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 دور األمن يف تحقيق الغايات اإلهمائية 
 يف الجمهورية اليموية

 

 ملخص البحث:   

ٚع٬قت٘ عكٛم ٜعٗط دًًٝا زٚض ا٭َٔ 

اٱْػإ يًٓٗٛض بايتعًِٝ ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ ، 

غٛا٤ٶ َا ٚضز بؿإٔ تًو ايع٬ق١ يف ايٓطام 

ايؿطعٞ أٚ ٚؾل املٓعٛض ايسٚيٞ، ؾأَٔ 

ايؿعٛب ؾطعًا ٜتٛقـ ع٢ً اْتٗاز ٚيٞ ا٭َط 

ايػٝاغ١ اؿه١ُٝ يف تصطٜـ ؾ٪ٕٚ ايب٬ز 

ٚايٓٗٛض باقتصازٖا ٚمتهٝٓٗا َٔ ايكٝاّ 

 اغتتباب٘.عؿغ ا٭َٔ ٚ

أَا زٚض ا٭َٔ ٚع٬قت٘ عكٛم اٱْػإ ٚؾل 

املٓعٛض ايسٚيٞ ؾتهُٔ يف تأنٝس ايسضاغات 

ايسٚي١ٝ ع٢ً ا٫ضتباط ايٛثٝل بني ا٭َٔ 

ٚسكٛم اٱْػإ ٚايتأثري املتبازٍ يهٌ َُٓٗا 

ع٢ً اٯخط،  ؾهُا ٜٓبػٞ إٔ ٜكّٛ ا٭َٔ 

بتٛؾري غبٌ اؿُا١ٜ اييت تهؿٌ اؿؿاظ ع٢ً 

إ َٔ ا٫عتسا٤ عًٝٗا، ؾإٕ سكٛم اٱْػ

اغتتباب ا٭َٔ َطٖٕٛ بعسّ ا٫عتسا٤ ع٢ً 

 سكٛم اٱْػإ .

 ٚ٭ٕ ظاٖط٠ اٱضٖاب َٔ ايكطاٜا اييت

يًكطا٤ عًٝٗا ، إش ٫ ٗٛز اؾتتطًب تطاؾط 

تكتصط َػ٦ٛي١ٝ شيو ع٢ً امل٪غػات ا٭١َٝٓ 

ؾشػب بٌ ٖٞ َػ٦ٛي١ٝ اجملتُع بطَت٘ ، يصا 

بايػعٞ اؿجٝح يٛضع ؾاؾُٝع َطايب 

بتدًٝص اجملتُع ايهؿ١ًٝ  ايٛغا٥ٌ ٚايتسابري

َٔ ٖصٙ ايعاٖط٠ ايػري غ١ٜٛ ٚاييت تطط بأَٔ 

 اجملتُع ٚاغتكطاضٙ .
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 المقذمت :

 إٕ ؼكٝل ايػاٜات اٱمنا١ٝ٥ يًٓٗٛض بايتعًِٝ يف أٟ فتُع َٔ اجملتُعات ٜتٛقـ

ع٢ً عسز َٔ ايعٛاٌَ َٔ أُٖٗا تٛؾري ؾطص ا٭َٔ اييت غتتٝح بسٚضٖا ؼكٝل ايت١ُٝٓ 

 املٓؿٛز٠.

إ٫ أْ٘ ٚؾُٝا ٜتعًل بٛاقع ايت١ُٝٓ يف ايُٝٔ ، ؾٗٓاى ايعسٜس َٔ ايتشسٜات اييت سايت 

زٕٚ ؼكٝل أٟ تكسّ ًَُٛؽ ًٜيب تطًعات ٚآَاٍ اجملتُع ايُٝين ٚمبا ٜٛانب ايتطٛضات 

ايسٍٚ املتكس١َ ، َٚٔ  أبطظ ٖصٙ ايتشسٜات ٚأنجطٖا بطٚظًا يف ايُٝٔ  اٱمنا١ٝ٥ يف

ا٫خت٫٬ت ا٭١َٝٓ ٚخصٛصًا تًو ايٓامج١ عٔ تؿؿٞ ظاٖط٠ اٱضٖاب ، ٚاييت تعس َٔ 

 أبطظ ايعٛا٥ل ٚايتشسٜات اييت تٛاد٘ ؼكٝل ايت١ُٝٓ املػتسا١َ .

ٍ تًو اؿكٛم ٚبني ٜٚ٪نس ص١ً ا٭َٔ عكٛم اٱْػإ ٚا٫ضتباط ايٛثٝل بني إعُا

ؼكٝل ا٭َٔ مبؿَٗٛ٘ ايٛاغع ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚا٭عاخ اييت أدطٜت يف ٖصا 

مت إعسازٖا ٕ قبٌ َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ ٚٚنا٫تٗا ايصسز َٚٓٗا تًو ايسضاغات اييت 

 املتدصص١ املتعًك١ مبؿّٗٛ أَٔ اٱْػإ يف ْطام ايٓعط٠ ايؿُٛي١ٝ يًت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ.

 غبل ؾكس قاّ ايباسح بتكػِٝ ايبشح ع٢ً  ايٓشٛ ايتايٞ : ٚٚؾكًا ملا

 املبشح ا٭ٍٚ : َؿّٗٛ ا٭َٔ  ٚع٬قت٘ عكٛم اٱْػإ . 

 املطًب ا٭ٍٚ : َؿّٗٛ ا٭َٔ  .

 املطًب ايجاْٞ : ا٭َٔ ٚع٬قت٘ عكٛم اٱْػإ .

 املبشح ايجاْٞ : ايٛغا٥ٌ املتاس١ يًكطا٤ ع٢ً ظاٖط٠  اٱضٖاب .

زٚض امل٪غػات ايس١ٜٝٓ  اٱغ١َٝ٬  يف ؼكٝل ا٭َٔ َٚهاؾش١  املطًب ا٭ٍٚ :

 اٱضٖاب .

 املطًب ايجاْٞ : زٚض امل٪غػات ا٫دتُاع١ٝ  يف ؼكٝل ا٭َٔ َٚهاؾش١  اٱضٖاب .

 املطًب ايجايح : زٚض امل٪غػات ا٫ع١َٝ٬  يف ؼكٝل ا٭َٔ َٚهاؾش١  اٱضٖاب .
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 ق اإلوسان وعالقته بحقى المبحث األول : مفهىم األمه

غٝتِ َٔ خ٬ٍ ٖصا املبشح ايتططم إىل َؿّٗٛ ا٭َٔ يػ١ً ٚاصط٬سًا ، ثِ ع٬ق١ 

ٖصا املؿّٗٛ عكٛم اٱْػإ يف إطاض ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚنصيو املٓعٛض ايسٚيٞ هلصا 

 املؿّٗٛ .

 ٚؾكًا يصيو غٝتِ تكػِٝ ٖصا املبشح إىل َطًبني ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 األمًاملطلب األول : مفَوو 

 أ٫ًٚ: َؿّٗٛ ا٭َٔ يف ايًػ١ :
ٚٳ )ا٭َ )اَ٭ ٛٵفٹ  ٔٴِ ضٹنننسټ اِيدٳننن ُٳنننا َٵننن ٔٴ َن َٵ ٓٳننن١ِْ اِينننَأ ٘ٴ تٳعٳننناَي٢:  ،1ِ)َٳنننطٻ َٳ ٛٵْيننن ٘ٴ َق ٓٵننن َٹ ٓٳننن١ً ) ٚٳ َٳ َأ

ٛٵفٹ، .2ِ)ِْٴعٳاغٶا ـَ ٔٴ، نصاسٹبٺ: ضٹسټ ا َٹ ٔٴ ٚاٯ َٵ َٵًٓا ٚأَاًْا،ا٭ ٔٳ، نَؿِطحٳ، أ َٹ ُِٗنا،  أ بَؿتٵشٹ

َٳٓننًا  َٹنننيٷ، َنَؿننِطح  ٚأَننري      ٚأ ٔٷ ٚأ َٹنن َٵٓننًا، بايهػننط، ؾٗننٛ أ ٓٳنن١ً، قننطٻنتنِي، ٚإ َٳ ٌٷ  ٚأ ٚضٳدٴنن

ٓٳنن١ ، َٳ ٘ٴ       ْأ ٓٳنن َٻ ٘ٴ ٚأ ٓٳنن َٳ ٌد ؾنن٤ٞٺ، ٚقننس آ ٌټ أسٳننسٺ يف ننن ٘ٴ ْننن ٓٴنن َٳ ٜٳِأ ُٳعٳ٠ٺ ٜٚٴشٳننطٻْى:  ٗٴ ٔٴ، ، ن َٹنن ٚا٭

  ٘ ٔٳ عًنن٢ ْٳِؿػٹنن َٳ ٝٳننأ ـٺ: امْلػٵننتٳذٹريٴ ي ٓٳنن١ْ: ضٹننسټ ،  نهتٹنن َٳ ْٳنن١ْ ٚا٭ ٘ٴ،   ٚا٭َا ٓٳنن َٹ ْٳنن١ٹ، ٚقننس أ ـٹٝا ا

ّٳ،      ٔٳ، نَهننطٴ َٴنن ٓٳ٘، ٚقننس أ َٳ ٓٳنن٘ ٚاغٵننتأ ُٳ َٹٝٓننًا ٚا٥ٵتٳ ٘ٴ تأ ٓٳنن َٻ ُٹعٳ، ٚأ ٕٷ،    نػٳنن َٻننا ؾٗننٛ أَنننيٷ ْٚأ

ٕٷ ب٘ ثٹَك١  َٳِأَٛ  : ٕ َٻا ٓٳَو، ٜٚٴشٳطٻْى: زٜٓٳَو ٚخٴًَْكَو،نطٴ َٵ ٔٳ أ  .3ِ)َٚا أسٵػٳ

 ثاًْٝا : َؿّٗٛ ا٭َٔ اصط٬سًا :

 املٓعٛض ايصٟ ٜٓعط إيٝ٘ ايباسجٕٛتعسزت ايتعطٜؿات ا٫صط٬س١ٝ يٮَٔ باخت٬ف 

 :عٓس تعطٜؿِٗ يٮَٔ، َٚٔ تًو ايتعطٜؿات
يٝؼ فطز ؾعٛض با٭َإ ٚايطُأ١ْٓٝ، بٌ إٕ َؿَٗٛ٘ قس ٜهٕٛ أعُل َٔ "إٔ ا٭َٔ: 

ٚنصيو فطز شيو، ؾٗٛ ميتس يٝؿٌُ استٝادات اٱْػإ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ٚتأَٝٓٗا، 

 . 4ِ)"سادات٘ ا٭زب١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ

                                                           
ً الذًً أبى عبذ هللا دمحم ب1ً م(,مختاس الصحاح ,جحقُق: ًىظف الشُخ دمحم,بيروث: صُذا, 1111 -َـ 1241أبي بكش بً عبذ القادس الحىفي, ) . الشاصي , ٍص

ت   .44الذاس الىمىرجُت, باب أم ن ,الجضء ألاول, الطبعت الخامعت,ص -املكتبت العصٍش

 .152. ظىسة آل عمشان :  الاًت سقم  4

جحقُق: مكتب جحقُق التراث في مؤظعت الشظالت دمحم وعُم  ,م( , القامىط املحُط 4115 -َـ  1241ً ٌعقىب, )آبادي, مجذ الذًً أبى طاَش دمحم ب .  الفيروص 3

 .1111ص,الطبعت الثامىتالجضء ألاول,فصل الهمضة ,  مؤظعت الشظالت للطباعت واليشش والتىصَع. ,القامىط املحُط. بيروث : لبىان, العشقُعىس ي

اض: جامعت  هاًف العشبُت للعلىم 1111) ,. عجٍى , عاطف عبذالفتاح2 م( أثش اهتشاس ألامً في دفع معيرة ألامت هحى التىمُت الشاملت ملىاجهت التحذًاث الٍش

 .131 – 45 -42ص ,ألامىُت
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ضطاض ٚسطاغ١ ايب٬ز، سؿغ ايٓاؽ َٔ ا٭": نُا إٔ ٖٓاى َٔ ٜعطف ا٭َٔ بأْ٘

ٚمتٗٝس ايػبٌ، ٚإْاض٠ ايططٜل أَٔ، ٚا٫ْتصاف َٔ اؾٓا٠ ٚايططب ع٢ً أٜسٟ ايع١ًُ 

 5ِ).٘ "، ؾا٭َٔ ٜؿػط يف نٌ ساٍ مبا ٜٓاغب ٚإضداع اؿكٛم إىل أًٖٗا أَٔ

فطز تأَني  ٜٓبػٞ إٔ ٫ ٜكتصط ع٢ًيٮَٔ  ايٛاغعايباسح بإٔ املؿّٗٛ  ٜٚط٣

ٜؿٌُ ناؾ١  ٚتعطٜؿ٘ يٮَٔ بأْ٘ : " نٌ َااؿادات املاز١ٜ يًؿطز أٚ اؾُاع١، 

، ؾط٬ً عٔ تأَني سادات  ص٬ح ايؿطز ٚاجملتُع يف ايسْٝا ٚاٯخط٠اؾٛاْب املتعًك١ ب

 ايؿطز ٚاؾُاع١  املاز١ٜ  ٚاملع١ٜٛٓ ".

 : األمً وعالقتُ حبقوق اإلىساٌ املطلب الجاىي

 م اٱْػإ يف ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬أ٫ًٚ : ا٭َٔ ٚع٬قت٘ عكٛ

ا٭َٔ َكصس َٔ َكاصس ايؿطٜع١ ٖٚصٙ املكاصس إَا قس تهٕٛ َٔ ايططٚضٜات 

ؿؼ ٚايٓػٌ ٚاملاٍ ٚايعكٌ " ٖٚٞ َكاصس ٚسكٛم ؾطع١ٝ ٚتتُجٌ يف : "سؿغ ايسٜٔ ٚايٓ

َجبت٘ نؿًٗا اٱغ٬ّ ؾُٝع املػًُني  ٚؼكٝكٗا َطتبط بتشكل ا٭َٔ ايصٟ ٖٛ اٯخط 

َٔ أِٖ َكاصس اٱغ٬ّ ، أٚ قس تهٕٛ َٔ قبٌٝ اؿادات إش ٫ تكتصط ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ 

ني َطايب٘ املاز١ٜ ؾكط ، بٌ بني ا٭َٔ ٚبني سكٛم اٱْػإ يف اٱغ٬ّ ع٢ً قٝاَ٘ بتأَ

متتس تًو ايع٬ق١ ع٢ً ْطام أٚغع يتؿٌُ تأَني استٝادات٘ اٱْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 .6ِ)ٚا٭زب١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ أٜطًا 

 ؾإشا ناْت ايكٛاْني ايٛضع١ٝ اؿسٜج١ قس اقتصطت ع٢ً محا١ٜ نٌ َا تتطًب٘

بايططٚض٠ محا١ٜ اٱْػإ ٚضُإ أَاْ٘ ٚسطٜت٘ يف زٜٓ٘ َٚاي٘ ٚنطاَت٘ ٚدػسٙ ، ؾإٕ 

ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ قس متٝعت بأْٗا مل تكتصط ع٢ً أَٔ ايؿطز ع٢ً سكٛق٘ املٓصٛص 

عًٝٗا يف ايكٛاْني ايٛضع١ٝ ؾشػب بٌ اَتست يتؿٌُ أَٓ٘ يف ناؾ٘ سكٛق٘ َٚباز٥٘ 

ا٭خ٬م اؿُٝس٠ اييت ْازت بٗا ايؿطٜع١ ٚإىل  ٚسطٜات٘ ، ٚنٌ َا ٜٓسضز ضُٔ َهاضّ

١ اييت تؿرتى ايبؿط١ٜ يف اٱميإ ايعطف ٚاملٛاثٝل ايسٚي١ٝ ٚايعامل١ٝ ٚناؾ١ ايكِٝ اٱْػاْٝ

 .7ِ)بٗا

                                                           
ش,1142.  ابً عاشىس, دمحم الطاَش, ) 1 ش والتىٍى  . 111الجضء ألاول ,ص  جىوغ: الذاس التىوعُت لليشش, م (, التحٍش

 .131 – 45 -42عاطف عبذالفتاح , مشجع ظابق , ص . عجٍى ,4

 .131 – 45 -42. املشجع هفعه, ص3
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 ثاًْٝا : َؿّٗٛ ا٭َٔ ٚع٬قت٘ عكٛم اٱْػإ َٔ املٓعٛض ايسٚيٞ :

 ٔ ٚبٝإ شيو نُا ًٜٞ :تبٓت َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ عسز َٔ املؿاِٖٝ املتعًك١ با٭َ

تبٓٸت ا٭َِ املتشس٠ َؿّٗٛ ا٭َٔ اؾُاعٞ ٚ أَٔ ايسٚي١ َٓص  نن َؿّٗٛ أَٔ ايسٚي١ : 1

ْؿأتٗا ، إ٫ إٔ ٖصا املؿّٗٛ قس ؾٗس امطاؾًا بعٝسًا عٔ َعاٜريٖا ا٭غاغ١ٝ إبإ تٓاؾؼ 

ٖصا مل ايك٣ٛ ايهرب٣ يف ايعامل ع٢ً ؼكٝل َصاؿٗا خ٬ٍ اؿطب ايباضز٠ ، إ٫ّ إٔ 

 وٌ زٕٚ تععٸُٗا َكاضباتٺ بس١ًٜ إظا٤ سكٛم اٱْػإ ٚا٭َٔ .

