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 اتفاق الجمعة العظيمة ونهاية الصراع في 
 أيرلندا الشمالية

 
 د.محمد علي محمد تميم
 جامعة كركىك

 الموقع : 
تقعععزيرز عععرةيأ ري عععدايرعععليحعععاألطيحعععرحيايا ععع طيالطريعععلةيا ألذ عععنييررعععزرياي ر طأل  عععني   عععر ألي ععع ي

 نيرليايرزءيايحاأليليوتقزيأ ري دايايحاأليي(1) ر طأل  أليكطيا يق ألةيايحاألطيواي  ريال ري ديييأل تيرورج
ايحرقليا يرز رةيأ ري دايوتؤيفيأ ري دايايحاألي نيازيا كرترايوايعكتر دايوو رعزيايااركعنيايات عدةةيوت طعلي

و قدريي(3)ةيوتحكطيأ ري دايايحاألي ني وايلييدسيايأل نيرز رةيا ري دا(2)2(كم141139ايأل ني وايلي)
عياييععكأل يايععذ  ي ن حععو يرععليايرز ععرةي(يأيير ععزيإيععثيمرععثياراععوي117511111 ععددييععكأل  ألي  ععوايلي)

ةيوتحععاطيأ ري ععدايايحععاألي نييعتياقألطنععألتيوتقععزياععذمياياقألطنعألتيسععا يا ألرظععنياوييععتريايتععلي(4)أ عا
ي.(5)تت زيايتألجياي ر طأل ليواك رياد يا ألرظنياوييتريالي ر أليتياينأل انياإلدار نيل ري دايايحاألي ن

 السكان : 
ال كرويكيععو لةيو ت ععدثييعكأل يأ ري ععداياير ععنياال كر ز ععنيتنعوديأ ععوطيأ رععبياييععكأل يإيعثياين  ععريا

  قيعععمييعععكأل يأ ري عععدايايحعععاألي نيإيعععثيطعععأل  ت  ير  يععع ت  يااعععأليي(6)وال ري د عععنيواير رعععنياليكتر دو واييعععتر
ي.(7)اي روتيتأل تيوايكألموي كةيواي روتيتأل تياميأكمري ددًايا يايكألموي ك

 مقدمة تاريخية :
مي  عععداأليأ رععع ي رياعععأل يأ ري عععداي1542ذامي رعععثيأ ري عععدايرعععلي عععألمي رعععليارعععوكيا كرتعععرايرعععلي يعععطي  عععوي

اوياركيل ري دايأ سأًل.يو نديذيكيدخطياياركيا رييرليي(8)) رياأل يد ر (يأ يا رييايمألا ياركيا كرترا
 ععزاعياععزياي أل ععأليكا ألويععنيي يععطي  ععوذمي رععثيايك  يععنيرععليأ ري ععدايوكععأل يرععلياعع   يي أليععت يأ سععأًليكيععبي

ي.(9)  وذيإيثيرأل   يوايياألحيي مي  كميأراس  ماليريايك  رةيذاتياي
يعععميتيعععتارياعععذميايي أليعععنيطعععو ًايإذيأ يور متععع ييرنعععرشةيأ  تععع ياياركعععنياعععألرييرأتيأ يأرسعععطيويععع رني
إلخسععألعيأ ري ععداياععليأقألاععنيايععتوط ألتييا كر ععزيا ععألكيووا ععرتيأخت ععأليإي زا  ععثياععذميايي أليععنيوزادتي

واليي(11)اععريايععذييأورععديرعع  ميرو ععأًليقوا ععنيانألد ععنييا رر ععز ر  ععأليتحععددًايسععديايكألموي ععكيال ري ععد   ةيال
ةييكععععع يي أليععععنيأقألاعععععني(11) ععععرويإذ يأ يحععععع دتيرترت ععععأليا عععععدالعي ععععدةيمعععععوراتيسععععداألةييك  عععععأليأخاععععدت
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ايايتوط ألتياال رر ز نيايتارتةيو عدأتيتم عري   ظعنيواخعألوفياعاكيالراسعليايكألموي عكيرعليأ ري عداي
ألاععنيايايععتوط ألتيواياععزارعياال رر ز ععني ر  ععألةيوكععذيكيكععأل وايايععذ  يكععأل واي خحععو يا ععألدرةيأراسعع  ميإلق

 معورةيحعارتيكعطيايع اديي1641ةيو ت رعنييعذيكيمعألريال ري عد و يرعلي عألمي(12) خحو ياالسط ألديايعد  ل
 رععثيايععر مياعع يايتاو  ععألتيايتععليكععأل يي(13)وايععتارتيياععدةي حععرييعع واتةيوكععأل ياععدر ألياععويااليععتقاط

اركةيأويأ  ميالي ر دو يح  أًلي  رياي ر نيايد   نيوقعديايعتارتياعذمي طرق أليز األؤاأليا يأ  مياوايو يير
ةييرأخاداألي قيوةيحد دةةيوت رحيقألدت عألي ع  ياقتعوطيوا  عليواعألربي(14)ايمورةي تثي  ديأوي  ريكرواوط

ي.ي(15)إيثيرر يأليواي أل  أليوسألحياي ألطي يكأل يأ ري دةي نديايمورة
كيال ري ععد   يايك ععألري عع  ير ععدميوايايععأل د  ييعع ةيو ععًايياحععكرنيأ ري ععدايقيععميكرواععوطيأراسععلياياععا

و ألير ميا يأ ياذاياي طيقديأسنفيا يقوةيأوي كيايااكةيأاليأ  ييمي ك ي ًاي ألر أًلةييذيكيايتارتي
.يوكععأل ي ععرضياي كواععنيالك ععري(16)اي كواععنيرععليي أليععت أليايراا ععنيلسععنألر مي ا ععداريايقععوا   يسععدام

 ععنياعع يأ ري ععداةيررععألءتيقوا    ععألييتا ععزيايكألموي ععكياعع يأ ي  تخ ععوايأويرععليايواقععزةيإزايععنيايد أل ععنيايكألموي ك
  تخ ععوايير رياععأل ةيأوي كو ععوايأ سععألءيرععلياي كواععني)اإلقر ا ععن(يو نارععوايرععليدواو   ععأليأوي حععت رواي ا  ععني

ي(17)ايا ألاألةيأوي    وايس ألطيرلياير شةيأوي حتروايالرضةي طيا نوايا يأ ي دريوايرعلياياعدارس
رععكياإلرععراءاتيكر عععأليتاكعع يوازداععألرير عععنياي روتيععتأل تيرععليأ ري عععدايةيوازد ععألديايعععأل دت ميوقععدي ععت ي ععع يت

ظرعععتيايععع طرةي رعععثياي رياعععأل يال ري عععدييوايترعععألرةيي–أيي كواعععنيي عععد يي–ير كواعععنةيخ و عععأليوأ  عععألي
ي.(18)ال ري د ن

 عع ييعمي كعع يأاععألمي نععضيال ري ععد   ياي ألسعع   يأاليايععد وةيإيععثيو ععدةيكععطيال ري ععد   ي  ععضياي ظععري
ي ععرضيايوقععوفيأاععأليايتيععرطياي ر طععأل لي رعع  م.يوقععدي ر ععتيترععكيايععد وةيذروت ععألي  ععداألي ععألويوايي–د عع  مي

و ايأل دةيرر يأليأقألانيرا ور نيأ ري د عنةييكع ي كواعني ر طأل  عأليقسعتي رعثيي(19)ت تيق ألدي تو ويدتو 
ي.(21)م1798اذميايا ألوينيرلي ألمي

 خرععحيو ععدةي عع  يأ ري ععدايو ر طأل  ععألةيوقععديتععميي ععألييععنتياي كواععنياي ر طأل  ععنيي ععطيايايععأينيال ري د ععني
مي نديأ يو دتي ا طألءيايكألموي كي قوق ميكألارني  ريا قو نيةيوايواقعزيأ ياعذاي1811ذيكيرلي ألمي

االت عألديايععت ألديا عع يإقرعع مياوييعترياي روتيععتأل تلةيإذيأ ي ق ععنيأ ري ععدايظرعتيتنععأل لياعع يسعع حياقت ععألديةي
ظرواي رثياطألي ت مي  ألةيوظرتياي كوانيتقازي ركعألت ميايتعلييكاأليظرتي قوحيايكألموي كيا ددةةييذيك

قانععتياي كواععنيمورتعع يور رععتيي1848اتيععاتي ععألين فيأ  أل ععأًلةيراععمًاي  ععداألي ععألوطيأو ععرا  يايمععورةيرععلي
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.يويألديحنوريرليا ري دايأ ي ر طأل  أليوراءيكطياآيليأ ري داةيويذاي عدأتي ركعألتي(21)قألدت أليايثيايتراي أل
و عدأي عذيكي  عديي(22) رثيأقألاعنيرا ور عنيأ ري د عني تعثيويعويكعأل ي ع يطر عحيايقعوةيأ ري د نيير نيتناط

اععع ياين عععفيوايمعععوراتةيكعععأل ياععع ي ت رتععع يأقت عععألعياي كواعععنياي ر طأل  عععني سعععرورةيايق عععألمي ا عععا ألتيرعععلي
ي.(23)ا ري داةيوتركزتيا ألوالت ألي رثيايق ألمي ا داريقوا   ي رلي نس أليرز  أًليورحطي نس ألياآلخر

مياي عععععزبياي رياعععععأل لي1911 عععععنيايز اعععععألءيال ري عععععد   ي عععععألي كميايعععععذاتليرأ حعععععأواي عععععألميايعععععتارتياطألي
ال ري دييايذيييأل دميانظميال ري د   ياألي دايأاعطياوييعترياي روتيعتأل تيايعذ  يكعأل واي نألرسعو يا عدأي

ي.(24)اي كميايذاتليو   ذو يايو دةيازيا كرترا
ويدتيةيوح دتياييأل نيال ري د نيق ألمي دةيكأل تياي ركنيايقوا نيال ري د نيقديي1914  روطي ألمي

ي.(25)أ زبيي ألي نيكر أليذاتيآاألطيواراميقوا نةيكاأليح دتي حألطأًلياتزا دًايا يأرطياي كميايذاتل
 

 الخمفية السياسية لمصراع األيرلندي الشمالي :
أ عععدرتياي كواعععنياي ر طأل  عععنيقعععأل و ياي كواعععنيال ري د عععنيوايعععذيي اور ععع يقيعععاتيي1921رعععلي عععألمي

اقألطننيذاتيي26ةيسميايقيمياير و لي1921 ندي ألميا ي دورمياييرلي ألميي(26)ي دايإيثيقيا  أ ري
اقألطنععألتيواعععلياععألي نعععرفي أ ري ععدايايحعععاألي نياويي6أاعععأليايقيععميايحعععاأليليرقععديسعععميي(27) ألي  ععنيكألموي ك ععن

 عنياعميوأقر عنيكألموي كي(28)ا ألرظنياوييتريو ق تيرزءيا يايااركنيايات دةيواليذيي ألي  ني روتيتأل ت ن
ي.(29)اييكأل يال ر   يي 

د اععتياي كواععنياي ر طأل  ععنياي روتيععتأل تيرععلي ععرا  مياععزيايكألموي ععكيواك ععت مياعع يكععطيحععلءيرععلي
اوييعععععترةيو قعععععلياين عععععفيايعععععتارًايو ق عععععتيايانألرسعععععنياحعععععتنرنيوكعععععأل يا عععععألكياراو عععععنياععععع يال عععععزابي

اي را ور عنيأ ري عدايوا  عألياينألارنيرلياييأل نيا  ألياألي د ويإيعثياال   عألطيوايت عألحيأ ري عدي(31)ايي ألي ن
األي د ويإيثي قألءيارت ألط أليازيايااركنيايات دةيوا  أليا ياختألريايطر حيايويعطي عأ ي كعو ياي عطي ع ي

يطر حيايديتوريأويا لياياز ديا ياي ر ألتيوتند طي نضيايقوا   .
وأخععععذتيرتأل ععععنياي ععععراعيي1968ويي1921ايععععتارتياي ععععرا ألتيواال ترألرععععألتيطععععواطياي تععععرةي عععع  ي

تأيععع سيران عععنيي1968واال تقعععأل ياياتوا عععطةييكععع ياعععذاياال تقعععأل يتاخعععضي  ععع يرعععلي عععألمييايايعععتار
واعععلي ركعععنيتطأليعععبي  قعععوحياتيعععألو نييرراأل عععألتيي(31)(NICRAاي قعععوحياياد  عععنيل ري عععدايايحعععاألي ني)
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ايكألموي ك ععنيرععليأ ري ععدايايحععاألي نةيوكععأل يظ وراععألي دا ععنيي ركععنيراألا ر ععنيذاتي عع نيي أليعع نيوأدتيإيععثي
ي.(32)ألاراتيايتليتويدي   ألي  فيايتارياألي ز دي رثيايمام  ي ألاأليريرنيا ياياظ

كأل عععتيران عععنياي قعععوحياياد  عععنيل ري عععدايايحعععاألي نيوان عععألي عععددياععع يايا ظاعععألتيالخعععر يامعععطي ارعععني
اينداينياالرتاأل  نةيتر ي أ يأ ري دايايحاألي نياليدويني   عر نيتخعدميا عأليليايارتاعزياي روتيعتأل تلي

 احيايتليطر  ألير  سيايوزراءياالت ألدييآ ذاكيت را سياو  طيكأل يايحنوريو ألير ميا يا ألوالتياإل
ي.(33)اييأل دي أل ياذمياإل ا ألتياليت قحيأاليت ي أًليس  ًايردًايرليوقتياتأخريرداًي

تقداتيران نياي قوحياياد  ني ندديا ياياطأليبييرنطيارتازيأ ري دايايحاألي نيأكمعري دايعنيتامرعتي
ي األي رلي:
ألتياليأليعع نييريععكأل ي اععألير  ععألياي ععحيرععلياي  ععوطي رععثياييععك يوايناععطي األ ععنياي ر عع .1

 وايررألمياالرتاأل لي.

  األ نياي قوحيايد   نيوايي ألي نييألرراد. .2

 ت د ديرا زيأحكألطيايت اطياييرطن. .3

 ساأل ي ر نياي د ثيوايخطأل نيوايترازيوتحك طيايران ألت. .4

ي.(34)أ امياي ألسي  قوق ميايقأل و  ن .5
ايحعععألرعيوقعععألدتياي عععألسيرعععليايععع راتي ألاعععنيي حعععريقسععع ت ألةيوردًاي رعععثياععععذايو زيعععتيايران عععنيإيعععثي

ايت عععن ديتعععميت ظععع مياظعععألاراتياسعععألدةياععع يق عععطياياراو عععألتياي روتيعععتأل ت نيواالت ألد عععنةيوا ت عععتياعععذمي
.ي(35)اياوار ععألتي ععألين فيرععليأ رععبيال  ععأل ةيوخورععأًلياعع يايت ععن ديا نععتياي كواععنياظععألاراتيايران ععن

وكأل يايوسزي  رليوا تق يردًايوا تحرتيي1969ويي1968 فيرلي ألالييك ياي اديا رررتيايثياين
اياظعععألاراتيواي را عععحياياتناعععدةيواي راعععألتيرعععليايععع اديوتعععمي حعععريقعععواتيايحعععرطنيرعععليكعععطياكعععأل يوازدادي

.يوكعععأل يي عععذاياي عععراعيأطرارعععأًليت ركععع ير ألإلسعععألرنيايعععثياينألاعععطيايخعععألررلي)را ور عععني(36)ايوسعععزيتنق عععداًي
اععلياييعع بيي(37)ايي أليعع نيايداخر ععنيايتععليت ععط  ي ألي ععأًلي  عع  نيطأل   ععنيأ ري ععدا(يكععأل يا ععألكياال ععزاب

اير  يعععليرعععلياي عععراعيوكعععأل يل رعععبياعععذميال عععزابيأر  عععني يعععكر نيأويا ظاعععألتيأويران عععألتييعععأل دةي
يوأ رزاألي:
ي(:Irish Republican Army(ي)IRAاير شيايرا ورييال ري ديياياؤقتي) .1
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ريأ ري دايايحاألي نيا ياي كمياي ر طأل ليوا  ألدةيواويا ظانيح  ي يكر نيور شياؤقتي ينثييت ر 
وكأل ياي رضيي(38)كور ثييراتطو   يال ري د   ي1919تو  داأليازيرا ور نيأ ري داةيتميتألي ي ي ألمي

اععع يايرععع شيال ري عععدييأ ي رنعععطياي كعععمياي ر طعععأل ليرعععليأ ري عععداي  عععرياعععؤمري  عععريايعععتناألطياياقألواعععني
ي.(39)ويزيواوياي  وطي رثيايرا ور نيايايتقرناياير نيسدميوذيكيرليي  طيخدانياي دفياال

أ رعع يحععر  يي1962سععنفيايرعع شيايرا ععورييال ري ععدييكم ععرًايخععاطيايخايعع  ألتةيورععلي ععألمييييي
يرن ععفةييكعع ي يعع بياال ععداثيايات ععأل دةيايتععلي ععداتيتظ ععريرععلي  أل ععنياييععت  ألتيرععليأ ري ععدايايحععاألي ني

  ي ر طأل  أليوايو دةيازيرا ور نيأ ري دايو ت رني ي بياطأليبيايكألموي كي  قوق مياياد  نيواال   ألطي
أ قيمياير شيايرا ورييال ري دييي1971ي رومياي روتيتأل تيوان ميايحرطني رثيايكألموي كيرلي ألمي

.ييكع يايععرأيي(41)رعليد رع ي) أل ععانيرا ور عنيأ ري ععدا(ي عوطيايتعدخطيرععليال عداثيخورععأًلياع ي اعألميايععدم
رعوديرعليأ ري عدايايحعاألي نيحعحيطر قع يإيعثيالاعألميوا قيعميايرع شياياؤ دييرتدخطي تأم ريقيعميايرع شياياوي

يثياير شيايرا عورييايانعألرضيايعذيي عدأي راعني يعكر نيأسعطرتي ر طأل  عألي ايثيايحر    يرليد ر يوا 
.يااألياد يإيثيح ي ربيحألارني(41)إيثيايتدخطي قوات أليور رتيايا ألطحياي روتيتأل ت ني  يايكألموي ك ن

