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ــدني   -تنويــ : ــاي ال يشــما منظمــات اجملتمــع امل ــة  إن البحــث أدن العراقي

واملنظمات اليت ولدت من رحم اجملتمع العراقي خالل  0226املوجودة قبا 

 . فرتة االحتالل

 ةـــــــمقدم

الظررها قحاالمتعية ررتحالترر حظ ررقجحمرر حالعمتعرر ح  رر حمشرر ححاالستشررقاأحد رر 
هالكتسررر تححاإل   هلهم رررتالعؤسسررريجحالس يسررر تحالوق  رررتحهعررر ح سررريت  يحعررر حالعؤسسررريجح

زالتحإقثهحه تىحال سكق تحالع خططتحل ي،حهق حقص ح هحالس طقةحةلىحالشقأحهثقهاتهحها 
إ حاالستشقاأح هحتخط طحالوقبحع حدم حتو  قح.حهتتيمهحالثقيم حهالفكقيحهال قيئ ي
عر حد ترىحالعسرته يجحهصرهال حإلرىحد رر ا ححاتطالقرري حعقصره حمر حالشرقأحلت ق رأحعر قبح

ةري ةحق طرهحذلكحع حخال حتق حصهقةحاآلخرقحاال ر  احالشرقأحتإستقات م  (حلتفك كرهحها 
عرر حم  رر حكعقكرربحثقرريم حم  رر حعرر حثرروحإقميةررهحإلررىحعهاطتررهحاالمتعية ررتحا صررل تح ح
.حالشقأح حه  ل يجحعت ر  ةحه يلشرك حالرذيح خر وحعصريلطحعخطط رهحاا تريح حالورقب(

هعررر ح.حإ حآل ررريجح رررذلحال عل رررتحعت ررر  ةحهعتتهةرررتحه سررربحاخرررتال حال صرررقحهالعكررري 
ترررر حهظفررررجحل عل ررررتحاالستشررررقاأح رررر حعتظعرررريجحالعمتعرررر حاآلل رررريجحال   ثررررتحالتشرررر ةحهال

                                                 

ح.حاحميع تحالعهص  اباحكل تحاآلةلوحاالمتعيعحقسوح
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العرر ت ،حهسررت يه حمرر ح ررذلحالهققررتحال  ث ررتحالصررو قةحإلقرري حال رره حةلررىحميترربحعرر ح
ستشرررقاأحمررر حال رررقاأحتظعررريجحالعمتعررر حالعررر ت حالعقهمرررتحلالسرررلهك يجح  ررر حعررر حع

حهعمتع حالعهص ح يلت    حهع قمتحخطي  يحهع عهت ي،حهكعيح ل :
طررريقحالتظرررقيحلل قاسرررتحهت ق ررر حالعفررري  و،حعتظعررريجحالعمتعررر حهم رررهحاإلالمبحثثثأل ا:   

ح.حالع ت ،حاالستشقاأ،حهعتظعيجحالعمتع حالع ت حاالستشقاق ت
ت ررررع حت ررررذةحةرررر حاالستشررررقاأح رررر  حالعي رررر حهال ي ررررقحهع يهلررررتححالمبحثثثثأل ال:ثثثث    

ح.حتق  ع ت
م ررهحاستشررقاق تحعتظعرريجحالعمتعرر حالعرر ت ح  ررم:حعتظعرريجحالعمتعرر ححالمبحثثأل ال: لثثأل 
 ت حلع تحتيق خ تحسق  تحهك ف رتحتطه   ريحإلرىحآل رتحلرستشرقاأحعر حالع

ثررروحاستشرررقاق تح رررذلحالعتظعررريجحمررر حع يمظرررتحت تررره حكظررري قةحهذلررركحعررر ح
ح.حخال حاخت يقحتعيذجحع ح ذلحالعتظعيجحك عثلتحع حالهاق حالع يش

االسررتتتيجحهالرذيح ت ررع حاسرتتتيجحالعمتعرر حتفسرهحعرر حخرال حتظقتررهححالمبحثأل الاابثث  ح
ررإلررىح  رر .ح حعثرر ح ررذلحالتتظ عرريجحهمقز رريح رر  حالررقم حهالق رره حل رري حع 

ع حد  امتيححي حهم ح ذلحالهققتحالعتها  تحال س طتحدتعتىحد ح ققتيح   
ح.حال لع تحاإلتسيت تحالسيع ت
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 املبحث األول )اإلطار النظري(

 اإلشكالية
وحهع ح خه حقهاجحاال تال حدق حال قاأح خ حع  ريحةر  حك  رقح3007   ح
يجحالعمتعررر حالعررر ت حهاتتشرررقجحمررر حالع يمظررريجحال قاق رررتحهعت ررريحع يمظرررتحعررر حعتظعررر

ت ترره ،حه علرررجح رررذلحالتتظ عررريجحةتررريه  حعتتهةررتح ررر  حعررري  حةقاق رررتحهدخرررق حةق  رررتح
ح.حدعق ك تح–هدهق  تح

لقرر حةعلررجح  رر ح ررذلحالتتظ عرريجح  رر ا حعرر حشرر ت يحتلع رر حصررهقةحالوررقبح
ت حهمكررررقا حهعت مرررري حهع  رررريحالعرررر ت حلوررررح-هس يسرررريتهحعرررر حخررررال حعتطهق رررريحالرررر  عققاط 

ع رريهالجحتقسرر رحلعقك رريجحثقيم ررتحذاجحالسررعيجحالتشررت ت تح رر ال حعرر حالهم ررتحاله  ه ررتح
 حقرررهاجحاال رررتال حللعمتعررر حال قاقررر حإلرررىح قمرررتحإ صررري ح رررذاحالعمتعررر حاه ررريلتهامأحعررر

 حةل  رري(حإلررىح قمررتحالكرري هقحهشرر طحتقسرر وحال ررقاأحهكرر  حخق طررتحهس يسرر هلحالهقت ررهح
 يترجحقق  رتحالظ رهقحمر حالقق ربحال يمر حعسرتت ةحإلرىحدسرقحطيئف رتحس يس تحه  ه  رتح

،حد ر حإل  ريحكيقثرتحي حهتعت رحي حهةقق تحهدثت تحهد حخق طت ريحه ر ه  يحالق  عرتح يترجح لعر
ققا ةحالعمتع حال قاق حع حمهات هحالعت   ةح طق قتحعختلفتحتعيعي حة حهاق هحه خطيبح

اسقيطحك ح رذلحالعشريك حالقيئعرتحع ت حالشك حهغق  حالسلهكحهالع عه حالفكقيحع ح
ةلررىحالعمتعرر حتفسررهحهلرر قحةلررىحالسرر بحال ق قرر حاس يسرريجحالوررقبحهقهاتررهحالع تلررتح
لل ررقاأ(حهميق ررت حتفسرر يحةلررىحالعمتعرر حال قاقرر ح  ررذلحالثقيمررتحهكرر  حعصرر قحالعمتعرر ح
ال قاق حالح ف عهحال قاق ه ح ق قحم روح رذلحالتتظ عريجحلرهح  رمحل روحالصرال  تحكيعلرتح

عرر حقررهاجحاال رتال حمهقرر حالعمتعرر حال قاقرر ح  شركيل تحم رروح ررذلحالتتظ عرريجحمر حال عرر ح
هد رر ام يحهك ف ررتحالت يعرر حع  رريحذلرركح  حخطهقت رريحالتقرر حةرر حخطررهقةحالقرره حالع تلررتح

شكيل تحمقزحالتتظ عيجح ذلحةر حالتتظ عريجحال قاق رتحالعت ثقرتححا حإ حلوحتك حمز  عت يحها 
 يحهخطي  ررريحهد ررر ام يحالتررر حتقعررر حعررر حق ررروحالعمتعررر حهذلررركحعررر حخرررال حتق ررر وحسرررلهك

ح.حالهصه حإل  ي
ح
ح
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 األهمية:

تكعرر حد ع رررتحال  ررمحمررر حع قمرررتح ررذلحالتتظ عررريجحإ حكيترررجحآل ررتحعررر حآل ررريجح
االستشررقاأحاوحتي  ررتحل رريحاذح تطلرربحع قمررتحد رر ام يحهسررلهك يحهتررهعحخطي  رريحهخيصررتح

ح.حتلكحالمهاتبحالت حتخصحاالستشقاأحال ي  حإلىحتوق بحعمتع تي
 حمصر حالتتظ عريجحال قاق رتح يحةر حقرقبحهشرعه حإذحإ حالع وح قاسرتهةل هحعح

الححتحااآلخررق(حدعررقح ررقهقيحهع رروحلترريحكرر ا صرر لتحات رر (حةرر حاالستشررقاق تححالوق  رر
ح.حتختلطحا هقاأحهالتظقةحإل  ي

هدخ قا حتكع حا  ع تحا خق حم حع قمتحصهقةحالعمتع حال قاق حات ر (حةر حح
آلخرقحا رو(حهخيصرتحعر ح رؤال حالتريطق  حهالسريلك  حالصهقةحال قاق رتحالعطقه رتحعر حا

لل قاق رتح كرر حع يت  رري،حمكرري حعرر حا  ع ررتحم رروحالتتظ عرريجحال قاق ررتحا صرر لتحةرر حتلرركح
التشتت تحالت ح لرجح ريل قاأحعر ح خره حقرهاجححها مكيقالشكل تحالعزةهعتحلالستشقاأحح

ح.حاال تال 

 ا:هداف 
حستشقاق حهذلكحع حخال :ال  محة حالتتظ عيجحالع ت تحذاجحالطي  حاال

ح.حع قمتحط   تح ذلحالتتظ عيج -
 .حعتيقشتح   حدتشطتحهم يل يجح ذلحالتتظ عيج -

ةق حتعيذجحعختيقةحعر ح رذلحالتتظ عريجحذاجحالطري  حالعر ت حمر حالشرك ح -
 .حدهحةقاق حالعظ قحهاستشقاق حالع عه 

ع يهلررتحالهصرره حإلررىحع قمررتحق حم رر حسررلهكحالعمتعرر حالع لرر حتمرريلح ررذلح -
 .حعيجالتتظ 

ح
ح
ح
 

 املفاهيم
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 :منظمات اجملتمع املدني:أوال

ت ررررق ح  ت رررريحااتلرررركحالعؤسسرررريجحالترررر حتترررر طحلرمررررقا حالررررتعك حعرررر حالخ ررررقاجح
 ررررذاحقرررر  عي حه اخل رررري ح يلتسرررر تحح(1اهالعترررريم حال يعررررتح ه حترررر خ حدهحتهسررررطحال كهعررررت((

ح.حللعمتع حالها  حةت عيح كه حم ل يح اخ حاإلطيقحاالمتعية حالها  
 حالتطررررهقاجحاالمتعية ررررتحهالس يسرررر تحهالفكق ررررتحهت قرررر حال القرررريجحإالحدتررررهحهعرررر

هاختالم رررريح رررر  حالعمتع رررريجحعثيلررررهحالعمتعرررر حالشررررقق حهالعمتعرررر حالوق رررر حمرررر  حم رررر ح
التتظ عرررريجحهعسررررته حت ث ق رررريحاختلرررر ح ررررهحاآلخررررقحهدصرررر  جحل ررررذلحالتتظ عرررريجحسررررعتح

ع يلمررتححال يلع ررتحهاكتسرر جحصررال  يجحعرر حخررال حعمتع يت رريحال يلع ررتحها قل ع ررتحمرر 
ح.ح(2اال    حع حالق ي يحعت يحالفسي حهةع حال كهعيجحهع يس تحالسلطيج

ح ع تىحدت ي:
 حتلرركحالعؤسسرريجحالعختلفررتحالترر حت لرر حعرر حالقررهةح رر ا حتسررتط  حع ررهحد حتشرركح

ةي قا حل  ه لحالع ل تح ه حعهاتر ،ح يلعقي ر حتفسهحيلهقجحتهازتي حع حعؤسسيجحال هلتحه 
ح.ح(3ا فظحالسالوحها ع حهالتتظ وح   حالعصيلطحالعختلفتالحت  أحععيقستحال هلتحم ح

الس يسرر تحالوق  ررتحمرر ححاإل رر  هلهم يج حالعف ررهوح خرر ح ررع حإطرريقحه  ررذاحمرر ح
استخ اع يحكهس لتحهآل تح  حال كهعريجحهعمتع يت ريحمر حمرق حالقرقاقاجحهالتهم ريجح

 رر حم صرر  جحسرر عيحد حمكررقةحالعمتعرر حالعرر ت حعقت طررتح رريلفكقحا هقحالالفكق ررتحالوق  ررتح
 ت ي:حاا"عف رهوحعر زأ"حعقم  رتحح يحخيصتحم حعمتع يتتيحالشقق تحالشكهكحت هوح هل

 رقت طح يتمي ريجححإ ر  هلهم غق  تحهعتقه حإلىحالهاق حال ق  حه هحمر حخ قترهحعف رهوح
عختلفتحكعيحتت تيلحع اققحة   ة،حه رهحع رطقبحالع ريت ،حصر بحالتك ر ،حكعريحدترهح

ظهعررتح سررت ة حسرر ال حعرر حالعفرري  وحالوق  ررت،حعف ررهوحلرر قحع رر حاتفرريأ،حه ررهحعف ررهوحعت
                                                 

عمتعررر حالعررر ت حمررر حالرررهط حال ق ررر حه هقلحمررر حت ق رررأح(حسررر   ح ررر حسررر   حال لرررهيحهآخرررقه ،حال1ا
 .ح33و،حص1333ال  عققاط ت،حت هةحهعتيقشيجحعقكزح قاسيجحاله  ةحال ق  ت،ح  قهج،ح

 س حميسوحقاش ح،حععيقستحالس يستحم حعمتع حع ت ح،حدطقه تح كتهقالحغ قحح:(حاتظق2ا
ح.ح3003عتشهقةح،حكل تحاآل ابح،حميع تح و ا ح،ح

(3 اح Marion-A-Hall. Civil Society Theory comparaision polity. Prss-G. 

