
 هقدهة البحث:

ِل٠ٕخ ث١غٟ أؽل األلع١ٗ اٌزبثؼخ ٌّؾبفظخ صالػ اٌل٠ٓ 

وُ شّبالً ػٓ ِووي اٌّؾبفظخ )رىو٠ذ(  04ٚاٌزٟ رجؼل 

ٟٚ٘ ِٓ األلع١خ اٌّّٙخ فٟ اٌّؾبفظخ ؽ١ش رّزبى 

ثّٛلؼٙب اٌغغوافٟ ٚثؼلك إٌّشؤح اٌىج١وح اٌزٟ رٛعل ف١ٙب 

ِٕٚٙب ِصفبح ث١غٟ إٌفط١خ ِٕٚشؤح اٌطبلٗ اٌؾواه٠خ اٌزٟ 

% ِٓ اٌّؾبفظخ ثبٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ 04رغنٞ ؽٛاٌٟ 

ثبالظبفخ اٌٝ ِٕشؤح اٌي٠ٛد ٚاألٍّلح ٚاٌجزوٚو١ّ١ب٠ٚبد 

ٚثبإلظبفخ اٌٝ ٚعٛك َِبؽبد ىهاػ١خ وج١وح ؽ١ش رّزبى 

٘نٖ إٌّطمخ ثيهاػخ ػلك ِٓ اٌّؾبص١ً ِّب عؼً ٌٙب 

 ا١ّ٘ٗ الزصبك٠خ وج١وح.

رؼوظذ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ اٌٝ ػلح ِؼبهن ثؼل ٍمٛغٙب ث١ل 

رٕظ١ُ كاػش اإله٘بثٟ ِّب أكٜ اٌٝ رل١ِو ث١ٕزٙب اٌزؾز١خ 

ٚػلك وج١و ِٕٙب اٌّجبٟٔ اٌوئ١َ١خ ف١ٙب ِٕٚبىي اٌّٛاغ١ٕٓ 

ٚػلك اٌّواد اٌزٟ ؽوهد ف١ٙب ٘نٖ اٌّل٠ٕخ ٍٚمطذ ث١ل 

كاػش االه٘بثٟ فَّخ ِواد ِّب ىاك إشزلاك اٌىوٖ ٌٙنٖ 

اٌّل٠ٕٗ ِٓ لجً اٌمٛاد اٌّؾوهح ٚلل رؾوهد ِل٠ٕخ ث١غٟ 

ِٕن ٍٕخ ٚٔصف ػٍٝ ٠ل اٌمٛاد األ١ِٕخ اٌّشزووخ ِٓ 

اٌؾشل اٌشؼجٟ ٚاٌغ١ش اٌؼوالٟ ٌٚىٓ ٌؾل ٘نٖ اٌٍؾظخ ٌُ 

وبٔذ ٕ٘بن  ٠3442صله أِو ثؼٛكح أٍ٘ٙب إ١ٌٙب. ثؼل ٍٕخ 

ِشبوً فٟ إغواف ٘نٖ اٌّل٠ٕخ ِغ اٌمٛاد اٌؼوال١ٗ أٔنان 

ِٓ لجً فبهع١ٓ ػٓ اٌمبْٔٛ ؽ١ش وبٔٛا ٠زّوويْٚ فٟ 

أغواف ٘نٖ اٌّل٠ٕخ ثَجت إٔفزبؽٙب ػٍٝ اٌصؾواء اٌغوث١خ 

ٚإهرجبغٙب ثصؾواء األٔجبه ٌُٚ ٠ىٓ ٌَىبٔٙب األص١١ٍٓ ِٓ 

ٌل٠ٗ ِشىٍخ ِغ اٌؾىِٛٗ أٚ اٌمٛاد اال١ِٕخ اٌؼوال١ٗ فمل 

وبْ ٕ٘بن َٔجخ وج١وح ِٓ أثٕبء ٘نٖ اٌّل٠ٕخ ٠ٕزّْٛ اٌٝ 

اٌمٛاد األ١ِٕخ ٌٚىٓ ِبؽصً ِٓ فوٚلبد أ١ِٕخ وض١وح فٟ 

رٍه اٌّل٠ٕخ ٚرل٘ٛه اٌٛظغ األِٕٟ أكٜ إٌٝ فٍك ؽبعي 

وج١و ث١ٓ اٌّل١١ٔٓ ٚاٌمٛاد األ١ِٕخ ٚ٘نا ٍجت وج١و أكٜ 

اٌٝ رل٘ٛه اٌٛظغ األِٕٟ ف١ٙب لجً ٍمٛغٙب ث١ل رٕظ١ُ 

كاػش اإله٘بثٟ ِّب عؼً هكح اٌفؼً ٌلٜ اٌمٛاد األ١ِٕخ 

ِٓ اٌّٛاغٓ ٚاٌؼىٌ. ٌُ رىٓ ٕ٘بن ِشبوً غبئف١خ رنوو فٟ 

ِل٠ٕخ ث١غٟ فمل وبْ ٕ٘بن ِٛاغْٕٛ ِٓ وً اٌطٛائف ٚاٌم١ِٛبد 

٠ؼ١شْٛ ثَالَ ٚأِبْ ٍٚجت إٔغناة أثٕبء اٌطٛائف األفوٜ 

ٚاٌم١ِٛبد إ١ٌٙب إٌّشؤح اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌّؼبًِ اٌزٟ رٛعل فٟ ِل٠ٕخ 

