً
امنهم غَت ابمسىدُت ،مل يع لهل اإلوةاـ ،بل كلنت شلئو مشهلرة ُب امحضلرات اليت وعقتو اللحرتو ،فلإلوةاـ قىل م ن
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مق ارىل اصخذىل يلراً م ن الذي ن لمس هلم للىلت جسدم  ،انفسم مع اوتطللتهم ابمللم  ،لذاً فةاب صف ُضمد اإلوةاـ
لى تقنمنو هلل ال صف يذـ مقلبل ليسلنو.
٘ -لف الرصي الذي الب م ن األخذ بو االتسىمم لو ىل مذىب القلئىُت بأف اجلزي توم صتعلع كل دي ن م ن غَت
ابمسىدُت ،ألنو ال لكراه ُب ال ي ن اال صملز القلؿ بأف غَت صىل الكتلب ال تقعل منهم اجلزي اطمَتاف بُت اإلوةاـ صا
القتلؿ ،ىذا رصي يأبله لدلـ القرلف انللص السن افول الرولؿ حى اهلل لىمو اوىم ،اب اى الوقل ،اطمللف مع
امح يث اللامح الذي صخرجو مسىم ل ن بري ة ل ن صبمو ،االتدسك هبذا القلؿ حبج صف القرلف ذكر اجلزي لن كةامو
ل ن صىل الكتلب ُب غلي الضوف؛ ألف اآلي تتا ث ل ن صىل الكتلب ابمقلتىُت الذي ن ب ؤاا بللتو ي لى ابمسىدُت
فتاكم مبقلتىتهم جزاء بلبمثل يىت يستسىدلا ايوطلا اجلزي  ،اىذا ال يوٍت صف اجلزي ختلهمٍ ،ب كمف صملز االوت الؿ
مبفهلـ ابمخللف مع اجلد ابمنطلؽ اللريح اللامح؟!
 -ٙلف صخذ اجلزي  -بغض النظر ل ن لى تشريوهل ااختةاؼ الفقهلء فمهل بنلءً لى ابمذاىب اليت ًب بملهنل  -ال
تو ظىدلً لى غَت ابمسىدُت ،ألهنل لذا قىنل ىي ُب مقلبى ال فلع لنهم فةا توٍت اجلزي ُ الزىم ة شمئلً مقلبل صملهنم ال ـ

مشلركتهم ُب دفع األخطلر اليت تلاجو ال ال اليت يومشلف فمهل ،ارم ن نرى ُب العى اف اليت تكلف اخل م الوسكري فمهل
للزامم يقلـ بوض النلس ب فع معللغ طلئى مقلبل لفلىم ل ن اخل م الوسكري ٍ .ب لف ابمسىدُت يسهدلف ُب اقتللد
ال ال مبل ي فولنو م ن زكلة ل ن نقلدىم اجتلراهتم اصنولمهم ازرالهم اذتلرىم ،فضةاً ل ن ح ق الفطر اغَتىل  .فةا لجب

صف يطىب م ن غَت ابمسىدُت ابمسلشم هبذا الق ر الزىم اىل اجلزي  .اكدل وعق فإف مق ار مل يؤخذ م ن ابمسىدُت صكثر
بكثَت م ن الذي يؤخذ م ن غَت ابمسىدُت ،لذاً فأي ن التدممز لى صولس ال ي ن!! اُب صي دي ن م ن األديلف السلئ ة ُب الولمل
نرى ىذا اإلنللؼ حبمث ضمكم لى صتعللو بأكثر دمل ضمكم لى خمللفمو؟!!
 -ٚلف تسدم ىذا ابمق ار الضئمل م ن ابملؿ بلجلزي لمس شمئلً مق ولً حبمث ل ن ظمك ن تغمَتىل؛ لذ األلفلظ كدل قلؿ
اب ن القمم "لمست توع ي " ،الف مقل الشريو م ن صيكلمهل لثعلت صجنلس تىك األيكلـ ،اق صخطأ املؿ ل ن امحق م ن
تلىم صف بوض األيكلـ منلط بأمسلء األشملء صا بأشكلهلل الللري ؛ لذا فإف رصت ال ال تسدم ىذا ابملؿ بلوم الضريع
صا صي شيء لخر فةا ضَت فمهل ،اال تو خمللف شرلم ؛ ألف الوربة بلمحقلئق اابمولين ال بلألمسلء اابمعلين ،اكدل قلؿ

الوىدلء :ال ُمشلي ُب االحطةاح ،الىمو فإف لى ال السىط الوىمل بتغمَت األمسلء ااألشكلؿ االظلاىر ،مىت رصت ابملىا
ُب ذلك؛ ألف االلتزاـ بظلاىر بوض النللص الشملؿ ابمقلح ضرره صكرب م ن نفوو ،الذا فد ن يق ال ال صف ضمكم
بإجعلر اخل م الوسكري ب ؿ اجلزي  ،صا يضع الضرائب اليت تراىل منلوع ب الً لنهل ،صا يلظف شعلهنم محسلب مللح
ال ال  ،صا صي طريق صخرى ،الومدل ُب زملننل الذي يفرض الضرائب لى الولم  ،ال لجب لف قىنل لهنل تكفي ل ن
اجلزي .
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ثانيا /التوصيات:
ابنلء لى مل وعق ُب ىذا العاث نلحي اجلهلت ابمسؤال الىدلء األم اإلوةامم مبل يأٌب:
ٔ -نلحي اجلهلت ابمسؤال االقنلات اإللةامم بو ـ حتدمل اإلوةاـ صخطلء بوض ابمسىدُت اجللىىُت ،فلإلوةاـ ىل
كتلب اهلل اون روللو حى اهلل لىمو اوىم يلراً ،اال ظمك ن صف يلضع ُب دائرة االهتلـ بسعب صفولؿ بشو نراىل
ىنل اىنلؾ م ن بوض م ن ينتسعلف لى اإلوةاـ.
ٕ -م ن الضراري صف تنظر ال ال ااجلهلت ابمسؤال فمهل لى اإلوةاـ كلل ي ن ابمق س الذي داف بو لبلئهم اصج ادىم،
ام ن يضمنتو تربت قلداتنل امنلضىلنل ،اىل ال ي ن الذي خضع لو االًتؼ بوظدتو اخىله م ن النقص القلحي
اال اين ،ال صف تل قلا بكل مل تفله بو صل اء ىذا ال ي ن؛ لذ ابمنلف ضمقق اي قق قعل صف يقرر ،فكم م ن
ابمستشرقُت الًتفلا بلمحقلئق ادافولا ل ن اإلوةاـ اتوللمدو.
ٖ -لف لى لىدلء ال ي ن صف طمرجلا م ن التقىم األلد ااجلدلد ااإلنكلر ،فق الت تىك امحقع  ،الىمهم الملـ صف
يكلنلا جريئُت ،ايقرراا يسب مل تقتضمو طعمو ظرافهم احممطهم ،مرالملً مقلح الشريو بلختملر خَت اخلَتي ن،

ادفع األفس بللفلو  ،فإف صكثر مل نتورض لو الملـ ىل بسعب ل ـ الي لىدلء األم  ،االتزامهم مبفردات اصلفلظ
داف فهدهم لىدقلح الوىمل.
ٗ -لى لىدلء األم القملـ ب راولت ج ي ة ملضللم بمسلئل حبلج لى قراءة خمتىف االيت ثعت بنللص ظنم  ،لمل م ن
جه الثعلت صا ال الل صا كىمهدل ،امل صكثرىل ،كدل لىمهم التفرغ ل رء الشعهلت اليت تثلر يلؿ ابمسىدُت ،اذلك
بتللم النلس ابملف امحقلئق هلم اتوريفهم بلجلب التدمز بُت اإلوةاـ ك ي ن ربلين موللـ ل ن الظىم ااجللر ،ابُت
تراث ابمسىدُت الذي ىل لعلرة ل ن خىمط م ن ابمقعلؿ اابمرداد؛ ألف ىذا األخَت لعلرة ل ن تلرفلت ح رت ل ن
غَت ابموللمُت ،فمؤخذ منهل الللح ايرد منهل الطلح.
المصادر والمراجع
بعد القرآن الكريم
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

اإلرتلع  ،حمد ب ن لبراىمم ب ن ابمنذر النمسلبلري صبل بكر  ،دار ال للة  -اإلوكن ري  ، ٕٔٗٓ -الطعو  :الثللث ،
حتقمق  :د .فؤاد لع ابمنوم صزت .
صيكلـ الذممُت اابمستأمنُت ُب دار اإلوةاـ لى كتلر لع الكرمي زي اف.
صيكلـ القرلف  ،صبل بكر حمد ب ن لع اهلل اب ن الوريب  ،دار الفكر لىطعلل االنشر  -لعنلف  ،حتقمق  :حمد لع
القلدر لطل.
صيكلـ صىل الذم  ،صبل لع اهلل مشس ال ي ن حمد ب ن صيب بكر ب ن صيلب ب ن وو الزرلي ال مشقي  ،رملدى لىنشر
 دار اب ن يزـ  -ال ملـ  -بَتات  ، ٜٜٔٚ - ٔٗٔٛ -الطعو  :األاى  ،حتقمق  :يلوف صزت العكري  -شلكرتلفمق الولراري.
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لرااء الغىمل ُب ختريج صيلديث منلر السعمل ،حمد نلحر ال ي ن األلعلين (ابمتلَب ٕٔٗٓ :ىػ) لشراؼ :زىَت الشلايش،
ابمكتب اإلوةامي – بَتات ،الطعو  :الثلنم ٘ٓٗٔ ىػ ٜٔٛ٘ -ـ.
االوتذكلر اجللمع بمذاىب فقهلء األمللر  ،صبل لدر يلوف ب ن لع اهلل ب ن لع الرب الندري القرطيب  ،دار الكتب
الوىدم  -بَتات ٕٓٓٓ -ـ  ،الطعو  :األاى  ،حتقمق  :ولمل حمد لطل-حمد لىي مولض.
األـ  ،حمد ب ن لدريس الشلفوي صبل لع اهلل  ،دار ابمورف  -بَتات  ، ٖٜٖٔ -الطعو  :الثلنم .
العار الرائق شرح كنز ال قلئق  ،زي ن ال ي ن اب ن ذممم امحنفي  ،دار ابمورف  -بَتات  ،الطعو  :الثلنم .
ب ائع اللنلئع ُب ترتمب الشرائع ،لةاء ال ي ن الكلولين  ،دار الكتلب الوريب -بَتات ،ٜٕٔٛ-الطعو :الثلنم .
تلج الوراس م ن جلاىر القلملس  ،حمد مرتض امحسمٍت الزبم ي  ،دار اهل اي  ،حتقمق  :جمدلل م ن احملققُت.
التلريخ اإلوةامي ملاقف الرب ،لع الوزيز ب ن لع اهلل امحدم ي  ،اإلوكن ري  :دار ال للة ،الطعو األاى،
ٔٗٔٛىػ ٜٜٔٚ -ـ
تلريخ التد ف اإلوةامي  ،جلرجي زي اف.
تلريخ الطربي  ،أليب جوفر حمد ب ن جرير الطربي  ،دار الكتب الوىدم – بَتات.
حتف الفقهلء  ،لةاء ال ي ن السدرقن ي  ،دار الكتب الوىدم  -بَتات  ، ٜٔٛٗ - ٔٗٓ٘ -الطعو  :األاى.
التوليش مع غَت ابمسىدُت ُب اجملتدع ابمسىم ،منقذ ب ن حمدلد السقلر ،رابط الولمل اإلوةامي  -مك ابمكرم  ،الطعو :
األاى ٕٔٗٚ ،ىػ  ٕٓٓٙ -ـ.
تفسَت العار احملمط  ،حمد ب ن يلوف الشهَت بأيب يملف األن لسي ،دار الكتب الوىدم  -لعنلف /بَتات ٕٕٔٗ -ىػ
ٕٔٓٓـ  ،الطعو  :األاى  ،حتقمق  :الشمخ للدؿ صزت لع ابملجلد  -الشمخ لىي حمد مولض ،شلرؾ ُبالتاقمق ٔ) د.زكريل لع اجملم النلقي ٕ) د.صزت النجليل اجلدل.
تفسَت العغلي  ،العغلي  ،دار ابمورف  -بَتات  ،حتقمق  :خلل لع الرزت ن الوك.
تفسَت العمضلاي  ،العمضلاي  ،دار الفكر – بَتات.
هتذيب الىغ  ،صبل منللر حمد ب ن صزت األزىري  ،دار ليملء الًتاث الوريب  -بَتات ٕٓٓٔ -ـ  ،الطعو  :األاى
 ،حتقمق  :حمد للض مرلب.
اجللمع اللامح ون ن الًتمذي  ،حمد ب ن لمس صبل لمس الًتمذي السىدي  ،دار ليملء الًتاث الوريب  -بَتات -
 ،حتقمق  :صزت حمد شلكر الخراف.
يلشم الو اي لى شرح كفلي الطللب الربلين ،لىي اللوم ي الو اي ابمللكي ،دار الفكر  -بَتات ، ٕٔٗٔ -
حتقمق  :يلوف الشمخ حمد العقللي.
امحلاي الكعَت ُب فقو مذىب اإلملـ الشلفوي اىل شرح خمتلر ابمزين  ،لىي ب ن حمد ب ن يعمب ابملاردي العلري
الشلفوي  ،دار الكتب الوىدم  -بَتات  -لعنلف  ٜٔٗٔ -ىػ  ٜٜٜٔ-ـ  ،الطعو  :األاى  ،حتقمق  :الشمخ لىي
حمد مولض  -الشمخ للدؿ صزت لع ابملجلد.
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امحضلرة ا ٍإلوةامم ُب القرف الرابع اهلجري صا للر النهض ُب اإلوةاـ ،ابمؤلف :لدـ متز ،تررت  :حمد لع اهللدي صبل
ري ة ،دار النشر :دار الكتلب الوريب – بَتات ،الطعو اخللمس .
اخلراج ،صبل يلوف يوقلب ب ن لبراىمم ب ن يعمب ب ن وو ب ن يعت األنللري (ابمتلَب ٕٔٛ :ىػ) ،ابمكتع األزىري
لىًتاث ،حتقمق  :طو لع الرءاؼ وو  ،وو يس ن حمد .
الذخَتة  ،شهلب ال ي ن صزت ب ن لدريس القراُب  ،دار الغرب  -بَتات ٜٜٔٗ -ـ  ،حتقمق  :حمد يجي.
زاد ابمولد ُب ى ي خَت الوعلد  ،حمد ب ن صيب بكر صيلب الزرلي صبل لع اهلل  ،مؤوس الرولل  -مكتع ابمنلر
اإلوةامم  -بَتات  -الكليت  ، ٜٔٛٙ - ٔٗٓٚ -الطعو  :الرابو لشر  ،حتقمق  :شومب األرنلؤاط  -لع
القلدر األرنلؤاط
ون ن العمهقي الكربى  ،صزت ب ن امحسُت ب ن لىي ب ن ملو صبل بكر العمهقي  ،مكتع دار العلز  -مك ابمكرم -
ٗٔٗٔ  ، ٜٜٔٗ -حتقمق  :حمد لع القلدر لطل.
السن ن الكربى  ،صزت ب ن شومب صبل لع الرزت ن النسلئي  ،دار الكتب الوىدم  -بَتات ، ٜٜٔٔ - ٔٗٔٔ -
الطعو  :األاى  ،حتقمق  :د.لع الغفلر وىمدلف العن اري  ،وم كسراي يس ن.
ون ن ووم ب ن منللر  ،ووم ب ن منللر اخلراولين  ،ال ار السىفم  -اهلن ٖٔٗٓ -ىػ ٜٕٔٛ-ـ  ،الطعو :
األاى  ،حتقمق  :يعمب الرزت ن األلظدي.
السَتة ال نعلي  ،لع ابمىك ب ن ىشلـ ب ن صيلب امحدَتي ابمولفري صبل حمد  ،دار اجلمل  -بَتات  ، ٔٗٔٔ -الطعو :
األاى ،حتقمق :طو لع الرءاؼ وو
حامح اب ن يعلف بًتتمب اب ن بىعلف  ،حمد ب ن يعلف ب ن صزت صبل يلًب التدمدي العسيت  ،مؤوس الرولل  -بَتات
 ٗٔٗٔ  ، ٜٜٖٔ -الطعو  :الثلنم  ،حتقمق  :شومب األرنؤاط.حامح اب ن خزظم  ،حمد ب ن لوالؽ ب ن خزظم صبل بكر السىدي النمسلبلري  ،ابمكتب اإلوةامي  -بَتات -
ٓ ، ٜٔٚٓ - ٖٜٔحتقمق  :د .حمد ملطف األلظدي.
حامح مسىم ،مسىم ب ن امحجلج صبل امحسُت القشَتي النمسلبلري ،دار ليملء الًتاث الوريب  -بَتات  ،حتقمق :
حمد فؤاد لع العلقي.
لملف األثر ُب فنلف ابمغلزي االشدلئل االسَت ،حمد ب ن حمد ب ن حمد ب ن صزت  ،اب ن وم النلس ،المودري الربوي،
صبل الفتح ،فتح ال ي ن (ابمتلَبٖٚٗ :ىػ) توىمق :لبراىمم حمد رمضلف ،النلشر :دار القىم – بَتات ،الطعو  :األاى،
ٗٔٗٔ.ٜٜٖٔ/
غريب القرلف ،صبل بكر حمد ب ن لزيز السجستلين  ،دار قتمع ٔٗٔٙ -ىػٜٜٔ٘ -ـ  ،حتقمق  :حمد صديب لع
اللاي رتراف.
فقو السن  ،السم ولبق ،ابمكتع الولري  ،حم ا -بَتاتٕٕٔٗ ،ىػ ٕٔٓٓ .
الكتلب ابملنف ُب األيلديث ااآلثلر  ،صبل بكر لع اهلل ب ن حمد ب ن صيب شمع الكلُب  ،مكتع الرش  -الريلض -
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 ، ٜٔٗٓالطعو  :األاى  ،حتقمق  :كدلؿ يلوف امحلت.
كتب ارولئل افتلاى شمخ اإلوةاـ اب ن تمدم  ،صزت لع امحىمم ب ن تمدم امحراين صبل الوعلس  ،مكتع اب ن تمدم ،
الطعو  :الثلنم  ،حتقمق  :لع الرزت ن ب ن حمد ب ن قلوم الولحدي النج ي.
لسلف الورب ،حمد ب ن مكرـ ب ن منظلر األفريقي ابملري  ،دار النشر  :دار حلدر  -بَتات  ،الطعو  :األاى.
ابمعسلط  ،مشس ال ي ن السرخسي  ،دار ابمورف – بَتات.
منت ب اي ابمعت ي ُب فقو اإلملـ صيب ينمف  ،برىلف ال ي ن لىي ب ن صيب بكر ب ن لع اجلىمل الفرغلين ابمرغمنلين  ،مكتع
امطعو حمد لىي حعح  -القلىرة.
جمى الللي اإلوةامي ،مقلؿ لزي وىطلف بونلاف :مفهلـ ابملاطن ُب ال ال اإلوةامم . ٕٓٔٓ-ٜ-ٖ .
جمدلل اللثلئق السملوم لىوه النعلي ااخلةاف الراش ة ،حمد زتم اهلل :ط ثللث  ،ون . ٖٜٔٛ
ابم ان الكربى  ،مللك ب ن صنس  ،دار حلدر – بَتات.
مسن اإلملـ صزت ب ن ينعل  ،صزت ب ن ينعل صبل لع اهلل الشمعلين  ،مؤوس قرطع – ملر.
ابمغٍت ُب فقو اإلملـ صزت  ،لع اهلل ب ن صزت ب ن ق ام ابمق وي صبل حمد ،دار الفكر -بَتات ،ٔٗٓ٘ -الطعو  :األاى.
مقلل لى كتلر راش الغنلشي ،بونلاف اإلوةاـ اابملاطن إلوةاـ اابملاطن لى اجلزيرة نت .السعت ٕٔ ٖٔٗٔ/ٚ/ىػ
 ابملافق ٖ ٕٓٔٓ/ٚ/ـ.ابملاطن اال ظمقراطم ُب العى اف الوربم  ،بشَت نلفع ،مسَت الشدَتي ،لىي خىمف الكلاري الخراف.
النتف ُب الفتلاى  ،صبل امحس ن لىي ب ن امحسُت ب ن حمد السو ي  ،دار الفرقلف  /مؤوس الرولل  -لدلف األردف /
بَتات لعنلف  ، ٜٔٛٗ - ٔٗٓٗ -الطعو  :الثلنم  ،حتقمق  :احمللمي ال كتلر حةاح ال ي ن النلىي.
نظرة ج ي ة ُب وَتة رولؿ اهلل،كلنستلنس جملرجمل :توريب :حمد التلذمي ،د .ـ  :ال ار الوربم لىدلولللت،
الطعو األاىٜٖٔٛ ،ـ.
النكت االوملف (تفسَت ابملاردي) صبل امحس ن لىي ب ن حمد ب ن يعمب ابملاردي العلري  ،دار الكتب الوىدم -
بَتات  /لعنلف  -ال يلج  ،الطعو  :ال يلج  ،حتقمق  :السم اب ن لع ابمقللد ب ن لع الريمم.

ٕ٘ -النهلي ُب غريب امح يث ااألثر ،صبل السولدات ابمعلرؾ ب ن حمد اجلزري ،ابمكتع الوىدم  -بَتات ٖٜٜٔ -ىػ -
ٜٜٔٚـ  ،حتقمق  :طلىر صزت الزااى  -حمدلد حمد الطنليي.
ٖ٘ -نمل األاطلر م ن صيلديث وم األخملر شرح منتق األخعلر ،حمد ب ن لىي ب ن حمد الشلكلين  ،دار اجلمل  -بَتات –
ٖ. ٜٔٚ
ٗ٘ -اللثلئق ال الم ابمونم حبقلؽ اإلنسلف ،حمد شريف بسملين ،اجملى الثلين ،دار الشراؽ ،القلىرة .ٕٖٓٓ ،اق نشرت
ىذه اللثمق بتلريح م ن ابموه ال ايل محقلؽ اإلنسلف جبلمو دي بلؿ شمكلغل.
55- Encyclopedia, Book international nnica. Inc, The New
Encyclopedia peered, Britannica, Vol. 20. pp140-142
56- World Book international, The World Book Enyclopedia, London
World Book Inc ,(n-d) Vol 4 p.15
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محاية املمتلكات املدنية اثناء النزاعات املسلحة
م .بختيار صديق رحيم /كلية القانون و السياسة /جامعة السليمانية
المقدمة
علىىالرغىىمن لنىىمللاهلرت الىىلرةلرغلوغعىىاللونورعىىللرغهىىاإوهلرغىىلوثلاىىلزلاتلننيىىللوىىلوإلرتنيازعىىاةل ىىٌنلرغىىلو لللا ل
اهلذغكل ي للنمللرتستحعالةلللغذرلفإهلرغهاإوهليسى الاتلاايىالرتىلإعٌنلوكتلمىاا لاذرلنىالاإىلغ للمىذرلأىمرعاةلاول
إزرعاةل.لوألإهلغعسل اإلنماهلاايالرتلإعٌنلدوهلاايالرتمتلماةلورألععاهلرخلاأىال اتىلإعٌنلللفهىللاوغى لنورعىللرغهىاإوهل
رغىلوثلورغهىاإوهلرغىلوثلرإلإسىااللىذرلرتومهىو لاصعىالفاأىال.لفني مى لرغ ليىللنىمللرإلاقانعىاةلورت الىلرةلرغلوغعىالرألععىىاهل
ورألنور لورتتلماةلرغيتلا للنلإعال طبع تهىالونهلاىالواعىت ما االواعىتالرنااالللكىالاعىتوت لاايتهىالتثىز ل يتثىز لنىملل
اايالرتلإعٌنليفلاروروه لولا لرهن لوكتلماا لللواايالوامهمل لونامهعه لونستهبله للوعاا لووضارا .ل ل
غىذرلإسى اليفللىىذرلرغبحىيلاسىلعءلرغضىىو لعلىالذغىكلنىىمللفىال ل عىاهلنالعىىالالىكلرتمتلمىاةلللوتعقعىىال ععزلىالعىىملل
رأللىىلرزلرغ سىىممياللونىىملل لألليىىللرألععىىاهلرتاىىموغال انمايىىالللو عىىاهلإطانهىىالوحىىمورلاىىوفًنلرنمايىىالووىىا ةلرفىىللالىىكل
رجلمايالللونملل لآغعاةلاوفًنللذهلرنمايالنمللفال لرغضماإاةلرتهلناللنمللرغلو لرتتنيازعىالللورغىلو لريايىلالورتني مىاةل
رغلوغعىىالللوإنيهعىىهل معقعىىالا ىىوييلرتتضىىمريمللنىىمللاإتهاتىىاةلغهورعىىللرغهىىاإوهلرغىىلوثلللويىىت لذغىىكلنىىمللفىىال لدررعىىالناإوإعىىال
أللعلعىىالرإلاقانعىىاةلورت الىىلرةلورغىىيتل وىىالرغهىىاإوهلرغىىلوثلورغهىىاإوهلرغىىلوثلرإلإسىىاالللورغهىمرررةلرغصىىادرالنىىمللالىىسلرألنىىملل
رغىىلوثل.لوذغىىكليفلبىىالإلنباوىىيللاصىىالرألو لتالعىىالرتمتلمىىاةلرتلإعىىالليفلنطلبىىٌنلللإتنيىىاو ليفلرألو لنقهىىو للىىذهل
رتمتلماةللويفلرتطلبلرغواالإطاقلونورعللرنمايىالاىاللفعمىالاصىالرغوىاالغبعىاهلوألليىللرألععىاهلرتلإعىالريمعىاليفلار ىال
نطاغىىبللإبىىٌنليفلتىىالنطلىىبلوروىىلالنىىمللالىىكلرألععىىاهلرتلإعىىالللواصىىالرتبحىىيلرألفىىًنلنغعىىالاايىىالالىىكلرألععىىاهلنىىملل
فىىال لللإتنيىىاو ليفلرتطلىىبلرألو لرغضىىماإاةلرتهلنىىالنىىمللرغىىلو لورتني مىىاةللفعمىىالإتنيىىاو ليفلرغوىىاالرتس ى غعالرت ابىىالعلىىال
رغلوغالعنيللاإتهاتهالغتلكلرغهورعللرغهاإوإعا .ل
ل
المبحث األول
ماهية الممتلكات المدنية
نبالاهلإ مزلتعقعالااياللذهلرتمتلماةل للنىمللرغت ىمزلعلىاللىذهلرتمتلمىاةلورألععىاهللويىت لدررعىالذغىكليفل
لذلرتبحيلللنمللفال لنطلبٌن:ل ل
ل
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المطلب األول
مفهوم الممتلكات المدنية ل
إتنياو ليفللذرلرتطلبلنقهو لر ععاهلورتمتلماةلرتلإعالرغيتلومهللرغهاإوهلرغلوثلنورعللنمايتهىالابنيىا لرغنيزرعىاةلل
وذغكليفلعلالفمو لوتانيتل :ل
الفرع األول
المقصود باألعيان والممتلكات المدنية ل
يهص ىىلل األعع ىىاهلورتمتلم ىىاةلرتلإع ىىالت ىىالرتنيا ىىهلةلرغ ىىيتل ي ىىللال ىىلرفاألعس ىىمميالللن ىىمللوع ىىيل بع ته ىىالوانمرمه ىىهال
ونورن هىىالواعىىتالرنااالللاالاهنىىال اسىىها ليفلرجلهىىللرنىىمسلورغ سىىممالللوااىىماللىىذهلرألععىىاهلنسىىاتمللرتىور نيٌنلورتبىىاال
ورتىىلررسلورتستاىىقعاةلودورلرغ بىىادالنىىمللتورنىىللوتنيىىا سلللورتصىىاإللورغطىىمقلورجلسىىورلورغسىىلودلللو طىىاةلاوغعىىللرغطانىىال
واوفًنلرتعاهلللورتتاوفلونًنلال .ل
ونللاموهلرالزلنمللمهمبللذهلرألللرزلرغيتل والالىلرفاألعسىممياللىللغلتىعبًنلعلىالرتىلإعٌنلورووهى لرتني ويىال
للوناليمرفههالنىمللفلىملناىاتالغلاصى لللوإاىملتىولنىمللرغمعىبلورخلىوزلوااىميللو ويىللغيننيىٌنلللونىاليتىزرنمللن هىالنىملل
زيادالرتااتالغل لول .ل
ونىللتىاهلألليىللرتمتلمىاةلرتلإعىالنوىارلفىالزلوتىل ل ىٌنلرتىا لرغهىاإوهلللنىمللوعىيلآغعىالألليىللالو ععزلىالعىملل
رألل ىىلرزلرغ س ىىمميال(.)1لفه ىىللاعتم ىىلةلااقانع ىىال ل ىىاالغس ى ىنيال()1997لعل ىىالن ىىلتلرتس ىىاصاةلرغ ىىيتليه ىىلنهالرا ىىلزل
غل ملعىىاةلرغ سىىمميال(.)2لاذلإص ى لعلىىالاإىىهل امىىمللنهاوىىالرتىىلهلورتبىىاالنىىًنلرتىىلرفللعنيهىىالللفعمىىالاعتمىىللآفىىموهلعلىىال
ن عىىارلرغت ىىلردلللاال عىىاهلوألليىىللرأللىىلرزلرغ سىىمميالرغىىيتلامىىمللنهاوتهىىالللولىىذرلناع ى لاغعىىهلو عىىالرتىىا لرغهىىاإوهليفل
لى ىىاال( 1922ى ى ى)1923للاذلإى ىىالرتاى ىىمو لرت ى ىىللعلى ىىالألليى ىىللرأللى ىىلرزلرغى ىىيتلامى ىىمللنهاوتهى ىىالللووى ىىلداال ى ىىاغهورةل
ورت عسىاةلورتسىتودعاةلرغ سىىممياللورتصىاإللرتنيتثىىالغاعىلحالورغىذفًناللوفطىىورلرإلاصىا للورغنيهىىالرتسىتالنالألنىمر ل
عسمميا(.)3لا لاهلذغكلمللاممللرياوغالرغووعلالللاذلان و لرغلثنيىالرغلوغىالغلصىلعبلرألاىملوذغىكلفىال لنى ملاىالعىنيال

()1956لامهىىافالنا مىىال ىىاتورنللرغىىيتلامىىمللاعتبارلىىالنىىمللرأللىىلرزلرغ سىىمميالاتلرتىىادال()7لنىىمللرتاىىمو ل(.)4ورعتىىللآفىىموهلل

) (1ل روا لمسًنلللاايالرألنور لورتمتلماةلابنيا لرغنيزرعاةلرغلوغعالرتسلحاليفلظالاوما لرغهاإوهلرغلوثلرإلإسااللرعاغالناتستًنل
نهلنالاتلتلعالرغ لو لرغهاإوإعالورإلدرريالللجبان الع للدولبليفلرغبلعلال اجلزر ملل2996للصل.12لل ل
)(2لرتادالرألوتلنمللرإلاقانعال .ل
)(3لرتادال(ل)2/24لنمللرتامو ل .ل
غعاللرعاغالناتستًنلنهلنال
)(4لنصللنصطقالعبلرغممميلللنلتلفاعلعالرغهاإوهلرغلوثلرإلإسااليفلرغنيزرعاةلرتسلحالرغلوغعالونًنلرغلو ل
اتلتلعالرغلررعاةلرغ لعالجبان الرغنيثاحلرغو نيعالللفلسطٌنل2919للصل .67ل
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مب عارلرغتنياعبلللاالرغتنياعبل ٌنلرغوظعقالرغيتلا ديهالرالزللو ٌنلرغقا لالرتمتوالنمللمهمهبا(.)1لاذلاعتمللن هىللرغهىاإوهل
رغىىلوثليفلدورال()Edimburgليفلن ىمررلغىىهل(رتىىادال)2لعلىىالن عىىارلولىىولاهلرأللىىلرزلامىىوهلعسىىمميالاذرلتاإ ى ل طبع تهىىالاول
ذراالاول إعتالرنااالرغ سمميالاموهلنساصاليفلرغ مالرغ سممال( .)2ل
ونىىللذغ ىىكلللفهنيىىا لراالآف ىىملي ىىمتلاإ ىىهل ىىللن ىىمللألليىىللرتمتلم ىىاةلرتلإعىىاللوغ ىىعسلألليىىللالن ىىمللف ىىال لأللي ىىلل
رأللىلزلرغ سىمميا.لونىمللرتى ننيٌنلورغىلرعمٌنلاىذرلرغتوتىهللللنيىا لنىملليىلعولاتلومهىللا ميىفلعىليلاىالللتىاغت ميفلرغىذال
رن حليفلن ملغتطويملرغهاإوهلرإلإسىاالعىنيال()1974لرغىذالاتىللعلىالاهنىالرتمتلمىاةلرغىيتل انيىتةل طميهىالنباحىمالاعىلحال
ون لرةلو هعزرةلعسمميال(.)3ل عنيماليمتلآفموهلوتوبلا ميقهالا ميقاألاجيا عاألللولذرلناذلبلاغعهلن هىللرغهىاإوهلرغىلوثل

رغىىذالعمفهىىال عهنىىا:لئرغوعىىا الرغىىيتلكتاتهىىالرغسىىماهلرتىىلإعٌنلورأللىىلرزلرغىىيتل طبع تهىىالمىىل لرألن ىمر لرإلإسىىاإعالنىىمللدورل
رغ بادالونًنلا......ئ(.)4لولذرليتطلبلومهللنا مالحانلالونطوغالغتحليلللذهلرألللرزلرتلإعال .ل
واف ىًنرألاعتمىىللرغلواوتىىو لرإلمهىىايفللرألو لغس ىنيال()1977لإلاقانعىىالتنيعىىفلا ميق ىاألغلممتلمىىاةلرتلإعىىالللاذلي ىنيال
علىىالاإىىهل:ئل.1ل امىىوهلرألععىىاهلرتلإعىىال ىالألغلهثىىو لاولاثمىىاةلرغىىمد لللورألععىىاهلرتلإعىىاللىىللتافىىالرألععىىاهلرغىىيتلغعسى ل

الىىلرفاألعسىىمميالللوفىىملنىىالولداىىهلرغقهىىمالرغواإعىىال.ل.2لاهص ىىملراثمىىاةلعل ىىالرأللىىلرزلرغ س ىىمميالفحسىىبلللوانيحص ىىمل
رألللرزلرغ سمميالفعماليت لمل األععاهلللعلىالالىكلرغىيتلاسىه لنسىاصالف اغىاليفلرغ مىالرغ سىممالللعىور ل طبع تهىالللا ل
مبون ه ىىالللا ل تايته ىىاللا ل إع ىىتالرناااللورغ ىىيتلكه ىىملا ىىلنًنلالرغت ىىا لاولرجلز ىىللاولرإلع ىىتعال لعلعه ىىالوا طعله ىىاليفلرغ ىىموزل

رغسا لالوعنيذر لنعزالعسمميالاتعلالئل( .)5ل
ون ىىمللف ىىال لل ىىذرلرغت مي ىىفلأ ىىللاهلرغلواوت ىىو لاوردلا ميقى ىاألع ىىلبعاألغلممتلم ىىاةلرتلإع ىىالللون ىىملل لا مي ىىفلرا ىىلزل
رغ سممال اإلعتنيادلاتلن عارلرغتنياعبلللاالنهلررلنساصالرالزليفلرغ ملعاةلرغ سمميال .ل
ل
الفرع الثاني
شروط وضع الحماية للممتلكات المدنية ل
لنياغكلولالحمورل للنمللاوفملايفلرتمتلمىاةلوىتلاتمتىلل انمايىالرتهىمرال بهىاألغهورعىللواومىا لرغهىاإوهلرغىلوثل

رإلإساالللولللتانيتل :ل

)(1ل ا ولرخلًنلااللعطعالللاايالرغسماهلرتلإعٌنلولرألععاهلرتلإعالا اهلرغنيزرعاةلرتسلحالللدررعالنهارإالنللرغامي الرإلعالنعاللر1لل
دررلرغنيهضالرغ م عالللرغهالمال1997للصل .75ل
)(2لروا لمسًنلللنصلرلعا ملللصل .14ل
)(3لأال ل مللعصملللافتصاصلريممالرجلنيا عالرغلوغعالمبحاتمالامنللرنمبللا مووالدتتوررهلنهلنالاتلتلعالرنهوقلجبان ال
رتنيصوراللنصملل2911للصل .247ل
)(4لا ولرخلًنلااللعطعالللنصلرلعا ملللصل .77ل
)لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال()1977لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949ل .ل
ل
)(5لرتادال(52
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 .1عل لرتاارتاليفلرألعما لرغ لر عال:
ولذرلرغامرللولحمرلعا ل للنمللاوفملالىفلتالرأللىلرزلرتلإعىالللاهلاايىالرتمتلمىاةلورأللىلرزلرتلإعىالابنيىا ل
رغنيزرعاةلرتسلحال نيحلتمللاتنيللعمللرغهعا ل عيالاعما لعلر عال اهلرتها اللفالاممللغلاص لاهليطاغىبل انمايىالونىللنىا ل
ععما لاضمل اغ لولللاالاإهليستال لالكلرتمتلماةليفلرغ ملعاةلرغ سمميالرغ لر عال .ل
غذرلفإهلعل لاعتالر لالكلرتمتلمىاةليفلرغ ملعىاةلرغهتاغعىالحىمرلغتىوفًنلالىكلرنمايىا.لفانمايىالامفىللعىمللرجلسىمل
ووعا الرغنيهالاذرلاعتالن لدعماألغل ملعاةلرغ سمميال.
 .2رغامورلرخلاأال اتا لريملل :ل
ولىذهلرغاىمورللتلقىالوفاأىال مىالإىو لنىمللاإىور لرتمتلمىاةلرتلإعىالللويىت لاحى ر هال بهىاألغنيصىوصلفاأىالاهىىمرل
الكلرنمايالغمالنا لنمللالكلرألنور ل .ل
فموالأللليهمرلدغعىالعىاهلراىولرنمايىالغلسىقمللعنيىلناليىنيالعلىالعىل لنهاوىالعىقمللرغ ىلو()1لل ليبىٌنلحىمورللىذهل
رنمايال اغنيالعلالاإهلئلاستوىنلرغسقمللرغورردلذتملاليفلرتادال()47لنمللراثو لفهءلاذرل :ل
 .1اعتالن ل طميهالعلمعاليفلوظعقتهالرغ اديال.
 .2فض لغتحليللراويالورغتقتعشلاذرلانتضالرألنملذغكل.
 .3مللا منالعمللنصللومتاةلرتهاالٌنلوغب لاورنملرغونفلاولرغتنيحللعملل ميههالاذرلانتضالرألنملذغكل.ئل( .)2ل
تم ىىالاهلااي ىىالرغوو ىىلرةلرغطبع ىىالنت ىىوفمال ىىاغنيالعل ىىالاإ ىىه:لئلجي ىىبليفلت ىىالون ى لع ىىل لاإته ىىا لرغوو ىىلرةلرغطبع ىىال
واايتهالوا لاموهلللفاألألاللثو لئ()3لللوغمنيهالنامو ال امورلللل:ل ل
ئللا.للاهلانيتمللألوللا مرزلرغنيزر ل .ل
للب.للاهلاهملالاولامفالاالرغسلطاةلرتاتصالغلتلاوللا مرزلرغنيزر ل.ئل(.)4ل ل
وتىىذغكل ىىللنىىمللعىىل لرتاىىارتاليفلرغ ملعىىاةلرنم عىىالئل لجيىىوزليفلاالوىىا لنىىمللرألو ىور لاهلاسىىتال لرغووىىلرةل
رغطبعاليفل اوغالغس لرألللرزلرغ سمميالعمللااللثو .ئل( .)5ل
انىىالوصىىوصلن ىنيحلرنمايىىالغلممتلمىىاةلرغوهافعىىالللفىىإهلااقانعىىال لىىاالغس ىنيال()1954لا ىنيالعلىىالاإىىهلئلجيىىوزلاهل
يومه ىىللألى ى لرنماي ىىالرخلاأ ىىالع ىىلدل ىىلودلن ىىمللرتا ىىا لرتاصص ىىالنماي ىىالرتمتلم ىىاةلرغوهافع ىىالرتنيهوغ ىىاللونمرت ىىزلرأل نيع ىىال
رغتذتارياللورتمتلماةلرغوهافعالرغوا تالرألفمتلذرةلرألصعالرغملتل امر :
لال.اهلاموهلعلالنسافالتافعالنىمللاالنمتىزلأىنياعللتبىًنلاولاالنمنىالعسىمماللىا لي تىللإهطىالوعويىاللتمطىارلنىوالألاول
)(1لرتادال()47لنمللدغعالعاهلراول اعهلرغهاإوهلرغلوثلرتطبمليفلرغنيزرعاةلرتسلحاليفلرغبحارلغسنيالل()1995ل .ل
)(2لرتادال()48لنمللدغعالعاهلراولرغسلفلرغذتمل .ل
)(3لرتادال()1/12لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949ل .ل
)(4لرتادال()2/12لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949ل .ل
)(5لرتادال()4/12لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949ل .ل
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طالاذرعالاولنصنيللي مالغللفا لرغو ينلاولنعنيا لاول طالغلسمكلرنليليالذرةلاصعالاول ميملنورأالةللا .

بل.لا لاست مالألنمر لوم عا .ئل( .)1ل

ونىىللذغىىكلفىىإهل مواوتىىو لعىنيال()1999لرتلحىىملهبىىذهلرإلاقانعىىاليىنيالعلىىالاإىىهل:لئلجيىىوزلومهىىللرتمتلمىىاةلرغوهافعىىالل
أل لرنمايالرت ززالحميطالاهلاورفملفعهالرغامورلرغوالبالرغتاغعال :ل
ال .اهلاموهلامرباألعلالتاإبلاتللنمللرألصعال اغنيسبالاتلرغباميا.
ب .لاهلامىىوهل معىىال تىىلر ًنلناإوإعىىالولادرريىىالننياعىىبالعلىىالرغص ى عللرغىىو ينلا ى زلاىىال هعمتهىىالرغوهافعىىاللورغتعرخيعىىال
ل
رإلعتونيا عالوامقالاالاعلالنستوتلنمللرنمايال.
ج.لاهل استال لألنمر لعسمميالاولتلر لغونايالنورنلللعسمميالللاهليصلرلرغطىمزلرغىذاليتىوتلانىملنمرنبتهىال
اعالإاألي تللعلالاهنالغمللاستا لعلاللذرلرغنيحو.ئل( .)2ل
ل
المطلب الثاني
نطاق الحماية للممتلكات المدنية وقواعدها ل
ىمميالونىملل ل عىاهلرغهورعىللرغىيتل
إتنياو ليفللذرلرتطلبلإطاقلاايالالىكلرألععىاهلوتعقعىال ععزلىالعىمللرأللىلرزلرغ س ل
أللردلالم لرنمايالرتهمرالناإوإاأ .ل
الفرع األول

نطاق الحماية للممتلكات المدنية وتمييزها عن األهداف العسكرية
إبٌنليفللذرلرغقم لإطاقلرنمايالاىذهلرألععىاهللونىملل لألليىللاوتىهل ععزلىالعىمللنًنلىالنىمللرأللىلرزلرغىيتل لاتمتىلل
انمايا.ل ل
او أل:اهلرنمايىىالرتمنيووىىالغلمتلمىىاةلرتلإعىىالاضىىالامىىوهلمهىىممللإطىىاقل ىىلدلللونبىىٌنلوفهىاألغلهىىاإوهللورغىىذالياىىمال
رنموبلورغنيزرعاةلرتسلحال.لواىنيالااقانعىالتنيعىفلعلىالاإىهل:لئلانيطبىملاومىا للىذهلرإلاقانعىاليفلواغىالرنىمبلرت لنيىالللاول
االاحىىتبا لنسىىلحلآفىىملينياىىبل ىىٌنل ىىمفٌنلاولاتوىىملنىىمللرأل ىمرزلرغسىىانعالرتت انىىلالللوىىتلوغىىولمللي ى زلاوىىلصال اغىىال
رنمبلللانيطبملرإلاقانعالايضاأليفلوعللوا ةلرإلوىتال لرجلز ىللاولرغملىللإلنلىع لاوىللرأل ىمرزلرغسىانعالرتت انىلالللوىتل
غىىولملليلورتىىهللىىذرلرإلوىىتال لنهاونىىالنسىىلثال.ئل(.)3تمىىالوإىىال مواوتىىو لرإلمهىىايفلرألو لغسىنيا()1977لعلىىالاهلاومانىىهل
انيطبملعلالرنا ةلرتذتوراليفلرتادالرغسا هالللوتذغكلعلالرتنيازعاةللرتسلحالذرةللرغطا للنًنلرغىلوثلللو اغتىاثلفإإنيىال

)(1لرتادال()1/8لنمللراقانعال لاالنمايالرتمتلماةلرغوهافعاليفلواغالإزر لنسلحلغسنيال()1954ل .ل
)(2لرتادال()19لنمللرغلواوتو لرغواالغسنيال()1999لإلاقانعال لاالنمايالرتمتلماةلرغوهافعاليفلواغالإزر لنسلحلغسنيال()1954ل .ل
)(3لرتادال()2لنمللااقانعاةلتنيعفلرألر ال(رألوتلورغواإعالورغواغوالوررر ا)لغسنيال()1949ل .ل
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إسىتنيتةل ىىعهللىىذهلرغهورعىىللاضىىاليىىت لاطبعههىىالنمايىىالرتمتلمىىاةلورأللىىلرزلرتلإعىىالابنيىىا لرنىىموبلللاولنعىىا لإىزر لنسىىلحل()1للل
عور لتاإ لذرةل ا للدوثلا ل للوفال لف رةلرإلوتال ( .)2ل
باإعاأل:رغتمععزل ٌنلرألللرزلرغ سمميالورتمتلماةلرتلإعا ل
امملل عالوا لنمللرألوور لاوفًنلرنمايالغلممتلماةلورألععاهلرتلإعالللنامللاععزلعمللرألللرزلرغ سىمميالرغىيتل
لللدوناألعممهالغلهثماةلفال لرنموبلورغنيزرعاةلرتسلحالللغذرلفإهلرغهورعللإص لعلالوتوبلرغتمععىزل ىٌنلرأللىلرزل
للنمللاتالاوفًنلرنمايالرتهىمرالغاععىاهلرتلإعىالللولىذرلنىالإىالعلعىهلرغلواوتىو لرإلمهىايفلرألو لإلاقانعىاةلتنيعىفلللرغىذال
إىىالعل ىىالاإىىهل:ئلا م ىىالا ىمرزلرغني ىزر لعل ىىالرغتمعع ىىزل ىىٌنلرغس ىىماهلرتىىلإعٌنلورته ىىاالٌنلللو ىىٌنلرألعع ىىاهلرتلإع ىىالورألل ىىلرزل
رغ سىىمميالللونىىملل لاوتىىهلعملعااىىالمهىىللرأللىىلرزلرغ سىىمميالدوهلنًنلىىاللوذغىىكلنىىمللاتىىالاىىعنٌنلاو ى ر لواايىىالرغسىىماهل
رتلإعٌنلورألععاهلرتلإعا.ئ( .)3ل
اهلرتىىادالرغسىىا هالنىىللارع ى لغهاعىىلالاعاعىىعالالىىز لا ىمرزلرغني ىزر ل وتىىوبلرغتقمنىىال ىىٌنلنىىالولعسىىممالنىىمللنىىًنهللل
ت مفالنااممللوجيوزلمهىم هلكىالعىورهلللون مفىالنىالولناىمو ل انمايىالنىمللنىًنلريمىل(.)4لو اغتىاثلعلعهىالاوتعىهلمهىم ااالاتل
رألللرزلرغىيتلوردةليفلرتىادال()52لنىمللرغلواوتىو لرإلمهىايفلرألو لغسىنيال()1977لللاالرألععىاهلورأللىلرزلرغىيتلاسىال ل
نساصالف اغالوتلياليفلرجلهللرغ سممالورنمسلللفحصملراثماةلعلالالىكلرأللىلرزللىللرغىيتلاىوفملرنمايىالتىالعىورلال
ورغيتلللل طبع الرنا لاععاهلوكتلماةلنلإعالتليمال انمايالرغهاإوإعا( .)5ل
ا لاهللذهلرغهاعلالعنيللرغتطبعملرغ ملللويفلرغورنللرتعلرالغعس لهبذرلرغعسملرغذالإمرهلنمللرغنياوعالرغني ميىالللونىملل
ٌنلالكلرغص و اةل :ل
 .1عنيىىللوتىىودلعىىلورهلنسىىلحلنىىمللدوغىىالمهىىللافىىمتللليىىمتلرغىىب يلاهلرت تىىلتلعلعهىىالامنيهىىالرغىىمدلدوهلرناتىىالاتل
رغتقميىىمل ىىٌنلرأللىىلرزلرغ س ىىمميالورألععىىاهلرتلإعىىالللولىىولرغ ىماالرغىىذالاع ىتنيلةلعلعىىهلرغو ي ىىاةلرتتحىىلالرألنميمعىىالغتلي ىىمل

اعتالرنهالغلسالحلرغنيووال(.)6

) (1ل وي مزلرنمبل عهنالإزر لينيابل ٌنل مفٌنلنمللرأل مرغلريلدالمبهتضالرغهاإوهلرغلوثلرألإسااللليمنلل هلتال مزلاتلأعاإال
وهونهلونصانهلللولللوععلالنس لرخلالزل ٌنلرغلو للو جيوزلرغبلال انمبلا ل للاعالهلنسبملواإذررلهنا للنوتهلغلطمزل
رتها الللانالرغنيزر لفهولنصطلحلامشالنمللرنمبلللفهولتالنتا لنسلحلعلالإطاقلورعلل ٌنلرغلو لللاول ٌنلرغلو لورجلماعاةللل
و واتالإلعالهلاولاإذررلنسبمل .ل
) (2لولللنمولالنمللنمروالرنمبلللاولالللرنموبلورغتزورةلنباحماأللعنيلنالاتمممللنورةلنازيالغلوغالن عنيالنملل سءلععطماالعلال
انلع ل لدلغلوغالافمتلللونملل لومهللذغكلرإلنلع لأل لععطماالرغق لعاللل للاهليتونفلرغهتا لللويستتبلرألنملغلمحتال .ل
)(3لرتادال()48لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال()1977لإلاقانعالتنيعفلغسنيال( .)1949ل
)(4لاحمزل ملل حٌنلللتمر لرإلعتلر لعلالرألععاهلرتلإعالللص5لل يلننياورلعلالرتونللرإلغم وا :ل
)(5لرتادال()25لنمللرغال حالرتمفهالإلاقانعال لاال اعهلرنمبلرغليال .ل
)(6لروا لمسًنلللنصلرلعا مللصل .32ل
( ) 432

)www. Policemc.gov.bh. last visited ( 12/1/2015

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 2

محاية املمتلكات املدنية اثناء النزاعات املسلحة  /ص ص485- 432

 .2لنياغكلأ و اةلوالإلجيادللذرلرغتمععزلعلالار لرغورنللللويفلنعاديمللرغهتا لللععمالاهلتال ىمزلنىملل ىميفل
رغنيزر ليس التاللرألغإلعتقادالنمللتالنورردلو انىاةلرغبلىللواسىاًنلالغلثهىللرنىمسلورغ سىممالل تعىالألهعىملرغنيصىملعلىال
رغطمزلرتها ال.
 .3اهلاعىىتالر لاعىىلحالاتس ى ل هىىوالالنًنيىىالتبىىًنالوحىىانلالللوننيهىىالاعىىتالر لرألعىىلحالرغنيوويىىالللونىىاليتب هىىالنىىملل
النًنلنساواةلحاع النمللرألر لللوتلغولتاإ لرغضم اةلدنعهالو ىلدالأللىلرزلن عنيىاللفإهنىالوتمىاألعىتطا لرتىلإعٌنل
يفلاروروه لوكتلملته ل(.)1ل ل
وعلىىالرغىىمن لنىىمللتىىالنىىالعىىبملنىىمللأى و اةلللا لاهلاهىىل لرتلإعىىالورغتحضىىمليسىىتلز لرغتاقعىىفلنىىمللعورنىىبلرنىىموبل
ورغنيزرعاةلللاذلاهلرنمبللللرغلثو لاتلرإلتمهلغلحصو لعلالرغنيصملللنمللفال لامه ازلرغهىلررةلرغ سىمميالغلمها ىاللل
فىىالليوتىىللنىىاليىىلرلرغ نيىىفلنىىًنلرغضىىمورالورغىىيتل ىىسلرتىىلإعٌنللفاغنيصىىمليم ى لوهلنىىمللفىىال لامهى ازلرغهىىلررةلرغ سىىممياللل ل
.
تلنًنلرألععاهلرتلإعال
الفرع الثاني
القواعد المقررة لحماية األعيان المدنية ل
اهلرنماي ىىالرغ ىىيتل نيحه ىىالرغه ىىاإوهلاا ىىمالرألعع ىىاهلورتمتلم ىىاةلرتلإع ىىالللول ىىللعل ىىالع ىىبعالرتو ىىا ل لرنص ىىملرت ىىلهل
ورتساتمللورأل نيعالنًنلرتلرفللعنيهال .ل
ولنياغكلعلالنورعللغتوفًنللذهلرنمايالللاتثسللفعماليعيتل :ل
 .1و ملاوتعهلراثماةلمهللرألععاهلرتلإعال.ل
اذلكم لرغهاإوهل امالنط ىللاوتعىهلاعمىا لرغ نيىفل اىمالنباحىملغضىمبلواىلنًنلرتمتلمىاةلرتلإعىاللونىمللت لهىال

للفاألغلهصفل مافالأوره(.)2لولولنالإالعلعهلرغلواوتو لرإلمهايفلرألو للودغعالعاهلراول(.)3
 .2ألمميللثماةلرغمد ل.
ألم لعلالا مرزلرغنيزر لللعلالرغمن لنمللا م لاععاهنالرتلإعالغلتلنًنلنىمللرغطىمزلرنفىمللنىمللاهىو لمبهاوىالاععىاهل
رغلوغالرألفمتلللتوععلالإلتبارلالعلالونفلراثو ل( .)4ل
ونىىللحىىهللنى ملاطىىويملرغهىىاإوهلرغىىلوثلرإلإسىىاال(1974ى ى ى)1977لننياناىىاةلتبىىًنالوىىو لنسىىعغالوصىىملرألعمىىا ل
رإلإتهانعالللونلل مزلراياهللتلقاهل :ل
(ال) لراالدعالاتلومهللو ملعا لعلالرألعما لرإلإتهانعال.
)(1لعبللرغتينل مودللرغهاإوهلرغلوثلرإلإساالللدررعالنهارإال اغامي اللر1للدررلرغنيهضالرغ م عالللرغهالماللل1991للص .165ل
)(2لعلالعوردلللرغ نيفلرتقمرلىىلناإوهلرغنيزرعاةلرتسلحالووهوقلرإلإساهلر1للدررلرت غفلل ًنوةلل2991للص .129ل
)(3لرتادال()1/49لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949لللولرتادال()13لنمللدغعالعاهلراول
اعهلرغهاإوهلرغلوثلرتطبمليفلرغنيزرعاةلرتسلحاليفلرغبحارلغسنيالل()1995ل .ل
)(4لعلللأادقلا وللعفلللرغهاإوهلرغلوثلرغ ا لج1للر12للننياعالرتارزلللرأل سمنيلريالللص .792ل
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ب) راالدع ىىالاتلنني ىىللو ىىملع ىىا لللألهن ىىالا ىىللرغوع ىىعلالرغووع ىىلالغق ىىم لاو ى ر لنورع ىىللرن ىىملرغ ىوررداليفلن ىىاإوهل
( ل
رغنيزعاةلرتسلحاللورغلعوالاتلتورزلرغلثو لاتلاعما لرإلإتها ليفلواغالاإتها لرغهاإوهل.
و ٌنلرغمايٌنلرغسا هٌنلااقملرتاارتوهلعلىالعىل لايىمردلناعىلالعانىالغلح ىملللا لاهنى لااقهىورلعلىالو ىملرغلثىو لاتل
اعما لرإلإتها ليفلعب النورنللللننيهالو ملاعما لرإلإتها لمهللرألععاهلرتلإعا(.)1لل ل
 .3و ملراثماةلرغ اور عال.
ويهصللهبالراثماةلرغيتلاامللدوهلافذلالر ًنلألو لدوهلاأا الرتلإعٌنلاولرألععاهلرتلإعالللغ ل لدنتها .ل
ونللولدلرغلواوتو لرإلمهايفلرألو للذهلراثماةلوللل:لئلال.لراثمىاةلرغىيتل اوتىهلاتللىلزلعسىممال ىلدل
.للب.لراثمىىاةلرغىىيتلاسىىتال ل ميهىىالاولوعىىعلالغلهتىىا ل امىىمللاهلاوتىىهلاتللىىلزلعسىىممال ىىلدل.لج.لراثمىىاةلرثل
اسىىتال ل ميهىىالاولوعىىعلالغلهتىىا ل امىىمللوصىىملآبارلىىالللو اغتىىاثلفىىإهلنىىمللحىىعهنالاأىىا الرأللىىلرزلرغ سىىمميالللورألععىىاهل
رتلإعالدوهل ععز.ئ( .)2ل
ولذرلي ينلاهلراثماةلرغيتل اوتهلأوبلاللرزلن عنيالو لدال لنالورغيتلاممللاهلاصىعبلرتىلإعٌنليفلاروروهى ل
وكتلمىاا لاىىلفالمهىمملللىىذرلرن ىمللغىىذرلفىإهلرغلواوتىىو للىذرلي ىىللامهىافاألتىىالاهىل لتىىاللثىو ل اغهنيا ىىالرغىيتلي ىىاًفلالىىلرزل
عسمميالنتباعلالوننيتاماليفلنلينيالاو للالنعلوغال اغسماهلرتلإعٌنلنمللنبعالرغضمبلرغ اور لل(.)3ل ل
ورغسببليفللذرلرن مللولرغضمرلرجلاإيلورغ ممهللرتتونللغاععاهلرتلإعالإتعثالنمهبالنمللرأللىلرزلرغ سىممياللغىذرل
فإهلرخلسا ملرغيتلالحمل األععاهلتلإعال ي للفمناألاذهلرغهاعلالللنالمللاممللراثمىاةلنوتىهلاغعهىالاأىالأللومللامىملللنيىا ل
اعتالر لنقمرليفلرغهوالرغ سمميال اتهارإال عصعالرالزلرغ سممالورتعزالرغيتلاتحهمل تلنًنهلل(.)4
ل
ل
ل
)(1لتوهل متعالللرغهاإوهلرغلوثلرإلإساالواايالمهحايالرنمبلللإهالألعمل:لمسًنلروا لللنصلرلعا مللص .39ل
)(2لرتادال()4/51لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)لإلاقانعالتنيعفلغسنيال()1949ل .ل
) (3لانيالرتادال()5/51لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيا()1977لإلاقانعالتنيعفلغسنيا()1949لعلالاإه:ئلا تللرألإور لرغتاغعالنملل
راثماةلنملل ٌنللثماةلافمتلللمبوا اللثماةلعاور عال :ل
(ال) راثو لنصقاأل اغهنيا الللاياألتاإ لرغطمقلورغوعا الللرغذالي اًفلعلدرألنمللرألللرزلرغ سمميالرغورمهحالرغتباعللورغتمعزل
ضهالعمللرغب يلرنفملورغورن اليفلنلينيالاول للالاولنميالاولننيطهالافمتلاض لامتزرألنمللرتلإعٌنلاولرألععاهلرتلإعالللعلالاهنال
للزلعسممالورولل.
ب) وراثو لرغذالاممللاهليتونللننيهلاهليسببلفساراليفلارورحلرتلإعٌنلاولاأا الهب لاولامهمرررأل األععاهلرتلإعاللاولاهلكلإل
( ل
فلطاألنملللذهلرخلسا ملورألمهمررلليقمرليفل اوزلنالينيت ملاهليسقملعنيهلذغكلراثو لنمللنعزالعسمميالنلموعالونباحما.ئ .ل
عانملرغزناثلللنلفالاتلرغهاإوهلرغلوثلرإلإساالللننياوررةلرت هللرغ مسلنهوقلرإلإسملللل1993ل .ل
ل
)(4ل
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المبحث الثاني
األعيان واألموال المدنية المحمية
إ لرغهاإوهلرغلوثلرإلإساالرألنور لورألععاهلرغيتلومهللرغهورعللاالغتىوفًنلرنمايىالرغالزنىالاىالللولىللرألنىور لرغىيتل
ا للذرةلاصعالتبًنالنعاالرتلإعٌنل.لواممللوصملالكلرألععاهلفعماليعيتل:ل ل
ل
المطلب األول
المنشآت الصحية
علالرغمن لنمللرغهتا لوعًنلرت ار ل ٌنلرغ سمميٌنليفلفطورلرتورتهالللا لاهلرغهاإوهلرغلوثليىوثلرجلموىالنىنيه ل
ورتص ىىا ٌنلرغ نياي ىىالرإلإس ىىاإعالللو اغت ىىاثلااي ىىالان ىىاتمللاورت ىىلل لووع ىىا ءلإهلهى ى للون ىىملليت ىىوتلرع ىىايته لورإللتم ىىا ل ع ىىاا ل
لواعنعنيه لنمللاالاعتلر لاوللثو ل()1للويفلذغكلا من لااقانعالتنيعفلرألوتلولتنيعفلرغواإعالوااقانعاةلافمت(.)2ل ل
ويفلل ىىذرلرإل ىىارليى ىنيالااقانع ىىالتنيع ىىفلغسى ىنيال(1864ل)لعل ىىالاإ ىىهل:لئلي ى ى زلغ م ىىاةلرإلعى ى ازلورتستا ىىقعاةل
رغ سمميال انعادللواموهلهبذهلرغصقال معالو نالئ(.)3لو ذغكلوفملرغهاإوهلرغلوثلرنمايالغلقمقلرغطبعالولوعا لهال .ل
ورغوو ىىلرةلرغطبع ىىالل ىىللننيا ىىهلةلات ىىوتلرألعم ىىا لرغطبع ىىالن ىىمللرغبح ىىيلع ىىمللرجلمو ىىالورتممه ىىاللواتال هى ى لوإهلهى ى ل
واقحىىالوىىا ا لاولعالته ى للع ىور لتاإ ى لعسىىمميالاولنلإعىىالللونىىمللنبعىىالذغىىكلللرتستاىىقعاةلونمرتىىزلإهىىالرغىىل للل
ورتستودعاةلرغطبعالللورغصعلغعاة.لونللاموهللذهلرغوولرةلدر معالللاولن نتال(.)4ل ل
ولىىذهلرنمايىىالرغىىيتلاهىىمرةلننيىىذلااقانعىىال()1864لنىىموررأل ال حىىال()1997ل إعطا هىىالرنصىىاإاللوأىىو ألاتلااقانعىىال
تنيعىىفلرألوتلرغىىيتلاىنياليفلرتىىادال()1/19لننيهىىاعلالاإىىهل:لئل جيىىوزل ىىعالوىىا لنىىمللرألوىور لراثىىو لعلىىالرتنياىىهلةلرغوا تىىال
ورغوولرةلرتتحمتالغلالناةلرغطبعاللل الأل لوألماليفلوعللرألوناة.ئ .ل
امهىىافاألغلحمايىىالرتهىىمرالغلووىىلرةلرغطبعىىالرغ سىىمميالللفىىإهلرتستاىىقعاةلرتلإعىىالامىىوهل ىىالاايىىالووصىىاإالللألهنىىال
اوفملرخللناةلغلمىلإعٌنلللفىإذرلتىاهلرتممهىالنىمللرغ سىمميٌنل ىالرنمايىالللفىإهلرتىلإعٌنلنىمللرغنيسىا لورأل قىا لورغ ثىزاللى ل

اوتل ذغك()5ل.لولولناإص لعلعهلااقانعالونيعفلرغمر ال(.)6ل ل
ونللذغكل للنمللاورفملولالحمورليفللذهلرغوولرةلوتلاتمتللهبذهلرنمايالوللل :ل

)(1لعلللأادقلا وللعفلللرغهاإوهلرغلوثلرغ ا للجل1للننياعالرت ارزلللرألعمنيلريالللص822ل .ل
) (2ااقانعالتنيعفلرألوتلغتحسٌنلوا لرجلموالورتممهال اغهورةلرتسلحاليفلرتعلرهلرت رفا ليفل1949/8/12لوااقانعالتنيعفلرغواإعال
غتحسٌنلوا لتموالونمنالرغهورةلرتسلحاليفلرغبحارلرت رفاليفل.1949/8/12ل ل
)(3لااقانعالتنيعفلغتحسٌنلوا لرجلموالرغ سمميٌنليفلرتعلرهلغسنيال(ل)1864ل .ل
)(4لا ولرخلًنلااللعطعالللنصلرلعا ملص .131ل
)(5لعمملع للرهلللللاطويملالويمللرغهاإلوهلرغلوثلرإلإسااللر1للدررلرغتمبلرإلعالنلل ًنوةلل1997لللص134ل .ل
)(6لرتادال()18لنمللااقانعالتنيعفلرغمر الغسنيال()1949ل اعهلاايالرألحااصلرتلإعٌنليفلون لرنمب .ل
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 .1اهل انيتمللألوللا مرزلرغنيزر ل.
 .2اهلاهملالاولامفالاالرغسلطاةلرتاتصالغلتلاوللا مرزلرغنيزر .
 .3اهليمفالاال تعالانمر لاإساإعال:
ال .دوغال ايلال.
ب .و عالاع ازلن زلهبا.
ل
ج.لنني مالاإساإعالدوغعال ايلال( .)1ل
تمىىالوجي ىىبلعل ىىالا ىمرزلرغني ىزر لاس ىىلع لرتستاىىقعاةلرتلإعىىالح ىىهادرةلاوب ى لتوهن ىىالنلإع ىىالرغط ىىا للللو اس ىىتال ل

نباإعهىالألالنىم لوىمسل(.)2واذرلنىالوىىلإلولون ى للىذهلرغووىلرةليفلايىلتلرغطىىمزلرنفىملللفعثىبلعلعىهلاىم لافمردلىىال
غعزروغورلنهانه لرألإساإعاللللواهلابهالرتباالورت لرةلورألتهزاللصصالغمعايالرجلموالورتصا ٌن( .)3ل
تمالاهلوعىا ءلرغنيهىالرتسىتالنالغانىمر لرغطبعىال معىالتىذغكللحىعهنالحىعهلرغووىلرةلرغطبعىالللونىمللنبعىالذغىكل
عىىعاررةلرإلعى ازل()4للولىىذهلنمايىىالاتموىىال ىىل لنهاوتهىىالوعىىل لعمنلىىالعملهىىالللواسىىهعالادر لورتبااىىاليفلإهىىالرجلموىىال
ورتممهال .ل
ونللاموهلوعا الرغنيهالرغطبعاللذهلنتورتلاليفلرتعاهلللتزوررقلرإلإهاذللورغسقمللرتستاىقعاةللورغىيتلامىوهللصصىال
إلنابالرتممهالورجلموالللواهلميلرغ الجلا لونملل لإهله لاتلاناتمللافىمتلللعىلور لتاإى لعسىمميالللاولاا ىالجلم عىاةل

انابالللاولاا الغلو ل ايلال(.)5فهذهلرغسقملل اممللنهاوتهالاولنصىادراالللعىور لتاإى ليفلرغبحىارللاولايىالنعىاهلافىمتل
افمتل(.)6لوغممللغتوفًنللذهلرنماياللل للنىمللابلعىألا ىمرزلرغنيىزر ل عمسىا لولاوأىازللىذهلرغسىقمللرتستاىقعاةلنىمللوزهنىال
واوغتهالو واالونًنلاللنبالنلال()19ايا (.)7لتمالوجيوزلنمرنبالواقتعشللىذهلرتستاىقعاةلنىمللا ىمرزلرغنيىزر لللاولاعنملىال
اعنملىىال اإل ت ىىادلعىىمللعىىمللرتنيطهىىالاولوتىىوبلافىىذلنسىىارلآفىىملللاولألتثزلىىالتىىلال ازيىىللعىىملل()7لايىىا لنىىملليىىو لرغتقتىىعشلاذل
انض لفطورالرتونفلذغك( .)8ل

)(1لرتادال()2/12لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغسنيال(ل1977ل)ل .ل
)(2ل مللرغاليفللللرغهاإوهلرغلوثلرغ ا للدررلرألللعالغلنياملورغتوزيلللل1987للللص .156ل
)(3لرتادال()33لنمللااقانعالتنيعفلرألوتلغسنيال( .)1949ل
) (4لانيالرتادال() 21لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لعلالاإهل:ئلرتمتباةلرغطبعالاتمتلل انمايالولرإلو ر .ئلللوتذغكلرتاداٌنل()19لول
()35لنمللااقانعالتنيعفلرألوت .ل
)(5رتادال()22لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لغستال( .)1977ل
)(6ل مللرغاليفلللنصلرلعا ملللصل .159ل
)(7لعبلرغتينل مودلللنصلرلعا ملللص .47ل
)(8لروا لمسًنلللنصلرلعا مللص .65ل
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وتماليفلوعا الرغنيهالرغليالورغبحميالللفإهلوعا ءلرغنيهالرغطبعاليفلرجلولناموغال انمايالتىذغكلللوذغىكليفلااقانعىال
تنيعفلرألوتل()1949للرغيتلانمةلفعهالعل لتورزلراثو لاولرغت م لغلطا مرةلرتستالنالاذرلرغتم ل( .)1ل
وغمىىللامىىوهللىىذهلرغطىىا مرةل معىىالنىىمللراثمىىاةلعنيىىلل ًنرهنىىالوأللعههىىالف ىىوقلعىىاواةلرت ى لىار لللاولرتنيىىا ملرغ ىىيتل
يسىىعطملعلعهىىالرخلص ى للل ىىللنىىمللوتىىودلااقانىىاةلنسىىبهال ىىٌنلرأل ىمرزلاىىذرلرغتحلعىىمللنىىمللفىىال لافطىىارلرغطىىمزلرألفىىمل
ورإلاقاقلن هللول عاهلعلدلرغطا مرةلللونسارل ًنرهناللوعلولىاللواونىاةلرغطىًنرهلللووعىا التعقعىالرغت ىمزلعلىاللويىاللىذهل
رغط ىىا مرة(.)2لو اتها ىىال ىىللن ىىمللرغط ىىمزلرنفىىملرغ ىىمدلف ىىوررألوافطىىارلرغط ىىمزلرنفىىملان ىىال اتورفه ىىالللاولرغىىمفيلللن ىىلل ع ىىاهل
نه واةل ليلالونهبوغالغلطلبل( .)3ل
ونىىللذغىىكللل ىىللغلطىىا مرةلرغطبعىىالاهل توىىالغمىىالاورنىىملاصىىلرلاغعهىىالنىىمللا ىمرزلرغني ىزر ل ىىاابورلوات ىمر لرغتقتىىعشللل
غلتعتللنمللاهنال اغق ىال ىا مال بعىالرإلعىتالر لللومللاسىتال لألنىمر لعسىمميالاقعىللرتها ىاللنىمللوىللن لونىاةلاولرأىلل
ألمتاةلللاولإهالاعىلحال.لو اتها ىالعلىالرغطىمزلرغىذاليهىو ل ىاغتقتعشلرغهعىا ل ىذغكلفىوررألدوهلكطاغىالاواسىويفللورغسىهمل
علىىالرتممهىىالورجلموىىالللورغسىىماحلاىىال ىىاغطًنرهلاذرلمللاهى لرغطىىا مالمبىىالخيىىاغفلنىىال لرإلاقىىاقلعلعىىهلللووالفىىهلجيىىوزلوثزلىىاللل
علالاهلاستال لألنمر ل بعالوصمرأل(.)4ل ل
ونىىللتىىالذغىىكلللفىىإهلرغووىىلرةلورت عسىىاةلرغطبعىىالللدر م ىاألنىىالاتاىىذلحىىارأالاىىالغبعىىاهلواظهىىارللويتهىىالللواتموىىاليفل
حاراللال لااملوأىلعبلااىملللنىمللفىال لرريىالذرةلارمهىعال عضىا لللامفىللعلىالعىطحلرغبنيايىالرغىيتلاتممتىزلفعهىالرغووىلاللل
اولامعى لعىىالعىىطحهالغى تليفلعلىىولنماقىىللنىىمللرغطىىا مرةلللانىىالرغسىىقمللورغطىىا مرةلللفىىإهللىىذهلرغاىىارالامعى لعلىىالعىىطحهال
رغ لوالاولرغسقلللاولتورإبهالللونللاموهلرغاارالنضىعةالغىعالألغضىماهلرهيتهىال.تمىالامىمللرغلثىو لاتلاحىاررةل عىلمعاللل
اولمهو عال( .)5ل
ل
المطلب الثاني
األعيان التي الغنى عنها لبقاء السكان المدنيين
مبالاهلرغهاإوهلرغلوثلرإلإسااليس الاتلاايالرتلإعللللون انلته لن انلالاإساإعالالعىمل هلدنعتىهلمبىالكتىالتمرنتىهلل
غذرلفاإهليسالتذغكلاتلاايالتالرألععاهلرغيتلغعحتاتهالرتلإعٌنلغ عاه لو ها ه لعلالنعللرنعاال .ل

)(1لعمملع لرهلللللنصلرلعا ملللص .97ل
)(2لعبلرغتينل مودلللنصلرلعا ملللص .49ل
)(3ل مللرغاليفلللنصلرلعا ملللصل .148ل
)(4لروا لمسًنلللنصلرلعا مللصل .68ل
لاعتالرنهاللل
ل
) (5لاحارةلرغال حالرتت لهال تحهعملراويالرتلحهال اغلواوتو لرإلمهايفلرألو ل()1993لاتلاحاررةللاممللأل مرزلرغنيزر
تعهلاموهلمهو عالللذرةلازرقلورنيللاولرعاغاللااقعال علمعالللاول منعال علمعا .ل
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ويفلذغىىكلي ىنيالرغلواوتىىو لرإلمهىىايفلرألو لإلاقانعىىالتنيعىىفلعلىىالاإىىه:لئلك ىىملنهاوىىالرألععىىاهلورت ىوردلرغىىيتل نىىىنل
عنيهالغبها لرغسماهلرتلإعٌنلللونوااال:لرتوردلرغتذر عىالللورتنيىا ملرغزررععىالرغىيتلانيتثهىالللورياأىعالللورتاحىعالللونمرفىملنعىاهل
رغامبلوحبمااالللواحتا لرغمائل( .)1ل
اهلرتوردلرغيتلكتاتهىالرإلإسىاهلغلاونىالوعااىهلتوىًنالونت ىلدالللغىذرلفىإهلرتىوردلرتبعنيىاليفلرتىادالرغسىا هالتىا ةلعلىال

عىىبعالرتوىىا ل لرنصىىم(.)2لورن ى لذغىىكلأىىللاهنىىالاتضىىممللعنيص ىميمللر عسسىىٌنلصىىال:لرتىىا لورغتىىذر ل.وصىىالياىىمالهلناعىىلالنىىال
اس ىىمال(ل ىىم لرتس ىىاعلال) بهى ىاألتى ىنيهةلرغص ىىلعبلرألا ىىملتس ىىاعلالرت ىىلإعٌنللورغ ىىيتلا ىىينلاهلرألوغوي ىىالل ىىللغلمى ىوردلرغض ىىموريال
ورألعاععالغه.لفهمالواتتاهل اممللرنعاالدوهنمال .ل
وإ مرألألصعاللذيمللرغ نيصم مللللفهللاوتلرغهاإوهلاايتهلللنمللفال لننيللا ممههالغاعما لرنم عىاللنىمللفىال لننيىلل
نهاوتهىىاللاولمميبهىىاللاولا طعلهىىاللاولاىىلنًنلا.وذغكلمبنيىىللالويىىيلنسىىتودعاةلنعىىاهلرغاىىمبلللاولاىىلنًنلرياأىىعال ىىاتوردل
رغسانالللاول انمقلللاولزر لرألغتا ليفلرنهو لرغزررععاللاوليفلننيورةلرغماللاولالنًنلرتمرعل(.)3لل ل
ونىىللذغىىكلللفىىإهللىىذهلرنمايىىالإسىىبعالوغعس ى لنطلهىىالللاالامىىمللرفىىللرنمايىىالللورن ىىملعىىمللنهاوته ىالللاذرلنىىال
ألههى لوىىاغتٌنلللوصىىال:لاعىىتالر للىىذهلرتىوردلغىىلع لافىمردلغهىورةلرتسىىلحالدوهلرتىىلإعٌنلللاولدعمىاألغ مىىالعسىىممال ىىيل
( .)4ل
اهلننيحللذهلرنمايىالاضىالاىلزلاتلننيىللوىلوإلتىوررإلونهلعىللاذرلنىاللووى للىذهلرتىوردللفهىللألىلإلااعىاةل
وعملعاةلإىزوحلواععىالللو اغتىاثلرناتىالرتاعىالاتلعملعىاةلانابىالاإسىاإعالعاتلىالللفهىللعملعىاةلونا عىالتنيىللنىا لكمىلل
عهبىىاهل.ويفلذغىىكلااىىًنلرتىىادال()2/54ليفلرغلواوتىىو لرإلمهىىايفلرألو لاتلاإىىهل:ئلنهمىىالتىىاهلرغباعىىيلللع ىور لتىىاهل هصىىلل
ويللرتلإعٌنلللا لنمله لعلالرغنيزوحلللاولألالعببلآفملئ .ل
ل
المطلب الثالث
حماية أشغال الهندسية والمنشآت الحيوية
اهلرتااريللرانيلععالورنعويال اتالاتلاايىالللتوهنىال ىسلرنعىاالرغعونعىالغلمىلإعٌنلنىمللتهىالللواىلنًنلالوا ممهىهال
إلأا اةلنباحمالنللاسببلتىوررإلتبىًنالللونىمللنبعىالالىكلرتنياىهلةللرغسىلودلورجلسىورلو طىاةلاوغعىللرغطانىالللورتقاعىال
رغنيوويالرتستالنالألنمر لاوغعللرغطانا .ل

)(1لرتادال()2/54لنمللرغمواوتو لرإلمهايفلرألو ل.ل ل
)(2لا ولرخلًنلااللعطعالللنصلرلعا ملللصل .183ل
)(3لاإوررلفعصاللاايالرغبعةالرغطبع عالابنيا لرغنيزرعاةلرتسلحاللرعاغالناتستًنلللتلعالرنهوقللتان التزر ملل2992/2991لصل.249ل ل
)(4لا ولرخلًنلااللعطعالللنصلرلعا ملللص.151ل ل
( ) 428

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 2

محاية املمتلكات املدنية اثناء النزاعات املسلحة  /ص ص485- 432

ويفلذغىىكلاحىىارةلااقانعىىالتنيعىىفلرألوتلاتلاإىىهل:ئل امىىوهلرألح ى ا لرانيلعىىعالللاولرتنياىىهلةلريتويىىالعلىىالنىىوتل
فط ى ىىمالللا لول ى ىىللرغس ى ىىلودلورجلس ى ىىورلوريط ى ىىاةلرتوغ ى ىىلالغلطان ى ىىالرغمهم ا ع ى ىىال ى ى ىالألغلهث ى ىىو للو ى ىىتلوغ ى ىىولتاإى ى ى لال ى ىىلرفاأل
عسىىمميا.....ئل(.)1لوي ىىابلعلىىاللىىذهلرتىىادالاهنىىالتىىا ةلعلىىالعىىبعالرنصىىملعنيىىللابعاهنىىالغلمنياىىهلةلريمعىىاللليفلوىىٌنلاهل
رغورنىىلليسىىتوتبلاهليمىىوهلذغىىكلعلىىالعىىبعالرتوىىا للاذلاهلانىىاقلرألمه ىمررل اتصىىاإللورت انىىالللفصوأ ىاألرتنيتثىىالغلم ىوردل

رغمعمعاويالللونصايفلرغنيقءلوآ ارهلليلحملامهمرررألتسعمال اتلإعٌنلو عةته ل(.)2تمالاهلاح ر هالتنيللامهىمررلفادوىالللا ىينل
اهلمهمهبالي للنسموواألاذرلتاإ لرألمهمررلنًنلفادوالوتبًنا(.)3ل ل
وغمىىمللامىىمللللو اإلع ىتنيادلاتلرتىىادال()41لنىىمللااقانعىىالفعنيىىالغس ىنيا()1969امىىمللاهليىىت لامهىىافالننياىىهلةلواحىىتا ل

لنيلعىىعالرفىىمتلغلحمايىىاللل اتىىالتىىاهلمه ىمهبالنسىىبباألألمه ىمررل اتىىلإعٌنل(.)4ونىىللذغىىكلفىىإهلرغ ىنيالرغسىىا ملأ ىميحليفلاىىوفًنل
رنمايالاذهلرتنياهلةلللوغولتاإ لعسمميالللنادر لمهمهبالاممللاهليتسببليفلامهمررلرتلإعٌنل(.)5وامىمللأل ىمرزلرغنيىزر للل
ونىىمللاتىىالرإلغت ىزر ل مايىىاللىىذهلرتنياىىهلةلاهلالثىىعلاتلاعىىتالر لحىىاررةلن عنيىىالللغلل غىىالعلعهىىال(.)6علىىالاهل امىىوهلذرةل
نلغو لععاعلللو التبسل اارالافمتلللواهلاموهل سعطالللواممللرهيتهانمللنسافاةلوا الاةلنت لدال .ل
ل
المطلب الرابع
حماية الممتلكات الثقافية ل
مب ىىالاهلاو لذت ىىملتص ىىطلحلرتمتلم ىىاةلغوهافع ىىالت ىىا ةليفلاع ىىلردلااقانع ىىال ل ىىاالغس ىنيال()1954لوص ىىوصلااي ىىال
رتمتلمىىاةلرغوهافعىىاللأىىللاهلرغقهىىهلرغىىلوثلملليسىىتهملعلىىالا ميىىفلدنعىىملاىىاللا لاهلرغىىب يلع ى الاتلا ميقهىىاللفهىىللعمفىىهل
رغىىب يل عهنىىا:ئلوعىىعلالرإلاصىىا ل ىىٌنلرغاى وبليفلاوىىا لرت مىىورالورغىىيتلاى بمليفلاطىىورلرغاى وبلنىىمللتعىىالاتلآفىىملونىىمللنىىلال

) (1رتادال()1/56لنمللرإلاقانعا.ل ل
) (2لاهلنالولإليفلومبلرخللعةل() 1991ل للاتتعاحلرغ مرقلغلموي لللونالالالذغكل للاإسحا هلننيهالنمللومقلن ارلرغنيقءللل
واعبًنراالرغسلبعالعلالرغبعةالللفًنلنوا لعلالذغكل.ل ل
)(3لينيالرغاملرألفًنلنمللرتادال()1/56لنمللرإلاقانعالعلالاإهل:لئل.....اهليتسببليفلاإطالقلنوتلفطمالللامابلفسا ملفادوال ٌنل
رغسماهلرتلإعٌن.ئل.ل ل
لانيالرتادال()41لنمللااقانعالفعنيالغسنيال() 1969لعلالاإهل:ئلجيوزلغطمفٌنلاولاتومليفلن اللالنت لدالرأل مرزللعهللااقاقليمنلل)(4
اتلرغتتعًنليفلرت اللالفعمال عنيهمالفهءللولذرلاذرلتاهل اإلنماهلاتمر لذرلرغتتعًنلرتنيصوصلعلعهللاولنًنل ورلمبوتبلرت اللال
وتاهلرغتتعًنل يت لمل م ليموهلرإلإتهاصلننيهلننيافعاألغلتنيقعذلرغق ا لتومهو لونم لرت اللالتمالئ.
)(5لعبللرغ ينل مودلللنصلرلعا ملللص.154ل ل
)(6لانيالرتادال()6/56لنمللرإلاقانعالعلالاإهل:ئلجيوزلأل مرزلرغنيزر ل تعالاعسًنلرغت مزلعلالرألععاهلرتاموغال انمايالللاهلاس للذهل
لذهلرألععاهل اارالفاأائ .ل
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زننيعالاتلآفمتئ(.)1اوللل:ئلتالرإلإتاتاةلرتتعاعالنمللرغت ىا ًنلرغذراعىالرإل لرععىالغإلإسىاهلعىور لاتىاهلذغىكليفلرتامهىللاول
رنامهىىمللاوليفلرالىىا ةلرغقنيعىىالاورغ لمعىىالاورغوهافعىىالاورغت لعمعىىالرغىىيتلاىىالاصعىىاليفلاعتعىىللاعىىتممرريالرتسىىًنالرغوهافعىىالللواعتعىىلل
ن ىنلرغتورأالرغوهايفلنا ٌنلرتامهللورنامهملورتستهبالئل(.)2لل ل
ونىمللفىىال للىىذيمللرغت ىميقٌنلورغموىًنلنىىمللرغت ميقىىاةلرألفىىمتلأىىللاهلرتمتلمىاةلرغوهافعىىالااىىمالرتمتلمىىاةلرتنيهوغىىال
ورغوا تالرغيتلاموهلذرةلاصعاليفلامرإلرغا وبلرغوهايفلورنضارالللوتذغكلرألناتمللرألبميالورتباالذرةلرغهعمىالرغتعرخيعىال.ل
انىىاليفلإطىىاقلرإلاقانعىىاةلرغلوغعىىاللفىىإهلاو لنىىمللعىىمزلرتمتلمىىاةلرغوهافعىىاللىىولرغ هىىللرألنميمىىللغس ىنيال()1935لورت ىىموزل
مبعواقلرويمخلللاذلإص لرتادالرألوتلننيهلعلىالاإىه:لئلرألحىعا لورألنىاتمللورألعمىا لرغقنيعىالرغىيتلألىوزلنعمىالبهافعىالولىللاضى ل

رنبارلرغتعرخيعالوامو لرغقنيوهئ(.)3لل ل
وغ ىىالاعىىسللىىذهلرنمايىىالنت ىىلداللفمنيهىىالاعىىاسلبهىىايفللتىىوهللىىذهلرتمتلمىىاةل وىىالبهافىىالح ى بلوا ىمرإلانىىاللل
ىااللل
اممللالنًنلالللاولاعاسلنىلالللتوهنىالذرةل ىا للنىلالوغىعسلعسىممالللكىاليسىتوتبلااينيهىالللاولاعىاسلاإس ل
توهلامرإلايالانالاضاللول اغنيتعثالامرإلاإساالغلباميالو ا ل اممللرغتقميءليفلفهلرهنالاولرغتهاوهليفلمهعاعها( .)4ل

ورنى لوتىىودلرنمايىىالرغ انىىالغلممتلمىىاةلرغوهافعىىالللنىىمللنبعىىالعىىل لرغت ىىم لاىىالنىىمللنبىىالرأل ىمرزلرتتنيازعىىالللوو ىىمل
هنبهىىالاولعىىمنتهالللورغت هىىلل ىىل لرغهعىىا ل األعمىىا لرإلإتهانعىىال()5للا لاهلرغهىىاإوهلنىىللانىىملاىىالاايىىالفاأىىالايض ىاألللاذلمسىىحل
جبملالاتمر رةلللننيهال:لومهللعلدل لودلنمللرتااىب لمصالنمايىاللىذهلرتمتلمىاةلللوتىذغكلنمرتىزلرأل نيعىالرغتذتاريىال

للورتمتلم ىىاةلرغوا ت ىىالذرةلرألصع ىىالرغباغت ىىالأل ى ى لرنماي ىىالرخلاأ ىىا(.)6لول ىىذرلي ىىينلوت ىىوبلرإلنتني ىىا لع ىىمللاع ىىتالر لل ىىذهل
رتمتلماةلوا نيعتهالورألناتمللريعطالهبىالورغطىمقلرت ديىالاغعهىالألنىمر لعسىمميالللفضىالألعىمللعىل لنهاوتهىالاولرتسىاسلهبىال
( .)7ل
ونللذغكلللفومالحمورلتنيحللذهلرنمايالرخلاأالللننيهال:لاهلاموهلعلالنسىافاةلتافعىالنىمللالىلرزلنهمىالرغىيتل
لللاللرزلعسمميالر عسعالللنوالرتطاررةلورتورىن لو طاةلرإلرعا لرإلذرعللورغتلقازا.لاالاهلاعمىا لرنمايىالرخلاأىال
يفللمىىذرلاو ىور ليسىىتوتبلا هىىللواغت ىزر لنىىمللرغلوغىىال ىىل لاعىىتالر لالىىكلرتمرتىىزلرغ سىىمميالألالنىىم (.)8وتىىذغكلعىىل ل
)(1لد.لحميفلعلت لل امهمرةليفلرغهاإوهلرغلوثلرإلإسااللننياوررةلرغلثنيالرغلوغعالغلصلعبلرألامللرغهالمالل2994لللص .19ل
) (2لد.االلعللعلللللإهالأ لعملل:لد.وعلرلتاظ لولعمار لنمردلللرنمايالرخلاأالغلممتلماةلرغوهافعالابنيا لرغنيزرعاةلرتسلحالل يل
ننياورليفلالالريهملرنلللغل لو لرغهاإوإعالورغسعاععال/لتلعالرغهاإوهلجبان ال ا اللراللل/6للرغ لد2لل2914للص .299ل
)(3لاحمزل ملل حٌنلللنصلرلعا ملللص.19للل
)(4لعمملع لرهلللللنصلرلعايملللص .244ل
) (5رتادال()4لنمللااقانعال لاالغسنيال()1954لللورتادال()53لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
)(6لرتادال()1/8لنمللااقانعال لاال .ل
)(7لد.وعلرلتاظ لعبللعلللللولعمارلنمردلنمتاهلللنصلرلعا ملللصل .393ل
)(8لروا لمسًنلللنصلرلعا ملللصل .92ل
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اعىتالر لالىالرتمتلمىاةلريمعىالألنىمر لعسىمميالللووتىىوبلاسىثعلهاليفلرغسىثالرغىلوثلغلممتلمىاةلرغوهافعىالرتومهىىوعال
أل لإ ا لرنمايالرخلاأاللاذلاتوتلرألن لرتتحلالونني ماليوإسىمولنهمىالابلعىألتافىالرغىلو ل اتمتلمىاةلرتتمت ىال انمايىال
رخلاأال .ل
تماللنياغكلاايالباغوالاسمالرنمايالرت ززالللويهصللهبال ت هال انصاإالوغىولحىمل للىلفاألعسىمميال(.)1االاهل

