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 ال٣ٟه ال٣ًاء، الجناجي، ال٣ٟه الصخهُت،
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ن

ُت جلتزم التي واإلا٣االث ألابدار اإلاجلت ج٣بل  والجضًت والض٢ت الٗلمُت ألانالت ٞحها وجخىاٞغ واإلانهجُت، اإلاىيٖى

 :الخالُت النكغ ٢ىاٖض وجدترم
  اث يمن اإلا٣ضم البدض ٩ًىون ؤو  .بنكغىا اإلاجلت حٗجى التي اإلاىيٖى
 خدمل نٟؿه، الى٢ذ في ماجمغ ؤو مجلت، ألي للنكغ ٢ضم ؤو نكغ ٢ض البدض ٩ًىون ؤال  ٧امل الباخض ٍو

 .للنكغ مٗغويت ؤو منكىعة مؿاىمخه بإو ا٦دكاٝ خا٫ في اإلاؿاولُت
 ٖلى البدض من ألاولى الهٟدت جدخىين ؤو: 

 .البدض ٖنىاو -ؤ
ت، وصعظخه الباخض اؾم  –ب َُّ . بلحها ًنخمي التي والجامٗت الٗلم

ض  –ث . للباخض ؤلال٨تروني البًر

و  –ر . 16 زِ وبذجم  ٧لمت 150 خضوص في للضعاؾت ملخَّ
. اإلالخو بٗض اإلاٟخاخُت ال٩لماث  –ط

 ت الٟغنؿُت ، الٗغبُت: الخالُت اللٛاث بةخضي اإلا٣ضمت البدىر ج٩ىون ؤو  وؤلانجلحًز
 ن ال ؤو ضَد  واإلاغاظ٘ والغؾىماث ألاق٩ا٫ طل٪ في بما نٟدت (20) ٖلى البدض نٟداث ٖضص ًٍؼ

 .واإلاالخ٤ والجضاو٫ن

 ن ؤو
ن ٩ًىوَد

ُث
ا البدض ًُ ن زال نَد ت ألازُاءِمن مِم ت اللٍٛى ت والندٍى َُّ  .وؤلامالث

 ها بالخٍُى الباخض ًلتزم ؤو  :آلاحي الندى ٖلى وؤحجامِم

 الخِ نٕى: الٗغبُت اللٛت (Traditional Arabic) الخِ نٟـ الهامل وفي ، اإلاتو في (16) الخِ وحجم 
 (12). حجم م٘

  الخِ نٕى: ألاظنبُت اللٛت ( Times New Roman ) نٟـ الهامل وفي اإلاتو، في (14) الخِ وحجم 
 (10). حجم م٘ الخِ

 ن ج٨خب ُت الغثِؿُت الٗناٍو  م٘ ل٨ن الغثِسخي النو مشل مشلها ن٣ُت 16  بذجم لل٣ٟغاث والٟٖغ

 .الخِ جطخُم
 بغنامج قغوٍ خؿب نٓامي بك٩ل الخىاشخي ج٨خب ؤو Microsoft Word نٟدت ٧ل جهاًت في . 

  ٤ ؤو ٟا البدض ناخب ًٞغ  .والش٣افي الٗلمي ونكاَه بنٟؿه مسخهغا حٍٗغ
 ض ٖبر إلاكاع٦خه الباخض بعؾا٫ ٖنض  . بظل٪ بقٗاع عؾالت مباقغة ؾِؿخ٣بل الال٨تروني، البًر

 ٌٞ ت ألابدار جغ   الظ٦ُت للىخاث Microsoft Word بغنامج ٖلى اإلاُبٖى

   ً٘ل٣ى مسخهت لجنت ٢بل من والخد٨ُم لل٣غاءة للمجلت اإلا٣ضمت ألابدار ٧ل جس  ال٣بى٫ن البدض ٍو
  .اإلاد٨مىون ًُلبها التي الخٗضًالث الباخض ًجغين ؤو بٗض الجهاجي

 بلحها ًغؾل ما ٧ل بنكغ اإلاجلت جلتزم ال . 

 على عىىان اإلاجلت
ً
 :جطػل اإلاؼاهماث بليغت النتروهيت حلطا

comparative@jilrc-magazines.com 
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 الفهطغ

 

 

 

 الفنطيت اإلالنيت للقىو  اهتهاك ؤي عً مؼاوليتها اإلاجلت جحطيط ؤػطة جذلي

 اإلاطلع بزاضة ضؤي عً بالوطوضة العسز هصا في الىاضزة آلاضاء حعبر ال

 2017©  العلمي البحث حيل إلاطلع محفىظت اللقىو  حميع

   اللفحت

9  ؤلافخخاحيت  

11  للفىىن  الىاكطة ملّيت ؤؿقط، ؤحمس ،(جإكيليت قطاءة) واللهيىهيت الحهىزًت .

27  وز -آزم البىاث عبس ؤبنط. ز -مقاضهت زضاػت -اإلاعاكط والغطب ؤلاػالمي اإلاىنىض  بين اللواضة  .

 الؼىزان -بحطي  حامعت -عبسالخالق محمس القاػم ؤبى وليس

49  حامعت ػامىه، علي. ز -ميساهيت زضاػت  -جاًالهس بجىىب العىف ِبْحسار في وؤزطه بالسًً الجهل 

. جاًالهس فٌاوي، فطع هنطيً ػىهنال ألامير

69  وحي مً معاكطة ضئيت_اإلاؼخسامت الخىميت في البيئي الىقف زوض  لخفعيل مخهاملت بػتراجيجيت هحى 

. الجعائط الـلف،-بىعلي بً حؼيبت حامعت الجياللي، زاللي.ز. اإلاياه وقف في ؤلاػالميت الخجطبت

103  في زضاػت ـــ  الىاقعيت واإلاماضػت القاهىوي اإلابسؤ بين العقابيت اإلااػؼاث في الـطعيت الخلىة 

  2 قؼىٌيىت مىخىضي حامعت ، دالس بذىؾ. ؤ واإلاأالث، الجسوي 
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 الافخخاحيت
 

 ؾُضنا اإلاغؾلحو، ؤقٝغ ٖلى والؿالم الهالة و الٗاإلاحو، عب هلل الخمض ، الغخُم الغخمن هللا بؿم 

لى مدمض  : بٗض ؤما ، والخابٗحو وصخبه آله ٖو

 ىظا اإلا٣اعنت، الضعاؾاث ظُل مجلت من الشالض الٗضص بنضاع زال٫ من م٨ٗم الٗهض نجضص ندن ىا

ت ٖلى باخخىاثه ًخمحز الظي الٗضص ٗت بال٣انىون مخٗل٣ت مخٗضصة مىايُ٘ طاث اإلا٣االث من مجمٖى  والكَغ

ت بةٖضاصىا ٢ام ؤلاؾالمُت، ن عبٕى مسخل٠ من الباخشحو ألاؾاجظة من مجمٖى  بخد٨ُمها ٢ام ٦ما ، الٗغبي الَى

ت وجض٣ُ٢ها ن عبٕى مسخل٠ من ٦ظل٪ ألاؾاجظة من مجمٖى  بى٢تهم ٖلُنا ًبسلىا لم الظًن الٗغبي الَى

ل ٞللجمُ٘ ، نهاثدهم و بخىظحهاتهمو .   الامخناو و الك٨غ ظٍؼ

غ ؤؾغة ٞةو اإلاناؾبت بهظو و  صاثما، ألاًٞل لخ٣ضًم بىؾٗها ما ٖمل و باالؾخمغاع حٗض٦م اإلاجلت جدٍغ

 هللا لٗل بزغائها، و اإلاجلت ىظو في ببدىثهم اإلاؿاىمت جسههه مجا٫ في ٧ل اإلاسخهحو و الباخشحو وجضٖىا

. لهم نىعا ًجٗلها

 

 الخىفيق ولي هللا و

 عمطاوي هازًت. ز/ الخحطيط ضئيؼت
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 (قطاءة جإكيليت): الحهىزًت واللهيىهيت
. ملّيت الىاكطة للفىىن  -، ماحؼخير مقاضهت ؤزًانؤحمس ؤؿقط

 

 ملخم

 الحهىصًت بحو الٗال٢ت جدضًض بق٩الُت الههُىني الٗغبي الهغإ خى٫ن والؿُاسخي الش٣افي الكإنحو في اإلاهخمحو من ال٨شحر جىاظه

ت صًانت الحهىصًت ؤو البٌٗ ٌٗخ٣ض. والههُىنُت ت ؾُاؾُت خغ٦ت الههُىنُت بِنما مىخضة ؾماٍو  ؤجهم ؤي ٖلمانُت، اؾخٗماٍع

شبذ بُجهما الٟهل لنٟي اإلا٣ا٫ ىظا ًإحي. بُجهما ومسخل٠ مكتر٥ ىى ما بٟدو ال٣ُام صوون ألازنحو بحو ًٟهلىون  ؤو ٍو
 في الههُىنُت واإلاماعؾت ال٨ٟغ مجا٫ بحو م٣اعنت بظغاء بلى اللجىء زال٫ من للحهىصًت، اإلاٗانغ ال٣ٟه بال لِؿذ الههُىنُت

٨غىا ب٣ُٗضتها الحهىصًت الضًانت ومجا٫ ٞلؿُحو  :الخالُت الخمؿت اإلاداوعن بدناو٫ن واإلاٗانغ ال٨الؾ٩ُي ٞو

ض- ٔ ىصة ألاعى بلى حٗىص ؤجها الههُىنُت الخغ٦ت جخضعي -البالص واؾخٗماع ؤلالهي الٖى ض التي اإلاٖى . (1ٌؿغء٫ بجي) حهىو بها ٖو

 ججلي" بال بؾغاثُل صولت وما الكخاث من الحهىص لخسلو ظاءث ؤجها اإلاٗانغة الههُىنُت الخغ٦ت ج٣ى٫ن -اإلاكُدُانُت- ٕ

 .ٖبىصًتهم من (ٌؿغء٫ بجي) لخالم خغ٦ت ألاولى نكإتها في الحهىصًت ٧انذ مشلما ،"بلهي

غ١ن ن٣اء- ٖ ِٗم . وؾامي زام ٖغ١ن الحهىص ؤو ٖلى الحهىصًت ٦ما الههُىنُت الخغ٦ت جا٦ض -ال

ُم، ممخل٩اث اؾدباخت ٖلى الحهىصًت جا٦ض مشلما -goyem الـ وخُاة ممخل٩اث اؾدباخت- ٗ  وجٟٗل ٞٗلذ الههُىنُت ٞةو الجٍى

. ٞلؿُحو في نٟؿه الصخيء

ُم م٘ الٗال٢ت ؤو والههُىنُت الحهىصًت حٗخبر -اإلا٣ضؽ الٗن٠- ٘ ن بال لِؿذ الجٍى
ً
ت ٦إصاة الٗن٠ جمجضاو لظا. نغاٖا  مغ٦ٍؼ

ُم م٘ الهغإ لخلّلن . الهغإ من ٣ٖض من ؤ٦ثر مضاع ٖلى ٞلؿُحو في نكهضو ما ىظا. الجٍى

 بهظا. آلالهت مخٗضصة بل مىخضة لِؿذ اإلا٣ضؽ، الحهىص ٦خاب ،"الخنار" في جٓهغ ٦ما الحهىصًت ؤو اإلا٣ا٫ ًنا٢ل ج٣ضم إلاا بياٞت
ُت بياٞت ؤياٝ ٢ض اإلا٣ا٫ ٩ًىون ىصخي الضعاؾاث من النٕى لهظا نٖى . بها بالخىؾ٘ ٍو

 

 مفخاحيت ملماث

ض. الههُىني -الٗغبي الهغإ. الههُىنُت. الحهىصًت . اإلا٣ضؽ الٗن٠. goyemالـ ممخل٩اث اؾدباخت. الٗغ١ن ن٣اء. ؤلالهي الٖى

. حهىو ؤلاله

 مقسمت

حو ٦مٟهىمحو والههُىنُت الحهىصًت ٖن نخدضر ٖنضما  مؿخ٣لحو ٦مٟهىمحو مم٨نت ٢غاءتهما ٞةو ألاو٫، ٖلى الشاني مُٗٞى
ن آلازغ ٖن الىاخض

ً
ن اؾخ٣الال

ً
، ؤو جاما

ً
م٨ن نؿبُا ، بُجهما الجم٘ ٍو

ً
ن آلازغ، ؤخضىما ًالمؿاو ؤجهما اٖخباع ٖلى ؤًًا  ألاصنى بالخضّل

                                                           
ٔ

وٌمتنع عن تعرٌبها كً ٌمنع تداعً األسماء واألحداث فً اإلسالم، ألن تداعٌها فً اإلسالم له " التناخ"ٌقوم المقال بنسخ أسماء العلم كما ترد فً  - 

ًّ مؽاٌر ومستقل بعض الكلمات  من الترجمة الموحدة للكتاب المقدس، لكن الباحث قام بترجمة" التناخ"تتكا ترجمات النصوص العربٌة من . باب بحث
 .والمصطلحات بنفسه كً تكون دقٌقة أو أكثر دقة
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ن ٢لب في ٞلؿُحو ؤعى ٖلى الههُىنُت الخغ٦ت ؤ٢امخه الظي ال٨ُاو ،"بؾغاثُل"ٞـ ألا٢ل؛ ٖلى  ،9ٗ8ٔ الٗام في الٗغبي الَى

 الخالخحو بحو ٞغ١ن ال وا٢ُٗحو، ؤم زغاُٞحو ٧انا وؾىاء ٦ُاو، اؾم ؤو ٖلم اؾم ٧او ؾىاء بامخُاػ،" جنادي" حهىصي اؾم ىى
ن
ً
ن والههُىنُت للحهىصًت الؿُاؾُت الش٣اُٞت البنُت نلب في ٨ٞالىما. ؤبضا

ً
 ُٞه ًنٟهم ال بَاع في بُجهما الجم٘ وج٨غاع. مٗا

ن في آلازغ ٖن واخضىما ن الشاني واٖخباع ألا٢صخى، الخضّل
ً
ن ٣ٞها

ً
 .لؤلو٫ن مٗانغا

ن وحهىص، ٖغب من وزانتهم، الناؽ ٖامت من الٛالبُت ٌٗخ٣ض
ً
ن اٖخ٣اصا

ً
ا ُّل  ٖلمانُت خغ٦ت هي الههُىنُت الخغ٦ت ؤو اق٩ال

 في الؿُاسخي النٓام زال٫ من جخُىعن جؼا٫ وال الٗغبُت ٞلؿُحو ؤعى ٖلى" بؾغاثُل" ٦ُاجها ؤ٢امذ ؤوعوبُت، ظظوعىا

. للههُىنُت مٗاصًن بإجهم ؤنٟؿهم ٖن ٌٗلنىون الظًن بال اإلاٗاعيت ؤو الؿلُت في ٧او من ؾىاءًن" بؾغاثُل"

ن الههُىنُت باٖخباع ؤلاق٩ا٫ ىظا خلّلن بلى اإلا٣ا٫ ىظا حهضٝ
ً
ن ٣ٞها

ً
ٗخمض. ال٣ضًمت للحهىصًت مٗانغا  ٦خاب  ،"1الخنار" ٖلى َو

 ال٨ٟغ في آلاصاب ىظو بم٣اعنت ٣ًىم زم. الغاىن ًىمنا بلى الالخ٣ت وآلاصاب 2والٟلؿُُجي البابلي والخلمىصًن اإلا٣ضؽ، الحهىص

. الؿُاسخي ونٓامها" بؾغاثُل" صولت جخبناو الظي الههُىني

اعاث زالزت الٗغبي الؿُاسخي ال٨ٟغ ٣ًضم ُّل : وهي والههُىنُت الحهىصًت بحو الٗال٢ت ٞهم في  مسخلٟت ج

ت صًانت" الحهىصًت ٌٗخبروو الظًن -ؤلاؾالمُحو جُاع ٞىا" الحهىص ؤخباع ؤو بال ،"ؾماٍو  ؾُضنا ٖلى هللا ؤنؼلها التي الخىعاة خغّل
لُه". مىسخى . الاؾخٗماعين ومكغوٖها بالههُىنُت الحهىصًت للضًانت صزل ال وؤنه ؤعيُت، خغ٦ت الههُىنُت اٖخباع وظب ٖو

حو جُاع ت خغ٦ت الههُىنُت الخغ٦ت ؤو الخُاع ىظا ٌٗخبر -الِؿاٍع ىون. الحهىصًت بلى الخُغ١ن صوون اؾخٗماٍع ن لِؿىا والِؿاٍع
ً
 جُاعا

،
ً
اعاث ٖضة بل واخضا ُّل ض من مجها ج ت ًٍا . ٌٗاعيها من ومجها" بؾغاثُل" م٘ الدؿٍى

اعاث ٖضة بلى بُجهم ُٞما ال٣ىمُىون ًن٣ؿم -ال٣ىمُحو جُاع ُّل : ومىا٢ٟهم ؤؾماءىم الخالُت بالباخشحو ًخمشلىون: ج

 (9ٗ9ٔ -9ٓٗٔ) ؾٗاصة ؤنُىون الاظخماعي، ال٣ىمي الؿىعي الخؼب ىظا ماؾـ لؿاو ٖلى ظاء  -ؾٗاصة ؤنُىون  -1
ٗخحو نهىم ؤو وخضوصىا، الخىعاة ؤخ٩ام ٖلى وخضوصو، ال٣غآو ؤخ٩ام م٣ابلت من وظضنا: "ًلي ما  الكَغ

ت ر ال ٢لُلت، ق٩لُت ٞىاع١ن م٘ واخضة، واإلادمضًت اإلاىؾٍى ن حٛحّل
ً
 مدمض، بلى ؤوصخى ٞاهلل. ألاؾاؽ وخضة من قِئا

ٗت ال٣غآو، في مىا الظًن النبُحو وظمُ٘ مىسخى بلى ؤوخاىا التي نٟؿها الكَغ ، ج٣ضّل
ً
 في مشبذ ىى ٦ما مدمضا

ت ؤو ألاؾاؾُت الضًن ؤٚغاى ؤو ال٣ى٫ن الصخت ٧ل ًصر: "٦ظل٪ ٢ىله و ."ال٣غآو  بلحها صٖا التي الجىىٍغ

، واإلاؿُدُت ؤلاؾالم بىاؾُت جخم ؤلاؾالم
ً
ن الحهىصًت ما خض وبلى مٗا

ً
 لىال: "٣ُٞى٫ن الههُىنُت ٖن ؤما". ؤًًا

ت الدكبض ت، بالٗنهٍغ ت حهىصًت بدغ٦ت نؿم٘ الُىم ٦نا إلاا الٟاٚع  الههُىني ال٨ُاو من مى٢ٟه ؤو بال". ٖنهٍغ
ىم ض لبناني ًىظض ال: "٢ىله بضلُل ُٞه، لبـ ال واضر (9ٖ7ٔ ٖام) اإلاٖؼ ت، الحهىص قاوو ٖلى ٌٗترى ؤو ًٍغ ُّل  اإلال

                                                           
 :نِفـءَل، وتتألف من ىذه األسفار التثنيو؛ العدد، ،الالويني اخلروج، :توره، وتتألف من ىذه األسفار: ىو كتاب اليهود ادلقدس ويتألف من ثالثة أقسام وىي" تناخ"الـ - ٔ

 ِكتوفيم ومًلخي؛ زخريو، َحَجي، صفنيو، حبقوق، حنوم، ميخو، يونو، عوبديو، يوءيل، ىوُشع، حيزقييل، يرميهو، يشعيهو، الثاٌل، مشوءل االول، مشوءل القضاه، يشوع،
 لاألو األيام أخبار عزرا، دنييل، ءستري، ءخيا، روث، األنشاد، نشيد ءيوب، االمثال، سفر ادلزامري، األسفار ىذه من ويتألف (األحيان بعض يف خاءً  الكاف .وتلف)

 .الثاٍل األيام وأخبار
ٕ

إذا كانت التوراة . وهو التدوٌن األساسً للشرٌعة الشفوٌة، التً هً تفسٌر الفقهاء للتوراة المكتوبة. ٌعتبر من أهم الكتب الدٌنٌة عند الٌهود -التلمود - 

ٌخلع التلمود على نفسه . المصدر األساسً للشرٌعةتتحدث عن عالقة اإلله باألرض، فإن التلمود ٌتحدث عن عالقة الناس بعضهم ببعض، لذا ٌعتبر 
ٌعتبر ثمرة : التلمود البابلً -األول :-وٌقسم التلمود إلى قسمٌن. ألن فقهاء التلمود ٌدعون أنهم تحدثوا باسم الروح القدس -كما التوراة -صفة القداسة

ٌتضمن هذا النّص . وبعد ختمه استمر الفقهاء بتحرٌره وبلورة أفكاره. الديالنقاشات التً جرت بٌن ٌهود بابل من القرن الثالث إلى القرن الخامس المً
ٌُدعى أٌضاً بالتلمود الفلسطٌنً ألن تدوٌنه تم فً طبرٌا  -التلمود األوَرشلٌمً -الثانً . -نصوصاً فً الشرٌعة والحكمة والمؤثورات الٌومٌة والخرافات و

. ٌكتفً بالشرح أو التحلٌالت لنص الِمْشنا مع سرد مناقشات ؼٌر مطّولة بٌن األحبار. بع للمٌالدبفلسطٌن وٌعود تارٌخ ختمه إلى منتصؾ القرن الرا
. ٌعتبر التلمودان المرجع الفصل فً كلِّ وجهة نظر فقهٌة ومعاملة تشرٌعٌة .وٌتمٌز باالقتضاب
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ضوون الحهىص ٧او ٞةطا. الخانت مٗخ٣ضاتهم وؤخىا٫ ن خ٣ُ٣ت ًٍغ
ً
ن ٚغيا

ً
، ملُا

ً
 ٢ىمي نباٙ إلًجاص وظه ٞال بدخا

 (2004 ػعازة؛)." الٛغى لهظا

ضاص صوعة في ؤل٣اىا التي اإلادايغة في مى٢ٟه وعص -قمالي نهغ -2 المي ؤلٖا  الههُىني، -الٗغبي الهغإ: خى٫ن ؤلٖا
 الحهىصًت من ٧ل نكإة بخدلُل ٢ام خُض الحهىصًت ٚحر الههُىنُت: واإلاىؾىمت ،ٕٔٓٓ/8/ٕ -7/ٕٔ صمك٤

ش، من مسخلٟت ٞتراث في وجدىالتهما  بال. والههُىنُت اإلاٗانغة الحهىصًت بحو اإلاكتر٥ ٖن جدضر و٦ظل٪ الخاٍع

ن ؤنه ن مى٢ٟه، ؾٗاصة لخو ٦ما مى٢ٟه ًلخوّل
ً
 ؤم حهىصًت ؤ٧انذ ؾىاء الههُىنُت م٘ ىى ٞهغاٖنا [...]: "٢اثال

اث٠، ٖلى بناء آلازٍغن وم٘ بًٗنا م٘ نخٗامل وندن حهىصًت، ٚحر  نخٗامل وال ؤًجابُت؟ ؤم ؾلبُت هي ىل الْى

   .(19: 2001 ؿمالي؛)" اللىون ؤو الٗغ١، ؤو اإلاظىب، ؤو الضًن، ؤؾاؽ ٖلى

ىف ناجي ؤل٠ -ٖلىف ناجي -3
ّل
ن (ٕٕٔٓ -9ٖ٘ٔ) ٖل

ً
 ٌكغح. (9ٙ9ٔ)" الحهىصًت واإلاؿإلت اإلااع٦ؿُت: "الهضص بهظو ٦خابا

ُحو عؤي مسالٟا الحهىصًت، من اإلااع٦ؿُت مى٠٢ ُٞه ن الؼمن من ٣ٖىص زالزت وبٗض. الٗغب الكُٖى
ً
با  ٢ضم  ج٣ٍغ

ىؾ٘ ٦خإؾِـ، اإلااع٦ؿُت ٖباءة من ٞحها ًسغط ،"ألاؾاؾُت اإلاٟاىُم: الههُىنُت: "ؤزغين صعاؾت ٖلىف  ٞهمه ٍو
 ؤو ُٞه ٌٗخبر الحهىصًت، للضًانت الههُىنُت اخخُاط وجدلُل ٖغى  زال٫ من والحهىصًت الههُىنُت بحو للٗال٢ت

 الحهىص بحو ال٣ضًم الٗهض في ًٓهغ ٦ما والحهىص الٗغب بحو  مخجضص نغإ ىى الخالي ؤلاؾغاثُلي -الٗغبي الهغإ

ىؾ) والٗغب
ّ
 .(1997 عل

4-  ٤ ن ألا٦ثر ٌٗخبر -مداصًن مٞى
ً
ن ٖم٣ا

ً
 ٢ىاؾم زمت ٧او بطا: "٣ًى٫ن ٦خب ٣ٞض. الٗال٢ت جل٪ لُبُٗت بٟهمه واحؿاٖا

ش بحو ما مكتر٦ت  بلى جإزظىم زاعظُت ٢ابلت بلى الضاثمت، الحهىص خاظت في ٞهي وال٣ضًم، الخضًض الحهىصي الخاٍع
ت مجامُ٘ جغجبِ لم اإلاٗجى، وبهظا. منٗؼلت مخدضة ٦بنُت ألاخضار مؿاعاث ذي بال٣ٗم بكٍغ  اعجبُذ ٦ما الخاٍع

ذ الحهىصًت، اإلاجامُ٘
ّل
ل ٣غؤ. (3: 2009 [1999] محازًً؛)" َبُعي ٚحر إلنجاب ما ٖناًت بلى بداظت ْو  مداصًن ٍو

 يىء ٖلى ؤنثروبىلىظُت -ؾىؾُى ٢غاءة ٣ُٞغؤو. اإلا٣ضؽ الحهىص ٦خاب ،"الخنار" من بضءا والههُىنُت الحهىصًت

لخو ،"الحهىصًت اإلاؿإلت: "ماع٦ـ مضونت جدضًضا اإلااع٦ؿُت،  في الحهىصًت ٞةو اإلاٗجى، بهظا: "٢اثال مى٢ٟه ٍو
ت ٣ُٖضة ظىىغىا ت عبٍى  ٖاإلاُت ظبهت ؤوؾ٘ بناء وحؿخد٤ ؤلاق٩ا٫ من ق٩ل بإي بالخٗاٌل حؿمذ ال ٖنهٍغ

٠ًُ ،"[...] يضىا ما ولضوا الظًن الحهىص ٚحر وهي: "٢اثال والحهىصًت الحهىص بحو ممحزا ٍو  ىظو ٖلى ٖجهم ٚع
ن، من بمى٢ٟهم بل عظعي بإزغ ؤو مؿب٣ا مجهم اإلاى٠٢ ًخدضص ال خُض ال٣ُٗضة،  ال ؤجهم ؤٖلنىا ٞةطا آلازٍغ
ًىجها ؤو ال٣ُٗضة بهظو ٨ًترزىون  ٖلُه هللا نلى الغؾى٫ن ناٚها ٦ما اإلاضًنت صخُٟت من ؤًٞل ىنا٥ ٞلِـ ًٞغ

 حهىصًتهم ٖلى ؤ٦ضوا بطا ؤما.. والٗغب ؤلاؾالم صاع من وظؼءا (اإلاامنحو م٘ ؤمت) واٖخباعىم مٗهم للخٗامل وؾلم

 .(2006 محازًً؛)" نٟؿها الحهىصًت خ٨م طل٪ في ٞد٨مهم

ن الٗال٢ت ىظو ٖلىف ببغاىُم ًه٠ -ٖلىف ببغاىُم  -5
ً
ُت ؤلابنت هي الههُىنُت: "٢اثال  الٗغب)" للحهىصًت الكٖغ

ؿدنض. (ٕ٘ٓٓ زاني حكٍغن 7ٔ ألاعصنُت، الُىم ل ٖلى عؤًه لخشبُذ ٖلىف َو  الحهىصًت ٖضاء ًا٦ض الظي ألاخضار سجّل
ن في وصوعىا والٗغب، وللٟلؿُُنُحو لؤلُٚاع،

ّل
ن والٗغب للٟلؿُُنُحو والٗضوانُت الٗضاثُت الغوح بض

ً
 جدضًضا

 .(2005 علىؾ؛)

بِب وباخض ظامعي ؤؾخاط وىى العجلىني، وي٘ -العجلىني ٧امل  -6 ن َو
ً
، ٦خابا

ً
ٗٝغ ىاما : ٖنىانه من ظىىغو ٌُث

 في حؿحراو والههُىنُت الحهىصًت ؤو العجلىني ٣ًى٫ن ال٨خاب في". ؟!ؾغاب ؤم خ٣ُ٣ت الحهىصًت في آلازغ ٢بى٫ن"
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ن بال لِـ الههُىنُت" بؾغاثُل" جٟٗله ما وؤو الخِ، نٟـ
ً
ن نهجا

ً
ن حهىصًا

ً
" الخنار" في ظظوعو ج٣ب٘ ٢ضًما

 . (2008 العجلىوي؛) والخلمىصًن

 والحهىصًت، الحهىص م٘ مخجضص نغإ الههُىني، ال٨ُاو م٘ الٗغبي الهغإ ؤو خؿحو ؤخمض ٌٗخبر -خؿحو ؤخمض  -7
ًىا ألجهم سها الٗغبُت اإلان٣ُت في الانضماط ٞع ل. ىظا ًىمنا بلى الحهىصًت نكإة منظ وز٣اٞتها وجاٍع  ؤخمض وسجّل

خه ،(977ٔ الخٝى ػمن) الكٗغين صًىانه في ىظا مى٢ٟه خؿحو  ،(979ٔ والعجحزة الىظه) ال٣ههُت ومجمٖى

ت وعواًخه ضام، ؾاخت في ٢غاءاث) الكٗغين وصًىانه ،(98ٖٔ الهجغين الؼمن من الخغوط ؤو: ٖناث) الكٍٗغ  ؤلٖا
ٕٓٓٗ). 

٦غوا الظي الباخشحو ظمُ٘ ؤو ىنا الخإ٦ُض ًجب
ُث
روا (ؤٖالو) ط  صعاؾاث ٣ًضمىا ولم وال٨ٟغي، الؿُاسخي عؤحهم ٖن ٖبّل

 للمماعؾت بدشُت صعاؾت ٖبر والههُىنُت الحهىصًت بحو م٣اعنت ل٣ُٗض اإلا٣ا٫ ىظا ًإحي لظا الٗال٢ت، ىظو ٖن بدشُت

خماص ،"بؾغاثُل" صولت في الٗملُت ت واإلاغاظ٘ ألاولُت اإلاهاصع ٖلى وبااٖل ت: ألانلُت بلٛاتها الشانٍى  ال٣ضًمت، الٗبًر

ت وآلاعامُت، .  اإلاٗانغة والٗبًر

 : هي مداوع، زمؿت من اإلا٣ا٫ ىظا ًخ٩ىون 

 البالز؛ واػخعماض ؤلالهي الىعس -1

 اإلاـيحياهيت؛ -2

 الِعطو؛ هقاء -3

 ؛goyem1 الـ وحياة ممخلهاث اػدباحت -4

 .اإلاقسغ العىف -5

 

 البالز واػخعماض ؤلالهي الىعس -1

 ابخٛذ الههُىنُت ؤو مجها، الخضاسي بٗض وما وال٨الؾ٩ُي ،"ٌؿاعىا"و ًمُجها بحو ٞغ١ن وال الههُىنُت، ألاصبُاث ظمُ٘ جا٦ض

ض بدؿب ،"اإلاُٗاص ؤعى بلى الٗىصة" ا": "بالخنار" وعص ٣ٞض ،(ءبغىم)لـ (حهىو) ٖو
َّ َد
إلا ن وَد اوَد

َد
م ٧ ن ءْبغَد ن اْبنَد ٍ٘ع ْؿ ن حِم حوَد ِٗم ْؿ حِم

ن وَد
ً
ت نَد ن ؾَد غَد هَد

َد
 حهىو ْ

م ْبغَد ا٫َدن لـءَد
َد
٢ هُثن وَد

َد
ا: "ل

َد
ن
َد
٫ ؤ ن ءِم ًغُث ضِم

َد
٣

ْ
ْغن. ال ي ؾِم امِم مَد

َد
ْنن ؤ

ُث
٦ ، وَد

ً
ال امِم

َد
لَدن ٧ َٗد ْظ

َد
إ
َد
ي ٞ ْهضِم ي َٖد جِم

ُْ ، بَد ٪َد نَد ِْ بَد ن وَد ٥َد رَد ِم
ّل
ث
َد
٦

ُث
ؤ حًرا وَد شِم

َد
ا ٦ ضًّ ن". ظِم

َد
ِ

َد
٣ ؿَد

َد
مءَدن  ٞ ى ْبغَد

َد
ل  َٖد

ن هِم ْظهِم
مَدن. وَد

َّ
ل
َد
٩

َد
ج هُثن ءلىىُم وَد َٗد ن مَد

ً
ال اثِم

َد
ا: "٢ مَّ

َد
ا ؤ

َد
ن
َد
ا ؤ

َد
ط ىَد هُث

َد
ي ٞ ْهضِم ، َٖد ٪َد َٗد ن مَد

ىوُث
ُث
٩

َد
ج ًبا وَد

َد
٨شحر ؤ ن لِم نَد ُم، مِم ن الجٍى

َد
ال

َد
ى ٞ ْضعَد ن ًُث ٪َد ن اْؾمُث ضُث ْٗ مَدنءَدن بَد ْلن ْبغَد ن بَد

ىوُث
ُث
٩  ًَد

ن ٪َد ي ءبغىم، اْؾمُث ِم
ّل
ن
َد
ن أل ٪َد

ُث
ل َٗد ْظ

َد
ًبا ؤ

َد
٨شحر ؤ ن لِم نَد ُم مِم ن. الجٍى ٥َد غُث مِم

ْ
ز
ُث
ؤ حًرا وَد شِم

َد
ا، ٦ ضًّ ن ظِم ٪َد

ُث
ل َٗد ْظ

َد
ؤ ُم، وَد ن ظٍى ى٥ٌك

ُث
ل مُث ن وَد ْن٪َد ن مِم

ىوَد غُثظُث
ْ
س ُمُثن. ًَد ٢ِم

ُث
ؤ ي وَد ْهضِم  َٖد

ي جِم
ُْ ، بَد ٪َد نَد ِْ بَد ن وَد ْحوَد بَد ن وَد ٪َد ْؿلِم

َد
ْنن ن ن مِم ٥َد ضِم

ْٗ ي بَد ْم، فِم هِم الِم
َُد ْظ

َد
ْهًضا ؤ ا، َٖد ًًّ ضِم

بَد
َد
ن ؤ

ىوَد
ُث
٧
َد
لًها أل ن بِم ٪َد

َد
ن ل ٪َد ْؿلِم

َد
ن لِم

ْنن وَد ن مِم ٥َد ضِم
ْٗ ي. بَد ُِم

ْٖ ُث
ؤ ن وَد ٪َد

َد
ن ل ٪َد ْؿلِم

َد
ن لِم

ْنن وَد ن مِم ٥َد ضِم
ْٗ  بَد

ن ْعىَد
َد
، ؤ ٪َد خِم

ْغبَد
ُث
لَّن ٚ

ُث
ن ٧ ْعىِم

َد
ن ؤ نَد َٗد ا ٦ْن

ً
٩

ْ
ل ا مُث ًًّ ضِم

بَد
َد
ن. ؤ

ىوُث
ُث
٧
َد
ؤ ا٫َدن"./ ءلىىُمهم وَد

َد
٢ لىىُم وَد ا: "بغىمءلـ ءِم مَّ

َد
ؤ ن وَد ذَد

ْ
ن
َد
ن ؤ

ُث
ٔ َٟد ْد خَد

َد
ي، ٞ ْهضِم ن َٖد

َد
نؤ ذَد
ْ
ن ن ٪َد

ُث
ْؿل

َد
ن  وَد

ْنن ن مِم ٥َد ضِم
ْٗ ي بَد ْمن فِم هِم الِم

َُد ْظ
َد
ا. ؤ

َد
ن ىظ ىَد ي ىُث ْهضِم ي َٖد ظِم

َّ
هُثن ال

َد
ىن

ُث
ٓ َٟد ْد

َد
ي ج جِم

ُْ ْم، بَد
ُث
٨ نَد ِْ بَد ن وَد ْحوَد بَد ن وَد ٪َد ْؿلِم

َد
ْنن ن ن مِم ٥َد ضِم

ْٗ ن: بَد وُث
َد
ت
ْ
س ْمن ًُث

ُث
ْن٨ لُّلن مِم

ُث
٧ ، غٍع

َد
٦

َد
ن ط

ىوَد نُث خَد
ْ
س خُث

َد
ي ٞ  فِم

ن ْخمِم
َد
ْم، ل

ُث
٨ خِم

َد
ْغل

ُث
ن ٚ

ىوُث
ُث
٩ َُد ن َٞد

َد
ت مَد

َد
ال ن َٖد ْهضٍع ي َٖد جِم

ُْ ْمن بَد
ُث
٨ نَد ِْ بَد ن. وَد ْبنَد ن اِم تِم

َُد
انِم مَد

َد
ن ز امٍع ًَّ

َد
ن ؤ وُث

َد
ت
ْ
س ْمن ًُث

ُث
ْن٨ لُّلن مِم

ُث
غٍعن ٧

َد
٦

َد
ي ط ْمن فِم

ُث
٨ الِم

َُد ْظ
َد
ن: ؤ ُضُث لِم

، وَد ذِم
ِْ بَد

ْ
ُٕثن ال ا ْبخَد

ُث ْ
اإلا ن وَد تٍع

ًَّ
ِٟم  بِم

                                                           
ٔ

لباحث هنا ٌصّر على إبقابها كما ترد فً المصادر الٌهودٌة التً ال إال أن ا. بؤنهم األؼٌار أو اآلخرٌن goyemتقدم الترجمات العربٌة واألجنبٌة الـ - 

قوانٌن ؼٌر  goyemبالـوتحكم عالقة الٌهود . آخرٌن، إذ تعتبرهم أدنى منزلة من اآلدمٌٌن الذٌن هم الٌهود وأعلى منزلة من الدواب goyemالـتعتبر 

 .موجودة فقط فً الفقه والشرٌعة الٌهودٌتٌن
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ْنن ن مِم ِم
لّل
ُث
ن ٧ ن اْبنِم غِمٍبٍع

َد
ن ٚ َـد ِْ ْنن لَد ن مِم ٪َد ْؿلِم

َد
ن. ن وُث

َد
ت
ْ
س اًنا ًُث خَد ن زِم ُضُث لِم

ن وَد ٪َد خِم
ِْ ُٕثن بَد ا ْبخَد

ُث ْ
اإلا ، وَد ٪َد خِم

ًَّ
ِٟم ن بِم

ىوُث
ُث
٩ َُد ي َٞد ْهضِم ي َٖد ْمن فِم

ُث
٨ ْخمِم

َد
ْهًضا ل ا َٖد ًًّ ضِم

بَد
َد
ا. ؤ مَّ

َد
ؤ ن وَد غُث

َد
٦

َّ
 الظ

ن
ُث

٠
َد
ل
ْ
ٚ
َد
ي ألا ظِم

َّ
ن ال

َد
ن ال وُث

َد
ت
ْ
س ي ًُث ن فِم ْخمِم

َد
ن ل هِم خِم

َد
ْغل

ُث
ن ٚ ُ٘ث

َد
ُ٣ْ خُث

َد
ن ٞ ٪َد

ْ
ل ن جِم ُـث ْٟ ْنن النَّ ها مِم ِٗم ْم

هُثن. ظَد نَّ ْضن بِم
َد
ن ٢

َد
ض

َد
٨

َد
ي ن ْهضِم ض ظاء. (14 -1: 17 جنىيً)" َٖد  حهىو ٖو

خه له ولضث ؤو بٗض (ءبغىم)لـ ُت ػوظخه له جلض ؤو و٢بل ،(ٌكمٗـء٫) صٖاو ولضا (اإلاهغمُت) ظاٍع  ابجهما (ؾغين/ ؾغو) الكٖغ
.  (ًصخ٤)

ن زال٫ من ض ؤو نٟهم النوّل ، ٨ًن لم الٖى
ً
ضا ، ٨ًن لم الٗهض وؤو ٖو

ً
ن ٧ىنه ٖن ًؼص ولم ٖهضا

ً
ن اجٟا٢ا

ً
حو بحو بؿُُا  ُٞه. َٞغ

 بازخخاو ونؿله (ءبغم) ٣ًىم ؤو م٣ابل ،(٦ؿضًم ءوعن) من ونؿله الالجئ (ءبغم)لـ (٦نٗن) ؤعى منذ (ءلىىُم/ حهىو) ًًمن
تهما ن نٗلم. طٍع

ً
٫): ولضًن (ءبغىم)لـ ؤو َبٗا  بهُٛت" الخنار" جبنىا الظًن واإلاؿُدُىون الحهىص ؤما. (ًصخ٤)و الب٨غ (ٌكمٗـءِم

٫) ؤزُه صوون الكغعي، الابن ىى (ًصخ٤) اٖخبروا ٣ٞض ،"ال٣ضًم الٗهض"  (هجغ) ابن ألنه ظضىم، الٗغب ٌٗخبرو الظي ،(ٌكمٗـءِم
ت ٗت بدؿب goya ؤجها ؤي. (ؾغين/ ؾغو)و (ءبغم/ ءبغىم) ظماٖت من لِؿذ هي التي ،(اإلاهغمُت) الجاٍع  م٘ ىظا. الحهىصًت الكَغ

ن ؤو الٗلم ن ًجؼم ال" الخنادي" النوّل
ً
ن ظؼما

ً
ن ال ٢اَٗا ن ٣ٞض نلبه، ومن (ءبغىم) ابن ىى (ًصخ٤) بإو ُٞه، ق٪ّل ْخذُث  ٩ًىون و عَد ّل

ه)لـ ببنا ت وبِنما 1.(ٖٞغ ٫)لـ (ءبغىم) ؤبٍى ن طعة ؤًت ٞحها لِـ ما٦ضة ،(ٌكمٗـءِم ن في ًخطر ٦ما ،ق٪ّل . "الخنادي" النوّل

 اصٖاء ،"الُمنُت الغؾالت"بـ اإلاٗغوٝ الهام، ال٣ٟهي بمالٟه  -2(الغمبام)بـ اإلاٗغوٝ -مُمىون بن مىسخى الحهىصي ال٣ُٟه واؾخسضم

ض  ،(ءبغىم) وب٨غ ؤزُه نؿل صوون ،"ًصخ٤" نؿل ىى (حهىو) ؤلاله من اإلانخسب النؿل ؤو بىاؾُخه ًدا ج ل٩ي والٗهض الٖى
/ ٌكمٗـءلُم)الـ ىى (بؾماُٖل/ ٌكمٗـء٫) ونؿل. الحهىص ىم (بسخ٤/ ًصخ٤) نؿل ٞةو مٗغوٝ، ىى و٦ما. (ٌكمٗـء٫)

.  اإلاؿلمحو الٗغب (ؤلاؾماُٖلُحو

ض ىظا ن ؾٟغ في وعص الظي ؤلالهي الٖى ضة الخ٩ٍى  الههُىنُت الخغ٦ت منُل٤ ٖملُا ىى ،"الخنار" من ؤزغين ؤؾٟاع ٖو

ن ٞلؿُحو الؾخٗماعىا ن، الحهىص ٖلى وجىػَٗها ومهاصعتها ألاعى ٞاخخال٫. الٗغبي والَى  إلاا الٗملُت الترظمت هي اإلاؿخٗمٍغ

ن. ؤٖالو وعص
ً
لذ" مشل مهُلر ًغص ٖنضما: مشال دَد

َد
: هي الٗغبُت بلى جغظمتها والتي ،"ؤلاؾغاثُلُت"-الههُىنُت اإلاهاصع في" ؤبىث ن

ت"
ّل
ل دَد دؿغب!! للٗغب آباء وال ؤعى ال ؤي. ٣ِٞ الحهىص: ىم اإلا٣هىصًن آلاباء ٞةو ،"آلاباء مِم  الالىىث من اإلاى٠٢ ىظا ٍو

؛ ال٣انىون بلى الؿُاؾُت والش٣اٞت وألاًضًىلىظُا
ً
 لهالر ؤعى: "مشل مهُلر ال٣انىنُت اإلاهاصع في ًغص ٞٗنضما ؤًًا

 ظمُ٘ ؤو بلى ونكحر". الٗغب الضولت ؾ٩او" من ٚحرىم صوون ،"الحهىص لهالر ؤعى: "حٗجي الٗملُت جغظمخه ٞةو ،"الجمهىعن

. الٗغب صوون الحهىص ٖلى وزحراتها جىػَٗها وجم الدجت، ىظو جدذ نىصعث ٞلؿُحو في الٗغب ؤعاضخي