ث١غٟ.  اٌٛظغ األِٕٟ اٌّزل٘ٛه ٚهٚػ اٌطبئف١خ اٌزٟ أػمجذ 

رؾو٠و اٌّل٠ٕخ ٟ٘ اٌَجت ٚاٌّؾون ٌٍٕيٚػ ٚػلَ للهح ٔبىؽٟ 

 ث١غٟ ٌٍوعٛع . 

 اهوية البحث: 

ٌٍؾفبظ ػٍٝ ٠ٛ٘خ اٌّل٠ٕخ ٠ٛ٘ٚخ اٌؼشبئو االص١ٍخ ٌٙب ٚإْ أغٍت 

ٔبىؽٟ ِل٠ٕخ ث١غٟ ٠َىْٕٛ ِل٠ٕخ رىو٠ذ ٚاٌزٟ رىزط 

ً ٚونٌه اٌمَُ األفو ِٓ ٔبىؽٟ ث١غٟ ٠َىْٕٛ  ثبٌٕبىؽ١ٓ ؽب١ٌب

ً اٌٝ اٌزٙغ١و اٌمَوٞ ثَجت  ِؾبفظخ وووٛن ٠ٚزؼوظْٛ ؽب١ٌب

اٌقوٚلبد األ١ِٕخ فٟ ِؾبفظخ وووٛن ٚأٍزقلِذ ؽىِٛخ 

 وووٛن اٌؼمبة اٌغّبػٟ ثطوكُ٘ ِٓ ِل٠ٕخ وووٛن. 

ٌٍٚجؾش ا١ّ٘خ وج١وح ٌّب ٌٗ ِٓ رؤص١و ٚر١ٍَػ اٌعٛء ػٍٝ ث١غٟ 

ٚثؾش اٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ ٚاٌّؾ١ٍخ فٟ اٌّؾبفظخ ٚإٌّظّبد 

اٌل١ٌٚخ ٌَّبػلح اٍ٘ٙب ٌٍؼٛكٖ ا١ٌٙب، ٚؽَت ِؼٍِٛبرٕب ٚثؾضٕب 

ا١ٌّلأٟ ٚصٍٕب ِؤفواً اْ ٕ٘بن اٌؼبئٍخ أؽولذ ٔفَٙب ٟٚ٘ 

اٌؼبئٍخ اٌضبٌضخ فٟ ف١ّزُٙ فٟ ِق١ُ ١ٌالْ ٚاٌنٞ ٠مغ ػٍٝ أغواف 

ِؾبفظٗ وووٛن ثَجت لَٛح اٌّؼ١شخ ٚمٌه ثزؤه٠ـ 

ػبئٍخ اٌّٛاغٓ )ػ ع َ( وّب ٚهكٔب ِٓ األعٙيٖ  4014413442

األ١ِٕخ رَغ١ً ؽبالد وض١وح ٌٕبىؽٟ ِل٠ٕخ ث١غٟ ِٓ ٍولخ 

ٚكػبهح ثَجت لَٛح اٌؾ١بح ٚصؼٛثزٙب ٚظ١بع اٌَّزمجً، ٚلل 

الؽظٕب رَٛي ػلك وج١و ِٓ أغفبٌُٙ فٟ اٌشٛاهع ٌٍجؾش ػٓ 

ٌمّخ اٌؼ١ش ٚإٔؾوافُٙ اٌٝ غوق غ١و ِشوٚػخ ٌٍؾصٛي ػٍٝ 

ٌمّخ اٌؼ١ش، ٚػٕل ِمبثٍزٕب ٌَّؤ١ٌٚٓ فٟ اٌٍَطخ اٌمعبئ١خ أولٚا 

ٌٕب إْ َِزٜٛ اٌغوائُ وبٔذ ٌّٛاغٕٟ ِل٠ٕخ ث١غٟ ٚمٌه ثَجت 

لَبٚح إٌيٚػ ٚرؤفو ػٛكرُٙ اٌٝ ِل٠ٕزُٙ، ٚإٌيٚػ اٌمَوٞ ٘ٛ 

أؽلٜ ٔزبئظ اٌطبئف١خ اٌزٟ أكد اٌٝ ٘غوح ٍىبْ ِل٠ٕخ ث١غٟ 

 ٚ٘وٚثُٙ اٌٝ ػلح ِلْ ػوال١خ ٌٍؾصٛي ػٍٝ األِبْ.
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 أسئلة البحث: 

