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اإلاؤضخ وجىكع أمىضاإلاؼخلبل
محاولت في الخىظيروإعازة البعث والخأصُل في طىء ججاضب ألامم ،ووكائع العمطان البـطي
السكخىضعبساملجُس الىىضي
حك٩ل ٖال٢ت اإلااعر بخى ٘٢ما ًيخٓغ خضوزه مً ؤمىع في اإلاؿخ٣بل ،بخضي الً٣اًا ال٨ٟغٍت التي حؿخد ٤مً
٢بل ؤَل الخاعٍش باألؾاؽ ،ؾُعا في ػمىىا َظا ،مؼٍضا مً الٗىاًت ولاَخعام .ب٣هض بٖاصة البٗض ولاخُاء
وعص لاٖخباعٖ ،لى ؤمل ،بل وعَان الىطج والهُ٩لت ولاؾخ٣ال ٫الٗلمي في اإلاؿخ٣بل .طل٪؛ إلاا ًترجب ٖجها مً
ٞىاثض ٦بري ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ بعا حهم ألاٞغاص واملجخعٗاث والضو ٫ؤم الخًاعاث وألامم .وال مىضوخت ؤن
اإلاؿحرة الخاعٍسُت لهظٍ الٗال٢ت ألانُلت في الىظضان والترار ال٨ٟغي ؤلاؾالمُحن بك٩ل ٖام ،وفي ٖلم
الخاعٍش ٖلى هدى زام٦ ،با بها الٟغؽ في ٞتراث جاعٍسُت مُٗىت .بط ب٣ضع ما حٗغيذ لئلَعا ٫مىظ مىخه٠
ال٣غن الخامـ الهجغي ،ب٣ضع ما لبصذ ؤن صزلذ م٣ابغ قبه اليؿُان بالٗالم ؤلاؾالمي ،بٗض الصخىة
اليؿبُت التي ٖغٞتها ُٞعا بحن ؤوازغ ال٣غن الشامً وؤواؾِ ال٣غن الخاؾ٘ الهجغٍحن.
والخا ،٫ؤن ٖلم الخاعٍش ٌٗخبر مً ؤظل الٗلىم التي ال ًيبػي ؤن ٌٟٛل ٖجها الخام والٗام ٖلى مغ ألاػمان،
ؾُعا ؤَل الخ٨م والؿلُان .إلاا ُٞه مً الٟىاثض والٗبر ،زهىنا ما ًخٗل ٤مجها بامخال٢ ٥ضعاث
الُٟىت1إلاؿخجضاث و٢اج٘ الٗعغان ،ومٗغٞت ما ًجب الُ٣ام به مً ؤصواع بن في الخايغ ؤو اإلاؿخ٣بل.
والعٍب ؤن َظٍ الٟىاثض ال٨بري ،التي هدؿبها مً اإلاهام الًغوعي للعاعر ،بُٛت الغقي بظاجه ومجخعٗه
وٖعله .ومً زم ،ؤمخه وخًاعجه ،جٟخذ باب ه٣اف ظىَغي آوي ،خى ٫جسهو ٖلمي ص ٤ُ٢وظلُل .جعاما
مشلعا َى ؤنُل في ٖعل ال٣ضامى مً ؤَل الخاعٍش ،عٚم ؤن مىيىٖه ًضعط في الى٢ذ الغاًَ ،يعً ما
ًهُلر ٖلُه بٖ":لم اإلاؿخ٣بلُاث" .طل٪؛ ألن بق٩اله ألاؾاؽ ًضوع خىٖ ٫ال٢ت اإلااعر بإمىع وؤصواع
اإلاؿخ٣بل٦ .ظا خى ٫مىيىٖاث الٗعل ،ومىاهج لاقخٛا ،٫التي حؿاٖضٍ ٖلى ؤصاء وْاثٟه الٗلعُت بجىصة
ٖالُت ،لخد ٤ُ٣م٣انضٍ وعَاهاجه اإلاغظىة.
ول٩ي جدَ ٤٣ظٍ الىع٢ت م٣انضَا يعً َظا اإلالخ٣ى الٗلمي الظي ًضوع مىيىٖه خى" ٫الخاعٍش ونىاٖت
اإلاؿخ٣بل" ،ؾإخاو ٫ؤن ؤ٢اعب بٌٗ الً٣اًا اإلاغجبُت باإلق٩ا ٫ألاؾاؽ الؿال ٠الظ٦غ ،وه٣ترح مً بحن
طل ٪ما ًلي:
ـ الخاعٍش واإلاؿخ٣بل :م٣اعبت مٟاَُعُت لبٌٗ اإلاهُلخاث اإلاهُ٩لت للىع٢ت الٗلعُت.
ـ ٖال٢ت الخاعٍش باإلاؿخ٣بل :ؤنالت ال٨ٟغة مىيىٕ الٗعل ومىاهج لاقخٛا.٫
 1الُٟىت والُٟاهت ٢ :ىة اؾخٗضاص الظًَ لئلصعا ٥ما ًغص ٖلُه في خظ ١ومهاعة و٢ضعة ٖلى جبحن ألامغ وٖلعهٞ( .سغ الضًً
الغاػي ،الٟغاؾت صلُل ٪بلى مٗغٞت ؤزال ١الىاؽ وَباجٗهم و٧إجهم ٦خاب مٟخىح ،جد ،٤ُ٣مهُٟى ٖاقىع ،م٨خبت ال٣غآن،
ال٣اَغةَ1407 ،ـ ـ 1987مَ ،امل ع٢م  ،4م)56 .
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 Iـ الخاضٍر واإلاؼخلبل :ملاضبت مفاهُمُت للمصؼلحاث اإلاهُكلت للىضكت العلمُت.
 1ـ مفهىمي اإلاؤضخ والخاضٍر
حٗجى َظٍ الىع٢ت في بضاًتها بعداولت بُٖاء م٣اعبت مٟاَُعُت ؤولُت لبٌٗ اإلاهُلخاث ألاؾاؽ اإلاهُ٩لت إلااصتها
الٗلعُت .طل٪؛ ألن اإلاهُلخاث مٟاجُذ الٗلىم مً هاخُت ،وألهىا هٟخ٣ض لؤلؾ ٠مضعؾت ٖلعُت مخسههت في
صعاؾت اإلاهُلخاث الخاعٍسُت بالٗالم ؤلاؾالمي مً هاخُت ؤزغي .وٍإحي في م٣ضمت َظٍ اإلاهُلخاث مٟغصحي
"اإلااعر" و"الخاعٍش".
1
ؤما اإلااعرٞ ،جعٗه ماعزىن ،وَم "ؤَل الخاعٍش"
خؿب ؤبى عاؽ الىانغ اإلاٗؿ٨غي .وظضًغ باإلقاعة ؤهىا هدبجى َهىا صاللت َظا اإلاٟهىم الٗام .ؾُعا وؤهه ظاء
ٖلى لؿان ؤخض اإلااعزحن .وال ظغم ؤن مٗىاٍ ؾحزصاص ويىخا في يىء ما ٢ضمه بٌٗ ال٣ضامى واملخضزحن مً
اإلااعزحن ،مً مٗاوي وصالالث إلاهُلر الخاعٍش .جعاما مشلعا جخطر م٣اعبدىا الظاجُت له في يىء اإلاٗجى الظي
خضصهاٍ لهظا اإلاهُلر ألازحر .و٢ض ٖغٞخه في صعاؾت ؾاب٣ت 2ـ مهُلر الخاعٍش ـ ب٩ىهه " ٖلم اؾترظإ ماضخي
ؤلاوؿان ،وما ٖغى له ُٞه مً ألاخىا ،٫ب٣هض الخإمل والىٓغ ،الؾخسالم الٗبر ،وج٣ضًم آلاعاء وألا٩ٞاع،
بهض ٝجد ٤ُ٣الغزاء والغٞاٍ في ػمً لاؾخ٣غاع ،زم ا٢تراح الخلى ٫زال ٫ألاػماث واملخً ،خؿب م٣خًُاث
الٓغو ٝوألاخىا ،٫ؾُعا بٗض مٗغٞت ٢ىاهحن ج٨غاع واٗ٢اث الٗعغان البكغي ،وحكابه ؤخضازه في الكضة
والغزاء" .وَ٨ظا٩ٞ ،ل مً ًخىلى ؤمغ َظا الٗعل الجلُل ،هضعظه مً وظهت هٓغها في ػمغة اإلااعزحن الظًً جخٗضص
مهامهم الٗٓام بخٗضص جىظهاتهم وازخُاعاتهم .وظضًغ بال٣ى ،٫بن َظا لاظتهاص الظاحي مؿخسلو مً خهاص ما
اَلٗىا ٖلُه مً ؤ٩ٞاع في ٦خاباث بٌٗ اإلااعزحن.

 1ؤبى عاؽ الىانغ اإلاٗؿ٨غي ،ػَغ الكعاعٍش في ٖلم الخاعٍش ،جيؿُ ،٤بً ٖعغ خعضاصو ،مغ٦ؼ البدض في ألاهثروبىلىظُا
لاظخعاُٖت والش٣اُٞت ،وَغان الجؼاثغ2016 ،م ،م 26
 2ـ ٖبض املجُض الىىعي ،الخاعٍش وٖلم لا٢خهاص ،مؿاَعت في ٢غاءة الٓىاَغ الخاعٍسُت لًبِ بٌٗ ٢ىاهحن ػوا ٫الخًاعاث
والضو ."٫وع٢ت ٖعل ميكىعة يعً ٦خاب ظعاعي بٗىىان" :الخاعٍش خُ٣بت الٗلىم :و٢اج٘ اإلااجعغ الضولي الخاعٍش خُ٣بت الٗلىم".
وَى ماجعغ صولي ٖ٣ضٍ لاجداص الضولي للعاعزحن بالخٗاون م٘ ظامٗت ؾلُعان الضولُت بترُ٦ا ،وبعكاع٦ت اإلاىٓعت الٗغبُت
للتربُت وللش٣اٞت والٗلىم ،وظامٗت ؾُضي دمحم بً ٖبض هللا ٞاؽ ـ باإلاٛغب ،و٧لُت التربُت ظامٗت ؾامغاء بالٗغا ١جغُ٦ا ( اهُالُا
)  3ـ  9هِؿان ؤبغٍل  ،2020املجلض الشاوي ،بٖضاص وجيؿُ ٤الض٦خىعة ،وٞاء ؾعحر وُٗم ،الُبٗت ألاولى ،مُبٗت وعا٢ت اللُضو،
ٞاؽً ،ىلُىػ ،2020 ،م 322 .ـ 323
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وال يحر ؤن وٛىُه بعؼٍض مً طل ،٪اوسجاما م٘ ؤٚغاى َظا البدض وعَاهاجه .وٖلُه ،ال ظضا ٫في ال٣ى ٫بن
مهُلر الخاعٍش مكخ ٤مً "ألاعر٦ .1عا ؤهه "م٣بىٖ ٫ىض لاهام ،ألهه مكخعل ٖلى ٨ٞغ وٖبر ،ولىالٍ لم ًهل
بلُىا ال زبر وال ؤزغ ،بط َى زؼٍىت ؤزباع الىاؽ والغظا"٫

2

وخؿب٧ ،٪ىن مىيىٖه ًضوع ٖىض ال٣ضامى خى" ٫ؤلاوؿان والؼمان" ،3والبدض في ؤخىاله"٦ .4عا ًخعدىع
خؿب ؤخض اإلاٗانغًٍ خى" ٫بهجاػاث ؤلاوؿان في اإلا٩ان ٖبر الؼمً" .5لظل ٪وكاَغ ابً زلضون الغؤي ،بط
اٖخبر ٖلم الخاعٍش "زبر ًٖ لاظخعإ ؤلاوؿاوي الظي َى ٖعغان الٗالم ،وما ٌٗغى لُبُٗت طل ٪الٗعغان مً
ألاخىا .6"٫ؾُعا وؤهه زهه "بظ٦غ ألازباع الخانت بٗهغ ؤو ظُل .بِىعا اٖخبر ط٦غ ألاخىا ٫الٗامت لآلٞا١
وألاظُا ٫وألاٖهاع ؤؾا للعاعر ،جيبجي ٖلُه م٣انضٍ ،وجدبحن به ؤزباعٍ".7
وٖلُهٞ ،ةط ٧ان مً ؤٚغاى ٖلم الخاعٍش وٞىاثضٍ" ،الى٢ىٖ ٝلى ألاخىا ٫اإلاايُت ،وؤزظ الٗبرة مجها ،والخىصر
بها ،وخهى ٫مل٨ت الخجاعب ،بالى٢ىٖ ٝلى ج٣لباث الؼمً"ٞ ،8ةن مً م٣انضٍ وعَاهاجه ال٨بري ،لاؾخٟاصة
مجها ُٞعا "ٌؿخ٣بله ؤَل ٧ل ػمً مً ؤمىع" ،9جىٗ٢ا وجضبحرا ،ؾىاء "بجلب اإلاىا ٘ٞو ص ٘ٞاإلاًاع" ،10ؤو مٗغٞت
ما ًجب الُ٣ام به في اإلاؿخ٣بل مً ؤصواع" .11ومً َىا ًدبحن ؤن مؿإلت "ؤمىع اإلاؿخ٣بل" ،ؤو ما ٌؿمى في ػمىىا
 1ـ ؤبى عاؽ الىانغ اإلاٗؿ٨غي ،ػَغ الكعاعٍش في ٖلم الخاعٍش ،م 26
 2ـ مدحي الضًً ال٩اُٞجي ،املخخهغ في ٖلم الخاعٍش ،جد ،٤ُ٣دمحم ٦عا ٫الضًً ٖؼ الضًًٖ ،1 ،ٍ ،الم ال٨خبَ1410 ،ـ ـ
1990م ،م17 .
 3ـ دمحم بً ٖبض الغخعان السخاوي ،ؤلاعالن بالخىبُر إلاً شم أهل الخاضٍر ،جحلُم فطاهعضوظهخال  ،جغظعت ،نالر ؤخعض الٗلي،
صاع ال٨خب الٗلعُت ،م17 .
 4ـ مدحي الضًً ال٩اُٞجي ،املخخهغ في ٖلم الخاعٍش ،م55 .
 5ـ مدعىص بؾعاُٖل٨ٞ ،غة الخاعٍش بحن ؤلاؾالم واإلااع٦ؿُت ،1 ،ٍ ،م٨خبت مضبىلي ،ال٣اَغة1988 ،م ،م12 .
 6ـ ٖبض الغخعً بً زلضون ،اإلا٣ضمت  ،ط ،1 ،خ ٤٣ههىنه ،وزغط ؤخاصًشه ،وٖلٖ ٤لُهٖ ،بض هللا دمحم الضعوَل،1 ،ٍ ،
2004م ،م125 .
 7ـ ابً زلضون م٣ضمت ،ط ،1 ،م120 .
 8ـ خاجي زلُٟت ٦ك ٠الٓىىن ،ه٣ال ًٖ ؤبي ٖلي ؤخعض مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم وحٗا٢ب الهعم ،جد ،٤ُ٣ؾُض ٦ؿغوي خؿً،
خؿً ،ط ،1 ،ٍ ،1 ،صاع ال٨خب الٗلعُت ،بحروث لبىان ،2003 ،م18 .
 9ـ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم ،ط ،1 ،م60 .
 10ـ خاجي زلُٟت ٦ك ٠الٓىىن ،ه٣ال ًٖ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم  ،ط  ،1م18 .
 11ـ عقُض الضًً ًٞل هللا الهعظاوي ،ظام٘ الخىاعٍش ،جاعٍش اإلاٛى ،٫املجلض الشاوي ،الجؼء ألاو ،٫ؤلاًلخاهُىن ،جاعٍش َىال٧ى م٘
م٣ضمت عقُض الضًً ،ه٣اٍ بلى الٗغبُت دمحم ناص ١وكإث وٞااص ٖبض اإلاُٗي الهُاص ودمحم مىسخى َىضاوي ،عاظٗهً ،دحى
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َظا ،بالضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت ،حٗخبر مً اإلاهام ال٨بري ألانُلت في ٖعل اإلااعزحن بالٗالم ؤلاؾالمي٦ ،عا ؾىٟهل
في طل ٪الخ٣ا.
طل٪؛ ألجهم ٧اهىا ًضع٧ىن ؤن ٖلم الخاعٍش ًبدض في "و٢اج٘ الٗعغان والؼمان" ،1ؤي في الٓىاَغ الخاعٍسُت ،ما
صامذ ؤمىعٍ" ًخ٨غع مشلها وٍيخٓغ خضور قبهها وق٩لها" ،2ومٗلىم ؤن مً ؾعاث الٓاَغة الخ٨غاع .جعاما مشلعا
٧اهىا ًضع٧ىن ؤن َظا الخ٨غاع مد٩ىم بًىابِ ،ؤي ب٣ىاهحن وؾجنٖ .لى ؤؾاؽ ؤن "ؤمىع الضهُا مدكابهت،
واخىالها مخىاؾبت" ،3خؿب مؿ٩ىٍه ٖلى ؾبُل اإلاشا .٫وال مبالٛت في ال٣ى ٫بن َظا ألازحر ،ؤنل لٗلم
اإلاؿخ٣بلُاث في الٗالم ؤلاؾالمي ،مىظ ال٣غن الغاب٘ الهجغي ،بإؾلىب مسال ٠لٛحرٍ مً اإلااعزحن.
والخا ،٫ؤهه ط٦غ في م٣ضمت ٦خابه "ججاعب ألامم" ما ال ًتر ٥مجاال للك ٪في طل .٪ؾُعا ما ًخٗل ٤مىه بالُٟىت
إلاا ًيخٓغ خضور مً ؤمىع في اإلاؿخ٣بل .بط ٌؿخُُ٘ اإلاهخم بٗلم الخاعٍش خؿب عؤًه" ؤن ٌٗغٞها ٢بل و٢ىٖها ،بل
وَؿخ٣بلها اؾخ٣با ٫الخبر" .4والخ٣ُ٣ت ؤن ال٨الم نغٍذ وواضر بسهىم ٖال٢ت َظا اإلااعر بإمىع اإلاؿخ٣بل.
و٢ض زخم ٖلى طل ٪بُاب٘ زام ال ًتر ٥مجاال للغٍب في طلٖ ،٪ىضما خضص ؤؾباب ٖضم حٗغيه لظ٦غ
معجؼاث ألاهبُاء نلىاث هللا ٖلحهم ؤظعٗحن ،في ٧ىن "ؤَل ػمىه ال ٌؿخُٟضون ـ خؿب ػٖعه ـ مجها ججغبت ُٞعا
ٌؿخ٣بلىهه".5
ـ نٟىة ال٣ى ،٫هغظى ؤن ج٩ىن اجطخذ في يىء ما ؾب ،٤بد٨م ما ٌؿعذ به حجم الىع٢ت ،بٌٗ مٗاوي
وم٣انض مهُلخي الخاعٍش واإلااعر ،ألن ألاو" ٫مهضع الشاوي" .6جعاما مشلعا هغظى ؤن ج٩ىن جبِىذ بٌٗ اإلاهام
واإلاحزاث التي جدضص نٟت وَىٍت َظا ألازحر في بالص ؤلاؾالم مىظ ػمً بُٗض .ومجها نلخه الًغوعٍت باألمىع
اإلاؿخ٣بلُت .وال ٚغو ؤن َظٍ الهلت ،اٖتراَا بٌٗ ؤلاَعا ٫والٟخىع في مغاخل مُٗىت .لظل ٪جغاًَ َظٍ
الىع٢ت ،ؾُعا في ػمىىا َظاٖ ،لى بٖاصة بٗض وجإنُل وج٣ىٍت وججضًض َظٍ الهلت التي وٗخبرَا يغوعٍت ،بحن
ؤَل الخاعٍش ،وبحن الُٟىت ألمىع اإلاؿخ٣بل ،بعداولت جىٗ٢ها ٢بل خضوثها ،مً زال ٫عنض و٢اج٘ الٗعغان ـ

الخكاب ،الجعهىعٍت الٗغبُت اإلاخدضة ،وػاعة الش٣اٞت وؤلاعقاص ال٣ىمي ،ؤلا٢لُم الجىىبي ،ؤلاصاعة الٗامت للش٣اٞت ،صاع بخُاء
ال٨خب الٗغبُتِٖ ،سخى البابي الخلبي وقغ٧اٍ .م .210
 1ـ السخاوي ،ؤلاٖالن بالخىبُش  ،نو 18 .ـ 19
 2ـ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم  ،م59 .
 3ـ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم ،م59 .
 4ـ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم ،م59 .
 5ـ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم ،م60 .
 6ـ التهىاوي ،ه٣ال ًٖ ؾُض ٦ؿغوي خؿً ،ج٣ضًم ،ججاعب ألامم وحٗا٢ب الهعم ،ألبي ٖلي ؤخعض مؿ٩ىٍه ،ط ، ،1 ،م11 .
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الٓىاَغ لاظخعاُٖت ـ و ججاعب ألامم ،وجدبٗهعا باإلاُالٗت والضعاؾت والخصخُذ والخٟؿحر والخدلُل والى٣ض...
والخإوٍل.
وألظل طل ،٪هإمل مً آلان ٞهاٖضا مً ٧ل ماعر ؤو مهخم بالخاعٍش ،ؤن ًً٘ في خؿباهه ؤزىاء "مُالٗخه ألزباع
اإلاايحن وخىاصر اإلاخ٣ضمحن ،1مداولت اؾدُٗابها ٨ٞغٍا ،وج٣عهها وظضاهُا ،بهض ٝاؾخسالم الٗبر ،لٟهم
مجغٍاث الخايغ ،والُٟىت إلاا ًيخٓغ خضوزه مً ؤمىع في اإلاؿخ٣بل٦ .ظا يبِ ٢ىاهحن ج٨غاع واٗ٢اث الٗعغان،
إلاٗغٞت ما ًجب الُ٣ام به مً ؤصواع ،مً ؤظل "ؾضاص ألامىع ونالح ؤخىا ٫الجعهىع" بخٗبحر ج٣ي الضًً
اإلا٣غٍؼي .2وال ظغم ؤن َظا ٖحن الُٟىت والضَاء اللظًً ًغٗٞان ٢ضع اإلااعر وظىصة ٖعله ،وعبعا ٢ضع مجخعٗه
وصولخه وؤمخه وخًاعجه .في خا ٫ما بطا جم ج٣ضًغٍ وج٨غٍعه ،بضٖم البدض الٗلمي وؤَله ولاَخعام بةهخاظاجه في
ؾاثغ الٗلىم ،وفي م٣ضمتها ٖلم الخاعٍش .وَظا ما ًجب ؤن ً٩ىنٞ .األمم الغاُ٢ت ما جؼا ٫في ؾال ٠الضَىع بلى
و٢خىا الخايغ حٗجى بكإن ٖلعائها ،3زهىنا مً له مً مىٓىعها٢ ،ضعة ٖلى جى ٘٢ما ًيخٓغ خضوزه مً ؤمىع في
اإلاؿخ٣بلٞ .هل ًجىػ الخضًض ًٖ ٖلم اإلاؿخ٣بل ؤو اإلاؿخ٣بلُاث ،وً ٠ُ٦ع ً٨حٗغٍٟه؟.

 1ـ السخاوي ،ؤلاٖالن بالخىبُش  ،م47 .
 2ـ اإلا٣غٍؼي ،بٚازت ألامت ؤو جاعٍش املجاٖاث في مهغ٢ ،ضم له وقغخه ،نالح الضًً الهىاعي ،1 ،ٍ ،قغ٦ت ؤبىاء ألاههاعي
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،نُضا ،بحروث ،لبىان ،2008 ،م16 .
 3ـ ؤبى الٗباؽ ؤخعض ال٣ل٣كىضي ،نبذ ألاٖصخى في نىاٖت ؤلاوكا ،ط ،14 ،صاع ال٨خب الؿلُاهُت ،اإلاُبٗت ألامحرًت ،ال٣اَغة،
َ1338ـ1919 /م.م3 .

13

 2ـ علم اإلاؼخلبل أو اإلاؼخلبلُاث ،الساللت والسجال فُما بين ألاها والغير.
بضاًت ،بضهي ؤن" الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت جبجى ٖلى اإلاؿخ٣بل ؤوال" .24واإلاؿخ٣بل ٌٗبر ٖعا َى "٢اصم بٗض الخايغ.25
وٍبضو ل٨شحر مً الىاؽ ؤهه مغاص ٝإلاهُلر "الخى .26"٘٢وهدؿب ألامغ ٦ظل ٪ؤًًا .لظلٌ ٪ك٩ل بصعا ٥البٗض
الؼمجي للٓاَغة ؤلاوؿاهُت في ُ٦ىىهتها ،بىنلت اؾدُٗاب الخ٣ل اإلاٗغفي للضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت .27وٚحر طي ق ٪ؤن
مهُلر "ٖلم اإلاؿخ٣بل" ًشحر ازخالٞاث٦ ،عا ًُغح سجاالث ٦بحرة بحن الباخشحن واملخخهحن في الؼمً الغاًَ .و٢ض
اه٣ؿعىا في طل ٪بلى ٞغ٢حن مسخلٟحنٞ .بِىعا ٌٗخبر عواص الٟغٍ ٤ألاو" ٫الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت" ٖلعا ،وَؿخٗعلىن
اإلاهُلر اإلاظ٧ىع في ٦خاباتهم وٍضاٗٞىن ٖىه ،ؤمشاَ ٫غبغث ظىعط وٍلؼ ،وٞلختهایم الظي ًدؿبه ٞغٖا مً ٖلم
لاظخعإ ،بل وؤ٢غب بلى ٖلم لاظخعإ الخاعٍذي" ،28بِىعا وٗخبرٍ هدً ؤنُال في ٖلم الخاعٍش وٞغٖا مىه ٢بل طل،٪
هجض عواص الٟغٍ ٤الشاوي ًىٟىن ٖىه نٟت الٗلعُت .طل٪؛ ألن اإلاؿخ٣بل مجهى .٫ومً زمً ،دؿإ ٫ؤخضَم٠ُ٦ ،
ًغسخي ٖلم ٖلى املجهى٫؟ بل وًٍُٞ" ٠غاص بىال "٥في ه٣ضٍ لٟلختهایم ،ؤن حؿعُت "ٖلم اإلاؿخ٣بل" حؿعُت مبالٜ
ٞحها".29
و٢ض طَب "صي ظىٞىا "٫بلى خض هٟي ْهىع "ٖلم اإلاؿخ٣بل" ،ألهه لِـ ٖالم الُ٣حن ،وإهعا ٖالم لاخخعاالث٦ ،عا ؤن
اإلاؿخ٣بل لِـ مدضصا ًُ٣ىا٩ً ٠ُ٨ٞ ،ىن مىيىٕ ٖلم مً الٗلىم؟" .30وٖلى هٟـ اإلاىىا٣ً ٫ى ٫بصٚاع مىعان "بن
الك٩ى ٥التي جدُِ بعا ًبضو ؤهه زابذ ،ؤي اإلااضخي والخايغ ،ال جلػي ٧ل مداولت لخى ٘٢واؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل
ٞدؿب ،بل ج٨ك ًٖ ٠جٟاَت ٖلم اإلاؿخ٣بل وٖلم اإلاؿخ٣بلُاث اللظًً ًضُٖان اعج٩اػَعا ٖلى ؤؾاؽ الخايغ.
بهه بالخإُ٦ض ًجٗلىا هخسلى ًٖ ٧ل جهىع ًُ٣جي للعؿخ٣بل ."31والخا ،٫ؤن الغظل ًامً بعا ًهُلر ٖلُه ب" :ال
ًُ٣يُت الخاعٍش" .32بط ً٣ى ٫بن "الخ٣ضم ال٨بحر الظي ٢ضمخه ؾبُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي َى لاٖترا ٝبعبضؤ الالً٣حن.

 24ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،مؿخ٣بل اإلااضخي وماضخي اإلاؿخ٣بل ،8 ،ٍ ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البًُاء
اإلاٛغب ،2005 ،م 43
 25ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،مجلت الٗلىم الؿُاؾُت وال٣اهىن ،الٗضص
ألاو ،٫ظاهٟي2017 ،م ،م24 .
26ـ عٍدكاعص ؤ ؾلىجغ ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :بَاع مٟاَُمي ،جغظعت ،زلىص ؾُٗض ،م٨خبت لاؾ٨ىضعٍت ،وخضة الضعاؾاث
اإلاؿخ٣بلُت ،ؾلؿلت ؤوعاٖ ،١ضص2016 ،21 ،م ،م27 .
 27ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ...م ؽ ،م24 .
 28ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...م32 .
 29ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...م32 .
 30ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...م32 .
 31ـ بصٚاع مىعان ،بلى ؤًً ٌؿحر الٗالم؟ ،جغظعت ،ؤخعض الٗلمي ،1 ،ٍ ،الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغونَ1430 ،ـ ـ 2009م ،م14 .
 32ـ بصٚاع مىعان ،جغبُت اإلاؿخ٣بل ،اإلاٗاع ٝالؿب٘ الًغوعٍت لتربُت اإلاؿخ٣بل ،جغظعت ٖؼٍؼ لؼع ١ومىحر الدجىجي ،1 ،ٍ ،صاع
جىب٣ا ٫لليكغ ،ميكىعاث الُىوؿ٩ى2002 ،م ،م74 .
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وَى بالخإُ٦ض اإلاٗجى ألاو ٫الظي جدعله مٗها ٧لعت "ؤػمت" ،ؤي ْهىع الالً٣حن َىا ٥خُض ًبضو ٧ل شخيء ًُ٣جي،
ومىًبِ ومد٨م بالخالي ٢ابل للخى.33"٘٢
وَظا ال٨الم ألازحر ُٞه هىٕ مً اإلاهضاُ٢ت ،بل وال ً٩اص ًسخل ٠خىله ازىان .بط ال ًىظض ٖلى الخ٣ُ٣ت شخو
بةم٩اهه جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل بخٟانُلها وظؼثُاتها الهٛحرة والض٣ُ٢ت .ؾُعا ما ًخٗل ٤مجها بإؾعاء ألاشخام
والًٟاءاث والىؾاثل وٚحر طل .٪وَظا ؤمغ ًدخاط بك٩ل مً ألاق٩ا ٫بلى صعاؾت وه٣اف ال ٌؿعذ به ما هسً ُٞه
آلان .وفي ظعُ٘ ألاخىا ٫ال ًىٟي ما ؾل ٠ط٦غٍ بخاجا ،بم٩ان جى ٘٢ومٗغٞت ما ًيخٓغ خضوزه مً و٢اج٘ الٗعغان
و"مٗٓعاث ألامىع" بخٗبحر ؤخض اإلااعزحن ،34ؾىاء مً خُض اإلااَُت والك٩ل الٗام ،ؤم ما ًغجبِ بظل ٪مً جٟانُل
مع٨ىت ،بد٨م الترابُاث ال٣اثعت بحن مسخل ٠البجى والٗال٢اث لاظخعاُٖت بعسخل ٠ؤهىاٖها وؤبٗاصَا.
ولىا في الخاعٍش البكغي هعاطط و٢غاثً ٦شحرة جشبذ خ٣ُ٣ت طل ،٪مجها ما ًخٗل ٤بٟغاؾت ؤخىا ٫الىاؽ واملجخعٗاث،35
ومجها ما ًغجبِ باؾدكغا ٝبٌٗ اإلااعزحن وجىٗ٢هم إلاا ٧ان ًيخٓغ خضوزه مً و٢اج٘ الٗعغان .جعاما مشلعا خضر م٘
ابً زلضون وجلعُظٍ اإلا٣غٍؼي وماعر اإلاٛى ٫عقُض الضًً ومهضي اإلاىجغة وُ٦جز وٚحرَم ظعُٗا في ال٣ضًم واإلاٗانغ.
ؤما ال٣هىع الظي ًع ً٨ؤن ًدهل في َظا الباب ،ولٗله ؾبب خضًض البٌٗ ًٖ الالً٣حن والالمخى ٘٢الخاعٍسُحن،
وعبعا به٩اع ؤخُ٣ت وظىص ؤو ال٨الم ًٖ "ٖلم اإلاؿخ٣بل"ٞ ،إعظٗه بلى ظعلت ؤؾباب ،لٗل ؤبغػَا العجؼ البضًهي
للٗ٣ل البكغي ًٖ ؤلاخاَت ب٩ل ألاقُاء وألاخىا ٫وألاؾباب ،زم الى٣و الخانل في مل٨ت الخجاعب ،بياٞت بلى
ٖضم مٗغٞت الًىابِ ؤي ال٣ىاهحن والؿجن ،اإلاخد٨عت في ج٨غاع واٗ٢اث الٗعغان ،هاَُُٚ ًٖ ٪اب ٞترة ؤؾاؽ
لضي ؤَل الخاعٍش ـ ٦عا ؾيكغح طل ٪الخ٣ا ـ ًٟهم في يىئها اإلااعر مجغٍاث الخايغ ،وَٗغ ٝج٣لباث الؼمً
وألاخىا ،٫وٍخى ٘٢مؿخ٣بالث ألامىع ٢بل و٢ىٖها ،وهغظى مً هللا ؤن ً٩ىن مهُلر "ٞترة ألاؾاؽ" اإلاظ٧ىع ٦عا
ؾىبُىه الخ٣ا مً بياٞاجىا الىىُٖت اإلاُٟضة ألَل الخاعٍش ،ؾُعا إلاً ًغوم امخال ٥ال٣ضعة ٖلى الُٟىت ألمىع
اإلاؿخ٣بل.
وإط ال جدؿ٘ َظٍ الىع٢ت إلاؼٍض مً اإلاىا٢كت والسجا ٫في ؤلاق٩ا ٫الؿال ٠الظ٦غ ،ؤزلو بلى ال٣ى ٫ؤهجي معً ٌٗخبر
مهُلر "ٖلم اإلاؿخ٣بل"ٖ ،لعا له مىايُٗه وؤٚغايه وٞىاثضٍ ،بل وَؿخد ٤نٟت الٗلم بالٗالم ؤلاؾالمي مىظ
ال٣غن الغاب٘ الهجغي وعبعا ٢بله .طل٪؛ ألن ؤنىله عاسخت ٖىض ؤَل الخاعٍش مىظ طل ٪الخحن ،جعاما مشلعا هي عاسخت
 33ـ بصٚاع مىعان ،بلى ؤًً ٌؿحر الٗالم؟ ،جغظعت ،ؤخعض الٗلمي ،1 ،ٍ ،الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغونَ1430 ،ـ ـ 2009م ،م19 .
 34ـ عقُض الضًً ،ظام٘ الخىاعٍش ،م215.
 35ـ اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ما خ٩اٍ ابً الُ٣م الجىػٍت ًٖ ٞغاؾت ابً جُعُت ،وما ظاء ٞحها مً جىٗ٢اث خى ٫صزى ٫الخخاع الكام
ؾىت َ699ـ وؤن ظُىف اإلاؿلعحن ج٨ؿغ ،وما ؤزبر به الىاؽ ؾىت َ702ـ مً َؼٍعت الخخاع إلاا جدغ٧ىا و٢هضوا الكام ،وؤن الىهغ
للعؿلعحن ،بياٞت بلى ما ظاء في جىٗ٢اجه مً بٌٗ الخٟانُل ،مشل اإلاضن التي ال ً٩ىن ٞحها ٢خل ٖام وال ؾبي ٖام .وَ٨ظا ًبضو ؤن
الى٣و في الخىٗ٢اث اإلاؿخ٣بلُت مغجبِ بالى٣و في ٢ضعاث ومل٩اث طل ،٪وال ًضٖ ٫لى بُالن َظا الٗلم الهٗب الخٗلُم والخٗلم
واإلاىا .٫وَى ج٣غٍبا ما ٢اله الغاػي خىٖ ٫لم الٟغاؾت( .مضاعط الؿال٨حن بحن مىاػ ٫بًا ٥وٗبض وإًا ٥وؿخٗحن ،جد ،٤ُ٣هانغ بً
ؾلُعان الؿٗىصي ،وٖلي بً ٖبض الغخعان ال٣غٖاوي ،ونالر بً ٖبض الٗؼٍؼ الخىٍجغي ،وزالض بً ٖبض الٗؼٍؼ الٛىُم ،الجؼء
الغاب٘ ،1 ،ٍ ،صاع الهعُعي لليكغ والخىػَ٘ ،اإلاعل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتَ1432 ،ـ ـ 2011م ،م 2694 .ـ  ،2695وما بٗضَعا)
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في ال٨ٟغ والجضان والترار ؤلاؾالمي٦ ،عا ٌؿخسلو مً ٦خب الٟغاؾت والخاعٍش والخ٨م وألامشا ٫وٚحرَا .بُض ؤهه لم
ًغقى لؤلؾ ٠لجعلت ؤؾباب ـ هًغب الهٟذ ٖجها آلان ـ بلى صعظت الىطج والهُ٩لت ولاؾخ٣ال ٫الٗلمي .وَكغٞىا ؤن
ً٩ىن مً عَاهاث َظٍ الىع٢ت ونى ٫ؤَل الخاعٍش بلى َظا اإلابخػى في اإلاؿخ٣بل.
لظل ،٪هداو ٫مً ظاهبىا في الى٢ذ الخالي ،ججضًض لاخؿاؽ لضي ؤَل الخاعٍش ،بهظٍ اإلاهعت الًغوعٍت ،بل ٢ل
الٗال٢ت والهلت اإلاخإنلت بُجهم ،وبحن يغوعة مداولت "الُٟىت ألمىع اإلاؿخ٣بل" ،ولاَخعام بها ،ب٣هض جإملها ٢بل
و٢ىٖها٦ .عا خض ٖلى طل ٪مؿ٩ىٍه مىظ ال٣غن اإلاظ٧ىع ،ومشلعا خاو ٫ابً زلضون واإلا٣غٍؼي والسخاوي ،وٚحرَم
معً ظاًلىا ؤَل ال٣غن الخاؾ٘ وؤواثل الٗاقغ الهجغٍحن ،بلىعجه وجُىٍغٍ بك٩ل وؿبي .بُض ؤن الى٨ؿت الشاهُت
وال٨بري ـ خؿب ما ًبضو ـ خلذ بٗض طل ٪بهظا الٟغٕ الٗلمي و٦با به لؤلؾٞ ٠غؽ ماعدي بالص ؤلاؾالم وٚحرَم.
وألاصهى ؤن الى٨ؿت اؾخعغث ،زهىنا ببالصها٢ ،غوها َىا ٫بلى ؤن ٖعل الٛغب ٖلى مداولت ججضًضٍ وصٖعه
وجُىٍغٍ في الؼمً اإلاٗانغ ،ألؾباب ؾُاؾُت وا٢خهاصًت وخًاعٍت ...بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت.
واإلالٟذ للىٓغ ؤن ؤمت ؤلاؾالم ما جؼا ٫مخإزغة في َظا املجا ،٫و٦ظل ٪الخا ٫ماعزىَا بال الُ٣ل مجهم ،م٣اعهت بإَل
لا٢خهاص والٟلؿٟت وٖلم لاظخعإ وٚحرَم ،وٍإحي في م٣ضمت َاالء ،مهضي اإلاىجغة الظي صا ًٖ ٘ٞالخاعٍش وؤَله،
وَى عظل ٨ٞغ وا٢خهاص ومؿخ٣بلُاث باألؾاؽ٢ ،بل ؤن ً٩ىن عظل جاعٍش .وخؿب ٪ؤهه ب٣ضع ما اٖتر ٝعخعه هللا،
بإَعُت م٣اعبت اإلاؿخ٣بلُت م٘ الخاعٍش ،بل "واٖخبر طل ٪ؤمغا خُىٍا" ،ب٣ضع ما جإؾ ،٠وهخإؾ ٠مٗه ،ل٩ىن ال٨شحر
مً بلضان الٗالم الشالض اججهذ بلى ظٗل الخاعٍش ٚاًت في خض طاجه ،بض ٫ؤن جىا٦به وجخى ٘٢مأله" ،36وَى ما هإمل ؤن
ًدهل في اإلاؿخ٣بل.
والىا ٘٢ؤن َظٍ اإلاىا٦بت ب٣هض جى ٘٢اإلاأ ٫والُٟىت ألمىع اإلاؿخ٣بل ،هي اإلاُلىب ألاو ،٫بل اإلاهعت الًغوعٍت،
اإلاىىَت باإلااعر في ٖعله ٢بل ٚحرٍ ،ألجها مً مىٓىعها مً املخضصاث ألاؾاؽ لهىٍخهٞ .ةطا ٧ان مً الىاضر ؤهه ال ٚجى
ألخض ،ؾىاء مً املخخهحن في اإلاؿخ٣بلُاث ،ؤم اإلاهخعحن بها مً ؾاثغ الٗلىمٖ ًٖ ،لم الخاعٍشُٞ ،عا ٌؿٗىن بلُه
مً جيبا ؤو اؾدكغا ٝؤو اؾدبهاع ؤو جى ...٘٢إلاؿخجضاث و٢اج٘ الٗعغان وؤمىع اإلاؿخ٣بل ،ؤو الخسُُِ له ،ووي٘
لاؾتراجُجُاث إلاا ٌؿعىهه ب" :نىاٖت اإلاؿخ٣بل"ٞ ،عا بال ٪باإلااعر املخخو في مُالٗت ؤخىا ٫اإلااضخي ،وه٣ل
ألازباع وجضوًٍ خىاصر ألاًام.
والخا ،٫ؤهىا وٗخبرٍ ألاولى بعٗغٞت ؾبل خل ومىاظهت ما ًجز ٫بالىاؽ واملجخعٗاث والخًاعاث والضو ،٫مً ٚالء
ومدً وٞتنً ،غا٣ٞها في الٛالب ،خؿب اليؿبت والٓغو ٝوألاخىا ،٫زغاب وصماعً ،ع ً٨ؤن ًٟطخي بلى ػوا ٫ألاؾغ
والخ٩ام والخًاعاث والضو .٫ومً َىا جخجلى ؤَعُت ٖلعاء وزبراء الخاعٍش في ؾاثغ ألامم .ؾُعا مً عػ ١مجهم
بالؿعي ،والخى ٤ُٞمً هللا ،ال٣ضعة ٖلى جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ٢بل و٢ىٖها ،في يىء عؾىر مل٨ت الخجاعب ،و٢ىاهحن
ج٨غاع واٗ٢اث الٗعغان ،وٚحرَا مً آلالُاث وال٣ضعاث اإلاٗغُٞت واإلاىهجُت الًغوعٍت لظل.٪
وٖلُه ،ظضًغ باإلقاعة َهىا بلى ؤهه ًجب الخعُحز بالًغوعة اإلالخت في َظا الخ٣ل اإلاٗغفي ـ ٖلم اإلاؿخ٣بلُاث ـ ،وٍجىػ
ؤن هُلٖ ٤لُه خؿب ملاصس هصه الىضكت وضهاهاتها" ،علم اإلاؼخلبل" ،بصُغت اإلافطز ،ألهه أصُل في عمل أهل
 36ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م .297
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الخاضٍر ،وله غطض أػاغ ،بين ؿِئين أػاػين ،أولهما الخذؼُؽ ووطع الاػتراجُجُاث للمؼخلبل وضبما
صىاعخه ـ كما ًلال ـ ،وزاهيهما محاولت الفؼىت إلاا ًيخظط حسوزه مً أمىض ،وما ًجب اللُام به اججاه شلك مً
أزواض في اإلاؼخلبل .وعلُه ،إشا كان ألامط ألاول هى ألاغلب على اهخماماث ضواز السضاػاث اإلاؼخلبلُت اإلاعاصطة،
فئهىا وعخبر ألامط الثاوي بمثابت الفطع اإلاعطفي ألانُل في ٖعل ؤَل الخاعٍش ،زهىنا بالٗالم لاؾالمي٦ ،عا جبحن
ؤزىاء م٣اعبدىا إلاهُلخي الخاعٍش واإلااعر.
لظلٞ ،٪الظي حهعىا باألؾاؽ يعً م٣انض وعَاهاث َظا الٗعل الخإؾِسخي اإلاخىاي٘ ،اإلاىظه ألَل الخاعٍش
بالخدضًض .لِـ الخسُُِ للعؿخ٣بل ووي٘ لاؾتراجُجُاث لهىاٖخه٧ ،ىن طل ٪باليؿبت بلُىا مً بضحهُاث ألامىع
التي لم ًسل مجها ػمان وال م٩ان ٖبر ؾاثغ ألاػمان ،عٚم لازخالٞاث الُبُُٗت في طل ٪بحن ألاشخام والضو ،٫وإهعا
َاظؿىا ألاؾاؽ َى ٠ُ٦" :الؿبُل وما الٗعل المخال ٥ؤَل الخاعٍش وٚحرَم مً اإلاهخعحن باإلاؿخ٣بل٢ ،ضعاث
الُٟىت إلاا ًع ً٨ؤن ٌؿخجض مً ؤمىع ٌ ومٗغٞت طل٢ ٪بل و٢ىٖه"؟ طل٪؛ ألن جاعٍش الٗعغان البكغي في ٚالبه،
جاعٍش و٢اج٘ ٖعغان ،ؤي جاعٍش "ْىاَغ اظخعاُٖت" ،ؤ٦ثر مىه جاعٍش "ؤخضار ٞغصًت" ،وعبعا َى ما انُلر ٖلُه ؤخض
ال٣ضامى ب" :هىاصع ألاخىاٞ .37" ٫ال ظغم ؤن ظل ؤمىع الخاعٍش ،بن لم ه٣ل ٧لها ،جخ٨غع ،وؤن َظا الخ٨غاع مد٩ىم
بؿجن ،ؤي بًىابِ و"٢ىاهحن خؿب لٛت الٗلم".38
وبضهي ،ؤن ً٣ىص ؤن الخ٨ٟحر الٗ٣لي اإلاىُ٣ي ،ـ الظي ال ًدالٟه الهىاب في بٌٗ الً٣اًا وألاخُان ـ ،ؤلاوؿان بلى
ال٣ى ،٫بهه مشلعا جسً٘ الٓىاَغ الُبُُٗت والٟؼٍاثُت لهظا ال٩ىن الظي زل٣ه هللا ٖؼ وظل ،لًىابِ و٢ىاهحن ،ما
ًؼا ٫ؤلاوؿان ً٨دكٟها ًىما بٗض ًىم ،بىاؾُت الٗلم والخجغبتٞ .البض ؤن جسً٘ ْىاَغٍ لاظخعاُٖت لىٟـ اإلاىُ٤
والهحروعة ،معا ًجٗل وو٢اج٘ الخاعٍش جخ٨غع وؤمىعٍ جدكابه " .ؾىت هللا في الظًً زلىا مً ٢بل" .ولً ججض لؿىت هللا
جبضًال"" ،39ولً ججض لؿىت هللا جدىٍال" .40وال ٚغو ؤن مً ٞىاثض َظا الخ٨غاع بياٞت بلى يبِ ال٣ىاهحن بٗض عؾىر
مل٨ت الخجاعب ،وٚحرَا مً الٗىامل التي ؾيخدضر ٖجها الخ٣ا ،بم٩ان الخضًض ًٖ ٖلم اإلاؿخ٣بل ،بةم٩ان جى ٘٢ما
ًيخٓغ خضوزه مً ؤمىعٍ ،والخيبا به ٢بل و٢ىٖه ،ومً زم ،مٗغٞت ما ًجب الُ٣ام به مً ؤصواع.
والؿاا ٫اإلاُغوح خؿب ؤخض اإلاهخعحن باإلاىيىٕ ،ؾُعا في مجا ٫الٓىاَغ الُبُُٗت َىَ " :ل الخيبا في خض طاجه ال
ًدعل في َُاجه ؤًًا بظوع الُٛبُاث التي ٌٗاعيها الٗلم والضًً  ،ولهعا ُٞه عؤي ٢اَ٘ ؟" .41و٢ض ظاء ظىابه
بالىٟي ،بط ً٣ى" :٫بن الخيبا الٗلمي ال ًيب٘ مً ٞغا ،ٙبل َى هاب٘ خ٣ا مً هىامِـ ال٩ىن وؤخ٩امه ،زم بهه ًخعصخى
مٗها ،وال ًخٗاعى م٘ ٢ىاٖضَا" .42والخا ٫ؤن الىا ٘٢ؤلاوؿاوي ـ الظي َى الخاعٍش بُٗىه ـ ال ًجغي خؿب عئٍت
ؤلاؾالم مً مىٓىع مدعىص بؾعاُٖل اٖخباَا ،وخغ٦ت جُىعٍ لِؿذ ٖكىاثُت ،وؤخضازه ال ج ٘٣خؿبعا اج ،٤ٟبل
 37ـ عقُض الضًً ،ظام٘ الخىاعٍش ،م215.
 38ـ مدعىص بؾعاُٖل ،ؾىؾُىلىظُا ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الجؼء ألاوَ ٫ىع الخ٩ىًٍ ،4 ،ٍ ،ؾِىا لليكغ2000 ،م ،نو 208
 39ـ ؾىعة ألاخؼاب ،آًت62 ،
 40ـ ؾىعة ٞاَغ ،آًت 43
 41ـ ٖبض الخؿً نالر ،الخيبا الٗلمي ومؿخ٣بل ؤلاوؿان ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞتٖ ،ضص ،48 ،صٌؿعبر 1981م ،م12 .
 42ـ ٖبض الخؿً نالر ،الخيبا الٗلمي ومؿخ٣بل ؤلاوؿان ،م12 .
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٧ل طل ٪مد٩ىم ب٣ىاهحن وؾجن ،خؿب اٖترا ٝولٟغص ٧اهخل٦ .عا ؤن الؿجن اإلاؿحرة لخغ٦ت الخاعٍش ال ج٣خهغ ٖلى
ََ َْ َ َْ َ ا
ً
اِ ٥بال َع ْخ َعت
قٗب صون قٗب ،وال ٖلى ا٢لُم صون آزغ ،ألن ؤلاؾالم ؤهؼ ٫للىاؽ ٧اٞت"٢ .43ا ٫حٗالى" وما ؤعؾلى
ْ َ
ِلل َٗ ِاإلا َحن " .44ومً زم هسال ٠بصٚاع مىعان ومً ًضوع في ٞل٨ه الغؤي في ٧ىن "الخُىع الخاعٍذي ال ًسً٘ لل٣ىاهحن وال
لخخعُت مخٟى٢ت".45
ولظلٞ" ،٪ةهىا هغهى ،جعاما مشلعا هضٖى بلى بٖاصة الىٓغ في َغٍ٣ت الخٗامل م٘ ٢غاءة الخاعٍش ،ؾُعا الٗغبي ؤلاؾالمي
مىه ،مً زال ٫لاَخعام بالٓىاَغ ،الؾخسالم ال٣ىاهحن اإلاخد٨عت ٞحها وفي ج٨غاع ؤمشالها ،واهخٓاع خضور ؤقباَها
وؤمشالها"ٞ .46ال عٍب ؤن طلٌ ٪ك٩ل ؤؾاؽ الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت ألانُلت ٖىض ؤَل الخاعٍش ،والتي َالها ؤلاَعا٫
وصٞىذ في م٣ابغ قبه اليؿُان مىظ ٢غون َىا .٫لظل ٪هخُل٘ بلى بٖاصة بٗثها وجإنُلها و ٤ٞعئٍت ٢اثعت ٖلى عنض
الٓىاَغ ومداولت يبِ ال٣ىاهحن ،والخض ٤ُ٢في اإلاىيىٕ ،وويىح اإلاىاهج وآلُاث الٗعل ،وٚحرَا معا ًجٗل َظا
الخ٣ل الٗلمي ،هاضجا ومؿخ٣ال بظاجه في اإلاؿخ٣بل.
وٚحر طي ق ٪ؤن َظا اإلابخػى ًىاظه نٗىباث ٖضًضة في ٧ل ما ؾل ٠ط٦غٍ ،وفي ٚحرٍ مً الً٣اًا التي البض مً
الخؿم ٞحها ،وهظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫مؿإلت اإلاؿخ٣بل َل َى "مىيىٕ مُٗی مؿب ،٤مٗض ؾلٟا ومؿخ٣ال،
وؤن اإلاُلىب َى بماَت اللشام ٖىه ٞدؿب ،47ؤم ؤهه ٖ٨ـ طل ٪جعاما" ،بط َى ؤ٩ٞاع ومكاَض لهٗىبت وحٗ٣ض
اإلاىيىٕ الغثِـ ُٞه ،ؤال وَى الٓاَغة لاظخعاُٖت ٦عا ًغي البٌٗ"؟٦ .48عا ًجب الخؿم في َبُٗت الغئٍت
لخغ٦ت الخاعٍش والؼمً .وهي مؿإلت زالُٞت بحن الباخشحن واإلا٨ٟغًٍ ؤًًا .ولئلقاعة ٟٞ ،ِ٣ٞي الى٢ذ الظي ًغي
مدعىص اؾعاُٖل ،وَى واخض مً ماعدي الٗالم ؤلاؾالمي اإلاٗانغ" ،ؤن ؤلاؾالم َغح ٨ٞغة الؼمً اإلاؿخعغ اإلاخُىع،
بضال مً ٨ٞغة الضوعٍت التي ٧اهذ ؾاثضة ٢بال" ،49هجض الٟغوسخي بصٚاع مىعان ً٣ى " ٫بن الخاعٍش ال ًخ٣ضم بك٩ل
اوؿُابي ،مشل جض ٤ٞجهغ ،بل ٌؿحر ٖلى ق٩ل اهدغاٞاث مهضعَا ؾىاء ؤهىإ الخجضًض ولابخ٩اع الضازلُت ،ؤو
ألاخضار ؤو الُىاعت الخاعظُت"٦ .50عا ؤهه "ال ٌك٩ل جُىعا مؿخُ٣عا ،ألهه ٖ٣ضة م٩ىهت مً الىٓام ،والٟىضخى
والخىُٓم .وٍسً٘ لخخعُاث ومهاصٞاث في الى٢ذ هٟؿه .وَكهض ايُغاباث ،ومٟترَ ١غ ،١واهدغاٞاث ،ومغاخل
ؾ٩ىن ،وع٧ىص  ،ووكىة.51"...
 43ـ مدعىص بؾعاُٖل ،ؾىؾُىلىظُا ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،طَ ،1 ،ىع الخ٩ىًٍ ، ،4 ،ٍ ،م 207
 44ـ ؾىعة ألاهبُاء ،آًت .107
 45ـ بصٚاع مىعان ،بلى ؤًً ٌؿحر الٗالم؟ ،م 14 .ـ 15
 46ـ ٖبض املجُض الىىعي ،الخاعٍش وٖلم لا٢خهاص ،مؿاَعت في ٢غاءة الٓىاَغ الخاعٍسُت لًبِ بٌٗ ٢ىاهحن ػوا ٫الخًاعاث
والضو ،٫م326 .
 47ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...م31 .
 48ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...نو 34 .ـ 43
 49ـ مدعىص بؾعاُٖل ،ؾىؾُىلىظُا ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،طَ ،1 ،ىع الخ٩ىًٍ ،4 ،ٍ ،م 207
 50ـ بصٚاع مىعان ،جغبُت اإلاؿخ٣بل ،م75 .
 51ـ ؤصٚاع مىعان ،الىهج بوؿاهُت البكغٍت الهىٍت البكغٍت ،جغظعت َىاء نبخيَُ ،1 ،ٍ ،ئت ؤبى ْبي للش٣اٞت والترار ( ٧لعت)،
َ1430ـ 2009 /م ،م252 .
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وإط جبحن ؤن ٖلم اإلاؿخ٣بل في ٖال٢خه بدغ٦ت الخاعٍش ،زاي٘ ل٣ىاهحن وؾجن وال ٖال٢ت له "بالخىجُم والٗغاٞت وما
قابه طلٞ ،52"٪اإلاٗلىم ؤن َىاٞ ٥غ٢ا ٦بحرا بحن الُٛب ،وبحن اإلاؿخ٣بلٞ .الُٛب شخيء زام بال٣ضعة ؤلالهُت،53
ََ َ ْ ي َْ ٌ ا َ َ ْ ُ َ ً ََ َ ْ ي َْ ٌ َ ّ َْ َُ ُ ا اَ َ ٌ َ
ُم ز ِب ٌحر" .54ؤما
ى جعىث ۚ ِبن َّللا ٖ ِل
بضلُل ٢ىله حٗالى " وما جض ِع هٟـ ماطا جِ ٨ؿب ٚضا ۖ وما جض ِع هٟـ ِبإ ِي ؤع ٍ
اإلاؿخ٣بل٣ٞ" ،ض ؤُٖاها هللا ال٣ضعة ،خؿب مهضي اإلاىجغة ،لخُٛحر ؤمىعها" .55جعاما مشلعا ؤُٖاها ـ خؿب ػٖعىا ـ
ُٞىت وبهحرة إلاٗغٞت بٌٗ ما ًع ً٨ؤن ٌؿخجض مً ؤمىعها وؤخىالىا في اإلاؿخ٣بل .ؾُعا وؤن ؤلاؾالم َغح ،خؿب
مدعىص بؾعاُٖل٨ٞ " ،غة الخُل٘ له " ،56في خحن ٞهم مهضي اإلاىجغة ٧لعت "آلاٞا 57"١في ال٣غآن ال٨غٍم ،باٖخباعَا "
الىٓغة اإلاؿخ٣بلُت" .58ووعص في جٟؿحرَا ٖىض املخخهحن مً ال٣ضامى ؤ٢ىاٖ ٫ضًضةُ٣ٞ ،ل بجها " آٞا ١الضهُا وبالص
اإلاكغ ١واإلاٛغب" ،59وُ٢ل "ٞخذ ؤُ٢اع ألاعى ،وما ؤزبر به مً خىاصر ألامم ،وُ٢ل ؤًًا هي الؿعاء" .60وفي ظعُ٘
ألاخىاٞ ٫اإلاٗجى الٗام ًىُىي ٖلى عئٍت مؿخ٣بلُت.
وٚحر طي ق ٪ؤن اإلا٣اعبت اإلاٟاَُعُت لٗلم الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت ،جخٗضص بخٗضص ؤصخابها مً هاخُت" ،وهٓغا
لخضازتها وحٗ٣ضَا في آن واخض " ،61مً هاخُت ؤزغي .وللى٢ىٖ ٝلى خ٣ُ٣ت طلٟ٨ً ٪ي الغظىٕ بلى بٌٗ الضعاؾاث
الٗلعُت املخخهت .وم٘ طلً ،٪بضو ؤهه مً اإلاُٟض ظضا ؤن وسجل َهىا بٌٗ َظٍ اإلا٣اعباث ـ زضمت ألٚغاى
اإلاىيىٕ ـ٢ ،بل ٖغى عئٍدىا الظاجُت .بضاًت ،وعص في ؤخض الضعاؾاث اإلاٗانغة املخخهت" ،ؤن ؤص ١حٗغٍ٠
للعؿخ٣بلُت َى ما جىاولخه مجلت"  " Society Worldوال٣اثل بإن اإلاؿخ٣بلُت هي :صعاؾاث حؿتهض ٝجدضًض وجدلُل
وج٣ىٍم ٧ل الخُىعاث اإلاؿخ٣بلُت في خُاة البكغ في الٗالم ؤظع٘ بُغٍ٣ت ٖ٣الهُت مىيىُٖت .وٖغٞها ؤًًا بصواعص
٧ىعهِل بإجها :الٗلم الظي ًغنض الخٛحر في ْاَغة مُٗىت وَؿعی لخدضًض لاخخعاالث املخخلٟت لخُىعَا في اإلاؿخ٣بل،
وجىنُ ٠ما ٌؿاٖض ٖلى جغظُذ اخخعاٖ ٫لى ٚحرٍ .وُ٢ل في عؤي زالض بإجها :مجعىٖت مً البدىر والضعاؾاث التي
تهض ٝبلى ال٨ك ًٖ ٠اإلاك٨الث طاث الُبُٗت اإلاؿخ٣بلُت ،والٗعل ٖلى بًجاص خلىٖ ٫علُت لها٦ ،عا تهض ٝبلى

 52ـ ٖبض الخؿً نالر ،الخيبا الٗلمي ومؿخ٣بل ؤلاوؿان ،م12 .
 53ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،،م 43
 54ـ ؾىعة ل٣عان ،آًت34 ،
 55ـ ٢ا ٫حٗالى " :ؾجرحهم آًاجىا في آلاٞا ١وفي ؤهٟؿهم ختى ًدبحن حهم ؤهه الخ ( ."٤ؾىعة ٞهلذ آلاًت ) 53
 56ـ مدعىص بؾعاُٖل ،ؾىؾُىلىظُا ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،طَ ،1 ،ىع الخ٩ىًٍ ،4 ،ٍ ،م208 .
 57ـ ٢ا ٫حٗالى " :ؾجرحهم آًاجىا في آلاٞا ١وفي ؤهٟؿهم ختى ًدبحن حهم ؤهه الخ ( ."٤ؾىعة ٞهلذ آلاًت ) 53
 58ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م 43
 59ـ ؤبى ال٣اؾم ظاع هللا مدعىص بً ٖعغ الؼمسكغي الخىاعػمي ،جٟؿحر ال٨كا ًٖ ٝخ٣اث ٤الخجزًل وُٖىن ألا٢اوٍل في وظىٍ
الخإوٍل ،اٖخجى به وزغط ؤخاصًشه وٖلٖ ٤لُه ،زلُل مإمىن قُدا ،3 ،ٍ ،صاع اإلاٗغٞت ،بحروث لبىانَ1430 ،ـ ـ 2009م ،م972 .
 60ـ ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم بً خبِب اإلااوعصي ،الى٨ذ والُٗىن جٟؿحر اإلااوعصي ،مغاظٗت وحٗلُ ،٤الؿُض بً ٖبض اإلا٣هىص بً ٖبض
الغخُم ،ط ،5 ،صاع ال٨خب الٗلعُت ،ماؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت ،بحروث لبىان ،م189 .
 61ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...م29 .
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جدضًض اججاَاث ألاخضار وجدلُل اإلاخٛحراث اإلاخٗضصة للعى ٠٢اإلاؿخ٣بلي ،والتي ًع ً٨ؤن ً٩ىن لها جإزحر ٖلى مؿاع
ألاخضار في اإلاؿخ٣بل".62
وما صام اإلاؿخ٣بل؛ ٌٗبر ٖعا َى ٢اصم بٗض الخايغُٞ .63بعي ،ؤن حهخم ٖلم اإلاؿخ٣بل بالبدض في ٖالم الٛض في
يىء مُُٗاث الىا ٘٢الخالي .وٖلُهٞ ،الباخض اإلاؿخ٣بلي َى اإلاهخم بضعاؾت ما ؾُ٩ىن ٖلُه ٖالم الٛض" .64وَك٩ل
جدضًض لاججاَاث ،وجسُل مؿخ٣بل مغٚىب ُٞه ،وا٢تراح اؾتراجُجُاث لخدىٍله بلى مؿخ٣بل مع ،ً٨ؤخض ؤَضاٝ
الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت .65".و في يىء طل ٪جخجلى ؤَعُتها٦ ،عا جخجلى في الٗضًض مً الً٣اًا والى٣اٍ ،هظ٦غ مجها
"الٗعل ٖلى الخ٣لُل مً خضة ألاػماث مً زال ٫الخيبا بها ٢بل خضوثها ولاؾخٗضاص ملجابتها" .66وَظا الهض ٝالىبُل،
الظي ؤقاع بلُه بٌٗ ال٣ضامى ،ؤمشا ٫مؿ٩ىٍه واإلا٣غٍؼي وٚحرَعاَ ،ى الظي حهعىا باألؾاؽ يعً ؾاثغ ؤَضاٝ
الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت .لظل ٪وٗخبرٍ مً ؤؾاؾُاث اإلاهام اإلاىىَت باإلااعر٧ ،ىهه ًضزل في نلب ماَُت ٖال٢خه بإمىع
اإلاؿخ٣بل ،ألانُلت في ٖلعه ،واملخضصة لهىٍخه ،واإلااؾؿت لٗلم اإلاؿخ٣بل ٖىض ؤَل الخاعٍش بالٗالم ؤلاؾالمي.
وفي زخام َظٍ اإلا٣اعبت والسجا ،٫بسهىم مهُلر " ٖلم اإلاؿخ٣بل" ٌ ،كغٞجي ؤن ؤؾاَم في طل ٪مً مىٓىعي
الصخصخي ،بال٣ىٖ ،٫بر ٢ىاة َظا لاظتهاص ألاولي " :بن اإلاؿخ٣بل ٖباعة ًٖ ؤمىع ًيخٓغ و٢ىٖها ،بٗض والصتها مً
نلب مجغٍاث الخايغ ،بعسخل ٠بظغاءاجه و٢غاعاجه ،ووٗ٢اث ٖعغاهه ،و َبُٗت ُ٢عه و ز٣اٞخه ،وٗٞله لاظخعاعي،
بعسخل ٠ؤهعاَهٗٞ ،ال وج٨ٟحرا وإخؿاؾا٦ ،...ظا مٗخ٣ضاجه الضًيُت .ؤما ٖلم اإلاؿخ٣بل ،في اوسجامه م٘ ؤٚغاى
وعَاهاث َظٍ الىع٢ت الٗلعُتٞ ،ىٗغٞه ب٩ىهه الاحتهاز الفكطي الصاحي ملحاولت العلم بهصه ألامىض اإلاىخظطة كبل
حسوثها ،بىاػؼت "حىزة الصهً وحسة الللب وحؼً الفؼىت" ،67وكىة البصيرة .مع طبؽ عالماث حسوثها،
وكىاهين اهخظاضها ،في طىء مؼالعت أحىال اإلااض ي ،الصي جىعكؽ فُه أمىض اإلاعِف الُىمي وآلاحي ،وضػىخ
ملكت الخجاضب ،وو اكعاث العمطان البـطي ،وغيرها مما ًحخاحه علم اإلاؼخلبل وأهله مً كسضاث وملكاث
معطفُت ومىهجُت ،وغيرها.
 62ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...م 29 .ـ 30
 63ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...م24 .
 64ـ مدغ٧ ٥ى٧ل ٖبر الغابِ آلاحي:
/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
 65ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م  296ـ .297
 66ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...م34 .
 67ـ اؾخٗعلذ َظٍ الٗباعة الخانت بإؾباب صخت الٟغاؾت  ،خؿب ابً الُ٣م الجىػٍت ،ألهجي ج٣اَٗذ مٗه في طل ٪بك٩ل ٦بحر
ؤزىاء جدضًض قغوٍ صخت "جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ،ؤي ٖلم اإلاؿخ٣بل" .والغاجر ؤن ٖلم الٟغاؾت ٢غٍب ؤٖم وؤقعل مً ٖلم
اإلاؿخ٣بل .وألهجي جىا٣ٞذ في الى٢ذ الخالي بك٩ل ٦بحر م٘ ابً الُ٣م الجىػٍت خى ٫الهُٛت اإلاظ٧ىعةٞ ،ةهجي ًٞلذ لاخخٟاّ
بٗباعجه التي جبضو ؤ٦ثر ص٢تٖ ،لى ؤمل جإملها وصعاؾت مهُلخاتها وعبعا حٗضًلها في اإلاؿخ٣بل .وزالنت ألامغ ،ؤن ٧ل جل ٪الكغوٍ ؤو
ما ؾعاَا عخعه هللا باألؾبابً ،ع ً٨ازتزالها في مهُلر٢ " :ضعاث ومل٩اث ٖلم اإلاؿخ٣بل" ،وهي التي جع ً٨مً جى ٘٢ؤمىعٍ ٢بل
و٢ىٖها ( .اهٓغ ابً الُ٣م الجىػٍت ،مضاعط الؿال٨حن  ،م)2693 .
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وٖلُه ،بطا ٧ان ؤَل الٟغاؾت "ٌؿخضلىن باألخىا ٫الٓاَغة املخؿىؾت ٖلى ألاخىا ٫الباَىت"ٞ ،68ةن ؤَل الخاعٍش
ًع٨جهم ؤن ًخىٗ٢ىا وَؿدبهغوا ،في يىء مجغٍاث الخايغ ،باٖخباعٍ في ػٖعىا "ماضخي ٞاث ومؿخ٣بل آث" ،م٘ ما
ًلؼم طل ٪مً قغوٍ ؾب ٤ط٦غَا وٖالماث ،ما ًع ً٨ؤن ٌؿخجض مً ؤمىع في اإلاؿخ٣بل .ومشل َظٍ الخىٗ٢اث التي
جخسظ مً الخايغ مىُل٣ا ،ومً اإلااضخي مغآة ،ومً مٗغٞت ؤمىع اإلاؿخ٣بل ومؿخجضاث واٗ٢اث الٗعغان ٚاًت،
لِؿذ مً ٖلم الُٛب بصخيء ٖلى ؤلاَال ،١بل هي مداولت ُٞىت وجى ٘٢إلاا ؾل ٠ط٦غٍ ،و ٤ٞما ؾل ٠ط٦غٍ مً
قغوٍ وٖالماث و٢ضعاث ومل٩اث .وهللا حٗالى اإلاى ٤ٞللهىاب.
وهىهي ال٨الم في َظا اإلا٣ام بال٣ى :٫بن ٖباعة "الُٟىت ألمىع اإلاؿخ٣بل" التي اؾخٗعلتها ٦شحرا ،لجعالُت لٟٓها،
وصاللت ؤنالتهاٖ ،لى ؤنالت مٟهىم مهُلر "ٖلم اإلاؿخ٣بل" في ٖلم الخاعٍش بالٗالم ؤلاؾالمي ،جىُىي في مًعىجها
الٗامٖ ،لى صاللت مهُلخحن ؤؾاؾُحن ٌؿخٗعالن ب٨ثرة في الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت اإلاٗانغة ،وَعا :مهُلر "
لاؾدكغا "ٝومهُلر "الخيبا" .ؤما مضلى ٫ألاو ،٫اؾدىاصا بلى الضعاؾت اإلاخسههت الؿالٟت الظ٦غُٗٞ ،بر ًٖ "
ٖلعُت مىٓعت ملجعىٖت مً الخيبااث اإلاكغوَت ،التي جخًعً اإلاٗالم الغثِؿُت ملجخع٘ مٗحن ؤو مجعىٖت مً
املجخعٗاث لخ٣بت ػمىُت ال جخجاوػ ٖكغًٍ ؾىت .وٍسً٘ في طل ٪لؤلؾالُب الٗلعُت التي جدلل اإلااضخي وجٟؿغ
الخايغ .جعاما مشلعا ٌؿدىض بلى ٢اٖضة نلبت مً البُاهاث الٗلعُت واإلاٗلىماث الض٣ُ٢ت ٦عُا وهىُٖا بكإن الٓاَغة
آلاهُت خايغا ،وؤنىلها الخاعٍسُت مايُا ،باٖخباعَا ظؼءا مهعا في الخيبا باإلاخٛحراث لاظخعاُٖت ولا٢خهاصًت في
اإلاؿخ٣بل" .69ؤما صاللت الشاويٞ ،خدعل مٗجى " ما ؾخاو ٫بلُه الٓاَغة لاظخعاُٖت في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع اهُال٢ا مً
اإلاُُٗاث املخُُت بها خايغا وُ٦ىىهتها مايُا" .70والخ٣ُ٣ت ؤن عنض الٓىاَغ الخاعٍسُت ب٣هض يبِ ٢ىاهحن
ج٨غاع ،واهخٓاع خضور ؤمشالهاً ،ضزل في نلب ألاؾاؾُاث اإلاٗغُٞت لٗلم اإلاؿخ٣بل ،لظل ٪هجضص الضٖىة وألامل
للٗىاًت ولاَخعام بضعاؾت الٓىاَغ الخاعٍسُت ،وهي واٗ٢اث الٗعغان البكغي بالخٗبحر الخلضووي ،وَ ٤ٞغ ١ومىاهج
ٖلعُت جع ً٨مً جُىٍغ وَُ٩لت ٖلم اإلاؿخ٣بل ألانُل في ٖلم الخاعٍشٞ .عا باقي ال٣غاثً الضالت ٖلى َظٍ ألانالت؟
 IIـ عالكت الخاضٍر باإلاؼخلبل :أصالت الفكطة مىطىع العمل ومىاهج الاؿخغال.
 1ـ أصالت الساضػاث اإلاؼخلبلُت في الـطع والخاضٍر الترار الفكطي بالعالم ؤلاػالمي ،الحاصلت وآلافاق.
ٌك٩ل ٖلم الخاعٍش ؤخض الٗلىم التي اَخم بها البكغٖ ،لى مغ الضَىع وألاًام ،إلاا ُٞه مً الٟىاثض والٗبر ،التي
حؿخسلو مً ججاعب ألامم ،وو٢اج٘ الٗعغان .وٚحر طي ق ٪ؤن ؤَضاَ ٝظا الٗلم مخٗضصةً ،إحي في م٣ضمتها مداولت
اؾدبهاع وجى ٘٢مؿخجضاث و٢اج٘ الؼمً وؤخىاله ٢بل خضوثها ،إلاٗغٞت ما ًجب الُ٣ام به مً ؤصواع في اإلاؿخ٣بل .و
َى طاجه ؤخض ؤَضاٖ ٝلم اإلاؿخ٣بل ؤو ما ٌؿمى بالضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت في ػمىىا َظا ،و٢ض ً٩ىن َى ؤنل اقخ٣ا٢ه
مىه .ومهعا ٧ان ألامغ ،ال عٍب ؤن َظا اإلاؿعى الكغٌٍٗ ،٠خبر مً ؤقغ ٝؤَضاٖ ٝلم الخاعٍش ،بل ،وؤ٦بر م٣انض
وعَاهاث اإلااعر.
 68ـ ٞسغ الضًً الغاػي ،الٟغاؾت  ...م ؽ ،م32 .
 69ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...م 31 .ـ 32
 70ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...م31 .
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وبىجاخه في طلً ،٪بل ٜالضعظت الٗلُا بحن هٓغاثه وؤَل ػمىه .جعاما مشلعا ًع ً٨ؤن ًبل ٜطل ٪مجخعٗه وصولخه
وخًاعجه وؤمخه .ومً ٖىامل طل ٪اَخعام ؤولى ألامغ وؤَل الؿُاؾت والخ٨م ،بؿاثغ ؤَل الٗلم ،وفي م٣ضمتهم ؤَل
الخاعٍش ،ؾُعا معً لهم صعاًت وٖىاًت ٦بحرة بٗلم اإلاؿخ٣بل والخ٨ٟحر اإلاؿخ٣بلي .ومً اإلااؾ ٠ظضا ؤال ًدٓى َظا
الٗلم ألانُل في ٖعل اإلااعزحن ببالص ؤلاؾالم ،بل وفي الترار والىظضان ،بعا ٌؿخد ٤مً الٗىاًت ولاَخعام ،إلاا له
مً ؤَعُت ٦بري في جهًت الكٗىب وألامم.
وال ظغم ؤن بٌٗ خ٨عاء وٖلعاء وماعدي ألامت ؤلاؾالمُتُٞ ،ىىا بلى طلٞ .٪ىبهىا بلُه في ٦خبهم ،جلعُدا وجهغٍدا.
وَظا زحر صلُل ٖلى عؾىر وؤنالت ٖلم اإلاؿخ٣بل في الش٣اٞت والترار والىظضان ببالص ؤلاؾالم  ،ؾُعا في ٖعل ؤَل
الخاعٍش ،بغؾىر ز٣اٞت ؤلاؾالم .طل٪؛ ألن ْهىع َظا ألازحر ،مشل خؿب ٢ى ٫مدعىص بؾعاُٖل " ،زىعة ٖاإلاُت
ُٖ٣ضًت وا٢خهاصًت واظخعاُٖت و٨ٞغٍت٦ .عا ؤهه ظاء بخهىع للخاعٍش البكغي في مايُه وخايغٍ ومؿخ٣بله .بط
ب٣ضع ما َغح ٨ٞغة اخترام اإلااضخي باٖتراٞه بيبىة ألاهبُاء ،ب٣ضع ما َغح ٨ٞغة الخُل٘ للعؿخ٣بل"٨َ .71ظا ًدبحن ؤن
ـ"الٗىاًت باإلاؿخ٣بل لِؿذ ؤمغا ظضًضا٣ٞ ،ض خٟلذ اللٛت الٗغبُت بلً ٟٔدعل َظا اإلاٗجى٦ ،شحرا ما اؾخٗعله
الغؾى ٫ملسو هيلع هللا ىلص ،وَى ٧لعت " لاؾدبهاع".72
و٢بل ؤن هىانل ال٨الم خى ٫عؾىر وؤنالت ٖلم اإلاؿخ٣بل ٖىض ؤَل الخاعٍش في بالص ؤلاؾالم مىظ ٢غون َىا ،٫ظضًغ
باإلقاعة ؤهه َغح ه٣اف ٦بحر بسهىم ػمً ْهىع الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت وخى ٫ؾحروعة الخاعٍسُت .ؤما الؿحروعة
ٞخم ج٣ؿُعها و ٤ٞما ؤظع٘ ٖلُه املخللىن ،بؾدىاصا بلى صعاؾت مٗانغة ،بلى زالر مغاخل ؤؾاؽ ،ؤولها مغخلت
الُىجىبُا ،وزاهحها مغخلت الخسُُِ ،وآزغَا مغخلت الىعاطط الٗاإلاُت .ؤما مؿإلت الجظوع ُ٣ٞل ؤجها جغظ٘ بلى الٗهض
ؤلاٚغٍ٣يٖ ،ىضما خضص ؤٞالَىن هٓغجه إلاا ًجب ؤن ً٩ىن ٖلُه املجخع٘ في اإلاؿخ٣بل .وبظل٩ً ٪ىن ؤو ٫مً جىاو٫
خ٣ل الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت.
وجُىعث َظٍ الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت م٘ مُل٘ الٗهغ الخضًض بلى ٚاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،م٘ ٧ل مً ال٣ضٌـ
ؤوٚؿُحن وجىماؽ مىع وٞغوؿِـ بُ٩ىن وال٣ـ جىماؽ مالخىؽ وٚحرَم" .73واإلالٟذ للىٓغ ؤن الضعاؾت الؿالٟت
الظ٦غ التي ٌٗجى مىيىٖها ب" :الخإنُل الخاعٍذي واإلاٟاَُمي واإلاجهجي للضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت" ،لم ٌكحر ناخبها بلى
مؿاَعت ؤَل بالص ؤلاؾالم ،ؾُعا اإلااعزىن مجهم ،في جإنُل ؤو بٚىاء الى٣اف وال٨الم بسهىم ٖلم اإلاؿخ٣بل.
والخا ،٫ؤجهم ؤَل الٟغاؾت والٗلم وٍضًىىن بضًً ؤلاؾالم الظي خضص الهلت بحن ٖعل ؤلاوؿان الضهُىي ،وبحن
مهحرٍ ألازغوي في اإلاؿخ٣بل .لظل ،٪بضهي ؤن ً٩ىن ال٨ٟغ اإلاؿخ٣بلي عاسخ في الالقٗىع الجععي ،والىظضان
الٟغصي ٖىضَم.