ؾُؿّٗٛ ا٭َٔ اؾُاعٞ ٚأَٔ ايسٚي١ يس٣ َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠ اْطًل َٔ إٔ ايػ٬ّ 

ٚا٭َٔ ايصٟ تٓؿسٙ ا٭َِ ٫ ٜتشكل إ٫ َٔ خ٬ٍ اٱمجاع ع٢ً ضؾض اؿطٚب ٚايٓعاعات 

املػًش١ ٚؼطِٜ ايًذ٤ٛ إىل ٚغا٥ٌ ايك٠ٛ ٚايعٓـ ٚاٱضٖاب إ٫ يف ساي١ ايسؾاع عٔ ايٓؿؼ 

 .   8ِ)ايًذ٤ٛ ؿٌ املٓاظعات بايططم ايػ١ًُٝ ٚايكا١ْْٝٛ  ٚإمنا ٜتشكل َٔ  خ٬ٍ

ٚقس ضّنعت املكاضبات ايبس١ًٜ اييت غبل اٱؾاض٠ إيٝٗا، ع٢ً نٕٛ اٱْػإ ٖٛ املعين 

َٔ ا٭َٔ نُا ٖٛ ٚاضح َٔ َبازضات ا٭َِ املتشس٠ بؿإٔ سكٛم اٱْػإ يف إطاض 

ايطعـ املدتًؿ١ ٚايتٗسٜسات  اٱع٬ْات ٚ ا٫تؿاقٝات ٚايعٗٛز اييت  ضنعت ع٢ً أٚد٘

 9ِ)اييت ٜتعطض هلا ا٭ؾطاز.

ظٗط َؿّٗٛ أَٔ اٱْػإ يف ْطام ايٓعط٠ ايؿُٛي١ٝ يًت١ُٝٓ  :نن َؿّٗٛ ا٭َٔ اٱْػاْٞ 2

ايبؿط١ٜ نشل َٔ سكٛم اٱْػإ ٚاييت متت صٝاغتٗا يف إطاض بطْاَر ا٭َِ املتشس٠ 

ّ  ايصٟ أعسٸٙ بطْاَر ا٭َِ املتشس 1994، ٚنإ تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ  10ِ)اٱمنا٥ٞ

اٱمنا٥ٞ أٍٚ ٚثٝك١ زٚي١ٝ ض٥ٝػ١ٝ تططح َؿّٗٛ أَٔ اٱْػإ َع َكرتسات يٛضع غٝاغات 

ٚاؽاش إدطا٤ات َع١ٓٝ، ٜٚط٣ ايتكطٜط إٔ َؿّٗٛ ا٭َٔ ظٌ ٜٴؿػط ع٢ً َس٣ ظَين طٌٜٛ 

أٚ محا١ٜ مبع٢ٓ ضٝل ع٢ً أْ٘ ٜعين "غ١َ٬ أضاضٞ ايسٚي١ َٔ ايعسٚإ اـاضدٞ، 

، ٚقس  11ِ)" يٟٓٛٚاملصاحل ايٛط١ٝٓ يف ايػٝاغ١ اـاضد١ٝ ، أٚ محا١ٜ ايعامل َٔ ايسَاض ا

                                                                                                                                        
 

اض: مشكض الذساظاث والبحىث جامعت هاًف العشبُت للعلىم ألامىُت. الطبعت ألاولى 4111بً عِس ى, محعً بً العجمي , ). 4  . 25, ص م (, ألامً والتىمُت , الٍش

ت للعـــام , )1 ــش التىمُــت الةشــٍش م (,  التعــاون الــذولي عفـــى مفتــرمل طــشمل : املعىهـــت والتجــاسة وألامــً فــي عـــالم  يــر متعــاو ,  بشهـــام  ألامــم املتحــذة  همـــا ي , 4115.جقٍش

 .111ص ,  بيروث: مطبعت كشكي 

ت , )3 ش الىطىُت حىل التىمُت الةشٍش ت , بشهام  ألامم املتحذة  همائُت م (, ظلعلت ال4111. إطاس أمً  وعان والتقاٍس ش الىطىُت حىل التىمُت الةشٍش تقاٍس

ت , ماًى  , ص  ش الىطىُت حىل التىمُت الةشٍش  .  2وحذة التقاٍس

ت لعام, ) 1 ش التىمُت الةشٍش  . 42م (, البرهام   هما ي لألمم املتحذة , ص 1112.جقٍش
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تٛغع ٖصا املؿّٗٛ ايطٝل يٝؿٌُ ٚبؿهٌ نبري غ١َ٬ ا٭ؾطاز ٚاجملُٛعات َٔ 

ايتٗسٜسات اييت تعٝل ؼكٝل ؾطص ايت١ُٝٓ ٚايٓٗٛض بايتعًِٝ ٚتؿهٌ عا٬ًَ ض٥ٝػًٝا يف 

 .12ِ)اغٞ عسّ ا٫غتكطاض ايػٝ

ٖٚٓاى تعطٜؿات يعسز َٔ ؾكٗا٤ ايكإْٛ ايسٚيٞ ملؿّٗٛ ا٭َٔ اٱْػاْٞ َٓٗا تعطٜـ 

ؾطاز )بٍٛ ٖٝٓبٝهطِ يٮَٔ اٱْػاْٞ بأْ٘ : " شيو ايٓٛع َٔ ا٭َٔ ايصٟ ٜطنع ع٢ً ا٭

ٓ٘ يٝؼ ، ٚ ٜكّٛ ع٢ً ؾهط٠ إٔ أَٔ ايسٚي١ ضطٚضٟ يهٚاجملتُعات بس٫ً َٔ ايسٍٚ

، ٜٚطنع ع٢ً َصازض ايتٗسٜسات ايعػهط١ٜ ٚغري ايبؿطناؾًٝا يتشكٝل بكا٤ 

ايعػهط١ٜ ، إشٵ ٜٴعس أَٔ ٚبكا٤ ا٭ؾطاز دع٤ًا َه٬ًُ يتشكٝل ا٭َٔ ايعاملٞ ، نُا أْ٘ 

ٜهٌُ ٫ٚ وٌ قٌ َؿّٗٛ أَٔ ايسٚي١ ، نُا ٜعتُس ع٢ً أزٚات دسٜس٠ َٓٗا زٚض 

ْػإ ٖٛ ؾطط َػبل َٓعُات اجملتُع املسْٞ" ٖٚٓاى تعطٜؿات أخط٣ تط٣ بإٔ أَٔ اٱ

يتشكٝل أَٔ ايسٚي١ ، اْط٬قًا َٔ إٔ َؿّٗٛ ا٭َٔ اٱْػاْٞ ٜٴؿهٌ ؼ٫ًٛ يف املٓعٛض 

ِ ٚايصٟ ٜط٣ بإٔ  ا٭َٔ َٚٔ تًو ايتعطٜؿات تعطٜـ )ٚٚغاْر نِٝ ٚإ، ا٭َين

: " ٜعين ايتشطض َٔ املعاْا٠ اٱْػا١ْٝ ايٓابع١ َٔ املآغٞ اييت ٖٞ َٔ صٓع اٱْػاْٞ

٢ً املػتٜٛات احمل١ًٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚايعامل١ٝ ، نُا أْ٘ ٜؿٌُ أٜطًا اجملا٫ت اٱْػإ ع

 .  13ِ)ايػٝاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ ٚا٫قتصاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ "

نُا إٔ أٚد٘ ايع٬ق١ بني َؿّٗٛ ا٭َٔ اٱْػاْٞ ٚأَٔ ايسٚي١ ٫ بس إٔ ٜ٪خص يف 

ؾا٭َٔ اٱْػاْٞ يهٞ  اؿػبإ إش ٫ ميهٔ ؼكٝل أٟ َُٓٗا مبععٍ عٔ اٯخط ،

ٜتشكل وتاز إىل ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ ، َٚٔ ثِ ٫ ميهٔ ايٓعط إيٝ٘ مبععٍ عٔ ايب١٦ٝ احمل١ًٝ 

 .14ِ)ٚايسٚي١ٝ املػبب١ يػٝاب ا٭َٔ ، نُا إٔ ايسٚي١ اٯ١َٓ تعين ا٭ؾطاز اٯَٓني 

غبل ايتأنٝس ع٢ً نٕٛ ا٭َٔ  ع٬ق١ ا٭َٔ عكٛم اٱْػإ يف ايكإْٛ ايسٚيٞ : -3

ْػاْٞ ٜٴعس َه٬ًُ ٭َٔ ايسٚي١ ، ٚتهًُٝ٘ ٭َٔ ايسٚي١ ٜأتٞ يف إطاض تطنٝعٙ ع٢ً اٱ

اٱْػإ مبعاؾ١ املداٚف اييت ٫ تعترب تٗسٜسًا ٭َٔ ايسٚي١ بكسض َا تٴعس تٗسٜسًا ٭َٔ 

اٱْػإ ٚنصيو برتنٝعٙ ع٢ً املداطط املتعًك١ باملعٛقات ، سٝح ٜٛغع َٓعٛض اؿل 

                                                           
ش الىطىُت حىل التىم4 ت , مشجع ظابق , ص . إطاس أمً  وعان والتقاٍس  . 2ُت الةشٍش

اض: مشكض الذساظاث 4111.أمين, خذًجت عشفت دمحم, )3 (, ألامً  وعاوي املفهىم والتطبُق في الىاقع العشبي والذولي , جامعت هاًف العشبُت للعلىم ألامىُت,الٍش

 . 32-33والبحىث , الطبعت ألاولى, ص

 . 115. أمين, خذًجت عشفت دمحم , مشجع ظابق , ص 2
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ايتعًِٝ َتدطًٝا املؿّٗٛ ايطٝل هلصٜٔ اؿكني إىل نؿاي١ اسرتاّ يف ايت١ُٝٓ ٚاؿل يف 

ٚمحا١ٜ سكٛم اٱْػإ بٛد٘ عاّ ، ؾُٓعٛض ا٭َٔ اٱْػاْٞ ٜسضى إٔ اؿل يف ايت١ُٝٓ 

ٚاؿل يف ايتعًِٝ ٫ ميهٔ إٔ ميطٝا قسًَا إ٫ إشا اضتهعتا إىل ا٭َٔ ٚسكٛم اٱْػإ ، 

ٜعٝل ؾطص ايت١ُٝٓ ٚؾطص ايتعًِٝ أٚ وبطُٗا ؾتكٜٛض ا٭َٔ اٱْػاْٞ يف مجٝع أبعازٙ 

  .15ِ)نًًٝا 

ؾُؿّٗٛ ا٭َٔ اٱْػاْٞ  ٜعتُس ع٢ً املكاضب١ املٛغع١ ، اييت تعطٞ يًؿطز ق١ُٝ َٔ 

أدٌ ؼكٝل أَٓ٘  ٚضؾاٖٝت٘ ، ٚنطاَت٘ مبا ؾٝٗا ا٫ستٝادات ا٫قتصاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

َأَٔ َٔ اؿطَإ ا٫قتصازٟ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ يٲْػإ ٚاييت ػعٌ ايؿطز يف 

 .16ِ)ٚايتُتع بٓٛع١ٝ سٝا٠ َكبٛي١ ،ٚضُإ سكٛق٘ ا٭غاغ١ٝ

ٚيف ٖصا ايػٝام ميهٔ تٛضٝح ايع٬ق١ بني ا٭َٔ اٱْػاْٞ مبؿَٗٛ٘ ايٛاغع ٚسكٛم 

اٱْػإ َٔ خ٬ٍ ايتططم ٭بعاز ٖصا املؿّٗٛ نُا ٚضزيف تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يًعاّ 

 :  17ِ)تايّٞ ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ اي1994

ٜٚتعًل بطُإ زخٌ أز٢ْ عٔ ططٜل ايعٌُ أٚ عنٔ ططٜنل ْعناّ ضعاٜن١      ا٭َٔ ا٫قتصازٟ :

 ممٍٛ َٔ ططف ايسٚي١ ، ٚضُإ َػت٣ٛ َعٝؿٞ ٥٫ل يٮؾطاز ٚاؾُاعات . 

: ٜٚٗتِ بطُإ ايطعا١ٜ ايصش١ٝ يًذُٝع ٚشيو َٔ خ٬ٍ اٱدطا٤ات ا٭َٔ ايصشٞ

ايؿطزٟ أٚ يبس١ْٝ ٚايٓؿػ١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ اـاص١ بايٛقا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ بايصش١ ا

 .18ِ)اؾُاعٞ

: ٜٚتعًل بتأَني اؿادات ا٭غاغ١ٝ َٔ ايػصا٤ ٚضُإ َا ٜهؿٌ شيو  ا٭َٔ ايػصا٥ٞ

 .19ِ)غٛا٤ َٔ ْاس١ٝ املاٍ أّ َٔ سٝح ايٛصٍٛ إىل َصازض ايػصا٤ 

                                                           
ش التىمُت  وعاهُت , )1 م(, ألاسض الفلعطُيُت املحتلت الاظتثماس في ألامً  وعاوي مً أجل دولت معتقبلُت, وششة معتقلت للبرهام  4111/4111. جقٍش

 .14م , ص 4111 هما ي لألمم املتحذة  الىاشش للذعاًت و عالن والعالقاث العامت  , فلعطين , 

( , دوس التىمُت في جحقُق ألامً  وعاوي , سظالت ماجعتير ميشىسة , كلُت العلىم العُاظُت والعالقاث الذولُت الجضائش: 4111/4114. حقاوي, حلُمه , )4

 . 11جامعت الجضائش, ص 

ت للعام , )3 ش التىمُت الةشٍش  . 42-45م( البرهام   هما ي لألمم املتحذة, ص 1112. جقٍش

 . 25جع ظابق .ص . بً عِس ى, محعً بً العجمي , مش 2

ً , أمُمت ظمُح وآخشون, )5 شان , ألامً الغزا ي وهذسة املاء وحقىمل  وعان, لبىان: طشابلغ , مجلت الجىان لحقىمل  وعان , مجلت علمُت 4114. الٍض م( حٍض

ت صادسة عً قعم حقىمل  وعان بجامعت الجىان العذد الثالث , ص  .11محكمت هصف ظىٍى
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ٜٚتطُٔ اؿُا١ٜ َٔ ايتٗسٜسات املٓط١ٜٛ ع٢ً ايعٓـ غٛا٤ أنإ  ا٭َٔ ايؿدصٞ :

ْامجًا عٔ غًٛى صازض عٔ ايسٚي١ أّ ا٭ؾطاز أْؿػِٗ ،خاص١ً إشا نإ َٛدًٗا ضس 

 ايؿ٦ات ا٭نجط عطض١ يًُداطط نايٓػا٤ ٚايؿٝٛر ٚا٭طؿاٍ ٚا٭قًٝات ايعطق١ٝ .