Brition. 1995. p. 32.  
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  رريقيح ررقت طحدهح كررذاحدق رر حلررهح يلعشررقهعحال  رريقيحهالت  ررهيحه ررهحد  رري حعف ررهوح
ح.ح(1اتس  ((

حه ذلحالتظقةحتقه تيحإلىحالقه ح   ح ذلحالتتظ عيجحهط قي حل  ثتيح ذاح  :
حاعمعهةرررررتحالعتظعررررريجحهالرررررقها طحالتررررر حدتشررررر جحمررررر حالعمتعررررر حال قاقررررر ح  ررررر ح

ت ق رررأححإلرررىهالقاع رررتحعررر حخرررال حاتشرررتط يحهم يل يت ررريحح,ح3007اا عق كررر اال رررتال ح
ح(د  ا حعقم  ت يحهةلىحعسته يجحعختلفتحعت يحع ل تحههطت تحهةيلع ت

 Orientalism  ثانيا:االستشراق

   رررقحةررر حاالتمررريلحت رررهحالشرررقأ،حه طلرررأحةلرررىحكررر حعررر ح   رررمحمررر حدعرررهقح
ذلرركحالت رريقحالفكررقيحالررذيح تعثرر حمرر حإمررقا حالشررقق   حهثقرريمت وحهترريق خ و،حه قصرر ح ررهح

ح.حال قاسيجحالعختلفتحة حالشقأحهالت حتشع ح  يقتهحهد  يتهحهآ ا هحهلويتهحهثقيمته
ديحدترره:حتررهعحعرر حدتررهاعحالتتظ عرريجحالوق  ررتحال يلع ررتحالترر حاسررتطيةجحالثقيمررتح
 رررري حالوق  رررتحةررر حطق قررررهحد حتتررر  قحالشررررقأحهتتتمرررهحس يسررر ي حهامتعية رررري حهةقيئررر  ي حهةلع

 ح رررذاحالت ررريقحدسررر وحمررر حصررر يغتحالتطرررهقاجح يلتت مرررتحمررر .ح(2اهتخ ل ررري حه ترررىحةسررركق ي ح
الوق  تحة حالشرقأحةيعرتحهال ريلوحاإلسرالع حخيصرت ،حع  رقا ح  رذاحةر حالخلف رتحالفكق رتح

حللصقاعحال  يقيح  ت عي،حه ذاح  ت ح  سيطت:
إذا ح.ح(3ادسررررررلهبحغق رررررر حللسرررررر طقةحةلررررررىحالشررررررقأحهاسررررررت تيئهحهاعررررررتالكحالسرررررر ي ةحةل رررررره

ااقررقا ةحالعمتعرر حالشررقق ح كرر حمهات ررهحعرر ححاالستشقاأح  سبحت ق فتيحاإلمقائ ح ه:
ةي ةحق طهحهمق هحع ح ثوحت ل  حعكهتيتهحالعت   ةحهالعتتهةتحال تيئ تحع حثوحتفك كهحها 

ح.حم   حةل هحه سبحدعال اجحهعصيلطحهتهم يجحالفكقحالوق  ((

                                                 

،حعتشررهقاجحةه رر اج،ح7ل رريق،حطاال  رريق،حالسررلطتحالس يسرر ت،حتقمعررتحال رريقح ترريحا(حمرري حهل رريوح1ا
 .ح13-11،حص1337  قهج،ح

  ررررب،حتقمعررررتحمررررال حكعرررري حد ررررهحا .حاإلتشرررري .حالسررررلطت.حالع قمررررت.ح(حا هق حسرررر   ،حاالستشررررقاأ2ا
 .ح73،حص1331،ح1عؤسستحاال  يمحال ق  ت،ح  قهج،حط

 .حدةالل،حعق عتحالكتيبحتفسهحالعص قح.(حا هق حس   ،حاالستشقاأ3ا
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 ثالثا:منظمات اجملتمع املدني االستشراقية:

دص طحعف هوحالعمتع حالع ت حع قهمي حل  حال ري ث  حكعريح رهحال ري ح يلتسر تح
لعف رررررهوحاالستشرررررقاأحلكت عررررريح ررررر  ثيحالطرررررقمحق يسررررري حإلرررررىحال   ررررر حعررررر حالعصرررررطل يجح
االمتعية تحالس يس تحهالفكق تحالثقيم ت،حإالحد ح ذاحالعف رهوحالعقكربح هامرهحت ق ر احمر ح

حستشقاأحهكعيحم حالت ق  حاالت :ت ق فهح   حعيح هاحعتظعيجحعمتع حع ت احهاال
تلرركحالعتظعرريجحالت شرر ق تحالترر حترر خ حإلررىحالشررقأحت ررجحغطرري حعتتررهعحعثرر ح
خرررررر عيجحإتسرررررريت تحك ط رررررري ح ررررررالح رررررر ه حه قررررررهأحاإلتسرررررري حهغ ق رررررريحعرررررر حالعتظعرررررريجح
هالعؤسسررررريجحاإلتسررررريت تحالعقت طرررررتح يلررررر هائقحالخف رررررتحالتررررر حتصرررررت حالقرررررقاقحالس يسررررر ح

ح.ح(1اا عق ك 
تلررركحح   :عتظعررريجحالعمتعررر حالعررر ت حاالستشرررقاق تح ررر حهةل رررهح عكررر حالقررره 

العتظعررريجحهالرررقها طحالوق  رررتحالطررري  حهالتهمرررهحالتررر حتررر ة حاالسرررتقالل تحهتسررر ىحإلرررىح
ت ق أحد  ا حععهل  ريحه اةع  ريحعي  ري حهمكق ري حه يتمريلحتو  رقحتقك  رتحالشرقأح هسريئ ح

ح.حعت   ةحد ع يحتشقحالفكقحهالتو  قحع حال اخ 

                                                 

هةررر حشرررعقحالررر   حالك التررر ،حاالستشرررقاأ،حالتكررره  حهالهسررريئ حها  ررر ا ،حعقكرررزحال  رررهمح.ح(ح 1ا
 .ح26و،حص3002هال قاسيجحاإلسالع ت،ح و ا ،حطاحتفقحالعقكز،ح
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 )االستشراق بني األمس واليوم((املبحث الثاني)

 مدخا:

 حاالخرررتال حمررر حا مكررريقحهالتهم ررريجح ررر ح يلرررتح ائعرررتح ررر  حالعمتع ررريج،حإح
ت   جحهسيئل يحهتتهةجحآل يت يحهاختلفجحم حعسته يت يحه يختال حال صهقحها زعترتح
ه كعت يحتهع حهعسته حتفك قحكر حةصرقحعر ح رذلحال صرهق،حم ر حةلرىحسر   حالعثري ح

القهةحم حدهجحعسته يجحاالختال ،حهعثيلرهحال رهوحمر حةر وحاالسرتققاقحصقاعحهاستخ اوح
ت رريحال ررقاأ،حك  رر حهال ررقهبحالعسررتعقةحالترر حتت ررق حل رريحعتطقررتحالشررقأحا هسررطحهع

ح.حتحم حال يلوالعتيطأحالعسخت
 حةعل رررتحمرررق حاإلقا ةحه كررر حتتهةيت ررريحهعسرررته يت يحةلرررىحاآلخرررق  حه ترررىحإح

زالرجح سر ق يحالورزهحالفكرقيحالعرتظوحالرذيح تطلربحالتزاةيجحهاستخ اوحالقهةحكيترجحهعريح
ع قمتحه قا تحكيم تحة حاآلخقحاال   (حق  حالق يوح  يحش  ،حه ت ع حذلكحعقا ر ح

ح.حعت   ةح عك حالعقهقح  يحق  حالشقهعح  عل تحالس طقةحالكيعلت
إ حع حدخطقح ذلحال عل يجحهدكثق يح سيس تحا  حققا ةحاآلخقحكعيحدقالحدتيححح

صهقةحهم ح يلتحعث ح يلتحعمتع يتتيحالشقق تحم  حالح.(يح خ وحعصيل  ه يلشك حالذ
تتررريح رررع حإطررريقحظررري قةحاالستشرررقاأحهعترررذحاللقررري اجحالفكق رررتحالعطقه رررتحال رررهوح ررر حد

ح.حهالصقاةيجحا هلىح   حالشقأحهالوقب

 حملة تكوينية(()االسشرتاق بدايات تأرخيية )

ىحاقت يطهح    امحتيق خ تحتش قحال الئ حالتيق خ تح ه حتكه  حاالستشقاأحإل
   حطقم حع ي لتح اخلتحم حع عه حتكه  حالف  حدهحالظي قةح ذلحعتعثلتح يلعمتع ح
الشررقق حهالعمتعرر حالوق رر حه كرر حعكهتيتررهحالفكق ررتحالعهم ررتحت ررهح ررذلحال عل ررت،حه ررذاح

  محاآلقا حكث قةح  ذاحالعمي ،حح– قه تيحإلىحس قحغهقحالتيق رحهال خه حم حعتي يتهح
ح:هعت ي

د حاالستشقاأحاتطلأحع حال قهبحالصل   تحالت ح  مجحإلىحا تال حالشقأاح
د  حتقررر حال لرررهوحالشرررقق تحه كررر حصرررتهم يحسرررلع  حهالعسررر     حالورررق    ،حكعررريح ررر  حالع

هتخصصرريت يحهالترر حكرري حالشررقأحمرر حذقهةحاسررتتيقتهحهتطررهقلحالفكررقيحهال  رريقيحإلررىح
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ذيحاعتلرركحتيصرر تحال لررهوحهال  رريقةحالوررقبحإلررىحإثرريقةحاال تعرريوح  ررذاحالشررقأحالعسررلوحالرر
هاتس حل شع حعسي تحموقام تحهاسر تحشرعلجحدغلربح قريعحال ريلوحهمترهبحدهق ري،ح  رمح
 ت جحةل هحآقا حهدمكيقحةلع تحدهق  رتحهمر حعختلر حالتخصصريجحعر حثروحدة ر حالتظرقح

 هالت ل  حل يحع حم   ،حهعثي حةلىحذلكحهل قحةلىحس   حال صق:

مررررر حال  ررررريقةحالفكق رررررتحال يلع رررررت:ح  رررررمحح هقحالترررررقامحالموقامررررر حال ق ررررر  -
الع يع  حهال قيئأحالسل عتحالت حت تت يحة حدق حالهاقر حهمر حمترقةحزعت رتح

 .ح(1اص  تحم ا حع حثوحتتكقحل يحا هق  ه 

 .ح(2اكعيح فسقلحةلعي حالوقبح–  حخل ه حةلوحامتعيعحا -

ععرررريح مرررر حالعمتعرررر حالوق رررر حإلررررىحع يهلررررتحقررررقا ةحالعمتعرررر حالشررررقق حهخيصررررتح
ح.حالع حعتهح هصف يحهس لتحم   ةحللس طقةاإلس

ه ترريكحآقا حدخررق حتررتلخصح  تررهح رر دحةترر عيحهم ررجحةرر  حعرر حالعرر  حا هق  ررتحح
ل قاسررتحاللورريجحالشررقق تحعت رريحال ق  ررتحهال  ق ررتحهالسررق يت ت،حكرري حذلرركحقررقاقا ح ي ه رري ح  ترري ح

التهصر حح ح ذاحالتفك قحمي حتت متإ.ح(3اه يلت    حت هح ةهةحع حعمتع حم تيحالكتس 
حإلىح ق قتحعفي  يح   حالقهةحال سكق تح يلقغوحع ح خيعت يح

تهة تحمي ز ت يحكعي حهتهةي حغ قحقي قةحةلرىحت ق رأحد ر ام يحالعقمرهةحهد حا مكريقحهحححح
دةررررراللحمررررري جحك ررررر ائ حمررررر ح قاسرررررتحهع قمرررررتحالعمتعررررر حالشرررررقق حه ررررري خصحال ق ررررر ح

امتعية ررتحهامرربحت ل  رريحاإلسررالع حه يلشررك حالررذيح رره  حالشررقأحإلررىحعرري ةحعخت ق ررتح
ح.حهعشك حعتظوحهع عأ

                                                 

احشر يط،حال رقاأ،ح اقح6ة  ح-االستشقاأ–شيكقحخصي يك،حقها حالموقام تحال ق  تح.حق:ح دتظح(1ا
 .ح11-11و،حص1330الشؤه حالثقيم تحال يعت،ح و ا ،ح

–إ سي حع ع حال س ،حةلوحامتعيعحا  حخل ه حكعيح فسقلحةلعي حالوقبح.حدتظق:ح ح(2ا
وح،حصح1330ت،ح و ا ،حاحش يط،حال قاأ،ح اقحالشؤه حالثقيم تحال يع6ة  ح-االستشقاأ

 .ح23-30

(3(Holt "The oriqin of Islam studies' In Al-Kulliya-(Khartoum),  p. M. 

