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 الملخص                                    

انٗ انٕعطٗ   انؼصٕس و(اَزمبنّ يٍ فهغفخ6191-6951) رؼذ فهغفخ سُّٚٛ دٚكبسد            
, كَّٕ لذ عبء ثبَزمبداد فكشٚخ ٔػهًٛخ حٕل يُٓظ فهغفخ انؼصش انحذٚش فٙ انمشٌ انغبثغ ػشش  

عّٓ َظش فٓٗ يُبْظ غٛش يالئًّ نهزطٕساد انفكشّٚ ٔانؼهًّٛ انحذٚضّ يٍ ٔ انؼهى ٔانًؼشفخ 
فًُز   ْظ ٔطشق انزذسٚظ فٙ انؼصٕس انٕعطًٗم ػهٗ انزؼشض ثبنُمذ نًُبػ دٚكبسد يٍ رنك 

دساعزّ فٙ انًذاسط انٛغٕػٛخ فٙ يمزجم ػًشِ لذ ركَٕذ نذّٚ ٔعٓخ َظش َمذٚخ حٕل يُبْظ 
فُبدٖ ثبنزحشس يٍ  ,ٔرطٕسد ْزِ انُظشِ يغ َضٕط فكشِ ٔرطٕسِ ً انزؼهٛى فٙ ْزِ انًذاسط , 

ٕد انفكش٘ ٔانذُٚٙ ٔانغٛبعٙ ٔحبٔل رحشٚش انؼمم اإلَغبَٙ يٍ يخبٔفّ يٍ خالل حشٚخ انغً
 انزفكٛش ٔانزؼجٛش ػٍ األفكبس ٔثبنزبنٙ ٚغت انمضبء ػهٗ يخهفبد ٔرشاكًبد انؼصٕس انٕعطٗ .

يٍ خالل رنك عبءد يؼبسف دٚكبسد يزُٕػخ فٙ يٕضٕػبرٓب يٍ فهغفخ ُْٔذعخ ٔطت        
فٙ يحبٔسْب يٍ يُطك ٔيؼشفخ  ؼذدحيٍ انًؼبسف , ٔعبءد فهغفزّ يزٔػهى انُفظ ٔغٛشْب 

 ٔأخالق ٔيحبٔس صبَٕٚخ أخشٖ يٍ رشثٛخ ٔأحٛبء ٔعٛبعخ ٔعًبل ٔغٛشْب .

لذ  ٔ فٙ فهغفخ دٚكبسد اإلَغبٌْٕٔ  د ْزِ األطشٔحخ نزجحش فٙ يٕضٕع يٓى أالءٔعب     
ػبيخ  ٔثٛبٌ فهغفزخ  فٙ االَغبٌ  فهغفخ دٚكبسد انؼمهٛخ  ثصٕسِ ػهٗ افكبس بعهطذ انضٕء فٛٓ
 ثصٕسِ خبصّ .

ٔلذ اخزشَب انًُٓظ  انزحهٛهٗ  طشٚمأ نُب فٙ انجحش فٙ يضبيٍٛ يٕضٕع ْزِ  األطشٔحخ كَّٕ   
 انًُٓظ  انًُبعت  ٔاالٚغش فٙ انمشاء ح ٔانفٓى  ٔانزطجٛك.

 

ٔثبنشغى  غفزّ ثخبصخيٍ خالل يب رمذو رجُٛذ أًْٛخ فهغفخ دٚكبسد ثؼبيخ , ٔاإلَغبٌ فٙ فه       
انذساعبد انكضٛشح , ٔانًؤنفبد انؼذٚذح فٙ انفهغفخ ثؼبيخ ٔانذساعبد انذٚكبسرٛخ ثخبصخ ٔعٕد يٍ 
رغُٙ ػٍ دساعبد أعبعٛخ حٕل ْزا انغبَت انًٓى فٙ فهغفخ دٚكبسد ٔرنك نهٕلٕف  أال آَب ال,

انؼشثٛخ ثغبَت يٓى يٍ ػهٗ يفبصم سئٛغخ فٙ ْزا انًٕضٕع يٍ فهغفزّ نشفذ انًكزجخ انؼشالٛخ ٔ
 فهغفخ دٚكبسد انؼمهٛخ ٔاإلَغبَٛخ .

