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جزرر لقمززا لم  زس ىخززل اسقازس دسججزسد جززرر لقمززا دمقزر قاةازر  فا  ازر جمز  فزز       
جز  لقزل لقمزسل لقرزلل قلزل لقزة  زال  لقزجاط لقهسدي شزا  ازسرا لفا  ازس. م هزدب لق 

لقخاسسززار لقةزز  اززدهذ فزز  لززال لقدمقززر لقةزز  شززهد  قمززا لسززةم قهس قزز  فا خززس سززسر 
لقعديززد  زز  لقزة  ززال  لقخاسسززار  ةزتلززر دسع م دززس  لقعخزززا ر لقةزز  جثززسمز   5791

لززل جر زززاا  زززسيل  لازززد  ( ل م دزززسنا  س ازززس قزز  لسزززةزالر لقخزززا اا لق ا خزززار ق02)زلقزز
رخب ل لقمزايا فر ن ق  جدللر لقلض  لعاةذسدي قلدمقر لقاي  قمل رر لأل باز ج

دظ قز  قلززل لقلضز  لقخاسسزز ا مازد جززسل ذقزس قلززل شززل  جززسمع  ل  ذزسقار فسشززلر 
قكززل  زز  جر اجزز  ل ثززللي م ززلل ل ا مقكززلي جززرر لقمزززا قرززللن فزز   سظزززر لقززز جزا 

 ز  ج زلرل  لزدفذ  ز  لعس    فمد كسي قلزسظزر  لاف ملضح جثسل كل  س سبق 
خ قززززز  لقزجسفظزززززر قلزززززل لسزززززةم ع لقثزززززرر ممازززززدجهسا ملقعززززززل قلزززززل دقزهزززززس بهزززززدب 

 لقزجسفظر قلل لسةمالرلس لقخاسس .
: جرر لقمزا؛  سظززر لقزز جزا لعسز   ؛ ل ثزللي؛  ثلزل لقخزل   الكمسات السفتاحية
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Abstract 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Comoros, now known as the Union of Comoros, is an 

African country in the Indian Ocean, east of Africa. The 

research aims to shed light on the political changes that have 

occurred in this country after its independence from France in 

1975, it has undergone many political disturbances, such as the 

20 coup d'état, as well as the continued French control of the 

island of Mayotte which is one of the most important Comoros, 

coincided with the deterioration of the economic situation of the 

country, which was reflected on the political situation through 

unsuccessful attempts to secession in the islands of Anjouan 

and Mwali. As a member of the Organization of the Islamic 

Conference (OIC), the Organization had a clear stance towards 

all the previous developments; the Organization has been 

working to preserve the independence and unity of Comoros; 

support it economically to maintain its political stability. 

 

Keywords: Comoros; Organization of the Islamic Conference 

(OIC); Anjouan; African Peace and Security Council. 
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    مقجمة  

ا لاد  لقدمع لقعاةار لقة   سقذ اخ سن كب الن    لقةثسللا ملقاي جعد جرر لقمز     
ىعر  لقل جخسرع لعادلث لقة  شهدجهس لقخسار لقخاسسار لقعاةار معسازس لقزداقار 
خ ع لقسذف لقتس   قلماي لقعدا  ا  س اس ق  لقزلا  لقث الف  لق ع د قثرر لقمزا 

خبا ضعف لع زس س  لقخاسسار شاا  لقمسرا لعفا  ارا مضعف دمرلس قاةاسن د
ملعاةذسدىر ملقعخزا ر قلدمقرا قهال جسل لق ج   لضلع لقدرلسر بهدب جخلاط لقرلل 

لقة   لقزداقلل لقزة  ال  لقة  شهدجهس لقخسار لقخاسسار لقدلخلار قثرر لقمزا خ ع 
ملقة  جثخد  قلل شزل لز س  ساسسار ملاةذسدىر  5791جلذ لسةم قهس سسر 

از  مدمق  ف  لقدأي لقدلخل  قثرر لقمزاا مكس ذ لع م دس  لقعخزا ر مجدخل لال
م جسمع  لع  ذسع لقزدقل ر    فا خس لباز صلر ذقس لقةدخلا كزس قزد لق ج  
لقل رصد لباز  للاف  سظزر لقز جزا لعس    جثسل جلس لقزة  ال     خ ع جة   

قذدع لقاي شهدج  لقثبهر  س لصدرج     االرل  لدفذ    خ قهس لقل جا ا  ل
 لقدلخلار ف  جرر لقمزا بهدب لقج سظ قلل مادا لقدمقر مضزسي لسةم قهس .   

 :أهسية البحث
جكز   لزار لق ج  فر ن ق  ج ل ا لقثس ا لقزعاف  ملقعلز  ف   ثسع 

قمزا كدمقر قاةار    خ ع لقةحذص لقل  جسمقر جم ا  لقزخسر لقخاسس  ف  جرر ل
ا زدملعجةزسعار قبلد قس ل مق لقزة  ال  لقخاسسار ملعاةذسدىر ازمرصد  ب  ةسدعر

قمل دظ ق  قلل لقللا   ة ع لق ا خ  ذقس لعاة ع لقاي قاخذ دسقمذ اا    لعا
ا لقة  جلذ لسةم قهس    جخلاط لقرلل قلل  لاف زدقثرر لقمزا ف  لق لقخاسس 
 .ز جزا لإلس       جلس لقزة  ال  سظزر لق
 :البحث اشكالية

لعاةذسدي قثرر لقمزا ف  ظل لق ج  دإشزسقار لقللا  لقخاسس  م يةعلق 
   لقةخسؤع  الع  د  فسقلار  لن  ة  ال  لقلض  لإلالاز  ملقدمق  طسراسن قدد
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لجاللل  جرر لقمزا ف  ججم ق مادا لألرلض  لقمزا ر دسقزمسبل  د  لسةعدلد جر اا 
جدللر ظل  س ىعس ا     جدظ  ساسس  م ف   سيل  قلعلدا لقل  ارسي لقبلد لألم 

 س الري د ا خس لقبلد لقزجةلا فر ن ق  لق ج  ف  جدم  لعجاللل   لذللاةذسدي 
عس ا  لاد  دمع لقزسظزر لقخاسسار ملعاةذسدىر قزسظزر لقز جزا لإلس    جثسل  س ج

 .    ز س 
 فخضية البحث  

لفةمد   0222 -5791ا قزدى ةاض لق ج   ي جرر لقمزا كدمقر مخ ع ل
ألسل لقخاسدا لقكس لر قلل لرلض هس دخبا ضعف لع زس س  لقخاسسار  ملعاةذسدىر  
ملقعخزا ر  ملال بدمرل فخح لقزثسع   سم لقةدخ   لقدمقار  م لإلالازار مكس ذ 
لع م دس  لقعخزا ر   باز صلر جلس لقةدخ  ا ل س فازس ىحص  لاف  سظزر 

ق ج  قدم فسقلار لعجاللل  لقزة عر جثسل  س شهدج   لقز جزا لإلس    فا ةاض ل
لقزسظزر غ ا  لر ر مغ ا   هاا جرر لقمزا    لادلث ساسسار عسازس ملي االرل  

 لقعديد    لألطالب لقخاسسار ف  لقعسق  .  قد
 :خصة البحث   

ر لقةزد  لقدرلسر لقزسهج لقلص   لقةجل ل  لعسةمالئ  لقزعرز دسقلهسئق قدرلس
ف  جرر لقمزاا فسبةد   لقدرلسر ب ج  لألمضسع لقث الفار   ال  لقخاسسارلقزة 

ا 5791ملقخاسسار قثرر لقمزا خ ع فةاا لعاة ع لق ا خ  اةل لسةم قهس سسر 
جأسال  سظزر لقز جزا لإلس    ملقهازل  فر ن ق  لقعلل ل لقة  ما ذ مرلل

اةذسدىر قثرر لقمزا مل عزسس ا    درلسر لألمضسع ملإل زس س  لعلإلدلري قلزسظزر
ذقس قلل لقلض  لقخاسس ا مجأج  ارار لعاة ع لق ا خ  قثر اا  سيل  كزجلر 
لسسس  قلدرلسر    جة    لاف  سظزر لقز جزا لإلس    قة لرل  لقمرارا ملخ الن 
ج ااذ لقدرلسر لقل ل عزسس جادي لقلض  لقخاسس  قلل مادا لألرلض  لقمزا ر 

جر اج  ل ثللي م لل ل  قل اسم دزجسمقر ل  ذسقار ملال  س لسةدقل ملقاي بدمرل دف  
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كس ذ  سظزر لقلادا لألفا  ار اثا لقرلم ر فا  ملقاي  ساسز  سقخزا  سخسرجا س لا 
  ةج قس  م د لقزجسمقر لع  ذسقار ملقج سظ قلل مادا جرر لقمزا.

 1753أواًل: جدر القسخ من االحتالل الفخندي حتى االستقالل 
دمقززر دجا ززر جمزز  فزز  لقزجززاط  (5)لر ززر جززرر لقمزززا لعججسدىززر لإلسزز  ار جزه

 02لقهسزززدي شزززا  لقمزززسرا لعفا  ازززرا ملززز  جدززززل لرخب زززل  ززز  لقثزززرر يةثزززسمز قزززددلس 
 جرر كبا   أللقر دسقخزسي ل :   رة ا  سهس (0)جر اا ص  اا 

 .0ك 5512( مجبلغ  خساةهس Grade Comorresجر اا لقمزا لقكبا  ) -5
 .0ك 101( م خساةهس Anjounر اا ل ثللي )ج -0
 .0ك 393( م خساةهس Mayotteجر اا  سيل  ) -3
 .(3) 0ك 072( م خساةهس Mwaliجر اا  لل ل  ) -1

دمقزززر لفا  ازززر  ززز  ا ززز  لقزخزززسارا   زززس قزززدد   صززز اجعزززد جزززرر لقمززززا هسقززز  
ملز  سززسدس  صز ا دمقزر لفا  ازر  ز  ا زز   .(  خززر972,222سززس هس ف بلزغ  جزل )

%(  ززز  لعفسرازززر 11%(  ززز  لقعزززا  م)31  زززس لقةاك  زززر لقخززززس ار فةرززز  ) .زسيلقخززز
فرزز ن قزز  لعالاززس  لقزسعجدززار ملقهسدىززر مةعززف لعالاززس  لعفا  اززر لقزةزسزجززر  زز  

 .(1)لق ا خ    
خرعذ جرر لقمزا ق اة ع لق ا خ  دعد  ي اس ذ لألخ زاا دزسقةعل ف قز  

هزذ صزل   خزةعزال  جسزل  لفا  ازسا فز  ا فةلج(1) 5251خخسرجهس ف    جزا ف سس 
مازززذ ل هزززذ فاززز  با  س ازززس مجلدلزززس لقخاسسززز  فززز  كزززل  ززز  ل ثزززللي م زززلل ل  ملقمززززا 

ا ماززد (6)لقكبززا ا  اكززرا للةزس هززس قلززل لق ا ززق لقثديززد لقززاي ىزززا قبززا اسززسا لقخززل ل 
جززارقذ فا خززس قززاقس لعاززة ع بار عززر لقحززلب  زز  ل ةززدلد لقس ززلذ لألقزززس   لقززل جززرر 

ماد  هد قلخا اا لق ا خار قلل لقثرر قسق    زس  فا خز  يزدقل ق زلي لزس بلل لقمزاا 
(L.Humblot  لقاي )  ا سزسر (9)صز ح فاززس دعزد لقجزسك  لق ا خز  قثر زاا لقمززا لقكبزا

ا ماد ل هذ فا خس  ظسم لقلصسىر لقاي كس ذ اد فاضة     خز ع لقزعسلزدل  5212
 .(2) خةعزاا فا خار 5722قةعلسهس  سا سسر 
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لجزاي لسزة ةسل فز  جزرر لقمززاا مازد لخةزسر  لألخ زاا لق مزسل  5717  سسر مف
ضززززز  لعاززززسقا  لق ا خززززار فازززززس مرلل لق جززززسرا كزززززس  صزززز ح قهززززس  زتلززززلي فزززز  لقثز اززززر 

 5762اززززسن ذلجاززسن جلسزز  سززسر  5760لقلطساززر فزز  دززسر لا ماززد  زسجززذ لقثززرر سززسر 
لقززل جس ززا لقجززسك  فأصزز ح قثززرر لقمزززا  ثلززل  اززسب   سةحززا م ثلززل مزرلل مطسزز  

 . (7)لق ا خ  
رئسسززززر لقجزل ززززر فزززز  جززززرر  5790سززززسر  (52)جززززلقل لع  ززززا سززززع د   جع ززززا

لقمززززاا ماززززد طلزززا رسزززززاسن  ززز  فا خززززس  ززززسح لقثزززرر لعسززززةم ع لقكس زززل ملقثزززز ل قزززز  
 .(55)لعرلض  لقمزا ر 

غ ا لي فا خس كس ذ اد هبةزذ  لاعهزس فز  جر زاا  زسيل   ز  دمي غ الزس  ز          
را ملال لقثر اا لقة  سةذ ح عامسن  تسر خز ب قز  يزة  اخزز  لقزل يل سزس لزال. لقثر 

