اٌحٛاس ِغ ا٢خش بٓ١
صذاَ اٌحعبساث ٚػٌّٛت اٌخشش٠ؼبث
د.اٌحبج ِحَّّذ اٌحبج اٌذٚػ
أعخبر ِشبسن ٚسئ١ظ لغُ اٌفمٗ اٌّمبسْ
بىٍ١ت اٌشش٠ؼت ٚاٌمبْٔٛ
جبِؼت أَ دسِبْ اإلعالِ١ت – اٌغٛداْ
٘بحف99032220094200 :
ِ مذِت اٌبحث:
اى حللخؿش لللْحٍ هغ حٙهَ ػخرظش فيٖ حلكريَ حٓٝي٠هٖ رٜيَٗق حلٌٜيْ ٙحلي٤ؼ٘يش هيي
كظخد ٌّٓش ّاؿوخع ّق٘خّ ،فيي ؿخء ح٠ٓٝم ىحػ٘خً لللْحٍ هغ حٙهَ فٖ أّٓغ ٛيٍْس رخػظزيخٍٍ
ّحكيحً هي حلٌٔي حلرًْ٘ش حلوَطز٤ش رخٟهظ٠ف ّحلظؼيى ّحلظٌْع ر٘ي حٛهين ّحلل٠يخٍحص ّحلؼيخفيخص

ّحليٗخًخص ،قخل طؼخلـٔ 

 ِِْٓ َٚآَ٠بحِِٗ خٍَْكُ اٌغَََّّٛاثِ َٚاألَسْضِ َٚاخْخِالفُ أَ ٌْغِنَٕ ِخ ُىُْ َٚأٌَْنَٛا ِٔ ُىُْ ئَِّْ يِنٟ

رٌَِنهَ َ٠٢ننبثٍ ٌِ ٍْؼَننبٌِِّّ ، َٓ١قْليَ طؼييخلٔ 
()1

جؼٍََْٕننب ُوُْ
َ٠بأََُّٙ٠ننب إٌَّنبطُ ئَِّٔننب خٍََمَْٕننب ُوُْ ِِنْٓ َروَنشٍ َٚأُٔلَننَ َٚ ٝ



شؼُٛبًب َٚلَبَبئًَِ ٌِ َخؼَبسَيُٛا ئَِّْ َأوْشَ َِ ُىُْ ػِ ْٕذَ اٌٍَِّٗ أَحْمَب ُوُْ ئَِّْ اٌٍََّٗ ػٍَِ ٌُ١خَبِ١شٌ (.)2
ُ
ّاى حللْحٍ ر٘ي ٌٍُ حلل٠يخٍحص ّحلؼيخفيخص ّحلييٗخًخص حلووظلكيش ُيْ وخٗيش ُّييف ٗٔيؼٔ
الَ٘ حلكيَ ح٠ٓٝهٖ لظلي٘ي حلظيْحُى فيٖ حلل٘يخس حًٔٝيخً٘ش رل٘يش حلْٛيْل الئ حلظؼيخٖٗ فيٖ ٓي٠م
رؼ٘يحً ػي حل٘يخق ّحلٌِحع ّحلٜيَحع ّحلليَ ّد ّاى ىػيْس حٓٝي٠م للليْحٍ هيغ حٙهيَ طيؤطٖ فيٖ
ا٣ييخٍ كوخٗييش حًٔٝييخى لٌحطييَ ّطِ٘جظييَ ل٘يييْم رؼوييخٍس حّ ٍٝٛه٠فييش ح ّػزخىطييَ رييخلؼلن حلٌييخفغ
ّحٗٝويييخى حلٜيييخىق ّحلؼويييو حلٜيييخلق ّحلظْحٛيييٖ ريييخلل ّحلؼزيييَ رؼ٘ييييًح ػيييي حلٌِػيييش حلوخىٗيييش
ّحٟٓييظل٠ل٘ش حلظييٖ طيييػْ الِ٘ييخ كؼ٘ييَحً هييي حلؼيخفييخص ّحلل٠ييخٍحص حلليٗؼييش ّحلييٗوييش ّحلظييٖ ؿؼلييض
حلؼَّحص حلوخىٗش ّهظخَُ حليْس حٟقظٜخىٗش ّحلؼٔرَٗش ُيٖ أٓيخّ ػويخٍس حّ ٍٝٛحلريْىّ ،أى
كظو٘ش حلَٜحع طرْى ػلٔ ٌٍُ ح.ْٓٛ

(ٍْٓ )1س حلَّم ،حٗٙش.22
(ٍْٓ )2س حللـَحص ،حٗٙش.13
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ّػلٔ ًلك فبى حللْحٍ ر٘ي حلؤلو٘ي ّحلل٠خٍحص حلووظلكش فٖ ػخلن حلْ٘م ٗؼظزَ ٍَّٟس
هللش اًح أٍىًخ أى ًظـٌذ كؼ ًَ٘ح هي حٛه٤خٍ ٓي٘وخ ّأى فيٖ حٓٝي٠م ىػيْس ٛيَٗلش الئ ّؿيْد
حٟػظَحف رخٙهَ هوخ ٗ٘رو أكي هيْهخص حلٌـيخف رـخًيذ طيْفَ أٓيزخد حٟطٜيخل ّحلظؼيَف ػلئ
حٙهَ هي ه٠ل ّٓخث ٢حٝػ٠م حلووظلكش حلوظْفَس فٖ ٌُح حلِهخى.
ّلرييي ..اى حليييػْس لللييْحٍ هييغ حٙهييَ طظٜييخىم هييغ هكييخُ٘ن ؿيٗيييس ِ يَص فييٖ حلؼِييْى
حٛه٘ييَس ُّوييخ هكِييْم ٛيييحم حلل٠ييخٍحص ّهكِييْم ػْلوييش حلظ٘ييَٗؼخصّ ،طييظلوُ ٚييٌٍ حلوكييخُ٘ن
حلـيٗيس ػلٔ فرَ ّحفظَح ٝهكيخىٍ أى حلل٠يخٍحص حلٔيخثيس حٙى ٟريي أى طظٜيخىم ّطٌِيٖ اكييحُوخ
حٛهَٓ ف٠ري أى طْٔى ك٠خٍس ّحكييس ػلئ أًييخ ٝحٛهيَُٓ .يٌح حلكريَ حلـيٗيي ٗ ٟظٜيخىم هيغ
ه كِْم حٛىٗخى فلٔذ ّلريي ٗظؼيخٍ ٝهيغ حلٔيٌي حلرًْ٘يش ّ٣ز٘ؼيش حٗٛي٘خء ّهيي ٌُيخ ٗـيٖء ُيٌح
حلزلغ فٖ ا٣خٍ طوَٗؾ ّطلََٗ ٌُح حلو٠ف هي ه٠ل ٍإٗش حلكرَ ح٠ٓٝهٖ ّىػْطَ حلَٜٗلش
فٖ ٌُح حل٘ؤى.
طييؤطٖ أُو٘ييش ُييٌح حلزلييغ لز٘ييخى أى حلؼْلوييش فييٖ ؿخًزِييخ حلظ٘ييَٗؼٖ  ٟطؼظييَف رييخليْحً٘ي
ّحلَ٘ح ثغ ّحلظَ٘ٗؼخص حلوْؿْىس فٖ ىحهو حليّلش كوخ  ٟطؼظيَف حلييٗخًخص ّحلل٠يخٍحص حلووظلكيش
ّلرٌِخ طيػْ الٔ طْك٘ي حليْحً٘ي فٖ حلرْى هي ه٠ل هكخُ٘ن حلؼْلوش ًكِٔخ ّٛخٍص طظيػَ رؼيْد
هخ ٗٔؤ رخليْحً٘ي حليّل٘ش ّحلوٌظوخص حليّل٘ش فٖ ػخلن حلْ٘م ّطـؼو حليّليش أهيخم ه٘يخٍ ّحكيي ُيْ
قز ْل ٌٍُ حلظَ٘ٗؼخص أّ هْحؿِش كَد ّٛيحم هغ حلوـظوغ حليّلٖ قي ٗئىٕ الٔ ُ٠كِيخ ُّي٠
ٓخكٌِ٘خٌُّ ،ح حلكرَ حلـيٗي للؼْلوش حلظَ٘ٗؼ٘ش ٗر٘ي

رـي٠ء ػييم ٛي٠ك٘ظَ رخػظزيخٍٍ أًيَ ِٗويو

حٙهَ فٖ ًحطَ ّفٖ ّؿْىٍ ّفٖ ػيخفظَ ّفٖ ىٗخًظَ ٌُّح ٌٗ ٟخُ ٞحًٔٝخً٘ش ّكيْقِخ فلٔذ ريو
ٌٗخُ  ٞكيو حلييٗخًخص حلٔيوخّٗش ّوَُ٘يخ ٗيئىٕ الئ حلليَّد ّحل٘يٍَّ ّحٙػيخم فيٖ ُيٌح حلريْى،
 ٟهيي حلليْحٍ هؼيَ كويخ ُيـْ حلليـخل حٙى فيـٖ
ّٗئىٕ الٔ اػخٍس حلرَحُ٘ش ّحلوْف هيي حٙهيَ ريي ً
حلل٠ـخٍس حللَر٘يـش كظئ ّدؿييص هٜي٤للخص ؿيٗييس كوٜي٤لق حلويْف هيي حٓٝي٠م ( Islamo
ّٛ )phobiaخٍص ك٠خٍس حلْ٘م  ٟطوخف هي ح٠ٓٝم ّكيٍ رو طويخف هيي حلل٠يخٍس حلٜيٌ٘٘ش
ّحلٌِيّٓ٘ش ّوَُ٘خّ ،رؼزخٍس أهَٓ ٛخٍص طوخف هي كو ٖٗء؟! ّرؼزخٍس أىق فبًِخ طوخف هي
حٙهَ ري ًٟهي هلخٍّطَ ّحلظؼخٖٗ هؼَٗ ،لخّل ٌُح حلزلغ أى ٗـ٘ذ ػلٔ أٓزخد ًلك؟
ِٗيييف ُييٌح حلزلييغ اليئ حٝؿخرييش ػليئ حلكَٟيي٘ش حليخثلييش اليئ إٔ هيييٓ ٗورييي أى ٗٔييظك٘ي
حلؤلوْى هي اٍػِن حلوظوؼو فٖ حللْحٍ هغ حٙهَ ري ًٟػي حلظٜخىم هؼَ فٖ هل ؿْ هي حللْحٍ
حلِخىٕ حلزٌخء حلٌٕ ٗئىٕ الٔ حليػْس الٔ ح ًَّ٘ حل٘يَٗؼش حٓٝي٠ه٘ش ػزيَ ّٓيخث ٢حلؼْلويش فيٖ
حٟطٜخل ّك٘ك٘ش حٟٓظكخىس هي ػْلوش حلظَ٘ٗؼخص ري ًٟهي حلظٜخىم هؼِخ ّٗـذ أى ٗريْى كْحًٍيخ
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هؼِخ ُْ حلؼيو ّحللـش رخللـش ّحلظٖ ُيٖ أكٔيي ّفييًخ للويٌِؾ حٓٝي٠م ،ليْليَ طؼيخلٔ 

ا ْدعُ ئٌَِنٝ

ْغَنُٓ ئَِّْ سَبَّنهَ ُ٘نَ َٛأػٍَْنُُ بَِّنْٓ ظَنًَّ
حغََٕتِ َٚجَبدٌِْ ُ ُْٙبِبٌَّخِِ٘ ٟنَ َٟأ ْ
ػظَتِ ا ٌْ َ
حىَّْتِ َٚاٌَّْ ِْ ٛ
عَبِ ًِ١س َِّبهَ بِب ٌْ ِ



ػْٓ عَبَِ ََُٛ٘ٚ ٍِِٗ١أػٍَُُْ بِبٌَُّْ ْٙخذِ.)1( َٓ٠
َ
ّلٌلك ٗئن ٌُح حلزلغ الٔ هييهش ّػ٠ػش هزخكغ ّهخطوش ػلٔ حلٌلْ حٛطٖ:
اٌّبحث األٚي :اٌخؼش٠ف بّصطٍحبث اٌبحث.
اٌّبحث اٌلبٔ :ٟصشاع اٌحعبساث أَ ْٛاس اٌحعبساث.
اٌّبحث اٌلبٌث :ػٌّٛت اٌخشش٠غ أَ حشش٠غ اٌحٛاس.
اٌخبحّتّ :رِخ أُن حلٌظخثؾ ّحلظْ٘ٛخص.

(ٍْٓ )1س حلٌلو ،حٗٙش .125
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اٌّبحث األٚي
اٌخؼش٠ف بّصطٍحبث اٌبحث
أٚالً :حؼش٠ف اٌحٛاس ٌغتً:
اٌحنننٛاس يننن ٟاٌٍغنننت :قيييخل حلـيييَُْٕ فيييٖ حلٜيييلخف :حلوليييخٍّس ّحلولخٍّٗيييش ّحلظليييخٍّ
حلظـييخّد(ّ )1قييخل حلكَُّ٘ارييخىّٕ :طلييخٍّّح حلريي٠م ر٘ييٌِن ّحلظلييخٍّ حلظـييخٍد(ّ ،)2قييخل حلَحوييذ
حٛٛكِخًٖ فٖ حلوكَىحص :حللٍْ حلظَىى أهخ رخلٌحص ّأهخ رخلكرَسّ ،حليْم فٖ كيْحٍ فيٖ طيَىى الئ
ًيٜييخىّ ،حلولييخٍّس ّحللييْحٍ حلوييَحىس فييٖ حلريي٠مّ ،هٌييَ حلظـييخٍّ ،قييخل طؼييخلٔ َٚاٌٍَّننُٗ َ٠غْننَّغُ
َححَبَ ُٚسوَُّبّ ،)4()3(حللْحٍ هي حللٍْ ركظق حللخء ّٓرْى حلْحّّ ،هؼٌخٍ حلَؿْع ػي حلٖ٘ء ّالٔ
حلٖ٘ءّ ،حلولخٍّس ُٖ هَحؿؼيش حلوٌ٤ي فيٖ حلري٠م ُّين ٗظليخٍّّى إٔ ٗظَحؿؼيْى فيٖ حلري٠م،
ّهٌَ قْلَ طؼيخلٔ ئَِّٔنُٗ ََنَّٓ أَْ ٌَّنٓ َ٠حُنٛسَ ،) (إٔ َٗ ٟؿيغ الئ ٍريَ(ّ ،)6حٓيظلخٍٍ إٔ حٓيظٌ٤يَ
ّكييخٍ ٗلييٍْ كييًٍْح ّكييئٍّحًٍ :ؿييغٗ ،يييخل ؿييخٍ رؼييي هييخ كييخٍّ ،حلولييخٍ حلوَؿييغ ّحلولييخٍّس
حلوـخّرشّ ،حلظلخٍّ حلظـخّدّٗ ،يخل كلوظَ فيٖ ا٣يخٍ ؿْحريخًّ ،هيخ ٍرـيغ الئ كيًَْٗح ّ ٟكيَْٗس
ّ ٟهلٍْس ّ ٟكْحٍ إٔ هخ ٍى الّٔ ؿْحرخً(.)7
ّق٘و هؼٌخٍ ًيٜخى فٖ ُٗخىس ّهٌَ قْلَ ٛلٔ ح ػلَ٘ ّٓلن (أػًْ رخ هيي حلليٍْ رؼيي
حلرٍْ)( )8إٔ هي حلٌيٜخى رؼي حلِٗخىس ّهي فٔخى أهًٍْخ رؼي ٠ٛكِخ.
ّقي ٍّى لكظ حللْحٍ فٖ حليَاى فٖ ػ٠ػش هْحٟغ ُٖ:
قْلَ طؼخلٔ َٚ وَبَْ ٌَُٗ ثََّشٌ يَمَبيَ ٌِصَبِْبِِٗ ٠ُ ََُٛ٘ٚحَبُ ِٚسُٖ أََٔب َأوْلَشُ ِِٕهَ َِبالً ََٚأػَضُّ َٔفَنشاً،) (
ِبٌزِ ٞخٍََ َمهَ ِِٓ حُشَاةٍ ثَُُّ ِِٓ ُّٔطْفَتٍ ثُنَُّ عَنَّٛانَ
ّقْلَ طؼخلٔ َلبيَ ٌَُٗ صَبِْبُُٗ ٠ُ ََُٛ٘ٚحَبُ ِٚسُٖ َأوَفَشْثَ ب َّ

( )1حلٜلخف للـَُْٕ ،ىحٍ حلؼلن للو٘ٗ٠ي ،رَّ٘ص ،حل٤زؼش حلؼخلؼش ُ1444ـ ،هخىس كٍْ ،ؽ.644ٙ ،2

( )2حليخهّْ حلول٘ ،٢هخىس كٍْ ،ؽ.16ٙ ،2
(ٍْٓ )3س حلوـخىلش ،حٗٙش (.)1
( )4هؼـن هكَىحص حليَاى حلرَٗن ،للَحوذ حٛٛكِخًٖ.134ٙ ،
(ٍْٓ )5س حًٟ٘يخق ،حٗٙش (.)14
( )6لٔييخى حلؼييَدٛ ،رييٖ حلك٠ييو ؿوييخل حليييٗي هلوييي رييي هرييَم رييي هٌظييٍْ ،ىحٍ ٛييخىٍ ،ر٘ييَّص ،ؽ،4
.219-217ٙ
( )7حلٜلخف ،للـَُْٕ ،ؽ.644-638ٙ ،2
( )8أهَؿيييَ هٔيييلن فيييٖ كظيييخد حلليييؾ ،ريييخد هيييخ ٗييييْل اًح ٍكيييذ ،979/2 ،كييييٗغ ٍقييين ّ ،426حريييي
هخؿش ،1279/2رخلَقن ّ ،3888حلظَهٌٕ  ،499/5كيٗغ ٍقن .3439
(ٍْٓ )9س حلرِ  ،حٗٙش (.)34
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جَٙنب ََ ٚحشْن َخىِِ ٟئٌَن ٝاٌٍَّن ِٗ َٚاٌٍَّن ُٗ
ه يِنَ ٟص ِْ ٚ
جالًّ ،) (قْلَ طؼيخلٔ َلَن ْذ عَن ِّ َغ اٌٍَّن ُٗ لَن َْ ٛي َّاٌخِنُ ٟحلَب ِدٌُن َ
َس ُ
َ٠غَّْغُ َححَبَ ُٚسوَُّب ئَِّْ اٌٍََّٗ عَِّ١غٌ َبصِ١شٌ.) (
أهخ حللْحٍ فٖ حلٌٔش فيي ؿخء فٖ كيٗغ ٍْٓل ح ٛلٔ ح ػلَ٘ ّٓلن( :هي ىػخ ٍؿً٠
رخلركَ أّ قخل ػيّ ح ّلْ٘ كٌلك ا ٟكخٍ ػلَ٘) ،قخل حلٌّْٕ :إٔ ٍؿغ ػلَ٘(.)3
ّكخى ٛلٔ ح ػلَ٘ ّٓلن اًح ٓخفَ ٗظؼًْ هي ّػؼخء حلٔكَ ّكآرش حلوٌيلذ (ّحللٍْ رؼيي
حلرٍْ)(.)4
ّحلوٛ٠ش هوخ ٓز فبى حللْحٍ ُْ هَحؿؼش حلوٌّ ٤حلر٠م فٖ حلووخ٣زش.
ّحلوؼٌٔ حلوٌخٓذ حليٍحٓش ُْ أى حللْحٍ فٖ حلللش روؼٌٔ حلَؿْع ّحلوـخّرش.
اٌحٛاس ي ٟاالصطالح:
ّفٖ ح٠٤ٟٛف فبى حللْحٍ ُْ ًْع هي حلليٗغ ر٘ي ٗوٜ٘ي أّ فَٗي٘ي ٗظن فَ٘ طييحّل
حلر٠م رِ٘وخ رَٗ٤يش هظرخفجش فٔٗ ٠ظؤػَ ريَ أكييُوخ ىّى حٙهيَ ّٗلليذ ػل٘يَ حلِييّء ّحلزؼيي ػيي
حلوْٜهش ّحلظؼٜذ ّوَ َٟحلْْٛل الٔ حلل (ّ .)5حللْحٍ ُْ حلظَحؿغ فٖ حلر٠م هي َ٣ف٘ي
َ٣ف٘ي ّحلظـخّد ف٘وخ رٌِ٘وخ للْْٛل الٔ حللخٗش حلو٤لْرش(.)6
حللْحٍ فَ٘ هؼٌٔ حلظكخػو ّحلظ٘خٍ فٖ حٛهَ هي ك ٠حلَ٤ف٘ي أهخ أى ّؿي ٣يَف ٗوليٖ
ػلٔ حٙهَ ّحٙهَ ٍ ٟإٔ لَ فِْ لْ٘ كْحٍ .حلٌيٜيخى :إٔ حلٌيٜيخى رؼيي حلِٗيخىس ُّيْ ٍؿيْع
كخل هي كخل حلليٗغ (ٗؼًْ رخ هي حللٍْ رؼي حلرٍْ(.)7
ق٘و حللْحٍ ُْ أى ٗظٌخّل حلليٗغ َ٣فخى أّ أكؼيَ ػيي َٗ٣ي حلٔيئحل ّحلـيْحد ر٘يَ١
ّكيس حلوْْٟع أّ حلِيف ف٘ظزخىٟى حل ٌيخٕ كْل أهَ هؼ٘ي ّقي ٜٗي٠ى الئ ًظ٘ـيش ّقيي ٗ ٟيٌيغ
أكيُوخ حٙهَ ّلري حلٔخهغ ٗؤهٌ حلؼزَس ّٗرْى لٌكَٔ هْقكخً(.)8

