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  : مقدمة 
��� ا��	�� ه�� ��� ا��ا���                  �������" م"ح� ا��	��� م�' أه�% ا��"اح�� ��� ح���ة ا�	�"د �� ه����م ()

������� وأم� ا�,�+��ن ������2س"0 ، ����	� ه� ا�."وة ا�� 4)3  .  
             ��6 ��� 7��
� ه>0 ا�
��وة ح��ل ح���ق ا��	�� ور�9ی��=��ه�"ی %>
وأن7 ��' دوا�9 ا ��@�ر أن ن

�� ا��و���� �����ق اCن���ن یBی��ه� �4"�ً�                 =� �D�ا ه���م ا�>ي (���7 ا�=��ه�"ی� ����	� وان ر�Eس

  .ودD� �ً�9>ا ا ه���م
   

��K ا�>ي ن"ى ��7 م�' ح��
�� ا����Iآ� ا���� ی�)�"ض ���D ا��	�� ��� ا�)���% م�' ن��� و��D"                    و�� ا� 
3 9�O ه�>0 ا����Iآ� م�' ا+��"ا��ت ن	���� وان��"اف وج"ی���                   �)"�وا+��Dد واس��,Pل وم�� ی
وإدم�ن ، وم� ن"ى أیTً� م' ح� ت ا�)
S وا�)�وان �� ا���ارس وح�� ت اخ����ف وان�"ا���ت            

  .% ا�,"�� س�آ�� وخ�ص� �� ا�)��
  

             W(�وم� ن�Iه�0 أیTً� م' ()"ض ا��	� ا�)"�� إ�O ا��D" وا�)�وان وخ�ص� �� دول ا��"ب و
  . ا�<�اه" اZخ"ى م.� �6ه"ة أ\	�ل ا��Iارع، وا�������'، واZح�اث

          ��9O إن أس��ب ا +�"ا��ت ا�
	��� ��ى اZ\	�ل، ه� خ� ��� ا��)�م ��Eدا ]	
ی^آ� 9��ء ا�
�D%، ه% دا��E +��ی� �P+�"اب ا�
	�� وا ن�"افم� ا��	� وأن   . اZ\	�ل ا�>ی' (��ء م)�م


�� 4@��� ا��	� ا�"ا�4        ) ���� ا�
�اة اZو�O وا����3 ا ج����9 اZول ا��.�� "��أن اZس"ة ()
��	� �9م� 7���@4 ��_I) O  . �� ا��=��� و(��9 0�9


��ء 4@���� ا��	��، ��bذا م�� ا+��"�K و(	__�K        ن	D% م' ه>ا أن �`س"ة دورًا ه�م�ً� و�)��ً  ���        �
9O 4@��� ا��	� ��  .اZس"ة آ�ن �D>ا ا +�"اب وا��	_d اZث" ا��


��ول ه�>ا ا���+��ع م�' م
<��ر                       �9�7 �� ه>0 ا��ر��� و��� ن���ط م���دة ( Bوه>ا م� س�ف ن"آ
  .ا���� ا�
	��� و9% ا�
	[ ا��"+� وا�)��دي

  
�	��، وه�>ا            �� ه>0 ا��ر�� رأی
� أن ن�f ا�      � ����	
������� ا� ��D��P9س�"ة وZا O��Tء أوً  9

����ث ��خ����ر �9' ا +��"ا��ت ا�
	���� ا�
�ج��� �9' ا��	_�d وا +��"اب                  � dذ�� ��(�ی��دن� 
������ی��� وP��9ج ا��	_��d    . اZس��"ي h��(�) ��������ط ا�
��� م��' ا��=�
��� ن@���% ه��>0 ا��ر���� وه��>ا ی=)

�	�وا +�"اب اZس"ي وiث�ر0 9O ا���� � ���	
  . ا�
 �ً�	
     :ت�8 -�+ان �6 أج4 أس�ة ��+ا�#1 �

   
1 .4
<�� #�	
  :ا=س�ة وا���# ا��

�� ث�K ��ى ا���ح.�' (2ث�" ا��
�ات اZو�O م' ا�)�" �� ���� ح��ة اCن���ن و��� وج�� أن�7 إذا م��              �
 "�jو �وا���� �ا��)�م وا�"اح Oإ� Oو�Zا "D4Zا �� �	ت ا����jح�ج�ت ور K��� أن ی_�ن dذ�

�� س)��ة ���  . ح<7 �� ح��ة م�
                   ������� ح��(7 أو م�� ی���وإن اZن��ط ا���آ�� اZس"ی� (��د م� س�ف ی	)7 ا����� ا��I"ي �� م

7���@4 ��
  . أن ی	)7 �_� ی��� 9O ا��4Cع وا�"+� 9O ذ�d �� اZس"ة ا��� (_ّ�ن و(
9��D اlن أن أول أس�س ��        h	��� ا�
	[ إن�� ی���� م' ا�)�P� ا����رة ا��ث����   وم' ا���ا�9 ا��

��	� دا�E� وان أي ح��� (�"م ا��	� م' ح
��ن            �Dم���f ا��	� �2م7 أو م' ی��م م") ��ا��ا�E� ا�
   �����
اZم (<���D" أث����ر0 ����� ()������ ا�
����� ا�=������ وا����>ه
� ، وا ج�������9 و����� ا+����"اب ا�

��	
  ]).1([ا�



     ��ی' ��	Z7ُ ا�
��D ی)��" �� ح��ة ا��	� j>اًء +"وریً� �� ن��0 ا�
	�� ، ه>ا          إن ا��3 ا�>ي ی�
  .ا�,>اء   ی�� أه��� j '9>ا7E ا�=��ي

��ء �� ا��)�یs ه>ا ی�_' أن         l(2ث�" ا �وخ�ص ��tام� ا����(�� ا�
	�� ا��2ث�" ا����4" ���ی^آ� ا�
���ء  أن ا9Z"اض ا��"+�� �� اZ\	�ل �7 رد �)�       . ن���7 ا��راث� ا���_���ج��  lك ا��� �(��\ 

�ن           _Iء م����i ن وأن��� ی�ج���_Iل م�	م" أ\Zا ����أن ا�=��  ]). 2([وا��"��'، ان7   ی�ج� �� ح
�	�� ��	
  .اZس"ى وا (=�ه�ت ا��ا��ی7، وا�)��Pت ��' اZخ�ة ��D أث"ه� 9O ا��_�ی' ا�

�% أ�"اده�           () O���ن ا����ازن ���'     و9
�م� (	�I اZس"ة �� (���" ا��
�خ ا�>ي ی��9 �9�آ��S ی�
S ص�ر            �9
b� %Dن ا���ب ی_�ن م	��حً� ��@ ���P����lخ"ی' وا���ج�ت ا س �����)Cا���ج�ت ا

��+�"اب ج� اZس"ة و(��ی��D ���^رة    �D�
 م�ّ���ة �P+��"اب، ���     ا (��ل ا�@�\y، وا�>ي ی
 zا��"ی z+اب ا��ا"�+ ���)W أ�"اده�  ��  ]) .3([وإص�

  �3 9��7 م�'      م' خPل م� (�)"��م نPح| اZه��� ا����,� �`س"ة و(2ث�"ه� 9O ن2Iة ا��	��، وم�� ی
     .ا+�"ا��ت ن	���

   
  :اAض>�ا"�ت ا��
	�# ا���ج�# -6 ا��
BC واAض>�اب ا=س�ي. 2

��� ا����ث 9' ا +�"ا��ت ا�
�ج�� 9' ا��	_d و ا +�"اب اZس"ي ن�"ى +�"ورة ا�����ث       
  : ه� آ������9' أس��ب ا��	_d اZس"ي و

�D
  :إن أس��ب ا��	_d اZس"ي ("ج� إ�O �9ام� آ.�"ة م
� ��D
�� ���� h����  . ص"اع اZدوار ��' ا�Bوج�' و�9م ا�
  . ا +�"ا��ت ا�I@��� ا��� ی)�ن� م
�D أح� ا�Bوج�' أو آPه��  �
  .ا�@��Pت وا���Iح
�ت وس�ء ا���ا�h ا�Bوج� �

2I ن��=� �9م  �) ���Bام�(�D ا��P_Iت ا ����دی� ا����  .آ	�ی� م�ارد اZس"ة ����ء 
� Kأو ا���� ����7 ا����j و��ة أح� ا��ا��ی' أو .  

  
         d�_	�ی^دي ا +�"اب وا��	_d اZس"ي إ�O �9ا�3 وخ��� 9O ن�� ا��	� وص��7 ا�
	���؛ ���
اZس"ي و(��ع ا�)��Pت ��' ا��ا��ی' ومD)P_I% ا�
	��� وم� ی��ح3 ذ�d آ7 م' �9م اح��"ام       

3 9���D م�' م�9�I" ()�س�� وأ��%      و()"���" آ� \"ف م
��D ��خ"، وا�P م�� ة وا�)�اوة وم� ی�
�2س�"(7 ووا��ی�7 ، آ���                       7���و�h ی)�ق ا�
��� ا ن	)���� وا ج�����9 ���ى ا��	��، وی�S(T م�' ث
ل ی=)7 أن�ن�ً� �9جBًا 9' (��دل م9�I" ا��3 م� اlخ"ی' وی	��0 ا ن���ء ، ور��� د�)7 إ��O أ�4_�     

��	
	� م' ا ن�"اف وا���ك ا�)�وان� وا��"ض ا��  ]). 4([م@
  

و���� آ��I	K ا��راس���ت ا�)"����� واZج
����� اlث���ر ا�������  +���"اب ا������tت اZس��"ی� وا������ع   
�	\Zك ا��"  �نtل، إذ (��' أن اZ\	�ل ا�>ی' ی
IاZس"ي 9O س� داخ� ا�=� اZس"ي �j" ا���

  . وس�آ�� واج����9�ی)�ن�ن م' مP_Iت ان	)���� 
  

إن ا��	_d اZس�"ي ی)�3 دورًا ج�ه"ی�ً� وح�س��ً� ��� ��D6ر ا +��"ا��ت ا�
	���� ���ى اZ\	��ل             
9�O اZ\	��ل ،             ]_(
���ء واZم��Dت (�lا ��D
����I وا���(" و+,�ط ا����ة ا���م�� ا���� ی)��ن� م

           �D% ��� ا ن����ر    و�� (��' إن اZ\	�ل ا�>ی' ی)�ن�ن م' ار(	�ع ا آ��tب ���jً� م� ی)��jن 9' ر�

و��راس� اZو+�ع اZس"ی� (��' أن ه>0 اZس" ()�ن� م�' ا +��"ا��ت اZس�"ی� م.�� ا ن	���ل                  

    ]).5([اZس"ي وا�)�وان س�اًء ا�	<� أو ا�=��ي
         ")���)W ا��راس�ت 9' وج�د �P9� م�ج�� ��' ا� K	Iت       آ�� آ���P(م�'     ��� ا� Pًوآ� �ا��ا��ی�

�h، واCآ�، ومP_Iت اZ\	�ل، و��' ن���ن ا��"ا�f اZس"ي وآ� م' ا��P_Iت ا���آ�� �بtا�
��
h وا��2خ" �� ا��  . ��ى اZ\	�ل آ��)�وان ، وا+�"ا��ت ا�_Pم، وا�@=� وا�



�	��� (_���ی'   � ����	
���Pق 9��O ا�
���� ا�� ���آ��� ی��"ى ����9ا���3 ا��"ی���� أن أه��% اlث���ر ا���
     S(�+و ، ����@Iف ن��� ا�P�م	�Dم ا�>ات ا���� ، وم	�Dم ا��ا��ی' ا���y ، م�� ی^دي إ�O اخ
��h وا����ج[ و���9م ا�_	���ءة ، وان@	���ض     �ا�.��� ���� ا���
	[ و��� ا�
���س ، وإ���O س���"ة م��9�I" ا�

  ]). 6([����ح، و�� ا�"�j� �� ا�)�� واCن=�ز ، و+)S ا������ ا��راس�م���ى ا
 وج� ا���ح.�ن �� ا ن�"ا��ت واZم"اض ا�
	��� أن ن�� ا�)��Pت اZو��� ا���_"ة م�^ول        و��

 ��)��  . 9' آ.�" م' ا�I@���ت ا��_�
  

���ء ا��>ی'   إن آ� اCن	�� ت ا�"دی_���� (	"ض ا��Bن وا آ���tب 9
��م� ی_��ن ا��	�� +�               lا ���
9��O ن	���7 ���� ا آ����tب، وی����z م
���"ف            h��,
�D%، ا��	��� ی
���O ا ن	����ل وی(����ُء م)���م
                   �����ًء س�ّ�ء ا��)�مi %D)ح��� �����D% ی�����ن ��� م��و�9وان�، وإن اZ\	��َل ا��>ی' (���ء م)��م

])7.([    
3 9���D م�' خ��ف        ن
�O أی�T ا��)�ن�ة واl م ا�
	��� ا��� ی)�ن���D أ\	��ل ا����م
�' و          �)"�م�� ی

،و�h ،واآ��tب، و(2خ" دراس� ،وه"وب م' ا���رس�، وا����ل ا�Pإرادي ، و(��ل ا��راس��ت أن    
  ]). 8([ن��� ا����ع �� أس" ا���م
�' یBی� س�)� أ+)�ف �� اZس" اZخ"ى

  
                  ���Eح�| داPً� ن���	ن 'َ��"�Tل ا�����	\Zم�� ا ��
 ار(���ط  وم' وا�� خ�"(
� ا�)��دی� ا���م��� و()�م

ا��	_��d وا +���"اب اZس��"ي �� +���"ا��ت ا�
	����� وا�����آ�� ����ى ه��^ ء اZ\	���ل وخ�ص���    
h وا آ��tب            ���'، وه>0 ا +�"ا��ت (��.� �� ا���ك ا�)�وان� وا�
�Iط ا�Bا�E وا�أ\	�ل ا���
                   W�(�وا ن�"اف واCدم�ن آ�� ن"ى أن ا��	_d وا +�"اب اZس�"ي ��7 دور آ���" ��� أح��اث 

9
�D م' أم"اض و���E� ا� ��
<�اه" ا����� �� ا��=��� م.� اCدم�ن وا�="ی�� وا ن�"اف وم� ی
  . أخ"ى م.� م"ض اCی�ز 

  
                    ، ����	
�� م�� (��م أن ا��	_d وا +�"اب اZس"ي ، �7 اZث�" ا�_���" ��� ا +��"ا��ت ا�
�ون�

	���� وم�� �)��ه�، س��اء     ��ى ا��	� وم� ی��ث �7 م' ا+�"اب ��� ا����ك ا�)��م ��� م"ح�� ا��               
h ، وا آ��tب، وا�@�ف، أو 9O �4_� ا+��"ا��ت      �9O 4_� ا+�"ا��ت ن	��� ، (��.� �� ا�
       O�س�آ�� (��.� �� م� اCص�� ، وا����ل ا�Pإرادي وا�
��Iط ا�Bا��E وا����ك ا�)��وان�، أو 9

�"ا����ت ��4_� ا+���"ا��ت م)"����� م��' (��2خ" دراس��� ، وا���D"وب م��' ا���رس��� أو 9��O ��4_� ان
    .س�آ��

�)� م)"�� ا +�"ا��ت ا�
	��� ا�
�(=� 9' ا��	_d وا +�"اب اZس�"ي ، ن���"ق إ��O ا����ی��                 

�ء أس"ة م��ا��� ن	��ً� �  .وP9ج ا +�"ا��ت ا�
	��� ا�
�(=� 9' ه>ا ا��	_d ، وذ�d م' أج� 

   
3 . �ً�	
  : �6 أج4 أس�ة ��+ا�#1 �


��� ا����ي �I@���� ا��	�� ، وأن ا�
��� ا�
	��� Zي �4@�                 أن اZس"ة ()3 دورًا �)��ً  ��� ا        �
��� إ��Z�� ، �Dس"ة ه� ا����ر اZس�س� ���� وا��"ض
�� 9' م
<�م� اZس"ة ا��� ی
  . ی