: ٜٚٗسف ملٛاد١ٗ ايتٗسٜسات املٛد١ٗ مٛ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ  ا٭َٔ ا٫دتُاعٞ

 .20ِ)زٚي١ َا نإثاض٠ اـ٬ؾات ايطا٥ؿ١ٝ ناملداطط اييت تٗسز ايٓػٝر ا٫دتُاعٞ يف 

ٜٚتُجٌ يف ٚدٛز قِٝ ٚتصٛضات تؿطظ ضٛابط غًٛن١ٝ َٔ ؾأْٗا إٔ ا٭َٔ ايجكايف : 

تؿبع ا٭َٔ يف ايٓؿٛؽ ٚػايف اؾٓٛح يف ايعٓـ ، ٚؼكٝل ا٭َٔ ايجكايف ٜتِ َٔ خ٬ٍ 

يرتب١ٝ ٚاٱع٬ّ اؽاش ايػبٌ ٚايتسابري بهٌ ايٛغا٥ٌ ايتجكٝؿ١ٝ ٚيف َكسَتٗا ايتعًِٝ ٚا

اؾُاٖريٟ ٱهاز تًو ايكِٝ ٚايتصٛضات ٚإهاز ايطٚح ا٫دتُاع١ٝ ٚايتعاٜـ ايبٓا٤ بني 

 .21ِ)أؾطاز اجملتُع 

 : ايصٟ ٜتٗسزٙ ايتًٛخ ٚايتسٖٛض ايب٦ٝٞ ٚاغتٓطاب املٛاضز . ا٭َٔ ايب٦ٝٞ

: ٚايصٟ ٜتٗسز ا٫غتكطاض ايػٝاغٞ يًسٚي١ ٚايصٟ ٜٓعهؼ غًبًا ع٢ً  ا٭َٔ ايػٝاغٞ

 .22ِ)سكٛم ا٭ؾطاز

 المبحث الثاوي : الىسائل المتاحت للقضاء على ظاهرة اإلرهاب

ظاٖط٠ َع ايؿؿٌ ايصٟ َٓٝت ب٘ ايعسٜس َٔ ايسٍٚ يف قاٚي١ َٓٗا يًكطا٤ ع٢ً 

 تأثريٖا عٓس سسٚز املعاؾ١ اٯ١ْٝ، نإ ٫ بس َٔ ايبشح عٔ ٚغا٥ٌ ٫ ٜكـ اٱضٖاب

اييت َا تًبح إٔ تعٍٚ يتعٛز بعسٖا ٖصٙ ايعاٖط٠ َعهط٠ً صؿٛ ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض 

 َٚكتطٝات ايت١ُٝٓ اييت تٓؿسٖا زٍٚ ايعامل قاطب١ .

ٚيصيو ؾإٕ املػ٦ٛي١ٝ يف ايتصسٟ ٭عُاٍ اٱضٖاب ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜعٌ قصٛضًا مبا 

ؾع٢ً ايطغِ َٔ اضتباط تٛؾط ا٭َٔ ٚتطبٝك٘ بايٓصٛص ٜػٔ َٔ تؿطٜع ؾشػب، 

يف  جٌ ايٓػل ا٭ٍٚنْٛٗا متايٛط١ٝٓ أٚ اٱق١ًُٝٝ أٚ ايسٚي١ٝ  اغٛا٤ يف صٛضتٗايتؿطٜع١ٝ 

                                                           
(, ألامً  وعاوي وأبعادٍ في القاهىن الذولي العام ,دمشق: مجلت جامعت دمشق للعلىم الاقتصادًت والقاهىهُت ,املجلذ. 4114ًً , ). خىلت, ًىظف محي الذ1

 .533- 534( , العذد الثاوي , ص 44)

اض: أكادًمُت هاًف العشبُت للعلىم ألامىُت. 1111-ٌ 1211. ولذبُه, عبذهللا الشُخ املحفىظ , )4 م(,خطاب ألامً في  ظالم وثقافت التعامح والىئام , الٍش

 .32الطبعت ألاولى.ص 

ش التىمُت  وعاهُت العشبُت للعام, )3 هام  ألامم املتحذة  هما ي املكتب  قلُمي للذول العشبُت , م (, جحذًاث أمً  وعان في البلذان العشبُت, بش 4111. جقٍش

 .   44م. ص 4111ششكت كشكي لليشش , لبىان , 
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إ٫ إٔ ٖٓاى إؾؿاٍ كططات٘، ٚيطزع  ٚايططٜك١ املج٢ًَٛاد١ٗ اؿطب ضس اٱضٖاب، 

يف َهاؾش١  يٓصٛص ايتؿطٜع١ٝا ٫ تكٌ أ١ُٖٝ عٔ زٚضاييت خط٣ ا٭ٛغا٥ٌ ايعسٜس َٔ اي

بؿهٌ عاّ ٚيف ايُٝٔ بٛد٘ ٖصٙ ايعاٖط٠ املكٝت١ اييت تؿؿت يف أٚغاط اجملتُع ايسٚيٞ 

ٚخصٛصًا َع تٓاَٞ اؾطا٥ِ خاص ٚاييت أثاضت ايكًل ٚا٫غتٝا٤ يف أٚغاط اجملتُع ، 

اٱضٖاب١ٝ ٚتعسز أغايٝب اضتهابٗا ٚاخت٬ف أٖساؾٗا، ٚتطٛض عًُٝاتٗا ايٓٛع١ٝ يف 

 سساخ ايسَاض ٚاـطاب.إ

ؼكٝل ا٭َٔ ، ٚإٕ نإ ع٢ً ضداٍ ا٭َٔ  ض٠َكصٛ نُا ٫ ٜٓبػٞ إٔ تعٌ املػ٦ٛي١ٝ

ٚاغتتباب٘ مبا يف شيو ايتصسٟ ملهاؾش١ ظاٖط٠ اٱضٖاب ٚغريٖا َٔ ايعٛاٖط املد١ً 

بايٓعاّ ايعاّ يًسٚي١ َٔ املٗاّ املٓاط١ ٚاملٛن١ً مبٛدب ايسغتٛض ٚايكٛاْني ايٓاؾص٠ إىل 

ؼكٝل إٔ ٜػِٗ يف ٖٛ اٯخط ب اجملتُع بطَت٘ َطايب ٗات ا٭١َٝٓ املدتًؿ١ ، إ٫ إٔاؾ

ؾطا٥ح ؾٗٓاى َػ٦ٛي١ٝ ًَكا٠ ع٢ً عاتل كتًـ ، شيو َٔ أدٌ ؼكٝل ا٭َٔ ٚا٫غتكطاض

 عًُٕٛ ٚأنازميَٕٝٛٚضداٍ إع٬ّ ٚغٝاغ١ ٚجكؿٕٛ َػادس َٚزعا٠ ٚأ١ُ٥ َٔ اجملتُع 

يتًو ايؿطو١ َٔ اجملتُع  بتٓٛع ايٛغا٥ٌ املتاس١ٚغريِٖ يف َٛاد١ٗ ٖصٙ ايعاٖط٠ ، ٚ

كا٫ت نتاب١ املاضطات ٚاحملٓسٚات ٚإقا١َ ايضؾاز ٚاٱٓصح ٚٚاييت قس تتُجٌ يف تكسِٜ اي

زٚض ايعباز٠ ٚامل٪غػات  ، َٚٔ خ٬ٍ ايسٚض ايصٟ تػِٗ ؾٝ٘ ٛاعغاملطب ٚٚإيكا٤ اـ

، تػتطٝع تًو ايؿطا٥ح ا٫دتُاع١ٝ املتعسز٠ ٚايهؿا٤ات َٚٔ ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱع١َٝ٬

ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ مماضغ١ زٚض ؾاعٌ يف ايٛقٛف ععّ  َٚهاْتٗاَٛاقعٗا 

ضس اٱضٖاب ٚادتجاخ دصٚضٙ اييت َا نإ هلا إٔ متتس يتصٌ إىل ا٭عُام ي٫ٛ أْٗا 

م١ ٭ٕ تصبح ؾذط٠ تٓبت ٚدست تطب١ خصب١ َٚٓاخًا ٥٬ًَُا ضأت ؾُٝٗا ؾطص١ غا

 ا٭ؾٛاى اييت وصس َآغٝٗا اجملتُع بأغطٙ.

ٚ٭ْ٘ قس غبل ايتططم إىل ع٬ق١ ا٭َٔ عكٛم اٱْػإ يف ْطام ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ 

ٚايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ ، ؾإٕ شيو ٜكتطٞ اؿسٜح عٔ زٚض ا٭َٔ يف ؼكٝل 

بٝإ أِٖ ايٛغا٥ٌ املتاس١ ٚاملػاعس٠ ايت١ُٝٓ نشل أغاغٞ َٔ سكٛم اٱْػإ َٔ خ٬ٍ 

امل٪غػات يسٚض امل٪غػات ا٭١َٝٓ يف ايكطا٤ ع٢ً تًو ايعاٖط٠ ٚاييت تػِٗ يف تكسميٗا 

ايٛط١ٝٓ اييت ٚباٱضاؾ١ إىل زٚضٖا اهلاّ ٚايؿاعٌ ٚامل٪ثط يف نؿاي١ اسرتاّ سكٛم 

ّ يف ؼكٝل ع٢ً ايصعٝس ايٛطين ؾٗٞ َع١ٝٓ يف ايٛقت شات٘ باٱغٗا اٱْػإ ٚتععٜعٖا
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 .ا٭َٔ َٚهاؾش١ ظاٖط٠ اٱضٖاب

ايسٚض املٓاط بامل٪غػات ايٛط١ٝٓ غٛا٤ٶ املتعًل َٓٗا بهؿاي١ ٚتععٜع اسرتاّ سكٛم َٚا 

اٱْػإ أٚ املػاْس يسٚض امل٪غػات ا٭١َٝٓ يف ؼكٝل ا٭َٔ َٚهاؾش١ اٱضٖاب إ٫ 

ُا غبل اٱؾاض٠ إىل ػػٝس ؿكٝك١ ايع٬ق١ ايٛثٝك١ اييت تطبط ا٭َٔ عكٛم اٱْػإ ن

 شيو .

 ٚتبعًا يصيو غٝتِ تكػِٝ ٖصا املبشح إىل ث٬ث١ َطايب ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :

 يف حتقيق األمً ومكافحة اإلرٍاباإلسالمية  دور املؤسسات الديييةاملطلب األول : 

ٚضع اغرتاتٝذٝات ملهاؾش١ ٖصٙ اؾطمي١ َٚٓٗا ا٫غرتاتٝذ١ٝ  إىلغعت ايسٍٚ 

ِ ع٢ً تطُني ايػٝاغ١ 4ايعطب١ٝ ملهاؾش١ اٱضٖاب اييت ْصت يف ايبٓس )أ٫ًٚ/ أ/ 

ايٛط١ٝٓ يف نٌ زٚي١ تسابري يًٛقا١ٜ َٔ خطط اٱضٖاب َٔ بٝٓٗا قٝاّ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ 

يطمح١ ٚاملٛز٠ ٚايرتابط ٚايٝػط، ٫ٚ ، ايصٟ ٖٛ زٜٔ ا بتٛضٝح ايصٛض٠ اؿكٝك١ٝ يٲغ٬ّ

ص١ً يًذُاعات اٱضٖاب١ٝ بطغايت٘ ضغاي١ ٖسا١ٜ ايبؿط ٚإعُاض ا٭ٚطإ ٫ تسَريٖا 

 ٚؽطٜبٗا ٚإظٖام ضٚح اٱْػإ .

ٚتكّٛ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ بسٚض ٖاّ يف َهاؾش١ اٱضٖاب َٔ خ٬ٍ ٚظا٥ـ ث٬ث١ هلا  

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ايٛعغ ٚاٱضؾاز، ٚايسع٠ٛ ٚشيو ٖٚٞ اٱؾتا٤ 

ىتًنـ اٱؾتنا٤ يف ايؿكن٘ َنٔ داْنب إٔ ايؿكن٘ ٖنٛ َعطؾن١ سهنِ ايؿنطع َنٔ             اٱؾتنا٤:  ننن 1

أزيتنن٘ ايتؿصنن١ًٝٝ بصننطف ايٓعننط عننٔ َننس٣ اضتباطنن٘ عازثنن١ أٚ ٚاقعنن١ َعٝٓنن١ يف سننني إٔ       

ٚايؿك٘ ٚاٱؾتنا٤  ، َٚٔ ثِ ؾٗٞ تطبط ايؿك٘ بايٛاقع   ايؿت٣ٛ ٖٞ سهِ ايؿطع يف ْاظي١ َا

عٔ ساي١ ادتٗاز١ٜ ؾايؿكٝ٘ ٚاملؿيت ٚايكاضٞ فتٗسٕٚ ٜبصيٕٛ دٗنسًا يًٛصنٍٛ إىل    ٜعربإ

 .23ِ) ٞاؿهِ ايؿطع

ٚاٱؾتننا٤ إَننا إٕ ٜهننٕٛ ضاٝننًا صننازضًا عننٔ َ٪غػنن١ زٜٓٝنن١ سهَٛٝنن١ ٚإَننا إٔ ٜهننٕٛ        

اٱؾتا٤ غري ضاٞ، ٚقس اْتؿط اٱؾتا٤ غري ايطاٞ يف ايػٓٛات ا٭خري٠ بعس إٔ خصصت 

املكط٠٤ٚ ٚاملػُٛع١ ٚاملط١ٝ٥ َػاس١ يف بطافٗنا يًُؿنتني َنٔ ضدناٍ اينسٜٔ       ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ

نُا ٚإٔ بعض اؾُاعنات ٚخاصن١ اؾُاعنات املتػنرت٠ باغنِ اينسٜٔ ٫ تعنرتف بايؿتنا٣ٚ         

                                                           
 .114ص, القاَشة: داس الحذًث ,م( , الحكم الششعي عىذ الاصىلُين1113) , . جمعه, عفي1
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ايننيت تصننسضٖا َ٪غػننات اٱؾتننا٤ بننسع٣ٛ إٔ امل٪غػننات ايطاٝنن١ يٲؾتننا٤ َػٝػنن١ تننأمتط  

ٚيف بعنض اينسٍٚ   ،   َصناحل ايسٚين١  بأَط ايػنًط١ ٚتؿنيت مبنا وكنل َصناحل اؿهناّ ٫      

ايعطبٝنن١ أز٣ ايتٓنناؾؼ بننني امل٪غػنن١ ايطاٝنن١ يٲؾتننا٤ َٚ٪غػننات ضاٝنن١ أخننط٣ ؾننهًت  

ؾاْنًا يٲؾتنا٤ إىل بنطٚظ ؾتنا٣ٚ خاصنن١ َتٓاقطن١ يف فنا٫ت اقتصناز١ٜ ٚادتُاعٝن١، ممننا         

 .24ِ)أصاب ايطأٟ ايعاّ باؿري٠ ٚايكًل 

ٚبايطغِ َٔ تعسز املصاٖب اٱغ١َٝ٬ إ٫ إٔ مجٝعٗا تتؿل ع٢ً ا٭صنٍٛ ٖٚنصٙ ا٫تؿنام    

سه١ُ ْٚع١ُ، ٚاخت٬ؾٗا ؾكط يف ايؿطٚع ٖٚنصٙ ا٫خنت٬ف ضمحن١ َنٔ سٝنح أْٗنا ػعنٌ        

يًُػننا٤ي١ أٚدنن٘ َتعننسز٠ ستنن٢ ٫ ٜكننع ايٓنناؽ يف اؿننطز ايننصٟ ناْننت ا٭َننِ ايػننابك١ قننس    

كنسضات  ايب أ٫ ٜتصس٣ يٲؾتا٤ إ٫ َٔ ميًو ٚقعت ؾٝ٘، ٚيهٔ ٚيهٞ تطٝل ايؿذ٠ٛ ه

ٚاٱملناّ ايتناّ بنايعًّٛ ايؿنطع١ٝ      دتٗاز١ٜ َٓٗا اٱملاّ ايتاّ بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚأزٚاتٗاا٫ع١ًُٝ اي

َننٔ ؾكنن٘ ٚعًننّٛ ٚسننسٜح ٚغريٖننا ؾطنن٬ً عننٔ اٱساطنن١ ايتاَنن١ بننايٛاقع احملننٝط بنناملؿيت          

س٣ يٲؾتنا٤ بعنس شينو إ٫ َنٔ     بتؿابهات٘ ٚتطٛضٙ ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ، ٚهنب أ٫ ٜتصن  

ٜهٕٛ ٚضعًا تكًٝا غًًُٝا يف قٛاٙ ايعك١ًٝ ست٢ ٜبني سهِ اٱغن٬ّ ؾُٝنا ٜعنطض عًٝن٘ َنٔ      

 أَٛض ؽص ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات غٛا٤ ٚاؾل سهُ٘ ضأٟ اؿه١َٛ أٚ خايؿٗا.