(ٍْٓ )1س حلرِ  ،حٗٙش (.)37
(ٍْٓ )2س حلوـخىلش ،حٗٙش (.)1
( )3حلليٗغ أهَؿَ هٔلن فٖ كظخد حٗٝوخى ،رخد هي قخل ٛهَ٘ كخفَ.
( )4أهَؿَ هٔلن فٖ كظخد حللؾ (ٓز طوَٗـَ).
( )5أٛـْل حللْحٍ ،اىحٍس حلٌيّس حلؼخلو٘ش لل٘زخد حٓٝي٠مّ ،كييس حليٍحٓيخص ّحلزليْعُ1448(3١ ،يـ -
1988م).
( )6كْحٍ حلل٠خٍحص ّ٣ز٘ؼش حلَٜحع ري٘ي حللي ّحلزخ٣يو ،هْٓئ اريَحُ٘ن حٝريَحُ٘نٍٓ ،يخلش ىكظيٍْحٍ
هييهش لـخهؼش حليَاى حلرَٗن 2442م.3ٙ ،
( )7هٔلن ،كظخد حللؾ  ،979/2كيٗغ ٍقن  ،426حري هخؿش ،حليػخء ٍ ،1279/2قنّ ،3888حلظَهيٌٕ،
ّحلظَهٌٕ ،كظخد ٍ ،499/5قن.3439
( )8ػزيحلَكوييـي حلييٌل ،ّٕ٠أٛييـْل حلظَر٘ييش ح٠ٓٝه٘ييـش ّأٓييخل٘زِخ ،ىه٘ييـ  ،ىحٍ حلكرييـَ(ُ1399يييـ -
1979م) .185ٙ
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أّ ُييْ كيييٗغ ريي٘ي ٗوٜيي٘ي أّ أكؼييَ طظ٠ييوٌَ ّكيييس حلوْٟييْع ّحٓٛييلْد ّلييَ ٣ييخرغ
ػخم(.)1
ّٗؼظزَ حللْحٍ ّٓ٘لش لظلي٘ ُييف حٝقٌيخع ،فؼيَف رؤًيَ ّٓي٘لش طٔيظويم حٝقٌيخع حليٌحطٖ
لظول٘ ٚحٛفرخٍ حلٔيخريش ّحهظ٘خٍُيخ رَٗ٤ييش و٘يَ هزخٗيَس للظؤكيي هيي ٛيلظِخ أّ ه٤ؤُيخ أّ ُيْ
َٗ٣يش طيْم ػلٔ حلوٌخق٘ش حلوظزخىلش ر٘ي َ٣ف٘ي ّطظوللِخ أٓجلش ّاؿخرخطِخ(.)2
ّػَفَ حليزؼ ٞرؤًيَ ُيْ (هلخىػيش ري٘ي ٣يَف٘ي أّ أكؼيَ ٗؼيَ ٝفِ٘يخ كيو ٣يَف أفريخٍٍ
ّٗز٘ي هْقكَ ّٗييم قَح ءطَ ريٜيي طْٟي٘ق فرَطيَ ّطييػ٘ن ٍأٗيَ أّ حلْٛيْل الئ ًظيخثؾ أّ قٌخػيش
ه٘ظَكش أّ طلل٘ذ ٍإٔ ػلٔ اهَ أّ طَؿ٘ق فرَس ػلٔ أهَٓ)(.)3
ٌُّح حلظؼَٗ

حٛهَ٘ ٗرخى ٗرْى أف٠و حلظؼَٗكخص ٗ ًَٛيوو أٍكيخى حلليْحٍ ّٗيَّ،َ٣

ّلرٌٌخ ًَٓ أى حللْحٍ ُْ (طيحّل حلليٗغ ر٘ي َ٣ف٘ي رلَ ٝحلْْٛل الٔ حلل ىّى طؼٜذ).
ًّلك ٛى حللْحٍ ُْ حلَؿْع ك٘غ َٗؿيغ كيو هيي حلوظليخٍّٗي حلري٠م ػلئ هٜيوَ أّ
حلٌيٜخى ٛى ك ٠هي حلظلخٍّٗي ٗلخّل أى ٗظـٌذ هٜوَ َّٗؿؼَ الٔ حليٌيّ ٚحلؼييو ّحلظؼوي
ٛى حلولخٍّ ٗـذ أى ٗرْى ًح ػيو ّطؼو فٖ حلليْحٍ ّا ٟكيخى هظوز٤يخً فخٗي ً٠أّ حلز٘يخٛ ٝى
حلولخٍّ ٗلخّل أى ٗييم فرَطَ ر٘٠خء أّ حل٠ؼ
حل٠ؼ

ّحلل٘ي ٛى كي ٠هيي حلوظليخٍّٗي ٗلٔيذ ًييخ١

فٖ حلوٜن ل٘ظوري هي رغ كْحٍٍ هي ه٠ل ٟيؼ

هٜيوَ أّ حلـيْحد ّحلظـيخّد ٛى

حللييْحٍ ٔٗ ٟييؤ كييْحٍحً اًح ليين ٗٔييظـذ حل٤ييَف حٙهييَ ٓييلزخً أّ اٗـخر يخً أّ حلظل٘ييَ ّحلظييَىى ٛى
حلولخٍّ ٗظَىى فٖ ريحٗش حٛهَ ّٗلظخٍ ر٘ي هخ ٗٔوؼَ هي كيخث ّر٘ي هخ ُْ فٖ ػيلَ هي كييخث
أهَٓ.
ثبٔ١بً :حؼش٠ف اٌحعبسة:
اٌحعبسة ي ٟاٌٍغت:
قييخل ٛييخكذ حليييخهّْ حلولييّ٘ ٢حلل٠ييَ هلَكييش ّحلل٠ييَ ّحلل٠ييخٍس ّرييخلكظق هيي٠ف
حلزخىٗشّ ،حلل٠خٍس حٝقخهش فٖ حلل.)4(َ٠
ّقييخل حلـييَُْٕ :حلل٠ييَ رويي٠ف حلزيييّّ ،حللخٟييَ هيي٠ف حلزييخىّٕ ،حلل٠ييخٍس هيي٠ف
حلزخىٗش ُّٖ ،حلويى ّحليَٓ ّحلَٗ

ّحلزخىٗش ه٠ف ًلك(.)1

(ً )1خٛييَ حللييخًٖ ،حلوٜيي٤لق فييٖ حٓٛييلْد حللَرييٖ ،ر٘ييَّص ،ىحٍ حلرظييذ حلؼٜييَٗش1998 ،1١ ،م،
.53ٙ
( )2ػزيحللو٘ي حلِخٗوٖ ،حلَْٓل حلؼَرٖ حلوَرٖ ،ىحٍ حلؼيخفش للـو٘غ (ُ1441ـ 1981 -م).451ٙ ،
.451ٙ
( )3حًظَ أٓخل٘ذ حلظؼلن ّحلظؼل٘ن فٖ ح٠ٓٝم1986 ،1١ ،م.211ٙ ،
( )4حليخهّْ حلول٘ ،٢هخىس ك.14/2 َ٠
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اٌحعبسة ي ٟاالصطالح:
ٗؼظزَ هكِْم حلل٠خٍس هي أكؼَ حلوكخُ٘ن حلظٖ أه٠ؼض الٔ ػول٘ش هظْحٛلش هيي حلظلزيْ٘
ّحلظ٘ييَْٗ ّ٣وييْ حليييٟٟص رٜييٍْس أىص اليئ طلْٗييو حلوكِييْم اليئ ٛييكش ًحص أرؼييخى ق٘و٘ييش طكظيييي
حلوخُ٘يش رل٘يغ أٛييزق حلوكِيْم ٗ٤لي ػليئ أٗي٘خء ّػلو٘يخص أفرييخٍ هظؼخٍٟيش ،ف٘يَٓ حلييزؼ ٞأى
حلل٠خٍس ٗيٜي رِخ هيخرو حلزيحّس روخ ٗؼٌَ٘ ًلك هي أًوخ ١ك٘خط٘ش ّٓلْك٘ش ّحقظٜيخىٗش ،فؼٌيي حريي
هليّى أى حلل٠خٍس ـ إٔ ٓري حلل َ٠ـ ُٖ ًِخٗيش حلؼويَحى ّهَّؿيَ الئ حلكٔيخى ًِّخٗيش حل٘يَ
ّحلزؼي ػي حلوَ٘( ).
فبى حري هليّى ٗٔظويم هكِْم حلل٠خٍس لليٟلش ػلٔ حلؼِْى حلٔ٘خٓ٘ش حلووظلكش ّٗ ٟيٜي
حلل٠خٍس روؼٌٔ "كرْهش ّٗيؼذ ّاقلي٘ن" ًّليك ٛى حليٟليش حلللْٗيش للوٜي٤لق ك٠يخٍس طظيَحّف
ر٘ي هؼخًٖ كؼَ٘سّ ،قي ػَفض حلل٠خٍس رؤًِخ (هيي ك٠يَ ٗل٠يَ حل٘يو ٚل٘ؼويو هيغ حٙهيَٗي
كٖ ٗظآًْ ّٗئًْ هلّ٘ ،َ٤رٌلك ِٗ٘ت حلَّ٘ ١حلُ٠هش حلظٖ طيْفَ حلرَحهيش ليٗيَ فوظل٠يَ كيو
هـظوييغ ٗلظييَم حلرَحهييش ّٗـٔيييُخ فييٖ هؼييخه٠ص أفييَحىٍّ ،حلل٠ييخٍس طييَحع ه٘ييظَ ريي٘ي ؿو٘ييغ
حل٘ؼْد قيٗوِخ ّكيٗؼِخ ّاًِخ اٍع أًخًٖ فٖ ًوْ ٌٗ ٟي٤يغ هؼيو رليَ ُحهيَ رخلو٘يخٍ ّحٛهيْحؽ
ّل َ ٍّحفي ػيٗيس طٜذ فَ٘ ػلٔ حليّم طلك حلَّحفي ُٖ حلؼيخفخص حليْه٘ش)( ).
ّهكِْم حلل٠خٍس فٖ ح٠ٓٝم ُْ حللّ ٍْ٠حلِ٘خىسّ ،هي ػن فبى حلل٠خٍس ُٖ كٍْ٠
ح٠ٓٝم فٖ حلرْى ٌُّح ٗ ٟؼٌٖ أى ًوًْؽ ك ٍْ٠ؿو٘غ حلوَ٘حص ّحلويٌحُذ ّحٛىٗيخى حٛهيَٓ
رو اى لرو ّحكيس هٌِيخ ك٠يٍْحً قيي ٗريْى قَٗزيخً أّ رؼ٘ييحً ػيي ك٠يٍْ حٓٝي٠م( )ّ .رخلظيخلٖ فيبى
حلل ٍْ٠هَكلش هظييهش فٖ طرْٗي إٔ هـظوغ اً أى كؼَ٘حً هي حلوـظوؼخص حًٔٝخً٘ش طيظ َٜػلئ
حلْؿييْى ىّى حل ل٠ييٍّْ ،هييي ػيين ٗ ٟورييي ا٣يي٠ق هكِييْم حلل٠ييخٍس ػلِ٘ييخ هِوييخ كخًييض ًظخثـِييخ
حلٌٌُٖ.
ّػوْهييخً ٗ ٟوريييي أى طريييْى ٌُيييخ ك٠ييخٍس ّحكييييس طظؼييييى ٍّحفييييُخ ا ٟاًح كخًيييض ُيييٌٍ
حلل ٠خٍس ُٖ أف٠و ًوًْؽ رَٕ٘ هوخ ٗـؼو ؿو٘غ حل٘ؼْد طظولٔ ػي هٍّْػخطِخ ّطظزٌخٍ كل٘شً،
كٌلك فبى طٌخفْ أّ َٛحع حلل٠خٍحص ُْ أهَ هٌ٤يٖ طكَ٣ َٟز٘ؼش حلْؿْى حلزَٕ٘ ّهؼ٘٤خطَ
( )1حلٜلخف ،للـَُْٕ ،هخىس ك.632/2َ٠
( )2هييهش حري هليّى ،طلي٘ ى .ػلٖ ػزيحلْحكي ّاهَ ،حليخَُس ،ىحٍ ًِ٠ش ه.875ٙ ،1981 َٜ
( )3حلل٠خٍس حًٔٝخً٘ش ّك٠خٍس حلظٌٜ٘غ ،هلوي ػِِٗ حللزخًٖ ،هـلش حلْكيس ،حلؼييى ٌٗ ،4يخَٗ ،1985
.8-7ٙ
( )4حلل٠خٍس ـ حلؼي خفش ـ حلويً٘ش ،ىٍحٓش لٔيَ٘س حلوٜي٤لق ّىٟليش حلوكِيْمًٜ ،يَ هلويي ػيخٍف ،حلوؼِيي
حلؼخلوٖ للكرَ ح٠ٓٝهُٖ1414( ًٍْْٗ٘ ،ـ 1994 -م).62ٙ ،
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ٛى حٟهظ٠ف ٌٓش هي ٌٓي ح طؼخلٔ فٖ حلرْى قخل طؼخلٔ ِِْٓ َٚآَ٠بحِنِٗ خٍَْنكُ اٌغَّنََّٛاثِ َٚاألَسْضِ
َٚاخْ نخِالفُ أَ ٌْغِ نَٕ ِخ ُىُْ َٚأٌَْ نَٛا ِٔ ُىُْ ، ) (كييٌلك ٗ ٟورييي حػظزييخٍ أى كييو ك٠ييخٍس طلوييو ًوًْؿ يخً ٍحق٘ يخً
لًٔٞخى ،فلكظ حلل٠خٍس ٗ ٟؼٌٖ ق٘وش كٌٔش فٖ ًحطَ أّ ٛكش ؿ٘يس طْٛ

رِخ حٛفرخٍ ّحٗٛي٘خء

رو ُْ لكظ هلخٗي ّهـَى قي ٗيظَى رخلي٘ن حللٌٔش أّ حلٔي٘جش ػلئ حلٔيْحء أّ ربكييحُوخّ ،هيي ٌُيخ
فبى هكِيْم حلل٠يخٍس فيٖ طيييًَٗخ ُيْ هيخ ٗؼ٤يٖ لريو طـَريش أًيخً٘ش فيٖ إٔ ُهيي هْٜٛي٘ظِخ
ّطوُِ٘خ ّهٌحقِخ ّ٣ؼوِخ حلوخ ٙرِخ ّ ٟطكٜو إٔ ك٠خٍس ػلٔ أهيَٓ اّ ٟفييخً هيخ طييهيَ هيي
هوِ٘حص ّهٜخث ٚطظٔ ّطظ٠ثن هغ فَ ٤س حًٔٝخى ّطظيزلَّ .هي ٌُيخ فيبى ُ٘وٌيش إٔ ًويًْؽ أّ
ك٠خٍس ػلٔ وَُ٘خ ٗ ٟؤطٖ هي فَحؽ ّاًوخ ٗؤطٖ هي رخد حليزْل ّحٟقظٌخع رٌِح حلٌويًْؽ أّ طليك
حلل٠خٍس.
ّط٤ل حلل٠خٍس ػلٔ كو هخ ٌٗ٘جَ حًٔٝخى فيٖ كيو هيخ ٗظٜيو رووظلي

ؿْحًيذ ً٘يخَ٣

ًّْحكَ٘ ػيّ ً٠هليخً ،هخىس ٍّّكخً ،ىٌٗخً ّىً٘خ فِٖ فٖ ا٠٣قِخ ّػوْهِخ قٜش حًٔٝخى فٖ كو هخ
أًـٍِ ػلٔ حهظ٠ف حلؼّ ٍْٜطيلذ حلِهخى ُّٖ ،فٖ طوِٜٜ٘خ رـوخػيش هيي حلٌيخّ ّأهيش هيي
حٛهن ػَّحص ٌٍُ حٛهش أّ حلـوخػش ػلٔ ّؿَ حلو ْٜٙحلٌٕ ٗوُِ٘خ ػي وَُ٘خ هي حلـوخػخص
ّحٛهن( ).
ًّلي ًَٓ أى حلوؼٌٔ حلؼخم للل٠خٍس ُْ ػوَس كو حلـِي حًٔٝخًٖ حلوزٌّل ػزَ حُٛهخى
حلووظلكيييش رليييَ ٝآيييؼخى حلز٘يييَٗش ّطلي٘يي وخٗخطِيييخ ّأُييييحفِخ حلوخىٗيييش ّحلوؼٌْٗيييش ػلييئ حلٔيييْحء
فخلل٠خٍس ح٠ٓٝه٘ش هؼ ً٠طلظخؽ الٔ حلٔزَ ّحلظيْٗن للل٠خٍحص حلظٖ طٔيْى فيٖ ػيخلن حل٘يْم ُّيْ
أهَ هِن للظؼَف ػلِ٘خ ػي قَد لوؼَفش هيٓ ٠ٛك٘ش طلك حلل٠خٍحص لزٌيٖ حلز٘يَّٗ ،ؼيي ًليك
هلييخً ٛكزَ حلورخٓذ حلظٖ ؿخءص رِخ حلل٠خٍس ح٠ٓٝه٘ش فيٖ حلييػْس الئ ح ػلئ رٜيَ٘س ّاى
حلؼخلن ح٠ٓٝهٖ حلْ٘م هيػْ الٔ هي ٗوي أٓزخد حٟطٜخل ّحلظؼخٍف ّحلليْحٍ الئ أرؼيي هييٓ هيغ
ٗؼْد حلؼخلن حلووظلكش اك٘خءً للٌٔي حلرًْ٘ش حلظٖ ؿؼلض هي حهظ٠ف ىل٘ ً٠ػلٔ حلظؼخٖٗ ّحلظليخٍّ
هغ حٙهَ ّلْ٘ ىل٘ ً٠ػلٔ حلَٜحع ّحلظٌخفَ.
ِف َٛٙاٌحٛاس اٌحعبس ٞي ٟاإلعالَ:
ٓز حليْل أى حللْحٍ ُْ حلظَحؿغ فٖ حلر٠م ر٘ي َ٣ف٘ي ّحلظـخّد ف٘وخ رٌِ٘وخ للْْٛل
اليئ حللخٗييخص ّحُٛيييحف حلو٤لْرييش .كوييخ أى حللييْحٍ ٗلوييو هؼٌيئ حلو٘ييخٍكش ريي٘ي ؿِظيي٘ي ّأكؼييَ

(ٍْٓ )1س حلَّم ،حٗٙش (.)22
( )2ح٠ٓٝم ّحلل٠خٍس حللَر٘ش ،ى .هلوي هلوي كٔ٘ي.6ٙ ،
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ّرخلظخلٖ طٌؼيم ػول٘ش حللْحٍ اًح كخى ٌُخ َ٣ف ٗولت ػلئ حٙهيَ ٛى حلليْحٍ فيٖ فلٔيكظَ رٌيٖ
ػلٔ حكظَحم ٍإٔ حٙهَ فٖ حلْؿْى ّحلزيخء ّحلظلخٍّ ّفٖ كو ٖٗء.
ّكْحٍ حلل٠خٍحص هؼٌخٍ رٜيٍْس قخ٣ؼيش حلؼ٠قيش ري٘ي حلل٠يخٍحص حلووظلكيش ف٘ويخ ٗويٚ
حكظَحهِخ لزؼِ٠خ حلزؼّ ٞهيٓ حٓظكخىس حلل٠خٍس حلوؼٌ٘ش هي ري٘ش حلل٠خٍحص.
أهخ حلل٠خٍس ح٠ٓٝه٘ش فييي ػَفيض حلليْحٍ هيغ ري٘يش حلل٠يخٍحص حًٔٝيخً٘ش حٛهيَٓ فييي
حطٜو رِخ ح٠ٓٝم ّػَفِخ رٜيٍْس ّحٟيلش  ٟوزيخٍ فِ٘يخ رل٘يش طيؤه٘ي حلل٘يخس حلٔيؼ٘يس ّحلكخٟيلش

للزَ٘ٗش ػلٔ ُيٓ هي ٍٓخلش ح٠ٓٝم حلظٖ ٗـٔييُخ قْليَ طؼيخلٔ 

حىَّْنتِ
ا ْدعُ ئٌَِن ٝعَنبِ ًِ١سَبِّنهَ بِب ٌْ ِ

ػْٓ عَنبَُِ٘ٚ ٍِِٗ١نَ َٛأػٍَْنُُ
غُٓ ئَِّْ س ََّبهَ َُ٘ َٛأػٍَُُْ بِ َّْٓ ظًََّ َ
ْ َ
حغََٕتِ َٚجَبدٌِْ ُ ُْٙبِبٌَّخَِ َِٟ٘ ٟأ ْ
ػظَتِ ا ٌْ َ
َٚاٌَّْ ِْ ٛ

بِبٌَُّْ ْٙخذَِٓ٠

()1

ّقي كيى ح٠ٓٝم أُيحفخً هليىس لللْحٍ هغ ري٘ش حلل٠خٍحص أُن ُيٌٍ حُٛييحف ُيْ

حلْْٛل الٔ حلل  ،فيخللْحٍ أُين ّٓي٘لش للْٛيْل الئ حللي  ،فخلؤيلن رخكيغ ػيي حللي٘ييش ُّيْ
ٛخكزِخ هظٔ هخ ّؿيُخ ،قخل ٛلٔ ح ػلَ٘ ّٓلن( :حللروش ٟخلش حلوئهي أٌٗوخ ّؿيُخ فِْ أك
حلٌخّ رِخ)( )ّ .اى حلْْٛل الٔ حلل حللَ ٝهٌَ ُْ اػ٠ء حلل ػلٔ حلزخ٣و ،قخل طؼيخلَٔلُنًْ
جَبء ا ٌْحَكُّ َٚصََ٘كَ اٌْبَبطًُِ ئَِّْ اٌْبَبطًَِ وَبَْ صَُ٘ٛلبً.) (
ّقخل طؼخلٔلًُْ جَبء ا ٌْحَكُّ ََِٚب ْ ُ٠بذِبُ اٌْبَبطًُِ ََِٚب ُ٠ؼِ١ذُّ ،) (قخل طؼخلٔ  َُٛ٘اٌَّنزِ ٞأَ ْسعَنًَ
َسعُ ٌَُٗٛبِبٌْ ُٙذََٚ ٜدِ ِٓ٠ا ٌْحَكِّ ٌِ ُ١ظَْ ِٙشُٖ ػٍََ ٝاٌذِّ ِٓ٠وٍُِّنُِّٗ ،) (يٌٍ حلوزيخىة حلظيٖ طَٗيي الِ٘يخ حٗٙيخص
حلرَٗوش ُٖ ؿَُْ كو حللْحٍ فٖ حليٗخًخص حلٔوخّٗش حلووظلكش ،فييي كيخٍّ حلَٓيو أقيْحهِن ٛؿيو
ا ِخٍ حلل ّر٘خًَ ّاػ٠ثَ ػلٔ حلزخ٣و ٛى حلكَ٤س حلٔل٘وش طؤرٔ حًٝػخى الٔ حلزخ٣وّ ،هي ٌُيخ
ٗرظٔذ حللْحٍ أُو٘ظَ ًٛيَ ِٗييف الئ ىػيْس حلؼيخلن الئ قي٘ن حللي حلؼل٘يخّ ،أى حلليْحٍ فيٖ حلكييَ
ح٠ٓٝهٖ ِٗييف الئ حلر٘ي

ػيي ٓيوخكش حٓٝي٠م ّا ِيخٍ ػظوظيَ هيي أًيَ ٗ ٟييْم ػلئ حلييْس

ّحلْٜلـخى رو ػلٔ حللـش ّحلزَُخى.