( قلزززل Pierre Messmerف ززز  جذزززا ح قزززلز ا لقزخزززةعزال  لق ا خززز  ب  زززا  خزززز ا )
  لززا ازل ززر جززرر لقمزززا دسعسززةم ع اززسع  ززس  ذزز : الي جر ززاا  ززسيل  لقةزز  ظلززذ 

ديزدا  ةززل شزسل  مسززلب ( قززسم ىززسهزس  ي جظزل كززاقس قخزسلل  ق532فا خزار قززدا )
 ملم دسسةدسرا لعلسق  ف  ذقس لع اا كزس ل سس سلب  ملم دإجالل لسة ةسل شزعب  فز  
كل جر اا قلل اد  فإذل قز  ياغزا لازدل  فز  لع  ذزسع قز  فا خزس فزإي فا خزس لز  

 .(50)لعخا  ق  جا د لع  ذسع قس ا
سزززسي  ا مكززسي   ززسدل لززل5791كززس لي لعمع  00ماززد  جززاي لعسززة ةسل يززلم 

جزززرر لقمززززا يللفمزززلي قلزززل لعسزززةم ع لقةزززسم قززز  فا خزززس  لم يللفمزززلي قلزززل لع ةزززدل  
لق ا خزززز   مجززززسل   ةاثززززر لعسززززة ةسل فزززز  هزززز ث جززززرر لزززز  لقمزززززا لقكبززززا  م ززززلل ل  

%(ا فازس قدل جر اا  سيل  لقة  َصزل  لللهزس 71مل ثللي قذسقح لعسةم ع بسخ ر )
 .(53)%( 61 ر )قذسقح لق مسل ججذ لع ةدل  لق ا خ  بسخ

 صزدر  ثلزل لقسزلل  فز  جزرر لقمززا ازالرلن ىمرز   5791جززلز  6مف  يلم 
لمع  (51)( 5727-5792دسسةم ع جرر لقمزاا مجع    لازد قبد هللا قبد لقزااز  )

 .(51)رئال قثزهلر ر جرر لقمزا لعججسدىر لعس  ار 
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 امزر لقةز  قك  لال لعسةم ع كسي فسججر قخلخلر  ز  لعز زس  لقخاسسزار لقزة
كسد   ي جلدي بلادا لق  دا فمد شهد  لق  د خ ع فةزاا لقدرلسزر لكتزا  ز  قدزا   

فز  لرةعزر  سهزس. لي  (56)(Bob Denardل م دسن قخزا سنا شزسر  لق ا خز  بزل  ديسزسرد )
 لززز   زززس ىز زززر جزززرر لقمززززا لزززل لق اازززر ملقةسزززسزع لقخاسسززز  اةزززل دزززس  دعزززف لق زززسات   

 .(59)لرخب ل لقخ ط   لقزةسسزقر(ملقز رخ   ى لملي قل هس )
دثزززرر لقمززززا  (52)لقةافزززذ ل ازززر لع ززز  لقزةجزززدا  5791مفززز  جدزززا   لقتزززس   

(ا مصس ذ لقدمقزر لقثديزدا دأ هزس جرز  لعرخب زل كزس  ن قلزل لقزاغ  513لقعرل را  )
 .(57)   لسةزالر لقخا اا لق ا خار قلل جر اا  سيل  لقمزا ر 

 )التأسيذ والهيكل االداري(ثانيًا: مشظسة السؤتسخ االسالمي 
سبق جدز ل  سظزر لقزز جزا لإلسز    قزدا  ز جزال  لزدفذ جزاعهزس لق جز  
 فزززززز   اززززززللع لقزخززززززلز    سهززززززس  زززززز جزا لقجززززززج باقسىززززززر لقدززززززا   اخزززززز   بزززززز  قلزززززز  

ا م زز جزا لقح فززر باقسىززر لعزلززا (05) 5701سززسر  لقززاي قمززد (02) (5756-5701)
لطلزززق قلازززز  بزززز)لقز جزا لقجثززززسزي(ا ا م زززز جزا  ززززر لم  ززززس 5706فززز  لقمززززسلاا سزززسر 

ا م  جزا لقمدس لعس    (00) (5713-5701باقسىر لقزلس قبد لقعر ر آع سعلد )
ا 5731ا م ز جزا لقزخزلز   لقز ةززاة   فز  جساز  سززسر 5735فز  كزس لي لعمع سززسر

امكززسي لززال لألخ ززا  مذززلرلن قلززل (03)5711هزز  لقززز جزا لعسزز    فزز  لقمززسلاا سززسر 
لكزززر لقعاةازززر لقخزززعلدىر م ذزززا مةسكخزززةسيا مصزززلد  قلزززل زلقز هززز ث دمع فمزززط لززز 

ا قكسزززز  قزززز  ىخززززةزا طززززل  ن دخززززبا ل خززززجس  دسكخززززةسي 5716  تسازززز  فزززز  آذلر قززززسم 
ا دعزززززدلس ل دزززززأ  (01)5760لقخزززززعلدي ازززززلع لازززززدلث لقزززززاز   –ملقحززززز ب لقزذزززززاي 

كز سخزر ديسازر همسفازر  5760لقززلكر لقعاةازر لقخزعلدىر رلد زر لقعزسق  لعسز    سزسر 
 .(01) 5769مد  قدا   جزال  اةل سسر ق

آ  سزسر  05قةلم  دظ قهس قلل لقعسق  لعسز   ا ف ز   5767مجسل  سسر 
ا فثزززسل  ردا (06)اس زززذ  ثزلقزززر  ززز  لقذزززهسيسر دزززإاال  لقزخزززثد لعاذزززل  5767

 5767 يلزلع سزسر  00  اةار قمد  لمع ازر لسز  ار فز   –لق عل دز سدرا سعلدىر 
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دمقززر لسزز  ارا ملخة ززا  جززدا  مززالن   اةززسن  01 الل م زتلززلسززسل مل ززارززالس  لززل  مرؤ 
 .(09)قلز جزا قج   ججا ا لقمدس 

ادد  لقزسظزر للدلفهس بزت ث غسىزس  لز : اججا زا لقمزدس ملسزةعسدا لقجمزل  
لق لخزززز  سارا ججم ززززق لقةرززززس   ملقةعززززسمي ملقةسخزززز ق بزززز   لقززززدمع لعقرززززسل فزززز  كسفززززر 

ك ززززسح لقدززززعل  لعسزززز  ارا م سسلرززززر  لقزاززززسدي  مصززززاس ر مل هززززسل لسززززةم قهس مدقزززز 
 .(02)لقعسذا ر ملعسةعزسر ملقخع  قدق  لقخ م لقعسقز ا

(  ثزززززسعن  ززززز  52م خزززززةسد با زززززس ج قززززززل لقزسظززززززر لقزززززل   تساهزززززس لقزةرزززززز  )
( للزززززدلب جدززززززل ارزززززسىس لقخزززززل  ملع ززززز  مارزززززار 529لقزثزززززسع  ذل  لعمقل زززززرا م)

 ززززل لقزدززززسر   ملأل زززز  لق ززززالئ  فلخزززز    ملق مززززا م زسفجززززر لعرلززززس  ملعسززززةتزسر مجزل 
ملقعللم ملقةكسلقلجاس مجّ  ا لقزسسخ ملقةسزازر لقزخزةدل ر ملقلسز ار ملقةسزسغ  بز   لألدىزسي 

 .(07)مارسىس لقزا ا ملقعزل لإلس    لقزدةا  مامل  لع خسي مغ الس
 : قلزسظزر    لرةعر لجهرا رئاخر ل م ةكلي لقهازل لعسسس  

زلزل  مرؤسززسل لقزدمع ملقجزل ززس  لعقرزسلا م ثةززز   ز جزا لقمزززر: لزل  زز جزا ق -5
 .(32)كل ه ث سسلل  لم اخ زس جمةر  لقجسجر 

 زز جزا مزرلل لقحسرجاززر: لززل لقثهززسز لقززائال لقتززس   قلزسظزززرا م ةززأقف  زز  مزرلل  -0
لقحسرجاززر قلززدمع لألقرززسلا  م لقززتلزز   لقزعةزززدي  م عمززد دمرجزز  كززل سززسر  م  ي 

 .(35)رامرا جمسم دمرا لسةتسسئار قسد لق
لع س ززر لقعس ززر: لزز  دزتسدززر لقثهززسز لعدلريا مجرزز  لأل زز   لقعززسم لقززاي يسةح زز   -3

 ززززز جزا مزرلل لقحسرجازززززر ألرةززززز  سزززززسلل  غ زززززا اسبلزززززر قلةثديزززززد  ززززز  لرةعزززززر ل سزززززسل 
 .(30) خسقدي  

 جزززززر لقعزززدع لعسززز  ار: جزتزززل لقثهزززسز لقمرزززسئ  لقزززائال فززز  لقزسظززززرا مازززد  -1
خذ سسر  زل قلل لسسس لقدا عر لعس  ارا مةذ ر  خةملر ا مل  جع5725 سز

 .(33)م مالس لعسسس  )دمقر لقكل ذ( 
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 ززز  لعجهزززرا ملقزسظززززس  لقةحذذزززار دعرزززهس  ة اقزززر قززز   ية ززز  ذقزززس قزززدد
لقمزرا مةعرهس لآلخا  ة اع ق  لقز جزا لقلزلري كسقبسس لعس    قلةسزارا م سظزر 

  .(31)س  ار لقعللص  لعس  ارا م سظزر لذلقس  لقدمع لع

 

 ثالثًا: دور مشظسة السؤتسخ االسالمي في دعم االقتراد في جدر القسخ 
جعزززد جزززرر لقمززززا  ززز  لقزززدمع لقرززز ا ر لاةذزززسدىسن؛ قزززاقس  لجزززع جذزززدر ارزززار 

ا مةجخزا  زس  شزسر لقاز  (31)لقمرسل قلل لق ما ملق  سقر لمقل س  كزل ازل زر جةدززل 
فمد بلغ  عزدع لق  سقزر   5776سسر  جما ا لقزعهد لقعاة  قلح اط بسسلا قلل لاذسل

%(ا م عزدع دخزل 31ا ل س  عدع لقةرح  فةد ا لقدرلسس  لقل ل   بلغ )(36)%(02)
%(  زززز  لقسززززسجج 06,2( دمعرلنا مةل ززززذ  خزززز ر لقذززززسدرل  )312لق ززززاد لقخززززسلي بلززززغ )

%(    لقسسججا قزاقس فثزرر لقمززا  ز  لفمزا 12,6لقزجل  ف  ا   شزلذ لقللردل  )
%(  زز  لقخزززسي ؛ مقلززل لززال لعسززسس 22خزز ر لق  ازز   ف هززس بل ززذ )دمع لقعززسق  م 

شزززلذ لقررلقززر مصزز د لعسزززس  للزز  لقم سقززس  لعاةذززسدىر ف هززسا  س اززس قزز  لقكتسفززر 
 زز   عززدع  زززل  اج زز ا  0(  خزززر فزز  كزز 5222لقزاج عززر قلخزززسي لقةزز  مصززلذ لقززل)

 .(39)م خسار دمقر ص  اا مل ح سض لعسةتزسر ملرج سع لقةرح 
لقززززللد لقةعديسازززر فهززز  شزززجاجر جزززدلن مجمةذزززا قلزززل  زززللد لقبسزززسل كزززسق    ل زززس 

ملعاثسرا مجعةززد فز  اسجةهزس قلزعزسدي ملقززللد لقبةامقازر قلزل لعسزة الدا مجعزد  خز ر 
%(  زز  لقخزززسي ججززذ خززط لق مززاا ل ززس لق ساززر لقكهاةسئاززر فةعةزززد قلززل لقبةززامعا 62)

 .(32)( با  ل يل اسن 927,5مجخةهلس لقكهاةسل قلادلس )
 م زز  لجزسع  س س  لقرعف لعاةذسدي ف  جرر لقمزا دسقسمسط لآلجار:

لق باعر لقثرر ر قلز  د مجزلزع لرلضز هس قلزل جزرر  ة سقزدا  خزباسنا اّ ز  لمصزسع  -5
 لق  د ملضع هس   ساسنا مفسا   دز جهس لعاةذسدىر.

لقررلقززر ملق سدززس   ززدرا لقزززللد لق با اززر معسززازس لقتززاما لقزعد اززرا ملقةزسدلززس قلززل  -0
 .(37)مجثسا  قزسع لقةسم ا خلفسن    جثدد لع د ر لقباكس ار 
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قرقر لق  د  خباسن ق   عظ  لألسزلل  لقعسقزازر م كتالزس  لزازرا ملزال  زس ىملزل  ز   -3
 ل زس ار ج لرلس لعاةذسدي.

الزززر لقزخزززسار لقررلعازززرا ملرج زززسع  خززز ر لقخززززسيا م دزززسكل لع ثزززالب لقةززز  جهزززدد  -1
لقس زززسج  م دزززسكل طزززز  لع هزززسرا ملقةززززسدل  لعسزززسق ا لقبدلئازززر قلررلقزززرا  لق  زززسل

مقسئدىززر  عظززز  لعرلضززز  قعزززدد  ززز  لعسزززا لق سازززر لقزاج  زززر دعزززدد  ززز  لقدزززاكس  
 لعجسبار.

قدم لكةزسع لقبسل لقةجةارا مش زس  لقسمل ملقزللص  ا م مزص لقززلل ا لقعزامزر  -1
 لقذسقجر قلز ار.

