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 شثٛخانًهخض ثبنهغخ انؼ
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ٝكوحً ألقٌحّ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ  ألٍُْٟؾحءش ًٛٙ جُىٌجْس ذؼ٘ٞجٕ" جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس        

ٗٓح٢ٗ ك٢ قٔح٣س ٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلجإلٗٓح٢ٗ"، ٝضطٔكٌٞ جُلٌٍز جألْح٤ْس ُٜح ك٢ جُىٌٝ ج١ًُ ٣ِؼرٚ جُوح

ٗط٤ؿس جُكٍخ؛ ق٤ع إٔ ًٛج جُوحٕٗٞ ٣كلع قوٞم جألٍْٟ ٖٓ نالٍ جُٔؼحٛىجش  جألٍْٟ

 ٝجالضلحه٤حش جُى٤ُٝس جُهحٚس ذكٔح٣س قوٞم جإلٗٓحٕ ٕٝٚٞ ًٍجٓطٚ.

أقى كٍٝع جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ؛ ق٤ع أٗٚ ٣ٓطٔى ٓٛحوٌٙ ٖٓ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ        

جُى٢ُٝ ٝجُٔؼحٛىجش جُى٤ُٝس، ٝ جُٜىف جألْح٢ْ ُِوحٕٗٞ ٛٞ قٔح٣س جإلٗٓحٕ هرَ ٝهٞع جُؼٍف 

 .ك٢ ذىج٣س جُُ٘جع ٝأغ٘حء جٍُٛجع جُِٔٓف ٝأغ٘حء ٝهٞػٚ، ًٔح أٗٚ ٣طرنجٌٍُٟ 

ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ  جُلِٓط٤٤٘٤ٖ س جألٍْٟٝضطٔػَ أ٤ٔٛس جُىٌجْس ٌُٜٞٗح ضىٌِ ه٤ٟ       

ل٤ٓس ٝجُؿٓى٣س جُط٢ ضٔحٌْٜح وُٝس جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ضؿحٙ جألٍْٟ، جإلٍْجت٢ِ٤، ٝجالٗطٜحًحش جُ٘

 ٝجُط٢ ضؼطرٍ جٗطٜحًحً ٚحٌنحً ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ.

ٝٞغ جألٍْٟ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ  غس كٍٛٞ، ٣ط٘حٍٝ جُلَٛ جألٍٝض٘وْٓ جُىٌجْس ئ٠ُ غال       

ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ،  ّ جألٍْٕ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٝٓلٜٞٓلّٜٞ جُوحٗٞ جإلٗٓح٢ٗ ٖٓ نالٍ

٣ٝط٘حٍٝ جُلَٛ جُػح٢ٗ  ٝجُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ًلِٜح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ألٍْٟ جُكٍخ،

ٝٞغ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٖٓ نالٍ جُططٍم ئ٠ُ ٝٞغ جُىُٝس 

جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ  جإلٗٓح٢ٗ، ٝٝٞغ جُى٢ُٝ جُلِٓط٤٘٤س ك٢ جضلحه٤حش جُوحٕٗٞ

جُلِٓط٤٘٤س، ٣ٝط٘حٍٝ جُلَٛ جُػحُع  ٢ٗٞ ألٍْٟ قًٍحش جُطكٌٍجإلٍْجت٢ِ٤، ٝجًٍُُٔ جُوحٗ

٠ جالٗطٜحًحش جُ٘ل٤ٓس جُٟٞء ػِ صجالٗطٜحًحش جإلٍْجت٤ِ٤س ُكوٞم جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ؛ ق٤ع ِْط

ٝجُٔٓإ٤ُٝس  ،ٞج٤ٖٗ جُط٢ ضو٤ى جُلِٓط٤٤٘٤ٖك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٤ِ٤س، ٝ جُو ألٍْٟٝجُؿٓى٣س ُ

 .جُى٤ُٝس ػٖ جالٗطٜحًحش جإلٍْجت٤ِ٤س ُكوٞم جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ

جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ  ُٝوى ضَٞٚ جُرحقع ٖٓ نالٍ ًٛٙ جُىٌجْس ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ، ٜٓ٘ح إٔ

ػ٠ِ قوٞم  ضٞك٤ٍ جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ألٍْٟ جُكٍخ، ٝيُي ٖٓ نالٍ ضأ٤ًىٙ ػَٔ ػ٠ِ جإلٗٓح٢ٗ

ٛ٘حى  ٝأغ٘حء ػ٤ِٔس جألٍْ، ٝإٔ ُكظس ٝهٞع جأل٤ٍْ ك٢ ٣ى جُىُٝس جُكحؾُز جُط٢ ضرىأ ًٓ٘ألٍْٟ ج
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جضلحه٤حش  ضِٞٚص جُىٌجْس ئ٠ُ إٔ ، ًٔحٞٚق جُوح٢ٗٞٗ ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖجنطالف قٍٞ جُ

 ٖٓ ق٤ع جُٔؼحِٓس ٝجُكٍٛٞ ػ٠ِ جُكوٞم جُط٢ ٖٓجُلِٓط٤٤٘٤ٖ ػ٠ِ جألٍْٟ ُْ ضطرن ؾ٤٘ق 

ضٔحٌِ ِْطحش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤  ذحإلٞحكس ئ٠ُ إٔخ، إٔ ٣طٔطغ ذٜح أ٤ٍْ جُكٍجُٔلطٍٜ 

ٖٓ  ج٤ٌُ٘ٓص جإلٍْجت٢ِ٤ذٚ هحّ ل٤ٓس ػ٠ِ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٝأن٤ٍجً ٓح جٗطٜحًحش ؾٓى٣س ٝٗ

نالٍ ْٖ ؾِٔس ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ضطؼحٌٜ ٓغ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ؾحء ك٢ ٓوىٓطٜح 

ٕٞ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ، ٝهحٕٗٞ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ، ٝهحٕٗٞ جػطوحٍ جأل٠لحٍ وٕٝ ْٖ جٍُجذؼس هحٗ

 ػٍٗ.

 أْٛ جُط٤ٚٞحش جُط٢ ضَٞٚ ئ٤ُٜح جُرحقع: 

جُطٞؾٚ ئ٠ُ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٖٓ أؾَ ٠ِد  ٣ٍٟ جُرحقع أٗٚ ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ .1

 لِٓط٤٤٘٤ٖ.ٌأ١ جْطٗح١ٌ ٖٓ ٓكٌٔس جُؼىٍ جُى٤ُٝس ذهٛٞ٘ ه٤ٟس جألٍْٟ جُ

ج١ًُ ٣طؼٍٜ ُٚ  جُؼَٔ ػ٠ِ ضطر٤ن جضلحه٤س ٓ٘حٟٛس جُطؼ٣ًد، ٝيُي ُِكى ٖٓ جُطؼ٣ًد .2

 .جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جألٍْٟ 
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Thesis abstract 

Prisoner's Legal Protection according to the International Law An 

empirical study on the status of Palestinian prisoners 

       This study was entitled “Legal protection of the prisoners in accordance with 

the international humanitarian law provisions ", The study is to show the role of 

the international humanitarian law in the protection of prisoners as a result of the 

war, since this law preserves the prisoners' rights through the international treaties 

and conventions that concerned about the protection of human rights and 

preservation of his dignity. 

International humanitarian law is a branch of the international public law; 

where it draws its sources from the international custom and the international 

treaties, the primary goal of the law is to protect humans before and during the 

damage incident .As it is applied before and at the beginning of the conflict and 

during the armed conflict. 

The relevance of the study for being the study, which investigate the case of 

Palestinian prisoners in Israeli jails, and the practiced of psychological and 

physical abuses against the prisoners by the Israeli occupation, which is a flagrant 

violation of international humanitarian law. 

The study is divided into three chapters, the first chapter deals with the 

concept of international humanitarian law, the concept of the prisoners held in the 

international humanitarian law and the legal protection that was guaranteed by the 

international humanitarian law for the prisoners , Chapter II deals with talking 

about the situation of Palestinian prisoners held in the international humanitarian 

law through addressing the status of the Palestinian state in the humanitarian law 

conventions, the situation of Palestinian prisoners in Israeli jails and the legal 

status of the prisoners of the Palestinian resistance and  liberation movements, 

Chapter III deals with Israeli violations of the Palestinian prisoners' rights; 

highlighting the psychological and physical abuse of the detainees in Israeli jails, 

and the laws that restrict Palestinians,and International responsibility for Israeli 

violations of the rights of Palestinian prisoners. 
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In this study, the researcher reached a number of conclusions, including that 

international humanitarian law has provided legal protection for prisoners of war 

by emphasizing the rights of prisoners that start from the moment of the prisoner's 

arrest in the hands of the Detaining Power and during the process of captivity. The 

study also found that the Geneva Conventions did not apply to Palestinian 

prisoners in terms of treatment and access to the rights that prisoners of war are 

supposed to enjoy. In addition, the Israeli occupation authorities carry out physical 

and psychological violations against the Palestinian prisoners, and my brother A 

done by the Israeli Knesset through the enactment of a number of laws that are 

inconsistent with the rules of international humanitarian law came in the forefront 

of the administrative detention law, and the law of force-feeding, and the law of 

the detention of children under the age of fourteen.  

The most important recommendations reached by the researcher: 

1. The researcher stresses the need to request an advisory opinion from the 

International Court of Justice at the General Assembly of the United 

Nations on the issue of Palestinian prisoners. 

2. Working on applying the Convention against Torture, which reduces the 

Palestinian prisoner’s torture in Israeli jails. 
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 شكــش ٔرمذٚش

جُكٔى هلل ًٔح ٣٘رـ٢ ُؿالٍ ٝؾٚ ٝػظ٤ْ ِْطحٗٚ، ٝجٌٍُٗ ُٚ ػ٠ِ ضٞك٤وٚ ٝجٓط٘حٗٚ، ٝجُٛالز        

 ٝجُٓالّ ػ٠ِ ٤ْىٗح ٓكٔى ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ جُوحتَ "ٖٓ ال ٣ٌٍٗ جُ٘حِ ال ٣ٌٍٗ هللا".

ذلِٟٚ، كإ أَٛ  ًٛٙ جٍُْحُس ئال إٔ جػطٍف ٌَُ ي١ كَٟ ػ٢ِ ئػىجو أ٤ٜٗصال ٣ٓؼ٢٘ ٝهى        

 جُلَٟ ٝجُؼطحء ْٛ أَٛ ٌٍُِٗ ٝجُػ٘حء.

جُؼٍذ٤س جُٔطكىز ٝضكى٣ىجً أًحو٤ٔ٣س ٠ٍٖس وذ٢ ػ٠ِ  جإلٓحٌجشأضوىّ ذحٌٍُٗ جُؿ٣َُ ُىُٝس        

ٓ٘كٜح ئ٣ح١ ًٛٙ جُلٍٚس إلضٔحّ ٍٓقِس جُٔحؾٓط٤ٍ، ًٔح أضوىّ ذحٌٍُٗ ُِِٓطس ج٤٘٠ُٞس جُلِٓط٤٘٤س 

 كطٍز جُىٌجْس. ػ٠ِ وػٜٔح جُٔٓطٍٔ ُ٘ح ٤٠ِس

ج١ًُ ٓ٘ك٢٘ ٍٖكحً ػظ٤ٔحً نألعزبر انذكزٕس/ خٛش انذٍٚ انطٛت جُؿ٣َُ ٝأضوىّ ذحٌٍُٗ       

كِٚ ٢٘ٓ ًَ جٌٍُٗ ٝجُػ٘حء ٝأؿ٠٘ أ٠ٍٝقط٢ ًٛٙ ذهرٍضٚ جُؼ٤ِٔس، ذحإلٍٖجف ػ٠ِ ًٛٙ جٍُْحُس، 

 .ٝجُطوى٣ٍ ٝجالقطٍجّ

جٍُٔٗف جألٍٝ ػ٠ِ ٌْحُط٢  انجهٕشٙ نهشائذ انذكزٕس/ يُظٕسًٔح أضوىّ ذحٌٍُٗ جُؿ٣َُ        

، ٓٔح أٗحٌ ٢ُ وٌٝخ جُركع، ْٝحػى٢ٗ ك٢ ّ ٢ُ ٖٓ ٝهطٚ جُػ٤ٖٔػحٔ ٓؼ٢ ٓطحػرٜح، كوى هىٝج١ًُ 

 جُطـِد ػ٠ِ ًػ٤ٍ ٖٓ ٚؼٞذحضٚ، كِٚ ٢٘ٓ ًَ جٌٍُٗ ٝجُػ٘حء ٝجُطوى٣ٍ ٝجالقطٍجّ.

ًطٌٞ/ ٝجتَ أقٔى ػالّ، جألْطحي جُىًٔح أضوىّ ذحٌٍُٗ ٝجُؼٍكحٕ ألػٟحء ُؿ٘س جُٔ٘حهٗس        

ج٣ًُٖ ضلِٟٞج ذورٍٞ جُىًطٌٞ/ ٤ْق ؿحْٗ ج٣ُٞٓى١، ٝجٍُجتى جُىًطٌٞ/ ٓكٔى جُكىجو،  جألْطحي ٝجُؼو٤ى

ٓ٘حهٗس ًٛٙ جٍُْحُس، ٝضكِٔٞج ػ٘حء هٍأضٜح ٝضو٣ٜٞٔح، ٝئذىجتْٜ ِٓكٞظحش ه٤ٔس ْحٛٔص ك٢ ئغٍجء 

 ًٛٙ جٍُْحُس.

شبؽانج
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 ئْـــــــــــــذاء

  ك٤ْٜ:ئ٠ُ ج٣ًُٖ هحٍ هللا

ُْىْ ﴾ َُُٕس َٔ ُْْى  ُْٓى أَْعُش ِْٓى نَ َُْذ َسثِّ ََٓذاُء ِػ انشُّ َٔ ﴿ 

 إلى شهداء فلسطين البواسل الذين روت دمائهم أرضنا الطاهرة

 ئ٠ُ ج٣ًُٖ هحٍ هللا ك٤ْٜ:

ٌَ  َيب﴿ ٙ   َكب ٌَ  أٌَ نَُِجِ ٍَ  َؽزَّٗ أَْعَشٖ نَُّ  َُٚكٕ ﴾اأْلَْسعِ  فِٙ ُْٚضِخ  

لِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍئ٠ُ  جألٍْٟ ٝجُٔؼطو٤ِٖ جُ  

 إلى الذين قال اهلل فيهم:

َبَِٙ ﴿ ب َسثَّٛ ًَ ب َك ًَ ُٓ ًْ ةِّ اْسَؽ لُم سَّ َٔ ِخ  ًَ ْؽ ٍَ انشَّ لِّ ِي ب َعَُبَػ انزُّ ًَ ُٓ اْخفِْغ نَ َٔ

﴾َطِغًٛشا  

هللا ك٢ ػٍٔٛٔح ٝأُرٜٓٔح غٞخ جُٛكس ٝجُؼحك٤س أ٠حٍئ٠ُ ٝجُىج١   

 ئ٠ُ جُط٢ هحٍ هللا ك٤ٜح:

َُُْٛكْى  َعَؼَم ثَ َٔ َٓب  ْٛ اًعب نِزَْغُكُُٕا ئِنَ َٔ َْفُِغُكْى أَْص ٍْ أَ ٌْ َخهََك نَُكْى ِي ِّ أَ ٍْ آَٚبرِ  ِي َٔ ﴿

خً ﴾ ًَ َسْؽ َٔ حً  دَّ َٕ  َي

 أؾَٔئ٠ُ َٝؾط٢ جُـح٤ُس جُط٢ ْحٗىض٢٘ ك٢ ٓٗٞج١ٌ ذٛرٍٛح ًٝحٗص ٓػحٍ ُِو٘حػس ك٢ 

 ٌٚٞٛح  

 ٝ ئ٠ُ ئنٞض٢  ٝ ًَ ٖٓ ْحٗى٢ٗ ك٢ ئٗؿحَ ًٛج جُركع جُٔطٞجٞغ

  

 انجبؽش
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 فٓشط انًٕػٕػبد

سلى  انًٕػٕع

 انظفؾخ

 أ جُِٔهٙ ذحُِـس جُؼٍذ٤س

 ؼ جُِٔهٙ ذحُِـس جإلٗؿ٣ُ٤ِس

 ٙ ٌٍٖ ٝضوى٣ٍ

 ٝ جإلٛىجء

 َ جُلٍِٜ

 ٠ جُٔوىٓس

 ١ أٝالً: أ٤ٔٛس جُركع

 ى غح٤ٗحً: ٌِٓٗس جُركع ٝضٓحؤالضٚ

 ٍ غحُػحً: ٗطحم جُىٌجْس

 ٍ ٌجذؼحً: ٜٓ٘ؽ جُىٌجْس

 ّ س جُىٌجْسنحٓٓحً: نط

 انفظم األٔل: ٔػغ األعشٖ فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ

 3 جُٔركع جألٍٝ: ٓلّٜٞ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ

 4 جُٔطِد جألٍٝ: ٓح٤ٛس جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ

 6 جُٔطِد جُػح٢ٗ: جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝٓىٟ ئُُج٤ٓس هٞجػىٙ

 9 ؼالهس ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕجُٔطِد جُػحُع: جُ

 13 جُٔركع جُػح٢ٗ: ٓح٤ٛس جألٍْ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ

 13 جُٔطِد جألٍٝ: ٓلّٜٞ جألٍْ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ

 18 جُٔطِد جُػح٢ٗ: جألٖهح٘ ج٣ًُٖ ٣٘طرن ػ٤ِْٜ ٝٚق أٍْٟ قٍخ

 27 ُألٍْٟ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ط٢ ًلِٜحُكٔح٣س جُجُٔركع جُػحُع: ج

 27 جُٔطِد جألٍٝ: قوٞم أٍْٟ جُكٍخ ُكظس جذطىجء جألٍْ

 30 جُٔطِد جُػح٢ٗ: جُكٔح٣س جُٔوٌٍز ُألٍْٟ أغ٘حء جألٍْ

 انفظم انضبَٙ: ٔػغ األعشٖ انفهغطٍُٛٛٛ فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ

 37 ٤٘س ك٢ جضلحه٤حش جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗجُٔركع جألٍٝ: ٝٞغ جُىُٝس جُلِٓط٤
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 37 وٌٝ كِٓط٤ٖ هرَ جالٟٗٔحّ ُألْٓ جُٔطكىز ك٢ قٔح٣س جألٍْٟ  جُلِٓط٤٤٘٤ٖ جُٔطِد جألٍٝ:

 41 جُٔطِد جُػح٢ٗ: وٌٝ كِٓط٤ٖ ذؼى جالٟٗٔحّ ُألْٓ جُٔطكىز ك٢ قٔح٣س جألٍْٟ  جُلِٓط٤٤٘٤ٖ

 45 ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤جُٔركع جُػح٢ٗ: ٝٞغ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ 

 45 جُٔطِد جألٍٝ: جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س

 48 جُٔطِد جُػح٢ٗ: جُٞٚق جُوح٢ٗٞٗ ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ

 54 جُٔركع جُػحُع: جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ُكًٍحش جُطكٌٍ ٝجُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س

 54 قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ جُٔطِد جألٍٝ: أٍْٟ

 58 جُٔطِد جُػح٢ٗ: جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ألٍْٟ جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س

 انفظم انضبنش: االَزٓبكبد اإلعشائٛهٛخ نؾمٕق األعشٖ انفهغطٍُٛٛٛ

 64 جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ُألٍْٟجُٔركع جألٍٝ: جالٗطٜحًحش جُ٘ل٤ٓس ٝجُؿٓى٣س 

 64 حًحش جُؿٓى٣سجُٔطِد جألٍٝ: جالٗطٜ

 67 ٢ٗ: جالٗطٜحًحش جُ٘ل٤ٓسحجُٔطِد جُػ

 72 جُٔطِرحُػحُع: جالٗطٜحًحش جإلٍْجت٤ِ٤س ُأل٤ٍْجش ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س

 75 جُٔركع جُػح٢ٗ: جُوٞج٤ٖٗ جإلٍْجت٤ِ٤س جُط٢ ضو٤ى جُلِٓط٤٤٘٤ٖ

 75 جُٔطِد جألٍٝ: هحٕٗٞ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ

 79 حّ جُو١ٍٓجُٔطِد جُػح٢ٗ: هحٕٗٞ جإل٠ؼ

 81 جُٔطِد جُػحُع: هحٕٗٞ جػطوحٍ جأل٠لحٍ وٕٝ ْٖ جٍُجذغ ػٍٗ

 85 جُٔركع جُػحُع: جُٔٓإ٤ُٝس جُوح٤ٗٞٗس ػٖ جالٗطٜحًحش جإلٍْجت٤ِ٤س ُكوٞم جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ

 85 جُٔطِد جألٍٝ: ٓح٤ٛس جُٔٓإ٤ُٝس جُوح٤ٗٞٗس

ٜحًحش جُط٢ ضٍضٌرٜح ذكن جألٍْٟ جُٔطِد جُػح٢ٗ: جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس إلٍْجت٤َ ػٖ جالٗط

 جُلِٓط٤٤٘٤ٖ

87 

 91 جُهحضٔس

 91 أٝالً: جُ٘طحتؽ

 92 غح٤ٗحً: جُط٤ٚٞحش

 93 هحتٔس جٍُٔجؾغ
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 يمذيخ

٢ جُلِٓط٤٘٤س جُٔكطِس ػحّ وُٝطٚ ػ٠ِ جألٌجٞ ٝه٤حًّٓ٘ ضأ٤ْٓٚ  ج٤ٌُحٕ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ ػَٔ       

حً ػ٣ٍٛ٘حً ٖر٤ٜحً ذ٘ظحّ جُلَٛ ٗظحٓٝأهحّ ٜؿ٤ٍٙ ٝضأذ٘حء جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤  ٗط٤صضػ٠ِ  ّ،1948

جُؼ١ٍٛ٘ ج١ًُ أهحٓٚ جُر٤ٝ ك٢ ؾ٘ٞخ أك٣ٍو٤ح، ٝال ٣ُجٍ جُ٘ظحّ جإلٍْجت٢ِ٤ جُٔكطَ ٣ٔحٌِ 

ٗطؽ ػٖ ًٛٙ  ٝ، ػ٤ِٔحش هٔغ ٝق٤ٗس ٝجػطىجءجش ٝجٗطٜحًحش ٓح َجُص ٓٓطٍٔز قط٠ ٣ٞٓ٘ح ًٛج

ك٢  ْٜٓ٘أًػٍ ٖٓ ػٍٗز آالف  ٖ ٣ورغ ج٣ًُجُٗؼد جُلِٓط٢٘٤  ػطوحٍ ج٥الف ٖٓ أذ٘حءج جالٗطٜحًحش

 ْؿٕٞ جالقطالٍ.

ًٌحتُ جُ٘ظحّ ْٛ ٖٓ أضؼى جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس إٔ ؾطٔغ جُلوٚ جُوح٢ٗٞٗ ػ٠ِ جػطرحٌ جٝهى        

س ُِٔؼحِٓ ٝجٞكسٝٞؼص ًٛٙ جالضلحه٤س هٞجػى ج١ًُ ٣ك٢ٔ أٍْٟ جُكٍخ؛ ق٤ع جُى٢ُٝ  جُوح٢ٗٞٗ

ػ٠ِ جػطرحٌ إٔ جألٍْ  ىُٝس جُٔؼحو٣سك٢ هرٟس جُ حٍ ٝهٞػٚقك٢  جُط٢ ٣٘رـ٢ إٔ ٣كظ٠ ذٜح جأل٤ٍْ

ضد ؿحُرحً ٓح ٣ٌَٗ ظٍكحً ٓ٘حْرحً ألٗٞجع ٖط٠ ٖٓ جالٗطٜحًحش جُؿ٤ٓٔس جُط٢ ضؼى ؾٍجتْ قٍخ ضطٍ

ُوٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ؛ ق٤ع أٝهؼص جالضلحه٤حش ٝجُوٍجٌجش  ػ٤ِٜح جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس ٝكوحً 

ُس ج٥ٍْز ٝجؾرحش ٝجُطُجٓحش ػ٤ِٜح جُطو٤ى ذٜح ٠حُٔح ذو٢ جأل٤ٍْ ك٢ يجش جُِٛس ػ٠ِ ػحضن جُىٝ

هرٟطٜح قط٠ جٗطٜحء جألٍْ ٝئػحوضٚ ئ٠ُ ٠ٝ٘ٚ
1
. 

ًٛج ٝهى ْؼ٠ جُٔؿطٔغ جُى٢ُٝ ُالٌضوحء ذٞجهغ قوٞم جإلٗٓحٕ ٖٓ نالٍ ػوى جُؼى٣ى ٖٓ        

ٞم؛ ق٤ع أهٍش جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُط٢ ضٞكٍ جُٟٔحٗحش جُوح٤ٗٞٗس ُكٔح٣س ًٛٙ جُكو ٝجُٔٞجغ٤ن جالضلحه٤حش

، ُِٔى٤٤ٖٗ حً أػطص جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس قوٞه حجُػحُػس جُٟٔحٗحش جُالَٓس ُكٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ، ًٔ

ٝهى كٍٞص ًٛٙ جالضلحه٤حش ٓؿٔٞػس ٖٓ جالُطُجٓحش ضوغ ػ٠ِ ػحضن أػٟحء جُٔؿطٔغ جُى٢ُٝ ٖٓ 

سً ت٤َ ٓح َجُص ضؼطرٍ ٗلٜٓح وُٝٛح ضؿحٙ جألٍْٟ، ئال إٔ ئٍْجنالٍ كٍٜ جالُطُجّ ذاػٔحٍ هٞجػى

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ضلحه٤حش جُى٤ُٝس، ك٢ٜ ضطؼحَٓ ٓغ جألٍْٟ كٞم جُوحٕٗٞ ٌؿْ ٓٛحوهطٜح ػ٠ِ ًٛٙ جال

ػ٠ِ أْٜٗ ٓؿ٤ٍٖٓ ٤ُٝٓٞج أٚكحخ قن ٝٓوح٤ٖٓٝ ٣ىجكؼٕٞ ػٖ أٌْٜٞ ٝقوٞهْٜ، ٞحٌذس 

جُٛحوٌز ٖٓ جألْٓ ذؼٍٜ جُكحت١ ؾ٤ٔغ جُٔٞجغ٤ن ٝجالضلحه٤حش جُى٤ُٝس ٝك٢ ٓوىٓطٜح جُوٍجٌجش 

 جُٔطكىز ٝٓؿِّ جألٖٓ جُى٢ُٝ.

                                                           
 

1
، ٘ 2015، 28، ػىو 37ك٢ أغ٘حء جُُ٘جػحش جُِٔٓكس، ٓؿِس ؾحٓؼس جُرؼع، ٓؿِى  جُكٔح٣س جُى٤ُٝس ألٍْٟ جُكٍخ ،ٓكٔى جُؼرى هللا

185. 
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ٓكحُٝس هٔغ جٌُلحـ جُط٢ ضوّٞ ذٜح ِْطحش جالقطالٍ جإلٍْجت٤ِ٤س ٞى قًٍحش جُٔوحٝٓس  ئٕ       

ٓغ ٓرحوب  ٔح٠ٍٖٖػ٢ ٣ٝط ًلحـج١ًُ ٣ؼطرٍ جألٍٓ ، جْطوالُْٜ ر٤َ ضكو٤نٝجُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ ك٢ ْ

٤ُٔػحم جألْٓ جُٔطكىز ٝجٗطٜحًحً  ٣ؼطرٍ ٓهحُلس ؾ٤ٓٔسّ ذٚ ئٍْجت٤َ ٓح ضوٞ ٌُٖٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ، 

ٝئػالٕ ٓرحوب جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُهحٚس ذحُؼالهحش جُٞو٣س ٝجُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جُىٍٝ، ٝجإلػالٕ جُؼح٢ُٔ 

ضٌَٗ نطٍجً ػ٠ِ جُط٢ ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٝإلػالٕ ٓ٘ف جُرالو ٝجُٗؼٞخ جُٔٓطؼٍٔز جْطوالُٜح، ٝ

جألٖٓ ٝجُِْٓ جُى٤٤ُٖٝ
1
. 

 ى ٓحٌْص ِْطحش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ٤ْحْس جالػطوحٍ ٝجألٍْ ذٜىف جُوٟحء ػ٠ِ ئٌجوزُٝو       

غِع أذ٘حء جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ُالػطوحٍ ٝجُط٤ٌَ٘ ق٤ع ضؼٍٜ أًػٍٖٓ؛ جُلِٓط٢٘٤ جُٗؼد
2
، 

ٌْٝٓٞص ك٢ قوْٜ أذٗغ أٗٞجع جُطؼ٣ًد ٝجالػطىجء ٝجُوطَ، كٟالً ػٖ جإلٛٔحٍ جُطر٢ ٝجُؼٍُ 

ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جالٗطٜحًحش جُ٘ل٤ٓس ٝجُؿٓى٣س، ًٝحٕ آنٍ ًٛٙ  ػطوحٍ جإلوج١ٌ،ٝجال ٝٓ٘غ ج٣ُُحٌز

ك٢ ٖإٔ هحٕٗٞ ٝٛٞ ٓؿِّ جُ٘ٞجخ جإلٍْجت٢ِ٤" جُرٍُٔحٕ"  هٍجٌ ج٤ٌُ٘ٓص جإلٍْجت٢ِ٤ جُٔٔحٌْحش

جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ُألٍْٟ، ٝٓٛحوهس ج٤ٌُ٘ٓص جإلٍْجت٢ِ٤ ػ٠ِ هحٕٗٞ جػطوحٍ جأل٠لحٍ وٕٝ ْٖ 

 ي أو٠ٗ قوٞم جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٌٍُٓ ئٌجوضْٜ ٝٚٔٞوْٛ .جٍُجذؼس ػٍٗ ٓهحُلح ذًُ

جُط٢ ضوّٞ ذٜح وُٝس ئٍْجت٤َ وٕٝ أو٠ٗ جُطُجّ  ُٝالٗطٜحًحش جُٔٓطٍٔزُالػطىجءجش  جً ٝٗظٍ       

ذحٍُٗػ٤س جُى٤ُٝس ٝ ذٔح ٌٝو ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٖٓ جالضلحه٤حش جُى٤ُٝس ٝجُرٍٝضًٞٞالش 

ط١٤ِٓ جُٟٞء هحّ ذجُرحقع  كإوٞم جألٍْٟ ك٢ جُٓؿٕٞ ٝجُٔؼطوالش، جُطحذؼس ُٜح جُط٢ ٞٔ٘ص ق

 ضِي جُٔٔحٌْحش ىجٗطٜحجألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝٓىٟ ػ٠ِ ٓٔحٌْحش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ذكن 

ألقٌحّ  ألٍْٟ ٝكوحً ُٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ٍُِٗػ٤س جُى٤ُٝس ٖٓ نالٍ ًٛج جُركع ج١ًُ ؾحء ذؼ٘ٞجٕ" جُك

 .جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ "

 :أًْٛخ انجؾش-أٔالً 

 أُس جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖٖٓ أ٤ٔٛس جُٔٞٞٞع؛ ق٤ع  ضؼى ٓٓ ضأض٢ أ٤ٔٛس ًٛٙ جُىٌجْس جٗطالهحً        

ػحٓحً ػ٠ِ جالقطالٍ  67ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ ٓٓأُس ٖحتٌس ٝٓؼوىز كرؼى ٌٍٓٝ ٓح ٣وحٌخ 

جُٔؼطوالش، ْٜٓ٘  جإلٍْجت٢ِ٤ ُألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س ٛ٘حُي ٓح ٣ُ٣ى ػٖ ػٍٗز آالف كِٓط٢٘٤ ك٢

                                                           
 

1
 .2، 2014٘ج٤٘٠ُٞس جُلِٓط٤٘٤س جُٞجؾد ئػٔحُْٜ ُكٔح٣طْٜ، ٓإْٓس جُكن، ٌجّ هللا،  ٝجإلْطٍجض٤ؿ٤سجألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ، ٗحٍٚج٣ٍُّ

2
جُلِٓط٢٘٤ ونَ ْؿٕٞ جالقطالٍ، ًٝحُس جُٛكحكس جُلِٓط٤٘٤س،  ٗحو١ جأل٤ٍْ جُلِٓط٢٘٤ ٤ٛٝثس ٖإٕٝ جألٍْٟ. أًػٍ ٖٓ غِع جُٗؼد
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جُٗرحخ ٝج٤ُٗٞل ٝجُ٘ٓحء ٝجأل٠لحٍ، ٝضٔحٌِ ك٢ قوْٜ أذٗغ ٌٚٞ جُطؼ٣ًد ٝجُطؼى١ ٝجالٗطٜحًحش 

، جُط٢ ًلِص قوٞم ُألٍْٟجإلٍْجت٤ِ٤س جُؿحتٍز وٕٝ جُ٘ظٍ ئ٠ُ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ 

 . ًُ جُوح٢ٗٞٗ ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖٝذ٤حٕ جٍُٔ

ًٙ جُىٌجْس ك٢ ًٜٞٗح ض١ِٓ جُٟٞء ػ٠ِ ه٤ٟس ؾى٣ىز ضٛ٘ق ٖٓ ٖٞٔ ًٔح ضرٍَ أ٤ٔٛس ٛ       

جالٗطٜحًحش جإلٍْجت٤ِ٤س ُكوٞم جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٢ٛٝ ٓٛحوهس ج٤ٌُ٘ٓص جإلٍْجت٢ِ٤ ػ٠ِ هحٕٗٞ 

جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ُألٍْٟ جٍُٟٔذ٤ٖ ػٖ جُطؼحّ، ْٖٝ هحٕٗٞ ٣ٓٔف ذحػطوحٍ جأل٠لحٍ وٕٝ ْٖ 

ج١ًُ ٣ٌٕٞ وٕٝ ضٜٔس أٝ ٓكحًٔس ٝضٓطط٤غ هٞجش جالقطالٍ  جٍُجذؼس ػٍٗ، ٝجالػطوحٍ جإلوج١ٌ

 ضؿى٣ىٙ ضِوحت٤حً ُلطٍز أهٛحٛح ْطس أٍٖٜ ٝهحذِس ُِطٔى٣ى.

أٓح ٖٓ جُ٘حق٤س جألًحو٤ٔ٣س كوى ضل٤ى ًٛٙ جُىٌجْس جُرحقػ٤ٖ ٝجُٔهط٤ٖٛ ك٢ ٓػَ ًٛج جُٔؿحٍ        

ِٓط٤٤٘٤ٖ ٝوٌٝ جُوحٕٗٞ ق٤ع ضؼى ئٞحكس ػ٤ِٔس ؾى٣ىز ض٘حُٝص ٓٞٞٞع جُكى٣ع ػٖ جألٍْٟ جُل

جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ك٢ قٔح٣طْٜ، ٝضؼى ًٛٙ جُىٌجْس ئٞحكس ٌُِٔطرس جُؼٍذ٤س ذٌَٗ ػحّ ٌُِٝٔطرس 

 جإلٓحٌجض٤س ذٌَٗ نح٘.

 يشكهخ انجؾش ٔرغبؤالرّ: -صبَٛبً 

ٔكطِس؛ ضٍكٝ وُٝس جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ضطر٤ن جضلحه٤حش ؾ٤٘ق ػ٠ِ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س جُ       

، ٤ُٝٓٞج ٓوح٤ٖٓٝ ٣طٛىٕٝ ُالقطالٍ ٖٓ ٤٘ٓ٤ٖأٍ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٓؿ٤ٍٖٓ ْٝؿ٘حء ق٤ع ضؼطر

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ  ٍْٟضطرن وُٝس ئٍْجت٤َ ػ٠ِ جأل أؾَ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جالْطوالٍ ٝجُك٣ٍس، ًٔح

هٞج٤ٜٗ٘ح جُىجن٤ِس جُهحٚس ٝضوّٞ ذٔكحًٔطْٜ أٓحّ جُٔكحًْ جإلٍْجت٤ِ٤س، ٝذًُي ض٘ل٢ ئٍْجت٤َ ٚلس 

 ُكوٞم جُٔٔ٘ٞقس ُألٍْٟػ٤ِْٜ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جأذ٘حء جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ٝضكٍٟػٖ  جألٍْٟ

 ٝجُط٢ ًلِٜح ُْٜ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجالضلحه٤حش ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس. 

كحػ٤ِس أقٌحّ جُوحٕٗٞ  ًُُي كإ ٌِٓٗس جُركع جٍُت٤ٓ٤س ضطٔكٌٞ ك٢ جُطٓحؤٍ جُطح٢ُ: ٓح ٓىٟ       

 جالٗطٜحًحش جإلٍْجت٤ِ٤س ُكوٞم جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ؟ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ك٢ جُكى ٖٓ

ٝجإلؾحذس ػٖ ًٛج جُطٓحؤٍ ْٞف ضٌٕٞ ٖٓ نالٍ ٠ٍـ جُطٓحؤالش جُلٍػ٤س جُطح٤ُس، ٝجإلؾحذس        

 ػ٤ِٜح ٖٓ نالٍ جُٔرحقع ٝجُٔطحُد جُٔهطِلس ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس:

 ح٢ٗ ألٍْٟ جُكٍخ؟.ٓح ٢ٛ جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضٞكٍٛح أقٌحّ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓ .1

 .ٓح ٛٞ جُٞٚق جُوح٢ٗٞٗ ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤؟ .2
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 .؟ألٍْٟ قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ ٝجُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤سُ جُوح٢ٗٞٗ ٓح ٛٞ جًٍُٔ .3

 .جُلِٓط٤٤٘٤ٖ؟ ٍْجت٤ِ٤س ُكوٞم جألٍْٟٓح ٢ٛ جالٗطٜحًحش جإل .4

 ُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س؟.ٓح جُططٌٞجش جُط٢ ٠ٍأش ػ٠ِ ٝٞغ جألٍْٟ ك٢ ج .5

 َطبق انذساعخ: -صبنضبً 

 إٔجُٔٛحوٌ جالضلحه٤س ٝجُؼٍك٤س، ٣ٝٓطٔى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٓٛحوٌٙ ٝهٞجػىٙ ٖٓ        

ض٘ظ٤ْ جُؼ٤ِٔحش جُؼىجت٤س، ٝضٞك٤ٍ أًرٍ هىٌ ٌٖٓٔ ٖٓ جُكٔح٣س ٛٞ  جُٜىف جألْح٢ْ ًُٜج جُوح٢ٗٞٗ

ٖٓ جُكوٞم جُط٢ ٣٘رـ٢ إٔ ٣طٔطغ ك٤ٜح جألٍْٟ  ، ٝٗٙ ػ٠ِ ٓؿٔٞػسُِٔٓكسُٟكح٣ح جُُ٘جػحش ج

جضلحه٤حضٚ ٝٓٞجغ٤وٚ جُى٤ُٝس ػ٠ِ أ٤ٔٛس  ٟ جُىُٝس جُٔؼحو٣س، ٖٝىو ٖٓ نالٍأغ٘حء ٝهٞػْٜ ك٢ جألٍْ ُى

ٓ٘ف ٚلس أٍْٟ جُكٍخ ُِٔوحض٤ِٖ ج٣ًُٖ ٣ىجكؼٕٞ ػٖ ق٣ٍحضْٜ ٝجْطوالٍ ذالوْٛ، ًٔح أًى ػ٠ِ 

 س. قٔح٣س جُٔى٤٤ٖٗ ك٢ َٖٓ جُُ٘جػحش جُِٔٓك

٣ٝطٔػَ ٗطحم جُىٌجْس ك٢ ض٤ٞٞف ٓلّٜٞ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٝضر٤حٕ وٌٝٙ ك٢ قٔح٣س        

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٤ِ٤س، ًٔح ًٌُش ًٛٙ  ُكٍخ، ٝضكى٣ىجً جألٍْٟأٍْٟ ج

 ٍْٟجُىٌجْس ػ٠ِ ضر٤حٕ جالٗطٜحًحش جُؿٓى٣س ٝجُ٘ل٤ٓس جُط٢ ضٔحٌْٜح ِْطحش جالقطالٍ ػ٠ِ جأل

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤، ٝضر٤حٕ جُططٌٞجش جُط٢ قِٛص ػ٠ِ جُوٞج٤ٖٗ 

 جإلٍْجت٤ِ٤س ٝجُط٢ ضطؼِن ذ٤ٓحْحش جالػطوحٍ ُِلِٓط٤٤٘٤ٖ.

ٝهى ضطٍم جُرحقع ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس ئ٠ُ جٟٗٔحّ وُٝس كِٓط٤ٖ ُالضلحه٤حش جُى٤ُٝس، ٌُٝ٘ٚ ُْ        

كِٓط٤ٖ ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس ٌٝكغ هٟح٣ح ضطؼِن ذٔٓأُس ٣ططٍم ُِكى٣ع ػٖ جٟٗٔحّ وُٝس 

جألٍْٟ ٝجُط٢ ٖٓ ٖأٜٗح ئػطحء جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ قوْٜ ًأٍْٟ قٍخ ٝئُـحء ٚلس ٓؿ٤ٍٖٓ 

جُكٍخ ػْٜ٘، ٝيُي ٗظٍجً ُكىجغس جُٔٞٞٞع ٝػىّ ضٞكٍ جُؼى٣ى ٖٓ جٍُٔجؾغ ٝجُٔٛحوٌ جألًحو٤ٔ٣س 

 و٣س جُٞهص ٝػىّ ضٞكٍ ٓٓحقس ًحك٤س ٌُِطحذس.ػ٘ٚ، ٖٝٓ جألْرحخ جألنٍٟ أ٣ٟحً ٓكىٝ

 يُٓظ انذساعخ -ساثؼبً 

ٝيُي ألٗٚ جألٗٓد ُٔػَ ًٛٙ  جْطهىّ جُرحقع ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس جُٜٔ٘ؽ جُٞٚل٢ جُطك٢ِ٤ِ       

لحً ًٔح ضٞؾى ك٢ جُٞجهغ، ٣ٜٝطْ ذٞٚلٜح ٝٚ ٌِٔٗسج جُٜٔ٘ؽ ػ٠ِ وٌجْس ج٣ًُؼطٔى ٛجُىٌجْس ق٤ع 

ٝٓلّٜٞ جألٍْ ك٢  ٢ُ جإلٗٓح٤ْ،٢ٗوّٞ جُرحقع ذحُكى٣ع ػٖ جُوحٕٗٞ جُىٝٝحً، وه٤وحً، ٣ٝؼرٍ ػٜ٘ح ٤ًل٤

جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ًلِٜح جُوحٕٗٞ ُألٍْٟ، ٖٝٓ غْ جُططٍم ُٔٓأُس 
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 جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ٖٓ نالٍ ٝٚلٜح ٝٚلحً وه٤وحً ٖٝٓ غْ ضك٤ِِٜح،

ك٢ ًٛٙ جُىٌجْس ذؿٔغ جُٔؼِٞٓحش ٖٓ جٌُطد ٝجألذكحظ ٝجُىٌجْحش جُٓحذوس يجش  قعجُرح ٤ْٝوّٞ

 جُؼالهس ذحُٔٞٞٞع ُِهٍٝؼ ذ٘طحتؽ جُىٌجْس ٝجُط٤ٚٞحش جُالَٓس.

خطخ انذساعخ: -خبيغبً   

:ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُٝيُي ضْ ضو٤ْٓ جُركع ئ٠ُ غالغس كٍٛٞ   

 انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ. ٔػغ األعشٖ فٙ انفظم األٔل:

 ٓلّٜٞ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ. :انًجؾش األٔل

 ٓح٤ٛس جألٍْ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ. انًجؾش انضبَٙ:

 .ُألٍْٟ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ جُكٔح٣س جُط٢ ًلِٜح انًجؾش انضبنش:

 انفهغطٍُٛٛٛ فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ ألعشٖانفظم انضبَٙ: ٔػغ ا

 جُلِٓط٤٘٤س ك٢ جضلحه٤حش جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ.ٝٞغ جُىُٝس  :انًجؾش األٔل

 ٝٞغ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤. :انًجؾش انضبَٙ

 ٍْٟ قًٍحش جُطكٌٍ جُلِٓط٤٘٤س.جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ أل :انًجؾش انضبنش

 انفهغطٍُٛٛٛ.عشائٛهٛخ نؾمٕق األعشٖ انفظم انضبنش: االَزٓبكبد اإل

 .جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤سٍْٟ ألُجُ٘ل٤ٓس ٝجُؿٓى٣س  ٗطٜحًحشجال انًجؾش األٔل:

 جُوٞج٤ٖٗ جإلٍْجت٤ِ٤س جُط٢ ضو٤ى جُلِٓط٤٤٘٤ٖ. انًجؾش انضبَٙ:

 جُٔٓإ٤ُٝس جُوح٤ٗٞٗس ػٖ جالٗطٜحًحش جإلٍْجت٤ِ٤س ُكوٞم جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ.: انًجؾش انضبنش

 انخبرًخ

 َزبئظ انذساعخ -

 رٕطٛبد انذساعخ -
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 انًظبدس ٔانًشاعغ لبئًخ -
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 انفظم األٔل

 انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ ٔػغ األعشٖ فٙ
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 رًٓٛذ

ك٢ وٌجْس جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ألٍْٟ جُكٍخ ٝكوحً ألقٌحّ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ،  رىءهرَ جُ       

ٖٝٓ غْ  ُططرغ ُٔلٜٞٓٚ،ج٣وط٢ٟ جألٍٓ جُط٤ٜٔى ُٚ ذىٌجْس ٓح٤ٛس جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٖٓ ق٤ع 

جُكى٣ع ػٖ ٓح٤ٛس جألٍْ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٝجُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ُألٍْٟ جُط٢ ًلِٜح 

 جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ.

 يجبؽش:  صالصخٔثُبًء ػهّٛ عُمغى ْزا انفظم ئنٗ 

 .يفٕٓو انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙانًجؾش األٔل: 

 .نمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙا فٙ يبْٛخ األعش: انًجؾش انضبَٙ

 .نألعشٖ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙانؾًبٚخ انزٙ كفهٓب :انًجؾش انضبنش
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 انًجؾش األٔل

 يفٕٓو انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ

٣ٝٔػَ أ٤ٔٛس هٟٛٞ ٣ؼى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ كٍع ٖٓ كٍٝع جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ،        

ح٢ٗ جٌُر٤ٍ ج١ًُ ٣ٜطْ ذٚ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ك٢ ض٘ظ٤ْ ُِر٣ٍٗس؛ ٝيُي ذٓرد جُىٌٝ جإلٗٓ

جُكٍٝخ ٝٓح ٣طٍضد ػ٤ِٜح ٖٓ آغحٌ، ُٝوى جنطِق جُلوٚ ك٢ ضكى٣ى جُٔوٛٞو ذٔٛطِف جُوحٕٗٞ 

جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٝقط٠ ج٥ٕ ُْ ٣طْ جالضلحم أٝ جُطَٞٚ ئ٠ُ ضؼ٣ٍق ٝجقى ٓكىو ك٢ ًٛج جُٗإٔ، 

طالقوس جُط٢ ٣ٍٔ ذٜح جُؼحُْ ك٢ ظَ جُكٍٝخ جُٔطٌٌٍزٝيُي ٗظٍجً ُِططٌٞجش ج٣ٍُٓؼس ٝجُٔ
1
 . 

 ٣ٝ٘وْٓ ًٛج جُٔركع ئ٠ُ غالغس ٓطحُد ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ:

 جُٔطِد جألٍٝ: ٓح٤ٛس جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ.

 جُٔطِد جُػح٢ٗ: جُطر٤ؼس جُوح٤ٗٞٗس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝٓىٟ ئُُج٤ٓس هٞجػىٙ.

 ُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ.جُٔطِد جُػحُع: جُؼالهس  ذ٤ٖ ج

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
، 2013و.نحُىٌٖٝٞ، جٌٍُٟٝز جُؼ٣ٌٍٓس ك٢ ٗطحم جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ، ؾحٓؼس أذ٢ ذٌٍ ذِوح٣ى، جُؿُجتٍ، 

٘21. 
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 انًطهت األٔل: يبْٛخ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ.

ػرحٌز ػٖ هحٕٗٞ قوٞم جإلٗٓحٕ جُٔطرن  ٣ٍٟ ذؼٝ جُلوٚ ذإٔ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٛٞ"        

 1949لحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ هحٕٗٞ ؾ٤٘ق كو١، ٣ٝوٛى ذًُي جض ٔ٘حَػحش جُِٔٓكس، أٝ أٗٚك٢ جُ

جُهحٚس ذكٔح٣س ٞكح٣ح جُكٍخ ٝجُرٍٝض٤ًُٖٞٞ جُِٔكو٤ٖ ذٜح، ٝجػطرٍٙ جُرؼٝ ؾُءجً ٖٓ جُوحٕٗٞ 

لحه٤س ٝجُؼٍك٤س جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ، ك٢ ق٤ٖ يٛد آنٍٕٝ ئ٠ُ جُوٍٞ ذأٗٚ ٣ْٟ ًَ جُوٞجػى جالض

هحٕٗٞ جُُ٘جػحش أٝ  جُكٍخ هحٕٗٞ ؾ٤٘ق، أٝ أٗٚ ؾحء ٤ُكَ ٓكَ هحٕٗٞ ٝ ك٢ هحٕٗٞ الٛح١

"جُِٔٓكس
1
. 

ذأٗٚ" ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس جإلٗٓح٤ٗس جُط٢ ضطرن ك٢  جُلطال٤ْٜ١َٝ ٌ جُىًطٞ ٣ٝٚؼٍك       

جُٔ٘حَػحش جُِٔٓكس ٝضٜىف ئ٠ُ قٔح٣س جألٖهح٘ ٝجألٓٞجٍ"
2
. 

٣طرن كو١ ك٢  جهطٍٛ جُىًطٌٞ ٤َْٜ جُلطال١ٝ ك٢ ضؼ٣ٍلٚ ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ       

ٝهص جُُ٘جػحش جُِٔٓكس ٣ٜٝىف ُكٔح٣س جألٖهح٘ ٝجألٓٞجٍ ُْٝ ٣ٞٞف جُلثحش جُط٢ ٣ِٜٗٔح 

 جُوحٕٗٞ ًحُٔى٤٤ٖٗ ٓػالً، ًٔح أٗٚ ُْ ٣ٞٞف إٔ جُوحٕٗٞ ٣طرن ك٢ ٝهص جُِْٓ ٝجُكٍخ.

ْٛ إٔ ٓٛطِف جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٣أض٢ ٖٓ نالٍ ؾحٗر٤ٖ أقى لو٤ٚ ؾحٕ ذٌط٤ٚ ٣ٍٟٝ جُ       

هحٕٗٞ ٣ٜىف ئ٠ُ هٞجػى ٓ٘ظٔس  ٝجْغ ٝج٥نٍ ٤ٞن، ٣ٝوٛى ذحُٔؼ٠٘ جُٞجْغ ُِوحٕٗٞ جإلٗٓح٢ٗ أٗٚ"

ُِؼ٤ِٔحش جُكٍذ٤س، ٝضهل٤ق جألٍٞجٌ جُ٘حؾٔس ػٜ٘ح ئ٠ُ أه٠ٛ قى ضط٤كٚ جٌٍُٟٝجش جُؼ٣ٌٍٓس، 

"ٝٛٞ ٣٘وْٓ  ئ٠ُ كٍػ٤ٖ ٛٔح هحٕٗٞ الٛح١ أٝ هحٕٗٞ جُكٍخ ٝهحٕٗٞ ؾ٤٘ق أٝ جُوحٕٗٞ جإلٗٓح٢ٗ
3
 . 

أٓح ك٢ جُٔؼ٠٘ ج٤ُٟن ك٤ؼٍف جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ ػرحٌز ػٖ" هٞج٤ٖٗ أٝ ُٞجتف        

ؾ٤٘ق جُط٢ ضٜطْ ذكٔح٣س جُؼ٤٣ٌٍٖٓ ٖٓ ؿ٤ٍ جُٔوحض٤ِٖ أٝ ٖٓ نحٌؼ جُؼ٤ِٔحش جُؼ٣ٌٍٓس ٓػَ 

                                                           
 

1
ْؼ٤ى ْحُْ ؾ٢ِ٣ٞ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ" آكحم ٝضكى٣حش"، جُٔإضٍٔجش جُؼ٤ِٔس ُؿحٓؼس ذ٤ٍٝش جُؼٍذ٤س، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ٌٓ٘ٗٞجش و.

 .236، 2005٘جُكِر٢ جُكوٞه٤س، ذ٤ٍٝش، 
2

 .20، ٘ 2009و. ٤َْٜ جُلطال١ٝ ٝ ػٔحو ٌذ٤غ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جُػوحكس، ػٔحٕ، 
3

و. ؾحٕ ذٌط٤ٚ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ: ضطٌٞٙ ٝٓرحوتٚ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ك٢ جُُ٘جػحش جُِٔٓكس جُٔؼحٍٚز، جُِؿ٘س جُى٤ُٝس 

 .18، ٘ ٤ُِِٛ2017د جألقٍٔ، جُوحٍٛز، 
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٤حش جُؿٍق٠ ٝج٠ٍُٞٔ ٝأٍْٟ جُكٍخ، ٝجُط٢ ضٜطْ ًًُي ذحُٔى٤٤ٖٗ ٝئذوحتْٜ نحٌؼ قىٝو جُؼِٔ

جُؼ٣ٌٍٓس" 
1
. 

جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٣وطٍٛ جػطرٍٝجإٔ إٔ أٗٛحٌ جالضؿحٙ ج٤ُٟن ٖٓ ٛ٘ح ٣ٍٟ جُرحقع ٝ       

جالضلحه٤حش ٢ٛ كو١ جُط٢ ضطٟٖٔ قٔح٣س  ّٙ، ٝإٔ 1949ًٛؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ  كو١ ػ٠ِ جضلحه٤حش

 قوٞم جإلٗٓحٕ ك٢ قحالش جُكٍٝخ ٝجُُ٘جػحش جُِٔٓكس.

ذأٗٚ" ٓؿٔٞػس جُوٞجػى جُوح٤ٗٞٗس جُى٤ُٝس جُٔٓطٔىز  د جألقٍٔجُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛ ٚضؼٍكًٔح ٝ       

ٖٓ جالضلحه٤حش أٝ جُؼٍف جُى٢ُٝ، ٝجُط٢ ض٢ٍٓ ئ٠ُ قَ جٌُٔٗالش جإلٗٓح٤ٗس جُ٘حضؿس ذٌٛٞز 

ٓرحٍٖز ػٖ جُٔ٘حَػحش جُِٔٓكس جُى٤ُٝس أٝ ؿ٤ٍ جُى٤ُٝس، ٝجُط٢ ضو٤ى ألْرحخ ئٗٓح٤ٗس قن جأل٠ٍجف 

ع ك٢ جْطهىجّ ٠ٍم ٝأْح٤ُد جُكٍخ جُط٢ ضٍٝم ُْٜ، ٝضك٢ٔ جألٖهح٘ أٝ جألػ٤حٕ جُط٢ ك٢ جُُ٘ج

ضٌٍٟش أٝ هى ضطٌٍٟ ذٓرد جُٔ٘حَػحش جُِٔٓكس"
2
 . 

ُوى ضْٞؼص جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ ك٢ ضؼ٣ٍلٜح ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ؛ ق٤ع        

ًٔح قىوش ٓؿحٍ جنطٛح٘ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ أٖحٌش ئ٠ُ ٓٛحوٌٙ ٢ٛٝ جُوٞجػى جُؼٍك٤س ٝجالضلحه٤س، 

جإلٗٓح٢ٗ ٝأٗٚ ٣طرن ك٢ جُٔ٘حَػحش جُِٔٓكس جُى٤ُٝس ٝؿ٤ٍ جُى٤ُٝس، ذحإلٞحكس ئ٠ُ أٜٗح كٍهص ذ٤ٖ 

جُوٞجػى جُط٢ ضو٤ى ٖٓ قن جأل٠ٍجف ك٢ جْطهىجّ ْٝحتَ جُوطحٍ، ٝذ٤ٖ جُوٞجػى جُط٢ ضك٢ٔ 

 جألٖهح٘ ْٞجء ًحٗٞج ؾٍق٠ ٠ٍٞٓٝ  ٝٓى٤٤ٖٗ.

ف جُىًطٌٞ ػحٍٓ جُُٓح٢ُ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ذأٗٚ" كٍع ٖٓ كٍٝع جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ٣ٝؼٍ       

ِٔٓف جُُ٘جع جُجُؼحّ ضٜىف هٞجػىٙ جُؼٍك٤س ٝجٌُٔطٞذس ئ٠ُ قٔح٣س جألٖهح٘ جُٔط٣ٌٍٟٖ ك٢ قحُس 

ذٔح جٗؿٍ ػٖ يُي جُُ٘جع ٖٓ آالّ، ًٔح ضٜىف ئ٠ُ قٔح٣س جألٓٞجٍ جُط٢ ٤ُٓص ُٜح ػالهس ٓرحٍٖز 

٤ِٔحش جُؼ٣ٌٍٓس" ذحُؼ
3
. 

ٛٞ" ٓؿٔٞػس ٖٓ جألػٍجف جُط٢ جُىًطٌٞ ٣ٍٖق ذ٢ٗٞ٤ٓ إٔ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٣ٍٟٝ        

جُكٔح٣س ُلثحش ٓؼ٤٘س ٖٓ جألكٍجو ٝجُٔٔطٌِحش ٝضكٍّ أ١ ٛؿٔحش هى ٣طؼٍٕٞٞ ُٜح أغ٘حء ضٞكٍ

لس ؿ٤ٍ جُى٤ُٝس، جٍُٛجػحش جُِٔٓكس ْٞجء أًحٗص ًٛٙ جٍُٛجػحش ضطٔطغ ذحُٛلس جُى٤ُٝس أّ ذحُٛ

                                                           
 

1
Jan. S.pictat, les principles du droit jnternationale humanit- aire, CICR, Geneva, 1966, p7. 

2
جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝقٔح٣س جُٔى٤٤ٖٗ ٝجألػ٤حٕ جُٔى٤ٗس ك٢ َٖٓ جُُ٘جػحش جُِٔٓكس، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ٌٓ٘ٗٞجش  ،و.ٓكٔى جُٔؿًٝخ

 .27، ٘ 2010جُكِر٢ جُكوٞه٤س، ذ٤ٍٝش، 
3

 .7، ٘ 1993ٓىنَ ئ٠ُ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ذىٕٝ ٠رؼس، جُٔؼٜى جُؼٍذ٢ ُكوٞم جإلٗٓحٕ ، ضّٞٗ،  ،و.ػحٍٓجُُٓح٢ُ
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ًٝٛٙ جألػٍجف ٓٓطٔىز ٖٓ جُوحٕٗٞ جُطؼحٛى٣ٞجُوح٢ٗٞٗ جُى٢ُٝ جُؼٍك٢، ٝج١ًُ ٣ٗحٌ ئ٤ُٚ ذحُطٍض٤د 

ذوحٕٗٞ ؾ٤٘ق ٝهحٕٗٞ الٛح١ ج١ًُ ال ٣ؼى هحٗٞٗحً ػٍك٤حً ذٌحِٓٚ" 
1
. 

ٝذؼى ج٠الع جُرحقع ػ٠ِ جُؼى٣ى ٖٓ جُطؼ٣ٍلحش جُط٢ ض٘حُٝص ٓٛطِف جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ        

جنطِلص ك٢  هى ضٌٕٞإٔ ًٛٙ جُطؼ٣ٍلحش ٢ٗ ٝػٍٞٚ ُٔؿٔٞػس ًر٤ٍز ٜٓ٘ح، ضر٤ٖ ُِرحقع جإلٗٓح

جُٟٕٔٔٞ ٖٓ ق٤ع جضلوص ئال أٜٗحج٤ُٛحؿس 
2

هٞجػىٙ  هٞجػى  ٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓحٕ ؛ ق٤ع إٔ جُوح

 ٖٓ نالٍخ ٝجُكٍ و٤َِ ٖٓ ٗطحتؽس؛ ق٤ع ضٜىف ئ٠ُ جُطهح٤ٗٞٗس ضطرن ك٢ ٝهص جُُ٘جػحش جُِٔٓك

ٝجُٔٔطٌِحش  ٔى٤٤ٖٗقٔح٣س جُ ًًُٝيحٍ، ػٖ ٓٞجِٚس جُوط ؿُْٛػأغرطٞج  ك٢ قح٤ٍِٖ قٔح٣س جُٔوحض

جُوحوز  ؿرٍإٔ ًٛج جُوحٕٗٞ ٣ ذحإلٞحكس ئ٠ُجْطهىجّ ذؼٝ جألِْكس،  وحك٤س، ٣ٝكظٍ ًٛج جُوحٕٗٞجُػ

 .جُوطحٍ ْٞحتَذػ٠ِ جُطو٤٤ى جُؼ٤٣ٌٍٖٓ 

كٍٝع جُوحٕٗٞ جُؼحّ؛ ق٤ع ٣ٓطٔى ٖٝٓ ٛ٘ح ٗٓط٘طؽ إٔ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٛٞ أقى        

ٓٛحوٌٙ ٖٓ جُؼٍف جُى٢ُٝ ٝجُٔؼحٛىجش جُى٤ُٝس، ٝإٔ جُٜىف جألْح٢ْ ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ 

ك٢ ذىج٣س جُُ٘جع ٚ، ًٔح إٔ ًٛج جُوحٕٗٞ ٣طرن ٛٞ قٔح٣س جإلٗٓحٕ هرَ ٝهٞع جٌٍُٟ ٝأغ٘حء ٝهٞػ

 1949ضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ ٝأغ٘حء جٍُٛجع جُِٔٓف، ٝال ٣وطٍٛ جُوحٕٗٞ ك٢ ٓٛحوٌٙ ػ٠ِ ج

، أٝ ػ٠ِ هٞجػى هحٕٗٞ جُكٍخ كو١، ذَ َٖٔ جُوحٕٗٞ ؾ٤ٔغ 1977ٝذٍٝض٤ًُٜٞٞٔح جإلٞحك٤٤ٖ ُؼحّ 

جُوٞجػى جُٔٓطٔىز ٖٓ جالضلحه٤حش جُى٤ُٝس جألنٍٟ جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ جقطٍجّ ٓرحوب جإلٗٓح٤ٗس، 

 ذحإلٞحكس ئ٠ُ جُؼٍف جُى٢ُٝ. 

 ٛخ نهمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ ٔيذٖ ئنضايٛخ لٕاػذِ.انًطهت انضبَٙ: انطجٛؼخ انمبََٕ

ضؼطرٍ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ هٞجػى هح٤ٗٞٗس ُِٓٓس؛ ق٤ع ٚ٘ؼطٜح جُىٍٝ ٝهحٓص       

ذاذٍجٜٓح ٝضطر٤وٜح، ٣ٝؼى ض٘ظ٤ْ جُؼالهحش جُؼىجت٤س ذ٤ٖ جُىٍٝ ٖٓ أْٛ أ٣ُٞٝحش جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ 

ٖ قوٍٞ جُؼالهحش جُى٤ُٝس ٣ٝط٤ُٔ ػٖ ؿ٤ٍٙ ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ جإلٗٓح٢ٗ؛ ق٤ع أٗٚ ٣ٜطْ ذكوَ ٓؼ٤ٖ ٓ

جألنٍٟ ذأٗٚ ضكٍٞ ًػ٤ٍجً جضؿحٙ جألكٍجو ٝقٍ٘ ػ٠ِ ضٌػ٤ق جٛطٔحٓحضٚ ذْٜ، ٖٓ نالٍ ض٤ًٍُٙ 

                                                           
 

1
، 2010جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ: ٝالوضٚ/ ٗطحهٚ/ ٓٛحوٌٙ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ػٔحٕ،  ،و.ق٤ٖٓ ػ٢ِ جُى٣ٌى١

 ٘23- 24. 
2

 .03، ص1105د. سٌف السوٌدي، مضمون القانون الدولً اإلنسانً والتعرٌف به، أكادٌمٌة شرطة دبً، دبً، 
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ػ٠ِ قَ جٌُٔٗالش جُط٢ ض٤ٛد جُر٣ٍٗس ذٓرد جُُ٘جػحش جُِٔٓكس جُى٤ُٝس ٝؿ٤ٍ جُى٤ُٝس، ئال إٔ 

ٓٓطوالً ٝذو٢ ٓطٛالً ذحُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ ضكُٞٚ ًٛج ٗكٞ جألكٍجو ُْ ٣ؿؼِٚ هحٗٞٗحً 
1
 . 

ّ، ًٔح ض٘ٙ ػ٤ِٚ و٣رحؾس ٣ٝ1949طْٓ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ الضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ       

ّ، ذأٗٚ هحٕٗٞ يٝ ٠حذغ ضؼحٛى١ هحتْ ػ٠ِ أْحِ ضرحو٢ُ ٗٓر٢ ٖٓ ق٤ع 1907هحٕٗٞ الٛح١ ُؼحّ 

ش ؿ٤ٍ جُُٔٗٔٞس ذ٘ٛٞ٘ هحٕٗٞ الٛح١، ٓٔح ٣ؿؼِٜح وجتٔح جالُطُجّ ٝجُط٘ل٤ً، ٣ٝٓطػ٠٘ ٖٓ جُكحال

ضكص ِْطحٕ ٝقٔح٣س ٓرحوب هحٕٗٞ جألْٓ، ًٔح ٌٝوش ك٢ جُطوح٤ُى جُط٢ جْطوٍ ػ٤ِٜح جُكحٍ ذ٤ٖ 

جُٗؼٞخ جُٔطٔىٗس ٝهٞج٤ٖٗ جإلٗٓح٤ٗس ٝٓوط٤ٟحش ج٤ٍُٟٔ جُؼحّ
2
. 

٢ جإلٗٓح٢ٗ ال ضطرن ئال ك٢ أٓح جُطحذغ جُطرحو٢ُ جُ٘ٓر٢ ٣وٛى ذٚ إٔ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُىُٝ      

جُؼالهحش جُط٢ ضٌٕٞ ك٤ٜح ًحكس جأل٠ٍجف جُٔطكحٌذس أ٠ٍجف ك٢ جالضلحه٤س، ٣ٝٗحٌ ئ٤ُٚ ػحوزً ذ٠ٍٗ 

جُٔٗحًٌس جُؿٔحػ٤س أٝ ٠ٍٖ جالٖطٍج٠ ج٢ٌُِ، ٝضْ جُطأ٤ًى ػ٠ِ جُطحذغ جُ٘ٓر٢ جُطرحو٢ُ ٖٓ نالٍ 

ػٍجف جُكٍخ جُر٣ٍس ٝجُط٢ ضْ ضٞه٤ؼٜح ك٢ جُٔحوز جُػح٤ٗس ٖٓ جضلحه٤س الٛح١ جُٔطؼِوس ك٢ هٞج٤ٖٗ ٝأ

ّ؛ ق٤ع ٗٛص أقٌحّ ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ إٔ جألقٌحّ جُط٢ ضطٟٜٔ٘ح 1907ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ػحّ  18

جُوٞجػى جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح ك٢ جُٔحوز جأل٠ُٝ ٝجُط٢ ٌٝوش ك٢ ًٛٙ جالضلحه٤س ٝأٜٗح ال ضطرن ئال ذ٤ٖ 

جأل٠ٍجف جُٔطؼحهىز
3
. 

٤ٗس ُوٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ك٢ٜ ض٘وْٓ ئ٠ُ ه٤ٖٔٓ، ٛٔحٝذحُ٘ٓرس ُِطر٤ؼس جُوحٗٞ     
4
: 

ٝأٗظٔطٜح جُٔػرطس ٝهٍجٌجضٜح  1907أٝالً: جُوٞجػى جُؼ٤ٍٞس جُٔػرطس ك٢ جضلحه٤حش الٛح١ ُؼحّ 

 ٝجإلػالٗحش جُى٤ُٝس.

 ّ،1949غح٤ٗحً: جُوٞجػى جُطؼحهى٣س جُٔػرطس ك٢ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جُهحٚس ذكٔح٣س ٞكح٣ح جُكٍخ ُؼحّ 

 ٝؿ٤ٍ يُي ٖٓ جالضلحه٤حش ك٢ ٓؿحٍ قوٞم جإلٗٓحٕ. 1977ٝجُرٍض٤ًُٖٞٞ جإلٞحك٤٤ٖ ُؼحّ 

ٖٝٓ غْ ضـ٤ٍ ٠حذغ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٖٓ جُطحذغ جُطؼحٛى١ ج١ًُ ٣وّٞ ػ٠ِ أْحِ ٗٓر٢       

ضرحو٢ُ ٝأٚرف هحٕٗٞ و٢ُٝ ٣طْٓ ذأٗٚ يٝ ٠حذغ ٖحَٓ ٝٓطِن هحذَ ُِططر٤ن ك٢ ٓٞجؾٜس جُؿ٤ٔغ 

                                                           
 

1
 . 64، ٘ 2010وحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ،  جُطرؼس جأل٠ُٝ وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ، ػٔحٕ، و. ُٗجٌ جُؼ٘ر٢ٌ، جُ

2
 . 1907ض٣ٍٖٗ جألٍٝ/  18جالضلحه٤س جُهحٚس ذحقطٍجّ هٞج٤ٖٗ ٝأػٍجف جُكٍخ جُر٣ٍس، الٛح١، 

3
 .65و. ُٗجٌ جُؼر٢ٌ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

4
 .40، ٘ 2012، 36، ػىو 21آ٤ُحش ضطر٤وٚ، ٓؿِس جُركٞظ جُوح٤ٗٞٗس ٝجالهطٛحو٣س، ٓؿِى ٗر٤َ جُؼُج١ٌ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝ
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هحٕٗٞ  ٓؿ٢ءٍجٓٚ ٝجُطو٤ى ذٚ ٝجؾد ك٢ ًحكس جألقٞجٍ ٝجُظٍٝف، ٝقَٛ يُي جُطـ٤٤ٍ ذؼى ٝجقط

، ٝذًُي أٚركص هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح1949٢ُؾ٤٘ق ػحّ 
1
: 

جُٛلس جإلُُج٤ٓس؛ ق٤ع أٚركص هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ُِٓٓس ُِىٍٝ جأل٠ٍجف  -

ٜح، ًٔح ال ٣ؿَٞ جُطلحٜٝ ػ٤ِٜح ٖٓ هرَ جُىٍٝ، ٣ٝطٍضد ٝال ٣ؿَٞ ألقى جالٗكٍجف ػ٘

ٓهحُلطٜح ضؼى ؾٍجتْ قٍخ ٝٓهحُلحش ؾ٤ٓٔس ُوٞجػى جُوحٕٗٞ  إٔػ٠ِ ٓهحُلس ًٛٙ جُٛلس 

 جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ.