ً٘ رؼزمل إْ رؤص١و اٌطبئف١خ ٍجت هئ١َٟ فٟ ػلَ ػٛكح أ٘بٌٟ ث١غٟ؟  

ً٘ أْ ٚعٛك اٌغّبػبد اٌٍَّؾخ غ١و اٌؾى١ِٛخ ٘ٛ اٌؼبئك ٌؼلَ ػٛكح 

إٌبً اٌٝ ِل٠ٕزُٙ؟  ً٘ إْ رؾون اٌؾىِٛخ اٌّؾ١ٍخ ظؼ١ف ٌُٚ ٠ؤرٟ 

ثٕزبئظ رؤكٞ اٌٝ ؽٍٛي إ٠غبث١خ؟ و١ف وبٔذ ِل٠ٕخ ث١غٟ رؼ١ش لجً 

أؽلاس كاػش ِٚب ٟ٘ اٌطٛائف اٌزٟ وبٔذ رؼ١ش ف١ٙب؟ ِب ٍجت اٌلِبه 

اٌنٞ ؽً فٟ ِل٠ٕخ ث١غٟ ثؼل رؾو٠و٘ب ِٓ ٍَِؾٟ رٕظ١ُ كاػش 

اإله٘بثٟ؟ ً٘ ٘ٛ ؽمل غبئفٟ ٌٍمٛاد اٌّؾوهح ٚاٌزٟ رشىً أغٍج١زٙب ِٓ 

 اٌطبئفخ اٌش١ؼ١خ ِٓ فصبئً اٌؾشل اٌشؼجٟ ٚاٌمٛاد األ١ِٕخ؟

 هنهج البحث:

فٟ ٘نا اٌجؾش ٍٛف ٔؼزّل ػٍٝ ِمبثالد اٌَّؤ١ٌٚٓ ػٓ ٘نا اٌٍّف ٚ 

أ٘بٌٟ ِل٠ٕخ ث١غٟ إٌبىؽ١ٓ وّٕٙظ ٌٍٛصٛي اٌٝ األعٛثخ اٌزٟ غوؽٙب 

ً ِٓ ِقزٍف شوائؼ اٌّل٠ٕخ  اٌجؾش. ؽ١ش لبثٍٕب فَّخ ػشو شقصب

ُِٕٚٙ َِؤٌْٚٛ ِؾ١١ٍٓ ٚٚعٙبء ٚش١ٛؿ ػشبئو ٚٔبىؽ١ٓ فٟ ِقزٍف 

إٌّبغك ٚونٌه غالة ِٓ إٌبىؽ١ٓ ِٓ أً٘ ِل٠ٕخ ث١غٟ ٠لهٍْٛ ؽب١ٌبً 

 فٟ اٌغبِؼخ .

وبٔذ ٕ٘بن صؼٛثخ فٟ إٍزَمبء اٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌشقص١بد اٌّنوٛهح 

أػالٖ ألٍجبة شقص١خ ٌؼلك ُِٕٙ ٌُ ٠نووٚ٘ب ٌٕب ٚوبٔذ ٕ٘بن صؼٛثخ 

ٕؼٕب ِٓ إٌزمبغ  ُِ فٟ اٌؾصٛي ػٍٝ اٌّٛافمخ ٌلفٛي ِل٠ٕخ ث١غٟ ؽ١ش 

اٌصٛه ٌٍّل٠ٕخ ٚٔمً اٌلِبه اٌؾبصً ف١ٙب ٚٚاعٙزٕب صؼٛثخ فٟ اإلعبثخ 

ػٍٝ ثؼط األٍئٍخ ٌقطٛهرٙب ػٍٝ أهٚاؽُٙ ٚفٛفُٙ ِٓ اٌّٛظٛع إال 

إٔب أولٔب ٌُٙ ٚرؼٙلٔب إْ اٌجؾش ١ٍىْٛ ٍوٞ ٌٍغب٠خ ٚ٘ٛ فٟ ِصٍؾخ 

اٌّل٠ٕخ ِٚصٍؾزُٙ ٚلل رّىٕب ِٓ إلٕبػُٙ ٚأشوغٛا ػ١ٍٕب اْ ال ٔنوو 

أٍّبئُٙ ٚال ٚظبئفُٙ ِٚىبٔزُٙ فٟ اٌّغزّغ ِٕٚؼٛٔب ِٓ اٌزص٠ٛو أصٕبء 

 ِمبثٍزُٙ.

 : نينتبئج البحث الويدا 

 ِٓ فالي ٘نا اٌجؾش رؼوفٕب ػٍٝ ِب٠ؤرٟ :

ِلٜ اٌؼٕف اٌطبئفٟ ٌٙنٖ اٌّل٠ٕخ ٚ٘ٛ اٌَجت اٌوئ١َٟ فٟ كِبه٘ب  -4

 ٚػلَ ػٛكح أٍ٘ٙب ا١ٌٙب ٌؾل األْ.