 

نمذ لغًذ ْزِ األطشٔحخ حغت يزطهجبد انًٕضٕع إنٗ يذخم ػبو , ٔصالصخ فصٕل              
 ٔخبرًخ , عبءد حغت انزشرٛت اٜرٙ :
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انجحش عبء انًذخم انؼبو رحذ ػُٕاٌ : اإلَغبٌ فٙ ثؼذِ انًفٕٓيٙ نٛغهظ انضٕء ػهٗ              
حٕل يفٕٓو اإلَغبٌ فٙ انفهغفخ ثؼبيخ , ٔيفٕٓو اإلَغبٌ ػُذ دٚكبسد ثخبصخ . ٔلذ رًحٕس رنك 
يٍ خالل َمبط ػذح : أٔنٓب : ٚذٔس حٕل يفٕٓو اإلَغبٌ فٙ دالنزّ انهغٕٚخ . ٔصبَٛٓب : حٕل يفٕٓو 

اإلَغٛم .  مذطيفٕٓو اإلَغبٌ فٙ انكزبة انً اإلَغبٌ فٙ دالنزّ االصطالحٛخ . ٔصبنضٓب : ٚزُبٔل
ٔلذ عبء ْزا انًذخم انؼبو دساعخ يٕضٕػٛخ ,يفٕٓو اإلَغبٌ فٙ انمشاٌ انكشٚىٔساثؼٓب : ٚجحش فٙ 

 نًفٕٓو اإلَغبٌ فٙ عٕاَجّ انهغٕٚخ ٔاالصطالحٛخ ٔفٙ انكزت انغًبٔٚخ انًمذعخ .  

        

أسثغ يجحش  ٚحزٕ٘ , حٛش عبء (دٚكبسد اإلَغبٌ انفٛهغٕف)أيب انفصم األٔل فؼُٕاَّ :          
ثشخصٛخ دٚكبسد يٍ حٛش ٔالدرّ ٔرؼهًّٛ ٔسحالرّ انؼهًٛخ ٔظشٔف ٔفبرّ , ٔلذ  يٓزًبً أٔنٓب  
. هزّ فٙ انًغزًغ انفشَغٙ ,يذٖ االْزًبو ثٕالدرّ ٔانشػبٚخ انؼبئهٛخ نّ , ٔانًُضنخ انشفٛؼخ نؼبئ ثُٛذ  

ٔسثب فٙ انًذسعخ انٛغٕػٛخ انزٙ انز٘ دسعّ فٙ أفضم يذاسط أ انزؼهٛى   يُٓظ   أٔضحُب فٙ صبَٛٓبٔ
خ دساعزّ أعغٓب يهك فشَغب ُْش٘ انشاثغ ٔكٛف اَزمذ ْزا انًُٓظ انزؼهًٛٙ انز٘ نى ٚؼغجّ يُز ثذاٚ

فصهُب انمٕل فٙ سحالد دٚكبسد فٙ ثهذاٌ أٔسثب ٔيذٖ اعزفبدرّ فٙ صبنضٓب  . ٔ فٙ ْزِ انًذسعخ 
ف ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ فٙ ْزِ انجهذاٌ يُٓب فٙ رطٕس فكشِ انؼهًٙ يٍ خالل رؼشفّ ػهٗ انًؼبس

فٙ ظشٔف ٔفبح دٚكبسد  ثحضُبفٙ ساثؼٓب . ٔ خ ٔػًهٛخ يٍ ْزِ انشحالدٔاكزغبثّ خجشح ػهًٛ
فٙ انفهغفخ  نًهكخ انغٕٚذ  انًفبعئخ فٙ انغٕٚذ انز٘ رْت إنٛٓب فٙ سحهخ ػهًٛخ كبٌ فٛٓب أعزبراً 

ػٍ انشٓشح ٔانًبل ,  ٌ إنٗ لصشْب ثحضبً ( انزٙ كبٌ انؼهًبء ٔانًفكشٌٔ ٚزْجCristinٕ)كشعزٍٛ  
, ٔثزنك (  Chanutٔنكٍ دٚكبسد رْت ثذػٕح يُٓب ػٍ طشٚك عفٛش فشَغب فٙ انغٕٚذ )شبَٕ  

. ْزا  لذ عجمّ فكشِ انٕاعغ ٔشٓشرّ انؼهًٛخ إنٗ انغٕٚذ لجم ٔصٕل شخصّ إنٛٓب ٚكٌٕ فٛهغٕفُب
يٍ عبَت , ٔاالْزًبو انز٘ َبنّ دٚكبسد ثؼذ ٔفبرّ يٍ لجم انحكٕيخ انفشَغٛخ انزٙ اْزًذ كضٛشا 

 ثشخصّ ٔاػزجشرّ يٍ أيغبد فشَغب يٍ عبَت آخش .