ض جخمت  آلازٍغن وجهجحر َغص ٖملُت جإحي ،(ءبغىم) لنؿل (٦نٗن) ؤعى (حهىو) ؤلاله ًمنذ بمىظبه والظي والاجٟا١، والٗهض للٖى
ىصة ألاعى من  مندذ لظا. ٖا٢غ ٧انذ الؼوظت ؤو بال. ػوظحو ٧انا (ؾغين)و (ءبغىم) ؤو اإلاٗغوٝ ٞمن. اؾخٗماعىا ؤي: اإلاٖى

نضما. منه وجنجب لخدمل (ءبغىم) ػوظها بلى (هجغ )(اإلاهغمُت) زاصمتها  بلى ٞك٨تها ،(ؾغين) مجها ٚاعث (هجغ) خملذ ٖو

: 16 جنىيً) وظهها من ٞهغبذ ؾغين ٞإطلتها". ُٖنُ٪ في ًدؿن ما بها ٞاننعي ًضً٪، في زاصمخ٪ ىظو: "لها ٢ا٫ الظي ػوظها

                                                           
ٔ
 :ٌِْسرابٌل الجنس من أجل أدلجة العداء لآلخرٌن ياستخدام بن: قالًٌمكن مراجعة م - 

http://www.alhaqaeq.net/defaultch.asp?action=showarticle&issueid=9&secid=13&articleid=36015 
ٕ

وبعد سنتٌن تم نقل رفاته إلى طبرٌة فً . ٕٗٓٔوتوفً فً مصر عام  8ٖٔٔولد فً قرطبة فً األندلس عام . (رابً موسى بن مٌمون)هو الـ  -

ؼة العربٌة وبؤحرؾ كتب كل مإلفاته الفقهٌة والكالمٌة بالعربٌة العبرٌة، أي بالل. فقٌه األعظم بٌن الٌهود على مّر تارٌخهمالكان عالما وطبٌبا و. فلسطٌن
فٌعتبر هو اآلخر أهم مإلؾ فً الفقه  (المشناه توراه/ ِمْشَنه توره)أما مإلفه الضخم . يأهم كتاب فكري ٌهود (ضاللة الحابرٌن)وٌعتبر كتابه . عبرٌة

فتعتمد " مشنه توره"أما الـ. ظور والواجب من ثالثة أحكام المسموح والمح (تلمودٌة)الٌهودي على مّر التارٌخ؛ فٌه طّور األحكام الشرعٌة الٌهودٌة الـ
. األحكام  اإلسالمٌة الخمسة

هذا إذا علمنا بؤنه لم ٌذكر هذه الفرٌضة فً الفرابض . تكمن أهمٌته فً تحبٌرنا هذا، ألنه ٌعتبر فرٌضة احتالل واستعمار فلسطٌن تساوي بقٌة الفرابض
 -ومنه ٌفهم الصهاٌنة أن عدوانهم علٌنا هً حرب. مؽادرة فلسطٌن إال ألسباب حددها هووهو الذي أفتى بتحرٌم . التً عدها هو فرابض ٖٔٙالـ

 .الفرٌضة عنده -فرٌضة كما جاءت شروط الحرب

http://www.alhaqaeq.net/defaultch.asp?action=showarticle&issueid=9&secid=13&articleid=36015
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ه)الـ من -(ؾغين) خملذ طل٪ وبٗض. (6 -1 ض ال وألجها. (ًصخ٤) وؤنجبذ -ع خذ ٦ما -(ٖٞغ  ابجها ٌكاع٥ ؤو (ٌكمٗـء٫)لـ جٍغ
ز في (ًصخ٤) ت، واإلاغاعي ألاعى: الثروة مُضاو خحّل  ؤَغص: "٢اثلت (هجغ) وؤمه (ٌكمٗـء٫) ابنه ًُغص ؤو ػوظها من َلبذ والهٍى

نضما". ًصخ٤ ابجي م٘ ًغر لن الخاصمت ىظو ابن ٞةو وابجها، الخاصمت ىظو  ألو (ءبغىم) اؾمه ؤنبذ الظي -(ءبغىم) جل٨إ ٖو
ُت الُغص ٖملُت بمنذ (ءلىىُم) ؤلاله ٣ًىم "-بالخنار" ًغص ٦ما الٗضص، ٦شحر ٩ًىون نؿله  في ٌؿىء ال: "٢اثال و٢ضاؾت، قٖغ

 ل٪ ٩ًىون بةسخ٤ ألو ل٣ىلها، ٞاؾم٘ ،[ؾغو بلى ؾغين من اؾمها جدى٫ن] ؾغو ل٪ ٢الذ مهما. زاصمخ٪ وؤمغ الهبي ؤمغ ُٖنُ٪

ها [...] باؾم٪ نؿل ت في وجاىذ ٞمًذ. ٞهٞغ  الشاني الابن نؿل اؾخصناء واظب ؤو ؤي. (14 -8: 21 جنىيً)" قِب٘ بـءع بٍغ
ض من (بؾماُٖل/ ٌكمٗـء٫) ،(ءبغىم)لـ ن ؤنبذ ٞحها، ولض التي وألاعى ؤلالهي الٖى

ً
ن ؤمغا

ً
 اؾخٗماعىا ؤي ٖلحها، والؿُُغة. بلهُا

ن باث
ً
. 8ٙ8ٔ الٗام منظ ًدضر ما وىظا. الحهمؿالمُت ألاصًاو ٖٝغ في الٗغب ندن ىم الظًن ،(ٌكمٗـء٫) نؿل بُغص م٣غونا

غصنا البالص اؾخٗماع باب الباب، ىظا في مُمىون والبن ن مجها َو
ً
ن اظتهاصا

ً
ن ٖنض ًخى٠٢ ٞهى. ؤًًا  ظاػ بو -الؿلبي الخنٓحر خضّل

 مم٨ن خاالث زالر ىنال٪ بإو: ٣ًى٫ن بطا: ٍٞغًت -خغب هي" بؾغاثُل ؤعى" ٖلى الؿُُغة ؤو ال٣ى٫ن بلى حٗضاو ٣ٞض -الخٗبحر
 الحهىص ٚؼون ٢بل ٞلؿُحو في حؿ٨ن ٧انذ التي الؿ٩انُت الجماٖاث) ظمٕى الؿبٗت خغب: وهي الٍٟغًت، -الخغب ٞحها ج٩ىون ؤو

. بهم جدل ياث٣ت ٧ل في [الحهىص ](ٌؿغء٫) ومؿاٖضة (ٖمال٤ُ) وخغب ،(الحهىصًت الغواًت بدؿب مهغ، من َغصىم بٗض لها

ت الخغب وؤما  هـ اإلالىك ؿطائع). بؾغاثُل خضوص جىؾُ٘ ؤظل من وهي ،[الكٗىب] الجمٕى ب٣ُت نداعب ٖنضما ٞخ٩ىون الازخُاٍع

.  (ؤ

ه عابي/ عمباو)الـ ؤما
َد

 ٧ل في ٍٞغًت ٞلؿُحو": بؾغاثُل ؤعى" اؾخٗماع ؤو آلازغ ىى ٣ُٞى٫ن (7ٕٓٔ -9ٗٔٔ 1ندماو، بن مىق

ُىعن. (7 -1: 1985  ؤوها؛ عىس) خحو ٧ل في لِـ ل٨ن ٍٞغًت، اٖخبرىا الظي (عمبام)الـ ٢اله ما ٖلى ؤياٝ ؤنه ؤي. خحو  عابي)الـ ٍو
 ألامغ به لُهل ،(ؾب٣ىو آزٍغن ٣ٞهاء ومٟاىُم) الٍٟغًت -الخغب في مُمىون ابن مٟهىم (9٘7ٔ -888ٔ 2ىحرحؿىط، ؤ. ًدسخا١

 م٘ 3(ىحرحؿىط عابي)الـ واٖخبر.  الخىعاة من ٍٞغًت -خغبا ٌٗخبر ٞلؿُحو": بؾغاثُل ؤعى"لـ اخخال٫ ٖمل ٧ل ؤو ال٣ى٫ن بلى

ن" الههُىني ال٨ُاو ب٢امت 4(٧ى٥ عابي)الـ
ً
ا ُّل ن ججل

ً
ٗخبرىا. (142 -137: 1998 عميٌاى؛ عىس)" بلهُا  5(ًىؾ٠ُ ٖىباصًا عابي)الـ َو

ُم . (78 -73: 2008 ؿٌطاوغ؛ عىس) خُاجه في الحهىصي للكٗب خضزذ معجؼة ؤىم ،(قاؽ) خغ٦ت ٖػ

                                                           
ٔ

. والتلمود، وسجاالت عدٌدة مع المسٌحٌٌن" تناخ"شرح الـفً  ةله إسهامات كبٌر. من فقهاء األندلس. (7ٕٓٔ -9ٗٔٔ/ الرابً موِشه بن نحمان)هو  - 

. وله قصابد فً مدٌح البالد. أقام كنٌسا فً القدسو. 7ٕٙٔوتحت ضؽط البابا كلٌمانس الرابع هاجر إلى فلسطٌن عام 
وأن معارك استعمار فلسطٌن هً . فً سٌاق تحبٌرنا كونه ٌقول بضرورة احتالل فلسطٌن واستعمارها فً كل األجٌال (رمبان)تكمن أهمٌته فً الـ

 .فرٌضة، ألنها من التوراة -حرب
ٕ

هو والد أحد ضباط الجٌش السابقٌن . 9٘7ٔ -9ٌٖ٘ٔعتبر آباء الصهٌونٌة المتدٌنة، شؽل منصب الكاهن األكبر للٌهود فً فلسطٌن فً األعوام   -

 .(ٌتسحاق هٌرتسوج)لرفاه الحالً وحفٌد وزٌر ا (99ٖٔ -98ٖٔ/ حاٌٌم هٌرتسوج)، وأحد رإساء الكٌان السابقٌن
ٖ

درس اللؽات . انتقلت عابلته إلى إنجلترا 897ٔوفً العام . 888ٔولد فً بولندا فً العام . هو الرابً ٌهوده ٌتسحاق آٌزٌك هلٌفً هٌرتسوج - 

هاجر إلى فلسطٌن فً بداٌة . العبرٌةبفقه اللؽة  9ٔٗٔالكالسٌكٌة والسامٌة فً جامعات لٌدس والسوربون ولندن وهناك حصل على الدكتوراة عام 
تم تعٌٌنه الكاهن األكبر  9ٗ8ٔوفً العام . تم تعٌٌنه الكاهن األكبر األول على عموم الٌهود فً فلسطٌن 9ٖٙٔوفً العام . ثالثٌنٌات القرن التاسع عشر

ًّ عام "لدولة   9ٖ9ٔاشترك فً مإتمر لندن عام . رٌن الٌهود فً فلسطٌننشط سٌاسٌاً بٌن ٌهود أوروبا وكذلك بٌن المستعم. 9٘8ٔإسرابٌل إلى أن توف
ابنه ٌتساحك . عارض الكتاب األبٌض وشدد على ضرورة استجالب المستعمرٌن الٌهود إلى فلسطٌن فً كل حٌن. الذي اشترك فٌه زعماء ٌهود وعرب

 .ٌرتسوج الزعٌم الحالً لحزب العملوحفٌده ٌتساحك ه. 997ٔ -98ٙٔهٌرتسوج كان لواءا فً الجٌش، وربٌس الكٌان فً األعوام 
شؽل منصب أول رابً . 9ٖ٘ٔوتوفً فٌها عام  9ٕٗٔ، وهاجر إلى فلسطٌن عام 8ٙ٘ٔولد فً التفٌا عام ". أبرهام ٌتسحاق هكوهن كوك"هو  - ٗ

فً القدس " المدرسة الدٌنٌة العالمٌة"أسس . فهو مفتً وفقٌه وٌعتبر أب الصهٌونٌة المتدٌنة: كان إنتاجه ؼزٌراً . أشكنازي للطابفة الٌهودٌة فً فلسطٌن
آمن بؤن هنالك فروقات بٌن . وتعتبر دفٌبة إلنتاج كبار المستعمرٌن واإلرهابٌٌن المتدٌنٌن". ٌشٌفات مركاز هراؾ"، التً تعرؾ الٌوم بـ9ٕٗٔعام 

ٌُنظر إلٌه كشخصٌة مركزٌة ". تجلٌاً إلهٌاً "هٌونً فً فلسطٌن الص -واعتبر قٌام الكٌان الٌهودي. لصالح الٌهود طبعاً  -مكانة الٌهود ومكانة بقٌة األمم لذا 
كما ٌعتبره . وبشكل عام ٌقبل كالً من المتدٌنٌٌن والعلمانٌٌن وجهة نظره تجاه الكٌان وحٌاة المستعمرٌن فٌه. الالهوتً فً الكٌان -فً الفكر السٌاسً
. األهم بٌن المفكرٌن الٌهود الصهاٌنة ، مثل ربٌس الكٌان شمعون بٌرس،"العلمانٌٌن"بعض السٌاسٌٌن 

٘
أهمها إشؽاله منصب الحاخام األكبر . شؽل مناصب دٌنٌة كبٌرة فً التدرٌس واإلفتاء والتؤلٌؾ فً مصر وفلسطٌن. 9ٕٓٔولد فً بؽداد عام  - 

ر الثانً من حٌث المرتبة، فاألول كان عند تولٌه المنصب عّدل من مكانته؛ فقد كان ٌعتب. 98ٖٔ  –97ٖٔالشرقً للكٌان الصهٌونً فً السنوات 
. األكبر عند الٌهود فً العصر الحالً وٌعتبر مفتٌا ذو المكانة. لؤلشكنازي بالضبط إلى مساويالشرقً، فحّول الشرقً ٌلٌه األشكنازي، و (رابً)الـ
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 -887ٔ)" َبن٨حو ًدسخا٥" بلى ؤعؾلها عؾالت في الههُىني، لل٨ُاو الغوحي ألاب ،(97ٖٔ -88ٙٔ ظىعٍىو، بن) ٦خبه ما لن٣غؤ

ماء ؤخض ،(97ٔٔ . ال٣ٟؼة ىظو ٖملنا حهىصًت، صولت وبة٢امخنا [ٞلؿُحو بلى] ىنا بمجُئنا: "٢ا٫ 9ٖ7ٔ ٖام الههُىنُت، الخغ٦ت ٖػ
ن ظضًضا ٞهال ٞخدنا

ً
 من جنضمج بضاًت ؤجها بال ظىىغىا، في ظضًضة بضاًت بال و٦غا٧ى، ؤوصٌؿا واعؾى، لخُاة اؾخمغاعا لِـ -٧لُا

ا، صاُٞض، نىو، بن حهىق٘ ماضخي في البُٗض، باإلااضخي طاتها ؼٍّل  لِـ": "9ٖ7ٔ بُل" لجنت ؤمام و٢ا٫". ألاولحو الخكمىناثُحو ُٖث
ل الخنار": "َبن٨حو" بلى ٨ًخب الؿنت نٟـ وفي". انخضابنا ىى الخنار بل جنازنا، ىى الانخضاب

ّل
 والصة، قهاصة [لنا/ لي] ق٩

ن الكٗىعن وعبى وألاعى، ؤلانؿاو بحو الٟانل ىضم في وؾاٖض ". بالَى

٨خب   صاوص وؤىاعوو؛ مىقه وخُٟضو، ابنه ؤبىنا، ءبغىام: "٢اثال عوَنكتراًش، نخاو الحهىصي، اإلاش٠٣ بلى عؾالت 9٘7ٔ ٖام ٍو

ن ؤ٦ثر ٢الىو، ما و٧ل لهم خضر ما و٧ل بؾغاثُل ؤنبُاء ونؿله، اإلال٪
ً
 في الخلمىص زاجم] الٟاسخي ؤشخي الغابي ٢اله مما لنا ٢غبا

ىؾ٠ [7ٕ٘ٔ -ٖٗ٘ٔ لىعٍا ًصخ٤] 1وألاعين [ٕٗٓٔ -8ٖٔٔ مُمىون بن مىسخى] والغمبام [الؿاب٘ ال٣غون  وفي [7٘٘ٔ -88ٗٔ] ٢2اعون ٍو
". الههاًنت ألاًضًىلىظُحو وظمُ٘ -الخالي الٗهغ

 8ٕ٘ ٖضصىا البالٜ ال٨خاب نٟداث وفي. 9٘ٓٔ ٖام نِؿاو من الؿاصؽ في ألاع٧او ٢ُاصة ؤمام ؤل٣اىا ٢ض ٧او مدايغة وفي
 الجِل بىاؾُت به والاؾخمغاع". الخنازُىون" اؾخسضمه ٦ما الٗن٠ باؾخسضام الاخخظاء يغوعة ٖلى ًا٦ض نٟدت

دى نىون بن) اخخال٫ ٌٗخبر ٞهى الخالي؛" ؤلاؾغاثُلي" دا/لـحًر ن 9ٗ8ٔ ٖام ٞلؿُحو من ظؼء واخخال٫ "-الخنار" بدؿب -(ؤٍع
ً
 نهغا

ن
ً
ن واخضا

ً
ت بلٛت ؤٖالو اإلاظ٧ىعة اإلادايغة في ٢ا٫ ٣ٞض. ومباقغا ت ؤزاعث" جنازُت" -قٍٗغ : الحهىص اإلاش٣ٟحو بحو خُنه في السخٍغ

ه ملى٥ الهاص١، ومجض٫ ٢ىلت ملى٥ ٍَغ٠، وصًغ نباال بحر ملى٥ والغملت، اللض ملى٥ ٖلى [انخهغنا]"  ملى٥ وؤقدئى٫، نٖغ
ٝى حو َٖغ  ٦نا، و٦ٟغ ماىل ٖحو ملى٥ ونٟىعٍت، قٟاٖمغون ملى٥ الجنىب، في وخغزُت خخا ملى٥ الؿاخل، في ٧اعم ٖو

ن، النانغة . (44 -37: 2006 ؤؿقط؛)"  الجلُل في خُحو و٢غوو لىبُت ملى٥ ونمٍغ

ض ججؿُض ؤظل ومن ن  ؤلاؾغاثُلُت االؿلُاث اؾخسضمذ الٗغبُت ٞلؿُحو ؤعى ٖلى بالؿُُغة ؤلالهي الٖى
ً
 ،٢انىنُت ٚحر َغ٢ا

ٗاث" ال٨نِؿذ" ؾجها التي ال٣ىانحو اإلاسخلٟت الضولت ماؾؿاث وججاوػث  إلاهاصعة مماعؾتها في ألازغين الضازلُت والدكَغ
ناث ٖلحها ج٣ىم التي ألاعاضخي ٚالبُت ؤو ال٣ى٫ن ًم٨ن ٦ظل٪. مجها مؿاخت ؤ٦بر مهاصعة بهضٝ الٗغبُت، ألاعاضخي  في اإلاؿخَى

ن جؼا٫ ال ؤجها ؤي ،"٢انىنُت مهاصعة" صوون ٖلحها الؿُُغة جمذ الٛغبُت، الًٟت
ً
م٨ن. الٗغب مال٨حها باؾم عؾمُا  اٖخباع ٍو

ن ؾا٢ُت ؤوؾاٍ م٘" ؤلاؾغاثُلُت" الؿلُاث حٗامل
ً
نُا ن َو

ً
 ظناثُت ٖهاباث بمؿاٖضة_ الٟلؿُحو مجخمٗنا في وؤزال٢ُا

اىغاث، حهىصًت      3.ألاعى ٖلى للؿُُغة" الخنازُت" ؤلاؾتراجُجُت في ؤزغين مداولت_ الٗغب اإلاال٨حو وابتزاػ الاخخُا٫ ؤظل من ٖو

ن
ً
ن ونه٠ ٢غون منظ" بؾغاثُل" اإلااصي، وطعاٖها الههُىنُت جٟٗله ما ىظا: ٖملُا

ً
با  بُغص الخغ٦ت ٖهاباث بضؤث ٣ٞض. ج٣ٍغ

ض ججؿُض ًؼا٫ وال ٧او والهضٝ ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غون ؾبُٗناث منظ و٢غاىم ؤعايحهم من الٟلؿُُنُحو  ٖلى ؤلالهي الٖى

                                                                                                                                                                                           
بداٌة "صهٌونً موقفا مركبا، وٌتحفظ على اعتباره ٌعتبر موفقه من إقامة الكٌان ال .هيوٌعتبر مجددا فً كل شًء، ولٌبرالٌا بعض الشًء فً فتاو

رؼم ذلك فإنه ٌإٌد دراسة أبناء الشبٌبة الٌهود فً المدارس الدٌنٌة على . إذ ٌعتبر إقامته معجزة، إال أن المعجزة لم تشمل كل ٌهود العالم". الخالص
الدٌنٌة، التً تجنح أكثر وأكثر باتجاه أكثر المعسكرات تطرفا وفاشٌة فً  -السٌاسٌة" شاس"وٌعتبر الٌوم الزعٌم الروحً لحركة  .االلتحاق بالجٌش
ما وصؾ العرب بصفات  وكثٌراً . لذا نسمع منه أحٌانا مواقؾ مضطربة؛ مّرة ٌإٌد االنسحاب من بعض المناطق ومرة ٌعارض. لكٌانلالحٌاة السٌاسٌة 

التً تعتبر . ته فً تحبٌرنا هذا ألنه أفتى بقضٌة إشكالٌة جدا، حٌث حلّل للنساء حمل السالحيتنبع أهم ".أفاعً أبناء أفاعً"ن التلمود مثل عنصرٌة م
.   فتوى هاّمة لدى الفبات األكثر عدوانٌة فً الكٌان، من أجل تجنٌد النساء تجنٌدا فاعال فً المشروع االستعماري

 
ٔ

ولد فً القدس . وكذلك كان فقٌها فً األحكام التلمودٌة. فً فكر التصوؾ الٌهودي وهو أول من وضع تصوراً لما قبل الخلق ٌعتبر أهم شخصٌة - 

 .وعاش فً مصر وصفد وتوفً فٌها
ٕ

 المدونة الفقهٌة فً" هودٌةتعالٌم الً/ ِمشَنه توره"الـأضاؾ كثٌراً على مدونة ابن مٌمون . أهم فقٌه فً الٌهودٌة بعد موسى بن مٌمون (قارو)ٌعتبر  - 

". الطاولة الممدودة: "هو صاحب الكتاب الفقهً الهام (قارو)و .تعتبر أهم كتاب فقهً التً" بٌت ٌوسؾ" التً وضعها تحت عنوان
ٖ

. ٕٙٓٓ. ٙ. 9لفهم هذه الظاهرة، ٌرجى العودة إلى التحقٌق الذي نشرته هآرتس بتارٌخ   - 
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 ب٢هاء من" بؾغاثُل" جم٨نذ ومهاصعتها، ألاعى واؾخالب الخن٨ُل من الؼمنُت اإلاضة ىظو وبٗض. الٗغبُت ألاعاضخي
ت، اإلااصًت الثروة مهاصع ٖن بال٩امل ؤلا٢هاء ؤ٢هض ؤعيهم، من الٟلؿُُنُحو تها ٖن و٦ظل٪ واإلاٗنٍى ، ىٍى

ً
 في ظاء ٦ما ؤًًا

ن ما٫ ؤو جإ٦ُض ب٩ل ال٣ى٫ن ًم٨ن. بالًبِ" الخنادي" النوّل  ٢غون من ؤ٦ثر منظ الههُىنُت جماعؾها جؼا٫ ال التي الٗضوانُت ألٖا

ن حٗخبر
ً
ض ل٨ٟغة ججؿُضا . الحهىصًت في اإلا٣ضؾت وألاعى ؤلالهي الٖى

 اإلاـيحياهيت -2

ًذ الههُىني اإلاكغوٕ بضاًت في ت ،"الخؿُضًت" الُىاث٠ ٞع  خاله ٖلى ًؼا٫ ال بًٗها. مجهىصو في الاقترا٥ اإلاخهٞى
ُىعي" ٦ُاثٟت ت الخضمت من ًخدٟٔ ًؼا٫ ال ؤنه بال اإلاكغوٕ، في انسٍغ وبًٗها ،"اإلاضًنت نىاَحر/ ٢اعجا نِم  وال الٗؿ٨ٍغ

ًها ض لخد٤ُ٣" اإلاكُذ" مجيء جنخٓغ جؼا٫ ال الُىاث٠ ٞهظو. ًٞغ ٗت بدؿب مؿخ٣ل حهىصي ٦ُاو وب٢امت (حهىو) ٖو  في الكَغ

 البابلي الخلمىصًن في جلخه التي الحهىصًت آلاصاب ؤو" الخنار" في ؾىاء الحهىصي" اإلاكُذ"و. ٞلؿُحو": بؾغاثُل ؤعى"
نض والٟلؿُُجي، با لِـ الغاىن، ًىمنا بلى الىؾُِ الٗهغ ٣ٞهاء ٖو ا اإلاٗانغة الحهىنهُىنُت اإلاهالر ٖن آلازغ ىى ٍٚغ ًً . ؤً

حو ؾُا٢حو في آلاصاب ىظو ٖنه جخدضر بط : مغ٦ٍؼ

نصخىء ،(ٌؿغء٫) بجي ظماٖت ع٢بت ٖن goyemالـ نحر بةػالت وؾ٣ُىم ؤلانؿاو، بجي نؿل من ًإحي ؾٝى -ألاو٫ن  بلى حؿدنض صولت ٍو

ٗت مت ؾِخم ٖنضىا ،(ٌؿغء٫) ؤعى في الحهىصًت الكَغ ْبٗضوون زم ٖلحها اإلاؿٍُُغن goyemالـ ىٍؼ . ٖجها ًُث

ت ؤ٦ثر وهي -والشانُت  ًإظىط/  ومجىط ظىط) خغب ؾدنضل٘ ْهىعو، بٗض ؤو/ ْهىعو ؤزناء ؤو/ ْهىعو ٣ٞبل. ألاولى من صمٍى
صوم) بباصة ٞحها وؾِخم ،(ومإظىط  ٣ًبل ُٞه ، الٗالمي الخالم ٩ًىون طل٪ وبٗض. (ٌؿغء٫) بجي آطوا الظًن goyemالـ وظمُ٘ (ءَد

ص) نؿل من ىى الظي (مكُذ)الـ بؿلُت goyemالـ ظمُ٘ وِم
داعَدب ٣ًبل ال ومن ،(صَد ٣خل، ؤو ٣ًبل ؤو بلى ًُث باص ؤي ًُث  ٣ًبل ال من ٧ل ًُث

ن وىى. الحهىص بؿلُت
ً
 بؿلُتهم ن٣بل ؤو بلى مؿخمغة يضنا والٗالم ٞلؿُحو في الحهىص ٞدغب بالٟٗل، للٗغب ًدهل ما ٖملُا

. ٖلُنا

٫ن" اإلاكُذ" ٞةو اإلاٗانغة، الحهىنهُىنُت آلاصاب في ؤما ن لن بالخالم وؤمل خلم من ًخدىّل ه ال ػمن في بال ًإثِم  ،"هللا" بال ٌٗٞغ
و مدله لُدل

ّل
٣ُه م٨ٟغ ؤىم ٌٗخبرىا بطا". بؾغاثُل" وصولت الههُىنُت: الٟٗلي اإلاسل  في ألاولى نكإتها منظ نهُىني -حهىصي ٞو

ن: "(9ٖ٘ٔ -8ٙ٘ٔ/  ٧1ى٥ عابي)الـ ىظو، ؾاٖخنا بلى ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غون ؤواؾِ
ً
ا ُّل ن ججل

ً
 אתחלתא/ الخالم بضاًت"و" بلهُا

م مكُدُانُت، مٟاىُم هي التي ،"דגאולה  الظي (٧ى٥ عابي)والـ. ال٨ٟاًت ُٞه بما مخضًنت لِؿذ ألجها بصاعتها ٖلى جدٟٓه ٚع
ن انسٍغ

ً
ًذ التي اإلاخضًنت ألاوؾاٍ في الههُىنُت الخغ٦ت في منٓغا  لِـ ل٨ن الههُىني، ال٨ٟغ ٖلى جدٟٓاث لها ٧او ؤو ٞع

ٗخبر. ٞلؿُحو في للحهىص صولت ب٢امت ٖلى  في اإلاؿخٗمغوو ىم  الٟٗليّلن حٗبحرو الظي الههُىني، -الحهىصي للخُاع الغوحي ألاب ٌُث
ضص الٛغبُت، الًٟت  (ظىعٍىون بن) ؤمشا٫ والؿُاؾُحو اإلاسخلٟت، الضًنُت الخُاعاث ٧ل من اإلاٗانٍغن الضًن عظا٫ من ىاثل ٖو

اث هي اإلاهُلر، ىظا اؾخسضام من ؤبضا جترصص ال التي والٟاٖلت، الٟٗلُت" اإلاكُدُت"و. (بحرؽ قمٗىون)و  اإلاؿخٗمٍغن مجمٖى

                                                           
ٔ

شؽل منصب أول رابً . 9ٖ٘ٔوتوفً فٌها عام  9ٕٗٔ، وهاجر إلى فلسطٌن عام 8ٙ٘ٔولد فً التفٌا عام ". أبرهام ٌتسحاق هكوهن كوك"هو  - 

م عا" المدرسة الدٌنٌة العالمٌة"أسس فً القدس . مفتً وفقٌه وٌعتبر أب الصهٌونٌة المتدٌنة: ؼزٌر اإلنتاجوهو . أشكنازي للطابفة الٌهودٌة فً فلسطٌن
آمن بؤن هنالك فروقات بٌن مكانة . وتعتبر دفٌبة إلنتاج كبار المستعمرٌن واإلرهابٌٌن المتدٌنٌن". ٌشٌفات مركاز هراؾ"، وتعرؾ الٌوم باسم 9ٕٗٔ

شخصٌة مركزٌة فً الفكر  عتبرلذا يُ ". إلهٌاً  تجلٌاً "الصهٌونً فً فلسطٌن  -واعتبر قٌام الكٌان الٌهودي. لصالح الٌهود طبعاً  -الٌهود ومكانة بقٌة األمم
، مثل "العلمانٌٌن"بعض السٌاسٌٌن وٌعتبره . المتدٌنون والعلمانٌون بوجه نظره تجاه الكٌان وحٌاة المستعمرٌن فٌه وٌقبل. الالهوتً فً الكٌان -السٌاسً

 .المفكرٌن الٌهود الصهاٌنة من بٌنربٌس الكٌان شمعون بٌرس، األهم 
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ن ًنٟظوون الظًن الٛغبُت؛ الًٟت في
ً
ن ؤمغا

ً
 وآلاصاب الخلمىص في نغاو صًجي مهُلر آلازغ ىى الظي ،"البالص اؾخٗماع"بـ بلهُا

. الههُىنُت" بؾغاثُل" خ٩ىمت وؾُاؾت واإلاٗانغة، ال٨الؾ٨ُُت

 الِعْطو  هقاء -3

حرىا، جلمىصًت من اإلاسخلٟت ومغاظٗها الخىعاجُت مهاصعىا ب٩اٞت الحهىصًت حٗخبر ْم٘" الحهىصي، الٗغ١ن جمجض وز٣ُت ٚو  حهىو ظَد

ْم٘"و ،(2: 14 جثييت) "النىعي دصخى ٌٗض ؤو من ؤٖٓم ظَد لُه،  .(1: 10 يهىؿع)" حهىو ؤبناء"و.. (10: 1 يهىؿع) "ل٨ثرجه ٍو  ٖو

 العسز)" ٨ًترر ال goyemوبالـ ٌؿ٨ن منٗؼال ظم٘" منٗؼال، ٌؿ٨ن ؤو ٖلُه ؤلانؿانُت، ظمٕى ب٣ُت بحو م٩انخه ؾمى وبؿبب

ضاص لبٌٗ ٖغبُت جغظمت من به آحي ما ؤو وال٣اعثاث ال٣غاء ًالخٔ ٢ض. (8: 23 : ىى ٞاإلاٗغوٝ. لضحهم مٗغوٝ ٚحر (آلاًاث) ألٖا
: آلاجُت اإلاالخٓاث بلى ٞنكحر ؤًضًنا، بحو الظي اإلا٣ا٫ بسهىم ؤما. لىخضو ٌؿ٨ن وقٗب هللا وؤبناء اإلاسخاع، هللا قٗب

م): اإلاٟغصة جغص: ألاولى ت في (َٖد غاُٞت الخ٣اث٤ م٘ ًخُاب٤ ال الظي ألامغ ،(قٗب): بلى الٗغب جغظمها و٢ض الخىعاجُت، الٗبًر  ؤلازنٚى

م)ٞـ. خُنه في ت (َٖد ٘): هي الخىعاجُت، الٗبًر  التي اللٛاث في اإلاٟغصاث من الٗضًض وىنال٪. وظماٖت ظم٘،: ومٗناىا الٗغبُت، (مَد

٣ا ٞحها ألاخٝغ م٩او ًدبض٫  -ٖلمُت ٚحر حؿمُت هي التي ،"الؿامُت"بـ حؿمُتها ٖلى انُلر : مشال مسخلٟت، وؤظُا٫ إلانا٤َ ٞو
ظ٦غ اللبنانُت اإلانا٤َ بٌٗ في ،(قمـ): اإلاٟغصة

ُث
ظ٦غ الٟلؿُُنُت اإلانا٤َ بٌٗ في (بل٘)و ،(ؾمل): ج

ُث
: واإلاٟغصة ،(لب٘): ج

(ِ
َد

ك
َد
لٟٔ ٦ما -ظغح بمٗجى -(ز

ُث
ظ٦غ ٞلؿُحو، وظنىب وؾِ في ج

ُث
ِ): ولبناو ٞلؿُحو قما٫ في ج

َد
خ

َد
: آعامي واإلاهضع ،(ش

(ِ خَد
َد

لُه.. طبذ ؤي ،(ش م) اٖخباع وظب ٖو ن: ؤي الٗغبُت، (م٘) هي الخىعاجُت (َٖد ٌ٘ك ن ولِـ  وظماٖت، ظم
ً
. قٗبا

لُه آلالهت، مخٗضصة صًانت ؤجها ،"الخنازُت" الحهىصًت وباخثي ٖلماء لضي الىاضر من باث: الشانُت  ؤؾماء جغظمت ٖضم وظب ٖو

، هللا: بلى" الخنار" في الىاعصة آلالهت لىىُم)و ،(حهىو): مشل اإلاهضع في جغص ٦ما ٦خابتها بل وعبّل ي)و ،(ءِم
َد
صون ٫)و.. (ءَد ٫)ٞـ. (ءِم ن (ءِم

ً
 مشال

ذ مخجؿض بله ىى ن بهٍغ ه: "الخىعاحي النوّل ٫: ؤي] عظلٌكن [٣ٌٗب] ٞهاٖع ذ ألن٪ ،..الٟجغ َلٕى بلى [ءِم ٫ ناٖع  والناؽ ءِم

ن ٢غؤنا وبطا. (29 -26: 32 جنىيً)" ٞٛلبذ ن ؤو ىظا من نٟهم ونٟاتهم، آلالهت ؤؾماء في ًغص الظي النوّل
ً
 اإلاجامُ٘ بحو صاع نغاٖا

،. بلهه بخجنُض ظم٘ ٧ل ٣ٞام اإلاسخلٟت، الحهىصًت
ً
ن ؤو نظ٦غ وولضًه، (ءبغىم) ٢هت ط٦غنا ؤننا وبما مشال  ًظ٦غ الخىعاحي النوّل

لىىُم)و (ءبغىم) بله وىى ،(حهىو): طاتها ال٣هت في بلهحو .  (21و 20 جنىيً) (ؾغو) بله وىى (ءِم

ن في ًغص ٖنضما: الشالشت ص): الخىعاحي النوّل ضِم بَد ،: ىى مٗناىا ؤو نٟهم اإلاظ٧ىع، نهنا في ىى ٦ما ،(لِم
ً
ن ولِـ منٗؼال

ً
 ؤعاص ولى. وخُضا

ضو): ل٨خبىا لىخضو،: ال٣ى٫ن" الخنار" ومدغعو ٦خبت بَد . ٚحرىا مٟغصة ؤي ولِـ ،(لِم

 بن مىسخى الغابي/ الغمبام ٖنض (ٖٔ/ ظـ.ي)الـ في ًغص ٦ما ٖكغ، الشاني ال٣غون في بال مىخضة، صًانت الحهىصًت جهبذ لم: والغابٗت

ن وؤنبذ ؤلاؾالمي، ال٨الم ٖلم في جإزغ الظي ،(ٕٗٓٔ -8ٖٔٔ) مُمىون
ً
ا ٣ا٫ منهجه، في ؤقٍٗغ  بن) ؾنخحو إلاضة ؤلاؾالم اٖخن٤ ؤنه وٍُث

. (9ٕ٘ٔ مُمىو؛

ن ظضًضة، جغظمت" الخنار" جغظمت يغوعة بلى ؤلاقاعة ؤو البٌٗ ٌٗخ٣ض ٢ض
ً
ا  ومعي ؤٖخ٣ض، ؤني بال ،"ػاًضة ٞصخنت" ؤو جٞغ

ت بلٛتها، ٢غاءتها ؤو الباخشحو، من ال٨شحروو  ج٨ك٠ ؤو قإجها من ؤًضًىلىظُت، ٚحر ؤمُنت جغظمت وجغظمتها ،"الخنازُت" الٗبًر

ن زباًا ن لؤلُٚاع/ لآلزٍغن اإلاٗاصي النوّل
ً
ا ٖضاءا نُٟا مانٍى ن ىظا من الىخُض ٞالغابذ. الههُىنُت خا٫ ىى ٦ما للٛاًت، ٖو  النوّل

ن ُٞه ألو ،"ؤلاؾغاثُلُىون" -والههاًنت الحهىص ىم
ً
ت، الضًاناث صاثغة من للحهىصًت بزغاظا . اإلااثُت الضًاناث صاثغة بلى وبصزالها الناٍع

سُت الهحروعة من٤ُ يض هي ألاػ٫، منظ" قٗب" الحهىص ؤو وم٣ىلت .   الخاٍع
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ُاع؛ goyemالـ/ الحهىص ٚحر ٖلى ؤ٢سخى ٞهى الٟلؿُُجي،/ وألاوعقلُمي البابلي بك٣ُه الخلمىص ؤما ٨ثر خُض ألٚا  ونٟهم من ًُث

ماعؾىون آصمُحو لِؿى وؤجهم صنؿىون" بإجهم   ًبمىث)" ؤٞاعي ؤبناء ؤٞاعي وؤجهم اللخم، و٢ُ٘ واإلاىحى الخُىاناث م٘ الجنـ ٍو

" ؤلاؾغاثُلي" الههُىني الخُاب في نجضىا ٦هظو وؤوناٝ. (ز.هـ ج،.ف بطدىث ًطوؿلمي)" خمحر لخم لخمهم"و. (ؤ ؤ، غ
 ؾنىاث، لٗضة" بؾغاثُل" لضولت الكغقي ألا٦بر الغابي ٧او الظي_ (ًىؾ٠ ٖىباصًا) الغابي ٧او ؾنىاث ٖضة ٣ٞبل اإلاٗانغ

ُم وىى ن وألا٢ىين ألانىلُت" قاؽ" خغ٦ت ٖػ
ً
نضما ،"ؤٞاعي ؤبناء ؤٞاعي: "الٗغب ون٠ ٢ض -ٞحها والش٣اٞت الؿُاؾت في جإزحرا  ٖو

ت، الحهىص اللُبرالُحو وبٌٗ الٗغب الىظهاء ونٟه  ٧او ؾنخحو و٢بل! ٣ِٞ الحهىصًت اإلاهاصع من ًن٣ل ؤنه ٢ا٫ بالٗنهٍغ

حر ؤعنىون البروِٞؿىعن اٖت ؤبى وىى خُٟا، ظامٗت من ؾٞى غاُٞت وؤلاؾتراجُجُت الٟؼّل  بو: ٢ا٫ ،"بؾغاثُل" لضولت الضًمٚى
حو ت من ٌكغبىون الهُٗض في اإلاهٍغ ماعؾىون التٖر ت من ظؼء ٢ىله ٞاٖخبر الجىامِـ، م٘ الجنـ ٍو ! ألا٧اصًمُت الخٗبحر خٍغ

". ؤلاؾغاثُلُت"و الههُىنُت ٖلى َاعثت ولِؿذ الحهىصًت، اإلاهاصع في مىظىصة ألاوناٝ ىظو

ض الظي اإلاغؤة ؤو والغظل. ألازغين الضًاناث وؤجبإ الكٗىب من بٛحرىم الحهىص ػواط الحهىصًت جمن٘ اإلانُل٤ ىظا من  ًهبذ ؤو ًٍغ
ن
ً
ُت الىىجُت صعاؾاث مٗناو الحهىصًت في والتهىص. ًتهىص ؤو ٖلُه للحهىص، نهغا ٣هُت وقٖغ  ؤما. ؾنىاث ٖضة حؿخمغ حهىصًت ٞو

م الههُىنُت،" بؾغاثُل" ُت للمدا٦م والُال١ الؼواط ؤمىعن ؤو٧لذ ٣ٞض ،"ٖلمانُت صولت" بإجها جهاع لُل بٖالجها ٚع  الكٖغ
ٌ التي الحهىصًت ن ػواظا جؼوظىا الظًن بٛحرىم، الحهىص ػواط حسجُل جٞغ

ً
" بؾغاثُل" في الٗغ١ن ن٣اء. بٗض ًتهىصوا ولم مضنُا

. الانخماء حهىصًت ىى الههُىنُت،

 goyem الـ وحياة ممخلهاث اػدباحت -4

ا  وؤعايحهم الٛحر ًسو بما ،"بؾغاثُل"و والههُىنُت الحهىصًت ال٣ُٗضة ٖضاثُت بلى الؿاب٣ت الشالزت اإلاداوعن في حٗغينا ٢ض ٦نّل
 الحهىصي، ال٣ُٟه ٖن وعصث ٦ما الحهىصًت، مى٠٢ ؤٖغى ؾٝى اإلادىعن ىظا وفي. بهم م٣اعنت الحهىص وم٩انت يضىم والٗن٠

ن بما مُمىو، بن مىسخى . آمنت خُاة ْهغانحها بحو الحهىص ٌِٗل التي اإلاجخمٗاث في ،goyem الـ وخُاة ممخل٩اث ًسوّل

 وظض بطا: ؤًًا ظاء. الٍٛغب من ٌؿغ١ن ؤو للحهىصي ًجىػن بل حهىصي، من ٌؿغ١ن ؤو للٍٛغب ًجىػن ال: البابلي الخلمىص في ظاء
ن حهىصي

ً
ن ٚغيا

ً
: ؤًًا وظاء! بلُه بٖاصجه ٖلُه لحهىصي، ياجٗا ٚغيا ٍٚغب وظض بطا ؤما -بلُه ٌُٗضو ؤو ٖلُه لحهىصي، ياجٗا

ن وظاء! لحهىصي زاَئت مٗلىماث ٌُٗي ؤو لٍٛغب ًجىػن وال -زاَئت بمٗلىماث آلازٍغن ًؼوص ؤو لحهىصي ًم٨ن
ً
 ًم٨ن ال: ؤًًا

ن ؤو لٍٛغب ن ؤو للحهىصي ًم٨ن بل -الحهىصي ٌٛلّل ن و٦ظل٪!! الٍٛغب ٌٛلّل
ً
هغ ؤو للحهىصي ًم٨ن: ؤًًا

ّل
ٌك  ًجىػن وال -بالٍٛغب ُُث

هغ ؤو للٍٛغب
ّل

ٌك ن وظاء. بالحهىصي ُُث
ً
ًه ًجىػن ال لٍٛغب ؤطي حهىصي ؾبب بطا: ؤًًا  لحهىصي ؤطي ٍٚغب ؾبب بطا ؤما -حٍٗى

ًه ُٞجب . (واليروؿلمي البابلي الخلمىزًً في اإلاىاهع مً والعسًس ؤ، ،57 ػجهسضيً مؼيذاث) حٍٗى

ن بما ئل -اإلامخل٩اث ًسوّل ٌ ًجىػن ىل: الحهىص ؤخض ٢بل من مُمىون بن ؾُث  حهىصي؟ ًمخل٨ه زىعن ؾببه يغعن ٖن goyem الـ حٍٗى
ًهم ًجىػن ال: ٞإظاب ٌ ًجب بل: وؤياٝ. حٍٗى ن حؿبب بطا الحهىصي حٍٗى  وما. الحهىص ممخل٩اث ألخض بًغعن goyem الـ ؤخض زىعُث

ٌ ًجىػن ٞال الٗمىم وظه ٖلى ؤما. للخسهُو ٣ِٞ مشاال بال ىنا الشىعن  -ما بًغعن لهم حهىصي حؿبب بطا بخاجا، الحهىص ٚحر حٍٗى

 .(12 قويت زاهعينين مؼيذيذ ، جىضاه مـىاه) اإلاٟغوى ىى وال٨ٗـ
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ة و٢ذ آلازٍغن مؿاٖضة ًسو بما م مُمىون ابن ؤٞتى -الكضّل . goyem الـ ؤخض خُاة إلن٣اط مؿاٖضة بخ٣ضًم الحهىصي ٢ُام بخدٍغ