ديايرعع شياي ر طععأل ليو ععدمتياوار ععألتي    ععنيامععطي ععوميال ععديايععداالياعع يق ععطيايرعع شيايرا ععورييسعع
و قعليايرع شي امعطيا عديايا  ع  يي1972)ي أتلي رثيذكرميرلياوسزيآخعر(يرعليكعأل و يايمعأل لي عألمي

واععأليي1998اير  يعع   يرععلياياحعع ديايي أليععليل ري ععدايايحععاألي ني تععثيأت ععألحيايرانععنياينظ اععنيرععلي ععألمي
ي.(42) نداألي

يايح  ير  ي: .2
زبيي أليليأ ري ديةياوروديرليكطيا يأ ري دايايحاألي نيورا ور نيأ ري داي  ظريإي  ياي نضياوي 

 رعععثيأ ععع ياير عععألحيايي أليعععلييررععع شيايرا عععورييال ري عععديةيوتطرعععحيايتيعععا ني رعععثي عععددياععع ياي ركعععألتي
ايي أليعع نيال ري د ععنيخععاطيايقععر ياينحععر  يايتععليتععد ليا  ععأليرععزءياعع ياي ععزبيال ععرليايععذييأيععسيرععلي

أوييWe Ourselves رعععثي عععديأرمعععريرر   عععثيوتن عععليايكراعععنيأ  يععع أليأوي  ععع يأ  يععع ألي)ي1915 عععألمي
Ourselvesيواذايأاليميايتخدات ي دةي ركألتيي ألي نيأ ري د عنيرعليايقعر ياينحعر  ةيوكعطياع ياعذمي)

.ييك  عألي رعزمي(43)1915اي ركألتيأد عتيأ  عأليايرارعديايو  عديرعلياي عزبيال عرليايعذييتأيعسيرعلي عألمي
ي(44)داخعطياي ركعنيايرا ور عنيال ري د عني1971زبيظ عرياع يايحعرخيايعذيي عدثيرعلي عألمي أ ياذاياي 

واع يي(45)و نت رياذاياي زبياوياير ألحيايي أليلييرر شيايرا ورييال ري دييوز  ا ياوير رييأداز
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واوي د ويإيثيتو  ديكعطيأ ري عدايور عطيأ ري عدايايحعاألي نيي(46)حخ  ألت يالخر يايا انياألرت يا   س
ي.(47)أل  أليو قومي رثياالحتراك نيايد اقراط ن  ي ر ط
ي(ي:Ulster Unionist Party زبيأوييتريايو وديي) .3

David Trimbleاوياي زبياي روتيتأل تلياليأليليرليأ ري دايايحاألي نيو رأي يدار ديتر ا طي
ي(48)
رورةي عععدارزياي عععزبي رعععثي قعععألءيأ ري عععدايايحعععاألي نيتأل نعععنيي ر طأل  عععأليويععع يتورععع يا عععألرظةيوكعععأل ي عععؤا ي سععع

ايو ععوطيإيععثي ععطيوأ ي رععثيايرا ععور   يواالت ععألد   ي  ععذياين ععفيواياحععألركنيرععليإدارةيأ ري ععدايايحععاألي ني
ي.(49)2115و قلياك ري زبيات ألديي تثي ألمي

ي(ي:UVFقواتياتطو ليالوييتري) .4
ي األ ععني اقععنيأ ري ععداي  ر طأل  ععأليرععليورعع ياياطأليععبيايكألموي ك ععنيي1966تععميتحععك طياععذميايقععوةي ععألمي

ي.ي(51)ريوال   ألط أليت   
ي(ي:UDAات ألديايدرألعي  يالوييتري) .5

قعععوةيأكمعععريحعععن  نياععع يقعععواتياياتطعععو   يوي عععألي  عععسيالاعععدافةيوكعععأل يي عععذميايقعععوةيايحعععن  نيرعععلي عععألمي
ي.(51)أيفي سواًيي41 وايليي1972

يايت ظ مياي رتقأليلي: .6
ي(52)أيعععفي سعععوي75اعععوياك عععريا ظاعععني روتيعععتأل ت نيرعععليأ ري عععدايايحعععاألي نيوايتعععليتسعععمي رعععثيالقعععطي

و ررععزيأ ععطياععذميايا ظاععنيايععثيانركععني ععدمتيرععليايقععر ياييععأل زي حععرياعع يأرععطيت د ععدياييعع طرةي عع  ي
ايعذيي طرعحي ر ع يايارعكياي رتقعأليليايانركعنيسعديايارعكيي(53)ايكألموي كيواي روتيتأل تيوقديقألدياياركيوي ألم

ك  ععرايرععلييايكععألموي كليرعع اسيوقععديا ت ععريايارععكيوي ععألميوو ععطيإيععثياينععرشيرععليا كرتععرايوكععأل يا ت ععألرم
وقععععدي ععععددتيايانركععععنياييعععع طرةيايد   ععععني رععععثيايرععععزريي(54)1691انركععععني ععععو  يرععععليأ ري ععععدايرععععلي ععععألمي

ي.(55)اي ر طأل  ن
و ت رنياليتارارياي راعيايطأل  ليكأل عتيا عألكيانركعنيأخعر ياعليانركعنياياأليعنيي1795ورلي ألمي

ي.(56)لا ت رير  ألياي روتيتأل تي رثيايكألموي كيوأ ر واي  يوالدةيايت ظ مياي رتقألي
تنت ريايا ظاعني  يع أليادارنعني ع ياي قعوحياياد  عنيوايد   عنيير روتيعتأل تيوت عألرظي رعثي كعميايارعكي

وقعديكعأل يي(57)اي روتيتأل تليينرشيايااركنيايات دةيوا يحروطي سو ت أليأ ي كو ياينسعوي روتيعتأل ت ألًي
 دا عنياي ع فياع ييي ذميايا ظانيدورًايك  رًايرعلياي عراعيوكأل عتيت عررألت أليام عرةييايعت زازيخأل عنيرعل



 هجلة جاهعة تكريت للعلىم القانىنية والسياسية
 1السنة/  3العدد/ 

 
 اتفاق الجوعة العظيوة ونهاية الصراع في أيرلندا الشوالية

 د.هحود علي هحود توين

 
 

 

 

241 

كعطي ععألمي  ععداألي تععزاا يذكععر يانركععنيايكألموي ععكيان عمي)انركععنياياأليععن(ي  ععثي خررععوايإيععثيطر ععحي اععري
ا ي ليذويأ ر  نيكألموي ك نيو نتعدواي رعثياييعكأل يو قر عوايايط عوطيايك  عرةيو يعت زواياي عألسيو عذكروامي

يتلي قعومي  عأليايت ظع مياظ عرًايوكأل تياياي راتياي(58) تألر خيايانركنيوك فيا ت رواياميوخيرياآلخر  
يي  أًليا ياظألارياي راعيايطأل  ليرليحاألطيأ ري داي.

ي(ي:SDIPاي زبياالحتراكليايد اقراطليايناأليلي) .7
ي عطيي(59)كأل ياذاياي زبي ق ألدةيرو يا وميوقديكأل ي ؤا ي أ ياي طيايديعتوريياعويايطر عحيايو  عد

ا ور ععنيال ري د ععنيرععليأيي ععطةيوكععأل ياععذاياي ععزاعةيكاععأليكععأل ي ععر ياععذاياي ععزبيأ عع يال ععدياعع يأحععراكياير
اي ععزبيأقععربيإيععثيايرا ععور   يوايحعع  يرعع  يوايرعع شيايرا ععورييال ري ععديةييك عع يكععأل ي   ععذياين ععفيوالي

ي.(61) ؤا ي  يطر قأًليي طيايقس نيال ري د ن
ي(ي:DUPاي زبيايد اقراطلياالت ألديي) .8

نيأ يتكعععو يرعععزءًاياععع ي ر طأل  عععأليكعععأل ياي عععزبيايعععد اقراطلياالت عععألديي عععر يأ ي رعععثيا ري عععدايايحعععاألي 
اينظاثيوأ ياليارألطييرت ألوضيرلياذايايحأ يوكأل ياي زبياالت ألديي ق ألدةيأ أل ي  يرليانألد عأليدا اعأًلي
ي كرةيأدخألطيايح  يرع  يرعلياي كواعني تعثي عتميايقسعألءي رعثيايرع شيايرا عورييال ري عدييوقعديأ ع لي

ي.(61)2117اي زبيأك ريال زابيرليأ ري دايايحاألي نيرلي ألمي
كأل تيايا ظاألتيوايران ألتيايتأل ننييا زابيايو دو ني طيا ياال زابيايو دو ني  ي أليأكمريواك عري

ي(62) عدديوت ظعع مياعع يايران ععألتيوايا ظاععألتيايتأل نععنييرحعع  يرع  يأويايععوط    يكاععأليأخععذي نععرفير اععألي نععد
يك يالخر ييمييور األي كا يايي بيأ يالويثيكأل تياد وانيا ياييرطنةيوا  أيي أليكطيويأل طيايد م

 ك ي ورريي أليحلءيأالياألي تميتقد ا يا يايات ر   يواياتطو   يور األيد مي ي طيا ي نضيالويألطي
يرليرا ور نيا ري دا.

أدااععتياععذمياال ععزابيواعع يورا  ععأليايران ععألتيوايا ظاععألتيايارت طععني  ععأليزخععمياي ععراعيوازدادياين ععفي
 رععثييعع  طيي1972 تععراتيايتععليترت ععألير ععلي ععألميوايي1968رععليا ري ععدايايحععاألي نيطععواطياي تععرةياعع ي ععألمي

ايامألطياطرقتي ركنياي قوحياياد  ني ارنيسدياال تقألالتيرلي  وفيايكألموي كيوايتليا ت رت أليامألالي
كعأل و يايمعأل ليتعميت ظع ميايع رةيرعليي31ةير علي(63)اخري رثي  ألبيايندطيوايايألواةيرليا ري دايايحعاألي ن

 تقعععألالتيايايعععتارةةيوقعععديحعععألركتيراعععألا ريك  عععرةيرعععلياعععذمييا ترعععألجي رعععثيي أليعععنياالي(64)ي عععد يد عععري
ايايعع رةيايتععليكععأل ياعع يايا تععرضيا يتكععو يايعع رةييععرا نيو اععأليا يامععطياععذميايايعع راتيكأل ععتيت ت عععلي
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 ألين فيرليا ربياال  أل يااتاتيايحوارعي عألررادياي عرسياي ر طعأل لي اعألير  عأليكت  عنياياظر ع  يايتعليتعمي
ا عع يتنععرضيي رععومياعع يق أل ععليايرعع شيايرا ععوريياال ري ععدييي قر ععألياعع ي ر أليععتةيوقععدياد ععثيايرعع ش

اياؤقتيااألياسطرامييرردي رثياطاحياي ألرةيااألياياتظألارو يرقعأليوايا يايقعواتياياظر عنياطرقعتياي عألري
حخ عععععألياععععع يي13 رعععععثياياتظعععععألار  ياينعععععزطيدو يا يتتنعععععرضيالييارعععععوميوكأل عععععتياي ت رعععععنيا يقتعععععطي

ي.(66)وقدييالياذاياي ومي ألال ديايداالي(65)ايت ق حاياتظألار  ياينزطيواألتيايرا زي حريام ألءي
ي474و ت رنييعذيكيا  رعرتياالزاعنيو رع ي عدديايقترعثيرعلياي عدااألتيايتألي عنيرعلياينعألمي  يع ي عوايلي

ةيوكععأل يايرعع شيايرا ععوريياال ري ععديي(67)حخ عأليويععميتترارععزي ر طأل  ععألي ع يي أليععنيقاععزياين ععفي عألين ف
ي ر طأل  عنيرعلياي  أل عني رعثياال يع ألبياع يا ري عدايايحعاألي نياياؤقتي نتقدي أل ياين فيي ر رياي كوانيا
كألارععنةيااععأليايقععواتياينيععكر نياييععأل دةياياواي ععنيركأل ععتيي32وا ي ععتميا ععا يايرا ور ععنيرععلياياقألطنععألتيايععع

اؤا ني  األ نيا ري دايايحاألي نيو اقت أليازي ر طأل  أليوكأل واي روايا يايعتخدامياين عفيااعريا عررييرعدرألعي
ألراععنيا ععدا  أليرععليايرعع شيايرا ععوريياياؤقععتي ععدارزيايأليعع ي األ ععنياإلرادةيايد اقراط ععني عع يايعع اديوا 

يا ر  ععنيرععليا ري ععدايايحععاألي نيو ععألالخصياالت ععألد   يايععذ  يكععأل واي ر  ععوايرععلياي قععألءيرععزءياعع ي ر طأل  ععألي
.ي(68)ذيكاينظاثةيويقديايتخدمياي ر طأل  و يقوت ميايي ألي نيوالا  نيو ظا ميايقأل و  نييا ألوينيت ق حي

(ي رععثياتخععألذيقععراري  ععطياياررععسيايا رععليرععلي1972اذارياعع ي  ععسياينععألمي)يأيي ععألميي24واقععداوايرععلي
ي.(69)ا ري دايايحاألي نةيوا ا يت ن ت أليايا ألحرةيإلدارةياي كوانياياركز نيرليي د 

(يايتعععليتقسعععلي عععأل يتتقأليعععميSuningdale قعععدتيات ألق عععنييععع كد طي)ي1973كعععأل و ياالوطي9ورعععليي
ا ري دايايحاألي نياييرطنيورحي ظألميإدارييرد دي وايطنيا حألءياألي نرفي عع)اررسيأ ري عدا(يياال زابيرل

يكع يايظعروفيايتعليا ألطعتيرعلياررعسيي(71)وكأل ياعذاياؤحعري رعثي دا عنياير عديايي أليعليي عطياالزاعن
تعععمي عععطياياررعععسيايت   عععذييييتقأليعععمياييعععرطني نعععدييي1974أ عععألريي28ا ري عععدايكأل عععتي عععن نيير أل عععنير عععلي

ي.(71)األطي ظا ياررسي األطياوييتريايتأل زيير زبياالحتراكليايد اقراطليايناأليلاسرابي 
ورععليا ألويععنييسعع طياين ععفيايات ععأل ديطر ععتياي كواععنياي ر طأل  ععنيقععأل و ياكألر ععنياالراععألبي ععألمي

ايذيييالي أل تقألطياياحت  ي  ميو دميتاك   ميا ياي  وطي رثيايايأل دةيايقأل و  نييك ياذايي1974
 عوايليي1998وي1969ةيوزادياين في حكطيك  ريوقتطياعألي ع  ي عألمي(72)سزياالييوءااالارييمي زديايوي

واععع يايواسعععليا يانعععدطيايقترعععثيوايا عععأل   يامعععطياأيعععألةيي(73)حخ عععأليانظا عععمياععع ياياعععد    ي3234
ال ري ععدايايحععاألي ني  ععثيا ت ععرتيايععتو ألتياين ععفياععذميا يايارتاععزياال ري ععدييايحععاأليلييعع سيارتانععأًلي
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را ععزي ععوا لياي  ععألةي  ععذاياي ععراعيوخأل ععنيارععألطيااليععكأل يوايتنرعع ميواير ألسععنييد اقراط ععألةيرقععديتععألمرت
وتطو رياال األطيوايتوظ عفيوايمقألرعنةيوكعأل ياع يايواسعليا ع يالي اكع يترعألوزياعألي عدثي ن عألييع ر ني
ورحرتيرا زيايا ألوالتييرتو طيايثي طيي أليلي  ثييمي ر عبيأيياع ياالطعرافيايات ألز عنيايت عألزطي

اياالطرافياقربيايثيايتايكي ألين في داليا ياي  عثي ع ياييعاميةيااعأليرنعطي  ياطألي  ميو داتيك
ياييامي  دويأاراي ن ديايا ألطي.