(1). P. p. 20. 27. 1952,  No. 1.  
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إ ترررر ا  حعرررر ح ررررذلحالفتررررقةحتررررهالىحاتترررريجحاآلال حعرررر حالكترررربحهةقرررر حالعررررؤتعقاجحح
هخيصرررتحعررر ح رررزهةحشرررعقح قكرررتحالفكرررقحا   ررر حعقي ررر حح(1اهالتررر هاجحهتشرررقحالررر هق يج

ال رررر ا يجحا هلررررىح مررررره حال  رررريقةحال ق  رررررتحاإلسررررالع تحإذحا هلرررررىحتعثلررررجح ررررريلثهقاجح
الزقاة ررت،حهالصررتية تحه قكررتحاالكتشرريميجحهاالختقاةرريجحالترر حةعررجحدهق رريحهححالفكق ررت،

هاال ت يجحالعتزا  حإلىحالعها حا هل تحللتصت  حعقي ر حإ مري حدسرهاأحلصرق حالعتتمريجح
الصتية ت،حمخقمجحدهق يحع حع  طحإطيق يحال اخل حإلرىحال ريلوحالخريقم حهمر حالفترقةح

ح–االمتعية ررررررتحال  ت ررررررتح يلس يسرررررر تحالترررررر حاتتي ررررررجح ررررررذلحال قكررررررتحتعرررررريزجحال عل رررررريجح
العسر   حهع رهحتشرقح-ق ع اعي يحت هحالعصيلطحالعشرتقكت،حمريتطلأحالت شر قحالر  ت 

ا مكرريقحا هق  ررتحهاالقتصرري  تحهالس يسرر تحهع يهلررتح ررذلكحم رروحالعمتع رريجحهاعكيتيت رريح
العي  ررررتحهالع ته ررررتحهكرررر حتهمررررهحعرررر ح ررررذ  حالتررررهم   حسرررر  يحت ررررهحت ق ررررأحد رررر ام عيح

مرررر حالعترررريطأحالعسررررت  متحعرررر حال رررريلوحه  ررررعت يحالعمتعرررر حالشررررقق حهم ررررهحالعشررررتقكتح
ح.حالعمتع حال ق  حاإلسالع 

 حال رر ا يجحا هلررىحهال ق ق ررتحالها رر تحلالستشررقاأحكيتررجح  رر ح ررذلحهةل ررهحمرر 
الت  تحالصتية تحهال لع تحهتكهتجحعقاكزح  رهمحهدتشر جحميع ريجحكيترجحهعريحترزا ح

ت،حهاالتطالقررررتحمرررر حالقررررق حالسرررري قحةشررررقحتتفررررأحه سررررخي حةلررررىحال  ررررهمحاالستشررررقاق 
العررر ال يح  رررمحظ رررقجحالط يةرررتح يللورررتحال ق  رررتحهصررر هقحال   ررر حعررر حالكتررربح صررر  ح

ه عك حاستكعي حالعق لتحالتكه ت تح ظ هقحال    حع حالعؤسسريجحهالمع  ريجح.ح(2اذلك
ال لع تحالت حُة جحها ر ةحعر حد روحالعقا ر حالتكه ت رتحهاالتطالقرتحال ق ق رتحهالصرق  تح

ال لع ررتحعرر حكررها قحه ررري ث  حها  اق رر  حعرر حتخصررر صححاإلعكيتررريج ررهحالشررقأح  ررمحت
دعررها ح ررخعتحدسرر عجحه شررك حميةرر حمرر حال  ررمحهاالكتشرري حللشررقأحغي ررتحالهصرره ح

ح.ح(3اإلىحد  ا حاست عيق تح  تت
                                                 

(حةلررر حالتعلررررت،حاالستشررررقاأحمرررر حا    رررريجحال ق  ررررت،حعقكررررزحالعلرررركحم صرررر حلل  ررررهمحهال قاسرررريجح1ا
 .ح70-33صح,حا ال(ح,حاإلسالع ت،حالق ي ،ستتحالط  

(حد عرر حسررعي لهحم ررتش،حملسررفتحاالستشررقاأحهدثررقلحةلررىحا  بحال ق رر حالع يصررق،حالقرري قة،حترريق رح2ا
 .ح32033 ال،حص

 .ح30-33(حالعص قحتفسهح،حص3ا



 م0230/هـ3466                                      (               36العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
733 

 رررذلكح عكررر حةررر ح رررذلحالعق لرررتح ق لرررتحالت  ررر قحا هلررر حلمعررر حالع لهعررريجحح
    يح قكتححاتطلقجهم ال ح.حستكشي حهالت ه  ا هل تحهذلكحة حطق أحاإلطالعحهاال

ح.حالعستشقق  حالذ  حمي هاح ال حالشقأحهكت هاحهتقلهاحةتهحالكث ق
 استشراق اليوم:

اختل حم  حاالستشقاأحهال يتهححكظي قةحامتعية تامكق تحةعيحكي حةل ه،حهمي ح
لتح ررذاحاالخررتال ح ف رر حةهاعرر حعت رر  ةاحعتتهةررتحل رر حمرر حعقرر عت يحالتطررهقاجحال يصرر

ال   ثرررتحهدسرررلهبحالتفك رررقححيالتكتهلهم رررمررر حالعمتعررر حاإلتسررريت حهع ررري   ح  يترررهح  رررمح
هتررهمقحالع لهعرريجحه رر  أحتفيصرر ل يحهعرر حخررال حالتقرريقبحال يصرر ح رر  حالعمتع رريجح
اإلتسيت تح ف  حاالتصيالجحهتهمقحاآلل يجحالعستخ عتحدص  جحالكقةحا ق  تح عثي تح

صررري حالع لهعرررتحهال ررر محعررر حد  ررر حعتطقرررتحقق رررتحصرررو قةحه يإلعكررري حع قمرررتحهتقررر حها  
د ر حإلرىحذلركحالخرز  حالعترقاكوحعر حالع ريق حالتر حكت رجح.ح يل يلوحه  سقعحعيح كه 

ةر حالشررقأ،حمكتي رريجحالعستشررقق  حةرر حعمتع يتتريحكث ررقةحهعتتهةررتحهعررت وحةلررىحسرر   ح
حالعثي :
ح.حع حالق  يت تحال ت كت ت–(ح1003-938 قبح يحدهقل يكحا -
اإ طرريل (حقصرر حطل طلررت،حتررقموحعرريحح-(1114-1187م ررقاقح يحكق عهترريحا -

 .حعصتفي حملسف ي حح87ال ق حة ح

 .ح(حامقتس (حع حالق  يت تحال ت كت ت1094-1156 طققحالعكقوحا -

 همتيحاالش  ل :حا  ه يحعتتصق(حظ رقحمر حعتتصر حالقرق حالثريت حةشرقح -
ح.حهآخقه حكث قه حالحعمي حلذكق و.ح(1اهةت ح  لوحالتتم و

أحال ررهوحمرريهزحعق لررتحمعرر حالع لهعرريجحهقطرر حشررهطي حك  ررقا ح حم رر حاالستشررقاإح
م حعمي حالت  ئتحهالتفك كحهم وحعمتع يتتيحم صر طحال رهوحمر حعق لرتحإةري ةح تري ح رذلح
العمتع رريجحه شرررك حتط  قررر ح  رررمحهسررريئ حاإلةرررالوحهال هلعرررتحهكثرررقحعررر حالعؤسسررريجح

:حالع ررهقحهت رر  جحع رريهقلحهتخصصريته،حعثرر .حالرر.ح.ح.ح.ح.حالقسرع تحهغ ررقحالقسررع ت

                                                 

 .ح31العص قحالسي أ،حصح,ح(حد ع حسعي لهحم تش،حملسفتحاالستشقاأ1ا
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 يلعقي رر حمرر  حميت رري حعرر ح.ح(1االرر  ت حالت شرر قي،حالع ررهقحالس يسرر ،حالع ررهقحال  رريقي
تحهخيصت ح يلق ي ةحهال ميعحؤسسيجحاالمتعية تحالشقق تحالقئ ساالت طيطحم حدغلبحالع

هم حعق عتهح رذلحالعؤسسريج،حالعؤسسرتح.حالر.ح.ح.ح.حهس يس ي ححها    هلهم ي حةت يحمكق ي ح
إذحالتكعر وح.حةلرىحمعريمحالعؤسسريجحا خرق حهخيصرتحالفكق رتحعت ريحالس يس تحالكي  رت

 مها  ررررريحع يهلرررررت حم ررررروح رررررذلحا مكررررريقحاالععتهةرررررت(،حكرررررذلكحطرررررقمحا مكررررريقحالع ل لرررررتح
ح.حهالفي  تحل ذلحالتهم يجحه يلشك حالذيحد   ح ق تحالعؤسسيجحا خق 

 -حماولة تقوميية -االستشراق 

تعريحمر حعي  رتحاسرتخ اوحعمريالجحح حالعشكلتحل سجحمقطحم عيحذكقتريحدةراللإ ها 
إتسررررريت ت حدوح-م ررررر حتسرررررتخ وح غرررررقا حتطه ق رررررت.ح رررررذاحالتطرررررهقحاإلتسررررريت احال لعررررر 

ح.ح غقا حخ  ثت حمك  حال ي ح يلتس تحلالستشقاأ 
 ق ح   حال ي ث  ح   حاالستشقاأحل قحكلرهحشرقحهلر قحكلرهحخ رق،ح ر حم رهح

ح ع تىحإتتي:ح(2الق حةل  يدش ي حخ  قةحكعيحهد حم هحدش ي حشق قةحه مبحكشف يحها
العفكرركحلعمتع يتترريح حتتظررقحإلررىحاالستشررقاأحةلررىحدتررهحال رر هحالخفرر ح عكرر حد
همبحال ذقحالش   حع حالتسل وحهالت   تحال عت تحهخيصت ححتفسهحيلهقج حهعؤسسيتهحه

رررهح ررر حهمررربحالتفك رررقحمررر ح الفكق رررتح عسرررلعيجحهعتطلقررريجحهطقه ررريجح رررذاحالفكرررقحالعهم 
 ترررىحعررر حالت   رررتحالشررركل تحمررر حالسرررلهك يجحالعظ ق رررتحدةعرررأحعررر ح رررذاحمررر حال رررذقحهح

هحال ق ق ررت،حهالتقل   ررتحللوررقبحإذحالوي ررتحتفق رر حالفررق حهالعمتعرر حالشررقق حعرر حكرر حسررعيت
ح.ح يلع يع  حالوق  تاحالوي تحهال   حال ق ق حهع حثوحإعال  ياحعلؤ ي

 ع ترررىحد حالحتررررؤع ح شررررك حعطلررررأحهت  رررر ح عرررريح  ثررررهحالفكررررقحالوق رررر ح  ل يتررررهح
 ةحالتررر حالت ررر حهالحت صرررىحال رررهوحإلرررىحعمتع يتتررريحالشرررقق تحهالت رررقيح  قرررتحةررر حالعت ررر 

ح.حغي يجح ذلحاآلل يجح عيحتت ع حةتيصقحثقيم تحالحتتسموحع حثقيمتتي

                                                 

،حالشرر رحع عرر حد ررهح،حالقرري قة3دتظررق:ح قتررجحقدت قسرر ،ح كعررتحالوررقب،حتقمعررتحمررؤا حزكق رري،جاح(1ا
 .حز قة،حع ي قاجحم حالتصقات ت،حالق ي 

شررر يطح،حال رررقاأ،ح اقحح6ع شررري حم ررري،حاالستشرررقاأ،حسلسرررلتحكتررربحالثقيمرررتحالعقيقترررت،حال ررر  ا.ح ح(2ا
 .ح31وحص1330الشؤه حالثقيم تحال يعت،ح و ا ،ح



 م0230/هـ3466                                      (               36العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
733 

حكعيحه ق ح   حال ي ث  حد :
ال لتحل سرجحمر حاالستشرقاأح ر ح ر حمر حالعستشرقق  احدمرقا حهعؤسسريجاحمر حح

  ح   ا حهع قبحعتتهةتحعت ريحالس يسر تحاستوال حالظي قةح ذلحكيستشقاأحهعستشقق
ح.حهاالست عيق تحم ال حة حد  ا حثقيم تحت ش ق ت

هد حال    حع حا   ا ححإتعيحتت قأحع حخال حال    حع حاآلل يجحالع تعر ةحح
ال   ثرررررتحه  رررررعت يحال رررررهوحعتظعررررريجحالعمتعررررر حالعررررر ت حك ل رررررتحت هلرررررجحعررررر حت ق رررررأح

معت رريحالترر حت سرربحةلررىح.حتال حالشرر هبال  عققاط ررتحهال  الررتحإلررىحالعسرري عتحمرر حا رر
 سررريبحاالستشرررقاأحهدخرررق ح   ررر ةحكررر حال  ررر حةت ررريحهةل رررهح مررربح  ا رررتحع قمرررتح رررذلح
التتظ عرريجحةرر حكثرربحهع يهلررتحقررقا ةحهت ل رر حسررلهك يت يحه سرريبحد رر ام يحالعطقه ررتح
هخطي  رررريحالس يسرررر حدهحالعرررر ت ،حهعرررر حثرررروحتق  ع رررريحةلررررىحدسرررريقحم ل رررريحمرررر حالع رررر ا ح

هةل رررهحسررت يه حالهصررره حإلررىحذلررركحقررر قح.حهصرره حإلرررىحال ق قررتاالمتعررية ح  ررر  حال
حاإلعكي حهالتقك زحةلىحالتتظ عيجحع ح ذاحاالختصيص:

 
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
 

 املبحث الثالث )منظمات اجملتمع املدني واالستشراق(

 منظمات اجملتمع املدني حملة سريعة:
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ح   حعصطلطحالعمتع حالع ت حهعتظعيتهح   محالطقمحمر حاال   ريجحالثقيم رت
هاالمتعية ررررررتحهالس يسرررررر تحهاالقتصرررررري  ت،حإالحد حتيق خررررررهحطه رررررر حهغرررررريع ،حهكثررررررقجح
التصهقاجحالعختلفتحالعتتيق تحةته،ح  محال  ا تحكيتجحع حتش  هحدمالطه حالعمتع ح
الع ت ح مسوحاإلتسي حع ح  مح يميتهحهتقس وحال ع ح يةت يقحك حةتصقحم هح قرهوح

 حكتي يجحدقسطهح  محالت    رتح ر ال حهكذلكحهق حم.ح هظ فتحع   ةحلت ق أحاالتسميو
عرر حاله  ه ررتحهعرر حثرروحتصررهقلحةرر حالع  تررتحثعررقةحتي ررمتحعكتعلررتحللتطررهقحاالخالقرر ح

ح.ح(1اهاإلتسيت 
ثروحتهالرجحا مكرريقحهالتظق ريجحالفلسررف تحهالفكق رتح رره حالعمتعر حالعرر ت حه هقلح

 ظ ررقحهلرروح.حمرر حالتتظرر وحاالمتعررية حهالس يسرر حهاختلفررجحتفسرر قاتهح رر  ح ق ررتحهدخررق 
العف رهوحمر حاال   رريجحالفكق رتحكعصررطلطحاالعمتعر حالعرر ت (حالعتر اه حةل ررهحال رهوح رر ح
مري جح ررع حالكتي رريجح ررذلحةلررىحشررك حةتصرقحسررلهك حعسرري وحمرر حت ق ررأحالعهازتررتح

ح.ح   حالعمتع احالش بحه   حالسلطتاحال هلت
ر حلق حعقحالعمتع حالع ت ح عقا  حعت   ةحاقت طحتيق خهح هاق حالعمتع حالرذيحع  ق 

ق يصرريتهحهصرررقاةيتهحهتكه تررهحالتتظ عررر حه عكرر حإ ميز ررريحه سررربح  رره،حه ررروهطيتهحها 
حعتطل يجح  ثتيح ذا

عق لتحال  ا يجحا هلىحالعقت طتح   ا يجحالفلسفتحالفكق تحهكعيحتطققتريحإلرىح -
ح.ح   حعت يحدةالل

عق لرررررتحظ رررررهقحهسررررر ي ةحالتتظ عررررريجحاالمتعية رررررتحالك تهت رررررتحهالتررررر حل  رررررجح -
قا حم ريال حم  رريحهشرولجحدك ررقحعسري تحععكتررتحعر ح  رريةحالعؤسسريجحال  ت ررتح هح

العمتعرررر ،حهم  ررررريحالسرررررلهكحالعررررر ت حعختلرررر حالعررررر  ح ررررر  حالف ررررر حال ق قررررر ح
 .حهالتو  بحهالعق لت  حدةاللحلوحتظ قحالعمتع حالع ت حكعف هوحهعصطلط