 71ـ مدعىص بؾعاُٖل ،ؾىؾُىلىظُا ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،طَ ،1 ،ىع الخ٩ىًٍ ،4 ،ٍ ،نو  206ـ  207ـ 208
 72ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م 41
 73ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،...م 25 .ـ 26
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وألاٚلب ٖلى الًٓ ؤن "ؤلاوؿان مُٟىع ٖلى خاؾتي الظا٦غة والخى ،٘٢ألهه ًىٓم خُاجه صازل قب٨ت وؿُجها
اإلااضخي والخايغ واإلاؿخ٣بل" .74ولظل ٪وؿاًغ الغؤي ال٣اثل" :بن الجعُ٘ ًُب ٤مبضؤ لاؾدبهاع في خُاتهم الُىمُت
ٖاصة مً صون الىعي بظل .75٪ومهُلر لاؾدبهاع الظي ًدعل مٗاوي لاؾدكغا ٝومداولت جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل
٢بل خضوثها ،مً اإلاهُلخاث ألانُلت في اللٛت الٗغبُت وفي ز٣اٞت ووظضان ؤَل ؤلاؾالم بضلُل الؿىت الىبىٍت
الكغٍٟت وال٣غآن.
٢ا ٫هبي الغخعت ٖلُه ؤل ٠نالة وؾالم :بن في ٧ل ؤمت مدضزحن ومغوٖحنٞ ،ةن ً٩ىن في َظٍ ألامت ؤخض ٗٞعغ
مجهم" .76واملخضر اإلاهِب في خضؾه ٧إهعا خضر باألمغ ،واإلاغوٕ الظي جل٣ى ألامىع في عوٖه ،وَى الظي ؤل٣ي في عوٖه
الهىاب والهض .77"١و٢ا ٫ملسو هيلع هللا ىلص اج٣ىا ٞغاؾت اإلاامًٞ .ةهه ًىٓغ بىىع هللا .زم ٢غؤ ٢ىله حٗالى" :بن في طل ٪آلًاث
للعخىؾعحن" .78وفي جٟؿحر "اإلاخىؾعحن" ؤ٢ىا ٫مخٗضصة مجها :للعٟترؾحن للىاْغًٍ للعٗخبرًً للعخ٨ٟغًٍ" .79وُ٢ل:
للعٟترؾحن اإلاخإملحن .80وُ٢ل :للعبهغًٍ" .81وخ٣ُ٣ت اإلاخىؾعحن الىٓاع اإلاخشبخىن في هٓغَم ختى ٌٗغٞىا خ٣ُ٣ت
ؾعت الصخيء" .82وُ٢لَ :م الظًً ًخىؾعىن ألامىع ُٗٞلعىن ؤن الظي ؤَل٢ ٪ىم لىٍ ٢اصع ٖلى ؤن حهل ٪الٟ٨اع،
ومىه ٢ىٖ ٫بض هللا بً عواخت للىبي ملسو هيلع هللا ىلص:
83
بوي جىؾعذ  ٪ُٞالخحر ؤٖغٞه وهللا ٌٗلم ؤوي زابذ البهغ"
َظٍ ألاخاصًض وآلاًت ال٣غآهُت ال٨غٍعت بخٟؿحراتها اإلاخٗضصة ،بياٞت بلى ٢ىٖ ٫بض هللا بً عواخت٧ ،لها حجج ٢ىٍت،
جشبذ ؤن ز٣اٞت الخى ٘٢ولاؾدبهاع ألمىع اإلاؿخ٣بل عاسخت ٖىض ؤَل ؤلاؾالم في يىء ما ظاء به ؤلاؾالم .بل وججض
لها ٢غاثً ٖىض الٗغب مىظ الجاَلُتٞ .لعا ظاء ؤلاؾالم زبذ َظٍ الخهلت الظَبُت ،إلاا ٞحها مً زحر ومىٟٗت طاجُت
وظعاُٖت ،ؾىاء للٟغص ؤم املجخع٘ والضولت ،و٦ظل ٪الخا ٫ألامت والخًاعة .لظلٞ ٪إَل ؤلاؾالم بسانتهم وٖامتهم،
ؾُعا الغاسخىن في الٗلم مجهم ،و٦ظل ٪اإلااعزىن ألاٞظاط ،وؤصخاب الغ ٤ٞوالٗض ٫والغخعت ،وخؿً الؿُاؾت
والخضبحر ،مً ؤولي ألامغ ،وؤَل الؿُاؾت والخ٨م ،ؤولى وؤؾب ٤بعٗغٞت ؤَعُت جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ،ومداولت
 74ـ ٧ىلً ولؿىن٨ٞ ،غة الؼمً ٖبر الخاعٍش ،جغظعتٞ ،ااص ٧امل ،مغاظٗت ،قىقي ظال ،٫ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞتٖ ،ضص ،159 ،ماعؽ،
 ،1992م5 .
 75ـ عٍدكاعص ؤ ؾلىجغ ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :بَاع مٟاَُمي ،م49 ،
 76ـ ؤبى ال٣اؾم مدعىص بً ٖعغ الؼمسكغي ،عبُ٘ ألابغاع وههىم ألازباع ،جدٖ ٤ُ٣بض ألامحر مهىا ،ط ،1 ،ٍ ،3 ،ماؾؿت ألاٖلمي
للعُبىٖاث ،بحروث ـ لبىانَ1412 ،ـ ـ 1992م ،م300 .
 77ـ الؼمسكغي ،عبُ٘ ألابغاع وههىم ألازباع ،م300 .
 78ـ ؾىعة الدجغ ،آًت.75 ،
 79ـ ابً الُ٣م الجىػٍت ،مضاعط الؿال٨حن ،م2677 .
 80ـ الؼمسكغي ،جٟؿحر ال٨كا ،ٝم564 .
 81ـ ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم بً خبِب اإلااوعصي ،الى٨ذ والُٗىن جٟؿحر اإلااوعصي ،مغاظٗت وحٗلُ ،٤الؿُض بً ٖبض اإلا٣هىص بً ٖبض
الغخُم ،ط ،3 ،صاع ال٨خب الٗلعُت ،ماؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت ،بحروث لبىان ،م 167 .ـ 168
 82ـ الؼمسكغي ،جٟؿحر ال٨كا ،ٝم564 .
 83ـ اإلااوعصي ،الى٨ذ والُٗىن ،ط ، 3 ،م 167 .ـ 168
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الُٟىت بلحها واؾدبهاعَا٢ ،بل ؤن ً٣ى ٫عٍدكاعص ؤ ؾلىجغ  " :بن مبضؤ لاؾدبهاع ٌٗض ؤخض اإلاٟاجُذ الغثِؿُت
للعؿخ٣بل الهالر للِٗل ،84بل و٢بل ؤن ٌكبه لاؾدبهاع لاظخعاعي باألهىاع ألامامُت للؿُاعة ؤو ٧اقى ( ٝعاصاع )
الُاثغة ؤو الخ٣ضًغ اإلاىَىب ل٣بُان ؾُٟىت .ولظلً ،٪غي ؤهىا هدخاظه لخُىٍغ عئي مُٟضة ومخ٣ضمت للؿُا١
الٗالمي في الٗ٣ىص اإلا٣بلت.85
وخؿب ٪ما ٢اله ٞصخاء الٗغبُت وخ٨عاء قٗغاء الٗغب في الجاَلُتُٞ ،عا له ٖال٢ت بالُٟىت ألمىع اإلاؿخ٣بل
والٟغاؾت التي حٗغ ٝبىاؾُتها بىاًَ ألامىع مً زالْ ٫ىاَغَا ،وعبعا اإلا٣بل مجها مً زال ٫خايغَا .وهًغب ل٪
مً ألامشلت في طل٢ ،٪ى ٫ؤوؽ الخعُمي:86
87
" ملُذ هجُذ ؤزى مإ ِ٢ه٣اب ًدضر بالٛاثب
وفي الؿُا ١هٟؿه٢ ،ا ٫ػَحر بً ؤبي ؾلمى:
وٞحهً ملهى للهضً ٤ومىٓغ ؤهُ ٤لٗحن الىاْغ اإلاخىؾم" .88
و٢ض ؾب ٤قغح اإلاخىؾم ب٩ىهه الىاْغ اإلاخإمل اإلاخٟغؽ اإلاؿدبهغ .ول٩ي ًهِب ناخب َظٍ اإلاهعت طاث الهلت
بٗلم اإلاؿخ٣بل ؤَضاٞه بض٢تً ،دخاط ،خؿب ابً الُ٣م الجىػٍت ،بلى ؾببحن" ،ؤخضَعا :ظىصة طًَ اإلاخٟغؽ،
وخضة ٢لبه ،وخؿً ُٞىخه .والشاوي ْهىع الٗالماث وألاصلت ٖلى اإلاخٟغؽ ُٞهٞ .ةطا اظخع٘ الؿببان لم ج٨ض جسُئ
للٗبض ٞغاؾت .وإطا اهخُٟا لم ج٨ض لم ج٨ض جصر له ٞغاؾت .وإطا ٢ىي ؤخضَعا ٖلى آلازغ٧ :اهذ ٞغاؾخه بحن بحن".89
وَك٩ل َظا الىو ألازحر ؤخض ال٣غاثً الىٓغٍت الضالت ٖلى عؾىر ٖلم الٟغاؾت وٖلم اإلاؿخ٣بل في بالص ؤلاؾالم،
وَعا في الخ٣ُ٣ت مهُلخان مخضازالن متراصٞان مخ٩امالن ،بل وٍدعالن مٗجى واخضا عٚم الخعُحز الض ٤ُ٢بُجهعا في
لازخهام واإلاىيىٕ ،بطا ًسخو ٖلم الٟغاؾت بؿعاث وٖالماث الجؿض الخلُ٣ت والخلُ٣ت ،لالؾخضال ٫باألخىا٫
الٓاَغة املخؿىؾت في الجؿض ٖلى ألاخىا ٫الباَىت" .90بُض ؤن َظا ال ًىٟي ٖىه ما له ٖال٢ت بإخىا ٫الىاؽ
واملجخعٗاث وؤمىعَم اإلاؿخ٣بلُت .و٢ض ؾب ٤الخضًض ًٖ ٞغاؾت ابً جُعُت .جعاما مشلعا ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ٢ى٫
الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في خٖ ٤عغ بً الخُاب هنع هللا يضر٧ ،ىهه مً املخضزحن واإلاغوٖحن .وَ٨ظا ًجىػ ال٣ى ٫ؤن ؤخضَعا ًضزل في
ؤخكاء آلازغ ،ألهه ًدىٍه في بُىه٧ ،ىهه ؤٖم مىه وؤقعل.
ؤما ما ًسو بٌٗ الدجج الٗعلُتٞ ،دؿب ٪مً ألا٢ىا ٫اإلاإزىعة ،وما ٞحها باألؾاؽ مً الٗالماث اإلاكهىعة ،الضالت
ٖلى ؤنالت ٖلم اإلاؿخ٣بل ،ختى ُٞعا ًغجبِ بالبيُاث لاظخعاُٖت الهٛغي ،والٗال٢اث لاظخعاُٖت الُىمُت التي
 84ـ عٍدكاعص ؤ ؾلىجغ ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :بَاع مٟاَُمي... ،م ؽ2016 ،م ،م48 ،
 85ـ عٍدكاعص ؤ ؾلىجغ ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :بَاع مٟاَُمي ،م49 ،
 86ـ ؤبى ال٣اؾم مدعىص بً ٖعغ الؼمسكغي ،عبُ٘ ألابغاع ،م300 .
 87ـ اإلاإ :ِ٢اإلاًُ ٤في الخغب واإلاىي٘ الظي ً٣خخلىن ُٞه .والى٣اب :الغظل الٗالم باألقُاء اإلاى٣لب ٖجها ال( .ًُٟالؼمسكغي ،عبُ٘
ألابغاع وههىم ألازباع ،م)300 .
 88ـ ـ ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم بً خبِب اإلااوعصي ،الى٨ذ والُٗىن ،ط ،3 ،م167 .
 89ـ ابً الُ٣م الجىػٍت ،مضاعط الؿال٨حن ،م2693 .
 90ـ ٞسغ الضًً الغاػي ،الٟغاؾت  ...م ؽ ،م32 .
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جبضو مإلىٞت وٖاصًت ،عٚم ؤجها جضزل يعً بيُاث اظخعاُٖت ٦بري ،ولها ؤَعُت ٖالُت في ٢غاءة ؤخىا ٫الضو٫
واملجخعٗاث البكغٍت ،زهىم ًخٗل ٤بإمىع خايغَعا ومؿخ٣بلهعا٢ ،ىلهم ما ًلي " :بطا عؤًذ ؤن ٢ىما ًسغظىن
مً ٖىض ال٣اضخي وٍ٣ىلىن :ما قهضها بال بعا ٖلعىاٞ ،اٖلم ؤن قهاصتهم لم ج٣بل .وإطا ُ٢ل للعتزوط نبُدت البىاء.
 ٠ُ٦ما ٢ضمذ ٖلُه؟ ٣ٞا ٫الهالح زحر مً ٧ل شخيءٞ ،اٖلم ؤن امغؤجه ٢بُدت .وإطا عؤًذ زاعظا مً ٖىض الىالي
وَى ً٣ىً :٫ض هللا ٞى ١ؤًضحهمٞ ،اٖلم ؤهه ن.91"ٟ٘
وَظٍ الغمىػ والٗالماث الجعُلت واإلاؿلُت ،حٗبر ًٖ ػمجها ،و٢ض ال جهِب ٧ل الخ٣ُ٣ت .والظي حهعىا ٞحها ؤجها صالت
ٖلى عؾىر ُٞىت الىاؽ ألمىع اإلاؿخ٣بل في الش٣اٞت والىظضان ببالص ؤلاؾالم ،ل ً٨لؤلؾ ٠ال هضعي ما ؾبب ٖضم
لاَخعام بخضعَـ َظا الٗلم وجُىٍغٍَ .ل لكبهت جخٗل ٤بخضازله م٘ ؤمىع الُٛب وال٨هىت والخىجُم؟ ؤم للخى ٝمىه
ألهه ًخدضر ًٖ اإلاؿخ٣بل ،الظي ًع ً٨ؤن ج٩ىن جىٗ٢اجه ٚحر مغيُت ومٟغخت ،ولظل ٪جعذ مداعبخه ،مشلعا خغب
ٖلم الخىجُم ،عٚم ؤن الٟغ ١بُجهعا واضر ٦عا ؾب ٤بُاهه؟ َل ألن ألامت ٧اهذ في مغخلت ال٣ىة ولم جغي لها في طل٪
صواعي وخاظت؟ ألاؾئلت ولاخخعاالث في َظا الباب ٦شحرة ،وهي في خاظت بلى صعاؾت مخسههت ومٟهلت.
ومهعا ٧ان ألامغٞ ،إَل الخاعٍش ؾاَعىا في مُالص ووي٘ ؤؾـ وهىاة َظا الٗلم بالٗالم ؤلاؾالمي ،لجعلت ؤؾباب،
ؤولها ل٩ىجهم ؤبىاء َظا الٗالم ومدكغبىن بش٣اٞت ؤلاؾالم ،وزاهحها ؤجهم مً الىسبت الٗاإلات ،بل وماعؽ بًٗهم الخ٨م
والؿُاؾت ،وزالثها ألجهم ُٞىىا بلى ؤَعُت َظا الٗلم ،وٞىاثضٍ وؤَضاٞه ،بُٟىتهم ألَعُت الخاعٍش ،وٞىاثض عؾىر
مل٨ت الخجاعب وو٢اج٘ الٗعغان ،وفي م٣ضمتها ،مداولت الُٟىت إلاؿخجضاث و٢اج٘ الؼمان والٗعغان البكغي ٢بل
و٢ىٖها ،إلاٗغٞت ما ًدب الُ٣ام به مً ؤصواع في اإلاؿخ٣بل للخد٨م ٞحها والؿُُغة ٖلحها ،ؾُعا بن ٧اهذ مً ألامىع
الؿِئت ،مشل ٚالء ألاؾٗاع واملخً ،وما ًغا٣ٞهعا مً خغوب وٞتن ،ؾبب الخغاب والضماع ،وعبعا ػوا ٫الخًاعاث
والضو.٫
َ٨ظا ؤنل بٌٗ اإلااعزحن ال٣ضامى لٗلم اإلاؿخ٣بل في الٗالم ؤلاؾالمي .و٢ض ؤٞصخىا ًٖ ؤَضاٞهم الٗلعُت
اإلاؿخ٣بلُت ،ونغخىا بها في مالٟاتهم الخاعٍسُت .وحك٩ل َظٍ ألاَضا ٝوألانى ٫اإلاؿخ٣بلُتُ٢ ،ب الغحى الظي
جضوع ٖلُه َظٍ م٣انض وعَاهاث َظٍ الىع٢ت .طل ،٪ألهىا وؿعى بلى بٖاصة بٗض وإخُاء َظا الٗلم الظي حٗغى
لئلَعاٖ ،٫لى ؤمل هٟش الغوح ُٞه ،بخدؿِـ ؤَل الخاعٍش بإَعُخه ،ويغوعة الٗىاًت به .طل ٪مً زال ٫اإلاؿاَعت في
جض ٤ُ٢مىيىٖاجه ،وجُىٍغ مىاهجه ،في يىء لاَخعام بالٓىاَغ ،ب٣هض يبِ ٢ىاهحن ج٨غاع واٗ٢اث الٗعغان،
واهخٓاع خضور ؤمشالها في الخايغ واإلاؿخ٣بل .والخ٣ُ٣ت ؤن ؤَل ال٣غن الغاب٘ الهجغي ـ في خضوص ما وٗلم آلان ـ
ؤنلىا لهظا بك٩ل ص ،٤ُ٢وبلىعٍ ابً زلضون بك٩ل وؿبي زال ٫ال٣غن الشامً ،إلاا خاو ٫جدىٍل ألا٩ٞاع بلى ٢ىاهحن،
واؾخعغ الٗعل م٘ الجُل الظي ظاء بٗضٍ٦ ،عا خهل م٘ جلعُظٍ اإلا٣غٍؼي ومً ظاًله مً ؤَل ال٣غن الخاؾ٘
الهجغي .وعبعا بٗضٍ ب٣لُل ،خهلذ ال٨بىة والى٨ؿت التي ما جؼا ٫مؿخعغة في ؤٚلب البلضان ؤلاؾالمُت بلى ًىمىا
َظا .ووٗىص بلى ما ظاء ٖىض ؤَل الخاعٍش.

 91ـ ؤبى ال٣اؾم مدعىص بً ٖعغ الؼمسكغي ،عبُ٘ ألابغاع ،م 302 .ـ 303
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ؾب ٤ال٣ى ٫ؤن مؿ٩ىٍه عخعه هللا ،ؤنل لٗلم اإلاؿخ٣بلُاث في الٗالم ؤلاؾالمي ،مىظ ال٣غن الغاب٘ الهجغي بُغٍ٣ت
واضخت ونغٍدت .وٍضع٧ ٥ل مخهٟذ إلا٣ضمت ٦خابه بعا ال ًتر ٥مجاال للك ٪خ٣ُ٣ت طل .٪والخا ٫ؤن الٛاًت ٖىضٍ
مً جهٟذ ٦خب الخىاعٍش والٗىاًت بخجاعب ألامم وجضوٍجها ،ولٗلها هي و٢اج٘ الٗعغان ٖىض ابً زلضون ،ألهه في الٛالب
اؾخٟاص مىه٦ ،عا اؾخٟاص مً الُبري واإلاؿٗىصي ،خؿب ماعر مٗانغ ،92هي امخال ٥ال٣ضعة ٖلى الُٟىت
إلاؿخجضاث ؤمىع الؼمً ٢بل و٢ىٖها ،بل "واؾخ٣بالها اؾخ٣با ٫الخبر" .93والخ٣ُ٣ت ؤهىا هسال ٠مدعىص بؾعاُٖل
ُٞعا ػٖم ،وهغجر ؤن مهُلر "و٢اج٘ الٗعغان" لِـ َى طاجه مهُلر "ججاعب ألامم" ،ألن َظا ألازحر ؤٖم وؤقعل
مً ألاو ،٫بعٗجى ؤن و٢اج٘ الٗعغان ،ؤي الٓىاَغ الخاعٍسُت ،جضزل يعً ججاعب ألامم .بط ًع ً٨ال٣ى ٫ؤن ججغبت
٧ل ؤمت مً ألامم ،جًم ظعُ٘ الى٢اج٘ اإلاك٩لت للخجغبت بعسخل ٠ؤهىاٖها وؤق٩الها ،في خحن ال حكعل واٗ٢ت مً
الى٢اج٘ ؤو مجعىٖت مً الى٢اج٘ ٧ل الخجغبت ،وهللا ؤٖلمٞ .هظٍ اإلاهُلخاث جدخاط بلى صعاؾت لم جدؿ٘ لها َظٍ
الىع٢ت ،ولم ٌؿعذ به ػمجها.
ومهعا ٧ان ألامغ ،بحن جعام البُان ؤن ؤنى ٫مٟهىم مهُلر "ٖلم اإلاؿخ٣بل" خايغة ٖىض َظا اإلااعر الٟظ الىبه
اإلال٣ب بعؿ٩ىٍه٦ .عا ؤهه هبه ٖلى يغوعة لاَخعام به مً ٢بل اإلااعر وٚحرٍ .وؤو ٫مً ججب ٖىاًتهم بهظا الٟغٕ
الٗلمي اإلاخإنل في ٖلم الخاعٍش " ؤولى ألامغ وؤصخاب الؼمً ومً بإًضحهم م٣الُض اإلال ٪والؿلُان ،ومً بلحهم ؤػمت
ألامىع ،وٖلحهم ؾُاؾت الجعهىع ،لُٗلعىا ما ب٣ي للعدؿً مً الهِذ الخعُض ،وللعسخيء مً الظ٦غ ال٣بُذ".94
ولبلىَ ٙظا ال٣هض ـ مٗغٞت الؿلبي ولاًجابي في ؾحروعة ألامم ـ ،ال بض خؿب مؿ٩ىٍه " ،مً جهٟذ ٦خب
الخىاعٍش" ،95ولاَخعام بخجاعب ألامم ،ؾُعا اإلاُٟضة مجها ُٞعا له ٖال٢ت بالخايغ واإلاؿخ٣بل.
وخؿب ،٪مً الدجج الضامٛت ٖلى ُٞىخه واًعاهه بظل ،٪بعظاٖه ؤؾباب ٖضم "حٗغيه لظ٦غ معجؼاث ألاهبُاء
نلىاث هللا ٖلحهم ؤظعٗحن ،لٗضم اؾخٟاصة ؤَل ػمىه مجها ججغبت ُٞعا ٌؿخ٣بلىهه" .96وٚجي ًٖ البُان ؤن مً بحن
اإلا٣انض وألاَضا ٝاإلاؿخ٣بلُت ،اإلاؿخٟاصة مً مُالٗت ججاعب ألامم وعنض و٢اج٘ الٗعغان ،مٗغٞت ما ًجب اجساطٍ
مً مىا ٠٢والُ٣ام به مً ؤصواع في اإلاؿخ٣بل ،زهىنا بٗض جى ٘٢مؿخجضاث و٢اج٘ الٗعغان والؼمً ٢بل و٢ىٖها.
وٍا٦ض خ٣ُ٣ت طل ،٪هو ٚاًت في ألاَعُت ،وعص ٖلى لؿان ماعر اإلاٛى ٫عقُض الضًً٢ ،اُٞ ٫ه" :مً م٣انض جإعٍش
مٗٓعاث الى٢اج٘ ،زحرَا وقغَا في ٧ل ػمان ،ؤزظ ألازال ٝوألاٖ٣اب للٗبر ،ومٗغٞت ؤخىا ٫ال٣غون اإلاايُت،
ولاؾخٟاصة مجها في ؤصواع اإلاؿخ٣بل.97".
 92ـ مدعىص بؾعاُٖل٨ٞ ،غة الخاعٍش بحن ؤلاؾالم واإلااع٦ؿُت ،1 ،ٍ ،م23 .
 93ـ ؤبى ٖلي ؤخعض مؿ٩ىٍه ،ججاضب ألامم وحعاكب الهمم ،م59 .
 94ـ ؤبى شجإ دمحم بً الخؿً اإلال٣ب ْهحر الضًً الغوطعاوعي ،طًل ٦خاب ججاعب ألامم ،وٍلُه الجؼء الشامً مً جاعٍش الُالبي ؤبي
الخؿً َال ٫بً الؿً بً ببغاَُم ،ميكىعاث دمحم ٖلي بًُىن ،صاع ال٨خب الٗلعُت ،بحروث لبىانَ1424 ،1 ،ٍ ،ـ ـ 2003م .م 6
وما بٗضَعا
 95ـ ؤبى ٖلي ؤخعض مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم وحٗا٢ب الهعم ،م59 .
 96ـ ؤبى ٖلي ؤخعض مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم وحٗا٢ب الهعم ،م60 .
 97ـ عقُض الضًً ًٞل هللا الهعظاوي ،ظام٘ الخىاعٍش .م .210
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ومٗلىم ؤن اإلااعر اإلاظ٧ىع ٖاف بحن الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الؿاب٘ الهجغي ،وبحن ؤوازغ الٗ٣ض الشاوي مً ال٣غن
الشامً الهجغي  ،وهي ٞترة ٖاقذ زاللها ألامت ؤلاؾالمُت ؤَىا ٫ومدً وخغوب وٞتن ،اؾٟغث ًٖ ؾ٣ىٍ الخالٞت
الٗباؾُت ببٛضاص ،زم بضاًت ه٣ل الٗلم والؿلُت والخًاعة مً صًاع ؤلاؾالم والٗغب بلى صًاع اإلاؿُدُت والغوم.
وبٗضَا جبضلذ ألاخىا٦ ٫عا  ًُٞلظل ٪ابً زلضون ،وخهلذ الى٨ؿت الخًاعٍت ال٨بري ببالص ؤلاؾالم٦ ،عا
خهلذ في ٖلم اإلاؿخ٣بل ،بٗضما  ُ٘٢ؤقىاَا مهعت مً َٟىلخه ـ عٚم ما ً٩ىن اٖتراَا مً ؾباث وؤلم وؾ٣م ـ،
ُٞعا بحن مىخه ٠ال٣غن الخامـ وؤواثل ال٣غن الٗاقغ الهجغٍحن.
ومً ال٣غاثً الضالت ب٣ىة ٖلى ؤنالت ٖلم اإلاؿخ٣بل ٖىض ؤَل الخاعٍش ببالص ؤلاؾالم ،بل ومُالصٍ بجؿم صخُذ
وؾلُم مىظ ػمً مؿ٩ىٍه٧ ،ىن لاَخعام بالخاعٍش ،ب٣هض الُٟىت إلاؿخجضاث و٢اج٘ الٗعغان في اإلاؿخ٣بل ،ال ًىا٫
مغاصٍ" بخإعٍش مٗٓعاث الى٢اج٘ ،زحرَا وقغَا في ٧ل ػمان ٞدؿب"٦ ،98عا ػٖم ماعر اإلاٛى ٫الؿال ٠الظ٦غ ،بل ال
بض مً بصزا" ٫هىاصع ألاخضار" 99في الخؿبان ؤًًا .طل٪؛ إلاا لها مً نلت يغوعٍت بخى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ،ؤي
ببٌٗ ؤَضاٖ ٝلم اإلاؿخ٣بل .وخ٣ُ٣ت َظا ال٨الم ،لها ما ًصبتها في خضوص ما وٗلم آلانٖ ،ىض مً ػٖعىا مُالص ٖلم
اإلاؿخ٣بل ٖلى ًضًه ؾلُم الجؿم والبيُان .وفي طل٣ً ٪ى ٫ناخب ججاعب ألامم" :و٢ض ط٦غها ؤقُاء معا ًجغي ٖلى
لاجٟا ١والبسذ ،وإن لم ًٞ ً٨حها ججغبت ،وال ج٣هض بةعاصة .وإهعا ٗٞلىا طل ٪لخ٩ىن هي وؤمشالها في خؿاب ؤلاوؿان
وفي زلضٍ ووَعه ،لئال حؿ ِ٣مً صًىان الخىاصر ٖىضٍ وما ًيخٓغ و٢ىٕ مشله" .100وؤناب َظا اإلااعر في عؤًه،
ٞالٗا٢ل ال حهعل نٛحرة وال ٦بحرة مً ؤخضار وو٢اج٘ الخاعٍش ،بطا ؤعاص ٗٞال ؤن ًدبحن ؤمىع اإلاؿخ٣بل وَؿدبهغَا
٢بل و٢ىٖها.
والخ٣ُ٣ت ؤهىا ٧لىا ؤمل لُىانل اإلااعزىن وٚحرَم الؿحر٧ ،ي ًهل ٖلم اإلاؿخ٣بل في ٢اصم الؿىحن وال٣غون
وألاٖىام بلى مبخٛاٍِٞ ،ؿُ٘ هىعٍ ،ختى ًغي ٖىض ؤَله في ٧ل ػمً وم٩ان ،ألن ألانل في َظا الىىعَ ،ى الٓهىع
والىيىح والبُان .وما خهل ،خؿب ما ًبضو ،مً ٢هىع في عئٍخه ،بهعا مغصٍ بلى ال٣هىع في بصعا ٥ؤؾبابه
وخهى ٫مل٩اجه و٢ضعاجه ،ال بلى بُالن َظا الٗلم وهللا ؤٖلم بالهىاب .ؤما بطا حجب ؤو ٚم َظا الىىع ،وَى ٦الم
م٣بى ٫ومٗ٣ى ،٫واخخعا ٫خهىله واعص وبضهي بك٩ل ٦بحر ،هٓغا إلَعاَ ٫ظا الٗلم ،الظي هؼٖم ؤهه ًدخاط ُ٢اؾا
ٖلى ؤخض ؤهىإ ٖلم الٟغاؾت بلى "الخٗلُم والخٗلم" ،101وعبعا ألن ؤٚلب اإلاخسههحن في َظا الٗلم في ػمىىا َظا،
و٦ظل ٪الخا ٫الغاٚبحن في اعجُاص مجاله ؤًًا ،وهدً مً َاالء ،ال ًعخل٩ىن جل ٪ألاؾباب وال٣ضعاث ،ؾىاء
اإلا٨دؿبت ؤم اإلاىَىبت عباهُا ،ؤو ٚحرَا معا ًغجبِ بسهىنُت ٧ل ٧اثً بكغي ٖلى مؿخىي ٞلؿٟت ال٣لب والٗ٣ل
والؿلى ٥لاظخعاعي الُىمي الٟغصي والجععي ،ؾُعا الخٗبضي مىه في ٖال٢ت ؤلاوؿان بسال٣هٞ ،ال بض خُجها مً
 98ـ عقُض الضًً ،ظام٘ الخىاعٍش .،م .210
 99ـ وعص َظا اإلاهُلر ٖىض عقُض الضًً ،ولٗله ًغاص ٝمً وظهت هٓغها ما ًهُلر ٖلُه ٖىض ؤَل ٖلم لاظخعإ في الؼمً الغاًَ ب:
"ألاخضار الٟغصًت اإلاٗؼولت"( .ظام٘ الخىاعٍش ،م )215.
 100ـ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم ،ط  ،1م60 .
 101ـ ط٦غ ٞسغ الضًً الغاػي ؤهه " ٢ض ًد٨م بع٣خطخى ألاخىا ٫الٓاَغة املخؿىؾت في الجؿض ٖلى ألاخىا ٫الباَىت ،وَظا الىىٕ مً
ٖلم الٟغاؾت َى الظي ًجغي ُٞه الخٗلُم والخٗلم" (الٟغاؾت  ...م ؽ ،م) 32 .
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اٖخعاص مىاهج وآلُاث ،حؿاٖض ٖلى ٦ك ٠الغئٍت ،ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫مداولت لاؾدبهاع باٖخعاص اإلا٣اعهت
والُ٣اؽ .ونض ١الكاٖغ بط ٢ا:٫
102
بن ازخٟى ما في الؼمان آلاحي ٣ٞـ ٖلى ما مطخى مً ألاو٢اث
وب٣ضع ما جعُل الىٟىؽ بلى "لاَالٕ ٖلى ؤزباع ما مطخى مً الؼمً ومً ؾل ٠مً ألاممٞ ،عُلها بلى لاَالٕ ٖلى ما
ًٓهغ في مؿخ٣بل الؼمان ؤ٦ثر وحكى٢ها بلُه ؤوٞغ"٦ ،عا ً٣ى ٫ماعر بؾالمي آزغ .103طل ٪ألزظ الخُُت "والخظع
معا ابخلي به ٢ىم" ،104مً ٢بُل الٛالء واملخً والٟتن و"صزى ٫الخلل في الضو ،105"٫وما ًع ً٨ؤن ًغا ٤ٞطل ٪مً
"زغاب البالص وَال ٥الٗباص وطَاب ألامىا ٫وٞؿاص ألاخىا ،106"٫ؤو" الخعؿ ٪بعا ؾٗض به ٢ىم" ،107مشل "ظع٘
٧لم الغُٖت وٖعاعة البلضان وإنالح هُاث الجىض" ،108وما ًغا٣ٞه مً عزاء لؤلؾٗاع واؾخ٣غاع لؤلويإ ونالح
للى٣ىص وألاخىا ،٫بهالح الؿُاؾت وخؿً جضبحر الخ٩ام .و٧ل َظٍ اإلاىا ٠٢وألاصواع ،جغجبِ بال٣ضعة ٖلى جى ٘٢ؤمىع
اإلاؿخ٣بل ٢بل و٢ىٖها.
و٢ض ط٦غ ابً الُ٣م الجىػٍت ،جدذ مؿمى الٟغاؾت ،ؤن ابً جُعُت عخعه هللا "ؤزبرٍ ببٌٗ الخىاصر ال٨باع الي
ؾخجغي في اإلاؿخ٣بل .و٢ا ٫ؤهه عؤي بًٗها و٧ان في اهخٓاع بُ٣تها " .109وفي الخ٣ُ٣ت ٧اهذ َظٍ ألازباع جخٗل٤
بإخىا ٫املجخع٘ والضولت في ٖال٢تهعا بالخخاع٦ ،عا ؾا ٝط٦غٍ ،ال بإخىا ٫ألاٞغاص مً اليؿاء والغظاٞ ٫دؿب .لظل٪
هؼٖم ؤن "ٖلم الٟغاؾت" الظي ؤلٟذ ُٞه ال٨خب ،وجدعل الىاؽ مكا ١الغخلت والؿٟغ في َلبهً ،دىي في بُىه
مهُلر "ٖلم اإلاؿخ٣بل" ،ألهه ؤٖم مىه وؤقعل ،بط ًخجاوػ ٞغاؾت ؤخىا ٫ألاٞغاص في يىء ْىاَغ ؾعاث الجؿض،
بلى اؾدبهاع ؤخىا ٫املجخعٗاث والضو .٫وفي ظعُ٘ ألاخىاٞ ٫ةن ٧ل ال٣غاثً الخاعٍسُت الىٓغٍت والٗعلُت الؿالٟت
الظ٦غ ،جشبذ بعا ال ًضٕ مجاال للك ،٪ؤنالت ٖلم اإلاؿخ٣بل ٖىض ؤَل الخاعٍش بالٗالم ؤلاؾالميَ .االء الظًً ؤ٦ضوا
ٖلى يغوعة الٗىاًت به ،ألجهم ٖغٞىا بض٢ت وويىحٞ ،ىاثض وؤَضا ٝمُالٗت ألازباع ،وجضوًٍ ججاعب ألامم وو٢اج٘
الٗعغان .وؤوَ ٫ظٍ ألاَضا ٝوٖعىصَا ألاؾاؽ ،خؿب ما ًبضو لىاَ ،ى الُٟىت إلاؿخجضاث ؤمىع اإلاؿخ٣بل ٢بل
و٢ىٖها ،إلاٗغٞت م ا ًجب الُ٣ام به مً ؤصواع بٗض طل .٪وٍسُل بلُىا ؤهه ب٣ضع ما نغخىا بظل ،٪لخؿً الخٔ  ،في
 102ـ ؤبى الٗخاَُت ،ألاوعظىػة طاث ألامشا ،٫بزغاط وحٗلُ ،٤ؤبي ٌٗلى البًُاوي ،م ٖ 3لى الغابِ لال٨ترووي آلاحي:
https://www.quranicthought.com/ar/books/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B2
%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA 103ـ قهاب الضًً ؤخعض بً ٖبض الىَاب الىىٍغي ،جهاًت ألاعب في ٞىىن ألاصب ،،ط ،13 ،جدٖ ٤ُ٣لي مُٟض ٢عُدت ،ميكىعاث دمحم
ٖلي بًُىن ،صاع ال٨خب الٗلعُت ،بحروث لبىان ،الُبٗت ألاولىَ1424،ـ 2004 /م ،م 8
 104ـ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم ،ط ،1 ،م59 .
 105ـ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم  ،ط ،1 ،م59 .
 106ـ السخاوي ،ؤلاٖالن بالخىبُش  ،م47 .
 107ـ ؤبى ٖلي ؤخعض مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم  ،ط ، ،1 ،م59 .
 108ـ ؤبى ٖلي ؤخعض مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم  ،ط ،1 ،م59 .
 109ـ اهٓغ ابً الُ٣م الجىػٍت ،مضاعط ،م2698 .

28

بٌٗ م٣ضماث ٦خبهم في الٛالب ،ؤو خحن جىاو ٫مىيىٕ الخاعٍش ٖلى ٢لخه ،ب٣ضع ما ٧اهىا ًًعغون طل ٪خ٣ُ٣ت في
قٗىعَم وال قٗىعَم الظاحي والجععي ،وَم ًضوهىن ما جِؿغ لهم مً ججاعب ألامم وو٢اج٘ والٗعغان.
وٖلُهٞ ،اإلاإمى ٫مً ؤَل الخاعٍش في ػمىىا َظا ،ومً ؾُإحي بٗضَم في م٣بل ألاًام وألاٖىام ،والؿىحن وال٣غون،
الجهىى بىاظبهم الخاعٍذي .طل٪؛ باؾدشعاع اإلاهغح به ٖىض ال٣ضامى ،ومداولت لاٞهاح ًٖ اإلاًعغ ُٞعا صوهىٍ مً
الخجاعب والى٢اج٘ ،لخُىٍغ ٖلم اإلاؿخ٣بلَ .ظا الٗلم ألانُل في ٖعل ؤَل الخاعٍش ٦عا جبحن .وَؿخىظب طل ٪الٗعل
ٖلى بظ ٫مؼٍض مً املجهىص للخض ٤ُ٢في جدضًض ألاَضا ،ٝوص٢ت مىيىٕ ؤو مىايُ٘ الٗعل ،زم جُىٍغ مىاهج وآلُاث
لاقخٛا٦ ،٫ظا ؾبل امخال ٥ال٣ضعاث واإلال٩اث ،اإلاؿاٖضة ٖلى جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ،بًبِ ٢ىاهُجها ومٗغٞت
ٖالماتها ٖبر ؾاثغ ألاػمان .ولٗل َظا ما خاو ٫ابً زلضون ٗٞله في م٣ضمخه ،بضلُل ؤه ٪ججضٍ بٗض ط٦غ بٌٗ
اإلاباصت ؤو ال٣ىاهحن اإلاخد٨عت في ؤخىا ٫الٗعغان البكغي وو٢اجٗه٨ً ،ثر مً ٢ى" ٫واٖخبر طل ٪ب ؤو في"ٞ .110عاطا
هدً ٞاٖلىن بٗضٍ؟
بجها ٚاًت ٦بري حكض بلحها الغخا .٫وٍدخاط اإلا٣بل ٖلحها بلى ؤلاعاصة والهبر والٗلم والخؼم٦ ،عا ًدخاط بلى خؿً
الؿُاؾت والخضبحر والخطخُت واهٟا ١ألامىا .٫وٍجب ؤن ًخدعل ؤَل الخاعٍش وٚحرَم ،مكا ١طل ٪في ٧ل ػمان
وم٩ان .و٦ظل ٪الخا ٫ؤَل الؿُاؾت والخ٨م معً ًضبغون قاون الىاؽ في ظعُ٘ الخ٩ىماث والضوٖ ٫ىض ؾاثغ
ألاممُ٢ ،اما بالىاظب لخضمت الهالر الٗام ،زهىنا في ػمً املخً والٟتن وٚالء ألاؾٗاع ،وما ًغا ٤ٞطل ٪مً
زغاب وصماع ،في ػمً الخغوب وال٣خل لا٢خخا ،٫وعبعا ػوا ٫الخًاعاث والضو٦ ،٫عا خهل وعبعا ؾُدهل في ػمىىا
َظا.
وعخم هللا مؿ٩ىٍه بط ٢اّ " ٫
قخان بحن مً ٧ان بهظٍ الهىعة" ـ ً٣هض ال ًُٟألمىع اإلاؿخ٣بل ٢بل و٢ىٖها " ،و بحن
مً ٧ان ٚغا ٚعغا ال ًدبحن ألامغ بال بٗض و٢ىٖه و ال ًالخٓه بال بٗحن الٛغٍب مىهً ،دحرٍ ٧ل زُب ٌؿخ٣بله و
ًضَكه ٧ل ؤمغ ًخجضص له" .111وال٨الم َىا ؤًًا واضخا ٖىض مؿ٩ىٍه ،بسهىم يغوعة جى ٘٢ألامىع ٢بل و٢ىٖها،
لُٗغ ٝؤلاوؿان ٣ً ٠ُ٦بل ٖلحها بسبرة جاعٍسُت وٖلعُت وباَعئىان في الصخهُت .ووكاَغٍ الغؤي بط ظٗل طل ٪مً
ٖالماث الُٟىت والظ٧اء .ونض ١الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بط ٢ا :٫ما ؤوصٕ هللا ٖبضا ٖ٣ال بال اؾدى٣ظٍ به ًىما" .112وؤناب الغؤي
مهضي اإلاىجغة ،بط اٖخبر" التهىًٍ مً ألاَعُت لاؾتراجُجُت للضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت ؾعت خاصة مً ؾعاث الخسل."٠
طل٪؛ " ألن الخُىع ال ٌؿغي في قٗب بال بطا م ً٨هٟؿه مً وؾاثل الخ٨ٟحر في اإلاؿخ٣بل .113وؤوَ ٫ظٍ الىؾاثل
الٗلم وخؿً اؾخٗعا ٫الٗ٣ل .ونض ١ال٣اثل " :طو الٗ٣ل ال جبُغٍ اإلاجزلت الؿيُت٧ ،الجبل ال ًتزٖؼٕ وإن اقخضث
ٖلُه الغٍذ .والسخُ ٠جبُغٍ ؤصوى مجزلت٧ ،الخكِل جدغ٦ه ؤصوى عٍذ".114

 110ـ اهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫في اإلا٣ضمت ،ط ،1 ،الهٟداث آلاجُت :م  157ـ  200ـ 255
 111ـ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم ،ط ،1 ،نو 59 .ـ 60
 112ـ الؼمسكغي ،عبُ٘ ألابغاع ،م441 .
 113ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م .296
 114ـ الؼمسكغي ،عبُ٘ ألابغاع ،م445 .

29

ػبضة ال٣ى ،٫هإمل ؤن ًى٣ظ اؾخٗعا ٫الٗ٣ل ،وٖلم اإلاؿخ٣بل ،ألانُل في الكغٕ والترار والىظضان وٖعل اإلااعر
بالٗالم ؤلاؾالمي٦ ،عا جبحن في خضوص ؤلام٩ان ،مً ال٨بىة اللخحن وٗ٢ا ٞحها مىظ ٢غون َىا .٫وال مكاخت ؤن في طل٪
اه٣اط ألمخىا مً الخبُٗت والخإزغ الخًاعي .وفي يىء َظا ال٨الم ،جخجلى ٖلى الخ٣ُ٣ت ؤَعُت ٖلم اإلاؿخ٣بل٦ ،عا
ؤنل لها ال٣ضامى .جعاما مشلعا جخجلى خؿب ؤخض اإلاٗانغًٍ في َغح ؾااً ٠ُ٦" :٫ع٨ىىا اللخا ١بالغ٦ب
الخًاعي ؤلاؾالمي ووؿخضع ٥ما ٞاجىا مً الى٢ذ الًاج٘؟ " .115ؤما هدً ٞىُغح ؾاا ٫ما مىيىٕ ٖعل اإلااعر
وآلُاث اقخٛاله للعؿاَعت في جُىٍغ اَخعاماجه بٗلم اإلاؿخ٣بل؟
 2ـ مىطىع علم اإلاؼخلبل بين ألاها وبين آلادط مؼاهمت في إغىاء الحىاضوالىلاؾ.
مٗلىم ؤن ٧ل ٖلم له اؾعه وؤنىله وٞغوٕ ومؿاثله وٞىاثضٍ وؤٚغايه٦ ،عا له مىيىٖه ؤو مىايُٗه .ومً الٗلىم
ما َى" ًُ٣جي ألانىْ ،٫جي الٟغوٕ" ،مشل ٖلم الٟغاؾتَ .116ظا الٗلم الظي ًدعل في صاللخه اإلاٟهىمُت وجُبُ٣اجه
الٗعلُت ،ما ًضزل في خ٨م وؤَضاٖ ٝلم اإلاؿخ٣بل .وظضًغ باإلقاعة ؤهه ًجب الخٟغٍ ٤ؤزىاء الخٗامل م٘ ؾاثغ
الٗلىم ،ؾُعا ٖىض مداولت وي٘ ؤؾؿها ألاولى ،بحن ما ًضزل في ػمغة ألاَضا ،ٝوبحن ما ًضعط يعً مىيىٕ الٗعل
لبلىَ ٙظٍ ألاَضا .ٝطل ٪لخٟاصي الخلِ بُجهعا .وٚحر طي ق ٪ؤن جدضًض اإلاىاي٘ بض٢تٌٗ ،خبر مً ألاع٧ان
الًغوعٍت للخؿم بحن ما ًيخمي مً املجاالث اإلاٗغُٞت بلى صاثغة الٗلىم ،وبحن ما َى زاعط مجها .جعاما مشلعا ًع ً٨مً
الخعُحز بحن ٖلم وبحن آزغ ،بط جسخل ٠الٗلىم والخسههاث الٗلعُت بازخال ٝمىايُٗها .ومً ألامشلت الضالت ٖلى
طل ،٪جعُحز ابً زلضون بحن ٖلم الخاعٍش ،وبحن ٖلمي الخُابت والؿُاؾت ،117مً زال ٫الخعُحز بحن مىيىٕ ٧ل
واخض مجها.
لظل ٪جيكض َظٍ الىع٢ت لاؾهام في بٚىاء الخىاع والى٣اف بسهىم مىيىٕ ؤخض ؤَضاٖ ٝلم اإلاؿخ٣بل ،في
اوسجام جام م٘ م٣انض وعَاهاث َظٍ الىع٢ت ،التي جضوع خىٖ ٫ال٢ت اإلااعر بإمىع وٖلم اإلاؿخ٣بل .ونض ١ابً
زلضون بط ٢ا" :٫بطا ٧اهذ ٧ل خ٣ُ٣ت مخٗل٣ت َبُُٗت ًهلر ؤن ًبدض ٖعا ٌٗغى لها مً الٗىاعى لظاتها ،وظب
ؤن ً٩ىن باٖخباع ٧ل مٟهىم وخ٣ُ٣ت ٖلم مً الٗلىم ًسهه .118جإؾِؿا ٖلى طل ،٪ال ظغم ؤن جى ٘٢مؿخ٣بل
الٗعغان البكغي في بٗضٍ ؤلاوؿاوي لاظخعاعي ،بعسخل ٠ؤمىعٍ وؤخضازه وو٢اجٗهً ،دخاط بلى ٖلم زام به٦ ،عا
ًدخاط َظا الٗلم بلى مىيىٕ صٌٗ ٤ُ٢جى بضعاؾخه.
وٖلُه ،واضر في يىء ما ج٣ضم ؤن اؾم الٗلم اإلاٗجي باألمغ َهىا َى ٖ" :لم اإلاؿخ٣بل" .والغاجر ؤهه ًجىػ بَال٢ه
بهُٛت اإلاٟغص ،بىاء ٖلى ما خضصهاٍ له مً َض ٝؤؾاؽ٦ ،عا اؾخسلهىاٍ مً ٖىض ؤَل الخاعٍش ،وعٚم حٗضص
جسغٍهاث ؤلاوؿان بسهىم ألامغ الىاخض .و٢ض جبحن باألصلت الؿاَٗت البرَان ،ؤن َظا الهض ٝالٗام ًضوع خى:٫
"مداولت الُٟىت ألمىع اإلاؿخ٣بل ومؿخجضاث و٢اج٘ الؼمان والٗعغان ٢بل خضوثها ،إلاٗغٞت ما ًجب اجساطٍ مً
مىا ٠٢والُ٣ام به ؤصواع في اإلاؿخ٣بل" .وٚحر طي ق ٪ؤن َظا الهض ٝالىبُل الظي ٌك٩ل ؤخض ؤؾباب جهًت
 115ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م .294
 116ـ ٞسغ الضًً الغاػي ،الٟغاؾت ...م ؽ ،م 30 .ـ 31
 117ـ ٖبض الغخعً بً زلضون ،اإلا٣ضمت  ،ط ،1 ،م128 .
 118ـ ٖبض الغخعً بً زلضون ،اإلا٣ضمت  ،ط ،1 ،م129 .
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الكٗىب وألامم ،و٢ىة الخًاعاث والضوً ،٫دخاط بلى جدضًض مىيىٖه ؤو مىايُٗه بالض٢ت والخعام .وَظا ما وؿعى
بلُه في بضاًت عخلخىا م٘ ٖلم اإلاؿخ٣بل.
َظا الٗلم الظي ؤعظى مً هللا حٗالى ؤن جُى ٫عخلتي مٗه ،بن ٧ان ُٞه زحر للظاث واملجخع٘ وألامت ،...و ٤ٞم٣انض
الكغٕ واظتهاصاث الٗ٣ل البكغي في اوسجام م٘ طل ،٪وإلاا ال ؤن ؤ٢طخي ُٞه باُ٢ت ٖعغي ٦عا ٢ا ٫ؤًيكخاًً ؾاب٣ا،
ه٣ال ًٖ مهضي اإلاىجغة" ،119وطل ٪في يىء جٟاٖله م٘ ٖلم الخاعٍش٦ .عا ؤعظى ؤن ٌؿٟغ َظا الخٟاٖل بُجهعا ًٖ
مُالص ٖلم ٞغٕ ٖلمي ظضًض ،مشلعا ًىلض باألؾاؽ ؤًًا مً جٟاٖل اإلااصة لازباعٍت للخايغ ،م٘ اإلااصة لازباعٍت
للعاضخي ،في مسخبر الظًَ البكغي .وَظا ما انُلر ٖلُه في الؼمً الغاًَ ب" :الُ٨عُا ـ جاعٍش" ،باٖخباعٍ ؤخض آلُاث
ٖعل اإلااعر في ٖال٢خه بعداولت جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ٢بل و٢ىٖها٦ ،عا ؾِخبن الخ٣ا ؤزىاء الخضًض ًٖ ً٢اًا مىهج
الٗعل.
طل٪؛ ألهجي ؤخؿبه ـ ٖلم اإلاؿخ٣بل ـ ٦عا جبحن لي في الى٢ذ الخالي مً الٗلىم الجلُلت ،التي ًجب ؤن ج٩ىن مؿخ٣لت
ومهُ٩لت .جعاما مشلعا جبحن ؤهه ؤنُل في ٖلم الخاعٍش ،وعبعا مً عخعه زغط بلى الىظىص ببضن ؾلُم وصخُذ ،بط َى
مً ؤَضاٞه الىبُلت اإلايسجعت في بالص ؤلاؾالم م٘ م٣انض الكغَٗت .والىا ٘٢ؤن ؤنىله زابخت في ال٣غآن والؿىت
الىبىٍت الكغٍٟت .ولظلً ٪بضو ؤهه مشل ٖلم الٟغاؾت "ًُ٣جي ألانىْ ،٫جي الٟغوٕ" .120والخا ٫ؤن ؤلاؾالم "َغح
٨ٞغة الخُل٘ للعؿخ٣بل" .121وَظا ؤمغ واضر للخام والٗام ،ألن مؿخ٣بل لاوؿان مغجبِ بُٗ٣ضجه و ؾُٗه وما
ًعاعؾه في الىظىص مً ؤٖعا .٫والخ٣ُ٣ت ؤن ٦خب الٟغاؾت حك٩ل مضزال مهعا لهظا الٗلم ،ألجها جخجاوػ باألصلت
الٗعلُت ٞغاؾت ؤخىا ٫الغظا ٫في ؤبٗاصَا الظاجُت الٟغصًت ،بلى جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ُٞعا حهم ؤخىا ٫املجخعٗاث
والضو ،٫ؤي البيُاث لاظخعاُٖت ال٨بري.
اػخئىاػا باإلاظامين العامت إلاا ػلف شكطه ،حسًط باللىل أهني أحسز مىطىع هصا العلم في محاولخه ألاولى ،في
زضاػت مجطٍاث أمىض ووكائع العمً اإلاعِف ،واللطاضاث اإلاخذصة فُه وػىُا وزولُا ،كصا مذخلف أهماغ الفعل
البـطي الفطزي والجماعي ،بأبعازها السًيُت والاكخصازًت والاحخماعُت والؼُاػُت والفكطٍت واللُمُت
والعطكُت ،....مع الىظط فيها في طىء ملاضهتها بأمثالها وأؿباهها مً ججاضب اإلااض ي ،بلصس فله كىاهين جكطاضها
و حسور أمثالها في اإلاؼخلبل .وبصُغت أدطيً ،ذتزل هصا اإلاىطىع في عالكخه بمفهىمىا الصاحي الؼالف الصكط
إلاصؼلح اإلاؼخلبل ،في زضاػت كل ما ًخعلم بمجطٍاث الاحخماع البـطي في ظمً الحاطط ،بمذخلف إحطاءاجه
وكطاضاجه ،ووكعاث عمطاهه ،و ػبُعت كُمه و زلافخه ،وفعله الاحخماعي ،بمذخلف أهماػه ،فعال وجفكيرا
وإحؼاػا ،...كصا معخلساجه السًيُت وغير شلك ،مما ًجب ملاضهخه بأمثاله مً أمىض ووكائع اإلااض ي ،إلاعطفت ما
ًيخظطحسوزه مً أؿباهها في اإلاؼخلبل.
وَُٗي هىٖا مً اإلاهضاُ٢ت والبٗض الٗلمي لهظا لاظتهاص ال٨ٟغي الخالي بسهىم مىيىٕ ٖلم اإلاؿخ٣بل٧ ،ىهه ال
ً٩اص ًسخل ٠في شخيء ًٖ مىيىٕ ٖلم الخاعٍش ٖىض ابً زلضون ،ؾىي في ٖىهغ الؼمً وعبعا َغٍ٣ت الٗعل،
 119ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م 41
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 121ـ مدعىص بؾعاُٖل ،ؾىؾُىلىظُا ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،طَ ،1 ،ىع الخ٩ىًٍ ،4 ،ٍ ،م208 .

31

والهُٛت اللٛىٍت بُبُٗت الخا .٫وَظا لازخال ٝألاؾاسخي بُجهعاَ ،ى الظي اُٖى َظا الٟغ ١الُبعي واإلاىُ٣ي في
َبُٗت اإلاىيىٕ ،بط ٦الَعا ٌكخٛل ٖلى مىيىٕ ؤؾاؽ َى لاظخعإ لاوؿاوي والٗعغان البكغي بخٗبحر ابً
زلضون.
وإلاؼٍض مً البؿِ والخىيُذ ،ال مكاخت في ال٣ى ٫بن ٖلم الخاعٍش ٌكخٛل ٖلى اإلاىيىٕ اإلاظ٧ىع في الؼمً اإلااضخي
والخايغ٦ ،عا ًغاًَ ٖلى اؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل ،ومداولت جى ٘٢مؿخجضاث ؤمىعٍ ٢بل و٢ىٖها .لظل ،٪ازتز ٫ابً
زلضون خ٣ُ٣خه وخضص مىيىٖه في ٧ىهه " زبر ًٖ لاظخعإ لاوؿاوي الظي َى ٖعغان الٗالم ،وما ٌٗغى لُبُٗت
طل ٪الٗعغان مً ألاخىا ٫مشل الخىخل والخإوـ والٗهبُاث وؤنىا ٝالخٛلباث للبكغ بًٗهم ٖلى بٌٗ ،وما
ًيكإ ًٖ طل ٪مً اإلال ٪والضو ٫ومغاجبها ،وما ًيخدله البكغ بإٖعالهم ومؿاٖحهم مً ال٨ؿب واإلاٗاف والٗلىم
والهىاج٘ وؾاثغ ما ًدضر مً طل ٪الٗعغان بُبُٗخه مً ألاخىا.122"٫
ؤما ٖلم اإلاؿخ٣بلٞ ،ال ظغم ؤهه ٌٗجى ؤًًا بعىيىٕ لاظخعإ لاوؿاوي والٗعغان البكغي في ػمً الخايغ ،لٗل
الىاْغ ُٞه واإلاكخٛل ٖلُه ًخع ً٨مً جى ٘٢مؿخجضاث ؤمىعٍ ٢بل خضوثها في اإلاؿخ٣بل .ومً زم ًدبحن ؤن مجغٍاث
الخايغ ،الظي ًع ً٨ؤن ٌكعل ؾىىاث مخٗضصة مً ٖعغ الىاْغ في ؤمىع اإلاؿخ٣بل ،ماعزا ٧ان ؤم ٚحر ماعر ،هي
مىيىٕ ٖعله لبلى ٙؤَضاٞه اإلاؿخ٣بلُت .وٚحر طي ق ٪ؤن ًدخاط في طل ٪بلى َغ ١ومىاهج ٖعل ،ؾيكحر بلى بًٗها
بٗض جهاًت الخضًض مىيىٕ الٗعل
ومٗلىم ؤن مجغٍاث خايغ الٗعغان البكغي ،التي هي في ألانل والخ٣ُ٣ت ،ظعُ٘ ؤهعاٍ الٟٗل لاظخعاعي،
بعسخل ٠ؤبٗاصٍ ومٓاَغٍ في ؾاثغ البيُاث لاظخعاُٖت مً ؤبؿُها بلى ؤٖ٣ضَا ،هي بُبُٗت الخا ٫ؾبب ما ًدضر
في َظا الٗعغان مً جُىعاث وحٛحراث ،وما ٌٗغى له مً ؤخىا .٫و ٚحر طي ق ٪ؤن ؤلاوؿان ال ًع٨ىه ؤن ًدصخي ؤو
ٌٗغ ،ٝولى في بغَت ٢لُلت مً الؼمًٚ ،البُت َظٍ ألاٗٞا .٫وَظٍ واخضة مً الهٗىباث املخُُت بعداولت جى٘٢
ؤمىع اإلاؿخ٣بل .وبالغٚم مً طلٞ ،٪األُ٦ض ؤهه ًع ً٨ج٣ؿُم َظٍ ألاٗٞا ٫بلى ظعلت ؤنىا ،ٝبط مجها ما ًيخمي بلى
نى ٠ال٣غاعاث و ؤلاظغاءاث اإلاخسظة ،ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ؤم الخاعجي ،ومجها ما ًضزل في نى ٠ألاٗٞا٫
الضالت ٖلى ؾلى ٥ألاٞغاص في مسخل ٠البيُاث واملجاالث لا٢خهاصًت ولاظخعاُٖت والؿُاؾُت وال٨ٟغٍت والضًيُت ....
وٚحرَا.
والخ٣ُ٣ت ؤجها ٧لها عمىػ وٖالماث حك٩ل في ػمً الخايغ مىيىٕ صعاؾت باليؿبت للىاْغ في ؤمىع اإلاؿخ٣بل .وال
مىضوخت ؤن الخٗامل مٗها ًسخل ٠بازخال ٝق٩لها وَبُٗتها ،بط هي باليؿبت بلُىا مؿاثل ٖلم اإلاؿخ٣بل ،التي ًعً٨
ؤن ًسخو في ٧ل واخضة مجهاٖ ،لم زام بها .جعاما مشلعا زههىا مهعت اإلااعر في ٖال٢خه بٗلم اإلاؿخ٣بل ،في
مداولت الُٟىت إلاؿخجضاث الٗعغان البكغي ٢بل و٢ىٖها .لظل ٪خاولىا الخعُحز في الضعاؾاث الخاعٍسُت٦ ،عا ؾب٤
بُاهه ،بحن الخسُُِ للعؿخ٣بلٖ ،بر وي٘ زُِ وبغامج واؾتراججُاث ،لخدٚ ٤ُ٣اًاث وم٣انض مُٗىت،
ا٢خهاصًت ٧اهذ ؤو ؾُاؾُت ؤو ُ٢عُت واظخعاُٖت ؤو ٚحرَا ،وبحن ٢غاءة الخاعٍش ومُالٗت ؤزباع اإلااضخي ،ب٣هض ٞهم
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ؾاثغ ؤمىع وؤٖعا ٫وو٢اج٘ مجغٍاث الخايغ ،لالهُال ١مجها ،ب٣هض مداولت اؾدبهاع وجى ٘٢ما ًيخٓغ خضوزه مً
ؤمىع ومؿخجضاث و٢اج٘ الٗعغان ،زهىنا ٚحر املخُِ لها٢ ،بل و٢ىٖها في اإلاؿخ٣بل.
جإؾِؿا ٖلى طل ،٪ظضًغ باإلقاعة ؤهه ًجب الخعُحز ؤًًا ،ؤزىاء مداولت جدَ ٤ُ٣ظا الهض ٝألاؾاؽ مً ؤَضاٝ
ٖلم اإلاؿخ٣بل ،زهىنا مً ٢بل ؤَل الخاعٍش ،بحن هىٖحن ازىحن مً ألاَضا ،ٝؤخضَعا ًبضو نٗبا ،وآلازغ ؤ٢ل
نٗىبت مىه وؿبُاٖ ،لى مؿخىي جد ٤ُ٣اإلا٣انض والٛاًاث .ؤما الِؿحر ٞهى ٧ل ما ًخٗل ٤بعداولت جى ٘٢ؤمغ
مؿخ٣بلي مغجبِ في ماصجه لازباعٍت بعؿإلت اجساط ٢غاع صازلي .بط بعٗغٞت َبُٗت ومًامحن طل ٪ال٣غاع ،وما ًعً٨
ؤن ًترجب ٖىه هخاثج واوٗ٩اؾاجه في ٖال٢خه بعا َى وَجي وصولي وٚحرًٍ ،ع ً٨الُٟىت إلاا ًيخٓغ خضوزه مً ؤمىع في
اإلاؿخ٣بل ،وعبعا جم اؾدبهاع طل ٪وجٟغؾه بض٢ت ٖالُت ،في خا ٫ما بطا جىٞغث ألاؾباب والٗالماث وال٣ضعاث
واإلال٩اث الالػمت لظل .٪ؾُعا بطا ٧ان ألامغ ًخٗل ٤بىىٕ مً ال٣غاعاث ،املخ٩ىمت في َبُٗتها ب٣ىاٖض و٢ىاهحن وهٓغٍاث
ٖلعُت مىهجُتٞ ،خ٩ىن آزاعَا وهخاثجها اإلاخٗضصة ،واضخت في يىئها ٖىض مً ٌٗغٞها ،مشل ً٢اًا ألاؾٗاع وؾٗغ
الهغ ٝوالٗعلت ومٗلىم الضزل ...وٚحرَا .وَظٍ واخضة مً مؿاثل ٖلم اإلاؿخ٣بل٦ ،عا هخدضر ٖىه ،التي ًعً٨
الخسهو ٞحها وَُ٩لت ٞغٕ ٖلمي زام بها.
 ،ؤما الهض ٝالهٗبٞ ،هى ٧ل ؤمغ ًغاًَ ٖلى وي٘ جىٗ٢اث للعؿخ٣بل مً زال٢ ٫غاءة عمىػ وٖالماث مسخل٠
ؤهعاٍ الٟٗل لاظخعاعي للىاؽ في ؾاثغ البيُاث والٗال٢اث لا٢خهاصًت ولاظخعاُٖت والؿُاؾُت وال٨ٟغٍت
والضًيُتٖ ...لى الهُٗض الىَجي والضولي ،زهىنا ما ًخٗل ٤مجها بُغ ١ال٨ؿب واإلاٗاف واإلاٗامالث والُ٣م والخٗبض
ومؿخىي عؾىر الخًاعة ،...وَغٍ٣ت الخٗبحر ًٖ ألاخىا ٫في الغضخى الًٛب ،والصخبت واإلاٗاقغة ،والؼواط
والُال ،١وفي ٚحرَا مً ؾاثغ الٗال٢اث التي ججع٘ بًٗهم ببٌٗ ،مً ظهت ،زم في ٖال٢تهم بإَل الؿُاؾت
والخ٨م وؤٖىجهم مً ظهت ؤزغي ،زم في ٖال٢ت ٧ل َظا بعا َى زاعجي م٘ اؾخدًاع الؿعاث الٗامت الضازلُت
والخاعظُت والخهىنُاث الخًاعٍت ،والىا ٘٢لا٢خهاصي والؿُاسخي ولاظخعاعي الضولي والىَجي ،مً ظهت زالشت.
والخ٣ُ٣ت ؤهىا ؾى٩ىن ؾٗضاء بطا اؾخُٗىا ؤن وؿاَم بغؤي ٖلمي م٣بىً ،٫سو جض ٤ُ٢ؤخض مىايُ٘ ٖلم
اإلاؿخ٣بل ،في يىء ما َى ؤنُل ٖىه ٖىض ؤَل الخاعٍش٦ .ظا اإلاؿاَعت في جدضًض بٌٗ َغٖ ١عل اإلااعر لخُىٍغ
َظا الٟغٕ الٗلمي٧ ،ي ًهبذ مؿخ٣ال ومهُ٨ال في اإلاؿخ٣بل باؾخ٣ال ٫مىيىٖه وجعحزٍ ًٖ ٚحرٍ .وَى ؤمغ جدُِ به
نٗىباث ٦شحرة ،مجها نٗىبت الخٗامل م٘ الٓىاَغ الخاعٍسُت ولاظخعاُٖت ،ألن ؤلاوؿان ٌك٩ل الخل٣ت ألاؾاؽ
ٞحها ،وَى ؤٖ٣ض ما في الىظىص مً خُض الضعاؾت والٟهم .ومً زمً ،هٗب يبِ ٢ىاهحن ج٨غاعَا واهخٓاع خضور
ؤمشالها ،وَ٨ظا ً٩اص ًبضو َظا الٗلم الظي َاله ؤلاَعا ٫واليؿُان ٧إهه " ٚحر طي ظضوي"٦ ،عا ٢ا ٫ظىعط ٞغٍضمان
في مداولت اؾدكغاٞه للعاثت ؤٖىام ال٣اصمت لل٣غن  .12321بُض ؤهه ٖلى الٗ٨ـ مً طل ٪جعاما إلاً ٣ٞه ٖالماجه
وامخل ٪ؤؾبابه و٢ضعاجه ومل٩اجه ومىاهجه.
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 3ـ مىهج الاؿخغال في طىء ججاضب اللسامى والسضاػاث الحسًثت
بضاًت ،ظضًغ باإلقاعة ؤن عواص الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت اإلاٗانغة ًجعٗىن ٖلى ؤن َظٍ "الضعاؾاث حٗض خضزا مٗانغا
اهُل ٤م٘ جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ،و٧اهذ الضعاؾاث ألاولى مً َظا الىىٕ ٢ض جعذ ٖلى ًض قغ٦ت عاهض ألامغٍُ٨ت
لخؿاب البيخاٚىن .لظلً ٪جض الباخض في َظا املجا ٫واإلاخدب٘ له ٖال٢ت وَُضة بحن الضعاؾاث لاؾتراجُجُت ،وبحن
الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت" .124و٢ض اعجبِ ْهىعَا والخاظت بلى اؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل ومٗغٞت آٞا٢ه ،بالًغوعاث
الٗؿ٨غٍت ولاؾتراجُجُت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖ٣ب جهاًت الخغب الؿالٟت الظ٦غ ،لخ٣خدم الضعاؾاث
اإلاؿخ٣بلُت بٗض طل ٪مُاصًً مضهُت طاث جىظهاث ججاعٍت وج٨ىىلىظُت وحٗلُعُت و٨ٞغٍت.125
ولم جؼصَغ صعاؾاث اإلاؿخ٣بل اػصَاعا ملعىؾا ،خؿب مهضي اإلاىجغة ،بال في الؿخِىُاث" ،خُض قهضث جىؾٗا
واهُال٢ا خُ٣ُ٣حن" .126بُض ؤهه ؾب ٤البُان ؤن ظظوع َظٍ الضعاؾاث ؤنُلت في الكغٕ والترار والىظضان بالٗالم
ؤلاؾالمي ،ؾُعا ٖىض بٌٗ اإلااعزحن ،الظًً ٧اهىا ٌكخٛلىن و ٤ٞآلُاث وَغٖ ١عل لبلى ٙألاَضا ٝواإلا٣انض
اإلاؿخ٣بلُت ،وٖلى عؤؾها مداولت الُٟىت إلاؿخجضاث ؤمىع وو٢اج٘ الٗعغان ٢بل و٢ىٖها ،إلاٗغٞت ما ًجب الُ٣ام به
مً ؤصواع في اإلاؿخ٣بل .وهي ٚاًت نٗبت ومداَت بهٗىباث ٦بري ،زهىنا اإلاىهجُت مجها ،التي ًهٗب الٟهل
ٞحها ،بحن ما له نلت بالٗلم اإلا٨دؿب ،وبحن بعا له ٖال٢ت بالخهىنُت الظاجُت لؤلخىا ٫الصخهُت لاًعاهُت
والٗلعُت وٚحرَا ،بياٞت بلى ًع ً٨ؤن ًُلٖ ٤لُه باإلاىَبت الغباهُت في ٖال٢تها بهظٍ ألاخىا ٫والخهىنُت الظاجُت.
وال ؤزا ٫ؤخضا مً اإلاٗانغًٍ ًجاص ٫في َظٍ اإلاك٩لت اإلاىهجُت.
ٖعلُا ،ب٣ضع ما باجذ َظٍ الضعاؾاث ،خؿب عواصَا اإلاٗانغًٍ ،يغوعة خخعُت ألي ج٣ضم ؤو جُىع ،ب٣ضع ما
هخجذ ٖجها بق٩الُاث مخٗضصة ،مجها ما ًغجبِ بعؿإلت الخدُ٣ب وؤػمت يبِ الخٗغٍ ٠ويبِ اإلاٟهىم٦ ،ظا
جىُْ ٠اإلا٣اعبت اإلاىهجُت اإلاىاؾبت ،ومً زم بلىعتها في ٢الب مجهجي هٓغي مخعاؾ ٪کُٟل بعٗالجت الٓاَغة
ؤلاوؿاهُت ب٩اٞت ظىاهبها ،وفي ؾُا٢ها الؼمجي اإلاخىانل ،م٘ التر٦حز َىا ٖلى البٗض اإلاؿخ٣بلي للٓاَغة .127وبالغٚم
مً حٗضص ألاؾالُب واإلاىاهج التي حؿدىض بلحها الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت خؿب ما وعص في صعاؾت مخسههت ،مشل اإلاىهج
الخضسخي ولاؾخ٨كافي ولاؾتهضافي والكعىلي والخهىعي وٚحرَاٞ ،128عا جؼا ٫اإلاىهجُت وألاصواث البدشُت لهظٍ
الضعاؾاث ٚامًت اإلاٗالم٦ ،عا جؼا ٫مدل ظضا ٫واؾ٘ بحن قتى م٨ٟغي الخُاعاث واإلاضاعؽ ال٨ٟغٍت"..129
لظل ،٪ؾإخاو ٫ؤن ؤقحر في َظا اإلابدض بلى بٌٗ َغ ١وآلُاث الٗعل ،مً زال ٫ما جىنلذ بلُه في الى٢ذ الخالي
مً مٗلىماث وؤ٩ٞاع في َظا الباب ،ؾىاء الظاجُت مجها ؤو ما جم اؾخسالنه مً بٌٗ ٢ضامى اإلااعزحن ،وعواص
ال٨خاباث اإلاؿخ٣بلُت اإلاٗانغة ؤًًا .وإط ال ٚجى ألخض بُبُٗت الخاٖ ٫عا ونلذ بلُه َظٍ الضعاؾاث مً خهُلت
 124ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م .295
 125ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي  ...م ؽ ،م 27 .ـ 28
 126ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م .295
 127ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،م44 .
 128ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ، ،م38 .
 129ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،م37 .
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وإهخاط ٨ٞغي في َظا املجا ،٫ؾىاء ٧ان مٗغُٞا ؤم مىهجُاٞ ،اإلاٗلىم ؤهه ًب٣ى ل٩ل باخض خ ٤الى٣ض والغٌٞ
ولاياٞت والخجضًض ،...لبلىعة عئٍخه الٗلعُت بسهىم ً٢اًا اإلاؿخ٣بل ،وَ ٤ٞغٍ٣ت ٖعله ومىهجُخه الخانت.
لظل ٪وٗلً في بضاًت الخضًض ًٖ َظٍ الً٣اًا اإلاىهجُت ،ؤن ؤوًُ٢ ٫ت مىهجُت ًجب ؤن ًغاٖحها وٍىُل ٤مجها
اإلااعر الغاٚب في جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ٢بل خضوثها ،هي الخٗامل م٘ ؤمىع الخاعٍش باٖخباعَا ْىاَغ جاعٍسُت ،ؤي
واٗ٢اث ٖعغان بكغي  ،جخ٨غع ؤبض الضَغ ،وٍيخٓغ خضور ؤمشالها وؤقباَها في اإلاؿخ٣بل .طل٪؛ ألن َظا الخ٨غاع
مد٩ىم ب٣ىاهحن ،ؤي بًىابِ وؾجن ،جعاما مشلعا ؤن مً ؾعت الٓاَغة الخ٨غاع.
َظٍ الًُ٣ت اإلاىهجُت لم جإحي في الخ٣ُ٣ت مً ٞغا ،ٙبل لها ما ٌؿىضَا وٍا٦ضَا ب٣ىة في ٖعل ؤَل الخاعٍش بالٗالم
ؤلاؾالمي مىظ ال٣غون الىؾُى .ؾُعا ُٞعا له ٖال٢ت بعداولت الُٟىت إلاؿخجضاث ؤمىع لاظخعإ ؤلاوؿاوي في
اإلاؿخ٣بل .ما ٌٗجي ٢بل بُان طل ،٪ؤن مهُلر الٓاَغة ؤنُل في ٖلم الخاعٍش ٢بل ٖلم لاظخعإ اإلاٗانغ .وؾُدبحن
٦عا ٗٞلىا في صعاؾت ؾاب٣ت ،ؤن الٛاًت مً عنض الٓىاَغ والٗىاًت بهاَ ،ى يبِ ال٣ىاهحن اإلاخد٨عت في ج٨غاع ،لٟهم
مجغٍاث الخايغ ،ومً زم ،امخال ٥ؤخض ٢ضعاث اؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل.
واإلااؾ ٠ؤهىا جسلٟىا ٦شحرا ،م٣اعهت بالٛغب ،في الخٗامل م٘ الخاعٍش البكغي ،بعىُ ٤الٓىاَغ عنضا وجدبٗا وم٣اعهت
واؾخ٣غاء واؾخيباَا ،مً ؤظل اؾدبهاع وجى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ٢بل و٢ىٖها .واإلاالم ؤن ألامغ ؤنُل في ٖعل ٢ضامى
ؤمخىا مً اإلااعزحنٞ .عا ؤؾباب اعج٩اؾىا وه٩ىنىا ٖلى ؤٖ٣ابىا في مؿإلتي الٓاَغجُت التي  ُ٘٢الٛغب ٞحها ؤقىاَا
٦بري ،و٦ظل ٪الخا ٫في لاَخعام بٗلم اإلاؿخ٣بل ،الظي حهخم به الٛغب في الؼمً الغاًَ ،ألٚغاى ٖؿ٨غٍت
وؾُاؾُت وا٢خهاصًت ...وخًاعٍت ،حؿتهض ٝفي الٗع ٤صوام الؿُُغة والخد٨م في باقي الكٗىب ،زهىنا في ػمً
ما ٌؿمى باللُبرالُت الجضًضة130في ػمً الىاؽ َظا.
وال عٍب ؤن َظا ألامغ مؿخدُل ،بط صوام الخا ٫مً املخا ،٫وألاًام بحن الىاؽ صو .٫ولٗله آن آوان جبض ٫ألاخىا٫
وألاٗٞا ،٫بالك٩ل الظي جدبض ٫مٗه الخًاعاث والضو٦ ،٫عا خضر في ؾاب ٤ألاًام في ؤوازغ خًاعاث الٟغؽ
والغوم والٗغب ،وألاعجر ؤهه هٟـ وا ٘٢خا ٫خًاعة الٛغب الغؤؾعالي الُىم ،بعىُ ٤الٓاَغجُت وما ًد٨عها مً
٢ىاهحن الخ٨غاع في الخايغ واإلاؿخ٣بل .وألاٚلب ٖلى الًٓ ؤهه ال خٔ ظعُل لٗلم اإلاؿخ٣بل ،مً صون الخٗامل م٘
الخاعٍش البكغي بعىُ ٤الٓىاَغ ،ؤي بعىُ" ٤و٢اج٘ الٗعغان" ،التي جغاص ،ٝخؿب مدعىص بؾعاُٖل ،مهُلر
"ججاعب ألامم" ٖىض مؿ٩ىٍه.
وبالغٚم مً ازخالٞىا مٗه في َظا الؼٖم٦ ،عا ؾب ٤بُاههٞ ،األعجر ؤهه ال ازخال ٝفي ٧ىن َض ٝاإلااعر مً الٗىاًت
ولاَخعام بخجاعب ألاممَ ،ى هٟؿه اإلاخىدى مً عنض وجدب٘ واٗ٢اث الٗعغان بخٗبحر ابً زلضون ،وهي طاتها الٓىاَغ