(ٍْٓ )1س حلٌلو ،حٗٙش .125
( )2حلليٗغ ٍّحٍ حلظَهٌٕ فٖ رخد حلؼلن رخلَقن ّ ،19حري هخؿش فٖ رخد حلُِي رخلَقن .15
(ٍْٓ )3س حَٓٝحء ،حٗٙش ( .)81
(ٍْٓ )4س ٓزؤ ،حٗٙش ( .)49
(ٍْٓ )5س حلظْرش ،حٗٙش ( .)33
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قييخل طؼييخلٔ الَ ِئوْ نشَاَٖ يِنن ٟاٌننذِّّ ،) (ِٓ٠قييخل ػ يِّّ ؿييو َلُ نًِ ا ٌْحَ نكُّ ِِننٓ س َِّّبىُ نُْ يََّننٓ شَننبء
يٍَُْ١إِِْٓ  ََِٓٚشَبء يٍَْ َ١ىْفُشّْ ،) (قخل طؼخلٔ لًُْ َ٠ب أََُّٙ٠ب ا ٌْىَبيِشُ * َْٚال َأػْ ُبذُ َِب َحؼْ ُبذَُٚ * َْٚال أَٔ ُخُْ
َذحُْ * َٚال أَٔ ُخُْ ػَب ِبذَُِ َْٚب َأػْبُذُ * ٌَ ُىُْ دُِ ُٕ ٠ىُْ ٌَِٚن َٟدِ٠نِٓ.) (
ػَب ِبذَُِ َْٚب َأػْ ُبذُ * َٚال أََٔب ػَب ِبذٌ َِّب ػَب ُّ
ّهي ٌُخ كخًض ٍٓخلش ح٠ٓٝم ًحص هؼخًٖ ٍحق٘ش ّهٌخُؾ هٔيظي٘وش فيٖ ىػيْس حٙهيَ الئ حٓٝي٠م
ّحلظلخٍّ هؼَ ػلٔ حلل رٍْٜس ػخرظيش ّهٔيظيَس هٌيٌ حلللظيش حّٛلئ ٤ًٟي٠ق ٍٓيخلش حٓٝي٠م،
ّقي طن كَحٓش ٌٍُ حلٔيوخكش حٓٝي٠ه٘ش فيٖ حلليْحٍ رظيخٍٗن ًخٛيغ ّه٘يَف ّه٘يَق فيٖ طيخٍٗن
حلزَ٘ٗش كظٔ ْٗهٌخ ٌُح.
ثبٌلبً :حؼش٠ف ِف َٛٙاٌؼٌّٛت ٚػٌّٛت اٌخشش٠غ:
أٛزلض حلؼْلوش هي أريَُ حلظيْحَُ طزخٌٗيض كْلِيخ حٍٙحء ك٘يغ ٗيَٓ حليزؼ ٞأًِيخ ُيٖ
حلؼول٘خص حلظٖ ٗظَطذ ػلِ٘يخ طَحؿيغ حلي٘يْى حلـلَحف٘يشّٗ ،يَٓ اهيَّى أًِيخ ػزيخٍس ػيي ط٠يخػ
حلَّح رّ ٢حٍٟطزخ٣خص ر٘ي حلوـظوؼخص ّحليّل ر٘رو ٌٗظن َّٗطيذ حٟقظٜيخى حلليخلٖ ،كويخ طٜي
حلؼول٘خص حلظٖ هي ه٠لِخ طؼُِ حليَحٍحصّ ،حٛكيحعّ ،ح٤ً٘ٛشٌُّ ،خ هي َٗحُخ أًِخ ُٗخىس فٖ
حلظـخٍس حليّل٘ش ّحلَّحر ٢حلؼخلو٘ش.
ّقي ٗٔظويم ه٤ٜلق حلرْكزش ري ًٟهي حلؼْلوش ك٘غ أى حلرلوش حًٝـلِ٘ٗش حلظٖ طؼزَ ػٌِخ
ه٘ظ هي كلويش ( )Globalروؼٌئ حلريَس حٍٟٛي٘ش ّل٘ٔيض كلويش ( )Worldحلظيٖ طؼٌيٖ حلؼيخلن،
ّحلويْٜى ٌُخ حلظييحهو حلْحٟيق ٛهيٍْ حٟقظٜيخى ّحلؼيخفيش ّحلٔ٘خٓيش ّحٟؿظويخع ّكيٌلك حلٔيلْ
ىّى حػظيييحى رييٌكَ حلليييّى لليييّل أّ حًظوييخء لييْ٣ي هليييى أّ ّٟء ليّلييش رؼٌِ٘ييخ ىّى وَُ٘ييخ هييي
حليّل(.)4
ّقي حًظَ٘ ه٤ٜلق حلؼْلوش هٌٌ أّحثو حلظٔؼٌ٘خص هي حليَى حلوخ ٖٟرؼي ٓيْ ١حلوؼٔرَ
حلْ٘٘ػٖ ّحًيكخٍٍ أهخم حلٌظخم حلل٘زَحلٖ ُّٖ هكِْم وَ٘ هٌ٠يزّ ٢و٘يَ هلييى حٛي٠٤كخً فِيٖ
كؼَ٘س حلـْحًذ ،هظؼيىس حلِّحٗخ ّحلوـخٟص ،فِٖ فٖ هـولِخ طِييف الئ اُحليش حللييّى حلـلَحف٘يش
ر٘ي حليّل ّحللْحؿِ ر٘ي حلل٠خٍحص لٜخلق حلَأٓوخل٘ش حللَر٘ش ّأفرخٍُخ ّكظٔ طرظوو َٓ٘٤طِخ
حٓظؼولض ٗؼخٍحص ّه٤ٜللخص ف٠كخٟيش هوظلكيش هؼيو هلخٍريش حٍُٝيخد ،حليٗويَح٘٣يش ،كييْق
حًٔٝخى ،حل٘كخف٘شّٛ ،خٍص ٌٍُ حلوزخىة ّحلو٤ٜللخص ط٤ز ػزَ ال٘يخص ّهٌظويخص ىّل٘يش هؼيو

(ٍْٓ )1س حلزيَس  ،حٗٙش ( .)256
(ٍْٓ )2س حلرِ  ،حٗٙش ( .)29
(ٍْٓ )3س حلرخفَّى.
( )4آيييوخػ٘و ٛيييزَٕ ػزييييح  ،حلرْكزيييش ،حلويييئطوَ حلؼلويييٖ حلٔيييٌْٕ حلظخٓيييغ ل٠قظٜيييخى ل٠قظٜيييخىٗ٘ي
حلوَٜ٘ٗي 1995م.
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حٛهيين حلوظليييس ،هـلييْ حٛهييي ،لـٌييش كيييْق حًٔٝييخى ،حلزٌييك حليييّلٖ ،هٌظوييش حلظـييخٍس حلؼخلو٘ييش.
ّٛخٍص طوخٍّ ٟلْ٣خً ػلٔ ىّل حلؼخلن حلؼخلغ طئىٕ فٖ هلٜلظِخ الٔ طِوٖ٘ طلك حليّل فيٖ
حلولخفو حليّل٘ش ّحلي٠خء ػلٔ ك٠يخٍطِخ ّػيخثييُخ ّػيخفخطِيخ حليٌٗ٘يش ّحٟؿظوخػ٘يش لظٔي٘ َ٤ػلئ
حلل٠خٍس حللَر٘ش ػلٔ ٌٍُ حليّل هـظوؼش(.)1
ّٗلخّل حللَد حٙى ّٓ٘ظو ٗلخّل ىػن هرخًظَ حلؼظ٘وش ّحليفخع ػي هٜيخللَ رْحٓي٤ش
طؼَٗي

ُييٌٍ حلوٜييخلق رؤًِييخ هٜييخلق حلوـظوييغ حلؼييخلوّٖ ،ليييي أٛييزلض طلييك حلؼزييخٍس حٓييوخً هَكزيخً

ٗل٤

ّٗلو ػزخٍس (اٌؼنبٌُ اٌحنش) ٟهظكيخء حل٘يَػ٘ش حلؼخلو٘يش ػلئ حٛفؼيخل حلظيٖ طؼريْ هٜيخلق

حلْٟٗيييخص حلوظلييييس ّحلييييْٓ حللَر٘يييش حٛهيييَّٓ ،ػلييئ ٓيييز٘و حلوؼيييخل ٗليييخّل حلليييَد حٙى ىهيييؾ
حقظٜخىٗخص حلوـظوؼخص حل٠وَر٘ش فٖ ًظيخم حقظٜيخىٕ هْكيي ِٗي٘وي ػل٘يَ ُيْ فزْحٓي٤ش ٛيٌيّق
حلٌيي حليّلٖ ّهئٓٔخص حقظٜخىٗش أهَٓ ٗؼوو حلليَد ػلئ ىػين هٜيخللَ حٟقظٜيخىٗش ّٗكيَٝ
ػلٔ حٛهن حٛهَٓ حلٔ٘خٓخص حٟقظٜخىٗش حلظٖ َٗحُخ هٌخٓزش(.)2
فيي أػخٍص حلؼْلوش روكِْهِخ حلرؼَ٘ هي حلـيل فٖ حلكِن ّحل٤يَف ّحلظلل٘يوّ ،قيي حهظلكيض
رٌخء ػلٔ ًلك حٍٙحء حلٌظَٗش ّحلكيِ٘ش هخ ر٘ي هيف ّقيف ّهخ ر٘ي طَك٘ذ رِخ ّكَحُ٘ش لِخ(.)3
َّٗٓ كؼَ٘ هي حلرظخد أًَ هي حلٜؼْرش رورخى طليٗي حلؼوخًٌ٘يخص ّحلظٔيؼٌ٘خص هيي حلييَى
حلوخ ٖٟكظخٍٗن ريحٗش حلؼْلوش ،رو لِخ كيّىُخ حلظٖ طوظي الِ٘خ فٖ فظَحص ٓخريش ٓ٘وخ ف٘ويخ ٗويٚ
رؼ ٞهظخَُُخ رخػظزخٍ أى حلؼْلوش ُٖ خَُس ّأى حلظْحَُ ٗ ٟوري آٌخىُخ الئ طيخٍٗن هلييى
هؼ٘ي رخلٌحص(.)4

( )1طليييٗخص حلؼْلوييش حٟقظٜييخىٗش ،ى .ػزيييحلُْخد ػؼوييخىُ٘ ،جييش حٛػوييخل حلكرَٗييش ،حلوَ٣ييْم 2445م،
.4 ٙ
(ٛ )2يحم حلل٠خٍحصٛ ،وْث٘و ٌُظـظْى ،طَؿويش ػزيخّ ُي٠ل ،حٍٛىى ،ىحٍ حٛهيو للٌ٘يَ ّحلظُْٗيغ،
2446 ،1١مّ 27ٙ ،هخ رؼيُخ.
( )3أٛييو حلؼْلوييش َٗؿؼييَ حلييزؼ ٞاليئ أى حلؼييخلن ٓيي٘رْى قَٗييش ّحكيييس ّفي يخً لوييخ أ٣ليييَ ػييخلن حٟطٜييخل
هخٍٗخل هخكْلِخى رك٠و ّٓخثو حٟطٜخل ،ف٘وخ َٗٓ أى أٛو حلؼْلوش َٗؿغ الٔ حلكرَ حلكلٔيكٖ حٛلويخًٖ
حلٌٕ طْؿَ حلوكرَ حٛلوخًٖ ُ٘ـو فٖ هيْلظَ حلَِ٘٘س كْل حليّلش رؤًِخ "حليّليش حلؼخلو٘يش حلؤٌيـوش" حلظيٖ
طٌؼيم فِ٘خ حلظٌخق٠خص حٗٛيْٗلْؿ٘ش ّط٤ز كيْق حًٔٝخى كؤٓؤ ٍْٛس لليّلش حلؼخلو٘ش حًٔٝخً٘ش ،حًظيَ
حلؼيييَد ّحلؼْلويييش ،هلويييْى ػزيحلك٠ييي٘و ،هَكيييِ ىٍحٓيييخص حلْكييييس حلؼَر٘يييش ،ر٘يييَّص 1998م،39ٙ ،
حلؼْلوش فٖ فرَ ّحقظٜخى ّػ َٜحليّلش ،هلٔي أكوي حلو ،َ٘٠حليخَُس ،ريّى.33ٙ ،
( )4حلؼَد ّحلؼْلوشً ،خٗ ػلٖ ػز٘ي ،حلؤظيزو حلؼَرٖ ،رَّ٘ص ،حلؼيى 1997 ،221م.54ٙ ،
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ّهي ٌُخ فوي حل ٜؼْرش رورخى طليٗي ُهخى هليى لْٟىس حلؼْلوش فٖ ّحقيغ حلل٘يخس حلؼيخف٘يش
أّ حٟؿظوخػ٘ش أّ حلٔ٘خٓ٘ش (حليخًًْ٘ش)ُّ ،و ُٖ خَُس ك٘خط٘ش قيٗوش أم ؿيٗيس؟ ،ػن ُيو حلؼْلويش
قخثوش فؼ ً٠أم أًِخ هـَى خَُس طخٍٗو٘ش ق٘ي حلْٟىس ّلن طرظوو رؼي هؼخلوِخ حلووِ٘س؟(.)1
اى هكِْم حلؼْلوش رٍْٜطَ حلْحٓؼش ٗ ٟورٌٌخ ٟز َ٤فٖ طؼَٗ

ّحكي ؿخهغ ٗخهو هخًغ

كوخ حللخل فٖ حليٍحٓخص حلٌظَٗش ّفيخً للوٌِؾ حلؼلوٖ حلوظؼخٍف ػلَ٘ ًّلك َٗؿغ الٔ ٣ز٘ؼش ُيٌٍ
حلؼْلوش حلظٖ ّٛكِخ رؼ ٞحلرظخد رؤًِخ كخلظٌ٘ي

()2

ّّؿَ حل٘زَ ُيْ أى للظٌي٘ي ٍإّّ كؼ٘يَس كويخ

للؼْلوش هكخُ٘ن كؼَ٘س هظؼيىس ٗورٌٌخ اٗـخُُخ ف٘وخ ٗلٖ:
أّ :ًٟفوكِْم حلؼْلوش حٟقظٜخىٕ ّحلظـخٍٕ ُْ هخ ٗظؼل رَإٗظِيخ كيْل طْك٘يي حٓٛيْحق
ّطلََُٗخ روؼٌٔ آيخ ١كو حللْحؿِ ّحليْ٘ى حلظٖ ػلٔ ٍإّّ حٛهْحل ّحلو٠خٍرخص ّحٍّٛحق
حلوخل٘ش لظظ٘ق لِخ حللَكش ريّى طيهو هي حلٔل٤خص حلٌْ٘٣ش هي ؿوخٍ ّػْحثي ٓي٘خىٗش ا ٟرخليييٍ
حلٌٕ طٔوق رَ حلوئٓٔخص ّحلوٌظوخص هؼو هٌظويش حلظـيخٍس حلؼخلو٘يش أّ حلزٌيك حلييّلٖ أّ ٛيٌيّق
حلٌيي حليّلًّٖ ،لك ريٜي طْك٘ي ٌُح حلٔلْ حلظـخٍٕ ّحٟقظٜخىٕ ّفيخً لل٠يخٍس ّحكييس  ٟو٘يَ
هغ اُوخل حٙهَ(.)3
ػخً٘خً :حلؼْلوش حلوؼلْهخط٘ش أّ ػْلوش حٟطٜخل ُّٖ :طِييف الئ ؿؼيو حلؼيخلن كظليش ّحكييس
رل٘غ ٗؼَف ٓرخًَ هخ ٗليع ليِٗن ّهخ ٗليع لٚهَٗي رلرن ػٍْس طرٌْلْؿ٘خ حٟطٜيخل حلوظخكيش
حٙى ّلري ٌٍُ حلوؼلْهخص ٗظن طيحّلِخ ّفيخً لي٘ن اػ٠ه٘ش هليىس ّفيخً لؼيخفش ّك٠خٍس ّحكيس(.)4
ػخلؼ يخً :حلؼْلوييش حلٔ٘خٓيي٘شًّ :ؼٌييٖ رٌِييخ ِ يٍْ ٗوٜيي٘خص قخًًْ٘ييش فييٖ حلوليي٘ ٢حليييّلٖ ٟ
طو٠غ لٔل٤خى ّٓ٘خىس حليّلش حلظيٖ طْؿيي فِ٘يخ هؼيو حل٘يَكخص هظؼييىس حلـٌٔي٘ش ّهٌظويخص حلؼويو
حلْ٤ػٖ ّحلويًٖ ّهٌظوخص كيْق حًٔٝخى فِيٌٍ حلوٌظويخص ليْ٘ لييخًْى أّ كرْهيش حليّليش حلظيٖ
طْؿي فِ٘خ إٔ ىٍّحً أّ ٍقخرش ػلِ٘خ ،هخ أً٘ؤ هخ ٗٔؤ رخلظيهو فٖ ٗجْى حليحهل٘ش لليّلش ّحًظيخٝ