عق لرررتحظ رررهقحالعف رررهوحهاكتشررريمه:حهم رررهحظ رررقحالعمتعررر حالعررر ت حكعف رررهوح -
 .حهعصطلطح قا حتط  قه

                                                 

صريلط،حةلر ح ريكوح.ح سر حتريظو،ح .ح(حمه حإ قت قة،حالعمتع حالعر ت حتريق رحتقر ي،حتقمعرتح 1ا
 .ح10-3،حص3003ع   حال قاسيجحالستقات م ت،ح  قهج،ح
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تحالثررررهقةحالشرررريعلتحهعت رررريحالس يسرررر تحالع ت ررررتحهتط  ق رررريحمرررر حالع ررررر ا حعق لرررر -
 .حاالمتعية حالس يس حالع ت 

عق لررتحاسررتخ اوحالعمتعرر حالعرر ت حك  رر حآل رريجحت ق ررأحال  عققاط ررتحهعمرري ح -
هالخ رهعحللس يسريجحالوق  ررتححلالتصر يع قرهأحاإلتسري حلت   ر حال كهعريجح

حهالوق  (اتمق تحال قبحال يق ةح   حالع سكق  حالشقق ح
الهسريئ حمر حالتفرهذححك    عق لتحاستخ اوح   حعتظعيجحالعمتع حالع ت حح-

إلرررىحالعمتع ررريجحا خق ،هالترررقه  حلس يسررريجحال ق رررتحهال  عققاط رررتحعررر حثررروح
ةري ةالعسي عتحم حتفك كح تيئ يحةلىحعؤسسيت يح ه رذلح.حق ط ريحعر حم  ر حها 

عتيقشرررت يحالعق لرررتح ررر حالتررر حتقصررر  يحااالستشرررقاأ(حمررر ح  ثتررريحهسرررت يه ح
 .حاإلعكي ةلع ي حق قح

 حماولة تقييمية:-منظمات جمتمع مدني استشراقية

حد ح  رررهقحعتظعررريجحالعمتعررر حالعررر ت ح شرررك حهاسررر حهعكثررر حلفرررجحاالتت ررريلحت طئثثث  
ه رررري خصحتهامرررر  يحمرررر حكرررر حدعرررريك حالعمتعرررر حال قاقرررر حةيعررررتحهالعهصررررل حخيصررررتح

ه يلشرك حالرذيحح-تاحت تره هع يهلتحالتفهذحةلىحك حعفيص حال  يةحاالمتعية تحال قاق 
 ر هقحك  رقحمر حالعشريقكتح يلف يل ريجحالتتظ ع رتحال تيئ رتححلال رطالعمسطحل يحالعمري ح

هقمررر حقررر قاجحح- تررري حهتقه رررتحقررر قاجحعؤسسررريجحالعمتعررر ح- تررري حال كهعرررت–العزةهعرررتح
ح.حهتق  وحالعسية اجح-هت ق بحا مقا 

لقسررروحعررر ح رررذلحح حت ه ررر حالعشررريقكتحالعفته رررتحه ررر ه حق ررره حهعهاتررر حقيتهت رررتإح
 ررذلحالتتظ عرريجححدكسرر جح(1ا-Green Line-التتظ عرريجحعرر حق رر حقررهاجحاال ررتال 

                                                 

(حه تررريحالقصررر حإلرررىح  ررر حالعتظعررريجحالتررر حت يهترررجحعررر حالع تررر حهاةت رررقجحالقرررهاجحا عق ك رررتح1ا
عت ررريحةلرررىحسررر   ححي حه ررر حكث رررقةحال ررر  حالحعمررري حلرررذكق يحترررهق ح   رررح-الع تلرررتحقرررهاجحصررر  قت

حال صقحعث :
دصرر قي ح ررالحح-عثرر حدط رري ح ررالح رر ه ح- ررالح رر ه دغلرربحالتتظ عرريجحال يعلررتحلسررعتحه ه ررتحح-

ح.ح-  ه 
 .ح   حع حالتتظ عيجحالتي  تحإلىحالتهمهحال  ت حالوق  حهل قحالشقق حعث حمقسي حعيلطتح-

 عتظعيجحت ع حلصيلطحد زابحس يس تح خلجحع حقهاجحاال تال حه  حد  ي حكث قةحعت ي:ح-



 ))استشررقاة م ظماتررجملت ا تترري الرراقي ا( قاة ررم      لرري   سلسرر ل(لا م ا ( ررم  ا  ررجمل     
 حسن اجملسم راشا.دم.               -أمنلذاجمل ًً حمجملفام ق ملى  -  والضتلن االستشقاةي احلايي 

 

 773 

ه يلشرررك حالرررذيح.حهغ ق ررريحال ق رررتحالعطلقرررتحعررر حالق ررري اجحالع ل رررتحال كهع رررتاحالعؤقترررت
هصلجح  حالعشيقكتحالس يس تحع حخال حال    حعر حملسريجحهامتعيةريجحهعتيقشريجح

ح.حال كهعتحالعؤقتتحاالتتقيل ت
ال ررري حد  ررري ح يلتسررر تحللتتظ عررريجحالترر حخ عرررجحمررر حدق حت تررره ح  رررمححتلكرروح

  ررها حالع يمظررتحههصررلجحإلررىحالعشرريقكتحمرر حدغلرربحالف يل رريجحالس يسرر تحالع ل ررتحمرر ح
دالحه ررررهحال لرررروحح-د حتشررررم حإتررررزا حدك ررررقح ه ررررتحهقعررررزحةقاقرررر حثقرررريم حترررريق خ ح قمررررت
ح.حح(1اال قاق 

مر ح  ترهحةلرىحالتتظ عريجححهع حالع وحم ا حالقه ح تيح   ح ذاحالكرالوحاتط رأ
الع ت ررررتحالترررر ح خلررررجحعرررر حقررررهاجحاال ررررتال حهلرررروحتشرررريقك يحالتتظ عرررريجحال قاق ررررتحذاجح

هطتررر حعثررر حالتقي ررريجحهاالتتعررري اجحال قم رررتحالعهمررره ةحق ررر حح-الطررري    حمررر حالعسرررته 
ح.حو3007   حح هالتتظ عيجحالع ل تحالت حهل جحع حق وحالعمتع حالعهصلح3007

لثقيمتتررريححهاإل   هلهم رررتلقررر قحالرررذيحتتمرررذقحال ت رررتحال قيئ  رررتحدترررهحه يحه تررريح مررربحالقررره 
حه يلشك حالذيح ه  ح  ته:

عرر حال سرر قحةل ترريحد حتت ررققحعرر حدسررقحإعال ات رريحإلررىح قمررتحصرريقجح  رر ح
التهم ررررريجحالفكق رررررتحت رررررهحاالخترررررزا حإلرررررىحةقيئررررر حهدمكررررريقحق ع رررررت،حد ررررر حإلرررررىحذلررررركح

يأحالعمتعرر حمرر حإطرريقحال رروهطيجحالخيقم ررتحعرر حدمكرريقحهغررزهحثقرريم حد جحإلررىحاختترر
عقكرربحعرر حالت ق رر اجحه يلشررك حالررذيحصرر بحقسرروحخق طررتحةعرر حعهم ررتحت ررهح رر  ح
عتشرره ح خرر وحعمتع يتترري،حمرري ح ررذاحالتترريجحاالمتعررية حعرر حةهاعرر حعت رر  ةحل رر حمرر ح
                                                                                                                         

شررر يبحح-صرررهجحشررر يبحالعهصررر ح- رررتقا طرررتحالعرررقدةحالثقيمح-عتظعرررتحالشرررقأحللثقيمرررتحهالفتررره 
ح.حح-ع زه يتيع ي

ح.حالع   حال  عققاط حا عق ك ح-NDI–مع  حالعتظعيجحال يعلتحت جحةتها حح-
دتظق:حت ي تحال  محلتعهذجحع حتخه  ح   حالتتظ عيجحالععيثلتحال يعلتحم حال قاأ،حهمر حح-

ح.حالعهص 
 يهلجحإتزا حال لوحال قاق حع ح   حع حا  زابحالس يس تحه عشيقكتحع ح   حالتتظ عيجحح(1ا

  ر ح.حه ر ح ي ثرتحعشر هقةحمر حالعهصر ح-ك ح تي تحع يمظتحت ته حهاست  الهح يل لوحا عق كر 
 .حوحه خه حقهاجحاال تال حالىحالع  تت3007
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الصريل ت،حعر حثروححها ةرقا عق عت ي:حدص حتقك  تحعمتع يتتيحالع تع ةحةلرىحالق ع رتح
ع ح يل صريقحاالقتصري يحدهق  ري حهعر حالرر اخ ح صريقحالعمتعر حعر حترها  حة  ر ةحسرر

سرررع ح يل صررريقحالشررريع ،حعررر حكررر ح رررذا:حلررر قحع ترررىحذلررركحد حعمتع يتتررريحلررر قحم  ررريح
سعيجحعمتع حع ت حهتتظ عيجحع ت تحغ قح كهع تحمتيق رحال قاأحال   مح ري خصح
مررر حالفترررقةحالتررر حتلرررجحاال رررتال حال ق طررريت حههال ةحال هلرررتحال قاق رررتحمررر ح ررر ا يجحالقرررق ح

 ح  ر حالتمريقبحعر ح رذاحالق  ر حعقتق يجحالقرق حالها ر حهال شرق  حمر شق  حه تىحال 
قرر حظ ررقجحمرر حالسرري تحاالمتعية رررتحهالس يسرر تحالع ت ررتحال قاق ررت،حه ررعجحتشرررك الجح
ع ت رررتحم يلرررتحمررر حعقاكرررزحالعررر  ،حهعررر حثررروحاعتررر جحإلرررىحا طرررقا احا ق ررر تحهال لررر اجح

ح.ح(1اها ق ي 
مر حتتظ عيترهحالس يسرر تح تع رزح طرري  حح ع ترىحد حالرذيح  كرروحسري تحعمتع ترري

مي زةحعستع ةحدصهل يحع حال عأحاالمتعية ح ر ححا حخيصحس طقة حهتهم  ي ،حهد حدطقح
ه رر حالف صرر حمرر ححTabooالتهم رريجحالق ع ررتحالترر ح رر ح عثي ررتحععتررهعحالتقررقبحعت رريح

ح.حالت ي ت
عررر ح رررذا:حإذاحعررريحآعتررريح عسرررلعتحكررره ح رررذلحالتتظ عررريجحكيترررجحقررر حهق رررجح ررر ح

ح(2ا ح  ر حا   ري حهالعقا ر حالس يسر تحهالفكق رتحمر ح رذاحالخريتأحال قيئر يا خق حم
إلرىحهخيصتحم حالق  حا خ قحع حالقرق حال شرق  حإذحخ ر جح رذلحالتتظ عريجحتعيعري ح

الح تمررزدحعرر حالسررلطت،ح  ررمحمقرر جححا حدصرر  جحمررز حس يسرريجحال ررزبحالها رر حهعرر حثررو
مر  حالتصرهقح يلشرك ح رذاحقر حح(3ااستقالل ت يحه ذلكحمق جحك حسعيجحالعمتعر حالعر ت 

  طرر حطي  رري حغ ررقحعق رره حعرر حتي  ررتحم رر ح ررذلحالتتظ عرريجحمرر حالسررلهكحاالمتعررية ح
ح.حهالسلهكحالس يس 

مرر حتصررهقاتتيحهعرر ح ررذاحالررذيحسرر أحلرر قحع تررىحذلرركحد حت طرر حطي  رري حسرر ئي ح
 ح ررذاحالخررطحالخطرري  ح ررهحا قررقبحإلررىحالخطرريبحالوق رر حال رري  حالفكق ررتحالتق  ع ررت،حإ

                                                 

 .حو3003 س حميسوحقاش ،حالعص قحالسي أ،ح.ح.ح(حاتظق1ا

ق،حسلسررلتحتصرر قحةرر حمق رر ةحسررل وحالررهق ي،ح رره حةلررىحهال ةحالعمتعرر حال قاقرر حالع يصرر.ح(ح 2ا
 .حو3003،حستتح11الص يم،حة  

 .ح س حميسوحقاش ،حععيقستحالس يست،حالعص قحالسي أ،.ح.ح(اتظق3ا
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ستشرقاأ،حهذلركح سر يبحة  ر ةحترذكقحتوق ربحالشرقأحهعريحتسرع هح تريح يالترتحهحإلىحغق 
حعت ي:حي ح   

إذاحكيتررجحالقررهةحعرر حهم ررتحتظررقحعرريقكقحتكعرر حمرر حاالقتصرري حهد حالعمتعرر ح
ذاح(1ااإلتسريت حدقتر طحهمره لحاإلتسريت ح رريلهمه حالعري يحهةل رهحتسرتت حكر حال ترري اج ،حها 

ع حالق وحغطي  ححهاتطلقجحاةتع جا تحدمكيق يحكيتجحالقدسعيل تحال  ائ تح يلت    حم ح  
:حالترررررهم   حالعت ررررري   حه  ت عررررريحاإلتسررررري حهاإلتسررررريت تحهدمكررررريقلحهح ررررر مي حل ررررريللعي  رررررتح

الع قمررر ح شرررتىحتخصصررريتهحكيترررجح عتررر  حةررر حكررر حالصرررقاةيجحهالتميذ ررريجحالفكق رررتح
ه ةحهالس يسرر تحاالمتعية ررت،حه ررذلحاالسررتقالل تحالط    ررتحإلتسرريت تحاإلتسرري حكيتررجحعهمرر

هاالقتصررررري يحح هالتكتهلرررررهم ترررررىحالعي ررررر حالقق ررررربحهعررررر حتصرررررية حالسررررر يأحالفكرررررقيح
خ ررر جح رررذلححاالشرررتقاك هال سررركقيح ررر  حالع سررركق  حالوق ررر احالقدسرررعيل حهالشرررقق اح

الفطق تحالط    تحاإلتسيت تحه خلجح رع حإطريقحالل  رتحهع  ريحظ رقجحالشركهك تحمر ح
العمتعر حالعر ت حه ر دجحالشركهكحال    حع حظها قلحالعكتشفتحتتظ ع ري حعثر حعتظعريجح