الكلرتمتلماةلاموهل معىالوغىولتاإى لاىاورالأللىلرزلعسىمميالللحىميطالاهلامىوهللىذهلرتمتلمىاةلعلىالنىلرلتبىًنلنىملل
رألصعالغلباميالللواهلاموهل معال هورإٌنلأارنالو نيعاألللواهل استال لعسمميلاأ()2ل .ل
وتماليفلرتستاقعاةلورغقمقلرغطبعالللاممللنمللاتالاايالرتمتلماةلرغوهافعالرغلثىو لاتلومهىللحىاررةلكعىزالاىذهل
رتورنللللتعهليموهلدر لنل بللنمللاعقاليتموهلنمللنم للازرقلرغلوهلوفونهلنوليلازرقلكلدرإهلنوليلا عيل( .)3ل
ل
المبحث الثالث
آليات حماية المممتلكات المدنية ل
نىىمللاتىىال تىىلللىىذهلرتتلمىىاةلورألععىىاهل انمايىىالرتهىىمراليفلرغهىىاإوهللل ىىللنىىمللوتىىودلآغعىىالغضىىماهلاطبعههىىالعلىىال
رألر لعنيىىللرنىىموبلورغنيزرعىىاةلرتسىىلحالللواتموىىالذغىىكل اغضىىماإاةلرتهلنىىالنىىمللرغىىلو لورتني مىىاةللعىور لتاإى لناىىارتال
يفلرغنيزر لا لمللااار لللونعا لنس وغعالرغلوغالإتعثالفمقلرغهورعللرغهاإوإعالوتعقعالا وييلرتتضمر .ل
ل
المطلب األول
الضمانات المقدمة من الدول والمنظمات ل
إتنياو ليفللذرلرتطلبلرغضماإاةلرتهلنالنمللرغىلو لا ىمرزلرغنيىزر لورغىلو لرألفىمتلامهىافالاتلرتني مىاةلرغلوغعىاللل
نمللفال لفمعٌنلوتانيتل :ل
الفرع األول
الضمانات المقدمة من أطراف النزاع ل

اهلرغهاعىلالرتتب ىىاليفلرنىموبلورغنيزرعىىاةللىولاابىىا لتىالرغسىىبالرغىىيتلاى دالاتلنهىىملرغ ىلولورإلإتصىىارلعلعىهلللغىىذرلفىىإهل
علىىالالىىكلرأل ىمرزلمهىىماهلاايىىالرغه ىمرررةلرغلوغعىىال اىىعهلاايىىالرتىىلإعٌنلوكتلمىىاا لللوام ىاذل ىىيلرإلت ىمر رةلورغتىىلر ًنل
ر زنالغذغكللليهلل ضهالعلالرغلوغالرتهاوالللورغب يلرنفملعلالرغلوغالرألفمتل .ل
او أل:لرغضماإاةلرتت لهال اغلوغالرتهاوا ل
)(1لرتادال()12لنمللرغلواوتو لرتلحمل إاقانعال لاالغسنيال( .)1999ل
)(2لرتادال()19لنمللرغلواوتو لرتلحمل إاقانعال لاالغسنيال( .)1999ل
)(3لرتادال()16لنمللرغلواوتو لرتلحمل إاقانعال لاالغسنيال( .)1999ل
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اهلرغ ملعاةلرغ سمميالاضالاهو لوفملمهور ءلوفطءلوم عىالنسىبهالليفلتعقعىالاطبعههىالورغوعىا الرتسىتالنالفعهىاللل
غىىذرلينيبتىىللعلىىالرغهىىا مٌنلعلعهىىالامىىاذلتىىالنىىاليلىىز لنىىمللاتىىالمهىىماهلرإلغت ىزر ل ىىاتهمررةلرغلوغعىىاللودفىىللرألذتلعىىمللرتىىلإعٌنل
وكتلماا ل .ل
 .1علىىالرغه ىورةلرتهاوىىالامىىاذلولىىالاوتعىىارلغضىىماهلذغىىك()1للننيهىىال:لرغتعتىىللنىىمللعسىىمميالرأللىىلرزلرتنيتابىىال
غلضىىمبللواعىىتالر لرغسىىالحلرغىىذالكهىىملرغتىىم لنىىمللرغضىلىم الدوهل اوزلىىالغعلحىىملرغضىىمرل اتىىلإعٌنلوكتلمىىاا لللورإلنتنيىىا ل
عىىمللايىىالمهىىم اةلامىىمللاهلكىىلإلامهىمرررألتاإبعىىال اتمتلمىىاةلرتلإعىىالللفصوأىاألاذرل ىىاوزةللىىذهلرألمهىمررلرتعىىزالنىىمللرغهعىىا ل
اغضىىم ال(.)2لونىىللذغىىكلفىىإهلرتىىادالإقسىىهالااىىًنلاتلعىىل لاقسىىًنلرغقه ىمرةلرغسىىا هال عهنىىال عىىزلراثىىو لعلىىالالىىكلرألن ىور ل

ورألععاه(.)3
 .2و ىىملاعىىتالر لاإىور لن عنيىىالنىىمللرألعىىلحال.لاذل ىىللغلهىىادالرغ سىىمميالرغلثىىو لاتلاعىىتالر لعىىالحلن ىىٌنلغمىىال
لىىلزلللكىىاليضىىممللاايىىالرتىىلإعٌنلنىىمللرنبىىارلرجلاإبعىىالغلضىىم الللتح ىىملاعىىتالر لاعىىلحالنسىىمونالللاولاعىىلحالوارنىىال
أللىىلرزلنميبىىالنىىملل م ىىاةلعىىماإعال()4للورنىىللنىىمللاعىىتالر لرألغتىىا للرألرمهىىعالورغبحميىىالللوو ىىملاعىىتالر لاعىىلحالذرةل
رغلنارلرغاانال()5للتاألعلحالرغمعمعاويىالورغبايوغوتعىالورغنيوويىال.فعح ىملاعىتالر لرغتىازرةل عإورعهىالورغوعىا الرجلمبونعىاليفل
رنموبل(.)6ل
وغ الرغال لرته لرغذالجيبلذتىمهللنيىاللىولاهلرغسىالحلرغنيىووالللوعلىالرغىمن لنىمللنلراىهلرغتلنًنيىالرغ اغعىالللا لاإىهل

يوتللنىللرألهلنىاإوهلك ىملاعىتالرنهلللكىالفسىملذغىكلنىمللنبىالرغىب يل عإىهلمبوا ىالاتىازالإلعىتالرنهل اتىالتىاهلنوتهىاأل
اىلزلعسىمما(.)7لفعمىاليىىمتلآفىموهلوتىوبلألىمميلاعىتالرنهلللألهللىذهلرألعىلحالاوعىللدنىىاررألنىمللرألعىلحالرغمعمعاويىىال
ورغبايوغوتعالريمنال لواوتو لتنيعفل()1925لوااقانعالو ملرتوردلرغمعمعاويال( .)1993ل
وافىًنرألفىىإهلرألعىىلحالرجلليىىلالورتسىىتالنال ىىللاهلامىىوهلنال مىىالونهتضىىعاةلرغهىىاإوهلرغىىلوثللواهلامىىوهلفامهى ال
غاوما لرغ انالرتتب ال(.)8ل ل

)(1لرتادال()27لنمللااقانعال لاال()1997ل .ل
)(2لرتادال()2/57لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
)(3لانيالرتادال() 5/57لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو لعلالاإهل:لئل جيوزل عالوا لنمللرألوور لاقسًنلاالوم لنمللرألوما لرغساغقال
رغذتملعلالاإهلجيعزلراثو لعلالرألنور لورتمتلماة.ئل .ل
)(4لرتادال()2لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرتت لمل ملاعتالر لرألعلحالرنارنالغسنيال()1989ل .ل
) (5ل ولولتالعالحل اممللرغسعطمالعلالف لهل للا النهللل عيل اممللرنللنمللإاا هليفلرغزناهلورتماهلوي دالاتلالنًنلحانال
غمالتا مللوللالنًنرألنًنلنتنياعبلنللرالزلرغذالاريللرنصو لعلعهل .ل
)(6لرتادال(19لنملل مواوتو لتنيعفلغسنيال()1925ل اعهلو ملرإلعت ما لرنمسلغلتازرةل .ل
)(7لعبللرغتينل مودجلللنصلرلعا مللصل164ل .ل
) (8رتادال()36لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
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باإعاأل:لرغضماإاةلرتهلنالنمللرغلوغالرغيتلات م لغلهثو ل
اهللعلالرغلوغالرغيتلات م لغلهثو لولالاتمر رةلواىلر ًنل ىللنىمللرألفىللهبىالغضىماهلألهىملرنمايىالرتهىمرالناإوإىاأل
غاععاهلرتلإعالللواتلاالذغكلنمللولالانورلننيهال :ل
 .1اىىالاولومهىىللرغاىىاررةلرتمعىىزال.لفممىىالاحىمإالعىىا هاألاتلاهلنىىمللوعىىا الاايىىالرتمتلمىىاةلومهىىللحىىاررةل ىىلدال

ىاللل
علعهالللفإهلرغلوغالاموهلنس وغالعلالومهللإلكلرغااررةلغتمععزلالكلرألللرزلنمللنبالرغلوغالرتها لالونوراىالرتهاو ل
تم ىىاليفلح ىىارالرا ىىال لرألا ىىملاورغص ىىلعبلرألا ىىمل اغنيسىىبالغلمستا ىىقعاةلورأل ه ى لرغطبع ىىالللورغا ىاررةلرتمع ىىزالغلممتلم ىىاةل
رغوهافعا(.)1
 .2عىىل لانانىىالنورنىىللعسىىمميالعلىىالنهم ىىالنىىمللرألععىىاهلريمعىىالللف لىىالتىىالرغىىلو للابنيىىا لرغسىىل لنىىملل نيىىبلانانىىال
رتاىىاريللورت عسىىاةلورأللىىلرزلرغ سىىمميال ىىاغهمبلنىىمللرغتثم ىىاةلرتلإعىىالورألععىىاهلرغىىيتلألضىىال انمايىىالرغهاإوإعىىالللوعىىل ل
اعىىتالر لرتىىلإعٌنلوكتلمىىاا لتىىلرو لنمايىىالرأللىىلرزلرغ سىىمميالوتل امىىوهلذري ىىالغلمها ىىالتهاوتهىىا.ويفلذغىىكلاوتىىبل
رغلواوتو لرإلمهايفلرألو لعلالرغلو لىىلتلمالتاهلذغكلكمنياألىلإهالنالألى لعىعطماالنىمللرألععىاهلرتلإعىال عىلرألعىمللرتنيىا مل
رالاورالغاللرزلرغ سمميال(.)2ل
ل

الفرع الثاني
الضمانات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية ل
نللوتوبلاهلميلرغلو لا مرزلرغنيزر لجلملىالمهىماإاةللليىت لنىمللفالاىالاىوفًنلرنمايىالرغالزنىالغلممتلمىاةلرتلإعىال
للا لاهلتاإباألنمللرغضماإاةلرتطلو الاهللعلالتالىالوعىااملرالتمىللرغىلوثلللدو ألونني مىاةللليفلنسىاصالتىادالغتطبعىمل

رغهاإوهلرغلوثلرإلإساالللواطويمهلوا زيزه .ل
او أل:لرغضماإاةلرتهلنالنمللرغلو ل
اهللعلالرغلو لنًنلرتاارتاليفلرنموبلورغنيزرعاةلاغتزرناةلغضىماهلاطبعىملنورعىللرغهىاإوهلرغىلوثلرإلإسىاال.اصهىال
اغتزرنهىىال ىىإو ر لرإلاقانعىىاةلرغلوغعىىالهبىىذرلرغاىىعهلللوومه ى هالنومهىىللرغتنيقعىىذلورغت هىىلل ىىذغكل(.)3وذغىىكلنىىمللفىىال لااىىثعلل
رأل ىمرزلرتتنيازعىىالاتلرغلثىىو لاتلرغىىلو لرنانعىىا()4لللاولرغهعىىا ل اغمنا ىىاليفلنسىىعغالاايىىالرغ ى رإلرغ ىىاتل()1للاولرغلثىىو لاتل
رغتلر ًنلرغل لوناععالورإلنتصاديالمهللرغطمزلرتنيتهكلغتلكلرغهورعل .ل

)(1لروا لمسًنلللنصلرلعا ملللص192ل .ل
) (2رتادال(/58ا)لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
)(3لعمملع لرهلللللنصلرلعا ملللص249ل .ل
) (4لرغلوغالرنانعاللللدوغال ايلالغعس ل مفاأليفلرغنيزر لي عنيهالاوللا مرزلرغنيزر لويهبلهالرخلص لزاورفملادر لرتها لرتسنيلالاغعهالوفهاأل
إلاقانعاةلتنيعفلللواهو ل معايالنصاٌفلالكلرغلوغالورعايالالغلتلدوغالافمتلمبورفهالرغطمفٌنلرتتنيازعٌنلللإهالألعملل:لروا لمسًنللل
نصلرلعا ملللصل199ل .ل
( ) 482

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 2

محاية املمتلكات املدنية اثناء النزاعات املسلحة  /ص ص485- 432

باإعاأل:لرغضماإاةلرتهلنالنمللرتني ماةلرغلوغعا ل
جيىىبلعلىىالرتني مىىاةلرغلوغعىىالوفصوأىاألرألنى لرتتحىىلالورغلثنيىىالرغلوغعىىالغلصىىلعبلرألاىىملونًنصىىالرغهعىىا ل ىىلورلاليفل
مهماهلرإلغتزر ل هورعللرغهاإوهلومهماهلاايالرتلإعٌنلوكتلماا  .ل
وتالتاهلرالتمللرغلوثلتادرأليفلرغس للنمايالرتمتلماةلرتلإعالللفإهلنمللورتبلنني مىالرألنى لرتتحىلالرغهعىا لمبىال

يضممللانيقعذلذغكل.ل ل
انيالرغلواوتىو لرإلمهىايفلرألو لعلىالا هىللرأل ىمرزلرغسىانعالرغ مىال اىمالاإقىمردالاولاتم ىاألرغت ىاوهلنىللرألنى ل
رنتحىىلالاذرلو ىىلإلاالف ىىمقلإلاقانعىىاةلتنيعىىفللل اىىمالي ىىتال لونعوىىاقلرألن ى لرتتحىىلال(.)2وغىىذغكلأىىللرغ ا ىمرةلنىىملل

نمرررةلالسلرألنمللعنيللولوإلاالاإتها لغتلكلرإلاقانعاة( .)3ل
تمىىالاأىىلرةلرجلم عىىالرغ انىىالغان ى لرتتحىىلالرغ ليىىللنىىمللرغه ىمرررةلهبىىذرلرغاىىعهلللنوىىالنمررلىىاليفلاعيعىىللن ىمررلغلثنيىىال
رغلوغعىىالغلصىىلعبلرألاىىمل اىىعهلاعتعىىللرغهىىاإوهلرغىىلوثلرإلإسىىاال()1979لللورغىىلعوالاتلن ى ملغبحىىيلاعىىتالر لعىىالحل
رغنيا املللورألعلحالرنارنال(نمررلرن ل3976ليفل)1972/12/6ل(.)4ل ل
ل
المطلب الثاني
المسؤولية المترتبة على الدولة عن إنتهاكها للقانون الدولي ل

اهلاالإ ا لناإوالورتتموهلنىمللاموعىالنىورإٌنليهىلزلاتلألهعىملنايىالونصىلحالواايىالن عنيىالللوامىوهلاىالأىقال
رإلغ ىزر ل تعىىال اعىىبالننيتهمىىلللالىىكلرغهورعىىللللفىىاإلغتزر لرغىىلوثلن ىمابءل اتس ى وغعالرغلوغعىىالللوعنيىىللرتااغقىىالاولرغتهصىىًنلاول
رإلصا لألالنمللالكلرإلغتزرناةلللألم ل الهالنس وغعالدوغعالل( .)5ل
وإتنياو للذرلرتومهو ليفلعلالفمو لوتانيتل :ل
ل
الفرع األول
شروط قيام مسؤولية الدولة
رتسى وغعالرغلوغعىىالاضىىالا اىىبلعلىىالاحىىااصلرغهىىاإوهلرغىىلوثلعنيىىللرغهعىىا ل تصىىمزللىىاغفلغإلغتزرنىىاةلرتهىىمرالمبوتىىبل
نورعللذغكلرغهاإوهلل( .)1ل
)(1لرتادال()19لنمللااقانعال لاال()1954ل .ل
)(2لرتادال()89لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
) (3ل نوالنمرررةلالسلرألنملل اعهلاعتلر رةلاعمر عالعلالغبنياهلللورنمبلرغ مرنعالرإليمرإعالللنزولرغ مرقلغلموي لواولرإلرغبلهاهل
ونًنلا .ل
)(4للإهالألعملل:لعمملع لرهلللللنصلرلعا ملللص .272ل
)(5للمسًنلروا لللنصلرلعا ملللصل .148ل
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وانيهيللذهلرتس وغعال تورفملبالإلحمورلللللل :ل
ونىىو لافىىال ل ىىإغتزر لدوثلللايىاألتىىاهلنصىىلرللىىذرلرإلغتىزر لللاتاإى لناعىىلالناإوإعىىالا لناعىىلالااقانعىىال.غىىذرل
.1
فإهلمهمبلرألللرزلورألععاهللورتمتلماةلرتلإعالرغيتلاو ى لرإلاقانعىاةلرغىيتلذتمإالىالعلىالوتىوبلاايتهىالورإلنتنيىا لعىملل
مهمهبالونهاوتهالللا للاإتهاتاألغتلكلرإلغتزرناةلللكاليستوتبلنعا لرتس وغعالرغلوغعا()2ل.

اعنيادلرغ مالنًنلرتامو لألوىللاحىااصلرغهىاإوهلرغ ىا ل.ولىولرغلوغىالوصىمرألللتوهنىالرغووعىلالرغىيتلامىوهل
.2
الألغتحمالالكلرإلغتزرناةل(.)3ل تيلرغني ملعمللأىلورلالىكلرألف ىا لنىمللاالتهىازلنىمللاتهىزالرغلوغىالللويفلذغىكلاىنيال
رتىىادال()7لنىىمللناىىمو لرت ىوردلرتت لهىىالمبس ى وغعالرغلوغىىالعىىمللرألف ىىا لنىىًنلرتاىىموعالعلىىالاإىىهل:لئلعىىلو لاالتهىىازلغلوغىىالنىىال
امىىمللاعتبىىارهلنىىمللاعمىىا لرغلوغىىال....ئلللتمىىالي ىنيالرغلواوتىىو لرإلمهىىايفلرألو لعلىىالاإىىهل:ئل...ليمىىوهل ىىمزلرغني ىزر لرغىىذال
ينيتهكلرإلاقانعاةلورغلواوتو لنس و ألعمللتافىالرألعمىا لرغىيتليه فهىالرألحىااصلرغىذيمللياىملوهلتىز رألنىمللنوراىهلرتسىلحال
..ئل(.)4ل
اوىىلرإلرغضىىمرلللورغضىىمرلرغىىلوثلرتهصىىودللنيىىاللللىىولرتسىىاسل ىىملناىىمو لاولنصىىلحالناىىموعالألوىىلل
.3

احىىااصلرغهىىاإوهلرغ ىىا لل(.)5و ىىللاهليمىىوهلرغضىىمرلإتعثىىالنباحىىمالغلق ىىالاولرألنتنيىىا لعنيىىهلللورغىىذالياىىمالافىىال أل ىىإغتزر ل
دوثللاالوتودلعالنالعببعال ٌنلرغضمرلورغق النًنلرتامو .
ل
الفرع الثاني
المطالبة بالتعويض ل
عنيللنعا لرغلوغال افال ل إغتزرنتهىالللامهىاف لاألاتلوتىوبلراونىفلفىوررألعىمللالىكلرألف ىا لللجيىبلعلعهىالايضىاألا ىوييل

رغطىىمزلرتتضىىمر.لعلىىالرغىىمن لنىىمللرجلىىل لرغهىىا لعلىىالإىىو لنس ى وغعالرغلوغىىال ىىاهلالىىكلرألعمىىا لنىىًنلرغهاإوإعىىاللللىىاللىىلل
نس ى وغعالتنيا عىىالا لنس ى وغعالنلإعىىالللا لاهلرغتاغبعىىال عىىالاتلتوهنىىالنلإعىىالغص ى و الل ىىالاعىىتحاغالنالوهىىالرغلوغىىالتزر ع ىاأل
لواونعللرجلزر لعلعهالي للاإتهاناألننيهللألهلرغا بللولنملليتحمالاب الالكلرجلزر رةلل .ل
اهلنبى ىىلالرغت ى ىىوييلوردل اى ىىمالأ ى ىميحليفلااقانعى ىىال لى ىىاال()1997ل اى ىىعهلوهى ىىوقلولورتبى ىىاةلرغى ىىلو لريايى ىىلال
ورألح ى ى ى ى ىىااصلرياي ى ى ى ى ىىليملليفلواغ ى ى ى ى ىىالرن ى ى ى ى ىىمبلرغليالوااقانع ى ى ى ى ىىال ل ى ى ى ى ىىاالرغمر ى ى ى ى ىىال( )3/للوراقانع ى ى ى ى ىىاةلتنيع ى ى ى ى ىىفلرألر ى ى ى ى ىىال

)(1لعباسللاا لرغس لالللنس وغعالرغقمدلرجلنيا عالعمللرجلماالرغلوغعاللدررلرتطبوعاةلرجلان عالللرألعمنيلريالل2992لللصل .293ل
) (2ل يوعفلا عممل مللل اتمالامنللومبلانا لريات لرجلنيا عالرغلوغعا لىىلدررعالنهارإال ٌنلرغامي الرعالنعالورغهاإوهلرغللوثلرت اأملل
دررلرغمتبلرغهاإوإعاللنصمل2911لللصل .433ل
)(3لعباسللاا لرغس لالللنصلرلعا ملللصل .296ل
)(4لرتادال()91لنمللرغلواوتو لرإلمهايفلرألو  .ل
)(5للمسًنلروا لللنصلرلعا ملللصل .156ل
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(رتورد148ل131ل52ل)51للورغلواوتو لرإلمهايفلرألو ()1()1977للاذلإصى لعلىالتىللرغضىمرلورغت ىوييلعىمللرألمهىمررل
ريلبالعمللفمقلاوما لرغهاإوهلرغىلوثلرإلإسىاا.لونىللاتىلةل ممىالرغ ىل لرغلوغعىالرغلر مىالعلىاللىذرلرتبىلاليفلومى لاىال
يفل()1927/7/26ليفلرغني ىزر لرألتىىاالى ىىلرغبوغىىوالوىىو لنص ىنيلل(لحىىورزول)لعلىىالاإىىهل:لئلنىىمللنبىىادت لرغهىىاإوهلرغىىلوثلللاهل
ي ابلعلالافال لرغلوغال ت هلراالللاغتزرنهال اغت وييلعنيهلعلىالوىولتىازلللوغىولملليىنيالعلىالذغىكليفلرإلاقانعىالرتاىال
عومانهال.ئل(.)2ل ل
ورغت وييليموهلانال :ل
 .1اغت وييلرتاثلللرغذالي للرغامالرغطبع للغلت وييلللولولعبارالعمللدفللنبلألنىمللرغنيهىلللكىلدلاب ىاألنثى ل

رغضمرللل عيل يزيللويهالعمللرغضمرللورغت وييلعمللرغضمرلرغالوملورغمسبلرغقا لللتحثزلعقعنيالدوهلنلرل.
ورغت ىىوييليمىىوهلانىىال إاقىىاقلرأل ىمرزلرتتنيازعىىالللويمىىوهلذغىىكليفلن الىىلالرغصىىلحلرغىىيتلاتب ىللاهنىىا لرغني ىزر لللنوىىال
ناوصىىاليفلااقانعىىالفمعىىاالرغىىيتلاتىىلةلعلىىالنس ى وغعالاتاإعىىالودو لريىىورللولوتىىوبلا ويضىىهالعىىمللرألمه ىمررلرغىىيتلنه ى ل
اغلو لرألورو عالل(.)3لل ل

ونلليموهلنمللفال لرغلثو لاتلرغتحمىع لرغىلوثلللفىعمممللاهىليملنهىلررلرغت ىوييل ىللااقىاقلا ىمرزلرغنيىزر لعلىال
رغلثو لاتلرغتحمع لللتماليفلنسعغالرتطاغبالرغليطاإعال اغت وييلعمللرألمهىمررلرغىيتلون ى ليفلرتنيطهىالرإلعىباإعاليفلرتىمرتشل
.ونالنمرهلرغسعلل(لناتسللو زل)ليفل()1925/5/1ل اعهلوتوبلرغت وييل( .)4ل
ونىلليمىوهل ىاغلثو لاتلرغهضىىا لرغىلوثلنىمللفىال ل ممىىالرغ ىل لرغلوغعىالللاذلاهلنىمللنهمىىا للىذهلريممىالمبوتىىبل
إ انهالرغلرفلللرغقصاليفلرتسا الرغهاإوإعال ٌنلرغلو لوألليللرتس وغعاةلو عاهلنهلررلرغت وييل .ل
واف ىًنرألنىىلليمىىوهلان ىمررلرغت ىىوييلورنصىىو لعلعىىهلمبوتىىبلن ىمرررةلأىىادرالنىىمللالىىسلرألنىىمللرغىىلوثلللورغني ويضىىاةل
رتممنيووالغلموي لنمللتاإبلرغ مرقلاومهحلنوا ليفللذرلرالا ل .ل
ويفلتىىالرألوىور ل امى لرغلثىىو لاتلرغهىىوالإلعىىتعقا لرغت ويضىىاةلتوهنىىالاتنيىىاىفلنىىللنبىىادت لرغهىىاإوهلرغىىيتل نيىىللرغلىىو ل
اتلرغهواليفلرغ الناةلرغلوغعال(.)5ل
 .2رغت ىىوييلرإلرمهىىا لللويسىىمال ىىاغت وييلرألدسلايض ىاأللويمىىوهلنىىمللفىىال لاهىىلميل ىىلإلرغضىىمرلاعتىىذررلرمسىىللل
عمياألتاهلا لعلنيعلاأللاتلرغطمزلرتتضمرللوتذغكل تهلميلللريالغلمتضمريملللاولرغت هللمب انبالرتهصميمللورتتسببٌنلفعهال.

)(1للانيالرتادال() 91لننيهلعلالاإهل:لئليسع ل مزلرغنيزر لرغذالينيتهكلاوما لرإلاقانعاةل(لااقانعاةلتنيعفلرألر ا)لولذرلرغلواوتو ل
عمللدفللا وييلللاذرلرنتضالرنا لذغك...ئل .ل
)(2للإهالألعملل:لمسًنلروا لللنصلرلعا ملللصل .159ل
)(3للرتادال()231لنمللااقانعالفمعاالغسنيال(ل)1919ل .ل
)(4للإهالألعملل:لمسًنلروا لللنصلرلعا ملللصل .199ل
) (5لد.أاالااللااللا مرلع لللرتس وغعالرغلوغعالعمللاإتهاتاةلنورعللرغهاإوهلرإلإسااللننياعالرت ارزلللرألعمنيلرياللل2999للصل
179ل .ل
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 .3رغت ىىوييلرغ عىىينلللولىىولاعىىادالرنىىا لاتلناتىىاهلعلعىىهلللويمىىوهللىىذرلرغنيىىو لنىىمللرغت ىىوييليفلرتمتلمىىاةلرغىىيتل ل
يهلرل ومملللتماليفلرغهطللرألبميالللفإذرلناعمن لاول لرإلعتعال لعلعهىاليفلرغنيزرعىاةلللفىإهلا ويضىهال يمىوهلا ل إعاداىال
اتلنماهنىىالرألأىىللل.ونىىللاحىىارةلااقانعىىاليوإسىىمولإلع ى دردلواعىىت ادالرألن ىور لرغوهافعىىالغس ىنيال()1995لعلىىالذغىىكل()1لل
ويسمال اغت وييلرغ عىينلرتىاداللونىلليمىوهلرغت ىوييلرغ عىينلناإوإعىاألللتإزرغىالعمىالنىاإوالنىًنلناىمو لللنوىالاغتىا لااىميلل

و ينلألرللاغقاألألوما لرغهاإوهلرغلوث(.)2ل ل

الفرع الثالث

قرارات مجلس األمن بشأن تعويض الدول ل
غهىىللرأىىلرلالىىسلرألنىىمللرغىىلوثلرغ ليىىللنىىمللرغه ىمرررةلرغىىيتلي تىىللفعهىىالعلىىالوتىىوبلنعىىا ل ىىلإلرغضىىمرل ت ىىوييل
رغطىىمزلر فىىملللا لاهل ىىيلنىىملللىىذهلرغهىمرررةلمللاىىلفالوعىىزلرغتنيقعىىذلللفعمىىال لانيقعىىذلرغىىب يلر فىىمل.لاذلاأىىلرلالىىسل
رألن ى ىىمللرغ ى ىىلوثلن ى ىمرررألي ى ىىمن ل()487ليفل()1981/6/19ل ا ى ىىعهلنع ى ىىا لاع ى ىمر عال ض ى ىىمبلنقاع ى ىىال ى ىىوزلرغنيووي ى ىىالرغ مرنع ى ىىاليفل

()1981/6/9لللورغىىيتلاتىىلليفلتاإىىبلنىىملللىىذرلرغه ىمررلعلىىالوىىملرغ ىمرقليفلرغت ىىوييل.لا لاهللىىذهلرجلز عىىالمللانيقىىذلنىىملل
رغهمررل.تمالاألرلراللسلرغ ليللنمللرغهمرررةل اىعلرغتىزولرغ مرنىللغلمويى لللننيهىالرغهىمررلرنى ل(ل)686ليفل()1991/3/2ل
رغىىذالإىىالعلىىالوتىىوبلنبىىو لرغ ىمرقلمبسى وغعتهلل بهىاألغلهىىاإوهلرغىىلوثلرغىىلوثلعىىمللرألمهىمررلرغىىيتلانههىىال اغمويى لورغىىلو ل
رألفىمتل(لرغقهىمال/2بلنىىمللرغهىمررل)للوتىذغكلرغهىمررلرنى ل()687ليفل(1991/4/3ل)لرغىىذالاتىللعلىالولىىالنسىا اللفهىىلل
اتىىلةلرغقهىىمال()15لعلىىالوتىىوبلاعىىادالكتلمىىاةلرتىىلإعٌنلرغمىىويتعٌنلاتلاأىىحاهباللورغقهىىمال()16لننيىىهلعلىىالألمىىالرغ ىمرقل
رتس ى وغعالعىىمللرألمه ىمررلرتباحىىمالونىىًنلرتباحىىمالورغىىيتلنه ى ل اغبعةىىالللورعايىىالوحىىمتاةلرغىىلو لرألفىىمتلللورغقهىىمال()18لعلىىال
اإاا لأنيلوقلغلفللرغت ويضاةلرتت لهال اتطاغباةلرتهلنالوفملرغقهمال()16لرغساغقالرغذتملللواإاىا لادررالاىذرلرغصىنيلوقل
.لواهلاعتحصا لنباغألرغت وييلنمللرغ مرقلغصاٌفلدوغالرغموي لورعايال انللرغلو لرألفمتلنسىتمملنىمللذغىكلرغعىو لولاتل
رغون لرنامهمل(.)3لل ل
ونىمللفىال لنهارإىال ىٌنلرناغىالرغنياحىىةالنىمللمهىمبلاعىمر عالتقاعىالرغ ىمرقلرغنيوويىالللونىزولرغ ىمرقلغلمويى لللأىىللاهل
نمرررةلالسلرألنىمللللعلىالرغىمن لنىمللأىقتهالرإلغزرنعىالاتلاهنىالنىلل ىلل ميههىالاتلرغتطبعىمللورغسىببليفلذغىكلرغ النىاةل
رغلوغع ىىالورغتورزإ ىىاةلرغسعاع ىىعالوألاغقااى ىىال.لفل ى ى لاص ىىمزلرغت ويضى ىىاةلغ ى ىمرقلهلعل ىىالرغ ىىمن لنى ىىمللاع ىىتهطا لرتلع ىىاررةلنى ىىملل
رغىىلو رررةلعىىمللرألمه ىمررلرغىىيتلعىىببتهالا ىىالقلرغ ىمرقلغ ىىل()39لأىىاروخلار لىلار لعلىىالاع ىمر عالفىىال لوىىمبلرخللىىعةل
()1991ل( .)4ل
)(1للد.وعلرلتاظ لعبللعلللللولعمارلنمردلنمتاهلللنصلرلعا ملللصل .399ل
)(2للد.أاالااللااللا مرلع لللنصلرلعا ملللصل .169ل
) (3لإ مرَلغل موزلرإلنتصاديالرغص بالرغيتلاملهبالرغ مرقللذهلرغسنيالللفهللاعتثا لدوغالرغموي لوتذغكلالسلرألنمللغطلبلعمرنلل
تعتعالعلردلرغ مرقلغلت ويضاةللذرلرغ ا ل .ل
)(4ل ارقلومبلللنها لالننياورال تعريخل(ل)2912/6/11لعلالرتونللرإلغم والرنيتل:ل ل
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ل
الخاتمة
يفلهناياللذرلرغبحيلاوألنيالاتلرإلعتنيتاتاةلورغتوأعاةلرغياعال :ل
ل
اإلستنتاجات :
 .1اوغ لرغهورعللرغهاإوإعالمهممللرإلاقانعاةلرغلوغعالاصعالتبًنال اتلإعٌنلوكتلماا لنمايتهاليفلرغنيزرعاةلرتسلحال.
 .2اوفًنلرنمايالعانالغتلكلركتلماةلللوتذغكلاايالفاأىالواايىالن ىززالغتلىكلرألععىاهللنىمللاتىالاايىالاتوىملواوعىلل
اا.
 .3ومهللنور لغضماهللذهلرنمايالنمللألمميللثماةلرغمد لللورغ اور عالفعهالللوعل لمهمبلرألللرزلرتلإعال.
 .4مش ىىو لرنماي ىىالرتمتلم ىىاةلرغ ىىيتلم ىىالوع ىىاالوون عا ىىالوأ ىىحالرت ىىلإعٌنلللانى ىنيه لرنع ىىاالورغت ىىذر للوبه ىىافته لواى ىمربه ل
رنضاراللوتالناليت لمل تلكلرجلورإبل.
 .5ألليىىللرغهورعىىللرغهاإوإعىىالغلضىىماإاةلرغىىيتلاهىىلنهالدو لا ىمرزلرغني ىزر لللوتىىذغكلرغ ىلو لريايىىلالللوتىىذغكلرتني مىىاةل
رغلوغعالنسمللاطبعملرألوما لرغهاإوإعالرتني مالاذهلرنمايال.
 .6اهلاالفمقلألوما للذهلرغهورإٌنلا دالاتلنعا لنس وغعالرغلوغالعمللرألمهىمررلرغىيتلاصىعبلرعايىالرغىلو لرألفىمتلللول
وتوبلاهلميلرغني وييلرتنياعبلا ل.
 .7مشو لرغت وييلعلالرغت وييلرتاثلورألدسلورغ عينلللاب األغلهلزلرتتضمرل.
 .8اهلورنللرنا لي تللللاهلرتسى وغعالاهىو لعنيىللتىالاإتهىا لللا لاهلرألبىملرت اىبليتتعىًنلللفع انىبلدوغىاللواقىم لعلعىهل
نمللفال لعامرةلرغهمرررةلرتلعاررةلنمللرغت وييلللفعمال الز لافمتل ذغكللل اليت لرغطمزلعنيها.
ل
التوصيات :
 .1اهلرغهورعىىللرغهاإوإعىىالرتتمولىىالإلالرإلاقانعىىاةلرتون ىىالاوردةلرأللىىلرزللريمعىىاللوإىىو لرغضىىم اةلعلىىالعىىبعالرنصىىمللل
ولىىذرل يىىتال لورغ هىىللرغوىىاالنىىمللنىىمهل()21للغىىذرل ىىللنىىمللنمت ىىالعانىىال عىىيلياىىمالرألععىىاهلذرةلرغطىىا للرتىىلال
ذتملالوامهافتهالغتلكلرتمتلماةلرتاموغال انمايال.
 .2ومهللنورعللناإوإعالتنيللاإتاجلاعلحالنًنلذتعاللذرةلنوالالنًنيالعاغعاللل عيلي دالاعتالرنهالاتلاأىا النسىحال
ورع ال عطال االزلرتضموبل عمهمررلوفسا م.
 .3عل لرغسماحلأل مرزلرغنيزر لرغتذر لمب لوناةلاعتاباريالنًنلن تلالغضىمبلالىلرزلنلإعىالللتوهنىالاسىتال لألنىمر ل
عسمميال.و اغتاثلفضو لالكلرتمارعاةلغلمسا لالورنسابل.
)http://alhurrya.com/archives/14085- last visited ( 12/1/2015
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 .4مشو للىذهلرغهورعىللغلنيزرعىاةلرغلرفلعىالرغىيتل ىارسلرغىلو لونوراىالفعهىالعملعىاةلنىًنلاإسىاإعالللوانىاقلامهىمررلتسىعمال
اتىىلإعٌنلوكتلمىىاا للل ثىىالعىىعادالرغلوغىىالعلىىالانلعمهىىالللونبىىلالعىىل لرغتىىلفاليفلح ى وهلرغىىلو لرغلرفلعىىالللوثىىال
وذري النمني لدوغالنوىالرغ ىمرقلرغهعىا ل ع اىللرجلىمر ل ىملرتىلإعٌنلللفصوأىاأليفلتوردعىتاهللليفلوعىاا لوتىمرنته للل
اننيه لوعالنته لولنسمنيه لللنا ه لونذر ه .
 .5ننيللاعتالر لاعلحالرغلنارلرغاانالأل لايىالذري ىالللوننيىللاإاىارلالللنىمللفىال لو ىملتانىالوحىانالعلىالاإتاتهىال
و ع هاللفصوأاألغللو لرغيتلاالعثالاعودليفلاا لوهوقلرإلإساه.
 .6ان ىمررلنورعىىللناإوإعىىالالىىز لرغىىلو لورتني مىىاةلرغلوغعىىالرغمعىىالمبمعىىا لوروىىلليفلاإتهاتىىاةللىىذهلرغهورعىىللل عىىيلألاعىىبل
رجلمعلل امالنساولاذرنالاإتهمورلرغهاإوهل لاهلكاعبلدوغالللوا قالافمتلنمللرتس وغعا.
 .7رن لاهلرغني وييلوملغلمضمورللا لاهلورنللرنىا لي تىللاهلنىور ينلرغلوغىالرتتسىبباليفلرغضىمرللى لنىملليتحملىوهلاب ىال
ذغىىكلللفعمىىالابهىىالرغهعىىادالنىىًنلرتسى وغالغتلىىكلرغلوغىىالنتحممىىال اغسىىلطالللونهىىلررةلرغبلىىللورغاى بلللغىىذرلفال ىىللنىىملل
ع ى الرالتمىىللرغىىلوثلللونىىمللفىىال لنورعىىللناإوإعىىالل اعىىبالرغسىىلطالرغسعاعىىعالغلىىلو لرغىىيتلاصىىملعلىىالفىىمقلرغهىىاإوهل
رغلوثل.لل ل
المصادر
أوالً  :الكتب القانونية

 .1ا ىىولرخلىىًنلااىىللعطعىىالللاايىىالرغسىىماهلرتىىلإعٌنلورألععىىاهلرتلإعىىالا ىىاهلرغنيزرعىىاةلرتسىىلحاللدررعىىالنهارإىىالنىىللرغا ىمي ال
رإلعالنعاللر1للدررلرغنيهضالرغ م عالللرغهالماللل.1997
 .2عباسللاح لرغس لالللنس وغعالرغقمدلرجلنيا عالعمللرجلماالرغلوغعاللدررلرتطبوعاةلرجلان عالللرألعمنيلريالل2992ل.
 .3ع ىىانملرغزن ىىاثلللن ىىلفالاتلرغه ىىاإوهلرغ ىىلوثلرإلإس ىىاالللننيا ىىوررةلرت ه ىىللرغ ىىمسلنه ىىوقلرإلإس ىىاهللل ىىلوهلنم ىىاهل
رغنيامل1993ل.
 .4عبللرغتينل مودللرغهاإوهلرغلوثلرإلإساالللدررعالنهارإال اغامي اللر1للدررلرغنيهضالرغ م عالللرغهالماللل.1991
 .5علللأادقلا وللعفلللرغهاإوهلرغلوثلرغ ا للج1للر12للننياعالرتارزلللرألعمنيلرياللل لوهلعنيالإام .ل
 .6علالعوردلللرغ نيفلرتقمرلىىلناإوهلرغنيزرعاةلرتسلحالووهوقلرإلإساهللر1للدررلرت غفللل ًنوةللل2991ل ..ل
 .7عمملع للرهلللللاطويملالويمللرغهاإوهلرغلوثلرإلإسااللر1للدررلرغتمبلرإلعالنلل ًنوةلل1997ل.
 .8مللرغاليفلللرغهاإوهلرغلوثلرغ ا للدررلرألللعالغلنياملورغتوزيلللبلدوهلنماهلرغنياملل.1987
نيلريال
 .9د.لأاالااللااللا مرلع لللرتسى وغعالرغلوغعىالعىمللاإتهاتىاةلنورعىللرغهىاإوهلرإلإسىااللننياىعالرت ىارزلللرألعىم ل
لل.2999
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 .19يوعفلا عممل مللل اتمالامنللومبلانىا لريىات لرجلنيا عىالرغلوغعىال ىىلدررعىالنهارإىال ىٌنلرغاىمي الرعىالنعالورغهىاإوهل
رغلوثلرت اأمللدررلرغمتبلرغهاإوإعاللنصمل2911ل.
ل
ثانياً  :البحوث القانونية :

 .1احمزل ملل حٌنلللتمر لرإلعتلر لعلالرألععاهلرتلإعاللل يلننياورلعلالرتونللرأليت:
)www. Policemc.gov.bh. last visited ( 12/1/2015

 .2لد.لح ىميفلعل ىىت للل امه ىمرةليفلرغه ىىاإوهلرغىىلوثلرإلإسىىاالللننيا ىىوررةلرغلثني ىىالرغلوغعىىالغلصىىلعبلرألا ىىملللرغه ىىالمالل
.2994
 .3د.لوعىىلرلتىىاظ لولعمىىارلنىمردلللرنمايىىالرخلاأىىالغلممتلمىىاةلرغوهافعىىالابنيىىا لرغنيزرعىىاةلرتسىىلحالل ىىيلننياىىورليفلالىىال
ريهملرنلللغل لو لرغهاإوإعالورغسعاععالىىلتلعالرغهاإوهلجبان ال ا اللراللل/6للرغ لد2لل.2914
ثالثاً  :األطاريح والرسائل الجامعية :

 .1اإى ىوررلفعص ىىالللااي ىىالرغبعة ىىالرغطبع ع ىىالابني ىىا لرغنيزرع ىىاةلرتس ىىلحالللرع ىىاغالناتس ىىتًنلنهلن ىىالاتلتلع ىىالرنه ىىوقلجبان ىىال
تزر مل.2992/2991
 .2روىىا لمسىىًنلللاايىىالرألن ىور لورتمتلمىىاةلابنيىىا لرغنيزرعىىاةلرغلوغعىىالرتسىىلحاليفلظىىالاومىىا لرغهىىاإوهلرغىىلوثلرإلإسىىاالل
رعاغالناتستًنلنهلنالاتلتلعالرغ لو لرغهاإوإعالورإلدرريالجبان الع للدولبليفلرغبلعلالللتزر ملل.2996
 .3نصللنصطقالعبىلرغممميلللنىلتلفاعلعىالرغهىاإوهلرغىلوثلرإلإسىااليفلرغنيزرعىاةلرتسىلحالرغلوغعىالونىًنلرغلوغعىاللرعىاغال
ناتستًنلنهلنالاتلتلعالرغلررعاةلرغ لعالجبان الرغنيثاحلرغو نيعالللفلسطٌنل2919
 .4أىىال ل مىىللعصىىملللافتصىىاصلريممىىالرجلنيا عىىالرغلوغعىىالمبحاتمىىالامنىىللرنىىمبللا مووىىالدتتىىوررهلنهلنىىالاتلتلعىىال
رنهوقلجبان الرتنيصوراللنصملل.2911ل ل
ل
رابعاً :القوانين واإلتفاقيات

 .1راقانعالتنيعفلغسنيال()1864لغتحسٌنلوا لرجلموالرغ سمميٌنليفلرتعلرهل.
 .2ااقانعال لاالغسنيال()1997لرخلاأال إو ر لنورإٌنلواعمرزلرنمبلرغليال.
.3
.4
.5
.6

مواوتو لتنيعفلغسنيال()1925ل اعهلرألعت ما لرنمسلغلتازرة.
ااقانعالتنيعفلرألوتلغسنيال()1949لغتحسٌنلوا لرجلموالورتممهال اغهورةلرتسلحاليفلرتعلرهلل.
ااقانعالتنيعفلرغواإعالغسنيال()1949لغتحسٌنلوا لتموالونممهالونمنالرغهورةلرتسلحاليفلرغبحار
ااقانعالونيعفلرغواغوالغسنيال()1949ل اعهلن انلالاعمتلرنمب.

 .7ااقانعالتنيعفلرغمر الغسنيال()1949ل اعهلوايالرألحااصلرتلإعٌنليفلون لرنمب.ل
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محاية املمتلكات املدنية اثناء النزاعات املسلحة  /ص ص485- 432

راقانعال لاالنمايالرتمتلماةلرغوهافعاليفلواغالإزر لنسلحلغسنيال()1954ل.
ااقانعالفعنيالغسنيال()1969ل اعهلرت اللرةل.
رغلواوتو لرإلمهايفلرألو لإلاقانعاةلتنيعفلغسنيال(.)1977
مواوتو لعنيا()1989ل اعهلو ملاعتالر لرألعلحالرنارنال.

 .12دغعالعاهلراول اعهلرغهاإوهلرغلوثلرتطبمليفلرغنيزرعاةلرتسلحاليفلرغبحارلغسنيالل()1995ل.
 .13رغلواوتو لرغواالغسنيال()1999لإلاقانعال لاالنمايالرتمتلماةلرغوهافعاليفلواغالإزر لنسلحلغسنيال()1954ل.
ل
خامساً  :القرارات :

 .1نمررلرجلم عالرغ انالغان لرتتحلالرتمن ل()3976ليفل(.)1972/12/6
 .2نمررلالسلرألنمللرغلوثلرتمن ل(ل)487ليفل(.)1981/6/19
 .3نمررلالسلرألنمللرغلوثلرتمن ل(ل)686ليفل(ل.)1991/3/2
 .4نمررلالسلرألنمللرغلوثلرتمن ل(ل)687ليفل(.)1991/4/3
ل
سادساً :المقابالت الصحفية :

.1

ارقلومبلللنها لالننياورال تعريخل(ل)2912/6/11لعلالرتونللرإلغم والرنيت :ل

http://alhurrya.com/archives/14085

ل
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احملكمة االحتادية العليا ومحاية األقليات يف العراق
(دراسة حتليلية – تطبيقية)
م.م .فالح مصطفى صديق

م.م.كاروان أورحمان إسماعيل

كلية القانون و السياسة /جامعة التنمية البشرية
زلددة ت ّؤكد ىذه احلقوق وتساعد على وجو
حقوق األقليات ىي من حقوق اإلنسان ،وجيب وضع ضمانات ّ
التعداد وليس احلصر يف :زتاية ثقافات وأديان ولغات األقلّيات وتعزيزىا؛ وتيسَت مشاركة ىذه األقلّيات على قدم ادلساواة
يف احلياة العامة ويف صنع القرارات اليت تؤثّر فيها؛ وزتاية األقليات من األذى ومن التمييز .لذا ،ديكن تلخيص أسس
حقوق األقليات يف العناصر احملددة التالية :زتاية الوجود؛ وعدم التمييز؛ وزتاية اذلوية وادلشاركة.
وغالباً ما جيري التأكيد على أن وجود األقلية ىو مسألة واقِع ،وأن أي تعريف لألقلية جيب أن يشمل يف آن معاً
عوامل موضوعية (مثل وجود لغة مشًتكة ،والعرق أو الدين) ،وعوامل غَت موضوعية /ذاتية (مبا يف ذلك وجوب اعًتاف
األفراد بانتمائهم إىل أقليّة ما).
أهمية البحث
أضفت الشرائع السماوية والوضعية كافو رتلة من احلقوق االساسية اليت حتافظ على كرامة الفرد وإنسانيتو ودتنع
كل وسائل القهر والتعسف اليت يتعرض ذلا ،باعتباره اللبنة االساسية يف بناء اجملتمع السليم ،ويعد اىم تقدم أخالقي يف
ىذا العصر تأطَت ىذه ادلبادئ واحلقوق ضمن دساتَت البلدان وتشريعاهتا الوطنية.
مشكلة البحث
ان تدوين وتنظيم حقووق االقليوات وحريواهتم يف الدسواتَت اليووفر التومانات اصديوة لصويانة كراموة االنسوان وحرياتوو
امووام سووووة وجووتوت الدولووة ونفوووذ سوولواهتا التش وريعية والتنفيذيووة ،األموور الووذي يسووتلزم وجووود حتمووي لسوولوة ثالثووة دتووارس
الرقابووة علووى السوولوتُت ادلووذكورتُت لتشووكل حووائع الصوود والووردع ألي مسوواس بوواحلقوق الدسووتورية والقانونيووة ل نسووان وىووي
السلوة القتائية اليت انيع هبا ىذا الدور واخوذت علوى عاتقهوا زتايوة احلقووق واحلريوات االساسوية لألفوراد عون طريو فورض
رقابتهووا الدسووتورية علووى مووا يصوودر موون خوورق لتلووك احلقوووق موون السوولوة التش وريعية او موون خووالل تصووديها ألي تعوود علووى
حقوق اجملتمع من السلوة التنفيذية او من الغَت.
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فرضية البحث
ىناك وظائف موكلة للقتاء الدستوري (احملكمة الدستورية) يف البلدان النازعة ضلو ادلشروعية ،باعتبواره ادلوالذ الوذي
يتم اللجوء اليو حلماية احلقوق واحلريات من تعسف السلوات احلاكمة ،واىم ىذه الوظائف:
أ /زتاية مبدأ سيادة القانون :حيث مىت ماوجد ان ذتة انتهواك للقواعود القانونيوة او زلاولوة النيول مون سويادة القوانون،
فان وظيفة القتاء الدستوري تقوم حلماية ادلشروعية اليت تعتت أحد عناصر دولة القانون.
ب /زتاية حقوق االنسان وحريتو :ىناك فيض كبَت من النصوص القانونية ادلتعلقوة ققووق االنسوان وحرياتوو ،ولكون
العووتة لوويس يف كث وورة النص وووص اوتع ووددىا ،بوول العووتة يف دتتووع االنس ووان بتل ووك احلق وووق واحلريووات ،وان اي انتهوواك موون قب وول
السوولوات االخوورى لتلووك احلقوووق واحلريووات الوويت كفلهووا الدسووتور جيعوول اللجوووء اىل القتوواء الدسووتوري ام ورا متاحووا باعتبوواره
الت وومانة الت وورورية حلمايته ووا ،وذل ووك م وون خ ووالل ايق وواف اجو وراءات الس وولوات االخ وورى لالنتهاك ووات ادلقص ووودة لل ري ووات
واحلقوق.
ج /زتايووة النظووام الوودديقراطي :يف الوونظم االنتخابيووة الوويت تتوويال احلكووم حلووزب االغلبيووة ،حنعوول ذلووك احلووزب يتجووو ضلووو
هتموويا االح وزاب ادلعارضووة خاصووة اذا بوورزت يف حووزب االغلبيووة زعامووات تتجووو ضلووو التسوولع والتفوورد واالسووتبداد موون خووالل
النزوع ضلو اصدار تشريعات تفرض اذليمنة على نشواطات السولوة التشوريعية ،االمور الوذي جيعول التدلوان ينعووف بعيودا عون
ارادة الناخبُت ،وىذا التوجو يشكل خورا على االنظمة الدديقراطية ،وبغية الوقوف يف وجوو االضلوراف ىوذا البود مون اللجووء
اىل القتاء الدستوري (احملاكم الفدرالية) التامن والقادر على زتاية النظام الدديقراطي.
د /احلكم بعدم دستورية القوانُت :تصدر السلوة التشريعية ويف احيان كثَتة تشريعات ال تنسجم مع االحكام
والقواعد الدستورية ،اذ تتتمن تلك التشريعات مبادئ واحكام حتد من احلريات واحلقوق اليت كفلها الدستور ،وتفرض
ادلزيد من القيود عليها ،وىنا يتز دور القتاء الدستوري للتصدي لل االت تلك.
منهجية البحث
من اجل االحاطة جبميع جوانب ادلوضوع ،فقد استخدمنا يف مواضيع الب ث ادلنهج الت ليلي يف تشخيص
اصوانب ادلتصلة بتشكيل احملكمة االحتادية العليا يف العراق واختصاصاهتا وخصوصا اختصاصها يف رلال الرقابة على
دستورية القوانُت ،كما اعتمدت ادلنهج الت وبيقي من اجل تدعيم ضمانات حقوق االقليات وإسناد ذلك كلو بالتوبيقات
القتائية لقتاء احملكمة االحتادية العليا.
خطة البحث
حياول التورق يف ىذا اجملال اىل احملكمة االحتادية العليا يف النظام الفدرايل العراقي كنموذج للم اكم الفدرالية،
من خالل تبيان كيفية تشكيلها ،ومن مث ضلاول التورق اىل اىم الصالحيات ادلخولة ذلا وفقا لدستور عام  ،5002وبعد
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ذلك يتم التورق اىل دور احملكمة االحتادية العليا يف زتاية االقليات من خالل تبيان الدور الرقايب للم كمة االحتادية
العليا يف زتاية االقليات ،ومن مث يتم بيان توبيقات احملكمة االحتادية يف رلال زتاية االقليات يف العراق ،وذلك من
خالل خوة الب ث التالية-:
ادلب ث االول -:احملكمة االحتادية العليا يف العراق.
ادلولب االول -:تشكيلة احملكمة االحتادية العليا يف العراق.
ادلولب الثاين -:اختصاصات احملكمة االحتادية العليا يف الدستور العراقي لعام .5002
ادلب ث الثاين- :دور احملكمة االحتادية العليا يف زتاية االقليات يف العراق.
ادلولب االول- :الدور الرقايب للم كمة االحتادية العليا يف زتاية االقليات.
ادلولب الثاين- :توبيقات احملكمة االحتادية العليا العراقية يف رلال زتاية االقليات.
المبحث األول
المحكمة االتحادية العليا في العراق
منذ تأسيس الدولة العراقية ،أغفلت دساتَتىا ادلتعاقبة اإلشارة إىل وجود زلكمة عليا فاعلة تعٌت بالفصل يف
دستورية القوانُت واألنظمة والتعليمات اليت تصدر من السلوتُت التشريعية والتنفيذية باستثناء القانون األساسي الصادر
يف (52آذار2652م) ،ودستور ( ) 2635الذي قتى بتشكيل زلكمة دستورية عليا بقانون ،وحدد اختصاصها بأن
تتوىل الرقابة على دستورية القوانُت وتفسَت نصوص الدستور ،وقد صدر فعالً القانون رقم ( )226لعام ()2635
()2
بتأسيس احملكمة ،ولكنها مل تشكل يف حينو ،شلا ولد فراغاً قتائياً انعكس سلباً على سيادة القانون وحقوق اإلنسان.
وبعو وود أن انتقل الع و وراق من دولو ووة بسيوة إل ووى دولة احتاديو ووة وتبٌت النظام االحتادي كشكل للدولة ،وحتديداً بعد عام
( ،) 5002وأخذه مببدأ الفصل بُت السلوات والتأكيد على احًتام احلقوق واحلريات األساسية سواء يف وثيقة قانون إدارة
الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية أو يف وثيقة الدستور احلايل لعام ( ،)5002وألجل ضمان عدم التجاوز على تلك
احلقوق واحلريات ،وان السلوة القتائية يف الدولة االحتادية تتمثل أساساً بوجود زلكمة عليا تتوىل الفصل يف دستورية

القوانُت االحتادية وقوانُت األقاليم للت ق من مدى توابقها وتوافقها وأحكام الدستور إىل جانب اختصاصات أخرى
()5
منها تفسَت نصوص الدستور.

( ) 2د .فرمان درويا زتد ،اختصاصات احملكمة االحتادية العليا يف العراق ،منشورات زين احلقوقية ،بَتوت -لبنان ،5022 ،ص.55
( ) 5القاضووي زلسوون رتيوول ج وريال  ،احملكمووة االحتاديووة العليووا يف الع وراق (دراسووة مقارنووة) ،قووث مقوودم اىل رئاسووة زلكمووة اسووت ناف البصوورة
االحتادية لنيل الًتقية اىل الصنف الثاين من صنوف القتاة ،البصرة ،5005 ،ص.12
( ) 962

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

احملكمة االحتادية العليا ومحاية األقليات يف العراق /ص ص974-959

ىذا القتاء الدستوري االحتادي يف العراق يتمثل باحملكمة االحتادية العليا اليت مت تشكيلها يف ظل قانون إدارة
الدولة للمرحلة االنتقالية لعام ( 5001دستور  ،)5001وقد صدر خالل فًتة نفاذه ،أي قبل صدور ونفاذ الدستور لعام
()5( )2
( ،)5002قانون احملكمة االحتادية العليا مبوجب األمر التشريعي رقم ( )20لعام (.)5002
وقد أشار الدستور الدائم لعام ( )5002إىل تشكيل واختصاصات احملكمة االحتادية العليا بنصوص عامة ،وترك
تفاصيل تكوينها إ ىل القانون االحتادي ،ومع ذلك فقد بقيت تشكيلة احملكمة ىي نفسها ،كما كانت يف ظل نفاذ قانون
إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية( ،)2وعلى الرغم من أن الدستور العراقي لعام ( ،)5002قد ع ّدل عن التشكيل ادلتقدم
ذكره ونص على تكوين احملكمة من عدد من القتاة وختاء الفقو اإلسالمي وفقهاء القانون ،على أن حيدد عددىم

وتنظيم طريقة اختيارىم وكذلك عمل احملكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعتاء رللس النواب( ،)1ومل يسن ىذا القانون
حلد اآلن.
ومن أجل إعواء صورة واض ة عن احملكمة االحتادية العليا يف النظام االحتادي العراقي واختصاصاهتا يرى ضرورة
دراسة تشكيل احملكمة وف ما ورد يف التشريعات الدستورية والقوانُت اليت تناولت احملكمة وذلك يف مولب ،ودراسة
إختصاصات احملكمة االحتادية العليا وذلك يف مولب أخر ،وكما يلي-:
المطلب األول -:تشكيل المحكمة االتحادية العليا.
المطلب الثاني -:اختصاصات المحكمة االتحادية العليا في العراق.

( )2بتواري ( )5002/5/51صوودر األمور التشوريعي رقوم ( )20لعووام  ،5002الووذي يسوومى بقووانون احملكموة االحتاديووة العليووا ،أعووده رللووس
القتوواء وأصوودره رللووس الوووزراء مبوافقووة رللووس الرئاسووة يف احلكومووة العراقيووة ادلؤقتووة .ينظر:آريووان زلموود علووي ،الدسووتور الفوودرايل ،مركووز
كوردستان للدراسات االسًتاتيجية ،كوردستان -العراق ،5006 ،ص.533
( )5نشر يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( )2663يف (/24آذار.)5002/
( )2نشر يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( ،)2652اجمللد ( ،)12أيار.5001
( )1ادلوادة (/65ثانيواً) موون دسووتور عووام .5002ينظوور :القاضووي وائوول عبوود اللويووف الفتوول ،دسوواتَت الدولووة العراقيووة للفووًتة موون عووام 2543
لغاية عام  ، 5002الوبعة الثانية ،موبعة دار الشؤون الثقافية ،بدون سنة طبع ،ص.112
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المطلب األول
تشكيل المحكمة االتحادية العليا
أوكل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية يف ادلادة ( /26ج) منو إصدار قرار تعيُت رئيس وأعتاء احملكمة
االحتادية العليا إىل رللس الرئاسة ،إذ نصت على أنو" -:يقوم رللس الرئاسة ،كما ىو مفصل يف الباب السادس ،بتعيُت
رئيس وأعتاء احملكمة العليا ،بناء على توصية من رللس القتاء األعلى"( ،)2بينما صلد أن ادلادة ( /65ثانياً) من
الدستور أحالت االختيار إىل رللس النواب إذ نصت على أنو( -:ثانياً :تتكون احملكمة االحتادية العليا من عدد من
القت اة وختاء الفقو اإلسالمي وفقهاء القانون ،حيدد عددىم وتنظم طريقة اختيارىم وعمل احملكمة بقانون يسن بأغلبية
ثلثي أعتاء رللس النواب))5(.حيث ألزم قانون إدارة الدولة تشكيل احملكمة االحتادية وفقاً للقانون.
وقد صدر األمر التشريعي رقم ( )20لعام ( ،)5002ومسّي بقانون احملكمة االحتادية العليا ،كما وبُت آلية تعيُت
األعتاء التسعة للم كمة ،حيث يقوم رللس القتاء األعلى وبالتشاور مع اجملالس القتائية لألقاليم بًتشيال مااليقل

عن ذتانية عشر إىل سبعة وعشرين شخصاً لغرض ملء الشواغر يف احملكمة االحتادية على أن يتم ملء الشواغر الالحقة
بالوريقة نفسها حيث يتم ترشيال ثالثة أعتاء لكل شاغر حيصل بسبب الوفاة أو االستقالة أو العزل ،أما فيما يتعل
بقرار التعيُت النهائي فيتوىل رللس الرئاسة تعيينهم وتسمية واحد منهم رئيساً للم كمة ،وعند رفض أي تعيُت يرشال
()2
رللس القتاء رلموعة جديدة من ثالثة مرش ُت.
ويستمر رئيس وأعتاء احملكمة باخلدمة فيها دون حتديد حد أعلى للعمر إال إذا رغب بًتك اخلدمة ،ويتقاضون
راتب وسلصصات الوزير )1(.كما وقتى ققوق تقاعدية ألعتاء ورئيس احملكمة عند تركهم اخلدمة ألسباب معروفة منها
اإلحالة إىل التقاعد بسبب ثبوت عجزىم عن القيام مبهامهم أو الوفاة أو طلب االستقالة مبوافقة رللس الرئاسة ،إال أن
خدمة القاضي تنتهي إذا مت عزلو بسبب اإلدانة عن جردية سللة بالشرف أو الفساد أو قدم استقالتو ومل تقبل من قبل
رللس الرئاسة( ،)2ويف ىذه احلالة حيرم من كافة االمتيازات.

( )2القاضي وائل عبد اللويف الفتل ،ادلصدر الساب  ،ص.241
( )5ادلصدر الساب نفسو ،ص.112
( )2الفقوورة (ىوو) موون ادلووادة ( )11موون قووانون إدارة الدولووة العراقيووة للمرحلووة االنتقاليوة لعووام ،5001وادلووادة ( )2موون قووانون احملكمووة االحتاديووة
العليا رقم ( )20لعام.5002
( )1ادلادة (/3ثالثاً) من قانون احملكمة االحتادية العليا رقم ( )20لعام.5002
( )2ادلادة(/3ثانياً)من قانون احملكمة االحتادية العليا رقم ( )20لعام .5002
( ) 962
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تكون احملكمة االحتادية العليا مستقلة مالياً وإدارياً( ،)2ويكون مقرىا يف بغداد ،ودتارس صالحياهتا دون تدخل من
أية سلوة أخرى)5(.ىذا وتتع احملكمة نظاماً داخلياً ذلا لتنظيم إجراءات سَت العمل فيها وكيفية قبول الدعاوى والوعون
أمامها وتقوم بنشره( ،)2وقد أصدرت احملكمة القرار رقم ( )2لعام ( )5002كنظام داخلي ذلا.
أما النصاب القانوين النعقاد جلسات احملكمة ،فهو حتور رتيع أعتائها التسعة ،وتصدر األحكام والقرارات
باألغلبية البسيوة ،ما عدا األحكام والقرارات اخلاصة بالفصل يف ادلنازعات ما بُت احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم
واحملافظات والبلديات واإلدارات احمللية واليت تصدرىا بأغلبية الثلثُت( ،)1وذلك لل فاظ على التوازن االحتادي وإجياد نوع
من االنسجام والتوازن بُت إدارات الدولة العراقية ،بيد أن اشًتاط حتور كل أعتاء احملكمة لكي تنعقد جلساهتا وتكون
ص ي ة قد يعرقل عمل احملكمة إذا تعذر على الرئيس أو أحد األعتاء احلتور إلحدى األسباب ادلعروفة ،كاإلجازة
مثالً ،وقد مت تدارك األمر بعد أربع سنوات من تأسيس احملكمة االحتادية؛ حيث مت انتداب قاضيُت من قتاة زلكمة
التمييز االحتادية مبوجب ادلرسوم اصمهوري ذي العدد ( )33بتاري ( ،)5006/2/53وذلك لتأمُت سَت العمل يف
احملكمة االحتاد ية وعدم تعول أعماذلا عند غياب أحد أعتائها أو عند وجود سبب قانوين حيول دون اشًتاكو يف نظر
()2

دعوى معينة والسيما أن األحكام اليت تبت فيها احملكمة االحتادية العليا تتعل مبصاحل الدولة العليا يف أغلب األحيان.
()2
األحيان.
()3
أما األحكام والقرارات اليت تصدرىا احملكمة فتكون باتة وقوعية والديكن الوعن هبا بأي طري من طرق الوعن.
الوعن.

()3

أما عن كيفية إدارة احملكمة ،فقد أعوى قانون احملكمة االحتادية العليا مسؤولية إدارة احملكمة إىل رئيس احملكمة وىو
الذي يتوىل شؤوهنا وتعيُت موظفيها والنظر يف شؤوهنم ،كما أجاز القانون ذاتو لرئيس احملكمة ختويل بعض صالحياتو إىل
أحد أعتاء احملكمة )4(.واستكماال لتأسيس النظام االحتادي يف العراق صدر دستور( ،)5()5002بعد موافقة الشعب
عليو يف استفتاء عام ،وأقر إنشاء احملكمة االحتادية العليا وأكدت ادلادة ( /65أوالً) من الدستور على ما جاء بقانون
( )2وللمزيد حول استقاللية القتاء الدستوري مالياً وإدارياً ينظر :دليل استقالل القتاء ومبادئوو ،منشوورات ( )USAIDالتقوٍت ،واشونون،
www.ifes.org/rule-of ،5002ص23ومابع و و و و و و و وودىا .متو و و و و و و و و و و ووار علو و و و و و و و و و ووى ادلوق و و و و و و و و و و ووع ،ت و و و و و و و و وواري الزي و و و و و و و ووارة (-:)5022-2-55
law/description.html

( )5ادلادة ( )2و ( )5من قانون احملكمة االحتادية العليا.
( )2ادلادة ( )6من قانون احملكمة االحتادية العليا.
( )1الفقرة (د) من ادلادة ( ) 11من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية والفقرة ( )2من ادلادة ( )52من قوانون احملكموة االحتاديوة
العليا.
( )2فرمان درويا زتد ،ادلصدر الساب  ،ص.15
( )3الفقرة ( )5من ادلادة ( )2من قانون احملكمة االحتادية العليا.
( )4الفقرة (أوالً/ثانياً) من ادلادة ( )5من قانون احملكمة االحتادية العليا.
( )5نشر الدستور يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( )1025يف (.)5002/25/55
( ) 964
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احملكمة االحتادية العليا النافذ بأن احملكمة ىي ة قتائية مستقلة مالياً وإدارياً ،أما الفقرة الثانية من نفس ادلادة فقد جاءت
بوريقة تكوين للم كمة االحتادية العليا ختتلف عما ورد يف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ،وأكثر األمور
اليت تثَت إشكاالً يف ىذا النص أن احملكمة ال تتكون من القتاة ف سب بل أضاف إليها الدستور ختاء يف الفقو
اإلسالمي وفقهاء القانون ،ويعد حنربة جديدة يف تشكيل ووة احملكمة وقد أثوار جدالً ونقاشاً كبَتاً فيما خيص دور ختاء
الفقو اإلسالمي وفقهاء القانون ،ىل ىو دور استشاري أم مشاركة احملكمة يف قراراهتا ،وماىي طريقة اختيار قتاة احملكمة
()2
االحتادية العليا وعددىم؟
حيث يتتال من نص ادلادة ( /65ثانياً) أن ادلشرع الدستوري مل حيدد هنائياً عدد أعتاء احملكمة وكذلك طريقة

اختيارىم وإمنا ترك ىذه ادلسائل إىل السلوة التشريعية االحتادية ادلتمثلة مبجلس النواب لينظمها مبوجب قانون أساسي كما
بيّنا سابقاً وبأغلبية خاصة وىي أغلبية الثلثُت ،إال أن ذلك ال يدل على دتتع ىذا القانون بأية علوية شكلية على القوانُت
العادية ما دامت اإلرادة ادلنفردة للسلوة التشريعية نفسها ىي اليت تتع وتعدل القانون األساسي وكذلك القانون العادي
قيث ديكنها يف أ ي وقت أن تعدل تكوين احملكمة وطريقة اختيار أعتائها للتغع عليها أو االنتقاص من استقالذلا لذا
كان من األفتل أن حيدد ادلشرع الدستوري عدد أعتاء احملكمة االحتادية العليا وطريقة وشروط اختيارىم ومدة واليتهم
()5
بنصوص دستورية صرحية حىت يغل اجملال أمام السلوة التشريعية ادلتمثلة مبجلس النواب من التالعب يف ذلك.
وبذلك فإن قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية ّيعد أكثر حتديداً من ىذه الزاوية ما دام قد حدد عدد أعتاء

احملكمة االحتادية العليا بتسعة أعتاء (رئيس وذتانية قتاة) وكذلك بُت طريقة وإجراءات تعيينهم واليت تتم من قبل رللس
الرئاسة من بُت القائمة اليت يعدىا رللس القتاء األعلى كما بينا ذلك سابقاً.
المطلب الثاني
اختصاصات المحكمة االتحادية العليا في العراق
لقد حدد قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية (دستور )5001ادللغي اختصاصات احملكمة االحتادية العليا
يف ادلادة ( /11ب) مبا يأيت-:
 -2االختصاص احلصري واألصيل يف الدعاوى بُت احلكومة العراقية االنتقالية وحكومات األقاليم وإدارات
احملافظات والبلديات واإلدارات احمللية.

( )2القاضي زلسن رتيل جريال ،ادلصدر الساب  ،ص.14
( ) 5عبود الورزتن سوليمان زيبوواري ،السولوة القتوائية يف النظووام الفودرايل العراقوي ،أطروحووة دكتووراه مقدموة اىل رللووس كليوة القوانون والسياسووة
جبامعة صالر الدين ،أربيل -العراق ،5005 ،ص.221
( ) 965

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

احملكمة االحتادية العليا ومحاية األقليات يف العراق /ص ص974-959

مدع أو بناءً على إحالة من زلكمة أخرى يف دعاوى
 -5االختصاص احلصري واألصيل ،بناءً على دعوى من ٍ
بأن قانوناً أو نظاما أو تعليمات صادرة عن احلكومة االحتادية أو احلكومات اإلقليمية أو إدارات احملافظات والبلديات
واإلدارات احمللية ال تتف مع ىذا القانون.
 -2حتدد الصالحية االست نافية للم كمة العليا االحتادية بقانون احتادي.
مث جاء قانون احملكمة االحتادية العليا رقم ( )20للعام ( )5002لي دد ىو اآلخر اختصاصات احملكمة وعلى
الوجو اآليت-:
 -2الفصل يف ادلنازعات اليت حتصل بُت احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات والبلديات واإلدارات احمللية.
 -5الفصل يف ادلنازعات ادلتعلقة بشرعية القوانُت والقرارات واألنظمة والتعليمات واألوامر الصادرة من أية جهة دتلك
ح إصدارىا وإلغاء اليت تتعارض منها مع أحكام قانون الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ،ويكون ذلك بناء على
طلب من زلكمة أو جهة رمسية أو من مدع ذي مصل ة.
 -2النظر يف الوعون ادلقدمة على األحكام والقرارات الصادرة من زلكمة القتاء اإلداري.
()2

 -1النظر بالدعاوى ادلقامة أمامها بصفة است نافية وينظم اختصاصها بقانون احتادي.
مث حددت ادلادة ( )62من دستور ( )5002اختصاصات احملكمة االحتادية العليا مبا يأيت-:
 -2الرقابة على دستورية القوانُت واألنظمة النافذة .
 -5تفسَت نصوص الدستور .
 -2الفصل يف القتايا اليت تنشأ عن توبي القوانُت االحتادية والقرارات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات الصادرة عن
السلوة االحتادية ويكفل القانون ح كل من رللس الوزراء وذوي الشأن من األفراد وغَتىم ح الوعن ادلباشر لدى
احملكمة.
 -1الفصل يف ادلنازعات اليت حتصل بُت احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات والبلديات واإلدارات احمللية.
 -2الفصل يف ادلنازعات اليت حتصل بُت حكومات األقاليم أو احملافظات.
 -3الفصل يف االهتامات ادلوجهة إىل رئيس اصمهورية ورئيس رللس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.
 -4ادلصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعتوية رللس النواب.
 -5أ– الفصل يف تنازع االختصاص بُت القتاء االحتادي واذلي ات القتائية لألقاليم واحملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم.
ب -الفصل يف تنازع االختصاص فيما بُت اذلي ات القتائية لألقاليم أو احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم.
( )2مل دتارس احمل كمة االحتادية العليا االختصاص ادلشار إليو أعاله لعدم صدور القانون االحتوادي الوذي يونظم ىوذا االختصواص ،كموا وأن
ىووذا الوونص فيووو غموووض ويظهوور أنووو أقتووبس موون بعووض اختصاصووات احملوواكم االحتاديووة العليووا يف العووامل والوويت خيتلووف نظامهووا القووانوين عوون
النظووام القووانوين العراقووي ،بوودليل أن ىووذا االختصوواص أرجووا بإصوودار قووانون إحتووادي .وعلووى أي حووال فووإن ىووذا االختصوواص اسووتبعد موون
اختصاص ووات احملكم ووة االحتادي ووة ال وويت ن ووص عليه ووا دس ووتور 5002يف ادل ووادة ( )62من ووو .ينظ وور هب ووذا اخلص وووص :مك ووي ن وواجي ،احملكم ووة
االحتادية العليا يف العراق ،الوبعة االوىل ،دار الكتب والوثائ  ،بغداد ،5004 ،ص.42
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كما وردت اختصاصات أخرى للم كمة االحتادية العليا يف الدستور والقوانُت اليت شرعت استنادا لنصوص
الدستور ومن تلك االختصاصات ما نصت عليو ادلادة ( /25أوالً /ثانياً) من الدستور واليت نصت على-:
"أوالً :يبت رللس النواب يف ص ة عتوية أعتائو خالل ثالثُت يوماً من تأري تسجيل االعًتاض بأغلبية ثلثي
أعتائو.
ثانياً :جيوز الوعن يف قرار اجمللس أمام احملكمة االحتادية العليا خالل ثالثُت يوماً من تأري صدوره".
وما نصت عليو ادلادة ( )50من قانون اصنسية رقم ( )53لعام ( )5003اليت أعوت احل لوزير الداخلية
وللمتجنس ادلرفوض طلبو مراجعة القتاء اإلداري ويكون قرار زلكمة القتاء اإلداري هبذا الشأن خاضع للوعن دتييزاً
() 2

أمام احملكمة االحتادية العليا.
لذلك يرى بأن اختصاصات احملكمة االحتادية العليا يف ظل الدستور الدائم كانت أوسع شلا تتمنتو اختصاصات
احملكمة وف قانوهنا النافذ(،)5وعلى الرغم من أن الدستور النافذ قد قتى بإصدار قانون جديد للم كمة يف ضوء
أحكامو( ،)2فإن ىذا القانون مل يسن حلد إعداد ىذا الب ث.
إن الواقع الدستوري والقانوين يذىب إىل كون احملكمة االحتادية العليا ادلشكلة مبوجب القانون رقم ( )20لعام
( ) 5002مازالت قائمة لعدم وجود نص تشريعي يقتي بإلغائها استنادا ألحكام ادلادة ( )220من الدستور اليت تنص
لغ أو تعدل ،وفقاً ألحكام الدستور" .وحيث أهنا كذلك فإن
على أن" -:تبقى التشريعات النافذة معمول هبا ،ما مل تُ َ

التعديل وارد قانوناً على نصوصها باالستناد إىل منووق ادلادة الدستورية ذاهتا ،وىذا ما أكدتو احملكمة االحتادية العليا يف
رأيها التفسَتي حيث ذىبت إىل أنو" -:خامساً– وجدت احملكمة االحتادية العليا ادلشكلة بالقانون رقم ( )20لعام
( )5002إن ادلهام ادلنصوص عليها يف ادلادة ( ) 62من الدستور ىي اليت ختتص مبمارستها ،ألن تعبَت(ادلهام) الوارد يف
ادلادة ( )2من قانوهنا جاء بشكل مول ومل حتدد ىذه ادلهام مبا ذكر يف ادلادة ( )1من قانوهنا ،ولو أراد ادلشرع أن حيصر
ىذه ادلهام لقال دتارس مهامها ادلنصوص عليها يف ىذا القانون ،وبناء عليو فان اختصاص احملكمة االحتادية العليا يشمل
شلارسة االختصاصات ادلنصوص عليها يف قانوهنا وأية مهام أخرى تنص القوانُت األخرى على اختصاصها ويف مقدمة ىذه
القوانُت دستور رتهورية العراق الذي يعد القانون األمسى واألعلى ،وتلتزم احملكمة االحتادية العليا وغَتىا من مؤسسات

( )2نصووت ادلووادة ( )50موون قووانون اصنسووية رقووم ( )53لعووام 5003علووى أنووو( -:حيو لكوول موون طووال التجوونس والوووزير إضووافة إىل وظيفتووو
الوع وون يف القو ورار الص ووادر م وون احمل وواكم اإلداري ووة ل وودى احملكم ووة االحتادي ووة العلي ووا) ،ينظ وور جري وودة الوق ووائع العراقي ووة ،الع وودد ( )1026يف
(.)5003/2/4
( )5مكي ناجي ،ادلصدر الساب  ،ص.55
( )2ادلادة ( /65ثانياً) من دستور رتهورية العراق لعام.5002
( ) 967
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الدولة بتوبي أحكامو وعدم حناوزىا استنادا ألحكام ادلادة ( )22منو مادام قانوهنا نافذاً مبوجب أحكام ادلادة ()220
()2
من الدستور ،وإن عدم صدور قانون جديد للم كمة ال يعٍت عدم شلارسة مهامها اليت نص عليها القانون والدستور".

المبحث الثاني
دور المحكمة االتحادية العليا في حماية الحقوق والحريات لالقليات في العراق
ال يوجد عملياً بلد يف العامل ليس لديو أقليّة واحدة أو أكثر ،قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية أو غَتىا ،ولكن
على الرغم من وجودىا ،تفتقر إىل القوانُت والسياسات ادلالئمة يف ىذا اجملال .وغالباً ما ختتع ىذه األقليات إىل قيود
وانتهاكات ،وحلماية تلك احلقوق ومنع االنتهاكات البد من وضع ضمانات تتمن ان تتمتع تلك االقليات ققوقها
على غرا ر أعتاء اجملتمع االخرين ،امام جتوت الدولة ونفوذ سلواهتا التشريعية والتنفيذية ،االمر الذي يستلزم وجود
حتمي لسلوة ثالثة دتارس الرقابة على السلوتُت ادلذكورتُت لتشكل رادعا الي مساس لتلك احلقوق واحلريات وىي
السلوة القتائية اليت انيع هبا ىذا الدور واخذت على عاتقها زتاية احلقوق واحلريات لالفراد عن طري فرض رقابتها
الدستورية على ما يصدر من خرق لتلك احلقوق من السلوة التشريعية أو من خالل السلوة التنفيذية.
والذي يتم التورق اليو يف ىذا اجملال ىو دور احملكمة االحتادية العليا يف العراق يف زتاية احلقوق واحلريات لالقليات
من تعسف السلوة التشريعية من خالل مولبُت ،نبُت يف األوىل الدور الرقايب للم كمة االحتادية العليا يف زتاية احلقوق
واحلريات لالقليات ،ونبُت يف الثانية بعض التوبيقات للم كمة االحتادية العليا حول بسع رقابتها على دستورية بعض
القوانُت الصادرة من السلوة التشريعية ووف ما يأيت-:
ادلولب االول -:الدور الرقايب للم كمة االحتادية العليا يف زتاية حقوق وحريات االقليات يف العراق.
ادلولب الثاين -:توبيقات احملكمة االحتادية العليا يف رلال زتاية احلقوق واحلريات لألقليات يف العراق.
المطلب االول
الدور الرقابي للمحكمة االتحادية العليا في حماية حقوق وحريات األقليات في العراق
ديكن تلمس ىذه الرقابة يف وجوب ختوع القوانُت الصادرة عن السلوة التشريعية للرقابة القتائية للتأكد من
موابقتها وامتثاذلا للنصوص الدستورية ،ويرتكز مفهوم تلك الرقابة اىل ما يتمتع بو الدستور من علوية باعتباره يشكل قمة
()2
اذلرم القانوين يف الدولة.
( )2قورار احملكمووة االحتاديووة رقووم (/24احتاديووة )5020/الصووادر يف( ،)5020/1/21ادلنشووور يف ادلوقووع االلكووًتوين للم كمووة ،توواري زيووارة
ادلوقع http://iraqijudicature.org/fedraljud.html-:5022/2/22
( ) 968

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

احملكمة االحتادية العليا ومحاية األقليات يف العراق /ص ص974-959

ان االعًتاف للقتاء بسلوة الب ث يف دستورية القوانُت يعد من االمور ادلنوقية اليت تتمن عدم سلالفتها
للدستور أو مساسها ققوق األفراد ،حيث جاء نص ادلادة ( )62من دستور رتهورية العراق الصادر لسنة  5002بأن
(ختتص احملكمة األحتادية العليا بالرقابة على دستورية القوانُت ،)...ولكون احملكمة األحتادية إحدى مكونات السلوة
االحتادية مبوجب نص ادلادة ( )56من الدستور ،وكوهنا ىي ة قتائية مستقلة مبوجب ادلادة ( )65من الدستور نفسو،
تكون الرقابة على دستورية ما يصدر عن السلوة التشريعية ىي رقابة قتائية.
واياً كانت االحناىات الدستورية يف حتديد الرقابة على دستورية القوانُت فانو يتف والرأي الذي حيصر االختصاص
بتلك الرقابة يف احملكمة االحتادية العليا وذلك لألسباب االتية- :
أوال -:ان حصر الرقابة على دستورية القوانُت باحملكمة االحتادية العليا من شأنو ان يتفي على موضوع الرقابة
أمهية كبَتة ودين ها مزيداً من االحًتام من جانب ادلشرع العادي.
ثانيا -:ان احملكمة االحتادية العليا تتألف من قتاة يتمتعون بالكفاءة واخلتة يف قث القتايا الدستورية اليت
تؤىلهم الداء اعماذلم بصورة سليمة ويؤدي ختصصهم ىذا اىل سرعة حسم الدعاوى واصدار االحكام يف ص ة القوانُت
العادية.
ثالثا -:ان بعض اوجو الرقابة على دستورية القوانُت وىي رقابة الغاء القانون ادلخالف للدستور تتولب اناطة ادلهمة
مب كمة خاصة وليس مب كمة عادية للنتيجة اعاله.
وتتجسد ىذه الرقابة يف التخويل ادلمنور من قبل ادلشرع للهي ات العامة واالفراد يف رفع دعوى مبتدئة امام احملكمة
االحتادية العليا( ،)5ووفقاً لشروط معينة يوالب فيها الغاء القانون ادلخالف للدستور ،وان ىذه الرقابة تؤدي اىل الغاء
القانون ادلخالف للدستور إذا ثبت للقاضي عدم دستوريتو ،ومن مث يكون لقرار االلغاء حجية مولقة حناه اصميع شلا
يؤدي اىل حسم النزاع حول دستورية القانون بصورة هنائية.
واصدير بالذكر ان النظام الداخلي للم كمة االحتادية العليا اجاز لالفراد ان يتقدموا بالدعوى الدستورية ادلباشرة
امام احملكمة االحتادية العليا ،وىذا ما نصت عليو ادلادة ( )3من النظام الداخلي للم كمة()2بقوذلا (( -:إذا طلب مدع
الفصل يف شرعية نص يف قانون أو قرار تشريعي أو  ،))....بيد أنو ألزمت القامة الدعوى بعدم الدستورية توافر عدد من
الشروط كأساس لقبوذلا تتمثل بااليت-:
 -2ان تكون الدعوى مستوفية للشروط ادلنصوص عليها يف ادلواد ( )14 ،13 ،12 ،11من قانون ادلرافعات
ادلدنية رقم ( )52لسنة .)1(2636
) )2ادلادة ( /5فقرة ج) من دستور العراق لسنة (.)5002
) (5ادلواد ( )3 -2 -1 -2من قانون احملكمة االحتادية العليا ( )20لسنة (.)5002
) )2النظام الداخلي للم كمة االحتادية العليا رقم ( )2لسنة (.)5002
) )1ينظر قرار احملكمة االحتادية العليوا رقوم  /12احتاديوة ،5020 /مشوار للقورار يف موقوع احملكموة ادلنشوور علوى الورابع التوايل ،تواري الزيوارة
http:llwww.iraqja.iq-:5022-2-55
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 -5ان تقدم الدعوى بواسوة زلام ذي صالحية مولقة.
 -2ان تتوافر يف الدعوى الدستورية اضافة دلا مت ذكره الشروط االتية-:
الشرط االول :ان تكون للمدعي يف موضوع الدعوى مصل ة حالة ومباشرة ومؤثرة يف مركزه القانوين او ادلايل او
()5
االجتماعي.
الشرط الثاين :ان يقدم الدليل على ان ضررا واقعيا قد حل بو من جراء التشريع ادلولوب الغاؤه .ويقصد بذلك أنو
ال يكفي لقبول الدعوى ان يكون الترر قد وقع فعال بل البد من تقدمي الدليل على ان ىذا الترر قد حل بادلدعي من
()2
جراء التشريع ادلولوب إلغاؤه.
الشرط الثالث :ان يكون الترر مباشرا ومستقال بعناصره وديكن ازالتو اذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع
ادلولوب إلغاؤه.
ويتبُت من ذلك ان الترر غَت ادلباشر ال يكفي لقبول الدعوى كما جيب ان يكون من االضرار اليت ديكن ازالتها
()1
عند صدور احلكم بعدم دستورية التشريع ادلولوب إلغاؤه.
الشرط الرابع :أن ال يكون الترر نظريا او مستقبليا أو رلهوال.
()2
وىذا الشرط ليس اال من باب التاكيد على ان ادلصل ة جيب ان تكون حالة وزلققة فتال عن كوهنا معلومة.
الشرط اخلامس :أن ال يكون ادلدعي قد استفاد جبانب من النص ادلولوب الغاؤه ،اي ان النص التشريعي الذي
()3

فيو فائدة للمدعي ال حي لو طلب الغاؤه اذا كان مل يستفد يف جزء منو.
()4
الشرط السادس :ان يكون النص ادلولوب الغاؤه قد طب على ادلدعي او يراد توبيقو عليو.
) )2ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  /2احتادية 5004 /الصوادر يف  ،5004/4/5مشوار للقورار يف موقوع احملكموة ،سوبقت االشوارة
إليو.
) )5ينظوور ق ورار احملكمووة االحتاديووة العليووا رقووم /12احتاديووة 5005 /الصووادر يف  ،5006 /2 /25مشووار للق ورار يف موقووع احملكمووة ،سووبقت
االشارة اليو.
) (2ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  /24احتادية 5005 /الصادر يف  ،5005 /4 /55مشار للقرار يف موقع احملكمة ،سب ذكره.
) )1ينظوور قورار احملكمووة االحتاديووة العليووا رقووم  /22احتاديووة 5003 /الصووادر يف  ،5003 /5 /51مشووار للقورار يف موقووع احملكمووة ،سووبقت
االشارة اليو.
) )2ينظوور قورار احملكمووة االحتاديووة العليووا رقووم  /53احتاديووة 5005 /الصووادر يف  ،5005 /1 /52مشووار للقورار يف موقووع احملكمووة ،سووبقت
االشارة اليو.
) )3ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  /2احتادية 5004 /الصادر يف  ،5004 /4 /5مشار للقرار يف موقع احملكمة ،سبقت االشارة
االشارة اليو.
) )4ينظوور قورار احملكمووة االحتاديووة العليووا رقووم  /22احتاديووة 5003 /الصووادر يف  ،5003 /5 /51مشووار للقورار يف موقووع احملكمووة ،سووبقت
االشارة اليو.
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حيث ان بتوافر ىذه الشروط يكون ادلدعي صاحب مصل ة يف اقامة الدعوى بعدم الدستورية امام احملكمة
االحتادية العليا.
كما وان منال االفراد ح الوعن بدستورية أي تشريع مبوجب دعوى اصلية مباشرة امام احملكمة االحتادية العليا،
يعد توورا مل وظا يف احناه ادل شرع العراقي ضلو تفعيل دور الرقابة القتائية على دستورية القوانُت مبا حيق التمان الفعلي
واحلقيقي حلقوق االفراد وحرياهتم ،وال سيما حقوق وحريات االقليات ادلوجودة يف العراق .وهبذا فان ادلشرع قد ساير
()2
االحناه التشريعي الذي منال االفراد ىذا احل .
المطلب الثاني
تطبيقات المحكمة االتحادية العليا في مجال حماية الحقوق والحريات لألقليات في العراق
نص الدستور العراقي لسنة  5002على ان العراقيون متساوون امام القانون دون دتييز بسب اصنس او العرق او
()5

القومية او االصل او اللون او الدين او ادلذىب او ادلعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعي.
وقد شهدت والدة احملكمة االحتادية العليا يف العراق نشاطا مل وظا بأعتبارىا اعلى ىي و قتائية يف الدولة،
والسيما يف ميدان زتاية احلقوق واحلريات الدستورية عن طري الرقابة على الدستورية وخصوصا ما يتعل منها مبمارسة
احلقوق السياسية ك االنتخاب والًتشيال واحل يف اصنسية ،فتالعن احلقوق االقتصادية واالجتماعية ويف مقدمتها
ح ادللكية ،ويعد ىذا مسلكا مهما لتأكيد علو الدستور وزتاية الشرعية الدستورية وصون حقوق االفراد وحرياهتم،
وخصوصا حقوق وحريات االقليات يف العراق.
وقود تصودت احملكومة االحتاديوة العلويا الموور عديدة فوي ىذا اجملال منها-:
أوال -:ح االنسان يف التمثيل مبجالس احملافظات-:
ان الدستور ضمن نسبة دتثيل للنساء يف رللس النواب ال تقل عن الربع من عدد أعتاء رللس النواب ،غَت ان
قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم( )2مل يعاجل ىذه الناحية ،فولب رللس النواب تفسَت بعض ادلواد الدستورية ومنها
ادلادة ( )21من الدستور وسأل ما اذا ديكن فرض نسبة دتثيل للنساء يف قانون احملافظات وفقاً للمادة ( )21من

الدستور وغَتىا من ادلواد اليت نصت على تكافؤ الفرص.
أصدرت احملكمة االحتادية العليا قرارا تتمن ما يلي( :حند احملكمة االحتادية العليا ان من القواعد اليت تتبع يف
تفسَت أي مادة يف تشريع ما ،وجوب دراسة كل مواد ذلك التشريع للوصول إىل فلسفة وىدف ذلك التشريع الذي أراده
) )2أريان زلمد علي ،ادلصدر الساب  ،ص -ص .521 -522
) )5ادلادة ( )21من الدستور العراقي لسنة (.)5002
))2ق و ووانون احملافظ و ووات غ و ووَت ادلنتظم و ووة يف أقل و وويم رق و ووم  52لسو و وونة  ،5005ادلنش و ووور يف جري و وودة الوق و ووائع العراقي و ووة بالع و وودد رقو و ووم  1040يف
.5005/2/22
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ادلشرع ومن ذلك الدستور ،وبالرجوع اىل ادلادة ( /16رابعاً) من دستور رتهورية العراق وجد اهنا تنشد وتستهدف حتقي
نسبة دتثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد أعتاء رللس النواب ،واحملكمة االحتادية العليا حند ان ذلك ما جيب العمل
عليو يف رللس احملافظة ادلنتخب نظراً لوحدة اذلدف ولوحدة االختصاصات يف اجملال التشريعي وان ىذا ال يتقاطع مع
()2
ادلبدأ ادلنصوص عليو يف ادلادة ( )21من الدستور بأن يأيت منسجماً معو يف ادلرحلة احلاضرة).
ثانيا -:حقوق األقليات يف التمثيل النس -:
عدل قانون االنتخابات رقم ( )253لسنة  5002بالقانون رقم ( )53لسنة  ،5006ونصت ادلادة ( /2ثالثاً)
منو على( :منال ادلكونات ادلذكورة فيها حصة (كوتا) حتتسب من ادلقاعد ادلخصصة حملافظاهتم على ان ال يؤثر ذلك على

نسبتهم يف حالة مشاركتهم يف القوائم الوطنية) .ونص البند (خامساً) من ادلادة ( )2من ذلك القانون على ان( :تكون
ادلقاعد ادلخصصة من الكوتا للمسي يُت ضمن دائرة انتخابية واحدة).
وقد اغفل ىذا النص ادلكونات األخرى كالصا ب ة ادلندائيُت ادلنتشرين يف كل زلافظات العراق واالزيدية ادلتواجدين
يف نينوى ودىوك وأماكن أخرى.
وقد طعن الصاب ة ادلندائيُت بعدم دستورية البند خامساً ادلذكور وطلبوا مساواهتم بادلكون ادلسي ي بان يكونوا
ضمن دائرة انتخابية واحدة.
قتت احملكمة االحتادية العليا بدعويُت ( /3احتادية )5020 /و( /4احتادية )5020 /وأصدرت يف 2/ 2
 5020/قرارين يقتيان بعدم دستورية البند خامساً من ادلادة ( )2من القانون رقم ( )53لسنة  5006لتعارضهما مع
()5
ادلادتُت ( )21و( )50من الدستور واشعار السلوة التشريعية بتشريع نص جديد يكون موافقاً ذلاتُت ادلادتُت.
مث طعن ادلكون االيزيدي بعدم دستورية ذات النص وأصدرت احملكمة االحتادية العليا قرارا رقم ( /22احتادية/
()2
 )5020ادلؤرخ  5020/ 3/ 21بعدم دستورية النص ادلذكور وان القرار يشابو القرارين السابقُت.
ثالثا :ح االفراد يف الًتشيال-:
حرصت احملكمة االحتادية العليا على زتاية االفراد يف شلارسة حقوقهم السياسية ،ومنها ح الًتشيال ،ففي قرار
للم كمة االحتادية العليا -:وجدت ان ادلدعي السيد يونادم يوسف كنا اقام ىذه الدعوى مدعيا ان رللس النواب بتاري
 5004/ 1/ 55اعلن عن امساء رللس ادلفوضية العليا ادلستقلة لالنتخابات وان التشكيل يف ىذا االمر جاء سلالفا
) )2ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقم ( /22احتادية )5004 /والصادر يف  ،5004 /4 /22مشار للقرار يف موقوع احملكموة ،سوبقت
االشارة اليو.
) )5ينظوور قورار احملكمووة االحتاديووة العليووا رقووم ( /3احتاديووة )5020 /والقورار رقووم ( /4احتاديووة )5020 /الصووادران يف  ،5020/2/2مشووار
للقرارين يف موقع احملكمة ،سبقت االشارة اليو.
) (2ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقوم ( /22احتاديوة )5020 /الصوادر يف  ،5020 /3 /21مشوار للقورار يف موقوع احملكموة ،سوبقت
االشارة اليو.
( ) 979

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

احملكمة االحتادية العليا ومحاية األقليات يف العراق /ص ص974-959

للشروط ادلوضوعية اليت اشار اليها القانون ادلذكور حيث نص يف الفقرة العاشرة من ادلادة التاسعة منو انو يراعى يف
تشكيل ادلفوضية العليا ادلستقلة لالنتخابات ما حيق التوازن يف دتثيل (مكونات ) الشعب العراقي ودلا كان الدستور قد
اشار يف مواده اىل قومية الكلدو اشوريُت وان تلك القومية من مكونات الشعب العراقي ومل يكن من ديثلها يف ادلفوضية
طلب احلكم بالزام رللس النواب باعادة تشكيل رللس ادلفوضية العليا ادلستقلة لالنتخابات مبا يتمن حتقي التوازن ودتثيل
الكلدو اشوريُت يف رللس ادلفوضية.
وشل ا تقدم يتبُت ان االدعاء يتعل بولب دتثيل كتلة الكلدو اشوريُت باعتبارىا احدى مكونات الشعب العراقي يف
رللس ادلفوضية العليا ادلستقلة لالنتخابات .ودلا كان ادلدعي قد اقام ىذه الدعوى بصفتو الشخصية ....وعليو تكون
()2

اخلصومة واحلالة ىذه غَت متوجهة .)....
شلا يتبُت ان احملكمة االحتادية العليا مارست دورا فعاال يف زتاية حقوق وحريات االقليات وادلكونات العراقية.