 وما. (21 هلخا الؼبذ مؼالو 82 جىضاه مـىاه) خُاجه إلن٣اط goyem الـ ؤخض من مؿاٖضة الحهىصي جل٣ي بخدلُل ؤٞتى بِنما -
. اإلاؿاٖضاث ؤنىإ ٧اٞت ٖلى الٟخىين ىظو حٗمُم ًم٨ن وبالُب٘. الخهىم وظه ٖلى مشل بال الخُاة بن٣اط

ه) بٗض الحهىصًت الضًانت في ؤىمُت ألا٦ثر وىى (الغمبام) ؤما غصص". الخنادي "(ٖمغام بن مىقِم ن الحهىص ٍو
ً
ن لم: ٢ىال  مىسخى بٗض ًإثِم

 لنكإة ندُجت والىىن الهىاو ؤنابها التي" الخنازُت" الحهىصًت الضًانت بخجضًض ألىمُخه وطل٪ ،["الخنادي"] مىسخى بال [الغمبام]

ت، ،(Y. Leibowitz/ 1902- 1994) ؤنضعو الظي ال٨خاب في. ؤلاؾالم  بنه: ٢اثال ونٟه The Faith of Maimonidesبـ واإلاىؾىم بالٗبًر

. (11: 1985 الًبىفيدف؛) الحهىص والالىىجُحو اإلاامنحو ؤ٦بر

ٗاٌكىون ٞلؿُحو، في الحهىص ٌٗاٌكىون الظًن الٗغب ُٗت: اإلاسخلٟت الضولت ؤظهؼة َو  ٌٗلمىون والخنُٟظًت، وال٣ًاثُت الدكَغ
ن اإلااؾؿاث، ىظو يضىم جماعؾه الظي الخمُحز مضي  بحو واإلاؿاواة ؤلانهاٝ واظبه من الظي ال٣ًاء ظهاػ بالظ٦غ ونسوّل

ماعؽ واظبه ًسىون ؤنه بال ؤمامه، اإلاخ٣ايحو  إلادمض الض٦خىعاو ؤَغوخت ٢غاءة ٨ًٟي. الحهىص لهالر الٗغب يض الخمُحز ٍو

ن جا٦ض التي ،(99ٕٔ )(1البالص في ألا٢لُاث ٖلى الجناجي ال٣انىون جُب٤ُ ؤظهؼة ؤصاء)  :ًدحى خاط ؾلُم
ً
 ومن_ الك٪ ٣ًبل ال جإ٦ُضا

ن الحهىص، من ؤ٦ثر بكضة الٗغب ٌٗا٢ب ال٣ًاء ظهاػ ؤو" ؤلاؾغاثُلُت" اإلادا٦م في وحهىص لٗغب قبحهت ملٟاث ٞدو زال٫
ً
 ٖلما

ىا ؤجهم . (1992 ًحيى؛ حاج) لل٣انىون الخجاوػن نٟـ ا٢تٞر

ن ٍػ٠ ىضاؽ وؤٖضث
ً
غا ي الجهاػ حٗامل ٖن ج٣ٍغ  في بالخ٤ اإلاـ: الناع جدذ َب: بٗنىاو ،ٕٓٓٓ ؤ٦خىبغ ؤخضار ظغحى م٘ الُبّل

ت الصخ٠ مخٓاىٍغن بحو اإلاىاظهاث في الصخت ُّل  ؤو ندُجت بلى ٞسلهذ ،"ٖغب نهغاث"و" ٦غمـء٫" مؿخٗمغاث ٧ل في اإلادل

ن ًمحز الُبي الجهاػ ن الٗغب يضّل
ً
. (2000 ظيف؛) ؤًًا

ٌ صٞ٘ ٖلُه وظب الحهىص ؾمٗت بلى ٌسخيء الظي الٍٛغب ؤو 2ال٨بحر اإلاضعاف في ظاء: الٗغب لؿمٗت ؤلاؾاءة ٖن ؤما  -لهم حٍٗى

ن جالخٓه ما وىظا. (ي. وهـ ك ب هـ،.هـ: حسوى  مسضاؾ) ٞمٟٗي goyemالـ ؾمٗت بلى ٌسخيء الظي ؤما
ً
الم ٞىؾاثل. الُىم ٞٗال  ؤلٖا

 بؾتراجُجُت ٧ىجها ٖن ٖضا اإلابُٗاث، باػصًاص ٌؿهم ؤو قإنه من ىظا ألو للٗغب، مسخيء ىى ما ب٩ل ملُئت" ؤلاؾغاثُلُت"

.  الٗغب يض ٖضوانُت

ن اإلاىحى ٌؿلم وال
ً
ُاع، ٢بىعن ٌكاىض الظي: البابلي الخلمىص في ظاء. لٗنتهم من ؤًًا  وعصث). ؤم٨م ٖاع ًا: ٣ًى٫ن ؤو ٖلُه ألٚا

 ؤنبذ الههُىنُت، الحهىصًت" بؾغاثُل" صولت وفي والُىم،. (ٔٔ بغزىث ىلخىث جىعاو مكناو مُمىون بن مىسخى ٖن بال٩امل

خضاء ايت" اإلاهجغة ال٣غين ٢بىعن ونبل اإلا٣ابغ ٖلى الٖا ن وجإزظ".. ٢ىمُت ٍع
ً
ُت ؤخُانا ن ؤظل من ال٣ًاجي، الجهاػ من قٖغ  ق٤ّل

اث: مشل) ؾ٨جي حيّلن ب٢امت ؤو َغ١ن ؤو قإع ٌ ألا٢صخى جدذ الخٍٟغ ل ؤؾاؾاجه، لخ٣ٍى ا مسجضي وجدٍى حو ٢ِؿاٍع  خىى ٖو
٣ضم مُٗمحو بلى ن ال٨دى٫، بهما ًُث ذ لهضم الكُش بلض م٣برة في قإع وق٤ّل ن الكُش يٍغ  ىنا٥ اإلاضٞىون ال٣ؿام الضًن ٖؼّل

. (جُى٫ن وال٣اثمت

    

                                                           
، أنو أخربٍل بأن إدارة اجلامعة احتجزهتا دلدة مخس سنوات قبل أن تسمح 1996ت بالباحث للحصول على نسخة من األطروحة عام وال أزال أذكر عندما اتصل - ٔ

 !ومت ىذا بعد أن ىدد باللجوء إىل القضاء. بإدخاذلا للمكتبة العامة
، ألنه أهتم بإٌضاح  ما َؼُمض عند الجمهور الٌهودي المتدٌن هلوقبتم و .فً فلسطٌن ،مٌالدٌة من الثالث إلى السابع منهاهو أدب ُكِتب فً القرون ال - ٕ

البابلً / ببلً والٌورشلمً)، والتلمودٌن الـ(مدراش هلخا والمدراش أجداه)والـ (مخٌلتا)، والـ(توسٌفتا)، الـ(مشناه)الـ: وٌشمل .فً اآلداب األخرى
    .(والفلسطٌنً
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 اإلاقسغ العىف -5

 ماصًت بإصواث بل بالهالة، ًخم ال بنخاظها وبٖاصة صًمىمتها واؾخمغاع ٖلحها الخٟاّ ؤو ٦ما الٗضم، من جنكإ ال ألا٩ٞاع ؤو بما

ن ٧او لى ختى "-الخنادي" الٗن٠ ؤو بال. ؤخضىا ىى والٗن٠.. مسخلٟت
ً
ا  ؤنىإ وؤ٢سخى ؤبك٘ ال٣ُٗضة مؿخىين ٖلى ٞةنه -مجاٍػ

ها التي الٗن٠  بالخغب ؤقبه وهي ،(اإلاهغمُحو )(حهىو) بها يغب التي الٗكغ الًغباث ٖن" الخنار" ًسبرنا. ؤلانؿانُت حٗٞغ
، اإلان٣لب اإلااء: وهي اإلاٗانغة، الخغوب في البُىلىظُت

ً
 ال٣غوح، وظغازُم اإلاىاشخي، و٢خل والظباب، والبٗىى، والًٟاصٕ، صما

ص، رَد  ،(ٖمىعو)و (ؾضوم) ؤىالي بباصة: آلاجُت اإلاجاػعن ننسخى وال. (11 -7 دطوج) (اإلاهغمُحو) قباب وبباصة والٓالم والجغاص، والبَد
 لآلزٍغن الٗضاء وصًنام٨ُُت" الخنادي" لٍى ٢هت: واإلاىؾىم ال٣اصم، الٗام في ؾُهضع الظي ٦خابي في بُنذ ٦ما) ؤُٚاع ألجهم

خم) آل٫ (٣ٌٗب) آ٫ وبباصة. (ومإظىط ًإظىط خغب..  ابندُه م٘ الجنـ مماعؾت..  ءبغىم م٘ زالٞه)  بتهمت (خمىعن)و (شِم
ن ظضًضة ٢غاءة ٖلى بناء التهمت بنٟي ٢مذ ؤني بال ،(٣ٌٗب) ابنت (صًنت) اٚخهب (شخم) بن (خمىعن) اٚخهاب  ألانلي للنوّل

دى) في حيّلن ٧اثن و٧ل ؤىالي وبباصة ،1"الخنازُت" لل٣هت م) من اإلاهاظغوو الحهىص اخخلها ؤو بٗض (ًٍغ  34و 19 جنىيً) (مهٍغ

. (6 ويهىؿع

مت ىظو ؤقٛلذ . يضنا الجماعي ال٣ٗاب مبضؤ مجها واؾخ٣ىا بًغوعتها ؤقاصوا الظي وم٨ٟغحهم الحهىص ٣ٞهاء ٚالبُت الجٍغ
 بحو اإلاكتر٥ ٖلى للخضلُل ٣ِٞ ،"ٖلماني" وقاٖغ ل٣ٟهاء مىا٠٢ ؤعبٗت ط٦غ ٖلى آحي ؾٝى لها اإلاسهو اإلاجا٫ ول٤ًُ

ن بما" ٖلمانُحو"والـ اإلاخضًنحو : يضنا الٗضاء ًسوّل

 ،(خمىعن بن شخم) م٘ (صًنه) ؤزىا (الوين)و (قمٗىون) زالٝ (9ٓٙٔ -ٕٓ٘ٔ) 2بدؿلئُل، بن لىا حهىصو عابي/ مهغا٫)الـ اٖخبر -ٔ 

ن
ً
 (خمىعن بن شخم)" اٚخهاب" اٖخبر ؤنه ؤي. (خمىعن بن شخم) آ٫ من الظ٧ىعن بباصة وقغّلٕ ؤًض لظا ٢ىمُا،: ؤ٢ىام بحو زالٞا

ىم، (صًنه)لـ ن اإلاٖؼ
ً
 . (140 -131 -2009  ليئىض؛ عىس) (ٌؿغء٫ وبجي) نابلـ ؤىالي بحو نغاٖا

ؼعن عابي)الـ واٖخبر -ٕ مت ؤو (ؤعثُل ًٖى ها التي الجٍغ ن ٧انذ (صًنه) ؤزىا ا٢تٞر
ً
ن ٣ٖابا

ً
ن ظماُٖا

ً
ُا  .(365 -350: 1984 ؤضئيل؛) قٖغ

كغّلٕ (ؤعثُل ٣ٌٗىب عابي) الـ ًٟتي و٦ظل٪ -ٖ مت جل٪ بلى اؾدناصا الجماعي ال٣ٗاب َو  نظ٦غ ؤو ٖلُنا. (35 -32: 1988 ؤضئيل؛) الجٍغ

حزع ٣ٌٗىب) ؤو ٖى  .ؤزىاو (ٍو

ؿ٩ي قائو٫) الكاٖغ نٓم و٦ظل٪ -ٗ  ٖلى ؤزىحها ٞحها وجمضح حك٨غ (صًنه) لؿاو ٖلى ٢هُضة (9ٖٗٔ -87٘ٔ/ حكغنُدٞى

مت ها التي الجٍغ " الحهىصي الكخاث ٧ل وفي/ ٣ٌٗىب نؿل بحو مشلهم ٨ًثر: "ٞحها ٢ا٫ ،(خمىعن بن شخم) آ٫ بد٤ ا٢تٞر

ن ال ىنا. (هاقم اللفحاث ضقم: 1936 حـطهيحىفؼهي؛)  الجبهت ٖن بغ٦ت، مدمض ال٨نِؿذ ًٖى ؤو الخظ٦حر من بضّل

ؿ٩ي) ٢هُضة جبجي ؾنىاث ٖضة ٢بل ا٢ترح ٢ض ٧او واإلاؿاواة، للؿالم الخ٣ضمُت  על שחקי שחקי  (حكنُدٞى
جي النكُض ألاخالم، ٖلى الٗبي الٗبي/ החלומות  ٢غؤ بغ٦ت الناثب"! الكٗبحو آما٫" ًمشل ألنه" بؾغاثُل" لضولت الَى

".  بؾغاثُل ؤعى" ٣ًهض ٞالكاٖغ ؾُدُت؛ ٢غاءة ال٣هُضة

 

                                                           
ٔ

مركز إحٌاء التراث : الطٌبة -(9ٔٔ)كنعان  "-هل اؼتصب حمو دٌنه؟ نموذجا: د القدٌم إلى العربٌةعقبات ترجمة العه" -(ٕٗٓٓ)أشقر، أحمد  - 

(٘9- ٙ٘) .
ٕ

وهو . ، أي معلمنا الكبٌر الرابً لٌوا(مورٌنو هجدول رابً لٌِوا)هً اختصار لـ" مهرال"والـ. (9ٓٙٔ -ٕٓ٘ٔ/ رابً ٌهودا لوا بن بتسلبٌل)هو الـ - 

إبادتهم أهالً  (دٌنه)تنبع أهمٌته ألنه اعتبر جرٌمة أخوا . 9ٓٙٔومات فً هنؽارٌا عام  -ٕٓ٘ٔولد فً بولندا عام . صوفٌنمن كبار الفقهاء والمت
تبنته الحركة الصهٌونٌة، وأسمت . طرؾ فً الصراع، لذا فإن كل ما تفعله شرعً" األمة الٌهودٌة"وبما أن . نابلس، حرباً بٌن أمم ولٌس بٌن أشخاص

. لمإسسات والشوارع باسمهالعدٌد من ا
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با حهىصي ٢خل بطا: البابلي الخلمىص في وظاء -٘ ن ٍٚغب ٢خل بطا ؤما -بال٣خل الحهىصي ٌٗا٢ب ال ٢هض، صوون ٍٚغ
ً
 ٢هض، صوون حهىصًا

٣خل ه زاهعينين مؼيذذ) الٍٛغب ًُث
َ

َطؿ
َ
. (4 ف

 قلمه عابي)الـ ٣ًىله ما لن٣غؤ: خؿنا ٢ضًما، خضزذ اإلاسخلٟت الضًنُت النهىم ًخٗضي ال ط٦غجه ما ؤو البٌٗ، ٣ًى٫ن ٢ض
 بخضي مٗجى ٌكغح ،(98ٖٔ -97ٕٔ) للضولت ألاق٨ناػين والغابي ،(9ٙ8ٔ -9ٗ8ٔ) الجِل عابي ٧او الظي (99ٗٔ -9ٔ7ٔ/ ظىعو

ت ٦خاب: " اإلاىؾىم ٦خابه في ٦خب ٣ٞض". ج٣خل ال/ تهغُثط لى תהרוג לא: "الٗكغ الىناًا  ،ٖ٘ -8ٕ م ،(99ٙٔ)" الضولت نٍٓغ

ٗت بدؿب مؿمىح ىل: "آلاجُت الٟخىين ن ن٣خل ؤو الكَغ
ً
 ؾُاصة ٖلى الخٟاّ ؤظل من للخُغ [حهىص] خُاة حٍٗغٌ بشمن ٖغبا

 ًض ج٩ىون ٖنضما: "٢اثال ؤٞتى الظي (الغمبام)بـ ٞاؾخٗاو باإلًجاب، ٧او ظىابه ؟"ٚؼة و٢ًاء والؿامغة حهىصا ٖلى حهىصًت

ت ٌؿغء٫  ًجب ؤنه الىاضر من اإلاهمت ىظو جنُٟظ ؤظل من: ٢اثال (ظىعو) ٠ًًُ زم". بُننا goyem نب٣ي ؤو ًجب ال ٢ٍى
ا والٗغب الانخضابُت ٞلؿُحو في الٟلؿُُنُحو ظمُ٘] يضىم ال٣ىة اؾخٗما٫ ًً  ٌؿخٗحو زم ،(عمبام)الـ ٣ًهضو ما ٞهظا [ؤً

٢ُال مل٩ىجا: "م٣خبؿا البابلي بالخلمىص ضؽ ٌٗغى الظي ؤي ،"مُٗنكا لى بٗلما مكِخا خض صِم  ال للخُغ [الحهىص] الؿ٩او ؾُث

ٗا٢ب  ؤنه ؤي الضولت، في جإزحر طاث لصخهُت ٞخىين ىظو! الٟلؿُُنُحو ظمُ٘ بباصة مٗناو الظي. (35 -28: 1998 حىِضن؛) ٌُث
. الضولت في الضًنُت الغوخُت اإلاغظُٗت ٖن اإلاؿئى٫ن

، جسهنا ال ألؾباب ظمُٗنا، بباصجنا ٖن الخضًض ٖن ًذجمىون الؿُاؾُحو ال٨ُاو ٢اصة ٧او بو
ً
خباعاث بل ؤبضا  الٗام الغؤي اٖل

 ٞها. بدنُٟظىا" بؾغاثُل" ٢امذ بطا بكإجها ًخدٟٔ ؤو ٌٗاعيها ال ؤنه بال اإلاهُلخاث، ىظو مشل ؾمإ ٤ًُُ ال الظي الٗالمي

ت نخاط هي التي الخ٩ىمُت، الضًنُت اإلاضعؾت عثِـ (لُدؿىعنب ًىسخي عابي)الـ ىى ، ووػاعة الخغب وػاعة بحو حؿٍى  ٖىص" اإلاٗاٝع
اء، ٢خل: اإلاىؾىم م٣اله في نغاخت ٣ًىلها لخم، بِذ من٣ُت في" ٖدؿُىون ظىف" مؿخٗمغاث ٦خلت في" خاي ًىؾ٠ُ  ألابٍغ

ي ال و٧ي ٧اٞت؛ ب٣خلنا اإلاُالبت بلى جضٞٗه التي ألاؾباب ُٞه ٌكغح ب٣ِم ن ألامغ ًُث
ً
ن ؤو يبابُا

ً
 ألاؾباب بالخٟهُل ٨ًخب ٞةنه مجهىال

اء اإلانايلحو،: ل٣خل الضاُٖت ٟا٫  والنؿاء، والكُىر، اإلاضنُحو،: وألابٍغ  (بلُدؿىعن عابي)الـ ٧او.(24 -21: 2009 بليدؼىض ) وألَا

او الؿلُت، ٣ُٖضة: اإلاىؾىم ٦خابهما 9ٕٓٓ الٗام في ؤنضعا ٢ض (قبحرا ًدسخا١ عابي)الـ وػمُله . ٧اٞت الٗغب بباصة ٞحها ٌكٖغ
حو وخضًثها ٢ضًمها الحهىصًت آلاصاب ٖلى ال٨خاب في ٌٗخمضاو  صولت ٖلى الخٟاّ وىى ؤال: نهُىني بةَاع البدض مؿٚى

ضىم التي اإلا٣ضؾت ألاعى بؾغاثُل، غا١ الكٗىب من ٚحرىم لضوون للحهىص بها حهىو ؤلاله ٖو  .(2009 وؿابيرا بليدؼىض ) وألٖا

 

 داجمت

 في والحهىصي الههُىني ال٨ٍٟغن بلى حؿدنض التي" بؾغاثُل" خ٩ىمت ؤ٢ضمذ اإلا٣ا٫ ىظا ٖلى ألازحرة اللمؿاث ؤي٘ ٦نذ ٖنضما

ت ؤىالي ا٢خإل ٖلى ٕٙٔٓ الشاني حكٍغن قهغ من والٗكٍغن الشاني  مؿخٗمغة ب٢امت ؤظل من الن٣ب في الخحراو ؤم الٗغبُت ال٣ٍغ
ت وحٗض. حهىصًت ن ٕٙ من واخضة الخحراو ؤم ٢ٍغ

ً
ن ججمٗا

ً
ا ُّل " بؾغاثُل" حٗتٝر ال 9ٗ8ٔ ٖام اإلادخلت ألاعى في الن٣ب، في ٖغب

ن زمؿحو ندى لخهجحر وحؿعى بىظىصىا،
ً
ن ؤل٠ زمؿماثت ومهاصعة ؾ٩اجها من ؤلٟا

ً
حو، من ؤ٢ل وبٗض. ؤعايحها من صونما  ؤؾبٖى

ث  الشاني ٧انىون قهغ من الخامـ في  ٖلى (ال٣انىون لؿن ٢غاءجاو ب٣ي) ألاولى بال٣غاءة" ال٨نِؿذ"" ؤلاؾغاثُلي" البرإلااو نىّل

ن بمنذ ٣ًطخي ٢انىون  مندها ؤظل من 9ٙ7ٔ ٖام اإلادخلت ألاعى في الٗغب ًمخل٨ها التي الخانت ألاعاضخي بمهاصعة للضولت خ٤ّل
نت ؤظل من وطل٪ ٖلحها مؿخٗمغاتهم إل٢امت الحهىص للمؿخٗمٍغن نت" قٖغ  ًمل٨ها ؤعاى ٖلى الحهىص ؤ٢امها التي" ٖمىنه مؿخَى

جذ ؤًام زالزت وبٗض. ٞلؿُُنُىون ت ٢انىون" ٖلى ؤزغين مغة ال٨نِؿذ نىّل نت بلى حهضٝ الظي ،"الدؿٍى  الاؾدُُانُت الباعن قٖغ

ناث في وؤظؼاء الٗكىاثُت ذ بضوون ؤ٢ُمذ اإلاؿخَى  .زانت ٞلؿُُنُت مل٨ُت طاث ؤعاى في عؾمُت جهاٍع
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ن لِؿذ الحهىص للمؿخٗمٍغن مندها ؤظل من ؤعايحهم ومهاصعة ؤعايحهم من الٗغب ا٢خإل ٖملُت بو
ً
ضة ؤخضازا . ظضًضة ؤو ٍٞغ

ش ش ىى" بؾغاثُل" ٞخاٍع  ٞلؿُحو اخخال٫ ومنظ. الههاًنت للمؿخٗمٍغن ومندها الٗغبُت ألاعاضخي مل٨ُت ونٕؼ وجهجحر ا٢خإل جاٍع
ثي خىالي َغص من ألازحرة جم٨نذ ،"بؾغاثُل" صولت و٢ُام

ُث
ل
ُث
ت مضًنت ؾخماثت من ؤ٦ثر وىضم الٟلؿُُجي الكٗب ز  وب٢امت و٢ٍغ

ت مضنُت ٢ىانحو بلى اؾدنضث وبو اإلاماعؾاث ىظو. وال٨بحرة الهٛحرة اإلاؿخٗمغاث آالٝ " بؾغاثُل" ٖمغ بلى حٗىص وظاثغة ٖنهٍغ
 لظا الحهىص، ٖنض ألاعى ٢ضؾُت بلى حكحر التي ؤؾلٟنا ٦ما الحهىصًت ظظوعن بلى ٦ظل٪ حؿنض ؤجها بال اإلانهغمت الؿبٗت ال٣ٗىص في

ن لضحهم ؤو ٌٗخبروو  مؿاخت من% 8٘ من ؤ٦ثر ٖلى حؿُُغ" بؾغاثُل" صولت باجذ .الٗغب وممخل٩اث ؤعاضخي باؾدباخت الخ٤ّل

سُت ٞلؿُحو ن ٓٓٓ,7ٕ خىالي والبالٛت الخاٍع
ً
، ٦ُلىمترا

ً
ن ولم  مغبٗا  مؿاخت من ٣ِٞ% ٘ٔ خىالي ؾىين للٟلؿُُنُحو ًدب٤َد

ت الهاصع بُانه في لئلخهاء الٟلؿُُجي اإلاغ٦ؼ ؤٖلنه ما ىظا -ألاعاى ُّل   ٕٙٔٓ آطاع قهغ من والٗكٍغن الخاؾ٘ في ألاعى ًىم ٖك

ت، ومغاظٗها ألاولُت مهاصعىا من والههُىنُت الحهىصًت بحو الٗال٢ت ل٣غاءة مداولت ىظو ن ًؼا٫ ال والباب الشانٍى
ً
 مٟخىخا

ازظ ؤو ألامغ في ما ؤىم ل٨ن. لها ومٗاعيت صاٖمت ؤزغين الظتهاصاث
ُث
، مدمل ٖلى الٗال٢ت ىظو ج  حٗخبر ؤزبدنا ٦ما ؤنه خُض الجضّل

ت مداوالث ٧ل ؤو جدٟٔ وبضوون نٗخ٣ض لظا. للحهىصًت وعٍشت نٟؿها "بؾغاثُل" صولت  ألو ٞكلذ ٢ض الٗغب م٘ الؿُاؾُت الدؿٍى

 ،goyem بال لِؿىا ٞلؿُحو ٖغب ؤو ٦ظل٪ وحٗخبر ،"اإلا٣ضؾت الخنازُت بؾغاثُل" ٞلؿُحو، حٗخبر الحهىصًت ٦ما الههُىنُت

ن الضواب، من وؤعقى الحهىص من ؤصنى . ٖغ٢ه ن٣اء ٖلى للخٟاّ ٌكاء ما ًٟٗل ؤو" ٌؿ٨ن منٗؼال"و" النىعي حهىو ظم٘" للحهىص ًد٤ّل

ن ال الجهاًت في  ٖلى وجإزحراتها والههُىنُت الحهىصًت بحو الٗال٢ت جبدض التي الضعاؾاث في الخىؾ٘ يغوعة ٖلى الخإ٦ُض من بضّل

ن ٞلؿُحو في الههُىني -الٗغبي الهغإ ن وال. الٗغبي والَى ت اللٛخحو بظاصة من الخ٣ل ىظا في للباخشحو بضّل  ال٣ضًمت الٗبًر
ضم وآلاعامُت ت ؤلا٦خٟاء ٖو ُم، الحهىص ٖضاء وىى٫ن ٖم٤ ٖلى الى٢ٝى من ًخم٨نىا ٧ي الخضًشت بالٗبًر  م٣ضمتهم وفي للجٍى

 .الٗغب

 

 واإلاطاحع اإلالازض قائمت
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 ملخو

 ٌك٩ل باث بُجهما والخنا٢ٌ الخناٞـ مى٠٢ ألو اإلاٗانغ، والٛغب ؤلاؾالمي اإلانٓىعن بحو الخًاعة ؤنى٫ن الضعاؾت جناولذ

ت بلى الضعاؾت ىضٞذ و٢ض. النهغاني والٛغب ؤلاؾالمي الكغ١ن بحو ؤلاًضًىلىجي الهغإ من ظؼء  من الخٗاٌل جدضًاث مٗٞغ
ت اإلا٩ىناث َبُٗت ازخالٝ زال٫  حُٛحر بم٩او الهٗىبت من ؤنبذ بل ؤواإلااصًت، الغوخُت الناخُت من ؾىاء الخًاٍع

 ىظا.من٣ُت ٧ل في الكٗىب خُاة جنٓم التي واللىاثذ وال٣ىانحو ألانٓمت جباًن يىء ٖلى خًاعة ل٩ل الش٣اُٞت الخهاثو

ت بلى باإلياٞت ن في اإلاازغة الٗىامل ازخالٝ مٗٞغ  والىنٟي الخدلُلي اإلانهج الباخض اؾخسضم و٢ض. الخًاعجحو ج٩ٍى

ن والاؾخ٣غاجي
ً
. الخًاعجحو بحو والخأل٠ الدؿامذ مٗاني جد٤٣ مىيىعي ؾُا١ بلى للىنى٫ن اإلا٣اعون وؤخُانا

 

Abstract 

The study takes place in the origins of civilization between the Islamic perspective and 

contemporary Western, because the attitude of competition and contradiction between them it 

has become a part of the ideological conflict between the western Christianity and the Eastern 

Islamic. 

 The study aimed to find out the challenges of coexistence through the different nature of 

the cultural components of both the spiritual or materialism, it has become more difficult to 

change the cultural characteristics of each civilization in the light of difference regulations and 

laws and regulations that governed life of the republic in all areas in addition to know the 

difference factors influential in the formation of the two civilizations. 

The researcher used analytical method descriptive and sometime comparative inductive to 

achieve the subjective context check the meanings of forgiveness and harmony between the two 

civilizations. 

ن

 ن
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ن

 م٣ضمت

 التي الٛغبُت، الخًاعة ؾببها مازلت جدضًاث الخُاة ظىانب مسخل٠ وفي اإلاٗمىعة، ؤنداء في الُىم اإلاؿلمىون ًىاظه

ت وا٢خهاصًت ونناُٖت ٖاإلاُت بهىلت جدؿم ؿ٨ٍغ ن اإلاؿلماث ومن. الٗالم بالص مٗٓم ؾاصث مظىلت، ٖو  ح٨ٗـ الخًاعة ؤوّل
 جل٪ ؤو بُض اإلاجاالث، قتى في وألاىضاٝ وال٣ُم اإلاباصت من ظملت ٖلى مبنُت ومماعؾت جهىعن ٞهي الخُاة، في ؤلانؿاو نكاٍ
ن ألزغي، خًاعة من مسخلٟت مٟاىُم جدمل وال٣ُم اإلاباصت

ً
خباعاث جبٗا غاٝ، والخ٣الُض والٗاصاث ٧الضًن مخٗضصة اٖل  ٞما وألٖا

ن. آزغوو ٌؿخ٣بده ٢ىم ٌؿخدؿنه
ً
ٍؼن اإلاٗغوٝ ٣ُٞبذ اإلاٟاىُم، وجخٛحر ال٣ُم، جخ٣لب ما و٦شحرا  بحو آلاو ٞاإلاى٠٢ اإلان٨غ، ٍو

ت، اإلاجخمٗاث بحو والهغاٖاث والخنا٢ٌ بالخناٞـ مليء الخًاعجحو  نٟؿُت ٖلى الؿالبت ان٩ٗاؾاجه الهغإ ولهظا البكٍغ
مئناو، الؿ٨ُنت ؤ٣ٞضجه بط ؤلانؿاو،  ُٞه جغصث الظي الؿحئ الىي٘ من وال٣ل٤ الخُاة، في وؤلازٟا١ الخٝى وؤوعزخه والَا

 الالؤزال٢ُاث من جخسظ ؤو ًٞاثل بلى الغطاثل جدى٫ن الخضًشت ألاًضًىلىظُاث بٌٗ ؤو طل٪ من وألاصهى وألازال١، ال٣ُم
هبذ اإلاجخمٗاث، بٌٗ بها جإزظ مظاىب  ٌؿمى ما ؾُاٍ وجدذ والؿُاسخي، والاظخماعي النٟسخي للًِٛ َٞغؿت ٞحها اإلاغء ٍو

ُت  خضر وما البكغ، ؾٗاصة لًماو وخضو ٨ًٟي ال الهناعي، والخٟى١ن الخ٣نُت، والؿُُغة الٗلمي الخ٣ضم بو. الضولُت بالكٖغ
ن بال ىى ما ألازحرة، ال٣غوو زال٫ الٛغب في

ً
، جٟى٢ا

ً
 ؤلاؾالمُت ٞالخًاعة ٖلحها، والؿُُغة الكٗىب ٖلى الٗضواو ؤظل من ماصًا

ن
ً
ن البكغين بالجنـ الاعج٣اء بلى حؿعى خُاة، منهج ٞهي آزغ، نمىطظا

ً
ن ماصًا

ً
، وعوخُا

ً
ا ٨ٍغ  ًىم في ؾالمُتؤلا الٟخىخاث ج٨ن ولم ٞو

ن ألاًام من
ً
. الٗباص عب ٖبىصًت بلى الٗباص، ٖبىصًت من ألانٟـ وجسلُو الخًاعة نكغ بلى حؿعى ما ب٣ضع للبكغ، اؾخٗباصا

ت واإلاؿُخي ؤلاؾالمي اإلانٓىعن بحو ما الخًاعة مٟهىم ٖلى الًىء حؿلُِ بلى الضعاؾت وتهضٝ  الغقي في الخًاعة صوعن إلاٗٞغ
ن في اإلاازغة الٗىامل ٖلى والى٢ٝى  البكغي،  ؾماث بحو والازخالٝ الكبه ؤوظه ط٦غ م٘ ٖامت، بهىعة الخًاعة ج٩ٍى

. لها اإلا٩ىنت بالٗنانغ وؤلاإلاام الخًاعجحو،

  لغت اللواضة
ً
 واكٌالحا

 خًغ ال٣غاء، وخ٩ى الُٛبت، يض الخًىعن وبالٟخذ والخايغة، الخًغة ومجها ،1الى٢ذ: وخًاعة الخًغ، في ؤلا٢امت هي: لغت
٣ا٫ ُٞه، لٟه ؤي بال٨ؿغ  الخًغ ؾ٩ىون و٦ؿغىا الخاء بٟخذ: الخًاعة: اإلانحر اإلاهباح في وظاء. 2امغؤة ال٣اضخي خًغ ٍو

 بسالٝ الخًغ في ؤلا٢امت وهي خًغ، من مكخ٣ت الخًاعة ؤو: الٗغبُت اللٛت مجم٘ في وظاء. 3ببالي زُغ ؤي (وخًغني)

غّلٞذ الخضًض اإلاٗجى بلى انخ٣ل زم الباصًت، ُٖث  خًاعة وؾمُذ. والٗلمي والٟجي والخ٣جي اإلااصي الخ٣ضم مٓاىغ من ظملت بإجها و
 الخُاة من نٕى وال٣غين البىاصي ٟٞي  والخ٣ضم الاؾخ٣غاع ٩ٞاو لهم مؿا٦ن الضًاع واجسظوا ألامهاع، من خًغوا ؤىلها ألو

 زالٝ وهي الخُاة، ؤمىعن لدؿُحر والابخ٩اع ؤلانخاط وؾاثل في لٛت الخًاعة اؾخسضمذ و٢ض ، والترخا٫ بالخل اإلاضنُت ٖن ًخمحز

 جن٣لها ؤو ٢بل َٟىلتها في بنؿانُت نٟت وهي البضاوة ج٣ابلها ٞالخًاعة. ال٣ٟغ بلى ؤ٢غب ٞحها الخُاة خُض الباصًت ٖلُه ما

. ظُل بلى ظُل من الخجغبت

ن اإلاضنُت ٖلى الخايغة ًُل٤ وىنا اإلاضنُت، بلى الٛغبي اإلاضلى٫ن في ؤنلها ٌٗىص ٦ما  وقإ الخايغة، الؿا٦ن واإلاخدًغُث

 ل٩لمت مٗاو ؾب٘ ٖاٝع مدمض نهغ الض٦خىعن ط٦غ و٢ض. البىاصي ؤىل م٣ابل في الخىايغ وؤىل الخىايغ، ؾ٩او الٗغبُت في

ن ألا٦ثر بحو زم الخًاعة
ً
ن}:حٗالى ٣٦ىله 4قهض بمٗجى خًغ و٢ا٫ اؾخٗماال بَد خِم

ُث
ْمن ٦

ُث
٨ ُْ لَد ا َٖد

َد
ط ن بِم غَد ًَد مُثن خَد

ُث
٦ ضَد خَد

َد
ن ؤ ْىثُث

َد ْ
و اإلا ن بِم ٥َد غَد

َد
ن ج

ً
ْحرا

َد
 ز

                                                           
ٔ

 .ٓٔ، ص ٕجـ ٔ،القاموس المحٌط، المطبعة الحسٌنٌة،دمشق،ط(بدون تارٌخ)فٌروز أبادي -
ٕ

 .7ٓٔص ٕالمختار فً صحاح اللؽة، دار القلم، بٌروت،ط. (بدون تارٌخ)محمد محً الدٌن، ومحمد عبد اللطٌؾ -
ٖ

 .ٓٗٔر، دار المعارؾ،بٌروت، الطبعة الثانٌة، ص المصباح المنً (بدون تارٌخ)المقري،أحمد بن محمد بن علً -
ٗ

 .ٙ٘ص  ٔالحضارة الثقافة المدٌنة،درا العلم،بٌروت،ط. (ب ت)عارؾ، نصر محمد -
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ن
ُث
ت َُّ

نِم ىَد
ْ
ن ال نِم

ًْ ضَد الِم
ىَد
ْ
ل ن لِم حوَد بِم

غَد
ْ
ألا٢ ن وَد ِٝم و غُث ْٗ َد اإلاْ ن بِم

ً
ا ٣ّل ى خَد

َد
ل ن َٖد حوَد ٣ِم

خَّ
ُث ْ
ا}: حٗالى و٢ىله 1{ اإلا

َد
ط بِم

ن وَد غَد ًَد ن خَد
َد
ت ْؿمَد ٣ِم

ْ
ن ال

ْ
ىا

ُث
ْول

ُث
ى ؤ ْغبَد ٣ُث

ْ
ى ال امَد خَد َُد الْ ن وَد حوُث ا٦ِم ؿَد

َد ْ
اإلا  وَد

م ىىُث
ُث
٢

اْعػُث
َد
ْنهُثن ٞ ِم

ن مّل
ْ
ىا

ُث
ىل

ُث
٢ ْمن وَد هُث

َد
ن ل

ً
ْىال

َد
ن ٢

ً
وٞا غُث ْٗ ن}:حٗالى ٢ىله في قهض بمٗجى جإحي ٦ما ،2{ مَّ ْهغُث

َد
ن ق اوَد ًَد مَد ن عَد يَد ظِم

َّ
نؼِم٫َدن ال

ُث
ن ؤ ُهِم ن ِٞم ْغآوُث ٣ُث

ْ
ًضي ال  ىُث

ن اؽِم لنَّ ِم
ّل
ن ل اثٍع نَد ِم

ِّل بَد ن وَد نَد ِم
ي مّل ضَد هُث

ْ
ن ال اوِم

َد
ْغ٢ ُٟث الْ ن وَد مَد

َد
ن ٞ ضَد هِم

َد
مُثن ق

ُث
ن٨ ن مِم ْهغَد

َّ
ْمهُثن الك هُث َُد لْ

َد
ن ٞ مَد ن وَد اوَد

َد
ن ٧

ً
غِمًٍا

ْون مَد
َد
ى ؤ

َد
ل غٍعن َٖد

َٟد ن ؾَد
ٌك
ة ضَّ ِٗم

َد
ْنن ٞ ِم

ن مّل امٍع ًَّ
َد
ن ؤ غَد

َد
ز

ُث
ن ؤ غِمٍضُث

 ًُث

هُثن
ّل
مُثن الل

ُث
٨ ن بِم ْؿغَد ُِث ن الْ

َد
ال ن وَد غِمٍضُث

مُثن ًُث
ُث
٨ ن بِم ْؿغَد ُٗث ْ

ن ال
ْ
ىا

ُث
ل مِم

ْ
٨ خُث لِم

ن وَد
َد
ة ضَّ ِٗم

ْ
ن ال

ْ
وا رُث ِم

بّل
َد
٨ خُث لِم

هَدن وَد
ّل
ى الل

َد
ل ا َٖد ْمن مَد

ُث
ا٦ ضَد ْمن ىَد

ُث
٨

َّ
ل َٗد

َد
ل ن وَد ووَد غُث

ُث
٨

ْ
ك

َد
.  3{ ح

 
ً
ت هي: اكٌالحا  جىظُه في جد٨م والتي اإلاسخلٟت، الخُاة مجاالث بلى ألامم من ؤمت نٓغ وظهت من النابٗت اإلاٟاىُم مجمٖى

 ان٣ؿم و٢ض.5اإلااصي الخُىعن ىظا وعاء ال٩امنت ؤلانؿانُت ال٣ُم هي: البٛضاصي ؤخمض و٢ا٫. 4للمجخم٘ واإلااصي الغوحي النكاٍ
ت الخبرة من نٕى ؤجها ًغين من مجهم الخًاعة، حٍٗغ٠ في ٢ؿمحو بلى الباخشىون  ؤنكُت مسخل٠ في ؤلانؿاو ٌؿخسضمها واإلاٗٞغ

 ال٨ٟغ في ؤما. خُاجه عقي في ؤلانؿاو ٌؿخسضمه الظي والؼعاعي والهناعي واإلااصي الٗلمي الخ٣ضم ؤجها ًغين من ومجهم الخُاة،
ت ظهىص بال هي ما ٞالخًاعة ؤلاؾالمي ملُت ٨ٍٞغ ت ؤظُا٫ ٢ضمتها مخٗضصة ٖو  جخهل التي ؤلانؿانُت ال٣ُم حكمل مخخالُت، بكٍغ

. والخل٣ي وال٣ٗلي الغوحي الغقي خُض من باإلنؿاو

ن Civilization ٧لمت وؤو واإلاضو، ال٣غين ؤو الخًغ في الؿ٨ن من مإزىطة الخًاعة ٧انذ ٞةطا
ً
 من مإزىطة ؤًًا

ُل٤ اإلاضو، زاعط الٍغ٠ في الِٗل ؤو البضاوة، وىى ؤال الاظخمإ، من آزغ نمىطط طل٪ ٣ًابل اإلاضو في الؿ٨ن ؤي الخمضو،  ٍو

ىنٟىون الخًغ اإلاضو ؾ٩او ٖلى  ؤو ىى اإلاخدًغة، الخُاة ندى ؤلانؿاو ججاطب في ٞالؿغ. مخدًغوو ؤو مخمضنىون بإجهم ٍو
 ألجها الناؽ، خُاة في ألاخؿن ندى خغ٦ت ٞهي ٦ظل٪ ومناهجه، الٗلم بإؾباب وجإزظ والغقي، الخ٣ضم بمٗاني جغجبِ الخًاعة

غ مىم٣ىماث الِٗل ؤؾباب جٞى  لٟٔ اؾخسضم و٢ض.6مسخلٟت ٞلؿٟاث مضلىلها خى٫ن جسخل٠ صاللت وهي الُُبت، الخُاة ال٨ٍغ
حرىا، واللٛت الؿلى٥ في اإلاضو ؤىل بإزال١ الخسل٤ ؤي الخمضو، بمٗجى م7ٓٗٔ ؾنت مغة ألو٫ن Civilization الخًاعة  وهي ٚو

ت جًم  وج٣الُض ٖاصاث لها ؾاثضة خًاعاث وهي وؤلاؾالمُت والهنضًت والهِنُت الٛغبُت الخًاعة مشل الخًاعاث من مجمٖى

 . 7الخُاة مناحي ٧ل في مسخلٟت وز٣اٞاث ولٛاث وؤنٓمت و٢ىانحو

ت ألؾباب الخًاعة ٨ٞغة نكإث   ت الهجغاث ٦ثرة مجها ومخٗضصة مخنٖى ضم البكٍغ غ ٖو  ىنا ومن الخُاة، وم٣ىماث ألامن جٞى
باث ىظو زال٫ من ٌؿعى َبُُٗت، ومُالب وعٚباث، اخخُاظاث له ٞاإلنؿاو ال٣ضًمت، الخًاعاث نكإث  إلقبإ الٚغ

مت خُاة بلى جُلٗه ندى ؤلانؿاو خغ٦ت ًٟخذ الظي ىى الؿعي وىظا ٚغاثؼو،  م٣ىماث الزخالٝ الخًاعاث بنُت ٞخسخل٠ ٦ٍغ

م الِٗل وؤؾاؾُاث ألامن، .   ال٨ٍغ

 بلى جغظم من ٞهنا٥ اإلاٟهىم، جغظمت في 8اججاىحو بلى الٛغبي ال٨ٟغ وان٣ؿم الٗغبُت، بلى اإلاٟهىم ىظا ن٣ل و٢ض
 وطل٪ ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غون ؤواثل في الؿُا١ ىظا من ؤزغظه اإلاٗانغ الخُىعن ؤو بال (خًاعة) بلى جغظم من وىنال٪ (مضنُت)

اٖت م٘" اإلالى٥ بجداٝ: "٦خاب باقا ٖلي مدمض ٖهض في جغظم ٖنضما  الخٗبحر في الخمضو مٟهىم اؾخسضم الظي الُهُاوين ٞع
ٟهم: "٣ُٞى٫ن الخًاعة مًمىون ٖن  الضًن وفي وآلاصاب، ألازال١ في الخمضو وىى مٗنىين" ؤنلحو للخمضًن ؤو ٢لناو مما ٍو

ٗت، لى. الٗامت اإلاناٞ٘ في الخ٣ضم وىى وماصي والكَغ  ؤواثل وختى ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غون َىا٫ اإلاٟهىم ىظا اؾخمغ اإلانىا٫ ىظا ٖو