إٔ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٣طؼِن ذحُىُٝس؛ ق٤ع إٔ جُىٍٝ ٢ٛ جُط٢ ضرٍٓٚ ٝضطروٚ ٝضك٢ٔ  -

 ٓٛحُف ٌػح٣حٛح.

حٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ جُوٞجػى جٌُٔطٞذس ذحإلٞحكس ئ٠ُ جُوٞجػى جُؼٍك٤س جُط٢ ضَٗٔ هٞجػى جُو -

٤ْطْ ٝٞؼٜح ك٢ هحُد هح٢ٗٞٗ ك٤ٔح ذؼى؛ ق٤ع إٔ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٛٞ ذٔػحذس ضأ٤ًى 

 ؾى٣ى ُوٞجػى ػٍك٤س هى٣ٔس، ؾٍٟ جُؼَٔ ػ٠ِ ض٤ْٞغ ٗطحهٜح ػ٘ى ضى٣ٜٝ٘ح.

٢ ُٔرىأ جُٔؼحِٓس ذحُٔػَ؛ ق٤ع أٗٚ ال ٣ورَ ٖٓ ال ضهٟغ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓحٗ -

 ٓؼحِٓس جألٍْٟ كو١ ألٗٚ نٛٔٚ جٌضٌد ٓػَ ًٛٙ جألكؼحٍ. ٢ٓ٣ء٠ٍف ٓح ك٢ جُكٍخ إٔ 

ضؼطرٍ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ هٞجػى آٍٓز؛ ذك٤ع أٜٗح ُِٓٓس ُؿ٤ٔغ جُىٍٝ ك٢       

ى٢ُٝ إٔ ضطلحٜٝ ػ٠ِ أ١ ٓٞٞٞع جُٔؿطٔغ جُى٢ُٝ، ٝال ٣ؿَٞ أل٣س وُٝس ػٟٞ ك٢ جُٔؿطٔغ جُ

٣طؼحٌٜ ٓغ جُوٞجػى ج٥ٍٓز ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ
2

ٖٓ جضلحه٤س ك٤٤٘ح  53، ًُُٝي  ٗٛص جُٔحوز 

ػ٠ِ إٔ 1969ُوحٕٗٞ جُٔؼحٛىجش ػحّ 
3

" جُٔؼحٛىجش جُٔطؼحٌٞس ٓغ هحػىز آٍٓز ٖٓ جُوٞجػى جُؼحٓس 

ىٛح ضطؼحٌٜ ٓغ هحػىز آٍٓز ٖٓ جُوٞجػى ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ، ضٌٕٞ جُٔؼحٛىز ذح٠ِس ئيج ًحٗص ٝهص ػو

جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ، ٝألؿٍجٜ ًٛٙ جالضلحه٤س ٣وٛى ذحُوحػىز ج٥ٍٓز ٖٓ جُوٞجػى جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ 

جُى٢ُٝ جُوحػىز جُٔورُٞس ٝجُٔؼطٍف ذٜح ٖٓ هرَ جُٔؿطٔغ جُى٢ُٝ ًٌَ ػ٠ِ أٜٗح جُوحػىز جُط٢ ال 

ئال ذوحػىز القوس ٖٓ جُوٞجػى جُؼحٓس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُٜح ٣ؿَٞ جإلنالٍ ذٜح ٝجُط٢ ال ٣ٌٖٔ  ضؼى٣ِٜح 

 يجش جُطحذغ". 

                                                           
 

1
، ٘ 2011و. ػٛحّ ٓطٍ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٓٛحوٌٙ ٓرحوتٚ ٝأْٛ هٞجػىٙ، ذىٕٝ ٠رؼس، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز، جإلٌْ٘ى٣ٌس، 

 .1977ُٔحوز جأل٠ُٝ ٖٓ جُرٍضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ (، ٝج50، جُٔحوز) 1949. ٝأٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جأل٠ُٝ ُؼحّ 24 -22
2

، 2009و. ٣ٌحٜ أذٞ جُؼطح، ه٤ٟس جألٍْٟ ك٢ ٞٞء هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ذىٕٝ ٠رؼس، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز، جإلٌْ٘ى٣ٌس، 

 ٘29 . 
3

 ّ.1969ٖٓ جضلحه٤س ك٤٤٘ح ُوحٕٗٞ جُٔؼحٛىجش ػحّ  53أٗظٍ: جُٔحوز 
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ٝذًُي ٣طٍضد ػ٠ِ إٔ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ هٞجػى آٍٓٙ ٓح ٢ِ٣
1
: 

 ضؼى هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ُِٓٓس قط٠ ُِىٍٝ جُط٢ ُْ ضٗحٌى ك٤ٜح. -

 ٕٞ ك٢ ض٣ٍٗؼحضٜح ج٤٘٠ُٞس.٣طٞؾد ػ٠ِ ًحكس جُىٍٝ ئونحٍ أقٌحّ ٝٓرحوب ًٛج جُوحٗ -

 ال ضٓطط٤غ جُىٍٝ جُطه٢ِ ػٖ هٞجػى ًٛج جُوحٕٗٞ. -

ذط٘ل٤ً ًحكس هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝيُي جٗٓؿحٓحً  جالُطُج٣ّطؼ٤ٖ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُىٍٝ  -

 ٓغ جُٔرىأ جُؼحّ.

ٓرد ٣ٍٟ جُرحقع إٔ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ضؼطرٍ ك٢ ؿح٣س جأل٤ٔٛس؛ ق٤ع أٗٚ  ذ      

ٝؾٞو ًٛٙ جُوٞجػى ٝضكى٣ىجً ٌُٜٞٗح ئُُج٤ٓس ٝآٍٓز ٣ٝؿد ػ٠ِ ًحكس جُىٍٝ جالُطُجّ ذٜح ٝض٤ٟٜٔ٘ح 

ك٢ جُط٣ٍٗؼحش ج٤٘٠ُٞس ُِىٍٝ، ٝألٕ ًٛٙ جُوٞجػى ٝٞؼص قىٝوجً ال ٣ؿَٞ ضؿحَٝٛح ٖٓ هرَ جُىٍٝ 

 جُٔطٛحٌػس أغ٘حء جُكٍٝخ، ٝجقطٍٓص قوٞم جإلٗٓحٕ ٝٚحٗص ق٣ٍطٚ ٝقٍٓطٚ، ٝٗٛص ػ٠ِ ػىّ

 ؾٞجَ نٍم ًٛٙ جُوٞجػى، ْٞجء أًحٗص جُىُٝس ٠ٍف ك٢ ًٛٙ جالضلحه٤حش أّ ٤ُٓص ٠ٍكحً ذٜح.

ثٍٛ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ ٔ انمبٌَٕ انذٔنٙ نؾمٕق  انًطهت انضبنش: انؼاللخ

 اإلَغبٌ.

٣ًٍُ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓح٢ٗ ػ٠ِ قٔح٣س جإلٗٓحٕ ك٢       

ٔوحّ جألٍٝ ك٢ أ١ ظٍف َٝٓحٕ ًُُي كإ ٗطحم جُوح٤ٖٗٞٗ ال ٣ٞؾى ذ٤ٜ٘ٔح جنطالف، ٣ٌٖٝٔ جُ

جالنطالف ذ٤ٜ٘ٔح ك٢ َٖٓ ضطر٤ن ًال جُوح٤ٖٗٞٗ؛ ق٤ع إٔ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٣طرن ك٢ 

َٖٓ جُِْٓ ٝٛٞ هحذَ ُطؼط٤َ أقٌحٓٚ ك٢ َٖٓ جُكٍخ أ١ َٖٓ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، كحُوحٕٗٞ 

ُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٣طرن َٖٓ جُكٍخ، ٣ٝؿد ػ٠ِ جأل٠ٍجف جالُطُجّ ذٜحي٣ٖ جُوح٤ٖٗٞٗج
2
. 

جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ ذأٗٚ" ٓؿٔٞػس جُوٞجػى  جُىًطٌٞ ن١ٍ٤ أقٔى ًرحٔ ٣ٝؼٍف       

جُٔطٛلس ذحُؼ٤ٓٞٔس ٝجُطؿ٣ٍى جُط٢ جٌضٟطٜح جُؿٔحػس جُى٤ُٝس ٝأٚىٌضٜح ك٢ ٌٚٞز جُوح٤ٗٞٗس 

ك٢ ٝضًٞٞالش و٤ُٝس ُِٓٓس ذوٛى قٔح٣س جإلٗٓحٕ جُٔكٌّٞ ذٞٚلٚ ئٗٓحٗحً ٝػٟٞجً ٓؼحٛىجش ٝذٍ

                                                           
 

1
 .80، ٘ 2005جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جُلٌٍ ٍُِ٘ٗ، جُوىِ، ز، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، و. ٓكٔى جُٗالُى

2
٤س و. ٤٠رس جُٔهطحٌ، ٠ر٤ؼس جُؼالهس ذ٤ٖ جُوح٤ٖٗٞٗ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٓؿِس جُٔكون جُك٢ِ ُِؼِّٞ جُوحٗٞٗ

 .261، 2016(، 3(، ػىو)8ٝج٤ُٓح٤ْس، ٓؿِى) 



ػجذ انشؽًٍ ػهٙ ئثشاْٛى 

  غُٛى

انؾًبٚخ انمبََٕٛخ نألعشٖ ٔفمبً ألؽكبو انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٛذساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ ٔػغ األعشٖ 

 انفهغطٍُٛٛٛ

 

 ألمانيا -برلين–المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية  27

 
 

جُٔؿطٔغ ٖٓ ػىٝجٕ ِْطحضٚ جُكحًٔس أٝ ضو٤ٍٛٛح ٝضٔػَ جُكى جألو٠ٗ ٖٓ جُكٔح٣س جُط٢ ال ٣ؿَٞ 

جُىٍٝ جألػٟحء ك٤ٜح جٍُُ٘ٝ ػ٘ٚ ٓطِوحً أٝ جُطكَِ ٖٓ ذؼٟٜح ك٢ ؿ٤ٍ جالْطػ٘حءجش جُٔوٌٍز ك٤ٜح 

"
1
. 

 زشبثّ ثٍٛ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ نؾمٕق اإلَغبٌأٔعّ ان

ٛ٘حُي ذؼٝ جألٌٓٞ جُط٢ ضطٗحذٚ ٝضطىجنَ ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ        

ُكوٞم جإلٗٓحٕ، ٣ٌٕٝٞ جُطٗحذٚ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ
2
: 

ذٜح أٓح ك٢ ٝهص  ض١ٍٓ قوٞم جإلٗٓحٕ ك٢ ٝهص جُِْٓ؛ ق٤ع ٣ؿد ػ٠ِ جُىٍٝ جُطو٤ى -

جُكٍخ ٣طْ ضٞه٤ق ٓؿٔٞػس ٖٓ ًٛٙ جُكوٞم ألٕ جُىُٝس ضٌٕٞ ك٢ قحُس ُٗجع ِٓٓف ك٢ٜ 

 ضؼ٤ٕ قحُس جْطػ٘حت٤س.

ٖٓ جُطؼ٤ِن قط٠ ك٢ ٝهص جُكٍخ؛ ق٤ع أٗٚ ال ٣ؿَٞ ضؼ٤ِوٜح  جإلٗٓحٕ ضٓطػ٠٘ ذؼٝ قوٞم -

ج١ًُ ال ًكن جإلٗٓحٕ ك٢ جُكٔح٣س ٖٓ جُطؼ٣ًد  هص جُكٍخال ك٢ ٝهص جُِْٓ ٝال ك٢ ٝ

 ٣هٟغ ئ٠ُ ٝهص ٓؼ٤ٖ.

ٛ٘حُي ذؼٝ جُكوٞم جُط٢ ضوٌٍ ك٢ ٝهص جُكٍخ ٤ُّٝ ُٜح ٓوحذَ ك٢ ٝهص جُِْٓ ًحُهىٓس  -

جُؼ٣ٌٍٓس ك٢ جُىُٝس جُط٢ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٜح جُلٍو ك٢ ق٤ٖ ٣٘ٗأ ك٢ ٝهص جُكٍخ ٝك٢ ظٍٝف 

جالقطالٍ جُكٍذ٢ قن ؾى٣ى ٝٛٞ ػىّ ؾٞجَ ئؾرحٌ جُٗهٙ ػ٠ِ جُهىٓس جُؼ٣ٌٍٓس ك٢ 

 ٢ٞ جُٔكطِس.جألٌج

 أٔعّ االخزالف ثٍٛ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ نؾمٕق اإلَغبٌ

 أٔالً: االخزالف يٍ ؽٛش رجبٍٚ انًفٕٓو

٣ٌٖٔ جُطرح٣ٖ ذ٤ٖ ٣ًٖٛ جُوح٤ٖٗٞٗ ٖٓ ق٤ع جُٔلّٜٞ؛ ق٤ع ٣وّٞ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ػ٠ِ       

جُِٔٓكس، أٓح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ كٜٞ جُطهل٤ق ٖٓ ج٣ُٞالش ٝجُٔؼحٗحز أغ٘حء جُُ٘جػحش 

                                                           
 

1
( 8جُؿٍٞٓو ٝ و ٗـْ ٣َح، جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ، ٓؿِس جٍُجكى٣ٖ ُِكوٞم، ٓؿِى)  و. ػحٍٓ

 .228، ٘ 2006(، 28ػىو ) 
2

 .23ٗر٤َ جُؼُج١َ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝآ٤ُحش ضطر٤وٚ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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٣ؼرٍ ػٖ جُطُجٓحش هح٤ٗٞٗس و٤ُٝس ذحقطٍجّ قوٞم ٝق٣ٍس جألكٍجو ٝجُٗؼٞخ ٝض٤ٌٜٔ٘ح ٖٓ جُؼ٤ٕ ك٢ 

ٌكح٤ٛس
1
. 

 صبَٛبً: االخزالف يٍ ؽٛش انزطجٛك

و٤ُٝس؛  ٣٘طرن جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ك٢ َٖٓ جُُ٘جػحش جُِٔٓكس ْٞجء ًحٗص و٤ُٝس أٝ ؿ٤ٍ      

ح جُُ٘جػحش ق٤ع ضؼٍف جُُ٘جػحش جُِٔٓكس جُى٤ُٝس ذأٜٗح جُكٍخ جُط٢ ضوّٞ ذ٤ٖ وُٝط٤ٖ أٝ أًػٍ، أٓ

٢ جُط٢ ضوّٞ وجنَ جُىُٝس ٗلٜٓح ذ٤ٖ جُوٞجش جُك٤ٌٓٞس ٝجُؿٔحػحش جُِٔٓكس ؿ٤ٍ جُى٤ُٝس ٛ

جُِْٓ جُٔطٍٔوز، أٓح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ كٜٞ ٣طرن ك٢ ؾ٤ٔغ جألٝهحش أ١ ك٢ َٖٓ 

ٝجُكٍخ
2
 . 

 صبنضبً: االخزالف يٍ ؽٛش آنٛبد انزُفٛز

ضهطِق آ٤ُحش ض٘ل٤ً جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ػٖ آ٤ُحش ض٘ل٤ً جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ؛       

ق٤ع إٔ آ٤ُحش ض٘ل٤ً جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ضوغ ػ٠ِ ػحضن جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ 

س ئ٠ُ إٔ جُىٍٝ ضوّٞ ذ٘لٜٓح ذططر٤ن جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ك٢ قحُس ٝجُىُٝس جُكح٤ٓس، ذحإلٞحك

جٗطٜحى أقٌحٓٚ، أٓح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ كٜٞ ٣هٟغ ٍُهحذس ػح٤ُٔس ضطٔػَ ذحألْٓ جُٔطكىز، 

ذحإلٞحكس ئ٠ُ ذؼٝ جُٔ٘ظٔحش جإله٤ٔ٤ِس جُط٢ ضٓٔف ُألكٍجو ذإٔ ٣وىٓٞج ٌٖٟٞ ُٜح ك٢ قحُس  جٗطٜحى 

جألْح٤ْسقوٞهْٜ 
3
. 

 االخزالف يٍ ؽٛش انًظذسساثؼبً: 

ّ، 1949ضٍؾغ ٓٛحوٌ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ئ٠ُ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ        

 جُٔطٔػِس ك٢ جُػحُػسّ، ذحإلٞحكس ئ٠ُ جُٔٛحوٌ جُطؼحٛى٣س 1977ٝجُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ 

ػح٢ٗ، أٓح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ جُٔٗطًٍس الضلحه٤حش ؾ٤٘ق ٝجُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جُ

كططٔػَ ٓٛحوٌٙ ك٢ جُؼٜى٣ٖ جُى٤٤ُٖٝ ُِكوٞم جُٔى٤ٗس ٝج٤ُٓح٤ْس، ٝجُكوٞم جالؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س) 

( ٝجُط٤٤ُٔ ٞى جٍُٔأز 1965( ٝجُط٤٤ُٔ جُؼ١ٍٛ٘) 1948( ٝجضلحه٤حش جإلذحوز جالؾطٔحػ٤س ) 1966

                                                           
 

1
 .9، ٘ 2007ٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ، ذٞجذس كِٓط٤ٖ جُوح٤ٗٞٗس، ، ْحٍٓ ٠ْٞٓ، جُؼالهس ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإل

2
هْٓ جُهىٓحش جالْطٗح٣ٌس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ أٝؾٚ جُٗرٚ ٝجالنطالف، 

 .1، 2003٘جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ، جُوحٍٛز، 
3

جُٔؼحٛىجش جُى٤ُٝس، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ  -قوٞم جإلٗٓحٕ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ  جإلٗٓح٢ٗ -ج٤ْٛ ٌٓٗٞخ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ ٓلح٤ْٛو. ئذٍ

 . 175 -174، ٘ 2013جَُٜٔ٘ جُِر٘ح٢ٗ، ذ٤ٍٝش، 
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(، ذحإلٞحكس ئ٠ُ جٌُٛٞى جإله٤ٔ٤ِس ك٢ٜ 1989( ٝقوٞم جُطلَ) 1984( ٝجُطؼ٣ًد) 1979) 

(، ٝجإلػالٕ جأل٢ٌ٣ٍٓ 1950جالضلحه٤حش جألٌٝٝذ٤س ُكٔح٣س قوٞم جإلٗٓحٕ ٝجُك٣ٍحش جألْح٤ْس) 

( ٝج٤ُٔػحم جألك٣ٍو٢ ُكوٞم 1969( ٝجضلحه٤س قوٞم جإلٗٓحٕ) 1948ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٝٝجؾرحضٚ) 

(1981جإلٗٓحٕ ٝجُٗؼٞخ)
1
. 

 و ٔػغ انمبٍََٕٛ يٕػغ انزُفٛز ٔانزطجٛكخبيغبً: االخزالف يٍ ؽٛش َظب

ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ضوغ ٓٓث٤ُٞس ض٘ل٤ً جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ػ٠ِ ػحضن        

جُىٍٝ، ق٤ع ٣ؿد ػ٠ِ جُىٍٝ إٔ ضطهً ك٢ َٖٓ جُِْٓ ػىوجً ٖٓ جُطىجذ٤ٍ جُوح٤ٗٞٗس ًٔح ك٢ َٖٓ 

طُجّ جٌُحَٓ ذحُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٖٝٓ ًٛٙ جُُ٘جػحش جُِٔٓكس ٝجُط٢ ضطٟٖٔ ٝضٌلَ جالُ

: ضٍؾٔس ٓؼحٛىجش جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٝٓ٘غ ؾٍجتْ جُكٍخ ٝجُٔؼحهرس ػ٤ِٜح ٖٓ نالٍ جُطىجذ٤ٍ

ْٖ ض٣ٍٗؼحش ؾ٘حت٤س، قٔح٣س ٖحٌض٢ ج٤ُِٛد ٝجُٜالٍ ٝجألقٍٔ، ٍٗٗ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ 

جإلٗٓح٢ٗ ٝضؼ٤٤ٖ ٓٓطٗح٣ٌٖ هح٤٤ٖٗٞٗ ُىٟ جُوٞجش ٝضى٣ٌد أٖهح٘ ٓإ٤ِٖٛ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ 

أٓح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ كإ أقٌحٓٚ أ٣ٟحً ضُِّ جُىٍٝ ذط٘ل٤ً هٞجػىٙ ٣ٝ٘رـ٢  جُِٔٓكس،

ػ٠ِ جُىٍٝ جػطٔحو جُؼى٣ى ٖٓ جُطىجذ٤ٍ جُط٣ٍٗؼ٤س ٝجإلوج٣ٌس ٝجُوٟحت٤س ٝؿ٤ٍٛح ٓٔح هى ٣ٌٕٞ 

ك٢ جُٔؼحٛىجش، ٝهى ٣طٟٖٔ يُي ْٖ جُط٣ٍٗؼحش  ٣ٌٍٝٞحً إلػٔحٍ جُكوٞم جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح

جُؿ٘حت٤س ٖٓ أؾَ ضؿ٣ٍْ جألػٔحٍ جُٔكظٌٞز ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٝهٔؼٜح، أٝ 

ئضحقس ٠ِد جُطؼ٣ٞٝ أٓح جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س ذٗإٔ جٗطٜحًحش قوٞم ٓؼ٤٘س ًٝلحُس كؼح٤ُس جُطؼ٣ٞٝ
2
. 

 عبدعبً: االخزالف يٍ ؽٛش َطبق انؾًبٚخ

٣و٤ى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ جْطؼٔحٍ جُؼ٘ق ك٢ جُُ٘جػحش جُِٔٓكس ٝيُي الؾط٘حخ ج٣ًُٖ ال        

٣ٗحًٌٕٞ أٝ ُْ ٣ؼٞوٝج ٣ٗحًٌٕٞ ٓرحٍٖز ك٢ جألػٔحٍ جُوطح٤ُس، ٓغ جُطو٤َِ ٖٓ جُؼ٘ق ذحُوىٌ جُالَّ 

جو إلٞؼحف جُوىٌز جُؼ٣ٌٍٓس ُِؼىٝ، ًًُٝي جُكى ٖٓ جْطؼٔحٍ جُؼ٘ق ٝض٘ظ٤ْ ٓؼحِٓس جألكٍ

جُٔطأغ٣ٍٖ ذحُُ٘جع جُِٔٓف، أٓح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٝئٕ ضٗحذٚ ذٌَٗ ًر٤ٍ ٖٓ ق٤ع 

جُؿٍٞٛ ٓغ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ئال أٗٚ ال ٣ٓطط٤غ ضٞك٤ٍ ًٛٙ جُكٔح٣س ُألكٍجو ك٢ قحُس جُِْٓ، 

                                                           
 

1
 . 1هْٓ جُهىٓحش جالْطٗح٣ٌس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

2
 .2ٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ هْٓ جُهىٓحش جالْطٗح٣ٌس ُِوح
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طٍٛ كو١ ػ٠ِ كحُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُٔى٤٤ٖٗ ٝجُٔوحض٤ِٖ ال ٣ؼٍكٚ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٣ٝو

جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ
1
. 

٣ٍٟ جُرحقع إٔ ٛ٘حُي أٝؾٚ ضٗحذٚ ٝأٝؾٚ جنطالف ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ       

جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ؛ ق٤ع إٔ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ج١ًُ ٣طرن ك٢ َٖٓ جُكٍخ ٝجُُ٘جػحش 

وحض٤ِٖ ٖٓ أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ كو١ ُى٣ٚ هىٌز ػ٠ِ قٔح٣س جُٔى٤٤ٖٗ ٝجُٔجُِٔٓكس 

قًٍحش جُٔوحٝٓس، أٓح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٝج١ًُ ٣طرن ػحوزً ك٢ َٖٓ جُِْٓ كإ ٗطحهٚ 

٣وطٍٛ ػ٠ِ جُٔى٤٤ٖٗ، ئي إٔ جُٔوحض٤ِٖ ٣رٍَ وٌْٝٛ ك٢ َٖٓ جُكٍخ ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ضِوحت٤حً ٣رىأ 

 وٌٝ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ.

 

 

 

 

 

 

 انًجؾش انضبَٙ

 يبْٛخ األعش فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙ

إن من أهم اآلثار التً تخلفها الحروب هً الدمار والخراب والقتل واألسر، وٌعد األسر        

من أخطر النتائج التً تواجه الدول المتحاربة بسبب األعداد الضخمة من األسرى الذٌن ٌقعون 

ط نظام األسر فً القانون الدولً الحدٌث بوضع المقاتل؛ حٌث فً قبضة الدولة المعادٌة، وٌرتب

                                                           
 

1
 .15، 2012٘ٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكىز، جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس جُى٤ُٝس ُكوٞم جإلٗٓحٕ ك٢ جُُ٘جع جُِٔٓف، ٌٓ٘ٗٞجش جألْٓ جُٔطكىز، ٣ٞ٤ٌٗٞى، 
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ركة والحصول على معاملة شروط محددة للنزول إلى أرض المع ٌجب أن تتوافر فً األسٌر

 .1أسٌر الحرب فً حال وقوعه أسٌر بٌد الدولة المعادٌة أو الغازٌة لدولته

إلنسان وصون كرامته أثناء الحرب، ولقد جاء القانون الدولً اإلنسانً من اجل حماٌة ا       

نظراً لما كان ٌتعرض له األسرى فً السابق من قتل وتشوٌه وتنكٌل واستعباد، أو أن ٌسجنوا 

وٌحتجزوا مقابل فدٌة معٌنة، أما فً ظل القانون الدولً اإلنسانً فقد تغٌر وضع األسرى بشكل 

 أو بأخر سواء كان األسٌر محارباً أم غٌر محارب.

ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٝضكى٣ى  جألٍْٓلّٜٞ ؾحء ًٛج جُٔركع ذٜىف جُكى٣ع ػٖ ٝ       

 جُلثحش ج٣ًُٖ ٣٘طرن ػ٤ِْٜ ٝٚق أٍْٟ جُكٍخ ٤ًٝق كٍم جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ذ٤ْٜ٘.

 : يفٕٓو األعش فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙانًطهت األٔل

ٟ ذأْٜٗ" ٣ٌٖٔ إٔ ضطأُق جُوٞجش جُِٔٓكس ئ٠ُ جألٍْ 1907ُؼحّ أٖحٌش جضلحه٤س الٛح١        

ًأٍْٟ قٍخ ك٢ قحُس  ؿ٤ٍ ٓوحض٤ِٖ ُٝؿ٤ٔؼْٜ جُكن ك٢ إٔ ٣ؼحِٓٞجأل٠ٍجف جُُ٘جع ٖٓ ٓوحض٤ِٖ ٝ

ٝهٞػْٜ ك٢ هرٟس جُؼىٝ"
2
. 

ّ، ك٢ٜ ضؼطرٍ أٍٝ جضلحه٤س ٖٓ جضلحه٤حش هحٕٗٞ جُكٍخ 1929ؾ٤٘ق جُػح٤ٗس ُؼحّ جضلحه٤س ٓح أ       

حِٓس جألٍْٟ، ٝيُي ذحإلٞحكس ئ٠ُ ٓح ؾحء ك٢ جضلحه٤س الٛح١ ُؼحّ ضهٛٙ كوٍجش ًحِٓس ُٔؼ

ّ، ٝذًُي كوى ػٍكص جألٍْٟ ذأْٜٗ" ؾ٤ٔغ جألٖهح٘ ك٢ جُوٞجش جُِٔٓكس ُأل٠ٍجف 1907

ص أغ٘حء جُؼ٤ِٔحش جُكٍذ٤س جُرك٣ٍس أٝ جُؿ٣ٞس ًٔح أذو ْجُٔط٘حَػس ج٣ًُٖ ٣وؼٕٞ ك٢ هرٟس جُهٛ

( ٖٓ التكس الٛح١ ػ٠ِ قحُٜح) ؿ٤ٍ جُٔوحض٤ِٖ ج٣ًُٖ ٣طرؼٕٞ 13ػ٠ِ ٤ٚـس جُٔحوز)  جالضلحه٤س ٗلٜٓح

جُوٞجش جُِٔٓكس(
3
. 

                                                           
 

1
جإلٗٓح٢ٗ، جُِؿ٘س جُى٤ُٝس و. ػحٍٓ جُُٓح٢ُ، جُلثحش جُٔك٤ٔس ذٔٞؾد أقٌحّ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٓكحٍٞجش ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ 

 .84، ٘ ٤ُِِٛ2016د جألقٍٔ، جُوحٍٛز، 
2

 (.3، جُٔحوز) 1907ض٣ٍٖٗ أٍٝ/  18جُالتكس جُٔطؼِوس ذوٞج٤ٖٗ ٝأػٍجف جُكٍخ جُر٣ٍس الٛح١ 
3

ٗهرس ٖٓ و. ػحٍٓ جُُٓح٢ُ، جُلثحش جُٔك٤ٔس ذٔٞؾد أقٌحّ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، وٌجْحش ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ئػىجو 

 .116 -115، ٘ 2000جُٔطه٤ٖٛٛ ٝجُهرٍجء، ضوى٣ْ و. ٓل٤ى ٖٜحخ، وجٌ جُٔٓطورَ جُؼٍذ٢ ٝجُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍ، جُوحٍٛز، 
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ّ، ػ٠ِ ٓلّٜٞ  جألٍْٟ 1949ذ٤٘ٔح ٗٛص جُٔحوز جٍُجذؼس ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ        

ذأْٜٗ" جألٖهح٘ ج٣ًُٖ ٣٘طٕٔٞ ئ٠ُ ئقىٟ جُلثحش جُطح٤ُس، ٝج٣ًُٖ ٣وؼٕٞ ك٢ هرٟس جُؼىٝ، ْٝٛ
1
: 

جش جُِٔٓكس ألقى أ٠ٍجف جُُ٘جع، ٝج٤ٗ٤ِ٤ُٔحش أٝ جُٞقىجش جُٔططٞػس جُط٢ أكٍجو جُوٞ .1

 ضٌَٗ ؾُءجً ٖٓ ًٛٙ جُوٞجش جُِٔٓكس.

أكٍجو ج٤ٗ٤ِ٤ُٔحش جألنٍٟ ٝجُٞقىجش جُٔططٞػس جألنٍٟ، ذٖٔ ك٤ْٜ أػٟحء قًٍحش  .2

جُٔوحٝٓس جُٔ٘ظٔس، ج٣ًُٖ ٣٘طٕٔٞ ئ٠ُ أقى أ٠ٍجف جُُ٘جع ٣ٝؼِٕٔٞ وجنَ أٝ نحٌؼ ئه٤ِْٜٔ، 

٠ ُٞ ًحٕ ًٛج جإله٤ِْ ٓكطالً، ػ٠ِ إٔ ضطٞكٍ ج٠ٍُٝٗ جُطح٤ُس ك٢ ًٛٙ ج٤ٗ٤ُِٔحش أٝ قط

إٔ ٣وٞوٛح جُٞقىجش جُٔططٞػس، ذٔح ك٤ٜح قًٍحش جُٔوحٝٓس جُٔ٘ظٔس جًًٌُٔٞز ٢ٛٝ) 

٤ُٔٓز ٓكىوز ٣ٌٖٔ ض٤ُٔٛح ٖٓ ذؼى،  إٔ ضٌٕٞ ُٜح ٖحٌز، ٝ ٖهٙ ٓٓثٍٞ ػٖ ٍٓؤ٤ْٝٚ 

 ٤ِٔحضٜح  ذوٞج٤ٖٗ جُكٍخ ٝػحوجضٜح(.طُّ ك٢ ػإٔ ضِٝ إٔ ضكَٔ جألِْكس ؾٍٜجً، ٝ

أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس جُ٘ظح٤ٓس ج٣ًُٖ ٣ؼِٕ٘ٞ ٝالتْٜ ُكٌٞٓس أٝ ِْطس ال ضؼطٍف ذٜح  .3

 جُىُٝس جُكحؾُز.

جألٖهح٘ ج٣ًُٖ ٣ٍجكوٕٞ جُوٞجش جُِٔٓكس وٕٝ إٔ ٣ٌٞٗٞج ك٢ جُٞجهغ ؾُءجً ٜٓ٘ح،  .4

ُكٍذ٤س، ٝجٍُٔج٤ِْٖ جُكٍذ٤٤ٖ، ًحألٖهح٘ جُٔى٤٤ٖٗ جُٔٞؾٞو٣ٖ ٖٞٔ أ٠وْ جُطحتٍجش ج

ٝٓطؼٜى١ جُط٣ٖٞٔ، ٝأكٍجو ٝقىجش جُؼٔحٍ أٝ جُهىٓحش جُٔهطٛس ذحُطٍك٤ٚ ػٖ جُؼ٤٣ٌٍٖٓ، 

 ٣ٍٖطس إٔ ٣ٌٕٞ ُى٣ْٜ ض٣ٍٛف ٖٓ جُوٞجش جُِٔٓكس جُط٢ ٣ٍجكوٜٞٗح.

أكٍجو جأل٠وْ جُٔالق٤س، ذٖٔ ك٤ْٜ جُوحوز ٝجُٔالقٕٞ ٝٓٓحػىْٝٛ ك٢ جُٓلٖ جُطؿح٣ٌس ٝأ٠وْ  .5

ٍجش جُٔى٤ٗس جُطحذؼس أل٠ٍجف جُُ٘جع، ج٣ًُٖ ال ٣٘طلؼٕٞ ذٔؼحِٓس أكَٟ ذٔوط٠ٟ أ١ جُطحت

 أقٌحّ أنٍٟ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ.

ػ٘ى جهطٍجخ جُؼىٝ ُٔوحٝٓس  أٗلْٜٓجألٌج٢ٞ ؿ٤ٍ جُٔكطِس ج٣ًُٖ ٣كِٕٔٞ جُٓالـ ٖٓ ضِوحء  .6

إٔ  ٣طٞكٍ ُْٜ جُٞهص ُط٤ٌَٗ ٝقىجش ِٓٓكس ٗظح٤ٓس، ٣ٍٖطس إٔجُوٞجش جُـح٣َس وٕٝ 

 ."٣كِٔٞج جُٓالـ ؾٍٜج ٝجٕ ٣ٍجػٞج هٞج٤ٖٗ جُكٍخ ٝػحوجضٜح

 

                                                           
 

1
 (.4ّ، جُٔحوز ) 1949جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 
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ٝهى ضْٞؼص جالضلحه٤س جُػحُػس ق٤ع أٞحكص كثط٤ٖ ئ٠ُ جُلثحش جُُٔٗٔٞس ك٢ ًٜٞٗح أٍْٟ        

قٍخ، ْٝٛ
1

 : 

ضؼ٤ى ِْطحش جالقطالٍ جػطوحُْٜ ذؼى إٔ ًحٗص أكٍؾص ػْٜ٘، ذ٤٘ٔح ال ج٣ًُٖ  جألٖهح٘. 1

ٓٓطٍٔز نحٌؼ جألٌٜ جُٔكطِس؛ ق٤ع ضٍٟ إٔ ٛ٘حى ٌٍٞٝجش  ضُجٍ جُؼ٤ِٔحش جُكٍذ٤س

ٝ ٌكْٟٜ جٍُٞٞل ُٝس جالُطكحم ذوٞجضْٜ جُٔكحٌذس أِٓكس، ٝضكى٣ىجً ذؼى كِْٜٗ ك٢ ٓكح

 ألٍٓ جػطوحُْٜ.

ج٣ًًٌُٖٞٔ ٓٓروحً ك٢ جُٔحوز جٍُجذؼس ج٣ًُٖ ٣ِطكوٕٞ ذأٌٜ ضؼطرٍ ٠ٍف  جألٖهح٘. 2

 كوحً ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ.ٓكح٣ى، ٣ٝطْ ئ٣ٞجتْٜ ٖٓ هرَ ًٛج جُطٍف ٝ

ُٝوى ْٝغ جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ جُٔطؼِن ذحُُ٘جػحش جُى٤ُٝس ٖٓ ضؼ٣ٍق أ٤ٍْ           

جُكٍخ ٓوحٌٗس ذطؼ٣ٍق جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس؛ ق٤ع أٚرف ضؼ٣ٍق أ٤ٍْ جُكٍخ ٣َٗٔ ؾ٤ٔغ أكٍجو 

ُس، ٝجْطلحوش ٖٓ جُوٞجش جُِٔٓكس ٝجُٔؿٔٞػحش ٝجُٞقىجش جُِٔٓكس جُط٢ ضٌٕٞ ضكص ه٤حوز ٓٓثٞ

أقٌحّ ًٛٙ جالضلحه٤س أكٍجو جُؼٛحذحش ج٣ًُٖ ٤ُّ ُْٜ ُرحِ نح٘ قط٠ ٝئٕ ًحٗٞج ٣طرؼٕٞ ٤ًحٗحش ال 

ك٢ جُلوٍز جُػح٤ٗس ػ٠ِ ٌٍٞٝز  ٣44ؼطٍف ذٜح جُطٍف جُٔؼحو١، ٝٗٙ جُرٍٝضًٍٞٞ ك٢ جُٔحوز 

، ٌُٖٝ ٓهحُلس ًٛٙ جُطُجّ ؾ٤ٔغ أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس ذحقطٍجّ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ

جُوٞجػى ال ضكٍّ جُٔوحضَ ٖٓ ٚلس أ٤ٍْ جُكٍخ ئيج ٝهغ ك٢ هرٟس جُؼىٝ، ك٢ جُٔوحذَ ٣ِطُّ أكٍجو 

جُوٞجش جُِٔٓكس ذإٔ ٤ٔ٣ُٝج أٗلْٜٓ ػٖ جٌُٓحٕ جُٔى٤٤ٖٗ أغ٘حء جُؼ٤ِٔحش جُؼ٣ٌٍٓس ذكَٔ جُٓالـ 

ُطٔطغ ذحُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ألٍْٟ ػِ٘حً، ٝك٢ قحٍ ػىّ جالُطُجّ ذًٜٙ جُوحػىز ٣إو١ ئ٠ُ قٍٓحْٜٗ ٖٓ ج

جُكٍخ ك٢ قحٍ ٝهؼٞج ك٢ هرٟس جُؼىٝ
2
. 

٣ٍٟ جُرحقع إٔ جالضلحه٤حش ضٜىف ُكٔح٣س جألٍْٟ؛ ق٤ع إٔ ًَ جضلحه٤س ػِٔص ػ٠ِ قٔح٣س كثس        

ّ ٝجُط٢ قىوش ج٠ٍُٝٗ جألٌذؼس جُطو٤ِى٣س 1907الٛح١  ًحضلحه٤سٓؼ٤٘س ٝؾؼِطٜح ٖٓ كثحش جألٍْ 

ّ ٝجُط٢ 1929حش ؾ٤٘ق أ٣ٟحً، ٖٝٓ غْ ؾحءش جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػح٤ٗس ُؼحّ ٝجُط٢ ِٖٔطٜح جضلحه٤

ٔٞجو ُِكى٣ع ػٖ جألٍْٟ ئال أٜٗح قىوش جألٍْٟ ذأْٜٗ ػىوجً ٖٓ جُجػطرٍش أٍٝ جضلحه٤س ضهٛٙ 

                                                           
 

1
 .117 -116و. ػحٍٓ جُُٓح٢ُ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘

2
 (.44. ٝأٗظٍ جُرٍضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ، جُٔحوز) 5ْحذن، ٘  (. ٍٓؾغ6ِِْٓس جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٌهْ) 

*جُىُٝس جُٔكح٣ىز: ٢ٛ جُىُٝس جُط٢ ٣طْ جالضلحم ػ٤ِٜح ذ٤ٖ أ٠ٍجف جُُ٘جع ٝضؼَٔ ػ٠ِ ٌػح٣س أٍْٟ جُىٍٝ أ٠ٍجف جُُ٘جع ج٣ًُٖ ٣وؼٕٞ ك٢ 

 جألٍْ ٣ٌٕٝٞ  ُٔ٘ىٝذ٢ جُىُٝس جُٔكح٣ىز  جُكن ك٢ ونٍٞ أ١ ٌٓحٕ ٣طٞجؾى ك٤ٚ جألٍْٟ.
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ؾ٣ٞس، أٓح جالضلحه٤س جُػحُػس كوى  جو ج٣ًُٖ ٣وؼٕٞ ك٢ هرٟس جُؼىٝ ْٞجء ًحٗص جُكٍخ ذك٣ٍس أٝجألكٍ

ك٢ ٓظِطٜح ًٔح ٣ـِد ػ٤ِٜح جُطحذغ جإلٗٓح٢ٗ ِٖٝٔص ػىوجً أًػٍ ٖٓ جُلثحش ضْٞؼص ذٌَٗ ًر٤ٍ 

، ٝك٤ٔح ذؼى ؾحء جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جُِٔكٞظ ك٢ ػ٘حٍٚ قًٍحش جُٔوحٝٓس جُِٔٓكس ٝجالٛطٔحّ

ّ، ذٜىف ْى جُوٌٛٞ ج١ًُ نِلطٚ 1949ّ، جُِٔكن ذحضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ 1977جألٍٝ ُؼحّ 

٣ؼطرٍ ًٛج جُرٍٝضًٍٞٞ جألًػٍ ٖٔٞالً ٝضْٞؼحً  ك٢ ضكى٣ىٙ ُلثحش جألٍْٟ  ًٛٙ جالضلحه٤حش؛ ق٤ع

ٝيُي ٌُٞٗٚ قون جُكٔح٣س ألكٍجو قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ ج٣ًُٖ ٣ىجكؼٕٞ ػٖ أٌج٤ْٜٞ ٞى جُوٞجش 

 .جُـح٣َس، ٝؾؼِْٜ أقى كثحش أٍْٟ جُكٍخ

حض٤ِٖ جُطو٤ى ذح٠ٍُٝٗ ًٔح ٣ٍٟ جُرحقع إٔ جالضلحه٤حش جُٓحذوس ؾ٤ٔؼٜح جٖط٠ٍص ػ٠ِ جُٔو       

جألٌذؼس، ٝجػطرٍش ػىّ جُطو٤ى ذٜح ٣إو١ ئ٠ُ ػىّ ضٔطغ جأل٤ٍْ ذٞٚلٚ أ٤ٍْ قٍخ، ذحْطػ٘حء 

ّ، كوى نلق ٖٓ قىز ج٠ٍُٝٗ جألٌذغ ٝضكى٣ىجً ػ٠ِ أكٍجو 1977جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ 

ٖٓ ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ، ك٤ٔح ئيج ضو٤ىٝج ذح٠ٍُٝٗ ٓغ جُؼِْ أٗٚ نلق ذؼٟحً 

ٝجقطٍجّ  إٔ ضٌٕٞ ضكص ه٤حوز ٓٓثُٞس٢ٛٝ  ١ ذاُُجْٜٓ ذ٤٠ٍٖٗ ٖٓ ًٛٙ ج٠ٍُٝٗٝجالًطلحء كو

٣إو١ ئ٠ُ ػىّ ضٔطغ أكٍجو ًٛٙ جُكًٍحش ذًٜٙ ج٠ٍُٝٗ ػىّ جُطو٤ى  ػحوجش جُكٍخ ٝضوح٤ُىٛح، ئال إٔ

 ذٞٚلْٜ أٍْٟ قٍخ.

ْ" ج٣ًُٖ ٣ورٝ ػ٤ِْٜ ٖٓ هرَ جُؼىٝ ٣ٝؼٍف جُىًطٌٞ ػرى جُٞٛحخ ج٤ٌُح٢ُ أٍْٟ جُكٍخ ذأٜٗ       

ك٢ قحُس قٍخ، ٣ٌٕٝٞٗٞ ػحوز ٖٓ أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس جُ٘ظح٤ٓس، أٝ جألكٍجو ج٣ًُٖ ٣ٍجكوٕٞ 

جُوٞجش جُِٔٓكس جُ٘ظح٤ٓس، أٝ جألكٍجو ج٣ًُٖ ٣ٍجكوٕٞ جُوٞجش جُِٔٓكس ك٢ ٜٓٔحش ٓؼ٤٘س، ًٔالق٢ 

٤ٗ٤ِٔح ٝأكٍجو جُٞقىجش جُٔططٞػس، أٝ ٌْحٕ جُطحتٍجش ٝجُرٞجنٍ ٝجٍُٔج٤ِْٖ جُكٍذ٤٤ٖ، أٝ أكٍجو جُ

جألٌج٢ٞ ؿ٤ٍ جُٔكطِس ج٣ًُٖ ٣كِٕٔٞ جُٓالـ ذحنط٤حٌْٛ ُٔوحٝٓس جُؼىٝ ػ٘ى ٓىجٛٔطٚ ألٌْٜٞ، 

٠ٍٖ إٔ ٣كِٔٞج جُٓالـ ذٌَٗ ػ٢ِ٘، ٝإٔ ٣كطٍٓٞج هٞج٤ٖٗ جُكٍخ ٝضوح٤ُىٛح، أٝ جألٖهح٘ ج٣ًُٖ 

هرَ جقطالُٜح، ٝيُي ئيج ٌأش وُٝس جالقطالٍ ًحٗٞج ضحذؼ٤ٖ ُِوٞجش جُِٔٓكس ك٢ جألٌج٢ٞ جُٔكطِس 

ٌٍٞٝز الػطوحُْٜ"
1
. 

                                                           
 

1
، ٘ 1985و.ػرى جُٞٛحخ ج٤ٌُح٢ُ، ْٓٞٞػس ج٤ُٓحْس، جُؿُء جألٍٝ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، جُٔإْٓس جُؼٍذ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ، ذ٤ٍٝش،  

183. 



ػجذ انشؽًٍ ػهٙ ئثشاْٛى 

  غُٛى

انؾًبٚخ انمبََٕٛخ نألعشٖ ٔفمبً ألؽكبو انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٛذساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ ٔػغ األعشٖ 

 انفهغطٍُٛٛٛ

 

 ألمانيا -برلين–المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية  35

 
 

٣ٍٟٝ جُىًطٌٞ ٣ٍٖق ػطِْ أْٜٗ " ًَ ٖٓ ٣وغ ك٢ ٣ى جُؼىٝ ق٤حً ٖٓ أكٍجو جُوٞجش جُ٘ظح٤ٓس        

جُٔكحٌذس، أٝ ٖٓ ٛٞ ك٢ قٌْٜٔ ٖٓ جُٔ٘ظٔحش جُِٔٓكس أٝ جُطحذؼس ُِوٞجش جُ٘ظح٤ٓس ٖٓ جُٔى٤٤ٖٗ أٝ 

ٖ ػٖ جُرالو أٝ ج٣ًُٖ ٣وحٕٝٓٞ جألػىجء أٝ ٠ٞجهْ جُٓلٖ جُطؿح٣ٌس جُٔالق٤س أٝ جُِٔٓك٤ٖ جُٔىجكؼ٤

٠ٞجهْ جُط٤ٍجٕ جُٔى٢ٗ أٝ ؿ٤ٍ جُٔوحض٤ِٖ ٖٓ جُٔ٘ه٤٠ٍٖ ك٢ جُوٞجش جُ٘ظح٤ٓس ًأ٠وْ 

جُطحتٍجضحُكٍذ٤س ٝجٍُٔج٤ِْٖ ٝٓطؼٜى١ جُط٣ٖٞٔ ٝجُؼٔحٍ ٝكٍم جُطٍك٤ٚ ًَٝ ٖٓ ُْٜ ػالهس ذحُوٞجش 

جُٔكحٌذ٤ٖ" جُِٔٓكس ؿ٤ٍ جُؿ٘ٞو
1
. 

جألٖهح٘ ج٣ًُٖ ٣طْ ئُوحء جُورٝ ػ٤ِْٜ ٓإهطحً  ذ٤٘ٔح ػٍكْٜ جُىًطٌٞ ػٍٔ ْؼى هللا  ذأْٜٗ: "       

ٖٓ ٠ٍف جُؼىٝ ك٢ ُٗجع ِٓٓف ٤ُّ ُؿ٣ٍٔس جٌضٌرٞٛح، ٝئٗٔح ألْرحخ ػ٣ٌٍٓس، ٣ٝط٤ُٔ ًٛج 

ِؼ٤٣ٌٍٖٓ ٖٓ جُطؼ٣ٍق ذؼىز نٛحتٙ ذ٘حًء ػ٠ِ ٓح ضوٌٍٙ جُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس؛ ق٤ع أٗٚ ٣ٟٖٔ ُ

ٌػح٣ح جُىُٝس جُٔكحٌذس ُٝألكٍجو جُٔى٤٤ٖٗ ج٣ًُٖ ٣ٌطٓرٕٞ ًٛٙ جُٛلس ٖٓ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ك٢ قحٍ 

ٝهؼٞج ك٢ هرٟس جُؼىٝ ٚلس أٍْٟ جُكٍخ"
2
. 

ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ ٣ؿؼَ جألٍْ ٓؿٍو ٝٞغ ٓإهص؛ ق٤ع ٣ؼحوٕٝ جألٍْٟ ئ٠ُ أ٠ٝحْٜٗ        

جألٖهح٘ ٓكطؿ٣ُٖ ٤ُّ الٌضٌحذْٜ أكؼحٍ ٓؿٍٓس، ذٔؿٍو جٗطٜحء جُوطحٍ، ذحإلٞحكس ئ٠ُ جػطرحٌ 

ٝئٗٔح ذٓرد أػٔحٍ ٣ؿ٤ُٛح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ، ٝقَٔ ٛإالء جألٖهح٘ ُٛلس أ٤ٍْ جُكٍخ ٣ططِد 

ٓؼحِٓطْٜ ضرؼحً ُٔرحوب جُٔؼحِٓس جإلٗٓح٤ٗس ٝقٔح٣طْٜ ٖٓ جالػطىجء ٝجُطٔطغ ذحُٟٔحٗحش ٝجُكوٞم جُط٢ 

ح٢ٗٓ٘كطْٜ ئ٣حٛح هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓ
3
. 

٣ٌٖٝٔ ضؼ٣ٍق جألٍْ ذكٓد ٓح ؾحء ك٢ جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ذأٗٚ: ئؾٍجء ٝهحت٢ ؿح٣طٚ ٓ٘غ        

أ٤ٍْ جُكٍخ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓٞٞغ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ئقىجظ جأليٟ ذحُىُٝس ج٥ٍْز ٝكوحً ًُٜج جُٔؼ٠٘ كإ 

جألٍْ ال ٣ؼى ػوٞذس أٝ جٗطوحٓحً 
4
. 

ؿحُرحً ٓح ٣طْ جُه١ِ ذ٤ٖ أ٤ٍْ ؛ ق٤ع أٗٚ *وحٍٝٗظحّ جالػطٝٛ٘حُي كٍم ذ٤ٖ ٗظحّ جألٍْ        

ًَ ٜٓ٘ٔح،  ق ٝجُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ج١ًُ ٣طٔطغ ذٚجُكٍخ ٝجُٔؼطوَ ذحٍُؿْ ٖٓ جنطالف جُطؼ٣ٍ

                                                           
 

1
 -84٘ ، 2006و. ٣ٍٖق ػطِْ، ٓكحٍٞجش ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ،  جُطرؼس جُٓحوْس، جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ، جُوحٍٛز، 

87. 
2

 .154، ٘ 1997هللا، ضطٌٞ ضى٣ٖٝ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جُـٍخ جإلْال٢ٓ، ذ٤ٍٝش،  و. ػٍٔ ْؼى
3

 .154ْؼى هللا، ضطٌٞ ضى٣ٖٝ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
4

س جُؼٍذ٤س، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: ػرى ج٣ٌٍُْ جُىجقٍٞ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ: ٓؼحِٓس جألٍْٟ ك٢ جُُ٘جػحش جُى٤ُٝس ٝجُىجن٤ِس، جُْٔٞٞػ

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163149-http://www.arab 

http://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163149
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كحُٔؼطوَ ٛٞ جُٗهٙ ج١ًُ ٣وغ ك٢ هرٟس جُؼىٝ ذ٠ٍٗ إٔ ال ٣ٌٕٞ ٓٗحًٌحً ك٢ جُؼ٤ِٔحش 

حه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ذٗإٔ قٔح٣س جُؼ٣ٌٍٓس، كٜٞ ٣طٔطغ ذًٍُٔ هح٢ٗٞٗ ٝٞؼص أقٌحٓٚ ٝهٞجػىٙ جضل

ّ، ٝجُط٢ ٗظٔص قحالش ٌٝٓحٕ جالػطوحٍ 1949جألٖهح٘ جُٔى٤٤ٖٗ ك٢ ٝهص جُكٍخ ُؼحّ 

ٝجُٔؼحِٓس ٖٓ هرَ جُىُٝس جُكحؾُز، ٤ًٝل٤س ئوجٌز جُٔؼطوالش ٝجُؼوٞذحش جُط٢ ٣هٟؼٕٞ ُٜح، 

٣طؼِن ذ٠ٍٗ ػَٔ ٝٗظحّ جألٍْ ٖٓ ق٤ع ٓح  ٝج٠ٍُٝٗ جُٛك٤س ٝجٍُػح٣س جُطر٤س ٝجُـًجء ٝجُِٔرّ.

ًَ ْٜٓ٘، كل٢ جُٞهص ج١ًُ ٣ؿرٍ ك٤ٚ جأل٤ٍْ ػ٠ِ جُؼَٔ ذحْطػ٘حء جُٟرح٠ ْٜٓ٘، كإ جألٍْٟ 

جُٔى٤٤ٖٗ ال ٣ٌٖٔ ئؾرحٌْٛ ػ٠ِ جُؼَٔ، ئٞحكس ئ٠ُ جُ٘ٛٞ٘ جُهحٚس ذحُط٤ٜٓالش جُط٢ ضطؼِن 

حى ٓؼ٤َ آنٍ ذحُك٤حز جأل٣ٍْس ُِٔؼطو٤ِٖ، ق٤ع ٣كن ُْٜ ٠ِد جػطوحٍ أ٠لحُْٜ ٓؼْٜ ئيج ُْ ٣ٌٖ ٛ٘

ُْٜ
1
. 

ذؼى جال٠الع ػ٠ِ جُطؼ٣ٍلحش جُٓحذوس ألٍْٟ جُكٍخ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ضَٞٚ        

جُرحقع ئ٠ُ إٔ ًٛٙ جُطؼ٣ٍلحش ِٖٔص ؾ٤ٔغ جُلثحش ج١ًُ ٣٘طرن ػ٤ِْٜ ٝٚق أٍْٟ جُكٍخ، 

حش جُط٢ ٣٘طرن ٝيُي ضأ٤ًىجً ُِوحػىز جُؼحٓس ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ جُطل٣ٍن ذ٤ٖ جُلث

ػ٤ِٜح ٝٚق أٍْٟ جُكٍخ، ٝجُلثحش جُط٢ ال ٣٘طرن ػ٤ِْٜ ًٛج جُٞٚق، ٤ْٝوّٞ جُرحقع ك٢ 

 جُٔطِد جُطح٢ُ ذحُكى٣ع ذٌَٗ ٓلَٛ ػٖ ًٛٙ جُلثحش ٤ًٝق كٍم جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ذ٤ٜ٘ح.

 انًطهت انضبَٙ: األشخبص انزٍٚ ُٚطجك ػهٛٓى ٔطف أعشٖ انؾشة

ٍخ ٣طِن ػ٠ِ جألٖهح٘ ج٣ًُٖ ٣ٍضرطٕٞ ذٌٛٞز ٓرحٍٖز ذحُكٍخ ئٕ ٝٚق أٍْٟ جُك       

ٝأٌٜ جُٔؼًٍس ْٝٛ جُٔوحضِٕٞ، كحُٔوحضِٕٞ ْٛ ج٣ًُٖ ض٘طرن ػ٤ِْٜ جُكٔح٣س جُٔوٌٍز ألٍْٟ 

ّ، ٝجُرٍٝضًٍٞٞ 1949جُكٍخ، ْٝٛ جُٔوحضِٕٞ جُوح٤ٕٗٞٗٞ ج٣ًُٖ ض٘حُٝطْٜ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

ّ كثحش 1907ّ، ٝك٢ جُٓحذن قىو هحٕٗٞ الٛح١ ُؼحّ 1977ّ جإلٞحك٢ جألٍٝ جُِٔكن ذٜح ُؼح

جُٔوحض٤ِٖ ٝجألٖهح٘ ج٣ًُٖ ض٘طرن ػ٤ِْٜ ٚلس جُٔوحضَ، ئال أٗٚ ذٔؿ٢ء جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس 

أضٟف إٔ هحٕٗٞ الٛح١ ٣ٗٞذٚ جُوٌٛٞ ك٢ ضكى٣ى ًٛٙ جُلثحش، ًُُي ؾحءش جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس 

جُط٢ ٣٘طرن ػ٤ِٜح ٝٚق أٍْٟ جُكٍخ ذحُطل٤َٛ، ًُُي ّ ٝض٘حُٝص ضكى٣ى جُلثحش 1949ُؼحّ 

                                                           
 

1
 .189و. ٓكٔى جُؼرى هللا، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

ٍ ٜٝٓ٘ح: إٔ جألٖهح٘ ج٣ًُٖ ال ٣ٗطًٍٕٞ ذٌَٗ ٓرحٍٖ ك٢ جألػٔحٍ جُؼىجت٤س قط٠ ٝئٕ * ٝٛ٘حُي ذؼٝ جألقٌحّ جُٔطؼِوس ذ٘ظحّ جالػطوح

ًحٗٞج ٖٓ أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس ٝٝٞؼٞج جُٓالـ أٝ ًحٗٞج ٖٓ ج٠ٍُٞٔ ٝجُؼحؾ٣ُٖ ٣٘رـ٢ إٔ ضطْ ٓؼحِٓطْٜ ٓؼحِٓس ئٗٓح٤ٗس ك٢ ؾ٤ٔغ 

ّ أٝ جُٔؼطوى أٝ جُػٍٝز أٝ أ١ ٓؼ٤حٌ آنٍ، ًٔح ٣ؿد ؾٔغ ج٠ٍُٞٔ جألقٞجٍ وٕٝ أ١ ض٤٤ُٔ ٣وّٞ ػ٠ِ جُؼٍ٘ٛ أٝ جُِٕٞ أٝ جُى٣ٖ أٝ جُؿ٘

، 1949ٝجُؿٍق٠ ك٢ ٌٓحٕ ٝجقى ٝجالػط٘حء ذْٜ ٖٓ هرَ أقى جُِؿحٕ جُى٤ُٝس ًحُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ) جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ُؼحّ 

 (.3جُٔحوز) 

 ّ.1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ُؼحّ  
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ّ ٝػ٠ِ جُرٍٝضًٍٞٞ ٤ْ1949ؼطٔى جُرحقع ك٢ ػٍٜ  ًٛٙ جُلثحش ػ٠ِ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

 ّ:1977جُِٔكن ذٜح ُؼحّ 

 خانمٕاد انًغهؾخ انُظبيٛ .1

وٞجش جُِٔٓكس ألقى قىوش جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس جُ٘ظح٤ٓس ذأْٜٗ أكٍجو جُ       

أ٠ٍجف جُُ٘جع ٝج٤ٗ٤ِ٤ُٔحش ٝجُٞقىجش جُٔططٞػس جُط٢ ضٌَٗ ؾُءجً ٖٓ ًٛٙ جُوٞجش، ٣ٝوٛى ذٜح 

ٓؿٔٞػس جألكٍجو ج٣ًُٖ ٣ىنِٕٞ ٖٞٔ جُط٤ٌٗالش جُؼ٣ٌٍٓس جُر٣ٍس ٝجُرك٣ٍس ٝجُؿ٣ٞس ُِىُٝس ج٣ًُٖ 

ٜح ٣ٝكن ُْٜ جُٔٗحًٌس ٣كطٍكٕٞ جُهىٓس جُؼ٣ٌٍٓس جُىجتٔس، ٝجُلثحش جألنٍٟ جُط٢ ضٌَٗ ؾُءجً ٓ٘

جُٔرحٍٖز ك٢ جألػٔحٍ جُؼىجت٤س
1
. 

هٍٜ هٞجش جُؼىٝ ٝئؾرحٌٛح ػ٠ِ جُط٤ِْٓ، ًُُي كإ  ٛٞ ٣ٝؼطرٍ جُـٍٜ جألْح٢ْ ٖٓ جُكٍخ       

جُْٞحتَ جُٔٓطؼِٔس ٖٓ هرَ جُوٞجش جُِٔٓكس ٣ؿد إٔ ال ضطؼىٟ ًٛج جُٜىف، ًٔح ٣٘رـ٢ ػ٤ِٜح إٔ ال 

 ش.جضؿحٛحػىز حك٤س ُِوٞجػى جإلٗٓح٤ٗس، ٝك٢ ًٛج جُٛىو ٛ٘حى ضَٛ ئ٠ُ جألػٔحٍ جُٞق٤ٗس ٝجُٔ٘

ال ٣كطحؾٕٞ ئ٠ُ جْط٤لحء ٓؼح٤٣ٍ أًػٍ أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس جُ٘ظح٤ٓس  جألٍٝ إٔ ضؿحٙجال٣ٍٟ        

ضكى٣ىجً ٖٓ ٓؼ٤حٌ جُؼ٣ٟٞس ك٢ جُوٞجش جُِٔٓكس ٢ٌُ ٣كِٛٞج ػ٠ِ ٝٞغ أٍْٟ جُكٍخ ك٢ قحٍ 

أٗٚ ٣ؿد ػ٠ِ جُٔوحض٤ِٖ جُٔورٜٞ ػ٤ِْٜ  ػح٣٢ٍٟٗ جالضؿحٙ جُ س جُؼىٝ، ذ٤٘ٔحٝهٞػْٜ ك٢ هرٟ

جْط٤لحء ًَ جُٔؼح٤٣ٍ جُٔٞٞكس ك٢ جُٔحوز جٍُجذؼس ٖٓ جُلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

٢ٌُ ٣٘طرن ػ٤ِْٜ ٝٞغ أٍْٟ جُكٍخ 1949
2
. 

ش ؾ٤٘ق ًـ٤ٍٛح ٖٓ ٣ٝؼى جالضؿحٙ جُػحُع ٛٞ جُـحُد؛ ق٤ع ٣ٍٟ أٗٚ ٣٘رـ٢ ضل٤ٍٓ جضلحه٤ح       

جالضلحه٤حش ٝجُٔؼحٛىجش جُى٤ُٝس ذ٤٘س قٓ٘س ٝكوحً ُِٔؼ٠٘ جُؼحو١ ُٔٛطِكحش جالضلحه٤س ك٢ ج٤ُٓحم 

ك٢  1969جُهح٘ ذٜح ٝك٢ ٞٞء أٛىجكٜح، ًٝٛج ٓح ٗٛص ػ٤ِٚ جضلحه٤س ك٤٘ح ُوحٕٗٞ جُٔؼحٛىجش ُؼحّ 

31جُلوٍز جأل٠ُٝ ٖٓ جُٔحوز 
3
. 

ّ ٝجضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ ٣1907ٟحً إٔ التكس الٛح١ ُؼحّ ًٔح ٣ٍٟ أٗٛحٌ ًٛج جالضؿحٙ أ       

ّ، ُْ ض٘ٛح ذٌَٗ ٣ٍٚف ػ٠ِ ٝؾٞخ جْط٤لحء أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس جُ٘ظح٤ٓس ُٔؼح٤٣ٍ 1949

                                                           
 

1
، 2005ًُ جُوح٢ٗٞٗ ألٍْٟ جُكٍخ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف، جإلٌْ٘ى٣ٌس، جٍُٔ ،و.ٓكٔىجُؼٓر٢ِ.

٘19. 
2

 .23، ٘ 2016ج١ُُ جُؼ١ٌٍٓ جُٔٞقى ٝهحٕٗٞ جُكٍخ، جُٔؿِس جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ،  ،ض٢ٗٞ كحٍٗ
3

 (.1/ 31، جُٔحوز) 1969أٗظٍ: جضلحه٤س ك٤٘ح ُوحٕٗٞ جُٔؼحٛىجش ُؼحّ 
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ٓكىوز ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ٝٞغ أٍْٟ جُكٍخ ك٢ قحٍ ٝهٞػْٜ ك٢ هرٟس جُىُٝس جُٔؼحو٣س، ٝػ٠ِ 

 ذحُ٘ٓرس ُِوٞجش جُِٔٓكس ؿ٤ٍ جُ٘ظح٤ٓسػٌّ يُي ُْ ضًًٍ جالضلحه٤حش ٓؼح٤٣ٍ ٓكىوز ئال
1
. 

ٖٝٓ ٛ٘ح ٣ٍٟ جُرحقع إٔ أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس جُ٘ظح٤ٓس ٣ؼطرٍٕٝ أٍْٟ قٍخ ك٢ قحٍ        

ٝهٞػْٜ ك٢ هرٟس جُؼىٝ؛ كْٜ ٓوحضِٕٞ ٍٖػ٤ٕٞ ٣ٍضرطٕٞ ذكٌٞٓحضْٜ ذٌَٗ ٓرحٍٖ، ٣ٝكن ُْٜ 

ـ ٝجألٍْ ٝيُي أغ٘حء جُؼ٤ِٔحش جُؼ٣ٌٍٓس جْطهىجّ ْٝحتَ جُوطحٍ جُٔهطِلس ًٔح ٣كن ُْٜ جُوطَ ٝجُؿٍ

ٝك٢ قحٍ جْطٍٔ جُؼىٝ ك٢ جُوطحٍ، ًٔح ض٘طرن ػ٠ِ ًٛٙ جُلثس جُوٞجػى جُٔوٌٍز ك٢ جضلحه٤س ؾ٤٘ق 

 .1977ّ ٝجُرٍضًٍٞٞ جألٍٝ جُِٔكن ذٜح ُؼحّ 1949جُػحُػس ُؼحّ 

 أفشاد انًٛهٛشٛبد ٔانٕؽذاد انًزطٕػخ ٔػُبطش انًمبٔيخ انًُظًخ .2

ُؿ٤ٕ جُىُٝس ذٔح  ضحذؼ٤ٖ ٣ٌٞٗٞج ٞجش جُط٢ ضكَٔ جُٓالـ ػِ٘حً ٝالى ذًٜٙ جُلثس أكٍجو جُو٣ٝوٛ       

ٌؾٚ، قط٠ ، ْٞجء ًحٕ ػِْٜٔ وجنَ جإله٤ِْ أٝ نحك٤ْٜ ٖٓ ٣ططٞع ُِوطحٍ ػ٠ِ ٌَٖ قًٍحش ٓوحٝٓس

وُٝس أنٍُٟٝٞ ًحٕ ًٛج جإله٤ِْ نحٞغ ُالقطالٍ ٖٓ هرَ 
2
. 

س ُؿ٤ٕ وُٝس ٤ُٝٓص وجتٔحً ؿ٤ٍ ضحذؼس ُٚ؛ ق٤ع ضٍى جُوحٕٗٞ ٝهى ضٌٕٞ ًٛٙ ج٤ٗ٤ِ٤ُٔحش ضحذؼ       

جُى٢ُٝ ًٛٙ جُٔٓأُس ُوحٕٗٞ جُىٍٝ كٜٞ جٍُٔؾغ جألْح٢ْ ج١ًُ ٣ٌٔ٘ٚ ضكى٣ى قؿْ ٝضٌٕٞ ٝض٘ظ٤ْ 

جُوٞجش جُِٔٓكس ُِىُٝس
3
. 

٣ٍٟٝ جُىًطٌٞ ػرى جُٞجقى جُلحٌ إٔ ًٛٙ جُلثس ضؼَٔ ٓغ ؾ٤ٞٔ جُىُٝس جُ٘ظح٤ٓس أٝ ذؿحٗرٜح،        

يُي ذ٤٘س ئٌٛحم جُؼىٝ ٝئٞؼحف هىٌجضٚ، ٝهطغ ْٝحتَ ض٣ٞٔ٘ٚ ٖٓ نالٍ ئضالف ٓهحَٗٚ ٝجُوٟحء ٝ

ػ٠ِ أكٍجوٙ، ٝؿ٤ٍ يُي ٖٓ جألػٔحٍ جُؼ٣ٌٍٓس جُط٢ ضوَِ ٖٓ جُٔؿٜٞو جُكٍذ٢ ج١ًُ ٣وّٞ ذٚ ؾ٤ٕ 

جُىُٝس جُ٘ظح٢ٓ. ُٝوى ْؼص جُىٍٝ إلٌٗحٌ ٚلس جُٔكحٌخ ػٖ ًٛٙ جُلثس، ٝإٔ ال ٣طٔطؼٞج ذٛلس 

                                                           
 

1
 .13تونً فانتر، مرجع سابق، ص

2
، 210، 2006٘ؾٍجتْ جُكٍخ أٓحّ جُوٟحء جُؿ٘حت٢ جُى٢ُٝ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز،  ،و.ٓكٔى ق٘ل٢ ٓكٔٞو

ذٞ ػ٢ِ، ٝجُٔٗحٌ ئ٤ُٚ ك٢ ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ كح٠ٔس ذِؼ٤ٕ ذؼ٘ٞجٕ: قٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ؾحٓؼس ق٤ٓرس ذٖ 

 .26، 2008٘جُؿُجتٍ، 
3

، كو٤ٜس ٝضطر٤و٤س ك٢ ٗطحم جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ ٝج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس، ػحُْ جٌُطد، جُوحٍٛزد. عبد الواحد الفار، أسرى الحرب: دراسة

 .64 -63، ص0864
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ٟ جُكٍخ ػ٘ى ٝهٞػْٜ ك٢ هرٟس جُؼىٝ، ٌٝأش أٗٚ ٣٘رـ٢ ٓؼحِٓطْٜ ػ٠ِ أْٜٗ ٓؿ٤ٍٖٓ ٣ؿد أٍْ

ٓكحًٔطْٜ ػ٠ِ ٓح هحٓٞج ذٚ ٖٓ ؾٍجتْ ًحُطه٣ٍد ٝجالؿط٤حٍ
1
. 

ُٝوى ٌكٝ جُٔؿطٔغ جُى٢ُٝ جُطؼحَٓ ٓغ ًٛٙ جُلثس ذًٜٙ جُط٣ٍوس ٝجٛطْ ذٜإالء جُؿٔحػحش،        

ئ٠ُ إٔ ضْ  1899غْ ك٢ ٓإضٍٔ الٛح١ ػحّ  1874حّ ٝذىء ًٛج جالٛطٔحّ ٖٓ ٓإضٍٔ ذًٍَٝٓ ػ

1907ئوٌجؾٚ ك٤ٔح ذؼى ك٢ التكس جُكٍخ جُر٣ٍس ٖٞٔ جضلحه٤حش الٛح١ ُؼحّ 
2
. 