( )1حلؼْلويييش هخُ٘ظِيييخً٘ ،يييؤطِخ ،أُييييحفِخ ،حلو٘يييخٍ حلزي ييٗو ،هلويييي ٓيييؼ٘ي ،ىحٍ حلز٘يييخٍق ،ػويييخى ،حٍٛىى
1998مّ 11ٙ ،هخ رؼيُخ.
(ً )2لك حلظ٘زَ٘ َٗؿغ الٔ قٜش حلك٘و فٖ حلوؼيو حلٌِييٕ ّحلظيٖ هلِحُيخ (أى ؿوخػيش هيي حلؼو٘يخى ؿلٔيْح
كْل ف٘و ّ٣لذ هٌِن أى ٗلؤٍْ ػن ٜٗكْح هخ لؤيٍْ ،فخليٌٗي لؤيْح هَْ٣هيَ ّٛيكٍْ رؤًيَ لي٘ي ّهيَى
ّْٗ٣وّ ،حلٌٗي أهٔرْح رَؿلَ ٜٗكًِْخ رؤًِخ ٍؿو ػظ٘ن ٟونّ ،هي أهٔك رظٍَِ ٜٗيكٍْ كؤًيَ ٓي٤ق
ّحٓييغ ػييَٗ ٞهوظيييّ ،حلييٌٗي أهٔييرْح رؼـييٍِ ٜٗييكٍْ ّٛييكخً ٌٗخٓييذ ًلييك ُّرييٌح ..ػيين أىٍكييْح أًِيين اُحء
خَُس هظؼيىس حلـْحًذ ّحلِّحٗخ ّقخلْح ػوْهخً أًَ ٗ٘زَ حلظٌ٘ي هي ك٘غ أى ليَإّّ كؼ٘يَس ،حًظيَ فلٔيكش
كْحٍ حلل٠خٍحص ،رَّفٍْ٘ٔ ُكَٗخ رَ٘٘ اهخم ،حلوَْ٣م 2445م.76ٙ ،
( )3حلـييخص ّحلؼييخلن حلؼخلييغ "ىٍحٓييش طيْٗو٘ييش للـييخص حٓٝييظَحط٘ـ٘ش حلوْحؿِييش" ،ى .ػييخ ٣حلٔيي٘ي ،ه٤زؼييش
ٍه٠خى ّأّٟىٍ ،حٓٝرٌيٍٗش 1999م.7ٙ ،
( )4حًظَ كْحٍ حلل٠خٍحص طلل٘و ًييٕ لظخَُس ح٠ٓٝهْفْر٘خ ،ى .ػزيح ٛخلق أرْررَُ٘ ،جيش حٛػويخل
حلكرَٗش ،حلوَْ٣م2445م.44ٙ ،
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حلٔ٘خىس حلٌْ٘٣ش .ريو طلروِيخ قيْحً٘ي ّحطكخق٘يخص ىّل٘يش هٔيظٌي الئ ػيخفيش ّك٠يخٍس هلييىس رخليٌحص
ّلْ٘ لٚهَٗي ٗي فِ٘خ(.)1
ٍحرؼخً :حلؼْلوش حلؼيخف٘شّٗ :يٜي رِخ أى طظْكي كو ٗؼْد حلؼيخلن كيٌو ٢ػييخفٖ هْكيي ُّيْ
حلٌو ٢حلل٘زَحلٖ حلَأٓوخلٖ ح للَرّٖ ،طٔؼٔ ٌٍُ حلؼْلويش لريٖ طيٌّد كيو حلوـظوؼيخص حلؼيخف٘يش فيٖ
حلؼخلن فٖ ٌُح حلٌو٘ٓ ٢وخ حلٌو ٢حٛهَٗرّٖ ،هي ٌُيخ ؿيخءص حلؼْلويش روؼٌئ "حٛهَكيش"(ُّ .)2يْ
ٗٔييظِيف ُْٗييخص حل٘ييؼْد حل٠وَر٘ييش فييٖ أفَٗي٘ييخ ّآيي٘خ ّحلؼيخلن حٓٝيي٠هٖ رْؿييَ أّٓييغ ّٗٔييؼٔ
ٟهظٜخٛييِخ ّحٟلظكييخف كْلِييخ ّأُيين هظييخٍَُ ُييٖ حلظ٘ييزَ رييخلٌو ٢حلؼيييخفٖ فييٖ حلوؤكييو ّحلو٘ييَد
ّحلولزْ..الن.
هخهٔخً :حلؼْلوش حٟؿظوخػ٘شّ :طظلو ٌٍُ ٚحلٌو٘٤ش فٖ اقٜيخء حلييٗي هيي ّحقيغ حل٘يؼْد
أّ هخ ٗٔؤ رخلؼلوخً٘ش إٔ ػلوٌش حل٘ؼْد ًّلك ٛى حلكريَ حلل٘زَحليٖ حللَريٖ ٗٔيؼٔ رؼيي حًظٜيخٍ
حليّلييش ػليئ حلرٌٔيي٘ش فييٖ ٛييَحػِخ حلْٗ٤ييو فييٖ حليييَّى حلوخٟيي٘ش اليئ اقٜييخء حليييٗي ػييي ّحقييغ
حل٘ؼْد ّك٘خطِخّ .هي ٌُخ ِيَص حلؼْلويش فيٖ ًو٘٤يش حليِّحؽ ّٗيجْى حٓٛيَس ّٓيلْ حٛفيَحى
ػلٔ ًٔ رؼ٘ي ػي حلوؼظييحص ّحليٗخًخص حلووظلكش ّطٔيؼٔ ّٓيخثو حلؼْلويش ٌُيخ الئ حلظيَّٗؾ لِيٌح
حلكرَ رخػظزخٍ أى حٛىٗخى ُٖ ق٘يْى هرزليش ل للَٗيخص حل٘وٜي٘ش فيٖ ُيٌح حلزيخدّ ،هيي ٌُيخ ِيَص
حٝرخكش حلـٌٔ٘ش ّحليػْس لٞؿِخ ٝطلض هٔو٘خص قخًْى كيْق حلوَأس ّكَٗخطِخ ّهٔخّحس حلَؿو
رخلوَأسّ ،قْحً٘ي كَٗش حليِّحؽ ّليْ هيي حلوؼيو؟!..النّ .طظـخُيو حلؼْلويش حلٔي٘خىس حلٌْ٘٣يش للييّل
ػٌيهخ طٔي حليْحً٘ي ّطكَِٟخ ػلٔ حليّل قَِحً ّقَٔحً(.)3
هوخ ٓز فبى حلؼْلوش رٍُْٜخ حلووظلكش ّأًوخِ٣خ  ٟطوَؽ ػي كًِْخ كخليش هيي كيخٟص
طـخُّ حلظؼيىٗش الٔ طْك٘ي حلٔلْ فٖ كو حلؼخلن ػلٔ ًٔ ّحكيّ ،هي ّؿِش ًظيَ ّحكييس ،فِيٖ
طَٗي للؼخلن أى ٗظْكي فٖ كو ٖٗء فٖ حلظـخٍس ،فٖ حلٌٜخػش ،فٖ حٟطٜخل ّّٓخثلَ ّػيخفظيَ ،فيٖ
حلٔ٘خٓش ،فٖ حٟقظٜخى فٖ حلظَ٘ٗغ ّحليخًْى..النّ ،لري وَ٘ هكخُ٘ن ّحكييس هٔيظيخس هيي ك٠يخٍس
ّحكيس ُٖ ك٠خٍس حللَد فيّ ،٢قي حٓظؼخًض حلؼْلوش فٖ طٌكٌ٘ ًلك روئٓٔخص ّهٌظوخص هخىهيش
لِخ ٗوري طٔو٘ظِخ روٌظوخص ّهئٓٔخص حلؼْلوش.

( )1حًظَ َٛحع حلل٠خٍحصٛ ،وْث٘و ٌُظٌـظْى ،حلؼَد ّحلؼْلوش ،هَكيِ ىٍحٓيخص ،حلْكييس حلؼَر٘يش،
رَّ٘ص 1998م.71ٙ ،
( )2كْحٍ حلل٠خٍحصُ ،كَٗخ رَ٘٘ اهخم.77ٙ ،
( )3حًظَ حلؼْلوش ّحلؼْلوش حلو٠خىس ،ى .ػزيحلٔ٠م حلٔيَٕٗ ،كش ه٤خرغ لْطْ رخلؼخؿليش ،رييّى طيخٍٗن،
.191ٙ
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أِننب ػٌّٛننت اٌخشننش٠ؼبث فٌيٜييي رِييخ أى ٛييٍْ حلؼْلوييش حلظييٖ ٍأٌٗخُييخ طلظييخؽ اليئ قييْحً٘ي
ّطَ٘ٗؼخص طٌظن ٌُح حلظٌويُّ٘ ٢يٌٍ حليْحليذ حلووظلكيش لظٌظي٘ن حلؼْلويش ّفَٟيِخ ػلئ حلؼيخلن رييْس
قخًًْ٘ييش ّرٜييٍْس فـييش ّقخٓيي٘ش

()1

حرظيييحءً هييي حلييٌظن ّحللييْحثق حلظييٖ طظؼليي روئٓٔييخص حلؼْلوييش

ّهكخُ٘وِييخ حلووظلكييش ّهٜييخىٍُخ حلظ٘ييَٗؼ٘ش ًّ٤ييخق ط٤ز٘يِييخ ّأػَُييخ ػليئ حليييّل ّحلظ٘ييَٗؼخص
حلٌْ٘٣ش حلوْؿْىس ىحهو حليّليش ّأػَُيخ ػلئ حًٔٝيخى أٌٗويخ ّؿييً .ليك ٛى حلؼْلويش طيئػَ طيؤػَ٘حً
كز٘يًَح ػلئ حليييْحً٘ي ّحلظ٘يَٗؼخص هيي ك٘ييغ طْك٘يي حلظ٘يَٗؼخص ّطْك٘ييي حلوٜي٤للخص ّحلوكييخُ٘ن
حليخًًْ٘ييش ًّلييك ًِٛييخ طييئىٕ اليئ طٌ٘ييّ٘ ٢طكؼ٘ييو حلظ٘ييَٗغ حليييّلٖ حلييٌٕ ٗييٌظن حلؼ٠قييش ريي٘ي حليييّل
هـظوؼيش ّىحهييو حليّلييش حلْحكيييس ّٗييئ َ٣حلؼ٠قييش ريي٘ي حلكييَى ّحليّلييش هوييخ أىٓ اليئ ّؿييْى هَحكييِ
قخًًْ٘ش ؿيٗيس ّهكخُ٘ن ؿيٗيس حقظ٠ظِخ فرَس حلظ٠خهي ر٘ي حل٘ؼْد(.)2
ّهيظ ٔ٠فرَس حلؼْلوش أى حليْحً٘ي ّحلظَ٘ٗؼخص حلظٖ طْؿي ىحهو حليّل ّٓيْف طظٗ٠ئ
طيٍٗـ٘خً رؼي أى طٌِ ّٕ الٔ ٍكي ق ٖٜهي ؿَحء ط٤ز٘ طَ٘ٗؼخص حلؼْلوش رل٘غ ٜٗزق حلظَ٘ٗغ
حليّلٖ ُْ حٓٛخّ ُّْ حلوَؿغ ػٌي حٟهظ٠ف هوخ ٗئْٓ ٗٝـخى للش قخًًْ٘ش ح٠٤ٛك٘ش ّحكيس
طظلْل رخلظيٍٗؾ الٔ للش قخًًْ٘ش ّك٘يس للؼخلن َٗٗ ٟك لِخ.
ّػلَ٘ ّهوخ ٓز فبًَ ٗوري طؼَٗ

ػْلوش حلظَ٘ٗؼخص رؤًِيخ ُيٖ ػول٘يش طْك٘يي حلظ٘يَٗغ

فييٖ حلؼييخلن فييٖ كييو ٗييئّى حلل٘ييخس حلووظلكييش هييي هيي٠ل هكييخُ٘ن ك٠ييخٍس هؼٌ٘ييش طٔييْى ػليئ ري٘ييش
حلل٠خٍحص حٛهَٓ ىّى حٟػظيحء أّ حٟلظكخص لوْٜٛي٘ش طليك حلل٠يخٍحصّ ،ليْ٘ ٛيل٘لخً أى
حلؼْلوش ُٖ ىػْس الٔ حلظيخٍد حليّلٖ ّحلظؼخّى ّحًٟكظخف ػلٔ حلؼيخلن كويخ ٗؼظييي حليزؼ ٞريو فيٖ
حلْحقغ أى ٌُخ فَقخً ري٘ي حلؼخلو٘يش روؼٌئ حلظؼيخّى حلييّلٖ ّحلؼْلويش حلويٜيْىس كوٜي٤لق ّّحقيغ
هؼخٕ رؤًِخ طٔؼٔ الٔ حلِ٘وٌش ػلٔ حٙهَ فٖ كو هـخٟص حلل٘خس ّطلخّل ؿخُيس لولٍْ طوخهخً ّٟ
ٗريْى فييٖ حلْؿييْى هٌييَ ٗييٖء أهييخ حلؼخلو٘ييش (حلظؼيخّى حليييّلٖ)(ٗ )3يييْم أٓخٓيخً ػليئ حكظييَحم حٙهييَ
ّهلخٍّطَ ّهٌخق٘ظَ ّهؼخٗ٘ظَ هؼَ ُّْ هخ ٗٔؼٔ الَ٘ ح٠ٓٝم ُّٖ طلك حليػْس حلظٖ أ٣ليِخ حريي
هليّى ّحللِحلٖ كٌ٘وخ ّٛكْح ٍٓخلش ح٠ٓٝم (رخلؼخلو٘ش) .فخلؼخلو٘ش طكظق ػلٔ حلؼخلن ّك٠يخٍحطَ
حلووظلكييش أرييْحد حل٤وييْف حلل٠ييخٍٕ حلو٘ييَّع فييٖ حلظؼييَف ػليئ حٙهييَ ّحٛهييٌ ّحلؼ٤ييخء هؼييَ
ّحلظلخٍّ هؼَ ّحلظ٠قق اًِخ َٗ٣يش "حًٛخ" للظؼخهو هغ حٙهَ رْٛكَ "أًيخ" ػخً٘يش فخلؼخلو٘يش طـؼيو
َاٌزِ َٓ٠حَبََّٛؤُٚا اٌنذَّاسَ
حٗٝؼخٍ ري ًٟػي حًٛخً٘ش ّحٛػَس ػلٔ حلٌكْ ُٖ ق٘وش آ٠ه٘ش ،قخل طؼخلٔ }َّ ٚ

( )1كْحٍ حلل٠خٍحص ،هٌ ٍْٜحلللْ ،هٌ٘ؤس حلوؼخٍف ،حٓٝرٌيٍٗش 2447م.344ٙ ،
( )2اػخٍ حٛكرخم حٛؿٌز٘ش ،هٌٌٍ كوخل ػزيحلل ، ٘٤هئٓٔش حلؼيخفش حلؼوخل٘ش ،رليحى 1981م.5ٙ ،
( )3حلؼَد ّحلؼْلوش ،هَؿغ ٓخر .297ٙ ،
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صذُٚسِ ُِْ٘ َْبجَتً َِِّّّب أُٚحُٛا ُ٠َٚنإْثِشَُْٚ
لذُ َْٚيُِ ٟ
َٚاٌْاَِّ٠بَْ ِِٓ لَبٍِْ ِ٠ُ ُْٙحِبَُّ٘ َِْٓ َْٛبجَشَ ئٌََِٚ ُِْٙ ْ١ال َِ ٠
خصَبصَ ٌت ُٛ٠ ََِٓٚقَ شُحَّ َٔ ْفغِِٗ يَأُِ ٌَْٚئهَ ُُُ٘ اٌُّْفٍِْحُ ،)1({َْٛأهخ حلؼْلوش
ػٍََ ٝأَٔ ُفغِ ِ ٌََْٛٚ ُْٙوَبَْ بِ َِ ُْٙ
٣وْف أًيخًٖ رليض َٗٗيي حهظيَحق حٙهيَ ّٓيلزَ هْٜٛي٘ش ّرخلظيخلٖ ًك٘يَ هيي حلْؿيْى فيٖ حلؼيخم
ّطو٘ؼَ ًّّرخًَ فٖ "حًٛخ" أّ طِوٖ٘ لٚهَ ػلٔ أىًٔ حلكَّ.ٝ

(ٍْٓ )1س حللَ٘ ،حٗٙش (.)9
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اٌّبحث اٌلبٟٔ
صشاع اٌحعبساث أَ ْٛاس اٌحعبساث؟!
ليييي ٗييخػض هٜيي٤للخص ٛييَحع حلل٠ييخٍحص ّكييْحٍ حلل٠ييخٍحص هوييخ ٗييُْن حلييزؼ ٞأى
حلؤؤلش  ٟطوَؽ ػي حلَٜحع حلٌٕ ٗ ٟيزو حلليْحٍ أّ حلليْحٍ حليٌٕ ٗ ٟيزيو حلٜيَحع ّلريي فيٖ
طيًَٗخ أًَ ٗوري أػوخل حللْحٍ رـخًذ حلَٜحع ّحلٜيحم اًح كيخى هيٌِؾ حلليْحٍ ّحٟيلخً كويخ ُيْ
ػلَ٘ حللخل فٖ ح٠ٓٝم.
ّحلوؼلْم أى حلظلخَٗ ّحلظزخٗي ر٘ي ح٘ٗٛخء ُْ ٌٓش ٍرخً٘يش ّهؼـيِس كًْ٘يش أٍحىُيخ ح فيٖ
ٌُح حلرْى الٔ ْٗم حليٗيّ ،فٖ ٌُح حلظزخٗي ّحٟهظ٠ف ىل٘و حٓظوَحٍ للل٘خس ،قخل طؼيخلٔ َِِنٓ وُنًِّ
شَنْٟءٍ خٍََمَْٕننب صَ ْٚجَن ٌَْ ِٓ١ؼٍََّىُنُْ حَنزَوَّشُّ ،) (َْٚقييخل طؼييخلٔ الَ َ٠ضَاٌُنُِ َْٛخْخٍَِفِنن * َٓ١الَّ َِنٓ َّسِْنَُ سَبُّنهَ
ٌَِٚنزٌَِهَ خٍََمَُٙنُّْ ،) (قييخل طؼيخلٔ ٌََٚنْٛال دَيْنغُ اٌٍَّنِٗ إٌَّننبطَ َب ْؼعَن ُُٙبِن َبؼْطٍ ٌَُّٙننذَِِّجْ صَنَٛاِِغُ َٚبَِ١نغٌ
عُُ اٌٍَِّٗ وَلِ١شاً ،) (فٌٍِ حلٌٔش فٖ حهظ٠ف رخق٘ش ّىحثوش ّػخرظيش ريو
جذُ ُْ ٠زوَشُ يَِٙ١ب ا ْ
َٚصٍَََٛاثٌ َِ َٚغَب ِ
ُٖ هي فَ٤س ح حلٌٕ هل ػلِ٘خ ٌُح حلرْى ،قخل طؼيخلٔيٍََنٓ َحلِنذَ ٌِغُنَّٕجِ اٌٍَّنِٗ حَبْنذِ٠الً ٌََٚنٓ َحلِنذَ
ٌِغَُّٕجِ اٌٍَِّٗ َححْ٠ِٛالًّ . ) (هي أُن حلٌٔي ر٘ي حلل٠خٍحص ّحل٘ؼْد ّحلظيٖ ٓيظظو رخق٘يش ُيْ حلظييخء
ٌٍُ حلل٠خٍحص ّحطٜخل رؼِ٠خ رزؼ ٞأهخ ػي  َٗ٣حلٜيحقش ّحلولزش ّحلْى ّأهيخ ػيي َٗ٣ي
حلٜيحم ّحٟكظَحد ّحللِّ ّحلظلخٍّ ،فرو أهش ّك٠خٍس حرظُ٠خ ح رل٠خٍس أهَٓ كظٔ ٗليع
جؼٍََْٕننب َب ْؼعَنن ُىُْ ٌِنن َبؼْطٍ يِخَْٕننتً
حلظيييحفغ ّٗظلييي ّػييي ح هييي هيي٠ل ُييٌح حٟرييظ٠ء ،قييخل طؼييخلٔ َ ٚ
أَ َحصْبِشَُٚ َْٚوَبَْ س َُّبهَ َبصِ١شاً.) (
اًى ف ٠هٌخ ٙهي ليخء حلل٠خٍحص ّطٜخىهِخ ّطلخٍُّخ ُرٌح ٌٓش ح فٖ حلولي ّلريي
ٓييزو حلٌـييخف ح لظييٖ أٍحىُييخ للز٘ييَ فييٖ ُييٌح حٟرييظ٠ء ُييْ حلوييٌِؾ حلييٌٕ طٔييظويهَ ُييٌٍ حلل٠ييخٍحص
حلووظلكش فٖ اىحٍس حللْحٍ ّحلليخء ر٘ي حلل٠خٍحص ّك٘ك٘ش طٌظ٘ن كيْق كو ك٠خٍس هغ أهيَٓ اًح

(ٍْٓ )1س
(ٍْٓ )2س
(ٍْٓ )3س
(ٍْٓ )4س
(ٍْٓ )5س

حلٌحٍٗخص ،حٗٙش ( .)49
ُْى ،حٗٙظخى ( .)119-118
حللؾ ،حٗٙش ( .)44
فخ ،َ٣حٗٙش ( .)43
حلكَقخى ،حٗٙش ( .)24
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كيع حللْحٍ أّ حلظٜخىم أّ حلَٜحع ّفٖ طييًَٗخ فبى حلل ػِّ ّؿو ؿؼيو ُيٌح حلويٌِؾ هظَّكيخً
جؼُ.) (َْٛ
للزَ٘ كظٔ طرظوو حللخٗش هي قْلَ طؼخلٔ ََٔٚبٍُْٛوُُ بِبٌشَّشِّ َٚا ٌْخَْ١شِ يِخَْٕتً َٚئٌََِْٕ١ب حُ ْش َ
فييي أّٟيق حللي ػي ِّ ّؿيو أى حلٌـييخف فيٖ اىحٍس حللييْحٍ هيغ حٙهيَ ّفييٖ طْ ٘ي