ت رررهوح رررره ح ررررذلحالتتظ عرررريجحمرررر حعمتع يتتررريحالشررررقق تحاإ حالعمتعرررر حالعرررر ت حعف ررررهوح
تعررهذم حللعفرري  وحااالق يلررت((حهحااالعه ررت((حع رري ،حعف ررهوحلررهحسرر قةحهترريق ر،حتصررفهح
ا ه ح هحالعمتع حها طحإلىح  حعيحدهح كي ،حدعيحتصرفهحالثريت حمصرفتهحااالعر ت ((ح

هعمتع تريحال قاقر حهالعهصرل حح(2اةحالوعره ،حهالعف رهوح فرق حتفسره(غيع تحهشر   
ح.حخيصت

كعيحهد حتمق تحالعمتع يجحم حالتظقةحإلىحعث ح ذلحالتتظ عيجحلوحتك حهل  ةح
عريحته تريحإل  ريحال هوحهلك ح صقح ذلحالشكهك تحم حإطيقحعمتع يتتريحالشرقق تحمقرطحهك

حتفسررهحالمرر  حقجهدثرريحتفسررهحمررهالتهححمرر حعها رر حسرري قتحمرر  حا  رر امحالتيق خ ررتحتؤكرر 
ح:هتكققجحع حس يسيجحق  عتحه   ثتحهل  حدققبحعثي حل يحت ق خ ي ح

                                                 

ال ييحة  حال س  حال ةع ،حعق عتحم حةلوحاالمتعيع،ح اقحالكتبحهالهثيئأ،ح و ا ح.ح(ح حة1ا
ح133،حصح3003

و،ح1337 اقحالكلعرررتحللتشرررق،حح،ح  رررقهج،3(حعت رررقحشرررف أ،حاإلسرررالوحمررر حع قكرررتحال  ررريقة،حطا2ا
 .ح11ص
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   حع ح ذلحالتتظ عيجحع حس يسيجحال قبحال يق ة،حكيترجح  ر حال لر ا حح
الوق  ررتحهالسرر عيحالهال رريجحالعت رر ةحا عق ك ررتحتتظررقحإلررىحال   رر حعرر حالعتظعرريجحغ ررقح

يجحشررر هة ت،ح يلعقي ررر حكيترررجحال لررر ا حالهاق رررتحال كهع رررتحالتي  رررتحل لررر حهاقشرررهحكم  ررر
شقأحالستيقحال    يحتتظقحإلرىحة  ر حالعتظعريجحغ رقحال كهع رتحالوق  رتحالعتي  رتح

ح(1ا-CIE–للش هة تحكعتظعيجحععهلتحع حق  حهكيلتحالعخري قاجحالعقكز رتحا عق ك رتح
هةل رررهحمررر  حإةررري ةحالتظرررقحهتق ررر وحلررر   ح رررذلحالتتظ عررريجحكررري حال ررر حعترررهحمررر حظررر ح

شرركهك تحالتررر ح يعرررجح هل رريحعررر حق ررر حالعمتعررر حال قاقرر حةعهعررري حهعمتعررر حع يمظرررتحال
 رررتال حه ررر دجحسررر عيحالتررر حمررري جحعررر حقرررهاجحاالالت تررره حهعقكرررزلحالعهصررر ح يلت   ررر ح

 هام يت يحاالستشرقاق تحغي رتحمر حمقز ريحدهحع قمرتحسرلهك يت يحةر حالتتظ عريجحال قاق رتاح
ح.حالعهصل تاحا صل ت

ح
ح

 ستشراقيةا ية ووسيلةمنظمات جمتمع مدني آل

 ح ررررذلحالظرررري قةحه رررريل ه ةحإلررررىحعه ررررهعحاالستشررررقاأحمرررر ح  ا ررررتحت ظيثثثثف تيايثثثثد  
 حثعررتحتقرريطحهعفررق اجحتشرر قحيتترريحل رريحهخيصررتحاإلمقائ ررتحعت رريحمرر إلررىحت ق فحه يالسررتتي 

إلرررىحم ررر حعرررتظوحعقصررره حعتطلقرررتحعررر ح هائرررقحالتفك رررقحالوق  رررتحت رررهحالشرررقأ،حه عكررر ح
ح طتحهها  تحم حالف  حاالمتعية حدالحه  :تلخ صحح ذاحالف  ح ع ي لتح س

ح
حعمتع حالوقبححطقم حالع ي لتحال اخلتحم حالف  حعمتع حالشقأ

ح
ح

حاآلتيححححححححححاآلخقححححححححححح ف  حالتظقةحإلىحاآلخقحة ه
ح

                                                 

كالقكحهآخقه ،حعشيقكتحالعمتع حالع ت حم حدتشطتحا عوحالعت  ة،حقسوح  همحعهقر حا عروحح(1ا
 .حو3007العت  ة،حشؤه حاإلةالو،حلستتح
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ح
حم  ححLead toحاآل يجحههسيئ (   حححححححححححححح
ح

حاالستشقاأحم  حححححححححآل يجحههسيئ حاالستشقاأحححححتوق ب
ح
ح
ح

حاالستشقاأحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححالتوق ب
ح
ح
ح
ح
ح
ح

ح.حإ حطقم حالع ي لتحم حالف  ح عيحالشقأحهالوقب -
 .ح تظقحالوقبحإلىحالشقأحهعتذحزع ح    حةلىحدتهحاآلخقحاتظقةحة ا ( -

 .حإ حلك حم  ح    -

 .حه تىحتت قأحا   ا حال  حع حهسيئ  -

 .حستشقاأح    حإلىحتوق بحالعمتع حالشقق هم  حاال -

ه ت قأحال   حع حخال حآل يجحعت   ةحهعتتهةتحه  عت يحاآل حعتظعيجح -
 .حالعمتع حالع ت 

ح
همررررر حإطررررريقحم ررررر حاالستشرررررقاأحة  ررررر حعررررر حالعؤسسررررريجحذاجحالطررررري  حالفكرررررقيح
ال تصررقيحمرر حدهق رريحهدعق كرريحهتتعثرر ح رريلعقاكزحال لع ررتحهالتخصصرر تحمرر ح ررذاحالعمرري ح

حةعل تحهم  حعتظوحعستعقحه عقا  :حهم  ي

حالعستشققه  -
 عؤسسيجح  ث ت -

 عؤسسيجحت ل ل ت -

 عؤسسيجحإةي ةحالعقكبحع حم    -

 ع حخال حتتظ عيجحعمتع حع ت حهعت ي:

  ةي تاحإةالو -

 ةكس تحتوذ ت -
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ــات:  - ــة االســتطالع وملــع املعلوم هم  رريحتمعرر حكرر حالع لهعرريجح مرحل
العت لقررررتح رررريلعمتع حالشررررقق حسررررها حالق  عررررتحعت رررريحعرررر حق رررر حالعستشررررقق  ح
هق الجحاالستكشريميجحهاإلقمحالثقريم حهال لعر حهالر  ت حالشرقق ح غرقا ح

  ح ررررررذلح   رررررريمتحةلع رررررتح  تررررررتحدهح غرررررقا حاستشررررررقاق ت،حهتسررررررت اوحهتمررررر
الع لهعررررررريجحالم  ررررررر ةحكررررررر ح رررررررذلحالع لهعررررررريجحتكررررررره حمررررررر حعتتررررررريه ح رررررررذلح

ح.ح(1االعؤسسيج
ــات   - ــا املعلوم ــل و لي ــة تفكي هم  رريح ررتوحع ي تررتحهت ل رر ح ررذلحح مرحل

 .حالع لهعيجحه شك ح ق أحع حق  حخ قا حعتخصصه حم حالشؤه حالشقق ت

 رذلحهم رهح  ري حق رطحح مرحلة إعادة الربط من جديـد وحسـا امللـا     -
الع لهعررررريجحعررررر حم  رررررر حه يلشرررررك حالرررررذيح خرررررر وحعصررررريلطحالررررر ه حالوق  ررررررتح

ااتتررريجحعقكررربح.حهس يسررريت يحدهح يلشرررك حالرررذيح كررره حعتيسررر ي حعررر حتهم ررريت و
 .حمكقيحثقيم حعشقق حم   (

ه  حإةي ةحتتيجحالق طحالفكرقيحهاالمتعرية حالم  ر ح رذاحح حلة التغيريما -
الررذيح ع رر حإلررىحت ق ررأحإلررىحعهاطتررهحا صررل تحغي ررتحمرر حتو  ق رريحه يلشررك ح

ا   ا حالعقمهةحه ذلحت  محة حطق أحهسريئ حهآل ريجحالعق هلرتحتهةري حعريح
 .حم حالشقأحدهحة حطق أحمق  ي

                                                 

ح(حهع حدعثلت يحق  عي :1ا
ح.حو1273دسسجحح-مع  تحدهكسفهق ح-
 .حو1270دسسجحح-مع  تحكيع ق جح-

حهدخق حعث :
ح.حتحاآلس ه تحال تويل تالمع  ح-
 .حالمع  تحاالستشقاق تحا عق ك تح-

 .حالمع  تحال لع تحالعلك تحاآلس ه تحال ق طيت تح-

-33د عرر حسررعي لهحم ررتش،حملسررفتحاالستشررقاأحهدثق رريحةلررىحا  بحال ق رر حالع يصررق،حالقرري قة،حص
 .ح31
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ــويم - ــة التقـ العمتعررر حالشرررقق حت رررهححاتررر عيجهم رررهحعتي  رررتحهق ررريقحح مرحلـ
العقك يجحاالمتعية تحالفكق تحهالتو رقاجحال يصرلتحهالرقم حهدسر ي هحهع قمرتح

احة حطق أحاآلل يجحالعسخقةحهال يعلرتحكعمسريجحهتوذ رتحق ه حالف  حك ح ذ
 .حةكس تحهتيقلتحللع لهعيجحإلىح ذلحالعقاكز

لررىحعرريحتقرر و:حهعرر حت رر  حاآلل رريجحهتتهة رريحميلظرري قةح ترريحكل ررحح خطررقحكف رر ححيها 
 حآل يتهحدكثرقحخطرهقةح قحخطهقةحاالستشقاأحم ه   حههس لتحهعكهتيج،حه ق

  ررمحخطهقت رريحالحتقرر حةرر حالمرر شحهعرر حآل يتررهحعتظعرريجحالعمتعرر حالعرر ت ح
الذيحاستق عتهحع  يحذلكح  ح ذلحالتتظ عيجحع ت تحهت ع حتميلحالتفهذحإلىح

 تررر حهد حآثيق ررريح اخررر حالعمتعررر حهقررر ح كررره حدكثرررقحمتكررري حل ررريحعررر حالمررر شحالع
قحمتقةحععكتتحه عك حإزالتح   حعر حسرعيجحالعمتعر حسه حتستعقحإلىحدك 

الح سررتط  حالعمتعرر حتفسررهحالهقررجحترر حالح سررتط  حالمرر شحإزالت رريحهحالثقيم ررتحال
مقز رريحةرر حتتظ عيت رريحالخيصررتحلقرر قت يحهع يقت رريحالتتظ ع ررتحخيصررتحإذاحعرريح
استخ عجحقعهزحهشخص يجحهعسرع يجحهلوريجحةقاق رتح  ترتحعر حالع يمظرتح

هالتتظ عيجحالع ت تحتقرهوح  رذلحالع ريوحاالستشرقاق تحح-ةلىحا   ا حالقئ س ت
ح.حع حغ ق يحع حاآلل يجحالعستخ عتحهالعسخقةحل ذاحالوق دكثقح

 :وحدات عسكرية ومنظمات مدنية يف مهمة مشرتكة/يف نينوى

وحهعرر ح خرره حقررهاجحاال ررتال حا عق كرر حال ررقاأح خلررجحع  رريحقرره ح3007  رر ح
عت ررر  ةحهعتتهةرررتحعت ررريحعررريح ررر حخف رررتحهعت ررريحظررري قةحةلرررىحال  ررري حهعت ررريحعررري  حذاجح

هعرررر ح ررررذلحالقرررره حعتظعرررريجحح-جحد رررر ا حخف ررررتحعز همررررتد رررر ا حها رررر تحهعت رررريحذا
العمتعرر حالعررر ت حه ررذلحالعتظعررريجحعختلفرررتحال ه ررتحهعتتهةرررتحا  رر ا حهاز هام رررتحمررر ح

ديحذاجحخطرريبحعرر ت حمرر حح-ال عرر ح رر  حعرريح ررهحع لرر حه رر  حعرريح ررهحخفرر احاز هامرر 
.حالعظ قحهذاجحد  ا حع  عتحه يلشك حالذيحملبحاتت يلحهدثيقحق  تحالعمتع حالع ل 

عرريحقامررأحذلرركحتررقه  حإةالعرر حقررهيحإلررىحإقيعررتحعثرر ح ررذلحالعتظعرريجحه يلشررك حالررذيحك
ت ررريحالحتقررر حد ع رررتحإذاحلررروحترررهازيحمررر حالف ررر حجحلل  ررري حد ع ت ررريحامتعية ررري ح  رررمحد ررري

احاصرطال ي حمر حلورت حهاالتتشيقحهالتهز  حالقهةحال سكق تحالويز رت،حها  حاختلفرجحالتسرع تح
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طي  حح ه تحةسكق تاحقتيل تح  تتحهالثيت تحذاجةسكق ي احع ت ي ح  محا هلىح  حذاجح
يجحها مررقا حالعرر ق ه حلهمسررت ي ح حا هلررىحتعتلرركحاآلل ررعرر ت ح  ررجاحعسرريلوحالسررلهك،حها ح

عرررر ت ي ححهاالتتشرررريق حالثيت ررررتحالحتقرررر حع رررريقةحهكفرررري ةحةت رررريحمرررر حالتتظرررر وحهالخ ررررقاجحمرررر 
 قا رررتحكيم رررتحالعي  رررتحهالفكق رررتحهدمرررقا حعررر ق ه حه شرررك حم ررر حهذهيحخ رررقةحهححإلعكيتيت ررري

همرهاقأحدخرق حكث رقةحشركال حهظري قا حإالحد حال ق قررتحح-هعسر قتحةر حالعمتعر حالعهصرل 
حإ هم  يلتقي ن ف   ق ط عديدة  ذكا م ه  ال عت تحللخط  حالتتظ ع   ح  ح

 حالقررهةحال سرركق تحالع تلررتحتعسرركحا ق ،ح يلعقي رر حإ حالتتظ عرريجحالع ت ررتحإح
االمتعية ررتححهالتفررهذحإلررىحعكهتيتررهحه هائررقلحورر  يهلررجحعسرركحالعمتعرر حعرر حخررال حالتول