االييي(74)رععليأواخععرياييعع ن   ألتي ألويععتياي كواععنياي ر طأل  ععنيتخ  ععفياين ععفي رععثيرا ععزيايايععتو ألت
 كواعنياي ر طأل  عنيا  ألييميتيتط زيايقسألءي رثيايقواتيح  ياينيكر نيكاأليكأل يا عألكيا تعرافيداخعطياي

وايعععدوا رياينيعععكر نيا  عععمييععع ي يعععتط نوايا ي  زاعععواياياراو عععألتياينيعععكر نيايتأل نعععنييررععع شيايرا عععوريي
 رععثيايععر ميا يي(75)اال ري ععديياوييا ععزابيايوط  ععنيويععذيكيكععأل يال ععدياليي ععطيا ي كععو ي ععايي أليعع أل

رضياععزياطأليععبيا ر  ععنيا ععأليليواطأليععبيايععوط    ي ععألي كميايععذاتليوا يعع ألبيايقععواتياي ر طأل  ععنيتتنععأل
ي.ي(76)اييكأل يايذ  ي ر  و يرليا يت قثيا ري دايايحاألي نيرزءايا يايااركنيايات دة

رععلي دا ععنيايماأل   ععألتييععألديحععنوريا يطر ععحيايا ألوسععألتيا عع ليايععدودايوا عع يالي ععد طي عع ياي ععراعي
راتيوأدتياعععرةياخعععر يا عععداثياي عععراعيايعععثياظعععألاي(77)ايطعععأل  ليايايعععتاريوظ عععريت عععن داياخعععرًاييرن عععف

ا تداععنةيولوطياععرةيرععألحي ععددياالحععخألصيايععذ  يقترععواي رععثيا ععديياياراو ععألتيايايععر نةياوي ععكيايععذ  ي
قترععواي رععثي ععديايرا ععور   ةيويقععديادتياورععنيايت ر ععراتيايتععلي ظا ععأليايرعع شيايرا ععوريياياؤقععتيايععثي

 عألير مياعع يي.يويكعع ي(78)ت ظع مياياز عدياعع ياي راعألتيايا تظاعني رععثياي   عنيايت ت ععنيياقت عألدياي ر طعأل ل
اال ري د عنيايتعلياور عتيي– رعثياالت ألق عنياال كر ز عنيي1985تحعر  يايمعأل ليي15كطيذيكيتعميايتوق عزيرعلي

 رثياي كوانياي ر طأل  نيايتحألوريازي كوانيرا ور نيا ري داير األي تنرحي ي أليعألت ألي عوطيازاعنيا ري عداي
ي.(79)ايحاألي ن
ألياي ر  ععني)رعلي    ععأل(ي عع  ياامرعع  ي عع ي قععدتيا ألدمعألتيرععلياياأل  ععي1988تحععر  يايمععأل ليي14ورعلي

(يواي ععععزبيايععععد اقراطليNUPا ععععزابيا ري ععععدايايحععععاألي نيسععععاتيكععععطياعععع ي ععععزبياوييععععترياالت ععععألديي)
(يو ععزبيت ععأليفيا ري ععدايايحععاألي نيSDIP(يواي ععزبياالحععتراكليايععد اقراطليايناععأليلي)DUPاالت ععألديي)

(APNIيوا ت ععرياععذاياالرتاععألعيخطعععوةياتقداععنيرانععتير ععع يار نععنيا ععزا)بير  يععع ني رععثيااععطيا  تعععألحي
ي.(81)ايارتان  ي رثياال زابياالخر ي   نيايو وطيايثيات ألحي و ديايرا ز
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ورلي دا نيايتين  ألتيا يايقر ياياألسعليظ عرييعد ي ر طأل  عأليت عورياخعري عوطيايقسع نياال ري عديي
ي9رعلي(يPeterBrookتامطيرليت عر ليوز عريايدويعنياي ر طعأل لييحعؤو يا ري عدايايحعاألي ني  تعري عروكي)

 ععأ ي ر طأل  ععألييعع سيي ععأليإيععترات ر نيا أل  ععنياويااتاألاععألتيواطععألازيحخ عع نيوا رعع يي1991تحععر  يايمععأل ل
  تععري ععروكيا ي  ععودياالت ععألحيايععذييتو ععرتياي عع ياال ععزابيرععليا ري ععدايايحععاألي ني  ععألءاي رععثيا ألدمععألتي

 عععزابيوايعععذييركعععزي سعععرورةي  عععذياين عععفي  عععديايت عععألوضيواال تعععرافي كعععطياالي(81)1988تحعععر  يايمعععأل لي
وق وي أليرلياييارتاألعيت ألوسلي نديا يتنر ي  ذاألييرن عفةيوكعأل ياعذاياال عا ي دا عنييوسعزيااليعسي

ي.(82)اي ق ق نييرت ألوضي   ياال زابياير  ي نيرليا ري دايايحاألي ن
قألميكطيا يرو يا وميور رييادااعزي ا أل معألتي عألوطياالوطياق عألعيايمعأل ليي1993  يأل يي14ورلي

أل عععنيوا ياليطر عععحيير عععطيااليايت عععألوضيواييعععاميوايعععتطألعيايحخ عععأل يايخعععروجي عععأل ياين عععفييععع سييععع ي  
وقععدييععأل دياععذايايرقععألءيي(83) ت ععر لياحععتركيالوطياععرةيحععكطيا نطألرعع يرععليايقسعع نياال ري د ععنيايحععاألي ن

ال زابيالخعر ي رعثياياحعألركنيرعلياي عوارةيودرنعتياي كعوات  ياي ر طأل  عنيو كواعنيرا ور عنيا ري عداي
 ععنياييععامي أل ععداري)اال ععا ياياحععترك(ياوياععألي يععاثي ععأل ا يداو  عع ييععتر تيرععلي ألترععألمياطععاحي ار

وايذيي صي رثيا ياي كوانياي ر طأل  نييعمي نعديي عألياييا عأليليا أل  عنيرعليي(84)1993كأل و ياالوط15
ا ري دايايحعاألي نيويك  عألييعتناطي رعثي األ عنيارادةياال ر  عنةيااعأليايرا ور عنياال ري د عنيرقعديا تررعتي عأل ي

رليتقر ريايا  ري ربيا ي   عطي رعثياوارقعنياال ر  عني اعأليرع  مياالت عألد   ةيويع رتزميكعاييايي ح
ي.(85)ايحن   ي أليويأل طياييرا نيال  ألءياين في

ا رع يايرعع شيايرا عوريياال ري ععدييوقعفياطععاحياي عألريوا قععألفيأييحعكطياعع يي1994آبيي31ورعلي
 عععنيوتعععميايعععردي ر ععع ياععع يق عععطياير عععألحياحعععكألطيايناعععطيايايعععرليوايعععتخدامياين عععفيسعععديايا عععأليلياي ر طأل 

ي(86) أل قععألفيايناععطيايايععرليا سععألي1994تحععر  ياالوط13اينيععكريييات ععألد   ياياععواي  يي ر طأل  ععأليرععلي
 عع  ياي كواععنيي1995حعع ألطيي22و ت رععنيي ععذ  ياياععوق   يا ععدرزيايت ععألوضيايععثيااععألميوتععميايتوق ععزيرععلي

ؤييععألتي  ععرياي ععدوديتتنععألو ير اععألي    ععألياي ر طأل  ععنيو كواععنيرا ور ععنيا ري ععداي رععثي ر ععألا يال رععألديا
  ععألءاي رععثيذيععكيي(87)يتخ  ععفي ععدةياي ععراعيوا رععألدي ععطيوكععذيكيا رععألدي كواععنيرد ععدةيال ري ععدايايحععاألي ن

ي7رعععلييPatrekيmhewطأليعععبيوز عععريايدويعععنياي ر طعععأل لييحعععؤو يا ري عععدايايحعععاألي نياييععع ري ألتر عععكيا  عععو
يعرييكحعرطييق عوطيايحع  يرع  يطررعأليرعلي زعي نضياير نيايرع شيايرا عوريياال ري عدييايي1995اذار

ي.(88)ايا ألوسألتيايتليترريي   يرا زياال زابياال ري د ن
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قألمياير  سياالار كلي طيكر تو ي ز عألرةيايعثيا ري عدايايحعاألي نييتحعر زيي1995تحر  يايمأل لي21ورلي
ري ععداي ار ععنياييععاميوحععألرك ياييعع  ألتوريرععورجيا تحععطيرععليايز ععألرةيوايععذيي   عع يكا نععوثييريععاميرععليا 

و دأتياالاوريتي ري حكطي ي ةييكع يي(89)ايحاألي نيوكر  سيير   نيايدوي نيياحرافي رثي زعيايياح
ا رعع يايرعع شيايرا ععوريياال ري ععدييا يا ععألكيتركععأليرععليايا ألدمععألتيو ععأل يي1996  رععوطيكععأل و يايمععأل لي

يخععععرحيايرعععع شي1996حعععع ألطيي9اال ععععزابياالخععععر يتقععععومي ت   ععععبيايحعععع  يرعععع  ي عععع يايا ألدمععععألتةيورععععلي
رعععلييCanary Wharfايرا عععوريياال ري عععدييوقعععفياطعععاحياي عععألري ق ألاععع ي ت ر عععراتيكأل عععألرييوارفي

ور عععميتنط عععطياعععذاياي عععألدثييرا ألدمعععألتيأاليأ ياالرادةيايي أليععع نيكأل عععتييكعععطياععع يي عععد يود رععع يي(91)ي عععد 
تعععميايعععتكاألطيايا ألدمعععألتي  ععع  يايطعععرر  ي) ر طأل  عععأليي1996 ز عععرا يي1ا عععااني رعععثيا رعععألدي عععطير عععلي

ا ري دا(يوال زابياير  ي نيرليحاألطيا ري دايةيوررضياي زبيايد اقراطلياالت عألديييييييي)ييورا ور ن
DUP(ياياحععألركنيرعععليايا ألدمعععألتيوتعععميا سعععأليايععت نألديايحععع  يرععع  ي)ييSFيي يععع بي عععرت مي عععألير شيي)

ي1997تاععوزيي21ايرا ععوريياال ري ععدييوكأل ععتي ت رععنيااليععت نألدياععذميأ يا رعع يايرعع شيايرا ععورييرععلي
ي.(91) ي وقفياطاحياي ألريارةيمأل  نيايتزاا

كعععأل يايطر عععحييريعععاميرعععليايتيعععن  ألتيطعععو ايو عععن أًليوكأل عععتياي عععنو نيرعععلياينار عععنياحعععراكيرا عععزي
االطعرافيو ععطيايععأينيايقععواتياينيعكر نيايايععأل دةيوك   ععنيا رععألا مي ع يايررععوءييرن ععفيةيوكأل ععتيا سععألي

 تميق عطيارعراءياييا ألدمعألتيةي ق عنيايأيني زعييعاحيايرع شيايرا عوريياال ري عدييور اعأليكعأل يذيعكييع
(يياياحععألركنيرععليايا ألدمععألتيكععأل ي ن ععلييDUPك  ععرةيكاععأليا يررععضياي ععزبيايععد اقراطلياالت ععألديي)ي

ي.(92)وروديانألرسنيينار نياييام
و قعلياي عزبيايعد اقراطليي1997 دأتيرا زيايا ألدمألتي وطيايتق طيا ري دايايحعاألي نيرعلي ع في

(ياوقنع ي رعثيطألويعنييSFا ألدمعألتي   اعألياخعذي عزبيايحع  يرع  ي)ي(يي ن عداي ع ياييDUPاالت ألديي)ي
ايا ألوسألتييرارةياالويثةيويترألوزيايعأليني عزعيااليعر نيتعميت ن عطياي   عنيايدوي عنيي عزعيااليعر ني ر أليعني

وكأل تيايا ألدمألتيا تداعنيويعميي(93)رورجيا تحطييتحرفي رثيتدا رياير نيايقواتياينيكر نيايايأل دة
نيراس ني  يايتقدمةيورليكم ريا ياال  أل يتمي ربياال زابيايارت طني ألر  عنيتك ياال زابياياختر 

ي.(94)(يو  راألي ي بيترددي ار ألتياين فيSF يكر نيامطيايح  ير  ي)ي
  يعععأل يي9و عععرتيايا ألدمعععألتيايعععثيطر عععحيايعععدودياعععرةياخعععر يوكعععأل يي1998ورعععلي  يعععأل ياععع ي عععألمي

سعزييعأل ألتير اعألياذايكعأل ييع تميايتو عطيايعثياياو دياي  أل لييرتو طيايثيات ألق عنيويعمي كع يواسع أليي 
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تميايتو طيايثيات ألحييالي ألت ألحيايراننياير دةياويايراننياينظ انيي1998  يأل يي11  قنةيورلي
(Good Friday Ayreementيرعععلي ر أليعععتيوتاعععتيايا عععألدقني ر ععع ياععع يق عععطيانظعععمياال عععزابي)

وكأل ععتيي(95)ر طأل  ععنيورا ور ععنيا ري ععداايي أليعع نياير  يععنيرععليا ري ععدايايحععاألي نياسععألرنيايععثياي كواععنياي 
ياالت ألق نيتندي ايتق طيارسطييررا ز.

 أتفاقية الجمعة العظيمة أو الطيبة :
يمي ك يات ألحيايراننياينظ انيأ  أًليوي عدياير ظعنيوا اعأليكعأل يتن  عرًاي ع يايع رةيطو رعنيايعتارتياكمعري

ت ألقعألتيرعلياييع ن  ألتياع يا يماثي قوديو  عفياع ياي عراعيايعداويةي عداتيارا ر عألياالوطيا عذياال
  ثيرانتيرا زياالت ألقألتيي1993ايقر ياياألسلياروراي أليماأل   ألتيمميايتين  ألتيوت د دايرلي ألمي

وايتلييميتط حيرلي نضياال  عأل يوا  عألرتيرعليا  عأل ياخعر يووسعنتيرعليات ألق عنيوا عدةي يعتط زيا ي
معرياالت ألق ععألتيايتعليايععت رقتياععذاي يعا  أليات ألق ععنيتراكا عني  ععريار رععنيزا  عنيطو رععنير اعأليتكععو ياعع ياك

ايوقععتياعع ياي ععواريواي ععراعيوايت ععألوضةيو عع رتيرععلي ودقععنيوا ععدةياععليات ععألحيايرانععنياينظ اععنيواععذمي
االت ألق نييميت رحيوا األي قلي أل  أليا تو أليالسألرنياؤييألتيرد دةيور األيتند اتيرد دةي رثيايقعوا   ي

 ور نيا ري داةيوو  تيرلي نضياال  أل يا  ألي طيوتند اتيرد دةي رثيديألت ريكطيا ي ر طأل  أليورا
وكاأليو   أليا ديايي ألي   يا يرا ور نيا ري داييCreative ambiguityات ألق نياي اوضياال دا لي

ي.(96) أل  أليوقن ألياالت ألحيممي دأ ألي ا ألقحت 
 نةي  تيات ألق نيايراننياينظ اني رثي نضيايت  راتيرليديتوريكايايدويت  ياي ر طأل  نيواال ري د

ةيووارقععتيايااركععنيايات ععدةي رععثيا ي(97)  ععثيتخرععتيرا ور ععنيا ري ععداي عع ياطألي ت ععألي أل ري ععدايايحععاألي ن
.يوقعععديتعععميإ حعععألءي(98)تععع ظميا ري عععدايايحعععاألي نيإيعععثيا ري عععدايايرا ور عععنيإذاي عععوتتيال ر  عععنيرعععليايايعععتق ط

الخعر يواعوييا  ألتي كوا نييرحاألطيواير وبيوا كر ألتييرحرحيواي ربيإسألرنيإيثي نضياياؤييعألت
ياأليي ت ألوي يرلياوسزيأخريا ياذميايدراين.

تسعععا تياالت ألق عععنيآي عععنيوأيعععألسيي عععطياياحعععكرنياال ري د عععنةيا تعععوتي رعععثي عععوايليا عععدي حعععرير عععطي
وار قعع  يركععزيايار ععحيالوطي رععثياوا  ععديادراجيايتحععر نألتيايتععلي رععبييعع  أليأويتنععد طيتحععر زييععأل حي

وركزيي(99)اياواديايتلي ربير  أليتند طيديتوريرا ور نيا ري دا ألي ي نيي ر طأل  أليوت ألوطيايار حيايمأل لي
اي  ععطيالوطي رععثيايا ععألدئياينألاععنيايتععليكععأل يا رزاععألياععويا ي كععو يال ري ععدايايحععاألي نياررععسيتحععر نلي

ي(111) اترعععكييعععرطألتيتحعععر ن نيوكعععذيكيا رعععألدياي عععنييتقأليعععمياييعععرطألتي  عععريارا عععطيزا  عععنيات عععحي ر  عععأل
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 ليايوزراءيوا رألدياررسيوزراءيايحاألطيواير وبي يالي أليتنعألو ي  عريوايياألحييا زابياير  ي ني ترح
اي ععدودي عع  يايرععزءيايحععاأليليواير ععو ليال ري ععدايواالت ععألحي رععثياطععاحييععراحياييععر ألءيايي أليعع   ييععد ي

ةيوت د ععديرتععرةي ععألا  يي ععزعيااليععر نياعع يايا ظاععألتيواالر  ععنياينيععكر ني(111)ايقععواتياينيععكر نيايارك ععن
بيايي ألي نةيكاأليتمياالت ألحيأ سألي رثيا احيحعرطنياوييعتريايارك عنيوت  عريايعا أليايارت طني ألال زا

ةيوتمياالت ألحيا سألي رثي زعياير نيايقوا دياي ر طأل  نيرلي(112)وت ق حيايتواز ير  ألي  ريارا طيزا  ن
و يا ري دايوتخ  ضي د ديقواتي ر طأل  أليرليحعاألطيا ري عداةيورعألءيا سعأليرعليا عألدئياالت عألحياي عألءيايقعأل 

ةيوتأ  عدي عحيرا عزيي(113)اي ر طأل ليايخألصي أل ري داييوايعذيي  عرضييع ألدةي ر طأل  عني رعثيايرز عرةيكر عأل
يكأل يا ري دايايحاألي نيرلي  وي مي رثير ي ألتيا ري د عنياوي ر طأل  عنياوياالم ع  يانعأليواالت عألحي رعثي

ايحععنبيرعععليايي ععدميت   ععرياعععذايايوسععزيا اعععأليت  ععريوسعععزيا ري ععدايايحععاألي نيايي أليعععلةيوايررععوعيايعععثي
خطواتيتتخذي حأ يايتق طيا ري دايازياالحألرةيايعثيا يرا عزياالطعرافيات قعو ي رعثيا يانظعمييعكأل ي
ا ري ععدايايحععاألي ني ر  ععو يرععليااليععتاراري أل عع يرععزءياعع ي ر طأل  ععأليوا يانظععمييععكأل يرز ععرةيا ري ععدايككععطي

ت  راوقعفيا ري عدايايحعاألي نيوان مياقر نيالي ألسي  أليا يايحاألطي تطرنو يا يتكو يا ري دايات دةيوي ي 
االي اوارقنييكأل  أليا يخاطيااليت تألءاتيايتليتقألمي ألاريا يوز ريايخألرر نياي ر طعأل لةيوتكعو ياياعدةي

ي.(114)   يااليت تألءيواالخريي زيي واتي رثياالقط
دئيوت ألوطياي  طيايمأل لياالاوريايديتور نيوايقأل و يااليأليليايذيي  كميا ري دايايحاألي نيورقألييرا أل

ايواردةيرلياي  طياالوطيواألياليايقوا   يايتليتتاءمياعزيايار رعنيوايتعلي رعبيا يت قعثياييا يتكعو ي
ي.(115)ا ألكيارارننيحألارنييكطيايقوا   

ورألءياي  طيايمأليثيوايرا زيوايخألاسي ت دثي وطياياؤييألتيايد اقراط نيرليا ري دايايحعاألي نيواعألي
 عع ياالت ععألحيي ععرضيت ن ععطيوتط  ععحياالت ععألحي أل يعع يياععلياياؤييععألتيايسععرور نيايتععلي رععبيا يت  مععح

ي.(116)يور ي)والياأليي تألوي يرلياوسزياخريا ياذميايدراين(
ااألياي  طياييألدسيرقديركزي رثياي قوحيايتلي   طي ر  أليايطرر  يو قوحياياواط نيرليا ري عداي

االكمر عنةياسعألرنييايحاألي نيوتكألرؤياي رصي   يايرا زيدو يتا  زيطأل  لياوي يعبيا  عومياال ر  عنياو
ايثيذيكيركعزيا سعألي رعثيت ق عحيايا عألي نيوك   عنيايتنألاعطياعزيسع أل ألياين عفيكاعأليت عألوطياعذايايقيعمي
اعع ياالت ععألحيايقسععأل ألياالقت ععألد نيواالرتاأل  ععنيوايمقألر ععنيوك   ععنيا نععألشياالقت ععألديود ععمي ار ععنياي  ععألءي