َٚٝساْٗا املػذس ايصٟ ٫ ٜٓهط أسس زٚضٙ ايععِٝ يف ايتأثري ع٢ً   ايٛعغ ٚاٱضؾاز: نننن 2

اؾُنناٖري ٚنًُننا نننإ إَنناّ املػننذس ٚخطٝبنن٘ عًنن٢ زضاٜنن١ ٚاغننع١ يف عًُنن٘ َٚٓٗذنن٘          

ٚأغًٛب٘ ناْت اغتذاب١ ايٓاؽ أق٣ٛ ٚأغطع، ٚيهٞ تهٕٛ املػادس َطاننع يٲؾنعاع   

عًٝا ٚعًُٝنًا ٚخًكٝنًا ٱيكنا٤    ايسٜين ٚايجكايف ٚاؿطاضٟ هب تعٜٚسٖا با٭١ُ٥ امل٪ًٖني ؾط

ايسضٚؽ ايس١ٜٝٓ اي١َٝٛٝ اييت ٫ تكٌ أ١ُٖٝ عنٔ خطنب اؾُعن١ سٝنح تٓناقـ ؾٝٗنا ننجري        

ْٚؿنط   ٖٚٞ خري ٚغ١ًٝ ملهاؾش١ اٱضٖاب ٚايتططف ايٓاؽَٔ ا٭سساخ اي١َٝٛٝ اييت تِٗ 

َٚننٔ ا٭ؾطننٌ تجبٝننت ا٭٥ُنن١ يف املػننادس يٝتعطؾننٛا أنجننط عًنن٢ َؿننانٌ  ،  ايننٛعٞ بٝننِٓٗ

ب٦ٝننتِٗ احملًٝنن١ ٜٚتؿنناعًٛا َعٗننا ٜٚػنناُٖٛا يف سًننٗا ٚايننصٟ ٜ٪خننص عًنن٢ بعننض اـطبننا٤        

ػُِٗٗ اثٓا٤ أيكنا٤ خطنب اؾُعن١ أٚ اينسضٚؽ ايسٜٓٝن١ ٚتطنٝنعِٖ عًن٢ ايرتٖٝنب بايٓناض          

اٱغن٬َٞ ٚبطمحن١ اا اينيت ٚغنعت     ٚإغؿاهلِ ايتبؿري باؾ١ٓ ضغِ عًُِٗ بػُاس١ ايسٜٔ 

                                                           
اض: مشكض الذساظاث والبحىث اكادًمُت هاًف العشبُت للعلىم ألامىُت ,ص1111فتحي, ) . عُذ,دمحم4 اب, الٍش -151م(, دوس املؤظعاث الامىُت في مكافحت الاَس

152. 
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 .25ِ) نٌ ؾ٤ٞ

اؾُاعنات املتػنرت٠ باغنِ اينسٜٔ مل ٜنأَط بن٘       بعنض  ؾايعٓـ ايصٟ تنسعٛ إيٝن٘ ٚمتاضغن٘       

ٌِ ضٳبدنَو    ايسٜٔ اؿٓٝـ ٚاٯٜات ايساي١ ع٢ً شيو نجري٠ َٓٗا قٛي٘ دٌ ؾأْ٘  ازٵعٴ ِإَين٢ غٳنبٹٝ

ٚٳدٳا ٓٳ١ٹ  ٛٵعٹَع١ٹ اِيشٳػٳ ُٳ ٚٳاِي ُٳ١ٹ  ٔ    بٹاِيشٹِه ُٳن ِٴ بٹ ٛٳ َأعٵًَن ٖٴن ٕٻ ضٳبٻنَو  ٔٴ ِإ ٞٳ َأسٵػٳ ٖٹ ِٵ بٹايَّتٹٞ  ٗٴ ٔٵ    زٹِي ٌٻ عٳن ٵضٳن

ٔٳ ٗٵتٳسٹٜ ُٴ ِٴ بٹاِي ٛٳ َأعٵًَ ٖٴ ٚٳ ٘ٹ   . (26ِغٳبٹًٝٹ

ٚايسع٠ٛ اييت ٜٓبػٞ ع٢ً امل٪غػات ايس١ٜٝٓ إٔ تكنّٛ بٗنا ٖنٞ اينسع٠ٛ يٮَنط       ايسع٠ٛ: نننن 3

َٓٗر اا يف نٌ أَنٛضٙ، ؾٝن٪زٟ   يهٞ ٜطبل نٌ ؾدص  باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط

ٍ  َننٔ اؿكننس  ، َتدًصننًا َننٔ نننٌ  ؾننعا٥طٙ غؿننٛع ٚغننهٝٓ٘ َكننب٬ً عًنن٢ اا بكًننب خننا

 27ِ) غًٛى َؿني ؾُٝٓع يػاْ٘ َٔ ايًػٛ ٚؾهطٙ َٔ ايعٜؼ، ٚإٔ ٜبتػٞ بعًُ٘ ٚد٘ اا.

 َٚٔ ثِ هب ع٢ً ايسعا٠ ايكٝاّ بايتأنٝس ع٢ً املػًُات ايتاي١ٝ:  

اْكطاع أٚ ضعـ ص١ً اٱْػإ باا عع ٚدٌ ٜعس يف شات٘ غببًا أغاغًٝا  : إٔاملػ١ًُ ا٭ٚىل

 .28ِ)ٚناؾًٝا ٚسسٙ يًذ٤ٛ إىل اٱضٖاب

ٕ ايكصنننٛض يف إؾنننباع اؿادنننات املازٜننن١ ٚايٓؿػننن١ٝ ٚا٫دتُاعٝننن١ غنننبب إ: املػننن١ًُ ايجاْٝننن١

ايٛاقٝن١  ٕ ص١ً اٱْػإ بطب٘ ٖٞ ٚإأغاغٞ يٛقٛع ايؿطز يف املؿه٬ت املطتبط١ باٱضٖاب 

 َٔ شيو.

ٕ اينتػري ا٫دتُناعٞ ايػنطٜع َٚنا ٜن٪زٟ إيٝن٘ َنٔ تؿهنو ادتُناعٞ هلنٛ           إ: املػ١ًُ ايجايجن١ 

غبب أغاغٞ يف سسٚخ املؿه٬ت ا٫دتُاع١ٝ اييت قس تػناعس عًن٢ سنسٚخ اٱضٖناب،     

  .29ِ)ٔاجملتُعات اييت تُٗٝٔ ؾٝٗا ايكِٝ املػتُس٠ َٔ ايسٜبٚتكٌ سس٠ ٖصٙ املؿه٬ت 

 مكافحة اإلرٍابحتقيق األمً ودور املؤسسات االدتناعية والرتبوية يف : املطلب الجاىي 

ملا ناْت ايتػريات ٚايتش٫ٛت اؿطاض١ٜ املت٬سك١ ٖٞ ا١ اجملتُعات املعاصط٠ 

ٚاييت طايت ايٛضع ا٫قتصازٟ ٚمنط اؿٝا٠ ايتكًٝس١ٜ ظٛاْبٗا املتعًك١ بايرتنٝب١ 

ايػها١ْٝ ٚأغايٝب ايتٓؿ١٦ ا٫دتُاع١ٝ، ٖٚٝأت ؿسٚخ ؼ٫ٛت ٚتػريات ثكاؾ١ٝ 

                                                           
 .152-151. عُذ, دمحم فتحي , مشجع ظابق , ص1

 .145. ظىسة الىحل :آًت سقم 4

 .152-151. عُذ, دمحم فتحي , مشجع ظابق , ص3

اض: داس عالم الكتب للطباعت واليشش والتىصَع,1111, عبذ الشحمً سجب, ). إبشاَُم2  .314ص م(, التأصُل  ظالمي للعلىم الاجتماعُت ,  الٍش

 .314ص. إبشاَُم, عبذ الشحمً سجب , مشجع ظابق , 5



 
 

 
 
 

109 
 

  للعلىم اإلوساويت واالجتماعيت

 أ. إبراهيم الخطيب|         تحقيق الغايات اإلهمائية يف الجمهورية اليمويةدور األمن يف 

 
ISSN : 2410-1818 

 م2016  أبريل ( 14( المجلذ )10العذد )

اؾطمي١ ٚأْٛاعٗا ٚؾدص١ٝ َطتهبٝٗا  اضتبطت عسٚخ تػريات نبري٠ يف َعس٫ت

ٚأغايٝب اضتهابٗا، ٖٚٞ ْتٝذ١ يًتعكٝسات ٚتؿابو ظطٚف اؿٝا٠ ٚغبٌ ايعٝـ ٚايصٟ 

اغتتبع ظٗٛض بعض املؿانٌ ا٫دتُاع١ٝ ٚايطػٛط ايٓؿػ١ٝ اييت مل تهٔ َأيٛؾ١، َجٌ 

ؿ١، ايٓعع١ ايؿطز١ٜ، ٚايتؿهو ا٭غطٟ ٚايطغب١ يف ايجطا٤ ايػطٜع ٚزخٍٛ ثكاؾات كتً

ٚغريٖا َٔ ايعٛاٖط املصاسب١ يًتػري ا٫دتُاعٞ ايػطٜع، ٚاييت اْعهػت بسٚضٖا ع٢ً 

أؾطاز اجملتُع ٚخصٛصًا ؾ١٦ ايؿباب ٚأز٣ شيو إىل اْػشابِٗ َٔ اجملتُع، ٚإع٬ٕ 

ضؾطِٗ يًٛاقع ايصٟ ٜعٝؿٕٛ بعس٠ ططم نتبين ا٭ؾهاض اهلسا١َ املٓاٖط١ يًكِٝ 

املٓشطف ناٱضٖاب ٚايعٓـ.... ٚغريٖا َٔ ضزٚز  ٚا٭ٚضاع ايػا٥س٠، ٚإتباع ايػًٛى

 .30ِ)ا٭ؾعاٍ

ٚيصيو نإ ٫ بس َٔ عح زٚض امل٪غػات ا٫دتُاع١ٝ ٚامل٪غػات ايرتب١ٜٛ ممج١ً يف 

، نُا ٜٓبػٞ عسّ إغؿاٍ زٚض ا٭غط٠ ايصٟ تًعب٘ يف  املسضغ١ احملط١ ا٭ٚىل يرتب١ٝ ايٓـ٤

 سٝا٠ أؾطازٖا ٚنصيو َ٪غػات اجملتُع املسْٞ . 

يٮغط٠ زٚضٖا اٱهابٞ امل٪ثط يف سٝا٠ ا٭ؾطاز ٚيف ٚقاٜتِٗ َٔ  زٚض ا٭غط٠: نننن 1

ا٫مطاف ٚاؾطمي١ ٫ ميهٔ تعٜٛط٘ بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ عٔ ططٜل أٟ َ٪غػ١ 

 .31ِ) ادتُاع١ٝ أخط٣

ٜٚط٣ ايبعض إٔ ا٭غط٠ مل تعس ٚسس٠ ادتُاع١ٝ َتعسز٠ ايٛظا٥ـ تكّٛ مبا ناْت 

َٔ تٓؿ١٦ ادتُاع١ٝ ٚضعا١ٜ ايٛايسٜٔ ٚتعًِٝ ٚتٗصٜب ٚسطا١ْ ٚاٖتُاّ  تكّٛ ب٘ يف املاضٞ

ٚٚنا٫ت ادتُاع١ٝ َتدصص١ يف بعض  بهاؾ١ اؾٛاْب بٌ سًت قًٗا َ٪غػات

، إ٫ إٔ أصشاب ٖصا اَعات ايٛظا٥ـ نسٚض ضعا١ٜ ايؿباب ٚاؿطا١ْ ٚاملساضؽ ٚاؾ

ٝٗا ٜتعًِ ا٭زٚاض ايطأٟ غطعإ َا ٜػتسضنٕٛ بايكٍٛ "ايؿطز ٜٛيس يف عا١ً٥ ٚؾ

ا٫دتُاع١ٝ ٚايًػ١ ٚايتكايٝس ٚايكِٝ ٚايػًٛنٝات املكبٛي١ ٜٚهْٕٛٛ كعًْٚا ثكاؾًٝا 

نبريًا َٔ املعاٜري ايػًٛن١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايك١ُٝٝ، تؿهٌ إطاضًا َطدعًٝا يف 

                                                           
ــي فــــي م (,4111) ,الــــشمُح, صــــالح بــــً سمـــــُح. 1 ــــت   دوس مؤظعـــــاث املجتمــــع ألاَفــ ــــاب والقشصــــىت البحٍش ــــاض: مشكــــض الذساظــــاث والبحـــــىث  َس اب ,الٍش كافحـــــت  َس

 . 133ص ,الطبعت ألاولى  ,بجامعت هاًف العشبُت للعلىم ألامىُت

الشاسقت: دولت  ماساث العشبُت املتحذة ,  ,مجلت الفكش الششطي دوسٍت محكمت ,التيشئت ودوس ألاظشة في الىقاًت مً الاهحشاف ,(1115) ,الشفاعي, حعين عفى. 4

 . 411ص ,العذد الشابع ,الثالث املجلذ
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 .32ِ)غًٛن٘

 اٱغ١َٝ٬ٚملا نإ ايعٚاز ٖٛ ْكط١ ايبسا١ٜ يف تهٜٛٔ ا٭غط٠ ، يصا لس ايؿطٜع١ 

تٛيٞ اٖتُاًَا خاصًا ملٛضٛع اختٝاض ايؿت٢ يؿطٜه١ سٝات٘ َٚٛضٛع اختٝاض نٌ َُٓٗا 

 33ِ)١.يٰخط ست٢ ٜهْٛا أغط٠ صاؿ

ٚنصيو ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ يًُٛاثٝل ٚا٫ع٬ْات ايسٚي١ٝ اييت أنست ع٢ً سل 

ايعٚاز ٚتأغٝؼ أغط٠، نُا أٚيت اٖتُاًَا خاصًا با٭غط٠ ٚعكٗا يف ايتُتع عُا١ٜ 

ِ َٔ اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ 16اجملتُع ٚايسٚي١ َٚٔ شيو َا ٚضز يف ْص املاز٠ )

 : ت ع٢ًٚاييت ْصّ 10/12/1948ايصازض يف 

يًطدٌ ٚاملطأ٠ َت٢ بًػا غٔ ايعٚاز سل ايتعٚز ٚتأغٝؼ أغط٠ زٕٚ أٟ قٝس بػبب  - أ

 اؾٓؼ أٚ ايسٜٔ ٚهلُا سكٛم َتػا١ٜٚ عٓس ايعٚاز ٚأثٓا٤ قٝاَ٘ ٚعٓس ام٬ي٘.

٫ ٜربّ عكس ايعٚاز إ٫ بطضا ايططؾني ايطاغبني يف ايعٚاز ضضًا نا٬ًَ ٫ -ب 

 إنطاٙ ؾٝ٘ 

ايطبٝع١ٝ ا٭غاغ١ٝ يًُذتُع ٚهلا سل ايتُتع عُا١ٜ اجملتُع  ا٭غط٠ ايٛسس٠-دن 

 . 34ِ)ٚايسٚي١

نُا ٚضز يف ايعٗس ايسٚيٞ اـاص باؿكٛم ا٫قتصاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ َا 

)  ْٚصٗا ناٯتٞ : 1ِ)ِ ايؿكط٠ 10ٜٛدب َٓح ا٭غط٠ اؿُا١ٜ ٚاملػاعس٠ يف املاز٠ )

ممه١ٓ إش أْٗا ايٛسس٠ ا٫دتُاع١ٝ ايطبٝع١ٝ ٚدٛب َٓح ا٭غط٠ أٚغع محا١ٜ َٚػاعس٠ 

ٚا٭غاغ١ٝ يف اجملتُع خاص١ً عهِ تأغٝػٗا ٚأثٓا٤ قٝاَٗا مبػ٦ٛي١ٝ ضعا١ٜ ٚتجكٝـ 

 . ِا٭طؿاٍ ايكاصطٜٔ، ٚهب إٔ ٜتِ ايعٚاز بايطضا٤ اؿط يٮططاف املكب١ً عًٝ٘

نُا إٔ ا٭َط مل ٜكتصط ع٢ً ايعٗس ايسٚيٞ اـاص١ باؿكٛم ا٫قتصاز١ٜ 

ٚا٫دتُاع١ٝ، ؾكس ْص ايعٗس ايسٚيٞ اـاص باؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚاملس١ْٝ ٖٛ اٯخط ع٢ً 

                                                           
مت , مجلت الفكش الششطي , دوسٍت محكمت , الشاسقت: دولت  ماساث 1114) ,. البذاًىت, رًاب مىس ى3 (, الثقافت الاجتماعُت والتحصين الاجتماعي ضذ الجٍش

 . 11العشبُت املتحذة , املجلذ العابع , العذد الثاوي . ص 

ُـت  ,(1114) ,عبذ الهادي, هـاول . 1 ٍـت محكمـت, الشـاسقت: دولـت  مـاساث العشب مـت مجلـت الفكـش الشـشطي دوس ًـت مـً الجٍش معـئىلُت الفـشد وألاظـشة واملجتمـع فـي الىقا

 . 121املتحذة , املجلذ العادط , العذد الشابع , ص 

ســ ي4111,)لُفـين, لُــا .4 ــت إدَس الطبعــت ,  ظمــت ألامــم املتحـذة للتربُــت والعلــىم والثقافــت إصـذاساث الُىوعــكى , مى,  حقــىمل  وعــان,  م( , جشجمــت عــالء شـلزي وهَض

 .113الخامعت , ص 
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نٕٛ ا٭غط٠ ٖٞ ايٛسس٠ اؾُاع١ٝ ايطبٝع١ٝ ا٭غاغ١ٝ َع تأنٝسٙ ع٢ً سل ايعٚاز 

 .35ِ)يٛثٝك١ ايسٚي١ِٝ َٔ ٖصٙ ا23ٚتأغٝؼ ا٭غط٠، يف ْص املاز٠ )