ل لقزخزسقدل  لقحسرجازر فز   ثزسع  لقحبزاا ملقسزللا  لقزسقازر لعقةزسد لقكب ا قل -6
( بل زززززلي فا زززززس اززززززايا مةلزززززغ  ةلسزززززط 0,1مازززززدلس ) 5722لقةززززز  بل زززززذ سزززززسر 

 .(12)( دمعرلن قل اد لقللاد سسل سن 532لقزخسقدل  لقحسرجار )
مل زززسم لزززال لقلضززز  لعاةذزززسدي لقزةزززدللر كس زززذ  سظززززر لقزززز جزا لعسززز    

رث لق با ار دقزذ لقزسظزر جهلد جرر لقمزا قلحامج  ز  اسضااا ف    ثسع لقكلل
لضزززالرلسا م تزززسع قلزززل ذقزززس جمزززدىزهس قلزززدق  لقززززسدي قمزززا هزززلرا باكزززسي كزززسرج  سزززسر 

لقززززاي دَ ززززا  خززززساس  زرلعاززززر ملسززززعرا قزززز  طا ززززق صززززسدم  لقةرززززس    (15) 5797
لعسززززز   ا كززززززس دقزززززذ لقزززززدمع لعسززززز  ار لعقرزززززسل قخزززززد لاةاسجزززززس  جزززززرر لقمززززززا 

 .(10)را م دلس دسقزعل س  بهدب جثسمز لألز ر لعاةذسدىر لعاةذسدى
 5722لىزززسر قزززسم  7/52مجكزززار لأل زززا قمزززا جعاضزززهس قزلجزززر سززز لع يزززل   

لقززاي  ةثزززذ قسهززس خخزززسئا ددزززا ر م سدىززر كب زززااا فمس زززذ  سظزززر لقزززز جزا لعسززز    
 .(13)بةمدى   خسقدل  قسجلر ق  طا ق صسدم  لقةرس   لعس    لىرسن 

ازززالرل  لقززدق  لعاةذزززسدي قزسظزززر لقزززز جزا لعسزز    قثزززرر م زززز  لجزززسع 
 لقمزا دسقسمسط لآلجار:

دقلا لقذسسديق ملقزسظزس  لقزةحذذر لقةسدعر قلزسظزر قةمدى  لقزعل س  لقزسقار  -5
 كسفر . ف  لقزثسع 
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ا مجس عزززر لقزززدمع (11)دقزززلا لقزسظززززس  لقدمقازززر معسزززازس  سظززززر لقلازززدا لعفا  ازززر  -0
 ةمدى  لقزعل س  لقزسدىر مدق    جزال  لقزس ج   لقدمق    .ق (11)لقعاةار 

دقززلا لقذززسسديق لقدمقاززر لقززل ل زس اززر لق ززسل لم جدمقززر ديززلي جززرر لقمزززا؛ بهززدب  -3
 بسسل لعاةذسد لقمزاي.

دق  بال ج لقةسزار ف  جرر لقمزا مدق  لقزسظززس  بهزدب لع حزالط فز   دزسر    -1
سقر لعسز  ار قبزاع لقزخزسق  قزدف  قثلزر لاةذسدىرا مدقلا غاب لقةثسرا ملقذس

 .(16)لعسةتزسر ف  لقدمع لألقرسلا ملع  ةسح قلل جرر لقمزا 

رابعًا: الديصخة الفخندية عمى جديخة مايهت ومهقف مشظسة السؤتسخ االسالمي 
 مشها.

جعد ارار جر اا  سيل  لقمزا ر ل  لقمرار لألم لقة  جدمر القهس لم دخزببهس 
لقخسار لقخاسسار لقمزا را فزسا ل رزسم جرر لقمزا لقزل  سظززر   عظ  لعادلث قلل

ا مارزززار جر زززاا  زززسيل  (19)فززز   ززز جزا لسززز سبلع  5796لقزززز جزا لعسززز    سزززسر 
  اماززر قلززل طسمقززر لقززز جزا بلصزز هس لاززد  لقمرززسىس لعسسسززارا ف زز  لقخززسر ذلجهززس 

 51-50 زز  لصززدر  زز جزا مزرلل لقحسرجاززر لعسزز    لقزسعمززد فزز  لسزز سبلع قل ةززاا 
دسسزززةم ع جززززرر لقمززززا دأجرلئهززززس لعرةعزززر )لقمزززززا  دزلج زززز اززززالرلن لقةزززاب  5796 ىزززسر 

لقكبزززا ا ل ثزززلليا  زززلل ل ا  زززسيل (ا كززززس لدلي لعازززة ع لق ا خززز  قثر زززاا  زززسيل ا 
  سق سن فا خس دسع خجس   سهس؛ أل ز  دجخزا مصزف لقزز جزا  هزدد قا ز  ملقخزل  فز  

مع لعسزز  ار لعقرززسل لقززل جمززدى  لقززدق  لقخاسسزز  لقزس مززرا مكززاقس دقززس لقمززالر لقززد
ملعاةذززززسدي قثززززرر لقمزززززا دتاززززر جعر ززززر لسززززةم قهسا مكلززززف  زززز جزا مزرلل لقحسرجاززززر 

( لدز   5797-5791لعس    لع    لقعسم قلزسظزر لقخس سق  آ سدم كا    ثسي )
 .Kurt .Jلقمزالر لقزل سززاج ا قزسم  سظززر لع ز  لقزةجزدا لقسزخزسمي كزلر  فسقزدلسى  )

Waldheim( )5795-5722 (12)( ملقجزل ر لق ا خار لىرسن. 
دسقزمسبززل اسمقززذ فا خززس جدززديد ق رززةهس قلززل جر ززاا  ززسيل   زز  خزز ع دعززف 
لعجاللل  لقخاسسار؛ بهدب لض سل ص ر لقدزاعار قلزل مجلدلزس لسزس ا فمس زذ دعزدد 

 ززر اسس اززس قزز  لا  5799 اخزسي  55شزز سط م 2 ز  لعسززة ةسلل  دلخززل لقثر زاا فزز  
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قدد    لقمللقد لقعخزا ر ف  جر اا  سيل ا مسزاقسي  زس جزسل رد لقزسظززر قلزل لزال 
لعجززاللل  فزز   زز جزا مزرلل لقحسرجاززر لعسزز    لقزسعمززد فزز  طززالبلل لق ززا  بل باززس 

ا لذ قززد لقززز جزا كزل لعسززة ةسلل  لقةززدلل قلززل 5799لىزسر  00اةززل  56قل ةزاا  زز  
دمقزززر  خزززةملرا مجر ا زززسن قجزززق جما زززا لقزذززز اا لقدزززعا لقمززززاي دأكزلززز ا مخاازززسن قخزززاسدا 

د قلمللقزد لقعخززا ر لق ا خزار قلزل لرض جر زاا  زسيل ا دلعازسن قزافف ل جم مرفف  ي 
م لىزززر عئجزززر  م ازززس لي جرزززع  لقخزززل ر سع لعسزززة ةسل ملقةدزززسمر  ززز  لقثزززرر  كزززل لشزززز

ززز جزامي لقةدززا  ار فزز  فا خززسا م  سق ززسن لعخ ززاا دززساةالم سززاسدا لقدمقززر لق ةاززرا مدقززس لق
لع زززز   لقعززززسم قلزسظزززززر قبززززاع لقزخززززسق  لق لر ززززر  اسدززززر قزززز  لقزسظزززززر قززززد  لقثس ززززا 
لق ا خز ا دلقزز   لقزدمع لعقرززسل قلعززل كززل قلزل اززد  بهزدب لقةززأه ا قلزل لقثس ززا 
لق ا خ ا مازل  قلل لقةحل  ق   دامق  لقهسدب ق ذل جر زاا  زسيل  قز  لقزلط  

 .(17)لألم 
ز جزا لإلس    فجخاا فمد سسر  جهلد مق  جمةذا لقثهلد قلل  سظزر لق

جس سن لقل جسا  عهس؛ فمد طسقبذ  (12) سظزة  لقلادا لعفا  ارا مااكر قدم لع جاسز
كلةسلزززس درززامرا لىثززسد اززل قسجززل مقززسدع قمرززار جر ززاا  ززسيل  لقةزز  شزز لذ لقززا ي 
 لقعززسم ملقزثةززز  لقززدمق  ا سهززسا ماززد سززس د لززال لقزخززسق  اززالر لقثز اززر لقعس ززر قا زز 

ملقزاي كلزف  ز  خ قز  لقخززاج ا لقعزسم قه ازر لع ز   5792قخزسر  30/9لقزةجدا راز  
لقزةجززززدا كززززلر  فسقززززدلسى  قزهزززززر لقلسززززسطر بزززز   لقجزل ززززر لق ا خززززار مازل ززززر جززززرر 

 .(15)لقمزا
ماززد قززد   سظزززر لقززز جزا لإلسزز    لسززةزالر لقخززا اا لق ا خززار قلززل جر ززاا 

  لقزسظززززرا م ي قززز  جزززأه الن سزززلباسن قلزززل  ززسيل   خسسزززسن خ  زززالن دخزززاسدا دمقزززر قرزززلا فززز
جلل ا لقةسزارا مجلط زد لملصزا لعخزلا لعسز  ارا  س ازس قز  لقزحزسطا لعاةذزسدىر 
لقسسجزر ق  لعاة ع لق ا خز  قثزرل كب زا  ز  لعرلضز  لقمزا زر؛ قزال لمصزل  ثلزل 

خز  مزرلل لقحسرجار بةكلاز  لع ز   لقعزسم قلزسظززر دزإجالل لجذزسع   ز  لقخز  ا لق ا 
فززز  دزززسر لا بهزززدب لقة زززسمض لقزززاي  آ زززال فززز  لقخزززس سعا ممز زززا لقحسرجازززر لق ا خززز  

ىرز  لاةزالم لقلازدا لقلطسازر قثزرر لقمززا مسز  ر لرلضز هس. كززس دقزس لقزز جزا لقزل 
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 خس دا جهلد لقخززاج ا لقعزسم قه ازر لأل ز  لقزةجزدا  عسل زسن م سدىزسن فز   ي جهزد ى لزا 
س لقثز ار لقعس زر قا ز  لقزةجزدا فز  االرلزس سزسبق  س  قلل مفق لقزهزر لقة  كل ة  به

 .(10)لقاكا
مل ززسم لززال لقخززع  لقجت زز  بهززدب لىثززسد اززل قزدزززلر جر ززاا  ززسيل ا شززهد  

ا مازد لطزسح بزل  ديسزسرد  ز  خ قزز  5792لىزسر  53جزرر لقمززا ل م دزسن قخززا سن فز  
 د مةزززدق  فا خززز  دجزززز  لقزززائال قلززز  صزززل لحا مجزززلقل ز زززسم لع زززلر فززز  لقززز  د سزززع

قتزس  ا ه  جلقل رئسسر لقدمقزر لاززد قبزد هللا قبزد لقزااز  قلززاا لقتس ازر لقزاي لسزةزا 
صزززل لح فمزززد قمززز   ذزززاق  فززز  ذقزززس  ا ل زززس قلززز 5721ازززز  لقززز  د اةزززل سزززسر فززز  

مق اض  خس ز سم لأل لر اسم بل  ديسسرد بةسظزا  لقجزاس  لقزدالع م  ا م سا جلس 
 .(13)  جدر به  قلل يد  درة   لمرة    ( جسدي ازاي ية622لقائسس  لقززلي    )

فز  جلززس لعهسزسل جعززرز لقزلازف لقززدمق  قثزرر لقمزززا قمزا لصززدلر ل ازر لع زز  
ي كد ساسدا جزهلر ر جرر لقمزا لعججسدىر لعس  ار قلزل  5797لقزةجدا االرلن سسر 

د لقتس اززر قجززز  لازززد قبزز لقزززداا ل ززس دلخلاززسن فمززد ججلقززذ لقز  د خزز ع (11)جر زاا  ززسيل 
قززدا   زز  لقثس ززا  ا ماززد جززا  فزز  قهززدل   سمضززس (11)هللا لقززل دمقززر لقجززر  لقللاززد

لق ا خ ؛ ق زاض لىثزسد صزا ر قجزل  دززلر جر زاا  زسيل  دززس ىرزز  لاةزالم مسزاسدا 
جزهلر ززر جززرر لقمزززا لعججسدىززر لعسزز  ارا ماززد لقاةززذ  سظزززر لقززز جزا لعسزز    

بززد  فازز   خززس دجهس قجزل ززر جززرر قزز  لرجاساهززس قةلززس لقز سمضززس  فزز  لقلاززذ لقززاي ل
 .(16)لقمزا ف  ك ساهس    لجل مادا لقةال  لقمزاي 

قكزز  دزززطل لقز سمضزززس   ززز  لقثس زززا لق ا خززز  مقزززد قزززد  لقزسظززززر اسسقزززر دعزززدم 
جدىززر فا خززس فزز  لىثزززسد اززل جززاري قلمرزززار؛ قززاقس لصززدر  االرلزززس لقززاي لكززد   ززز  