 130ـ خى ٫بٌٗ معحزاث اللُبرالُت الجضًضة اهٓغ ما ًلي:
ـ صًٟض َاعفي ،اللُبرالُت الجضًضة ،مىظؼ جاعٍذي ،ه٣له بلى الٗغبُت ،مجاب ؤلامام ،الُبٗت الٗغبُت ألاولى ،م٨خبت الٗبُ٩ان ،اإلاعل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًتَ1429 ،ـ ـ 2008م ،م13 .
ـ عوبغث صبلُى ما ٥حكحزوي ،الغبذ م٣ضما ٖلى الكٗب ،الىُىلُبرالُت والىٓام الٗالمي ،لىٗىم حكىمؿ٩ي ،جغظعت ،لمى هجُب ،آٞا١
ز٣اُٞت ،الٗضص ،99 ،الهُئت الؿىعٍت لل٨خاب ،صمك ،٤جعىػ2011 ،م ،م7 .
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بلٛت الٗهغ .وٍخجلى َظا الهض ٝفي مداولت جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣ل .طل٪؛ ألن "الخجاعب جعشل ٖىا٢ب ألامىع".131
وَ٨ظا ًدبحن ؤن مىُ ٤الٓاَغجُت بع٣انضٍ اإلاؿخ٣بلُت ،ؤنُل في ٖعل ٢ضامى ألامت مً اإلااعزحن ،بل وقغخىا
بٌٗ مىاهج الخٗامل م٘ الٓىاَغ مً ؤظل جدَ ٤ُ٣ظٍ ال٣انض اإلاؿخ٣بلُت الؿالٟت الظ٦غ ،والتي خضصوَا بض٢ت
في مداولت الُٟىت إلاؿخجضاث الٗعغان ٢بل و٢ىٖها ،زم مٗغٞت ما ًجب الُ٣ام به مً ؤصواع بٗضَا.
وخؿب ٪مً ال٣غاثً الضالت ٖلى نض ١طل ٪في ٢ى ٫مؿ٩ىٍه" " :ب٣غاءة ؤزباع البلضان ،و٦خب الخىاعٍش ،وجهٟذ
ؤزباع ألامم ،وؾحر اإلالىً ،٥جض اإلاهخم ،ما حؿخٟاص مىه ججغبت ،في ؤمىع ما ًؼاً ٫خ٨غع مشلها ،وٍيخٓغ خضور قبهها
وق٩لها ،مشل وكىء الضو ٫واإلاعال ،٪وصزى ٫الخلل ٞحها بٗض طل ،٪وجالفي مً جالٞاٍ وجضاع٦ه بلى ؤن ٖاص بلى ؤخؿً
خا .132"٫وهٟـ الصخيء ؤ٦ضٍ السخاوي بسهىم" ما ًخهل بظل ٪مً ألاخىا ٫التي ًخ٨غع مشلها وؤقباَها ؤبضا في
الٗالم" .133وٚحر طي ق ٪ؤن ٦الم َاالء ال٣ضامىً ،شبذ ؤن الخاعٍش البكغي في خ٣ُ٣ت ؤمغٍ ،جاعٍش ْىاَغ وواٗ٢اث
ٖعغان مخ٨غعة ،وؤجهم ٞهعىٍ وحٗاملىا مٗه بهظا اإلاىُ ،٤وفي يىء طل ٪ؤنلىا ؤخض ؤؾؿهم اإلاىهجُت لٗلم
اإلاؿخ٣بل .والغاجر ؤهىا ال هبال ٜبطا ٢لىا ؤن َى ؤًًا ؤنل مبضؤ الخعازل في الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت اإلاٗانغة ،الظي
حهخم بخ٨غاع بٌٗ ؤهعاٍ الخىاصر ٖلى هعِ مدكابه مً ٞترة ػمىُت بلى ؤزغي.134
والخ٣ُ٣ت ؤن مىُ ٤الٓاَغجُت ٖىض ٢ضامى اإلااعزحن ،له ً٢اًا وؤبٗاص مىهجُت ؤزغي ،جسضم ألاٚغاى
ولاَخعاماث اإلاؿخ٣بلُت .ؤما الًُ٣ت اإلاىهجُت ألاولى مجهاٞ ،هي مداولت يبِ ومٗغٞت ال٣ىاهحن اإلاخد٨عت في ج٨غاع
الٓىاَغ ،ألجها في هٓغ ابً زلضون ،زابخت ،و حٗ٣بها في بُىن الخاعٍش باإلاالخٓت والضعاؾت واإلا٣اعهتً ،ع ً٨الباخض
مً ال٨كٖ ٠عا ًد٨عها مً ٢ىاهحن ،اؾدىاصا بلى ٢غاءة مٗانغة .135و٢ض ؾب ٤البُان ؤن الخاعٍش ال ًسً٘ في
ؾحروعجه للٗبض ،بل مد٩ىم بؿجن ،ؤي بًىابِ و٢ىاهحن .و٢ض ٧ان ال٣ضامى ٖلى بِىت ؤن الى٢ىٖ ٝلى واٗ٢اث
والٗعغان الخجاعب ،وجإمل ؾحرة اإلاايحن مً ألا٢ىامً ،ع ً٨مً ٖلم ٖلل ألاخىا .136"٫مشلعا ٧اهىا ٖلى ٖلم ؤن َظٍ
الٗلل هي التي ججٗل ؤمىعٍ جخ٨غع .بط "ال ًدضر ؤمغ بال و٢ض ج٣ضم َى ؤو هٓحرٍ" ،137ألن "ؤمىع الضهُا مدكابهت ،و
ؤخىالها مخىاؾبت" .138ولظلُ٢ ٪ل :ما ؤقبه اللُلت بالباعخت ،والٛاصًت بالغاثدت٦ ،139عا ُ٢ل "اإلااضخي ؤقبه باآلحي
مً اإلااء باإلااء" ،140وفي الؿُا ١هٟؿه ً٣ى ٫الكاٖغ:141
 131ـ الؼمسكغي ،عبُ٘ لابغاع م 446
 132ـ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم ،ط ،1 ،م59 .
 133ـ السخاوي ،ؤلاٖالن بالخىبُش  ،م 32 .ـ 33
 134ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،م36 .
 135ـ ٖبض هللا دمحم الضعوَل ،ج٣ضًم ٦خاب ،اإلا٣ضمت لٗبض الغخعان بً زلضون ،ط ،1 ،م61 .
 136ـ ؤبى شجإ دمحم بً الخؿً ،طًل ٦خاب ججاعب ألامم ،م 7
 137ـ السخاوي ،ؤلاٖالن بالخىبُش  ،م47 .
 138ـ مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم  ،نو 59 .ـ 60
 139ـ ؤبى عاؽ الىانغ اإلاٗؿ٨غي ،ػَغ الكعاعٍش في ٖلم الخاعٍش ،م 26
 140ـ ا بً زلضون ،ملسمت ابً دلسون
 ،ج.،1 ،م93 .
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جبحن ؤصباع ألامىع بطا مًذ وج٣بل ؤقباَا ٖلُ ٪نضوعَا
والىا ٘٢ؤن اإلاىُ ٤الؿلُم ً٣ىص بلى ال٣ى ٫بهه مشلعا جسً٘ الٓىاَغ الُبُُٗت والٟؼٍاثُت لهظا ال٩ىن الظي زل٣ه
هللا ٖؼ وظل ،ب٣ىاهحن ما ػا ٫ؤلاوؿان ً٨دكٟها بالخضعط ًىما بٗض ًىمٞ ،البض ؤن جخد٨م في ؾحروعة ْىاَغٍ
لاظخعاُٖت لاوؿاهُت٢ ،ىاهحن جىظه مؿاعٍ بلى ٚاًخه املخخىمت٦ ،عا جخد٨م في ج٨غاع ؤمىعٍ وو٢اثه٧ ،لعا ج٨غع
ؤؾبابها ،عٚم ازخال ٝالؼمً واإلا٩ان .ولظلُ٢ ٪ل " بن خغ٦ت الخاعٍش لِؿذ ٖكىاثُت وإهعا مد٩ىمت بؿجن
خخعُت" .142والخا ٫ؤن بٌٗ ألامم التي ٖغٞذ ًٞل الخاعٍش ،وخاولذ ؤن جخٗغٖ ٝلى مؿاعٍ وما وعاء خىاصزه،
143
خاولذ ؤًًا ا٦دكا ٝال٣ىاهحن وال٣ىاٖض التي جد٨م مؿاعٍ ومجغاٍ٦ ،عا خاو ٫ابً زلضون طل ٪في م٣ضمخه".
ؤما الًُ٣ت اإلاىهجُت الشاهُتٞ ،هي يغوعة الُ٣ام باإلا٣اعهت بحن الٓىاَغ وُ٢اؽ الخايغ مجها ٖلى الٛاثب ،بط ال
ؾبُل لًبِ ال٣ىاهحن التي جع ً٨مً مٗغٞت مؿخجضاث اإلاؿخ٣بل ،بال بهظٍ اإلا٣اعهت والُ٣اؽ لٟهم ٖلل ألاخىا٫
وألاؾباب اإلاخد٨عت في ج٨غاع ؤمىع وو٢اج٘ الخاعٍش .لَ ً٨ظا ٌؿخىظب بالًغوعة مغاٖاة الخٛحراث الخانلت ،وَل لها
جإزحر في اإلاؿإلت اإلاٗىُت باألمغ ؤم ال .بط "ما صامذ ألامم وألاظُا ، ٫خؿب ابً زلضون ،جخٗا٢ب في اإلال ٪والؿلُان ال
جؼا ٫املخالٟت في الٗىاثض وألاخىا ٫واٗ٢ت ،والُ٣اؽ واملخا٧اة لئلوؿان َبُٗت مٗغوٞت ومً الٛلِ ٚحر مإمىهت،
جسغظه م٘ الظَى ٫والٟٛلت ًٖ ٢هضٍ وحٗىط به ًٖ مغامه ٞلغبعا ٌؿع٘ الؿام٘ ٦شحرا مً ؤزباع اإلاايحن وال
ًخ ًُٟإلاا و ٘٢مً حٛحر ألاخىا ٫واه٣البهاُٞ ،جغحها ألو ٫وَلت ٖلى ما ٖغ ،ٝوٍِ٣ؿها بعا قهض ،و٢ض ً٩ىن الٟغ١
بُجهعا ٦شحرا  ٘٣ُٞفي مهىي الٛلِ"".144ما ٌٗجي ؤن الباخض اإلاؿخ٣بلي بطا ما ؤعٍض له صعاؾت وجدلُل مشال ؤًت ْاَغة
اظخ عاُٖت ؤو ؾُاؾُت مُٗىتً ،جب ؤن ًًٗها في ؾُا٢ها الؼمً اإلاخىانل للى٢ىٖ ٝىض ُ٦ىىهتها ،ؤي ٧ ٠ُ٦اهذ
الٓاَغة في اإلااضخي ،و ٠ُ٦ؤنبدذ في الخايغ ،و ٠ُ٦ؾخ٩ىن في اإلاؿخ٣بل .145وَىا ال بض مً ؤلاقاعة بلى مؿإلت
ؤؾاؽ وهي ؤن ؤمىع وو٢اج٘ الخايغ ،هي التي ج٣اعن وج٣اؽ بإمىع وو٢اج٘ اإلااضخي ،ولِـ الٗ٨ـ .طل ٪ألن ألانل
في َظٍ الضعاؾاث واإلا٣انض اإلاؿخ٣بلُت ٖىض ؤَل الخاعٍش ٢بل ٚحرَم َى الخايغ .ومً صالثل طل٢ ٪ى ٫الكاٖغ:
146
بن ازخٟى ما في الؼمان آلاحي ٣ٞـ ٖلى ما مطخى مً ألاو٢اث

141ـ ٖلي بً دمحم بً خبِب اإلااوعصي ،ألامثال والحكم .،م138 .
 142ـ مدعىص بؾعاُٖل ،ؾىؾُىلىظُا ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،طَ ،1 ،ىع الخ٩ىًٍ ،4 ،ٍ ،م 208
 143ـ خؿحن ماوـ ،الخاعٍش واإلااعزىن ،صعاؾت في ٖلم الخاعٍش ،ماَُخه ومىيىٖه ومظاَبه ومضاعؾه ٖىض ؤَل الٛغب وؤٖالم ٧ل
مضعؾت وبدض في ٞلؿٟت الخاعٍش ومضزل بلى ٣ٞه الخاعٍش ،2 ،ٍ ،صاع الغقاصَ1421 ،ـ 2001 /م ،م6 .
 144ـ ٖبض الغخعً بً زلضون ،اإلا٣ضمت ،ط ،1 ،م117 .
 145ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،م24 .
 146ـ ؤبى الٗخاَُت ،ألاوعظىػة طاث ألامشا ،٫بزغاط وحٗلُ ،٤ؤبي ٌٗلى البًُاوي ،م ٖ 3لى الغابِ لال٨ترووي آلاحي:
https://www.quranicthought.com/ar/books/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B2
%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-
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وَؿخٟاص مً َظا البِذ الكٗغي ؤن ألانل في ؤمىع اإلاؿخ٣بلَ ،ى الٓهىع والبُان والىيىح ،ل ً٨بطا ازخٟذ،
وظب ٖىضثظُ٢ ،اؽ خايغ ألامىع ٖلى مايحها ،ألن اإلااضخي ٞاث ،واإلاؿخ٣بل ال وظىص له بٗض .وٍا٦ض َظا ألامغ
ؾالمت ازخُاعها ملجغٍاث الخايغ بعسخل ٠ؤخىاله ومؿاثله ،مىيىٖا لٗلم اإلاؿخ٣بل.
وفي الؿُا ١هٟؿه ً٣ى ٫ابً زلضون ً" :دخاط ناخب َظا ّ
ال ًٟـ ً٣هض ٖلم الخاعٍش ـ بلى الٗلم ب٣ىاٖض ّ
الؿُاؾت
الؿحر وألازال ١والٗىاثض ّ
وَباج٘ اإلاىظىصاث وازخال ٝألامم والب٣إ وألاٖهاع في ّ
والىدل واإلاظاَب وؾاثغ ألاخىا٫
وؤلاحاػت بالحاطط مً شلك ومعازلت ما بِىه وبحن الٛاثب مً الىٞا ١ؤو بىن ما بُجهعا مً الخال ،ٝوحٗلُل ّ
اإلاخ٤ٟ
مجها واملخخل ،٠والُ٣ام ٖلى ؤنىّ ٫
الضو ٫واإلالل ،ومباصت ْهىعَا ،وؤؾباب خضوثها ،وصواعي ٧ىجها ،وؤخىا٫
ال٣اثعحن بها وؤزبا َم ّ
ختى ً٩ىن مؿخىٖبا ألؾباب ّ
٧ل خاصر ،واٟ٢ا ٖلى ؤنى٧ ٫ل زبر" .147جعاما مشلعا ٢ا " :٫بن
ع
ألازباع بطا اٖخعض ٞحها ٖلى مجغص الى٣ل ،ولم جد٨م ؤنى ٫الٗاصة و٢ىاٖض الؿُاؾت وَبُٗت الٗعغان وألاخىا ٫في
لاظخعإ ؤلاوؿاوي ،وال ِ٢ـ الٛاثب مجها بالكاَض والحاطط بالصاهبٞ ،غبعا لم ًامً ٞحها مً الٗشىع ومؼلت ال٣ضم
والخُض ًٖ ظاصة الهض.148"١
ونض ١اإلاىجغة بط ٢ا "٫بطا ٧ان جدلُل الخايغ ظضًاٞ ،ةهىا وٗغ ٝهُ٣ت لاهُال٦ .149١عا ؤناب بصٚاع مىعان
الغؤي إلاا اٖخبر "مٗغٞت الخايغ يغوعٍت إلاٗغٞت اإلاؿخ٣بل" .150ومً ٞغيُاث الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت ،ؤهه ًجب
الىٓغ بلى اإلاؿخ٣بل ٖلى ؤهه امخضاص َبُعي إلاا ٧ان ٢اثم في اإلااضخي ؤو ما َى ٢اثم ٗٞال في الخايغ ،ؤي ؤن الغئٍت
اإلاؿخ٣بلُت لِؿذ عَُىت ألاؾالُب ؤلاؾ٣اَُت" 151ؤما هدً ٞى٣ى ٫بن الخل٣ت ألاؾاؽ في وي٘ جىٗ٢اث اإلاؿخ٣بل،
هي الخايغ الظي ٌِٗكه اإلااعر ،باٖخباعٍ الىا ٘٢الظي ٌٗجى بغؾم آٞا٢ه ،ؤما اإلااضخي ٞهى اإلاغآة التي ًغي ٞحها َظا
الىا ،٘٢وٍىٗ٨ـ في يىئها ؤ ٤ٞاإلاؿخ٣بل ،ال باإلؾ٣اٍ ،بل بالضمج والخلِ والخٟاٖل .وَظا مضزل الًُ٣ت
اإلاىهجُت الشالشت ،التي اَل٣ذ ٖلحها مهُلر "الُ٨عُا ـ جاعٍش".
طل٪؛ ؤهه بٗض اإلا٣اعهت والُ٣اؽً ،جب ٖلى الىاْغ في ؤمىع اإلاؿخ٣بل ،ؾُعا اإلااعر باألؾاؽ ،ال الغبِ بحن الخايغ
واإلااضخي ،بل زلِ وصمج اإلااصة لازباعٍت لهعا في مسخبر الظًَ ،ب٣هض ؤن ًيخج ًٖ َظا الخلِ وما ًترجب ٖىه مً
جٟاٖل بحن َظٍ اإلاىاص ؤلازباعٍت لؼمً الخايغ ،وبحن اإلاىاص لازباعٍت لؼمً اإلااضخي ،خؿب ججهحزاث املخخبر الظَجي،
ؤي ما ًخىٞغ ٖلُه الىاْغ في ؤمىع اإلاؿخ٣بل مً ٢ضعاث ومل٩اث ،مُالص مىاص بزباعٍت ظضًضة ،هي في ألاؾاؽ ؤ٩ٞاع
جىٗ٢اث ومداولت اؾدبهاع ؤمىع اإلاؿخ٣بل .وَظا ما انُلخذ ٖلُه في الؼمً الغاًَ ب" :الُ٨عُا ـ جاعٍش" ،باٖخباعٍ
ؤخض آلُاث ٖعل اإلااعر في ٖال٢خه بعداولت جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ٢بل خضوثها.

 147ـ ابً زلضون م٣ضمت ،ط ،1 ،م 115 .ـ 116
 148ـ ابً زلضون م٣ضمت ،ط ،1 ،م92 .
 149ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م 43
 150ـ بصٚاع مىعان ،بلى ؤًً ٌؿحر الٗالم؟ ،م13 .
 151ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،م37 .
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وَى ًسخل ًٖ ٠اإلا٣اعهت والُ٣اؽ ،اللظان ًع ً٨ؤن ًٗ٣ان ؤلاوؿان في الٛلِ ،في خاٖ ٫ضم مغاٖاة الخٛحراث في
الٗىاثض وألاخىا ،152"٫وَل ٗٞال لها جإزحرا في اإلاؿإلت اإلاٗىُت بالىٓغ٦ ،عا ؤهه بُٗض ٧ل البٗض ًٖ لاؾ٣اٍ ،بلى
صعظت ًهٗب مٗها ونٟه ،في خحن ًع ً٨ؤن ًخظو٢ه بك٩ل مٗىىي ٞاٖله .لظل ٪وٗخبرٍ مً اإلاضازل الخُ٣ُ٣ت
إلٖاصة بٗض وإخُاء َظا الٟغٕ الٗلمي ألانُل في ٖلم الخاعٍش .وألاٚلب ٖلى الًٓ ؤن الغظىٕ بلى اإلااضخي مً صون
م٣اعهخه بعجغٍاث الخايغ ،زم صمج مىاصَعا لازباعٍت ،بىىاصع ألاخضار ومٗٓعاث الى٢اج٘ مجها ،في مسخبر الظًَ
البكغي ،مً ؤظل مُالص و اؾدبهاع ؤ٩ٞاع وؤمىع اإلاؿخ٣بل ،ال ٌٗضو ؤن ً٩ىن مجغص حؿلُت للىٟـ ،وؾ٣ي ٖبثي
لصجغة مُخت ال جشعغ قِئا ظضًض .وألاصهى وألامغ ؤن ً٩ىن َظا الؿ٣ي ؾببا في هسغ ٖعىصَا ،وَكاقت ظظٖها ،زم
حؿ ِ٣ؤعيا ،وعبعا زلٟذ بٗض طل ٪ضخاًاٞ ،حرمى خُبها في ال٣عامت ،وفي ؤخؿً ألاخىاً ٫جع٘ لالؾخٗعا،٫
وٍهبذ عماصا جظعوٍ الغٍاح ؤًىعا اؾخ٣غ به الخا .٫و٢ض ُ٢ل" :بن ال٨شحر مً بلضان الٗالم الشالض اججهذ بلى ظٗل
الخاعٍش ٚاًت في خض طاجه ،بض ٫ؤن جىا٦به وجخى ٘٢مأله٦ .عا ؤجها عظٗذ بلُه لخبرًغ الجهىص الًاجٗت ،وزُباث
الخايغ الخانلت" .153والخا ٫ؤن عؾى ٫ؤلاؾالم ٖلُه الهالة والؿالم٧ ،ان ًعطخي ٖلى هىع الىحي هدى اإلاؿخ٣بل،
ٚحر ملخٟذ للىعاء ،وال م٨ترر بعا ًدضر مً يىياء الغاٚبحن في مىٗه مً بىاثه".154
وإطا ٧ان ظىعط ٞغٍضمان اٖخع ض في اؾدكغاٞه للعؿخ٣بل ٖلى ٢اٖضة " ٖ ً٦علُا ،جى ٘٢اإلاؿخدُل " ،وهي ٢اٖضة
جضزل يعً نلب ما ًُلٖ ٤لُه اؾم الجٛغاُٞا الؿُاؾُت ،باٖخباعَا ون ٠عهان لٗباعة الٗال٢اث الضولُت٦ .عا
ؤجها مىهج ج٨ٟحر ًخٗل ٤بالٗالم وٍخ٨هً بعا ؾىً ٝدضر في َظا اإلاًعاع ٖلى خض ٢ىله"ٞ ،155ةهجي اٖخعض في بضاًت
َظا اإلاكىاع م٘ عخلت ٖلم اإلاؿخ٣بلٖ ،لى خهُلت ما اؾخٟضجه مً ؤ٩ٞاع ومىاهج ،ؾىاء مً ٢ضامى اإلااعزحن
وٚحرَم ؤم مً ؤَل الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت والٗلىم ؤلاوؿاهُت الخضًشت ،ل ً٨و ٤ٞعئٍت ٢ىامها الخإمل والىٓغ ،زم
الى٣ض وألازظ والغص ،ب٣هض بلىعة عئٍت طاجُت في يىء ٢ىاٖض ٖعل ٖلعُت .وؾإ٧ىن ؾُٗضا بطا جع٨ىذ مً خؿً
اؾخٗعالها٦ ،عا ؤمل بخى ٤ُٞهللا ؤن ؤؾاَم في بٚىائها باظتهاصاث ٖلعُت زانت.
وفي َظا لاَاع ًيخ٣ل بىا ال٨الم بلى الخضًض ًٖ ًُ٢ت مىهجُت ؤزغي ،هؼٖم ؤن الٛىم في البدض ،والهىؽ
باألَضا ٝاإلاؿخ٣بلُت لٗلم الخاعٍش٢ ،اصها بلحها .ولٗله لم ٌؿب٣ىا ؤخض مً ال٣ضامى واملخضزحن ُٞعا وٗلم بلى خضوص
آلان ،بلحها .وٍخٗل ٤ألامغ بعا انُلخذ ٖلُه بٞ" :ترة ألاؾاؽ" ،وبها هسخم الخضًض ًٖ َظٍ الً٣اًا اإلاىهجُت ،ألن
حجم َظٍ الىع٢ت الٗلعُت التي وٗخبرَا جإؾِؿُت ،ال ًدؿ٘ لخٟهُل ٧ل ً٢اًاَا الىٓغٍت ،ؤما الٗعلُت ٞؿىجحز
ال٨الم ٖجها ٦شحرا للؿبب الؿال ٠الظ٦غ.
وؾىداو ٫بخى ٤ُٞهللا جىاو ٫طل ٪في اإلاؿخ٣بل مً زال ٫مالٖ ٠لميً ،غوم الضٖىة بلى ججضًض الهلت بحن اإلااعر
وبحن مداولت الُٟىت ألمىع اإلاؿخ٣بل .و ٤ٞنُٛت ٢اثعت ٖلى عؾىر مل٨ت الخجاعب ،وعنض الى٢اج٘ ،ب٣هض جدىٍل
 152ـ ٖبض الغخعً بً زلضون ،اإلا٣ضمت ،ط ،1 ،م117 .
 153ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م .297
 154ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،م .295
 155ـ ـ ظىعط ٞغٍضمان ،ألاٖىام اإلااثت ال٣اصمت اؾدكغا ٝلل٣غن الخاصي والٗكغًٍ ،م28 .
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ما ٞحها مً ؤ٩ٞاع وٖبر ،بلى ٢ىاهحن جىحر ؾبُل مً ًعصخي في الىاؽ ،لُٟهمٞ ،هم الِ٨ـ ال ،ًُٟمجغٍاث الخايغ،
وٍداو ٫في يىئها اؾدبهاع مؿخجضاث ؤمىع اإلاؿخ٣بل ،التي ال ًضع٦ها ،بسال ٝما ػٖم ظىعط ٞغٍضمان ،156بال
الٗ٣الء مً ؤَل الُٟىت والبهحرة والظ٧اء ...واإلال٩اث وال٣ضعاث الالػمت لظل ،٪و٦ظل ٪الخا ٫ؤَل الُٗاء والٟخذ
الغباهُحن .وَظا الُٗاء والٟخذ الغباهُحن مً ألاقُاء التي جدـ ،ؤ٦ثر معا جه ٠ؤو حكغح .ولٗلهعا ًغظٗان في
ؤنلهعا بلى الؿلى ٥الظاحي لئلوؿان ،في ٖال٢خه بالخال ٤وؾاثغ املخلى٢اث ،وبُلب الٗلم .والجعُل ؤن ًجع٘
ؤلاوؿان في ظؿض واخض ،وطًَ واخضُٞ ،عا بحن زها ٫الٗ٣الء وؤَل الُٗاء الغباوي ،الظي هضع ٥خ٣ُ٣ت اؾخٛغابه
مً َغ ٝالٗضًض مً الخل ،٤زم ًداو ٫ؤن ًخٟغؽ وَؿدبهغ بهعا ؤمىع اإلاؿخ٣بل ٢بل و٢ىٖها٦ ،عا ُ٢ل ًٖ ابً
جُعُت وٚحرٍ مً ؤَل الخاعٍش ،ؾُعا اإلالعىن بً٣اًا لا٢خهاص والؿُاؾت وَباج٘ ألاقُاء والٗعغان البكغي.
وَ٨ظا هغي ؤهه مشلعا ًخىٞغ ؤَل لا٢خهاص ٖلى "ؾىت ؤؾاؽ"ِ٣ً ،ؿىن في يىئها حٛحراث الُ٣عت الكغاثُت للٗعلت،
وج٣لباث ألاؾٗاع ،بعا ًغا٣ٞها مً جابٗاث في الخايغ واإلاؿخ٣بلٞ ،ةن ؤَل الخاعٍش بداظت ماؾت ؤًًا بلى بىاء "ٞترة
ؤؾاؽ اٞترايُت" ،جٟهم في يىئها مجغٍاث خايغ لاظخعإ البكغي ،وجًبِ مً زاللها جىٗ٢اث ؤمىع اإلاؿخ٣بل،
بًبِ ٢ىاهحن خضوثها وج٨غاعَا واهخٓاع و٢ىٕ ؤمشالها وؤقباَها في اإلاؿخ٣بل .وٍسُل بلُىا ؤن َظا لا٢تراح ،بن لم
ه٣ل ،الؿب ٤الٗعلي الهٗب ،الظي ًدخاط بلى جًاٞغ الجهىص٦ ،عا ًدخاط بلى ألاٖىام وال٣غون ،لخٗ٣ض الٓىاَغ
لاظخعاُٖت ،وحٗضص اخخعاالتها الٗضصًت ،ؾُُٗي صٗٞت خ٣ُ٣ت لٗلم اإلاؿخ٣بل.
وظضًغ باإلقاعة ؤن ٞترة ألاؾاؽ لاٞترايُت اإلاظ٧ىعة ؾلٟا بهُٛت اإلاٟغص ،حٗبر في الخ٣ُ٣ت ًٖ ٞتراث ؤؾاؽ
ٖضًضةٟ٨ً ،ي مجها ٖلى ألا٢ل في بضاًت ألامغ ،زالر ٞتراث ؤؾاؽ اٞترايُت ،جبجى بالخضعٍج والترا٦م ،بهُٛت
هعىطظُت مجغصة ،مً زال ٫ما صون ووظض خى ٫ججاعب ألامم وو٢اج٘ الٗعغان ،مىظ ْهىع ؤلاوؿان ،والؼمً مٟخىح
بلى جهاًت بجي آصم .ؤما الٟترة لاٞترايُت ألاولى مجهاٞ ،تهم مؿاع صولت مً لا٢با ٫بلى ؤلاصباع ،والشاهُت جسو ؾحروعة
خا٦م هعىطجي ،بىىُٖه الٗاص ٫لاًجابي ،والٓالم الؿلبي ،في خحن جغجبِ الشالشت بخجغبت خًاعٍت ٖبر ؾحروعتها
الخاعٍسُت مً الٓهىع بلى ألاٞى.٫
و٢اٖضة َظا اإلاشلض لاظخعاعي الخاعٍذي ٚحر مدؿاوي ألايالٕ مً مىٓىعها الصخصخي ،هي الٟترة ألاؾاؽ ،الخانت
بؿحروعة صولت ،مً لا٢با ٫بلى ؤلاصباع .بط ٞحها ٟ٦اًت في بضاًت َظا اإلاؿاع ،اإلاشحر لالؾخٛغاب ،ألجها جدىي في ؾحروعتها
ججغبت الخا٦م٦ ،عا ؤجها ؤنل الخجاعب الخًاعٍت لؤلمم مً الكغو ١بلى الٛغوب ،ؤي مً الٓهىع بلى ألاٞى .٫وٚحر
طي ق ٪ؤن بلىَ ٙظا اإلاغاص ،الُىٍل ألامضً ،دخاط مً ؤظل ظىصة البيُان ،ؤن ج٨عل ألازباع بًٗها البٌٗ ،عٚم
ازخال ٝاللبضان وألامم وألاػمان .طل٪؛ ٧ىن و٢اج٘ الٗعغان وججاعب ألامم ،مد٩ىمت في ؾحروعتها الخاعٍسُت ب٣ىاهحن
وؾجن ،ججٗل ؤمىعَا جخ٨غع ؤبض الضَغ ٖبر ؾاثغ ألاػمان .ؾُعا مً خُض اإلااَُت واإلآاَغ الٗامت ال٨بري .وٖلُه،
ٞعا ٚاب َىا ًع ً٨ؤن ًدًغ َىا ،٥وما ه٣و في ؤي ػمان ؤو م٩انً ،ع ً٨ؤن ٌؿخسلو مً ججاعب ألامم ،وما
ًًبِ ج٨غاع ْىاَغَا الخاعٍسُت في الخايغ واإلاؿخ٣بل.
 156ـ ظاء ٖلى لؿان ظىعط ٞغٍضمانٖ ،ىض بضاًت خضًشت ًٖ اإلاىهج الظي ًىىي اجباٖه الؾدكغا ٝألاٖىام اإلااثت ال٣ضمت٢ ،ىله:
جخلخو بخضي الى٣اٍ التي ؾب ٤لي ط٦غَا في ؤن الٗ٣الء ٚحر ٢اصعًٍ ٖلى جى ٘٢ما ًع ً٨ؤن ًدضر مؿخ٣بال( .ظىعط ٞغٍضمان،
ألاٖىام اإلااثت ال٣اصمت ،م)28 .
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وفي الخخام ٚجي ًٖ البُان ؤن مداولت الُٟىت ألمىع اإلاؿخ٣بل ٢بل و٢ىٖها ،جىاظه نٗىباث مٗغُٞت ومىهجُت
٦شحرة ،مجها ما ًخٗل ٤بًٗ ٠ال٣ضعاث اإلال٩اث الظَىُت ،ومجها ما ًغجبِ بالى٣و البضًهي في لاإلاام بعجغٍاث
الخايغ٦ ،ظا مل٨ت الخجاعب" ،ألن الٗعغ مهعا َا٢ ٫هحر والٗلم ٦شحر .ومً زم ،مً ؤًً لئلوؿان ما ًدهل ُٞه
ٖلى ججغبت الض ٤ُ٢والجلُل" .157جإؾِؿا ٖلى طل ،٪بضهي ؤهه ب٣ضع الى٣و ُٞعا َى يغوعي ومُلىب ،ب٣ضع
الى٣و في الخى ٘٢إلاا ًع ً٨ؤن ًدضر في اإلاؿخ٣بل .ؾُعا م٘ ٖضم جىٞغ ٞترة ألاؾاؽ لٟهم مجغٍاث الخايغ،
واؾدبهاع ج٣لباث ؤمىع الؼمً في اإلاؿخ٣بل ،و٧ل َظا وٚحرٍ معا لم ًظ٦غ ال ًبُل خ٣ُ٣ت َظا الٗلم الظي ًب٣ى
٦المه اخخعاالث ْىُت مغجخت ال ًُ٣يُت مُل٣ت ،والىاَ ٘٢ى الظي ًشبذ الض٢ت مً ٖضمها ٞحها.
وٖلُهٛٞ ،حر طي ق ٪ؤن يبِ مىيىٕ ٖلم اإلاؿخ٣بل ،و٦ظل٢ ٪ىاٖض ومىاهج اقخٛاله ال٣ضًعت والخضًشت ،ؾُعا
ما ًخٗل ٤مجها بغنض الٓىاَغ الخاعٍسُت ،ب٣هض يبِ يىابِ ج٨غاعَا في الخايغ ،و٢ىاهحن اهخٓاعَا في
اإلاؿخ٣بلً ،ع ،ً٨م٘ عؾىر مل٨ت الخجاعب ،ومٗغٞت الٗالماث اإلاهاخبت لخ٣لباث و٢اج٘ الٗعغان ،وامخال٢ ٥ضعاث
ومل٩اث ٖلم اإلاؿخ٣بل ،مً بم٩ان جىٗ٢ها ٢بل خضوثهاٞ .عا ؤَم الىعاطط الخُت والخجاعب الٗعلُت للخىٗ٢اث
اإلاؿخ٣بلُت في ال٣ضًم والغاًَ؟ ماطا ًع ً٨ال٣ى ٫بةًجاػ ًٖ مؿخ٣بل الىا ٘٢الضولي اإلاٗانغ؟ طل ٪ما ؾىٗالجه
بن قاء هللا في وع٢ت ٖعل زاهُت ،بط ال ًدؿ٘ حجم َظٍ الىع٢ت لظل .٪وباهلل الخى٤ُٞ
زاجعت
زالنت ال٣ى ،٫جبحن في يىء ما ؾب ٤ؤن ٖلم اإلاؿخ٣بل ؤنُل في الكغٕ والىظضان والترار ،جعاما َى ؤنُل في
ٖعل اإلااعر ؤلاؾالمي باألؾاؽ ،ؾُعا مىظ ال٣غن الغاب٘ الهجغي .طل ٪ل٩ىهه مً ألاَضا ٝال٨بري لخضوًٍ الخاعٍش،
بن لم ه٣ل َضٞها ألاؾاؽ .بُض ؤن َظا الٗلم ٦با به الٟغؽ في مؿحرجه الخاعٍسُت ٖضة مغاث ،زهىنا بٗض ؾ٣ىٍ
الخًاعة الٗغبُت ،واهخ٣ا ٫الؿلُت وال٣ىة والٗلم والؼٖامت الضولُت الخًاعٍت بلى بلضان ؤوعبا الٛغبُت ،بٗض
ال٨كىٞاث ا لجٛغاُٞتٞ .خٛحرث بُبُٗت الخا ٫ألاويإ وألاخىا ٫واه٣لبذ بالجعلت ،بٗض ما ٧ان لؤلمت ؤلاؾالمُت مً
املجض والٗلم والخد٨م ...وال٣ىة .قإن ما ًدضر في جهاًت ٧ل خًاعة وجغاظ٘ ؤمت مً ألامم ًٖ الهضاعة الضولُت .بط
ألامغ مً واٗ٢اث الٗعغان ـ ْىاَغ الخاعٍسُت ـ اإلاخ٨غعة ٖبر ؾاثغ ألاػمان ،بخ٨غاع ما ًد٨عها مً يىابِ ،ؤي مً
٢ىاهحن وؾجن .جعاما مشلعا جخ٨غع بصخبتها بٗض مضة ػمىُت َىٍلتْ ،ىاَغ ؤزغي ،مجها ْاَغة "جبض ٫ألاٗٞا ٫بدبض٫
الخا ،٫ـ الظي ط٦غٍ الجاخٔ ٢بل ابً زلضون ب٣غون َىا ٫ـ ،بط ل٩ل ػمان جضبحر ول٩ل شخيء م٣ضاع ،وهللا في ٧ل ًىم
في قإن" .158وٍع ً٨ؤن ٌؿدبهغ مشل َظٍ الخٛحراث وٚحرَا مً مؿخجضاث الٗعغان البكغي ٢بل و٢ىٖها ،في يىء
ججاعب ألامم وو٢اج٘ الٗعغان ،ؤَل الُٟىت والظ٧اء والٟغاؾت والغاسخىن في مل٨ت الخجاعب ،وؾاثغ مل٩اث و٢ضعاث
ٖلم اإلاؿخ٣بل ،وما ًد٨م ج٨غاع الٓىاَغ ؤبض الضَغ مً ٢ىاهحن وؾجن.

 157ـ ؤبى شجإ دمحم بً الخؿً ،طًل ٦خاب ججاعب ألامم ،م 7
 158ـ ؤبى ٖشعان ٖعغو بً بدغ الجاخٔ ،البسالء ،خ ٤٣ههه وٖلٖ ٤لُهَ ،ه الجابغي ،طزاثغ الٗغب ،5 ،ٍ ،23 ،صاع اإلاٗاع،ٝ
ال٣اَغة ،مً صون ،م206 .
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لظل ٪خاولذ في َظٍ الىع٢ت ؤن ؤبغػ مضي ؤنالت ٨ٞغة ٖلم اإلاؿخ٣بل ٖىض ؤَل الخاعٍش ببالص ؤلاؾالم٦ .عا ؤوكض في
آلان هٟؿه ،ؤلاؾهام في الى٣اف اإلاُغوح ٖلى َاولت الخىاع بحن ؤَل الخاعٍش خىَ ٫ظا اإلاىيىٕ في َظا الؼمً .طل٪؛
إلٖاصة بٗض وإخُاء َظا الٗلم الظي ٦با به الٟغؽ وَاله ؤلاَعا ٫واليؿُان ،مً زال ٫الضٖىة بلى ججضًض الهلت
بحن اإلااعزحن ،وبحن الُٟىت ألمىع اإلاؿخ٣بل ،و ٤ٞعئٍت ٖلعُت مٗانغة ٢اثعت ٖلى ؤؾـ ومىاهج ٖلعُت .وال ظغم ؤن
َظا الٗلم ٌٗخبر مً الٗلىم اإلاهعت ،بل الًغوعٍت للخُاة الٟغصًت ،ولاظخعإ ؤلاوؿاوي ،و٦ظل ٪الخا ،٫جُىع
وجهًت ألامم .وفي م٣ضمتها ،ؤمت هبي ؤلاؾالم ،دمحم ٖلُه الهالة والؿالم ،بٗضما جإزغ بها الغ٦ب الخًاعي ًٖ
م٣ضمت الؼمان.
و٢هض ال٣هض مً ٧ل طل ،٪ؤي الغَانَ ،ى جُىٍغ َظا الٗلم ،و ٤ٞم٣انض الكغٕ ؤلاؾالمي واظتهاصاث الٗ٣ل
البكغي في اإلاؿخ٣بل٧ ،ي ًهبذ ٞغٖا ٖلعُا مهُ٨ال مؿخ٣ال ،ؾُعا في ٖال٢خه بإَل الخاعٍش ،وجدضًض في مؿإلت
مداولت الُٟىت إلاؿخجضاث و٢اج٘ الٗعغان ٢بل خضوثها ،إلاٗغٞت ما ًجب الُ٣ام به مً ؤصواع في اإلاؿخ٣بل .وٍخُلب
َظا ألامغ الخض ٤ُ٢في مىيىٕ الٗعل ،وجُىٍغ مىاهج البدض ،في يىء اظتهاصاث الٗ٣ل البكغي ٖىض ال٣ضامى
واملخضزحن٧ ،ي ًخع ً٨ؤَل ٧ل ػمان مً اؾدبهاع مؿخ٣بل خايغ واٗ٢هم اإلاِٗل ٖلى اإلاؿخىي الىَجي ولا٢لُمي
والضولي .جعاما مشلعا ؾىسهو لظل ٪وع٢ت ٖلعُت زاهُت ،إلاا في طل ٪مً ٞىاثض وٖبر.
وإلاا ٧ان َاظـ َظٍ الىع٢ت ًضوع ٖلى ُ٢ب عحى ٖال٢ت اإلااعر بعداولت الُٟىت ألمىع اإلاؿخ٣بل٣ٞ ،ض ؤؾٟغ َظا
الٗعل اإلاخىاي٘ ًٖ ظعلت مً الخالناث والخىنُاث هظ٦غ مجها بةًجاػ ما ًلي:
ـ حك٩ل ٖال٢ت اإلااعر بخى ٘٢ما ًيخٓغ خضوزه مً ؤمىع في اإلاؿخ٣بل ،بخضي الً٣اًا ال٨ٟغٍت التي حؿخد ٤مً ٢بل
ؤَل الخاعٍش باألؾاؽ ،ؾُعا في ػمىىا َظا ،مؼٍضا مً الٗىاًت ولاَخعام .ب٣هض بٖاصة البٗض ولاخُاء وعص لاٖخباع،
ٖلى ؤمل ،بل وعَان الىطج والهُ٩لت ولاؾخ٣ال ٫الٗلمي في اإلاؿخ٣بل.
ـ ؤنالت ظظوع ٖلم اإلاؿخ٣بل في ٖعل اإلااعر بالٗالم ؤلاؾالمي ،ألهه الهض ٝألاؾاؽ لخضوًٍ الخاعٍش٧ ،ي ًب٣ى
مدٟىْا ٖلى "مغوع ألاًام وألاٖىام ،وبهض ٝبجُان مشله في ٧ل م٩ان وػمان" .159ومٗغٞت ؾبل الخٗامل م٘ اإلاؿخ٣بل.
ـ ولض َظا الٗلم بجؿم ؾلُم ٖلى ًض مؿ٩ىٍه زال ٫ال٣غن الغاب٘ الهجغي ،ل٨ىه حٗغى في مؿحرجه الخاعٍسُت
الهخ٩اؾاث ماؾٟت ،بط ب٣ضع ما حٗغى لئلَعا ٫مىظ مىخه ٠ال٣غن الخامـ الهجغي ،ب٣ضع ما صزل م٣ابغ قبه
اليؿُان بالٗالم ؤلاؾالمي ،بٗض الصخىة اليؿبُت التي ٖغٞها م٘ ابً زلضون واإلا٣غٍؼي والسخاوي وٚحرَم مً
ماعدي ال٣غن الشامً والخاؾ٘ الهجغٍحن.
ـ بن اإلاؿخ٣بل ٖباعة ًٖ ؤمىع ًيخٓغ و٢ىٖها ،بٗض والصتها مً نلب مجغٍاث الخايغ ،بعسخل ٠بظغاءاجه و٢غاعاجه،
ووٗ٢اث ٖعغاهه ،و َبُٗت ُ٢عه و ز٣اٞخه ،وٗٞله لاظخعاعي ،بعسخل ٠ؤهعاَهٗٞ ،ال وج٨ٟحرا وإخؿاؾا٦ ،...ظا
مٗخ٣ضاجه الضًيُت.

 159ـ مدحي الضًً ال٩اُٞجي ،املخخهغ في ٖلم الخاعٍش ،جد ،٤ُ٣دمحم ٦عا ٫الضًً ٖؼ الضًًٖ ،1 ،ٍ ،الم ال٨خبَ1410 ،ـ ـ 1990م،
م70 .
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ـ حك٩ل ٦خب الٟغاؾت بلى ظاهب ٦خب الخاعٍش ،ؤخض مضازل بٖاصة بٗض وجُىٍغ ٖلم اإلاؿخ٣بل ،ألجها جخجاوػ باألصلت
الٗعلُت ٞغاؾت ؤخىا ٫الغظا ٫في ؤبٗاصَا الظاجُت الٟغصًت ،بلى جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ُٞعا حهم ؤخىا ٫املجخعٗاث
والضو ،٫ؤي البيُاث لاظخعاُٖت ال٨بري ،جعاما ٦عا خضر م٘ ابً جُعُت وٚحرٍ.
ـ الغاجر ؤن ٖلم الٟغاؾت ًدىي في بُىه مهُلر "ٖلم اإلاؿخ٣بل" ،ألهه ؤٖم مىه وؤقعل ،بط ًخجاوػ ٞغاؾت ؤخىا٫
ألاٞغاص في يىء ْىاَغ ؾعاث الجؿض ،بلى اؾدبهاع ؤخىا ٫املجخعٗاث والضو.٫
ـ بن الخاعٍش البكغي في خ٣ُ٣ت ؤمغٍ ،جاعٍش ْىاَغ وواٗ٢اث ٖعغان بكغي مخ٨غعة ،ال جاعٍش هىاصع ؤخضار ٞغصًت
مٗؼولت.
ـ ٌك٩ل الخٗامل م٘ الخاعٍش بعىُ ٤الٓاَغجُت ،ؤؾاؽ الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت ،لظلً ٪جب لاَخعام بغنض وصعاؾت
الٓىاَغ الخاعٍسُت ،ب٣هض يبِ ٢ىاهحن ج٨غاعٍ ،واهخٓاع خضور ؤمشالها في الخايغ واإلاؿخ٣بل.
ـ ٌك٩ل الخايغ الخل٣ت ألاؾاؽ في وي٘ جىٗ٢اث اإلاؿخ٣بل ،ؤما اإلااضخي ٞهى اإلاغآة التي ًغي ٞحها َظا الخايغ،
وٍىٗ٨ـ في يىئها ؤ ٤ٞاإلاؿخ٣بل ،ال باإلؾ٣اٍ ،بل بالضمج والخلِ ُٞعا بحن اإلاىاص ؤلازباعٍت لؼمً الخايغ واإلاىاص
لازباعٍت لؼمً اإلااضخي في مسخبر الظًَ البكغي ،ب٣هض ؤن ًيخج ًٖ َظا الخلِ وما ًترجب ٖىه مً جٟاٖل بحن
اإلاىاص ؤلازباعٍت الؿالٟت الظ٦غ ،مُالص مىاص بزباعٍت ظضًضة ،هي في ألاؾاؽ ؤ٩ٞاع مداولت جى ٘٢واؾدبهاع ؤمىع
اإلاؿخ٣بل .وَظا ما انُلخذ ٖلُه في الؼمً الغاًَ ب" :الُ٨عُا ـ جاعٍش" ،باٖخباعٍ ؤخض آلُاث ٖعل اإلااعر في ٖال٢خه
بعداولت جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل ٢بل خضوثها.
ـ ًضوع ُ٢ب عحى َظٍ الىع٢ت ال ٖلى ُُٟ٦ت الخسُُِ للعؿخ٣بل ووي٘ لاؾتراجُجُاث لهىاٖخه٦ ،عا ً٣ا ،٫وإهعا
ٖلى ؾبل امخال ٥ؤَل الخاعٍش وٚحرَم مً اإلاهخعحن باإلاؿخ٣بل٢ ،ضعاث الُٟىت إلاا ًع ً٨ؤن ٌؿخجض مً ؤمىع ٌ
ومٗغٞت طل٢ ٪بل و٢ىٖه.
ـ مً اإلاا٦ض ؤن مداولت جى ٘٢ؤمىع اإلاؿخ٣بل جىاظه نٗىباث مٗغُٞت ومىهجُت ٦شحرة ،مجها ما ًخٗل ٤بًٗ٠
ال٣ضعاث واإلال٩اث الظَىُت ،ومجها ما ًغجبِ بالى٣و البضًهي في لاإلاام بعجغٍاث الخايغ٦ ،ظا الى٣و الخانل في
مل٨ت الخجاعب ،بياٞت بلى ٖضم مٗغٞت الًىابِ ،اإلاخد٨عت في ج٨غاع واٗ٢اث الٗعغان ،هاَُ ًٖ ٪نٗىبت
الخٗامل م٘ الٓىاَغ الخاعٍسُت ولاظخعاُٖت ،ألن ؤلاوؿان ٌك٩ل الخل٣ت ألاؾاؽ ٞحها ،وَى ؤٖ٣ض ما في الىظىص مً
خُض الضعاؾت والٟهم.
ـ ًبضو ؤهه مشلعا ًخىٞغ ؤَل لا٢خهاص ٖلى "ؾىت ؤؾاؽ"ِ٣ً ،ؿىن في يىئها حٛحراث الُ٣عت الكغاثُت للٗعلت،
وج٣لباث ألاؾٗاع ،بعا ًغا٣ٞها مً جابٗاث في الخايغ واإلاؿخ٣بلٞ ،ةن ؤَل الخاعٍش بداظت ماؾت ؤًًا بلى بىاء "ٞترة
ؤؾاؽ اٞترايُت" ،جٟهم في يىئها مجغٍاث خايغ لاظخعإ البكغي ،وجًبِ مً زاللها جىٗ٢اث ؤمىع اإلاؿخ٣بل،
بًبِ ٢ىاهحن خضوثها وج٨غاعَا واهخٓاع و٢ىٕ ؤمشالها وؤقباَها في اإلاؿخ٣بل.
ـ ألاعجر ؤهىا وِٗل في ػمً خغب خًاعٍت ظضًضةً ،ع ً٨ؤن جيخهي بإٞى ٫الخًاعة الغؤؾعالُت الٛغبُت ،وْهىع
خًاعة آؾُىٍت ظضًضة ،ج٣ىصَا الهحن الخالُت بهىٍتها الخُ٣ُ٣ت ،وز٣اٞتها الغاسخت في ال قٗىعَا الجععي
الخاعٍذي ،ال بعا جضاعي به الٛغب الغؤؾعالي في الؼمً الخالي ،ػمً الىُىلُبرالُت.
ـ لظل ٪هغظى ؤن ٌؿٟغ َظا اإلااجعغ ًٖ ظعلت جىنُاث هظ٦غ مجها ما ًلي
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ـ الضٖىة بلى جُىٍغ َظا اإلااجعغ الظي ٌٗجى بٗال٢ت ؤَل الخاعٍش بإمىع اإلاؿخ٣بل ،بلى مكغوٕ ٨ٞغي خًاعي بوؿاوي
ًسضم ألامت لاؾالمُت باألؾاؽ ،ألجها مخإزغة خًاعٍا٦ ،عا ؤجها مؿتهضٞت في صًجها وا٢خهاصَا وُ٢عها وعظاالتها وفي
ٚحر طل ،٪ؾُعا في ػمً اللُبرالُت الجضًضة والخغب الخًاعٍت الغاَىت.
ـ لاَخعام بٗلم اإلاؿخ٣بل في ٖال٢خه بالخاعٍش واإلااعر بجضًت الػمت مً ٢بل ؾاثغ بلضان ألامت الٗغبُت ؤلاؾالمُت .طل٪
بهض ٝج٩ىًٍ وإٖضاص ؤظُا٢ ٫اصعة ٖلى جى ٘٢واؾدبهاع ما ًع ً٨ؤن ٌؿخجض مً و٢اج٘ الٗعغان ،إلاٗغٞت ما ًجب
الُ٣ام به مً ؤصواع في اإلاؿخ٣بل ،زهىنا في ػمً لابخالءاث واملخً والٟتن.
وهللا اإلاى ٤ٞللهىاب
بِبلىٚغاُٞت البدض
ـ ال٣غآن ال٨غٍم.
ـ ؤبى ٖشعان ٖعغو بً بدغ الجاخٔ ،البسالء ،خ ٤٣ههه وٖلٖ ٤لُهَ ،ه الجابغي ،طزاثغ الٗغب ،5 ،ٍ ،23 ،صاع
اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة ،مً صون.
ؤبي ٖلي ؤخعض مؿ٩ىٍه ،ججاعب ألامم وحٗا٢ب الهعم ،جد ،٤ُ٣ؾُض ٦ؿغوي خؿً ،ط ،1 ،ٍ ،1 ،صاع ال٨خب
الٗلعُت ،بحروث لبىان.2003 ،
ـ ؤبى شجإ دمحم بً الخؿً اإلال٣ب ْهحر الضًً الغوطعاوعي ،طًل ٦خاب ججاعب ألامم ،وٍلُه الجؼء الشامً مً جاعٍش
الُالبي ؤبي الخؿً َال ٫بً الؿً بً ببغاَُم ،ميكىعاث دمحم ٖلي بًُىن ،صاع ال٨خب الٗلعُت ،بحروث لبىان،ٍ ،
َ1424 ،1ـ ـ 2003م.
ـ ابً الُ٣م الجىػٍت،مضاعط الؿال٨حن بحن مىاػ ٫بًا ٥وٗبض وإًا ٥وؿخٗحن ،جد ،٤ُ٣هانغ بً ؾلُعان الؿٗىصي،
وٖلي بً ٖبض الغخعان ال٣غٖاوي ،ونالر بً ٖبض الٗؼٍؼ الخىٍجغي ،وزالض بً ٖبض الٗؼٍؼ الٛىُم ،الجؼء الغاب٘،
ٍ ،1 ،صاع الهعُعي لليكغ والخىػَ٘ ،اإلاعل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتَ1432 ،ـ ـ 2011م.
ـ ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم بً خبِب اإلااوعصي ،الى٨ذ والُٗىن جٟؿحر اإلااوعصي ،مغاظٗت وحٗلُ ،٤الؿُض بً ٖبض
اإلا٣هىص بً ٖبض الغخُم ،ط ،5 ،صاع ال٨خب الٗلعُت ،ماؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت ،بحروث لبىان.
ـ الى٨ذ والُٗىن جٟؿحر اإلااوعصي ،مغاظٗت وحٗلُ ،٤الؿُض بً ٖبض اإلا٣هىص بً ٖبض الغخُم ،ط ،3 ،صاع ال٨خب
الٗلعُت ،ماؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت ،بحروث لبىان.
ـ ؤبى ال٣اؾم ظاع هللا مدعىص بً ٖعغ الؼمسكغي الخىاعػمي ،جٟؿحر ال٨كا ًٖ ٝخ٣اث ٤الخجزًل وُٖىن ألا٢اوٍل
في وظىٍ الخإوٍل ،اٖخجى به وزغط ؤخاصًشه وٖلٖ ٤لُه ،زلُل مإمىن قُدا ،3 ،ٍ ،صاع اإلاٗغٞت ،بحروث لبىان،
َ1430ـ ـ 2009م.
ـ عبُ٘ ألابغاع وههىم ألازباع ،جدٖ ٤ُ٣بض ألامحر مهىا ،ط ،1 ،ٍ ،3 ،ماؾؿت ألاٖلمي للعُبىٖاث ،بحروث ـ لبىان،
َ1412ـ ـ 1992م.
ـ ؤبى الٗباؽ ؤخعض ال٣ل٣كىضي ،نبذ ألاٖصخى في نىاٖت ؤلاوكا ،ط ،14 ،صاع ال٨خب الؿلُاهُت ،اإلاُبٗت ألامحرًت،
ال٣اَغةَ1338 ،ـ1919 /م.
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اإلا٣غٍؼي ،بٚازت ألامت ؤو جاعٍش املجاٖاث في مهغ٢ ،ضم له وقغخه ،نالح الضًً الهىاعي ،1 ،ٍ ،قغ٦ت ؤبىاء
ألاههاعي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،نُضا ،بحروث ،لبىان.2008 ،
ـ ؤبى عاؽ الىانغ اإلاٗؿ٨غي ،ػَغ الكعاعٍش في ٖلم الخاعٍش ،جيؿُ ،٤بً ٖعغ خعضاصو ،مغ٦ؼ البدض في
ألاهتروبىلىظُا لاظخعاُٖت والش٣اُٞت ، ،وَغان الجؼاثغ2016 ،م.
ـ عقُض الضًً ًٞل هللا الهعظاوي ،ظام٘ الخىاعٍش ،جاعٍش اإلاٛى ،٫املجلض الشاوي ،الجؼء ألاو ،٫ؤلاًلخاهُىن ،جاعٍش
َىال٧ى م٘ م٣ضمت عقُض الضًً ،ه٣اٍ بلى الٗغبُت دمحم ناص ١وكإث وٞااص ٖبض اإلاُٗي الهُاص ودمحم مىسخى َىضاوي،
عاظٗهً ،دحى الخكاب ،الجعهىعٍت الٗغبُت اإلاخدضة ،وػاعة الش٣اٞت وؤلاعقاص ال٣ىمي ،ؤلا٢لُم الجىىبي ،ؤلاصاعة
الٗامت للش٣اٞت ،صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُتِٖ ،سخى البابي الخلبي وقغ٧اٍ.
ـ قهاب الضًً ؤخعض بً ٖبض الىَاب الىىٍغي ،جهاًت ألاعب في ٞىىن ألاصب ،،ط ،13 ،جدٖ ٤ُ٣لي مُٟض ٢عُدت،
ميكىعاث دمحم ٖلي بًُىن ،صاع ال٨خب الٗلعُت ،بحروث لبىان ،الُبٗت ألاولىَ1424،ـ 2004 /م.
ـ ٞسغ الضًً الغاػي ،الٟغاؾت صلُل ٪بلى مٗغٞت ؤزال ١الىاؽ وَباجٗهم و٧إجهم ٦خاب مٟخىح ،جد ،٤ُ٣مهُٟى
ٖاقىع ،م٨خبت ال٣غآن ،ال٣اَغةَ1407 ،ـ ـ 1987م.
ـ ٖبض الغخعً بً زلضون ،اإلا٣ضمت  ،ط ،1 ،خ ٤٣ههىنه ،وزغط ؤخاصًشه ،وٖلٖ ٤لُهٖ ،بض هللا دمحم الضعوَل،
ٍ2004 ،1 ،م.
ـ مدحي الضًً ال٩اُٞجي ،املخخهغ في ٖلم الخاعٍش ،جد ،٤ُ٣دمحم ٦عا ٫الضًً ٖؼ الضًًٖ ،1 ،ٍ ،الم ال٨خب،
َ1410ـ ـ 1990م.
ـ مدحي الضًً ال٩اُٞجي ،املخخهغ في ٖلم الخاعٍش ،جد ،٤ُ٣دمحم ٦عا ٫الضًً ٖؼ الضًًٖ ،1 ،ٍ ،الم ال٨خب،
َ1410ـ ـ 1990م.
ـ دمحم بً عبس الطحمان السخاوي ،ؤلاعالن بالخىبُر إلاً شم أهل الخاضٍر،جحلُم فطاهع ضوظهخال  ،جغظعت ،نالر
ؤخعض الٗلي ،صاع ال٨خب الٗلعُت ،مً صون.
ـ اإلاهضي اإلاىجغة ،الخغب الخًاعٍت ألاولى ،مؿخ٣بل اإلااضخي وماضخي اإلاؿخ٣بل ،8 ،ٍ ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع
البًُاء اإلاٛغب.2005 ،
ـ بصٚاع مىعان ،بلى ؤًً ٌؿحر الٗالم؟ ،جغظعت ،ؤخعض الٗلمي ،1 ،ٍ ،الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغونَ1430 ،ـ ـ
2009م.
ـ بصٚاع مىعان ،جغبُت اإلاؿخ٣بل ،اإلاٗاع ٝالؿب٘ الًغوعٍت لتربُت اإلاؿخ٣بل ،جغظعت ٖؼٍؼ لؼع ١ومىحر الدجىجي،ٍ ،
 ،1صاع جىب٣ا ٫لليكغ ،ميكىعاث الُىوؿ٩ى2002 ،م.
ـ ؤصٚاع مىعان ،الىهج بوؿاهُت البكغٍت الهىٍت البكغٍت ،جغظعت َىاء نبخيَُ ،1 ،ٍ ،ئت ؤبى ْبي للش٣اٞت والترار (
٧لعت)َ1430 ،ـ 2009 /م.
ـ ظىعط ٞغٍضمان ،ألاٖىام اإلااثت ال٣اصمت اؾدكغا ٝلل٣غن الخاصي والٗكغًٍ ،ه٣له بلى الٗغبُت ،مىظع مدعىص دمحم،
ٍ ،1 ،صاع الٟغ٢ض ،صمك ٤ـ ؾىعٍت20019 ،م.
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ـ خؿحن ماوـ ،الخاعٍش واإلااعزىن ،صعاؾت في ٖلم الخاعٍش ،ماَُخه ومىيىٖه ومظاَبه ومضاعؾه ٖىض ؤَل الٛغب
وؤٖالم ٧ل مضعؾت وبدض في ٞلؿٟت الخاعٍش ومضزل بلى ٣ٞه الخاعٍش ،2 ،ٍ ،صاع الغقاصَ1421 ،ـ 2001 /م.
ـ صًٟض َاعفي ،اللُبرالُت الجضًضة ،مىظؼ جاعٍذي ،ه٣له بلى الٗغبُت ،مجاب ؤلامام ،الُبٗت الٗغبُت ألاولى ،م٨خبت
الٗبُ٩ان ،اإلاعل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتَ1429 ،ـ ـ 2008م.
ـ عوبغث صبلُى ما ٥حكحزوي ،الغبذ م٣ضما ٖلى الكٗب ،الىُىلُبرالُت والىٓام الٗالمي ،لىٗىم حكىمؿ٩ي ،جغظعت،
لمى هجُب ،آٞا ١ز٣اُٞت ،الٗضص ،99 ،الهُئت الؿىعٍت لل٨خاب ،صمك ،٤جعىػ2011 ،م.
ـ ٖبض الخؿً نالر ،الخيبا الٗلمي ومؿخ٣بل ؤلاوؿان ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞتٖ ،ضص ،48 ،صٌؿعبر 1981م.
ـ ٧ىلً ولؿىن٨ٞ ،غة الؼمً ٖبر الخاعٍش ،جغظعتٞ ،ااص ٧امل ،مغاظٗت ،قىقي ظال ،٫ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞتٖ ،ضص،
 ،159ماعؽ.1992 ،
ـ مدعىص بؾعاُٖل٨ٞ ،غة الخاعٍش بحن ؤلاؾالم واإلااع٦ؿُت ،1 ،ٍ ،م٨خبت مضبىلي ،ال٣اَغة1988 ،م.
ـ مدعىص بؾعاُٖل ،ؾىؾُىلىظُا ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الجؼء ألاوَ ٫ىع الخ٩ىًٍ ،4 ،ٍ ،ؾِىا لليكغ2000 ،م.
ـ عابذ ٖبض الىانغ ظىضلي ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :جإنُل جاعٍذي ،مٟاَُمي ومجهجي ،مجلت الٗلىم الؿُاؾُت
وال٣اهىن ،الٗضص ألاو ،٫ظاهٟي2017 ،م.
ـ عٍدكاعص ؤ ؾلىجغ ،الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت :بَاع مٟاَُمي ،جغظعت ،زلىص ؾُٗض ،م٨خبت لاؾ٨ىضعٍت ،وخضة
الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت ،ؾلؿلت ؤوعاٖ ،١ضص2016 ،21 ،م.
ـ ٖبض املجُض الىىعي ،الخاعٍش وٖلم لا٢خهاص ،مؿاَعت في ٢غاءة الٓىاَغ الخاعٍسُت لًبِ بٌٗ ٢ىاهحن ػوا٫
الخًاعاث والضو ."٫وع٢ت ٖعل ميكىعة يعً ٦خاب ظعاعي بٗىىان" :الخاعٍش خُ٣بت الٗلىم :و٢اج٘ اإلااجعغ الضولي
الخاعٍش خُ٣بت الٗلىم" .وَى ماجعغ صولي ٖ٣ضٍ لاجداص الضولي للعاعزحن بالخٗاون م٘ ظامٗت ؾلُعان الضولُت
بترُ٦ا ،وبعكاع٦ت اإلاىٓعت الٗغبُت للتربُت وللش٣اٞت والٗلىم ،وظامٗت ؾُضي دمحم بً ٖبض هللا ٞاؽ ـ باإلاٛغب ،و٧لُت
التربُت ظامٗت ؾامغاء بالٗغا ١جغُ٦ا ( اهُالُا )  3ـ  9هِؿان ؤبغٍل  ،2020املجلض الشاوي ،بٖضاص وجيؿُ ٤الض٦خىعة،
وٞاء ؾعحر وُٗم ،الُبٗت ألاولى ،مُبٗت وعا٢ت اللُضوٞ ،اؽً ،ىلُىػ.2020 ،
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ألاصىل الفلهُت والاحتهازًت لـطوغ وكىاعس الخعاضض و الترحُح
بين الحجج والبِىاث في الدـطَع اإلاغطبي.
ألاػخاش عبس الحم البكىضي
كلُت آلازاب والعلىم الاوؼاهُت وحسة
جىػئت
بطا ٧اهذ الضٖىي الً٣اثُت هي وؾُلت اؾخهضاع خ٨م ً٢اجي ميكإ للخ ٤اإلاضعى ُٞه ٞةن صٖىي
لاؾخد٣ا ١الٗ٣اعٍت ال جسغط ًٖ َظا ؤلاَاع.
وإطا ٧ان ؤلازباث ـ ـ ـ ـ ـ ٦عا َى مٗلىم ـ ـ ـ ـ َى ب٢امت الضلُل ؤمام الً٣اء بالُغ ١التي خضصَا ال٣اهىن ٖلى
ْ
وظىص واٗ٢ت ٢اهىهُت جغجب آزاعَاٞ ،ةن ال٣اضخي البض له مً الغ٧ىن بلى وؾاثل ؤلازباث ،وال ًع٨ىه الخ٨م ب ِٗل ِعه
الصخصخي بسهىم واٗ٢ت مُٗىت ،ألن ؤلازباث ال ًىهغ ٝبلى الخ ٤مباقغة ،وإهعا بلى الىاٗ٢ت التي حٗخبر مهضعا
لهٞ ،عدل ؤلازباث َى الىاٗ٢ت ال الخ ،٤ومً طل ٪جٓهغ ؤَعُت وؾاثل ؤلازباث في جدضًض مؿاع ٧ل صٖىي مٗغويت
ؤمام الً٣اء.
ً
وٖلُه ٞةن ال٣اضخي ال ًهضع ؤخ٩امه بال بىاءا ٖلى ال٣ىاٖاث التي جإحي بٗض ٖغى ومىا٢كت الدجج
والبِىاث وألاصلت التي ًضلي بها ؤَغا ٝالضٖىي.
ً
ٞال٣اضخي ٖىض جهضًه لًُ٣ت مً ً٢اًا لاؾخد٣اٞ ١ةهه ًىاظه ؤخُاها في الىاػلت الىاخضة مجعىٖت مً
البِىاث والدجج اإلاخٗاعيت في مىيىٕ الًُ٣ت الىاخضة  ،وال ًىظض بإي واخضة مجهعا ما ًىظب بُالجها ،معا ًجٗله
ٌؿل ٪مؿل ٪الخٗاعى والترظُذ بحن الدجج وألاصلت بٗض جىٞغ قغوَه  ،مٗخعضا في طل ٪مجعىٖت ال٣ىاٖض
والخ٣ىُاث مغصَا بما بلى هىٕ البِىت ؤو بلى مًعىجها.ومجعىٕ َظٍ الكغوٍ وال٣ىاٖض هو ٖلحها اإلاكغٕ اإلاٛغبي في
اإلااصة الشالشت مً مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت .
والق ٪ؤن عنض ألانى ٫واإلاهاصع لاظتهاصًت وال٣ٟهُت لكغوٍ و٢ىاٖض الترظُذ بحن الدجج والبِىاث له
ؤَعُت ٦بري في مجا ٫الضٖىي ويعان الخ٣ى٦ ، ١عا ؤن مً قإن جإنُلها ؤن ًعىذ للعيكٛحن بها مً باخشحن
وً٢اة ؾبل جٟؿحرَا وٞهعها بعا ًد ٤٣الٛاًت مً ج٣ىُجها َى ما ؾإـغنضٍ مً زالَ ٫ظا اإلا٣ا ٫في مبدشحن
ؤؾاؾحن:
 اإلابحث ألاول  :ألاصىل اللظائُت والفلهُت لـطوغ الترحُح بين البِىاث والحجج.
 اإلابحث الثاوي  :ألاصىل الاحتهازًت والفلهُت للىاعس الترحُح بين البِىاث والحجج.
اإلابحث ألاول  :ألاصىل اللظائُت والفلهُت لـطوغ الترحُح بين البِىاث والحجج.
الٓاَغ بٗض الخإمل في م٣خًُاث اإلااصة الشالشت مً مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت وما ج٣غع ٢بلها في ال٣ٟه اإلاال٩ي
ولاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي ؤهه ال ًع ً٨اللجىء بلى الترظُذ بحن البِىاث والدجج ،بال بطا جىٞغث ٖلى
مجعىٖت مً الكغوٍ التي ًيبػي مغاٖاتها و ٤ٞمجعىٖت مً الكغوٍ ؤَعها:
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أوال  :حعصضالجمع بين البُيخين اإلاخعاضطخين.
ً
ً
بطا ٧ان مً الشابذ ٣ٞها وً٢اءا ـ ـ ٦عا ؾب ٤ال٣ى ٫ـ ـ ـ ؤن اإلاضعي مُالب بالبِىت ٖلى ما ًضُٖه ،وٖىض
بخًاع بُيخه وؤلاصالء بها ٞةهه ٌٗظع ٞحها للعضعى ٖلُه ،ؤي ؤهه ٌؿإٖ ٫عا بطا ٧ان له ما ًغص به ًٖ َظٍ الدجت التي
ؤصلى بها زهعه ختى ًخع ً٨مً ضخضَا ،وٍعىذ الى٢ذ ال٩افي لظلٞ ،٪ةن َى ؤحى ببِىت ؤزغي حكهض بٗ٨ـ ما
قهضث به بِىت اإلاضعيٞ ،ةهه آهظاٌٗ ٥ظع للعضعي ٞحها ٞةن لم ٌؿخُ٘ ؤن ًشبذ ما ٌؿُ٣ها في َظٍ الخالت ال ٌؿ٘
ال٣اضخي بال ؤن ًجع٘ بحن م٣خطخى البُيخ حن بن ؤم ً٨الجع٘ بُجهعا ،والخ٨م بع٣خًاَعا مٗا ،وإطا لم ًع ً٨الجع٘
بحن البُيخحن اإلاخٗاعيخحن لجإ إلاؿ ٪الترظُذ بُجهعا
وَى ما ظغي به الٗعل في لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي في ٢غاعاث ٖضة خُض ظاء في ؤخض ٢غاع املجلـ ألاٖلى (
مد٨عت الى ٌ٣خالُا) اإلااعر في  30هىهبر  2005ما ًلي" :طل ٪ؤن اإلال ٪إلاً ؤ٢ام البِىت الكغُٖت الصخُدت ،وإطا
حٗاعيذ البُيخانٞ ،ةن ؤم ً٨الجع٘ بُجهعا ظع٘ ل٣ى ٫الكُش زلُل :بن ؤم ً٨الجع٘ ظع٘ بُجهعا ،وإن لم ًمكً
)160
الجمع فئهه ًطحع إلى جطحُح إحساهما على ألادطي".
وال ق ٪ؤن مؿدىض الً٣اء اإلاٛغبي في قغٍ ج٣ضًم مؿل ٪الجع٘ ٖلى مؿل ٪الخٗاعى ما ج٣غع ٢بله في ال٣ٟه
اإلاال٩ي وفي طل٣ً ٪ى ٫ابً ٞغخىن في جبهغجه" :بطا حٗاعيذ البِىاث وؤم ً٨الجع٘ بُجهعا ظع٘ ،وإن لم ًع ً٨عظ٘
بلى الترظُذ بن ؤم )161(."ً٨وٍ٣ى ٫الخاوصي بيؿىصة في طل" :٪وإطا حٗظع الجع٘ بحن البُيخحن نحر بلى الترظُذ بُجهعا،
ُ َ ُْ
ٞإًتهعا ٧اهذ ؤعجر مً ألازغي ؤ ْٖ ِعل ْذ وؤل ِْ َُ ٛذ ألازغي"(.)162
ولظلٞ ٪ال٣اضخي ًبدض بسهىم البُيخحن اإلاخٗاعيخحن ٖعا ًاصي بلى جغظُذ بخضاَعا بٗض حٗظع الجع٘
ً
بُجهعا لُهضع الخ٨م بع٣خطخى البِىت الغاجخت ،وٍلػي البِىت اإلاغظىخت ،جبٗا ل٣ى ٫زلُل" :وإن ؤم ً٨الجع٘ بحن
()163
البُيخحن وإال عجر" ،ولظل٢ ٪الىا ٞالجع٘ بحن البُيخان اللخان ًع ً٨الجع٘ بُجهعا لِؿخا مً باب الخٗاعى.
والخٗاعىَ :ى ما ٖبر ٖىه ٧ل مً ابً ٖغٞت وابً الخاظب ب٣ىلهعا وحٗاعى البُيخحن :ؤي اقخعا٧ ٫ل
()164
مجهعا ٖلى ما ًىافي ألازغي.
وَظا الظي ؤزظ به لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي مً ما ج٣غع في ال٣ٟه اإلاال٩ي َى الظي ج٨غؽ في مضوهت
الخ٣ى ١الُٗيُت خُض ظاء في ماصتها الشالشت ما ًلي" :بطا حٗاعيذ البِىاث اإلاضلى بها إلزباث ملُ٨ت ٖ٣اع ؤو خ٤
ُٖجي ،و٧ان الجع٘ بُجهعا ٚحر معٞ ً٨ةهه ٌٗعل ب٣ىاٖض الترظُذ بحن ألاصلت".
٢ -160160غاع املجلـ ألاٖلى للً٣اء ٖضص 3155 :ماعح في  30هىهبر  2005مل ٠مضوي ٖضص.2003/07/1/678 :
 -161جبهغة الخ٩ام البً ٞغخىن.264/1 :
 -162مىاَب الخال ١في قغح المُت الؼ٢ا.449-448/1:١
 -163قغح المُت الؼ٢ا ١في نىاٖت الً٣اءٖ ،بض الغخعان بلُٗ٨ض ،صعاؾت في يىء اإلاظَب اإلاال٩ي والدكغَ٘ اإلاٛغبي ،م،143 :
مىؾىٖت ٢ىاٖض ال٣ٟه والخىزُ ٤مؿخسغظت خاصي الؼ٢ا ،١دمحم ال٣ضوعي  ،م.25 :
ٞ -164خذ الٗلُم الخال ١في قغح المُت الؼ٢ا ،١مُاعة الٟاسخي ،م.304 :
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ً
زاهُا :صحت البِىاث والحجج اإلاسلى بها.
ومٗجى طل ٪ؤن البِىاث والدجج اإلاضلى بها مً َغ ٝزهىم صٖىي لاؾخد٣ا ١الٗ٣اعٍت ،البض وؤن
جخىٞغ ٖلى مجعىٖت مً الك٩لُاث ألاؾاؾُت والكغوٍ الًغوعٍت التي ًد٨م ٖلى ؤؾاؾها بصخت الىزُ٣ت،
لظلٞ ٪ال ج٣بل حجت ؤي َغ ٝمً ؤَغا ٝصٖىي لاؾخد٣ا ١بال بطا اؾخىٞذ قغوٍ صختها ختى ًخع ً٨مً
مىاظهت حجت الخهم بها ،لظلٞ ٪الدجج الباَلت التي ال جخىٞغ ٖلى الكغوٍ الك٩لُت والبُاهاث ألاؾاؾُت بطا
٧اهذ وزُ٣ت ،ؤو لم حؿخ٨عل ٖىانغَا ألاؾاؾُت بطا ٧اهذ واٗ٢ت ماصًت ٧الخُاػةٞ ،ةجها حٗض باَلت وال جغقى بلى
ً
مىاظهت حجت الخهىم بطا ٧اهذ َظٍ ألازحرة ٢ىٍت ومؿخ٨علت لبُاهاتها ألاؾاؾُت ،ألهه مً الشابذ ٣ٞها
ً
وً٢اءا في اإلاظَب ؤن الىزُ٣ت بطا لم حؿخجع٘ بُاهاتها وٖىانغ بىائها ألاؾاؾُت و٦ظا قغوٍ صختها ٞةجها
باَلت ،وَظا ما ؤزظ به لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي٣ٞ .ض ظاء في ؤخض ٢غاعاث اؾخئىاُٞت الغباٍ اإلااعر في 18
ًىلُىػ  1995ما ًلي" :و خُض بهه و ٤ٞعؾم اإلالُ٨ت ٖضص  200اإلاضلى به مً َغ ٝاإلاؿخإهٖ ٠لحهم ٞةن ألاعى
مىيىٕ الضٖىي مل ٪إلاىعر اإلاؿخإهٖ ٠لحهم ُ٢ض خُاجه إلاضة جؼٍض ًٖ ازجى ٖكغ ؾىت ،بلى ؤن جىفي وجغ٦ها
لىعزخه و ٤ٞقغوٍ اإلال ٪التي وعصث في عؾم اإلالُ٨ت اإلاضلى بها ،خُض بن الغؾم ٖضص  71م  71اإلاضلى به مً
َغ ٝاإلاؿخإهٟحن صون ط٦غ باقي قغوٍ اإلال ،٪وبظلٞ ٪ةن َظٍ الدجت التي اخخج بها اإلاؿخإهٟحن ال جغقى بلى
صعظت ؤلاٖخباع الٞخ٣اعَا بلى الكغوٍ اإلاظ٧ىعة ،بِىعا ملُ٨ت اإلاؿخإهٖ ٠لحهم جخىٞغ ٖلى ٧اٞت الكغوٍ بضون
اؾخصىاء ،وبظل ٪حٗحن جإًُض الخ٨م اإلاؿخإه ٠وجبجي خُصُاجه"(.)1
وَظا الظي ؤزظث به اؾخئىاُٞت الغباٍ َى الظي جبىاٍ املجلـ ألاٖلى للً٣اء ( مد٨عت الىٌ٣
خالُا) ،خُض ظاء في ؤخض ٢غاعاجه اإلااعر في  21ماي  2007ما ًلي :خُض صر ما ٖابه الُاًٖ ٖلى ال٣غاع ،وطل٪
ؤن اإلالُ٨ت ال ًصر جُبُ٣ها ٖلى مدل الجزإ بال بطا جىٞغث هي طاتها ٖلى الكغوٍ الخعـ وهي :وي٘ الُض ٖلى
اإلال ،٪والخهغُٞ ٝه ،ووؿبت مً اإلاال ٪لىٟؿه ،والىاؽ ًيؿبىهه بلُه ٦ظل ٪وَى ٫مضة الخهغ ٝوهي ٖكغ
ؾىحن بحن ألاظاهب ٖعال ب٣ى ٫ناخب الٗعل الٟاسخي:
وال مىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاظع ػ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىل وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
جص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط اإلاال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك واليؼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
واملخ٨عت مهضعة ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه إلاا اٖخبرث ملُ٨ت اإلاُلىبحن مؿخىُٞت لكغوٍ اإلال ٪اإلاٗخبرة
قغٖا ،صون ؤن جبرع في ٢غاعَا مً ؤًً و ٠ُ٦اؾخسلهذ طل ٪وعجختها ٖلى حجت الُالبحن بٗلت ؤجها جىُب٤
ٖلى مدل الجزإ ،م٘ ؤن الترظُذ بحن الدجج بخُبُ ٤الغؾىم ال ًلجإ بلُه بال ٖىض جىٞغَا ٖلى الكغوٍ

٢ -1غاع ناصع ًٖ اؾخئىاُٞت الغباٍ جدذ ٖضص 2059 :بخاعٍش 09 :ؤبغٍل  ،1996ميكىع بعجلت ؤلاقٗإ ٖضص.2002/26 :
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الكغُٖتٞ ،ةجها لم جغ٦ؼ ٢غاعَا ٖلى ؤؾاؽ ،وٖللذ ٢غاعَا حٗلُال ٞاؾضا ًجز ٫مجزلت اوٗضامه وٖغيخه
()1
للى.ٌ٣
وفي هٟـ الؿُا ١طَبذ اؾخئىاُٞت مغا٦ل في ٢غاع لها ماٍضة ال٣غاع لابخضاجي ال٣اضخي بٗضم ٢بى٫
صٖىي لاؾخد٣ا ١في مىاظهت الخاثؼ هٓغا لٗضم صخت الدجج اإلاضلى بها ،ومعا ظاء في ال٣غاع" :ال مجا ٫للترظُذ
ً
ً
بحن قغاجي الُغٞحن بخ٣ضم الخاعٍش ماصام ال٣غاع ٢ض اٖخعض خ٨عا ناصعا بكإجها بحن الُغٞحن ٢طخى بٗضم صخت
ؤخضَعا وع ٌٞصٖىي لاؾخد٣ا ،١وبصخت آلازغ"(.)2
ٞسالنت ال٣ىٞ ٫ةهه ال ًلجإ بلى الترظُذ بال بطا صخذ الدجج اإلاضلى بها ،مً َغ ٝالخهىم ،ختى
ًخع ً٨ال٣اضخي مً الىٓغ في حؿاوحهعا ،وَى الكغٍ الشالض مً قغوٍ الٗعل بالترظُذ.
زالثا :حؼاوي حعاضض الحجج و اجحاز محلها.
ٞةطا صخذ الدجج اإلاضلى بها في صٖىي لاؾخد٣ا ١الٗ٣اعٍت بحن اإلاضعي واإلاضعى ٖلُهٞ ،ةهه ًخٗحن ٖلى
ال٣اضخي ؤن ًىٓغ زاهُا في ال٣ىة ؤلازباجُت للدجخحن زم مضي حٗل٣هعا بعىيىٕ الىاػلت .وَى ما جيبه له لاظتهاص
الً٣اجي اإلاٛغبي في ٢غاعاث ٖضة ٣ٞض ؤ٦ض املجلـ ألاٖلى للً٣اء ( مد٨عت الى ٌ٣خالُا) ٖلى يغوعة حؿاوي
الدجج وحٗاعيها في ؤخض ٢غاعاجه اإلااعر في  02ؤبغٍل  2003خُض ظاء ُٞه" :بإهه ال ًلجإ بلى الترظُذ بحن
البِىاث ،بال في خالت حؿاوي الدجج في ٢ىتها ؤلازباجُت"(.)3
ؤما ُٞعا ًسو بخٗل ٤الدجخحن بعىيىٕ هؼإ واخض٣ٞ ،ض ؤ٦ض ٖلُه املجلـ في ٢غاع له ماعر بخاعٍش
 13صظىبر  2006خُض ظاء ُٞه" :خُض بن الترظُذ بحن الدجج ال ٌٗعل به بال بطا حٗل٣ذ بعىيىٕ هؼإ واخض،
و املخ٨عت مهضعة ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه ،إلاا وٟ٢ذ ٖلى ٖحن اإلا٩ان اؾخعٗذ ُٞه بلى الكهىصٞ ،شبذ لها ؤن عؾم
ملُ٨ت مسجض مىالي مؿخٗحن َى الظي ًىُبٖ ٤لُه اؾعا وخضوصا،وؤن عؾم ملُ٨ت الُاًٖ ال ًىُبٖ ٤لُه بال
في لاؾم ٞدؿب ،وَى ما ؤ٦ضٍ الكهىص اإلاؿخع٘ بلحهم ؤزىاء اإلاٗاًىت اإلاظ٧ىعة ،ج٩ىن ع٦ؼث ً٢اءَا ٖلى
ؤؾاؽ ،ولم ج ً٨في خاظت بلى ألازظ ب٣اٖضة الترظُذ بحن الدجخحن ما صام م٩ان اهُبا٢ها مسخل.)4("٠

٢ -1غاع املجلـ ٖضص 4006 :ماعر فيً 5 :ىاًغ  2007مل ٠مضوي ٖضص ،2004/01/01/3010 :ؤوعصٍ الض٦خىع ٖعغ ؤػو٧اع في
٦خابه ً٢اء مد٨عت الى ٌ٣في الترظُذ بحن البِىاث والدجج ،م.197-196 :
٢ -2غاع اؾخئىاُٞت مغا٦ل ع٢م 2100/20 :ماعر في 15 :ماعؽ  2000اإلال ٠الٗ٣اعي ٖضص ، 2000/1658 :ميكىع بعجلت
املخامي ٖضص ،2005/46 :م.15 :
٢ -3غاع املجلـ ألاٖلى ٖضص 984 :اإلااعر في ،2003/04/02 :مل ٠مضوي ٖضصً٢ ،2002/1/1/505 :اء مد٨عت الى ٌ٣في
الترظُذ بحن البِىاث والدجج ،م.169-168 :
٢ -4غاع ٖضص ،3797 :ماعر في 13 :صظىبر 2006مل ٠مضوي ٖضصً٢ ،2004/3/1/3014 :اء مد٨عت الى ٌ٣في الترظُذ بحن
البِىاث  ،م.111 :
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وهٟـ ألامغ ؤ٦ضٍ املجلـ ألاٖلى ؾاب٣ا ( مد٨عت الى ٌ٣خالُا) في ٢غاع آزغ له ماعر في  13ماعؽ
 1999خُض ظاء ُٞه ما ًلي" :زلى الل ٠ُٟمً ؤلاقاعة بلى ملُ٨ت الكهىص له ً٣ٟض اللُ٢ ٠ُٟعخه الشبىجُت"(.)1
وٖىض الغظىٕ أل٢ىا ٫ال٣ٟهاء اإلاالُ٨ت بسهىم َظا الكغٍ ،هجضَم ٌٗبرون ًٖ طل ٪ب٣ىلهمُٞ :عً
قهضث له بِىت ب٨ظا،وقهضث ؤزغي ب٨ظا ،ؤو ُٞعً قهض ٖلُه قهىص بالبُ٘ ،وقهض آزغون ؤهه لم ًب٘ ،وٖبروا
٦ظل ٪ب٣ىلهمٞ :ةن قهضث بخضي البُيخحن باإلال ٪للصخيء وألازغي بالخىػ له( ،)2معا ًُٟض قغٍ حٗل ٤البُيخحن
ؤو الدجخحن بعدل هؼإ واخض.
ولظل٢ ٪ض اقترٍ ال٣ٟه والً٣اء في اإلاظَب يغوعة حؿاوي الدجخحن اإلاخٗاعيحن ٢بل اللجىء إلٖعا٫
٢ىاٖض الخٗاعى والترظُذ ،بط ال حٗاعى بحن ٢ىي ويُٗ .٠بط ًغجر ال٣ىي ٖلى الًُٗ ،٠وباإلياٞت بلى
حؿاوي الدجج مً ظهت ال٣ىة الشبىجُت ًيبػي ؤن ًخٗل ٤مًعىجهعا بعدل هؼإ واخض.
فذالصت اللىل :بن ما ؤ٢غٍ ال٣ٟه والً٣اء في اإلاظَب اإلاال٩ي بسهىم قغوٍ بٖعا ٫الترظُذ
والخٗاعى جبٗهم في طل ٪الً٣اء اإلاٛغبي ،وبٗضٍ مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت بط ؤ٦ضث ٖلى ؤهه ال ًخم اللجىء بلى
الترظُذ بال بطا حٗظع الجع٘ بحن البُيخحن الصخُدخحن اإلادؿاوٍخحن واإلاخٗاعيخحن ،وإٖعا ٫الخٗاعى ًخم مً
زال ٫مجعىٖت مً ال٣ىاٖض الخانت بظل ،٪وهي مىيىٕ اإلابدض الشاوي.
 اإلابحث الثاوي  :ألاصىل اللظائُت والفلهُت لللىاعس الخاصت بالترحُح بين البِىاث
والحجج.
ؾب ٤ال٣ى :٫بهه بطا حٗظع ٖلى ال٣اضخي الجع٘ بحن الدجخحن اإلاخٗاعيخحن ،وظب لاهخ٣ا ٫بلى الترظُذ
بُجهعا بةخضي اإلاغجخاث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ٟه اإلاال٩ي َظٍ ال٣ىاٖض هي التي وظضث َغٍ٣ها بلى الخ٣ىحن
اإلاٛغبي ًٖ َغٍ ٤لاظتهاص الً٣اجي ٦عا ؾىبُىه.
وبالىٓغ بلى َظٍ اإلاغجخاث اإلاٗخعضة لخدضًض الٗامل اإلاغجر ٞحها ؤم ً٨ال٣ى :٫بن مجها ما ً٣ىم ٖلى
ؤؾاؽ ون ٠خا ٫وهىٕ البِىاث؛ (اإلاُلب ألاو )٫ومجها ما ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ مًعىن البِىاث؛ ( اإلاُلب الشاوي).