اٌلِبه اٌنٞ ؽً ثٙب ٚاإلٔزٙبوبد اٌزٟ ؽصٍذ ف١ٙب ِٓ رل١ِو   -3

ٚرفغ١و ٚٔٙت ٌّّزٍىبد اٌّٛاغ١ٕٓ ٚرل١ِو اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٙنٖ اٌّل٠ٕخ 

اٌزٟ ٍزؾزبط اٌٝ أػٛاَ ٚعٙٛك وج١وح إلػبكرٙب اٌٝ ٍبثك ػٙل٘ب ٚرىْٛ 

 صبٌؾخ ٌٍؾ١بح ٚاٌؼ١ش ِوح أفوٜ

فالي ِمبثٍزٕب ٌشقص١بد ِٓ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ أولٚا ٌٕب ػٍٝ ظقبِخ  -2

اٌىوٖ ٌٙنٖ اٌّل٠ٕخ ثَجت إٔزّبء ػلك ظئ١ً ِٓ أثٕبء ٘نٖ اٌّل٠ٕخ اٌٝ 

رٕظ١ُ كاػش اإله٘بثٟ ٚاٌن٠ٓ ال ٠شىٍْٛ اٌَىبْ األص١١ٍٓ ٌٙب ُٚ٘ ِٓ 

أغواف اٌّل٠ٕخ ٚلل شٛ٘ٛا صٛهح اٌّل٠ٕخ ثؤفؼبٌُٙ ٚػلَ ٚعٛك ِّضً 

ؽم١مٟ فٟ اٌؾىِٛخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّووي٠خ ٌٍّل٠ٕخ عؼً صٛهرٙب ٍٛكاء 

 كائّب ٚال٠ٛعل ِٓ ٠ٛصً اٌفىوح اٌؾم١م١خ ػٓ اٌّل٠ٕخ ٚأٍ٘ٙب.

ٚفمبً ٌّمبثالرٕب ِٓ ػلح شقص١بد ؽ١ش إٌزم١ٕب ثشقص١خ ِٓ اٌّل٠ٕخ ؽ١ش لبي:  

"إْ ٍجت ػلَ ػٛكح أ٘بٌٟ ث١غٟ ٌؾل األْ ٘ٛ ثَجت إٔؼلاَ اٌؾ١بح ٚصؼٛثخ 

ػٛكح اٌقلِبد ٌٙب ٚرل١ِو اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٚظؼف اإلِىبٔبد اٌّبك٠خ ٌٍؾىِٛخ 

 اٌّؾ١ٍخ ثَجت األىِخ اٌّب١ٌخ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب اٌجالك". 

ِٚٓ فالي ِمبثٍخ أفوٜ ألؽل اٌّٛغ١ٕٓ فٟ ِل٠ٕخ ث١غٟ ٚاٌنٞ أول ػٍٝ ػلَ 

اٌىشف ػٓ ٠ٛ٘زٗ ألٍجبة فبصخ أول ػٍٝ ٚعٛك فصبئً اٚ أغواف 

ظّٓ رشى١الد اٌؾشل اٌشؼجٟ َِزف١لح ِٓ ػلَ ػٛكح األ٘بٌٟ ٚثمبء 

اٌّل٠ٕخ فب١ٌخ ِٚٙغٛهح ٌّٕبفغ ِبك٠خ ِٚصبٌؼ شقص١خ فٟ ٍولخ إٌّشؤح 

اٌؾ٠ٛ١خ اٌّٛعٛكح ٚاٌزٟ رله ػ١ٍُٙ أِٛاي غبئٍخ ِٚٓ ظّٕٙب رٙو٠ت 

إٌفػ ٍٚولخ ِٕبىي اٌّٛاغ١ٕٓ ف١ٙب ٚاٌلٚائو اٌؾى١ِٛخ ٚونٌه ٚعٛك 

 ٍغْٛ ٍو٠خ كافً اٌّل٠ٕخ.     

لبي أؽل اٌّٛاغ١ٕٓ ِٓ ِل٠ٕخ ث١غٟ  )أ.ع.ؿ( ٔبىػ ثؼ١لاً ػٓ ِل٠ٕزٗ     

االص١ٍخ ث١غٟ أول إْ األ٘بٌٟ ٚاٌٛعٙبء ٚاٌش١ٛؿ ثغٙٛكُ٘ م٘جٛا اٌٝ ِل٠ٕخ 

ووثالء ٌّمبثٍخ اٌّوعؼ١بد اٌش١ؼ١خ فٟ ِؾبفظبد اٌغٕٛة َِٚؤٌْٚٛ فٟ 

اٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ ِٚوعؼ١بد ش١ؼ١خ فٟ ِؾبفظخ ووثالء ٚوبٔذ ٌُٙ ٚػٛك 

ػشو ٠ِٛب  41أصٕبء اٌّمبثٍخ ِؼُٙ ؽ١ش ٚػلٚا اٌٛفل ثؤُٔٙ ١ٍوعؼُٛ٘ فالي 

 ٌىٓ كْٚ علٜٚ ٌُٚ ٠ٕفن أٞ ِٕٙب ٌؾل ٘نٖ اٌٍؾظخ. 