َٚٔ ثِ ؾإٕ ا٭غط٠ ايػ١ٜٛ ٖٞ املٓار ايصاحل يُٓٛ طؿٌ ميهٔ إٔ ىسّ ْؿػ٘ 

ٚأغطت٘ ٚٚطٓ٘ ٚأَت٘ ؾا٭غط٠ تكسّ يطؿًٗا ايُٓاشز اٱْػا١ْٝ اييت ٜتٛدب عًٝ٘ إٔ 

 .36ِ)ٜكًسٖا ٚتًو اييت عًٝ٘ إٔ ٜٓأ٣ بٓؿػ٘ عٓٗا

سرتاّ نٌ َٔ ايعٚدني يٰخط ٜٚكّٛ أغاؽ ا٭غط٠ ايػ١ٜٛ ع٢ً املٛز٠ ٚايرتاسِ ٚا

ٚؾعٛض نٌ َُٓٗا بايٛادب املًك٢ ع٢ً عاتك٘ ست٢ ٜػٛز ايبٝت ايتؿاِٖ ٚايتػاَح 

ٚايطضا، ؾإشا َا دا٤ ا٭بٓا٤ ناْت ايرتب١ ٚاملٓار ايصاؿني يُٓٛ ايٓبت ايطٝب ٚضعاٜت٘ 

ع٢ً  ، إش إٔ ا٭غط٠ يٛ أسػٓت أزا٤ ضغايتٗا يكطٝٓا ٖٚصٙ ايطعا١ٜ تتطًب تٓؿ١٦ أخ٬ق١ٝ

نجري َٔ َعاٖط اٱغطاف املكٝت اييت تجري سٓل ايؿكطا٤ ٚاحملتادني ٚيكًًٓا إىل أز٢ْ 

سس ممهٔ َعاٖط ا٫غتػ٬ٍ اييت تجري بصض٠ اؿل بني أؾطاز اجملتُع ٚتسؾع اٱْػإ إىل 

  .37ِ)فايػًٛى املٓشط

ِ  ٫ًٚ2/ أ/ تٓص اٱغرتاتٝذ١ٝ ايعطب١ٝ ملهاؾش١ اٱضٖاب يف ايبٓس )أ زٚض املسضغ١: نننن 2

ع٢ً إٔ: "تًتعّ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف غٝاغاتٗا ايٛط١ٝٓ تطُني املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ ايكِٝ 

ٚايرتب١ٜٛ ايٓابع١ َٔ اٱغ٬ّ ٚايعطٚب١ نتسبري َٔ تسابري ايٛقا١ٜ َٔ  ٚا٭خ٬ق١ٝايطٚس١ٝ 

 اٱضٖاب".

ؼكٝل  ؾاملسضغ١ ٫ بس إٔ تبني يت٬َٝصٖا إٔ ايكِٝ ايطٚس١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ تٗسف إىل

تهاؾ٪ ايؿطص ٚايكطا٤ ع٢ً املػببات اييت ت٪زٟ إىل اٱخ٬ٍ بايتٛاظٕ ا٫دتُاعٞ 

ٚا٫قتصازٟ ٚايػٝاغٞ يف اجملتُع َٔ خ٬ٍ زؾع ايٓاؽ إىل ايعٌُ ٚبصٍ اؾٗس 

يًهػب اؿ٬ٍ، ٚيف املكابٌ إغ٬م املٓاؾص أَاّ ايهػب بططم غري َؿطٚع١، 

ع فا٫ت اؿٝا٠ ع٢ً أغؼ َٔ ايتهاؾٌ باٱضاؾ١ إىل قٝاّ ع٬قات ايٓاؽ يف مجٝ

 .38ِ)ٚايرتاسِ ٚايتعاطـ ٚايصسم ٚايعسٍ بس٫ً َٔ ايتباغض ٚايتٓاؾط ٚايػـ

                                                           
 .144ص ,الطبعت ألاولى, القاَش: داس الششومل, الجضء ألاول الىثائق العاملُت  ,الىثائق الذولُت املعىُت بحقىمل  وعان , م(4113) ,. بعُىوي , محمىد شٍشف3

 .411ص ,مشجع ظابق ,  . الشفاعي, حعين عفى2

 . 121مشجع ظابق, ص  ,. عُذ,دمحم فتحي1

اث العامت في دولت  ماساث العشبُت املتحذة1114) , عبُذ, دمحم كامل .4  ,مجلت الفكش الششطي دوسٍت محكمت , الشاسقت :(, التىظُم الذظتىسي للحقىمل والحٍش

 . 444ص ,العذد الشابع , املجلذ العادط 
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نُا إٔ املعًِ ايهـ٤ ٖٛ ٚسسٙ َٔ ميهٔ ا٫عتُاز عًٝ٘ يف غطؽ ايكِٝ    

اٱْػا١ْٝ يف ْؿٛؽ ط٬ب٘ ٚؾدصٝاتِٗ ٖٚٛ أٜطًا ايصٟ ٜٗتِ مبؿه٬تِٗ اييت تعطض 

َػريتِٗ ٚتٗسز يٝؼ ؾكط َػتكبًِٗ بٌ َٚػتكبٌ أَتِٗ ٚفتُعِٗ َٔ  سٝاتِٗ ٚتعطقٌ

ع بايؿباب إىل اهلا١ٜٚ بعسِٖ، ٚيٝؼ أقسض َٔ املعًِ ع٢ً ؾِٗ املؿه٬ت اييت تسؾ

ٚتعإٚ املسضغ١ َع ا٭غط٠ ضطٚضٟ خصٛصًا َع أٚيٝا٤ ا٭َٛض ايصٜٔ قس ، َٚٛادٗتٗا

سضغ١ َٔ خ٬ٍ َعًُٝٗا ٚقؿ١ تهٕٛ غًٛنٝاتِٗ َجاض ؾبٗ٘ مما ٜػتٛدب إٔ تكـ امل

ضُاًْا يًدطٚز بط١ٜ٩ َٛسس٠ ؼكل  داز٠ َع ٖ٪٤٫ اٯبا٤ ٚإضؾازِٖ إىل ايططٜل ايكِٜٛ

َا تٓؿسٙ املسضغ١ ٚا٭غط٠ ٚاجملتُع َٔ غطؽ ايكِٝ ايٓب١ًٝ ٚاٱْػا١ْٝ يف ْؿٛؽ 

 . 39ِ)ايط٬ب، ٖٚٛ َا ٜصب يف َصًش١ اؾُٝع

نُا إٔ إعساز املسضؽ ملٛاد١ٗ خطط اٱضٖاب أَط يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ، ٚشيو بتُهٝٓ٘ 

ع٢ً سذِ املؿه١ً ٚعٔ املربضات اييت ٜطؿٞ بٗا اٱضٖابٕٝٛ ايؿطع١ٝ ع٢ً  ا٫ط٬عَٔ 

أعُاهلِ اٱدطا١َٝ، ٚإَساز املسضغني باملٗاضات ايؿ١ٝٓ ٚاملٛاز اييت تػاعسِٖ يٝؼ ؾكط 

ع٢ً تٛدٝ٘ ايط٬ب بٌ تٛدٝ٘ أٚيٝا٤ أَٛضِٖ يًتأثري يف إسساخ ايتػٝري املطًٛب يف غًٛى 

ٚميهٔ إزخاٍ املعًَٛات اـاص١ َصاحل اجملتُع ، مبا وكل ايطًب١ ٚاػاٖاتِٗ 

باٱضٖاب ضُٔ عس٠ َكطضات عٝح ٜسضى ايطًب١ خطٛض٠ ٖصٙ ايعاٖط٠ اٱدطا١َٝ َٔ 

خ٬ٍ أنجط َٔ َكطض يف إطاض ضبط َٓاٖر ايتعًِٝ بٛاقع اؿٝا٠ باٱضاؾ١ إىل ضطٚض٠ 

كًا يًؿا٥س٠، َطاعا٠ إٔ تتٓاغب املٛضٛعات املتعًك١ باٱضٖاب ٚأعُاض ايط٬ب ؼكٝ

بايؿهٌ ايصشٝح ٚايػًِٝ بعٝسًا عٔ ايػًٛ  ٚضُاَْا يٛصٍٛ ايؿهط٠ إىل أشٖاِْٗ

ٚمما ًٜشع٘ املتابع يًٛاقع ا٫دتُاعٞ إٔ اختؿا٤ املسضؽ ايكس٠ٚ نإ ٚضا٤ ٚايتططف ، 

َٔ  ٚغا٥ٌ غا١ٜ يف اـطٛض٠ بني ايطًب١ آـ يف املساضؽ اغتدسَت ؾٝٗعسٛازخ 

ا٫عتسا٤ قس طاٍ املسضغني بٌ ٚصٌ ا٭َط إىل تطأَ أٚيٝا٤  احملعٛض سٝاظتٗا، نُا إٔ

إٔ ٜػِٗ املعًِ يف إهاز َربض  ٜٚعزاز ا٭َط غٴ٤ٛٶا٭َٛض َع ايت٬َٝص يف ٖصا ا٫عتسا٤، 

ا٫عتسا٤ عٓسَا ٜؿتكس ا٫سرتاّ بػبب إخ٬ي٘ بٛادب٘ أٚ أخصٙ يًطؾ٠ٛ أٚ يف صٛض٠ زضٚؽ 

                                                           
اض: اململكت  العشبُت  الععىدًت ,  ,املعلم في مىاجهت املخذساث ,(1111) ,جىن أدي. 3 جشجمت : دمحم عبذ العلُم مشس ي , مكتب التربُت العشبي لذول الخلُ  , الٍش

 .41ص 
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 .40ِ)خاص١ ٜتكاض٢ عًٝٗا أدطًا َٔ ط٬ب٘

ٚ٭١ُٖٝ ايتعًِٝ ٚخصٛصًا يف َطاسً٘ ا٭ٚىل ٚزٚضٙ يف ايتػًب ع٢ً أنجط املؿانٌ 

تعكٝسًا ٚإثاض٠ً يًذسٍ ٚايكًل ٭ٟ فتُع َٔ اجملتُعات، ٚنصيو زٚضٙ يف ايٓٗٛض 

باجملتُع ٚايٛصٍٛ إىل َا تطُح إيٝ٘ نٌ ؾعٛب ايعامل َٔ تكسّ ٚضقٞ َٚا تتطًع إيٝ٘ 

ِ 26ٝ٘ َٛاثٝل ٚإع٬ْات زٚي١ٝ، سٝح ْصت املاز٠ )َٔ ضؾا١ٖٝ ٚاظزٖاض، ؾكس أنست عً

 ع٢ً َا ًٜٞ:  1948ّيػ١ٓ  َٔ اٱع٬ٕ ايعاملٞ ؿكٛم اٱْػإ

يهٌ ؾدص اؿل يف ايتعًِ ٚهب إٔ ٜهٕٛ ايتعًِٝ يف َطاسً٘ ا٭ٚىل ٚا٭غاغ١ٝ أ . 

 ٚإٔ ٜهٕٛ ايتعًِٝ ا٭ٚيٞ إيعاًَٝا ٜٚٓبػٞ إٔ ٜعُِ ايتعًِٝ ايؿين ٕع٢ً ا٭قٌ باجملا

ٚاملٗين ٚإٔ ٜٝػط ايكبٍٛ يًتعًِٝ ايعايٞ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ ايتا١َ يًذُٝع ٚع٢ً 

 أغاؽ ايهؿا٠٤.

هب إٔ تٗسف ايرتب١ٝ إىل إمنا٤ ؾدص١ٝ اٱْػإ إمنا٤ٶ نا٬ًَ ٚإىل تععٜع اسرتاّ ب . 

اٱْػإ ٚاؿطٜات ا٭غاغ١ٝ ٚت١ُٝٓ ايتؿاِٖ ٚايتػاَح ٚايصساق١ بني مجٝع 

ٚإىل ظٜاز٠ فٗٛز ا٭َِ املتشس٠ ؿؿغ  ايعٓصط١ٜ أٚ ايس١ٜٝٓايؿعٛب ٚاؾُاعات 

  .41ِ)يٰبا٤ اؿل ا٭ٍٚ يف اختٝاض ْٛع تطب١ٝ أ٫ٚزِٖ، نُا إٔ ايػ٬ّ

٬ْسغ َس٣ ا٫ٖتُاّ ايسٚيٞ املبهط َٓص ايعاّ  ايػابك١َٚٔ خ٬ٍ ْص ٖصٙ املاز٠ 

ض٠ إٔ ٜهٕٛ يف ّ ع٢ً أ١ُٖٝ زٚض ايتعًِٝ مبطاسً٘ املدتًؿ١ ٚتأنٝسٙ ع٢ً ضط1948ٚ

 َطاسً٘ ا٭ٚىل فاًْا ٚإيعاًَٝا .

َٚا شيو إ٫ تأٜٝسًا ملا غبل اؿسٜح عٓ٘ َٔ أ١ُٖٝ زٚض املسضغ١، نُا أنس ضطٚض٠ 

إٔ ٜٗسف ايتعًِٝ إىل تععٜع َؿّٗٛ سكٛم اٱْػإ ٚسطٜات٘ ا٭غاغ١ٝ، ٚضبط ٖصا اهلسف 

بني  ٚايتؿاِٖ ٚايصساق١بايػ٬ّ ايصٟ ٫ ميهٔ ي٘ إٔ ٜتشكل زٕٚ ْؿط يكِٝ ايتػاَح 

مجٝع ايؿعٛب ٚاؾُاعات ٚاييت ٜأتٞ زٚض املٓؿآت ايتع١ًُٝٝ َٚٓاٖذٗا ايرتب١ٜٛ يف 

 تًكٝٓٗا ٚغطغٗا يف ْؿٛؽ ايط٬ب. 

يػ١ٓ نُا إٔ ايعٗس ايسٚيٞ اـاص باؿكٛم ا٫قتصاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

                                                           
 .123دمحم فتحي عُذ , مشجع ظابق , ص . 1

 .115لُفين, لُا, مشجع ظابق , ص . 4
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ب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚٚدٛب إٔ ِ ع٢ً سل نٌ ؾطز يف ايرت13قس ْص أٜطَا يف املاز٠ )ّ 1966

تػتٗسف متهني نٌ ؾدص َٔ اٱغٗاّ بسٚض ْاؾع يف فتُع سط، ٚتٛثٝل أٚاصط 

ايتؿاِٖ ٚايتػاَح، باٱضاؾ١ إىل َا ٜتعًل مبذا١ْٝ ايتعًِٝ ٚٚدٛب٘، ٚيف شيو تأنٝس 

ع٢ً َس٣ َا ٜٛيٝ٘ اجملتُع ايسٚيٞ َٔ أ١ُٖٝ يسٚض ايتعًِٝ ٚزٚض املسضغ١ يف َهاؾش١ 

 . 42ِ) طا١َٝايعٛاٖط اٱد

تػع٢ ايٓعِ ٚايكٛاْني ٚايتؿطٜعات اؿسٜج١ إىل  زٚض َ٪غػات اجملتُع املسْٞ: نننن 3

اـطٚز بتؿطٜعات ْادش١ تهؿٌ تطبٝكٗا يف أٚغاط اجملتُعات ٚبني ا٭ؾطاز 

َا ٜتعًل باؾاْب ا٭َين َٚهاؾش١  احملهَٛني بٗصٙ ايتؿطٜعات، َٚٔ ٖصٙ ايتؿطٜعات

ظٗٛض اؾطمي١ ٚاؿس َٔ اْتؿاضٖا َٚعاؾ١ آثاضٖا ْٚتا٥ذٗا ملا يصيو َٔ أ١ُٖٝ نبري٠ 

 . ٚت١ُٝٓ اجملتُع أَٔيف ؼكٝل 

ٚأٟ تؿطٜع ٫ ٜهتب ي٘ ايٓذاح ؾُٝا ٚضع َٔ أدً٘ إ٫ إشا ؼككت ؾٝ٘ أضبع١ 

 عٓاصط: 

 إٔ ٜ٪زٟ ايػطض ايصٟ ٚضع َٔ أدً٘.  -أ 

 إٔ ٜتِ ي٘ شيو يف أقٌ ظَٔ. - ب

 إٔ ٜهٕٛ شيو ايػطض قس ؼكل بأقٌ َا ميهٔ َٔ ايتهايٝـ. -دن 

 أ٫ تهٕٛ غًبٝات٘ أنجط َٔ إهابٝات٘ . -ز  

ٚيتشكٝل شيو ؾإْ٘ ٫ بس َٔ إؾطاى اجملتُع يف ع١ًُٝ اٱص٬ح عًَُٛا مبا يف شيو 

ٓا نإ ٫ بس مل٪غػات َهاؾش١ اؾطمي١ يٝ٪زٟ ايسٚض ايصٟ ٜعذع عٓ٘ ايؿطز، َٚٔ ٖ

اجملتُع املسْٞ إٔ تػِٗ يف ٖصا ايسٚض ٚايصٟ هب إٔ تططًع ب٘ إظا٤ َا غبل اؿسٜح 

 .43ِ)عٓ٘، نُُجٌ عٔ اجملتُع

ٌ  سسٜحٺ ْػبًٝا ٚإٕ نإ ايعٌُ غري  َٚؿّٗٛ َ٪غػات اجملتُع املسْٞ شٚ أص

اؿهَٛٞ بؿهٌ عاّ ٜعس أقسّ يف ايعٗٛض َٔ ايعٌُ اؿهَٛٞ ايصٟ ٜعٍٛ عًٝ٘ 

                                                           
ــــت ,  , ي العــــامم( , محاضــــشاث فــــي القـــاهىن الــــذول1115صـــذومل , عمــــش ). 1 املعــــئىلُت واملىاصعـــاث والحماًــــت الذولُــــت لحقــــىمل  وعـــان , دًــــىان املطبىعــــاث الجضائٍش

 .131-144الجضائش , ص 

مــً محاضــشاث فــي مــادة الجــشائم الخطــشة املقــشسة للذاسظــين بــذبلىم ألا  - جــشاءاث الىقائُــت ملكافحــت الجــشائم الخطــشة عفــى ألامـًـ العــام ,. فــشوان, عبــذ هللا احمــذ 4

خ وشش , ص,  الُمً ,العام بكلُت الذساظاث العلُا بأكادًمُت الششطت  .24كلُت الذساظاث العلُا بأكادًمُت الششطت , دون جاٍس
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 ؼكٝل ايطؾا١ٖٝ ٚايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ .

نُا إٔ غا٥ط ا٭عُاٍ ا٭١ًٖٝ تٓبع أغاغًا َٔ استٝادات ادتُاع١ٝ تٗسف إىل 

١ٓ ٚغبٌ عٝـ َٝػط٠ سٝح ْطام تًو ا٭عُاٍ ٚٚدٗتٗا ٚست٢ أغايٝبٗا ؼكٝل سٝا٠ آَ

تتشسز ٚؾكًا يًعازات ٚايتكايٝس ٚاملعتكسات ٚايكِٝ اييت ؼهِ غًٛى ايؿطز ٚاؾُاع١، 

ٖٚصٙ امل٪غػات ا٭١ًٖٝ َٓؿآت قس تٗسف ٭عُاٍ شات طابع إْػاْٞ أٚ زٜين أٚ أٟ عٌُ 

 أٚ ايٓؿع ايعاّ. آخط َٔ أعُاٍ ايرب أٚ ايطعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ

َٚٔ خصا٥ص ٖصٙ امل٪غػات َػاُٖاتٗا ٚأعُاهلنا اينيت تتػنِ بربافٗنا اٱْػنا١ْٝ،      

سٝح تكّٛ مبػاعس٠ أؾطاز اجملتُع يًتػًب ع٢ً بعض املعٛقات اييت قس تكنـ سذنط عجنط٠    

أَاّ سك٘ يف ايعٝـ بهطاَن١ نُنا إٔ زٚضٖنا ٜكتطنٞ اٱغنٗاّ يف ْؿنط اينٛعٞ ٚاملعطؾن١         

 ١ يًُذتُع ضس اؾٌٗ ٚاملطض ٚاؾٛع ٚت١ُٝٓ ايؿهط ايبؿطٟ.بٗسف محا١ٜ إْػاْٝ

إَا عٔ زٚض تًو امل٪غػات يف َهاؾش١ اٱضٖاب، ؾُٝهٔ ايٛقٛف عٓس سكٝكتٗا 

، مما هعًٗا ضزٜؿًا َه٬ًُ  َٔ خ٬ٍ اغتعطاض أِٖ َا ميٝع أعُاٍ تًو امل٪غػات

 َٚٔ أِٖ تًو املُٝعات:  يًُ٪غػات ايطا١ٝ ٚعًْٛا هلا يف ايكٝاّ بسٚض ؾاعٌ إظا٤ اٱضٖاب

 اؾٗٛز اٱْػا١ْٝ ٚايطٛع١ٝ ٚبسٚاؾع شات١ٝ يف تكسِٜ املػاعس٠ ٚناؾ١ أٚد٘ اـري.أ  ننن 

ؼكٝل أع٢ً زضدات ايتٓػٝل بني خسَات امل٪غػات املس١ٜٓ ٚايطا١ٝ ٚؾل إدطا٤ات ب ننن 

 ٜػري٠ بعٝس٠ عٔ بريٚقطاط١ٝ ايتٓػٝل ايطاٞ، مما ٜػِٗ يف ؼكٝل أع٢ً زضدات

، ٭ٕ شيو  ايتهاٌَ يف أْؿطتٗا َع بعطٗا ايبعض َٚع امل٪غػات ايطا١ٝ

 غٝػاعسٖا يف ؼكٝل أٖساؾٗا بأقص٢ زضدات ايهؿا١ٜ ٚايؿعاي١ٝ.
، ٚتًعب طبٝع١ أعُاهلا ايٓٛع١ٝ زٚضًا نبريًا يف  تعس أنجط اتصا٫ً بأؾطاز اجملتُعدن ننن 

مما هعٌ يسٜٗا قسض٠ َٚط١ْٚ نبري٠ ا٫تصاٍ باجملتُع ايعاّ ٚايؿ٦ات املدتًؿ١ يًُذتُع 

يف ؼؿٝع ا٭ؾطاز ٚاؾُاعات يًُؿاضن١ يف أعُاهلا اييت تٗسف إىل قاضب١ اٱضٖاب 

 .44ِ)ٚتكصٞ ا٭ؾطاز ٚاملُاضغني يًػًٛى اٱضٖابٞ ٚاٱب٬ؽ عِٓٗ

ٚقس ْصت املٛاثٝل ايسٚي١ٝ ع٢ً سل نٌ ؾطز يف ايتُتع بٓعاّ ادتُاعٞ ٚزٚيٞ 

، ٚنصيو ٚادبات٘ إظا٤ اؾُاع١ اييت تُٓٛ ؾدصٝت٘  ٚاؿطٜات تتشكل يف ظً٘ اؿكٛم

                                                           
 .134ص  ,مشجع ظابق ,الشمُح, صالح بً سمُح. 1
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ؿكٛم اٱْػإ  ِ َٔ اٱع٬ٕ ايعامل28ٞيف ْطاقٗا منًٛا سطًا ٖٚٛ َا ْصت عًٝ٘ املاز٠ )

ِ ْٚصٗا : " ع٢ً نٌ ؾطز ٚادبات إظا٤ اؾُاع١ اييت ؾٝٗا ٚسسٖا ميهٔ إٔ 1ايؿكط٠ )

ٜكتطٞ ا٫عرتاف عك٘ يف تهٜٛٔ  ٖٛصا٣،تُٓٛ ؾدصٝت٘ ايُٓٛ اؿط ايهاٌَ"

َ٪غػات اجملتُع املسْٞ ٖصا اؿل ايصٟ مت صٝاغت٘ ٫سكًا ٚايتأنٝس عًٝ٘ يف ايعٗس 

يهٌ ؾطز سل " ِ َٓ٘ ْٚصٗا: 22ايسٚيٞ اـاص باؿكٛم ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املاز٠ )

ٔ أدٌ سط١ٜ تهٜٛٔ اؾُعٝات َع آخطٜٔ مبا يف شيو إْؿا٤ ايٓكابات ٚا٫ْطُاّ إيٝٗا َ

 ." محا١ٜ َصاؿ٘
َٚٔ ْص املاز٠ غايؿ١ ايصنط ميهٔ ايٛقٛف عٓس اهلسف ايصٟ أؾاضت إيٝٗا 

، ٚاييت ٖٞ َصًش١ َطتبط١ عك٘ يف ا٭َٔ  ٚاملتُج١ً يف محا١ٜ َصًش١ ايؿطز

ٍ  َٔ ا٭سٛاٍ إٔ ٜٓعِ بصيو زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ا٭َٔ  ٚا٫غتكطاض، ٫ٚ ميهٔ بأٟ سا

، ٖٚٛ َا تػع٢ امل٪غػات املس١ْٝ ا٫ضط٬ع ب٘  تُعاملٓؿٛز يًؿطز دع٤ٶ َٔ أَٔ اجمل

 .45ِ)ٚاٱغٗاّ يف ؼكٝك٘

 مكافحة اإلرٍابحتقيق األمً و يف املؤسسات اإلعالميةدور املطلب الجالح : 

ٜهُٔ أ١ُٖٝ ايسٚض ايصٟ ميهٔ إٔ تًعب٘ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف ايتصسٟ ٚاؿس َٔ 

املػتٜٛني احملًٞ ٚايسٚيٞ يف ٚقتٓا يف املها١ْ اييت ٚصًت إيٝٗا ع٢ً  خطٛض٠ اٱضٖاب

، نُا إٔ  ٚظاز َٔ أُٖٝتٗا ايتكسّ اهلا٥ٌ ؾُٝا بات ٜعطف بجٛض٠ ا٫تصا٫ت،  ايطأٖ

شيو ٫ ىؿٞ سكٝك١ أْٗا غ٬ح شٚ سسٜٔ ؾكس تهٕٛ ٚغ١ًٝ يٓؿط ٚشٜٛع ظاٖط٠ اٱضٖاب 

 .46ِ.)ٚاغتكطاب اٱضٖابٝني ٚقس تصبح ٚغ١ًٝ ؾاع١ً يًشس َٔ تًو ايعاٖط٠

ػِٗ تٴصٌ بهٌ غٗٛي١ ٜٚػط إىل ؾهط اٱْػإ ٚٚدساْ٘ ٚتػتطٝع إٔ ت اْٛٗيه

بؿهٌ نبري يف تؿهٌٝ آضا٥٘ ٚاػاٖات٘، ٚنٌ شيو ٜٓعهؼ غًبًا ٚإهابًا ع٢ً 

غًٛى ايهجري َٔ أؾطاز اجملتُع ٜٚتشهِ يف غًٛنٝاتِٗ ٚاػاٖاتِٗ ػاٙ نٌ 

 . 47ِ)ايكطاٜا

 

                                                           
 .41ص  ,محمىد شٍشف , مشجع ظابق ,بعُىوي. 1

اب الذول  ,(1111) ,حعين, َُثم مىس ى. 4  . 44ص  ,القاَشة: جامعت القاَشة ,سظالت دكتىساٍ  , ي ومقاومت الاحتالل في العالقاث الذولُتالتفشقت بين  َس

 .31فشوان, عبذ هللا احمذ , مشجع ظابق , ص . 3
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ٚاٯخط اٱهابٞ يف ايتعاٌَ َع اٱضٖاب، يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ داْبٗا ايػًيب نُا إٔ 

ؾهجط٠ عطض َؿاٖس اؿطٚب ٚأعُاٍ ايعٓـ َٚؿاٖس ا٫ضطٗاز، قس تػاعس ع٢ً 

 ٖٚٛ َا وسخ يف ايٛقت اؿاضط ، بح بصٚض ايؿت١ٓ اٱضٖاب١ٝ يف ْؿٛؽ بعض ايؿباب

َٚٔ داْب آخط ؾإٕ ايطغاي١ اٱهاب١ٝ اؿكٝك١ٝ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ٖٞ املػاعس٠ يف 

، ٚشيو مبػاُٖتٗا يف تهٜٛٔ ايطأٟ ايعاّ ايصٟ ٜعطف بأْ٘ "ع١ًُٝ  ؾش١ اٱضٖابَها

ايتػٝري ا٭غاغٞ َٔ َطس١ً هلا اػاٙ مٛ َٛضٛع أٚ سسخ َا، إىل اػاٙ َا مٛ شيو 

 .48ِ)املٛضٛع

إىل ت١ُٝٓ ايٛعٞ با٭َٔ ايؿاٌَ ٚايتعطٜـ مبعاٖط ْٚتا٥ر  أغًب ايسٍٚٚهلصا ؼطص 

ٚآثاض اؾطا٥ِ َٔ خ٬ٍ إط٬م ايعسٜس َٔ مح٬ت ايتٛع١ٝ اٱع١َٝ٬ ا٭١َٝٓ ٚاييت تػِٗ 

بسٚض إهابٞ َٚ٪ثط يف يؿت أْعاض أؾطاز اجملتُع إىل َجٌ ٖصٙ ايعٛاٖط ا٭١َٝٓ ٚا٭ؾعاٍ 

 . 49ِ)ٚتؿازٟ آثاضٖا ايػًيب اٱدطا١َٝ ٚزعٛتِٗ إىل ػٓب ايٛقٛع ؾٝٗا 

ٚيرتدٝح اؾاْب اٱهابٞ يٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ٚدعًٗا أزا٠ ؾاع١ً يف اٱغٗاّ يًتصسٟ 

يٲضٖاب ٚتهٜٛٔ ايطأٟ ايعاّ، ٚيهٕٛ ايسٍٚ ٖٞ املع١ٝٓ بايسضد١ ا٭ٚىل باؽاش َا ًٜعّ 

 َٔ يًكطا٤ ع٢ً ٖصٙ اٯؾ١، ؾكس غعت تًو ايسٍٚ ؾُٝا بٝٓٗا إىل عكس ا٫تؿاقٝات اييت

 . 50ِ) ؾأْٗا إٔ تػاِٖ يف ٚضع سس هلصٙ ايعاٖط٠

ٚقس أمثطت تًو اؾٗٛز يف تعإٚ زٚيٞ ٚإقًُٝٞ يف فاٍ َهاؾش١ اٱضٖاب عرب 

ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، َٚٔ تًو اؾٗٛز ع٢ً املػت٣ٛ اٱقًُٝٞ ايتعإٚ ايعطبٞ يف فاٍ 

ِ اييت 26)َهاؾش١ اٱضٖاب سٝح ْاقـ فًؼ ٚظضا٤ اٱع٬ّ ايعطب يف زٚضت٘ ضقِ 

ٚاغتعطضت املٓاقؿات  ّ قط١ٝ اٱضٖاب1993عكست بايكاٖط٠ يف ؾٗط ٜٛيٝٛ عاّ 

َؿطٚع خط١ ملٛاد١ٗ اٱضٖاب تسعٛ إىل تٛع١ٝ ايطأٟ ايعاّ زاخٌ ايٛطٔ ايعطبٞ ٚخاضد٘ 

، ٚشيو  مبداطط َؿه١ً اٱضٖاب اييت تٗسف إىل ععٍ اجملتُعات ايعطب١ٝ عٔ ايعامل

ًَٝا ع٢ً أٚغع ْطام ممهٔ، ٚتبصري ايطأٟ ايعاّ َٔ خ٬ٍ تػط١ٝ املؿه١ً إع٬

ٮدٝاٍ ايٓاؾ١٦ َٔ ايػكٛط يف بطاثٔ اٱضٖاب، ٚتًب١ٝ ساد١ ايؿباب َٔ نٌ يايعطبٞ 

                                                           
ً الاججـــاٍ واملعتقـــذ والـــشأي العـــام,  (4111) ,البذاًىـــت, رًـــاب مىســـ ى. 2 ُـــت ,  جكـــٍى ٍـــاض: مشكـــض الذساظـــاث والبحـــىث جامعـــت هـــاًف العشب ُـــتالش العـــذد  ,للعلـــىم ألامى

 .41ص ,414

 .21فشوان ,عبذ هللا احمذ , مشجع ظابق , ص .1

اب , مشجع ظابق  ,( 4111,)عُذ, دمحم فتحي  .4  .121ـ 125ص ,دوس املؤظعاث الاجتماعُت وألامىُت في مكافحت  َس
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املٝازٜٔ، ٚا٫ضتكا٤ بٛعِٝٗ ايجكايف، ٚضطٚض٠ ٚضع خط١ يًتٜٓٛط ايسٜين يتكسِٜ ايسٜٔ يف 

رباَر اٱع١َٝ٬ اييت ، ٚتهجٝـ اي صٛضت٘ ايصشٝش١ ايػُش١ بعٝسًا عٔ ضٚح ايتعصب

تربظ خطٛض٠ اٱضٖاب ع٢ً املهْٛات ايط٥ٝػ١ٝ ي٬قتصاز ايعطبٞ، ٚايتعاّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ 

باملٛضٛع١ٝ ست٢ ٫ تكع ؾطٜػ١ يًؿا٥عات ٚا٭قاٌٜٚ، ٚإزضاز اٱضٖاب ضُٔ ْؿاطات 

ٚيف ،  َهاتب اؾاَع١ ايعطب١ٝ يف اـاضز َٔ خ٬ٍ احملاضطات ٚايًكا٤ات ايصشؿ١ٝ

ّ ٚاؾل 1995ِ جملًؼ ٚظضا٤ اٱع٬ّ ايعطبٞ اييت عكست بايكاٖط٠ عاّ 28ضقِ )ايسٚض٠ 

اجملًؼ ع٢ً َؿطٚع قطاض َكسّ َٔ اؾعا٥ط بعٓٛإ : "قٛاعس غًٛى ايسٍٚ ا٭عطا٤ يف 

ملهاؾش١ اٱضٖاب ٚايتططف"، ٚسح ايكطاض ايسٍٚ ا٭عطا٤  فًؼ ٚظضا٤ اٱع٬ّ ايعطب

ٛاد١ٗ اؿ٬ُت املػطض١ ضس ايعامل اٱغ٬َٞ ع٢ً تك١ٜٛ ْؿاطٗا يف فاٍ اٱع٬ّ مل

ٚإزا١ْ مماضغات اؾُاعات اٱضٖاب١ٝ، نُا ْاؾس ايسٍٚ ا٭عطا٤ يهٞ تكّٛ ٚغا٥ٌ 

إع٬َٗا بٓؿط ا٭خباض اييت ؽسّ ٚسس٠ ا٭١َ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ٚإٔ متتٓع عٔ ْؿط 

 .51ِ)ا٭خباض اييت تؿذع ع٢ً اٱضٖاب

 يف سٝا٠ ا٭ؾطاز يف ناؾ١ اجملا٫ت، ٚغاص١ إٔ ٚيٛغا٥ٌ اٱع٬ّ تأثريٖا ايهبري

املعاٚد١ بني ٖصٙ  ا٭ؾطاز ٜكطٕٛ ٚقتًا ط٬ًٜٛ يف ايكطا٠٤ أٚ ا٫غتُاع، أٚ املؿاٖس٠، أٚ

ايٛغا٥ٌ ٚيف ٖصا ايٛقت ىطعٕٛ يًتأثري َٔ قبٌ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، يصيو ميهٔ تصٛض 

 ٛغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ي نيإغٗاَ

 : يب ٜٚتُجٌ يف اٯتٞاٱغٗاّ غً -1

تػاعس ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً ايؿِٗ ايهاٌَ يعاٖط٠ اٱضٖاب، َٔ خ٬ٍ املعًَٛات أ ننن 

 املتسؾك١ يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ املدتًؿ١.