"     ���@I7 �� (��ی� ا��
��  . ��[ ه
�ك خPف 9O أن اZس"ة ه� أآ." ا�)�ام� أه��
ذ�d أن (_�ی
�2ث" ��Zس"ة ا��� و��ن� ���Dا��راث�، وم<D"ن�، وأ�_�رن�، وم9�I"ن�، ) �D  ]) . 9"([و(�"��(
� آ

  
��م� أو ا �9ج��ج                    � إذًا اZس"ة ه� ا��
�� اZس�س� اZول ا�>ي ی"(SI م
�D ا��	� رح�h ا س

h ن^آ� 9O ا ه���م ������ ا�
	��� �`س"ة ،�_� ن����� أن ن�
� ج��Pً م)����ًً       �
، ��' ه>ا ا��
        �����"ام� ا����ی�� وP�9ج ا��	_�d وا +��"اب اZس�"ي ���                . ن	����ً م' أج�� أس�"ة م��ا� ��@ن

�������ط ا�
  -:ا�



��	�� وخ�ص�� اCر��4د ا�Bواج��،       . 1.����ی� م' ا��	_d وا +�"اب ن^آ� 9O إ��م� ا��"ام� ا��

�س�3 م��                  . ��� ا�Bواج، و��ای� ا خ���ر   �ح�� ی_�ن ا���Iب وا�	���ة 9�O درای�� ون��T ان	)���� ی

  . �����t� �� (_�ی' أس"ة س)��ة(��� ا�
وا�)�� 9O إ��م� م_�(3 ��ر�4د ا�
	�� وم_�(3 ا�@�م� ا ج����9� ��� ��D م' أه��� آ��"ة ��               

�@��ص ا�Bواج، م.� �t\�@ه�% ا��	ب، و(,��" ا����Iو(�ج�7، وإر�4د ا� ،S��.):- "�j واجBا� 
Zت ا��  . س"ی�ا�
�+�، وا�)��Pت ا�)�\	��، وآ>�P9 dج ا +�"ا

  
D% ی��0�9 9O أن ی_�ن أم
ً� و�)��ًا 9' ا���Dی� وا����9   .2	�� %Dام ا��ا��ی' وح�"�  .  اح
  
�	� ، �bذا (��� ا��ا��ان اZ\	�ل، �)
�ه� س�ف یI)" اZ\	�ل ا���)�دة،        . 3� ������ی% ا��فء وا�)

 �I	ح، و�9م ا��=
���. وا����َء د�9%  س�ف ی=)D% یI)"ون �2ن �D% : إذ أن ذ�d ا�Zا O���� ، و9
0�T�"م' أن ی  ً��  . ا��	� �9\	�ً� 

  
���� اZس�"ی� و�j"ه�� م�' ا��^س���ت                    . 4"���� اZس"ی� ح�� ی=3 ا�)�� م' خ�Pل ��"ام� ا�"�ا�

��ی� م.� "�. دور ا����ج� ،ووس��E اP�9Zم، 9��D� O% ا�����ة اZس�"ی� وا��"3��j ��� أ��م���D                  : ا�
  . وا����م ����اج3 ن��ه� 

  
� م�' ا����(" اCن	)����                      . 5@����' آ�� أ�T�9ء اZس�"ة، وا�� �T��Zه% ا��	���h ا��) Oا�)�� 9

 �D  . ا�>ي ی��د اZس"ة، وح� ا��"ا�9ت داخ
  
(�ج���7 ا�@���م�ت ا�
	����� ن���� ح��� ا����P_Iت، وخ�ص��� م��P_Iت ����' أ���"اد اZس��"ة، وی=��3  . 6

   .ا�)�� 9O (���' ا��
�خ اZس"ي و(��9% ا�)��Pت اZس"ی�
   
  

--------------------------------------------------------------------------------  
   
�����ب،   )  ]1([_ ، 2001س����D" آ�م���� اح�����، ا������� ا�
	������ �P\	����ل ، م"آ���B اZس���_
�ری� �
  .101ص
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