لعخزا  لقزلط  لقللازد  خ ق   ي جر زاا  زسيل  جدززل لقزل جس زا لخللجهزس  ز  لقثزرر
قلمزا   ا ملي لي سا اا لم فذل قثر اا  سيل  ىدزل  خسسسن خ  زالن قلازدا  رلضز  
لقثزهلر زززر لقمزا زززرا مق  زززر خ  زززاا بلجززز  لقةسزازززر لعاةذزززسدىر قثزززرر لقمززززاا  ززززاران 
لقززدقلا إلىثززسد اززل قززسدع قلمرززارا مجكلازز  لقززدمع لعقرززسل دسقرزز ط قلززل فا خززسا 

 .(19)زسظزر    شزل  مالق قلثس ا لق ا خ ملىذسع  س ىخسمر لق
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ماد كد ذ فا خس ق  قدم جديةهس ف  لقسدا جر اا  سيل ا مقاس هس دسقززسطلر 
بهززدب كخززا لقلاززذا فكززار   سظزززر لقززز جزا لإلسزز     سسشززدجهس قلززدمع لعقرززسل 

 .(12)دسسةزالر لقر ط قلل لقثس ا لق ا خ  قدف  قثلر لقز سمضس  
زر لقز جزا لعس    دزثلخ  لقمزر ممزرلل لقحسرجار لي لقزةة   قمالرل   سظ

يلجززع قززدم اززدرا لقزسظزززر قلززل لجحززسذ اززالر اسسزز  ددززأي  0222-5721خزز ع لقزززدا 
لقمرزززارا بزززل لكة سؤلزززس دسقةسديزززد قبزززا  ثزلقزززر  ززز  لقمزززالرل  غ زززا لقزلر زززرا مع  كزززلي 

لصزدرج   ز  لقخسدمر فز   عظز   زس  لقزدا ثس ب   قلذلل  قل السس ل هس لقةر ذ خ ع 
االرل  بزسص لقمزالرل  ذلجهزس  ز  دمي   اظزر لي جعزديل قل هزسا م ززز  لجززسع ذقزس 

 دسقسمسط لآلجار:
 مساسدج  . لقةأك د قلل مادا لعرخب ل لقمزاي  -5
 لقدقلا إلىثسد ال سا   مقسدع قلمرار. -0
   سق ر لقدمع لعقرسل دسقر ط قلل لقثس ا لق ا خ . -3
دمع لعقرزززززسل  ززززز   لازززززف جزززززرر لقمززززززا م  سقبهزززززس لعقززززز ي قززززز  جرزززززس   لقززززز -1

 لقزدامقر.
 لقدقلا إلقسدا جر اا  سيل  لقل لقلط  لعم. -1
جتز   جهلد  سظزة  لقلادا لعفا  ازر ملأل ز  لقزةجزدا قجزل ارزار جر زاا  زسيل   -6

(17). 
 ززقلق امزر شزدد  فا خزس ق رزةهس قلزل جر زاا  زسيل ا ملزال  زس ق لقزدامف  

ملسززةهدفذ لززال لقزززاا لجززالل ج   ززال  قلززل لقذززع دي  لقززديس   ا كبززالقزدزززلر ددزززل 
ملعجةززززسق  كزسززز  لذلي لق ثزززاا م سززز  لقمرزززسا  ززز  قمزززد لقمزززالي قلزززل مفزززق لقدزززا عر 

 . (62)لعس  ار مغ الس    لقمالرل  
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خامدًا: انفرال جديختي انجهان ومههيمي ومهقف مشظسـة السـؤتسخ االسـالمي 
   :مشها

قلززل  5797سسزز  فزز  جززرر لقمزززا لعججسدىززر  سززا سززسر ىمززلم  ظززسم لقجززز  لقخا
 بد  لقجر  لقللادا م  دي  سذا رئال لقثزهلر ر دمرلن لسسسزسن م جلر زسن فز  قزلازر 
صزززس  لقمزززالر لقخاسسززز  عسزززازس فاززززس ىحزززص لخةازززسر رؤسزززسل لقثزززررا ملق ازززسدا لقعس زززر 

ا (65)رجازر قلملل  لقزخلجرا مسل ر ازل لقزثلزل لقةدزا ع ا ملدلرا شز مي لقز  د لقحس
ملززال بزززدمرل ى خززا قسزززس مازززلع لززال لقعزززدد لقكب ززا  ززز  لع م دزززس  لقعخزززا ر لقةززز  كس زززذ 

  دقل ر ف  لق سقا    لقثس ا لق ا خ .
 (60) (5772-5776جخززل  سززدا لقجززز    جمزز  قبززد لقكززا   ) 5776مفزز  سززسر     

ززسع ملقمزز  لقزدقلم فا خاسنا مجز ر  فةاا ازز  بةزلجا لعمضزسع لقدلخلازر م ز زس  لقع
ا قكس  اسمع لص ح لقلض  لقدلخل     خ ع لاالر دسةلر جديد يزلم (63)لقجزل   

لقاي لزاا دمي لسة ةسلا م   خ قز   سجزذ كزل جر زاا  5776جدا   لعمع قعسم  02
 ثلززل اززز  خززسس مرئززال  ثلززل  خزز مع قزز  لع ززلر لقزسقاززر ملقذززجار ملقتمسفاززر 

 .(61)ىملم رئال لقثزهلر ر بةع    رؤسسل لقثرر  ملقةعلازار ملقب اار قلثر ااا قلل لي
لقلسذ جر اا ل ثللي ل  ذزسقهس قز  جزهلر زر جزرر لقمززا  5779ل   3مف  

لعججسدىززر لعسزز  ارا ملجحسذلززس  ديسززر  خززةزسدم قسصزززر قهززسا م ظزززذ قززاقس لسززة ةسل 
دسع  ذزززسع قززز   5779لزقلسزززذ  ةسئثززز  لملخزززا ليلزززلع  5779جدزززا   لألمع  06فززز  

ا (61)زاا ه  ج عهس ل  ذسع جر اا  لل ل  لقة  لقل  سزس هس لعسةم ع لىرسن جرر لقم
ماد لدقل لق افزسي  ي لقجزل زر لقزاكر زر قز  جهزة  دسقمرزسىس لقخاسسزار لم لعاةاسجزس  

عسززززازس لذل قلزسززززس  ي لقزززززلظ    فزززز  جززززرر لقمزززززا مةخززززبا  (66)لعاةذزززسدىر قثززززررل  
ا ملقلسزذ (69)جزبه  قعدزاا لشزها  ةللصزلر لقلض  لعاةذزسدي لقزةزادي قز  ىخزةلزلل رمل

 .(62)ل ثللي ق  رغبةهس دسقعلدا لقل فا خسا قك  لعخ اا رفرذ ذقس صالار 
ماززززد رفرززززذ  سظزززززر لقززززز جزا لإلسزززز    فزززز   زززز جزا لقمزززززر لقززززاي قمززززد فزززز  

 ي لجزالل  ز   5779كس لي لعمع  55اةل 7لقعسصزر لعيال ار )طهالي( قل ةاا    
م س  ةج  5779جدا   لعمع  06لقمزا دزس ف  ذقس لسة ةسل شأ   ج كاس مادا جرر 
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قس     رغ ر سزسي ل ثللي ف  لعسزةم عا مازد لقزسد  جأكزديهس لقجزاس قلزل مازدا 
جزهلر زززر جزززرر لقمززززا لعججسدىزززر لعسززز  ار  ززز  دقزززلا لقزززدمع لعقرزززسل لقزززل ججززززل 

قلض  لعاةذسدي لقزخ مقار لقةسر حار عسازس مل هس لشسر  ف  االرلس لقل  ي جدللر ل
قثزهلر ززر جززرر لقمزززا لعججسدىزززر لعسزز  ار كززسي لقخزززبا مرلل ل ززدعع لز ززر ل ثزززللي؛ 
قاقس مجهذ لقزسظزر لقدقلا قةمدى  لقزخسقدل  لقزسقار ملق سار ملع سار؛ بهدب جثزسمز 

 .(67)لقظامب لعاةذسدىر لقذ  ر لقة  جزا بهس 
ل لقزززل ازززل  ززز  ازززسدا مازززد اسمقزززذ لق ازززسدا لقخاسسزززار فززز  جزززرر لقمززززا لقةلصززز

لع  ذسع ف  جر اا ل ثلليا قك  جزخزه  دسع  ذسع دف   سظزر لقز جزا لعسز    
لقززل لعقزززال  قزز  المهزززسا  ةهززززر قاززسدل  لع  ذزززسع دسعفةمزززسر لقززل لقحبزززاا لقخاسسزززارا 
ملكد     جديد قلل مادا جرر لقمزاا مرفرزهس قسةزسئج لعسزة ةسلا م شزسر  لقزل  ي 

 ذسقار جدزل جهديدلن خ  زالن قا ز  ملقخزل  لقزدمق    عسزازس مل هزس لال لقزح  س  لع 
جدزززل سززسدمر خ  ززاا اززد جسةمززل قززدمللس لقززل دمع لسزز  ار لخززا ؛ قززاقس دقززذ  سظزززر 
لقززز جزا لعسزز    لقزثةززز  لقزززدمق  دعس ززرا م سظزززر لقلازززدا لعفا  اززر دحسصززر لقزززل 

سفظززر قلزززل ماززدا جزززرر لقةززدخل بهززدب لسزززةحدلم كسفززر لقلسزززسئل لقةزز   زز  شزززأ هس لقزج
 . (92)لقمزا

كززس لي لعمع  1ملسززةزا  لعز ززر دسقة ززسا  قجزز   ماززلع لعاةةززسع لقززدلخل ا ف زز 
مفززز  ل ثزززللي   خزززهس ازززدث صزززدلم بززز   ل  ذزززسق     ةسسفخززز   قلزززل لقخزززل ر  5772

مججلع لع ا لقل اا  لللار  ذ اا لس ا  ق  مالع قدال  لقمةلزلا  ززس لضز ا 
لةززدخل ددزززل   سشززا قلاززف لطزز   لقسززسر دعززد  ي جعاضززذ  سظزززر لقلاززدا لعفا  اززر ق

 .(95)لقثرر لقت ث )لقمزا لقكبا  مل ثللي م لل ل ( لقل لضالر  سدىر كب اا 
جزززا    سمضزززس  بززز   ازل زززر جزززرر لقمززززا مقازززسدل  لع  ذزززسع فززز  ل ثزززللي 

ا مازززد لقاةزززذ (90)فززز   ديسزززر ل ةس زززسر  ل قسصززززر  دغدزززما 5777لملخزززا شزززها لذلر 
ا لعس    ق  لرجاساهس عج س  لعطزالب فز  ل ةس زسر  لا دلعازرن جزاز   سظزر لقز جز

لعطالب لقزلاعر لقل لعقةرلما كاقس دقذ ازل زر جزرر لقمززا لقزل جكتاز  جهلدلزسا 
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ملاةزززللل لألز زززر  ب سزززر خ زززا لع  ذزززسع قلزززل جزززرر لقمززززا دحسصزززرا مدمع لقزس مزززر 
 .(93)دعس ر 

قزبززام فزز  ل ةس ززسر  ل لقززل جذززسقد ماززد لد  جالجزز  جر ززاا ل ثززللي قزز  لعج ززس  ل
 اخزززززسي  32لقززززززسع لقعسزززززف  زززززاا لخزززززا ا م زززززةج قسهزززززس مازززززلع ل مززززز   قخززززززاي يزززززلم 

لطزززززسح  ززززز  خ قززززز   (91) (0225-5777ا ازززززسدل لقعز زززززد غرلقززززز  قتززززززسي )(91)5777
( لقاي از  قخةر 5777-5772دجزل ر لقائال لقز اذ جسج لقدي  سع د  خل دي )

دسقج ززسظ قلززل ماززدا لقزز  د فزز   للجهززر  ز ززس   لشززها فمززطا ماززد بززار لقثززا  ل م دزز 
لع  ذسعا م سعسن قلالع لق  د ف  لق لضزل كززس  شزسر لقزل ذقزس بازسي لع مز  ا مفز  
 مع ردا فعززل ق ا خززس لدل ززذ لقجزل زززر لق ا خززار لع مزز   قلزززل قخززسي لقزةجدهززر دسسززز  

 دلززس (ا  عاةززرن قزز  الززق دAnne Gazzosoukriaمزلرا خسرج ةهززس آي جسزمسززلكا ر )
 .(96)قزس  لقز سخس  لقجزل ار ف  جرر لقمزا     للصلر قزلهس ددزل طباع  

مةد  لقعز د غرلقز  قتززسي سلخزلر  ز  لقز سمضزس   ز  زعزا  لع  ذزسق    فز  
ا ملج ززق لق افززسي فزز   ديسززر فل بززل   قسصزززر (99)ل ثززللي ماززسك  ل ثززللي سززع د قب ززد

ةم ع لقززالج  لعالاززز  مجمسسزز  جر ززاا  ززلل ل  قلززل لقلاززدا لقلطساززر قلززل لسززسس لعسزز
ا مكززاقس ج ع ززل بسززلد لج ززس  ل ةس ززسر  ل لقزاي جزز  جلقاعزز   زز  ازل ززر لقززائال (92)لقخزل ر

 .(97)لقخسبق جسج لقدي  سع د  خل دي
ماززد لقاةززذ  سظزززر لقززز جزا لإلسزز    قزز  لرجاساهززس ق ج ززس  لقززاي لبززام فزز  