الخاتمة
يف ضوء تلك الدراسة نسجل يف خادتتها ماتوصلنا اليو من نتائج-:
 -2ان ادلشرع الدستوري يكتفي بأيراد احل او احلريو وحييل اىل القانون امر تنظيمها ،وىو نادرا ما يتورق اىل تنظيم احل
او احلرية بشكل مفصل ،وىنا البد من ان يقف التنظيم التشريعي عند حود تنظويم ذلوك احلو او تلوك احلريوة ومبوا
ال يؤدي اىل اىدارمها قجة التنظيم.
 -5ان وجود قانون يهدر حقوق االفراد وحرياهتم وخيالف مقاصد الدسوتور ،يوستوجب وجوود جهوة تكفول رد اعتوداء
ادلشرع عن مصادرة احلقوق واحلريات قجة تنظيمها ،وتتمثل ىذه اصهة باحملكمة االحتادية العليا يف العراق.
 -3عندما صدر الدستور العراقي لعام  5002سوجل بوُت نوصوصو انوشاء احملكموة الدسوتورية العليوا واسوند اليهوا مهموة
الفصل يف دستورية القوانُت ،فتال عن بعض االختصاصات االخرى .ومنذ انشاء ىذه احملكمة وحىت يومنا ىذا
فاهنا تقوم مبهمتها يف ارساء دعائم الدديقراطية واالنتصاف للشرعية الدستورية وزتاية حقوق وحريات االفراد من
تعسف السلوات العامة ،وان كان القتاء الدستوري يف العراق يف بداياتو ،اال اهنا شلا ال شك فيو يعد اىوم
الوتمانات الرئيوسيو حلماية حقوق ادلواطن وحرياتو ،وال سيما حقوق وحريات االقليات.
 -1يرى االمل يف قتائنا الدستوري بأن ديارس دورا انشائيا ،ويتجاوز التوبي احلريف لنصوص الدسوتور قيوث توصل اىل
التأثَت يف كثَت من أمور احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ليقتي بعدم دستورية التشريعات اليت تتصل

) )2ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  /25احتادية 5004 /والصادر  ،5004 /2 /5مشار للقرار يف موقع احملكمة ،سبقت االشارة
اليو.
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ققوق وحريات االقليات باالضافة اىل النصوص التشريعيو اليت تعاجل جوانب سلتلفو من حياة االفراد االجتماعية
واالقتصادية وصوال لت قي األمن القانوين للمجتمع.
المصادر
الكتب-:
 -2اريان زلمد علي ،الدستور الفدرايل ،مركز كوردستان للدراسات االسًتاتيجية ،كوردستان -العراق.5006 ،
 -5د .فرمان درويا زتد ،اختصاصات احملكمة االحتاديوة العليوا يف العوراق ،منشوورات زيون احلقوقيوة ،بوَتوت -لبنوان،
.5022
 -2القاضووي وائوول عبوود اللويووف الفتوول ،دسوواتَت الدولووة العراقيووة موون عووام  2543لغايووة عووام  ،5002الوبعووة الثانيووة،
موبعة دار الشؤون الثقافية ،بدون سنة طبع.
 -1مكي ناجي ،احملكمة االحتادية العليا يف العراق ،الوبعة االوىل ،دار الكتب والوثائ  ،بغداد.5004 ،
االطاريح والرسائل-:
 -2د .عبوود الوورزتن س ووليمان زيبوواري ،الس وولوة القتووائية يف النظووام الفوودرايل العراقووي ،اطروحووة دكتوووراه مقدمووة اىل
رللس كلية القانون والسياسة جبامعة صالر الدين ،اربيل -العراق.5005 ،
 -5القاضي زلسن رتيل جريال ،احملكمة االحتادية العليوا يف العوراق (دراسوة مقارنوة) ،قوث مقودم اىل رئاسوة زلكموة
است ناف البصرة االحتادية لنيل الًتقية اىل الصنف الثاين من صنوف القتاة ،البصرة.5005 ،
المنشورات-:
 -2دليل استقالل القتاء ومبادئوو ،منشوورات  USAIDالتقوٍت ،واشونون ،5002 ،ادلتوار علوى ادلوقوع االلكوًتوين-:
www.ifes.org/rule-of-law/description.html

الدساتير-:
 -2دستور العراق لسنة .5002
القوانين واالنظمة-:
 -2قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة .5001
 -5قانون احملكمة االحتادية العليا رقم  20لسنة .5002
 -2النظام الداخلي للم كمة االحتادية العليا رقم  2لسنة .5002
 -1قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف اقليم رقم  52لسنة .5005
المواقع االلكترونية-:
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 -2ادلوقو و و و و و ووع االلكو و و و و و ووًتوين للم كمو و و و و و ووة االحتاديو و و و و و ووة العليو و و و و و ووا ،ادلت و و و و و و ووار علو و و و و و ووى ال و و و و و و ورابع االيت-:
Http://iraqijudicature.org/fedraljud.html
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بةميميشياكردنى سوثاى عيَراق و كاريطةرى لةسةر ثيَلةوة ذيانى نةتةوة جياوازةكان
ً .ً.كازدوكسيي زغيد /كؤليَحي ياضاو زِاويازي /شاٌكوى طةغةجيداٌى وسوَيى
لةً تويَريٍةوةييةدا ِةوهَ ئةدةيَ تيػك خبةيٍة ضةز دةزةجناوةةكاٌى جسِوَضةةى ةةة ويميػةياكسدٌى ريَةساك وةك يةةكيك
َكسدٌى
َةتى ئيطالوي (دارؼ) .كةوٌَِِوَل
لةدزةئةجناوةكاٌى ضياضةتى ئةوسيكا لة ريَساك لةجاؽ داطريكسدٌى ووضنَ لةاليةُ دةول
َةتى ريَساك ِةذوازدةكسيَت -لةاليةُ دةولةى ئيطالوييةوة وةك خاَليَكى وةزضةزخاُ
غازى ووضنَ -كة ةةدوووني غازى دةول
َةتى ريَساك و ضياضةتى ئةوسيكا لة ريَساقدا وةِةزوةِا ةةوَ ِيَةصة ٌاوضةةييةكاٌى وةك ئةرياُ و توزكيةا و
ضةيسدةكسيَت ةوَ دةول
ووآلتاٌى كةٌداو.
َةتى ريَساقةوة:
لةزِواٌطةى دةول
َةةتى
َةتى ريَساك داطريكسدٌى ووضن و داواليٍى لة دةواودةشطا زةمسييةةكاُ و ةةضةةٍةوةى ئةةو غةازة ةةة دةول
ةوَ دةول
َةةث  -كةة ةسيةةى ةةوو لةضةوجا -
خةالفةوة ،ضةزةتاييةكى ٌوىَ دةضةيَحيَكسد وة يةكةيَك لةطسٌطِيَ داوةةشزاوةكاٌى دةول
َى و غكطةى ضةزةاشى ِاث .دةشطاى ضوجا و ِيَص و تواٌاكاٌى ةوَ ةةزةٌطازةووٌةوةى وةتسضى دارةؼ
تووغى دازِواٌيَكى ووَزِال
جسضيازى لةضةزكوَى جسِوَضةى ضياضى لة ريَساقدا دزوضةكسد ،جسضيازيَكى شوَزى دزوضةكسد لةاليةُ ةاآلدةضةةاٌى ةةدةدادةوة
ةوَيية لةً قوٌَادة ةةدواوة ةريوَكةى دزوضةكسدٌى ضوجاييةكى ٌيػةىاٌى و خاوةُ ةريوزِاييةةكى خةاكى ةةووة شزووزةتيَكةى شوَز
َوةغاٌدٌةوةو دزوضةكسدٌةوةى ضوجاى ريَساقى ،ةسِيازى دزوضةكسدٌى ( حػدى غيعى) دزاو لةً كاتة
خيَسا .ةةآلً لةجياتى ِةل
ةةدواوة ئايديوَلوَذياى ضوجا دزوضةكساييةوة ةة ِةزدوو ديوى ( وةشِةةى و تايفى).

لةزِواٌطةى ئةوسيكيةكاٌةوة:
لةجاؽ داطريكسدٌى ووضنَ لةاليةُ دارػةوة ،ئةوسيكيةةكاُ ةةغةيَكى شوَزى ضياضةةتى خوَيةاُ لةةً دوَخةةدا تةةزخاُ
َحػةى كسدُ لة حكووةتى وةزكةشى و وة دزوضةكسدٌةوةى ضوجاييةكى يةكطستووى ٌيػةىاٌى ،لةِةةواُ كاتةدا
كسدةوو ةو جال
َت
َى شوَزى زاشيكسدٌى ضةزوَك وةشيساٌى ئةوكاتةى ريَساك ( ٌووزى والكى) ةووُ ِةتا جوَضةى ضةزوَك وةشيساُ جيَبّيَم
لةِةول
َث ئةجناً ةدزيَت .تازِادةيةكى شوَز ئةوسيكيةكاُ ِيَةصو تواٌاييةةكى شوَزى
و ةةغيَواشيَكى ئاغةياٌة جسِوَضةى طواضةٍةوةى دةضةال
خوَياُ ةةكازِيٍَا ِةتا دةولةتى وةزكةشو وة ةةتايبةتى ةةدداد لةودوَخة ٌاضةةقاوطرييية ضياضةية دةزكةةُ كةة ريَةساك لةةدواى
َبرادٌى واٌطى ضوازى  2014توغى ةوو .ضِاتيحى و ئاواجنى ضياضى ئةوسيكيةةكاُ لةريَساقةدا زاديكالياٌةة طوَزِاٌكةازى
ِةل
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ةةضةزداِاث كاتيَك وةتسضى دارؼ ٌصيك ةووة لة ِةزيَىى كوزدضةاُ ،ةوَجازيَكى تس ةةغيوةيةكى زاضةةوخو ئةوسيكا ةةةِيَصى
ئامساٌى و دةزياى و شةويٍى ِاتةوة ٌاو ريَساك و ةوة ةةةغيَك لةجةٌطى ( حكووةتى وةزكةشى  -دارةؼ) ئةةً قوٌَادةة ٌويَيةة
جيَضةواٌةى ضياضةتةكاٌى ( ئوةاوا) ى ضةزوَك ةوو.
َطاى فسة ئايَ و ٌةتةوةو شواُ:
ةةغى يةكةً /ةٍةواكاٌى جيَكةوة ذياٌى ئاغةى لةكوَوةل
تةوةزى يةكةً
َةتى ريَساك  1958 -1921شوز ةةكوزتى)
(ويَرووى دزوضت ةووٌى دةول
ريَساك ةة يةكيك لة ووالتاٌة ئةذوازدةكسيَت كة جيَكّاتةيةكى فسة زةٌطى جياواشى لةخوَ طستةووة لةة ئةايَ و شوةاُ و
ٌةتةوة .لة ويَرووى دزوضت ةةووٌى ووآلتةى ريَةساك لةةدواى جةةٌطى جيّةاٌى يةكةوةةوة تازِادةيةةكى شوز ووالتةاٌى شزيَةص
َى كوَكسدٌةوةى ئةً ٌةتةوة جياواشاٌة ةووة لة حكووةتيَكى فسة زةٌطى وةزكةشى.
َتى ٌاوةزِاضت لة ِةول
لةٌاووضةكاٌى زِوَذِةال
َى ةةغدازيحيَكسدٌى ٌةتةوةجياواشةكاُ ةووُ و وةةوَئةً وةةةضةةةؽ وةةليك فةيطةةلياُ لةة
ةةزيةاٌييةكاُ ةةجمةى يةكةً لةِةول
َيَكى شوزداةةووُ لةطةةه وةليكةدا كةة حكووساٌييةكةةى ديوكساضةياٌةى ِةةةيَت.1
ئوزدٌةوة ِيٍايةوة ة َو ريَساك ،وة لةِةةول
لةِةواٌكاتدا ئةً قوٌَادةى ( )1958-1921كة ةة ويَرووى دزوضةبووٌى ريَساقةى ٌةوىَ ئةةذوازدةكسيَت شوَزتةسيَ ِةةوه و
َطاى ريَساقى وة شوَزتسيَ طوَزِاٌكازى ضياضى و كوَوةآليةتى و ئاةووزى زِووى داوة كة
كازكساوة ةو ةةديوكساضةكسدٌى كوَوةل
ئازاضةةيةكى ديوكساضياٌةى ِةةووة.
"Ironically, the time period from 1921-58 was the closest Iraq had ever been to having a historical precedent for
2
" democracy

" ئةوةى جيَطاى تةٌصليَداٌة ،ضاآلٌى  1958-1921ريَساك ٌصيكِ ةووة لة ديوكساضيةوة لةِةزكاتيكى تس"

ةةآلً ئةوةى كةئةً جسِوَضة ديوكساضيةى لةكازخطةةةوة لةةريَساك لةة ضةةزدةوى وةليكيةدا لةزِواٌطةةى (ربةدالعصيص
احلؿيـ) ِةزيةك لة ةةزيةٍاٌييةكاُ و ٌوخبةى ضياضى لةريَساقدا ضوودياُ وةزطستووة لةجالحػةى ( قةةيمةة و رةغةريةث) ةةوَ
جيَبةجيكسدٌى ةةزٌاوةى ضياضياُِ .ةزوةك لةً تةيبمةى خوازةوةدا ئةيبيٍني كة ةةزِيرةيةكى شوَز ةةزضاوو ئةٌداواٌى جةزلةةواٌى
ريَساك لةضةزدةوى وةلةكيدا جيكّاتبووُ لة ( ئاداكاُ و ضةزوكى رةغريةتةكاُ)

1 Benjamin, 2009: 4-5
2 Brooks, 2015: 1-15
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خػةةى 1

ذوازةى ضةزوَك ِوَش و رةغريةتةكاُ و ئاداكاُ لة جةزلةواٌى ريَساقدا ةوَ ضاآلٌى ( )1958-1925
Parliament

Number of Tribal
Sheikhs and Aghas

3

Total Number Of MPs

ذوازةى ضةزوَك ِوَشو غيخةكاُ

ذوازةى ئةٌداً جسملاُ

%

1925
1928

17

88

1993

13

88

1498

1930

14

88

1599

1933

18

111

2095

1937

21

116

1899

1943

37

135

3199

1947

45

135

3393

1948

46

135

3491

1953

49

135

3693

1954

49

135

3693

1954

51

135

3798

1958

52

145

3599

ئةو ضاالٌةى كة جسملاٌى تيدا ةووة

لةزِواٌطةةةى ٌوضةةةزةوة ةةزشةووٌةةةوة ئةةةً زِيرةييةةة لةجسلةةةواٌى ضةةةزدةوى وةةةلكى ةةزةةضةةةيَكى شوَز توٌةةدةووة
َطاييةكى ديوكساضى لةةةزئةوةى لةً جوَزة جةزلةواٌاٌةدا ( وةآلْ و ئيٍةيىةا) ةوَقةةيمةة و
ةوَزةتكسدٌةوةى دزوضةكسدٌى كوَوةل
ضةزوَك ِوَش شوَز شياتس زوه ئةةيٍيت لة زوىل كووةلطاى وةدةٌيدا .4لةضةزوو ِةووو ئةواٌةغةوة لة زِواٌطةى ( وازتني ضةايوز
َطايةك جيَويطةى ةةضةٌد طوَزِاٌكازييةكى زيػةى ِةيةة ةةزلةةوةى ةبيةةة ديوكساضةى ،كةة طسٌطةيٍيةاُ
ليحطيت) ِةووو كوَوةل
دزوضةبووٌى كةةلةوزيكى ديوكساضةية كةة ئةةً كةةلةووزة خةوَى شاك ئةةكاث ةةضةةز ضِاكضةةزى ضياضةى و ئةاةووزى و
َيةتيدا .5ئةوةى كة جةيوةٌدى ٌيَواُ تاكةكاٌى ٌاو قةةيمةيةك ياُ تريةيةك ئةةةضةيت جيكةةوةٌ ،يػةةىاُ ٌييةة ةةةلكو ئةةو
كوَوةال
3. Alheis, 2011: 30-33
4 Ibid. P: 2-4
5 Lipset, 1994: 1-22
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جةيوٌديية خوييٍيية كة لةٌيَواُ تاكةكاٌى تريةيةكدا وةك ويكاٌيصويكى كووةاليةتى ةةكازدةِيٍرييت .ةةدةزلةوةى كة ديوكساضى
ضيطةةويَكى ضياضية ئةةيَت ةػبيةة ويكاٌيصويكى كووةاليةتى ةو ضازةضةزكسدٌى طسفةة كووةاليةتييةكاُ:
" it is a social mechanism for resolution of the problem of societal decision making among conflicting interest
groups which permits the largest possible part of the population to influence these decisions through their ability to
6
" choose among alternative contenders for political office

" ةة ضوغياه ويكاٌيصويك ويٍة ئةكسيت كة ئةزكى ةسيةية لة ضازةضةزكسدٌى ئةو طسفةاٌةى كة جةيوةضنت ةةةزدةزكسدٌى
َطا كة كازيطةزى ِةةةيت لةضةةز
ةسيازيك لةٌيواُ طسووجة جياواشةكاٌدا ،وة ِةه ئةزةخطيٍيت ةوَ شوَزتسيَ طسووث لةكوَوةل
ةسِيازةكاُ".......
ِةتا كوَتاى ضاآلٌى جةجناكاُ تازادةيةكى شوَز ٌةتةوةجياواشةكاٌى ريَساك ةةغدازةووُ لة جسِوَضةى ضياضى ريَساقيةداو وة
َةتى ررياقيدا ةةالً لةدواى ضاىل  1958ةةدواووة ِاوكيَػةى ضياضى لة ريَساك و
ئازاوييةكى ضياضى ةاىل كيَػاةوو ةةضةز دةول
ٌاوضةى زِوَذِةآلتى ٌاوةزاضت طوَزاٌكازى ةةضةزدا ِاث .لةطةه ِاتٍى ضةزوك رةةدولكةزيي قاضةي ةةغةيوةيةكى ئيٍبالةةى،
َةتيَكى ضيٍِاىل ةةِيَص ةووة ةةزٌاوةى ضياضى ةةوَ حكووةتةة يةةك لةدوايةكةةكاٌى دواى قاضةي وة ئةةً
تةوذوووى فيكسى دةول
ضيطةةوى حكووةتى ضيٍِاليصوى تاك حيصةى فةزواٌسةوا ةةزدةواً ةوو ِةتا ضاىل  2003و زووخاٌى زذيى ؾداً حطني.

تةوةزى دووةً
دزوضةكسدٌةوةى ريَساقيَكى ٌوىَ لةضةز

ةٍةواىEthnic Power Sharing

لةةدواى داطريكسدٌةى رةةرياك لةاليةةُ ئةوسيكيةكاٌةةةوة ةريوَكةةى ةةغةةدازى جيَكسدٌةى ِةةةووو ٌةتةةوة جياواشةكةةاُ
لةحكووةتيكى فيدزاليدا ِاتة ئازاوة كةئاواٌخ لةً ةريوكةية دزوضةكسدٌى ضيطةةويك ةوو كة ِةووو ضيٍة جياواشةكاٌى ررياك
ةةغداز ةَ لةةةزِيوةةسدٌى ووآلث وة لةِةواُ كاتدا وافةكاٌياُ لةدضةوزدا ةضةضحيٍرييت.
" "Establishing a governmental system that can accommodate Iraq‘s different ethnic and religious groups.....
7

" دزوضةكسدٌى ضيطةةويَكى حكووساٌى كة طسووجة جياواشة ٌةتةوةي و ئايٍيةكاُ لة خوَةطسيت"........
َطاياٌةى كة جيَكّاتةكةياُ لةٌةتةوة و زةطةش و ئيةٍيطةيةى و ئةايٍى جيةاواش
لةزِاواٌكةى ( دوٌالد ِوَزةوةتص )8ئةوكوَوةل
جيكديَت جةيسةوكسدٌى ديوكساضى تيياٌدا شوَز ئةضةةً و قوزضة ةةجى ( ِوَزوةتص) طسفةى ضةزةكى لةةً جةوزة كووةلطاياٌةةدا
ةةغيوةيةكى طػةةى ئةوةيةة كةة جازتةة ضياضةيةكاُ لةة فةوزويكى ئيةٍيطةى و زةطةشايةتيةدا خويةاُ فوزوةلةئةكةةُ ئةوةةؽ
كووةلطاداةةؽ ئةكاث لةجياتى ئةوةى يةكى خباث .لةضةز ئةً زِواٌطةيةة ضيطةةةوى ( فيةدزاىل) وةك يةةكيك لةةريوكةةكاٌى

6 Lipset, 1959: 70-71
7 Brancati, 2005: 7-21
8 Horowitz, 2014: 2-17
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ئةوسيكيةكاُ لةدواى داطريكسدٌى ررياقةوة خساية ةةزدةً ررياقييةكاُ وةجاغاُ لةدةضةوزى ررياقيدا ٌووضسايةوة ِةتا ةةواٌسيَت
كوٌفميكت و جيكداداُ لةٌيواُ ٌةتةوة جياواشةكاٌى ررياقدا ٌةويٍيت:
" Federalism is a system of government in which the same territory is controlled by two levels of government.
Generally, an overarching national government governs issues that affect the entire country, and smaller subdivisions
9
" govern issues of local concern

" فيدزا ليصً ضيطةةويكة لة حكووساٌى كة ِةواُ ِةزيَي ةةزيوة ئةةسيت لةالييةُ دوو حكووةتةوة .يةكيكياُ حكووةةتى
ٌيػةىاٌى وة ئةوى تسياُ حكووةتيَكى لوَكاىل"....
تةوزةى ضيَيةً
َطاى ررياقيدا دواى 2003
ةٍاواكاٌى جيَكةوة ذياُ لةكوَوةل
ةةجى ( داوُ ةساٌكاٌةى) ئةوسيكيةكاُ ِةغت واٌطياُ جيويطت ةوو ةوَ داٌاٌى جالٌى داطريكسدٌى رةرياك ةةةالً تةةٌّا
 28زوذياُ ةةكازِيٍا ةو داٌاٌى جالٌيك ِةتا كووةلطاييةكى ئاغةةواى ةيةة ئةازاوة .10ررياقةى دواى ضةةداً حطةني تسضةيكى
شوزى ةو ئةوسيكيةكاُ ِيٍاةووة ئازاوة لةوةى كة ئةلةةزٌاتيظ ةوَ ضيطةةوة رةضكةزييةكةى حصةى ةةرظ كة تازادةيةةكى شوز
ضةاةيميةى لةكووةلطادا ةةزقةزازكسدةوو ،غةزى تايفى و وةشِةةى و جازضة جازضة ةووٌى ررياك جيطةى ةطسيةةوة.
"Establishing a governmental system that can accommodate Iraq‘s different ethnic and religious groups,
previously kept in check by the political and military repression of the Saddam Hussein regime, is paramount to securing
that peace. In the absence of a system uniquely designed toward this end, violent conflicts and demands for
11
" independence are likely to engulf the country

" دزوضةكسدٌى ضيطةةويكى حكووساٌى كة طسووجة جياواشة ئايٍى و ٌةتةوةييةكاٌى ريَازك لة خةوَ ةطسيةتٌ ،ةةك وةك

ئةوةى كة لةجيػوودا زذيَىيكى ضةوضيٍةزى ضياضى ضداً حطني ةوو ،شوَز طسٌط ةوو دزوضةكسدٌى جوَزيك لةوضيطةةوة ةةوَ
ةةديّيٍَاٌى ئاغةى .لة دياةى ئةوضيطةةوةدا توٌدوتيرى و ويطةى ضةزةةخوى ِةووو ووآلتى ئةطستةوة"

ئةوةى كة وايكسد لة ئةوسيكيةكاُ كة ضيطةةوى فيدزاىل لةررياقدا ةكةٌة كازتيكى فػاز ةوضةز ِيصةكاٌى دواى ضةداً

حطني ئةوةيية كة لة ضيطةةوى فيدزاليدا ئةضةةوة جازيكى تةس زِيطةة ةدزيةةةوة كةة حكووةةتيكى وةزكةةشى دكةةاتوزى وةك
ضةزدةوى حيصةى ةةرظ دزوضت ةبيةةوة لةررياقدا .وة لةِةواُ كاتدا ضسوغةى ضيطةةوى ضياضى لة فيةدزاليصً جةيوةضةةة ةةة
ديوكساضييةوة.
"By dividing power between (two levels of government)—giving groups greater control over their own political,
social, and economic affairs while making them feel less exploited as well as more secure—federalism offers the only
12
" viable possibility for preventing ethnic conflict as well as establishing a stable democracy in Iraq

" ةة داةةغكسدٌى ِيَصى ةسيازداُ لةٌيواُ دوو ئاضةت لةة حكووساٌيةدا -ئةةوة شوزتةسيَ دةزفةةث ةةدييةةِيٍسيت ةةوَ
طسووجةكاُ ِةتا شوزتسيَ كوٌِولياُ ةةضةز ةازى ضياضى و كووةاليةتى و ئاةووزى ِةةةيت وة ِةةزوةِا وا لةةً طسووجةة
جياواشاٌة ةكاث كةوِ ِةضت ةة تةِىيؼ كسدُ ةكةُ".....
9 https://www.law.cornell.edu/wex/federalism
10 Dawn, 2005: 7-21
11 Ibid. p. 7
12 Ibid. p. 7-11
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لةةةغيكى شوزى ضةزضاوة ئةكادييةكاُ ةٍاواكاٌى ئاغةةواى كووةاليةتى ةةوةزجيكى جةيؼ وةخةت داٌةساوة ئةطةةز
ضيطةةويكى ديوكساضى ئاواٌخ ةيت.
"In particular, measures of the effectiveness of government such as the Economist Intelligence Unit‘s ‗Functioning
of Government‘ indicator, a sub-component of the Democracy Index, was found to be strongly associated with a
13
" country‘s peacefulness

" ةةتايبةتى ،ئةو جيَواٌاٌةى وةك حكووةتيكى ضاالك لة يةكةى ئاةووزيدا وا ويٍة ئةكسيت كة كازيطةزييةكى زاضةةخوى
ِةةيت لةضةز ئاغةةواى كووةاليةتى لةووالتدا"
لةزِواٌطةيةكى تيوزييةوة ئةو ةٍاواياٌةى كة طسٌطَ ةوَ ةوٌى ئاغةى كوَوةاليةتى ةسيةني لةً خاالٌةى خوازةوة:
خػةةى 2

َطاييةكى ئاغةةواى
ةٍاواكاٌى كوَوةل

كة ِةزيةكيياُ ةة ةٍةواييةكى طسٌط دادةٌسيَت ةوَ ِةووو كوَوةالكايةك كة خواضةى جيكةوة ذياُ تييدا داواكازى ِةووو
ضني و تويرة جياواشةكاٌى كوَوةلطاكةى ةيت .ئةوةى كة ةوئةً تويريٍةوةية طسٌط ةيت ةةغةيوةيةكى طػةةى تةةوةزةكاٌى (
قبولكسدٌى وافةكاٌى طسووجةكاٌى تسى ٌاوكووةلطا ،وة حكووةتيكى كازاو ليّاتوو) ئةً دووةٍةواية ِةليةةريسيَ ةةوَ غةيكازى
تةوةزةكةواُ وة لةِةواُ كاتدا تويريٍةوةكةواُ ضٍووزدازئةكةيَ ةةتيػكخطةٍة ضةز حكووةتى ررياقى لةضةزدةوى واليكيةدا،
لةضةز ئةً دوو ةٍةوايية:
"......... Pillars such as acceptance of the rights of others and well-functioning government are vital in ensuring
14
social cohesion, justice, and the prevention and mitigation of community tensions ".

13 Some researchers, 2013: 11-12
14 Some researchers, 2013: 6-7
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" ةٍةواكاٌى وةك داٌحياٌاٌى وافى ةةزاوبةز وة حكووةتيكى كازا و ضةاالك ةةة دوو لةة ةٍةةوا ضةةزةكياٌة ئةةذويَسيت ةة َو
َطادا"
ةةدةضةّيٍَاٌى يةكيةى كووةاليةتى وة يةكطاٌى وة زِيكطسيكسدُ لةِةز توٌدترييةوة لة ٌاو كوَوةل
ئةو دوَخةى كة ئيىة لةريَساقدا جيوةى دةٌاليٍَني ةةتايبةتى كةوة ٌةتةوةياتييةكاُ وة ةةغةيوةكى طػةةيؼ طةةىل ريَةساك،
جيَػيمكسدٌى وافةكاٌى كةوةيٍةكاُ لةاليةُ شوزيٍةوة ،وة ٌةك ةةتةٌّا ٌةخويٍدٌةوةى كةوةٌةتةواياتييةكاُ ةةلكو ضةوضاٌدٌةوةو
ةيبةغكسدٌياُ لةةةغدازيحيكسدٌيكى زاضةةقيٍةى ةةةزِيوةةسدٌى ررياقةدا .لةضةةز ئةوةٍةواييةةى ضةةزةوة ةيةت كةة زيصطةستَ و
داٌحياداٌاٌى وافةكاُ لةطةه حكووةتيكى كازاو ضاالك ةٍةوايةكى طسٌطَ ةوَ ةةزدةواوى يةكطستووى كووةلطا و وة زيطسيكسدُ
لةةووٌى كوٌفميكت.
لة ةةغيكى شوز ئةو ضةزضاوة ئةكاديياٌةى كة ٌووضساوة لةةازةى ررياقةوة تةئكيكسدٌةويةكى شوزكةساوة لةضةةز ئةةو
زاضةيية ،كة ئةواٌةى شوزيٍة ةووُ لة دةضةالث لةةررياقى دواى ضةةداً حطةني ةةِةةواُ غةيوةى ئةةو ئةوةٌةدةى لةخةةوى
قوزخكسدٌى دةضةالتداةووُ ئةوةٌدة ةةجةزوغةوةٌةةووُ ةةو واوةلةةكسدٌيكى رادالٌةة لةطةةه ٌةتةةوةكاٌى تةسدا .15ةةتايبةةتى
لةضةزدةو ى ٌوزى واليكيدا قوَزخاكازييةكى شوزكساوة لة حكووةتى ئةوكاتةى ررياقدا وة جوضةةكاُ ةةغيوةيةكى شوز تايفى و
وةشِةةى داةةغكساةووُ.
"Al-Maliki‘s sectarianism led to the transformation of Baghdad into a largely Shiite city

"16

"جسِوَضةى ةةتايفةكسدُ لةاليةُ والييةوة ةوة ِوَكازى طوَزِيٍى غازى ةةدداد ةوَ غازيَكى طةوزةى غيعة ٌػني"
ضةزةتاكاٌى دةضةالتى واليكى لةررياقدا شوز طسٌط ةوو ةو ئةوسيكيةكاُ لةطةه ئةوةى واليكى كةضةيكى ٌةٌاضةساةوو
لة ِاوكيػةى ضياضى ريَساقدا ةةالً دجموَواتكازة ئةوسيكيةكاُ ةةغيوةيية جيٍاضةى ئةكةُ:
".......unlike Jaafari, Maliki was ―a tough guy,‖ seemingly able to defy the Iranian regime ".
17

" ةة جيَضةواٌةى جةرفةزييةوة ،والكى كةضيَكى ةةِيص ةوو ،وة ئةوةى ئةةيٍسا كةة لةتواٌايةدا ةيةت ةةةزةٌطازى زذيَىةى
ئرياٌى ةيةةوة"
لةكازةطسٌطةكاٌى واليكى ئةوةةوو كة ةة واٌيت كازيطةزى ئرياٌييةكاُ كةوبكاتةوة لةضةز رةرياك وة لةِةةواُ كاتةدا
ئاضايؼ و ئازاوى ةطرييةةوة ةو ررياقييةكاُ .تواٌى ةةِاوكازى ِيصةكاٌى ؾةحوة قاريدة لةررياقدا لةٌاوةةزيت وة تازادةيةكى
شوزيؼ واوةلةكسدٌى لةطةه ويميػيا غيعةكاٌدا تووٌد ةوو ةةوةى كة وةاليكى ئةيةةويت ضةةك و ِيةصى ضةةزةاشى ٌةةويٍيت
لةدةزةوةى دةولةث .تواٌى قاٌارةث ةةئةوسيكيةكاُ ةكاث كة ئةً جةٌطى دذة ويميػيا ئةكاث وة ِيةصة ضةٍويةكاٌى لةضةةك
داواىل لةٌاو ةغداد وة ةةً غيوةية ِيصة ويميػيا غيعييةكاُ ئةً ِةلةيةياُ قوضةةةوةو جاكطةاشييةكى ئيطةٍيكياُ ئةجناوةدا ،كةة
دةزةجناوةكةى زيرةى ضٍوٌةكاُ لة ةغداد لة  2003دا ةة  45%ئةذوازئةكسا ةةالً لة  2007ئةو زيرةيية ةوو ةة :25%

15 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/iraq-war-on-terror/losing-iraq/who-is-nouri-al-maliki/
16 http://www.juancole.com/2014/08/mistakes-maliki-country.html
17 http://www.newyorker.com/magazine/2014/04/28/what-we-left-behind
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".....but as a result, the Shiite militias came into disarmed Sunni neighborhoods at night when the Americans
weren't looking, and ethnically cleansed them. Baghdad went from some 45% Sunni in 2003 to only 25% Sunni by the
18
" end of 2007

ََ وة جاكطاشى ٌةذادى ئةجناً ةدةُ ةةزاوبةةزياُ
" وةك دةزةجناويك ويميػيا غيعةكاُ تواٌياُ ضةك لة ضووٌةكاُ داوال
لةكاتي غةودا ئةو كاتاٌةى ئةوسيكيةكاُ ٌةياُ ئةةيٍى .ةةدداد لةدةزةجناودا لة  %45ضووٌة ٌػيٍةوة لة  2003ةوة طوَزِا ةوَ
ِ %25ةتا كوَتاى "2007
حكووةتى ررياقى ةةغيوةيةكى شوز زاديكالياٌة طوزاٌكازى ةةضةزدا ِاث لةضةةزدةوى واليكيةدا ةةةوةى كةة ِةةووو
ِةولةكاٌى واليكى ةةزةو ئازاضةةى كوكسدٌةوةى شوزتسيَ دةضةالث ةوو لةضةز ِةزضىَ ئاضةةكةى دةضةالتداٌاُ ( ياضاداٌاُ
و دادوةزى و جيبةجيكسدُ) .ئةً كسدازاٌةى واليكى ةةغيوةيةكى شوز كازيطةزى زاضةةوخوى ِةةوو لةضةز توٌدكسدٌةةوة و
خةضةكسدٌةوةى زك و كيٍة لةةةيٍى ٌةتةوة جياواش و وةشِةةة جياواشةكاُ تازادةيةك ئاغةى و ئاضايػى كووةاليةتى لة ررياقةدا
خطةوةوة دوخيكى شوز وةتسضيدازةوة .لةِةواُ كاتدا وةك دزةجناويكى ضسوغةى لةدياةى ئاغةةى و ئاغةةةواى كووةاليةتيةدا،
ةالةوٌةوةى طةٌدةىل و طةغةكسدٌى ةةغيوةى غاقوىل ( لةئاضت جمةةةزشةكاٌى دةولةتةدا) وة ةةغةيوةيةكى ئاضةوى ( لةضةةز
ئاضةى تاكةكاٌى كووةلطا) ِةووو داوودةشطاكاٌى دةولةتى طستبووة وة ةةتايبةتى لةٌاو ضيكةةزةكاٌى ضوجا و جوليظ و ئاضايؼ
و دادطاكاٌدا.
لةدواى حكووساٌى واليكى لةررياقةدا ةةو وةاوةى  8ضةاه جةوطةةزة وةشِةةةى و تايفيةةكاُ ئةوةٌةدة تةوة ةبوٌةةوة
ةةغيواشيك ليكِاشاُ و جازضة جازضة ةووٌى ررياك زوذ لةدواى زوذ ٌصيكِ ئةةةووة وة ،وة ِةزئةوةةؽ وايكةسد كةة ئاغةةى
كووةاليةتى و جيكةوة ذياٌى ٌةتةوة جياواشةكاُ ةةزةو دوَخيكى وةحاهَ ةةزيَت .لة ِةواُ كاتدا ةالووةووٌةوةى زيرةييةكى شوز
لة طةٌدةىل لة داً و دةشطاكاٌى حكووةث ةةِوى قوزخاكازى لةاليةُ والكييةوة ةةتايبةتى لةً ضيَى داوو دةشطايية ( جةوليظ
و ضوجا و دادطا) كازيطةةزى زاضةةةوخوى ِةةةوو لةضةةز ئاغةةى كووةاليةةتى .ةةةجوزيك ضةيىاى تةايفى و وةشِةةةى لةةً
ضيَدةشطاييةى ٌاوً ةسد ،ةالوةووةوة كة ِةز تاكيكى ضوٌى ةطريايية ةة تووةتى تريوز ياُ ِاوكازى ِيةصة تريوزيطةةةكاُ ،ئةيِ
ئةوة ةةضبوو ةو لةٌاوةسدٌى تاواٌباز .ئ ةً جاكطاشى وةشِةةيية ضةزةتاييةك ةو ةوً دزوضةكسدٌى دوخيك لةة الواشةةووٌى ِةضةةى
ةةغدازيحيكسدُ وة ةووُ ةة ةةغيك لةو حكووةتةى كةةةٌاوى ررياقييةكاٌةوة حكووساٌى ووالتى كسد لةضةزدةوى والكيدا .ةة
ةةزاووزديك لةطةه ووالتاٌى ئةوسيكاى التيٍى لةطةه ررياقدا دةطةيٍة ئةو دةزةجناوة كة ضوَُ لةِةٌدى ووالتى وةك ( ةساشين،
كولووبيا ،وكطيك) دوخيك لة ةةوافياكسدٌى كووةلطا دزوضت ةبوو لةةدةزةجناوى ئةوطةٌدةلياٌةةى كةة لةةٌاو ( جةوليظ و
دادطاكاٌدا) ةالوةبووة 19ئةوة ةة جيضةواٌةى ووالتاٌى التيٍى ئةوسيكا لة ررياقدا شيازتس ِةضةى كةوةٌةتوةييةكاُ ةةزةو جوزيك
لة جيكّيٍَاٌى ِيصى ضةكدازى زوَيػةوو وة ةةتايبةتى ضوٌٍةكاُ لة جازيصطا ضووٌيةكاُ تازادةييةةكى شوز لةة خوئاوادةكسدٌةدا
ةووُ ةو جيكداداُ لةطةه دةولةةتى وةزكةةش .ئةةويؼ لةةدةزةجناوى ئةةو قوَزخكسدٌةةى دةشطاكةاٌى ( جةوليظ و ئاضةايؼ و
دادطاكاُ و ضوجا) ةو تايةفةيةكى دزيايكساو كة ةووةوٌة ئاوساشيك ةو جيبةجيكسدٌى ةريوةوَضووٌة وةشِةةييةكاٌياُ:

18 Ibid.
19 Domínguez & Shifter, 2013 341-345

( ) 525

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد (  ) 4بةميميشياكردنى سوثاى عيَراق و كاريطةرى لةسةر ثيَلةوة ذيانى نةتةوة جياوازةكان  /ص ص572ـ594
Research by IEP has also found a strong link between corruption within the police, military and judiciary and
levels of peace. Furthermore, there appears to exist a ‗tipping point‘ such that after a certain level of corruption small
20
increases in corruption result in large falls in peacefulness .

" لة تويريٍةوةييةكى دةشطاى ئاةووزى و ئاغةةواى ئةو دةزةجناوة دةزكةوتووة كة ليٍكيَكى ةةِيَص ِةية لةٌيَواُ ةةووٌى
َطادا"....
َى لة ٌاو جوليظ و ضوجا و دادطا وة ئاضةى ئاغةى لةٌاو كوَوةل
طةٌدةل
كةوةٌةتةواتييةكاُ ةو جازيصطازيكسدُ لةخوياُ لةدةضةطريكسدٌياُ ةةتووةتى تريوزِ ،اٌياُ ةةسدةوة ةةةز ةةريو ةوَضةووٌة
وةشِةةى و تايفةكاٌياُ .جاكةاوى وةشِةةى و الواشى ِةضةى ةةغدازيحيكسدُ لة حكووةتةكةى والكيةدا ررياقةى طةياٌةدة ئةةً
دوخةى ئييطةا كة دووةوني غازى كة غازى ( ووضن) ة لةواوةييةكى شوز كوزتدا كةوتة ذيسدةضةى زيكخساويكى تريوزيطةى،
َّاث و ٌةيةواٌى ةةزطسى ةكاث.
لة كاتيكدا ئةو ضوجاييةى كة ضةٌد ضالة ةةةوجةييةكى خةياىل جسِضةك ئةكسا ِةل

ةةغى دووةً /ضةزةتاكاٌى جسوضةى ةةويميػياكسدٌى ررياك:
تةوةزى يةكةً

طسٌطى جيَطةى ريَساك لةضياضةتى دةزةوةى ئةوسيكا لةضةزدةوى (ةازاك ئوةاوا) دا

لةً ةةغةى تسى تويَريٍةوةكةدا ِةوه ئةدةيَ تيػك خبةيٍةة ضةةز دوو تةةوةز ،يةكةةوياُ طسٌطةى رةرياك لةضياضةةتى
جةيسةوكساو ارالٌكساوى ةازاك ئوةاوادا وة ضوُ ئوةاوا و حكووةتةكةى ئةزواٌٍة ئةةو جيطةة ضةِاتيحييةى كةة رةرياك ِةيةةتى
لةزوذِةآلتى ٌاوةزاضةدا ،وة تةوةزى دووةوياُ ئةو قوٌَادة ِةضةيازةى كة ريَساقى جيَدا تيدةجةزيت ،وةةةضةىاُ لةً قوٌادة ئةةو
ذيٍطة ٌاتةٌدزوضةةية كة دةولةتى ررياقى تيداية ةةوةى ةةغيكى شوزى غازة ضووٌيةكاُ كةوتووةتة دةضةى دةولةتى ئيطةالوى
وة زيرةييةكى شوزى ئاوازة ِةية كة غاز و طوٌدةكاٌياُ ةةجيّيَػةووة .ضةز كةوتَ ةةضةز دةولةتى ئيطةالوى و كوَتةاى ئةةً
زيكخساوة لةٌاوضة ضةٍوويةكاٌدا داِةاتووى رةرياك ديةازى دةكةاث وة لةة ِةواٌكاتةدا ةةزذةوةٌةدى ووآلتةاٌى ِاوضةيَى و
ٌيودةولةتيؼ ئةكةويةة ذيس كازيطةزى ئةً داِاتوةوة.
ئةطةز ضاويك خبػيٍني ةة (ضِاتيحى ئاضايػى ئةوسيكا  )2015كةة لةاليةةُ ئيةدازةى ئوةاوةاوة لةة وةاٌطى ( )2ى
 2015ارالٌى ةوكسا ،طسٌطى ضةزكةوتَ و لةٌاوةسدٌى دارؼ لة ريَساقدا ةةغيوةيةكى شوَز ةةزضاو جةخةى لةضةز كساوةتةوة
ةو من ووٌة ٌاوى ررياك شووزتسيَ جاز دووةازة ةوتةوة ةة ةةزاوبةزاوبةز ةة ووآلتاٌى وةك ضوزيا و ئرياُ و ئةفغاٌطةةاُ و ليبيةا و
ضوواه ،وة ةةِةواُ غيوةؽ ٌاوى دةولةتى ئيطالوى شوزتسيَ جاز دووةازة ةوتةوة ةة ةةزاووزد ةةة زيكخةساوى قاريةدة .لةةً
خػةةيةى خوازةوةدا شياتس زوومنكسدوتةوة :خػةةى  3و 4

20 Some researchers, 2013: 5-8
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خػةةى 3
ضِاتيرى ئاضايػى ٌةتةوةيى

2015

21

National Security Strategy 2015

ٌاوى ووآلث

ضةٌدجاز ٌاوى ِاتووة

ريَساك

13

ضوزيا

7

ئرياُ

11

ئةفغاٌطةاُ

10

ليبيا

2

ضوواه

3

خػةةى 4
ضِاتيرى ئاضايػى ٌةتةوةيى 2015

22

National Security Strategy 2015

ٌاوى زيكخساوى تريوزيطةى

ضةٌدجاز ٌاوى ِاتووة

دةولةتى ئيطالوى  -دارؼ

11

قاريدة

7

طسٌطى زشطازكسدٌى ررياك ةوَ ئةوسيكيةكاُ ئةطةزِيَةةوة ةوَ ئةةو ِةضةةكسدٌة ووزالييةةى كةةالى ئةوسيكيةةكاُ ِةيةة
ةةزاوبةز ةة رةرياك ،لةةةزئةةوةى ئةةواُ ةةووُ كةة زِذيةى جيػةووياُ الةةسدو ةةةليٍى دةولةةتيكى وةوديسُ و ديوكساضةياُ
ةةررياقييةكاٌدا وة ئيطةا ئةو طةلة تووغى وةتسضى دارػى ةووٌةتةوة:
"Moreover, the President said, the U.S. has a moral obligation in Iraq to defend populations that face slaughter at
23
"the hands of ISIS fighters .......

" لةزِواٌطةى ضةزوَكى ئةوسيكاوة ئةوة ئةوسيكاُ جاةةٌدةووٌيكى ووزالياُ ةةزاوبةز ررياقييةكاُ وة ئةةيت ةياٌحازيصُ لةة
دةضةى دةولةتى ئيطالوى"....
21 https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf. P 1-35
22 Ibid. 1-35
23 http://time.com/3095598/obama-iraq-isis/
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وة جاغاُ ٌاكسيت ضةيسى ررياك ةكةيَ وةك ضوزيا لةةةزئةوةى لةررياقدا حكووةةتيكى داٌحيةاٌساوى ٌيودةلةةتى ِةيةة
ةةالً لةضوزيادا حكووةتةكةى ةةغاز ئةضةد لةئاضةى ٌيودةولةتيدا كازكسدُ لةطةليدا وةضةيٍساوة .لةطةه ِةةووو ئةواٌةغةدا
حكووةث ررياقى و حكووةتى ئةوسيكى كوٌِاكةيكى ئاضايػى ئيىصاكساو ِةية لةٌيواٌياٌدا ةةوةى كة ِةزكاتيك ررياقييةةكاُ
جيويطةةةياُ ةةيازوةةةتى ضةةةزةاشى ةيةةت ةةةةواٌَ داواى ةكةةةُ لةئةوسيكيةةةكاُ .24خةةاليَكى تةةس وةك ضةةِاتيحيةكى طسٌطةةى
ئةوةزيكيةكاُ ئةوةيية كة كوزد تاكة ِيَةصى ِاوجةةياٌى ئةوسيكيةكاٌةة لةررياقةدا كةة لةجةةٌطى دذ ةةةزذيى حيصةةى ةةةرظ
ةةغدازةووة وة ِيصة ئةوسيكيةكاُ ةةئاشاداٌة لةٌاوضةكوزدييةكاُ واوٌةوتةوةٌ ،اكسيت ئةً ِيَصة ِاوجةياٌةة جػةةطوى خبةةيَ و
تةضميىى دةضةى دارػياُ ةكةيَ:
"The Kurdish region, which has been semi-autonomous since the United States invaded in 2003 and has grown
more autonomous from Baghdad ever since, also happens to be a much more reliable US ally than is the central Iraqi
25
" government

" ِةزيَىى كوزدضةاُ كة شياتس وةك ٌاوضةيةكى ضةزةةخوَ ئةةيٍسيت ةةتايبةتى لةدواى ِيَسغى ئةوسيكا ةوَ ضةز ررياك لة
 2003وة لةً كاتة ةةدواوة شياتس ضةزةةخوى خةوى وةزطستةووة لةةةدةدادِ ،اوجةةياٌيكى وةىاٌةة جيكةساوى شيةازتسة ِةةتا
حكووةتى وةزكةشى"
لةزواٌطةى ئةو خاالٌةى كةةامساٌكسد لةضةزةوة ٌةخػةى زشطازكسدٌةوةى ررياك لةةدارؼ لةاليةةُ ئةوسيكيةكاٌةةوة
ةوةةةغيك لةضِاتيحى و ئاضايػى ٌةتةوةيى ئةوسيكا ةةتايبةتى وة ووآلتةاٌى زوذئةاواؽ ةةغةيوةيةكى طػةةى .ضةةزةتاى ئةةً
ٌةخػةيةؽ ةةةريوكةى ( طازدى ٌيػةىاٌى) دةضةى جيكسد كة لةً ةةغاٌةى تسي توذيٍةوةكةدا ِةوه ئةدةيَ شوز ةةقوىل تيػك
خبةيٍة ضةز اليةٌة جوضةتيظ و ٌيطةتيظةكاٌى.
تةوةزى دووةً

ةريوَكةى ( طازدى ٌيػةىاٌى) وةك ضازةضةزيَك ةوَ ةةزةٌطازةووٌةوةى دارؼ:

لةجاؽ داطريكسدٌى غازى ووضن لةاليةُ دارػةوة لة واٌطى متوشى  2014وة كػاٌةوةى ضوجاى ررياك لةو غةازة،
وةزجةرى غيعةكاُ ةةفةواييةك لةاليةُ ضيطةاٌيةوة داواى دزوضةكسدٌى ( حةغدى غةةربى) كةسد وةك ِيةص و ضةوجاييةك ةةو
وةضةاٌدٌى فسواٌبووٌى وةتسضييةكاٌى دارؼ ةوضةز غازة غيعة ٌػيٍةكاُ وة ةةتايبةتى غازى ةغداد ،وةك وةآلوداٌةوةييةةك ةةو
داواكةى ضيطةاٌى ةةِةشازاُ طةجنى غيعة وةشِةب لةٌاوةزاضت وخوازوى ررياقةوة جةيوةٌديياٌكسد ةةةً ويميػةياييةوة  .لةةً
كاتة ةةدواوة ةةغيوةيةكى شوز زاديكالياٌة ةةزيوةةسدٌى جةٌط ةةزاوبةز دارؼ دزاية دةضت ويميػةيا غةيعةكاُ و وة ضةوجاى
ريَساقيؼ وةك يةكةييةكى ضةزةاشى كةتاكة زوىل ةسيةى ةوو لة كسدٌةوةى كوَطاكا و جبخاٌةكاٌى كةضكةياُ تيدا ِةلطستبوو،
ة َو حةغدى غةربى .ة َو زاطساتٍى ةاالٌطى ِيَصةكةاُ لةررياقةدا وة ةوئةةوةى ةةواٌسيةت ٌةخػةةى ئةوسيكيةةكاُ ضةةزةطسيت
لةدةزكسدٌى دارؼ لةجا زيصطاضوٌٍةكاُ ،ةريوَكةى (طازدى ٌيػةىاٌى) ِيٍسايية ئازاوةوة و وة ةةغةيوةييةكى ضةةزةكى (جةوُ
كيريى) وةشيسى دةزةوةى ئةوسيكا ةةدازيرةزى ئةً ةريوكةيية دادةٌسيَت.

24 world.time.com/2011/10/21/iraq-not-obama-called-time-on-the-u-s-troop-presence/
25 http://www.vox.com/2014/8/8/5982275/obamas-implicit-bargain-with-isis-for-iraq
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".....On Wednesday, Mr. Kerry held a whirlwind series of meetings in Baghdad with Haider al-Abadi, the new Iraqi
prime minister, and other top Iraqi officials. Afterward, Mr. Kerry told reporters that Iraqi leaders had made sufficient
political progress toward forming an inclusive government to warrant further cooperation with Iraq against ISIS, including
efforts to help train Iraqi security forces. ―We stand by Iraq as it continues to build a government that meets the needs of
each of Iraq‘s diverse communities, ― Mr. Kerry said.
Mr. Kerry hailed the Iraqis‘ decision to create new national guard units that would be recruited locally and given
the main responsibility for security in their home areas. ―The United States is prepared to provide technical advice and
26
assistance in order to help the Iraqis move this very important initiative forward,‖ Mr. Kerry said ".

َيك لة ضاوجيكةوتَ و داٌيػةٍى ئةجناودا لة ةةدداد لةطةةه حةيةدةز
" ......لة زِوَذى ضوازغةممةدا ةةزَيص كيَسى كوَوةل
رةةادى ضةزوَوةشيساٌى ٌوى ررياك وة لةطةه ضةٌد طةوزة ةةزجسضيكى تسى ررياقيدا .لةجاغاٌدا ةةزيص كيَسى ةة زِذٌاوةواٌةكاٌى
زاطةياٌد كة ضةزكسدةى ررياقييةك اُ ةةزةو ةسِيازيكى ضياضةى ئةةزوَُ ةةة دزوضةةكسدٌى حكووةةتيكى ةٍكةةفساواُ ةةةئاواجنى
ِاوكازيكسدٌى شياتسى يةكِى ةوَ ةةزةٌطازةووٌةوةى وةتسضى دةولةةتى ئيطةالوى وة ِةةزوةِا ةةوَ وةغةبحيكسدٌى ِيصةكةاٌى
ئاضايؼ" زايطةياٌد ةةزِيَص كيَسى.
" ةةزِيص كيَسى دةضةخوَغى لةو ةسيازةى ررياقييةكاُ كسد تايبةث ةة دزوضةةكسدٌى يةكةةكاٌى طةازدى ٌيػةةىاٌى كةة
ةةواٌيت لة خةلكى لوكالةكاُ دامبةشزيٍيت لة يةكةكاٌى طةازدى ٌيػةةىاٌى و وة ئةةً داوةشاززاواٌةة ِةضةةى ةةزجسضةيازيَةى
جازاضةٍى ئاضايػى ٌاوضةكاٌى خوياٌياُ لةال دزوضت ةبيت"
ئةً جازةياُ ةةجياواش لةجازى جيَػوو كة ( ِيصى ؾةةحوة) دزوضةةكسا ةةوَ لةةٌاوةسدٌى قاريةدة لةٌاوضةضةٍووييةكاُ
َةكاٌى (  ،) 2009-2006ئةةً ِيصاٌةةى تةس كةة لةة طةازدى ٌيػةةىاٌى
لةضةزدةوى حكووى واليكدا وة ةةتايبةتى لة ضةال
جيكيةِيٍسيَ ئةةيت ةكسيٍة ِيصيك كة وووضةياُ ةوداةيٍبكسيت لةاليةُ حكووةتى وةزكةشييةةوة وة ٌاةيةت ِةلةةكاٌى وةالكيى
دووةازةةيةةوة كة لةجاؽ لةٌاوةسدٌى قاريةدة لةررياقةداِ ،يصةكةاٌى ؾةةحوةى جػةةطوى خطةت و ٌةيّيػةت ةبٍةة ةةغةيك
لةِيصةكاٌى جوليظ و ئاضايؼ و ضوجا .ئةً جازةياُ ئةً ِيصاٌة ٌةك ِةزئةةٍة ةةغيك لةداوةشزاوةى ضةوجاى رةرياك و وووضةة
وةزئةطسُ لةضةز وةشازةتةكاٌى ديفاع و ٌاوخو ،ةةلكو جازاضةٍى ئاضايػى جازيصطاكاٌى خوياٌيػياُ جيدةضحرييت وة ئةيِ ضةيِ
ِيصيكى تسى وةشِةب غيعة ٌاةٍة فةزواٌسِةوا لةً ٌاوضاٌةدا:
"US officials said al-Abadi had promised to create a national guard of local fighters to secure Iraq's 18 provinces
– each run by a governor. That would ensure that the Iraqi army and its mostly Shia force would not be in charge of
security in Sunni regions. That would bring salaried jobs, government pensions and other benefits to areas of Iraq
27
neglected during al-Maliki's eight years in power and which proved fertile breeding ground for Isis ".

" ةةزجسضة ئةوسيكيةكاُ ئةوةياُ زاطةياٌةد كةة رةةةادى ةةَليٍَيةداوة ةةة جيكّيٍَةاٌى طةازدى ٌيػةةىاٌى ةةو جةةٌطاوةزة
َييةكاُ وةِةز يةكةيةك لةطازدى ٌيػةىاٌى ةةزِيوةئةةسيت لةاليةُ جازيصطاوة .ةةً غيوةية طسيٍةى ئةوة ئةدزيت كة ِيةصة
لوَكال
غيعةكاُ ِةووو ِيصة ئةوٍيةكاُ كوٌِوه ٌاكةُ ةوخوياُ وة ضووٌةكاٌيؼ ةةغداز ئةةَ"...
ياضاى طازدى ٌيػةىاٌى كة جيكّاتووة لة ( )8وادة شوز ةةةزووٌى ئةةو تةئكيدكسدٌةةى تيةدا دةخويٍسيةةةوة كةة ئةةو
ِيصاٌةى ئةكةوٌة ذيسضةتسى ئةً ياضاييةوة ئةةٍة ةةغيك لة ضوجاى ٌيػةىاٌى و وةتيكةليةكسيَ لةطةه ِيصةكاٌى تسى جةوليظ و
26 nytimes.com/2014/09/11/world/middleeast/saudi-arabia-isis.html?_r=0
27 theguardian.com/world/2014/sep/10/john-kerry-baghdad-obama-isis-strategy
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ئاضايػى حكووةتى وةزكةشى ،28ئةً تةئيكسدٌة ةوَ ئةوة دةطةزيةةوة كة ئةةاازةياُ ئةةةيت ِيةصة ضةوٌٍيةكاُ دلٍياكساةيةٍةةوة
لةوةى كةلةدواى دارةؼ ئةوةةٌيؼ ِاوغةيوةى دارةؼ لةةٌاو لةٌةةةسيَ و توغةى ليحسضةيٍةوةى ياضةاى و ئةةوٍى ٌةةٍةةوة.
لةِةواٌكاتدا لةدزيَرةى ياضةكةدا ِاتووة كة ِيصةكاٌى طازدى ٌيػةىاٌى ضةزةةجازيصطاييةك ةوى ٌيية لةدةزةوةى جازيصطاكةةى
خوى ِيضكازيك ئةجناوبداث وة ِيض ِيصيكى تسيؼ ( ض ضوجاى ررياقى ةيت ياُ طازدى ٌيػةىاٌى جازيصطاييةةكى) تةس ةويةاُ
ٌيية ةضٍة ٌاو جازيصطاييةكى تسةوة ،ئةً خالةغياُ ةةِةواُ غيوة دلٍياكسدٌةةوةى جازيصطةا ضةوٌييةكاٌة لةةوةى ِةيض ِيصيكةى
دةزةكى ٌاتواٌيت تةدةخوه ةكاث لةكازوةازى جازيصطاكاٌيةاُ وة خويةاُ لةزِيطةةى ئةجنوووةةٌى جازيصطاكاٌياٌةةوة كازوةةازى
ئاضايػى خوياُ ئةةةُ ةةزيوة.
املادة اخلامضة :ال جيْس لكْات احلزظ الْطين اٌ متارظ عنلَا خارج حدّد احملافظة مطلكا كنا ال جيْس دخْل قْات مً
خارج احملافظة صْاء مً اجلٔش العزاقٕ اّ احلزظ الْطين حملافظات أخزى ،اّ بكٔة األدَشة األمئة منً خنارج احملافظنة اال بعند
مْافكة الضلطات احمللٔة املضؤّلة داخل احملافظة اّ بياءا على طلبَا اصنثجياء ععن ٌ حالنة الطنْارحل ّاحلنزا بكنزار منً دللنط

اليْاا.29

ئةوةؽ لةوةوداييةكى دزيرخاييةٌدا ئةيةويت ئةو ئاوةجنة ةحيكيت كة جازيكى تس ئةو جازيصطاضووٌياٌة ٌةةٍةةوة وولطةةى
دارؼ و ِاوغيوةكاٌياُ وة ِةزخةلكى ٌاوجازيصطايياٌةجسِضةكيةكسيَ ةةكازئةِيٍسيَ ةةزاوبةز ِةزِيصيكى تسى ضةك ةةدةضةت.
لةاليةكى تسةوة و ئيِ وةك ضةزدةوى حكووساٌى والكيى جويطت ٌاكةاث ِيصيةك كةة ةةة ئايدولوذييايةةكى وةشِةةةى غةيعى
جةزوةزدةكساةووُ و لةٌاو غاز ى ووضن ،ئةٌباز ،ؾالحةديَ جيطسةكسيٍةوة ،ةةلكو ئةاازةياُ ئةً ِيصاٌة ضةةز ةةخةةلكى ئةةو
جازيصطاياٌة ئةةَ و وة ةةئايدولوَذيياى ٌاوضةى و تايفى ئةجةٌطني.
تةوزةى ضيَيةً

ٌاضيٍةوةى طازدى ٌيػةىاٌى لةضوازضيوةى جيٍَاضةى ويميػيا وة وةتسضييةكاٌى طازدى ٌيػةىاٌى لةضةز ئاغةى كؤوةاليةتى
لةدزوضةكسدٌى دةولةتى ٌةتةوةي لةضةةزدةوى ووديسٌةةدا جازاضةةٍى ئاضايػةى ٌةاوخو و دةزةكةى جياكساوةتةةوة وة
ِةزضوَُ جازاضةٍى ئاغةى و ئاضايػى ٌاوخوى ووآلث طسٌطة ةوَ ِةزضيطةةويكى ضياضى ةةِةواُ غةيوةؽ جازاضةةٍى ئاضايػةى
ووآلث لةِةزةغةى دةزةكى طسٌطة ،لةِةواٌكاتدا ئةزكى جازاضةٍى ئاضايػى ٌاوخوَ ضحريدزاوة ةةة داوودةشطةاى ( جةوليظ و
ئاضايؼ) وة زِيطسيكسدُ و احةواكسدٌى ِةزةغةى دةزةكى ضحيَسدزاوة ةة داوةشزاوةى ضوجا:
"The differentiation between internal and external security, and between police and military, has been a core
30
principle of the modern nation-state ".

الوطين 28

" http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2014لعراق ..نص مشروع قانون "تشكيل احلرس
" http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2014لعراق ..نص مشروع قانون "تشكيل احلرس الوطين 29
30 Lutterbeck, D. (2004): 45–46.
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لةريَساقى ضةزدةوى حكووساٌى واليكيدا ِيض كاً لةً دةشطايياٌة (جوليظ و ئاضايؼ و ضوجا) ٌةياٌةواٌيبوو ةبٍة ِوَكازى
جازاضةٍى ِاووآلتياُ و ٌيػةىاٌةكةياُ وة تازادةييةكى شوَزيؼ ئةً دةشطايياٌة ةةِوَكازى دزوضةبووٌى طةٌدةىل و طةغةةكسدٌى
دةوازطريى تايفى و وةشِةةى ئةذويَسزاُ .يةكيك لةئاواجنةكاٌى واليكى ِةز لةضةزةتاى طستٍةدةضةى حكووساٌى لة ررياك ةسيةى
ةوو لة دزوضةكسدٌى دةشطاييةكى جيبةجيكازى وك ( جوليظ و ئاضايؼ) وة ِةزوةِا ضوجاييةك كة زاضةةةخوَ ضةزةةضةةزوَكى
ئةجنوووةٌى وةشيساُ ةيت وة ِةز لةيةكةوني ديةدازى تمفصيوٌيةدا لةطةةه ( ضةى ُ ُ) لةضةاىل  2006ةةزٌاوةةى كةازى ةةوَ
ضوازضاه خطةة زوو وة ٌةى غازدةوة كة ئازاضةةى كازةكاٌى ةةزةو ئةخالة ئةةاث كة ئةةيت ِةووو ِيصيكةى ضةةكداز ضةةز
ةةوةزكةش و لةذيس فةزواٌى حكووةتى وةزكةشداةَ:
"Al-Maliki said Iraqi society must be cleansed of terrorism, the government must be rid of "administrative
corruption" and factional militias must be disarmed. We must also address the issue of government centrality and the
centrality of the armed forces and that weapons must only be in the hands of the government and the people must be
disarmed," he said.
31

" He said that "no militia in Iraq can share authority with the government's armed forces

َطاى ريَساقى جاكبكسيَةةةوة لةة تريوزيطةت وة ئةةةيت حكووةةث ئةةو طةٌدةلييةة
" واليكى ووتى ئةةيت ِةووو كوَوةل
ئيدازييةى كةة ِةييةة الى ةةةزيت وة ويميػةياكاُ لةة ضةةك داوةالسيَ .وة ئةةةيت وةزكةشييةةتى حكووساٌيىةاُ ِةةةيت وة
وةزكةشييةتى ضوجا ةةجوزيك كة ضةك ةةتةٌّا لةدةضةى حكووةتدا ةيت"...
ِةةةز لةةٍةزةتةةدا رةقميةةةتى ةةةة وةزكةةةشيبووٌى رةةرياك يةةةكيكبووة لةةةو ضياضةةةتاٌةى كةجةةةيسِةوكساوة وة ةةتايبةةةتى
داوودةشطاكاٌى ( جوليظ و ئاضايؼ و ضوجاؽ) لةضةزدةوى والكيدا كساةووٌة جاغكوى تاكةكةضيك و وة جسِوفيػةيوٌاليصيي و
كازاو ليّاتووى لةً دةشطايياٌةدا ةسيةى ةوو لةطةٌدةلييةكى لةزادةةةدةز وة خةةلكاٌيكى شوز داوةةشزاةووُ كةتاكةةِوكازى
داوةشزاٌدياٌدُ ئةوةةوو كة وةالئياُ ةو والكى و حيصةةكةى ِةية لةجياتى ةةووٌى وةالْ ةةوَ خةاك و ٌيػةةىاُِ .32ةةزوةك
لةخػةةى ( ) 2دا ئيػازةمت جيدا لةةٍاواكاٌى ئاغةى كوَوةآلتى لةِةزكوَوةلطاييةك ةسيةبوو (لةكوٌِولكسدٌى زيرةى طةٌدةىل و
كةوى طةٌدةىل وة قبولكسدٌى وافةكاٌى طسووجةكاٌى تسى ٌاوكووةلطا ،وة حكووةتيكى كازاو ليّاتوو ) ةةالً ِيض كةاً لةةً
ةٍاواياٌة ٌةِاتبووٌة دى وةِةزةوَيية ريَساك ةةو ِةووو ضوجا و ضةك و تةقةوةٌييةوة ٌةيةواٌى ةةزطةى ِيَصيكى وةك دارؼ ةطسيت
و ِةزضى ِيٍَا.
ةوَيية دزوضت ةووٌى ِيَصى ويميػيا (وةك حػدى غعبى) وة ةوٌياُ ةةة ةةغةيَكى ضةةزةكى لةة جةةٌطى دذ ةةةدارؼ
لةررياقدا وةك كازداٌةوييةكى ضسوغةى ضةيس ئةكسيَت لةةةز ئةوةى ةووٌى دةضةالتيكى داٌحاٌساو كةة ووٌوجةوىل ةةةكازِيٍاٌى
ِيصى ِةةيت لةزواٌطةى ( واكظ ظيبةزةوة) ةسيةيية لةو ِيصةي ياُ يةكةيةى كة جي دةوتسيت دةولةث:
"Weberian concept of the state, which views the state as a monolithic entity and as the only beholder of the
33
" monopoly of violence

31 http://www.huffingtonpost.com/john-a-tures/how-we-enabled-isis-by-di_b_5947796.html
32. http://www.independent.co.uk/news/world/americas/iraqs-50000-ghost-soldiersanalysis-this-is-further-proof-of-army-corruption9896611.html
33. Balcells. (2012): 406-411
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" تيَسِواٌيٍى ظيبةز ةوَ دةولةث ئةوةية كة ئةةيت دةولةث ووٌوجوىل ةيت وة تاكةة ضةزضةاوة ةيةت كةة ووٌَوَجةوَىل توٌةدو
تيريػى كسدةيت"
َةث ئةو تواٌاييةى لةدةضةداوة ةوَيية وة ِةز لة زواٌطةى ( ظيبةزةوة) ِوكازى دزوضةةبووٌى ئةةً
ةةآلً لةريَساقدا دةول
ويميػياياٌة ئةطةزيةةوة ةو فةغمّيٍاٌى دةولةث لة ةةئةةجناً ٌةطةياٌةدٌى ئةةو ئةزكةةى كةِةيةةتى لةة ووٌوجةولكسدٌى ِيَةص و
ةةكازِيٍاٌى لةدةضةى خويدا:
34

" "......Weberian accounts of militias as constitutive of state failure

َةتةوة دزوضت ئةةيت"
" ظيبةز ويٍةى ويميػيا ئةكاث ةةوةى كة لةفةغةىل دةول
لة ةوَ ضةملاٌدٌى ئةً قطةيةى (ظيبةز) ئةتواٌني ةوَ منووٌة ضةيسى ووآلتيكى وةك لبٍاُ ةكةيَ كة ضوَُ لةدياةى دةولةتةدا
َةةتى لبٍةاٌى ٌاتواٌيةت جسِياٌبكاتةةوة( .اليةا
ِيصة ويميػياكاٌى (حصب اهلل) ةةغيكى شوَزى ئةو ئةزكاٌةياُ جسِكسدوَتةوة كة دةول
ةالضى) لةو خويٍدٌةوةى كة كسدوييةتى ةوَ كةيبةكةى (ازياه ئةِساً) ( جةٌطاوةزاُ ةةوةكالةث :لةدايكبووُ و لة ٌاوضووٌى
ئةو ويميػياياٌةى كة دةولةث ضحوٌطةزياُ ئةكاث) ئيػةازةث ئةةداث ةةة جوَزةكةاٌى ويميػةيا كةة لةاليةةُ (ئةةِساً) ةوة
ديازيكساوة ،وة ضوَُ ئةً جوَزة جياواشاٌةى ويميػيا كازيطةزياُ ِةية لةضةز ئةو فوَزوةى كة دةولةث وةزى ئةطسيت.35
خػةةي 5
جوَزةكاٌى ويميػيا
ويميػياى ٌيىضة
ويميػيا ةةضحوٌطةزى

زةمسىQuasi-Official Militias
دةولةثState-Sponsored Militias

ِيَصى ٌيىضة

ضوجاىParamilitaries

ضةزكسدةكاٌى

جةٌطWarlords

ويميػياى ضةز ةة حكووةث

36

Pro-Government Militias

كاتيك كة دةولةث جػت ئةةةضةيت ةةً جوزاٌةى ويميػيا لةو دوَخةدا خوى ئةةيٍيةةوة كة جيَى ئةةوتسيت (ِايييةد)37
ةةواتاييةكى تس دةولةث ِةزخوى ٌاتواٌيت كازةكاٌى زاجةزيٍيت ةةلكو جػت ئةةةضةيت ةة ِيَصيكى تس ةوَ يازوةتيداٌى كةة لةةً
حالةتةغدا وةةةضةىاُ جػت ةةضةٍة ةةويميػيا ةوَ كوٌِولكسدٌةوة و طةزاٌةوةى ِةيبةتى دةولةث .دةولةتى ررياقى ئيطةا لةً
34 Sabine C. Carey, Neil J. Mitchell & Will Lowe, (2013): 4-5
35 Balcells. (2012): 405-409.
36. Sabine C. Carey, Neil J. Mitchell & Will Lowe, (2013): 4-6
37 Balcells. (2012): 406-407
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دوَخةداية لةةةزئةوةى تواٌاكاٌى خوى وةك دةولةتيك كة خاوةٌى دةشطاييةكى ضةزةاشى ةةِيصةيت لةدةضةداووة وة ئةو جوََزة
لةويميػيا كة جػةى جيَبةضةبيت ( ضةيةيت ضحوٌطةزايت) ويميػيايية كة دةولةث ضحوٌَطةزيياُ ئةكاث وةك حةغةدى غةةربى
كة لةياضاى ةودجةى ضاىل  2015جازةياُ ةوَ تةزخاٌكساوة.
جيؼ ئةوةى ةاع لةوةتسضيةكاٌى ةةويميػياكسدٌى ررياك ةكةيَ ئةكسيت ةحسضني :ئايا ضوَُ ةةواٌني ويميػيا ةٍاضيٍةوة؟
لبى يةكةًٌ :اضيٍةوةى ويميػيا
ةوَ وةآلوداٌةوةى ئةً جسضيازة جػت ئةةةضةني ةةو توذيٍةوةييةى كة ِةزيةك لة (ضةةيٍا كازى و ٌين ويةضن و وه لةوى)
ئةجناوياٌداوة لةضةز جةيوةٌدى ٌيواُ دةولةث و ضيكةةزى ئاضايؼ و ووٌوجوىل توٌدوتيرى .لةالى ِةزضىَ ٌووضةزى ٌةاوةساوو
ئةً خاالٌة جيٍاضةى ويميػياُ وة ةةتايبةتى ( جسِوَ طةظسواٌت ويميػيا):
)"1. is identified as pro-government or sponsored by the government (national or sub-national
2. is identified as not being part of the regular security forces,
3. is armed
38
4. has some level of organization ".

 .1ئةٌاضسيةةوة ةةوةى ضةز ةةحكووةث ةيت ياُ ةةضحوٌَطةزى حكووةث كازةكاث.

 .2ئةٌاضسيةةوة ةةوةى كة ةةغيك ٌيية لة ِيَصى ئاضايػى طػةى

 .3جسِضةككساوة

ِ .4ةٌديك لةئاضةى ئوزطةٌيصةيػٍى ِةية

ئةطةز ِةلطةٌطاٌديك ةكةيَ ةوَ ِةزيةك لةو ويميػيا غيعاٌةى كة ِةُ وة ِةزوةِا ضةيسى ئةو ويميػيا ضووٌاٌة ةكةيَ

كة لةِةزيى كوزدضةاُ دزوضت ئةكسيَ وة ضكدازاٌةى كةة ضةةز ةةة قةةيمةة و رةغةريةتة ضةٍووٌةكاُ لةة ٌاوضةة ضةٍووٌة
ٌػيٍةكاُ ،ئةوة ةةغيوةييةكى طػةى ئةوخاالٌةى ضةزةوةياُ تيدا جيَ ةةجي دةةيت .لةجيؼ ِةوووغةكدا ئةً ِيَصاٌة ( ةةتايبةتى
ِيصة ضووٌةكاُ ) جسِ ضةكيةكسيَ وةئةً ِيَصة ضةكدازاٌة كةلةضوازضةيوةى طةازدى ٌيػةةىاٌيدا دزوضةت ئةةكسيَ زاضةةةوخوَ
ئةةةضِيٍَةوة ةة (امظ اوَ احملافظة ) 39وة ئةً وةجميطى ئاضايػةؽ لة جازيَصطاكاٌدا لة ِاوكازييةكى زاضةةةوخودايية لةطةةه
حكووةتى وةزكةشدا:
املادة الضادصة :تثشكل جلاٌ ذللٔة يف كل ذلافظة لثيفٔذ احكاو ٍذا الكاىٌْ بعد اصدار الثعلٔنات اخلاصة بثضَٔل تيفٔذِ
مً قبل ّسارة الدفاع ّتثالف اللذاٌ مً ممجلني عً ّسارة الدفاع ّالكٔادة العامة للكنْات املضنلخة ّاعءناء دلنالط احملافظنات
ّتزتبط بج ثة جلاٌ رئٔضٔة مزكش ٓة ٓرتأصَا ىْاا رئٔط الْسراء ّعءْٓة ّسٓز الندفاع ّمضثشنارُٓ االمنً النْطين ّممجنل عنً

38 Sabine C. Carey, Neil J. Mitchell & Will Lowe, (2013): 5-6

 39املادة الثالثة ادارة وتسليح القوات العسكرية:
 -1تتشكل قيادة للقوات العسكرية يف كل حمافظة على مستوى قيادة فرقة تكون هلا استقاللية يف اختاذ القرارات الداراة شؤوهنا وترتبط
باحملافظ وحتت اشراف جملس امن احملافظة الذي ميلك الغاء قرارات احملافظ العسكرية باغلبية الثلثني.
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الكٔادة العامة للكْات املضلخة ّممجلٕ الشعب عً كل ذلافظة ّتكٌْ اللذاٌ الج خ مزاقبة ّمْدَة كل ميَا للذاٌ فزعٔة عنً
ث خ مياطل ٍٕ اجليْبٔة ّالغزبٔة ّالشنالٔة.
ةةزاوبةز ئةً جسِضةك كسدٌةياُ غيَواشيك لة كوٌِاكت دزوضت ئةةيت لةةةيٍى ئةواٌداو حكووةتى وةزكةشى ةةوػيوةؽ
ِاوكازييةكى دووالييةُ دزوضت ئةةيت لةٌيواٌياٌدا .لةضةزةتادا ئةً ِيَصاٌة ةةغيك ٌني لة ِيَصى جوليظ و ئاضايػى دةولةةث
ةةآلً جاؽ ِاوكازيكسدُ لةٌيواُ داً ودةشطاكاٌى حكووةث و ئةواٌدا ،ئةوة جوزيَك لةة ( ئيٍةيطسيػةَ) دزوضةت ئةةةيت وة
لةئاواجنى كوَتاييدا ةةغيوةيةكى ياضاى ةوٌى ئةً ِيَصاٌة ئةغسريٍسيَت ةوَ منووٌة ياضاى طازدى ٌيػةىاٌى لةريَساقةدا ةةةو ئاواجنةة
دازيرزاوةتةوة:
ٓكْل اليائب عً ائث ف دّلة الكاىٌْ مْفل الزبٔعٕ يف حدٓح مع “الصباح اجلدٓد” عٌ “كثلثيا مع اقزار احلزظ الْطين؛
ألٌ فُٔ ضناىة للخشد الشعيب ّتيظٔه لْادباتُ”40
خاليَكى تس كة وةك ضيفةتيكى جةوِةزى ضةيسةكسيت لة ٌاضاٌدٌةوةى ئةً ِيصة ويميػياياٌة ئةويؼ ئةوةية ئةةً ِيَصاٌةة
ةةتةٌيا جسِضةكٍكساوُ ةة ( فايةز ئازوظ) ةةدةواٌضةيةك يةاُ كالغةيٍكوفيك ،ةةةلكو ئةةً ِيصاٌةة جةةزوةزدةكساواُ ةةِةةواُ
ئايدولوذياى توٌدو تيرى و وة جسِضةك كساواُ ةةِةواُ كةزةضةتةكاٌى تسى وةك مشػري و خةجنةةز ،كةتازادةييةةكى شوز ئةةً
كةزةضةاٌة ةةكازئةِيٍٍةوة وةك ضوَُ ةةزاوبةزةكةياُ ئةً كةزةضةاٌةياُ ةوَ لةٌاوةسدٌياُ ةةكازِيٍَاوة ،ةوَ منووٌةة لةةٌاو دارػةدا
لةكاتى كوٌِولكسدٌى ووضمدا ويدياكاٌياُ زيكالوياُ ةوَ ( اةو وِيب) كة ضوَُ ضةزةاشة ررياقييةكاٌى ضةزئةةسى وة ةةِةةواُ
غيوةؽ لةٌاو حةغدى غةربيدا زيكالً ةوَ ( اةو اشزائين) ئةكسيَت كةضوَُ دارػةكاُ لةٌاو ئةةاث.41
لبى دووةً :وةتسضييةكاٌى طازدى ٌيػةىاٌى و ويميػيا غيعةكاُ:
وةتسضيةكاٌى ويميػيا غةيعةكاٌى وةك ( حػةدى غةعبى و ةةدز و اِةن رؿةائب احلةر و ؾةةدزييةكاُ) وة ويميػةيا
ضوٌٍةكاٌى كة لةذيس جسوضةى دزوضةكسدٌداية لةضةزئاغةى كوَوةآليةتى و جيَكةوةذياٌى ٌةتةوة جياواشةكةاُ شوَز شوَزة .وة زِوَذ
لةدواى زِوَذ وةتسضيةكاٌياُ شياتس ئةةيت وة كازة توٌدو تيريية وةشِةةى و تايفيةكاٌياُ شياتس جةزة جيَيةضةةٌيَت .ئةةكسيَت ئيطةةا
وةتسضى ئةً ويميػياياٌة شوَز ةةغيوةييةكى شةك ِةضةى جيٍَةكسيَت ةةِوَى جةٌطكسدٌياُ لةطةهَ دارػدا ةةةآلً وةتسضةييةكاٌياُ
شياتس لةدواى ٌةواٌى دارؼ دةزكى جيدةكسيَت .ضةزةتا ياضاى طازدى ٌيػةةىاٌى ةةةدةز لةةوةى كةة ويميػةياكاٌى ضةووٌة و
غيعةكاُ ئةغةزريٍَيت و ةةياضايياُ ئةكاث ،ئةوة ئةً ياضايية جسِوَضةى ةةويميػياكسدُ شوَزئاضاٌِ ئةكاث و وة لةضةةز ئاضةةى
ريَساك ِةزجازيَصطاييةك ئةةيةة خاوةٌى ضوجاى خوَى .ئيِ ئةتواٌني ةمني لةً قوٌَادة ةةدواوة يةكةيةك ٌاويٍيت ةةةٌاوى ( ضةوجاى
ٌيػةىاٌى) كة جيطاى ٌةتةوة جياواش و وةشِةةة جياواشةكاُ ةيةت .لةزِواٌطةةى ( ضةظني طوٌةاز ضيىٍطةوُ) دزوضةةكسدُ و
ةريوكةى ضوجاى ٌيػةىاٌى لة ووآلتاٌى ( جوَضةت كوَلوٌيةاليصً) شوَز طسٌطةى جيَيةةدزا ةةةِوَى ةةووٌى ئةةو ِةضةةة ٌةتةوةييةة
َطةةةكازةى ةةزاوبةةةز ووآلتةةاٌى كوَلوٌَيةةاليصً ِةةةةوو وة لةِةواٌكاتةةدا ضةةوجاى ٌيػةةةىاٌى وةك يةةةكيك لةةةةٍاواكاٌى
ةةزِةل
40 http://www.newsabah.com/wp/newspaper/41382
41 foreignpolicy.com/2015/02/19/irans-shiite-militias-are-running-amok-in-iraq/
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دزوتطكسدٌى دةولةتى ٌةتةوةى ضةيسئةكسا ،وة ِةزوةِا داً دةشطاكاٌى ضوجاى ٌيػةىاٌى ةةو يةكةية جيائةكسايةوة لةِةةووو
يةكاكةةةكاٌى تسلةةة ووآلتةةاٌى جوَضةةةكوَلوٌَياليصً ةةةةوةى كةةة وةك ئةةاوساشيكى ( ئيٍةيطسيػةةةيَ) ئيٍةةدواجكسدٌى ِةةةووو
َطاةووة .42ةةآلً ئةً ضوجا ٌيػةىاٌيية ةةزطيَكى (ئيطٍيكى )43جيَداكسا لة ووآلتاٌى ريَةساك و ضةوزيا و
زةٌطةجياواشةكاٌى كوَوةل
ليبيا وة ةووة ئاوساشيَكى ةةدةضةّيٍَاٌى ( ليحيةيىطى) غةزريةث ةوَ دةضةآلث .44ئةكسيَت ( طازدى ٌيػةىاٌى) وةك جسوَضةي (
ضيحةزيػَ) جياكازيبيت لةٌيواُ تايفة جياواشةكاُ واتة لةجياتى ئةوةى كوياُ ةكاتةوة لةضوجاييةكى يةةكطستوو ةةةلكو شيةاتس
لةيةكِياُ دائةةسيت ةةً غيوةيةؽ جسوَضةى ( ئيطٍو  -ضيَكةازياُ) رةزقى  -تايفى ئةةيَةة ةٍادة و ةٍاوةاى ئةةً ِيَصاٌةةى كةة
لةجازيصطاكاُ دزوضت ئةكسيََ.
طسٌطى ةووٌى ضوجاييةكى ٌيػةىاٌى لةوةدايية كة يةكيَةى ٌيػةىاُ و خاك و كةضاييةتيةكى ٌيػةىاٌى ةووةيةة رةقيةدة و
ئيٍةيىاى تاكةكاٌى ةةجيَضةواٌةى ئةٌداواٌى ويميػياوة كة ئيٍةيىاى قةةةىل و وةشِةةى و ئةايٍى ةٍاواكةاٌى ةريوزايةاٌَ .ئةةوة ئةةً
وةتسضيية كة ئةوسِ وَ ةةزشوكى ررياك و ررياقييةكاٌى طستووة ةةوةى ( طةازدى ٌيػةةىاٌى) لةةٌاو جازيصطاكاٌةدا ئيٍةيىايةاُ ةةوَ
ضةزوك ِوَش و قةةيمةكاٌياُ ئةةيت ِةتا ةوَ حكووةتيكى وةزكةشى ،ةوَ منووٌة لةً واوةى زاةسدوودا جيكداداُ زِوويدا لةةٌيَواُ
دوو قةةيمة لةةةؾسة ةو ئةوةى ئةً جيكداداٌة دزوضت ٌةةيةةوة وةشيسى ةةةزطسيسى ريَةساك داواى ضةةكداواليٍى كةسد ةةةآلً
داوايية شوَز ةةتوٌدى زةتكساييةوة لةالييةُ حةغدى غةربييةوة.45
خاليَكى تس كة ئةكسيَت شياتس لةدواى لةٌاوضووٌى دارػةوة دةزكى جيبكسيَت ئةوةيؼ ئةوةيية كة ض طسٌةيةك ِةيية ةوَ
ئةوةى ئةً ِيَصاٌة ةةكاز ٌةِيٍَسيَ لةالييةُ ووآلتاٌى دزاوضيَى ريَساقةوة؟ ئيطةا ئةةيٍني كة ئرياٌييةكاُ زِوَىل ضةزةكى ئةةيٍَ لةة
جوآلٌد و طواضةٍةوةى ويميػيا غيعةكاُ وة ئةوةٌدةى ضةزكةزداييةتى قاضي ضولةياٌى و ئرياٌييةكاُ كازيطةزيياُ ِةية لةضةز
ئةً ويميػياياٌة ئةوةٌدة حكووةتى رةةادى و وةشازةتى ةةزطسى ررياقى ٌياٌة .وة ةوَ زاطستٍى ةةآلٌطى ِيَصةكاُ و ةةةِيَصكسدٌى
جيطةى خوى توزكيا زةشاوةٌدى ٌيػاٌداوة كة زاِيٍاُ ةة ويميػيا ضووٌةكاُ ةكاث ةوَ طستٍةوةى ووضنَ .46ئةوة ضةةزةتاييةكى
شوَز تسضٍ اكة ة َو ئايٍدةى ئةةً ويميػةياياٌة ةةةوةى كةة ئةةتواٌسيَت ضةوودياُ ليَوةزةطرييَةت لةاليةةُ ووآلتةاٌى ِاوضةيَوة وة
ةةكازِيٍَاٌياُ لة ( جةٌط ةةوةكالةث ( )47جسوكطى وَوز) وةك ضوُ حيصب اهلل لبٍاٌى ئيطةا لة لبٍاُ و ضوزيادا ئةجٍيدايةكى
ئرياٌى  -ضوزى جيَبةجىَ دةكاث ئةكسيَت ضا وةزواٌى ئةوةؽ لةً ويميػياياٌة ةكسيت كة لةررياقدا ةةجالحػةةى ئةوةزيكيةةكاُ
دزوضت ئةكسيت .ةويية ئةكسيَت لةئايٍدةدا كة خاكى ريَساك ةكسيَةةة وةيةداٌى ومىالٌةى ٌيةواُ ِيَةصة ٌاوضةةييةكاُ وة ِيَةصة
ٌيودةولةتييةكاُ كة لةزِيطةى ويميػيا ضووٌى و غيعةكاٌةوة جةٌطةكاٌياُ ةةزاوبةز يةك يةكالةكةٌةوة.