اإلاؼلب ألاول :الترحُح على أػاغ وصف البِىاث وحالها.

ً
ٞالترظُذ ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ خا ٫وهىٕ البِىت ٌكعل اٖخعاص مجعىٖت مً ال٣ىاٖض اإلا٣غعة ٣ٞها
ً
وً٢اءا وهي:
أوال :جطحُح بِىت اإلالك على بِىت الحىظ.

٢ -1غاع ٖضص 1407 :ماعر في 13 :ماعؽ ،1999ميكىع بعجلت املجلـ ألاٖلى ٖضص  7 :ؾىت  ، 2000م.7:
 -2جىٓغ البهجت في قغح الخدٟت 258/1 :و ما بٗضَا –جبهغة الخ٩ام البً ٞغخىن 263/1 :وما بٗضَا.
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ونىعتها ٧إن ًضلي اإلاضعي ببِىت حكهض له بالخعل ،٪وبحن ًض زهعه مجغص بِىت حكهض له بالخىػ ،آهظا٥
ال ًىٓغ ال٣اضخي بلى بِىت الخىػ وال ٌٗخض بها في م٣ابل عؾم الخعل ،٪ألن الخىػ وإن جىٞغث قغوَه ٞهى ال ًاصي
بلى الخعل ٪بال بط اوٗضم عؾم اإلالُ٨تٞ ،بِىت اإلال ٪م٣ضمت ٖلى بِىت الخىػ مهعا َالذ اإلاضة.
و٢ض ؤقاعث مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت الى َظا الكغٍ في ماصتها الشالشت بال٣ى " :٫ج٣ضًم بِىت اإلالٖ ٪لى
بِىت الخىػ".
وَى ما ؤزظ به لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي بضعظاجه املخخلٟت ٢بل نضوعَا خُض اٖخبر ؤن الخىػ الظي
ٌؿبٖ ٤لُه اإلالَ ،٪ى طا ٥اإلاٗبر ٖىه بىي٘ الُض ،ولِـ الخُاػة اإلا٨ؿبت٣ٞ ،ض ظاء في ؤخض ٢غاعاث مد٨عت
ؤلاؾخئىا ٝبٟاؽ ما ًلي" :وبخاعٍسه ؤنضعث املخ٨عت خ٨عها جغظُدا لدجج اإلاضعي ٖلى حجج اإلاضعي ٖلُه التي
ال جخىٞغ ٖلى الخُاػة اإلاٗخبرة قغٖا ،والتي ً٨ؿب بها اإلال.)1("٪
وفي هٟـ الؿُا ١ظاء في ؤخض ٢غاعاث املجلـ ألاٖلى ( مد٨عت الى ٌ٣خالُا) اإلااعر في  24هىهبر 1998
ً
ما ًلي" :ؤن اإلاىهىم ٖلُه ٣ٞها؛ ؤهه ال ً٣طخى بؿ٣ىٍ البُيخحن ،بال بطا حٗاصلذ وحٗظع الترظُذ بُجهعا بإي
وظه مً ؤوظه الترظُذ ،وؤن مجغص وي٘ الُض وخضٍٚ ،حر ٧ا ٝلؿعإ صٖىي اإلاضعي اإلاٗؼػة باإلالُ٨ت ،وماصامذ
ملُ٨ت اإلاخٗغيخحن مؿخىُٞت ل٩ل قغوٍ اإلالٞ ،٪ةهه ٧ان ًخٗحن ٖلى املخ٨عت بٖعا٢ ٫اٖضة الترظُذ بحن
الدجخحن"(.)2
وظاء في ٢غاع آزغ للعجلـ ألاٖلى ماعر في ً 20ىهُى  2007ما ًلي" :خُض صر ما ٖابه الُاًٖ ٖلى
ال٣غاع ،طل ٪ؤن الخ٨م ًجب ؤن ً٩ىن مٗلال حٗلُال صخُدا ،وإال ٧ان باَال ،وؤن ه٣هان الخٗلُل ًىاػي
اوٗضامه ،وؤن صٖىي هاػلت الخا ٫تهض ٝبلى لاؾخد٣ا ١التي حٗجي ع ٘ٞمل ٪شخيء بصبىث مل٢ ٪بله ،وؤن اإلال٪
إلاً ؤ٢ام ٖلُه البِىت وؤن بِىت زبىث اإلال ٪م٣ضمت ٖلى زبىث الخىػ بن حٗاعيخا ل٣ى ٫زلُل" :وباإلالٖ ٪لى
الخىػ"(.)3
وبالغظىٕ لل٣ٟه اإلاال٩ي جإنُال لل٣اٖضة ً٣ى ٫الؼ٢ا ١في المُت(.)4
وبالىل ـ ـ ـ ـ ـ ــل وؤلازب ـ ـ ـ ـ ـ ــاث م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــس أص ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ومل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىظوظٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس عسال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

٢ -1غاع ٚحر ميكىع ناصع ًٖ اؾخئىاُٞت ٞاؽ ٖضص ،2007/11/07 ،482 :مل ٠ع٢م ،01/06/313 :ؤوعصٍ الباخض خعُض
البكغي في عؾالخه ،صٖىي اؾخد٣ا ١الٗ٣اع ٚحر املخ ٟٔبحن ال٣ٟه اإلاال٩ي ولاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي ،م.101
٢ -2غاع املجلـ ٖضص 7097 :ماعر في 24 :هىهبر  ،1998مجلت ً٢اء املجلـ ألاٖلى ٖضص 55 :م.22:
٢ -3غاع ٖضص 2153 :ماعر فيً 20 :ىهُى  2007مل ٠مضوي ٖضصً٢ ،2006 ،3/1/1594 :اء مد٨عت الى ٌ٣في الترظُذ بحن
البِىاث والدججٖ ،عغ ؤػو٧اع ،م.101:
-4قغح المُت الؼ٢ا ١في نىاٖت الً٣اء ٖبض الغخعان بلُٗ٨ض م .144 :وؾاثل ؤلازباث في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،م.164:
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٣ٞىله" :ملٖ ٪لى خىػ" ؤي :ؤن بِىت اإلال ٪م٣ضمت ٖلى بِىت الخىػ ،وفي قغخها ً٣ى ٫الغَىويٞ :ةطا
ً
قهضث بخضي البُيخحن باإلال ،٪وألازغي بالخىػ ٢ضمذ الكهاصة باإلال ٪ولى ٧ان الخىػ ؾاب٣ا ،ألن الخىػ ؤٖم
مً اإلال ،٪ألهه ً٩ىن باإلال ،٪وباإل٦غاء ،وبالىصٌٗت ،وبالٗاعٍت وبٛحر طل ،٪وألاٖم ال ٌٗاعى ألازو ،ألهه ال
بقٗاع له بإزو مٗحن ،واإلال ٪ؤزو مً الخىػ وؤ٢ىي مىه(.)1
وفي هٟـ الهضص ً٣ى ٫ابً ٞغخىن في جبهغجه :ولى قهضث بخضاَعا باإلال ٪وقهضث ألازغي بالخىػ.
٢ضمذ بِىت اإلال ،٪ألن اإلال ٪ؤ٢ىي ،والخىػ ٢ض ً٩ىن لٛحر اإلال٣ُٞ ،٪طخى ببِىت اإلال ٪وإن ٧ان جاعٍش الخىػ
مخ٣ضما(.)2
وَظٍ ال٣اٖضة " :جلسًم اإلالك على الحىظ"ٖ ،ىض الخٗاعى التي ؤ٢غَا ال٣ٟه اإلاال٩ي وؤزظ بها ؤلاظتهاص
الً٣اجي اإلاٛغبي هي التي اهخ٣لذ بهٟت مباقغة مً َظا ألازحر بلى اإلااصة الشالشت مً مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت .
زاهُا :جلسًم البِىت الىاكلت على البِىت اإلاؼخصحبت.
ونىعتها ٦عا لى جىاػٕ شخهان خى٣ٖ ٫اع مٗحنٞ ،إصلى ؤخضَعا ببِىت جشبذ ؤن الٗ٣اع ٧ان في مل٪
والضٍ بلى ؤن ماث ووعزه ٖىه ،وؤصلى الشاوي بإهه اقتراٍ مً والضٍ واهخ٣لذ ملُ٨ت الٗ٣اع بلُهٟٞ ،ي َظٍ الخالت
جغجر بِىت ه٣ل اإلالُ٨ت ٖلى بِىت اؾخصخاب الخاٞ ،٫عً ماث ًٖ صاع مشال ،وؤزبذ ولضٍ ؤجها لم جسغط ًٖ مل٪
والضٍ بلى ؤن ماث ،وؤزبدذ ػوظخه ؤهه ؤُٖاَا بًاَا في نضا٢ها مشال٢ ،ضمذ بِىتها ألجها ها٢لت.
و٦عا لى قهضث بِىت ؤهه ٧ان ٌٛخل ظعُ٘ ؤمال٦ه بلى ؤن ماث ،وقهضث ؤزغي بإهه ٧ان نحرَا لؼوظخه
وخاػتها ٞالخهُحر صخُذ(.)3
و٢ض ههذ مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت الى َظا الكغٍ في ماصتها الشالشت بال٣ى" :٫ج٣ضًم بِىت الى٣ل ٖلى
بِىت لاؾخصخاب"؛
و٢ا ٫ابً ٞغخىن معشال ومىضخا لهظٍ ال٣اٖضة :وج٣ضم البِىت الىا٢لت ٖلى اإلاؿخصخبت ،ومشالها :ؤن
حكهض بِىت ؤن َظٍ الضاع لؼٍض بىاَا مىظ مضة ،وال ٌٗلعىجها زغظذ ًٖ مل٨ه بلى آلان ،وحكهض البِىت ألازغي :ؤن
َظا اقتراَا مىه بٗض طلٞ ،٪البِىت الىا٢لت ٖلعذ ،واإلاؿخصخبت لم حٗلم ٞال حٗاعى بحن الكهاصجحن(.)4
-1مىاَب الخالٖ ١لى قغح الخاوصي لالمُت الؼ٢ا ،453/1 ،١مىؾىٖت ٢ىاٖض ال٣ٟه والخىزُ ٤مؿخسغظت خاطي الغٞا ١بلى
ٞهم المُت الؼ٢ا ،١دمحم ال٣ضوعي .م .260
 -2جبهغة الخ٩ام البً ٞغخىن.265/1 ،
 -3مىؾىٖت ٢ىاٖض ال٣ٟه والخىزُ ٤مؿخسغظت خاصي الغ٢ا ،١ألاؾخاط ال٣ضوعي ،م.261:
 -4جبهغة ابً ٞغخىن.265/1 :
وللُ٣ٟه الدؿىلي ُٞعا ؾب ٤مٗىا مً ال٣ىاٖض الخانت بقاعة مهعت خُض ٢ا :٫ولِـ مً اإلاغجخاث اإلالٖ ٪لى الخىػ ،وال
الى٣ل ٖلى لاؾخصخاب ،ألن الخىػ ؤٖم مً اإلال ،٪بط ً٩ىن ًٖ مل ٪وًٖ ٚحرٍ ،وألاٖم ال ٌٗاعى ألازو ،ولظل ٪لى قهضوا
لغظل بعل ٪شخيء ،وقهضوا إلاً َى بُضٍ بالخىػ ،ألن قهاصتهعا ٖاإلات ،ألجهعا قهضا بٗلعهعا في ألامغًٍ ،وخُاػة الخاثؼ ًدخعل ؤن
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ً
وم٘ اٖخباعَعا مً اإلاغجخاث جبٗا ل٣ى ٫الؼ٢ا ١وٚحرٍ ناع لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي؛ خُض ظاء في
ؤخض ٢غاعاث املجلـ ألاٖلى( مد٨عت الى ٌ٣خالُا) اإلااعر في  11ماي  1989ما ًلي" :بن الدجت ال٨خابُت التي
ٌٗخعضَا الخهم هي حجت مؿخصخبت ،ول ٠ُٟالكغاء حجت ها٢لت ومً اإلا٣غع ٖىض حٗاعى الدجخحن
اإلاظ٧ىعجحن ،ج٣ضًم البِىت الىا٢لت ٖلى اإلاؿخصخبت"(.)1
وظاء في ٢غاع آزغ له ماعر في  2003/02/26ما ًلي" :خ٣ا خُض جبحن صخت ما وعص بؿبب طل ٪ؤن
٢اٖضة لاؾخصخاب حؿخىظب ب٣اء ما ٧ان ٖلى ما ٧ان ختى ًٓهغ ما ًسالٟه بىا٢ل"(.)2
ٞاإلاٟهىم مً زال ٫حٗلُل املجلـ ل٣غاعاجه الؿالٟت الظ٦غ ؤن البِىت الىا٢لت م٣ضمت ٖلى اإلاؿخصخبت،
وَظٍ ال٣اٖضة اهخ٣لذ بهٟت مباقغة مً لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي بلى مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت بلى ظاهب
ؤزىاتها مً ال٣ىاٖض اإلاكاع بلحها في اإلااصة الشالشت مً اإلاضوهت .
ً
زالثا :جلسًم بِىت ألاصالت على دالفها أو طسها.
ٌٗخبر َظا اإلاغجر في هٓغ الباخشحن ؤقبه بعً اؾخصخب خ٨م اإلااضخيٞ ،بِىت الصخت ؤٖعل مً بِىت
اإلاغى ألجها ألانل ،وبِىت الغقض م٣ضمت ٖلى بِىت الؿٟه ،و٦ظل ٪الِؿغ ٖلى الٗؿغ ،والٟ٨اءة ٖلى ٖضمها،
ٞلى اصعى شخو مشال ؤن الٗ٣اع بُِ٘ معً َى مغٌٍ مغى اإلاىث ،واصعى آزغ ؤهه بُ٘ معً َى ؾلُم٢ ،ضمذ
بِىت الشاوي اإلاشبخت للصخت ٖلى ألاولى ،ما صام ؤن ألانل الصخت ،والٟغٕ اإلاغى( .)3و٢ض ؤقاعث مضوهت الخ٣ى١
الُٗيُت لل٣اٖضة في اإلااصة الشالشت بال٣ى" :٫ج٣ضًم بِىت ألانالت ٖلى زالٞها ؤو يضَا؛"

ج٩ىن بةعٞا ١ؤو جىُ٦ل ،وال ًلؼمهم ال٨ك ًٖ ٠طلٞ ٪ال جىا ٌ٢في قهاصتهعا٢ ،اله ابً ٖخاب( ،)4و٦ظا بِىت لاؾخصخاب ال
حٗاعى الىا٢لت ،ألن اإلاؿخصخبت قهضث بىٟي الٗلم بالخغوط ًٖ مل٨ه ،وطل ٪ال ً٣خطخي ٖضم الخغوطٞ ،ىٟي الخغوط ؤٖم،
وألاٖم ال بقٗاع له بإزو مٗحن ،و٦ظل ٪الخىػ ،ألهه ؤٖم ٢ض ً٩ىن ًٖ مل ٪وٚحرٍٞ ،ال بقٗاع له باألزو.
وٗم؛ بطا ٢الذ َظٍ :و ٘٢الى٣ل بالبُ٘ ؤو الُال ١في ٦ظا ،و٢الذ ألازغي :لم ً ٘٣بُجهعا بُ٘ وال َال ١مشال في طل ٪الى٢ذ ؤنال،
ُٞخٗاعيان خُيئظ ،وج٣ضم بِىت الى٣ل(.)4
وَظٍ بقاعة لُُٟت ٞحها مؼٍض ٞاثضة وجىيُذ ،ظاءث ًٖ ٖالم ظلُل معاعؽً ،يبػي الخىبُه بلحها ،وَى جاب٘ لهاخب الخدٟت
بسهىنهٞ ،عٗغٞتها ؤه ٟ٘مً ظهلها ،لظل ٪لم هغ بإؾا مً ه٣لها في م٣الىا عٚم َىلها ختى ٌٗغٞها ٧ل مً ؤجُدذ له ٞغنت
لاَالٕ ٖلى ما ٦خبىاٍ بسهىنها.
٢ -1غاع ٖضص 416 :ماعر في 11 :ماي  ،1982مل٣ٖ ٠اعي ع٢م ،43446:ميكىع بعجلت املجلـ ألاٖلى للً٣اء الؿىت الخامؿت
ماعؽ  ، 1983م.69 :
٢ -2غاع ٖضص 76 :ماعر فيٞ 26 :براًغ  2003مل ٠قغعي ٖضصً٢ .2002/1/2/205 :اء مد٨عت الى ٌ٣في الترظُذ بحن
الدجُاث والدجج  ،م.57 :
 -3صٖىي اؾخد٣ا ١الٗ٣اع ٚحر املخ ٟٔبحن ال٣ٟه اإلاال٩ي ولاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي ،خعُض البكغي ،م.106-105:
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ومً جُبُ٣اث َظٍ ال٣اٖضة في لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي ٢بل نضوع مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت هظ٦غ ما
ظاء في ؤخض ٢غاعاث مد٨عت الى ٌ٣اإلااعر في ٞ 26براًغ  .2003خُض ظاء ُٞه ٞ" :ةطا و ٘٢لاؾخضال ٫بذجج
مخٗاعيت ،و٧اهذ بخضي َظٍ الدجج جخعؿ ٪بالٗؿغ ،وألازغي جشبذ الِؿغٞ ،ةن الدجت اإلاشبخت للِؿغ
م٣ضمت ٖلى حجت الٗضم؛ ألجها جخعؿ ٪باألنل في ؤلاوؿان وَى اإلاالءة(.)1
و٢ض ج٣غع في ال٣ٟه اإلاال٩ي ٢بل لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي ٢اٖضة ج٣ضًم ألانالت ٖلى الٟغُٖتٞ ،ةطا
قهضث بِىت ؤخضَعا ؤهه ؤوصخى وَى صخُذ ،وقهضث ؤزغي ؤهه ؤوصخى وَى مغٌٍ٢ ،ا ٫ابً ال٣اؾم :ج٣ضم
بِىت الصخت ألهه ألانل والٛالب.
و٢ا ٫الىوكغَسخي عخعه هللا :ومً هٓاثغَا بِىت الُىٕ وؤلا٦غاٍ ،والصخت والٟؿاص ،والغقض والؿٟه،
والٗؿغ والِؿغ ،والٗضالت والخغٍت والغ ،١والٟ٨اءة وٖضمها ،والبلى ٙوٖضمه(.)2
وَظا ما ٖبر ٖىه ناخب الالمُت ب٣ىله" :أو ما كس أصال"(.)3
ولظل٢ ٪الىاٞ :األنل البراءة بلى ؤن جشبذ ؤلاصاهت ،والغيا بلى ؤن ًشبذ ؤلا٦غاٍ ،والغقض بلى ؤن ًشبذ
الخلل والؿٟه.ومشا ٫طل٧ ٪إن حكهض بِىت بإهه وَب ؤو جهض ١وَى صخُذ ،وحكهض ؤزغي بإهه ٧ان في خالت
مغى اإلاىثٞ ،بِىت الصخت ج٣ضم ٖلى ٚحرَا ،ألجها ألانل ،ما لم ًشبذ الخداًل ،وبالخالي ًع ً٨ال٣ى ٫بإن َظا
اإلاغجر ٞغٕ ًٖ الظي ٢بله.
و٢ض الخٟذ اإلا٣جن اإلاٛغبي لهظا لاؾخصىاء في ٢اهىن لالتزاماث والٗ٣ىص وبٗضٍ في مضوهت الخ٣ى١
الُٗيُتٞ ،إظاػ في الٟهل  419مً  ،ٕ ٫ ١بزباث ؤلا٦غاٍ ،ولاخخُا ٫والخضلِـ والهىعٍت والخُإ اإلااصي في
الىزاث ٤الغؾعُت بعسخل ٠وؾاثل ؤلازباث مً قهىص ،و٢غاثً ٢ىٍت مىًبُت مخالثعت مً ألاَغ ٝؤو معً له
مهلخت مكغوٖتٞ ،هظٍ الىزاث ٤لى قهضث ٖلى ألانل بسال ٝالىاٞ ،٘٢ةن بزباث ما ًسالٟه وَؿُ٣ه ًب٣ى
٢اثعا(.)4
ضابعا :جطحُح الُس على مجطز السعىي وعىس حؼاوي البِىاث.
ٞالترظُذ بالُض ال ًلجإ بلُه بال بطا عجؼ اإلاضعي ًٖ ؤلازباث ،وَظا َى مٗلىم في باب الخُاػة وٖلى مً
ًٖ ٘٣بء ؤلازباث ،ؤو بطا حؿاوث البُيخانٞ ،ال٣اٖضة َىا ؤن بِىت الضازل م٣ضمت ٖلى بِىت الخاعط ،ؤي :ؤن
الترظُذ ً ٘٣بالُض ٖىضما جخٗاعى البُيخان وحؿُ٣ان ،وجٟهم ال٣اٖضة مً زال ٫ما ههذ مضوهت الخ٣ى١
الُٗيُت يعً ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة الشالشت خُض و٢ض ظاء ٞحها ً" :ترجب ٖلى الخُاػة اإلاؿخىُٞت للكغوٍ
ال٣اهىهُت ا٦دؿاب الخاثؼ ملُ٨ت الٗ٣اع ٚحر املخ ٟٔؤو ؤي خُٖ ٤جي آزغ ًغص ٖلُه بلى ؤن ًشبذ الٗ٨ـ.
٢ -1غاع مد٨عت الىٖ ،ٌ٣ضص .76 :اإلااعر في ٞ 26براًغ  .2003مل ٠قغعي ٖضص ،2002/1/2/205 :ميكىع بً٣اء مد٨عت
الى ٌ٣في الترظُذ بحن البِىاث والدجج  ،ظع٘ وج٣ضًم ٖ :عغ ؤػو٧اع ،م.57-56
ٞ -2خذ الٗلُم الخال ١في قغح المُت الؼ٢ا ،١م.309:
 -3مىاَب الخال.409/1 :١
 -4قغح المُت الؼ٢ا ١في نىاٖت الً٣اء ،صعاؾت في يىء اإلاظَب اإلاال٩ي ،والدكغَ٘ اإلاٛغبي ،م.149-148 :
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ال جُٟض ٖ٣ىص الخٟىٍذ ملُ٨ت الٗ٣اعاث ٚحر املخٟٓت بال بطا اؾدىضث ٖلى ؤنل الخعل ٪وخاػ اإلاٟىث
له الٗ٣اع خُاػة مخىٞغة ٖلى الكغوٍ ال٣اهىهُت ".وم٣خطخى ال٣اٖضة ًُٟض ؤن الخ٨م للخاثؼ خُاػة ٗٞلُت ٖىض
حؿاوي البِىاث والدجج اإلاضلى بها في الضٖىي ولخُبُ٣اث َظٍ ال٣اٖضة في لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي هعاطط
َ
بىعاطط مجها جعشُال ال خهغا:
مخٗضصة ،ؾإ٦خٟي
٣ٞض ظاء في ٢غاع ملخ٨عت الى ٌ٣اإلااعر في  2002/07/24مل ٠مضوي ٖضص .2001/1/1/2494 :ما ًلي:
بن الكغاء اإلا٣غون بالخُاػة ؤعجر مً ٚحرٍ ،وؤن الكغاء الٛحر اإلابجي ٖلى ؤنل الخعل ٪ال ًىتزٕ به اإلال ٪مً ًض
خاثؼٍ"(.)1
وفي هٟـ الؿُا ١ظاء في ٢غاع آزغ ملخ٨عت الى ٌ٣ما ًلي :وإطا اوٗضم الترظُذ ٞالخ٨م للخاثؼ
وٍدل ...٠وبعا ؤن ملُ٨ت ٧ل َغ ٝمً َغفي الجزإ جًعىذ ٧اٞت قغوٍ اإلال ٪مً ًض ووؿبت وجهغ ٝوٖضم
مىاػٕ ،وٖضم الٗلم بالخٟىٍذ ًٞال ًٖ الخُاػة وحٗظع جغظُذ بخضاَعا ٖلى ألازغي معا ً٩ىن مٗه ال٣ى٢ ٫ى٫
الخاثؼ بُعُىه ،وما صامذ الخُاػة الخالُت بُض البىٖالوي الُُب ومً مٗهٞ ،ةهه ًخٗحن الخ٨م بصخت حٗغيهم
م٘ ًعُجهم"(.)2
 17ؤ٦خىبغ  2007ما
وظاء في ٢غاع آزغ ملخ٨عت الى ( ٌ٣املجلـ ألاٖلى ؾاب٣ا) ٦ظل ٪ماعر في
ًلي ":وؤن الخُاػة حٗض ٢غٍىت ٢اهىهُت ٖلى اإلال ،٪وحٗخبر مً اإلاغجخاث ال٣ٟهُت ،وؤن عؾىم ألاقغٍت ال٣ضًعت
ً
املجغصة ًٖ ؤنل الخعل ٪وًٖ الخُاػة اإلاٗخبرة قغٖا وال٣اَٗت لضٖىي اإلاضعي ال جُٟض اإلال ،٪وال ًىتزٕ بها مً
خاثؼٍ ،وبعا ؤن واٗ٢ت الخُاػة زابخت لُالب الخد ُٟٔبة٢غاع مً اإلاخٗغيحن خؿب الشابذ مً مدًغ اإلاٗاًىت،
ٞشبىث خُاػتهم للعضعى ُٞه بة٢غاع اإلاخٗغيحن٧ ،ل طلً ٪جٗل حجتهم ؤ٢ىي وؤعجر مً حجت اإلاؿخإهٖ ٠لحهم
ٚحر اإلا٣غوهت بالخُاػة"(.)3
وفي هٟـ الؿُا ١ظاء في ٢غاع آزغ ملخ٨عت الى ٌ٣ماعر في  03ؤ٦خىبغ  2007ما ًلي :و" خُض بن عؾم
قغاء اإلاؿخإه ٠اإلاكاع إلاغاظٗه ؤٖالٍ مٗؼػ بىي٘ الُض والخُاػة الشابخت مً زال ٫مٗاًىت الخبرة ،وؤن الخُاػة
٣ٞها جىضعط يعً ؤؾباب
الترظُذ بحن البِىاث ل٣ى ٫الؼ٢ا:١

٢ -1غاع مد٨عت الى ٌ٣ماعر في ،2002/07/24 :مل ٠مضوي ٖضصً٢ .2001/1/1/2494 :اء مد٨عت الى ٌ٣في الترظُذ بحن
البِىاثٖ ،عغ ؤػو٧اع ،م. 118 :
٢ -2غاع ٖضص 711:ماعر في 12 :ماعؽ ،2003مل ٠مضوي ٖضصً٢ ،2002/1/1/2476 :اء مد٨عت الى ٌ٣في الترظُذ بحن
البِىاثٖ ،عغ ؤػو٧اع ،م.128:
٢ -3غاع ٖضص 3317:مل ٠مضوي ٖضصً٢ .2005/1/1/2883 :اء مد٨عت الى ٌ٣في الترظُذ بحن البِىاث ،م.9:
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"وإن ٌعــسم فاحكــم لحائــع".)1(.....
ً
ٞالٓاَغ ؤن ؤن الً٣اء اإلاٛغبي َب ٤ال٣اٖضة اإلاظ٧ىعة ٖعال ب٣ى ٫زلُل" :بُس إن لم جطجح بِىت
ملابلت" .و٦ظل ٪بطا ٧اهذ الضٖىي مجغصة مً البِىتٞ ،ةن الٗ٣اع ًب٣ى بُض خاثؼٍ وَى ما ؤ٦ضٍ ابً ٖانم في
جدٟخه ب٣ىله :
ببِى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مثبخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت إلاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ًععـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
واإلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسعي اػ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخحلاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يء ًل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعم
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً غي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجكلُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف إلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً جملكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً كب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل شا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأي وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ملك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

و٢ا ٫الكُش مُاعة في قغخه :وإن ج٩اٞإث البُيخان ؾُ٣خا ،وٍب٣ى الصخيء بُض خاثؼ وإهعا ًدل .)2(٠وألن
خىػٍ له ٧الكاَض الٗغفي ًدل ٠مٗه(.)3
وفي طل٣ً ٪ى ٫ابً ٞغخىن في جبهغجه :وإطا لم ًع ً٨الترظُذ بحن البُيخحن ؾُ٣خا وب٣ي اإلاضعى ُٞه بُض
خاثؼٍ م٘ ًعُىه(.)4
و٢ا ٫الؼ٢ا ١في المُخه:
وٍحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف أو للـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصي ًلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطاحعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
وإن ٌعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسم التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرحُح لحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائع
َ
٢ا ٫الكُش الغَىوي في قغخهٌٗ" :جي بطا وُ ٣ْ ٞ ٘٢ض جغظُذ بخضي البُيخحن ٖلى ألازغي ،بإن ال ً٩ىن
ُ
َىا ٥مغجر ؤنال ،ؤو ٧اها وحؿاوٍخا ُٞه ،ؤو ٣ٞض ؤنل البِىت ل٩ل مجهعاٞ ،ةن ٧ان الصخيء اإلاضعى به بُض
ؤخضَعاٞ ،اخ٨م به م٘ ًعُىه( .)5وإن ٧ان بُض ٚحرَعاٞ ،اظٗله إلاً ً٣غ الخاثؼ له به.
()6
وٖلُه ٞالخُاػة بكغوَها ج ُ٘٣الجزإ في ُٚاب الدجت ال٣ىٍت ؤو ٖىض حؿاوي الدجج
دامؼا :الخلسًم بعٍازة العسالت والعبرة لِؼذ بالعسز.
ههذ مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت ٖلى َظٍ ال٣اٖضة في ماصتها الشالشت بال٣ى:٫
"ظٍازة العسالت والعبرة لِؼذ بالعسز".
ونىعتها ٧إن ً٩ىن بخضي قهىص البُيخحن ؤ٦ثر ٖضالت مً قهىص البِىت ألازغي بإن ً٩ىهىا ؤ٦ثر قهغة
بالخحر والهالح ؤو بالًبِ ،وال حهم في طل ٪ػٍاصة ٖضص بخضي البُيخحن ٖلى ألازغي ٧إن ً٩ىن قهىص بخضي
٢ -1غاع ٖضص 3163 :ماعر في  03ؤ٦خىبغ ،2007مل ٠مضوي ٖضصٖ ،2006/1/1/4175 :عغ اػو٧اع ،هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م:
.94
 -2ؤلاج٣ان وؤلاخ٩ام في مؿاثل الخضاعي وألاخ٩ام قغح جدٟت الخ٩ام إلاُاعة الٟاسخي .166/1 :
 -3الضلُل الٗعلي للٗ٣اع ٚحر املخ ٟٔبغاصة ٚؼٍى ،٫م.73 :
 -4الخبهغة.265/1 :
 -5مىؾىٖت ال٣ىاٖض اإلاؿخسغظت مً خاطي الغٞا ،١دمحم ال٣ضوعي ،م.283 :
ٞ -6خذ الٗلُم الخال ،١م.312:
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البُيخحن ؤ٦ثر مً ألازغي ٞةهه ال ٌٗض مغجخا ،والؿبب في جغظُذ مؼٍض الٗضالت ٖلى مؼٍض الٗضص ؤن مؼٍض
الٗضالت ؤ٢ىي ،بط في اؾخُاٖت ٧ل مً الخهعحن ؤن ًؼٍض في ٖضص قهىصٍ بسال ٝػٍاصة الٗضالت ،وإطا حؿاوث
الٗضالت ٢طخي باأل٦ثر(.)1
لَ ً٨ظا مُ٣ض بإن ال ًهل الٗضص بلى خض الخىاجغٞ ،دُيئظ ج٣ضم ػٍاصة الٗضص ألن الخىاجغ ًُٟض الٗلم
الُ٣عي وقهاصة الٗضلحن جُٟض الًٓ(ٞ ،)2ةطا قهضث بُيخان ٧ل واخضة مجهعا بسال ٝألازغي ،عجخذ الؼاثضة في
الٗضالت ،وإن قهضث ألازغي للخاثؼ ل٣ى ٫زلُل :وبالُض وإن لم جغجر بِىت م٣ابلت.
ومً طلٞ ٪ةن قهاصة الٗضو ٫ج٩ىن مغجخت ٖلى قهاصة اللٖ ٠ُٟىض الخٗاعى ٦عا ؤن قهاصة الؿخت
مً الل ٠ُٟوٖض ٫واخض  ،م٣ضمت ٖلى قهاصة الل ٠ُٟاملخًت لؼٍاصة الٗضالت في طاث الٗض ٫م٘ الل٠ُٟ
الؿخت ،وقهاصة الٗضلحن ج٣ضم ٖلى قهاصة الٗض ٫الىاخض م٘ الل.)3(٠ُٟ
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اٖخعاص ػٍاصة الٗضالت ٦كاَض في ال٣ٟه والً٣اء في اإلاظَب
ال ًغجر بها بال في ألامىا ٫صون ٚحرَا ،وؤن بٖعالها في ألامىا ٫مٟخ٣غ بلى ًعحن ،لظل٢ ٪الىاٞ :ؼٍاصة الٗضالت
ًدل ٠مٗها ٖلى اإلاكهىع ومظَب اإلاضوهت( ،)4ومً طلً ٪ع ً٨اٖخعاصَا في صٖىي لاؾخد٣ا ١الٗ٣اعٍت
باٖخباعَا ماال مً ألامىا ٫اإلاخىاػٕ ٞحها.
وإطا ٧ان لاٖخعاص في بالصها ٖلى ؤن الٗضوَ ٫م ألاشخام اإلاىخهبحن لخل٣ي الكهاصاث في بَاع ال٣اهىن
اإلاىٓم لخُت الٗضالتٞ ،ةن قهاصتهم حٗض ؤنلُت وبظل ٪ج٣ضم ٖلى قهاصة الل ٠ُٟؤلاؾترٖاثُت إلاا ػاصث به مً
جد ٤٣الٗضالت الظي ًغ٢ ٘ٞىتها الشبىجُت ًٖ الل.٠ُٟ
وجُبُ٣ا لهظٍ ال٣اٖضة ً٢ذ مد٨عت لاؾخئىا ٝبخُىان مٗللت ٢غاعَا بعا ًلي:
وخُض ًخطر ما ط٦غ ؤن عؾم ملُ٨ت اإلاضعي -اإلاؿخإهٖ ٠لُه ً -خىٞغ ٖلى ٧اٞت ٖىانغ اإلال ٪اإلاٗخبر
ً
قغٖا ،في خحن ؤن عؾم ملُ٨ت اإلاؿخإه ٠ال ٌٗضو ؤن ً٩ىن قُغ ل ٠ُٟمً ؾخت قهىص ،والتي ججز ٫مجزلت ٖض٫
واخض ،وَظا بسال ٝعؾم اإلاؿخإهٖ ٠لُهَ ،ى قهاصة اؾترٖاثُت لٗضلحن ،ومً اإلاٗلىم ؤن قهاصة ٖضلحن
مغجخت ٖلى قهاصة ٖض ٫واخض(.)5
ػازػا :جلسًم حعسز الـهازة على الـهازة الىاحسة

 -1الخبهغة للخمي.5514/10 :
 -2وؾاثل ؤلازباث في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،دمحم ابً معجىػ ،م.163:
 -3صٖىي اؾخد٣ا ١الٗ٣اع ٚحر املخ ٟٔبحن ال٣ٟه اإلاال٩ي ولاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي ،خعُض البكغي ،م.106 :
 -4الخبهغة للخميٞ ،5515/10 :خذ الٗلُم الخال ،١م.311 :
٢ -5غاع اؾخئىاُٞت جُىان ،ناصع بخاعٍش  11ؤبغٍل  1979مل ٠مضوي ع٢م ،599101:ؤوعصٍ اصعَـ خعاصي في عؾالخه ،صٖىي
اؾخد٣ا ١الٗ٣اع الٗاصي بحن ال٣ٟه اإلاال٩ي ولاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي ،م.138 :
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ونىعتها ٦عا ؤن ٌكهض قاَضان بعلُ٨ت ؤعى لٗعغو ،وَكهض آزغ بإجها مل ٪لؼٍض وخل ٠ػٍض ٖلى طل٪
م٘ قاَضٍٞ ،ةن بِىت ٖعغ جغجر وإن ٧ان ػٍض ؤٖض ٫ؤَل ػماهه٣ٞ ،ضمذ البِىت اإلا٩ىهت مً قاَضًً ٖلى البِىت
اإلا٩ىهت مً قاَض وٍعحن(.)1
وؤ٦ضث مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت ٖلى َظٍ ال٣اٖضة في اإلااصة الشالشت بال٣ى:٫
"جلسًم حعسز الـهازة على ؿهازة الىاحس".
بط ال٣اٖضة ؤن ً٣ضم الكاَضان ٖلى الكاَض والُعحن ،و٦ظا قهاصة الٗضلحن ٖلى قهاصة الٗض٫
وامغؤجحن وإن ٖغٞخا بالٗضالت ،هٓغا للترجِب الىاعص في آًت الضًً مً ؾىعة الب٣غة
وجُبُ٣ا لهظٍ ال٣اٖضة في لاظتهاص اإلاٛغبي ظاء في ؤخض ٢غاعاث املجلـ ألاٖلى (مد٨عت الى ٌ٣خالُا)
اإلااعر في 30ؤ٦خىبغ  2002ما ًلي٦ :عا ؤن الكاَضًً ج٣ضم ٖلى الكاَض والُعحنٟٞ ،ي الؼع٢اوي ٖلى الكُش
زلُل ،و"عجر بكاَضًً" مً ظاهب ٖلى قاَض وٍعحن مً ظاهب آزغ.
ولى ٧ان ؤٖض ٫ؤَل ػماهه وَى ما اٖخبرجه املخ٨عت ًٖ نىاب ٖىضما اٖخعضث حجت اإلاُلىبحن
وعجختها ٖلى حجت الُاٖىحن ،وٖللذ ٢غاعَا بإن عؾم الكغاء اإلاضلى به مً َغ ٝاإلاؿخإهٟحن ال ٌؿدىض ٖلى
ؾىض ملُ٨ت الباج٘ وٚحر م٣ترن بالخُاػة(.)2
ٞةطا ٧ان لل٣ىاٖض اإلاظ٧ىعة ؤنى ٫في الً٣اء اإلاٛغبي وال٣ٟه اإلاال٩ي وَى ما ؤزظ به اإلا٣جن اإلاٛغبي في
مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت بسهىم َظٍ اإلاغجخاث التي ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ خا ٫وهىٕ البِىتٞ ،عاطا ًٖ اإلاغجخاث
ال٣اثعت ٖلى ؤؾاؽ مًعىن البِىت وخُصُاتها وَظا َى مىيىٕ اإلاُلب اإلاىالي.

اإلاؼلب الثاوي :الترحُح اللائم على أػاغ مظمىن البِىاث.
اؾخسلو ٧ل مً ال٣ٟه والً٣اء في اإلاظَب مً مًعىن البِىاث وخُصُاتها مجعىٖت اإلاغجخاث ٧اهذ
ً
ؾببا في ج٣ضًم بٌٗ الدجج والبِىاث ٖلى ؤزغي ومً طل:٪
أوال :الترحُح اللائم على أػاغ بُان وحه اإلاسدل.
ونىعتها ٧إن ً٣ضم ؤَغا ٝالضٖىي وزُ٣خحن حكهضان باإلال ،٪وػاصث بخضاَعا بُان ؾبب اإلال ٪ؤو وظه
اإلاضزلٞ ،ةجها جغجر ٖلى التي قهضث باإلال ٪اإلاُل ،٤ألن ٧ل واخضة مجهم قهضث باإلال ،٪ل ً٨بخضاَعا ػاصث
مبِىت ؾببهٞ ،التي ط٦غث ؾبب اإلال ٪ؤعجر مً التي لم جظ٦غٍ.

 -1وؾاثل ؤلازباث في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،دمحم ابً معجىػ ،م.163:
٢ -2غاع املجلـ ٖضص 3355 :ماعر في  30ؤ٦خىبغ  ،2002مل ٠مضوي ٖضصً٢ ،2002/1/1/2820 :اء مد٨عت الى ،ٌ٣الترظُذ
بحن البِىاث والدججٖ ،عغ ؤػو٧اع ،م.115 :
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ومشا ٫طل :٪بطا قهضث بِىت بإن َظٍ الضاع مل ٪لؼٍض اإلاضعي ،وقهضث بِىت ؤزغي بإجها لٗعغ – اإلاضعى
ٖلُه  -بىاَا بىٟؿه ؤو وعثها ًٖ ؤبُه ،مبِىت ؾبب اإلالٞ ٪ةن َظٍ ألازحرة ج٣ضم ٖلى ألاولى وجغجر بعا ػاصث به
مً بُان ؾبب اإلال.)1(٪
وَى ما ؤ٦ضجه مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت في ماصتها الشالشت بال٣ى ":٫شكط ػبب اإلالك ملسم على عسم
بُاهه؛" ولهظٍ ال٣اٖضة ؤنى٣ٞ ٫هُت وً٢اثُت ٞ ،ال٣اٖضة ججض ؤؾاؾها في ال٣ٟه اإلاال٩ي وؤ٦ض ٖلحها مجعىٖت
مً ال٣ٟهاء ومً طل٢ ٪ى ٫الكُش زلُل" :وإال عجر بؿبب" .وفي المُت الؼ٢ا:١
" بأػبـاب ملـك ضجحـً إن حعـطض"(.)2
ً
وجُبُ٣ا لهظٍ ال٣اٖضة في الترظُذ ظاء في ؤخض ٢غاعاث مد٨عت الى ٌ٣اإلااعر فيً 23 :ىاًغ 2001م ما
ًلي" :ؤن املخ٨عت ٧اهذ ٖلى نىاب إلاا اؾدبٗضث عؾىم ألاقغٍت املجغصة بٗلت ؤجها ٚحر ماؾؿت ٖلى ؤنل
اإلال.)3("٪
وظاء في ٢غاع آزغ للعجلـ ما ًلي :خُض بن الضٖىي جغمي بلى لاؾخد٣ا ١وؤن اإلاضعي ٖؼػَا بعا ًشبذ
قغاثه للُٗ٣ت ألاعيُت مً الباجٗت له ،وؤن ألاعى ؤهجؼث لها ًٖ َغٍ ٤ؤلاعر مً والضَا ،وؤن ؤوالصَا
ًخهغٞىن ٞحها بةطجها لعجؼٍ ًٖ الُ٣ام باؾخٛاللها ،خؿب ما َى زابذ ،وؤن املخ٨عت ٖىى ؤن جإزظ بٗ٣ض
الكغاء اإلاشبذ ألنل اإلال ٪وما وعص به بعىظب بزباث وظه اإلاضزل الظي ال ٌُٗبه جغاظ٘ زالر مً قهىصٍ ،ألن
ًصر جلُ٣ه ،ؤزظث بعىظب جهغ ٝاإلاُلىب في الى ٌ٣الخالي مً قغوٍ اإلال ،٪الصخيء الظي ًجٗل ٢غاعَا ال
ًغج٨ؼ ٖلى ؤؾاؽ ٣ٞهي و٢اهىوي ؾلُعحن وَٗغى ٢غاعَا للى.)4(ٌ٣
زاهُا :جطحُح بِىت ؤلازباث على بِىت الىفي
ونىعتها ٦عا لى ٢ضم الخهعان في صٖىي لاؾخد٣ا ١بُيخان حكهض بخضاَعا باإلزباث والشاهُت بالىٟي،
ٞةن بِىت ؤلازباث ج٣ضم ٖلى بِىت الىٟي .و٢ض ظاء الخىهُو ٖلى ال٣اٖضة بعضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت في ماصتها
الشالشت بال٣ى ":٫جلسًم بِىت ؤلازباث على بِىت الىفي".
وبخدب٘ مهاصع ال٣ٟه اإلاال٩ي وما ظغي ٖلُه لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي هجض لهظٍ ال٣اٖضة ؤنى٣ٞ ٫هُت
وؤزغي ً٢اثُت ٣ٞض اؾدكهض بٌٗ اإلاخإزغًٍ مً ٣ٞهاء اإلاظَب ٖلى َظٍ ال٣اٖضة بعا وعص في هىاػ ٫ابً ؾهل

ً -1ىٓغ؛ وؾاثل ؤلازباث دمحم ابً معجىػ ،م.162 :
ٞ -2خذ الٗلُم الخال ١في قغح المُت الؼ٢ا ،١م .306-305مىؾىٖت ٢ىاٖض ال٣ٟه والخىزُ ،٤م ،257 :البهجت في قغح
الخدٟت .261/1 ،خلي اإلاٗانم ل٨ٟغ ابً ٖانم  ،642/1بهامل البهجت ،قغح المُت الؼ٢ا ١في نىاٖت الً٣اء ٖبض الغخعان
بلُٗ٨ض ،م .144 :مىاَب الخال.449/1 :١
٢ -3غاع مد٨عت الىٖ ،ٌ٣ضص ،304 :بخاعٍش ٚ 2001-23 :حر ميكىع.
٢-4غاع مد٨عت الىٖ ٌ٣ضص 316 :ماعر في ٞ 2براًغ  ،2005مل ٠مضوي ٖضص 2019:ميكىع بعجلت ال٣هغ ٖضصً 13:ىاًغ
 .2006م.202 :
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مً جغظُذ الكهاصة بدىػ الغًَ وجدىٍؼٍٖ،لى الكهاصة بىٟي الخُاػة ٣ٞا :٫بِىت خىػ الغًَ ؤعجر مً البِىت
بٗضمه ،ألن الكهاصة بالخىػ ؤزبدذ الهبت بصختها ٩ٞاهذ ؤولى مً التي قهضث ببُالجها(.)1
ً
وجُبُ٣ا لهظٍ ال٣اٖضة ٣ٞض ظاء في ؤخض ٢غاعاث املجلـ ألاٖلى للً٣اء ( مد٨عت الى ٌ٣خالُا) اإلااعر
في ً 08ىهُى  2005ما ًلي:
ً
"و٢ض زبذ مً الخبرة اإلاىجؼة اؾخئىاُٞا ؤن الغؾعحن مٗا ٢ض اهُب٣ا ٖلى ألاعى اإلاؿعاة" :الضوم" ؤو:
ً
ً
"َىجت الٗؼ ."ٝمعا ًخٗحن مٗه اللجىء بلى ٢ىاٖض الترظُذ بحن الدجج اإلاخٖ ٤ٟلحها ٣ٞها وً٢اءا ،وعجخذ
بظل ٪حجت اإلاُلىبحن مٗا ٖعا ؾىاَا ل٩ىجها مشبخت جشبذ ألانل إلاىعور الُغٞحن مٗا ٞهي م٣ضمت ٖلى حجت
اإلاؿخإه.)2(٠
وفي هٟـ الؿُاً٢ ١ذ مد٨عت الى ٌ٣في ٢غاع لها ماعر في  23ؤبغٍل 2008م خُض ظاء ُٞه" :وؤن ما
ؤصلذ به الُاٖىت ًشبذ بك٩ل ال لبـ ُٞه؛ ٧ىن مىعور الُغٞحن ْل باؾُا ًضٍ ٖلى اإلاضعى ُٞه ،وؤن
اإلاؿخإهٖ ٠لحها لم جًُٗ في الخ٨م اإلاظ٧ىع ،عٚم ما جًعىه مً وزاث٣ٖ ٤ضة ؤلاقترا ٥م٘ اإلا٨خب الىَجي للعاء
وال٨هغباء ،ولم جض ٫بإًت حجت جشبذ خُاػتها الٟٗلُت ،في خحن ؤن عؾم الهض٢ت الظي ٌكهض ُٞه الٗضالن بدُاػة
ً
اإلاخهض ١للعخهض ١به ،وؤن مٗاًىت وجُىاٞا ،ال ًع ً٨ؤن ًىاٌَ بالل ٠ُٟلىٟي َظٍ الخُاػة لٗضم ج٩اٞئهعا،
ول٩ىن اإلاشبذ م٣ضم ٖلى الىافي ،ألهه ٖلم ما لم ٌٗلعه آلازغ ،ؾُعا وؤن الضاع ما هي بال ظؼء مً اإلاخهض ١به
اإلا٣هىص باإلاٗاًىت َى خىػ اإلاخهضٖ ١لُه به للعخهض ١به ،وؤن الٗضالن قهضا بالخىػ ،ألامغ الظي ً٩ىن مٗه
ال٣غاع زاع٢ا لل٣ىاٖض اإلاؿخض ٫بها معا ٖغيه للى ٌ٣وؤلابُا .)3(٫وبعا ط٦غ ؾاب٣ا ًخجلى بىيىح ؤن لل٣اٖضة
ؤنى٣ٞ ٫هُت واظتهاصًت حؿدىض بلحها.
زالثا :جلسًم البِىت اإلافصلت على البِىت املجملت:
ونىعتها ٧إن حٗغى ٖلى املخ٨عت بُيخحن؛ بخضاَعا مٟهلت وألازغي مجعلت بالىٓغ بلى بُان ما حكهض
به ٧ل مجهعاٞ ،خ٣ضم البِىت اإلاٟهلت إلاا ٞحها مً مؼٍض جىيُذ وع ٘ٞؤق٩اٖ ،٫لى املجعلت .و٢ض ههذ مضوهت
الخ٣ى ١الُٗيُت ٖلى َظٍ ال٣اٖضة بال٣ى:٫
"جلسًم بِىت الخفصُل على بِىت ؤلاحمال".

 -1مىاَب الخال-457/1 :١مىؾىٖت ٢ىاٖض ال٣ٟه والخىزُ ٤مؿخسغظت خاصي لغٞا ،١م.262
٢ -2غاع مد٨عت الىٖ ٌ٣ضص ،312 :ماعر في ً 08ىهُى  .2005مل ٠قغعي ٖضصً٢ .2003/1/2/448 :اء مد٨عت الى ٌ٣في
الترظُذ بحن البِىاث والدجج ،م.23:
٢ -3غاع مد٨عت الىٖ ٌ٣ضص 1575 :اإلااعر في  ،2008/04/23مل ٠مضوي ٖضصً٢ ،2006/1/1/ 3075 :اء مد٨عت الى ٌ٣في
الترظُذ بحن البِىاث ،م.66 :
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َ
وبسهىم َظٍ ال٣اٖضة ً٣ى ٫الكُش الخاوصي في قغخه لالمُت" :ومً ًُٟهل ٞعسخاع ٖلى مً ؤظعال،
ومً ًٟهل ؤي ؛ مً الكهىص في قهاصجه ٞعسخاع ،ؤي :م٣ضم ٖلى مً ٢ض ؤظعال(.)1
ولل٣اٖضة جُبُ٣اث ٖلى مؿخىي لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي ووسجل مً طل ٪ما ظاء في ؤخض ٢غاعاجه
اإلااعر في  2005/01/26خُض ظاء ُٞه" :ل ً٨خُض ج٣ضًغ ألاصلت مى٧ى ٫لؿلُت املخ٨عت بن هي ؤ٢امذ
ً٢اءَا ٖلى ؤؾباب ؾاجٛت ،وهي بط ها٢كذ اإلاىظب ٖضص 117 :الظي اؾخضلذ به اإلاُلىبت في الى ،ٌ٣والظي
ؤٞاص قهىصٍ بإن الىاَب مىعور الُغٞحنْ ،ل ٌؿ ً٨بالُاب ٤الؿٟلي ٢بل زالر ؾىىاث ًٖ وٞاجه إلاغيه
وعجؼٍ ،بٗض ؤن وَب البيخه بالُاب ٤الٗلىي مً اإلاجز ٫مدل الجزإ .واؾخسلهذ مىه بزالءٍ للعدل اإلاىَىب،
وعجخخه ٖلى ما ؤصي به الُالبىن للبُان والخٟهُل الظي وعص به ،ج٩ىن ٢ض َب٣ذ ال٣اٖضة ال٣ٟهُت التي
ج٣طخي بإن :البِىت اإلاٟهلت مغجخت ٖلى البِىت املجعلت ،وؤظابذ يعىُا ٖعا ؤزحر في َظا الكإن مً صٞىٕ،
و٢ضعث وزاث ٤اإلال ٠ج٣ضًغا صخُدا معا ًجٗل الىؾُلخحن بضون ؤؾاؽ"(.)2
وجُبُ٣ا لىٟـ ال٣اٖضة ٦ظل٪؛ ظاء في ؤخض ٢غاعاث املجلـ اإلااعر في  20ؤبغٍل  2005م ما ًلي" :لً٨
ً
خُض بن ٢ىاٖض الترظُذ اإلا٣غعة ٣ٞها ج٣طخي بإن جغجر البِىت اإلاٟهلت ٖلى املجعلت ،واإلاشبخت ٖلى الىاُٞت،
واملخ٨عت بط ها٢كذ مىظب بزباث ؤلاعازت ٖضص 263 :الظي اؾخض ٫به اإلاُلىب في الى ،ٌ٣وعجخخه ألهه ٖلم ما
لم حٗلعه البِىت التي ؤصلى بها الُالب ،واٖخبرجه جاما ألهه اؾخىفى ٧ل وعزت الهال٨ت "٦عُذ ال٨بحرة" ج٩ىن ٢ض
َب٣ذ ٢ىاٖض الترظُذ اإلاظ٧ىعة جُبُ٣ا ؾلُعا"(.)3
ضابعا :جلسًم البِىت اإلاؤضدت على غيراإلاؤضدت ،والؼابلت جاضٍذا على الالحلت:
ل٣ض اٖخعض ٧ل مً ال٣ٟه والً٣اء في اإلاظَب اإلاال٩ي ومٗهم الدكغَ٘ اإلاٛغبي الخاعٍش وؾُلت للترظُذ ،وطل٪
ً
مً ظهت وظىصٍ ؤو اوٗضامه ٞترجر البِىت اإلااعزت ٖلى ٚحر اإلااعزت(ؤوال) ؤو بالىٓغ بلى ج٣ضًم ؤخضاَعا ٖلى
ً
ألازغي ٞترجر الؿاب٣ت ٖلى الالخ٣ت(زاهُا)٣ٞ.ض ههذ مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت يعً ٣ٞغجحن مخخالُخحن مً
اإلااصة الشالشت :
"جلسم البِىت اإلاؤضدت على البِىت غيراإلاؤضدت".
ً
"جلسًم البِىت الؼابلت على البِىت الالحلت جاضٍذا".
أ :جلسًم البِىت اإلاؤضدت على البِىت غيراإلاؤضدت:
ونىعتها ٧إن حكهض بِىت اإلاضعي بإن َظٍ الضاع ٖلى مل٨ه مىظ زعـ ؾىىاث ،وحكهض

 -1قغح جدٟت الخ٩ام بعؿاثل الخضاعي وألاخ٩ام.634/1:
٢ -2غاع مد٨عت الىٖ ٌ٣ضص 52 :ماعر في ً 26ىاًغ  2005مل ٠قغعي ٖضص.2004/1/2/228 :
٢ -3غاع مد٨عت الىٖ ٌ٣ضص 224 :اإلااعر في  2005/04/20مل ٠قغعيٖ ،ضص.2004/1/2/167 :
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بِىت اإلاضعى ٖلُه بإن جل ٪الضاع ٖلى مل٨ه ولم جظ٦غ جاعٍساٞ ،ةن ألاولى جغجر ٖلى الشاهُت بؿبب اقخعالها ٖلى
الخاعٍش(.)1
و٢ا ٫ابً الخاظب في مسخهغٍ ":وفي مجغص الخاعٍش ٢ىالن"(:)2
و٦خب ٖلُه زلُل في جىيُده قاعخا ما ههه :وال٣ى ٫بخ٣ضًم اإلااعزت ألقهب ،وال٣ى ٫بٗضم ج٣ضًعها
ط٦غٍ اللخمي( )3واإلااػعي ولم ٌٗؼواٍ(.)4
و٢ا ٫ابً قاؽ(" :)5بن ٧اهذ بخضي البِىت مُل٣ت وألازغي ماعزت ٢ضمذ اإلااعزت ٖلى اإلاُل٣ت"(،)6
وَظا َى اإلاٗخعض ،ولظل ٪ا٢خهغ ٖلُه زلُل في مسخهغٍ ،والؼ٢ا ١في المُخه(.)7
 14ؤبغٍل  1972ما
وجُبُ٣ا لهظٍ ال٣اٖضة ٣ٞض ظاء في ؤخض ٢غاعاث مد٨عت الى ٌ٣اإلااعر في
ًلي" :زالٞا إلاا ظاء في الىؾُلت ٞةن مد٨عت لاؾخئىا ٝلم جهغح بإن ٦ال مً الغؾم اإلاضلى به مً َغٝ
اإلاُلىب في الى ٌ٣له جاعٍش زابذ وؾاب ٤معا ًجٗل مد٨عت اإلاىيىٕ جغجخه ٖلى آلازغ"(.)8
َظا بطا ٣ٞضث بخضي البُيخحن جاعٍسها ،ؤما بطا جىٞغث البُيخحن اإلاخٗاعيحن ٖلى الخىاعٍش ٞهىا ًىٓغ في
ألا٢ضم جاعٍسا٦ ،عا ؾِخطر ٖ٣به.
 -1وؾاثل ؤلازباث في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،دمحم ابً معجىػ ،م.162 :
 2ـ ظام٘ ألامهاث البً الخاظب  ،م َ 487 :بٗت صاع الُعامت ؾىت َ 1421ـ ـ 2000م.
َ -3ى ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم الغبعي اإلاٗغو ٝباللخمي ؤنله مً ال٣حروان وهؼ ٫ؾٟا٢ـ ج٣ٟه بابً مدغػ والخىوسخي
والؿُىعي  ،مال٩ي اإلاظَب  ،اقتهغ بخسغٍج الخال ٝواؾخ٣غاء ألا٢ىا ، ٫له ازخُاعاث زالٞ ٠حها مً ج٣ضمه ٞسغظذ
ازخُاعاجه ًٖ ٢ىاٖض اإلاظَب  ،وَى ؤخض ألاثعت ألاعبٗت الظًً اٖخعض زلُل جغظُداتهم  ،وله ٦خب مُٟضة ،مً ؤَعها حٗلُ٣ه
ال٨بحر ٖلى اإلاضوهت الظي ؾعاٍ الخبهغة  ،جىفي بؿٟا٢ـ َ 478ـ .اهٓغ الضًباط  ،104/2 :وال٨ٟغ الؿامي  51-50/4 :وألاٖالم:
 328/4ومعجم اإلاالٟحن.)197/7 :
 4ـ الخىيُذ قغح مسخهغ ابً الخاظب للكُش زلُل .12/8 :
 5ـ َى ؤبى دمحم ٖبض هللا بً دمحم بً هجم بً قاؽ الجظامي الؿٗضي اإلاهغي اإلاال٩ي  ،ظال ٫الضًً اإلال٣ب بالخال ،٫قُش
اإلاالُ٨ت في ٖهغٍ بعهغ ،مً ٦خبه ٖ٣ض الجىاَغ الشعُىت  ،ؤلٟه ٖلى َغٍ٣ت الٛؼالي في الىظحز  ،امخى٘ ًٖ الٟخىي في آزغ ٖعغٍ
(ث َ 616ـ ) اهٓغ وُٞاث ألاُٖان (  )61/3والضًباط (  )343/1وألاٖالم ( )124/4ومعجم اإلاالٟحن ( .)158/6
 6ـ ٖ٣ض الجىاَغ الشعُىت البً قاؽ .1088/ 3 :
ٞ -7خذ الٗلُم الخال ،١م ،209 :مىاَب الخال ،462/1 ١الخبهغة٣ٖ ،5516-5515/10 :ض الجىاَغ الشعُىت.319/3:
مىؾىٖت ٢ىاٖض ال٣ٟه والخىزُ ،٤م.267:
٢ -8غاع ٚحر ميكىعٖضص 79 :ماعر في 14:ؤبغٍل  1972مل ٠مضوي ٖضص 199/68 :ؤوعصٍ الباخض خعاوي اصعَـ :في بدشه صٖىي
اؾخد٣ا ١الٗ٣اع الٗاصي بحن ال٣ٟه اإلاال٩ي والٗعل الً٣اجي ،صبلىم اإلااؾتر ،م.142 :
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ب :جلسًم البِىت الؼابلت على البِىت الالحلت:
ٞةطا قهضث ٧لخا البُيخحن باإلال ،٪وط٦غث ٧ل مجهعا جاعٍسا ،للعل ٪اإلاكهىص به ٦عا
بطا قهضث بخضاَعا بإن الضاع للعضعي مىظ زعـ ؾىىاث ،وقهضث بِىت اإلاضعى ٖلُه بإجها مل٨ه مىظ زالر
ؾىىاثٞ ،خ٣ضم ألاولى بؿبب ؤن الخاعٍش الظي ُٖيخه م٣ضم ٖلى جاعٍش ألازغي ،ألن اإلال ٪جشبذ لؤل٢ضم ،وألانل
اؾخصخاب وب٣اء ما ٧ان ٖلى ما ٧ان ختى ًشبذ الٗ٨ـ ،وال ً٣ا ٫بن الخاصزت ها٢لت ،وهي ٦عا مغ مٗىا ،ألن
قغٍ الترظُذ بالى٣ل ؤن ج٩ىن قهاصجه مكخعلت ٖلى ط٦غ ؾبب الى٣ل ،وَىا بهعا قهضجا باإلال ،٪وازخلٟذ في
٢ضع الخاعٍش ،وفي طل٢ ٪ا ٫الؼ٢ا ١في المُخه" :وبازىين والخاضٍر أو ػبلُخه" .ؤي ٞغجر بظل ٪ال٣ضم ألن اإلال٪
ًشبذ لؤل٢ضم(.)1
ومعا ًجضع الخىبُه بلُه ،ؤن الخاعٍش الظي جغجر الىزُ٣ت بخ٣ضمه َى جاعٍش مضة الخُاػة ولِـ جاعٍش جل٣ي
الكهاصة ،ؤو جدغٍغ الىزُ٣ت ؤو الخُاب ٖلحها ،بط ج٣ضم الىزُ٣ت الكاَضة ب٣ضم جاعٍش الخُاػة ٖلى اإلاخإزغة به،
ولى ٧اهذ ؤٖض ٫مً اإلاخ٣ضمت ،ؤو ٧ان اإلاخىاػٕ ُٞه بُض ناخب اإلاخإزغة ،ألن الىزُ٣خان حؿُ٣ان ُٞعا حٗاعيخا
ُٞه مً مضة ،وٍب٣ى اؾخصخاب الخا ٫لظاث الخاعٍش ألا٢ضم للعضة الؼاثضة زالُا مً اإلاٗاعى(.)2
وًٖ َظا الخىبُه ً٣ى ٫الدؿىلي في مٗغى قغخه ل٣ى ٫ابً ٖانم:
ولـ ـ ــى مـ ـ ــع ًـ ـ ــس والعكـ ـ ــؽ عـ ـ ــً بعـ ـ ــع هلـ ـ ــل
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسم الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضٍر كب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
()3

وإن الترظُذ بالخاعٍش مٗل ٤بكهاصة ألانل
ً
وجُبُ٣ا إلاا هبه ٖلُه ٣ٞهاء اإلاالُ٨ت بسهىم َظا اإلاغجر َى ما ؤ٦ضجه مد٨عت الى ( ٌ٣املجلـ
َ ً
"وعصا ٖلى البُيخحن مٗا
ألاٖلى ؾاب٣ا) في ؤخض ٢غاعاتها اإلااعر في 8:ؤ٦خىبغ  2006خُض ظاء ُٞه ما ًلي:
لخضازلهعاٞ ،ةن الٗبرة بالترظُذ ب٣ضم الخاعٍش بحن البُيخحن ٣ٞها؛ لِـ بخاعٍش ٧ل مجهعا ،وإهعا ب٣ضم اإلاضة
اإلاكهىص بها في ٧ل مجهعا ،ولظلٞ ،٪ةن املخ٨عت إلاا لها مً ؾلُت في جُُ٣م ألاصلت ،واؾخسالم ً٢ائها ٞةجها خحن
ٖللذ ٢غاعَعا بإن اإلالُ٨ت اإلاخعؿ ٪بها مً لضن اإلاخٗغى يضَم ،واإلااعزت في  1987/09/10م اإلاىجؼة مً
٢بل مىعوثهم حكهض به وبإهه بُضٍ وٖلى خىػٍ ومل٨ه في قغ٦ت اإلاخٗغى هه ٠الضاع ًخهغٞ ٝحها مضة زعؿت
وٖكغًٍ ؾىت ؾلٟذ ًٖ جاعٍسه؛ وؤن ملُ٨ت اإلاخٗغى ماعزت في  1987/08/29حكهض بعلُ٨ت ظعُ٘ الضوٍغة
ًخهغٞ ٝحها إلاضة زعؿت ٖكغ ؾىت ؾلٟذ ًٖ جاعٍسه ،وبظل ٪جب٣ى ملُ٨ت اإلاخٗغى يضَم مغجخت مً

 -1مىاَب الخالٖ ١لى قغح المُت الؼ٢ا.463/1 : ١
 -2الضلُل الٗعلي للٗ٣اع ٚحر املخ ٟٔبغاصة اٚؼٍى ٫وآزغون ،م.74 :
 -3البهجت في قغح الخدٟت 259/1 :وٍىٓغ ٦ظل ٪خلي اإلاٗانم بهامكه 260/1 :وٞخذ الٗلُم الخال ،١م.310 :
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خُض ٢ضم الخاعٍش ٖلى ملُ٨ت اإلاخٗغىٞ ،ةهه هدُجت إلاا ط٦غ ٧له ً٩ىن ال٣غاع مٗلال حٗلُال ٧اُٞا ،ومغج٨ؼ ٖلى
ؤؾاؽ ٢اهىوي"(.)1
وَى هٟـ لاججاٍ الظي ؤ٦ضجه مد٨عت الى٢ ٌ٣بل طل ٪في ٢غاع لها ماعر في 20 :صظىبر  2000خُض
طَبذ بلى ؤن الٗبرة في ٢ضم الخاعٍش باإلاضة اإلاكهىص بها للخاثؼ ،ولِـ جاعٍش جدغٍغ الكهاصة(.)2
ومً جُبُ٣اث الترظُذ ب٣ضم الخاعٍش بهٟت ٖامت في لاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال
الخهغ:
٢غاع ماعر في ٞ 23براًغ  2005م خُض ظاء ُٞه :ل ً٨عصا ٖلى الىؾُلت ٞةن الترظُذ ب٣ضم الخاعٍش بحن
البُيخحن باخدؿاب مضة الخُاػة اإلاكهىص بها مدله ،وؤن ج٩ىن بخضاَعا حكهض إلاضة ؤَى ٫باإلال ٪لُغ ،ٝوألازغي
حكهض بإهه ؤ٢ل لُغ ٝآزغ ،وؤن ألامغ في هاػلت الخا ٫بهعا ًخٗل ٤بالترظُذ في الجزإ بحن قغاءًً مً ظهت
واخضة ،اههبا مٗا ٖلى بٗ٣ت واخضة ،خؿب م٣غع الخبرة ،وؤن املخ٨عت خحن ٖللذ ٢غاعَا بان قغاء َالب
الخد ُٟٔؤ٢ضم مً قغاء اإلاخٗغى وعجخذ ألا٢ضم وؤهه هدُجت إلاا ط٦غ ً٩ىن ال٣غاع مٗلال بعا ًٟ٨ي(.)3
وفي هٟـ الؿُا٢ ١غعث مد٨عت الى ٌ٣في ٢غاع لها ماعر في 14ماعؽ  2007م ما ًلي" :ؤن ال٣اٖضة
الىاظبت الخُبُٖ ٤ىض نضوع البُ٘ مً هٟـ الصخو ،هي جغظُذ الكغاء ألا٢ضم جاعٍسا ،ولى ٧ان الكغاء
م٣غوها بالخُاػة ما لم ج ً٨مضتها ٧اُٞت ال٦دؿاب الخ ٤بالخ٣اصمٖ ،لعا بإن الباج٘ لُالب الخد٢ ُٟٔض وعص
يعً الباجٗحن للعخٗغىٖ ،لى اٖخباع ؤن البُ٘ ألازحر ٢ض نضع معً لم ً ً٨مال٩ا للعبُ٘ ،وؤن قغاء اإلاخٗغى
ًغظ٘ جاعٍسه بلى ؾىت  ،1976وؤن قغاء َالب الخد ،ُٟٔبهعا نضع ؾىت  ،1992وبظل ٪قغاء اإلاخٗغى
اإلاؿخإهَ ٠ى الغاجرٞ ،ةهه هدُجت إلاا ط٦غ ٧له ً٩ىن ال٣غاع مٗلال حٗلُال ٧اُٞا ومغ٦ؼا ٖلى ؤؾاؽ ٢اهىوي(.)4
"وفي هٟـ الؿُا٢ ١غعث مد٨عت الى ٌ٣في ٢غاع آزغ لها ماعر في  2007/06/06م ما ًلي:
ً
ٞةهه بطا ٧ان اإلابُ٘ ٖ٣اعا ،و٧ان البُ٘ مخٗضصا وناصع مً هٟـ الباج٘ إلاكترًً مخٗضصًًٞ ،ةن البُ٘
ً
ألا٢ضم جاعٍسا َى اإلاغجر ٣ٞها ،وال ٖبرة بالخُاػة في الترظُذ ما لم ً٢ ً٨ض َا ٫ؤمضَا وؤنبدذ م٨ؿبت
للعل ،٪و٢اَٗت لضٖىي لاؾخد٣ا ،١ولظلٞ ٪ةن ال٣غاع خحن ٖلل بإن" :ؤنل اإلال ٪ميؿىب للباج٘ للُغٞحن