زخزز مقار لقةسر حاززر فزز   ديسززر فل بززل  ا مدقززذ جزازز  لعطززالب لقمزا ززر لقززل ججزززل لق
لقج سظ قلل مادا لق  دا مكزاقس مجزل  لقةعزسمي  ز  لقزسظززس  لقدمقازر فز  جهلدلزس 
قةخل ر لألز ر دزسق ا  لقخزلزارا مدقزذ لقزسظززر فز  االرلزس لقزثةزز  لقزدمق  قزخزس دا 
جزززرر لقمززززاا م ززز لزرا لقزخزززسق  لقجز زززدا قلجزل زززر لقمزا زززر  ززز   جزززل ججم زززق لقلازززدا 

لرا مكزززاقس لشزززسر لقمزززالر لقزززل مجزززل  رفززز  لقعملةزززس  لقدمقازززر لقةززز  ملقزذزززسقجر لقدزززس 
فاضزززهس لقزثةزززز  لقزززدمق  قلزززل جر زززاا ل ثزززلليا بسزززسلن قلزززل لقسةزززسئج لعىثسبازززر عج زززس  

 .(22)فل بل   لقزدةا  
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كززسي اسئززد لع مزز   غرلقزز  قتزززسي اززد جعهززد  سززا جخززلز  لقجززز  لي يةسززسزع سززسر 
 سةحززا ددزززل دىزمالطزز ؛ قززال اززسم سززسر قزز  لقخززل را م ي ىخززلزهس لقززل رئززال  0222
بةمدى  لسةمسقة     لقز سخر لقعخزا ر ف  خ لا لدب  سهس لقل جاشاح   خ   0225

 .(25)كزاشح  د   
كززس لي  57طززا   ج ززلرل  جديززدا قلززل لقخززسار لقمزا ززر قدززار لعسززة ةسل يززلم 

ا لذ لسززةامع سزززسي جر ززاا  ززلل ل  قلززل مازز  قزلاززر قخزززا ر 0225لعمع  زز  قززسم 
 ززاجهس اززلا  خززلجر  زل ززر  زز   اززر  مسجززل قزز  جعززاب لززل ةه ا جززسؤمل لقززل لقثر ززاا قزز   

طا ق لقثل مزقزذ لقملا ل ه  جسلد ل ا ز ليا مازس لل بةلز ز   سدزلرل  جزةه  لقزائال 
لقمزززززاي غرلقزززز  قتزززززسي ابززززدق  لقزسظزززززس  لعرلسباززززراا م ي لقعزلاززززر جززززسل  ردلن قلززززل 

جزدا لع ا زازر فز  لقجزسدي قدزا  ز  ليلزلع لقهثزس  لقة  جعاضزذ قهزس لقلعىزس  لقزة
ا مازززس لل دم ززز  خ زززلط لقكهاةزززسل ملقهزززسجف قززز  لقثر زززاا مل زززا  لزززال لقمزززلا (20)0225

سززززسي جر زززاا  زززلل ل  بةخزززلا   زززس دجزززلزجه   ززز  لسزززلجرا مسزززاقسي  زززس   زززذ لقلعىزززس  
لقزةجدا لع ا زار ق اةهس دسع م  ا   كدا ق اةهس دجزل ر لقائال غرلق  قتززسيا 

 .(23)تزسر جهلدل ف  جس ا  زسفجر لعرلس  ف   س مر لقزجاط لقهسدي م 
لئهس ازسدي  زسدي بزلق ام ماد قد  ازل ر جرر لقمزا قلل قخسي رئال مزر 

 زز  لقزجسمقززر لع م باززر لززل لبةززرلز لقجزل ززر لقمزا ززرا كزززس لدل ززذ  سظزززر   ي لقهززدب
 .Mيادل فال داخززل )لقلادا لعفا  ازر قلزل قخزسي   علههزس لقزل لقعسصززر  زلرم    زد

Francisco لقزجسمقززززر لع م باززززر مقززززدجهس  خسسززززسن دسقلاززززدا لقلطساززززرا دلعاززززرن لقدززززعا )
 .(21)لقمزاي دسقةذل ذ بز ا ع ا قلل لقدسةلر لقثديد

مع يرلع لق زلض يلف  ذدر لقملا لقة  اس ذ بهال لع زرلع مازد  ملزذ دعزف 
قاجل لقزاي ازدم   خز  قخززسي لي ل (France Presse)لقزذسدر ق  مكسقر فال ل باس 

جر ززاا  ززلل ل  قلززل ل زز  اسئززد لقمززلا لقزهسجزززر ا يززةكل  لق ا خززار د  اززر م زز  دمي لىززر 
كززسي ق ا خززس ق اززر دززسأل ا عسززازس لذل  لذلملززال ىرززعسس ل ززسم جخززسؤع فازززس ا (21)قكسززر ا 

 .  خجبذ دعد  مةل لهس      قسسصالسقلزسس لي لقملل  ل
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لاا لقسزسخبلي لقمزا زلي لقدسزةلر لقثديزد  0225 مف  لملخا كس لي لعمع سسر
ةحسدزس  قل  د لقاي جاجا قلاز  ج   زا لسز  لقز  د لقزل )لججزسد جزرر لقمززا(ا ملجزالل ل 

 زذززا غرلقزز  قتزززسي رئاخززسن جديززدلن ق ججززسد  0220سززسر  لىززسر 06رئسسززارا مفزز  يززلم 
 .(26)%(    لعصلل  522لقمزاي قما اذلق  قلل  خ ر )

ر لقز جزا لإلس    االرلن لهسزذ  ز  خ قز  قلزل لقة زلرل  ماد لصدر   سظز
لعىثسباززر فزز  لقعزلاززر لقخاسسززار عججززسد جززرر لقمزززاا لبةززدللن دزخزز اا لقخزز م ملقزعسقثززر 
لقلطساززر  ززامرلن دسقةزززسد لقدسززةلر لقثديززدا ملجززالل لع ةحسدززس  لقائسسززار   كززدا اززاس 

ذ كزززاقس لقزززدمع لعقرزززسل لقزسظززززر فززز  لقج زززسظ قلزززل مازززدا لقزززدمع لعسززز  ارا مدقززز
ملقزثسقل لقلزلر زر ملقزسظززس  لعسز  ار لقزةحذذزر ملقه ازس  لقزعسازر لقزل لعسزالع 
بةمزدى  لقزخززسقدل  لع خززس ار ملعاةذززسدىر قثززرر لقمزززا؛ بهززدب  خززسقدجهس فزز  جثززسمز 
لز ةهس لعاةذسدىرا م جل لهسر لع  ذسع مجزز سهس    لاس زر   سخزس  لقدمقزرا مفزةح 

لقزخةدزززز اس  مججم ززززق جسزاززززر  ةللز ززززر بزززز   جررلززززسا ممجهززززذ لقززززدقلا لقززززل لقزززززدلرس م 
لقزذززسرب ملقذززسسديق لقدمقاززر إل زس اززر لقسظززا فزز  لق ززسل جززرر لقمزززا  زز  ديل هززس لم 

 .(29)لقسدا جدمقةهس كزخسلزر ف  لقسدا بسسل لعاةذسد لقمزاي 
 (22)كززاقس بززاز لقززدمر لقخاسسزز  قزززس ىعززاب بززز ا ثلززل لقخززل  ملأل زز  لعفا مزز ا

لقةسد  ق ججسد لعفا م  ف  جما ا مجهس  لقسظا ب   ازل ر غرلق  قتزسي ملقجزل ر 
كززس لي  02لقزجلاززر فزز  جر ززاا ل ثززللي  زز  خزز ع لقلمززسلل  لقةزز  جزعززذ لق ززاف   فزز  

لقةزز  قافززذ دسج ززس  )ب ززذ سززسق ( لقززاي مضززعذ  زز  خ قزز  آقاززر ل ةمززسع  0223لعمع 
د لكززززد لعج ززززس  ضززززامرا ل ةسززززسع جزازززز  لقخززززل ر لقخاسسززززار فزززز  لألرخب ززززل لقمزززززايا مازززز

 .(27)لعطالب ق  كل قزل    شأ   جعا ف لقخ م ملعج س  قلح ا
سسبق لقاكا فإي لقائسسر ف  لعججسد ية  جدلمقهس بز    0225مةزلجا دسةلر 

جززلقل دزلجبهززس لقززائال  0226لقثززرر لقززت ث مةسززسلن قلززل ذقززس جززا  ل ةحسدززس  سززسر 
 .(72)( رئسسر لعججسدا ملل    جر اا ل ثللي 0255-0226لازد قبد هللا سس ب  )

مخ ع فةاا ازز  لقزائال لاززد سزس ب  بزاز  خ فزس  ساسسزار فز  لقز  دا لذ 
لبززد  كززل  زز  جر اجزز  ل ثززللي م ززلل ل  رغبةهزززس فزز  جكززل   جادزز   خسصزز   بهزززسا 
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ر ملال لع ا رفر  لقائال لازد سس ب  قسدلن لىسل طل سن يةسساف    لق باعزر لق  درلقاز
 .(75)قل  د 

 مجززسل  لقدزززالرا لقةززز  لشززعلذ فة زززل لألز زززر قلزززل لهززا ل ةهزززسل لقلعىزززر لقائسسزززار
قلعم ززد   دززززا فززز  جر زززاا ل ثزززللي بسزززسلن قلزززل ازززالر لقزجزززززر لقدسزززةلر ر دس ةهزززسل  زززدا 

ا لذ اسم لقزائال لاززد سزس ب  بةخززار لقكعبز  از زدي رئاخزسن 0229معية  ف   اخسي 
  اةززززسن ع ثززززللي قجزززز   ل ةحززززس  رئززززال جديززززدا غ ززززا  ي لقعم ززززد   دزززززا رفززززف اززززالر 

 َذزا   خز   0229ار زالي  52حسدزس  فز  يزلم لقزجززر لقدسةلر را مازسم دزإجالل ل ة
ا  علسزززسن ل  ذزززسع لقثر زززاا قززز  لججزززسد جزززرر (70)دزلجبهزززس رئاخزززسن قلزززل جر زززاا ل ثزززللي 

لقمزززاا كزززس  سعززذ اززلا  خززلجر جسدعززر قزز  طززسئاا لقززائال لازززد سززس ب   زز  لقهبززلط فزز  
ا فسصزززدر لعججزززسد (73)  زززسر لقثر زززااا ملضززز اةذ لعمضزززسع لقخاسسزززار فززز  لقثر زززاا 

سلخزززلر  ززز  لقعملةزززس  قلزززل جر زززاا ل ثزززلليا جأك زززدلن  0222شززز سط  02 مززز  فززز  لعفا 
(  زززز  511. مشزززززلذ لقعملةززززس  ارززززا سزززز ا )(71)قززززافف لعججززززسد اززززالر لع  ذززززسع 

لقزخزز مق   ملقزززلظ    فزز  لقثر ززاا قزززدا شززها    زز  جثز ززد لعرصززدا لقزذززافار قةلززس 
ا 0229مع سزززسر لقدحذززاس ا مجأك زززد لسزززةزالر لقعملةزززس  لقز امضزززر  سزززا جدزززا   لع

لججززسد جززرر لقمزززا قبززا لقسززسطق لقاسززز  دسسزز  لقجزل ززر قبززد لقززااا  سززع د   قلزز ماززد 
دزسر: الي لسةعسدا لقسظزسم لقدسزةلري سزلب جزة  فزلر لسزةكزسع لعسزةعدلدل  لقعخززا ر 

 .(71)عسةعسدا جر اا ل ثللي دسقملاا
    شسذ ازلل   ثلزل لقخزل  ملأل ز  لعفا مز  قزلازر قخززا ر قلزل لع  ذزسق

ف  جر اا ل ثللي قافذ دسسز ا لقدىزمالطازر فز  جزرر لقمززااا مجدززلذ دعتزر قخززا ر 
( جسززدىسن  زز  ق باززس ملقخززلدلي ملقخززس سعا ماززد لسززهزذ لعخ ززاا فزز  لعقززدلد 5312 زز  )

لذلر  01ملقةح ززززاط  ىرززززسنا ماززززد لد  لقعزلاززززر لقعخزززززا ر لقززززل لسززززةعسدا لقثر ززززاا فزززز  
رلعا بل ازار جزديزد فةزاا دمزسل دعتزر لقزخزسقدل  ا مق  ىزةِف لقزثلل بةخل ر لقس0222

 .(76)قرزسي لجالل ل ةحسدس   ر هر ف  ل ثللي   شهالع سار ملع ةحسبار قزدا سةر 
ماد اظ ذ قزلار لسةعسدا ل ثللي بةأي د  سظزر لقزز جزا لعسز   ا ملرسزلذ 

( 0251-0221دعتر خسصر بائسسر ل  سهس لقعسم لقةاك  لكزل لقدي  لاخزسي لمغلزل )
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لقل لججسد جرر لقمززاا مازدم مزرلل خسرجازر لقزدمع لعسز  ار لقةهسازر قجزل زر مشزعا 
لججزززسد جزززرر لقمززززا ملعججزززسد لعفا مززز  قلزززل دمرلززز  لق زززسرز فززز  لقزززسدا جر زززاا ل ثزززللي 
ألارسي لقلط ا ملقا   ثلل مزرلل لقحسرجار ق  ل ةسس   لقكب ا ق ججسد لعفا مز  

مزا لزلل جهديدل  لقةمخا ا مكاقس مجهذ لقزسظززر ف  لقدفسع ق  مادا لججسد جرر لق
 .(79)كل لقدمع لإلس  ار دزد يد لقعلي  سدىسن ملاةذسدىسن مةدا سن لقل جرر لقمزا

 
 الخاتسة

جعد جرر لقمزا ملادا  ز   صز ا دمع لقعزسق  م ضزع هس  ز   ساازر لإل زس زس  
مززل  لعاةذززسدىر لق دززا ر ملقزسدىززر فرزز ن قزز   لاعهززس لقث الفزز  لق ع ززد قزز   الكززر لق

لقعسقزارا ماد خرعذ شأ هس شزأي  عظز  دمع لفا  ازس ق سزةعزسر لق ا خز  اةزل سزسر 
. قك  لال لعسةعزسر  سزلع يلم  دظ ق  قلل جرل  ه     جزرر لقمززا ملز  5791

جر ززززاا  ززززسيل  لقةزززز  دم ززززذ لقززززل يل سززززس لززززال  تززززسر  دززززسكل بزززز   لججززززسد جززززرر لقمزززززا 
 ملقثزهلر ر لق ا خار.