تػاعس ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً إؾباع ِْٗ املٛاطٓني مٛ ااع أٚ ض١ٜ٩ َعاٖط ب نننن 

 اٱضٖاب يف ايعامل ٚتعٗط اؾاْب ايػًيب يٲضٖاب.
 ٜٚتُجٌ يف اٯتٞ : ٱغٗاّ اٱهابٞا -2

، َٔ خ٬ٍ  تػتطٝع ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ إٔ ؼُٞ املٛاطٓني َٔ أخطاض اٱضٖابأ نننن 

محاٜتِٗ َٔ ايٛقٛع ؾٝ٘ تأثريًا ع٢ً صطاعاتِٗ ايساخ١ًٝ، ٚتطٜٛط اػاٖاتِٗ 

                                                           
 .121ـ 125عُذ, دمحم فتحي , مشجع ظابق , ص  .3
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 ايػًب١ٝ مٛ اٱضٖاب.
اٱضٖاب َٔ خ٬ٍ تػاعس ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ع٢ً إبطاظ َؿاعط عسّ ايطضا عٔ ب نننن 

ايتشهِ يف مجٝع ايبٝاْات ايساع١ُ يًكِٝ املسع١ُ يٲضٖاب، يصيو ؼس َٔ 

 .52ِ)تػًػً٘ يف ْؿٛؽ ايؿباب
ٚنًص مما غبل إىل سكٝك١ َؿازٖا إٔ ايٛغا٥ٌ اٱع١َٝ٬ تسضى سكٝك١ ايسٚض    

ايهبري ٚايؿاعٌ ايصٟ ميهٔ إٔ تًعب٘ يف ايتأثري يف غًٛنٝات املتًكٞ ٚإَها١ْٝ 

َػ١ ظَاّ املبازض٠ يف ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز ٚايرتٜٚر يٮؾهاض ٚايػٝاغات ٚاملعتكسات ٬َ

َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜتِ اغتػ٬ٍ ، بٓا٤ٶ ع٢ً َػت٣ٛ أزا٤ ايكا٥ُني ع٢ً ٖصٙ ايٛغا٥ٌ

اٱع٬ّ نعٓصط َِٗ ٚض٥ٝػٞ )أسٝاًْاِ يف ايصطاعات املدتًؿ١ يًتأثري يف اؾُٗٛض 

يصا ؾإٕ ،  أٚ قط١ٝ أٚ ؾهط أٚ َا ؾاب٘ شيو املتًكٞ ٚنػب تأٜٝسٙ ػاٙ َؿه١ً

احملت٣ٛ اٱع٬َٞ املصؿٛف يف باطٔ املٛضٛع املػتٗسف ٖٛ ايصٟ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ 

ا٭زا٠ ايؿاع١ً ٚايٛضق١ ايطاع١ اييت ٜػتطٝع اٱع٬ّ إٔ ًٜعبٗا إشا نإ َاٖطًا يف 

ف املبتػا٠ ايرتنٝع ع٢ً املطاَني بايططم ٚا٭غايٝب اييت تهؿٌ ايٛصٍٛ إىل ا٭ٖسا

بأقصط ايططم املكٓع١ مبا متتًه٘ َٔ ٚثا٥ل ٚز٥٫ٌ َٚٓطل ؼاٚضٟ يف مح١ً َٓع١ُ 

ؾكس اػٗت  َٚٓػك١ ٚ٭ٕ ٖصٙ ايعاٖط٠ اٱدطا١َٝ قس أصبشت َجاض اٖتُاّ ايعامل

ا٭ْعاض صٛب ضطٚض٠ ايتعإٚ اٱقًُٝٞ ٚايسٚيٞ يف َٛاد١ٗ ايعٓـ ٚاٱضٖاب نؿعٌ 

، ٚتهطٜؼ ْؿاط  ػا١ْٝ ٚدطمي١ تػتشل ايعكاب ايطازعٚغًٛى ٜتٓاؾ٢ َع ايكِٝ اٱْ

اٱع٬ّ يًدٛض يف َعُع١ اؿطب املٓع١ُ ضس اٱضٖاب بؿت٢ صٛضٙ ْعطًا ملا متتًه٘ 

 َٔ ٚغا٥ٌ إٜطاح ْٚكٌ ا٭خباض َٔ أَانٔ سسٚثٗا ٚايتعًٝل ٚاٱضؾاز ٚايتٛدٝ٘ إىل

ٍٛ ٚصٛهلا إىل أغبابٗا ٚأبعازٖا ٚزٚاؾعٗا ٚسصط اؾُاعات اييت تكّٛ بٗا، ٚيػٗ

 53ِ)أَانٔ َتؿطق١ َٔ ايعامل بأبػط ايػبٌ ٚأٜػطٖا

                                                           
مت4111عبذ الحلُم, محي الذًً , )  .1 اض: جامعت هاًف العشبُت للعلىم ألامىُت , ( , إظهام وظائل  عالم في الىقاًت مً الجٍش العذد مائتان واثىان  ,الٍش

 . 115ص   ,وظتىن 

اض: مشكض الذساظاث والبحىث بجامعت هاًف العش  (,4111) ,عقباث, أحمذ مطهش.4 ت, الٍش اب والقشصىت البحٍش بُت للعلىم دوس وظائل  عالم في التصذي لإلَس

 . 154-151ص ,ألامىُت , الطبعت ألاولى 
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 الخاتمت : 

ؼكٝل ا٭َٔ َٔ املٗاّ املٓاط١ ٚاملٛن١ً مبٛدب ايسغتٛض ٚايكٛاْني ايٓاؾص٠ إىل 

اؾٗات ا٭١َٝٓ املدتًؿ١ يف ايُٝٔ، ؾشؿغ ا٭َٔ ٚايعٌُ ع٢ً اغتتباب٘ مبا يف شيو 

ٚغريٖا َٔ ايعٛاٖط املد١ً بايٓعاّ ايعاّ يًسٚي١ ٖٛ ايتصسض ملهاؾش١ ظاٖط٠ اٱضٖاب 

َٔ صُِٝ عًُٗا، إ٫ إٔ ٖصٙ املػ٪ٚي١ٝ ٫ تكتصط ع٢ً تًو اؾٗات، إش أْٗا َػ٪ٚي١ٝ 

كٝل ايػاٜات اٱمنا١ٝ٥  يف اجملتُع بطَت٘ ، ٚيهٕٛ ايبشح ٜتعًل بسٚض ا٭َٔ يف ؼ

ايٛغا٥ٌ املتاس١ ، ؾكس اقتصط اؿسٜح عٔ شيو ايسٚض َٔ خ٬ٍ بٝإ أِٖ ايُٝٔ

ٚاملػاعس٠ يسٚض امل٪غػات ا٭١َٝٓ يف ايكطا٤ ع٢ً تًو ايعاٖط٠ ٚاييت تػِٗ يف تكسميٗا 

 اٱْػإ سكٛم اسرتاّ اييت هلا زٚضٖا اهلاّ ٚايؿاعٌ ٚامل٪ثط يف نؿاي١ ايٛط١ٝٓ مل٪غػاتا

ات٘ ع٢ً ايصعٝس ايٛطين مبا يف شيو اؿل يف ايت١ُٝٓ ، ٚاييت تع٢ٓ يف ايٛقت ش ٚتععٜعٖا

باٱغٗاّ يف ؼكٝل ا٭َٔ َٚهاؾش١ ظاٖط٠ اٱضٖاب، ٚيف َكس١َ تًو امل٪غػات  

َٔ ٚشيو يف َهاؾش١ اٱضٖاب اٱغ١َٝ٬ ٚزٚضٖا اهلاّ  امل٪غػات ايس١ٜٝٓايٛط١ٝٓ، 

امل٪غػات ِ ٚ اٱؾتا٤، ايٛعغ ٚاٱضؾاز، ٚايسع٠ٛ)ٖٞ  قٝاَٗا بج٬خ ٚظا٥ـخ٬ٍ 

املسضغ١ )ممج١ً يف اٱضٖاب  َٚهاؾش١ ا٭َٔ كٝلؼ ٚزٚضٖا يف ا٫دتُاع١ٝ ٚايرتب١ٜٛ

زٚض سٝا٠ أؾطازٖا ٚنصيو تٛدٝ٘ زٚض ا٭غط٠ يف ٚاحملط١ ا٭ٚىل يرتب١ٝ ايٓـ٤، 

 ؼكٝل ا٭َٔ يف ٖازٚضٚ ١ٝاٱع٬َ ِ ٚأخريًا امل٪غػاتَ٪غػات اجملتُع املسْٞ

غٛا٤ٶ املتعًل َٓٗا  ايٛط١ٝٓ امل٪غػات بٗصٙ املٓاط ايسٚض ٖٚصا ،َهاؾش١ اٱضٖابٚ

بهؿاي١ اسرتاّ سكٛم اٱْػإ أٚ بتشكٝل ا٭َٔ َٚهاؾش١ اٱضٖاب، إمنا ٖٛ ػػٝس 

 ؿكٝك١ ايع٬ق١ ايٛثٝك١ اييت تطبط ا٭َٔ عكٛم اٱْػإ ٚيف َكسَتٗا سك٘ يف ايت١ُٝٓ . 

 وفينا يلي أٍه اليتائج والتوصيات :

 أواًل : اليتائج :

 بٌز تأَني اؿادات املاز١ٜ يًؿطز أٚ اؾُاع١، فط ٫ ٜكتصط َؿّٗٛ ا٭َٔ ع٢ً 1ِ

 . ص٬ح ايؿطز ٚاجملتُع يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ٜؿٌُ ناؾ١ اؾٛاْب املتعًك١ ب
ٜعس ا٭َٔ اٱْػاْٞ َه٬ًُ ٭َٔ ايسٚي١ ، ٚشيو يف إطاض تطنٝعٙ ع٢ً َعاؾ١  2ِ

دتُاع١ٝ املداٚف اييت تعس تٗسٜسًا ٭َٔ اٱْػإ مبا ؾٝٗا استٝاداتٗا ا٫قتصاز١ٜ ٚا٫

ٚايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ، ؾتكٜٛض ا٭َٔ اٱْػاْٞ ٜعٝل ؾطص ايت١ُٝٓ ، ٚإعاقاتٗا 
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ٜػِٗ يف تسْٞ املػت٣ٛ املعٝؿٞ يٮؾطاز يتعزاز َع٘ ْػب ايؿكط ٚايبطاي١ يف أٚغاط 

اجملتُع ٖٚٛ َا قس ٜٓذِ عٓ٘ سسٚخ ؾٛض٢ ٚاضططابات ٚاييت قس ت٧ٝٗ بسٚضٖا 

 يٓؿ٤ٛ ظاٖط٠ اٱضٖاب . 
ٖٛ احملٛض ايط٥ٝػٞ يٮَٔ ، ؾٗٛ ٜٗسف إىل ؼػني ْٛع١ٝ سٝات٘ ٚضُإ  اٱْػإ 3ِ

 أَٓ٘ .
ظاٖط٠ اٱضٖاب ٖٞ أنجط ايعٛاٖط املطتبط١ با٫خت٫٬ت ا٭١َٝٓ يف ايُٝٔ  4ِ

َٚػ٪ٚي١ٝ ايتصسٟ هلصا ايعاٖط٠ ٫ ٜٓبػٞ إٔ ٜعٌ قصٛضًا مبا ٜػٔ َٔ تؿطٜع 

 ٟ هلصٙ ايعاٖط٠ ٚادتجاثٗا .ؾشػب بٌ ٫ بس َٔ تعاؾط مجٝع ؾطا٥ح اجملتُع يًتصس
سكٛم اٱْػإ َرتابط١ ؾإعُاٍ اؿل يف ايت١ُٝٓ ٜكتطٞ متهني أؾطاز اجملتُع َٔ  5ِ

سكِٗ يف ايتُتع ببك١ٝ اؿكٛم ا٭خط٣ ، ٚع٢ً ايسٚي١ َػ٪ٚي١ٝ نؿاي١ محا١ٜ تًو 

اؿكٛم ٚضُاْتٗا ٚشيو ٜتٛقـ ع٢ً قسضتٗا يف تؿعٌٝ آيٝات اؿُا١ٜ ايٛط١ٝٓ 

اؾٗات ا٭١َٝٓ ٚايكطا١ٝ٥ ٚاملتُج١ً بايسٚض املٓاط بامل٪غػات ايس١ٜٝٓ املػاْس٠ يسٚض 

 اٱغ١َٝ٬ ٚا٫دتُاع١ٝ  ٚا٫ع١َٝ٬ باٱغٗاّ يف ؼكٝل ا٭َٔ .
 ثاىيًا : التوصيات :

إ٤٬ٜ ايسٚي١ اؾاْب ا٫دتُاعٞ اٖتُاًَا خاصًا ٜتٓاغب َع زٚضٙ ايؿعاٍ نأسس  1ِ

ايٛقت شات٘ أسس زٚاؾع٘، ؾاؿطص ع٢ً ٚغا٥ٌ َهاؾش١ اٱضٖاب ٚايصٟ ٜعس يف 

تعًِٝ ا٭ؾطاز، ْٚؿط َؿاِٖٝ ٚقِٝ ايسٜٔ ايػُش١ ٚت١ُٝٓ ايٛعٞ ايػٝاغٞ، 

َٚهاؾش١ ايؿكط ٚايبطاي١ ٚغطؽ َباز٨ سكٛم اٱْػإ ٚإضغا٤ قٛاعس ايعساي١ 

ٚؼكٝل املػاٚا٠، ٚاؿطص ع٢ً ػػٝس نٌ تًو اؿكٛم ٚاقعًا َعاؾًا يف سٝا٠ 

ٛاٌَ ٖا١َ يف اغتكطاض اجملتُع ٚإسساخ ايت١ُٝٓ اييت تصبح سٝٓٗا ا٭ؾطاز، مجٝعٗا ع

مبجاب١ اؿصٔ املٓٝع ضس ق٣ٛ ايتططف ٚايػًٛ ٚاٱضٖاب اييت تػتػٌ ايعطٚف 

ا٫دتُاع١ٝ ٫غتكطاب َٔ ٜكعٕٛ ؾطٜػ١ يًؿكط ٚاؾٌٗ ٚتًكِٝٓٗ َؿاِٖٝ اٱضٖاب 

ت تٓؿط ايسَاض يٝصبشٛا عٓسٖا أؾداصًا َػًٛبٞ اٱضاز٠ ٜػٌٗ ؼًِٜٛٗ إىل آ٫

 ٚتعٝح يف ا٭ضض ايؿػاز.
إْؿا٤ دٗاظ أَين ٚطين يهٌ زٚي١ ٜٴع٢ٓ مبهاؾش١ اؾطا٥ِ اٱضٖاب١ٝ، ٚضؾسٙ  2ِ