ُٝوى أٖحٌش جُٔحوز جأل٠ُٝ ٖٓ التكس جُكٍخ جُر٣ٍس ئ٠ُ ٌٍٞٝز إٔ ٣طٞكٍ ك٢ ًٛٙ جُلثحش        

 ذؼٝ ج٠ٍُٝٗ ٢ٌُ ضٓطل٤ى ٖٓ جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس، ٢ٛٝ :

 ٕدْى شخض يغئٕل ػٍ يشؤٔعّٛأٌ ٚم 

ّ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٌأِ أكٍجو جُٔوحٝٓس هحتىجً ٓٓثٞالً 1949جٖط٠ٍص جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ        

ػْٜ٘، ٣ط٠ُٞ ٜٓحّ جإلٍٖجف ٝجٍُهحذس ػ٠ِ أػٔحٍ جُٔوحٝٓس ُٟٔحٕ جقطٍجّ جُوٞج٤ٖٗ جُى٤ُٝس، ٖٝٓ 

ِطٜح ٝضك٤ِٜٔح ٓح ٣وّٞ ذٚ أكٍجو جُٔوحٝٓس ؾٜس أنٍٟ كإ جُو٤حوز ضؼ٢٘ ٝؾٞو ؾٜس ٣ٌٖٔ ُِـ٤ٍ ٓٓحت

ٖٓ ضؿحَٝجش أغ٘حء ٓٔحٌْس ٗٗح٠ْٜ
3
. 

 أٌ ٚؾًهٕا شبسح يًٛضح ًٚكٍ انزؼشف ػهٛٓب يٍ ثؼذ 

ٝجُٔوٛٞو ٛ٘ح إٔ ٣ٍضى١ ٌؾحٍ جُٔوحٝٓس جُٔ٘ظٔس ج١ُُ جُؼ١ٌٍٓ جُهح٘ ذْٜ ٤ٔ٤ُُْٛ ػٖ        

ػالٓس ٤ُٔٓز ٝجٞكس ٝٓكىوز، ٝذًُي ؿ٤ٍْٛ ٖٓ جُٔى٤٤ٖٗ أٝ ػ٠ِ جألهَ ض٤ُٔ أٗلْٜٓ ذٗحٌز أٝ 

كإ أكٍجو جُٔوحٝٓس ج٣ًُٖ ٣ٍضىٕٝ جُٔالذّ جُؼحو٣س وٕٝ إٔ ٣ٟؼٞج ٤ٖثحً ٤ٔ٣ُْٛ ال ٣ؼط٢ ُْٜ جُكن 

ك٢ جػطرحٌْٛ ؾ٘ٞوجً ك٢ ضِي جُٔ٘ظٔحش ٝذحُطح٢ُ ٣لوىٕٝ جُكن ك٢ جُطٔطغ ذأقٌحّ ًٛٙ جالضلحه٤س
4
. 

 ْٜٝٓ٘ جُلو٤ٚ " ؾالٖٛ" وػح ذؼٝ جُلوٚ، ًٔح  حءٝهى ضؼٍٜ ًٛج ج٠ٍُٗ ُِ٘وى ٖٓ هرَ جُلوٜ       

ٝجالًطلحء ذ٠ٍٗ قَٔ جُٓالـ ذٌَٗ ظحٍٛ ُطكى٣ى ٣ٞٛس جُٔوحض٤ِٖ، ٝذٔٞؾد ئ٠ُ قًف ًٛج ج٠ٍُٗ 

                                                           
 

1
 .95، ٘ ٍٓؾغ ْحذن ،جُكٍخأٍْٟ ،و. ػرى جُٞجقى جُلحٌ

2
 .96جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ و. ػرى جُٞجقى جُلحٌ، 

3
 .100و.ػرى جُٞجقى جُلحٌ، أٍْٟ جُكٍخ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

4
 .186و. ٓكٔى جُؼٓر٢ِ، جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ألٍْٟ جُكٍخ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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ٖٓ جُرٍضًٍٞٞ جألٍٝ جْطرؼحو ًٛج ج٠ٍُٗ ٝجالًطلحء ذ٠ٍٗ قَٔ جُٓالـ  44جُلوٍز جُػحُػس ٖٓ جُٔحوز 

طؿ٤ُٜ ُِٜؿّٞذٌَٗ ظحٍٛ أغ٘حء جالٖطرحى أٝ أغ٘حء جُ
1
. 

  ًأٌ ٚؾًهٕا انغالػ ػهُب 

٣ٍٟ ؾحٗد ٖٓ جُلوٚ إٔ ًٛج ج٠ٍُٗ ٖٓ أْح٤ُد جُكٍخ جُ٘ظح٤ٓس ُِىالُس ػ٠ِ جُٔوحضَ جُلؼ٢ِ،        

٣ٜٝىف ضكو٤ن جُؼال٤ٗس ُطٞك٤ٍ جُكٔح٣س ُِٔى٤ٖٗ ج٣ًُٖ هى ٣ٌٕٞٗٞ ٛىكحً ٓكطٔالً ُِؼىٝ، ٝيُي ٗط٤ؿس 

ُي ضكو٤ن جُطٔحغَ ذ٤ٖ هٞجش جُٔوحٝٓس ٝجُؿ٤ٕ جُ٘ظح٢ٓ، ئنلحء أقى جُٜٔحؾ٤ٖٔ ُِؼىٝ ْالقٚ ًًٝ

ًُٜٝج جُٓرد ٣ٓطرؼى ٖٓ ٚلس جُٔوحضَ جُوح٢ٗٞٗ ٖٓ ٣هلٕٞ أِْكطْٜ أٝ ٣كِٕٔٞ ْٝحتَ هطح٤ُس ال 

ضٌٕٞ ظحٍٛز ذٌٛٞز ٝجٞكس ُِهْٛ
2
. 

 أٌ ٚمٕيٕا ثؼًهٛبرٓى ٔفمبُ نمٕاٍَٛ انؾشة ٔأػشافٓب 

أكٍجو جُٔوحٝٓس جُٔ٘ظٔس ذحقطٍجّ هٞجػى جُكٍخ ٣ٜىف ًٛج ج٠ٍُٗ ئ٠ُ ٌٍٞٝز جُطُجّ        

ٝجالُطُجّ ذحُٔؼح٤٣ٍ جألناله٤س ٝجإلٗٓح٤ٗس جُٔطرؼس ك٢ قحُس جُُ٘جػحش جُِٔٓكس نحٚس ٓح ٣طؼِن 

ذكٔح٣س جُؿٍق٠ ٝج٠ٍُٞٔ ٖٓ ؾ٘ٞو جُؼىٝ ٝجقطٍجّ أٍْٟ جُكٍخ، ًٔح إٔ قٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ 

٘رـ٢ ػ٠ِ جأل٠ٍجف جالُطُجّ ذٜح ٝجُطو٤ى ذأقٌحٜٓح، ٝٓؼحِٓطْٜ ٓؼحِٓس ئٗٓح٤ٗس ٢ٛ ٖٓ جُوٞجػى جُط٢ ٣

٣ٝؿٔغ جُلوٚ ػ٠ِ إٔ ٖٓ ال ٣طو٤ى ذوٞج٤ٖٗ جُكٍخ ٝأػٍجكٜح ٤ُّ ُٚ قن جُٔطحُرس ذحالٓط٤حَجش جُط٢ 

ضٔ٘كٜح ضِي جُوٞج٤ٖٗ ٝجألػٍجف
3

٣طحُد أكٍجو جُٔوحٝٓس ذحقطٍجّ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق ُِكى جأله٠ٛ . ٝ

جألناله٤س ُإلٗٓحٕ ك٢ ًَ ػ٤ِٔحضٜح جٌُٖٔٔ، ٝػ٤ِْٜ جُطك٢ِ ذحُٔؼح٤٣ٍ
4
. 

ُٝوى ضؼٍٞص ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ُالٗطوحو؛ ق٤ع إٔ جالًطلحء ذ٠ٍٗ جُطو٤ى ذوٞج٤ٖٗ ٝأػٍجف        

جُكٍخ، ٝإٔ ٣وحضِٞج ٤ٗحذس ػٖ ِْططْٜ جٍُٗػ٤س يجش ج٤ُٓحوز ٣ٝٓؼٞج ُطٍو جُٔكطَ، ٣ٍٟٝ أ٣ٟحً 

ٕ جُٔوحض٤ِٖ ٣كٍٕٚٞ ػ٠ِ إٔ ٠ٍٖ قَٔ جُٓالـ ػِ٘حً ٝٝٞغ ئٖحٌز ٤ُٔٓز ؿ٤ٍ ٓ٘طو٢ أل

جالنطلحء، ٝأٗٚ ك٢ ؾ٤ٔغ جألقٞجٍ ٣ؿد ػىّ جػطرحٌ ٌؾحٍ جُٔوحٝٓس ٓؿٍٓٞ قٍخ
5
. 

                                                           
 

1
 (.44جُٔحوز)  1977ٝأٗظٍ: جُرٍضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ  186٘  جٍُٔؾغ جُٓحذن،

2
 .104ٍٓؾغ ْحذن، ٘  و. ػرى جُٞجقى جُلحٌ، أٍْٟ جُكٍخ،

3
 .105جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

4
 .372، ٘ 2002ج١٤ُْٞ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، ذ٤ٍٝش،  ،و.٤َْٜ ق٤ٖٓ جُلطال١ٝ

5
ى٢ُٝ جُؼحّ، جُطرؼس جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤  ُألٌج٢ٞ جُؼٍذ٤س: وٌجْس ُٞجهغ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ك٢ ٞٞء جُوحٕٗٞ جُ،و. ض٤ٓ٤ٍ جُ٘حذ٢ِٓ

 .295، ٘ 1982جُػح٤ٗس، ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س، ذ٤ٍٝش، 
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ًٔح أٗٚ ٤ُّ ٖٓ جُٔؼوٍٞ إٔ ٣لٍٜ جٍُٔٗع جُى٢ُٝ ه٤ٞوجً ػ٠ِ جُٔؼطىٟ ػ٤ِْٜ ٖٓ ج٣ًُٖ        

جٗطٜي  ٣ٔحٌْٕٞ قوْٜ جُطر٤ؼ٢ ك٢ جُىكحع ػٖ أٗلْٜٓ ُِكى ٖٓ ق٣ٍطْٜ ُٛحُف جُٔؼطى١ ج١ًُ

جُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ٝأنَ ذٜح، ًُُي كإ ًٛج جٍُأ١ ٣ؼطرٍ ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ؾحءش ُطؼؿ٤ُ جُٔؼطىٟ ػ٤ِْٜ 

ُٝٔ٘ؼْٜ ٖٓ ٓٔحٌْس قوْٜ ك٢ جُىكحع ػٖ أٗلْٜٓ
1
. 

ًٔح ٝؾٚ جٗطوحو ًُٜٙ ج٠ٍُٝٗ جُط٢ ضو٤ى جُكن ك٢ جُىكحع ػٖ ج٠ُٖٞ ٝنحٚس جُؼالٓس ج٤ُُٔٔز        

٣ٌٍٝحً ك٢ ظَ جُططٌٞ جٌُر٤ٍ ك٢ جُْٞحتَ جُوطح٤ُس؛ ق٤ع أٚركص ٝجػطرٍ إٔ ًٛج ج٠ٍُٗ ٤ُّ ٞ

جُكٍٝخ ضىجٌ ػٖ ذؼى ذٞجْطس جُط٤ٍجٕ، ٝجُؿ٤ٞٔ جُ٘ظح٤ٓس ضٍضى١ ٣َحً ٓٔٞٙ ٢ٌُ ال ضٌٕٞ أٛىجف 

ِْٜس، ًٔح إٔ قٍٝخ جُؼٛحذحش ضؼطٔى ػ٠ِ جُطهل٢ ٝجُٔلحؾأز ك٢ ػ٤ِٔحضٜح جُكٍذ٤س قط٠ ٣طٌٔ٘ٞج 

وٟٞ ذ٤ْٜ٘ ٝذ٤ٖ جُؼىٖٝٓ ضؿحَٝ جُهَِ ك٢ ٤ُٓجٕ جُ
2
. 

هحٌٗص ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ذ٤ٖ ٌؾحٍ جُٔوحٝٓس ٝجُوٞجش جُ٘ظح٤ٓس جُِٔٓكس وٝٗٔح ض٢ُٞ جػطرحٌ        

ُالنطالف جٌُر٤ٍ ك٢ ظٍٝف ًالً ٜٓ٘ٔح، ًُُي كوى جٗكحَ ػىوجً ٖٓ جُلوٚ جُى٢ُٝ ذٌَٗ ًر٤ٍ ٍُؾحٍ 

ُِٓطس جُوحتٔس ذحالقطالٍ جُٔوحٝٓس، ٝجػطٍكٞج ذكن ٌْحٕ جألٌج٢ٞ جُٔكطِس ك٢ جُػٌٞز ػ٠ِ ج

ٝجػطرٍٛح ٝجؾد، ذ٤٘ٔح وػح ؾحٗد أنٍ ٖٓ جُلوٜحء ئ٠ُ ٌٍٞٝز ضطر٤ن هٞج٤ٖٗ جُكٍخ ٝأػٍجكٜح 

جُط٢ ضؼ٠٘ ذطهل٤ق ٣ٝالش جُكٍخ ػ٠ِ أكٍجو هٞجش جُٔوحٝٓس وٕٝ أكٍجو جُوٞجش جُ٘ظح٤ٓس ُِِٓطحش 

ع ػٖ أٗلْٜٓ ذٌَ جُْٞحتَ جُوحتٔس ػ٠ِ جالقطالٍ، ٝذًُي ٣ٛرف ٌْحٕ جإله٤ِْ هحو٣ٌٖ ػ٠ِ جُىكح

جُٔطحقس ُْٜ
3
. 

ذٞٞغ  1977ُٝطؿحَٝ هٓٞز ج٠ٍُٝٗ جألٌذؼس، هحّ جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ        

ضؼ٣ٍق ٖحَٓ ٝٝجْغ ُٔلّٜٞ جُوٞجش جُِٔٓكس ٣َٗٔ ٓوحض٢ِ ؾٔحػحش جُٔوحٝٓس، ٝيُي ُِطهل٤ق ٖٓ 

ًجك٤ٍٛح؛ ق٤ع أظٍٜش جُططٌٞجش هٓٞز ج٠ٍُٝٗ جُطو٤ِى٣س جألٌذؼس، أٝ ػىّ ٌٍٞٝز ضٞجكٍٛح ذك

ج٤ُٓح٤ْس ٝجُؼ٣ٌٍٓس ٝضؿحٌخ قٍٝخ جُٔوحٝٓس جُٛؼٞذس جُرحُـس ك٢ جالُطُجّ ذًٜٙ ج٠ٍُٝٗ ٖٓ هرَ 

قًٍحش جُٔوحٝٓس ٝأكٍجوٛح، أٓحّ هٞجش ٓؼحو٣س ضطلٞم ػ٤ِٜح ك٢ جُؼىو ٝجُؼىز؛ ق٤ع ضر٤ٖ إٔ جُطو٤ى 

                                                           
 

1
ػ٢ِ ، ٓٗحٌ ئ٤ُٚ 65، ٘ 1969، 337ػىو جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ جُى٢ُٝ ُكًٍس جُٔوحٝٓس جُؼٍذ٤س، ٓؿِس ٍٓٛ جُؼٍذ٤س،  ،ٚحُف، ٣ٝٛح

ضك٤ِ٤ِس ضطر٤و٤س ك٢ جضلحه٤ط٢ ؾ٤٘ق جُػحُػس ٝجٍُجذؼس ُؼحّ  قِّ، قٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ ٝجُٔؼطو٤ِٖ ك٢ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س جُٔكطِس: وٌجْس

 .49.، ٘ 2010ّ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ، ؾحٓؼس جألٍَٛ، ؿُز، 1949
2

 .296و. ض٤ٓ٤ٍ جُ٘حذ٢ِٓ، جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ُألٌج٢ٞ جُؼٍذ٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
3

جُى٢ُٝ جُؼحّ، جًٍُُٔ جُى٣ٔوٍج٢٠ جُؼٍذ٢ ُِىٌجْحش  و. ٓكٔى ػُ جُى٣ٖ قٔىجٕ، جُٔوحٝٓس جُٗؼر٤س جُلِٓط٤٘٤س جُِٔٓكس ك٢ جُوحٕٗٞ

 .2013جإلْطٍجض٤ؿ٤س ٝج٤ُٓح٤ْس ٝجالهطٛحو٣س، جُوحٍٛز، 
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ٝٓس ػ٣ٌٍٓس ضٜد ك٢ ٝؾٚ هٞجش جالقطالٍ جُٛحٌّ ذًٜٙ ج٠ٍُٝٗ ٣ؼطرٍ ًل٤الً ذحُوٟحء ػ٠ِ أ٣س ٓوح

جُٔؼحو٣س
1
 . 

٠ يُي، كوى جضؿٜص ًحكس ؾٜٞو جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ق٤ع أٚىٌش ذحإلٞحكس ئُ       

ٓؿٔٞػس ٖٓ جُط٤ٚٞحش ذٗإٔ أكٍجو قًٍحش جُطكٌٍ ج٤٘٠ُٞس ذٜىف ؾؼِْٜ أقى كثحش أٍْٟ 

ك٢ جألٍْ، ذحإلٞحكس ئ٠ُ ؾٜٞو جُِؿ٘س جُكٍخ ٝٞٔحٕ جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس ُْٜ ك٢ قحٍ ٝهٞػْٜ 

ّ ٝج١ًُ 1969جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ ٝجُٜالٍ جألقٍٔ ك٢ جُٔإضٍٔ جُى٢ُٝ ٤ُِِٛد جألقٍٔ ػحّ 

جُكوٞج ٚلس جُٔوحضَ جُوح٢ٗٞٗ أ٠ٚٝ أ٣ٟحً ذْٟ أكٍجو قًٍحش جُطكٌٍ ألٍْٟ جُكٍخ، ٝذًُي 

ُٞ ُْ ضطٞجكٍ ك٤ٜح ج٠ٍُٝٗ جألٌذؼس ذأكٍجو قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ جُط٢ ضوحّٝ جُؼىٝ جُٔكطَ قط٠ 

جُطو٤ِى٣س جُٓحذوس
2

،  ٝيُي ألٕ جُىٍٝ جُط٢ ضوغ ضكص جالقطالٍ يجش ٠ر٤ؼس ٓإهطس ِْٝطٚ كؼ٤ِس، ٝإٔ 

ٌْحٕ جإله٤ِْ جُٔكطَ ٣ى٣ٕ٘ٞ ذحُٞالء ُِىُٝس جُٔكطِس ٚحقرس ج٤ُٓحوز جُوح٤ٗٞٗس ٝجُط٢ ضٔحٌْٜح كؼ٤ِحً 

ٖ جٌُٓحٕ جُٔى٤٤ٖٗ ٝٝهق ك٢ ٝؾٚ جُؼىٝ ك٢ قٌْ جُٔوحضَ وُٝس جالقطالٍ، ًُُي ٣ؼطرٍ ًَ ٖٓ هحّ ٓ

جُوح٢ٗٞٗ ٝذٔػحذس أ٤ٍْ قٍخ ك٢ قحٍ ٝهغ ك٢ هرٟطٜح
3
. 

أفشاد انمٕاد انًغهؾخ انُظبيٛخ انزٍٚ ٚؼهٌُٕ ٔالءْى نؾكٕيخ أٔ عهطخ ال رؼزشف ثٓب  .3

 انذٔنخ انؾبعضح:

ٖٓ ذ٤ٖ  "ػ٠ِ أٗٚ  1949ػحُػس ُؼحّ ٗٛص جُلوٍز جُػحُػس ٖٓ جُٔحوز جٍُجذؼس ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُ       

جُلثحش جُط٢ ضطٔطغ ذٛلس أ٤ٍْ جُكٍخ جُوٞجش جُِٔٓكس جُ٘ظح٤ٓس جُطحذؼس ُطٍف ؿ٤ٍ ٓؼطٍف ذٚ ٖٓ 

"هرَ جُىُٝس جُكحؾُز
4

. ًٝٛٙ جُٔحوز جٖطِٔص ػ٠ِ ٓٛطِف أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس جُ٘ظح٤ٓس، ٝجُط٢ 

ٝقَٔ ذطحهس ج٣ُٜٞس ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ ضطٔطغ ذ٘لّ ٚلحضٜح ٝنٛحتٜٛح ًحٌضىجء ج١ُُ جُؼ١ٌٍٓ 

جُٛلحش جألنٍٟ جُط٢ ض٘طرن ػ٠ِ أٍْٟ جُكٍخ
5
. 

٣ٝوٛى ذحُِٓطس جُط٢ ال ضؼطٍف ذٜح جُىُٝس جُكحؾُز أٜٗح ِْطس ض٤ٓطٍ ػ٠ِ ؾُء ٖٓ        

جألٌج٢ٞ جُىجنِس ك٢ جُُ٘جع، ٝجُكٌٞٓحش جُط٢ ٣٘ط٢ٜ ٝؾٞوٛح ٝوٌٝٛح ٣ٝٞجَٚ ذؼٝ أكٍجو 

                                                           
 

1
و. ٤ٛػْ ٠ْٞٓ قٖٓ، جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ جُى٢ُٝ ُكًٍحش جُٔوحٝٓس ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُٔؼحٍٚ، ٌٝهس ٓوىٓس ك٢ جُِٔطو٠ جُى٢ُٝ جُهحّٓ 

 .9، ٘ 2010ٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ"، ؾحٓؼس ق٤ٓرس ذٖ ذٞ ػ٢ِ، جُؿُجتٍ، ذؼ٘ٞجٕ" قٍخ جُطك٣ٍٍ جُؿُجت٣ٍس ٝجُوح
2

ْحػى جُؼوٕٞ، ٓرىأ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُٔوحض٤ِٖ ٝؿ٤ٍ جُٔوحض٤ِٖ ٝضكى٣حش جُُ٘جػحش جُِٔٓكس جُٔؼحٍٚز، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ، ؾحٓؼس جُكحؼ ُهٍٟ، 

 .33، ٘ 2009جُؿُجتٍ، 
3

 .22، ٘ ٣2012ٍ ج٢٘٠ُٞ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ، ؾحٓؼس جألٍَٛ، ؿُز، ٖحو١ ْؼى١ ػٜٞ، جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس ُكًٍحش جُطكٍ
4

 (.4: جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 
5

 .37 -36و. ٓكٔى جُؼٓر٢ِ، جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ألٍْٟ جُكٍخ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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ٞجش جُر٤ُٗٞٞس أغ٘حء جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس، ًٔح ٣وٛى ذٜح قٌٞٓحش هٞجضٜح جُِٔٓكس جُوطحٍ ًحُو

جُٔ٘ل٠ ٢ٛٝ جُط٢ ض٘طوَ ٖٓ ػحٚٔس وُٝطٜح ئ٠ُ وُٝس أنٍٟ ٝجُط٢ ضطٌَٗ أْحْحً ك٢ جُٔ٘ل٠ ٝضٍَْ 

هٞجش ِٓٓكس ٗظح٤ٓس ُطك٣ٍٍ وُٜٝح، ًحُكٌٞٓس ج٣ٌُٞط٤س جُط٢ جٗطوِص ئ٠ُ ٓى٣٘س جُطحتق ذحٌُِٔٔس 

1990ذؼى جؾط٤حـ جُؼٍجم ٣ٌُِٞص ػحّ جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س 
1
. 

األشخبص انًشافمٌٕ نهمٕاد انًغهؾخ دٌٔ أٌ ٚكَٕٕا عضءاً يُٓب يزٗ ؽظهٕا ػهٗ  .4

 رظشٚؼ يٍ انمٕاد انزٙ ٚشافمَٕٓب: 

ٟ قٍخ ئيج ٓح ٛ٘حُي أٖهح٘ أٖحٌش ُْٜ جُٔحوز جٍُجذؼس ٖٓ جالضلحه٤س جُػحُػس، ٣ؼطرٍٝج أٍْ       

جُوطحٍ، ٣ٝؼطرٍ ٛإالء ٍٓجكو٤ٖ  ْ ٠ر٤ؼس ػِْٜٔ ج٤ُِٔٓس ػ٘ى ذىءٌؿ حو٣سٝهؼٞج ك٢ هرٟس جُىُٝس جُٔؼ

ُِوٞجش جُِٔٓكس ٤ُٝٓٞج ؾُءجً ٜٓ٘ح أٝ ٖٓ كٍٝػٜح جٍُت٤ٓ٤س
2

، ٝضْٟ ًٛٙ جُلثس جألٖهح٘ جُٔى٤٤ٖٗ 

جُٔطٞجؾىٕٝ ػ٠ِ ٓطٖ جُطحتٍجش جُكٍذ٤س ٝجٍُٔج٤ِْٖ جُكٍذ٤٤ٖ ٝؿ٤ٍْٛ ٖٓ جألٖهح٘ ج٣ًُٖ 

ٝذحػطرحٌ ٛإالء جألٖهح٘ ال ٣ٗحًٌٕٞ ٓرحٍٖز ك٢ جألػٔحٍ جُؼىجت٤س   ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ،

ًُُي ال ٣ؿَٞ ضٞؾ٤ٚ جُؼ٤ِٔحش جُكٍذ٤س ٞىْٛ أٝ ٜٓحؾٔطْٜ ك٢ قحٍ ِٞٞج ِٓط٤ُٖٓ ذٞجؾرحضْٜ
3
. 

أفشاد األؽمى انًالؽٛخ فٙ انغفٍ انزغبسٚخ ٔأؽمى انطبئشاد انًذَٛخ ألؽذ أؽشاف انُضاع  .5

 ؼم ثًمزؼٗ أ٘ أؽكبو أخشٖ يٍ انمبٌَٕ انذٔنٙ:انزٍٚ ال ُٚزفؼٌٕ ثًؼبيهخ أف

 جُٓلٖ ٝجُطحتٍجش جُهحٚس ٝجُطحذؼس ْٝٛ جألٖهح٘ ج٣ًُٖ ٣وٕٞٓٞ ذحألػٔحٍ جُط٢ ضططِرٜح       

ُألكٍجو أٝ جًٍُٗحش أٝ جُىُٝس، ٝجُط٢ ضٓطؼَٔ ك٢ جألؿٍجٜ جُٔى٤ٗس. ٖٝٓ جُٔطؼحٌف ػ٤ِٚ أٗٚ ال 

ُٜٔٔحش جُوطح٤ُس ُْٜ، ئال أٗٚ ػ٘ى ضك٣ِٜٞح ُِٔٓحٛٔس ٣ؿَٞ ٜٓحؾٔس جُٓلٖ ٝجُطحتٍجش أٝ ٓرحٍٖز ج

ك٢ جُٔؿٜٞو جُكٍذ٢ أٝ جٖطٍجًٜح ك٢ أػٔحٍ جُوطحٍ، كإ جُؼح٤ِٖٓ ػ٤ِٜح ٣ؼطرٍٕٝ ٖٓ جُٔوحض٤ِٖ 

، أٓح ئيج هحٓٞج ذًُي نل٤س ٝنىجػحً، كاْٜٗ ٣ؼطرٍٕٝ ٍٓضٌر٤ٖ ُؿ٣ٍٔس خ٣ٝؿَٞ أنًْٛ ًأٍْٟ قٍ

ٕ ٣ؼحِٓٞج ًأٍْٟ قٍخٖٓ ؾٍجتْ جُكٍخ، ٤ُّٝ ُْٜ جُكن ك٢ أ
4
. 

                                                           
 

1
 .38جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘

2
 (.43، جُٔحوز) 1977(، ٝجُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ 4ّ، جُٔحوز) 1949 أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ

3
، ٘ 1997جُُ٘جع جُِٔٓف ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، جُٔإْٓس جُؿحٓؼ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ُر٘حٕ،  ،و. ًٔحٍ قٔحو

49. 
4

 (.14 -13، جُٔحوض٤ٖ) 1977جإلٞحك٢ جُػح٢ٗ ُؼحّ  . ٝأٗظٍ: جُرٍٝض40ًٍٞٞ -39و. ٛح٢ٗ جُطٍٜج١ٝ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ألكٍجو  " 1949ُٝوى قىوش جُٔحوز جٍُجذؼس ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ        

جأل٠وْ جُٔالق٤س ك٢ جُٓلٖ جُطؿح٣ٌس ٝأ٠وْ جُطحتٍجش جُٔى٤ٗس ج٣ًُٖ ال ٣طٔطؼٕٞ ذٔؼحِٓس أكَٟ ٖٓ 

ٖ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ، ٝهى ؾٍٟ جُؼٍف جُٔوٌٍز ك٢ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ذٔوط٠ٟ أ١ أقٌحّ أنٍٟ ٓ

جُى٢ُٝ ػ٠ِ جُط٤ُٔ ذ٤ٖ جُطحتٍجش جُكٍذ٤س ٝجُؼحٓس ٝجُهحٚس كإ أ٠وْ جُطحتٍجش جُكٍذ٤س ئيج ٓح 

ٝهؼٞج ك٢ هرٟس جُؼىٝ ٣ؼطرٍٝج أٍْٟ قٍخ ذحػطرحٌْٛ ٓوحض٤ِٖ"
1
. 

وز، ًهىٓس أٓح جُطحتٍجش جُؼحٓس ك٢ٜ جُطحتٍجش جُط٢ ضٓطهىّ ٖٓ هرَ جُىُٝس ك٢ نىٓحش ٓكى       

جٍُٔجكن جُؼحٓس ُِىُٝس ٓػَ ٠حتٍجش جالْطٌٗحف ٝج٠ٍُٗس نلٍ جُٓٞجقَ ٝجُر٣ٍى ٝٓوحٝٓس ج٥كحش 

جٌُُجػ٤س ٝجُٛك٤س، ٣ٝؿَٞ ُِىُٝس ٓكحٌذس ٝٓٛحوٌز ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُطحتٍجش ُكٓحذٜح ك٢ قحٍ 

ٝهؼص ضكص ٣ىٛح
2
. 

ة انؼذٔ دٌٔ أٌ عكبٌ األساػٙ غٛش انًؾزهخ انزٍٚ ٚؾًهٌٕ انغالػ رطٕػبً ػُذ الزشا .6

 :ٚزٕافش نذٚٓى انٕلذ نزشكٛم ٔؽذاد يغهؾخ َظبيٛخ

ُٖ ضوطٍٛ جُكٍٝخ ػ٠ِ جُٔوحض٤ِٖ جُ٘ظح٤ٖٓ ككٓد، ذَ إٔ ٛ٘حى كثس ؿحُرحً ٓح ٣ٗحًٌٕٞ ك٢        

 ًٝٛٙ جُلثس ٢ٛ جُٔوحٝٓس جُٗؼر٤س، جُؼ٤ِٔحش جُكٍذ٤س ػ٘ىٓح ضطؼٍٜ ذالوْٛ ُِـُٝ أٝ جالقطالٍ،

 ٠ٍُٝٗ جُطح٤ُس:ػ٠ِ إٔ ضطٞجكٍ ك٤ٜح ج

 إٔ ضٌٕٞ ُْٜ ه٤حوز ٓٓثُٞس. -

 إٔ ٣كِٔٞج ٖحٌز أٝ ػالٓس نحٚس ذك٤ع ٣ٌٖٔ ض٤٤ُْٔٛ. -

 إٔ ٣كطٍٓٞج هٞج٤ٖٗ ٝػحوجش جُكٍخ. -

ّ جُهحٚس ذأٍْٟ جُكٍخ ٢ٛ ٖٓ أٌٝو ٓٛطِف 1949ٝضؼطرٍ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ        

ز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحوز جٍُجذؼسجُٔوحٝٓس جُٗؼر٤س ٝأنٍؾٜح ئ٠ُ ق٤ُ جُٞؾٞو ٝيُي ك٢ جُلوٍ
3
. 

ِٖٔص جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس أكٍجو جُٔوحٝٓس جُِٔٓكس ك٢ ٤٠حضٜح ٝأٞلص ػ٤ِْٜ ٚلس أٍْٟ        

قٍخ، ٢ٌُٝ ٣طٌٔ٘ٞج ٖٓ جُطٔطغ ذكٔح٣س أقٌحّ جالضلحه٤س ٣طٞؾد ػ٤ِْٜ قَٔ جُٓالـ ذٌَٗ ػ٢ِ٘ 

ُٔوحٕٝٓٞ ذانلحء ْالقْٜ ٣كٍٕٓٞ ٖٓ إلٌٓح٤ٗس ض٤ُْٔٛ ػٖ ؿ٤ٍْٛ ٖٓ جُٔى٤٤ٖٗ؛ ق٤ع أٗٚ ئيج هحّ ج

                                                           
 

1
 (.4ّ، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

2
 .70و. ٓكٔى جُؼٓر٢ِ، جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ألٍْٟ جُكٍخ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

3
 (.4ّ، جُٔحوز) 1949جٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 
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جالْطلحوز ٖٓ ًٛٙ جالضلحه٤س ٝال ٣ؼطرٍٝج أٍْٟ قٍخ ػ٘ى ٝهٞػْٜ ك٢ هرٟس جُوٞجش جُٔؼحو٣س، ًٔح 

٣طٞؾد ػ٠ِ جألكٍجو جُوحت٤ٖٔ ٞى جُوٞجش جُٔكطِس جقطٍجّ هٞج٤ٖٗ ٝػحوجش جُكٍخ، ٝإٔ ٣كٓ٘ٞج 

ْ ضٍجػ٢ ًٛٙ جُلثس ًٛج ج٠ٍُٗ كاٗٚ  ٓؼحِٓس جُؿ٘ٞو ٝجُؿٍق٠ ٝج٠ٍُٞٔ ٖٓ أٍْٟ جُؼىٝ، كايج ُ

٣ؿَٞ ٓكحًٔطْٜ ػ٠ِ جٌضٌحذْٜ أكؼحالً ضؼى ؾٍجتْ قٍخ
1

 . 

٣ٍٟ جُرحقع إٔ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ هى َٖٔ ك٢ ٤٠حضٚ ػىو ٖٓ جُلثحش ٝٓ٘كْٜ ٚلس        

ّ ٝذٍٝضًُٜٞٞح 1949أٍْٟ قٍخ، ٝذىج يُي ٝجٞكحً ٖٓ نالٍ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

، ًٔح  ِٖٔص جالضلحه٤س أكٍجو جُٔوحٝٓس ٝٓ٘كطْٜ ٚلس أٍْٟ قٍخ، ٢1977 جألٍٝ ُؼحّ جإلٞحك

ٝيُي ك٢ قحٍ ضو٤ىْٛ ذح٠ٍُٝٗ جألٌذؼس؛ ق٤ع ٣ؿد ػ٤ِْٜ إٔ ٣كِٔٞج جُٓالـ ذٌَٗ ػ٢ِ٘ إلٌٓح٤ٗس 

ض٤٤ُْٔٛ ػٖ ؿ٤ٍْٛ ٖٓ جُٔى٤٤ٖٗ، ٝيُي قٔح٣س ُِٔى٤٤ٖٗ ٖٓ جألػٔحٍ جُكٍذ٤س ٝقٔح٣س ُوٞجش 

ىٌ، ًٔح أٗٚ ك٢ قحٍ ئنلحء جُٔوح٤ٖٓٝ ُِٓالـ ال ٣ٓطل٤ىٝج ٖٓ أقٌحّ ًٛٙ جالضلحه٤س جُهْٛ ٖٓ جُـ

 ٝال ٣ؼطرٍٝج أٍْٟ قٍخ.

جُِٔكن ذحضلحه٤حش ؾ٤٘ق ُؼحّ  1977ٕ جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ ًٔح ٣ٍٟ جُرحقع أ       

٤ُٝٓص أكٍجو قًٍحش جُطكٌٍ ٝٚق أٍْٟ قٍخ، ك٢ قحٍ هطحُْٜ ُىُٝس ؿح٣َس  ّ، ٓ٘ف1949

ٓكطِس، ٝٗط٤ؿس النطالف ج٥ٌجء قٍٞ ج٠ٍُٝٗ جألٌذؼس جُطو٤ِى٣س جُط٢ ٣ؿد ػ٠ِ أكٍجو قًٍحش 

جُطكٌٍ ٝقًٍحش جُٔوحٝٓس جُطو٤ى ذٜح ُٔ٘كْٜ ٝٚق أٍْٟ قٍخ، ضَٞٚ جُرحقع ئ٠ُ إٔ أكٍجو 

قًٍحش جُطكٌٍ ٣ؼطرٍٝج أٍْٟ قٍخ ٝئٕ ُْ ٣طو٤ىٝج ذطِي ج٠ٍُٝٗ ُطحُٔح ٌكؼٞج جُٓالـ ػال٤ٗس 

 جُـُجز، ٝجقطٍٓٞج ػحوجش ٝأػٍجف جُكٍخ.ٞى 
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 انًجؾش انضبنش

 نألعشٖ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙانزٙ كفهٓب انؾًبٚخ 

 :رًٓٛذ

ػ٘ىٓح ٣هٟغ جُٔوحضَ ُألٍْ ٣ٝوغ ك٢ هرٟس جُىُٝس جُٔؼحو٣س، ٣طْ قؿُٙ ٝٓ٘ؼٚ ٖٓ جالْطٍٔجٌ        

هٞجػى ضٟر١ آ٤ُس جُطؼحَٓ ٓغ جأل٤ٍْ، ًٝلَ ك٢ جُوطحٍ، ًُُي ٝٞغ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ه٤ٞوجً ٝ

ُٚ جُؼى٣ى ٖٓ جُكوٞم جُط٢ ٣ؿد ػ٠ِ جُىُٝس ج٥ٍْز إٔ ضطؼحَٓ ٓؼٚ ػ٠ِ أْحْٜح ٝإٔ ضؼحَٓ 

 جألٍْٟ ٝكوحً ُٔرحوب جإلٗٓح٤ٗس جُط٢ ضٌلَ ُألٍْٟ جُكٔح٣س ٝجالقطٍجّ.

ج٣ًُٖ ٣طٔطؼٕٞ ذٛلس  ٝذؼى إٔ ٝٞك٘ح ٓلّٜٞ جألٍْ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجألٖهح٘       

أٍْٟ جُكٍخ، الذى ُ٘ح ٖٓ ض١٤ِٓ جُٟٞء ػ٠ِ جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ أهٍٛح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ 

جُٔطؼِوس ذٔؼحِٓس أٍْٟ  1949جإلٗٓح٢ٗ ُٜإالء جألٍْٟ، ُٝوى قىوش جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

ء كطٍز أٍْْٛ، ٝيُي جُكٍخ جُكوٞم ٝجُٟٔحٗحش ألٍْٟ جُكٍخ ػ٘ى ذىء جُٞهٞع ك٢ جألٍْ ٝ أغ٘ح

 ٖٓ نالٍ ٓطِر٤ٖ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ:

 أعشٖ انؾشة نؾظخ اثزذاء األعشانًطهت األٔل: ؽمٕق 

جُكوٞم ُألٍْٟ  ُكظس جذطىجء أٍْْٛ  ٓؿٔٞػس ٖٓ 1949ٓ٘كص جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ        

جألٍْ، ٝأغ٘حء  ُىٟ جُىُٝس جُكحؾُز؛ ق٤ع ًلِص ُْٜ جُٔؼحِٓس جإلٗٓح٤ٗس ًٓ٘ ُكظس ٝهٞػْٜ ك٢

 جُطلط٤ٕ ٝجالْطؿٞجخ، ًٝٛج ٓح ْ٘ر٤٘ٚ ك٢ ًٛج جُٔطِد.

 انؾًبٚخ انًمشسح ألعشٖ انؾشة نؾظخ اثزذاء األعش: .1

جُٞهص ج١ًُ ٣وغ ك٤ٚ جأل٤ٍْ ضكص ِْطس وُٝس  "قىوش جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ذىج٣س جألٍْ ذأٗٚ        

"جُؼىٝ
1

كٍو أٝ ٝقىز ػ٣ٌٍٓس ضحذؼس ُِىُٝس  ، أ١ ًٓ٘ جُِكظس جُط٢ ٣ٔٓي ك٤ٜح ذحأل٤ٍْ ٖٓ هرَ

 ج٥ٍْز.

                                                           
 

1
 (.5ّ، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس 
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ٝضؼطرٍ جُىُٝس جُٔطؼحهىز ٓٓثُٞس ػٖ جألٍْٟ، ٝذحُطح٢ُ ضٌٕٞ ٓٓثُٞس ػٖ ٤ًِْٞحش أكٍجوٛح        

جُؼ٤٣ٌٍٖٓ ٝٝقىجضٜح جُط٢ أقح٠ص ذحأل٤ٍْ ٝئػحوضٚ ئ٠ُ ٠ٝ٘ٚ، ًًُٝي ضؼطرٍ جُىُٝس ٓٓثُٞس ػٖ 

ٕ ٖٓ جُورٝ ػ٠ِ جأل٤ٍْ ك٢ ذؼٝ جُكحالش ٓػَ ضٍٛكحش ٓٞج٤٘٠ٜح جُٔى٤٤ٖٗ، ج٣ًُٖ هى ٣طٌٔ٘ٞ

قحُس جُٜر٠ٞ جُٔظ٢ِ
1

        . 

٣ٝكٍّ ػ٠ِ أ١ ٠ٍف ٖٓ جأل٠ٍجف جُٔطكحٌذس هطَ جُٔوحض٤ِٖ جٍُٗػ٤٤ٖ ج٣ًُٖ ٣وحضِٕٞ ٞى        

جُىُٝس جُٔؼحو٣س ذٔؿٍو إٔ ٣طٞهلٞج ػٖ جُوطحٍ ٌؿٔحً ػْٜ٘ ذٓرد ٓح أٚحذْٜ ٖٓ جُؿٍـ أٝ جٍُٜٔ 

ٍٞجٌ جُرى٤ٗس أٝ جُؼو٤ِس، ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ٌٖٔ أنً جُؼحؾ٣ُٖ ػٖ جُوطحٍ أٝ أٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جأل

جُٔطٞهل٤ٖ ػ٘ٚ ًأٍْٟ قٍخ، ػ٠ِ إٔ ٣طٔطؼٞج ذحُكٔح٣س ٝجُٟٔحٗحش جُٔوٌٍز ألٍْٟ جُكٍخ ًٓ٘ 

ُكظس ٝهٞػْٜ ك٢ هرٟس جُىُٝس جُكحؾُز أٝ جُٔؼحو٣س
2
. 

 نؼغكشٚخ:انؾًبٚخ انًمشسح أصُبء َمم األعشٖ يٍ عبؽبد انؼًهٛبد ا .2

، ٝٗوِْٜ ئ٠ُ ٓؼٌٍٓجش ضوّٞ ذطٍق٤َ جألٍْٟ ذأٍْع ٝهص ٌٖٓٔػ٠ِ جُىُٝس ج٥ٍْز إٔ        

 ػٖ ٓ٘طوس جُوطحٍ قط٠ ٣ٌٞٗٞج ك٢ ٓأٖٓ ٖٓ جُهطٍ، ٝال ٣ؿَٞ إٔ ٣روٞج ك٢ ٓ٘طوس ًَ جُرؼى ذؼ٤ىز 

 ٣طؼٍٕٞٞ ذٓرد ؾٍقْٜ أٝ ٍْٜٓٞ نطٍز قط٠ ُٞ ًحٗص ُٔىز ٓإهطس، ئال إٔ أٍْٟ جُكٍخ هى

ُهطٍ أًرٍ ػ٘ى ٗوِْٜ ٓٔح ُٞ ذوٞج ك٢ ٌٓحْٜٗ
3
. 

٣ٝؿد إٔ ٣طْ ضٍق٤َ أٍْٟ جُكٍخ  ذط٣ٍوس ئٗٓح٤ٗس، ٝإٔ ال ٣طْ ضؼ٣ٍْٟٜ ُِهطٍ، ٣ٝ٘رـ٢        

ػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز إٔ ضُٝو أٍْٟ جُكٍخ جٍُٔق٤ِٖ  ذحُٔحء جُٛحُف ٍُِٗخ ٝجُطؼحّ ٝجُٔالذّ 

ذأْٔحء أٍْٟ جُكٍخ ج٣ًُٖ ٣طْ ضٍق٤ِْٜ  ٝذحٍُػح٣س جُٛك٤س، ٝإٔ ضوّٞ ذاػىجو  هحتٔس
4
. 

 انؾًبٚخ انًمشسح أصُبء انزفزٛش نألعشٖ:  .3

ٓ٘ف جُؼٍف جُى٢ُٝ ُِِٓطحش ج٥ٍْز إٔ ضوّٞ ذطلط٤ٕ جألٍْٟ ٝيُي ُالْط٤الء ػ٠ِ جأل٤ٖحء        

يجش جُو٤ٔس جُؼ٣ٌٍٓس، ًحألِْكس ٝجًُنحتٍ ٝجُهٍجت١ ٝأوٝجش جالْططالع ٝ جُٞغحتن جُؼ٣ٌٍٓس 

                                                           
 

1
جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ُِٓؿ٘حء ج٤ُٓح٤٤ْٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ، ٌٝهس ٓوىٓس ك٢ جؾطٔحع جألْٓ جُٔطكىز جُى٢ُٝ  ،و. ٣حٍْ ػ١ٌٞٔ

/ ٤ٗٓحٕ/ 4-٤٤٘3ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ ٍٝٓجكن جالقطؿحَ جإلٍْجت٤ِ٤س، ؾ٤٘ق، ك٢ جُلطٍز: جُٔؼ٢٘ ذو٤ٟس كِٓط٤ٖ: ه٤ٟس جُٓ٘حء ج٤ُٓح٤٤ْٖ جُلِٓط٤

2012 ٘ ،10. 
2

 .121، ٘ 2005جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جُلٌٍ ٍُِ٘ٗ، جُوىِ،  ،و.ٓكٔى كٜحو جُٗالُىز
3

 (.19، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 
4

 (.20ّ، جُٔحوز) 1949جُػحُػس ُؼحّ  أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق
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ح، ق٤ع ضؼطرٍ ًٛٙ جألٌٓٞ ؿ٤٘ٔس قٍخ، ٝذحُطح٢ُ كإ ِْطحش جُىُٝس ج٥ٍْز ضوّٞ ذٔٛحوٌز ٝؿ٤ٍٛ

ٝؿ٤ٍٛح  ًٛٙ جأل٤ٖحء ٝال ٣ٓطػ٠٘ ٖٓ جُٔؼىجش جُؼ٣ٌٍٓس ئال ٜٓٔحش جُٞهح٣س ٓػَ جُهٞيجش جُٔؼى٤ٗس

ٖٓ ْٝحتَ جُكٔح٣س جُٗه٤ٛس
1
. 

جألٍْٟ إٔ ٣ٔطٌِٞج ٝغحتن ٣ٝكطلع أٍْٟ جُكٍخ ذؿ٤ٔغ أوٝجضْٜ جُٗه٤ٛس، ٣ٝ٘رـ٢ ػ٠ِ        

ٝال ٣ؿَٞ  ذٜح جألٍْٟ ج٣ًُٖ ال ٣ٔطٌِٜٞٗح، ئغرحش ٖه٤ٛس، ًٔح ٣ؿد ػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز إٔ ضُٝو

ٓٛحوٌز جُىُٝس جُكحؾُز ُٗحٌجش جألٍْٟ ٝ ٌضرْٜ جُؼ٣ٌٍٓس أٝ ٤ٗح٤ْٖٜ٘، ٝال ٣ؿَٞ إٔ ضإنً ٖٓ 

ئ٣ٛحٍأٍْٟ جُكٍخ جُ٘وٞو ٝجألوٝجش يجش جُو٤ٔس جُط٢ ٓؼْٜ ئال ٓوحذَ 
2
. 

 انؾًبٚخ انًمشسح ألعشٖ انؾشة أصُبء االعزغٕاة: .4

ػ٘ى جْطؿٞجخ جأل٤ٍْ ال ٣طِد ٓ٘ٚ ئال جإلوالء ذحْٔٚ جٌُحَٓ، ٌٝضرطٚ جُؼ٣ٌٍٓس، ٝضح٣ٌم        

٤ٓالوٙ، ٌٝهٔٚ ك٢ جُؿ٤ٕ أٝ جُلٍهس، أٝ ٌهٔٚ جُٗه٢ٛ أٝ جَُِٔٓٓ، كايج ُْ ٣ٓططغ جإلوالء ذًٜٙ 

حغِس، ٝئيج أنَ جأل٤ٍْ ذًٜٙ جُوحػىز ذحنط٤حٌٙ، كاٗٚ ٣طؼٍٜ جُٔؼِٞٓحش ك٤ى٢ُ ذٔؼِٞٓحش ٓٔ

الٗطوح٘ جُُٔج٣ح جُط٢ ضٔ٘ف ُألٍْٟ ج٣ًُٖ ُْٜ ٌضرطٚ أٝ ٝٞؼٚ
3
. 

٣ٝطؼ٤ٖ ػ٠ِ أ٠ٍجف جُُ٘جع إٔ ٣ُٝوٝج ؾ٤ٔغ جألٖهح٘ جُطحذؼ٤ٖ ُْٜ ٝجُٔؼ٤ٍٖٞ ألٕ        

ُٖ ك٤ٜح: أْْ قحِٜٓ ح ذحٌُحَٓ، ٌٝضرطٚ، ٌٝهٔٚ ٣ٛركٞج أٍْٟ قٍخ، ذرطحهس ُطكو٤ن ج٣ُٜٞس ٣ُر٤

ذحُؿ٤ٕ أٝ ذحُلٍهس أٝ ٌهٔٚ جُٗه٢ٛ ٝضح٣ٌم ٤ٓالوٙ، ٣ٝوّٞ جأل٤ٍْ ذاذٍجَ ًٛٙ جُرطحهس ػ٘ى ًَ 

٠ِد، ٝال ٣ؿَٞ ْكرٜح ٓ٘ٚ ذأ١ قحٍ ٖٓ جألقٞجٍ
4
. 

 يًبسعخ انزؼزٚت: ألعشٖ انؾشة نؾظش  انؾًبٚخ انًمشسح .5

أ١ ئًٍجٙ ػ٠ِ أٍْٟ جُكٍخ ُِكٍٛٞ  ال ٣ؿَٞ ٓٔحٌْس أ١ ضؼ٣ًد ذى٢ٗ أٝ ٓؼ١ٞ٘ أٝ "       

ػ٠ِ ٓؼِٞٓحش ْٜٓ٘ ٖٓ أ١ ٗٞع، ٝال ٣ؿَٞ ضٜى٣ى أٍْٟ جُكٍخ ج٣ًُٖ ٣ٍكٟٕٞ جإلؾحذس أٝ ْرْٜ 

أٝ ضؼ٣ٍْٟٜ ئ٠ُ أ١ ئَػحؼ أٝ أ١ ئؾكحف، ٣ٝؿد إٔ ٣ٌٕٞ جْطؿٞجخ جألٍْٟ ذِـس ٣لٜٜٔٞٗح، 

                                                           
 

1
 .11ػ١ٌٞٔ، جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ُِٓؿ٘حء ج٤ُٓح٤٤ْٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

2
 (.18، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

3
 .122و. ٓكٔى جُٗالُىز، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

4
 .٢ٗٞ12 ُِٓؿ٘حء ج٤ُٓح٤٤ْٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ ػ١ٌٞٔ، جُٞٞغ جُوحٗ
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ْ ذٓرد قحُطْٜ جُرى٤ٗس أٝ ٣ٝطؼ٤ٖ ض٤ِْٓ أٍْٟ جُكٍخ جُؼحؾ٣ُٖ ػٖ جإلوالء ذٔؼِٞٓحش ػٖ ٣ٞٛطٜ

"جُؼو٤ِس ئ٠ُ هْٓ جُهىٓحش جُطر٤س
1
. 

ٝهى قظٍش جضلحه٤س ؾ٤٘ق ك٢ جُٔحوز جُػحُػس جُٔٗطًٍس جُطؼ٣ًد ك٢ جُلوٍز) أ( ٜٓ٘ح، ٝجُط٢       

ػىّ جالػطىجء ػ٠ِ جُك٤حز ٝجُٓالٓس جُرى٤ٗس، ٝذهحٚس جُوطَ ذؿ٤ٔغ أٌٖحُٚ ٝجُط٣ٞٗٚ،  ض٘ٙ ػ٠ِ "

جُطؼ٣ًد"ٝجُٔؼحِٓس جُوح٤ْس، ٝ
2
. 

٣ٍٟ جُرحقع إٔ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس جُهحٚس ذٔؼحِٓس أٍْٟ جُكٍخ ًلِص ٓؿٔٞػس ٖٓ        

جُكوٞم أل٤ٍْ جُكٍخ ٝٗٛص ػ٠ِ ٌٍٞٝز جقطٍجّ ًٛٙ جُكوٞم ٝػىّ جٗطٜحًٜح؛  كوى ٗٛص ػ٠ِ 

ُِىُٝس  ٌٍٞٝز جقطٍجّ جأل٤ٍْ ًٓ٘ جُِكظس جأل٠ُٝ جُط٢ ٣وغ ك٤ٜح جأل٤ٍْ ك٢ ٣ى ٝقىز ػ٣ٌٍٓس ضحذؼس

جُكحؾُز ٝجُط٢ ضٛرف ك٤ٔح ذؼى جُىُٝس ج٥ٍْز، ًٔح أًىش ًٛٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ ٌٍٞٝز جقطٍجّ 

جأل٤ٍْ أغ٘حء ٗوِٚ ٖٓ ٤ٓىجٕ جُوطحٍ، ٝأغ٘حء ضلط٤ٗٚ ٝجْطؿٞجذٚ، ذحإلٞحكس ئ٠ُ قظٍ ٓٔحٌْس جُطؼ٣ًد 

 ػ٠ِ جألٍْٟ.

 : انؾًبٚخ انًمشسح نألعشٖ أصُبء األعشانًطهت انضبَٙ

أغ٘حء كطٍز أٍْْٛ ُىٟ جُىُٝس ٗٓح٢ٗ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُكوٞم ُألٍْٟ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلًلَ        

 جُكحؾُز، ٖٝٓ ًٛٙ جُكوٞم: 

 انؾك فٙ انًؼبيهخ اإلَغبَٛخ: .1

٣ؿد ٓؼحِٓس جألٍْٟ ٓؼحِٓس ئٗٓح٤ٗس ك٢ ؾ٤ٔغ جألٝهحش، ٣ٝؼطرٍ أ١ ئٛٔحٍ ٖٓ هرَ جُىُٝس        

، ًٔح ال ٣ؿَٞ نٟٞع جأل٤ٍْ ُِطؿحٌخ 1949ُػس ُؼحّ ػحج٥ٍْز ذٔػحذس جٗطٜحى ُ٘ٛٞ٘ جالضلحه٤س جُ

جُطر٤س ٝجُؼ٤ِٔس، ذحإلٞحكس ئ٠ُ ػىّ جُٔٓحِ ذرىٗٚ أٝ جُطٔػ٤َ ذٚ، ٝال ٣كن ُِىُٝس جُكحؾُز جإلهىجّ 

س جأل٤ٍْال ٣ٌٕٞ ك٢ ِٓٛك ػ٠ِ كؼَ أ١ ٢ٖء
3
 . 

ُكظٍ جُٔطؼِن ُطإًى ػ٠ِ ج 1977ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ  11ٝؾحءش جُٔحوز        

ذحُؿٍق٠ ٝج٠ٍُٞٔ ٝجٌُٔ٘ٞذ٤ٖ ك٢ جُركحٌ ج٣ًُٖ ٣وؼٕٞ ضكص ٤ْطٍز جُىُٝس جُٔؼحو٣س، ٝجْطػ٘ص 

                                                           
 

1
 (.17ّ، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

2
 .جُلوٍز) أ( ، جُٔحوز جُػحُػس جُٔٗطًٍس1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

3
 (.13، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 
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جُٔحوز ٖٓ يُي جُطرٍع ذحُىّ ُ٘وِٚ أٝ جُطرٍع ذحألٗٓؿس جُؿِى٣س ٤ُطْ ٌَجػطٜح ذ٠ٍٗ إٔ ٣طْ يُي 

ذٔٞجكوس جأل٤ٍْ ٝوٕٝ ئًٍجٙ أٝ ضٜى٣ى، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ُـح٣حش ػالؾ٤س كو١
1
. 

ٝجُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ  1949ٖٝٓ ٛ٘ح ٣طٟف إٔ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ        

ٓطح أ١ ػَٔ جٗطوح٢ٓ ٞى ًَ كثحش جألٖهح٘ جُٔك٤٤ٖٔ ج٣ًُٖ ٣ٌٕٞٗٞ ضكص ِْطس  1977 ٍَّ ق

جُىُٝس جُٔؼحو٣س أل١ ْرحخ ًحٕ
2
. 

 

 

 انؾك فٙ انًغبٔاح فٙ انًؼبيهخ: .2

٤ن جُٔٓحٝجز ػ٠ِ ؾ٤ٔغ أٍْٛح وٕٝ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جألٍْٟ  ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز ضطر       

ق٤ع ٣وغ جُطُجّ  ٕٞ أٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔؼح٤٣ٍ جألنٍٟ،ػ٠ِ أْحِ جُؼٍ٘ٛ أٝ جُؿّ٘ أٝ جُى٣ٖ أٝ جُِ

ػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز ذططر٤ن جُٔٓحٝجز ػ٠ِ جألٍْٟ ٝيُي ألٕ أٝٞحع جألٍْٟ ٝظٍٝكْٜ 

جٍُضد جُؼ٣ٌٍٓس أٝ ذٓرد جُظٍٝف جُٛك٤س ُرؼٝ  ٓطٓح٣ٝس؛ ذك٤ع إٔ ال ضطأغٍ جُٔٓحٝجز ذٍٔجػحز

جألٍْٟ  أٝ أػٔحٌْٛ أٝ ٓإٛالضْٜ ج٤ُٜ٘ٔس
3
. 

٣ٍٟ جُرحقع إٔ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس أًىش ػ٠ِ ٌٍٞٝز جقطٍجّ قوٞم جأل٤ٍْ أغ٘حء أٍْٙ،        

ٝجز ٖٝٓ ًٛٙ جُكوٞم جُكن ك٢ جُٔٓحٝجز ك٢ جُٔؼحِٓس؛ ذك٤ع إٔ ضطْ ٓؼحِٓس جأل٤ٍْ ػ٠ِ هىّ جُٔٓح

 وٕٝ جُ٘ظٍ ئ٠ُ و٣٘ٚ أٝ ػٍهٚ أٝ ُٞٗٚ أٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جػطرحٌجش جُط٤٤ُٔ جألنٍٟ.

 انؾك فٙ اؽزشاو انشخظٛخ ٔانششف: .3

٣٘رـ٢ ػ٠ِ أٍْٟ جُكٍخ جالقطلحظ ذٌحَٓ أ٤ِٛطْٜ جُٔى٤ٗس جُط٢ ًحٗٞج ٣طٔطؼٕٞ ذٜح ػ٘ى       

 ذحُوىٌ ج١ًُ ٣وط٤ٟٚ ٝهٞػْٜ ك٢ جألٍْ، ٣ٝؿد ػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز ػىّ ضو٤٤ى ًٛٙ جُكوٞم ئال

جألٍْ ْٞجء ك٢ ئه٤ِٜٔح أٝ نحٌؾٜح، ٣ٝطٔطغ أٍْٟ جُكٍخ ك٢ جُكن ك٢ جقطٍجّ أٖهحْٜٚ 

ٍٖٝكْٜ ك٢ ؾ٤ٔغ جألقٞجٍ، ٣ٝؿد ٓؼحِٓس جُ٘ٓحء ذط٣ٍوس ضهطِق ػٖ ٓؼحِٓس جألٍْٟ جٍُؾحٍ 

                                                           
 

1
 (.11، جُٔحوز) 1977جُرٍضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ  أٗظٍ:

2
 .125و. ٓكٔى جُٗالُىز، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ،  ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

3
 (.16ّ، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 
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  غُٛى
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ٝيُي ذحُ٘ظٍ ئ٠ُ ؾٜٖ٘ٓ، ٝإٔ ٣طْ جقطؿحَٖٛ ك٢ أٓحًٖ ٓهٛٛس ُٜٖ ٝضٌٕٞ نح٤ُس ٖٓ 

حٍجٍُؾ
1
. 

٣ٍٟ جُرحقع إٔ ًٛج جُكن جُٔٔ٘ٞـ ُألٍْٟ ٣ؿد ضطر٤وٚ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جألٍْٟ ذٌَٗ ػحّ        

ٝػ٠ِ جأل٤ٍْجش ٖٓ جُ٘ٓحء ذٌَٗ نح٘، ذك٤ع ٣طْ ضه٤ٛٙ أٓحًٖ ٓكىوز ُٜٖ ضٌٕٞ ٓ٘لِٛس 

ػٖ أٓحًٖ أٍْ جٍُؾحٍ، ٝإٔ ضطْ ٍٓجػحز ظٍٝكٜٖ جُٛك٤س، ذحإلٞحكس ئ٠ُ ػىّ جُٔٓحِ ذٍٗف 

 جُ٘ٓحء.

 فٙ انشػبٚخ انطجٛخ ٔانظؾٛخ:انؾك  .4

ضطٌلَ جُىُٝس جُكحؾُز ذا٠ؼحّ جألٍْٟ ُٝرحْْٜ ذحُوىٌ جٌُحك٢، ٣ٝ٘رـ٢ ػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز        

أ٣ٟحً ضوى٣ْ جُؼ٘ح٣س جُطر٤س جُط٢ ضططِرٜح قحُطْٜ جُٛك٤س وٕٝ ٓوحذَ
2

. ٝضِطُّ جُىُٝس جُكحؾُز ذططر٤ن 

ظحكس جُٔؼٌٍٓجش ٝجُطأًى ٖٓ ٚكطٜح ٝنِٞٛح ٖٓ ًحكس جإلؾٍجءجش جُٛك٤س جُالَٓس ُِكلحظ ػ٠ِ  ٗ

جألٍٓجٜ، ٝإٔ ضطٞكٍ ألٍْٟ جُكٍخ ٍٓجكن ٚك٤س ٗظ٤لس، ٝضه٤ٛٙ ٍٓجكن ٚك٤س نحٚس 

ذحأل٤ٍْجش ك٢ جُٔؼٌٍٓجش جُط٢ ضٞؾى ك٤ٜح جُ٘ٓحء، ًٔح ٣ؿد ض٣ُٝى أٍْٟ جُكٍخ ذحألوٝجش 

جُالَٓس ُط٘ظ٤ق أؾٓحْٜٓ ٝؿ٤َٓ ٓالذْٜٓ
3
. 

٘رـ٢ ػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز إٔ ضؼَٔ ػ٠ِ ضٞك٤ٍ ًحكس جُٔٓطُِٓحش جُط٢ ٣ٍٟ جُرحقع أٗٚ ٣       

٣كطحؾٜح جأل٤ٍْ ك٢ جُٔؼٌٍٓجش ٝأٓحًٖ جألٍْ، ٝض٣ُٝىْٛ ذحُوىٌ جٌُحك٢ ٖٓ جُطؼحّ ٝجُِرحِ 

ٝجُٔحء ٝٓٓطُِٓحش جُ٘ظحكس جُٗه٤ٛس، ٝضٞك٤ٍ جُوىٌ جٌُحك٢ ٖٓ جٍُػح٣س جُطر٤س ُألٍْٟ، ٝجُؼَٔ 

 أقى جألٍٓجٜ جُٔؼى٣س.ػ٠ِ ػٍُ جأل٤ٍْ جُٔٛحخ ذ

 انؾك فٙ يًبسعخ انشؼبئش انذُٚٛخ:  .5

ك٢ ٓٔحٌْس ٖؼحتٍْٛ ٌحِٓس جُك٣ٍس جُإٔ ضطٍى ألٍْٟ جُكٍخ  ٣ؿد ػ٠ِ جُىُٝس ج٥ٍْز       

جُ٘ظحّ ج١ًُ ضٟؼٚ جُِٓطحش جُؼ٣ٌٍٓس، ٝػ٤ِٜح إٔ ضٞكٍ أٓحًٖ  جُى٤٘٣س، ذ٠ٍٗ ػىّ جُهٍٝؼ ػٖ

جُىُٝس جُكحؾُز جُٓٔحـ ٍُؾحٍ جُى٣ٖ ج٣ًُٖ ضْ جقطؿحَْٛ ٓ٘حْرس إلهحٓس جُٗؼحتٍ جُى٤٘٣س. ٝػ٠ِ 

                                                           
 

1
 (.14، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

2
 (.15جُٔحوز) ، 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

3
 (.29، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 
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ذٔٓحػىز جألٍْٟ إلهحٓس جُٗؼحتٍ جُى٤٘٣س ذ٤ٖ جألٍْٟ ج٣ًُٖ ٖٓ ٗلّ ػو٤ىضْٜ، ٣ٝطؼ٤ٖ ض٣َٞؼْٜ 

أٍْٟ ٖٓ ٗلّ هٞجضْٜ ٝػو٤ىضْٜ ُٝـطْٜ هطِق جُٔؼٌٍٓجش جُط٢ ٣ٞؾى ك٤ٜحػ٠ِ ٓ
1
. 

 شفٛٓٛخ ٔانشٚبػٛخ:انؾك فٙ يًبسعخ األَشطخ انزُْٛخ ٔانزؼهًٛٛخ ٔانز .6

٣ؿد ػ٠ِ جُىُٝس جألٍْز إٔ ضٗؿغ أٍْٟ جُكٍخ ػ٠ِ ٓٔحٌْس جألٗٗطس جُط٢ ٖٓ ٖأٜٗح ِٓة        

ٝهص كٍجؿْٜ، ٝإٔ ضطهً ًحكس جإلؾٍجءجش جُط٢ ضٌلَ ٓٔحٌْس ًٛٙ جألٗٗطس، ٝإٔ ضٞكٍ ُألٍْٟ 

جألوٝجش جُالَٓس ٝ جألٓحًٖ جُٔهٛٛس ُِو٤حّ  ذًٜٙ جألٗٗطس
2
. 

 :ٔانغزاء ٔانًهجظ انؾك فٙ انًأٖٔ .7

ضطٌلَ جُىُٝس جُكحؾُز ذٗإٕٝ جألٍْٟ ذىٕٝ ٓوحذَ ٖٓ ٓأٟٝ ٝؿًجء ُٝرحِ ٝيُي ػ٠ِ جُ٘كٞ        

 جُطح٢ُ: 

: ٣ؿد ػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز إٔ ضٞكٍ ك٢ أٓحًٖ جألٍْ ظٍٝكحً ٓالتٔس ؽك اإلٕٚاء -

٤ٔس ُألٍْٟ، ٍٓجػ٤س ك٢ يُي ػحوجش ٝضوح٤ُى جألٍْٟ، ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ ًٛٙ جألٓحًٖ ٓك

ىَّكأز ٟٝٓحءز ذٌَٗ ًحك٢، ٝضطهً ًحكس جُْٞحتَ ُٔ٘غ أنطحٌ  ُٓ ٖٓ ج٠ٍُٞذس، ٝ

جُك٣ٍن، ٣ٝؿد إٔ ٣هٛٙ ٌٓحٗحً ُِ٘ٓحء ذٌَٗ ٓ٘لَٛ ػٖ جٍُؾحٍ
3
. 

٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ٝؾرحش جُطؼحّ جألْح٤ْس ج٤ٓٞ٤ُس جُط٢ ضوىّ ُألٍْٟ  انؾك فٙ انغزاء: -

ِٔكحكظس ػ٠ِ ٚكس ًحك٤س ٖٓ ق٤ع ج٤ٌُٔس ٝجُ٘ٞػ٤س ٝإٔ ضٌٕٞ ٚك٤س ٝيُي ُ

جألٍْٟ، ٝ ٣ؿد ض٣ُٝىْٛ ذ٤ٌٔحش ًحك٤س ٖٓ ج٤ُٔحٙ جُٛحُكس ٍُِٗخ ُٝالْطهىجّ 

جُٗه٢ٛ ٣ٝٓٔف ُْٜ ذحْطؼٔحٍ جُطرؾ. ٝذوىٌ جإلٌٓحٕ ٣ٗطٍى جألٍْٟ ك٢ ئػىجو 

٠ؼحْٜٓ، ٣ٌٖٝٔ جْطهىجْٜٓ ًُٜج جُـٍٜ ك٢ جُٔطحذم، ٣ٝؿد إٔ ضؿُٜ ُْٜ أٓحًٖ 

٣كن ُِىُٝس جُكحؾُز جْطهىجّ جُطؼحّ ٤ًِْٞس  ٓهٛٛس ُط٘حٍٝ جُطؼحّ، ًٔح أٗٚ ال

ُِطأو٣د أٝ جُؼوحخ 
4
. 

: ػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز إٔ ضُٝو جألٍْٟ ذحُٔالذّ جٌُحك٤س ٝجُٔالتٔس انؾك فٙ انًهجظ -

ُٔ٘حل ٠ٝر٤ؼس جُٔ٘طوس جُط٢ ٣كطؿُ ذٜح جألٍْٟ، ٝػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز ٍٓجػحز 

                                                           
 

1
 (.35+ 34، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

2
 (.38، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

3
 (.25، جُٔحوز) 1949جُػحُػس ُؼحّ أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق 

4
 (.26، جُٔحوز) 1949ّ أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼح
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ضٍٛف ُٖٔ ٣وّٞ ذؼَٔ ْٜٓ٘  جْطرىجٍ ٓالذّ أٍْٟ جُكٍخ جُطحُلس ذحٗطظحّ، ٝإٔ

جُٔالذّ جُٔ٘حْرس ُِؼَٔ ج١ًُ ٣وّٞ ذٚ
1
. 

 ؽك األعشٖ االرظبل ثبنخبسط:  .8

٣ؿد ػ٠ِ جُىُٝس ج٥ٍْز إٔ ضٓٔف ُألٍْٟ ذاٌْحٍ ٝجْطالّ جٍُْحتَ، ٣ٌٖٝٔ ُِىُٝس        

جُكحؾُز ضكى٣ى ًٛٙ جٍُٔجْالش، ٝيُي ذحُٓٔحـ ػ٠ِ جألهَ ذاٌْحٍ ٌْحُط٤ٖ ٝأٌذغ ذطحهحش ًَ 

ٍٜ، ٝضٌٕٞ ًٛٙ جُرطحهحش ٓطحذوس ُِ٘ٔحيؼ جُِٔكس ك٢ جضلحه٤س ؾ٤٘ق، ٝػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز إٔ ٖ

ضٓٔف ُألٍْٟ ج٣ًُٖ ُْ ضِْٜٛ أنرحٌ ػحتالضْٜ ًٓ٘ كطٍز ٣ٞ٠ِس، ٝج٣ًُٖ ال ٣ٌْٜٔ٘ ضِو٢ أنرحٌجً ُْٜ 

ذحُر٣ٍى جُؼحو١ ذاٌْحٍ ذٍه٤حش ػ٠ِ قٓحذٚ
2

  . 