42 Simonsen S. G, (2006): 1-20
 43مةبةستم ليَرةدة ئةوةيية كة دةسةآلت لة رِيطةى تايفةيةكةوة شةرعيةت بو خوى ثةيدا دةكات بو منوونة لةرِطاى تايفةى عةلةوييةكانةوة رِذميى ئةسةدى باوك كوَنرتوَىل دةزطاى سوثاى
كردبوو وة هةر لةسةر ئةم بهةماييةش شةرعييةتى لةالى عةلةوييةكان بةدةست هيهابوو وةثاشان لةرِيطةى بةكارهيهانى دةزطاى سوثاوة بةرامبةر نةيارانى توانى تايفةكانى تريش خباتة
ذير كونرتوىل خوييةوة و شةرعييةتى ثيبدةن.
44 Simonsen S. G, (2006): 5-6
احلشد الشعيب" يف البصرة يرفض قرار احلكومة بنزع السالح" 45 http://www.alaraby.co.uk
46 todayszaman.com/diplomacy_turkey-to-train-sunni-fighters-iraqi-army-troops_374929.html
47 . Frederic Wehrey & Ariel I. Ahram. (2014): 1-6
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دةزةجناً
ريَساك ةةزةو داِاتوويةكى شوَز تازيك و ٌازوَغَ ئةزواث وة ضةقاوطريى ضياضى ةوَتةة كاالييةةك كةة ةةةِيض ٌسخيةك
ٌاتواٌَ ررياقييةكاُ جةيداى ةكةُ .ةويية ئةكسيَت ةةدةز لةغةزى دارؼ و جسوضةةى ةةويميػةياكسدُ ريَةساك لةداِاتوويةةكى
َيَت كة ريَةساك
ٌصيكدا تووغى كيَػةى طةغةى ئاةووزى و ةالوةووٌةوةى ِةذازيؼ ةيةةوةِ .ةووو ئةً فاكةةزاٌة ئةوةواُ جيَدةل
ئةطةز ةةضةز دارػيػدا ضةزكةويَت ئةوة ِيَػةا دةزفةتى جةيداةووٌةوةى ِيَصى تريوزيطةى ِةز ئةويٍيت لةةةزئةةوةى كيَػةةى
دارؼ شيةاتس لةكيػةةيةكى ضياضةيةوة ضةةزى ِةلةداوة وة رةقميةةتى شوَزيٍةةى ديكةاتوز(كةة خةوى لةغةيعةدا ئةةيٍيةةةوة)
لةحكووةتى ةةدداد وةك ِوَكةازى ضةةزةكى ضةةيسئةكسيَت ةةةوةى ئةةً رةقميةتةة شوزيٍةيةة قةٌارةةتى ةةة ةةغةدازيحيكسدٌى
َطة ةووة لةضةز ئةةً رةقميةتةة .دزوضةةكسدٌى ( طةازدى
زاضةةقيٍةى كةويٍة (ضووٌة) ٌيية وة  8ضاىل حكووساٌى والكيى ةةل
ٌيػةىاٌى) ةوَ ةةزةٌطازةووٌةوةى دارؼ و ضةزكةوتَ ةةضةزياٌدا كوتاى كيػةو طسفةةكاٌى ررياك ٌيية لةزاضةيدا ةةةةى ةةووٌى
ضازةضةزيَكى ضياضى ةوَ ضةزلةٌووى داةةغكسدٌةوةى زاضةةقيٍةى دةضةآلث لةٌيواُ ( غيعة و ضةووٌة و كةوزد) كيػةةكاٌى
َحةضيٍساوى ئةويٍيةةوة .وة شوَز طوواُ ئةكسيَت لةوةى ( طازدى ٌيػةىاٌى) ةبيةة ِوَى شياتس ئالوشةووٌى جةيوةٌةدي
ريَساك ةةِةل
ٌيواُ وةشِةةة جياواشةكاُ و ٌةتةوة جياواشةكاُ وة شيازتس زةٌطى تايفى و رريقى شاه ةيت ةةضةز جةيوةٌدى ٌيةواُ ٌاوضةةكاٌى
ررياك وة لةِةواٌكاتيػدا ئةً ويميػياياٌة جةٌط ةةوة كالةث لةريَساقةدا ئةةجناً ةةدةُ و غةةز و كةوٌفميكةى شيةاتس يةخةةى
ررياقييةكاُ يطسيةةوة .لة كوتاييدا طازدى ٌيػةىاٌى ئةةيَةة ِوَكازيكى ةةِيَص ةو جازضة جازضة ةووٌى ريَساك لةةةةز ئةةوةى ئةيِ
ِةزٌاوضة و ةةغيوةيةك لةغيوةكاُ ضةك و ضوجاى خوى ِةية ةو منووٌة جازيصطةا ضةووٌةكاُ ،وةكاتيةك حكووةةتى شوزيٍةةى
غيعةكاُ لة ةةدداد ٌايةث ةةدةً داخواشييةكاٌياٌةوة ئةوة ئيِ ئةةيت ضاوةزواٌى ئةوةةكسيت كة ئةواٌيؼ ةيىٍةث ئةةَ لةة واُ
و ئاوادة ئةةَ ةو ةةزةٌطازةووٌة.
زاضحازدة
ةوَزيَطسيكسدُ لة ضةزكةوتٍى جسوَضةى ةةويميػياكسدٌى ووآلتى ريَساك جيويطةة لةضةز ئاضةى ٌاوضةى ووآلتاٌى ِاوضيَى
َةةكاٌياُ يةكبخةةُ ةةوَ
ريَساك ةة جمةى يةكةةً وة ووآلتةاٌى تةسى ٌاوضةةى لةة ِزوَذِةةآلتى ٌاوةزاضةةدا ةةجمةةى دووةً ِةول
َحػةيكسدٌى لة حكووةتى ررياقى ةو دزوضةكسدٌى ضوجاييةكى ٌيػةىاٌى لةضةز ةٍةواٌى ةووٌى ئيٍةيىا ةوَ ٌيػةىاُ .ئةةً ِيَةصة
جال
َكو ئةةٍة وةتسضييةكى شوز ةوَ ضةز تيكداٌى ئاضايػةى ووآلتةاٌى
ويميػياياٌة ةةتةٌّا وةتسضيياُ ةوَ ضةز طةالٌى ريَساك ٌاةيت ةةل
ِاوضيؼ .ئ ةوةى كة تايبةتة ةة ِيصة ٌاوخوييةكاٌى ريَساقةوة جيويطةة ضياضةتى ِةزيَىى كوزدضةاُ وةتسضى ئةً جسوَضةية شوز ةة
جددى و واقيعيةوة ةبيٍيت وة يةكيك ةيت لة ةٍاواكاٌى ضياضةتى كوزد ةةزاوبةز ةةدداد ةةوةى كوزد ةةةِيض جوزيَةك ةةة لةة
ئاواجنى كوزث خايةُ و دزيَرخايةٌى زةشاوةٌدى دةزٌةةسيَت لةضةز دزوضةكسدُ و ةةِيصكسدٌى ئةةو ويمػةياياٌة .ضةوٌكة ئةةً
َةضةٌدٌةوة لة ٌةيازةكاٌياُ وة ةةِيض جوزيَك زةضةاوى
َطسى ئايدوَلوَذي اييةكى توٌدزةو وة طوَغكساواُ ةة طياٌى توَل
ِيَصاٌة ِةل
ياضاكاٌى جةٌط ٌاكةُ وة شوَزتسيَ جيَػيَمكازى ةةزاوبةز وافةكاٌى وسوَظ لةالييةُ ئةةً ِيةصة ٌادةضةةوزى و ٌاداوةشزاويياٌةةوة
ئةجناً ئةدزيَت.
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Measure the overall economic rate of return for university education for selected colleges in Iraq
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يهددالبحث اددقبحربمعددايعبئددداتبحثد لددابح اجلا د يف بثيجلديددرةبحا د ئد ب ب ير د بح يفح ب ح اجلا د يفب–بج ئد د باددداحيفب
ضددالبحثع د مبحثد د غب ير د باددداحيفبثيديددةغبح اجلا د يفي بحا ئد د بضددالبحثع د مبحال د ب ا دجلدا تبيفحث د بئر ددع بئددلب د تب
 اداب.بفدعيفحب25بفدعيفحب حثدر د بحثن ةرد ب25ب ب يدتبعر د بحثا ح د بحىل ربعيد ب،أ جل مبأ حءبعر بئلبحمل كبحثدةيري بثيليرجلد
 ب ثجلاعرقبأهاحلبحث ادقبح دجلخائتب،بحمل اةثجل،ح جلخائتبح جل ة ب أيفح ب لر بااعبحث ر ة تب حملديةئ تبئلبحثدر جل
عايفبئلبحىليف حتبح حا لر بادابحثجلأ ابئلبصااه ب ث هت ب ب مةصلبحث اقبإربأهةبحث جل لجببح مر ب بب ب
بعيد بئ دجلة ب%11بج ئدد بادداحيفبا د-باا بئداتبحثد لابح اجلاد يف بثيجلديدرةبحاد ئد ب ب يرد بح يفح ب ح اجلاد يف.1
بحثددتبمدددّبأ دعبئددداتبحثد لددابح اجلاد يف بثي د بحثجلديرار د بضمعددقبصيد يف ب بيف ددلبحث ددخ بحمل دجلديةب5511حثع د مب لددلبثد د غب
ببأ ب بأ دعب%6ب بار اد باددا بئددداتبحثد لددابح اجلاد يف بثيجلديددرةب ب يرد باددداحيفبثيديددةغبح اجلاد يفي بحا ئدد ب دةح ب%11رمددة
ببثد د غب%6ئددداتبحثد لددابضمعددقبصي د يف بثي د بحثجلديرار د ب با د مبحثجلديددرةبحا د ئد بحال د بعي د بئ دجلة بحثع د مب لددلبي ي د ب
 ب.5511
ب بب%ب5 بحالدئ ب حثد لددابإةبايددتبة د بصيد يف بحثد لددابحملجلدأ بئدلبحثجلعد يفغب،معمد بعيد بضددلبحثد اد بحملةج د باد.5
ب ب. با ع بحثجلديرةبحثد غب حال
ب
Abstract
The research aims to estimate the rate of economic return year on higher education in the College of Business
and Economics - University of Baghdad as part of the public sector and Baghdad College of Economic Sciences
University within the private sector and the use of function Minsr, through polled a sample of staffing the kidneys, study
sample included the first for 52 personnel and members of the second sample 50 individuals. resolution has been used
as a tool head to collect data and information of samples Alambhuthtin, and achieve the goals of the research used a
number of statistical tools after confirmation of sincerity and persistence, and research has reached into the most
important results, but the
1.Estimated economic rate of return year for university education in the College of Business and Economics University of Baghdad with 14% at the level of industry as a whole for the year 2011 which means that the economic rate
of return for the year educational achieve an increase in the income of an educated person about 14%, while the
estimated economic rate of return of general education at Baghdad College of Science Economic University about 9%:
that achieves greater rate of return for the educational year in the tertiary education sector private sector as a whole level
of 9% for the year 2011
2. Consequent weak positive relationship between
experience and return as the percentage increase revenue derived from the limitation of 2% in both sectors public and
private education.
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ب
المقدمة
يدابح جلنا ب بحثجلديرةبح جلنا حًبئ جلج ًبظمللبأ دعبضمعقبحثل بأ بحال د بفلياد بميحيدابئعداح بحاهدابحمل ده تبفرد بب
ياد بح ميدددتبححجلاد تبحثل د ب ئععددتبعةحلدداب ئدعيف يفحتبحاجلاد يفي بح ددئبفدد ًبعددلبئعرعد بثدةحلددابمعاةيد ب حججلا عرد ب

حة د ةر ب اد بيداددلبح دجلنا بفرد بعيد بم ارد بحثعددا حتبحثددتبهد ب د للب ةجلد جبحملدعفد بفدد ًبعددلب ةةد ب بئعائد بئهد غب
حثجل ار بحث عي  .ب
بمتن ددلبخمعجد د تبحثجلدي ددرةبا ددللبعد د غب حثجلدي ددرةبحا د ئد با ددللب د د بال ددلبحةةحعد د ب ئعححيد د بحح ددابعةحئ ددلبح ةجلد د جب
شم د بظمددن عبححددا ب

ددر ب اددة بعاددلبث د بيف بئددلثعب بحثجل ار د بح اجلا د يفي بيلاددلبعاير د بحثجلديددرةبعاير د بحثجلددا ي ب
ح
ر بثداير بحثجل ار بحث ئي ب شم بي شم عب بملةيلب أسبحمل تبحث ع  .ب
حثع ليبح
ب عير بأ ربئ ظع حبحثجل ار بحهجلا ئ با ثد با ةيد بعيد بحثجلديدرةبثجلعيدر بحثيجدة بحثةح دد باد،بحثدا تبحث ئرد ب حملجلعائد ب
ئلبحجلبحثيا باع بحثجلعداغبئدلب د تب ر د بحثجلديدرةب حثجلدا ي بح دة باد دعبيف تبحثدد تبحثدتب د تبحثةادتبا عجلاد يفب

عي بحثعا حتبحثيلعي بثايه ب با ءبحاجلا يفي تبحثجلديرةب ح جلنا ب ب أسبحمل تبحث ع  .ب
بثهحبأص حبحثجلديرةب حثجلا ي بظمن عبح يفح بحثعلر ب با ءبحثعا حتببححلاةتبعي ب يري بجمييد بفدد ًبعدلبيف شمد ب ب
ح جل بحمله حتبثجلال،بح فعحيفبئلبحثجلد ئلبئعبحملد لب حملديةئ تبحملجل ح .ب ب
حم د ا ًبئددعبةثددلبأ ضدداتبحثا ح د تبحثا ثر د بأ دعبح دجلنا ب بحثجلديددرةبضمعددقبعةحلددابخمجليي د بحاجلا د يفي ب حججلا عر د ب
غريه ب ئدلبه د بيدأ ب د بح جلرد بحث حند بملةضدةمبحث ادق بإةبإ دعبحثجلديدرةب د عب بيديحتب در ع بائعر د ًبثندع بحىلئدةا ب
فدد ًبعددلب ددةعبئةضددةمبحثا ح د بيدددابئددلبحملةحضددرعبححلايند بة د ر ً ب اد ب يدددابئددلبأ نددعبحملةحضددرعبمدعردداحًب ماد ث با ثدةحلدداب
حملجلاعع ب بحا ة بحملدع بثيد اعبحث ع بحثه بيجل ةبحث اقبفر باادةا بإ د ع بثيعر سبحثلا  .ب
مشملة البحث
أص د حبا د مبحثجلديددرةبحا د ئد بحثد د غبي دجلع بعددايفحًب دريحًبئددلبحثعددة بحث دعي بحثد ئي د بةحتبحمله د حتبحثد ثر د ب ا د ب
أص اتبحىلجة ب بههحبحثع مبجميي ؛بثهحبح هبغ ث ر بحملجلخعج،بييدديةعبحثدادلب بهدهحبحثع د م بملد بيجلارديباد بئدلبضدا عب
ح دجلاعح ب بحىلج ددة ب حثداددلبع ددلبئ د به ددةبئةج دةيفب با د مبحثجلدي ددرةبحا د ئد بحال د ب ئ ددلبه د بمددأ بئ ددلي بحث ا ددقب ب
ح جل لبحثدةحلابحث جت بئلبح جلنا ب با مبحثجلديرةبحا ئد بحثد غب حال ب بئعححي بحملخجلييد بدمد بيجل يد بمعدايعبميدلب
حثدةحلاب ةثلبملدعف بحثا حفعبح اجلا يفي بث

جلنا ب بحثجلديرة.ببببب

أىمية البحث
بيددأ بأشمر د بحث اددقبئددلبحثددا بحملهددةبثيجلديددرةب بئ دد،بئ دجلة بحملدعف د بثي ددخ ب م ددةيعهبئددلب د تب فددعبحثلي د ء ب
حملعا بحثهه ر بإةبم للبئا بحثجلديرةب حثجلا ي بئاا حًبح

ر ًبثجلي تبئداتبحثدةحلاب(يف لبحثيعيف)بعيد بحعجل د بأ دعبأ ندعب
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حث د سبمديراد ًب مددأهر بًبيجلع ضددةعبحجددة حًبأعيد ؛بثددهحبمظهددعبحشمرد بحثجلديددرةب حثجلددا ي ب ب فددعبئدددا تبحث اددةبح اجلاد يف ب صيد يف ب
حث ا تبح ةجل جر ب بحثع ع تبح اجلا يفي بئلب تبح اجلل ب حثجلديةب حثجلع يفغ.
فرضية البحث
اأ دعبئداتبحثد لابحث عا بثيجلديدرةبحاد ئد ب با د مبحثجلديدرةبحثدد غبيلدةعبحادلبئدلبئدداتبحثد لداببثيجلديدرةبحاد ئد ب ب

ا مبحثجلديرةبحال

اب.بب

ىدف البحث
يهالبحث اقبإربمعايعبئداتبحثد لابح اجلا يف بثيجلديرةبحا ئد ب ب ير بح يفح ب ح اجلاد يفب–بج ئدد بادداحيفبئدلب
حثع مبحثد غب ير باداحيفبثيديةغبح اجلا يفي بحا ئد بئلبحثع مبحال

با جلدا تبإسمةةجب(ئر ع) .ب

منهجية البحث
بحعجلاددابحث اددقبعيد بحملد هجبحىل دجلععحل ب بئيرددلبحثد اد بادد،بئددداتبحثد لددابح اجلاد يف بثيجلديددرةب حثجل ارد بحث دعي ب ب
حثد دعح بئع ددي بعي د بئلس دعحتبح دجلنا بحثجلديددرةبحا د ئد ب با د مبحثجلديددرةبحا د ئد بحثدد غب حال د بئددلب د تبئيرددلبحث ر ة د تب
ح حا لر ب يا بيفعتبحثددبع بإربةثدل ب بحثجلايردلبحثلاد بحثعد لةبعيد بحثعرد سبح اجلاد يف بثجلعدايعبئددا تبحثد لدابعيد ب
حثجلديددرةب فددقبإسمددةةجب(بئر ددع)ب ئدد يف تبح رمدداح بحال د بحملعددا باةح د بطعيعد بحملعادد تبحثادددع بح عجلر يفيد .ب بح جل د ب
ادة بهددههبحث اد ةجبئددلب د تبح جل د حتبح حاد لر ب
)D.W

جل د ب

- Test

2
Tبب ح جل د ( )Fب ئد ئددلبحثجلاايداب )  ( Rب ح جل د ب

(

Durbin - Watsonببثيل لبعلبئ لي بح م د بحثدهح ب( )Autocorrelationباد،بادرةبحملجلددريبحثد دةحل ب ح جل د ( )Klienبب

ثيل ددلبعددلبئ ددلي بحثجلدددايفبحال د ب( (Multicollinearityبادد،بحملجلد دريحتبحمل دجلعي ب ا دجلخاحغباعةد ئجب
حث جل لجب.بب

((Minitab

بح دجلخعحجب

اطار البحث
حط بحث اقبا حلا يفبحملل ةر ب حثيئ ةر بعي بحث اةبح
االطااار المماااني :بيجلاددايفباا ح د ب حاددعبحثجلديددرةبحاد ئد ب ب يرد بح يفح ب ح اجلاد يفب–بج ئدد باددداحيفب ةثددلب شمرد ب
هههبحثلير ب بحاةحة بحثجل رعر ب حثلير بحمل يع بث ب با مبحثجلديرةبحال

به ب ير باداحيفبثيديةغبح اجلا يفي بحا ئد  .ب

االط ااار اليمن ااي:بحعجلادداب بمعددايعبئد ددا تبحثد لددابح اجلا د يف بثيجلدي ددرةبعي د بح دجل ة بحع دداتبث ددهحبحثد ددع ب ةث ددلب
ثيااةتبعي بحملديةئ تبحال ص با ملجلدريحتبح

ر بحمل جلخائ ب بمعايعبيفحث بحثد لابعي بحثجلديرةبحا ئد بثد غب .5511ب

اوالً :العائد االقتصادي للتعليم وأثر في التنمية البشرية
 .1حثد لابح اجلا يف بثيجلديرة بةظع بع ئ ب ب

بظمنلبحثجلديرةبحجدعبحثيح يد بثدايرد بحثجل ارد بحث دعي بفهدةبحملادا بحملد ظةب حىل د سبثجلدةفريبفيد بح جلا صدر،ب ح يفح يد،ب
بحجملد تبح ةجل جرد ب حالائرد بحملخجلييد بئددلب د تببئ دد،بحثعددا حتبأ ب يددقباددا حتبجايددا بمعفددعبئددلبحثدةحلددابحمل دجلع ير ب
ثي خ ب ظمللبحثجلدعلبعي بههحبحثد لابئلب تبحىل ب ب
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بحث اءب اابئلبئايابئيهةغبحثجلديرةبجب ة ر بح جله

ب ح جلنا ب ئلبمثبئايابئ هر بحثدةحلا.

مفهوم التعليم بئلبحثاد ب ضعبمدعيلبحمايفب ئةحابثيجلديرةبا

بئ بيجلددا بئدلبئيد هرةبخمجلييد ب ىلةد بئدعم ب

ا ددللب ثر ددقبانع فد د بحجملجلا ددعب ا ملل د د تبح ججلا عرد د ب حث ر ددر ب ح اجلاد د يفي بحثع لاد د ب بحجملجلا ددع بفد د ثجلديرةبيجل ددأثعب ددههب
حملل تب يلثعبفره ب ا بحة بي عبئلبح ج تبحجملجلاع ب يجلخهبأسدل بخمجلييد بئدلبجمجلادعبإربأ دع.بثدهثلبعدعلبحثجلديدرةب
ااأةد بح دجله كبثد باراد ب بحددابةحمد بااددعلبحث ظددعبعددلبأ بع لددابحججلاد ع بح بحاجلاد يف بفهددةبيددلثعب بسخاددر بح ة د عب
ظم ا بحثنع ف ب حملدعف ب يديا ب رلبضمر بححلر بححلع بحثلعظمد بحثل ئيد (.)1ب يعاداباد ثجلديرةباأيفح بفد ثد ب د حبادة بئدداةعب
()5
.بار اد بم د تبميفغب دقب( (Adam
حاحثبحثجلدرريحتبح ججلا عر بحث ء ب حثجلعاغبحث ر ب حثنة بحثجلل ةثةجرد ب حملدعفد
)Smithب ب جل ا بحملدع لببثع بح ئةب()Wealth Nationببأشمر بحثجلديرةب بح جل بحثعا حتبئلب تبيف بحثا ثد ب ب ع يد ب
حثي دعيفب بأث د ءبمديرا د ب يف ح دجل ب ما ي د بئددعبأعبةثددلب(يليددل)بةيع د تب ددري بح بأة د بظمنددلب ح د ﹰث اجل د ب يلددةعبجدديءحبﹰئددلب
ح تبحثيعيفبحثه بيدةيفبا ثي لا بعي بحجملجلاع(.)3ببببب ب
بئلب تبحىل حءبحث د اع بةدع بأعبحثجلديدرةبظمندلب ائد بح دجله ر بي دد بحثرهد بح ة د عب بحدابةحهتد بىل د بم د عب ب
ةي بجماةع بئلبححل ج تبحثتبضمسب .ب
ا د بيدددابحثجلديددرةبعاير د بح دجلنا ي ببم اةي د ب د عبحثيعيددابئ س د تبأ تبئددلبحعجلددئبحثجلديددرةببح دجلنا حباةئر د ًبإةبادد،بأعب
حثجلديددرةبئردداحعبح دجلنا ببضددخةبئنددلبحفدددلبحةدةحمبح دجلنا حت ب حعبثد بع لدداحًبباددابييددة ب ندريحﹰع لدداب نددريببئددلبحثدايرد تب

ح اجلا يفي بعي بحملا بحث ةيل( .)1ب
بح دابح اجلاد يف بارجدةبأعبح ةيد بعيد بحثجلديددرةبظمندلبأ دجلنا حببئ جلجد ب أعبئددداتبئدعيف يفهبيييددابعيد ببئددداتبئدعيف يفب
ئ بي جلناعب بحث يعبحثعح ثر ( .)3ب
بيجلدددحبئددلبحمليهددةئ،بحملدده ة يلبث اجلاد يف بئ سد تب ارجددة بحعبحثجلديددرةبيدددابعايرد بح دجلنا ي بئ جلجد بئ دجلاع ب ثد ب

ع لا ب حرقبي للبحثد اعبحث ع بحملة يفبحثعلر ب بعاير بحثجلديرة بف اابئلبيف ح بحثد لابح اجلا يف بثيجلديرة.ببببببببب ب
ببببببب .5العائد االقتصادي وانواعو بمجلجي بحثعرا بح اجلا يفي بثيجلديرةبئلب

تبحمل فعب حمليحي بح اجلا يفي ب ح ججلا عرد د ب

حثددتبم د دلسبحث ه د بعي د بحثي دعيفب حجملجلا ددع ب مجل ي ددة به ددههبحمل د فعبا ددللبحثد ل ددابح اجلا د يف بحمل جلاا ددلبئ ددلبح دجلنا ب ب
حثجلديرة ب ظمللبحثجلدعلبعي بههحبحثد لابئلب

تبح ب ب

ديءب
آ-بيفثتبحثدايابئلبحثا ح تبحثتبا غب د بعياد ءبح اجلاد يفب ئد هةبمردةيف بسدةثجلي()T.W.Schultzبحثده باد،بحعبج ب
ريبئلبصي يف بحثدا لبمعجدعبحربحثدعبحثجلديدرةب بحاةحةد بحث ةعرد بحملجلانيد ب بحملهد حتبحثي رد ب غدريبحثي رد بف ثييد يف ب بحثدا لب
( )1يف.ئ ه بع ابحث غ بيف ح تب بحاجلا يفي تبحثرتار باري ت ب 1641ب .35ببب ب
( )5ئع يبيف ح تبحثةحا بحثدعار بيف بحثجلديرةب بحثةحا بحثدعار باري ت 1646ب .12
(3ب)بب ئاددا بلرددلبححل ر د ب ابيف بحثرتار د ب حثجلديددرةب بحثجل ار د بح اجلا د يفي بئددعبأس د ب ص د بثيد دعح ا ب د ث بئ ج دجلريبئعائ د بحربب ير د ب
ح يفح ب ح اجلا يفب بج ئد باداحيفب  1646ب .36بب ب
)4). A. Marshall, "Principies Of Economics", London, 1930, PP. 787 – 788
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ا بحثجلديرةبمدّبحثد لابح اجلا يف بحثه بيييفحيفب يا بمييفحيفبحةجل جر بحثيعيف بفلياد بصحيفبمديراد بح ميددتبم دد ًبثدهثلبحةجل جرجلد ب
ا ثجل بعةحلاه بف ثدةحلابمدّبحثا ةتبح ض فر بحثتبضمالبعيره بحثد ئلبا بئ جلةي م بحثجلديرار (.)1بب ب
ا ب يعاابا ثد لدابح اجلاد يف بئعداح بحثدا لبحثده بيةثداهبح دجلنا بطدةحتبفدرت بحر مد بح ةجل جرد ب ئدلبحملديدةغبحعب
ح دجلنا بيدددّبح دجلخاحغبحملدةح يفبححل ثرد بئددلبحجددلبححلاددةتبعيد بيف ددلبحعيد ب بحمل دجلع ل بحئد بحادديءبحثدده بيدددا باد بئددلب

حجددلبح دجلخاحغبهددههبحمل دةح يفبظمنددلبحثجلليي د بار ا د بحثددا لبحثدده بي دجلةبححلاددةتبعير د بئددلبهددههبحثجلدددار بهددةبحثد لددا(.)5ب حعب
حثجلدعيددلبحمل د بهددةبئد بم ثد بسددةثجليباددأعبحثد لددابظمنددلبحثددا ةتبح ضد فر بحثددتبضماددلبعيرهد بحثد ئددلبةجلرجد بصيد يف بئ دجلةي م ب
حثجلديرار .بب ب
ب -بب بحثةحاعبمع ةبعةحلابحثجلديرةبحربةةع،بشم ب
 .1العوائد المباشرة

Direct Retuns

م البهههبحثدةحلاب بئلبحثدةحلابحثيعيفي ب حثدةحلابح ججلا عر  .ب
 -1العوائد النقدية الفردية :يعاابا ثد لابح اجلا يف بحثا لبحثه بضمالبعير بحمل دجلناعبئدلبحثجلددار با ثدا ةتب
ححل ثر بفليا بمييفحيفبهههبحثجلدار بيييفحيفبئعرقبحثد لا ب حثدةحلابحثيعيفي بمدّبحثا ةتبح ضد فر بحثدتبضمادلبعيرهد بحث دخ ب
حملدجلديةبا د بئ دجلةي تبحثجلديددرة ب يدجلةبحثجلةصددلبحربئدعفد بهددههبحثددا ةتبح ضد فر بئددلب د تبئع ةد بيف ددةتبح فدعحيفبحثددهيلب
ايددةحبئ دجلةي تبمديرارد بئدر د بئددعبيف ددةتبح ثيددلبحثددهيلبتبي يددةحبأ بئ دجلة بمديراد ب د تبيف بحرد هتةبحثدايرد ب ظملددلب
ئع ة د بهددههبحثددا ةتبح ض د فر با عجل ه د بع لدداحًبئددعبحثجلل د ثرلبحثددتبمداددلبعي د بئ دد،بحةجل جر د بحثي دعيفب صي د يف بيف ي د بةجلرج د ب
حثجلديرة()5ب بمع ةبحثدةحلابحث عاي بحربئ يي ب
حغبحثع د بحثدده بيداددلبعي د ب
أ -حثد لددابحث عددا بحمل سددع بهددةبحثددا لبحث عددا بحملجلةثددابئددلبحثداددلب د تبح ا د تبحثددا ب

صي يف بئه بحثيعيفبمثبصي يف بحةجل جرجل ب ئلبمثبصي يف بيف ي * ب ط مل بحعبحثداعبح ةجل ج بثييعيفبيجلانلببببب ب
ب بطةتبحر م بحثداير بثهحبملةعبحثيي يف ب بحثا لبعي بئا بحر بحثيدعيفبمتندلبادا ه بحثدةحلدابحمل ثرد بحمل سدع ب حثدتب
مدةيفبثي خ بحملجلديةبئلبح جلنا ب بحثجلديرة(.)3ب ب
)1( T. W. Schultz, "Investment In Human Capital", Vol. 51, No. 1, 1961. PP. 8 – 10.

() 5بغ د يف بع ددابحثع د يف بحث د ع باار د سبحثد لددابح اجلا د يف بئددلبح ةي د بعي د بحثجلديددرةبئددعبحثجل رددقبعي د بحااهة ي د بحثدعار د بحث ددة ي بيفئ ددق ب
 1663ب  .154ب
*ب بيلبحفرتح ب
م-بحثيعيفبتبظمتبا لب لبمع عاه .ب
بعاعهبح ةجل ج بيجلاايفبا يةغ ب لبحثجلع عا.ب بج-بحاةث بعي بحثجلع عا.
() 3بيف.بع ددابحعبع ددابحثدداحلة باحثجلخ ددر بحثرتاددة ب حثجلعدداغبحثدياد ب حثجلل ةثددةج بحثدددعتا بحملدهددابحثدددعتبثيجلخ ددر بحثلةيددت ب 1642ب ب
315ب–ب.314
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ب -حثد لابحث عا بحثدريبئ سع بهةبحثا لبحث عا بحملجلةثابئلبحثدالب جبح ا تبحثدا حغبحثع د ب ا ثد بحثدرد يفحتب
حث ر ب حملل م بح جل ي ب ئل م بححمل ئ ب ححمل ،بحثع ةةة،بحرقبمتنلبعةحلابةعاي بغدريبئ سدع بة جتد بعدلبح دجلنا ب
بحثجلديرة .ب
 -2العوائااد االمتماعيااة

Social Returns

:بمدددّبحثدةحلددابحثاد فر بحثددتبمددل تبحربحجملجلاددع ب متنددلبئعدداح بحثييد يف ب ب

حثا لبحثعةئ بححلعرع بةجلرج بح جلنا ب بحثجلديرة ب مدّب دهثلبحثيع اد تبح صم ارد باد،بحثدةحلدابحثدتبئادلبعيرهد بحثا ثد ب
حثجلل ثرلبحثتبمجلل اه ب ختدعبحثدةحلابح ججلا عر بحربحثدعحل بحمل سع ب عبحثدعي بم للبع لابيعجعبحربحجملجلاع.
 .2العوائد غير المباشرة (غير النقدية)

Indirect Returns

ه بجماةعد بح ثد بح صم ارد بحثدتبم دجلجبئدلبحثجلديدرةب

جبة بحجمل تبحثجلديرا ب ئلبحثادةا بار ه ()1ب مع ةبحربا ا،
أ.حثدةحلددابغددريبحمل سددع بحثيعيفي د بمتنددلبحثدةحلددابح ةجل جر د بغددريبحث عاي د بحث جت د بعددلبحثجلديددرةبحثددتبمت د حبحثيعص د بثيا دجلديةب
ا س د مبحث ي د ب حثيلددع ب حثددتبمداددلبعي د بحثجلاجلددعبا ا د تبحثي دعح ب صي د يف بثع د بحث ددخ با ي د ب ددهثلبمعفددعبئددلباراجل د ب
حملد ةي  .ب
.حثدةحلددابغددريبحمل سددع بح ججلا عر د ب بمعجلاددعبحث د بهددههبحثدةحلددابعي د بحث ث د بفا د باددلبم د دلسبعيد بح ددع ب
حثيئ ءب حجملجلاعبحثه بيدرشبفر بفدالب ا بحث رتبحملجلديا بغريبحثد ئيد بحثدتب بمييدابئدلبحثدا لب ثلدلبمعارد بح يفهد بحفددلب
ئلبمعار بح غبغريبحملجلديا ( )5بفه بمييابئلبئجلة بحةجل جر بحا ءه ب بحمل دجلع ل* ب اد بم دعبحملدعفد ب حملديةئد تبحربحجملجلادعب
ا ثجل بم هةب ب فعبئ جلة بحثجلعاغبح اجلا يف ب ح ججلا ع ب حثديا بثياججلاع(.)3

 .3اىمية دراسة العائد االقتصادي للتعليم  :م يقبحشمر بيف ح بعةحلابحثجلديرةبئلبحشمرد بحثجلديدرةب ع اجلد ب بحرد ب
تبح

حثيعيفب حجملجلاع بمل بث بئلبئ فعبمدةيفبعي بح ث ،بئد ً.ب يجلجي بةثلبئلب
-1بمةير ددلبحئد دةحتبط لي د بثيجلدي ددرةبئ ددلبا ددلبحث ددا تبحملجلعائد د ب حث ئر د بحث ددتبمعجل ددعبئ ددلبح د بة د د بحثع عد د تب
ح اجلا يفي ب حالائ تبح ججلا عر ب ه بمعجلد بححل ج بحربيف ح بعةحلابحثجلديرةب ئع ةجلهد بئدعبحث د ط تبح دع بثجلعراهد ب
معسرابح جلنا بفره .
 -5مةضددرحبحث د لبحارددا ب بح دجلنا حتبحثجلديرار د بئددلبحرددقبحثجلة ددعب بحجددةبحمل د يعبحثجلديرار د ب حصم د يفبححلجددةب
بئلبحثجلة د تب بفع مبحثجلديرةبم د ًبثيدةحلابحثتبئععه .
حمل
 -3مل ددلبيف ح د بعةحلددابحثجلديددرةبعددلبح جد بحثع عد تبح اجلاد يفي بحربحثعددة بحثد ئيد بحملجلدياد باددا ًبئددلبختددعجبطي د ب
ع د طي،بع ددلبحثدا ددلبي ددليةعب د د ب ب د ةحتبحثجلدي ددرةب حال ددئ ب حمله د بحث ددتبح جل د ةه ب ثلد د ب بيظه ددعبف ا دداب
)1( J. Vaizey, "the Economics of education", Faber and Faber, London, 1962, P. 50.

() 5بيف.ب ي باا ب رتحك باخت ر بحثجلديرةب حاجلا يفي م ا بحث د بح ر بحثعحءبثي عب حثجلةصيع بح يفع ب 5555ب ب.22ب ب
*ب يدعلبههحبحث ةمبئدلبحثجلدأثريبغدريبحمل سدعبع دابئ سد تب()Marshallبا ثد بح اجلاد يفي بحال جرد ب( )External Economicsبثياييدابحةظدعب
ئاا بلرلبححل ر بايف بحثرتار ب حثجلديرةب بحثجل ار بح اجلا يفي بئعبحس ب ص بثيدعح ا بئاا ب اق.بباداحيف بب ب .155ب
()3بيف.ب ي باا ب رتحك بئاا ب اق ب ب.22
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حاجلا د يف بث د بحث د هبعي د بحثي دعيفب حجملجلاددع(.)1بي دجلةبحملع ة د بادد،بئ دجلة بحثجلديددرةبثيد د ئي،ب حثد لددابح اجلا د يف بحثدده ب
ي دجلياةة ب هددلبحعبحث ددخ بحمل دجلديةبحثدده بظمجليددلبئ دجلة بئددلبحثجلديددرةبضماددلبعي د بحعي د بيف ددلب ا ثجل د به د كب
جا بئلبح ا تبحثا ح بحا ئدر ب حثدير ب ئا بحهجلا غبحثا ث ب هحبحا ة ؟
 -1يددقبحجر د تبئجلديا د بئنعي د بمع دةيفبحجملجلاددعبا ددللبصددارحب معفددعبئددلبيف ج د بثع فجل د ب ار د ب معائ د ب حعجلا د يفبئ دداأب
حث خ بحمل

ب بحملل عبحمل

.ب

 .4عائد التعليم والتدريب من خالل انموذج التنمية البشرية
اد يف باعة د ئجبحىلئددةبحملجلاددا بح سم د ل ب بئ جلاددلبحثنا ةر د تبحربمةضددرحبئيهددةغبحثجل ار د بحث دعي بئع ديحًبعي د بحا ة د ب

حث ددع ب بحثجل ار د بئددلبحرددقبحشمرجله د ب بم ددلرلبحثعددا حتبحث دعي بئددلب د تبحثجلديددرةب حثجلددا ي ب جل د بحملدعف د ب م ار د ب
حمله بحتب ئ ،بحمل جلة بحثاا ب رير بح ةجلي مبئدلبهدههبحثعدا حتبحمللجل د ب د تبح اد تبحثيدعح بثالغدعح بح ةجل جرد بح ب
ثي ددل عبحثنع فرد ب ح ججلا عرد ب حث ر ددر ب هددهحب بيدددّبحعبح هجلاد غبا ثد اددعبحث ددع باددابادداءبئددلبئعحيد بحثنا ةر د ت باددلب
د قبهددهحبحثدهددابفل د عبح هجلاد غبا د بئ ددهبم ددّبح د برتحمرجر تبحثجلا د رعبحملدجلاددا ب ب د بحثجل ار د ب د تبععددابحالا ددر ر تب
حث دجلر ر تب د عبح هجلاد غبا ثد اددعبحث ددع با عجل د هب ددري بحثجل ار د بفلد عبحثرت ردديبعي د بمأهرددلبحثل دةحيف بحثي ر د بحثةط ر د ب ب
حثددا تبحث ئرد بثددهثلبحعجلددئبحثجلديددرةب حثجلددا ي بئ ددهبةثددلبححلدد،بحث دةح بحثددتبيددا بحةثد بئدداةعبحثجل ارد ب ب د تبئ ظةئد ب
ح ئةبحملجلادا ب(حملجلانيد ب بصد ا بحث عدابحثدا ب حث دلبحثدا )ب اد ب بحعجل د بمدا ي بحثلدةحيف بحثةط رد بحمللهيد بجديءبئهدةب
بي يالبعلبم ار بحملةح يفبحث عي بح بئ بح اتبعير بحيفارد تبحاادرد بحثد ئد بث ئدةبحملجلادا .ب بعد غب 1634بصدا ب
مععيددعبع دلبحجمليددسبح اجلا د يف ب ح ججلا د ع بحددايفبفر د بث ث د بح ج د بثجل ار د بحمل دةح يفبحث دعي ب ئددلبهددههبح ج د بحثددن ثبه د ب
ح هجلا غبا ثجلديرةبحملهّب حثجلا ي بثجلا ،بةةعر بحثعة بحثد ئيد بيظهدعبحعبمع رديبم ارد بحملدةح يفبحث دعي بعيد بحثجلديدرةب حثجلدا ي ب
تبععدابحث د در ر تباعد بعيد بح ثد ب ثلدلب بععدابحثنا ةر د تبمة دعبئيهدةغبم ارد بحملدةح يفبحث دعي بئدلبحردقبحملدداةعب
اابطة بحربئيهةغبحثجل ار بحث عي ( .)5ب
يتبحثجل ار بحث عي *بعي بح هجلا غبا ثجلديرةبئلب تبث ث بحجت ه تبه ب
بح هجلا غبا ثجلديرةبا عجل هبحيفح ب جل بحثجلل ةثةجر .بحم ث ب ا بحثجلديرةبا حجلر ج تب ة بحثدال.()1ببيف.بع ابحعبصحه بحثعح ساحع با بحاجلا يفي تبحثجلديرةا بيفح ب حللبثي عب حثجلةصيع بحث د بحثن ثن بعا ع بح يفع ب 5555ب ب.143
() 5بجةجبحثعاري باحثجل ار بحث عي بئعحجد بةعاي بثيايهةغب حملداةعا ب قبئعاغبثي ا بحثيلعي بحةتبحثجل ار بحث عي ب بحثةطلبحثدعت ب
ئع يبيف ح تبحثةحا بحثدعار با بري ت ب 1662ب ب53ب–ب.66
*بحثجل ار د بحث دعي بمدددّبا ث ددعبا ثا ج د بح رب حعبحثد اددعبحث ددع بهددة بحثة ددري ب حثددالب بعاير د بحثجل ار د بثددهثلبح دداتبعي د بملددةيلب
حثعددا حتبحث دعي ب ريرد بح ةجليد مبئ هد ب متنددلبحمليهددةغبحث دداة بحئد بم ارد بحملدةح يفبحث دعي بمدددّب اد بحثد اددعبحث ددع بادايرد بحثجل ارد بفهددةب
ري بحثجل ار بفع ب تبمجلخههب هالب بعاير بحثجل ار ب ه بمتنلبجيءبئلبئيهةغبحثجل ارد بحث دعي ....بجدةجبحثعادري بئادا ب د اقب
.65
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بحعجل د بحثجلديددرةبحددقبحة د ىلبيهددالبحربئ دد،ب ضددعبحد تبحث د سبثجلاعرددقبح جتد هبح تبأ صد بحثئةد ئجبح سمد ل بث ئةبحملجلاا با ثرت ريبعي بحثجلديرةبحثجلعّب حثجلا ي بحملهدّباداتبئدلبحثجلة دعب بحثع د مبحثدد غبار اد بم د،بئعردقبحمللسدعبحثند ىلب
هجلا غبحثجل ار بحث عي با ثجلديرةبئلب تبطعحبحثجل ؤ تبح مر
"ىل ىناك عالقة بين زيادة االستثمارات في التعليم والتدريب وبين المهارات والمهن المحددة التاي يتللبهاا
المجتمااا المنااتوهل وىاال ان التعلاايم يهاايء البشاار للقيااام بالمهااام التااي يقومااون بهااا بالفعااله والا أي مااد

ساااىم

التجربة التعليمية فاي زياادة بلالاة المتعلماين وفاي ىجارة المفااءات"ب يدتبح ج اد بعيد بهدهحبحثجل د ؤتب عيد بحسدل ثر ب
ب

حثجلديرةب حثجل ار بحث عي بئلب تبح
ا با ض ف بحربطعحب ثرع بص يف بعدلباعةد ئجبح ئدةبحملجلادا بح سمد ل ب
 طعحبئيهةغباحعبحثجلديرةبحقبحة ىلبحبع غب1654بةاتبعي بئيرلبث ثباد ي ب لر ر ب ص با ثجلديرةب ه
-1بضع بئايابح ثةي تبا،بخمجليلبحمل جلةي تب ح ةةحمبحثجلديرار  .ب
-5بحع يف بمةجر بحث ظةبحثجلديرار بثجلةفريبحمله حتبحث عي بئعبح هبا ظعبح عجل ب حاعبحثجلل ةثةجر ببحاايا.
-3بحثرت ريبعي بمديرةبحملعأ .
ا بيفعتبهدههبحثةثرعد بحربحيد ءبحشمرد بح دئبثيجلديدرةبح اجلداحل ب ةثدلبثجلاعردقبح ثجلاد بحث د ئلب حرب فدعبئددا تب
حعي بئلبح مل غبا ثععحء ب حثلجل ا ب ب ي بحثعععبحمل ض (.)1بب ب
عيد بحثددعغةبئدلبح هجلاد غبحثةح ددعبحثده بحظد باد بحثجلديددرةبئددلبا دلب ددجبحثجل ارد بحث دعي ب غددةبحملل د بحثددتبحععجلهد ب
هههبحثجل ار ب بجم تبئدر ب( ا ة بحثاا )بثل ه بأ يعتبصخاة بحثجلديرةبام بيأ ب
بعجيتبعلبم ار باا حتبح ة عببببببببببببببببب-بم ار بمعاةي بئ ةه بببببببببح مي مبئدا تبح ئر .ببببببببببببببببببببببببببب-بح مي مبئدا تبحث ث ب ئ ه با ث بحالعصم.)5(،بماهة ب بةةعر بحثجلديرة.بببببببببببببببببببببببببب-بغر بحثجلخ ر بحمل جلع ي بثيجلديرة(.)5با ئب بجم تبحث اقبحثديا ب حثجل ةيعبحثجلعّبببببب-بهجع بحثلي ءحت.ث ددةبح ث د د بئير ددلبةث ددلبعيد د باد ددعبحث ي دداحعب عيد د بحمل د دجلة بحثد ددعتب ة ددتبة د د بحثدد د طي،بع ددلبحثدا ددلبئ ددلب يد د ب

حث دده يفحتب بمددةةسبرمددةب%33بئدلبجماددةمبحثدد طي،ب بعد غب 1656ب بحملدددع ب ددهثلبفيد ب د ب1661بب د عب%42ب
ئلبحثد طي،بعلبحثدالبئلب ي بحث ه يفحتبي انةعبعدلبعادلبئ دهبح ندعبئدلب د ب ب%22بي اندةعبعدلبعادلبئ دهبح ندعب
ئلب جل ،ب ب%35بي انةعبعلبعالبئ هبح ندعبئدلبثد ثب د ةحت.ب اد ب أفدعصتبحثجل ارد بحث دعي بح ثد ب دي ر بح دع بهد ب
هجددع بحثلي د ءحتبحثديار د بفعددابايدددتبح د ببحثجلعددايعحتبثد د غب1655بحعبةاددلبححل د لييلبعي د بسدده يفحتبحثددا جلة حهب ب
()1بجةجبحثعاري بئاا ب اق ب ب.63
() 5بح ئةبحملجلاا بحثيج بح اجلا يفي ب ح ججلا عرد بثددعتبح در بائ دحبثيجل دة حتبح اجلاد يفي ب ح ججلا عرد ب بئ عد بح دلةحب5554ب–ب
5555ا بةرةية ك ب 5555ب ب.43
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دب

حثجلخاا د تبحثديار د ب حث ا ددر باددابه د جع حبئددلبحث يدداحعبحثدعار د ب بيداددلب بحث يدداحعبحثدعار د ب ددة بحث دد،بئددلب ددلب
ا حن،بعع ( .)1ب
اا بحثد لابح اجلا يف بحثه بحايتبعير بحثة ي تبحملجلاا ب بعد غب1645بئدلبهجدع بحثليد ءحتبحثديارد بئدلباد ب
ح ر ب حفعيعر ب حئعيل بحث مر ر برمةبث ث بايرةعب ب331ئيرةعبيف ب بع غب.)5(1645بب ي كبحثجلا ي ب بملةيلب م ارد ب
حمله حتبئلب تبئ د،بادا حتبحثدد ئي،ب فدعب يد ء بح يفحءب بحث د ط تبح اجلاد يفي ب هدةبئلادلبثيجلديدرةب بح جل د ب
حمله حت ب مظهعبحشمر بحثجلا ي ب بئدظةبيف تبحثد تب ا للب ب بحث ياحعبحث ئر بمل بمد ةر بئل ب
 -1ضدددلبحةظا د بحثجلديددرةب ف د بئل د م بحملخجليي د بعددلبهتري د بحمله د حتبحمل يةا د بث ددة بحثداددل بدم د بيجل ي د ب ددابهددهحب
حث ع ب تبملةيلبحمله حتبحمل لا باة للبح ع ب ثجلا ي .بببببببببببببببببببب ب
 -5ييجلعددعبئدظددةبحثد د ئي،ب بحث د ط تبح اجلا د يفي بحربحمله د حتبحمل يةا د ب يفحءبح عا د تبالي د ء بع ثر د بدم د بيجل ي د ب
يف حتبما ي رد د بئ د دجلاع ب جل د د بئهد د حتبجاي ددا بمجل د د بئ ددعبئ د دجلة بح يفحءبح اجلاد د يف ب ئةح د د بحثجل ددة حتب
حثديار ب حثجلل ةثةجر  .ب
-3بئدظددةبحثددا تبحث ئرد ب بمتجليددلبئل د تبثيجلددا ي بمجلددةفعبفرهد بحالددئ ب ةظددةب دم د تبما ي رد ب فرد باددلبعيد بح غيد ب
ئهت د ب دم دجله ب ةظاهد ب بصحثددتبحايند ب مدجلاددابعي د بحال دئحتب حث د ظةبحملددأ ةة بئددلبحثددا تبحملجلعائد بدمد بيجل ي د ب
ئد عي باهتبحاهةيفب بحثجلا ي ب حث ظةب ح ثر بحمل لا ب ض مبحث ياحعبحث ئر ( .)3ب
ا ب ظمللبمةضرحبحشمر بحثجلا ي ب ب جبحثجل ار بحث عي ب
-1بع ائ بيلةعبحملةيي،بح صي،بعي بئ جلة بمديرا بجرابفأعبةثدلبيدليف بحربختيردلبملد ثرلبححلادةتبعيد ب
ئه حتبجايا  .ب
-5بع ائ بمجلدريبمل ةثةجر بحثد صعبحملا ا بما حبا يف بعي بحمل ف با للبحفدلبئلبحثد صعبغريبحملا ا ( .)1ب
مان لال ماا قادمل ار الباحثاة اناو علا الارغم مان االىتماام باالتعليم فاي انماوذج نمياة الماوارد البشارية لماان
يالحظ ان ماليف التعليم لانت الثر من عوائده من خالل نشوء ظاىر ين ىما بلالة الخاريجين وىجارة المفااءات
وما يعيز ذلك اشارات المؤسسات الدولية بهذا الشأن.
() 1بذمر د بعر د بااد د ي بحثجل دددرلب حثجل ار د بحث دعي ب بحث يدداحعبحثدعار د ا ب ي ددي بيف ح د تبحثجل ار د بحث دعي ب( )5باعة د ئجبح ئددةبحملجلاددا ب
ح سم ل بةرةية ك ب 1664ب ب15ب–ب.11
()5بئ ظا بحثدالبحثدعار باهجع ب ح يفئد بحثدعار ا بئلمتعبحثدالبحثدعتبحثا بحثن ئ باداحيف ب 1655ب ب155ب–ب.153
() 3ببفيرحبح لب يل باعاير بملةيلبحمله حتب يف ه ب بحثجل ار بح اجلا يفي ب بحثدعح ا بئاا ب اق ب .536
() 1باعة ئجبح ئةببحملجلاا بح سم ل بامععيعبحثجل ار بحث عي بثد غب5551ا بئ د بحث عار بحث اعيل ب 5551ب .55بب ب
ب
ب
ب
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ثانيا  :قياس العائد االقتصادي للتعليم الجامعي في للية االدارة واالقتصاد* باستخدام دالة ميسر
أ دعبحثد ا با،بحملجلددريحتبح اجلاد يفي ب بظملدلبار ده باااد بإةبأ دعبحثظدةحهعبح اجلاد يفي بئدعدا ب ئع د ب مجلدأثعبادةحئدلب
عايددا ب مددلثعبهد باجليددلبحثدةحئددل بفد بظملددلبعدديتبمددأثريبحملجلددريحتبادددده بعددلبادددع بياددد بئايددابحثد اد بادد،بحملجلددريحتب
ح اجلاد يفي ب بظملددلبار دده بااا د بحرددقبحثعر د سبه د بملجل ي د بصدددةا تبعايددا ب ئددلبحشمه د باي د بحث اددةثبحمل جددي ب بهددهحب
حثاايفب عير بفعابم تبههحبحمللسعبئ ي

ب

.1بمةصرلبإسمةةجب(بئر ع)بثعر سبحثد لابح اجلا يف بثيجلديرةبحا ئد ب ب ير بح يفح ب ح اجلا يف.بب ب
 -1وصيف إنموذج مينسر

Jacob Mincer

يدجلاابإسمةةجب أسبحمل تبحث ع بحثه بطة هبب(ج ة بئر ع)ب بعي بمعايعبيفحث بحثد لاب(ح جع)بحثجل ثر ب( هد بيفحثد ب
ةالبثةغ يجلار )()1ب ب
LnY  a  bs  cx  Fx 2  ei

)... (1

ب

حرقبأ دع ب
 LnYبحثيةغ يجلةبحث رد ب جعبحث خ بحث ة ب ب ة بحثدال .ب
 aبححلددابحثن اددت ب متنددلبئ د بضماددلبعير د بحث ددخ بح ئ د بعي د بيف ددلب بادداءبحر م د بحثداير د بحثدده بيلددةعبئا دري ب
بثيايع .ب
حثديا بئ
 bبئداتبحثد لابثيجلديرة.بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  sبعايفب ةحتبحثا ح  .ب
حتبحالئ ب
ب
 xب ةحتبحالئ .ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببX2بب بئعاعب ة
 F , c , b , aبئديا تبحملجلدريحتبحمل جلعي .بببببببببببببببببببب eب ببحملجلدريبحثد ةحل  .ب
بببب بحعجلا د د يفب د د ةحتبحثا ح د د )  (sب حال ددئ )(xبب اجلد د دريحتبئ د دجلعي ب(
(ح جع) )  ( yبحملجلدريبحثجل اعب()dependent Variableب بح سمةةج ..ب
أئ ب ةحتبحالئ )  ( X 2ب بح سمةةجبفعاب بمعايعه با جلخاحغبحملد يفث بأيفة ه ب
عايفب ةحتبحالئ ب=ب5515ب–ب بحثجلةثاب–بsب–ب3ببببببببببببببب-بحرقبأ دع ب
Variables

) (s

بمتنلب ةحتبحثا ح

.ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب )(6

)Independentب ظمن ددلبحثد ل دداب

بمتنلب ةحتبحث يةث ب

ً .2وصف استمارة االستبانة والعينة
حعجلاابحث اقب بئ هجرجل بعي بح جل ة ب أيفح بااعبحملديةئ تب حث ر ةد ت ب ادابصدااتبا عجلاد يفبعيد بحملجلددريحتب
حثتبضمجلةيه بحث اقب ا ث للبحثه بطماغبهالبحثا ح ب فعضرجله ب ا بئ ر د ب بحمليادقب1باددابأ دعبععضدتبعيد بعدايفبئدلب

حث يف بححمللا،ب حالئحءبئلبة بح جلا
د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دب ب

ب ا ب بحملياقب5بثدع بمعةظمه ب ح هبا مل حظ تب حجعحءبحثجلداي تبب ب

ب 1. Jacob, Mincer, "Schooling, Experience And Earnings", National Bureau Of Economic Research, New York, Volume
*بم البا مبع غبهةب ير بح يفح ب ح اجلا يف -بج ئد باداحيفب ا مب

بهةب ير باداحيفبثيديةغبح اجلا يفي بحا ئد  .ب
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ب
عيرهد ب صددر غجله با ددليه بحث هد ل ب يددتبح دجل ة بعددايفبئددلبح دديي بمجلديددقبا ثع د مبحثدده بيداددلبفرد بحثيدعيفب د بحثجلةثددا ب
فد ًبعلبحمل جلةي تبحثجلديرار ب ح جة بحث هعي بحملافةع بئع البحثدالبحمل جيب حثجلعايعحتبغريبحمل سع بث جة ب حملعم ت .ب
أم ااا مجتم ااا الدراس ااةبفع دداب ددلب يرد د بح يفح ب ح اجلاد د يفبج ئد د باد دداحيفبض ددالبحثع د د مبحثدد د غب يرد د باد دداحيفبثيدي ددةغب

ح اجلا يفي بحا ئد بئلبحثع مبحالد ب أئد بحفدعحيفبعر د بحثا ح د بفعدابح جلدريتبعر د بع دةحلر بط رعرد با داتبح د بحملد كب
حثد ددةيري بثيليرجل د دد،ب ا د د ب بحمليا د ددق3ب–بأ ب3ب–ب .ب ر د ددقباي د د بحف د دعحيفبحثدر د د بح رب25ب صع د ددتبح د دجل ة بعي د ددرهةب ب
ح دجل غ21بح دجل ة ب بمدداارعه بار ا د باي د بحفدبدعحيفبحثدر د بحثن ةر د ب25بف دعيفحًب بمةصيددعبح دجل ة بعيددرهةب بح دجل غب25بح دجل ة ب
ا جلخاحغبار ة تبئع در بثد غب5511بب .ب

 .3الخصائص االقتصادية لعينة الدراسة.ادابح ا تبحثيعيفبثا ح جل بضم تبم ةيقبئه م بإرب ة بحثدادل بفلدلب
ئ دجل تةبمديراد بي ددريبإربئ دجل تةبئددد،بئددلبحملهد بيلجل د بئددلب د تبحثجلديددرةب بحملا د بأ بحثليرد ب ملددةعبا ايد بثيجل ددةيقب
ث بطي ب بحث ة ب يجلةبئايابح جدعبح د بحمل دجلة بحثجلديراد بححل صدلبعيرد ب فعد ًبثعدةحة،بحثجل ددرلبحملدجلادا ب بحث يداب
ههحبئ بضمالبع ابحثجلدر،ب تبئع بفرجلةبئايابحثع حم بسهعي ًبح بحاا تبح ب
مدول ( )1روا ب موظفي الدولة والقلاع العام المعتمدة حالياً حسب مستويات التعليم

حمل جلة بحثجلديرا ب

ئا بحثا ح ب( ) ب

حثا ج بحثةيرير ب

حثعحم بحث هع (حثلبيفي ) ب

حث خ بح ئ بب( بيععأب بيلجل ) ب

 -ب

حملعم بح ر–بحثا ج بحثد سع ب

 115ب

ححل صلبعي بحث ه يف بح اجلاحلر ب

 3ب

حملعم بحثعحاد –بحثا ج بحثد سع ب

 125ب

ب

 6ب

حملعم بح ر–بحثا ج بحثجل د ب

 152ب

ححل صلبعي بسه يف بحثا ح بح عاحيفي ب

 15ب

حملعم بح رب–بحثا ج بحثن ئ ب

 515ب

ي بسه يف بحملد هاب(يفايةغ) ب

11ب (ملةعب5ب ب
ادابح عاحيفي ب2ب ب حملعم بحال ئ ب–بحثا ج بحثن ئ ب
ادابحثا ح بحملجلة ) ب

 535ب

ي بحث ه يف بحا ئدر بح ثر ب
(ال ثة يةس) ب

( 13ملةعب1باداب
حثا ح بح عاحيفي ب

حملعم بح رب–بحثا ج بحث اد ب

 563ب

ي بسه يف بحمل ج جلري ب

15ب ب(ملةعب3ب
ادابحثا ح بح عاحيفي ب

حملعم بحثن ثن ب–بحثا ج بحث يف

ب

 341ب

سه يف بحثا جلة حه ب

51ب(ملةعب 3ةحتب
ادابحث ه يف بحا ئدر ) ب

حملعم بح رب–بحثا ج بحال ئ

ب

 156ب

ححل صلبعي بسه يف بحثا ح بحملجلة

حملاددا بحاددا تبئ ددلبحعدداحيفبحث حن د با عجلا د يفبعي د بحثةا د لعبحثدعحار د بحاعيددا بحثع ر د بثيجاهة ي د بحثدعحار د بحث د ب
حثجل د ب ح ادةع بحثدايفب 1541ب 5555ب ب.5ببب ب
( ) 532
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هههبحمل ث بمتنلبحثعحم بح بثياةيلبيف عبحض ف بحملخاا تبحث هعي بإةحب بمدرر د ب با د مبعد غب(عيد بحملد كب
حثداحلةب ي دجلاقبحثدد بحث د ةي باددابح ا ثد ب د ب ححدا ب بحالائد بحثةيريرد ) ب اددابث دةتب يد ء ب ادا بحملةيدلبي دجلاقب
حثرتفرددعبأ بح ةجلع د تبإرب يري د بمعددعب بحثا ج د بح عي د ب حثجل ثر د بثا ججل د بئ سددع بضددالبحثجلددا جبحثددةيري .ب بح ث د بمدردد،ب
ب عي بحمل كبحثاحلةبيجلةبئاياب حم بحث هع بئلب تبحاا تبح ب
حث خ بحثه بح البيف ح جل ب با مب
مدول ( )2الروا ب لموظفي القلاع الخاص للية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة( الف دينارعراقي)
حث ةحت ب
حث ه يف بحثديار ب

 5555ب
ب
حثعحم بح

 5556ب
ب
حثعحم بح

 5515ب
ب
حثعحم بح

يف عبح عاحيفي ب

 155,555ب

 335,555ب

 355,555ب

ح عاحيفي ب

 515,555ب

 335,555ب

 115,555ب

يفايةغ ب

 515,555ب

 365,555ب

 115,555ب

ال ثة يةس ب

 545,555ب

 155,555ب

 145,555ب

ئ ج جلري ب

 165,555ب

 365,555ب

 515,555ب

يف جلة حه ب

 243,555ب

 543,555ب

 1,143.555ب

حملاددا بحاددا تبئددلبحعدداحيفبحث حند با عجلاد يفبعيد بحثيدةحلحبحمل ثرد بثي د بحمل ثرد ب 5554ب 5555ب 5556بحملعددع ببح دجل يفحًب
إرباعح بجميسبحثلير ب(ث ثنبً-ب)2ب ب .5553/1/1ب

مدلسبحمل ث بحث عاي ب بحاا تبحع بحثجل يلب بئايداب حمد بحملدةيي،بعيد بحملد كبحثداحلةب بحثع د مبحالد بحثدتب
مجلاردديباددداغبث هتد ب مدرددريباراجلهد بح د بح ي دعحيفحتبحثددتبئاددلبعيرهد بحثلير د بئددلبح ا د بحث د ةي بثي ي د بحملع دةث،بفرهد ب
ئع ة بئعب حم بئةيي بحثع مبحثد غبحثن اجل بع ابححجل بسهعي ًب فقبحثدةحا .ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
.4قياس معدل العائد للتعليم الجامعي باستخدام دالة مينسر

يهالبههحبحمللسعبإربار سبئداتبحثد لابحث عدا بحثده بضمععد بح دجلنا ب بحثجلديدرةبا دجلخاحغبيفحثد بئر دعحثتبمدداب
ئلبحفدلب حسهعبحثا حتب بمعايعبحثد لابح اجلا يف بثيجلديرة ب ا جلخاحغببطعيعد بحملعادد تبحثاددع بح عجلر يفيد ب()OLSبحثدتب
جتدددلبجما ددةمبئعاد د تبح د ءبحثد دةحلر بع دداب يجله د بحثا دددع ب بمعايعع ددايفبئددلبحث ا د ةجبثجلي ددريبحثد ا د با دد،بحثجلدي ددرةب
حا ئد ب حثد لابح اجلا يف ب ا عجلا يفبعي بحثئة ئجبح حا ل ب) (Minitabب اابم تبحمليعيفحتبح مر ب
ب
ب
ب
ب
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 .1قياس معدل العائد للتعليم باستخدام دالة مينسر في للية االدارة واالقتصاد – مامعة بغداد.
ادرد بمعددايعبحثد لددابثجلديددرةبحثدد ئي،ب ب يرد بح يفح ب ح اجلاد يفبفعدداب بئايددابحملجلددريحتبحملي ددع ب(حمل دجلعي )ب هد بعددايفب
د ةحتبحثا ح د ب )  ( X1ب عددايفب د ةحتبحالددئ ب )  ( X 2ب معارددعبعددايفب د ةحتبحال دئ ب )  ( X 22ب بحدد،ب بحعجلا د يفبحملجلدددريب
حثجل اعب هةبثةغ يجلةبح جعب(حثد لا)ب )  ( Ln Yب ا جلخاحغبيفحث ب(ئر ع)بحثجل ثر ب ب
 LnY  a  b X 1  cX 2  FX 22  eiب
)... (1
حملةضدا بةجل لجهد ب بحادا تب( )3ب ع دابئيردلبهدههبحثاحثد بفعدابيفثدتبحسد حتب ادرةبحملدياد تبحملعدا بعيد بحثد اد ب
حملةج با،ب لبئلبحثجلديرةب حالئ ب حثد لابح اجلا يف ب ههحبيجليقبئعبحث ظعي بح اجلا يفي بحثدتبمليدابحثد اد بحث عيفيد بار هاد ب
أئ بح س بحث ث بملديا بئعاعبحالئ بفعابج ءتب ا بهةبئجلةاعبةظعي ًب فقبإسمةةجب(بئر ع) .ب
مدول ( )3دالة مينسر للعاملين في للية االدارة واالقتصاد لعام 2111
ئداتبحثد لابحثد غ ب

حملجلدريحتبحثجلي ريي ب
عايفب ةحتبحثجلديرة ب

5,111ب( *)1,63ب

عايفب ةحتبحالئ ب

5,5165ب( )5,16ب

معارعبعايفب ةحتبحالئ ب

-5,555163ب( )1,65ب

ث اتبحثجلعايع ب

15,4ب( )15,35ب

ئد ئلبحثجلاايا ب

 %12ب
 15,36ب

F

 1,53ب

D.W

حملاا بحاا تبئلبحعاحيفبحث حن با عجلا يفبعي بح سمةةجب4ب بحملياقبح حا ل ب 1ب
*با،بح اةحسبم ريبإربح جل ب).(tبببببببببببببببببببببب ب
يدلددسبحملع ددعبحثاد يف بحملةجد بثياحث د بحرب جدةيفبع لددابحاجلاد يف بئجلاعددقب بحثليرد بع ددائ بملددةعبلرددعبحملدياد تب
ح ددع بئ د ي بثيادديعب بأ بظمنددلبح ثد بحاددةتبحث ددخ بعيد بيف ددلبئةجد ب بادداءبحر مد بحثدايرد ب أ دعب د عبئاددري ب
بصيع.
حثديا بي
ار اد بي ددريبح جل د بح حاد ل )  (t  testبإربئد ةيد بحملدياد تبحملع ةثد بححاد لر ًب عباددرةب )  (tبحملعددا ب حث ثدد ب
 1,63ب 5,16ب1,65بح د د د ددئبئ د د د د دلبحثعرا د د د د د بحاا ثر د د د د د ب )  (tب حث ثد د د د د د ب1,34بع د د د ددابئ د د د د دجل تةبئد ةي د د د د د ب5,52ب يف ج د د د د د ب
حعيد  (n  k  47) .بببأئد بئد ئددلبحثجلاايددا )  ( R 2بحثدده بيةضددحبحثعددة بحثجلي دريي بثيدةحئددلبحمل دجلعي بايدددتبة د جل ب%12ب
ا بهةبئدع لبمدجلئبهههبحمل دجلةي تبحمل خيدد بملد ئدلبحثجلاايدابئع ةثد ب بحثجلعدايعحتبحثدتبمدجلادابعيد بحث ر ةد تبحملع درد ب
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أ بحث عحلحبحملع ة ( )1اد بحعبط ردد بحثاحثد بسد بحثيةغ مرارد بمدليف بإربحزميد باراد )  .)5( ( R 2ادابح مدأ بحصدا بةظعيد ب
ح دجلنا ب بحثد اددعبحث ددع بإةحب ةددتبحثعددة بحثجلي دريي بث اددةةجب(ئر ددع)ب%12بيدددابئع ددة ًب ةد بطمد بارد سب أسبحملد تب
حث ع (.)3ببببببب ب
بب يظهددعبح سمددةةجبأ دعبارا د )  (Fبححملجل د بحث ثد د ب15,36بمجلج د صبارا د )  (Fبحاا ثر د بحث ثد د ب5,5بع ددابئ دجل تةب

ئد ةي ب%2ب يف ج تبحعيد بثي د ) (k 1 3ب ثياعد غ ) (n  k  47ب هدهحبيداتبعيد بئد ةيد بح سمدةةجب لدل ب ب
يدد ىلبح سمددةةجبئددلبئ ددلي بح م د بحثددهح بإةبأ دعبارا د )  ( D.Wبححملجل د ب1,53ب أ دبع ) (dl 1.42 , du 1.67ب
فه ) (1.67 1.83  2.33ب ام جلة بئد ةي ب.%2بب ب
بحثجلأ ابئلبعاغب جةيفبئ لي بح م بحال بحملجلدايفب(بMulticollinearityب)با،بحملجلدريحتبحمل دجلعي ب ةثدلبامع ةد ب
ارةبئد ئ تبح م بحايلر با،بحملجلدريحتبحمل جلعي بئعبئد ئلبحثجلااياب )  ( R 2بإةب ع ب(ب  X 1 X 2ب )> r Rب.بب ب
2

يظهعبحاا تب()3بأ دعبئداتبحثد لابحثد غبثيجلديرةبادابايد ب%11بأ ب بأ دعبحث د بحثجلديرارد بيجلةادعبإ قعبئعدقبصيد يف ب ب
ح جعب(حثا ل)ب %11ب ههحبحعي بئلبمعايعحتبحثا ثر بملداتبحثد لابعي بحمل جلة بحثد غب هدةب%15,5ب با د مبحثجلديدرةب
حثدد غ(..)1بأئد بئددداتبحثد لددابعيد بحالددئ بفعددابايد ب%5بمععي د ًب هددةبحاددلبئددلبع لددابحثجلديددرةب مجلةضددحبحثاددة بح نددعبع ددابمعددايعب
بحادا بئدلبحثجلدا ي بع داب

ئداتبحثد لابعي بئعاعبحالئ ب حث ث -ب.%5,51ب مدلسبح سد بحث د ث بملعادعبحالدئ بحزميد
ئبحث لب ةثلبث ،بشم (.)2بببببب ب
بيجلدلبحث خ بحملجلديةبع ابحثجلعاغب بحث لبئع ديب يريد بعد بة د ر ًب حثجلدا ي بيددّبحةع د مبحث دخ بعدلبحثدادلبثيجلا ي بثيي يف بحالئ بثيرت بصئ ر بئدر ب يرتم بعي بةثلبضر مبئ ي بئد،بهةبح جعبأ ب يي بحثيعصد بحملدد ع ب بحثجلدا ي ب
ملددةعب ددري ب.ببب-بع ددابمعد يفغبحث ددلبمعددلبعددايفبحث د ةحتبحملجل حد بحئد غبح ة د عب درتيفحيفبةيعد تبحثجلددا ي ب ح جل د ا بحالددئ ب
اهثلبيا حبحئ غبح ة عبحملجلعاغب بحثداعبأئ بحثجلع عابأ بح جل.ب ب
( )1ح دد،بحث فا د بائدددا تبحثد لددابعي د بحثجلديددرةب بح يفعا بار د سبئدددا تبحثد لددابعي د بحثجلديددرةب بحثددا تبحثدعار د بيف ح د تبا عي د ب
ئع ة بحملدهابحثدعتبثيجلخ ر با ثلةيت ب 5553ب ب.25
()5بع ابحثع لب يرلبحمل اة ب ةد ج بحثجلدةىل ب ديرةبس دت بائددا تبحثد لدابعيد بحثجلديدرةب بيف ثد بحثلةيدتا بارد سبئددا تبحثد لداب
عي بحثجلديرةب بحثا تبحثدعار بيف ح تبا عي بئع ة بحملدهابحثدعتبثيجلخ ر با ثلةيت  5553ب .51
() 3بيف.ب دديرا عبحثعا د باحاجلاد يفي تبح دجلنا ب بحثد اددعبحث ددع ب بحثلةيددت بجميد بيف ح د تبحاليددرجب حاييددع بحثدعارد ب 1655حثدددايفب
 55ب ب12
)4( George Psacharopolos And Harry Anthony Patrinos, "Returns To Investment In education A Further Update", The
World Bank, Washington, USA,2002, PP.15.

ب()2بيف.بجره عبح ّ بيف.ب يرا عبحثعا اح جلنا ب ب أسبحمل تبحث ع ب يف حتبحثدا ث ب بحثلةيتا بجمي بحمل جلع لبحثدعت بحث ب
حثجل د بحثدايفبحث اعب حثنا ةةع بحي ب .35 1653ب
ب
ب
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 .2معدل العائد العام للتعليم باستخدام دالة مينسر في للية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة.
بمعايعبيفحث (بئر ع)بثيد ئي،ب ب ير باداحيفبثيديةغبح اجلا يفي بحا ئد ب ا بئةضا ب بحاا تب .1ب
مدول ( )4دالة مينسر للعاملين في للية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة لعام 2111
ئداتبحثد لابحثد غ ب

حملجلدريحتبحثجلي ريي ب
عايفب ةحتبحثجلديرة ب

5,5541ب( *)1,33ب

عايفب ةحتبحالئ ب

5,5144ب( )-1,65ب

معارعب ةحتبحالئ ب

-5,555253ب( )1,45ب

ث اتبحثجلعايع ب

15ب( )35,15ب

ئد ئلبحثجلاايا ب

 %35ب

 Fب

 4,33ب
 1,41ب

D.W

حملاا بحاا تبئلبحعاحيفبحث حن با عجلا يفبعي بح سمةةجب4بئلبحملياقبح حا ل (.)2
 ا،بح اةحسبم ريبإربح جل ب).(tبب ب
مةضددحبحس د حتب اددرةبحملديا د تبحملعددا بعي د بحثد ا د بحملةج د بادد،ب ددلبئددلبحثجلديددرةب حالددئ ب حثد لددابح اجلا د يف ب هددهحب
يجليددقبئددعبحث ظعي د بح اجلا د يفي ب حمل ددقبح اجلا د يف بحثدده بيليددابحثد ا د بحث عيفي د بار هاد بار ا د بمدلددسبح س د بحث د ث بملعاددعب
حالئ بإربم ا بح ةجل جر بححلاي بثيجلا ي بئعبمع يفغب دلبحملجلدا بف ثاحثد بمجليدقبئدعبحث ظعيد بح اجلاد يفي ب ئد هج(بئر دع).ب
اد د بيياد د بئد دلبحا ددا تبأ دعبحملع ددعبحثاد د يف بحملةجد د بيةض ددحبأث ددعبئجلدد دريحتبحمه فد د بمجلان ددلب بئ د دجلة بمدي ددةبحثةحث ددايل ب

حمل جلة بحمل يف بثي خ بحملجلدية ب حثظع لبح ججلا عرد ب حث ر در ب أ دعبةجلد لجبحثجلعدايعحتبمجل دةبا ملد ةيد بح حاد لر بفراد ب
طم د د د بح جل د د د بح حا د د د ل )  (t  testب عبا د د ددرة )  (tبحملع د د ددا ب حث ثد د د د ب 1,33ب 1,65ب1,45بح د د ددئبئ د د ددلبحثعرا د د د ب
حاا ثر )  (tب حث ثد ب1,34بع ابئ جل تةبئد ةي 5,52ب يف ج بحعي ) . (n  k  46ب
أئ د بئد ئددلبحثجلاايددا )  ( R 2بحث د ث ب%35بفعددابج د ءبضدددري ًبة د ر ًبإ بأة د بظمل دلبا ةث د بع ددابهددههبحمل دجلةي تبحثددتب
مدجلاابعي بار ة تبحث عحلحبحملع در (.)1ب ا بظمللبا ةث با ث ظعبإربط رد بحثاحث بس بحثيةغ مرار ( .)5ب
يةضددحبح جل د )  (Fبح حا د ل بإربج دةيف بئد ةي د بحثاحث د بحملعددا بئددلبحث حر د بح حا د لر ب عبارا د )  (Fبحملعددا ب
حث ثد د ب4,33به د بح ددئبئ ددلباراجله د بحاا ثر د بحث ثد د ب5,5ببع ددابئ دجل تةبئد ةي د ب%2ب يف ج د تبحعي د بثي د ) (k  3ب
حملع غ ). (n  k  46ب ب
د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددب ب
ب()1بح ،بحث فا بائدا تبحثد لابعي بحثجلديرةب بح يفعا بئاا ب اق  .25ب
ب()5بع ابحثع لب يرلبحمل اة ب ة ج بحثجلةىل ب يرةبس ت بئاا ب اق .51بب ب
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جملة جامعة التننية البشرية  /العدد ( ) 4

قياس معدل العائد االقتصادي للتعليه اجلامعي لكليات خمتارة يف العراق  /ص ص513-692

بببببببأئ د د د د بح جل د د د د بحثعر د د د د )  ( D.Wبف د د د د بمةج د د ددابئ د د ددلي بح م د د د د بةح بإةحبايد د د ددتبحثعرا د د د د بححملجل د د د د ب 1,41أ دعبب
) (dl 1.42 , du 1.67بفه بمععبا،ب ). (1.67 1.71 2.33بببب ب
بحثجلأ ابئلبعاغب جةيفبئ لي بح م بحال بحملجلدايفب(بMulticollinearityب)با،بحملجلدريحتبحمل دجلعي ب ةثدلبامع ةد ب
ارةبئد ئ تبح م بحايلر با،بحملجلدريحتبحمل جلعي بئعبئد ئلبحثجلااياب )  ( R 2بإةب ع

ب(ب X 1 X 2

rب>ب .) Rبب ب
2

ا بيةضدحبحادا تبأ دعبئدداتبحثد لدابعيد بحث د بحثجلديرارد بثيدد ئي،ب ب يرد بادداحيفبثيديدةغبح اجلاد يفي بادابايد ب%6ب

مععي ً بأ ب ب لب بمديرةبحض فر بيجلةاعبأ دعبئعقبصي يف ب بحثعحم ب%6ب ه بحادلبئدلبمعدا يعحتبحثا ثرد بحردقبايد بئدداتب
حثد لددابثيجلديددرةبحالد بح د بيف ح د ب( د اةثس)ب%16ب()1ب ب اد بيياد بئددلبحاددا تبأ دعبئددداتبحثد لددابعيد ب د ةحتب
حالئ باابايدتب%5بمععي ًبهةبيجل عبحث ا بحملجلةاعبةظعي ًبفرا بطم باظ هع بم ا بحثدي ( .)5ب
ببببببع ددابئع ة د بئد دداتبحثد ل ددابحث د ث ب%6بثلير د باد دداحيفبثيدي ددةغبح اجلا د يفي بئ ددعبئد دداتبحثد ل ددابثلير د بح يفح ب ح اجلا د يفب
حث د ث %11بيظهددعبح ميد مبئددداتبحثد لددابثليرد بح يفح ب ح اجلاد يفبعددلبئددداتبحثد لددابثليرد باددداحيفبثيديددةغبح اجلاد يفي ب هددهحب
ط ردد ب ددةعبئددداتبحثع حمد ب ب ير د بح يفح ب ح اجلاد يفبحعيد بئددلبئددداتبحثع حمد ب ب يرد باددداحيفبثيديددةغبح اجلاد يفي با د ب
اد ةةعب53ث د ب5555بحملجلدددالبصيد يف بحملخااد تب%155بئددلبحثعحمد بح د بثيجلا ي د ب ب%42بئددلبحثعحمد بح د ب
ثياةيي .،ب
حتبحالئ بفعاباي ب%5ب ب يجل بحث ُليدرجلد،ب هدةبئدداتبئجلداىلب بحث ُليدرجلد،ب يدلدسبضددلب
ب
أئ بئداتبحثد لابعي ب ة
أثعبحثجلا ي ب بئايابحثعحم ب ح جة ب بحثجلديرةبحثد غب حثجلديرةبحال  .ب
أئ د بئددداتبحثد لددابعي د بئعاددعب د ةحتبحالددئ بفعدداباي د ب-ب- 5,51ب5,52ب ب ير د بح يفح ب ح اجلا د يفب ير د باددداحيفب
ثيديةغبح اجلا يفي بعي بحثرتمر ب هةبئداتبئ خيعبجاحًب ج ءب فع ًبمل هجب(ئر ع).بب ب
ع ابئع ة بئداتبحثد لابثيجلديرةب با مبحثجلديرةبحثد غبعيد بحمل دجلة بحثددعتبئدعبح يفعب%5,52بب حملددع ب%6,4ب
ئة يجل ةر ب)3(%15,13بيظهعبصي يف بحملداتبعي بحمل جلة بحثدعت .ب
االستنتامات
اىم االستنتامات التي وصل البحث اليهال ومنها االستنتامات العامة

 .1ضمعقبح جلنا ب بحثجلديرةبعةحلابخمجليي بئ ه بحثدةحلابحثرتاةي ب ح ة ةر ب ح اجلاد يفي بمجلاندلبحثدةحلدابح اجلاد يفي بحثيعيفيد ب
ا ثيي يف ب بحثا لبثللب بمديرةبحض فر بأئ بحثدةحلابح ة ةر بفه ب فعبئ جلة بثع ف بحثيعيفب مي عي بئعبحجملجلاعب أئ ب ب
ب
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددددددددددد ب

1.George Psacharopolos And Harry Anthony Patrinos, "Return To Investment In Education A Further Update", The
World Bank, Washington, USA,2002, PP.15.