ي.(117)وايتقدم
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اي  ععطيايمعععألا ي رعععثي عععاجيايقسععع نييوت ععألوطياي  عععطياييعععأل زيقسععع ني ععزعيااليعععر نيوران عععألةيوركعععز
االا  ععنيوا ععاحياياؤييععألتياالا  ععنيوت ق ععحياالي ععنييرتععواز ير  ععألةيااععألياي  ععطيايتأليععزيرقععديركععزي رععثي
ك   ني األ نياعذمياالت ألق عنيوادااعنياي عوارييت ن عطياالت عألحيو األ عنياي ظعألميوايندايعنيوكعأل يا عألكيار قع  ي

 ظععألميرععليا ري ععدايايحععاألي نيوركععزيايا رععحيايمععأل لي رععثيركععزيايار ععحيالوطي رععثيا  ععنيايي(118)ي ععذايايقيععم
 ظألمياينداينياير أل  نةيااألياي  طياينألحريرقديركزي رثيقس نيايير ألءيواطاحييرا  ميوك   ني اجي

ةيوت عألوطياي  عطي(119)احكات ميوك   نيايتنألاطيان عميواي عألءيكعطيقعوا   يترعر ا ميورعتلي ع  نيرد عدة
ي.ي(111)ت ألق نيوتط  ق أليوارارنت أليوك   نيارراءيايارارننيي ألاي ألديي حريايت د حي رثياذمياال
وكعععأل يااليعععت تألءي حعععاطيكعععطياععع يحعععاألطيا ري عععدايي1998ا عععألري22تعععميااليعععت تألءي رعععثياالت ألق عععنيرعععلي

ورا ور ععنيا ري ععدايوقععدي ارععتيا ظاععألتيايارتاععزياياععد لي رععثي رععألحيااليععت تألءي حععكطيك  ععريواكمععفي
%يازياالت ألق نيورليرا ور ني71 ري دايايحاألي ني رثي وايليوكأل تياي ت رنيا ي  طيااليت تألءيرليا

ةيوقعديامرعتياعذمياالت ألق عنيايقعأل و يااليأليعلياويايديعتورييي(111)%يازياالت ألق ن95ا ري داي رثي وايلي
ايععذيي  كععميا ري ععدايايحععاألي نير ععميا  ععألي  ألرععنيايععثيادااععنةيواععألي ععزاطيايعع نضي نت راععأليات ألقععأًلياحععأًلي رععبي

ةييكعع ير ععميكععطياععأليق ععطي عع ياالت ألق ععنيااليا  ععألي(112)نيخورععألياعع يا   ععألرمي ععألييي ظععنايتنألاععطيانعع ي ن أل عع
ي1968ايعععتطأل تيا يتطعععويي ععع  نياين عععفيايك  عععرةيايتعععلي  ععع تي أل ري عععدايايحعععاألي نيا تعععدأياععع ي عععألمي
ي1969واي تععراتيايا قععنيو وسععليايرععدوطيايتععأليليسعع أل ألياين ععفيرععليا ري ععدايايحععاألي نيا تععداءياعع ي ععألمي

ي.ي2119و تثي ألمي
 (9001-9191أعداد القتمى بسبب الوضع األمني في ايرلندا الشمالية)

يايكرلياياد    يقوةيدرألعياوييترياير شياال ت ألطيايحرطنيايي ن
1969 1 0 0 0 13 14 
1970 2 0 0 0 23 25 
1971 11 0 43 5 115 174 
1972 14 3 105 26 322 470 
1973 10 3 58 8 173 252 
1974 12 3 30 7 168 220 
1975 7 4 14 6 216 247 
1976 13 3 14 15 245 297 
1977 8 6 15 14 69 112 
1978 4 6 14 7 50 81 
1979 9 5 38 10 51 113 
1980 3 6 8 9 50 76 
1981 13 8 10 13 57 101 
1982 8 4 21 7 57 97 
1983 9 9 5 10 44 77 
1984 7 2 9 10 36 64 
1985 14 9 2 4 26 55 
1986 10 2 4 8 37 61 
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1987 9 7 3 8 68 95 
1988 4 2 21 12 55 94 
1989 7 2 12 2 39 62 
1990 7 5 7 8 49 76 
1991 5 1 5 8 75 94 
1992 2 1 4 2 76 85 
1993 3 3 6 2 70 84 
1994 3 0 1 2 56 62 
1995 1 0 0 0 8 9 
1996 0 0 1 0 14 15 
1997 3 1 1 0 17 22 
1998 1 0 1 0 53 55 
1999 0 0 0 0 7 7 
2000 0 0 0 0 18 18 
2001 0 0 0 0 17 17 
2002 0 0 0 0 13 13 
2003 0 0 0 0 11 11 
2004 0 0 0 0 5 5 
2005 0 0 0 0 5 5 
2006 0 0 0 0 3 3 
2007 0 0 0 0 3 3 
2008 0 0 0 0 0 0 
2009 3 0 0 0 0 3 

 212.2 91292 902 259 112 213 المجموع

Policeييقوةيحرطنياوييتريايارك نايحرطني=يي/Reserveاال ت ألطي=يقوةيا ت ألطيحرطنياوييتريي
ي=ياي وجياياركلياال ري دييRIR/يي=يروجيدرألعياوييتريUDR/ييايارك ن

Civiliansياياد    ي=يوتحاطيا سأليأ سألءيرليايا ظاألتيح  ياينيكر ني  ريايحر  ني
اال عععزابياينألارعععنيو نعععضياال عععزابييكعععأل يرعععلياييعععأل نيايي أليععع نيق عععطيتوق عععزياالت عععألحياراو عععنياععع 

تحعكرتيق ععطي ععوايلييعتنيايععأل  زيرقععطياع يايتوق ععزي رععثياالت ألق عنيوكععأل يي ععأليدوريك  عريرععليايتقر ععبيرععلي
NIWSور ععععألتياي ظععععري عععع  ياالطععععرافيايات ألز ععععنيامععععطي ععععزبيت ععععأليفي يععععألءيا ري ععععدايايحععععاألي ني

ي(113)
Northen Ireland Women's Coalitionيوا رزياذميال زابيالي:ي

 Democratic unionist Party  (DUP ) زب الديمقراطي الوحدويالح
 Sinne Fein ( SF ) الشين فين

  Ulster Unionist Party ( UUP ) وحزب اولستر

 Social Democratic and Labour Party ( SDIP ) والحزب االشتراكي الديمقراطي العمالي

ت ععألد   يوايععوط    يةي   اععألي امععطيايراأل ععألتيايويععطثييايSDIPوييUUPو امععطيكععطياعع ي ععزبي
(ير ععوي امععطياالت ععألد   ياياتطععرر  ةيرسععاي عع ييDUP(يايرا ععور   يااععألي ععزبي)ييSFايحعع  يرعع  ي)ي

ا ععععزابياخععععر يكأل ععععتي ألارععععنيرععععلياييععععأل نيقيععععميا  ععععأليو ععععدوييوقيععععميا  ععععأليوط ععععليوقيععععميا  ععععألي سععععمي
امعععطي عععزبيا عععتافيا ري عععدايااليا  عععألييعععميتكععع ي قعععوةياال عععزابيايتعععليذكر ألاعععأليي(114)ايو عععدود   يوايعععوط   

واذاياي زبيا ياال زابيايتليتسعمييAlliance Party of Northen Ireiand(يAPNIايحاألي ني)
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 United Kingdom(يUKUPايو ععععدود   يوايععععوط    ةيو ععععزبيايااركععععنيايات ععععدةيايو ععععدويي)

Unionist Party(ةيواي عزبيايتقعداليايو عدوييPUPي)Progressive Unionist Partyةيو عزبي
Labourو زبيايناطييUlster Democratic Party(يUDPوييتريايد اقراط ني)ا

ي.(115)
ا ععذيتوق ععزياالت ألق ععنيوا حععأيارريععأليتحععر ن أًليال ري ععدايايحععاألي نيرععلي ععألمييSDIPوييUUPكععأل ي ععزبي

رقعدياخعذيي2117ي-ي2113ااألياي عز   ياي عألكا  ةيمعميت  عرتياي أليعني ع  يي2113و تثي ألميي1998
ي.(116)(ياوقزياي دارةيSF  يييييي)يو زبيايح  يريDUP زبي

وايي بيرليذيكياويأ يايحنبيرليا ري دايايحاألي نيقدييأميايقتألطيواي زاعيوكأل ي تطرزييروقعتيايعذيي
 عر ير ع ياييععاميقعدي ععميايع ادييععذيكييارعرديايتوق عزي رععثياالت ألق عني ععوتيايحعنبيرععليا ري عداييأل ععزابي

اليايحعلءياي يع طيكعأل ياعذايرعليايار رعنيالويعثي ع  يايويط نيايانتدينيويعمي نطعليال عزابياياتطررعنيا
ةييكععع يايار رعععنيايمأل  عععنيت  عععرتيرقعععديترارنعععتياال عععزابيايويعععط نيوتقعععداتيال عععزابيي2113ويي1998

اياتطررععنيواييعع بيرععليذيععكياععويا ياال ععزابيايويععط نييععميتيععتطزيا يت ععلءي  ر ألار ععألياال تخععأل ليويععمي
يععثياالاععألمي خطععواتيواسعع نيخأل ععنيرععليايارععألطيتيععتطزيا يت قععحياععأليو ععدتي عع ياي ععألسيويععميتتقععدميا

ايعثياال عزابياياتطررعنيةييكع ياعذاياالاعريالي ن عليي2113االقت ألديييذيكياتر ياي ألسيرليا تخأل عألتي
أ ياييامييمي نعديا اعألي  عثيأ ياي عألسيكعأل واي  ظعرواياي ع ي رعثيقعدميايايعألواةياع ياالاا عنياعزيايت ا عني

(يرعليكعأل و ييSFوياييع بيوراءيا عا ي عزبيايحع  يرع  ي)يور األي كعو ياعذاياالاعرياعي)***(االقت ألد ن
اوارقتعع ي رععثيايا ععألدقني رععثياي  ععدياياتنرععحي أليحععرطنيوايندايععنيواال سععاألميايععثياررععسيي2117ايمععأل لي

وايعذييي2117 رثياياحعألركنيرعليا تخأل عألتياذارييDupحرطنيا ري دايايحاأليليةيو ألياقأل طيوارحي زبي
ي.ي(117)أليمياييرطنيازيايح  ير  يرلياررسيت   ذييوا داريطيريألينيايثيا ياي زبيايتندييتق

و ععددياياقأل ععديايتععليي2117و تععثيي1998(ي تععأل  ياال تخأل ععألتيا عذي ععألميي1و وسعليايرععدوطيرقععمي)ي
(ياعألي  عرتيي2  طي ر  أليكطي زبيرعليايران عنيايوط  عنيال ري عدايايحعاألي ني.يو امعطيرعدوطيرقعمي)ي

ي(يدا رةيا تخأل  ني.ي26رلي)ي ر  ياال زابيا ياقأل ديرليايارأليسيايا ر ني
ي
ي
ي
ي
ي
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ي(ي1ردوطيرقميرقمي)ي
يا تخأل ألتيايران نيايوط  نيال ري دايايحاألي ن

اقأل ععععععععععععععععععععععععععععععديياي زب
ي1998

اقأل ععععععععععععععععععععععععععععععدي
ي2113

اقأل ععععععععععععععععععععععععععععععدي
ي2117

ي36ي31يDUP 21اي زبيايد اقراطليايو دوي

ي28ي24يSF 18ايح  ير  

ي18ي27يUUP 28 زبياوييتريايو دوي

ي16ي18يSDIP 24يناأليلاي زبياالحتراكليايد اقراطليا

ي7ي6يAPNI 6 زبيا تافيا ري دايايحاألي ن

ي
ي(ي2ردوطيرقمي)ي

اياقأل ديايتلي  رتي ر  ألياال زابياير  ي نيرليا تخأل ألتيايارأليسيايا ر ني  ثي ورديال ري داي
ي(ياقألطننيتامطياقر ميا ري دايايحاألي ني.ي26(ياررسيا رليا تحرةيرلي)يي26ايحاألي ني)ي

ي2115ي2111ياي زب

ي182ي131يDUPاي زبيايد اقراطليايو دودي

ي126ي118يSFايح  ير  

ي115ي154يUUP زبياوييتريايو دوي

ي111ي117يSDIPاي زبياالحتراكليايد اقراطليايناأليلي

ي31ي28يAPNI زبيا تافيا ري دايايحاألي ن
ي

كاعنياينر عأليرعليتمياي  وطي رثي تأل  يايردوي  يا اميا يايومأل حيايريا نيايا دقنيا يق عطيايا 
حاألطيا ري دايوايا  وظنيرعليقيعميايتوم عحي ا  عثيايران عنيايوط  عنياال ري د عنيوتنتاعدياال تخأل عألتي رعثي
 ظععألمياي ععوتيايوا ععديايات ععوطياعع يحععخصيايععثياخعععرياوياعع يدا ععرةيايععثياخععر ي يعع بي ظععألميايتام عععطي

حععخصي أ ععواتييايخألسععزييرا أل  ععني حععرطيا ياليتز ععدياياقأل ععدي عع ياينععدديايا ععدديراععماياذايرععألز
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اكمعرياعع ياينععددياياطرععوبير ألإلاكععأل يت و عطياينععدديايزا ععديايععثيحععخصياخعرياعع ي  ععسياي ععزبيرععلي  ععسي
يايدا رةياويدا رةياخر ي.

 The results Of the Northern Ireland National Assembly which are 
rectified by the higher Court . 
  The results f the Local Councils in northern  Ireland which are 

rectified by the higher Court . 
 

 ابرز المؤسسات التي نتجت عن اتفاقية الجمعية العظيمة او الجيدة :
 -1 الجمعية الوطنية االيرلندية الشمالية والمجمس التنفيذي :9

يكعطييدا عرةيا تخأل  عني18ا سعألءيرعليي118ارريعأليتحعر ن أليوا عداي سعميي1998ا حألتيات ألق عني عألمي
 ز ععرا يي25وقععديتععميا تخأل  ععأليرععليي(118)دا ععرةييععتنيا سععألءي يععاثي أليران ععنيايوط  ععنياال ري د ععنيايرد ععدة

ي(119)ةيوقععديتاخععضي   ععألياررععسي يععاثياررععسيا ري ععدايايحععاألي ني1998تاععوز1وارتانععتيرععليي1998
 ر ع ييايت   ذييواوياح  ي اررسيايوزراءي راي يوز رياوطيا ياك رياال زابيوي ي أل بيا ياي زبيايذي

رععععلياي رععععميحععععرطيا ي امععععطيكععععطيوا ععععديا  اععععأليوا ععععدةياعععع ياي  ععععألتيايطأل   ععععنيايارتان ععععني)اي روتيععععتأل تي
وتكععو يقععرارات مي)يايععوز رياالوطيي(121)  ععوتي ر  اععألياعع يق ععطيايران ععني زاععنيوا ععدةي(121)وايكألموي ععك(

 سوايي14و تكو ياياررسيايت   ذييا يي(122)و أل   ي(يكقراريوا ديأيي ربيا ي ت قوايو  دروايايقرار
وزراءييكعععععطيدا عععععرةياد  عععععنيرعععععليا ري عععععدايايحعععععاألي نيووز عععععر  ييردويعععععنيواالدارةيي11ايعععععوز ريالوطيو أل  ععععع يوي

ام عععألءيي(124)%ياععع ياال عععوات71ةيو رعععبيأ ي   عععطياياررعععسيايت   عععذيي رعععثياكمعععرياععع يي(123)اينألاعععن
ي.ي(125) را نيا ليايمقنييكلي كو يايت و تي ألر أل
ايحععاألي ني ععا  نيايتحععر زيايخأل ععني أليععدوا ريايتععلي كععو يتحععاطييععرطألتيايران ععنيايوط  ععنيال ري ععداي

ي ععأليوز ععريرععلياياررععسيايت   ععذيياياكععو ياعع ي حععرةيوزاراتيوتكععو ي ععا  نيايتحععر زيا ععددةي قسععأل ألي
ايزرا نيواي  نيوايتنر ميوايتر  نيوايخدانياالرتاأل  نيوايناطيوتكألرؤياي رصيو  راألي أليعتم ألءيايحعرطني

ر ععععليارت طععععني ألي كواععععنيي(126)يسععععرا بيواي ظععععألمياياععععأليليوتوز ععععزيايمععععروةواييععععرو يوايقسععععأل أليايندي ععععنيوا
ي.ي(127)اي ر طأل  نيةييك يايت وطيايتاري ألترألميا ليايران نيواياررسياياز ديا ياي ا  ألت

كأل ععععتيايظععععروفيايتععععلي ععععأل  تياينار ععععنيايتحععععر ن نييرران ععععنيايوط  ععععنيال ري ععععدايايحععععاألي نيالويععععثي
دارتي قألحعألتي عألدةيوا اواعني عوطيايرع شيايرا عورييي(ي أل نيرلياي نو نيةي  عث1999-2112)

(ي ألير عألتياالراأل  عنييSFاال ري دييواي ألر و يا يايير يةيوو فياير شيايرا عورييوايحع  يرع  ي)ي
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اعع يق ععطياالت ععألد   يداخععطيايران ععنيوكععأل ياييعع بيوراءيذيععكياععلي ععدمير  ععنياالت ععألد   ي أليتحععألركيرععلي
   ياالطرافيايات ألز نيوخوفياالت ألد   يا يا ياحألركنياييرطنيازيايوط   ي ي بي دميوروديايمقني

ي.ي(128)ايوط    يرلياييرطنييتد مياركزامياال   أليلياكمر
 يععبيي–تنقععديايوسععزيايي أليععلياكمععريرععليا ري ععدايايحععاألي نيخععاطياي تععرةيالويععثييرران ععنيايوط  ععني