٢ -1غاع مد٨عت الىٖ ٌ٣ضص 750 :ماعر في 8 :ؤ٦خىبغ  2006مل ٠مضوي ٖضص.2005/1/1/3605 :
٢ -2غاع ٖضص 4934 :ماعر في 2000/12/20 :مل ٠مضوي ٖضصً٢ ،98/1/1/540 :اء املجلـ ألاٖلى في الخد ُٟٔالٗ٣اعي ٖبض
الٗؼٍؼ جى ،٤ُٞؾىت .2000-1990
٢ -3غاع ٖضص 538 :ماعر في ٞ 23 :براًغ  ،2005مل ٠مضوي ٖضصً٢ ،2003/1/1/3033:اء مد٨عت الى ٌ٣في الترظُذ بحن
البِىاث والدجج ،م.178-177 :
٢ -4غاع مد٨عت الىٖ ٌ٣ضص ،924 :ماعر في ،2007/03/14 :مل ٠مضوي ٖضصً٢ ،2005/1/1/2478 :اء مد٨عت الى ٌ٣في
الترظُذ بحن البِىاثٖ،عغ ؤػو٧اع ،م.228/227 :
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و٧ىن ألامغ ًخٗل ٤بعل ٪واخض ،وؤن البُ٘ ألاو ٫الظي نضع مىه للعؿخإهٟحن ٖلحها مىظ ؾىت  ،1971واإلا٣غون
بالخُاػة في خُىه َى الصخُذ.
وؤما قغاء الُاٖىت اإلاىهب ٖلى هٟـ املخل ؾىت  1990ال ٖبرة به ،ألهه نضع ًٖ ٚحر مال ،٪وؤن
خُاػتها للعضعي ُٞه جب٣ى ٚحر مغج٨ؼة ٖلى ؤؾاؽ ٢اهىوي ،وؤن الخ٨م الجىخي ال٣اضخي ببراءتها مً تهعت اهتزإ
الخُاػة بهعا ًشبذ ؤن خُاػتها للعل ٪ال جخىٞغ ٞحها قغوٍ الخُاػة اإلا٨ؿبت للخ.٤
ٞةهه ً٩ىن هدُجت إلاا ط٦غ ٧له مٗلال وٚحر زاع ١ل٣ىاٖض ال٣ٟه املخخج بها ،والىؾُلت بالخالي ٚحر ظضًغة
باالٖخباع(.)1
واإلاالخٔ بٗض الىٓغ في مجعىٕ لاظتهاصاث الً٣اثُت الىاعصة بسهىم ٢اٖضة الترظُذ بالخاعٍش ًدبحن
ؤهه ال ًخم الخ٣ضًم بإ٢ضمه ،بال بط حٗل ٤ألامغ بالبُ٘ الهاصع مً ظهت واخضة.
ولئلقاعة ٞ ِ٣ٞةن َظٍ ال٣اٖضة ال٣ٟهُت في الترظُذ خُٓذ بخ٣ىحن مؿب ٤في اإلااصة  458مً .ٕ.٫.١
٢بل ؤن جىو ٖلحها مضوهت الخ٣ى ١الُٗيُت في اإلااصة الشالشت.
داجمت.
بن اإلاٗغٞت بإؾباب الترظُذ بحن الدجج والبِىاث حك٩ل البىنلت الخُ٣ُ٣ت التي ٌؿترقض بها ال٣اضخي
ٖىض ٞهله في الخ٣ى ١والخعُحز بحن ما ًضلي به ٧ل َغ ٝمً حجج وبِىاث جيؿب الخ ٤بلُه ،وفي ُٚاب الٗلم
بها ًسبِ ال٣اضخي زبِ ٖكىاء وٍخإعجر بحن حجت َظا وبِىت طا ، ٥ال ٌٗلم ما ً٣ضم وما ًازغ وَؿخٗصخي
ٖلُه ؤي مً الدجخحن ؤولى باالٖخعاص والخُبُ ٤وؤي مجهعا جىظب ؤلابٗاص.
وال ق ٪ؤن مٗغٞت ؤنى٢ ٫ىاٖض وقغوٍ الترظُذ بحن الدجج والبِىاث ًؼٍض مً مٗغٞتها ،وٍِؿغ بُان
الٛاًت مً حكغَٗها وإم٩اهُت الىٓغ ٞحها ٢هض اإلا٣اعهت وإٖعا ٫ما ًهلر مجها وجغظُدها ًٖ مٗاعيتها للٟهل
وجع٨حن الخ ٤لهاخبه ب٢امت للٗض ٫الظي َى ؤؾاؽ الخًاعة والٗعغان ،وَى ما ٢هضث ؤلاؾهام ُٞه مً
زالَ ٫ظٍ اإلا٣الت وهللا مً وعاء ال٣هض وَى الهاصي بلى ؾىاء الؿبُل .
٦خبه :ط .دمحم الُىبي.
مصازضومطاحع اإلالال .
 - ال٣غآن ال٨غٍم بغواًت وعف ًٖ ها.٘ٞ
 - جبهغة الخ٩ام في ؤنى ٫ألاًُ٢ت ومىاهج ألاخ٩ام  ،جإلُ : ٠ؤبي ٖبض هللا دمحم بً ٞغخىن  ،الُبٗت الشاهُت
 2007م ـ َ 1428ـ  ،صاع ال٨خب الٗلعُت.
 - الخبهغة  .جإلُ : ٠ؤبي الخؿً ٖلي بً دمحم اللخمي  ،جد ٤ُ٣الض٦خىع ؤخعض بً ٖبض ال٨غٍم هجُب
ميكىعاث مغ٦ؼ هجُبىٍه  ،الُبٗت الشاهُت َ 1433 ،ـ  2012 /م.
ً٢ -1اء مد٨عت الى ٌ٣في الترظُذ بحن البِىاثٖ ،عغ ؤػو٧اع ،م.36 :
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 - مىاَب الخالٖ ١لى قغح الخاوصي لالمُت الؼ٢ا ، ١اإلاؿعاة  :جدٟت الخ٩ام بعؿاثل الخضاعي وألاخ٩ام ،
جإلُ ، ٠ؤبي الكخاء ابً الخؿً الٛاػي الكهحر بالهجهاجيَ ،بٗت صاع الؿالم الخضًشت  2008 :م.
 - قغح المُت الؼ٢ا ١في نىاٖت الً٣اء صعاؾت في يىء اإلاظَب اإلاال٩ي والدكغَ٘ اإلاٛغبيٖ ،بض الغخعً
بلُٗ٨ض  ،الُبٗت ألاولى َ 1436ـ 2015 /م.
 - مىؾىٖت ٢ىاٖض ال٣ٟه والخىزُ ٤مؿخسغظت خاطي الغٞا ١بلى ٞهم المُت الؼ٢ا ١للغَىويٖ ،ىاًت وج٣ضًم
ألاؾخاط دمحم ال٣ضوعي ،الُبٗت ألاولى إلاُبٗت الىجاح الجضًضة َ1424ـ2004/م.
ٞ - خذ الٗلُم الخال ٝفي قغح المُت الؼ٢ا :١لئلمام ؤب ٖبض هللا دمحم بً ؤخعض مُاعة الٟاسخي  ،جد ٤ُ٣عقُض
الب٩اعي  ،الُبٗت ألاولى لضاع الغقاص الخضًشت َ 1429ـ ـ  2008م.
 - البهجت في قغح الخدٟت ألبي ٖبض الؿالم الدؿىليٖ ،لى ألاعظىػة اإلاؿعاة بخدٟت الخ٩ام البً ٖانم
ألاهضلسخي ،وبهامكه خلي اإلاٗانم ل٨ٟغ ابً ٖانم وَى قغح لئلمام ؤبي ٖبض هللا دمحم الخاوصي ،وكغ صع
لغقاص الخضًشت الضاع البًُاء ،اإلاٛغب َ1433ـ2012-م.
 - ظام٘ ألامهاث ،للُ٣ٟه ظعا ٫الضًً بً ٖعغان بً الخاظب اإلاال٩ي جد : ٤ُ٣ؤبى ٖبض الغخعً ألازًغ
ألازًغي  ،الُبٗت الشاهُت لضاع الُعامت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ َ 1431ـ ـ  2000م.
 - الخىيُذ في قغح املخخهغ الٟغعي  :البً الخاظب جإلُ ٠زلُل بً بسخا ١الجىضي اإلاال٩ي  ،يبِ
وجصخُذ الض٦خىع ؤخعض بً ٖبض ال٨غٍم هجُب ،مغ٦ؼ هجُبىٍه َ 1429ـ ـ  2008م.
٣ٖ - ض الجىاَغ الشعُىت في مظَب ٖالم اإلاضًىت  :جإلُ ٠ظال ٫الضًً ٖبض هللا بً هجم بً قاؽ  ،جد: ٤ُ٣
الض٦خىع دمحم ؤبى ألاظٟان وألاؾخاط ٖبض الخ ُٟٔمىهىع  ،الُبٗت ألاولى لضاع الٛغب ؤلاؾالمي َ 1415ـ ـ
 1995م.
 - ؤلاج٣ان وؤلاخ٩ام قغح جدٟت الخ٩ام في ه٨ذ الٗ٣ىص وألاخ٩ام ،ألبي ٖبض هللا دمحم بً ؤخعض بً دمحم الٟاسخي
 ،جد ٤ُ٣دمحم ٖبض الؿالم دمحم ؾالم  ،صاع الخضًض ال٣اَغةَ ،بٗت َ 1432ـ ـ 2011م.
 - مسخه غ الٗالمت زلُل  ،جإلُ ٠الكُش زلُل بً بسخا ١اإلاال٩ي  ،جد : ٤ُ٣ؤخعض ظاص ،صاع الخضًض
ال٣اَغة َ 1426ـ  2005 /م.
 - وؾاثل ؤلازباث في ال٣ٟه ؤلاؾالمي :جإلُ :٠دمحم ابً معجىػَ ،بٗت َ1416ـ 1995 /م.
 - الضلُل الٗعلي للٗ٣اع ٚحر املخ ،ٟٔجإلُ ٠ألاؾخاط ادمحم بغاصة ٚؼٍى ٫بعُٗت مجعىٖت مً الً٣اة
بالضاثغة الً٣اثُت الؾخئىاُٞت ٞاؽ ،مُبٗت ًٞالت الىاقغ :ظعُٗت وكغ اإلاٗلىمت ال٣اهىهُت والً٣اثُت
ٞبراًغ 2007م.
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 صٖىي اؾخد٣ا ١الٗ٣اع ٚحر املخ ٟٔبحن ال٣ٟه اإلاال٩ي ولاظتهاص الً٣اجي اإلاٛغبي ،خعُض البكغي  ،عؾالت
لىُل صبلىم اإلااؾتر في ٢اهىن الٗ٣ىص والٗ٣اع بجامٗت دمحم ألاو٧ ، ٫لُت الٗلىم ال٣اهىهُت ولا٢خهاصًت
ولاظخعاُٖت  2010 / 2009 ،م.
 - صٖىي اؾخد٣ا ١الٗ٣اع الٗاصي بحن ال٣ٟه اإلاال٩ي والٗعل الً٣اجي خعاوي بصعَـ :بدض لىُل صبلىم
اإلااؾتر في الكغَٗت  ،جسهو  :الً٣اء والخىزُ .٤ظامٗت ال٣غوٍحن ٧ ،لُت الكغَٗت ٞاؽ1433 – 1432 .
َـ.2012 – 2011 /

ً٢ اء مد٨عت الى ٌ٣في الترظُذ بحن البِىاث والدجج لٗعغ ؤػو٧اع الُبٗت ألاولى ، 2014 – 1435
ميكىعاث صاع الً٣اء باإلاٛغب.
 - مجلت ً٢اء املجلـ ألاٖلى ،الهاصع ًٖ مغنض لاظتهاص الً٣اجي باملجلـ ألاٖلى ( مد٨عت الىٌ٣
خالُا ) في ٖضصَا .55 :
 - مجلت ال٣هغ الخانت بالضعاؾاث والىزاث ٤ال٣اهىهُت مُبٗت الىجاح الجضًضة ٖضص  13:ؾىت .2006
 - ألاٖالم لخحر الضًً بً مدعىص بً دمحم بً ٖلي بً ٞاعؽ ،الؼع٦لي الضمك٣ي (ثَ 1396ـ)  ،صاع الٗلم
للعالًحن الُبٗت الخامؿت ٖكغ  2002م.
 - الضًباط اإلاظَب في مٗغٞت ؤُٖان ٖلعاء اإلاظَب ،إلبغاَُم بً دمحم بً ٖلي بً ٞغخىن ،بغَان الضًم
الُٗعغي ( ث َ 799ـ) ،جد ٤ُ٣دمحم ألاخعضي ؤبى الىىع ،صاع الثراث للُب٘ واليكغ  ،ال٣اَغة.
 - معجم اإلاالٟحن  ،لٗعغ بً عيا بً دمحم بً عاٚب بً ٖبض الٛجي ٦دالت الضمكثي (ث َ 1403ـ) صاع
بخُاء الترار الٗغبي.
 - ال٨ٟغ الؿامي ،الدجىي الشٗالبي  ،مُبٗت اإلاٗاع ، ٝالغباٍَ 1340 .ـ.
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مؼخلبل ألاػطي الفلؼؼُيُين في ظل الخؼىضاث ؤلاكلُمُت والسولُت
بين عامي 2020-2011
الباحثت /حماالث عبس الحمُس الـاعط

الباحث /م .عسهان فظل الهىسي
اإلالخص

بٗض اهتهاء لاهخضاب البرًُاوي وإٖالن صولت بؾغاثُل مىظ ٖام  1948م ،ؾلعذ بغٍُاهُا الخغ٦ت الههُىهُت
الحهىصًت السجىن البرًُاهُت في ٞلؿُحن لئلؾغاثُلُحن ،والظي بضوعَم ٢امىا بدعلت اٖخ٣االث مىظ اخخال٫
ألاعاضخي الٟلؿُُيُت ٖام  1967م ،و٦غؽ ؤلاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي مىٓىمخه الٗؿ٨غٍت لاؾخٗعاعٍت بك٩ل
مخ٩امل مً ال٣ع٘ وال٣خل ومداولت الخُهحر الٗغقي وخعلت الٗ٣ىباث الجعاُٖت ٩ٞ ،ان ألاؾغ مً يعً جل٪
اإلاىٓىمت ٧ىؾُلت مً وؾاثل الهُعىت وٞغى الؿُُغة ،و٦ؿغ بعاصة الكٗب الٟلؿُُجي وإزًاٖه
واؾدؿالمه ،ومداولت جضمحر البيُت الخدخُت بال٩امل ؤال وهي البيُت لاظخعاُٖت ولا٢خهاصًت والخىعىٍت
ً
والىٟؿُت ،ولم ًدضر طل ٪نضٞت  ،بهعا بُغٍ٣ت معىهجت مد٨عت الخسُُِ لها.
ألاؾغي الٟلؿُُيُحن َم اإلاسجىهحن لضي لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي في ؾُا ١الهغإ ؤلاؾغاثُلي الٟلؿُُجي ،خُض
ً
ً
حٗخبر ًُ٢ت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن املخخجؼًٍ لضي لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ؤمغا ؤؾاؾُا لخ٣ضم ٖعلُت الؿالم
ؤلاؾغاثُلُت الٟلؿُُيُت ،وَاالء ألاؾغي جم اخخجاػَم بؿبب اتهامهم بإجهم "ؤًٖاء في مىٓعاث ٚحر
٢اهىهُت"٣ً ،ىمىن بالخسُُِ والخىُٟظ في ؤٖعا ٫يض املخخلحن ،بضؤ ألاؾغ بد ٤الكٗب الٟلؿُُجي مىظ
لاهخضاب البرًُاوي ٖلى ٞلؿُحن بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى ،وزغوط ٞلؿُحن مً صاثغة الخ٨م الٗشعاوي٩ٞ ،ان
لاهخضاب البرًُاوي مىظ بضاًخه ٖلى ٞلؿُحن ًعهض لخىُٟظ وٖض بلٟىع ،وجإؾِـ صولت بؾغاثُل ٖلى ألاعاضخي
الٟلؿُُيُت ،وَىا ْهغ الخعغص الٟلؿُُيُحن ٖلى جل ٪الؿُاؾُت اإلاجخٟت ،التي ؤْهغث هىاًا لاهخضاب
البرًُاويٞ ،خم بوكاء السجىن لالٖخ٣االث الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت بد ٤اإلاىايلحن الٟلؿُُيُحن ومعاعؾت
ؾُاؾاث مجخٟت بد٣هم .خُض ؾِخم في َظا البدض صعاؾت مؿخ٣بل ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في ْل الخُىعاث
ؤلا٢لُعُت والضولُت بحن ٖامي  2020-2011مً زال ٫املخاوع الخالُت:
املحىضألاول :زلُٟت جاعٍسُت ًٖ ألاؾغي الٟلؿُُيُحن.
املحىضالثاوي :اإلاى ٠٢الٟلؿُُجي وؤلاؾغاثُلي مً ًُ٢ت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن.
املحىضالثالث :مؿخ٣بل ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في ْل الخُىعاث ؤلا٢لُعُت والضولُت.
الكلماث اإلافخاحُت " :ألاؾغي الٟلؿُُيُحن  -اإلاى ٠٢الٟلؿُُجي  -اإلاى ٠٢ؤلاؾغاثُلي* ًُ٢ت ألاؾغي
الٟلؿُُيُحن  -الخُىعاث ؤلا٢لُعُت والضولُت"
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The future of Palestinian prisoners in light of regional and international developments
Between 2011-2020
Abstract
After the end of the British Mandate and the declaration of the State of Israel in 1948 AD, Britain
handed over the British Jewish prisons in Palestine to the Israelis, who in turn carried out a
campaign of arrests since the occupation of the Palestinian territories in 1967 AD. And the
collective punishment campaign. Families were among that system as a means of domination
and imposition of control, breaking the will of the Palestinian people, subjugating them and
surrendering, and trying to destroy the entire infrastructure, which is the social, economic,
developmental and psychological structure. This did not happen by chance, but in a systematic
and well-planned manner.
Palestinian prisoners are those imprisoned by the Israeli occupation in the context of the IsraeliPalestinian conflict. Against the occupiers, families began with the right of the Palestinian people
since the British mandate over Palestine after World War I, and Palestine’s exit from the circle of
Ottoman rule. The unjust political, which showed the intentions of the British Mandate, so
prisons were established for political and administrative arrests against Palestinian militants and
to practice unfair policies against them. Where, in this research, the future of Palestinian
prisoners will be studied in light of regional and international developments between 20112020 through the following axes:
The first axis: a historical background on the Palestinian prisoners.
The second axis: the Palestinian and Israeli position on the issue of Palestinian prisoners.
The third axis: the future of Palestinian prisoners in light of regional and international
developments.
Keywords: "Palestinian prisoners - the Palestinian position - the Israeli position * The issue of
Palestinian prisoners - regional and international developments"
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دؼت السضاػت
ؤن ًُ٢ت ألاؾغي ًُ٢ت بوؿاهُت وؾُاؾُت واظخعاُٖت وا٢خهاصًت وز٣اُٞت ،وهي مً اإلالٟاث اإلاهعت والخايغة
ً
ً
ٖلى َاولت الُ٣اصة الٟلؿُُيُت وَاولت اإلاٟاوياث الٟلؿُُيُت ؤلاؾغاثُلُت ،ولً ً٩ىن َىا ٥خال جهاثُا
للهغإ الٟلؿُُجي ؤلاؾغاثُلي صون جبٌُ السجىن وإزغاط ظعُ٘ ؤؾغاها البىاؾل مً سجىن املخخل
الههُىوي  ،لظلٞ ٪ةن اإلاى ٠٢الٟلؿُُجي الغؾمي مً لاٖخ٣االث الههُىهُت ألبىاء الكٗب الٟلؿُُجي
مى ٠٢مغٞىى بك٩ل ُ٢عي  ،وٍُالب بةلٛائها صون جإزحر  ،وٍُالب باإلٞغاط ًٖ ظعُ٘ ألاؾغي  ،وفي الى٢ذ
هٟؿه ًخاب٘ اإلاى ٠٢الٟلؿُُجي خغا٦ه في ظعُ٘ املخاٞل واإلااؾؿاث الضولُت ،وؾُٗه اإلاؿخعغ مً زال٫
اؾدشعاع اهًعامه بلى اجٟاُ٢اث ظىُ ٠واجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب ،ومُشا ١عوما اإلااؾـ للعد٨عت الجىاثُت
ً
ً
الضولُت إلاالخ٣ت لاخخالً٢ ٫اثُا وظىاثُا ٖلى اهتها٧اجه لخ٣ى ١الكٗب الٟلؿُُجي.
وج٨عً مك٩لت الضعاؾت ال جؼا ٫ؾلُاث لاخخال ٫جىانل معاعؾتها لؿُاؾتها اإلاعىهجت الؾتهضا ٝألاؾغي  ،وال
جؼا ٫جًغب بٗغى الخاثِ ٧ل لالتزاماث اإلاخىظبت ٖلحها ٦ ،ضولت ٢اثعت باالخخال ، ٫بل هي جخدضي ال٣اهىن
الضولي ؤلاوؿاوي  ،وجىانل ٖعلُاث لاٖخ٣االث ؤلاصاعٍت والؿُاؾُت  ،واٖخ٣االث ألاَٟا ٫واليؿاء  ،خُض جعاعؽ
ؤؾىء مٗاملت لؤلؾغي صون جٟغ٢ت بحن ألاَٟا ٫واليؿاء والكباب والغظا ، ٫عٚم الخُىعاث ؤلا٢لُعُت والضولُت لم
حٛحر بؾغاثُل الههُىهُت مً ؾُاؾتها  ،ولظا ج٨عً مك٩لت الضعاؾت في الؿاا ٫الغثِـ الخالي:
ما َى مؿخ٣بل ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في ْل الخُىعاث ؤلا٢لُعُت والضولُت في الٟترة 2020-2011؟
وٍخٟغٕ مىه ألاؾئلت الٟغُٖت الخالُت:
 -1مً َم ألاؾغي الٟلؿُُيُحن؟
 -2ما َى اإلاى ٠٢الٟلؿُُجي مً ًُ٢ت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن؟
 -3ما َى اإلاى ٠٢ؤلاؾغاثُلي مً ًُ٢ت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن؟
 -4ما هي الخُىاث ال٣اهىهُت لخعاًت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في سجىن لاخخال٫؟
أهسا السضاػت:
تهض ٝالضعاؾت للخٗغ ٝبلى:
 -1الخٗغٍ ٠باألؾغي الٟلؿُُيُحن.
 -2الخٗغٖ ٝلى اإلاى ٠٢الٟلؿُُجي مً ًُ٢ت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن.
 -3مٗغٞت اإلاى ٠٢ؤلاؾغاثُلي مً ًُ٢ت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن.
 -4الخٗغٖ ٝلى الخُىاث ال٣اهىهُت لخعاًت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في سجىن لاخخال.٫
أهمُت السضاػت:
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ٌ -1ؿاَم البدض في بل٣اء الًىء ٖلى ًُ٢ت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن.
٧ل مً اإلاىٟ٢حن الٟلؿُُجي وؤلاؾغاثُلي مً ًُ٢ت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن.
٣ً -2ضم َظا البدض عئٍت واضخت ًٖ ٍ
 -3بن البدض بياٞت مهعت بلى آلازاع الىاظعت ًُ٢ت ألاؾغي.

 -4اؾدكغا ٝمؿخ٣بل ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في ْل الخُىعاث ؤلا٢لُعُت والضولُت في الٟترة .2020-2011
حسوز السضاػت:
الحس العماوي:
جضوع الضعاؾت في الٟترة الؼمىُت مً ٖام 2020-2011م.
الحس اإلاكاوي:
جضوع الضعاؾت في بَاعَا اإلا٩اوي في ٞلؿُحن.
مىهج السضاػت:
اإلاىهج الخاضٍخي :اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الخاعٍذي لؿغص جُىع ًُ٢ت ألاؾغي مً الٗام 2020-2011م.
اإلاىهج الىصفي الخحلُلي :اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لىن ٠ومؿخجضاتها والخٗغٖ ٝلى
مؿخجضاث اإلاى ٠٢الٟلؿُُجي وؤلاؾغاثُلي مً ًُ٢ت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في سجىث لازخال ٫ؤلاؾغاثُلي.
ألازاة اإلاؼخذسمت:
جم اؾخسضام اإلا٣ابالث
اإلالسمت
ًً٘ لاهدكاع الٗالمي لىباء ٧ىعوها (٧ىُٞض  )19الكٗب الٟلؿُُجي الغاػح جدذ لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ؤمام
جدضًاث ومساَغ ٦بحرةٞ .بلضان الٗالم ظىضث ٧اٞت بم٩اهاتها الصخُت ولا٢خهاصًت والخٗبىٍت ،وويٗذ ٧ل
مغوٕ في ؤلام٩اهاث ،ومً
مجهاّ محزاهُاث َاثلت في مىاظهت الىباء .ؤما الؿلُت الٟلؿُُيُت ٞهي حٗاوي مً يٍٗ ٠
جد٨م لاخخال ٫باإلاىاٞظ البرًت والبدغٍت والجىٍت ،وبالهاصعاث والىاعصاث٦ ،عا ٌٗاوي ُ٢إ ٚؼة مً خهاع
زاهً ٤عى٘ ٖىه ؤبؿِ اخخُاظاجه وخ٣ى٢ه ؤلاوؿاهُت .وبالغٚم مً جٟصخي الىباء ومساَغٍ ٖلى الكٗب
الٟلؿُُجيٞ ،ةن لاٖخباعاث ألامىُت جٓل هي الخا٦عت والخاؾعت لضي لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ،ولِـ لاٖخباعاث
ؤلاوؿاهُت وٚحرَا(ٞلؿُحن :جضاُٖاث ال٩ىعوها في ْل لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ،مغ٦ؼ الؼٍخىهت للضعاؾاث
ولاؾدكاعاث ،ج٣ضًغ اؾتراجُجي ( ،)117هبُان /ببغٍل .)2020
ًعاعؽ لا٢خهاصي الٟلؿُُجي خُاجه جدذ ؾُىة قغوٍ وُ٢ىص نٗبت هدُجت بظغاءاث ؾببها لاخخال٫
ً
ً
ؤلاؾغاثُلي ٖ ،لى الغٚم الجهىص الخشِشت ب٢لُعُا وصولُا لٗعلُت الؿالم مىظ ؾىىاث َىٍلت  ،بال ؤن ما ػالذ
الخ٩ىمت الٟلؿُُيُت ؾىاء في الًٟت والُ٣إ ًٟخ٣غون بلى معاعؾت وكاَهم لا٢خهاصي بدغٍت ومعاعؾت
73

الؿُُغة ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت املخخلٟت  ،وباإلياٞت لٗضم ؾُُغتهم ٖلى الخضوص  ،و بلى نٗىبت جى٣ل الٗعالت
بدغٍت وه٣ل البًاج٘ ٩ٞ ،اهذ جل ٪الهٗىباث ُٟ٦لت بلى جإ٧ل البيُت الخدُت لئلهخاط لا٢خهاصي الٟلؿُُجي في
الًٟت والُ٣إ .
بىاء ٖلى َظٍ الٓغو ٝالهٗبت التي ٌٗاوي مجها اليكاٍ لا٢خهاصي الٟلؿُُجي  ،جغاظ٘ اليكاٍ لا٢خهاصي
بك٩ل ملعىؽ  ،وبٓل ْهغ ؤػمت ٧ىعوها اإلاؿخجض (٧ىُٞض ٖ )19-ام 2020م ،
وؾدخم َظٍ الضعاؾت مً زال ٫املخاوع الخالُت:
املحىضألاول :دلفُت جاضٍذُت عً ألاػطي الفلؼؼُيُين
ًغجبِ جاعٍش ألاؾحر الٟلؿُُجي بخاعٍش الهغإ الُىٍل م٘ الخغ٦ت الههُىهُت  ،ومً زم م٘ صولت لاخخال ٫التي
٢امذ ٖام  1948م ٖ ،لى ؤعى ٞلؿُحن لاهخضابُت ٧ ،اهذ هدُجت لاهخضاب البرًُاوي جعهُض الُغٍ٤
للههُىهُت لامبرًالُت إلوكاء وًَ ٢ىمي لهم ٖلى ؤعى ٞلؿُحن  ،وهخج ًٖ طل ٪جهجحر زلثي الكٗب
الٟلؿُُجي مً ؤعيه بٗعلُت جُهحر ٖغقي مىٓعت ٢ ،امذ بها مُلِكُاث الحهىصًت الههُىهُت بالخٗاون م٘
لامبرًالُت البرًُاهُت وص ٫ؤزغي ٩ٞ ،اهذ ه٨بت  1948م ومً زم ا٦خعل لاخخال ٫لباقي ألاعاضخي الٟلؿُُيُت بل
وؤظؼاء مً لبىان وؾىعٍا وألاعصن ٖام  1967م  ،والتي ما ػالذ جدخل ٞلؿُحن وجعاعؽ ؤبك٘ ؤهىٕ وؤق٩ا٫
ً
ً
الخهجحر وال٣خل وألاؾغ  ،خُض مىظ لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي لٟلؿُحن ؤعيا وقٗبا وَى ًعاعؽ ؤبك٘ ؤؾالُب
لاخخال٣ٞ ، ٫ض ؤٖخ٣ل خىالي عب٘ ؾ٩ان ٞلؿُحن في ألاعاضخي الٟلؿُُيُت املخخلت  ،ختى ؤنبدذ اإلاٟغصاث
"لاٖخ٣ا ، ٫السجً  ،الخٗظًب " هي مٟغصاث مخالػمت  ،وواضخت في ٢امىؽ الىًا ٫الٟلؿُُجي وزابخت مً
ؤبجضًاث الخُاة الٟلؿُُيُت  ،ولم ج٣خهغ لاٖخ٣االث ٖلى ٞئت مدضصة ؤو ٞئت ٖعغٍت مُٗت  ،بل ظعٗذ ٧اٞت
قغاثذ املجخع٘ صون جعحز بحن قباب وؿاء ؤَٟا ٫مغضخى ظغحى مٗا٢حن  ،ولم ٌؿلم املخامي وعظا ٫ال٣اهىن
ووكُاء خ٣ى ١ؤلاوؿان واملجخع٘ اإلاضوي  ،وهىاب املجلـ الدكغَعي والىػعاء  ،والُ٣اصاث الؿُاؾُت ٧ ،ان
الىهِب ألا٦بر للٟالخحن وال٩اصخحن ٩ٞ ،اهذ لاٖخ٣االث ومهاصعة ألاعاضخي والخهجحر حكعل ظعُ٘ ألاعاضخي
الٟلؿُُيُت صون اؾخصىاء .
ً
أوال  :دلفُت جاضٍذُت عً ألاػطي الفلؼؼُيُين
ؤوكإث الخ٩ىمت البرًُاهُت السجىن ٖلى ؤعى ٞلؿُحن ؤزىاء اهخضابها ٖلحها  ،و٧اهذ بهض ٝػط اإلاٗاعيحن
لؿُاؾت بغٍُاهُا التي ٧اهذ حؿعى إلوكاء وًَ ٢ىمي للحهىص ٖلى خؿاب ٞلؿُحن وقٗبهاٞ ،بٗض اهتهاء
لاهخضاب وعر لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي السجىن وبضؤث بدكُٛلها وػط آلاال ٝمً ألاؾغي ٞحها ٦ ،عا وخىلذ مىا٘٢
ً
بؾُبالث الجىىص بلى ػهاػًٍ وؤما ً٦لالخخجاػ ،وؤًًا ؤوكاء مٗخ٣الث ظضًضة  ،وؤقهغ َظٍ اإلاٗخ٣الث سجً
الخلُل و عام هللا ونغٞىض وظىحن وهابلـ اإلاغ٦ؼي واٖخلُذ وٚحرَا (و٧الت لاهباء واإلاٗلىماث الٟلؿُُيُت :
.)https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=7659
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ٌٗخبر ظهاػ هٓام السجً ؤلاؾغاثُلي لاؾخٗعاعي اإلاخعشل بةصاعة مهلخت السجىن ؤلاؾغاثُلي ؤو ما ًُلٖ ٤لُت
الكابام "ٞ ، "Shabasهى ؤخضي ؤصواث الخىُٟظ بُض الؿُاؾاث ؤلاؾغاثُلُت الٗامت وٍعشل جىظهاتها في
معاعؾاجه م٘ ألاؾغ الؿُاؾُحن الٟلؿُُيُحن  ،الظي جم جإؾِؿه ٖام  1949م  ،وَى مؿاو ٫السجىن
اإلاىدكغة في ألاعاضخي الٟلؿُُيُت وما ٌؿمى بؾغاثُل  ،الظي زل ٠ؤؾىاعَا ألاؾغي الٟلؿُُيُحن الظي
ًخٗغيىن بلى ؤبك٘ ؤق٩ا ٫الٓلم  ،خُض وعزذ بؾغاثُل السجىن ٖام  1949م مً لاهخضاب البرًُاوي ،
واؾخعغث بخُىٍغ السجىن وؤوكاء مً ظضًض وإصاعتها  ،وم٘ جىؾ٘ لاخخال ٫في الؿُُغة ٖلى ألاعاضخي
الٟلؿُُيُت ٖام  1967م واخخاللها التي قعلذ الًٟت الٛغبُت وُ٢إ ٚؼة  ،جىلذ السجىن ألاعصهُت في
ً
ً
ً
الًٟت الٛغبُت  ،وجىلذ السجىن اإلاهغٍت في ُ٢إ ٚؼة  .و٢امذ بؾغاثُل بخإؾِـ هٓاما ٢اهىهُا مؼصوظا في
ألاعاضخي الٟلؿُُيُت بٗض ٖام  1967م  ،بدُض ًع٨جها مً حٗغٌٍ الؿ٩ان الٟلؿُُيُحن لىٓام ٢اهىوي
مسخل ًٖ ٠طل ٪الظي جُب٣ه للعضهُحن ؤلاؾغاثُلُحن  ،وفي مداولت لىن ٠هٓام السجً ؤلاؾغاثُلي ٣ٞ ،ض
هجض ؤن ظؼءا ٦بحر مً اإلاٗاًحر اإلااؾؿاجُت وال٣اهىهُت اإلاؿخسضمت مً ٢بل لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي  ،وَظا ما وعزت
ًٖ بغٍُاهُا  :مً " ٢اهىن الُىاعت ولاٖخ٣ا ٫ؤلاصاعي "  ،م٘ بظغاء بٌٗ الخٗضًالث في ؤلاظغاءاث الً٣اثُت
لاٖخُاصًت لبيُت هٓام السجً ٞ ،جعُ٘ ال٣ىاهحن اإلاؿخسضمت في السجىن هي ظؼء مً الؿُاؾت ؤلاؾغاثُلُت
الههُىهُت ألاوؾ٘ ولاؾتراجُجُت الٗؿ٨غٍت اإلاهععت إله٩اع ؤي اٖترا ٝبالُاب٘ الؿُاسخي للهغإ الٟلؿُُجي
– ؤلاؾغاثُلي ( ؤبى عٍان.)41، 39، 2014 :
ً
وجطي الباحثت أن لخ٩ىمت لاهخضاب صوع ٦بحر في جىٞحر الجى اإلاىاؾب إلوكاء صولت بؾغاثُل اإلاؼٖىمت  ،مؿخٛال
يٗ ٠الضولت الٟلؿُُيُت  ،واوكٛا ٫الضو ٫الٗغبُت بإخىالها بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى ،خُض و ٘٢ال٨شحر
مجها جدذ لاهخضاب البرًُاوي والٟغوسخي اإلاخٗاون ٖلى الؿُُغة ٖلى الىًَ الٗغبي ٩ٞ ،اهذ ؾُاؾت لاهخضاب
البرًُاوي ٦ؿغ بعاصة الكٗب الٟلؿُُجي بال٣خل والخٗظًب وألاؾغ  ،ل٩ل مً ً ٠٣ؤمام ؾُاؾتها الخعهُضًت
إلوكاء الىًَ للحهىص ٖلى خؿاب ؤعى والكٗب الٟلؿُُجي  ،ختى ظاءث ه٨بت ٖام  48وجهجحر وؤؾغ ٖضص
٦بحر مً الٟلؿُُيُحن  ،ومً زم ٖام 1967م الظي ُٞه جم اخخال ٫ؤلاؾغاثُلي لباقي ألاعاضخي الٟلؿُُيُت وجم
جىؾُ٘ السجىن وػط اإلاىايلحن ُٞه  ،عٚم ؤن ال٣ىاهحن الضولت ٟ٦لذ الىًا ٫مً ؤظل الخدغع مً لاخخال، ٫
ومً خ ٤الكٗب الٟلؿُُجي الىًا ٫لىُل اؾخ٣الله بال ؤن لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي وظهت جل ٪الىًا ٫بإبك٘
ؤق٩ا ٫الخٗظًب وال٣خل وألاؾغ ٦ ،عا ظاءث مغ٦ؼ الًعحر لىهغة ألاؾغي وجىنُل للٗالم نىث ونىعة جل٪
لاخخال ٫الخُ٣ُ٣ت في ٞلؿُحن املخخلت .
صزلذ الخغ٦ت ألاؾحرة الٟلؿُُيُت بعغاخل جاعٍسُت مخٗضصة  ،خُض ٧اهذ بضاًتها في ٖام  1967/10/24م ،
ً
ً
ل٣ض ٞخذ سجً الغملت بدؿٗحن ؤؾحرا ٞلؿُُيُا ،ظاءوا بهم مً سجً هابلـ اإلاغ٦ؼي  ،ويٗىا في ٢ؿم
اإلادؿللحن والظي ٧ان ٌٗغ ٝآهظا ٥ب٣ؿم (ٞخذ) ٧،ان م٩ىن مً ؤ٦ثر مً ؾب٘ ٚغ ، ٝوحٗغى ألاؾغي ألبك٘
ؤؾالُب الخٗظًب ٖلى ًض مضًغ السجً اإلاضٖى (ٖباؽ)  ،ومً زم ظاءث مغخلت الشعاهُيُاث خضور لاهخٟايت
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ألاولى في ٖام  1987م وما ؤياٞخه للخغ٦ت ألاؾحرة  ،ومً بٗضَا ظاءث مغخلت ؤوؾلى في الدؿُٗيُاث  ،وما
خعلخه مً جإزحراث ٖلى مؿخىي الٟغ ألاؾحرة والجعاٖت اإلاىٓعت  ،وبٗضَا ظاءث مغخلت لاهخٟايت الشاهُت في
الٗام  2000م ٩ٞ ،ان لاظخُاح ؤلاؾغاثُلي للعضن الٟلؿُُيُت في ٖام  2002م  ،وما هخج ٖجها مً صزى٫
" "7000مٗخ٣ل ظضًض بلى السجىن ؤلاؾغاثُلُت (ٖىصة .)24،25، 2013:
لم ًظ٦غ مً يعً اجٟاُ٢ت ؤوؾلى اإلاى ٘٢بحن م .ث  ٝ .وصولت لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ٖلى بَال ١ؾغاح ألاؾغي
ً
الٟلؿُُيُحن وجغ ٥ؤمغ ٢غابت  12ؤل ٠ؤؾحرا  ،في سجىن لاخخال ٫عَُىت لخؿً هىاًا صولت لاخخال ٫ومهلخت
سجىجها التي ٢ؿعذ ألاؾغي و ٤ٞجهيُٟاث " ؤمىُت " وظٛغاُٞت وؾُاؾُت مٗخبرة – ٖلى ؾبُل اإلاشا– ٫ؤن
ؤؾغي مضًىت ال٣ضؽ املخخلت وؤؾغي ؤعاضخي ٖام 1948م مىاَىحن بؾغاثُلُحن وحٗاملذ مٗهم باٖخباعَم
ً
سجىاء ظىاثُحن ٌٗىص ج٣غٍغ مهحرَم بلى الؿلُاث ؤلاؾغاثُلُت خهغا (ماؾؿت الًعحر لغٖاًت ألاؾحر وخ٣ى١
ؤلاوؿان .)2012:
ل ً٨الٟترة التي جلذ ؤوؾلى بحن ٖامي(  1993م 2000 -م ) ع٦ؼث خغ٦ت ٞخذ " والؿلُت الىَىُت لخدغٍغ
ألاؾغي  ،وجم جدغٍغ آلاال ٝمً ألاؾغي الٟلؿُُيُحن والٗغب ونلذ وؿبتهم خىالي  %90مً ألاؾغي  ،وزال٫
لاهخٟايت ألا٢صخى جم اَال ١ؾغاح ؤ٦ثر مً  1500ؤؾحر جدذ ٖىىان " خؿً الىُت " ؤو حٗؼٍؼ الش٣ت (َُئت
الخدغٍغ .)2019:
ممكً اللىل مً اإلاٟترى وألاصر ٢بل لاٖترا ٝبكغُٖت بؾغاثُل ؤن ًهغ ٖلى بؾغاثُل لاٖترا ٝباجٟاُ٢اث
ظىُ ٠والَاي الخانت باألؾغي واإلاٗخ٣لحن ألؾباب الهغإ الؿُاسخي الٟلؿُُجي –ؤلاؾغاثُلي املخخل  ،وؤن
ًُالب بخبٌُ السجىن مً ظعُ٘ ألاؾغي الظًً اٖخ٣لىا ما ٢بل ؤوؾلى  ،وخؿب ما َى مٗغو ٝؤن ٖىضما
جيخهي الخغب وجبضؤ اإلاٟاوياث للؿالم ًخم مىا٢كت مىيىٕ ألاؾغي واإلا٣ٟىصًً بحن الُغٞحن  ،لُخم زغوظهم
ً
٦ىُت الؿالم بحن الكٗبحن التي ٧اهذ مخهاعٖت وآلان جغٍض الؿالم  ،ول ً٨اجٟاُ٢ت ؤوؾلى ٖ٨ـ طل ٪جعاما ،
اهتهذ اإلاٗغ٦ت وجغ٦ذ الجِل في اإلاُضان ،ل ً٨جم حٗضًل وي٘ ألاؾغي بٗض لاجٟاُ٢ت واهخٟايت ألا٢صخى
به٣ٟت جباص ٫ألاؾغي جدذ ٖىىان خؿً هُت .
٧اهذ مغخلت لاهخٟايت الٟلؿُُيُت ٖام 2000م  ،ػاص ٖضص ألاؾغي و ٤ٞج٣غٍغ ٖام 2008م لىػاعة ألاؾغي بلى
ؤ٦ثر مً ( )11550ؤؾحر  ،بؿبب اظخُاح ؤلاؾغاثُلي لًٟت الٛغبُت ٖام  2002م  ،معا اؾخضعى اٞخخاح ؤ٢ؿام
٧ان ًُ٣جها ؤؾغي ظىاثُىن ،وسجىن ؤزغي ٧اهذ مٛل٣ت  ،وفي الى٢ذ هٟؿت جم بوكاء سجىن ظضًضة ،
الؾدُٗاب لاٖضاص الؼاثضة مً ألاؾغي  ،ونٗىص اعثُل قاعون لؿضة الخ٨م  ،واؾخالم اإلاخُغ " ٝحؿاخُا
ً
َى٣بى " لىػاعة ألامً الضازلي اإلاؿاولت ًٖ بصاعة السجىن  ،وحُٗحن "ٌٗ٣ىب ٚاهىهذ " مضًغا إلاهلخت السجىن
ً
ً
ٖ ،اف اإلاٗخ٣لىن ْغوٞا ٢اؾُت ظضا  ،وفي طل ٪الٟترة ْهغث وخضاث زانت لخٗظًب ألاؾغي  ،وماعؾذ
ؤلاعَاب والهغار  ،والُ٣ىص والًغ  ،وناصعة اإلاعخل٩اث لا٢ؿام م٣ىٗت ومؿلخت  ،وبةَال ١الىاع ٖلى
اإلاٗخ٣لحن و٢خلذ ألاؾغي بالغنام الخي  ،وبالخالي مغخلت ؤوؾلى ومً زم لاهخٟايت الشاهُت صون اخضار حٛحر
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في ؤخىا ٫ألاؾغي  ،وؤنبذ الٗضص ٦بحر ومً الهٗب نُاٚت البرامج التي جالثم اخخُاظاث َظا ال٨عا ٫الهاثل
مً ألاػطي ( خعضوهت .)2018،56:
٧اهذ الٟترة مً  2004 -2000م  ،ؾٗذ خغ٦ت ألاؾحرة الٟلؿُُيُت اؾخٗاصة ٖاُٞتها لٖ ً٨ع ٤ألاػمت لم
ً
ً
ؾٟٗها  ،خُض زايذ ٖام  2004م بيغابا مٟخىخا ًٖ الُٗام اؾخعغ أل٦ثر مً زالزت ؤؾابُ٘ ٚحر ؤن
ؤلايغاب جى ٠٢صون ؤن ًد ٤٣ؤَضاٞه  ،وحٗغى ألاؾغي ألبك٘ ؤق٩ا ٫الخٗظًب والخغمان ،ختى ظاءث
مغخلت لاه٣ؿام وال٩اعزت الىَىُت بحن خغ٦تي ٞخذ وخعاؽ بٗض اهخساباث ٖام  2006م ٩ٞ ،اهذ ال٩اعزت في
ٞهل بحن ؤؾغي الٟخذ وخعاؽ مً ٢بل مهلخت السجىن  ،وهي خغ٦ت مىظت لًغبت ظضًضة لبيُت الخغ٦ت
ألاؾحرة  ،و٧ان واضر مً زال ٫قهاصة الٗضًض مً ألاؾغي ؤن الخغ٦ت ألاؾحر ٣ٞضث ؾُاصتها ٖلى ٢غاعاتها بٗض
جىامي هٟىط ألاظهؼة ألامىُت الخابٗت للؿلُت الىَىُت ٖلى ٖىانغَا اإلاٗخ٣لحن  ،وػاص ألامغ ؾىء ٖلى ألاؾغي مً
زال ٫ؤؾغ اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ظىضي بؾغاثُلي مً ٢ىاث لاخخالً ٫ضعى (قالُِ ) ٖام 2006م  ،في ُ٢إ
ً
ٚؼة وبالخالي قغٖذ خ٩ىمت لاخخال ٫في هجعت مٛىلُت ٚحر مؿبى٢ت ٖلى ألاؾغي وطوحهم وخغمذ  700ؤؾحرا
ً
ً
مً ُ٢إ ٚؼة مً خ٣هم في جل٣ي الؼٍاعاث الٗاثلُت بٗض بٖالن ُ٢إ ٚؼة " ُ٦اها مٗاصًا حؿُُغ ٖلُت مىٓعت
اعَابُت " َ ،ظا في ههٖ ٠ام 2007م لُهبذ ٖضص ألاؾغي الٟلؿُُيُحن املخغومحن مً الؼٍاعاث الٗاثلُت بلى
ً
الشلض ج٣غٍبا بك٩ل ظعاعي ؤو ٞغصي ألَالي الًٟت وال٣ضؽ جدذ ما ٌؿمي اإلاى٘ ألامجي (ماؾؿت الًعحر
لغٖاًت ألاؾحر وخ٣ى ١ؤلاوؿان .)2012:
ً
عمىما مً الىاضح ٖضص ألاؾغي وخُاة ألاؾغي جخإزغ بالهغإ الٟلؿُُجي – ؤلاؾغاثُلي  ،خُض ػاص ٖضص
ألاؾغي في ٞترة لاهخٟايت الشاهُت وٞترة لاه٣ؿام الٟلؿُُجي بحن خغ٦تي ٞخذ وخعاؽ ٩ٞاهذ الٟغنت الظَبُت
الؾخٛال ٫الىي٘ الٗام لجاهب الٟلؿُُجي  ،وػاصث مً بوكاء السجىن وػاصث مً اإلاٗاملت ً
ؾىء لؤلؾغي
الٟلؿُُيُحن  ،مً حٗظًب وخغمان ؤَالي ألاؾغي مً ػٍاعتهم  ،وإصاعة الهغإ الٟلؿُُجي – الٟلؿُُجي مً
ؤظل ؤن ًب٣ى الجاهب الٟلؿُُجي يُٗ ٠ومكٛى ٫بعكا٧لت الضازلُت  ،وٍىٟظ ؤؾالُبه لاخخاللُت لامبرًالُت
يض ألاؾغي واإلاٗخ٣لحن والخٟجن بالخٗظًب والًٖ ِٛلحهم  ،ختى حؿدؿلم ٚؼة وحؿلم الجىضي ؤلاؾغاثُلي
ألاؾحر لضحهم .
ؤما مً هاخُت جاعٍش ايغاباث ألاؾغي الٟلؿُُيُحن كان مً أهمها  :ايغاب ٖؿ٣الن ٖام 1970م و٧ان
الكهُض ألاو ٫للخغ٦ت ألاؾحرة في جل ٪لايغاب ٖبض ال٣اصع ؤبى الٟدم  ،خُض اؾخعغ َظا لايغاب ؤؾبىٕ ،
و٧ان لاهجاػ َى ع ٌٞؤو الخس ٠ُٟمً ٞغى ٖعل السخغة  ،وجدؿحن بٌٗ قغوٍ الخُاة ؤلاوؿاهُت  ،زم
ً
بٗض طل ٪ايغاب مٟخىح ًٖ الُٗام ٖام  1976م  ،الظي بضاء مً سجً ٖؿ٣الن واؾخعغ إلاضة(ً )45ىما
ً
لخدؿحن قغوٍ الخُاة لاٖخ٣الُت  ،وبٗضَا ظاء ؤلايغاب اإلاٟخىح ٖام 1977م واؾخعغ (ً )20ىما في سجً
ٖؿ٣الن وَى امخضاص لئليغاب ٖام 1976م  ،وخ ٤٣ألاؾغي لاهخهاع في جل ٪ؤلايغاب وهالىا مُالبهم في ظعُ٘
ً
السجىن  ،وججضص ؤلايغاب في سخً هٟدت ٖام  1980م اؾخعغ (ً )23ىما  ،ومً زالله اؾدكهض ألاؾحر عاؾم
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خالوة وألاؾحرة ٖلى الجٟٗغي  ،ؤما في سجً ٖؿ٣الن اهِـ صولت وألاؾحر بسخ ٤مغاٚت َ ،ظا ؤلايغاب جعحز
بغ ٘ٞؾ ٠٣اإلاُالب  ،وجُىٍغ مجاالث لاٖضاص له وهىُٖت اإلاكاع٦حن ُٞه  ،وَى ألاو ٫الظي خٓى بالضٖم
الجعاَحري الخإًُض الهاثل  ،وللعغة ألاولى في جاعٍش الخغ٦ت ألاؾحرة ج٣ىم الجعاَحر الٟلؿُُيُت بضٖم مُالب
ألاؾغي مً زال ٫لاخخجاظاث التي قعلذ الًٟت والُ٣إ وال٣ضؽ (ػٍاص .)2012،130:
 الخؼىاث اللاهىهُت لحماًت ألاػطي الفلؼؼُيُين في سجىن الاحخاللبن مً خ ٤الكٗب الٟلؿُُجي مشل ؤي قٗب في الٗالم ٦عا ٟ٦له ال٣اهىن الضولي  ،ؤن ًضا ًٖ ٘ٞخغٍخه وبالصٍ
وم٣ضؾاجه في خالت حٗغيه الخخال٩ٞ ، ٫ان البض مً ؤن ًضا ًٖ ٘ٞخ٣ى٢ه ٖىضما حٗغى لالخخال ٫ؤلاؾغاثُلي
ب٣ىة الخ ٤وؾالح اإلا٣اومت٩ٞ ،ان الىًا ٫الٟلؿُُجي وما ػا ٫مؿخعغ ٩ٞ ،ان عصة ٗٞل املخخل ؤلاؾغاثُلي
ال٣خل وألاؾغ والخٗظًبٞ ،ةن َاالء ألاؾغي لِـ مجغص ؤبىاء الىًَ اإلاُٛبحن  ،بٟٗل السجً  ،بل َم ؤبُا٫
هايلىا وضخىا ٞ ،إٞىىا ػَغاث قبابهم زلً٢ ٠بان السجىن  ،مً ؤظل ٞلؿُحن وم٣ضؾاتها  ،وَم
ؤً٣ىهاث الخغٍت  ،الظًً ًيخٓغ قٗبهم ٖىصتهم  ،وختي جخدَ ٤٣ظٍ الٗىصة ٞ ،هظا الكٗب مً خ٣ه اإلاُالبت
ً
لهاالء ألاهباء  ،واإلاٗاملت ال٨غٍعت التي ٌؿخد٣ها مىايلى الخغٍت و٣ٞا لل٣ىاهحن واإلاىازُ ٤الضولُت التي ال جىهإ
بلحها بؾغاثُل وجعاعؽ ظغاثعه يض ألاؾغي اإلاىايلحن (ٞغواهت .)2016:
٧اهذ مً بحن الخُىاث إلاؿاٖضة ألاؾغي ؤوكاء ماؾؿت الًعحر لغٖاًت ألاؾحر وخ٣ى ١ؤلاوؿان َى اإلااؾؿت
الخ٣ىُ٢ت ألاولى التي ؤوكإث ٖلى ؤعى ٞلؿُحن املخخلت لىهغة ًُ٢ت ألاؾغي واإلاٗخ٣لحن وخغٍتهم  ،جإؾؿذ
ً
ٖام  1992م في مضًىت ال٣ضؽ  ،خُض جًم الُىم َا٢م ٖلعها  22مىْٟا ٌٗعلىن في ؤعب٘ وخضاث  ،وجًم
الىخضة ال٣اهىهُت ؾبٗت مدامُت ً٣ضمىن الخعشُل ال٣اهىوي لؤلؾغي واإلاٗخ٣لحن بعٗاوهه َا٢م مً الٗاملحن
الخ٣ىُ٢حن املخخهحن في قاون ألاؾغي واإلاٗخ٣لحن  ،وإلى ظاهب الىخضة ال٣اهىهُت  ،جىظض وخضة الخىزُ٤
والضعاؾاث بغٞض ٖعل وخضة ال٣اهىهُت بخىزُ ٤لاهتها٧اث  ،ووكغ ج٣اعٍغَا الؿىىٍت والٟهلُت باللٛخحن الٗغبُت
وؤلاهجلحزًت  ،لضٖم وحٛظًت ٖعل وخضة الً ِٛواإلاىانغة التي تهخم بكاون اإلاضاٗٞت ًٖ ألاؾغي واإلاٗخ٣لحن
ؤمام اللجان ألامعُت  ،وج٣ضًم اإلاغاؾالث والك٩اوي الضولُت للع٣غعًٍ الخانحن الخابٗحن لؤلمم اإلاخدضة ،
وم٨خب اإلاٟىى الؿامي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ٦ ،عا وج٣ضم بةَال ١خعالث صولُت لى ٠٢لاٖخ٣ا ٫ؤلاصاعي  ،وخعلت
ؤؾغي في زُغ لؤلؾغي اإلاغضخى  ،وخعالث الخًامً م٘ ألاؾغي واإلاٗخ٣لحن ؤزىاء بيغاباتهم الجعاُٖت والٟغصًت
 ،وجدكُض الغؤي الٗام الٗالمي للى٢ى ٝبلى ظاهبهم  ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الل٣اءاث م٘ اإلاؿاولحن وخغ٧اث
الخًامً م٘ قٗبىا الٟلؿُُجي في الىًَ والكخاث (ص٢ت.)2012:
ظعُٗت هاصي ألاؾحر الٟلؿُُجي جإؾؿذ ٖام  1993م وهي ظعُٗت بوؿاهُت اظخعاُٖت وقٗبُت مؿخ٣لت ،
جإؾؿذ بعضهُت عام هللا  ،وهي ظعُٗت زحرًت بىظب ٢اهىن الجعُٗاث الخحرًت والهُئاث ألاَلُت ،خُض جبلىعث
٨ٞغة بوكائها صازل السجىن مً ألاؾغي ؤهٟؿهم  ،وهي ؤ٦بر وؤ٢ضم الجعُٗاث التي جضا ًٖ ٘ٞخ٣ى ١ألاؾغي
الٟلؿُُيُحن والٗغب اإلاخىاظضًً في السجىن واإلاٗخ٣الث ومغا٦ؼ الخد ٤ُ٣ؤلاؾغاثُلي ب ٌٛالىٓغ ًٖ
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جىظهاتهم الؿُاؾُت واهخعاءاتهم الخىُٓعُت  ،خُض جخٗامل الجعُٗت م٘ ألاؾغي واإلاٗخ٣لحن ٖلى ؤجهم مىايلحن
مً ؤظل الخغٍت  ،وم٣اجلحن قغُٖحن جىُبٖ ٤لحهم اإلاىازُ ٤الضولُت الخانت بإؾغي الخغب  ،لها اؾخ٣اللها
اإلاالي ٞ ،هي لها خ ٤جعل ٪ألامىا ٫اإلاى٣ىلت وٚحر اإلاى٣ىلت والخهغ ٝفي خضوص جد ٤ُ٣ؤَضاٞها ٞ ،هي ج٣ىم بغٖاًت
قاون ألاؾغي صازل السجىن واإلاٗخ٣الث ومغا٦ؼ الخى ٠ُ٢والخد ٤ُ٣ؤلاؾغاثُلُت  ،ومؿاهضة ألاؾغي املخغعًٍ
ومؿاٖضتهم في الخإَُل املجخععي  ،مؿاهضة طوي ألاؾغي وؤَٟالهم مً الىىاحي لاظخعاُٖت ولا٢خهاصًت
والصخُت والخٗلُعُت  ،اإلاخابٗت ال٣اهىهُت والً٣اثُت إلالٟاث ألاؾحراث في املخا٦م ؤلاؾغاثُلُت  ،بزاعة الغؤي
الٗام خى ٫لاهتها٧اث ؤلاؾغاثُلُت التي جغج٨ب بد ٤ألاؾغي وألاؾحراث ٖلى اإلاؿخىي املخلي والضولي (ٖىصة
.)2013،67:
 الىطع اللاهىوي لؤلػطي في السجىن ؤلاػطائُلُتاٖترا ٝعثِـ الىػعاء ؤلاؾغاثُلي "ؤعاثُل قاعون " في ٖام  2003م ومً ٖلى مىبر ال٨ىِؿِذ ؤلاؾغاثُلي
باالخخال ، ٫وعٚم طل ٪لم حؿخجُب بؾغاثُل لالجٟاُ٢اث الضولُت في الخٗامل م٘ ألاؾغي الٟلؿُُيُحن  ،وال
لل٣ىاٖض ؤو ال٣ىاهحن الكغُٖت الضولُت  ،خُض ههذ خغوب الخدغٍغ ٖلحها ٢غاعاث ألامم اإلاخدضة  1514لٗام
 1960م وج٣طخي بًغوعة اؾخ٣ال ٫ألا٢الُم اإلاؿخٗعغة  ،وإجهاء ٧اٞت ؤق٩ا ٫لاخخال ، ٫و٢غاع ألامم اإلاخدضة
ً
لٗام  1968م ً٣طخي بعٗاملت ؤؾغي خغوب الخدغٍغ الىَىُت ٧إؾغي خغب َب٣ا الجٟاُ٢ت ظىُ ٠الشالشت لٗام
 1949م  ،و٢غاع الجعُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م ( )3103لٗام 1973م  ،خُض ًا٦ض ؤن الىًا ٫اإلاؿلر
ً
الظي جسىيه الكٗىب يض لاؾخٗعاع مً ٢بُل اإلاىاػٖاث الضولُت َب٣ا الجٟاُ٢اث ظىُ ٠ألاعبٗت لٗام
 1949م  ،ؤما بؾغاثُل ٦ضولت اخخال ٫اٖخعضث ؾُاؾُت الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي إلاهالخها الؿُاؾُت وألامىُت
و٢امذ بؿً ألاوامغ الٗؿ٨غٍت لٟغى الؿُُغة ٖلى خُاة الؿ٩ان الٟلؿُُيُحن الىاٗ٢حن جدذ لاخخال، ٫
بضون ؤصوى مؿاولُت وال التزام ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي  ،ومً اإلاٟترى ؤن حك٩ل ؤلاَاع ال٣اهىن
ألاؾاسخي لترجِب حٗامل صولت لاخخال ٫م٘ الؿ٩ان الٟلؿُُيُحن ووا ٘٢خُاتهم جدذ لاخخال٫
(خعضوهت.)2018،60:
ممكً اللىل أن ال٣ىاهحن الضولُت ٟ٦لذ خ ٤الكٗىب لىًا ٫مً ؤظل الخدغع مً لاخخال ، ٫والكٗب
الٟلؿُُجي ًىُبٖ ٤لُه خ ٤الىًا ٫بىاء ٖلى جل ٪ال٣ىاهحن  ،ول ً٨لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ال ًخٗتر ٝبال٣ىاهحن
الضولُت وال ًىهإ لها ،وٍىٟظ ٧ل مسُُاجه ؤلامبرًالُت مً ٢خل وحٗظًب وجهجحر وؤؾغ الٟلؿُُيُحن ،
واؾخعغاع حٗظًبهم صازل السجىن والخاعٍش خاٞل بإٖعالهم ال٣ظعة يض ألاؾغي اإلاىايلحن مً ؤظل خغٍتهم
وخ٣هم الكغعي لخدغع مً لاخخال ٫اإلاخُٛغؽ .
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زاهُا ً :جصيُف ألاػطي
 ألاػطي اللسامى:
ل٣ض ٖغ٢ ٝامىؽ الخغ٦ت ألاؾحرة الٟلؿُُيُت ألاؾغي اإلاٗخ٣لحن مىظ ما ٢بل جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت ؤوؾلى بحن مىٓعت
ً
الخدغٍغ الٟلؿُُيُت والخ٩ىمت ؤلاؾغاثُلُت ٖام 1993م باألؾغي ال٣ضامى  ،الظي بلٖ ٜضصَم  316ؤؾحرا ،
وَم مً ظعُ٘ ألاعاضخي الٟلؿُُيُت  ،وَم ؤَم ؤؾغي وماػالىا ًُ٣عىن في سجىن لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي  ،خُض
ً
ً
ً
مطخى ٖلى اٖخ٣ا ٫ؤ٢ل ؤؾحر مجهم ٖ 16اما  ،وؤما ؤ٢ضم َاالء ألاؾغي ٞعا ػا ٫مٗخ٣ال مىظ ٖ 32اما ،ومجهم 112
ً
ً
ً
ؤؾحرا ؤمًىا في سجىن ؤلاؾغاثُلُت ؤ٦ثر مً ٖ 20اما  13 ،ؤؾحرا ؤمًىا في السجىن ؤ٦ثر مً عب٘ ٢غن  ،ومجهم
ً
 3ؤؾغي ؤمًىا ؤ٦ثر مً زالزحن ٖاما وَم هاثل نالر البرٚىسي وٞسغي ٖهٟىع البرٚىسي وؤ٦غم مىهىع ،
ٞاالخخالٌٗ ٫امل ألاؾغي مٗاملت ٢اؾُت وال ًغاعي ٦بر الؿً وال ٖضص الؿىحن التي ؤمًىَا وال ؤوياٖهم
الصخُت اإلاخضَىعة ظغاء ألامغاى املخخلٟت  ،خُض ؾُاؾت ؤلاَعا ٫هي ٖىىان ؾُاؾت املخخل م٘ ألاؾغي
(اإلاضلل  ،ؤبى ٖامغ .)199، 198 ،2013 :
 ألاػطي الىىاب :
ً
٢امذ ؾلُت لاخخال ٫اٖخ٣ل ( )13هاثبا في املجلـ الدكغَعي وػظهم في سجىجها  ،ومً بُجهم امغؤة وهي ؾعحرة
الخالً٣ت  ،وؤ٢ضمهم ألاؾحرة مغوان البرٚىسي واإلاٗخ٣ل مىظ ٖام  2002م  ،واملخ٩ىم بالسجً  5مابضاث ،
ً
ً
وؤًًا ألاؾحر ؤخعض ؾٗضاث واإلاٗخ٣ل مىظ ٖام  2006م  ،واملخ٩ىم ٖلُه بالسجً ٖ 30اما  ،خُض اٖخ٣لذ
ؾلُاث لاخخال ٫مىظ بضاًت الٗام  2017م ؾخت هىاب (َُئت قاون ألاؾغي واملخغعًٍ وهاصي ألاؾحر
الٟلؿُُجي والجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي.)2017،3:
ً
ً
هكصا هى املحخل بىحهه الحلُلي مىظ اخخالٞ ٫لؿُحن ؤعيا وقٗبا وَى ًعاعؽ ؾُاؾت ٖىجهُت مخُٛغؾت
 ،ال حٗغٚ ٝحر ال٣ىة إلزباث طاتها  ،صون ألازظ بال٣ىاهحن الضولُت وال ؤلاوؿاهُت ،اؾخسضمذ ال٣ىة بالخهجحر
ومهاصعة ألاعاضخي وال٣خل وألاؾغ  ،وماػالذ جعاعؽ صون جدعل اإلاؿاولُت صون مداؾبت مً املجخع٘ الضولي ،
ألاؾغي الٟلؿُُيُحن بإٖضاص َاثلت صون ؤؾباب ٢اهىهُت جد ٤لهم باألؾغ  ،بل زُإَم الىخُض اإلاُالبت
ً
بد٣ى٢هم اإلاكغوٖت صولُا .
 ألاػطي الـهساء :
بؾغاثُل جدخجؼ ٖكغاث الجشامحن لكهضاء ٞلؿُحن وٖغب الظي اؾدكهضوا في ْغو ٝمسخلٟت ،البٌٗ
مدخجؼ في زالظاث والبٌٗ في م٣ابغ ج ٘٣في مىاَٖ ٤ؿ٨غٍت مٛل٣ت وجعى٘ لا٢تراب مجها وػٍاعتها ،وجدذ
بقغا ٝظِل الضٞإ  ،خُض ًىظض ؤعب٘ م٣ابغ التي صٞ ًٞحها الكهضاء  ،وٖلى ٧ل ٢بر ع٢م قهُض بض ٫مً ؤؾعه
ً
 ،ومً ؤ٦بر اإلا٣ابغ حجعا م٣برة " ظؿغ بىاث ٌٗ٣ىب " الىاٗ٢ت في مىُ٣ت ٖؿ٨غٍت ٖىض ملخ٣ى خضوص ٞلؿُحن
وؾىعٍا ولبىان  ،خُض جًم و ٤ٞبخهاثُاث بؾغاثُلُت  500قهُض مً ظيؿُاث ٞلؿُُيُت ولبىاهُت وؾىعٍت
80