()5بح ،بحث فا بائدا تبحثد لابثيجلديرةب بح يفعا بئاا ب اق ب ب .21ب
() 3بعي بع ابحثع يف بعي باار سبئدا تبحثد لابعي بحثجلديرةب بحثا تبحثدعار ا يف ح تبا عي بئع ة حثلةيت ب5553
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 .5بحثدةحلددابح ججلا عر د بفجل ددالبحملدعف د ب حملديةئ د تب ح د ثبحثديار د ب ح جل د ف تبحثددتبث د بيف ب ب فددعبئ دجلة بحثجلعدداغب
حثدياد ب ح اجلاد يف ب ح ججلاد ع ب ي د هةببحثجلديددرةب حثجلددا ي ب بمدعح ةب حسبحملد تبحث ددع بفلياد بصحيفبح دجلنا ب ب
حثجلدي درةبصحيفتبحةجل جر د بح ف دعحيف ب ةثددلباجل ددةيعبحمله د حتب م ار د بحثعددا حتبحملة ث د ب حمللجل د بئددلب د تبعايرددتبحثجلديددرةب
حثجلا ي  .ب
.5بظمللبحيد حبع لابحثجلديرةبئلب تبإسمةةجبحثجل ار بحث دعي بفعدابحعدقبم ارد بمعاةيد بئ دةه بفدد ًبعدلبح ميد مبئددا تب
ح ئرد ب مدداهة ب بةةعر د بحثجلديددرة ب غددةبحهجلا ئد با دعأسبحملد تبحث ددع بئددلب د تبحثجلديددرةب حثجلددا ي بثلددلبحعددقبئدددا تب
ا ث با،بحالعصم،ب هجع بحثلي ءحتبحثديار  .ب
االستنتامات الخاصة بدالة ( مينسر) وىي
.1بحيهعتبةجل لجبحثعر سبثجلعايعبحثد لابح اجلا يف بثد غب5511با جلدا تبيفحث (بئر ع)بئ بيي ب
أ-به د كبع اد بئةج د ب اةيد بادد،بحثجلديددرةب حثد لداب اد بهددةبئجلةادعبةظعيد ًب ع اد بئةج د ب ثل هد بضدددري ب(ئجلاةرد )بادد،بحالددئ ب
حثد لا .ب
به كبع ا بح م ب ث ب ئجلاةر با،بئعاعبحالئ ب حثد لابح اجلا يف ب ا بهةبئجلةاعبةظعي ً .ب.5ب د عبئددداتبحثد لددابعيد بحثجلديددرةبحاد ئد ب ب يرد بح يفح ب ح اجلاد يفب–بج ئدد باددداحيفب بحثع د مبحثدد غبحعيد بئددلبحثع د مب
حالد بحرددقباددا بئددداتبحثد لددابعي د بحثجلديددرةباددب%11بعيد بئ دجلة بحثع د مب لددلبثد د غب5511بحثددتبمدددّبأ دعبئددداتب
حثد لابحثد غبعي بحث بحثجلديرار بضمعقبصي يف ب بيف لبحث دخ بحملدجلديةبرمدةب %11بار اد بادا بئدداتبحثد لدابحثدد غبعيد ب
حثجلديرةب بب ير باداحيفب ةح ب%6بأ ب بأ دعبئداتبحثد لابضمعقبصي يف بعي بحث بحثجلديرارد ب با د مبحثجلديدرةبحالد بعيد ب

ئ جلة بحثع مب للبي ي ب%6بثد غب5511ب ئ ب بحثجلةصلبإثر ب يجليقبئعبفعضر بحث اقب .ب
.3بمعم بعي بضدلبحثد ا بحملةج با،بحالئ ب حثد لابإةبايدتبة بحثييد يف ب بحثد لدابحملجلأمرد بئدلبحثجلعد يفغب%5ب بب
با ع بحثجلديرةبحثد غب حال ب ههحبيدلسبئ بيي ب
أ-باي د بححل د فيبعي د بم ار د بحثعددا حتب ملددةيلبحمله د حتبئددلب د تبضدددلبحثعغ د ب بحمل د ب بحثددا حتبحثجلا ي ر د ب

ئ ه بيف حتبحثجلديرةبحمل جلاع .ب
بةجلجبعلبضدلبحثد ا بئ با،بعاير تبحثجلديرةب حثجلا ي ب حثد لابح اجلاد يف ب ار هاد ب اد،بححجلر جد تب د بحثجل ار د بحث د اع بثد ددع بئ ددلب د تبع دداغبح ددهبا مله د حتب حثع ددا حتبحمللجل د ب ددئ بحىل د يفظم ب ب ا د بحاةحة د بحث ظعي د ب
بح اجلا يفي بحملجلةاي بح ثر ًبعلبحثدالب ةثلباإعد يف بم ددرلب أعاد بميدلب

ا اةحة بحثجل رعر بحللبئ لي بحمل يعب ح ة
حمل يع .ب
.1بأ دعبئددداتبحثد لددابعي د بئ دجلةي تبحثجلديددرةب ب د ًبئددلبا د ع بحثجلديددرةبحثدد غب حال د ب بيجل ددعبسم د ًبئ دجلععحًبة د ر ًب
هددهحبيجليددقبئددعبئدظددةبحثددا تبحثدعار د بحثددتبا ئددتباعر د سبئدددا تبحثد لددابح اجلا د يف بعي د بحثجلدي ددرةب د يفعب حملد ددع ب ب
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ئة يجل ةرد ب ثلددلبهددههبحث جلد لجبمدد يعبحثجلةادد تبحث ظعيد ب ئد ب بحثجلةصدلبإثرد بئددلبئدد يريبيف ثرد بئجلانيد با جلد لجبيف ح د ت(بجددةجب
د اةثس)بحثا ثر د ب اددابيدددي ب د بةثددلب ددةعبحثد دعح بيف ث د بة ئر د بمتددعبح ثر د ًبامعحي د بئددة تب مد دريحتبياددد بفره د ب
حثجلعررسب حملع ة با ملد يريبحثا ثر  .ب
.2بع ابئع ة بئداتبحثد لابحثد غبثيجلديرةب با مبحثجلديرةبحثد غبحث ث ب%11بئعبئداتبحثد لابعيد بحمل دجلة بحثددعتب
يظهدعبصيد يف بهدهحبحملددداتبعدلبئددداتبحثد لدابحثدد غبعيد بحمل دجلة بحثددعتبحث د ث %15ب ع دابئةحصددي بهدههبحملع ةد بئدعبحمل دجلة ب
حثد مل بيظهعبصي يف بحملداتبحثه ب بار ب حث ث ب%11بعلبئداتبحثد لابحثد غبعي بحمل جلة بحثد مل بحث ث ب .%15,5ب
ب
ب التوصيات
مةص بحثا ح بام بي
.1بضددع بح هجلاد غباع د مبحثجلديددرةب حثجلديددرةبحثدد ب ةثددلبثددا هب ببحعدداحيفبحث اد تبحث دعي بحملجلدياد بحمللهيد بحث صئد بثجل ددريب
عجيد بحثجل ارد بح اجلاد يفي ب ح ججلا عرد بامد بي ددجةبئددعبئجل ي د تب ددة بحثداددلبحرددقبيعددعبعيد بع معد بئهد غبحعدداحيفب
ح حا لر،ب ح يفح ي،ب حثي ر،ب حثدا تبحملهع ب ص بأ دعبحثدعح ب ئدظةبحثا تبحث ئر بيد ىلبئلبةع ب دريب بعدايفب
حثجلا ي ،ب ح حا لر،ب حثي ر .،ب
.5بح هجلاد غبا ثجلددا ي ب اد ث اةثبحثديارد ب حثجلل ةثةجرد بملد بثددههبحث اددةثبئددلبيف ب بئعرددقبحثدةحلددابحمل سددع ب غددريبحمل سددع ب
ئلب تبئةيلبح فل بحمله ة ب بحث اةثبإربحثةحاعبحثداي ب عي بحث اةبح ب
أ.بح جلدا تبعةحئلبح ةجل جباجلل ثرلبحال بأ ختيرعبحثجلل ثرلبئع البحملخعج ت ب ههحباا هبضمعقبعةحلابحاجلا يفي  .ب
.بئلب د تبحث ادةثب ُظملدلبصيد يف بح ةجل جرد ب ةثدلبا دجلد تبحث اد تبح ةجل جرد بال ئدلبط اجلهد بفدد ًبعدلبئ د،ب
ةةعر بحمل جلج تب فعبئ جلة بجةيفهت  .ب
ج .ا بحثد لابا ثجلا ي ب صي يف بحجة بحثد ئي،بحملجلا ا،بادابح ءبئا بما ي هةب فع ًببمل اأب ا بحثد لابا ثعحم .ب ب
.3بحعجلا يفبح رتحمرجر بما ي ر بمديرار بم ىنبعي بمدةفريبحثجلديدرةبحارداب حثده بيدجل لةبئدعبئجل ي د تب دة بحثدادلب حثعد يف بعيد ب
ختيرلبحثيععب معير بحجةبحث ث بفد ًبعلبحهجلا ئه باجلا ،بةةعر بحملةح يفبحث عي  .ب

.1بحم ثد د بح د دجلي يف بئ ددلب د دئحتبح د د مه بح د د يفظمر،ب بحا ةد د بحثدايد د بئ ددلب د د تبمع ددا بيف ح د د تبئ جليردد د بع ددلب
حثع ع تبح اجلا يفي بثجل ةيعب ئ ،بحةجل جر بحثدالب ضماثبةةمبئلبحثجلل ئلبا،بحا ة بحث ظع ب حثداي  .ب
.2بح هجلا غباجل جرعبحثع مبحال بث جلنا ب بحثجلديرةب ةثلبثجلة رعبحثع عا بحثجلديرار بفدد ًبعدلبيف هب بف دحبحجملد تب
ثيدايددابئددلبحثرتاددةي،ب حملجلع عددايلب م د بحالائ د بحثةيرير د ب بحثع د مبحثد د غ ب يف هب بمدردد،بحثد د طي،بعددلبحثداددلب
حالعصم،بحاايف .ب
.3بم ددجرعبحثجلديددرةبحال د ب( فددقبض دةحا بئدر د )ب حم ث د بجدي د بئ ف د ًبثيجلديددرةب بحثع د مبحثد د غبئددلب د تبمعددا بحثدداعةب
حث صغبثجل ةيعهب ئ حبحثجل هر تبحملاعفر ب حثدعي ر  .ب
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.4ح هجلا غبا ةعر بحثجلديرةبحا ئد بئلب تبجدلبئ هجبحثجلديرةبحا ئد بمجل لةبئعبئجل ي د تب دة بحثدادلب صد بفراد ب
يجلديددقبا ثع ع د تبح اجلا د يفي بحثعحلددا بئنددلبا د مبحثا د ع تبح دجلخعحجر ب بحثي حع د ب حم ث د بصجبحالددعصم،بحملددلهي،ب
حاايفب ههبحثع ع تبثعفعبئدا تبحثد لابح اجلا يف بحملجلأمر بئلبميلبحثع ع ت .ب
.5بمةص بحث حن با جعحءبحملييابئلبحثا ح تبحمل دجلع ير بحثدتبهتدجلةبا ثدةحلدابح اجلاد يفي بثيجلديدرةبعيد بح د سبأةد بح دجلنا ب ب
أسبحمل تبحث ع ب ئجل اد بحثيي يف ب بحثعحمد ب ح جدة بحث لد بئدلبحث د بحثجلديرارد ب اد ب مةصد با ثجلة درعبئدلبحجدةب
حثدر بحملخجل بثيا ح .بببب ب
ب
ببالمصادر:
 -1المتب والدراسات والبحوث
.1حث د د عبغ د د يف بع د ددابحثع يف ار د د سبحثد لد ددابح اجلا د د يف بئد ددلبح ةي د د بعي د د بحثجلديد ددرةبئد ددعبحثجل رد ددقبعي د د بحااهة ي د د بحثدعار د د ب
حث ة ي حطع ح بيف جلة حهبئ ة ب صح بحثنع ف بحااهة ي بحثدعار بحث ة ي يفئ ق ب.1663
.5ححل ر ب بئاا بلرلببابيف بحثرتار ب حثجلديرةب بحثجل ار بح اجلاد يفي بئدعبأسد ب صد بثيددعح ا ب د ث بئ ج دجلريبئعائد ب
حربب ير بح يفح ب ح اجلا يفب بج ئد باداحيف ب .1646ب
 .3حثعساحع بع ابحعبصحه ب بحاجلا يفي تبحثجلديرة بيفح ب حللبثي عب حثجلةصيع بحث د بحثن ثن بعا ع بح يفع ب.5555
.1بحث عا ب ئىن ب ح ع ع بئدا تبحثد لابعي بحثجلديرةب بحملدع بار سبئدا تبحثد لابعي بحثجلديرةبب ب
ببببيف ح تبا عي ببئع ة ب 5553بئدهابحثجلخ ر با ثلةيت .ب
.2حث فا د د د بح د د دد ،بئدد د ددا تبحثد لد د ددابعي د د د بحثجلديد د ددرةب بح يفع بار د د د سبئدد د ددا تبحثد ل د ددابعي د د د بحثجلديد د ددرةب بحثد د ددا تب
حثدعار يف ح تبا عي بئع ة بحملدهابحثدعتبثيجلخ ر با ثلةيت 5553ب.ب ب
.3بحثعا د ب دديرا ع بحاجلا د يفي تبح دجلنا ب بحثد ا ددعبحث ددع ب بحثلةي ددت بجمي د بيف ح د تبحالي ددرجب حايي ددع بحثدعار د ب
حثدايف 35بحث بحثن ئ ب.1655بب ب
.4بحثعاري بجدةج بحثجل ارد بحث دعي بئعحجدد بةعايد بثيايهدةغب حملدداةع ب دقبئعداغبثي دا بحثيلعيد بحدةتبحثجل ارد بحث دعي ب
بحثةطلبحثدعت بئع يبيف ح تبحثةحا بحثدعار باري ت ب.1662بب ب
.5بحمل اددة بع ددابحثددع لب يرددل بحثجلددةىل بةد ج بس ددت ب دديرة بئدددا تبحثد لددابعيد بحثجلديددرةب بيف ثد بحثلةيددت بارد سب
ئدا تبحثد لابعي بحثجلديرةب بحثا تبحثدعار بيف ح تبا عي بئع ة ب 5553بئدهابحثجلخ ر با ثلةيت.بب ب
بببببببب

. 6باةطر د بفراددل بادلبح رد بع دابحثددعصح بحثد لددابئدلبمديددرةبحملدعأ ب بحايحلددع بحملدلمتعبحثدا بحثجل ددعبحدةتبحملدعأ ب حث د
بحثجل ار بحثدعار بحثع هع بلهة ي بئاعبحثدعار ب.5515ببببببب ب
دديرا ع بح د دجلنا ب ب أسبحمل د د تبحث ددع ب يف حتبحثدا ثد د ب بحثلةي ددت بجميد د بحمل د دجلع لب
.15بح ددّ بجرهد د ع بحثعا
حثدعت بحث بحثجل د بحثدايفبحث اعب حثنا ةةع بحي ب.1653ببببببب ب
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.11ب يل بفيرحبح ل بعاير بملةيلبحمله حتب يف ه ب بحثجل ار بح اجلا يفي ب بحثدعح بحطبع حد بيف جلدة حهبئ دة بئعائد ب
حربجميسب ير بح يفح ب ح اجلا يف بج ئد باداحيف ب.1646بببببب ب
.15ب رتحكب ب ي باا ب بخت ر بحثجلديرةب حاجلا يفي م بحث د بح ر بحثعحءبثي عب حثجلةصيع بح يفع ب.5555ب ب
.13بع ابحث غ بئ ه بيف ح تب بحاجلا يفي تبحثرتار باري ت ب.1641ببب ب
.11ع ددابحثدداحلة بع ددابحع بحثجلخ ددر بحثرتاددة ب حثجلعدداغبحثديا د ب حثجلل ةثددةج بحثدددعت بحملدهددابحثدددعتبثيجلخ ددر بحثلةيددت ب
 1642.ب
.12بعي بع ابحثع يف بعي بار سبئدا تبحثد لابعي بحثجلديدرة بحملدهدابحثددعتبثيجلخ در با ثلةيدت بحث د بحثن ئ د بحثددايفب
حثجل عب حث دةع ب ةةعبحثن ىل ب.5556ب ب
.13بعا بح ئا ب بحاجلا يفي تبحثجلديرة بئع يبم ار بحجملجلاعب بحثد تببحثدعت ب ع لبحثي ع بحثع هع 1631بب .ب
.14بعر د بذمر د باد د ي بحثجل دددرلب حثجل ار د بحث دعي ب بحث يدداحعبحثدعار د ب ي ددي بيف ح د تبحثجل ار د بحث دعي ب( )5باعة د ئجب
ح ئةبحملجلاا بح سم ل بةرةية ك  .1664ب
ب
بالتقارير والمنشورات الرسميةب ب
 .1ح ئةبحملجلاا بحثيج بح اجلا يفي ب ح ججلا عر بثدعتبح ر بئ حبثيجل ة حتبح اجلا يفي ب ح ججلا عر ب بئ ع ببببب ب
ببح لةحب5554ب–ب 5555بةرةية ك ب .5555ب
 .5حثيةحلحبحمل ثر بثي بحمل ثر ب 5554ب 5555ب 5556ب حا بححل ا ت ب ير باداحيفبثيديةغبح اجلا يفي ب ب
بببحا ئد  .ب
.3بحثةا لعبحثدعحار بحاعيا بحثع ر بثيجاهة ي بحثدعحار بحث بحثجل د ب ح ادةع بحثدايفب 1541ب 5555ب
.1باعة ئجبح ئةبحملجلاا بح سم ل بمععيعبحثجل ار بحث عي بثد غب 5551بئ د بحث عار بحث اعيل .5551ب ب
.2بئع يبيف ح تبحثةحا بحثدعار بيف بحثجلديرةب بحثةحا بحثدعار باري ت1646ب .ب
.3بئ ظا بحثدالبحثدعار بهجع بح يفئد بحثدعار بئلمتعبحثدالبحثدعتبحثا بحثن ئ باداحيف ب.165ب ب
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كلية االدارة و االقتصاد /جامعة التنمية البشرية
المخلص
هتدف ذد ا درفسد د إا قدرة مدفس دجد فراد تدرئد دمل ررد اد د د دسف د ررقد ترد مل د دف دمل دفرت درئد
درزدنقد رافسد د  ،)ٕٖٓٔ-ٕٓٓٛتمردددا درفسد د رررلاقدا د ددرئ ر فدرد د جد ر ددر فدا ف د دددر ر قددر فتس
د ج د ا ددررت ر د مل در فدر د تد ر حا د ا أتاًا لي د د د دسف دا ررق د  ،رةق درًا دج ددرفس د د دسف د ررق د  ،ررح درًا لي د
در فدر دا رح رس  ،تد دً ت صا در لث إا ٍ
عفف دن درنرررج تدرر صقرمل .
المقدمة
تدف در ن ك دإل فدق رزءدً دن درنظرا دامرجرفي دإل فدي ،لقث د درارعا دفرت دهتد هتر ا دني هتدم عرددرً
د رضددق أة تح ددا رادددرال دددن ددفرت أفدروددر د ر قددز تمددفسهتر عاد درريف ددف تدا ر ددرس أ در صددنرع دررقد سد د تد ددل ة
تج ح دن در ى دامرجرف دردر ق .
تعاد در د دددن درئ د در جد رارا قددال درد اددي رفمرجددرف دإل ددفدي ا دردجد دتددف ث دددن ددفرت د هتددرمل
د ررق د دإل ددفدق  ،رإلضددرإ إا ة ددرط لع د درردردددا ددر فتدمل دا ددرح رس دإل ددفدق  ،إ ددرة درهتددرل د ج د إق د اق د
تدإلماق قد تدرفترق د ت ددوف تا د سدً ذددررفً ا درجددنرع د ج د إق دإل ددفدق د دء ا د ا إة ددرء دجددرس إ ددفدق رف ددف

أتىف د ا ل د رت دددو در ن د ك إا درد ددا د ج د ا دإل ددفدي دحددا ن د در ددرسم رإلدددرسدمل عددرا ٕٗٓٓ تدر ن د درد ددرسي
در د ا عددرا ٕ٘ٓٓ ،رإلض ددرإ إا ت ددفًن دردف ددف دددن در ن د ك د اق د تدرفترق د را ددفدرمل د ج د إق دإل ددفدق إا ررة د
ددفدرمل د ج د درر اقددفي دحددا  City Bankت  HSBCت  Barclaysت  HSBC ،UBSت درددا مردددا ئددرح ة دإ د تفتدر د

ُدر جج رف رح رس تدرد ا د ج ا دإل فدي.
تمددف صددرل ذ د د دررا د س ا درهت د د ج د ا دإل ددفدي تا د سدً سددر فً ا ت ددررا دا ددرح رس دإل ددفدق د فد د
.
راد فء ا در ن ك دإل فدق ررجا لررقرً إا أعح دن ٕٓ ت قا د رح رس دهتر فد رر ن ك دإل فدق
ع ددر أعانددا إ ةهتددر ا عددرا ٕٓٔٓ دإررددرح أترت ند إ ددفدي إقوددر دددف د دإ د اددس درند دمل درئ ةهتددي عاد تدددف ا
مددرة ة د جددرس مددر هت د ح ئددرح دجددرس إ ددفدق  ،ت اددا لي د صددنرع د ج د إق دإل ددفدق إا لددفتف در اق د ة فتاس
.
دد ي
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تدددن ذنددر رددرءمل درإ د تس إا إ د دن درددفتس در د ي إل ددن أة تاد ددو د جددرس دإل ددفدق ا فع د ت تا د

دامرجددرف

در دي
أهمية البحث:
تد أ أةقد درفسد د دددن عد ة داف ددرس ألددف د راد دمل دامرجددرف درددا تد

ا دهتددر ى درن ددرط دامرجددرفي ،قددث

عا ر ندفمل ةهت ددر فدر رفى د ج  ،فرت ذر عا دنف رف فتس د ج ا ذ د دجملررت ،ت قل رت عرا ة ف ع د ددن
د نرنرت إا د رس صا ت در ا تع د  ،مدر ددزن فتسا ا درراد س دامرجدرفي د ن د ف تن درف ا ت د ن درندرتج در د دي
دإل رئ.
مشكلة البحث:
تر حا د ا درفسد ررهت درت درررئا
 -ذدا در ند ك دإل ددفدق ا إمادق ع سف ددررة /دردد د ت رصد دجد

فراد تدرئد دمل رف درح رس تدررن قد مدرفس عاد

د ر ارمل در فدر .
فرضية البحث:

 نااددال در لددث دددن إ ضددق دئرفذددر أة ذنددرك فتسدً در قدزدً جددرفسد .

فراد تدرئد دمل ا تد اد د د دسف د ررقد

ددفرت دددف

أهداف البحث:
وف در لث إا د رمل ت ل قدال إ ضدق در لدث ددن دفرت ت د ًن فتس دجد
د دسف د ررق فرت دف درفسد .

فراد تدرئد دمل ا رد مل تتد اد

منهجية البحث:
د هتددا در لددث د ددنوج در صددئي ت دررلاقاددي تدر ددي دددن ددفرت دا ددردرة رردف ددف دددن درر ددرس در ق د
تدر ل ث تدرفسد رمل درا تنرترا د ض ع.
حدود البحث:
لفتف درزدنق ا درئ دن .)ٕٖٓٔ -ٕٓٓٛ
المبحث األول :االطار النظري
أتاًا دئو ا داف رس:
د داف درس ا درنظدرا دامرجدرفى دإل دفدي ةدو درئد دم ددر لجدا عاقدو درئد ف ددن ف دا ت دم ددر ادزا
إ فدقرً إةئرمو عا د روفعو دنيرص  .قن ر د عا رء دامرجرف در ضدي داف رس ةو :ذر دجلزء د هتروا دن
درف ا أت أةو درئإا ا درف ا دن دإلةئر عا دا روفك.
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ددن درردد ئم درهتدر م ةالد أة ذندرك متدر فً قنو در ،لقدث إلدحفة د دفأً تدلدفدً أا تذد :عدفا إةئدر د إد دف
رزءدً دن ف هل ت درً را دنة درا د ة هبر م دإلةئر عاد دا دروفك تدإل دفدع .إا أة دررد د دإل دفدي ،خيراد
ا أةدو مّقدف ع اقد دإلةئدر د ة ت د ة حم دد در نوج تد دفأ دإل دفدي لقدث ا إ د د تا ت رد دا ت دقف تدعردفدرت
تإةئر ر د ت  ،تذ د أد ط قدي عي ة رإل فا دنويو د هتر ا تط قدرو د ر قز عن ا دن درنظ ٔ ).
إلحددا داف ددرس درا د دً ذرد درً دددن د را د دمل دامرجددرف  ،تتن د ذ د ا داةق د دددن ض د تس داف ددرس ع جددفس رر ددا
دا رح رسدمل ر قز ع ر دا دن د جرفس رةو دجفس ذدأ دىبء د دسف دمرجرف ل ق ق  ،ت رج راتهترع ،تدرفإل د .
راضرإ دا ذر إرة رفف رس أةق رص ا دامرجرف دا دفدي تر حدا ا ع ةدو ت دقا ررل قدال داعردفدرت ا
داةئددر تل قددال دردددفرت.ع ر تر حددا ذ د ا داةق د دنيرص د أ إ درً ا د ر د درددخ تهتددرئقفذر جددق درئ د ف دددن سرس ددرور
رهتددا ك داف ددرس عرر ددد س ر هتددا رق تداتجددر ددراتزدة ،تداعرددفدرت ا دررج د إرمل ،تد ددرسع د د درا د ا تن ق د دجملر د .
تةظ دً هل ا د ةق دنيرصد رفف درس ا دامرجدرف دا دفدي إدف عيد أة ةد ى دا دفا ت د ررهتدا ك داف درسى در دقف
درنرر عن داعرفدرت  ،تدردفرت ا داةئر دا د ت درد رف ٕ ).
ثانياً :انواع االدخار:

إل ن ت هتق دإلف رس ا دإلمرجرف دتف ث إا مهت مادإلف رس دإل رقرسي ت دإلف رس دإلر رسي.

ٔ -دإلف رس دإل رقرس:
تذ دإلف رس دت در ي ا و درئ ف ط عر تإ رير إلسدفتو تس رو ةرقي دنةرو م تضدما تض إمفددو عا
إةئر ف او تتض إدهترعو عن ذ د دإلةئر  .أت عفا د روفك رزء دن درف ا فتة ررب ٖ ) .
درص هتد عاقدو دإلةهتدرة رإدي مإدرء لرررتدو،

إا أة دإل فا فعر إا دررنظق تت قف دا دروفك تإدال تنظدق
فتة إ د أت ت .
تتهتددو ا د دددن دإلر د دءدمل ت درهتقر ددرمل ا ن ددرف لي د دإلف ددرس دت د تد ر حا د دىددرف در د عي دإلف ددرسي رددفى
د دطنم تتن ق  ،تفع درإ رة ت درح رإلف رس ،تتا د هترمل دإلف رس تت قدور تلهتم فدرهتر .
تدن أذ دجرفسداف رس دا رقرسي :دف دمل در ارع دردرراي ،تدف دمل مارع د ع ررت ،تدف دمل دت د دن
ٗ)
إ فدهتر دردرد درا ا ت ت ط ز رف درإ در أت دصفدس ة في رف ف
)ٔ( لهتن ،دهلرفي أمحف حم ف – داف رس ا درنظدرا دا دفدي -اد درداد ا تدر لد ث دإل دفدق  -ددودف درداد ا تدر لد ث دإل دفدق -
رردد درهت فدة رادا ا تدرر ن ر رقر -دردفف درحررث -أ هتاس ٕٔٔٓ -.ص.ٖ-ٕ/
)ٕ( د درئر ح ،ةررح ع فدرداق  -دامرجرف دا فدي درنظرا تدرنظ -ٕٓٔٔ -ط-ٔ/عرال در ر دتف ث -أس ف -داسفة.ٕٖٔ -
)ٖ( د ي مل -دامرجرف درهتقر ي -ٜٔٚٓ -فدس درنوإ  -دج .ٗ٘٘/ٔ -.
)ٗ( دهلرفي أمحف حم ف لهتن -د ر درهتر الٜ -
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ٕ -دإلف رس دإلر رسي:
تذ إف رس ىرب عاقو د إ دف ةرقي رإقرمل مرة ةق أت ر دسدمل ل دق أت م دسدمل در عرمل ،أت عفا دا روفك
در ى ئ ض عا درئ ف أت عا رع در) ةرقي درإاط دن م ي رسرق  ،تمف إةر دإلف رس دإلر رسي ا دإلمرجرف
دتف ث ٔ ).
تمف ة ذ د درن ع دن داف رس رجرحل د ف  ،تدحررت ذر أمهترا د درش تدر تض دإلر رس دردا تئ ضدو درفترد
عاد در دعرمل تد د دطنم د ا أة تد ف ذد ا در د تض إا أصدلرهبر .تمدف د ة داف درس دإلر درسي رجدرحل درفترد  ،دحدررت
ذر  :در تض دإلر رس درا مترن درفتر عن س فذر عد فدمل در و رء تد قرا تدرر دم درجل تدرإ در ت ذر ٕ ).
ثالثاً :أنواع االدخار في االقتصاد االسالمي:

تس د ذد ا درر هتدق رمل رفف درس ا دامرجدرف در ضددي  ،جندف أة داف درس ا درنظدرا دامرجدرفي دإل دفدي هتد
إا أمهترا ف :
ٔ .دف رس سأ دررت دإلةررج.
ٕ .دف رس سأ د ررت دارر رعي.
ٖ .دف رس سأ دررت در ص دردرا
تإق ر اي قرة ر ا ة ع دنور:

ٖ)

درن ع د ترتا دف رس سأ دررت داةررجا
تذ ذر دجلزء دن درف ا در ى هتر فا ا درن رط دامرجرفي دإلةررري د ر دن أرا دتج رت عا ف ا
ا د هتر ا ٗ ).
تمف اي درئ دامرجرفي دإل فدي إا ت ن ذ د درن ع دن داف رس دن فرت إرزدا د هتدراقدم ر د ن سأ
د دررت دإلةردرري تدر ددف أ إدرً عدن داعرندرن .أددر إردزدا د هتدراقدم رر ددف عدن داعرندرن ،إددة ذرد
در ن نزتة در ذ تدرئإ )...
درن ع درحرينا دف رس سأ د ررت دارر رعيا

ر حدا ا مد رت تددرا ا

ت جف و " دررل فمل درا تر دن د هتا دراين إا أ قو در ى أرربتو درظ ت إا دترر ٘ ).
تت هت ذ ا دررل فمل إا مهت م:

)ٔ( د ي مل -د ر درهتر ال – ٔ.ٗ٘٘/
)ٕ( دهلرفي -د ر درهتر ال.ٛ-
)ٖ( دهلرفي -د ر درهتر ال -ص.ٛ/
)ٗ(درد ضد د  ،سإد ددا درهت ددقف -د ددنوج داف ددرس ا دامرج ددرف دا ددفدي -دا دد د دال ددرف در ددفتئ را ند د ك دا ددفدق  -در ددرذ -ٜٔٛٛ -
ص.ٜٚ/
)٘( درد ض  -د ر درهتر الٛٔ -
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ٔ .ل فمل إرزددق  ،عررزعر تةئ د مرسمل در در .
ٕ .ل فمل إرزددق  ،دحا صفم دررا ع.
تدن دورا ذ د درن ع دن داف رس در اي:
ٔ .ت إ لف أفىن دن درف ا ن عيز عن ذر .

ٕ .د درو أتضرع دررئرتمل ا درف رت  ،ر رت دهلل تدرا ا َدر أَإَرءَ دراَّوُ َعاَد َس ُ د رِِو ِد ْدن أ َْذ ِدا درْ ُدَى إَاِاَّ ِدو َترِاَّ ُ د ِرت
درهتدِ ِقا َعددي َا ُ د َة فترَد ددم دْ َ ْ نِقد ِ
ِِ
درد تدرْ هتددرعِ ِ
درء ِددْن ُ ْ ۚ َتَدددر آتَددر ُع ُ درَّ ُ د ُرت إَ ُ د ُ تاُ َتَدددر
م َتد ْد ِن َّ
ْ َ
ُ ً ََْ َ
َترد ي درْ ُ د ْ َو َتدرْقَرَد َ َ َ َ
ةدَور ُع َعْنوُ إَرةْدرَدو د ۚ تدتدَّ ُ د دراَّوَ ۚ إِ َّة دراَّوَ َ ِف ُف درْدِ َ ِ
رمل ٔ ) ) ٕ ) .
ُ
َ ْ
َ
درن ع درحررثا دف رس سد د ررت در ص دردراا
د دررت درد ي إددو دإل دفا ا دف درفترد د ردفدء تا هتد ح إقدو ر ا قد دنيرصد أت ذد د د دسف دردا لد رت ددن أ نقدرء
د هتا م رر ض ا ف درفتر لخ تهتر فدور ا تة د هتا م ٖ ) تدن أدحا ذ د درن ع دن داف رس د دسف درا ل رت
د ا د فأ درر ظق تد فأ درإ رة دإلرر رعي.
أدر أذفد ذ د درن ع دن داف رس إد ر ت ر ا:
ٔ .ل قال درن دامرجرفي را ير دإل فدي" تظقئ د ا ق دردرد .ا دإل فا.
ٕ .د درو أتضرع طرسر ت ا دجملر دإل فدي "د فأ درر ظق "
جدرً دنريدرً إقدف اور ضد ن
ٖ .د درود أتضدرع درئ د ا دجملر د دإل دفدي .تذ د د إددة دإل دفا دردرب درفترد
ٗ)
درن درط دامرجدرفي ،قن در تدردرب درفترد درنظدرا در أ درئ جدرً إلقدا رف دروفك إق ددفذر عدن درن درط دامرجدرفي.
ة دئو ا داف رس مف ج ددن لقدز درنظ د إا دقدفدة دررا قدال درد ادي ،رق دس د ر مرعدف درقند دست دزمل
ت ر
عا أ ر درم ،متحا ا ص س عف تتا ق رمل ع اق ض ن د هترمل تمارعرمل لق دو أ مل أعح دن د ا،
ترددا أ د ن ذد ا د د ررت ذدي داف درسدمل درن ف د دردا أ دو ا د جدرس تد هتدرمل د ررقد دإل دفددق رئدقاودر
تتن قاور ،ض ن فدر د ع ررت د ج إق إذ دعرربةر أة أع ررت د جرس تد هترمل د ررق تن هت إا مهت م :مهت ددى
ع دررت درر دا تدا درح رس عر إدرس رمل تد درسعرمل تد د درمل تددر إا ذرد  ،تمهتد ددى ر ددردفمل د جد إق ددن
لهتر رمل ررس  ،تتفدر  ،ت ار رمل ض رة ،تدر ر و ،إإفً عن داف رس در جي در ي عرة ررفدً رفى در حد ن،
هت درر رو در عي در رضي د درردردا د در ن ك در  ،تدةد در ذرد رتد س در دف ف درد ي عدرة دررفدً آةد دك
ددن دردف رت ا درردرددا ددودر ،إا أة ظود س د جدرس دإل دفدق ماد د د دن ن ,ت د م دعدف دراد د  ،قدث دضدا مل
)ٔ( س دت  -دآل ا.ٚ
)ٕ( درد ض  -د ر درهتر الٜٚ -
)ٖ( دهلرفي -د ر درهتر ال -ص.ٜ/
)ٗ( درد ض  -د ر ر ال.ٜٚ -
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د هتدرمل تدر ند ك درر اقف د دردر قد رئدرح ة دإد  ،تددى ر جد إق دإل دفدق  ،ر نرعرودر أة مهتد رً ع د دً ددن داف درسدمل
در جق درا ال ت ن ا لهت ر ر ،مدف جت ددا دإدور عاد ددو د ا طد عي إ ةدا د ت ا إل دن دا درورة هبدر،
ٔ)
تدحاا أسضق م إل نرف د جرس دإل فدق
نددرء عاد دددر د ال ،إهتددقر دتددف ث عددن أذد صد س دإلف ددرس د درصد ا د جددرس دإل ددفدق  ،عددرب عددا دددن در فدرد
رهلرا
دئو ا در ف د ا ذي " دتئر م در ن تدرد قا ر م ر و مقرا درد قا فإ د اا ة فدً أت دق ت اردزا در ند
د اا عنف دراا أت لهت داتئر إذد عرةا تف د را ٕ ) .

دف

ا د رز ٖ )ا
دردنرص درخ ت عا لي در فدر
ٔ -عئرء أفدء دنيفد د ج إق دن لقث ع د فدء ت تن ع دنيفدرمل.
ٕ -دفى دةر رس در عي د ج ا تداف رسي.
ٖ -ت فًن د زد ر دجلف ف را فعم رر يقدو عا درردردا.

ٗ -ن رف ددفرت ت ن در ح عا د فعم.
٘ -دةر رس درئ تع تدررا س ا ت فًن دنيفدرمل د ج إق .
د در ن دن لقث دستئرع ةهت دالرقرطي تدرهتق ر تدهتر ى درن رط دامرجرفي.
-ٙ
 -ٚدا ر دس درهتقر ي تدامرجرفي تدرر دي.
 -ٛدرح ررنظرا د ج ا .
أد ددر درد دد ددا د د ا ع ددفا د ددر دس در فدر د تت ا و ددر أي تد ض ددور رد اق ددرمل درهت ددل تدا ددفدع د ر د س ددفرت
حمفف ) إقر اص مر ايا
ٔ -د نرإهت م در ن ك رالج رت عا در فدر .
ٕ -درر ا رمل د ق ا
ٖ -درر ا رمل درفتس دامرجرف ).
ٗ-
٘-

درر ا رمل ط ا د دف.
درئدررقرمل دت دق ٗ ).

)ٔ(درد قفي ،د دذق ع فدرااق  -داف رس تد تعقرو تمث دتو -ط -ٕٓٔٔ-ٔ/فيب.ٚٓ-ٜٙ -
)ٕ( آرت ق  ،فس ف عردا -إفدس در ن ك د درص  -فدس د هت  -ع رة -ٕٕٓٔ -صٙٓ/
)ٖ(آرت ق  ،فس ف عردا– د ر ةئهتو.ٙٗ -
)ٗ(راف  ،رد – در ن ك درريرس تدررهت ال د ج ا -فدس أ رد  -ع رة.ٕٖٔ-ٕٕٔ -ٕٓٔٔ -
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رابعاً:األهمية االقتصادية للودائع المصرفية:

 oتدررب در فدر د ج إق ت قا فإ ذرد ذدمل ض رةرمل م ةر ا عن عنج درح ررنظرا د ج ا.
 oمتحا در فدر د ج إق إلقرء د درت عرطا درئ م م ا إ فدعور ،تذر دن فرت جت قدور تت ظقئور تإ رح رسذر.
 oمتنح در فدر د ج إق درنظرا د ج ا در فس عا اال دإلرر رة فسر أعرب دن ع ق در فدر ذدهتر
إة دددن أذ د أع ددررت در ن د ك دإل ددفدق ا د د ددف دمل ،تد ددرح رسذر دددن ددفرت إددرح دتهتددر رمل ،لقددث ت د ا ق د
در ن ك – درريرس  ،تدإل فدق  -ئرح دتهتر رمل ٔ )  ،ر ر ةرا إرقور دىرنا
دتهتر رمل ا در ن ك دإل فدق ا
ٔ -در فدر لا دراا ا
تذددي ع ددرس عددن د ددررا فدرند ُ ِفعوددر دصددلرهبر ا در ند اد ض دتئد تلددا درااد .ترا ِفع دتددال ا أة هتددل
ددن لهتددر و أت عدا أد درددو ددخ أسدف.دتهتددر ا دجلرس د هبد ا درهتد ا إل ددن داعر درف عاقوددر ا ت ظقئدرمل ط اد د را،تأدددر
د ر فددور ا د را در ج إقر ا ل ص ف ف تل س ررا ٕ ) .
تذ ق إ قورً عا أ ر در ض دتهتن ،أت در ض فتة إررف
ٕ -در فدر دإلف رس ا

ٖ ).

تد ددا در ن د ك دإل ددفدق عا د ت ددفًن دت د دإز هل د تذر د دددن ددفرت ل قددال ع درددف عا د داد د درت د ددف

تإددال ع ددف

د إرس  ،د لئ لال د فعم ررهتل دن تفدردو دخ رءتد.
ٖ -در فدر دا رح رس ا
تذ د د د د درت درددا فعوددر أصددلرهبر رددفى د جددرس دإل ددفدق ا د ض دتج د رت عا د عررددف ،ةرقي د مقددرا د ج د
دإل فدي ر رح رس تا د د درت  ،تختإ ذ ا د د درت را رعف در عق " {دران ررا ا} ".
تتدددف تفدر د دا ددرح رس أذ د دجددفس دددن دجددرفس د د د درت ا د جددرس دإل ددفدق  ،تت د تفدر د دا ددرح رس ص د س
ع ف دإرس م د فعم ت دم د جدرس دإل دفدق  ،ت د ا د جدرس م ر دو ر درح رس ذد ا د دد درت د ر دا ةهتد ددن درد ح
لجدا عاقوددر  ،تىد أة لدفف ذد ا درنهتد د دفدر ا درد ددف  ،تذد لجد دررد ا درد ح د حمدفف م اددا ددددم  ،تتدددف
ذ ا درنهت عررف درد دا را جد ع إدرسمل ا أد دردو تتن هتد تفدرد دا درح رس إا ةد عما لهتدرمل دا درح رس درددرا
تلهترمل دا رح رس د جص).

)ٔ(در فد ي ،عاي حمي درف ن – ث ا إ و در ن ك دإل فدق  -فدس در رر  -تمل -ط.ٖ٘ٔ/ٜ -ٕٓٔٓ -ٔ/
)ٕ(ص دة ،حم ف لهتن -أ ر قرمل درد ا د ج ا دإل فدي -فدس تدرا -ع رة -ط.ٕٔٓ -ٕٖٓٔ -ٖ/
)ٖ(در فد ي ،عاي حمي درف ن -د ر درهتر ال.ٖ٘ٔ/ٜ -
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خامساً:تعريف بالمصرف دجلة والفرات لالستثمار والتنمية وأهدافه:

دع دهت ددرة رصد د تد ددا تإ د درً ل ددرا در د د د دا هت ددفدق ت هت ددا م ر د ددورف دررر ددقس ذدمل درد د م
ا.ش )ٕٕٚ٘ٗ/ا ٕٗ )ٕٓٓ٘/ٛ/درجددرفس دددن فدر د دهتدديا در دعرمل تدرقددز راد ددا ررج د إ تدارر ددرة دددن م ددا
در ن د د عددزي درد دمددي ا ٕٔ )ٕٓٓ٘/٘/تإددرح د د ددو راز ددررن ا ٔ )ٕٓٓٚ/ٕ/تمت ددن د ج د دددن ن ددرف سأ ررددو ا
عددرا ٕٕٔٓ رقج د ح ٓٓٔ) داقددرس ف نددرستم سمل دهلقا د دردرد د رددرس ٕ ٕٖٓٔ/ٜ/ز ددرف سأ دددررت د ج د إا دددر ز ددف
عدن  )ٔ٘ٙداقدرس ف ندرس تمدف اادا ختجقجدرتو رار د ٖٔ )ٔٚ.ٜ )ٕٖٓٔ/ٕٔ/داقدرس ف ندرس تدلرقرطقرتدو )ٕٓ.ٙداقددرس
ف نرس

ٔ)

أهداف المصرف
ودف د جد دا أة د ة سدرددفدً ا ت دفًن أإإدا دنيددفدرمل تد نريدرمل د جد إق دا ن ررنددو ع در هتدد د جد
را هتددرة ا دررن قد دامرجددرف ا دردد د ضد ن دطددرس درهتقر د درن ف د تد ررقد رافترد ت د ددا أ إدرً عاد تاد دوددرسدمل
تعئرءدمل دنرهت قو تل قال أس رح دد ر هترةقو تدعر رف د در دردر ق رففدس در قف ٕ ) .
سادساً :مفهوم الموارد المالية في المصارف اإلسالمية:

د دسف د ررق د اا رمل)ا
جف ر اا رمل دنيج ا) د د درت درا ت إ مل رفى د جد ددن داا رتدو تسأ رردو ،تدردا هتدر فدور ا مت دا
د ددرح رسدتو ،أت ا مت ددا د صد رت د رد إ رف ددو ،أت رردز زذددر ،تت د ا در فدرد د جددفس درد رقس د دسف د جد د ررقد  ،د أ

دفذر سأ د ررت د را ٖ ).
ذ ددي دج ددرفس د دد د درت در ددا تر ددفإال د ددن فهل ددر د د د دسف د رائد د را جد د
مهت ما
در هت د ترتا دجرفس ذدتق ا

دإل ددفدي ،تذد د ا د ج ددرفس ،تن هتد د إا

ترإ د ن دجددرفس أد د درت در ن د دإل ددفدي در دتق د  ،تا د د د د درت د ر تق د دددن دهتددرةرمل أصددلرمل در ن د  ،تد د د درت
ُ
درنر ددا عددن ةرددررج أع ررددو عرإللرقرطددرمل درن ف د درددا لددرئ هبددر در ند إررزدددرً ددرر دةم درهتددررف  ،تذرد دجلددزء دددن د س ددرح
ٗ)
درا ل ور در ن دن ة رطرتو تا نعور عا دهترةقو
)ٔ( درر درهتن ى – دج فرا تدرئ دمل رارن ق تدا رح رس ن ٖٕٔٓ.
)ٕ( درر درهتن ى ج فرا تدرئ دمل رارن ق تدا رح رس ن ٖٕٔٓ.
)ٖ(ع رمل ،ل يب حم ف ت ع ا ،دقف د  -إفدس د جرس دإل فدق  -فدس تدرا -ع رة -ط.ٖٕٔ – ٕٕٓٔ -ٕ/
)ٗ(درديا ين ،حم ف حم ف – در ن ك دإل فدق  -فدس د هت -ع رة -ط.ٔٚٗ -ٕٕٓٔ -ٖ/
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ت ر ا د جرفس درفد اق رألد درت ا د جرس دإل فدق د جرفس دررررق ا
ٔ -ل د هترةم سأ د ررت د فإ ع تدالرقرطرمل تد س رح د ريز )
ٕ -د ججرمل.
ٖ -دجرفس أ ىا دنور عا قا د حررت درر ا دن د هترةم عا ذد ن رف سد د ررت ،تدر تض دتهتن

ٔ ).

تتدف د جدرفس درفد اقد رألدد درت ا د جدرس دإل دفدق دجدرفس ط اد د ردا تذرد ا لررد ددر إذد عرةدا ةهتد رور
ر رسة را جرفس دنيرسرق ع  ،لقث إل ن د رح رسذر ا د تعرمل ط ا د ردا  ،أددر ا لررد ددر إذد ددر عرةدا متحدا
ةهت ضاقا إف إل ن د رح رسذر.
در هت درحرينا
دجددرفس رسرقد ا متحددا د جددرفس رألدد درت ا د جددرس دإل ددفدق درنهتد د عددرب دددن إ ددرئ دجددرفس د دد درت ،تت عددز
ذ ا د جرفس ا لهتر رمل درد فء ن عقور دارر رين تدا رح رسي ٕ ).
ىد أة رد إ رف ددو در د د نر د دددن د د دسف د ررقد درن ف د د رن عد ث تلقناد د رت رود ف د حئد د عرف د دددن
أرددا لهتددن تد ا د ذد ا د د دسف ،رد د إدددة د ج د دإل ددفدي ددفأ م رس د ة ددرطو راعر ددرف عاد دجددرفسا در دتقد ددفرت
ٖ)
د لا درر قهتق  ،هتد رالج رت عا تفإ رمل ة ف درن ع أ ى دن دجرفس رسرق إرر دمل أد درت د فعم)
المبحث الثاني
معايير تقويم مصرف دجلة والفرات في تعبئة الموارد المالية
تمف ةهتر فا ف ددر ر قر فتس د ج

ا ررت ر مل د ف دمل تذيا

المعيار االول/على مستوى حجم الموارد االجمالية:
تمف د ر فا ر قر و د ددفرت درن ا إ رئ لي د دسف.
لقث ر مقر ددفرت درن ا عا ن عن ط ال د درفر دررررق ا
لي د دسف ا درهتن ة  -لي د دسف ا ن ة ٔ-
ددفرت درن راهتن = د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د %
لي د دسف ا ن ة ٔ-

)ٔ(ٔ لرة ،لهتم حم ف -أ س درد اقرمل د ج إق دإل فدق  -فدس د هت  -ع رة -ط.ٕٔٓ -ٕٖٓٔ -ٔ/
)ٕ( لرة ،لهتم حم ف -د ر درهتر ال .ٕٖٔ-
)ٖ(ص دة ،حم ف لهتن -د ر درهتر ال.ٔٔ٘ -
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جدول رقم ( :)1معدل النمو في حجم الموارد اإلجمالية للمصرف ( :) %
السنة

الموارد اإلجمالية ( المبلغ دينار)

معدل النمو السنوی ()%

ٕٓٓٛ

ٓٓٓٔٔٛ,ٛٚٗ,ٓٓٓ,

ٔٙ٘,ٕٙ

ٕٜٓٓ

ٓٓٓٔ٘ٙ,ٜ٘ٔ,ٓٓٓ,

ٖٖٕٓ,

ٕٓٔٓ

ٜٓٓٓٔٛ,ٜٙٔ,ٓٓٓ,

ٕٙ,ٜ٘

ٕٔٔٓ

ٕٖٓٓٓٚ,ٖٔٗ,ٓٓٓ,

ٖٚ,ٗٚ

ٕٕٔٓ

ٖٓٓٓٚٗ,ٖٓٛ,ٓٓٓ,

ٖٗٓٚ,

ٖٕٔٓ

ٖٓٓٓٓ٘,٘ٚٚ,ٓٓٓ,

-ٔٛ,ٖٙ
ٗٚ,ٙٚ

د ر ط دردرا
فرا تدرئ دمل.

 )ٕٖٓٔ-ٕٓٓٛج
د جفسا درر رس درهتن
فل دن قرةرمل دجلفترت در ايا
ٔ -عددرة ذنددرك س د دهتددر ا إ ددرئ لي د د د دسف د ررل د ج د

فرا د تدرئ د دمل را ددف

)ٕٕٓٔ -ٕٓٓٛ

تإة عرة ددفرت درن درنرمجرً.
ٕ -أة ددددفرت درن د درهتددرر دديا ددن ٖٕٔٓ) ،تذر د هت د د ئددرض لي د در فدر د ا ذ د ا درهتددن عددن
درهتن درهتر .
ٖ -مددف دديا أعددرب ددددفرت درن د  )%ٔٙ٘,ٕٙا ددن  ،)ٕٓٓٛتسمددر د د ف ذر د ر فد د ة ددرط در ن د -
لقث فأ ة رطو ا عرا  -ٕٓٓٚتدرا تر قز رستئرع ددفامل س د دسف جئ عرد .
ٗ -ت د در قرةددرمل د ر ددق دا أة إ ددرئ د د دسف درددا أتقلددا هل د د د ج د ا ددن
إ رئ د دسف درا أتقلا رو ا ن دمل .)ٕٕٓٔ -ٕٓٓٛ

ٖٕٔٓ) عرةددا أمددا دددن

٘ -أة ددفرت درن د عدرة در د رً تدرنرمجدرً جدئ عردد طد درت ذد ا درهتدن دمل  ،تسمدر رد ذد د دا عدفا د در دس
درظ ت دامرجرف ا درد د .
 )%ٗٙ,ٙٚعن إ درفسد .
 -ٙاا د ر ط دردرا دفرت درن
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المعيار الثاني :على مستوى مصادر الموارد ،معبرا عنه بنسبة إجمالى الودائع الى إجمالى الموارد:
تذر دةافمدر ددن أة فتس د جد ا تد اد د دف دمل در فستدو عاد تد اد أعدرب مدفس ددن در فدرد جدئ عردد
دا إ رئ د دسفا تر ر عا ر ندفمل ذ ا درنهت فرت ذر عا دهتر ى أإإا را ج ا ذ د دجملررت.
جدول رقم ( : )2نسبة إجمالي الودائع إلى إجمالي الموارد ( :)%
درهتن

إ رئ د دسف

إ رئ در فدر

ددفرت درن

ٕٓٓٛ

ٓٓٓٔٔٛ,ٛٚٗ,ٓٓٓ,

ٖٙ,ٜٜٔ,ٜٓٙ,ٜٗ٘

ٖٖ٘,ٛ

ٕٜٓٓ

ٓٓٓٔ٘ٙ,ٜ٘ٔ,ٓٓٓ,

ٜٛ,ٖٔٛ,ٕٕٙ,ٖٖٚ

ٓ٘ٙ,ٜ

ٕٓٔٓ

ٜٓٓٓٔٛ,ٜٙٔ,ٓٓٓ,

ٜٙ,ٗٙٔ,ٖٛٔ,ٖٜٛ

ٖ٘ٗ,ٜ

ٕٔٔٓ

ٕٖٓٓٓٚ,ٖٔٗ,ٓٓٓ,

ٕٔٚٙ,ٔٔٔ,ٖٖٛ,ٙٙ

ٕٖٙ,ٜ

ٕٕٔٓ

ٖٓٓٓٚٗ,ٖٓٛ,ٓٓٓ,

ٕٕٛ,ٖٜ٘,ٗٓٓ,ٜٛٚ

ٓٓٙٔ,

ٖٕٔٓ

ٖٓٓٓٓ٘,٘ٚٚ,ٓٓٓ,

ٗٔٙ٘,ٖٕٛ,ٜٜٔ,ٖٚ

ٓٔ٘ٗ,

د ر ط دردرا
د جفسا درر رس درهتن تدر قرةرمل دنيرردق را ج

%

ٔٔ٘ٗ,
را ف .)ٕٖٓٔ -ٕٓٓٛ

فل دن فرت دجلفترت در ايا
ٔ -ن ددرف ةهتد د جددرفس دنيرسرقد در فدرد ) إا إ ددرئ د د دسف د ررلد  ،إ ددف اددا د ر ددط دردددرا عددن إد درفسد د رنهتد
إ رئ در فدر إا إ رئ د دسف ٔٔ)٘ٗ,
ٕ -ر ددم د ددن ددفرت ذ د ا در قرة ددرمل أة د د دسف دنيرسرق د متح ددا د ج ددفس در رقهت ددي در د ي تدر ددف عاق ددو د ج د رر ددا
أة ددارور د رائد  ،تذرد ةظد دً ررددفين د ةقد درنهتد ق ت د د ا قد دددن ةرلقد تد ددرد ررت رر قروددر ا درريوقدزدمل
درحر ر را ج دن ةرلق أ ى تذ در دين أة ط قد درر ا ا د ج تدر ف عا د فدس در فدر د ررل هلر.
ٖ -اا د ر ط دردرا دفرت درن ٔٔ ) ٘ٗ,عن إ درفسد .
ٗ -د ئرض ددفرت س در فدر إا د دسف ا ٖٕٔٓ) دا ٓٔ.) ٘ٗ,
٘ -نددرءً عا د دددر د د ةر درقددو إل ددن در د رت أة مددفس د ج د عا د تض د قر د د د دتقيق تن د ط ا د د رددا تظددا
د ط ا قد ذق ا در فدر .
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المعيار الثالث /على مستوى األهمية النسبية ألنواع الودائع:
دربد عنددو نهت د در فدر د دا ددرح رس دا إ ددرا در فدر .تذر د عا د أ ددر أة در فدر د دا ددرح رس ذددي د جددفس
ددد ّ
در رقهتي رر ا درن رط دا رح رسى .
تر ر إ ا ر ندفمل ةهت در فدر دا رح رس دا إ رئ در فدر  ،فرت ذر عا دنف رف فتس د ج

ا ذ د دجملررت ٔ ) .

جدول رقم ( :)3نسبة الودائع االستثمارية إلى إجمالي الودائع للمدة ( :)2013 -2002
إ رئ در فدر دا رح رس

ةهت در فدر دا رح رس إا د رئ در فدر %

درهتن

إ رئ در فدر

ٕٓٓٛ

ٖٙ,ٜٜٔ,ٜٓٙ,ٜٗ٘

ٜٓٓٓٙٚ,ٜ٘ٓ,

ٔٔٓ,ٙ

ٕٜٓٓ

ٜٛ,ٖٔٛ,ٕٕٙ,ٖٖٚ

ٕٙ,ٜٚٗ,٘٘ٗ,ٙٔٛ

ٕٖٓٓ,

ٕٓٔٓ

ٜٙ,ٗٙٔ,ٖٛٔ,ٖٜٛ

ٖٕٓ,ٛٛٛ,ٜٔٓ,ٓٚ

ٕ٘ٔ,ٙ

ٕٔٔٓ

ٕٔٚٙ,ٔٔٔ,ٖٖٛ,ٙٙ

ٜٖ,ٜٕٙ,ٕ٘ٛ,ٕٚٚ

ٖٖٖ٘,

ٕٕٔٓ

ٕٕٛ,ٖٜ٘,ٗٓٓ,ٜٛٚ

٘ٔ,ٜٚٛ,ٕٕٙ,ٙٛٛ

ٕٕ,ٙٛ

ٖٕٔٓ

ٗٔٙ٘,ٖٕٛ,ٜٜٔ,ٖٚ

ٖٙ,ٖ٘ٚ,ٚٔٙ,ٛٔٙ

ٕٕٓٔ,
ٕٙ,ٚٙ

د ر ط دردرا

رإح دن فرت فسد رنر دن دجلفترت در ايا
ٔ -أة دعددرب ةهت د دددن در فدر د دا ددرح رس إا د ددرئ در فدر د مددف ددياا ددن ٕٔٔٓ تدرددا ااددا ٖٖ)%ٖ٘,
.)ٕٖٓٔ -ٕٓٓٛ
فرت دف درفسد
ٕ -دة دفين ةهت دن در فدرد دا درح رس إا د درئ در فدرد مدف دياا دن  )ٕٓٓٛتدردا اادا ٔ)%ٔٓ,ٙ
فرت دف درفسد .)ٕٖٓٔ-ٕٓٓٛ
.)% ٕٙ,ٚٙ
ٖ -إ ف ااا ةهت در فدر دا رح رس إا إ رئ در فدر ا د ر ط عن إ درفسد
ٗ -ا ضد ء درنرقيد درهتددر
دا رح رس رر ا د تعرهتر.

درددرب ذد ا درنهتد ن ددرف د د دً طق ددر ،ة درد اقددرمل دا ددرح رس تدر ددف عاد در فدرد

)ٔ( جلن دن د رت دنيربدء دامرجرف م تدر عقم تد ج إقم – د
.ٕٔ/ٜ
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نتائج الدراسة:
ت صاا درفسد

دا عفف دن درنرررجا
فراد تدرئد دمل ددفتس دا د

ا ددررت تد اد د د دسف ترد مل د ددف دمل ،تفتسا ا مت ددا ع اقددرمل

أتاًا مددرا دجد
دررن ق دامرجرف .
رةقرًا يا أعرب ددفرت درن ددن إ درئ د د دسف  )%ٔٙ٘,ٕٙا دن  ،)ٕٓٓٛتسمدر دد ف ذرد ر فد د ة درط
در ن  -لقث فأ ة رطو ا عدرا  -ٕٓٓٚتدردا تر قدز رستئدرع دددفامل سد د د دسف جدئ عردد  ،قن در ديا د ر دط

دردرا  )%ٗٙ,ٙٚعن إ درفسد .
ررحرًا متحا در فدر ةهت د تئد دن إ رئ د دسف د ررق رفى د ج  ،تدرد ي ددين أة در فدرد متحدا د جدفس در رقهتدي
رر ا أة ارور د رائ  ،إ ف اا د ر ط دردرا عن إ درفسد رنهت إ رئ در فدر إا إ رئ د دسف ٔٔ)%٘ٗ,
سد درًا دستئرع ةهت در فدر دا رح رس دا إ رئ در فدر دردرب د د د دىر قدرً ،ة درن درط دا درح رسى ا د جد
ت ز عا ذ ا در فدر رر ا ة رطرتو.
ردهتدرًا عددرة ذنددرك سد دهتددر ا ةهتد در فدرد دا ددرح رس إا إ ددرئ در فدرد ا ددن دمل )ٕٖٓٔ -ٕٓٓٛ
تإة عرة ددفرت درن درنرمجرً.
رف درًا أة ددددفرت درن د ا قد د د دمل عددرة در د رً تدرنرمجدرً جددئ عردد طد درت ذد ا درهتددن دمل  ،تسمددر رد
ذ د دا عفا د ر دس درظ ت دامرجرف راد د .
التوصيات:
تا ر ذ ا درفسد رت فا دو درر صقرمل دا دج
عا تئدقا فتسا دامرجرفي د اا ملا

فرا تدرئ دمل تدجلودرمل د هتد تر عندو ،هبدف درد دا

ٔ -عاد د د جد د أة تد ددا ددف عاد د تج ددلقح دا ددرفرت ا ذق ددا دد د دسفا د ررقد د د ددن ددفرت ن ددرف سؤت أد در ددو،
تد رلفدث أفتدمل رف ف جل مل در فدر درا تنر مت ا د تعرمل ط ا دارا.
ٕ -درد ا عا ن رف دا رح رسدمل ط ا د را دن أرا ن رف ت ن درد درف داف رس جل مل داف رس.
المصادر:
ٔ -د درئر ح،جنرح ع ف درداق  -دامرجرف دا فدي درنظرا تدرنظ  -ٕٓٔٔ -ط -ٔ/أس ف -داسفة.
ٕ -آرت ق  ،فس ف عردا -إفدس در ن ك د درص  -فدس د هت  -ع رة.ٕٕٓٔ -
ٖ-

درر

درهتن ى ج

فرا تدرئ دمل رارن ق تدا رح رس ن ٖٕٔٓ.
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ٗ -راف  ،رد – در ن ك درريرس تدررهت ال د ج ا -فدس أ رد  -ع رة.ٕٓٔٔ -
٘ -لهت ددن ،دهل ددرفي أمح ددف حم ددف  -داف ددرس ا درنظ ددرا دا ددفدي -ا د درداد د ا تدر ل د ث دإل ددفدق  -ددو ددف درداد د ا
تدر ل ث دإل فدق  -رردد درهت فدة رادا ا تدرر ن ر رقر -دردفف درحررث -أ هتاس ٕٔٔٓ.
 -ٙلرة ،لهتم حم ف -أ س درد اقرمل د ج إق دإل فدق  -فدس د هت  -ع رة -ط.ٕٖٓٔ -ٔ/
 -ٚص دة ،حم ف لهتن -أ ر قرمل درد ا د ج ا دإل فدي -فدس تدرا -ع رة -ط.ٕٔٓ -ٕٖٓٔ -ٖ/
 -ٛدرد قفي ،د دذق ع فدرااق  -داف رس تد تعقرو تمث دتو -ط -ٕٓٔٔ/فيب.
 -ٜدرديا ين ،حم ف حم ف – در ن ك دإل فدق  -فدس د هت -ع رة -ط.ٕٕٓٔ -ٖ/
ٓٔ -ع رمل ،ل يب حم ف ت ع ا ،دقف د  -إفدس د جرس دإل فدق  -فدس تدرا -ع رة -ط. ٕٕٓٔ -ٕ/
ٔٔ -درد ضد د  ،سإد ددا درهت ددقف -د ددنوج داف ددرس ا دامرج ددرف دا ددفدي -دا د د د دال ددرف در ددفتئ را ن د د ك دا ددفدق -
در رذ .ٜٔٛٛ -
ٕٔ -در فد ي ،عاي حمي درف ن – ث ا إ و در ن ك دإل فدق  -فدس در رر  -تمل -ط.ٕٓٔٓ -ٔ/
ع دامرجدرف دا دفدي-فدس درهتدفا -در درذ -

ٖٔ -جلن دن د رت دنيربدء دامرجرف م تدر عقم تد ج إقم -د
ط.ٕٓٔٓ -ٔ/
ٗٔ -د ي مل ،سإدا -دامرجرف درهتقر ي -ٜٔٚٓ -فدس درنوإ  -دج .
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التطىر التكهىلىجٌ ودوره يف االلتزام التهظًمٌ
دراسة مًدانًة يف املديرية العامة للكهرباء يف مديهة الشلًمانًة
م.م.أمجد محمد عبداهلل
كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة التنمية البشرية
مقدمة
تعمل املؤسسات احلكومية يف ظل ظروف متغرية ومعقدة تفرض عليها حتديات متباينة وكبرية  ،األمر الذي يتللذ
امتالكهذذا رذذدرات عاليذذة وتقنيذذات ندي ذذة دتكنهذذا مذذو تلذذوير عملهذذا وأدذذاد نلذذول ومعاتذذات ديذذدة لتل ذ الت ذذديات ،ان
استخدام التكنوتيا اتديدة واملتلورة الجناز االعمال واملهذام ادداريذة ابذب م مذو رذروريات العتذر وتسذاعد املؤسسذات
احلكومية على اجناز املللوب وتقذد ادذدمات لكذل يسذر وسذهولة  ،ختتتذر الك ذري مذو االورذات واتهذود لذا يذؤد لالتذا
إىل زيادة االلتزام التنظيمي والوبول إىل الكفاءة والفعالية يف األداء مو خالل تسخري ىيه التقنيات احلدي ة.
وارذذا املؤسسذذات احلكوميذذة متبذذايو لذذمت تل ذ الذذو دتتل ذ تقنيذذات وا هذذزة متلذذورة وىنذذا مذذو الدتتل ذ تل ذ ولكذذو
املشذذكلة الرييسذذية تكمذذو يف اسذذتخدام تل ذ التكنولو يذذا املتلذذورة وتوظيذذش اللارذذات واالمكا يذذات البش ذرية يف ىذذيا ذذال،
وىنذا مسذانة واسذذعة امذام املؤسسذذات االداريذة للمنذذي رذدما ذو امذتال التكنولو يذذا املتلذورة يف ااذذاالت االداريذة لسذذب
توافرىذذا واسذذعارىا املناسذذبة والتسذذهيالت املسذذتمرة الذذو تقذذدمها الشذذركات املنتدذذة و التلذذورات الدايمذذة يف ىذذيا ااذذال ،وىنذذا
اينذذا نركذذة علميذذة وعمليذذة يف ذذال اعذذداد الكذذادر العلمذذي واملختتذذمت لتلبي ذ واسذذتخدام تل ذ التكنولو يذذا املتلذذورة ،مذذو
خ ذذالل ى ذذيه الف ذذرص املت ذذوفرة قك ذذو تنمي ذذة الق ذذدرات وت ذذدري امل ذذوظفمت ودتك ذذمت االداري ذذمت للعم ذذل عل ذذى االس ذذتخدام االم ذذل
للتكنولو يا املتلورة.
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المبحث االول :االطار العام للدراسة
اوال :منهجية الدراسة
سيييتا التقيير ذييا مييثا المبحييث ال ي مش ي لة الدراسيية والهييد مييا الدراسيية ااال يياذة ال ي اممييية مييث
الدراسة والفر ية التا تسع الدراسة الثباتها وعينة الدراسة التا تمت دراستها.
مشكلة الدراسة:
-1
ق ذذل االلتكذذار والتل ذذوير الذذدايم السذذالي العم ذذل واد ذذروج مذذو النملي ذذة مهمذذة كبذذرية للدارس ذذمت يف ذذال االب ذذالح
االدار والتنمية تميا اااالت نيث اللد مو است مار ىيا ااال وتوظيفو لشكل ادذا ،،و عنذد دراسذة وارذا املؤسسذات
احلكوميذذة يف ارلذذيم كوردسذذتان ذذرا ا ذذا ال ت ذزال يغلذ عليهذذا الذذنمل التقليذذد الذذي اليتما ذذى مذذا ندذذم التغيذذري ومذذداه
الي أباب كل عنابر البيئة احمليلة ،نيث تقتتذر مهمتهذا علذى عمليذات روتينيذة ،وال تبذد إىتمامذاع لعمليذات تكنولو يذة
متلورة وملالقة لألسالي واملستويات املللولة وحتقي االىداف اددارية .
مذذو املالن ذ أن املؤسسذذات احلكوميذذة دتتل ذ تكنولو يذذا متلذذورة أداريذذة اوليذذة و لكنهذذا التسذذتخدم ىذذيه التكنولو يذذا
مبكو اهت ذذا يف حتقي ذ أى ذذدافها لكف ذذاءة وفاعلي ذذة ،وى ذذيه املؤسس ذذات ر ذذد التراع ذذي البع ذذد الف ذذد وأدما ه ذذا لاالى ذذداف ادداري ذذة
وأسذذت مارىا يف لتلذذش عمليذذات إدارة أداء العذذاملمت و تنميذذة العذذاد االلت ذزام الذذوظيفي وعلذذى ىذذيا األسذذاس ،تتدسذذد مشذذكلة
الدراسة لإثارة موعة مو التساؤالت وىي:
 -1مستوا استخدام تكنولو يا املعلومات املتلورة يف املؤسسات عينة الدراسة.
 -2تشخيص مستويات تلور تكنولو يا املعلومات يف تنمية االلتزام الوظيفي.
-3مذ ذذا العالرذ ذذة ادرتباديذ ذذة ذات الداللذ ذذة ادنتذ ذذايية لذ ذذمت متغذ ذذري الدراسذ ذذة املسذ ذذتقل تكنولو يذ ذذا املعلومذ ذذات املتلذ ذذورة
مبكو اهتا(األجهزة والمعدات ،االتصاالت والشب ات ،البرامجيات) لاملتغري التالا االلتزام الوظيفي
 -2أمهية الدراسة
تظه ذذر أمهي ذذة الدراس ذذة م ذذو خ ذذالل أمهي ذذة التل ذذور التكنول ذذو ي يف إدارة العملي ذذات واأل ش ذذلة املؤسس ذذية .فه ذذي اول ذذة
للتعرف علذى رذدرة ىذيه التلذور يف إجنذاح وتنميذة االلتذزام الذوظيفي يف املؤسسذات .خابذة أن الوبذول إىل نالذة متقدمذة مذو
أدتتة األ شلة املؤسسية يعترب ىدفاع وىرياع تسعى إليو الدول املتقدمة والنامية على ند سواء.
امهيذذة التكنولو يذذا املتلذذورة يف ذذال ادارة العذذاملمت ت ذذري عذذدة تسذذاؤالت نذذول مذذدا مواكبذذة ادارة امل ذوارد البش ذرية يف
املؤسسات املب وثة للتلورات الو حتتل يف ال التعامذل مذا االلتذزام الذوظيفي ،وذلذ مذو ا ذل االرتقذاء لذيل االداء اىل
املس ذذتوا ال ذذي ققذ ذ التورع ذذات ولالت ذذا ف ذذان مس ذذامهة ى ذذيه الدراس ذذة تتم ذذل يف التعري ذذش لالتذ ذ ثري ال ذذي قك ذذو ان حتدث ذذو
التكنولو يا املتلورة يف زيادة كفاءة وفعالية وحتسمت تلبي اداء العاملمت وزيادة االلتزام الوظيفي.
لذذيا ان الدراسذذة حتذذاول تقذذد أدذذار ظذذر وميذذدان يذرلل لذذمت التكنولو يذذا املتلذذورة و االلتذزام الذذوظيفي إذ تتم ذذل ىذذيه
األمهية لاآليت-:
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 -1األممية األكاديمية.
تزويد املكتبة العلمية لنتاج علمي رمو عالرة أفرتارية لمت متغرييو ،وتقد أدار ظر عو التكنولو يا املتلذورة و
االلتزام التنظيمي لكي يستفاد منو البان ون يف ىيا ااال.
 -2األممية الميدانية.
اولة لتوظيش فكرة ىيه الدراسة لتوريح الفوايذد الذو قكذو أن حتتذل عليهذا املؤسسذات لاسذتخدامها التكنولو يذا
املتلورة لالشكل الي قق اهلدف مو و ودىا ولالرتكيز على دورىذا يف زيذادة االلتذزام التنظيمذي وإختبذار فررذيات العالرذة
والت ثري لينهما.
 -3أىداف الدراسة
تبنذذم الدراسذذة احلاليذذة ىذذدفاع أساسذذياع يتم ذذل يف تشذذخيص وحتديذذد العالرذذة الت ثرييذذة لذذمت التكنولو يذذا املتلذذورة وإاللتذزام
التنظيم ذذي ولك ذذي قك ذذو حتقي ذ ذل ذ وإد ذذاد اد ال ذذات املناس ذذبة لتس ذذاؤالت املش ذذكلة قك ذذو حتدي ذذد األى ذذداف عل ذذى الن ذذو
اآليت-:
 -1التعرف على مستوا االىتمام لاستخدام التكنولو يا املتلورة مبكو اهتا يف املؤسسة املب وثة.
-2التعرف على مستوا االلتزام التنظيمي يف املؤسسة املب وثة.
-3التعذذرف علذذى مذذدا ادرا االف ذراد املب ذذوثمت للذذدور الذذي قكذذو ان تؤديذذو التكنولو يذذا املتلذذورة يف تنميذذة إاللت ذزام
التنظيمي.
 -4منوذج الدراسة
تطور تكنولوجيا المعلومات
األجهزة
والمعدات

االتصاالت
والشبكات

االلتزام التنظيمي
الش ل ( )1ما اعداد الباحث
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 -5ذر ية الدراسة :
الفر ييية الرييس ييية االولي ي  :تو ذذد عالر ذذة ارتب ذذاط ذات دالل ذذة انت ذذايية ل ذذمت الع ذذاد تل ذذور التكنولو ي ذذا املعلوم ذذات
وااللتزام التنظيمي ،وتنب عنها الفرريات الفرعية اآلتية:

 -1تو د عالرة ارتباط ذات داللة انتايية لمت اال هزة واملعدات وااللتزام التنظيمي
 -2تو د عالرة ارتباط ذات داللة انتايية لمت االتتال والشبكات وااللتزام التنظيمي
 -3تو د عالرة ارتباط ذات داللة انتايية لمت الرب يات وااللتزام التنظيمي
الفر ي ييية الرييسي ييية ال انيي يية :يو ذذد تذ ذ ثري معن ذذو ذ دالل ذذة انت ذذايية للتل ذذور تكنول ذذو ي املعلوم ذذات يف االلتذ ذزام

التنظيمي ،وتنب عنها الفرريات الفرعية االتية:
 -1يو د ت ثري معنو ذ داللة انتايية لال هزة واملعدات على االلتزام التنظيمي
 -2يو د ت ثري معنو ذ داللة انتايية لالتتال والشبكات على االلتزام التنظيمي
 -3يو د ت ثري معنو ذ داللة انتايية للرب يات على االلتزام التنظيمي

الفر ية الرييسية ال ال ة :اليو د اثر ذو داللذة انتذايية للعالرذة لذمت التكنولو يذا املتلذورة وااللتذزام التنظيمذي يعذزا
للمتغريات الدقغرافية.
-6حدود الدراسة :
 -1الحييدود الزماني يية  :مت أ ذراء ىذذيه الدراسذذة يف املذذدة الزمني ذذة الذذو مت نذذا البيا ذذات خالهل ذذا مذذو متذذادرىا مذذو
 2114/9/1لغاية 2115/1/1
 -2الحدود الم انية :

رت ىيه الدراسة يف املديرية العامة لدايرة كهرلاء افظة السليما ية .

 -3الحييدود البش يرية  :أ ذذتملم الدراسذذة علذذى عينذذة لتلفذذة مذذو املذذوظفمت رذذمم مذذدراء أرسذذام ومسذذؤو فنيذذمت
وإداريمت يف املديرية العامة لدايرة الكهرلاء واملديريات التالعة هلا يف افظة السليما ية.
 -7منهج الدراسة :
اعتمدت الدراسة يف اختبار فررياهتا على املنهدذمت الوبذفي ،والت ليلذي وذلذ لدراسذة التلذور التكنولذو ي ومذدا
مسامهتو يف االلتزام التنظيمي وتنمو منهج الدراسة:
 أساليب جمع البيانات :وىي كيفية نا املعلومات الالزمة ددتام الدراسة والوبول إىل النتذايج وحتقيذ أىذداف الدراسذة ورذد اعتمذد البانذث
على األسالي اآلتية :
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 -1الجانب النظري :مت االعتماد على األدليات املتذوفرة أل ذل تغليذة اتا ذ النظذر واملتم لذة لذاملرا ا العلميذة
مو كت ورسايل واداريح امعية ومنشورات  ،فنال عو املتادر الو مت احلتول عليها مو بكة اال رت يم.
 -2الجانب الميدانا  :فقد استخدمم استمارة االستبيان يف نا البيا ات.
-8االساليب االحصايية المستخدمة ذا الدراسة:
الختب ذذار فرر ذذيات الدراس ذذة مت اس ذذتخدام ع ذذدد م ذذو االس ذذالي واملؤ ذ ذرات امهه ذذا التكذ ذرارات والنسذ ذ املئوي ذذة،
واملتوسلات احلسالية ،واال رافات املعيارية ،واختبار حتليل التبايو االناد .
 -9التعريفات االجرايية:
التل ذذور التكنول ذذو ي :االس ذذتخدام االم ذذل لال ه ذذزة واالدوات التكنولو ي ذذة املتل ذذورة والرتكيزعل ذذي ت ذذوفري
-1
لر يات ديدة واالىتمام لالتيا ة وا ظمة احلماية واستخدام االتتال االلكرتون لمت االرسام االدارية.
االلتذزام الذذوظيفي :الشذذعور االدذذا ،لذذدا املذذوظفمت للمنظمذذة وااللت ذزام االدار لت قيذ اىذذدافها والشذذعور
-2
الدايم لاالرتباط هبا واالفتخار لاال تماء اليها.
 -11تصميا أداة الدراسية:اعتمذد البانذث علذى أسذلوب االسذتبا ة كذ داة أساسذية تمذا البيا ذات ،وأساسذاع ملعرفذة

آراء واجتاىات عينة ادراسة ،نيث تعترب االستبا ة مو األدوات املهمة واألساسية تما البيا ات يف الدراسذة امليدا يذة ويعذود
ذل إىل إمكا ية حتكم البانث يف األسئلة واحلقاي املراد نعها مو تما الب ث.
وقد تا تقسيا االستبانة إل قسميا كالتالا:

القسم األول :عبارة عو موعذة مذو األسذئلة العامذة عذو املشذاركمت يف االسذتبا ة (اتذن  ،احلالذة اال تماعيذة ،الفئذة
العمرية  ،املستوا الدراسي ، ،املستوا اددار  ،سنوات اددمة).
القسذ ذذم ال ذ ذذان  :ادذ ذذاص لاألس ذ ذذئلة املتعلقذ ذذة لفرر ذ ذذيات الدراسذ ذذة وا ذ ذذتمل علذ ذذى ( )4ذ ذذاور تتعل ذ ذ ل لع ذ ذذاد التلذ ذذور
التكنولو ي وت ثريىا على االلتزام التنظيمي كالتا :
احملور األول :تنمو ( )4ددات لت ثري اال هزة واملعدات التكنولو ية ك ند ألعاد التلور التكنولو ي.
احملور ال ان :تنمو ( )4ددات لت ثري الرب يات ك ند ألعاد التلور التكنولو ي
احملور ال الث تنمو ( )3ددات لت ثري االتتال والشبكات ك ند ألعاد التلور التكنولو ي
احملمور الرالا :تتنمو ( )8ددات تتعل لااللتزام التنظيمي.
وكا ذذم اد الذذات يف القسذذم ال ذذان ذات إ الذذات مغلقذذة وفق ذاع ملقيذذاس ليكذذرت ادماسذذي (مواف ذ

أدر  ،غري مواف  ،غري مواف إدالراع).
ورذذد راعذذى البانذذث يف بذذياغتو لعبذذارات االسذذتبا ة البسذذادة والسذذهولة رذذدر املسذذتلا
املب وثمت.
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ورذد رذذام البانذذث سذاب املتوسذذل املذر ح د الذذات العينذذة علذذى األسذذئلة الذواردة يف ذذكل مشذذالو ملقيذذاس ليكذذرت ،
نيث يعترب مو أفنل أسالي ريذاس االجتاىذات .ويسذتخدم املتوسذل املذر ح إذا كذان املتغذري ي خذي ريمذاع ختتلذش مذو نيذث
أمهيتها ،ليل د أخي ىيه األمهية يف االعتبذار وذلذ لإعلذاء كذل عبذارة الذوزن املناسذ ألمهيتهذا ،فقذام البانذث لإعلذاء
الوزن املناس ألمهية كل عبارة مو عبارات االستبا ة ،وذل على الن و التا :
مواف
مواف
ال أدر

داع

الوزن
الوزن
الوزن

5
4
3

الوزن
الوزن

2
1

غري مواف
غري مواف إدالراع
-11ىيكل الدراسة:
مذذو ا ذذل الوبذذول اىل ىذذدف الدراسذذة والت ق ذ مذذو الفررذذية مت تقسذذيمها اىل ثالثذذة مبانذذث :تنذذاول املب ذذث االول
االدذار العذذام للدراسذذة لتورذذيح منهديذذة الب ذذث والتعذذرف علذذى الدراسذذات السذذالقة يف نذذمت ختذذص املب ذذث ال ذذان للتعذذرف
علذذى مفهذذوم والعذذاد التلذذور التكنولذذو ي و االلت ذزام التنظيمذذي و ختايتذذو ،امذذا املب ذذث ال الذذث فقذذد كذذرس ملعاتذذة اتا ذ
العملي عو دري التعرف على ختايص عينة الدراسة ووبش وتشخيص متغذريات الدراسذة واختبذار الفررذيات ،واخذريا مت
التوبل اىل عدد مو االستنتا ات والتوبيات الو ختص الدراسة.
ثانيا:الدراسات السااقة
اع ييد ان ت ييا التع يير علي ي منهجي يية الدراس يية س يينتناول اع ييو الدراس ييات الس ييااقة الت ييا تناول ييت التقي ي ر
الت ن ل جا وااللتزام التنظيما والتعر عل اارز االستنتاجات التا ت صلت اليها وأما أوجه االخيتف اييا ميث
الدراسة والدراسات السااقة:
اوال:الدراسات المتعلقة االتق ر الت ن ل جا
 -1دراسذذة (الذذدليمي )2116 ،لعن ذوان حتليذذل عالرذذة تقا ذذة املعلومذذات لفاعليذذة إدارة امل ذوارد البش ذرية وأثرىذذا يف لنذذاء
الكفايذذات اتوىريذذة ،ىذذدفم الدراسذذة اىل التعذذرف علذذى العالرذذة لذذمت تقا ذذة املعلومذذات وفاعليذذة إدارة املذوارد البش ذرية وأثرىذذا يف
لنذذاء الكفايذذات اتوىريذذة يف كليذذات امعذذة لغذذداد ،دبقذذم الدراسذذة علذذى عينذذة مكو ذذة مذذو ( ) 61ختذذا (عميذذد كليذذة و
معاون عميذد للشذؤون ادداريذة ومذدير أفذراد ورذد ذكلوا سذبة ( )88.5%مذو أبذل ذتمعهم البذال ( )69فذردا ،توبذلم
الدراسة إىل موعة مو االسذتنتا ات  ،مذو لينهذا إن مسذتوا فاعليذة إدارة املذوارد البشذرية والكفايذات اتوىريذة يف الكليذات
املب وثذة كذذان دون الوسذل .وكذذيل إن الذرتالل لذمت عنابذذر تقا ذة املعلومذذات وفاعليذذة إدارة املذوارد البشذرية مذو ذذا و أن يذذؤثر
يف لناء الكفايات اتوىرية مبستوا أكرب مو األثر املنفرد لكل مو املتغرييو يف الكليات املب وثة .
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 -2دراسذة (عبذد الررذا )2117،لعنذوان أثذر التوافذ لذذمت إسذرتاتيدية التكنولو يذا وإعذذادة ىندسذة العمليذة يف حتسذذمت
األداء العمليايت (دراسة استلالعية يف عينة ركات القلا التناعي العراري)ىدفم الدراسة إىل حتديد وليان أثذر متغذري
الدراسة املستقلمت املتم لمت يف اسرتاتيدية التكنولو يذا مبدذاالت اسذتخدامها االرلعذة املتم لذة يف (تكنولو يذا العمليذة،واملنتوج
واال تذذاج فنذذال عذذو تكنولو يذذا املعلومذذات وإعذذادة ىندسذذة العمليذذات مبتغرياهتذذا االرلعذذة املتم لذذة (لاعذذادة التتذذميم اتذذير ،
والت سينات،إرافة إىل العمليذة وإعذادة التفكذري األساسذي) ك نذد مداخذذل التغذذيري يف حتسذمت االداء العمليذايت يف عينذذة مذو
الشذذركات التذذناعية مذذو خ ذذالل التعذذرف علذذى مؤ ذرات ري ذذاس كذذل ل ذذعد م ذذو ألع ذذاد التناف ذ اد ذذم املتم ذذلة ف ذذي (اتذذودة،
الكلفة ،السذرعة ،املرو ذة ،االعتماديذة) وأدذاد الوسذايل ادنتذايية املناسذبة لبيذان األثذر والعالرذة ليذنهم وتوبذلم الدراسذة إىل
رذذرورة تبذذد اسذرتاتيديات تكنولو يذذا متنذذمنة اذذاالت اسذذتخدامها األرلعذذة واملتم لذذة (لتكنولو يذذا العمليذذة ،املنتذذوج ،اد تذذاج،
املعلومذذات) إرذذافة إىل جتديذذد وتلذذوير ادلذذوط اد تا يذذة لكذذل مكاينهذذا وعذذددىا مذذو خذذالل أنذذد مذذداخل أعذذادة ىندسذذة
العملية ك سلوب للتغيري ومبا يتواف ما ردرات املنظمة.
 -3دراس ذذة(احلميدان ) 2117 ،لعن ذ ذوان دور تقني ذذة االتت ذذاالت واملعلوم ذذات يف تل ذذوير اال ه ذذزة االمني ذذة ،ى ذذدفم
الدراسذذة اىل التعذذرف علذذى مذذدا اسذذتخدام واسذذهام تقنيذذة االتتذذاالت واملعلومذذات يف تلذذوير العمذذل والسذذبل املناسذذبة لتفعيذذل
تقنية االتتاالت واملعلومات ،توبلم الدراسة اىل ان ىنذا اسذهام كبذري لتقنيذة املعلومذات واالتتذاالت يف تلذوير العمذل و
لكنهم غري موافقمت على و ود عدة تقنيات للمعلومات واالتتاالت.
 -4دراسذذة( مد ) 2111،دور تقنيذذات االتتذذال احلدي ذذة يف حتسذذمت أداء العاملي ذذو ،ىذذدفم الدراسذذة اىل التعذذرف
علذذى و ذذود عالرذذة لذذمت تقنيذذات االتتذذال احلدي ذذة وحتسذذمت أداء العذذاملمت .و و ذذود اثذذر لذذمت تقنيذذات االتتذذال احلدي ذذة وأداء
العذذاملمت ،وتوبذذلم الدراسذذة اىل ان االف ذراد هلذذم رغبذذة يف اسذذتخدام اال هذذزة واملعذذدات احلدي ذذة ادابذذة لاالتتذذاالت اذ تعذذد
اداء فاعلذذة يف خل ذ املنظمذذات واملتلذذورة واملبدعذذة ،و ىنذذا قذذص يف الذذدعم املذذا لش ذراء اال هذذزة واملعذذدات احلدي ذذة ال ذذو
حتتا ها املنظمة املب وثة ملواكبة التلور التقد يف ال االتتال.
 -5دراسذذة(اللايي ) 2111،لعنذوان دور ظذذم املعلومذذات ادداريذذة يف إدارة أداء العذذاملمت ،ىذذدفم الدراسذذة للتعذرف
علذذى دور ظذذم املعلومذذات ادداريذذة يف إدارة أداء العذذاملمت ،نيذذث مت اسذذتخدام إسذذتمارة ادسذذتبا ة تمذذا البيا ذذات مذذو تمذذا
الدراسذذة وذل ذ مذذو خذذالل توزيذذا ( )111إسذذتمارة نيذذث لل ذ عذذدد ادسذذتمارات املسذذرت عة والتذذاحلة للت ليذذل ( )81أ
لنسذذبة ( .)%81وتوبذذلم الدراسذذة إىل ان ىنذذا عالرذذة ارتبذذاط معنويذذة لذذمت ظذذم املعلومذذات ادداريذذة وإدارة األداء ،وىنذذا
ت ثري معنو للبعد املستقل واملتم ل ظم املعلومات اددارية يف البعد املعتمد إدارة األداء.
 -6دراسذذة (مذذريزا )2113 ،لعن ذوان ت ذ ثري مكو ذذات تقا ذذة املعلومذذات يف إدارة عالقذذات الزلذذون دراسذذة اسذذتلالعية
لعينذذة مذذو املذذدراء يف ذذركة تعبئذذة الغذذاز ،ىذذدف الب ذذث إىل دراسذذة العالرذذة لذذمت مكو ذذات تقا ذذة املعلومذذات وإدارة عالرذذات
الزلذذون لعينذذة مذذو مذذدير ذذركة تعبئذذة الغذذاز لتشذذخيص وارذذا اسذذتخدام التقنيذذات واحلاسذذوب ومذذدا أثرمهذذا يف إدارة عالرذذات
الزلون وكيفية االستمرار يف العالرة والتفاعل ما الزلايو مو خالل تقا ة املعلومات ورذد توبذل البانذث إىل ان ىنذا عالرذة
ارتباط ذو داللة معنوية لمت تقا ة املعلومات وإدارة عالرات الزلذون لذا يؤ ذر علذى رذوة العالرذة لينهمذا ،وان تقا ذة املعلومذات
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الو دتتلكها املنظمة تت ثر لإدارة عالرات الزلون والو تؤد اىل حتقي كفذاءة االداء ،و ان تقا ذة املعلومذات هلذا دور كبذري يف
رفا مستوا كفاءة أداء الشركة.
ثانيا :الدراسات المتعلقة اااللتزام التنظيما
دراسذذة(ننو ة ) 2116 ،لعنوان(ريذذاس مسذذتوا االلتذزام التنظيمذذي لذذدا العذذاملمت لاتامعذذات الفلسذذلينية
-1
لقلذ ذذا الغذ ذذزة ) ى ذ ذذدفم الدراسذ ذذة اىل معرفذ ذذة مس ذ ذذتوا االلت ذ ذزام التنظيمذ ذذي لذ ذذدا الع ذ ذذاملمت يف اتامعذ ذذات الفلس ذ ذذلينية اجت ذ ذذاه
مؤسساهتم ،والتعرف على مستويات االلتزام التنظيمي ما املتغريات الدقوغرافية ادابة لذاملوظفمت ورذا مقرتنذات خابذة
لالرتقاء مبستوا االلتزام التنظيمي للعاملمت لاتامعات الفلسلينية ،تكو م تما الدراسة مو عينة عشوايية دبقية عذددىا
 341موظش وموظفة مو ابل  1676يعملون يف اتامعات الفلسلينية ،وتوبذلم الدراسذة اىل و ذود مسذتوا عذا مذو
االلت ذزام التنظيمذذي لذذدا املذذوظفمت ،وو ذذود عالرذذة ذات داللذذة انتذذايية عنذذد مسذذتوا داللذذة( )1.15لذذمت مسذذتويات االلت ذزام
التنظيمذذي لذذدا العذذاملمت يف اتامعذذات الفلسذذلينية واملتغ ذريات الدقغرافيذذة التاليذذة(العمر ،مسذذتوا التعليم ،ذذو الوظيفذذة ،مذذدة
اددمة ،املستوا الوظيفي)
دراسذذة (الع ذواد ،واهل ذران ) 2116،حتذذم عن ذوان العوامذذل املذذؤثرة يف االلت ذزام التنظيمذذي لذذدا اعنذذاء ىيئذذة
-2
التذذدري عامعذذة املل ذ سذذعود ،ىذذدفم الدراس ذذة اىل التعذذرف عل ذذى فذذروال االلت ذزام لذذمت اعنذذاء ىيئذذة التذذدري يف الكليذذات
العلمي ذذة واال س ذذا ية والس ذذعوديمت وغ ذذري الس ذذعوديمت والتع ذذرف عل ذذى تذ ذ ثري العوام ذذل الدقوغرافي ذذة عل ذذى االلتذ ذزام التنظيم ذذي وال
التنظيميتعذذرف علذذى اثذذر املتغذريات (الررذذا الذذوظيفي ،االداء الذذوظيفي ،العدالذذة التنظيميذذة) علذذى االلتذزام التنظيمذذي ،نيذذث وز
 1111اس ذذتبا ة عل ذذى اعن ذذاء ىيئ ذذة الت ذذدري ومت اع ذذادة  551منه ذذا ،توب ذذلم الدراس ذذة اىل مس ذذتوا االلت ذزام التنظيم ذذي يف
الكليذذات العلميذذة اعلذذى مذذو الكليذذات اال سذذا ية ،ومسذذتوا الت ذزام اعنذذاء ىيئذذة التذذدري غذذري السذذعوديمت اعلذذى مذذو ظ ذرايهم
السذذعوديمت ،وان اك ذذر العوامذذل ت ذ ثريا علذذى االلت ذزام التنظيمذذي نس ذ امهيتهذذا ىذذي اتنسذذية و ذذو الكليذذة امذذا العمذذر واملرتبذذة
االكادقية ارل ت ثريا .
دراسذذة( خذذري الذذديو و الندذذار ) 2111،لعن ذوان أثذذر البيئذذة الداخليذذة علذذى االلت ذزام التنظيمذذي يف املؤسسذذة
-3
العام ذذة للن ذذمان اال تم ذذاعي ،ى ذذدفم الدراس ذذة اىل الت قذ ذ م ذذو اث ذذر عناب ذذر البيئ ذذة الداخلي ذذة (اهليك ذذل التنظيم ذذي وال قاف ذذة
التنظيميذذة) علذذى االلت ذزام التنظيمذذي يف املؤسسذذة العامذذة للنذذمان اال تمذذاعي يف اململكذذة األرد يذذة اهلا يذذة  .اسذذتخدم عينذذة
عش ذوايية دبقيذذة مكو ذذة مذذو ( )291موظذذش ورذذد مت اسذذرتداد ( )195اسذذتبا ة بذذاحلة أ لنسذذبة اسذذرتداد ، % .67
توبذذلم الدراسذذة اىل و ذذود أثذذر ذو داللذذة انتذذايية(عند مسذذتوا داللذذة = α) 1.15لعنابذذر البيئذذة الداخليذذة (اهليكذذل
التنظيمذذي وال قافذذة التنظيميذذة) تمعذذو ومنفذذردة علذذى مسذذتوا االلت ذزام التنظيمذذي يف املؤسسذذة العامذذة للنذذمان اال تمذذاعي و
و ذذود مسذذتوا مقبذذول مذذو االلت ذزام التنظيمذذي لذذمت العذذاملمت يف املؤسسذذة العامذذة للنذذمان اال تمذذاعي واظهذذرت الدراسذذة ان
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االلتذزام العذذادفي ( )Affectiveىذذو االرذذوا يف املؤسسذذة يليذذو االلتذزام املسذذتمر ( ، )Continuousلينمذذا ال يو ذذد مسذذتوا مقبذذول
مو االلتزام املعيار ( )Normativeيف املؤسسة العامة للنمان اال تماعي.
دراسذة( فلذيح)2111 ،عالرذذة لذمت ال قذة التنظيميذذة وااللتذزام التنظيمذي دراسةاسذذتلالعية يف دايذريت التقاعذذد
-4
والرعايذذة اال تماعيذذة يف مدينذذة تكريذذم ،ىذذدفم الدراسذذة اىل التعذذرف علذذى العالرذذة لذذمت ال قذذة التنظيميذذة وااللت ذزام التنظيمذذي
والتع ذذرف عل ذذى اث ذذر ال ق ذذة التنظيمي ذذة عل ذذى االلت ذزام التنظيم ذذي ،اس ذذتخدم الدراسة،وتوب ذذلم الدراس ذذة اىل و ذذود عالر ذذة ال ق ذذة
التنظيميذذة وااللتذزام التنظيمذذي علذذى املسذذتوا الكلذذي ويو ذذد اثذذر ذو داللذذة معنويذذة لل قذذة التنظيميذذة لالعادىذذا كذذل علذذى نذذدا
االلتزام التنظيمي.
دراسة( ادشذروم ) 2111 ،لعنذوان تذ ثري منذاخ اددمذة يف االلتذزام التنظيمي،دراسذة ميدا يذة علذى العذاملمت
-5
يف املعاىذد التقا يذة التالعذذة تامعذة نلذ  ،ىذدفم الدراسذذة اىل تعذرف مسذتوا االلتذزام التنظيمذي للعذذاملمت يف املعاىذد التقا يذذة
التالعة تامعة نل  ،واثر لعض املتغريات الشختية يف ذل  ،وحتديد اثر متغري مناخ اددمذة يف مسذتوا االلتذزام التنظيمذي
للعاملمت ،واختبار الررا الوظيفي كمتغري وسيل يف العالرة لمت مناخ اددمة وااللتذزام التنظيمذي ،لغذرض حتقيذ االىذداف مت
توزيا استبا ة على ()86مو العاملمت ،وتوبل الدراسة اىل ان مسذتوا االلتذزام التنظيمذي للعذاملمت كذان لدر ذة مرتفعذة ،وان
ىنا فرورا معنوية يف مسذتوا االلتذزام التنظيمذي تعذزا ملتغذري العمذر وعذدد سذنوات ادذربة ،وان متغذري النذو ف يكتشذش لذو
ايذذة فذذروال معنويذذة مذذا االلت ذزام التنظيمذذي ،وان ىنذذا اث ذرا معنويذذا ملتغذذري منذذاخ اددمذذة كمذذا يدركذذو العذذاملون يف مسذذتوا االلت ذزام
التنظيمي لديهم ،وان الررا الوظيفي كمتغري وسيل اثر لشكل معنو يف عالرة مناخ اددمة لااللتزام التنظيمي
التعقيب عل الدراسات السااقة و واما ما يميز مث الدراسة :
توبلم الدراسذات السذالقة اىل ان ىنذا عالرذة ذات داللذة انتذايية لذمت تلذور تكنولو يذا املعلومذات لالعذاده
وااللتذزام التنظيمذذي وان ىنذذا تبذذايو لذذمت اثذذر كذذل مذذو االلعذذاد املكو ذذة للتلذذور التنظيمذذي علذذى االلتذزام التنظيمذذي مذذو اتوا ذ
املختلفذذة ،واىذذم مذذا قيذذز ىذذيه الدراسذذة عذذو الدراسذذات السذذالقة ىذذي اختيذذار مؤسسذذة نكوميذذة ذات ختوبذذية يف اسذذتخدام
التكنولو يا املتلورة يف اعماهلا االدارية نيذث ان نركذة سذري الكتذ الربيذة لذمت االرسذام واملذديريات التالعذة للمديريذة العامذة
تت ر الكرتو يا ومو خالل راعذدة ليا ذات خابذة يف الذدايرة ارذافة اىل ان الكتذ الربيذة تتذل اىل الذوزارة ومذو الذوزارة اىل
املديريذذة الكرتو يذذا ،ومذذو ا ذ اخذذر ان العذذاد املتغذريات املسذذتقلة والتالعذذة للدراسذذة والعادىذذا ختتلذذش عذذو الدراسذذات السذذالقة
ودراسذذة عالرذذة االرتبذذاط واالثذذر لذذمت التلذذور التكنولذذو ي وااللتذزام التنظيمذذي ديذذدة سذذبيا نيذذث توبذذل البانذذث مذذو خذذالل
الدراسذذة احلاليذذة اىل اسذذتنتا ات لتلفذذة وتوبذذيات قكذذو االعتمذذاد عليهذذا لتلذذوير الذذدواير احلكوميذذة عمومذذا و دايذذرة كهرلذذاء
السليما ية خابة.
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المبحث ال ان  :التق ر الت ن ل جا وااللتزام التنظيما
اوال :التق ر الت ن ل لجا
 -1ش ة وتلور التكنولو يا
أختلذذش البذذان ون واملتختتذذون يف نقذذل املعلومذذات نذذول البذذدايات أألوىل لنش ذ ة تكنولو يذذا املعلومذذات وتلورىذذا
وأدواهتذذا ف ذ ر ا لعنذذهم تلورىذذا إىل العتذذور القدقذذة وحتديذذدا إىل العهذذود البالليذذة ويسذذوغون ذل ذ مذذو خذذالل ريذذام التدذذار
البذالليمت لتسذذديل معذامالهتم وعقذذودىم التداريذة علذذى األلذواح اللينيذة والذذو يعذدو ا أ ذذبو لسذدالت التقاريرأدداريذذة احلدي ذذة
(سللان )1995:12 :
أمذذا الذذبعض االخذذر فري ذذا ىذذيا التلذذور إىل ذذو  2111سذذنة ربذذل املذذيالد وختوبذذا عنذذدما اخذذرت التذذينيون هذذاز
احملس (املعداد) املعروف لاسم ) (Abacusإذ أ تشر استخدام ىيه اآللة لدا املتريمت ،واليو ا يمت ،والرومذا يمت ،ويف أورلذا
وال يزال ىيا اتهاز يستخدم يف التمت واليالان ،نىت اآلن (احلسنية ؛(1998:76:
وتغريت التكنولو يا يف القذرون ال الثذة املارذية للريقذة يريذة ومذ ىذيا التغذري كذل وا ذ احليذاة الذو أخذيت العذد
ند هلا مو تكنولو يا املعلومات واالتتاالت مغرية ليل أمناط التوابل لذمت النذاس رذمو ااتمذا الوانذد ولذمت ااتمعذات
املختلفة واملنظمات احلالية ىي منظمات تقوم علذى توليذد القيمذة املتولذدة مذو التدديذد وااللتكذار القذايم علذى أسذاس املعرفذة
واملعلومات (العبيد .)1 ،2117 ،
 -2م نات الت ن ل جيا المتق رة:
مني يياة عي ييدة ارام ح ي ي ل الم ني ييات الرييسي ييية التي ييا تتش ي ي ل امجم عهي ييا التق ي ي ر الحاصي ييل ذي ييا المجي ييال
الت ن ل جا ما مث الم نات:
-1

األجهزة والمعدات  :وتشمل احلواسي االلكرتو ية واأل زاء املادية احمللقة وأ هذزة أخذرا م ذل الفذاك

 ،والذ ذ ذذو ىذ ذ ذذي علذ ذ ذذى دتذ ذ ذذاس مبا ذ ذ ذذر مذ ذ ذذا البيا ذ ذ ذذات وحتذ ذ ذذديث املعلومذ ذ ذذات املخزو ذ ذ ذذة ومعاتتهذ ذ ذذا وإخ ذ ذ ذراج النتذ ذ ذذايج املمكنذ ذ ذذة
(عبداهلل.)47 ،2116،
و قكذذو ان تعذذرف كذذيل ا ذذا اال ذزاء امللموسذذة مذذو منظومذذة احلاسذذوب م ذذل اللرفيذذات والشا ذذات واللالعذذات
واملذذاوس ولونذذة املفذذاتيح والذذو اليكذذون ىنذذا فايذذدة منهذذا دون الربا يذذات  ،وان اال هذذزة واملعذذدات ىذذي ذذزء مذذو تكنولو يذذا
االتت ذذاالت وا ذذا تتك ذذون م ذذو ا ه ذذزة االدخ ذذال واالخ ذراج واد ذذزن وون ذذدة املعاتذذة املركزي ذذة وادوات االتت ذذال وا ه ذذزة ال ذرلل
(النعيمي.)16 ،2117،
-2

االتص يياالت والش ييب ات :الوس ذذايل التقني ذذة لنق ذذل وتب ذذادل األفك ذذار واملعلوم ذذات لس ذذرعة ولش ذذكل دريذ ذ

وتوفريىذذا للمسذذتفيد لالورذذم املناس ذ مبذذا يذذدعم عمليذذة بذذنا الق ذرار  ،ولسذذرعة تلذذور وسذذايل االتتذذاالت لذذدأت الشذذبكات
لالظهور والتشكل لدءاع لالشبكة الداخلية وا تهاء" لالشبكات العاملية (اال رت م) (الساملي .)168 ،2111 ،
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البرامجي ييات:ا ذذا وان ذذدة م ذذو نق ذذول التلبيق ذذات الرييس ذذية املس ذذاعدة لالعم ذذال االداري ذذة واملكتبي ذذة وال ذذو

تتن ذ ذ ذ ذذمو ظ ذ ذ ذ ذذم ولرا ي ذ ذ ذ ذذات متع ذ ذ ذ ذذددة م ذ ذ ذ ذذل الربي ذ ذ ذ ذذد االلك ذ ذ ذ ذذرتون والت ذ ذ ذ ذذويت والوس ذ ذ ذ ذذايل املتع ذ ذ ذ ذذددة والنت ذ ذ ذ ذذوص ،اك ذ ذ ذ ذذدت
(النعيمي )2117،16،لا ا املكو ات غري امللموسة الو تسهل العمل وتشمل عدة لرامج م ل :
أ-لر يات التلبيقات وتشمل الورد ورايمة او دول الروات ورايمة او دول اترد .
ب-لر يات النظام وتنم ادارة التقا ة والتنسي .
ت-لر يات ظام التشغيل وتشتمل الويندوز وماكنتوش ولينك ويو ك .
ث-لر يات خدمية وتشتمل لر يات مكاف ة الفريوسات
ان الربا يات مهمة دا نيث ا نا ستليا ان قول ان اال هزة واملعدات تتبح لال فايذدة اذا ف تو ذد الربا يذات
الو تشغل اال زاء املادية .
-3وظايف الت ن ل جيا المتق رة:
إن للتكنلوتيا املتلورة عدداع مو الوظايش الرييسة ىي-:

 -1جم ييع المعل م ييات :تع ذد ى ذذيه الوظيف ذذة ى ذذي األوىل ال ذذو قك ذذو أن توفرى ذذا تقا ذذة املعلوم ذذات م ذذو خ ذذالل تك ذذدي
املعلومذات وجتميعهذا الذو سذيتم التعامذل معهذا النقذا ألغذراض معينذة سذواء للفذرد أم للمنظمذة ;(Post & Anderson : 2000
).122
 -2المعالجة :ويعد النشاط األك ر ارتبادا ما احلاسذوب .إن املعاتذة عذادة ىذي الغايذة الذو مذو ا لهذا يشذرت األفذراد
أو املنظمات احلواسي  .إن وظيفة املعاتة تتنمو حتويل نيا أ ذكال البيا ذات أو املعلومذات وحتليلهذا ونسذاهبا وتركيبهذا.
وتشمل املعاتة على عدة عمليات وىي كاأليت )-:(Post & Anderson ,2000,122-123
ذو مذو املعلومذات إىل إ ذكال لتلفذة أك ذر تفتذيال  ،وتنوعذا  ،ودرذة إذ تكذون

 oمعاتة املعلومات :وىي حتويذل أ
معلومة ايية وار ة و ىادفة.
 oمعاتذة الكلمذات والوثذاي املسذذتندة إىل الذنص مبذا يف ذلذ التقذارير واألخبذار واملراسذذالت ،إن ظذم معاتذة الكلمذذات

تتيح لألفراد إدخال البيا ات والتور يف احلاسوب وحتويلها إىل إ كال مفيدة و يالة.
 oمعات ذذة الت ذذورة :حتوي ذذل املعلوم ذذات البتذ ذرية ( املريي ذذة) واملنتد ذذات والرس ذذوم والت ذذور إىل ذذكل قك ذذو أدارت ذذو ر ذذمو
احلاسوب أو حتويلو لمت األفراد واحلواسي األخرا.
 oمعاتذذة التذذوت :وىذذي قذذل املعلومذذات التذذوتية وحتويلهذذا .إذ ذذهدت ىذذيه املعاتذذة تلذذوراع وعيذذا فقذذد و ذذدت ظمذذا
تسمح لألفراد لالت دث مبا رة إىل ظام احلاسوب لتو يهو الختاذ إ راءات ددة.