 حعكطيا ألحعري أليا ألريعنييوكأل يواس أليردايا ي ار نيايتحعر زيواالدارةيتعرت طي–ور ني ظرياالت ألد   ي
ايي أليععع نيو ألي عععألياعععأليكأل عععتيور عععألتياي ظعععريايي أليععع نيتععع نكسي رعععثيايقعععوا   ي تعععثيوا يكأل عععتيقعععوا   ي

ورععلياالطععألريي(129)ارتان ععنيوكأل ععتيكععطيرريععني يععوداألياي قععألشياي ععألديتكععألديتن ععفي ألالت ععألحيو تأل رعع 
 رعألديواؤييعألت ألياليع األي  ي يكأل يا سأليال عدياع ي عاجيايقسعأل ألياالخعر يايتعليوردتيرعلياالت ألق عنيوا

قسأل أليايتواز يايوظ  ليوايتنألو يوايت ا نيةيرساي  ياوسوعي زعياالير ني  ثيكأل ياوسوعيوقعفي
ورعليايواقعزييعألرتيي(131)اطاحياي ألريو زعياالير نيا دياتطر ألتياالت ألد   ييراحعألركنيرعليايا ألدمعألت

تياعذمياينار ععني  عألءاي رعثيا ععألدئيوتاعي(131)ا ألدمعألتيايتحعألركي عألدارةياييععرطني عأليتوازيياعزي ععزعياييعاح
طر  عععععععألياييععععععع تألتورياالار كعععععععليرعععععععورجيا حععععععع طييرت عععععععألوضي  عععععععألءي رعععععععثيا  عععععععوميايا  عععععععفيواينار عععععععني

ي.ي(132)ايد اقراط ن
 ر أليعععنيرعععو يدييي1998حعععكرتياي كواعععنياي ر طأل  عععنيواال ري د عععنيير عععنيدوي عععنيي عععزعياييعععاحي عععألمي

واالطرافيذاتيايناقنيوقداتيتقألر راألي  ييكأليت ر أل ي)ك ديياير ي ن(يتحألورتياذميايرر نيازيايدوط
يععع رياينار عععنيةيوات عععحياياوقنعععو ي رعععثيات ألق عععنيايرانعععنياينظ اعععني رعععثياالقعععراري سعععرورةي عععذطياير عععودي
يساأل ي عزعياييعاحيخعاطي عألا  يةييكع ياينار عنيكأل عتيا  ورعني ألي عنألبي  عثيايعتارتياالت ألاعألتي

 عركي يعر نيق عطيايت   عذيايكألاعطييات ألق عنيوخأل عنيايات ألديني ع  يايطعرر  يوكعأل ياالت عألد و ي يعنو ييرت
رعععليارعععألالتيايتنعععألو ياعععزيايرا عععور   يةي   اعععأليكعععأل يايرا ور عععو ي عععدرنو ي ألترعععألمي عععزعييعععاحيايرععع شي
اي ر طععععأل ليرععععليا ععععألطحياالقتتععععألطيق ععععطيا ي يععععراوايايععععر ت ميةيورععععلياي  أل ععععنيايتععععزميايرعععع شيايرا ععععوريي

ي.ي(134)2115ايرر نيايدوي نيي زعياالير ني ألميياالاريايذيياكدت ي(133) ألالت ألق نيويرمياير ت 
ي
 1 هيئة الشرطة االيرلندية الشمالية 91

كأل تيقس نيا احيايحرطنيا يايقسأل أليايا اني  ثيحكرتي اوربياالت ألق نيير نييا تي رر ني
يتقومي تقد مييريرنيا يايتو  ألتيارتكعزتي رعثيا عدأي قعوحياال يعأل يرعلي اعطيايحعرطني اعأليي(135) ألت 

 قوميرا زيررألطيايحرطني قيميا ترامي قوحياال يأل يةيوكذيكيت  ريايميايحرطنيا يايحرطنيير  أليا 
ايارك نياال ري د نيايثيا  عنيايحعرطنياال ري د عنيايحعاألي ني.يوا يتكعو ي يع نياينعألار  يرعليقعواتيايحعرطني
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 عطيايعثي   ياي روتيعأل تيوايكألموي عكيوا ي عتميذيعكيايتعواز ي  عريرعدوطيزا عليقعدي ي51:يي51ا أل  ني
ي.ي(136) حرو ي ألم

رسععاي عع يوسععزياعع   يال تاععألديحععرطنيا ري ععدايايحععاألي ني رععثيقوا ععدييععروكيتحعع ريايععثياالت ألق ععني
ي.ي(137)االور  نيي قوحياال يأل 

تو  نيا  أليي145تو  ني  يايحرطنيرليا ري دايايحاألي نيتميت   ذيي175قداتيير ني ألت ي وايلي
وتسعا تيتو ع ألت أليا سعألياقتعرحي خ عوصيا كعطييواليرليطعورياالكاعألطيةي(138)31واي ألقلي وايلي

و رميوتكو  يخدانيايحرطنيوكذيكيا داديايميرد ديواحألرةيرد دةيوزييرد ديةيو نديتقد ميايتو  ألتي
تألخعععذييعععرطألت ألياععع ياريعععوميحعععرطنيا ري عععدايي2111تحعععر  يايمعععأل ليي14تعععميتأليععع سيا  عععنيايحعععرطنيرعععلي

سيو أل بياير  سيواميايذ  ي حكرواياررسي سوي سا  مياير  ي19وتتأليفيا يي2111ايحاألي نيينألمي
ايحرطنيايذيي تأليفيا ياامر  ي  يرا زيحرا ليايارتازيايي أليليوايايتقر  يأييا يطر قنيايتن ع  ي

و ناععطيي(139)%ياع يايايعتقر  51%ياع يا سعألءياررعسيادارةيايحععرطنييا عزابياير  يعنيوي51تكعو ي
 ني.ي حعع ألر ني ألي ععنيور  ععأليايكم ععرياعع ياالقيععألمياررععسيادارةيايحععرطنياويا  ععنيايحععرطنياال ري د ععنيايحععاألي

امطياياتأل ننيواراق نيارعراديايحعرطنيوا تعراا ميي قعوحياال يعأل يوتنعألار مي ا   عنيواعألياعويايايعاوحيي عمي
ي.ي(141)ا ي دا 

 
  -1 هيئة العروض واالستعراضات العسكرية :2

ا ياياظألارياي ألاعنيرعليايارتاعزياال ري عدييايحعاأليليا عذيايقعر يايمعألا ي حعريتنت ريااليتنراسألتي
كطر قععنييتخر ععدياال ععداثيايتألر خ ععنيواال ت ععألطي  ععأليو ألي يعع نييات ععألد   يترنععبياععذميااليتنراسععألتيدوراي

ةيأاعععألي ألي يععع نييرعععوط    يتامعععطيااليتنراسعععألتياينعععداءيايطعععأل  ليواد عععألءي(141)ي أليععع أليود   عععأليوارتاأل  عععأل
ةييععذيكييععمي كعع يااععألمياالطععرافيايات ألز ععنيااليا ي(142)ي روتيععتأل تيوتيععتنرضيحرايععنيايحععرطنارسععر نيا

تطرحيقس نيااليتنراسألتيو رعبيا ياليتكعو يا عدراييايعت زازةيوورقعأليالت عألحيايران عنياينظ اعنيتعمي
ا حألءيا  نيتياثيا  نياينروضيوااليتنراسألتياينيكر نيوالير نيح  يقسأل  نيايؤويني  يوسزي

رععععليا ري ععععدايي(143)رععععثياينععععروضيوااليتنراسععععألتياينيععععكر نياي  ععععريقأل و  ععععنياويايام ععععرةييررععععدطتق ععععداتي 
يايحاألي ن.ي
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تتأليفيا  نيااليتنراسألتيا يي ننيا سألءيكر ميان  ع  ياع يق عطيوز عريايدويعنياي ر طعأل لييحعؤو ي
لي نععضيا ري ععدايايحععاألي نيةيوتقععومياععذمياي   ععني ا ععزياياويعع قثيايام ععرةيوااليععت زاز نيوا ععزياينععروضيرعع

وي عذمياي   عنيي(144)ايا ألطحيوت د ديايألرياذمياينروضيوا زياي رحيااليتنراس نيايتعليتم عريااليعت زاز
ر نيت   ذ نياحررني رثياينروضيوتناطيورقأليالت ألحيايران نياينظ انيةير علي أليعنيخعرحياياحعألرك  ي

 تع ي تنععرضيينقو ععنيأويايا ظاع  ييرايعع راتيسعوا طياي   ععنير عتميايقععألءيايقع ضي رعع  ميوايعذييتم ععتياخألي
أحع ريةي رعثيايعر مياع يا ع ييعمي عتميات عألميأييحعخصي ت اعنيخعرحيقعوا   يي6ايير يياعدةياليتز عدي ع ي

ةيأاععععأليأاععععميوار ععععألتياي   ععععنير ععععليتو  ععععني(145)ي ععععدياال ي1998االيععععتنراضيا ععععذيتألي يعععع أليرععععلي ععععألميي
يععع راتيايراعععألا ريرعععليايقسعععأل أليايتعععليتخعععصيايايععع راتياينألاعععنيوتكعععو ي رعععثياطعععاعي يعععروكياعععذميايا

واال ترألرعألتيوتنرععميايعع قأليأييطر ععحييتيععركيايايعع رةياوياياظععألارةيوتقععدميتو عع ألت أليايععثيوز ععريايدويععني
ي.ي(146)يحؤو يا ري دايايحاألي نير األي تنرحي نار أل

 
 1 مفوضية وقف أطالق النار 21

يتنز عععزيايمقعععني عععألاليتزامي   عععوديي2114تعععميا حعععألءيا وسععع نيايعععتقرنييررقأل عععني رعععثي عععزعيااليعععر ني عععألمي
الت ألق نياياتنرقني  زعياالير نيةي تسا يدوريايا وس نياالحرافي رثي ار ألتي زعياالير نيوت ك كيا

اياراو عألتياينيععكر نيوا عداديايتقععألر ري عوطيتط  ععزياالرعراءاتياييععرا نيوايتألكعدياعع يااليتعزامي ألاليععألي بي
 أليحكي رثياير شيايقتيي2115ةيرامايرليايتقر ريالوطيايذييقدات يايا وس ني ألمي(147)ايد اقراط ن

.ييك يتقر ريايا وسع نيينعألمي(148)ايرا ورييواد ألءات ي   ذيايياحيواالات ألعي  يأيي حألطألتيارراا ن
اكديا ياير شيايرا ورييالي امطيأييخطريوا  ي رتزمي ردوطي زعياالير نيوت ك كياي  كر ألتيي2116

 رعثيايارعألا زياينيعكر نيي2116ايداخر ني  يبيات ألق نييأل تيا عدروزيوركعزتيايا وسع ني ار عألي نعدي
ايتععلياليتععزاطيت ععت ظي يعععاحيةيوت قععثياععذميايا وسععع نيرأل رععني يععبياالت عععألحي عع  ياالطععرافيايات ألز عععني

ي.ي(149)طألياأليا يا ألكيا كر ألتيتناطي رثيتحر زياين فيرلياييأل نيايي ألي ن
 1 لجنة المساواة في ايرلندا الشمالية 1 5

وتامععطيرؤ ت ععأليرععليي1998 ري ععدايايحععاألي نيينععألمياععليا  ععني ألاععنيايععتقرنيتألييععتي اورععبيقععأل و يا
ا رععألدياكععأل ييرحععراكنيوايتكألاععطيوايحععاوي نيواععليران ععني رععريير  ععأليا تععرامياالختارععألتيوتق ا ععأليايععت ألداي
ايعععثيايايععععألواةيوايندايععععني عععع  يكألرعععنيارععععراديايارتاععععزيوا ات ععععأليد عععميايايععععألواةيوتيععععألويياي ععععرصيوتحععععر زي
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وقعديوسععنتيوار عألتياي   ععنيي(151)اياحععورةيورعرضيايقععأل و يايناقعألتياي يع نيوت ععدييايتا عزياعع يخعاط
ووظأل   أليرليقأل و يوتسا تيوار ألت ألياينألانيايناطي رعثيازايعنيايتا عزيود عميتيعألويياي عرصيوتحعر زي

ود ميايناقألتياير دةي ع  ياياعواط   ياع يرا عزياي  عألتيي(151)ايااألريألتياير دةيود ميايناطياال رأل ل
ي.ي(152)ايواربيايقأل و لي رثياييرطنياينألاناينرق نيواراق نيت   ذيورأل ر ني

ي(153)تويععتيايرر ععنيايا ععألميايتععليكأل ععتيا ألطععنير اععألييعع حي ررععأل ياخععر ي1999تحععر  يالوطيي1ورععلي
تتنرحي أليايألواةياينرق نيوتيألويياي رصيوير نيايتوظ فياينألدطيواررعسيايانعألق  يةيأييا يا عألمياعذمي

تععععميادخععععألطي ععععددياعععع يي1999ذي ععععألميوا ععععي(154)ايررععععأل يا عععع  تياعععع يا ععععألميواخت ععععألصياععععذميايرر ععععن
ةيوتتععويثيايرر ععنياال ياسععألرنيايععثي(155)اي  ععوصيايتحععر ن نيايرد ععدةييرتألك ععدي رععثيااا ععنياععذميايرر ععني

 ار ععأليايععؤوي نيز ععألدةيايععو ليوا اععألطيقععأل و ياكألر ععنيايتا ععزيرععلي نععضياي ععوا ليامععطياينرععزيواال ألقععني
اياد  ععنيةيوايتورعع ياير يععليوايانتقععداتييواينععرحيوايرعع سييععواءيكععأل ي ألي أليععنيايزور ععنياوي أليععنيايحععراكن

ي.ي(156)ايد   نيوايراييايي أليل
 -1 مفوضية حقوق اإلنسان في ايرلندا الشمالية :9

واعليا  عنيقأل و  عنيايعتقرنيا ات عأليز عألدةيايعو لي عوطيااا عني قعوحياال يعأل يرعليا ري عدايايحعاألي نيةي
ني وطيايخطواتيايواربياتخألذاأليي األ عنيوارارننيايقوا   يوايااألريألتياي ألي نيوتقد مياياحورةيير كوا

وقعديتعمياال تعرافي أليا وسع نيكنسعويرعليايحع كنيي(157) قوحياال يأل يرليا ري دايايحاألي ني حعكطيكألاعط
ي.(158)اينأليا نييراؤييألتيايوط  نيي قوحياال يأل ير ميا  أليتناطيدو يايايتو يايوط ل

و يا ري عععدايايحعععاألي نيينعععألمياععع يقعععأل ي68 اورعععبياياعععألدةيي1999اذاريي1ا حعععألتياعععذميايا وسععع نيرعععلي
ا يعععرألاألياعععزيايتعععزامي كواعععني ر طأل  عععألي ألت ألق عععنيايرانعععنياينظ اعععنياويات ألق عععني ر أليعععتيةيتتعععأليفيي1998

ةيو تامطيدوراأليرليز ألدةيايو لي وطيااا ني قعوحي(159)ايا وس نيا ي حرياحخألصيا ر  مي قوق   
ي ألي ععنيوتقععد مياياحععورةييععوز ريايخألرر ععنياال يععأل يرععليا ري ععدايايحععاألي نيةيوارارنععنيايقععوا   يوايااألريععألتيا

واياررسيايت   ذيي)اررسيايوزراء(ي وطيايتدا  ريايتحر ن نياويا نيتدا  رياخر ي تن  ياتخألذاأليي األ ني
ي.ي(161) قوحياال يأل يرليا ري دايايحاألي ن

وتويتيايا وس نيايؤوي ني  أل نيقعأل و ياي قعوحيايعذيي نعدياكاعاييات ألق عنياالور  عني عوطي قعوحي
ال يععأل ي عععاوةي رعععثيذيعععكيتتاتععزيايا وسععع ني أليقعععدرةي رعععثيارععراءيايت ق قعععألتيوتتاتعععزي  عععا  نيدخعععوطيا

ايانععععععتقاتيرععععععليأييوقععععععتيةيوار ععععععألرياالرععععععراديواياؤييععععععألتي رععععععثيا طععععععألءيارععععععألداتيحعععععع و نياويتقععععععد مي
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ةيكاأليتتاتعزيايا وسع ني  عا  نيتقعد ميايايعأل دةييارعرادي  عديررعزيايعد ألو يااعألميايا عألكمي(161)ايومأل ح
يتعععععدخطيرعععععلياالرعععععراءاتياسعععععألرنيايعععععثيق ألا عععععألي ررعععععزيايعععععد ألو يااعععععألميايا عععععألكمي   يععععع أليةيكاعععععأليتترقعععععثيوا

االيت يعألراتياعع ياي عألسيايععذ  ي نتقعدو يا ي قععوحياال يععأل يايتعلي تاتنععو ي  عأليقععديتعميا ت ألك ععأليةيوتقععومي
ي.(162) تور ريايدوراتيايتدر   نيوايانرواألتي وطي قوحياال يأل 

 ة 1 1 المفوضية المستقمة لمرقاب.
ا حألتياي كوا ت  ياي ر طأل  عنيواال ري د عنيايا وسع نيايايعتقرنييررقأل عنيرعلياييعأل زياع يكعأل و يايمعأل لي

  عععععدفيايايعععععأل دةيرعععععليتنز عععععزيق عععععألمي كواعععععنيتععععع نمي ألاليعععععتقراريوايتطعععععوريايحعععععألاطيرعععععليحعععععاألطيي2114
واال ري د عنييةيوتناطياذميايا وس ني  يطر حيايتقعألر ريايتعليتريعر أليير كعوا ت  ياي ر طأل  عن(163)ا ري دا

 ععوطياي حععألطألتيايتععلي ععتميايق ععألمي  ععألياعع يخععاطياي ععرحياي رياأل  ععنيةيوتط  ععزيايتععدا  رياالا  ععنيرععليحععاألطي
ا ري دايو وطيايد ألو يايتليتقدا ألياراو نيا زابيتح ريايعثيا يا زا عألياخعر ياويايعوزاراتيايتعلي قرعتي

ي.ي(164) ألاي  ألياييرطنياخ قتيرلياالاتمألطييرانأل  رياياتوربي ر  ميات أل 
تتكعو يايا وسع نياعع يار نعنيا وسعع  يواعميايعتقر  يتاألاععألي ع ياي كواععنياي ر طأل  عنيواال ري د ععنيأيي
ا  عععألير عععألزيرقعععأل لي رعععثي اعععطياؤييعععألتيا ري عععدايايحعععاألي نيو رعععثيا زا  عععأليوا ظاعععألتيايارتاعععزياياعععد لي