ليييخء

حلل٠خٍحص ّفيخً لوخ َٗ ٟٔح ػِّ ّؿو ّٗويم حللخٗش هي هل حلزَ٘ فٖ ٌُح حلريْى ُيْ هكظيخف
حلٔؼخ ىس حليًْ٘ٗش ّحٛهَّٗش ّحل٠ٜف ،فخلوٌِؾ حليٌٕ ًكًَيخٍ اًكيخً ٗوظلي

ريخهظ٠ف حلل٠يخٍحص،

جؼٍََْٕب ِِٕ ُىُْ شِ ْشػَتً ََِِْٕٙٚبجبًّ ،) (قخل طؼخلٔ ٌَِٚىًٍُّ ِٚجَْٙتٌ َُ٘ٙ١ٌَُِِّٛ َٛب.) (
قخل طؼخلٔ ٌِ ىًٍُّ َ
فوٌِؾ ح٠ٓٝم فٖ حللْحٍ ُْ حٟلظيخء هغ حٙهَ ّٗيْم ًلك ػلئ هيخ ُيْ ه٘يظَ لويهيش
حًٔٝخً٘ش ّٗ ٟظؼخٍ ٝهغ ح٠ٓٝم ٍّٓخلظَ فِْ أهَ ٗـذ حٟلظكخف كْلَ ّطيْٗظَ ري٘ي حلؤيلو٘ي
ّو٘ييَُن هظيئ هييخ كييخى ف٘ييَ آييؼخى للز٘ييَ ّٗ ٟوييخل

حٓٝيي٠م فييٖ ٗييٖء ،أهييخ هييخ كييخى هييي قز٘ييو

حلوْٜ٘ٛش حلل٠خٍٗش لٜهش ح٠ٓٝه٘ش ّػْحرظِخ فخٛٛو أى حٛهش طلخفظ ػل٘يَ ّ ٟطظٌيخُل ػٌيَ
أريحً ٛى فَ٘ ْٛى لِْٗظِخ ّطوُِ٘خ ّحٓظي٠لِخ ّقزو ٌُح كلَ فَ٘ هَٟخس لليَد ّهٜيللش للز٘يَ
ٛى ح٠ٓٝم رٌٖ ػلٔ طلي٘ هٜخلق حًٔٝخً٘ش ؿوؼخء ػَف ًلك هي ػَف ّؿِو هي ؿِو.
ُييٌح حلوييٌِؾ فييٖ حللييْحٍ هييغ حٙهييَ فييٖ حٓٝيي٠م ٗزيي٘ي ّٗر٘ ي

ػييي ه٠هييق حلل٠ييخٍس

ح٠ٓٝه٘ش ر ٍْٜس ق٤ؼ٘ش ٍ ٟؿؼش فِ٘خّ ،قي أػزيض حلظيخٍٗن حٓٝي٠هٖ أى حٛهيش حٓٝي٠ه٘ش حلظييض
رخلل٠خٍس حٛهَٓ هؼو حلًْ٘خً٘ش ّحلكخٍٓ٘ش ّلرٌِن لن ٗرًْْح هـَى ًيلَ ّلرٌِن أٟخفْح لْٜٛل
حلظٖ ًيلْح ػٌِخ ّحرظرَّح هٌِخ ًِٛن كخًْح ٌٗظَّى رؼ٘ي الئ طليك حلل٠يخٍحص حلظيٖ أهيٌّح ػٌِيخ
ّرخلؼ٘ي حٛهَٓ ٌٗظَّى الٔ حلظؼخل٘ن ح٠ٓٝه٘ش( ).
ّٗيْل ىكظٍْ هلوي ػوخٍس( :حلظيخء حلل٠خٍحص ُّْ هؼلن هي هؼيخلن حلظيخٍٗن حلل٠يخٍٕ
ّطكخػو ٌٍُ حلل٠خٍحص ػٌيهخ طلظيٖ ُْ ،قيٍ ٓ ٟز٘و الٔ هلخلزظَ أّ طـٌزَ لرٌَ ىحثوخً ّأريحً ّف
ٌُح حليخًْى حللخكن حلظوِ٘٘ ر٘ي هخ ُْ ه٘ظَ ا ًٔخًٖ ػيخم طكيظق ليَ حٛريْحد ّحلٌْحفيٌ ريو ّٗ٤لزيَ
حلؼي٠ء ّٗـيّى فٖ طلٜ٘لَّ ،ر٘ي هخ ُْ هْٜ٘ٛش ك٠خٍٗش ٗيقيْى فٖ كٌٍ ريٜي حٓيظلِخهَ
ّطوؼلَ ّٗؼَ ًَْٟػلٔ هؼخَٗ٘ ك٠خٍطِن لكَُ هخ ٗيزو هٌَ ّٗظوؼو ،هي ًلك حلٌٕ َٗف ًَْ٠لوخ
فَ٘ هي طٌخق ٞهغ ُْٗظِن حلل٠خٍٗش ّق٘وِن حٟػظيخىٗش)( ).

(ٍْٓ )1س حًٛز٘خء ،حٗٙش ( .)35
(ٍْٓ )2س حلوخثيس ،حٗٙش ( .)48
(ٍْٓ )3س حلزيَس ،حٗٙش (.) 148
( )4حلل٠خٍس ح٠ٓٝه٘ش ّحلل٠خٍس حٍّّٛر٘ش ،طْف٘ حلْٗ٤و.151ٙ ،
( )5حللِّ حلكرَٕ ُّن أم كي٘يش؟ ،لليكظٍْ هلوي ػوخٍس٣ ،زؼش ح1988 َُُٛم" 245ٙ ،رظَٜف".
"رظَٜف".
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ّلريييي ُيييو ُيييٌح حلويييٌِؾ طٔيييظويهَ حلل٠يييخٍحص و٘يييَ حٓٝييي٠ه٘ش؟! اى حلْحقيييغ ٗييييْل أى
حلل٠خٍحص حٛهَٓ قي ٗللذ ػلِ٘خ فرَس َٛحع حلل٠خٍحص ري ًٟػي ًلك ُّْ هيخ حًؼريْ ػلئ
حلل٠خٍس حللَر٘ش كٌ٘وخ طؼوو هٌخُـِخ فٖ حللْحٍ هغ حٙهَٗ ،يْل ٍؿخء ؿيخٍّىٕ( :اى حلليَد
ٗؼظييّى أًِين ٗولريْى حللي٘ييش حلو٤لييش ّاى هيي ّحؿيزِن أى ٗكَٟيًِْخ ػلئ حٙهيَٗي رلـيش أى
ُئٟء وَ٘ هظلَٗ٠ي ّؿخُل٘ي ٌُّح هخ لن ٗظْق

ػٌَ حللَد هٌٌ هؤش قَّى هظْحٛلش)( ).

ُييٌح حلوييٌِؾ ٗظؤٓييْ ػليئ فرييَس حليييْس حلوخل٘ييش ّحلِ٘وٌييش ػليئ حٙهييَ ُّ يٌح حلوييٌِؾ ًكييٍَ
فَحًْٔ٘ فخكْرخُخ فيٖ كظخريَ "ًِخٗيش حلظيخٍٗن" ك٘يغ أٍحى أى ٜٗيٍْ للؼيخلن أى حلظيخٍٗن قيي حًظِئ
رٔي٘خىس حليٗويَح٘٣ييش حللَر٘ييش ّحًظِيخء حللييَد حلزييخٍىس ّٓيييْ ١حلوؼٔيرَ حٟٗييظَحكٖ حل٘ييَقٖ ّهييخ
ػلٔ حلؼخلن كلَ ا ٟحلظْؿَ ٣خثؼخً هوظخٍحً لٌ٘ؼن فيٖ أؿيْحء حليٗويَح٘٣يش حلل٘زَحل٘يش حللَر٘يشًُّ ،يذ
ٌُظٌـظْى الٔ رلٍْس كو ُيٌٍ ح لظيخَُس لٜيَحع حلل٠يخٍحص ّكْحٍُيخ فيٖ هٜي٤لق ؿيٗيي أٓيوخٍ
(ٛيييحم حلل٠ييخٍحص) ُّييْ حلييٌٕ حٓييظيٖ هٌييَ حلزلييغ ؿييِء هييي حٓييوَّٗ .ؼٌييٖ هٜيي٤لق ٛيييحم
حلل٠خٍحص ػٌي ٌُظٌـظْى ط ٍْٜهليى ٗي ٖ٠رؤى حلؼخلن حللَرٖ ك٘خى ك٠خٍٕ ٍف٘غ طلي٘ ٢ريَ
هـوْػش ك٠خٍحص هوظلكش ػٌَ ّهؼخىٗش لَ٠ّٗ ،غ حكظوخل ق٘خم َٛحػخص ٍث٘ٔي٘ش ػخلو٘يش ليْ٘
كْل حٟقظٜخى ّحٟٗيّلْؿ٘خ ّلري ر٘ي حلوـوْػخص ّحلْ٤حثي

حليٌٗ٘يش ّحلؼيخف٘يش حلظيٖ طٌظويٖ الئ

حلل٠خٍحص حٛهَّٓٗ ،ئىٕ ٌُح حلٜيحم الٔ طل٤ن حلٌظن ّحليّل ّحلزلييحى ّط٘يًَهِخّ ،قيي قٔين
ٌُظٌـظي ْى حلؼييخلن اليئ ٓييزغ هـوْػييخص ك٠ييخٍٗش ُييٖ حلل٠ييخٍس حلٜييٌ٘٘ش ّحل٘خرخً٘ييش ّحلٌِيّٓيي٘ش
ّح٠ٓٝه٘ش ّحللَر٘ش ّحلل٠خٍس حٛهَٗر٘ش حل٠طٌ٘٘ش ّحلل٠خٍس حٛفَٗي٘ش َّٓٗ ،هي ّؿِش ًظٍَ
أى حلظٜخىم ر٘ي حلل٠خٍحص ٗرْى ػلٔ هٔيظْٗ٘ي :حّٛل ُيْ حلٜيَحع ري٘ي هـوْػيخص هظـيخٍّس
ّحلؼييخًٖ ٛييَحع كز٘ييَ ريي٘ي ىّل طظٌييخفْ ػليئ قييْس حقظٜييخىٗش أّ ػٔييرَٗش ه٤ليييشَّٗ ،ؿييغ ُ يٌح
حلَٜحع الٔ ريحٗخطَ ًلْ ألي

ّػ٠ػوخثيش ػيخمّٗ ،يَٓ أى ؿيَُْ حلٜيَحع ُيْ هيخ ري٘ي حلل٠يخٍس

حللَر٘ش حلظٖ ٗوؼلِخ ّري٘ش ٌٍُ حلل٠خٍحص حلٔظش ُْ حليْس حلوخىٗيش ّحلِ٘وٌيش حٟقظٜيخىٗش للل٠يخٍس
حللَر٘ييش ّ ،أًييَ فييٖ ييو طييْحفَ ُييٌح حلٜيييحم فييٟ ٠ييوخى ٟٓييظيَحٍ حلٔيي٠م فييٖ حلؼييخلن رؼييي ٓيييْ١
حل وؼٔرَ حٟٗظَحكٖ حلْ٘٘ػٖ ا ٟرظرَْٗ ٓ٘خىس حلٌظخم حللَرٖ كٌظخم كًْٖ ريل٘و ٗٔظؤٛو ري٘يش
حلل٠خٍحص حٛهَٓ حلظٖ ٗـذ ػلِ٘خ لِحهًخ ّقخًًْيًخ حليٌّرخى فيٖ حلل٠يخٍس حللَر٘يش ّفييًخ للؼْلويش
ّهئٓٔخطِخ حلووظلكش هي أهن هظليس ٌّٛيّق ًيي ىّلٖ..الن( ).
اى ٛييَحع حلل٠ييخٍحص كوكِييْم فلٔييكٖ ؿيٗييي رٌييخٍ هٌظييٍَّ ػليئ أٓييْ أى حللَكييخص
ح٠ٓٝه٘ش قي طِحٗيص ّأى حلٌوْ حلٔيرخًٖ فيٖ حلزلييحى حٓٝي٠ه٘ش ّحٓٙيْ٘ٗش كخلٜي٘ي ّحلٌِيي ِٗييى
( )1حللْحٍ ح٠ٓٝهٖ حلؤ٘لٖ ،لٜٓظخً هلوي حلٔوخ .191ٙ ،
( )2حًظَ ٛيحم حلل٠خٍحصٌُ ،ظٌـظْىّ19ٙ ،هخ رؼيُخ.
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حلل٠ييخٍس حللَر٘ييش ٓيي٘وخ اًح أطلييي حلؤييلوْى هييغ حلٌِييْى ّحلٜييٌ٘٘٘ي ّحلل٠ييخٍحص حٛهييَٓ فييٖ
هْحؿِيييش حلليييَد هويييخ ٗليييظن حلٜيييَحع رييي٘ي حلل٠يييخٍس حللَر٘يييش ّحلييييّل حٓٝييي٠ه٘ش ّحلل٠يييخٍس
حلرٌكْْٓ٘ٓ٘ش( )ّ ،طيػْ فرَس ٛيحم حلل٠خٍحص الٔ ٗي حللَد ػلٔ كو حلؼيخفيخص حلظيٖ طوظلي
ّطظزخٗي هغ ػيخفش حللَد ّطيػْ كو حلؼيخفخص حل٠وَر٘ش أى طظٌوّ ٢فيخً للٌو ٢حللَرٖ فٖ حلل٘خس فٖ
كو ؿْحًزِخ هي هؤكو ّهَ٘د ّهْٓ٘ئ َّٗ٣يش طكرَ٘..الن ،فٗ ٠ل ٗ ٕٛيؼذ أى طريْى ليَ
ُْٗظَ حلؼيخف٘يش أّ هْٜٛي٘ظَ حلل٠يخٍٗش حلوخٛيش ريَ ّػلئ كيو حل٘يؼْد أى طٔظٌٔين ٗوٜي٘ش
حللَد ّطظيوِٜخ رخليْس ّحػظٌخقِخ طؼٔيكًخ ّطٔيلً٤خ ُّ٘وٌيشًّ ،فيٖ ًحص حلْقيض طؼظزيَ كيو ػيخفيش أّ
ك٠يخٍس طظؼيخٍ ٝهيغ ك٠يخٍس حلليَد هوظلكيش ٍّحػ٘يش لٍُٞيخد ّٗـيذ ػلئ حلوـظويغ حلييّلٖ
قَُِخ ٍّىُخ الٔ ؿخىس  َٗ٣حلل٠خٍس حللَر٘ش ّالزخِٓخ ػْد هزخىة طلك حلل٠خٍس قَٔحً ّرييْس
حليخًْى كوخ ِٗػوْى.
ّريييخلَون هيييي أى ٛييييحم حلل٠يييخٍحص ٍحؽ فيييٖ حلظٔيييؼٌ٘خص هيييي حلييييَى حلوخٟيييٖ فيييبى
ه٤ٜللخص هؼو حليٗويَح٘٣ش ّحلؼْلوش ّحٍُٝخد ّحلوـظوغ حليّلٖ طؼظزَ أفرخٍحً ّط٘رو حٓٛيخّ
َّ٣ٛكش ٛيحم حلل٠خٍحص هي حلـخًذ حلٌظَٕ لِيخ فييي حًظييي هزييأ ٛييحم حلل٠يخٍحص هيي قزيو
رؼ ٞحلزخكؼ٘ي ّحلوكرَٗي رخًظيخىحص كؼَ٘س ٗوري اٗـخُ أُوِخ فٖ حٙطٖ:
ٗييَٓ حلوكرييَ حلكًَٔييٖ ؿييٍْؽ ٟر٘رييخ أى هييخ ٗٔييؤ رٜيييحم حلل٠ييخٍحص هييخ ُييْ اً ٟظييخؽ
طٌخق٠ييخص ىحهييو كييو ك٘ييخى ف٘ييَ طٌخق٠ييخص حؿظوخػ٘ييش ّحقظٜييخىٗش ّٓ٘خٓيي٘ش كؼ٘ييَحً هييخ أُولييض ّحقييغ
حلظؼظ٘ ن ػلِ٘خ رٌ٘وخ ٗيٍّ حلليٗغ ػي حلو٠فخص ّحلوْحؿِخص حلؼيخف٘يش أّ حليٌٗ٘يش ّٗئكيي أى حلو٤يَ
حلٌٕ ًْحؿَِ حلْ٘م لْ٘ ه َ٤حلَٜحع ر٘ي حلل٠خٍحص ّاًوخ هَ٤٘ٓ َ٤س ك٠خٍٗش ّحكيس ػلٔ
كو حلل٠خٍحص حٛهَٓ ُّْ ه َ٤قْس ّحكيس طٔ٘ َ٤ػلئ كيو حلؼيخلن حقظٜيخىٗخً ّػٔيرَٗخً ّهيي
حلوئٓ

أى حلل٠خٍس حلويْٜىس  ٟطٔؼٔ ا ٟللَرق فيّ ٢للوِٗي هٌَ( ).
ّٗيَٓ ػلييٖ أّهل٘يو أى هيييخل ٌُظٌـظيْى حللخهيو حلٌظَٗييش ٗلظييْٕ ػلئ (ىػييْس ٛييَٗلش

هو٤٤ش ل٠وخى طكْق حللَد أهخم هٔظيزو ٗ٠وَ طؼيى حليْٓ ّطٜخىم حلل٠خٍحص)( ).
ّٗيَٓ اهيَّى

( )

أى أَّ٣كييش ٛييحم حلل٠ييخٍحص طكظيييَ الئ حلوْٟييْػ٘ش حلؼول٘ييش ًِٛييخ

طييػْ اليئ حلٜيَحػخصّ ،طيييق ٣زيْل حللييَد ّطليٌٕ حلرَحُ٘ييش ّحلؼييحّس ٟييي كيو هييي ٗيي
( )1حلوَؿغ حلٔخر .27ٙ ،
(َٛ )2حع حلل٠خٍحص أم كْحٍ حلؼيخفخص؟ ،هَؿغ ٓخر .284ٙ ،
( )3ػي ٛيحم حلل٠خٍحص هَس أهَٓ ،ػلٖ أّهل٘و ،ؿَٗيس حلؼلن ،حلَرخ ،١ػيى  5هخٍّ 1996م.
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فييٖ

ّؿِش حلل٠خٍس حللَر٘شّ ،رٌح طويخل

قيخًْى حلظيؤػَ٘ ّحلظيؤػَ ري٘ي حلل٠يخٍحص حلووظلكيش ّطظـخُيو

ُييٌٍ حَّ٣ٛكييش طييؤػَ حلل٠ييخٍحص رؼ٠ييِخ حلييزؼٓ ٞيي٘وخ طييؤػَ حلل٠ييخٍس حٝوَٗي٘ييش حلييٗوييش فييٖ
حلًْ٘خى رخلل٠خٍس حلَ٘ق٘ش حلييٗوش كخلل٠خٍس حلوٜيَٗش حلييٗويش ّفيخٍّ ّحلٌِيي ّحلٔيٌي ّحلٜي٘ي
كوخ طظـخُو طؤػَ حلل٠خٍس ح٠ٓٝه٘ش رخلل٠خٍس حلكخٍٓ٘ش ّحٝوَٗي٘ش ّحلٌِيٗش ّحلٌٜ٘٘ش ٓ٘وخ فٖ
فظَحص كرن ُخٍّى حلَٗ٘ي ّحرٌَ٘ حلويؤهْى ّحٛهي٘ي ،ريو ًظـخُيو أػيَ حلل٠يخٍس حٓٝي٠ه٘ش ػلئ
أٍّّرييخ فييٖ ؿٌييْد اٗ٤خل٘ييخ ّحًٛيييلْ ًّظيخ ٟئ ػييي حٓييظكخىس حلل٠ييخٍس حللَر٘ييش هييي حلكٓ٠ييكش
حلؤلو٘ي أهؼخل حري ٍٗي ّحللِحلٖ ّحري ٍٗي ّوَُ٘ن( ).
ًّلي ًَٓ أى أَّ٣كش ٌُظٌـظْى طر٘