 -3ت ليد المعل مات :تستخدم تكنولو يا املعلومات غالبا لتوليد املعلومذات مذو خذالل املعاتذة .إن توليذد املعلومذات
يشذذري إىل تنظذذيم البيا ذذات  ،واملعلومذذات لشذذكل مفيذذد  ،س ذواء كذذان ذل ذ لشذذكل األعذذداد أم املتذذون أم التذذوت أم التذذورة
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املرييذذة وأنيا ذذا إعذذادة توليذذد املعلومذذات لشذذكلها األبذذلي .ويف أنيذذان أخذذرا د ذر توليذذد ذذكل ديذذد
).Heeks,1999,80

&

(Duncombe

 -4الخزن واسيتعادة المعل ميات :يسذاعد ادذزن احلواسذي علذى احملافظذة علذى البيا ذات واملعلومذات السذتخدامها يف
ورذذم الن ذ .إن البيا ذذات املخزو ذذة واملعلومذذات تورذذا يف وسذذل للخذذزن م ذ ال (األرذراص املمغنلذذة أو األر ذراص املد ذذة) الذذو
يستليا احلاسوب رراءهتا عند احلا ة إليها .ويقوم احلاسوب لت ويل البيا ات واملعلومات إىل كل ي خي نيذزا ابذغر مذو
املتذذدر األبذذلي ،فمذ ال إن املعلومذذات التذذوتية الختذذزن لشذذكلها التذذويت ولكذذو لتذذورة ذذفرية الكرتو يذذة خذذي نيذذزاع ارذذل
).)Senn,1998,24
 -5نقل المعل ميات وتح يلهيا :وىذو إرسذال البيا ذات واملعلومذات مذو مورذا إىل أخذر ،إن ظذم احلواسذي تقذوم عمذل
ظم اهلاتش فسو عندما تقوم لنقل مكاملاتنا مذو قلذة إىل أخذرا ،كذيل احلواسذي فهذي تسذتخدم غالبذا خلذوط اهلذاتش
 ،وك ذ ذذيل تس ذ ذذتخدم األرم ذ ذذار الت ذ ذذناعية  ،واحل ذ ذذزم الن ذ ذذويية املنقول ذ ذذة ع ذ ذذرب ألي ذ ذذاف ز ا ي ذ ذذة  ،أو لالس ذ ذذتيكية لت ذ ذرية
).)Senn,1998,24
-4أدوات الت ن ل جيا المتق رة
ىنذذا العديذذد مذذو األدوات الذذو رذذدمها التلذذور التكنولذذو ي والذذو حتقذ فوايذذد عديذذدة ومهمذذة تميذذا املنظمذذات دون
است ناء عند استخدامها ومو ىيه األدوات-:
-1الربيد االلكرتون :ىو ظام تنتقل الرسايل عربه للذرال الكرتو يذة  ،ولذي علذى أسذاس االتتذال ألذورري إذ يسذمح
لألفراد يف إرسال الرسالة  ،وحتريرىا  ،ول هذا إىل أ ذخص  ،إذ ترسذل الرسذايل إىل بذندوال الربيذد االلكذرتون ومذو خذالل
ىيا التندوال قكو رراءهتا  ،ونفظها  ،واد الة عليها  ،وإرساهلا مرة أخرا ،أو ،رميها).(Certo, 2000 , 493
 -2أ هذذزة الفذذاك  :ىذذي أ هذذزة تسذذمح لنسذذا الوثيقذذة احلاليذذة لشذذكلها األبذذلي سذواء كا ذذم ىذذيه الوثيقذذة تتنذذمو
لللات  ،أم بوراع أم توباع وإرساهلا لسرعة إىل اللرف اآلخر ،ويستخدم الفاك لشكل واسا لاألعمذال احلكوميذة ،
وعلذذى الذذرغم مذذو إن ىذذيه الفوايذذد أال أن ىنال ذ لعذذض العيذذوب  ،أو املشذذاكل عنذذد اسذذتخدامو منهذذا ا ذذو ال يعمذذل إال لذذورال
خاص).(Certo, 2000 , 493
 -3تبذذادل البيا ذذات االلكذذرتون :ىذذو تبذذادل البيا ذذات مذذو ناسذذبة إىل ناسذذبة أخذذرا أو مذذو الربيذذد االلكذذرتون  ،إن
أمهية استخدام تبادل البيا ات االلكرتون ىو أالتتال املبا ر لمت لتلش الشركات واأل خاص على ند سواء.
 -4االكسذرتا يم -:ىذذو ذذبكة عمذذل لقواعذذد اال رت يذذم  ،تشذذرتط اتتذذال املتتذذفح لذذي فقذذل رذذمو املنظمذذة ولكذذو مذذا
إدراف ثال ة أيناع م ل (البايعمت  ،والعمالء  ،واملشرتكمت) وىذي ظذام ثذا و مذو أ هذزة احلاسذوب تذوفر اتتذاالع عذو
دري اال رت يم ).(Ebert & Griffin,2000,378
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-5اال رت يم -:
ىذذو سلسذذلة مذذو احلواسذذي املتتذذلة لبعنذذها الذذبعض والذذو تتشذذار معذذا يف البيا ذذات  ،واملعلومذذات  ،والربا يذذات ،
فسذذها ا لالرذذا مذذو احلاسذذوب مركذذز ويسذذمى (املذذزود ) واملذذزود ىذذو آليذذة عاليذذة االمكا ذذات رذذادرة علذذى القيذذام لعذذدة مهمذات
ولسرعة عالية (دوفور.)9,1998 ,
وكذيل يعذذرف اال رت يذذم علذى ا ذذو وسذذيلة لذدعم االتتذذال االلكذذرتون مذو خذذالل احلواسذذي املرلودذة يف لتلذذش أ ذذاء
الع ذذاف  ،تس ذذتخدمها الش ذذركات التداري ذذة والت ذذناعية ل ع ذذالن واالتت ذذال والتس ذذوي  ،وك ذذيل تس ذذتخدم م ذذو لتل ذش األف ذراد
لالتتال ونا املعلومات (لاريم .)11 ,1998 ,
ورد مت تعريفها يف الكتاب التادر عو التنمية التالا لألمم املت ذدة عذام  ، 1994علذى أ ذا ذبكة اتتذاالت دوليذة
 ،تت لش مو موعة مو بكات احلواسي ( .( March ,1994,15
وتتميز بكة اال رت يم عو سذواىا مذو ذبكات االتتذال  ،ل ذا تذوفر مرو ذة اكذرب  ،وتسذمح الا ناسذوب مرلذوط
فيها ،والتخاد ما أ ناسوب اخر يف العاف ،ورد تزايد اسذتخدام ذبكة اال رت يذم لنسذبة تكذافش ا تشذار التلفزيذون يف
ادمسينات (ع مان. )14 ,1998 ,
وتتكون بكة اال رت يم مو ثالثة االت متفاعلة ما لعنها البعض وىي-:
 -1املعلومات -2 .احلواسي  -3 .االتتاالت.
وان اال ذذدماج لذذمت تقا ذذة املعلومذذات وتقا ذذة االتتذذاالت مبذذا تشذذملو مذذو خلذذوط رلذذل  ،وأ هذذزة ىذذاتش  ،و ذذبكات
سذذلكية  ،وأرمذذار بذذناعية  ،رذذد أسذذفر عذذو ثذذورة املعلومذذات الذذو اكتس ذ م خذذالل السذذنوات القليلذذة الكذذرة األررذذية ل ثارىذذا
وتلبيقاهتا املختلفة ل لة لاال رت يم.
ىنال ذ مذذو ي ذذرا إن ذذبكة اال رت ي ذذم تتك ذذون يف ذذزء منه ذذا م ذذو املعذذدات (كاحلواسذذي  ،واللرفيذذات  ،وللارذذات
الوا هذذة التخادبيذذة مذذا الشذذبكة والكذذالالت …اخل ) ويف زيهذذا اآلخذذر مذذو الرب يذذات (كذذالربامج التلبيقيذذة ول ذرامج إدارة
الشبكة و ظام احلمايذة …اخل ) مث مذو اللذارم البشذر الذي يتذ لش مذو تقنيذمت وإداريذمت مذو هذة مهمذتهم ورذا الشذبكة
ريد االست مار ومو زلايو الشبكة مو هة أخذرا وىذم املسذتخدمون املسذتفيدون مذو ادذدمات الذو تقذدمها هلذم  ،إن ىذيه
املكو ات –الفيزيايية –الرب ية – البشرية ىي القاعدة األساسية يف وسايل اددمة عو لعد (دوفور. )9 ,1998 ,
 -5متقلبات استخدام الت ن ل جيا المتق رة
ىن ذذا ع ذذدد م ذذو املتللب ذذات املختلف ذذة  ،دذ ذ توفريى ذذا لغ ذذرض حتقيذ ذ الند ذذاح يف تلبيذ ذ ى ذذيه التكنولو ي ذذا وى ذذيه
املتللبات ىي:
املتللبات الفنية ويتم حتقيقها لتوفري األيت :
-1
 oحتسمت البىن الت تية واالرتكازية مو اتتاالت  ،وموابالت  ،وغريىا.
 oهتيئة مهارات لشرية مو ذو ادربة والكفاءة.
Turben &at el, 1999,50

 oتوفري معدات مناسبة للتشغيل لكفاءة وحتدي ها لاستمرار .
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 oلناء راعدة معلوماتية مرتبلة ليا وإرليمياع ودولياع.
املتللبات االرتتادية  ،وأمهها األيت ( :للقاسم وعلي ( )368 ,2112،سلمان)75، 2114،
-2
 oختتيص مبال كافية للقيام لنشلات الب ث والتلوير يف ال تقا ة املعلومات.
 oدعم التناعة املعلوماتية وأساسياهتا.
 oتشديا االست مار يف ال تقا ة املعلومات .
متللبات ا تماعية وىي ( :العالال والتكريو )151, 2112،
-3
 oخل أمناط العمل اتماعي و شر روح التعاون لمت موعات العمل املختلفة.
 oتبد آليات التشديا لألفراد على تقبل التغري التقد.
 oالعمل على تغيري أمناط ال قافة التنظيمية السايدة ومبا يتالءم ما ثقافة املعلوماتية.
 -4املتللبات اددارية  ،ومنها ( :عبد الوىاب )443 ,1996،
 oتعيمت ريادات إدارية رادرة على التغيري.
 oاعتماد اهلياكل الالمركزية واملر ة .
 oإ شاء وندات تنظيمية تتوىل إدارة تلوير مستلزمات تقا ة املعلومات
 oإعادة ىندسة األعمال والعمليات داخل املنظمة.

متللبات أخرا ( :الغاليب ،والعسكر )185 ,2112،
-4
 oإب ذذدار ر ذوا مت وتش ذريعات تذذنظم عمليذذة التبذذادل عذذرب رن ذوات تقا ذذة املعلوم ذذات وحتم ذذي متذذا ادد ذراف
املتبادلة.
 oتوفري مقومات األمو وادتوبية على الشبكات .
 oتوفري مبادئ محاية نقوال امللكية الفكرية .
ثا يا :االلتزام التنظيمي

Organizational Commitment

يعد االلتزام التنظيمي مو املواريا الو الرم اىتماما وار ا يف نقل اددارة يف العقود األخرية ،ملا هلا مو
عالرة لفعالية املنظمة ودر ة اجناز العمل فيها؛ إذ يعرب االلتزام التنظيمي عو اجتاه الفرد و املنظمة .ويشمل الرغبة القوية
يف البقذاء عنذوا فيهذا  .ويظهذر االلتذزام يف لذيل العامذل هذودا إرذافية يف العمذل ،ويعذد األفذراد امللتزمذون جتذاه منظمذاهتم
متدر روة تساعد يف لقايها ومنافستها للمنظمات األخرا ( العنايلة)24،1995 ،
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مفهوم االلتزام التنظيمي
-1
وربل الوروف على تعريفات البان مت لاللتزام التنظيمي تورش عنذد مفهذوم االلتذزام مذو انيذة لغويذة :نيذث يعذد
العهد ،ويلزم الشيء ال يفاررو ،واملالزم لشيء املداوم عليو( .إلو منظور1956 ،م ،لاب امليم ،فتل األم) .ويعذد كذيل
يف اللغة :العهد ،والقرب ،والنترة ،واحملبة ( .سالمو.)55 ،2113،
أمذا مذو انيذة ابذلالنية فقذد تباينذم مفذاىيم االلتذزام التنظيمذي ظذراع لتبذايو رؤا البذان مت نولذو ،مذو أم ذال
ساال سذ ( (Salancik ,1977لو ذا ان ) (Buchanan,1974ذيلدون ( (Sheldon,1971إال أن تورذيح املفهذوم رذد الزمذو
لعذض التعقيذد تيدذة الرتكيذز علذى االلتذزام ذو ليئذة العمذل وتنذمينو ذاالت عذدة م ذل :االلتذزام ذو العمذل ،وااللتذزام ذو
الوا بذات واملهذام الداخليذة للعمذل ،وااللتذزام ذو املنظمذة ،وااللتذزام ذو املهنذة ،وااللتذزام ذو ناعذة العمذل وغريىذا ،والذو
عربت عو متغريات أساسية يف االلتزام التنظيمي (محادات  )88 ،2116،و يرا لورتر)  .) Porter,1968لذ ن االلتذزام ىذو
"استعداد الفذرد لبذيل هذود كبذرية لتذا املنظمذة ،وامذتال الرغبذة القويذة يف البقذاء يف املنظمذة ،والقبذول لذالقيم واألىذداف
الرييسذية للمنظمذة" .أمذا ذلدون ) (Sheldon,1971فذريا أن االلتذزام ىذو "التقيذيم االدذا ،للمنظمذة والعذزم علذى العمذل
لت قي أىدافها" ،وىو مستوا الشذعور االدذا ،املتولذد لذدا الفذرد جتذاه املنظمذة الذو يعمذل فيهذا ،وادخذالص هلذا ،وحتقيذ
أىدافها ما عوره املستمر لاالرتباط واالفتخار لالعمل فيها.
ويعد لورتر وآخرون ) (Porter et al.1974مو األعمال الو تناولم االلتزام مو النانية اددارية ،فقد عرفو ل و" روة
تلذال الفذرد مذا منظمتذو وارتبادذو هبذا" ،وتوبذل إىل أن ىنذا بذفات هلذا تذ ثري كبذري يف حتديذد االلتذزام التنظيمذي لألفذراد
وىي:
 إقان رو لاملنظمة وربول ألىدافها وريمها. -االستعداد لبيل أرتى هد لكو يف خدمة املنظمة.

 الرغبة القوية يف احملافظة على استمرار عنويتو يف املنظمة(األمحد )87،2114 ،أما لو ا ان )  ( Buchanan,1974فينظر لاللتزام التنظيمي لوبذفو منابذرة الفذرد وت ييذده للمنظمذة ،وأ ذو تذاج تفاعذل
ثالثة عنابر ىي:
التلال  Identificationويعد تبد أىداف وريم املنظمة لاعتبارىا أىدافاع وريماع للفرد العامل فيها.
اال ما  Involvementويقتد لو االستغراال أو اال ما النفسي للفرد يف أ شلة املنظمة.
الوالء  Loyaltyواملقتود لو عور الفرد لاالرتباط العادفي القو جتاه املنظمة.
وىنا مو يرا ان االلتزام التنظيمي :ومق ّل در ة املورذش اددذا ،،الذي يشذعر لذو املوظذش نيذال منظمت اذو ،وارتبذاط

ا
أىدافو ل ىدافها ،واحلرص على البقاء فيها وااللتزام ل خالرياهتا:
 االلت ذزام العادف ذذي :ويعن ذذي در ذذة االرتب ذذاط العادف ذذي للفذذرد نيذذال املنظم ذذة الت ذذي يعمذذل هبذذا ولزلاينهذذا ونيذذال زمالي ذذوفيهذا ،وي يت ىيا تيدة تلال ريمو وأىدافو ما ريمها وأىدافها.
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 االلتزام املاد  :وتعد در ة إدرا العامل للمنافا االرتتادية واال تماعية الو تت قسيفقده راء تر العمل.
 االلتزام األخالري :وتعد مدا إنساس العامل لنرورة االلتذزام األخالرذي ذو املنظمذة الذو يعمذل هبذا واملسذتند إىلإدراكو السيكولو ي دلزام فسو أخالرياع للم افظة على استمرار عنويتو فيها.

راء ارتبادذو لاملنظمذة ومذا

ويعذفرف االلتذزام التنظيمذذي ل ذو " االرتبذاط النفسذذي الذي يذرلل الفذذرد لاملنظمذة والذي يدفعذذو إىل اال ذدماج يف العمذذل
والتفاعل ما ريّم املنظمة وتبنيها"( .العتييب والسواط)1997 ،
ويع ذفرف (اللذذوز  )1999 ،االلت ذزام التنظيمذذي ل ذذو "احلالذذة الذذو يتم ذذل فيهذذا الفذذرد لقذذيم املنظمذذة وأىذذدافها ،نيذذث
يرغ ذ لاحملافظ ذذة عل ذذى عن ذذويتو هب ذذا لتس ذذهيل حتقي ذ أىداف ذذو ال ذذو يلم ذذح يف الوب ذذول إليه ذذا"  .وىنذذا م ذذو ي ذذرا أن االلت ذزام
التنظيمي "ينش عندما يقارن الفرد املنافا واملزايا الو قتل عليها مو العمل ،ومنل السلو الي يسلكو".
أمهية االلتزام التنظيمي
-2
تعود ىيه االمهية لعدة اسباب منها:

ا ذو ق ذل أنذد املؤ ذرات األساسذية للتنبذؤ لالعديذد مذو النذواني السذلوكية ،وخابذة معذدل دوران العمذل ،نيذث
يفرتض أن يكون األفراد امللتزمون أدول لقاء يف املنظمة ،وأك ر عمال و حتقي أىدافها.
إن الذو رذد ذيب كذال مذو املذديريو وعلمذاء السذلو اد سذان؛ ظذرا لكو ذو سذلوكا مرغولذا لذو مذو ربذل
املنظمات ( عسان.)2111 ,
ا ذو ق ذل عنتذرا ىامذا يف الذرلل لذمت املنظمذة واألفذراد العذاملمت فيهذا ،السذيما يف األورذات الذو ال تسذتليا
املنظمات … أن تقدم احلوافز املاليمة لدفا ىؤالء األفراد للعمل وحتقي مستويات عالية مو األداء.
يعترب التزام األفراد جتاه املنظمات مؤ را أروا مو الررا الوظيفي الستمرار ولقاء العاملمت يف أماكو عملهم.
كما يعترب التزام األفراد جتاه منظماهتم عامال ىاما يف التنبؤ لفعالية املنظمة (عبد الباري . )2115 ,
ألعاد االلتزام التنظيمي
-3
ختتلش بور التزام األفراد جتاه املنظمات لاختالف القوة الباع ة واحملركة لو -وعلى العموم -تشري األدليات إىل
أن ىنذا ألعذاداع لتلفذة لاللتذزام التنظيمذي ولذي لعذداع وانذداع ،ورغذم اتفذاال غالبيذة البذان مت يف ىذيا ااذال علذى تعذدد ألعذاد
االلتزام ،إال أ م خيتلفون يف حتديد ىيه األلعاد ) :عسان ) ، ) 2111 ,األمحد ) 2114 ,
أوالع :لعد االلتزام العذادفي  ،Affective Commitmentالذي اررتنذو الذو ومذاير ) ،) Allen&Meyer,1990نيذث رأوا أن
االلتذزام العذادفي للفذرد يتذ ثر لدر ذة إدراكذو للختذايص الذو دتيذز عملذو مذو اسذتقاللية ،وأمهيذة ،ومهذارات مللولذة ،ورذرب
املشرفمت وتو يههم لو  .كما يت ثر ىيا اتا مو االلتزام لدر ة إنساس الفرد ل ن البيئة التنظيمية الو يعمل هبا تسذمح
لذو لاملشذاركة الفعالذة يف ريذات اختذاذ القذرارات سذواء مذا يتعلذ منهذا لالعمذل أو مذا خيتذو؛ أ ىذو االرتبذاط احملذدود .
وأب اب ىيا التو و ىم الييو يعملون وف تقييم ذايت للمتللبات الذو تتللبهذا ظذروف العمذل املختلفذة فيكذون االرتبذاط
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لذمت الفذرد واملنظمذة وفذ مذا تقدمذو هلذم منظمذاهتمم  .وير ذا االلتذزام العذادفي إىل الشذعور لاال تمذاء وااللتتذاال النفسذي
لاملنظمة مواد وآخرون ).( Mowady et al.1982
ثا ياع :لعد االلتزام المعياري ،Normative Commitmentويقتد لو إنساس الفذرد لذااللتزام لالبقذاء يف املنظمذة ،وغالبذاع مذا
يعذزز ىذيا الشذعور دعذم املنظمذة اتيذد للعذاملمت فيهذا ،والسذماح هلذم لاملشذاركة والتفاعذل اددذا ،،لذي فقذل يف ا ذراءات
تنفيي العمل؛ لل لاملسامهة يف ورا األىداف والتخليل ورسم السياسات العامة للمنظمة .ويعرب عنو االرتبذاط األخالرذي
السذامي .وأبذ اب ىذيا التو ذو ىذم املوظفذون أبذ اب النذمري الذييو يعملذون وفذ مقتنذيات النذمري واملتذل ة العامذة،
وينر ).(Wiener,1982
ثال ا :لعد االلتزام املستمر  ،Continuance Commitmentورد اررتح ىيا كل مذو الذو ومذاير)، ) Allen & Meyer ,1990
و ينب ىيا البعد لان ما يت كم يف در ة التزام الفرد جتاه املنظمة الو يعمل فيها ىي القيمة االست مارية الو مو املمكو
أن قققها لو استمر لالعمل ما املنظمة ،مقالل ما سيفقده لو ررر االلت اال عهذات أخذرا .أ أن ىذيا ارتبذاط متذل ي
يقذوم لالدر ذة األوىل علذى املنفعذة الذو قتذل عليهذا مذو املنظمذة ،فمذا دامذم املنظمذة الذو يعمذل فيهذا تقذدم لذو مذو املنذافا
العوايد ما يفوال ما قكو أن تقدمو املنظمات األخرا فيسذتمر لاالرتبذاط هبذا ،أمذا إذا النذم لذاألف أ عوايذد أفنذل مذو
الذو تقدمذو لذو املنظمذة الذو يعمذل فيهذا فإ ذو لذو يذرتدد لاال تقذال إىل الورذا اآلخذر ،وأبذ اب ىذيا االرتبذاط ىذم النفعيذون
اال تهازيون وأب اب اللمونات العالية .المت وماير)(Allen&Meyer,1990
العوامل املساعدة واملؤثرة يف تنمية االلتزام التنظيمي :
-4
ىنا لعض العوامل الو تؤثر يف تلذوير االلتذزام التنظيمذي منها:عوامذل ختذية وتتعلذ لشختذية الفذرد العامذل
وردرتو على حتمل مسؤولية العمل وارتبادو النفسي لاملنظمة وتورعاتو عو العمل.
عوامل تنظيمية  :وىي عوامل تتعل خبذربات الفذرد العمليذة كاالسذتقاللية ،ودتاسذ أعنذاء ناعذة العمذل ،واد ذراف
املبا ر ،والتغيية الرا عة.
عوامل غري تنظيميذة :وتركذز علذى مذدا تذوافر فذرص عمذل لديلذة للفذرد العامذل لعذد رذراره األو االلت ذاال لاملنظمذة،
وعندما تكون الرواتذ املت ققذة مذو الفذرص البديلذة أرذل لذا قتذل عليذو املوظذش يف منظمتذو فذإن ذلذ يعليذو تربيذرا معقذوال
لقراره األول ،أو عندما ال تكون ىنا فرص عمل النقو مو ا تغيري رراره األول.
أما عو دور اددارة يف لناء وتلوير االلتزام التنظيمي لدا العذاملمت فيشذري (الذزعيب )34 ،2118 ،إىل أ ذو قكذو
أن يت ق ذل مو خالل:
حتقي ذ العدالذذة وتعزيذذز القذذيم اد سذذا ية داخذذل املنظمذذات كالتسذذامح والنزاىذذة والت لذذي ل ذ دب وأخالريذذات العمذذل،
ألن ىيا مو و أن يزيد مو مستويات االلتزام التنظيمي لدا األفراد.
حتقي األمان واالستقرار الوظيفي.
تعزيز االتتاالت لمت الرؤساء واملرؤوسمت وتزويد العاملمت لاملعلومات عو ني يات العمل.
زيادة ا غماس العاملمت يف املنظمة والعمل على من هم فربة لال رتا يف اختاذ القرارات.
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لناء سور ال قة لمت الرؤساء واملرؤوسمت.
فهذذم سذذلوكيات اد سذذان والتنبذذؤ فيهذذا وكيفيذذة التذ ثر فيهذذا فذذإدارة األفذراد ىذذي أك ذذر مذذو ذذرد تسذذيري العذذاملمت واختذذاذ
القرارات وورا نوافز ،فالقيمة املنافة أل فرد تكمو يف الب ث عو أفنل السبل لتفدري داراتو وإمكا ياتذو ذو العلذاء
واالجناز.
كمذ ذذا أن ىنال ذ ذ لعذ ذذض املتغ ذ ذريات ادداريذ ذذة الذ ذذو تسذ ذذهم يف تلذ ذذوير االلت ذ ذزام التنظيمذ ذذي تتم ذ ذذل فيمذ ذذا يلي(احلرانشذ ذذة
والبشالشة:)24 ،2116 ،
السياسذذات :رذذرورة العمذذل علذذى تبذذد سياسذذات داخليذذة تسذذاعد علذذى إ ذذبا نا ذذات األف ذراد العذذاملمت يف التنظذذيم
وحتقي ذ الت ذوازن لذذا يولذذد ذذعور لالررذذا واالدمئنذذان واال تمذذاء مث االلت ذزام التنظيمذذي ،ولقذذد رت ذ ماسذذلو احلا ذذات كالتذذا :
(احلا ات الفسيولو ية – احلا ذة إىل األمذو – احلا ذة إىل اال تمذاء – احلا ذة إىل االنذرتام – احلا ذة إىل حتقيذ الذيات).
أما (القريويت )2111 ،فريا أن السياسات تعرب عو "الت سمت املسذتمر يف أداء اددارة مذو خذالل إتبذا األسذالي العلميذة
يف العمل ،وعالج املشكالت الو تظهر ،ودعم القرارات اددارية".
والسياسذذات لتذذفة أساسذذية تعبذذري ب ذريح أو منذذمون عذذو تل ذ ااموعذذة مذذو املبذذادئ والقواعذذد الذذو ورذذعم
مبعرفة املديريو لتو يو وربل الفكر والعمل التنظيمي(اهلوار )67 ،1996،
ورذذوح األىذذداف :كلمذذا كا ذذم األىذذداف وار ذ ة كلمذذا كا ذذم عمليذذة إدرا وفهذذم األف ذراد لاللت ذزام وللمنظمذذة
أكذذرب ،فكلمذذا كا ذذم العمليذذات التنظيميذذة ووظذذايش اددارة وارذ ة كلمذذا أدا ذلذ إىل زيذذادة االلتذزام التنظيمذذي وادخذذالص
واال تماء للتنظيم .وإن وروح األىداف ىي مو أىم العوامل الذو تذؤثر يف االلتذزام التنظيمذي ،وىذيه األىذداف عنذدما حتذدد
تعمذل علذى دفذذا وتو يذو سذلو األفذراد ألداء النشذاط املللذوب .ويذذتم عمذل ذلذ مبشذذاركة املشذرفمت والعذاملمت يف آن وانذذد،
وعادة ما يقود تتميم األىداف إىل الفهذم املتبذادل والنارذج لذمت املذديريو والعذاملمت .إن التذفة األك ذر دتيذزاع لبلذورة االلتذزام

التنظيمي ىو أن تكون األىداف املراد إجنازىا وار ة ،و ددة ،وراللذة للقيذاس ،وأن تكذون مر ذة ،يذث ت خذي يف االعتبذار
البيئذذة املتغذذرية ،واملنافسذذة احلذذادة يف األسذواال ،نيذذث أ ذذو مذذو املتفذ عليذذو ،إن ورذذا حتديذذد األىذذداف يعذ ّد رذذرورياع ،أل ذذو قنذذا
ااادالت الدفاعية وسوء الفهم لمت أعناء املنظمذة ،وقذدث دافعيذو أك ذر ،وبذراعاع أرذل ،واسذتخداماع أرذل للورذم ،والتكذاراع

وإلداعاع مو ربل العاملمت.
العمذذل علذذى تنميذذة مشذذاركة األف ذراد العذذاملمت  :املشذذاركة ىذذي اال ذرتا الفعلذذي والعقلذذي للفذذرد يف مورذذش نذذاعي
يشذذدعو علذذى املشذذاركة واملسذذامهة لت قي ذ األىذذداف اتماعيذذة اال ذرتا يف املسذذؤولية عذذو حتقي ذ تل ذ األىداف".فعمليذذة
املشذذاركة يف اختذذاذ الق ذرارات مذذا ىذذي إال هذذود مشذذرتكة مذذو اآلراء واملقرتنذذات والت ليذذل والتقيذذيم فمذذو خذذالل ىذذيه املشذذاركة

يسذذتليا املذذدير أن يعذذزز الورذذا النفسذذي االدذذا ،واملورذذش املاليذذم لذذدا العذذاملمت لذذا قفذذزىم علذذى لذذيل أرتذذى هذذودىم
لت قي ذ أعلذذى مسذذتوا لذذألداء وااللت ذزام التنظيمي"(كنعذذان ،)32 ،2118 ،ىذذيا فنذذال عذذو أن مشذذاركة العذذاملمت يف ورذذا
األىداف ورسم السياسذات وإعذداد الذربامج وحتديذد املذوارد مذوا ذ و أن يمشذر العذاملمت يف حتمذل املسذؤولية ،نيذث يلتزمذون
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أدليذاع يف تنفيذذيىا فيت سذذو أداؤىذذم ويذذزداد إنساسذذهم لال قذذة والرانذذة النفسذذية لذذا يذذدفعهم إىل اسذذتخدام أرتذذى دارذذاهتم ذذو
حتقي أىداف املؤسسة إىل ا أىدافهم الشختية لا يزيد مو التزامهم للمنظمة الو يعملون هبا .
العمذذل علذذى حتسذذمت املنذذاخ التنظيمذذي :املنذذاخ التنظيمذذي ىذذو البيئذذة الداخليذذة ملنظمذذة معينذذة يتعذذرف العذذاملون
-1
عليها مو جتارهبم ومو خالل أثرىا يف سلوكهم ،فتمتا العاملمت مبناخ ماليم يعزز ال قة املتبادلة ،ويرفا الروح املعنويذة ،ويزيذد
در ذذة الررذذا الذذوظيفي ،ويذذدعم الشذذعور واال تمذذاء .ويعتذذرب منذذاخ العمذذل السذذايد يف املنظمذذات مذذو أنذذد املذذؤثرات احملفذذزة علذذى
لاللتذزام التنظيمذذي نيذذث يتتذذش ىذذيا املنذذاخ لسذذيادة التفاعذذل واحل ذوار لذذمت األف ذراد ،وو ذذود التعذذاون واال سذذدام ليذذنهم ولذذمت
اددارة ،وإتانة الفربة للنمو والتلور وحتقي اللمونات الفردية ،وتسهيل درال وأسالي العمل ،مبا يكفل االسذتفادة مذو
اللارذذات والقذذدرات الكامنذذة لذذدا ادف ذراد والعذذاملمت لاملنظمذذة مذذو أ ذذل حتقي ذ متذذل ة املنظمذذة والفذذرد مع ذاع (ألذذو ذذيخو،
.)54 ،2115
المبحث ال الث :الجانب العملا
اوال :خصايص عينة الدراسة
مت توزيا ( )151استمارة استبا ة على االفراد املب وثمت ومت استالم ( 132استمارة باحلة للت ليل.
ختايص االفراد املب وثمت مبمت يف اتدول ررم(:)1
جدول رقا()1
خصايص عينة الدراسة
ت

املتغري

1

اتن

2

احلالة اال تماعية

3

الفئة العمرية

4

املستوا التعليمي

التكرار

%

ذكر

71

54

اى

61

46

متزوج او متزو ة

119

83

اعزب

23

17

25- 18

9

7

 26اىل 35

42

32

 36اىل 45

64

48

اك ر مو 46

17

13

ارل مو االعدادية

16

12

االعدادية

25

19

دللوم

45

34
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لكالوريوس

43

33

دراسات عليا

3

2

مدير

5

4

مساعد مدير

6

5

ريي رسم

8

6

11

8

موظش

112

77

 5-1سنوات

33

23

 6اىل  11سنوات

13

11

 11اىل  15سنوات

29

22

 16ف ك ر

57

43

ريي

عبة

ويتنذح مذو اتذدول ررذذم ( )1أن أك ذر أفذراد عينذذة الدراسذة مذو الفئذذة العمريذة 36اىل  45سذنة لنسذذبة ( )%48
واحلال ذذة اال تماعي ذذة للعين ذذة مت ذذزو مت لنس ذذبة(  ) %83و اك ري ذذة الفئ ذذة العمري ذذة م ذذو الش ذذباب لنس ذذبة( ) %42و أك ذذرىم
نابلمت على هادات (دللوم ولكالوريوس) لنس ( ) %33و( ،) %31امذا املسذتوا الذوظيفي فذان سذبة ( )%77مذو
افراد العينة مو املوظفمت و اكرب سبة الفراد العينة هلم سنوات اددمة لمت(1اىل5سنوات) لنسبة(.)%32
ثانيا :وصف وتشخيص متغيرات الدراسة
-1االجهزة والمعدات الت ن ل جية
جدول رقا()2
ت

اال هزة واملعدات التكنولو ية

املتوس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل اال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذراف
املعيار
احلسا،
3012

1

حترص الدايرة على توفري أ هزة ناسوب ندي ة ومتلورة دستخدامتها

2

حترص الدايرة علذى اسذتخدام احلاسذوب ومل قاتذو ملعاتذة البيا ذات وتتذنيفها 3033

1014
101

وتبويبها.
3

تعمذ ذذل الذ ذذدايرة وف ذ ذ االلت ذ ذزام عهذ ذذاز مراربذ ذذة االلت ذ ذزام املذ ذذوظفمت لالذ ذذدوام( هاز 3015
البتمة)

1056

4

حترص الدايرة على القيام لالتيا ة الدورية واملستمرة أل هزة ومعدات النظام 309

1012

3028
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مو خالل اتدول السال ررم ( )2والذي يورذح املتوسذلات احلسذالية واال ذراف املعيذار د الذات أفذراد عينذة
الدراسذذة ذذو احملذذددات املتعلقذذة اال هذذزة واملعذذدات التكنولو يذذة  ،يتبذذمت أن عذذدد احملذذدات املكو ذذة مذذو ( )5عبذذارات ومعذذدل
متوسذلات احلسذالية ىذذي ( )3028ا مسذتوا متوسذذل  ،يف نذمت ذذاءت فقذرة ( )4اعلذذى متوسذل وىذذي ( )309ا ان
نرص الدايرة للقيام لالتيا ة الدورية واملستمرة أل هزة ومعذدات النظذام يف دايذرة كهرلذاء السذليما ية مبسذتوا مرتفذا سذبيا،
وان عب ذذارة رر ذذم( )1ار ذذل مس ذذتوا وى ذذي ( )3012ومعن ذذاه ان ن ذذرص ال ذذدايرة عل ذذى ت ذذوفري أ ه ذذزة ناس ذذوب ندي ذذة ومتل ذذورة
دستخدامتها منخفنة سبيا.
 -2البرمجيات
جدول رقا()3
ت

البرمجيات

املتوسل
احلسا،

اال راف
املعيار

1

هتتم الدايرة لامتال لر يات ادستخدامات العامة

2097

101

2

تبد الدايرة اىتماما لتلوير مهارات فري املرب مت

2045

1019

3

در حتديث مستمر على الرب يات املستخدمة لاعتماد ادبدارات

205

101

احلدي ة مو الربامج
4

تعمل الدايرة على توفري لر يات احلماية واألمو حلماية سرية وأمو
املعلومات

2054

1022

2061
مذذو خذذالل اتذذدول السذذال ررذذم ( )3والذذي يورذذح املتوسذذلات احلسذذالية واال ذراف املعيذذار د الذذات أفذراد
عين ذذة الدراس ذذة ذذو احمل ذذددات املتعلق ذذة لالرب ي ذذات ،يتب ذذمت أن ع ذذدد احمل ذذددات مكو ذذة م ذذو( )4عب ذذارات ومع ذذدل متوس ذذلات
احلسذالية ىذي ( )2061ا مسذذتوا مذنخفض  ،يف نذمت ذذاءت فقذرة ( )1اعلذى متوسذذل وىذي ( )2097ا ان االىتمذذام
لذذامتال لر يذذات ادس ذذتخدامات العامذذة يف داي ذذرة كهرلذذاء الس ذذليما ية مبسذذتوا متوسذذل  ،وان عبذذارة ررذذم( )2ارذذل مسذذتوا
وىي( )2045ومعناه ان االىتمام لتلوير مهارات فري املرب مت يف دايرة كهرلاء السليما ية منخفنة.
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-3االتصال والشب ات
جدول رقا()4
ت

االتصال والشب ات

املتوسل
احلسا،

اال راف
املعيار

1

ىنا اىتمام يف الدايرة لتوفري بكة ناسولية لمت األرسام والوندات فيها

2047

102

2

يعتمد الدايرة على استخدام اد رت م لل تول على ماىو مللوب

2077

2012

لسرعة
قكو توسيا شادات الشركة مو خالل الشبكة العنكبوتية

3

208

1032

2068
مو خالل اتدول السال ررم ( )4والذي يورذح املتوسذلات احلسذالية واال ذراف املعيذار د الذات أفذراد عينذة
الدراسة و احملددات املتعلقة لاالتتذال والشذبكات  ،يتبذمت أن عذدد احملذددات مكو ذة مذو( )3عبذارات ومعذدل متوسذلات
احلسذ ذذالية ىذ ذذي ( )2068ا مذ ذذنخفض ،يف نذ ذذمت ذ ذذاءت فقذ ذذرة ( )3اعلذ ذذى متوسذ ذذل وىذ ذذي( )208ا ان امكا يذ ذذة توسذ ذذيا
ش ذذادات الش ذذركة مذذو خذذالل الشذذبكة العنكبوتيذذة يف داي ذذرة كهرلذذاء الس ذذليما ية مبسذذتوا متوسذذل  ،وان عبذذارة ررذذم( )1ارذذل
مسذذتوا وىذذي ( )2047ومعنذذاه ان االىتمذذام لتذذوفري ذذبكة ناسذذولية لذذمت األرسذذام والونذذدات يف دايذذرة كهرلذذاء السذذليما ية
منخفنة.
-4االلتزام التنظيما
جدول رقا ()5
املتوسل احلسا،

اال راف
املعيار

1

يشعراملوظفون لالسعادة لعملهم يف ىيه املنظمة.

2082

1014

2

يشعر املوظفون لتواف اعماهلم ما رغباهتم

2086

1019

3
4

يت دث املوظفون دايماع عو املنظمة أمام الغري مفتخراع مبندزاهتا،

208

1017

ال ق ذ املوظفذذون تذذر العمذذل واال تقذذال اىل منظمذذة أخذذرا نذذىت ل ذذو
ازدادت االمتيازات املقدمة هلم.

3033

102

5

لو يرت املوظفون املنظمة احلالية لسب نا تهم إىل العمل فيها .

3033

102

6

إن املكاس املادية يف املنظمة ىي الدافا و عمل املوظفمت.

3013

102

7

يبذ ذ ذذيل املوظفذ ذ ذذون هذ ذ ذذداع يف عملهذ ذ ذذم ألثبذ ذ ذذات إخالبذ ذ ذذهم الشذ ذ ذذديد

3038

1018

االلتزام التنظيمي

ت

لعنويتهم.
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يشعر املوظفمت لعدالة اك ر لعد استخدام التلور التكنولو ي.

2094

103

3017
مو خالل اتدول السال ررم ( )5والي يورح املتوسلات احلسالية واال ذراف املعيذار د الذات أفذراد عينذة
الدراسة و احملددات املتعلقة لااالتتال والشبكات  ،يتبمت أن عدد احملددات مكو ة مو ( )8عبذارات ومعذدل متوسذلات
احلسذذالية ىذذي ( )3017ا مسذذتوا متوسذذل ،يف نذذمت ذذاءت فقذذرة ( )7اعلذذى متوسذذل وىذذي( )3038ا يبذذيل املوظفذذون
ه ذذداع يف عمله ذذم ألثب ذذات إخالب ذذهم الش ذذديد لعن ذذويتهم يف داي ذذرة كهرل ذذاء الس ذذليما ية مبس ذذتوا مرتف ذذا س ذذبيا ،وان عب ذذارة

ررم( )3ارذل مسذتوا وىذي( )208ومعنذاه ان حتذدث املذوظفمت دايمذاععو املنظمذة أمذام الغذري مفتخذراع مبندزاهتذا يف دايذرة كهرلذاء
السليما ية منخفنة.
ثال ا :اختبار الفر يات

اختبذذار الفررذذية املعتمذذدة يف ىذذيه الدراسذذة سذذيكون عذذو دري ذ اسذذتخدام معامذذل التبذذايو األنذذاد
 ،ANOVAلكو ذذو األداة ادنتذذايية املناسذذبة للتعذذرف علذذى الفذذروال لذذمت عنابذذر متغ ذريات الدراسذذة .ود ذ التنويذذو ىنذذا إىل أن
ريمة ادل ادنتايي ملعنوية التبايو ستقبل لغاية (.)1015

One Way

الفر ية الرييسية االول :
حتليل عالرات االرتباط لمت متغريات الب ث واختبار الفررية االوىل:
مت مذذو خالهلذذا ريذذاس واختبذذار معنويذذة عالرذذات االرتبذذاط لذذمت متغ ذريات الب ذذث الذذو تنذذمنتها الفررذذية الرييسذذة
االوىل ،ومذذا ينب ذ عنهذذا مذذو الفررذذيات الفرعيذذة ،ورذذد اسذذتخدم البانذذث هلذذيا الغذذرض معامذذل االرتبذذاط البسذذيل ( Pearson
 )Correlationلقياس روة العالرة لمت متغري الدراسة.
تشذري الفررذية الرييسذة االوىل إىل ا ذو " تو ذذد عالرذة ارتبذاط ذات داللذة انتذذايية لذمت التلذور التكنولذو ي وااللتذزام
التنظيمي" .يالن أن ريمة معامذل االرتبذاط لذمت متغذري الب ذث يسذاو () 106511عنذد مسذتوا معنذو ( )1011إذ
لل ريمتو ( )1011ومو خالل مقار ة القيمة املعنوية را لان ريمتو ارل مو ( )1011وىيا يعد ا ذو دالذة انتذاييا ويو ذد
ارتبذذاط لذذمت متغذذري الدراسذذة ،وىذذيا يؤكذذد ربذذول الفررذذية الرييسذذة االوىل ا تو ذذد عالرذذة ارتبذذاط لذذمت التلذذور التكنولذذو ي
وااللت ذزام التنظيمذذي ،ورذذد تفرعذذم عذذو الفررذذية الرييسذذية االوىل ثذذالث فررذذيات فرعيذذة ،ويف رذذوء ىذذيه الفررذذيات مت حتليذذل
عالرذذات االرتب ذذاط لذذمت الع ذذاد التل ذذور التكنول ذذو ي و االلت ذزام التنظيمذذي .ويور ذذح ات ذذدول ( )6تذذايج الت لي ذذل االنت ذذايي
لعالرات االرتباط لمت العاد املتغري املستقل(التلور التنكنولو ي) واملتغري التالا(االلتزام التنظيمي):
تو د عالرة ارتباط ذات داللة انتايية اال هزة واملعدات و االلتزام التنظيمي.
.a
تو د عالرة ارتباط ذات داللة انتايية لمت الرب يات وااللتزام التنظيمي
.b
.c

تو د عالرة ارتباط ذات داللة انتايية لمت الالتتال والشبكات وااللتزام التنظيمي.
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وتشذذري النتذذايج مذذو اتذذدول ( ) 6ان عالرذذة االرتبذذاط االنتذذايي لذذمت ذذور االتتذذال والشذذبكات ىذذي االرذذعش وىذذي
التزال دالة انتاييا عند مسذتوا معنذو  1011نيذث للذ ريمتذو  1011وىذي ارذل مذو املسذتوا املعنذو احملذدد .و يعذزا
ذل ذ اىل تفذذاوت اراء املشذذاركمت خبتذذوص اىتمذذام دايذذرة كهرلذذاء السذذليما ية لاالتتذذال ولنذذاء ذذبكات اتتذذال لذذمت ارسذذام
الدايرة ،فيمذا خيذص االرتبذاط االرذوا فهذي تعذود اىل العالرذة لذمت ذور الرب يذات وااللتذزام الذوظيفي ومذو خذالل اتذدول ()6
يالن ذ أن ريمذذة معامذذل االرتبذذاط ليذذنهم يسذذاو ()10648عنذذد مسذذتوا معن ذذو ( )1011إذ لل ذ ريمتذذو ( )1011وم ذذو
خذذالل مقار ذذة القيمذذة املعنويذذة ذذرا لذذان ريمتذذو ارذذل مذذو ( )1011وىذذيا يعذذد ا ذذو دالذذة انتذذاييا ويو ذذد ارتبذذاط لذذمت متغذذري
الدراسذذة .ويفسذذر البانذذث ىذذيا ل ذ ن دايذذرة الكهرلذذاء يف السذذليما ية يهذذتم سذذبيا لالرب يذذات ويسذذتخدم الرب يذذات يف ذذؤو ا
االداريذذة وىذذيا لذذو عالرذذة درديذذة مذذا االلت ذزام الذذوظيفي نيذذث ا ذذو كلمذذا زاد االىتمذذام لالرب يذذات املتلذذورة كلمذذا زادت اال تمذذاء
وااللتزام الوظيفي.
جدول رقا()6

االلتزام
التنظيمي

مو العاد
التلورالتنكنولو ي

اال هزة
واملعدات

الرب يات

االتتال
والشبكات

االلتزام
التنظيمي

االرتبا
ط

**.650

**.504

**.648

**.410

1

املؤ ر

.000

.000

.000

.000

1111

الفر ية الرييسية ال انية :حتليل عالرات االثر لمت متغريات الب ث واختبار الفررية ال ا ية :
کمذذا ذذاء يف الفررذذية الرييسذذية ال ا يذذة ،تو ذذد ت ذ ثري معنذذو ذات داللذذة انتذذايية للتلذذور التكنولذذو ي علذذى االلت ذزام
التنظيمي
كما يورذح اتذدول ( )7ىنذا عالرذات اال ذدار ورذيم معامذل ليتذا و ترليذا ريمذة االرتبذاط و رذيم تذوزيعي  Fو
 Tلكل مو املتغرياملستقل واملتغري التالا .وقكو اختبار ب ة الفررية الرييسية ال ا ية الو تنص لا و " يو ذد تذ ثري معنذو
ذو داللذذة انتذذايية للتلذذور التكنولذذو ي وااللت ذزام التنظيمذذي " نيذذث يتنذذح مذذو اتذذدول ( )7و ذذود ت ذ ثري معنذذو للمتغذذري
التلور التكنولو ي على االلتزام التنظيمي .
تشذري النتذذايج ادنتذذايية املبنيذة يف اتذذدول ( )7ان النمذذوذج يتذلح الختبذذار الفررذذية الرييسذية ال ا يذذة ،وذلذ الن
ريمذذة معامذذل اال ذذدار ( )Betaوالبذذال ( )1065يذذدل علذذى أن التغذذري يف التلذذور التكنولذذو ي لنسذذبة ونذذدة وانذذدة يذذؤثر يف
زيادة االلتزام الوظيفي لنسبة ( ، )%65ويدعم ىيا الت ثري ريمة ( )Fاحملسولة والبالغذة ( )95025كمذا تبذمت يف ذدول ررذم
( )8ومبعامل حتديد ( )R2ردرهم(  )1046كما يف دول ررذم ( )9وىذيا يعذد ( )%46مذو التغذريات املت ققذة يف االلتذزام
( ) 353
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الذذوظيفي تفسذذرىا التلذذور التكنولذذو ي ويعذذود البذذاري ( )%54إىل متغ ذريات عش ذوايية ال مقكذذو السذذيلرة عليهذذا أو أ ذذا غذذري
داخلة يف منوذج اد دار أبالع.
جدول رقا ()7
Collinearity
Statistics
Tolerance
VIF

1.00
0

1.0

Sig.

t

.000

9.16
9
9.76
0

.000

00

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error
11.926
1.301
.039

.650

Model

)(Constant
التطور التكنولوجي

.379

التنظيمي ادلتزام

1

ور a. Dependent Variable:

جدول رقا ()8
Sig.
.000b

F
95.251

Mean Square
1957.423
20.550

Df
1
130
131

Sum of Squares
1957.423
2671.509
4628.932

التنظيمي ادلتزام ور
التكنولو ي التلور

Model
Regression
Residual
Total

1

a. Dependent Variable:

b. Predictors: (Constant),

جدول رقا ()9
Durbin-Watson

1.609

Std. Error of
the Estimate
4.54238
4.39104

Adjusted R
Square
.416
.454

R Square

R

Model

.421
.463

.648a
.680b

1
2

)الرب يات( ور

a. Predictors: (Constant),

)التكنولو ية واملعدات األ هزة( ور ),الرب يات( ور

b. Predictors: (Constant),

التنظيمي ادلتزام ور

c. Dependent Variable:

اما الفرريات الفرعية للفررية الرييسية ال ا ية نول اثر كل مو العاد التلور التكنولو ي يف االلتزام التنظيمذي ،كمذا
تور ها دول ررم( )11فان ىنا اثر ذو داللذة انتذايية لبعذد الرب يذات مبقذدار (  )10828ولعذد اال هذزة واملعذدات
مبقدار ارل وىو( ) 10282اما البعد االخر االتتال والشبكات فلم تكو لو اثر ذو داللة انتاية.
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جدول رقا ()11
Collinearity Statistics
VIF

Tolerance

t

Sig.

Standardized
Coefficients
Beta

.000

9.161

1.339

.747

.000

7.083

.529

1.339

.747

.002

3.181

.238

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
11.5
1.263
68
.828
.117
.089

Model
)(Constant
محور (البرمجيات)
محور(األجهزة والمعدات
التكنولوجية)

.282

التنظيمي ادلتزام ور

a. Dependent Variable:

الفر ية الرييسية ال ال ة:
لعذذد االختبذذار الدذذاد العالرذذة واالثذذر لذذمت متغذريات الدراسذذة تبذذمت ا ذذو التو ذذد اثذذر ذو داللذذة انتذذايية للعالرذذة لذذمت
التكنولو يذذا املتلذذورة وااللت ذزام التنظيمذذي تعذذزا ملتغ ذريات الدقغرافيذذة اال يف متغذذري وانذذد وىذذو متغذذري املسذذتوا الدراسذذي يورذذح
اتدول ( )12ا و كلما زادت املستوا الدراسي فا و يقل االلتزام التنظيمي.
دول ررم ()11
ور ادلتزام التنظيمي
Std. Error

Std.
Deviation

Mean

N

95% Confidence Interval for
Mean
Lower Bound
Upper
Bound
24.4454
32.3046

Maxi
mum

Minimu
m

1.84363

7.37451

28.3750

16

أرل مو االعدادية

40.00

10.00

22.6657

1.09228

5.46138

24.9200

25

االعدادية

35.00

18.00

27.1743

.96798

6.49343

22.7111

45

دللوم

40.00

11.00

24.6620

20.7603

4.30466

23.4318

44

لكالوريوس

33.00

11.00

24.7406

22.1231

.64895

20.5000

2

ما ستري ف على

22.00

19.00

39.5593

1.4407

1.50000

2.12132

24.0227

132

Total

40.00

10.00

25.0462

22.9992

.51739

5.94436

رااعا  :االستنتاجات والت صيات
 -1االستنتاجات:
 -1ىنذذا نذذرص يف دايذذرة الكهرلذذاء افظذذة السذذليما ية للقيذذام لالتذذيا ة الدوريذذة واملسذذتمرة أل هذذزة ومعذذدات النظذذام الن
معدل استدالة عينة الدراسة سدل مستوا ( .)309وىيا النتيدة هلا عالرة مبا رة لالورا االرتتاد احلذا للذدواير
والرتكيز على بيا ة اال هزة القدقة وعدم القدرة على راء ا هزة متلورة.
 -2تبمت مو تايج الدراسذة ان نذرص الذدايرة علذى تذوفري أ هذزة ناسذوب ندي ذة ومتلذورة دسذتخدامتها منخفنذة سذبيا
وىذذي ( ،)3012وىذذيا مؤ ذذر وارذذح للورذذا املذذا ورلذذة امليزا يذذة للذذدواير احلكوميذذة نيذذث ىنذذا تقشذذش وارذذح وخابذذة
لال هزة واملعدات.
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 -3مو تايج الدراسة ان االىتمام لامتال لر يات ادستخدامات العامة يف دايرة كهرلذاء السذليما ية مبسذتوا متوسذل،
نيث كان ىنا اىتمام كبري يف السنوات االخذرية ولكذو التغذريات احلكوميذة و الورذا املذا ادا اىل االفذاض االىتمذام
هبيا اتا .
 -4وتبمت مو الدراسة ان االىتمام لتلوير مهارات فري املرب مت يف دايرة كهرلاء السذليما ية منخفنذة الن ىذيا االىتمذام
ا ة اىل دورات مك فة للمرب مت خارج االرليم والظروف احلالية اليسمح ليل .
 -5تظهذذر تذذايج الدراسذذة ان امكا يذذة توسذذيا شذذادات الذذدايرة مذذو خذذالل الشذذبكة العنكبوتيذذة يف دايذذرة كهرلذذاء السذذليما ية
لكنذة ولكذو مبسذذتوا متوسذل نيذذث ان الشذبكة العنكبوتيذة متذذوفرة ناليذا وقكذذو االسذتفادة منهذا اك ذذر .و تيدذة الدراسذذة
تبمت اينا ان االىتمام لتوفري بكة ناسولية لمت األرسام والوندات يف دايذرة كهرلذاء السذليما ية يف مسذتوا مذنخفض
وىي (. )2047
 -6يف ذذور االلتذزام التنظيمذذي اظهذذرت تذذايج الدراسذذة ان املذذوظفمت يبذذيلون هذذداع يف عملهذذم ألثبذذات إخالبذذهم الشذذديد
لعنويتهم يف دايرة كهرلاء السليما ية مبستوا مرتفا سبيا.
 -7وتبمت تيدذة الدراسذة ان ىنذا مذوظفمت ينقلذون بذورة يذدة عذو املنظمذة أمذام الغذري مفتخذراع مبندزاهتذا يف دايذرة كهرلذاء
السذذليما ية يف مسذذتوا مذذنخفض ،وذل ذ لشذذعورىم ل ذ ن اك ريذذة مذذوظفي الدوايراحلكوميذذة يف ىذذيه الفذذرتة الزمنيذذة يشذذعرون
لالتيمرواالنباط لسب ت خري الروات والورا االرتتاد الغري املستقر.
 -8اظه ذذرت تيد ذذة الدراس ذذة ا ذذو تو دعالر ذذة ارتب ذذاط ذات دالل ذذة انت ذذايية ل ذذمت التل ذذور التكنول ذذو ي وااللتذ ذزام التنظيم ذذي
والعالرذذة درديذذة نيذذث كلمذذا كا ذذم ىنذذا زيذذادة يف التلذذور التكنولذذو ي ىنذذا ارتفذذا يف االلت ذزام التنظيمذذي ،ومذذو اك ذذر
االلعاد ارتبادا لعد الرب يات تليو لعد اال هزة واملعدات.
 -9تيدة الدراسة لينم ا و ىنا ت ثري معنو للمتغري التلور التكنولو ي على االلتزام التنظيمي نيذث تشذري النتذايج أن
التغري يف التلور التكنولو ي لنسبة ونذدة وانذدة يذؤثر يف زيذادة االلتذزام التنظيمذي لنسذبة ( )، )%65وان ( )%46مذو
التغ ذريات املت ققذذة يف االلت ذزام التنظيمذذي تفسذذرىا التلذذور التكنولذذو ي ويعذذود البذذاري ( )%54إىل متغ ذريات عش ذوايية ال
مقكو السيلرة عليها أو أ ا غري داخلة يف منوذج اد دار أبالع.

 -11تبينذذم الدراسذذة اينذذا اثذذر كذذل مذذو العذذاد التلذذور التكنولذذو ي يف االلت ذزام التنظيمذذي  ،نيذذث ىنذذا اثذذر ذو داللذذة
انتذذايية لبعذذد الرب يذذات مبقذذدار (  )10828ولعذذد اال هذذزة واملعذذدات مبقذذدار ارذذل وىذذو( ) 10282امذذا البعذذد االخذذر
االتتال والشبكات فلم تكو لو اثر ذو داللة انتاية.
 -11ظهذذرت النتذذايج ا ذذو التو ذذد اثذذر ذو داللذذة انتذذايية للعالرذذة لذذمت التكنولو يذذا املتلذذورة وااللت ذزام التنظيمذذي يعذذزا
ملتغريات الدقغرافية اال يف متغري واند وىذو متغذري املسذتوا الدراسذي نيذث ا ذو كلمذا زادت املسذتوا الدراسذي فا ذو يقذل
االلتزام التنظيمي.
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-2الت صيات
يف روء االستنتا ات الو مت التوبل إليها ،يقدم البانث توبياتو الو تشمل اآليت :
 -1علذذى دايذذرة كهرلذذاء السذذليما ية االىتمذذام االك ذذر لاالتتذذال لذذمت االرسذذام و املذذديريات التالعذذة هلذذا ولنذذاء ذذبكات اتتذذال
اك ر فعالية المهيتها يف زمو احلكومة االلكرتو ية.
 -2ت ذذوفري أ ه ذذزة ناس ذذوب ندي ذذة ومتل ذذورة دس ذذتخدامتها و تل ذذوير مهذذارات فري ذ املرب ذذمت للذذدور ال ذذو تلعبه ذذا اال ه ذذزة
واملرب مت يف تلوير العمل االدار و زيادة مستوا االلتزام التنظيمي.
 -3العمذذل علذذى توسذذيا شذذادات الذذدايرة مذذو خذذالل الشذذبكة العنكبوتيذذة واالىتمذذام االك ذذر لاال رت يذذم مذذو خذذالل تسذذهيل
عملية االتتال ما املوادنمت و تقد خدمات سريعة و ذات ودة عالية هلم.
 -4تش ذذديا وحتفي ذ ذز امل ذذوظفمت لل ذذرال لتلفذ ذذة وتنمي ذذة مه ذذاراهتم االداري ذذة و تنميذ ذذة الش ذذعور لاملس ذذؤولية ل ذذديهم واعلذ ذذايهم
املعلومات النرورية لتمكنهم مو احلديث عو املنظمة أمام الغري مفتخراع مبندزاهتا.
 -5االىتمذذام لالرب يذذات وتذذوفري االسذذتخدامات احلدي ذذة لكو ذذا مذذو املكو ذذات املذ ثرة والرييسذذية للتل ذوير التكنولذذو ي ومذذو
اىم العوامل امل ثرة لزيادة االلتزام التنظيمي.
المصادر
 -1المصادر العراية
 األمحذذد  ،دذذالل لذذو عايذذد( .)2114الذذوالء التنظيمذذي وعالرتذذو لادتذذايص الشختذذية والرغبذذة يف تذذر املنظمذذة واملهنذذة:دراس ذذة ميدا ي ذذة للمرر ذذمت الع ذذاملمت يف مستش ذذفيات وزارة الت ذ ة مبدين ذذة الري ذذاض ،اململك ذذة العرلي ذذة الس ذذعودية ،اال ذذة
العرلية ل دارة ،االد الرالا والعشريو ،العدد األول ،القاىرة ،نهورية متر العرلية ،ص ص .44-1
 ار ود ،دوفور ،زدن علما ا رت م ،تعري :مىن مل ي ،الدار العرلية للعلوم ،لريوت1998، لاريم يل ،تعلم مهارات استخدام أأل رت م ،تعري :مركز التعري والرب ة ،الدار العرلية للعلوم ،لريوت 1998، للقاسذم ،زايذذر وعلذذي ،دولذاش  ،دبيعذذة التدذذارة االلكرتو يذة وتلبيقاهتذذا املتعذذددة ،تكنلو يذا املعلومذذات ودورىذذا يف التنميذذةاالرتتادية 8-6 ،ايار /مايو 2112،
 احلسنية ،سليم ألراىيم ،مباد ء ظم املعلومات األدارية ،مؤسسة الوراال للنشر والتوزيا،عمان.1998 ، احلميدان ،رياض عبدالعزيز ، 2117 ،دور تقنية االتتذاالت واملعلومذات يف تلذوير اال هذزة االمنية،رسذالة ما سذرت غذريمنشورة ،امعة ايش العرلية للعلوم االمنية،كلية الدراسات العليا،رسم العلوم االدارية.
 ننو ذذة ،سذذامي ال ذراىيم  - 2116-ريذذاس مسذذتوا االلت ذزام التنظيمذذي لذذدا العذذاملمت لاتامعذذات الفلسذذلينية لقلذذاالغزة ،رسالة ما ستري غري منشورة -ادارة االعمال-كلية التدارة -امعة غزة.
( ) 357

جملة جامعة التهمًة البشرية  /العدد ( ) 4

التطىر التكهىلىجٌ ودوره يف االلتزام التهظًمٌ دراسة مًدانًة / ...ص ص362-330

خذذري الذذديو  ،موسذذى أمحذذد  ،و الندذذار ،مذذود أمحذذد ، 2111 ،أثذذر البيئذذة الداخليذذة علذذى االلت ذزام التنظيمذذي يف املؤسسذذةالعامة للنمان اال تماعي ،امعة البرتا ذ عمان ذ اململكة األرد ية اهلا ية
 الدليمي ،إنسان عذالو نسذمت  ،2116 ،حتليذل عالرذة تقا ذة املعلومذات لفاعليذة إدارة املذوارد البشذرية وأثرىذا يف لنذاءالكفايات اتوىرية ،رسالة دكتوراه فلسفة يف اددارة العامة ،كلية اددارة والرتتاد يف امعة لغداد.
لذة امعذة دمشذ للعلذوم االرتتذادية والقا و يذة-االذد  -27العذدد ال الذث-

 ادشروم ،مد متلفى ،2111،2111
 -سالمة ،عبد احلاف مد،مدخل يف تكنلو يا املعلومات ،سلسلة املتادر التعليمية.1998 ،

 العالال ،لشري عباس والتكريو ،سعد غال االعمال االلكرتو ية عمان ،دار املناىج للنشر والتوزيا 2112 ، العنذذايلة ،علذذي مذذد( .)1995الذذوالء التنظيمذذي وعالرتذذو لالعوامذذل الشختذذية والتنظيميذذة :دراسذذة مقار ذذة لذذمت القلذذاعمتالعام واداص األرد يمت ،مؤتة للب وث والدراسات ،االد العا ر ،العدد السادس ،الكر  ،اململكة االرد يذة اهلا يذة
 ،ص ص .32-13
 س ذذالمو ،ا تت ذذار م ذذد د ذذو ( .)2113مس ذذتوا اال تم ذذاء امله ذذد والرر ذذا ال ذذوظيفي والعالر ذذة لينهم ذذا ل ذذدا اعن ذذاء اهليئ ذذةالتدريسية يف الفلسلينية  ،رسالة ما ستري غري منشورة ،امعة النداح ،فلسلمت.
 اللذ ذذايي ،يسذ ذذرا غذ ذذاز نسذ ذذو ، 2111،دور ظذ ذذم املعلومذ ذذات ادداريذ ذذة يف إدارة أداء العاملمت،رسذ ذذالة ما سذ ذذتري غذ ذذريمنشورة ،كلية اددارة واالرتتاد ،رسم ادارة االعمال  ،امعة املوبل.
 الس ذذاملي  ،ع ذذالء عب ذذد ال ذذرزاال  ، )2111( ،تكنولو ي ذذا املعلوم ذذات ،اللبع ذذة األوىل  ،دار املن ذذاىج للنش ذذر والتوزي ذذا ،عمان  ،األردن .
 سلمان ،خنري زغري،اثر تقا ة املعلومات يف اعادة ىندسة االعمال دراسة ميدا ية يف الشذركة العامذة لتذناعة البلاريذات،رسالة ما ستري غري منشورة – اتامعة املستنترية 2114،
 سللان ،تركي الراىيم ،مندسة التغير (التغير الجثري لفا األدارة المنهجية والتقبيق) ،القاىرة .1995 العبيذذد  ،سذذعادة محذذزة ( ، )2117تقا ذذة املعلومذذات وت ثريىذذا يف تقيذذيم األداء االلكذذرتون – دراسذذة ميدا يذذة لعينذذة مذذواملتارف األىلية يف مدينة املوبل  ،رسالة ما ستري ،غري منشورة  ،كلية اددارة واالرتتاد ،امعة املوبل.
 عبد اهلل  ،عناد جنم ( ، )2116تلوير ظام املعلومات احملاسذبية يف املتذارف ادسذالمية ،رسذالة ما سذتري ،غذري منشذورة ،رسم احملاسبة ،كلية اددارة واالرتتاد ،امعة املوبل
 العالال ،لشري عباس والتكريو ،سعد غال االعمال االل ترونية عمان ،دار املناىج للنشر والتوزيا . 2112 ، عبد الوىاب  ،بباح ور ،اتمتة الم تب ،عمان دار ننمت للنشر والتوزيا1996 ، ألغاليب،داىر سو والعسكر ،امحد ا ر ،حتذديات التدذارة االلكرتو يذة والعوملذة  ،ت نل جييا المعل ميات ودورميا ذياالتنمية االقتصادية ،ايار ،عمان.2112،
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 الفو ،توفلر  ،ننارة املو و ال ال ة ،ترنة نامد نسمت ،عمان ،املنظمة العرلية للعلوم االدارية .1995،  -فلذذيح  ،نكمذذم مذذد  ،2111 ،حتليذذل العالرذذة لذذمت ال قذذة التنظيميذذة وااللت ذزام التنظيمذذي دراسةاسذذتلالعية يف دايذذريتالتقاعد والرعاية اال تماعية يف مدينة تكريم ،لة االدارة واالرتتاد ،امعة املستنترية العدد  83سنة .)2111
الع ذواد ،ف ذؤاد عبذذداهلل ،واهل ذران ،مذذد عبذذداهلل ، 2116،العوامذذل املذذؤثرة يف االلت ذزام التنظيمذذي لذذدا اعنذذاء ىيئذذة التذذدري ،امعة املل سعود ،الرياض
 عبد الوىاب  ،بباح ور ،اتمتة الم تب ،عمان دار ننمت للنشر والتوزيا. 1998 ، مريزا ،با ساىر ا لون  ، 2113 ،تذ ثري مكو ذات تقا ذة املعلومذات يف إدارة عالقذات الزلذون دراسذة اسذتلالعية لعينذة مذواملذدراء يف ذركة تعبئذة الغذاز ،لذة اإلذدارة واالقتتذاد
وال ال ون– عدد سبعو وتسعون 2113/
 م ذذد  ،إباعي ذذل ياس ذذمت  ، 2111،دور تقني ذذات االتت ذذال احلدي ذ ذذة يف حتس ذذمت أداء العاملي ذذو ،ذذث غ ذذري منش ذذور لني ذذلهادة الدللوم العا التختتي يف إدارة األعمال ،امعة املوبل كلية اددارة واالرتتاد  ،رسم إدارة ادعمال.
of Administration & Economics

/The Journalالسذنة السادسذة

 النعيمي  ،أقان جنم الديو  ، )2117( ،مكو ات تقا ة املعلومات واالتتاالت وأثرىذا يف ألعذاد أداء اد تذاج والعمليذاتدراسة مورفية  ،رسالة ما ستري ،غري منشورة يف أدارة األعمال  ،كلية اددارة واالرتتاد ،امعة املوبل.
 غم يوسش عبد الررا ،2117،كلية اددارة واالرتتاد -اتامعة املستنترية وىي زء مو متللبذات يذل در ذة دكتذوراهفلسفة يف إدارة األعمال
-2
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- Post ,Gerald &Anderson ,David,L., Management Information Systems: Solving Business Problems With Information
technology ,2nd ed, Irwin, Mc .Graw-Hill ,2000 .
-Duncombe , R., & Heeks, R., Information Ic and Enterprise : Findings for Botswana, Precinct Centr ,1999
- Seen ,J., Business :Principles ,Practices and Opportunities ,2nd ed., Prentic-Hall , Inc ,New Jersey ,1998 .
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Jersey,2000
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ررم ( )1إستبيان

املل

يقذذوم البانذذث لدراسذذة ميدا يذذة لعن ذوان " التق ي ر الت ن ل ي جا واثيير عل ي االلتييزام التنظيمييا دراسيية ميدانييية ذييا
المديرية العامة لل هراام ذا مدينة السليمانية "
أر ذذو ر ذراءة فق ذرات ىذذيه االسذذتبا ة لذذتمعو وأ ذذكركم لالإ الذذة عليهذذا لكذذل أما ذذة علمذذا ل ذ ن ى ذيه اد الذذات الذذو
ستتكرمون هبا خيدم الب ث العلمي و لو تستعمل إال ألغراض الب ث العلمي فقل.
اكريو لكم نسو تعاو كم
الباحث /أمجد محمد عبداهلل
أوال :معل مات شخصية
-1

المست ى ال ظيفا

-2

مدة الخدمة

-3

المست ى العلما

-4

العمر :

-5

الحالة االجتماعية :

-6

الجنس

مساعد مدير

مدير

ريي

ريي رسم

عبة

موظش
ارل مو سنة ا  5سنوات

مو  11 – 6سنوات

مو  15 – 11سنة

 16سنة أو أك ر

ال ا وية العامة فما دون

ال ا وية

دللوم

لكالوريوس

دراسات عليا

 25 – 18سنة

 35 – 26سنة

 45 –36سنة

 51سنة ف ك ر

أعزب

ذکر

متزوج
اى
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ثانيا :الت ن ل جيا المتق رة :االجهزة والمعدات الت ن ل جية
ت

أتفق

المتغيرات

7

حترص الدايرة على توفري أ هزة ناسوب ندي ة ومتلورة
دستخدامتها

8

حترص الدايرة على استخدام احلاسوب ومل قاتو ملعاتة
البيا ات وتتنيفها وتبويبها.

9

تعمل الدايرة وف االلتزام عهاز مراربة االلتزام املوظفمت
لالدوام( هاز البتمة)

11

حترص الدايرة على القيام لالتيا ة الدورية واملستمرة أل هزة
ومعدات النظام

تماماً

أتفق

أتفق

لحد ما

ال أتفق

ال أتفق
تماماً

البرمجيات
ت

أتفي ي ي ي ي ي ي ييق

المتغيرات

11

هتتم الدايرة لامتال لر يات ادستخدامات العامة

12

تبد الدايرة اىتماما لتلوير مهارات فري املرب مت

13

در حتديث مستمر على الرب يات املستخدمة لاعتماد
ادبدارات احلدي ة مو الربامج

14

تعمل الدايرة علذى تذوفري لر يذات احلمايذة واألمذو حلمايذة
سرية وأمو املعلومات

تماماً

أتفق

أتفي ي ي ي ي ي ي ييق

لحد ما

ال أتفق

ال أتفي ي ييق

تماماً

االتصال والشب ات
ت

أتف ي ي ي ي ي ي ي ييق

المتغيرات

15

ىنذ ذذا اىتمذ ذذام يف الذ ذذدايرة لتذ ذذوفري ذ ذذبكة ناسذ ذذولية لذ ذذمت
األرسام والوندات فيها

16

يعتمذذد الذذدايرة علذذى اسذذتخدام اد رت ذذم لل تذذول علذذى
ماىو مللوب لسرعة

17

قك ذ ذذو توس ذ ذذيا ش ذ ذذادات الش ذ ذذركة م ذ ذذو خ ذ ذذالل الش ذ ذذبكة
العنكبوتية

( ) 361

تماماً

أتفق

أتف ي ي ي ي ي ي ي ييق

لحد ما

ال أتفق

ال أتفي ي ييق

تماماً
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االلتزام التنظيما

أتفق تماماً أتفق

18

يشعراملوظفون لالسعادة لعملهم يف ىيه املنظمة.

19

يشعر املوظفمت لتواف اعماهلم ما رغباهتم

21

يت ذذدث املوظف ذذون دايم ذ ذاع ع ذذو املنظم ذذة أم ذذام الغ ذذري مفتخ ذ ذراع
مبندزاهتا.

21

ال ق ذ املوظف ذذون ت ذذر العم ذذل واال تق ذذال اىل منظم ذذة أخ ذذرا
نىت لو ازدادت االمتيازات املقدمة هلم.

22

لو يرت املوظفون املنظمة احلالية لسب نا تهم إىل العمذل
فيها .

23

إن املكاسذ ذ ذ املادي ذ ذذة يف املنظم ذ ذذة ى ذ ذذي ال ذ ذذدافا ذ ذذو عم ذ ذذل
املوظفمت.

24

يبيل املوظفون هداع يف عملهم ألثبذات إخالبذهم الشذديد
لعنويتهم.

25

يشذ ذ ذ ذذعر املذ ذ ذ ذذوظفمت لعدالذ ذ ذ ذذة اك ذ ذ ذ ذذر لعذ ذ ذ ذذد اسذ ذ ذ ذذتخدام التلذ ذ ذ ذذور
التكنولو ي.

املل

أتفي ي ي ي ي ي ي ي ييق
لحد ما

ال أتفق

ال أتف ي ي ييق

تماماً

()2

اباء السادة احملكممت الييو عررم عليهم االستبا ة
ت

االسم

مكان العمل

1

أ .د كاوة مد فرج القرداغي

امعة السليما ية  /رسم اال دارة

2

ا .د اسعد محد ماىر

امعة التنمية البشرية /رسم العلوم املالية واملترفية

3

م .مد نسو مود

امعة التنمية البشرية/رسم ادارة االعمال

( ) 362

حمور
اللغات

( ) 363

973-934 ص ص/The Role of Social-emotional skills among…

) 4 (  العدد/ جملة جامعة التنمية البشرية

The Role of Social-emotional skills among kindergarteners in Foreign
Language Learning
Chalak Ghafoor Raouf : University of Human Development
Ranjdar Hama Sharif
Abstract
Nowadays, second language learning among young learners is considered to be one of the
main subjects in the field of education around the world. A lot of researches dealt with this subject,
and focused on the processes of second language learning among young learners. Researchers were
trying to understand and diagnose young language learners’ strengths and weaknesses. They came
up with some evidences which show that language aptitude, gender, age, creativity, and motivation
are among the elements that make a young student be different from other students. Unlike the other
researches, this paper investigated the role of social-emotional skills among young learners in
second language learning. It examined the influences of these skills in the process of foreign
language learning. For this study a kindergarten was chosen, and 20 children were randomly
selected as representatives of the 60 children who applied for an English language course in this
kindergarten. Thirteen of the selected children were male learners, while the rest were females, and
the age of the participants were between 4-5 years old. At the beginning of the English course a
group of socialworkers conducted a pretest to measure the young learners’ social and emotional
skills, and after the English course a group of English language teachers conducted the second test
to measure the learners’ language proficiency. After the data collection, the finding showed a
significant relationship between social-emotional skills and foreign language learning. Those
students who showed a high level of social-emotional skills were more active in learning the new
language, and passed the test of English proficiency with high degrees, while those students who
showed a low level of social-emotional skills couldn’t pass the English proficiency test or passed
with low degrees.

Introduction and Literature review
English language is considered as the first language in the world because it became the
language of science and medicine. Meanwhile, the technological progression, and the social
networks assisted learners around the world to learn this language as a second language. For that
reason, linguists and psychologists are always trying to diagnose the difficulties and the obstacles in
front of the learners in order to reassure a better approach and strategy for English Language
learning. Many factors have been discovered that are supposed to be the obstacles in front of the
process of forein language learning or English language learning.
Individual differences are also among those issues that affect the process of language
learning according to researchers like Erin Richard. Therefore, a lot of researches has been
conducted in the last few years to reveal and detect some of the individual differences that may
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affect the process of forien language learning. The researches came up with some evidences that
show; language aptitude, gender, age, creativity, and motivation are among the individual
differences that make a student be different from other students. These differences can make a
student attain the target language quicker comparing to his classmates in the same course. So, the
researchers emphasized on the significance of individual differences in foreign language learning.
Fredric Doryei demonstrates that “individual differences are the most reliable predictor of language
success; no other phenomena investigated have come even close”. Doryei discussed the significance
of motivation as an individual difference for language learning by stating that, “students who are
motivated, will learn the target language better and in a shorter time comparing to the other
students”.
Gender is also considered as an individual difference that influences the process of language
learning. Erin Richard quoted from Kirmura (Kirmura, 1987 & Long 1991) who says; “due to a
more global representation of language centers in the brain, females utilizes more conscious
strategies than males, including areas of met cognition, planning, and evaluation” (79). So, Kirmura
emphasized on the relationship between gender and language learning.
The previous researches focused on the language aptitude, gender, age, creativity and
motivation as individual differences, but this research concentrates on the role of social-emotional
skills among preschoolers as an individual difference that may affect the process of language
learning. It explores the social life of young learners in relation to the process of English language
learning. Therefore, this research tries to answer the following question:
How important are the influences of social-emotional skills among preschoolers on foreign
language learning?