 

أيب فٙ انًجحش انضبَٙ يٍ ْزا انفصم فمذ لغًُبِ إنٗ ػذد يٍ انًحطبد انزٙ اْزًذ              
اْزًًُب ثظشٔف ػصشِ انزٙ ايزبصد ثغٛطشح  , فٙ أنٓب ثشخصٛخ دٚكبسد ثٕصفّ فهٛغٕفبً 

فٙ صبَٛٓب ثحضُب فٙ يُٓغّ  . ٔ ٘ لبو انؼهى ػهّٛ فٙ ػصشِانفهغفخ انًذسعٛخ ٔانًُٓظ األسعطٙ انز
رمغًّٛ نهؼهٕو انفهغفٛخ ٔانز٘ اخزهف ػٍ رمغٛى انؼهٕو فٙ ػصشِ حٛش فٙ صبنضٓب رُبٔنُب  . ٔانُمذ٘ 

انًٛزبفٛضٚمب ٔعزػٓب انفٛضٚمب , ٔأغصبَٓب انًٛكبَٛكب ٔانطت عبء ٔصفّ فٙ شغشح عزٔسْب 
ثبنًحغٕط خالفب ٔاألخالق فٙ , ٔثٓزا انزمغٛى لهت يٕاصٍٚ انؼهى حٛش اثزذأ يٍ انًؼمٕل ٔاَزٓٗ 

ٔإلثشاص دٚكبسد انفٛهغٕف ٔرطٕسِ انفكش٘ ٔانًؼشفٙ , كبٌ الثذ نُب يٍ رمذٚى رجٕٚت  . نًٍ عجمّ
 ب . ٓخ ٔلذ كبٌ فٙ ساثؼيزكبيم نًؤنفبرّ انفهغفٛ

 

ٔلذ اعزُزغُب أٌ سحهخ دٚكبسد ثٕصفّ فٛهغٕفب لذ رًضهذ فٙ صالس يشاحم سئٛغخ ْٙ :              
يشحهخ َمذٚخ رًضهذ فٙ اَزمبدِ نًُٓظ انزؼهٛى فٙ ػصشِ ثخبصخ , ٔرطٕسد إنٗ اَزمبدِ إنٗ انفكش 

ّ نًُٓظ ػهًٙ ٚزًٛض ػهٗ يُبْظ ُبئبيخ . ٔيشحهخ صبَٛخ ْٙ يشحهخ ثانفهغفٙ فٙ انؼصش انٕعٛظ ثؼ
العًٛب انًُٓظ األسعطٙ . ٔفٙ انًشحهخ انضبنضخ رًضهذ فٙ ثُبئّ نًزْجّ انفهغفٙ  , انؼهى انًخزهفخ

 ب .ٓانؼمهٙ فٙ خبيغ
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جحش انضبنش رُبٔنُب يُٓظ دٚكبسد يٍ خالل صالس َمبط األٔنٗ انًُٓظ نغخ ٔاصطالحب ًٔفٙ ان
 نضبنضخ انًُٓظ  انذٚكبسرٙ .ٔانضبَٛخ انًُٓظ فٙ انفهغفخ  ٔا

 

ثحضُب فٙ اإلَغبٌ ػُذ دٚكبسد ٔرجٍٛ يٍ خالنّ أَّ ُٚظش إنٗ  انشاثغ ٔفٙ انًجحش              
ٔٚمذو ٔعٕدِ ثبنفكش ػهٗ  يفكشاً  أٔ شٛئبً  يفكشاً  اإلَغبٌ ػهٗ أَّ ٚزًٛض ثًٛضح انزفكٛش ثٕصفّ كبئُبً 

 ٔعٕدِ ثبنغغى .

يٍ ْزِ األطشٔحخ فٛذٔس حٕل اإلَغبٌ فٙ أثؼبدِ انًُٓغٛخ  انفصم انضبَٙ أيب              
ٔانًؼشفٛخ ٔانٕعٕدٚخ ػُذ دٚكبسد , ففٙ انًجحش األٔل أثشصَب كٛف ٔظف دٚكبسد انًُٓظ فٙ 

مذ لبو انًُٓظ انؼهًٙ ػُذِ ػهٗ أفؼبل انؼمم اإلَغبَٙ يٍ , فانٕصٕل إنٗ يؼشفخ رخذو اإلَغبٌ 
جبدا انًُطك األعبعٛخ يٍ لبػذح ٚمٍٛ ٔرحهٛم ٔرشكٛت ػٍ لٕاػذ أٔ ي , فضالً اعزُزبطحذط ٔ