                                                           
ٔ

 .8ٓٔ: سورة البقرة -
ٕ

 .8: سورة النساء -
ٖ

 .8٘ٔ: سورة البقرة -
ٗ

 .ٕٔلكتب، الخرطوم، ص الدار السودانٌة ل. دراسات فً الحضارة السودانٌة. (م987ٔ)الشرٌؾ،أحمد إبراهٌم -
٘

 .8ٕٙص  ٔتجدٌد الفكر الدٌنً، دار القلم، دمشق م،ط. (م989ٔ)البؽدادي، أحمد  -
ٙ

 .٘ٔفً مواجهة العولمة، ص . (بدون تارٌخ)إمام، ذكرٌا بشٌر  -
7

 .ٖٔٓص  ٕدار العرفة ، القاهرة، ط.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،.(مٕٓٓٓ)الحنفً، عبد المنعم  -
8

 .7ٕٔص  ٔاألسس الثقافٌة والحضارة الصناعٌة، ترجمة محمود زاٌد، دار الثقافة، بٌروت،ط. (م9ٕٙٔ)نٌؾجون  -
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ن، ال٣غون ٟاث نٟـ وهي (Civilasمضنُت) بلى Civilization مٟهىم جغظم زالض اججاو ْهغ ؤو بلى الٗكٍغ  ويٗذ التي الخٍٗغ

 ال٣غون ؤوعبا في ال٣اثمت وهي واخضة الٗاإلاُت الخًاعة ؤو ى٩ُل وط٦غ. واخض واإلاًمىون واإلادخىين لٟٓي ٞالخالٝ للخًاعة،
ن للخًاعة ؤو ى٩ُل ًدضص ؤو الخٗؿ٠ ومن الٗكٍغن

ً
، م٩انا

ً
 ٞالٗهىعن وال٣غوو، الٗهىعن ولُضة خًاعاث ٞهنال٪ وػمانا

ت بنُاث ب٢امت في ج٩اجٟذ واإلاخالخ٣ت اإلاخباًنت  هي Civilization ٞالخًاعة. الكغ١ن في ؤو الٛغب في ؾىاء مسخلٟت خًاٍع

ت .  1ؤلانؿاو جُىعن في ألاؾاؾُت اإلاغظُٗت جمشل التي والٟجي والٗلمي اإلااصي الُاب٘ طاث الاظخماُٖت الٓىاىغ من مجمٖى

:  الخعاضيف بعى ًلي وفيما

 اصة ٖلى ؤلانؿاو ٌٗحو اظخماعي نٓام ؤجها" صًىعنذ" حٍٗغ٠  اإلاىاعص: ٖنانغ ؤعبٗت من وجخإل٠ الش٣افي بنخاظه في الٍؼ
 من ؤلانؿاو ؤمن ٞةطا وال٣ل٤، الايُغاب ًنخهي خُض جبضؤ وهي الخل٣ُت، والخ٣الُض الؿُاؾُت النٓم الا٢خهاصًت،

.  2وؤلانكاء ؤلابضإ ٖىامل بلى وجُل٘ نٟؿه، جدغعث الخٝى

 ن الُبُُٗت، الخُاة يغوعاث إلاىاظهت ؤلاًجابي ؤلانؿاني الخضزل بإجها الٟغنسخي" باؾخحر ظىعط" حٍٗغ٠
ً
 م٘ ججاوبا

ن ؤلانؿاو، في الخدغعن بعاصة
ً
ض وجد٣ُ٣ا .  3خاظاجه بعياء في الِؿغ من إلاٍؼ

 ت ًًم الظي اإلا٣ٗض ال٨ُاو طل٪ بإجها" جاًلىعن" حٍٗغ٠  والٗاصاث وال٣ىانحو وآلاصاب والٟنىون باإلاٗخ٣ضاث اإلاٗٞغ
ن بهٟخه ؤلانؿاو ٨ًؿبها التي ال٣ضعاث وظمُ٘ والخ٣الُض،

ً
 . 4اإلاجخم٘ في ًٖىا

 ٞهي مٗانحها، بٌٗ في Civilizationالخًاعة مٟهىم ٖن جسخل٠ Cultureالش٣اٞت ٧لمت بو الخٗاٍع٠ جل٪ زال٫ ومن
 والىؾُُت ال٣ضًمت الٗهىعن في الالجُجي ألانل صاللت ٧انذ و٢ض ونمي، خغر بمٗجى Culture الالجُجي اللٟٔ من مكخ٣ت

ش وألاصب ٧ال٣انىون ؤلانؿانُت بالٗلىم اعجبُذ زم ألاعى جنمُت ٖلى م٣هىعة حرىا... والٟلؿٟت والخاٍع . ألازغين ألانكُت من ٚو
 بمضلىلها اؾخسضمذ ٣ٞض الخضًشت الٗهىعن في ؤما. 5وجنمُخه ال٣ٗل ػعاٖت ؤي اإلاجاػين باإلاٗجى اؾخسضمها من ىنال٪ ؤو ٚحر

 الٗامت الخُاة ٞهم في واإلاماعؾت اإلانٓم الخٗلُم ٖبر والاظخماُٖت الخل٣ُت الناخُت من والظو١ن ال٣ٗل جنمُت ؤي وال٣ٗلي اإلااصي

ت ون٣ل والؿلى٥ ٗٝغ. 6اإلاٗٞغ ت بإجها Culture الش٣اٞت ألانثروبىلىظُا ٖلماء َو  ٧الٗاصاث اإلاجخمُٗت الىعازُت الٗىامل مجمٖى
٣ت ؤجها ؤو اإلاجخم٘، ؤًٖاء لضي حؿىص التي واإلاهاعاث واإلاٗخ٣ضاث والخ٣الُض ها و٢ض. 7ممحزة لخُاة ٍَغ  طل٪ بإجها:"جاًلىعن ٖٞغ

ت ٖلى ٌكخمل الظي اإلاغ٦ب ال٩ل ، وال٣انىون وألازال١ والٟن ال٣ٗاثض مٗٞغ  من ؤلانؿاو ٨ًدؿبها التي ال٣ضعاث و٧ل والٗٝغ

غين. 8"اإلاجخم٘ في ًٖى ىى خُض  والٗاصاث وألا٩ٞاع ٧الؿلى٥ اإلاجخم٘ ٌِٗكها التي اإلامحزة الخُاة بإجها:" لنخىون عال٠ ٍو
حرىا والخ٣الُض غين. 9"ٚو ت بإجها:" نبي بن مال٪ ٍو  مجخمٗه من الٟغص ًخل٣اىا التي الاظخماُٖت وال٣ُم الخل٣ُت الهٟاث مجمٖى

: 10"ناخُخحو من الخًاعة ظىىغ وهي والخ٣الُض، ٧الٗاصاث

                                                           
ٔ

 .77ٗ – 7٘ٗص  ٖدار العلم،بٌروت،ط. المعجم الفلسفً.،(بدون تارٌخ)صلٌبا،جمٌل  -
ٕ

 .7٘ص  ٕدار وهبة، القاهرة،  ط. قصة الحضارة. (م9٘ٙٔ)نجٌب، زكً  -
ٖ

 .ٕٔص ٔالمدٌنة، دار الثقافة للنشر، دمشق، ط. (تارٌخبدون )العوامً، عادل  -
ٗ

 .7٘ص ٔفً معركة الحضارة،  دار الشروق، دمشق،ط. (م978ٔ)قسطنطٌن ذرٌق -
٘

- Taylor,E.B.1924.Primitive culture. New York ,University Press, P10 
ٙ

 .8-7، الرٌاض،صٖٗٔمجلة الفٌصل،العدد.تعرٌؾ الثقافة ومفهومها.(م988ٔ)علوى،الصافً طه -
7

- Brown Leonard and other1968Sociology harpers and Row Publishers.Press Now York University,P12                                                                                            
8

- Taylor,E.B.1924.Primitive culture. New York ,University Press, P34                             
9

 .ٗٗٔصٔالمكتبة العصرٌة، بٌروت،ط.انثربولوجٌا العالم الحدٌث.(9ٙٓٔ)لنتون، رالؾ -
ٔٓ

 .ٖٕ٘صٔترجمة عمر كامل،دار الفكر،بٌروت،ط.نظرات فً الفكر اإلسالمً. (م979ٔ)بن بنً، مالك -
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سُت الناخُت*   ت ٖن ٖباعة وهى: الخاٍع ن نكإجه منظ الٟغص في جازغ التي الاظخماُٖت وال٣ُم الخل٣ُت الهٟاث من مجمٖى
ً
 مغجبُا

. اإلاسخلٟت الخُاة بإنماٍ

ت الناخُت*   ٗجي: التربٍى  والجما٫ ألازال١ هي ؤؾاؾُت اججاىاث ؤعبٗت من م٩ىنت ظؼثُت لترا٦ُب ٖام جغ٦ُب هي الش٣اٞت ؤو َو

.   والهناٖت الٗملي واإلان٤ُ

ن ألامت خًاعة ٨ٌٗـ الظي الش٣افي  ٞاإلادُِ     
ً
ش جغجبِ ما ٦شحرا  وهي خُاتهم، جد٨م التي و٢ُمهم وؾلى٦هم ألامم بخاٍع

ت ت ألامت خُاة جغجب التي والىؾاثل ألاؾالُب جدضص التي واإلاٗاًحر وألا٩ٞاع اإلاىعوزاث من مجمٖى ُت، ال٨ٍٟغ  ما ؤو٧ل واإلاٗٞغ

 واؾخٗماالث مخٗضصة وصالالث مٗاو طاث ٞال٩لمت.  والؿلى٧ي اإلاٗغفي الجانب جدناو٫ن التي اإلانٓمت ال٣ٗلُت اإلاهاعاث من ًخهل
اصاث مىعوزاث ق٩ل في ؤلانؿاو ًدبٗها التي ألاؾالُب بمجمل حٗجي ومسخلٟت ٦شحرة  ألاقُاء جغجب منىالها ٖلى والتي وج٣الُض ٖو

          . 1الكٗب ؤو الجمهىعن ؤو الجماٖت ٖنض ؾىاء الكاوو وجهٝغ

 الُبُُٗت، البِئت ْغوٝ م٘ ًخىاءم ٧ي الكٗب ٌؿخسضمها التي واإلاناهج والىؾاثل الُغ١ن مجمل هي ؤزغين وبٗباعة
جي ؤو الخل٣ي الخُىعن نٓحر والخدىعن الخىاءم ٖلى ٢اصع ؤلانؿاو ؤو خ٣ُ٣ت ٖلى ٌٗخمض الخٍٗغ٠ وىظا  زاعط ٣ً٘ الظي الخ٩ٍى

 ٞىنٟىىا والؿلى٦ُت ؤلانؿانُت الضعاؾاث ٖلماء ٖنض النٓغين الجانب في مٟهىمها جُىعن ٦ما. 2ؤلانؿانُت ؤلاعاصة خضوص
اث واجداص والترار اللٛت ٖلى جُىعىا في حؿدنض والتي لئلنؿاو واإلامحز اإلاالثم بالنٓام ت اإلاجمٖى  ٖلى ألا٩ٞاع جباص٫ في البكٍغ

٨غىا ألامت لٛت ٖاصة ٌك٨الو والخًاعة ٞالش٣اٞت ألاظُا٫، مغ ت ؤو ٦ما و٢ُمها، وجهىعىا ٞو  جخُىعن مؿخمغة ٖملُت اإلاٗٞغ
سُت الضعاؾاث بٌٗ ؤ٦ضجه ما وىظا ؤلانؿاو، جُىعن خؿب ت ؤو في الخاٍع تها وجدضًض الش٣اٞت مٗٞغ ن حك٩ل وؤنىلها ىٍى

ً
 بٗضا

ن
ً
ن في ظضًضا .   اإلاكتر٥ والخٗاٌل الىخضة بناء في حؿاىم جنُٓماث ٢ُام بلى ٌؿعى الظي الاظخماعي الؿلم ج٩ٍى

نخج ٣ابلها Culture وزانحها Civilization ؤولها مٗنُحو بحو الازخالٝ الخٗاٍع٠ جل٪ زال٫ من ٍو  خًاعة اللٛت في ٍو

 ٖنض. زانت والخًاعة ٖامت الش٣اٞت من ًجٗل من وىنال٪ الكٗب، ل٩ل زانت ٞهي الش٣اٞت ؤما. وج٣نُت مضنُت ؤو وز٣اٞت
لى. Culture م٘ وال٨ٗـ ؤزغين جاعة ز٣اٞت وبلى جاعة خًاعة بلى Civilization اإلاهُلخاث ًترظمىون ال٨شحروو ظٗل الازخالٝ  ٖو

 الخًاعة ؤما خًاعة لها ج٩ىون ال و٢ض ز٣اٞتها، لها ؤمت ٧ل وؤو ال٨ٟغي، بالجانب زانت الش٣اٞت ؤو البٌٗ ٌٗخبر النؿ٤ طاث

غ واإلاٗنىين اإلااصي ال٨ٟغين الجهض بها ًغاص الش٣افي، اإلانهج ٖنىاو هي ٞالخًاعة.3اإلااصي الجانب ٞدكمل  اإلانجؼاث جل٪ وجدٍغ
ت اإلااصًت ن الش٣اٞت ؤو ٞالخًاعة. ماصًت ؤو وصًنُت ٞلؿُٟت مٟاىُم من نكإث التي وال٨ٍٟغ

ً
 ألننا الخا٫، وا٢٘ جُاب٤ ما ٦شحرا

. وؤ٩ٞاع ؤٖما٫ من ؤلانؿانُت جنجؼو ما ظملت بإجها الخًاعة نٟهم

ل والحهىصًت اإلاؿُدُت الضًانت حؿخُ٘ لم الظي الى٢ذ في: ؤلاػالم في اللواضة مفهىم غة قبه في الخٚى  الٗغبُت الجٍؼ

٣ت الؿاثضة، الخُاة بُبُٗت جخٗل٤ ألؾباب ٞحها والاندكاع ٍغ  ٖلى الحهىصي الضًن ٞا٢خهغ, ىنا٥ ال٣بلي اإلاجخم٘ ج٨ٟحر َو
غة قبه ؾ٨نذ ٢باثل  خاالث ٖلى اإلاؿُخي الىظىص ا٢خهغ ٦ما الغومانُت، ؤلامبراَىعٍت من َغصىا جم ؤو بٗض الٗغبُت الجٍؼ

ٓم الؿىاص ؤما, ٞغصًت باصة الىزجي بال٨ٟغ جضًن ب٣ُذ ٣ٞض ال٣باثل ىظو من ألٖا ن مخإزغة خالت هي التي ألاننام ٖو
ً
 ٖما ظضا

. ألاوعبي الٗالم في آنظا٥ مىظىصا ٧او

م  ت ال٨ٗبت وظىص من وبالٚغ ن ٧انذ التي اإلاكٞغ
ً
باصجه، هللا لخىخُض مغ٦ؼا غة مجخمٗاث ٧انذ ٖو  مد٩ىمت الجٍؼ

ن  الخًاعة مٟاىُم ٞحها جسخل٠ بلهُت، وؤزغين وزنُت ب٣ىانحو
ً
 من ق٩ل ألي زاي٘ ٚحر ٧او الظي ال٣بلي النٓام ٖلى اٖخماصا

                                                           
ٔ

 .8ٔ٘صٔسمٌر كرم،دار الجٌل،بٌروت،ط ترجمة.الموسوعة العربٌة.(م979ٔ)مدكور،إبراهٌم -
ٕ

 .ٕ٘ٔصٕدار الفكر العربً،بٌروت،ط.التعرٌفات.(بدون تارٌخ)الجرجانً -
ٖ

 .٘م، ص 9ٕ7ٔالثقافة والحضارة، مجلة الهالل، العدد دٌسمبر  (م9ٕ7ٔ)موسى، سالمة  -
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ٗاث ال٣ىانحو ؤق٩ا٫ غة في البضاجي اإلاجخم٘ اٞخ٣اع ؤو وبما .ؤلالهُت ؤوالدكَغ  بال٨ٟغ جغج٣ي ٞلؿُٟت ؤو عوخُت ؤ٩ٞاع بلى الجٍؼ
 ؤبُاث من ونخ٠ الؿ٠ُ بحو خُاجه جخمدىعن الخُاة إلاٗجى خ٣ُ٣ُت ٢ُمت ًمل٪ ال قٗب ٞىظىص ىنا٥، البكغين ال٣ٗاثضي

ت  وألاعى الؿماواث ٖغيها بجنت اإلاجخم٘ ىظا ؤٞغاص ٌٗض ؤو ٖؼوظل اإلاىلى ؤعاص لظل٪, الىظىص مٗاني ٧ل ٞحهما جستز٫ن قٍٗغ

ت بدُاجه الخطخُت ٖلُه ٞؿهلذ ؾمٗذ بطو وال عؤث ٖحو ال ما ٞحها .  ؤًٞل ؤزغوٍت خُاة نُل ؤظل من الضنٍُى

لى دىلها البضوين اإلاجخم٘ طل٪ ؾلبُاث لُٛحر ؤلاؾالم ظاء منىالها ٖو  الضًن اندكاع ٨ٞغة ًسضم صًجي مجخم٘ بلى ٍو
تها ٖما مٛاًغة خًاعة ٞهن٘ ؤلاؾالمي ت الضًاناث ٖٞغ  وبب٣اء ؤلالهُت ألاوامغ ب٢غاع ٖلى ٢امذ ألازغي،خًاعة الؿماٍو
م ال٣غآو ٩ٞاو. بتهظًبها م٨خُٟت ال٣ضًمت الًٟاثل ت معجؼة وماػا٫ ال٨ٍغ  وال٣غاءة ال٨خابت حٗٝغ ال ؤمُت ؤمت في نؼلذ خًاٍع

ن}:حٗالى ل٣ىله ٪َد لِم
َد
ظ

َد
٦ ا وَد نَد ُْ ْوخَد

َد
ن ؤ ٪َد ُْ لَد ن بِم

ً
وخا ْنن عُث ِم

ا مّل
َد
ن ْمغِم

َد
ا ؤ ن مَد نذَد

ُث
ين ٦ ْضعِم

َد
ا ج ن مَد ابُث خَد ٨ِم

ْ
ن ال

َد
ال ن وَد اوُث ًمَد ِم

ْ
ن ؤلا ٨ِم

َد
ل اوُثن وَد نَد

ْ
ل َٗد ن ظَد

ً
ىعا

ُث
ي ن ْهضِم ن جَّ هِم ْنن بِم اء مَد

َد
ك

َّ
ْنن ن  مِم

ا
َد
ن اصِم بَد ن ِٖم ٪َد نَّ بِم

ي وَد ْهضِم تَد
َد
ى ل

َد
ل ن بِم ٍٍع ا غَد ن نِم ُمٍع ٣ِم

ْؿخَد م عؾىله ٖلى به هللا ٞخذ الظي النىعن ىظا و٧او ،1{ مُّل  آٞا١ ٞخذ بلى الؿبُل ىى ال٨ٍغ
ت الخ٨مت ن: حٗالى ل٣ىله الخدًغ بلى الخسل٠ من ال٣غآو معجؼة بًٟل ٞانخ٣لذ ألامت ىظو ؤمام والخًاعة واإلاٗٞغ ىَد ي ىُث ظِم

َّ
 ال

ن
َد

ض َٗد ي بَد ن فِم حوَد ِم
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ِم
مّل
ُث ْ
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ُث
ْخل ْمن ًَد ْحهِم

َد
ل ن َٖد هِم اجِم
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٦ ؼَد ٍُث مُثن وَد هُث مُث ِم

ّل
ل َٗد َُث ن وَد ابَد خَد ٨ِم

ْ
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َد
ت مَد

ْ
٨ خِم

ْ
ال و وَد بِم
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ُث
ان
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ن ٧ ْبلُثن مِم

َد
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ن ل ٫ٍع

َد
ال ن يَد حوٍع بِم

 ٨ًن ولم 2{ مُّل
م ال٣غآو نؼو٫ ن ال٨ٍغ

ً
ن ظملخه في ٧او بل البضاوة، مغخلت ٖن حٗبحرا

ً
ن حٗبحرا

ً
 الخًاعة مغاخل من مخ٣ضمت مغخلت ٖن ٖم٣ُا

.  والخمضو

م ال٣غآو في اإلاىصٖت ؤلاؾالم عؾالت ؤو اإلاازلت ٞالخ٣ُ٣ت ن ج٨ن لم ال٨ٍغ
ً
غتهم في الٗغب خا٫ ٖلى حٗبحرا  بل ٞدؿب، ظٍؼ

ن ٧انذ
ً
 وىى الخًاعة، مغخلت بلى ال٣اثمت الخُاة وبؿاَت البضاوة مغخلت من جنخ٣ل وهي ظمٗا، ؤلانؿانُت وي٘ ٖن حٗبحرا

 التي اإلاخ٣ضمت اإلاجخمٗاث بلى مىظهت الؿماء عؾاالث ٧انذ و٢ض. ال٣ضًمت واإلاضنُاث الخًاعاث ٧ل ٢ُام في ألاؾاسخي الؿبب
 بدُاة م٣غونت ًجضىا الؿالم ٖلحهم والغؾل ألانبُاء ل٣هو واإلاخدب٘ الخُاة، وصواٞ٘ ال٣ُم بحو ؤقض ٞحها الخنا٢ٌ ًبلٜ

م، ال٣غآو ٖجها ٖبر التي اإلاضو، ىا}:حٗالى ٣٦ىله ال٨ٍغ
ُث
ال
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 ًىؾ٠ وىظا 3{ َٖد

ن}: حٗالى ل٣ىله اإلاضًنت بلى الباصًت من بةزىجه ظاء
ْ
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ُث ْ
 الٓلم وم٣اومت الاؾخ٣غاع، لبناء الخاظت ؤقض في وألانبُاء الغؾل ٧او ى٨ظا ،4{ اإلا

لى ٢ُم لها اإلاضنُت ٖلى ٢امذ خًاعاث ٞبنىا ؤ٢ىامهم بحو والخمغص  ألاعى هللا ًغر ؤو بلى با٢ُت وهي والٗلم، ال٣ٗل في قإو ٖو

. ٖلحها ومن

ن ًضٕ ال بما ؤ٣ًنا لئلؾالم الٗامت اإلاٟاىُم بلى عظٗنا ٞةطا    
ً
ن ؤلاؾالمُت للخًاعة ؤو للك٪ مجاال

ً
ن مٟهىما

ً
 ٖن ًسخل٠ ٖاما

ت الخبرة من ؤنىإ ؤلاؾالم حٗالُم ْل ٟٞي ألازغي، ألامم ٖنض ؾاصث مٟاىُم  الٛغاثؼ تهظًب في ؤلانؿاو ٌؿخسضمها واإلاٗٞغ

م والؿلى٥ ت الخُاة ؤنكُت ؾاثغ في ؤلانؿانُت وج٣ٍى م ال٣غآو ط٦غ و٢ض. واإلااصًت اإلاٗنٍى  الؿُاسخي الخُىعن مٓاىغ بٌٗ ال٨ٍغ
ت اإلاجخمٗاث في والاظخماعي والا٢خهاصي ىون ٖن ٞخدضر الخًٍغ اص وىىص نىح و٢ىم بؾغاثُل وبجي ٖٞغ  طل٪ ٧ل وزمىص ٖو

ن
ً
 ؤلانؿانُت، لخُىعن ز٣ل مغ٦ؼ واإلاضو وال٣غين اإلاغا٦ؼ ىظو ٞإنبدذ والخدًغ، الاؾخ٣غاع بمٓاىغ جمخاػ ؤمت خُاة ٖن حٗبحرا

ن ويٗذ التي البكغ خُاة في ون٣لت
ً
ن خضا

ً
.  وخايغىا ؤلانؿانُت ماضخي بحو ٞانال

اث، ب٨ٟالت م٣غونت والاظخماُٖت والخ٨نىلىظُت الٗلمُت الجهًت وجبٗاتها آزاعىا في جدمل ٞالخًاعة  ٞةطا الخٍغ
ت بن٣اط ألامت ؤعاصاث ؼ من البض الاجهُاع، من الخًاعة خماًت ؤو البكٍغ  وججاوػن آلازغ واخترام والجضا٫ الخىاع من٤ُ حٍٗؼ

                                                           
ٔ

 .ٕ٘:سورة الشورى -
ٕ

 .ٕ:سورة الجمعة -
ٖ

 .ٖٔ:سورة الزخرؾ -
ٗ

 .9ٓ: سورة ٌوسؾ -
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ٗمل ًترقى الظي الىخُض اإلاسلى١ن ىى ٞاإلنؿاو.  1واللٛت والجنـ اللىون ٖامل  ؤىضاو ما بًٟل نٟؿه ؤخىا٫ جدؿحو ٖلى َو
 ًسخلٟىون ول٨جهم مخدًغة البكغ ؤظناؽ ٩ٞل مجها، وؤلاٞاصة بُجهما والغبِ اإلاٗلىماث وازتزا٫ الخ٨ٟحر ًم٨نه ٣ٖل، من هللا
ن اإلااصي، ؤو اإلاٗنىين اإلاؿخىين ٖلى ؾىاء للخًاعة مٗاًحرىم مؿخىين في  باألماو ؤلانؿاو قٗىعن ىى الخدؿن من الٛاًت ألوّل

مئناو .  والخٗاوون الخٟاىم ٖلى مجخمٗه و٢ُام وال٨ٟاًت، والَا

لت ؾلؿلت زمغة هي ؤلاؾالمي ال٨ٟغ في ٞالخًاعة ش في والاؾخجابت الخدضي من ٍَى ن ؤلانؿاو جاٍع
ً
 ظماٖت، ؤو ٞغصا

ت ؤظُا٫ ومحرار ؤمت جغار وهي ش وفي. 2خًاعة بٛحر الجماٖت ؤو ظماٖت بٛحر الخًاعة ج٣ىم ٞال ألامم، بىا٢٘ مغبَى  صو٫ن الخاٍع
ؿضث ؤزال٢هم ٞؿاءث اإلاٗنىين ٖلى اإلااصي الجانب لخٛلب باصث، زم ؾاصث وخًاعاث اتهم، ٞو  بظل٪ ٞهضمىا جهٞغ

ا}:حٗالى ٢ىله في ظاء ما وىظا ال٣اٖضة ىظو ٣ًغعن وهللا وصولهم، خًاعاتهم
َد
ط بِم

ا وَد
َد
ْصن عَد

َد
و ؤ

َد
ن ؤ ٪َد ْهلِم

ن جُّل
ً
ت ْغٍَد

َد
ا ٢

َد
ْغن مَد

َد
ا ؤ حهَد ِٞم رَد

ْ
ت ن مُث

ْ
ىا ٣ُث ؿَد َٟد ا َٞد حهَد  ِٞم

ن َّ٤ دَد
َد
ا ٞ ْحهَد

َد
ل ْى٫ُثن َٖد

َد
٣

ْ
ا ال اىَد

َد
ْغن مَّ ضَد

َد
ن ٞ

ً
حرا ْضمِم

َد
 مماعؾت زال٫ من اإلاضنُت ؤو الخايغة بدُاة والؿلى٧ي النٟسخي الخإزغ ىى ٞالخدًغ ،3{ ج

 الخ٣ضمي النمى صعظت هي ٞالخًاعة ولظل٪ اإلاسخلٟت، الخُاة بإؾالُب الؿاثضة واإلاٗخ٣ضاث  والٗاصاث ألازال٢ُت، ال٣ُم
ت اإلاضًنت في الخُاحي  الخًاعة إلاضلى٫ن ؤلاؾالمُت النٓغة جلخُو ًم٨ن ىنا ومن. 4واإلاىعوزاث وال٣ُم ألا٩ٞاع زال٫ من وال٣ٍغ

:  ًلي ُٞما

ن
ً
 Polytheism الكغ٥ في ًخمشل ألامم من ٦شحر لضي Creed ال٣ُٗضة في Deviation الاندغاٞاث ٦ثرة: ؤلالىىُت جهىعن مجا٫ في: ؤوال

. للخًاعة ؤلاؾالم ٞهم ًنافي وىظا هللا، مسلى٢اث ببٌٗ والخمشُل والدكبُه

ن
ً
 وبٖما٫ ال٣ٗل ب٣ًاّ بلى صٖا ٦ما ال٩ىون في والخضبغ والخ٨ٟغ والخإمل النٓغ بلى ؤلانؿاو ؤلاؾالم صٖا: الٗلىم مجا٫ في: زانُا

. ال٨ٟغ

 بناء في ٌؿهم ؤو ٌؿخُُ٘ َا٢خه في ول٨ن مخدًغ ٚحر ؤو خًاعي، ٚحر ٩ًىون ٢ض ول٨نه الخًاعة، ًهن٘ ٢ض ٞاإلنؿاو   

ت خًاعة لؿُٟت ٨ٍٞغ .  ٢5انىنُت ؤو ٖلمُت ؤو ٞو

 ًؼا٫ وال وألاصب، والٟن ال٨ٟغ ؤصخاب من واؾٗت ؾاخاث الٛغب في الخًاعة ٢ًُت قٛلذ: الغطب في اللواضة مفهىم     
ن ؾنحو اؾخٛغ٢ذ التي الٗلمُت الخجاعب خهُلت بحو مجهى٫ن ؤلانؿاو

ً
و ٖضصا

ّل
 ٞالخًاعة مٓلم، بمهحر وجنبإ الضاء ٞحها شخ

همها ألاقُاء بصعا٥ مغخلت بلى ؤلانؿاو ًهل ٞٗنضما ال٣ٗل، ٖلى ج٣ىم ألاوعبُحو ٖنض  الٓىاىغ بحو والغبِ وج٣ُُمها، ٞو

.  والاػصىاع الخ٣ضم ؤؾباب ؤو٫ن الغا ر ال٣ٗل ؤو الٗلماء بٌٗ ًغين ىنا ومن خًاعة، حؿمى بالبٌٗ بًٗها

ت وجدكابه  ن نٟاتها وفي زهاثهها في البكٍغ
ً
 جخٟاوث و٢ض الظ٧اء، صعظاث في ألاظناؽ وحكتر٥ ال٣ٗى٫، لدكابه جبٗا

 ؤؾاؽ ٖلى ٣ًىم ال وىم طل٪ ؤو بالبرىاو زبذ ول٨ن ط٧اء، ؤ٢ل ألاؾىص ؤلانؿاو ؤو ًغوو الٛغبُحو ؤو بال الخًاعة، مُضاو في

 الٟلؿٟاث بحو مضلىالتها في جسخل٠ صالالث ٞللخًاعة.ؤلانؿاني النكاٍ مُاصًن ٧ل في ًخ٣ضمىون الؿىص ىم وىا ٖلمي،
ت جُاعاث بغوػ بلى ؤصي اإلاٟهىم وىظا الٛغب، قهضىا التي الخمضو خغ٦ت وهي اإلاضنُت، بمٗجى ٞخإحي الٛغبُت،  ٖن جخدضر ٨ٍٞغ

 ج٣ضم وم٘. الخًاعة حٍٗغ٠ في الخ٨مت ٌؿخسضمىا لم ألاوعبُحو ولٗل الٗباعة، ؤق٩ا٫ وبحو بل وألاظناؽ، ألامم بحو الخمحز

                                                           
ٔ

 .ٕٔٔ – ٔٔٔص  ٔدار المالٌٌن، األردن، ط. المسلمون وحوار الحضارات. (م99ٙٔ)هاجرانً، عباس م -
ٕ

 .ٕ٘ص  ٔسلسلة عالم المعرفة، الكوٌت،ط. الحضارة، . (م998ٔ)مإنس، حسٌن  -
ٖ

 .ٙٔ: سورة اإلسراء -
ٗ

 .8ٔص  ٔدار القلم، بٌروت، ط. الحضارة (م9٘9ٔ)حمدي، أحمد  -
٘

 .7٘ص ٔالدٌن والحضارة اإلنسانٌة، دار العلم للكتاب، القاهرة، ط. (م987ٔ)البهً، محمد  -
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 جغظم من ٞهنا٥ Civilization ٧لمت جغظمت في اججاىحو بلى الٛغبي ال٨ٟغ وان٣ؿم الٗغبُت، اللٛت بلى اإلاٟهىم ىظا ن٣ل الٛغب

.  1ؤلانؿانُت لل٣ُمت ٢ٍغب الخًاعة لٟٔ وؤنبذ (بالخًاعة) جغظم من وىنا٥ ،(Civilباإلاضنُت)

ن الٛغب في والش٣افي الخًاعين ٞاإلاى٠٢
ً
 اإلاؿاثل ظملت بإجها الخًاعة ًٟهمىون ألجهم الخا٫ ووا٢٘ جُاب٤ ما ٦شحرا

 ٌؿمى ما وىظا ،2اإلااؾؿاث وجنٓم الٗلىم وجنكإ ألا٩ٞاع ٞخهن٘ الُبُُٗت، اإلآاىغ في جضزل التي ؤلانؿانُت ال٣هضًت
م والٗلمُت، وألاصبُت اإلااصًت الخُاة مُاصًن قتى في ج٣ضم خهُلت وهي الٗالم، بلى الكاملت بالنٓغة ن ٚع  الخًاعة ٖال٢ت ؤوّل
ن الضًن اٖخبرث التي الىؾُى، الٗهىعن في وزانت م٣ٗضة ٧انذ بالضًن

ً
 الضًن وعظا٫ الٗلماء ٖلى خ٨م و٢ض للٗلم، ٖضوا

.  الخُاة ٖن الضًن ب٢هاء زاللها جم وعظاله، الضًن ٖلى مخهلت زىعاث بٗض بال ؤوعبا جخ٣ضم ولم باإلاىث،

غين نبى ٍو  ٦شحرة ٖىامل وىنال٪ الخدضي، لٗىامل والاؾخجابت للخهضي ندُجت ٧او الٛغب في الخًاعاث نكىء ؤو جٍى
غة ظنىب خًاعاث مشل الٗالم، خى٫ن اإلاندكغة الخًاعاث ؤٞى٫ن في ؾاٖضث غة قما٫ في زمىص وخًاعة الٗغبُت، الجٍؼ  الجٍؼ
ن الٗغبُت،

ً
لى ال٣ضًمت، والهنضًت الهِنُت الخًاعة وؤًًا  ٧الٛؼواث ألا٢ىام ىظو بها مغث التي الخدضًاث ْهغث منىالها ٖو

 الظي ىانخجخىون ٖنض الخًاعة مٟهىم جُىعن زم. 3والُىنانُت الغومانُت الخًاعة ٩ٞانذ الٛحر والخٛلبٗلى وؤلا٦غاو والاؾدُالء
ن ًغين ت ن٣ٌُ هي الخًاعة ؤوّل ، ألا٦ثر اإلاجخم٘ ىى اإلاخدًغ واإلاجخم٘ والىخكُت، البربٍغ

ً
، وألا٦ثر اؾخ٣غاعا

ً
 ىنال٪ ٞلِـ ٖلما

 : 4الخالُت بالكغوٍ اإلاجخم٘ اجه٠ بطا بال خًاعة

. خايغة ؤو مضنُت بلى الاندؿاب (1)

ما٫ ا٢دؿام (2)  .ٖاصلت بهىعة ألٖا

 .والا٢خخا٫ والجزإ الٟىضخى وجمن٘ والنٓام، ال٣انىون جٟغى ؾلُت وظىص (3)

 .والاؾخ٣غاع ألامن بقاٖت (4)

 .والجهل ألامُت وج٣لو الٗلم اندكاع (5)

. والنٓم والخ٣الُض الش٣اٞت اػصىاع (6)

 طاث ومؿخ٣غة مخجانؿت بهىعن ٌِٗكىون الناؽ من لجماٖت والٗلم والغقي الش٣اٞت مٗاني ؤوؾ٘ هي اإلاٗجى بهظا ٞالخًاعة   

ت صًنُت ؾلُت ن ؤ٦ثر اإلاخدًغة اإلاجخمٗاث في الش٣اٞت ٞانبشا١. وصنٍُى
ً
ا ت اإلاجخمٗاث من قُٖى  الضًنُت بال٣ُم حٗجى التي البضٍو

خمخ٘ وألازال٢ُت، ُٗت بهٟاث ألاٞغاص ٍو  والخ٩امل، والكمى٫ن والىخضة بالخجانـ الخًاعة جخه٠ ٦ما والٟنىو، ألاصب في ٞع

م ٞاإلاضنُت غث بطا للبكغ ز٣افي ججم٘ ؤٖلى هي ؤجها بال مكا٧لها ٚع خٟاوث الخًاعاث وجسخل٠. ألاؾاؾُت اإلاُٗناث جٞى  نُا٢ها ٍو
.  اإلاٗنىين ؤو اإلااصي الجانب في ؾىاء واخضة، لٗملت وظهاو واإلاضنُت ٞالخًاعة اإلاضنُت، في الخُاحي والخ٣ضم النمى صعظت خؿب

ش من ظؼء البكغ ازخالٝ بو: اللواضجين ًبيعت ْىن}: حٗالى ل٣ىله والجهاع اللُل ازخالٝ ٖلى الخُاة جاٍع
َد
ل اء وَد

َد
ن ق ٪َد بُّل لَدن عَد َٗد جَد

َد
 ل

ن اؽَد ن النَّ
ً
ت مَّ

ُث
ن ؤ

ً
ة ضَد اخِم ن وَد

َد
ال ن وَد

ىوَد
ُث
ال ؼَد ن ًَد حوَد ِٟم لِم

خَد
ْ
س ت الٗلم ٖلى ٌٗخمضوون البكغ من ألالباب ٞإولىا ،5{ مُث  خُاتهم، ؤمىعن منا٢كت في واإلاٗٞغ

تر٧ىجها ن لها ًجضوا ختى ألامغ اؾخٗصخى بطا ٍو
ً
٫َدن}:حٗالى ل٣ىله خ٨ما نؼَد

َد
ن ؤ نَد اء مِم مَد اء الؿَّ ْذن مَد

َد
ال ؿَد

َد
ن ٞ

ٌك
ت ًَد

ْوصِم
َد
ا ؤ عِمىَد

ضَد
َد
٣ لَدن بِم مَد اْخخَد

َد
لُثن ٞ ُْ  الؿَّ

                                                           
ٔ

 . الحضارة بٌن الشرق والؽرب، جرٌدة السٌاسة األسبوعٌة، القاهرة،. (م9ٖٙٔ)هٌكل، محمد حسٌن  -
ٕ

 .87ص  ٔالمسلمون وحوار الحضارات فً العالم المعاصر، مكتبة األمل،القاهرة،ط. (بدون تارٌخ)الؽزالً، محمد  -
ٖ

 .ٕترجمة أحمد عصام، دؼر العلوم، الرٌاض،ط. دراسة التارٌخ. (مٖٙٓٔ)توٌنبً، آرنولد -
ٗ

 .7ٙٔص  ٕصدام الحضارات، دار الجٌل، بٌروت،ط. (بدون تارٌخ)هنتؽتون، صموبٌل  -
٘

 .8ٔٔ:سورة هود -
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ن
ً
ضا بَد ن ػَد

ً
ُا ابِم

ا عَّ مَّ مِم
ن وَد

ووَد ضُث ى٢ِم
ن ًُث هِم ُْ لَد ي َٖد اعِمن فِم اء النَّ

َد
ٛ ن اْبخِم تٍع َُد لْ ْون خِم

َد
ن ؤ ٍٕع ا

خَد ن مَد ضٌك بَد هُثن ػَد
ُث
ل
ْ
ش ِم
ن مّل ٪َد لِم

َد
ظ

َد
ن ٦ غِمبُث

ًْ هُثن ًَد
ّل
ن الل َّ٤ خَد

ْ
لَدن ال َِم ا

بَد
ْ
ال ا وَد مَّ

َد
إ
َد
ن ٞ ضُث بَد ن الؼَّ بُث ىَد

ْ
ظ َُد اء َٞد َٟد  ظُث

ا مَّ
َد
ؤ ا وَد ن مَد ُ٘ث َٟد ن ن ًَد اؽَد ن النَّ

ُث
ض

ُث
ْم٨ َُد ي َٞد ن فِم ْعىِم

َد
ن ألا ٪َد لِم

َد
ظ

َد
ن ٦ غِمبُث

ًْ هُثن ًَد
ّل
ا٫َدن الل

َد
ْمش

َد
 ؤنٟؿهم، ؤىىاء ٖلى ٌٗخمضوون والتٝر الُُٛاو ؤولى ؤما ،1{ ألا

ْمن}:حٗالى ٢ا٫
َد
ل
َد
ْمن ؤ

ُث
٨ جِم

ْ
إ ن ًَد

ُث
إ بَد

َد
ن ن ًنَد ظِم

َّ
ن ال ْمن مِم

ُث
٨ ْبلِم

َد
ن ٢ ْىمِم

َد
ن ٢ ىحٍع

ُث
ن ن اصٍع َٖد ىصَدن وَد مُث

َد
ز ن وَد ًنَد ظِم

َّ
ال ن وَد ْمن مِم ىِم ضِم

ْٗ ن بَد
َد
ْمن ال هُث مُث

َد
ل ْٗ ن ٌَد

َّ
ال هُثن بِم

ّل
ْمن الل اءْتهُث م ظَد هُث

ُث
ل ؾُث ن عُث اثِم نَد ِم

ِّل بَد
ْ
ال  بِم

ن غَد
َد
نٞ

ْ
وا ْمن صُّل هُث حَد ضِم

ًْ ي ؤَد ْمن فِم هِم اىِم ىَد
ْ
ٞ
َد
ن ؤ

ْ
ىا

ُث
ال

َد
٢ ا وَد نَّ ا بِم

َد
ْغن َٟد َد

ا ٦ مَد م بِم خُث
ْ
ل ْعؾِم

ُث
ن ؤ هِم ا بِم نَّ بِم

ي وَد ِٟم
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ن ل ٍع

٪ّل
َد

ا ق مَّ ِم
ا مّل نَد

َد
ىن ُٖث ْض

َد
ن ج هِم ُْ لَد ن بِم غِمٍبٍع

 اإلا٨ٟغوو بدض و٢ض. 2{ مُث
الؾٟت  ًظ٦غوا ؤو صوون ؤلانؿاو، ىى الخًاعاث م٨دك٠ ؤو آزغوو وعؤي نكإث؟ و٠ُ٦ الخًاعاث، ؤنل ٖن الُىناو ٞو
 و٧ل والابخ٩اع والازترإ والٗلم الٟهم مُضاو في بالخٟى١ن البكغ صوون من زهتهم آلهتهم ؤو ًغوو و٧انىا به، اإلادُُت الٓغوٝ

ىامل بٓغوٝ الكٗىب من قٗب ًمغ ؤو ىى ًدضر والظي ،3لهم خًاعة ال البكغ من ٖضاىم من  بلى جضٞٗه َبُُٗت ٖو
 في ألاؾاؾُت الخُىة حٗخبر مسخلٟت، خًاعاث الٗالم ٞؿاصث الخًاعة ؤو اإلاضنُت بلى البضاوة خُاة من الخغوط ؤو الخدغ٥

.  الخًاعة في الخ٣ضم صعظت مُالص ٌٗجي الٗام مٟهىمه في ٞاالؾخ٣غاع البكغ، خُاة

غين  ؤو ًغوو وؤعؾُى ٦إٞالَىون ٞالؾٟتهم ٦باع ؤو م٘ خًاعة، جمشل وآلالهت ال٩ىون مٓاىغ ؤو الُىنانُىون ٍو
نبي، قبنسلغ، ٖنض الخًاعين الخدغ٥ وبضؤ. 4والخجغبت ال٣ٗل ولُضة هي الخًاعة ت الخًاعة بٓهىعن واعنىلضجٍى  اإلاهٍغ

ت  ؤزغظذ التي ال٨برين لِؿذ ؤلانؿانُت الخًاعاث من واخضة ٩ٞل والهِنُت، والغومانُت والُىنانُت والانضبؼ واإلااًا والؿىمٍغ

.  الخًاعة خالت بلى البضاثُت من ؤلانؿاو

ت ٞالخًاعة ت اإلاهٍغ ت نُلُت َبُٗت وهي وألانى٫، الُبُٗت في مدكابهخاو خًاعجاو ىما والؿىمٍغ  مهغ في صخغاٍو
ش صعاؾت ٞةو لظل٪ والغاٞضًن،  من خًاعة ؤي جضىىعن ؤو ظمىص ؤو جهىى ؤؾباب ٖلى الخٗٝغ ٖلى اإلااعر حٗحو ؤمت ٧ل جاٍع

 نٕى الخ٣ؿُماث جل٪ وباجذ الشالض، والٗالم ألاو٫ن بالٗالم ٌؿمى ما بلى الٗالم ان٣ؿم الباعصة الخغب خ٣بت وزال٫. الخًاعاث
ن ججخم٘ ال الضو٫ن ؤو آلاو صاللت وألا٦ثر الٗالم، لكٗىب الٗنهغين الخمُحز من