بايهٛازض شات ايهؿا٠٤ امل١ٝٓٗ ٚايػري٠ اؿػ١ٓ َٚٔ كتًـ ايتدصصات، 
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ٚإخطاعِٗ يًسٚضات ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ املهجؿ١ ٚاط٬عِٗ ع٢ً نٌ َا ٜػتذس َٔ 

 ج١ ميهٔ إٔ تػتدسّ يف ا٭عُاٍ اٱضٖاب١ٝ، ٚغبٌ َهاؾشتٗا.ٚغا٥ٌ تك١ٝٓ سسٜ
قٝاّ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ بسٚض ايٛعغ ٚاٱضؾاز ايصٟ ٜهؿٌ ْبص ا٫خت٬ؾات ٜٚػِٗ  3ِ

يف تٛسٝس صـ أؾطاز اجملتُع ٚتٛدٝ٘ اـطاب ايسٜين مٛ تبين ايكطاٜا اٱْػا١ْٝ 

 مبهاضّ ا٭خ٬م . ٚاملباز٨ ٚايكِٝ ايػا١َٝ اييت ؼغ ع٢ً ضطٚض٠ ؼًٞ اؾُٝع
تؿعٌٝ زٚض امل٪غػات ايتع١ًُٝٝ يف ايكٝاّ بٓؿط ثكاؾ١ سكٛم اٱْػإ ٚغطؽ ايكِٝ  4ِ

 ٚاملباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ يف ْؿٛؽ ايط٬ب .
قٝاّ امل٪غػات اٱع١َٝ٬ بسٚض أنرب يف ْؿط ثكاؾ١ ايتػاَح يف أٚغاط اجملتُع  5ِ

 ط اٱضٖاب .مبدتًـ ؾ٦ات٘ ٚاْتُا٤ات٘ ٚتبين ايكطاٜا اٱْػا١ْٝ ٚبٝإ خط
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 قائمت المصادر والمراجع

 القران الكريماواًل: 

 ثاىيًا: الكتب

  ِّ، ايتأصنٌٝ اٱغن٬َٞ يًعًنّٛ ا٫دتُاعٝن١ ،    1996إبطاِٖٝ، عبس ايطمحٔ ضدنب، )  .1

 .ايطٜاض: زاض عامل ايهتب يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

، ايكننازض اؿٓؿننٞايننطاظٟ ، ظٜننٔ ايننسٜٔ أبننٛ عبننس اا قُننس بننٔ أبننٞ بهننط بننٔ عبننس    .2

بننريٚت: ،ؼكٝننل: ٜٛغننـ ايؿننٝذ قُننس   ،كتنناض ايصننشاح  ِ،1999ّ -ٖننن 1420)

ايطبعنن١  .،اؾننع٤ ا٭ٍٚبنناب أّ ٕ  ،ايننساض ايُٓٛشدٝنن١  -املهتبنن١ ايعصننط١ٜ   ،صننٝسا

 اـاَػ١.
تنْٛؼ: اينساض ايتْٛػن١ٝ    ،ايتشطٜنط ٚايتٓنٜٛط   ِ،ّ 1984 ) ،ابٔ عاؾٛض، قُس ايطاٖط .3

 .اؾع٤ ا٭ٍٚ،يًٓؿط
ايكننناٖط٠: زاض  ،اؿهنننِ ايؿنننطعٞ عٓنننس ا٫صنننٛيٝني    ِ ،1993ّ)  ، عًنننٞ، مجعننن٘ .4

 .اؿسٜح
ـ   .5 ٕ   ِ ،2003ّ) ،بػننْٝٛٞ ، قُننٛز ؾننطٜ  ،ايٛثننا٥ل ايسٚيٝنن١ املعٓٝنن١ عكننٛم اٱْػننا

 .، ايطبع١ ا٭ٚىلايٛثا٥ل ايعامل١ٝ  ، اؾع٤ ا٭ٍٚزاض ايؿطٚم :ايكاٖط
عبنننس ايعًنننِٝ ِ، املعًنننِ يف َٛادٗننن١ املدنننسضات، تطمجننن١ : قُنننس 1991دنننٕٛ أزٟ، ) .6

َطغنننٞ ، َهتنننب ايرتبٝننن١ ايعطبنننٞ ينننسٍٚ اـًنننٝر ، ايطٜننناض: املًُهننن١  ايعطبٝننن١        

 ايػعٛز١ٜ.
ِّ ، قاضننننطات يف ايكننننإْٛ ايننننسٚيٞ ايعنننناّ ، املػنننن٦ٛي١ٝ  1995صننننسٚم ، عُننننط )  .7

ٚاملٓاظعنننات ٚاؿُاٜننن١ ايسٚيٝننن١ ؿكنننٛم اٱْػنننإ ، زٜنننٛإ املطبٛعنننات اؾعا٥طٜننن١ ،   

 اؾعا٥ط .
 سكننٛم اٱْػننإ ،  ، تطمجنن١ عنن٤٬ ؾننًيب ْٚعٖنن١ إزضٜػننٞ ،   ِّ 2009يننٝؿني، يٝننا،)   .8

ايطبعنن١  إصننساضات ايْٝٛػننهٛ ، َٓعُنن١ ا٭َننِ املتشننس٠ يًرتبٝنن١ ٚايعًننّٛ ٚايجكاؾنن١ ،     

 .اـاَػ١ 
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 ثالجًا: البحوخ والدوريات

ِ، ايجكاؾن١ ا٫دتُاعٝن١ ٚايتشصنني ا٫دتُناعٞ ضنس      1998) ،ايبسا١ٜٓ، شٜاب َٛغن٢  .1

اؾطمينن١ ، فًنن١ ايؿهننط ايؿننططٞ ، زٚضٜنن١ قهُنن١ ، ايؿنناضق١: زٚينن١ اٱَنناضات    

 ايعطب١ٝ املتشس٠ ، اجملًس ايػابع ، ايعسز ايجاْٞ
ّ   ،  2001ِ) ،ايبسآٜننن١، شٜننناب َٛغننن٢   .2 ،  تهنننٜٛٔ ا٫ػننناٙ ٚاملعتكنننس ٚاينننطأٟ ايعنننا

ايعننسز  ،يبشننٛخ داَعن١ ْنناٜـ ايعطبٝن١ يًعًننّٛ ا٭َٓٝن١   ايطٜناض: َطنننع ايسضاغنات ٚا  

 غتُا١٥ ٚاثٓإ ٚغتٕٛ
ِّ سعٜننطإ ، ا٭َننٔ ايػننصا٥ٞ ْٚننسض٠ املننا٤     2012ايننعٜٔ ، أَُٝنن١ اننٝح ٚآخننطٕٚ، )    .3

ٚسكنٛم اٱْػننإ، يبٓننإ: طننطابًؼ ، فًنن١ اؾٓننإ ؿكننٛم اٱْػننإ ، فًنن١ عًُٝنن١  

اؾٓننإ ايعننسز  قهُنن١ ْصننـ غنن١ٜٛٓ صننازض٠ عننٔ قػننِ سكننٛم اٱْػننإ ظاَعنن١      

 .77ايجايح ، ص
ِ، ا٭َٔ اٱْػاْٞ املؿٗنّٛ ٚايتطبٝنل يف ايٛاقنع    2009أَني، خسه١ عطؾ١ قُس، ) .4

ايعطبٞ ٚايسٚيٞ ، داَع١ ْاٜـ ايعطبٝن١ يًعًنّٛ ا٭َٓٝن١،ايطٜاض: َطننع ايسضاغنات      

 ٚايبشٛخ ، ايطبع١ ا٭ٚىل،
اٱضٖناب ٚايكطصن١ٓ ايبشطٜن١ " زٚض َ٪غػنات      ِ،2006) ،ايطَٝح، صاحل بٔ ضَنٝح   .5

اجملتُنننع ا٭ًٖنننٞ يف َهاؾشننن١ اٱضٖاب"،ايطٜننناض: َطننننع ايسضاغنننات ٚايبشنننٛخ   

 5ايطبع١ ا٭ٚىل  ،ظاَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ
 ،ايتٓؿن١٦ ٚزٚض ا٭غنط٠ يف ايٛقاٜن١ َنٔ ا٫منطاف      ،1995ِ) ،ايطؾاعٞ، سػني ع٢ً .6

ايؿاضق١: زٚي١ اٱَناضات ايعطبٝن١ املتشنس٠ ،     ،ف١ً ايؿهط ايؿططٞ زٚض١ٜ قه١ُ

 .ايعسز ايطابع ،اجملًس ايجايح
ّ ِ، ا٭َننٔ ٚايتُٓٝن١ ، ايطٜنناض: َطنننع  2011بنٔ عٝػنن٢، قػننٔ بنٔ ايعذُننٞ ، )   .7

 ايسضاغات ٚايبشٛخ داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ. ايطبع١ ا٭ٚىل
َٚكاَٚن١ ا٫سنت٬ٍ   ايتؿطقن١ بنني اٱضٖناب اينسٚيٞ       ،1999ِ) ،سػني، ٖٝجِ َٛغن٢  .8

 ايكاٖط٠: داَع١ ايكاٖط٠. ،ضغاي١ زنتٛضاٙ  ، يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ
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9.  ٌ ِ، ايتٓعنِٝ ايسغنتٛضٟ يًشكنٛم ٚاؿطٜنات ايعاَن١ يف      1998) ،عبٝس، قُس ناَن

 ،ف١ً ايؿهط ايؿنططٞ زٚضٜن١ قهُن١    ، ايؿاضق١ :زٚي١ اٱَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠

 . ايعسز ايطابع، اجملًس ايػازؽ 
َػنن٦ٛي١ٝ ايؿننطز ٚا٭غننط٠ ٚاجملتُننع يف ايٛقاٜنن١ َننٔ      ،1998ِ) ،ازٟ، ْنناٍٚعبننس اهلنن  .10

اؾطمي١ ف١ً ايؿهط ايؿططٞ زٚضٜن١ قهُن١، ايؿناضق١: زٚين١ اٱَناضات ايعطبٝن١       

ِ ، 2001املتشننس٠ ، اجملًننس ايػننازؽ ، ايعننسز ايطابععبننس اؿًننِٝ، قننٞ ايننسٜٔ ، )   

: داَع١ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًنّٛ  ايطٜاض، إغٗاّ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يف ايٛقا١ٜ َٔ اؾطمي١

 . 175ص   ،ايعسز َا٥تإ ٚاثٓإ ٚغتٕٛ  ،ا٭١َٝٓ 
ِّ أثنط اْتؿناض ا٭َنٔ يف زؾنع َػنري٠ ا٭َن١ منٛ        1990)، عذٛٙ ، عاطـ عبنسايؿتاح  .11

 .ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ ملٛاد١ٗ ايتشسٜات ايطٜاض: داَع١  ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ
زٚض ٚغننننا٥ٌ اٱعنننن٬ّ يف ايتصننننسٟ يٲضٖنننناب  ِ،2006) ،عكبنننات، أمحننننس َطٗننننط  .12

ٚايكطصنن١ٓ ايبشطٜنن١.ايطٜاض: َطنننع ايسضاغننات ٚايبشننٛخ ظاَعنن١ ْنناٜـ ايعطبٝنن١        

 يًعًّٛ ا٭١َٝٓ ، ايطبع١ ا٭ٚىل  
13.  ٞ  ،زٚض امل٪غػنننات ا٫َٓٝننن١ يف َهاؾشننن١ ا٫ضٖننناب   ِ،1999) ،عٝس،قُنننس ؾتشننن

 ّٛ ا٭١َٝٓ.ايطٜاض: َطنع ايسضاغات ٚايبشٛخ ا٫نازمي١ٝ ْاٜـ ايعطب١ٝ يًعً
اٱدننطا٤ات ايٛقا٥ٝنن١ ملهاؾشنن١ اؾننطا٥ِ اـطننط٠ عًنن٢     ،ؾننطٚإ، عبننس اا امحننس   .14

قاضطات يف َاز٠ اؾطا٥ِ اـطط٠ املكطض٠ يًساضغنني بنسبًّٛ ا٭َنٔ     -ا٭َٔ ايعاّ

نًٝنن١ ايسضاغننات  ،  ايننُٝٔ ،ايعنناّ بهًٝنن١ ايسضاغننات ايعًٝننا بأنازميٝنن١ ايؿننطط١    

 ٜذ ْؿط .ايعًٝا بأنازمي١ٝ ايؿطط١ ، زٕٚ تاض

ِّ،خطناب ا٭َنٔ يف اٱغن٬ّ    1999-ٙ 1419ٚيسبٝ٘، عبساا ايؿٝذ احملؿنٛظ ، )  .15

ٚثكاؾ١ ايتػاَح ٚاي٥ٛاّ ، ايطٜاض: أنازمي١ٝ ْناٜـ ايعطبٝن١ يًعًنّٛ ا٭َٓٝن١. ايطبعن١      

 ا٭ٚىل. 
ِ، ا٭َنٔ اٱْػناْٞ ٚأبعنازٙ يف ايكنإْٛ اينسٚيٞ      2012خٛي١، ٜٛغـ قٞ اينسٜٔ ، )  .16

اَعنن١ زَؿننل يًعًننّٛ ا٫قتصنناز١ٜ ٚايكاْْٛٝنن١ ،اجملًننس. ايجننأَ ايعنناّ ،زَؿننل: فًنن١ د

 ٚايعؿطٜٔ، ايعسز ايجاْٞ.
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   رابعًا: الرسائل العلنية

ِ،  ايتؿطقن١ بنني اٱضٖناب اينسٚيٞ َٚكاَٚن١ ا٫سنت٬ٍ       1999سػني، ٖٝجِ َٛغن٢، )  .1

 يف ايع٬قات ايسٚي١ٝ ، ضغاي١ زنتٛضاٙ ، ايكاٖط٠: داَع١ ايكاٖط٠ .
ِ ، زٚض ايتُٓٝن١ يف ؼكٝنل ا٭َنٔ اٱْػناْٞ ، ضغناي١      2011/2012)كاْٞ، سًُٝ٘. س .2

َادػننتري َٓؿننٛض٠ ، نًٝنن١ ايعًننّٛ ايػٝاغنن١ٝ ٚايع٬قننات ايسٚيٝنن١ اؾعا٥ننط: داَعنن١    

 .اؾعا٥ط
 لدوليةالتقارير اخامسًا: 

ّ ِ، غًػنن١ً 2006إطنناض أَننٔ اٱْػننإ ٚايتكنناضٜط ايٛطٓٝنن١ سننٍٛ ايتُٓٝنن١ ايبؿننط١ٜ ، )  .1

 ٍ ايتُٓٝنن١ ايبؿننط١ٜ ، بطْنناَر ا٭َننِ املتشننس٠ اٱمنا٥ٝنن١ ٚسننس٠      ايتكنناضٜط ايٛطٓٝنن١ سننٛ

 ايتكاضٜط ايٛط١ٝٓ سٍٛ ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ.  
ّ ِ،  ايتعننإٚ ايننسٚيٞ عًنن٢ َؿننرتم طننطم :    2005تكطٜننط ايتُٓٝنن١ ايبؿننط١ٜ يًعنناّ ، )   .2

املعْٛنن١ ٚايتذنناض٠ ٚا٭َننٔ يف عننامل غننري َتػنناٚ ،  بطْنناَر ا٭َننِ املتشننس٠ اٱمنننا٥ٞ ،  

 نطنٞ. بريٚت: َطبع١
 ّ ِ، ايربْاَر اٱمنا٥ٞ يٮَِ املتشس.1994تكطٜط ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ يعاّ، )  .3
ِّ ، ا٭ضض ايؿًػط١ٝٓٝ احملت١ً ا٫غنتجُاض يف  2009/2010تكطٜط ايت١ُٝٓ اٱْػا١ْٝ ) .4

ا٭َٔ اٱْػاْٞ َنٔ أدنٌ زٚين١ َػنتكب١ًٝ ، ْؿنط٠ َػنتك١ً يًربْناَر اٱمننا٥ٞ يٮَنِ          

 عا١ٜ ٚاٱع٬ٕ ٚايع٬قات ايعا١َ.املتشس٠  ؾًػطني: ايٓاؾط يًس
ّ ِ، ؼنننسٜات أَنننٔ  اٱْػنننإ يف  2009تكطٜنننط ايتُٓٝننن١ اٱْػنننا١ْٝ ايعطبٝننن١ يًعننناّ، )  .5

ايبًسإ ايعطب١ٝ ، بطْاَر ا٭َِ املتشس٠ اٱمنا٥ٞ املهتنب اٱقًُٝنٞ يًنسٍٚ ايعطبٝن١،     

 يبٓإ: ؾطن١ نطنٞ يًٓؿط . 
 