ٝو كٍو٣س ٝؾٔحػ٤س  ضكط١ٞ ػ٠ِ ٓالذّ أٝ أو٣ٝس أٝ ًٔح ٣ٌٖٔ ُألٍْٟ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ٠ٍ       

أ٣س ُٞجَّ أنٍٟ ػٖ ٣ٍ٠ن جُر٣ٍى، ٣ٌٕٝٞ جُٜىف ٜٓ٘ح ض٤ٌٖٔ جألٍْٟ ٖٓ ضِر٤س جقط٤حؾحضْٜ 

جُهحٚس ٝٓٔحٌْس ٖؼحتٍْٛ جُى٤٘٣س أٝ جًطٓحخ جُٔؼٍكس ٝجُػوحكس
3
. 

 

 

 ؽك األعشٖ فٙ انًؾبكًخ انؼبدنخ:  .9

ٍّ ُأل٤ٍْ ُِىكحع ػ٘ٚ، ضٓٔف جُىُٝس جُكحؾُز ذٔؼحٝٗس         جألٍْٟ ُرؼْٟٜ جُرؼٝ ٝذحنط٤حٌ ٓكح

ٝجالْطؼحٗس ذهىٓحش ٓطٍؾْ ٓإَٛ ٤ُطٌٖٔ جأل٤ٍْ ٖٓ كْٜ ُـس جُٔكح٢ٓ، ٝػ٠ِ جُىُٝس جُكحؾُز إٔ 

ضهرٍ جأل٤ٍْ ذًٜج جُكوٞم هرَ ذىء جُٔكحًٔس ذٔىز ًحك٤س، ٝك٢ قحُس ػىّ جنط٤حٌ جأل٤ٍْ ُٔكحّ ٣ىجكغ 

ذًٜٙ جُٜٔٔس ٝ ضٞكٍ ُٚ ٓكح٤ٓح ُِىكحع ػ٘ٚ، ٝضؼط٠ ُِٔكح٢ٓ ج١ًُ ٣ط٠ُٞ ػ٘ٚ ضوّٞ جُىُٝس جُكح٤ٓس 

جُىكحع ػٖ جأل٤ٍْ ٓىز ال ضوَ ػٖ أْرٞػ٤ٖ ٖٓ ضح٣ٌم  ذىء جُٔكحًٔس، ٝضٔ٘كٚ جُط٤ٜٓالش جُالَٓس 

إلػىجو وكحػٚ ػٖ جأل٤ٍْ جُٔطْٜ، ٣ٝكن ًُٜج جُٔكح٢ٓ إٔ ٣ٌُٝ جُٔطْٜ ٝإٔ ٣طكىظ ٓؼٚ ذك٣ٍس  

                                                           
 

1
 (.27، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

2
 (.71، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

3
 .130و. ٓكٔى جُٗالُىز، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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ح ٣كن ُٚ إٔ ٣طكىظ ٓغ ؾ٤ٔغ ٖٜٞو جُطرٍتس ذٖٔ ك٤ْٜ أٍْٟ جُكٍخ، وٕٝ ٝؾٞو ٌه٤د، ًٔ

٣ٝٓطل٤ى جُٔكح٢ٓ ٖٓ ًٛٙ جُط٤ٜٓالش قط٠ جٗطٜحء جُٔىز جُٔكىوز ُالْطث٘حف
1
. 

ٝك٢ قحٍ ٚىٌٝ جُكٌْ ٣ؿد إٔ ضرِـٚ جُىُٝس جُكح٤ٓس ُأل٤ٍْ ٝضر٤ٖ ُٚ ٓح ئيج ًحٕ ٣طٌٖٔ ٖٓ        

ز جُ٘ظٍ ك٢ جُكٌْ، ٣ٝؿد ضر٤ِؾ  جُكٌْ ُأل٤ٍْ ذِـس جالْطث٘حف أٝ ٌكٝ ٗوٟٚ أٝ جُطٔحِ ئػحو

٣لٜٜٔح ئيج ُْ ٣ٌٖ جأل٤ٍْ قحٍٞ أغ٘حء ٚىٌٝ جُكٌْ، ًٔح إٔ جُىُٝس جُكحؾُز ضوّٞ ذاذالؽ جُىُٝس 

جُكح٤ٓس ذوٍجٌ أ٤ٍْ جُكٍخ ػٖ جْطؼٔحٍ أٝ ػىّ جْطؼٔحٍ قوٚ ك٢ جالْطث٘حف
2
. 

ّ جُط٘حٍَ ػٖ أ١ ٖٓ ًٛٙ جُكوٞم جُط٢ ٖٝٓ ٛ٘ح ٣ٍٟ جُرحقع أٗٚ ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جأل٤ٍْ ػى       

ًلِطٜح ُٚ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس جُهحٚس ذٔؼحِٓس أٍْٟ جُكٍخ، ٝئٕ ػىّ ضو٤ى ٝجُطُجّ جُىُٝس ج٥ٍْز 

 ذٔ٘ف جألٍْٟ ًٛٙ جُكوٞم ٣ؼطرٍ جٗطٜحًحً ٣ٍٚكحً ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
 (.105ّ، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

2
 (.107، جُٔحوز) 1949ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ أٗظٍ: جضلحه٤س 
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 انفظم انضبَٙ

 ٌٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙٔػغ األعشٖ انفهغطٍُٛٛٛ فٙ انمبَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رًٓٛذ

جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ُألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س ٗطؽ ػ٘ٚ ٗطحتؽ ػى٣ىز ٜٓ٘ح جُوطَ ٕ أٖٓ جُٔؼٍٝف        

جالقطالٍ  ٗطؽ ػًٖٔح  .جألٌج٢ٞ ِْٝد جُكوٞم ٖٓ أٚكحذٜح ٝجُىٓحٌ ٜٝٗد جُه٤ٍجش ٝجقطالٍ

حش ٝجُٔٞجؾٜحش جُٔٓطٍٔز ذ٤ٖ أذ٘حء جُٗؼد نالٍ جالٖطرحًًر٤ٍ ٖٓ جألٍْٟ ج٣ًُٖ ٣طْ أٍْْٛ ػىو 
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جُلِٓط٢٘٤ ٝجُؿ٤ٕ جإلٍْجت٢ِ٤ جُٔكطَ، ٝضؼطرٍ ٓٓأُس جألٍْٟ ٖٓ أًػٍ جُٔٓحتَ ضؼو٤ىجً ٝيُي ُٔح 

 ٣طٍضد ػ٤ِٜح ٖٓ أٌٓٞ ضظَ ػحُوس ُطحُٔح ذو٢ جأل٤ٍْ أ٤ٍْجً.

حٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ططر٤ن جُوذ جالقطالٍ ِْطحش ُْ ضؼطٍفذىج٣س جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤  ًٝٓ٘       

ذؼى قٍخ  ٢ جُلِٓط٤٘٤سٞججألٌ ٔكطِس، ٝجوػص ذأٜٗح ٤ْطٍش ػ٠ِػ٠ِ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س جُ

٠ٍف  ضؼطرٍضٌٖ نحٞؼس ٤ُٓطٍز وُٝس  ، ٝإٔ ًٛٙ جألٌٜ ًُْحٗص ضىجكغ ك٤ٜح ئٍْجت٤َ ػٖ ٗلٜٓح

جُٔؿطٔغ  ٖٓ هرَ ػىز ٍٓجشًٝٛج جُٔٞهق ضْ ٌكٟٚ ّ، 1949ك٢ ٓؼحٛىجش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ 

ٓإْٓحضٜح ُٝؿحٜٗح جُهحٚس ذوٟح٣ح قوٞم  ٖٓ نالٍُألْٓ جُٔطكىز  هطِلسجُى٢ُٝ ك٢ هٍجٌجش ٓ

جإلٗٓحٕ
1
. 

ّ ػ٠ِ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ؛ ق٤ع أٜٗح ُْ 1949ُْٝ ضطرن ئٍْجت٤َ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق ُؼحّ        

ٕٞ ػٖ أٌْٜٞ، ضؼطٍف ذأكٍجو قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ ٝأكٍجو جُٔوحٝٓس جُٗؼر٤س ًٔكحٌذ٤ٖ ٣ىجكؼ

جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٝٓؿِّ جألٖٓ،  جػطٍكص ذٚك٢ ضو٣ٍٍ ٤ٍْٛٓٛ ج١ًُ  ٝأٌٍٗش قوْٜ

ًٔح أٜٗح ُْ ضؼطٍف ذإٔ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س ٢ٛ أٌج٢ٞ ٓكطِس ٣٘طرن ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ 

جإلٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ
2
. 

 صخ يجبؽش: ٔثُبًء ػهّٛ عُمغى ْزا انفظم ئنٗ صال

 . انذٔنٙ اإلَغبَٙ رفبلٛبد انمبٌَٕٔػغ انذٔنخ انفهغطُٛٛخ فٙ ا: انًجؾش األٔل

 .ٔػغ األعشٖ انفهغطٍُٛٛٛ فٙ عغٌٕ االؽزالل اإلعشائٛهٙ: انًجؾش انضبَٙ

 ؾشكبد انزؾشس انفهغطُٛٛخ.نألعشى ٙانًشكض انمبََٕ :انًجؾش انضبنش

  

                                                           
 

1
ٓٞهغ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ، ٌجّ هللا، ،ك٤ٍّْٓٗكٍ 

2014 ٘ ،1. 
2

 .1، ٘جٍُٔؾغ جُٓحذن
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 انًجؾش األٔل

 رفبلٛبد انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٙٔػغ انذٔنخ انفهغطُٛٛخ فٙ ا

جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ٝجُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝس جُٔهطِلس  س ضىنِص قٌٞٓحشًٓ٘ ذىء جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤       

ُِىكحع ػٖ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س ٝجُٗؼد جُلِٓط٢٘٤، ئ٠ُ إٔ قٍٛش جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س ك٢ ؾٜس 

ح جُكن ك٢ جُطكىظ ذحْْ جُٗؼد ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜ ٢ٛٝ ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ٝجقىز كو١

جُلِٓط٢٘٤ ٝضٔػ٤ِٚ ك٢ جُٔكحكَ جُى٤ُٝس ٝك٢ جُٔ٘ظٔحش جُٔهطِلس، ًٔح أٜٗح جُؿٜس جُٞق٤ىز جُط٢ ٣كن 

ُٜح جُطكىظ ػٖ جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س، ٝذًُي ُْ ٣ؼى ٛ٘حى وٌٝ ُِىٍٝ جُؼٍذ٤س ك٢ جُىكحع ػٖ جُو٤ٟس 

ٝػٖ جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤
1
. 

ّ ٢ٛٝ ٓ٘ظٔس ٤ْح٤ْس ٖرٚ ػ٣ٌٍٓس ٝضْ 1964ٍ جُلِٓط٤٘٤س ك٢ ػحّ ضأْٓص ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍ       

ػَ ٍٖػ٢ ٝٝق٤ى ُِو٤ٟس جالػطٍجف ذٜح ٖٓ هرَ ٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكىز ٝؾحٓؼس جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ًٔٔ

ه٤ٟس جألٍْٟ جُط٢ ضؼى ٖٓ أْٛ ٗطحتؽ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ٖٓ ٖٞٔ جُوٟح٣ح ًٝحٕ  .جُلِٓط٤٘٤س

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س  ػٖ جألٍْٟ ٔٓثٍٞ جألٍُُٝلِٓط٤ٖ، ٝذو٤ص جُٔ٘ظٔس ٢ٛ ج

ئ٠ُ إٔ قِٛص كِٓط٤ٖ ػ٠ِ جُؼ٣ٟٞس ؿ٤ٍ جُىجتٔس ك٢ ٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكىز ٝضْ جالػطٍجف ذٜح 

٤ٌْٔ2012ّحً ٖٓ هرَ جُىٍٝ جألنٍٟ ًىُٝس هحتٔس ذكى يجضٜح ك٢ ٜٗح٣س ػحّ 
2
. 

 ٓطِر٤ٖ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ:ٝذ٘حًء ػ٠ِ ٓح ضوىّ، ٤ْطْ ضو٤ْٓ ًٛج جُٔركع ئ٠ُ 

 انفهغطٍُٛٛٛ  ًزؾذح فٙ ؽًبٚخ األعشٖانًطهت األٔل: دٔس فهغطٍٛ لجم االَؼًبو نأليى ان

ضكطَ ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س أ٤ٔٛس ًر٤ٍز ك٢ ج٤ٍُٓٔز ج٤ُٓح٤ْس ُىُٝس كِٓط٤ٖ؛ ق٤ع أٗٚ        

ْٓ جُٔطكىز هرَ ضأ٤ّْ ألُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى أ١ ٝؾٞو ُلِٓط٤ٖ ك٢ ؾحٓؼس جُىٍٝ جُؼٍذ٤س ٝٓ٘ظٔس ج

ٕ ًٛٙ جُٔ٘ظٔس ٢ٛ جُٔٔػَ جُٞق٤ى ٝجٍُٗػ٢ ُِٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ُِٝو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س، ئجُٔ٘ظٔس، 

                                                           
 

1
ط٤٘٤س، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ٌٓ٘ٗٞجش ؾحٓؼس جُوىِ و.ٓكٔى ػٞجو قٔىجٕ، ٝو. ض٤ٓ٤ٍ ٓكٔٞو ؾرحٌز، ٝآنٍٕٝ. كِٓط٤ٖ ٝجُو٤ٟس جُلِٓ

 .424 -420، ٘ 2010جُٔلطٞقس، جُوىِ، 
2

، ٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2015ًٍُٓ جُؿ٣ٍُز ُِىٌجْحش. ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س، ًٍُٓ جُؿ٣ٍُز ُِىٌجْحش، 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/5/18/ 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2015/5/18/
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كٖٔ نالٍ جُٔ٘ظٔس ػحوش ٓٓأُس ئق٤حء ج٤ٌُحٕ جُلِٓط٢٘٤ ُططٍـ ٖٓ ؾى٣ى ذؼى إٔ ْؼ٠ جالقطالٍ 

جإلٍْجت٢ِ٤ ئ٠ُ ض٤ٜٜٔٗح ذٌَ ٓح أٝض٢ ٖٓ هٞز
1
. 

ذحالْط٤الء ػ٠ِ ٓح ضرو٠ ٖٓ جألٌج٢ٞ  ّ ٝهؼص جُكٍخ جُؼٍذ٤س جإلٍْجت٤ِ٤س1967ّ ٝك٢ ػح       

جُلِٓط٤٘٤س ٢ٛٝ جُٟلس جُـٍذ٤س ٝهطحع ؿُز، ٓٔح جؾرٍ جألٗظٔس جُؼٍذ٤س ػ٠ِ إٔ ضٞجكن ػ٠ِ كطف 

أقٔى ٝذ٘حًء ػ٤ِٚ هىَّّ ، ٍْجت٢ِ٤ٍِو ػ٠ِ جُؼىٝ جإلجُٔؿحٍ أٓحّ جُؼَٔ جُلىجت٢ جُلِٓط٢٘٤ ُ

ُكًٍحش ونِص ٓؼظْ ج؛ ق٤ع جُٔ٘ظٔس كطف جُٔؿحٍ ُىنٍٞ جُٔ٘ظٔحش جُلىجت٤س ك٢حْطوحُطٚ ٝجُٗو٣ٍ٤

جُط٢ أػحوش ضٍض٤د جُٔ٘ظٔس ٝضُٞص ه٤حوضٜحٝجُلٛحتَ جُلِٓط٤٘٤س ٝػ٠ِ ٌأْٜح قًٍس كطف 
2
. 

قًٍس كطف  ٝػ٠ِ ٌأْٜحٍٝٚٞ جُلٛحتَ جُلىجت٤س  ُوى ذىء جُؼَٔ جُلىجت٢ ك٢ كِٓط٤ٖ ػ٘ىٝ       

جُٗؼٌٞ ج٢٘٠ُٞ ػ٘ى  ؼ٣ُُك٢ ٗٗح٠ جُٔ٘ظٔس ٝك٢ ض جً ى٣ىكّ ض1969ػحّ  ٠ُ ه٤حوز جُٔ٘ظٔس ك٢ئ

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ذحإلٞحكس ئ٠ُ إٔ ًٛٙ جُكًٍس ٌِٖص ضـ٤ٍجش ك٢ جألؾ٤حٍ ٝجُو٤حوز ق٤ع أونِص 

جُؼٍ٘ٛ جُٗرحذ٢ ُِٔ٘ظٔس، ٓٔح أوٟ ئ٠ُ قىٝظ ضكٞالش ذ٣ٞ٤٘س ٛحٓس، ٝذًُي أغرص جُو٤حوجش 

ّ ُْ ضٟؼق جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝئٗٔح َجوش ٖٓ أ٤ٔٛس 1967خ جُلِٓط٤٘٤س ُؿ٤ٔغ جأل٠ٍجف إٔ قٍ

جُٔ٘ظٔس ٝػَُش ٌٓحٗطٜح ك٢ جُك٤حز ج٤ُٓح٤ْس جُلِٓط٤٘٤س، ًٝحٗص جٗطالهس ٌُِلحـ جُلِٓط٢٘٤ 

جُِٔٓف
3
. 

ٍٖػ٢ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ذٔ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ذٞٚلٜح ٓٔػَ  أهٍش ُٝوى       

ّ، ٝهٍجٌ 1974ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ُؼحّ  14ذطح٣ٌم  3210ٌهْ  ِٗؼد جُلِٓط٢٘٤ قٓد جُوٍجٌُ

ٝجُط٢ أًىش ػ٠ِ  1970ًحٕٗٞ جألٍٝ ُؼحّ  8ذطح٣ٌم  2672جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٌهْ 

ضو٣ٍٍ ج٤ٍُٛٔ، ٝجُوٍجٌ ٌهْ  ك٢  كنجُ ك٢ ٓوىٓطٜحؿ٤ٍ جُوحذِس ُِطـ٤٤ٍ ٝقوٞم جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ 

، ٝٓ٘ف ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ًٍُٓ جٍُٔجهد 1974ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ُؼحّ  22ذطح٣ٌم  3236

1974ّض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ُؼحّ  22ذطح٣ٌم  3237قٓد جُوٍجٌ ٌهْ 
4

    . 

                                                           
 

1
 .420قٔىجٕ، ٝآنٍٕٝ. جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 

2
نحُى  ٖؼرحٕ ٝ  أٌٗٞ ٚحُف، أغٍ قٍٛٞ كِٓط٤ٖ ػ٠ِ وُٝس ؿ٤ٍ ػٟٞ ٍٓجهد ك٢ جألْٓ جُٔطكىز ػ٠ِ ه٤ٟس جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، 

 .16 ، 2016٘(، 1ج٤ُٓحْس، جُؼىو) ٓؿِس جإلوجٌز ٝ
3

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2016جُٔٞهغ ج٢ٍُْٔ ُٔ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س. ٗٗأز ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س، 

http://www.plo.ps/article/43676 
4

ذٗإٔ جالػطٍجف ذٔ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ٓٔػالً ٍٖػ٤حً ُِٗؼد  1974جُٛحوٌ ػحّ  أٗظٍ: هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز

 جُلِٓط٢٘٤ ٝقٍٛٞ جُٔ٘ظٔس ػ٠ِ ٚلس ٍٓجهد ك٢ جألْٓ جُٔطكىز ًكًٍس ضكٌٍ ٢٘٠ٝ.

http://www.plo.ps/article/43676
http://www.plo.ps/article/43676
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ُٝوى جػطٍكص جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ذٔ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ًكًٍس ضكٌٍ ٢٘٠ٝ        

ٍ ُط٤ٌٖٔ جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ، ٝ ٠ِد ٖٓ ٓؿِّ جألٖٓ إٔ ٣طهً جُطىجذ3375٤ذٔٞؾد جُوٍجٌ ٌهْ 

ك٣ٍٍ ٖٓ ٓٔحٌْس قوٞهٚ ؿ٤ٍ جُوحذِس ُِطٍٛف، ًٔح وػح ٓؿِّ جألٖٓ ئ٠ُ ئٍٖجى ٓ٘ظٔس جُط

جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤، ػ٠ِ هىّ جُٔٓحٝجز ٓغ ْحتٍ جأل٠ٍجف جألنٍٟ ك٢ جُلِٓط٤٘٤س ذحػطرحٌٛح ٓٔػَ 

ؾ٤ٔغ جُؿٜٞو ٝجُٔلحٝٞحش جُٔطؼِوس ذحٍُٗم جأل١ْٝ
1

ك٢  3414ٌ ٌهْ ، ٖٝٓ غْ ضرؼٜح جُوٍج

ئػحوز ؾ٤ٔغ  طٓحخ جألٌٜ ذحُوٞز ٝأٗٚ ٣ؿدُطؼ٤ى جُطأ٤ًى ذٚ ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ؿَٞ جً 5/12/1975

جألٌج٢ٞ جُط٢ جقطِص ػ٠ِ ًٛج جُ٘كٞ
2
. 

ذٔ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ ٝجُٔوحٝٓس  ط٢ ضطؼِنُألْٓ جُٔطكىز جُجُؼحٓس ٣ٝطٟف ٖٓ هٍجٌجش جُؿٔؼ٤س        

ِؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٝٓؿِّ جألٖٓ ذإٔ ضرؼحًُإٔ جػطٍجف جُٔؿطٔغ جُى٢ُٝ  جُلِٓط٤٘٤س

ٖٓ أؾَ  ًلحقُِٚٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ك٢  جُٞق٤ى ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ٢ٛ جُٔٔػَ جٍُٗػ٢

، ٖٝٓ غْ قٍٛٞ أكٍجو جُٔوحٝٓس ضو٣ٍٍ ٤ٍٛٓٙجُكٍٛٞ ػ٠ِ قوٚ ك٢ جالْطوالٍ ٝجُك٣ٍس ٝ

ِوٞجػى ُ ٝكوحً  جُكٔح٣س جُٔوٌٍزٞؾد ذٔٓوحض٤ِٖ ٍٖػ٤٤ٖ  ٌْٜٞٗجالػطٍجف ذ جُلِٓط٤٘٤س ػ٠ِ

ٝجألػٍجف جُى٤ُٝس ًأٍْٟ قٍخ قحٍ ٝهٞػْٜ ك٢ هرٟس جُؼىٝ
3
. 

٤٘س ئال إٔ ٝٓغ ًَ ًٛج جُىػْ ٝجُطأ٤٣ى ٝجالػطٍجف ج١ًُ قظ٤ص ذٚ ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤       

لس جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ظِٜح ُْ ٣طْٓ ذحُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ؛ ق٤ع إٔ ئٍْجت٤َ ُْ ضٔ٘ف ٚ ٝٞغ جألٍْٟ

جػطٍجف  ٍٝ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س جألٍْٟ ُِلِٓط٤٤٘٤ٖ ج٣ًُٖ ضؼطوِْٜ ك٢ ْؿٜٞٗح، كًٔ٘ جقطال

جألْٓ جُٔطكىز ذلِٓط٤ٖ ًىُٝس ك٢ ٝٞغ ػٟٞ ٍٓجهد ٝجْطرىجُٜح ذٔ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س 

ّ هٌٍش ئٍْجت٤َ ًىُٝس ٓكطِس ػىّ 1967ًٓ٘ ػحّ ٝد جُلِٓط٢٘٤، ٝق٤ى ُِٗؼٍٖػ٢ ٝػَ ًٔٔ

ؾؼَ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ  ٓٔح ٣طٍضد ػ٤ُِٚى٣ٜح الضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس،  أ٣ٌِْٖٞٓط٤٤٘٤ٖ جُٔحع جُلئنٟ

١ً ٣لطٍٜ ضكى٣ى ، ٝجُٞٞجذ١ أٝ ٓؼح٤٣ٍ سأ٣ ضٍٞم ئ٠ُِوٍجٌجش جُؼ٣ٌٍٓس جُط٢ ال نحٞؼ٤ٖ ُ

 ٞٞغ جُوح٢ٗٞٗطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ٝضكى٣ى جُك٢ ْؿٕٞ جالق ُٔأ٣ٌْٖٞج ُألٖهح٘ جُوح٢ٗٞٗ جُٞٞغ

جْط٘حوجً ُِوٞج٤ٖٗ ٝجُٔؼحٛىجش جُى٤ُٝس ٜٝ إٔ ٣٘طرن ػ٤ِْٜج١ًُ ٖٓ جُٔلٍ
4

  . 

                                                           
 

1
و ٝجُٔ٘حهٗحش ذٗإٔ وػٞز ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ُالٖطٍجى ك٢ ًحكس جُؿٜٞ 3375أٗظٍ: هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٌهْ 

 جُٔطؼِوس ذحٍُٗم جأل١ْٝ.
2

 ج١ًُ ٣و٢ٟ ذإٔ ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ ج٤٘٠ُٞس ضٗطٍى ك٢ ٓىجٝالضٚ. 1975أٗظٍ: هٍجٌ ٓؿِّ جألٖٓ جُى٢ُٝ ُٓ٘س 
3

 .42و. ٛح٢ٗ جُطٍٜج١ٝ، أقٌحّ أٍْٟ جُكٍخ،  ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
4

 .47نحُى ٖؼرحٕ ٝأٌٗٞ ٚحُف، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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ك٢ جُكى٣ع ػٖ ٝٞغ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ  رىءٝهرَ جُ       

ّ، ٣٘رـ٢ إٔ ٗكىو ضح٣ٌم جٟٗٔحّ ًَ ٖٓ ٓ٘ظٔس 1977ّ، ٝذٍٝض٤ًُٜٞٞح جإلٞحك٤٤ٖ ُؼحّ 1949

ّ؛ ق٤ع ضِوص ئوجٌز 1949ُؼحّ  جألٌذغ ئ٠ُ جضلحه٤حش ؾ٤٘قجُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ٝوُٝس ئٍْجت٤َ 

جُٔطكىز ذؿ٤٘ق ٖٓ جٍُٔجهد جُىجتْ ُلِٓط٤ٖ ك٢ جألْٓ  ٠ِرحً ُهحٌؾ٤س ذحالضكحو ج١ٍٓ٣ُٞٓ جُٗإٕٝ ج

إٔ ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ض٣ٍى جالٟٗٔحّ ئ٠ُ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ  ؾحء ك٤ّٚ 1989ك٢ ػحّ 

ٞحك٤٤ّٖ ٝذٍٝض٤ًُٜٞٞح جإل1949ُؼحّ 
1

ّ ضْ جٟٗٔحّ وُٝس كِٓط٤ٖ ئ٠ُ جضلحه٤س 2014، ٝك٢ ػحّ 

1977ٝئ٠ُ ذٍٝض٤ًُٜٞٞح ُؼحّ  1949ؾ٤٘ق جألٌذؼس ُؼحّ 
2
٠ جضلحه٤حش وى جٟٗٔص ئُأٓح ئٍْجت٤َ كِ،

1951ّ/ 7/ 6ّ، ًٝحٕ جٟٗٔحٜٓح ك٢ ضح٣ٌم 1949ؾ٤٘ق جألٌذغ  ُؼحّ 
3
. 

جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س جُٔكطِس  ؾ٤٘ق ػ٠ٌِكٝ ئٍْجت٤َ ُططر٤ن جضلحه٤حش  ٣ٍٝؾغ جُٓرد ك٢       

ئٍْجت٤َ  ذًُصٓغ جُٔهططحش جإلٍْجت٤ِ٤س؛ ق٤ع  جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ جُوحٕٗٞ ضؼحٌٜ أقٌحّ ئ٠ُ

جُٞجهغ جُؿـٍجك٢  ٝض٤٣ُق ًٓ٘ ذىج٣س جقطالُٜح ُألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س ئ٠ُ ضـ٤٤ٍهٛحٌٟ ؾٜىٛح 

، ٝيُي ٖٓ نالٍ جألٝجٍٓ لِٓط٢٘٤جُأذ٘حء جُٗؼد ج٤ُٜٞو ػ٠ِ قٓحخ  ٞؿٍجك٢ ٤ُطٔح٠ٖ ٓغ ٝجُى٣ٔ

جُؼ٣ٌٍٓس، ٝٓح هحٓص ذٚ جُِٓطس جإلٍْجت٤ِ٤س ُط٤ْٞغ ٚالق٤حضٜح ذك٤ع ضَٗٔ ؾ٤ٔغ ٗٞجق٢ جُك٤حز 

ج٤ٓٞ٤ُس ٌُِٓحٕ ك٢ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س، ُٝوى نىٓص جألٝجٍٓ جُؼ٣ٌٍٓس جُٔهططحش جالْط٤طح٤ٗس 

جُطْٞؼ٤س ػ٠ِ جألٌٜ جُلِٓط٤٘٤س جُٔكطِس
4
. 

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝذحٍُؿْ ٖٓ ػىّ جػطرحٌْٛ أٍْٟ ٗظح٤٤ٖٓ ٖٓ  ٞ٘ ه٤ٟس جألٍْٟأٓح ذهٛ       

أؾَ جإلكٍجؼ ػٖ جألٍْٟ  جُؿحٗد جإلٍْجت٢ِ٤، ئال إٔ جُو٤حوز جُلِٓط٤٘٤س ذًُص ؾٜٞوجً ًر٤ٍز ٖٓ 

ٍ ٔس جُطك٣ٍجُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ٝٝهؼص جُؼى٣ى ٖٓ جالضلحه٤حش ذ٤ٖ ٓ٘ظك٢  جُوحذؼ٤ٖجُلِٓط٤٤٘٤ٖ 

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٜٞٗح ٝٓؼطوالضٜح ٝجُط٢  ئٍْجت٤َ ضطٟٖٔ جإلكٍجؼ ػٖ جألٍْٟجُلِٓط٤٘٤س ٝ

٣طٍضد ػ٤ِٜح ئ٠الم ٍْجـ ج٥الف ْٜٓ٘؛ ق٤ع جػطرٍش ه٤ٟس جألٍْٟ ٖٓ جُوٟح٣ح جُٜحٓس 

م ضرحوٍ جألٍْٟ ك٢ ػحّ ٝجُٛؼرس أٓحّ جُٔلح٤ٖٞٝ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ًٝحٕ أنٍ ًٛٙ جالضلحه٤حش جضلح

                                                           
 

1
ق٣ٍُجٕ/  8ٝذٍٝضًٞٞالٛح جإلٞحك٤٤ٖ جُٔإٌنحٕ  1949آخ/ أؿٓطّ 12ٍ، جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جُٔإٌنس جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٔ

: قحالش جُطٛى٣ن ٝجالٟٗٔحّ ٝجُهالكس: ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: ٤ٗٞ٣1977ٚ 

resources/documents/misc/5r2cd4.htmhttps://www.icrc.org/ara/ 
2

east-http://www.middle-، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١: 2014ٓٞهغ جٍُٗم جأل١ْٝ. كِٓط٤ٖ ضْٟ٘ ٤ٌْٔحً ئ٠ُ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق، 

online.com/?id=174501 
3

، ْٓٞٞػس جضلحه٤حش جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ جُ٘ٛٞ٘ ج٤ٍُْٔس ُالضلحه٤حش ٝجُىٍٝ جُٔٛىهس و. ٣ٍٖق ػطِْ ٝ ٓكٔى ػرى جُٞجقى

 .256، 2010٘ٝجُٔٞهؼس، جُطرؼس جُؼحٍٖز، جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ، جُوحٍٛز، 
4

ُألذكحظ ٝجُىٌجْحش،  ٓؼطْٛ ػٜٞ، جُؼالهس ذ٤ٖ كِٓط٤ٖ ٝئٍْجت٤َ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٓؿِس ؾحٓؼس جُوىِ جُٔلطٞقس

 .316، 2014٘، 34ػىو 
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ضْ  ذٔٞؾرٚ ٝت٢ِ٤ ؾِؼحو ٖح١٤ُ؛ حتَ جُلِٓط٤٘٤س ج٥ٍْز ُِؿ٘ى١ جإلٍْجذ٤ٖ جُلٛ ضْ ١ًّ ج2009ُ

ػٖ ػ٣ٍٖٗ أ٤ٍْز ٖٓ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤سجإلكٍجؼ 
1
. 

٣ٝؼطرٍ ئ٠الم ٍْجـ جُٓؿ٘حء جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ن٤ٍ ٓػحٍ ػ٠ِ ضرحوٍ جألٍْٟ، ٝج١ًُ ضْ ٓغ ذىج٣س        

٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ ٝئٍْجت٤َ ٖٓ ّ ذ٤ٖ جُِؿ٘س جُى1983جضلحم ضرحوٍ جٍُْحتَ ك٢ ٗٞكٔرٍ ْ٘س 

ؾحٗد، ٝذ٤ٖ جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٝٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ٖٓ ؾحٗد آنٍ، ٝجُط٢ ضٟٔ٘ص ئ٠الم 

ٍْجـ هٞجش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ٌَُ جُٔٓؿ٤ٖٗٞ ج٣ًُٖ جقطؿُضْٜ ك٢ ؾ٘ٞخ ُر٘حٕ، ًٝحٗٞج قٞج٢ُ 

ج ذٞجْطس هٞجش ٓ٘ظٔس ( ٖهٙ ٓوحذَ ئ٠الم ٍْجـ ْطس ؾ٘ٞو ئٍْجت٤٤ِ٤ٖ جقطؿ4400ُٝ) 

جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ك٢ ٠ٍجذِّ ُر٘حٕ، ٝضٍى جُه٤حٌ ُِٓؿ٘حء جُٔكطؿ٣ُٖ ذٞجْطس هٞجش جالقطالٍ 

جإلٍْجت٢ِ٤ ُورٍٞ ضٍق٤ِْٜ ُِؿُجتٍ أٝ جإلكٍجؼ ػْٜ٘ ك٢ ؾ٘ٞخ ُر٘حٕ، ًٝحٗص جُكٌٞٓس جُؿُجت٣ٍس 

ؾ٤ٔغ س ٤ُِِٛد جألقٍٔ ذٓإجٍ ٤ُجُِؿ٘س جُىٝ ٝذًٞٔح هحّ ٓ٘ىهى هرِص جْطٟحكطْٜ ًأذطحٍ ٓك٣ٌٍٖ، 

ئ٠الم ٍْجقْٜ ك٢ ؾ٘ٞخ ُر٘حٕ، ٝضْ ضٍق٤َ )  أ٤ٍْجً ( 3300كٍوجً كٍوج، ٝجنطحٌ )  جألٍْٟ

آن٣ٍٖ ئ٠ُ جُؿُجتٍ ػ٠ِ ٓطٖ ٠حتٍجش ٗحهِس ًر٤ٍز ٝٞؼطٜح جُكٌٞٓس جُل٤ٍٓٗس ضكص أ٤ٍْ ( 1100

ضٍٛف جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ
2
. 

ُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ذحٍُؿْ ٓٔح قظ٤ص ذٚ ٖٓ جػطٍجف ٖٓ جألْٓ ٕ ٓ٘ظٔس ج٣ٍٟ جُرحقع أ       

جُٔطكىز ٝؿ٤ٍٛح، ئال إٔ ئٍْجت٤َ ُْ ضؼطٍف ذٜح ٤ًٌحٕ ٓٓطوَ ٣ٝطٔطغ ذك٣ٍحش ٝقوٞم، ٝجْطٍٔش 

ضد ػ٤ِٚ ػىّ جُطؼحَٓ ذحُطؼحَٓ ٓؼٜح ػ٠ِ أٜٗح ؾُء ٜٓ٘ح ٝنحٞغ ضكص قٌٜٔح ٤ْٝطٍضٜح، ٓٔح ضٍ

خ ٗظح٤ٖٓ ضرؼحً ُٔح ًلِطٚ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس جُهحٚس ذٔؼحِٓس جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ػ٠ِ أْٜٗ أٍْٟ قٍٓغ 

جألٍْٟ، ق٤ع إٔ ئٍْجت٤َ ُْ ضوْ ذططر٤ن هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ أٝ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس 

ضطْ ٓكحًٔطْٜ ٝكوحً ُوحٜٗٞٗح جُىجن٢ِ،  ٤٤ٖ٘ٓألِٓط٤٤٘٤ٖ ٝئٗٔح جػطرٍضْٜ ْؿ٘حء ّ ػ٠ِ ج1949ُُؼحّ 

 .جُوٞز ٝجإلٛٔحٍ جُطر٢ ٢ ْؿٜٞٗح ٣ٝطؼٍٕٞٞ ُِطؼ٣ًد ٝجْطهىج٣ّورؼٕٞ ك ق٤ع

ؿ٤ٍ ٖٝٓ غْ كوى هحّ جٍُت٤ّ جُلِٓط٢٘٤ ٓكٔٞو ػرحِ ذطوى٣ْ ٠ِد ُِكٍٛٞ ػ٠ِ ٚلس        

ٍٓجهد ك٢ جألْٓ جُٔطكىز ػ٠ِ إٔ ضطكٍٞ ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ئ٠ُ وُٝس هحتٔس ذكى  ػٟٞ

ٖٓ هرَ جُىٍٝ، ٤ْٝوّٞ جُرحقع ٖٓ نالٍ جُٔطِد جُػح٢ٗ   يجضٜح ٝضكَٛ ػ٠ِ جالػطٍجف جُى٢ُٝ ذٜح

                                                           
 

1
 .197ػ٢ِ قِّ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

2
 .137و. ٓكٔى جُٗالُىز، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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ذؼى إٔ قِٛص وُٝس  جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍػٔح ئيج ًحٕ هى ضـ٤ٍ ٝٞغ جألٍْٟ ذحٌُٗق 

 ّ.2012ػٟٞ ؿ٤ٍ ٍٓجهد ك٢ جألْٓ جُٔطكىز ك٢ ٜٗح٣س ػحّ  ٝٞغكِٓط٤ٖ ػ٠ِ 

 انفهغطٍُٛٛٛ عشٖؾذح فٙ ؽًبٚخ األانًطهت انضبَٙ: دٔس دٔنخ فهغطٍٛ ثؼذ االَؼًبو نأليى انًز

/ ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ُؼحّ 29ك٢ 67/19أٚىٌش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز هٍجٌٛح ٌهْ        

ُس ػٖ جُط٣ٞٛص، ٝذٔٞؾد وٝ 14أٚٞجش ٝجٓط٘حع  9ٚٞضحً ٞى  138ٝج١ًُ ؾحء ذأؿِر٤س  2012

ٓٔح ٣طٍضد ػ٤ِٚ ضؼ٣ُُ ، ك٢ جألْٓ جُٔطكىزٍٓجهد وُٝس ؿ٤ٍ ػٟٞ ٖكِٓط٤ أٚركص وُٝس  جُوٍجٌ

٢ٛ قىٝو جُىُٝس جُلِٓط٤٘٤س جُٔٓطور٤ِس ٝجالٗطوحٍ  1967ّجالٗطرحع ك٢ جُر٤ثس جُىذِٞٓح٤ْس ذإٔ قىٝو 

ذٜح ٖٓ ٝٞؼ٤س جألٌج٢ٞ جُٔط٘حَع ػ٤ِٜح ئ٠ُ ٝٞؼ٤س جألٌج٢ٞ جُٔكطِس، ذحإلٞحكس ئ٠ُ ضأ٤٣ى 

جش ك٢ جُؿٓى ج٤ُٓح٢ْ ٓؼظْ جُلٛحتَ جُلِٓط٤٘٤س ًُٜٙ جُهطٞز جُط٢ هى ضْٜٓ ك٢ ْى جُلؿٞ

جُلِٓط٢٘٤ ٝضؼَُ ٓٞهلْٜ أٓحّ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤
1
. 

ئٕ ئهحٓس وُٝس كِٓط٤٘٤س ٓٓطوِس ٝيجش ٤ْحوز ٣ؼى قن ٠ر٤ؼ٢ ٝهح٢ٗٞٗ ُِٗؼد جُلِٓط٢٘٤        

ئػالٕ جالْطوالٍ ٝئهحٓس  ٕ جُى٢ُٝ ٣كن ُِٗؼٞخ٣ٌلِٚ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٝذكٓد جُوحٗٞ

ك٢  غحذصُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ك٢ ضو٣ٍٍ ٤ٍٛٓٙ ٓٞهق و٢ُٝ قن ج٣ؼطرٍ ، ْٜٝجُهحٚس ذ جُىُٝس

( ٝجُط٢ 2649( ٝ ) 3236هٍجٌجش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٌهْ)  ذ٤ٜ٘حز ٖٓ ٣ىهٍجٌجش ػى

أًىش ػ٠ِ إٔ قن جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ضو٣ٍٍ ج٤ٍُٛٔ ٛٞ قن ؿ٤ٍ هحذَ ُِطٍٛف ٝأٗٚ ٖٓ قن 

س ٝيجش ٤ْحوزجُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ئهحٓس وُٝس ٓٓطوِ
2
. 

ك٢ جألْٓ جُٔطكىز ك٢ ض٣ٍٖٗ جُػح٢ٗ ٍٓجهد ئٕ قٍٛٞ كِٓط٤ٖ ػ٠ِ ٝٞغ وُٝس ؿ٤ٍ ػٟٞ        

ًر٤ٍػ٠ِ ه٤ٟس  آغ٤ٍس جُى٤ُٝس ذٌَٗ ٢ٌْٔ ُٚ ٝجٟٗٔحٜٓح ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت 2012ُّؼحّ 

٤٤ٖ ٓط٤٘لِجُ ٍْٟجألْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤؛ ق٤ع أٚركٞج  جُوحذؼ٤ٖ ك٢ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ

ح ضٍضد ح١ٌ ٖٓ أٖهح٘ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ، ًٌٔٓحٗطٜح ًٗهٙ جػطروُٝس كِٓط٤ٖ  أنًش   ذؼى إٔ

 ًس ضكٌٍ ٢٘٠ٝ ئ٠ُ وُٝس كِٓط٤ٖٗوَ جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ُٔ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ٖٓ قٍ ػ٠ِ

 ضكصٌُْٜٝ٘ ئ٠ُ جػطرحٌ جألٌج٢ٞ جُٔكطِس ك٢ جُٟلس جُـٍذ٤س ٝهطحع ؿُز ك٢ ئ٠حٌ وُٝس كِٓط٤ٖ 

                                                           
 

1
 .1، ص 1101د.ولٌد عبد الحً، الدولة الفلسطٌنٌة بٌن الرمزٌة والمضمون، مركز الجزٌرة للدراسات، 

2
متاحة على الرابط،  ،1100دائرة شؤون المفاوضات. عضوٌة فلسطٌن فً األمم المتحدة، 
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ذحػطرحٌْٛ أٍْٟ قٍخ ٝٓوحض٤ِٖ  ِٓط٤٤٘٤ٖ جُٛلس جٍُٗػ٤سجألٍْٟ جُل ٞل٠ ػ٠ِجالقطالٍ، ٓٔح أ

٣ؿد ئ٠الم ٍْجقْٜ ٝأٍْٟ وُٝس ٓٓطوِسٍٖػ٤٤ٖ، 
1
. 

جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ًحألْطحي ٓكٔى جُٗالُىز أٗٚ ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُو٤حوز جُلِٓط٤٘٤س جالْطلحوز  ٣ٍٟ كوٜحء       

 ٞػ٠ِ ئٍْجت٤َ ذحػطرحٌ هحوضٜح ٓؿٍٓجُى٤ُٝس ٝيُي ذٍكغ هٟح٣ح  ٖٓ جٟٗٔحٜٓح ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س

قٍخ ٗظٍجً ُٔح كؼِٞٙ ٝجٌضٌرٞٙ ذكن جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤، ًٔح ٣٘رـ٢ ػ٤ِٜح جالْطلحوز ٖٓ ًٜٞٗح 

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ  ٢ قٔح٣س جألٍْٟ ٝٓؼحِٓس ّ ٝجُط٢ ضوط٠1949ٍٟكحً ك٢ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ 

ذىالً ٖٓ جػطرحٌْٛ ٌٛحتٖ ٝٓكطؿ٣ُٖ ْٝؿ٘حء أ٤٤ٖ٘ٓ ضٓطط٤غ ػ٠ِ أْٜٗ أٍْٟ قٍخ ٗظح٤٤ٖٓ 

ئٍْجت٤َ ٓكحْرطْٜ ٤ًلٔح ٖحءش ٝأ٣٘ٔح ٖحءش
2
. 

ٝٞغ جُٓؿ٘حء جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٤ٖ الضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ٣ؿد أ٤ٗطـ٤ٍٝك٢ ظَ جٟٗٔحّ كِٓط       

ِٓط٢٘٤ جُطحذغ كٍجو جُؿ٤ٕ جُلأل ّ، ٣كن1949ٖٓ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق ُؼحّ كرٔٞؾد جالضلحه٤س جُػحُػس 

ٖٓ هرَ جُىُٝس، جُىكحع ػٖ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س  ْٓط٤ٖ ٝأكٍجو جُٔوحٝٓس جُٔؼطٍف ذُٜىُٝس كِ

ًٔح أٗٚ ػطىجء ٖٓ وُٝس ػ٠ِ وُٝس أنٍٟ، جػطرحٌٙ جٝأ١ ػىٝجٕ ئٍْجت٢ِ٤ ٖٓ ٝقٔح٣س جُلِٓط٤٤٘٤ٖ 

، َْٜ ذٓؿٖ أ١ ٓ٘هحٓص ئٍْجت٤ ٣كن ألكٍجو جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س إٔ ٣ؼحِٓٞج ًأٍْٟ قٍخ ك٢ قحٍ

ِىكحع ػٖ أٌٞٚ قط٠ ُٞ َٖٔ يُي جُوطَ أٝ جُط٢ هحّ ذٜح ُكؼحٍ جأل٣ؿَٞ إٔ ضكحًٔٚ ػ٠ِ  ٝال

جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ٖٞٔ جُٟٞجذ١ ًٛٙ جألػٔحٍ صطحُٔح ًحُٗجُؿٍـ، 
3
. 

كٌٍ ٓوحٝٓس قًٍحش جُط ٌذغ جُرٍٝضًٍٞٞ جألٍٝ جُِٔكن ذحضلحه٤حش ؾ٤٘ق جأل ُٝوى جػطرٍ      

ػ٠ِ إٔ أٍْٟ قًٍحش جُٔوحٝٓس ٣ؼطرٍٕٝ أٍْٟ  أًىِٓٓكحً، ٝو٤ُٝحً ُالقطالٍ جألؾ٘ر٢ ُٗجػحً 

قٍخ، ٣ٝؿد ٓؼحِٓطْٜ ػ٠ِ ًٛج جألْحِ
4
. 

 جألٍْٟ ٜٝٓ٘ح: ذؼٝ جُٔٓحتَ جُط٢ ضهىّ ه٤ٟس ٠ِ جُو٤حوز جُلِٓط٤٘٤س جْطـالٍػ ٣٘رـ٢ٝ

                                                           
 

1
، متاحة على الرابط، 1104نبٌل السهلً، تدوٌل قضٌة األسرى الفلسطٌنٌٌن، المركز الفلسطٌنً لإلعالم، 

https://www.palinfo.com/news/2015/7/23/ 

 
2

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١، 2014جٟٗٔحّ كِٓط٤ٖ الضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذؼس ٣ٌٜٔ٘ح ٖٓ ٓؼحهرس ئٍْجت٤َ، ٚك٤لس ٌأ١ ج٤ُّٞ،  ،ه٤ّ أذٞ ٍْٔز

oum.com/?p=74788http://www.raialy 
3

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١، 2014ٗطحتؽ ٝأذؼحو هرٍٞ جٟٗٔحّ كِٓط٤ٖ الضلحه٤حش ؾ٤٘ق،  ،ئقٓحٕ ػحوٍ

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=196572 
4

 .1977ؼحّ أٗظٍ: جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُ

https://www.palinfo.com/news/2015/7/23/
http://www.raialyoum.com/?p=74788
http://www.raialyoum.com/?p=74788
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=196572
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=196572


ػجذ انشؽًٍ ػهٙ ئثشاْٛى 

  غُٛى

انؾًبٚخ انمبََٕٛخ نألعشٖ ٔفمبً ألؽكبو انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٛذساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ ٔػغ األعشٖ 

 انفهغطٍُٛٛٛ

 

 ألمانيا -برلين–المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية  64

 
 

ٓط٤٤٘٤ٖ ُىٟ جالقطالٍ ذٞٚلْٜ أٍْٟ ُلِػىّ قْٓ ٝضكى٣ى جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ُٛلس جُٔكطؿ٣ُٖ ج أٔالً:

ٍجت٢ِ٤ ئال إٔ ٓؼطو٤ِٖ، ذحٍُؿْ ٖٓ جٗوٟحء ٓح ٣وحٌخ جألٌذؼس ػوٞو ػ٠ِ جالقطالٍ جإلْ ٝأ

ك٢ أٍْٓٛ ْٞجء أًحٗٞج ٓكطؿ٣ُٖ ُىٟ ِْطحش جالقطالٍ أٝ ًحٗٞج أٍْٟ  صجُلِٓط٤٤٘٤ٖ ُْ ٣ر

ح٢ُ ٣هٟؼٞج ألقٌحّ قٍخ؛ ق٤ع ٣ٍٟ جُرؼٝ أٗٚ ٖٓ جألكَٟ ُْٜ إٔ ٣ٌٞٗٞج ٓؼطو٤ِٖ ٝذحُط

جالضلحه٤س جٍُجذؼس جُٔطؼِوس ذكٔح٣س جُٔى٤٤ٖٗ ٝهص جُكٍخ ضكص جالقطالٍ، ٝقؿطْٜ ػ٠ِ يُي ذإٔ 

قٍخ ضؼ٢٘ ذإٔ ئٍْجت٤َ ْطٓطٍٔ  ٟجُٔطحُرس ذططر٤ن أقٌحّ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ٝٓؼحِٓطْٜ ًأٍْ

٤سٖٓ جالضلحه 118ذحقطؿحَْٛ قط٠ ٜٗح٣س جُُ٘جع ذحالْط٘حو ئ٠ُ ٗٙ جُٔحوز 
1
. 

جٍُٗػ٤س جُى٤ُٝس ٝجُوٟحء جُى٢ُٝ؛ ق٤ع أٚىٌش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس  ػىّ جْطـالٍ ٓوٌٍجش صبَٛبً:

ُألْٓ جُٔطكىز ٓثحش جُٔوٌٍجش جُى٤ُٝس جُهحٚس ذكن جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ك٢ ضو٣ٍٍ ج٤ٍُٛٔ ٝقوٚ 

طٓحخ ٚلس ذحُٔوحٝٓس ذٌحكس أٌٖحُٜح ذٔح ك٤ٜح جٌُلحـ جُِٔٓف، ٝقن أكٍجو جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س ك٢ جً

أٍْٟ جُكٍخ ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔوٌٍجش جُٔطؼِوس ذح٤ُٓحوز جُىجتٔس ػ٠ِ جُٔٞجٌو ٝجُػٍٝجش ٝجالْط٤طحٕ 

ٝجُوىِ ٝجُؿىجٌ ٝؿ٤ٍٛح جٌُػ٤ٍ، ئال إٔ جُو٤حوز جُلِٓط٤٘٤س ُألْق ُْ ضٓطػٍٔ ًٛٙ جُوٍجٌجش نٞكحً 

ٖٓ كطف ٓؼحٌى ٓغ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤
2
. 

ٓحضٜح جُوح٤ٗٞٗس ضؿحٙ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ جُٔكطؿ٣ُٖ ُى٣ٜح؛ ق٤ع ضؼى ًٛٙ ئػلحء ئٍْجت٤َ ٖٓ جُطُج صبنضبً:

جُو٤ٟس ٖٓ جُوٟح٣ح جُٜحٓس؛ ق٤ع هحٓص جُو٤حوز جُلِٓط٤٘٤س ذاػلحء ئٍْجت٤َ ذط٣ٍوس ؿ٤ٍ ٓرحٍٖز ٖٓ 

جُٔكطؿ٣ُٖ ُى٣ٜح، كطكِٔص جُِٓطس جُلِٓط٤٘٤س ضٌح٤ُق  وٓٓإ٤ُٝحضٜح ٝجُطُجٓحضٜح ضؿحٙ جألكٍج

٤ْٜ، ًٔح ضٌلِص ذطـط٤س ٓح ٣لٍٜ ػ٠ِ جُٔكطؿ٣ُٖ ٖٓ ؿٍجٓحش ٓح٤ُس، ٝذًُي ئػحٖطْٜ ٝجإلٗلحم ػِ

أٚركص جُِٓطس جُلِٓط٤٘٤س ضهٛٙ ونالً ُِٔكطَ
3
. 

ػٟٞ ٍٓجهد ك٢ جألْٓ ؿ٤ٍ ٝ ٣ٍٟ جُرحقع أٗٚ ٝذحٍُؿْ ٖٓ قٍٛٞ كِٓط٤ٖ ػ٠ِ ٚلس        

هرَ ًحٕ ػ٤ِٚ  جُٔطكىز ٝض٣ٞٛص أؿِر٤س جُىٍٝ جألػٟحء، ئال إٔ ٝٞغ كِٓط٤ٖ ُْ ٣هطِق ػٔح

ن ػ٤ِْٜ ٤  َ ك٢ ؾ٤ٔغ ٖإٕٝ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝضٟٓح َجُص ضطىن ٚىٌٝ جُوٍجٌ؛ ق٤ع إٔ ئٍْجت٤َ

جُه٘حم ٖٓ أؾَ جُهٟٞع ُٜح ًٛج ٖٓ ٗحق٤س، ٖٝٓ ٗحق٤س أنٍٟ كإ جُو٤حوز جُلِٓط٤٘٤س ُْ ضٓطـَ 

ألٍْٟ وٌٝٛح جُؿى٣ى ُِٔطحُرس ذ٣ُٔى ٖٓ جُكوٞم ٝجُك٣ٍحش ُِٗؼد جُلِٓط٢٘٤، ُٝكَ ٓٓأُس ج

                                                           
 

1
 .5جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝجإلْطٍجض٤ؿ٤س ج٤٘٠ُٞس جُلِٓط٤٘٤س جُٞجؾد ئػٔحُٜح ُكٔح٣طْٜ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ ،ٗحٍٚ ج٣ٍُّ

2
 .7المرجع السابق، ص 

3
 .10جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
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ذٌَٗ ؾ١ًٌ ئي إٔ ئٍْجت٤َ ٓح َجُص قط٠ ًٛج جُٞهص ضؼحِْٜٓ ًٓؿ٘حء أ٤٤ٖ٘ٓ ضطْ ٓكحْرطْٜ ضرؼحً 

ُوحٜٗٞٗح جُىجن٢ِ ذحٍُؿْ ٖٓ ٝؾٞو جالضلحه٤حش ٝجُوٞج٤ٖٗ جُى٤ُٝس جُط٢ ٖٓ جُٔلٍٜٝ إٔ ضطرن ػ٤ِْٜ 

ُِّ ٣ؿد إٔ ، ق٤ع إٔ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ هحٕٗٞ 1949ّٓحضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ ً

 ٣طرن ػ٠ِ ًحكس جُىٍٝ ْٞجء ًحٗص جُىُٝس ٠ٍكحً ك٢ جضلحه٤حضٚ أّ ال.
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 انًجؾش انضبَٙ

 ٔػغ األعشٖ انفهغطٍُٛٛٛ فٙ عغٌٕ االؽزالل اإلعشائٛهٙ

 رًٓٛذ

٣ٝؼى جألٍْ ٖٓ  ٍ.٢ٛ جُىٓحٌ ٝجُهٍجخ ٝجُوطَ ٝجألْئٕ ٖٓ أْٛ ج٥غحٌ جُط٢ ضهِلٜح جُكٍٝخ        

جؾٚ جُىٍٝ جُٔطكحٌذس ذٓرد جألػىجو جُٟهٔس ٖٓ جألٍْٟ ج٣ًُٖ ٣وؼٕٞ ك٢ جُط٢ ضٞأنطٍ جُ٘طحتؽ 

د جُٔوحضَ؛ ق٤ع ٣ؿ ٛلسٍْ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُكى٣ع ذهرٟس جُىُٝس جُٔؼحو٣س، ٣ٍٝضر١ ٗظحّ جأل

أ٤ٍْ جُكٍخ ك٢ قحٍ  ٚلسُهٜٞ جُٔؼحٌى ٝجُكٍٛٞ ػ٠ِ  ؼ٤٘سإٔ ضطٞجكٍ ك٢ جأل٤ٍْ ٠ٍٖٝ ٓ

 حو٣س ُىُٝطٚ.ٝهٞػٚ أ٤ٍْ ذ٤ى جُىُٝس جُٔؼ

ُٝوى ؾحء جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٖٓ جؾَ قٔح٣س جإلٗٓحٕ ٕٝٚٞ ًٍجٓطٚ أغ٘حء جُكٍخ،        

، أٓح ك٢ ظَ طَ ٝض٣ٞٗٚ ٝض٤ٌَ٘ ٝجْطؼرحوٗظٍجً ُٔح ًحٕ ٣طؼٍٜ ُٚ جألٍْٟ ك٢ جُٓحذن ٖٓ ه

 ٓكحٌخ.ًحٕ جأل٤ٍْ ٓكحٌذحً أّ ؿ٤ٍ أْٞجء  ح٢ٗ كوى ضـ٤ٍ ٝٞغ جألٍْٟجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓ

٤ْٝوّٞ جُرحقع ذطو٤ْٓ ًٛج جُٔركع ئ٠ُ ٓطِر٤ٖ؛ ق٤ع ٤ْط٘حٍٝ ك٢ جُٔطِد جألٍٝ جألٍْٟ        

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س، أٓح جُٔطِد جُػح٢ٗ ٤ٌْٕٞ ُِكى٣ع ػٖ جُٞٚق جُوح٢ٗٞٗ 

 ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤.

 ٍ فٙ انغغٌٕ اإلعشائٛهٛخانًطهت األٔل: األعشٖ انفهغطُٛٛٛ

 ٌم جألْٓ ٝجُٗؼٞخإُوٟح٣ح جُؼٍذ٤س ٝجُؼح٤ُٔس جُط٢ ضٖٓ ج جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ه٤ٟس جألٍْٟ ضؼى       

حٗطٜحى ٝه٤حّ ئٍْجت٤َ ذ َ ٝجقطالُٜح ُألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س،ًٓ٘ ضأ٤ّْ وُٝس ئٍْجت٤ٝجُكٌٞٓحش، ٝ

ت٤َ ٌكٟص ضطر٤ن جالضلحه٤حش ئٍْج ًٔح إٔحْطهىجّ أذٗغ أٗٞجع جُطؼ٣ًد، ذقوٞهْٜ، ٝضؼ٣ًرْٜ 

ػِٔص ػ٠ِ ئيالٍ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ج٣ًُٖ ٣هٕٞٞٞ ٤ُٝس جُط٢ ضطؼِن ذكوٞم جألٍْٟ، جُىٝ

جُكٍخ ٖٓ أؾَ ًٍجٓس جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ٝجْطٍوجو أٌْٜٞ جُط٢ أنًش ْٜٓ٘ ذحُوٞز
1
. 
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ٝٓٔحٌْحضٚ ٣ٝؼى جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ٖٓ أًػٍ جُٗؼٞخ ٓؼحٗحز ذٓرد جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤        

جُؤؼ٤س جُط٢ ٠حُص ؾ٤ٔغ ٗٞجق٢ جُك٤حز، كاٍْجت٤َ ُْ ضٌطق ذطأ٤ّْ وُٝطٜح ػ٠ِ غِػ٢ أٌج٢ٞ 

هحٓص ذؼ٤ِٔس جػطوحٍ  يجش جُٞهصّ، ٝك٢ 1967ضرو٠ ٜٓ٘ح ػحّ كِٓط٤ٖ ٝئٗٔح هحٓص ذحقطالٍ ٓح 

جُط٢  ٝجْؼس ألذ٘حء جُٟلس جُـٍذ٤س ٝهطحع ؿُز؛ ق٤ع ًحٕ جالػطوحٍ ٝجُطؼ٣ًد أذٍَ أوٝجش جُؤغ

جْطهىٜٓح جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ك٢ ٓٞجؾٜس جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س؛ ق٤ع هحٓص ِْطحش جالقطالٍ 

ذَٔء جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ذٔثحش ج٥الف ٖٓ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ػِٔحً ذإٔ ًٛٙ جُٓؿٕٞ ضلطوٍ ئ٠ُ أو٠ٗ 

ٓوٞٓحش جُك٤حز جإلٗٓح٤ٗس
1

  . 

ُِٗهٙ جُٞجهغ ضكص ٤ْطٍز وُٝس ٓؼحو٣س، ٣ٌطٓد ًٍُٓ أ٤ٍْ جُكٍخ أ٤ٔٛس ًر٤ٍز ذحُ٘ٓرس        

ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ٝجُٔؼحِٓس، كل٢ قحٍ ػىّ قٍٛٞ جُٗهٙ ػ٠ِ جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ 

أل٤ٍْ جُكٍخ، ٣ٌٖٔ ٓكحًٔطٚ ػ٠ِ جهطٍجف أ١ كؼَ هطح٢ُ ٝئػىجٓٚ ذٔٞؾد جالنطٛح٘ جُوٟحت٢ 

ذٔػحذس ٓٓأُس ق٤حز أٝ ٓٞش جُكٍخ جُٔك٢ِ، ٝذًُي ٣ٌٕٞ ًٍُٓ أ٤ٍْ
2
. 

أٓح جألٍْٟ جُلِٓط٤٘٤ٕٞ كْٜ ج٣ٍُٗكس جألًػٍ ذإْحً ٖٓ جألٍْٟ ْٞجء ٖٓ ق٤ع هٓٞز        

جُٔؼحِٓس جُط٢ ضٔػَ جٗطٜحًحً ٚحٌنحً الضلحه٤حش ؾ٤٘ق جُٔطؼِوس ذٔؼحِٓس أٍْٟ جُكٍخ، أٝ ًػٍز 

قٌحّ أػىجوْٛ ٝكوىجٕ جألَٓ ُىٟ ػىو ال٣ٓطٜحٕ ذٚ ْٜٓ٘ ك٢ جإلكٍجؼ ػْٜ٘ ٌُْٜٞٗ هى قٌْ ػ٤ِْٜ ذأ

ٓإذىز
3
. 

ٍكص جُٔحوز جأل٠ُٝ ٖٓ هحٕٗٞ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ جُٛحوٌ ػٖ جُِٓطس جُلِٓط٤٘٤س ُٝوى ػ         

ًَ ٖٓ ٣ورغ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ ػ٠ِ نِل٤س  "جأل٤ٍْ جُلِٓط٢٘٤ ذأٗٚ:  2004ُٓ٘س  19ٌهْ 

"ٓٗحًٌطٚ ك٢ جُٟ٘حٍ ٞى جالقطالٍ
4
. 

جٍُٔضُهس ٝجُؿح٤ْْٞس؛ كْٜ ٖٓ ٝٚق  ِٕٞٓط٤٘٤جُطؼ٣ٍق ٣هٍؼ جألٍْٟ جُل ٝذ٘حء ػ٠ِ ًٛج       

ُالقطالٍ، ٝجُٔوحٝٓس قن ئٗٓح٢ٗ ٍٓٗٝع ُِىكحع ػٖ جُك٤حز ج٣ٌٍُٔس ٝقٔح٣طٜح ٖٓ  ٕٞٓوحٝٓ

                                                           
 

1
، ٓطحقس ػ٠ِ 2016، ًٍُٓ جألٍْٟ ُِىٌجْحش، ٌأكص قٔىٝٗس، جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ٝٓكطحش جالػطوحٍ ٝجُطؼ٣ًد ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖو. 

 http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=28106#_ftn11جٍُجذ١: 
2

ُٓؿ٘حء ج٤ُٓح٤٤ْٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٍٓؾغ ْحذن، و. ٣حٍْ ػ١ٌٞٔ، جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ألٍْٟ جُكٍخ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ٝضطر٤وحضٚ ػ٠ِ ج

٘3. 
3

 .227و. ٛح٢ٗ جُطٍٜج١ٝ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
4

 ، جُٔحوز جأل2004.٠ُُٝٓ٘س  19أٗظٍ: هحٕٗٞ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ ٌهْ 

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=28106#_ftn11
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جُٔهح٠ٍ ٝجُظِْ، ٝضٜىف ئ٠ُ ٓ٘حٟٛس جُٔكطَ جُـحٚد ٝضك٣ٍٍ ج٠ُٖٞ، ٢ٛٝ ٝجؾد ػ٠ِ ًَ 

الٍ أٌج٤ْٜٞ ِْٝرٜح ْٜٓ٘ ذحُوٞزأكٍجو جُٔؿطٔغ جُلِٓط٢٘٤ ج٣ًُٖ ٝهغ ػ٤ِْٜ جُؼىٝجٕ أٝ ضْ جقط
1
. 

ّ ٝئ٠ُ 1949ٝذحٍُؿْ ٖٓ جٟٗٔحّ وُٝس كِٓط٤ٖ ئ٠ُ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ        

ألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ذٞٞغ ُإٔ ئٍْجت٤َ ُْ ضؼطٍف  ّ، ئال1977ذٍٝض٤ًُٜٞٞح جإلٞحك٤٤ٖ ُؼحّ 

ٝكوحً الضلحه٤س ؾ٤٘ق  ٍْٟأٍْٟ جُكٍخ ٝكوحً الضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس، ُْٝ ضؼطٍف ُْٜ ذٞٞغ جأل

 .جٍُجذؼس

ٝٓػحٍ ػ٠ِ يُي ٓح كؼِطٚ هٞجش جالقطالٍ جإلٍْجت٤ِ٤س ػ٘ىٓح هٌٍش جالٗٓكحخ ٖٓ هطحع        

ؿُز، ٝئػالٕ جُوحتى جُؼ١ٌٍٓ جإلٍْجت٢ِ٤ ُوطحع ؿُز جٗطٜحء جالقطالٍ ُوطحع ؿُز ك٢ ضح٣ٌم 

 أًىشجُػحُػس ٝجُط٢ ؾ٤٘ق  جضلحه٤سٖٓ  118؛ ق٤ع ًحٕ ٖٓ جُٔلطٍٜ ضطر٤ن جُٔحوز 12/9/2005

٘ى ٝهق ئ٠ُ أ٠ٝحْٜٗ وٕٝ ضأن٤ٍ ػ ج٣ؼحوٝإٔ ػٖ أٍْٟ جُكٍخ ٝ ٚ ٣ؿد إٔ ٣طْ جإلكٍجؼ٠ِ أٗػ

جألػٔحٍ جُؼىجت٤س جُلؼ٤ِس
2
ْرن ك٢ أ١ جضلحم ٓرٍّ ذ٤ٖ إًى ػ٠ِ ٓح ض ٗٛٞ٘ئٕ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى  ٝ .

ػ٠ِ  ؿدًج جالضلحم ٣ْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ٓػَ ٛأ٠ٍجف جُُ٘جع ذهٛٞ٘ ٝهق جألػٔحٍ جُؼىجت٤س، ٝئيج ُ

جألٍْٟ ئ٠ُ أ٠ٝحْٜٗ ًَ وُٝس ٖٓ جُىٍٝ جُكحؾُز إٔ ضٟغ ذ٘لٜٓح ٝض٘لً وٕٝ ضأن٤ٍ ٍٓٗٝع ئػحوز 

طٔح٠ٖ ٓغ جُٔرىأ جُٓحذنك٢ قحٍ ٝهق جألػٔحٍ جُؼىجت٤س ٝيُي ُط
3
. 

ّ 1949ُؼحّ  ٝضٍكٝ ئٍْجت٤َ ٓؼحِٓس جُٔوحض٤ِٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ذٔٞؾد جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس        

ػطرحٌ إٔ ٚلس أٍْٟ جُكٍخ ال ض٘طرن ئال ػ٠ِ ػ٠ِ ج ٝيُيجُلِٓط٤٘٤س جُٔكطِس،  ٢ٞج٠ جألٌػِ

أ٠ٍجف جُُ٘جع، ٝذٔح إٔ  أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس ٝأػٟحء قًٍحش جُٔوحٝٓس جُٔ٘ظٔس ألقى

أٍْٟ  ٚلسٓإ٤ِٖٛ ُِكٍٛٞ ػ٠ِ  ٤ُٓٞج٘طٕٔٞ ئ٠ُ أ١ وُٝس كاْٜٗ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ال ٣ ٕٞجُٔوحٝٓ

ٝ جالػطٍجف ذحٗطرحم جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس أ٣ٟحً ذكؿس أٜٗح ُْ ضكطَ جألٌج٢ٞ جُكٍخ، ًٔح ضٍك

                                                           
 

1
٤ٌِس جُكوٞم و.َج٣ى ػ٢ِ َج٣ى، قوٞم جأل٤ٍْز جُلِٓط٤٘٤س ك٢ ٞٞء جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٌٝهس ٓوىٓس ك٢ جُٔإضٍٔ جُؼ٢ِٔ جُى٢ُٝ ُ

 .850، ٘ 2011ؾحٓؼس جُوحٍٛز، ٓؿِس جُكوٞم جُػوحك٤س ٝجالهطٛحو٣س، 
2

 (.118، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 
3

 (.118، جُٔحوز) 1949أٗظٍ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 
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ًحٗطح ضوٞٓحٕ ذاوجٌز جُٟلس جُـٍذ٤س  ٍٓٛٝ ٌوٕرحٌ إٔ جألجُلِٓط٤٘٤س ٖٓ وُٝس يجش ٤ْحوز، ػ٠ِ جػط

ٝهطحع ؿُز ُْٝ ضٌٞٗح ٚحقرط٢ ٤ْحوز ػ٤ِٜٔح
1
. 

ؿد ضطر٤وٜح ػ٠ِ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ُٝوى جنطِلص ج٥ٌجء قٍٞ ٠ر٤ؼس جالضلحه٤س جُط٢ ٣       

٣ٍٝؾغ يُي جالنطالف ئ٠ُ إٔ ٛ٘حى ػىو ٖٓ جألٍْٟ ضْ أٍْْٛ أغ٘حء ػ٤ِٔحش جُٔوحٝٓس ْٝٛ ذًُي 

ضْ جػطوحُْٜ  ٍْٟ، ٝإٔ ذؼٝ جألجُط٢ ضطؼِن ذكٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ٣هٟؼٕٞ الضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس 

جُٔوحٝٓس، ًٝٛٙ جُلثس ٣ؿد إٔ ضهٟغ ئ٠ُ ػ٠ِ نِل٤س جٗطٔحتْٜ ُلٛحتَ ٓوحٝٓس ٤ُّ أغ٘حء ػ٤ِٔحش 

جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جٍُجذؼس جُٔطؼِوس ذكٔح٣س جُٔى٤٤ٖٗ أغ٘حء جُُ٘جع جُِٔٓف أٝ جالقطالٍ، ٝٛ٘حى كثس ضْ 

جنططحكْٜ ٝٝؾٜص ُْٜ ذؼٝ جُطْٜ ٖٝٓ غْ أنًٝج ًٍٛحتٖ ًٝٛٙ جُلثس ضؼطرٍ ٞكح٣ح ؾ٣ٍٔس قٍخ 

جُى٤ُٝس جْط٘حوجً ُ٘ظحّ ٌٝٓح جألْح٢ْ ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س
2
. 