لقلضزززز  لعاةذززززسدي فزززز  جززززرر لقمزززززا جعلهززززس قاضززززرن قلةمل ززززس  لي جززززدللر  
لقخاسسار لقخا عر  زتلرن دسع م دس  لقعخزا ر لقةز  جثزسمز  لقعدزا   ل م دزسنا  س ازس 
قزز  لقةززدخل لق ا خزز  ددزززل سززسفا فزز  شزز م هس لقدلخلاززرا مضززعف لقثس ززا لأل سزز ا 

دسقدكةسجلر ر ب   لق ااسل مجلزع  الكر لقمل ا مجمسس  لقذ ااس  ملعجهس س  لقزة سدقر 
لقخاسس   ا مقدم مجلد   سخر   سار مقخزا ر ملادا اسدرا قلل فاض ل  زر لقدمقزرا 
كززل ذقزززس ك  زززل دثعززل لججزززسد جزززرر لقمززززا دمقززر  هازززأا ق   ثزززسر فزز  لي مازززذ  زززس قززز  

كسفزر ا م ززة  مضزز  ازلل    صززسر ر جرززز  قزدم لقةثززسمز قلززل  جخزا ا قلززل لرلضزز هس
  لعاةذززززسديا ملىثززززسد لقلسززززسئل لقك  لززززر دزسزززز  لقةززززدخ   لقدسززززةلرا مججخزززز   لقلضزززز

لقدمقاززر ملعالازاززر فزز  شزز م هس قسززد ذقززس ىزززز  لقمززلع لي لججززسد جززرر لقمزززا ىعززد  زز  
 لقدمع لقزخةماا ساسساسن.
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 السرادر والههامر
                                                 

تدسية جدر القسـخ سسـباا اهسهـا شـكل جديـخة القسـخ الكبـخل كـالهالل،  أصلوايات في ( اختمفت الخ 1)
كسا ان القسخ هشاك يبجو لمعيان اكبـخ واقـخا، وهشـاك مـن اشـار الـى جسـال الجـدر سـببًا لتذـبيهها 
بالقسخ، ويخل ياقهت الحسهي انها تشدب الى شائخ الُقسخ االبيس الحي يكثـخ هشـاك، يشظـخ: امبـاي 

ســيج، نانتذــار الــجعهة االســالمية فــي جــدر القســخن، الســؤتسخ الــجولي )االســالم فــي  شــاهخ يهســ 
 .016، ص0224، 1افخيقيا(، جامعة افخيقيا العالسية )ليبيا(، مج

، جامعــة االمــام   بــن 1( مهــجي امــين التــهم و خــخون، السهســهعة الجغخا يــة لمعــالم االســالمي،  0)
 .553سعهد االسالمية، )الخياض، د.ت(، ص

 .002( سيج، السرجر الدابق، ص1)
، 0210، 11( نجسههرية جدر القسخ االتحادية االسالميةن، مجمة قـخااات افخيقيـة، )لشـجن(، العـجد 2)

 .117-116ص ص
ــا فــي العرــخ الحــجيث 3) ــاريخ اورب ــا يشظــخ: هـــ.أ.ل فذــخ، ت ــج مــن التفاصــيل حــهل مــؤتسخ فيش ( لمسدي

، دار السعـــار)، )القــــاهخة، 7الزـــب ،   ، تخجســـة: احســـج نجيـــب هاشــــم ووديـــ 1567-1732
 .110-127(، ص ص1771

فـي مرـخ فـي عهـج  1647( وهي قشاة رابصة بين البحخ الستهسط والبحخ االحسخ تم افتتاحها سـشة 4)
( وقــج اعصــى افتتــاح القشــاة لسرــخ مكانــة امتــج تأثيخهــا الــى 1657-1641الخــجيهي اســساعيل )

لجانـب االقترـادي وقـج أمسـت فـي عهـج الـخئيذ جسـال الجهانب الحزارية والدياسية فزـاًل عـن ا
. لمسديــج مــن التفاصــيل  1734عبــج الشاصــخ ونجــم عــن ذلــا العــجوان الثالثــي عمــى مرــخ ســشة 

ــج الرــسج  ــاة الدــهيذ تاريخهــا ومذــكالتها، تخجســة: والا ع يفــي عب ــه ســاماركه، قش يشظــخ: انجم
 .202-211 (، ص ص0213، السخكد القهمي لمتخجسة، )القاهخة، 1واخخون،  

 .557( التهم و خخون، السرجر الدابق، ص5)
(   ســــعج ولــــج الصالــــب، نجــــدر القســــخ خصيمــــة التجاهــــل العخبــــين، مجمــــة الــــخأي )االلكتخونيــــة( 6)

16/10/0215: 
 https://www.raialyoum.com/index.php  

 .561رجر الدابق، ص( التهم و خخون، الس7)
( هـــه االميـــخ ســـعيج   جعفـــخ رئـــيذ الحكهمـــة فـــي جـــدر القســـخ قبيـــل االســـتقالل واحـــج اقصـــاا 12)

السعارضة القسخية، عارض سياسة الخئيذ احسج عبج هللا، وبعج وقهع االنقالا الـحي قـادا الـخئيذ 

https://www.raialyoum.com/index.php
https://www.raialyoum.com/index.php
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نجاح االنقالا عمي صهيمح كم  سعيج   جعفخ بتهلي رئاسة السجمذ التشفيحي الهششي، وعقب 
بيهمين اختيـخ سـعيج   جعفـخ لخئاسـة الحكهمـة وبـجأ السصالبـة بهحـجة جـدر القسـخ كمهـا بزـسشها 
جديخة مايهت، لكن  وبعج ستة اشهخ قام قائج االنقالا عمي صهيمح بإزاحته وتهلى االخيـخ بشفدـه 

التـاريخ السعاصـخ رئاسة الجولة ، لمسديـج مـن التفاصـيل يشظـخ: محسـهد شـاكخ، التـاريخ االسـالمي) 
(، ص ص 1775، السكتـــب االســـالمي، )بيـــخوت، دمذـــق، عســـان، 14،ج0شـــخقي افخيقيـــة(،  

012-011 . 
 .12(، ص0222(   رمدي احسج فهاز، السدمسهن في جدر القسخ، )د.م، 11)
( حســجي عبــج الــخحسن حدــن، نجــدر القســخ وأزمــة بشــاا الجولــة الهششيــةن، مجمــة السدــتقبل العخبــي 10)

 :0226، أيمهل 133العجد ونية(، )االلكتخ 
https://caus.org.lb/product/  

 .12( فهاز، السرجر الدابق، ص11)
، كـان عزـهًا فـي مجمـذ 1717( احسج عبج هللا عبج الخحسن سياسي ورجل دولة قسخي ولج سشة 12)

ن فتخة االحتالل الفخندي لجدر القسخ، تـخأس سـشة إبا 1751حتى  1737الذيهخ الفخندي لمفتخة 
حدا جدر القسخ الجيسقخاشي، بعجها شغل مشرب رئيذ الـهزراا فـي جـدر القسـخ، ومـن ثـم 1750

حتـى  1756والثانيـة مشـح  1753تهلى رئاسـة جـدر القسـخ مـختين االولـى لسـجة شـهخ واحـج سـشة 
، الــشز االنكميــدي   "Ahmed Abdallah". لمسديـج مــن التفاصـيل يشظــخ: 1767وفاتـه ســشة 

  www.revolvy.com :                                              الخابطلمسقال متاح عمى 
 .012( شاكخ، السرجر الدابق، ص 13)
سـل فـي ، كان والجا ضابصًا فـي الجـير الفخندـي فـي الرـين، ع1701( مختدق فخندي ولج سشة 14)

فيتشــام والهاليــات الستحــجة االمخيكيــة، شــارك فــي محاولــة ازتيــال رئــيذ الــهزراا الفخندــي مشــجيذ 
( دولـة مشهـا الـيسن، وقـج قـاد بـها ديشـارد 02( وقاتل في اكثخ مـن )Mendes Franceفخانذ )

داعسًا الذـيهعيين هشـاك، واشـاح بحكـم الـخئيذ  1753 ا عام  01اول انقالبات جدر القسخ في 
ج عبج هللا، وتهلى الحكم بعجا الذيهعي عمي صهيمح الحي اشيح به بانقالا مزاد قادا احسـج احس

، لمسديـج مـن التفاصـيل يشظـخ: جسـال عبـج 0225، وتـهفي بـها ديشـارد سـشة 1756عبج هللا سشة 
الهادي   مدعهد وعمـي ابـه لـبن، السجتسـ  االسـالمي السعاصـخ )افخيقيـا(، دار الهفـاا لمصباعـة 

ــة ز ــيم السختدقــة 114(، ص1772، )د.م، والشذــخ ــائق تــخوي حكاي ــاجم، ن وث ــد الهي ــج العدي ؛ عب

https://caus.org.lb/product/
http://www.revolvy.com/
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 13الجولي )بها ديشار( وقتاله م  السمكيين ضج ثهرة اليسن ن ، صحيفة الجسـتهر )االلكتخونيـة(، 
 الخابط:، الشز الكامل لمسقال متاح  0226تذخين االول 

 https://www.addustour.com/articles/337308  
 .117-116( حدن، السرجر الدابق، ص ص15)
 Franklin( نذــأت مشظســة اسمــم الستحــجة عقــب مبــادرة الــخئيذ االمخيكــي فــخانكمين روزفمــت )16)

Roosevelt( )1711-1723 التقـــت وفـــهد الرـــين واالتحـــاد الدـــهفيتي و  1722(، وفـــي  ا
يا والهاليـات الستحـجة االمخيكيـة فـي دومبـارتن أوكـذ التابعـة لهاشـشصن لهضـ  بخنـامج عسـل بخيصان

 04وقـ  فـي سـان فخانديدـكه يـهم  1723لمسشظسة الججيجة ، وعقب استدالم السانيا في نيدان 
ميثاق السشظسة ، وكان الهج) االساسي مشها مش  تكخار وقهع الحخا مـخة ثانيـة .  1723حديخان 

التفاصيل يشظـخ: يهسـي إم هايشسـاكي ، مقجمـة قرـيخة جـجًا ) اسمـم الستحـجة(، تخجسـة: لمسديج من 
 .00-02(، ص ص 0211فة، ) القاهخة، ، مؤسدة هشجاوي لمتعميم والثقا1  فتحي خزخ،  

كـانهن الثـاني  13( نجدر القسخ: بالد الجـدر الخالبـةن، مجمـة افخيقيـا قارتشـا )االلكتخونيـة(، العـجد 17)
  www.sis.gov.eg                                          :الخابطلعجد متاح عمى ، ا0213

واخـح يتصمـ  لسـج نفــهذا  1726( هـه الذـخيف حدـين بـن عمــي شـخيف مكـة ، تـهلى الحكـم ســشة 02)
واقفـًا  1714ة العثسانيـة سـشة صها بقية اجداا شبه الجديخة العخبية، وقج اعمن الثهرة عمى الجول

الــى جانــب بخيصانيــا، وهــحا مــا جعــل عبــج العديــد  ل ســعهد )متخهفــًا مــن شســهح الذــخيف حدــين 
 1703الدياسي ، وقج ادل اصصجام الصخفين إلى حدم الشداع لرالح عبج العديد  ل سـعهد سـشة 

رـــخاع الهاشـــسي . لمسديـــج مـــن التفاصـــيل يشظـــخ : احســـج احســـج العخامـــي، ن دور بخيصانيـــا فـــي ال
ن، مجمة االنجلذ لمعمهم اإلندـانية واالجتسا ية،)صـشعاا(،  1703-1726الدعهدي في الحجاز 

 . 053-035، ص ص 0213، 5، العجد 11مج 
، شـــخوق لمشذـــخ والتهزيـــ ، )السشرـــهرة، 1( تهفيـــق يهســـ  الـــهاعي، السرـــصمحات الدياســـية،  01)

 .052(، ص0225
فـي الخيـاض، وتعـج  1651بن  يرل بن تخكي  ل سعهد سشة  ( ولج عبج العديد بن عبج الخحسن 00)