ي.ي(165)ر  أل
 1 المجمس االيرلندي الشمالي لمعمل التطوعي 81

األيلييرناعععطيايتطعععو لياياظرعععنيايتعععليت طعععوييت عععتييوا  عععأليايا ظاعععألتي نعععدياياررعععسياال ري عععدييايحععع
وتنعودياي عدا ألتيالويعثييتأليع سياعذاياياررعسيايعثي عألميي(166)ايتطو  نيوايارتان عنيرعليا ري عدايايحعاألي ن

ت تيتيا نياياررسياال ري دييايحاأليلييرخداألتياالرتاأل  نيكعرديرنعطي رعثيايايعتو ياينعأليليي1938
ارتععععتلياياررععععسياال ري ععععدييايحععععاأليلييرخععععداألتيي1986ورععععلي ععععألميي(167)األي نير طأليععععنيرععععليا ري ععععدايايحعععع

االرتاأل  نيداراييك ألريايي يةيو داي حألط ي تنألظميرليايقسأل أليايتليتنألي ياي راأل ياالرتاأل ليةيورلي
اينععألميذاتعع ي  ععرياياررععسياال ري ععدييايحععاأليلييرخععداألتيايععا يايععثياياررععسياال ري ععديييرناععطيايتطععو لي

ي.ي(168)ويزيايقطألعيايتطو ليوايارتانليرليا ري دايايحاألي نا ترارأليا  ي ت
 دأي اطياذاياياررسيواس أليا يارعطيت ق عحيايندايعنيوايايعألواةيوترعألوزياياحعألكطياالرتاأل  عنيرعلي

وا عع لييد عع يايكم ععرياعع ياي ععرحيوايران ععألتيي1998ا ري ععدايايحععاألي ني نععديات ععألحيايران ععنياينظ اععنيرععلي
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يترألوزياحألكطيايتنر ميواي  نيوايتر  نيودورياال تألميودورياينرعزةيوتقر عطيايا تحرةيرليا ري دايايحاألي ني
ي.ي(169)اي وارحي   يايكألموي كيواي روتيتأل ت

تععد رياععذاياياررععسيير ععنيت   ذ ععني ععتميا تخععألبيا سععأل  أليام ععألءياالرتاععألعياييعع ويياينععألميايععذييا عع لي
ي.ي(171) نقديرليح ريكأل و يالوطيا يكطي ألم

 ن الشمال والجنوب 11 المجمس الوزاري لشؤو1
واذاياياررسيا دي تأل  يات ألحيايران نياينظ انيوظ  ت يايرازي   يايايؤوي  يايت   ذ   يرليحاألطي

ي(171)ا ري ععدايواي كواععنياال ري د ععنييراسععليقععداأليرععلياياحععألوراتيوايتنععألو يواي حععألطألتيرععليرز ععرةيا ري ععدا
قسعع نيايمععروةياييععاك نيوادارت ععأليي خععتصياععذاياياررععسي أليند ععدياعع يايقسععأل أليرععلياطععألريايتنععألو يااا ععأل

وتوز زياالاواطيايقألدانيا ياور أليكد ميوتحر زيةيوتنر مياير نياال ري د نيوا سأليااليعت ألدةياع ياال  عألري
ي.ي(173)وقسأل ألياي  ني(172)وايق واتياياأل  نيوت ا نيايناقألتيايترألر ني   يايحاألطيواير وب

 نيورا ور عنيا ري عدايوي عمياررعسيت   عذييوأيي سمياعذاياياررعسيوزراءياتقعأل ر  ياع يا ري عدايايحعاألي
ي.ي(174)قراري تخذمي ربيا ي كو ي اوارقنيايوز ر  ياياخت   يوا ألدقنياي كوات  

 االيرلندي  –1 المجمس البريطاني 90
واذاياياررسيا سأليا ي تأل  ياالت ألق نيادر يت ظ ميت ألدطيايانرواألتيوارراءيايا ألقحألتيواياحألوراتي

 حعأل يايتنعألو يرعليايقسعأل أليذاتياالاتاعألمياياحعتركيسعا ياخت أل عألتياإلداراتيوايتو عطيايعثيات عألحي
وتسمي سو نياياررسياامر  ي  ياي كوات  ياي ر طأل  نيواال ري د نيواياؤييألتيايتليتميي(175)ايان  ن

ي.ي(176)ا حألءاأليرليا ري دايايحاألي نيو ألقلياؤييألتياي كوانياي ر طأل  ن
 المشترك 1االيرلندي  –1 المؤتمر البريطاني 99

 سمياذاياياؤتارياامر  يرر نليايايتو يا يكاياي كعوات  ي تعويثيتحعر زيايتنعألو يايم عأل لي رعثي
ي.ي(177)كألرنيايايتو ألتيرليايقسأل ألي.يذاتياالاتاألمياياحترك

 1 المنتدى المدني االستشاري 991
نياخععر ي سعمياعذايايا تعد ياامرعع  ي ع ي قأل عألتيايناععألطيوررعألطياال اعألطياسعألرنيايععثيقطأل عألتياد  ع

رععليا ري ععدايايحععاألي نيةيو ناععطياععذايايا تععد ي طر قععنيايتحععألر ني ععوطيايقسععأل ألياالرتاأل  ععنيواالقت ععألد ني
ي.ي(178)وايمقألر ن
 1 مكتب ايرلندا الشمالية 921
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وكععأل يدورمييععد ميوز ععريايدويععنياي ر طععأل لييحععؤو يا ري ععدايي1972تععميتأيعع سياععذاياياكتععبيرععلي ععألمي
ويععزيدورميوا عع لي تنرععحي ععأل اطياالاعع يويعع يايععؤوي ألتيديععتور نيةييكعع ي نععدياالت ألق ععنيت(179)ايحععاألي ن

وقأل و  عععنيوخأل عععنيايقعععوا   يواال ظاعععنياياتنرقعععني أليحعععؤو يايي أليععع نيوايحعععرطنيوايقعععوا   ياير أل  عععنيويد ععع ي
ةيوياكتعبيا ري عدايايحعاألي ني عدةياؤييعألتي(181)ايؤوي ألتيتخصيارعألزةيوتعرخ صيااليعر نيوايات رعرات

ايحعاألي نيووكأليعنيايتنو سعألتيال ري عدايايحعاألي نيوايطعبياينعديليةيووكأليعنييامطيخداألتياييعرو يال ري عدا
و اععوطيا سععأليخععداألتيايا ععألا  يوكععذيكياالد ععألءياينععألميايععذ  ي  تععألر ميايحععخصيايععذيياليي(181)ايحعع ألب

ي.ي(182) اك  يدرزياروريايا ألاألة
ي(183)زاطياحألر ميكطياالت ألقألتيايتلي ترتي  يات ألحيايران نياينظ انيااليا يايوسزياالا ليالي 

وااك يا ي   ألريايوسزيوتكو يا ألكياحألكطير ميا ياالت ألحيكأل يات ألقألي اود ألي  أل  ألياييا  ييمي ك ي
وي ععديايرانععنياينظ اععنيوا اععأليايرانععنياينظ اععنياععلي ت رععنيات ألقععألتياتنععددةيا ععذياينحععر  ألتيواييعع ن   ألتي

الت ألقعألتيط عحيوقيعمييعمي ط عحيةيقيعمياع ياعذميا(184)وايماأل   ألتياروراي ألييتن   ألتيا يايقعر ياياألسعل
وايقيميايمأليثيط حيي ترةيا دودةيمميا  ألريوقديرانتيا ر  أليرليات ألق نيايراننياينظ انيةيوي سياعذاي
ر يبيوا األييميتتوقفياي أليني  ديايراننياينظ انيوا األيتمي قعديات ألقعألتيال قعنيكعأل يايأليع أليايرانعني

االت ألقعععألتيتعععمي قعععطيايند عععدياععع ياي عععا  ألتياععع ياينظ اعععنيواينار عععنياليتعععزاطيايعععتارةي  عععثيورقعععأليي عععذمي
ي.ي(185)اي كوانياي ر طأل  نيايثياياررسيايت   ذيي)اررسيايوزراء(يرليا ري دايايحاألي ن

ور ميارورياكمريا ي قديا يايزاأل ي رثيات ألحيايراننياينظ انيااليا ياالي رنيوايردرا يوايكتعطي
طأل  لي طيو زداديارت أل  ألي واألي ندي ومي  عثييايكو كر ت نياليتزاطيت  طياال  ألءياييك  ني رثيايألس

اتريو كو ييكطي لي أل أل ي  رحيا دااأليي اي حكطيي18  طيارت أل  أليرلي نضياال  أل يايثي وايلي
  أل ليو  قثيايمأل ليا توحيي ألالتيايطوارئييك  يي يدور ني راينياوياراق نيوكذيكيا ع ليا عألكيت  عري

أاتعألريمعمي نعديي9ايرانعنياينظ اعنيرع نضيايرعدرا يكأل عتياعمايرليارت ألعياذميايردرا ي تثي نديات ألحي
واييعع بياععويا ياالاععأليليالي زايععوايي18اتععريوق ععطييعع ت  يا عع ليارت أل  ععألي ععوايليي12االت ععألحيا عع  تي

  ععريوامقعع  ياعع ياييععكأل يرععلياي ععليايارععألورياعع يطأل  ععنياخععر يو قويععوايا  ععميكراععألييعع  تيي ععمياي ر ععني
ي.(186)اي ألرقنييذيكيا  لياالرت ألعي  ذايايحكط رقواي ر  أليايق أل طياويايزرألرألتي

 نديات ألحيايراننياينظ انيت ويتيايردرا يايثييو ألتير  نيتامعطياي عراعي ع  يايطعرر  ي  عثياع ي
خاطياحألادةيايرو نيتيتط زيا يتا زيا كيرليا طقنيكألموي كياويرليا طقعني روتيعتأل تيرنرعثييع  طي



 هجلة جاهعة تكريت للعلىم القانىنية والسياسية
 1السنة/  3العدد/ 

 
 اتفاق الجوعة العظيوة ونهاية الصراع في أيرلندا الشوالية

 د.هحود علي هحود توين

 
 

 

 

261 

ر  سياالار كليرورجي وشيواعوي ررعسي رعثيخألرطعنيايامألطيتردي ورييراقألوانياي ريط   نيو وريير
اينععراحيو قععومي نار ععنياات ععألصيايعع  طيةو  ععألراتي ألير ععنياينر  ععنيقععألطنواياي سععأل زيااليععرا  ر نةيو ععوري
ير  ألرايواأل د اييرداليني رثيظرميااليتناألري يبيا  عوا مياعذاي ن عليا عكيرعليا طقعنيكألموي عكيةياوي

نير  عععأليرععع شيا ت عععريورععع شيا كيعععرياوي عععورةييحعععخصيترعععدي عععورييرط عععوطيك  عععرةياوييعععأل نييانركععع
 اتطلي  أل يو ررياخر  ي   طياذاي ن ليا كيرليا طقني روتي أل تييذيكيا ييانيايرو ألتياي   ني
رععليا ري عععدايايحععاألي نيا ععع  تياععع ييععاألتياي عععراعي تعععثي نععديات عععألحيايرانعععنياينظ اععنيةيووسعععزياعععذمي

تاعألمي عألي  ير يععبيوا اعألي ن عليايعتارارياي ععراعيو  عذميايطر قعنيالي ععدطي رعثياالاي(187)ايرو عألتيايك  عرة
  ورةياخر يوامألرةييراحأل ريايتليتؤديير األيايثيتقو ضيايياميرليأييي ظنيوايذيي  تأل  ياي حألحعني

يرليااليألسي.ي
اذ يات ععألحيايرانععنياينظ اععنييععمي كعع يوي ععدياير ظععنيوا اععأليكاععأليقر ععألياععوي ار ععنيتراكا ععني  أل  ععنياليتععزاطي

تزاطياالطرافياياحألركنير  أليت ألوطيتنز عرياعذمياالت ألق عنيوايعتكاألطي  أل  عأليور عميايتارةي تثياال يوالي
كععطياععأليق ععطي عع ياالت ألق ععنيااليا  ععأليايععتطأل تيا يت  ععأليظععرفياا ععليا أليععبيير اععوياالقت ععألدييو ععداتي
اي أليععنيايط  ن ععنيتنععوديايععثيحععاألطيا ري ععداير ععميا يا ععألكيايكم ععرياعع ياال  ععألءياي أل يععنيواي ق ععرةير  ععألي تععثي

ياير ظني ي بيي واتياي راعيوتألخري ار نياي اوياالقت ألدييواررةياييكأل .يياذم
ي
ي
ي
ي
ي
ي

ي(يي1ار حيرقمي)ي
يردوطي)يأي(

يا تخأل ألتياي رياأل ياال كر زييرلياقر مياوييتر
ي

ي2115اقأل ديي2111اقأل ديي1992اقأل ديياي زب
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ي9ي5يDUP 3اي زبيايد اقراطليايو دوي

ي5ي4يSF 1ايح  ير  

ي1ي6يUUP 9دوي زبياوييتريايو 

اي ععععععععععععععععععععزبياالحععععععععععععععععععععتراكليايععععععععععععععععععععد اقراطلي
 SDIPايناأليل

ي3ي3ي4

ي1ي1يAPNI 1 زبيا تافيا ري دايايحاألي ن

ي
 The results of Westminster elections in northnal Ireland which are 

rectified by the higher Court . 
 

ا ت ألريا ري دايايحاألي نيدا رةيا تخأل  نيااأليايردوطي)يبي(ير امطيا تخأل ألتياي رياأل يالور لي  ثيتمي
يوا دةيي أليماثياقأل دي أل تاألدي ظألميايتام طي أليا أل  ني نديات ألحيايراننياينظ اني.

يردوطيرقمي)يبي(
يا تخأل ألتياي رياأل ياالور لي يبياي ي نيايا و نيينددياال وات

ي2114ي1999ي1994ي1989ي1984ي1979ياي زب

ي3211ي2814ي2912ي2919ي3316يDUP 2918اي زبيايد اقراطليايو دوي

ي2613ي1714ي919ي912ي1313يSF 1ايح  ير  

ي1616ي1716ي2318ي2212ي2115يUUP 2119 زبياوييتريايو دوي

ي1519ي2811ي2819ي2515ي2211يSDIP 2416اي زبياالحتراكليايد اقراطليايناأليل

The results of the EU parliament in one offices(three seats) in northnal 

Ireland which are rectified by the higher Court 
 
ي

ي(يي2ار حيرقمي)ي
يخألرطنيايااركنيايات دةيورا ور نيا ري دا

يوا ري دايايحاألي ني)ياقر مياوييتري(
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ي(يي3ار حيرقمي)ي
ي وري رثيردرا يايا ألزطيياي روتيتأل ت نيتامطيار رنيا ياي راع
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 بل يستخدم في المسيرات من قبل البروتستانتط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي(يي4ار حيرقمي)ي
ي وريكألموي ك ني رثيردرا ياإل  ألءياييك  نيتامطيار رنيا ياي راع
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ي(يي5ار حيرقمي)ي
ي وريتوسليارت ألعيايردرا ياي أل رني   ياإل  ألءياي روتيتأل ت نيوايكألموي ك ن
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ياويو نيوك  د أليةيايا درياييأل حي.(3)
يايا دري  ي ي.ي(4)
ياوقزيايرا ور نيةياو يال  ي.ي(5)
يوك  د أليةيايا درياييأل ح(6)



 هجلة جاهعة تكريت للعلىم القانىنية والسياسية
 1السنة/  3العدد/ 

 
 اتفاق الجوعة العظيوة ونهاية الصراع في أيرلندا الشوالية

 د.هحود علي هحود توين

 
 

 

 

275 

                                                                                                                                                 
ي.ي  ي ايا دري(7)
اعألرييوقعدي(يتزوجيا يارارنياخ ع يكعألتر  يارارعو يايتعليا ر عتييع يا  تع يي1547ي–ي1519(ي كميا ي)يي1547ي–ي1491ا رييايمألا ي:ي)يي(8)

ا ليا يق طياي أل ألييقبي)ي ألاليايد  ي(يا يارطياقألطيسدييومريةير عبيا عرييرعليايعزواجياع يأ ي عوي  ييكع ياي أل عأليكرا عتياييعأل زيرعلي)ي
وت ععد يايك يعع نيوا عع لي نألرسعع أليو قععطيي1533(ي ععألرضيرععليطر عع يايطععاحياعع يكععألتر  يةييك عع يتععزوجياعع يأ ي ععوي  يي1534ي–ي1523

لير ع سيايك  يعنياال رعثيا سعأليةيوا ر عتيأ يا  عنيوا عدةيواعلياي زا  عث.يو عداتيرعلي  عدمياي عربياعزيايعكرت دايةييرطألتياي أل ألياي ع يوا ع 
وحع دتي  أل عني كاع ييع رًاي عأل ررترايي1536وقألميا ريي ا ألويني أل رنييتو  ديايااركت  يةيوادارتياقألطنعنيو رعزيريعا ألي عأل ررترايرعلي عألمي

ي.153ةصي7(يجي1997ةي4ةياويو نيايي أليني)  روتةيطي  وياي روتيتأل  ني.ي  ديايواألبيايك أليل
يhttp:2mories.netكذيكياوقزياينرمي   ي د كيي(9)
 Tom claws , the modern irish history , ( Belfast , 1992 ) p.7ي(11)

يIbid,p.11يامطيمورةياو  طيواخريرليايتين  ألتيا يايقر ياييألدسي حري.ي(11)
يIbid , p.21ي(12)
(13)

Ibid,p21ي
ةيي1616اعع يايععرةياريععتقراط نيةيتنرععمي كا ععردجيي1654(ير عع سيايرا ور ععنيايتععلياقألا ععألي ععأل كرترايي1658ي–ي1599:ي)ييط ععاوي  ععريكرواويي(14)

قعألدي ارعنيتأد   عني رعثيا ري عدايوقاعزيمورت عألي قيعوةيوو حع نياليتعزاطيذكرااعألي ألق عنيي1649ةيةيورعليي1628وا  لي سوايرلياي رياأل يا عذي
 ععزايي1651  يايكألموي ععكيةيو اععطيكرواو ععطي رععثيا تععزاعياراسععلياال ري ععد   يوا طأل  ععألييرايععتوط   ياال كر ععزيةيورععليرععلي  ععوسياال ري ععد 

واي ععألميرععلياينععألميايتععأليليةيو كععميايعع اديي1653كرواو ععطيايععكرت دايواععزميااليععكتر د   يايارك عع  يرععليد  ععألريةيمععمي ععطياي رياععأل ياال كر ععزيرععلي
ي115ةص5.ايك أليلةايا درياييأل حةجي1658تألتور ألييك  يررضيا ي توجياركأليرلي ألمي ألالحتراكيازيقألدةياير شي كاأليدك

ياوقزياينأليمي   ي د كيةيا دريي حيذكرمي.ي(15)
يايا دري  ي ي.ي(16)
يايا دري  ي ي.ي(17)
 claws,op.cit , p.30ي(18)

ي تو ويدتو يي(19)
(21)

claws,op.cit , p.35ي
 david Doklied , the irish puzzle , ( London , 2001 ) p.11ي(21)

(22)
Ibid,p15ي

(23)
claws,op.cit , p.42ي

ييmichel Hil , Ireland the Way of end the way of startiny ( n.y.2006) p.60ي(24)
(25)

Ibid,p62ي
(26)

cladw . kami , Northen ire land ( London ,2001) p
.
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 ر طأل  عععألي ر عععألياار عععني عععذتيي1949وي أل عععنيي1921كععع يطعععواطياي تعععرةياععع ي عععألمييي1949ر اعععألي نعععديايعععثيرا ور عععنيا ري عععدايرعععلي عععألمييتويعععت ي(27)
و ععرا ألتيداخععطيا ري ععداياير و  ععنيو رععثيايععر مياعع يا   ععألياييعع ألدةيااليا  ععألي ق ععتيسععا ياالا راطور ععنياي ر طأل  ععنيو قيععميا سععألءياي كواععني

ي. يا ري دايو أل ات أليد ر وا   تيرا ور نيي1949ر  أليقيميايوالءييرنرشياي ر طأل ليايثيا يايتقرتيرلي ألمي
Lotz Leboies , Religion is one of the Irish Conflict Faces Ibid , p.120. 