  محالتقه  حإلىحا مكريقحالوق  رتحاالستشرقاق تحهالت  ئرتح.حالت حدقسلجحالقهةحال سكق ت
زالرررتحالسرررلهكحال ررر ائ حالعقررريهوحهالرررقام حل رررذلححهاعتصررريصهالت ررره  ح زخررروحالعمتعررر حها 

تهم رريجححالقررهاجحالويز ررتحهذلرركحعرر حخررال حتو  ررقحهم ررتحتفك ررقحالعمتعرر حهثقيمتررهحت رره
.ح.ح.حدخق حعث حال  عققاط تحه قهأحا قل يجحهال طيلتحه قهأحاإلتسري حهق ره حاآلخرق

سرريتقةح ررذلكحكعق لررتحدهلررىح ررذلحالقررهاجحالع تلررتحةرر حالهام ررتحكررهت وحمرري هاح.حالررر.ح.ح
إلتقررريذح رررذاحالشررر بحالعظلرررهوحل  ررر حع ل ررريحتفم رررقح رررقاك  حعصرررطت تحعررر حالخالمررريجح

عثررررر حالطيئف رررررت،حح-هالعظلهع ررررريجحمررررر حالعمتعررررر حهالتزاةررررريجحهالط قررررريجحهالعتيطق ررررريج
هالف  قال رررتحه قرررهأحالعرررقدةحهالشررر يبحهال طيلرررت،حهال رررقاأحه ه حالمرررهاقحهال رررقاأحالم  ررر ح

ةلرىحالرقغوحعر حد ح.حالرر.ح.ح.حهاإلق يبحهالعشيقكتحالس يسر تح ر  حالعقيهعرتحال سركق ت
مل رري،حإالحال   رر حعرر ح ررذلحالعه ررهةيجحع عررتح يلتسرر تحللعمتعرر حهمرر  قةح يل عرر حعرر حد

ح.حد ح ذلحالعتظعيجحقم ت يحكش يقاجحم ص  جحقه ح أح قا ح  يح يط 
ح

 املبحث الرابع

 منظمات مدنية  مبهمة استشراقية يف نينوى  ))مناذج خمتارة((

االستشرقاق تحكث رقةحال ر  حهعختلفرتحا ترهاعحهعه رهة يححتعتظعيجحالع ت رالإ ح
عت رريححي ررهحسرره حتخترريقح   ررهاسرر حمرر ا ححهالحتسررتط  ح صررق يحمرر ح ررذلحال  ررمحهةل

ح.حكتعيذجحته    تحم سب
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  حعتظعيجحعمتع حع ت حذاجحطي  حمكقياحح:مراكز دراسات ومؤسسات حبثية
حيةلع اح  ث حت ع حخيقجحإطيقحالسلطتحاإل اق تحال لع تحهةلىحا غلبح كه حعققات 

ح.حخيقجحال قاأحلك ح يلققبحعتهحعكيتي حخيصت حم حال ل ا حالعميهقةحلل قاأ
 ح رذلحالعؤسسريجحةلرىح قاسرتحال رقاأح مهات رهحالعت ر  ةحهدخطق ريح قاسرتحت ع

تتعثرررر ح  قيعررررتححيالعمتعرررر حال قاقرررر ح شررررك حعهمررررهحهع ررررقع حه شررررك ح ق ررررأ،حهتشرررريطيت 
صرر اقحالعط هةرريجحهالكترربحالعختصررتالرر هقاجحهالعررؤتعقاجحال  ذلك،حه رر حمرر ح ررحيعررتحها 

تحالشررررررك حغق  ررررررتحةقاق ررررررتحالخطرررررريبحلكت رررررريححاستشررررررقاق تحالتهمرررررره،ح  عققاط ررررررحإطيق رررررري
ح.حالع عه ،حه كتيتهق تحم حمق حثقيمت يحاالست الئ ت

ه يلشررك حالررذيح  رر حالفكررقحهالعفكررقحهالعمتعرر حال قاقرر حمرر ح قمررتحد تررىحمرر ح
لررىح قمررتحت   رر حالفكررقحال قاقرر ح رر ةه حةرر وحق قتررهحةلررىح التفك ررقحهالتصررهقحهالطررقمحها 

حكحتهةري حعر ح رذل تري.حم وحعمتع هحل  ر حع لرهحدمكريقح رذلحالعؤسسريجحاالستشرقاق ت
ح :العؤسسيجحع ح  محاللوتحهالعتتس هح

كرذلكححا مت  رتالعؤسسيجحهالع ي  حهالتتظ عيجحاالستشقاق تحالتيطقتح يللوريجححا:   
ت ترررىح شرررؤه ححتإسرررتقات م ه ررر ح رررع حع ي ررر حههكررريالجح.حال ررري ح يلتسررر تحللعتتسررر   

ح.ححالعشقأ
 ث رررتحالعتخصصرررتح شرررؤه حال حتاإلسرررتقات م العؤسسررريجحهالعقاكرررزحهالع ي ررر ححال:ثثث    

ح.حةقاق تحمقط يلعظ قحح-ق تحالشك حاتتسي ي حهلوت حةقاق تح  تتحه  حةقا
ام حقكرررزحتقكرررزحةلرررىحالعمتعررر حال قاقررر ح ررر  حدغلررربحالعؤلفررريجحالصررري قةحعررر ح رررذاحالعإ

خ  ثررتحه ق قتررهحتفك ك ررت،حعرر حثرروحتسررقطحةل  رريحكرر حدسرر يبحالتفكرركحهالتخلرر حالس يسرر ح
هسرررر طقةحمررررز حةلررررىحكرررر ححا قل رررريجالبح قررررهأحهاالمتعررررية حهعشرررريكلهح رررر ةه حاسررررت

امتعررية حهترر ة حالصررقاةيجحال اخل ررت،حغي ررتحإلررىحإ  رري حالسرر بحالقئ سرر حااال ررتال ح
ا عق كرررر (حهس يسرررريتهحدهحتررررهخ حال ررررذقحمرررر حالتطررررقأحإل  رررريح ت رررريحالعتقررررذةحللعمتعرررر ح

ح.ححال قاق 
 منظمات حقوق اإلنسان:
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العطيل رتح ريل قهأ،حقغروح حاشكيل تتيحم ح ذاحال  رمحلر قحالعطيل رتحدهحةر وحإ
استالبح ذلحال قهأحمر حدغلربحالعمتع ريجحاإلتسريت ت،ح عسرته يت يحالعتفيهترت،ح ر حد ح

عت ريحكتقطرتححهاالسرتفي ةاإلشكيل تحتكع حم حاستوال ح رذلحالعشريك حلصريلطحعقهم  ريح
 حالتررقه  حل ررذلحهعرر حثرروحمرر  رر  حمرر حاآلخررقحاال رر  احالشررقأ(حهخيصررتحالسررلطيجح

الحلعيحالتوي  حهالتكقا حللكث قح.حقحإت يح أح قا حعتهح يط ال قهأحت ت حةلىحدسي ها 
ع حاالستالبحهاالختقاأحل قهأحاإلتسري ح شرتىحدتهاةرهحمر حدعريك حعت ر  ةحمر حال ريلوح

ح.حهعثيلهحعيح مقيحع حت س حهقت حهت بح قهأحش بح  كعلهحاالش بحالفلسط ت (
ي ح قررهأح ح ررذلحال مرر حهآل يت رريحهعت رريحعتظعرريجحالعمتعرر حالعرر ت حمرر حعمررإ

اإلتسي حت ع حلتعق قحالس يسيجحالعطلهبحت ق ق يحهعت يحا مكيقحهالتهم ريجحالثقيم رتح
االمتعية رتحلتفك ك ريححها ةرقا الوق  تحهاالستشقاق ت،حهخيصرتحتلركحالتر حتقصر حالقر وح

هم ل رريحسرر بحكرر ح ررذلحالعشرريك ،حه رر  حد حت رر حالعشرركلتحالقئ سرر تحااالسررتالبحمرر ح
 يترريةحالعمتعرر حعرر حخررال حالتررقه  حالعقصرره حه يلشررك حال قررهأ(حتز رر حعرر حعشرريك حهع

غ ررقحالعق رره حعرر حعمتع يتترري،ح  ررمحالعطيل ررتح  ررذلحال قررهأحةلررىحالطق قررتحا عق ك ررتح
هعثرري حةلررىحذلرركحعرريح.حالررر.ح.ح.حالعت ق ررتحعرر حالقرر واحال  رري ،حهعرر حا ةررقا احال  ررب

دةحال قاق ررتحطق تررهحإ رر  حالتتظ عرريجحالع ت ررتحاهالترر حترر ة حال قاق ررت(ح رر  ح قررهأحالعررقح
عستل تحإلىح قمتحت ت  يح  قمرتحالتمريقةح  ر حمر حال لر ا حالعمريهقةحلل رقاأحعثر حسرهق يح
ها ق  حه ه حالخلرر  حال ق رر ،ح  ررمحهصرر حةرر    ح يلررذاجحمرر ح هلررتحاإلعرريقاجحإلررىح

ح.حح(1ا!!!!.ح.ح.ح.حةقاق تحاعقدةخعستحةشقحدل ح
ي الوطين رتبطة باملعهد الدميقراطشبكة املنظمات غري احلكومية امل

 األمريكي

USA- National Democratic Institute- NDI- 

                                                 

وحهالتقق رقحدة تررهح3003ا6ا30(ح لقرتحتقيشر تحع يشرقةح ثت ريحقتريةحالرر  يقحال قاق رت،ح رهاقحعفترهم،ح1ا
 .حالتيشطتحالع ت تح تيقاحقئ قحقا طتحال ميعحة ح قهأحالعقدةحال قاق ت
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 ررر حعمعهةرررتحالعتظعررريجحعتتهةرررتحالتخصرررصحهالعتتشرررقةحمررر حدت ررري حال رررقاأحح
هعت يحع يمظرتحت تره حهكقكرهكح  رمحاإلشريقاجحكث رقةحإلرىح رذلحالتتظ عريجحعر ح  رمح

حهستهق حإ   حتميق  ي:ح-اتشطت يحهد  ام ي
ي حهت سرر قحعقكررزحإل ررها حالتسرري حالالئرر حإلررىحمكررقةحإتشررح-NDI–لقرر حقهمررجحح

 تشرربحخررال حعرر حدزهام رر حهقرر حمررقجحع رريهالجحلت ق ررأحذلرركحمرر حع رريمظت حالترر ع وح
مررر حكقكرررهكحعقكرررزحع يمظرررتحح-هدق  ررر ،حلكررر حالفكرررقةحقم رررجحمررر حكقكرررهكحقل ررري حهقيل ررري ح

عررر حق ررر حتسررري حةقاق ررريجحهتيشرررطيجحمررر حعمررري ح قرررهأحاإلتسررري حهالعمتعررر حح-التررر ع و
ح.حم حدق   حكتتظ وحهت س قحهتتف ذدةح يلعقي  حتفذحالعشقهعحهأحالعقحالع ت حه ق
 حالعترري  حللعتشررهقاجحهالعط هةرريجحاذاجحالشررك حالمع رر حهالورريل حمرر ا حمرر حإح

ا عق ك ررتحمرر حال ررقاأح مرر ح رر  ح ررذلحالتمق ررتحعهمرره ةحح-NDI–كلفت رري(حالترر حتطق  رري
يطيجحه شرررك ح هقيح تشرررقحالع  ررر حعمعهةرررتحتشرررح(1اهعتشرررهقةحمررر حإ ررر  حعط هةيت ررري

هتمرررريقبحم ل ررررتحا سرررربحإ ةيئ رررري(حك قاسرررريجح رررريالجحعتتهةررررتحعرررر ح ررررذاحالق  رررر حمرررر ح
هترهق حإ ر  ح رذلحالتمريقبحالقق  رتحعر حالفكرقةح.حالرر.ح.حالعمتع يجحالشقق تحها مق ق رت

حدةالل:
وحدث ررقجح  شررتحةرر  حعرر حالمع  رريجحالتسرريئ تحمرر حالسررتوي ح1332"مرر حد ق رر حح

تلقجح ق ي حع حزهم يحالرذيح  تر حعكيترتح صهقةحعقهةتحلعيح  محللس  ةحا (حهالت ح
اه سررررتعقحالطررررقم(حإلررررىحد ح ررررذلحالتتظ عرررريجحقيعررررجح تتظرررر وح.ح.ح.حةيل ررررتحمرررر حالمرررر ش

االةتصرررررريعيجحهالت  ئررررررتحمرررررر حالمقائرررررر حهالهصرررررره حإلررررررىحالق رررررري اجحال  ت ررررررتحالعسررررررلعتح
إلرررىحد حتصررر حال يلرررتح ررر  ح لقرررىح زهم ررريحمررر حالسرررم حل تتظرررقح.حالرررر.ح.ح.حهالعسررر   ت

– حالعقيقتررررتح ررررر  حالتمررررق ت  حمررررر إ.ح-NDI– ررررذاح ف ررررر حعتظعرررريجالع يكعررررت،حهد ح
NDI-د حالعشررركلتح تررريح.ح حمكرررقةحالتمرررق ت  ح ررر حها ررر ةا حهح.ح ررر حتفسررر يحمررر حا ثتررر  ح

ل سررررجحالعطيل ررررتح رررريل قهأح ررررذلح  حالشررررقائ حدميزت رررري،حلكرررر ،حل سررررجح  ررررذلحالطق قررررتح
هتسر  :ح.ح ر ح عكر حتط  رأحذلركحمر حعمتع يتتريحالشرقق تحهال قاق رت حا خرق هالعشكلتح

                                                 

شررريقعي،حعررر خ حإلرررىحالعقام رررت،حتقمعرررتحهعقام رررتحهتررر ق أحل تررريحةلررروحالررر   ،حل تررري ،ح.حق.ح(حق تررره1ا
 .ح13-13و،حص3003  قهج،ح
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 حالعقكزحال قرهق حا  رهائ حالتسريئ ح رذاحت ره حإجاح.حإلىحد  حهص حعشقهعحدق    
ه ي قجحال كهعتحالع ل تحمر حكق سرتي ح  لويئرهحمرهقا حها  يلرتحعر  قلح.حإلىحعقكزحلل ةيقة

ح.حإلىحالق ي 
 ملعيات ذات الطابع الشبابي والثقايف والفين:

 خلرجحإلرىحال رقاأحه  عر حدمقا  ريحهتت قجحت ت يحال    حع حالتتظ عريجحالتر حح
ثقيمتح   ر ةحكر حال  ر حةر حثقيمرتحالعمتعر حال قاقر حعر ح  رمحاللورتحها مكريقحهالسرلهكح