سشة والدته محط خال) بين السرادر التاريخية، وقج انتقل م  والجا الى الكهيت، عاد بعـجها الـى 
، وعقــب صــجامات مدــتسخة مــ   ل الخشــيج 1720الحجــاز ونــهدي بــه حاكســًا عمــى الخيــاض ســشة 
، عقـب ذلـا اصـصجم مـ  الذـخيف حدـين 1724استصاع ضم معظم اراضي الحجاز لحكسـه سـشة 

تغيـخ اسـم الجولـة فـي عهـجا الـى السسمكـة  1710، وفـي سـشة 1703بن عمي وانهى حكسه سشة 

https://www.addustour.com/articles/337308
https://www.addustour.com/articles/337308
http://www.sis.gov.eg/
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. لمسديـــج مـــن 1731العخبيـــة الدـــعهدية، وبقـــي عبـــج العديـــد  ل ســـعهد يحكـــم حتـــى وفاتـــه ســـشة 
ني، )بيـــخوت، ، دار الفكـــخ المبشـــا1التفاصـــيل يشظـــخ:   حـــخا، السمـــا عبـــج العديـــد  ل ســـعهد،  

 .    41-5(، ص ص 1771
( اكسل الجين احدان اوزمه، العالم االسالمي وتحـجيات القـخن الججيـج مشظسـة التعـاون االسـالمي، 01)

 .052؛ الهاعي، السرجر الدابق، ص22-21(، ص ص0211، دار الذخوق، )القاهخة، 1 
 1740قيام ثـهرة  بدبب 1745حتى سشة  1740(  حجثت هحا الحخا والتي استسخت من سشة 02)

في اليسن الذسالي وما نتج عشها من صخاع داخمي بين الثهرة ونظامها الجسههري بقيادة الـخئيذ 
( 33222( والسجعهم من جسههريـة مرـخ بسـا يقـارا )1745-1740عبج هللا الدالل        ) 

ة والهاليـات جشجي، في مهاجهة السمكيـين الـحين كـانها يتمقـهن الـجعم مـن السسمكـة العخبيـة الدـعهدي
والتـي التدمـت  1745الستحجة االمخيكيـة، وقـج انتهـت هـحا الحـخا بعقـج اتفاقيـة الخخشـهم فـي اا 

فيها مرخ بدحب قهاتها من اليسن خالل ثالثة اشـهخ، بالسقابـل تمتـدم السسمكـة الدـعهدية بإيقـا) 
الحكـم، دعسها لمسمكيين ، عمى ان يعقـب ذلـا فـي خـالل سـتة اشـهخ اسـتفتاا لتحجيـج شـكل نظـام 
-1715لمسديـج مـن التفاصـيل يشظـخ : مجسهعـة مــن السـؤلفين الدـهفيت، تـاريخ الـيسن السعاصــخ 

 .142-111(،  ص ص 1772، تخجسة:   عمي البحخ، مكتبة مجبهلي، ) القاهخة ،1760
( اوهيبــة خجيجــة، مهقــف مشظســة الســؤتسخ االســالمي مــن قزــية القــجس، رســالة ماجدــتيخ )زيــخ 03)

 .14، ص0212لعمهم االندانية والحزارة االسالمية، جامعة وهخان،)الجدائخ(، مشذهرة(، كمية ا
 ( لمسديج من التفاصيل حهل احخاق السدجج االقرى والسهقف الجولي مشه يشظخ: 04)

United Nations. S/9447, Letter Dated 12 September 1964 from the 

Permanent Representative of Jordan Address to the president of the 

Security Council.  

ــهشن )االلكتخونيــة(، 05) ــة، نمشظســة الســؤتسخ االســالمين، صــحيفة ال ــه ركب  ا  11( ســسخ ســعيج اب
 :الخابط، الشز الكامل لمسقال متاح عمى 0212

 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/08/13/206922.html 
 .051( الهاعي، السرجر الدابق، ص06)
( نمشظسة التعاون االسالمين، مسمكة البحـخين، وزارة الخارجيـة، الـشز الكامـل متـاح عمـى السهقـ  07)

 :الخابطالخسسي لمهزارة عمى 
www.ministryofforeignaffair.com  

 .051( الهاعي، السرجر الدابق، ص12)

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/08/13/206922.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/08/13/206922.html
http://www.ministryofforeignaffair.com/
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 .04( خجيجة، السرجر الدابق، ص11)
 .050( الهاعي، السرجر الدابق، ص10)
الشظــام االساســي لسحكســة العــجل نرــهص ومــهاد ( لمسديــج مــن التفاصــيل حــهل السحكســة يشظــخ: ن11)

الــشز الكامــل لمشظــام متــاح عمــى  :2/1/0215مهقــ  محامــاة اإللكتخونيــة،  االســالمية الجوليــةن،
 : الخابط

https://www.mohamah.net/law/  
 .052( الهاعي، السرجر الدابق، ص12)
 net( جدر القسخ بالد الجدر الخالبة، السرجر الدابق، 13)
.  17ص  العسلن ،السعهـج العخبـي لمتخصـيط، ( يشظخ :   عجنان ودي  ، ن التعميم والجخل وسهق 14)

 :الخابطالشز الكامل متاح عمى 
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2005/34_C20-4.pdf    

جغخا يـة الدياسـيةن، مجمـة لقسخ االتحادية االسالمية دراسة في ال( فخاس عبج الجبار، نجسههرية ا15)
؛ جـــدر القســـخ بـــالد الجـــدر الخالبـــة، السرـــجر 110، ص0227، 11) العـــخاق(، العـــجد ديـــالى، 
 .netالدابق، 

( ناستخاتيجية التشسية االقترادية واالجتسا ية لجسههريـة جـدر القسـخن، الـشز الكامـل متـاح عمـى 16)
 :الخابط

 www.qartarconferences.org  
 .720( التهم و خخون، السرجر الدابق، ص17)
 .725-722( السرجر نفده، ص ص22)
وقـج ثـار فـي  0كـم2-1( يعج بخكان جبل كارتال من انذط البخاكين في العالم وتبمغ مداحة فههتـه 21)

لمسديـــج مـــن التفاصـــيل يشظـــخ:   كـــخيم، نبخكـــان ، 0224، 0223، 1771، 1757الدـــشهات 
العــجد  0215كــانهن الثــاني  10القخشالــة فــي جــدر القســخن، مجمــة العخبــي الججيــج )االلكتخونيــة(، 

 www.alaraby.co.uk: الخابطالكامل لمسجمة متاح عمى 
 .1757س  يار 01/12( مشظسة السؤتسخ االسالمي، مؤتسخ وزراا الخارجية )فاس(، ر.ق 20)
ــاد(، ر.ق 21) ــة )اســالم  ب ــار  03س، 0/11( مشظســة الســؤتسخ االســالمي، مــؤتسخ وزراا الخارجي  ي

1762. 
فــي اديـــذ أبابــا عقــب اجتســـاع راســاا وزعســاا القـــارة  1741( مشظســة إقميسيــة أسدـــت ســشة 22)

(عزهًا، وفي ذلا االجتساع صـهدق عمـى ميثـاق السشظسـة، والسكـهن 12االفخيقية والبالغ عجدهم )

https://www.mohamah.net/law/
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2005/34_C20-4.pdf
http://www.qartarconferences.org/
http://www.qartarconferences.org/
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( مـــادة ركـــدت عمـــى السحافظـــة عمـــى ســـيادة دول أفخيقيـــا وســـالمتها، وفـــس 11ة و)مـــن ديباجـــ
السشازعات بالصخق الدمسية، والتعاون في إشار اسمم الستحجة، ومحاربة االستعسار القـجيم والججيـج 
واتبــاع سياســـة عـــجم االنحيــاز . لمسديـــج مـــن التفاصــيل يشظـــخ: عســـخ حســج البخعرـــي، ن التصـــهر 

حجة اسفخيقية إلى االتحاد االفخيقين، مجمة قار يهنذ العمسية،) ليبيا(، العـجد التاريخي لسشظسة اله 
 . 15-14، ص ص 0212، 1/2

( تذكمت جامعة الجول العخبية عمى اثخ المقاا الحي جس  مسثمـه الـجول العخبيـة فـي مرـخ بتـاريخ 23)
ــهل  03 ــا عــخ) ببخوتهكــهل االســكشجرية، وتزــسن ميثــاق ال 1722ايم جامعــة وتــهقيعهم عمــى م

العخبيــة عــجدًا مــن البشــهد اهسهــا االعتــخا) باســتقالل و ســيادة الــجول االعزــاا ، والسدــاواة بــين 
الـــجول االعزـــاا، والدـــساح لهـــم بعقـــج السعاهـــجات واالتفاقيـــات شـــخيصة عـــجم معارضـــتها لسيثـــاق 
الجامعة ، وعجم المجـها الـى القـهة لفـس السشازعـات ، ويقـهم السجمـذ بـجور الهسـاشة بـين الـجول 

. لمسديج من التفاصيل يشظخ: نـابي عبـج  1723االعزاا، واصبح السيثاق نافح السفعهل مشح ايار 
القادر، دور جامعـة الـجول العخبيـة فـي الحفـا  عمـى الدـيادة االقميسيـة لمـجول االعزـاا، اشخوحـة 
دكتــهراا)زيخ مشذـــهرة(، كميـــة الحقـــهق والعمـــهم الدياســـية، جامعـــة ابـــي بكـــخ بمقايـــج،) الجدائـــخ(، 

 .   52-45، ص ص 0213
حديــخان  05س، 07/15( مشظســة الســؤتسخ االســالمي، مــؤتسخ وزراا الخارجيــة )الخخشــهم(، ر.ق 24)

 14س، 11/15؛ مشظسـة السـؤتسخ االسـالمي، مـؤتسخ وزراا الخارجيـة )اســصشبهل(، ر.ق 0220
 12/13؛ مشظســـة الســـؤتسخ االســـالمي، مـــؤتسخ وزراا الخارجيـــة )كسبـــاال(، ر.ق 0222حديـــخان 

pol ،02  0226حديخان. 
( لمسديــج مــن التفاصــيل حــهل الــجول السؤسدــة لمسشظســة وتــاريخ انزــسام كــل دولــة يشظــخ: اوزمــه، 25)

 .52-51السرجر الدابق، ص ص
ايــــار  13س، 5/5( مشظســــة الســــؤتسخ االســــالمي، مــــؤتسخ وزراا الخارجيــــة )اســــصشبهل(، ر.ق 26)

1754. 
ـــؤتسخ االســـالمي، مـــؤتسخ وزراا ا27) ـــة الس ـــة )شـــخابمذ(، ر.ق ( مشظس ايـــار  00س،  16/6لخارجي

1755. 
فــي االجتســاع الــحي عقــج فــي العاصــسة  1741ايمــهل  4( اعــن عــن تأســيذ هــحا الحخكــة يــهم 32)

 Josipاليهزدــال ية بمغــخاد بشــاا عمــى شمــب كــل مــن الــخئيذ اليهزدــالفي جهزيــف بــخوز تيتــه)
Broz Tito( )1731-1762خئيذ اإلنجونيدي احسـج ( والخئيذ السرخي جسال عبج الشاصخ وال
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( ، واتفق السجتسعهن عمى اتباع سياسية مدتقمة قائسة عمى التعـاير 1745-1723سهكارنه )
الدــمسي وعــجم االنحيــاز واالنزــسام سي حمــ  عدــكخي فــي اشــار الرــخاع بــين الــجول الكبــخل، 

لـــجول ومشاهزـــة االســـتعسار والعشرـــخية واالمبخياليـــة بجسيـــ  اشـــكالها، وتدـــهية الشداعـــات بـــين ا
االعزــاا بــالصخق الدــمسية، وتحقيــق التشسيــة االقترــادية وبشــاا مجتســ  دولــي يدــهدا الدــالم ، 
لمسديــج مــن التفاصــيل يشظــخ : العابــجي اســساا، دور الجدائــخ فــي حخكــة عــجم االنحيــاز مــن خــالل 

انسهذجــًا ، رســالة ماجدــتيخ )زيــخ مشذــهرة(، كميــة العمــهم االندــانية  1751مــؤتسخ الجدائــخ عــام 
 . 20-22، ص ص 0213جتسا ية،  جامعة   خيزخ،)الجدائخ(، واال

ـــار(، ر.ق 31) ـــة )داك ـــؤتسخ وزراا الخارجي ـــؤتسخ االســـالمي، م ـــة الس نيدـــان  06س،  14/7( مشظس
1756. 

 ( السرجر نفده.30)
( إكبــاتن، نانبعــاث االســتعسار الفخندــي سفخيقيــا مــن ججيــجن، تخجســة: ســيجي .م. ويــجراوزه، مجمــة 31)

 :الخابط، العجد الكامل لمسجمة متاح عمى 0214 يار  03يقية )االلكتخونية(، قخااات افخ 
www.qiraatafriacn.com  

( عبج هللا   االلفي، نمـايهت جديـخة عمـى ارض عخبيـة افخيقيـة تحسـل الجشدـية الفخندـيةن، نـز 32)
 :  الخابطالسقال متاح عمى 

www.ar-shafaqna.com  

ـــي،  33) ـــهشن العخب ، دار اســـامة لمشذـــخ 1( مهـــجي جـــخادات، االحـــداا والحخكـــات الدياســـية فـــي ال
 .122(، ص0224والتهزي ، )عسان، 

كـانهن  06س،  6/1( مشظسة السؤتسخ االسالمي، مؤتسخ القسة االسـالمي )مكـة السكخمـة(، ر.ق 34)
 .1761ثاني ال

اا  04س،  11/12( مشظســــة الســــؤتسخ االســــالمي، مــــؤتسخ وزراا الخارجيــــة )الشيجــــخ(، ر.ق 35)
1760. 