ارقعألمياي ألي  عألتيواالقر عألتيياع يتأل تيوكأل يايتقي مي  ذميايطر قنياررديذر ننيال يايدوطياالور  نياي د معنييعميتكع يت طرعحيروت%ي ي61 وايلي(28)
ايا  ععوميال اكعع يتط  قعع ي انععزطي عع يياععذاي ياالقر ععنياععليايتععليت تععألجيي األ ععنيويعع سياال ر  ععنيكاععأليا  رععثيايععألسيد  ععلي ععطيقععواليكععذيكيا
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يعتأل تيرار عنيوكأل عتياعذميخط  عنيروتعتيرر عنيا رعألديتاالرضياييتقي مياالرضيور عطياياقألطنعألتييانررعنياي يع نييكعليتكعو يك عنياي روي
ي.Ibid , p.60ةي طييي واتيطو رني

(29)
Ibid,p62 ي

(31)
Ibid,p60 ي

يSeleca Setee, Death of wisdom in northern Ireland ( London, 2003 ) p.50ي(31)
(ي32)

Ibid,p55ي
 Antony Kred , The Point of Licit , ( Belfast , 1998 ) p.70ي(33)

يIbid,p72ي(34)
 leboies , op.cit , p.67ي(35)

 troman jacky. The burniny robe , ( paries , 1997 ) p.220ي(36)

 يير ميا يأييا ياياألءياال زابيايي ألي نييمي  اطي  نيطأل   نييك  أليكأل تيور يا يورومياي راعيايطأل  ليرليايحاألطياال ري دي.ي(37)

Michel Doglas , The Limed Bomb in Norkern Ireland ( London , 2004 ) p.122 
يKred , op,cit. p.118ي1913ا ظانيقوا نيردا  نيتألييتي ألميي(38)
(39)

Ibid,p120ي
 Claws Shean , The Brain Voice in northen Ireland ( n.y.2007 ) p.25ي(41)

تعوتريوا تقعأل ي عزداديارت أل عألييناتعريورعليكعطي ألدمعي18تمياي  طي ي ألجي  عطيارت أل ع يرعلي نعضياال  عأل يوخأل عنيرعليا عألطحيايتعوتريايعثيي(41)
ي رثيايردرا يواوياأليي ت دثي   يرلياكأل ياخري.يو نديات ألحيايراننياينظ اني دأتيتظ ري ورياي راعي رو ألتير  ن

ايثيماثيارزاءيرزأ  يررضياالت عألحيوايرعزءياير  يعليق عطياالت عألحيوقعديي1998رلي ألمييايثيا قيألاألتيتنرضياير شيايرا وريياال ري ديي(42)
ي.يوسأل طيد يايثياقتطيحرط    رثيايحرطنيوايذيياي2119اذاريي11اي روميايذييوقزيرلي ر أليتيرليا حقأل  يذت  ثيا ديايرزأ  ياي

ا عع ياراو ععنياعع ياال ععزابيايتععليظ ععرتياعع ي نسعع أليايعع نضيةيكاععألياععويي  يوا ععديوايعع نضي ععر رععي ألكيحعع  عع حععكي نععضياياععؤرخ  يرععليياي(43)
يتحعكريوايتعلوايتيعن  ألتياع يايقعر ياينحعر  يةييوايماأل   عألتايمام  ألتيواييعت  ألتيوييرلياينحر  ألتيتاي ألطيرليايق ألداتياياتنددةيايتليظ ري

)يايخر  ععنيايتألر خ ععنييقسعع نيا ري ععدةييييييييييرعع  يي  نسعع أليا زا ععأليا ألريععنيا ر  ععألييعع يايععاألءيرد ععدةيوايعع نضياالخععريا ععت ظيي كراععنيايحعع 
ي.يwww.midadul9alam.infoي5ايحاألي ني(يصي

 أل عبيايعوز رياالوطييا  عبيوايعذيي حع طياال ي2118يأذاري5رعلي ر أليعتييسرت يا  ع اي زبياأليء األزييأ د أل ثيازي)يراقأل رنيحخ  نييي(44)
ياوي أل بير  سيايوزراءي.

ينأل رنييرا ور نيا ري د نياطألي ني أليو دةياعزيايرا ور عنياال ري د عنيةيا ظعميايعثيايرع شيايرا عوريياال ري عدييي1949:يويدي ألمييزرييادا ري(45)
ي عععزبيايحععع  يرععع  يوا تعععدعيايعععترات ر ني)يايطر عععحياياعععزدوجي(يايتعععليتقعععومي رعععثيا يي1979 عععألميو عععرزيكقأل عععديي أليعععليا عععذيي1966رعععلي عععألمي

وا تخعبير  يعأليير عزبيرعلي عألميي1972ويي1971اياطألي نيايي ألي نياليتت حي ألين فيو دمي عطي ألي سعألطيايي أليعليا سعأليةييعر يرعلي عألمي
  يعععأل يي11اميرعععليتوق عععزيات ألق عععنيايرانعععنياينظ اعععني تعععألر خيواتخعععذيقعععراريايتعععألر خلي وقعععفياقألطنعععنياي عععزبيير رياعععأل ياال ري عععدييويعععألي1983
ي.ياويو نيوك   د ألةا دريي حيذكرميي1998

معميا سعميي1968/يي11/يي5وا خرطيرلي ركني قعوحياال يعأل ياياد  عنيرعليد عرييي عد يي1951سي:يويدياألرت ياألكيا   سي ألمياألرت يا   (46)
ا يدخوطي ر طأل  ألي اوربيقأل و ياكألر عنياالراعألبيةيامعطياعألرت ياي عزبييتميا ن ي1982ورلي ألميي1971ايثي زبيايح  ير  يرلي ألمي

)يتععميا تخأل ععع يينسععو نيايران ععنيايوط  ععنيوتقرعععديي1998رععليايا ألقحععألتيرر نععنيايايععتو ياعععزيايقععألدةيايي أليعع  يرععلياور عععأليواار كععأليورععلي ععألمي
رعديا  عبي أل عبيايعوز رياالوطيايي أل عبير ع سيتقي2117معميرعلي عألميي1999ا  بيوز ريايتر  نيرلياياررسيايت   ذييرعليتحعر  يايمعأل لي

يايوزراءي(يواوي ح ر ي ألي ألي.

http://www.midadul9alam.info/
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ي2119يا ألري7رلي ر أليتيرليير رييادازازييحخ  نيير أل ثياقأل رني(47)
ا ع ليوا ععديي1991ز عع مي عزبياوييععتريايو عدودييرعلييعع نيي1944اكتعو ريي15 ا عطييواععويي أليعلياع يا ري ععدايايحعاألي نيويععديرعليدا   عديتريي(48)

يريعامياعزيرعو يا عوميير وداعأليرعليا عاطيي1998 أليرعلياررعسيايناعومي ر عد ي ع يا ري عدايايحعاألي نيةيتقأليعميرعأل زةي و عطييع ني أل ي18ا ي
يايياميرليا ري دايايحاألي ني نديتوق ن األيات ألحيايراننياينظ اني.

 heler kret , northern Ireland between years of occupation and the sect hemmer ( London , 2000 ) p.75ي(49)

يIbid,p77ي(51)
(ي51)

Ibid,p77يي
 wir , op . cit , p.143ي(52)

ني  تاععليايععثيايط قععنياي ألكاععنياي روتيععتأل ت ني(يي أليععليا ري ععدييوأ ععديرواديايمععورةياال ري د ععي1864ي–ي1813يععا ثياو ر ععأل ي)يايارععكيوي ععألميي(53)
 ويور نيايقوا نيةي رفي أليتقألات يو زااتع يوخ عوات يايطو رعنييعدا  ألطياويترقثي روا يرلياألرويوكألا ر دجيةيو قليادةيطو رني ررضياال د

كرا  ععطيةيوياععأليخععألبيظ عع ي أليي أليعع   ياال كر ععزيو نععدميا ععألالت ميترععألميا ري ععدايارتعع طي  كععرةيايععوط ياال ري ععديي تععثي  أل ععني  ألتعع يةيوقععديايععسي
اععطيا يتكععو يحععألارنيةيمععميا تقععطيو كععمي ر عع ي ألال ععداميااليا ياي ععرسياال اععريواررععسيايماماأل ععنيوا طععثياالحععألرةييا ت ألسععنيايتععليكععأل ي أل

وقعديوارعألمياالرعطيرعلي عأل  وريرعلي عادياي عألطيةيو رخعصيدورميي1856اياركنيركتور ألي  تي   يةير  عليايعثيتأليعاألت ألي  عثي قعلي تعثياينعألمي
يريي حيذكرمةا د378ةص1ايتألر خلي نار يا يارطيايورألحيايوط لي   يايكألموي كيواي روتيتأل تي.ايك أليلةج

 claws , op.cit , p.33ي(54)

(ي55)
Ibid,p39ي

يIbidي(56)
 Ibid . 25ي(57)

 Ibid . 27ي(58)

ايععسيا ععومياي ععزبياالحععتراكليايععد اقراطليايناععأليليايععذييي1937كععأل و يايمععأل ليي18:ياععويي أليععلياعع يا ري ععدايايحععاألي نيويععديرععلييرععو يا ععوم(59)
 رعثيرعأل زةي و عطييريعاميي1998حخ  ألتيرليتألر خيا ري دايايحاألي نيرقدي  طييع ني امطيايكألموي كيرليحاألطيا ري دايةيو نت ريا ياامياي

 أل  عأليرعليي18ا  ليا وميوا عدياع يي1993ازيدا   ديتر ا طيير ودااأليرليا اطياييامي نديتوق ن األيات ألحيايراننياينظ انيةيرلي ألمي
ةيا رع ي1999 عدايايحعاألي نيرعلياي رياعأل ياالور عليرعليا تخأل عألتي عألمي وابيامروايا ريي3اي رياأل ياال كر زيي)ياررسيايناومي(يواويوا ديا ي

يا ي أل  يا ياي  ألةيايي ألي ني.ي2114ح ألطيي4رلي
 Tom jake , partycs in northern Ireland, ( paries , 2000 ) p.55ي(61)

(61)
jak , op_cit , p.60ي

(62)
Ibid , p.62ي

(63)
Ibid , p.87ي

طأل  عنيو يعا  أليايكألموي عكيد عرييواععلياد  عنيتقعزيرعليحعاألطي عربيا ري ععداي يرداليعني رعثيت ن ت ععأليير كواعنياي ري يعا  ألياي روتيعتأل تيد عرييي عد ي(64)
ي عد ير عوي عرويتيعتألتليواذايارعألبيد ريياياد  عنيرعأذايارعألبي عياعذميايحاألي نيوتيتط زيا يتيتدطي رعثيطأل  عنيايحعخصي  عداطيتيعأي ياعألال

ي.ي2119ا ألري7ي ومي  نيد رييي د يرادي د ريير ويكألمروي كليز ألرةيحخ  نيير أل ث
(65)

pier ronoven , the bloody  Sunday (London ,1998 ) p . 127 ي
ي رعثيايرع شيااليعومييعمي سعزيالويعل نت ري ومياال ديايدااليا ياامياال داثياير  ي نيرليتعألر خيا ري عدايايحعاألي نيو عألير مياع يا يايت ق عحيي(66)

دو يا ي عتمياال تعداءي ر ع يةيويقعديتاعتيارارنعنيياي عألريا ياير شياويايذيي ت اطيايايؤوي نيال  ياطرعحيا رويياكأل ويي  ا يايكم ريياالياياركل
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يعع بي ويي2112ك  ععري ن ععوا ي)ياال ععديايععداالي(ياعع ي طويععنيرعع اسي   ععتي ععألمييي رععميا ععداثيذيععكياي ععومياععراتي د ععدةيوا عع  تياوسععو أل
ت ق عحياعليير عنييعألر طيوكعأل يايت ق عحيحعألااييدررعنيا يرير نييي1996يطأل  ني ألم   طيحكرتياي كوانياي رييايس طيايحن لييانررنياأل

ي(ييك يايوقتيايذيي دديواوييIbid – p. 201رر نيايتارياكمريا ي حريي واتي)يايوقتي اطي
 يرععلياععزي اععدةيد ععرييي ععديير أل ععثياقأل رععنيحخ عع ني حععرييعع واتييععمي ك ععليو تععثياععذايايوقععتيايرر ععنيايععتارةيوايععت زرتيايكم ععرياعع ياالاععواطيييي

ي2119ا ألري7ا ري دايايحاألي ني تألر خي
(67)

http://www.psni.police.ukي
(68)

george mitchel, the conflict in northern Ireland, (London 1998) p.73; Ibid ,p.75ي
يIbid . p75ي(69)
(71)

Ibid. p.90ي
(71)

Alexander haig, phases of resolution and peace,( London,2007) p.109ي
(72)

Ibid p.110ي
(73)

www.psni.police.uk.op.sitي
يhaig op.cit p.122ز ألدةي دديارراديقواتياالا يرليايحوارعيوقأل و ياكألر نياالراألبيوتوظ فيايناطيااليتخ ألريي حكطيارسطي(74)
(75)

Donald sebo, the irish way of peace , (Dublin 2008) p.27ي
(76)

Ibid, p.32ي
(77)

Ibid , p.35ي
(78)

Ibid , p.36يي
(79)

jake, op.cit .p.35ي
(81)

kred , op. cit p.95ي
(81)

haig , op.cit.p.172ي
(82)

Ibid    ي
(83)

Ibid . p.201ي
ي1991وتعميايعت داي ي عألي رتير  ويعدزياسعألرنيايعثي ر طأل  عأليكعأل يرعو يا رعوري عألميي1992رليا ري دايايتقألطيحألريزيا وييرليكعأل و ياالوطيي(84)

ألتحععريوايكم ععري ععر يا يتألتحععريد اتعع يو  ععطي رععثياكمععرياعع يايععت قألق يةيوقععديتحععألركياالم عع  ي راععأليخ ععألرايا ألرععأليواععويترا ععذياععألرييكر ععتيت
يjake, op.cit .p.35يا  األييمي كو ألي  اا ياييتركنيي ألي نياويتألر خ ني وطيايقس نياال ري د نياالاريايذييكأل ي ن حيتألتحريوا ويي.