ً
٣ا  ؤو والا٢خهاصًت الؿُاؾُت لنٓمها ٞو

اث ن بل الٗمغانُت الخنمُت إلاؿخٍى
ً
٣ا  ؤو ٢ىمُاث لِؿىا والٛغبُحو والهِنُحو الٗغب ٞةو طل٪ وم٘. وخًاعتها لش٣اٞاتها ٞو

ت مؿخىين ؤقمل وهي خًاعاث، ؤصخاب بجهم بل ٖغ٢ُاث، ش اللٛت في ٖنانغىا ج٨من التي الش٣اُٞت للهٍى  والضًن والخإٍع
٨ُت ألاوعبُت ٧الخًاعة بُجها ُٞما وجخضازل جخماػط الخًاعاث ؤو الىاضر ومن. والخ٣الُض والٗاصاث  ،(الٛغبُت) وألامٍغ

ُت خًاعاث جًم ًتؤلاؾالم والخًاعة  وجنضمج وحؿ٣ِ وجؼصىغ، جهٗض صًنام٨ُُت ٦ُاناث وهي ،(والتر٦ُت الٗغبُت) ٖٞغ

تها في الخًاعاث بحو ٞاالزخالٝ  :5في ًخمشل واضر جباًن بغوػ بلى ؤصث الش٣اُٞت ىٍى

ش في الخًاعاث بحو الخباًن*  . والضًن والخ٣الُض والش٣اٞت واللٛت الخاٍع

ت الٗالم ؤنبذ*   .والش٣افي الخًاعين وؤلاصعا٥ الىعي في الخباًن جؼاًض ولظل٪ نٛحرة، ٧ىنُت ٢ٍغ

ت في الخباًن*   الٛنُت الضو٫ن بحو الاظخماعي والخُٛحر الا٢خهاصي الخدضًض ٖملُت واندهاع الخًاعاث، بحو الش٣اُٞت الهٍى

 .والكمىلُت الضًم٣غاَُت الخ٩ىماث بحو ٞجىة وزل٤ ٣ِٞ،

اصة من ٖؼػن الٛغب ًاصًه الظي اإلاؼصوط الضوعن*   إلا٣اومت ألانلُت الجظوعن بلى الٗىصة الندُجت ٩ٞانذ ؤوعبا في الخًاعين الىعي ٍػ
 . والهنض والهحو الُاباو في آلاو ًدضر ٦ما الٛغبُت، الخًاعة

                                                           
ٔ

 .7ٔ: سورة الرعد -
ٕ

 .9: سورة إبراهٌم -
ٖ

 .8ٓ. مصدر سابق.  (م998ٔ)مإنس حسٌن -
ٗ

 .8ٔالمصدر نفسه، ص . (م998ٔ)مإنس، حسن  -
٘

 . ٓٔ-9اإلسالم والؽرب، ترجمة مجدي شرشر، القاهرة، ص . (م997ٔ)صموبٌل هنتؽتون -
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٩ي ؤو ٖغبي ٞغنسخي ٩ًىون ؤو للمغء ًم٨ن لظل٪ خًاعة، ل٩ل الش٣اُٞت الخهاثو حُٛحر بم٩او الهٗىبت من*   ٖغبي ؤمٍغ
اع في الخنٕى ٩ًىون ؤو اإلاؿخدُل من ول٨ن وال٨ٗـ،  بحو ٞاالزخالٝ وال٨ٗـ، مؿلم ٧ازىل٩ُي الصخو نجض ٞال الضًجي، ؤلَا

.  والٛغبُت ؤلاؾالمُت الخًاعجحو َبُٗت نغين ؤو الًغوعين ومن الخُاة ؾمت هي الخًاعاث

ن ؤلاؾالم ظاء: ؤلاػالميت اللواضة
ً
ت، لخُىعن ألازحرة اإلاغخلت ٖن مٗبرا  الؿاب٣ت، الغؾاالث في ظاء ما ٧ل ٞإ٦مل البكٍغ

ب لى اإلاشل بَاعو في واؾخٖى ت، اإلااصًت اإلاجاالث ٧اٞت في ؤلانؿانُت، ٢ًاًا في ألٖا  ٢ىين ج٩امل ٖلى منهجه ٞإ٢ام واإلاٗنٍى

ن و٢ضم ال٣ٗلُت، ؤلانؿانُت
ً
ن جهىعا

ً
 في عىبانُت ال:"وؾلم ٖلُه هللا نلى ٣٦ىله الغىبنت خُاة وعٌٞ واإلاؿُدُت، للحهىصًت مبِنا

غة من ؤلاؾالم انُال٢ت ٞمنظ. 1"ؤلاؾالم خُىعوا ًخٗلمىا ؤو الٟاجدىون ًترصص لم الٗغبُت، الجٍؼ  ٞإ٢امىا وألانٓمت، ال٣ىانحو في ٍو
تها خًاعة ؤٖغ١ن وهي اإلاخباص٫، الاخترام ٖلى ٢امذ خًاعة الكٗىب وبحو بُجهم ٞإ٢امىا  والخٟاىم الخٗاٌل في ؤلانؿانُت، ٖٞغ

تراٝ غة وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫ن وظاء. الخ٣ى١ن وخٟٔ الازخالٝ، وخ٤ باآلزغ، والٖا  الجهل ٨ًخنٟها الٗغبُت والجٍؼ

م، ال٣غآو ٖلُه ص٫ ما وىظا. 2ؤلانؿانُت الخًاعة ٢مت وؤٞٗاله ؤ٢ىاله ٩ٞانذ وألامُت،  ألنه الخًاعة مدىعن ىى ٞاإلنؿاو ال٨ٍغ

 . ألاعى في هللا زلُٟت

ُٓم واٞغ ؾهم ؤلاؾالمُت وللخًاعة ت ج٣ضم في ٖو  با٢ُت آزاعىا ػالذ وما الخًاعي، الغقي في ال٨ما٫ ندى البكٍغ
 آصم ؤمشا٫ اإلانهٟحو اإلاؿدكغ٢حو بٌٗ بها اٖتٝر ختى ألاصب، وفي والٗماعة والبناء والش٣اُٞت الضًنُت النىاحي في ومكهىصة

ىؾخاٝ م9ٔ7ٔ متز ىون ٚو  زمؿت في ؤلاؾالم ْل ل٣ض) ٢ا٫ الظي" الخًاعة ٢هت" ٦خابه في صوعانذ ووٍل م،9ٖٔٔ الٟغنسخي لٍى

ضالت اإلال٪ في وبؿاَت النٓام في ال٣ىة ؤنه ٧له للٗالم ًترظم" مٕٓٓٔ  –7ٓٓ" ٢غوو ٘ في واعجٟإ الخ٣ى١، في ٖو  ؤلانؿاني الدكَغ
ذ و٢ض 3(الٗلىم مسخل٠ في الٗلمي والبدض الضًجي والدؿامذ  ٣ًغب ما منظ اإلاؿلمحو ٚحر ؤنٓاع ؤلاؾالمُت الخًاعة اؾتٖر

ٗت نٓام هي بنما جاصي وقٗاثغ ٣َىؽ مجغص عؾالخه ج٨ن ٞلم الخًاعة ىظو ٢ىة ٖلى صلُل وىظا ؾنت، ؤل٠  وؾلى٥ وقَغ
 ألامت وزلذ ألامانت، ًاصي ؤو وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫ن ٞاؾخُإ الخًاعي، الًمحر ًمشل الازخالٝ ٧او خُض خُاة،

، الٛغب ؤطىلذ خًاعة بلى اإلاترصًت البضاوة من
ً
ٗت ؤو) الٟغنؿُحو اإلادامحو ؤخض ط٦غ اإلااجمغاث ؤخض وفي ظمُٗا  الكَغ

ٜ و٦ثرة والض٢ت، وألانالت الٗم٤ من لها ؤلاؾالمُت .  4(الخ....... ألاخضار ظمُ٘ ٣ًابل ما والهالخُت الخَٟغ

سُت الخبرة وجنُىين ش في مغونت الهُٜ ؤ٦ثر من واخضة ٖلى لئلؾالم الخاٍع  ٢انىون ٖلى القخمالها البكغين الخاٍع
تراٝ الىخضة الث نكىء ْاىغة ٖلى طل٪ ان٨ٗـ و٢ض  بالخنٕى والٖا هىعن ؤلاؾالمي الٗالم في ؤلا٢لُمُت وال٨ُاناث الضٍو  ْو

: 5ٍَغ٤ ٖن ؤلاؾالمُت للخًاعة الىخضوين الخىا٤ٞ بًجاص بلى صٖذ التي الؿُاؾُت، الدك٨ُالث

 ٣ًُنُت ٧ىجها ٖن جسغط ال الخٗبضًت النُت .

 ٗت ٢ىاٖض من الاظخماُٖت اإلاماعؾاث جسغط ال  .وحٗالُمها الكَغ

 الضزُلت ألانكُت من الش٣اُٞت اإلاماعؾاث زلى .

سُت ٣ٖضًت عؾالت ؤلاؾالمُت الخًاعة ٢ضمذ لظل٪  زالله من ؤؾؿذ والتي والنهاعي، الحهىص من الظمت ألىل وجاٍع
 عبذ ول٨نه الٛغب زؿغ الهلُبُت الخغوب في والٛغبُت ؤلاؾالمُت الخًاعجاو انُضمذ وإلاا ألاصًاو، بحو اإلاكتر٦ت ال٣ىاؾم

ى٢ىا والغقي، الٗلىم ٞإزظوا ألاصًاو، . آنظا٥ خًاعة ؤعقى هي التي ؤلاؾالمُت بالخًاعة جدًغوا وبظل٪ ال٣ٗل، مُاصًن َو
                                                           

ٔ
 .87ٕ:كتاب المراسٌل،حدٌث رقم. سنن أبو دإود. (بدون تارٌخ)أبو داإود -
ٕ

 .8ٔص  ٔشر والتوزٌع، الرٌاض، طدراسات فً الحضارة اإلسالمٌة، دار المدٌنة للن. (م99ٙٔ)علٌان، شوكت محمد  -
ٖ

 .٘ٔ -ٗٔص . مصدر سابق (م999ٔ)البؽدادي، أحمد  -
ٗ

 .ٙٔٔمصدر سابق ص . (م999ٔ)مهاجرانً، عباس  -
٘

 .٘ص  ٔمكتبة المعارؾ، الرٌاض،ط. المقاومة اإلسالمٌة للؽزو الصلٌبً. (م98ٔٔ)خلٌل، عماد الدٌن  -
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م ت ال٣ُاصة ػمام لدؿلُم الىخُض اإلااىل ىى ؤلاؾالم ؤو ندن نغين ما ٞٚغ  ًغوو ما اإلا٨ٍٟغن من ىنال٪ ؤو بال خًاعة، البكٍغ

: مجها ألؾباب طل٪، زالٝ

 ؤو ألازغي، الخًاعاث مناٞؿت من ًم٨جهم الظي الخًاعين النمىطط ج٣ضًم ٖن ٖاظؼوو الُىم اإلاؿلمىون ؤنبذ (1)

. اإلاخ٣ضمت الخًاعاث بغ٦ب اللخا١

 ال التي اإلاجخمٗاث في ؤو اإلاؿلمت اإلاجخمٗاث في ؾىاء الش٣افي الخدضي ؤو الخًاعين الهغإ لٍُغ٤ ازخُاعىم ؤو (2)
 .اإلاناٞ٘ من ؤ٦ثر اإلاًاع ؾُدمل ىامكُت ظماٖاث ؤو ؤ٢لُاث بال ٞحها ٩ًىنىون

ن ْهىعن بلى ؤصث وال٣ىمُت الكٗىبُت ؤو ال٣بلُت جٟصخي (3)
ً
ن صًنُت ٞغ٢ا

ً
 .َاثُٟت وندال

 .الخؼبي ؤو ال٨ٟغين الهغإ نكىب بلى ؤصي مما الخؼبي ؤو اإلاظىبي الغقي ؤو النىعي والخمحز الخٟغص صٖاوين اندكاع (4)

ت، ؤو زُابُت صٖاوين مجغص ؤلاؾالمُت الخًاعة ؤنبدذ (5)  ْهىعن من ٞالبض والٗملي، الٗلمي الضلُل وانٗضام قٍٗغ

ُت ز٣اٞت ن ج٣ضم الٗالم بلى قاملت نٓغة لها مخٟغصة نٖى
ً
. قاملت خًاعة لخل٤ من٣ُُت خلىال

 منهج ٢اعنا ٞةطا والجماٖاث، وألامم والكٗىب ألاٞغاص نغإ مشل وا٢٘ ؤمغ والش٣اٞاث الخًاعاث بحو ٞالهغإ

: آلاحي نالخٔ والٛغبُت ؤلاؾالمُت الخًاعجحو بحو الدؿامذ

 الخًاعة مٓاىغ بزٟاء ٚاًتهم ٧انذ الٛغبُىون خل ٞدُشما وألا٩ٞاع، البكغ مؿخىين ٖلى الٛغبُت الخًاعة حؿامذ ٖضم* 
.  (الخٍٛغب) خًاعتهم وىضم ؤلاؾالمُت

خماص صوون زُاع لآلزٍغن ٩ًىون ال بدُض الٗالم، وجسٍغب الؿُُغة ندى الٛغب انضٞإ*  . ٖلحهم الٖا

ت صاثغة في وؤ٩ٞاعىم بأعائهم اإلاؿلمىون ًضلي وخحو ضوون بنما والش٣اُٞت، الاظخماُٖت اإلاٗٞغ  الُٗاء طل٪ ٌسجلىا ؤو ًٍغ
ت الجهىص ٖلى الخٗٝغ من البض ٩ٞاو ألازغي، لؤلمم الخًاعين  بالترظمت والاىخمام الٗال٢اث بة٢امت ألازغين لؤلمم الخًاٍع

.  1اإلاٗانغة صعظت بلى ًهل ؤو ؤلاؾالمي لل٨ٟغ ًم٨ن وبظل٪ البٗشاث، وحصجُ٘ وألاصبُت الٗلمُت

:  وهي وال٨ٟغين الش٣افي ؤلاعجاػ مٓاىغ ؤخض جمشل مخٗضصة مٓاىغ ؤلاؾالمُت وللخًاعة

 : 2مغاخل زالر في وجخمشل :ؤلانؿاو خ٣ى١ن (1)

. الخل٤ مغخلت .أ

 .الظاجُت اإلاؿاولُت مغخلت .ب

 .ألاعى زالٞت مغخلت .ج

 خُض والٗلماء، الٗلم مُضاو في ؤلاؾالمُت الخًاعة صوعن ًضع٥ اإلانه٠ ٞالضاعؽ :اإلاسخلٟت بإنىاٖه الٗلىم جُىعن (2)

ت ن٣لىا  . قاملت جهًت بلى ٖم٤ُ نىم من البكٍغ

 . الٗلمي البدض ؤمام الباب ٞخذ (3)

بي ووا٢عي خسخي بإنه ؤلاؾالمي الٗلم جمحز (4)  .ججٍغ

                                                           
ٔ

 .8ٙٔص  ٔمسلم، سلسلة المنهجٌة اإلسالمٌة، الرٌاض،طأزمة العقل ال. (م98ٔٔ)أحمد، عبد المجٌد  -
ٕ

 .ٕٙٔص  ٕجٔالحضارة اإلسالمٌة، منشورات المجمع الملكً للبحوث، الرٌاض، ط (م999ٔ)كامل، عبد العزٌز  -
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.  1جإملي بصعا٧ي منهج ؤنه زهاثهه وؤىم الاؾخ٣غاجي، باإلان٤ُ اىخمىا بل ألاوعؾُي، اإلان٤ُ اإلاؿلمىون ٣ًبل لم (5)

 الخًاعة ؤؾـ جإؾِـ بلى بهما ٞاىخضي والخ٨مت، وال٨ٟغ ال٣ٗل ؤلانؿاو ؤُٖى الظي ىى وحٗالى ؾبدانه ٞاهلل     

ن طل٪ ٖن م٣ضمخه في زلضوون ابن ٖبر و٢ض والٗمغاو،
ً
ن حٗبحرا

ً
ن ص٣ُ٢ا

ً
 وؤو.. الخُاة في يغوعين ؤلانؿاني الاظخمإ بو):٢اثال

عجب بنؿانُت، ظماٖت ٧ل خُاة من ألاولى اإلاغخلت هي البضاوة وؤو بالُب٘ مضني ؤلانؿاو ٗخبرىا بالبضاوة َو ن َو
ً
 من لٗضص مجمٗا

 وندى اإلاخُىعة الاجها٫ وؾاثل واندكاع الكىإع واحؿإ البنُاو جُاو٫ن في لِؿذ ٞالخًاعة. 2(ؤلانؿانُت الٟهاثل ؤ٦بر
ت من البض طل٪ ظانب بلى بل طل٪، اء والٗض٫ والهض١ ٧اإلًماو الشابخت ال٣ُم مجمٖى  ٦غامت واخترام والخٗاوون بالٗهىص والٞى

ؿاص قغ ؤصواث ولِـ والهالح، للخحر ؤصاة اإلانجؼاث جل٪ من ججٗل التي وهي آصم، بجي  الخًاعة في الخا٫ ىى ٦ما وجضمحر ٞو

ن. اإلاٗانغة الٛغبُت
ً
ٗت مباصت ٞةو ألامغ، ٧او وؤًا  ٦نٓام بال م٣اعبتها ًم٨ن ال الخًاعين ؤو اإلاضني ق٣ها في ؤلاؾالمُت الكَغ

جي ٢انىني ٗت اإلاظىبي، ؤو الُاثٟي ؤو الضًجي اإلاٗخ٣ض ٖن النٓغ بٌٛ َو ُت ٞاخهت  بنٓغة ٞالكَغ  من زالهت ومىيٖى
ن ؤبناء ظمُ٘ ججم٘ مكتر٥ خًاعين بعر من نابٗت ألجها ألازغوي، الخالم واخخ٩اع الخ٨ٟحر قىاثب  بٌٛ الىاخض  الَى

.  اإلاظىبُت ؤو الُاثُٟت ؤو الضًنُت انخماءاتهم ٖن النٓغ

ٗت ؤو وبما ت، الخُاة ظىانب ٧اٞت وجنٓم وػماو م٩او ٧ل في اإلا٩لٟحو جساَب ؤلاؾالمُت الكَغ  ٞمٟهىم البكٍغ

ابٗها زهىنُتها ولها اإلامحزة مالمدها لها الخًاعة  ازخلٟذ وبو.  ؤلاؾالمي ال٨ٟغ ؾُا١ ٖن جسغط ال التي والخام الٗام َو
ت خُاة ن ؤلاؾالم ٢بل البكٍغ

ً
 والتي ؤلاؾالم ْهىعن ؾب٣ذ التي الٟترة في الٗغب خُاة ٩ٞانذ والخ٣ضم الغقي مؿخىين في ٦شحرا

ذ اث في بالٛلى جدؿم بالجاىلُت ٖٞغ خماص الخٍغ  ٖغيه وحهضع صمه ٌؿٟ٪ عزُهت ؾلٗت ؤلانؿاو ٨ٞإو اإلااصًاث، ٖلى والٖا
.  مخ٣ضم ٖلمي بإؾلىب ول٨ن الٗهغ طاث نِٗل الُىم ندن وىا ٖابغة، نؼوة ؤظل من

ٗت ٖن اإلانبش٣ت وال٣ُم ٞاإلاٟاىُم اء ًمشل ؤلاؾالمُت الكَغ  ٞاإلاجخم٘ ألاعى، و٧ىنُت ٦غوٍت ٖن جخدضر خًاعي، ٖو

م زابذ ؤلاؾالمي  الخًاعة ًٞل قهض و٢ض. الؿُاسخي الهغإ صاثغة من جسغط لم ؤنه  ٦ما  الضولُت، الضؾاجحر ازخالٝ ٚع

 ىل": "الٛغب خًاعة" ٦خابه في" لىبىون ظىؾخاٝ" الٟغنسخي الُٟلؿٝى ٣ًى٫ن خُض ؤبنائىا؛ ألاوعبُت الخًاعة ٖلى ؤلاؾالمُت
غ ؤو ًخٗحَّو

ُث
ظ٦

َد
ونا الظًن ىم وخضىم الٗغب ؤو ن م بلى ىضَد

َد
 ومجها ألاوعبُت، الجامٗاث وؤو ال٣ضًم، الالجُجي والٗالم الُىناني الٗال

ؿٗاقذ ظامٗت هم، جغظماث ٖلى ٖام ؾخماثت مضة باَع بِم
ن ؤلاؾالمُت الخًاعة و٧انذ البدض في ؤؾالُبهم ٖلى وظغَدث ٦خُث  مِم

ب ش ٖغَدٝ ما ؤعجَد ت الضولت زًم وفي. 3"الخاٍع ن ألا٤ٞ في ْهغ اإلاخإزغة الش٣اُٞت والخغ٦ت ال٣ضًمت الاؾخٗماٍع : جُاٍع

. نٟؿه ٖلى ومنٛل٤ مداٞٔ جُاع: ألاو٫ن

 ال٣ُم ومنٓىمت الضًجي الترار من نابٗت ٖامت ز٣اُٞت بم٣ىماث الخمؿ٪ م٘ الٛحر أل٩ٞاع مخ٣بل بنالحي جُاع: الشاني

خ٣اصًت الاظخماُٖت . الؿاثضة والٖا

ن ألاٞٛاني الضًن ظما٫ زهو الؿُا١، ىظا وفي
ً
حو، ٖلى للغص ٦خابا ن اإلا٨ٟغ ىظا ٖنض ون٣غؤ الضىٍغ

ً
ن ن٣ضا

ً
 للىظىص خاصا

 الغخمن ٖبض ٞٗل ٦ظل٪. ألاوعبُحو ٖنض واإلاٗاٝع الٗلىم ا٢خباؽ ٖلى الخض م٘ وؤلاؾالمُت، الٗغبُت البالص في الاؾخٗماعين
 ؤلاؾالمُت الضو٫ن من الٗضًض اخخال٫ وشجب الٗشماني الاؾدبضاصي الؿُاسخي للنٓام خض وي٘ يغوعة ٖلى ؤ٦ض خحو ال٩ىا٦بي

ُانُا ٞغنؿا ٢بل من .  صًم٣غاَي اقترا٧ي جهىعن م٘ الخٗا٠َ من ًمنٗه لم الظي ألامغ وبٍغ

                                                           
ٔ

إلسالم، دار فً الطرٌق إلى ا. (م998ٔ)أو عون الشرٌؾ قاسم. ٕٖص  ٔدراسات فً الحضارة والفكر،الرٌاض،ط.(م998ٔ)ربٌع، محمد أحمد  -

 .89ص  ٔالجٌل، بٌروت،ط
ٕ

 . ٖٕٔ،صٕالمقدمة، دار العلم، بٌروت، ط. (م9ٙ8ٔ)ابن خلدون -
ٖ

 .8ٕٔدار األندلس، ص. ترجمة زٌاد بن طالب. حضارة الؽرب. (بدون تارٌخ)جوستاؾ لوبون -



 2017  ًىاًط  3العسز  –السضاػاث اإلاقاضهتمجلت حيل  -مطلع حيل البحث العلمي 

 
 

 

 39 

 

P
ag

e

ٖ
9

 

اث بحو ججم٘ ؤلاؾالم خًاعة ٞجرين بَد
َّ
ل
َد
ُ خَد وح مُث ة، ومخُلباث الغُّل ُت الٗلىم بحو ججم٘ ٦ما اإلااصَّ  والٗلىم الكٖغ

بُت،  ؤعصنا ما وبطا. والىاظباث الخ٣ى١ن بحو الخىاػون في والىا٢ُٗت اإلاشالُت هي وىظو باآلزغة، تهخم ٦ما بالضنُا وتهخم الخجٍغ
ش من جبحَّو ٢ض ٞةنه طل٪، جىيُذ ن ؤو الؿاب٣ت الخًاعاث جاٍع

ًّ
ت الجىانب من ٦ال َُّ وخ ىا واإلااصًت الغُّل ْخضَد ر ال وَد

ُث
ْهل

َد
 ج٩ىون ؤو ج

ن
ً
٠، ؾىين البدذ الغوخُت مؿل٪ في ٞلِـ الخُاة، ىظو في ؤلانؿاو لؿٗاصة ؾبُال

ُّل
 ؤلابضاجي، الخ٨ٟحر بعاصة وحُُٗل الخسل

 الُُٛاو ؾىين البدخت اإلااصًت مؿل٪ في لِـ و٦ظل٪ ال٩ىو، مناٞ٘ وزؿاعة ؤلانؿاو، آصمُت و٢خل الٗمل، َا٢اث وىضم

، والاؾخٗباص والٓلم ِم
غاى وألامىا٫ باألعواح الٛاقم والخد٨م والظ٫ّل .  وألٖا

اوط الخالضة ؤلاؾالم خًاعة ظاءث ىنا ومن زَد
ُث
اث بحو وجىاػون لت بَد

َّ
ل
َد
ُ خَد وح مُث ة، ومخُلباث الغُّل ت بحو ؤو اإلااصَّ ًَّ  اإلااص

وخُت وخُت ٞخهبذ ؤلانؿانُت؛ والغُّل بت الغُّل
َّ
ًت ؤؾاؽ اإلاهظ ِم

بت، اإلااصّل
َّ
نضىا اإلاهظ ت باإلعاصة ؤلانؿاو ًنٗم ٖو  وزمغة والخ٨ٟحر والخٍغ

ت، والغخمت والاؾخ٣غاع وألامن الٗض٫ ؤؾاؽ ٖلى ال٣اثمت وألازال١ ؤلاًماو بَاع في والٗمل، الجهىص  طل٪ قإو ٞمن واإلادبَّ
٤ ؤو الخىاػون ِم

٣ّل دَد  طل٪ نمُم ومن الٗباصة، ؤظل من ال٣ٗلُت والٛاًت لئلنؿاو الُبُُٗت الُٟغة بحو والخىا٤ٞ الانسجام ًُث
.  وزُاالجه ؤلانؿاو ؤ٩ٞاع في الكامل والانسجام الخجاوب ٢ابلُت ج٨َغـ ًخم الخىا٤ٞ

ن ٖن جدضر الظي ؤٞالَىون  مشل البٌٗ ًٓجها ٦ما الخُالُت ولِؿذ اإلاشالُت جل٪ يه ؤلاؾالم ٞالخًاعة  اإلاضًنتِم
ب وما ؤلانؿاو وا٢٘ ٖن البٗض ٧ل بُٗضة هي والتي الٟايلت،

ّل
اث، ٚغاثؼ من ُٞه ع٦ ه وما ونٖؼ  ؤو ٦ما و٢هىع، ن٣و من ٌٗتًر

ا بالىا٢٘، الغيا حٗجي التي الىا٢ُٗت جل٪ جمشل ؤلاؾالم خًاعة ًًّ لى نىعجه، ؤو ويٗه ٧او ؤ  لخىا٤ٞ قاملت مباصت هي طل٪ ٖو
ن ٞلم ق٩ل؛ ؤي ٖلى الىا٢٘ لدؿاًغ ؤو اإلاسخلٟت، بهىعىا الخُاة مخُلباث  الناؽ قهىاث ٖلى لختربو ؤلاؾالم خًاعة جإثِم

ى ؤو وؤنٓمتهم، ْرضخَد
َد
ت بإوياٖهم لت

َّ
ت وج٣الُضىم اإلاسخل ا، الجاىلُت ؤق٩ا٫ ٧ل لخلغي ظاءث بنما. اإلاٗىظَّ هَد مِم

ُث
ٓ

ُث
ئ ون  طاث من ولخنصخِم

ا نٓاًما نٟؿها ؛ ًدكابه ال و٢ض الناؽ وا٢٘ م٘ ظؼثُاث في ًدكابه ٢ض بها، زانًّ
ً
ْنن: "وؾلم ٖلُه هللا نلى عؾى٫ن ل٣ى٫ن ؤخُانا  مَد

ي
َد
ؤ ْمن عَد

ُث
ْن٨ ًغا مِم

َد
ْن٨ ْروُثن مُث حِم

َد
ٛ ُُث لْ

َد
ٞ ، وِم ضِم َُد

ْون بِم ةِم
َد
ْمن ٞ

َد
ن ل ْ٘ ُِم

ْؿخَد ، ٌَد هِم انِم
ؿَد لِم بِم

َد
ْون ٞ ةِم

َد
ْمن ٞ

َد
ن ل ْ٘ ُِم

ْؿخَد ن ٌَد هِم بِم
ْ
ل
َد
٣ بِم

َد
ن ٞ ٪َد لِم

َد
ط ن وَد

ُث
٠ َٗد ْي

َد
ن ؤ اوِم ًمَد  في صعظت ٞإٖلى. 1"ؤلاِم

ن ٧او إلان وهي اإلاشالُت، جمشل اإلان٨غ بن٩اع .  وجٟاوتها البٌٗ ٢ضعاث ي٠ٗ مغاُٖت الضعظاث ججز٫ن زم ؤلاًماو، ٢ىيَّ

هغث ال٣اؾُت، الُبإ ٞهظب والغوح اإلااصة بحو واػنذ ؤلاؾالم خًاعة ؤو ٦ما  ب٨ٟغ واعجٟٗذ اإلاضنؿت، ال٣لىب َو
٣له ؤلانؿاو ن ال٨ما٫، مهاٝ بلى ٖو

ً
اث في بٞغاٍ ال الُٗٓمت، الغا٢ُت واإلاباصت الٟايلت ال٣ُم بلى صاُٖت  وبقبإ الخٍغ

باث، ن}:حٗالى ل٣ىله عىبانُت وال الٚغ ٪َد لِم
َد
ظ

َد
٦ ْمن وَد

ُث
ا٦ نَد

ْ
ل َٗد ن ظَد

ً
ت مَّ

ُث
ن ؤ

ً
ُا ؾَد ن وَد

ْ
ىا

ُث
ىن

ُث
٩ خَد ِم

ّل
اء ل ضَد هَد

ُث
ى ق

َد
ل ن َٖد اؽِم ن النَّ

ىوَد
ُث
٩ ٍَد ى٫ُثن وَد ؾُث ْمن الغَّ

ُث
٨ ُْ لَد ن َٖد

ً
ُضا هِم

َد
ا ق مَد  وَد

ا نَد
ْ
ل َٗد ن ظَد

َد
ت

َد
ْبل ٣ِم

ْ
ي ال تِم

َّ
ن ال نذَد

ُث
ا ٦ ْحهَد

َد
ل ن َٖد

َّ
ال مَدن بِم

َد
ل ْٗ نَد ن لِم ن مَد ُ٘ث بِم

َّ
د ى٫َدن ًَد ؾُث ن الغَّ مَّ ن مِم بُث لِم

َد
ن٣ ى ًَد

َد
ل ن َٖد هِم ُْ بَد ٣ِم

و َٖد بِم
ْذن وَد

َد
ان

َد
ن ٧

ً
ة حرَد بِم

َد
٨

َد
ن ل

َّ
ال ى بِم

َد
ل ن َٖد ًنَد ظِم

َّ
ي ال ضَد هُثن ىَد

ّل
ا الل مَد  وَد

ن اوَد
َد
هُثن ٧

ّل
ن الل َ٘د ُ ًِم

ُُث ْمن لِم
ُث
٨

َد
ان ًمَد ن بِم وَّ هَدن بِم

ّل
ن الل اؽِم النَّ ن بِم

ٌك
ٝو

ُث
ئ غَد

َد
ُمٌكن ل خِم ْمن}: حٗالى و٢ا٫ ،2{ عَّ نخُث

ُث
ن ٦ ْحرَد

َد
ن ز تٍع مَّ

ُث
ْذن ؤ غِمظَد

ْ
ز

ُث
ن ؤ اؽِم لنَّ ن لِم ووَد غُث مُث

ْ
إ
َد
ن ج ِٝم و غُث ْٗ َد اإلاْ  بِم

ن
ْىوَد ْجهَد

َد
ج ن وَد نِم

غِمن َٖد
َد
ن٨

ُث ْ
ن اإلا

ىوَد نُث مِم
ْ
ا

ُث
ج ن وَد هِم

ّل
الل ْىن بِم

َد
ل ن وَد نَد ْىلُثن آمَد

َد
ن ؤ ابِم خَد ٨ِم

ْ
ن ال اوَد

َد
٩

َد
ن ل

ً
ْحرا

َد
م ز هُث

َّ
مُثن ل ْجهُث ِم

ن مّل
ىوَد نُث مِم

ْ
ا
ُث ْ
مُثن اإلا ىُث رُث

َد
ث
ْ
٦

َد
ؤ ن وَد

ىوَد ٣ُث اؾِم َٟد .                               3{ الْ

:  الغطبيت اللواضة

 والحهىصًت، باإلاؿُدُت الاجها٫ وز٣ُت وهي اإلاُالصي، ٖكغ الؿاصؽ ال٣غون مُل٘ بلى ألاوعبُت ؤو الٛغبُت الخًاعة ْهىعن ٌٗىص

حر اإلاؿُخي الٛغب حكمل الٛغبُت ٞالخًاعة. والٛغبُت الكغ٢ُت ال٨خلت بحو الضاثغ الهغإ في ال٨بحر ؤزغو الاجها٫ ولهظا  ٚو
 خًاعة من٣ُت ٧ل حٗخبر اإلااعزحو بٌٗ جهىعن وفي (ال٩ازىل٨ُُت الٛغبُت واإلاؿُدُت آلاعزى٦ؿُت الكغ٢ُت اإلاؿُدُت) اإلاؿُخي

                                                           
ٔ

 .9ٗدار العلم، بٌروت،حدٌث رقم.صحٌح مسلم. (هـٕٔٗٔ)مسلم بن الحجاج  -
ٕ

 .ٖٗٔ:سورة البقرة -
ٖ

 .ٓٔٔ:سورة آل عمران -
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٣ى٫ن. 1الخًاعين َابٗها في مسخلٟت ول٨جها ألاظُا٫، ٖلحها ًخٗا٢ب بظاتها ٢اثمت بجي ٍو  ألاوعبُت الخًاعة لجظوعن جدبٗه في جٍى

ن ٌك٨الو الظًن والغاًن البى جهغ خىى ىى الخًاعة ىظو مدٌ ؤو) اإلاؿُدُت الٛغبُت
ً
ن ؤو زُا

ً
ُا  ال٨خلت بحو جٟهل قٍغ

٣ى٫ن ، 2(الالجُنُت وال٨خلت الجغمانُت  وج٣ضمه، الخضًشت للخًاعة الش٣اُٞت ألاؾـ ٖن نبدض ؤو ٖلُنا لِـ ؤنه" ن٠ُ ظىون ٍو
ت ًنبغي وبنما الا٢خهاص، جهًت في وال ت عابُت ب٢امت في جمشلذ والتي الخًاعة، لهظو الغثِؿُت الُنابُ٘ مٗٞغ  ٧ل ججم٘ ٢ٍى

.  3(الخ...والٗضالت والكٝغ واإلادبت الغخمت من الؿامُت ؤلانؿانُت زها٫

ن هي الباخض ًغاىا التي الخ٣ُ٣ت ول٨ن م الٛغبُت الخًاعة ؤوّل  لم ؤجها بال اإلا٨ٟغ، ىظا بلحها ٌكحر التي الجهًت ىظو ٚع
 َبُٗت جدضًض في ؾا٢هما الظًن اإلاٟهىمحو ٧ل في الخًاعة لهظو الٓاىغين الُاب٘ نلمـ وندن الضًنُت، الٓىاىغ ججاو جخُىعن

ن وؤؾؿها، الخًاعة ىظو
ً
٣ا ن ال٣ى٫ن ًم٨ن ألاولى للمٟهىم ٞٞى ت، هي مٟاىُم زالزت ٖلى حؿدنض الٛغبُت الخًاعة ؤوّل  اإلاٗٞغ

ت جدضًض ؤما والخ٣نُت، الٟغص ومٟهىم  السخغ من والخدغعن بال٣ٗل جخٗل٤ التي واإلاؿاثل ال٣ًاًا بلى النٓغ ٖبر ُٞخم اإلاٗٞغ

ل خًاعين لنمِ نىعة هي ألاوعبُت ٞالخًاعة. والخغاٞت  ألابٌُ البدغ خىى في ونكإ ولض الجظوع، بُٗض الٗم٤، ٍَى
ن اإلاخىؾِ

ً
ت بالخًاعة باصثا ٣ُت، الهُلُنُت الخًاعة نكإث خُض الُىناو بلى انخ٣ل زم ال٣ضًمت، اإلاهٍغ ٍغ لى ؤلٚا  ؤؾاؾها ٖو

 ْل في ٢امذ ألجها Universal Civilization ٖاإلاُت خًاعة وؤنبدذ ؤوعبا، ؤنداء ظمُ٘ قملذ التي الغومانُت الخًاعة ٢امذ

ت ألازحرة الهىعة هي آلاو الٛغبُت ٞالخًاعة. الغومانُت الضولت وهي Universal State ٖاإلاُت صولت  طاث الخًاعاث، من إلاجمٖى
 الٟغوٕ ىظو وجخجلى الٛغبُت، ألانٓىمت نُا١ صازل به زانت خًاعين عاٞض ٕٞغ ول٩ل الغواٞض، من ٖضص بلحها امخضث ٞغوٕ

Affiliations والغواٞض Tributaries غاػىا شخهُتها مجها ل٩ل واخض، نُا١ في ٢امذ التي الٗضًضة الضو٫ن في  ٞالٟغو١ اإلاخمحز، َو
 جضزل ول٨جها ظؿمُت، ٞغو١ هي ؤإلاانُا في والنُىجىون انجلترا، في والانجلىؾ٨ؿىون ٞغنؿا في ٧الٟغنجت ألاوعبُت الخًاعاث بحو

 الٛغبي اإلاجخم٘ ٩ٞاو مخإزغة، ٞترة في اإلاؿُدُت صزى٫ن بٗض بال الؿماوين الضًن حٗٝغ لم التي الٛغبُت الخًاعة مٓلت جدذ

ن
ً
 ال٣ضًم الىزجي جغازه بلى ًغظ٘ وبنما اإلاؿُدُت، بالضًانت ؤلاإلاام بلى ألاخىا٫ مٗٓم في ًغظ٘ ال الٛغب ٞةو لظل٪. Fetishes4 وزنُا

 ألاولى، الٛاًت هي الخ٣ت اإلاؿُدُت للضًانت الضٖىة ج٨ن لم الٗالم، ب٣إ مٗٓم اظخاح الظي ألاوعبي ٞاإلاض ،(والغوماني الحهىصي)
اث الُبُُٗت الٗلىم ٞاػصىغث ماصًت جغبت في الٛغبُت الخًاعة نمذ بل اث و٢امذ. الخ٨نىلىظُت واإلاستٖر  ٖلى ول٨جها الخٍغ

ن الكهىة وبقبإ اللظة، َلب وؤنبذ. 5(والاقترا٦ُت الغؤؾمالُت) الضازلُت الان٣ؿاماث ٞٓهغث ماصي ؤؾاؽ
ً
، ىضٞا

ً
 مكغوٖا

الم وؾاثل ٧ل وسخغ ت ؤلٖا ن حٛلب في بضؤث زم الهضٝ، ىظا لدؿُحر واإلا٣غوءة واإلاغثُت اإلاؿمٖى  النامُت الضو٫ن في الخ٨م مىاٍػ

.  الخًاعة ىظو قُمت الٗالمي الاؾخٗماع و٧او

نضما ن الٛغبُت الخًاعة ؤصع٦ذ ٖو ت ؤوّل الث جخدمل ؤو حؿخُُ٘ ال البكٍغ  بىعن ػعٕ بلى ؾٗىا واإلاٗاناة الخغوب ٍو
 الؿُاؾُت الخىؾ٘ ؤىضاٝ جد٤ُ٣ مجها ال٣هض و٧او الخ٨نىلىجي، والخسل٠ البِئت جغصي بلى ؤصي مما الضو٫، بحو الخالٝ

 الٛغبُت بالضًم٣غاَُت م٣غونت والاظخماُٖت والخ٨نىلىظُت الٗلمُت للجهًت َبُعي امخضاص ىى الٛغبي ٞالخمضو والا٢خهاصًت،

٩ا في ٢غوو ؾخت ٢بل بضؤث التي  في شخيء ٧ل مدىعن ىى ٞاإلنؿاو. اإلانا٤َ ىظو قهضجه الظي والخ٣ضم الخىؾ٘ بٗض وؤوعبا ؤمٍغ
غ صوون ؾلُمت بهىعة وحؿخمغ الخُاة حؿحر ؤو ًم٨ن وال الخُاة،  بنخاط بلى ؤلانؿاو ًخٟٙغ ختى الضًم٣غاَُت، ؤصواث جٞى
ت الشىعة ت جنُٓم حُٗض التي ال٨ٍٟغ  الٟلؿٟت في ْهغث التي وال٣ٗالنُت ٞال٣ٗل وجهىعاتها، الٟٗلُت ؤلاصعا٧اث ٧ل وجهبذ اإلاٗٞغ

                                                           
ٔ

 .7ٓص ٔالمسلحون وحوار الحضارات،  دار العلوم، الرٌاض، ط.(بدون تارٌخ)جدعان، فهمً  -
ٕ

 .ٕٕٔص . المصدر نفسه. (م998ٔ)مإنس، حسٌن -
ٖ

 .78ص . المصدر نفسه. (بدون تارٌخ)جدعان، فهمً -
ٗ

 .بالتصرؾ 7ٕٕ – ٕٕٙص . مصدر سابق. (م998ٔ)مإنس، حسٌن -
٘

 .ٕٖ – ٖٔ،الكوٌت، ص ٖٔ٘االنفتاح العربً على الحضارات األخرى، مجلة العربً، العدد . (م989ٔ)ارة، محمد عم -
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ن ويٗذ والغومانُت الُىنانُت
ً
ن صًنام٨ُُت خًاعة الٛغبُت ٞالخًاعة والُبُٗت ؤلانؿاو م٣ٗىلُت في لالٖخ٣اص ؤؾؿا

ً
 ماصًا

،
ً
.  1الٛغبي لئلنؿاو الغوخُت الؿٗاصة َُاتها في جخدمل ؤو آلاو عجؼث وج٣نُا

ن بال ألانٗضة مسخل٠ في الٛغبُت الخًاعة ج٣ضم وعٚم  مؿحرو، ًدضص الظي بالخُغ ٌكٗغ بضؤ الٛغبي ؤلانؿاو ؤوّل
ُاب بالخىاء، والكٗىعن وي٠ٗ ٖلل من مجخمٗاتهم ؤناب ما زانت مت، وجٟصخي ألازال١ وجضىىعن الهضٝ، ٚو  وبصماو الجٍغ

ُاب اإلاسضعاث ت ٚو  ٢اٖضة ٢ُام طل٪ من وب٣هض ٖاإلاُت، ؤزال٢ُت ب٣اٖضة ًناصوا ؤو اإلا٨ٍٟغن بٌٗ ؤيُغ مما اإلاُل٣ت، الخٍغ

 (منخهغة ٚغبُت اؾخ٣امت) ٌؿمى ٚغبي زُغ نىاظه ؤننا ولظا ،2الٛغبُت ألاؾـ ٖلى عثِؿُت بهىعة ج٣ىماو وصًانت ؤزال٢ُت
ت عاثدت مجها جٟىح  ٖلى جدغمه ما لنٟؿها جدل ال٣ُم، ؤػمت من حٗاني ملخضة، ماصًت عئٍت من جنُل٤ والتي الٛغبُت الٗنهٍغ

ن، ؿتهضٝ آلازٍغ تراٝ وحُُٗل ٖغ٢لت َو اث ؤو Human Rightsؤلانؿاو بد٣ى١ن الٖا .  3ألاؾاؾُت الخٍغ

 ًنبإ ؤو مهاصٞت ولِـ صًانت، بال خًاعة جىظض ٞال ال٨شحروو، ًخهىعو مما ؤبٗض اإلاٗانغ ؤلانؿاو ؤػمت ٞةو لظل٪

ه  ًن٨غىا ال التي والخ٣ُ٣ت. Religion الضًن ؾ٩ُىون والٗكٍغن الخاصي ال٣غون مىيٕى ؤو الٟغنسخي الش٣اٞت وػٍغ ىالغون ؤنضٍع
٨ُت ألاوعبُت الخًاعجحو بحو الُىم الٗالم ٢ُام ؤو  ٖاص٫ منه٠ غ ال والكُىعي الغؤؾمالي بك٣حهما وألامٍغ  م٣ىماث لهما جخٞى
ت، ل٣ُاصة ألاىلُت  وظهاو وىما آلازغ، الٗالم في جإنُلها ًداوالو اللظاو والخ٨نىلىجي، الخ٣جي جىؾٗهما زال٫ من البكٍغ
م واخضة، لٗملت  وؤمغاى ُٖىب ألا٤ٞ ٖلى جلىح بضؤث اإلااصًت، بمنجؼاتها ألانٓاع ولٟذ والخماؾ٪، والخىؾ٘ الخ٣ضم ىظا ٞٚغ

 بحو اإلاجهى٫ن طل٪ ؤلانؿاو ٦خابه في ٣ًى٫ن" ٧اعبل ال٨ُـ" وىظا لؤلَمإ ندُجت والاجهُاع للؿ٣ٍى ٢ابلت وؤجها الخًاعة، ىظو
ن ؤوظضث ؾب٣تها التي اإلاضنُاث مشل مضنُدنا ؤو ألامغ خ٣ُ٣ت" اإلااصًت الخًاعة

ً
 نٟؿها الخُاة ججٗل ؤو قإجها من مُٗنت ؤخىالا

ت اإلاضو ؾ٩او مجها ٌٗاني التي والهمىم ال٣ل٤ وؤو ٚامًت، جؼا٫ ال ألؾباب وطل٪ مؿخدُلت،  نٓمهم ٖن جخىلض الٗهٍغ

 .4"والاظخماُٖت والا٢خهاصًت الؿُاؾُت

ن ألاوعبُحو الٟالؾٟت بٌٗ ًغين آزغ، ؤمغ وزمت  واإلااصي، الغوحي الًٟاء ٖلى حهُمن والًؼا٫ ْل ؤلاؾالم ؤوّل

ن اإلاُالصي، الؿاب٘ ال٣غون منظ والش٣افي والاظخماعي والؿُاسخي . وايمدال٫ جضىىعن من ألازغين هي حٗاني الٛغب م٘ ٖال٢اجه وؤوّل

مبر في بغلحو ظضاع اجهُاع ٞبٗض لسخي الكما٫ لخل٠ الؿاب٤ الٗام الؿ٨غجحر ٢ا٫ م989ٔنٞى ن:" ٧الٟن ظىون ألَا  الخغب بوّل
ن ىنا٥ ؤو بُض و٦ؿبناىا، انتهذ ٢ض والٛغب الكغ١ن بحو الباعصة

ً
ن زالٞا

ً
ن ؾِخجضص ٢ضًما

ً
ن ؤم ٖاظال

ً
 م٘ زالٞنا وىى ؤال آظال

ُتي الاجداص اجهُاع بٗض ٖضو للٛغب جب٤ لم ٞالٗباعة ،5"ندن ؤم اإلاؿلمىون اإلا٣بلت اإلاٗغ٦ت ؾ٨ُؿب من نضعين وال ؤلاؾالم  الؿٞى

ن:" ؾُٗض بصواعص ًغين لظل٪. ؤلاؾالمُت الخًاعة ؾىين  الىالًاث في ؤو ؤوعبا في ؾىاءًن الخمؿُنُاث منظ الٛغب في ٖاف من ٧ل ؤوّل
٨ُت، اإلاخدضة ن ٖاف ٢ض ؾ٩ُىون ألامٍغ

ً
 و٢ض وؤلاؾالمُت، الٛغبُت الخًاعجحو بحو الٗال٢اث في الخاع١ن الايُغاب من ٖهضا

. الخًاعجحو َبُٗت في الازخالٝ ظانب بلى ىظا والؿُُغة، الهُمنت ؾُاؾت الٛغب انخهج ٖنضما بىيىح اإلاٟاع٢ت جل٪ ججؿضث
نضما ن الٛغب ؤصع٥ ٖو ت، ؤٚغايها ًسضم ال الضو٫ن نغإ ؤوّل ئ ؤلاؾالمُت الخًاعة وظضث الاؾخٗماٍع  الؿُاؾت في ٢ضم مَى
 الٗال٢اث في مازغ ٦ٗامل ؤلاؾالمُت بالضعاؾاث الٛغب اىخمام واػصًاص الؿبُٗنُاث ؤوازغ في مٗهىص ٚحر بك٩ل الضولُت

لى بٗضىا، ما لها الضعاؾاث من الٌُٟ ىظا ؤو الٛغب في اإلا٨ٍٟغن بٌٗ ؤصع٥ الضولُت،  ٌٗٝغ ما ْهغ النؿ٤ طاث ٖو

ن طل٪ ْهغ و٢ض الخًاعاث، صوون ألاصًاو بحو الهغإ بةق٩الُت
ً
. الٛغبُت الضو٫ن في اإلاؿلمت ألا٢لُاث مٗاملت في ظلُا

                                                           
ٔ

 .ٕٔص  ٔأخالقٌات عالمٌة، لندن، ط (م99ٖٔ)هنتؽتون، صوبٌل   -
ٕ

 .9ٔص  ٕانتصار االستقامة، نحو توحٌد الدٌن فً العالم،  دار العلم للمالٌٌن، بٌروت، ط (م98ٕٔ)روبرت كورؾ -
ٖ

 .ٕٓص  ٔإعالن العنصرٌة الؽربٌة، لندن، ط. (م99ٖٔ)سردار، ضٌاء الدٌن ، وآخرون -
ٗ

 .8ٙص  ٔاإلنسان ومستقبل الحضارة، مركز الدراسات االستراتٌجٌة،الكوٌت،ط. (بدون تارٌخ)الرجانً، أحمد صدقً  -
٘

 .ٖٗصٕعادل المعلم، وٌاسٌن إبراهٌم، مكتبة العبٌكان،الرٌاض،ط تعرٌب:دٌانة فً الصعود:اإلسالم فً األلفٌة الثالثة. (مٖٕٓٓ)هوفمان،مراد -
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كحر ٨ُت للخاعظُت ؤؾب٤ وػٍغ" صالاؽ" اإلاؿتر َو ن"ؾالم ؤم خغب" ٦خابه في ألامٍغ
ً
ن ىنا٥ بو: "٢اثال

ً
 ٌؿحر ما قِئا

 اإلاؿخٗهُت ألامغاى ْاىغة ولٗل. 1"النٟؿُت الخالت ىظو وفي الخغط، ىظا في ؤنبدنا إلااطا وبال ؤمخنا، في زاَئ بك٩ل
ت جنظع التي اإلااقغاث ظاعوصي وط٦غ ٞكلها، ٖلى صلُل ؤ٦بر الٛغبُت الخًاعة حِٗكها التي والانخداع  الٛغب في بالضماع البكٍغ

: وهي

 الا٢خهاصي النمى جضىىعن .