٣ٍٟ جُرحقع إٔ جالوػحءجش جإلٍْجت٤ِ٤س جُط٢ ضوط٢ٟ ػىّ جػطرحٌ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ أٍْٟ قٍخ        

أٝ ٓؼطو٤ِٖ ٝذحُطح٢ُ ٌكٟٜح ضطر٤ن جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس أٝ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ػ٤ِْٜ، ٗحذغ ٖٓ 

ًحُِٓطس ٝجُٗؼد  ػىّ جػطٍجكٜح ذلِٓط٤ٖ ًىُٝس ٍٖػ٤س  ٝأٜٗح ضلطوٍ ُٛلحش جُىُٝس ٝػ٘حٍٚٛح

ٝجإله٤ِْ، ٝئٍٚجٌٛح جُىجتْ ػ٠ِ إٔ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٓح ْٛ ئال ؾٔحػحش ٝأه٤ِحش ٣وط٘ٞج أٌٜ كِٓط٤ٖ 

 ٤ُٝٓٞج ٌْحٕ أ٤ِٖٚ ُْٜ قن جُىكحع ػٖ أٌْٜٞ ٝٓٔطٌِحضْٜ.

ذْٜ  ٝجُٔوٛٞو جألَٚ ٓوحض٤ِٖ ؿ٤ٍ ٍٖػ٤٤ٖ  ذحإلٞحكس ئ٠ُ ذؼٝ جألٍْٟ ج٣ًُٖ ٣ٌٞٗٞج ك٢       

٤ٍ ال ٣٘طرن ػ٤ِٚ ضؼ٣ٍق أْ ٛإالء جألكٍجؤَ ئٌٛحذ٢ ٞى وُٝس ئٍْجت٤َ، ٝؼٖحٌى ذ ٖهًَٙ 

جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ًٔح ٌٝو ك٢ جُٔحوز جٍُجذؼس ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس د جُكٍخ ذٔٞؾ

ذٗإٔ ٓؼحِٓس أٍْٟ جُكٍخ1949آخ  12جُٔإٌنس ك٢ 
3
. 

ْ أٚكحخ قن ٝضْ أٍْْٛ أغ٘حء ٣ٍٟ جُرحقع ٖٓ نالٍ ٓح ْرن إٔ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٛ       

ٓوحٝٓطْٜ ُِؼىٝ جُٔكطَ، ْٝٛ ك٢ قحُس وكحع ػٖ أٌْٜٞ ٝٓٔطٌِحضْٜ جُط٢ ِْرص ْٜٓ٘ ذحُوٞز، ٝذًُي 

ْٛ ٤ُٓٞج ئٌٛحذ٤٤ٖ ٝال ٓهٍذ٤ٖ ًٔح ضٛلْٜ ئٍْجت٤َ، ٤ُٝٓٞج ؾٞج٤ّْ ٝال ٍٓضُهس، ٝذىج يُي 

                                                           
 

1
ِٛكس جُٓؿٕٞ ك٢ ػ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ، ًٍُٓ ذى٣َ ٍٓجو ؾحو هللا، جإل٠حٌ جُوح٢ٗٞٗ ُٔؼحِٓس جألٍْٟ ٝجُٔؼطو٤ِٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ُٞجتف ٓ

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2014ُٔٛحوٌ قوٞم جُٔٞج٠٘س ٝجُالؾث٤ٖ، 

art4.html-http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1880 
2

، جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس جُى٤ُٝس جُٔوٌٍز ُِٔؼطو٤ِٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ذحُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س، جُؿحٓؼس جإلْال٤ٓس، ؿُز، وٕٝ ٓؿٔى ٗؼٔحٕ جُ٘كحٍ

 .7ضح٣ٌم،  ٘ 
3

 .13ًٍُٓ ج٤ٍُٟٔ. جُٔكحًْ جُؼ٣ٌٍٓس، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1880-art4.html
http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1880-art4.html
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ِٓط٢٘٤، ئال إٔ ئٍْجت٤َ ػٖ جٍُٔٗع جُلٍ هحٕٗٞ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ جُٛحوٌٝجٞكحً ٖٓ نال

ٜٗٞٗح ضٌٍ٘ ٚلطْٜ ًأٍْٟ قٍخ ٝض٣ٍىْٛ ْؿ٘حء أٝ ٓؿ٤ٍٖٓ أ٤٤ٖ٘ٓ، ٤ُط٠٘ٓ ُٜح ضطر٤ن هح

 ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ٝجالضلحه٤حش جُط٢ ًلِص ُْٜ ؾِٔس ٖٓ جُكوٞم.  جُىجن٢ِ ػ٤ِْٜ، وٕٝ جٍُؾٞع

 غبَٙانٕطف انمبََٕٙ نألعشٖ انفهغطٍُٛٛٛ فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَٙ: انًطهت انضبَ

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢  ٍْٟٝضرح٣٘ص ذٗإٔ ض٤٤ٌق ٝٞغ جألُوى جنطِلص آٌجء كوٜحء جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ        

جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س، ٣ٌٖٝٔ جُط٤٤ُٔ ك٢ ًٛج جُٛىو، ذ٤ٖ غالغس جضؿحٛحش، ئقىجٛح ٣ًٛد ئ٠ُ 

ض٤٤ُٔ  ٚ ئ٠ُ ئؾٍجءٝغح٤ٜٗٔح ٣طؿ أؾَ جُك٣ٍس، ٖٝٓ غْ أٍْٟ جُكٍخ، ئػطحتْٜ ٝٞغ جُٔوحض٤ِٖ ٖٓ

ٝج٣ًُٖ ٣كن ُْٜ جُطٔطغ  جأل٠ُٝ ضْٟ جُٔوحض٤ِٖ جُوح٤٤ٖٗٞٗأٝ ضو٤ْٜٓٔ ئ٠ُ ٠حتلط٤ٖ  ٍْٟوجنَ جأل

 ٍْٟٙ جُػحُع ٣ٍٟ أٗٛحٌٙ إٔ جألذٞٞغ أٍْٟ جُكٍخ، ٝجُػح٤ٗس ضْٟ جُٔؼطو٤ِٖ جُٔى٤٤ٖٗ، ٝجالضؿح

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ْٛ ٌٛحتٖ أٝ ٓهططلٕٞ ُىٟ ِْطس جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤
1
. 

ًٛج جُٔطِد ٤ْوّٞ جُرحقع ذحُططٍم ئ٠ُ ؾ٤ٔغ ج٥ٌجء ٝجُكى٣ع ػٜ٘ح ذحُطل٤َٛ ٖٓ  ٝك٢       

نالٍ ض٤ٞٞف جٍُأ١ ٝٓح ؾحء ػ٤ِٚ ٖٓ ضأ٤٣ى ٝجٗطوحو، ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ ٓؼٍكس أ١ ًٛٙ ج٥ٌجء ٛٞ 

 جألٌؾف، ٝأ٣ٜٔح أهٍخ ُِٞٞغ جُلِٓط٢٘٤.

 ٌٕانشأ٘ األٔل: انًؼزمه

٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ، ٣ٝإ٣ىٛح ك٢ ًٛج جٍُأ١ ٣طٔػَ ًٛج جٍُأ١ ٖٓ نالٍ ٓٞهق جُِؿ       

ؾُء ٖٓ جُلوٚ ٝٓإْٓحش قوٞم جإلٗٓحٕ؛ ق٤ع ضٓط٘ى جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ ئ٠ُ إٔ أكٍجو 

جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س ٤ُٓٞج أكٍجوجً ضحذؼ٤ٖ ُىُٝس ضطٔطغ ذحألًٌحٕ جُػالغس جُط٢ ٣٘طرن ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ 

ُٗؼد ٝج٤ُٓحوز، ذحإلٞحكس ئ٠ُ أْٜٗ ال ٣طٔطؼٞج ذٛلس جُٔوحضَ جُطحذغ جُى٢ُٝ جُؼحّ ٢ٛٝ جإله٤ِْ ٝج

1967ُّؿ٤ٕ ٗظح٢ٓ، ٝإٔ ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ُْ ضٌٖ ٠ٍكحً ك٢ قٍخ  
2
. 

                                                           
 

1
ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١:  و. ٌأكص قٔىٝٗس، جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ٝٓكطحش جالػطوحٍ ٝجُطؼ٣ًد ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٍٓؾغ ْحذن،

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=28106#_ftn11 
2

ٓحٕ، ؿُز، (. أٍْٟ جُكٍخ ٝجُٔؼطو٤ِٖ ك٢ جُُ٘جػحش جُِٔٓكس، ًٍُٓ ج٤ُُٔجٕ ُكوٞم جإل6ِِْٗٓس جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٌهْ) 

2008 ٘ ،14. 

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=28106#_ftn11
http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=28106#_ftn11
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ُٝوى ضؼٍٜ ًٛج جٍُأ١ ئ٠ُ ؾِٔس ٖٓ جالٗطوحوجش جُط٢ جػطرٍضٚ ؿ٤ٍ ٓ٘طو٢ ٝٓؿكق ذكن جألٍْٟ 

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٖٓ ًٛٙ جالٗطوحوجش ٓح ٢ِ٣
1
: 

ضٔٓي ًٛج جٍُأ١ ذحالػطرحٌجش جُطو٤ِى٣س ك٢ ضكى٣ى جُٔوحضَ، ُْٝ ٣أنً ذحُكٓرحٕ جُطٞؾٚ ٗكٞ  -

جُطهل٤ق ٖٓ قىز جألنً ذح٠ٍُٝٗ جألٌذؼس جُط٢ قىوضٜح جضلحه٤س الٛح١ ٝأهٍضٜح جضلحه٤حش 

 ؾ٤٘ق، ٝنٟٞع أكٍجو جُٔوحٝٓس جُِٔٓكس ألقٌحّ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ.

جٍُٔٗٝػ٤س ُِٓطس جالقطالٍ ذحػطوحٍ أػٟحء ٤د جألقٍٔس جُى٤ُٝس ُِِٛأػطص جُِؿ٘ -

جُكن ك٢ جُٔوحٝٓس ٓؼْٜ ٝٓكحًٔطْٜ، ٓٔح ٣ط٘حهٝ ٓغ جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س ٝجُطكو٤ن 

 ٝضو٣ٍٍ ج٤ٍُٛٔ.

جألٍْٟ،  سئػطحء جُلٍٚس ُِٓطس جالقطالٍ ذحٍُٜٝخ ٖٓ جُٔؼح٤٣ٍ جُى٤ُٝس جُهحٚس ذكٔح٣ -

 جٍُجذؼس ُكٔح٣س جُٔى٤٤ٖٗ.ذٓرد ػىّ جػطٍجكٜح ذحٗطرحم جضلحه٤س ؾ٤٘ق 

ٖٝٓ ٛ٘ح، ٣ٍٟ جُرحقع إٔ جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ ٝذ٘حًء ػ٠ِ جٍُأ١ ج١ًُ ضر٘طٚ ك٢        

ْٔكص ُالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ جُطؼحَٓ ٓغ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ هى ٖإٔ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ضٌٕٞ 

ٝٓس ٝجُىكحع ػٖ أٌْٜٞ ٝق٣ٍطْٜ ذحػطرحٌْٛ ٓؿ٤ٍٖٓ أٝ ئٌٛحذ٤٤ٖ ٣ؼحهرٕٞ ػ٠ِ قوْٜ ك٢ جُٔوح

ضرؼحً ألقٌحّ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جإلٍْجت٢ِ٤، ٤ُّٝ ضرؼحً ألقٌحّ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝأقٌحّ 

 جالضلحه٤حش جُط٢ ًلِص ُْٜ ًٛٙ جُكوٞم.

ٝئٕ ٚف جُوٍٞ كإ ًٛج جٍُأ١ ٣ٗٞذٚ جُوٌٛٞ؛ ق٤ع إٔ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ جقطالٍ ٣ٞ٠َ        

ٍٓقِس جالْطؼٔحٌ، ٝإٔ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٤ْروٕٞ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ  جألٓى َٝٚ ئ٠ُ

جُوحٕٗٞ  ًٔؿ٤ٍٖٓ ْٝؿ٘حء أ٤٤ٖ٘ٓ ًٔح ضؼطرٍْٛ وُٝس ئٍْجت٤َ، ُٖٝ ٣طٔطؼٞج ذحُكوٞم جُط٢ ًلِٜح

 .جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ُألٍْٟ

 انشأ٘ انضبَٙ: أعشٖ ؽشة

ٌ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ جُٔك٤ٍٖٓٝ ٖٓ ئٕ جُطٞؾٚ جُلِٓط٢٘٤ ك٢ جُٞهص جُكح٢ُ ٣طؿٚ ٗكٞ جػطرح       

ق٣ٍطْٜ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س أٍْٟ قٍخ ٤ُٝٓٞج ٓؼطو٤ِٖ ًٔح ضٛلْٜ ئٍْجت٤َ، ٣ٝ٘رـ٢ ػ٠ِ 

ِْطحش جالقطالٍ ئ٠الم ٍْجقْٜ؛ ألٕ ٓوحٝٓس جالقطالٍ ٤ُٓص ؾ٣ٍٔس
1
. 

                                                           
 

1
 .511و. ػرى جٍُقٖٔ أذٞ جٍُ٘ٛ، ٝ أْحٓس ْؼى. ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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أًى ٝؾحء ًٛج جُطٞؾٚ ك٢ جُٞهص جُكح٢ُ ضأ٤ًىجً ُٔح ٌٝو ػٖ ًٍُٓ جألٍْٟ ُِىٌجْحش ج١ًُ        

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ظَ ضٍجؾغ وٌٝ جُِؿ٘س  ٌحٗس جُوح٤ٗٞٗس ُألٍْٟػ٠ِ أ٤ٔٛس جُؼَٔ ػ٠ِ ضكى٣ى جُٔ

جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ ك٢ ضوى٣ْ نىٓحضٜح، ٝذٞؾٞو ئٍْجت٤َ ػ٠ِ ٌأِ جُِؿ٘س جُوح٤ٗٞٗس ك٢ جألْٓ 

ُى٤ُٝس جُٔطكىز، ٝػىّ جػطٍجكٜح جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ًأٍْٟ قٍخ ذحٍُؿْ ٖٓ وػٞز جُٔ٘ظٔحش ج

ٝجُكوٞه٤س ُٜح ذحقطٍجّ جالضلحه٤حش جُى٤ُٝس
2
. 

٣ٝإًى أْطحي جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ٓكٔى جُٗالُىز ػ٠ِ إٔ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٣ؼطرٍٕٝ ٖٓ ٖٞٔ        

ّ جُِٔكن 1977جُٔوحض٤ِٖ جُطحذؼ٤ٖ ُكًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ جُط٢ أػطحٛح جُرٍٝضًٍٞٞ جألٍٝ ػحّ 

٤ُٔٓجً، ٝأًى ػ٠ِ إٔ جُكٍخ جُط٢ ضهٜٞٞح أ١ قًٍس ضكٌٍ  ّ ٝٞؼحً 1949ذحضلحه٤حش ؾ٤٘ق ُؼحّ 

ض٘حَٞ ٖٓ أؾَ قن ضو٣ٍٍ ج٤ٍُٛٔ ٝٞى ج٤ُٓطٍز جالْطؼٔح٣ٌس ٝٞى جالقطالٍ جألؾ٘ر٢ ٢ٛ 

قٍخ و٤ُٝس، ًُُي ٣ؿد إٔ ٣٘طرن ػ٤ِٜح جُُ٘جع جُى٢ُٝ جُِٔٓف ج١ًُ ٣َٗٔ ًحكس جُكوٞم 

ُألٍْٟ
3
. 

 

ٕ كٛحتَ جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س؛ ق٤ع إٔ ج٤ٌُح ٠ٍٖٝ أ٤ٍْ جُكٍخ ض٘طرن ػ٠ًِٔح إٔ        

س ًٛٙ ك٢ ٓوىٓٝجُْٞحتَ  ٔهطِقُٜح ٖؼد ٣كن ُٚ جُىكحع ػٜ٘ح ذ أٌٞحً  قطالٍحهحّ ذج٢ٗٞ٤ُٜٛ 

ه٤حوجش ٤ْح٤ْس ٝػ٣ٌٍٓس ٌَُٝ قًٍس  ٔوحٝٓسجُقًٍحش  ٣طٍأِ ًُيجُٔوحٝٓس جُِٔٓكس، ُ جُْٞحتَ

ذٌَٗ ضوحضَ جُٔكطَ  ٝى جُؼىٝ ٝضؼطٍف ذٜح كٍذ٤س ٞجُ ٜح٤حضٖؼحٌ ٌٝج٣س ٝأيٌع ػ٣ٌٍٓس ض٘لً ػِٔ

أٍْ جُؿ٘ى١ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ ؾِؼحو ٖح١٤ُ ٝجُٔؼحِٓس جُط٢ ػ٤ِٔس ، ًٔح إٔ ١ وٕٝ ضهل٢ؾٍٜػ٢ِ٘ ٝ 

جُكلحظ ػ٠ِ ق٤حضٚ ٛٞ  ، ًٔح إٔئٚحذطٚج١ًُ ضِوحٙ ذٓرد ؼالؼ جُالهحٛح ٖٓ هرَ جُٔوحٝٓس ٖٓ ق٤ع 

جُط٢  ٔلطٍٜ إٔ ضطرن ػ٤ِْٜ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػسًُُي ٖٓ جُجُى٤ُٝس،  جُطُجّ ذوٞج٤ٖٗ جُكٍخذٔػحذس 

قوٞهحً ئٗٓح٤ٗس ٝهح٤ٗٞٗس ًٓ٘ ُكظس ٝهٞػٚ ك٢  ٤ٍْجألجُط٢ ضؼط٢  ضطؼِن ذكٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ ٝ

                                                                                                                                                                      
 

1
، ٓطحقس 2012ٌٍٞٝز إلٜٗحء ٓؼحٗحز جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٓٞهغ و٤ٗح ج٠ُٖٞ،  1949ٓؼطْٛ ػٜٞ، ضكى٣ع جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/300177.htmlػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 
2

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ:  2016ٌأكص قٔىٝٗٚ، جألٍْٟ ُِىٌجْحش: ٣ىػٞ ئ٠ُ ضكى٣ى جٌُٔحٗس جُوح٤ٗٞٗس ُألٍْٟ، ٓٞهغ جُوىِ، 

http://www.alquds.com/articles/1466241372161541100/ 
3

، ٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2011ػح٠ق وؿِّ، ٓٓحع ُطكى٣ى جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ُألٍْٟ، ًٍُٓ جُؿ٣ٍُز ُِىٌجْحش، 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/6/4 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/300177.html
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جألٍْ ُىٟ وُٝس ئٍْجت٤َ ئ٠ُ إٔ ٣طْ جإلكٍجؼ ػ٘ٚ، ٝال ٣كن ُأل٤ٍْ جُط٘حٍَ ػٖ قوٞهٚ ضكص أ١ 

ٞـ١ ًحٕ ٣ٔحٌْٚ جُؼىٝ ٞىٙ
1
. 

ّ ػ٠ِ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س 1949ٕ ئٍْجت٤َ ضٍكٝ كٌٍز جٗطرحم جضلحه٤حش ؾ٤٘ق ُؼحّ ئال أ       

ّ، ًُُي كاٜٗح ال ضطؼحَٓ 1977جُٔكطِس، ًٔح أٜٗح ُْ ضٛحوم ػ٠ِ جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ 

ٓغ جُٓؿ٘حء جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ج٣ًُٖ هحضِٞج جالقطالٍ ُِىكحع ػٖ ٠ْٜٝ٘ ػ٠ِ جػطرحٌ أْٜٗ ٓوحٕٝٓٞ 

ذَ ضؼطرٍْٛ ٓوحض٤ِٖ ؿ٤ٍ هح٤٤ٖٗٞٗ، ٝضؼى جألكؼحٍ جُط٢ هحٓٞج ذٜح ذٔػحذس ؾٍجتْ قٍخ  ٍٖػ٤ٕٞ،

ٝو٤َُ ػ٠ِ جٗطٜحى ئٍْجت٤َ ألقٌحّ . ظٍ ئ٠ُ جُلثس جُط٢ ٣٘طٕٔٞ ئ٤ُٜحضٞؾد ػ٤ِٜح ٓكحًٔطْٜ وٕٝ جُ٘

ُلِٓط٤٘٤س أكٍجو جألؾُٜز جأل٤٘ٓس جُطحذؼ٤ٖ ُِِٓطس جذأٍْ ٝٓكحًٔس ه٤حٜٓح  ٕٞ جُى٢ُٝ ٝجالضلحه٤حشجُوحٗ

ضؼطرٍ ٓح هحٓٞج ذٚ ٓهحُلس ٝك٢ قحُس ٓٗحًٌطْٜ ك٢ جُؼ٤ِٔحش جُؼىجت٤س أٝ ٚى جُؼىٝجٕ جإلٍْجت٢ِ٤، 

ُألٝجٍٓ جُؼ٣ٌٍٓس جإلٍْجت٤ِ٤س، ٝضوّٞ ذٔكحًٔطْٜ ًأ١ ٖهٙ أنٍ
2
. 

ضطر٤ن جالضلحه٤س  ٘رـ٢جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ أٍْٟ قٍخ ٣طٍؾ٤ف ًٛج جٍُأ١ ج١ًُ ٣ؼطرٍ ُٝ       

٤ْٜ، ٣طٍضد ػ٠ِ جألنً ذًٜج جٍُأ١ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘طحتؽ ٜٓ٘ح، ػىّ ؾٞجَ جُطكو٤ن ٓغ جُػحُػس ػِ

جُٔكطؿ٣ُٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٝػىّ ئؾرحٌْٛ ػ٠ِ جإلوالء ذأ٣س ٓؼِٞٓحش ذحْطػ٘حء جالْْ ٝجٍُضرس، ٝػىّ 

ؾٞجَ ٓكحًٔطْٜ ًٔؿ٤ٍٖٓ، ٝجإلكٍجؼ ػْٜ٘ ػ٘ى جٗطٜحء جألػٔحٍ جُوطح٤ُس، ٝجُطٔطغ ذٌحكس ؾٞجٗد 

حِٓس جإلٗٓح٤ٗس جُٞجٌوز ك٢ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػسجُٔؼ
3

 . 

ٝذًُي ٣ٍٟ جُرحقع ضرؼحً ًُٜج جٍُأ١ أٗٚ ٖٓ قن جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ جُطٔطغ ذٌحكس قوٞم        

إٔ ئٍْجت٤َ أٍْٟ جُكٍخ جُط٢ ٗٛص ػ٤ِٜح جالضلحه٤حش ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ٝجُؼٍف جُى٢ُٝ، ئال 

ؿ٤ٔغ جُكحالش، ْٞجء ًحٕ جُٗهٙ جُٔأٌْٞ ٓى٢ٗ ٖٓ ٤ُٓص ذٛىو ضطر٤ن ٠ٍٖٝ أٍْٟ جُكٍخ ذ

ؿ٤ٍ جُٔوحض٤ِٖ، أٝ ًحٕ ٖٓ أكٍجو قًٍحش جُٔوحٝٓس، أٝ ًحٕ ٖٓ جُٔوحض٤ِٖ جٍُٗػ٤٤ٖ جُطحذؼ٤٤ٖ 

ُِِٓطس جُلِٓط٤٘٤س ٗلٜٓح، كل٢ ؾ٤ٔغ جُكحالش ضطؿٚ ئٍْجت٤َ ٗكٞ ٓكحًٔطْٜ ضرؼحً ُوحٜٗٞٗح جُىجن٢ِ 

٣ٝؼى يُي جٗطٜحى ٓرحٍٖ ُالضلحه٤حش جُى٤ُٝس ٝألقٌحّ ج١ًُ أٚركص ضؼٔٔٚ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُلثحش، 

 جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ.

                                                           
 

1
، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2010ٓحٍٛ قؿح١َ، جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس قٍٞ أٍْٟ جُكٍخ، جُِؿ٘س جُؼٍذ٤س ُكوٞم جإلٗٓحٕ، 

tmhttp://www.achr.eu/art785.h 
2

ئقٓحٕ ٓىذٞـ،  ٓ٘ظٞٓس جُط٣ٍٗؼحش جإلٍْجت٤ِ٤س جُهحٚس ذحُٓؿ٘حء جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝٓىٟ جُطُجٜٓح ذحُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ذكع ٓوىّ 

 .9، ٘ 2014ُـح٣حش جُٔ٘حكٓس ك٢ جُٔإضٍٔ جُهحّٓ جُٔكٌْ ُركٞظ جٍُْحتَ ٝجأل٠ٍٝقحش جُؿحٓؼ٤س، جُؿحٓؼس جألٌو٤ٗس، ػٔحٕ، 
3

 .513ٍُ٘ٛ ٝأْحٓس ْؼى، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ و. ػرى جٍُقٖٔ أذٞ ج

http://www.achr.eu/art785.htm
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 ًخزطفٌٕانانشأ٘ انضبنش: 

٣إ٣ى ًٛج جُىًطٌٞ ػرى ج٣ٌٍُْ ٖر٤ٍ جُهر٤ٍ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ؛ ق٤ع ٣ٍٟ ئٕ جْطهىجّ        

٢ٗٞ ٓٛطِف أٍْٟ قٍخ ػ٠ِ جُٔؼطو٤ِٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ ٤ُّ ٛٞ جُٞٚق جُوحٗ

ج٤ُِْٓ ٝجُٛك٤ف ُْٜ، ق٤ع إٔ وُٝس ئٍْجت٤َ ٝهؼص ػ٠ِ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذؼس غْ ْكرص 

ضٞه٤ؼٜح ذكؿس جٗٚ ال ٝؾٞو ُألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س، ٝال ٝؾٞو ُِٗؼد جُلِٓط٢٘٤ قٓد ئوػحتٚ ذَ 

٣ؼطرٍْٛ ذأْٜٗ ٓؿٔٞػحش ٖٓ جٌُٓحٕ أٝ جألٖهح٘ أٝ ٓؿٔٞػحش ٖٓ جأله٤ِحش ػ٠ِ أٌج٢ٞ وُٝس 

جُُٔػٞٓس قٓد هُْٜٞئٍْجت٤َ 
1
. 

ال ٣ٌٕٞ ئال ك٢ قحُس ٝؾٞو وُٝس ُٜح ؾ٤ٕ ُٝٚ  ك٢ ًٛج جٍُأ١ ئ٠ُ  إٔ ٓٛطِف أ٣ٍْٟٝٓط٘ى        

ُى٣ٜح ؾ٤ٕ ُٝٚ أْٝٔس ٌٝضد ػ٣ٌٍٓس ًٔح ٛٞ  ٢ٟٛ ك٢ قحُس قٍخ ٓغ وُٝس أنٍأْٝٔس ٌٝضد ٝ

 ٢ع جُكٍخ ٝكٝهغ ك٢ جألٍْ ٝهص ٝهٞ ٓطؼحٌف ػ٤ِٚ ك٢ ٗظحّ جُىٍٝ ٝجُؿ٤ٞٔ، ٝجأل٤ٍْ ٣ٌٕٞ

ٍْجت٢ِ٤ ٤ٖ، ذَ ئٕ هٞجش جالقطالٍ جإلجُلِٓط٤٘٤ألٍْٟ ، ٝ ًٛج ُْ ٣كىظ ُٔؼظْ ج٤ٓىجٕ جُٔؼًٍس

٘حْٛ ٝػِْٜٔ كْٜ ذًٜج هحٓص ذهطلْٜ ٝجػطوحُْٜ ٝأنًْٛ ٌٛحتٖ ٖٓ ٓىْٜٗ ٝهٍجْٛ ٝأٓحًٖ ٌْ

ٕ ٖٓ أذ٘حء جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ٤ُٝٓٞج أٍْٟ قٍخٌٞٛحتٖ ٓى٤ٗ
2
. 

ٓغ ًٛج جٍُأ١ ٝجػطرحٌ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٓهططلٕٞ هرَ إٔ ضٛرف كِٓط٤ٖ وُٝس  هى ٣طلن جُرحقع       

أ١ ػ٘ىٓح ًحٗص ِْططٜح ضحذؼس ُٔ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س، أٓح ك٢ جُٞهص جُكح٢ُ كٖٔ ؿ٤ٍ 

جُٔ٘طو٢ جُروحء ػ٠ِ ًٛج جٍُأ١ ٝجػطرحٌ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٓهططلٕٞ؛ ق٤ع إٔ كِٓط٤ٖ أٚركص وُٝس 

جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ُٜٝح أْٝٔس ٌٝضد ًٔح ٛٞ ٓطؼحٌف ػ٤ِٚ ك٢ ٓؼطٍف ذٜح ٖٓ هرَ جُؿٔؼ٤س 

ٗظحّ جُىٍٝ ٝجُؿ٤ٞٔ، ئال إٔ ئٍْجت٤َ ٓح َجُص ال ضكطٍّ ٝال ضطو٤ى ذوٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ 

، ٝذهٛٞ٘ جألكٍجو ج٣ًُٖ ٣طْ ٝقط٠ ج٥ٕ ضطؼحَٓ ٓغ كِٓط٤ٖ ػ٠ِ أٜٗح ٤ُٓص وُٝس ًحِٓس ج٤ُٓحوز

أكٍجوجً ك٢ قًٍحش جُٔوحٝٓس أٝ  ٢ْ ٝهص ٓطأنٍ ٖٓ ج٤َُِ هى ٣ٌٕٞ ٓؼظٜٔأنًْٛ ٖٓ ٓ٘حَُْٜ ك

 1949جُطكٌٍ، ٝذًُي ٍٗؾغ الػطرحٌْٛ أٍْٟ قٍخ ًٔح ًلِص ُْٜ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

 .1977ٝجُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ 

                                                           
 

1
،  ٓطحقس 2015ػرى ج٣ٌٍُْ ٖر٤ٍ، جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ُألٍْٟ ٝجُٔؼطو٤ِٖ ٝجٍُٛحتٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ، ٓٞهغ و٤ٗح ج٠ُٖٞ،

 ps://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/04/19/700532.htmlhttػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 
2

 .1، ٘جٍُٔؾغ جُٓحذن
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ٔح ٣طؼِن ذحٌُٔحٗس ٣ٍٟٝ جُرحقع أٗٚ ٜٓٔح جنطِلص ج٥ٌجء ٝضؼىوش ٖٓ هرَ كوٜحء جُوحٕٗٞ ك٤       

ٕ، ٖٓ جُٔ٘طو٢ إٔ ٣طِن ػ٤ِْٜ ٞهططلأٝ ٌٛحتٖ  أٝ ٓ أٍْٟ ْٞجء ًحٗٞج ٝجُط٤ٔٓس جُوح٤ٗٞٗس 

جٚطالـ جألٍْٟ ٛٞ جألًػٍ ٤ٖٞػحً ٝجٗطٗحٌجً؛ ق٤ع أٗٚ ٣ؼرٍ ػٖ ػىجُس جُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س، 

ٍجت٢ِ٤، ئال إٔ ْٝٔٞ جُٜىف ج١ًُ ٣أٍْ أذ٘حء جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ٖٓ أؾِٚ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلْ

ِْطحش جالقطالٍ ضطؼٔى جْطهىّ ٓٛطِف جُٓؿ٘حء جأل٤٤ٖ٘ٓ أٝ جُٔؿ٤ٍٖٓ، ٌُٞٗٚ ٣ْٟ جألٖهح٘ 

 ذحٌضٌحخ أكؼحٍ ٣ؼحهد ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ، ٝذًُي ضطٌٖٔ ٖٓ ٓؼحهرطْٜ قٓد هحٜٗٞٗح جُىجن٢ِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًجؾش انضبنش

 ؾشكبد انزؾشس انفهغطُٛٛخ َٙ نانًشكض انمبَٕ
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ؾحءش ذٓرد جالقطالٍ  ٍٖػ٤س٢ِ٤ ِْطس ٓإهطس كؼ٤ِس ٝؿ٤ٍ طس جالقطالٍ جإلٍْجتضؼى ِْ       

ّ، ًُُي كوى أػط٠ جُوحٕٗٞ 1948جإلٍْجت٢ِ٤ ُألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س ٝه٤حّ وُٝطٚ ػ٤ِٜح ًٓ٘ ػحّ 

جُى٢ُٝ ٌْحٕ جُٔىٕ ٝجُوٍٟ جُٔكطِس جُكن ك٢ جُٔوحٝٓس ٝجُىكحع ػٖ أٗلْٜٓ ٝػٖ أٌج٤ْٜٞ ًٝحكس 

ُْٞحتَ جٍُٔٗٝػس ُِكٍٛٞ ػ٠ِ جُك٣ٍس ٝجالْطوالٍ، ٝجْطٍوجو ًَ ٓح أنً ْٜٓ٘ ٓٔطٌِحضْٜ ذٌَ ج

ذـ٤ٍ ٝؾٚ قن، ذحإلٞحكس ئ٠ُ قن ضو٣ٍٍ ج٤ٍُٛٔ ج١ًُ ًلِٚ جُوحٕٗٞ ألذ٘حء جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤، 

ّ جُكٔح٣س ألكٍجو قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ ٝأكٍجو 1949ق٤ع أهٍش جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

رحٌْٛ أٍْٟ قٍخ ٝيُي ػ٠ِ أْحِ ٍٓٗٝػ٤س ٓوحٝٓطْٜ ُالقطالٍقًٍحش جُٔوحٝٓس ذحػط
1
 . 

ٝك٢ ًٛج جُٔركع ٤ْوّٞ جُرحقع ذحُكى٣ع ذٌَٗ ٓلَٛ ػٖ قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ        

 ٝقًٍحش جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س ٝجًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ٌَُ ٜٓ٘ح ٖٓ نالٍ ٓطِر٤ٖ.

 انًطهت األٔل: أعشٖ ؽشكبد انزؾشس انٕؽُٙ

 فٕٓو ؽشكبد انزؾشس انٕؽُٙانفشع األٔل: ي

ُؼرص أٌٖحٍ جُٔوحٝٓس جُٔهطِلس جُط٢ هحٓص ذٜح جُٗؼٞخ جُٔكطِس ك٢ ْر٤َ ٤ِٜٗح جْطوالُٜح وٌٝجً        

ّ، كوى ؾؼِص ًٛٙ 1949ًر٤ٍجً ًٝحٕ ُٜح جألغٍ جُؼظ٤ْ ُىٟ ٝجٞؼٞ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ 

ٕ ٖٞ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼطٍف ذْٜ ًأكٍجو ٓوحض٤ِ٘س ج٣ًُجالضلحه٤س أكٍجو جُٔوحٝٓس جُٗؼر٤س ٝقًٍحش جُطكٌٍ ج٠ُٞ

جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ  كوحّ ٖٓ هرَ جُىُٝس جُٔؼحو٣س ًٝحٗٞج نحٌؼ قٔح٣س هحٕٗٞ جُكٍخ،

ذاٞحكطْٜ ًلثس ؾى٣ىز ٝئٞلحء جٍُٗػ٤س ٝجالػطٍجف ذكوْٜ ك٢ جالْطوالٍ ٝٓوحٝٓس  ّ،1977

ٖٓ  ٍجذؼسك٢ ٗٙ جُلوٍز جُ جأل٠ُٝنالٍ جُٔحوز  جالقطالٍ ذٌحكس جُْٞحتَ جٍُٔٗٝػس و٤ُٝحً ٝيُي ٖٓ

أٚركص قًٍحش جُطكٌٍ ٖٓ جُكًٍحش جُط٢ ضكظ٠  ججُرٍٝضًٍٞٞ، ٖٝٓ نالٍ ًٛجُرٍٝضًٍٞٞ

ذورٍٞ ػح٢ُٔ ٝجْغ، ٝضكظ٠ ذحٍُٗػ٤س ٝجُىػْ ك٢ ٓوحٝٓطٜح ُالقطالٍ
2
. 

طحٍ جُط٢ ضوّٞ قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ ذأٜٗح" ػ٤ِٔحش جُو ٣ؼٍف جُىًطٌٞ ٚالـ جُى٣ٖ ػحٍٓٝ       

ذٜح ػ٘حٍٚ ٤٘٠ٝس ٖٓ ؿ٤ٍ أكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس جُ٘ظح٤ٓس وكحػحً ػٖ جُٔٛحُف ج٤٘٠ُٞس أٝ جُو٤ٓٞس 

                                                           
 

1
(. جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ُىُٝس جالقطالٍ جُكٍذ٢ ٝٓٓث٤ُٞطٜح ك٢ جألٌج٢ٞ جُٔكطِس، ًٍُٓ ج٤ُُٔجٕ 5ِِْٓس جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٌهْ) 

 .3، ٘ 2008ُكوٞم جإلٗٓحٕ، ؿُز، 
2

وٌجْس ذؼٝ جٌُٔٗالش جُؼ٤ِٔس ُِط٘ظ٤ْ جُى٢ُٝ، ٌِٓٗس جٍُٗم جأل١ْٝ جُٔؼحٍٚز،  -ِ جُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝسوٌٝ ٍْقحٕ، ػرى جُؼ٣ُُ

. قٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ ٝجُٔؼطو٤ِٖ ك٢ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س قِّػ٢ِ ، ٓٗحٌ ئ٤ُٚ ك٢ : 369، ٘ 1971جُؿُء جُػح٢ٗ، جُوحٍٛز، 

 .67ّ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 1949ػس ٝجٍُجذؼس ُؼحّ جُٔكطِس" وٌجْس ضك٤ِ٤ِس ٝضطر٤و٤س ك٢ جضلحه٤ط٢ ؾ٤٘ق جُػحُ
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ٞى هٟٞ أؾ٘ر٤س ْٞجء ًحٗص ضِي جُؼ٘حٍٚ ضؼَٔ ك٢ ئ٠حٌ ض٘ظ٢ٔ٤ ٣هٟغ إلٍٖجف ٝضٞؾ٤ٚ ِْطس 

جُ٘ٗح٠ كٞم هح٤ٗٞٗس أٝ ٝجهؼ٤س أٝ ًحٗص ضؼَٔ ذ٘حء ػ٠ِ ٓرحوٌضٜح جُهحٚس، ْٞجء ذحٍٖش ًٛج 

جإله٤ِْ ج٢٘٠ُٞ أٝ ٖٓ هٞجػى نحٌؼ ًٛج جإله٤ِْ"
1
. 

ٝػٍكٜح جُىًطٌٞ ٠ِؼص جُـ٢ٔ٤٘ ذأٜٗح" قًٍحش ضٓط٘ى ئ٠ُ قن جُٗؼد ك٢ جْطؼحوز ئه٤ِٔٚ        

جُٔـطٛد ٝضٓطٔى ٤ًحٜٗح ٖٓ ضأ٤٣ى جُؿٔح٤ٍٛ جُـحٞرس ػ٠ِ جُٔـطٛد ٝضطهً ػحوز ٖٓ أهح٤ُْ جُرالو 

٘ٚ ض٣ٜٞٔ٘ح ٝضوّٞ ػ٤ِٚ ذطى٣ٌد هٞجضٜح غْ أٜٗح ذٓرد ئٌٓح٤ٗحضٜح ئٗٔح جُٔك٤طس قٍٓحً ُٜح ضٓطٔى ٓ

ضًٍُ ؾٜٞوٛح ػ٠ِ ضكى١ جإلٌجوز جُـحٞرس ال ػ٠ِ ٣ُٛٔس ؾ٤ٞٔ جالقطالٍ ك٢ قٍخ ٓ٘ظٔس"
2
. 

جٓطىش ظحٍٛز قًٍحش جُٔوحٝٓس ذؼى جٗطٜحء جُكٍخ جُؼح٤ُٔس جُػح٤ٗس ئ٠ُ جُٗؼٞخ جُط٢ ًحٗص        

ص ٠ٔٓٓ ؾى٣ى ٝٛٞ ٌٝٝذ٢ ك٢ هحٌض٢ آ٤ْح ٝأك٣ٍو٤ح، ٌُٜٝ٘ح قِٔضٍَـ ضكص جالْطؼٔحٌ جأل

ٌ ج٢٘٠ُٞ، ٓغ إٔ أٛىجكٜح ٗلّ أٛىجف قًٍحش جُٔوحٝٓس ٢ٛٝ ٠ٍو هٞجش جالقطالٍ قًٍحش جُطكٍ

ٝجُكٍٛٞ ػ٠ِ جالْطوالٍ ج٢٘٠ُٞ
3

 . 

٣ٌٞٗٞج  إٔ ٣ٝٗحٌى أكٍجو قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ ك٢ جُىكحع ػٖ ذالوْٛ ٝأٌج٤ْٜٞ وٕٝ       

ؼ٤ٖ ألكٍجو جُوٞجش جُِٔٓكس ذٌَٗ ٗظح٢ٓ، ٝض٠ٔٓ جُكٍٝخ جُط٢ ٣ٗحٌى ذٜح أكٍجو قًٍحش ضحذ

جُطكٌٍ ذكٍٝخ جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ، ٝجُط٢ ضؼٍف ذأٜٗح " جُٔ٘حَػحش جُِٔٓكس جُط٢ ض٘حَٞ ذٜح 

جُٗؼٞخ ٞى جُط١ِٓ جالْطؼٔح١ٌ ٝجالقطالٍ جألؾ٘ر٢ ٝٞى جألٗظٔس جُؼ٣ٍٛ٘س، ًٔح ًٍْٚ ٤ٓػحم 

جإلػالٕ جُٔطؼِن ذٔرحوب جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُهحٚس ذحُؼالهحش جُٞو٣س ٝجُطؼحٕٝ ذ٤ٖ جألْٓ جُٔطكىز ٝ

جُىٍٝ ٠روحً ٤ُٔػحم جألْٓ جُٔطكىز"
4
. 

ّ،  كوى ػٍف قٍٝخ 1976أٓح ٓإضٍٔ ؾ٤٘ق قٍٞ ضط٣ٍٞ جُوحٕٗٞ جإلٗٓح٢ٗ جُٔ٘ؼوى ك٢ ػحّ        

ألٗظٔس جُؼ٣ٍٛ٘س ٖٓ أؾَ قن ضِي جُط٢ ضٞؾٚ ٞى جُٔٓطؼٍٔ ٝجُٔكطَ جألؾ٘ر٢ ٝج "جُطك٣ٍٍ ذأٜٗح 

"ضو٣ٍٍ ج٤ٍُٛٔ
5
. 

                                                           
 

1
ٝجُط٣ٍٗغ،  ٟقن جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ك٢ ٓوحٝٓس جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ُألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س جُٔكطِس، و٣ٞجٕ جُلطٞ ،و. ٚالـ جُى٣ٖ ػحٍٓ

 . 5، 2009٘جُِٓطس ج٤٘٠ُٞس جُلِٓط٤٘٤س، 
2

، ٓٗحٌ ئ٤ُٚ ك٢  ٓكٔى ٣ٌٕ. جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ألٍْٟ 348، ٘ 1982جُـ٢ٔ٤٘ ج١٤ُْٞ ك٢ هحٕٗٞ جألْٓ،   ،و. ٓكٔى ٠ِؼص جُـ٢ٔ٤٘

 .64، ٘ 2009جُكٍخ ك٢ ظَ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، أ٠ٍٝقس وًطٌٞجٙ ؿ٤ٍ ٌٓ٘ٗٞز، ؾحٓؼس جُؿُجتٍ، جُؿُجتٍ، 
3

 .153جُؼٓر٢ِ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ و. ٓكٔى 
4

 (.1ّ، جُٔحوز) 1977أٗظٍ: جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ 
5

 .137، ٘ 1998جألٌٝٝذ٢، ذح٣ٌّ،  -جإلٌٛحخ جُى٢ُٝ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ًٍُٓ جُىٌجْحش جُؼٍذ٢ ،قٔى ٓكٔى ٌكؼصو. أ
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جُٔوحٝٓس جُِٔٓكس ذأٜٗح" ػرحٌز ػٖ ٓ٘ظٔحش ٖؼر٤س أنًش  ف جُىًطٌٞ ِٓٛف أقٔىٝػٍ       

ػ٠ِ ػحضوٜح ٜٓٔس ضك٣ٍٍ ٖؼٞذٜح ٝأ٠ٝحٜٗح ٖٓ ٌذوس جُطٞجؾى جُؼ١ٌٍٓ جألؾ٘ر٢ كٞم ضٍجذٜح 

ضٜى٣ىجً ًُٜج جُطٞجؾى جألؾ٘ر٢ ٝضٜى٣ىجً  ج٢٘٠ُٞ، كحُكًٍحش جُطك٣ٌٍس ٝأػٔحُٜح جُِٔٓكس ئٗٔح ضٔػَ

٤ُٓطٍضٚ ٝجٓطٛحٚٚ ُىٓحء جُٗؼٞخ جُٔـِٞذس ػ٠ِ أٍٓٛح، ك٤ٌٕٞ ٛىف جُكًٍحش جُطك٣ٌٍس جُؼَٔ 

ػ٠ِ جْطؼحوز ئه٤ِٜٔح جُٔـطٛد، ٝضٓطٔى جُٔوحٝٓس ٍٖػ٤طٜح ٖٓ ضأ٤٣ى جُؿٔح٤ٍٛ ُٜح، ٝضطهً ػحوز ٖٓ 

٣ٜٞ٘ح ٝضى٣ٌد هٞجضٜح"أهح٤ُْ جُرالو جُٔك٤طس قٍٓحً ُٜح ضٓطٔى ٓ٘ٚ ضٔ
1
. 

 ؽشكبد انزؾشس انٕؽُٙ ٙ ألعشٖانفشع انضبَٙ: انًشكض انمبََٕ

ّ قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ أٝ جُٔوحٝٓس ج٣ٍُٓس جُط٢ ض٘ٗأ 1907ُْ ضط٘حٍٝ جضلحه٤س الٛح١ ُؼحّ        

ك٢ أػوحخ جالقطالٍ، كٜإالء ال ٣طرؼٕٞ جُىُٝس ٣ٝوحضِٕٞ ذٌٛٞز ٓٓطوِس ػٖ جُؿ٤ٞٔ، ٝئٕ ػىّ 

طحء ًٛٙ جُٔؿٔٞػحش جُؼ٣ٌٍٓس ٚلس جُٔكحٌذ٤ٖ جُ٘ظح٤٤ٖٓ ٣ؼٍٜ ق٤حز أكٍجوٛح ُِهطٍ؛ ق٤ع ئػ

ّ أهٍ ٓإضٍٔ ؾ٤٘ق قٔح٣س قًٍحش جُٔوحٝٓس 1949أْٜٗ ال ٣ؼحِٕٓٞ ًأٍْٟ قٍخ، ٝك٢ ػحّ 

جُٔ٘ظٔس ػ٠ِ إٔ ٣ٓطؿ٤د أكٍجوٛح ٠ٍُٝٗ جضلحه٤س الٛح١ جألٌذغ
2
. 

قى أو٠ٗ ٖٓ جُكٔح٣س جإلٗٓح٤ٗس ُطٞكٍ جُكٔح٣س  1949ّ ضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحُوى ٞٔ٘ص ج       

ك٢ قحٍ جُٔ٘حَػحش جُِٔٓكس ؿ٤ٍ يجش جُطحذغ جُى٢ُٝ ٝجُط٢ ًحٗص قٍٝخ جُطك٣ٍٍ ض٘ىٌؼ ك٢ 

ئ٠حٌٛح، ٝؾحء ًٛج ك٢ ٚحُف جالْطؼٔحٌ ج١ًُ ٣ٜىف ئ٠ُ ض٤٤ٟن جُه٘حم ػ٠ِ جُػٞجٌ ٞى 

جضؿٚ  ٢؛ ق٤ع٢ٗٞ ُكًٍحش جُطكٌٍ ج٠ُٞ٘حٗجالقطالٍ، ًٝحٕ الكطوحٌ جالضلحه٤س ٗٙ ٣كىو جُٞٞغ جُو

ال ٣طٔطؼٕٞ أْٜٗ ؾحٗد ٖٓ جُلوٚ ئ٠ُ جػطرحٌ أكٍجو قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ ج٣ًُٖ ٣وحٕٝٓٞ جالقطالٍ 

ذحُكٔح٣س جُط٢ ضوٌٍٛح جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ٝال ٣ٌطٓرٕٞ ٚلس جُٔوحض٤ِٖ جُوح٤٤ٖٗٞٗ، ٣ٝكن ُىُٝس 

حٕٗٞجالقطالٍ جػطرحٌْٛ ٓؿ٤ٍٖٓ نحٌؾ٤ٖ ػٖ جُو
3
. 

ّ، كإ ٜٗٛح ٣ٜىف ئ٠ُ ضأ٤ٖٓ قى 1949أٓح جُٔحوز جُػحُػس جُٔٗطًٍس ٖٓ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق ُؼحّ        

أو٠ٗ ٖٓ جُٔؼحِٓس ُِٔوحض٤ِٖ ج٣ًُٖ ٣ورؼٕٞ ك٢ هرٟس أ٠ٍجف جُُ٘جع جُِٔٓف ؿ٤ٍ ي١ جُطحذغ جُى٢ُٝ، 

ٞى جالْطؼٔحٌ ٝال  ٝضطٟٖٔ ًٛٙ جُٔحوز أْٓحً ضطلن ٓغ ٝٞغ جُٔوحض٤ِٖ ك٢ قحالش جُٟ٘حٍ جُِٔٓف

                                                           
 

1
 .500 -499، ٘ 2014(، 8جإلٌٛحخ ٝقن جُىكحع جٍُٗػ٢ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ، ٓؿِس ٓىجو ج٥وجخ، ػىو)  ،و.ِٓٛف قٖٓ أقٔى

2
 .799 -798، ٘ 2008جأل٠ُٝ، ٓؿى ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ذ٤ٍٝش، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ، جُطرؼس ، و.٤ُٝى ذ٤طحٌ

3
 .221، ٘ 1984هحٕٗٞ جُط٘ظ٤ْ جُى٢ُٝ، جُطرؼس جُػحُػس، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز، ،و. ٚالـ جُى٣ٖ ػحٍٓ
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ضططِد ك٤ْٜ أ٣س ٠ٍٖٝ ُِٓٓس، ٝضىػٞ ئ٠ُ ٓؼحِٓطْٜ ذاٗٓح٤ٗس، ٝال ضكٍٞ وٕٝ ٓكحًٔس ٛإالء 

 ُٓ ضٌلَ ك٤ٜح ؾ٤ٔغ جُٟٔحٗحش جُوٟحت٤س حً ٤ِس هحٌٗٞٗ  َّٗ جُٔوحض٤ِٖ أٓحّ ٓكٌٔس 
1
. 

ٞحك٢ ٌٝوجً ػ٠ِ جٍُؿرس جُى٤ُٝس ك٢ ٝؾٞخ ضٞك٤ٍ جُكٔح٣س ُِٔوحض٤ِٖ أًى جُرٍٝضًٍٞٞ جإل       

ّ، ػ٠ِ جػطرحٌ جُُ٘جػحش جُِٔٓكس جُ٘حؾٔس ػٖ 1949ّ، جُِٔكن ذحضلحه٤س ؾ٤٘ق ُؼحّ 1977جألٍٝ 

ٗٗح٠ قًٍحش جُطك٣ٍٍ ذٔػحذس ُٗجػحش ِٓٓكس و٤ُٝس
2
. 

" أٗٚ  ّ، ػ٠ِ 1977ٝٗٛص جُلوٍز جٍُجذؼس ٖٓ جُٔحوز جأل٠ُٝ ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ جألٍٝ ُؼحّ        

ُلوٍز جُٓحذوس، جُٔ٘حَػحش جُِٔٓكس جُط٢ ض٘حَٞ ذٜح جُٗؼٞخ جألٝٞحع جُٔٗحٌ ئ٤ُٜح ك٢ ج ضطٟٖٔ

ٞى جُط١ِٓ جالْطؼٔح١ٌ ٝجالقطالٍ جألؾ٘ر٢ ٝٞى جألٗظٔس جُؼ٣ٍٛ٘س، ٝيُي ك٢ ٓٔحٌْطٜح ُكن 

جُٗؼٞخ ك٢ ضو٣ٍٍ ج٤ٍُٛٔ، ًٔح ًٍْٚ ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكىز ٝجإلػالٕ جُٔطؼِن ذٔرحوب جُوحٕٗٞ 

جُىٍٝ ٠روحً ٤ُٔػحم جألْٓ جُٔطكىز" جُى٢ُٝ جُهحٚس ذحُؼالهحش جُٞو٣س ذ٤ٖ
3
. 

ٍ ٝأٚىٌش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز جُؼى٣ى ٖٓ جُوٍجٌجش جُط٢ ضإًى إٔ قًٍحش جُطك٣ٍ       

٠ٍكحً ك٢ جُُ٘جع جُِٔٓف ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ وُٝس جالقطالٍ، ٝذحُطح٢ُ كإ جُُ٘جع ذ٤ٖ قًٍحش جُطك٣ٍٍ ضؼطرٍ

٤ِحً، ٖٝٓ ٛ٘ح كوى أٚركص قًٍحش جُطك٣ٍٍ ضؼحَٓ ٖٓ هرَ ٝجالقطالٍ ٣ؼطرٍ ُٗجػحً و٤ُٝحً ٤ُّٝ وجن

جُىٍٝ جُط٢ ضوحٜٝٓح ذحػطرحٌٛح ٠ٍكحً ك٢ جُُ٘جع، ٖٝٓ أذٍَ جُوٍجٌجش جُط٢ أٚىٌضٜح جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس 

ٝج١ًُ ضٟٖٔ ذإٔ ًلحـ  12/12/1973( جُٛحوٌ ذطح٣ٌم 3103ك٢ ًٛج جُٗإٔ جُوٍجٌ ٌهْ ) 

ُٗجػحش و٤ُٝس ٝإٔ جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ج١ًُ ٣٘طرن  طرحٌٙج٤ُٓطٍز جالْطؼٔح٣ٌس ٣ؿد جػجُٗؼٞخ ٞى 

ػ٠ِ جُٔطكحٌذ٤ٖ ٝكن جضلحه٤حش ؾ٤٘ق ٣٘طرن ػ٠ِ جألٖهح٘ ج٣ًُٖ ٣ٌحككٕٞ ج٤ُٓطٍز 

ٖٓ ٌؾحٍ جُٔوحٝٓس ٣ؿد ٓؼحِٓطْٜ ٓؼحِٓس أٍْٟ جُكٍخ ٝكوحً ُٔح ؾحء جألٍْٟ جالْطؼٔح٣ٌس، ٝإٔ 

1949ُّػس ُؼحّ ّ، ٝجضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػح1907ك٢ جضلحه٤ط٢ الٛح١ ُؼحّ 
4
. 
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 .389 -388و. ٚالـ جُى٣ٖ ػحٍٓ، جُٔوحٝٓس جُٗؼر٤س جُِٔٓكس ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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 .252جُٗالُىز، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ و. ٓكٔى 

3
 ( جُلوٍز جٍُجذؼس.1ّ، جُٔحوز) 1977أٗظٍ: جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ 

4
 ّ. 12/12/1973( جُٛحوٌ ذطح٣ٌم 3103أٗظٍ: هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٌهْ) 

ّ، جُهح٘ ذؿ٘ٞخ ئك٣ٍو٤ح 1971ُؼحّ  2852ٜٝٓ٘ح جُوٍجٌ ٌهْ  ٝأٚىٌش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز جُؼى٣ى ٖٓ جُوٍجٌجش ك٢ ًٛج جُٗإٔ

ٝجُط٢ أًىش ػ٠ِ إٔ جألٖهح٘ جُٔٗط٤ًٍٖ ك٢ قًٍحش جُٔوحٝٓس ٝجُٔوحض٤ِٖ ك٢ ْر٤َ جُك٣ٍس ك٢ ؾ٘ٞخ ئك٣ٍو٤ح ٝك٢ جألهح٤ُْ جُهحٞؼس 

قحُس جػطوحُْٜ ٓؼحِٓطْٜ ٓؼحِٓس أٍْٟ  ُالْطؼٔحٌ ٝج٤ُٓطٍز جألؾ٘ر٤س ٝجالقطالٍ جألؾ٘ر٢ ٝج٣ًُٖ ٣٘حِٕٞٞ ك٢ ْر٤َ جُك٣ٍس ٣٘رـ٢ ك٢

 جُكٍخ.
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 انًطهت انضبَٙ: انًشكض انمبََٕٙ  ألعشٖ انًمبٔيخ انفهغطُٛٛخ

ّ ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ ٠1949ٍـ ٝٞغ أكٍجو قًٍحش جُٔوحٝٓس أٓحّ جُٔإضٍٔ جُىذِٞٓح٢ْ ُؼحّ ُوى        

قَ ٣طْٓ ذأْٝغ هىٌ ٖٓ جإلٗٓح٤ٗس ك٢ ٓؼحِٓس ٛإالء جُٔوحض٤ِٖ، ًٝحٕ ٓٞٞٞع أكٍجو جُٔوحٝٓس ٖٓ 

د ٝأػوى جُٔٗحًَ جُٔطٍٝقس ك٢ جُٔإضٍٔ؛ ق٤ع ظٍٜ نالف ك٢ جٍُأ١ ذ٤ٖ أػٟحء جُٔإضٍٔ أٚؼ

ُْ جُط٢ قٍٞ جُوٞجػى جُهحٚس ذحُٔوحٝٓس ذ٤ٖ ٓٔػ٢ِ جُىٍٝ جُط٢ ضؼٍٞص ُالقطالٍ، ٝذ٤ٖ جُىٍٝ 

ضؼٍف جالقطالٍ، ًٝحٗص ج٥ٌجء
1
: 

ٔس ٣ٝكىو ج١ًُ ال ٣ٗط٠ٍ إٔ ضٌٕٞ قًٍس جُٔوحٝٓس ٓ٘ظ ْطًُْٜٞٞجٍُأ١ جألٍٝ: ٗٙ  -

 ٠ٍٖٝحً ُإلذالؽ ػٜ٘ح ذٞجْطس جُوحتى جُٔٓثٍٞ ػٜ٘ح أٝ ٠ٍف جُُ٘جع.

جٍُأ١ جُػح٢ٗ: ًحٕ جالهطٍجـ ٓوىّ ٖٓ ذِؿ٤ٌح ٝجٌُِٔٔس جُٔطكىز ج١ًُ ٣إًى ػ٠ِ إٔ  -

جُهحٚس ذٔٓأُس  ْطًُُْٜٞٞٔوحٝٓس ٓ٘ظٔس ٣ٝهلق ٖٓ ه٤ٞو ٗٙ ضٌٕٞ قًٍس ج

 جُؼالٓس جُط٢ ٣ٍضىٜٝٗح.جإلذالؽ ػٖ ٓٗحًٌس أكٍجو جُٔوحٝٓس ك٢ جُُ٘جع ٝ

ُْٝ ٣طْ جُطَٞٚ ئ٠ُ قَ ٝجنط٤حٌ أقى جُٔوطٍق٤ٖ، ٓٔح وكؼْٜ ئ٠ُ ضك٣َٞ ٝٞغ قًٍحش        

جُٔوحٝٓس ئ٠ُ ُؿ٘س نحٚس ًحٕ نالٚس ٓح ضِٞٚص ئ٤ُٚ ٛٞ ئوٌجؼ كثس جُٔوحض٤ِٖ ٖٓ أكٍجو قًٍحش 

جُٔحوز جٍُجذؼس ٖٓ جالضلحه٤س ( ٖٓ 2جُٔوحٝٓس ٖٞٔ كثحش جُٔوحض٤ِٖ جُٞجٌوز ك٢ جُلوٍز جُلٍػ٤س ) أُق/

 جُػحُػس.

ذىأ جُٟ٘حٍ جُلِٓط٢٘٤ ٝجٌُلحـ جُِٔٓف ذؼى ه٤حّ وُٝس ئٍْجت٤َ ػ٠ِ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س ك٢        

ّ، ٝضأْٓص جُؼى٣ى ٖٓ جُكًٍحش جُط٢ ُؿأش ئ٠ُ جُٔوحٝٓس جُِٔٓكس ُطٍو جُٔكطَ 1948ػحّ 

جإلٍْجت٢ِ٤
2
. 

الػطٍجف ُْٝ ضطرن ٗٙ جُٔحوز جًًٌُٔٞز ْحذوحً؛ ق٤ع أٜٗح ُْ ئال إٔ ئٍْجت٤َ ُْ ضأنً ذًٜج ج       

ٓس جُلِٓط٤٘٤س ج٣ًُٖ هحٓٞج ذؼ٤ِٔحش ػ٣ٌٍٓس ٞىٛح ذًٍُٔ ضؼطٍف ذحٓطالى أكٍجو ٓ٘ظٔحش جُٔوحٝ

أٍْٟ جُكٍخ أغ٘حء جػطوحُْٜ، ٝػحِٓطْٜ ٓؼحِٓس جُٔؿٍّ جُؼحو١ ٝأقحُطْٜ ُٔكحًْ ػ٣ٌٍٓس 

                                                           
 

1
 .147 -146و. ٓكٔى جُؼٓر٢ِ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 

2
 .227 -226و. ٚالـ جُى٣ٖ ػحٍٓ، هحٕٗٞ جُط٘ظ٤ْ جُى٢ُٝ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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ئٍْجت٤ِ٤س، ٝٗظٍش ك٢ هٟح٣حْٛ ًٔؿ٤ٍٖٓ ػحو٤٣ٖ أنِٞج ذحألٖٓ ٝجُ٘ظحّ ُىُٝس ئٍْجت٤َ، ٝجْط٘ىش 

ط٤٤٘٤ٖ ًأٍْٟ قٍخ ػ٠ِ ٓرٌٍجش ٜٓ٘حئٍْجت٤َ ك٢ ٌكٝ جػطرحٌ جُٔوح٤ٖٓٝ جُلِٓ
1
 : 

ٕ ٖٓ أُو٢ جُورٝ ػ٤ِْٜ ْٝٛ ٣ٍضىٕٝ جُرُز جُؼ٣ٌٍٓس ٣ٝكِٕٔٞ ذطحهس ٓ٘ظٔس أ -

جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ذٍهْ نح٘ ٌَُ كٍو، ُْ ٣ؼطرٍٝج أٍْٟ قٍخ؛ ق٤ع إٔ ًٛٙ 

 جُٔ٘ظٔس ُْ ضٌٖ ؾ٤ٗحً ٓؼطٍكحً ذٚ، ٝأٜٗح ٤ُٓص أقى أ٠ٍجف جُُ٘جع ٓغ ئٍْجت٤َ.

س ؾ٤٘ق ال ض٘طرن ئال ػ٠ِ جُؿ٤ٞٔ جُ٘ظح٤ٓس ٝٓح ٣طرغ ُٜح ٖٓ قًٍحش ئٕ جضلحه٤ -

ٓوحٝٓس، ًُُي كإ ئٍْجت٤َ ؿ٤ٍ ِٓطُٓس ذططر٤ن جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ػ٠ِ أكٍجو 

ٓ٘ظٔحش ٤ٛٝثحش ٤ْح٤ْس ؿ٤ٍ ٓؼطٍف ذٜح ٖٓ ئٍْجت٤َ
2
. 

ك٢ جُىكحع ػٖ  نكى أكٍجو جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س جُٝٓػحٍ ػ٠ِ ػىّ جػطٍجف ئٍْجت٤َ ذحٓطال       

ٔؼحِٓس جُٔؿٍّ جُؼحو١ ٝئْوح٠ ًٍُٓ جُٔكحٌخ جُوح٢ٗٞٗ ػٖ ًٔؼحِٓطْٜ ه٤حٜٓح ذ٠ْٜٝ٘ ٝأٌْٜٞ ٝ

ٌؾحٍ جُٔوحٝٓس جُٔكطؿ٣ُٖ ُىٟ ئٍْجت٤َ، ٓح ٌٝو ػٖ غ٤ٞوٌٝ ٤ٍٕٓٝ جُٔٓطٗحٌ جُوح٢ٗٞٗ ك٢ 

طرحم جالػطٍجف ذحٗػِن ػ٠ِ ٓرٌٍجش ئٍْجت٤َ ك٢ ٌكٝ  َٝجٌز جُهحٌؾ٤س جإلٍْجت٤ِ٤س؛ ق٤ع

جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ػ٠ِ جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س ذوُٞٚ إٔ قًٍس جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س ال ضٍجػ٢ هٞجػى 

جُكٍخ ٝأػٍجكٜح ك٢ ػ٤ِٔحضٜح، ًٔح إٔ ًٛٙ جُٔ٘ظٔحش ٤ُٓص ٠ٍكحً ك٢ جُُ٘جع ٝال ضطرغ أل١ وُٝس 

ُْٛ ػٖ ؿ٤ٍْٛيجش ػالهس ك٢ جُُ٘جع، ذحإلٞحكس ئ٠ُ إٔ أكٍجوٛح ال ٣ٍضىٕٝ ج١ُُ ٖٝحٌجش ض٤ٔ
3
. 

ُٝوى نحٞص جُكًٍس جأل٤ٍْز ٟٗحالً ٣ٞ٠الً ٖٓ أؾَ قوٞهٜح جٍُٔٗٝػس ًكًٍس ٓ٘حِٞس ٖٓ        

أٍْٟ جُكٍخ ٝكوحً الضلحه٤س ًٍْجت٤َ ُْ ضؼطٍف ذٞٞغ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ أؾَ جُك٣ٍس، ًٔح إٔ ئ

ئال أٜٗح أؾرٍش ػ٠ِ ٝكوحً الضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس،  ٍْٟػس، ُْٝ ضؼطٍف ُْٜ ذٞٞغ جألؾ٤٘ق جُػحُ

ئؾٍجء جُؼى٣ى ٖٓ ٚلوحش جُطرحوٍ ٓغ جُلٛحتَ ج٥ٍْز ُؿ٘ٞو ئٍْجت٤٤ِ٤ٖ ًٝحٕ ًٛج جألِْٞخ جألٗؿف 

ُطك٣ٍٍ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٖٓ ْؿٕٞ جالقطالٍ
4
. 
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 .312جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤  ُألٌج٢ٞ جُؼٍذ٤س، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  ،و. ض٤ٓ٤ٍ جُ٘حذ٢ِٓ

2
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Theodor Meron, Some legal Aspects of Arab Terrorists claim to privileged competency, 40 Nordisk 

tisskrif for international Ret, 64- 65, Denmark, 1970.  ٘ ،106جُٔٗحٌ ئ٤ُٚ ك٢ ٌْحُس وهٔحم، ٍٓؾغ ْحذن،  
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جُلِٓط٤٤٘٤ٖ أٍْٟ قٍخ ػ٠ِ إٔ ٓ٘ظٔس  ٍٍْْٟجت٤َ ك٢ ػىّ جػطرحٌٛح جألضٓط٘ى ئ ٝ       

٠ٍف ُٗجع ٝأٜٗح ُْ ضطٔطغ ذحالٟٗٔحّ ئ٠ُ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ٝجٍُجذؼس  جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ٤ُٓص

ّ، ق٤ع أٗٚ ٣٘رـ٢ قٓد 1949ّ، ئال إٔ جُٔ٘ظٔس جُطُٓص ذططر٤ن جضلحه٤حش ؾ٤٘ق ُؼحّ 1949ُؼحّ 

جُطؼحَٓ جُى٢ُٝ جالُطُجّ ذحُططر٤ن ٖٓ هرَ قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ ذ٤ِْٞط٤ٖ ٛٔح جالٟٗٔحّ 

ًطحذح  ٖٓ جُٔ٘ىٝخ  1989ُٛىو كوى ضِوص َٝجٌز جُهحٌؾ٤س ج٣ٍٓ٣ُٞٓس ك٢ ػحّ ٝجُٔٞجكوس، ٝك٢ ًٛج ج

جُىجتْ جُلِٓط٢٘٤ ُىٟ ٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكىز ذؿ٤٘ق ذإٔ جُِؿ٘س جُط٘ل٣ً٤س ُٔ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٢٘٤ 

ّ، ٝهى 1977ِٝٓكو٤ٜح جإلٞحك٤٤ٖ ُؼحّ  1949هٌٍش جالٟٗٔحّ ئ٠ُ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ

ٓس ج٣ٍٓ٣ُٞٓس جُىٍٝ جأل٠ٍجف ذًُيأنطٍش جُكٌٞ
1
. 

ّ، ق٤ع ٌٝو" ٣طكون 1977ًٔح إٔ ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُطُٓص ذططر٤ن جُرٍٝضًٍٞٞ جألٍٝ ُؼحّ       

جالُطُجّ ذططر٤ن جُرٍٝضًٍٞٞ جألٍٝ ٝجضلحه٤حش ؾ٤٘ق ٖٓ هرَ قًٍس جُطك٣ٍٍ ج٢٘٠ُٞ ذٛىٌٝ 

ٍ جألٍٝ ٝجُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ: ال ( ٖٓ جُرٍٝض96/3ًٞٞجإلػالٕ جالٗلٍجو١ ج١ًُ ضٟٔ٘طٚ جُٔحوز) 

٣ؿَٞ ُِِٓطس جُٔٔػِس ُٗؼد ٓٗطري ٓغ ٠ٍف ْحّ ٓطؼحهى ك٢ ُٗجع ِٓٓف ٖٓ جُطحذغ جُٔٗحٌ ئ٤ُٚ 

٣ن ( إٔ ضطؼٜى ذططر٤ن جالضلحه٤حش ًٝٛج جُرٍٝضًٍٞٞ ك٤ٔح ٣طؼِن ذًُي جُُ٘جع ػٖ 4/1ٍ٠ك٢ جُٔحوز) 

ج جُوٍجٌ كوى ذؼع جُٔ٘ىٝخ جُىجتْ ُلِٓط٤ٖ جإل٣ىجع"، ٝئػٔحالً ذًٜ سضٞؾ٤ٚ ئػالٕ جٗلٍجو١ ئ٠ُ أٓحٗ

ّ ٓلحوٙ إٔ جُِؿ٘س جُط٘ل٣ً٤س 1989ُىٟ ٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكىز ًطحذحً َُٞجٌز جُهحٌؾ٤س ج٣ٍٓ٣ُٞٓس ػحّ 

1949ُّٔ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س هٌٍش جالٟٗٔحّ ئ٠ُ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ 
2
. 