(85)
cogler cook, Belfast agreement and its phases (Belfast, 1999)p.118ي

(86)
jake , op.cit,p.78ي

 Nac Shega , the irish National Assembly , ( new York , 1999 ) p.98ي(87)

 ibid , p.107ي(88)

 Morris Sandy , the disar moment , ( London , 2006 ) p.102ي(89)

 Polor Decojar , the Fragil peace , ( London , 2005 ) p.62ي(91)

يibid . p.63ي(91)
 Mare Molin and peter ronrin , the difficult way of peacs , ( London , 1999 ) p.164ي(92)

 Sandy , op.cit , p.113ي(93)
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 Marc gezzin , the Good Friday , ( belfast , 1998) p.44ي(94)

ذيكيايرع شيايرا عوريياال ري عديياي ق قعليوااعألياراعو ت  يري ديير ألحيااليتارار نيوكع ا ترستي نضياير ألتيامطياير شيايرا وريياال(95)
ت ر عععراتيايتعععلي عععدمتي نعععديات عععألحيايرانعععنيايقتعععطيويايت  يايا سعععات  يدوريك  عععريرعععليألاال ري عععدييوكعععأل يي عععيريوي عععا حعععقت  ي ععع يايرععع شيايرا

و عععألتيايا حعععقنيواعععذميايارا2119آذار11اععع ي  أل عععريايحعععرطنيرعععليي3يو  راعععأليو ألدمعععنيقتعععطي1998آبي15ت ر عععراتييناينظ اعععنيوخأل ععع
ايوط  ععنياويياال ععزابيععأل دي  ععثيا يكععطيايحخ عع ألتياعع ياحععخصيواععميا  ععوذ  ياعع يايارتاععزيال ييعع سيي ععميي311ي ععوايلياال ي ععدداأل

ي6حعرطنيا ري عداييقعألءيرعلياقأل رنيحخ ع نيير أل عثياعزيد كعأل ياعألكوييعا ديايعأل دير ع سياال زابياالت ألد نيقديادا تيايت ر راتياالخ رةي)ي
يك عع يرععلياي  أل ععنيوقععزي رععثيي2116 ععألميي تععثخععألرجياالت ععألحيي dupي عع يذيععكي قععثياي ععزبيايععد اقراطلياالت ععألديي(يورسععاًيي2119ا ععألر

رعليي2118اذاريي5رعلييDUPاقأل رنيحخ  نيير أل عثياعزيا عأل ي  يعرليايعوز رياالوطياويير ع سيايعوزراءيواعويا عديز اعألءي عزبي)ي نت ألقالا
يام ألءيورودييرلي ر أليتي(يألطيا يا    يكر  سييروزراءاذاريايتقي6 ر أليتيرليا  ثيايران نيايوط  نيورلي

واعويتعع مياوكعو رياييععكرت رياياحعتركياييععأل حيييععكرتألر نياياررعسيايععوزاريييرحعاألطيواير ععوبيةيوايق  ععطياينعألمياال ري ععديياييعأل حيرععلي  و ععوركيي(96)
ي.ي2119يا ألري6واييكرت رياينألمياي أليليير  سيرا ور نيا ري داياقأل رنيحخ  نيير أل ثيان يرلي ر أليتي

ي:يكأل يرلياالت ألق نيار زي  أل رياحتركنيتخصيرا ور نيا ري دايواذاي نطلياالت ألحي ندًاياك ريالي(97)
ي.طأل  ألياويا ري دا ا ا  أليا يق طيرا ور نيا ري دايوايااركنيايات دةيوا يايحنبي ر  ياالخت ألريااألي ريي-1
يخر يرليا ي  قواياوي رت قوي أ ري دايطأل  ألييك يي ميرر نيا ا ا يايحنبيا  يرزءيا ي ريي-2
تميتأي سياررسيوزاريييالياياررسيايوزاريييرحاألطيواير وبيو حتركير ع يوزراءياع يا ري عدايايحعاألي نيورا ور عنيا ري عدايوي عميايعؤوي ألتيي-3

يرز رةيايتخصيكطي
ورودي نضياياؤييعألتياالت ألد عنياياحعتركنيايتعليي  يورساينطأل    ريوي أاكأل ياال ري دييايحاأليليا ي كو يي ير ي ت  يا ري د نيرا ور نيي-4

 ألءي ععع نياالت عععألدي رعععثيا ري عععدايايحعععاألي نيوتأك عععدياي كواعععنيسعععواي عععدفياعععويي عععرضيايةيطعععأل لياال ري عععدي أليعععتيامعععطياياعععؤتارياي ري اقراعععألي ر
واعوييي Quintin Oliver  عريكعو ت  ياوييي)ياقأل رعنيحخ ع نيير أل عثياعزياييع ديأليعتيالتعزاطيرعزءياع يايااركعنيايات عدة طأل  عني عأ ي ر اي ري

ي1998ا ععديايحخ عع ألتيايتععليت ألوسععتيرععليات ععألحيايرانععنياينظ اععنيوتقرععديا  ععبيوز ععرياي عع نيرععلياياررععسيايت   ععذيياالوطيرععلي ععألمي
يو ناطي ألي أليرليحركنييايتحألراتيايي ألي نيو طياالزاألتي.

 Robert Mitchel , the Irish crisis , ( London , 2004 ) p. 220ي(98)

طعأل ليايخعألصي ألير يع نير عداًلياع يا ي ا عزيازدواجياير يع نيا ع لي ألالاكعأل ي نعديايتنعد طيا ي أل يا رزياأليتميت ألويع ياعويتنعد طيايقعأل و ياي ريك(99)
طععأل لياوياالم ع  يانععأًليور اعألي تنرععحي را ور عنيا ري ععدايتعميتنععد طيايديعتوريوررنععتياع يايديععتوري  عألرةيا ياالراسععلي قعوطيا ععكيا ري عديياوي ريت

يااركععنيرععزءياعع يايداياويت قععثا ري ععينرا ور ععياال سععاألميايععثد ععنياععليكععطيرز ععرةيا ري ععدايوا اععأليتععركيايخ ععألريال ري ععدايايحععاألي نيا يتقععررياال ري 
ريياداععزيرععلي ععاععزيريير أل ععثي)ياقأل رععنيحخ عع نيا ر  ععنيايا ععوت   أيععت تألءي ععتميكععطييعع زييعع واتي  يععمير عع ياياوسععوعيورقععألييععرأيييايات ععدة

ي(ييي2119آ ألريي5أليتيرلي  ر
و ر طأل  أليورا ور نيا ري داي يعخنيط عحياال عطيا  وظعنيرعليا  عثيياال ري د   يايحاألي   ي صياالت ألق نياال رلياياوقزيا يق طيايي ألي  ي(111)

يو  ت ظي  يخنيا  أليا ورةي.ي2118ياذاري5ايران نيايوط  نيال ري دايايحاألي نياطرزي ر  ألياي أل ثيرلي
يايا دري  ي ي(111)
يايا دري  ي (112)
يايا دري  ي (113)
يايا دري  ي (114)
يايا دري  ي (115)
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يايا دري  ي (116)
يايا دري  ي (117)
يايا دري  ي (118)
يايا دري  ي (119)
يايا دري  ي (111)
 Sman jack , Solution referendums ( London, 2005 ) p.72ي(111)

يdeco jar , op.cit . p.114ي(112)
واعععليتارعععكيحعععركنيي2119وآ عععألري2118رعععليا ري عععدايياعععرت  يآذاري(يBronagh Hinds)يي رو عععأليا عععدسياي عععزبياييععع دةينيقعععألءياعععزير  يعععي(113)

يا سألي.ينيو زعيرت طياالزاألت ي ألياييرليتقد مياياحورةيايتماألرات
 رو ألا عععدسييةيوي كلي   اعععأليارت طعععتيكراعععني ر طعععأل لياعععزي رويعععتأل تلمارتععع طيايعععد  ي ألي و عععني  عععثيا ععع  تيكراعععنيا ري عععدييارت طعععنياعععزيكعععألي(114)

 عنياينر  عني  عطي ر  عأليرطني(ي  ثي  ريا حوري  ت ظياي أل عثي  يعخيا ع ي ألير أليييايتحألركا وفيكاكي)يايطر حي  ويي  ريويويوكو  ت  يا
ي.ي2119ا يكو     يرليا ري دايا ألري

يjake, op.cit .p.223ةيي6ايا دري  ي ي(115)
(116)

             jake, op-cit .p.224ي
وز ععرياوطيايير عع سيوزراءيواععويايا رععطيا ععأل ي  يععرليوا عع ليا ععديقععألدةي ععزبيي dupا عع ليا ععديقععألدةي ععزبي2117 نععدي تععأل  يا تخأل ععألتيي(117)

 ألاعأليكعأل ي قعوطييع يات عأليلياعزي31طعواطييلقرارات مي أليتوارحي يبي صياالت ألحير ميا ي  يريواسي أل  أليي يو  دري  ير  ياألرت يا  ح اي
يادارةيحعرطنياامعطيرعلياررعسي ز ع ير اعألي نعديييك يا ع لي داندوياالوطييرحرطنيايارك نيرليا رياي رثيرمتليوكأل يا   سيي ير  ياالح اي

وكعععذيكياعععزي  يععععرليي2119يا عععألري8ياقأل رعععنياعععزيا  ععع سي2119آذاري11زي رعععثيايحعععرطنيرععععليقعععا ري عععدايايحعععاألي نيوادا ياال تعععداءيايعععذييوي
ي2118آذار6
را ور ععنيا ري ععدايخورععألياعع يويطأل  ععألي طياعع ي ريكعع تنرععحي رقععطياي ععألسيرععليا ري ععدايايحععاألي نييك عع يا سععأليي ععأرحيععمي كعع ياوسععوعياييععامي ألاععطي*ي*ي*ي

درزي ار عنياييعامييعطأل  عأليورا ور عنيا ري عداي  ع  ي ريي2116ات ألق نييأل تيا درويرعليتحعر  ياالوطيرثتوق زي ايا   ألري ار نياييامييذيكيتمي
ي.ايثياالاألم

george wane, the of conflictin Ireland( Belfast 2007)p.176 Nac op.cit p.172 .  
 Nac , op.cit, p 172ةي1973 ألي  يايران نيايوط  نياييأل قنيايتليكأل تيخألسننييرديتوري ألمياييتا زيي(118)

 Ibid , p.175ي(119)

(121)
Ibid , p.4  ي

(ي121)
Ibid , p.176ي

 Michel joni , Ireland : The crisis and the Solution ( London, 2001 ) p.128ي(122)

يibid , p.130ييي(123)
يكع يي(ي1)ي  عفياينعددي ياي عألرلي رعبيا ي كعو ييتا يايت عو ي قعوطاي ظألميايداخرلييرران نيايوط  نيرليا ري دايايحاألي نييا ألكي صيرل(124)

اكمعرياع يي رعثقعراري نت عريايقعراريار  عأليرعأذاي  عطيايقعرارياياذايا ترضي رثيايقراريمام  ي سوايرليايران ني طرعبيريعالي نعديا عداري
ألريظععألقعطياع يذيعكير عتمياال ت ألريتقعد ميطنعع ييعردمياع يق عطيا سعألءياخعر  ييكع ياذايكععأل يايقعراريظعا تي%ياع ياال عواتي عدي ألر عأًليدو ي71

ي5يا ري عدايايحعاألي نيرعليرعلياعزير ع سيايران عنيايوط  عنيحخ ع نيير أل عثيرناطي اور  ي)ياقأل رعنييادةياي وعي تثيتور ياييرطألتيايت   ذ ني
ي.ي(ي2119يا ألري7وكذيكيرليي2118اذاري

ي.ي زيايمروةي ألال ت ألرياي راأل يويوءياي  ثيايت ت نيو و  نيايناطيوايخداألتيةياقأل رنيازي رو أليةيا دريي حيذكرم أخذيتوزيي(125)
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 Mireille Bremidal , the Irish conflict story ( London, 2000) p.198ي(126)

يibid , p.200يي(127)
يحاأليلي حيا دارياينارنيا يق طياي كوانياي ر طأل  نيواعليي عألي  عسي)يتميا لياياررسيايت   ذيياال ري دييايWanne , op.cit , p.20ي(128)

قععوةياير  عع يااليععتري  ليواععلي ارععنيانتععرفي  ععأليرععليكععطي ر طأل  ععألييك  ععأليت ععدري عع ي  ععكياوييععتريوراوزاععأليو ععوراألييحخ عع ألتيوحععواخصي
تععررضيتيععرمياير  عع ياي ععألدري عع ي  ععكيا ري د ععنيرقععطيوتيععاثياير  عع يا سععأليوي ععألي  ععسيارععزاءميةيويكعع يورععد ألي نععضيااليععواحيرععلي ر طأل  ععألي

اوييععتريو ر ععكيرععلياععذمياي أليععنيايععذاألبيايععثيايا ععرفيي ععرضيايععت داي ي ر  عع ي ععألدري عع ياي  ععكياي ر طععأل لييك  ععألييععمي رععدياععذمياي أليععنيرععلي
ني عدميق عوطيحاألطيا ري داير ليايواحيحعاألطيا ري عداييع سيا عألكيتا  عزي ع  ير  ع ي عألدري ع ياي  عكياي ر طعأل لياوي  عكياوييعتريةيوا ييعروك 

اير   ياي ألدري  ي  كياوييتريرلي ر طأل  أليالييروك نيررد نيالحخألصيوي سيريعا نيواعليتنكعسير اعألياي أليعنياي  يع نيرعليايعررضياليي
ي.يIbidاظ ريايتقايلييحاألطيا ري داي(يةيز ألرةيير أل ثييكطيا يحاألطيا ري دايو ر طأل  أليةي

ي.رما دريي حيذكيحخ  نيير أل ثيازي رو أليةياقأل رن(129)
يايا دري  ي ي.ي(131)
ألريايوظعأل فيرقعديوسعزيي عأليرعدوطيزا علي ع ظ  نياينألاعنيويويايتقأليميوايتحألركيااألياوسوعيايينادارت أليي رويادارةياييرطنيال يق ألدةياييرطنيي(131)

ي حريي واتيويراز ديرارزييايثييت ق حيايتوظ فياينألدطي  طيرلي نضيايدوا ريايثي حرو ي ألميورلي نس ألياالخر
Bob Osborne and Lan Shuttle worth ,Fairem Ployment in Northern Ireland ( Belfast , 2004 ) . 

 Bremidal, op.cit , p.200ي(132)

 Mare Helder , the irish cherchs dispute , ( London,2005 ) p.222ي(133)

ا ي نعضياالت عألد   يظرعوياتحعكك  يي رعثيايعتو يدويعلياالي  ألد نيي زعيايياحيوي عألييعاننير عدةياداةتنت ريايرر نيايدوي نيي زعياالير نيي(134)
ي(ي2119ا ألر6  ألي)ياقأل رنيازيكو  ت يرلي

واععليير عععنيتحعععكرتييانأليرعععنيقسععع نيا عععاحير عععألزيايحعععرطنيرعععليا ري ععدايايحعععاألي نيو عععألت يا عععألرظياو ععع يكو ععع ياييعععأل حيوسعععاتيايرر عععنيرعععلي(135)
ارر قعليواخعرياار كعلياتخ  ع  يرعليايندايعنياير أل  عنيومعاثيي سو ت ألير  سير ألزيحرطنيي د يور  سير ألزيحرطنيواح ط يوحعخص

ي6أليعععتي  يرعععلي رتاحععخألصياععع يا ري عععدايا ققعع  يا سعععأليرعععليارععألطيايندايعععنياير أل  عععني.ياقأل رععنياعععزياييععع  ألتورياععور سيا عععزي سعععويير ععني عععأل
يي2119ا ألر

%ياعع ي92نيت ععطيايععثي ععوايلييعع وكأل ععتياي كععأل ير ععألزيايحععرطنيرععليا ري ععدايايحععاألي نيا رععبيا تيعع   ياعع ياي روتيععتأل تيي1998رععلي ععألميي(136)
%ي روتيععتأل تيواؤاععطيا يتكععو ياي يعع ني74%يكألموي ععكيو26و ععرتياي يعع نيايععثيي2118%اعع يايكألموي ععكيويكعع يرععلي ععألمي8واي روتيععتأل تي

رقعديتعميات عألعيطر قعنياال أليعنيي2121%يكطيا يايطرر  ي تعثي عألمي51و واليايثي ي نيي2111% روتيتأل تيرلي ألمي71%كألموي كيو31
يتنطعثايتقأل عديرسعاي ع يارا عألةيرأل عبيايتن  عألتي عأ يييرعذيي قعدميطرعبيايتقأل دي  يطر حيررزياياعدخوطيايتقأل عدييواع ليا  عنياألي عنيايث

ي.يايا دري  ي يةي ي نيك ر ييركألموي كيي رضيايو وطيايثيايتواز 
اعألدةي59انتاعد  ي أليتيعألوييوتألي عتياع يد  ألرعنيويرليرواألي ألير نياي ر يع نيواال كر ز عنيوكعاياي  ع  ي1951ا ألري4واليات ألق نيوقنتيرليي(137)

يوار حيتوق زيي ذمياالت ألق نيوقديارتكزتي رثياال ا ياينألياليي قوحياال يأل ي
يةيوساتياراو نيا يايايتق ر  يواامرلياال زابيواميكطيا ي.يرلي ر أليتي2119ا ألريي8ادارةيايحرطنيرليياقأل رنيازيا  ني(138)

يان ن سويري أل بيايتقطي ألريي ر  أل 
ييايتقطيد   ديروز

ييايتقرنيروزياي  ياور
ي سويران نياي زبيايد اقراطلياالت ألدييا أل ي ي رل

ي سويران نيايح  ير  يايكسياأليكل
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ي سويران ني زبيايناطيايد اقراطلياالت ألديي ألي طياألكر أل
يياير  سيايت   ذيياور أل يدو أليدتو 

يي أل بياير  سيايت   ذييد  ليدوترل
ي
يةي  سيايا دري.يألءيازيا  نيايحرطنيقي(139)
 Sandy , op.cit , p.183ي(141)

يميتنربيتو  ألتي ألت ي نضياال زابياالت ألد عنياي روتيعتأل ت نيوا ترسعتي ر  عأليويعمي كع يااعألميا  عني عألت يااليا يتعردي عأليقوطياعألذاي توقعزيي(141)
%يرععلير ععألزيايحععرطنيرععليحععاألطيي92مي حععكرو ي ععوايلياي روتيععتأل تياععطيكععأل واي توقنععوايا ي قععوطي أل عع ي رععبيز ععألدةي ععدداميرععليايحععرطنيواعع

 ةيا دريي حيذكرمي.ي2119ا ألريي6ا ري دايةياقأل رنيازيايي  ألتورياور سيا زي سويير ني ألت يرلي ر أليتيرلي

 Ibid , p.155ي(142)

(143)
helder , op.cit , p.146 

يMortin Magers , the exiting Way of manifestations , ( Belfast 1998 ) p.88; shean, op,p.192 ي(144)
 Haig , op.cit , p.108ي(145)

يIbid , p.209يي(146)
 Jerry Marc , the slow burning , ( Belfast , 2007 ) p. 245ي(147)

 Sandy , op.cit , p.152ي(148)

 Ibid , p.220 ي(149)

يSuzan Badri , the Balance in Northern Ireland , ( London, 2002 ) p.178ي(151)
 Hilar limi , Equality of opportunities , ( Berlin , 2008 ) p.198ي(151)

 Ibid , p.199يي(152)

ويسعروراتيادار عنييا تعداءيايناعطيكأل يا ألكيايند ديا يايررعأل يي عرضي عطياالحعكألي ألتيايكم عرةييكع ي نعدي1998 ألمييرليرلي دا نياالت ألق ني(153)
ي.يير نيوا دةياويا  نيوا دةيتدا ي نس أليازياي نضيوحكر

Bob Osborne and lan shuttel worth , op . cit , p.152 
يIbid ي ي(154)
 Ibidي ي(155)

 Limi , op.cit , p.176ي(156)

 Antwanet Mary , the city Fences Belfast , ( London , 2005 ) p. 115ي(157)
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