أشبه غالة عبِؼ١١ٓ ِٓ ِل٠ٕخ ث١غٟ ُٚ٘ ٔبىؽ١ٓ ِٓ ِل٠ٕخ ث١غٟ أولٚا  

ػٍٝ اٌزؼب٠ش اٌٍَّٟ اٌنٞ وبٔٛا ٠ؼ١شْٛ ف١ٗ ٚوبْ اٌّغزّغ ف١ٍػ ِٓ ع١ّغ 

ً وبٔٛا ٠ؼ١شْٛ فٟ ِل٠ٕخ ث١غٟ ِٓ  اٌطٛائف ٚاٌم١ِٛبد ٌٕٚب أصللبء أ٠عب

اٌطبئفخ اٌش١ؼ١خ ٚأصللبء ِٓ اٌل٠ٓ ا١ٌَّؾٟ ٠ؼ١شْٛ ثَالَ ٚأِبْ، ٚ٘نا 

اٌق١ٍػ ٌٍّغزّغ فٟ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ وبْ ثَجت إٌّشؤح اٌؾ٠ٛ١خ اٌّٛعٛكح ف١ٙب 

ٚاٌزٟ وبٔٛا ِٛظف١ٙب ِٓ وً إٔؾبء اٌؼواق ِضً ِصفٝ ث١غٟ ِٚصٕغ اٌطبلخ 

اٌؾواه٠خ ِٚؼًّ اٌجورٛو١ّب٠ٚبد ِٚؼًّ األٍّلح ِٚؼًّ األٍفٍذ اٌٛغٕٟ، 

ؽ١ش وبْ ٠ؼًّ فٟ ٘نٖ اٌّؼبًِ ٚاٌّصبٔغ ِٛظف١ٓ ِٓ وً أٔؾبء اٌؼواق 

٠ؼ١شْٛ ثَالَ ٚرآفٟ ٚال ٠ٛعل ِشبوً ث١ُٕٙ إال أْ اإلؽزمبْ اٌنٞ ػبشزٗ 

اٌّل٠ٕخ ثؼل إعز١بػ كاػش أكٜ اٌٝ ِشبوً ِؼملح ثَجت اٌّؼبهن ٚإٍزشٙبك 

ػلك وج١و ِٓ اٌغٕٛك ٚاٌعجبغ فٟ اٌغ١ش اٌؼوالٟ أصٕبء اٌلفبع ػٓ ِصفٝ 

ث١غٟ ألْ رٕظ١ُ كاػش كفغ ثىً صمٍٗ إلؽزالي اٌّصفٝ ٌوغجزٗ ثبإلٍزفبكح ِٓ 

اٌٛلٛك ٚاٌضوٚح اٌٙبئٍخ اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌّصفٝ، ٘نا ٠ٚؼل ٍجت ُِٙ ٚهئ١َٟ 

ٌإلؽزمبْ اٌطبئفٟ ِٚبكفغ لٛاد اٌؾشل اٌش١ؼٟ ٌالٔزمبَ ِٓ اً٘ اٌّل٠ٕخ ِّب 

٠شىً رٙل٠ل ٚفطو ٚرقٛف ؽَت لٛي اال٘بٌٟ ؽزٝ فٟ ؽبي ٍّؼ ٌُٙ 

 ثبٌؼٛكح اٌٝ ِل٠ٕخ ث١غٟ.  

ٚفالي ٌمبءارٕب ِٚمبثٍخ أفوٜ ِغ أؽلٜ اٌشقص١بد ِٓ ث١غٟ أشبه إْ ٕ٘بن 

ؽمل كف١ٓ ٌٙنٖ اٌّل٠ٕخ ثَجت ِبموؤب أػالٖ إْ ػلك اٌّواد اٌزٟ رؾوهد ف١ٙب 

٘نٖ اٌّل٠ٕخ ٚأػ١ل إؽزالٌٙب ِٓ لجً كاػش ٚرىجل اٌمٛاد األ١ِٕخ ٚاٌؾشل 

اٌشؼجٟ اٌقَبئو اٌفبكؽخ ف١ٙب ٍجت ٌزل١ِو٘ب ِٕٚغ أٍ٘ٙب ِٓ اٌؼٛكح ِٚب ٔواٖ 

ً ك١ًٌ ػٍٝ مٌه ؽ١ش أول إْ َٔجخ اٌلِبه ٚصٍذ أوضو ِٓ  %  04ؽب١ٌب

ٌٍّل٠ٕخ، ٚ٘نا ِب هأ٠ٕبٖ ثؤَ أػ١ٕٕب ِٓ رل١ِو ٌّٕبىي اٌّٛاغ١ٕٓ ٚؽوق ٍٚولخ 

 ٚرل١ِو اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍّل٠ٕخ. 
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ٚرؼزجو ع١ّغ ِٕبغك ث١غٟ ِٕىٛثخ ٍٚولخ ِؾز٠ٛبد اٌّؼبًِ ٚاٌّصبٔغ 

ٚاٌطبلخ اٌؾواه٠خ ِٚصفٝ ث١غٟ، ٚوً شٟء وبْ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠له أهثبػ 

ػٍٝ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ ٌىٟ ٠ؤصو ػٍٝ ِؼ١شخ األ٘بٌٟ ٚأهىالُٙ ٚرصجؼ ِل٠ٕزُٙ 