 والجزإ اإلاهالر نغإ ٖن اإلاٗبر الٗن٠ ٌؿىصىا وزاعظُت، صازلُت اظخماُٖت ٖال٢اث جد٨مها الؿُاؾت 
 .وألامم الُب٣اث بحو نٟىط منا٤َ مجها الٛغى والؿُُغة،

 ت  .ؤلانؿانُت ال٣ُم من الش٣اٞت حٍٗغ

 لئلنؿاو ؤلانؿاني البٗض ًمشل الظي الخٗالي من زالُت ال٣ُٗضة .

لى م الٛغبي لئلنؿاو الخًاعين النمىطط ج٣ضًم في الٛغبُت الخًاعة ٞكلذ اإلانىا٫ طاث ٖو  الجانب في نجاخها ٚع
لى والخ٣جي، اإلااصي  للخًاعة ٦بضًل ؤلاؾالمُت الخًاعة جبجي بلى ألاوعبُحو بٌٗ صٞ٘ مما الغوحي، الجانب جغاظ٘ يىءىا ٖو

ت ق٣ت ؤخضر مما الغوخُت، بم٩انُتها من الاؾخٟاصة صوون ؤلاؾالمُت الخًاعة ؾماث مجهم نسبت ٞخبنذ الٛغبُت،  بحو ٖنهٍغ

 ال٣بُلت خُاة في شخهِخه ياٖذ الظي ؤلانؿاو َبُٗت في ج٨من الخًاعاث َبُٗت ٧انذ لظل٪. ؤلاؾالمي الٗالم صو٫ن

.  الٗهغنت ؤمغاى من مٗاٞاة ؤلانؿاو بِئت ْلذ لى عاسخت جٓل ومجخمٗه ؤلانؿاو بحو ٞالٗال٢ت والبضاوة،

 اللواضاث بىاء في اإلاازطة العىامل

ت، الخحر ٧ل ًدمل ال بنٟؿه ٞهى ٢ُمت، ولِـ ون٠ الخدًغ بو  مخدًغة الكٗىب ج٩ىون ؤو ًم٨ن بل للبكٍغ
ن ول٨جها

ً
ن اإلاضنُت ٞخهحر الٛحر، ٖلى وباال

ً
ن اؾخٗماعا

ً
ن واؾخٗباصا

ً
ن للثرواث، وجهبا

ً
ت وحُٛحرا  بإو ألاًام ٖلمخنا ٦ما ؤلانؿاو، لخٍغ

 ٖاإلانا في الؿاثضة ألاخاصًت ال٣ُبُت ْل في ال٣ٟحرة بالكٗىب ًخالٖبىون وماػالىا الخغوب، نحراو ؤقٗلىا الظًن ىم اإلاخدًٍغن

ت وىنال٪. الُىم ت اإلاضاعؽ من مجمٖى  َبُُٗت ٖىامل وهي الخًاعاث، نكىء في اإلاازغة الٗىامل بخٟؿحر ناصث التي ال٨ٍٟغ

: مًابُها ٞةلى

ش، جٟؿحر في مضعؾخاو ىنال٪: (العطو ) الجيؽ عامل ض مضعؾت الخدًحر، خغ٦ت ويبِ الخاٍع  الٗىامل من الٗضًض صزى٫ن جٍغ

سُت ت الٓىاىغ لخٟؿحر اإلاتراصٞت الخاٍع ت الٓىاىغ لخٟؿحر ٦إؾاؽ الجنـ بٗامل ج٨خٟي ومضعؾت ؤمت ل٩ل الخًاٍع . الخًاٍع
ت ؤو ُٞه ق٪ ال ومما ت من جخ٩ىون البكٍغ ن زايذ وؤجها بٌٗ، ٖن بًٗهم ًخمحز ألاظناؽ، من مجمٖى

ً
 يض ونغاٖاث خغوبا

 نا٫ ظنـ و٧ل وال٣ناٖت، وال٨ٟغ الغيا في ًخٟاوجىون وىم الىاخضة، ألامت وؤبناء الجنـ ؤبناء خاعب ٦ما البٌٗ، بًٗها
 من ؤعقى بًٗها وؤو  ألاظناؽ ازخالٝ ٨ٞغة ٖكغ والشامن الؿاب٘ ال٣غنحو في قإ و٢ض الخًاعة، ب٢امت في جناؾبه ٞغنت

 الٛغبُت الخهىعاث بٌٗ وظىص وعٚم. 2الخًاعة لبناء الىخُض اإلااىل بإنه قٗب ًناصي ؤو ٢بىله ًهٗب الظي ول٨ن بٌٗ،

غوو الخدًغ، في الدؿاوين جنٟي التي ن ٍو ن ؤ٢ل وبالخالي ط٧اء ؤ٢ل ىى ألاؾىص وؤو الظ٧اء، هي الخًاعة ؤوّل
ً
.  3جدًغا

ظىب ت ال٣اثلىون ٍو ن بلى الجنـ بنٍٓغ  ال بِنما لظل٪، مهُئىون ألجهم ٢ىة واػصاصوا وجخ٣ضم جهٗض ألاظناؽ بٌٗ ؤوّل
 ًخمحز للخ٣ضم بُبٗها اإلاهُإة ٞالجماٖاث والخسل٠، الغ٧ىص بلى وجمُل للخ٣ضم، جاىلهم ٧اُٞت بمىاىب ؤزغين ؤظناؽ جخمخ٘

 م٣ىلت هي البٌٗ بًٗها ٖن ألاظناؽ بامخُاػ وال٣ى٫ن خًاعة، نن٘ من جم٨جهم مُٗنت بضنُت ؤو زل٣ُت بسهاثو ؤٞغاصىا
                                                           

ٔ
 .9ٖص.(داالس)المصدر نفسه، نقالً عن -
ٕ

 .ٗ٘ٔص ٔفً فلسفة الحضارة اإلسالمٌة، دار وهبة، القاهرة، ط. (بدون تارٌخ)الشرقاوي، عفت  -
ٖ

 .  ٕٕٓص  ٔستراتٌجٌة والبحوث، الدوحة،طالحضارة الؽربٌة وبقٌة العالم، مركز الدراسات اإل. (م989ٔ)العامري، عصام  -
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نضما. (اإلاخدضة الىالًاث ؤوعبا،) الٛغب في آلاو ٦ما والىؾُى، ال٣ضًمت الٗهىعن مٗٓم في قاجٗت  ؤعقى ؤو ؤلانؿاو ٖٝغ ٖو
 بال عجمي ؤو ٖغبي بحو ٞغ١ن ٞال والٗغ١، والجنـ اللىون مساٝو ٧ل ٢لبه من اعجٟٗذ ؤلاؾالمُت الخًاعة هي الخًاعاث

.  بالخ٣ىين

 الىي٘ لُصدر ؤلاؾالم وظاء واخض، ظنـ من ج٩ىون ؤو بالًغوعة لِـ ول٨ن وجؼصىغ، جنمى ؤو ًم٨ن ٞالخًاعة
، ؤلانؿاني  مسخل٠ بحو ونل خل٣ت اإلانىعة اإلاضًنت ٩ٞانذ والخدًغ اإلاضنُت مغخلت بلى البضاوة مغخلت من وانخ٣اله اإلاندٝغ

ن ًمشل وألانهاع اإلاهاظٍغن بحو وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫ن ٦خبه الظي ٞالٗهض وألاظناؽ، الجماٖاث
ً
 للخًاعة نمىطظا

٣ى٫ن ؤلاؾالمُت  ج٨ن لم ال٣ىة وؤو واإلاؿلمحو اإلاسخُحو بحو الٗال٢ت ند٨م ؤو ًم٨ننا) ؤلاؾالم بلى الضٖىة ٦خابه في اعنىلض ٍو
ن
ً
ن ٖامال

ً
ل في خاؾما ن ؤمما الناؽ زل٤ وحٗالى ؾبدانه ٞاهلل. 1(ؤلاؾالم بلى الناؽ جدٍى

ً
ن وظماٖاث وؤظناؾا

ً
ىا، وقٗىبا  لُخٗاٞع

ا}:حٗالى ل٣ىله الخًاعة، ؤؾاؽ ىى الجنـ ؤو ٌٗخبروو للظًن بُاو وىظا ا ًَد هَد حُّل
َد
ن ؤ اؽُث ا النَّ نَّ م بِم

ُث
ا٦ ٣ْنَد

َد
ل
َد
ن ز ِم

غٍعن مّل
َد
٦

َد
ى ط

َد
نث

ُث
ؤ ْمن وَد

ُث
ا٦ نَد

ْ
ل َٗد ظَد  وَد

ن
ً
ىبا ُٗث ُث

لَدن ق اثِم
بَد
َد
٢ ىا وَد

ُث
ٞ اعَد َٗد خَد ن لِم وَّ ْمن بِم

ُث
٨ مَد غَد

ْ
٦

َد
ن ؤ نضَد ن ِٖم هِم

َّ
ْمن الل

ُث
ا٦

َد
٣

ْ
ج
َد
ن ؤ وَّ هَدن بِم

َّ
ُمٌكن الل لِم

ن َٖد حرٌك بِم
َد
 . 2{ ز

ن ؤلانؿاو ٧او: والجغطافيا البيئت عامل
ً
ِٗل ٌؿ٨ن ٢ضًما ن َو

ً
با ش مٟؿغين صٞ٘ مما اإلااء، من ٢ٍغ  الخدًغ بحو للغبِ الخاٍع

 ألاعى ًضعؽ ؤلانؿاو بضؤ ىنا ومن والبداع، وألاوصًت ألاجهغ يٟاٝ ٖلى ال٣ضًمت الخًاعاث ٣ٞامذ الجٛغافي، واإلاى٢٘
ؿها  البُئُت الٗىامل ىظو وبًٟل ألاظناؽ، ىاالء جمضو ٖلى ؾاٖضث الٗىامل ىظو ؤو بلى الجهاًت في لُهل ومىاعصىا، وجًاَع

ن ٧او ؾىاء ألاعى وظه ٖلى ْغوٞه لخدؿحو ؤلانؿاو به ٣ًىم ظهض زمغة هي ٞالخًاعة. الخًاعاث ازخلٟذ
ً
، ؤو ماصًا

ً
ا  مٗنٍى

 الؿهى٫ن بحو اإلانازُت ألاخىا٫ بازخالٝ جسخل٠ الُبُٗت ٧انذ وإلاا اإلاضنُت، قٝغ ٨ًُٟه والاؾخ٣غاع باألمن ؤلانؿاو ٞكٗىعن

 . 3واإلاضنُت البضاوة بحو الخُاة ْغوٝ جباًنذ والصخاعين

ن والق٪    ن الخًاعي، الؿلم حك٨ُل في صوعىا الجٛغاُٞت للبِئت ؤوّل  جدُِ التي الُبُُٗت اإلآاىغ من اإلااصة ًإزظ ؤلانؿاو ألوّل
٣ى٫ن  الخ٣ضم ٖلى لئلنؿاو ٖىون اإلاٗخض٫ ٞاإلانار وج٣ضمه، ىمخه جشبُذ وفي  والابخ٩اع ؤلانكاء في ألازغ من لها إلاا به نبي ٍو  في جٍى

ش صعاؾت" ٦خابه ن" الخاٍع  بنؿاو ًسخل٠ و٢ض الجٛغاُٞت، البِئت نٕى بلى مجها ٧ل ًغظ٘ نماطط بلى جن٣ؿم البكغ ىُئاث ؤوّل

 ؤلانؿاو ُٞغة ؤو" "اإلا٣ضمت" في زلضوون ابن ط٦غ و٢ض ، 4(الاخخما٫ و٢ىة والصجاٖت الظ٧اء في الخاعة ٖن الباعصة اإلانا٤َ
 في نالخٓه ما وىظا ؤلانؿاو، خًاعة حك٨ُل في والبُئي الجٛغافي الٗامل بن٩اع ًم٨ن ال ٦ظل٪ ،5الخ...اإلانار بازخالٝ ًسخل٠

٣ت، خًاعاث نكإث الٓغوٝ ىظو ْل وفي. الُىم ختى با٢ُت الػالذ والتي انضزغث التي الخًاعاث مٗٓم  ْاإلات مجها ٍٖغ
اصلت، منهٟت خًاعاث ومجها ؤلانؿانُت، ال٣ُم واجهاعث الخل٣ي ؤلانؿاو مؿخىين ٞإخبِ  ؾٗاصة لخدؿحو مجا٫ ٞال ٖو

لى. البُئُت الٓغوٝ بخدؿحو بال ؤلانؿاو م ٖو ن من الٚغ ت ٖن ٖباعة الٗالم ؤوّل  ٖلى ج٣خهغ ال الخًاعة ٖاإلاُت ٞةو ٧ىنُت، ٢ٍغ
غ ًدضصىا ٞالٗاإلاُت مجها، نكإث التي الجٛغاُٞت ع٢ٗتها جنامي  الخًاعين الهضام ظٗل مما والانخ٣ا٫، الاجها٫ وؾاثل جٞى

ن والش٣افي
ً
ن ؤمغا

ً
.  مدخىما

:  العقيسة عامل

ن ن ال٣ُٗضة ٖامل البٌٗ ٌٗخبر ىنا ومن ٢ىة، ؤو مٗاعيت صوون مخُلباتها، ٖنض ًجز٫ن ما، ب٣ُٗضة ؤلانؿاو ب٢نإ بوّل
ً
ن مهما

ً
اٖال  ٞو

ها الخدًغ في باجه اؾخجابت نٟؿه ٣ًن٘ ؤو ٌؿخُُ٘ اإلاؿدنحر، بال٨ٟغ ؤلانؿاو ٞكٗىعن الخًاعي، اإلاحزاو حٗخبر ألجّل  لٚغ

                                                           
ٔ

 .٘ٙص ٖالدعوة إلى اإلسالم، ترجمة حسن إبراهٌم حسن ورفاقه، مكتبة األمل، القاهرة،ط. (م97ٔٔ)آرنولد، توماس  -
ٕ

 .ٖٔ: سورة الحجرات -
ٖ

 .ٙ٘ص . مصدر سابق. (م998ٔ)مإنس، حسٌن -
ٗ

 .7٘، ص ٔجـٔبٌروت، طدار الجٌل، . دراسة التارٌخ. (م9ٖٙٔ)توبٌنً، ارنولد  -
٘

 .8ٖ – 8ٕص . مصدر سابق. (م9ٙ8ٔ)ابن خلدون -
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ن واإلااصًت، الغوخُت
ً
ا}:حٗالى ٢ا٫ والان٣ُاص، بالخًٕى مؿخمؿ٩ا ا ًَد هَد حُّل

َد
ن ؤ ًنَد ظِم

َّ
ن ال

ْ
ىا نُث ن آمَد

ْ
ىا ُبُث جِم

ن اْؾخَد هِم
ّل
ل ن لِم ى٫ِم ؾُث لغَّ لِم

ا وَد
َد
ط م بِم

ُث
ا٦ َٖد ا صَد

َد
 إلاِم

ْمن
ُث
٨ُ ُِم ْد

ن ًُث
ْ
ىا مُث

َد
ل ْٖ ا ن وَد وَّ

َد
هَدن ؤ

ّل
ى٫ُثن الل دُث ن ًَد ْحوَد ْغءِمن بَد

َد ْ
ن اإلا هِم بِم

ْ
ل
َد
٢ هُثن وَد نَّ

َد
ؤ ن وَد هِم ُْ لَد ن بِم ووَد غُث

َد
ْدك

ُث
 ججٗل وال اإلاجخم٘، من الضًن جُغص ال الٗلمُت ٞال٣ٗلُت. 1{ ج

ن
ً
ا ن الٗلمي للخ٣ضم قَغ ٣ى٫ن وألامت، بالكٗب نلخه ٣ًُ٘ طل٪ ألوّل ُاني الُٟلؿٝى ٍو  الخًاعة ؤو ؤٖٝغ ٦نذ) بغناعصقى البًر

ض زم ، 2(طل٪ ٖلى ًخى٢ٟاو ومىتها خُاتها ؤو ٦ما الضًن بلى جدخاط ن ًٍؼ
ً
ن) ٢اثال  ٢ىة ج٩ىون التي اللخٓت في حؿ٣ِ الخًاعة بوّل

.  3الضًن ٢ىة من وؤ٦بر ٞحها ؤقض ؤلانؿاو

ؿاص، ىضم ٖنهغ بلى ؤلانؿاو ًخدى٫ن ال خحو الٗام الؿلى٥ يبِ هي ال٣ُٗضة ٣ُٞمت  ٌك٩ل الضًجي ٞاالن٣ُاص ٞو

 واخضة، خالت ٖلى الىاخض اإلاٗخ٣ض بجبإ لىظضنا بنٟؿها ٖملذ ولى بنٟؿها، ال٣ٗاثض حٗمل ؤو بالًغوعة ولِـ. ألاماو نمام
٩او وألاإلااو ٞاالنجلحز نجضو، ال ما وىظا مخ٣اعبت، خًاعة ؤو  بال وألاعزىط٦ـ، وال٩ازىلُ٪ البروحؿخانذ مجهم نهاعين وألامٍغ

ت للٗلم ؤو ق٪ وال. واخض خًاعين مؿخىين ٖلى ٌٗملىون ؤجهم ن واإلاٗٞغ
ّل
 الخسل٠ صاثغة من وزغوظها ألامت، خًاعة في صوعا

،  ؤ٦ثر وهي ؾماوي، مهضع من ؤو صًنُت، ج٩ىون ٢ض وال٨ٟغ ٞالش٣اٞت ألاعى، ٖماعة ٖىامل من ٖامالو وىما والؿ٣ٍى

،
ً
، جنمى التي ٞالخًاعة. اػصىغث التي ال٨برين الخًاعاث ٖنض نالخٓه ما وىظا جماؾ٩ا

ً
 ٞدؿ٣ِ، اإلاخ٩افئ النمى جىا٦ب ال ماصًا

 بلى والىنى٫ن اإلاكا٧ل خل ًم٨ن عوخُت، ٣٦ىين ألاٞغاص ٖمل ٞةطا الٗلُا، باإلاشل والاخخٟاّ الغوح ظانب بخال٫ من البض بطو

غين. 4الخًاعين الخ٣ضم  ًغين ٦ما.5(وماصًت ٣ٖلُت زم عوخُت جبخضت صاثغي، بك٩ل ج٩ىون الخًاعة خغ٦ت ؤو) نبي بن مال٪ ٍو
غ زهبت جغبت في وجنمى جىلض الخًاعة ؤو قبنسلغ  جد٤٣ ٖنضما جمىث بِنما والخل٣ُت، الغوخُت ؤلام٩انُاث ٧ل ٞحها جخٞى

ت والؿنت ال٣غآو حٗالُم ؤؾاؽ ٖلى ٢امذ ؤلاؾالمُت ٞالخًاعة. 6الباَنُت بم٩اناتها ٧ل عوخها  جإؾِـ منظ اإلاُهغة، النبٍى
ت، زىعة هي بنما الخضًشت، الٗلمُت ٞالشىعة. اإلاُالصي الؿاب٘ ال٣غون في اإلانىعة اإلاضًنت صولت ت مكغوٕ جنُٓم ؤٖاصث ٨ٍٞغ  اإلاٗٞغ

ت وصدخذ الُبُُٗت، ن التي ؤلاصعا٦ُت و٢ضعاجه ؤلانؿاو جهىعاث مجمٖى
ً
 جندكغ بضؤث التي الخضازت ؤؾـ ٖلى ج٣ىم ما صاثما

 . الٗالم خى٫ن

: (ؤلاوؼان) واإلاجخمع الفطز

ن في ألاؾاسخي الٗنهغ ؤلانؿاو ٌٗخبر   ب٣ٗله ًهنٗها ولم الخًاعة، نن٘ اؾخُإ الظي ال٩اثن وىى الخًاعة، واػصىاع ج٩ٍى
ن بل ٞدؿب،

ً
 ٩ًىون ال الخًاعين ٞال٣ٗل البِئت، ابن ٞهى البضنُت، وزهاثهه الًٗىي، وجغ٦ُبه الؼمن ٖنهغ بلُه مًاٞا

خضاء من الخ٣ى١ن وخٟٔ الخًاعة لبناء الؿلم ْل في بال ن الناؽ هللا زل٤ ول٣ض. 7الٖا
ً
 الخباًن من خالت في وظماٖاث ؤٞغاصا

ن والخماًؼ،
ً
ىا، وقٗىبا ت ماصة ٞاإلنؿاو. ٞحها والاؾخسالٝ ألاعى ٖماعة بها ٢هض عبانُت وؾنت بلهي ٢انىون وىى لُخٗاٞع  خًاٍع

٨غو، ب٣ٗله غ بطا والابخ٩اع الٗمل في ىمخه وجؼصاص ٞو  الظًن ألاٞغاص ومغظٗه ال٣ٗل، مُضاو ىى ٞاإلاجخم٘. الاؾخجابت ٖامل جٞى
ض َبُُٗت، ٖملُت واإلاجخم٘ الٟغص بحو ٞالهغإ اإلاجخم٘ ًمشلىون خه صاثغة ًىؾ٘ ؤو ًٍغ  الٟغص ِٞكٗغ اإلاجخم٘، له ٌؿمذ ٞال خٍغ

 اإلاجخم٘ وال مجخمٗه، ٖن الٟغص ٌؿخٛجى ٞال ؤًٞل الٗال٢ت ج٩ىون النُا١ ىظا زاعط ول٨ن َمىخاجه، جد٤ُ٣ صوون بالًِٛ
خحو نٟؿه في ًدمل ٞاإلنؿاو الٟغص، ٖن ض لٟغصًخه مدب وىى وظماُٖت، ٞغصًت نٖؼ ن ًد٤٣ ؤو ًٍغ

ً
 لبجي ومدب ٦شحرة، ؤمىعا

خُل٘ ظنؿه .  وثام في لُِٗل ٍو

                                                           
ٔ

 .ٕٗ: سورة األنفال -
ٕ

 .9ٖٙص  ٔدار العلم،بٌروت،ط. سقوط الحضارة. (بدون تارٌخ)ولسن، لون  -
ٖ

 .97ٖالمصدر نفسه، ص (بدون تارٌخ)ولسن، لون  -
ٗ

 .٘٘ٔهـ، ص ٕٔٗٔ، ذو القعدة 8ٓمة، العدد نحن والحضارة والشهود، مجلة األ. (هـٕٔٗٔ)عبد الرازق، نعمات  -
٘

 .ٙٔص  ٔدار الجٌل، بٌروت،ط. فً معركة الحضارة. (م999ٔ)بن نبً، مالك  -
ٙ

 .ٕٔ، ص ٔجـٔترجمة الشٌبانً، مكتبة دار الحٌاة، دمشق، ط. تدهور الحضارة. (بدون تارٌخ)شبنجلر، ازولد  -
7

 .ٖٖٗص  ٌٕل، بٌروت، طعن اإلنسان أتحدث،دار الج. (م97ٙٔ)الحمد، تركً  -
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 داجمت

ت الش٣اُٞت اإلاىعوزاث ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى مُٟىعن بُبٗه ؤلانؿاو ؤو الضعاؾت ؤ٦ضث  التي البضاثل بًجاص م٘ وال٨ٍٟغ

ت في ٢مت جمشل مُل ،"اإلاجخم٘" ؤي الخاعجي ومدُُه ؤلانؿاو بحو ظضلُت ٖال٢ت ٖن ٖباعة ٞالخًاعة والخدًغ، اإلاٗٞغ  ٍو

ت ٢ُم ؤعقى بلى باإلنؿانُت للىنى٫ن واإلاجخم٘ الٟغص ٖمل جنُٓم ٖلى الٛغب  من ؤمت خًاعة حك٨ُل ٞةو لظل٪. والٗلم اإلاٗٞغ
ت ٌك٩ل ٖىامل ٖضة ٖلى ًخى٠٢ ألامم  ج٣ضمها صعظت خؿب خًاعتها في ألامم جسخل٠ و٢ض الخُاة، في ؤلانؿاو ٢ُمت مٗٞغ

 آلاو ىما والٛغبُت ؤلاؾالمُت الخًاعجحو ؤو بال انضزغث زم ٖضًضة خًاعاث ٢امذ الؿُا١ طاث ٖلى والضًجي، والخ٣جي الٗلمي

ن ظهت من والنهغانُت ؤلاؾالم بحو الهغإ خملت ج٣ىصاو
ً
.  والُابانُت الهِنُت الخًاعة ٖن ًٞال

لى م ٖو  لٓهىعن وجخ٣ه٣غ جخدلل بضؤث ؤجها بال الٛغبُت الخًاعة ناخبذ التي والخ٨نىلىجي الٗلمي الخ٣ضم من الٚغ
 ج٤ُٟ بضؤث التي ؤلاؾالمُت الخًاعة ٨ٖـ ٖلى ىظا الضًنُتوألازال٢ُت، ال٣ُم ٖن لبٗضىا والٛغبنت والاؾخٗماع الهُمنت بىاصع

 عقضىا بلى لٗىصتها الىخُض اإلاُٗاع هي ألامت صخىة ٞةو زلذ، ٢غوو منظ ؤلاؾالمُت لؤلمت خضر الظي التراظ٘ بٗض ٟٚىتها من
 ٖلى ًٟىث ال والظي الُىم، الٗالم خى٫ن ًضوعن الظي الهغاٖاث ٖن والابخٗاص ؤلاؾالمُت، الضٖىة ٖاإلاُت لخد٤ُ٣ ألاو٫ن ومجضىا

 .الخًاعاث نغإ هي الُىم نغإ ؤو ىى الخه٠ُ ال٣اعتن
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 .1صاع بخُاء الترار الٗغبي،بحروث،ٍ.ناإلا٣ضمت.ن(م1968)ابً دلسون 

 .1ؤػمت ال٣ٗل اإلاؿلم، ؾلؿلت اإلانهجُت ؤلاؾالمُت،ٖماو،ٍ.(م1981)،ٖبض اإلاجُضؤحمس

 .2الضٖىة بلى ؤلاؾالم، جغظمت خؿن ببغاىُم خؿن،صاع الٗلم، ال٣اىغة،ٍ.ن(م1971)،جىماؽاضهىلس

ا بكحربمام ش)، ػ٦ٍغ ىم،ٍمُا.في مىاظهت الٗىإلات.ن(بضوو جاٍع  .1ب٘ الٗملت،الخَغ

 .ن1صاع ال٣لم، صمك٤،ٍ.نججضص ال٨ٟغ الضًجي.ن(م1989)،ؤخمضالبغسازي

 .ن1صاع الجُل،بحروث،ٍ.نفي مٗغ٦ت الخًاعة.ن(م1999)،مال٪بً هبي

 .ن1صاع الٗلم لل٨خاب،ال٣اىغة،ٍ.الضًن والخًاعة ؤلانؿانُت.ن(م1987)،مدمضالبهي

ش.ن(م1963)،اعنىلضجىيىبي  .ن2صاع ال٣لم، بحروث،ٍ.صعاؾت الخاٍع
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- زضاػت ميساهيت: -الجهل بالسًً وؤزطه في ِبْحسار العىف بجىىب جاًالهس
فطع فٌاوي، جاًالهس اإلاحاهط بهليت السضاػاث ؤلاػالميت بجامعت ألامير ػىهنال هنطيً ، السلخىض علي ػامىه

 

 

 

 ملخم

ت الىالًاث ٖن جاًالنض ظنىب مجخم٘ به ًمخاػ مما بو ًّل اًالنض ن ؤي ألانل، مالًىين مجخم٘ ؤنه ألازغين الخّل انه ؤوّل
ّل
 من ؾ٩

ٗب ؤنى٫ن
ّل

و٫ن ؤمشا٫ آؾُا؛ قغ١ن ظنىب في اإلاندكغة الجؼعن في ال٣اَن اإلاالًىين الك ت الضّل ا، بنضونِؿُا،: اإلاٗغوٞت اإلاالًىٍّل  ومالحًز

ٛت وخضة ججمٗها خُض وبغوناي،
ّل
ًن الل ٣الُض وألانى٫ن والضّل . الخُاة وؤؾالُب والخّل

ت اإلان٣ُت ؤو وبد٨م ُّل ت طاث جاًالنض من الجنىب ُّل لب ن اإلاؿلمت، ألٚا  اإلان٣ُت، ٌؿ٨نىون الظًن اإلاؿلمحو ٚحر وظىص ٞةوّل
ٗخن٣ىون ًاناث َو نكغوو بل ؤلاؾالم، ٚحر الضّل ث التي ألاؾباب ؤبغػن من وصًانتهم ز٣اٞاتهم ٍو ضم الخالٞاث وظىص بلى ؤصّل  ٖو

حرىم اإلاؿلمحو بحو اإلاكتر٥ والخٗاٌل الانسجام .  ٚو

ن مُث
ْ
ن اإلاؿلمحو ٚحر م٘ الٗن٠ ؤؾلىب اؾخسضمىا بالضًن الجهل بؿبب اإلاؿلمحو بٌٗ ؤو ؤلاق٩الُت وج٨

ً
 لخل٪ ٖالظا

غ وي٘ في جاًالنض ظنىب مجخم٘ ٞباث اإلاك٩لت؛
ّل
؛ ٚحر مخىج ا ؤ٧او ؾىاءًن مؿخ٣غّل ًُ ، ؤم ؤمن

ً
غ وبالُب٘ ا٢خهاصًا

ّل
 ٖلى طل٪ ؤز

ٖىة ؾاخاث ربىي، الٗلمي واإلاُضاو الضّل
ّل
ً٘ الؿبب ىظا ل٨ُك٠ البدض ظاء ىنا ومن والت  .لظل٪ اإلاناؾب والٗالط الخلى٫ن ٍو

. اإلاهُلر جاًالنض، ظنىب الٛلى، الجهل، الٗن٠،: اإلاٟخاخُت ال٩لماث

Summary: 

 The Southern Thailand Community is different from other Thai States because of having the 

Origin of Malay Community, which means that the Malay resident are the origin people who 

lives in the Southeast Asian islands; like: Indonesia, Malaysia, Brunei, where it united by 

language, religion and assets, traditions and ways of life. 

By the virtue of the southern region of Thailand with a Muslim majority, the presence of non-

Muslims who live in the region, and professing religions other than Islam, and even spread the 

culture and religion of the main reasons that led to the existence of challenges and lack of 

harmony and coexistence between Muslims and others. 

The problem that some of Muslims used the method of violence with non-Muslims remedy to 

that problem because of ignorance of religion; shreds southern Thailand community in the tense 

situation is unstable; whether security or economically, as a result of that its impact on the 

Dawah and educational field, hence the research came to reveal these reasons and give the 

solutions and proper treatment for it. 

Key words: violence, ignorance, fanaticism, southern Thailand, the term. 
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 مقسمت

ن هلل الخمض الة الٗاإلاحو، عبّل الم والهّل لى للٗاإلاحو، عخمت اإلابٗىر ٖلى والؿّل م وصخبه آله ٖو
ّل
ا ؤظمٗحو؛ وؾل : بٗض ؤمّل

ٚم ٞٗلى ن بال جاًالنض ظنىب ٖن ال٨خاباث ٦ثرة من الغّل عاؾاث ؤوّل
ٗجى التي الضّل

ُث
 اإلاؿلمحو ٖلى وؤزغو وؤلاعىاب الٗن٠ بإخضار ح

عاؾت من نهُبها جإزظ لم
ت الضّل ُّل هت؛ الٗلم ل لم بط اإلاخسهّل ت صعاؾت -الباخض ٖلم خؿب  -لها حسجّل ُّل ت ٖلم ُّل ت ؤ٧اصًم

ّل
 مؿخ٣ل

عاؾاث من ٦ٛحرىا
ب الظي ألامغ ألازغي؛ الضّل

ّل
م ٖلمي بدض في ألامغ ىظا ًْضعؾىا ؤو الباخشحو من ًخُل

َّ
 نخاظه من ٌؿخٟاص مد٨

ت اإلاغاظ٘ بزغاء في الٗلمي ٍٖى . اإلاٗانغة الضّل

ن
ً
: آلاجُت الٗنانغ زال٫ من جٟهُلي بك٩ل البدض ؤىمُت ببغاػ ُٞم٨ن ط٦غو؛ ؾب٤ ما بلى بياٞت

حو البدض ًُٟض-ٔ  اإلاؿلمحو وخايغ ؤلاؾالم وا٢٘ ٖغى من البدض ًسلى ال بط جاًالنض؛ ظنىب في ؤلاؾالمُت بال٣ًاًا اإلاهخمّل

. جاًالنض ظنىب في

حرىم جاًالنض ظنىب في الباخشحو ًُٟض البدض مًمىون ؤو ٦ما-ٕ  الؾُما ؤلاؾالمي، الٗالم ب٣إ مسخل٠ في اإلاؿلمحو من ٚو
 م٘ جاًالنض مؿلمي بحو الخٗاٌل ٦ُُٟت خى٫ن ًخُغ١ن ظىانبه ؤبغػن في البدض بط اإلاؿلمت؛ ألا٢لُاث مجخم٘ في ٌِٗكىون الظًن

. البىطي اإلاجخم٘

ى مُضانُت بضعاؾت وطل٪ ؛-مؿلم ؤ٢لي مجخم٘ وىى -جاًالنض، ظنىب مجخم٘ في الٗن٠ وا٢٘ ٖن البدض ٌؿلِ و٦ظا -ٖ
ّل
جل

ُث
 ج

م ومن لٗالظها، واإلا٣ترخاث الخلى٫ن وي٘ م٘ بالضًن، الجهل بؿبب الٗن٠ ْاىغة ؤؾباب ٞحها
َد
خاثج اؾخسالم ز ت النّل ُّل  الٗلم

ىنُاث الغّلنِنت ػن التي والخّل . جاًالنض ظنىب في ؤلاؾالمي الٗمل مهلخت حٗؼّل

: البحث ؤهساف

: آلاحي جد٤ُ٣ بلى البدض حهضٝ

ٗٝغ-ٔ .  والخايغ اإلااضخي بحو جاًالنض ظنىب في ؤلاؾالمي الىظىص ٖلى الخّل

عي-ٕ . جاًالنض ظنىب في الٗن٠ بخضار في بالضًن الجهل ؤزغ حصخُو بلى الؿّل

ؿاث للضٖىة الٗامت الخىظهاث مؿخىين ٖلى الٗن٠ ْاىغة لٗالط والخلى٫ن اإلا٣ترخاث ٖلى الخٗٝغ-ٖ ت واإلااؾّل  الضٖىٍّل

ت ُّل .  والٗلم

: وحؼائالجه البحث مـهلت    

 ؤصي بما جاًالنض ظنىب مجخم٘ بٌٗ ٖلى بالضًن الجهل ؤزغ ول٣ض ؤٞؿضىا، ألامت في اؾدكغين بطا ًٖا٫ صاء الجهل صاء بو
ن اإلان٣ُت في الٗن٠ بخضار بلى بهم

ً
 مجاالث ظمُ٘ ٖلى ؤزغ زم ومن اإلان٨غ، ٖن والنهي باإلاٗغوٝ ألامغ من طل٪ ؤو مجهم ْنا

 بظغاء لُخمّلن بالضًن، بالجهل ًخٗل٤ بما جاًالنض ظنىب في الٗن٠ ْهىعن ؤؾباب صعاؾت ؤىمُت ًا٦ض ألامغ وىظا وظىانبها، الخُاة
 الٓاىغة جل٪ لٗالط اإلاناؾبت الخُت وي٘

: آلاحي الغثِـ الدؿائ٫ن ٖلى ؾُجُب البدض ٞةو وجدلُلها؛ البدشُت اإلاك٩لت صعاؾت بلى وللىنى٫ن

 ؟ جاًالهس حىىب في العىف ظاهطة على بالسًً الجهل ؤزط ما

خٟغّلٕ اا٫ ٖن ٍو ثِـ الؿّل ت ألاؾئلت الغّل ُّل :  آلاجُت الٟٖغ
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. الخايغ؟ ؤم اإلااضخي في ؤ٧او ؾىاءًن جاًالنض؛ ظنىب في وظىص واإلاؿلمحو لئلؾالم ىل-ٔ

 جاًالنض؟ ظنىب في الٗن٠ ؤخضار و٢اج٘ ما-ٖ-ٕ

 جاًالنض؟ ظنىب في الٗن٠ ْاىغة ٖلى ؤزغ بالضًن للجهل ىل-ٗ

ؿاث للضٖىة الٗامت الخىظهاث مؿخىين ٖلى الٗن٠ ْاىغة لٗالط واإلا٣ترخاث الخلى٫ن ما -٘ ت واإلااؾّل ت؟ الضٖىٍّل ُّل . والٗلم

: ومجخمعه البحث حسوز

: آلاجُت الٗنانغ في البدض جدضًض ًم٨ن

:  اإلاىهىعّيت اللسوز (1

ؼ
ّل
 الخلى٫ن ووي٘ الى٢اج٘ جل٪ ْهىعن في بالضًن لجهل ؤزغا بُاو م٘ جاًالنض ظنىب في الٗن٠ و٢اج٘ ون٠ ٖن البدض ًتر٦

اىغة، جل٪ لٗالط واإلا٣ترخاث
ّل
مه ما م٘ الٓ ن جاًالنض، ظنىب ٖن مىظؼة إلادت من ًخ٣ضّل .  ٞحها واإلاؿلمحو ؤلاؾالم خالت ٖو

:  اإلاهاهّيت اللسوز (2

ؼ
ّل
الر، والًاتها في جاًالنض ظنىب في اإلاؿلمحو ؤٚلبُت جتر٦

ّل
اىغة الش ن ٞةو ولظا ٞحها؛ ج٣٘ ما ٚالًبا الٗن٠ ْو  للبدض اإلا٩اني الخضَّ

ت اإلاداٞٓاث ٖلى ؾ٩ُىون ُّل ثِؿت الجنىب .  (ناعاجُىاث)و (ظاال)و ،(ُٞاني): وهي الغّل

: الّعمىّيت اللسوز (3

ن البدض ٖملُت إلظغاء لِـ و؛ ػمجي خضٌّد ت صعاؾت ٖن ٖباعة البدض بط مٗحّل ُّل مه ما م٘ الخايغ الىا٢٘ في مُضان  من ًخ٣ضّل
ت والخلُٟاث ؤلاؾالمي الىظىص خى٫ن مايُت صعاؾاث ُّل ت الؿُاؾ ُّل  في الٗن٠ بمىيٕى الٗال٢ت طاث جاًالنض ظنىب في وألامن

.  جاًالنض ظنىب

 اإلاداٞٓاث في وماؾؿاث ؤٞغاًصا وظل ٖؼ هللا بلى بالضٖىة ال٣اثمحو ٖلى الضعاؾت البدض ُٞجغين البحث مجخمع ؤما

 الخلى٫ن وؾبل جاًالنض، ظنىب في الٗن٠ ْهىعن في بالضًن الجهل ؤزغ ٖلى للخٗٝغ وناعاجُىاث، ظاال، ُٞاني،: الشالر الجنىبُت