ػي ًِػش هَكِٗش رل٘٠ش  ٟطؼظيَف ريخٙهَ

ه٤ليًخ ّطَٓ أًيَ ٔٗ ٟيظل لييذ حلل٠يخٍس أّ حلظوييى ريو ٗٔيظل حٟكظييخٍ ّحلظِي٘وي ّحٝقٜيخء
ىّى ّؿييْى إٔ هزييٍَحص أه٠ق٘ييش أّ فلٔييك٘ش أّ قخًًْ٘ييش طيييػن ُييٌٍ حلٌِػييش رييو أى حليييْل رٌِخٗييش
حلظخٍٗن ٗيلو هي ٗؤى حٟكظوخٟص حلؤظيزل٘ش حلظٖ طيَّؽ لِيخ هيخىحم حلوٌ٤ي ّحلٔ٘خٓيش لريو هٌِويخ
 ٗ َ٣هخَّ ّ ،ٙف حلظخٍٗن ٔٗ ٟظ٘٤غ أكي حلظٌزئ رِخ ركَٟ٘ش ّحكيس.
اى حللْحٍ هغ حلل٠خٍحص ُْ حلزييٗو لٜييحم حلل٠يخٍحص فزيي ًٟهيي حٟقظظيخل ّحٟكظيَحد
طرْى حللخؿش هخٓش ل لَؿْع الٔ أقيّ حلْٓيخثو لللليْل ػيي َٗ٣ي حلؼييو ّحلَؿيْع الئ حلَٗيي
ريٜي حلظؼخٖٗ ر٘ي حلل٠خٍحص حلووظلكش فٖ ٌُح حلرْىّ ،حٓظكخىس كو ك٠خٍس هيي حٛهيَٓ ُّيٌح
ُْ ؿَُْ َ٣ف ح٠ٓٝم للو ه٘ر٠ص حلل٠خٍحص ػزَ حُٛهخى ّحلظخٍٗنّ ،قي كَ ٝػلٔ ٌُح
حللو ّٗـغ ػل٘يَ حلوكريَ حلكًَٔيٖ ٍؿيخء ؿيخٍّىٕ قزيو أى ٗؼظٌي حٓٝي٠م كٌ٘ويخ ٗيَٓ أى رٌيخء
حلؤظيزو حًٔٝخًٖ ٍُي٘ي رخلظ٘يخٍّ ّحلليْحٍ حليُ٠م ل٠يوخى ه٘يَّع كيًْٖ ؿيخهغ ٗ٠يغ ٗيَ٣خً
أٓخًٓ٘خ لظلي٘ ٌُح حللْحٍ حلٌٕ ٗ ٟوريي أى ٗريْى كيْحًٍح كي٘ييًخ ًّخؿليًخ (ا ٟاًح حػظزيَ حًٔٝيخى
حٙهييَ ّحلؼيخفييش حٛهييَٓ ؿييِءحً هييي ًحطييٖ ٗؼوييَ ك٘ييخًٖ ّٗر٘ي

لييٖ ػوييخ ٗؼييًُْٖ) فِييٌح حلوكرييَ

حلكًَٖٔ حلؤ٘لٖ ّقظِخ كخى ٌٗ٘ي ٣لذ كْحٍ كي٘يٖ ر٘ي حلل٠خٍحص( )ّ ،رؼي أى حػظٌ ح٠ٓٝم
ٗيْل (أًَ ْٗ ٟؿي إٔ ه٘خٍ اهيَ ـ فيٖ ػٜيًَخ ـ و٘يَ حلليْحٍ أّ حلليَد) ُيٌح حلليْحٍ ٗيظ٠يٖ
حلْػٖ رخلٌحص ّحلْػٖ رخللخؿش الٔ حٙهَ.
فٖ طييَٗ حلزخكغ اى حلزيٗو لٜيحم حلل٠يخٍحص ُيْ كيْحٍ ري٘ي حلل٠يخٍحص حلووظلكيش فيٖ
ٌُح حلرْى رل٘ش حلْقْف ػلٔ ٣ز٘ؼظِخ ّطزخىل ّؿِخص حلٌظيَ رل٘يغ ٗييْم ُيٌح حلليْحٍ ػلئ هزييأ

( )1فلٔكش كْحٍ حلل٠خٍحص ،رَّفٍْٔ ُكَٗخ رَ٘٘ اهخم ،حلوَْ٣م 2445م.144-143ٙ ،
(Barrard Levis, Islam in History, Alcove Press Limited Pub 1973, p92-100. )2
( )3كييْحٍ حلل٠ييخٍحصٍّ ،ؿ٘ييَ ؿييخٍّىٕ ،طَؿوييش ػييخىل حلؼييْح ،هٌ٘ييٍْحص ػْٗيييحص ،ر٘ييـَّص ،حل٤زؼييش حّٛليئ
1978م.277ٙ ،269ٙ ،186ٙ ،94-93ٙ ،
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طرخفئ حل٘ؼْد فٖ كيِخ حًٔٝخًٖ رخػظزخٍ أى حلوخل ػِّ ّؿو قي هل حًٔٝيخى فيٖ أكٔيي طييْٗن
فخٟٗظَح فٖ حًٔٝخً٘ش ُْ أٓخّ ًلك حللْحٍ رل ٞحلٌظَ ػي هخ طوظلرَ ٌٍُ حلل٠يخٍس أّ طليك
هي اهرخًخص هخىٗش أّ رَ٘ٗش..الن رَ٘ ١أى ٗظؤْٓ ًلك حللْحٍ ػلٔ أى ٗظيزيو كيو هيي حل٤يَف٘ي
كي٘يش حلَ٤ف حٙهَ ّٗري لَ حٟكظَحم فٖ ًحطَ ّّحقؼَ ّفٖ فريٍَ ّفيٖ حػظييخىٍ ّأى ٗٔيظوغ كيو
٣ييَف لٚهييَ ّّ ٟؿييْى ل٤ييَف ٓييخهغ فييي ٢ىّى أى ٗزييية ٍأٗييَ كوييخ ُييْ حللييخل فييٖ حلل٠ييخٍس
حللَر٘ش.
اى حلوٌِؾ ح٠ٓٝهٖ فٖ حللْحٍ ررو هيْهخطَ ُْ حلزيٗو حلٌخؿق لَٜحع حلل٠خٍحص رل٘ش
حلْٛييْل لظلي٘ ي حلظؼييخٖٗ حلٔييلوٖ ريي٘ي حل٘ييؼْد ّريي٘ي حلوـوْػييخص حلز٘ييَٗش حلوظؼيييىس حلؼيخفييخص
ّحلللخص ّحٛلْحى هوخ ٗئىٕ حلْْٛل الٔ طلي٘ حلوٜخلق حلو٘ظَكش لًٔٞخى فٖ ٌُح حلرْى.
جؼٍََْٕنب ُوُْ شُنؼُٛببً َٚلَبَبئِنًَ ٌِ َخؼَنبسَيُٛا
قخل طؼخلٔ َ٠ب أََُّٙ٠ب إٌَّبطُ ئَِّٔب خٍََمَْٕبوُُ ِِّٓ رَوَشٍ َٚأُٔلََ َٚ ٝ
ئَِّْ َأوْ نشَ َِ ُىُْ ػِٕ نذَ اٌٍَّ نِٗ أَحْمَننب ُوُّْ ،) (قييخل طؼييخلٔ  َِِٚنْٓ آَ٠بحِ نِٗ خٍَْ نكُ اٌغَّ نََّٛاثِ َٚاألَسْضِ َٚاخْ نخِالفُ
أَ ٌْغَِٕ ِخ ُىُْ َٚأٌََْٛا ِٔ ُىُْ ئَِّْ يِ ٟرٌَِهَ َ٠٢بثٍ ٌِّ ٍْؼَبٌِِّّ ،) (َٓ١قخل طؼخلٔ الَ َ٠ضَاٌُُِ َْٛخْخٍَِفِِ * َٓ١الَّ َِٓ َّسِْنَُ
َنَُٕ ِِنَٓ ا ٌْلَِّٕنتِ َٚإٌَّنبطِ َأجْ َّؼِنّ ،) (َٓ١قيخل طؼيخلٔ
س َُّبهَ ٌَِٚزٌَِهَ خٍََمَ َُٚ ُْٙحََّّجْ وٍََِّتُ س َِّبهَ ألَِْننَّْ جََّ ٙ
( )

ٓ
ط َْخَّن٠َ ٝىُُٔٛنْ ٛا ُِن ْإ َِِِٕ ١
ج ُحىْن ِش ُٖ إٌَّنب َ
جِّ١ؼنًب َأ َيأَٔن َ
 ٌََْٛٚشَبء س َُّبهَ  َِٓ ََِٓ ٢يِ ٟاألَسْضِ وٍُُّ َُ ُْٙ
ّقخل طؼخلٔ الَ ِئوْشَاَٖ يِ ٟاٌذِِّٓ٠

( )

فلرو أًخى حلل فٖ طليٗي ُْٗظَ ّهْٜ٘ٛظَ حلكرَٗش ّحلل٠خٍٗش حلظٖ ٌٗظوٖ الِ٘خ هغ
حٟػظَحف رخلظؼيىٗش حٛػٌ٘ش ّحلؼيخف٘ش ّحليٌٗ٘ش لٚهيَٗي ّقزيْلِن ػلئ هيخ ُيْ ػل٘يَ .هيغ ٟيٍَّس
حلٔييؼٖ حلـييخى ٗٝـييخى فرييَ ّػيخفييش ه٘ييظَكش ٍويين حلظؼيىٗييش ّحلويي٠ف ّٟٗييك أى ُييٌح حلكرييَ ّطلييك
حلؼيخفش حلو٘ظَكش ُٖ هٜخلق حلزَ٘ٗش فٖ حلٔرٌٔ ّحلٔخكي فٖ كْكذ ح ٍٝٛفٖ ؿْ هيي حٛهيي
ّحلَهخء ّحٟٓظيَحٍ ّحلٔ٠م.

اٌّبحث اٌلبٌث
ػٌّٛت اٌخشش٠غ أَ حشش٠غ اٌحٛاس؟!
(ٍْٓ )1س
(ٍْٓ )2س
(ٍْٓ )3س
(ٍْٓ )4س
(ٍْٓ )5س

حللـَحص ،حٗٙش ( .)13
حلَّم ،حٗٙش ( .)22
حلَّم ،حٗٙظخى ( .)119-118
ًْْٗ ،حٗٙش ( .)99
حلزيَس ،حٗٙش ( .)256
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ليييي طييييم رٌييخ أى ػْلوييش حلظ٘ييَٗؼخص ُييٖ ًٍحع حلؼْلوييش حٗٛوييي ًلييك أى حلؼْلوييش كٌ٘وييخ
َِص كوزيأ ًّظَٗش طيْم فٖ حٓٛخّ ػلٔ طْك٘ي حلٌوّ ٢حلٔلْ ّف هٌظٍْ ك٠خٍٕ هلييى
ّهؼ٘ي ُّيْ هٌظيٍْ حلكريَ حللَريٖ لريو هظيخَُ حلل٘يخس حٟؿظوخػ٘يش ّحٟقظٜيخىٗش ّحلؼيخف٘يشّ ،قيي
ؿؼلض حلؼْلوش هي حليخًْى حلٔ٠ف حلكؼخل لظَٓ٘ن هزخىة حلؼْلوش ّحرظيػض لٌلك حليخًْى هئٓٔخص
طكَم حلظَ٘ٗؼخص ّطٌِٔخ طلض ػزخءحص طلك حلوئٓٔخص ّهي ػن طكَ ٌٍُ ٝحليْحً٘ي ّحلظَ٘ٗؼخص
ػلٔ كو حليّل حلووظلكش ّػلٔ كو حلل٠خٍحص ىّى هَحػخس لوْٜ٘ٛخطِخ كظٔ ٛيخٍص حلؼْلويش
فٖ ط٤ز٘يخطِخ طَّؽ رخً ظِخء حل٘ؼٍْ رخليّلش ّحلْ٣ي ّحٛهش ،فخلؼْلوش ُٖ ػخلن هي ىّى أهش ػخلن
هي ىّى ك٠خٍحص هوظلكش ػخلن هي ىّى ّ٣ي أًَ ػيخلن حلوئٓٔيخص ّحل٘يزرخص حلؼخلو٘يش( .)1ػيخلن
حلكييخػل٘ي ُّيين حلؤييَّ٘٤ى ػليئ حلوكؼييْل رِيين ُّيين حلؤييظِلرْى للٔييلغ ّحلٜييٍْ ّحلوؼلْهييخص
ّحليْحً٘ي حلوكَّٟش ػلِ٘ن قَٔحً ّؿزَحً ػلِ٘ن ّريْس حليخًْى.
فخلؼْلوش حلظَ٘ٗؼ٘ش طيكِ فْق حليّليش ًّظخهِيخ ّحليْ٣ي ّحٛهيش فيْق كيو حلل٠يخٍحص اٟ
حلل٠خٍس حلل َر٘ش فِٖ طَٗي أى طـؼو حلظَ٘ٗؼخص ّحليْحً٘ي حلٌْ٘٣ش ّحٛهو٘ش حلظيٖ رييحهو حليّليش
ّحلْ٣ي فٖ ٍكي ق ٖٜفٖ ٓلش حلوِو٠ص رل٘غ ٗليو هليو ُيٌٍ حلظ٘يَٗؼخص ط٘يَٗؼخص حلؼْلويش
حلـخُِس فِٖ رخلظخلٖ طٌِع هلر٘ش حل٘ؼْد ّحٛهن ّكيِخ فٖ حهظ٘خٍ طَ٘ٗؼخطِخ حلظٖ طَٗي ّطـؼلِخ
أهخم قزْل طَ٘ٗؼخص حلؼْلوش أّ هـخرِش َٛحع ًِ ٟخٗش لَ ٗزييأ رظـْٗيغ حٛهين ّحل٘يؼْد ٌّٗظِيٖ
ريْس حللَّد حُٛل٘ش أّ حلٔ٠ف ّحليهخٍ ّ ٟهرخى فٖ كو هخ ٓز للليْحٍ ّكظئ  ٟطويَؽ ُيٌٍ
حليٍحٓش هيي ؿخًيذ حلظ٘يَٗغ ّػْلوظيَ فٔيٌٌكَ ػلئ ٓيز٘و حلوؼيخل  ٟحللٜيَ ًويخًؽ هيي ػْلويش
حلظَ٘ٗؼخص فٖ و حلل٠خٍس حللَر٘ش حللخل٘ش ُّٖ:

األّٔٛرج األٚي :ػٌّٛت اٌخشش٠ؼبث اٌخلبس٠ت ٚاٌّبٌ١ت ٚإٌمذ٠ت:
اى هي حلوٌخٓذ حلظؤك٘ي ػلٔ أى ىٍّ حلوٌظوخص ّحلوئٓٔخص حلؼخلو٘ش حليخثويش ػلئ اىحٍس
حلٌظخم حٟقظٜخىٕ حلؼخلوٖ حلـيٗي هي ه٠ل ٟزّ ٢هَحقزش حلٔ٘خٓش حلٌييٗش ّحلوخل٘ش ّحلظـخٍٗش هي
ٗؤًَ أى ٗلي ًْػخً هي حلٌو٘٤ش ّحًٟٔـخم فٖ حليْحػي حلؤظويهش رخلز٘جش الٔ هوظل

ىّل حلؼخلن

ف ً٠٠ػوخ ٗيْفٍَ هيي اُحليش (حلي٘يْى ّحلؼيزيخص حلوؼَقليش للٌ٘يخ ١حٟقظٜيخىٕ ري٘ي ىّل حلؼيخلن)(،)2
ّرٌلك طٜزق ٌٍُ حلوئٓٔخص ّحلوٌظوخص أىحس ّّٓي٘لش فخػليش فيٖ طلي٘ي ػخلو٘يش حٟقظٜيخى ًّليك
هي ه٠ل طَ٘ٗؼخص ػخلو٘ش كؼَ٘س هٌِخ حلظَ٘ٗغ حلوخلٖ ّحلظَ٘ٗغ حلظـخٍٕ.
( )1ق٠خٗخ فٖ حلكرَ حلوؼخ ،َٛهلوي ػخريي حلـيخرَٕ ،هَكيِ ىٍحٓيخص حلْكييس حلؼَر٘يشًْ٘ٗ ،يْ 1997م،
.24ٙ
( )2حًؼرخٓخص حلؼْلوش ػلٔ حلـْحًذ حليخًًْ٘ش ّحلظَ٘ٗؼ٘ش لليّل ،ى .رخررَ حل٘٘ن ،حلوَْ٣م2445م.43ٙ ،
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فخلظ٘ييَٗغ حلٌييييُّٕ :ييْ حلظ٘ييَٗغ حلييٌٕ ٗ٠ييزٓ ٢ييلْ حلوييخ ٙرٔييؼَ ٛييَف حلؼويي٠ص
ّكَكش حلٌيي حٛؿٌزٖ ري٘ي حلييّل ّحلظليْٗ٠ص حلزٌر٘يشّ ،هٜيخىٍ طوْٗيو حلو٘يَّػخص فيٖ حلييّل
حلووظلكش ّهٜخىٍ طوْٗو حلؼـِ ّحلٔ٘خٓخص حلٌييٗش حلظٖ طظوٌُخ حليّل ػلٔ طٜل٘ق ًظخم حلٌيييٕ
فزٌِح حلظَ٘ٗغ حٓظ٤خػض حلؼْلوش أى طـؼو ٌٛيّق حلٌيي حليّلٖ ّقْحًٌَ٘ ّطَ٘ٗؼخطَ حلووظلكش ُٖ
حلظٖ طلَّ كو حلظ٘يَٗؼخص حلٌييٗيش فيٖ كيو ىّل حلؼيخلن حلووظلكيش ليٍؿيش  ٟطٔيظ٘٤غ ىّليش هيخ أٗيًخ
كخًض أى طوَؽ ػي ٓ٘خٓخص ٌٛيّق حلٌيي حليّلٖ ّلْ٘ أهخم كيو ىّل حلؼيخلن حٙى ا ٟقزيْل طليك
حلظَ٘ٗؼخص ّحلٔ٘خٓخص حلظٖ طٜيٍ روْؿزِخ ّا ٟكخًض ٌٍُ حليّلش هلو ػيْرخص ًييٗش ّحقظٜخىٗش
روْؿذ ٌٍُ حلظَ٘ٗؼخص ًحص حلٜزلش حليّل٘يش ُّيٖ ًحص حلظ٘يَٗؼخص حلظيٖ  ٟطٔيوق  ٕٛىّليش أّ
ك٠خٍس أّ ػي٘يس ىٌٗ٘ش أّ هـظوؼ٘ش أٗخً كخًض أى طٌخقٖ هْٜ٘ٛخطِخ حلل٠يخٍٗش أّ حليٌٗ٘يش ٓي٘وخ
اًح طؼخٍٟييض هييغ ط٘ييَٗؼخص حلؼْلوييش حلٌييٗييش

()1

رييو طـييخُّص حلؼْلوييش كييو ًلييك ّؿؼلييض هٌظوييش

حلظـخٍس حلؼخلو٘ش طؼي هَّ٘ػخص قْحً٘ي لٓ٠ظؼوخٍ حٛؿٌزٖ ّطَ٤ف فرَس اً٘خء قخًْى ػوو ىّليٖ
ّالٔ ؿخًذ ٌٍُ حلٔل٤ش حلظ٘يَٗؼ٘ش حلظيٖ طوخٍٓيِخ حلوٌظويش طْؿيي لِيخ ٓيل٤ش ق٠يخث٘ش للكٜيو فيٖ
حلوٌخُػيخص حلوظؼلييش رظٌك٘يٌ حطكخق٘ييش حلـيخص 1994م (ّطظؼلي ُيٌٍ حٟطكخق٘ييش رٌظيخم حلظـيخٍس حليّل٘ييش
ّطؼَٗ كخطِخ ر٘ي حليّل حٛػ٠خء ُّٖ رخلٍَّ٠س طظوخٗٔ هغ حليّل وَ٘ حٛػ٠يخء) ّطٔيؤ ُيٌٍ
حلٔييل٤ش حلي٠ييخث٘ش رييخلظلر٘ن ّلرييي أفَحىُييخ ٗٔ يوْى رخلي٠ييخس ،كوييخ أى ُييٌٍ حلِ٘جييش طلظرييَ أػوييخل
حلظلر٘ن حلظـخٍٕ حٝؿزخٍٕ رٌ ٚحٟطكخق٘ش ّلِخ َٗ َ٣اً طٌ ٚحٟطكخق٘ش ػلٔ لـخى فلي ٚحٛىحء
ّحٟلظِحم رؤكرخهِخ أى طكظٖ فٖ ٗجْى كو ػ ْ٠فٖ حلوٌظوش هَس كو هوْ ٌْٓحص ّرٌلك ط٠غ
حلؼْلوش حلظَ٘ٗؼ٘ش ٗيُخ ػلٔ كو حهظٜخٛخص حليّل ّحل٘ؼْد ّفيخً لٌٍِ حليْحً٘ي(.)2
ّفْق ًلك فبى حلؼْلوش حٟقظٜخىٗش قي ؿخءص رخلظَ٘ٗؼخص حلظـخٍٗش ّحٟقظٜخىٗش ّحلٌييٗيش
فٖ ٗرو هئٓٔخص ّحطكخق٘خص طٌظن كو هخ ٗظٜو رخلؼوو حلظـخٍٕ ّحلٌييٕ ّحٟقظٜيخىٕ رل٘يغ ٟ
طٔظ٘٤غ إٔ ىّلش فٖ حلؼخلن أى طوخل

أكرخم ٌٍُ حٟطكخق٘يخص ٓيْحء كخًيض َ٣فيخً هْفييخً فِ٘يخ أم ،ٟ

ّهي أُن ٌٍُ حٟطكخق٘خص ّحلوٌظوخص هخ ٗلٖ:
/1

هٌظوش حلظـخٍس حلؼخلو٘ش(:)3

( )1طلييي يٗخص حلؼْلوييييش حٟقظٜييييخىٗش ،ى .ػزيييييحلُْخد ػؼوييييخى ٗيييي٘ن هْٓيييئُ٘ ،جييييش حٛػوييييخل حلكرَٗييييش،
حلوَْ٣م2445م.6ٙ ،
( )2حًظَ حلـخص ّحلؼخلن حلؼخلغ ،ى .ػخ ٣حلٔ٘ي ،73ٙ ،حلؼَد ّحلؼْلوش ّقيخثغ ًييّس هَكيِ ىٍحٓيخص
حلْكيس حلؼَر٘ش ،هيخل ى .آوخػ٘و ٛزَٕ ػزيح .365ٙ ،
( )3طؼييْى ً٘ييؤس ُييٌٍ حلوٌظوييش اليئ ريييحٗخص حليييَى حلؼ٘ييَٗي كٌ٘وييخ حقظييَف كٍْىٗييو ػليئ هـلييْ حلٌييْحد
حٛهَٗرييٖ فييٖ أػٌييخء حللييَد حلؼخلو٘ييش حّٛليئ اً٘ييخء هؼييو ُييٌٍ حلوٌظوييش ّطـيييىص حلكرييَس فييٖ حلوييئطوَ
حٟقظٜخىٕ حلؼخلوٖ ػيخم 1927م ّحلويئطوَ حلييّلٖ حلٔيخرغ للييّل حٛهَٗريٖ ػيخم1923م ػين كييى حلكريَس
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ّطلظْٕ ٌٍُ حلوٌظوش ػلٔ حطكخق٘خص ػيٗييس طيَطز ٢رخلؼويو حلظـيخٍٕ فيٖ كيو حلؼيخلن ّأُين
حٟطكخق٘خص ٌٍُ هخ ٗلٖ:
أ-

حطكخق٘ش طَٗوْ(ّ :)1طؼٌٖ حطكخق٘ش طيحرَ حٟٓظؼوخٍ حلوظٜلش رخلظـخٍس.