إلٞحك٢ جألٍٝ ئ٠ُ ٓ٘ف قًٍس جُطك٣ٍٍ ( ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ ج٣ٝ96/3ٜىف ٗٙ جُٔحوز)        

ج٢٘٠ُٞ جُلِٓط٤٘٤س قن جإلػالٕ ػٖ جُطُجٜٓح ذططر٤ن جالضلحه٤حش ٝجُرٍٝضًٍٞٞ جألٍٝ ذ٤ِْٞس 

جإلػالٕ جالٗلٍجو١، ٝيُي ٝكوحً ٠ٍُِٝٗ جُط٢ ضٟٔ٘طٜح جُٔحوز ٗلٜٓح ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ، ٢ٛٝ
3
: 

 جُِٓطس جُٔٔػِس ُِٗؼد جُٔٗطري ك٢ جُُ٘جع. -

 .ُٔطؼحهىجُطٍف جُٓح٢ٓ ج -

                                                           
 

1
ٓؼحِٓس جألٍْٟ" وٌجْس ضطر٤و٤س ُِكحُس و.ػحٍٓ ؿٓحٕ كحن٣ٌٞٞ و. ػرى هللا ٓكٔى أقؿ٤ِس. جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس جُ٘حؾٔس ػٖ جٗطٜحى أقٌحّ 

 .157، ٘ 2015(، 5جُلِٓط٤٘٤س جإلٍْجت٤ِ٤س"، ٓؿِس جُىٌجْحش جُوٟحت٤س، ػىو)
2

 .158و. ػحٍٓ كحن١ٌٞ ٝ و. ػرى هللا أقؿ٤ِس، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
3

 . (96/3) ، جُٔحوز1977أٗظٍ: جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ 
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٣ٍٟ جُرحقع إٔ قًٍحش جُٔوحٝٓس ضهطِق ػٖ قًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ؛ ق٤ع إٔ قًٍحش        

جُٔوحٝٓس ضْ جالػطٍجف ذٜح ٝٓ٘ف أكٍجوٛح ٝٚق أٍْٟ قٍخ ٖٓ نالٍ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

ّ ذ٤٘ٔح ضْ جالػطٍجف ذكًٍحش جُطكٌٍ ج٢٘٠ُٞ ٝٓ٘ف أكٍجوٛح ٝٚق أٍْٟ قٍخ ٖٓ نالٍ 1949

ّ، ًٔح إٔ قًٍحش جُٔوحٝٓس ضٌٕٞ ُٔوحٝٓس جُٔكطَ أٓح 1977ٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ جُرٍ

قًٍحش جُطكٌٍ ضطٌَٗ ُٔوحٝٓس جُىُٝس جُـح٣َس، ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذح٠ٍُٝٗ جألٌذؼس جُطو٤ِى٣س كإ 

قًٍحش جُٔوحٝٓس ٣ؿد ػ٤ِٜح جالُطُجّ ذحُطو٤ى ذًٜٙ ج٠ٍُٝٗ، أٓح قًٍحش جُطكٌٍ كطٌطل٢ ذططر٤ن 

 ٝجُطو٤ى ذؼحوجش جُكٍخ ٝضوح٤ُىٛح.إٔ ضٌٕٞ جُكًٍس ضكص ه٤حوز ٓٓثُٞس ٖٓ ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ ٤٠ٍٖٖ 

ذوىّ ىز جُٞهص جُكح٢ُ ٝئٗٔح ٢ٛ هى٣ٔس ٖٝٓ ٛ٘ح ٣طٟف ُ٘ح إٔ جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س ٤ُٓص ٤ُٝ       

ّ، كًٔ٘ يُي جُٞهص ُْ ٣ط٘حٍَ 1948جقطالٍ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س ٝه٤حّ وُٝس ئٍْجت٤َ ًٓ٘ ػحّ 

ٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ػٖ جُٟ٘حٍ ٖٓ أؾَ جْطٍوجو أٌج٤ْٜٞ ٝٓٔطٌِحضْٜ جُط٢ ضْ جالػطىجء ػ٤ِٜح جُ

ٝجٗطُجػٜح ْٜٓ٘ ذحُوٞز، ذٍٛف جُ٘ظٍ ػٔح ٣طٍضد ػ٠ِ ًٛج جُٟ٘حٍ ٖٓ أٍْ ٝجػطوحٍ ٝضؼ٣ًد 

 ٝض٤ٌَ٘ ٝجٗطٜحًحش ذٌحكس أٌٖحُٜح.

و ٓالٓكٜح ذٌَٗ ٜٗحت٢ ًٔح إٔ ه٤ٟس جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ قط٠ جُٞهص جُكح٢ُ ُْ ضطكى       

ٝٝجٞف، كل٢ جُٓحذن ًحٗص ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ٢ٛ جُٔٓثٍٞ جألٍٝ ٝجُٔٔػَ جٍُٗػ٢ 

ُلِٓط٤ٖ ُِٝو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س، ئال إٔ ئٍْجت٤َ ُْ ضٌٖ ضؼطٍف ذٜح ٤ًٌحٕ ٓٓطوَ ُٚ ؾ٤ٕ ٗظح٢ٓ 

ْ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جُلِٓط٤٤٘٤ٖ أٍْٟ قٍخ ض٘طرن ػ٤ِٜ ٍْٟٓٔح ٗطؽ ػ٘ٚ ػىّ جػطرحٌ جألٝهح٢ٗٞٗ، 

 ّ ٝضكى٣ىجً جالضلحه٤س جُػحُػس جُط٢ ضطؼِن ذكٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ، ٖٝٓ غْ قِٛص1949جألٌذغ ُؼحّ 

ك٢ جألْٓ جُٔطكىز ٝضْ جالػطٍجف ذٜح ًىُٝس ئال إٔ ه٤ٟس  كِٓط٤ٖ ػ٠ِ جُؼ٣ٟٞس ؿ٤ٍ جُىجتٔس

ضطرن جضلحه٤حش  ْجُرع ك٤ٜح، ٝقط٠ جُٞهص جُكح٢ُ ُ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ئٕ ٚف جُطؼر٤ٍ ُْ ٣طْ

ؾ٤٘ق ػ٠ِ جألٍْٟ ٖٓ ق٤ع جُٔؼحِٓس ٝجُكٍٛٞ ػ٠ِ جُكوٞم جُط٢ ٖٓ جُٔلطٍٜ إٔ ٣طٔطغ ذٜح 

أٝ ًحٕ ٖٓ أكٍجو جُٔوحٝٓس جُِٔٓكس جُط٢ ِٖٔطٜح جضلحه٤حش  حً ٗظح٤ٓ ًحٕ ٓوحضالً أأ٤ٍْ جُكٍخ ْٞجء 

 ؾ٤٘ق ك٢ جُٔحوز جٍُجذؼس ٜٓ٘ح ك٤ٔح ذؼى.
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 انفظم انضبنش

 انفهغطٍُٛٛٛ عشائٛهٛخ نؾمٕق األعشٖاالَزٓبكبد اإل

 

 



ػجذ انشؽًٍ ػهٙ ئثشاْٛى 

  غُٛى

انؾًبٚخ انمبََٕٛخ نألعشٖ ٔفمبً ألؽكبو انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٛذساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ ٔػغ األعشٖ 

 انفهغطٍُٛٛٛ

 

 ألمانيا -برلين–المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية  85

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رًٓٛذ

ئٕ جُٔٔحٌْحش جُط٢ ضوّٞ ذٜح وُٝس جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ذكن جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ضؼى        

جٗطٜحًحً ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ؛ ق٤ع ضوّٞ ِْطحش جالقطالٍ ذحُّٔ ذحُظٍٝف جُٔؼ٤ٗ٤س 

وٞهْٜ جٌُٔطٓرس وجنَ جُٓؿٕٞ، ٝ ئضرحع ٤ْحْس جُؼوحخ جُؿٔحػ٢ ُِلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝقٍٓحْٜٗ ٖٓ ق

ذكوْٜ، ٝٓكحٝالش جُّٔ ذٌٍجٓطْٜ ٝقوٞهْٜ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُوحٕٗٞ ٝك٢ ٓٞجو جضلحه٤س ؾ٤٘ق 

جُٔطؼِوس ذكٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ، ًٔح ٝضٌَٗ جٗطٜحًحً ُوٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ  1949جُػحُػس ُؼحّ 

ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ُؼحّ  ٢ُ147 جإلٗٓح٢ٗ ذٔٞؾد جُٔحوز ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٝجُوحٕٗٞ جُىٝ

ّ، ًٔح ئٕ ًٛٙ جالٗطٜحًحش ضَٛ ئ٠ُ ٓٓطٟٞ ؾٍجتْ قٍخ ٞى جإلٗٓح٤ٗس1949
1

   . 

٣ٝؼح٢ٗ جألٍْٟ جُلِٓط٤٘٤ٕٞ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ٍٝٓجًُ جُطٞه٤ق ذٓرد ْٞء أقٞجٍ        

َٛ جُرحُـ٤ٖ ػٖ جُوح٣ٍٖٚ، أٝ ٖٓ ْٞء ًٛٙ جٍُٔجًُ ْٞجء ٖٓ جالَوقحّ جُٗى٣ى ٝػىّ ك

جُطؿ٤ُٜجش جُط٢ ضطؼِن ذأٓحًٖ جُّ٘ٞ ٝجُلٍٔ؛ ق٤ع ٣لطٍٔ جُٔٞهٞكٕٞ جألٌٜ أٝ ٣٘حٕٓٞ ػ٠ِ 

                                                           
 

1
 .236، ٘ 2012، 39+ 38ٕٞ جالقطالٍ، ًٍُٓ ٌجّ هللا ُىٌجْحش قوٞم جإلٗٓحٕ ، ػىو ٝجهغ جألٍْٟ ك٢ ْؿ، ٚالـ ػرى جُؼح٢٠
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كٍٖحش ٌه٤وس ؾىجً، ٣ٝطؼٍٜ جألٍْٟ نالٍ جُطكو٤ن ألْح٤ُد ضؼ٣ًد ؾٓى١ ٝٗل٢ٓ هح٤ْس ؾىجً، 

٤ن ٗط٤ؿس ًُٜٙ جألْح٤ُد٣ٝلوى جُؼى٣ى ٖٓ جألٍْٟ ق٤حضْٜ أغ٘حء ٝؾٞوْٛ ك٢ أٓحًٖ جُطكو
1
. 

ذحإلٞحكس ئ٠ُ ًٛٙ جالٗطٜحًحش جُط٢ ٣ٛؼد قٍٛٛح، ٤ْوّٞ جُرحقع ٖٓ نالٍ ًٛج جُلَٛ        

ذط١٤ِٓ جُٟٞء ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ جُط٢ هحّ ج٤ٌُ٘ٓص جإلٍْجت٢ِ٤ ذحُٔٛحوهس ػ٤ِٜح 

ُِٝٔٞجغ٤ن  ٢ جإلٗٓح٢ٗٚحٌنحً ُِوحٕٗٞ جُىُٝ ٝئهٍجٌٛح ك٢ ج٥ٝٗس جألن٤ٍز، ٝجُط٢ ضٔػَ جٗطٜحًحً 

 ٝجُٔؼحٛىجش جُى٤ُٝس.

 :بؽشيج صالس عُمغى ْزا انفظم ئنٗٔثُبًء ػهّٛ 

 انفهغطٍُٛٛٛ فٙ انغغٌٕ اإلعشائٛهٛخ. ٓبكبد انُفغٛخ ٔانغغذٚخ نألعشٖانًجؾش األٔل: االَز

 انًجؾش انضبَٙ: انمٕاٍَٛ اإلعشائٛهٛخ انزٙ رمٛذ انفهغطٍُٛٛٛ.

 .بََٕٛخ ػٍ االَزٓبكبد اإلعشائٛهٛخ نؾمٕق األعشٖ انفهغطٍُٛٛٛانًجؾش انضبنش: انًغإٔنٛخ انم

 

 

 انًجؾش األٔل

 نألعشٖ انفهغطٍُٛٛٛ فٙ انغغٌٕ اإلعشائٛهٛخ االَزٓبكبد انُفغٛخ ٔانغغذٚخ

ئٕ ِْطحش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ضكطؿُ ج٥الف ٖٓ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٜٞٗح جُٔطؼىوز ك٢        

٤٘س ٝال ئٗٓح٤ٗس، ٝضٔحٌِ ذكوْٜ ًحكس جُْٞحتَ ٝجُٓرَ إلُكحم ظٍٝف هح٤ْس ٝضؼحِْٜٓ ذٌٛٞز ٜٓ

جٌٍُٟ ذْٜ ؾٓى٣حً ٝٗل٤ٓحً، جألٍٓ ج١ًُ ٣طٍى أغحٌٙ جُِٓر٤س ػ٠ِ جألٍْٟ نالٍ كطٍز جالقطؿحَ 

 ٝقط٠ ذؼى جإلكٍجؼ ػْٜ٘.

ُٝؼٍٜ ًٛج جالٗطٜحًحش ذٌَٗ ٓلَٛ ذٗو٤ٜح جُؿٓى٣س ٝجُ٘ل٤ٓس هحّ جُرحقع ذطو٤ْٓ ًٛج        

 ئ٠ُ غالغس ٓطحُد. جُٔركع

                                                           
 

1
، 2010ٓؼحٗحز جأل٤ٍْ جُلِٓط٢٘٤ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤، ًٍُٓ ج٣ُُطٞٗس ُِىٌجْحش ٝجالْطٗحٌجش، ذ٤ٍٝش، ، كٍجِ أذٞ ٛالٍ

 ٘43. 
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 انًطهت األٔل: االَزٓبكبد انغغذٚخ  

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢  حش جُؿٓى٣س ذكن جألٍْٟضٍضٌد ِْطحش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ جُؼى٣ى ٖٓ جالٗطٜحً

 ْؿٕٞ جالقطالٍ، ٖٝٓ ًٛٙ جالٗطٜحًحش ٓح ٢ِ٣: 

 انفشع األٔل: انزؼزٚت

ٜح جأل٤٘ٓس ٓهطِق أٌٖحٍ ٝأٗٞجع ضٔحٌِ هٞجش جالقطالٍ جإلٍْجت٤ِ٤س ٖٓ نالٍ أؾُٜض       

جُطؼ٣ًد جُؿٓى١ ػ٠ِ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ْٞجء ًحٗٞج ٌؾحالً أّ ٗٓحء أّ أ٠لحٍ، ٝضكى٣ىجً نالٍ 

ض٘ل٤ً ػ٤ِٔحش جالػطوحٍ ٝأغ٘حء ٍٓقِس جُطكو٤ن، ٣ِٝؼد ؾٜحَ جألٖٓ جُؼحّ جإلٍْجت٢ِ٤) جُٗحذحى( 

ٞى جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٖٓ هرَ ٓكوو٤ٖ جُىٌٝ جألذٍَ ك٢ ػ٤ِٔحش جُطؼ٣ًد جُٜٔ٘ؿ٢ جُط٢ ضٍضٌد 

ٓكطٍك٤ٖ ك٢ ْٝحتَ ٝأٚ٘حف جُطؼ٣ًد
1
. 

٣ٝؼٍف جُطؼ٣ًد جُؿٓى١ ذأٗٚ: "جْطهىجّ جُوٞز جُؿٓى٣س ذٌَٗ ٓطؼٔى ضؿحٙ ج٥ن٣ٍٖ ذٜىف        

ئ٣ًجتْٜ ٝئُكحم أٍٞجٌ ؾٓى٣س ذْٜ، ٣ٌٕٝٞ يُي ٤ِْٝس ػوحخ ؿ٤ٍ ٍٖػ٤س ٓٔح ٣إو١ ئ٠ُ آالّ 

س ؾٍجء ضِي جألٍٞجٌ ٖٝٓ جألٓػِس ػ٠ِ جُطؼ٣ًد، جٍُكّ ذحألهىجّ، جُه٘ن، ٝأٝؾحع ٝٓؼحٗحز ٗل٤ٓ

جٍُٟخ ذحأل٣ى١، جُكٍم أٝ ج٢ٌُ ذحُ٘حٌ، ٝجُِطْ"
2
. 

 

ئٕ وُٝس ئٍْجت٤َ ٢ٛ جُىُٝس جُٞق٤ىز جُط٢ ؾؼِص جُطؼ٣ًد ك٢ ئ٠حٌ جُوحٕٗٞ ٝؾؼِطٚ ٣ٓطهىّ        

ئكٓحـ جُٔؿحٍ أٓحّ ٓكوو٢ جُٗحذحى ػ٘ى جٌٍُٟٝز، ٝذٔؼ٠٘ أنٍ ضٌٕٞ وُٝس ئٍْجت٤َ ػِٔص ػ٠ِ  

ُالوػحء ذإٔ أقىْٛ هى جٞطٍ ئ٠ُ جْطهىجّ جُؼ٘ق ٝأقى ْٝحتَ جُطؼ٣ًد ذكؿس جُكٔح٣س 

جالٞطٍج٣ٌس جُط٢ ضؼ٢٘ ؾٞجَ ضؼ٣ًد جألٍْٟ ضكص ٖؼحٌ إٔ جُٔؼطوَ ػرحٌز ػٖ ه٘رِس ٓٞهٞضس، 

جكوس جُكٌٞٓس ٣ٝطْ جُطؼ٣ًد ٝكن ٤ْحْس ٜٓ٘ؿ٤س ٣ٔحٌْٜح ؾٜحَ جُٗحذحى جإلٍْجت٢ِ٤ ٝذٔٞ

جإلٍْجت٤ِ٤س ٝجُٔٓطٗحٌ جُوح٢ٗٞٗ جإلٍْجت٢ِ٤، ٝجُٔكٌٔس جُؼ٤ِح جإلٍْجت٤ِ٤س جُط٢ أضحقص جُٔؿحٍ  أٓحّ 

                                                           
 

1
جت٤ِ٤س، ٌٝهس هح٤ٗٞٗس قٍٞ" ٓ٘حٟٛس جُطؼ٣ًد ك٢ جُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس جُطؼ٣ًد ك٢ جُٓؿٕٞ ٍٝٓجًُ جالقطؿحَ جإلٍْ ػحذى٣ٖ،  ػٛحّو. 

 .21، 2012٘ٝجُٞجهغ جُلِٓط٢٘٤"، ٓإْٓس جُكن، ٌجّ هللا، 
2

ًٍُٓ ػالؼ ٝضأ٤َٛ ٞكح٣ح جُطؼ٣ًد. ٝجهغ جُطؼ٣ًد ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ٝأغٍٙ ػ٠ِ جُٔؼطو٤ِٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ 

 .24، ٘ 2011ٌجّ هللا،  جٍُٗٝم ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ،
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جُٔكوو٤ٖ الْطهىجّ جُْٞحتَ جُؼ٤٘لس ٝجُٔكٍٓس و٤ُٝحً أغ٘حء جْطؿٞجخ جألٍْٟ ذكؿس  جُهطٍ جأل٢٘ٓ 

ػ٠ِ وُٝس ئٍْجت٤َ
1
. 

حتَ جُطؼ٣ًد ٞى جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ ٣ٝٓطهىّ جُؼىٝ جإلٍْجت٢ِ٤ أذٗغ ْٝ       

جإلٍْجت٤ِ٤س ًحُُٜ أٝ جٍُؾٍؾس، ٝضؼ٣ٍٝ جألٍْٟ ُِرٍو ٝجُكٍ، ٝجٍُٟخ جُؿٓى١ جُؼٗٞجت٢، 

ٝجُؼٍُ ٝجُٟـ١ جُ٘ل٢ٓ، ٝجُكٍٓحٕ ٖٓ جُّ٘ٞ، ٝجُكٍٓحٕ ٖٓ هٟحء جُكحؾس، ٝجُه٘ن ذح٤ٌُّ يجش 

ٔالء، ٝجُطؼ٣ًد جُؿٓى١ ج٤ُٔٔص، ٝجُطؼ٣ًد جٍُجتكس جُ٘ط٘س، ٝجُطؼ٣ًد ٖٓ نالٍ جُطؼحهى ٓغ جُؼ

جُِلظ٢ ٝجُٔؼ١ٞ٘
2
. 

٣ٝؼى جُطؼ٣ًد جٗطٜحًحً ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝكوحً ُٔح ؾحء ك٢ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ        

ّ؛ ق٤ع ضطٟٖٔ ًٛٙ جالضلحه٤حش ػىوجً ٖٓ جُٔٞجو جُط٢ 1977ٝجُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ 

ُوح٤ْس أٝ أُإلٗٓح٤ٗس ٝجُكح٠س ذحٌٍُجٓس ذٌَٗ هطؼ٢، ٝػ٠ِ ٌأْٜح ضكظٍ جُطؼ٣ًد ٝجُٔؼحِٓس ج

( ٖٓ جضلحه٤ط٢ ؾ٤٘ق جأل٠ُٝ ٝجُػح٤ٗس، 12( جُٔٗطًٍس ذ٤ٖ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ، ٝجُٔحوز) 3جُٔحوز)

( ٖٓ جالضلحه٤س جُػحُػس جُهحٚس ذأٍْٟ جُكٍخ18ٝ  17ٝجُٔحوضحٕ) 
3
. 

جت٤َ ػ٠ِ جضلحه٤س جألْٓ جُٔطكىز ُٔ٘حٟٛس جُطؼ٣ًد ك٢ ٣ٍٟ جُرحقع أٗٚ ٝذحٍُؿْ ٖٓ ضٞه٤غ ئٍْ       

ّ، ئال أٜٗح ضٔحٌِ أٖى ٝأذٗغ أٗٞجع جُطؼ٣ًد ػ٠ِ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ 1991ػحّ 

جالقطالٍ ٝجُط٢ يًٍٛح جُرحقع ك٢ ٓٞٞغ ْحذن، ٝذًُي ضٌٕٞ ئٍْجت٤َ هى جنطٍهص جالضلحه٤س جُط٢ 

ك٢ ٓٞجو ٓهطِلس، ٝذًُي  ٤1949حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ ضؼى ٢ٛ ٠ٍكحً ذٜح، ًٔح أٜٗح جنطٍهص جضلحه

 ضٌٕٞ ئٍْجت٤َ هى جنطٍهص جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ. 

َٔمض انشػبٚخ انظؾٛخ انفشع انضبَٙ: اإلًْبل انطجٙ  

ئٕ ٖٓ أذ١ٓ جُكوٞم جُط٢ ٣ٌلِٜح جُوحٕٗٞ ٛٞ قن جٍُػح٣س جُطر٤س ٝجُؼالؼ جُٔ٘حْد، ٝئٕ        

ًٛج جُكن ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٣ؿى إٔ ٛ٘حى جُٔطِغ ػ٠ِ ضلح٤َٚ ضطر٤ن 

                                                           
 

1
، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2015ًٝحُس جُك٤حز جإلنرح٣ٌس. جُٔؼطو٤ِٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ جأل٠لحٍ ضؼٍٞٞج ُِطؼ٣ًد وجنَ ْؿٕٞ جالقطالٍ، 

http://www.alhayatp.net/?p=72677 
2

جإلٍْجت٤ِ٤س: ٓظحٍٛٛح، أْرحذٜح، ؾًٌٝٛح، ذكٞظ جُٔإضٍٔ ج١ُٞ٘ٓ جُهحّٓ، ًٍُٓ  -٤ٗس ج٤ٗٞ٤ُٜٛسو. ٣ٍٖق ً٘حػ٘س، جُؼ٘ق ٝجُؼىٝج

 .447 -445، ٘ 2010وٌجْحش جُطٍجظ ٝجُٔؿطٔغ جُلِٓط٢٘٤، 
3

. ٝأٗظٍ:  جُٔحوز جُػحُػس 39، ٘ 2015ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ. ضو٣ٍٍ جٗطٜحًحش قوٞم جأل٤ٍْجش ٝجألٍْٟ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ، ٌجّ هللا، 

( ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق 18، 17( ٖٓ جضلحه٤ط٢ ؾ٤٘ق جأل٠ُٝ ٝجُػح٤ٗس، ٝجُٔحوضحٕ ) 12ٔٗطًٍس ٖٓ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ، ٝأٗظٍ: جُٔحوز )جُ

 جُػحُػس جُهحٚس ذٔؼحِٓس أٍْٟ جُكٍخ.

http://www.alhayatp.net/?p=72677
http://www.alhayatp.net/?p=72677
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جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُهٍٝم ٝجالٗطٜحًحش ًُٜج جُكن جألْح٢ْ، ٝأٗٚ ٣ٞؾى ك٢ ًَ ٝجقى ٖٓ جُٓؿٕٞ ػ٤حوز 

٠ر٤س ًٍُٝٓجً ٠ر٤حً ضحذؼحً ُِٔٛكس جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ك٢ هْٓ نح٘ ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ئال إٔ 

ذؼ٤ى٣ٖ ًَ جُرؼى ػٖ جُطٔطغ ذًٜج جُكنجألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ 
1
 . 

٣ٝطؼٍٜ جألٍْٟ ُالٗطٜحًحش جُٛك٤س ًٓ٘ جُِكظحش جأل٠ُٝ الػطوحُْٜ ٝأغ٘حء جُطكو٤ن ٓؼْٜ،        

ٝقط٠ ٤٠ِس كطٍز جقطؿحَْٛ ٝقط٠ هٟحء ٓك٤ٌٓٞحضْٜ، ٖٝٓ ٌٚٞ جإلٛٔحٍ جُٛك٢ جُٔٔح٠ِس 

ٌ أ٣ٟحً ػىّ ئؾٍجء جُؼ٤ِٔحش ُألٍْٟ ٝجُطأن٤ٍ ك٢ ضوى٣ْ جُؼالؼ ُِٔكطحؾ٤ٖ ُٚ، ٖٝٓ ًٛٙ جُٛٞ

ج٠ٍُٞٔ ئال ذؼى ه٤حّ َٓالء جأل٤ٍْ ج٣ٍُٔٝ ذحالقطؿحؼ  ٖٓ أؾَ ٗوَ ٤َِْٜٓ ج١ًُ ٣كطٍٟ ئ٠ُ 

جُٔٓطٗل٠، ٝػىّ ضوى٣ْ جُؼالؼ جُٔ٘حْد ُألٍْٟ ج٠ٍُٞٔ ًَ قٓد ٍٓٞٚ، كحُطر٤د ك٢ 

ٍٓجٜ ذكرس أًحٍٓٞ أٝ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ٛٞ جُطر٤د جُٞق٤ى ك٢ جُؼحُْ ج١ًُ ٣ؼحُؽ ؾ٤ٔغ جأل

ذٌأِ ٓحء
2
 . 

٣ٝؼٞو جَو٣حو جُكحالش ج٤ٍُٞٔس ك٢ جُٓؿٕٞ ئ٠ُ ٤ْحْس جإلٛٔحٍ جُطر٢ ٝجْطٍٔجٌ هٞجش        

ِٓٛكس جُٓؿٕٞ ك٢ جُطٌٍ٘ الُطُجٜٓح ذطٞك٤ٍ جٍُػح٣س جُٛك٤س جُالَٓس ٝجُلكٞٚحش جُطر٤س 

هى٣ٔس ٝال ضطلن ٓغ  جُى٣ٌٝس ُألٍْٟ، ٝجُر٤ثس جُٓؿ٤٘س؛ ق٤ع إٔ ٓؼظْ جُٓؿٕٞ ٢ٛ ْؿٕٞ

جُٔؼح٤٣ٍ جُى٤ُٝس ٖٓ ق٤ع ٓٓحقطٜح ٝذ٘حتٜح جُؼٍٔج٢ٗ، ٝض٘طٍٗ ك٤ٜح جُكٍٗجش ٝجُوٞجٌٜ، ٢ٛٝ 

يجش ٓ٘حل هح٢ْ، ٝجالًطظحظ ذٓرد جٌضلحع أػىجو جألٍْٟ
3

  . 

جُٔٞجو ك٢ ٓٞجو جضلحه٤ط٢ ؾ٤٘ق جُػحُػس ٝجٍُجذؼس ٖٝٓ نالٍ جإلٛٔحٍ جُطر٢ ض٘طٜي ئٍْجت٤َ        

( ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس، ٝجُط٢ 92ٝ 91( ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس، ٝجُٔٞجو )31ٝ 30ٝ 29)

ج٠ٍُٞٔ، ٝئؾٍجء  جُؼالؼ ٝجٍُػح٣س جُطر٤س، ٝضٞك٤ٍجألو٣ٝس جُٔ٘حْرس ُألٍْٟ ًلِص قن

جُلكٞٚحش جُطر٤س جُى٣ٌٝس
4

ٝيُي ػٌّ ٓح ضلؼِٚ وُٝس جالقطالٍ ِٝٓٛكس جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س، ، 

                                                           
 

1
، 2016ُ جُلِٓط٢٘٤، ضو٣ٍٍ قٍٞ جالٗطٜحًحش جُط٢ ٣ٔحٌْٜح جالقطالٍ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ ذكن جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ، جإلػالّ جًٍُٔ

 http://www.alma3raka.net/spip.php?article155&lang=arٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١: 
2

ٔؿطٔغ جُى٢ُٝ، َٝجٌز ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. ٤ْحْس جإلٛٔحٍ جُطر٢ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ ضكٛى أٌٝجـ جألٍْٟ ك٢ ظَ ٚٔص جُ

 .3، ٘ 2012ٌجّ هللا، 
3

 .2، ٘ 2015ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ٤ْحْس جإلٛٔحٍ جُطر٢ جُٔطؼٔى ذكن جألٍْٟ ٝجُٔؼطو٤ِٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، 
4

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2009ًٍُٓ جُٔؼِٞٓحش ج٢٘٠ُٞ جُلِٓط٢٘٤. جألٝٞحع جُٛك٤س ألٍْٟ، 

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4000 

 (.31، 30، 29جُػحُػس، جُٔٞجو) أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق 

 (.92، 91أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس، جُٔٞجو) 

http://www.alma3raka.net/spip.php?article155&lang=ar
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4000
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4000
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ٖٜىجء  208ٜح جُوح٤ْس ُألٍْٟ ٝٗوٙ جٍُػح٣س جُطر٤س ك٢ جْطٜٗحو ٓح ٣وحٌخ جُط٢ ضٓررص ٓؼحِٓط

ٖٓ ذ٤ْٜ٘ غٔح٤ٗس ٖٜىجء جْطٜٗىٝج ذؼى جإلكٍجؼ ػْٜ٘ ذٓرد جإلٛٔحٍ جُطر٢ وجنَ ْؿٕٞ جالقطالٍ
1
. 

٣ٍٟ جُرحقع إٔ جإلٛٔحٍ جُطر٢ ٤ْٝحْحضٚ جُٔهطِلس جُط٢ ضطرؼٜح ئٍْجت٤َ ٓغ جألٍْٟ        

ىجً ج٠ٍُٞٔ ْٜٓ٘، ٓٔح ٣إو١ ذْٜ ئ٠ُ أٝٞحع ٚك٤س نط٤ٍز ٝٓطٍو٣س ؾىجً، جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝضكى٣

ٖٝٓ غْ ٝكحضْٜ ك٢ أؿِد جألق٤حٕ، ٣ٍٝؾغ جُٓرد ك٢ يُي ئ٠ُ جكطوحٌ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ُِطحهْ 

جُطر٢ جٌُحك٢ ُؼالؼ جألٍْٟ ج٠ٍُٞٔ، ًٔح إٔ ؿ٤حخ جُِٞجَّ جُطر٤س ٣إو١ ئ٠ُ ٣َحوز ضىٌٛٞ 

 جألٝٞحع جُٛك٤س ُألٍْٟ.

 انًطهت انضبَٙ: االَزٓبكبد انُفغٛخ

ُْ ٣ٌطق جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ذحالٗطٜحًحش جُؿٓى٣س ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ        

جالقطالٍ، ٝئٗٔح ضْٞغ ذحالٗطٜحًحش قط٠ أٚرف ٣ٔحٌِ ػ٤ِْٜ جٗطٜحًحش ٗل٤ٓس ٛىكٜح ٣َحوز  

 جُٟـ١ جُ٘ل٢ٓ ػ٠ِ جألٍْٟ، ٖٝٓ ًٛٙ جالٗطٜحًحش ٓح ٢ِ٣:

 األٔل: انؾشيبٌ يٍ انضٚبساد ٔانًشاعالد انفشع

ٛ٘حُي ج٥الف ٖٓ جألٍْٟ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ جُٔٔ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ ٣َحٌز أٛح٤ُْٜ        

ألْرحخ أ٤٘ٓس ضكىوٛح ِٓٛكس جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س، ٝٛ٘حى ٖٓ جألٍْٟ ٖٓ ُْ ٣ٍٟ أِٛٚ ًٓ٘ ٓح 

ألِْٞخ ُؼوحخ جألٍْٟ ٝجُطالػد ٣وحٌخ جألٌذغ ْ٘ٞجش، ٝضٓطهىّ ِْطحش جالقطالٍ ًٛج ج

ذٔٗحػٍْٛ ٝجُطأغ٤ٍ ػ٠ِ ٓؼ٣ٞ٘حضْٜ ًٔكحُٝس كحِٖس ٌٍُٓ ئٌجوز جُٛٔٞو ٝجُطكى١ جُط٢ ٣طٔطغ ذٜح 

جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٝقط٠ ئٕ ْٔف ُْٜ ذح٣ُُحٌز ك٤ٞجؾٜٕٞ ئؾٍجءجش أ٤٘ٓس ٓٗىوز ٝٓؼوىز، 

الٓٓس أٚحذغ أِٛٚ ٝأذ٘حتٚ أٝ ٝضٌٕٞ ج٣ُُحٌز ٖٓ نالٍ جُكحؾُ جُُؾحؾ٢ ج١ًُ ٣ٔ٘غ جأل٤ٍْ ٖٓ ٓ

ْٔحع ٚٞضْٜ ذٌَٗ ٝجٞف
2
. 

٣ٝإًى يُي ػ٠ِ إٔ وُٝس جالقطالٍ ضوّٞ ذهٍم ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ٖٓ نالٍ قٍٓحٜٗح ُألٍْٟ         

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٖٓ جُكٍٛٞ ػ٠ِ قوْٜ ك٢ ج٣ُُحٌجش جُؼحت٤ِس؛ ق٤ع إٔ قن جأل٤ٍْ ك٢ جُكٍٛٞ 

                                                           
 

1
، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2016ٚالـ، جألٍْٟ ج٠ٍُٞٔ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ ٤ٜٖى ضِٞ ٤ٜٖى، ٓٞهغ و٤ٗح ج٠ُٖٞ، ػوَ 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/09/29/417428.html 
2

ٓ٘ظٌٞ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجالضلحه٤حش جٗطٜحًحش ئوجٌجش جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ضؿحٙ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝجُؼٍخ ٖٓ  ،جذطٓحّ ػ٘حض٢

 .4، ٘ 2009جُى٤ُٝس، ٓؿِس ق٣ٍحش، 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/09/29/417428.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/09/29/417428.html
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ٝجالضلحه٤حش جُى٤ُٝس، ُٝوى ضْ ضكى٣ى يُي ك٢ جضلحه٤س  ػ٠ِ ٣َحٌجش ػحت٤ِس ٛٞ قن ًلِطٚ جُٔٞجغ٤ن

( ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس، ًٔح 116(، ٝ ك٢ جُٔحوز) 71ك٢ جُٔحوز)  1949ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

( أٗٚ ٣كن ُأل٤ٍْ إٔ 92ٝ  37ضٞٞف هٞجػى جألْٓ جُٔطكىز جُى٤ٗح ُٔؼحِٓس جُٓؿ٘حء ك٢ جُٔحوض٤ٖ) 

هحتٚ ٖٓ نالٍ جٍُٔجْالش أٝ ٖٓ نالٍ جْطورحُٚ ٣ُُِحٌجش، ٣رو٠ ػ٠ِ جضٛحٍ ٓغ ػحتِطٚ أٝ أٚى

ذحإلٞحكس ئ٠ُ يُي كوى ٖىوش ٓؿٔٞػس جُٔرحوب جُٔطؼِوس ذكٔح٣س ؾ٤ٔغ جألٖهح٘ ج٣ًُٖ ٣طؼٍٕٞٞ 

أل١ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جالقطؿحَ أٝ جُٓؿٖ ػ٠ِ قن جأل٤ٍْ ك٢ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ج٣ُُحٌجش جُؼحت٤ِس 

ضكص ظٍٝف ٝه٤ٞو ٓؼوُٞس
1
. 

 انؼضلانفشع انضبَٙ: 

؛ ق٤ع ٣طْ ٝٞغ جُٔؼطوَ ك٢ ؼطوَ ذٌَٗ ٌٓػق ٓغ أؿِد جأل٣ٍْٟٓطهىّ أِْٞخ ػٍُ جُٔ       

ٍٓجًُ جُطكو٤ن ك٢ َُٗجٗس ٚـ٤ٍز ٝذؼ٤ىز ؾىجً ػٖ ذحه٢ جُُٗح٣َٖ ٝػٖ ٌٓحضد جُٔكوو٤ٖ؛ ذك٤ع 

، أٝ ٌؤ٣س أقى ئال ج٢٠ٍُٗ ج١ًُ ٣كٍٟ ُٚ جُطؼحّ، ٣ٝٔ٘غ ٣ٚٔ٘غ جُٔؼطوَ ٖٓ ْٔحع أ١ ٚٞش قُٞ

٢٠ٍُٗ ٖٓ جُكى٣ع ٓغ جُٔؼطوَ ٝأق٤حٗحً ٣ِٓٔٚ جُطؼحّ ٖٓ ضكص جُرحخ، ٝذًٜٙ جُكحُس ٣رو٠ جُٔؼطوَ ج

جُؿىو ٝأٚكحخ جُوٟح٣ح  جأل٣ٍْٟطكىظ ٓغ ٗلٓٚ ُلطٍجش ٣ٞ٠ِس، ٣ٝطْ جْطهىجّ ًٛج جألِْٞخ ٓغ 

جُػو٤ِس
2
. 

قطالٍ، ٝذًُي ٣رىأ ػٍُ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ًٓ٘ ُكظس ٗوِْٜ ئ٠ُ جُٓؿٕٞ وجنَ وُٝس جال       

( ٖٓ 98 -82ضوطغ ٚالضْٜ ذؼحتالضْٜ ٝٓغ جُٔؿطٔغ جُهحٌؾ٢، ٣ٌَٝٗ جُؼٍُ جٗطٜحًحً ُِٔٞجو) 

، 1949( ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ُؼحّ 126 -117، ٝ ُِٔٞجو) 1949جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

ء أ١ أ٤ٍْ قٍخ ٝجُط٢ ٓ٘كص ُِىُٝس جُكحؾُز جُكن ك٢ إٔ  ضطهً ئؾٍجءجش هٟحت٤س أٝ ضأو٣ر٤س ئَج

٣وطٍف ٓهحُلس ًُٜٙ جُوٞج٤ٖٗ أٝ جُِٞجتف أٝ جألٝجٍٓ، ئال إٔ وُٝس ئٍْجت٤َ ضوّٞ ذؼٍُ جألٍْٟ ً٘ٞع 

ٖٓ جُٟـ١ جُ٘ل٢ٓ ٝجُطؼ٣ًد ُِٟـ١ ػ٤ِْٜ ٝئٞؼحف هٞضْٜ، ٝذًُي ضٌٕٞ وُٝس ئٍْجت٤َ ٓهحُلس 

ُ٘ٙ جُٔحوز ُٝٔرىأ جُؼٍُ جُٔٗحٌ ئ٤ُٚ ٖٓ نالُٜح
3
. 

                                                           
 

1
أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق  .4، ٘ 2014ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ػحتالش جألٍْٟ ٝجُٔؼطو٤ِٖ ٣َٝحٌجش جُٓؿٕٞ، 

 (116، جُٔحوز) 1949جٍُجذؼس ُؼحّ أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق (، غْ 71، جُٔحوز) 1949جُػحُػس ُؼحّ 
2

ٓوحٝٓس جالػطوحٍ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ًٍٖس ٓإْٓس جأل٣حّ ُِطرحػس، ٌجّ هللا،  ،أذٞ ؿِٔسػحٛى ٝ  ػ٠ٓ٤  جُرٍؿٞغ٢، ٝ ػرى جُ٘حٍٚو. ٍٓٝجٕ 

2010 ٘ ،121. 
3

.، 1، ٘ 2015، ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ػٍُ جألٍْٟ ٝجُٔؼطو٤ِٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ، ٌجّ هللا

 (.126 -117، جُٔٞجو:) 1949(، ٝأٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ُؼحّ 98 -82، جُٔٞجو ) 1949ٝأٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 
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بكبد فٙ يغبل انشؼبئش انذُٚٛخ ٔؽشٚخ انؼجبدحانفشع انضبنش: االَزٓ  

ػ٘ىٓح ٣رىأ جالػطوحٍ ٝك٢ جُلطٍز جأل٠ُٝ ٓ٘ٚ ضرىأ ػ٤ِٔس جُطكو٤ن ٝجُط٢ ٣ٛحقرٜح قٍٓحٕ        

جألٍْٟ ٖٓ ضأو٣س ٖؼحتٍْٛ جُى٤٘٣س ِٝٚٞجضْٜ؛ ق٤ع ضوّٞ ئوجٌز جُٓؿٕٞ  ذٔٔحٌْس جُٟـ١ جُ٘ل٢ٓ 

ط٣َٞ أٝ جْطٍٔجٌ ٓىز جُطكو٤ن ك٢ أٝهحش جُٛالز، ٝجُؿٓى١ ٞىْٛ ٖٝٓ ًٛٙ جُٔٔحٌْحش جٍُذ١ جُ

ٝال ٣ٓٔف ُأل٤ٍْ جُكن ك٢ جُكٍٛٞ ػ٠ِ جُٔحء ٖٓ أؾَ جُٞٞٞء أٝ جٍُٞٚٞ ُىٌٝجش ج٤ُٔحٙ 

ُِطؿ٤ُٜ ُِٛالز، ًٔح أٗٚ ال ٣طْ جإلكٛحـ ُأل٤ٍْ ػٖ ؾٜس جُورِس، ٝؿحُرحً ٓح ٣وّٞ جُٔكووٕٞ ذٓد 

ألهىِ جُٔؼح٢ٗ جُط٢ ٣ؼطوى ذٜح جأل٤ٍْ، ٝال ٣ٓٔف ٖٝطْ جُو٤ْ جُى٤٘٣س ُأل٤ٍْ ٝٓٔحٌْس جالٛحٗس 

ُأل٤ٍْ ذحٓطالى جُوٍإٓ أٝ أ١ ًطد و٤٘٣س ك٢ ًٛٙ جُلطٍز
1
. 

ًٔح ض٘طٜي ِْطحش جالقطالٍ قن جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُؼرحوز ٝٓٔحٌْس ٖؼحتٍْٛ جُى٤٘٣س،        

 ضهٛٙ أ١ ٌٓحٗحً ك٢ ق٤ٖ ضٞكٍ ٌؾَ و٣ٖ ٣ٜٞو١ ٌٝٓحٗحً ُِٛالز ُِٔؼطو٤ِٖ ج٤ُٜٞو، كاٜٗح ال

٤ُِِٖٛٔ ج٤ُِٖٔٓٔ أٝ ج٤ُٓٔك٤٤ٖ، ٝال أ١ ٌؾَ و٣ٖ، ٝهى أٖحٌ ٣ٍَٝ ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ 

جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ئ٠ُ إٔ ِٓٛكس جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ضلٍٜ جُـٍجٓحش ػ٠ِ جألٍْٟ ئيج ٓح ٝؾىٝج 

.٣إوٕٝ جُٛالز نالٍ ه٤حّ جُِٔٛكس ذىنٍٞ جألهٓحّ ُؼى جألٍْٟ
2

 

طٜحًحش ك٢ ٓؿحٍ ق٣ٍس جُؼرحوز ٝٓٔحٌْس جُٗؼحتٍ جٗطٜحًحً ٓرحٍٖجً ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ٝضؼى جالٗ       

1949( ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 34جإلٗٓح٢ٗ، ٝيُي ٝكوحً ُٔح ؾحء ك٢ جُٔحوز) 
3
. 

ٝضٛؼى ئوجٌز جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ٖٓ ئؾٍجءجضٜح جُؼوحذ٤س ٝضوّٞ ذكرّ ٓؿٔٞػحش ٖٓ        

١ ك٢ جُُٗح٣َٖ، ٝضٟغ جُؼورحش أٓحّ ق٣ٍس ٓٔحٌْس جُٗؼحتٍ جُى٤٘٣س ٝهٍجءز جألٍْٟ ذٌَٗ جٗلٍجو

جُوٍإٓ ذٛٞش ٍٓضلغ، ٝضٔ٘غ جُٛالز جُؿٔحػ٤س ٝٚالز جُطٍج٣ٝف ك٢ ْحقحش جُوْٓ ئال ٓح ٗىٌ، 

( ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس؛ ق٤ع ضٟغ جُىُٝس جُكحؾُز 86ًٝٛج ٣هحُق ٓح ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔحوز) 

حٗص ػو٤ىضْٜ، جألٓحًٖ جُٔ٘حْرس إلهحٓس ٖؼحتٍْٛ جُى٤٘٣سضكص ضٍٛف جألٍْٟ أ٣حً ً
4
. 

 انفشع انشاثغ: االَزٓبكبد فٙ يغبل ؽك انزؼهٛى ٔانضمبفخ ٔانزشفّٛ

                                                           
 

1
ًٍُٓ أٍْٟ كِٓط٤ٖ ُِىٌجْحش. ضو٣ٍٍ قٍٞ جالٗطٜحًحش جُط٢ ٣ٔحٌْٜح جالقطالٍ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ ذكن جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ، 

2013٘ ،14. 
2

 .70كٍجِ أذٞ ٛالٍ،  ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
3

 (.34أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس، جُٔحوز ) 
4

http://www.al-، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2015ػرى جُ٘حٍٚ كٍٝجٗس، ٓؼحٗحز جألٍْٟ ضطلحهْ ك٢ ٌٟٓحٕ، ٓٞهغ جُٛلٛحف، 

safsaf.com/ 

http://www.al-safsaf.com/
http://www.al-safsaf.com/
http://www.al-safsaf.com/
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ضؼَٔ هٞجش جالقطالٍ جإلٍْجت٤ِ٤س ػ٠ِ ٓكحٌذس ٝػٍهِس جُؿٜٞو جُٔؼ٤٘س ذحُطؼ٤ِْ ٝئونحٍ        

جُوحػحش ٝجُٛلٞف جُىٌج٤ْس، ٝػحهرص جٌُطد جُطؼ٤ٔ٤ِس ذٌَ ٍٓجقِٜح ئ٠ُ جُٓؿٕٞ، ٌٝكٟص ضٞك٤ٍ 

ًَ ٖٓ ٣وّٞ ذحُىٌِٝ ٝجُٔكحٍٞجش، ٝٓ٘ؼص ونٍٞ جٌُطد جُٜٔ٘ؿ٤س ٝجُٔؿالش ٝجألذكحظ 

ٝجُىٌجْحش جُؼ٤ِٔس، ٝٓ٘ؼص جالُطكحم ذأ١ ٓىجٌِ أٝ ؾحٓؼحش أٝ ٓإْٓحش ضؼ٤ٔ٤ِس أٝ أًحو٤ٔ٣س، 

ص جألوٝجش ٝجُو٠ٍح٤ْحش ٝٓ٘ؼص ئ٣ؿحو ٓؼ٤ِٖٔ ٖٓ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ُألٖرحٍ جُوح٣ٍٖٚ، ٝٓ٘ؼ

ٝجألُٞجـ، ٝهحٓص ذحٌُػ٤ٍ ٖٓ جُهطٞجش جُط٢ ضٜىف ُطؿ٤َٜ جألٍْٟ ٝػىّ جالْطلحوز ٖٓ أٝهحضْٜ
1
. 

ٝض٘طٜي ئٍْجت٤َ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ك٢ ٓؿحٍ جُطؼ٤ِْ ٝجُػوحكس ٝجُطٍك٤ٚ؛ ق٤ع أٜٗح        

(38حُلحً ُٔح ؾحءش ذٚ  جُٔحوز ) ؛ ق٤ع ٣ؼطرٍ يُي ٓه1949ضهحُق أقٌحّ جالضلحه٤س جُػحُػس ُؼحّ 
2
. 

 انفشع انخبيظ: االَزٓبكبد اإلعشائٛهٛخ انٕٛيٛخ

ٛ٘حى ذؼٝ جألٓػِس ػ٠ِ جالٗطٜحًحش ج٤ٓٞ٤ُس جُط٢ ضكىظ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤،        

 ٢ٛٝ ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ال جُكٍٛ، ٜٓ٘ح:

 أٔالُ: عٛبعخ انزفزٛش انؼبس٘

س جُط٢ ضوّٞ ذٜح ِْطحش جالقطالٍ ٢ٛ ٤ْحْس جُطلط٤ٕ جُؼح١ٌ، ٝجُط٢ ٖٓ جالٗطٜحًحش ج٤ٓٞ٤ُ       

ضؼى ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جإليالٍ جُط٢ ٣ٔحٌْٜح جالقطالٍ ٞى جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٝجُط٢ ضؼطرٍ ٓ٘حك٤س 

ُؿ٤ٔغ ٓح ٌٝو ك٢ جألػٍجف ٝجُوٞج٤ٖٗ جُى٤ُٝس؛ ق٤ع ٣طْ ضٌر٤َ جأل٤ٍْ ذحُوٞز ٝضؼ٣ٍطٚ ذكؿس 

ٞػحش، ٝنالٍ ػ٤ِٔس جُطلط٤ٕ جُؼح١ٌ ضإنً ٓالذّ جأل٤ٍْ ُِلكٙ جُطلط٤ٕ ٝجُركع ػٖ ٓٔ٘

٣ٝطٍى ػح٣ٌحً ٤ُطؼٍٜ ُٓه٣ٍس أكٍجو ج٠ٍُٗس، ٝك٢ ذؼٝ جألٝهحش ضطْ جُطؼ٣ٍس جُؿٔحػ٤س ُؼىو ٖٓ 

جألٍْٟ ك٢ ٝهص ٝجقى
3
. 

ٝال ٣وطٍٛ جُطلط٤ٕ جُؼح١ٌ ػ٠ِ جألٍْٟ جٍُؾحٍ كو١ ٝئٗٔح ٣طرن أ٣ٟحً ػ٠ِ جأل٤ٍْجش، كوى        

ص جأل٤ٍْز جُٔكٌٍز ًلحـ ػلحٗس ػٖ ٓهح٠ٍ جُطلط٤ٕ جُؼح١ٌ ُأل٤ٍْجش جُلِٓط٤٘٤حش ك٢ ًٗل

ْؿٕٞ جالقطالٍ، ٓؼٍذس ػٖ ن٤ٗطٜح ٖٓ إٔ ضٌٕٞ ؿٍف جُطلط٤ٕ جُؼح١ٌ ًٔحتٖ ُأل٤ٍْجش ٖٓ 

                                                           
 

1
، ٓطحقس ػ٠ِ 2016ٗس، جألٝٞحع جُطؼ٤ٔ٤ِس ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س، ًٍُٓ جألٍْٟ ُِىٌجْحش، قٔىٝو. ٌأكص 

 http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27754جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 
2

 (.38، جُٔحوز) 1949ُؼحّ  أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس
3

 .13، ٘ 2014جُٔ٘ظٔس جُؼٍذ٤س ُكوٞم جإلٗٓحٕ ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح.ٝجهغ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ، 

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27754
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نالٍ ٝؾٞو ًح٤ٍٓجش نل٤س ذلؼَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُكى٣ػس ٣طْ ٖٓ نالُٜح ض٣ٍٞٛ جأل٤ٍْجش ٖٝٛ ك٢ 

جءجش جُٓؿٕٞ جُٔلٍٝٞس ك٢ جُٓؿٕٞ ج٣ًٍُُٔسػ١ٍ ضحّ ذٓرد ئؾٍ
1
. 

٣ٝؼطرٍ جُطلط٤ٕ جُؼح١ٌ ُألٍْٟ جٗطٜحًحً ٚحٌنحً ُوٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ جُط٢ ٗٛص        

ػ٠ِ جقطٍجّ ٓرحوب جُٔؼحِٓس جإلٗٓح٤ٗس ٝػىّ جٛحٗس جألٍْٟ أٝ جُٔٓحِ ذٌٍجٓطْٜ، ٝذىج يُي ٝجٞكحً 

1949ّذ٤ٖ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ ٖٓ نالٍ جُٔحوز جُػحُػس جُٔٗطًٍس 
2

، ٝ جُلوٍز جُػح٤ٗس ٖٓ 

1977ّ( ٖٓ جُرٍضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ 75جُٔحوز ) 
3
. 

 

 صبَٛبً: انجٕعطخ

جُرْٞطس ٢ٛ ٣ٍ٠وس ٖٓ ٠ٍم ضؼ٣ًد جألٍْٟ جُط٢ ٣طِوحٛح جأل٤ٍْ أغ٘حء جًُٛحخ ئ٠ُ جُٔكٌٔس        

كٍهس نحٚس ٖٓ كٍم أٖٓ ِْطحش جالقطالٍ، ٝض٠ٔٓ ٝجُط٘وَ ذ٤ٖ جُٓؿٕٞ، ٝضط٠ُٞ ػ٤ِٔس جُ٘وَ 

جُ٘هٕٗٞ ٣ٝطْٓ أكٍجو ًٛٙ جُلٍهس ذحُـِظس ٝجُوٞز ٝئضوحٕ أْٞأ أْح٤ُد جإليالٍ، ًحُطلط٤ٕ أغ٘حء 

ػ٤ِٔس جُ٘وَ؛ ق٤ع ٣لطٕ جأل٤ٍْ ػح٣ٌحً قط٠ ؾٞجٌذٚ ػىز ٍٓجش نالٍ ج٤ُّٞ جُٞجقى، ٣ٝٛحقد 

خ جُٔرٍـ، ٝال ٣طْ جُطل٣ٍن ذ٤ٖ ج٠ٍُٞٔ ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ٤َْ ٖٓ جُٗطحتْ هى ٣َٛ ئ٠ُ جٍُٟ

ٝجألٚكحء، ًٝرحٌ جُٖٓ ٝجأل٠لحٍ ٖٓ جألٍْٟ نالٍ جُٔٔحٌْحش جُؼ٤٘لس 
4
. 

ٝيًٍش َٝجٌز جألٍْٟ ٝجُٔكٌٍٕٝ أٗٚ أغ٘حء ٗوَ أقى جُٓؿ٘حء ك٢ جُرْٞطس أٞطٍ ئ٠ُ        

أؿِد  هٟحء قحؾطٚ ك٢ ٓالذٓٚ ذٓرد ٌكٝ هٞجش جُ٘هٕٗٞ ٝجُٓٔحـ ُٚ ذوٟحء جُكحؾس، ٝإٔ

جألٍْٟ ج٣ًُٖ ٣طْ جالػطىجء ػ٤ِْٜ ٝأٛحٗطْٜ ذط٣ٍوس ٝق٤ٗس نالٍ ػ٤ِٔحش جُ٘وَ، ٝال ٣ٓٔف 

ُألٍْٟ نالٍ جُ٘وَ ُٓحػحش ٣ٞ٠ِس ذط٘حٍٝ جُطؼحّ أٝ هٟحء جُكحؾس، ذحإلٞحكس ئ٠ُ ٖؼٌٞ 

                                                           
 

1
، ٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2016َٝجٌز جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. جُطلط٤ٕ جُؼح١ٌ ًٔحتٖ جالقطالٍ ُأل٤ٍْجش، 

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=504 
2

 .1949أٗظٍ: جُٔحوز جُػحُػس جُٔٗطًٍس ذ٤ٖ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ 
3

 (.2/ 75ّ، جُٔحوز) 1977أٗظٍ: جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ ُؼحّ 
4

جُٓؿٕٞ ٝجُٔؼطوالش جإلٍْجت٤ِ٤س، ٌجّ َٝجٌز ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. جُرْٞطس ٌقِس ػًجخ.. ٝقىجش ٗكٕٗٞ ٤ٓٝطٓحوج آُس هٔغ ك٢ 

 .2، ٘ 2012هللا، 

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=504
http://mod.gov.ps/wordpress/?p=504
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جألٍْٟ ذحُهٞف ٝجُوِن ذٓرد ٗوَ ؾ٘حت٤٤ٖ نط٣ٍٖ ك٢ ٗلّ ٤ْحٌز جُرْٞطس
1

. ٝضط٘حهٝ جُرْٞطس 

(127حّ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ٖٓ نالٍ جُٔحوز ) ٓغ أقٌ
2
. 

: انًؾبكىصبنضبً   

ضطر٤ن ضؼ٤ِٔحش جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ذحٍُؿْ ٖٓ إٔ ػٖ جُٔكحًْ جُؼ٣ٌٍٓس جإلٍْجت٤ِ٤س  ضٔط٘غ       

جُوٞج٤ٖٗ جُى٤ُٝس ضُِّ جُىٍٝ جُٔكطِس ذططر٤وٜح، ٖٝٓ جُٔٓطك٤َ إٔ ضطٌٖٔ ٤ٛثس وكحع ٖٓ وقٝ 

قٓد جإلؾٍجءجش جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضطروٜح ئٍْجت٤َ ػ٠ِ ْ جالقطالٍ، ٝجالضٜحٓحش أٓحّ ٓكحً

ج٣ًُٖ ٣طْ جػطوحُْٜ ػ٠ِ  جُلِٓط٤٤٘٤ٖ كاْٜٗ ٣هٟؼٕٞ  ُِٔكحًْ جُؼ٣ٌٍٓس، ٖٝٓ ْٜٞٔ٘ جألٖهح٘

نِل٤س هٟح٣ح ٓى٤ٗس ػحو٣س ًكٞجوظ ج٤ٍُٓ جُط٢ ٣ط٠ٌٞ ك٤ٜح ئٍْجت٤ِ٤ٕٞ
3
. 

كح٤ٖٓ ٤ًِْٜٞٓٝ ذأنً جُٞهص جٌُحك٢ ُىٌجْس جُطْٜ ٝال ضٓٔف وُٝس جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ُِٔ       

ٝجٍُو ػ٤ِٜح، ًُُي كإ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جألٍْٟ ال ٣ىًٌٕٞ ٠ر٤ؼس جُطْٜ جُٔٞؾٜس ٞىْٛ ٝال ٣ؼٍكٕٞ 

ضلح٤ِٜٚح، ًٔح ضلٍٜ وُٝس ئٍْجت٤َ ه٤ٞوجً ٓٗىوز ضُلٍٜ ػ٠ِ هىٌز جُٔكح٤ٖٓ ػ٠ِ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ 

ٕٞ ج٣ًُٖ ٣ٓطط٤ؼٕٞ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ٤ًِْٜٞٓ ك٢ ٤ًِْٜٞٓ ُطٞك٤ٍ جُىكحع ػْٜ٘، ٣ٝطؼٍٜ جُٔكحٓ

ٍٓجًُ جالػطوحٍ ئ٠ُ جُٜٔحٗس ٣ٝٞجؾٜٕٞ ظٍٝكحً ٝػورحش ًػ٤ٍز نالٍ ٣َحٌضْٜ ُِٔؼطو٤ِٖ
4
. 

ٝٛ٘ح ٣ظٍٜ جٗطٜحى وُٝس ئٍْجت٤َ ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ذٞٞٞـ، ق٤ع إٔ وُٝس ئٍْجت٤َ        

ّ ٝجُط٢ ضطؼِن 1949س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ ( ٖٓ جضلحه107٤ -105ال ضطرن ٓح ٗٛص ػ٤ِٚ جُٔٞجو) 

ذحُٔكحًٔس جُؼحوُس ُألٍْٟ
5
. 

 ٔانغشايبد انًبنٛخ : انؼمٕثبد انغًبػٛخساثؼبً 

ك٢ ٓكٌٔط٢  ٚؼىش ِْطحش جالقطالٍ ٤ْحْس كٍٜ جُـٍجٓحش جُٔح٤ُس ك٢ جُٔكحًْ ٝضكى٣ىجً       

ٍ كٍٜ جُـٍجٓحش هحػحضٜح ُٜ٘د أٓٞجٍ جألٍْٟ ٖٓ نال ػٞكٍ ْٝحُْ جُؼ٣ٌٍٓط٤ٖ جُط٢ أٚركص

، ًٔح أٜٗح ضلٍٜ ػ٠ِ جألٍْٟ ػوٞذحش ؾٔحػ٤س  ًحُكٍٓحٕ ٖٓ جُهٍٝؼ ئ٠ُ ػ٤ِْٜ جُٔح٤ُس جٌُر٤ٍز

ٌحٗط٤ٖ جُهح٘ ذْٜ، ْحقس جُلٌٞز أٝ ٓ٘غ ٣َحٌجش جألٛح٢ُ ٝجُٔكح٤ٖٓ أٝ نْٛ ٓرحُؾ ٖٓ قٓحخ جُ
                                                           

 

1
، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١: 2016َٝجٌز جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. ٗوَ جألٍْٟ ك٢ جُرْٞطس......ٌقِس ٓؼحٗحز هح٤ْس، 

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=498 
2

 (.127، جُٔحوز) 1949جذؼس ُؼحّ أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُ
3

 .1، ٘ 2012َٝجٌز ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. جُوٟحء جإلٍْجت٢ِ٤ ؿطحء ػ١ٍٛ٘ ك٢ ٓكحًْ ػ٣ٌٍٓس ؾحتٍز، ٌجّ هللا، 
4

 .5جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘ 
5

 (.107 -105ّ، جُٔٞجو) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=498
http://mod.gov.ps/wordpress/?p=498
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ْٜٓ٘أٝ ْكد جُٔٓطُِٓحش جُٗه٤ٛس 
1
جٍُجذؼس ٖٓ  ٝضطؼحٌٜ ًٛٙ ج٤ُٓحْحش ٓغ جضلحه٤س ؾ٤٘ق .

(143،  125، 124، 107نالٍ جُٔٞجو ) 
2
. 

٣ٍٟ جُرحقع إٔ جالٗطٜحًحش جُ٘ل٤ٓس جُط٢ ضٓطٜىف جألٍْٟ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ٣ٌٕٞ ُٜح        

آغٍ ًر٤ٍ ػ٠ِ ٗلِٞ جألٍْٟ؛ ق٤ع ضٜىف ًٛٙ جالٗطٜحًحش ئ٠ُ ضكط٤ْ ئٌجوضْٜ ًٍٝٓ ٗلْْٜٞ، 

 ذٜح أو٠ٗ ٓوٞٓحش جُك٤حز جإلٗٓح٤ٗس. ٝئيالُْٜ  ٝأٛحٗطْٜ ك٢ أٓحًٖ ال ٣طٞكٍ

 انًطهت انضبنش: االَزٓبكبد اإلعشائٛهٛخ نألعٛشاد ٔانًؼزمالد فٙ انغغٌٕ اإلعشائٛهٛخ

( كطحز هحٍٚ ك٢ ْؿ٢٘ ٛٗحٌٕٝ ٝجُىجٕٓٞ 15( أ٤ٍْز ذ٤ْٜ٘) 64ضؼطوَ ِْطحش جالقطالٍ)        

ػٖ ٤ٛثس ٖإٕٝ جألٍْٟ  ك٢ ظٍٝف ق٤حض٤س ٚؼرس، ٝيُي ٝكوحً ُِطو٣ٍٍ ٗٛق ج١ُٞ٘ٓ جُٛحوٌ

، ٝهى ٖٜى جُ٘ٛق جألٍٝ ٖٓ جُؼحّ جُكح٢ُ ػ٤ِٔحش جػطوحٍ ضؼطرٍ جألػ٠ِ 2016ٝجُٔك٣ٌٍٖ ُؼحّ 

ًٓ٘ ػىز ْ٘ٞجش ذكن جُ٘ٓحء ٝجُلط٤حش جُلِٓط٤٘٤حش، ًٝحٕ ٖٓ ٜٖٞٔ٘ أ٤ٍْجش ضؼٍٖٞ إل٠الم 

ؼح٢ٗ جأل٤ٍْجش ٖٓ ٗحٌ ػ٠ِ ٣ى هٞجش جالقطالٍ أغ٘حء جالػطوحٍ ٝٓح َُٖ ٣ؼح٤ٖٗ قط٠ ج٥ٕ، ًٔح ض

ٗوِٜٖ ػرٍ ػٍذس جُرْٞطس ئ٠ُ جُٔكحًْ أٝ جُؼالؼ ٢ٛٝ ػٍذس قى٣ى٣س قحٌز ك٢ ج٤ُٛق ٝذحٌوز ك٢ 

جُٗطحء، ضٓطـٍم ػ٤ِٔس جُ٘وَ نالُٜح غالغس أ٣حّ ذ٤ٖ جًُٛحخ ٝجإل٣حخ، ذحإلٞحكس ئ٠ُ جًطظحظ ؿٍكٜٖ 

ؾٍجء قٔالش جالػطوحٍ جُٔٓطٍٔز
3
. 

حش ٠ؼحّ ًحك٤س جُٔؼطوالش، ٓٔح ٣ىكؼٜٖ ُالػطٔحو ػ٠ِ جٌُحٗط٤ٖ ٝال ضوىّ ئوجٌز جُٓؿٕٞ ٝؾر       

ُٓى جقط٤حؾحضٜٖ ٖٓ جُطؼحّ ٝجٍُٗجخ ٝٓٞجو جُ٘ظحكس جُٗه٤ٛس ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٔٓطُِٓحش جُط٢ 

٤ٌَٖ ٣ٍٜٖحً ٌَُ أ٤ٍْز، ٝضٍكٝ ئوجٌز جُٓؿٖ جُٓٔحـ ُأل٤ٍْجش جُلِٓط٤٘٤حش  1000ضَٛ ئ٠ُ 

ُٜٖ ذٍٗجء أًػٍ ٖٓ ذطح٤ٗس ٝجقىز، ٝضٔحٌِ هٞجش ِٓٛكس  ذٍٗجء جُىك٤حش ٖٓ جٌُحٗط٤ٖ، ٝال ضٓٔف

جُٓؿٕٞ ٤ْحْس جإلٛٔحٍ جُطر٢ ذكوٜٖ ٓٔح ٣لحهْ ٖٓ ْٞء أقٞجُٜٖ جُٛك٤س
4
. 

ٝضطرغ هٞجش جالقطالٍ ٓغ جأل٤ٍْجش جُلِٓط٤٘٤حش ٤ْحْس جُطلط٤ٕ جُؼح١ٌ، ٝك٢ ًٛج جُٛىو        

ك٢ جُٔؼطوالش ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ُْٜ ػ٠ِ ًٗلص جأل٤ٍْز جُٔكٌٍز ٤ٛحّ جُرح٣ٝ ػٖ ئؾرحٌ جُٓؿحٗحش 

جُطلط٤ٕ جُؼح١ٌ؛ ق٤ع هحُص: إٔ ًَ أ٤ٍْز كِٓط٤٘٤س ضىنَ أٝ ضهٍؼ ٖٓ جُٓؿٖ ضؿرٍ ػ٠ِ 

                                                           
 

1
 .5جذطٓحّ ػ٘حض٢، ٍٓؾغ ْحذن، ٘

2
 (.143، 125، 124، 107، جُٔٞجو) 1949س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ُؼحّ أٗظٍ: جضلحه٤

3
 .4، 2016٘ٚحوٌ ػٖ ٓإْٓحش جألٍْٟ،  ٤ٛ2016ثس ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. ضو٣ٍٍ ٗٛق ١ْٞ٘ ُؼحّ 

4
 .5، ٘ 2015ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جأل٤ٍْجش ٝجُٔؼطوالش، ٌجّ هللا، 
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جُطلط٤ٕ جُؼح١ٌ ٖٓ هرَ ج٤٠ٍُٗحش، ٝك٢ قحٍ ٌكٟص جأل٤ٍْز ًٛج جإلؾٍجء ٣ىنَ جٍُؾحٍ ئ٠ُ 

جأل٤ٍْز ئ٠ُ جُطلط٤ٕ جُـٍكس ٜٓىو٣ٖ ذاٌؿحٜٓح ػ٠ِ جُطلط٤ٕ جُؼح١ٌ ذحُوٞز ٝقٌْٟٞٛ ٓٔح ٣ٟطٍ 

جُؼح١ٌ ك٢ ؿٍكس ٓـِوس ذكٌٟٞ ٓؿ٘ىز ٝجقىز كو١
1
. 

ٝذ٘حء ػ٠ِ ٓح ْرن، كإ وُٝس جالقطالٍ ضٔحٌِ جُؼ٘ق ٞى جأل٤ٍْجش جُلِٓط٤٘٤حش ٖٓ نالٍ        

جُؼى٣ى ٖٓ جُْٞحتَ جُط٢ ٣ؿٍٜٓح ٣ٝكظٍٛح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ؛ ق٤ع ضٓطهىّ وُٝس جالقطالٍ جُؼ٘ق ك٢ 

ٍجش ذ٤ٖ أٓحًٖ جػطوحُٜٖ ٍٝٓجًُ جُطكو٤ن ٝجُٔكحًْ، ًٝٛج ٓح قظٍضٚ جُوحػىز ػ٤ِٔحش ٗوَ جأل٤ْ

ٖٓ جُوٞجػى جُ٘ٔٞيؾ٤س جُى٤ٗح ُٔؼحِٓس جُٓؿ٘حء ٝجُط٢ ض٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ "٣ؿد إٔ ٣ُكظٍ ٗوَ  45

جُٓؿ٘حء ك٢ ظٍٝف ٤ْثس ٖٓ ق٤ع جُط٣ٜٞس ٝجإلٞحءز، أٝ ذأ٣س ٤ِْٝس ضلٍٜ ػ٤ِْٜ ػ٘حء ؾٓى٣حً ال 

ٌٍٞٝز ُٚ"
2
. 

ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذحقطٍجّ ًٍجٓس جأل٤ٍْجش ٝجُكلحظ ػ٠ِ ٍٖكٜٖ، كوى ٗٛص جُٔحوز جأل٠ُٝ ٖٓ        

ػ٠ِ إٔ" ٣ؼحَٓ ًَ  45/111جُٔرحوب جألْح٤ْس ُٔؼحِٓس جُٓؿ٘حء قٓد هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ٌهْ 

جُٓؿ٘حء ذٔح ٣ُِّ ٖٓ جالقطٍجّ ٌٍُجٓطْٜ جُٔطأِٚس ٝه٤ٔطْٜ ًرٍٗ"
3

 ، ًٔح إٔ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ

ٖٓ  37ًلِص ُِٔؼطوالش جُكن ك٢ ٣َحٌز أٛح٤ُْٜ ٝأ٠لحُٜٖ ُٜٖ ذٌَٗ وجتْ؛ ق٤ع ٗٛص جُٔحوز 

جُوٞجػى جُ٘ٔٞيؾ٤س ُٔؼحِٓس جُٓؿ٘حء ػ٠ِ إٔ "٣ٓٔف ُِٓؿ٤ٖ ك٢ ظَ جٍُهحذس ج٣ٌٍُٟٝس ذحالضٛحٍ 

ذأٍْضٚ ٝذ١ًٝ جُٓٔؼس جُكٓ٘س ٖٓ أٚىهحتٚ ػ٠ِ كطٍجش ٓ٘طظٔس ٝذحٍُٔجِْس ٝذطِو٢ ج٣ُُحٌجش 

ُٓٞجء"ػ٠ِ ج
4

، ًٔح ٣ؼطرٍ يُي جٗطٜحًحً ُكوٞم جأل٤ٍْجش جُط٢ ٗٙ ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ 

1949ّ( ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 14ك٢ جُٔحوز ) 
5
. 