. لها اإلاناؾبت واإلا٣ترخاث

 ألاوى  اإلابحث

 جاًالهس حىىب عً عامت إلاحت

 
ً
  :(1) الجغطافيت اللالت: ؤوال

ن الجنىبُت الهحو بدغ بحو جاًالنض ظنىب مداٞٓاث ج٣٘
ً
، الهنضي اإلادُِ بلى قغ٢ا

ً
 جاًالنض، زلُج: الكغ١ن من ًدضىا ٚغبا

ا: والجنىب الٛغب ظهت ومن  اإلاٗلىم ومن الاؾخىاثُت، قبه اإلان٣ُت في الاؾخىاء، زِ قماo٫  8-٘ ٖغى زُي بحو: ؤي. مالحًز

ن الخغاعة مغجٟٗت وج٩ىون ألامُاع، بٛؼاعة جخمحز: اإلان٣ُت ىظو ؤو
ً
.  ٘صاثما

                                                           
 .(9ص)، والمجاهدون فً فطانً، لضٌاء شهاب، (ٕٔص) ،فطانً، لمحمود شاكر: ٌنظر (ٔ)
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غة قبه في ج٣٘ التي اإلانا٤َ يمن من جاًالنض ظنىب مداٞٓاث ومى٢٘  حكٛلها التي الكمالُت الناخُت من اإلاالًى ظٍؼ
 ؾُما وال ؤعايحها، من الىاؾٗت اإلاؿاخاث حكٛل التي ال٨شُٟت الٛاباث ج٨ؿىىا ؾالؾل، ٖضة من وجخإل٠ ظبلُت، مغجٟٗاث

ن ٞحها ؤو ٦ما ناعاجُىاث، مداٞٓت وظنىب (ظاال) مداٞٓاث في
ً
حرىا ٧ىلى١ن وجهغ ُٞاني ٦جهغ ٦شحرة، ؤجهاعا .  ٚو

، ٞحها اإلاؿلمحو نؿبت مجها زالزت مداٞٓت، ٗٔ من لخاًالنض الجنىبي الجؼء ًخ٩ىون  ومداٞٓت ُٞاني، مداٞٓت وهي ٖا٫ٍع

  ٦ُلىمتر 9ٖٙ.9ٙ.ٓٔ اإلاؿاخت جإزظ ٧لها الشالر اإلاداٞٓاث وىظو ُٞاني، ومداٞٓت ظاال،

 
ً
  الاحخماعيت اللالت: زاهيا

 ألاظناؽ هجغة بؿبب وطل٪ مخباًنت؛ ولٛاث مخٗضصة، وصًاناث مسخلٟت، وؤظناؽ ؤنى٫ن من جاًالنض ظنىب مجخم٘ ًخ٩ىون

ُما ٞحها، واؾخ٣غاعىا بلحها، ألازغين : جاًالنض ظنىب في الاظخماُٖت للخالت بُاو ًلي ٞو

 جاًالهس حىىب مجخمع ػهان منىهاث-ؤ

ت بلى جاًالنض ظنىب ؤىالي ؤؾالٝ ٌٗىص جها خُض من ٖلحها ؤَل٤ والتي آؾُا، قغ١ن ظنىب ونلذ التي الؿ٩او مجمٖى  ج٩ٍى

. البكغة وؾمغة الدجم، بهٛغ جدؿم والتي اإلاالًى، ظنـ الُبُعي

ضث التي ؤزغين بإظناؽ اإلاالًى ظنـ بحو والازخالٍ التزاوط طل٪ بٗض خهل زم ن ٞو
ً
اعا ن ججّل

ً
 واؾخ٣غث اإلان٣ُت، بلى واؾدُُانا

.  ألاظناؽ ىظو من زلُِ ىى الظي اإلاالًىين الجنـ ٧له طل٪ ٖن ٞنخج ٞحها،

:  من م٩ىون جاًالنض ظنىب وؾ٩او

حو ظنـ -1 ن ونؿبتهم اإلاالًىي، الٗنهغ بلى ؤنلهم ًغظ٘ الظًن ألانلُىون البالص ؾ٩او وىم: اإلاالًٍى
ً
ن خالُا

ً
با  ،%8ٓ ج٣ٍغ

لى ؤلاؾالم، بضًن ًضًنىون و٧لهم .  اإلاؿلم ٖلى مالًى ٧لمت ًُل٤ ىظا ٖو

نتهم الظًن جاًالنض، ظنىب إلاجخم٘ الشاني الٗنهغ وىم: الؿُامُحو ظنـ -2
ّل
 ٖلى اخخاللها بٗض الخاًالنضًت الخ٩ىمت َو

 .الىزنُت بالبىطًت ًضًنىون ومٗٓمهم ىـ،ٕٔٓٔ ٖام ُٞاني صولت

 مُٗنت، صًانت لهم ولِـ الهحو، بالص من ظاءوا والظًن الٗضص، ناخُت من الشالض الٗنهغ وىم: الهِنُحو ظنـ -3
 . الىزنُت البىطًت الضًانت بلى ًمُلىون ؤٚلبهم ول٨ن

ضًنىون الهنض، بالص من اإلاهاظٍغن من وىم: الهنىص ظنـ -4  . بالهنضوؾُت ًضًنىون مجهم و٢لُل باإلؾالم، ٍو

 .(1)باإلؾالم ًضًنىون و٧لهم ُٞاني، في واؾخ٣غوا خًغمىث من ىاظغث التي الٗنانغ من وىاالء: الٗغب ظنـ -5

: الاحخماعيت اإلاؼلمين عازاث-ب

 في مخٗاوون مجخم٘ في ٌِٗكىون ٞهم اإلاخىاعزت؛ وج٣الُضىم الخانت ٖاصاتهم ؤنىلهم ازخالٝ ٖلى جاًالنض ظنىب إلاؿلمي
اٝ، ال٣غين في وبسانت اإلاخٗضصة الضًنُت اإلاناؾباث وفي وؤٞغاخهم ومأتهم ؤُٖاصىم في ؾىاء قاوجهم، قتى ن وألاٍع

ً
 قهغ في ٞمشال

ت ؤىالي ٣ًىم اإلاباع٥ عمًاو ن ًُٟغوو زم اإلاسجض، لجماٖت الُٟىعن وظباث بخ٣ضًم ال٣ٍغ
ً
 ؤخض جىفي وبطا اإلاسجض، في ظمُٗا

                                                           
، (9ٔص) ٌة فً نشر اللؽة العربٌة وثقافتها فً المجتمع الفطانً، لكاري سانً رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة،سالمإسهام المدارس اإل: ٌنظر (ٔ)

 .(9ٔص)ٌة فً فطانً فً جنوب تاٌلند، لماهاما صارئ ٌوروه، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، سالمالدعوة اإلوأهمٌة اللؽة العربٌة فً نشر 
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 ؤو اإلاسجض بناء ٖلى ٖؼمىا وبطا اإلاخىفى، ًىصٕ ختى بالخضماث ل٣ُىمىا اإلاخىفى ؤؾغة مجز٫ن بلى وألانض٢اء الجحراو ىٕغ مجهم

ت ؤىل ٞجمُ٘ اإلاضعؾت . (1)بناثه في ًخٗاونىون ال٣ٍغ

:  الاحخماعيت اإلاـنالث-ج

 بىطي، مجخم٘ وؾِ في مؿلمت ٦إ٢لُت ويٗهم بلى مٗٓمها حٗىص ٖضة، اظخماُٖت مك٨الث جاًالنض في اإلاؿلمىون ًىاظه

: (2)اإلاك٨الث جل٪ ومن

: اإلاؼلم الـباب ؤوػاي بين اإلاذسضاث اهدـاض-1

ٗىص ٣اء والخإزغ الكباب، لضي الضًجي الىإػ ي٠ٗ بلى طل٪ َو  م٘ ألامنُت ؤلاظغاءاث في ال٣هىعن ٖن ًٞال الؿىء، بٞغ
. الخاًالنضًت الخ٩ىمت ٢بل من عاصٖت ٣ٖىباث وظىص ٖضم

: البىشي بالؼلىك الخإزط-2

اصاتها، بؿلى٦ها ًخإزغ بُئخه، ابن ؤلانؿاو بو  والق٪ ٞةنه مؿلمت ؤ٢لُت مجخم٘ في ٌِٗل جاًالنض في اإلاؿلم ؤو وبما ٖو

خإزغ الخاًالنضي، اإلاجخم٘ في ؾِنههغ اصاتهم، وز٣اٞاتهم بضًجهم ٍو . اإلاندٝغ الؿلى٥ اعج٩اب بلى به ًضٞ٘ مما ٖو

:  البٌالت-3

ن ًىاظهىون ؤجهم جاًالنض في اإلاؿلمحو مك٨الث من
ً
 واإلاىاعص اإلاهنُت الخبراث لن٣و الا٢خهاصًت، الناخُت من نٗبت ْغوٞا

 وهجغتهم اإلاؿلم، الكباب بحو البُالت ْهىعن بلى ألامغ ىظا وؤصي والخجاعة، الؼعاٖت ٖلى ٌٗخمضوون وؤ٦ثرىم الُىمي، والضزل

ن؛ ن للَى
ً
. اإلاجاوعة البالص في الغػ١ مىاعص ٖن بدشا

 
ً
:  الاقخلازًت اللالت: زالثا

ٗىص الخاًالنضًحو، من بٛحرىم م٣اعنت ي٠ُٗ جاًالنض ظنىب في للمؿلمحو الا٢خهاصي الىي٘ بو  اىخمام ٢لت بلى الؿبب َو

 الٗام الا٢خهاصي ال٠ًٗ بلى بياٞت, جاًالنض في اإلاخ٣لبت الؿُاؾُت ألاويإ وبلى الا٢خهاصًت، بإوياٖهم الخا٦مت الؿلُاث
ن ًىاظهىون ظٗلهم طل٪ ٧ل, جاًالنض صولت في

ً
 الضزل انسٟاى ؤو اإلاىاعص ن٣و في ؾىاء الا٢خهاصًت الناخُت من نٗبت ْغوٞا

. اإلاهنُت اإلاهاعاث ٢لت ؤو الُىمي

, البالص ىظو في الٟغص لضزل الٗام اإلاخىؾِ ٖن الشلض بنؿبت ٣ًل اإلاؿلمحو لضزل اإلاخىؾِ ؤو اإلاهاصع من ٦شحر وحكحر
غ ًا٦ض ٦ما  باإلا٣اعنت وطل٪ الؿ٩او، من ألاصنى الُب٣ت ًدخلىون جاًالنض في اإلاؿلمحو مٗٓم ؤو الخ٩ىمي الغؾمي الخ٣ٍغ

.  (3)جاًالنض ؾ٩او ٖامت لضزل الٗام اإلاؿخىين م٘ ؤلاخهاثُت

 
ً
   جاًالهس حىىب في اإلاؼلمين وؼبت: ضابعا

 بلى با٢ُت جؼا٫ وما اإلان٣ُت، ىظو بلى ؤلاؾالم ونى٫ن ؾب٣ذ بط البىطًت؛ هي جاًالنض قٗب مجخم٘ بحو الؿاثضة الضًانت بو

.  (1)% ٘ بـ وؤ٢لها (4)% ٕٔ بـ نؿبت ٦إٖلى ٞخ٣ضع جاًالنض في اإلاؿلمىون وؤما الخايغ، و٢خنا

                                                           
ٌة، طرابلس، لٌبٌا، سالمٌة فً تاٌالند وجهود المسلمٌن فً سبٌلها، عبد الناصر مناها، رسالة ماجستٌر، كلٌة الدعوة اإلسالمالدعوة اإل: ٌنظر (ٔ)

 .(ٖٓص) ،م998ٔعام 

 .(ٖٔص) ،مشاكلهم وحلولها، جماعة القوات المسلحة فً المنطقة الرابعة الجنوبٌة: مسلمو تاٌالند: ٌنظر (ٕ)

 .(ٕٕ٘ص) ،الناصر مناها، رسالة ماجستٌر، مرجع سابق ٌة فً تاٌالند وجهود المسلمٌن فً سبٌلها، عبدسالمالدعوة اإل: ٌنظر (ٖ)

 .(7ٓٗ/ٔ) ،يسالماألقلٌات المسلمة فً العالم ظروفها المعاصرة، آالمها، وآمالها، الندوة العالمٌة للشباب اإل: ٌنظر (ٗ)
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لبُت جخمخ٘ ٞةجها جاًالنض ظنىب مداٞٓاث وؤما  خ٩ام خ٨مها و٢ض مؿلمت، صولت الؿاب٣ت في ٧انذ بط اإلاؿلمت؛ باأٚل

ها ٢بل مؿلمىون ن اإلاؿلمحو ونؿبت الخاًالنضي، الخ٨م جدذ ؾ٣َى
ً
با .  ؾ٩اجها مجمٕى من%  8ٓ ج٣ٍغ

 جاًالهس حىىب في العىف ؤحسار وقائع: الثاوي اإلابحث

ن  ٧انذ ٢ضًمت، ظظوعن طاث مك٩لت هي وبنما الُىم، ولُضة لِؿذ جاًالنض ظنىب مداٞٓاث في الٗن٠ ؤخضار مك٩لت بوّل

ذ خُنما اقخٗالها بضاًت
ّل
ت الخ٩ىمت اخخل ًّل ت، ُٞاني ممل٨ت الخاًالنض ُّل . با٫ لهم حهضؤ ال ٞاإلاؿلمىون الخحو طل٪ ومنظ ؤلاؾالم

ش بلى ًنٓغوو... »  ٞهم ٙ ؤنه بالصىم جاٍع ثِسخي اإلاؿىّل ي، الا٢خهاصي ويٗهم ٖلى خن٣هم وبو... الؾخ٣اللهم الغّل هم اإلاترصّل  وزٞى
٠ من

ّل
ٗب ًجٗل ىظا ٧لّلن بىطي؛ مجخم٘ وؾِ في وز٣اٞتهم الخًاعي، جغاثهم جسل

ّل
ن الُٟاني الك

ً
 لم بان٣ى٥ ٢اصة بإو م٣خنٗا

ٟىا ؤو ٌؿخُُٗىا ّٟل ة من ًس . (2)«مك٩لتهم خضّل

 بداصزت جبضؤ الٗن٠ خاالث بلى ألامنُت الخالت جدى٫ن بضاًت ؤو ًجض جاًالنض ظنىب في الُىمُت الٗن٠ ؤخضار في واإلاخإمل

ش ناعاجُىاث مداٞٓت في الجِل مٗؿ٨غاث بخضي من ألاؾلخت ؾغ٢ت  ٢خل ٖن الخاصزت ؤؾٟغث والتي م،ٕٗٓٓ ًناًغ ٗ بخاٍع
حو، ؤعبٗت ٣ْض ٖؿ٨ٍغ

َد
ت، ؤؾلخت ؤعبٗماثت من ؤ٦ثر ٞو  خ٩ىمُت ابخضاثُت مضعؾت ٖكٍغن خغ١ن الخاصزت و٢ذ نٟـ في وحؿاًغ ناٍع

ن جىالذ زم ناعاجُىاث، مداٞٓت في صواثغ بً٘ في : (3) الكهحرة ؤلاعىابُت ألاخضار جل٨م ومن ًىمي، بك٩ل ال٣خل خىاصر بٗضُث

 
ً
: م2004 عام الثاوي ماهىن  6 في اإلاؼللت والقىاث اإلاؼلمين بين فٌاوي في الاؿدباماث حاززت :ؤوال

 في مغاث ٖضة الخاًالنضًت وال٣ىاث جاًالنض ظنىب مؿلمي بحو الاقدبا٧اث مٕٗٓٓ ٖام الشاني ٧انىون قهغ من ٙ في و٢ٗذ
 الخ٩ىمت ٞغيذ الاقدبا٧اث ىظو وبؿبب الخاًالنضًت، ال٣ىاث من الٗضًض م٣خل ٖن وؤؾٟغث ُٞاني، مداٞٓت ؤنداء

ُت ألاخ٩ام الخاًالنضًت  الُٟانُت ال٣غين من ٖضص وخانغ الكمـ، َلٕى ختى الٛغوب بٗض من الخجى٫ن ومن٘ ُٞاني، ٖلى الٗٞغ

مذ الضًنُت، واإلاضاعؽ  ألاخ٩ام جُب٤ُ بلى ؤصي الظي ألامغ. اإلاؿلمت وال٣غين الضًنُت اإلاضاعؽ ؤنداء في بالخٟخِل الٟىضخى ٖو
ُت ت الٗٞغ . والا٢خهاصًت الاظخماُٖت الخُاة وحُُٗل جاًالنض ظنىب والًاث في والٗؿ٨ٍغ

: م2004 ببطيل 28 في (Keresik) لطيؼيو مسجس حاززت: زاهًيا

غ ىنا٥ ٧انذ بكهىعن الخاصزت خضور ٢بل ن ؤو الجغاثض في ٖضة ج٣اٍع
ً
٣ضوا ال٣غين في اإلاؿلمحو من ٖضصا

ُث
ت باٚخُا٫ ٞ  الكَغ

ي بما والجِل؛ ضم الٓلم ٖلى اإلاؿلمحو خن٤ بلى طل٪ ؤصّل  لجِل الكباب بٌٗ م٣اومت طل٪ ٖن ونخج الىي٘، ٖلى نبرىم ٖو

 الكباب من ٖضص ٢ُام من الخاًالنضًت ألامن ٢ىاث جٟاظئذ مٕٗٓٓ/ٗ/8ٕ ٟٞي. باألؾلخت ومهاصمتهم الخاًالنضًت الخ٩ىمت

ن ٕٔ با٢خدام الخُٟٟت ألاؾلخت وبٌٗ والٟاوؽ بالؿ٩ا٦حو اإلاؿلخحو اإلاؿلمحو
ً
ت مغ٦ؼا  اإلاداٞٓاث في خ٩ىمُت وم٩اجب للكَغ

 مداٞٓت في ٦َغؿُ٪ مسجض في (ٕٖ) ٖضص اإلاؿلمحو الكباب من واخخجؼ بُجهم، ُٞما مناوقاث وصاعث الشالر، الجنىبُت

 في اإلاسجض، في ٕٖ مجهم ٢خل اإلا٣خدمحو، ؤولئ٪ من شخًها 7ٓٔ ٢خل ٖن ألاخضار وؤؾٟغث باٖخ٣الهم، الجِل و٢ام ُٞاني،
 .الخ٩ىمُت ال٣ىاث من ٖ ٢خل خحو

 

                                                                                                                                                                                           
 .(٘ٔص) ،، لناصر العبوديدراسة ومشاهدات جنوب تاٌلندأو  فطانً (ٔ)

 .(7ٕص)فطانً، محمود شاكر،  (ٕ)
قسم إلى  واقعها ومشكالتها، لصافً كارا، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة مقدمة: تاٌالندهللا فً جنوب إلى  الدعوة: نظر أحداث العنؾي (ٖ)

، (وما بعدها ٔٙص). هـٖٔٗٔ-هـٌٖٓٗٔة عام سالمالدعوة واإلعالم فً كلٌة الدعوة واإلعالم، بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل
 ، لعزمن تً علً، رسالة دكتوراه مقدمةٌةسالمفً ضوء الشرٌعة اإلدراسة تقوٌمٌة : الحقوق السٌاسٌة لؤلقلٌة المسلمة فً جنوب تاٌالندو

 .(وما بعدها  ٖ٘ٔص)م ٌٖٕٔٓة العالمٌة، بمالٌزٌا عام سالمقسم الفقه وأصوله، بالجامعة اإلإلى 
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ا
ً
: م2004 ؤلخىبط 25 في (Takbai) باي جاك حاززت: زالث

ت مغ٦ؼ ؤمام الٗام الكإع اىتز عمًاو جهاع وؾِ في مٕٗٓٓ ؤ٦خىبغ ٕ٘ في  مداٞٓت في« جا٢باي» بمداٞٓت الكَغ

ج الخاًالنضًت الخ٩ىمت ًُالبىون شخو، ٓٓٓ.ٖ ٖضصىم ٣ًاعب ما اإلاؿلمحو بخٓاىغ ناعاجُىاث  من ؤشخام ؾخت بخٍٟغ
ت ٢ام الؿاٖاث من بً٘ وبٗض اإلان٣ُت، في ؤلاعىابُحو م٘ بالخٗاوون اتهمىا الظًن اإلاٗخ٣لحو  ٖن ٖضصىم ٣ًل ال والجِل الكَغ

ا، اإلاخٓاىٍغن با٢خدام باألؾلخت ممضصًن شخو ٓٓٙ.ٔ ًٟ ن، من شخو 98ٕ.ٔ واٖخ٣ل ٖن  مغا٦ب ؤعبٗت في ون٣لىا اإلاخٓاىٍغ

ت  الن٣ل اؾخٛغ١ن متر، ٧لُى ٓ٘ٔ خىالي الخضر من٣ُت ٖن ًبٗض الظي ُٞاني مداٞٓت في الجِل مغ٦ؼ بلى ٣ِٞ ٖؿ٨ٍغ
. اإلاٗخ٣لحو من شخها 78 ازخنا١ في وحؿبب ؾاٖاث زمانُت

: م2009 ًىهيى 8 في الفطقان مسجس حاززت: ضابًعا

ت الٟغ٢او مسجض في اإلاهلحو ٖلى الناع بةَال١ اإلاؿلخىون ٢ام م9ٕٓٓ ًىنُى 8 ًىم مؿاء والنه٠ الشامنت الؿاٖت في  ب٣ٍغ

اة بلى ؤصي بما الٗكاء، نالة في ناعاجُىاث بمداٞٓت جمباًن ؤًغ . مهلُا ٕٔ وظغح اإلاهلحو من ٔٔ ٞو

:  ٞمشال ؛ًىمي بـهل جنىن  ؤن ومازث العىف ؤحسار جىالذ شلو بعس

. ٦بحرة جٟجحراث ٘ من ؤ٦ثر وظضث ٣ِٞ مٕ٘ٓٓ ٖام في-

ن ٕٕ جٟجحر مجها جٟجحر، خاالث 8 من ؤ٦ثر وظضث مٕٙٓٓ ٖام وفي-
ً
ش ظاال مداٞٓت في بن٩ا . مٕ٘ٓٓ/8/ٖٔ بخاٍع

ن ٕٗ خضر مٕٔٔٓ ٖام وفي -
ً
. والبىطًحو اإلاؿلمحو من الٗضًض زاللها من ٢خل ظاال، بمداٞٓت جٟجحرا

ش في مؿبى٢ت ٚحر ألاخضار ىظو في ؤقُاء ٖضة ىنا٥ ؤو اإلاالخٔ ومن-  الجنىبُت اإلاداٞٓاث ىظو في الٗؿ٨غين الهغإ جاٍع
ش) البىطي الضًن عظا٫ ٢خل: مشل الشالر اء و٢خل ،(م7ٕٓٓ/ٙ/ٓٔ) الُالب خاٞالث ٖلى الناع وبَال١ ،(مٕ٘ٓٓ/ٓٔ/7ٔ جاٍع  ألابٍغ

ٟا٫، النؿاء من ُت اقخضاص بلى ٌكحر وىظا وألَا .  ؾب٤ مما ؤزُغ اإلاك٩لت وجنامي الٗن٠ نٖى

ا اإلاالخٔ من ؤو ٦ما- ًً  ٚحر ؤو مؿلما الطخُت ٧انذ ؾىاء جٍٟغ٤ صوون ٖكىاجي بك٩ل ج٩ىون ال٣خل ؤخضار بٌٗ ؤو ؤً
ُت بكاٖت بلى بياٞت  مؿلم، ٓاٖتها ال٣خل نٖى حرىا ؤلاخغا١ زم ال٣خل ؤو ٧الندغ ألاخُاو بٌٗ في ٞو .  (1)ٚو

 

 الثالث اإلابحث

 اإلايساهيت الّسضاػت بحطاءاث

 
ً
 : (السضاػت مجخمع) البحث عّيىت: ؤوال

نت بازخُاع الباخض ٢ام ُّل ت البدض ٖ ُّل نت (2)ٖكىاث ٖاة من م٩ىّل اًالنضًحّلو الضّل ابٗحو الخّل اوو لىػاعة الخّل
ّل

ٖىة الك  وؤلاعقاص والضّل
ت باإلامل٨ت ُّل ت، الٗغب ًّل ٗىص ٖاة الؿّل ابٗحو والضّل ؿاث الخّل ت للماؾّل ٖىٍّل ت الضّل ُّل ٗلُم ت والخّل ُّل ت الخ٩ىم ُّل ن جاًالنض، في وألاىل

ً
 ل٨بر ونٓغا

عاؾت؛ مجخم٘ حجم
نت الباخض ازخاع ٣ٞض الضّل ُّل ل ٖ

ّل
عاؾت مجخم٘ جمش

ن الضّل
ً
ت والخضوص ألاما٦ن مغاُٖا ُّل  ًٞال للمجخم٘، الجٛغاٞ

                                                           

ٌوم الجمعة : أطلع علٌه  ،www.islamonline.netماذا وراء مذابح مسلم تاٌالند المستمرة، لمحمد جمال عرفة، موقع : نظر مقالي (ٔ)

 .ه7ٖٗٔ رجب، ٘ٔالموافق 
أن الفرصة متساوٌة ودرجة االحتمال واحدة ألي فرد من أفراد مجتمع البحث لٌتم اختٌار أحد أفراد عٌنة ): العٌنة العشوابٌة تعنً (ٕ)

 .(97ص) ،البحث فً العلوم السلوكٌة، لصالح العساؾإلى  المدخل ( تؤثرأو  تؤثٌرأي  البحث دونما
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ت؛ اإلااؾؿاث في الخنٕى مغاٖاة ٖن ؿت (ٕٓ) ازخاع بط ألاىلُت، ؤو مجها الخ٩ىمُت ؾىاء الضٍٖى ت ماؾّل ت صٖىٍّل ُّل ٖت وحٗلُم  مىػّل
ت اإلاداٞٓاث ٖلى ًّل الر الخاًالنض

ّل
اوو لىػاعة الخابٗحو الخاًالنضًحو الضٖاة ٖن ًٞال الش

ّل
ٖىة الك  وؤلاعقاص وألاو٢اٝ والضّل

ت باإلامل٨ت ُّل ت، الٗغب ًّل ٗىص ٕ زم الؿّل
ٖاة، ٖلى اؾدبانت (ٕٓٔ) وػّل ل وهي اؾدبانه، (8ٓ) مجها الباخض اؾترظ٘ الضّل

ّل
نت جمش ُّل عاؾت ٖ

. الضّل

ُما نت ون٠ ًلي ٞو ُّل عاؾت لٗ
ت البُاناث اؾدبانت يىء ٖلى الضّل ُّل خه

ّل
:  الص

:  العلمي اإلااهل حيث مً الّسضاػت عّيىت وكف -1

نت جىػَ٘ (ٖ) ع٢م ظضو٫ن ُّل عاؾت ٖ
ل خُض من الضّل  الٗلمي اإلااىّل

 اإلائىيت اليؼبت الخنطاض العلمي اإلااهل

% ٘.7ٔ ٗٔ ص٦خىعاو

% ٓٗ ٕٖ ماظؿخحر

% ٘ٔ ٕٔ جغبىين بٖضاص م٘ ب٩الىعٍىؽ

% ٕ٘.ٕٙ ٕٔ ب٩الىعٍىؽ

% ٕ٘.ٔ ٔ ؤزغين

% ٓٓٔ 8ٓ اإلاجمٕى

ر نت جىػَ٘ (ٖ) ع٢م الجضو٫ن ًىضّل ُّل عاؾت ٖ
ن الضّل

ً
ل جبٗا ٨غاع خُض من الٗلميّلن للماىّل ؿبت الخّل

ّل
ت، والن  ج٨غاع ؤٖلى ظاء و٢ض اإلائىٍّل

لُه ،(%ٓٗ) م٣ضاعىا بنؿبت ماظؿخحر (الٗلمي اإلااىل) في ضاص ؾىاءًن ب٩الىعٍىؽ ٍو ربىين باإٖل
ّل
٦خىعاو، زم بٛحرو، ؤو الت  وؤ٢ل الضّل

ٗىص ،(%ٕ٘.ٔ) بنؿبت (ؤزغين) في ج٨غاع ل اعجٟإ ؾبب َو ن بلى اإلااظؿخحر ماىّل باث من ؤوّل
ّل
ؿاث ؤي بصاعة مخُل ت ماؾّل ُّل  حٗلُم

ت، ت و٦ظا وصٖىٍّل ضَعـ ىُئت ًٖىٍّل ؿت مضًغ ًدمل ؤو جاًالنض في بالجامٗاث الخّل ٗلُمُت اإلااؾّل ًى الخّل ضَعـ ىُئت ٖو  الخّل

ل ٦إ٢لّلن ماظؿخحر قهاصة بالجامٗاث . ٖلميّلن ماىّل

ل اعجٟإ نؿبت ؤما ٨غاع في زانُت ٦مغجبت الب٩الىعٍىؽ ماىّل ؿاث بصاعة ؤو بلى ُٞٗىص الخّل ت اإلااؾّل ٍٖى ٗلُمُت الضّل  ج٣بل ال والخّل
ل بال ٞحها الٗمل ، بال ظامعي بماىّل

ً
٘ ختى ناصعا ت وم٩انتها الٗلميّلن مؿخىاىا من جٞغ ُّل  .الاظخماٖ
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:  الّسعىة في الخبرة ػىىاث حيث مً الّسضاػت عّيىت وكف -2

 الخبرة ؾنىاث خُض من الضعاؾت ُٖنت جىػَ٘(ٗ) ع٢م ظضو٫ن

 اإلائىيت اليؼبت الخنطاض الخبرة ػىىاث

% 7٘.ٖٔ ٔٔ ؾنىاث ٘-ٔ

% ٕ٘.ٖٙ 9ٕ ؾنىاث ٓٔ-ٙ

% 7٘.ٖٕ 9ٔ ؾنت ٘ٔ-ٓٔ

% ٕ٘.ٕٙ ٕٔ ؾنت ٘ٔ من ؤ٦ثر

% ٓٓٔ 8ٓ اإلاجمٕى

ن الضعاؾت ُٖنت جىػَ٘ (ٗ) ع٢م الجضو٫ن ًىضر
ً
ٖىة في الخبرة لؿنىاث جبٗا ٨غاع خُض من الضّل ؿبت الخّل

ّل
ت، والن  ظاء و٢ض اإلائىٍّل

 م٣ضاعىا بنؿبت (ؾنت ٘ٔ من ؤ٦ثر زبرة) ًلحها زم ،(%ٕ٘.ٖٙ) م٣ضاعىا بنؿبت (ؾنىاثٓٔ-ٙ) من الخبرة ؾنىاث في ج٨غاع ؤٖلى
 ،(%7٘.ٖٔ) بنؿبت (٘-ٔ) من الخبرة ؾنىاث في ج٨غاع وؤ٢ل (%7٘.ٖٕ) م٣ضاعىا بنؿبت (٘ٔ-ٓٔ الخبرة ؾنىاث) وبٗضىا (%ٕ٘.ٕٙ)

ًبا ؾنىاث ٖكغ زبرة نؿبت مٗض٫ ؤو ؤي  الضعاؾت، مىيٕى م٘ زبرة ألا٦ثر الضٖاة جٟاٖل ٖلى ًض٫ بما ؛(%ٕ٘.8ٙ)بـ ج٣ضع ج٣ٍغ

ت ألاخضار خى٫ن الغؤي ببضاء في وعٚبتهم ُّل ٖىة ٖلى وؤزغىا جاًالنض ظنىب في ؤلاعىاب  ٖانغوا ٢ض ٞةجهم وبسانت ، هللا بلى الضّل
لت الضٖاة زبراث نؿبت اعجٟإ ؤو والق٪. واإلاٗانغة اإلاايُت ٞتراتها في ؤلاعىابُت ألاخضار ٍى

ّل
نت في الُ ُّل  ٌُٗي البدض ٖ

ن الاؾدبانت
ً
اللت مهضا٢ُت في ٢ىة لبُت وآزاعىا ؤلاعىابُت ألاخضار ؤؾباب خى٫ن الضٖاة به ؤْصلذ ما ٖلى الضّل  مداٞٓاث في الؿّل

الر الجنىبُت الىالًاث
ّل
 .الش

:  السعىة مجاى في السعاة بها الخحق التي الخسضيبيت الّسوضاث عسز حيث مً السضاػت عّيىت وكف -3

نت جىػَ٘ (٘) ع٢م ظضو٫ن ُّل عاؾت ٖ
وعاث ٖضص خُض من الضّل بُت الضّل ضٍع  الخّل

 اإلائىيت اليؼبت الخنطاض السوضاث عسز

ٔ-ٕ  ٔ7 ٕٔ.ٕ٘ %

% ٘.ٕٔ ٓٔ صوعاث ٗ-ٖ

% ٓٙ 8ٗ صوعاث ٗ من ؤ٦ثر

% ٕ٘.ٙ ٘ صوعة بإي ؤلخد٤ لم

% ٓٓٔ 8ٓ اإلاجمٕى
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ر نت جىػَ٘ (٘) ع٢م الجضو٫ن ًىضّل ُّل عاؾت ٖ
ن الضّل

ً
وعاث جبٗا بُت للضّل  خُض من الضٖىة مجا٫ في الضٖاة بها الخد٤ التي الخضٍع

ت، والنؿبت الخ٨غاع بُت للضوعاث الضٖاة خًىعن ٖضص في ج٨غاع ؤٖلى ظاء و٢ض اإلائٍى  م٣ضاعىا بنؿبت (صوعاث ٗ من ؤ٦ثر) الخضٍع
ٗىص  ،(%ٕ٘.ٙ) بنؿبت صوعة بإي الالخدا١ ٖضم في ج٨غاع وؤ٢ل ،(%ٓٙ)  واإلااؾؿاث الجامٗاث اىخمام بلى طل٪ في الؿبب َو

ت بُت بالضوعاث والخٗلُمُت الضٍٖى  ظنىب في الضٖىة وا٢٘ م٘ الخٗامل في ؾُما وال الضاُٖت؛ ٖلى ُٖٓم نٟ٘ من لها إلاا الخضٍع
ا ألامغ وىظا وؾلبُاتها، بًجابُاتها من جاًالنض ًً  ؤؾباب خى٫ن الضٖاة به ؤصلى ما ٖلى الضاللت مهضا٢ُت في ٢ىة ؤُٖى ؤً

.  جاًالنض ظنىب في الضٖىة في الؿلبُت وآزاعىا ؤلاعىابُت ألاخضار

 
ً
 ( الاػدباهت) البحث ؤزاة: زاهيا

ن الٗلمي البدض ؤصواث ؤ٦ثر من الاؾدبانت حٗخبر
ً
عاؾاث في اؾخسضاما

ت؛ الضّل ُّل ها اإلاُضان غ الٛالب في ألجّل
ّل
 ٖن اإلاٗلىماث جٞى

و؛ بىا٢٘ مغجبُت وخ٣اث٤ بُاناث بهىعة البدض مجخم٘ لى٦ُاث ٖن اإلاٗلىماث ٧انذ ؾىاءًن مٗحّل ُم ؤو الاججاىاث ؤو الؿّل  ؤو ال٣ِم

. واإلاك٨الث ألاخضار

اصة م ٖو  ٖجها ؤلاظابت ًُلب ألاؾئلت من ٖضص ٞحها جُغح بدُض ٦الىما، ؤو اإلاٛل٣ت ؤو اإلاٟخىخت الاؾدباناث ق٩ل ٖلى ج٣ضَّ

.  (1) الاؾدبانت بمىيٕى اإلاٗنُحو من ٖضص ٢بل من

عاؾت َبُٗت وإلاالثمت
عاؾت مجخم٘ ؤٞغاص وحجم وؤلام٩انُاث الجهض خُض من الضّل

 ٦إصاة الاؾدبانت الباخض اؾخسضم الضّل

.  واإلاٟخىخت اإلاٛل٣ت الاؾدباناث ق٩ل ٖلى الضعاؾت لهظو

ن ٦ما لها، اإلاناؾبت ؤلاظابت ازخُاع اإلاؿدبحو من ًُلب ؤؾئلت ٖلى اإلاٛل٣ت الاؾدباناث وجخ٩ىون  الاؾدبانت الباخض يمّل
نت ألٞغاص الٟغنت إلجاخت اإلاٟخىخت ُّل ت ألاخضار ؤؾباب لظ٦غ الٗ ُّل ٖىة ٖلى الؿلبُت وآزاعىا ؤلاعىاب  لم والتي جاًالنض ظنىب في الضّل

 بالخٟهُل طل٪ ط٦غ وؾُإحي. وزباتها ٣ٞغاتها نض١ ٢ُاؽ جم الاؾدبانت اؾخسضام و٢بل اإلاٛل٣ت، الاؾدبانت في بلحها ؤلاقاعة جغص
.  مىيٗه في

ضاص : الخالُت بالخُىاث الباخض ٢ام ( الاؾدبانت ) البدض ؤصاة وإٖل

الع -1 : باإلاىهىع عالقت لها التي الؼابقت والسضاػاث النخاباث على الًا

إل الباخض ٢ام  ، ٖال٢ت لها التي (2) الؿاب٣ت والضعاؾاث ال٨خاباث ٖلى بااَل م٨ن باإلاىيٕى  الباخض بُٖاء في حؿاىم ؤو ٍو
٣غاث مداوعن وي٘ و٦ُُٟت جاًالنض، ظنىب في ؤلاعىابُت الى٢اج٘ ٖن واؾٗت ٨ٞغة همُم، ٖنض الاؾدبانت ٞو  مجها الاؾخٟاصة م٘ الخّل

عاؾت نخاثج جدلُل في
.  وجٟؿحرىا الضّل

ىعة و٧انذ للخحنيم بضػالها قبل ألاوليت الاػدباهت -2 :  آلاجُت بالهّل

. اإلاد٨م ٖن مٗلىماث م٘ جد٨ُم، َلب زُاب ٖلى الاؾدبانت اقخملذ-ٔ

ت بُاناث ٖلى الاؾدبانت اقخملذ ٦ما -ٕ ُّل ُنت ؤٞغاص ٖن شخه ّٗل .  ال

                                                           
 .(٘ٗٔص)البحث العلمً، مفهومه، أدواته، أسالٌبه، لذوقان عبٌدات وآخرون، : ٌنظر (ٔ)

 ٌة فً تاٌالند وجهود المسلمٌن فً سبٌلها، ودراسة صافً كارا عن الدعوةسالمالناصر أحمد مناها عن الدعوة اإل مثل دراسة عبد (ٕ)
دراسة : عزمن تً علً عن الحقوق السٌاسٌة لؤلقلٌة المسلمة فً جنوب تاٌالند ، ودراسةهللا فً جنوب تاٌالند واقعها ومشكالتهاإلى 

األبحاث المتعلقة باإلرهاب وأسبابه وعالجه التً قُدمت فً مإتمرات دولٌة فً إلى  ٌة، باإلضافةسالمتقوٌمٌة فً ضوء الشرٌعة اإل
: ي العالمًسالمرؾ الفكر وفكر التطرؾ، والمإتمر اإلمنه، ومإتمر األرهاب بٌن تط سالمالعالم، مثل مإتمر اإلرهاب وموقؾ اإل

 .مكافحة اإلرهاب
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.  ٣ٞغاث (7) ٖلى الاؾدبانت اخخىث- ٖ

عط م٣ُاؽ الباخض اؾخسضم ٦ما -ٗ . الخماسخيّلن اإلاخضّل

  . الاػدباهت كسو -3

عاؾت ىظو في اإلاؿخسضمت الاؾدبانت اؾخمضث
ن (ٕٔ) ٖلى ٖغيها من نض٢ها الضّل

ً
ما

ّل
ضَعـ ىُئت ؤًٖاء من مد٨  ؤىل من الخّل

ٖىة ؤ٢ؿام من الازخهام ٣اٞت الضّل
ّل
ٖحو الٗلمي البدض ومغا٦ؼ ؤلاؾالمُت والش ٖىة ٧لُت ٖلى مىػّل ًن وؤنى٫ن الضّل  بالجامٗت الضّل

ُت ؤلاؾالمُت،
ّل
عاؾاث و٧ل

ت ُٞاني وظامٗت بخاًالنض، ؾىن٨ال ألامحر بجامٗت ؤلاؾالمُت الضّل ُّل  ؤلامام وظامٗت بخاًالنض، ؤلاؾالم
ض ت ؾٗىص بن مدمّل ُّل  الٗاثض و٧او ٢ُاؾه، اإلاغاص للمىيٕى مالءمتها ومضي الاؾدبانت ٣ٞغاث ٖلى للخ٨م ألاخؿاء، ٕٞغ ؤلاؾالم

. (اؾخماعة ٓٔ) مجها

لى محو مالخٓاث يىء ٖو
ّل
ها الباخض ؤزظ والتي الاؾدبانت حٗضًل ظغين اإلاد٨ ن وؤ٦ثرىا بإىمّل

ً
 ًخٗل٤ ُٞما والؾُما ج٨غاعا

ت ألاخضار بإؾباب ُّل ت وآزاعىا ؤلاعىاب ٖىٍّل ٗضًالث و٧انذ جاًالنض، ظنىب مجخم٘ ٖلى الضّل :  ًلي ٦ما الخّل

ٗضًل بًٗها وصمج ال٣ٟغاث بٌٗ خظٝ-ؤ . ؤزغين ٣ٞغاث وبياٞت آلازغ البٌٗ في والخّل

السي بلى الخماسخي اإلاضعّلط حٗضًل -ب
ّل
. الش

. ٖباعة (7) اإلاد٨محو حٗضًل بٗض الجهاجي بك٩لها الاؾدبانت ؤنبدذ-ط

 
ً
: ؤلاحلائيت اإلاعالجت ؤػلىب: زالثا

ٗض
ُث
 اإلاجخم٘ في اإلاىظىصة والٓىاىغ الخ٣اث٤ بىن٠ تهخم التي الىنُٟت الضعاؾاث من الخالُت اإلاُضانُت الضعاؾت ح

 في ؤلاعىابُت باألخضار اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ٖلى للخهى٫ن البدض ُٖنت ألٞغاص الٗام باإلاسر الباخض ٣ًىم خُض،(1)ؤلانؿاني

 ،(2)والٗباعاث بال٩لماث الىن٠ ٖلى ٌٗخمض الظي ال٨ُٟي باألؾلىب ًدللها زم ، هللا بلى الضٖىة ٖلى وؤزغىا جاًالنض ظنىب

خماص م٘ (3) الٗلمُت اإلااصة جدلُل ٖنض والنؿب ألاع٢ام ٖلى ُٞه ٌٗخمض الظي  ال٨مي وألاؾلىب  الظي الاؾخنباَي اإلانهج ٖلى الٖا
حرىا النهىم زال٫ من ؾاب٣ا اؾخ٣غ بما اإلاؿخجضة اإلاؿاثل ٖلى زالله من ًد٨م  من اإلاؿدبحو بأعاء باالؾخٗانت وطل٪ ،(4)ٚو

. الؿاب٣ت والضعاؾاث الضعاؾت ُٖنت

:  وجٟؿحرىا اإلاُضانُت الضعاؾت جدلُل في آلاجُت ألاؾالُب اؾخسضام اإلاناؾب من ؤنه الباخض ًغين ولظا

.  ؤلاخهاثُت اإلاٗالجت بظغاء في (spss) بغنامج اؾخسضام -1

 .  الخ٨غاعاث ؤؾلىب -2

ت النؿب ؤؾلىب -3  . اإلائٍى

 

 

                                                           
 . ( ٔ 89ص ) ،البحث فً العلوم السلوكٌة، لصالح العساؾإلى  المدخل: ٌنظر (ٔ)
  .(8٘-8ٗص) ،قواعد أساسٌة فً البحث العلمً، لسعٌد إسماعٌل صٌنً: ٌنظر (ٕ)

  .(8٘ص) ،المصدر السابق: ٌنظر (ٖ)

 .(ٕٕص ) ،ٌة، لمقداد ٌالجنسالممناهج البحث وتطبٌقاتها فً التربٌة اإل: ٌنظر (ٗ)
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 الطابع اإلابحث

 وجفؼيرها السضاػت هخائج جحليل

 :الـطيعت بمقاكس الجهل-ٔ

عاؾت ُٖنت لضي الاؾدبانت نخاثج ؤقاعث
ٗت بم٣انض الجهل ؤو الضّل  جاًالنض، ظنىب في ؤلاعىابُت ألاخضار ؤؾباب من الكَغ

٣ضع (مىا٤ٞ) مجمٕى بو خُض
ُث
نت من% ٘.7ٕبنؿبت ج ُّل  الُٗنت من (%8.7٘ٔ) ونؿبت الخامت، اإلاىا٣ٞت نؿبت ؤٖلى وهي الضعاؾت، ٖ

:  طل٪ ًىضر (ٙ) الغ٢م طو آلاحي والجضو٫ن ،(%ٕ٘.9ٔ) بنؿبت ج٣ضع اإلاىا٣ٞت مجمٕى ؤو: ؤي ما، خض بلى الؿبب ٖلى جىا٤ٞ