وؤعصهُت وؤزغي ٖغبُت مسخلٟت  ،وم٣برة "٢خلى ألاٖضاص "  ،زاوي ؤ٦بر َظٍ اإلا٣ابغ  ،خُض ًغ٢ض ٞحها عٞاث هدى
 100شخو  ،ههٟهم مً ظيؿُاث ٖغبُت مسخلٟت ؾُ٣ىا بٗض خغب ٖام  1973م  ،والىه ٠ألازغ إلاىاَىحن
اؾدكهض مٗٓعهم في ٖعلُاث ؤو اقدبا٧اث م٘ ٢ىاث لاخخال ٫ؤو جم اٚخُالهم مً ٢بل بؾغاثُل (٢بٗت :
.)https://www.prc.ps
ً
ً
ً
مىظ لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي لٟلؿُحن ؤعيا وقٗبا ٖام 1967م ونل ٖضص ألاؾغي الظي اؾدكهضوا  226ؤؾحرا ،
وَىا ٥ال٨شحر مً ألاؾغي اؾدكهضوا بٗض ؤلاٞغاط ٖجهم بٟتراث وظحزة هدُجت ألامغاى ولاناباث التي وعزىَا
ً
ً
زال ٫ؾىىاث اٖخ٣الهم  ،خُض جبحن مً بحن الكهضاء ألاؾغي  75ؤؾحرا ٢خل ٖعضا  ،و 7بٗض بَال ١الىاع ٖلحهم
 ،و 71هدُجت ؾُاؾت ؤلاَعا ٫الُبي وال٣خل البُيء ،خُض ؤن ؾُاؾت الخٗظًب الجؿضي والىٟسخي اإلاعىهج
ً
ؤصث بلى ٢خل  73ؤؾحرا ٖلى مضاع الٗ٣ىص اإلاايُت  ،والتي ػاصث وجهاٖضث مجضصا مىظ جهاًت ٖام 2019م ،
ً
باإلياٞت بلى اؾدكهض  29ؤؾحرا في سجىن لاخخال ٫هدُجت ؤلاَعا ٫الُبي  ،وفي ٖام 2020م اؾدكهض ؤعبٗت
ؤؾغي ،وَم هىع الضًً البرٚىسي  ،وؾٗض الٛغابلي ،وصاووص الخُُب  ،و٦عا ٫ؤبى وٖغ  ،خُض ًىانل لاخخال٫
اخخجاػ ظشامحن زعاهُت ؤؾغي قهضاء ؤ٢ضمهم ألاؾحر ؤهِـ صولت مىظ ٖام 1980م  ،وباإلياٞت بلى ٖؼٍؼ
ٖىَؿاث الظي اؾدكهض ٖام  2018م  ،وٞاعؽ باعوص  ،وههاع َ٣اَ٣ت  ،وبؿام الؿاًذ الظًً اؾدكهضوا ٖام
2019م  ،وقهضاء 2020م ؾٗضي الٛغابلي  ،وصاووص الخُُب  ،و٦عا ٫ؤبى وٖغ( الٗغبي الجضًض .)2021:
 ألاػيراث
لم حؿلم اإلاغؤة الٟلؿُُيُت مً وٍالث السجىن ؤلاؾغاثُلُت  ،خُض صزلذ السجىن ؤلاؾغاثُلُت ؤ٦ثر مً 15
ؤل ٠امغؤة ٞلؿُُيُت مىظ ٖام  1967م ٦ ،عا قهضث لاهخٟايت ألاولى ؤ٦بر ٖعلُاث اٖخ٣ا ٫للعغؤة
الٟلؿُُيُت  ،خُض ونل ٖضص  9آال ٝؤؾحرة  ،وونل ٖضص زال ٫اهخٟايت ألا٢صخى بلى  900خالت اٖخ٣ا، ٫
ومً هٟـ ألاؾحراث خاالث الىالصة  7٫مجهً  ،مجهً ؤعب٘ خاالث زال ٫لاهخٟايت ألا٢صخى  ،ل٣ض ٖاهذ
ألاؾحراث وؤَٟالهً مٗاهاة ظؿضًت وهٟؿُت نٗبت في ْل بكاٖت املخخل ؤلاؾغاثُلي وخ٣ضٍ (٢ؿم ألاعقُ٠
واإلاٗلىماث في مغ٦ؼ الؼٍخىهت .)2012،8:
 ألاػطي ألاػفال
لم ًىجىا الُٟل الٟلؿُُجي مً ؾُاؾت لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي اإلاجخٟت في خ٣ه ٣ٞ ،ض اؾتهضٞذ لاَٟا ٫في
ً
لاٖخ٣ا ٫الظًً جبل ٜؤٖعاعَم ؤ٢ل مً ٖ 18اما  ،خُض ؤنضعث ألاوامغ الٗؿ٨غٍت التي ًسًٗىن لها ألاَٟا٫
ً
الٟلؿُُيُىن في الًٟت ؤن ؾً الىطج الُٟل الٟلؿُُجي َى ٖ 16اماٖ ،لى زال ٝما ههذ ٖلُه اجٟاُ٢ت
ً
خ٣ى ١الُٟل  1989م  ،بال ؤن بؾغاثُل حٗخ٣ل ألاَٟا ٫صون ؾً ٖ 14اما ٞ ،اٖخ٣لذ آلاال ٝمً ألاَٟا٫
ً
ال٣انغًٍ وٖظبتهم ظؿضًا وهٟؿُا  ،وجهضع ٖلحهم ألاخ٩ام بالسجً ٣ٞ ،ض بلٖ ٜضص ألاَٟا ٫التي جم
ً
ً
َٟال مً ال٣ضؽ بضون
اٖخ٣الهم ختي ٖام  1/5/2019م َٟ 39ال مً مىاػلهم  ،وَٟ 20ال مً الكاعٕ  ،و16
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ً
جهغٍذ  ،ؤما في زال ٫قهغ ؤًاع لىٟـ الٗام جم بصزا 43 ٫ؤؾحرا مً ألاَٟا ٫بلى ٢ؿم ألاؾغي ألاقبا ٫في سجً
ٖى٢غ ،و 22اٖخ٣لىا مً اإلاىاػ ، ٫و 12مً الُغ٢اث  ،و 7لٗضم خىػتهم جهاعٍذ  ،و 2جم اؾخضٖائهعا ،
باإلياٞت بلى ٖكغاث مً ألاَٟا ٫الظي نضع بد٣هم السجً  ،وجم جىػَٗهم ٖلى السجىن الخالُت  ،سجً
مجضو ٖ ،ىٞغ ،الضامىن  ،جعاعؽ بؾغاثُل بد٣هم ٧ل ؤق٩ا ٫ال٣ع٘ والخىُ٨ل والًغب واإلاٗاملت اإلاهُىت  ،مشل
ألاؾغي البالٛحن صون ؤن جىٞغ ؤصوى اخخُاظاتهم ألاؾاؾُت (َُئت قاون ألاؾغي واملخغعًٍ.)2019:
ً
عمىما مع ً٨ال٣ى ٫ؤن الؿُاؾت ؤلاؾغاثُلُت باجذ واضخت ٖلى مغ الؿيُحن  ،وهي ؾُاؾت مدخل نهُىوي
مخُٛغؽ ًخعخ٘ ب٣ىة الؿالح ٞ ،لِـ َىا ٥صاعي ألؾغ ظشامحن الكهضاء  ،واؾخسضام ؤبك٘ ؤهىإ الخٗظًب
ختى اإلاىث لؤلؾغي صازل سجىن لاخخال ، ٫خُض ونل ٖضص لِـ ب٣لُل مً الكهضاء صازل السجىن
باإلياٞت بلى اخخجاػ ال٨شحر مً الجشامحن لكهضاء ٖعلُاث هًالُت ٦ ،عا زهو املخخل الههُىوي سجىن
وؿاثُت ٞلم حؿلم اإلاغؤة الٟلؿُُيُت مً ًض املخخل الٓاإلات ٞهي ألازغي وٗ٢ذ باألؾغ وهالذ ههُبها مً
ً
الخٗظًب وخغمان ؤبؿِ الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت  ،وؤًًا ؾُاؾت املخخل في ؤؾغ ألاَٟا ٫صون ؾً ٞ 18هى
مسال ٠لل٣ىاهحن الضولُت  ،وعٚم طل ٪ال جىهإ لل٣ىاهحن وجىٟظ زُُها لامبرًالُت لاؾخٗعاعٍت َ ،ظٍ هي
خ٣ُ٣ت بؾغاثُلُت الٗىهغٍت الىاػٍت اإلاخُٛغؾت .
 ألاػطي ؤلازاضٍىن:
ً٣هض باالٖخ٣ا ٫ؤلاصاعي ُ٢ام الجِل ؤلاؾغاثُلي باٖخ٣ا ٫الٟلؿُُجي بإمغ مً ال٣اصة الٗؿ٨غٍحن
للعىاَ ٤املخخلت  ،وبخىنُت مً املخابغاث  ،وج٩ىن مضة ألامغ ؤ٢هاَا ؾخت ؤقهغ ٢ابلت للخجضًض ٖضة
مغاث  ،وصون ال٨ك ٠للعتهم وملخامُه ًٖ التهعت وٞدىي مىاص ألاصلت  ،ومىظ لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي للًٟت
ً
وُ٢إ ٚؼة وال٣ضؽ ٖام  1967م ػاص ٖضص اإلاٗخ٣لحن بصاعٍا  ،وفي لاهخٟايت ألاولى ٖام  1987م ػاص الٗضص
بلى  10آلاال ، ٝوفي ٖام  1997م ؤهسٖ ٌٟضص لاٖخ٣ا ٫ؤلاصاعي  ،وٖاص مغة ؤزغي ًغج٣ٖ ٟ٘ب اهضالٕ
ً
اهخٟايت ألا٢صخى ٖام 2000م  ،ؤما ٖضص اإلاٗخ٣لحن بصاعٍا مً لاهخٟايت ألاولى ( )1994-1987بلٜ
ً
( )18973ؤؾحرا  ،ومً ٖام ( )2007-2000زال ٫ؾىىاث لاهخٟايت الشاهُت ٢غابت  18000نضع ٢غاع
بصاعي  ،وؤ٦ثر ألاٖىام نضوع ٢غاع باالٖخ٣ا ٫ؤلاصاعي بحن ٖامي ( )2007-2006-2003-1988خُض جتراوح
بحن ( ، )4000-2000وفي ٖام  2012م اٖالن الًغاب ًٖ الُٗام اإلاٗخ٣ل لاصاعي زًغ ٖضهان خُض
ً
ً
ً
ؤيغب ٖ 66اما عاًٞا لالٖخ٣ا ٫ؤلاصاعي وجبٗه  30مٗخ٣ال ،واٖلً لٗام  2014م(  )130مٗخ٣ل بصاعٍا
ً
ً
بيغابا ًٖ الُٗام ،الظي اؾخعغ ً 63ىما معا ص ٘ٞبؾغاثُل في الخالخحن بلى الخٗهض بةٖاصة الىٓغ في
لاٖخ٣ا ٫لاصاعي  ،ول ً٨صون جىُٟظ (ؤبى ؾعغة .)2015 :
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 ألاػطي اإلاععولين
بُيذ َُئت ألاؾغي ؤن ألاؾغي اإلاٗؼولحن في سجىن لاخخالً ٫خٗغيىن بلى اهخ٣ام خ٣ُ٣ي مً ٢بل بصاعة
السجً ٢ ،ض جبحن ؤن ٚغ ٝالٗؼ ٫ال جهلر للِٗل لاصمي وجٟخ٣غ بلى ؤصوي م٣ىماث الخُاة ٞ ،هي ؾِئت
للٛاًت وال ًىظض ٞحها تهىٍت وبؿبب اٚال٢ها بالىىاٞظ الخضًضًت  ،واهدكاع الخكغاث والهغانحر واعجٟإ
الغَىبت  ،وؾىء الُٗام الظي ً٣ضم لهم واعجٟإ اؾٗاع ال٩اهخِىا  ،وٞغى الٛغاماث  ،باإلياٞت بلى
لاهتها٧اث ولاٖخضاءاث الُىمُت بالًغب وخغمان مً الٟىعة التي هي باألنل ال جخٗضي الؿاٖخحن
وٍسغظىن بلحها في الىي٘ الُبُعي ومهم مُ٣ضي ألاًض وألاعظل (و٧الت لاهباء واإلاٗلىماث الٟلؿُُيُت
.)2015:
 أػطي السوضٍاث العطب:
ؤَلَ ٤ظا اإلاهُلر لاٖخ٣الي ٖلى ألاؾغي الٗغب املخخجؼًٍ في سجىن لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي بهض ٝجعحزَم ًٖ
بافي ألاؾغي  ،اٖخ٣لذ بؾغاثُل مىظ بضاًت الهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثُلي ٖضص مً اإلاىايلحن واإلا٣اجلحن الٗغب الظي
اؾخُاٖىا الدؿلل بلى ألاعاضخي املخخلت وإؾغاثُل  ،خُض ٢امىا بعهعاث ٢خالُت واؾخُالُٖت وٖعلُاث ٞضاثُت
٧ان لها جإزحر ٦بحر في جاعٍش الىًا ٫الٗغبي والٟلؿُُجي يض لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي  ،باإلياٞت اؾدكهاص البٌٗ
واٖخ٣ا ٫البٌٗ ألازغ ،وٍخٗغى َاالء ألاؾغي بلى ؤؾىء ؤنىا ٝالخٗظًب ٖلى ًض املخ٣٣حن ؤلاؾغاثُلُحن
وؤخ٩ام ظاثغة في املخا٦م الٗؿ٨غٍت ؤلاؾغاثُلُت مجها الخ٨م بالسجً اإلاابض  ،وخغمتهم مً ؤبؿِ خ٣ى٢هم التي
ٟ٦لها ال٣اهىن الضولي وؤلاوؿاوي باٖخباعَم ؤؾغي خغب وم٣اجلحن قغُٖحن (اإلاضلل،ؤبىٖامغ.)201، 2013:
 األػطي اإلاطض ى:
لم ًغخم املخخل ؤلاؾغاثُلي ألاؾحر الٟلؿُُجي الجغح واإلاغٌٍ واإلاهابحن واإلاٗا٢حن  ،مً اٖخ٣االجه  ،خُض
ً
ً
وظىص ؤ٦ثر مً  40ؤؾحرا ٞلؿُُيُا ً مٗا٢ا ً٣بٗىن في سجىن لاخخال ، ٫بدىىٕ وازخال ٝاٖا٢تهم  ،ومٗٓعهم
ٌٗاهىن مً بٖا٢اث ظؿضًت  ،وال٣لُل اٖا٢اث طَىُت وهٟؿُت  ،خؿب اخهاثُاث صاثغة لاخهاء بىػاعة
ألاؾغي واملخغعًٍ ٞالؿلُت الٟلؿُُيُت ٖبض الىانغ ٞغوان  ،باإلياٞت بلى ؤلاَعا ٫الهخي مً ٢بل ؾلُاث
لاخخال ٫التي بضوعَا ج٣ىم بؼٍاصة اإلاٗاهاة لؤلؾغي اإلاغضخى  ،وفي البٌٗ مجهم ًدخاط لٗعلُاث ظغخُه (٢ؿم
ألاعقُ ٠واإلاٗلىماث في مغ٦ؼ الؼٍخىهت .) 8، 2012 :
ً
خؿب مُُٗاث التي وز٣ها هاصي ألاؾحر الٟلؿُُجي  ،بلى اؾدكهاص ٞ 222لؿُُيُا في السجىن ؤلاؾغاثُلُت مىظ
ٖام  1967م  ،مً بُجهم  73بؿبب الخٗظًب  67 ،ظغاء ؤلاَعا ٫الُبي  ،و 75بال٣خل الٗعض  ،و 7بؿبب ال٣ع٘
وإَال ١الىاع اإلاباقغ ٖلحهم مً ظىىب وخغاؽ (ؤبى ؾعغة .)2020 :
ً
جطي الباحثت أن  ،بؾغاثُل حٗاوي مً يٗ ٠ؾُاسخي إلاعاعؾتها ؾُاؾت واخضة مىظ اخخالٞ ٫لؿُحن ؤعيا
ً
وقٗبا  ،الؿُاؾت التي اؾخسضمتها مىظ البضاًت هي ؾُاؾت ال٣ىة ال شخيء ؾىاَا ٞ ،هي ج٣ىم بععاعؾاث ٞى١
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ال٣اهىن الضولي وؤلاوؿاوي بإؾغ اإلاىايلحن وحٗظًبهم ختى اإلاىث  ،وظؼء جلخ ٤به ؤمغاى ظؿضًت وؤمغاى
هٟؿُه مؼمىت  ،وعٚم طلً ٪ب٣ى السجحن زل ٠الُ٣بان  ،واخخجاػ ظشامحهم  ،وسجلذ َُئت ألاؾغي ؤٖضاص
مىز٣ت بخل ٪الجغاثم  ،وماػالذ ٖلى ؾُاؾتها وماػا ٫الكٗب الٟلؿُُجي لم ولً ٌؿدؿلم جل ٪الؿُاؾت مهعا
َٛذ ٞال بض للُل ؤن ًىجلي والبض للُ٣ض ؤن ًى٨ؿغ .
الىطع الصحي لؤلػطيًخٗغى ألاؾغي بلى ؤبك٘ ؤق٩ا ٫الخٗظًب الىٟسخي والجؿضي صازل سجىن لاخخالٞ ، ٫ال ًٟ٨ي ؾغ٢ت وَجهم
وؾلب خغٍاتهم وخغماجهم مً ؤَلهم واهتزاٖهم مً بُىتهم  ،واهتها ٥بوؿاهُتهم  ،ومدىالث مؿخعغة ل٨ؿغ
بعاصتهم وجدُُم هٟؿُاتهم  ،إلطاللهم وإؾ٣اٍ نعىصَم ٞ ،األؾغي الٟلؿُُيُحن ًخٗغيىن بك٩ل ٞغصي
وظعاعي بلى ؤبك٘ ؤهىإ ال٣ؿىة والخٗظًب الىٟسخي والجؿضي  ،خىالي  5000ؤؾحر ٞلؿُُجي زلُ٢ ٠بان
ً
السجىن لاخخال ٫بُجهم هدى َٟ 200ل و 38امغؤة ٌِٗكىن ْغوٞا ال جهلر لِٗل بوؿان ٞ ،هي سجىن ال
مغا٢ب لها  ،وال ًىظض لهم مباصت وُ٢م بوؿاهُت  ،وال جسً٘ للعىازُ ٤الضولُت التي جدمي ألاؾحر وجغاعي خ٣ى٢ه
 ،خُض ال حؿخُُ٘ ؤي مىٓعت مٗىُت ػٍاعتهم ؤو ج٣ٟض ؤخىالهم ؤو الخدُ٢ ٤ُ٣عا ًغج٨ب بد٣هم مً ججاوػاث ،
خُض جا٦ض َُئت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن ؤن ؾلُاث لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي جىته ٪خعلت مً ٢ىاٖض الخعاًت التي
ً
ًىٞغَا ال٣اهىن الضولي للعٗخ٣لحن  ،جىانل ؾلُت لاخخالً ٫ىمُا لاٖخ٣االث والخٗظًب الىٟسخي والجؿضي
صون ؤصوى مؿاولُت (مغ٦ؼ لاماعاث للبدىر والضعاؾاث لاؾتراجُجُت .)2019:
املحىضالثاوي :اإلاىكف الفلؼؼُني وؤلاػطائُلي مً كظُت ألاػطي الفلؼؼُيُين
ً
أوال  :اإلاىكف الفلؼؼُني مً كظُت ألاػطي الفلؼؼُيُين
 زعم أحعاب ومىظماث زولُت جسوٍل ملف ألاػطي الفلؼؼُيُين:٢ام وػٍغ ألاؾغي ِٖسخى ٢غا ٘٢زال ٫ل٣اءاث ٖام  2011م ٖ ،لى َامل اظخعإ لاجداص ألاوعوبي إلاىا٢كت
اهتها٧اث بؾغاثُل بد ٤ألاؾغي الٟلؿُُيُحن  ،وال٨شحر مً اإلاىٓعاث واإلااؾؿاث وألاخؼاب ًٖ صٖعها
وإههاٞها لًُ٣ت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن  ،وإصاهت ما ج٣ىم به بؾغاثُل مً اهتها٧اث جسال ٠ال٣ىاهحن صولُت صون
ؤصوى مؿاولُت  ،وباإلياٞت صٖعهم إلعؾا ٫لجىت ج٣صخي خ٣اث ٤بغإلااهُت بلى السجىن واإلاٗخ٣الث ؤلاؾغاثُلُت
ومً ؤبغػ َظٍ الجهاث " :خؼب الخٌ  ،والخؼب الكُىعي  ،والخؼب لاقترا٧ي  ،والخؼب الضًع٣غاَي اإلاؿُخي
 ،ومؿاو ٫مل ٠الكغ ١ألاوؾِ لخ٣ى ١ؤلاوؿان لضي معشل الؿُاؾاث الخاعظُت باالجداص ألاوعوبي  ،وعثِـ
البرإلاان البلجُ٩ي  ،وماؾؿاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ًٖ ال٨ىاجـ البروحؿخاهدُت ،وال٨ىاجـ ال٩ازىلُُ٨ت  ،وقب٨ت
خ٣ى ١ؤلاوؿان ألاوع ومخىؾُُت  ،والكب٨ت البلجُُ٨ت لل٣اهىهُحن اإلاؿاهضًً للًُ٣ت الٟلؿُُيُت  ،ولجىت
الخٗاون ألاوعوبُت مً ؤظل ٞلؿُحن
(و٧الت لاهباء واإلاٗلىماث الٟلؿُُيُت .)https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9328 ،
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 صفلت وفاء ألاحطاضجبازل ألاػطي عام 2011مً
حٗغى الجِل ؤلاؾغاثُلي في ٖام  2006م بلى ٖعلُت ٞضاثُت لُال في مى٦ ٘٢حرًم قالىم الٗؿ٨غٍت ٖلى الخضوص
مضًىت عٞذ الٟلؿُُيُت  ،واهتهذ بع٣خل ظىضًان وإنابت  5آزغًٍ بجغوح وجم ؤؾغ ظلٗاص قالُِ  ،ومً زم
ه٣ل ألاؾحر ٖلى ًض اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت بلى ٚؼة (و٧الت لاهباء واإلاٗلىماث الٟلؿُُيُت :
.)https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4004
وهدُجت اإلاٟاوياث الٟلؿُُيُت ؤلاؾغاثُلُت اإلاهغٍت جم حؿلُم قالُِ م٣ابل بَال ١مجعىٖت مً الكغوٍ ،
ً
ً
خُض اخخ ٟٔبإؾغ قالُِ مضة  64قهغا ج٣غٍبا ،ل٣ض التزمذ بؾغاثُل بٗضم اؾتهضا ٝألاؾغي املخغعًٍ يعً
بىىص اله٣ٟت ٦ ،عا ٧اهذ اله٣ٟت بٗض الدكاوع والخٟاَم ال٩امل م٘ ُ٢اصة الخغ٦ت ألاؾحرة  ،وجعذ اله٣ٟت
٦عا جم ط٦غ بىىصَا في الؿاب، ٤و٢ض اؾخ٣بل اهجاػ اله٣ٟت بٟغخت ٞلؿُُيُت قعلذ ٧ل الٟهاثل و٧ل
الكٗب الٟلؿُُجي  ،وؤ٦ضث الٟهاثل ؤجها لً ج٩ىن ألازحرة (نالر . ) 42 ،2012،41:
وبىىز جلك الصفلت هي:
ً
 ؤلاٞغاط ًٖ  450ؤؾحرا املخ٩ىم ٖلحهم بالسجً اإلاابض ،وؤلاٞغاط ًٖ ظعُ٘ اليؿاء ألاؾحراث في السجىنؤلاؾغاثُلُت الظي ًبلٖ ٜضصًَ  30ؤؾحرة ،ومجهً املخ٩ىم ٖلحهً باإلاابض.
 ؤلاٞغاط ًٖ ؤؾغي ال٣ضؽ والظي ًبلٖ ٜضصَم  45ؤؾحر ،وؤلاٞغاط ًٖ ظعُ٘ ألاؾغي اإلاغضخى و٦باع الؿً. ؤلاٞغاط ًٖ ظعُ٘ ؤؾغي الٟلؿُُيُحن ؤعاضخي  ،48خاملحن الجيؿُت ؤلاؾغاثُلُت ،خُض ٧اهذ جغٌٞبكضة ؤلاٞغاط ٖجهم ٧ىجهم بؾغاثُلُحن لخعلهم الجيؿُت ؤلاؾغاثُلُت.
 جم لاجٟاٖ ١لى ببٗاص  200ؤؾحر مً الظًً ؾُٟغط ٖجهم الظًً ٌِٗكىن في الًٟت الٛغبُت لُ٣إ ٚؼة ؤوصوٖ ٫غبُت٧ ،اهذ بؾغاثُل جُالب بةبٗاص  500مٗخ٣ل.
جم اله٣ٟت بى٣ل قالُِ و 477مً اإلاٗخ٣لحن الظًً خ٨م ٖلحن بإخ٩ام مابضة لل٣اَغة  ،و٢امذ بؾغاثُل
ً
باإلٞغاط ًٖ  550مٗخ٣ال ؤزغًٍ  ،وجم حؿلُم قالُِ إلؾغاثُل (و٧الت لاهباء واإلاٗلىماث الٟلؿُُيُت :
.)https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4004
 حهىز الؼلؼت الىػىُت اللاهىهُت إلاىاصطة ألاػطي:بىاء ٖلى ظهىص الؿلُت الىَىُت في اإلاُالبت ال٣اهىوي الضولي بعىانغة ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في سجىن لاخخال٫
ؤلاؾغاثُلي  ،جم ٖ٣ض الٗضًض مً اإلااجعغاث الضولُت إلاىا٢كت ْغو ٝألاؾغي الٟلؿُُيُحن في سجىن لاخخال، ٫
٩ٞان ماجعغ ألامم اإلاخدضة في ُٞىا وًُ٢ت ألاؾغي ألو ٫مغة في م٣غ ألامم اإلاخدضة في ُٞىا (ٖانعت الىعؿا) ،في
ٖام  2011/3/7م  ،و٧ان جدذ ٖىىان الًغوعة اإلالخت إلاٗالجت مدىت السجىاء الؿُاؾُحن الٟلؿُُيُحن في
سجىن لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي بدًىع ومكاع٦ت ؤ٦ثر مً ماثت صولت  ،وٖضص مً ماؾؿاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،
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وزبراء بال٣اهىن الضولي  ،وؾخعغ اإلااجعغ ًىمحن ٢عذ ُٞه زالله ؤوعاٖ ١عل جخٗل ٤ب٩اٞت الجىاهب اإلاخٗل٣ت
بد٣ى ١اإلاٗخ٣لحن الٟلؿُُيُحن ٧ ،ان مً بحن اإلاخدضزحن  :وػٍغ ألاؾغي (ِٖسخى ٢غا ، )٘٢وبان ٧ي مىن (ألامحن
الٗام لؤلمم اإلاخدضة ) ،وما٧ىٍل ُٚالعص( هاثب اإلايؿ ٤الخام لؤلمم اإلاخدضة لٗعلُت الؿالم في الكغ ١ألاوؾِ)
 ،وؤَم ما ظاء في البُان الخخامي لاَخعام الكضًض با٢تراح وػٍغ ألاؾغي ِٖسخى ٢غا ٘٢ال٣اضخي بةزاعة اإلاؿالت
ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باألؾغي الٟلؿُُيُحن  ،م٘ الهُئاث ال٣اهىهُت املخخهت في ألامم اإلاخدضة  ،بعا ٞحها مد٨عت
الٗض الضولُت ٦ ،عا ؤ٦ض البُان اؾدى٩اع الهتها ٥بؾغاثُل لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في مٗاملت لؤلؾغي
الٟلؿُُيُحن ٧ ،االٖخ٣ا ٫ؤلاصاعي  ،واٖخ٣ا ٫ألاَٟا ٫والىىاب ومعاعؾت الخٗظًب ب٩ل ؤق٩اله  ،ومى٘ ألاَالي
مً ػٍاعة ؤبىائهم ألاؾغي  ،والٗؼ ٫لاهٟغاصي وٚحرَا مً ألاؾالُب التي حٗض ٞى ١ال٣اهىن الضولي واهتها ٥اجٟاُ٢ت
ظىُ ٠الغابٗت ٦ ،عا وصٖا البُان بلى ؤلاٞغاط ًٖ ٧اٞت ألاؾغي مً سجىن لاخخال ، ٫وال ًع ً٨ؤن ً٩ىن ؾالم
قامل وٖاص ٫صون بَال ١ؾغاخهم (الىاصًت .)2018:
 اإلاىكف الفلؼؼُني مً صفلت وفاء ألاحطاض جبازل ألاػطي عام 2011م(ؿالُؽ)
اٖخبرث الؿلُت الٟلؿُُيُت ؤن جل ٪الٗعلُت هي زغ ١للخٟاَعاث التي ٖبرث ٖجها ُ٢اصاث الٟهاثل مجخعٗت ،
ً
وؤٖلىذ ؤجها ؾخجغي جد٣ُ٣ا خى ٫مىٟظي الٗعلُت  ،الن بظل ٪الٗعلُت ٖاصث ألامىع بلى الهٟغ  ،وؤن بؾغاثُل
تهضص بكً ٖعلُاث ؾلؿلت اٚخُاالث وٖعلُاث اظخُاح ،وَالبذ الؿلُت الٟلؿُُيُت بخضزل املجخع٘ الضولي
 ،وزانت اللجىت الغباُٖت الضولُت  ،بالخضزل إلاى٘ بؾغاثُل مً اؾخٛال ٫الٗعلُت للُ٣ام بٗضوان واؾ٘ يض
ُ٢إ ٚؼة ،وؤنضع الغثِـ ٖباؽ ؤوامغ مكضصة للبدض ًٖ قالي  ،وخ٩ىمت خعاؽ بٛؼة ؤ٦ضث ؤجها مٗىُت
بالتهضثت ول ً٨بؾغاثُل جىانل ال٣خل والخضمحر يض اإلاضهُحن ،ؤن ألاؾغ خ ٤مكغوٕ  ،وَىا اقخضث اإلاٟاوياث
ٖلى حؿلُم قالُِ إلؾغاثُل وًٞذ خعاؽ  ،وبالخالي ٧ان الٗضوان ٖلى ٚؼة ولم جىجر بؾغاثُل في الخهى٫
ٖلُه  ،و٧ان َىا ٥بظعإ بحن الٟهاثل الٟلؿُُيُت بٗضم حؿلُم قالُِ بال باإلا٣ابل ؤلاٞغاط ًٖ ألاؾغي
الٟلؿُُيُحن مً وؿاء وؤَٟا٢( ٫ؿم ألاعقُ ٠واإلاٗلىماث .)17 ،15، 2012:
ً
عمىما حٗخبر ن٣ٟت " وٞاء ألاخغاع " هُ٣ت جدى ٫جاعٍسُت في جاعٍش الًُ٣ت الٟلؿُُيُت  ،وجدؿب في جاعٍش
الٗعل الىًالي اإلا٣اوم ٞ ،هي ؤوٖ ٫علُت في جاعٍش الًُ٣ت الٟلؿُُيُت جخم ٞحها ألاؾغ ولاخخجاػ وجٟاوى
صازل ؤعى ٞلؿُحن  ،وعجؼ لاخخال ٫مٗغٞت م٩ان ؤؾحرَم لٗضة ؾىىاث  ،وعجؼَم ًٖ الىنى ٫لخل في
اإلاٟاوياث م٘ الجاهب الٟلؿُُجي لشباث مىٟ٢هم ٦ ،عا ؤن اله٣ٟت قعلذ ألاؾغي مً ظعُ٘ ألاعاضخي
الٟلؿُُيُت  ،وؤؾغي ظعُ٘ الٟهاثل .
-4ؤلافطاج عً ألاػطي عام  2014م:
ً
ً
ً
ؤٞغظذ ؾلُت لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلُت ًٖ  26ؤؾحرا ٞلؿُُيُا في ٖام 2013/8/14م  ،مً ؤنل  104ؤؾحرا جم
ؤؾغَم ٢بل جىُٟظ ؤجٟا ١ؤوؾلى  ،خُض ًخم بزالء ؾبُلهم ٖلى ؤعب٘ صٗٞاث  ،خؿب قغوٍ اؾخئىاٝ
86