ٖٝٓ نالٍ ٓح ْرن ٣ٍٟ جُرحقع إٔ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ًلَ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُكوٞم ُأل٤ٍْجش        

ٍذص ذًٜٙ جُوٞج٤ٖٗ ػٍٜ جُكحت١؛ ق٤ع إٔ ظٍٝف جُلِٓط٤٘٤حش، ئال إٔ ِْطحش جالقطالٍ ٞ

جالػطوحٍ جُط٢ ضؼ٤ٜٗح جأل٤ٍْجش ك٢ جُٓؿٕٞ ال ضؼرٍ ػٖ جالقطٍجّ ٖٓ هرَ ِٓٛكس جُٓؿٕٞ 

جإلٍْجت٤ِ٤س، ٝال ضٍجػ٢ قوٞم جٍُٔأز جُط٢ أًى ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس، 

                                                           
 

1
 .62، 2009٘، 268ٝ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ، ٓؿِس جُر٤حٕ، ػىو ٗحتَ ٗهِس، جأل٤ٍْجش ُىٟ جُؼى

2
 .7، 2016ًٍُ٘ٓ قٔح٣س ُكوٞم جإلٗٓحٕ. جالٗطٜحًحش ٞى جأل٤ٍْجش جُلِٓط٤٘٤حش ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤، ؿُز، 

3
 (.1أٗظٍ: جُٔرحوب جألْح٤ْس ُٔؼحِٓس جُٓؿ٘حء، جُٔحوز)

4
 (.37أٗظٍ: جُٔرحوب جألْح٤ْس ُٔؼحِٓس جُٓؿ٘حء، جُٔحوز) 

5
 (.14، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 
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أل٤ٍْجش ٣ٔػَ جٗطٜحًحً ٣ٍٚكحً الضلحه٤حش جُوحٕٗٞ ٝٓح ضوّٞ ذٚ هٞجش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ٞى ج

 جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝٓرحوتٚ.
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 انًجؾش انضبَٙ

 انمٕاٍَٛ اإلعشائٛهٛخ انزٙ رمٛذ انفهغطٍُٛٛٛ

أٚىٌش ِْطحش جالقطالٍ جإلٍْجت٤ِ٤س ك٢ ج٥ٝٗس جألن٤ٍز ذؼٝ جُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ضؼى هٞج٤ٖٗ        

ٕ جالقطالٍ، ٝؾحءش ًٛٙ جُوٞج٤ٖٗ ٌوجً ػ٠ِ ذؼٝ قى٣ػس ضطؼِن ذحألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٞ

جألكؼحٍ جُط٢ ٣وّٞ ذٜح جألٍْٟ ًحإلٍٞجخ ػٖ جُطؼحّ؛ ق٤ع ٚىٌ هحٕٗٞ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ج١ًُ 

٣ؿرٍ جألٍْٟ ذٔوطٟحٙ ػ٠ِ ض٘حٍٝ ٓكح٤َُ ك٢ ج٣ٌُٞى ٌؿٔحً ػْٜ٘ قط٠ ال ضٓٞء قحُطْٜ جُٛك٤س 

 ٗط٤ؿس جإلٍٞجخ ػٖ جُطؼحّ.

جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ج١ًُ ؾحء ذٓرد جإلٍٞجخ ػٖ جُطؼحّ، ٣ؼطرٍ ٗط٤ؿس ُالػطوحٍ ًٔح إٔ هحٕٗٞ        

جإلوج١ٌ ج١ًُ ضٔحٌْٚ ِْطحش جالقطالٍ ضؿحٙ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٝج١ًُ ٣ِٓد جُٔؼطوَ أ٠ْٔ قوٞهٚ 

ٝٛٞ جُكن ك٢ جُك٣ٍس، ًُُي ال ذى ٖٓ جُكى٣ع ػٖ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ هرَ جُُٞٞؼ ك٢ جُكى٣ع ػٖ 

 جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ.

ذحإلٞحكس ئ٠ُ يُي ٛ٘حى هحٕٗٞ ٣ٓٔف ُِٓطحش جالقطالٍ ذحػطوحٍ جأل٠لحٍ وٕٝ جٍُجذؼس ػٍٗ        

ٖٓ ػٍْٔٛ، ًُُي هحّ جُرحقع ذطه٤ٛٙ ًٛج جُٔركع ُِكى٣ع ػٖ ًٛٙ جُوٞج٤ٖٗ ذحُطل٤َٛ ٖٓ 

 نالٍ غالغس ٓطحُد.

 االػزمبل اإلداس٘لبٌَٕ انًطهت األٔل: 

٤ِ٤س جُٔطؼِوس ذأٝجٍٓ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ئ٠ُ هحٕٗٞ ٠ٞجٌب ضؼٞو جُوٞج٤ٖٗ جُؼ٣ٌٍٓس جإلٍْجت       

، ٣ٝٓط٘ى جُوحتى جُؼ١ٌٍٓ جإلٍْجت٢ِ٤ ك٢ أؿِد قحالش جالػطوحٍ 1945جالٗطىجخ جُر٣ٍطح٢ٗ ُؼحّ 

جإلوج١ٌ ػ٠ِ ٓٞجو ٣ٍْس، ٣ٝؼٍف جُوحتى جُؼ١ٌٍٓ ذأٗٚ جُِٓطس جُط٣ٍٗؼ٤س ك٢ جألٌج٢ٞ جُٔكطِس، 

ٝجٍٓ جُؼ٣ٌٍٓس ٣ٝؼىُٜح ذك٤ع ضٌٕٞ ًٛٙ جُطؼى٣الش ُٛحُف ٝٛٞ جُٗهٙ جُٞق٤ى ج١ًُ ٣ٛىٌ جأل

نىٓس وُٝس جالقطالٍ ٤ُّٝ ُِٔٛكس جٌُٓحٕ جُٞجهؼ٤ٖ ضكص ِْطس جالقطالٍ
1
. 

ٝضٓؼ٠ ِْطحش جالقطالٍ ُؼىّ ًٗق جُٔٞجو ج٣ٍُٓس قلحظحً ػ٠ِ ْالٓس ٓٛحوٌ ًٛٙ        

ؾٜس أنٍٟ، ٝهى أهٍش جُٔؼِٞٓحش ٖٓ ؾٜس، ٝألٕ ًٗلٜح هى ٣لٟف أِْٞخ جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ٖٓ 

                                                           
 

1
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جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح جإلٍْجت٤ِ٤س ك٢ قحالش ػىّ ؾٞجَ ئٌٓح٤ٗس ػىّ ًٗق جُر٤٘حش ٝػىّ ئُُجّ جُِٓطس 

ذحقطٍجّ قن جُٔٗطرٚ ذٚ ذحُكٍٛٞ ػ٠ِ ئؾٍجءجش ٓكحًٔس ػحوُس، ذٔح ٣ؼى جٗطٜحًحً ُكن جُٔؼطوَ 

جػطوحُٚجإلوج١ٌ ك٢ ٓؼٍكس أْرحخ جػطوحُٚ؛ ق٤ع أٗٚ ٖٓ قن ًَ ٖهٙ إٔ ٣ؼٍف ْرد 
1
. 

٣ٝؼٍف جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ذأٗٚ: ئؾٍجء ٣كطؿُ جُٗهٙ ذٔٞؾرٚ وٕٝ ضٞؾ٤ٚ ضْٜ ٝجٞكس ُٚ         

ذٌٛٞز ٤ٌْٔس ٝوٕٝ ضوى٣ٔٚ ئ٠ُ جُٔكحًٔس، ٝيُي ٖٓ نالٍ جْطهىجّ ئؾٍجءجش ئوج٣ٌس، ٣ط٠ُٞ 

٘ٔح ٣ٍَٝ جُكٍخ جإلٍْجت٢ِ٤ ئٚىجٌ أٝجٍٓ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ك٢ ئٍْجت٤َ ٝجُوىِ جٍُٗه٤س، ذ٤

٣ط٠ُٞ ئٚىجٌٛح جُوحوز جُؼ٣ٌٍٕٓٞ ك٢ جُٟلس جُـٍذ٤س ٝهطحع ؿُز ذحْطػ٘حء جُوىِ جٍُٗه٤س جُط٢ 

ضْ ضٔى٣ى جُكى جأله٠ٛ ُٔىز جالػطوحٍ؛ ق٤ع أٚرف  1995أػِ٘ص ئٍْجت٤َ ٜٞٔح. ٝك٢ ػحّ 

ذحإلٌٓحٕ جقطؿحَ جُٗهٙ جُٔؼطوَ ُلطٍز أهٛحٛح ْ٘س ذؼى إٔ ًحٗص ْطس أٍٖٜ، ٣ٝطْ ضؿى٣ى أٍٓ 

طوحٍ ػ٘ى جٗوٟحء جُٔىزجالػ
2
. 

٣ٝؼى جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ئؾٍجء ٤ُِٓطٍز ػ٠ِ جألٌٓٞ ٣ٜىف ئ٠ُ جُطؼحَٓ ٓغ جألكٍجو ج٣ًُٖ        

٣ٌِٕٗٞ ضٜى٣ىجً قو٤و٤حً ألٖٓ جُىُٝس ك٢ جُٞهص جٍُجٖٛ أٝ ك٢ جُٔٓطورَ ٝضكى٣ىجً ك٢ قحالش جُُ٘جع 

الش جُُ٘جع جُِٔٓف، ٝٛٞ ئؾٍجء ٤ُّ جُِٔٓف أٝ ضٜى٣ىجً ألٖٓ جُىُٝس ٝجُ٘ظحّ جُؼحّ ك٢ ؿ٤ٍ قح

جُوٛى ٓ٘ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ذى٣الً ػٖ جُىػحٟٝ جُؿ٘حت٤س، ٝيُي ألٕ جُٔٞهٞف أٝ جُٔكطؿُ ذطٜٔس ؾُجت٤س 

٣ٌٕٞ ُٚ جُكن ك٢ جإلقحُس ج٣ٍُٓؼس ئ٠ُ أقى جُوٟحز أٝ أقى جُٔٞظل٤ٖ جُٔه٤ُٖٞ هحٗٞٗحً ذٔرحٍٖز 

هطٛس نالٍ ٓىز ٓؼوُٞسٝظحتق هٟحت٤س، ٣ٌٕٝٞ ٖٓ قوٚ إٔ ٣كحًْ أٓحّ ٓكٌٔس ٓ
3
. 

ُٝوى ٠روص ئٍْجت٤َ نالٍ جُٓ٘ٞجش جُٔح٤ٞس جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ذٌَٗ ًر٤ٍ ٝهحٓص ذحقطؿحَ        

آالف جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٜٞٗح ذٌَٗ ٓ٘ظْ ٤ًِْٞس ُِؤغ ج٤ُٓح٢ْ، ٌِٓٗس ذًٜج جالػطوحٍ ٓهحُلس 

٤ٗس ٝج٤ُٓح٤ْس ٝجضلحه٤س ٓ٘حٟٛس ؾ٤ٓٔس الضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ٝجُؼٜى جُى٢ُٝ جُهح٘ ذحُكوٞم جُٔى

جُطؼ٣ًد، ٝضٛحػىش ٤ْحْس جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ك٢ جُٞهص جُكح٢ُ ذكن جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ًؿُء ٖٓ 

جُكٍخ ػ٠ِ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ضكى٣ىجً، ٌُٜٞٗح  ٗحضؿس ػٖ هٍجٌجش ٚحوٌز ػٖ ئوجٌز جُؿ٤ٕ جإلٍْجت٢ِ٤ 

                                                           
 

1
 .1، 2015٘ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جالػطوحٍ جإلوج١ٌ، ٌجّ هللا، 

2
 . 70، 2013٘(، 252جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ألٍْٟ جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س، ٓؿِس ٖإٕٝ كِٓط٤٘٤س، ػىو)  هرؼس، ًٔحٍو. 

3
(، 1جُكٔح٣س جُى٤ُٝس ُِٔؼطو٤ِٖ ٓغ وٌجْس قحُس جُؼٍجم، ٓؿِس ؾحٓؼس جألٗرحٌ ُِؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ٝج٤ُٓح٤ْس، ٓؿِى) ٢ُٝ، ذ٤ىجء ػ٢ِ و.

 .174، ٘ 2011(، 4ػىو)
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ؾ٤ٚ ضْٜ ٓكىوز أٝ ئػطحء أ١ ٝجُٟرح٠ جُؼ٤٣ٌٍٖٓ، ٝضٓط٘ى ئ٠ُ ٓح ٠ٔٓ٣ جُِٔلحش ج٣ٍُٓس وٕٝ ضٞ

كٍٚس ُأل٤ٍْ ٝٓكح٤ٓٚ ُِىكحع ػ٘ٚ
1
. 

( أ٤ٍْجً 750ُٝوى جٌضلغ ػىو جألٍْٟ جإلوج٤٣ٌٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ ئ٠ُ ٓح ٣وحٌخ)        
2

 ٢ٛٝ ،

، كوى أٚىٌش ِْطحش 2008جٍُٔز جأل٠ُٝ جُط٢ ٣ٍضلغ ذٜح ػىو جألٍْٟ ًُٜج جُؼىو ًٓ٘ جُؼحّ 

أٍٓجً ؾى٣ىجً،  412، ذ٤ٜ٘ح 2016ج١ٌ نالٍ جُ٘ٛق جألٍٝ ٖٓ جُؼحّ أٍٓ جػطوحٍ ئو 1028جالقطالٍ 

أٍٓجً،  1471ئ٠ُ  2015ٝذًُي ٣ٍضلغ ػىو جألٝجٍٓ جُٛحوٌز ًٓ٘ ذىج٣س ٍٖٜ ض٣ٍٖٗ جألٍٝ ٖٓ ػحّ 

( 11ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ْرؼس أٝجٍٓ ذكن كط٤حش، ٝأ٣ٍٖٓ ذكن ٗحتر٤ٖ ك٢ جُٔؿِّ جُط٣ٍٗؼ٢ جُلِٓط٢٘٤، ٝ) 

أٍٓجً ذكن أ٠لحٍ
3
. 

ض٘طٜي هٞجش جالقطالٍ جإلٍْجت٤ِ٤س قوٞم جُٔؼطو٤ِٖ جإلوج٤٣ٌٖ؛ ق٤ع ضطؼٔى جضهحي أٖى جُطىجذ٤ٍ        

هٓٞز ُُػُػس أٖٓ جُٔى٤٤ٖٗ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٝؿحُرحً ٓح ضطْ ػ٤ِٔحش جالػطوحٍ ك٢ ْحػحش ٓطأنٍز ٖٓ 

ٝضكط٤ْ ج٤َُِ؛ ق٤ع ضوّٞ أػىجو ًر٤ٍز ٖٓ هٞجش ؾ٤ٕ جالقطالٍ ذط٤ٌٍٓ أذٞجخ جُر٤ٞش ٝٓىجٛٔطٜح، 

ٓكط٣ٞحضٜح، ٝضٔحٌِ هٞجش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ٤ْحْس جالػطوحٍ جإلوج١ٌ وٕٝ ئيٕ ٓٓرن 

ذحالػطوحٍ، ٝضٔط٘غ ػٖ ئذالؽ جُٔؼطوَ ٝي٣ٝٚ ْرد جػطوحُٚ ٌٝٓحٕ جالقطؿحَ، ًٔح ٣طؼٍٜ 

جُٔؼطوِٕٞ جإلوج٣ٌٕٞ ُِطؼ٣ًد جُؿٓى١ ٝجُ٘ل٢ٓ أغ٘حء جالػطوحٍ ٝنالٍ كطٍز جُطكو٤ن ك٢ جُٓؿٕٞ 

ٍجت٤ِ٤س ػ٠ِ أ٣ى١  جُٞقىجش جُهحٚس جُطحذؼس ُوٞجش ِٓٛكس جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤سجإلْ
4
. 

ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذحُط٤ٚٞق جأل٢٘ٓ ُِٓؿ٘حء جإلوج٤٣ٌٖ، كإ ئٍْجت٤َ ػ٘ىٓح ضوٌٍ جػطوحٍ ٖهٙ        

ئوج٣ٌحً ٝض٘وِٚ ئ٠ُ ْؿٜٞٗح ٤ُو٢ٟ ٓىز جالػطوحٍ، كاٜٗح ضٛ٘لٚ ٖٞٔ كثس جُٓؿ٘حء جأل٤٤ٖ٘ٓ ًٝٛج 

ضطِوٚ ِٓٛكس جُٓؿٕٞ ػ٠ِ ًَ ٖهٙ قٌْ ػ٤ِٚ ؾٍجء جٌضٌحخ ؾ٘كس أٝ أٗٚ ٓؼطوَ جُٞٚق 

ؾٍجء جالٖطرحٙ ذط٘ل٤ًٙ ؾ٘كس، ٝذ٘حًء ػ٤ِٚ ضٛ٘لٜح ئٍْجت٤َ ػ٠ِ أٜٗح ؾ٘كس أ٤٘ٓس، أٝ إٔ جُىجكغ 

الٌضٌحذٜح ًحٕ ػ٠ِ نِل٤س ه٤ٓٞس، ٝضٗىو ئٍْجت٤َ ػ٠ِ ض٤٘ٛلْٜ ٖٞٔ ًٛٙ جُلثس ٢ٌُ ض٤ٟن ػ٤ِْٜ 

                                                           
 

1
جإلوج١ٌ ؿٍٞ ٣طحٌو جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٤ْٝق ١ِٓٓ ػ٠ِ ٌهحذْٜ ُطكط٤ْ ئٌجوضْٜ، ؾ٣ٍىز جُك٤حز جُؿى٣ىز، ػىو) جالػطوحٍ  ٌذحـ، ٣ك٠٤

5873 ،)2012٘ ،1 . 
2

 1ٚحوٌ ػٖ ٓإْٓحش جألٍْٟ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  ٤ٛ2016ثس ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. ضو٣ٍٍ ٗٛق ١ْٞ٘ ُؼحّ 
3

 .1جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘
4

م جإلٗٓحٕ. ػٍٗ قوحتن قٍٞ ٓٔحٌْس هٞجش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ٤ُٓحْس جالػطوحٍ جإلوج١ٌ، ٌجّ ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞ

 .2، ٘ 2015هللا، 
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جُٔٔ٘ٞقس ُِٓؿ٘حء، ق٤ع ٣كٍٕٓٞ ٖٓ قوٞم ٓٔ٘ٞقس ُِٓؿ٘حء ؿ٤ٍ جأل٤٤ٖ٘ٓ ٗطحم جُكوٞم 

ًحُكٍٓحٕ ٖٓ ج٣ُُحٌجش جُُٝؾ٤س، ٝجُكٍٓحٕ ٖٓ جٌُٔحُٔحش جُٜحضل٤س ٝ ٖٓ هحٕٗٞ جإلكٍجؼ جُٔرٌٍ
1
. 

ٝضٞٞف جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس إٔ جالقطؿحَ جإلوج١ٌ ٣ؼى ضىذ٤ٍجً ٖى٣ى جُوٓٞز ٤ُِٓطٍز ػ٠ِ        

ٖ ُِِٓطحش جُِؿٞء ئ٤ُٚ ك٤ٔح ٣طؼِن ذحألٖهح٘ جُٔى٤٤ٖٗ ج٣ًُٖ ال ٣ٞجؾٜٕٞ وػحٟٝ جألٌٓٞ، ٣ٌٝٔ

ؾ٘حت٤س، ٝض٘ٙ جالضلحه٤س ػ٠ِ إٔ جُِؿٞء ئ٠ُ جالقطؿحَ جإلوج١ٌ ال ٣ٌٕٞ ئال ك٢ جُكحالش جُط٢ 

ٖٓ جالضلحه٤س جٍُجذؼس ػ٠ِ إٔ ٣طْ جالػطوحٍ  ٣42وط٢ٟ ك٤ٜح أٖٓ جُىُٝس يُي، ًٔح ٗٛص جُٔحوز 

٤س ه٣ٍٜسألْرحخ أٓ٘
2
. 

٣ٝؼى جالػطوحٍ جإلوج١ٌ جٗطٜحًحً ٝجٞكحً ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ؛ ق٤ع إٔ جضلحه٤س ؾ٤٘ق        

( أٗٚ "الػطرحٌ جُٔكحًٔس ػحوُس ٣٘رـ٢ إٔ ٣طْ ئذالؽ جُٔطْٜ 71ٝ  70جٍُجذؼس قىوش ك٢ جُٔٞجو) 

حع ػٖ ٗلٓٚ، ٝق٤ع إٔ ذالتكس جضٜحّ ٝجٞكس ٝذِـس ٣لٜٜٔح ضر٤ٖ ُٚ أْرحخ جػطوحُٚ ٤ُطٌٖٔ ٖٓ جُىك

جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ٣ٓط٘ى ئ٠ُ جُِٔق ج١ٍُٓ ٣ٛرف ٝجٞكحً ذٔح ال ٣ىع ٓؿحالً ُِٗي أٗٚ ال ضطٞجكٍ ك٢ 

جُٔكحًْ جُط٢ ض٘ظٍ ك٢ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ٞٔحٗحش جُٔكحًٔس جُؼحوُس"
3
. 

ذكن جألكٍجو  ٝٓح ضوّٞ ذٚ ِْطحش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ك٢ ضطر٤وٜح ُوحٕٗٞ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ        

ّ ٝجُط٢ ضْ ئُـحتٜح ًٓ٘ َٖٓ ٣ٞ٠َ ًٔح 1945جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ضٍٟ أٗٚ ٣طلن ٓغ أٗظٔس جُطٞجٌب ُؼحّ 

ّ ال 1907ٖٓ جضلحه٤حش الٛح١ ُؼحّ  43ضؼى جٗطٜحًحً ٝجٞكحً ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ػ٠ِ جػطرحٌ إٔ جُٔحوز 

ضٓٔف ُىُٝس جالقطالٍ إٔ ضـ٤ٍ ك٢ جُٞجهغ جُط٣ٍٗؼ٢ ُِرِى جُٔكطَ
4

ح  إٔ وُٝس جالقطالٍ . ٝذٔ

، ٝإٔ يُي هى ضْ ضأ٤ًىٙ أًػٍ ٖٓ 1907جإلٍْجت٢ِ٤ ضوٍ ٝضؼطٍف ذٞؾٞخ ضطر٤ن أٗظٔس الٛح١ ُؼحّ 

ٍٓز ٖٓ نالٍ هٍجٌجش ٝجٞكس ٖٓ جُٔكٌٔس جُؼ٤ِح جإلٍْجت٤ِ٤س، جألٍٓ ج١ًُ ٣ٞٞف  أٗٚ ال ٣ٞؾى 

ٞء ئ٠ُ جالػطوحٍ أ١ أْحِ هح٢ٗٞٗ ٣ٓٔف إلٍْجت٤َ إٔ ضٓط٘ى ئ٠ُ أٗظٔس جُطٞجٌب ًأْحِ ُِؿ

                                                           
 

1
، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١: 2016َٝجٌز جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. جالػطوحٍ جإلوج١ٌ جٗطٜحى جُٔؼح٤٣ٍ جُى٤ٗح ُكوٞم جُىكحع، 

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=258 
2

ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جٗطٜحى قوٞم جُٔؼطو٤ِٖ جإلوج٤٣ٌٖ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ ٝجُٔٔحٌْس، ٌجّ 

 .10، 2010٘هللا، 
3

 (.71ٝ 70ّ، جُٔٞجو) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ُؼحّ 
4

، ٝٓطحـ ػ٠ِ 2015طوحٍ جإلوج١ٌ، ًٍُٓ ٌج٤َٖ ١ًٌٞ جُلِٓط٢٘٤ ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٝٓطحذؼس جُؼىجُس جُى٤ُٝس، ػٔحو ٗٞكَ، ٓح ٛٞ جالػ

 http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=21768جٍُجذ١ جُطح٢ُ:   

http://mod.gov.ps/wordpress/?p=258
http://mod.gov.ps/wordpress/?p=258
http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=21768
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جإلوج١ٌ ٖٓ ٗحق٤س، ٝذحُطح٢ُ كإ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ٣طؼحٌٜ ٓغ أْح٤ْحش جُط٣ٍٗغ جإلٍْجت٢ِ٤ يجضٚ 

ٖٓ ٗحق٤س أنٍٟ
1

 . 

ّ، ػ٠ِ 1945ٝضرٌٍ ئٍْجت٤َ ٤ْحْس جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ذأٗٚ ٣طلن ٓغ أٗظٔس جُىكحع ُؼحّ        

ُر٣ٍطح٢ٗ ػ٠ِ كِٓط٤ٖ ػ٘ىٓح جقطِص ئٍْجت٤َ جػطرحٌ أٜٗح ًحٗص ؾُءجً ٖٓ هحٕٗٞ ِْطس جالٗطىجخ ج

ّ ٓٞؾٞوز ػِٔحً إٔ 1967ّ، ٝجُكو٤وس إٔ ًٛٙ جألٗظٔس ُْ ضٌٖ ػحّ 1967جُٟلس جُـٍذ٤س ػحّ 

1948ّجُر٣ٍطح٤٤ٖٗ هى أُـٞج ًٛٙ جألٗظٔس ك٢ ػحّ 
2
. 

٤َ ٝال ٣ٍٟ جُرحقع إٔ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ جُوى٣ٔس جُكى٣ػس جُط٢ جْطهىٓطٜح ئٍْجت       

َجُص ضٓطهىٜٓح ك٢ جُط٤٤ٟن ػ٠ِ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ جُٔى٤٤ٖٗ ؿ٤ٍ جُٔوحض٤ِٖ، ئال أٜٗح هحٓص ذاػطحء 

جُك٣ٍس ُِوحتى جُؼ١ٌٍٓ ذطؿى٣ى كطٍز جالػطوحٍ ٤ًلٔح ٖحء ذؼى إٔ ًحٗص ضوطٍٛ ػ٠ِ ْطس أٍٖٜ، 

 ٣ٝكن ُِوحتى جُؼ١ٌٍٓ إٔ ٣ؿىو جُٔىز ضِوحت٤حً ك٢ ٗلّ ٣ّٞ جٗطٜحء جُٔىز جُٓحذوس.

ًٔح إٔ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ٣ٌَٗ جٗطٜحًحً ٓرحٍٖجً ُكوٞم جإلٗٓحٕ، كوى أًىش ٓرحوب قوٞم       

جإلٗٓحٕ ػ٠ِ ق٣ٍس جُلٍو ٝػىّ جُٔٓحِ ذٜح، ذحإلٞحكس ئ٠ُ أٜٗح ض٘طٜي جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ 

ٝجٍُجذؼس ٝجالضلحه٤حش ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ٝيُي ٖٓ نالٍ جُٔٞجو جُٞجٌوز ك٢ جضلحه٤ط٢ ؾ٤٘ق جُػحُػس 

 ٝجُط٢ أٖحٌ ئ٤ُٜح جُرحقع ْحذوحً.  1949ُؼحّ 

 نمغش٘لبٌَٕ اإلؽؼبو اانًطهت انضبَٙ: 

ئٕ جُٔٛحوهس ػ٠ِ هحٕٗٞ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ضٜىف ئ٠ُ جُٔٓحِ ذحُكوٞم جٍُٔٗٝػس ُألٍْٟ        

 جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝجُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جضلحه٤حش جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم

جإلٗٓحٕ، ٝك٢ ٓوىٓطٜح جالػطٍجف ذٌٔحٗطْٜ ًأٍْٟ قٍخ ٌٝٓحكك٤ٖ ٖٓ أؾَ جُك٣ٍس ْٝحتٍ 

قوٞهْٜ جُٛك٤س ٝجُـًجت٤س ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس، ذحإلٞحكس ئ٠ُ قوْٜ ذحُكٍٛٞ ػ٠ِ جُٔكحًٔس جُؼحوُس، 

ٝقوْٜ ك٢ ج٣ُُحٌجش جُؼحت٤ِس ٝجقطٍجّ ًٍجٓطْٜ جإلٗٓح٤ٗس، ًٔح إٔ ض٣ٍٍٔ ًٛج جُوحٕٗٞ ذكؿس قٔح٣س 

ز جألٍْٟ جٍُٟٔذ٤ٖ ػٖ جُطؼحّ ٓح ٢ٛ ئال جْطٍٔجٌ ٤ُٓحْس جُطؼط٤ْ ٝجُهىجع جُط٢ ضٔحٌْٜح ق٤ح

                                                           
 

1
، ٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذ١ 2015طوحٍ جإلوج١ٌ ك٢ ٤ُٓجٕ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ًٍُٓ ٣حكح ُِىٌجْحش ٝجألذكحظ، ٗرٜحٕ أذٞ ؾحِٓٞ، جالػ

 http://yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=2113جُطح٢ُ: 
2

ٝضطٞػى جألٍْٟ جإلوج٤٣ٌٖ جٍُٟٔذ٤ٖ ػٖ جُطؼحّ ذحُٔٞش ٝٓؿِّ قوٞم جإلٗٓحٕ ٣طكَٔ ٓٓإ٤ُٝطٚ، ٓٞهغ ػ٢ِ أذٞ قرِس، ئٍْجت٤َ ضٜىو 

 http://pelest.com/article/view/id/3333، ٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ:  2014ذ٤ِٓص جإلنرح١ٌ، 

http://yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=2113
http://pelest.com/article/view/id/3333
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وُٝس جالقطالٍ، ٢ٛٝ ٓكحُٝس كحِٖس ضٌٗق ػٖ جألْح٤ُد جُط٢ ٣ٓطهىٜٓح جالقطالٍ ك٢ هطَ ٝضؼ٣ًد 

جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ
1

          . 

و٤ِٖ جإلوج٤٣ٌٖ ٝٓ٘غ جُهٟٞع ؾحء هحٕٗٞ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ذٜىف ٓ٘غ ئ٠الم ٍْجـ جُٔؼط       

ُٔطحُد جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ؛ ق٤ع جػطرٍش ِٓٛكس جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س 

ئٍٞجخ جُٔؼطو٤ِٖ جإلوج٤٣ٌٖ ػٖ جُطؼحّ ٣أض٢ ذٜىف جُٟـ١ ػ٤ِْٜ، ٝأْٜٗ ٤ْطٓررٕٞ ذكىظ ٓؼ٤ٖ 

ْٜ ٣ٝ٘ط٢ٜ جػطوحُْٜ، ٖٝٓ ٣كٍى جٌُٓحٕ جُٔك٤٤ِٖ ك٢ جُرالو، ٝذًُي ضٓطؿ٤د وُٝس جالقطالٍ ُٔطحُر

ٗحق٤س أنٍٟ كإ ٓٞش أ٤ٍْ ٍٟٓخ ػٖ جُطؼحّ ٤ْهِن جٗطلحٞس ٖحِٓس ك٢ ئٍْجت٤َ ٝك٢ جُٟلس 

جُـٍذ٤س، ًُُي ُؿثص ئٍْجت٤َ ئ٠ُ جإل٠ؼحّ أُو١ٍٓ
2
. 

/ 6/ 30ُٝوى أهٍش جُكٌٞٓس جإلٍْجت٤ِ٤س هحٕٗٞ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ أٝ جُطـ٣ًس جُو٣ٍٓس ٣ّٞ        

ؾٜس أ١ أ٤ٍْ ٍٟٓخ ػٖ جُطؼحّ، ٝجْطهىجٓٚ أوجز ٌٍُٓ جإلٍٞجخ ػ٠ِ ّ، ٝيُي ُٔٞج2015

جٍُؿْ ٖٓ جإلوجٗحش جُٞجْؼس ٝجٌُر٤ٍز جُط٢ ٝجؾٜص ًٛج جُوحٕٗٞ؛ ق٤ع ٣ؼطرٍ هحٕٗٞ ٓهحُق ُِوحٕٗٞ 

جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ُٝألػٍجف جُطر٤س ٝجألناله٤س
3
. 

ٙ ٌؿٔحً ػ٘ٚ ٝػحوز ٓح ضطْ ٖٓ ٣ٝؼٍف جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ أٝ جُطـ٣ًس جُو٣ٍٓس ذأٗٚ: ئ٠ؼحّ جُٗه      

نالٍ أٗرٞخ ٣ىنَ ػٖ ٣ٍ٠ن جألٗق ٤َُٛ ئ٠ُ جُٔؼىز ػٖ ٣ٍ٠ن ج١ٍُٔء، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣طْ جإل٠ؼحّ 

جُو١ٍٓ ٖٓ نالٍ ئػطحء جُٔـ٣ًحش ػٖ ٣ٍ٠ن قوٖ ج٣ٌُٞى ذٜح، أٝ ئونحٍ جُطؼحّ ئ٠ُ جُٔؼىز ػٖ 

ذإٔ ؾ٤ٔغ جُط٣ٍن ٣ٍ٠ن ػَٔ كطكس ك٢ ؾىجٌ جُرطٖ جُهحٌؾ٢ ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ جُٔؼىز، ػِٔحً 

جًًٌُٔٞز ضٓرد ٌٍٞجً ك٢ جألٗٓؿس جُٔك٤طس ٝأُٔحً ٖى٣ىجً ٝجُطٜحخ قحوجً 
4
. 

ٝجإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ٣ٓطهىّ ٌٍُٓ ػ٣ُٔس جٍُٟٔخ ًٍٝٓ ئٌجوضٚ ٝذحُطح٢ُ ًٍٓ جإلٍٞجخ،       

ًُُي ٣ؼطرٍ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جُطؼ٣ًد ٝجنطٍجم قٍٓس جأل٤ٍْ، ٓٔح أوٟ ئ٠ُ ئوجٗس 

                                                           
 

1
جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جُٔٛحوهس ػ٠ِ هحٕٗٞ جُطـ٣ًس جُو٣ٍٓس ٣ٍٛـ ُالقطالٍ هطَ جألٍْٟ  ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س قوٞم

 .1، 2014٘جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٌجّ هللا، 
2

 . 17،  2015٘(، 7076هحٕٗٞ جإل٠ؼحّ أُو١ٍٓ ؿ٤ٍ أناله٢ ٝٓهؿَ، ٚك٤لس جُك٤حز جُؿى٣ىز، ػىو)  ،ٌجٕ ؿُٞىٖطح٣ٖ
3

ٕٝ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٣كًٌ ك٤ٚ ٖٓ جْطهىجّ جُطـ٣ًس جُو٣ٍٓس ذكن جأل٤ٍْ جُلِٓط٢٘٤ ْح٢ٓ ؾ٘حٌَز، ض٣ٍٛف ٚكل٢ ٍُت٤ّ ٤ٛثس ٖإ

 .1، 2016٘جٍُٟٔخ ػٖ جُطؼحّ، ٓإْٓس جُىٌجْحش جُلِٓط٤٘٤س، 
4

 .1، 2016٘ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جُلٍم ذ٤ٖ جُطـ٣ًس جُو٣ٍٓس ٝجُؼالؼ أُو١ٍٓ، ٌجّ هللا، 
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ج٤ُٓحْس ٖٓ هرَ جُِؿحٕ ٝجُٔإْٓحش جُطحذؼس ُألْٓ جُٔطكىز ٝٓ٘ظٔحش قوٞم جإلٗٓحٕ ؿ٤ٍ ًٛٙ 

جُطحذؼس ُألْٓ جُٔطكىز، ٝجػطرٍ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ئؾٍجء ه١ٍٓ ٤ٜٖٓٝ ٝؿ٤ٍ ئٗٓح٢ٗ
1
. 

ُٝوى أًىش جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ ٓؼحٌٞطٜح ُإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ٖٝىوش ػ٠ِ        

كطؿ٣ُٖ ٝجُكلحظ ػ٠ِ ًٍجٓطْٜ جإلٗٓح٤ٗس، ٣ٝطلن ٓٞهق جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٌٍٞٝز جقطٍجّ ق٣ٍس جُٔ

٤ُِِٛد جألقٍٔ ٓغ ٓٞهق جٍُجذطس جُطر٤س جُؼح٤ُٔس ج١ًُ ضْ جإلػالٕ ػ٘ٚ ك٢ ئػال٢ٗ ٓحُطح 

ٝج١ًُ ٣٘ٙ ػ٠ِ إٔ" ًَ هٍجٌ ٣طْ ذٌَٗ ؿ٤ٍ ئٌجو١ ٝضكص  ٤ًٞ٠ٝ2006ٞ جُٔ٘وك٤ٖ ك٢ ػحّ 

جألناله٤س؛ ق٤ع ال ٣ٛف ئُُجّ جٍُٟٔذ٤ٖ ػٖ جُطؼحّ ذطِو٢ ػالؼ جُطٜى٣ى ٝجإلُُجّ ٛٞ ػى٣ْ جُو٤ٔس 

٣ٍكٟٞٗٚ ٝجػطرحٌ جإل٠ؼحّ جإلؾرح١ٌ ُٖٔ ٣ٍكٟٚ ذأٗٚ ػَٔ ؿ٤ٍ ٓرٌٍ، ًٔح ٣ؿد ػ٠ِ جأل٠رحء 

قٔح٣س جٍُٟٔذ٤ٖ ػٖ جُطؼحّ ٖٓ أ١ ئؾرحٌ، ذحإلٞحكس ئ٠ُ يُي كإ أ١ ئ٠ؼحّ ٣ٛحقرٚ جُطٜى٣ى أٝ 

ؼحَٓ جًٍُٔ ٝجُال ئٗٓح٢ٗ"جإلُُجّ ٣ؼطرٍ ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جُط
2
. 

 أٝ جُطٜى٣ى ذحْطهىجٜٓحكإ جْطهىجّ جُطـ٣ًس جُو٣ٍٓس ٝٝكوح ألقٌحّ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ،        

جُٔكطؿ٣ُٖ جُٓؿ٘حء أٝ أ١ ئؾٍجءجش ه٣ٍٓس أنٍٟ ضُطـهً ٞىٍ ؿ٤ٍ جُوح٤ٗٞٗس ىنَ ٖٞٔ جألػٔحض

، ٖأْٜٗ ك٢ جإلٍٞجخ ػٖ جُطؼحّ٘حء ِٓؿ؛ ق٤ع ٣كن ُئ٠ُ ْٝحتَ ٤ِْٔس ُالقطؿحؼ ٣ِؿثٕٞج٣ًُٖ 

٣٘رـ٢ جُطؼؿ٤َ ٝ، ؿٞء ئ٠ُ ْٝحتَ جالقطؿحؼ ج٤ُِٔٓسجًُِٔح ٣كن ُْٜ يُي ٖإٔ أ١ أكٍجو آن٣ٍٖ، 

ٝهى أُذِـص جُِؿ٘س جُهحٚس إٔ ٖٓ ٣ٞٞؼٕٞ  ،جإلكٍجؼ ػْٜ٘ أٝ ُِٔٞهٞك٤ٖ جإلوج٤٣ٌٖذطٞؾ٤ٚ ضٜٔس 

ٚ ضٜٔس ئ٤ُْٜ أٝ ٓكحًٔطْٜ، ػ٠ِ أْحِ ٌٖٛ جالقطؿحَ جإلوج١ٌ ك٢ ئٍْجت٤َ ٣ُكطلع ذْٜ وٕٝ ضٞؾ٤

أوُس ٣ٍْس ك٢ ؿحُد جألق٤حٕ، ٝيُي ُلطٍجش ضَٛ ئ٠ُ ْطس أٍٖٜ، ٝهحذِس ُِطؿى٣ى ٍٓجش ؿ٤ٍ 

ٓكىٝوز
3
. 

ٝ ضَٞٚ جُرحقع ئ٠ُ إٔ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ٤ِْٝس ضٓطهىٜٓح ئٍْجت٤َ ٗط٤ؿس جإلٍٞجخ ج١ًُ        

جُط٢ ض٘طٜؿٜح ئٍْجت٤َ ذكن جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤؛  ٣ِؿأ ئ٤ُٚ جألٍْٟ ٗط٤ؿس ٤ُٓحْس جالػطوحٍ جإلوج١ٌ

ق٤ع إٔ ٓٛحوٌز ق٣ٍس جإلٗٓحٕ وٕٝ ٝؾٚ قن ُٝٔىز ؿ٤ٍ ٓؼِٞٓس ضىكغ جأل٤ٍْ ُإلٍٞجخ 

جُٔلطٞـ ػٖ جُطؼحّ  ٤ًِْٞس ُِٟـ١ ػ٠ِ وُٝس جالقطالٍ ُطِر٤س ٓطحُرٚ جُط٢ ٢ٛ ذحألْحِ قن 
                                                           

 

1
، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2015حش أْح٤ْس ػٖ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ، ًٝحُس ٓؼحً جإلنرح٣ٌس، ٌجّ هللا، ًحَٓ ٗح٠ٌٞ،ٓؼِٞٓ

http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=791537 
2

، ٣2015س جُو٣ٍٓس ضأ٤ًى ػ٠ِ جْطٍٔجٌ جالقطالٍ ك٢ جُطؼ٣ًد، ٌجّ هللا، ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ٍٓٗٝع جُطـً

٘1. 
3

جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز. ضو٣ٍٍ جُِؿ٘س جُهحٚس جُٔؼ٤٘س ذحُطكو٤ن ك٢ جُٔٔحٌْحش جإلٍْجت٤ِ٤س جُط٢ ضّٔ قوٞم جإلٗٓحٕ ُِٗؼد 

 .16، 2015ٕ٘، جُلِٓط٢٘٤ ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ جٌُٓحٕ جُؼٍخ ك٢ جألٌج٢ٞ جُٔكطِس، جُىٌٝز جُٓرؼٞ

http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=791537
http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=791537
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جألٍْٟ جٍُٟٔذ٤ٖ هحٓص ٍٓٗٝع ُٚ، ٝقط٠ ال ضٓطؿ٤د ئٍْجت٤َ ُِٟـ٠ٞحش جُط٢ ٣ٔحٌْٜح 

 ذحُٔٛحوهس ػ٠ِ هحٕٗٞ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ.

ًٔح إٔ جُٔرٌٍجش جُط٢ ؾحءش ذٜح ئٍْجت٤َ ٖٓ أؾَ ًٛج جُوحٕٗٞ ٝأٗٚ ذىجكغ جُكٍ٘ ػ٠ِ        

ًحٗص ئٍْجت٤َ ق٣ٍٛس ق٤حز جألٍْٟ جٍُٟٔذ٤ٖ ػٖ جُطؼحّ ٢ٛ ضر٣ٍٍجش ػح٣ٌس ػٖ جُٛكس، كِٞ 

ْس جالػطوحٍ ش ًػ٤ٍز ُٔ٘غ ئٍٞجذْٜ ػٖ جُطؼحّ ًطـ٤٤ٍ ٤ْحن٤حٌج ٜ٘حىكقوحً ػ٠ِ ِٓٛكس جألٍْٟ 

ذىٕٝ ٓكحًٔحش، ٝئػحوز جألٍْٟ جُٔهحُق ألقٌحّ جُوٞج٤ٖٗ جُى٤ُٝس، ٝجٌُق ػٖ ضٞه٤ق  جإلوج١ٌ

 .جُٓؿٕٞ ٝظٍٝف جألٍْٟ ٝجالْطؿحذس ُٔطحُرْٜ جإلٗٓح٤ٗس ذأٝٞحعجُ٘ظٍ 

 انًطهت انضبنش: لبٌَٕ اػزمبل األؽفبل دٌٔ عٍ انشاثؼخ ػشش

٠لالً هحٍٚجً ذ٤ْٜ٘ ػٍٗجش جأل٠لحٍ  330ضكطؿُ ِْطحش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ أًػٍ ٖٓ       

ك٢ ْؿ٢٘  ٠18لِس هحٍٚز وٕٝ ْٖ  15ج٠ٍُٞٔ ٝجُٔٛحذ٤ٖ ك٢ ْؿ٢٘ ػٞكٍ ٝٓؿىٝ، ٝ

ٛٗحٌٕٝ ٝجُىجٕٓٞ
1

. ُٝوى ٚؼىش ِْطحش جالقطالٍ ٖٓ جٗطٜحًٜح ُكوٞم جألٍْٟ جأل٠لحٍ 

ٕٞ جالقطالٍ ذوٞز ًر٤ٍز ك٢ جُلطٍز جألن٤ٍز؛ ق٤ع ٝغوص جُطوح٣ٌٍ ٝجُوح٣ٍٖٚ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿ

جُكوٞه٤س ضؼٍٜ جأل٠لحٍ ُِطؼ٣ًد ٝجُط٤ٌَ٘ ِْٝد قوٞهْٜ ذٌحكس جألْح٤ُد
2
. 

 

 

ًٝٓ٘ ُكظس جالػطوحٍ جأل٠ُٝ ٣طْ جػطوحُْٜ ٖٓ هرَ جُٞقىجش جُهحٚس ٝجهط٤حوْٛ ئ٠ُ ٍٓجًُ         

ػ٤ٖ ُِطكو٤ن ٓؼْٜ  وٕٝ أ٣س ٌهحذس ٓغ جُؼِْ إٔ جالػطوحٍ جالػطوحٍ ْٝٛ ٌٓرِٞ جأل٣ى١ ٝٓؼٛٞذٞ جأل

٣طْ ك٢ ْحػحش ج٤َُِ جُٔطأنٍز، ٓٔح ٣ؼٍٜ ق٤حز جأل٠لحٍ ُِهطٍ ٝئؾرحٌْٛ ػ٠ِ جُطٞه٤غ ػ٠ِ 

ئكحوجش ذحُِـس جُؼر٣ٍس ال ٣ؼٍكٕٞ ٟٜٓٔٞٗح، ذحإلٞحكس ئ٠ُ أْح٤ُد جُطؼ٣ًد ئٓح ٖٓ نالٍ جٍُٟخ 

ٍجل ػ٤ِْٜذٌَٗ ٓرحٍٖ ػ٠ِ جُؿٓى أٝ ٖطْٜٔ ٝجُٛ
3
. 

                                                           
 

1
 .6ٚحوٌ ػٖ ٓإْٓحش جألٍْٟ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘  ٤ٛ2016ثس ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. ضو٣ٍٍ ٗٛق ١ْٞ٘ ُؼحّ 

2
 .6، ٘جٍُٔؾغ جُٓحذن

3
 .2، 2012َ٘ٝجٌز ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. جػطوحٍ جأل٠لحٍ ؾٍجتْ ٓطٞجِٚس ذكن جُوح٣ٍٖٚ، ٌجّ هللا، 
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ضوّٞ هٞجش جالقطالٍ ذحػطوحٍ جأل٠لحٍ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ذٌَٗ ٜٓٔ٘ؽ ٖٝٞٔ قٔالش جػطوحٍ        

ؾٔحػ٤س، ق٤ع ٣طؼٍٜ جأل٠لحٍ جُٔأ٣ٌْٖٞ ُٔهطِق أٌٖحٍ ٝأْح٤ُد جُطؼ٣ًد جُ٘ل٢ٓ ٝجُؿٓى١ 

وٕٝ جقطٍجّ ُِكٔح٣س جُٞجؾرس ُِطلَ
1

طـالُْٜ . ًٔح ضوّٞ هٞجش جالقطالٍ ذحػطوحٍ جأل٠لحٍ ذٜىف جْ

ألؿٍجٜ ضؿ٤٘ىْٛ ُِؼَٔ ُٛحُف أؾُٜضٜح جأل٤٘ٓس ٝجذطُجَ ػحتالضْٜ ٓح٤ُحً، ٝئٌؿحْٜٓ ػ٠ِ وكغ 

ؿٍجٓحش ٓح٤ُس ذحٛظس ُإلكٍجؼ ػْٜ٘، ٝضٓرد ػ٤ِٔحش جػطوحٍ جأل٠لحٍ أغحٌجً ِْر٤س ػ٠ِ ٚكطْٜ 

جُ٘ل٤ٓس ٝجُؿٓى٣س، ٝؿحُرحً ٓح ضطٓرد ك٢ ضًٍْٜ جُىٌجْس
2
. 

ٕ  ْٞء ٓؼحٓ ج٤ٓ٤ٗٞ٤ُقأًى ضو٣ٍٍ ٚحوٌ ػٖ         وجنَ  ٔأ٣ٌِْٖٞس جأل٠لحٍ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ جُأ

جُٓؿٕٞ ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ال ضُجٍ ٤ْحْس ٜٓٔ٘ؿس ٝٝجْؼس جُ٘طحم، ٝأظٍٜ جُطو٣ٍٍ أٗٚ  ٝنالٍ ػحّ 

وجنَ جُٓؿٕٞ ج٤ٗٞ٤ُٜٛس قٍٞ  ٕٞئكحوجش أل٠لحٍ ٓؼطوِ 208ضْ ؾٔغ  2014ٝقط٠ ضَٔٞ  2013

ٕ  جأل٠لحٍ ) ْٞء ٓؼحِٓطْٜ ٖٓ هرَ ْؿح٤ْٜٗ، ٝأٖحٌش  17-16( ْٜٓ٘ ٓح ذ٤ٖ 39جإلكحوجش ئ٠ُ أ

ْ٘س ضؼٍٞٞج ألْح٤ُد ػ٘ق ٓطؼىوز نالٍ ٍٓجقَ جػطوحُْٜ ٝٗوِْٜ  16( ضكص ْٖ 69ْ٘س ٝ )

ٝجْطؿٞجذْٜ ٝجقطؿحَْٛ، ٝأظٍٜش جألوُس جُط٢ ؾٔؼطٜح جُكًٍس جُؼح٤ُٔس ُِىكحع ػٖ جأل٠لحٍ ك٢ 

ٕ  أًػٍ ٖٓ غالغس أٌذحع 2014كِٓط٤ٖ نالٍ ػحّ  ُىٟ جُِٓطحش  أ٣ٌْٖٞجُلِٓط٤٤٘٤ٖ جُٔ جأل٠لحٍ أ

ٝٗٛلْٜ  ج٤ٗٞ٤ُٜٛس ضؼٍٞٞج ٌَُٗ ٖٓ أٌٖحٍ جُؼ٘ق جُؿٓى١ ذ٤ٖ كطٍز جػطوحُْٜ ٝجْطؿٞجذْٜ 

ٍ ٜ ُِطلط٤ٕ جُؼح١ٌ ضؼ
3
. 

٣ٝطؼٍٜ جأل٠لحٍ ُٔح ٣طؼٍٜ ُٚ جٌُرحٌ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ ٖٓ هٓٞز جُطؼ٣ًد ٝجُٔكحًٔحش       

إلٗٓح٤ٗس جُط٢ ض٘طٜي قوٞهْٜ جألْح٤ْس، ٝضٜىو ٓٓطورِْٜ ذح٤ُٟحع، ذٔح جُؿحتٍز، ٝجُٔؼحِٓس ؿ٤ٍ ج

٣ٌَٗ جٗطٜحًحً ُكوٞم جأل٠لحٍ ٣ٝهحُق هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ  ٝنٛٞٚحً جضلحه٤س قوٞم جُطلَ ك٢ 

( جُط٢ ٗٛص ػ٠ِ جٗٚ" ال ٣ؿَٞ إٔ ٣ؿ١ٍ أ١ ضؼٍٜ ضؼٓل٢ أٝ ؿ٤ٍ هح٢ٗٞٗ ُِطلَ ك٢ 16جُٔحوز)

أٝ ُُٓ٘ٚ أٝ ٍٓجْالضٚ، ٝال أ١ ٓٓحِ ؿ٤ٍ هح٢ٗٞٗ ذٍٗكٚ أٝ ْٔؼطٚ، ًٔح ق٤حضٚ جُهحٚس أٝ أٍْضٚ 

أًىش ػ٠ِ إٔ ُِطلَ جُكن ك٢ إٔ ٣ك٤ٔٚ جُوحٕٗٞ ٖٓ ٓػَ ًٛج جُطؼٍٜ ٝجُٔٓحِ"
4
. 

                                                           
 

1
 .1، 2015٘ٗٓحٕ. جػطوحٍ جأل٠لحٍ ضى٤ٍٓ ٜٓٔ٘ؽ ُِطلُٞس جُلِٓط٤٘٤س، ٌجّ هللا، ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإل

2
 .1جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘

3
، 2016ٓكٔى ػطح هللا،جػطوحٍ جأل٠لحٍ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ جٗطٜحى هح٢ٗٞٗ ٝئٗٓح٢ٗ ٢ٗٞ٤ٜٚ ٚحٌل، ًٍُٓ ذ٤ص جُٔوىِ ُِىٌجْحش جُطٞغ٤و٤س، 

 http://www.aqsaonline.org/News.aspx?id=6094ٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 
4

ّ، جُطٌحَٓ ٍُػح٣س 2015ْٔحٍٛ جُهحُى١.، جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ألٝٞحع جُطلُٞس ك٢ ٓ٘ح٠ن جُٟلس جُـٍذ٤س ٝهطحع ؿُز ك٢ كِٓط٤ٖ ػحّ 

 .46، ٘ 2016جُطلُٞس، 

 (.16أٗظٍ: جضلحه٤س قوٞم جُطلَ، جُٔحوز) 

http://www.aqsaonline.org/News.aspx?id=6094
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٣ٝؼى أٍْ جأل٠لحٍ جٗطٜحًحً ٝجٞكحً ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ؛ ق٤ع ٣كٍّ        

٤س جُٔ٘حْرس ألٕ أًػٍْٛ ٣ؼحٕٗٞ ٖٓ ٤ٞن جُط٘لّ ٝ أٍٓجٜ جأل٠لحٍ جألٍْٟ ٖٓ جُؼ٘ح٣س جُطر

جُؼ٤ٕٞ ٖٝٓ جٍُٝٓحض٤ُّ ٝأٍٓجٜ جُؿٜحَ ج٢ُٟٜٔ ٖٝٓ جألٍٓجٜ جُؿِى٣س جُط٢ ض٤ٛرْٜ ٗط٤ؿس 

ُظٍٝف جألٍْ ٝجُٔؼطوالش ؿ٤ٍ جُٛك٤س، ُٝ٘ٞػ٤س جألًَ جُٔوىّ ُْٜ ٝجٗؼىجّ جُ٘ظحكس، ذحإلٞحكس 

لحٍ  ج٠ٍُٞٔ ذحُهٍٝؼ  ئ٠ُ ػ٤حوجش جُٓؿٖ ٝال ضٞكٍ ئ٠ُ يُي كإ ئوجٌز جُٓؿٕٞ ال ضٓٔف ُأل٠

٠ر٤رحً ٓو٤ٔحً ذٌَٗ وجتْ، ٝؿحُرحً ٓح ٣وطٍٛ جُىٝجء ج١ًُ ٣ؼط٠ ُِطلَ ػ٠ِ جٌُٔٓ٘حش
1

. ًٔح ٣ٝؼى يُي 

1949ّ( ٖٓ جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ُؼحّ 91ٓهحُلحً ُِٔحوز) 
2
. 

جإلٍْجت٢ِ٤ ذحُٔٛحوهس ػ٠ِ  ، هحّ ج٤ٌُ٘ٓص2/8/2016ٝك٢ ج٥ٝٗس جألن٤ٍز ٝضكى٣ىجً ك٢        

ٍ وٕٝ جٍُجذؼس ػٍٗز ٖٓ   ٛ هحٕٗٞ ٣ٓٔف ُِٔكحًْ جإلٍْجت٤ِ٤س ك٢ ٓى٣٘س جُوىِ ذٔكحًٔس جأل٠لحٍ جُو

ػٍْٔٛ، ٝكٍٜ ػ٤ِْٜ أقٌحّ ٓٗىوز جذطىجًء ٖٓ جُػح٤ٗس ػٍٗز، ٝيُي ذؼى جُطكو٤ن ٓؼْٜ ك٢ ضْٜ 

ٍ جإلٍْجت٢ِ٤، ٝؾحء ًٛج جُوحٕٗٞ نط٤ٍز ًحٍُٗٝع ذحُوطَ أٝ ٓكحُٝس جُوطَ ذكٓد ٓح ٣ُػْ جالقطال

ذهالف جُوحٕٗٞ جُٓحذن ج١ًُ ٗٙ ػ٠ِ ػىّ كٍٜ قٌْ ذحُٓؿٖ ػ٠ِ هحٍٚ ُْ ٣رِؾ جٍُجذؼس ػٍٗز 

أغ٘حء ٚىٌٝ جُكٌْ ػ٤ِٚ
3
. 

ٖٓ جُطؼى٣الش ػ٠ِ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝهحٕٗٞ جألقىجظ  جإلٍْجت٢ِ٤ ٓؿٔٞػسًٔح أهٍ ج٤ٌُ٘ٓص        

اُوحء ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣وٞٓرػوٞذس جُٓؿٖ ُٔىز ػٍٗ ْ٘ٞجش ٍٜ كٖٝٓ ًٛٙ جُطؼى٣الش  جإلٍْجت٢ِ٤ 

 خجًٍُح ق٤حز ضؼ٣ٍٝ ٝجقطٔح٤ُس ٤ٍْٛح نالٍجُكؿحٌز أٝ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جأل٤ٖحء ػ٠ِ ج٤ُٓحٌجش 

ٕ  ٝ ذأٍٞجٌ، جُطٓرد أٝ ُِهطٍ  ك٢ ْ٘س ُؼ٣ٍٖٗ ُطَٛ ضطٟحػق  كوى ٣ُُِحوز هحذِس جُؼوٞذس ًٛٙ أ

 ٖٓ ٤ٝلجُطه ك٢ جُطؼى٣الش ًٛٙ ٝضٓررص ج٥ن٣ٍٖ، جءئ٣ً ٜىفذ جُكؿحٌز ذاُوحء جُٗهٙ ئوجٗس قحٍ

 ُنّٔ ػٖ ضوَ ال أو٠ٗ ذكى ئُُج٤ٓس ػوٞذس كٍٜ نالٍ ٖٓ جُطوى٣ٍ٣س جُوح٢ٞ ِْطس ٓٓطٟٞ

نحٚس ٝأْرحخ ظٍٝف ٝؾٞو ظَ ك٢ كو١ جُط٘ل٤ً ٝهق أقٌحّ ٝضو٤٤ى جُٔكطِٔس جُوٟٛٞ جُؼوٞذس
4
. 

                                                           
 

1
 .2، 2014٘ٓإْٓس جُىٌجْحش جُلِٓط٤٘٤س. جأل٠لحٍ جألٍْٟ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤، ٌجّ هللا، 

2
 (.91ّ، جُٔحوز) 1949أٗظٍ: جضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس ُؼحّ 

3
 ،ٍ  ٛ ، ٓطحـ ػ٠ِ 2016جُٔ٘ظٔس جُؼٍذ٤س ُكوٞم جإلٗٓحٕ ك٢ أٌٝٝذح. أ٠لحٍ كِٓط٤٘٤ٕٞ ....جالقطالٍ ٣ٍضٌد ٓهحُلس و٤ُٝس ٣ٝكحًْ جُو

-حُلسٓه-٣ٍضٌد-جالقطالٍ-كِٓط٤٘٤ٕٞ-أ٠لحٍ-6348ٓ٘ٞػس/-/ضوحhttp://aohr.org.uk/index.php/ar/reportsٍ٣ٌجٍُجذ١ جُطح٢ُ: 

ٍ.-٣ٝكحًْ-و٤ُٝس  ٛ  htmlجُو
4

ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ذ٤حٕ ٓٗطٍى ٚحوٌ ػٖ ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ ٝجُكًٍس 

 .1، 2015٘جُؼح٤ُٔس ُِىكحع ػٖ جأل٠لحٍ ٣إًى إٔ ٓٞجِٚس هٞجش جالقطالٍ ٤ُٓحْس جٗطٜحى قوٞم جأل٠لحٍ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُوىِ، 

http://aohr.org.uk/index.php/ar/reports/تقارير-منوعة/6348-أطفال-فلسطينيون-الاحتلال-يرتكب-مخالفة-دولية-ويحاكم-القصّر.html
http://aohr.org.uk/index.php/ar/reports/تقارير-منوعة/6348-أطفال-فلسطينيون-الاحتلال-يرتكب-مخالفة-دولية-ويحاكم-القصّر.html
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٤ِ٤س ضؿحٙ جأل٠لحٍ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٓح ٢ٛ ئال ٓٔح ْرن ٣طٟف  ُِرحقع إٔ جُٔٔحٌْحش جإلٍْجت       

جٗطٜحى ُؿ٤ٔغ جُوٞج٤ٖٗ ٝجُٔؼحٛىجش ٝجالضلحه٤حش جُط٢ ًلِص ُِطلَ قوٞهٚ جُهحٚس ٝجُط٢ ٣ؿد إٔ 

 ٣طْ جُطؼحَٓ ٓؼٚ ػ٠ِ أْحْٜح.

٣ٌَٝٗ جُوحٕٗٞ جألن٤ٍ ج١ًُ أهٍضٚ ج٤ٌُ٘ٓص جإلٍْجت٢ِ٤ جُوح٢ٞ ذأٍْ جأل٠لحٍ وٕٝ ْٖ        

ز ًر٤ٍز ػ٠ِ جأل٠لحٍ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝػ٠ِ ٓٓطورِْٜ، ٝضٌٕٞ ِْطحش جالقطالٍ جٍُجذؼس ػٍٗ نطٌٞ

جُط٢ أًىش ػ٠ِ جقطٍجّ قوٞم -ٖٓ نالٍ ًٛج جُوحٕٗٞ ٍٞذص ذٌَ جُٔؼحٛىجش ٝجُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس 

ػٍٜ جُكحت١، كىُٝس جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ك٢ جُٜ٘ؽ ج١ًُ ضطرؼٚ ٓغ جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ال  -جُطلَ

٤ٍ أٝ ذ٤ٖ ٖحخ ٝ ٠لَ أٝ ذ٤ٖ يًٌٞ ٝ ئٗحظ كحُؿ٤ٔغ أٓحّ ٓؼحِٓطٜح جُٞق٤ٗس ضلٍم ذ٤ٖ ًر٤ٍ ٝٚـ

 ْٞجء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًجؾش انضبنش
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 رًٓٛذ

جٗطٜحى وُٝس  ٗط٤ؿس ُٔٓث٤ُٞس جُوح٤ٗٞٗس جُى٤ُٝس ك٢ ًٛج جُٔركع ٤ْوّٞ جُرحقع ذحُكى٣ع ػٖ ج       

س ٝجُؼوٞذحش ًٛٙ جُٔٓث٤ُٞ ٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٤ْٝٞٞف جُرحقعجالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ُكوٞم جألٍْ

ٝيُي ٖٓ نالٍ  ،جُ٘حضؿس ػٜ٘ح ٝآ٤ُحش ض٘ل٤ً ٝضطر٤ن جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ك٢ وُٝس كِٓط٤ٖ 

 ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ: ٓطِر٤ٖ

 انًطهت األٔل: يبْٛخ انًغئٕنٛخ انمبََٕٛخ

رشركجٓب ثؾك األعشٖ  انضبَٙ: انًغإٔنٛخ انذٔنٛخ إلعشائٛم ػٍ االَزٓبكبد انزٙانًطهت 

 انفهغطٍُٛٛٛ

 انًطهت األٔل: يبْٛخ انًغئٕنٛخ انمبََٕٛخ

ػ٠ِ ػىّ جقطٍجّ ضؼى جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس ذٔػحذس جُؿُجء جُوح٢ٗٞٗ ج١ًُ ٣ٍضرٚ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ        

٤س، ًُُي كإ جُٔٓث٤ُٞس جُى٤ُٝس ضَٗٔ ؾحٗد جُىُٝس جُط٢ أقى أٖهح٘ ًٛج جُوحٕٗٞ الُطُجٓحضٚ جُىُٝ

ضؼطرٍ ٖهٙ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جٍُت٢ٓ٤، ٝجُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝس ذؼى جالػطٍجف ُٜح ذحُٗه٤ٛس جُوح٤ٗٞٗس 

جُى٤ُٝس ك٢ قىٝو ٗطحم جُٔرحوب ٝجألٛىجف جُط٢ أٗٗأ ٖٓ أؾِٜح جُوحٕٗٞ ٖٓ ق٤ع ضٔطؼٜح ذحُكن ك٢ 

، ٝيُي ذٓرد جألٍٞجٌ جُط٢ ضِكوٜح ذحألٖهح٘ جُى٤ُٝس جألنٍٟ إٔ ضٌٕٞ ٓىػ٤س أٝ ٓىػ٠ ػ٤ِٜح

أٝ ضِكن ذٔٛحُكٜح، كايج أنِص جُىُٝس ذأقٌحّ ٓؼحٛىز ٢ٛ ٠ٍف ذٜح ْٝرن ُٜح إٔ ٚحوهص ػ٤ِٜح 

كاٜٗح ضطكَٔ جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس جُ٘حٖثس ػٖ ًٛج جإلنالٍ، ٣ٝؿد ػ٤ِٜح جالُطُجّ ذطؼ٣ٞٝ جُى٤ُٝس 

ى ج١ًُ هحٓص ذٚجُط٢ ُكوٜح ٌٍٞ ذٓرد جالٗطٜح
1
. 

جُهحٚس ذوٞجػى جُكٍخ جُر٣ٍس جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس ٖٓ  1907ٝػٍكص جضلحه٤س الٛح١ ُؼحّ        

نالٍ ٓحوضٜح جُػحُػس ػ٠ِ إٔ جُطٍف جُٔكحٌخ ج١ًُ ذأقٌحّ جالضلحه٤س ٣ِطُّ ذحُطؼ٣ٞٝ ئٕ ًحٕ ًُُي 

ٓكَ ٣ٌٕٝٞ ٓٓثٞال ػٖ ًَ جألكؼحٍ جُط٢ ضوغ ٖٓ أكٍجو هٞجضٚ جُِٔٓكس
2
. 

                                                           
 

1
، 2012(، 48و. ػحوٍ ػػٔحٕ، جُٔٓإ٤ُٝس جُوح٤ٗٞٗس ػٖ جُؿٍجتْ جُى٤ُٝس وٌجْس ك٢ قحُس جُٔٞهق جأل٢ٌ٣ٍٓ، ٓؿِس وٌجْحش و٤ُٝس، ػىو) 

٘94. 
2

 (.3، جُٔحوز) 1907أٗظٍ: جضلحه٤س الٛح١ ُؼحّ 
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ٗظحّ هح٢ٗٞٗ ٣طٍضد ذٔٞؾرٚ ػ٠ِ جُىُٝس جُط٢ جٌضٌرص ػٔالً ٣ؿٍٓٚ  : ٝػٍكص أ٣ٟحً ذأٜٗح       

جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُطؼ٣ٞٝ ػٖ جٌٍُٟ ج١ًُ ٣ِكن ذحُىُٝس جُٔؼطىٟ ػ٤ِٜح، أٝ ضطٍضد هرَ جُىُٝس 

٤ُٝس ٓٓإ٤ُٝس و٤ُٝس ئيج أنِص ذأقى ٝجؾرحضٜح، كايج ًحٕ جإلنالٍ ذٞجؾد أوذ٢ كال ضطرؼٚ ْٟٞ ٓٓإ

هرَ جُىُٝس ٓٓإ٤ُٝس هح٤ٗٞٗس، أٓح ئيج ًحٕ جإلنالٍ ذٞجؾد هح٢ٗٞٗ هحٓص ال ؾُجء ُٜح أوذ٤س
1
. 

ٖٝٓ جُوٞجػى جُٔٓطوٍز ٝجُػحذطس ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ه٤حّ جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس ُِىٍٝ ك٢ قحٍ ٝهغ        

ىجش جُى٤ُٝس، ٝك٢ قَ ٜٓ٘ح أ١ ئنالٍ أٝ ٓٓحِ ذحُطُجٓحضٜح جُوح٤ٗٞٗس جُ٘حٖثس ػٖ جٟٗٔحٜٓح ُِٔؼحٛ

قىظ جإلنالٍ ضػحٌ جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس ٝضٌٕٞ ك٢ قحُط٤ٖ ٛٔح 
2
: 

ه٤حّ جُىُٝس ذحٌضٌحخ أكؼحٍ ٝضٍٛكحش ض٘ٙ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ػ٠ِ ػىّ ئض٤حٜٗح ٖٓ  .1

 هرَ جُىٍٝ، ٓػَ ٖٖ ػىٝجٕ ِٓٓف ػ٠ِ وٍٝ جُـ٤ٍ.

٢ قحٍ ئٛٔحٍ ٝضو٤ٍٛ ئغحٌز ٓٓإ٤ُٝس جُىٍٝ ٠روحً ألقٌحّ ٝهٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ك .2

أٖهح٘ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ك٢ جُو٤حّ ذأػٔحٍ أٝ ضٍٛكحش ضُِْٜٓ هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ 

 ذٞجؾد ٌٍٝٞٝز جُو٤حّ ذٜح.

ٝض٘ٗأ جُٔٓإ٤ُٝس جُوح٤ٗٞٗس أٝ جُى٤ُٝس ػ٘ى جُو٤حّ ذحٗطٜحى ؾ٤ْٓ ُوٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ج١ًُ        

كايج ٓح ُْ ضٌٖ جُىٍٝ جأل٠ٍجف ك٢ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق  ٤ِٚ٤ٚ ٓرىأ جُٔٓإ٤ُٝس، ٝذ٘حًء ػ٣ِػحٌ ذ٘حًء ػ

ُِٓٓٚ ذٞٞغ قى الٗطٜحًحش جالضلحه٤س، كاٜٗح ُِٓٓس ذحٍُو ػ٠ِ جالٗطٜحًحش جُط٢ ضؼٍف ذأٜٗح 

كل٢ قحُس ٝهٞع ٓهحُلس ؾ٤ٓٔس ٣٘رـ٢ ضطر٤ن ٓرىأ  ٓهحُلحش ؾ٤ٓٔس ٝض٘ىٌؼ ٖٞٔ ؾٍجتْ جُكٍخ،

ُط٤ِْٓ أٝ جُٔكحًٔس ػ٠ِ إٔ ٣هطحٌ جُطٍف جُٔطؼحهى ذ٤ٖ جُٔٓإ٤ُٝس الػطرحٌٙ ٓرىأ هح٢ٗٞٗ ٣ىػٞ ئ٠ُ ج

ٓالقوس ٓوطٍك٢ ًٛٙ جُٔهحُلحش جُؿ٤ٓٔس ئ٠ُ ٓكحًٔطْٜ أٝ ض٤ِْٜٓٔ ٢ٌُ ٣ط٠ُٞ ٓكحًٔطْٜ ٠ٍف 

ْحّ ٓطؼحهى، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٤٘حً ذحألٍٓ ذ٠ٍٗ إٔ ضطٞجكٍ ُىٟ جُطٍف جُٓح٢ٓ أوُس ًحك٤س ٞى 

ٛإالء جألٖهح٘
3
. 