كـانهن  11س،  01/12( مشظسة السؤتسخ االسـالمي، مـؤتسخ وزراا الخارجيـة )بـشغالدش(، ر.ق 36)
 .1761االول 

 17س،  10/2.ق ( مشظســة الســؤتسخ االســالمي، مــؤتسخ القســة االســالمي )الــجار البيزــاا(، ر37)
؛ مشظســـة الســـؤتسخ االســـالمي، مـــؤتسخ وزراا الخارجيـــة )صـــشعاا(، ر.ق 1762كـــانهن الثـــاني 

؛ مشظســـة الســـؤتسخ االســـالمي، مـــؤتسخ القســـة االســـالمي 1762كـــانهن االول  00س،  00/13

http://www.qiraatafriacn.com/
http://www.ar-shafaqna.com/
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؛ مشظسة السؤتسخ االسالمي، مؤتسخ القسـة 1765كانهن الثاني  07س،  3/ 16)الكهيت(، ر.ق 
؛ مشظســــة الســــؤتسخ االســــالمي، 1771كــــانهن االول  11س، 1/ 12)داكــــار(، ر.ق االســــالمي 

؛ مشظســة 1772كــانهن االول  13س،  13/5مــؤتسخ القســة االســالمي )الــجار البيزــاا(، ر.ق 
؛ 1775كانهن االول  11س،  15/6السؤتسخ االسالمي، مؤتسخ القسة االسالمي )شهخان(، ر.ق 

كـانهن  12س،  05/00راا الخارجيـة )كهااللسبـهر(، ر.ق مشظسة السؤتسخ االسـالمي، مـؤتسخ وز 
س،  12/12؛ مشظسة السؤتسخ االسـالمي، مـؤتسخ وزراا الخارجيـة )شهـخان(، ر.ق 0222الثاني 

؛ مشظســـــة الســـــؤتسخ االســـــالمي، مـــــؤتسخ وزراا الخارجيـــــة )اســـــصشبهل(، ر.ق 0221ايـــــار  12
 .0222حديخان  14س، 11/23

 .net( االلفي، السرجر الدابق، 42)
 .114( عبج الجبار، السرجر الدابق، ص41)
شــسال جديــخة القســخ الكبــخل، والتحــق بالســجارس  1714( ولــج الــخئيذ   تقــي عبــج الكــخيم ســشة 40)

ــالهريهس فــي  ــال شــهادة البك ــح وقــت مبكــخ ودرس فــي كــل مــن مجزذــقخ وفخندــا ون الفخندــية مش
-1751زيــخ التعمــيم لمســجة )الهشجســة، وبعــج عهدتــه الــى جــدر القســخ تــهلى عــجة مشاصــب مشهــا و 

، وقج واتهم في الدشة ذاتها بالسذـاركة فـي االنقـالا 1753( ومن ثم وزيخ الجاخمية سشة 1752
، وبعــج نجــاح انقــالا 1756العدــكخي، وعمــى اثــخ ذلــا جــخل اعتقالــه واودع الدــجن حتــى ســشة 

، سـافخ 1762ة الخئيذ احسج عبج هللا عبج الخحسن اشمق سخاحه، وتهلى رئاسة البخلسان حتى سش
لكشـه تـهفي بعـج سـشتين مـن ذلـا.  1774الى فخندا ليعهد بعجها ويشتخب رئيدًا لمجسههريـة سـشة 

لمسديج من التفاصيل يشظخ:  حامـج عمـي محزـار، ن الـخئيذ   تقـي عبـج الكـخيم مـن قسـة الحـب 
نتخنـت( عمـى الى قاع الكخاهية ن،  الشز الكامل لمسقال متاح عمـى شـبكة السعمهمـات الجوليـة ) اال 

   www.fromcomoros.com :                                                      السهق 
 a.orgwikipedi-www.ar                  :الخابط( نجدر القسخن، الشز الكامل متاح عمى 41)

 .13؛ فهاز، السرجر الدابق، ص     
 .113( عبج الجبار، السرجر الدابق، ص42)

(65 )  Robert William Crabtree, Maore Farantsa, The Self-Determination of 

Mayotte to Become a Department of France, University of Adelaide. 

Australia, 2015, p.57. 

  www.marefa.org                   :الخابطلشز الكامل لمسقال متاح عمى ( نجدر القسخن، ا44)
(67 )  Crabtree, op.cit, p.57. 

http://www.fromcomoros.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.marefa.org/
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( اليــاس الغائــب، نانجــهان واخهاتهــا والحشــين الــى االســتعسارن، الــشز الكامــل لمسقــال متــاح عمــى 46)
  www.sadaress.com                                                                :الخابط

تذــخين  11س،  21/6( مشظســة الســؤتسخ االســالمي، مــؤتسخ القســة االســالمي )شهــخان(، ر.ق 47)
 .1775االول 

ـــة )الجوحـــة(، ر.ق 52)  ذار  15س،  20/03( مشظســـة الســـؤتسخ االســـالمي، مـــؤتسخ وزراا الخارجي
1776. 

 :الخابط( ن تدمدل زمشي لألحجاث مشح استقالل انجهان عن جدر القسخن الشز الكامل متاح عمى 51)
 www.aljazeera.net  ; Crabtree, Op. cit, p.58. 

كــانهن الثــاني  7، 20215( عبــج السمــا عــهدة، نجسههريــة اتحــاد القســخن، جخيــجة االهــخام، العــجد 50)
0220. 

تســهز  1س،  21/04( مشظســة الســؤتسخ االســالمي، مــؤتسخ وزراا الخارجيــة )اوزــادوزه(، ر.ق 51)
1777. 

 ( عهدة، السرجر الدابق.52)
( عدكخي وسياسي قسخي درس في اكاديسية مكشاس السمكية في السغخا ثم فـي معهـج الحـخا فـي 53)

، يشظـخ : ن انتخـاا الكهلهنيـل زدالـي عثسـان 1777 فخندا، شغل مشرـب رئـيذ الجسههريـة سـشة
ــار  10رئيدــًا لجــدر القســخن، جخيــجة الذــخق االوســط )االلكتخونيــة( ،  ، الــشز الكامــل  0214اي

  www.aawsat.com                  :                              الخابطلمسقال متاح عمى 
ايـــار  1نانقـــالا عدـــكخي ابـــيس يصـــيح بـــخئيذ جـــدر القســـخن، صـــحيفة البيـــان )االلكتخونيـــة(، ( 54)

  www.albayan.ae  :                        الخابط، الشز الكامل لمسقال متاح عمى 1777
 :الخابطسقال متاح عمى ( نقائسة االنقالبات العدكخية في افخيقيان، الشز الكامل لم55)

 www.ar-wikipedia.org  

 :الخابط( سسيحة ناصخ خميف، نمهق  جدر القسخن، الشز الكامل لمسقال متاح عمى 56)
 www.mawdoo3.com  

 .netجر الدابق، ( قائسة االنقالبات العدكخية، السر57)
تذــخين  11س،  7/16( مشظســة الســؤتسخ االســالمي، مــؤتسخ القســة االســالمي )الجوحــة(، ر.ق 62)

 .0222الثاني 
 :الخابط( نجدر القسخن، السؤسدة العخبية لمثقافة، الشز الكامل متاح عمى 61)

 www.al-hakawati.la  

http://www.sadaress.com/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aawsat.com/
http://www.albayan.ae/
http://www.ar-wikipedia.org/
http://www.ar-wikipedia.org/
http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
http://www.al-hakawati.la/
http://www.al-hakawati.la/
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الـى هجـهم بصـائختين لشقـل  0221ايمـهل  11اليـات الستحـجة االمخيكيـة يـهم الثالثـاا ( تعخضت اله 60)
اســتهجفت مبشــى  535اســتهجفتا مبشيــي التجــارة العــالسي وشــائخة بهيشــا  545الخكــاا نــهع بهيشــا 

وزارة الجفاع االمخيكية البشتـازهن واتهسـت الهاليـات الستحـجة االمخيكيـة تشظيسـات اسـالمية متذـجدة 
بجأ بعجها مخحمة ججيجة بسـا يعـخ) بـالحخا عمـى االرهـاا، لمسديـج مـن التفاصـيل يشظـخ: بالهجهم لت

، التكـــهين لمصباعـــة والشذـــخ والهليـــج 1تييـــخي ميدـــان، الخجيعـــة الخهيبـــة، تخجســـة: رنـــجة بعـــث،  
 .07-01(، ص ص0220لمجراسات والشذخ والتهزي ، )دمذق، 

قالبيـة فاشـمة نفـحها مختدقـة اجانـبن، جخيـجة ( خالج محسهد مهروني، نجدر القسخ تخسج محاولـة ان61)
 .0221كانهن االول  02، 6201الذخق االوسط، العجد 

 ( السرجر نفده.62)
( نجدر القسخ تحخر مـههيمين الـشز الكامـل متـاح عمـى شـبكة السعمهمـات الجوليـة )االنتخنـت(عمى 63)

   www.alwatan.com                                                              السهق :
( ناتحاد جدر القسـخن، الـشز الكامـل لمسقـال متـاح عمـى شـبكة السعمهمـات الجوليـة )االنتخنـت(عمى 64)

 السهق : 
www.moqatel.com  

حديـخان  05س،  07/15ارجيـة )الخخشـهم(، ر.ق ( مشظسة السؤتسخ االسالمي، مـؤتسخ وزراا الخ65)
 15س،  12/12؛ مشظسـة الســؤتسخ االسـالمي، مــؤتسخ القسـة االســالمي )بهتخاجايــا( ر.ق 0220

 .0221تذخين االول 
( مجمذ الدمم واسمن االفخيقي الحي يعج من السشظسات التي تم انذااها عمى اثـخ اجتسـاع القـادة 66)

كـانهن  04، ودخل حيـد التشفيـح يـهم 0220تسهز / 6-7حاد يهمي االفارقة في القسة االولى لالت
حزــخا راســاا ثســاني دول افخيقيــة،  0222ايــار  03، وقــج اجــخي لــه احتفــال يــهم 0221االول 

ومسثمه السشظسات االقميسية كالجامعة العخبيـة وهيمـة االمـم الستحـجة، وقـج ادل السجمـذ دورًا كبيـخًا 
ات داخل القارة االفخيقيـة، يشظـخ:   هيبـة عمـي احصيبـة، ندور في حل العجيج من القزايا والشداع

مجمــذ الدــمم واالمــن االفخيقــي فــي حــل الشداعــات وتدــهيتها فــي افخيقيــةن، مجمــة جامعــة دمذــق 
 .412، ص0221، 05، مج1لمعمهم االقترادية والقانهنية،)سهريا(، العجد 

ــــي 67) ــــخر بذــــأن الهضــــ  ف ــــي، نمق ــــذ الدــــمم واالمــــن االفخيق ــــة ( مجم ــــم الهثيق جــــدر القســــخن، رق
Ex/cl/160(v) الخسسي لمسجمذ:  الخابط، نز الهثيقة متاح عمى 

www.peaceau.org  

http://www.alwatan.com/
http://www.moqatel.com/
http://www.peaceau.org/
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( عبج الخحسن احسج عثسان و خخون، القزايا الدياسية في افخيقيا، التقخيخ االستخاتيجي االفخيقي 72)
 .10، ص0213/0214الثالث 

بجر حدين شافعي، نجدر القسـخ وهذاشـة الجولـة فـي افخيقيـان، نـز السقـال متـاح عمـى السهقـ  ( 71)
  etwww.aljazeera.n                                   الخسسي لقشاة الجديخة عمى السهق :

لدـمم واالمـن االفخيقـي فـي حـل االزمـاتن، (   عمي حدين، نانجهان ودارفـهر نجاحـات لسجمـذ ا70)
 :الخابط، الشز الكامل لمسقال متاح عمى 0216كانهن الثاني  15صحيفة الهشن )االلكتخونية(، 

 www.m.elwatannews.com  

يةن، الـشز الكامـل لمسقـال ( عبج الكخيم صالح السحدـن، نجـدر القسـخ التـاريخ والتصمعـات السدـتقبم71)
  www.m.ahewar.org                                                  :الخابطمتاح عمى 

 ( مجمـــذ الدـــمم واالمـــن االفخيقـــي، نالسقـــخر بذـــأن الهضـــ  فـــي جـــدر القســـخن، رقـــم الهثيقـــة72)
Assembly/Au/DEC.186x. 

 .netدن، السرجر الدابق، ( السح73)
 .422-417( احصيبة، السرجر الدابق، ص ص74)
حديــخان  pol 02 13/ 12( مشظسـة الســؤتسخ االســالمي، مــؤتسخ وزراا الخارجيــة )كسبــاال(، ر.ق 75)

0226. 

http://www.aljazeera.net/
http://www.m.elwatannews.com/
http://www.m.elwatannews.com/
http://www.m.ahewar.org/