ثلْٚ إٔزبط َِزمجٍٟ ِٚل٠ٕخ فم١وح وً ٘نٖ ٟ٘ ثَجت اٌؾمل اٌغ١و ِجوه ألْ 

األ٘بٌٟ ال كفً ٌُٙ ثؤٞ ِؼووخ ُٚ٘ الؽٛي ٌُٙ ٚال لٛح ٍٜٛ إْ ِل٠ٕزُٙ 

إٍزجبؽذ ِٓ لجً كاػش ؽبٌٙب وؾبي ثبلٟ اٌّلْ اٌزٟ إؽزٍٙب ٘نا اٌزٕظ١ُ 

اإله٘بثٟ، ٌىٓ ِب١ّ٠ي ٘نٖ اٌّل٠ٕخ إٔٙب ِل٠ٕخ غ١ٕخ ثبٌّؼبًِ ٚاٌضوٚاد 

ٚاٌّٛاهك ِّب كفغ كاػش ٌإلٍزّبرخ ػ١ٍٙب ٚكفغ ثىً ِمبر١ٍٗ ِواد ػل٠لح 

ِؾبٚالً ا١ٌَطوح ػ١ٍٙب ٚػٍٝ صوٚارٙب، ٚ٘نا اٌشٟء أصو ػٍٝ أٍ٘ٙب اٌجَطبء 

ٚفَوٚا وً ِب٠ٍّىْٛ، ؽَت والَ اٌش١ـ ؽ١ش أظبف لبئالً فَؤب وً 

 شٟء ث١ٛرٕب ٚاػّبٌٕب ٚرغبهرٕب ِٚلاهٍٕب ٚوً شٟء.    

ِٓ فالي ِمبثالرٕب اٌىض١وح ِٓ ِقزٍف اٌشقص١بد ٚعلٔب فٛاهق ظئ١ٍخ فٟ 

ا٢هاء ؽ١ش ػلك ل١ًٍ ِٓ ِّضٍٟ ؽىِٛخ ث١غٟ اٌّؾ١ٍخ ٠ؼزملْٚ إْ ٍجت 

ػلَ إهعبع أً٘ اٌّل٠ٕخ ثَجت رل١ِو٘ب ثشىً وبًِ، َِٚؤٚي إِٟٔ ٠مٛي 

إْ اٌّل٠ٕخ غ١و ِؤِٕخ ثشىً وبًِ ثَجت اٌؼجٛاد اٌزٟ ىهػذ فٟ اٌّل٠ٕخ 

ٚاألٌغبَ ٚونٌه رؾلس ٘غّبد ٚرؼوظبد ػٍٝ اٌّل٠ٕخ ِٓ لجً رٕظ١ُ 

كاػش اإله٘بثٟ، ث١ّٕب ٔفٝ ٘نا اٌىالَ أؽل ٚعٙبء اٌّل٠ٕخ ػٕلِب غوؽٕب 

ٔفٌ اٌَؤاي ثئْ اٌّل٠ٕخ غ١و ِؤِٕخ لبي: إْ اٌزؼوظبد اٌزٟ رؾصً ل١ٍٍخ 

علاً ٚإثزؼل فطو كاػش ثؼل رؾو٠و صؾواء ث١غٟ، أِب ِٓ ظفخ إٌٙو 

األفوٜ فبٌٙغّبد رؾلس ثمنائف اٌٙبْٚ، ٚأهكف لبئالً: ٌّبما هعؼٛا أً٘ 

اٌجؼ١غٟ ٚ٘ٛ ؽٟ ِٕٚطمخ ربثؼخ ٌّل٠ٕخ ث١غٟ ٚونٌه اٌؾىِٛخ اٌّؾ١ٍخ 

أػبكد أ٘بٌٟ ِل٠ٕخ اٌشولبغ ِجبشوح ثؼل رؾو٠و٘ب ثؤ٠بَ ل١ٍٍخ ِغ اٌؼٍُ إْ 

ٕ٘بن ٘غّبد ١ِٛ٠خ ػٍٝ اٌشولبغ ٚإلزؾُ كاػش اٌّل٠ٕخ ِور١ٓ ٚاٌَبؽً 

اال٠َو ٌٍّل٠ٕخ ث١ل كاػش ٠ٚٙغُ ١ِٛ٠ب ػٍٝ اٌشولبغ )اٌَبؽً اال٠ّٓ( 

ثمنائف اٌٙبْٚ ٚاٌصٛاه٠ـ، ٔؾٓ )اظبف لبئال( ٔو٠ل عٛاثب ِٓ ؽىِٛخ 

صالػ اٌل٠ٓ ٚاٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ ٚلٛاد اٌؾشل ٚػ١ٍّبد صالػ اٌل٠ٓ 

ٌّبما ٘نا اٌز١١ّي ثبٌزؼبًِ ث١ٕٕب ٔؾٓ أً٘ ث١غٟ ٚث١ٓ اٌشولبغ ٚغ١و٘ب ِٓ 

األلع١خ ٚٔؾٓ ٔؼبٟٔ ِؼبٔبح وج١وح فٟ اٌّق١ّبد ٚاٌفمو ٚاألِواض 

 ٚؽبعزٕب ٌٍَّبػلاد ٚرؼجٕب ِٓ إٌيٚػ فٟ ِقزٍف إٌّبغك ٚاٌّؾبفظبد.       