د-

حٟطكخق٘ييش حلؼخهييش لظـييخٍس حلويييهخص ـ ؿييخٕ)ُّ :ييٖ طظؼلي رويييهخص حلظييؤه٘ي ّحلوٜييخٍف
ّحلوؼلْهخص ّحٟطٜخل ّحلظؼل٘ن ّحلظيٍٗذ.

ؽ-

حٟطكخق٘ييش حلوٌظوييش حلوؼٌْٗييش حلوظٜييلش رخلظـييخٍس (حلظييَرْ)ُّ :ييٖ طظؼلي رـْحًييذ كيييْق
حلولر٘ش حلكرَٗش حلوَطز٤ش ربٗيحػخص حلؼيو حلزَٕ٘.
ّط٠يين كيييْق حلوئليي

ّرييَحءحص حٟهظييَحع ّحلَٓييْم ّحلٌوييخًؽ حلٜييٌخػ٘ش ّحلؼ٠هييخص

حلظـخٍٗش ّطؼظزَ ٌٍُ حٟطكخق٘ش هرولش ٟطكخق٘ش كوخٗش كييْق حلولر٘يش حلكرَٗيش حلظيٖ ٍْ٣طِيخ هٌظويش
حلولر٘ش حلكرَٗش (ّحٗزْ)(.)2
ّهوييخ ٓييز ٗظ٠ييق رـيي٠ء أى هٌظوييش حلظـييخٍس حليّل٘ييش طلييخّل أى طـؼييو حلؼييخلن فييٖ كيييو
قييخًًْٖ ّحكييي ٗؼوييو ػليئ اُحلييش حللييْحؿِ حليخًًْ٘ييش أهييخم كَكييش ٍأّ حلوييخل فييٖ حلٔييْق حلؼخلو٘ييش
ّل٠وخى ط٤ز٘ ٌٍُ حٟطكخق٘خص حلوَطز٤ش رؼوو هٌظوش حلظـخٍس حليّل٘ش أٓٔض حلوٌظوش ُ٘جش للٔن
حلوٌخُػخص رل٘غ طرْى لِخ حلٔل٤خص حلُ٠هش لظ٘ر٘و حللـخى حلوخٛش رخلظلر٘ن أّ حلظْف٘ َّ٣ق
حٟٓظجٌخف ّوَُ٘خ هي حٝؿيَحءحصّٓ .يخػي فيٖ ٓيْ٤س هٌظويش حلظـيخٍس حلؼخلو٘يش حلظٌٔي٘ حلرخهيو
رٌِ٘يييخ ّرييي٘ي ٛيييٌيّق حلٌييييي حلييييّلٖ ّحلزٌيييك حلييييّلٖ ف٘ويييخ ٗظؼلي ي رظٔيييَ٘٘ ىفيييش حلؼويييو حلظـيييخٍٕ
ّحٟقظٜخىٕ ّحلظر٘٘

حلـزَٕ ًٛظوش حليّل حليحهل٘يش ٓيْحء كخًيض هيي أػ٠يخء حلوٌظويش أّ هيي

وَ٘ حٛػ٠خء هوخ ؿؼو حليّل لْ٘ أهخهِخ ه٘خٍ ْٕٓ حًٜٟ٘خع لوخ طظ٤لزَ حلؼْلوش ّٗـذ ػلِ٘خ
هَحؿؼش طَ٘ٗؼخطِخ حليحهل٘ش لظظيْحءم ّطظْحفي هيغ ط٘يَٗؼخص هٌظويش حلظـيخٍس حليّل٘يشّ ،ريٌح طريْى
ػْلوش حلظَ٘ٗؼخص ح٠ًٟٔم هي حلؼْلوش حلظَ٘ٗؼ٘ش ّحًٟكٜخل ػٌِخ هوخ ٗؼٌٖ حًؼيحم كَٗش حليْل
أّ هٌخق٘ش ٌُح حٙهَ ّلْ كخًض هٌكؼظَ ك٠خٍٗخً ّػيخثيحً هغ ٌٍُ حلظَ٘ٗؼخص حلـيٗيس؟!.

األّٔٛرج اٌلبٔ :ٟػٌّٛت حشش٠ؼبث اإلس٘بة ٚاٌلشّ٠ت:
كوييخ ٓيي ز ّأى حلؼْلوييش طكظيييَ اليئ حلظؼَٗيي

حلؼلوييٖ حليييق٘ فييبى حٍُٝييخد أٗ٠ييًخ هييي

ه٤ٜللخص حلؼْلوش حلظٖ ؿخءص رٍْٜس ه٘رلش ٗ ٟؼَف حلؼخلن كظٔ حٙى هخ ُْ حٍُٝخد ّرٌلك
طرْى حلل٠خٍس حلٔخثيس فٖ ػخلن حلْ٘م ُٖ ك٠خٍس ُ٠ه٘ش طكظيَ الٔ حٓٛلْد حلؼلوٖ فٖ طلَٗك
حلييَثْ٘ حٛهَٗرييٖ ٍُّفلييض ّحلزَٗ٤ييخًٖ ًّٔييظْى طَ٘ٗييو ػييخم 1941مّ ،أً٘ييجض حلوٌظوييش هييئهَحً فييٖ
1948م ك٘غ ّقؼض ػلِ٘خ 53ىّلش.
(.Trade Related Investment Measures (TRIMS) )1
( )2ىل٘و حٛػوخل الٔ حطكخق٘خص هٌظوش حلظـخٍس حلؼخلو٘ش ،هَكِ حلظـخٍس حليّل٘ش 1995م.12ٙ ،
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حلو٤ٜللخص ّطؼَٗكِخ ريقش ،فخٍُٝخد ػَفظَ حٛهن حلوظليس فٖ قيَحٍحص ػيٗييس رؤًيَ ُيْ (ؿو٘يغ
حٛػوخل ّحٛفؼخل حٝؿَحه٘ش أٌٗوخ ّؿيص ّأٗخً كخى هَطرزِخ ّحلظٖ طؼَ ٝللو َ٤أٍّحكيخً ر٘يَٗش
رَٗجش أّ طئىٕ رِخّ ،طِيى حللَٗخص حٓٛخٓ٘ش ّطٌظِك ر٘يس كَحهش حًٔٝخى)(.)1
ٌُّخ حطـخٍ ػخم ريؤى حلويخّهيش طوظ لي
ػلٔ ٓي

ػيي حٍُٝيخد حليٌٕ ٗؼظويي حلؼٌي

ىّى حٟػظويخى

حلَ٘ػ٘ش حليّل٘ش أّ حليخًْى حليّلٖ حلؼخم ّكيْق حًٔٝخى.
ّػلٔ ًلك فيبى ػييم ّؿيْى طؼَٗي

لٍُٞيخد قيي أكييع ؿوليش هيي حلو٘ير٠ص طِٗيي هيي

هْْٟع حٍُٝخد ّهرخفلظَ ًّلك ٟهظ٠ف حلوكِْم لٍُٞخد فوخ ٗؼظزَ اٍُخر٘خً فٖ ًظَ حلزؼٞ
فِْ ّ ٌٖ٣هٌخٟو أّ ٗظيػَ ريػخٍ ف٘٠لش حليفخع ػي حلٌكْ ُّحى حٛهَ طؼي٘يحً أى رؼي ٞحلييْحً٘ي
ّحلظ٘ييَٗؼخص ط٠يي٘

ل ٜػوييخل حٍُٝخر٘ييش طلييك حٛػوييخل حلظييٖ ٗرييْى رخػؼِييخ ىٌٗ٘ يخً أّ أٗيييلْؿ٘خً أّ

ٓ٘خٓ٘خً .كظٔ أى كو حلظـوؼخص حليٌٗ٘ش هي أكيِحد أّ ْ٣حثي

آي٠ه٘ش أّ ِْٗىٗيش أّ هٔي٘ل٘ش أّ

رًْٗيييش ٛيييخٍص ّفيي يخً لظ٘يييَٗؼخص حلؼْلويييش حللَر٘يييش ُيييٖ ٟيييَرخً هيييي ٟيييَّد حلؼويييو حلـٌيييخثٖ
حٍُٝخرٖ(.)2
ّحٟييؼٖ حلٔييؼٖ ٝىحًييش حٍُٝييخد ُييْ ٓييوش هييي ٓييوخص حلل٠ييخٍس حللَر٘ييش فييٖ حلو٤ييخد
حٝػ٠هٖ أّ حلٔ٘خٖٓ( ، )3رو ٛخٍ ا٣ي٠ق هٜي٤لق حٍُٝيخد أهيًَح ػخىٗيًخ فيٖ ًٜيْ ٙحلييخًْى
حليّلٖ ّػلٔ هٔظْٓ طَ٘ٗؼخص حليّل حلووظلكش ُّْ أهَ ػـ٘ذ اً طٔؼٔ حلؼْلوش لٔي طَ٘ٗؼخص
ٟي حٍُٝخد فٖ ىحهو حليّل حلووظلكش ّطٜيٍ قَحٍحص هيي هـليْ أهيي طليض هٔيؤ حٍُٝيخد
ّطٜيٍ أكرخهخً فٖ ىحهو حليّل طلض هٔؤ ؿَحثن حٍُٝخد ىّى أى طؼَف ًلك حليْحً٘ي هخ ُْ
حٍُٝخدّ ،رٌلك طوخل

حلؼْلوش حلظَ٘ٗؼ٘ش أرٔ ٢قْحػي حليخًْى ُّيْ هزييأ حل٘يَػ٘ش حلوظوؼيو فيٖ

( ٟؿَٗوييش ّ ٟػيْرييش ا ٟرييٌُّ )ٚييْ هييخ أكيطييَ كييو حلييٌظن حليخًًْ٘ييش فييٖ حل٘ييَحثغ ّحلل٠ييخٍحص
حلووظلكش ،قخل طؼخلٔ }ََِٚب وَُّٕب ُِؼَزِّبَِْ َٓ١خَّْ َٔ ٝبؼَثَ َسعُٛالً{(.)4
ّرٌِح فبى ػْلوش حلظَ٘ٗغ فيٖ حٍُٝيخد ّحلـيَحثن حلوَطز٤يش ريَ قيي أكييػض ُخؿٔيخً أهٌ٘يخً
طلْلض روْؿزَ هلخٍرش حٍُٝخد الٔ أىحس ّهزٍَ لكَ ٝحلٔل٤ش حليّل٘ش ػلٔ حل٘يؼْد حل٠يؼ٘كش
ّهييييٍحطِخ ّحٓييظويحهَ كييؤىحس فييٖ حلٜييَحع حليييّلٖ حلييٌٕ فييٖ ؿييٍَُْ ٗر٘ ي

ػييي ٛييَحع ريي٘ي

حلل٠خٍحص ّحل٘ؼْد حلِيف هٌَ اقٜخء حٙهَ ّىكٍَّٛ ،يخٍص حلليَد ػلئ حٍُٝيخد ه٘٤يش
طٔظويهِخ حلؼْلوش فٖ ىحهو حليّل لظلي٘ رؼ ٞحٛؿٌيس ّحلوٜخلق حل٘٠يش هوخ ٗـؼو ػخلن حلْ٘م
( )1قَحٍ حلـوؼ٘ش حلؼخهيش لٜهين حلوظلييسٍ ،قين  52/64حلٜيخىٍ فيٖ 9ىٗٔيوزَ 1994مّ ،قيَحٍ حلـوؼ٘يش
حلؼخهش ٍقن  52/65حلٜخىٍ فٖ 15ىٗٔوزَ 1997م.
( )2حٍُٝخد حليّلٖ ّحلؼيحلش حلـٌخث٘شً ًَِٗ ،ؼ٘ن ٗ٠ل.15ٙ ،
( )3حٍُٝخد ّطَ٘ٗؼخص حلورخفلش فٖ حليّل حليٗويَح٘٣ش ،هلوي أرْحلكظق،حليخَُس ،ريّى طخٍٗن.34ٙ ،

(ٍْٓ )4س حَٓٝحء ،حٗٙش (.)15
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ّحلل٠خٍس حلوخىٗش حللَر٘ش فٖ كخلش هْف هَٟيٖ هيي حٙهيَ ريؤى ٗيظن ٛيزلش حٙهيَ رخٍُٝيخرٖ
كظٔ ٛخٍ حلو٤خد حٝػ٠هٖ حلؼَرٖ فٖ كخلش هي ح٠ٓٝهْفْر٘خ(.)1
فظخَُس حلوْف هي ح٠ٓٝم فٖ طييًَٗخ ط٘رو اكيٓ رئٍ حللْحٍ حلؤظيزلٖ ري٘ي حٓٝي٠م
ٌٍُّ حلل٠خٍس حللَر٘ش ،ري ًٟهي حلٔيؼٖ حللؼ٘يغ ًليْ طيييٗن حلؤيلو٘ي ّحلؼيَد رٜيٍْس هكزَكيش
كؼيّ ّه َ٤اٍُخرٖ ُيحم ِٗيى حلل٠خٍس حللَر٘ش كوخ طً ٍْٜلك الش حٝػ٠م حللَرٖ حلْ٘م؟!!.

األّٔٛرج اٌلبٌث :ػٌّٛت اٌخشش٠غ ٚو١بْ اٌذٌٚت:
اى حلؼْلوش طٔؼٔ لظٌك٘يٌ أفرخٍُيخ ػلئ كيو حلييّل حلووظلكيش ر٘يظٔ حلْٓيخثو ّحلٔيزو ّفيٖ
ٓز٘و ًلك ٗ٠كظ أى حلؼْلوش طلوو فٖ ٘٣خطِخ ٍْٛس لظَحؿغ ىٍّ حليّلش حليَٗ٤يش حلوؼَّفيش فيٖ
ػَف حليخًْى حليّلٖ ًّلك رخًلٔخٍ ًكًُْخ ّطولِ٘خ ػي هرخًِخ ّٓي٘خىطِخ ٗي٘جخً ف٘ي٘جخً لوئٓٔيخص
أّ هٌظوخص هلل٘ش ىحهو حليّلش أّ هخٍؿِخ ّفٖ حلويخرو طظِحٗي ٌٍُ حلوئٓٔخص ّطظؼخ ن ْٗهخً رؼي
ْٗم.
ّلؼييو أكزييَ هظييخَُ طييؤػَ حليّلييش رخلؼْلوييش ُييْ ٟييؼ

حليّلييش كر٘ييخى فييٖ هْحؿِييش فرييَس

حلَ٘كخص هظؼيٗش حلـٌٔ٘خص  ،فريخى ػلئ حليّليش فيٖ ريحٗيش حلٔيظٌ٘خص ّأّحثيو حلٔيزؼٌ٘خص أى طَهيٖ
قز٠ظِخ ٗ٘جخً ف٘٘جخً ػلٔ حٟقظٜخى ّحلوـظوغ لظلي٘ هٜخلق ٌٍُ حلَ٘كخص(.)2
ّهي ٌُخ طيهلض هكخُ٘ن حلؼْلويش ٟٝيؼخف حلظؼَٗكيش حلـوَك٘يش لٜيخلق حل٘يَكخص هظؼييىس
حلـٌٔيي٘خص ُّييٌٍ حل٘ييَكخص ُييٖ أكييي أًٍع حلؼْلوييش رـخًييذ أى حلؼْلوييش طييِىحى فِ٘ييخ ٓييَػش حلٌيييو
ّحلوْح٠ٛص ّطظٔغ حْٓٛحق ّطِّل حللْحؿِ أهخم حًظيخل حلٔلغ ّحلويهخص ّحٗٛوخّ ٙحٛفرخٍ
هي ىّلش الٔ ىّلش أهَٓ ىّى حلوٍَّ رخليٌْحص حليخًًْ٘ش حلظيل٘يٗش هي ؿْحُحص ّؿوخٍ ّطظيحهو
فييٖ ًلييك حليييْحً٘ي حلووظلكييش ّطظٌييخُع قييْحً٘ي حليّلييش هييغ حليييْحً٘ي حٛهييَٓ لليييّل ػليئ هٔييظْٓ
حلؼ٠قخص حًٔٝخً٘ش أّ حلظ ـخٍٗشّ ،هي ٌُيخ فيبى ًّريخى حليّليش أّ حًظيخٛيِخ ٗيئىٕ رخل٠يٍَّس الئ
ًْ٘ء ّط٠ون حلَ٘كخص هظؼيىس حلـٌٔ٘خص فٜخٍص حلظَ٘ٗؼخص حلظٖ طْٔى ىحهو حليّلش فٖ أولذ
حٛك٘خى لن طَ٘ػِخ طلك حليّلش.
ّفٖ حلويخرو فبى هزيأ ٓ٘خىس حليّلش ٗؼي هي حلَكخثِ حٓٛخٓ٘ش لٌظخم حليّليش فيٖ طٜيَفخطِخ
ٍٝحىس هخٍؽ اٍحىطِخّٗ ،ؼظزَ ٌُح حلوزيأ ًح طؤػَ٘ كزَ٘ ػلٔ حليْحػي حليخًًْ٘ش لليخًْى حليّلٖ ٓ٘وخ
فٖ طيزو حلـِحءحص حلظٖ ْٗقؼِخ حليخًْى حليّلٖ ػلٔ حليّلش(ًّ .)3لك ٛى حلـَحثن حلظيٖ طييغ ىحهيو
اقل٘ن حليّلش طو٠غ لظَ٘ٗؼخطِخ حلٌْ٘٣ش رخػظزخٍ أى ًلك ٗؼي هيي أُين هظيخَُ حلٔي٘خىس لظليك حليّليش
( )1كْحٍ حلل٠خٍحص طلل٘و ًييٕ لظخَُس ح٠ٓٝهْفْر٘خ ،ى .ػزيح ٛخلق أرْررَ.77ٙ ،
( )2حلؼْلوش ّحليّلش ،ؿ٠ل أه٘ي ،حلؼَد ّحلؼْلوش ،هَكِ ىٍحٓخص حلْكيس حلؼَر٘ش.161ٙ ،
( )3حلـيييييِحءحص حليّل٘يييييش رييييي٘ي حلٌظَٗيييييش ّحلظ٤ز٘ييي ي  ،حلٔييييي٘ي حلؼ٘٤يييييش ،حٓٝيييييرٌيٍٗش ،هرظزيييييش حلؼيخفيييييش
حلـخهؼ٘ش2441م.13ٙ ،
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فٖ حلوـخل حليحهلٖ ،لٌح طٌظيَ حلييّل الئ فريَس ّؿيْى هلرويش ؿٌخث٘يش ىّل٘يش طويظ ٚريخلٌظَ فيٖ
حلـيَحثن حلظيٖ طييغ ىحهييو اقل٘وِيخ أًيَ حًظيييخ ٙهيي ٓي٘خىطِخ(ّ .)1حلْحقييغ أى حلييّل حلرزيَٓ حللَر٘ييش
كخلْٟٗخص حلوظليس حٛهَٗر٘ش ّرَٗ٤خً٘خ طظزٌٔ ٌُح حلَإٔ فٖ حلؤخثو حلي٠يخث٘ش حلـٌخث٘يش ّطيَفٞ
حلوٜخىقش ػلٔ قيخًْى حلولرويش حلـٌخث٘يش حليّل٘يش ّطٌيخىٕ ُيٌٍ حلييّل رخػظزخٍُيخ ٍحػ٘يش حلل٠يخٍس
حللَر٘ش ّفرَس حلؼْلوش رظ٤ز٘ أكرخم حلولروش حلـٌخث٘ش حليّل٘ش ػلٔ كو حلٌِحػخص حلظٖ طليع فٖ
ىحهو اقل٘ن إٔ ىّلش أهَّٓ ،هي ٌُخ ؿخءص حلؼْلويش رخُىّحؿ٘يش حلوؼيخَٗ٘ فيٖ حلظؼخهيو هيغ ٓي٘خىس
حليّل ػلٔ أٍح ٖٟفـؼلض هزيأ حلٔ٘خىس حليّل٘ش هلَّٓخً ريْحػيي ّقيْحً٘ي حلؼْلويش ليزؼ ٞحلييّل
حلرزخٍ ّفٖ ًحص حلْقض كَهيض ُيٌٍ حلييْحً٘ي حلييّل حلكي٘يَس ّىّل حلؼيخلن حلؼخليغ هيي حلظوظيغ رِيٌٍ
حلوِ٘س حليخًًْ٘ش( ،)2فخلؼْلوش طـؼو أٗوخ ٙحليخًْى حليّلٖ ُن حٛفَحى ّحليّل ّحلوٌظوخص حليّل٘ش
ّحلِ٘جخص حٛهَٓ فِٖ  ٟطؼظزَ رؤى حليّلش ّكيُخ ُٖ حلكيَى فيٖ حلوـظويغ حلييّلٖ ّلرٌِيخ ؿؼليض
هْح٣ي حليّلش ٗ ظٔخّٕ هغ حليّلش فٖ ًكْ حلٜيكش حليخًًْ٘يش رخػظزيخٍٍ ٗوٜيًخ فيٖ حلييخًْى حلييّلٖ
ّرخلظخلٖ فبى حلؼْلوش طوخ٣ذ هْح٣ي حليّلش رؼ٘ييح ػيي ىّلظيَ حلظيٖ ٌٗظويٖ الِ٘يخُّ ،يٌح ٗوؼيو قويش
حلظِوٖ٘ ّحٟٓظزيحى ّحلظٌّٗذ لوكِْم حليّلش حلوظؼيخٍف ػل٘يَ هويخ أفيَُ ّحقيغ ط٤ز٘ييٖ و٘يَ ٓيل٘ن
ٗظوؼو فٖ طؼيى حلٌظَحص حليخًًْ٘ش ّحلظَ٘ٗؼ٘ش للؼْلوش ؿَحء كو ه٘ر٠ص أفيَحى حلوـظويغ حلييّلٖ
ػلٔ ًلْ هي حَ٤ٟحد حلوؼخَٗ٘( ،)3فزٌ٘وخ  ٟطـؼو للوـَم حليّلٖ كٜخًش فٖ هْحؿِيش حليْحػيي
ّحٝؿَحءحص حلظٖ طيْم رِخ حلولرويش حلـٌخث٘يش