حتعررر حخرررال حتشررريطيت يحالهاسررر ح-غ رررقحالعتطررري أحعررر حعررريحعهمررره حمررر ح اخررر حالعمتعررر 
هالعتتهةرررتحه سررربحتخصصررريت يحالتررر حقهمرررجحإلرررىحتفق ررر حع ررريع  حالثقيمرررتحال قاق رررتح

 رر حعرر حالتمع رريجحالثقيم ررتحها عسررر يجحالفت ررتحقرر حة ررقجحةرر حالترررقامح حال  إال  تررت،ح
ال قاق حهمتهحا ص  حه  ل يجحهسلهك يجحهقعهزحهتهتيجحغق  تحتعيعري حه شرك حع ترذ ح

د  حإل  يحش يقاجحقم ت يحةلىحهام تحالمع رهقحهدسرعية يحت ر  حإلرىح.حهقذ  حم ا ح
قحالشرقق حهملسررفتهحالفكق ررتحالترقه  ح مكرريقحها ر  هلهم يجح رر حدصررال ح يل ر حعرر حالفكرر

هاالمتعية ررتحهق عررهحهدةقامررهحتررهق حإ رر ا يحعثرريال حلل ررق حمقررط:حااغي تترريح رر حال يئلررتح
سقيط يالق  عتحالسيئ ةح ح.حهالهصه حإلىحدسقةحةيلع تحها  ةحالحتفصل يحديح  ه ((حها 

ه تررريكحخطي ررريجحدخرررق حكث رررقةحالحعمررري حلرررذكق يحه عكررر حاختصررريقحع ررريع  ح
يحترررزا حت  ررقحةرر حعطيل رربحق  عرررتاحدثت ررتحال اة ررتحإلررىحإلوررري ح   رر يح  ت رريحكيتررجحهعرر

الخيقطررتحهال ررر ه حالس يسررر تحال يل رررتحهالررر ةهةحإلرررىح ررر ه حم  ررر ةحقيئعرررتحت عررر حدسررريقح
ح.حالر.ح.ح.حةقق حطيئف حدثت 

ه ترريكحعال ظررتحمرر  قةح يلررذكقحد حكرر حالتتظ عرريجحالع ت ررتح ررذلحكيتررجحلرر   يح
مرر حع  تررتحالعهصرر حمرر حال عرر حهتسرر   حح اال ررتالالعهامقرريجحالع يشررقةحعرر حقيئرر حقررهاجح

ررر حال   ررر حعررر حالتتظ عررريجحالع ت رررتح.حا تشرررطتع عرررت وحمررر حعثررر ح رررذلح عقي ررر حذلررركحمع 
ح.حال قاق تحهخيصتحتلكحالتي  تحع حصع وحالعمتع حالعهصل 
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عقي ر حةر  حح-هد تيلح  ر حعر حالتتظ عريجحالعخهلرتحعر حق ر حقرهاجحاال رتال حكتعريذج
قا طرررتحح-ه يتيع رريشررر يبحع زحح-لشررقأحللثقيمرررتحهالفترره قا طرررتحاح-ك  ررقحالح عكررر حت رر ا ل

ح.حالر.ح.ح.ح.حعتظعيجحمقسي حعيلطتح(1اصهجحش يبحالعهص ح-ةحالثقيم تالعقد
ح

 م ظم ت الميتم  المد   ذات الط ب  االقتص د   العم 
ه  حالتتظ عيجحالع تعتح شؤه حاالقتصي حهع عت يحال طيلتحهال ع ،حهدمكيق يحح

د  رري حةعلررجحإلررىحإزالررتحالع ت ررتحذاجحالطرري  حال قاقرر حال  ررجحهتهم يت رريح رر حا خررق ح
مكررقا حهتمق ررت حهتقاكعرري حها  ررفي حالطرري  حالوق رر حةل  رريحعرر ح  ررمحالتسرره أحت ررهحم رر ح
االقتصررري حال قاقررر حت  ررري حلس يسرررتحاالقتصررري حالوق ررر حك تررري حمرررهق حمكرررقيحه تررري حت تررر ح

 عر حهال طيلرت(ح ذلحع حتي  ت،حهع حتي  رتحدخرق حةعلرجحتتظ عريجحدخرق حاالح-عي ي
هعر حخررال حالتخه ر حالععتررهمحل ريحغق  رري حإلرىحال عرر حت رهحسرر بحال   رتحهالصررال  يجح
هالقهةحاإل اق تحهالفت تحع حالتظيوحال  قهققاط حاإل اقيحالقيئوحه   ةي اجحعختلفرتحعت ريح
ععتهة ررتحا   رريمحال لع ررتحهالتهم رريجحالتطه ق ررتحذلرركحل رر وحمرر ها يحدهح سرر بحالتظررقةح

الخ قا حهالفت   حال قاق   ح  ت وحإعيحع حدزالوحتظيوحسي أحدهحعتتس  ححالعفقه تحةلى
ح.حالر.ح.ح.حعتش جحععتهةت

دعرريحالتتظ عررريجحالع تعرررتح شرررؤه حال عررر احال طيلرررتح ررر حا خرررق حدثرررقجح شرررك ح
سررل  حةلررىحالخررطحال رريوحللقرره حال يعلررتحلل لرر حعرر حخررال حتشررم  حال قرره حالعؤقتررتحغ ررقح

ةحلرع حاالمتعية ،حععريحم ر حالفرق حال قاقر حال يطر حالع عهتتحالقص قةحا ع حالفيق 
طي  وحت ررررهحدمكيق رررريحهمرررر ح  رررر حا   رررري حاسررررتقحاالسررررتققاقهةيئلتررررهحمرررر ح يلررررتحةرررر وح

ت قبحاإل اقاجحالقيئعتح يل ع حههصهال حإلىحخلخلتحالعمتع ححتفسهحيلهقجال  اعت،حه 
صي  ي حهالوق  حت جحإعال اجحههط ةحالفكقحالقدسعيل حاقتحي لحهدسقلهة وحث هت تحاقتص

ح.حمكقا حهثقيمت
حهدعثلتحذلكحكث قةحتهق حتعهذم  حعت ي:

                                                 

 .حج(حدتظقحالعل أحم حالتظيوحال اخل حالعقمأحم حت ي تحال  محكتعهذ1ا
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إ قرري حتطرره قحم ترريجحدم رري حال ررذهقحعثرر حالقعررطحعرر حخررال حتمع رر حعقاكررزلح -
هعقكرررررزحال  رررررهمحح-عقكرررررزحإ ررررري حلر  ررررريمحالزقاة رررررتح-ال  ث رررررتحالزقاة رررررت

حه تفقحالهقجحت ه  حدتظريقحالفال ر  -ح(1االزقاةتحالزقاة تحالتي  تحلهزاقةح
إلرررىحاسرررتالوحال رررذهقحا عق ك رررتحها هق  رررتحعررر حخرررال حالمع  ررريجحالت يهت رررتح

ح.حالزقاة ت
ه تررىحالتخرر حال قاقرر حلرروح كرر ح عترر  حةرر ح ررذاحالف رر ،حمقرر حت ق ررجح ررذلحححح-

الثقهةحالزقاة رتحإلرىحإترال حكيعر حمر حال صرقةحلر قح ف ر حال قائرأحدهحشر تح
تح عررها حك ع يئ ررتحالعرري ح رر حةترر عيحتقرر عجحإ رر  حالمع  رريجحالزقاة ررتحالع ت رر

ت ررريحج،حم ررر  حعررر حد حتق ررر حةلرررىحاآلمررريجحم هد ه ررتحلعكيم رررتح  ررر حاآلمررري
ح.حق جحةلىحالتخ  حه  ة ا ح يئلتحم حع  تتحال صقة

 "التنظيمات املدنية االستشراقية بني الرفض والقبول"

ح عك حتصهقحم  حالتتظ عيجحاالستشقاق تح عختصقحالعقتسوحاآلت :رحخ تم   ظاي  
تتظ عرريجحه  رر حد حكشررقجحةرر حدت ي  رريحاالستشررقاق تح رر  حالع ت ررتحه شررك حكرره ح ررذلحال

مل حمر حالعمتعر حالعهصرل ،حإذ حال ر  ح رهحالسر  حت رهحإ ر امحتو رقاجحمر حتعرطح
التفك ررقحهال القرريج،ح  ررذلحال يلررتحتكرره حهم ررتحالعهصررل تحإلررىح ررذلحالتتظ عرريجحهم ل رريح

حهالتفية حع  يحكيآلت :
ح.ح ق  ح  ذلحالع لهعيجحه يلتو  قصو ق(حع حالعمتع ححاقسوحا ئ  ح
ح.حك  ق(ححع حالعمتع حالح ق  ح  ذلحالع لهعيجحها مكيقحاقسوحاكث قح

ح.حمكي حالقم حل يحها  ي حه يلويل  تحال ظعىحم حعمتع حالع  تتحكتعهذجحةقاق 
حكي حالقم حد  ي ح شكل  :

                                                 

عقكزحإ ي حلر  يمحالزقاة ت،حت ته حال  ح.ح(ح ائقةحا   يمحالزقاة ت،حت ته ،حالقش   ت1ا
يحعيحاآل حهم حاتتظيقحعص ق عالزقاة ،حتهق حال ع ح يلعؤسست  حال  ث ت  حهمع جح  هث 

 .حال هائقحالتي  تحإلىح  ها حقئيستحالمع هق تحسي قي ححيحةلىيح س تعي،حكهت عهعص قحكها ق 
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ةقق ت،حثقيم رتح-شك حامتعية ح س يبحعت ي:حق ع ت،ح  ت ت،حتقيل   ت .1
هةررر حةررريل ،حدصررر حالعمتعررر حمررر حتكه ترررهحت سررر  حهشررركيكح-مكق رررت

ح.حلتكه تهحالع ق 
 سلع تح س يبحعت ي:-الشك حالس يس  .3

ح.حرحاقتفيعحعسته حالهة حالفكقي
ح.حرحاقتفيعحعسته حالهة حالس يس حح
ح.حرحتمق تحالعهص حم حةعأحتيق خهحإشيقاجحه الالجحللظي قةحح

ح ي:هق حت   جحهتتهةجحهسيئ حالقم حتذكقحعت
هم هحة وحاالكتقامحهة وحالت ثقحهالحت يع حع  يحإلىح قمتحححالقط  تاحالمعه ح

ح.حالت ق وحع  ي،حهات  وحم  ح ذلحالتتظ عيجحاالستشقاق ت
التظرررررري قاجحالسررررررلع ت،حاةتصرررررريعيج،حق ح شرررررر يقاجحمع  ررررررتححححححححححالخطيبحالعهمهح

ح.حخطيبح  ت حعهصل -ع ي ةحتميلحالوقب
اجحهت رق وحعر ح ت يعر حع  ريحهعر ح   حالعقرقح قبح-غ قحسلع حححةت  

ح.حطق  وحخيقجحالع  تتحهخيقجح  ه حالع يمظتحثو
 نتاج االستشراق يف نينوى هو الرفض:

لعفررررري  وحالعمتعررررر حالعررررر ت حعررررر حقاسرررررع حالس يسررررريجححد حالترررررقه  حالع عرررررهو
م حالوقبحهالهال يجحالعت  ةح شك حخيصحخال حال قر   حا خ رق  حعر ححتاإلستقات م 

العي رر حللكث ررقحعرر حالعفكررق  حةلررىحإت رريحتقل  ررتحمكق ررتحم  رر ة،حهلررهحد ح ررهاك قلحالقررق ح
ح(1ات رره حإلرررىحةصرررقحالت  رررتحهالتترره قحمررر حدهق ررريحهالتررر حع رر جحإلرررىحالثرررهقاجحال   ررر ة

ت ررريحال رررهوحل سرررجحكيلرررذيحدهغ رررقجحالكث رررقحعررر حتظررروحالس يسررريجحا هق  رررتحالق  عرررت،حإالح
تحهآل يت ريحههظيئف ريحهد ر ام يحال ر ه ح  محآتذاكحذلكح س بحتميهزحالتكه تيجحالع ت ر
الفكق تحالوق  رتحالعتطقمرتححجالتهم يالع ت تحال  عققاط تحلتت ه حإلىحآل يجحتت كوح  يح

ح.حالقاسعتحللس طقةحةلىحالعمتع يجحا خق 

                                                 

تظق:حس   ح  حس   حال لهيحهآخقه ،حالعمتع حالع ت حم حالهط حال ق ر حه هقلحمر حت ق رأح(حد1ا
 .ح61037و،حص1333ال  عققاط ت،حت هةحعقكزح قاسيجحاله  ةحال ق  ت،ح  قهج،ح
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ل  حدققبحعثي حتيق خ حلذلكحةت عيحاستخ عجح رذلحالتتظ عريجحكهسريئ ح  ر ح
 رررققحالررررهطت حلشررر هبحال رررريلوحالثيلرررمحمرررر حالررر هائقحالقدسرررعيل تحمرررر حهقررر ح قكرررريجحالت

يجحالقق حالعي  حع حثروحتال ريحاالتق ري حةلرىح لر ا حالع سركقحاالشرتقاك ح س   ت
ذاجحالتظوحال  قهققاط رتحالعسرت  ةحعر حخرال حعه رهةتحالترقه  حاإلةالعر حلعتظعريجح

.ح(1االعمتع حالع ت حهال  عققاط تحهكيتجح هلتر احالتمق رتحالتعرهذجحلتميةرتح رذلحال علرت
 حالشرركهك تحالت سرر  تحقامقررجحعسرر قةح ررذلحالتتظ عرريج،حه  ررذاحمرر  حالشرركهك تح  ررذلكحمرر

عت ريزحسر عيحيهقم ح ذلحالتتظ عيجحل سرجح كرقا حةلرىحالعمتعر حال قاقر حهالعهصرل ح 
د حالقص حهقا ح ذلحالتتظ عيجحعف هعتحةلىحإت ريحسر ئتحالصر جحدصرال ،حد ر حإل  ريح

كه تررهحالعقكرربحهاقتفرريعحعسررته حالررهة حةهاعرر حذات ررتحت رره حإلررىحالعمتعرر حالعهصررل حهت
الفكرررقيحاالمتعرررية حهثقيمترررهحهشخصررر تهحالقه رررتحالع رررطل ت،حهدصررر حالعمتعررر حد  ررري ح