اإلاٟاوياث الٟلؿُُيُت – ؤلاؾغاثُلُت بىاؾُت ؤمغٍُ٨ت  ،و٧اهذ لها اٖخباعاث اؾتراجُجُت وؤ٦ض الغثِـ
ً
مدعىص ٖباؽ لً ً٩ىن َىا ٥اجٟا ١صون ؤلاٞغاط ًٖ ألاؾغي  ،وجعذ الضٗٞت الشاهُت وٖضصَم  26ؤؾحرا  ،و٦عا
ً
جم ؤلاٞغاط ًٖ الضٗٞت الشالشت وٖضصَم  26ؤؾحرا ،
بال ؤن بؾغاثُل عًٞذ ؤلاٞغاط ًٖ الضٗٞت الغابٗت خُض ؤٖلىذ وػٍغة الٗض ٫ؤلاؾغاثُلُت واإلاؿاولت ًٖ مل٠
اإلاٟاوياث حؿُبي لُٟجي ٖام  2014/4/3م ؤهه لِـ بىؾ٘ بؾغاثُل ؤلاٞغاط ًٖ الضٗٞت الغابٗت وطل ٪بؿب
ُ٢ام الٟلؿُُيُحن ما اؾعخه بالخُىة "ؤخاصًت الجاهب" خحن ٢غعوا الخىظه لؤلمم اإلاخدضة ولاهًعام
للعاؾؿاث الخابٗت لها  ،وبالخالي ً٩ىن ٖضص ألاؾغي الظي جم ؤلاٞغاط ٖجهم يعً بَاع ن٣ٟاث اإلاٟاوياث ما
بحن الؿلُت الٟلؿُُيُت وإؾغاثُل  ،والتي ؤَلٖ ٤لحها لاخخال " ٫مباصعة خؿً الىُت " ٢ ،ض اعج ٟ٘بلى ، 9.084
ً
مً يعجهم  581ظىاثُا (نالر .)2015،548:
حٗهضث الخ٩ىمت التزامها بخُبُ٢ ٤اهىن ألاؾغي واملخغعًٍ اإلاٗض ٫لٗام 2014م  ،والٗعل ٧ل ما بكإهه جىٞحر
الخُاة ال٨غٍعت لؤلؾغي واملخغعًٍ ٚ ،حر ؤن الهُئت الٗلُا إلاخابٗت قاون ألاؾغي واإلاٗخ٣لحن  ،واإلاىبش٣ت ًٖ لجىت
الخيؿُ ٤الٟهاثلي بىابلـ  ،ؤ٦ضث ٖلى وظىص معاَلت مخٗعضة مً الخ٩ىمت لخىُٟظ َظا لاؾخد٣ا( ١نالر :
.)26 ، 2016
 صفلت اللطن عام 2011ممً اإلاٟترى ؤن ج٣ىم الىالًاث ألامغٍُ٨ت بضوع الىؾُِ في الهغإ الٟلؿُُجي ؤلاؾغاثُلي  ،ول ً٨ؤبضي جغامب
مىا ٠٢مخُغٞت ججاٍ الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ٞترة خعلت لاهخسابُت  ،خُض صٖم وؤًض لاؾدُُان في الًٟت
الٛغبُت ،وؤ٦ض ٖلى ه٣ل الؿٟاعة ألامحرُ٦ت بلى ال٣ضؽ  ،ومداعبت ؤلاعَاب والخُغ، ٝومُالبت الٟلؿُُيُحن
لاٖترا ٝبةؾغاثُل " صولت حهىصًت " َ ،ظٍ ال٩لعاث ؤل٣اَا ؤمام اللىبي الههُىوي في الىالًاث اإلاخدضة ٖام
2016م  ،وفي ؤو ٫ل٣اء م٘ عثِـ الىػعاء ؤلاؾغاثُلي بيُامحن هخيُاَى بٗض ونىله بلى ؾضة الخ٨م ٖام 2017م ،
ؤن "خل الضولخحن " لِـ َى الخل الىخُض لخد ٤ُ٣الؿالم الٗغبي ؤلاؾغاثُلي ٖ ،لى ٖ٨ـ اإلاى ٠٢اإلاٗخاص ٖلُه
مً الىالًاث اإلاخدضة  ،اإلااٍض لخل الضولخحن  ،وفي هٟـ الى٢ذ ؤٖلً جغامب في ل٣اثه م٘ الغثِـ اإلاهغي ٖبض
الٟخاح الؿِسخي في واقىًُ ٖام  2017م  ،هِخه الخىنل بلى حؿىٍت الهغإ الٟلؿُُجي -ؤلاؾغاثُلي  ،وؤَل٤
ٖلى جل ٪الدؿىٍت " ن٣ٟت ال٣غن " وفي هٟـ الٗام اظخع٘ الغثِـ الٟلؿُُجي مدعىص ٖباؽ في البِذ ألابٌُ
م٘ جغامب  ،وحٗهض زال ٫اإلااجعغ صخٟي ال بض مً الخىنل بلى اجٟا ١صاثم بحن الٟلؿُُيُحن وؤلاؾغاثُلُحن ،
وؤ٦ض ٖباؽ جعؿ٨ه بدل الضولخحن  ،وؤقاع ؤمله في "جد ٤ُ٣مٗاَضة ؾالم جاعٍسُت" في ٖهض جغامب (٢اٖىص :
.)https://www.masarat.ps/article/4922
جطي الباحثت ؤن ه٣ل الؿٟاعة ألامغٍُ٨ت بلى ال٣ضؽ حٛحر ظظعي في مى ٠٢الىالًاث اإلاخدضة  ،ججاٍ الهغإ
الٟلؿُُجي – ؤلاؾغاثُلي  ،وَظا بضوعة ؤيٗ ٠الش٣ت و٣ٞضث الىالًاث اإلاخدضة اإلاهض٢ت في صوعَا الىؾُِ
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لخل جل ٪الهغإ ٞ ،هي ججاَلذ لِـ الٟلؿُُيُحن بل الٗغب واإلاؿلعحن ؤظعٗحن ،ألن ال٣ضؽ مً ألاماً٦
اإلا٣ضؾت لضحهم وله ُ٢عت ٦بحرة ال ًع ً٨الخسلي ٖىه .
 كظُت ألاػطي في صفلت اللطن عام 2011م:٧ان لؤلؾغي م٩اهه في ن٣ٟت ال٣غن التي تهض ٝلخهُٟت الًُ٣ت الٟلؿُُيُت بعجعلها بعا ٞحها ًُ٢ت ألاؾغي
وج٨غَـ لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي الٟاشخي الىاػي البربغي اإلاٛىلي  ،و٢ض ههذ جل ٪اله٣ٟت ٖلى بَال ١ؾغاح
اإلاٗخ٣لحن ؤلاصاعٍحن املخخجؼًٍ  ،باؾخصىاء اإلاضاهحن ب" بال٣خل " ؤو مداولت ال٣خل  ،واإلاضاهحن بالخأمغ العج٩اب
ظغٍعت ال٣خل  ،والٟلؿُُيُحن صازل ؤعاضخي ا ، 48٫وؾِخم طلٖ ٪لى مغخلخحن  ،وحكعل اإلاغخلت ألاولى
ً
ال٣انغًٍ  ،واليؿاء  ،والسجىاء الظي جؼٍض ؤٖعاعَم ٖلى ٖ 50اما  ،والسجىاء الظًً ٌٗاهىن مً ؤمغاى ،
والظًً ؤمًىا ؤ٦ثر مً زلثي مضة مد٩ىمُتهم  ،وٍخم طل ٪بٗض جى ُ٘٢لاجٟاُ٢ت بحن الُغٞحن  ،وُٞعا بٗض ًخم
لاجٟا ١بحن الُغٞحن ٖلى اإلاغخلت الشاهُت  ،والتي حكعل السجىاء الظًً ؤمًىا ؤ٦ثر مً هه٣ٖ ٠ىبتهم ،
باإلياٞت بلى َلب مً ٧ل سجحن ًٟغط ٖىه ؤن ًىٖ ٘٢لى حٗهض ؤن ًخهغ ٝبُغٍ٣ت ججؿض الخٗاٌل ٖ ،ضا طل٪
لً ًُل ٤ؾغاخه  ،و٧ل طل ٪الىهىم مغَىن بةَال ١ؾغاح ظعُ٘ ألاؾغي لاؾغاثُلُحنٖ ،ضا طل ٪لً ًسغط
ؤخض (الغٍعاوي .)2020 :
جصىضي أن ما حعط بصفلت اللطن ما هي بال ا٢تراح ٞاقل ٞلِـ لترامب الخ ٤ال٣اهىوي ؤن ًعىذ بؾغاثُل
ً
خ ٤بخعل ٪ال٣ضؽ ٖانعت له  ،ولِـ مً خ ٤جغامب ؤن ًىهي خ ٤الٗىصة لالظئحن اإلاٟ٨ى٢ ٫اهىهُا مً زال٫
ٖضة ٢غاعاث مً ٢بل املجخع٘ الضولي  ،ختى لى ٢ام بٗضة زُىاث لخهُٟت ًُ٢ت الالظئحن وال٣ضؽ ٞ ،هي
ً
ً
ً
ن٣ٟت مغٞىيت مً ٢بل ٞلؿُحن قٗبا وخ٩ىمت  ،وإ٢لُعُا عٚم جُبُ٘ بٌٗ الضو ٫م٘ بؾغاثُل ٩ٞ ،ان عص
الؿلُت الىَىُت ع ٌٞاله٣ٟت واإلاُالبت بٗضم وؾاَت الىالًاث اإلاخدضة بدل الجزإ الٟلؿُُجي ؤلاؾغاثُلي
الهدُاػَا الخام م٘ بؾغاثُل  ،وَالبذ املجخع٘ الضولي بالى٢ى ٝبجاهب الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وجىُٟظ ال٣غاعاث
الضولُت بكإجها .
اإلاىكف الفلؼؼُني مً صفلت اللطن عام 2011م:ؤٖلً الخُت ًٖى م٨خب الؿُاسخي لخغ٦ت خعاؽ ؤن ٧ل م٩ىهاث الكٗب الٟلؿُُجي في الىًَ والكخاث
ً
عًٞت عؾعُا له٣ٟت ال٣غن  ،وصٖا بلى زُىاث ٖعلُت إلاىاظهتها ٖبر جد ٤ُ٣وخضة وَىُت خُ٣ُ٣ت ٢اثعت ٖلى
ً
الكغا٦ت  ،وؤًًا صٖا لىي٘ اؾتراجُجُت مخ٩املت إلاىاظهت ن٣ٟت ال٣غن  ،وَالب الؿلُت الٟلؿُُيُت بةٖالن
مى ٠٢واضر وعؾمي مً اله٣ٟت ومً ماجعغ البدغًٍ  ،ومً زم الظَاب مىخضًً بلى الٗالم والضو ٫الخلُٟت
 ،وٍا٦ض ؤن الجامٗت الٗغبُت والٗضًض مً الضو ٫ألاوعوبُت ًغًٞىن اله٣ٟت  ،وؤ٦ض ؤن خغ٦ت خعاؽ ظاَؼة
ً
لبظ٧ ٫ل ما لضحها إل٢امت وخضة وَىُت ٢اثعت ٖلى الكغا٦ت  ،وما٦ضا ؤن لاه٣ؿام ال ًىاظه جل ٪اله٣ٟت  ،وال
ٌٗ٣ل مىاظهت ن٣ٟت ال٣غن والخيؿُ ٤ألامجي ٢اثم في الًٟت الٛغبُت  ،وٍا٦ض ؤن ظعُ٘ الٟهاثل في صازل
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الىًَ حؿعى للىنى ٫لىخضة وَىُت إلاىاظهت جل ٪اله٣ٟت اإلالٗىهت  ،وَالب الؿلُت مُالبت الضو ٫الٗغبُت
بااللتزام ب٣غاعاث ال٣عت الٗغبُت ألازحرة في جىوـ التي جغ ٌٞن٣ٟت ال٣غن  ،وؤن َظٍ اله٣ٟت تهض ٝبلى بٖاصة
ً
ً
ج ٪ُ٨ٟاإلاىُ٣ت لهالر لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي لُهبذ ظؼءا ً مً اإلاىُ٣ت  ،وال ًهبذ ُ٦اها مٗاصًا ٞحها ،وجهب
زحراتها  ،وجهُٟت الىظىص اإلا٣اوم للؿُاؾت ألامغٍُ٨ت (ؤعقُ ٠وكغة ٞلؿُحن الُىم ؤًاع  /ماًى .)7 ، 2019:
زُاب عثِـ خ٩ىمت عام هللا دمحم اقدُت الظي جم وكغة في و٧الت ألاهباء واإلاٗلىماث الٟلؿُُيُت (وٞا) بخاعٍش
2019/6/6م  ،مً عام هللا  ،خُض ؤهه ؤٖلً ًٖ مغوع الكٗب الٟلؿُُجي بإػمت مالُت والؿبب الغثِسخي ٞحها
َى الجاهب ؤلاؾغاثُلي الظي ا٢خُ٘ ألامىا ٫التي ههغٞها لٗاثالث الكهضاء وألاؾغي  ،وهغ ٌٞجدىٍل َظٍ
ألامىا ٫ألجها مى٣ىنت وهدً هغٍضَا ٧املت  ،واوضر ؤن الً ِٛاإلاالي الظي جعاعؾه بؾغاثُل ٖلى الخ٩ىمت
الٟلؿُُيُت َى ظؼء مً خغب مالُت مً ؤظل الً ِٛولاؾدؿالم والهؼٍعت وال٣بى ٫بعا حؿمي " ن٣ٟت
ال٣غن "  ،وؤ٦ض ؤن قٗبىا لً حهؼم ولً ً٣بل بال بالٗضالت التي ٖلى ؤؾاؽ صولت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة  ،وٖانعتها
ال٣ضؽ  ،وخٖ ٤ىصة الالظئحن  ،وؤ٦ض ؤن ؾيب٣ى ؤوُٞاء ألؾغ الكهضاء وألاؾغي  ،وؤ٦ض ؤجهم والٟهاثل ملخٟىن
زل ٠مى ٠٢الغثِـ الغا ٌٞله٣ٟت ال٣غن (ؤعقُ ٠وكغة ٞلؿُحن الُىم خؼٍغان ً /ىهُى .)11 ،2019:
حاءث صفلت اللطن إطعا الؼلؼت الىػىُت الفلؼؼُيُتؾٗذ خ٩ىمت جغامب ألامغٍُ٨ت بلى بيٗا ٝمىٓعت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت في ٖام  2017م  ،مً زال ٫بٚال١
ً
م٨خب مىٓعت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت ،ل ً٨بٗض وؾاَاث ٖغبُت  ،جم بب٣اء اإلا٨خب مٟخىخا بىاء ٖلى بٖالن مً
الخاعظُت ألامغٍُ٨ت  ،ول ً٨بكغوٍ ؤوضخها بصٚاع ٞإػ٧ي  ،اإلاخدضر باؾم الخاعظُت ألامغٍُ٨ت  ،خُض ٢ا": ٫
ً
ال٣اهىن ًىو ٖلى ؤهه بطا عؤي الغثِـ بٗض حؿٗحن ًىما ؤن الٟلؿُُيُحن ملتزمىن بعٟاوياث مباقغة وطاث
مٗجى م٘ بؾغاثُل ُٞ ،ع ً٨ع ٘ٞالُ٣ىص ًٖ اإلاىٓعت وم٨خبها في واقىًُ " ٞ ،لم ً٨خٟي جغامب بظل ٪بل ؤو٤ٞ
اإلاؿاٖضاث اإلاالُت للؿلُت الٟلؿُُيُت ٖام  2018م  ،و٧اهذ ؤلاظغاءاث الجضًضة ً
بىاء ٖلى ٢اهىن " جاًلىع
ٞىعؽ " الظي مغعٍ ال٩ىوٛغؽ ألامغٍ٩ي  ،وال٣اضخي بى٧ ٠٢اٞت اإلاؿاٖضاث للؿلُت مالم جى ٠٢الغواجب التي
جض ٘ٞألؾغ الكهضاء وألاؾغي (٢اٖىص .) https://www.masarat.ps/article/4922:
جطي الباحثت ٞكل جغامب في اإلاؿاَعت في خل الهغإ الٟلؿُُجي – ؤلاؾغاثُلي  ،الهدُاػٍ الخام م٘ الجاهب
ؤلاؾغاثُلي  ،مً زال ٫مىدها الخ ٤في ال٣ضؽ  ،وإٖٟائها مً مؿاولُت ًٖ مل ٠الالظئحن  ،وإجهاء مل ٠ألاؾغي
ً
 ،ومداوال جهُٟت الًُ٣ت الٟلؿُُيُت بال٩امل  ،صون مغاٖاة الخ٣ى ١الٟلؿُُيُت اإلاٗترٞ ٝحها يعذ
ً ً
٢غاعاث صولُت ،ع ٌٞالغثِـ ٖباؽ اله٣ٟت عًٞا جاما  ،وَالب املجخع٘ الضولي بدىُٟظ ال٣غاعاث الضولُت
بكإن الًُ٣ت الٟلؿُُيُت  ،ومىٗذ بؾغاثُل صزى ٫ؤمىا ٫ألاؾغي وؤَالي الكهضاء ٖ ًِٛ٦لى الخ٩ىمت
الٟلؿُُيُت لل٣بى ٫باله٣ٟت  ،ول ً٨صون ظضوي  ،بنغاع الكٗب الٟلؿُُجي في الىًَ والكخاث بغٌٞ
اله٣ٟت والخعؿ ٪بد ٤الكغعي بالٗىصة وال٣ضؽ ٖانعت ٞلؿُحن ألابضًت .
ً
زاهُا :اإلاىكف ؤلاػطائُلي مً كظُت ألاػطي الفلؼؼُيُين
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 اإلاىكف ؤلاػطائُلي مً صفلت وفاء ألاحطاض جبازل ألاػطي عام 2011م (ؿالُؽ)بٗض حكاوعاث بحن ؤًٖاء الخ٩ىمت ؤلاؾغاثُلُت جم مهاص٢تها بإٚلبُت ؾاخ٣ت ٖام 2011/10/12م  ،مً 26
ً
ً
وػٍغا ماٍضا ؤمام زالزت وػعاء مٗاعيحن ٖلى لاجٟا ١لئلٞغاط ًٖ ظلٗاص قالُِ  ،وجم لاؾخعإ زال ٫اإلاضاوالث
بلى بهجاػاث ٢ضمها عئؾاء ألاظهؼة ألامىُت عثِـ ظهاػ ألامً الٗام الؿُض ًىعام ٧ىَحن وعثِـ َُئت ألاع٧ان
ً
الٗامت لجِل الضٞإ الٟغٍ ٤بُجي ٚاهتز وعثِـ اإلاىؾاص الؿُض جعحر باعصو وؤًًا اإلابٗىر الخام لغثِـ
الىػعاء الؿُض صاُٞض مُضان  ،وٖغى عئؾاء ألاظهؼة ألامىُت لاجٟاٖ ١لى ؤبٗاصٍ املخخلٟت وٖبروا ًٖ جإًُضَم
به  ،وجدضر بضاًت الجلؿت عثِـ الىػعاء بيُامحن هخيُاَى ٖلى ال٣غاع الهٗب الظي ًخإزظا الخ٩ىمت
ً
ؤلاؾغاثُلُت باإلظعإ وطل ٪بؿبب الٓغو ٝالهٗبت التي جعغ بها  ،وحٗاَٟا م٘ ٖاثلت ظلٗاص قالُِ  ،و٢ضم
الك٨غ إلاكحر َىُاوي ٖلى الجهىص اإلاهغٍت باإلٞغاط ًٖ ظلٗاص قالُِ بخاعٍش ( 2011/10/13مى ٘٢وػاعة
الخاعظُت ؤلاؾغاثُلُت .)2011 :
ممكً اللىل أن بؾغاثُل اؾدؿلعذ في جهاًت الهغإ الٟلؿُُجي – ؤلاؾغاثُلي مً ؤظل قالُِ عٚم الخغب
التي زايتها مً ؤظل الخهىٖ ٫لُه  ،واإلاٟاوياث الُىٍلت مىظ ؤؾغة ٖام 2006م ،ختى جم الخٟاوى
بالىؾاَت اإلاهغٍت والىنى ٫لخل ما ٖغ ٝبدباص ٫ن٣ٟت " وٞاء ألاخغاع " ٩ٞ ،اهذ َؼٍعت ؾُاؾُت وَؼٍعت
ً
ً
ٖؿ٨غٍت باليؿبت إلؾغاثُل ٖ٨ـ الجاهب الٟلؿُُجي ٣ٞض سجل له اهخهاعا ٦بحرا ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي
ً
والٗؿ٨غي  ،واإلاؿخىي ؤلا٢لُمي والضولي ؤًًا.
 اإلاىكف ؤلاػطائُل مً إططاب ألاػطي عام  2012مً
بيغاب ألاؾغي ًٖ الُٗام هدُجت الً ِٛوالخٗظًب مً ٢بل ؾلُت لاخخال ، ٫خُض ٧ان حؿٗت ٖكغ ؤؾحرا
مٗؼولحن في ػهاػًٍ وؤ٢ؿام الٗؼ ٫صازل اإلاٗخ٣الث ؤلاؾغاثُلُت  ،خُض ٧اهىا مىػٖحن ٖلى مٗخ٣الث  ،بئر الؿب٘
بجىاخُه ؤٌكل وؤوَلي ٦جضاع  ،ولبىٕ  ،وٖؿ٣الن والغملت وقُت وٟ٦اع ًىها ،وٚالبُت اإلاٗؼولحن مً ٢اصة
الخغ٦ت الىَىُت ألاؾحرة  ،تهض ٝبؾغاثُل مً جل ٪الؿُاؾت لاهخ٣ام مً َاالء اإلاىايلحن  ،بةزًاٖهم
ً
وإطاللهم و٦ؿغ بعاصتهم وجدُُعهم  ،والدؿبب بعىتهم مؿخ٣بال  ،بؿبب ألامغاى التي مً اإلاع ً٨ؤن جهُبهم ،
٩ٞاهذ جل ٪الؿُاؾت مٟجغة لئليغاب  ،خُض ظاء في الخ٣غٍغ الهاصع ًٖ وػاعة قاون ألاؾغي واملخغعًٍ في
عام هللا ٖام  2013/2/13م "خ٩ىمت بؾغاثُل وإصاعة السجىن اهته٨ذ لاجٟا ١الظي ؤبغم بحن ُ٢اصة ألاؾغي
وإصاعة السجىن وبغٖاًت مهغٍت  ،والظي هو ٖلى بجهاء ؾُاؾت الٗؼ ٫لاهٟغاصي  ،وؤقاع بلى اؾخعغاع الٗؼ٫
ً
الجعاعي  16٫ؤؾحرا في سجً اًال مىظ ًىم 2013/1/16م  ،بٗض ه٣لهم ٣ٗ٦اب مً سجً اٌكل  ،واؾخعغاع
ً
ٖؼلهم إلاضة ً 21ىما في ْغو ٝنٗبت  ،وججغٍضَم مً ؤبؿِ الخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت َ ،ظٍ الؿُاؾت اهتها ٥نغٍذ
له٣ٟت جباص ٫قالُِ بإٖضاص مً ألاؾغي  ،وَظا ألامغ ًٟغى ٖلى مهغ واظب بلؼام بؾغاثُل بدىُٟظ ما
وٖضث به ألاؾغي م٘ جهاًت بيغاب ٖام  2012م ( ٢بٗت .) https://www.prc.ps:
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جطي الباحثت أن إػطائُل ٖلى مغاخل الٗ٣ىص لم ولً جلتزم بال٣ىاهحن الضولُت وال باالجٟاُ٢اث اإلاخٗهض ٖلحها ،
ً
صولت مخعغصة مضٖىمت مً الىالًاث اإلاخدضة ٞ ،بٗض ن٣ٟت ال٣غن اؾخسضمذ ؤبك٘ ؤهىإ الخٗظًب ٖلى ألاؾغي
الٟلؿُُيُحن  ،و٢ع٘ ألاؾغي اإلاًغبحن ًٖ الُٗام بالٗؼ ٫لاهٟغاصي وَى ٗٞل مسال ٠الجٟاُ٢ت ن٣ٟت قالي
َ ،ا هي بؾغاثُل الىاػٍت الٟاقُت اإلاٛىلُت  ،ال حٗتر ٝبالخ٣ى ١ؤلاوؿاهُت وال ال٣ىاهحن الضولُت ٞ ،الىًا ٫مً
ً
ً
ؤظل الخغٍت ؤمغ مٟ٨ى ٫صولُا ومدغم بؾغاثُلُا.
اإلاىكف ؤلاػطائُلي مً صفلت اللطن عام 2011مؤًضث الخ٩ىمت ؤلاؾغاثُلُت ن٣ٟت ال٣غن التي ا٢ترخها جغامب ،زانت بجها جسضم مهالخها في ٦شحر مً الً٣اًا
ومجها :
اػدبعاز ملف اللسغ مً ػاولت اإلافاوطاث مً زال ٫اٖترا ٝجغامب بال٣ضؽ ٖانعت إلؾغاثُل بخاعٍشً
2017/12/6م  ،وؤًًا ه٣ل الؿٟاعة ألامغٍُ٨ت بلى ال٣ضؽ بخاعٍش  2018/5/14م  ،وبالخالي ٞخذ الباب اٖتراٝ
بٌٗ الضو ٫بال٣ضؽ ٖانعت إلؾغاثُل  ،وفي الى٢ذ هٟؿه ؤٞكلذ ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت مؿاعي الٟلؿُُيُت مً
ؤظل اؾخهضاع ٢غاع في مجلـ ألامً إلاى٘ حُٛحر الىي٘ ال٣اهىوي في ال٣ضؽ ن بط اؾخسضمذ خ ٤الىٌ٣
"الُٟخى" يض بصاهت ٢غاع جغام بخاعٍش 2017/12/17م (٢اٖىص.) https://www.masarat.ps/article/4922:
جصفُت كظُت الالحئين الفلؼؼُيُين في صفلت اللطنل٣ض ٧ان مً يعً بىىص ن٣ٟت ال٣غن بجهاء ًُ٢ت الالظئحن مً زال ٫بجهاء خ ٤الٗىصة وخغمان الٟلؿُُيُحن
مً ؤي حٗىًٍاث مالُه  ،وجىَُجهم في الضو ٫الٗغبُت التي لجإوا بلحها ،وؤٖلىذ اله٣ٟت ؤن لً ً٩ىن َىا ٥بي
خ ٤في الٗىصة ؤو اؾدُٗاب ؤي الجئ ٞلؿُُجي في صولت بؾغاثُل  ،وؤٖلىذ زالزت زُاعاث لالظئحن الٟلؿُُيُحن
الظًً ًبدشىن ًٖ م٩ان ب٢امت صاثم  ،الخُاع ألاو ٫لاؾدُٗاب في صولت ٞلؿُحن م٘ زًىٕ َظا الخُاع لُ٣ىص
بؾغاثُلُت  ،الخُاع الشاوي لاهضماط في البلضان اإلاًُٟت التي ًخىاظضون بها بعا ًسً٘ إلاىا٣ٞت الضو ٫طاتها ،
ً
الخُاع الشالض ٢بى 5000 ٫الجئ ؾىىٍا ٖلى مضي  10ؾىىاث (بىا 50000 ٘٢الجئ ) في صو ٫مجلـ الخٗاون
ؤلاؾالمي  ،وٖىض الخى ُ٘٢اجٟاُ٢ت الؿالم ؤلاؾغاثُلُت الٟلؿُُيُت ٞ ،ةن وي٘ الالجئ الٟلؿُُجي ؾىفي جىهي
لؤلبض  ،وؾِخم بجهاء "ألاوهغوا"  ،وجدىٍل مؿاولُاتها بلى الخ٩ىماث اإلاٗىُت  ،وٍخم اؾدبضا ٫مسُعاث الالظئحن في
صولت ٞلؿُحن بخجعٗاث ؾ٨ىُت ظضًضة ٩ٞ ،ان بٖالن ألاوهغوا عًٞها له٣ٟت ال٣غن وهي باَلت (اإلاى٘٢
الغؾمي إلاىٓعت الخدغٍغ.)2020 :
وهصا ٌعني ؤن جغامب بؿُاؾت ألامغٍُ٨ت الجضًضة جبجي اإلاى ٠٢ؤلاؾغاثُلي بال٩امل  ،جهُٟت مل ٠ال٣ضؽ
ً
جهاثُا  ،وإٖالن ال٣ضؽ ٖانعت بؾغاثُل ألابضًت  ،وإػاخت اإلالَ ًٖ ٠اولت اإلاٟاوياث  ،وؤنبذ لِـ له وظىص
في الخٟاوى بحن الٟلؿُُيُحن وؤلاؾغاثُلُحن يعً الً٣اًا "الىي٘ الجهاجي " خؿب ما ظاء في اجٟا ١ؤوؾلى
ً
ٖام  1993م ،وؤًًا ملًُ٢ ٠ت الالظئحن الٟلؿُُيُحن ن٣ٟت ال٣غن حٗجي ب٣غاعتها ججاٍ الالظئحن هي جهُٟت
الًُ٣ت وإجهاء خ ٤الٗىصة وخ ٤حٗىًٍهم ًٖ ألايغاع التي لخ٣ذ بهم وَظا ما حؿعى له بؾغاثُل وجإُ٦ض ،
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وَظا ٌٗجي اجٟا ١مؿب ٤بحن الخ٩ىمت ألامغٍُ٨ت بغثاؾت جغامب م٘ الخ٩ىمت ؤلاؾغاثُلُت بكإن جهُٟت الً٣ت
الٟلؿُُيُت مل ٠وعاء مل.٠
 مؼاعسة الىالًاث اإلاخحسة الخؼبُع العطبي ؤلاػطائُلي:٧اهذ بؾغاثُل وماػالذ مغخبت به٣ٟت ال٣غن  ،خُض اؾخٛلذ بؾغاثُل ألاويإ الٗغبُت الؿِئت لدؿىٍت ٨ٞغة
الخٗاون م٘ الضو ٫الٗغبُت ملخاعبت ؤلاعَاب (الخُاعاث ؤلاؾالمُت )  ،والتروٍج لؿالم ب٢لُمي  ،خُض َلب هخيُاَى
مً جغامب في ؤو ٫اظخعإ لهعا في واقىًُ  ،ع ٘ٞمؿخىي الخٗاون بحن بؾغاثُل والضو ٫الٗغبُت  ،و٢اً ٫عً٨
صخغ اإلاٗؿ٨غ اإلاٗاصي لىا ،وٖلُىا اهتهاػ الٟغنت ٞ ،ةن َىا ٥صو ٫مٗخضلت ال جغي في بؾغاثُل ٖضاء لها ،ل٣ض
ؤوضر جغامب في زُابه مً زال ٫ال٣عت الٗغبُت ؤلاؾالمُت ألامغٍُ٨ت التي ٖ٣ضث بالغٍاى ٖام  2017م ،ب٢امت
جدال ٠بُجهعا في مىاظهت "الخُغ ؤلاًغاوي " (٢اٖىص .) https://www.masarat.ps/article/4922:
ً
عمىما ن٣ٟت ال٣غن واضخت مشل الكعـ جبجي جغامب الغئٍت ؤلاؾغاثُلُت في جهُٟت الهغإ ؤلاؾغاثُلي –
الٟلؿُُجي بخهُٟت اإلالٟاث اإلاخهاعٕ ٖلحها ابخضاء مً مل ٠ال٣ضؽ ومل ٠الالظئحن ومل ٠ألاؾغي ،وم٘ ٖضم
ُ٢ام صولت ٞلؿُُيُت ٖلى خضوص  ، 67مً زالُ٢ ٫ام ُ٦ان ٞلؿُُجي في الًٟت وُ٦ان ٞلؿُُجي في ٚؼة ،
وايٗا ٝالؿلُت مً زالٖ ٫علُت الخُبُ٘ وإصاعة الهغإ الٟلؿُُجي-الٟلؿُُجي وػٍاصة خضة لاه٣ؿام بُجهم
 ،وٞغنت لخهُٟت الًُ٣ت ؤمام املخا٦م املجخع٘ الضولي بغٖاًت بمبرًالُت ؤمغٍُ٨ت  ،ول ً٨الخُىعاث ؤلا٢لُعُت
والضولُت خالذ صون جىُٟظ جل ٪اله٣ٟت
اإلاىكف ؤلاػطائُلي مً دؼاب دمحم اؿدُت  2012/6/6مفي الُىم الخالي 2019/6/7م ؤياٞذ الكغ ١ألاوؾِ لىضن مً جل ؤبِب  ،ؤن اقدُت ٢ا ٫في جهغٍداث
لصخُٟت "هُىٍىع ٥جاًعؼ " ألامغٍُ٨ت  ،ألاعبٗاء ٖام 2019/6/5م  ،بن " الؿلُت الٟلؿُُيُت آلان ٖلى وق٪
لاجهُاع بؿبب مكا٧ل مالُت جٟا٢عذ ظغاء ٢غاع بؾغاثُل سخب عواجب طوي مىٟظي الٗعلُاث يض ٢ىاتها
ً
وألاؾغي مً ؤمىا ٫الًغاثب  ،ما ص ٘ٞالؿلُت بلى ع ٌٞحؿلم َظٍ ألامىا ، ٫ألن طلٌٗ ٪خبر اٖتراٞا بإن
ً
ً
مىٟظي الٗعلُاث وألاؾغي بعَابُىن  ،مكضصا ٖلى ؤن َظا ألامغ ٚحر م٣بى ٫ؾُاؾُا  ،و٢ض ًاصي بلى مىاظهت
الؿلُت واإلاهاع ٝالٟلؿُُيُت ق٩اوي ؤمام املخا٦م ألامغٍُ٨ت وؤلاؾغاثُلُت (ؤعقُ ٠وكغة ٞلؿُحن الُىم
خؼٍغانً/ىهُى .)11 ، 2019 :
جصىضي خى ٫عص الكغ ١ألاوؾِ لىضن مً جل ؤبِب الظي ظاء ً
بىاء ٖلى اإلاى ٠٢ؤلاؾغاثُلي واضر في ٢لب
ً
الخ٣اث ٤مً ؤظل ٦ؿغ بعاصة الكٗب الٟلؿُُجي  ،ومداولت الًٖ ِٛلى الخ٩ىمت الٟلؿُُيُت ُ٢اصة
ً
ً
وقٗبا ال٣بى ٫به٣ٟت ال٣غن  ،مً زال ٫الً ِٛمالُا ب ُ٘٣عواجب ألاؾغي وؤَالي الكهضاء واٖخباعَم
اعَابحن ولِـ مىايلحن مً ؤظل الخغٍت وجدغٍغ بالصَم مً لاخخال ٫الظي ٟ٦لخه ال٣ىاهحن الضولُت .
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املحىضالثالث :مؼخلبل ألاػطي الفلؼؼُيُين في ظل الخؼىضاث ؤلاكلُمُت والسولُت
ً
حٗض ًُ٢ت ألاؾغي واخضة مً الً٣اًا الجهاثُت لخل الهغإ الٟلؿُُجي  -ؤلاؾغاثُلي ،وهجخذ الؿلُت ؾاب٣ا
في بَال ١ؾغاح ؤؾغي ٖبر اجٟاُ٢اث م٘ بؾغاثُل٦ ،عا هجخذ الٟهاثل بةَال ١ؾغاح ؤؾغي ٖبر ن٣ٟاث
ً
ً
جدىال هىُٖا في اإلاٟاَُم الؿاثضة في سجىن
جباص .٫ل ً٨اإلاٟاَُم الجضًضة التي ؤصزلها اجٟا ١ؤوؾلى ٢ض ق٩لذ
لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي وٖلى مؿخ٣بل الؿغي الٟلؿُُيُحن ،و٧ان ٖلى ُ٢اصة خغ٦ت ٞخذ في السجىن ؤن جىضر
لٗىانغَا  ٠ُ٦اهخ٣لذ مً مىا ٘٢الٟ٨اح اإلاؿلر بلى الخٟاوى ٧إمغ وا ،٘٢ؤو لاهخ٣ا ٫مً اإلاكغوٕ اإلاغخلي بلى
لاٖترا ٝبةؾغاثُل وخ٣ها في الىظىص ،زم لاهخ٣ا ٫مً الٗعل الؿغي بلى الٗلجي ،باإلياٞت بلى الخغوب التي ٢ام
بها لاخخال ٫بٗض اهخٟايت ألا٢صخى ٖام 2000م ،والخغوب ألاعبٗت التي قجها لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ٖلى ُ٢إ
ٚؼة ختى ًىمىا َظٍ وما ٢امذ به اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت مً ٞغى قغوَها ٖلُه مً زال ٫ن٣ٟت جباص٫
ألاؾغي ٖام 2011م قالُِ زم اؾغَا ألعبٗت مً ظىىص لاخخال ٫في لاٖخضاء ؤلاؾغاثُلي ٖام  2014إلهجاػ
نٟت ظضًضة لم جخطر مٗاإلاها ختى آلان ٌُٗي ألامل لٗضص ٦بحر ازغ مً ألاؾغي لىُل خغٍتهم (الكغٞا،2018 ،
.)https://hadfnews.ps/post
و٢ض حٗالذ وجحرة الخضًض في آلاوهت ألازحرة ًٖ اخخعا ٫بجعام ن٣ٟت جباص ٫ؤؾغي بحن لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي
واإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ،بط ٌؿعى ٧ل َغ ٝبلى ؤن ًدهل ٖلى م٩اؾب ٦بحرة مً جل ٪اله٣ٟت جد ٤٣ؤَضاٞا
ًغٍضَا ٧ل مجهعا .ول ً٨ج٨عً مك٩لت بؾغاثُل لِؿذ في ٖضص ألاؾغي الٟلؿُُيُحن الظًً ؾُٟغط ٖجهم ،وإهعا
اإلاك٩لت في الىىُٖت ،في و٢ذ ً٨غع لاخخال ٫ؤهه لً ًُل ٤ؾغاح ؤؾغي ٞلؿُُيُحن ًهٟهم بـ"اإلالُست ؤًضحهم
بالضماء" (الخؼٍغة هذ.)https://www.aljazeera.net ،2021/6/2 ،
وؾِخم اؾدكغا ٝمؿخ٣بل ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في ْل الخُىعاث ؤلا٢لُعُت والضولُت في َظا املخىع مً
زال:٫
أوال :مؼخلبل ألاػطي الفلؼؼُيُين وعسم اجمام صفلت في ظل جؼىضألاوطاع ؤلاكلُمُت والسولُت
بن بؾغاثُل الُىم حؿخسضم جدالٟها اإلاٟغو ٙمىه م٘ الىالًاث اإلاخدضة وباألخغي الضٖم اإلاُل ٤مً ألازحرة،
وجىاَا ال٨خل ال٨بري وبالظاث لاجداص ألاوعوبي ،في مى٘ اجساط بظغاءاث ٗٞلُت يضَا ،لخجىب مٗا٢بتها ؤو
م٣اَٗتها٦ .عا حؿخُٟض مً بٗض آزغ وَى الًٗ ٠الٗغبي ومً يعىه الًٗ ٠الٟلؿُُجي الغؾمي الهاعر.
وَظا ٌُٗضها بلى ًُ٢ت ألاؾغيٞ .ةن ٧ان اإلاى ٠٢الغؾمي الٟلؿُُجي ٖلى الؿاخت الضولُت َى "بصاهت الٗى"٠
والخىضًض بٗعلُاث م٣اومت لاخخال ،٫وفي اإلا٣ابل الخيؿُ ٤ألامجي م٘ اإلااؾؿت ؤلاؾغاثُلُتٞ ،إًت عؾالت هي َظٍ
لؤلؾغي ال٣ابٗحن في السجً ؤلاؾغاثُلي مىظ ٖكغاث الؿىحن والظًً ؾاَعىا في الىًا ٫الخدغعي وٍضٗٞىن
زعً هًالهم! ؤال ًدىا ٌ٢الخُاب الغؾمي الٟلؿُُجي م٘ خاَ ٫االء ألاؾغي ٧إؾغي خغٍت وؤؾغي جدغع
وَجي وؤؾغي يعحر وخ٤؟! (مسى ،2018 ،٫م.)https://www.badil.org ،18
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ل٣ض جم ٖ٣ض الٗضًض مً اإلااجعغاث الضولُت إلاىا٢كت وْغو ٝألاؾغي الٟلؿُُيُحن في سجىن لاخخال ٫ماجعغ
ألامم اإلاخدضة في ُٞىا و ًُ٢ت ألاؾغي ألو ٫مغة وفي م٣غ ألامم اإلاخدضة في ُٞىا (ٖانعت الىعؿا) ،وبخاعٍش
2011\3\7م٣ٖ ،ض ماجعغ خىًُ٢ ٫ت ألاؾغي جدذ ٖىىان الًغوعة اإلالخت إلاٗالجت مدىت السجىاء
الؿُاؾُحن الٟلؿُُيُحن في سجىن لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي بدًىع ومكاع٦ت ؤ٦ثر مً ماثت صولت ،وٖضص مً
ماؾؿاث خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وزبراء بال٣اهىن الضولي؛ واؾخعغ اإلااجعغ إلاضة ًىمحن٢ ،ضمذ زالله ؤوعاٖ ١عل
جخٗل ٤ب٩اٞت الجىاهب اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ألاؾغي الٟلؿُُيُحن ،ومً وؤَم ما ظاء في البُان الخخامي لاَخعام
الكضًض با٢تراح وػٍغ ألاؾغي الٟلؿُُجي ِٖسخى ٢غا ٘٢ال٣اضخي بةزاعة اإلاؿالت ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت باألؾغي
الٟلؿُُيُحن ،م٘ الهُئاث ال٣اهىهُت املخخهت في ألامم اإلاخدضة ،بعا ٞحها مد٨عت الٗض ٫الضولُت ،وٖبر البُان
ًٖ اؾدى٩اع الهتها ٥بؾغاثُل لل٣اهىن الضولي ؤلاوؿاوي في مٗاملتها لؤلؾغي الٟلؿُُيُحن ٧ ،االٖخ٣ا ٫ؤلاصاعي ،
واٖخ٣ا ٫ألاَٟا ٫والىىاب ومعاعؾت الخٗظًب ب٩اٞت ؤهىاٖه  ،ومى٘ ألاَالي مً ػٍاعة ؤبىائهم ألاؾغي  ،والٗؼ٫
لاهٟغاصي  ،وٚحرَا مً ؤق٩ا ٫ؾىء اإلاٗاملت ولاٖخضاء ٖلى ٦غامت ألاؾغي (الىاصًت،2018 ،
.)https://rawasi.ps
ً
زاهُا :مؼخلبل ألاػطي الفلؼؼُيُين و اجمام صفلت في ظل جؼىضألاوطاع ؤلاكلُمُت والسولُت
جىُٓم الجالُاث الٟلؿُُيُت في ؤوعوبا وبالخٗاون م٘ خغ٧اث الخًامً وخغ٧اث اإلا٣اَٗت ومىانغي الكٗب
الٟلؿُُجي ،ؾلؿلت وكاَاث وٗٞالُاث واؾٗت صٖعا واؾىاصا لؤلؾغي الٟلؿُُيُحن اإلاًغبحن ًٖ الُٗام في
السجىن ؤلاؾغاثُلُت .خُض قهضث مٗٓم الضو ٫ألاوعوبُت بٗىانعها ومضجها الغثِؿُت مؿحراث ووٟ٢اث
اخخجاظُت ٖلى اإلاعاعؾاث ؤلاؾغاثُلُت بد ٤لاؾغي ،ج٣ضمها معشلىن ًٖ الجالُاث الٟلؿُُيُت والٗغبُت
ووكُاء خ٣ى ١ؤلاوؿان وبغإلااهُحن ألاوعوبُحن ٖبروا ٞحها ًٖ صٖعهم و٢ىٞهم الى ظاهب لاؾغي في مٗغ٦تهم لىُل
خ٣ى٢هم (صاثغة قاون اإلاٛتربحن.)http://www.pead.ps ،
ٌٗعل جضوٍل ًُ٢ت ألاؾغي الظي ً٨عً في جدغٍٗٞ ٪ل الخًامً واؾخضامخه واإلا٣هىص َى الخًامً الكٗبي
ً
الٗالمي ؤوال ،بياٞت بلى جدغٍ ٪املخاٞل الضولُت الغؾعُت باججاٍ جدعل مؿاولُاتها ٖلى اإلاؿاٖضة في اجعام
َ
ً
اإلاخجىضة واإلاخجضصة واإلادؿٗت ج٣ىص خغا٧ا في
ن٣ٟت الخباص .٫و٧لعا جىانل واحؿ٘ هًاله ٞةن خغ٦ت الخًامً
ً
ّ
وحك٩ل يُٛا مازغا ٖلى خ٩ىماتها وبغإلااهاتها وإٖالمها وٖلى الهُئاث
بلضاجها ؤو مىاَ٣ها وصازل مجخعٗاتها،
ِ
ّ
الغؾعُتُٞ ،خدغٌّ ٥
٧ل في مؿخىي ٢غاعٍ وصوعٍ للخإزحر ،بن َض ٝالخضوٍل َى جدغٍغ ألاؾغي؛
الضولُت واملخاٞل
ً
٧ىن ًُ٢ت خغٍتهم حك٩ل ٖعىصا ؤؾاؾُا في اإلاؿحرة الخدغعٍت لكٗبىا .و٧ل ٗٞل ًيبػي ؤن ّ
ًدى ٫اإلاٗاهاة
الٟلؿُُيُت والخٗاَ ٠مٗها بلى َا٢ت ٗٞل قٗبي مىٓعت وَاصٞت ،وإلى ؤولىٍت ٖلى ظضو ٫ؤٖعا٧ ٫ل مؿاعاث
بصاعة الهغإ م٘ بؾغاثُل ،و٧ل ٗٞل ًجب ؤن ٌؿدشعغ بال٩امل بك٩ل ًهب في بىج٣ت الىًا ٫والخًامً بلى
ظاهب الٟلؿُُيُحن (ألاٞىضي ،وآزغون ( ،)2019-2018هدى ؾُاؾاث لضٖم ًُ٢ت ألاؾغي ،مغ٦ؼ مؿاعاث،
.)https://www.masarat.ps
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ً
ً
ما مً ّ
ّ
وظضًت جبظ ٫قٗبُا وعؾعُا ،وهخاط َظٍ الجهىص َى بب٣اء اإلاىيىٕ ٖلى ظضو٫
ق ٪بىظىص َا٢اث ٦بحرة
ّ
ؤٖعا ٫املجخع٘ الٟلؿُُجي ّ
اإلاخجظعة في يعحر
وجدىله بلى ظؼء ؤؾاسخي في ز٣اٞت اإلا٣اومت والهعىص والخغٍت
ِ
ّ
الكٗب الٟلؿُُجي٦ .عا حك٩ل مؿاهضة يغوعٍّت لٗاثالث ألاؾغي وللعجخع٘ في مجعله .ل ً٨مجغص بظ ٫الجهض
ال ٌٗجي لا٢تراب مً الهض – ٝؤي جدغٍغ ألاؾغي ،-بل ؤن الجهض اإلاىٓم والهاصّ ٝ
ً٣غبىا مً الهض .ٝوَظا بضوعٍ
ً
ظىَغٍ وال ًىدهغ في الخضًض ًٖ البُىالث
ًدُلىا بلى ؤلا٢غاع بان مىيىٕ ألاؾغي لِـ عوماوؿُا في
وألاؾُىعةٞ ،هظا ظاهب واخض ال ؤ٦ثر .بهعا ألاؾحر َى بوؿان ٢بل ؤي شخيء ،ومً َىا جبرػ ُ٢عخه اإلاٗىىٍت
وًِ٢خه ؤلاوؿاهُت .بهه بوؿان ب٩ل ه٣اٍ ال٣ىة والًٗ ٠لضي ؤلاوؿان اإلا٣اوم .و٧ي هد ٤٣الخغٍت لهَ ،ىا٥
خاظت بلى جدضًض مؿاع الُغٍ ٤الظي ًىنلىا بلى الهض ٝبك٩ل مًعىن وبإؾغٕ و٢ذ معَ .ً٨ىا جغظعت
الى٢ذ حٗجي خُاة الىاؽ ،وهي آال ٝمالٟت مً الؿىحن؛ هي مجعىٕ ما ً٢اٍ وًٍُ٣ه ألاؾغي في سجىن
لاخخال( ٫مسى.)https://www.badil.org ،2018 ،٫
وؤٖغب صاُٞض مُضان اإلاؿاو ٫الؿاب ٤في اإلاىؾاص الظي ٧ان قغٍ٩ا في الخىنل بلى لاجٟا ١لخدغٍغ ظلٗاص
قالُِ في ٖام  ًٖ 2011جٟائله بكإن اخخعا ٫الخىنل بلى ن٣ٟت جباص ٫ؤؾغي زاهُت بحن بؾغاثُل وخغ٦ت
ُ
“خعاؽ” الخا٦عت لُ٣إ ٚؼة وطل ٪في م٣ابلت مٗه وكغث ًىم ألاعبٗاء اإلاىا 2020/5/6 ٤ٞخُض ٢ا٫
ألؾبىُٖت “صاي حؿاًذ” ألاإلااهُت ،بدؿب ما ه٣له مى“ ٘٢واًيذ” ؤلازباعيً“ :بضو ؤن َىا ٥اخخعا٦ ٫بحر في
الى٢ذ الخالي الجٟا ١بحن خعاؽ وإؾغاثُل إلَال ١ؾغاح ألاؾغي واإلا٣ٟىصًً ؤلاؾغاثُلُحن” ،وؤيا ٝبن
“الٟجىاث لِؿذ ٦بحرة” (.)https://ar.timesofisrael.com ،2020/5/6 ،THE TIMES OF ISRAEL
َالبذ ماؾؿت مهجت ال٣ضؽ للكهضاء وألاؾغي والجغحى في ًىم لاؾحر الٟلؿُُجي اإلاىا، 2021/4/17 ٤ٞ
اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ٧ىجها الضعٕ الخامي وزِ الضٞإ ألاو ًٖ ٫ؤؾغاها ببظ٧ ٫ل ظهىصَا؛ إلجهاء مٗاهاة
ألاؾغي وألاؾحراث زانت ألاؾغي اإلاغضخى مجهم وجدغٍغَم في ال٣غٍب الٗاظل .وهاقضث مهجت ال٣ضؽ
اإلااؾؿاث الخ٣ىُ٢ت والضولُت زانت اللجىت الضولُت للهلُب ألاخعغ بالًٖ ِٛلى الٗضو الههُىوي مً
ؤظل جدؿحن الكغوٍ اإلاِٗكُت والخُاجُت لؤلؾغي التي ٟ٦لتها ال٣ىاهحن الضولُت .وصٖذ مهجت ال٣ضؽ ؤلاٖالم
الخغ بةبغاػ مٗاهاة ألاؾغي وظٗلها ًُ٢ت عؤي ٖام ٖالمي وصولي والى٢ى ٝبجاهبهم .وبٗشذ مهجت ال٣ضؽ
بالخدُت بلى ؤؾغاها ألابُا ٫زلً٢ ٠بان لاخخال ،٫مىظهت عؾالت لؤلؾغي بال٣ى " ٫مخعؿ٩ىن بً٣اًا٦م
وؾى٣ىم بٟطر معا ؾاث الٗضو ججاَ٨م ،وؤهىا لً هضزغ ً
ظهضا بال وؾى ٠٣مٗ٨م" (ٞلؿُحن الُىم،
ع
.)https://paltoday.ps ،2021/4/17
بٗض ؤًام ٢لُل مً اهتهاء الٗضوان ؤلاؾغاثُل ٖلى ُ٢إ ٚؼة ،وصزى ٫وؾُاء بحن الجاهبحن ،زانت مهغ وُ٢غ
ً
التي لضحها ٖال٢اث ٢ىٍت ومازغة م٘ ٚؼة .خُض ه٣لذ مهغ م٣ترخا لٗ٣ض مداصزاث في ال٣اَغة خىٖ ٫ضة
مداوع؛ مجها مداولت الخىنل بلى و ٠٢بَال ١هاع َىٍل ألامض بحن "بؾغاثُل" وٞهاثل اإلا٣اومت ،والخىنل بلى
ن٣ٟت جباص ٫ؤؾغي ،بياٞت بلى زُت بٖاصة بٖعاع ٚؼة٦ .عا حٗعل ُ٢غ للعكاع٦ت ٧ىؾُِ إلم٩اهُت ببغام
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ً
ً
ً
ً
ن٣ٟت جباص ٫بحن ألاؾغي بحن اإلا٣اومت ولاخخال ٫خُض حٗض وؾُُا هؼحها ومداًضا و٢غٍبا مً الًُ٣ت
الٟلؿُُيُت .وحٗعل اإلا٣اومت ظاَضة ٖلى ؤن ال ج٣ضم ؤي مٗلىمت مجاهُت لضولت لاخخال ،٫ولً جسغط بإي شخيء
خى ٫ما جعخل٨ه مً ظىىص ،ؾىاء ٧اهىا ؤخُاء ؤو ٢خلى ،صون ؤي زعً ًضٗٞه لاخخال .٫و ؤن ال ًخم عبِ ن٣ٟت
ً
الخباص ٫والخضًض ًٖ ألاؾغي لضحها بعل ٠بٖاصة بٖعاع ُ٢إ ٚؼة ،و"جضع ٥بؾغاثُل طل ٪جعاما ،ول٨جها
جخدضر خى ٫ألامغ بهض ٝحُُٗل بٌٗ ألامىع ،والًٖ ِٛلى اإلا٣اومت ،وإًها ٫عؾالت للكاعٕ ؤلاؾغاثُلي بإجها
حٗعل ٖلى بٖاصة ظىىصَا" (ؤبى عػ.)ttps://alkhaleejonline.net ،2021/6/2 ، ،١
ً
زالثا :مؼخلبل ألاػطي الفلؼؼُيُين مً وحهت هظطأػطي محطضًٍ مً الفصائل الفلؼؼُيُت
وإلاٗغٞت مؿخ٣بل ًُ٢ت ألاؾغي مً وظهت هٓغ بٌٗ ألاؾغي املخغعًٍ وٍيخعىن لٟهاثل مسخلٟت ٣ٞض ام
جىخُه الؿاا ٫الخالي يعً م٣ابالث مٗهم :ما مؿخ٣بل ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في السجىن ؤلاؾغاثُلُت في ْل
اإلاخٛحراث ؤلا٢لُعُت والضولُت؟
في م٣ابلت م٘ مهُٟى اإلاؿلعاوي الباخض ألاؾحر املخغع يعً ن٣ٟت قالُِ ٖام 2011م مً الجبهت
ً
٢اثال" :حٗىبر ًُ٢ت ألاؾغي
الضًعى٢غاَُت لخدغٍغ ٞلؿُحن ٖبر الىاحـ ؤب بخاعٍش  2021/6/21اظاب
الٟلؿُُيُح ن مً ؤَم الً٣اًا التي جدٓى باَخعام قٗبىا الٟلؿُُجي وٞهاثله اإلاىايلت ب ٌٛالىٓغ ًٖ
مؿخىي او ميؿىب لاَخعام مً ٞهُل آلزغ ،وٖىض الخدضر ًٖ َظٍ الًُ٣ت ٖلُىا ؤن هغبُها بىظىص
لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ٖلى ألاعاضخي الٟلؿُُيُت وٖضم اخغاػ قٗبىا الٟلؿُُجي الخغٍت وهُله لاؾخ٣ال ٫ولهظا
َاإلاا مىظىص لاخخال ٫الههُىوي خُض ًجؿم ٖلى نضوعها ؾِب٣ى َىا ٥ؤؾغي ٞلؿُُيُحن في سجىن
لاخخال ٫ختى لى ٧ل ًىم ،ختى ان جعذ ن٣ٟت جباص ٫اؾغي م٘ لازخال ٫ؤلاؾغاثُلي ؾِب٣ى َىا ٥ؤنغي في
سجىن لاخخال ،٫ووظىص لازخالٌٗ ٫جي وظىص م٣اومت بجعُ٘ ؤق٩الها ؾىاء ٧اهذ مؿلخت ؤو ؾلعُت ،قٗبُت
ً
ً
ؤو ظعاَحرًتٞ ،ىظىص ألاؾغي الٟلؿُُيُحن مغجبِ باالؾخ٣ال ٫الىَجي الٟلؿُُجي َظا ؤوال ؤما زاهُا ًُ٢ت
مهحر ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في ْل اإلاخٛحراث لا٢لُعُت والضولُت ٞى٣ى ٫بك٩ل واضر ؤن ًُ٢ت ألاؾغي جدٓي
ً
باَخعام واضر خُض بضؤث في الىنى ٫ل٩ل اإلااؾؿاث الخ٣ىُ٢ت والضولُت ولاوؿاهُت ،وؤًًا ألاؾغي
الٟلؿُُيُحن ًدٓىن باخترام وج٣ضًغ لضي ٧ل املجخعٗاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت وَظا بالخإُ٦ض ؾِؿاَم
بخدؿحن ْغو ٝألاؾغي في صازل سجىن لاخخال ،٫ول ً٨ال ٌؿاَم في اَال ١ؾغاخهم وجدغٍغَم وزالنهم
ً
مً لازخال ٫ولاٖخ٣ا ٫الخٗؿٟي الظي َى ٗٞال ًذجب الٗ٣ل وال٨ٟغ والغوحُٞ ،بٗض ألاؾحر ًٖ مدُُه
لاظخعاعي ،ول٦ ً٨عا ٢لىا ٞاالَخعام مىظىص وَظا لاَخعام مً اإلاٟترى ؤن ًٟغى هٟؿه ٖلى اإلااؾؿاث
الخ٣ىُ٢ت ولاوؿاهُت واظباع بؾغاثُل بااللتزام باجٟاُ٢اث ظىُ ٠الشالشت والغابٗت وإلاً ألؾ ٠الكضًض الٗالم
ً
صاثعا ٌٛعٌ ُٖيُه ًٖ الؿلى ٥واإلاعاعؾاث ؤلاؾغاثُلُت يض ألاؾغي في سجىن لاخخال ،٫وبالغٚم مً طل٪
ً
ً
ًب٣ى َىا ٥ظهضا ظُضا جبظله الخالُاث الٗغبُت ولاؾالمُت بدؿلُِ الًىء ٖلى اإلاٗاهاة التي ٌٗاهحها ألاؾغي في
صازل السجىن ،وزانت ألاؾغي لاصاعٍحن الظًً ًبلٖ ٜضصَم خىالي  500ؤؾحر ٞلؿُُجي مٗخ٣لحن صون تهعت
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وصون الثدت اتهام في ْل َظا ال٣اهىن الظي وعزخه بؾغاثُل ًٖ لاهخضاب البرًُاوي وللٗلم َظا ال٣اهىن مً
اإلاٟترى ؤن ٌؿخسضم  ِ٣ٞفي خالت الُىاعت ،واإلاُلىب مً املجخع٘ الضولي بظ ٫الجهض لهالر ألاؾغة
ً
ً
الٟلؿُُيُحن ول٦ ً٨عا ٢لىا َظا ال ًٟ٨ي ،ومُلىب ان ًالػم َظا الجهض الكٗبي ؾىاء ٧ان ٞلؿُُيُا ؤو ٖغبُا
ً
ً
ً
ً
ؤو صولُا وكاَا ؾُاؾُا ٞلؿُُيُا بل ًجب ؤًًا ؤن بخم بلىعة ملٟاث خُ٣ُ٣ت ًٖ ظغاثم ال٣خل التي خضزذ
بحن ألاؾغي الٟلؿُُيُحن وَىا الخدضر ًٖ ٖضص  226ؤؾغ ٢ض اؾدكهضوا في سجىن لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي،
وؤًًا ًٖ اٖخ٣ا ٫ألاَٟا ٫ال٣انغًٍ وًٖ لاَعا ٫الُبي٦ ،عا ًع ً٨حسخحر املخا٦م الضولُت ومد٨عت
الجىاًاث الضولُت ،ول ً٨ألن ٠هدً هٟخ٣ض الغئٍت لاؾتراجُجُت الىَىُت والغئٍت التي مً زاللها ًع ً٨ؤن
هًٖ ِٛلى اإلااؾؿاث الخ٣ىُ٢ت والضولُت مً زال ٫الؿٟاعاث وال٣ىهلُاث الٟلؿُُيُت التي ًؼٍض ٖضصَا
ًٖ ماثت ،خُض ًجي ؤن ً٣ىمىا بيكاٍ خ٣ُ٣ي لخٗغٍت اإلاى ٠٢الٟلؿُُجي وابغاػ ًُ٢ت ألاؾغي ،خُض ؤن
الٗالم بضؤ ًخٛحر وٍضع ٥حج ٪الجغاثم ؤلاؾغاثُلُت  ،خُض ؤن الٗالم بضؤ ٌؿخىٖب الغواًت الٟلؿُُيُت ًٖ
ً
ألاؾغي وزهىنا بٗض مٗغ٦ت ؾُ ٠ال٣ضؽ واؾخٛاللها مً اظل ن٣ٟت ظضًضة ،وَظٍ الًُ٣ت جدل ِ٣ٞ
مً زال ٫ؤؾغ اإلاؼٍض مً الجىىص ؤلاؾغاثُلُحن إلظباع لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي إلجعام َظٍ اله٣ٟت ومً يعجهم
ً
ألاؾغي الظًً ً٢ىا ؤ٦ثر مً زالزىن ٖاما ومك٩لت ألاؾغي ال جدل بال بعىُ ٤ال٣ىي الظي ًٟغى ٖلى
الُاولت" (الؿلعاويٚ ،ؼة)2021/06/21 ،
اما في م٣ابلت م٘ ظهاص ؤبى ٚبن ألاؾحر املخغع يعً ن٣ٟت قالُِ ٖام 2011م ميؿ ٤قاون ألاؾغي بدغ٦ت
ً
ٞخذ في ٚؼة ٖبر م٣ابلت شخهُت بخاعٍش  2021/6/22اظاب ًٖ الؿاا ٫الؿاب٢ ٤اثال" :بسهىم جإزحر
الىي٘ لا٢لُمي والضولي ٖلى ألاؾغي في الصجىن ؤلاؾغاثُلُت ٞدؿب ما ٧ان وخسخي الخجغبت الىي٘ لا٢لُمي
والضولي ًازغ وٍخإزغ في مىيىٕ ألاؾغي في خالخحن ألاولي في ؤن َىا ٥مٟاوياث ؾُاسخي بحن الؿلُت ٞلؿُُيُت
وبحن الُ٨ان ؤلاؾغاثُلي ومً َىا ًإحي الخضزل لا٢لُمي والضولي للًٖ ِٛلى الُ٨ان ؤلاؾغاثُلي وزانت مى٣بل
ؤمغٍ٩ا ولاجداص ألاوعوبي في مىيىٕ خؿً الىىاًا في مىيىٕ جدغٍغ ألاؾغي الٟلؿُُيُحن مً السجىن
ؤلاؾغاثُلُت ول٣ض ٧ان َىا ٥صاثعا في ٧ل مغخلت مً مغاخل الخٟاوى اَال ١صٗٞت مً ألاؾغي والتي جىٟ٢ذ
مىظ ؾذ ؾىىاث بٗض لاٞغاط ًٖ الضٗٞت الشالشت في اَغا الخٟاَعاث التي جعذ بحن الؿلُت الٟلؿُُيُت
وؤمغٍ٩ا وإؾغاثُل هدُجت إلاى ٠٢هخيُاَى الظي ع ٌٞلاؾخعغاع في جى ٠٢لاؾدُُان الظي جم لاجٟا ١بكإهه
الؾخعغاع اإلاٟاوياث ؤما الخالت الشاهُت في خالت وظىص ظىىص ؤؾغة لضي اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ٦عا خضر في
ن٣ٟت الخباص ٫م٘ الجىضي ؤلاؾغاثُلي ظلٗاص قالُِ في ن٣ٟت وٞاء ألاخغاع ٞخ٩ىن َىا ٥مٟاوياث ا٢لُعُت
مً زال ٫صو ٫مشل مهغ وجضزالث صولُت مشل ؤإلااهُا ،ؤما ٖلى خُاة ألاؾغي صازل السجىن ٞال ًىظض ؤي جإزحر
 ٫ا٢لُمي وال صولي ٖلى خُاتهم" ؤما ًٖ مؿخ٣بل لؤلؾغي الٟلؿُُيُحن في السجىن ؤلاؾغاثُلُت في ْل
اإلاخٛحراث ؤلا٢لُعُت والضولُت في اجعام ن٣ٟاث ؤزغي ٣ٞض ٢ا :٫خؿِب ما َى مىظىص ٖىض اإلا٣اومت
الٟلؿُُيُت ظىىص ؤؾغي ال ٌٗغ ٝبن ٧اهىا ؤخُاء ؤو ؤمىاث باإلياٞت إلاىاَىحن ؤزغًٍ وؤبغَام ماهجؿخى
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وَكام الؿُض ؤؾغي لضي اإلا٣اومت وَىا ٥جٟاوى ظضي مً اظل اجعام ن٣ٟت الخباص ٫واَال ١ؤؾغي ن٣ٟت
قالُِ الظًً ؤٖاص لاخخال ٫اٖخ٣الهم صون وظه خ ٤وزالٟت لبىىص جباص ٫ن٣ٟت قالُِ وعٍعا الخٛحراث
ؤلا٢لُعُت والضولُت زانت بٗض الخغب ألازحرة ٖلى ٚؼة (مٗغ٦ت ؾُ ٠ال٣ضؽ) وجىظه لاصاعة ألامغٍُ٨ت الجضًض
ً
خى ٫خل الضولخحن عٚم وظىص خ٩ىمت بؾغاثُلُت ؤ٦ثر جُغٞا مً خ٩ىمت هخيُاَى ٞعً اإلاع ً٨اهُالٖ ١علُت
ؾُاؾُت زال ٫ؾخت ؤقهغ وفي خا ٫جم اَالٞه9ا ؾُ٩ىن َىام اَال ١الضٗٞت الغابٗت مً ألاؾغة الظًً لم ًخم
اَال ١نغاخهم باإلياٞت له٣ٟت جباص ٫لاؾغي بحن اإلا٣اومت والٗضو ؤلاؾغاثُلي" (ؤبى ٚبنٚ ،ؼة،
.)2021/06/22
اما في م٣ابلت م٘ ٖالم الٗ٨بي ألاؾحر املخغع مً مضًىت هابلـ ومبٗض لٛؼة يعً ن٣ٟت ألاخغاع ٖام 2011
وًٖى اللجىت اإلاغ٦ؼٍت في الجبهت الكٗبُت لخدغٍغ ٞلؿُحن و٦ضًغ مغ٦ؼ خىًلت لؤلؾغي واملخغعًٍ ٖبر
ً
م٣ابلت شخهُت بخاعٍش  2021/6/22اظاب ًٖ الؿاا ٫الؿاب٢ ٤اثالًُ٢" :ت ألاؾغي لها ؤبٗاص ا٢لُعُت
وصولُت ول ً٨في آلاوهت ألازحرة حٗغيذ م٩اهت ألاؾغي أل٦ثر مً َؼة مىظ جى ُ٘٢اجٟا ١ؤوؾلى وختى الُىم وَٗجي
ؤن مؿخىي لاَخعام بًُ٣ت ألاؾغي في جغاظ٘ مؿخعغ مً خُض ومؿخىي الخٟاٖل الكٗبي والجعاَحري ٖلى
اإلاؿخىي لا٢لُمي لم ٌٗض ٦عا ٧ان ٖلُه في الؿاب ،٤ؤما ٖلى اإلاؿخىي الضولي ٞإ٦ثر ظهت تهخم بًُ٣ت ألاؾغي
وصٖم اإلاى ٠٢ؤلاؾغاثُلي ٖلى اإلاؿخىي الغؾمي هي ؤمغٍ٩ا خُض في ػمً الغثِـ ألامغٍ٩ي صوهالض جغامب قهضها
مباع٦ت ؤمغٍُ٨ت وو ٠٢بلى ظاهب اإلاى ٠٢الههُىوي بك٩ل م٣ل ٤وَظا جعشل بك٩ل مدضص ٖلى ؾبُل اإلاشا٫
ألاؾغي الٟلؿُُيُحن مً زال ٫الًٖ ِٛلى الؿلُت ل ُ٘٣عواجبهم وو ٠٢مسههاث ألاؾغة املخغعًٍ
باإلياٞت للكهضاء والجغحى والًٖ ِٛلى البىى ٥الٟلؿُُيُت مً ؤظل ٖضم الخٗاَي م٘ خؿاباث ألاؾغي
البىُ٨ت ولؤلؾ ٠الكضًض اؾخجابذ ؤٚلب البىى ٥لهظٍ الًٛىَاث ألامغٍُ٨ت والههُىهُت ،ول ً٨وكهض في
الُٟىت وألازغي جبجي لبٌٗ ً٢اًا ألاؾغي مً بٌٗ الجهاث الضولُت الكٗبُت ولِؿذ الغؾعُت زانت ؤن
َىا ٥خغا٧اث لها اعجباَاث جاعٍسُت م٘ خ ٤الكٗب الٟلؿُُجي او صٖم ًِ٢خه ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫خغ٦ت ا٫
 BDSالتي ٧ان لها صوع ٞاٖل في جىُٓم مجعىٖت مً ألاوكُت والٟاٖلُاث خُض خاو ٫وٍداو ٫بٌٗ البرإلااهُحن
اإلاؿخ٣لحن ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫في ؤوعوبا لاؾخعإ لًُ٣ت ألاؾغي وجضوٍلها ب ٫ؤن الً ِٛالغؾمي للخ٩ىماث في
ؤوعوبا وؤمغٍ٩ا ال ًخٗاَى ألاؾغي الٟلؿُُيُحن ٖلى ؤجها ًُ٢ت م٣اجلحن مً ؤظل الخغٍتـ بل بالٗ٨ـ اإلاى٠٢
الغؾمي للخ٩ىماث في ؤوعوبا وؤمغٍ٩ا َى ٢غٍب ومخىا ٤ٞم٘ الغواًت الههُىهُت التي ًداو ٫لازخال ٫حؿىٍ ٤ؤن
َاالء مجعىٖت مً لاعَابحن وزانت بٗض ؾً ٢ىاهحن لاعَاب في ؤمغٍ٩ا ٖلى زلُٟت اخضار  11ؾبخعبر
2011م التي ٚحرث وظه الٗالم خُض جداو ٫بؾغاثُل مً اؾخٛالَ ٫ظٍ ال٣ىاهحن الضولُت مً ؤظل ججغٍم
هًا ٫الكٗب الٟلؿُُجي الظي ًعشل ظؼء مهم مىه ا[ؾغي الٟلؿُُيُحن الظًً ٢اجلىا في نٟىٞ ٝهاثل
اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ،وؤًًا لاَخعام بها اإلال ٠ال ًدٓى بإولىٍت وؤَعُت ٢هىي وطل ٪لٗضة ؤؾباب ٞالؿبب
ألاو ٫ؤن الؿلُت الغؾعُت للكٗب الٟلؿُُجي لِـ لضحها ال بغامج ؤو زُت اؾتراجُجُت لٟطر ؾُاؾت
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لازخال ٫الههُىوي بد ٤ألاؾغة الٟلؿُُيُحن ٖلى اإلاؿخىي الضولي مً زال ٫ع ٌٞالؿلُت ختى الُىم ج٣ضًم
ملٟاث ًٖ ظغاثم اعج٨بذ بد ٤ؤؾغي ٞلؿُُيُحن وؤؾغي مدغعًٍ ملخ٨عت الجىاًاث الضولُت خُض ال ًىظض
ختى الُىم هُت لضي الؿلُت لخ٣ضًم َظٍ اإلالٟاث وألامغ آلازغ ؤن الؿٟاعاث الٟلؿُُجي اإلاىدكغة خى ٫الٗالم
والتي ججاوػث  125ؾٟاعة ؤو ؤ٦ثر ب٣لُل لِـ لضحها بغهامج ؤو زُت لضٖم ًُ٢ت ألاؾغي ؤو جىُٓم ٗٞالُاث
وؤوكُت للخٗغٍ ٠بعٗاهاة ألاؾغي وطوحهم وٞطر ؾُاؾت لاخخال ٫التي جعاعؽ بد ٤ألاؾغي في السجىن
ؤلاؾغاثُلُت ،ؤما ٖلى مؿخىي الٟهاثل الٟلؿُُيُت ؤن الٟٗل مغجبِ بغص ٗٞل ولِـ َىام اؾتراجُجُت مدضصة
ً
ً
للخٗامل م٘ ًُ٢ت ألاؾغي ونىال إلَال ١ؾغاخهم ،ولاه٣ؿام ٖلى الؿاخت الٟلؿُُيُت ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى
جضوٍل ًُ٢ت في مسخل ٠املخاٞل وٖلى مؿخىي ظعُ٘ الهٗض وَظا ْلم ًخٗغى له ألاؾغي وطوحهم ،وختى
الخغاماث التي حؿاَم وجباصع في جىُٓم ؤوكُت وٗٞالُاث لضٖم ًُ٢ت ألاؾغي زاعط ٞلؿ٨حن هجض ؤن الخٟاٖل
مً الجالُاث الٟلؿُُيُت اإلاىدكغة في الٗالم َى مؿخىي مخضوي ختى َظٍ اللخٓت وال ًغج٣ي لدجم اإلاٗاهاة
والخطخُاث التي ٢ضمها َاالء ألاؾغي" (ال٨عيٚ ،ؼة)2021/06/22 ،
اما في م٣ابلت م٘ ص ظعُل ٖلُان الُ٣اصي في الجهاص ومؿئى ٫صاثغة لاؾغي والكهضاء بخاعٍش ٖ 2021/6/25بر
ً
الىاحـ ؤب اظاب ًٖ الؿاا ٫الؿاب٢ ٤اثال٢" :ض ق٩لذ ًُ٢ت ألاؾغي في الٗ٣لحن "لاؾغاثُلي" والٟلؿُُجي
ؾاخت اقدبا ٥مهعت واؾتراجُجُت ومٟخىخت ختى ػوا ٫صولت الٗضو.
الٗضو مؿ٩ىن بإبٗاص جىعاجُت مؼوعة واظغامُت يض الٟلؿُُجي اإلا٣اوم وجدضًضا مً ؤنابذ ًضٍ صما
"اؾغاثُلُا" ٢خال او ظغخا ،لظل ٪هغي ألاخ٩ام لاؾغاثُلُت يض الٟلؿُُيُحن ٚحر مؿبى٢ت في الٗالم وٚحر
مؿ٣ىٞت بؿ ٠٣ػمجي ٧اإلاابض مشال ،خُض ًىظض مً َى مد٩ىم بإ٦ثر مً  67ما٦ضا ٦ظل ٪ال ًىظض في ٢اهىن
الٗضو لاٖخ٣الي لاٞغاط اإلاب٨غ او ُ٢ام عثِـ الضولت بةنضاع ٖٟى .اًًا َبُٗت ألاخ٩ام ٖلى هٟـ التهعت
٧ال٣خل مشال جسخل ٠ازخالٞاث ٧لُا بحن الٟلؿُُجي ولاؾغاثُلي.
وٖلي الجهت اإلا٣ابلت ٌٗخبر لاؾحر في الٗ٣ل الٟلؿُُجي مً اَم ٖىاوًٍ الىًا ٫واً٣ىهت وَىُت ومل ٠لاؾغي
َى مل ٠اؾتراجُجي بامخُاػ مً وظهت هٓغ الٟلؿُُيُحن .اؾخٟاص الٗضو الههُىوي مً زُإًً اؾتراجُجُحن
للٟلؿُُيُحن ألاوَ ٫ى ٖضم الخُغ ١لؤلؾغي في اجٟا ١اإلاباصت في اوؾلى ،والخُإ الشاوي َى بصاهت اإلا٣اومت
(ؤَل٣ىا ٖلُه ون ٠لاعَاب) وملخ٣اتها خؿب لاجٟا ١معا ٌٗجي ان لاؾغي َم اعَابُىن وٖىضما جضاع٦ذ
الؿلُت الخُإ ويٗذ جعُحز زُحرا وَى مً اٖخ٣لىا ٢بل ؤوؾلى ؾخٗعل ٖلى اَال ١ؾغاخه ومً اٖخ٣لىا بٗض
ؤوؾلى ٞهاالء ماعؾىا لاعَاب وزغظىا ٖلى لاجٟاُ٢اث اإلاى ٘٢بحن الٟلؿُُيُحن و (بؾغاثُل)
ٌٗخبر مل ٠ألاؾغي مً اإلالٟاث الكاث٨ت واإلاهعت في ؾاخت الهغإ الٟلؿُُجي ولظل ٪مىظ اللخٓت ألاولى
ً
ً
إلوكاء الُ٨ان الههُىوي ٧ان مىيىٕ ألاؾغي مىيىٖا ماع٢ا للٟلؿُُيُحن والىٓام الؿُاسخي الٟلؿُُجي
وبالخالي ٧ان َظٍ اإلاىيىٕ ًجض م٩اهه في الكٗىع الٟلؿُُجي وما لم ًخم خل مىيىٕ ألاؾغي ٞإجهم ًخٗغيىن
ً
لً ِٛهٟسخي واظخعاعي ،لَ ً٨ظٍ اإلاىيىٕ لم ب ً٨ماع٢ا ُٞل اجٟا ١ؤوؾلى التي ٢ضمذ جىاػالث ظعت و٦بحرة
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ً
لم جدضر اهٟغاظا في ًُ٢ت ألاؾغي ،وٖىضما هىٓغ بلى املجخع٘ الضولي والىٓام لا٢لُمي ال هجض ؤن َظٍ اإلال٠
ً
مىيىٖا ٖلى َاولت البدض ،لٖ ً٨ىضما جدضر َىا ٥اق٩الُاث ٧ةيغاب ألاؾغي ؤو بًٗهم ؤو اؾدكهاص
ؤخضَم في سجىن لاخخالُٞ ٫خدغ ٥بٌٗ الجهاث لا٢لُعُت والضولُت إله٣اط خُاتهم وجد ٤ُ٣بٌٗ مُالبهم
واب٣ى َظٍ في اَاع البُاهاث والخىضًضاث والتي ال جغقى بالك٩ل الٗعلي ؤو إلاكغوٕ ًهل بلى اُٖاء ألاؾغي بٌٗ
خ٣ى٢هم ؤو لخدغٍغ بًٗهم ،وًُ٢ت ألاؾغي مغجبُت بالىي٘ الٟلؿُُجي ٖامت ٞعا ًجض ًه مً نٗىص ؤو
َبىٍ َى هٟؿه ما ًدضر في ًُ٢ت ألاؾغي ،وَىا ٥اججاٍ في لا٢لُم لخإًُض الًُ٣ت الٟلؿُُيُت واإلا٣اومت
الٟلؿُُيُت وَى ختى آلامً ٚحر ٧افي لٟغى قغوٍ ٖلى السجىن ؤلاؾغاثُلُت وٖلى لاصاعة ألامغٍُ٨ت وٖلى
ألاهٓعت التي جضوع في ٞل٨ها ،واإلاٗاصلت الىخُضة ختى آلان إلَال ١ؾغاح ألاؾغي هي ال٣ىة مً زال ٫ؤؾغ ظىىص
نهاًىت واجعام ٖعلُت الخباص ٫التي ازبدذ ظضواَا ٖال ٫ؾىىاث الهغإ ٞهىا ٥زعان ٖعلُاث جباص٧ ٫ان
ً
ؤزغَا ن٣ٟت قالُِ به٣ٟت وٞاء ألاخغاع ع٢م  1وعبعا ههل ٢غٍبا لىٞاء ألاخغاع ع٢م  ،2وهدً ال مٗىٖ ٫لى
املجخع٘ الضولي ؤو لا٢لُمي إلَال ١ؾغاح ألاؾغي وؾِب٣ى مىيىٕ ألاؾغي ٦عا َى ٖلُه ختى امام ن٣ٟت مً
زال ٫الخباصٖ( "٫لُانٚ ،ؼة .)2021/06/25
ؤما في م٣ابلت م٘ ؤخعض ببغاَُم الٟلُذ ألاؾحر املخغع يعً ن٣ٟت قالُِ ٖام 2011م مً مضًغ مغ٦ؼ هٟست
ً
لضعاؾاث ألاؾغي والكاون ؤلاؾغاثُلُت) ٖبر الىاحـ ؤب بخاعٍش  2021/6/26اظاب ٢اثال " :مؿخ٣بل ألاؾغي ال
ٌٗخعض ٖلى مخٛحراث مجلُت ؤو ا٢لُعُت ؤو صولُت ألن الجعُ٘ ٢ض جسلى ٖجهم باؾخصىاء اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ولظا
ٌٗخعض ٖ ِ٣ٞلى ابغام ن٣ٟت جباص ٫ؤؾغي بحن اإلا٣اومت ولاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ،ؤما باليؿبت لخُاتهم اإلاِٗكُت
صازل السجىن ٞاألؾغي مً ًخد٨م ٞحها مً زال ٫لايغاب ًٖ الُٗام بهىعة ظعاُٖت او ظعاٖاث ؤو
ٞغصًت ،وؾبب لجىئهم لظلَ ٪ى ٖضم وظىص ظهت عؾعُت ٢اصعة ٖلى اؾىاصَم ؾىاء خ٩ىمُت ؤو ا٢لُعُت ؤو
صولُت وال ماؾؿاث خ٣ى ١اوؿان ولظا مهغَم صازل السجىن بإًضحهم ٧ ،ِ٣ٞل اإلاخٛحراث الضولُت والٗغبُت
ً
واملخلُت ال حٛحر قِئا ٖلى باليؿبت ألويإ ألاؾغي صازل السجىن"
ً
ً
ومً َىا هغي ؤن اإلاخٛحراث ؤلا٢لُعُت والضولُت ي جىزغ جإزحرا ٦بحرا ٖلى مؿخ٣بل ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في
السجىن ؤلاؾغاثُلُت وؤن الخإزحر ألا٦بر ٖلى مؿخ٣بلهم ً٨عً في ن٣ٟاث جباص ٫ألاؾغي التي جخم مً زال ٫ؤؾغ
ظىىص بؾغاثُلُحن إلاباصلتهً م٘ ألاؾغي الٟلؿُُيُحن
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الىخائج والخىصُاث:
ً
اوال :الىخائج:
جىنلذ الضعاؾت بلى الٗضًض مً الىخاثج ؤَعها:
 -1ؤن الغ٦حزة ألاؾاؾُت إلاٟهىم الخغٍت في ٞلؿُُيُحن َى الخسلو مً لاخخال ٫وخ ٤ج٣غٍغ اإلاهحر.
ً
 -2ألاؾغ ؤلاؾغاثُلي ؤزبذ ؤهه لِـ عاصٖا ًعى٘ الكٗب الٟلؿُُجي مً م٣اومت لاخخال ٫الٛاقم.
 -3جىنلذ الضعاؾت ؤن ألاؾحر املخغع َى ؤ٦ثر مً ٌكُل َعىم ألاؾغي الظي ماػالىا زل ٠الُ٣بان  ،وَم
ألاظضع ٖلى خعل اإلاؿاولُت والضٞإ ٖجهم .
 -4ؤن لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ال ًدترم ال٣ىاهحن الضولُت ،وال ال٣غاعاث التي نضعث بكإن ألاؾغي ،وٖضم لاههُإ
لها.
 -5معاعؾت لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ؤبك٘ ؤهىإ الٓلم والخٗظًب بد ٤ألاؾغي  ،صون مؿإلت ٢اهىهُت صولُت ،
ً
ً
ً
اهتها٧اث لجعُ٘ خ٣ى ١ألاؾغي لاوؿاهُت  ،والخا ١الًغع بهم صخُا هٟؿُا وظؿضًا.
 -6اعج٩اب لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ظغاثم بد ٤ألاَٟا ٫واليؿاء واإلاضهُحن الٟلؿُُيُحن ،بإؾغَم وحٗظًبهم
و٢خلهم.
 -7بن بؾغاثُل الُىم حؿخسضم جدالٟها اإلاٟغو ٙمىه م٘ الىالًاث اإلاخدضة وباألخغي الضٖم اإلاُل ٤مً ألازحرة،
وجىاَا ال٨خل ال٨بري وبالظاث لاجداص ألاوعوبي ،في مى٘ اجساط بظغاءاث ٗٞلُت يضَا ،لخجىب مٗا٢بتها ؤو
م٣اَٗتها٦ .عا حؿخُٟض مً بٗض آزغ وَى الًٗ ٠الٗغبي ومً يعىه.
ً
ً
 -8ما مً ّ
ّ
وظضًت جبظ ٫قٗبُا وعؾعُا ،وهخاط َظٍ الجهىص َى بب٣اء اإلاىيىٕ ٖلى
ق ٪بىظىص َا٢اث ٦بحرة
ّ
ظضو ٫ؤٖعا ٫املجخع٘ الٟلؿُُجي ّ
اإلاخجظعة
وجدىله بلى ظؼء ؤؾاسخي في ز٣اٞت اإلا٣اومت والهعىص والخغٍت
ِ
في يعحر الكٗب الٟلؿُُجي.
 -9اخخعا ٫بجعام ن٣ٟت جباص ٫ؤؾغي بحن لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي واإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ،بط ٌؿعى ٧ل َغ ٝبلى ؤن
ًدهل ٖلى م٩اؾب ٦بحرة مً جل ٪اله٣ٟت جد ٤٣ؤَضاٞا ًغٍضَا ٧ل مجهعا .ول ً٨ج٨عً مك٩لت بؾغاثُل
لِؿذ في ٖضص ألاؾغي الٟلؿُُيُحن الظًً ؾُٟغط ٖجهم ،وإهعا اإلاك٩لت في الىىُٖت.
ً
زاهُا :الخىصُاث
جىنلذ الضعاؾت بلى الٗضًض مً الخىنُاث ؤَعها:
 -1يغوعة ج٨شُ ٠الضعاؾاث خى ٫مل ٠ألاؾغي  ،التي ٢ض حؿاَم بك٩ل بًجابي لخل ًُ٢تهم .
ً
 -2البض مً جىُٓم ماجعغ ٖلمي ؾىىٍا ً٩ىن زام بًُ٣ت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن  ،وٍ٩ىن بدًىع الباخشىن
وماؾؿاث خ٣ى ١ؤلاوؿان والؿُاؾُىن وال٩ىاصع الٗلعُت اإلاخسههت  ،وٍ٩ىن مٟخىح ٖلى اإلاؿخىي
ؤلا٢لُمي والضولي  ،لُٗالج ًُ٢ت ألاؾغي ومخابٗت ٧ل ما َى مؿخجض ٖلحها  ،وٍلم الًُ٣ت مً ظعُ٘
ظىاهبها  ،واإلاخابٗت باؾخعغاع إلًجاص الخل لها.
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ً
 -3يغوعة بقغا ٥ألاؾغي املخغعًٍ في نى٘ ال٣غاعاث الخانت باألؾغي ،زهىنا في ن٣ٟاث لخباص،٫
واخخُاظاث ألاؾغي.
 -4الٗعل الجاص ٖلى الىعي ألامجي في املجخع٘ الٟلؿُُجي ،وزانت اإلا٣اومحن الشاثغًٍ الٟلؿُُيُحن لٗضم
و٢ىٖهم في ألاؾغ ؤلاؾغاثُلي ،وبظل٣ً ٪لل مً وؿبت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن لضي بؾغاثُل.
 -5اإلاُالبت في الجهاث اإلاؿاولت مً اإلااؾؿاث والخىُٓعاث وألاخؼاب الٟلؿُُيُت الُ٣ام بضوعَا والىاظب
ٖلحها بك٩ل ؤ٦ثر ٞاٖلُت  ،ججاٍ ؤَلي ألاؾغي وٖاثالتهم  ،لتر ٥ألازغ ؤلاًجابي في هٟىؾهم  ،وحٗؼٍؼ
نعىصَم ؤمام املخخل اإلاخُٛغؽ.
 -6وي٘ مل ٠ألاؾغي ٖلى ؾلم ؤولىٍاث اإلالٟاث الخٟاوى م٘ لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي  ،واإلاُالبت باملجخع٘ الضولي
جىُٟظ ال٣غاعاث التي نضعث بد ٤ألاؾغي .
 -7ج٨شُ ٠الٗعل في صازل ٞلؿُحن والخاٞل ؤلا٢لُعُت و الضولُت لخدغٍغ ألاؾغي ،وظٗل ملٟهم يعً
املخُِ الىَجي والخؼبي بك٩ل ؤؾاسخي.
 -8في جىُٓم ؤوكُت وٗٞالُاث لضٖم ًُ٢ت ألاؾغي زاعط ٞلؿ٨حن هجض ؤن الخٟاٖل مً الجالُاث الٟلؿُُيُت
اإلاىدكغة في الٗالم َى مؿخىي مخضوي ختى َظٍ اللخٓت وال ًغج٣ي لدجم اإلاٗاهاة والخطخُاث التي ٢ضمها
َاالء ألاؾغي
اإلاطاحع
اإلالابالث الشخصُت
 -1ؤبى ٚبن ،ظهاص (ألاؾحر املخغع يعً ن٣ٟت قالُِ ٖام 2011م ميؿ ٤قاون ألاؾغي بدغ٦ت ٞخذ في ٚؼة)
.2021/06/22
 -2الؿلعاوي ،مهُٟى (الباخض ألاؾحر املخغع يعً ن٣ٟت قالُِ ٖام 2011م مً الجبهت الضًعى٢غاَُت
لخدغٍغ ٞلؿُحن) .2021/06/21
ٖ -3لُان ،ظعُل (الُ٣اصي في الجهاص ومؿئى ٫صاثغة لاؾغي والكهضاء بخاعٍش ٖبر الىاحـ).2021/06/25 ،
 -4الٟلُذ ،ؤخعض (ألاؾحر املخغع يعً ن٣ٟت قالُِ ٖام 2011م مً مضًغ مغ٦ؼ هٟست لضعاؾاث ألاؾغي
والكاون ؤلاؾغاثُلُت)2021/6/26 ،
 -5ال٨عيٖ ،الم (ألاؾحر املخغع مً مضًىت هابلـ ومبٗض لٛؼة يعً ن٣ٟت ألاخغاع ٖام  2011وًٖى اللجىت
اإلاغ٦ؼٍت في الجبهت الكٗبُت لخدغٍغ ٞلؿُحن و٦ضًغ مغ٦ؼ خىًلت لؤلؾغي واملخغعًٍ) 2021/06/22
الكخب العطبُت
 -1خعضوهت  ،زلُل  ،عؤٞذ  ":)2018( ،الجىاهب ؤلابضاُٖت في جاعٍش الخغ٦ت الىَىُت الٟلؿُُيُت ألاؾحرة في
الٟترة مابحن  1985بلى  )2015صعاؾت بدشُت  ،وػاعة ؤلاٖالم
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 -2نالر  ،دمحم  ،مدؿً  ": )2015(،الؿلُت الىَىُت الٟلؿُُيُت  :صعاؾاث في الخجغبت وألاصاء 2013-1994
 ،مغ٦ؼ الؼٍخىهت للضعاؾاث ولاؾدكاعاث  ،بحروث  ،لبىان.
 -3نالر  ،دمحم  ،مدؿً  ":)2016( ،الخ٣غٍغ لاؾتراجُجي الٟلؿُُجي  ،"2015-2014مغ٦ؼ الؼٍخىن للضعاؾاث
ولاؾدكاعاث  ،بحروث  ،لبىان .
 -4نالر  ،دمحم  ،مدؿً ":)2012(،الخ٣غٍغ لاؾتراجُجي الٟلؿُُجي لؿىت  ،" 2011مغ٦ؼ الؼٍخىهت للضعاؾاث
ولاؾدكاعاث  ،بحروث لبىان ،
 -5اإلاضلل ولُض  ،ؤبى ٖامغ ٖضهان  ": )2013(،صعاؾاث في الًُ٣ت الٟلؿُُيُت " ،ظامٗت ألامت للخٗلُم
اإلاٟخىحٚ ،ؼة ٞ ،ؿُحن .
الخلاضٍط
َُ -1ئت قاون ألاؾغي واملخغعًٍ وهاصي ألاؾحر الٟلؿُُجي والجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي ًهضعون
ً
ً
بُاها صخُٟا ٖكُت ًىم ألاؾحر الٟلؿُُجي الظي ًهاص ٝالؿاب٘ ٖكغ مً هِؿان .)2017(،
٢ -2ؿم ألاعقُ ٠واإلاٗلىماث ": )2012(،ج٣غٍغ مٗلىماث ( : )22قالُِ مً ٖعلُت " الىَم اإلاخبضص" بلى ن٣ٟت
" وٞاء ألاخغاع " ،مغ٦ؼ الؼٍخىهت للضعاؾاث ولاؾدكاعاث ،بحروث  ،لبىان .
 -3ؤعقُ ٠وكغة ٞلؿُحن الُىم  :خؼٍغان ً /ىهُى ( ":)2019اقدُت  :الؿلُت جىاظه زُغ ؤلاٞالؽ ولاجهُاع
"مغ٦ؼ الؼٍخىهت للضعاؾاث ولاؾدكاعاث  ،بحروث لبىان .
 -4ؤعقُ ٠وكغة ٞلؿُحن الُىم  :ؤًاع /ماًى  ": )2019(،الخُت  :بطا ٧اهذ اإلاهالخت مخٗثرة ٞعً اإلاهم ؤن هخ٤ٟ
بالخض ألاصوى ٖلى مىاظهت " ن٣ٟت ال٣غن "  ،مغ٦ؼ الؼٍخىهت للضعاؾاث ولاؾدكاعاث  ،بحروث  ،لبىان
الطػائل العلمُت
 -1ؤبى عٍان  ،مدعىص  ،جهاًت  ": )2014( ،الخٛحر في البىاء لاظخعاعي لؤلؾغي الؿُاؾُحن في السجىن
لاؾغاثُلُت بٗض ٖام ٧ ،" 2000لُت الضعاؾاث الٗلُا آلاصاب  ،ظامٗت بحر ػٍذ ٞ ،لؿُحن .
 -2ػٍاص  ،مىسخى ُٖض ،ػٍاص  ":)2012(،جإزحر خ٣بت ؤوؾلى ٖلى وخضة واهجاػاث الخغ٦ت ألاؾحرة في السجىن
ؤلاؾغاثُلُت ٖ ،"2012-1993عاصة الضعاؾاث الٗلُا  ،ظامٗت ال٣ضؽ  ،ال٣ضؽ ٞ ،لؿُحن.
ٖ -3ىصة  ،مىسخى عيا  ،مىخهي  ":)2013(،اإلااؾؿاث الٟلؿُُيُت الٗاملت ٖلى زضمت ألاؾغي الٟلؿُُيُحن
املخغعًٍ " جُُ٣م ألاؾغي املخغعًٍ "٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا  ،ظامٗت الىجاح الىَىُت  ،هابلـ ٞ ،لؿُحن .
املجالث والسوضٍاث
 -1مسى ،٫ؤمحر( ،)2018جضوٍل ًُ٢ت ألاؾغيً -بضؤ مً ٞلؿُحن ،اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُجي بضًل ،ظغٍضة خ٤
الٗىصة ،الٗضص.https://www.badil.org ،46-
اإلاى اكع ؤلالكتروهُت
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َُ -1ئت الخدغٍغ  ":)2019( ،زعاهُت ؤٖىام ٖلى ط٦غي ن٣ٟت " وٞاء ألاخغاع "ٚ ،ؼة – ال٣ضؽ ؤلازباعٍت ،
.https://qudsn.net/post/169901
 -2ماؾؿت الًعحر لغٖاًت ألاؾحر وخ٣ى ١ؤلاوؿان  ":)2012(،الخغ٦ت ألاؾحرة الٟلؿُُيُت وإيغاب " الىهغ
ؤو اإلاىث "  17هِؿان –  14ؤًاعhttps://www.addameer.org/ar/news. ،
 -3مغ٦ؼ ألاماعاث للضعاؾاث والبدىر لاؾتراجُجُت  ":)2019(،خُاة ألاؾغي الٟلؿُُيُحن في سجً لاخخال٫
عخالث ٖظاب بجهاًاث ٚحر ؾُٗضة "https://www.ecssr.ae/reports_analysis ،
 -4اإلاى ٘٢الغؾمي إلاىٓعت الخدغٍغ ": )2020(،الالظئىن في "ن٣ٟت ال٣غن " وال٣غاعاث الضولُت "،
/http://www.plo.ps/article/52152
٢ -5اٖىص ً ،خي  ،ج٣ضًغ مى": ٠٢ن٣ٟت ال٣غن  ...بحن الخإظُل الغؾمي والخىُٟظي الٟٗلي " ،اإلاغ٦ؼ
الٟلؿُُجي ألبدار الؿُاؾاث والضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت – مؿاعاث .
https://www.masarat.ps/article/4922
 -6مى ٘٢وػاعة الخاعظُت ؤلاؾغاثُلُت ":)2011(،ظلٗاص قالُِ املخغع ٖاص بلى بؾغاثُل"،
https://mfa.gov.il/MFAAR/TheGovernment/AnnouncementsAndStatements/2011/Pages/T
he-Government-approved-the-agreement-for-the-release-of-Gilad-Shalit-11102011.aspx
 -7ؤبى ؾعغة ِ٢ ،ـ":)2015(،لاٖخ٣ا ٫ؤلاصاعي  ...ما عوزه لاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي ًٖ لاهخضاب البرًُاوي
(بهٟىٚغا ،")٪ُٞعام هللا ،ألاهايىhttps://www.aa.com.tr/ar/archive ، ٫
 -8ؤبى ؾعغة ِ٢،ـ  ": )2020(،ألاؾحر الٟلؿُُجي  ..خ٣اث ٤وؤع٢ام (بَاع)"  ،في 17ببغاًل في الٗام  ، 1974ؤ٢غ
ً
املجلـ الىَجي الٟلؿُُجي  ،زال ٫صوعجه الٗاصًت  ،طل ٪الخاعٍش ً ،ىما ًوَىُا للىٞاء " لؤلؾغي
الٟلؿُُيُحن " صازل السجىن ؤلاؾغاثُلُت  ،عام هللا  ،ألاهايى، ٫
.https://www.aa.com.tr/ar/1806717
َُ -9ئت قاون ألاؾغي واملخغعًٍ ":)2019(،وا ٘٢ألاؾغي الٟلؿُُيُحن وْغوٞهم الخُاجُت الهٗبت في سجىن
ؤلاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي (جهاًت الٗام  /31 – 2018ؤًاع http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-، ) 2019
prisoner-movement-2/2017-06-01-06-53-33/6913-2018-31-2019
ً
ً
 -10الٗغبي الجضًض  226":)2021(،ؤؾحرا ٞلؿُُيُا اؾدكهضوا في سجىن لاخخال ٫مىظ ٖام  ،"1967عام هللا ،
الٗغبي الجضًض .https://www.alaraby.co.uk/society/226-1967 ،
ً
 -11و٧الت لاهباء واإلاٗلىماث الٟلؿُُيُت َُ ":)2015(،ئت ألاؾغ  :ألاؾغي اإلاٗؼولىن ٌِٗكىن ؤوياٖا في ٚاًت
،
وٞا
،
هللا
عام
"،
الهٗىبت
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=ph1DmEa659960758248aph1DmE
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٢ -12بٗت ٦ ،عا ":٫الىي٘ ال٣اهىوي ألؾغي اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت "  ،قاون ٞلؿُُيُت  ،الٗضص  ، 252مىٓعت
الخدغٍغ الٟلؿُُيُت – مغ٦ؼ ألابدار . https://www.prc.ps،
ٞ -13غواهت ٖ ،ىوي ٖبض الىانغ  ":)2016(،ألاؾغي الٟلؿُُيُىن ًُ٢ ..ت وًَ وخ٩اًت قٗب " ،الجؼٍغة ،
https://www.aljazeera.net/opinions/2016/4/17
 -14الىاصًت  ،مدعىص  ،مجض ":)2018(،اإلاى ٠٢الضولي مً لاهتها٧اث ؤلاؾغاثُلُت مً ألاؾغي  .الٟلؿُُيُحن "،
ماؾؿت عواسخي ٞلؿُحن https://rawasi.ps ،
 -15الغٍعاوي  ،مًٗ  ":)2020( ،ألاؾغي  ..جاعٍش و٢غاعاث صولُت " ،و٧الت وٞا لاهباء واإلاٗلىماث الٟلؿُُيُت ،
عام هللا http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=6qzzuya869829908772a6qzzuy،
 -16و٧الت لاهباء واإلاٗلىماث الٟلؿُُيُت  ":ألاؾغي الٟلؿُُيُىن في خغب  ،"1967وٞا
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=7659
 -17و٧الت لاهباء واإلاٗلىماث الٟلؿُُيُت "ٖ :علُاث جباص ٫ألاؾغي " ،وٞا ،
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4004
 -18ص٢ت  ،ولُض  ":)2012(،اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت لؤلؾغي في سجىن لاخخال ، "٫الًعحر  ،ماؾؿت الًعحر
وخ٣ى١
،
هللا
،عام
ؤلاوؿان
ألاؾحر
لغٖاًت
https://www.addameer.org/ar/advocacy/briefings_papers
 -19الكغٞا ،قاصي ( ،)2018اجٟا ١ؤوؾلى مىُٟٗاث في مؿحرة ألاؾغي الٟلؿُُيُحن ،الهض،2018 ،ٝ
.https://hadfnews.ps/post
 -20الٟلؿُُيُىن ًخٗهضون جدغٍغ ؤؾغاَم في بؾغاثُل ،الكغ ١ألاوؾِ ،2021/4/18 ،الٗضص ،15482
.https://aawsat.com
 -21الىاصًت ،مجض مدعىص ( ،)2018اإلاى ٠٢الضولي مً لاهتها٧اث ؤلاؾغاثُلُت مً ألاؾغي  .الٟلؿُُيُحن،
عواسخي.https://rawasi.ps ،2018/9/22 ،
 -22الجالُاث الٟلؿُُيُت ج٣ىص خغا٧ا مخىانال صٖعا لؤلؾغي اإلاًغبحن في سجىن لاخخال ،٫مىٓعت الخدغٍغ
الٟلؿُُيُت ،صاثغة قاون اإلاٛتربحن.http://www.pead.ps ،
 -23مهجت ال٣ضؽ :اإلا٣اومت مُالبت في ًىم ألاؾحر ببظ٧ ٫ل ظهىصَا إلجهاء مٗاهاة ألاؾغيٞ ،لؿُحن الُىم،
.https://paltoday.ps ،2021/4/17
 -24ألاٞىضيٖ ،ضهان ومسخلٖ ،ىى و نالحَ ،ىاصي وٖىصةً ،ىؾ ،)2019-2018( ٠هدى ؾُاؾاث لضٖم
ًُ٢ت ألاؾغي ،مغ٦ؼ مؿاعاث.https://www.masarat.ps ،
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َ -25االء ألاؾغي ًسصخى لاخخال ٫ؤلاٞغاط ٖجهم في ؤي ن٣ٟت جباص ٫م٘ اإلا٣اومت ،الخؼٍغة هذ،2021/6/2 ،
.https://www.aljazeera.net
 -26ؤبى عػ ،١دمحم ،ن٣ٟت الخباص ٫ج٣ترب بحن "خعاؽ" و"بؾغاثُل" ..مً هي ألاَغا ٝالٟاٖلت؟ ،الخلُج
ؤوهالًًhttps://alkhaleejonline.net ،2021/6/2 ،
 -27مؿاو ٫ؾاب ٤ؤقغٖ ٝلى ن٣ٟت قالُِ ًغي „اخخعاال خُ٣ُ٣ا„ في جد ٤ُ٣ن٣ٟت م٘ خعاؽTHE ،
.https://ar.timesofisrael.com ،2020/5/6 ،TIMES OF ISRAEL
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الظطو العامت لحملت اللائس اللطػاجي حىبعل على ضوما
ُان البىزاعيٟؾ
غبٛىُُغة ـ ـ اإلا٣ُل ـ ـ الَٟ ًظامٗت بب
:ملخص
ُي مٗٓمٛ وح،ٕغَاط وعوما بالخىى٢ ُت التي جىاولذ جاعٍش الهغإ بحن٨ُالؾ٨جدؿم اإلاهاصع ألاصبُت ال
ً
 والتي ؾعُذ بالخغوب البىهُت،ًغها مً الؼم٢ اعب٣ً اج٘ الخغوب الشالزت التي صاعث بحن الجاهبحن إلاا٢و
 التي تهعىا في.)Secundum Bellum Punicum( ذ ؤَىاع الخغب البىهُت الشاهُت٣ اهُل.)Bellum Punicum(
اثض٣ ُوَ ّٗض خضر ٖبىع ال.م.١ 202 ُا خىالي٣ٍغٞ واهتهذ بة،م.١ 218  ؾىت،َظا البدض مً ظىىب بؾباهُا
ً وَى الخضر الظي ؤقاعث بلُه الٗضًض م. ألالب بخضي ؤَم ؤخضار َظٍ الخغب٫غَاجي خىبٗل لجبا٣ال
غثٞعا و٦ .عا ًخجلى في الىهىم التي وعصث ٖىض اإلااعزحن والخُباء والكٗغاء٦ ،ُت والالجُيُت٣ٍغٚاإلاهاصع ؤلا
.حرَاٚاث و٧ى٩ىف واإلاؿ٣ألابدار ألازغٍت مُُٗاث مهعت ًٖ َظا الخضر الخاعٍذي الهام مشل الى
 ظىىب بؾباهُا، ألالب٫ ظبا، الخغب البىهُت الشاهُت، خىبٗل، عوما،غَاط٢ :كلماث مفخاحُت
General conditions of the campaign of the Carthaginian leader Hannibal on Rom
ABSTRACT:
The classical literary sources that dealt with the history of the conflict between Carthage and
Rome are diverse, and cover most of the events of the three wars that took place between the
two sides for nearly a century, called the Bellum Punicum. The Second Punic War (Bellum
Punicum Secundum) began. The ones that interest us in this research came from southern
Spain, in the year 218 BC, and ended in Africa around 202 BC. One of the most important
events of this war is the crossing of the Carthaginian leader Hannibal into the Alps.This event
was referred to by many Greek and Latin sources, as reflected in the texts received by historians,
orators and poets. Archaeological research has also provided important data about this
important historical event, such as inscriptions, coins, and others.
Keywords: Carthage, Rome, Hannibal, Second Punic War, Alps, Southern Spain.
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ملسمت:
ً
ً
جم الخُغ ١ل٣غَاط باٖخباعَا َغٞا ٖؿ٨غٍا ،في شخو معشلها ال٣اثض ال٣غَاجي خىبٗل بغ٢ا
( )Hannibal Barcaؤزىاء مىاظهخه لغوما زالٖ ٫بىعٍ بجُىقه وُٞلخه لجبا ٫ألالب زال ٫الخغب البىهُت
الشاهُت (.١ 202-218م) مً ٢بل الٗضًض مً ال٨خاباث الخاعٍسُت ،وبك٩ل ٚؼٍغ وال ٌؿتهان به .و٢ض اههب
اَخعام اإلااعزحن ال٣ضامى ،مً الالجُيُحن وؤلاٚغٍ٧ ،٤ل مً ػاوٍخه ومً وظهت هٓغٍٖ ،لى ببغاػ ؤؾباب وو٢اج٘
الخغب البىهُت الشاهُت (.١ 202-218م) ،وٖلى اظخُاػ خىبٗل بغ٢ا لجبا ٫ألالب ،مً زال ٫جضوًٍ و٦خابت ما
ٖاًىىٍ وما عنضوٍ٦ ،عا ٖعلىا ٖلى الخُغ ١بلى ْغوٞه وؤؾبابه وخُصُاجه ومالبؿاجه وهخاثجه.
ومً ؤبغػ ال٨خاب ال٣ضامى الظًً اَخعىا بإخضار الخغب البىهُت الشاهُت اإلااعر ؤلاٚغٍ٣ي صًىصوعوؽ
اله٣لي ( ،)Diodorus Siculusواإلااعر الالجُجي جِخىؽ لُُٟىؽ ) ،(Titus Liviusواإلااعر ؤلاٚغٍ٣ي ؤبُاهىؽ
ؤلاؾ٨ىضعي ( ،)Appianus Alexandrinusزم اإلااعر ؤلاٚغٍ٣ي بىلُبُىؽ ( .)Polybiusو٧ل َاالء اإلااعزحن
ال٣ضامى ،مً ؤلاٚغٍ ٤والالجُيُحن٢ ،ضمىا لىا ألاخضار والى٢اج٘ الخاعٍسُت التي قهضَا الهغإ الٗؿ٨غي بحن
٢غَاط وعوما بك٩ل ص ٤ُ٢ومٟهل .بياٞت بلى ما ط٦غوٍ ًٖ اإلاٗاَضاث التي ؤبغمذ بحن ٢غَاط وعوما ،وزانت
خى ٫خضر ٖبىع خىبٗل لجبا ٫ألالب ؤزىاء الخغب البىهُت الشاهُت (.١ 202-218م) .وَٗض ٦خاب "الخىاعٍش" (
(Les Histoiresللعاعر ؤلاٚغٍ٣ي بىلُبُىؽ بعشابت اإلاهضع ألاؾاسخي لى٢اج٘ ٖبىع خىبٗل لجبا ٫ألالب ،ولظل٪
اٖخعضها ٖلُه بك٩ل ٦بحر وؤؾاسخي في بدشىا َظا ،مً زال ٫جغظعت ؤَم ٣ٞغاث الجؼء الشالض مىه ،والتي
ؾخ٩ىن ٢اٖضة إلا٣اعبدىا للعىايُ٘ اإلاشاعة في َظٍ الضعاؾت.1
ً
ً
ؾيؿعى ؤوال بلى ؤن ه٣خهغٖ ،لى جىيُذ الؿُا ١الخاعٍذي لٗبىع خىبٗل لجبا ٫ألالب ،بضءا بظ٦غ
ؤؾباب اهضالٕ الخغب البىهُت الشاهُت (.١ 202-218م) بحن ٢غَاط وعوما ٦ىدُجت للهغإ بحن ال٣ىجحن مً ؤظل
ً
الهُعىت ٖلى مضًىت ؾاٚىهخى ( )Sagonteبةؾباهُا ،ومغوعا بخدب٘ اإلاؿاع الؼمجي وال٨غوهىلىجي للخغب البىهُت
ً
ً
الشاهُت وٖلى عنض و٢اجٗها ،وونىال بلى ػخ ٠خىبٗل بجُىقه وٖبىعٍ ظبا ٫ألالب وظبا ٫البحرًجي مخجها هدى
عوما.
زم الخٗغٍ ٠بصخهُت اإلااعر ؤلاٚغٍ٣ي بىلُبُىؽ ( )Polybiusومىلضٍ ،ووكإجه وج٩ىٍىه واَخعاماجه
ومالٟاجه ،وما هي ؤَم وؤبغػ اإلاىايُ٘ التي جىاولها في ٖعىم مالٟاجه ،وزهىنا في ٦خابه "الخىاعٍش" ،و في الجؼء
ً ً
ً
الشالض مىه ٖلى وظه الخدضًض ،باٖخباعٍ مهضعا جاعٍسُا َاماٖ ،انغ مسخل ٠الى٢اج٘ الخاعٍسُت لؼخ ٠وٖبىع
خىبٗل لجبا ٫ألالب ،وعنض ونى ٫ظُىقه ،اإلا٩ىهت مً املخاعبحن اإلاكاة ،والٟغؾان الىىمُضًحن والُٟلت ،بلى
ؾهل البى ،جل ٪الى٢اج٘ التي جدضر ٖجها بىلُبُىؽ بك٩ل ص ٤ُ٢ومٟهل في ال٣ٟغاث اإلاترظعت مً َظا الجؼء
مً ال٨خاب.
III,44-60. générale, Histoire Polybe, 1
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زم ؾىداو ٫الخٗغٍ ٠بصخهُت ال٣اثض ال٣غَاجي خىبٗل بغ٢ا ،مً زال ٫الخضًض ًٖ مىلضٍ ووكإجه،
وجدب٘ مؿاعٍ وج٩ىٍىه الٗؿ٨غي ومٗغٞت م٩اهخه الٗؿ٨غٍت في الجِل ال٣غَاجي ،وبغنض ٖال٢خه بالبالٍ
ال٣غَاجي ،وبال٨ك ًٖ ٠ؤؾباب ٖضاثه الكضًض لغوما وًٖ الخلُٟاث الؿُاؾُت والخاعٍسُت التي صٗٞذ به بلى
ٖبىع ظبا ٫ألالب ،وبؿغص اهخهاعاجه ٖلى الجُىف الغوماهُت في اإلاٗاع ٥التي زايها يض عوما في ظىىب
بًُالُا.
ً
وؤزحرا ،ؾىداو ٫الخُغ ١بلى ؤَم اإلاهاصع الخاعٍسُت خى ٫خعلت خىبٗل ٖلى عوما وزانت جل ٪التي
جىاولذ ألاخضار الخاعٍسُت اإلاغجبُت بعجغٍاث ٖبىع خىبٗل لجبا ٫ألالب.
بق٩الُت البدض:
ما الٓغو ٝالٗامت لخعلت ال٣اثض ال٣غَاجي خىبٗل ٖلى عوما ؟
وما الؿُا ١الخاعٍذي لٗبىع ال٣اثض الٗؿ٨غي خىبٗل لجبا ٫ألالب ؟
وما هي هخاثج وجبٗاث ٖبىع خىبٗل لجبا ٫ألالب ؟
ؤَعُت البدض :
جبرػ في الخٗغٖ ٝلى الٟترة التي ْهغث ٞحها خعلت ال٣اثض ال٣غَاجي خىبٗل ٖلى عوما ،زم الخٗغٍ ٠بصخهُت
خىبٗل مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى ظىاهب مهعت مً خُاجه الٗؿ٨غٍت.
ؤَضا ٝالبدض:
بُان ؤَم الٓغو ٝالٗامت لخعلت ال٣اثض ال٣غَاجي خىبٗل ٖلى عوما.
مىهجُت البدض:
التر٦حز ٖلى اإلاىهج الخاعٍذي إلاٗغٞت الؿُا ١الخاعٍذي لٗبىع ال٣اثض الٗؿ٨غي خىبٗل لجبا ٫ألالب مً زال ٫ما
ظاء في اإلاهاصع و اإلاغاظ٘ التي جىاولذ الٟترة و ؤقاعث إلاىيىٕ خعلت ال٣اثض ال٣غَاجي خىبٗل ٖلى عوما مً
٢غٍب ؤو بُٗض.
خضوص البدض :
ًبضؤ َظا البدض مً جاعٍش اهُال ١ؤَىاع الخغب البىهُت الشاهُت ( .)Secundum Bellum Punicumالتي تهعىا
في َظا البدض مً ظىىب بؾباهُا ،ؾىت .١ 218م ،واهتهذ بةٞغٍُ٣ا خىالي .١ 202م.
 -1الؼُاق الخاضٍخي لعبىضاللائس العؼكطي حىبعل لجبال ألالب
جغجبِ ؤخضار ٖبىع خىبٗل لجبا ٫ألالب بعجغٍاث الخغب البىهُت الشاهُت (.١ 202-218م)٣ٞ .ض ٖ٣ض
ال٣اثض ال٣غَاجي خىبٗل الٗؼم ٖلى جىُٟظ زُت ج٣طخي بى٣ل الخغب بلى بًُالُا ومدانغة عوما .ولظل ٪جدغ٥
بجِكه هدى قبه الجؼٍغة ؤلاًُالُت ٩ٞان ٖلُه ججاوػ الهٗىباث الُبُُٗت للعجا ٫الجٛغافي اإلاعخض بحن
ظىىب بًبحرًا وٞغوؿا وإًُالُا ،ومً ؤَعها ٖبىع ظبا ٫ألالب واظخُاػ ألاوصًت وألاجهاع للىنى ٫بلى َضٞه وَى
مىاظهت عوما.
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ٞبٗض جإؾِـ ٢غَاظىت ؾىت .١ 227م٣ُٖ ،ضث مٗاَضة " ؤلاًبرو  " Ebroؾىت .١ 221م ،التي حٗترٝ
بعىظبها عوما بالؿلُت ال٣غَاظُت ٖلى ٧ل مىاَ ٤ظىىب جهغ ؤلاًبرو .وبٗض م٣خل نضعبٗل بغ(Hasdrubal ١
) Barcaؾىت .١ 220م ،جىلى خىبٗل ُ٢اصة الجِل ال٣غَاجي في بؾباهُا ،و٧ان اؾدُالئٍ ٖلى مضًىت ؾاٚىهخى
ً
( )Sagonteؾببا في اهضالٕ الخغب البىهُت الشاهُت.1
ً
وٍغي بىلُبُىؽ ؤن َىا ٥زالزت ؤؾباب عثِؿُت ٧اهذ الضا ٘ٞوعاء الخغب البىهُت الشاهُت :ؤوال ،خ٣ض
خعُل٩اع بغ٢ا )ٖ )Hamilcar Barcaلى عوما مىظ ؤن ؤعٚعخه ٖلى حؿلُم ن٣لُت ٨ٞغؽ بُ٣ت خُاجه لئلهخ٣ام
ً
مً عوما وؤوعر َظا الخ ٤إلاً ؤجىا مً بٗضٍ ،وزاهُا ًٚب ٢غَاط مً عوما لؿُىَا ٖلى ؾغصًيُا و٧ىعؾُ٩ا،
ً
وزالشا الىجاح الظي خ٣٣خه ٢غَاط في بؾباهُا.2
٧ان بخخال ٫مضًىت ؾاٚىهخى ( )Sagonteؾىت .١ 219م ،مً َغ ٝخىبٗل بٗض خهاع صام زعاهُت
ؤقهغ ،بعشابت الكغاعة التي ؤقٗلذ ٞخُل الخغب البىهُت الشاهُت .وخ٣ُ٣ت ؤن َظا ؤلاخخال ٫ظاء ؾلؿلت مً
مٗاع ٥التي زايها خىبٗل في بؾباهُا ،باإلياٞت بلى ؤن َظٍ ؤلاهخهاعاث ظٗلذ ؤلاًُالُحن ًخًاً٣ىن مً
اؾدُالء خىبٗل ٖلى مىاظم الًٟت٩ٞ .اهىا بظل ٪وعاء بقهاع عوما الخغب ؾىت .١ 218م ،بٗض ع ٌٞالكُىر
ال٣غَاظُحن وي٘ خض لخهغٞاث خىبٗل.3
4
ونلخىا ٢هت ججضص الخغب الشاهُت بحن عوما و٢غَاط ٖبر ما ٦خبه اإلااعر ؤلاٚغٍ٣ي بىلُبُىؽ (Polybe,
5
) ،Histoire générale, III,33ومً زال ٫ما ظاء ٦ظلٖ ٪ىض اإلااعر الالجُجي جِخىؽ لُُٟىؽ (Tite-Live,
) .Histoire romaine, XXI,18خُض جدضزىا ًٖ ؤزغ ل٣اء ظغي بحن وٞض عوماوي والضولت ال٣غَاظُت ؾىت 218
.١م ،بط ٧ان َظا الىٞض ًإمل بلى ٙمغاصٍ٣ٞ ،ض َالب َظا الىٞض اإلاال ٠مً زعؿت ؤًٖاء بدؿلُم خىبٗل
ومؿدكاعٍه بلى عوماٚ .حر ؤن ال٣غَاظُحن ط٦غوَم ؤن مٗاَضة .١ 241م ،التي بعجبُذ بها الضولخان لم جظ٦غ
ً
ؤبضا مضًىت ؾاٚىهخى.6

 1دمحم الهاصي خاعف ،الخاعٍش اإلاٛاعبي ال٣ضًم الؿُاسخي والخًاعي مىظ ٞجغ الخاعٍش بلى الٟخذ ؤلاؾالمي ،اإلااؾؿت الجؼاثغٍت
للُباٖت ،الجؼاثغ ،1992 ،م.62 .
 2ؤبى ب٨غ ؾغخان " ،الخغوب البىهُت بحن عوما و٢غَاظت (.١ 146 -264م ) ؤؾبابها-ؤخضاثها-هخاثجها ومى ٠٢اإلاعال ٪ألاَلُت
 ،ظامٗت ال٣اَغة ،الٗضص  ،2013 ،35م م ،120-101 .م.108 .
اإلاٛغبُت مجها "،
 ،الٗضص  ،6الجؼاثغ ،1992 ،م م،59 - 51 .
 3دمحم الهاصي خاعف " ،خعلت خىبٗل ٖلى بًُالُا "،
م.51 .
III,33. générale, Histoire 4 Polybe,
.XXI,18 5 Tite-Live, Histoire romaine,
ٞ 6غاوؿىا صً٨غٍه٢ ،غَاظت ؤو بمبراَىعٍت البدغ ،جغظعتٖ :ؼ الضًً ؤخعض ٖؼو ،الُبٗت ألاولى ،صمك ،1994 ،٤م.181 .
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وإلاا ٖلعذ عوما بهجىم خىبٗل ٖلى ؾاٚىهخى املخال ٠للٗهىص واإلاىازُ ٤بحن ٢غَاط وعوما ،ؤعؾلذ بٌٗ
ؤًٖاء مجلـ الكُىر الغوماوي بلى خىبٗل ،و٧ان مً يعجهم ٞابُىؽ ما٦ؿُعىؽ (ٞ .)Fabius Maximusلم
ًه ٜخىبٗل لُلباجه ٣ٞا ٫له ٞابُىؽ « :بوي ؤٖغى الؿلم والخغب ٖلُٞ ٪ةزتر ؤحهعا ًدلى لضًٞ ،٪إظابه
خىبٗل :بن ؤلازىحن ٖىضي ؾىاءٞ ،ازتر ؤهذ ما جغٍض ٣ٞاٞ ٫ابُىؽ :الخغب الخغب ،وٖاص َى ومً مٗه و٧ان
طلَ ٪ى ؾبب الخغب البىهُت الشاهُت والتي اؾخعغث زعان ٖكغة ؾىت ».1
ً
ً
وَ٨ظا اهضلٗذ الخغب بحن الٟغٍ٣حن واجسظ ٧ل مجهعا بججاَا مسخلٟا في ٖعلُاجه الٗؿ٨غٍت ،خُض ؤعاص
ً
خىبٗل ؤن ًجٗل خغبه بغٍت في ؤؾاؾها ،وَٛؼو قعا ٫بًُالُا زم ًخىٚل ٞحها ظىىبا ،بعؿاٖضة ال٣باثل الٛالُت
في قعا ٫بًُالُا.2
ً
وابخضاء مً ؾىت .١ 218م ،بضؤ خىبٗل في ه٣ل الخغب بلى ألاعاضخي ؤلاًُالُت ،آزظا بإٖضاص الجُىف
اإلاضعبت ،باإلياٞت بلى ظىىصٍ ألاوُٞاء مً اإلاكاة والٟغؾان الظًً قاع٧ىٍ مٗاع٦ه في بؾباهُا .وجع ً٨مً ججىُض
ً
الٗضًض مً عظا ٫ال٣باثل ؤلاؾباهُت ٖا٢ضا الٗؼم ٖلى مىاظهت الغومان.
و٢ض بؾخُإ خىبٗل مً اظخُاػ اإلاىاو٘ الُبُُٗت ،اإلاشعشلت في ؾلؿلت ظبا ٫البحرًجي اإلاخىاظضة ٖلى
ً
الخضوص ؤلاؾباهُت الٟغوؿُت ،ؾاثغا بعداطاة جهغ الغون لُجخُاػ ظبا ٫ألالب الىاٗ٢ت قعا ٫بًُالُا .لُبضؤ
ؤٖعاله الٗؿ٨غٍت هدى ظبا ٫ألالب بجِكه وُٞلخه صازل قبه الجؼٍغة ؤلاًُالُت.3
وجع ً٨خىبٗل مً اظخُاػ جهغ ؤلاًبروٖ ،لى عؤؽ ٢ىاث جًم ألاٞاع٢ت وؤلاؾبان ،وخؿب ما ظاء ٖىض
ً
ً
بىلُبُىؽ ،ج٩ىن ظِكه مً حؿٗحن ؤلٟا " "90.000مً اإلاكاة ،وازجي ٖكغ ؤلٟا " "12.000مً الٟغؾان،
ً
وؾبٗت وزالزحن "ُٞ "37ال .4
وفي ؤبغٍل ؾىت .١ 218م ،اهُل ٤خىبٗل وٖبر ظبا ٫البحرًجي في قهغ ًىهُى ،وجهغ الغون في قهغ
ً
ؤٚؿُـ ،وظبا ٫ألالب في قهغ ؾبخعبر .و٧ان خىبٗل ٢ض ٖبر بجِل م٩ىن مً ٖكغًٍ ؤلٟا " "20.000مً
ً
اإلاكاة ،وؾبٗت آال "7.000" ٝمً الٟغؾان ،وواخض وٖكغًٍ "ُٞ "21الٖ ،بروا ٧لهم خضوص ظبا ٫ألالب ٢بل
صزى ٫بًُالُا.5

 1دمحم ٞغٍض ،جاعٍش الغوماهُحن ،ماؾؿت َىضاوي للخٗلُم والش٣اٞت ،الُبٗت ألاولى ،2014 ،م.94 .
 2دمحم ؤبى املخاؾً ٖهٟىع ،اإلاضن الُٟيُُ٣ت ،صاع الجهًت الٗغبُت بحروث ،1981 ،م. 88 .
ٖ 3بض املجُض نالر اإلاٛغبي " ،بهدؿاع هٟىط ٢غَاظت في ٚغب البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ مىظ ؤوازغ ال٣غن الؿاصؽ ٢بل اإلاُالص
 ،الٗضص ً ،6ىلُىػ  ،2014م م ،178 - 164 .م.174 .
"،
 4دمحم الهاصي خاعف " ،خعلت خىبٗل ٖلى بًُالُا " ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م ، 59 - 51 .م.52 .
65-.octobre 1958, pp hannibal ",
, n°3, par alpes des et Rhône du passage 5 Emmanuel davin, " le
65..65-80, p
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 - 2اإلاؤضخ بىلُبُىغ وضو اًت أحسار عبىضحىبعل لجبال ألالب  202 - 218ق.م
جخعحز اإلاهاصع الخاعٍسُت ًٖ الخغب البىهُت الشاهُت ،وزانت ؤخضار وْغوٖ ٝبىع خىبٗل لجبا٫
ألالب ،بالخىىٕ ،وٍإحي بىلُبُىؽ ( )Polybiusفي م٣ضمت ّ
ال٨خاب ال٣ضامى الظًً ؤ ّعزىا الخغب البىهُت الشاهُت
بك٩ل ٖام ،ولى٢اج٘ ٖبىع خىبٗل لجبا ٫ألالب بك٩ل زام .و٢ض وعصث ؤلاقاعة بلى َظٍ الى٢اج٘ في ال٨خاب
الشالض٦ .عا هجض بٌٗ ال٣ٟغاث ًٖ ؤخضار الخغب البىهُت الشاهُت ومجها اظخُاػ خىبٗل لجبا ٫ألالب ٖىض
صًىصوعوؽ اله٣لي في ال٨خب  ،27-25وجِخىؽ لُُٟىؽ في ال٨خب  ،30-21وؤبُاهىؽ ؤلاؾ٨ىضعي في ألا٢ؿام
اإلاخٗل٣ت مىه بدعلت خىبٗل وؤخضار بؾباهُا وإٞغٍُ٣ا .بياٞت بلى ٣ٞغاث وعصث ٖىض صًىن ٧اؾُىؽ ( Dion
.1)Cassius
ل ً٨ما حهعىا في َظا الهضصَ ،ى اإلااعر ؤلاٚغٍ٣ي بىلُبُىؽ الظي اٖخعضها ٖلُه ٦عهضع جاعٍذي جدضر
ً
ً
ًٖ ٖبىع خىبٗل لجبا ٫ألالب .وَٗض بىلُبُىؽ مً ماعدي ؤلاٚغٍ ٤ال٨باع ،وَٗخبر مهضعا عثِؿُا ،وإن ٧ان
َىا ٥مً ًغي ؤهه ًإحي في اإلاغجبت الشاهُت بٗض جىُ٦ضًضؽ ألازُجي.2

 1ؤنُُٟان ا٦هُل ،جاعٍش قعا ٫بٞغٍُ٣ا ال٣ضًم ،الجؼء الشالض ،الخاعٍش الٗؿ٨غي ل٣غَاظت ،جغظعت :دمحم الخاػي ؾٗىص،
مُبىٖاث ؤ٧اصًعُت اإلاعل٨ت اإلاٛغبُت ،2007 ،م.130 .
ٖ 2بض اللُُ ٠ؤخعض ٖلي ،مهاصع الخاعٍش الغوماوي ،صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولى،1970 ،
م.55 .
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)م. ق120 - م. ق200( ) Polybius)  صىضة للمؤضخ ؤلاغطٍلي بىلُبُىغ:)1( ؿكل ضكم
. إًؼالُا، ضوما،مً اإلاخحف الىػني للحظاضة الطوماهُت

:اإلاصسض
Dexter Hoyos, Mastering the West: Rome and Carthage at War (Ancient Warfare and
Civilization), Oxford University press, Edition 1, 2015, p 92.
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ولض بىلُبُىؽ في مُجالىبىلِـ ظىىب بالص ؤلاٚغٍ ٤وٖاف في الٟترة اإلاعخضة بحن (.١ 200م.١ 120 -م)،
ُ
وَٗخبر جاعٍسه ؤوز ٤مهضع ِ ٦خ َب ًٖ جاعٍش الجعهىعٍت الغوماهُت الغوماهُت مىظ ؤواثل الخغب البىهُت الشاهُت
ختى مىخه ٠ال٣غن الشاوي .١م.1
واهسغٍ بىلُبُىؽ في الؿُاؾت مبً ٨غا ،ا
وجم ه٣له عَُىت بلى عوما م٘ ؤل ٠بٚغٍ٣ي مً بجي وَىه .خُض
ؤمطخى ٞحها ٖضة ؾىىاث ،صعؽ ؤزىاءَا ؤزال ١الغومان وهٓعهم ،وحٗغٖ ٝلى ؤُ٢ابهم ،وفي م٣ضمتهم لىؾُىؽ
ؤًعُلُىؽ باولىؽ ،وؾُ٨بُى بمُلُاهىؽ ،وؤًٖاء خل٣ت ؾُ٨بُى ألاصبُت ،الظًً شجٗىٍ ٖلى ٦خابت الخاعٍش.
ً
ً
ً
ً
٦خب بىلُبُىؽ جاعٍسا ظامٗا في ؤعبٗحن ٦خابا ،مٗالجا ُٞه الٟترة مً .١ 220م بلى .١ 144م .و٢ض
ونلخىا ال٨خب الخعؿت ألاولى ٧املت ،ؤما ال٨خب اإلاخبُ٣ت مً ( 6بلى ٣ٞ )40ض ونلذ مبخىعة في ق٩ل قظعاث،
ً
ًٞال ًٖ بٌٗ اإلا٣خُٟاث التي وعصث في مالٟاث جِخىؽ لُُٟىؽ وصًىصوعوؽ اله٣لي وؤبُاهىؽ
ؤلاؾ٨ىضعي وبلىجاعزىؽ.2
ً
ً
وٍإحي جاعٍش بىلُبُىؽ في م٣ضمت اإلاهاصع ؤلاٚغٍُ٣ت التي جىاولذ ظؼءا ٦بحرا مً جاعٍش الجعهىعٍت
ً
الغوماهُت٦ ،عا ؤوعص يعً "جىاعٍسه" ؤزباعا ًٖ ٢غَاط وال٣غَاظُحن زال ٫الخغوب البىهُت ،وًٖ الٗال٢ت بحن
عوما و٢غَاط.3
وٖلى الغٚم مً الض٢ت التي ًخعحز بها بىلُبُىؽ ،بال ؤهه ًجب ؤال ٌُٛب ًٖ طًَ الباخض في الخاعٍش
ُّ
جدحزٍ الؿُاسخي٦ ،هضً ٤لؿُ٨بُى ؤلاٞغٍ٣ي )ٖ ،(Scipio Africanusضو ٢غَاطٟٞ .4ي جإعٍسحهم للخغب ختى
ّ
ً
الٟىاء بحن ٢غَاط وعوما٧ ،اهذ ؤع ُاء اإلااعزحن ؤلاٚغٍ ٤والالجُيُحن جىطر خ٣ضا ،وْلىا بُٗضًً ًٖ الخىاو٫
اإلاىيىعي للى٢اج٘ ،خُض ٧اهىا مضٞىٖحن بالخعاؾت الؿُاؾُت واإلاهلخت الٟغصًت .وبل ٜبهم طل ٪خض الجىىن،
ّ
ً
ولِـ اإلااعر بىلُبُىؽ بال مشاال مجهم.5
٧ان لٗاثلت بىلُبُىؽ مهام ؾُاؾُت وٖؿ٨غٍت مهعت ٖىض ؤلاٚغٍ٣ٞ ،٤ض جىلى بىلُبُىؽ مىهب ٢اثض
الخُالت ،لَ ً٨ؼٍعت بُضها ( )Pydnaؾىت .١ 168م التي جعشل جهاًت ما ٌٗغ ٝبالخغب اإلا٣ضوهُت الشالشت ؤصث بلى
ؾ٣ىٍ م٣ضوهُاٞ .ى٣ل خىالي ؤل ٠ؤؾحر بٚغٍ٣ي بلى عوما خؿب ما جظ٦غٍ اإلاهاصع ،و٧ان بىلُبُىؽ مً
 1ؤخعض الؿلُعاوي" ،صعاؾت ه٣ضًت للعهاصع وآلازاع وألانى،" ٫
م ،43- 15 .م.23 .
 2اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.24 .
ٖ 3بض الٗؼٍؼ ٖبض الٟخاح حجاػي ،عوما وؤٞغٍُ٣ا مً جهاًت الخغب البىهُت الشاهُت بلى ٖهغ ؤلامبراَىع ؤٚؿُـ ،م٨خبت
ألاهجلى اإلاهغٍت ،الُبٗت ألاولى ،2007 ،م.11 .
 4اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.12 .
 5قىقي زحر هللا٢ ،غَاظت الٗغوبت ألاولى في اإلاٛغب ،مغ٦ؼ الضعاؾاث الٗلعُت واإلاغ٦ؼ الٗلمي ،الُبٗت ألاولى ،1992 ،م.
.132
 ،الٗضص  ،6الجؼاثغ ،1992 ،م
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يعجهم ،و٢ض ؤؾٟٗه ؤلاعجباٍ بٗاثلت ؾُ٨بُى ( )Les Scipionsطاث الىٟىط الؿُاسخي والٗؿ٨غي اإلاهعحن ،خُض
ً
ّ
ٞاههب
جىلى ج٩ىًٍ ؾُ٨بُى بمُلُان ( ،)Scipion Emilienالظي ناع بعشابت خامُه ،واجسظٍ مؿدكاعا له.
اَخعامه ٖلى ٦خابت جاعٍش عوما وازخاع لظل ٪مغخلت ما بحن  220و.١ 168م ،ؤي اإلاغخلت اإلاعخضة مً الخغب
الشاهُت بحن عوما و٢غَاط وخغب م٣ضوهُا الشالشت التي جع٨ىذ ٞحها عوما مً جإُ٦ض َُعىتها ٖلى ؤَم ٢ىي البدغ
اإلاخىؾِ.1
ؤَلخه زبرجه الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت الىاؾٗت وؾهىلت عظىٖه بلى السجالث الغؾعُت والخاعٍسُت في بالص
ً
ؤلاٚغٍ ٤وعوما لُدعل نٟت اإلااعرًٞ ،ال ًٖ مٗغٞخه الىزُ٣ت بالصخهُاث وألاخضار الجاعٍت ،و٢ض اؾترقض
باإلااعزحن الالجُيُحن ٞابُىؽ ب٨خىع وُٞلُىىؽ اله٣لي ،في جإعٍسه للخغب البىهُت ألاولى٦ ،عا اؾخٗان بعاعدي
َب٣ت مجلـ الكُىر في جإعٍسه للخغب البىهُت الشاهُت وؤخضار الخىى الٛغبي مً البدغ اإلاخىؾِ زال٫
ال٣غن الشاوي .١م .وؤما ًٖ قاون بالص ؤلاٚغٍ ٤في الٗهغ الهُليؿتي٣ٞ ،ض اَخضي في ونٟها بالغواًاث آلازُت
ومظ٦غاث ؤعاجىؽ ػُٖم ؾُ٨بُىن.2
ً
وَٗض بىلُبُىؽ ماعزا ٞغٍضا بحن اإلااعزحن ال٣ضامى٣ٞ ،ض ونٟه الٗالمت ألاإلااوي "مىمؿً" بإهه الكعـ
الؿاَٗت في خ٣ل الخاعٍش الغوماوي ،ألهه لم حهض ٝبلى بهخاط مال ٠طي نبٛت ؤصبُت ،خُض اؾدبٗض الهىع
ً
ً
البالُٚت وألاؾالُب الٟىُت للعؿغخُاث التراظُضًت ،ولم ًضمج في جاعٍسه بال ٖضصا ٢لُال مً الخُب٦ .عا ٖالج
ّ
ماصجه الخاعٍسُت بُغٍ٣ت ٖلعُت ال هلخ٣ي بعشلها في مُضان الخاعٍش ختى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي .وخلل
ً
ً
ؤؾباب ألاخضار الؿُاؾُت جدلُال مىيىُٖا ًضٖ ٫لى هٓغجه الىاُٗ٢ت وزبرجه الٗؿ٨غٍت ،وإإلاامه بجٛغاُٞت
ألا٢الُم وجسُُِ البلضان واٖخ٣اصٍ بىخضة الخاعٍش اإلاخ٩املت.3
وٍغي بىلُبُىؽ ؤن لٗلم الخاعٍش زالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت :ؤولها صعاؾت الىزاث ٤الخاعٍسُت ،والشاوي َى
مٗغٞت الجٛغاُٞا الُبُُٗت والؿُاؾُت ًٖ َغٍ ٤اإلاالخٓت الصخهُت ،ؤي الؿٟغ والخجىا ٫للى٢ى ٝبىظه
زام ٖلى مىاعص ٧ل ب٢لُم وإم٩اهاجه .وزالثها ؤلاإلاام بالٗلىم الؿُاؾُت والٗؿ٨غٍت وبالخجغبت الٗلعُت .وَظٍ
الٗىانغ لِؿذ بال وؾاثل لخدٚ ٤ُ٣اًت واخضة ،وهي بزباث الخ٣ُ٣ت التي هي ًُٞلت الخاعٍش ألاولى ومحزجه
الجىَغٍت.4

 1الكاطلي بىعوهُت ،دمحم َاَغ٢ ،غَاط البىهُت :جاعٍش خًاعة ،مغ٦ؼ اليكغ الجامعي ،جىوـ ،1999 ،م.27 .
ٖ 2بض اللُُ ٠ؤخعض ٖلي ،مهاصع الخاعٍش الغوماوي ،مغظ٘ ؾاب ،1970 ،٤م.56 .
 3اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.58 .
 4اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.59 .
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وججضع ؤلاقاعة ،بلى ؤن الخاعٍش ٖىض بىلُبُىؽ له وُْٟخان ازيخان :ؤولهعا جضعٍب عظا ٫الضولت ،وزاهحهعا
ً
حٗلُم ال٣اعت الٗاصي ً ٠ُ٦ىاظه اإلاهاثب٣ٞ .ض ٧ان َضٞه الغثِسخي مً ٦خابت الخاعٍش حٗلُعُا ،مً زال٫
ٖغى الى٢اج٘ اإلاٗانغة وألاخضار ٦عا وٗ٢ذ ،ؤي ٦خابت الخاعٍش الخ٣ُ٣ي ،م٘ جدلُل ؤؾباب وٖلت خضوثها.1
ٖلى وظه الٗعىمً ،ع ً٨ال٣ى ٫بن اإلااعر بىلُبُىؽ ٧ان ؤخض مٗانغي ألاخضار اإلاهحرًت التي قهضَا
جاعٍش عوما ال٣ضًعت ،ألهه ٖاف وقاَض هخاثج الخغب البىهُت الشاهُت والخٛحراث التي جعسًذ ٖجها ،واؾخُاٖذ
ؤن ج ٠٣ؤمام جىؾ٘ عوما ،بال ؤهه م٘ مُل٘ ال٣غن الشاوي .١م وبالخدضًض ؾىت .١ 202م ،اؾخُإ ٢اثض الجُىف
ّ
الغوماهُت ؾُ٨بُى ؤلاٞغٍ٣ي ( )Scipio Africanusؤن حهؼم خىبٗل في مىٗ٢ت ػاما ( ،)Zamaوجع ً٨بظل ٪مً
جإُ٦ض ؾُاصة عوما في البدغ اإلاخىؾِ.2
وَٗخبر بىلُبُىؽ اإلاهضع ألاؾاسخي ألخضار ٖبىع خىبٗل لجبا ٫ألالب ،خُض زهو الٗضًض مً
ال٣ٟغاث والىهىم في ٦خابه الشالض لٓغو ٝطل ٪الٗبىعّ ،
وجُغ ١ألَم ؤلا٦غاَاث التي واظهذ خىبٗل ٖىض
اظخُاػٍ ظبا ٫ألالب وللعٗاع ٥التي زايها بةإلياٞت بلى الخضًض ًٖ م٩ىهاث ظِكه الخغبُت.
 - 3حىاهب مً جاضٍر حىبعل ومؼاضه العؼكطي
ازخلٟذ الضعاؾاث الخاعٍسُت التي جدضزذ ًٖ شخهُت ال٣اثض ال٣غَاجي خىبٗل بغ٢ا ( Hannibal
 )Barcaوجىىٖذ٣ٞ ،ض ؤقحر بلحها في اإلاهاصع ال٨الؾُُ٨ت للعاعزحن والغخالت ؤلاٚغٍ ٤والالجُيُحن ،بياٞت بلى ما
ظاء في الضعاؾاث وألابدار الٗغبُت وألاظىبُت الخضًشت واإلاٗانغة .
ً
وال جسٟى شخهُت خىبٗل (.١ 247م .١ 182 -م) ٖلى الظًً نىٟىا ٦خبا خىله ،خُض اؾخ٣ىا
مٗلىماتهم مً مهاصع جاعٍسُت بٚغٍُ٣ت والجُيُت ،ومً بُجهم اإلااعر ؤلاٚغٍ٣ي بىلُبُىؽ ،واإلااعر الالجُجي جِخىؽ
ً
لُُٟىؽ و٧ىعهُلُىؽ هِبىؽ ( )Cornelius Neposؤًًا ،الظي جدضر ًٖ ٖبض مل٣غٍ (خعُل٩اع بغ٢ا) وابىه
خىبٗل في ٦خابه خى ٫الصخهُاث املجُضة وَظٍ اإلاهاصع حٗخبر مهاصع ؤصبُت.3
٦عا ؤن بٌٗ ال٨خاب ؤلاٚغٍ ٤ؤمشا ٫ؤمازىؽ ( ،)Eumachosو٦ؿِىٟىن ( ،)Xénophonوزحرًاؽ
( ،)Chairéasوؾُلىىؽ ( ،)Silénosوؾىؾلىؽ (٢ )Sosylosض عوا جاعٍش خىبٗل .ولم ًهلىا مً طل ٪ؾىي
بٌٗ ؤلاقاعاث في اإلاهاصع ألاصبُت.
 1مدعىص ببغاَُم الؿٗضوي ،خًاعة الغومان مىظ وكإة عوما وختى جهاًت ال٣غن ألاو ٫مُالصيٖ ،حن للضعاؾاث والبدىر
لاوؿاهُت ولاظخعاُٖت ،ال٣اَغة ،الُبٗت ألاولى ،1998 ،م.33 .
 2مدعىص ببغاَُم الؿٗضوي ،مٗالم جاعٍش عوما ال٣ضًم مىظ وكإتها وختى جهاًت ال٣غن ألاو ٫مُالصي ،صاع جهًت الكغ ،١ال٣اَغة،
الُبٗت ألاولى ،1997 ،م.28 .
 3جىوـ ؤٖالم ومٗالم ،مال ٠ظعاعي ،بقغاٖ :ٝبض الٗؼٍؼ الضوالًلي ،الى٧الت ال٣ىمُت للترار واإلاٗهض الىَجي للترارَ ،بٗت
ماعؽ ،1997 ،م.83 .
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و٧ان َظان ألازحران ًهاخبان ال٣اثض ال٣غَاجي خىبٗل ،ولم ً٨خبا ًٖ ؤٖعاله الباَغة ٞدؿب ،بل
ً
عوٍا بٌٗ الى٢اج٘ التي لم ًدًغا ٞحها ،ؤما زحرًاؽُٞ ،بضو ؤهه ٧ان مٗانغا لخىبٗل.1
ولض خىبٗل ٖام .١ 247م ،ؤي ٢بل ؾذ ؾىىاث مً اهتهاء الخغب البىهُت ألاولى .و٧ان لابً الب٨غ
لخعُل٩اع بغ٢ا ( ،)Hamilcar Barcaوبغ٢ا جضٖ ٫لى اؾم لٗاثلت باعػة مً ٖاثالث ٢غَاط .وحٗجي الهاٖ٣ت
بالُٟيُُ٣ت وحٗىص بيؿبها بلى اإلال٨ت بلِؿا صًضو ( )Didoاإلااؾؿت ألاؾُىعٍت إلاضًىت ٢غَاط.2
ؿكل ضكم ( :)2جمثال هصفي لحىبعل بطكا ) (Hannibal Barcaمً مخحف هابىلي الىػني لآلزاض
بئًؼالُا.