َٔزٕزظ ِٓ اٌجؾش ثئْ ِل٠ٕخ ث١غٟ أظؾذ غؼُ ٚظؾ١خ ث١ٓ اٌّزمبر١ٍٓ 

ٚع١ّغ األغواف اٌّزصبهػخ إٍزفبكد ِٓ ٘نا اٌمزبي ٚإِزالءد ع١ٛة 

اٌَواق ٚإٌّزفؼ١ٓ ِٓ اٌّل٠ٕخ ٚونٌه رؼبْٚ أغواف ه١ٍّخ فٟ اٌؾىِٛخ 

اٌّووي٠خ ِٓ أعً ر١ًَٙ ػ١ٍّخ ٍولخ ِؾز٠ٛبد اٌّؼبًِ ٚاٌّصبٔغ ٚأغ١ٍٙب 

ٔمٍذ اٌٝ عٕٛة اٌؼواق ؽ١ش ٠مبَ األْ ِصفٝ ووثالء، و١ف ٠جٕٝ ِصفٝ 

عل٠ل فٟ ووثالء ٚاٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ رؼبٟٔ ِٓ أى١ِخ ِب١ٌخ شل٠لح أصود 

ػٍٝ ع١ّغ ِفبصً اٌلٌٚخ ٚاٌجالك ٚإْ رطوف اٌؾشل اٌشؼجٟ كفغ ثٗ اٌٝ 

اإلٔزمبَ اٌغ١و اٌّجوه ِٓ أً٘ إٌّطمخ ٠ّٕٚؼُٙ ٌؾل األْ ِٓ اٌؼٛكح اٌٝ 

ِل٠ٕزُٙ ٠ٍٚمٟ ثبٌٍَٛ ػٍٝ األ٘بٌٟ ثؤُٔٙ ٌُ ٠لافؼٛا ػٓ اٌّل٠ٕخ ٠ٚمٛي إْ 

ع١ّغ أ٘بٌٟ ث١غٟ ُ٘ كٚاػش ٍٍٚٙٛا ٍٚبػلٚا كفٌُٛٙ ٌٍّل٠ٕخ، فٟ ؽ١ٓ 

إْ غبٌج١خ أً٘ ث١غٟ فوعٛا ِٓ ِل٠ٕزُٙ ِٕن ثلا٠خ إعز١بػ كاػش ٚاٌن٠ٓ 

ثمٛا ٌُٚ ٠ٕيؽٛا ألُٔٙ ال ٠ّزٍىْٛ لٛد ٠ُِٛٙ ٚأصؾبة اٌؾوف ٚاٌفمواء 

 ٚاٌّؼل١ِٚٓ ٚاٌىض١و ِٓ أً٘ ث١غٟ ٠ٕزّْٛ اٌٝ لٛاد اٌشوغخ ٚاٌغ١ش .

 التوصيبت

ػًّ ؽّالد ِلافؼخ ػٓ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ ٚهفغ رمبه٠و ػٓ َِزٜٛ اٌلِبه ٚاٌؾبٌخ 

اٌّؤٍب٠ٚخ ٌٙنٖ اٌّل٠ٕخ ػٓ غو٠ك ِٕظّبد ؽمٛق اإلَٔبْ ٚإٌّظّبد اٌل١ٌٚخ 

ٚاٌعغػ ػٍٝ اٌؾىِٛخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّووي٠خ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ؽغُ اٌلِبه اٌنٞ ؽً 

ثبٌّل٠ٕخ. ٚإلبِخ ِؤرّواد صؾف١خ ٌشقص١بد َِزمٍخ رّضً ٘نٖ اٌّل٠ٕخ ٚػًّ 

ؽّالد إػال١ِخ وج١وح فٟ ِٛالغ اٌزٛاصً اإلعزّبػٟ ٚاٌفعبئ١بد إل٠صبي 

ؽم١مخ ٘نٖ اٌّل٠ٕخ ٚػٓ ِب ٠لٚه ف١ٙب ٌؾً ٘نٖ اٌّشىٍخ ٚكػٛح إٌّظّبد اٌل١ٌٚخ 

 ٌي٠بهح اٌّل٠ٕخ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ٚلبػٙب.

  نتبئج البحث :

  ٟؽَت ِب لّٕب ثٗ ِٓ ِمبثالد ١ِلا١ٔخ ٚإٍزٕزبعبد ٌّب أعو٠ٕبٖ ف

اٌجؾش، إْ اٌَجت اٌوئ١َٟ ٌؼلَ ػٛكح أ٘بٌٟ ث١غٟ ٘ٛ اٌطبئف١خ ثبٌلهعخ 

 االٌٚٝ ٚونٌه رل١ِو اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٌٍّل٠ٕخ. 

  ٚعٛك اٌغّبػبد اٌٍَّؾخ غ١و اٌؾى١ِٛخ ٘ٛ ػبئك هئ١َٟ ٌؼلَ ػٛكح

 إٌبً اٌٝ ِل٠ٕزُٙ. 