الرررر،حهةلرررىحطررره حت ق خرررهحالقررر  وح.ح.ح.حه ف ررر حةهاعررر حكث رررقةحعكيت رررتحتميق رررتحس يسررر ت
هال   مح تظقح ق  تحهشكحهتص ح  حالالت يعر حعر حاآلخرقحكعم ره حهعر  وحه اخر ح

ح.ح ه حق يلحهقتيةته،حمك  حالتظقةحإلىحالقي ع  حإل  يحع حع ت  حإلىحعمتع هحع 
تتيق رررري حها رررر ي ح رررر  حعرررري هحعمتعرررر حعرررر ت ح ق قرررر حمرررر حالتصررررهقحه رررر  ححإ ح

ستشرررقاق ح ررر ح ق قرررتحعلعهسرررتحمررر حعمتعررر حت تررره ،حةلعررري حد حاعمتعررر حعررر ت حعزةرررهوح
حالع يمظررتحل رريحتمق ت رريحالعسرر قتحةرر حتتظ عرريجحع ت ررتحمرر ح ي ررقلحهعي رر هحه ررذكي 
هاتتقيئ رتحاسرتطيعحعمتع ررهحمرقزحالتهمررهحالرهطت حةرر حاالستشرقاق حالوق رر حه رهة حترريوح

حك ح ذاح  محم حظ :ح.حقم حالكث قحع ح ذلحالعتظعيجهحهثقتحكيعلتح
ال ميمررتحاإلةالع ررتحالعقررقه ةحهالعسررعهةتحهالعقئ ررت،ح  ررمح ررذلحا خ ررقةحعررثال ح .1

هح علركحدك رقحةر  ح لوجحة  ا حك  قا حه يلشك حالذيح يجح قري حةر حال رقاأح  تر
ت يح  حالعستقلتحد  حدع حالف يئ يجحم حالشقأحا هسطحهك حقتيةحت ة ح

ح.ح(2اإل  يحاإلذاةيجحا هق  تحالتيطقتح يل ق  ت
                                                 

 .ح13سل وحالهق ي،حهال ةحالعمتع حال قاق حالع يصق،حعص قحسي أ،حص.ح(ح 1ا

ختصريصحالعطلرأحت رهحالشرقأحعثر حإذاةرتحسره ح(ح قص ح  يحإذاةيجحهقترهاجحم ريئ تحذاجحاال2ا
ح.ححاصهجحدعق كيحسي قي (

ح.حإذاةتحال قاأحال قح-
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خررررر عيجحعق عرررررتحه شرررررك حسرررررخ حهع يهلرررررتحاسرررررتقطيبحلررررر ال حعررررر حشررررر يبح .3
الع يمظررتحعرر حعختلرر حالفئرريجحال عق ررتحهالمتسرر تحمرر حمتررقةحكرري حالعمتعرر حمرر ح

 .حلخ عيجحهال ع حهالتتظ وحالقسع دعقحال يمتحل

.حم ررر حالتتظ عررريجحكيترررجحمررر حدهم ررريحعتهاز رررتحعررر حم ررر حالمررر شحةلرررىحا ق  .7
  رررمحالترررقه  حلس يسررريجحاال رررتال حهعصررري قةحالقرررقاقحالس يسررر حات  ررر  ح ررر  ح

 .حاتتخيب(

ع يهلرررتحالتفرررهذحإلرررىحدةعرررأحعررريح عكررر حمررر حالعمتعررر حعكيتررري حهمكرررقا حهامتعية رررت ح .6
ح   حهالخلررأحهال ررق حهت ه لررهحتي  رري حعصرر قي حللفكررقعسررت  مت ح ررذلكحال ه ررتحهالرر

 .ح(1االوق  

كثقةحإةر ا حالتتظ عريجح رذلحهتتهة ريحهتخصصريت يحهعر حخطريبح رق جحمر ح .1
تزال رريتقرر  يحعمتعرر حالع يمظررتحمرر ح تيئ رريح إلررىحعسررته يجحعت ت ررتحهعتخلفررتححها 

 .حة حال صق

ه حالرررررح رررر ة.ح.ح.حهتفك ك رررريحإلررررىحدمررررزا حعفككررررتحهدشررررال حامتعية ررررتحطيئف ررررت .2
 .ح(2الرإ.ح.ح.حال قهأحالثقيم تحهالقهع تحهاللوه تحهاآلثت ت

د حا   امحالت ح اقجحهالت حعيحزالجحت هقحةلىحدق حت ته ح  حمر حظر ح .3
غ رريبحقرريته حةقاقرر حترري  حعرر حةعررأحالفكررقحال قاقرر ،حهقرر ح رر حع لررهحالقرريته ح
ح-الط    حاال قي حلرقه (حذلكح س بحه  حه   حالهاق حالس يس حال قاق 

ا خررق حسرره حتترر ثقح شررك حك  ررقحهد حالثقرر ح ررذاحكلررهححا تسرريأ ح تت مررتحمرر يل
                                                                                                                         

ت  عرتح.حهعثي حةلىحد ر ح قاعمرهح ره حالشرقأحهاإلسرالوحدتظرق:ح حBBC. Arabieإذاةتحلت  حح-
شهعي ،حاإلسالوح   حك تزحهعيقكقحه قهأحاإلتسي حم حاإلسالو،حعل أحخيصحإلىحإذاةتحلت ترح

 .ح133-111و،حص3000الكتيبحال قب،ححإت ي  عشأ،ح

ح(حدتظقحةلىحس   حالعثي :1ا
قاؤه ح ل ترر حت رريخقحهد و رر حدهسرر ي  حهآخررقه ،ح ررهقاجحمرر حالف  قال ررت،حتقمعررت،حاالسرروحا ررال(،ح

 .حو3003 قاسيجحةقاق ت،حعكي حالط  ح ال،ح

لرهح،حتقمعرتحة ر حاإل3007(ح قت حتيت مي،حص قحهتزهمحهاستئصي حمعيةيجحا قل ريجحعر حةريوح2ا
 .حو3003،ح و ا ،حدق   ،ح  قهج،ح1الت  ع ،حطا
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 معرتحثقيم رت،ح  ححس عيحد حخطهقتهحتكع ح  ت يالهق حةلىحةيتأحالعمتع ح
الققرر حالس يسرر حالررهطت حالخرريلصحمرر حديح لرر حسرره ح ررؤ يحإلررىحققرر حا  ا ح

 .حالفكقي

ط قررجحةلررىح حالخطرريبحهآل رريجحهع رريع  حا ستشررقاأحات  يلتت مررتحالت يئ ررتحمرر
التتظ عريجحاالمتعية رتحالع ت رتحعر حخرال حتهامر  وحالعقصره حهالعرتظوحمر حكر حعكري ح
همرر حكرر ح رر حهتقكررزحسرركيت حه ف رر حعقسررهوحهعخطررطحه خطرريبح   رر حمرر ا حةرر حهاقرر ح

مرر حتعررطحال القرريجحه يتمرريلححتو  ررقاجالفكررقحال قاقرر حالعهصررل حهالقيصرر حإلررىحإ رر امح
اجحعسرته يجحةيل رتحمرر حالقصر حعسررهقت حالتفك ركح شر يقاجحهعط هةرريجح   ر ةحالعرر  حذ

زالررتحخق طررتحه رر ه حالع يمظررتاحع ل رري حهصررهال حإلررىحخق طررتح تظرريوحالتشررظ تحهالتمزئررتحها 
.حال هلتاحهطت ي حع يهلتحامتزائ يحإلىحكيهتتيجحإ اق تحقهع تحعس   ت،حكق  ت،حتقكعيت ت

ح.حالر.ح.ح
.ح وقكيؤحيحكرري ح طلقررهحقرري ةحاال ررتال حهشرر ررذلحالخطي رريجحكيتررجحتتترريغوحعرر حعرر

مكي حع كيتزعيجحال ميعحط    تحتمريلحال ر محد تر دجح يلت ك ر حةلرىحالعفرق اجحهالرذاجح
الثقيم ررررتحالق  عررررتحهع يهلررررتحت صرررر ل يحعرررر حم  رررر ح كرررر حع يت ررررهحهع ي  تررررهحهصررررهال حإلررررىح
االةتصررريعيجحهالعظررري قاجحه ترررىحالقرررهةح شرررتىحع يت رررهحه  رررعتهحال معررريجحالعسرررل تح

ح.ح  يحخيقجحتطيأحالع  تتحدهحالع يمظتهالتصف يجحلشهاخص يحهقعهز يحدهحطقح
 حق ةحالف ررر حاالمتعية رررتحالعهصرررل تحإزا حالرررذيح ررر محكيترررجح سررر بحهةررر حإ

حالعمتع حالع ل حهش هق يح يلخطقحالقي و،ح  محالسلهك يجحالت حتعثلج:
ح.ح ح ذلحا م ي حإتعيح قص ح  يحالتمزئتإ -
ل يقرهح -  قكربحع يهلتحإسقيطحك حعري هحهطتر احةقاقر حعر حخرال حتفك كرهحها 

عرررر حالعؤسسررررتحالس يسرررر تحهعررررقهقا ح يالقتصرررري  تححاتطالقرررريال يلع ررررتحالوق  ررررتح
 .حهالثقيم تحها سق تحه تىحالفق 

إلسرررالع حهالشررررقق حهع يهلررررتحإ  ررري حالثقيمررررتحهالخطررريبحال قاقرررر حهال ق رررر حها -
 ر حع ل ريحثقيمررتحالورقبحتع  ر ا حلتوق   ريحك رر  حقئ سر حعر حكرر حعسر  يحلت

 .حظعت ذلحا م ي حهالسلهك يجحالعت

ح
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 النتائج

 حق ةحم  حالعمتع حالعهصل حإزا حقسوحع حعتظعريجحالعمتعر حالعر ت حكيترجحإ
ط    ررتح سرر بحالتظررقةحإل  رريحهال كرروحةل  رريحعرر حخررال حسررلهك يت يحةلررىحإت رريحتتظ عرريجح
ل سجح يلع ت تح  ح  حتتظ عيجحع ت تحم حالشك حاستشرقاق تحالع رعه حهتسر ىحإلرىح

يحتسرر ىحإلررىحإ ررفي حثقيمررتحالوررقبحةلررىحثقيمررتحالعمتعرر حتوق رربحالعمتعرر حالعهصررل حد
 عكر ححه يسرتتتيميجح-العهصل احال قاق حالشقق حالخطحالقي وحإلىحالشقأحعر حالورقب

حذكقح    ي:
ح.ح حالتتظ عيجحالع ت تح  ح ع حإطيقحال علتحال سكق تحه خلجحع ح خهل يإ -
طررقا حقصرر جح ررذلحالتتظ عرريجحإلررىحد حتتهامرر حمرر حكرر حعكرري حهكرر ح رر حعقكررزحهد -

 .حقهاجحاال تال حالعتتشقةحش ت يحش  

قهمجح ذلحالتتظ عيجحم حخطي  يحالع ت حالعزةهوحإلىحالتشت جحاالمتعية ح   ح -
هم حالهقجحح-إ مي حالعسي تحالع ت تحالعشتقكتحالميع تحللعختلفيجحتكه ت ي حعث حالعهاطتت
تيئ ررتحه شررك حتفسررهحاسررتخ عجحالعصررطل يجحال قهق ررتحلرمررقا حهالعكهترريجحاالمتعية ررتحال 

تفتترررررر حه رررررر حهخلررررررأحمرررررر حالسرررررري تحالس يسرررررر تحهالثقيم ررررررتحهاالمتعية ررررررتحعمعهةررررررتحعرررررر ح
العصطل يجحال التحةلىح ذاحالتفت جحعثر حا عرتحهالشر بحلرثت ريجحهالتكه تريجحالمزئ رتح

 .حال قاق تحهالعهصل ت
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عشررريك حاسرررتال  تحمررر حح ررر  حالتكه تررريجحالمزئ رررتحهاخرررتالأحإ رررفي حقهمحالت صررربح -
تحها ثت ررتحهالطيئف ررتحهالعتيطق ررتحهقم  رريحإلررىحعسررته حال يلع ررتحعرر حخررال ح قهق رريحالقهع رر

 .حخطي يت يحالعققه ةحهالعسعهةتحهالعقئ تحهالعتي قحالس يس ت

ع يهلتحعسطحالثقيمتحال قاق تح_العهصل تحهتشه هحصرهقت يحعر حخرال ح رمحال هت رتح -
 .حهقصهقحعمتع هحم حا  ا 

هحهد  يتررهحالقدسررعيل تح يلعقي رر حتزة رريحق ررطحكرر حالسررعيجحاإلتسرريت تح رريلوقبحهعمتع رر -
 .حع حالعمتع يجحالشقق تحهتخط ح تي  يحه تي حثقيمت يحع حعمتع حهثقيمتحهمكقحه   

 ح رررذلحالتتظ عرررريجحالع ت رررتحت رررر  حإلرررىحتوق رررربحالعمتعررر حالعهصررررل ح  يلتت مرررتحمرررر -
هال قاقر حكمررز حعرر حعخطررطحشررقأحدهسررط حك  ررقح ررع حإطرريقحعخطررطحدك ررقحعرر حالوررقبح

ح.حهحالشقأكتهمهحهمكقحت 
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The oriental of the organization of the Iraq civil 
society 

A paper in the sociology  of mechanism, the disco use 
and the content, Ninevah governo rate as example 

Dr.Hasan Jasim Rashid 

Abstract 

Orientalism is considered one of the Kinds of the 
Western global organization that aiming at exploring the East.  

This came as reaction to the failure of Europe to control 
the East by using power; namely during crusades. Then they 
tried to understand the culture and the civilization of the East 
using different ways to  achieve their aim. At the early periods 
this task, then, many specialized institutes and foundation 
appeared to work in this field. The mechanism became too 
complicated for the developing of human societies. Among  
these modern mechanisms is that of urban community 
organizations. 

 In addition to the invasion of Iraqi by military forces, it 
was also invaded by some of those organizations which tried to 
penetrate into society to investigate its hidden aspects. These 
two kinds of invasion work in one line aiming at achieving the 
objectives of those who planned it in the west. These 
organizations work to alienate the Iraqi and Mosuli society but, 
in contrast, there are domestic and rational Iraqi organizations 
that worked in a way different from that of the western oriental  
organizations.       

عال ظررت:ح فيظرري حةلررىحالعتظعررتحهكرره ح  ثترريح ررهح  ررمحةلعرر حاقت  ررجحعسررطح
زالتحك حعيح ت لأحه   حةل  ي.ح حها 

ح
ح
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