اإلاصسض:
Dexter Hoyos, Mastering the West: Rome and Carthage at War (Ancient Warfare and
Civilization), Oxford University press, Edition 1, 2015, p 98.

1
2

ؤنُُٟان ا٦هُل ،جاعٍش قعا ٫بٞغٍُ٣ا ال٣ضًم ،الجؼء الشالض ،الخاعٍش الٗؿ٨غي ل٣غَاظت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.131 .
الُٗ٣ض دمحم ؤؾض هللا نٟاَ ،اهِبا ،٫صاع الىٟاجـ ،الُبٗت ألاولى ،1987 ،م.85 .
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ً
ؤزظ خىبٗل نٟاث وؤزال ١والضٍ خعُل٩اع بغ٢ا ،وَى ال ػا ٫نبُا٩ٞ ،اهذ هٟؿه ال جهبى بال بلى
الخغوب والٟ٨اح .ولُاإلاا ؤلر خىبٗل ٖلى ؤبُه ؤن ًإزظٍ مٗه بلى ؾاخت الجزا ،٫وؤبى والضٍ لاههُإ لغٚبخه
ً
ً
ً
هٓغا لهٛغ ؾىه ،مكترَا ٖلُه ؤن ً٣ؿم له في الهُ٩ل ًعُىا ٖلى مٗاصاة عوما .والؿعي لئلً٣إ بها والً٣اء
ٖلحها بلى ألابضٞ ،إ٢ؿم خىبٗل جل ٪الُعحن الخاعٍسُت بدعاؽ ُٖٓم و٧ان ؾىه ال ًخجاوػ الدؿٗت ؾىىاث.1
٦عا جدضر ٖىه بىلُبُىؽ في ال٨خاب الشالض بٗضة ؤونا ٝوإقاعاث مجها "الججرا ٫ال٣غَاجي" و"ؾُض
ً
الىهغ" .2ؤما باليؿبت لخُاجه الؼوظُت٣ٞ ،ض ٧ان خىبٗل متزوظا مً ألامحرة بمُل٩ا ( ،)Himilceو٧اهذ ابىت ألخض
ً
قُىر ال٣باثل ؤلاؾباهُت .وعبعا ٧ان طل ٪الؼواط بحن خىبٗل وإمُل٩ا ػواط خب ؤو ػواظا بضا ٘ٞؾُاسخي ،ؤو ٧ان
ً
لازىحن مٗا .3
ؤقاع اإلااعر الالجُجي جِخىؽ لُُٟىؽ بلى ؤن خىبٗل بغ٢ا ٧ان قضًض الكبه بىالضٍ خعُل٩اع بغ٢ا ،ال
ؾُعا في نٟاث وظهه وُٖىاٍ ،زم شجاٖخه في مىاظهت عوما .خُض ال ًع ً٨للخٗب ؤن ًازغ ٖلى ظؿضٍ وهٟؿه،
ً
و٧ان م٣اوما للبروصة والخغاعة٦ ،عا ؤن اللباؽ الظي ٧ان ًغجضًه خىبٗل ٧ان ٌكبه لباؽ ظىىصٍ .4وٍخ ٤ٟمٗٓم
ً
ً
ً ً
اإلااعزحن ٖلى ؤن خىبٗل بغ٢ا ٧ان بوؿاها ٢ىٍا قضًض اإلا٣اومت ،لضًه هٓغ خاص ،بال ؤهه لم ًىن ٠ونٟا ص٣ُ٢ا
بال بٗض ا٦دكا ٝالى٣ىص الخانت به ،والتي خعلذ نىعجه الخانت ويغبذ بةؾباهُا ما بحن .١ 219-221م.5
ً
جعحز خىبٗل ب٩ىهه ٢اثضا ًخىال ٠م٘ ظعُ٘ الٓغو ٝال٣خالُت والخغبُت ،بال م٘ ؤمغ واخض ،وَى الخهاع،
خُض ٧ان ًيخ٣ل مً الهجىمُت لا٢خدامُت زال ٫ؾىىاجه الشالر ألاولى في بًُالُا ،بلى الىي٘ الضٞاعي الٗىُض
ً
زال ٫الشالر ٖكغة ؾىت التي ؤمًاَا في بًُالُا .و٧ان مدى٩ا ختى ؤهه ٧ان ٌٛحر مىٟ٢ه ٦عا ٌكاء ،بدؿب
جبضْ ٫غو ٝالخغب والؿُاؾت والخعىًٍ واإلاٗىىٍاث والُ٣ـ وال٣ىة البدغٍت ّ
والخدالٟاث الؿُاؾُت في
ً
بًُالُا و٢غَاط مٗا.6

 1ؤخعض جى ٤ُٞمضوي٢ ،غَاظىت في ؤعبٗت ٖهىع مً ٖهغ الدجاعة بلى الٟخذ ؤلاؾالمي ،اإلااؾؿت الىَىُت لل٨خاب ،الجؼاثغ،
َبٗت ،1986 ،م. 49 .
.III,44 générale, Histoire 2 Polybe,
 3الُٗ٣ض دمحم ؤؾض هللا نٟاَ ،اهِبا ،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م.86 .
. XXI,4,5 romaine, Histoire 4 Tite-Live,
 5ؾاًذ مغػو ١ؤخعض" ،خىبٗل وإهخهاعاجه ألاعبٗت في بًُالُا ).١ 216-218م( زال ٫الخغب البىهُت الشاهُت "،
 ،املجلض  ،5الٗضص  ،12صٌؿعبر،2017م م ،99-84 .م.86 .
 6قىقي زحر هللا٢ ،غَاظت الٗغوبت ألاولى في اإلاٛغب ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.189 .
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٢ضم اإلااعزىن ال٣ضامى خىبٗل ٦صخو مؿخٗض لخضمحر عوما ،وَٗؼي بلُه وخضٍ ؾبب الخغب البىهُت
الشاهُت .وما جغجب ٖلحها مً هخاثج ،وَىا جضزل مؿاولُت الخغب التي ا
حٗىص الغومان ٖلى ج٣ضًعها بهض ٝجبرًغ صوع
عوما.1
وال ق ٪ؤن الخضر ألا٦ثر ؤَعُت في خُاة خىبٗلَ ،ى ال٣ؿم الظي ؤصاٍ لىالضٍ خعُل٩اع بغ٢ا ،مً ؤظل
ج٨غَـ خُاجه إلاىاظهت ومداعبت عوما ،خُض ؾاَم َظا الخضر في ج٩ىًٍ شخهُت خىبٗل ال٣ىٍت.2
ً
ؤما مً خُض صاللت اؾم "خىبٗل"ٞ ،هى اؾم ُٞيُ٣ي ،و٢ض ظغي جدغٍٟهٞ ،هاع ٌٗغٖ ٝاإلاُا بلٟٓت
ً
ً
"َاهِبا ."٫وحٗجي لٟٓت "خىبٗل" في اللٛت الُٟيُُ٣ت قِئا قبحها بعٗجى "مسخاع هللا" ؤو "ٖبض هللا".3
ً
ً
ؤما ًٖ مؿاعٍ وج٩ىٍىه الٗؿ٨غي٣ٞ ،ض ُٖحن خىبٗل ٢اثضا للجِل ال٣غَاجي بةؾباهُا زلٟا لههغٍ
نضعبٗل بغ٢ا ( )Hasdrubal Barcaالظي جىفي بجىىب بؾباهُا ؾىت .١ 220م .ووانل خىبٗل َغٍ٣ه في
جىؾُ٘ عٗ٢ت الىٟىط ال٣غَاجي في بؾباهُا .وإلزعاص زىعة مً لم ٌٗتر ٝب٣غَاط ،ؤو ًغ ٌٞخًىعَا ،وَظا ما
ػاص مً زى ٝالغومان مً جل ٪الؿُاؾت الخىؾُٗت التي ههجها خىبٗل ،وصٗٞها بلى الٗعل ٖلى بًجاص وؾُلت
ً
للخهضي لها ،وظٗل جهغ ؤلاًبرو خضا للىٟىط ال٣غَاجي في بؾباهُا .و٢ض وظض مجلـ الكُىر في عوما طعَٗت
للخضزل في الكاون البىهُت بةًبحرًا إلاا اؾخىلى خىبٗل ٖلى مضًىت ؾاٚىهخى (.4)Sagonte
ٞخىلي خىبٗل للُ٣اصة الٗؿ٨غٍت جم بٗض اٚخُا ٫نضعبٗل مباقغة ٖام .١ 220م ،مً ٢بل ؤجبإ ؤخض
ػٖعاء ال٣باثل ،وٖلى الٟىع جم بظخعإ بحن الًباٍ ال٣غَاظُحن في مجلـ ٖام وؤهخسب خىبٗل بً خعُل٩اع
ً ً
بغ٢ا ٢اثضا ٖاما للجِل زلٟا لؼوط ؤزخه.5
٧ان خىبٗل ًل٣ى جغخُبا ووالء مً َغ ٝظِكه٣ٞ ،ض ٧اهذ بؾباهُا باليؿبت ل٣غَاط بعشابت ؤعى
زهبت للخجىُض ،ولم ج٣ضم صالثل ٖلى و٢ىٕ خىاصر جضٖ ٫لى ه٣و في الىالء وؤلازالم لخىبٗل مً ٢بل
6
ظىىصٍ ؤلاؾبان في بًُالُا

٦ 1غٍعت هىع الضًًٖ " ،اثلت آ ٫بغ٢ت في ٢غَاظت بحن مؿاعي الخغب وصٖاة الؿلم "،
ظىان ،2012 ،م م ،321-309 .م.319 .
" Hannibal l’ombre de son pére" ،2 Adil Njim
الٗضص  ،07ؾبخعبر ،2018 ،م م ،496-488 .م.492 .
 3الُٗ٣ض دمحم ؤؾض هللا نٟاَ ،اهِبا ،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م.20 .
 4جىوـ ؤٖالم ومٗالم ،مال ٠ظعاعي ،بقغاٖ :ٝبض الٗؼٍؼ الضوالًلي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.84 .
 5الُٗ٣ض دمحم ؤؾض هللا نٟاَ ،اهِبا ،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م.84 .
 6اإلاغظ٘ هٟؿه ،م.40 .
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 ،الٗضص  ،6الجؼاثغ،
،

وُٞعا ًسو ببضاٖاجه في املجا ٫الٗؿ٨غيًُٟ ،ضها جُىصوع مىمؿً ٖالم آلازاع ألاإلااوي :بإن خىبٗل جعخ٘
بعحزاث زانت به ،خُض ٧ان ًداو ٫ؤن ًضعؽ ٖاصاث ٖضوٍ ٢بل اإلاٗغ٦ت ،وله ظىاؾِـ ًغؾلهم بلى عوما
لحزوصوٍ بعٗلىماث ومكاعَ٘ الغومان٦ ،عا ًخعحز بهٟاث عظل صولت ،وٍٓهغ طل ٪في جإزحرٍ ٖلى مجلـ الكُىر
في ٢غَاط.1
ٞلعا ؤهخسب خىبٗل ٦شالض ٢اثض للجُىف ال٣غَاظُت في بؾباهُا باإلظعإ ،والظي ؤبان ٖلى ٢ضعاث
وزبرة ٖؿ٨غٍت ٦بحرجحن .باإلياٞت بلى ماَالجه الخغبُتٞ ،هى قاب في الخامؿت والٗكغًٍ مً ٖعغٍ ،لم ًيخٓغ
٢غاع الضولت ال٣غَاظُت وع ٌٞخؼب " ا ٫خىىن " ٢غاع الجىىص بكضة ،مبرعًٍ طل ٪في ؤهه " :ال ًع ً٨حؿلُم
الكاون الخغبُت ال ٣غَاظُت في بؾباهُا لكاب نٛحر٣ٞ ،غَاط بداظت بلى شخو ًُُ٘ ال٣ىاهحن وٍدترم
الً٣اءٞ ،ىدً هسصخى مً قغاعة وشجاٖت خىبٗل" .وعٚم ؤن َظا الُغح مىُ٣ي ،ول ً٨الٛلبت ٧اهذ للخؼب
ً
ً
ألا٦ثر ٖضصا ،لظل ٪وا ٤ٞمجلـ الكُىر ال٣غَاجي ٖلى ٢غاع الجىىص في حُٗحن خىبٗل ٢اثضا ؤٖلى لل٣ىاث
ال٣غَاظُت في بؾباهُا.2
زالنت واؾخيخاط:
ل٣ض ق٩لذ الٓغو ٝالٗامت لخعلت ال٣اثض ال٣غَاجي خىبٗل ٖلى عوما خضزا جاًسُا َاما باليؿبت ل٩ل
مهخم بالخاعٍش ال٣ضًم وزانت جاعٍش الخغوب البىهُت بهٟت ٖامت والخغب البىهُت الشاهُت بهٟت زانت
ووؿخيخج معا ؾب ٤ؤن عوما لم جإزض بٗحن لاٖخباع ٖب٣غٍت خىبٗل الٗؿ٨غٍت زال ٫بضاًخه في زُت الهجىم
ٖلى عوما ،خُض اظخاػ جهغ ؤلاًبرو زم البحرًجي ٖلى عؤؽ زعؿحن ؤل "50.000" ٠مً اإلاكاة ،وحؿٗحن ؤل٠
ً
" "90.000مً الٟغؾان ،وؾبٗت وزالزحن "ُٞ "37ال في ًىهُى .١ 218م .وجع ً٨بٗضَا مً ٖبىع جهغ الغون في
خىالي مىخه ٠قهغ ٚكذ ،وخاو ٫ؤن ًسخاع الُغٍ ٤التي لم ٌكضص الغومان خغاؾتهم ٖلحها الظخُاػ ظبا٫
ألالب .معا ًضٖ ٫لى خى٨ت وٖب٣غٍت خىبٗل الٗؿ٨غٍت في الخسُُِ والخ٨خُ ٪الخغبي.

 1بلُٗض خؿً ،خىبٗل والخغب البىهُت الشاهُت (.١ 202-218م ) ،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في الخاعٍش ال٣ضًم ،ظامٗت
الجؼاثغ ،2013 ،م.32 .
 2دمحم الهاصي خاعف ،هىع الهضي وعهىغي" ،ؾُاؾت " آ ٫بغ٢ت " ما بحن الخغب البىهُُ٣ت ألاولى والشاهُت "،
 ،الٗضص  ،8الجؼاثغ ،2018 ،م م ،603-585 .م.597 .
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السضاػاث الخاضٍذُت و ازطها في جطػُر الترار و الهىٍت الىػىُت
السكخىضجِؼيرحسوع علىؾ /الجامعت العط اكُت
اإلالخو
ً ـ ٨ـدــؿب َظا اإلاـىيـىٕ اَعُت ٦بحرٍ ٧ ،ىهه ًبحن الـٗال٢ـت بحن جاعٍش لامت واَعُت صعاؾخه وازغٍ في
جغؾُش ج ـغاثها وَــىٍــتها ،وؤَ ـع ـُــخه جـؼصاص مـ٘ جـٟـا٢م ازُــاع الخٛحراث ال ـش ـ٣ـاٞـُـت لؤلمم وال ـكـٗــىب لازغي التي
حٗضص مـكـا بـها وجـى ّـىٕ مـهاص َـا ،والتي جخ ّ
جُـا ٫ألا٩ٞاع والغئي التي جـستزلها الخـًا اث ؤلاوؿاهـُت ٖلى ّ
ـهضص ٞـحها
ع
ع
ع
الـهىٍاث بـالخالشخي ؤو بـالظوبان في الـهىٍت الٛـالبـت ،وٍخٗـغى ُٞـها الخـغار ؤلاوؿـاوي لخعالث مً والـدـكـىٍه
والـخ٣ـلـُل مً ٢ـُـعخـه والىـُل مً ٞـٗـالـُخه ٞـي نُـاهـت خـ٣ى ١ؤلاوـؿاهُت في الدكـبض بُ٣عها الـترازُت وَىٍخـها
الخاعٍسُت الـتي هي الٗـع ُ
ـىص الٟـ٣غ ُّي لخـهىنـُاجـها الـغوخـُت ومـ٩ىهـاتهـا الشـ٣اٞـُت ولؿعاتها الخًاعٍت ٞ ،ـلـِـ
الخـغار َـى اإلاـاضخي ٩ٞ ، ِ٣ٞل مـا زلٟـه الخ٨عاء واإلا ٟـ٨ــغون والـٗ ـل ـعـاء والـ ٟـ ٣ـهـاء والـٟالؾ ـٟــت وال ـكـٗ ـغاء
واإلااعزـىن ٌ ـٗـ ّـض ج ـغازـا  ٞـ٨ــغٍـا وز ـ٣ـاٞــُا وٖلعـُا .وَظا الخـغار َى طزـحرة خُت في ٖـ٣ىلىا و٢لىبىا ووظضاهىا ٞلِـ
ً
َى اإلااضخي ٞدؿب بل َى اإلااضخي والخايغ واإلاؿخ٣بل مٗا .ابن ؤبـغػ مـ٣ــىمـاث الـخـغار الـٗــغبي ؤهه حي بـالخـاعٍش
صون ؤن ًـ٣ٟـض ؤنالخه وج ّ
ـعحزٍ .وؤن ظـظوعٍ ال جؼاٖ ٫عـُ٣ت في ألاعى جـىـبٌ بـالـ٣ـىة .في مـس ـخـل ٠مـجـاالث
الـعـٗــغٞـت  :ال ـل ـٛـت .وال ـخـاعٍش .وال ـش ـ٣ــاٞـت .وال ـدـكــغَ٘ .وألاصب .وآلازــاع .وال ـٗ ـ٣ــاثــض .وألازـال .١والخـ٨ـعـت .والـٟـلـؿـٟـت.
ً
والـٗـلـىم .وبـىـاءا ٖــلى َـظا ٞةن لاٖخـؼاػ بالخاعٍش بـاٖخبـاعٍ ٖىىان الهـىٍت .واملخاٞـٓت ٖلُه مـؿـاولـُـت وعؾـالـت
وواظب .وإن ؤٖٓم الجـغاثم ٢ؿىة ؤن ًـهضم الـىاؽ مـا وعزـىٍ ًٖ ؤؾالٞـهم مً جغار ٞال جـ٨ـىن له ظـظوع
جــاعٍـسـُـت وج ـغار ٌـٗـخ ُّـؼ به .ولـظلٞ ٪ـةن الـخـإ٦ـُـض ٖـلى ؤَـعـُـت الـدـكـبض بــالـهـىٍـت ولاٖ ـخـؼاػ بـهـا .يـغوعة لـلـدـٟـاّ
ً
ٖـلى الخـ٣ـى ١الـخـاعٍ ـسـُـت الـعكــغوٖـت الـعخــىاعزـت لؤلمم والكٗىب .ظُال بٗض ظُل.
Apstract
The importance of this subject is important because it shows the relationship between the
history of the nation and the importance of its study and its impact on the consolidation of its
heritage and identity, and its importance increases with the dangers of cultural changes of
nations and other peoples that affect the ideas and visions of human civilizations. In which the
human heritage is exposed to campaigns of distortion, devaluation and deception of its
effectiveness in safeguarding the human rights of clinging to Heritage and historical identity,
which is the backbone of its spiritual and cultural components and cultural symbols, heritage is
not only the past, everything left behind wise men, thinkers, scientists, philosophers,
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philosophers, poets and historians is an intellectual, cultural and scientific heritage. This legacy
is a living ammunition in our minds, hearts and minds. It is not only the past but the past, the
present and the future together. The most important elements of the Arab heritage is that it lives
in history without losing its originality and distinction. And that its roots are still deep in the
ground and spring with force. In various fields of knowledge: language. History. And culture.
And legislation. And literature. And effects. And beliefs. And ethics. And wisdom. And
philosophy. And science. Based on this, pride in history as the title of identity. And to preserve it
as a responsibility, a mission and a duty. The greatest crimes are the cruelty that people will
destroy what they inherited from their ancestors from a heritage that has no historical roots and
a proud heritage. It is therefore important to emphasize the importance of adhering to identity
and pride. The need to preserve the legitimate historical rights of nations and peoples.
Generation after generation.
ضمت٣م
ىجهعا ًعشالن٧ ،غها الٗغبي اإلاٗانغ٨ٞ االث في٩ًُت الترار والهىٍت الىَىُت واخضة مً ؤَم ؤلاق٢ حٗض
ً
ل ما ًعذ٧  مداوال بكتى الىؾاثل َعؿها وَعـ،ذ آلازغ٢ َظٍ الشىاثُت التي َاإلاا ؤ ّع،اإلاغظ٘ والخهىنُت
ّ .ًَىاٖضَا ٖلى ؤ ى َظا الى٢ بهلت للخًا ة الٗغبُت ولاؾالمُت التي ؤ ؾذ
وألن الترار َى ؤلاعر الظي
ع
ع
ع
ت بحن الترار٢ةهه ٌؿخضعي مىا ؤن هبدض في الٗالٞ ،ىا والظي جخدضص مً زالله مٗالم َىٍدىاٞه ؤؾالٟزل
ّ
.ىهاث٩ىعي بهظٍ اإلا٧  وبحن الهىٍت،ىن ماصي ؤو مٗىىي٩ع٦
ّ َظٍ الهىٍت التي ؤنبدذ الُىم
ُتٞا٣اسخت للخهىنُاث الش٩ٗل ما ٌؿمى بالٗىإلات الٟمهضصة ب
 وجدذ َىٍت واخضة،ت واخضة٣له في بىج٧  والؿاُٖت ألن ججٗل الٗالم، الخًاعاث٠ولاظخعاُٖت ملخخل
.غبُتٛجخعاشخى والهىٍت ال
 ما َى الترار؟ ما هي:خذ الباب ٖلى ٖضة حؿائالثٟ ؤن ه٫ َظا البدض البؿُِ ؾىداو٫ومً زال
اّ ٖلى الهىٍت الىَىُت؟ٟ ٌؿهم اإلاىعور الخاعٍذي في الخ٠ُ٦ت بحن الترار والهىٍت؟ و٢الهىٍت؟ ماَُت الٗال
وماهي الخدضًاث التي جىاظه الهىٍت الىَىُت في ػمً الٗىإلات ؟
 الهىٍت الىَىُت واإلاىعور٫ لاو٫ جىاو:ؿعحن عثِؿُحن٢ ؿعذ بدثي بلى٢ اًاثٛ َظٍ الٙومً ؤظل بلى
 وبحن الهىٍت،ت التي ججع٘ بحن الترار الخاعٍذي للىًَ ولؤلمت٢ُه بلى جبُان الٗالٞ ١ خاولذ الخُغ:الخاعٍذي
ُه بْهاع خالتٞ  خاولذ،  وظاء الشاوي لُبحن الهىٍت الىَىُت وجدضًاث الٗىإلات.الىَىُت الىاُٖت بهظا الترار
 بلى خالت الهىٍت الىَىُت والخُغ١ الخُغ٫ وباٖخباعها ظؼء مً َظا الٗالم ؾىداو. في ْل الٗىإلات،الٗالم الُىم
126

الظي حهضصَا .وزخعذ بدثي بساجعت :جُغ٢ذ ٞحها ألَم الىخاثج اإلاؿخسلهت ،مداوال ج٣ضًم بٌٗ الخلى ٫مً
ؤظل الخٟاّ ٖلى الهىٍت الىَىُت وإعؾاء صٖاثعها في ْل اإلاخٛحراث التي ًٟغيها الٗالم مً خىلىا.
ً
ؤوال :الهىٍت الىَىُت واإلاىعور الخاعٍذي:
٢بل الضزى ٫في ٦ىه َظا اإلاىيىٕ ،الظي ًدؿم بخٗضص اإلاٟاَُم ومغوهتها ،اعجإًذ ؤن ؤٖ ٠٢ىض مٟهىم
الترار والهىٍت ،ومداولت البدض في صالالتهعا ومٗاهحهعا ،مً ؤظل ٦ك ٠الدجب الضاللُت ٖجهعا ،ومداولت
الغبِ بحن َاجه اإلاٟاَُم ،والبدض ًٖ الٗال٢ت الجضلُت بُجهعا.
"الترار" في اللٛت الٗغبُت مإزىط مً ظظع "وعر" ،وهي جض ٫في مجعلها ٖلى مٗاوي الب٣اء ،واهخ٣ا٫
اإلالُ٨ت ،واليؿبٟٞ .ي معجم لؿان الٗغب هجض "وعر :الىاعر :نٟت مً نٟاث هللا ٖؼ وظل ،وَى الباقي
ً
)(1
الضاثم الظي ًغر الخالث ٤وٍ٣ا :٫وعزذ ٞالها مً ٞالن ؤي ظٗلذ محرازه له
ّ
ًسلٟه اإلاُذ لىعزخه مً جغ٦ت ،ؾىاء ؤ٧اهذ جل ٪التر٦ت ماصًت
ٞالترار مً زالَ ٫ظٍ اإلاٗاظم َى ما ِ
ً
ً ً
﴿وجإ٧لىن الترار ؤ٦ال إلاا﴾ (الٟجغ .)9 :ؤو ؤن ً٩ىن َظا الترار مٗىىٍا ﴿ًغزجي وٍغر مً آ٣ٌٗ ٫ىب﴾ (مغٍم)6 :
وٍ٣هض بالترار َىا جغ٦ت الىبىة والًُٟلت واإلاٗغٞت .و مً َىا وؿخيخج ّؤن الترار ٌٗجي اهخ٣ا ٫اإلالُ٨ت
(ماصًت/مٗىىٍت) مً شخو بلى آزغ) ،(2وَى بهظا ًدعل مٗاوي لاجها ٫والغبِ ولاؾخعغاعٞ .هى "زالنت ما
ُ
جسلٟه ألاظُا ٫الؿالٟت لؤلظُا ٫الالخ٣ت ،ؤو ما ًُسلٟه ألاظضاص ٧ي ًجهل مىه ألاخٟاصُ ،وًٍُ ٠بلُه ظُل بٗض
)(3
ظُل مً زبراث خُاجه"
ً
وجإؾِؿا ٖلى ما ج٣ضم ًع ً٨ؤن وٗغ ٝالترار بإهه "َى اإلاىعور الخاعٍذي والش٣افي ولاظخعاعي واإلااصي،
اإلا٨خىب والكٟىي ،الغؾمي والكٗبي ،اللٛىي وٚحر اللٛىي ،الظي ونل بلُىا مً اإلااضخي البُٗض وال٣غٍب.
وَظا الخٗغًٍ ٠داو ٫ؤن ًغاعي الكعىلُت في جدضًض الترارٞ ،هى ًًم م٣ىماث الترار ظعُٗها ،الش٣اُٞت مجها
مشلٖ :لم ألاصب والخاعٍش واللٛت والضًً والجٛغاُٞت ،والٗىامل لاظخعاُٖت مشل :ألازال ١والٗاصاث والخ٣الُض،
ومً زم الٗىانغ اإلااصًت٧ :الٗعغان ،وؤزحرا ما ًخًعىه مً جغار قٗبي ًخعشل في اإلا٨خىب والكٟىي واللٛىي
)(4
وٚحر اللٛىي.
مٟهىم الهىٍت:
1

ابن مشعهر لدان العرب ترحيح :أمين دمحم عبد الههاب – دمحم الرادق العبيدي .دار احياء الراث العربي ،مؤسدة التاريخ

العربي .بيروت لبشان .ط . 3الجزء الخامس عذر (باب الهاو) .ص266
2
3

4

علي بن هادية ،القامهس الجديد ،السؤسدة الهطشي للكتاب ،الجزائر ،ط ،1991 ،6/ص.29
مجسع اّللغة العر ّبية :السعجم الهسيط ،مكتبة الذروق الدولية ،ط ،2004 ،4ص 1024

علي عفيفي علي غازي  ،التراث السادي والتراث السعشهي ،جريدة الحياة ،العدد 165/
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ً
ً
ٌٗخبر مٟهىم الهىٍت واخضا مً ؤ٦ثر اإلاٟاَُم اإلاُغوخت ظضال وإزاعة للى٣اف هٓحر ما ًدخىٍه مً صالالث ٨ٞغٍت
و ؾُاؾُت ،واظخعاُٖت ،جعـ ٖع ٤املجخع٘ ،وظىَغٍ .وٖىض البدض في ؤٚلب اإلاٗاظم الٗغبُت ال٣ضًعت لم
ً
ً
للهىٍتّ ،
حٗغٍٟا ُ
ألن ٧لعت الهىٍت هي مهُلر خضًض ميؿىبت الى (َى) جدضًضا ،هي ٧لعت صالت ٖلى الخعاًؼ
هجض
)(1
ؤو الؿعاث في ؤمت صون ٚحرَا مً ألامم.
"وفي اإلاعجم الىظحز :الهىٍت حٗجي الظاث ،والضاللت الظاجُت للهىٍت حٗجي ؤلاخؿاؽ باالهخعاء بلى مىٓىمت عاسخت
ُ ُ
ّ
ّ
الصخو ّالتي ّ
جعحزٍ
"اله ِى اٍت" هي "خ٣ُ٣ت الصخيء ،ؤو
حُٗي للٟغص زهاثو مخٟغصة ). (2ؤما في معجم الىؾُِ ٞـ
ّ
ّ
ّ
وحؿمى البُا٢ت الصخهُت
ًٖ ٚحرٍ ،وهي ؤًًا بُا٢ت ًُشبذ ٞحها اؾم الصخو ،وظيؿِخه ،ومىلضٍ ،وٖعله،
)(3
َىٍت ؤًًا".
ً
ومً َىا وؿدىج ؤن ُ
الهىٍت هي ٧لعت خضًشت في اللٛت الٗغبُت ،وهي اؾم مها ٙاهُال٢ا مً الًعحر اإلاىٟهل «
ّ
َى» لخدضص بظل ٪الؿعاث اإلاعحزة لؤلها م٣ابل آلازغ "َى"ٞ ،هي "الكٟغة" التي ًع ً٨الٟغص ًٖ َغٍ٣ها ؤن
ّ
ّ
والش٣اُٞت ّالتي ًيخمي بلحها ،وًٖ َغٍ٣ها ًُ ا
خٗغٖ ٝلُه باٖخباعٍ
لاظخعاُٖت
ٌَٗغ ٝهٟؿه ،في ٖال٢خه بالجعاٖت
ً
مىخعُا بلى جل ٪الجعاٖت") .(4ومً َىا وؿخُُ٘ ال٣ىّ ٫ؤن ّ
الهىٍت ٖباعة ًٖ مجعىٖت مً الهٟاث اإلاعحزة و
)(5
اإلاخ٩املت ،واإلاخٟاٖلت ُٞعا بُجها لخُٗي لصخو ؤو قٗب مٗحن ،ؤو ؤمت مُٗىت معحزاث ٌٗغ ٝبها.
وجى٣ؿم الهىٍت بلى هىٖحن:
ً
َىٍت ٞغصًت :وهي التي جعشل اإلاعحزاث والخهاثو الجؿضًت التي جعحز ؤلاوؿان مً خُض ٧ىهه ٞغصا ًٖ بُ٣ت
ألاٞغاص ؾىاء صازل مجخعٗه ؤو زاعظه ولٗل ؤبغػ مشاٖ ٫لى طل ٪بهعاث ألاناب٘ ،وزهاثو الخعٌ
الىىوي.
َىٍت وَىُت ؤو ٢ىمُت :وهي ظعلت الهٟاث والخهاثو التي جُب٘ ؤمت مً ألامم ٌكترٞ ٥حها مجعىٕ ألاٞغاص
اإلا٩ىهىن لهاُٞ ،خٗغٞىن ٖلى بًٗهم البٌٗ مً زالَ ٫ظٍ الهٟاث وٍخعحزون بها ٦ظلٚ ًٖ ٪حرَم مً
)(6
ؤٞغاص ألامم ألازغي".
ٖال٢ت الهىٍت بالترار:
1

دمحم رياض وتار  ،تهظيف التراث في الرواية العربية السعاصرة  ،مشذهرات اتحاد الكتاب العرب  ،دمذق  ، 2002 ،ص

2

أمين نايف حدين  ،مقال عن الههية والتراث ،نادي الحرن الثقافي.2003 ،

.87
3
4
5
6

ههيدا صالح الدين عتباني ،الههية والتعدد االثشي  ،مجلة مركز التشهير السعرفي ،العدد،2010 ،9ص.10
السعجم الهسيط  ،السردر الدابق ،ص99؛ ابن مشعهر األنراري  ،السردر الدابق ج  ، 6ص 26

دمحم رياض وتار  ،السردر الدابق  ،ص .89

سعاد جاب هللا ،الههية الثقافية العربية  ،القاهرة  ،مكتبة مدبهلي،2005 ،ص.135
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مً زال ٫الخٗغى للعٟاَُم الضاللُت ل٩ل مً الهىٍت والترار ٞةن البدض في الٗال٢ت بُجهعا َى بدض
بحن الخهىنُت واإلاغظَ٘ ،ظٍ الخهىنُت التي حٗبر ًٖ َىٍدىا لم جيكإ مً ٞغا ،ٙوإهعا هي هخاط ججغبت
بإٞغاخها وؤجغاخها ٖاقتها املجعىٖت ،و اقتر٦ذ ؤٞغاصَا في عؾم نىعَا ،وإزغاظها في خلت حٗبر ًٖ َىٍت ألامت
)(1
وما جؼزغ به مً مىعور جاعٍذي٨ٌٗ ،ـ مايحها ،وٍترظم خايغَا ،وحؿخلهم مً زالله مؿخ٣بلها.
ّ
ٞالترار ما َى بال نىعة خُ٣ُ٣ت إلااضخي ألامت ،وصًىان مٟازغَا وط٦غٍاتها ،ومؿخىصٕ ججاعبها
بىجاخاجه واه٨ؿاعاجهَ ،ى ما ًىخضها وٍعحزها ًٖ باقي الجعاٖاث البكغٍت٩ٞ ،ل الظًً ٌكتر٧ىن في جاعٍش واخض
زم ّ
ٌٗتزون وٍٟسغون بعأزغٍ َم ؤبىاء ؤمت واخضة ،وقٗب واخض ،وَىٍت واخضة .ومً ّ
ٞةن الهىٍت هي هخاط
لخغُ٦ت الخاعٍش في املجخع٘ ،جخٛحر وجدبض ٫وجخُىع خؿب الىعي الجععي للكٗىب بهظا الخاعٍش) .(2ووؿخُُ٘
ال٣ىّ ٫ؤن حجغ ألاؾاؽ في ٖعلُت الخ٣ضم لاظخعاعي والخًاعي ّ
ألًت ّؤمت مً ألامم مغَىن بعضي وٖحها بخاعٍسها
وبتراثها الظي ًعشل ججا ب اوؿاهُت ظاَؼة ،وعزتها ًٖ ؤؾالٞها جىُل ٤مجها هدى اإلاؿخ٣بلّ ،
ألن ...اإلاؿخ٣بل ما
ع
ّ
ُ ّ
)(3
َى بال اإلااضخي ،مغو ًعا بالخايغ ،والىظىص الصخصخي َى زعغة لخبراث اإلااضخي وججاعبه وؤخضازه ٞ .الترار
ً
لِـ َى اإلااضخي ب٩ل ما خٟل به مً جُىعاث في املجاالث ظعُٗا ،وما قهضٍ مً ؤخضار حٗا٢بذ ٖبر الٗهىع،
ّ
ول٨ىه الخايغ ب٩ل جدىالجه ،واإلاؿخ٣بل ب٩ل اخخعاالجه .بهه ًعخض في خُاجىا وٍيخ٣ل مٗىا بلى اإلاؿخ٣بلٞ .هى
ٌ
ظؼء مىا ال وؿخُُ٘ ال٩ٟا ٥مىه .و بظلً ٪هبذ ؾعت ؤنُلت مً ؾعاث الهىٍت ،به ج٨خعل ٖىانغَا وبهبٛخه
وقٗغ وٚحرَا
وٞلؿٟت
وخ٨م
و٨ٞغ
ٍ
ٍ
جهُبٞ .ٜهى ًعشل الخجغبت الٟٗلُت لآلباء وألاظضاص وما زلٟىٍ لىا مً ٍ
ٍ
ٖلم ٍ
مً الخجاعب لاوؿاهُت الجاَؼة التي ًجب ٖلُىا ؤن وٗحها وؤن ج٩ىن هي ألاؾاؽ الظي ًىخضها ،و اإلاىُل ٤الظي
)(4
ًدٟؼها في بىاء اإلاؿخ٣بل.
ومً َىا ٞالٟهل بحن الترار والهىٍت َى يغب مً اإلاؿخدُل ٞال َىٍت بضون جغار حؿدىض بلُه ،وال جغار بطا
لم ًاؾـ للهىٍتٞ .الترار والهىٍت ٖىهغان مخالػمان مً ٖىانغ الظاث ،وم٩ىهان مخ٩امالن مً م٩ىهاث
)(5
الصخهُت الٟغصًت والجعاُٖت.
٦عا هجض ؤن الهىٍت في الخ٣ُ٣ت ما هي بال مجعىٕ الهٟاث والخهاثو واإلاباصت التي جىاعزتها ألامت ًٖ ؤؾالٞها
ً
ٖبر ؾحروعة واُٖت بها وبالخاعٍش الظي ظؿضَا وبالترار الظي ب٣ي قاَضا ٖلى ط٦غٍاتها.
الهىٍت الىَىُت الىاُٖت بالترار:

1
2
3
4
5

محسد ناصر بهحجام ،مالحعات حهل تاريخشا القديم ،ط ،2السطبعة العر ّبية1998 ،م ،ص.40
َّ
عبد العزيز عثسان  ،التراث والههية ،مشذهرات السشعسة االسالمية للتربية والعلهم  ،2011،ص.7
السردر نفده  ،ص20

سعاد جاب هللا ،السردر الدابق  ،ص . 176
كسال الديب  ،مهجز تاريخ العراق  ،بغداد  ،دار الفارابي  ،مكتبة كتب التاريخ ،2012،ص.32
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ً
ّبن الباخض في مجا ٫الهىٍت الىَىُت ٧ان لؼاما ٖلُه البدض في جاعٍش بلضها الٗغا ١اإلاعخض آلال ٝالؿىحن
ً
ً
٢بل اإلاُالص وما حٗا٢ب ٖلُه مً خًاعاث ٚغؾذ ُٞه ز٣اٞاتها وجغ٦ذ بهعاتها في َىٍت قٗبه ؾلبا وإًجابا،
ولاخخالالث اإلاخٗا٢بت ألعيه خاولذ بكتى الُغ ١مدى َىٍت الكٗب الٗغاقي ٧املت ،وَعـ مٗاإلاه الخاعٍسُت
والش٣اُٞت .بُض ّؤن ْهىع الىعي الىَجي لضي ٞئاث الكٗب خاٖ ٔٞلى جغار وجاعٍش َظٍ لامت ،وؤعؾذ ٢ىاٖضَا
ٖلى خب الىًَ ولاٖتزاػ به ،وبالخاعٍش الظي زلٟه قهضائها الظي ضخى بالىٟـ والىِٟـ مً ؤظل خغٍت
)(1
البلض و٦غامخه ،ومً ؤظل الخٟاّ ٖلى م٣ىماجه وع٧اثؼٍ ألاؾاؾُت.
ٞغٚم َظ َب ُروث لاؾخٗعاع و٢ىجه الٗؿ٨غٍت ومسُُاجه ال٨ٟغٍت الهاصٞت لُعـ الهىٍت الٗغبُت ،لم
ّ ً
عؿ٩ا بهىٍخه وبترازه بلى ؤبٗض الخضوص ،و٢اوم قتى ؤهىإ ال٣هغ
ٌؿخُ٘ الىُل مً َىٍت الكٗب الظي ْل مخ
والؿلب والترُٚب والترَُب وؾُاؾاث لاهضماط و ٖىامل اإلاسخ ،والخضظحن التي ٞغيتها الضو ٫املخخلت مً
ً
ؤظل بزغاط مجخعٗىا مً زىبه ألانُل اإلاخعشل في لاؾالم والٗغوبت .ل ً٨الخاعٍش ْل قاَضا ٖلى جعؿ٪
ً
وحكبض املجخع٘ ب٩ل م٣ىماجه مخدضًا بظل ٪ؾلُت لاؾخٗعاعٞ ،الخاعٍش ٌكهض ٖلى الخغوب واإلا٣اوماث التي
زايها الكٗب يض اإلاؿخٗعغ ،لِـ بالؿُ ٠والباعوص  ِ٣ٞبل بال٨ٟغ ًٖ الُغٍ ٤ال٨خاب واإلا٨ٟغًٍ
)(2
واإلاىٓغًٍ والصخاٞت ووؾاثل ؤلاٖالم والضعوؽ في اإلاؿاظض واإلاضاعؽ والىىاصي .
ٞالخُاص ًٖ ألانل ٌٗخبر بعشابت مىث لهىٍت لاوؿان ،وؤي مداولت ال٢خالٖه مً ظظوعٍ َى مىث
باليؿبت له .ومً َىا جخطر ؤَعُت الترار الخاعٍذي وصعوعٍ في الخٟاّ ٖلى الهىٍت الىَىُت لضي الكٗىب بهٟت
ً
ٖامت ولضي الكٗب الٗغاقي بهٟت زانتٞ ،هى ٌٗبر ًٖ وظىص لاوؿان وُ٦ىىهخه ،لظل ٪هغاٍ مدكبشا بإنىله
ً
مخعؿ٩ا بها ،بالغٚم مً ٧ل مداوالث لاؾخالب ،و مداولت ٢ل٘ ز٣اٞت املجخع٘ مً ظظوعَا ،وٚغؽ ز٣اٞت
اإلاؿخٗعغ م٩اجها ،وإيٟاء الُاب٘ الٛغبي ألاوعوبي لُدل مدل الخ٣الُض وألاٖغا ٝالترازُت الٗغبُت لانُلت،
وطل ٪مً زال ٫حسخحر ٧ل الىؾاثل ،لخُٛحر الهىٍت الٗغبُت ويغبها في الهعُم ،ولٗل الجهىص التي بظلذ في
مىُ٣ت مسخلٟت ٧اهذ ؤخؿً مشاٖ ٫لى اؾتهضا ٝالهىٍت الىَىُت ،بط هجض اإلاؿخٗعغ ٢ض اؾخٛل ٖامل الٗغ١
)(3
والُاثٟت واللهجاث لًغب الهىٍت الىَىُت في الهعُم .بط ٖعض بلى جضمحر اإلاؿاظض وَضم الؼواًا.

1

عباس العزاوي  ،موسوعة تاريخ العراق بين احتاللين  ،بغداد  ،مطبعة بغداد،5791 ،ص.511

2

مرطفى عهفي  ،الههية الهطشية في ظل تكشهلهجيا االعالم واالترال الحديثة ،مجلة علهم االندان والسجتسع ،جامعة بدكرة
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ّ
بالغٚم مً ٧ل مداوالث الدكىٍه وَعـ الهىٍت الىَىُت والخٗضي ٖلى اإلاىعور الخاعٍذي لؤلمت ،بال ؤهىا
ً
هجض َظا ألازحر ماػا ٫مازال في هٟىؽ الٗغاُ٢حن لخض الؿاٖت ،مً زال ٫املخآٞت ٖلى لٛتهم وصًجهم وز٣اٞت
ؤظضاصَم مً ٞىل٩لىع ،وقٗغ ،وؤٚاوي ،ومىؾُ٣ى قٗبُت ،وخ٩اًاث ،ونىاٖاث ج٣لُضًت مسخلٟت ،ولاٖتزاػ
بخ٣الُضَم مشل الخٟاّ ٖلى اللباؽ الخ٣لُضي والىعِ الٗعغاوي وَغٍ٣ت حكُِض اإلاباوي ّ
وجىىٕ ألا٦الث
)(1
الخ٣لُضًت وٚحرَا مً الٗاصاث التي جىاعزىاَا ظُل بٗض ظُل.
ّبن الخاعٍش اإلاكتر ٥لهظٍ ألامت َى ما ّ
٦غؽ َىٍت وَىُت ببٗضَا ؤلاؾالمي و الٗغبي  ،وَى الًامً
ألاؾاسخي للخٟاّ ٖلى َظٍ اإلا٣ىماثٞ ،الترار ب٩ل ما ًدعله مً ُ٢م ؤزالُ٢ت و٨ٞغٍت مخىاعزت ٌٗخبر َى
الدجغ ألاؾاؽ في بىاء ؤي مجخع٘ باٖخباعٍ البىج٣ت التي جدك٩ل ٞحها ٖ٣لُت املجخع٘ وجهىعاث الجعاَحر وُ٢عها
ومشلها وٖاصاتها ،وَى ع٦حزة ؤؾاؾُت مً ع٧اثؼ َىٍت ألامت الش٣اُٞت ،وصٖامت عثِؿُت مً صٖاثعها والًامً ٖلى
اعؾاء م٣ىماتها واؾخعغاع جىاظضَا ،إلاا ًعشله مً اٖتزاػ واٞخساع بعاضخي ألاظضاص ،ومداولت لا٢خضاء والؿحر
ٖلى َضحهم في َظٍ الخُاة٩ُٞ ،ىن بظلَ ٪ى الضٖامت ألاؾاؾُت مً الؿل ٠بلى الخل ٠وٍ٩ىن هبراؽ حهخضوا به
)(2
مً الًُإ والخُه.
ً
زاهُا :الهىٍت والىَىُت وجدضًاث الٗىإلات :
َ
ُ
ومهضع ّ
ُ
جعح ِزها ًٖ ألامم والكٗىب لازغي ،وهي مبٗض ٞسغ واٖتزاػ لىا،
ٖىىان ؤم ِخىا
ّبن َىٍدىا هي
َ
وصوعٍ في بىاء َظٍ الهىٍت وإعؾاء صٖاثعها٧ ،ىهه
ولؤلظُا ٫التي جإحي مً بٗضها .و٢ض خاولىا ؤن هبحن ؤَعُت الترار ِ
)(3
ًعشل الخهاهت الىاُ٢ت لىا مً اإلاازغاث الخاعظُت وما ؤ٦ثرَا الُىم.
واإلاخدب٘ لً٣اًا الهىٍت الىَىُت ًضع ٥صون ٖىاء ؤجها ؤنبدذ مدكغطمت  ،ومًُغبت ،بٟٗل ما ٌؿمى بالٗىإلات
ً
الُىم هٟؿه ميكُغا بحن لاهخعاء لخاعٍش َاإلاا ؤٖتز به واٞخسغ ،وبحن ٖالم اٞتراضخي وظض
 ،.خُض ًجض ظُل ِ
يالخه ُٞهٞ ،خٛلٛل في هٟؿه ،وؾُُغ ٖلى ؤ٩ٞاعٍ ،ومباصثهً ،داو ٫ؤن ًىظهه الىظهت ألازغي ،وٍبٗضٍ ٢ضع
)(4
اإلاؿخُإ ًٖ َىٍخه ألانلُت.
و٢بل الضزى ٫في ٦ىه اإلاىيىٕ ؾىداو ٫ؤن هخُغ ١بلى مٟهىم الٗىإلات وؤبٗاصَا
الٗىإلات:
٧لعت مترظعت مً ( )Globalizationلاهجلحزًت بعٗجى حٗعُم الصخيء وجىؾُ٘ صاثغجه لِكعل ال٩لٞ ،هى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
بطا مهُلر ٌٗجي ظٗل الٗالم ٖاإلاا مىخضا ،مىظها جىظحها واخضا في بَاع خًاعة واخضة ،ولظل٢ ٪ض حؿمى
 1تذارلز تريب صفحات من تاريخ العراق ،الترجسة :زيشة جابر إدريس ،الدار العربية للعلهم ،بيروت ،2006ص.134
2

شريف كشعانة  ،دراسات في الثقافة والتراث والههية ،فلدطين  ،رام هللا  ،2011،ص.79

3

ياسر عبد الجهاد ،مقاربتان عربيتان للعهلسة ،السدتقبل العربي ،عدد ،252شباط  ،2000ص2

4
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ال٩ىهُت  .ؤي :ا٦ؿاب الصخيء َاب٘ الٗاإلاُت) .(1وفي اللٛت الٗغبُت هي لٟٓت مكخ٣ت مً الٗالم والٗاإلاُت
ُ
والخٗىلم ،وٍ٣اٞ ٫ىٖل الصخيء ،ؤي ظٗل له ٞاٖلُت وجإزح ًرا .ومً َىا ًع٨ىىا ال٣ىّ ٫
بإن الٗىإلات بطا نضعث مً
بلض ؤو ظعاٖت ٞةجها حٗجي :حٗعُم هعِ مً ألاهعاٍ التي جسو طل ٪البلض ؤو جل ٪الجعاٖت ،وظٗله ٌكعل
الجعُ٘ ؤي الٗالم ٧له .وٍهُب ٜبهبٛت واخضة قاملت للجعُ٘  ،والباخض في مجا ٫الٗىإلات ًجض ؤن َظا
ً
اإلاهُلر ْهغ في باصت ألامغ في مجا ٫لا٢خهاص والخجاعة الضولُت ،بط هجضٍ مؿخٗعال بٛؼاعة في الضعاؾاث
ً
ً
لا٢خهاصًت ،زم ؤزظ ًجغي الخضًض ٖجها بىنٟها ٖاإلاا مخجاوعا ًخٗضي الجاهب لا٢خهاصي لِكعل ظعُ٘
)(2
ّ
ّ
وال٨ٟغٍت ،والش٣اُٞت.
لاظخعاُٖت ،والؿُاؾُت،
الىىاحي واملجاالث
ومً زال ٫البدض ًٖ حٗاعٍ ٠انُالخُت للٗىإلات هجض ؤن الٗىإلات هي صمج وصم٣غَت ز٣اٞاث الٗالم،
وا٢خهاصًاجه وبيُاجه الخدخُت ،مً زال ٫لاؾدشعاعاث الضولُت ،وجىعُت ج٨ىىلىظُا لاجهاالث واإلاٗلىماث،
وجإزحر ٢ىي الؿى ١الخغة ٖلى لا٢خهاصًاث املخلُت وؤلا٢لُعُت والٗاإلاُت ،وَىا ٥مً ًغي ؤن الٗىإلات هي ب٢دام
الجعُ٘ في صزى ٫جغؽ آلالت الٗاإلاُت بؿبب الشىعة الجامدت للعٗلىماجُت وجُىع ج٣ىُت لاجهاالث ،وبظل٪
(3).
ً٩ىن مهحر ؤلاوؿاهُت ُم َى اخضا  .ال مجاُٞ ٫ه لالزخال ٝوالخىىٕ
مجعلها هخاط لهغإ
ّبن الٗالم الُىم ؤنبذ ًؼصخم بالٗضًض مً ألاخضار واإلاؿخجضاث ،التي ج٩ىن في
ِ
ً
بحن خًاعاث وَىٍاث مسخلٟت ،زهىنا بحن الكغ ١والٛغب ،ؤو بن صر الخٗبحر بحن الٛغب والٗالم الٗغبي،
َظا الهغإ ال٣ضًم الخضًض ،الظي لم ٌؿب ٤للٗالم ؤن قهضٍ بهىعجه الخالُت ،وبىؾاثله وؤؾلخخه الٟخا٦ت،
الًاعبت في نعُم ٖع ٤املجخعٗاث الٗغبُت ولاؾالمُت وَىٍتهاٞ .بٗض تهاوي الخضوص بـحن الضازل والخاعط مً
ظغاء زىعة لاجهاالث واإلاٗلىماث ،وبٗض ؤن جد٣٣ذ الهُعىت الٛغبُت الؿُاؾـُت والٗؿ٨غٍت زم لا٢خهاصًت ،لم
ا
الخغب ً
ُ
ًدب ٤بال ا٦خعا ٫الهُعىت ٖلى الهُٗض الش٣افي ) .(4ولظا ٞال عجب ؤن ج٩ىن
خغبا ز٣اُٞت جدذ ما ٌؿمى
بالٗىإلات ،تهض ٝبلى ا٦دؿاح الخهىنُاث الش٣اُٞت ولاظخعاُٖت للعجخعٗاث ،وَعـ َىٍاتها ال٣ىمُت
والىَىُت ،وٖضم الؿعاح ألي ؤمت ؤن جخعحز بضًجها ،وَىٍتها ،وُ٢عهاّ ،
جعح ًزا ًخٗاعى م٘ مخُلباث الٗىإلات ،وما
)(5
جبدض ٖىه مً ٢ضع مكتر ٥بحن الكٗىب والخًاعاثً ،خالءم م٘ هخاط الخًاعة الٛغبُت.

 1جمال نصر الطيب  ،العولمة مفهومها ،و أسبابها  ،المؤتمر األول  ،جامعة الزرقاء، 2002 ،ص927،
 2عبد العزيز عثسان  ،السردر الدابق  ،ص 42
3

دمحم عابد الجابري ،العهلسة و الههية الثقافية  ،ندوة مركز دراسات الهحدة العربية بيروت ، 1997 ،ط 2ص 297

4
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5
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ً
ومً ؤظل بلى ٙجل ٪الٛاًاث ٧ان لؼاما ٖلى الٛغب ججىُض ٧ل الىؾاثل اإلااصًت والبكغٍت ،مً ؤظل الخد٨م
والؿُُغة ٖلى م٣ىماث ألامت ،وَعـ َىٍتها .وبٗضما ٞكلذ ٧ل الخغوب الهلُبُت ،ولاؾخٗعاعٍت في طل،٪
٧ان ؾالح ج٨ىىلىظُا لاجهاالث ،ؤوؿب ؾالح للىنى ٫بلى اإلابخػى ،بط ؤنبذ الٗالم ٌكهض زىعة ج٨ىىلىظُت
ٖاعمت ،ال ِ٢بل لئلوؿان بعىاظهتها ،حكخعل ٖلى ألاهترهذ ،والهىاج ٠الى٣الت الظُ٦ت ،والخىاؾب اإلا٨خبُت
واملخعىلت ،بلى ٚحر طل ٪مً ج٣ىُاث لاج ها ٫الخضًشت ،التي ؤلٛذ ٧ل الدجب والخىاظؼ بحن الكٗىب
والش٣اٞاث ،مؿُ٣ت َباج٘ الٗؼلتٞ ،ضزلذ البُىث ،وؾُُغث ٖلى الٗ٣ى ،٫وؾ٨ىذ الىٟىؽ ،مجؿضة
بظل ٪مالمذ الٗىإلات الٛغبُت ،التي جلٗب ببراٖت ٖلى خبل الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي ،وحٗاْم صوع اإلاٗلىماجُت ،وطل٪
٧له مً ؤظل يغب الهىٍاث الىَىُت وال٣ىمُت للكٗىب ،وهؼٕ لاعجباٍ الىزُ ٤إلاٟهىم الىًَ اإلاخهل باألعى،
ٞلم ٌٗض الخٟاٖل ٖلى ؤعى واخضة َى الباٖض ألاو ٫للخجع٘ ،بل ؤنبذ ًخم ٖبر الخ٨ىىلىظُا ووؾاثِ
لاجها ٫واإلاٗلىماث  .لُلػى بظلٖ ٪امل ألاعى والىًَ والترار ،اإلاك٩لىن للهىٍت الىَىُت ،وٍٟخذ املجا ٫ؤمام
َىٍاث ؤزغي صزُلت تهضص الهىٍت ألام .خُض ٖعلذ ج٨ىىلىظُا لاجها ٫الخضًشت ٖلى بٖاصة عؾم الخضوص
والخغاثِ الؿُاؾُت والش٣اُٞت ،وؤٞغػث ز٣اٞت مخسُُت للخضوصٖ ،غٞذ في ْلها الهىٍاث الىَىُت ؤٖتى ؤزُاع
لاهضزاع ،وطل ٪بالىٓغ بلى ؤن الخ٨ىىلىظُا الخضًشت ٢اصعة ٖلى ٞهل اإلا٩ان ًٖ الهىٍت ،وا٢خدام الخضوص
الش٣اُٞت والؿُاؾُت وإيٗا ٝالكٗىع باالهخعاء املخلي والىَجي ،وحٗعل ٖلى ج٣ىًٍه ،وإهخاط َىٍاث ٚحر
ً
)(1
مخٗل٣ت بالخحز اإلا٩اوي ،وَىٍاث حكٗغ باهخعائها ولى عمؼٍا بلى طل ٪الًٟاء الالمدضوص.
وحؿهُل لؿبل الخُاة ،وجُىٍغ هٓام الِٗل في الٗالم،
ّبن َظٍ الخ٨ىىلىظُا بغٚم ما ج٣ضمه مً ُٖاء
ٍ
بال ؤهىا ال ًجب ؤن وٟٛل إلاا ًع ً٨ؤن حؿببه َظٍ ألازحرة مً اوٗ٩اؾاث ؾلبُت في قتى املجاالث ،ؾُعا
لاظخعاُٖت والش٣اُٞت مجها٦ ،عا ؤجها حؿعى ٦ظل ٪بلى مدى وإلٛاء ٧ل الٟىانل الجٛغاُٞت ،وتهضص الخىىٕ
الش٣افي والخًاعي للعجخعٗاث ؤلاوؿاهُت الًاعب في ؤٖعا ١الخاعٍش ،و٢ض جيخج ٖجها ٖعلُت بباصة قاملت
ً
ً
للعىعزاث الش٣اُٞت والخًاعٍت لؤلمم ،زانت الًُٟٗت مجها ،والٛحر مدهىت ٨ٞغٍا ،وٖ٣اثضًاٞ ،اإلاغخلت التي
ًجخا َا الٗالم الُىم ،ؤنبدذ ّ
جتهضص ٞحها الهىٍاث بالخالشخي ؤو بالظوبان في الهىٍت الٛاػٍت الٛالبت ،وٍخٗغى
ػ
ٞحها الترار لاوؿاوي لخعالث مً اإلاسخ والدكىٍه والخ٣لُل مً ُ٢عخه والىُل مً ٗٞالُخه في نُاهت خ٣ى١
ُ
الٗعىص ال٣ٟغ ُّي لخهىنُتها
املجخعٗاث لاوؿاهُت ،في الدكبض بُ٣عتها الترازُت وَىٍاتها الخاعٍسُت التي هي
)(2
الغوخُت وإلا٩ىهاتها الش٣اُٞت ولؿعاتها الخًاعٍت.
ُ
واملجخع٘ الٗغاقي باٖخباعٍ ً
ظؼءا مً َظا الٗالم ً ،خإزغ مشله مشل بُ٣ت املجخعٗاث اإلاؿتهل٨ت،
اإلاؿخ٣بلت للُ٣م الجضًضة الىاٞضة مً وعاء البداع ،والتي ّ
تهضص ال مدالت الهىٍت الىَىُت وجًغبها في الهعُم.
1
2

محسهد زكي  ،التراث العربي ههية الساضي وزاد السدتقبل  ،مقالة ،2009 ،ص122
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ٞاإلوؿان اإلاٗانغ ،لم ٌٗض ٌؿخ٣ي مٟاَُعه وزبراجه مً اإلاىعوزاث ،ومً ججاعب ألاظضاص وجاعٍسهم ،بل ؤنبذ
ٌؿدىض بلى ججاعب ظضًضة جٟغيها ٖلُه الخ٨ىىلىظُا ووؾاثُها الباَغة ،التي ال ٢بل له بها ،وؤنبدذ مغظُٗخه
ً
الضهُىٍت وختى الضًيُت ٌؿخ٣حها مً وؾاثل ؤلاٖالم ،ومىا ٘٢ؤلاهترهذ ،زهىنا مىا ٘٢الخىانل لاظخعاعي
اإلاىدكغة بك٩ل َُب ومسُ ٠في املجخعٗاثّ ،
مهضصة اؾخ٣غاعَا ُوهٓم ِٖكها ،إلاا ج٣ضمه مً ّ
٦م َاثل مً
ع
ٍ
)(1
اإلاٗلىماث والخٗلُ٣اث والخىظحهاث التي ٢ض حٗاعى و البيُت لاظخعاُٖت للعجخع٘.
٧ل َظا ًدضر في ُٚاب جإزحر وؾاثل بٖالمىا ٖلى مسخل ٠ؤهىاٖها ،وٖضم ٢ضعتها ٖلى مىا٦بت مخُلباث
الكباب ،وعٚباجه ،ومُىله الىٟؿُت والش٣اُٞتٞ .الٗالم الٗغبي بهٟت ٖامت والٗغاقي بهٟت زانتَ ،ى بُٗض
٧ل البٗض ًٖ ج٨ىىلىظُا لاجهاالث  .الخضًشت ،والضوع الىخُض اإلاىىٍ به في َظٍ الكب٨ت َى صوع اإلاؿخ٣بل
اإلاخل٣ي ،الٟاجذ لكُٟغاجه صون ؤي بعؾا ٫ؤو جإزحر في الٛحرٞ .ذجم ال٣ىىاث الًٟاثُت وجُبُ٣اث الهىاج٠
ً
الظُ٦ت ونٟداث لاهترهِذ الٗغبُت ،يئُل ظضا م٣اعهت باللٛاث ألازغي بط ال ًعشل خًىع اللٛت الٗغبُت في
لاهترهِذ ؾىي  %0.89باإلااثت مً مجعىٕ اللٛاث التي ٌؿخسضمها الٗاعٞىن بالخٗامل م٘ الكب٨ت لُب٣ى الٗغب
بُٗضًً ٧ل البٗض ًٖ الضزى ٫الٟٗلي في جغؽ َظٍ الخ٨ىىلىظُا الٗاإلاُت ،التي ؤنبدذ ظض مهعت في خُاة
)(2
ؤلاوؿان اإلاٗانغ.
ّبن الٗالم الُىم َى ٖالم مٟخىح ٖلى مهغاُٖه ال مجاُٞ ٫ه للغ٢ابت وال للؿُُغة( ،ؾىاء ع٢ابت
الضولت ؤو ع٢ابت املجخع٘ ؤو ختى الغ٢ابت الٗاثلُت) ٞهظٍ الىؾاثل ؤنبدذ مخاخت للجعُ٘ ،حؿخُُ٘ ؤن جهل بلى
ظعُ٘ ب٣إ ألاعى ،مستر٢ت خضوص ألاوَان ،مخدضًت ٧ل ألاػمان ،مغؾلت قٓاًاَا في ٧ل م٩ان ،ماؾؿت
ل٣ىاؾم ظضًضة مكتر٦ت ،بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ اإلاىعوزاث الش٣اُٞت ،وًٖ الُ٣م الخًاعٍت التي ٖغٞتها الكٗىب
ّ
ّ
ومهععت ل٣ىالب ظضًضة مً الخ٨ٟحر ،ووؿ ٤ظضًض مً الُ٣م
الًُ ٤املخضوص،
في بَاع خحزَا اإلا٩اوي
)(3
والؿلىُ٦اث ،وختى للٛت ظضًضة جخعاشخى وؾغٖت لاجهاالث.
ّ
الضولي ٚحر اإلاؿخ٣غ ،وحٗاْم صوع ج٨ىىلىظُا ؤلاٖالم ولاجها ٫التي ؤنبدذ
وفي زًم َظا اإلاىار
الُىم ّ
تهضص املجخعٗاث لاوؿاهُت في زهىنُاتها الش٣اُٞت والخًاعٍت ،وفي ؤمجها ال٨ٟغي والٗ٣اثضي ،وفي
َىٍتها الىَىُت وز٣اٞتها ال٣ىمُت ،وفي جغاثها الخًاعي ٌ ،ؿخضعي مىا الخسُُِ وإٖاصة الىٓغ في ؾبل الخٟاّ
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ً
ٖلى م٣ىماث الهىٍت الىَىُت ،وجدهُجها مً ٧ل ال٣ىىاث الضزُلت التي جهب في ٖ٣ى ٫قباب الُىم ،ظاعٞت
)(1
مٗها ٧ل ما ججضٍ مً ؤ٩ٞاع و ُ٢م وٖاصاث ،خاو ٫الترار ٖلى ّ
مغ الخاعٍش ؤن ًداٖ ٔٞلحها و ًغسخى صٖاثعها.

الخاجعت
ً
ّبن مىيىٕ الهىٍت الىَىُت ؤ٦بر مً ؤن ّ
جلم به َظٍ الضعاؾت اإلاخىايٗت وحؿضًه خ٣ه ؤو ج٣ضم خلىال
ً ّ
خلىالٖ ،لها ج٩ىن
إلق٩االجه ،ل٨ىىا ؾىداو ٫في زخام َظا البدض ؤن هلخو بق٩االتها آلاهُت وؤن ه٣ترح
مٟخاخا للخٟاّ ٖلى الهىٍت الىَىُت ،وإعؾائها في ْل الٗىإلات ..
ٌكهض مجخعٗىا ٦بُ٣ت املجخعٗاث في َظا الٗهغ اهٟخاخا ٖلى آلازغًٍ ال ًع ً٨للضولت ؤن جدض مىه ،وٍب٣ى
صوعَا ألاؾاسخي في َظا الخى ٫بٖضاص مىاَىحها وألاظُا ٫الهاٖضة ٖلى ؤن ً٩ىهىا ٞاٖلحن في َظٍ اإلاغخلت بعا
جؼوصَم به مً ٞغم جىعُت مهاعاث لاجها ٫والخ٨ٟحر ولاهخ٣اء الجُض مً اإلاىعور الش٣افي الىَجي ٢هض صمج
الهىع لاًجابُت ججاٍ الًٟاء الظي ًيخعىن بلُه.
ً
ً
ً
بن الهىٍت الىَىُت لم حٗغ ٝحكغطما وحكُٓا -زهىنا ٖىض الكباب٦ -عا حٗغٞه الُىم ،وطل ٪بؿبب جالشخي
مٟهىم وخضة ألاعى واملجخع٘ .ولاهضماط في ٖالم اٞتراضخي ظضًض مبجي ٖلى ٖضم الىخضة وجسُي ٧ل الخضوص.
لظلً ٪جب بٖاصة الىٓغ في َغ ١الخٟاّ ٖلى اإلاىاَىت ،والخعؿ ٪بعبضؤ وخضة ألاعى والترار ،والخٟاّ ٖلى
م٣ىماث ألامت.
بن املجخعٗاث الٗغبُت بهٟت ٖامت وما حٗاهُه مً ال٣هغ ولاؾخالب ولاؾدبضاص ،والًٖٗ ٠لى ٧امل ألانٗضة،
ظٗل مجخعٗاتها جبدض ًٖ َىٍت ظضًضة جيكض بلحها في الخًاعة الٛغبُت اإلابيُت في ْاَغَا ٖلى الخغٍت والخىىٕ
والخُىع .لظلً ٪جب ٖلى الخ٩ىماث الٗغبُت ؤن حؿعى بلى جىٞحر صولت الٗض ٫وال٣اهىن و اإلاؿاواة ،والغزاء.
بن ٖهغها الخالي َى ٖهغ جٟخذ ٖلى الٗالم ال مجاُٞ ٫ه للٗؼلت ولاوٛال ،١والخل الىخُض للخٟاّ ٖلى
َىٍدىا وجغازىا ومٗخ٣ضاجىاَ ،ى جغبُت اليلء جغبُت صخُدت ،ؾلُعت ،مبيُت ٖلى جغار ألاظضاص ،وما زلٟىٍ لىا
مً ُ٢م وٖاصاث وج٣الُض .ختى بطا ما صزلىا جغؽ َظٍ الخ٨ىىلىظُاث ٧اهذ لهم الضعٕ الخهحن والىاقي.
بٖاصة الىٓغ في اإلاىٓىمت الش٣اُٞت مً زال ٫ججضًض زُابها ووؾاثلها جلُ٣جها ،جعاقُا ومخُلباث الخ٣ىُت
للٗهغ ،م٘ ببغاػ الجىاهب الترازُت اإلاكغ٢ت وج٨غَؿها ٗ٦امل وخضة للعجخع٘ ولؤلمت.
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بعا ؤن الٗالم ؤنبذ مٟخىخا ٖلى مهغاُٖه ًجب ٖضم الخًُِٖ ٤لى ال٣ىمُاث وألا٢لُاث ،بل ًجب لاٖتراٝ
بالخىىٕ اللٛىي والش٣افي والضًجي اإلاىظىص في الىًَ ،وؤن هانل للعىاَىت ولاهخعاء ،ختى ال ًُٟخذ املجا ٫ؤمام
٢ىي ؤزغي وجضزالث ألاظىبُت.
بن الخٟاّ ٖلى الترار َى خٟاّ ٖلى الهىٍت ،لظا ًجب حسخحر ٧ل اإلاؿخلؼماث الًغوعٍت للخٟاّ ٖلى الترار
الىَجي (اإلااصي-واإلاٗىىي) ،ولاؾخٟاصة مىه ،في بلىعة الُ٣م وؾلىُ٦اث اليلء ،وإعؾاء َىٍخه.
ً
وفي ألازحر ؤ٢ىً ٫جب ٖلُىا ؤن وعي ظُضا ػماهىا ،والخُغ الظي ؤنبذ حهضص ُ٦اهىا ،وهبدض ًٖ خلى٫
ظظعٍت جخعاشخى والٗهغ الظي وِٗل ُٞهٞ .ىداو ٫ؤن وؿخُٟض مً َظٍ الخ٣ىُاث وهإزظ الجىاهب ؤلاًجابُت
ٞحها ،وإلاا ال هعخلَ ٪ظٍ ألاؾلخت (وهي مخاخت للجعُ٘) وهجٗلها ؤؾلخت بحن ؤًضًىا هيكغ مً زاللها ز٣اٞخىا
وجغازىا ،وه٩ىن مازغًٍ في الٛحر ال مخإزغًٍٚ ،البحن ال مٛلىبحن.
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