  ِٓ اٌؾىِٛخ اٌّؾ١ٍخ رؾووٙب ٌُ ٠ىٓ ظؼ١فب ٌٚىٓ ٌُ ٠ٍمٝ إٍزغبثخ

 اٌؾىِٛخ اٌّووي٠خ ٌُٚ رؤكٞ اٌٝ ٔزبئظ ا٠غبث١خ. 

  وبٔذ رؼ١ش ِل٠ٕخ ث١غٟ لجً أؽلاس كاػش فٟ ف١ٍػ ِغزّؼٟ ِٓ وبفخ

اٌم١ِٛبد ٚاألك٠بْ ٚاٌطٛائف ٚع١ّؼُٙ ٠ؼ١شْٛ ثَالَ ٚأِبْ ٚرؼب٠ش 

ٍٍّٟ ِٚٓ ٘نٖ اٌطٛائف إٌَخ ٚاٌش١ؼخ ٚاٌىوك ٚاٌزووّبْ ٚا١ٌَّؾ١١ٓ 

ٚٚعٛك ٘نا اٌق١ٍػ ٘ٛ ألْ اٌّل٠ٕخ وبٔذ صٕبػ١خ رؾزٛٞ ػٍٝ ػلح 

 ِٕشبد صٕبػ١خ وج١وح. 

  ٍجت كِبه ِل٠ٕخ ث١غٟ ٠ٕمَُ اٌٝ ٔٛػ١ٓ إٌٛع األٚي رل١ِو٘ب ثَجت

اٌؼ١ٍّبد اٌؼَىو٠خ اٌّزىوهح ٌّؾبٌٚخ رؾو٠و٘ب ِٓ لجعخ كاػش ثؼل اْ 

% أِب  34إؽزٍٙب ٘نا اٌزٕظ١ُ األه٘بثٟ ٠ٚشىً ٘نا اٌلِبه ؽٛاٌٟ 

اٌَجت األفو اٚ إٌٛع اٌضبٟٔ ِٓ اٌلِبه ثَجت اٌؾمل اٌطبئفٟ ِٓ 

فصبئً اٌؾشل اٌشؼجٟ ؽ١ش رّذ رفغ١و اٌّئبد ِٓ كٚه اٌّٛاغ١ٕٓ ثؼل 

ٍولخ ِؾز٠ٛبرٙب ٚونٌه ٍولخ اٌلٚائو اٌؾى١ِٛخ ٚاٌّؼبًِ ٚاٌّصبٔغ 

ٚاٌّؾالد اٌزغبه٠خ ِٚؼبًِ األٍّلح ٚاٌطبلخ اٌؾواه٠خ ِٚصفبح ث١غٟ 

 % 24إٌفط١خ ٠ٚشىً ٘نا إٌٛع رل١ِو ثغبٌج١خ وجوٜ ثَٕجخ 
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، ماا  3002سنوات من التغيير الذي حصل في العراق  بعد” 

الا  ننازااز ياما اياة  الاتاحاول  الاعارالاياون ياتاطا اعاونيزال 

الاماواروياة الديممراطي  وبناء  دولة مدنية  تحمك تط عاتهم 

حااياااي ةاارياامااة، تااحااتاارم الااتاانااو  ياا اا  اسااا  لاااياادي  فااي

المواطنة.وهنان زم ة من التحديات التي توازه هذا الماساعا  

هاذ   سابايال ماوازاهاةوالطموح المورو  ل عارالايايان، وفاي 

التحديات لدى الزيل الزديد من الوباب الذيان ةااناوا راماياري 

تم ننواء ينصر تع يمي مبتاةار فاي . التغيير في العالم العربي

هاذ  برنامج  ة نا مواطنون  يرةز ي   التغا اب يا ا  ما ال 

م ل  العم ية الطائفية  التي تعد الاتاحادي اسسااساي  التحديات

وبذلن سايارةاز  في العراق،التي يوازه بناء دولة  المواطنة  

البرنامج ي   نوران الوباب في مرالبة والدفا  يان حاماوق 

اإلنسان،وحموق األل يات، وراصة الحرية الدياناياة مان  زال 

والعنف فاي  التوترات الطائفيةتعزيز المواطنة وتفادي ومنع 

العراق، فضال ين السعي نل  تحسين اإلطار المانوناي الاذي 

بين زميع النا  بغض النظار يان  يضمن المساوايينبغي  ن 

الدين  و الر فية العرلية.ويحاول هذا  المنوور ان يرةز ي   

نور التمارير والدراسات والبحوث والمماست الاتاي تاناتازاهاا 

الوباب ضمن البرنامج ،اسهاما من الوابااب لاتاماديام الار ى 

والتوصيات ايمانا ببناء مزتاماع افضال ماباناي يا ا  حاماوق 

 “.المواطنة دون تميز 

Address: Erbil, Kurdistan Region, Iraq   

Tel.:  00964(0)750 031 1454                    

Email:vanda_alarb@yahoo.com 