Methods:
For this study 20 prechoolers will participate, they consist of 13 males with 7 female students.
The age of the learners are between 4 to 5 years old, and they are accepted to take a course of
English language in a kindergarten (Avcilar Annaokulu) in Turkey-Istanbul. The students have been
selected randomly to represent the total students in the kindergarten - 60 students. In the
Kindergarten, five social workers would conduct the first test (DECA) before the English course to
measure the students’ social and emotional skills. After that, four English language teachers would
conduct another test (ELD) at the end of the course as an English proficiency test to measure the
student’s proficiency in English language.
For the objective of this paper, two standard tests would be used to measure the students’ socialemotional skills as well as their English proficiency. For the first test this paper uses DECA to
measure the students’ social emotional skills, and for the second test, (ELD) test would be used to
test the students’ English language proficiency. The objective of these tests is to find arelationship
between the social-emotional skills of the learners and the process of foreign language learning. At
the end of the two testes the collected data would reveal the influence of social-emotional skills on
forien language learning.
DECA (The Devereux Early Childhood Assessment) is a test which is set for measuring young
children’s social-emotional skills as a requirement for their admission. DECA is “a relatively new
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measure developed for use with preschool children with ages 2-5 years; “such measures have the
potential to expand our knowledge about young children’s social-emotional health and can help
support the training of early care and education professionals” (Scott Rosas, 3). For this paper,
forms or questions are available for the social workers in the Kindergarten to observe the young
students’ social-emotional skills. In this test, the paper adapted Richard Erin’s scales and questions
which are a part of DECA to measure the student’s social-emotional skills.
A group of four social workers in the kindergarten would conduct the test, and the test consists
of 7 scales that measure the students’ social-emotional skills. A 5-point scale is used to check, test,
and measure the students’ social-emotional skills during the first week of the test, and the scales
are;
(0= Never, 1= Rarely, 2=Occasionally, 3=Frequently, 4= Very Frequently). Highest number
suggests a great social-emotional strength, while lower number suggests undesirable behavior.
Starts or organizes play with other children.
1- Chooses to do a task that was challenging for him/ her.
2- Listen to or respects others.
3- Controls his/her anger.
4- Handles frustration well.
5- Responds positively to adults comforting when upset.
6- Acts happily or excited when parents returned.
ELDS is conducted to test the student’s proficiency in English language. ELD (English Language
Development Standards) is a standard test that is used by the USA’s state of the Board of Education
to test students in the public schools. According to CSBDE who quoted from Language Arts English Language Development (2009) says, “ELD is designed to supplement the English–language
arts content standards to ensure that limited-English proficient students develop proficiency in both
the English language and the concepts and skills contained in the English–language arts”
(California Department of Education, 2009). This test can also be applied to young children who are
learning the English language as a second language.
A group of four English language teachers in the kindergarten would test the students’ English
language proficiency at the end of the English course. The test measures students’ Writing, reading,
listening, and speaking skills. A four point scale would measure their ability during the test:
(1=Fair, 2=Normal, 3=Good, 4= Excellent).
A. Data Collection:
After we conducted the social-emotional test, we analyzed the results and registered them
according to the names of the participants, and after that we let the students to enter the English
course that lasted for three months. After the English course, we conducted the English proficiency
test, and then we analyzed the results of the test and registered the marks according to the names,
and beside the results of the social-emotional test. Through comparing the results of the two tests
one can see the diffrence.

) 933 (

973-934 ص ص/The Role of Social-emotional skills among…

) 4 (  العدد/ جملة جامعة التنمية البشرية

Results:
Results will be displayed in statistical tables in order to validate the hypothesis that we have
just finalized.
Table 1: shows the results of the test of the students’ social-emotional skills (DECA), and the
students were measured through the following criteria:
1- Starts or organizes play with other children.
2- Chooses to do a task that was challenging for him/ her.
3- Listen to or respects others.
4- Controls his/her anger.
5- Handles frustration well.
6- Responds positively to adults comforting when upset.
7- Acts happily or excited when parents returned.
(0= Never, 1= Rarely, 2=Occasionally, 3=Frequently, 4= Very Frequently). Highest number
suggests a great social-emotional strength, while lower numbers suggest undesirable behavior.
Note: C1 = first criterion, C2= second criterion, etc.…
Table 1: Shows the result of the social-emotional test:
Names
Sex
Age C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Average
Adam

Male

4

2

4

4

3

4

3

3

%85

Mehmet

Male

5

1

1

1

2

0

2

1

%20

Nazlihan

Female

4

3

3

4

2

2

3

4

%75

Erdim

Male

4

4

3

4

3

4

4

2

%88

Iknur

Female

5

2

3

3

4

2

3

3

%73

Catay

Male

4

2

2

2

1

1

2

1

%25

Yusuf

Male

4

0

1

1

0

2

1

0

%12

Furkan

Male

5

3

2

2

2

3

2

3

%35

Ilham

Male

4

3

3

2

3

4

3

4

%80

Turgut

Male

5

4

4

3

3

2

3

4

%90

Isin

Female

5

4

3

2

3

3

3

3

%86

Ceihun

Male

4

3

3

2

2

3

3

3

%70

Elif

Female

5

4

4

3

4

3

3

4

%84

Sule

Female

5

4

0

1

0

2

1

0

%15

Nuran

Female

4

3

3

2

2

3

2

1

%60
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Sinem

Female

5

4

1

1

2

2

0

0

%55

Burak

Male

5

3

3

2

1

1

2

2

%58

Mahmut

Male

5

2

1

1

2

0

3

0

%40

Duhan

Male

5

2

2

1

2

3

2

1

%60

Sawas

Male

5

3

3

4

3

3

4

3

%85

After the three months of the English course, the students participated in the second test
(ELDS) for their English language proficiency. The test measured the students’ writing, reading,
listening, and speaking skills. A four point scale measured their ability during the test which was as
the following:
(1=Fair, 2=Normal, 3=Good, 4= Excellent).
Table 2: Shows the results of the English Proficiency test (ELDS).
Names
Sex
Age Listening Speaking Reading Writing Average
Adam

Male

4

3

3

4

3

%90

Mahmet

Male

5

2

1

1

2

%30

Nazlihan

Female

4

4

4

2

3

%80

Erdim

Male

4

4

4

4

3

%95

Iknur

Female

5

3

3

4

3

%85

Catay

Male

4

1

1

2

1

%20

Yusuf

Male

4

1

1

1

2

%25

Furkan

Male

5

1

2

2

2

%45

Ilham

Male

4

4

4

3

3

%90

Turgut

Male

5

3

4

4

4

%95

Isin

Female

5

3

3

4

4

%90

Ceihun

Male

4

2

2

4

4

%75

Elif

Female

5

4

3

4

4

%95

Sule

Female

5

2

2

3

2

%50

Nuran

Female

4

3

2

2

2

%50

Sinem

Female

5

3

2

2

3

%75

Burak

Male

5

2

1

2

2

%50
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Mahmut

Male

5

1

2

1

3

%30

Duhan

Male

5

3

3

2

3

%80

Sawas

Male

5

4

4

4

3

%95

After we have presented the results of both of the tests, we compared them in order to
observe the change happened. DECA is the result or the average of social-emotional test, while
ELD is the result of English proficiency test.
Table 3: shows the comparison between DECA and ELD test
Names
DECA ELD
Adam
%85
%90
Mahmet
%20
%30
Nazlihan
%75
%80
Erdim
%88
%95
Iknur
%73
%85
Catay
%25
%20
Yusuf
%12
%25
Furkan
%35
%45
Ilham
%80
%90
Turgut
%90
%95
Isin
%86
%90
Ceihun
%70
%75
Elif
%84
%95
Sule
%15
%50
Nuran
%60
%50
Sinem
%55
%75
Burak
%58
%50
Mahmut
%40
%30
Duhan
%60
%80
Sawas
%85
%95
After the two tests, the paper relates the results to the research question. The paper’s research
question was (How important are the influences of social-emotional skills among preschoolers on
foreign language learning?). Through the results, the paper shows a significant relationship between
the social-emotional skills and foreign language learning. The results found that those students who
showed a high level of social and emotional skills acquired their foreign language in a better way
comparing to the other students in the same course, while those students who showed a low level of
social-emotional skills couldn’t acquire the target language properly.
Through taking two samples from the tests (Adam “%85, %90” and Sawas “%88, %95) one
can notice the changes happened in the two tests. Adam and Sawas who were enjoying a high level
of social-emotional skills, passed the English proficiency test with a high degree. From their results,
it becomes clear that there is a significant relationship between the psychology of a learners with his
performance and cognitive skills.
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From those learners who could not pass the tests we took another two samples (Mahmut
“%40, %30” and Catay “%25, %20”). From their results, it appears that the psychological
instability affected their improvement in the English course as we can observe it from their results.
Discussion:
Usually when researchers study the difficulties in front of young learners during the process
of language learning, they neglect the psychological side as one of these difficulties. Therefore, this
paper focused on the social-emotional aspects as a psychological side of the young students in order
to tackle one of the serious issues that restrict the process of language learning. The research came
up with a result that may influence the field of language learning. This paper proved that the
psychological instability or a low level of social and emotional skills in a child or a young learner
can be a stumbling block to him to learn the target language properly.
The social workers in the kindergarten met with the parents of those students who showed a
low level of social-emotional skills and couldn’t pass the English proficiency test. The meeting
came up with a result that demonstrates; the students’ low level in the social-emotional test resulted
from their abnormal lifestyle at home. This abnormality in lifestyle created a psychological problem
for the learners in a way they are not willing to communicate with their teachers, and they don’t like
to participate in various activities that may help them to get the language properly. These learners
do not like to interact with their classmates, and this affects negatively on their mental development
and may cause problems for their school readiness. So, we can say that social-emotional skills
among preschoolers have a huge influence on the process of foreign language acquisition.
Conclusion
This paper, inspected the role of social-emotional skills among young learners in foreign
language learning. accordingly, two tests were used in a kindergarten in Turkey which were (DECA
and ELD) to find a relationship btween the social-emotional skills and the process of foreign
language learning. The result of this paper showed a significant relation between social-emotional
skills and second language learning. Those students who showed a high level of social-emotional
skills were more active in learning the new language, and passed the English proficiency test with
high degrees, while those students who showed a low level of social-emotional skills couldn’t pass
the English proficiency test or passed with low degrees. The result of this paper also demonstrated
that students with low level of social-emotional skills do not participate in activities, interaction
with others in the classroom, and they are not happy with exchanging ideas with their teachers,
thereby they cannot learn the language properly. However, students with high level of socialemotional skills are motivated, they like participation in activities, communication interaction, and
challenging tasks. Therefore, they will acquire the new language normally and without any
problem. In fact, learning a new language needs interaction with the natives or teachers in order to
receive comprehensible input, it needs communication in order to improve speaking ability, and
during this communication learners recive feedback and correction that help their improvement.
Therefore, social-emotional skills directly affect the process of foriegn language learning.

) 973 (

973-934 ص ص/The Role of Social-emotional skills among…

) 4 (  العدد/ جملة جامعة التنمية البشرية

References
1.

Bales, R (1950). Interaction process analysis: a method for the study of small groups. Cambridge, MA, AddisonWesley.
2. CSBED, California State Board of Education (1999). English-Language Development Standards for California
Public Schools: Kindergarten Through Grade Twelve. California Department of Education, CSEA members.
3. Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language
acquisition. Mahwah, NJ: Erlbaum.
4. Erin, R. (2007). Individual Differences and Second Language Acquisition
5. among Low-Income Preschooler. George Mason University.
6. Kimura, D. (1987). Are men’s and women’s brains really different? Canadian
7. Psychology, 28, 133–147.
8. Krashen, S.D. (1981). Second language acquisition and second language learning. New
9. York: Pergamon Press.
10. Maurice, T. (2002). Action Research in Workplace Education: A Handbook for Literacy Instructors. Human
Resources Development Canada, Hull (Quebec).
11. Piaget, J. (2000). "Commentary on Vygotsky". New Ideas in Psychology 18: 241–59.
12. Scott, R. (1994). Devereux Early Childhood Assessment Ratings from Parents and Teachers in Delaware.
Research Brief journal.

Appendices
Social-emotional skills and Second language acquisition ----Social worker--You are invited to participate in this survey. This survey explores the impacts of social-emotional
skills on second language acquisition. This survey aims at finding a connection between socialemotional skills and second language learning. Approximately 20 students will be asked to
complete the survey, which consists of 7 criteria. The test takes 1day, during the day the social
worker should observe the student’s behaviors and measure his/her social-emotional skills
according to the criteria.
For any question about the research or the procedures, you may send a message to
(Ranjdar213@gmail.com) or (chalakgh@yahoo.com) .
Part A: Personal information: Name:
A1.Gender:

Male

Female

1234567-

Starts or organizes play with other children.
Chooses to do a task that was challenging for him/ her.
Listen to or respects others.
Controls his/her anger.
Handles frustration well.
Responds positively to adults comforting when upset.
Acts happily or excited when parents returned.
(0= Never, 1= Rarely, 2=Occasionally, 3=Frequently, 4= Very Frequently). Highest number
suggests a great social-emotional strength, while lower numbers suggests undesirable behavior.

Social-emotional skills and Second language acquisition ----English Language Teacher--You are invited to participate in this test. This test explores the impacts of social-emotional skills on
second language acquisition. This test aims at finding a connection between social-emotional skills
and second language acquisition. Approximately 20 students will be asked to complete the survey,
which consists of 4 criteria. The test takes 1 hour, during the hour the teacher should test the
students at the same time according to the pints bellow.
If you have questions at any time about the research or the procedures, you may send a message to
(Ranjdar213@gmail.com) or (chalakgh@yahoo.com).
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Part A: Personal information: Name:
A1.Gender:

Male

Female

The test measures students’ Writing, reading, listening, and speaking ability. A four point scale would
measure their ability during the test which is the following: (1=Fair, 2=Normal, 3=Good, 4= Excellent).
Listening:
The teachers measure the students’ listening ability, they would pronounce a name of an object in the
classroom and ask the students to point to it, such as window, door, chair, and blackboard.
Speaking:
The teachers measure the students’ speaking ability, they would pronounce a word or a phrase and ask
the students to repeat it, such as; Father, House, I am a student.
Reading:
The teachers measure the students’ reading ability, they would ask the students to identify a printed
name or to match an image with its name.
Writing:
The teachers measure the students’ writing ability, they would provide some pictures (pictures of a
fish, book, car, etc) and ask the students to identify or write the name of the pictures.
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The Alternations and the Semantic Components of the Verb 1Dre „Tear‟ in
Sorani Kurdish and its English Equivalent „Tear‟
Hiba Esmail Gharib, PhD in Language and Linguistics,University of Sulaimiani-Iraq
Abstract
This paper undertakes a sematic-syntactic analysis of verbs relating to the action of ‗tearing‘
in Sorani Kurdish and English; it employs the framework of the Natural Semantic Metalanguage
(hereafter, NSM) developed by Anna Wierzbicka and her colleagues. I will use NSM to fully
investigte the meanings of the two verbs and to reveal the semantic structures and distinctive
aspects of verbs under investigation. The NSM methodology, based on semantic primes and a
grammar of combinability, enables the researcher to dig deep into language-specific concepts in a
clear cut manner, while at the same not being a linguistic bias.
Keywords
Sorani, Kurdish, English, semantics, alternations, verb, dr, Natural Semantic Metalanguage.
1.

Introduction
This paper sheds lights on the verbs ‗dr‘ and ‗tear‘ in Sorani Kurdish and English, and shows
the different syntactic alternations of the verbs. One of the main sections that has been discussed
here is that how adding some prefixes to the verb dr would affect the semantic components of the
verb and decided the manner in which the action of the verb is achieved besides the direction of the
action. The affix that is added to the verb confines the use of the verb to the concrete use only.
Section 2 introduces the reader to Sorani dialect and the geographical places where it is
spoken, section 3 presents The MNS approach briefly; section 4 and 5 deal with the semantic
components and the syntactic alternations of the verbs ‗dr‘ and ‗tear‘ in Sorani Kurdish and English.
Section 6 shows how adding affixes to the verb ‗dr‘ leads to change the semantic components of the
verb. Section 7 deals with the semantic and syntactic alternations of the verb tear in English. There
a discussion section in the paper that compares the semantic and the syntactic characteristics of the
verbs. The paper ends in a conclusion and a list of references used in this work.
2.

Sorani Kurdish
Kurdish is one of the languages spoken in western Asia by the Kurds. It belongs to the
Iranian language family, which is considered to be a branch of Indo-Iranian from the Indo-European
language family (Abdullah 1967). Languages closely related to Kurdish include Balochi, Gileki,
and Talysh, languages which belong to the northwestern branch of the Iranian language family.
Kurdish is spoken in Iran, Iraq, Turkey, Syria, Lebanon, Armenia, and Azerbaijan.
The exact number of people who speak Kurdish in the world is not known, both because of
the unstable political situation in Kurdish areas and because of the great number of Kurds who live
in the diaspora. Kurds are considered to be the fourth largest ethnicity in the Middle East after the
Arabs, Persians, and Turks (Erikson 2006). Most Kurds are bilingual. This is due at least in part to
the fact that there is no independent Kurdish state, and so they tend to live in linguistically diverse
areas, interspersed with other populations in different countries. For example, the Kurds in Turkey
speaks Kurdish and Turkish, and the Kurds in Iraq speak Kurdish and Arabic.

1 The infinitive form of the verb is (dr) but I used it as (dre) to the ease the pronunciation.
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3.

The NSM Approach
The natural semantic metalanguage (NSM) is a linguistic theory based on the conception of
Polish professor Andrzej Bogusławski. The leading proponents of the theory are Anna Wierzbicka
at Warsaw University and later at the Australian National University who originated the theory in
the early 1970s (Wierzbicka 1972), and Cliff Goddard at Australia's Griffith University (Goddard &
Wierzbicka 1994, 2002). The NSM approach is an approach that depends on semantic primes and a
grammar of combinability. Semantic primes are a small set of universal meanings, which can be
found as words or word-like components in all natural languages. Those words can be translated
and rendered into any language and understood by all language users. Some good examples of
those primes are (I, YOU, KNOW, GOOD and TO). By combining these simple basic concepts, we
can reveal the meaning of a word which is specific to a certain language. (Otomo, A., & Torii, A,
((2006)).

The semantic components of the verb „dr‟ in Sorani Kurdish1
The verb ‗dr‘ in Sorani Kurdish is translated into the verb (tear) in English (Nawxosh,
2013).The verb dr ‗tear‘ in Sorani Kurdish refers to action that can be achieved by using the force
of human hand only. The following examples will explain what I mentioned:
1. Qumash- aka -m
ba
dast
dr
2
clothdef.- NOM1 with
hand
tear-pas.
―I tore the cloth with my hands‖
4.

2. kartonak- ak- i
ba
dast
dr-e
board- def.- ERG3
with hand tear-pas.ABS3
―He tore the board with his hands‖
When the action of the verb ‗dr‘ is applied on an object by hand, the results seems chaotic and
messy. The action denoted by the verb ‗dr‘ is achieved intentionally, which means that the agent
who achieves the action has the intention to achieve it already. The action cannot be done
unintentionally especially. For example:
3. *min na-m
zani
ba
dast qumash- aka – m
dr
I
not-ABS1 know with hand clothdef. –ABS1 tear-pas.ABS3
*―I did not know (realize) that I tore the cloth‖
No native speaker of Sorani Kurdish would accept sentence (3) as the sentence implies that the
action is achieved unintentionally. The verb ‗dr‘ could be analyzed as an action of separating an
object without a tool, the results that show on the object are neither clean nor straight. The action
needs an agent to be achieved. In another way:
X (apply the action of separating on) Y
X Dre (tear) Y
In the above the (X) represents the agent and the (Y) represents the object that undergoes the action
of tearing.
I will provide a table that shows the objects that can undergo the action of verb ‗dr‘ in Sorani
Kurdish:
Table (1): objects that undergo the action of the verb “dr”
The objects
Cloth
Paper
Leather

1 I would like to thank DR. Mohammad Ahmad Kasas for helping me with his authentic information in writing this
section.
2 I will provide an abbreviation list at the end of the paper to explain the abbreviated forms used in the paper.
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An ear
Eardrum
Skin
Leather flask
5.The syntactic alternations of the verb „dr‟ I Sorani Kurdish
The verb ‗dr‘ in Sorani Kurdish undergoes the causative, middle and passive alternations.
a. The causative alternation:
The verb ―dr‖ undergoes the causative alternation. The verb denotes an action that is achieved
by a doer and the effect of the action is reflected on an object as in (4):
4. barg-dro- ka qumash-aka-i dre
cloth-sewer-def. cloth-def. - tear-pas.ABS3
―The sewer tore the cloth‖
The verb ‗dr‘ is one of the verbs in which the causative marker is attached to the verb when the
agent achieves the action intentionally as in (5):
5. Mindal-aka parday-ee
gwe dran
ba
penuus
child-def. drum- of- ear
tear- pas.-caus. with pencil
―The kid tore his eardrum with a pencil‖
b. The conative alternation:
The conative frame, named after Latin conor/conari ‗to try‘, is most often treated with
reference to the conative alternation, a transitivity alternation that modifies the interpretation of a
transitive verb towards denoting ―an ‗attempted action‘ without specifying whether the action was
actually carried out‖ (Levin 1993: 42). The transitive variant, in contrast, specifies that the action
has indeed been carried out. For example, notice the contrast between the following pairs of
examples:
(6)
a. I shot the bird.
b. I shot at the bird.
(6a) entails that the bullet actually reached the target (the bird) but such an entailment does
not hold in (6b).
The verb ‗dr‘ does not undergo the inchoative alternation because the verb entails an action
that is actually achieved not only an attempt to achieve the action.
c.
The middle alternation:
Middle alternation doesn‘t refer to specific events, but to possible events. They are thus
generic statements, whence their use in the simple present rather than the progressive. The verb ‗dr‘
undergoes the middle alternation. The middle alternation usually needs an adverb that expresses the
manner in which the action is achieved.
7. 1bringok baasani dadr- (t)
cloth
easily imperf.tear-ABS2
―Bringok can be easily torn‖
d. Passive alternation:
The verb ‗dr‘ undergoes the passive alternation in Kurdish. It denotes an action achieved on a
theme by an implicit agent. The passive morpheme -ra is added to the verb to refer to the implicit
agent, which is not in the structure of the sentence
8. mindal-an chardi automobile- aka- yan dran
children- pl car cover-of cardef.- ASB3 pl. tear-pas.-cause.
―The children tore the car cover‖
6. The verb „dr‟ and the prefixes da- and hal-.
Verbs have their own elements of meaning which include the kind of the action (if the verb
refers to an action), the tools or the means by which the action is achieved, directionality, besides
1 It is a very thin, delicate kind of cloth that can be easily torn.
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the objects that needs to be used with the verb. Adding a prefix to the root of the verb changes the
semantics of the verb, in other words, it adds new elements and components of meaning to the
original meaning, and sometimes it changes all the contexts in which the verbs is used. Languages
differ in their means of modifying the original meaning of verbs. English uses verb particles to
modify verb meaning, while Sorani Kurdish utilizes prefixes to modify the meaning of verbs.
Sorani Kurdish utilizes prefixes such as da- and hal- to add directionality element to the original
meaning of the verbs when this prefix is added to a change –of- state verb, it adds new components
to the verb meaning as the directional component. The various examples used in this work shows
clearly that those prefixes can be a way to extend the meaning of the verbs, and creates new
contexts in which the verbs can be used. Adding the prefix hal- to the root of the verb ‗dr‘ makes a
bit of change in the original meaning of the verb as it give it the sense of a cutting from top to
bottom, as the following example shows:
9. gosht frosh- aka wurgi mar- aka- i
hal- dre
meat- seller- def. girh
lamb –def.- of pref- tear-pas.ABS3
―The butcher tore the lamb‘s girth‖
Sentence (4) shows how the verb is used to indicate the action that is achieved by the butcher which
is tearing the girth of the animal and it shows how the action is achieved from top to bottom.
10. lqi dar- aka
pest-i dast- i
hal- dre
branch- of- tree- def. skin-of- hand- ERG3 pref- tear-pas.ABS3
―The branch of the tree ripped his skin‖
Sentence (10) expresses the same idea that the action of injuring has happened from top to
bottom which means that directionality plays a great role in showing the way the action is achieved.
11.Gwara qurs- aka qwe- i kch- aka--- i
hal-dre
earring heavy- def. ear- of girl- def.- ERG3
pre-dr-pas..-ABS3
―The heavy earring tore the girls ear‖
Example (11) shows clearly how the prefix hal- indicated the direction of the action as the
earing hangs out from the ear and as it seems heavy and big, it causes to tear the ear and the action
of tearing is happening from top to bottom.
The above examples show clearly that adding the prefix hal-to the root of the verb ‗dr‘ adds a new
component to the original meaning of the verb. The component is the direction in which the action
is achieved which is from top to the bottom. There is another prefix in Sorani Kurdish which is daand this prefix can be added to the verb ‗dr‘ and it also adds the component of directionality to the
other components of the verb, but it differs in the sense that it entails that the action is achieved
from the bottom to the top:
12. Bazergan- aka qumash-aka-i
da- dre
sellerdef. cloth-the- ERG3 pref. tear-pas.ABS3
―The draper tore the cloth‖
In (12) the verb ‗dr‘ shows the action of tearing is achieved from the bottom to the top which means
that directionality is very clear in the fulfillment of the action.
13. afrat- aka jle
xo- i
da-dre
la daxa
woman-the clothes-self-ERG3
pref.-tear-pas.-ABS3 of anger
―The woman tore out her clothes out of her anger‖
Again directionality is very clear in achieving the action of tearing in (13) which shows the
role of the prefix da- in expressing the direction of the action.
The prefixes da-and hal- are used with many verbs in Sorani Kurdish especially the changeof- state verbs and they add new semantic component to the original ones of the verb. They both
entails directionality, e.g. they shows the direction in which the action is achieved. The prefix halshows that the action is achieved from top to the bottom, while the prefix da- shows that the action
is achieved from the bottom to the top.
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7- The verb „tear‟ in English
The verb ‗tear‘ is an event verb in English; it is a member of the change of state verbs. These
verbs refer to action that brings about a change in the ―material integrity‖ of some entity (Hale and
Keyser (1987)). The verb tear does not provide information about how the change is going to
happen.
All of the tear-like verbs in English describe the process of separating something with one‘s
hands or may be with teeth. The verb tear cannot be used with reflexive objects as in:
*(14) The piece of cloth torn itself.
No type of cutting tool is implemented as knife, scissors etc. (Otomo, and Akiko,2006)
(15) John tore the cloth.
(16) John tore the bread.
(17) John tore the wrapping paper.
The quality of the various objects that undergoes the action of the verb ‗tear‘ is that these are
‗things that one can separate using the hands‘. Such objects cannot be too ‗hard‘ or too ‗soft‘. If the
object is too hard – metal for example – then one cannot separate it by hand; one would probably
need some other instrument. On the other hand, if the object is too soft – jelly for example – then
one could probably separate it using only one hand. Thus, the object must be something that one
can rip apart only by using both hands, for which one needs no other instruments. This is the basic
sense of the objects for tear; and it is common to the Japanese verbs as well. (Hale and Keyser
(1987)).
Focusing now on the manner of ‗tearing‘, English tear does not specify any particular or
direction which means that the verb does not specify the direction whether the action is achieved
from bottom to top or from right to left or vice a versa.
English verb ‗tear‘ does not require any specific result (but it still can). In other words a
person tearing something does not have to intend some specific result, as long as the object will
become ‗two things‘ as a result of tearing (Otomo, and Akiko, 2006).
The verb ‗tear‘ undergoes the causative alternations as:
(18)
She tore a calf muscle playing squash.
It undergoes the middle alternation as in:
(19)
Careful—the fabric tears very easily.
It also undergoes the passive:
(20)
I was torn between my parents and my friend.
Interestingly the verb ‗tear‘ cannot be used in the inchoative alternation:
*(21) The cloth tore
It seems that the verb needs the agent to be there in the structure of the sentence and the
sentence would be ungrammatical without it.
In what follows I will show some differences and similarities between the verb tear in English and
the verb ‗dr‘ in Sorani Kurdish.
8- Discussion:
Semantically, the verbs ‗tear‘ and ‗dr‘ both express an action of separating an object into two
pieces. The action is achieved by either hands or teeth, which means that there is no tool involved in
the action of tearing. The objects that undergo the action of the verbs ‗tear‘ and ‗dr‘ have to be not a
hard object as wood, in other words the object has to have the ability to be ‗separated‘ by hand or
teeth.
Syntactically, the verb ‗tear‘ in English can undergoes the causative, middle and passive
alternations, while the verb ‗dr‘ can undergoes the causative, middle, and passive alternations.
Even the two verbs of tearing in English and Sorani Kurdish share many similarities
semantically and syntactically, but still there many differences between them regarding the kinds of
objects that can undergo the actions. For example, (ear, skin) can undergo the action of the verb ‗dr‘
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but they cannot undergo the action of the verb ‗tear‘ in English. Besides, the verb ‗dr‘ can be used
with some kind of prefixes as ‗hal‘ and ‗da‘ and those prefixes would add new element of meaning
to the original meaning of the verb which is directionality. The verb ‗tear‘ in English cannot be
cooperated with any kind of prefixes to show directionality.
The two verbs of separating in English and Sorani Kurdish share some characteristics but show
many differences semantically and syntactically.
9. Conclusion
To conclude Sorani Kurdish verb demonstrate different semantic components from the English
verb ‗tear‘ in its meaning as it is used in different contexts with different objects. Syntactically the
verb dr undergoes the causative, inchoative, middle and passive alternations but not the conative
alternations. Adding suffixes to the root of the verb leads to add more semantic components to the
original meaning components of the verb. Generally speaking the verb dr has some semantic and
syntactic specific aspects driven from dialect and the uses of the verb.
List of abbreviations
Cause: Causative marker
DEF: definite
ERG: eragative case
IMP: imperative aspect
Indef: indefinite article
Past: Past tense marker
Pl: Plural marker
Imperf: imperfect
ABS: absolutive
NOM: nominative case
Perf: perfect
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Enhancing Listening Comprehension through Testing; a Case Study.

Othman H. Aziz: University of Human Development

Abstract
Listening comprehension is one of the important skills in foreign language learning, however,
there has been relatively little research in this field. For that matter, testing listening skill has not
had a long history either. Currently the situation is different and the listening test has been given
sufficient weight in language testing and assessment. Almost all standardized and proficiency
English language tests throughout the world include listening component (e.g. TEFOL, ILETS,
various Cambridge Exams). Certain universities have even included a listening component in their
entrance examination (e.g. in Japan); while other educational institutions have made an English
proficiency certificate (which has a listening component) a graduation requirement (e.g. HCT in
UAE).
This study aims at investigating the effect of 'pre-test preparation' on test achievement. The
subjects were a group of 3rd year university students on a B.A. degree programme in English, in
Kurdistan region, Iraq. The project extended over a period of three months; during which the
students were being prepared to sit for two proficiency (standardized) listening tests, namely
Cambridge Preliminary (known as PET). Results of the first test, as expected, were rather
unsatisfactory. The students were made aware of their mistakes through analysis of their test results.
After a period of two months the students were put through another listening test of the same level
of proficiency to find out if their familiarity with the test processes and procedures would affect
their test achievement. The results showed remarkable improvement.
It is hoped that this study and the suggestions that are made, would be of benefit for teachers
and

test-takers

alike,

in

tackling

some

issues
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related

to

listening

comprehension.
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Part one
Review of Research on Listening Comprehension
1.1

Introduction to the history of teaching listening

It is commonly agreed by educators and applied linguists that the study and research in
listening comprehension is relatively recent (as compared to other language skills) Brown (2010),
Bloomfield, et al., (2011a), Rost (2011). The interest in this field of language teaching can go back
to early 20th century. The development in recording technology in the early 1900s gave birth to a
new science, Acoustic phonetics, listening was defined in terms of reliably recording acoustic
signals in the brain for later use. Interest in listening continues as a result of emergence of new
technologies in telecommunications and later in computer sciences. These changes were also
reflected in teaching languages as the recording industry made it possible to bring native speakers'
voice (sounds) into classrooms. This enabled language learners to listen to authentic conversations
of the speakers of the target language. (Rost, 2011)
Brown (2007) relates the reason for the delay of giving importance to listening skill to human
beings "natural tendency to look at speaking as the major index of language proficiency". Consider,
for example, our commonly used query, 'Do you speak Japanese?' Of course we don't mean to
exclude listening comprehension when we say that, but when we think of foreign language learning,
we first think of speaking. In the decades of the 1950s and 1960s, language-teaching methodology
was preoccupied with the spoken language. Language teachers were busy with oral drills,
repetitions and miming tasks. It was not uncommon for students to practice phrases orally they
didn't even understand. (Richards 2008).
1.2

The role of listening in language education

Listening plays an important role in communication, yet it is arguably, as claimed by Nation
& Newton (2009: 17)." the least understood and most overlooked of the four skills (L, S, R and W)
in the language classroom". It is believed that of the total time spent on communicating, listening
takes up 40-50%; speaking, 25-30%; reading, 11-16%; and writing, about 9% (Gilakjani and
Ahmadi, 2011, cited in Hamouda, 2013). Nation & Newton (2009: 17) reiterated Nunan's, (1998)
similar views on the time spent by L2 learners on listening, claiming "that over 50 percent of the
time that students spend functioning in a foreign language will be devoted to listening" (cited in
Nation & Newton, 2009).
There is a collective agreement among linguists and educators that listening is the first skill
acquired in the process of learning the first language (L1). Listening, as pointed out by Nation &
Newton (2009: 37) "is the natural precursor to speaking; the early stages of language development
in a person’s first language (and in naturalistic acquisition of other languages) are dependent on
listening ". It takes a child up to 6 months or more of listening to his/her surrounding to produce
his/her first simple syllable of the CV pattern, e.g. pa, ma, ba . The child continues with this process
until he/she develops proper spoken form of the language, with the continuous help from adults in
correcting him/her. It is through listening that speaking is developed and later language acquisition
takes place.
A similar process to that of learning L1 also occurs in the classrooms of learning the second
language. Students always do more listening than speaking. Listening competence, as Brown puts
it, “is universally "larger" than speaking competence. It is not surprising then, that in recent years a
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great emphasis has been placed on listening comprehension by the language-teaching profession
(Brown, et al. 2012: 161).
Our knowledge and understanding of this sophisticated and complex behaviour is still very
limited. Brown (2013:1) claims "that even after decades of study, we may just be scratching the
surface of a deep understanding of the fundamental processes and mechanisms that underpin our
ability to communicate with members of our own species". This view also echoed by other
researchers in the field of language learning as Bloomfield et al. state "Despite its importance in the
development of second language (L2) proficiency, there is little research on listening
comprehension in a second language" (Bloomfield et al. 2011)
In view of Richards (2008) to understand the nature of listening processes, "we need to
consider some of the characteristics of spoken discourse and the special problems they pose for
listeners. Spoken discourse has very different characteristics from written discourse, and these
differences can add a number of dimensions to our understanding of how we process speech. For
example, spoken discourse is usually instantaneous. The listener must process it “online” and there
is often no chance to listen to it again." (ibid: 3)
Listening is also an area that is interconnected with numerous areas of inquiry and
development. Listening is quite apparently relevant in humanities and applied sciences such as
linguistics, education, business and law, and in social sciences such as anthropology, political
science, psychology and sociology. At the same time, the processes of listening are relevant to
natural sciences such as biology and chemistry, neurology and medicine, and to the formal studies
of computer sciences and systems sciences. (Brown, 2011)
1.3

Defining listening

When an argument is about to reach a deadlock, the speaker may ask the listener 'would you
listen to me?' What is meant here is ' can you try to understand me, or comprehend what I am
saying'. Generally speaking, listening can be defined as the ability to identify and understand what a
speaker is saying among people who 'speak' same language (including those who have learnt that
language as a second language).
To Rost (2011) the process of listening "involves overlapping of four types of processing;
neurological processing, linguistic processing, semantic processing, and pragmatic processing. A
complete understanding of listening needs to account for all four types of processing, indicating
how these processes integrate and complement each other". The above definition requires
understanding the speaker's accent or pronunciation, grammar, vocabulary and comprehension of
meaning; all happening simultaneously. In simple terms an able listener of a particular language
community is capable of identifying and analysing the sound waves produced by a speaker
belonging to the same community; then decoding these into meaningful elements.
1.4

Assessing Listening

In their 'Preface' to Gary Buck's (2009) Assessing Listening, Alderson & Bechman claim that
"The assessment of listening abilities is one of the least understood, least developed and yet one of
the most important areas of language testing and assessment". Because of this complexity "the
testing of listening comprehension presents considerable problems" Buck (2001). Developing
listening comprehension is important for understanding spoken discourse in the second or foreign
language. In situations where tests of speaking can not be administered for practical and logistical
reasons, "it is crucial to test listening" instead, Alderson & Bechman in Buck's (2009).
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Listening Comprehension Problems

Problems relating to listening comprehension of L2 learners seem to be occurring worldwide.
Goh (2008) reports that "All language learners face difficulties when listening to the target
language." Types of these problems (as well as recommendations to tackle them) are documented
by numerous researchers in the field (Hamouda, 2013, Goh, 2008, Bloomfiel et al., 2011a). Goh
(2008) lists a range of listeners' problems and difficulties that have been investigated "from text
structure and syntax to personal factors such as insufficient exposure to the target language, and
lack of interest and motivation. It is not, however, the aim of this study to review these problematic
issues. It is suffice to say here that since listening involves a cognitive process, remedies and
solutions to them are not readily available.
1.6

How Listening is assessed

As it was pointed out earlier, listening is a cognitive activity, meaning that we cannot see
what is happening inside the brain. The question that could be raised here is 'how can we measure
something that we can not see?' Brown and Abeywickrama's (2010: 159) answer is to "rely as much
as possible on observable performance in our assessment of students. Observable means being able
to see or hear the performance of the learner". Brown and Abeywickrama classified the four
language skills according to their observable performance, as illustrated in the following table.
Can the teacher directly observe …
the Process ?

the product?

Listening

No

No

Speaking

Yes

No *Yes

Reading

No

No

Writing

Yes

Yes

Observable performance of the four skills (adapted from Brown and Abeywickrama's. 2010)
*Except in the case of an audio or video recording that preserve the output
The table shows that neither the process of performance nor the product of listening and
reading, i.e. the 'receptive skills' can be observed. This means that when we communicate and get a
response, whether verbally, in an action or written output, we are observing the result of the
listening. "You can no more observe listening (or reading) than you can see the wind blowing", that
is to say observing "the result of the wind by noticing trees waving back and forth" (Brown and
Abeywickrama 2010: 160). Speaking and writing 'productive skills', on the other hand, can be
heard and seen; and their products can be kept 'permanently observable, as "meaningful intake
somewhere in the brain" – or as recorded speech. In conclusion Brown and Abeywickrama claim
that "all assessment of listening and reading must be made on the basis of observing the test-taker's
speaking or writing (or nonverbal responses), not on the listening or reading itself. Thus, basically,
all assessment of receptive performance must be made by inference! (my emphasis)" (ibid).
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To clarify the above argument further Brown and Abeywickrama (2010) explain that "we
have developed reasonably good assessment tasks to make the necessary jump through the process
of inference, from unobservable reception to a conclusion about comprehension competence", i.e.
the actual performance is made "behind the scenes". The argument leads to the fact that listening is
"often implied as a component of speaking" and "the overtly observable nature of speaking renders
it more empirically measurable than listening" (ibid: 161).
Part two
2.1. Effect of familiarising students with a standardised listening test on test results
There is a strong belief that factors such as "motivation and familiarity with test formats, do
affect test performance" Rost (2011: 221). Large scale examining bodies and testing institutions
annually publish instructional approaches and testing preparation guidelines to help students
perform well on tests.
This part explores the processes and procedures that were undertaken to conduct two
standardised (proficiency) listening tests, and then analyse and compare their results. The tests
were past papers of the listening component of Cambridge's Preliminary English Test (known as
PET). The aim was to find out the effect of 'familiarity' with the test on the test results.
The listening component of PET carries 25% of the total test marks, conducted in 30 to 36
minutes. The other components 'Reading, Writing and Speaking' each also carries 25% of the test
marks.
PET, as claimed by Cambridge "is equivalent to Level B1 of the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) which is labeled as an intermediate level.
The following is the list of 'Can Do' statements (descriptors) from the CEFR (Council of
Europe, 2001, p. 66, cited in Rost 2011).
Level
B1

Descriptor
Can understand straightforward factual information about common every
day or job-related topics, identifying both general messages and specific details,
provided speech is clearly articulated in a generally familiar accent. Can
understand the main points of clear standard speech on familiar matters
regularly encountered in work, school, leisure etc., including short narratives.
Can understand enough to be able to meet needs of a concrete type provided
speech is clearly and slowly articulated.

The reason I selected PET was because PET is a standardized test prepared by wellestablished and worldwide known examination board, which takes English language tests seriously
in terms of principles of language assessment (namely Practicality, Reliability, Validity and
Authenticity). Another reason was/is my personal background; I am quite familiar with the test
procedures and administration requirement. In addition I had worked as an oral examiner for the
speaking component of PET for 11 years.
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2.2. Helping students prepare for tests
It is a natural phenomenon for test-takers to feel anxious before taking a test. In order to help
students to overcome such anxiety the following steps were taken:
1.
The format of the test was explained to the students
2.
The sample test of Cambridge English PET was used as a mock test to familiarize
the students with the content of the test.
3.
The test results were given back to the students pointing out the areas of difficulty
and correct answers for positive washback effect.
4.
Questions and concerns were discussed and a date was allocated for a real-like
listening test.
There was a general feeling that these steps helped to alleviate anxieties the students felt about
the test.
2.3. Result of the first test

Scores obtained (out of 25)

Considering the linguistic background of the students and their knowledge about English
language, it was expected that most of them would do well in the test. The results however showed
the opposite. The overall results of the whole test could be seen in the following chart.
25
20
15
Total

10
5
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

Number of students (34) who took PET Listening

Overall results of the 'PET – Listening' carried out by 34 students
The breakdown of the range of the marks obtained is as follows:
Result of the first PET Listening Tests
Range of marks obtained
Number of students

0-5

6-10

11-15

16-20

2

14

8

8

21-25
2

If we consider the passing mark to be 50%, i.e. 12.5 marks for this test, the result will be as
follows:
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The Pass and fail marks
Marks
obtained
12
and
below
(Fail)

Marks
obtained
12.5 and above
(Pass)

Number of students

22

12

Percentage of 34 students

65%

35%

2.4. Statistical Analysis of Item Difficulty and Item Discrimination
A Simplified form of item analysis, recommended by Miller et al. (2009) and Brown &
Abeywickrama (2010), was applied to determine item difficulty and item discrimination for the
items in parts 1 & 2. (Items in Parts 3 & 4 were excluded in this analysis because part 3 required
production response (in writing), and part 4 required 'True and False' answers in which guessing
and 'luck' could play a large role (50% chance). The results of an item analysis, as claimed by
Miller et al. (2009: 351) "can be useful in identifying faulty items and can provide information
about students' misconception and topics that need additional work". In this analysis my intention
was not to identify "the faulty items", but rather to find out which test items caused difficulties for
the students.
In this analysis the group under investigation consisted of 34 students; for procedural analysis
responses of the 10 highest-scoring students was compared to the responses of the 10 lowestranking students (29% for each), leaving 14 middle range students (42%) which were not used in
the analysis.
2.5. Determining Items of Difficulty & Discrimination
Item difficulty (also known as item facility) Miller et al., (2009: 355), Brown &
Abeywickrama (2010: 70) - a statistic used to examine the percentage of students who correctly
answer a given item - was calculated by using the following formula:
Item Difficulty = Number of students answering correctly divided by total number of
students in the upper and lower groups (20 students in this case). Result of this operation would
indicate that 85% or higher would be considered as very easy item, while 15% or lower would be
considered as very difficult item.
Item Discrimination - a statistic that indicates the degree to which an item separates the
students who performed well from those who did poorly. That is to say it shows the difference
between the number of students in the upper and lower groups who got the answer right. (High
discriminating power would approach a perfect 1.0, and no discriminating power at all would be
zero.)
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Example: interpretation of the analysis of item 2, part 1 of the test:
Test

PET Listening
Alternatives
Dates
used

Item 2

Students

A

B

C

Difficulty
Omits %

Upper 10

1

0

(9)

0

Lower 10

5

3

(2)

0

Discrimination

55

0.70

Embolden figures between parentheses are the correct answers.
Item of difficulty = 9+2/20 = 11/20 = .55 or 55%; this item is moderate.
Item discrimination = 9-2/10 = 7/10 = (.70).
The advantage of having 10 students in each upper- and lower-scoring groups could help to
easily make mental calculation (Miller et al., 2009: 356).
Embolden figures between parentheses alternatives are the correct answers.
PET Listening

Test

Alternatives

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Dates
used

Students

A

B

C

Omits

March2012

Upper 10

4

(6)

0

0

Lower 10

0

(0)

10

0

Upper 10

1

0

(9)

0

Lower 10

5

3

(2)

0

Upper 10

0

(10)

0

0

Lower 10

3

(6)

1

0

Upper 10

1

(9)

0

Lower 10

4

(2)

4

(6)

2

2

Upper 10
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Difficulty
%
Discrimination

30

0.60

55

0.70

80

0.40

0
0

55

0

0.70
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Lower 10

(1)

5

4

0

Upper 10

1

1

(8)

0

Lower 10

7

2

(1)

0

Upper 10

2

1

(7)

0

Lower 10

4

4

(2)

0

35

0.50

45

0.70

45

0.50

Table 1. Item analysis of PET Listening result of Part 1 .
In Part one of the test which consists of 7 items, students of the upper scoring scale got 48
correct answers out of possible 70 i.e. 69%
Students of the lower scoring scale got 12 correct answers out of possible 70, i.e. 17%
A glance at the table shows that item No. 1 (with zero response from the lower-scoring group)
was the most difficult and item No. 3 was the easiest.(with 100% responses from the upper group
and 60% responses from the lower group). The rest of the items were of moderate difficulty.
Item No. 3 had the lowest discriminatory power (.40), and items 2 & 3 had the highest
discriminator power (.70).
The following table shows the analysis of part two of the test
Alternatives
Dates
used
Item 8

Item 9

Item 10

Item 11

Students

A

B

C

Omits

Upper 10

3

(5)

2

0

Lower 10

5

(2)

3

0

Upper 10

(8)

1

1

0

Lower 10

(1)

4

5

0

Upper 10

1

1

(8)

0

Lower 10

1

8

(1)

0

Upper 10

(9)

1

0

0

Lower 10

(0)

3

7

0
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Difficulty
%

Discrimination

35

0.30

45

0.70

45

0.70

45

0.90
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Upper 10

1

(9)

0

0

Lower 10

7

(2)

1

0

Upper 10

3

2

(5)

0

Lower 10

8

0

(2)

0

55

0.70

35

0.30

Table 2. Item analysis of PET Listening result of Part 2
Part two of the test consisted of 6 items. Students of the upper scoring scale got 51 correct
answers out of possible 60, i.e. 85%.
Students of the lower scoring scale got 10 correct answers out of possible 60, i.e. 17%
2.6 Results of PET listening Test 2
Results of the second listening test showed remarkable improvement, especially among the
middle range students. The following chart shows the overall results of Teat 2.
Overall result of Test2

Marks obtained (out of 25)

30
25
20
15

Test2

10
5
0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

Number of students (34)

Comparison of the results of the two PET Listening Tests
The following table shows the difference in the range of marks obtained in the two tests.
Ranges of the Marks obtained
0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

Test 1: number of students

2

14

8

8

2

Test 2: number of students

1

2

12

14

5

Table 3. Results of two PET listening tests and the range of the marks obtained.
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The overall results of the two test are compared in the following graph.

Marks obtained (out of 25)

Comparison between results of test 1 & 2
30
25
20
Test1

15

Test2

10
5
0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

Number of students (34)

The overall results (i.e. all four parts of the tests) of the two listening tests showed great
improvement in the students’ performance, as shown in Table 4.
The Pass and fail marks
Marks
obtained
Marks
obtained
12
and
below
12.5 and above
Fail
Pass
Test 1 - Number of students

22

12

Percentage of 34 students

65%

35%

Test 2 - Number of students

8

26

Percentage of 34 students
24%
76%
Table 4. Comparison of results of test 1 & 2, marks obtained from 25 items each carrying one
mark. Those who got less than 12 marks are considered as 'Fail', i.e. less that 50%. Those who got
above 12.5 marks are considered as 'Pass'
2.7. Problems Reported
Problems relating to listening comprehension of learners of a second language seem to be
global, as Goh (2000) claims "All language learners face difficulties when listening to the target
language". Brown et al. (2010) and Goh (2008) list a range of problems and difficulties that have
been investigated; these range from text structure and syntax to personal factors such as insufficient
exposure to the target language, and lack of interest and motivation.
As I mentioned before I used the listening test as part of my continuous formative assessment
of the students' listening comprehension ability. Since the results of the first test were not
satisfactory, I allocated enough time for feedback sessions and washback effect. While doing so I
also talked and listened to what the students considered to be 'pitfalls' for their listening
comprehension problems.
Most of the comments I got from the students were similar to those reported in similar studies
(Hamouda 2013, Goh 2008, Bloomfield et al. 2011b), these include:
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The speech rate in the recoding was too fast. This is related to linguistic features of 'connected
speech', such as elision, assimilation and weak forms in the spoken discourse of native English
speakers. Distinguishing individual sounds and word boundaries in the stream of speech can cause
a great deal of comprehension problems to L2 learners.
Students could not recognize certain vocabulary when spoken by a native speaker, though
they knew the meaning of the word when it was presented in its written form.
Listening to recording was difficult due to the lack of a clear context as well as paralinguistic
features such as body language, facial expressions and gestures.
Some students expressed difficulty in concentrating on the meaning of every word while at
the same time attempting to understand the whole message.
Students' exposure to spoken English is limited to the classroom, so most were accustomed to
one type of discourse; teacher talk, which is normally spoken too clearly. Exposure to authentic
language of native speakers in 'real-life' situations should be given consideration
After the results of the first test were made known to the students, I went through the test
items one by one in a 'slow motion manner', playing the recording a few times, while also helping
the students with clues for the correct answers. Some of the students were surprised to notice how
they had missed out the correct answers during the test. The answer was obviously clear, time
factor, especially for Parts 2, 3 and 4, in which students had to do a lot of READING while listening
to the text, i.e. 'parallel comprehension'.
The 'slow play back' of the recording was also useful for part 1, as I stopped the tape after
each item and students had the chance to check their memory with less interruption, as it was the
case in the test.
2.8. Limitations of the study
During the period between the two tests the students were using Cambridge's Interchange 3
as a supplement for their course (Conversation), and they depended on the listening texts in the
book for listening practice purposes. They were also advised and encouraged to use extra listening
resources for practicing their listening skills, e.g. listening to native English discourse whenever
their time allowed.
Standardised or proficiency listening tests are part of a whole test, therefore preparation for
the test should include revision of grammatical items and the vocabulary range that are normally
expected to be had for that particular test level. In most listening tests test-takers require to read
certain parts of the test while listening to the text, strategies for enhancing the reading skill should
also be revised before taking a listening test.
The listening device used in the classroom was a medium size portable loud speaker, in a
rather large room. The only means of testing the acoustic efficiency of the device was by asking the
students who were sitting at the back of the class about the sound quality and the clarity of the text.
A better audio system (with at least two speakers, one on each side of the room), would have
provided better acoustic opportunity to the students.
Test-takers should also have a clear view of the purpose for taking a proficiency test. For
those who intend to study abroad, take employment or emigrate they need to prepare for a test that
is recognized and valid in the host country, for example UK Visas & Immigration have their own
testing format for people who intend to settle in the UK.
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Conclusion
Listening comprehension is a complex process and many educators and experts in the field
believe that there is a lot to be done in order to understand it better. Because of this complexity
learners of an L2 face problems in their language learning process. However, listening
comprehension skill, like any other language skills can be developed. In this study I investigated the
progress of the students through familiarizing them with the 'Listening Component' of a
standardized test, Cambridge Preliminary (PET), using past exam papers. This made the students
aware of what to expect in the test. Results of two tests were compared and the outcome was
encouraging and promising.
As a final comment here is a quote from Goh (2000: 74) "there is a great deal more to be
known about real-time comprehension problems." Perhaps it would be relevant to add that
"Listening is challenging because it is meaning-making, and that's a process that is difficult to view
directly" Helgesen & Brown (2007). Their recommendation to understand listening better teachers
need “to think hard about listening and apply or adapt the ideas they find most useful for their
classroom." (ibid: 187)
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Abstract— Language is a great tool to communicate and
carry information. Moreover, it is used to express feeling
and sentiment. These days sentiment analysis is one the
most active field of research, to discover people's opinion
about specific product, service or topic. The task of
sentiment classification is to categories reviews of users as
positive or negative from textual information of Social
Networks like Facebook, Google+, Twitter and Blogs to
determine the feeling of majority about specific topics.
Kurdish language suffer from the unique and standard
writing rules, grammar syntax and alphabet. Therefore,
Kurdish people write their feeling in social networks in
different ways. Some of them prefer to use the Arabic script
style while others prefer to use Latin letters to express their
feeling, further some people use their different accents and
syntax and even sometimes they use English letters write
their emotion. Therefore, for the purpose of analytics for
Kurdish sentiment analyses its proposed to use data mining
classification techniques such as Naive Bayes classifier
because of its strong independence assumption. In
Experimental results, the Social Network comments are
classified into positive or negative polarities. The accuracy
of sentiment analysis is obtained 66% by using Naive Bayes
classifier for unigram feature on Kurdish text dataset.
Keywords—Sentiment Analysis;Kurdish Sentiment;Naive
Bayes Classifier.

I.

INTRODUCTION

Language is a great tool to communicate and carry
information. Moreover, it can be used to express feeling
and sentiment [1]. Sentiment Analysis is a Natural
Language Processing and Information Extraction task
that aims to take writer’s feelings expressed in positive or
negative comments, tweets, questions and requests, by
analyzing many documents. These days sentiment
analysis is one the most active field of research, to
discover people's opinion about specific product, service
or topic. During the current past years, there is a dramatic
increase in the Internet usage and specifically in Social
Networks. In fact, exchange of public opinion is the
driving force behind Sentiment Analysis today. The Web
is a huge repository of structured and unstructured data.
The analysis of this data to extract underlying public

opinion and sentiment is a challenging task [2]. Ordinary
millions of comments or opinions are posted in websites
that provide the facilities for social networks like the
Twitter, Facebook and Google+. The author of the
comments share their feeling on different topics, discuss
current topics even spot accidents or any flu epidemics.
These are the treasured source of opinions and sentiments
as huge amount of posts are posted by the users
according to their used products and services, or express
their different views on different perspectives.
Researchers are using these posts to measure the public
sentiment and to do sentiment analysis [3]. There are
several challenges in Sentiment analysis. People do not
express opinions in the same way; they use opinion
words as positive or negative comments. In traditional
text processing, a small differences between two
sentences don not change the meaning very much;
however, in Sentiment analysis with informal medium
like Twitter or blogs, people combine different opinions
in the same sentence which is easy for a human to
understand, but more difficult for a computer to parse [4].
Popular machine learning methods that is used for
classifying text include Naive Bayes, K-Nearest
Neighbor, Support Vector Machines. In this paper,
Comments has been collected from the microblogs
Twitter, Facebook and Google+ and using Naïve Bayes
for classifying “documents” into positive, negative
sentiment.
II.

RELATED WORK

Kurdish language suffer from the unique and standard
writing rules, grammar syntax and alphabet. Therefore,
Kurdish people write their feeling in social networks in
different ways. Some of them prefer to use the Arabic
script style while others desire to use Latin letters to
express their feeling, further some people use their
different accents and syntax and even sometimes they use
English letters write their emotions and feelings.
Therefore, the purpose of Kurdish sentiment analyses we
need a specific algorithm that only care about the
occurrence of each words in negative or positive
sentences,
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Figure 1: Proposed System Architecture

Regardless of the type of letters script and syntax and
other issues. While, many research has recently focused
on the analysis of sentiments of social media in order to
get a feel for what people think about current topics of
interest or specific products or services, in [5] they
describes a strategy based on a Naive-Bayes classifier for
detecting the polarity of English tweets. The
experimental result, shown that the best performance is
achieved by using a binary classifier between just two
polarity categories: positive and negative. The F-score
that is achieves after experiment result was 63%. A
system has been designed in [6] for real-time analysis of
sentiment toward presidential candidates in the 2012 U.S.
Twitter has been used as data source and The statistical
classifier have been used for sentiment analysis is a
Naïve Bayes model on unigram features. The accuracy
that have been achieved was 59% on the four category
classification of negative, positive, neutral, or unsure.
Sentiment analyzed in [7] on Spanish tweets. Twitter
have been used as Twitter can be seen as a large source
of short texts (tweets) containing user opinions, emotion
analyzing this tweets is a challenge. The approach, Naïve
Bayes classifier have been used for detecting the polarity
of Spanish tweets. Results shown that accuracy of the
system 67% which used for detect six sentiment
categories. In [8], the utility of sentiment classification on
a novel collection of dataset have been investigated
which is Tunisian Facebook users. The originality of this
collection leads not only on the nationality of the users,
but also on the period of posting their statuses updates
which is the Tunisian revolution. The dataset have been
preprocessed by removing repeating group and
stemming. Machine learning algorithms which are Naïve
Bayes and the SVM have been used and result of both
algorithm have been compared to each other. Although,
Facebook statuses have unique characteristics compared
to other corpuses (Reviews, News, etc), machine learning
algorithms are shown to classify statuses with similar
performance. The overall performance of the proposed
methodology is also calculated.
Sentiment analysis in [9] has addressed for reviews
expressed in the Arabic language, two dataset have been
used the first dataset has been prepared manually by
collecting reviewers’ opinions from Aljazeera2 website
against different published political articles. The dataset
includes 322 reviews and the second dataset represents

an Arabic opinion corpus that is freely available for
research purposes. Naïve Bayes, SVM and K-NN
classifier have been used and result of each of them has
been represented and discussed.A modern approach
towards sentiment classification is to use machine
learning techniques which inductively build a
classificatio n model of a given set of categories by
training several sets of labeled document. Popular data
mining methods include Naive Bayes, K-Nearest
Neighbour, Support Vector Machines and Neural
Network. In proposed system, Naive Bayes supervised
method are used for classification.
III.

ARCHITECTURE

The proposed system architecture is shown in Figure
1. As has been illustrated in this figure, Kurdish texts is
collected from different Social Networks like Twitter,
Facebook and Google+. This collected data set is stored
in the specific database. Then in the second step, Naïve
Bayes Classifier is used to apply on the training set,
containing 70% of the data set. In this step, Bag of Words
(BOW) for Kurdish Sentimental analyses is built. BOW
contains frequency of occurrence of each word in
negative and positive documents that is used as a unigram
feature for training a classifier. A unigram feature marks
the presence or absence of a single word within a text. By
applying the classifier on the test set, which is 30% of
total data set, and use of the prepared BOW, Kurdish
Sentiment Analyzer is built.
IV.

NAIVE BAYES CLASSIFIER

The Naive Bayes algorithm is a method that is often
used for document classification. The Naïve Bayes
method is from a machine learning method based on
applying the Naive Bayes theorem with an independent
assumption. The Naive Bayes method work performance
has two stages in the document classification process: the
learning stage and classification stage. In the learning
stage, the classification process is done in sample
documents that choose words from aspects that express
sentiment in a document. Every aspect from an entity
represents an opinion in a document by counting the
probability of a word surfacing. The Naïve Bayes
assumption is every word that expresses an aspect from
an entity that is not dependent on the position of where
the word is. Next, there is a document classification
process by looking for maximum probability values from
) 394 (
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every word that arises in a document with considering the
Naïve Bayes classifier [10].
The Naïve Bayes model involves a simplifying
conditional independence assumption. That is given a
class (positive or negative) the words are conditionally
independent of each other. This assumption does not
affect the accuracy in text classification by much but
makes really fast classification algorithms applicable for
the problem. From numerical based approach group,
Naive Bayes has several advantages such as simple, fast
and high accuracy [11]. In this algorithm Bayes’s rule
applied to documents and classes, for each document d
and class c. In [12] describes the Bayes rule as :
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independent given the class c. Therefore, easily
it is possible to write:
P(

|c)=P(

c)*P(

c)*P(

c)*...*P(

c)
Therefore, from (4), easily it can be written:
= P( )
(5)
However, there is a problem with maximum likelihood

TABLE I. EXAMPLE
Set
Training

Document
1

Training

2

Training

3

Training

4

Test

5

Words
.کاتێک خۆشحاڵ ئەبم کە گەشەکردن و پێشکەوتنی مرۆڤ ئەبینم
.بێزار وە نائۆمێد بووم لو جونگ و ماڵوێرانی و ئاوارهیی

Negative

Em barudoxe têperr debêt we aşitî û aramî degerrêtewe.
.ئاشتی و پیکووه ژیانی کۆمواڵیوتی سوقامگیر دهبێت

Where c: a specific class
d : Documents wants to classify
P(d) and P(c) : prior probabilities
P(c|d) and P(d|c) : posterior probabilities
The best class the maximum a posteriori class (MAP) that
has been looking for to assign this document is:
=argmax P(c|d)
(2)

because if one of the words in the BOW does not appear
=0 and it cause
to be
in the document, the
equal to zero. To solve this problem classic Laplace or
(add-1) smoothing for Naïve Bayes has been used, so in
this case by having (6)
P(

)=
(6)

P(

=argmax
Since probability of all the document are identical and
constant so it is reasonable to eliminate the P(d) .
P(d|c)P(c)

(3)
Now let us represent the documents by completely set of
features: .In that case:
=argmax P(

?

, k is the index of the last word in the BOW. Finally:

As in (1), by Bayes rule the equation is:

=argmax

Positive
Positive

.خۆشحاڵ ئەبم کاتێک جەنگ بۆ ئاشتی بگۆڕێ

(1)

Class
Positive

)=

(7)

Where V is the size of the BOW.
An example has been shown in the table (I):
Calculate priori probability of pos and neg in multinomial
model by :
P(Pos)=No of positive Docs/Total Number of Docs= 3/4
P(Neg)=No of Negative Docs/Total Number of Docs=
1/4
Calculate maximum likelihood smoothing Naive Bayes
estimate by using (7):

|c)P(c)
(4)

To make computations less complex the following
simplifying assumptions has been mad:
1) BOW assumption: By assuming that position
does not matter.
2) Conditional Independence: To assume that
different features probabilities P( |c) are

p(|خۆشحاڵpos) = (1+1)/(24+34) = 2/58
p( |ئەبمpos) = (1+1)/(24+34) = 2/58
p(|کاتێکpos) = (1+1)/(24+34) = 2/58
p(|جەنگpos) = (0+1)/(24+34) = 1/58
p( |بۆpos) = (0+1)/(24+34) = 1/58
p(|ئاشتیpos) = (1+1)/(24+34) = 2/58
p(| بگۆڕێpos) = (0+1)/(24+34) = 1/58
p(|خۆشحاڵneg) = (0+1)/(10+34) =1/44
p( |ئەبمneg) = (0+1)/(10+34) =1/44
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p(|کاتێکneg) = (0+1)/(10+34) =1/44
p(|جەنگneg) = (1+1)/(10+34) =2/44
p( |بۆneg) = (0+1)/(10+34) =1/44
p(|ئاشتیneg) = (0+1)/(10+34) =1/44
p(| بگۆڕێneg) = (0+1)/(10+34) =1/44
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Table (III) shows the confusion matrix, which displays
the number of correct and incorrect predictions made by
the model compared with the actual classifications in the
test data.
TABLE III. CONFUSION MATRIX

Calculate posteriori probability using (4):

Classifier
Predicted Class 1

P(pos|d5) = 3/4*(

Predicted Class 0

P(neg|d5) = 1/4*

*

Actual Class 1
True
Positive
False
Negative

*

Since P (pos|d5) is greater than P (neg|d5), then the
statement in test set has positive polarity.

Actual Class 0
False
Positive
True
Negative

Table (IV) illustrates the actual and predicted data for
both positive and negative documents.
TABLE IV. CONFUSION MATRIX RESULTS FROM TEST SET

V. RESULTS
We implemented the classifier in Python and
PostgreSQL to store collected documents and the created
BOW. All the documents and text are collected from
Twitter, Facebook and Google+ one by one. Each of
them marked by one as conveying the positive feeling
and zero for negatives. It is commonly used dictionary in
sentiment analysis, but as mentioned before, a prototype
of Kurdish BOW has been built for the purpose of
Kurdish Sentimental Analyses. The BOW contains
words with their positive and negative rates in different
scripts style like Arabic, English and Latin. The BOW
has 5,544 total keywords which includes 2,000 negative
words and 3,544 positive words. The collected dataset
contains 15,000 text files in which 8,000 labeled as
positive reviews and the rest 7,000 labeled as negative
reviews. The 70% of the dataset has been used in training
set for building the BOW. The most frequent 5,544 words
has been selected as the BOW. After experiment, the
result of sentiment analysis using Naive Bayes classifier
is obtained 66% accuracy on test data and F-Score of
0.72.

Naïve Bayes
Algorithm
Predicted 1
Predicted 0

(9)

(10)

(11)
TABLE V. RESULTS

Performance metrics are used for the analysis of
classifier accuracy. The proposed system is evaluated
performance using accuracy and F-Score parameter. The
accuracy can be computed using (8):

(8)
Table II shows the information about total number of
documents in test set and correct and incorrect prediction
samples of Naïve Bayes classifier. Using (8) and the data
inside table (II), it is obvious that the accuracy is equal to
66%.
TABLE II. ACCURACY TABLE
Correct
Sample
2,991

1,990
511

Actual document
0
999
1,001

In order to compute F-Score, Recall and Precision needs
to be computed. Table (V) shows the values for all which
have calculated through the (9), (10) and (11) which is
0.72.

VI. PERFORMANCE METRICS

Total No of documents in
test set
4,500

Actual document 1

Incorrect
Sample
1,509

Precision
0.665

Recall
0.79

F Score
0.72

VII. CONCLUSION
These days sentiment analysis is one the most active
field of research, to discover people's opinion and feeling
about a specific product, service or topic from Social
Networks. Since Kurdish language has its own
characteristics, there are challenges when it is come to
Kurdish sentiment analyzing. Naïve Bayes classifier due
to its strong conditional independence assumption is a
great choice. Moreover, it is easy to implement and
extremely fast to train. We also have shown through this
paper that reasonable accuracy can be achieved
comparing with similar works. The ideas of this paper,
can be applied to other domains of Kurdish text
classification.
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As future work, many suggestions can be put forward
either to improve this work or the other related works.
It’s possible to make a special pre-processing for
accuracy enhancement regarding the rules and syntax of
Kurdish language. Use the different available Kurdish
dictionaries and our BOW to making a complete BOW
with different word scripts and spelling, will give a
dramatic enhancement in accuracy of Kurdish sentiment
analyses. Using more sophisticated machine learning
algorithms like SVM and KNN algorithms for Kurdish
sentiment analyses is also would be a great choice.
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restricted to collecting only pages at most a fixed number
of links away from the starting URLs or starting domains.
Assuming that nearer pages have higher chances of being
relevant, this method prevents spiders from going too “far
away” from the starting domains. Finally more
sophisticated spiders use more advanced graph search
algorithms that analyze Web pages and hyperlinks to
decide what documents should be downloaded.
In most cases the resulting collection is still noisy
and needs further processing. Filtering programs are
needed to eliminate irrelevant and low-quality pages from
Index Terms— Search Engine, Google, Information
the collection to be used in a search engine. There are
Retrieval, Keyword, Category.
four different filtering techniques that can be used to
eliminate such a noise from the obtained search results;
I.
INTRODUCTION
Domain experts manually determine the relevance of
each Web page (e.g., Yahoo). In the simplest automatic
ecently, the user's satisfaction of search engine
procedure, the relevance of a Web page can be
determined by the occurrences of particular keywords.
results is decreased because search engines become more
Web pages are considered relevant if they contain the
critical for finding information over the World Wide Web
specified keyword, and are considered irrelevant
where web content growing fast. Also, the search engines
otherwise. TFIDF (term frequency inverse document
return a huge number of web pages, and then the user
frequency) is calculated based on a lexicon created by
may take long time to look at all of these pages to find his
domain experts. Web pages are then compared with a set
needed information, the difficulty of having a right query,
of relevant documents, and those with a similarity score
the difficulty of knowing which results are similar and so
above a certain threshold are considered relevant.
on, due to the recent improvements of search engines and
Text classification techniques such as the Naïve
the rapid growth of the web [1]. Currently, techniques for
Bayesian classifier also have been applied to Web page
content description and query processing in Information
filtering [3]. It is worth to mention that some search
Retrieval (IR) are based on keywords, and therefore
engines do not perform filtering; they assume that most
provide
limited
capabilities
to
capture
the
pages found in the starting domains (or at a specified
conceptualizations associated with user needs and
depth) are relevant [4]. This paper aims to improve the
contents. Aiming to solve the limitations of keywordefficiency of specific search engines in locating the URLs
based models, the idea of conceptual search, understood
that point to relevant Web pages. This can be done by
as searching by meanings rather than literal strings, has
using a second level category search and finding the
been the focus of a wide body of research in the IR field.
occurrences of particular keywords and its synonyms in
[2]. A good search engine should contain as many
the search results. Relevant web pages are considered if
relevant, high-quality pages and as few irrelevant, low
they contain the specified keyword or one of its
quality pages as possible. It is hard to build a
synonyms, otherwise it will be considered as irrelevant. It
comprehensive and relevant collection for a search
is worth to mention that the work in this paper represents
engine; this is due to web's large size and diversity of
an extension to the work done by Al-Khateeb et.al. [5].
content.
However, the most common use is the one as an
Spiders can be used by search engines usually use
improved form of search on the Web, where meaning and
spiders to retrieve pages from the web by recursively
structure are extracted from both the user’s Web search
following URL links in pages using standard HTTP
queries and different forms of Web content, and exploited
protocols. These spiders (also referred to as Web robots,
during the Web search process. Such semantic search is
crawlers, worms, or wanderers) use different algorithms
often achieved by using Semantic Web technology for
to control their search, the following methods have been
interpreting Web search queries and resources relative to
used to locate web pages that are relevant to a particular
one or more underlying ontologies, describing some
domain; The spiders can be restricted to staying in
background domain knowledge, in particular, by
particular web domains, because many web domains
connecting the Web resources to semantic annotations, or
have specialized contents. While some spiders are
) 393 (
Abstract— Recently search services have been
developed rapidly especially when the social internet
appeared. It can help web users easily find their documents.
So that it is very difficult to find a best search method. This
paper aims to enhance the quality of the search engines
results and this can be done by adding a second level
category search that is able to search for the keyword and
its synonyms, which enables the search engines to get more
users queries related results. The proposed method showed
promising results that will open further research directions.
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by extracting semantic knowledge from Web resources.
[6]. A branch of information retrieval research focuses on
techniques that improve the accuracy of search results.
One such technique is query difficulty prediction. Query
difficulty prediction is the task of determining the
effectiveness of search without any further information
about the query from the user. It is difficult to predict
query difficulty and this expected because it involves
natural language so it is not always easy to know what
the user want. A query can be difficult because a user
does not provide enough information, or because the
query itself has a complex meaning that a token-based
search system fails to understand [7]. Query expansion
technique is used to improve the correctness of a search
engine. This can be done by attaching additional concepts
to the search query of the user. These attached concepts
could be user specific information or the expansion of the
query with synonyms, hypernyms or hyponyms. [8].
Another method that can be used in the web pages
retrieval is the keyword-spice method; this method
considers those web pages that contain the user’s input
query keyword only and not all the web pages. [9,10].
The semantic modification of user queries is a wellknown technique from information retrieval. In the area
of semantic search it often exploits information from
ontologies. It plays a central role in many semantic
search engines. Different techniques have been developed
to increase both, recall and precision of a query [1].
The query language of a standard search engine is
simply a list of keywords. In some search engines, each
keyword can optionally be prepended by a plus sign
(“+”). Keywords with a plus sign must appear in a
satisfying document, whereas keywords without a plus
sign may or may not appear in a satisfying document (but
the appearance of such keywords is desirable [11]. The
search results of the Google Search Engine will be
different according to the arrangement of keywords in the
search query. As the novice web users are not familiar
with the construction of effective keywords for their
search queries, Guided Google provides a function that
will automatically calculate the permutation and make
different combinations of the keywords used. In Google
search, the words in quotes mean that they have to occur
in that particular order, in the search results. So that if the
search query is placed in quotes, the result of the
combinations will also be reflected in quotes [12].
II.

BACKGROUND

Currently, techniques for content description and query
processing in Information Retrieval (IR) are based on
keywords, and therefore provide limited capabilities to
capture the conceptualizations associated with user needs
and contents. Aiming to solve the limitations of keywordbased models, the idea of conceptual search, understood
as searching by meanings rather than literal strings, has
been the focus of a wide body of research in the IR field.
In [13] the authors reported their research on utilizing
semantic model to improve the searching function within
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Spatial Web Portals (SWPs). Based on SWEET, they
built the domain ontology and implemented a semantic
inference service. Multiple data resources are bridged to
provide cross catalog searches, and to support spatial
search in an intelligent manner. In [`6] Bettina Fazzinga
and Thomas Lukasiewicz give a brief overview of
existing such approaches, including own ones, and sketch
some possible future directions of research. Some of the
most pressing research issues are maybe (i) how to
automatically translate natural language queries into
formal ontological queries, and (ii) how to automatically
add semantic annotations to Web content, or alternatively
how to automatically extract knowledge from Web
content. Another central research issue in semantic search
on the Web is (iii) how to create and maintain the
underlying ontologies. In [14] the same authors and
others present a novel approach to Semantic Web search,
which is based on ontological conjunctive queries, and
which combines standard Web search with ontological
background knowledge. Showing how standard Web
search engines can be used as the main inference motor
for processing ontology-based semantic search queries on
the Web. Miriam Fernández et. al [2] investigate the
definition of an ontology-based IR model, oriented to the
exploitation of domain Knowledge Bases to support
semantic search capabilities in large document
repositories, stressing. In [15] Lukasiewicz et. al argued
that such rankings can be based on ontological
background knowledge and on user preferences. Another
aspect that has become increasingly important in recent
times is that of uncertainty management, since
uncertainty can arise due to many uncontrollable factors.
To combine these two aspects, they proposed extensions
of the Datalog+/– family of ontology languages that both
allow for the management of partially ordered
preferences of groups of users as well as uncertainty,
which is represented via a probabilistic model. In [16]
the same authors describe how to combine ontological
knowledge with CP-nets to represent preferences in a
qualitative way and enriched with domain knowledge.
Specifically, they focus on conjunctive query (CQ)
answering under CP-net-based preferences. They have
defined k-rank answers to CQs based on the user’s
preferences encoded in an ontological CP-net and they
have provided an algorithm for k-rank answering CQs.
In [17] S. Anuradha et. al have presented an automatic
annotation approach that first aligns the data units on a
result page into different groups such that the data in the
same group have the same semantic. Then, for each
group they have annotated it from different aspects and
aggregate the different annotations to predict a final
annotation label for it. An annotation wrapper for the
search site is automatically constructed and can be used
to annotate new result pages from the same web database.
In [18] the authors tackled the problem of query
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answering in Datalog+/– ontologies subject to the
querying user’s preferences and a collection of subjective
reports (i.e., scores for a list of features) of other users,
who have their own preferences as well. All these pieces
of information are combined to rank the query results.
They first focus on the problem of ranking atoms in a
database by leveraging reports and customizing their
content according to the user’s preferences. Then, they
extend this approach to deal with ontological query
answering using provenance information. The use of
Datalog+/– for information integration based on
probabilistic data exchange. More specifically, studying
the previously introduced probabilistic data exchange
problem consisting of a probabilistic database as a
source, source-to-target mappings in Datalog+/– and a
target Datalog+/– ontology. A complexity analysis was
provided for deciding the existence of (deterministic and
probabilistic (universal)) solutions in the context of data
exchange. In particular, tractability is preserved for
simple probabilistic representations, such as tupleindependent ones was showed [19].
III.

THE PROPOSED SEARCH METHOD

In this work we applied a second level search in
order to find better results and more relative web pages
based on user queries. This was done by using additional
keywords, or vocabulary that refers to the field or
category which the user query belongs to. This method is
implemented in four different ways, those are a keyword
that is point to single category, a keyword that have more
than one category, the use of vocabulary with
synonymous or use a description for the category. The
process of our search retrieves web pages using category
(keyword) search and compare it with the results of
Google with/without using category keyword. The
following steps are used to get such results:
1- Get raw search results: by taking the search query and
the keyword from the user then
downloading:
a. Google search page without the keyword for 100
results.
b. Google search page with the keyword for 10
results.
2- Parsing these two search results pages: this step
decomposes search results into (Title, URL,
Description and the Repetition of the keyword in the
title and description)
3- Processing Google with the keyword (Gwith):
a. Set max =0 , found =0 , proc =0
b. for each result in Gwith do steps c through e:
c. get the synonyms list by searching for keyword in
the synonyms database.
d. If this result contains the keyword or one of its
synonyms then
- increase proc
else skip this result.
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e. Search for this result in Gwithout, if found and the
no. of this result is larger than max then
- max=result no.
- increase found.
f. Output: "Gwithout needed: "max" results to fulfill:
"found" out of: "proc" from Gwtih".
4- Processing Google without (Gwithout) the keyword:
a. Set max=0, bound =0
b. While (bound < 100) or (max ==10) do step c
- If the current search result (from Gwithout)
contains the keyword or one of its synonyms then
increase max.
- Increase bound
c. Output: "Our search found: "max" results
containing the keyword inbound of: "bound" from
Gwithout".
IV. RESULTS
The above algorithm is tested in different cases (ten
different searches for each case) and the percentages of
the results are calculated in order to measure the
efficiency of the proposed search. Sections a through e
show the obtained results.
A. Using Keyword with Category
In this case we used a keyword point to a single category
as a second level of search. The results are shown in table
I.Table I: Single Word Category Search.
Oursear
ch vs

Keywo
rd

Categ
ory

Gwith vs
Gwithout

Perce
nt

Perc
ent

Galaxy
Note 2

Mobile

10 vs 99

10.10 %

Gwithout
10 vs 36

router

Network

10 vs 99

10.10 %

10 vs 18

55.55
%

software

compute
r

10 vs 99

10.10 %

10 vs 66

15.15
%

Game

Kids

10 vs 99

10.10 %

10 vs 64

15.62
%

hepatitis

Viral

10 vs 99

10.10 %

10 vs 23

43.47
%

hemothora
x

Trauma

10 vs 17

58.82 %

10 vs 10

100 %

clotting

Bleedin
g

10 vs 48

20.83 %

10 vs 33

30.30
%

ford

Car

10 vs 99

10.10 %

10 vs 45

22.22
%

search

Engine

10 vs 75

13.33

10 vs 23

43.47
%

engines

Car

10 vs 99

10.10 %

10 vs 62

16.12
%

27.77
%

Table I showed that ten out of ten results in our
search is better than Google with the second level search,
which is considered as a clear success for our proposed
search algorithm.
B. Using Keyword That Have Two Categories
Table II shows the results of using single word
keywords that belong to two categories.
Table II: Single Word with Two Categories Search.
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Keywo
rd

apple
apple
Sony

Categ
ory

Comp
any
Fruit

sony

compu
ters
Tv

panda

Bear

panda

antivir
us
Photo

photogr
aphy
photogr
aphy
comput
er
comput
er

Art
scienc
e
Pc

Gwith
vs
Gwith
out
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99

Perc
ent

10.1
0%
10.1
0%
10.1
0%
10.1
0%
10.1
0%
10.1
0%
10.1
0%
10.1
0%
10.1
0%
10.1
0%

Oursearc
h vs
Gwithout

Table III: Single Word Category with Synonyms Search.

Perce
nt

9 vs 100

9%

1 vs 100

1%

1 vs 100

1%

10 vs 22
8 vs 100

45.45
%
8%

4 vs 100

4%

10 vs 10

100 %

10 vs 25

40 %

10 vs 51

19.6
%
14.28
%

10 vs 70
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Keyword

Categor
y

bmw

Car

bmw

Motor

melanoma

cancer

melanoma

maligna
nt
cortisol

hydrocorti
sol
hydrocorti
sol
contusion

It is clear that our proposed search beats Google with
the second level search in five out of ten results, which is
considered as a fair success for our proposed search
algorithm.

steroid
injury

contusion

trauma

nodule

lump

nodule

mass

Gwit
h vs
Gwit
hout
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
32
10 vs
36
10 vs
36
10 vs
64
10 vs
64
10 vs
12
10 vs
73

Percen
t

Ourse
arch vs
Gwith
out

Perc
ent

10.10
%
10.10
%
10.10
%
31.25
%
27.77
%
27.77
%
15.62
%
15.62
%
83.33
%
13.69
%

10 vs
23
10 vs
18
10 vs
10
10 vs
77
10 vs
10
7 vs
100
10 vs
34
10 vs
34
10 vs
64
4 vs
100

43.4
7%
55.5
5%
100
%
12.9
8%
100
%
7%
29.4
1%
29.4
1%
15.6
2%
4%

Table IV: Single Sentence Category Search.

C. Using Keyword with Synonyms of Category
In this case we used a keyword point to a single
category with synonyms as a second level of search.
The results are shown in table III.
We see that six out of ten results in our search are
better than Google with the second level search, which is
considered as an acceptable success for our proposed
search algorithm.
D. Using Sentence with Category
In this case we use a sentence keyword point to a
single category in the second level of search. Table IV
shows the obtained results.
Table IV showed that seven out of ten results in our
search is better than Google with the second level search,
which is considered as a clear success for our proposed
search algorithm.

Keyword

Catego
ry

What do
vegans eat?
What is the
capital of iraq?
Eye color: the
family genes?
How does
Google rank
your page?
How to plan
your site
structure with
keyword
research
microsoft
internet
software
repair
computer
sound
human
resources
employment
panasonic
home
electronics
What is the
best online
game for iPod
Touch?

food
city
Genetic
s
Search
engine

Gwith
vs
Gwith
out
10 vs
11
10 vs
16
10 vs
99
10 vs
33

percent

Oursearc
h vs
Gwithout

percent

90.90 %

10 vs 14

71.42 %

62.5 %

10 vs 10

100 %

10.10 %

10 vs 13

76.92 %

30.30 %

10 vs 66

15.15 %

search

10 vs
10

100 %

10 vs 19

52.63 %

softwar
e

10 vs
11

90.90 %

10 vs 10

100 %

comput
er

10 vs
15

66.66 %

10 vs14

71.42 %

jobs

10 vs
52

19.23 %

10 vs 10

100 %

electro
nics

10 vs
21

47.61 %

10 vs 14

71.42 %

game

10 vs
15

66.66 %

10 vs 10

100 %

E. Using Keyword with Category after adding "s" to the
Keyword or Category
In this case we use different queries from above
tables but we added "s" either with query or with a
keyword that point to a single category in the second
) 401 (

403- 393  ص ص/ Enhanced Google-Based Semantic …
level of search. The obtained results are shown in table
V.
Table V showed that seven out of ten results in our
search is better than Google with the second level search.
Table V: Single Word Category Search with “s”
Keywo
rd

Catego
ry

Galaxy
Note 2
Bmw

mobiles

router
softwar
e
ford

network
s
comput
ers
cars

search

engines

repair
comput
er
sound
comput
ers
panason
ic home
electron
ics
photogr
aphy

comput
ers

cars

science
electron
ic
photos

Gwith
vs
Gwith
out
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
99
10 vs
77
10 vs
33

Perce
nt

10 vs
99
10 vs
17

10.10
%
58.82
%

10 vs
99

10.10
%
10.10
%
10.10
%
10.10
%
10.10
%
12.98
%
30.30
%

Oursea
rch vs
Gwitho
ut
10 vs 69
10 vs 36
10 vs 17
3 vs 100
10 vs 53
6 vs 100

Perce
nt

14.49
%
27.77
%
58.82
%
3%
18.86
%
6%

10 vs 41

24.39
%

10 vs 92

10.86
%
71.42
%

10 vs 14

10.10 % 10 vs 10

100 %

V. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
This paper showed the enhancement of search
engines by adding a second level category search. The
method is implemented and tested in various cases and
the results were promising. The results indicated that
adding a second level category search will give better
related results as our method outperformed Google in ten
out of ten single word category search as shown in table
I. Also our method was able to get better results in seven
out of ten sentence category search and single word
category search with “s” is added to either the keyword
or to the category compared to Google as shown in table
IV and V. The results in table III showed that our method
is slightly better than Google in single word category
with synonyms search. While both our method and
Google had an equal performance in single word with
two categories search as shown in tables II. It is worth to
mention that our method used English text only results
and ignored the results that may came in other languages
that Google can fetch. Also our method ignored the video
or images results.
So considering many popular languages and video
and images results as a future work can enhance the
obtained results. Also considering many samples as a
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future work can give a wider idea about the efficiency of
the proposed method.
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biological motifs and sequences are exhibited in
section 3. Section 4 & 5 concentrates on the discovery
of two important properties in biodata: adjacent
neighbours and identical neighbours. Finally, we
ended with the research conclusions in section 6.

Abstract— Biodata are rich of information. Knowing the
properties of biological sequence can be valuable in analyzing
data and making appropriate conclusions. This research applied
naturalistic methodology to investigate the structural properties
of biological sequences (i.e., DNA). The research implemented
in the field of motif finding. Two new motifs properties were
discovered named identical neighbors and adjacent neighbors.
The analysis is done in different situations of background
frequency and motif model, using distinctive real data set of
varied data size. The analysis demonstrated the strong
existence of the properties. Exploiting of these properties
considers significant steps towards developing powerful
algorithms in molecular biology.

II.

Index Terms—Motif model, mining, DNA, biodata, sequence,
genome, k-mers, structure, Bioinformatics, monad, composite,
Background Frequency

I. INTRODUCTION
Explosion and growth of biological data in exponential
rate resulted in urgent collaborative work to enable
understanding and analyzing such data to be utilized
in a better form in daily life, although massive efforts
have been done, Bioinformatics are still infancy. There
are a lot of factors that make the challenges harder;
including huge information carried by a genome, lack
of techniques to reveal benefit knowledge from, and
difficulty of the biology laboratory test to validate
correct information [1]. Data mining comes as the first
techniques to design new methods and algorithms for
knowledge
extraction
by
finding
patterns,
classification, clustering, etc [2], [3].
The objectives are finding characteristics and
properties of biosequences that make genome [4];
therefore numerous data structure and mapping have
been used. Recent research motivates investigating the
structural properties of biological sequences to
enhance algorithms in molecular biology [1], [5], [6].
Therefore, this paper focuses on the nature of
biological data to make the design more efficient
following the new trends in Bioinformatics. The field
of search and extraction of biological patterns is
considered an active and promising field of
Bioinformatics. Therefore, it has been selected for this
study.
The rest of this paper is organized as follows:
Biological motif model in section 2. Characteristics of

BIOLOGICAL MOTIFS MODEL

The motif is an abstract model for a set of sites
positions with similar patterns. Motifs have multi
forms of representation; this study employs string and
PWM model. Motifs mining algorithms search for
exact or approximate motifs utilizing motifs template,
and biological motifs are generally sequence of
symbols [7]. Motifs classified into monad and
composite type. And composite motif has two types
simple and structure motifs, simple motifs allow fixed
gaps between symbols, structure motifs allows
variable gaps between symbols or component [8].
Composite motifs template reveals:
 Monad motifs alphabet either in DNA alphabet or in
IUPAC format,
 Motifs length, type and number of symbols in each
monad motif,
 Motifs components, number of monad motifs,
 Gaps length, minimum and maximum gaps
A composite motif represents formally M1 [l1, u1]
M2 [l2, u2] M3…Mn [ln, un], for example, motifs
template shown in figure 2 consists of two monad
motifs in DNA alphabets, M1 [5,17] M2 such that M1 is
GGGTGGGAAGGTCGT with length of 15 base and
M2 is TTAGCGGGTAT with length of 11 base and
variable gap between these two monad motifs as
minimum gap of 5 base and maximum gap of 17
accordingly after 5 of any base or don‘t care base of M1
till 17 searcher has to look for M2, where found; it is
considered an event and occurrence of the pattern, and
when the number of occurrences is equal or greater
than minimum threshold it is regarded as frequent
pattern [9].

Fig. 1. Composite motif

III.

CHARACTERISTICS OF BIOLOGICAL SEQUENCES

Knowing the properties of biological sequence can be
very valuable in analyzing data and making
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appropriate conclusions. In this context, appropriate
characterization of the biological sequence structures
and the exploitation properties of sequences are very
important steps towards the development of powerful
algorithms. Biological data, or more specifically
molecular biological data DNA, RNA and protein,
create organism body [10]. Biodata have many
properties, they are rich of information. While a
detailed discussion of biological properties is beyond
the scope of this research, exploring properties that
affect motif search algorithms are necessary. Some of
these properties have been examined previously. Some
of the related properties are briefly presented as
follows:
1. Small alphabet, biological sequence alphabet
(DNA, RNA and protein) are generally
regarded small when compared with
transaction sequences (e.g. market-basket
analysis). Biological sequence mining typically
requires an alphabet of size less than 21; DNA
and RNA consist of four alphabets and protein
consists of 20 alphabets; effects of alphabet size
on sequential pattern data mining have been
examined in [11]–[13].
2. Long sequences, biological sequences carry full
details information about organism species in
genes. Biosequences are long, for example
chromosome 1 of the human sized 243
megabytes and human genome sized more than
3 gigabytes. Therefore, long sequences are
considered an important property of biological
sequence data set, this property and its impact
on sequential pattern data mining are examined
in [14]–[16].
3. Mutation, it is the most outstanding property
that distinguishes between biological sequences
and transactional sequences. Occurrences of
patterns are not always identical; some copies
may be approximated. The instances of the
pattern usually differ from the model in a few
positions. The biological sequence pattern
usually allows nontrivial numbers of insertions,
deletions, and mutations. Mutation represents a
real challenge of sequential pattern data
mining; this issue has been referred to in [7],
[14], [17], [18].
4. Adjacent neighbours (AdjN): as shown in the
previous chapter, one of the vivid fields of data
mining in Bioinformatics is sequential pattern
mining; these patterns consist of a number of
characters or symbols that determine the
pattern length. Pattern length may extend to
several hundred. Monad motifs are made of
consequent symbols; thus they are completely
constructed from AdjN. And composite motifs
consist of number of monad motifs where gaps
or distances are permitted between them.
Therefore, AdjN represent major parts of
composite motifs.