 دٚكبسد . انًُٓغٙ ػُذ ِ  ذ  ؼ  ٔإحصبء يٍ خالل اإلَغبٌ فٙ ث  

 

ٔفٙ انًجحش انضبَٙ رشكض انجحش حٕل يجبدا انًؼشفخ انؼمهٛخ ٔانزٙ رجٍٛ يٍ خالنٓب             
دٚخ إنٗ حٛبح انشفبْٛخ كٛف أٌ انًؼشفخ خبديخ نإلَغبٌ يٍ خالل ٔصٕنّ إنٗ أفضم انطشق انًؤ

ٔانشلٙ , ٔلذ رجٍٛ أٌ ثشَبيغّ انًؼشفٙ ٚمٕو ػهٗ يؼشفخ  يٛزبفٛضٚمٛخ ٔيؼشفخ فٛضٚمٛخ يٍ خالل 
 انًؼشفٙ ػُذ دٚكبسد . ِ  ذ  ؼ  اإلَغبٌ فٙ ث  

 

ٔفٙ انًجحش انضبنش َبلشُب يشاحم فهغفخ دٚكبسد فٙ عبَت انًؼشفخ انؼمهٛخ يٍ حٛش              
يٍ  , ٔنٍٛ إظٓبس أٌ انًؼشفخ انذٚكبسرٛخ لبئًخ فٙ أعبعٓب ػهٗ يفٕٓو انشك نذّٚانشك ٔانٛمٍٛ يحب

 انًؼشفٙ انٕعٕد٘  . ِ  ذ  ؼ  خالل يشاحم فهغفزّ انًخزهفخ , ٔرنك فٙ ث  

 

األخاللٙ , فمذ رشكض ثحضُب  ِ  ذ  ؼ  ٔفٙ انفصم انضبنش انز٘ ٔضؼُب ػُٕاَّ : اإلَغبٌ فٙ ث               
األخاللٛخ , ٔالعًٛب دٔس األخالق فٙ فهغفزّ يٍ خالل عٛطشح اإلَغبٌ  فّٛ ػهٗ َظشٚخ دٚكبسد

ػهٗ أفؼبنّ انخبسعٛخ ٔاَفؼبالرّ انذاخهٛخ نٛحمك أفضم حٛبح ْبدئخ ٔآيُخ نّ . ٔلذ عبء ْزا انفصم 
أٔنٓب : ثحضُب فّٛ لٕاػذ األخالق اإلَغبَٛخ . ٔصبَٛٓب : اَفؼبالد انضٕء ػهٗ يجبحش ػذح :  يغهطب

 سْب فٙ األخالق اإلَغبَٛخ . ٔصبنضٓب : انفضٛهخ ٔانخٛش األعًٗ نإلَغبٌ . انُفظ ٔدٔ

 

يٍ  , ٔلذ نحمُب اثشص انُزبئظ فٙ انخبرًخ انزٙ رجٍٛ أًْٛخ اإلَغبٌ فٙ فهغفخ دٚكبسد             
  ٌ  فهغفزّ إَغبَٛخ فٙ طبثؼٓب انؼبو , ٔػهًٛخ فٙ يُٓغٓب كَٕٓب رمٕو ػهٗ انؼمم ٔأفؼبنّ خالل ثٛبٌ أ

, ٔأخاللٛخ كَٕٓب رجٍٛ انطشٚك انمٕٚى نإلَغبٌ نهٕصٕل ثّ إنٗ ثش األيبٌ ضًٍ يُظٕيزّ انُفغٛخ 
 انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ فٙ رؼبيهٓب يغ اٜخشٍٚ يٍ أثُبء عُغّ ٔانذٔنخ ٔانذٍٚ .

ٔالثذ يٍ اإلشبسح فٙ َٓبٚخ انًطبف أٌ فهغفخ دٚكبسد ثؼبيخ ٔاعؼخ انًٕضٕػبد              
األفكبس , ٔفهغفزّ فٙ اإلَغبٌ ثخبصخ ٔاعؼخ انًحبٔس , فٓٙ رزًٛض ثأَٓب ال حذٔد ٔانًضبيٍٛ ٔ
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ألفكبسْب , ٔثزنك فئَٙ ال أدػٙ اإلنًبو ثغًٛغ عٕاَت يٕضٕع اإلَغبٌ فٙ فهغفخ دٚكبسد , ٔإًَب 
 1ًٚكُُٙ فٙ ْزا انغبَت يٍ فهغفزّ أكٌٕ لذ لذيذ أفضم يب 

 والحمد هلل رب العالمين على ما أنعم من فضله وإحسانه .                                             