()4

طـؼيو ليزؼ ٞحلييّل حللي فيٖ حٟػظيَح ٝػلئ

طلي٘ حلؼيحلش حرظيحءً رخٓظويحم ك حلك٘ظْ ػي طلْٗو ًِحع ؿٌخثٖ ىّلٖ الٔ حلولروش حليّل٘ش.
ػلَ٘ ّهوخ ٓز فبى ػْلوش حلظ٘يَٗؼخص طيئىٕ الئ طيٌّٗذ حليّليش ّهٜخثٜيِخ حليخًًْ٘يش
ٌُّح فيٖ كيي ًحطيَ ٗيئىٕ الئ ٟي٘خع حللييْق ٓي٘وخ فيٖ يو حٟيَ٤حد حلوؼيخَٗ٘ حلـيٗييس للٌظيخم
حليّلٖ حلـيٗي حلٌٕ طلروَ قْحػي هظلَ٘س ّوَ٘ ػخرظش رو طٌ٤ل هيي حًٛيخ ىّى حلٌظيَ الئ حٙهيَ
ّٗوٜ٘ظَ ّهْٜ٘ٛخطَ حلل٠يخٍٗش فيٖ كيو حٛكيْحل ّىّى اػ٤خثيَ كيْقيَ روْؿيذ ط٘يَٗؼخص
حلؼْلوييش حلـيٗيييس اًح كييخى طظؼييخٍ ٝهٜييخلق ُييٌح حٙهييَ هييغ فلٔييكش حلك٘ظييْ ّحٟػظييَحٓ ٝيي٘وخ اًح
حهظلكض هٜخلق حٙهَ هغ هٜخلق حليّل حلرزَٓ هي ىُخقٌش حلؼْلوش.
( )1حليخًْى حليّلٖ حلـٌخثٖ أُن حلـَحثن حليّل٘يش ،ػليٖ ػزييحليخىٍ حليِيْؿٖ ،ر٘يَّص ،هٌ٘يٍْحص حلؼَريٖ
حلليْق٘ش 2441م.344ٙ ،
( )2ك٘غ طـؼو حلؼْلوش حلظ٘يَٗؼ٘ش أى ليزؼ ٞحلييّل حللي فيٖ حلظوظيغ رلي حليٌي( ٞحلك٘ظيْ) فيٖ هـليْ
ح ٛهي ُّٖ حلْٟٗخص حلوظليس حٛهَٗر٘شٍّ٘ٓ ،خ ،فًَٔيخ ،حلٜي٘ي ،رَٗ٤خً٘يخّ ،طليك حلييّل هيي كيِيخ ػييم
طٌكٌ٘ قيَحٍحص هـليْ حٛهيي حلييّلٖ ًّليك روٌخُ٠يش حلييَحٍحص قزيو ٛييٍُّخ ّحٟػظيَح ٝػلِ٘يخ ّقظِيخ
ّهْؿذ قخًْى هـلْ حٛهي ٗـذ أٜٗ ٟيٍ حليَحٍ.
( )3حلـِحءحص حليّل٘ش ر٘ي حلٌظَٗش ّحلظ٤ز٘  ،حلٔ٘ي حلؼ٘٤شّ14ٙ ،هخ رؼيُخ.
( )4حًظَ حلوخىس  2/27هي حلٌظخم حٓٛخٖٓ للولروش حلـٌخث٘ش حليّل٘ش.
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اٌحً ي ٟحشش٠غ اٌحٛاس:
ٗييم ح٠ٓٝم حللو حل٘خفٖ لو٘ر٠ص حلؼْلوش حلَ٘ػ٘ش اًح هخ طزٌٔ حلؼخلن طَ٘ٗغ حللْحٍ
هغ حٙهَ ّٗزئ كْحٍ حلل٠خٍحص ُْ حللو ٗ ًَٛرْى حلزيٗو لْٓخثو ّال٘خص حلؼْلوش ّٗؼخٍحطِخ
حلكرَٗش حلظٖ ٗ ٟوري كَُٜخ رٍْٜس ىق٘يش ّحلظيٖ  ٟطـؼيو حػظزيخٍ لٚهيَ ريؤٕ كيخل ُّيٖ فيٖ
ًحص حلْقض طكظيَ الٔ حلوٌِؾ حلؼلوٖ لظلََٗ ه٤ٜللخطِخ ،فيخللْحٍ ّكييٍ ُيْ حليٌٕ ٗٔيخػي ػلئ
طؼَ ٗ

حٍُٝخد ّٟز ٢ه٤ٜللخطَ ّرَ ٗوري ٓيي ط٘يَٗؼخص ػخلو٘يش ّل٘ٔيض "ػْلو٘يش" طِييف

الٔ آؼخى حلزَ٘ٗش ّلْ٘ حلِ٘وٌش ػلٔ حٙهَ ّاُحكظَّٗ ،ئىٕ حللْحٍ الٔ ّق

حللَّد حُٛل٘ش

ّٗٔييخػي كَكييخص حلويخّهييش حلو٘ييَّػش فييٖ حلْٛييْل اليئ كيْقِييخ فيييي أػزييض حلظـَرييش أى طييْ٘٣ي
حٍُٝخد ّكؼَطَ ؿخءص هي حلٌظَس حٟٓيظؼ٠ث٘ش ّحليًّ٘يش حلظيٖ ٗ٘يؼَ رِيخ أٛيلخد حللييْق هويخ
ٗئىٕ الٔ هِٗي هي حلوَحد ّحليهخٍ.
اى طَ٘ٗغ حللْحٍ هغ حلؼْلوش ٗيظ ٖ٠حلظٔل٘ن رؤى كو هخ ؿخءص رَ حلؼْلوش ٗ ٟؼظزَ ٗيَحً
هٔظَ٘٤حً ،فيي ؿخءص حلؼْلوش كوٌظْؽ أًخًٖ ركْحثي ٗـذ حٟٓظكخىس هٌِخ ٓ٘وخ فٖ هـخٟص ػْلوش
حٟطٜخل ر٘ي حل٘ؼْد ّحٛهن فوخ هي ٗك أى ّٓخث ٢حٟطٜخل ُٖ هؼْل رٌخء ّل٘ٔض هؼْل ُييم
ّطٔخػي فٖ كْٜل حلظؼخٖٗ حلرَٗن ر٘ي رٌٖ حلزَ٘ فٖ ٌُح حلرْى.
ّهي ٌُخ ؿخءص ٍٓخلش ح٠ٓٝم هٌخىٗيش رؼخلو٘يش آي٠ه٘ش طْحؿيَ يخَُس حلؼْلويش ّطر٘ي
ػي حلٜل٘ق هٌِخ ػلٔ أْٓ هي حلظؼخٖٗ ّحلظْحإم ّحلٔ٠م حلؼيخلوٖ ػيي َٗ٣ي حٝقٌيخع رخللـيش
ّحليل٘و  ٟػي  َٗ٣حلِ٘وٌش رخلؼيو حٟقظٜخىٕ ّحلؼٔرًَٕ ،لك ٛى ح٠ٓٝم ٗ ٟؼخٍ ٝحًٟكظخف
ػلٔ حلؼخلن َٗٗ٤ش أى ٗرْى ُيٌح حًٟكظيخف هلرويخً ّىق٘ييخً ّحػ٘يخً ٗؤهيٌ حلٜيخلق ّٗيَف ٞهيخ ٓيْحٍ
ىّى طلي٘ييَ لٚهييَ ّىًّوييخ اطزييخع لٚهييَ ىّى ُيييٓ فخٓٝيي٠م فييٖ فلٔييكظَ ٌٗييخىٕ رخلو٘ييخٍكش ٟ
حلَٔ٘٤س ّف ٍإٗش رٔ٘٤ش ُٖ أى طَ٘ٗغ حللْحٍ ٗرْى قخثوخً ػلئ طريخفئ حل٘يؼْد فيٖ أًيخً٘ظِخ
هِوخ طزخٌٗض هٔظْٗخص طييهِخ أّ هخ طولرَ هيي اهرخًيخص هخىٗيشّ .رخٟٝيخفش الئ هيخ ٓيز فيخللْحٍ
ّحليْس ٗظرخه٠ى ّ ٟطٌيخق ٞرٌِ٘ويخ ًّليك اًح هيخ ّ كيض حلييْس الئ اًـيخف حلليْحٍ ّكَحٓيظَ هيي
حللْوخث٘ش ّحلوٌحُذ حلِيحهش حلظٖ  ٟطؼظَف رؤُو٘ش حللْحٍ.
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اٌخبحّت
حللوي

ّحل٠ٜس ّحلٔ٠م ػلٔ هَ٘ حًٛخم ٓ٘يًخ هلوي ّػلئ اليَ ّٛيلزَ حلريَحم فييي هلٜيض

ٌُح حلزلغ ػلٔ ًظخثؾ ًْؿِ هٌِخ هخ ٗلٖ:
-1

اى حللْحٍ هغ حٙهَ فٖ ح٠ٓٝم ُْ هٌِؾ أ٘ٛو ىحثن ّػخرض ّرؤْٓ ٍحٓوش.

-2

طؤٍؿق حلل٠خٍس حللَر٘ش حلوخىٗش فيٖ هكخُ٘وِيخ ّحٟيَ٤حرِخ فيٖ هٌخُـِيخ حلل٠يخٍٗش ٗيئىٕ
الٔ كخلش هي حلظلن ّحلظِوٖ٘ لٚهَ.

-3

حللييْحٍ حلل٠ييخٍٕ ٗؼٌييٖ أى ٗرييْى ٌُييخ ليييخء ريي٘ي حلل٠ييخٍحص حلووظلكييش ػليئ أٓييْ هييي
حلظؼخّى ّحلظكخػو رلَ ٝحٟٓظكخىس رؼِ٠خ هي رؼ ٞكوخ كخًض ُيٌٍ حلٔيٌش فيٖ حلل٠يخٍحص
حلييٗوش.

-4

اى حلزيٗو حلٌخؿق هي أؿو حلظؼخٖٗ فٖ ٌُح حلرْى ُْ كْحٍ حلل٠خٍحص ّلْ٘ ٛيحهِخ رل٘ش
حٓظكخىس حلل٠خٍحص رؼِ٠خ هي حلزؼ ٞحٙهَ.

-5

اى فلٔكش ػْلوش حلظَ٘ٗؼخص حلظٖ ؿخءص رِخ حلل٠خٍس حللَر٘ش طيْم ػلئ اقٜيخء حٙهيَ فيٖ
كو ٖٗء فٖ ّؿْىٍ ّفٖ هٜخثّ َٜهوِ٘حطَ طظؼخٍ ٝهغ حلْ ٘كش حٓٛخٓ٘ش هيي حلظ٘يَٗغ
ّحليخًْى حلوؼَّفش فٖ كو حلل٠خٍحص.

-6

ػخلو٘ش ح٠ٓٝم طظوِ٘ رخلؼيحلش ّحلظٔخهق هغ حٙهَ أهخ حلؼْلوش فِٖ فٖ ؿَُُْيخ طييْم ػلئ
اقٜخء حٙهَ ّٓليَ ّطٔؼٔ الٔ طلل٘ذ حلل٠خٍس حللَر٘ش ػلئ كيو حلل٠يخٍحص ّحلؼيخفيخص
حًٔٝخً٘ش رخٝكَحٍ ّحليَِ ّحليْس.

اٌخٛص١بث:
ُْٗ ٖٛخ حلزلغ رخٙطٖ:
-1

ًْ ٖٛرخٓظزيحل هكِْم "حلؼْلوش" ر٘رلِخ حللَرٖ الئ هكِيْم "حلؼخلو٘يش" ٛى حلؼخلو٘يش طوييم
حلـو٘غ ّحلؼْلوش طـؼو حلزؼ ٞهَٔ٘٤حً ػلٔ حلزخق٘ي فٖ هيهش هٜخللَ حلوخٛش.

-2

ًْٛييٖ ر٠ييٍَّس حللييْحٍ ريي٘ي حلل٠ييخٍحص ّحلؼيخفييخص حلووظلكييش فييٖ حلوـييخٟص حٟقظٜييخىٗش
ّحلٔ٘خٓ٘ش ّحٟؿظوخػ٘ش ّحليخًًْ٘ش هغ ٍَّٟس حكظَحم ُيٌٍ حلل٠يخٍحص ليزؼ ٞحليزؼ ٞفيٖ
هٜخثِٜخ ّهوِ٘حطِخ ّّحقؼِخ.

-3

ًْٛييٖ رخليييػْٓ اليئ كييْحٍ ط٘ييَٗؼٖ ػييخلوٖ ٗوِييي ٟكظييَحم حل٘ييَحثغ ّحليييْحً٘ي حلوخٛييش
رخٛىٗخى ّحلوـوْػخص حٛػٌ٘٘ش حلووظلكش لوخ ٗلييَ هؼو ٌُح حللْحٍ فٖ طلي٘ي ػيخفيش حلظٔيخهق
ري ًٟػي ػيخفش حليْس.

-4

ًْ ٖٛرظلََٗ ه٤ٜللخص حلليْحٍ ري٘ي حلل٠يخٍحص ّطْك٘يي هؼخًِ٘يخ ػخلو٘يًخ فيٖ حلوٌ٤يْق
ّحلويلْل كظٔ ٗ ٟرْى حللْحٍ فخٓيحً ٣ ٟخثو هي ٍّحثَ.
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 .26حلٜلخف للـَُْٕ ،ىحٍ حلؼلن للو٘ٗ٠ي ،رَّ٘ص ،حل٤زؼش حلؼخلؼش ُ1444ـ.
ٛ .27ل٘ق هٔلن
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ٛيييحم حلل٠ييخٍحصٛ ،ييوْث٘و ٌُظـظييْى ،طَؿوييش ػزييخّ ُيي٠ل ،حٍٛىى ،ىحٍ حٛهييو
للٌَ٘ ّحلظُْٗغ2446 ،1١ ،م.
َٛحع حلل٠خٍحصٛ ،وْث٘و ٌُظٌـظْى ،حلؼيَد ّحلؼْلويش ،هَكيِ ىٍحٓيخص ،حلْكييس
حلؼَر٘ش ،رَّ٘ص 1998م.
ػزيحللو٘يييي حلِخٗيييوٖ ،حلَٓيييْل حلؼَريييٖ حلوَريييٖ ،ىحٍ حلؼيخفيييش للـو٘يييغ (ُ1441يييـ -
1981م).
ػزيحلَكوييـي حلييٌل ،ّٕ٠أٛييـْل حلظَر٘ييش ح٠ٓٝه٘ييـش ّأٓييخل٘زِخ ،ىه٘ييـ  ،ىحٍ حلكرييـَ
(ُ1399ـ 1979 -م).
حلؼَد ّحلؼْلوشً ،خٗ ػلٖ ػز٘ي ،حلؤظيزو حلؼَرٖ ،رَّ٘ص ،حلؼيى 1997 ،221م.
ػي ٛيحم حلل٠خٍحص هَس أهَٓ ،ػلٖ أّهل٘و ،ؿَٗيس حلؼلن ،حلَرخ ،١ػيى  5هيخٍّ
1996م.
حلؼْلوش هخُ٘ظِخً٘ ،يؤطِخ ،أُييحفِخ ،حلو٘يخٍ حلزييٗو ،هلويي ٓيؼ٘ي ،ىحٍ حلز٘يخٍق ،ػويخى،
حٍٛىى 1998م.
حلؼْلوش ّحليّلش ،ؿ٠ل أه٘ي ،حلؼَد ّحلؼْلوش ،هَكِ ىٍحٓخص حلْكيس حلؼَر٘ش.
حلؼْلوش ّحلؼْلوش حلو٠خىس ،ى .ػزيحلٔ٠م حلٔيَٕٗ ،كش ه٤خرغ لْطْ رخلكـخليش ،رييّى
طخٍٗن.
حللِّ حلكرَٕ ُّن أم كي٘يش؟ ،لليكظٍْ هلوي ػوخٍس٣ ،زؼش ح1988 َُُٛم.
فلٔكش كْحٍ حلل٠خٍحص ،رَّفٍْٔ ُكَٗخ رَ٘٘ اهخم ،حلوَْ٣م 2445م.
حليخهّْ حلول٘ ،٢للكَُّ٘ارخىٕ ،حل٤زؼش حٝلرظًَّ٘ش ،ىحٍ حلظَحع.
حليييخًْى حليييّلٖ حلـٌييخثٖ أُيين حلـييَحثن حليّل٘ييش ،ػلييٖ ػزيييحليخىٍ حليِييْؿٖ ،ر٘ييَّص،
هٌٍْ٘حص حلؼَرٖ حلليْق٘ش 2441م.
قييَحٍ حلـوؼ٘ييش حلؼخهييش لٜهيين حلوظليييسٍ ،قيين  52/64حلٜييخىٍ فييٖ 9ىٗٔييوزَ 1994م،
ّقَحٍ حلـوؼ٘ش حلؼخهش ٍقن  52/65حلٜخىٍ فٖ 15ىٗٔوزَ 1997م.
حليَاى حلرَٗن
ق٠يخٗخ فييٖ حلكرييَ حلوؼخٛيَ ،هلوييي ػخرييي حلـييخرَٕ ،هَكيِ ىٍحٓييخص حلْكيييس حلؼَر٘ييش،
ًْْٗ٘ 1997م.
لٔييخى حلؼييَدٛ ،رييٖ حلك٠ييو ؿوييخل حليييٗي هلوييي رييي هرييَم رييي هٌظييٍْ ،ىحٍ ٛييخىٍ،
رَّ٘ص.
هؼـن هكَىحص حليَاى حلرَٗن ،للَحوذ حٛٛكِخًٖ.
هييهييش حرييي هليييّى ،طلي٘ ي ى .ػلييٖ ػزيحلْحكييي ّاهييَ ،حليييخَُس ،ىحٍ ًِ٠ييش هٜييَ
1981م.
ًخ َٛحللخًٖ ،حلو٤ٜلق فٖ حٓٛلْد حللَريٖ ،ر٘يَّص ،ىحٍ حلرظيذ حلؼٜيَٗش،1١ ،
1998م.
حلٌظخم حٓٛخٖٓ للولروش حلـٌخث٘ش حليّل٘ش.
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