5.

Identical neighbours (IdN): this research
explores and exploits IdN‘s property as a new
property; it will be explained later in details in
section 3.3. IdN occurs frequently in biological
sequences and patterns, using this property in
designing of algorithms in molecular biology
will be considered as a promising issue for
better performance.
In this research we followed Naturalistic
methodology [1], which enable us to discover two new
properties: IdN and AdjN; they are new properties
discovered in this research. Therefore, the following
sections 4 & 5 are dedicated to explore and examine
those two properties in more details.

IV.

ADJACENT NEIGHBOURS PROPERTY IN MOTIFS
MODEL

Motifs are monad or composite, therefore exploring
property of AdjN or contiguous bases is explained
according to the type of motifs template as in the
following:

A. AdjN in Monad Motifs
Two nucleotide TA called AdjN if TA denotes a pair
(or subsequence) of nucleotides, where A appears
immediately after T. Monad motifs templates consist
of numerated contiguous characters, monad motifs
described by the number and types of characters
involved, for example AACTG is a monad motif
lengthen five characters (i.e., k=5); also called 5-mer.
Positional join algorithms based on the join between
the positions of continuous neighbours, therefore the
number of AdjN in each monad motif equals to the
number of characters in a motif minus one, in other
words, number of AdjN in monad motifs is:
#AdjN= (k-mers) – 1
(1)

Figure 2 displays AdjN in monad motif AACTG,
AdjN are four and length of pattern is five, i.e., 5-mer.
Number of AdjN in monad motifs is always less than
the length of the monad motifs by one digit because
each symbol takes the role of the head once and next
takes role as tail except first and last symbols (i.e., A
and G). They participate only one time because
positional join starts from right most (i.e., G takes only
role of tail) and ends at left most (i.e., A takes only role
of head).

Fig. 2. AdjN in monad motif
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B. AdjN in Composite Motifs
A composite motif can be regarded as an ordered
collection of monad motifs with gap constraints
between each pair of adjacent monad motifs. For
example, GCAT [0, 5] AACTG is a composite motif
that consists of two monad motifs and separated
distance ranges from 0 to 5. An AdjN is in pairs that do
not contain gaps. One may call the pairs that include
gaps a gap neighbours. Figure 3 demonstrates AdjN in
composite motif, most neighbours of composite motifs
are adjacent (i.e., 7 neighbours are adjacent out of 8)
and gap neighbours (GN) are rare (i.e., numbers of gap
neighbours are the same as number of gaps), so:
The number of composite motifs components=n,

The number of AdjN=∑number of AdjN in monad
motifs= (k1-1) +(k2-1) +…+ (km-1)
(3)
Where m symbolizes the total number of monad
motifs in the composite motif, and k symbolizes kmers; accordingly k1 represents the length of first
monad motif and k2 denotes length of second monad
motif, and so on.
To improve the likelihood of ‗AdjN is greater than
GN‘ one can imagine the lowest number of AdjN
comparing with a number of the GN with small kmers and high number of composite motif components
(monad motifs). By using ―Eq.2 and Eq.3‖ to calculate
types of neighbours in the worst case where lengths of
all monad motifs are equal and in lowest length
(k1=k2=…km=2); let the monad motifs are composite
of only two symbols and the number of composite
motif components is high, i.e. n=9:
# GN=9-1=8
# AdjN= (2-1) + (2-1) + (2-1) + (2-1) + (2-1) + (2-1) +
(2-1) + (2-1) + (2-1) =9
The presented example is impractical but it shows
‗AdjN is more than GN‘ even in the worst case. It is
known that the real monad motif length is mostly
more than two; a popular example of monad motif is
TFBS that has a length of 5-30 bp.

# GN=9-1=8
# AdjN= (5-1) + (5-1) + (5-1) + (5-1) + (5-1) + (5-1) +
(5-1) + (5-1) + (5-1) =36
This example shows superiority of AdjN (36) over
GN (8).
Table 1 displays the number of gaps and AdjN in
some example of real composite motifs from species
Saccharomyces cerevisiae yeast and Arabidopsis
thaliana c, the last two columns show that number of
AdjN are greater than the number of GN. Even the
neighbour type of pairs in composite motif is generally
adjacent.
Therefore, AdjN property in composite motifs is
regarded a significant property and it is better to take
it into consideration in designing algorithms of
molecular biology.

V.

IDN PROPERTY IN BIODATA

Trends of this research examine and analyze biological
sequence properties in order to exploit them for
designing motif discovery algorithms. By collecting
data of neighbours in a different situation, it is possible
to obtain an empirical estimate of neighbour‘s type
rates. It cannot be known in advance the types of
neighbours in the motif model, or even knowing
exactly what the probability of neighbours‘ types is.
However, it can estimate the proportion of neighbour‘s
types from data. Certainly, it cannot predict exactly
what this will be — it will vary from one motif model
to another. However, collecting data from different
kinds of real motif model will give real notion of the
distribution of neighbour‘s types across the population
of motif models, which in turn will provide
information about the likely cost of finding motifs. To
be able to trace and measure the existence and overall
concept of IdN property; it is better to determine that
in background frequency, motif model, effect of identical
neighbour’s k-mers, and influence of data size. Therefore,
the property of IdN is explored in thees situations as in
the following subsections:
Table 1 Number of GNs and AdjNs in a set of real composite
motifs

Fig. 3. AdjN in composite motif

To know the amount of AdjN in real situation
somehow, let recalculate previous example and
minimize each monad motifs length to minimum
length of TFBS i.e. k-mers=5, and the number of
composite motif components is same. n=9
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A. IdN Phenomenon in Background Frequency
Background frequency is the number of occurrences of
a biological character (i.e., ACGT) in the raw biological
sequences [21], [22]. IdN means same character
appears immediately again without any gap or any
other character (i.e., in DNA alphabet AA, CC, GG or
TT). Two nucleotides TT are called IdN if TT denotes a
pair (or subsequence) of nucleotides, where T appears
immediately after T. Generally XjYj+1 are IdN in
sequence S if X=Y, X at position j and Y at position j+1.
Biological sequences length may be exceed millions
even billions of characters and their alphabet are small.
Investigating those two primary characteristics, small
alphabet and very long sequences, intuitively reveal
another important characteristic that repeats the same
character several times, furthermore the same
character is repeated consequently (per-letter
background frequencies). For example, if a segment of
DNA sequence with 10000 bases long examined and if
each element has the same probability, then this
probability is p=1/N, where p- is the probability of
each nucleotide and N- is DNA alphabet (i.e., 4). In
general the elements are not likely equal; they have
different probabilities pi but suppose that the previous
sequence is nucleotide sequences (ACGT) and suppose
each base has the same probability; thus probabilities
of symbol frequency are 10000/4=2500. In other
words, each symbol may occur 2500 times in just 10000
positions that increase probabilities of IdN.
Figure 4 shows a real sample of DNA sequence;
starting part of chromosome number 1 of
Saccharomyces cerevisiae yeast; the sample contains
800 bases. Special format (i.e., CCTT) used to indicate
IdN. Although the sequence is a tiny sequence but it
reflects the concentration of similar successive
characters and high score of IdN (i.e., IdN in the
sample is 354) that make to see it as a fact that requires
no proof [3].

The proportional relation between identical
neighbour‘s bases and overall bases in the sample by
using ―Eq.4‖ is found 0.4425; almost half of neighbours
are identical!
Characters frequencies have been used in molecular
algorithms, are referred to as Position Weight Matrix
(PWM) or profile and Position Frequency Matrix
(PFM) [23]. However, these representations fail to
capture nucleotide interdependence and it was
discovered by many researchers that the nucleotides of
the DNA binding site cannot be treated independently.
Basic component in molecular biology nucleotides
and amino acids are arranged in sequences of DNA,
RNA and proteins. These components construct
structures of all organisms and perform related
biological
functions
[10].
Therefore,
the
interdependencies, correlations and interrelated

Fig. 4 Random sample of DNA sequence

relations between the basic components are
expected, and even certain [24], [25]. Other studies and
research tried to find the interdependencies, and
model them. But efforts based on assumptions and
failed to capture the reality of the biosequences data.
Thus the naturalistic methodology is the attempt to
correct the direction.
The string and the matrix representations share an
important common weakness. They assume the
occurrence of each nucleotide at a particular position
of a binding site that is independent of the occurrence
of nucleotides at other positions. This assumption does
not represent the true picture as discussed in [24].
While PWM and PFM deal with single base frequency
but here we revisit symbols frequency to consider
frequency of IdN or the dependent occurrences of
neighboring bases. Such direction promises to find
new ways of data mining in Bioinformatics and
understand genome coding better. Motif discovery is
an example of role of IdN in Bioinformatics, and
determine the role in genome coding is left as a
suggestion for future work (State of art in genome
en/coding based on single base A, C, G or T. What will
be the effect of enlarging basis i.e., TT, TTT, TTTT?).
Biological motif is a piece of biological sequence.
Anyway due to the functional associations of
biological motifs, they are embedded in background
sequences. Therefore, a collection of k-mers is likely to
be a true motif. This understanding motivated and
forms the direction of this research.

B. IdN Score in Motif Model
Scine the motif model is a sample of biological
sequence; therefore all biological sequence properties
must be reflected in motif model. Thus motif model
includes IdN, similar adjacent bases or repeating same
characters consequently. In order to find the rate of
IdN in biological sequential patterns, set of real motifs
have been investigated, for example, transcription
factors, URS1H and UASH that are known to
cooperatively regulate 10 genes of S. cerevisiae yeast.
These 10 genes are listed in SCPD as the promoter DB
of Saccharomyces cerevisiae yeast [24], as shown in
Table 2. The first gene of them named ZIP1 which
regulated by the TFBS shown in Figure 5.

Fig. 5. IdN in TFBS
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TFBS shown in Figure 5 is a composite motif of gene
ZIP1 in S. cerevisiae yeast, the figure displayed
included IdN; it is an example of composite motif
model, it consists of two monad motifs and distance
allowed between them ranged from minimum bases of
5 to maximum bases of 179. Composite motif
GATTCGGAAGTAAAA
[5,
179]
GATTCGGAAGTAAAA is a combination of 28
characters.
Positional join based algorithms join contiguous
bases [9], [26]. Contiguous bases either are identical or
not. IdN denotes to contiguous bases that are identical
(i.e., AA, CC, GG or TT) and total neighbours (TN)
denote to all contiguous bases regardless of
identicalness of them (i.e., TT or TC). The composite
motif compounded of 10 IdN out of 27 TN.
The following example shows the analysis of two
sets of real composite motifs goals to evaluate the
weight and attendances of IdN. The actual number of
IdN in each motif is calculated to determine the
average of IdN of the set, and then estimating the rate
of IdN in each set:
1The first set consists of 10 composite motifs
that have been shown in Table 2 and Table 3,
the motif model consists of 28 nucleotides in
two components of monad motifs. The
number of TN in Table 3 is 27.
TABLE 2 UASH AND URS1H BINDING SITES

TABLE 3 AVIDN IN BINDING SITES OF 10 GENES

2- Second set is found by searching first
chromosome of A. thaliana for composite motif
reported in [9], [27] as motif1, that is,
HNGTNYDNHDNBTNNDNA
[0,
3]
YNHTNYRHGGNBTNAR [0, 2] ARDBNBH that
results 8 occurrences as shown in Figure 3, each one
consists of 41 nucleotides in 3 components of monad
motifs.
The mean is the sum of all values in a set, divided
by the number of values. To find Estimate Identical
Neighbours (EIdN), follow the following steps:
1. Compute the average of actual IdN (AvIdN),
i.e., AvIdN in the first data set is calculated by
searching 10 composite motifs, those composite
motifs known as binding sites regulated by
transcription factors UASH and URSH1 in S.

cerevisiae yeast genes, in this computation IdN
between monad motifs had been excluded, because
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they are separated by variable gap and they were
not contiguous.

Where AvIdN is the average of actual identical
neighbours and TN is total neighbours in the
composite motifs.
For example; EIdN of the first data sets that is
shown in Table 3 is calculated by using ―Eq.7‖ as
follows:
AvIdN=8.4
TN =28-1=27
EIdN=8.4/27≈0.32
And EIdN of the second data set that shown in Table 4 is
calculated by using ―Eq.7‖ as follows:
AvIdN=9
TN =41-1=40
EIdN=9/40≈0.23
Table 4 Motif1 occurrences in first chromosome of A. thaliana

Composite motifs analyzed in Table 3 and Table 4
proved high rate of IdN to total neighbours; they are
32% and 23%; these rates reflect the richness of the
property under investigation, while these rates is not
constant for all motifs and may be increased or
decreased, however it demonstrated new and
promised property of motif that could be utilized in
algorithms for molecular biology. The number of IdN
varies from motifs model to another. Distribution of
bases in real motifs models and background sequences
is not uniform; nevertheless evidence provided by
analyzed data sets of real motifs and sequences were
presented abundantly of this property.

demonstrated that the frequency of C and G is less
than the frequency of A and T in upstream sequences
of S. cerevisiae yeast. The C in a CG pair is often
modified by a process known as methylation (where
the C is replaced by methyl-C, which tends to mutate
to T) [28]. As a result, CG pairs occur infrequently;
therefore it is referred in literature CG Island [29]–[34].
And k-mers of nucleotide T is greater than others, e.g.,
in the sample data upstream of S. cerevisiae yeast it
exceeds 40-mer.
Generally, in biological sequence data sequential
pattern usually allows a nontrivial number of
insertions, deletions, and mutations. Thus some bases
(i.e., A and T) occur more frequently than others.
However, experimental results data in the table
indicate IdN of all nucleotides from 2-mer to 30-mer.
A shorter minimum motif length may yield many
motifs, some of which might be sub-sequences of other
longer motifs. Data from Table 5 also demonstrate that
when k-mers increased the number of occurrences
reduced; however, there exists identical neighbour‘s
pattern of lengths more than 30-mer of A and T.
Therefore, IdN could be considered a potential
property.

D. Correlation between DB Size and IdN Property [3]
To find the influence of DB size on IdN, k-mers of
IdN‘s patterns must be specified, thus 8-mer and 20mer have been selected. 8-mer IdN pattern of T means
TTTTTTTT. Table 6 shows an IdN pattern for A.
thaliana genome (five chromosomes) and some
chromosomes of Homo sapience (human) [35], [36]. To

C. Frequency and k-mers of IdN [18]
The sample distribution of IdN is approximately
normal due to the smallness alphabet and non-uniform
distribution of biological bases in real biological
sequences. Table 5 shows lengths or k-mers of IdN in
upstream of S. cerevisiae yeast, for example for 5-mer,
there are more than 30,000 of TTTTT and AAAAA.
Consider the high frequency of long patterns of IdN
making a heuristic approach to estimate the IdN
slightly raises and overestimates, the table shows
occurrences of a long pattern of IdN reaching up to 30
in relatively small data set under test, viz. 2.8
megabytes. For example, where pattern length is 30,
IdN of nucleotide T occur 30 times and for nucleotide
A occurs 13 times.
Moreover, the data in Table 6 and Table 7
) 404 (
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examine IdN patters in more length and larger data set
Table 7 demonstrated IdN patterns of 20-mer in Homo
sapience (human) genome. Investigated IdN patterns
were basic nucleotides of DNA (A, C, G, and T).
Table 5 k-mers of IdN in S. cerevisiae yeast

Evidence from observed data demonstrates two
important features; the first is that high concentration
of IdN, and the second is that the number of IdN
linearly increases with data set size. This increase
presents another side of potentiality of IdN‘s property.
As can be seen in the Figure 6, number of IdN grows
faster with data set size.
Table 6 IdN of 8-mers in A. thaliana and human genome

Table 7 demonstrated human genomes and contains
IdN of length 20 characters of all DNA symbols. The
table also supports previous conclusions regarding the
relation between data set size and IdN.

E. Concluding Remarks
Estimation obtained from alternative models and their
competing assumptions are often believable. Rather
than making an estimate based on a single model,
several models can be considered and make the results
more confident.

FIG. 6. OCCURRENCES OF IDN WITH DATA SET SIZE. NOTE:
IDN OCCURRENCES ARE PLOTTED AGAINST THE DATA SET
SIZES ON A LOGARITHMIC SCALE

For these reasons, previous subsections analyzed
IdN‘s property in different models. To empower the
analysis results, the following cases are tried:
- The analysis is accomplished at different
situations of background frequency and motif
model.
-The analysis is done using a distinctive real data
set of S. cerevisiae yeast, A. thaliana, and homo
sapience.
- The analysis is performed using various
measurement of k-mers; from 2-mer to 30-mer.
- The analysis is completed using a variety of data
set sizes.
Experimental results from what has been stated
above,
without
any
previous
assumptions,
demonstrate:
1. Strong existences of the property exceeding a
quarter of the motif model that motivates to
describe it as an axiom. High scoring of the
property may correlate with structurally or
functionally important genes.
2. Active and vivid presentation of IdN property
leading to its description as a potential and
significant property
3. Due to GC Island, insertion, deletion and
mutation in biological sequences, the frequency
of A and T are higher than C and G, therefore
IdN of A and T is also higher than C and G. The
situation is vice versa in GC Island.
4. IdN pattern is a special kind of patterns that
consists of identical symbols with different
length, these patterns form part of biological
molecular structure. Patterns have been
regarded a good task of data mining that reveal
information.
5. This property is a novel biological structural
property, discovered in this research for the
first time.
6. Discovered
properties;
above
remarks
guarantee that IdN is important structure
property of biological sequence. They motivate
to exploit it in molecular biology algorithms
generally and in en/decoding genome in
particular.
7. Existing motif models suffer from common
weakness as discussed in [24], [25]. They
assume the occurrence of each base at a
particular position of motifs is independent of
the occurrence of bases at other positions. The
assumption is not true since sequences are
biologically related. Thus the naturalistic
method of research is necessary, especially in
Bioinformatics,
because
this
method
concentration on the real data (assumption free
methodology) in order to reveal properties.
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Hybrid Arabic-English Machine Translation to Solve
Reordering and Ambiguity Problems
Khalid Shaker Alubaidi
Department of Computer Science, Computer College, University of Anbar, Iraq e-mail: khalidalhity@gmail.com
Abstract— The problem in Arabic to English rule-based
machine translation is that the rule-based lexical analyzer
leaves some amount of ambiguity; therefore a statistical
approach is used to resolve the ambiguity problem. Rule
Based Machine Translation (RBMT) uses linguistic rule
between two languages which is built manually by human in
general, whereas SMT uses appearance statistic of word in
parallel corpora. In this paper, those different approaches
are combined into Arabic-English Hybrid Machine
Translation (HMT) system to get the advantage from both
kind of information. In the beginning, Arabic text will be
inputted into RBMT to solve reordering problem. Then, the
output will be edited by SMT to solve the ambiguity
problem and generate the final translation of English text.
SMT is capable to do this because on the training process, it
uses RBMT’s output (English) as source material and real
translation (English) as target material. The results showed
that the quality of translation in HMT system is better than
SMT system.
Keywords— Machine translation, Arabic-English
machine translation, Hybrid Machine Translation

I.

INTRODUCTION

There are many languages in the world. As a
consequence, the document can be written in various
languages. In order to get a better understanding, people
will translate the document written in foreign language
into their native language. Manual translation by looking
at the dictionary will need a big effort. So, using machine
translation (MT) is a recommended option to perform the
automatic translation. This situation then raises a need to
improve the performance of MT in order to get better
translation result. Two common approaches in MT to
perform translation task are rule based and statistic based.
Rule based is the earliest approach in the MT subject [1].

such as: MT for Romance Languages to Spain [4],
Bulgarian-Macedonian [5], Indonesian-Malaysian [6],
English to Sankrit [2], etc. Interested readers are referred
to [13] for An Introduction to Machine Translation and
[14] for a comprehensive survey of the Arabic to English
machine translation in recent years.
On the other hand, SMT (Statistic Machine
Translation) system is constructed based on parallel
corpora. It performs training process on them to learn
implicit knowledge that is contained in co-occurrence
statistic. System will find translation for certain word in
source language by looking the word in target language
that is often occurs together with them in parallel
corpora. The advantages of this approach are: it may be
able to produce suitable translations in case input
sentence is not similar to any sentences in a training
corpus [1]; the output is more natural and fluency [3] and
it is much easier to be built than RBMT system.
However, because the system relies on information that is
learned in training process, so the output faces a problem
on unstructured syntax and grammatical mistake [3] and
it is less literal. Some researches try to improve this
approach, such as by using word sense disambiguation
[7], using grammatical categories and word
categorization to handle the error [8], etc. Based on the
strengths and weaknesses of each approach, many
researchers try to combine them by making the concept
of hybrid machine translation (HMT) system in order to
improve the performance of MT.
Simard et al. [9] used SMT system as a layer to
perform post-editing toward the output of RBMT system.
SMT system will correct and adjust the translation output
of RBMT system based on the most common translation
that occurs in the parallel corpora. Dugas et al. [10] do
the same method in [9] but they perform additional
experiment by using SYSTRAN+ Moses 1. Another
approach to create HMT system is by incorporating the
phrase table of Moses [15] with phrase table that is
generated from alignment of source text and its
translation output from RBMT [11]. Moses decoder then
will choose the best combination of phrases. The result
shows that hybrid system has better performance than
baseline SMT system. Eiseleet al. [12] using same
mechanism with [11] but they make some additional
language pair on their experiment. This paper will
describe the process of developing Arabic-English HMT
system as a way to improve the performance of MT.
Yulianti et al. [18] developed a Hybrid Machine
Translation System for Indonesian-English language pair

RBMT (Rule Based Machine Translation) system is
constructed based on linguistic rule between two
languages. It concerns about the morphological process
(analysis and generation) and transformation process
(structural and lexical). It has power on explicit linguistic
knowledge that it can deeply analyze in both syntax and
semantic levels [1]. This approach has some weaknesses,
such as: it requires much linguistic knowledge to create
the linguistic rule so that it has high development cost;
the accuracy of result is depend on the accuracy of each
sub stage [2]; and the output is less fluency than SMT
[3]. The latter case is makes sense because the translation
is generated strictly based on rule and the translation
word is fixed for all input cases. There are many MT
1
systems use this approach as their translation method,
http://www.statmt.org/moses/
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by utilizing SMT system as editing component of RBMT
system’s output. We use the hybrid approach by combine
RBMT with SMT as editing component toward the
output of RBMT. The remaining of this paper is
organized as follows: Section 2 will describe the
architecture of Arabic-English hybrid machine translation
system; Section 3 will describe the implementation of
HMT; Section 4 will present the experiment result
together with its analysis; and Section 5 will give a
conclusion about this research..
II.

ARABIC-ENGLISH HYBRID MACHINE
TRANSLATION SYSTEM

Arabic-English HMT system presented in this paper
consists of RBMT system and SMT system that works
sequentially. SMT system is utilized as editing
component of RBMT system’s output. Initially, Arabic
text is inputted into RBMT system. Then the output will
be edited by SMT system to generate the final translation
of English text. SMT is capable to perform editing
process because on the training process [21], it uses
RBMT’s output (English language) as source material
and the real translation (English language) as target
material. Because the source material and target material
is actually in the target language, this process can be seen
as target-to-target training. It is rather different with
common training process of baseline SMT system that
uses concept of source-to-target training.

A. RBMT System
Arabic-to-English RBMT system is ready to use. This
research uses our RBMT (AE-TBMT) which developed
in previous work [17]. Basically, the translation process
of AE-TBMT consists of six main phases: 1). Text in the
source language is transferred to tokenizer is to divide the
text into tokens. 2). Then Start morphological analysis to
provide morpho-syntactic information. 3). The syntactic
parser builds a syntactic relevant tree, which represents
relationships between the words of the phrase. 4).Lexical
transfer will map Arabic lexical elements to their English
equivalent. It will also map Arabic morphological
features to the corresponding set of English features.
5).Structure transfer will map the Arabic dependency tree
to the equivalent English syntactic structure, and 6).
Finally Arabic synthesiser will synthesis the inflected
English word-form based on the morphological features
and traverses the syntactic tree to produce the surface
English phrase.
1.

Tokenization:

This an important step for a syntactic parser to
construct a phrase structure tree from syntactic units.
After inserting the source sentence in the system the
tokenizer divides the text into tokens. The token can be a
word, a part of a word, or a punctuation mark. A
tokenizer requests to know the white spaces and
punctuation marks.

2.
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Morphological analysis

After the tokenization process the morphological
analyser will provide the morphological information
about words. It provides the grammatical class of the
words (parts of speech) and create the Arabic word in its
right form depending on the morphological features.
3.

Lexicon:

In this system the lexicon is accountable for inferring
morphological and classifying verbs, nouns, adverb and
adjectives when needed. It is the main lexicon translation;
the source language searches in a dictionary and then
chooses the translation. A lexicon provides the specific
details about every individual lexical entry (i.e. word or
phrase) in the vocabulary of the language concerned.
Lexicon contains grammatical information which is
usually have abbreviated form: ‘n’ for noun, ‘v’ for verb,
‘pron’ for pronoun, ‘det’ for determiner, ‘prep’ for
preposition,’adj’ for adjective, ‘adv’ for adverb, and
‘conj’ for conjunction. The lexicon must contain
information about all the different words that can be
used. If the word is ambiguous, it will be described by
multiple entries in the lexicon, one for each different use.
4.

Parsing:

The parser divides the sentence into smaller sets
depending on their syntactic functions in the sentence.
There are four types of phrases i.e. Verb Phrase (VP),
Noun Phrase (NP), Adjective/Adverbial Phrase (AP), and
Prepositional Phrase (PP). After the parsing process the
sentence is represented in a phrase structure tree. Fig. 1
show the phrase structure tree for the sentence الطالة الذكي
( قرا الكتابthe cleaver student reads the book).

Fig. 1. Phrase structure tree

5.

Syntactic rules:

A set of Arabic and English rules are fed into the
system. In this step the reordering process will be found
which will be based on the order of words in a sentence,
and how the words are grouped.
6.

Agreement rules:

After syntactic rules the agreement rules applied
which are responsible about the additions of prefix and
suffix in the sentences.
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Arabic- English that obtained from Computational
Linguistics Laboratory2. Totally, there are 1181 parallel
sentences that we used in both of experiments. We use
10% of total data for testing corpus (120 sentences) and
we use the rest for training corpus.

S: [NP VP] == S: [ NP:[N Adj] VP:[V N1 Det N2 Adj]]

Arabic rule

S: [NP VP] == S: [NP: [Adj N] VP:[V Det N1 Adj N2]]

English rule

The architecture of this HMT system is illustrated on
Fig.2.

In the training process of HMT system, Moses
decoder applies the concept of target-to-target training in
order to be able to perform editing process toward RBMT
output. It uses the output of RBMT as source material
and the real translation as target material. So, it will learn
the mapping of RBMT translation into real translation. In
case that RBMT translation is not common or does not
exist, SMT will learn them on training process (as
discussed in [15]) so that it will correct them on HMT
system.
IV.

EXPERIMENTAL RESULT

We evaluated our system using BLEU. Experiment
toward baseline SMT system is also performed in order
to evaluate the performance of HMT system. Bleu score
for both of the system is calculated and it is described on
Table 1. The table shows the values of BLEU obtained
for phrase length: 1-gram, 2-gram, 3-gram, and 4-gram,
respectively. Note that BLEU is in between 0 and 1 (0 ≤
Bleu<1). When BLEU value is close to 1, that mean the
quality of translation is better and close to the manual
translation. In this evaluation 1 candidate file (represent
our system translation) and 2 references files (represent 2
different manual translation) have been used. It can be
clearly seen that score of HMT system is higher than
SMT system in all cases. When combining two
approaches, HMT outperformed SMT in Bleu score by
1.19% with 1-gram, 2.01 with 2-gram, 4.27% with 3gram.
Fig. 2. Architecture of Arabic-English HMT System

B. SMT System
In this hybrid mechanism, we used Moses as our
SMT system. Moses is an open source toolkit for
machine translation that provides tools for training,
tuning, and applying translation [15]. It is widely used in
the research on machine translation area, such as in
[10][11][12]. Having phrase-based translation paradigm,
Moses decoder uses phrase table as main sources to find
the phrase translation. It will choose the sentence with the
highest score as a translated sentence [16]. Score is
achieved from weighted-log probability that is product of
2 components: phrase translation model and language
model.
III.

We believe that a good translation could be achieved
when combine RBMT with SMT as RBMT solves word
ordering problem when translate from Arabic to English,
however SMT solves the ambiguity problem.
After doing analysis toward the output of RBMT, we
found that comprehensive reordering rules play an
important role in the quality of translation. In addition,
more data training makes the output of SMT more
accurate.
TABLE I BLUE EVALUATION RESULTS OF HMT

Phrase length n-gram
1-gram
2-gram
3-gram
4-gram

IMPLEMENTATION

After the RBMT system for Arabic-English language
pair is built, the next step we need to do is training
process. We perform two kinds of experiment: SMT
Experiment and HMT Experiment. We will compare the
performance of HMT toward the baseline SMT. We use
Moses toolkit with 3 gram language model in the
experiments. The statistical machine translation system is
trained using word alignments of parallel corpora of

2
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HMT
0.910932
0.802346
0.669451
0.57543

SMT
0.89897
0.79113
0.64675
0.54642
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[7]

[8]

[9]

Fig. 3 illustrates how HMT system translation is
closer than SMT system translation to manual translation
with phrase length: 1-gram, 2-gram, 3-gram, and 4gramr, respectively.

[10]

Fig. 3. Score of HMT with 1-gram, 2-gram, 3-gram, and 4-gram
[11]

V.

CONCLUSION

In this paper, we have described an approach to
develop HMT System for Arabic- English language pair
by utilizing SMT system as editing component of RBMT
system’s output. The motivation behind this research is
combining the advantage of information that is contained
in each of the MT system to get better translation result.
Evaluation by using Bleu score indicator shows that: 1).
The size of the training data effects the statistic model on
SMT and HMT system, so adding more training corpus
can improve the performance HMT system. 2). HMT
system outperforms SMT system in all cases. We analyze
that hybrid solutions combine the advantages of the
individual approaches to achieve an overall better
translation. The approach is most useful to address one of
Rule-Based MT greatest challenges – translation
ambiguity. When a word/phrase can have more than one
meaning, statistics can help identify the most suitable
option.

[12]

[13]
[14]

[15]

[16]
[17]
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Abstract—Wearable banking has been coined by
banking institutions in providing the latest technology to
their customers. This study investigates the determinants
which attract the Islamic banks’ customers to adopt
wearable banking in Malaysia. The sample size of 350
respondents has been selected from ten Islamic banks in
Malaysia using the survey research instrument
questionnaire. Data has been analyzed using software SPSS
15.0. The confirmatory factor analysis with multiple
regressions technique has been applied. The result of
regression analysis shows that Perceived Usefulness,
Information of Wearable Banking, Perceived Risk, Security
and Privacy shows more influence in increasing the
intention of customers to adopt wearable banking services.
Meanwhile, Government Support provides more influence
for the bankers in adoption of wearable banking services.
This study proves that bankers should emphasize more on
wearable banking, since bank customers believe it is a
convenient method when adopting the banks services.
Keywords—Wearable
Banking,
Islamic
Bank,
Convenience, Perceived Usefulness, Information of Wearable
Banking, Perceived Risk, Security and Privacy, Government
Support

I. INTRODUCTION
The revolution of information technology has
influenced almost every part of business sectors‟ and
people‟s lives in recent years. Amongst businesses
directly impacted by the revolution is the banking sector.
Today, the introduction of electronic banking has become
more revolutionized and contribution of technology is
considered to be one of the main reasons for the bank‟s
success and for them to achieve the core competency
[18].
Electronic banking is the application of information
technology which helps facilitates the information and
services over public standards based networks [5,9].
There are different forms of electronic banking which
include; internet banking, mobile banking, telephone
banking and television-banking. Electronic banking is the
wider part and as such wearable banking is the specific
area under electronic banking.
Wearable banking has been defined as where users
can utilize different kind of facilities and services offered
by the banks and the utilization of such services and
facilities can be done through what they wear such as,

Google Glass and smart devices [9]. In this regards,
wearable banking is considered as one of the key routes
which supports the increase of usage of facilities and
services in the banks. Hence, this will help increase the
market share of the banks and also help develop a longterm relationship with the customers. The emergence of
wearable banking was first initiated in 2013 where its
growth became dominant across the globe in which
Europe emerged as a leader in the practice of wearable
banking [2].
Wearable banking offers many services which are
beneficial for the customers [9]. Currently, some services
offered from selected banks such as; follow stock market
and convert currencies by CaixaBank, USA, view
account balance by Nationwide, United Kingdom, basic
transaction and contact customer service by Banco
Sabadell, Spain, update account balance by Westpac,
New Zealand, log in to account, make bill payments,
conduct video call with personal banker by PrivatBank,
Ukraine [22].
In Malaysia, all Islamic banks have introduced
internet banking and have grown towards higher
competitiveness by upgrading their technologies and
services in implementing the wearable banking [14].
Therefore, the wearable banking can be adopted by most
of the Islamic banks in Malaysia because of its associated
vital benefits such as time and its cost effectiveness.
Previous studies have been conducted to analyze the
determinants which influence the adoption of internet
banking on the basis of customer‟s perspective
independently. Nonetheless, the studies have not
analyzed both the views of bank employees (bankers) and
bank customers separately on their acceptance of
wearable banking. This is due to the fact that bankers
have more awareness on any transactions, information
and the services offered by the banks compared to the
customers. Therefore, the objective of this paper is to
investigate the main factors which influence both the
bankers and bank customers to adopt wearable banking in
Malaysian Islamic banking institutions.
II. LITERATURE REVIEW
Since its introduction, internet banking and wearable
banking has gained greater importance and priority and
has been given special attention to the customers and
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employees alike which in turn supports the increases of
usage of these services. Researchers have applied
numerous theories to identify potential factors which
influence the people to adopt wearable banking. Some of
the theories include; Technology Acceptance Model
(TAM), Theory of Reasoned Action (TRA) and Theory
of Planned Behavior (TPB) [20,21].
As stated by Ajzen and Fishbein [4], Davis [10] and
Sadeghi and Farokhian [17], Technology Acceptance
Model (TAM) has been adapted from the TRA. TAM is
the multivariable model that predicts the users‟ intentions
on the basis of their perceptions, which includes five
main conceptions; perceived usefulness and ease of use,
intention to use, actual use and attitude to use wearable
banking. As such, research model can be hypothesized on
consumer behavior factors which are; service quality,
relative
advantage,
convenience,
compatibility,
complexity, privacy, trust, security, attitude and belief,
risks, habit, familiarity, lack of awareness, adaptability,
consumer, organization, confidence, technology and
computer, channels characteristics. The above-mentioned
factors can directly influence the users to adopt the
internet banking. Selected literatures as listed in Table I
below have been reviewed to discover the impact of
different factors on the adoption of internet banking for
the bankers and the bank customers.

Eze,
Manyeki,
Yaw &
Har [11]

Nasri
[15]

Chong et
al. [8]

TABLE I.SELECTED PREVIOUS STUDIES
Authors
Akhlaq
& Shah
[1]

Amini et
al. [3]

Previous Studies
Topic:Internet banking in Malaysia: Finding
complexities
Techniques: For this the traditional innovation
diffusion Model (IDT) has to be used and the selected
survey sample are n=45 and the selected test is chisquare Test.
Finding: The analysis result show 67% of the
proposed complexities due to familiarity with the
internet technology, download speed, website design
unfriendly, people gaining easy access, misusing of
information, security, fear of government tracking
transactions, hinder the users in accepting internet
banking services.
Recommendation: It isrecommendedthat bank should
focus on the internet banking usage among its
customers because their costs associates are much
lower than traditional system.
Topic: Adoption of internet banking by Iranian
Customer: An Empirical Investigation.
Techniques:
Questionnaire,confirmatory
factor
analysis, pearson correlation testing, multiple
regressions & tested correlations between variables.
Finding: The finding result shows that the perceived
usefulness and computer self efficacy are the main
factors that influence to accept the internet banking.
Recommendation: It helps the bank manager, how to
use computer and internet banking and advertising
about its benefit and its advantages. And with regard
the importance of computer self-efficacy, banks can
promotion of customer ability about work with
computer by proper advertising.
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Topic Factors Affecting internet banking adoption
among young adults: evidence from Malaysia.
Techniques: Questionnaire, Factor Analysis
Finding: Results shows that perceived ease of use,
perceived usefulness, perceived credibility, relative
advantage, trialability and self efficiency are more
influence to adopt internet banking.
Recommendation: It helps the banks to better
understand young adults‟ behavior in Malaysia with
respect to internet banking. This could enable banks to
formulate effective techniques to attract this group to
use this service.
Topic: Factors influencing the adoption of internet
banking in Tunisia.
Techniques: Questionnaire, Factor Analysis with
Multiple Regression
Finding: Internet banking usage is much persuaded
by the factors risk, convenience, security and also
prior internet knowledge. Only one factor does not
show any impact which is information of online
banking. Demographic factors show significantly
impact on the behavior to use internet banking.
Recommendation: The bank should take some steps
to upgrade their security, low risk and prior internet
knowledge for making the good marketing strategy
Topic: Online banking adoption: an empirical
analysis.
Techniques:Correlation and Multiple Regression
analysis.
Finding: The results prove that perceived usefulness,
trust and government support shows a significant
impact and perceived ease of use was found
insignificant according to technology acceptance
model.
Recommendation: It suggests the bank to develop
new directions, good strategies and also improve the
privacy and security which helps to develop trust for
using the website services. Apart of that government
play a significant role to increase the adoption of
online banking services.

III. RESEARCH METHOD
Research model and hypothesis have been developed
to gauge the most emphasizing factors which influence
bankers and bank customers to adopt wearable banking in
Malaysian Islamic banks. Research model is as below:

Whereas; WB is Wearable Banking Intention, Con is
Convenience, PU is Perceived Usefulness, IWB is
Information Wearable Banking, GS is Government
Support, PR is Perceived Risk, SP is Security and
Privacy, and e is Error. Hypothesis that has been
developed from the previous studies are:
Ho1 = Convenience doesn‟t show a positive response for
adoption of wearable banking.
Ho2 = Perceived usefulness doesn‟t show a positive
response for adoption of wearable banking.
Ho3= Information of wearable banking doesn‟t show a
positive response for adoption of wearable banking.
Ho4= Low perceived risk doesn‟t show a positive
response for adoption of wearable banking.
Ho5= High security and privacy doesn‟t show a positive
response for adoption of wearable banking.
) 714 (
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Ho6 = Government support doesn‟t show a positive
response for adoption of wearable banking.
A questionnaire method was used to collect primary
data. The adopted questionnaire involves attributes of the
variables based on the prior research and is designed
through Likert scale. In this study, questions are taken
from prior research such as; Intention to Use as
dependent variable [14,15], Convenience [10,15],
Perceived Usefulness [12,14], Information on Wearable
Banking [7], Perceived Risk [14,15], Security and
Privacy [12,15] and Government Support [8].
Questionnaire was randomly given to the respondents
from the ten Islamic banks in Malaysia. A total of 350
completed questionnaires were returned from the bankers
(100) and bank customers (250).

variance of 76.17%. Perceived Risk (PR) factor loaded
five items having 79.10% good reliability with variance
of 54.79%. Another three items measuring Government
Support (GS) have 68.5% good reliability with variance
61.86 %, while the fifth factor Security and Privacy (S
and P) have three items having 74.9% good reliability
with variance 66.61%. The sixth factor includes three
items under Intention to use (INT) having 75.3% good
reliability with variance of 66.98%. The total variance
explained by the sixth factors is 64.064%.
TABLE II. ROTATED COMPONENT MATRIX OF BANKERS
RESPONDENT DATA
Items
Factor 1 – Perceived Ease of Use (PU)

IV. DATA ANALYSIS AND DISCUSSION
Factor analysis was used to analyze the main
adoption factors of wearable banking from the
perspective of bankers and bank customers. The factor
analysis assists in reducing a large set of data into a
smaller number of components that involves some
associated variables [16].
A confirmatory factor analysis was performed on the
basis of principle component matrix with varimax
method. The Kaiser Meyer Olkin value was 0.901 for
bankers and 0.899 for bank customers, which is higher
than the recommended value of 0.8 which shows data
sampling adequacy is good because its value is greater
than 0.5. The result of Barlett‟s test of sphericity is
significant which supports that the data is appropriate for
making factor through correlation matrix [6]. The loading
factors value which is higher than 0.4 is considered
important and those loading value higher than 0.5 is
considered practically significant [13]. In addition, all
loading results of this study show significant because the
values are higher than 0.5. Cronbach‟s coefficient alpha
(α) was used to measure the internal consistency of the
data items. The alpha result indicates that all data items
have high consistency and load considerably well on its
factor. The factor analysis result is presented in Table II
and III.
Multiple regression technique was applied on
bankers and bank customers‟ data after factor analysis.
Regression analysis examined whether the relationship
exists between the factors for adopting wearable banking.
Table III represents the regression results for bankers and
Table IV displays the results for bank customers.
A.
Factor Analysis
Table II below represents the bankers‟ factor‟s result
that shows a total of 27 items out of original 29 loaded on
6 factors. Under factor 1 Perceived Ease of Use (PU)
contains nine items after merging the two variable
attributes because of correlation having 88.8% excellent
reliability that measures the importance of wearable
banking adoption with a variance of 53.12 percent. Factor
2 Information of Wearable Banking (IWB) contain four
items having 89.5% excellent reliability and with
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Loading

PU1
PU2
PU3
PU4
PU5
PU6
PU7
PU8

0.724
0.663
0.674
0.637
0.594
0.532
0.669
0.733

PU9
Variance = 53.12
Factor 2 – Information on Wearable
Banking (IWB)
IWB1
IWB2
IWB3
IWB4
Variance = 76.17
Factor 3 – Perceived Risk (PR)
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
Variance = 54.79
Factor 4 – Government Support (GS)
GS1
GS2
GS3
Variance = 61.86
Factor 5 – Security and Privacy (S & P)
SP1

0.577

SP2
SP3
Variance = 66.61
Factor 6 – Intention to Use (INT)
INT1
INT2
INT3
Variance = 66.98
Total Variance Explained = 64.064%

0.691
0.616

Alpha

88.80

0.766
0.826
0.834
0.770

89.50

0.698
0.688
0.556
0.549
0.675

79.10

0.636
0.760
0.634

68.50

0.783

0.545
0.715
0.661

74.9

75.3

Legends for Table II:
PU1 - Wearable banking services provides helpful
guidance in performing the task.
PU2 - The transactional of wearable banking is easy to
use.
PU3 - Interaction with wearable banking is clear and
understandable
PU4 - I find it easy to recover the error encountered while
using the wearable banking services.
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PU5 - Wearable banking facilitates me to complete my
banking activities quickly.
PU6 - Using wearable banking for doing banking
transactions much easier.
PU7 - Wearable banking allows me to manage my
finance efficiently.
PU8 - Wearable banking helps to increase customer‟s
productivity.
PU9 - The services of wearable banking enhance the
customers‟ effectiveness on the job.
IWB1 - Wearable banking provides believable/reliable
information.
IWB2 - Wearable banking provides real time
information.
IWB3 - Wearable banking provides relevant information.
IWB4 - Wearable banking provides information at the
right level of details.
PR1 - The risk of credit card fraud for internet
transactions and payment is low for customer.
PR2 - I would feel free to submit my financial
information online because of low risk.
PR3 - By using the wearable banking services, it protects
customer information privacy.
PR4 - There is a low probability to face the problem
while making the internet transaction online.
PR5 - All operations through wearable banking are
guaranteed.
GS1 - Government encourages and promotes the usage of
internet and e-commerce.
GS2 - The government is driving the development of
wearable banking.
GS3 - The government has good laws and regulations for
wearable banking.
SP1 - Authorized username and password are important
for securing the data.
SP2 - I trust that transaction through wearable banking is
private and secure.
In Table III represents the bank customers‟ factor‟s
result that shows a total of 24 items out of original 29
loaded on 6 factors. Under factor 1 Intention with
Convenience (INT/CON)contains eight items after
merging the two variable attributes having 92.3%
excellent reliability with a variance of 65.31%.
According to the previous study, Intention and
Convenience were considered to be separate, however, by
applying confirmatory factor analysis they merged the
two variables into one [15]. Factor 2 that is Information
of Wearable banking (IWB) contains four items having
93.3% excellent reliability and with variance of 83.44
percent. Perceived Usefulness (PU) factor loaded three
items having 79.5% good reliability with variance of
71.43%. Another three items measuring Government
Support (GS) has 73% good reliability with variance
65.79%. While the fifth factor Perceived Risk (PR) has
three items having 84.1 % excellent reliability with
variance of 76.11%. The sixth factor Security and
Privacy (S and P) include three items which have 80.5%
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excellent reliability with variance of 73.42%. The total
variance explained by the sixth factors is 75.13%.
TABLE III. ROTATED COMPONENT MATRIX OF BANK
CUSTOMERRESPONDENT DATA
Items
Factor 1 - Intention with Convenience
(INTCON)
INTCON1
INTCON2
INTCON3
INTCON4
INTCON5
INTCON6
INTCON7
INTCON8
Variance = 65.31
Factor 2 - Information of Wearable
banking (IWB)
IWB1
IWB2
IWB3
IWB4
Variance = 83.44
Factor 3 - Perceived Usefulness (PU)
PU1
PU2
PU3
Variance = 71.43
Factor 4 - Government Support (GS)
GS1
GS2
GS3
Variance = 65.79
Factor 5 - Perceived Risk (PR)
PR1
PR2
PR3
Variance = 76.11
Factor 6 - Security and Privacy (S & P)
SP1
SP2
SP3
Variance = 73.42

Loading

0.698
0.673
0.675
0.658
0.734
0.715
0.711
0.674

0.801
0.844
0.874
0.757

0.77
0.857

Alpha

92.3

93.3

79.5

0.642
0.782
0.784
0.607

0.816
0.595

72.9

84.0

0.671
0.88
0.781
0.526

80.4

Total Variance Explained = 75.13%

Legends for Table III:
INTCON1 - I intend to use wearable banking it on a
regular basis for achieving the desired future results.
INTCON2 - I intend to increase the usage of wearable
banking in the future.
INTCON3 - I will robustly recommend others to use
wearable banking (WB) services in daily routine
transactions.
INTCON4 - Using wearable banking, I can access
anytime and anywhere.
INTCON5 - The wearable banking services provides
helpful guidance in performing the task.
INTCON6 - The transactional of wearable banking is
easy to use.
INTCON7 - Interaction with wearable banking is clear
and understandable
INTCON8 - I find it easy to recover the error
encountered while using the wearable bankingservices.
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IWB1 - Wearable banking provides believable/reliable
information.
IWB2 - Wearable banking provides real time
information.
IWB3 - Wearable banking provides relevant information.
IWB4 - Wearable banking provides information at the
right level of details.
PU1 - Use of wearable banking services can save
customers time.
PU2 - Wearable banking facilitates me to complete my
banking activities quickly.
PU3 - Using wearable banking for doing banking
transactions much easier.
GS1 - Government encourages and promotes the usage of
internet and e-commerce.
GS2 - The government is driving the development of
wearable banking.
GS3 - The government has good laws and regulations for
wearable banking.
PR1 - The risk of credit card fraud for internet
transactions and payment is low for customer.
PR2 - I would feel free to submit my financial
information online because of low risk.
PR3 - By using the wearable banking services, it protects
customer information privacy.
SP1 - Authorized username and password are important
for securing the data.
SP2 - I trust that transaction through wearable banking is
private and secure.
SP3 - I am satisfied with the security system.
B.

Regression Analysis
Table IV which displays the bankers‟ regression
analysis results shows that Perceived Ease of Use (PU),
Information of Wearable Banking (IWB), Perceived Risk
(PR), Security and Privacy (SP) and Government Support
(GS) have significant impact to increase their intentions
(F = 34.657; p value = 0.00) and the relationship exists
between the variables R2 is 44.6% which shows average
relationship that emphasize the bankers to adopt wearable
banking. Also, the result shows that all factors are
positively associated with an adoption through coefficient
outcome. These results accept the proposed hypothesis.
TABLE IV. RESULTS OF MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS
OF BANKER RESPONDENT DATA
Variables

Coefficient β

t-stats

Sig

(Constant)
PU
IWB
PR
SP

0.752
0.253
0.123
0.147
0.147

2.531
3.485
2.202
2.052
2.07

0.012
0.001
0.029
0.041
0.04

GS

0.224

3.484

0.001

R
R

2

.678
0.446

F- stats

34.657

Sig

0.00
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Table V below shows the bank customers‟ regression
results which represent all variables that are significant to
increase the intention by its (F = 53.674; p value = 0.00)
and the relationship exists between the variables is
moderate due to the value of R2 is 63.7. All the factors of
the model are associated positively in the adoption of
wearable banking. These results accept the proposed
hypothesis.
TABLE V. RESULTS OF MULTIPLE REGRESSION ANALYSIS OF
BANK CUSTOMER RESPONDENT DATA

Variables

Coefficient β

t-stats

Sig

(Constant)

-0.364

-1.245

0.215

PU

0.323

5.03

0.000

IWB

0.206

3.416

0.001

PR

0.159

2.529

0.013

SP

0.268

4.053

0.000

GS

0.142

2.186

0.030

R
R

2

.806
0.637

F- stats

53.674

Sig

0.00

In addition, the comparison of coefficient regression
results prove which variables show more influence on the
bankers and bank customers to adopt wearable banking in
Malaysia. It is apparent that Perceived Usefulness (PU),
Information of Wearable Banking (IWB), Perceived Risk
(PR) and Security and Privacy (SP) coefficient indicate
more significant impact on the intention of bank
customers as compared to bankers‟ coefficients.
Nevertheless, the Government Support (GS) coefficient
shows more significant impact on the intention of
bankers as compared to bank customer‟s coefficient.
V. CONCLUSIONS
This paper analyzed the adoption factors which
influence the bankers and bank customers to adopt
wearable banking in Islamic bank in Malaysia.
Regression analysis results proved that all variables show
positive relationship on the intention but Government
Support (GS) shows more significant impact to the
increase of the intention of bankers rather than the bank
customers. Additionally, Perceived Usefulness (PU) and
Information of Wearable banking (IWB), Perceived Risk
(PR) and Security and Privacy (SP) show more
significant impact to the increase of intention of the bank
customers rather than the bankers. In this regards, bank
customers rely on convenience factor as theirintentions in
adopting wearable banking.
Islamic banks are therefore, recommended to focus
on wearable banking as a tool to gain competitive
advantages. Through these results, Islamic banks should
consider the point of view of bankers and bank customers
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by analyzing the readiness of wearable devices in the
market and the risk and security related issues that could
be reduced by using the wearable devices. In addition, the
wearable technology helps the banks increase the
efficiency of work and minimize the error in the banking
activities. Based on all the facts and figures obtained in
this study, it isconfirmed that the use of wearable banking
in Malaysia can be enlarged and expanded as their
importance can be seen by their adoption. In conclusion,
every successful bank in the future should rely heavily on
wearable banking and manage banking activities by
getting benefits through wearable banking.
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Abstract— Duplicate records are broad problem in many of
the databases. There are wide efforts focusing on
elimination of duplicate in data sets, because is it important
part of data cleaning. This paper focuses on discovery and
removing duplication by using fuzzy logic technique.
Keywords—Duplicate; data quality; data set; fuzzy logic.

I. INTRODUCTION
Data quality is a key issue in computer-based
management systems, it the degree to which data meets
the specific needs of specific customers in any
department [1][2]. Low quality of data leads to wrong
conclusions that ultimately lead to wastage of all kinds of
resources and assets [3]. Poor data quality costs
businesses vast amounts of money every year.
Data cleaning is the processing of detect and remove
errors and inconsistencies from data and improves their
quality [4]. The problem of detecting and eliminating
duplicated data is one of the major problems the broad
area of data cleaning in data warehouse [5]. This paper
focuses on records duplicate problem, and use fuzzy logic
technique to eliminate it.
II. BACKGROUND
Several researchers in data processing developed data
cleaning techniques to optimize data quality, especially
for eliminate the duplicates records in data set.
In [6], Rohit Ananthakrishna, Surajit Chaudhuri and
Venkatesh Ganti presented Eliminating Fuzzy Duplicates
in Data Warehouses. In this paper, they developed an
algorithm for eliminating duplicates in dimensional tables
in a data warehouse, which are usually associated with
hierarchies. They exploited hierarchies to develop a high
quality, scalable duplicate elimination algorithm, and
evaluated it on real datasets from an operational data
warehouse.
In [5,] Kazi Shah Nawaz Ripon, Ashiqur Rahman and
G.M. Atiqur Rahaman presented A Domain-Independent
Data Cleaning Algorithm for Detecting SimilarDuplicates. This paper presented a domain-independent
similar duplicate detection algorithm for data cleaning in
data mining. The sorting method proposed in this paper
was a novel technique for bringing the similar-records
closer and it can sort the records efficiently. The

proposed algorithm also explores the idea to make the
duplicate detection algorithms faster and more efficient
for real-life data. This paper also outlined an algorithm to
implement all the proposed methods together.
In [7], Joshua M. Horstman and Roger D. Muller
presented Dealing with Duplicates in Your Data. In this
paper, they addressed one of the most common data
issues: duplicate data. Using simple examples, they
described different types of duplicate data and describe
strategies for identifying questionable records so they can
be evaluated and appropriate action taken. The paper also
featured an in-depth discussion of options on PROC
SORT (NODUP, NODUPKEY, and DUPOUT) as well
as alternative methods such as PROC FREQ and PROC
SQL.
In [5], M. Anitha, A.Srinivas, T.P.Shekhar and D.Sagar
presented Duplicate Detection Of Records In Queries
Using Clustering. In this paper work is to detect exact
and inexact duplicates by using duplicate detection and
elimination rules.
Some products provide tools for data cleaning. For
instance, SQL Server provides a tool for data cleaning
called Fuzzy Grouping. The ETL tool performs data
cleaning by identifying rows of similar or duplicate data
and choosing a canonical row to represent the rows of the
data.
III. REASON OF DUPLICATES
Duplicate data is a situation in which multiple copies of
data exist scattered around on various systems and in
various versions [7].
Duplicated records occur in many databases. The
duplicated data are either repeated records (perhaps with
some values different), or different identifications of the
same real world entity. There are two basic instances
where records duplicate:
1. Database receives data from several sources,
according to the database system; it gets a repeat of
records.
2. Or in local database, data is entered into database
more than once.
Whatever, there is a reason that leads to enter data for the
same record more than once, and may be entered
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3.
4.

incomplete records, and data are completed in the
corresponding records.
IV. PARTITION OF ATTRIBUTES
Attributes can be classified into the following:
1. Fixed attributes, such as those attributes like
(Customer Name, Birthday, and Gender).
2. Variable attributes, these can be divided into:
a. Largely changing, such as those attributes like
(Region, Marital_Status, and Address) this
attributes that be specific in list.
b. Small changing, such as those attributes like
(Total, Sales, Unit_Price, Age, Salary,
Number_of_Children, Weight, and Length),
which are often the attributes that are numerical
or quantitative. These fields are helpful in
eliminate the duplicates.

5.
V. FUZZY LOGIC APPLICATION
The fuzzy modeling approach deal with the uncertainty
[13]. Fuzzy logic is particularly adapt for environmental
problems because of the high level of uncertainty and
approximation [9][11].
Fuzzy processing in data warehouses can affect many
operations, like data selection, filtering, aggregation, and
grouping [10]. To avoid the limits of conventional logic
in resolution we use fuzzy logic in eliminating the
duplicates.
Fuzzy logic resembles human reasoning in its use of
approximate information to generate decisions. In
relation to matching, the term is used loosely to describe
the approach that relies on rules that are imprecise rather
than precise and operates on data with boundaries that are
not sharply defined [8].
The steps fuzzy logic is:
 Linguistic term selection.
 Membership function selection.
 Generate rules set (if-then rules).
 Apply the rules.
 Defuzzification (getting back to crisp numbers).
This type of fuzzy logic system was first proposed by
Mamdani [12]. The main components’ are shown in
Figure (1):

Figure (1) Fuzzy logic system

A. The proposed algorithm:

6.
7.
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Arrangement of records based on this key.
Beginning from the first record to the last record.
a. If current created key is not equal to previous
created key, put this record in the final table
directly.
b.If current created key is equal to previous
created key, Apply fuzzy logic:
i. Calculate the degree of membership for
each of the non-fixed fields (variable
attributes that small changing) for tow
records.
ii. Apply the proposed rules.
iii. Find a center for each resulting values.
c. Check the result of fuzzy logic for these two
records, if similar, deletes this record, after
taking the data incomplete and complement,
but if not similar, put this record in final table.
Calculation of ratio the number of duplicates that
deleted.
Evaluate the system, and display results.
End.

B. Creating the Major Key
From major fields only (fixed attributes and from
variable attributes that are largely changing that can be of
benefit only), for each field:
 Delete any space and characters such as '-'.
 Choice length for each field.
 Copy letters from fields based on length, and
replace by '$' if empty.
 Merge all fields to create the Major Key.
C. Linguistic Term Selection (Fuzzy Sets)
Linguistic variables are described for a specific case such
as recipes, actions or circumstances. Difference in the
time and circumstances execute into difference in some
data attributes.
In this paper, we use (Young, Medium, Old) linguistic
variables for Age field, (Many, Medium, Few) for
Number of Children field, (Many, Medium, little) for
Salary and Total field, (Lank, Middling, Fat) for Weight
field, (Short, Middling, Tall) for Length field, (Similar,
May be Similar, Different) for Similarity function,
(Different, Very Similar, Duplicate) for Duplicate
function.
D. Membership Function Selection
We have created the following membership functions for
Age, Number of children, Salary, Weight and Length
attribute in database that used for test. Figures 2, 3, 4, 5
and 6 represent the membership functions.

Input: Data set contains duplicate records
Output: Data set without duplicate records
1. Start.
2. Creating Major Key from major fields only (fixed
attributes and from variable attributes that largely
changing that be useful only), and place it in a new
field.
) 323 (

325-324 ص ص/Using Fuzzy Logic Technique to Eliminate …

) 3 (  العدد/ جملة جامعة التنمية البشرية

Figure (2) Membership functions for Age

Figure (7) Membership functions for Similarity

Figure (3) Membership functions for Number of Children

Figure (8) Membership functions for Duplication

E. Fuzzy rule base for the model
After the Fuzzification of input data, processing takes
place in rule base of the fuzzy system. In this step,
knowledge base for complete the proposed fuzzy logic
system is built, where we can build many of rules, such
as Figure 9 where Age1 is age field in first record and
Age2 is age field in second record and so on. Figure 10
shows the rule that must be build to decide if these two
records are duplicate or no.
Figure (4) Membership functions for Salary

Figure (9) Knowledge base
Figure (5) Membership functions for Weight

Figure (10) Knowledge base for decide if the records are duplicate
or no

Figure (6) Membership functions for Length

Figures 7 and 8 show Membership functions for
Similarity and Duplicate.

VI. CONCLUSIONS
To reach correct decisions, the data used must be correct.
The process of removing matched records is complex and
difficult. The proposed algorithm focuses on the fields
that are of few changes such as age, number of children
salary and includes fixed fields such as name, gender, etc.
The concept of fuzzy logic has been applied to these
) 324 (
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fields and we got good results. The algorithm does not
only depend on the major fields, but also takes the
secondary fields into consideration. Figure (11) shows
some of discovered duplicates.

[5]

[6]

[7]
[8]
Figure (11) Discovered duplicates.

[9]

The proposed algorithm using fuzzy logic gives clear
flexibility in dealing with data, away from limits that go
to desuetude many of duplicates. Recommendation is to
apply the fuzzy logic to discover the similarity in textual
data.

[2]

[3]

[4]

[11]

[12]
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Abstract—Currently, multimedia technology is widely
used. Using the video encoding compression technology can
save storage space, and also can improve the transmission
efficiency of network communications. In video compression
methods, the first frame of video is independently
compressed as a still image, this is called intra coded frame.
The remaining successive frames are compressed by
estimating the disparity between two adjacent frames,
which is called inter coded frame. In this paper, Discrete
Wavelet Transform (DWT) is used powerful tool in video
compression. Our coder achieves a good trade-off between
compression ratio and quality of the reconstructed video.
The motion estimation and compensation, which is an
essential part in the compression, is based on segment
movements. The disparity between each two frames was
estimated by Four Step Search (4SS) Algorithm. The result
of the Motion Vector (MV) was encoded into a bit stream by
Huffman encoding while the remaining part is compressed
like the compression was used in intra frame. Experimental
results showed good results in terms of Peak Signal-to-Noise
Ratio (PSNR), Compression Ratio (CR), and processing
time.
Keywords: Video Compression, DWT, Motion Estimation,
Motion Compensation, Block Matching Algorithm, Four Step
Search.

I.

employed to achieve desirable reductions in image data
[1]:
i. Reduce color nuances within the image.
ii. Reduce the resolution with respect to the
prevailing light intensity.
iii. Remove spatial redundancy or correlation
between neighboring pixels values.
iv. Compare adjacent images and removes details
that are unchanged between adjacent frames in
sequence of images.
The first three of above points are image based
compression techniques that is called intra frame, where
only one frame is evaluated and compressed at a time.
The last one is called inter frame, where different
adjacent frames are compared as a way to further reduced
image data. All of these techniques are based on the term
of motion. Motion is an essential aspect of video
sequences. The ability to estimate, analyzes, and
compensate for relative motion is a common requirement
of many video processing, analysis and compression
algorithms and techniques. Fig.1 shows flowchart of
video compression.

INTRODUCTION

Input Video

an images sequence (or video) can be acquired by
video or motion picture cameras, or generated by
sequentially ordering two-dimension (2d) still images as
in computer graphics and animation.
video processing is special cases of digital processing
in which signals are processed are video files or video
streams. it is extensively used in television sets, digital
versatile disks (dvd), video players, …, etc. although
digital video signals can be transferred over the long
distances with a low probability of bit error rate, the raw
material of digital video requires high bandwidth for
transmission and high storage capacities when compared
to its analog equivalent. therefore, compression basically
is necessary to reduce data, a digitized analog video
sequence can comprise of up to 165 mbps of data. to
reduce the media overheads for distributing these
sequences, the following techniques are commonly
) 472 (

Frames

Inter Frame

Intra Frame

Compression
Save Compressed Video
Fig. 1: Flowchart of video compression

437-472 ص ص/DWT Based-Video Compression Using …
Hassan B. and Malik K. [2] have proposed a method
for video compression based on skipping some frames
which have little information from the fames sequence.
They have designed an algorithm to compare two frames
on sub frame level and decides which one is more
important for the overall video quality as perceived by
eye of the user and skipping the frame which have little
information.
Bjorn B. [3] Developed a video codec. This codec
consist of three parts, transformation, quantization and
encoding. These three fundamental parts are used for the
purpose of compressing the data. Through the transform,
the energy in a picture is concentrated to a small region.
These regions are then rounded off through quantization
to compress the data. Author has also proposed a method
to cope the problem of error that can be introduced
through transmitted it over channels by sent side
information over another channel to describes the
information in yet another way. Consequently, a coding
scheme called Multiple has been presented.
Bernabé G et al. [4] present a lossy compression
scheme based on the application of the 3D fast wavelet
transform to code medical video. This type of video has
special features, such as its representation in gray scale,
its very few inter frame variations, and the quality
requirements of the reconstructed images. These
characteristics as well as the social impact of the desired
applications demand a design and implementation
of coding schemes especially oriented to exploit them.
Nema M. et al. [5] present wavelet based video
compression algorithms. The motion estimation and
compensation, which is an essential part in the
compression, is based on segment movements. The
proposed work based on wavelet transform algorithm like
Set Partitioning In Hierarchical Trees (SPIHT) and
Stationary Wavelet Transform (SWT).
The work aims to propose an efficient technique for
video compression by wavelet transform by using two
systems, intra and inter coded frames. In this present
work, video compression system is developed using
wavelet transform, and 4SS. The rest of this paper is
organized as follows. Some of basic principles has been
explained in Section 2. We show our proposed video
compression system in Section 3. Section 4 give the
experimental results. Finally, the paper has been
concluded in Section 5.
II.

BASIC PRINCIPLES
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redundancy can be exploited [6].
The frames that use only intra frame redundancy for
coding are referred to as the intra coded frame. The first
frame of every video sequence is always an intra-coded
frame. From the second frame onwards, both temporal as
well as spatial redundancy can be exploited. Since these
frames use inter frame redundancy for data compression,
these are referred to as inter coded frame. However, it is
wring to think that only the first frame of a video
sequence would be intra-coded and the rest inter-coded.
In some of the multimedia standards, intra-coded frames
are periodically introduced at regular intervals to prevent
accumulation of prediction error over frames. It is
obvious that intra-coded frames would require more bits
to encode as compared to inter-coded frames since the
temporal redundancy is not exploited in the form.
B.

Discrete Wavelet Transform (DWT)
The basic operation in wavelet transform is to filter an
image with a low pass filter (L) and a high pass filter (H)
and down-sample the output by a factor of 2. Both
operations on the x direction, two new images are
obtained L and H. They are filtered and down sampled
again but this time in the y direction. Four sub bands
images are obtained which can be combined to recover
the original one. The same amount of information is
present, but this new configuration is more suitable for
efficient coding [7].
The inverse wavelet transform is performed by
enlarging the wavelet transform data to it is original size.
Insert zeros between each of four sub images, and sum
the results to obtain the original image [8]. The Haar
wavelet is one of the most common used wavelets. It
resembles a stepfunction and is defined by:

1
Lowpass = 2 [ 1 1 ]
1
Highpass = 2 [ 1 -1 ]
C.
The Embedded Zero Tree Wavelet (EZW)
Quantization
An EZW encoder was especially designed by Shapiro
to be used with wavelet transform. In fact, EZW coding
is a quantization method. The EZW encoder is based on
progressive encoding to compress an image into a bit
stream with increasing accuracy. This means that when
more bits are added to the stream, the decoded image will
contain more detail. A zero tree is a tree of which all
nodes are equal to or smaller than the root. The tree is
coded with a single symbol and reconstructed by the
decoder as a tree filled with zeroes [8].

A.
Intra and Inter Coded Frames
The motion estimation and the motion compensation
blocks work, only if there is a past frame that is stored.
So, question is how do we encode the first frame in a
video sequence, for which there is no past frame
reference? The answer to this question is fairly straight
forward. We treat the first frame of a video sequence like
a still image, where only the spatial, i.e., the intra frame
) 474 (
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D.

Arithmetic Encoding
Arithmetic encoding, and its derivative technique, Qcoding, is used to overcome some of the limitations of
Huffman codes. It is a non-block code, in that a single
codeword is used to represent an entire sequence of input
symbols, in contrast to Huffman coding where a source
symbol block corresponds to a codeword block. Instead,
it uses the real numbers to represent a sequence of
symbols by recursively subdividing the interval between
0 and 1 to specify each successive symbol. The limitation
of this technique is the precision required in performing
the calculations and arriving at the code word which will
represent the entire sequence correctly [9].

as [12]:
Compressed File Size
Compression Ratio =

H.

(1)

where the MSE is defined as:

 C
i 0 j 0

ij

(m, n)  Rij (m, n)



(2)
PSNR is measured in decibels (dB), M: height of the
image, N: width of the image.
The second direction of comparing the compressed and
the original images is the compression ratio. It is defined

Size u

Motion Estimation Algorithms
These algorithms assume that a frame has been divided
into M non-overlapping blocks that together cover the
entire frame. Moreover, the motion in each block is
assumed to be constant, that is, it is assumed that entire
block undergoes a translation that can be encoded in the
associated motion vector. The problem of block-based
ME algorithms is to find the best MV for each block,
these algorithms are also called Block Matching
Algorithms (BMA) [14].

PSNR and CR
Evaluation criteria that usually used in digital image
and video compression are in two directions. First
direction is to evaluate quality of the reconstructed
image. Second direction is Compression Ratio (CR). In
terms of quality evaluation, two mathematical metrics are
used. First one is Mean Square Error (MSE), which
measures the cumulative square error between the
original and the reconstructed image. Second meter is
Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR). The formula for
MSE is giving as [11]:
PSNR is the standard method for quantitatively
comparing a compressed image with the original. For an
8-bit grayscale image, the peak signal value is 255.
Hence, the PSNR of an M×N 8-bit grayscale image C and
its reconstruction R is calculated as [11]:

N 1 N 1

(3)

G.

F.

1
MSE  2
N

Size c

In addition to measuring the quality of image, we also
measure the compression ratio. Compression ratio is the
ratio of the compressed file size to the original file size.
In general, the higher the compression ratio, the smaller
is the size of the compressed file. Compression speed, on
the other hand, is the amount of time required to
compress and decompress the image. This value depends
on a number of factors, such as the complexity of the
algorithm, the efficient of the implementation, and the
speed of the processor [13].

Huffman Encoding
A Huffman encoding developed by D.A. Huffman, a
Huffman encoder takes a block of input characters with
fixed length and produces a block of output bits of
variable length. It is a fixed-to-variable length code.
Huffman encoding uses a variable length code for each of
the elements within the information. This normally
involves analyzing the information to determine the
probability of elements within the information. The most
probable elements are coded with a few bits and the least
probable coded with a greater number of bits [10].

2552
MSE

=
Uncompressed File Size

E.

PSNR  10 log10
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2

Block Matching Algorithms
Block Matching Algorithm (BMA) is the most popular
technique used for motion estimation in which the current
luminance frame is divided into non-overlapped macro
blocks (MBs) of size NxN that are then compared with
corresponding macro block (MB) and its adjacent
neighbors in the reference frame to create a vector that
stipulates the movement of a macro block from one
location to another in the reference frame [15], i.e.,
finding matching macro block of the same size NxN in
the search area in the reference frame.
The position of motion vector has two parts, horizontal
and a vertical. These parts can be positive or negative. A
positive value means motion was to the right or motion
downward while a negative value means motion was to
the left or motion upward. This Motion Vector (MV) will
be used to predict new frame from the reference which is
called motion compensation. The matching measurement
is usually determined using one of Block Distortion
Measure (BDM) like Mean Absolute Difference (MAD)
given by Equation1 or MSE given by Equation2. The
macro block with the least cost is considered the
matching to the current frame macro block [16].

) 474 (
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III.

PROPOSED COMPRESSION VIDEO SYSTEM

A.

Intra Coded Frame
The proposed compression system in this system
includes three stages, the first stage is the wavelet
transform, here we use Haar filter with 1-level. The
output from the transform will be different sub bands
with different important information. After that, EZW
will quantize these sub bands in efficient manner then the
output will be stream of zeros and ones, this stream will
be compressed by arithmetic encoding, as shown in Fig.
3.

(4)

(5)

Where:
N2: Block size N x N.
Cij: Pixel in position (i, j) in current block.
Rij: Pixel in position (i, j) in reference block.
I.

Four Step Search (4SS)
The 4SS sets a fixed pattern size of S = 2 for the first
step, no matter what the search parameter p value is.
Thus, it looks at 9 locations in a5x5 window. If the least
weight is found at the center of search window the search
jumps to the fourth step. If the least weight is at one of
the eight locations except the center, then we make it the
search origin and move to the second step.
The search window is still maintained as 5x5 pixels
wide. Depending on where the least weight location was,
we might end up checking weights at 3 locations or 5
locations. Once again if the least weight location is at the
center of the 5x5 search window we jump to the fourth
step or else we move on to the third step. The third is
exactly the same as the second step. In the fourth step, the
window size is dropped to 3x3, i.e., S = 1. The location
with the least weight is the best matching macro block
and the motion vector is set to point of that location. A
sample procedure is shown in Fig, 2 [17].

Fig. 3: The flowchart of intra coded frame of clip

B.

Inter Coded Frame
The proposed compression system applies DWT on
video frames, then Four Step Search algorithm is used in
order to find MV using forward motion estimation.
Motion vector was coded by Huffman encoding. On the
other hand, the remaining part (the similar blocks of
frames) will be compressed as the compression system
that was used in intra frame coded, as shown in Fig.4.

Fig. 2: Flow chart of 4-step search

(a): Compression stage
Fig. 4: The flowchart of inter coded frames with in clip.
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(a)
(b)
Fig. 6: Reconstructed frame resulted from applying of the first
system on clip2.
Original frame. (b) Reconstructed frame.
TABLE II
PSNR AND CR OF INTRA CODED SYSTEM ON CLIP2.
PSNR (dB)
CR
Frame1
59.389
0.1493

B.
(b): Decompression stage
Fig. 4: The flowchart of inter coded frames with in clip.

IV.

EXPERIMENTAL RESULTS

This section explains the experiments which have been
implemented on two video clips. Clip1 and clip 2 as test
clips, each one of them is in size of 256*256 and of JPG
format. The algorithms are programmed in MATLAB
version 7.4.0.287 (R2007a) on a Pentium IV PC (2.4
GHz). The first frame in these clips is compressed as
intra and the remaining frames as inter through wavelet
Haar filter (1 level). This approach was tested by using
AVI files format with 5 frames for each clip.

Results of Inter Coded Frame
In this experiment, frames starting from the second
frame have been compressed using inter coded frame
system. In this system, these frames are compressed
using DWT followed by motion estimation using 4SS
algorithm. Two gray scale clips were used in this
experiment. Fig.7 and Fig. 8 show the result of applying
this system on these clips. Table 3 and Table 4 illustrate
the PSNR, CR, and processing time which are resulted
from applying of this system on clip1 and clip2,
respectively.

A.

Results of Intra Coded Frame
In this experiment, the first frame of video has been
compressed using the first system, namely; intra coded
frame. In this system, this frame is compressed as a still
image. Two gray scale clips were used in this experiment.
Fig. 5 and Fig. 6 show the result of applying this system
on these clips. Table1 and Table 2 illustrate the PSNR
and CR which are resulted from applying of this system
on clip1 and clip2, respectively.

(a)
(b)
TABLE
I from applying of the first
Fig. 5: Reconstructed frame
resulted
PSNR AND CR OF system
INTRA CODED
SYSTEM ON CLIP1
on clip1.
PSNR (dB)
CR
Frame1Original frame. (b) Reconstructed frame.
61.697
0.1447

(a)
(b)
Fig. 7: Reconstructed frame resulted from applying of the second
system on clip1.
Original frame. (b) Reconstructed frame.

TABLE III
PSNR, CR, AND TIME OF INTER CODED SYSTEM ON CLIP1.
CR
Time (Sec.)
Without DWT
0.125
7.217
With DWT
0.135
5.227

(a)

(b)

Fig. 8: Reconstructed frame resulted from applying of the
second system on clip2.
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Abstract— Handover (HO) technique in LTE networks
suffers from Ping-pong movement. Ping-pong HO can
reduce the quality of the mobile user’s connection and
increases the numbers of handovers which in turn raises the
network load and generally degrades the network
performance. The work aims to present a novel approach
to reduce the undesirable effects of ping-pong HO in LTE
Mobile Networks using timer. The study focused on the
ping-ping phenomenon taking into account maintained the
dropped calls rates at lowest levels. The optimal timer
values are determined based on the width of overlapping
area, user velocity and type of eNodeB. Analyzed results
showed that the changes of overlapping area directly affect
the timer values of the proposed algorithm. Optimal timer
value should be selected precisely according to the width of
the overlapping area, user velocity and timer value in order
to reduce the ping-pong HO.
Keywords- Ping-Pong handover, Timer value, LTE,
Overlapping area, dropped calls rate.

I.

INTRODUCTION

Handover is a crucial procedure for maintaining
the connection between the mobile users. There are two
types of HOs to communicate users between different
cells. The first type is called hard HO which is employed
in the GSM and LTE mobile networks. The second type
is called soft HO which is implemented in IS-95 and 3G
mobile networks. LTE is based on OFDMA technology,
which is primarily a frequency division process. This
means that the user has to actually change into a different
set of frequency subcarriers when it hands over between
two eNBs, which eliminates the possibility for soft
handover. Soft HO has better performance on both link
and system level and it has the advantages of smoother
transmission and less ping-pong effects. However, it
wastes the radio resources and has the disadvantages of
complexity, and suffers from ping-pong [1-4].
The ping-pong HO is a very common
phenomenon in the LTE mobile networks, which may
cause call dropping and degrading of the HO
performance. Moreover, it wastes the limited radio
resources because it reserves two connections for a short
time. It occurs due to the repeated movement of UE

between the source and the target eNB, or high
fluctuation at the common boundary of the
Coverage parameters, antenna configuration,
location area and their movement are the
considerations that can cause the ping pong [5].

signal
eNBs.
users‟
main

Previous works on hard handover led to several
algorithms to improve the HO technique in LTE
networks. Many studies have been conducted in the area
of ping-pong HO in LTE Networks [6-8]. Two main
general methods, hysteresis [6] and TTT (Time To
Trigger) with threshold [9-10], have been widely used to
solve the Ping-pong HO problem. Previous studies vary
from statistical analysis in the literature [11-14] to follow
algorithms rely on probability prediction using neural
networks in [15] and [16]. In [5], a novel handover
algorithm to reduce the ping-pong HO is presented.
However, the effects of overlapping area on the pingpong phenomenon have not been addressed in[5], and
Little is known about the effects of the width of
overlapping area on ping-pong HO in EUTRA Networks.
The rest of the paper is organized as follows. In
section II we present the intra-EUTRA HO procedure.
The proposed technique which reduces ping-pong HO based on timer value- is described in section III. The
mathematical calculation of the timer value based on the
overlapping area is illustrated in section IV. Section V
shows the simulation results, also conclusions and future
outlook are given in section VI.
II.

LTE INTRA-EUTRA HANDOVER
PROCEDURE

In LTE, the HO decision is made in the eNB
without connecting to the MME. The required HO
information is exchanged between the eNBs via the X2
interface. According to the 3GPP, the HO procedure is
divided into two parts mainly: the HO preparation and
execution parts and HO completion part. Fig. [1] Shows
the intra-EUTRA HO steps and a summary of the HO
procedure is summarised in [5].
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Figure 1: Summary of the different steps of preparation, execution and
completion HO process which performs by eNBs. 1) Downlink HO
measurements, 2) processing of downlink measurements, 3) uplink
reporting, 4) HO preparation and execution via x2 interface, 5) path
switch request, 6) release the old path, 7) Path switch
acknowledgement, 8) Release resources [4, 5].

III.

PING-PONG DETECTION ALGORITHM FOR
INTRA LTE HANDOVER

In the proposed algorithm explained in Fig. 2 a timer
is used to delay the HO completion part from the HO
process.
If the difference between the Signal strength of the target
(SS-target) and SS-source always shows that the SStarget is sufficiently stronger than the SS-source after
expiring the timer then there is no ping-pong HO.
However, if the difference between the SS-target and SSsource does not show that, then the movement is pingpong. In this case, the HO should be delayed and the old
path (MME/SGW-source eNB) should be kept during the
ping-pong interval. In another word only the completion
part of the HO procedure can be delayed to avoid the
swinging between of the (old and new) paths as it can be
seen in (Fig. 2).

Fig.2 proposed technique for ping-pong avoidance In Intra E-UTRA

Handover preparation and execution

Before

During

S1

S1

S1

X2

Source
e-NB

After

MME/SGW

MME/SGW

The proposed algorithm has 3 phases as explained
below. As it appears in fig. 3, the preparation and
execution HO phase means that the new connection
between the UE and the target eNB is made but the old
S1 interface is still in use (Blue line in fig. 3). For the
HO completion part there is completely new connection
path via new S1 interface. It is good to mention that in
the completion phase the old S1 path is released and a
new S1 interface is initiated to be used.

Handover completion

MME/SGW

S1

S1
X2

X2

Target
e-NB

Source
e-NB

Target
e-NB

Source
e-NB

Figure 3: the phases of the proposed algorithm

) 343 (

S1

Target
e-NB
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IV.

ANALYSIS OF THE PROPOSED ALGORITHM

A. How to define the difference SS (target-source)
mathematically
For each mobile phone in the overlapping area, the
average of the standard deviation can give the best
SS(target-source) requires to perform a handover.

time to perform the handover completion is t2. The Timer
value is set to be t3, and the interruption time which is the
UE radio connection is dead t4. The total time to finish
the complete HO procedure is assumed to be T`.
d`

SS(soucre1) + SS(source2) + ….SS(source i=N)
iN

Averagesource  

d
r

SS ( sourcei)

r`

eNB
Source

N

i 1

UE
velocity
eNB
target

SS(target1) + SS(target2) + …. SS(target i=N)

Averaget arg et  

SS (t arg et )

i 1

i N

Total _ Average 



SS ( sourcei)
N

i 1

D

N
i N



Figure 4: Overlapping area ( 2 eNBs), red area refers to an active HO
area

SS ( t arg et )
N

i 1

2
(1)
Total average is used to trigger the
parameters and perform the HO completion part. The
difference between -the received signal strength from the
target and the source -(SS(target-source)) of the proposed
algorithm should be chosen to be less than
Total_Average.
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<
i N
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B. Mathematical model for maximum timer value
Let us suppose that the width of the
overlapping area equal to d, the distance between the
User Equipment (UE) and the source is r, whereas the
distance between the target and the UE is r`, and D is the
distance between two eBNs. UE velocity is chosen to be
v and it refers to the speed of the mobile user in m/sec, d`
the active HO area (red colored area in fig. (4)). The red
area points to the area that the mobile user should
perform the HO completion before passing it. So due to
the velocity of the UE the overall HO time should be
completed before the d`/v, where is d` is the distance that
the SS(target-source) can match. Moreover, The red area
is the area of ping-pong HO and also it is the area which
that may have high probability of dropped calls.

T`=d`/v=t1+t2+t3+t4
(3)
The interruption time, i.e., the time during which
the UE radio connection is dead=t1, T2 HO Execution
time, T3 HO trigger until completion.
Let us suppose that t1+t2+t4= HO overall
execution time equal to 100 ms (It varies from 60 to 100
ms):
T`=100+t3, T3=T`-0.1 Sec (Timer value in sec)

(4)

It is good to mention that d` differs upon the cell
size and the cell type. LTE cell sizes may range from
femto-cell for indoor/home coverage, to over 30 km
(18.64 miles). However, a typical LTE cell size will be 1
to 5km (0.6 - 3 miles), and generally congruent with
2G/3G cell deployments.
If we suppose that the overlapping area is equal 10 % of
the cell size, and the cell diameter in the urban areas
equal to 1000 meter than the width of the overlapping
area (d=100 meters). Let us suppose that the active HO
area equals to 50% of the overlapping area (d`=d/2=50
meters) then the maximum time for the timer should be
T=d`/v whereas, v assigns to the velocity of the UE. If we
suppose that the velocity is 25 meter per second than the
maximum value is 50/25= 2 Sec. For cell diameter equals
to 2400 meters, d=240 meters, Then d`=d/2=120 m, as a
result of that the maximum timer value is 120/40= 3 Sec
(for velocity equals to 40 meters per second).

D=r+r`, r-r`=d`, where is d` can be calclulated as
d`=r-D+r=2r-D
(2)
The maximum value for delaying the HO should not
exceed d`/v, and the Timer value should be less than d`/v
(<d`/v).
let us assume that the required time to perform
the Ho preparation and execution is t1, and the required
) 344 (
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Figure (5) the effects of velocity, cell diameter and overlapping area on
the timer values

Increasing the width of overlapping area allows
having higher timer value. For different cell diameters -in
a real environment-, there will be a different overlapping
area as it can be seen in fig. (5). As a result, different
Timer values (based on velocity changes) should be
applied to complete the HO decision. Rapid changes in
the overlapping areas caused by network topology, cell
size and the antennas type play significant role in
selecting the accurate timer value to reduce the ping-pong
HO effects.
V.

PING-PONG AVOIDANCE ALGORITHM
BASED ON FUZZY LOGIC

Fuzzy logic technique was previously used to study
HO in different mobile networks [17-20] but not to study
ping-pong HO. Fuzzy set theory allows a linguistic
representation of the control and operational laws of a
system in words. The main strength of fuzzy set theory is
that it excels in dealing with imprecision. The fuzzy set
theory allows the gradual transition from full membership
to full non-membership of the set [21-24]. Thus fuzzy set
theory is a generalization of classical set theory. In fuzzy
set an element is related to a set by a membership
function µ. The membership function usually take on a
value between 0 and 1, this means µ→[0,1] where 1 is
for full membership, 0 for the null-membership and
values in between give the degree of membership.

A. Memberships of Input Parameters
The input variables for the proposed algorithm are
Timer value, velocity of UE and width of overlapping
area (Fig. 6). Timer value is assigned the linguistic
values Small, Medium, and Big over the range [0,5] Sec.
The second input of the proposed algorithm is the
velocity of the user, the linguistic values of user velocity
is assigned as High, Medium, and Low over the interval
[0-100] km/hour. The third input is the width of
overlapping area, the linguistic values of it is assigned as
High, Medium, and Low over the range of [0-400]
meters. An output parameter refers to the probability of
ping-ping HO which is defined as High, Medium and
Low and the corresponding weights are taken to be 1, 0.5
and 0 respectively.
B. Fuzzy inference

Some fuzzy rules used are presented in table
(2):
If

There are several reasons for using fuzzy control for
analyzing the ping-pong HO in E-UTRA networks in this
study. The rapid changes in the radio environment require
a fast response and better algorithm to follow up these
changes. The ping-pong phenomenon is fuzzy since it
differs from cell to cell and varies upon radio
measurements and dynamic changes in the mobile
environment properties. Moreover, the mobile operators
are not able to completely control the ping-pong HO and
they use their own experience in reducing it. The pingpong HO could benefit from the fuzzyfication treatment
of the HO input metrics and fuzzy reasoning thereon as it
is explained later on this article.
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Small
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High
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Big
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Medium

Low
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Medium

Medium

Big

High

Low

Low

Low

Big
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Medium

Medium

Low

Big

High

High

High

Medium

Table 2 Fuzzy rules used in our work

C. Results and Discussion

Fig. 6: Fuzzy logic system for Ping-pong Avoidance Algorithm
(Matlab)

After the membership functions are determined
and entered in Matlab Fuzzy Toolbox Membership
Function Editor, the rules are selected and written using
Matlab rules editor for simulation and evaluation. In the
simulation different parameters are chosen according to
the 3GPP specifications and recommendations.
Moreover, different velocities are selected to study the
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effect of overlapping area on the timer value for different
user speeds.
The effects of the inputs functions on the output
(probability of ping-pong HO) were analyzed
individually and results are shown in figures 7 and 8,
respectively (using Matlab Fuzzy Toolbox). Fig. 7 shows
that the probability of ping-pong HO was efficiently
reduced at high timer values i.e. more than 1 sec.
Similarly, Fig. 8 illustrates that a timer value higher than
1.5 seconds decreases the probability of dropped calls
rate to the lowest levels.
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D. The effects of overlapping area on the probability of
dropped calls and ping-pong HO
Figures (9-10) show the effects of overlapping
area on the probability of dropped calls and ping-pong
HO. Results illustrate that the Timer values should not
exceed 1.5 sec to keep the probability of dropped calls at
lowest rates and reduce the ping-pong HO at the same
time. For high speed user velocities the timer value
should be kept less than 1 sec to maintain the dropped
calls rates very low (Fig. 11).

Fig. 8 Surface analysis for dropped calls rate ( time value & UE velocity
)

Fig. 9 Surface analysis for dropped calls rate between time value and
the width of overlapping area for low velocity (25 km/h)

Probability of dropped calls

Fig. 7 Surface analysis between time value and UE velocity

A precise tradeoff between the timer value and the
width of the overlapping area should be made to keep the
probability of dropped calls at lowest levels.

Moreover, results can be suitable for slow and
medium mobility users up to 50 kmph. However, in fast
mobility user, the situation can be more complicated and
timer value require to be adaptive upon user speed and
the width of overlapping area to avoid call dropping rates
and reduce the ping-pong HO rates. The avoidance of
ping-pong HO in real environment requires an accurate
trade-off between timer value, width of overlapping area
and the velocity of the mobile user.
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Figures (7-8) show the effects of timer value and
UE velocity on the probability of dropped calls and pingpong HO. Results illustrate that the Timer values should
not exceed 1.5 sec to keep the probability of dropped
calls at lowest rates and reduce the ping-pong HO at the
same time.
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velocity can decrease the probability of dropped calls
rate.

Fig. 10 Surface analysis for ping-pong HO between time value and the
width of overlapping area for low velocity (25 km/h)

Fig. 12 The relationship between the user velocity in m/s and the HO
delay time in ms

In high speed scenario explained in fig. 11, it is
crucial to take to our consideration that the timer value
should be selected to be less than 1.5 second for high
speed users with respect to the width of the overlapping
area. Timer values (higher than 1.5 sec) will increase the
dropped calls rate. This can reduce the user experience
and directly affect the connection. Narrow overlapping
area in high speed movements can increase the
probability of the dropped calls as it can be seen from
figure 11.

Another mean to keep the probability of dropped
call rate and Ping-Pong HO rate at lowest level in high
speed scenarios is to consider the width of overlapping
area between neighboring cells. This can be achieved by
adjusting the overlapping area according to the user
velocity. It can been shown from figure 13 that the
optimal overlapping area can be adjustable according to
the user velocity (in the range of 8%-19%). Overlapping
area in figure 13 is taken as a percentage of the
neighboring cells size. Selecting a proper overlapping
area based on the user speed can increase the user
experience and the quality of the handover.
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Fig. 11 Surface analysis for dropped calls rate between time value and
the width of overlapping area for high velocity (100 km/h)

Fig. 13 The relationship between the user velocity in m/s and the
overlapping area

In high speed velocities, handover delay should be
taken as a low value (less than 1 sec based on the user
speed). Fig. 12 indicates that the handover delay time
decreases as the speed of UE increases. High mobility
can cause higher handover failure probability, which
seriously degrades the reliability of the user
communication. Selecting a timer value based on the user

CONCLUSIONS
In this paper, the effects of overlapping area on
the ping-pong HO in intra E-UTRA were studied. A
novel ping-pong avoidance approach – based on adaptive
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timer value- to reduce the ping-pong HO in E-UTRA was
presented. The presented scheme uses only timer value to
delay the completion part only of the HO procedure as a
trial to reduce the ping-pong HO rates and at the same
time keep the probability of dropped calls at a low rate.
The performance evaluation of the suggested algorithm
was obtained using fuzzy logic technique. Results
showed that the width of overlapping area play
significant role in selecting the optimal timer value to
reduce the ping-pong HO rates. For high speed velocity
the timer value should be kept less than 1 sec to prevent
the probability of dropped calls and avoid the undesirable
effects of ping-pong HO. Further work will consider the
effects of overlapping area in heterogeneous networks.
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