س ٖٓ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ هحتٔس ذحُٔهحُلحش جُؿ٤ٓٔس ٖٓ نالٍ جُٔٞجو) ٝضٌٞو ًَ جضلحه٤       

( ػ٠ِ جُطٍض٤د ٖٓ جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ، ٝضٌَٔ ًٛٙ جُوحتٔس جُلوٍز 147( ) 130( ) 51( ) 50

( ٖٓ جُرٍضًٍٞٞ جألٍٝ جُِٔكن 85( ٝجُلوٍضحٕ جُػحُػس ٝجٍُجذؼس ٖٓ جُٔحوز ) 11جٍُجذؼس ٖٓ جُٔحوز) 
                                                           

 

1
 .187، ٘ 2015، جإلٌْ٘ى٣ٌس، جُوْٓ جألٍٝ، جُطرؼس جُػح٤ٗس ػٍٗ، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف -و. ػ٢ِ أذٞ ٤ٛق، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ

2
 .127، ٘ 2015جُى٤َُ جٍُٔؾؼ٢ ُِٔلح٤ْٛ ٝجُٔٛطِكحش جُكوٞه٤س ٝ جُوح٤ٗٞٗس،  َٝجٌز جُطٍذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ جُؼح٢ُ، ٌجّ هللا، 

3
 .46جُؼُج١َ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝآ٤ُحش ضطر٤وٚ، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ ٗر٤َ 
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٣ٍٚف  ذإٔ جُطو٤ٍٛ ك٢ أوجء ػَٔ ٝجؾد جألوجء هى  ٗٙ، ًٔح ٣ٍو ٤٘1977ق ُؼحّ ذحضلحه٤حش ؾ

( ٖٓ جُرٍٝضًٍٞٞ جإلٞحك٢ جألٍٝ، ًٔح ضطكَٔ ٣86ٌَٗ ٓهحُلس ٝجٗطٜحى ؾ٤ْٓ ٖٓ نالٍ جُٔحوز) 

جأل٠ٍجف جُٔطؼحهىز ٓٓإ٤ُٝس ئوٌجؼ ضِي جألقٌحّ ْح٣ٌس جُٔلؼٍٞ ك٢ جُٞهص جٍُجٖٛ ٖٞٔ ض٣ٍٗلٜح 

ُي ٖٓ نالٍ ْٖ هٞج٤ٖٗ ُٜح أٝ ذاوٌجؾٜح ًٔح ٢ٛج٢٘٠ُٞ، ٣ٌٕٝٞ ي
1
. 

٣ٍٟ جُرحقع إٔ جُٔٓإ٤ُٝس جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضطٍضد ػ٠ِ جالٗطٜحًحش جُؿ٤ٓٔس ُوٞجػى جُوحٕٗٞ        

جُى٢ُٝ، هى قٍٛش ٗطحم جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس ك٢ جُىُٝس كو١، ٝجكطٍٞص إٔ ًٛٙ جُٔٓإ٤ُٝس ال ض٘ٗأ 

حالُطُجّ، ًٔح أٜٗح هى ض٘ٗأ ئيج ًحٕ جُلؼَ ج١ًُ أهىٓص ػ٤ِٚ هحٓص جُىُٝس ذحإلنالٍ ذئال ك٢ قحٍ 

 جُىُٝس ٍٓٗٝػحً ٌُٝ٘ٚ ْرد ٌٍٞجً ُِـ٤ٍ.

انًغإٔنٛخ انذٔنٛخ إلعشائٛم ػٍ االَزٓبكبد انزٙ رشركجٓب ثؾك طهت انضبَٙ: انً

 األعشٖ انفهغطٍُٛٛٛ

ّ، 1967ِس ْ٘س هٞز جقطالٍ قٍذ٢ ك٢ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س جُٔكط ذأٜٗحضٞٚق ئٍْجت٤َ        

ًُُي ٣طٍضد ػ٤ِٜح جُٔٓإ٤ُٝس ذٗو٤ٜح جُٔى٢ٗ ٝجُؿ٘حت٢؛ ق٤ع ضوغ ػ٤ِٜح جُٔٓإ٤ُٝس جُٔى٤ٗس ٖٓ 

نالٍ جُطؼ٣ٞٝ ػٖ ًحكس جألٍٞجٌ جُ٘حؾٔس ػٖ ػىٝجٜٗح جُٔٓطٍٔ، أٓح جُٔٓإ٤ُٝس جُؿ٘حت٤س كططكون 

ٖٓ أكٍجو  ٓكحًٔس جألٖهح٘ جُٔٓث٤ُٖٞ ػٖ ؾٍجتْ جُكٍخ ٝجُؿٍجتْ ٞى جإلٗٓح٤ٗسٖٓ نالٍ 

هٞجضٜح جُِٔٓكس ٝجُٔٓط٤٘٠ٖٞ
2
. 

( 181ًٔح إٔ أْحِ جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس إلٍْجت٤َ ض٘ٗأ ػٖ ػىّ جُطُجٜٓح ذوٍجٌ جُطو٤ْٓ ٌهْ)         

، ٝج١ًُ ٣ؼى هٍجٌجً ذح٠الً ٖٓ ؾٜس جُٗؼد 1974جُٛحوٌ ػٖ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ػحّ 

٣ِٔي جُكن ك٢ ج٤ُٓحوز ػ٠ِ كِٓط٤ٖ، ًٔح أٗٚ  جُلِٓط٢٘٤ ػ٠ِ جػطرحٌ أٗٚ ٚحوٌ ٖٓ ٠ٍف ال

٣ط٘حهٝ ٓغ ٗٛٞ٘ ٤ٓػحم جألْٓ جُٔطكىز جُط٢ أًىش ػ٠ِ ٓ٘غ جُطٜى٣ى ذحْطؼٔحٍ جُوٞز أٝ جْطؼٔحُٜح 

ٞى ْالٓس جألٌج٢ٞ أٝ جالْطوالٍ ج٤ُٓح٢ْ أل٣س وُٝس، ئال إٔ ًٛج جُوٍجٌ ٣ؼطرٍ ْ٘ىجً أْح٤ْحً 

أٜٗح هرِص جُوٍجٌ ٝأػِ٘ص ػٖ ه٤حّ وُٝطٜح ذٔٞؾرٚإلهٍجٌ جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس إلٍْجت٤َ ق٤ع 
3
. 

                                                           
 

1
 .315 -314ٍؾغ ْحذن، ٘ و. ٓكٔى جُٗالُىز، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٓ

2
ْحٓف ن٤َِ جُٞجو٣س، جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس ػٖ ؾٍجتْ جُكٍخ جإلٍْجت٤ِ٤س، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ًٍُٓ ج٣ُُطٞٗس ُِىٌجْحش ٝجالْطٗحٌجش، ذ٤ٍٝش، 

2009٘ ،23. 
3

 .23جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘
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ذكن جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ذٜح ٓكحْرس ئٍْجت٤َ ػ٠ِ جالٗطٜحًحش جُؿ٤ٓٔس جُط٢ ضوّٞ  ًُُي كإ       

ذٌَٗ ػحّ، ٝجألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ذٌَٗ نح٘، ضٌٕٞ ٖٓ نالٍ جُطٞؾٚ ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس، 

ْح٢ْ ُِٔكٌٔس ئ٠ُ ئٚىجٌ أقٌحّ ٞى جُؿ٘حز ضطؼِن ذؿرٍ ( ٖٓ جُ٘ظحّ جأل75ق٤ع ض٤ٍٗ جُٔحوز) 

جألٍٞجٌ جُط٢ ضِكن ذحُٔؿ٢٘ ػ٤ِْٜ ذٔح ك٢ يُي ٌو جُكوٞم ٝجُطؼ٣ٞٝ ٌٝو جالػطرحٌ، ًٔح قىوش 

جُٔكٌٔس ٗطحم ٝٓىٟ جألٍٞجٌ
1
( ػ٠ِ 79ًٔح ٗٙ جُ٘ظحّ جألْح٢ْ ُِٔكٌٔس ٖٓ نالٍ جُٔحوز)  ،

ٝأٍْْٛ ٖٓ جُؿٍجتْ جُط٢ ضىنَ ٖٞٔ جنطٛح٘  ئٗٗحء ٚ٘ىٝم جْطثٔح٢ٗ ُٛحُف جُٔؿ٢٘ ػ٤ِْٜ

جُٔكٌٔس، ًٔح ٣ٝؼطٔى ًٛج جُٛ٘ىٝم ػ٠ِ ٓٓحٛٔحش جُىٍٝ جألػٟحء ٝػ٠ِ جألٓٞجٍ جُط٢ ضكَٛ 

ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔكٌٔس ك٢ جُؿٍجتْ جُط٢ ضىنَ ٖٞٔ جنطٛحٚحضٜح
2
. 

طٜحًحش جُط٢ ٖٝٓ جُؿى٣ٍ ذحًًٍُ إٔ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس ضهطٙ ذحُ٘ظٍ ك٢ جُؿٍجتْ ٝجالٗ       

ضٍضٌرٜح ئٍْجت٤َ ذكن جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ػ٠ِ جػطرحٌ إٔ ًٛٙ جُؿٍجتْ ؾٍجتْ قٍخ قط٠ ٝئٕ ُْ 

ضٌٖ ئٍْجت٤َ ٠ٍكحً ك٢ ًٛٙ جُٔكٌٔس ٝٓٛحوهس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جألْح٢ْ ُٜح، ٣ٌٕٝٞ يُي ك٢ قحٍ هحّ 

جُِْٓ جُى٤٤ُٖٝ؛ ٓؿِّ جألٖٓ جُى٢ُٝ ذاقحُس ًٛٙ جُؿٍجتْ ُِٔكٌٔس ػ٠ِ جػطرحٌ أٜٗح ضّٔ جألٖٓ ٝ

ق٤ع ضٞؾٚ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس ػىز ٍٓجش ذٜىف كطف ضكو٤ن ك٢ ؾٍجتْ 

جُكٍخ جُط٢ ضٍضٌرٜح ئٍْجت٤َ ٞىْٛ ٝضكى٣ىجً ك٢ جُؿٍجتْ جإلٍْجت٤ِ٤س جُط٢ جٌضٌرص ك٢ هطحع ؿُز 

س جُلِٓط٤٘٤س ، ئال إٔ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ هٞذِٞج ذحٍُكٝ ػ٠ِ جػطرحٌ إٔ جُِٓط2009 -2008ػح٢ٓ 

وُٝس ٓؼطٍف ذٜح ًُُي ال ٣كن ُٜح جُطوىّ ذًٜج جُطِدآًٗجى ُْ ضٌٖ 
3
. 

٣ٍٟ جُرحقع أٗٚ ٝذؼى إٔ أٚركص كِٓط٤ٖ وُٝس ٓؼطٍف ذٜح ك٢ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ        

، أٚرف ذحْططحػطٜح جُطٞؾٚ ذطوى٣ْ ٠ِد ٢ٌْٔ ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس 2012جُٔطكىز ك٢ ػحّ 

٠ جالٗطٜحًحش جُؿ٤ٔٓس جُط٢ جٌضٌرطٜح ٝٓح َجُص ضٍضٌرٜح ذكن جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤، ئال ُٔكحْرطٜح ػِ

أٜٗح ٓح َجُص ٞؼ٤لس ٝيُي ُٓرر٤ٖ؛ ق٤ع إٔ  جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس ال ضطٍجكغ ػٖ جُوٟح٣ح ذأغٍ 

ص ذٜح وُٝس جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ذكن جُٗؼد ٌٓؾؼ٢، ذٔؼ٠٘ إٔ ؾ٤ٔغ جالٗطٜحًحش جُط٢ هح

٢ ك٢ ٍٓقِس ٓح هرَ جُىُٝس ُٖ ٣طْ جُ٘ظٍ ك٤ٜح ٖٝٓ ٜٞٔ٘ح جُؿٍجتْ جُط٢ جٌضٌرطٜح ئٍْجت٤َ جُلِٓط٤٘

ٖٓ ًٛج ٖٓ ؾٜس، ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ ضطؼٍٜ وُٝس كِٓط٤ٖ ُِؼى٣ى  2009 -2008ك٢ ؿُز ػحّ 

                                                           
 

1
 (.75أٗظٍ: جُ٘ظحّ جألْح٢ْ ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس، جُٔحوز) 

2
 (.79ْح٢ْ ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس، جُٔحوز) أٗظٍ: جُ٘ظحّ جأل

3
 .168و. ػحٍٓ كحن١ٌٞ ٝ و. ػرى هللا أقؿ٤ِس، ٍٓؾغ ْحذن، ٘ 
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جُطٜى٣ىجش ٝجُٟـ٠ٞحش ذٓرد ضٞؾٜٜح ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس ٖٓ هرَ جُىٍٝ جُؼظ٠ٔ ٝضكى٣ىجً 

طكىز جأل٤ٌ٣ٍٓس جُط٢ ضٜىو جُو٤حوز جُلِٓط٤٘٤س ذوطغ جُٔٓحػىجش ٝجُٔؼٞٗحش ػٜ٘ح، ٓٔح جُٞال٣حش جُٔ

 ٣ؿؼِٜح ضطٍجؾغ ػٖ هٍجٌ جُطٞؾٚ ُِٔكٌٔس ك٢ ًَ ٍٓز.

ٖٝٓ ٛ٘ح ٣ٌٔ٘٘ح جُوٍٞ ئٕ ػ٤ِٔس ٓالقوس جُؿٍجتْ جإلٍْجت٤ِ٤س ضٞجؾٜٜح جُؼى٣ى ٖٓ جُؼورحش        

ٖٓ ًٛٙ جُؼورحش ٓح ٢ِ٣ٝجُطكى٣حش، ْٞجء ًحٗص ؾ٘حت٤س أٝ ٓى٤ٗس، ٝ
1
: 

ػىّ ٝؾٞو هحٕٗٞ ٓٞقى ُٔالقوس جُؿٍجتْ جُى٤ُٝس: ٝيُي ذٓرد جالٗوٓحّ جُط٣ٍٗؼ٢ ٝٚىٌٝ  .1

هحٕٗٞ نح٘ ك٢ هطحع ؿُز ؿ٤ٍ ٓطرن ك٢ جُٟلس جُـٍذ٤س، ٝذىٕٝ هحٕٗٞ ٓٞقى ٚحوٌ 

 ػٖ جُٔؿِّ جُط٣ٍٗؼ٢ ٓٞهغ ٖٓ ٌت٤ّ جُِٓطس ج٤٘٠ُٞس ٣كىو هٞجػىٛح ٝأقٌحٜٓح.

جن٢ِ جُلِٓط٢٘٤ ٣ؼ٤ن هىٌز جُ٘ظحّ جُوح٢ٗٞٗ ػ٠ِ جُطىنَ: ق٤ع إٔ ٓكحًٔس هحوز جالٗوٓحّ جُى .2

ئٍْجت٤َ ػٖ ؾٍجتْٜٔ ال ٓٓطورَ ُٜح ك٢ ظَ جالٗوٓحّ ج١ًُ أغٍ ِْرحً ػ٠ِ ٝقىز جُؿٜحَ 

 جُوٟحت٢ ٝػطَ ػَٔ جُٔؿِّ جُط٣ٍٗؼ٢ جُلِٓط٢٘٤.

٤س ضؼطرٍ ٓؼ٤ن وجنَ ال ٞؼق جُوىٌز جُوح٤ٗٞٗس ٝجُوٟحت٤س: كوِس جُهرٍز جُوح٤ٗٞٗس ٝجُوٟحت .3

٣ٌٖٔ جالْطٜحٗس ذٚ؛ ق٤ع إٔ جُؼَٔ ك٢ ٓؿحٍ ٓالقوس جُٜٔط٤ٖٔ ذحٌضٌحخ ؾٍجتْ و٤ُٝس 

ضكطحؼ ئ٠ُ نرٍجش هح٤ٗٞٗس ٓطؼىوز ك٢ ٓؿحٍ جُوحٕٗٞ جُؿ٘حت٢ جُى٢ُٝ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ 

 جإلٗٓح٢ٗ، ٝؿ٤ٍٛح.

٤ُٝس ضؼ٤٤ٖ ٓهط٤ٖٛ ٞؼق جُوىٌز جُٔح٤ُس: ضططِد ٠ر٤ؼس جُطكو٤ن جُوٟحت٢ ك٢ جُؿٍجتْ جُى .4

ك٢ ًٛج جُٔؿحٍ ٝجْطوىجّ نرٍجء ُطوى٣ْ جالْطٗحٌجش جُٔهطِلس، ًٔح ضططِد جٗطوحٍ جُِٓطحش 

جُوٟحت٤س ئ٠ُ ٌٓحٕ جٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس ألؾَ ئؾٍجء جٌُٗق ٝجُٔؼح٣٘س ٝؾٔغ جُٔؼِٞٓحش 

ٝجُىالتَ ْٝٔحع جُٜٗٞو، ٣ٝكطحؼ ًٛج جألٍٓ ئ٠ُ ضٞك٤ٍ ٓرحُؾ ٓح٢ُ ٠حتِس الضهحي 

 جش جُالَٓس.جإلؾٍجء

ٗوٙ جُٞػ٢ ُىٟ ٞكح٣ح جُؿٍجتْ جُى٤ُٝس: ذىٕٝ ٓؼٍكس جُ٘حِ ذكوٞهْٜ ٣لوىٕٝ أٚٞجضْٜ  .5

جُط٢ ضٌْٜٔ٘ ذحُٔطحُرس ذكوٞهْٜ ٝٓٞجؾٜس جالٗطٜحًحش جإلٍْجت٤ِ٤س جُٔٓطٍٔز، كاوٌجى 

 جُكوٞم ضؼطرٍ أوجز ٓإغٍز ُِـح٣س ٣لطوٍ ئ٤ُٜح ٞكح٣ح جُؿٍجتْ جإلٍْجت٤ِ٤س.

                                                           
 

1
و. ػرى جُوحوٌ ٚحذٍ ؾٍجوز  ْٝحٍٓ ٠ْٞٓ ٝآنٍٕٝ، جُٞال٣س جُوٟحت٤س جُلِٓط٤٘٤س جُٞجهغ ٝآكحم ٓالقوس جُٔؿ٤ٍٖٓ جُى٤٤ُٖٝ، ٓإْٓس 

 .13 -12، 2013٘ج٤ٍُٟٔ، ٌجّ هللا، 
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ح ٢ِ٣ٖٝٓ جُؼورحش أ٣ٟحً ٓ
1
: 

ٞؼق ض٘ظ٤ْ جُطؼحٕٝ جُوٟحت٢ جُى٢ُٝ: كـ٤حخ جُطؼحٕٝ جُوٟحت٢ ذ٤ٖ ِْطحش جُىُٝس  .1

ٌٓحٕ جٌضٌحخ جُؿ٣ٍٔس ٝجُىُٝس جُوحتٔس ذحُٔطحذؼس ذٍكٝ جْطورحُٜح ُِؿحٕ جُطكو٤ن 

 نحٚس ػ٘ىٓح ٣طؼِن جُطكو٤ن ذحُٗه٤ٛحش ج٤ٍُْٔس ك٢ أػ٠ِ ٓٓط٣ٞحش جُىُٝس.

٣ؼطرٍ جُطٞج٠إ جُؼح٢ُٔ ٝجإله٢ٔ٤ِ ػ٠ِ ػىّ ضكٌْ جُىٍٝ جُؼظ٠ٔ ك٢ ٓؿِّ جألٖٓ:  .2

جْطؼٔحٍ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ قن جُٔالقوس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس ٖٓ جُىٍٝ ٝجُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝس 

ٝػ٠ِ ٌأْٜح ٓؿِّ جألٖٓ ٖٓ أْٛ جألْرحخ جُط٢ ضؼٍهَ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٖٓ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ 

هق جُطكو٤ن أٝ جُؼىجُس جُوٟحت٤س جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس، ٝضكى٣ىجً ٚالق٤س ٓؿِّ جألٖٓ ك٢ ٝ

جُٔكحًٔس ذىٕٝ ْوق ٢َ٘ٓ ذحإلٞحكس ئ٠ُ ج٤ُٜٔ٘س جإلٍْجت٤ِ٤س ػ٠ِ ٚ٘حع جُوٍجٌ ػ٠ِ 

 جُٔٓطٟٞ جُى٢ُٝ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1
(، 1ػرى جُوحوٌ ٚحذٍ ؾٍجوز، جإلٌٖح٤ُحش جُوح٤ٗٞٗس ُىٟ ٓالقوس ئٍْجت٤َ ػٖ ؾٍجتٜٔح ك٢ كِٓط٤ٖ، ٓؿِس جإلوجٌز ٝج٤ُٓح٤ْس، ػىو)و. 

2016٘ ،621. 



ػجذ انشؽًٍ ػهٙ ئثشاْٛى 

  غُٛى

انؾًبٚخ انمبََٕٛخ نألعشٖ ٔفمبً ألؽكبو انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٛذساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ ٔػغ األعشٖ 

 انفهغطٍُٛٛٛ

 

 ألمانيا -برلين–المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية  116

 
 

 

 

 

 

 

 

 انخبرًخ

ِٖٔص ًٛٙ جُىٌجْس ػ٠ِ ػىز ٗوح٠ ٛحٓس، ٢ٛٝ ٓلّٜٞ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٝٓح٤ٛس        

جُط٢ ًلِٜح جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ُألٍْٟ، ٖٝٓ  ُكٔح٣س ٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٝججألٍْ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى

غْ ضطر٤ن ًٛٙ جُوٞجػى ػ٠ِ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ ٝج٣ًُٖ ضطُج٣ى أػىجوْٛ ٣ٞٓحً 

 ذؼى ٣ّٞ.

ًٔح أًىش جُىٌجْس ػ٠ِ أٗٚ ال ضطْ ػ٤ِٔس جُىكحع ػٖ قوٞم جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ئال ذٞؾٞو        

حٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝالضلحه٤حضٚ جُٔهطِلس جُط٢ ًلِص قٔح٣س قوٞم جألٍْٟ ٖٓ ضلؼ٤َ ٝجٞف ُِو

ّ ٝضكى٣ىجً جالضلحه٤ط٤ٖ جُػحُػس 1949نالٍ ٓٞجوٛح ٝػ٠ِ ٌأْٜح جضلحه٤حش ؾ٤٘ق جألٌذغ ُؼحّ 

ٝجٍُجذؼس، ٝجُط٢ ضؼطرٍ ُِٓٓس ٝٓو٤ىز ُِىٍٝ جُٔطكحٌذس، ٝئؾرحٌ وُٝس جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ػ٠ِ 

ُطُجّ ذًٜٙ جُوٞجػى ٝجالضلحه٤حش، ُِطو٤َِ ٖٓ جالٗطٜحًحش جُؿٓى٣س ٝجُ٘ل٤ٓس جُٔٓطٍٔز جُط٢ جُطو٤ى ٝجال

 ٣طؼٍٜ  ُٜح جألٍْٟ  جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤.

 ٝهى نِٛص جُىٌجْس ئ٠ُ ػىو ٖٓ جُ٘طحتؽ ٝجُط٤ٚٞحش، ٢ٛٝ:

 أٔالً: انُزبئظ: 

، ٝيُي ٖٓ نالٍ جُوح٤ٗٞٗس ألٍْٟ جُكٍخضٞك٤ٍ جُكٔح٣س ًلَ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ  .1

ًٔح ُكظس ٝهٞع جأل٤ٍْ ك٢ ٣ى جُىُٝس جُكحؾُز،  جُط٢ ضرىأ ًٓ٘ألٍْٟ جضأ٤ًىٙ ػ٠ِ قوٞم 

 أغ٘حء ػ٤ِٔس جألٍْ. ُأل٤ٍْٓؿٔٞػس أنٍٟ ٖٓ جُكوٞم ًلَ 
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ًٛج جالنطالف ٖٓ  ٝٗطؽٛ٘حى جنطالف قٍٞ جُٞٚق جُوح٢ٗٞٗ ُألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ   .2

، ٤٤٘٤ٖ٤ٖ ذٔػحذس ٓهططلق٤ع ٣ٍٟ جٍُأ١ جألٍٝ إٔ جألٍْٟ جُلِٓط نالٍ غالغس آٌجء،

ٔح ٣ٍٟ أٗٛحٌ جالضؿحٙ جُػحُع أْٜٗ أٍْٟ ٣ٝ٘رـ٢ ٤٘ٓؼطوِٕٞ، ذ٣ٍٟٝ جٍُأ١ جُػح٢ٗ أْٜٗ 

 ّ ػ٤ِْٜ.1949ضطر٤ن جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

 ٖٓ ق٤ع جُٔؼحِٓس ٝجُكٍٛٞ ػ٠ِجُلِٓط٤٤٘٤ٖ ُْ ضطرن جضلحه٤حش ؾ٤٘ق ػ٠ِ جألٍْٟ  .3

جُكوٞم جُط٢ ٖٓ جُٔلطٍٜ إٔ ٣طٔطغ ذٜح أ٤ٍْ جُكٍخ ْٞجء أًحٕ ٓوحضالً ٗظح٤ٓحً أٝ ًحٕ 

 ّ.1949ُؼحّ  جألٌذغ  ٖٓ أكٍجو جُٔوحٝٓس جُِٔٓكس جُط٢ ِٖٔطٜح جضلحه٤حش ؾ٤٘ق

ضٔحٌِ ِْطحش جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ جٗطٜحًحش ؾٓى٣س ٝٗل٤ٓس ؾ٤ٓٔس ػ٠ِ جألٍْٟ  .4

، ٝال ضطو٤ى ذططر٤ن قوٞم جألٍْٟ جُط٢ ٗٛص ػ٤ِٜح ٝجأل٤ٍْجش  جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ

ّ، ٝضوّٞ ذحْطهىجّ ٓهطِق ْٝحتَ جُطؼ٣ًد ُِٟـ١ ػ٠ِ 1949جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼحّ 

 جألٍْٟ ٌٍُٝٓ ئٌجوضْٜ ٝهٞضْٜ.

هحّ ج٤ٌُ٘ٓص جإلٍْجت٢ِ٤ ذحُٔٛحوهس ػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ جُكى٣ػس جُط٢ ضطؼحٌٜ ٓغ  .5

ٗٓح٢ٗ، ًوحٕٗٞ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ، ٝهحٕٗٞ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ، هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإل

 ٝهحٕٗٞ جػطوحٍ جأل٠لحٍ وٕٝ ْٖ جٍُجذؼس ػٍٗ.

 صبَٛبً: انزٕطٛبد:

٣ٍٟ جُرحقع أٗٚ ٖٓ ج١ٌٍُٟٝ ٝؾٞو ُؿ٘س ٌهحذ٤س وجتٔس ك٢ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س جُٔكطِس  -1

ى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ػ٠ِ إٔ ضُِّ ئٍْجت٤َ ذططر٤ن جُٔؼح٤٣ٍ جُى٤ُٝس ُكوٞم جإلٗٓحٕ ٝجُوحٕٗٞ جُ

جُؼَٔ ػ٠ِ ضطر٤ن جضلحه٤س ٓ٘حٟٛس جُطؼ٣ًد،  ٌٕٞ ضكص ٌهحذس ٓؿِّ جألٖٓ جُى٢ُٝ، ٝض

 جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ. ج١ًُ ٣طؼٍٜ ُٚ جألٍْٟ ٝيُي ُِكى ٖٓ جُطؼ٣ًد

ضلؼ٤َ هٍجٌجش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٝهٍجٌجش  ٟ جُرحقع أٗٚ ٖٓ ج٣١ٌٍٍُٟٝ .2

ؼٍذ٤س جُط٢ ضطؼِن ذٔٓأُس جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٝجُٓٔحـ ألكٍجو جُٔوحٝٓس جُؿحٓؼس جُ

، ٝ ئوٌجؼ أٌْٜٞ ٝقوْٜ ك٢ ضو٣ٍٍ ٤ٍْٛٓٛػٖ جُلِٓط٤٘٤س ذٔٔحٌْس وٌْٝٛ ك٢ جُىكحع 

ػ٠ِ ِْْ أ٣ُٞٝحش جُِٓطس جُلِٓط٤٘٤س ك٢ جُٔإضٍٔجش ه٤ٟس جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ 

 ٝجُٔكحكَ جُى٤ُٝس.

جُطٞؾٚ ئ٠ُ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٖٓ أؾَ ٠ِد  ٣١ٍٟ جُرحقع أٗٚ ٖٓ جٌٍُٟٝ .3

 ٌأ١ جْطٗح١ٌ ٖٓ ٓكٌٔس جُؼىٍ جُى٤ُٝس ذهٛٞ٘ ه٤ٟس جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ.
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 انًشاعغ

 ثبنهغخ انؼشثٛخ:  -أٔالً 

 الكتب 

 .ُألٌج٢ٞ جُؼٍذ٤س: وٌجْس ُٞجهغ جالقطالٍ قطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ جالض٤ٓ٤ٍ جُ٘حذ٢ِٓ.  و

ٞٞء جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ، جُطرؼس جُػح٤ٗس، ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س، جإلٍْجت٢ِ٤ ك٢ 

 .1982ذ٤ٍٝش، 

 جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس ػٖ ؾٍجتْ جُكٍخ جإلٍْجت٤ِ٤س، جُطرؼس جأل٠ُٝ،  .ْحٓف ن٤َِ جُٞجو٣س

 .2009ًٍُٓ ج٣ُُطٞٗس ُِىٌجْحش ٝجالْطٗحٌجش، ذ٤ٍٝش، 

  .ٝالوضٚ/ ٗطحهٚ/ ٓٛحوٌٙ، جُطرؼس ق٤ٖٓ ػ٢ِ جُى٣ٌى١. جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ: و

 .2010جأل٠ُٝ، وجٌ ٝجتَ ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ػٔحٕ، 

  .قٔى ٓكٔى ٌكؼص. جإلٌٛحخ جُى٢ُٝ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ًٍُٓ جُىٌجْحش جُؼٍذ٢و- 

 .1998جألٌٝٝذ٢، ذح٣ٌّ، 

 جُوْٓ جألٍٝ، جُطرؼس جُػح٤ٗس ػٍٗ، ٓ٘ٗأز  -جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ .و. ػ٢ِ أذٞ ٤ٛق

 .2015إلٌْ٘ى٣ٌس، جُٔؼحٌف، ج

  .ْؼ٤ى ْحُْ ؾ٢ِ٣ٞ. جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ" آكحم ٝضكى٣حش"، جُٔإضٍٔجش جُؼ٤ِٔس و

 .2005ُؿحٓؼس ذ٤ٍٝش جُؼٍذ٤س، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س، ذ٤ٍٝش، 

  .٤َْٜ جُلطال١ٝ ٝ ػٔحو ٌذ٤غ. جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جُػوحكس، و

 .2009ٕ، ػٔح

  .٤َْٜ ق٤ٖٓ جُلطال١ٝ. ج١٤ُْٞ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جُلٌٍ و

 .2002جُؼٍذ٢، ذ٤ٍٝش، 

  .٣ٍٖق ػطِْ. ٓكحٍٞجش ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ،  جُطرؼس جُٓحوْس، جُِؿ٘س جُى٤ُٝس و

 .٤ُِِٛ2006د جألقٍٔ، جُوحٍٛز، 

  .جُى٢ُٝ، جُطرؼس جُػحُػس، وجٌ جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، ٚالـ جُى٣ٖ ػحٍٓ. هحٕٗٞ جُط٘ظ٤ْ و

 .1984جُوحٍٛز، 

  .ػحٍٓ جُُٓح٢ُ. ٓىنَ ئ٠ُ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ذىٕٝ ٠رؼس، جُٔؼٜى جُؼٍذ٢ ُكوٞم و

 .1993جإلٗٓحٕ ، ضّٞٗ، 
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  .وٌجْس ذؼٝ جٌُٔٗالش جُؼ٤ِٔس  -ػرى جُؼ٣ُُ ٍْقحٕ. وٌِٝ جُٔ٘ظٔحش جُى٤ُٝسو

 .1971جٍُٗم جأل١ْٝ جُٔؼحٍٚز، جُؿُء جُػح٢ٗ، جُوحٍٛز، ُِط٘ظ٤ْ جُى٢ُٝ، ٌِٓٗس 

  .ػرى جُٞجقى جُلحٌ. أٍْٟ جُكٍخ: وٌجْس كو٤ٜس ٝضطر٤و٤س ك٢ ٗطحم جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ و

 .1975ػحُْ جٌُطد، جُوحٍٛز،  ذىٕٝ ٠رؼس، ٝج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس،

 ٓح٢ٗ، ٓكحٍٞجش ك٢ جُلثحش جُٔك٤ٔس ذٔٞؾد أقٌحّ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗ .و. ػحٍٓ جُُٓح٢ُ

 .2016جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ، جُوحٍٛز، 

  .ػرى جُٞٛحخ ج٤ٌُح٢ُ. ْٓٞٞػس ج٤ُٓحْس، جُؿُء جألٍٝ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، جُٔإْٓس و

 .1985جُؼٍذ٤س ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ، ذ٤ٍٝش،  

  .طرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جُـٍخ ػٍٔ ْؼى هللا. ضطٌٞ ضى٣ٖٝ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، جُو

 .1997جإلْال٢ٓ، ذ٤ٍٝش، 

  ؾحٕ ذٌط٤ٚ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ: ضطٌٞٙ ٝٓرحوتٚ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ك٢

 .2017جُُ٘جػحش جُِٔٓكس جُٔؼحٍٚز، جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ، جُوحٍٛز، 

 ْذىٕٝ ٠رؼس، ٍجت٢ِ٤، كٍجِ أذٞ ٛالٍ. ٓؼحٗحز جأل٤ٍْ جُلِٓط٢٘٤ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإل

 .2010ًٍُٓ ج٣ُُطٞٗس ُِىٌجْحش ٝجالْطٗحٌجش، ذ٤ٍٝش، 

  .ًٔحٍ قٔحو. جُُ٘جع جُِٔٓف ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، جُٔإْٓس جُؿحٓؼ٤س  و

 .1997ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ُر٘حٕ، 

  .ٗٓح٢ٗ، جُطرؼس ٓكٔى جُؼٓر٢ِ. جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ألٍْٟ جُكٍخ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلو

 .2005جأل٠ُٝ، ٓ٘ٗأز جُٔؼحٌف، جإلٌْ٘ى٣ٌس، 

  .ٓكٔى جُٔؿًٝخ. جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝقٔح٣س جُٔى٤٤ٖٗ ٝجألػ٤حٕ جُٔى٤ٗس ك٢ َٖٓ و

 .2010جُُ٘جػحش جُِٔٓكس، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ٌٓ٘ٗٞجش جُكِر٢ جُكوٞه٤س، ذ٤ٍٝش، 

  .حت٢ جُى٢ُٝ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ ٓكٔى ق٘ل٢ ٓكٔٞو. ؾٍجتْ جُكٍخ أٓحّ جُوٟحء جُؿ٘و

 .2006جُٜٟ٘س جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز، 

  .1982 ذىٕٝ وجٌ ٍٗٗ،  ٓكٔى ٠ِؼص جُـ٢ٔ٤٘.  جُـ٢ٔ٤٘ ج١٤ُْٞ ك٢ هحٕٗٞ جألْٓ،و. 

  .ٓكٔى ػٞجو قٔىجٕ، ٝو. ض٤ٓ٤ٍ ٓكٔٞو ؾرحٌز، ٝآنٍٕٝ. كِٓط٤ٖ ٝجُو٤ٟس جُلِٓط٤٘٤س، و

 .2010قس، جُوىِ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ٌٓ٘ٗٞجش ؾحٓؼس جُوىِ جُٔلطٞ

  .ٓكٔى كٜحو جُٗالُىز. جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جُلٌٍ ٍُِ٘ٗ، و

 .2005جُوىِ، 
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  ػالؼ ٝضأ٤َٛ ٞكح٣ح جُطؼ٣ًد. ٝجهغ جُطؼ٣ًد ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ٝأغٍٙ ػ٠ِ ًٍُٓ

 .2011هللا، جُٔؼطو٤ِٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، وجٌ جٍُٗٝم ٍُِ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ، ٌجّ 

  .ٍٓٝجٕ جُرٍؿٞغ٢، ٝ ػرى جُ٘حٍٚ ػ٠ٓ٤  ٝ ػحٛى أذٞ ؿِٔس.  ٓوحٝٓس جالػطوحٍ، جُطرؼس و

 .2010جأل٠ُٝ، ًٍٖس ٓإْٓس جأل٣حّ ُِطرحػس، ٌجّ هللا، 

  .ٛح٢ٗ ذٖ ػ٢ِ جُطٍٜج١ٝ. أقٌحّ أٍْٟ جُكٍخ وٌجْس ٓوحٌٗس ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُٞٞؼ٢ و

ػحش ؾحٓؼس ٗح٣ق جُؼٍذ٤س ُِؼِّٞ جأل٤٘ٓس، ٝج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ٓطرٞ

 .2012ج٣ٍُحٜ، 

  .٤ُٝى ذ٤طحٌ. جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ، جُطرؼس جأل٠ُٝ، ٓؿى ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ ٝجُط٣َٞغ،و 

 .2008ذ٤ٍٝش،  ذىٕٝ ٠رؼس،

  ٌو. ػٛحّ ٓطٍ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٓٛحوٌٙ ٓرحوتٚ ٝأْٛ هٞجػىٙ، ذىٕٝ ٠رؼس، وج

 .2011إلٌْ٘ى٣ٌس، جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز، ج

  ٕٝو. ٣ٌحٜ أذٞ جُؼطح، ه٤ٟس جألٍْٟ ك٢ ٞٞء هٞجػى جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ذى

 .٠2009رؼس، وجٌ جُؿحٓؼس جُؿى٣ىز، جإلٌْ٘ى٣ٌس، 

 ْقوٞم جإلٗٓحٕ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ   -و. ئذٍج٤ْٛ ٌٓٗٞخ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ ٓلح٤ٛ

 .2013وجٌ جَُٜٔ٘ جُِر٘ح٢ٗ، ذ٤ٍٝش،  جُٔؼحٛىجش جُى٤ُٝس، جُطرؼس جأل٠ُٝ، -جإلٗٓح٢ٗ

  و. ٣ٍٖق ػطِْ ٝ ٓكٔى ػرى جُٞجقى، ْٓٞٞػس جضلحه٤حش جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ

جُ٘ٛٞ٘ ج٤ٍُْٔس ُالضلحه٤حش ٝجُىٍٝ جُٔٛىهس ٝجُٔٞهؼس، جُطرؼس جُؼحٍٖز، جُِؿ٘س جُى٤ُٝس 

 .٤ُِِٛ2010د جألقٍٔ، جُوحٍٛز، 

 

 الرسائل العلمية 
 وًطٌٞجٙ،  ٌْحُسُؼ٣ٌٍٓس ك٢ ٗطحم جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، نحُى ٌٖٝٞ. جٌٍُٟٝز ج

 .2013ؾحٓؼس أذ٢ ذٌٍ ذِوح٣ى، جُؿُجتٍ، 

  ،ٍٖحو١ ْؼى١ ػٜٞ. جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس ُكًٍحش جُطك٣ٍٍ ج٢٘٠ُٞ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤

 .2012ؾحٓؼس جألٍَٛ، ؿُز، 

 :وٌجْس  ػ٢ِ قِّ، قٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ ٝجُٔؼطو٤ِٖ ك٢ جألٌج٢ٞ جُلِٓط٤٘٤س جُٔكطِس

ّ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ، ؾحٓؼس 1949ضك٤ِ٤ِس ضطر٤و٤س ك٢ جضلحه٤ط٢ ؾ٤٘ق جُػحُػس ٝجٍُجذؼس ُؼحّ 

 .2010جألٍَٛ، ؿُز، 
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  ْحػى جُؼوٕٞ، ٓرىأ جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُٔوحض٤ِٖ ٝؿ٤ٍ جُٔوحض٤ِٖ ٝضكى٣حش جُُ٘جػحش جُِٔٓكس

 .2009جُٔؼحٍٚز، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ، ؾحٓؼس جُكحؼ ُهٍٟ، جُؿُجتٍ، 

 ٤ٕ. قٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ، كح٠ٔس ذِؼ

 .2008ؾحٓؼس ق٤ٓرس ذٖ ذٞ ػ٢ِ، جُؿُجتٍ، 

  ،ٌْحُسٓكٔى ٣ٌٕ. جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ألٍْٟ جُكٍخ ك٢ ظَ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ 

 .2009، ؾحٓؼس جُؿُجتٍ، جُؿُجتٍ، وًطٌٞجٙ

  ٍْٟجُى٢ُٝ  جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ٞٞء جُوحٕٗٞٗؿحـ ٓطٍ وهٔحم. جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ُأل

 .2004، ؾحٓؼس جُوىِ، جُوىِ، جإلٗٓح٢ٗ، ٌْحُس ٓحؾٓط٤ٍ

 

 الدوريات 

  جذطٓحّ ػ٘حض٢. جٗطٜحًحش ئوجٌجش جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ضؿحٙ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝجُؼٍخ

 .2009ٖٓ ٓ٘ظٌٞ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجالضلحه٤حش جُى٤ُٝس، ٓؿِس ق٣ٍحش، 

  .ػ٢ِ ٢ُٝ. جُكٔح٣س جُى٤ُٝس ُِٔؼطو٤ِٖ ٓغ وٌجْس قحُس جُؼٍجم، ٓؿِس ؾحٓؼس جألٗرحٌ ذ٤ىجء و

 .2011(، 4(، ػىو)1ُِؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ٝج٤ُٓح٤ْس، ٓؿِى)

  و. ػحوٍ ػػٔحٕ، جُٔٓإ٤ُٝس جُوح٤ٗٞٗس ػٖ جُؿٍجتْ جُى٤ُٝس وٌجْس ك٢ قحُس جُٔٞهق

 .2012(، 48جأل٢ٌ٣ٍٓ، ٓؿِس وٌجْحش و٤ُٝس، ػىو) 

 َُٝجٌز جُطٍذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ  ٍٔؾؼ٢ ُِٔلح٤ْٛ ٝجُٔٛطِكحش جُكوٞه٤س ٝ جُوح٤ٗٞٗس، جُى٤َُ ج

 .2015ٌجّ هللا، جُؼح٢ُ، 

  ٗر٤َ جُؼُج١ٌ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝآ٤ُحش ضطر٤وٚ، ٓؿِس جُركٞظ جُوح٤ٗٞٗس

 .2012، 36، ػىو 21ٝجالهطٛحو٣س، ٓؿِى 

 ُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ، ْحٍٓ ٠ْٞٓ، جُؼالهس ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝج

 .2007ذٞجذس كِٓط٤ٖ جُوح٤ٗٞٗس، ، 

  ْٓنحُى  ٖؼرحٕ ٝ  أٌٗٞ ٚحُف. أغٍ قٍٛٞ كِٓط٤ٖ ػ٠ِ وُٝس ؿ٤ٍ ػٟٞ ٍٓجهد ك٢ جأل

 .2016(، 1جُٔطكىز ػ٠ِ ه٤ٟس جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٓؿِس جإلوجٌز ٝج٤ُٓحْس، جُؼىو) 

 ه٢ ٝٓهؿَ، ٚك٤لس جُك٤حز جُؿى٣ىز، ٌجٕ ؿُٞىٖطح٣ٖ. هحٕٗٞ جإل٠ؼحّ أُو١ٍٓ ؿ٤ٍ أنال

 .2015(، 7076ػىو) 



ػجذ انشؽًٍ ػهٙ ئثشاْٛى 

  غُٛى

انؾًبٚخ انمبََٕٛخ نألعشٖ ٔفمبً ألؽكبو انمبٌَٕ انذٔنٙ اإلَغبَٛذساعخ رطجٛمٛخ ػهٗ ٔػغ األعشٖ 

 انفهغطٍُٛٛٛ

 

 ألمانيا -برلين–المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية  122

 
 

  ٖٓ ْٚح٢ٓ ؾ٘حٌَز. . ض٣ٍٛف ٚكل٢ ٍُت٤ّ ٤ٛثس ٖإٕٝ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٣كًٌ ك٤

جْطهىجّ جُطـ٣ًس جُو٣ٍٓس ذكن جأل٤ٍْ جُلِٓط٢٘٤ جٍُٟٔخ ػٖ جُطؼحّ، ٓإْٓس جُىٌجْحش 

 .2016جُلِٓط٤٘٤س، 

 ٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ْكٍ ك٤ٍّٓٗ. ٓٞهغ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك

 .2014ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ، ٌجّ هللا، 

  (ْجُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ُىُٝس جالقطالٍ جُكٍذ٢ 5ِِْٓس جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٌه .)

 .2008ٝٓٓث٤ُٞطٜح ك٢ جألٌج٢ٞ جُٔكطِس، ًٍُٓ ج٤ُُٔجٕ ُكوٞم جإلٗٓحٕ، ؿُز، 

 ٗ(. أٍْٟ جُكٍخ ٝجُٔؼطو٤ِٖ ك٢ جُُ٘جػحش 6ٓح٢ٗ ٌهْ) ِِْٓس جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإل

 .2008جُِٔٓكس، ًٍُٓ ج٤ُُٔجٕ ُكوٞم جإلٗٓحٕ، ؿُز، 

  ْٔحٍٛ جُهحُى١. جُطو٣ٍٍ ج١ُٞ٘ٓ ألٝٞحع جُطلُٞس ك٢ ٓ٘ح٠ن جُٟلس جُـٍذ٤س ٝهطحع ؿُز

 .2016ّ، جُطٌحَٓ ٍُػح٣س جُطلُٞس، 2015ك٢ كِٓط٤ٖ ػحّ 

 ٢ُٝ ُكًٍس جُٔوحٝٓس جُؼٍذ٤س، ٓؿِس ٍٓٛ جُؼٍذ٤س، ٚحُف، ٣ٝٛح. جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ جُى

 .1969، 337ػىو 

  ٚالـ ػرى جُؼح٢٠. ٝجهغ جألٍْٟ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ، ًٍُٓ ٌجّ هللا ُىٌجْحش قوٞم

 .2012، 39+ 38جإلٗٓحٕ، ػىو 

  .ػحٍٓ ؿٓحٕ كحن١ٌٞ ٝ و. ػرى هللا ٓكٔى أقؿ٤ِس. جُٔٓإ٤ُٝس جُى٤ُٝس جُ٘حؾٔس ػٖ و

س جألٍْٟ" وٌجْس ضطر٤و٤س ُِكحُس جُلِٓط٤٘٤س جإلٍْجت٤ِ٤س"، ٓؿِس جٗطٜحى أقٌحّ ٓؼحِٓ

 .2015(، 5جُىٌجْحش جُوٟحت٤س، ػىو)

  .ػرى جٍُقٖٔ  أذٞ جٍُ٘ٛ ٝ أْحٓس ْؼى. ٌٓحٗس أٍْٟ جُكٍخ ٝجُٔؼطو٤ِٖ ك٢ جُوحٕٗٞ و

، 1، ػىو22جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٓؿِس جُؿحٓؼس جإلْال٤ٓس ُِىٌجْحش جإلْال٤ٓس، ٓؿِى 

2014. 

  .ٔحٍ هرؼس. جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ألٍْٟ جُٔوحٝٓس جُلِٓط٤٘٤س، ٓؿِس ٖإٕٝ كِٓط٤٘٤س، ػىو) ًو

252 ،)2013. 

  ٓكٔى جُؼرى هللا. جُكٔح٣س جُى٤ُٝس ألٍْٟ جُكٍخ ك٢ أغ٘حء جُُ٘جػحش جُِٔٓكس، ٓؿِس ؾحٓؼس

 .2015، 28، ػىو 37جُرؼع، ٓؿِى 
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 ُِٓٔكس ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ، ٓكٔى ػُ جُى٣ٖ قٔىجٕ. جُٔوحٝٓس جُٗؼر٤س جُلِٓط٤٘٤س ج

ٝج٤ُٓح٤ْس ٝجالهطٛحو٣س، جُوحٍٛز، جإلْطٍجض٤ؿ٤سجًٍُُٔ جُى٣ٔوٍج٢٠ جُؼٍذ٢ ُِىٌجْحش 

2013. 

  ٍأٍْٟ كِٓط٤ٖ ُِىٌجْحش. ضو٣ٍٍ قٍٞ جالٗطٜحًحش جُط٢ ٣ٔحٌْٜح جالقطال ًٍُٓ

 .2013ج٢ٗٞ٤ُٜٛ ذكن جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ، 

 .ٕجالٗطٜحًحش ٞى جأل٤ٍْجش جُلِٓط٤٘٤حش ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ  ًٍُٓ قٔح٣س ُكوٞم جإلٗٓح

 .2016جإلٍْجت٢ِ٤، ؿُز، 

  .ِٓٛف قٖٓ أقٔى. جإلٌٛحخ ٝقن جُىكحع جٍُٗػ٢ ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جُؼحّ، ٓؿِس ٓىجو و

 .2014(، 8ج٥وجخ، ػىو) 

  ،و. ٤ْق ج٣ُٞٓى١، ٟٕٓٔٞ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجُطؼ٣ٍق ذٚ، أًحو٤ٔ٣س ٠ٍٖس وذ٢

 .2016وذ٢، 

  ٓؼطْٛ ػٜٞ. جُؼالهس ذ٤ٖ كِٓط٤ٖ ٝئٍْجت٤َ ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٓؿِس

 .2014، 34ؾحٓؼس جُوىِ جُٔلطٞقس ُألذكحظ ٝجُىٌجْحش، ػىو 

  ٕٞجُٔ٘ظٔس جُؼٍذ٤س ُكوٞم جإلٗٓحٕ ك٢ ذ٣ٍطح٤ٗح.ٝجهغ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ْؿ

 .2014جالقطالٍ، 

 .جأل٠لحٍ جألٍْٟ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤، ٌجّ هللا،  ٓإْٓس جُىٌجْحش جُلِٓط٤٘٤س

2014. 

  ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جػطوحٍ جأل٠لحٍ ضى٤ٍٓ ٜٓٔ٘ؽ ُِطلُٞس

 .2015جُلِٓط٤٘٤س، ٌجّ هللا، 

  ،2015ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جأل٤ٍْجش ٝجُٔؼطوالش، ٌجّ هللا. 

 2015ٍ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جالػطوحٍ جإلوج١ٌ، ٌجّ هللا، ٓإْٓس ج٤ُٟٔ. 

  ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جُلٍم ذ٤ٖ جُطـ٣ًس جُو٣ٍٓس ٝجُؼالؼ

 .2016أُو١ٍٓ، ٌجّ هللا، 

  ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جُٔكحًْ جُؼ٣ٌٍٓس ُالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤

 .2015ق جٍُجذؼس، ٌجّ هللا، ٝجضلحه٤س ؾ٤٘

  ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جُٔكحًْ جُؼ٣ٌٍٓس ُالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤

 .2015ٝجضلحه٤س ؾ٤٘ق جٍُجذؼس، 
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  ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جٗطٜحى قوٞم جُٔؼطو٤ِٖ جإلوج٤٣ٌٖ ك٢

 .2010ّ هللا، جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س ذ٤ٖ جُوحٕٗٞ ٝجُٔٔحٌْس، ٌج

  ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ذ٤حٕ ٓٗطٍى ٚحوٌ ػٖ ٓإْٓس

ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ ٝجُكًٍس جُؼح٤ُٔس ُِىكحع ػٖ جأل٠لحٍ ٣إًى إٔ 

 .2015ٓٞجِٚس هٞجش جالقطالٍ ٤ُٓحْس جٗطٜحى قوٞم جأل٠لحٍ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُوىِ، 

 أل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ٤ْحْس جإلٛٔحٍ جُطر٢ جُٔطؼٔى ذكن ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س ج

 .2015جألٍْٟ ٝجُٔؼطو٤ِٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، 

  ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ػحتالش جألٍْٟ ٝجُٔؼطو٤ِٖ ٣َٝحٌجش

 .2014جُٓؿٕٞ، 

  ك٢ و. ػرى جُوحوٌ ٚحذٍ ؾٍجوز، جإلٌٖح٤ُحش جُوح٤ٗٞٗس ُىٟ ٓالقوس ئٍْجت٤َ ػٖ ؾٍجتٜٔح

 .2016(، 1كِٓط٤ٖ، ٓؿِس جإلوجٌز ٝج٤ُٓح٤ْس، ػىو)

  ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ػحتالش جألٍْٟ ٝجُٔؼطو٤ِٖ ٣َٝحٌجش

 .2014جُٓؿٕٞ، 

  ٖٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ػٍُ جألٍْٟ ٝجُٔؼطو٤ِٖ جُلِٓط٤٤٘٤

 .2015ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ، ٌجّ هللا، 

 ُ٤ٍٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ػٍٗ قوحتن قٍٞ ٓٔحٌْس هٞجش ٓإْٓس ج

 .2015جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ٤ُٓحْس جالػطوحٍ جإلوج١ٌ، ٌجّ هللا، 

  ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػح٣س جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. ٍٓٗٝع جُطـ٣ًس جُو٣ٍٓس ضأ٤ًى ػ٠ِ

 .2015جْطٍٔجٌ جالقطالٍ ك٢ جُطؼ٣ًد، ٌجّ هللا، 

 ح٣س قوٞم جأل٤ٍْ ٝقوٞم جإلٗٓحٕ. جُٔٛحوهس ػ٠ِ هحٕٗٞ جُطـ٣ًس ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ ٍُػ

 .2014جُو٣ٍٓس ٣ٍٛـ ُالقطالٍ هطَ جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٌجّ هللا، 

  ّٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ. ضو٣ٍٍ جٗطٜحًحش قوٞم جأل٤ٍْجش ٝجألٍْٟ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ، ٌج

 .2015هللا، 

 س جُوٟحت٤س جُلِٓط٤٘٤س جُٞجهغ و. ػرى جُوحوٌ ٚحذٍ ؾٍجوز  ْٝحٍٓ ٠ْٞٓ ٝآنٍٕٝ، جُٞال٣

 .2013ٝآكحم ٓالقوس جُٔؿ٤ٍٖٓ جُى٤٤ُٖٝ، ٓإْٓس ج٤ٍُٟٔ، ٌجّ هللا، 

  ٖج٤٘٠ُٞس جُلِٓط٤٘٤س جُٞجؾد ئػٔحُْٜ  ٝجإلْطٍجض٤ؿ٤سٗحٍٚ ج٣ٍُّ. جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤

 .2014ُكٔح٣طْٜ، ٓإْٓس جُكن، ٌجّ هللا، 
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 2009، ٤268حٕ، ػىو ٗحتَ ٗهِس. جأل٤ٍْجش ُىٟ جُؼىٝ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ، ٓؿِس جُر. 

  ّٚحوٌ ػٖ ٓإْٓحش  ٤ٛ2016ثس ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. ضو٣ٍٍ ٗٛق ١ْٞ٘ ُؼح

 .2016جألٍْٟ، 

  َّٝجٌز ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. جػطوحٍ جأل٠لحٍ ؾٍجتْ ٓطٞجِٚس ذكن جُوح٣ٍٖٚ، ٌج

 . 2012هللا، 

 ٓحوج آُس َٝجٌز ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. جُرْٞطس ٌقِس ػًجخ.. ٝقىجش ٗك٤ٓٞٗٞٗط

 .2012هٔغ ك٢ جُٓؿٕٞ ٝجُٔؼطوالش جإلٍْجت٤ِ٤س، ٌجّ هللا، 

  ًَْٝجٌز ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. جُوٟحء جإلٍْجت٢ِ٤ ؿطحء ػ١ٍٛ٘ ك٢ ٓكح

 .2012ػ٣ٌٍٓس ؾحتٍز، ٌجّ هللا، 

  َٝجٌز ٖإٕٝ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ. ٤ْحْس جإلٛٔحٍ جُطر٢ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ ضكٛى

 .2012ؿطٔغ جُى٢ُٝ، ٌجّ هللا، أٌٝجـ جألٍْٟ ك٢ ظَ ٚٔص جُٔ

  .٤ُٝى ػرى جُك٢. جُىُٝس جُلِٓط٤٘٤س ذ٤ٖ ج٣ٍُُٓس ٝجُٟٕٔٔٞ، ًٍُٓ جُؿ٣ٍُز ُِىٌجْحش، و

2012. 

  ْ٣ك٠٤ ٌذحـ. جالػطوحٍ جإلوج١ٌ ؿٍٞ ٣طحٌو جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٤ْٝق ١ِٓٓ ػ٠ِ ٌهحذْٜ ُطكط٤

 .2012(، 5873ئٌجوضْٜ، ؾ٣ٍىز جُك٤حز جُؿى٣ىز، ػىو) 

 

 لبحوثالمؤتمرات وا 

  ٟئقٓحٕ ٓىذٞـ. ٓ٘ظٞٓس جُط٣ٍٗؼحش جإلٍْجت٤ِ٤س جُهحٚس ذحُٓؿ٘حء جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ٝٓى

جُطُجٜٓح ذحُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ذكع ٓوىّ ُـح٣حش جُٔ٘حكٓس ك٢ جُٔإضٍٔ جُهحّٓ 

 .2014جُٔكٌْ ُركٞظ جٍُْحتَ ٝجأل٠ٍٝقحش جُؿحٓؼ٤س، جُؿحٓؼس جألٌو٤ٗس، ػٔحٕ، 

 كىز. ضو٣ٍٍ جُِؿ٘س جُهحٚس جُٔؼ٤٘س ذحُطكو٤ن ك٢ جُٔٔحٌْحش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔط

جإلٍْجت٤ِ٤س جُط٢ ضّٔ قوٞم جإلٗٓحٕ ُِٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ جٌُٓحٕ جُؼٍخ ك٢ 

 .2015جألٌج٢ٞ جُٔكطِس، جُىٌٝز جُٓرؼٕٞ، 

  .جإلٍْجت٤ِ٤س: ٓظحٍٛٛح، أْرحذٜح،  -٣ٍٖق ً٘حػ٘س. جُؼ٘ق ٝجُؼىٝج٤ٗس ج٤ٗٞ٤ُٜٛسو

جُٔإضٍٔ ج١ُٞ٘ٓ جُهحّٓ، ًٍُٓ وٌجْحش جُطٍجظ ٝجُٔؿطٔغ جُلِٓط٢٘٤،  ؾًٌٝٛح، ذكٞظ

2010. 
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  .ٚالـ جُى٣ٖ ػحٍٓ. قن جُٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ك٢ ٓوحٝٓس جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤ ُألٌج٢ٞ و

 .2009ٝجُط٣ٍٗغ، جُِٓطس ج٤٘٠ُٞس جُلِٓط٤٘٤س،  ٟجُلِٓط٤٘٤س جُٔكطِس، و٣ٞجٕ جُلطٞ

  .ٍٓجًُ جالقطؿحَ جإلٍْجت٤ِ٤س، ٌٝهس هح٤ٗٞٗس ػٛحٓؼحذى٣ٖ. جُطؼ٣ًد ك٢ جُٓؿٕٞ ٝو

قٍٞ" ٓ٘حٟٛس جُطؼ٣ًد ك٢ جُٔٞجغ٤ن جُى٤ُٝس ٝجُٞجهغ جُلِٓط٢٘٤"، ٓإْٓس جُكن، ٌجّ 

 .2012هللا،

 .قوٞم جأل٤ٍْز جُلِٓط٤٘٤س ك٢ ٞٞء جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، ٌٝهس َج٣ى َج٣ى ػ٢ِ و .

جُوحٍٛز، ٓؿِس جُكوٞم جُػوحك٤س  ٓوىٓس ك٢ جُٔإضٍٔ جُؼ٢ِٔ جُى٢ُٝ ٤ٌُِس جُكوٞم ؾحٓؼس

 .2011ٝجالهطٛحو٣س، 

  و. ٤٠رس جُٔهطحٌ، ٠ر٤ؼس جُؼالهس ذ٤ٖ جُوح٤ٖٗٞٗ جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ

 .2016(، 3(، ػىو)8جإلٗٓح٢ٗ، ٓؿِس جُٔكون جُك٢ِ ُِؼِّٞ جُوح٤ٗٞٗس ٝج٤ُٓح٤ْس، ٓؿِى) 

 ُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ و. ػحٍٓ جُؿٍٞٓو ٝ و ٗـْ ٣َح، جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ ج

 .2006(، 28( ػىو ) 8ُكوٞم جإلٗٓحٕ، ٓؿِس جٍُجكى٣ٖ ُِكوٞم، ٓؿِى) 

 ٓٔى ٗؼٔحٕ جُ٘كحٍ. جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس جُى٤ُٝس جُٔوٌٍز ُِٔؼطو٤ِٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ذحُٓؿٕٞ ك

 .جإلٍْجت٤ِ٤س، جُؿحٓؼس جإلْال٤ٓس، ؿُز، وٕٝ ضح٣ٌم

  .جُوح٢ٗٞٗ جُى٢ُٝ ُكًٍحش جُٔوحٝٓس ك٢ جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ  ٤ٛػْ ٠ْٞٓ قٖٓ. جًٍُُٔو

جُٔؼحٍٚ، ٌٝهس ٓوىٓس ك٢ جُِٔطو٠ جُى٢ُٝ جُهحّٓ ذؼ٘ٞجٕ" قٍخ جُطك٣ٍٍ جُؿُجت٣ٍس 

 .2010ٝجُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ"، ؾحٓؼس ق٤ٓرس ذٖ ذٞ ػ٢ِ، جُؿُجتٍ، 

 .حٕٗٞ جُى٢ُٝ، ٣حٍْػ١ٌٞٔ. جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ُِٓؿ٘حء ج٤ُٓح٤٤ْٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُو و

ٌٝهس ٓوىٓس ك٢ جؾطٔحع جألْٓ جُٔطكىز جُى٢ُٝ جُٔؼ٢٘ ذو٤ٟس كِٓط٤ٖ: ه٤ٟس جُٓ٘حء 

-3ج٤ُٓح٤٤ْٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ ٍٝٓجكن جالقطؿحَ جإلٍْجت٤ِ٤س، ؾ٤٘ق، ك٢ جُلطٍز: 

 .2012/ ٤ٗٓحٕ/ 4

  ٝجُوحٕٗٞ هْٓ جُهىٓحش جالْطٗح٣ٌس ُِوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ، جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ جإلٗٓح٢ٗ

جُى٢ُٝ ُكوٞم جإلٗٓحٕ أٝؾٚ جُٗرٚ ٝجالنطالف، جُِؿ٘س جُى٤ُٝس ٤ُِِٛد جألقٍٔ، جُوحٍٛز، 

2003. 

  ،ٓ٘ظٔس جألْٓ جُٔطكىز، جُكٔح٣س جُوح٤ٗٞٗس جُى٤ُٝس ُكوٞم جإلٗٓحٕ ك٢ جُُ٘جع جُِٔٓف

 .2012ٌٓ٘ٗٞجش جألْٓ جُٔطكىز، ٣ٞ٤ٌٗٞى، 
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 القوانين 
 2016ذؼس ػٍٗ ُؼحّ هحٕٗٞ جػطوحٍ جأل٠لحٍ وٕٝ ْٖ جٍُج.ّ 

  ْ2004ُٓ٘س  19هحٕٗٞ جألٍْٟ ٝجُٔك٣ٌٍٖ ٌه.ّ 

  ّ2015هحٕٗٞ جإل٠ؼحّ جُو١ٍٓ ُؼح.ّ 

  ّ1907هحٕٗٞ الٛح١ ُؼح.ّ 

 

 المواثيق الدولية 
  ّ1984جضلحه٤س جألْٓ جُٔطكىز ُٔ٘حٟٛس جُطؼ٣ًد ُؼح.ّ 

  ّذٗإٔ قٔح٣س أٍْٟ جُكٍخ1949جضلحه٤س ؾ٤٘ق جُػحُػس ُؼح ّ. 

 ذٗإٔ قٔح٣س جألٖهح٘ جُٔى٤٤ٖٗ ك٢ ٝهص جُكٍخ.1949ٍُجذؼس ُؼحّ جضلحه٤س ؾ٤٘ق ج ،ّ 

 1989َّ ُؼحّ جضلحه٤س قوٞم جُطل. 

  ّ1969جضلحه٤س ك٤٘ح ُوحٕٗٞ جُٔؼحٛىجش ُؼح. 

  ّ1998جُ٘ظحّ جألْح٢ْ ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُى٤ُٝس ُؼح. 

 

  القرارات الدولية 
  ْ1970ُٓ٘س  2672هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٌه. 

 12/12/1973جُٛحوٌ ذطح٣ٌم  3103 ُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٌهْهٍجٌ ج.ّ 

  1974جُٛحوٌ ػحّ ، 3237ٝهٍجٌ ٌهْ  3210ٌهْ هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز 

ذٗإٔ جالػطٍجف ذٔ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س ٓٔػالً ٍٖػ٤حً ُِٗؼد جُلِٓط٢٘٤ ٝقٍٛٞ 

 .طكىز ًكًٍس ضكٌٍ ٢٘٠ٝجُٔ٘ظٔس ػ٠ِ ٚلس ٍٓجهد ك٢ جألْٓ جُٔ

  ْذٗإٔ وػٞز ٓ٘ظٔس جُطك٣ٍٍ جُلِٓط٤٘٤س  3375هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ جُٔطكىز ٌه

 ُالٖطٍجى ك٢ ًحكس جُؿٜٞو ٝجُٔ٘حهٗحش جُٔطؼِوس ذحٍُٗم جأل١ْٝ.

  ّذٔٞؾد هٍجٌ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُألْٓ 1990جُٔرحوب جألْح٤ْس ُٔؼحِٓس جُٓؿ٘حء ػح ّ

 .111/ 45جُٔطكىز 

 جع االلكترونيةالمرا 

 

  ،ٓطحقس ػ٠ِ 2014ئقٓحٕ ػحوٍ. ٗطحتؽ ٝأذؼحو هرٍٞ جٟٗٔحّ كِٓط٤ٖ الضلحه٤حش ؾ٤٘ق ،

 http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=196572جٍُجذ١، 

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=196572
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 قطالٍ ج٢ٗٞ٤ُٜٛ ذكن جألٍْٟ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ ضو٣ٍٍ قٍٞ جالٗطٜحًحش جُط٢ ٣ٔحٌْٜح جال

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١: 2016جُٓؿٕٞ، جإلػالّ جًٍُُٔ جُلِٓط٢٘٤، 

http://www.alma3raka.net/spip.php?article155&lang=ar 

  ئ٠ُ ضكى٣ى جٌُٔحٗس جُوح٤ٗٞٗس ُألٍْٟ، ٓٞهغ  . جألٍْٟ ُِىٌجْحش: ٣ىػٞقٔىٝٗسٌأكص

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ:  2016جُوىِ، 

http://www.alquds.com/articles/1466241372161541100/ 

  .لِٓط٤٤٘٤ٖ ك٢ جُٓؿٕٞ جإلٍْجت٤ِ٤س، قٔىٝٗس. جألٝٞحع جُطؼ٤ٔ٤ِس ُألٍْٟ جٌُأكص و

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2016ًٍُٓ جألٍْٟ ُِىٌجْحش، 

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27754 

  .جُلِٓط٤٤٘٤ٖ، ٌأكص قٔىٝٗس. جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ٝٓكطحش جالػطوحٍ ٝجُطؼ٣ًد ُألو ٍْٟ

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١: 2016ًٍُٓ جألٍْٟ ُِىٌجْحش، 

http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=28106#_ftn11 

 ُِ ىٌجْحش، ػح٠ق وؿِّ. ٓٓحع ُطكى٣ى جُٞٞغ جُوح٢ٗٞٗ ُألٍْٟ، ًٍُٓ جُؿ٣ٍُز

، ٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2011

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/6/4 

  ،ػرى ج٣ٌٍُْ جُىجقٍٞ. جُوحٕٗٞ جُى٢ُٝ: ٓؼحِٓس جألٍْٟ ك٢ جُُ٘جػحش جُى٤ُٝس ٝجُىجن٤ِس

http://www.arab-جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163149 

  .٢ ٗر٤ٍ. جًٍُُٔ جُوح٢ٗٞٗ ُألٍْٟ ٝجُٔؼطو٤ِٖ ٝجٍُٛحتٖ جُلِٓط٤٤٘٤ٖ كػرى ج٣ٌٍُٔو

،  ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2015ْؿٕٞ جالقطالٍ، ٓٞهغ و٤ٗح ج٠ُٖٞ،

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/04/19/700532.ht

ml 

 ٌٟٓ 2015حٕ، ٓٞهغ جُٛلٛحف، ػرى جُ٘حٍٚ كٍٝجٗس . ٓؼحٗحز جألٍْٟ ضطلحهْ ك٢ ،

 safsaf.com-http://www.alٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 

  َٚالـ. جألٍْٟ ج٠ٍُٞٔ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ ٤ٜٖى ضِٞ ٤ٜٖى، ٓٞهغ و٤ٗح ج٠ُٖٞ، ػو

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2016

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2016/09/29/417428.html 

  ػ٢ِ أذٞ قرِس. ئٍْجت٤َ ضٜىو ٝضطٞػى جألٍْٟ جإلوج٤٣ٌٖ جٍُٟٔذ٤ٖ ػٖ جُطؼحّ ذحُٔٞش

، ٓطحـ ػ٠ِ 2014ٝٓؿِّ قوٞم جإلٗٓحٕ ٣طكَٔ ٓٓإ٤ُٝطٚ، ٓٞهغ ذ٤ِٓص جإلنرح١ٌ، 

 http://pelest.com/article/view/id/3333جٍُجذ١ جُطح٢ُ:  

  ٕػٔحو ٗٞكَ. ٓح ٛٞ جالػطوحٍ جإلوج١ٌ، ًٍُٓ ٌج٤َٖ ١ًٌٞ جُلِٓط٢٘٤ ُكوٞم جإلٗٓح

، ٝٓطحـ ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ:   2015ٝٓطحذؼس جُؼىجُس جُى٤ُٝس، 

http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=21768 

  ،هحْْ ػٞجو. جألٍْٟ جُلِٓط٤٘٤ٕٞ ك٢ ْؿٕٞ جالقطالٍ جإلٍْجت٢ِ٤: ٝهحتغ ٝذ٤حٗحش

، ٓطحقس ػ٠ِ جٍُجذ١ جُطح٢ُ: 2014

http://www.alma3raka.net/spip.php?article155&lang=ar
http://www.alma3raka.net/spip.php?article155&lang=ar
http://www.alquds.com/articles/1466241372161541100/
http://www.alquds.com/articles/1466241372161541100/
http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27754
http://alasra.ps/ar/index.php?act=post&id=27754
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