 النؿبت الخ٨غاع اإلاىا٣ٞت صعظت

% ٘.7ٕ 8٘  مىا٤ٞ

% 8.7٘ٔ ٘ٔ ما خض بلى مىا٤ٞ

% 8.7٘ 7 مىا٤ٞ ٚحر

% ٓٓٔ 8ٓ اإلاجمٕى

ن ال نت به اعجإث ما ؤو ق٪ّل ُّل عاؾت ٖ
ٗت بم٣انض اإلاؿلم ظهل ألو صخُدت؛ الضّل َغ

ّل
ت ومهالر الك  وؾبب الٟؿاص ؤنل ألامّل

ما ٞهى اإلادن، ض عبّل ُت واإلا٣انض اإلاهلخت ٣ًٟه وال الخحر اؾخجالب ًٍغ ٖغ
ّل

غ بلى طل٪ ًاصي بما الك
ّل

٦خىعن ٣ًى٫ن. والٟخنت الك  الضّل
ٖىة -الٗهغ ىظا في -واإلاٟاؾض اإلاهالر اٖخباع في الخلل نىعن ومن): الٗمغون مدمض بن ٖبضهللا  ؤو الجماٖاث بٌٗ من الضّل

نُٓماث خضاء بلى الخّل و٫ن بٌٗ مهالر ٖلى الٖا لى اإلاٗخضًت، الضّل اًاىا، ٖو و٫ن ؾاثغ وفي بالصىم في ٖع ت  -الضّل ُّل حرىا ؤلاؾالم  -ٚو
  طل٪ في ؤو واٖخ٣اص بالجهاص، طل٪ وون٠

ً
.  ألامت إلالالح جحقيقا

ُت، واإلاسالٟاث اإلاٟاؾض، من ىظا في ؤو والخ٤ ٗت م٣انض م٘ والخٗاعى الكٖغ  ألامت وا٢٘ في النٓغ م٘ ؾُما وال  –الكَغ

.  بدغمخه ال٣ُ٘ ًىظب ما  –ؤٖضائها م٘ الُىم اإلاؿلمت

خضاء اإلاؿلمحو طمم بزٟاع: طل٪ ٞمن  ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث في بالخٝى ألامن واؾدبضا٫ واإلاؿخإمنحو، اإلاٗاىضًن ٖلى بااٖل

.  ألاعى في وؤلاٞؿاص اإلاٗهىمت، الضماء وبعا٢ت آلامنت،

ما٫ جل٪ من واجساطىم ال٩اٞغة، ألامم وتهُُج ؤلاؾالم، من الخنٟحر ومجها .  (1)(ؤلاؾالم ؤىل ٖلى بها ًدؿلُىون طعاج٘ ألٖا

ُت اإلا٣انض اإلاؿلم الضاُٖت اؾخدًاع ؤىمُت جإحي ىنا ومن  ٞحها والنٓغ وؤزناثه الضٖىين الٗمل ٖلى ؤلا٢ضام ٢بل الكٖغ

ت مضي ٣ًِـ) مُٗاع ألجها بٗضو؛ ٣ه ما ومضي ٞكله، من نجاخه ومضي زُئه، من الٗمل صخّل نا ٦ما ونٟ٘، بنجاػ من خ٣ّل
ّل
 ؤن

م ؤو ًم٨ن ُّل ٞاجنا ومماعؾاجنا ؤٖمالنا ن٣  .(2) (اإلا٣هض يىء في وجهغّل

 

                                                           
المإتمر العالمً عن إلى  بحث مقدم ،هللا بن محمد العمرو رإٌة ثقافٌة، للدكتور عبد: ٌةسالمأسباب اإلرهاب فً المجتمعات اإل (ٔ)

 .(ٙٔص) ،ٌةسالمعن اإلرهاب، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل سالمموقؾ اإل

 .(9ٕٔص) ،مقاصد األحكام الفقهٌة تارٌخها ووظابفها التربوٌة والدعوٌة، للدكتور وصفً عاشور أبوزٌد (ٕ)
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: السًً إلالٌللاث الخاًئ الفهم-2

ض  
ّل
ن جاًالنض ظنىب في الضٖاة من ٦شحر ًا٦ ًن مهُلخاث ٞهم في الخُإ ؤوّل  في وؤلاعىاب الٗن٠ نكىء ؤؾباب من الضّل

ُما الشالر، الجنىبُت اإلاداٞٓاث ر (7) ع٢م ظضو٫ن ًإحي ٞو . الؿبب ٖلى باإلاىا٣ٞت الضعاؾت ُٖنت من اإلاجُبحو نؿبت ًىضّل

 

 

 

 

 

 

ن

ن

اب٤ الجضو٫ن بلى بالنٓغ طر الؿّل نت من% 7ٓ نؿبت ؤو ًخّل ُّل امت، باإلاىا٣ٞت ؤظابذ الٗ  بلى باإلاىا٣ٞت ؤظابذ ٢ض% 7٘.ٖٕو الخّل

ن ت ؤو ؤي ما، خضٍع ٣ضع الُٗنت من اإلاىا٣ٞت مجمٖى
ُث
نت من%  89 بنؿبت ج ُّل  بمهُلخاث الخاَئ الٟهم ؤو ًض٫ بما الضعاؾت ٖ

 ٖبضهللا الض٦خىعن ٣ًى٫ن اإلاٗانغة؛ الضعاؾاث ٖلُه ؤ٦ض ألامغ وىظا. جاًالنض ظنىب في ؤلاعىابُت ألاخضار و٢ٕى ؤؾباب من الضًن

 الٗالمي اإلااجمغ بلى به ج٣ضم الظي ز٣اُٞت، عئٍت: ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث في ؤلاعىاب ؤؾباب ٖن له بدض في الٗمغون مدمض بن

نا ؤلاعىاب ٖن ؤلاؾالم مى٠٢ ٖن ِّل ُت النهىم ْىاىغ ٞهم في الخُإ ؤو مب  والًال٫، الاندغاٝ من لهنٝى ؾبب ): الكٖغ
ن وؤٖٓمه طل٪ وؤقض

ً
 اٖخباع ؤو جشبذ، ؤو ٣ٞه صوون وألانٓمت والجماٖاث ألاشخام ٖلى بظل٪ والخ٨م الخ٨ٟحر، زُغا

ُت، للًىابِ هىا خُض الٗهغ، ىظا في والجماٖاث ألاٞغاص بٌٗ ُٞه و٢٘ ما وىى الكٖغ  من بغىاو بٛحر الناؽ ج٨ٟحر بلى جىظّل

بىا ، عؾىله ؾنت وال هللا، ٦خاب
ّل
خضاء وألامىا٫، الضماء اؾدباخت طل٪ ٖلى وعج حو آلامنحو الناؽ خُاة ٖلى والٖا  في اإلاُمئنّل

خضاء ومٗاٌكهم، مؿا٦جهم ت مهالخهم ٖلى والٖا اؽ ٚجى ال التي الٗامّل  في ٦بحر ٞؿاص بظل٪ ٞدهل ٖجها، خُاتهم في للنّل

. (ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث

 :ومعازاتهم النفاض مىالاة بإحهام الجهل -ٖ

نت اؾدباناث من وعص ما ٖلى بناءًن ُّل  بإخ٩ام الجهل: جاًالنض ظنىب في ؤلاعىابُت ألاخضار ؤؾباب من ؤو جبحّلو الضعاؾت ٖ
ُما ومٗاصاتهم، ال٨ٟاع مىالاة نت من اإلاجُبحو نؿبت ًىضر (8) ع٢م ظضو٫ن ًإحي ٞو ُّل  :الؿبب طل٪ ٖلى باإلاىا٣ٞت الضعاؾت ٖ

 

 

 

 

 النؿبت الخ٨غاع اإلاىا٣ٞت صعظت

% 7ٓ ٙ٘ مىا٤ٞ

% 7٘.ٖٕ 9ٔ ما خض بلى مىا٤ٞ

% ٕ٘.ٙ ٘ مىا٤ٞ ٚحر

% ٓٓٔ 8ٓ اإلاجمٕى
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 النؿبت الخ٨غاع اإلاىا٣ٞت صعظت

% 8.7٘ٙ ٘٘ مىا٤ٞ

% ٘.ٕٕ 8ٔ ما خض بلى مىا٤ٞ

% 8.7٘ 7 مىا٤ٞ ٚحر

% ٓٓٔ 8ٓ اإلاجمٕى

ْبر ٓغ ٖو اب٤ الجضو٫ن في النّل طر الؿّل نت من% 8.7٘ٙ نؿبت ؤو ًخّل ُّل  باإلاىا٣ٞت ؤظابذ ٢ض% ٘.ٕٕ ونؿبت باإلاىا٣ٞت، ؤظابذ الٗ
ن بلى ت ؤو ؤي ما، خضٍع نت من اإلاىا٣ٞت مجمٖى ُّل ع الٗ ٣ضّل

ُث
 الجهل ؤو ًنبئ بما ٖالُت نؿبت وهي الضعاؾت، ُٖنت من% ٕ٘.9ٔ بنؿبت ج

و وما. جاًالنض ظنىب في ؤلاعىابُت ألاخضار نكىء ؤؾباب من ومٗاصاتهم ال٨ٟاع مىالاة بإخ٩ام نت في اإلاجُبىون ؤ٦ضّل ُّل  الضعاؾت ٖ
ضث ما ٖحو

ّل
عاؾاث به ؤ٦

٣ت الضّل
ّل
٦خىعن بدض ٟٞي وؤؾبابه، باإلعىاب اإلاخٗل ًن الجهل) بٗنىاو الٗبُضي ؾُٗض بن ٖلي الضّل  بالضّل

٨غ ال٨ٟغ جُٝغ بحو ؤلاعىاب ماجمغ بلى به ج٣ضم الظي (ؤلاعىاب ومنب٘ الخُٝغ ؤؾاؽ ض الخُٝغ ٞو
ّل
 بمٟهىم الجهل) ؤو ؤ٦

 الظي وؤلاعىاب الخُٝغ ؤلىاو بلى ناخبه ٣ًىص ٞةنه مغقض، ٚحر خماؽ صخبه ما بطا وزانت والجهاص والبراء الىالء

ن. ؤلانؿاني اإلاجخم٘ ٖلى الؿلبي ؤزغو ؾِن٨ٗـ
ً
 ٖلى ًدغم الى٢ذ نٟـ وفي...اإلاؿلمحو خ٣ى١ن ًجهل اإلاخدمـ بطا: ٞمشال

م الجهل ىظا ٞةو والبراء؛ الىالء ٣ُٖضة جُب٤ُ ّٗل  .(1) (...ظناًاث ٖضة في ًى٢ٗه ٢ض اإلاغقض ٚحر بالخماؽ اإلاُ

 :اإلاىنط عً والىهي باإلاعطوف ألامط بوىابٍ الجهل -4

نت بظابت يىء ٖلى ُّل  ؤلاعىابُت ألاخضار ؤؾباب من اإلان٨غ ٖن والنهي باإلاٗغوٝ ألامغ بًىابِ الجهل ؤو اجطر الضعاؾت ٖ

ُما جاًالنض، ظنىب في نت من اإلاجُبحو نؿبت ًىضر (9) ع٢م ظضو٫ن ًإحي ٞو ُّل . طل٪ ٖلى باإلاىا٣ٞت الضعاؾت ٖ

 النؿبت الخ٨غاع اإلاىا٣ٞت صعظت

% ٓٙ 8ٗ مىا٤ٞ

% ٖٓ ٕٗ ما خض بلى مىا٤ٞ

% ٓٔ 8 مىا٤ٞ ٚحر

% ٓٓٔ 8ٓ اإلاجمٕى

 ألامغ بًىابِ الجهل ؤو ًا٦ض بما ،%9ٓ بنؿبت ج٣ضع اإلاىا٣ٞت مجمٕى ٞةو الضعاؾت ُٖنت به ؤظابذ ما بلى بالخإمل
ا به ؤ٦ضث ألامغ وىظا جاًالنض، ظنىب في ؤلاعىاب خضور ؤؾباب من اإلان٨غ ٖن والنهي باإلاٗغوٝ ًً عاؾاث ؤً

 خى٫ن اإلاٗانغة الضّل
 بلى ًاصي اإلان٨غ ٖن والنهي باإلاٗغوٝ ألامغ ب٣ٟه الجهل ؤو مىضخا الٗبُضي ؾُٗض بن ٖلي الض٦خىعن ٣ًى٫ن وؤؾبابه، ؤلاعىاب
ن ؤلاعىاب

ً
 ججضو اإلان٨غ ٖن والنهي باإلاٗغوٝ ألامغ ٣ٞه وزانت... الكغعي الٗلم من خٓه ٢ل ممن الضًنُت الٛحرة وبضاٞ٘ ): ٢اثال

                                                           
 .(7ٕٔص) ،أبحاث مإتمر اإلرهاب بٌن تطرؾ الفكر وفكر التطرؾ، المحور األول (ٔ)
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 ؤزُاء في اإلانضٞ٘ وخماؾه ظهله ًى٢ٗه و٢ض... والخلل الؼلل ُٞصخبه الٗلمُت ؤىلُخه ا٦خما٫ ٢بل اإلان٨غاث حُٛحر ندى ًنضٞ٘

. (1)  ((... صلُل بٛحر اإلاخٗضي والخضمحر والتروَ٘ وال٣خل بل... والخبضٌ٘ والٛلٓت الجٟاء منه ٩ُٞىون...  ظؿُمت

: ؤلاػالميت اإلالٌللاث فهم في العلماء بلى الخاًالهسي اإلاؼلم الـباب ضحىع عسم -٘

 في بلحهم الغظٕى ٖضم ولظا والكبهاث، الٟتو ٖهغ في الؾُما ومٗامالجه الضًن ؤخ٩ام في بهم ٌؿخًاء نىعن ألامت ٖلماء بو
٘ ؤؾباب من ؾبب ألامت بمهالر ًخٗل٤ وما الضٖىة ٢ًاًا في والؾُما الضًن ٞهم  ظنىب في الضٖاة ؤ٦ض ولهظا والًال٫، الَؼ

 اإلاهُلخاث ٞهم في الٗلماء بلى الخاًالنضًحو الكباب عظٕى ٖضم: اإلان٣ُت في ؤلاعىابُت ألاخضار و٢ٕى ؤؾباب من ؤو جاًالنض

ُما ؤلاؾالمُت،   .الضٖاة ؤ٦ضو ما ًجلي (ٓٔ) ع٢م ظضو٫ن ًإحي ٞو

 النؿبت الخ٨غاع اإلاىا٣ٞت صعظت

% ٕ٘.ٔ٘ ٔٗ مىا٤ٞ

% ٘.ٕٗ ٖٗ ما خض بلى مىا٤ٞ

% ٕ٘.ٙ ٘ مىا٤ٞ ٚحر

% ٓٓٔ 8ٓ اإلاجمٕى

نت من اإلاجُبحو نؿبت مجمٕى ؤو الؿاب٤ الجضو٫ن ًىضر ُّل عاؾت ٖ
 عظٕى ٖضم ؤو جا٦ض نؿبت وهي ،%9ٖ.7٘ باإلاىا٣ٞت الضّل

 مجخم٘ قباب ٖلى الىاظب ٞةو ولظا جاًالنض، ظنىب في ؤلاعىاب خضور في اإلاازغة ألاؾباب من الٗلماء بلى الخاًالنضًحو الكباب

. والبراء والىالء الجهاص، ومؿاثل الخ٨ٟحر ٢ًاًا في ؾُما وال عؤحهم، ٖن والهضوعن الغاسخحو، الٗلماء بلى الغظٕى جاًالنض ظنىب

: العىف مً الخحصًط في  وجقليرهم الخاًالهسًين العلماء زوض  غياب-6

عاؾت ُٖنت لضي الاؾدبانت نخاثج ؤقاعث
 من الٗن٠ من الخدظًغ في وج٣هحرىم الخاًالنضًحو الٗلماء صوعن ُٚاب ؤو الضّل

: طل٪ ًىضر (ٔٔ) الغ٢م طو آلاحي والجضو٫ن جاًالنض، ظنىب في ؤلاعىاب خضور ؤؾباب

 النؿبت الخ٨غاع اإلاىا٣ٞت صعظت

% ٘.ٕٗ ٖٗ مىا٤ٞ

% ٕ٘.ٔ٘ ٔٗ ما خض بلى مىا٤ٞ

% ٕ٘.ٙ ٘ مىا٤ٞ ٚحر

% ٓٓٔ 8ٓ اإلاجمٕى

                                                           
 .(ٙٗٔص) ،المصدر السابق (ٔ)
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 من الخدظًغ في وج٣هحرىم الخاًالنضًحو الٗلماء صوعن ُٚاب ؤو ٖلى اإلاىا٣ٞت نؿبت مجمٕى ٞةو اإلاؿدبحو بظابت ٖلى وبناء

 في جاًالنض ظنىب في الٗلماء مؿاولُت ًا٦ض ما وىظا ،%9ٖ.7٘ بنؿبت ج٣ضع جاًالنض ظنىب في ؤلاعىاب خضور ؤؾباب من الٗن٠
ىظهىىم الخ٤، بلى الكباب بإًضي ًإزظوا ؤو  الاندغاٝ في ٣ًٗىا ال ختى وإلاجخمٗهم؛ لهم والنٟ٘ بالخحر ٖلحهم ٌٗىص ما بلى ٍو

.  اإلاجهجي والخُٝغ ال٨ٟغي،

ؼ ٖبض بنذ ؤؾماء الض٦خىعة ج٣ى٫ن  والٗن٠ ؤلاعىاب ؤؾباب) بٗنىاو لها صعاؾت في ؤلاعىاب ؤؾباب مىضخت الخؿحو الٍٗؼ

 ؤو الٗلماء ؤزغ ُٚاب بو): ؤلاعىاب من ؤلاؾالم مى٠٢ ٖن الٗالمي اإلااجمغ بلى بها ج٣ضمذ التي (جدلُلُت صعاؾت والخُٝغ
 للهال٥ اإلاجخم٘ ًخٗغى وخُنظا٥ ٖلم بٛحر ؤو بالباَل بالٟخىين الناؽ ًًلىون الظًن ألا٦ٟاء ٚحر لخهضًغ مضٖاة انكٛالهم

تهمىجهم ٖباصتهم ًؼصعوو ؤو صًجهم ؤمىعن الكباب والؾُما الناؽ مجهم ًإزظ ٖنضما دللىون بالخ٣هحر ٍو دغمىون ٍو  ٖنض من ٍو

. (1)(ؤنٟؿهم

: الفطعيت اإلاؼائل في الادخالف بؼبب والخنفير الدـسز -7

ٟغ١ن بُجهم، ُٞما الٗضاوة ًشحر ألنه اإلاؿلمحو؛ بحو اإلاظمىم والخدؼب الخٗهب وظىص الضٖىين الٗمل ٤ٌُٗ مما  قملهم، ٍو

ذ
ّل
كد دُذ اظخماٖهم، َو . بُجهم الٟغ٢ت ؤؾباب وبض مجهم، النُل لؤلٖضاء ٍو

ُت اإلاؿاثل في الازخالٝ بؿبب والخ٨ٟحر الدكضص ؤو الضعاؾت ُٖنت لضي الاؾدبانت نخاثج ؤقاعث ول٣ض  ؤؾباب من الٟٖغ

 ؤظابذ ٢ض% ٕ٘.ٙٗو باإلاىا٣ٞت ؤظابذ الُٗنت من% ٕ٘.ٔٗ نؿبت ىنا٥ بو خُض جاًالنض، ظنىب في اإلاؿلمحو بحو الٗن٠ نكىء

ت ؤو ؤي ما، خض بلى باإلاىا٣ٞت ٣ضع الُٗنت من اإلاىا٣ٞت مجمٖى
ُث
 (ٕٔ) الغ٢م طو آلاحي والجضو٫ن الضعاؾت، ُٖنت من% ٘.87 بنؿبت ج

:  طل٪ ًىضر

 النؿبت الخ٨غاع اإلاىا٣ٞت صعظت

% ٕ٘.ٔٗ ٖٖ مىا٤ٞ

% ٕ٘.ٙٗ 7ٖ ما خض بلى مىا٤ٞ

% ٘.ٕٔ ٓٔ مىا٤ٞ ٚحر

% ٓٓٔ 8ٓ اإلاجمٕى

ُت اإلاؿاثل في اإلاؿلمحو بحو الازخالٝ وظىص الؿاب٤ الجضو٫ن ًا٦ض  بلى بهم ؤصي الازخالٝ ىظا وؤو جاًالنض، ظنىب في الٟٖغ

 وظهىص جاًالنض في ؤلاؾالمُت الضٖىة): بٗنىاو له صعاؾت في مناىا النانغ ٖبض ألاؾخاط ؤ٦ضو ما وىظا والخ٨ٟحر، والجزإ الخهام
ل ػمن منظ اإلاظىبي الخٗهب عوح جاًالنض في قإ): ٣ًى٫ن بط ،(اإلاُالصي الٗكٍغن ال٣غون زال٫ ؾبُلها في اإلاؿلمحو  ختى...  ٍَى

 اإلاجخم٘ في ْهغ الٗكٍغن ال٣غون منخه٠ ومنظ ،اإلاؿخدُل خض من ٣ًترب مٗها الخٗاٌل ؤنبذ التي الخ٨ٟحر مغخلت بلٜ

:  قاجٗاو انُالخاو الخاًالنضي

                                                           
 .(8ٔص)، المصدر السابق(ٔ)
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ا ٢ىم: ؤولهما ىَد
ُث
ا ٢ىم: وزانحهما. ال٣ضًمت الجماٖت ؤي ج ىصَد  من ٦شحر في بُجهم آلاعاء جهاصمذ و٢ض.  الخضًشت الجماٖت ؤي مُث

لت زالٞاث ْهىعن بلى ؤصي مما ال٣ٟهُت اإلاؿاثل .  (1)(... ألامض ٍَى

 الخامؽ اإلابحث

 للسعىة العامت الخىحهاث مؼخىي  على اإلاقترحاث

 اإلا٣ترخاث ط٦غ الجمُل من ٞةنه الضٖىة؛ مؿاع ٖلى الؿلبُت وآزاعىا جاًالنض ظنىب في ؤلاعىاب ْاىغة ؤؾباب ٖغى بٗض

: ٧اآلحي وهي الشالزت، مُالبها ٖبر للضٖىة الٗامت الخىظهاث مؿخىين ٖلى

 
ً
: ألافطاز مؼخىي  على اإلاقترحاث: ؤوال

ت البرامج بًجاص-ٔ ٍغ بُت والخ٣اثب الضوعاث من للمؿلمحو الخٍُى اث في ٖمل ووعف الخضٍع  ب٣ًاًا جخٗل٤ التي اإلاىيٖى
ؼ ؤلاعىاب  جاًالنض؛ ظنىب مجخم٘ في والبراء الىالء ومؿاثل اإلان٨غ ٖن والنهي باإلاٗغوٝ ألامغ ويىابِ والىؾُُت الؿالم وحٍٗؼ

٘ . بها ملمحو ٩ًىنىا ختى اإلاٗغفي؛ مؿخىاىم لٞغ

ت لئلصاعة الخضًشت الخسُُِ اؾتراجُجُاث ٖلى اإلاؿلم جضٍعب يغوعة -ٕ  الؿالم ٖن اإلاجخم٘ اخخُاظاث ًلبي بما الضٍٖى
ُت واإلا٣انض واإلاٟاؾض اإلاهالر بحو واإلاىاػنت . الكٖغ

ت ماؾؿت جدذ الٗمل -ٖ ت عؾمُت صٍٖى  الجهاث ٢بل من للمؿاثالث ًخٗغى ال ختى الخاًالنضًت الخ٩ىمت لضي مٗتٞر

هن٠ اإلاسخهت، الخ٩ىمُت . ؤلاعىابُحو ٢اثمت في ٍو

ضم الضٖىة ٢ًاًا في الالخباؽ ٖنض الغبانُحو الٗلماء بلى الكباب عظٕى-ٗ .  اإلاٗانغة ال٣ًاًا ٖلى الخ٨م في الدؿٕغ ٖو

 الٗلمُت والنضواث اإلااجمغاث ؤبدار والؾُما ؤلاعىاب ب٣ًاًا تهخم التي الٗلمُت الضعاؾاث ٖن باؾخمغاع اإلاٗغفي التزوص-٘
.  الٗال٢ت طاث

ُت؛ باإلاهُلخاث الٗناًت-ٙ  الصخُدت الُغ١ن وبُاو واإلاىالاة، واإلاٗاصاة والبراء، والىالء الجهاص، ٦مهُلر الكٖغ
م ال٣غآو من لخٟؿحرىا ت والؿنت ال٨ٍغ  مٗاإلاها ٖلى الخٗٝغ في الغبانُحو بالٗلماء الاؾخٗانت م٘ ألامت ؾل٠ بٟهم النبٍى

ُت وم٣انضىا . الكٖغ

 
ً
:  السعىيت باإلااػؼاث الخاكت اإلاقترحاث: زاهيا

ت اإلااؾؿاث واظباث من-ٔ  الخاًالنضًت، وال٣ىانحو الضؾخىعن يىء في الخاًالنضًت الخ٩ىمُت بها حٗتٝر ؤو في الؿعي الضٍٖى
 ال٣انىون بها ٌؿمذ ال التي واإلاالبؿاث للمؿاءالث جخٗغى ال ختى وقٟاُٞت ويىح ب٩ل وعؾالتها ؤىضاٞها بُاو ٖلى والٗمل

هن٠ وال الخاًالنضي،
ُث
. الضٖىين صوعىا حُُٗل بلى ًاصي بما ؤلاعىابُت اإلااؾؿاث ٢اثمت في ج

ت اإلااؾؿاث حٗاوون يغوعة -ٖ ت الهُئاث م٘ الضٍٖى  جُٟٗل في وزاعظها جاًالنض صازل ؾىاء الاظخماُٖت واإلااؾؿاث الخحًر

. خىله وآلاعاء ألا٩ٞاع لخباص٫ الخبراء وصٖىة والٗن٠، ؤلاعىاب من وجدظع والؿالم الىؾُُت ٨ٞغ جنمي التي ألانكُت

ت الازخهاناث ؤصخاب بازخُاع الٗناًت-ٗ ت ؤلاصاٍع  ؤلاقغاٝ في واإلاٟاؾض اإلاهالر بحو باإلاىاػنت زبراث لضحهم ممن والضٍٖى
ت اإلااؾؿاث في اللجاو ٖلى . ال٣انىنُت اإلاسالٟاث بلى اإلااؾؿاث جخٗغى ال ختى الضٍٖى

                                                           
 .(ٕٗٓ-ٖٕٓص)، المصدر السابق(ٔ)
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ت اإلااؾؿاث جغعى ؤو-٘  والخٗاٌل الدؿامذ جنمُت و٢ًاًا والٗن٠، ؤلاعىاب بم٩اٞدت الٗال٢ت طاث ال٣ًاًا الضٍٖى

. وؾالم ؤمن في الناؽ ٌِٗل ختى وألاصًاو الخًاعاث مسخل٠ مجخم٘ بحو الؿلمي

ت اإلااؾؿاث ٖلى-ٙ غ في الؿعي الضٍٖى ت الىؾاثل جٍُى ت ال٣ًاًا ومىا٦بت الضٍٖى  الضٖاة خاظاث وجلبُت اإلاٗانغة الضٍٖى

ن اث ًخٗل٤ ُٞما واإلاضٍٖى . ؤلاعىاب وم٩اٞدت وألامن الؿالم بمىيٖى

ت اإلااؾؿاث حٗمل ؤو-8 م الضٖاة ظمُ٘ اؾدُٗاب ٖلى الضٍٖى  في واخضة ًضا ٩ًىنىا ختى ومكاعبهم جىظهاتهم ازخالٞاث ٚع

. اإلان٣ُت في ؤلاعىاب لٓاىغة الخهضي

: الخعليميت باإلااػؼاث الخاكت اإلاقترحاث: زالثا

 والدؿامذ الؿالم ز٣اٞت بناء في حؿهم صعاؾُت مناهج بناء في وألا٦ٟاء بالخبراء الاؾخٗانت الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ٖلى-ٔ
.  والٗن٠ ؤلاعىاب من والخدظًغ الخًاعاث مخٗضص مجخم٘ بحو الؿلمي والخٗاٌل

جي الانخماء وجغؾُش ؤلاعىاب مداعبت خى٫ن الخٗلُمُت اإلاٟاىُم جدضًض ٖلى الٗمل-ٕ  الُٟىلت من الناقئت لضي الَى
خضا٫ الىؾُُت ز٣اٞت ونكغ اإلاب٨غة،  ٢ًاًا ٖن الُالب مٟاىُم وجصخُذ آلازغ، و٢بى٫ن الازخالٝ وؤصب والخىاع والٖا
ت ألا٩ٞاع ٖلى والغص والٗلماء، الىالة وواظباث خ٣ى١ن وبُاو والبراء، والىالء والجهاص الخ٨ٟحر  الٟئاث جشحرىا التي اإلاندٞغ

. الالنُٟت وألانكُت الضعاؾُت اإلاناهج زال٫ من وطل٪ الًالت،

 بحو واإلاٗاصاة اإلاىالاة و٢ًاًا الخ٨ٟحر، يىابِ خى٫ن الٗلمُت باإلاغاظ٘ اإلا٨خباث بتزوٍض الٗناًت الخٗلُمُت اإلااؾؿت ٖلى -ٖ

حرىم، اإلاؿلمحو ٣ه ٚو لبي والُالب اإلاضعؾحو ًُٟض بما ألا٢لُاث؛ ٞو . اخخُاظاتهم ٍو

بُت الضوعاث بًجاص -ٗ  الخٗلُمُت لئلصاعة الش٣اٞاث مخٗضص مجخم٘ في وجُب٣ُاجه الىؾُي ال٨ٟغ في الٗمل ووعف الخضٍع

ت لضحهم حٗؼػن ختى الخضَعـ؛ ىُئت وؤًٖاء . وزهاثهها الىؾُُت بمجاالث الخامت اإلاٗٞغ

ت، بالخسههاث جاًالنض في ؤلاؾالمُت الجامٗاث ٖناًت-٘  الجامُٗت باإلاغخلت الضعاؾُت اإلا٣غعاث وجًمحو الضٍٖى
اث ُت واإلا٣انض اإلاىاػنت ب٣ٟه جخٗل٤ التي باإلاىيٖى  ٖن والنهي باإلاٗغوٝ ألامغ ويىابِ والىؾُُت ؤلاؾالم في والؿالم الكٖغ

ىل و٢ض الُالب لُخسغط الخالٝ؛ وؤصبُاث اإلان٨غ
ُث
ا ؤ . ب٣ًاًاىا ملما صٍٖى

 
ً
ىكياث: ضابعا

ّ
: الخ

ل التي النخاثج ٖلى بناءًن  جهلر ٖم٣ُت صعاؾت بظغاء بلى جدخاط الضعاؾت مباخض من ظؼثُاث ىنا٥ ٞةو الباخض؛ بلحها جىنّل

ن جاًالنض في الضٖىة في اإلاخسههىون بها ٌٗخجي ؤ٧اصًمُت ٖلمُت صعاؾاث ج٩ىون ؤو
ً
: ٧اآلحي وهي بسانت، ظنىبها وفي ٖمىما

. اإلان٣ُت في الٗن٠ ْهىعن في وصوعىا جاًالنض ظنىب في والؿُاؾُت الا٢خهاصًت ألاػمت ٖن مُضانُت صعاؾت بظغاء- ٔ

.  جاًالنض ظنىب في ؤلاعىاب ْاىغة من الخض في الٗلمُت واإلااؾؿاث الٗلماء ظهىص ٖن مُضانُت صعاؾت بظغاء- ٕ

: واإلاطاحع اإلالازض فهطغ

: واإلاطاحع اإلالازض: ؤوال

 الٗاإلاُت النضوة صاع ؤلاؾالمي، للكباب الٗاإلاُت النضوة وآمالها، آالمها، اإلاٗانغة، ْغوٞها الٗالم، في اإلاؿلمت ألا٢لُاث- ٔ
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. م999ٔ -هٕٓٗٔ ٍ والخىػَ٘، والنكغ للُباٖت

او مدمض وج٣نُاجه، مناهجت: الٗلمي البدض- ٖ  ىـ7ٓٗٔ ،ٍ٘ والُباٖت،ظضة، والخىػَ٘ للنكغ الكغو١ صاع ٖمغ، ٍػ

. مٕٙٔٓ ،7ٍٔ لبناو، بحروث، ال٨ٟغ، صاع وآزغوو، ٖبُضاث لظو٢او ؤؾالُبه، ؤصواجه، مٟهىمه، الٗلمي، البدض- ٗ

. (ٍ.ص )(و.ص) الٗبىصي، نانغ ومكاىضاث، صعاؾت جاًلنض، ظنىب ؤو ُٞاني- ٘

. م98ٓٔ -هٓٓٗٔ الشالشت ٍ ؤلاؾالمي، اإلا٨خب قا٦غ، مدمىص ُٞاني،- ٙ

. م99ٗٔ -ىـ٘ٔٗٔ ألاولى، ٍ بحروث، الغؾالت، ماؾؿت نُجي، بؾماُٖل ؾُٗض الٗلمي، البدض في ؤؾاؾُت ٢ىاٖض- 7

اى، الٗب٩ُاو، قغ٦ت الٗؿاٝ، خمض بن نالر الؿلى٦ُت، الٗلىم في البدض بلى اإلاضزل- 8 -ىـ9ٓٗٔ ألاولى، ٍ الٍغ

. م989ٔ

سها ال٣ٟهُت ألاخ٩ام م٣انض- 9 ت ووْاثٟها جاٍع ت، التربٍى  والكاوو ألاو٢اٝ وػاعة َب٘ ؤبىػٍض، ٖاقىعن ونٟي والضٍٖى

ذ، ؤلاؾالمُت، . مٕٕٔٓ-ىـٖٖٗٔ ،ٍٔ ال٩ٍى

اى، ال٨خب، ٖالم صاع ًالجن، م٣ضاص ؤلاؾالمُت، التربُت في وجُب٣ُاتها البدض مناهج- ٓٔ . م999ٔ -ىـ9ٔٗٔ ألاولى، ٍ الٍغ

 
ً
:  العطبيت العلميت الطػائل: زاهيا

 صعظت لنُل م٣ضم بدض ٧اعي، ؾانئ الُٟاني، اإلاجخم٘ في وز٣اٞتها الٗغبُت اللٛت نكغ في ؤلاؾالمُت اإلاضاعؽ بؾهام- ٔٔ

ا، الٗاإلاُت، الجامٗت الٗغبُت، اللٛت في اإلااظؿخحر . م99٘ٔ ٖام مالحًز

 لنُل ج٨مُلي بدض ًىعوو، ناعتن ماىاما جاًالنض، ظنىب ُٞاني، في ؤلاؾالمُت الضٖىة نكغ في الٗغبُت اللٛت ؤىمُت- ٕٔ
ا، الٗاإلاُت، ؤلاؾالمُت الجامٗت ؤلانؿانُت، والٗلىم الىحي مٗاٝع ٧لُت الٗغبُت، اللٛت حٗلُم في اإلااظؿخحر صعظت  مالحًز

. مٕٓٓٓ -هٕٔٗٔ ٖام

مُت صعاؾت جاًالنض ظنىب في اإلاؿلمت لؤل٢لُت الؿُاؾُت الخ٣ى١ن- ٖٔ ٗت يىء في ج٣ٍى  ٖلي، حي ٖؿمن ؤلاؾالمُت، الكَغ
 بالجامٗت ؤلانؿانُت والٗلىم الىحي مٗاٝع ب٩لُت وؤنىله، ال٣ٟه ٢ؿم بلى م٣ضمت منكىعة، ٚحر ص٦خىعاو عؾالت

ا، الٗاإلاُت ؤلاؾالمُت . مٕٔٔٓ-مٕٓٔٓ ٖام بمالحًز

 مناىا، ؤخمض ٖبضالنانغ اإلاُالصي، الٗكٍغن ال٣غون زال٫ ؾبُلها في اإلاؿلمحو وظهىص جاًالنض في ؤلاؾالمُت الضٖىة- ٗٔ
 بلُبُا ؤلاؾالمُت الضٖىة ٧لُت في ؤلاؾالمُت الضعاؾاث ب٣ؿم والخًاعة الضٖىة قٗبت بلى م٣ضمت ماظؿخحر عؾالت

. ىـ8ٕٗٔ ٖام

 الضٖىة ٢ؿم بلى م٣ضمت ماظؿخحر عؾالت وهي ٧اعا، نافي ومك٨التها، وا٢ٗها جاًالنض ظنىب في هللا بلى الضٖىة- ٘ٔ

الم الم، الضٖىة ٧لُت في وؤلٖا . ىـٖٔٗٔ-ىـٖٓٗٔ ٖام ؤلاؾالمُت ؾٗىص بن مدمض ؤلامام بجامٗت وؤلٖا
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ً
: واإلااجمطاث الىسواث ؤبحار: زالثا

ه في ؤلاعىاب ؤزغ- ٙٔ  ؤلاؾالمي اإلااجمغ بلى م٣ضم بدض التر٦ماني، مال بن ٖبضالخ٤ واإلاؿلمحو، ؤلاؾالم نىعة حكٍى

. ىـٖٙٗٔ آلازغ ظماصي ٙ-ٖ في ؤلاؾالمي الٗالم عابُت نٓمخه الظي ؤلاعىاب، م٩اٞدت ٖن الٗالمي

 اإلااجمغ بلى م٣ضم بدض الؿضٌـ ٖبضالغخمن الضواء، وون٠ الضاء حكُسو وال٨خاب الؿنت يىء في بعىاب- 7ٔ

. ىـٖٙٗٔ آلازغ ظماصي ٙ-ٖ في ؤلاؾالمي الٗالم عابُت نٓمخه الظي ؤلاعىاب، م٩اٞدت ٖن الٗالمي ؤلاؾالمي

 ٖن الٗالمي اإلااجمغ بلى م٣ضم بدض الٗمغون مدمض بن ٖبضهللا ز٣اُٞت، عئٍت: ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث في ؤلاعىاب ؤؾباب- 8ٔ

 ىـٕ٘ٗٔ ألاو٫ن عبُ٘ ٖ-ٔ ؤلاؾالمُت، ؾٗىص بن مدمض ؤلامام ظامٗت ؤلاعىاب، ٖن ؤلاؾالم مى٠٢

ؼ بنذ ؤؾماء جدلُلُت، صعاؾت والخُٝغ والٗن٠ ؤلاعىاب ؤؾباب- 9ٔ  الٗالمي اإلااجمغ بلى م٣ضم بدض الخؿحو، ٖبضالٍٗؼ

 ىـٕ٘ٗٔ ألاو٫ن عبُ٘ ٖ-ٔ ؤلاؾالمُت، ؾٗىص بن مدمض ؤلامام ظامٗت ؤلاعىاب، ٖن ؤلاؾالم مى٠٢ ٖن

 مى٠٢ ٖن الٗالمي اإلااجمغ بلى م٣ضم بدض الؿضالو ٚانم بن نالر للكُش والخُٝغ والٗن٠ ؤلاعىاب ؤؾباب- ٕٓ

. ىـٕ٘ٗٔ ألاو٫ن عبُ٘ ٖ -ؤلاؾالمُت، ؾٗىص بن مدمض ؤلامام ظامٗت ؤلاعىاب، ٖن ؤلاؾالم

ًن ظهل- ٕٔ  جُٝغ بحو ؤلاعىاب ماجمغ بلى م٣ضم بدض الٗبُضي، ؾُٗض بن ٖلي ؤلاعىاب، ومنب٘ الخُٝغ ؤؾاؽ بالضّل

٨غ ال٨ٟغ ، ٞو . ىـٖٔٗٔ/آلازغ عبُ٘ 15 - 12اإلانىعة، باإلاضًنت ؤلاؾالمُت الجامٗت الخُٝغ
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اإلاؼخسامت  الخىميت في البيئي الىقف زوض  لخفعيل مخهاملت بػتراجيجيت هحى

_ اإلاياه وقف في ؤلاػالميت الخجطبت وحي مً معاكطة ضئيت_
الجعائط  الـلف،-بىعلي بً حؼيبت حامعت الؼياػيت، والعلىم اللقىو  مليت، الجياللي زاللي. ز

 

 

 

 ملخم

غ ألاعى في اؾخٗمغو زم ؤلانؿاو، وزل٤ ال٩ىون هللا زل٤  اإلاسلى٢اث ٧ل وزحراث،وظٗل نٗم من الُبُٗت في ما ٧ل له وسخَّ

ا له مد٨م في ٢ا٫ خُض له، َٖى ن: "ججًز ىَد ي ىُث ظِم
َّ
لَدن ال َٗد ْمن ظَد

ُث
٨

َد
ن ل ْعىَد

َد
ن ألا

ً
ىال

ُث
ل
َد
ىا ط

ُث
اْمك

َد
ي ٞ ا فِم هَد بِم ا٦ِم نَد ىا مَد

ُث
ل
ُث
٧ ْنن وَد ن مِم هِم ْػ٢ِم ن عِم هِم ُْ لَد بِم

ن وَد ىعُث
ُث

ك
ُّل
" الن

ٗها باؾخٛاللها ٣ًىم ؤلانؿاو بمكِئت عىنا الُبُٗت مىاعص ٧ل ٩ٞانذ ،(٘ٔ آًت  –اإلال٪ ؾىعة) ٤ وجَُى باجه ٞو  وخاظاجه ٚع
غاى واؾخٗمالها واإلاىاعص، الثرواث من ٦شحر ا٦دكاٝ ٞحها جم الؼمن من ٖهىعن ٖبر واإلاخُىعة, اإلاخجضصة  في ؤزغث قتى أٚل
 جهبى وعىانا خخمُت يغوعة الُبُٗت ومىاعص ألامم م٣ضعاث ٖلى الخٟاّ ظٗل مما لل٩اثناث، وؤلا٩ًىلىجي الُبُعي الخىاػون

 الثروة مهاصع ٖلى الخٟاّ ٍَغ٤ ٖن اإلاؿخضامت الخنمُت وجد٤ُ٣ البِئت خماًت بلى مجها ؾُٗا الضولُت واإلانٓماث الضو٫ن بلُه
ُٗت نٓم واٖخماص ا٢خهاصًت، مالُت ؾُاؾاث بانتهاط مجها ال٣اصمت ألاظُا٫ نهِب يماو الى٢ذ نٟـ وفي  وماؾؿُت حكَغ

. الؿُاؾاث ىظو جُٟٗل جًمن

ت اإلاغظُٗت ؤو ٚحر  في_ الٛغبُت الخجغبت وحي من ٧انذ ال٣ىانحو جل٪ وؾن الؿُاؾاث ىظو انتهاط ىضاىا ٖلى جم التي ال٨ٍٟغ

غث صولُت ومىاز٤ُ ن٩ى٥ ٖلى اعج٨ؼث_  الٗالمي بٗضىا
َد
 ألازالقي البٗض جغاعي ال بغاٚماجُت منُل٣اث من البِئت ل٣ًاًا نٓ

ٗت جدذ الُبُٗت زغواث اؾخجزاٝ بلى تهضٝ ما ب٣ضع البِئت خماًت عىاو في والضًجي  ًسخل٠ التي الا٢خهاصًت الخنمُت طَع
اًت عىانا وعوخُا ماصًا ؤلانؿاو جنمُت ٌٗخبر الظي ؤلاؾالمي اإلانهج في مضلىلها ٖن الىيعي ال٨ٟغ في مٟهىمها  إلابضؤ وجُٟٗال ٚو

باصجا صًانخا جبظًغ ؤو بؾغاٝ صوون وجنمُتها الثروة ؤنل ٖلى الخٟاّ م٘ ألاعى في الاؾخسالٝ  من والشىاب للًٟل وابخٛاء ٖو

.  ٖؼوظل هللا

ٗت ؤو وبما  جًمن ؤو ًم٨ن التي اإلاالُت وألاصواث اإلااؾؿُت وألاق٩ا٫ الا٢خهاصًت النٓم بمسخل٠ جدٟل ؤلاؾالمُت الكَغ
 قهضث التي ؤلاؾالمُت ألانٓمت ىظو ٦إخض الى٠٢ ا٢ترخنا ٣ٞض واإلاغصوصًت؛ الٟاٖلُت من ا٦بر ب٣ضع الغىاو ىظا جد٤ُ٣
سُت ججاعب  في ؤؾهمذ ؤزال٢ُت حٗبضًت، خؿبُت، منُل٣اث من م٩ىناتها ب٩ل البِئت خماًت في لها نٓحر من٣ُ٘ نجاح ٖلى جاٍع
ت الٗمغاو لجمالُت ٧او الؼمن، ؾماء في ؤ٣ًىنت ٧انذ ٦بحرة وخىايغ مضو حكُِض  اإلاُاو مىاعص ٖلى والخٟاّ الهنضؾت وعٖو

ت الخًغة ومٗالم والُا٢ت اصة ألاولٍى .  ٞحها والٍغ

ه جُىعاث، من قهضو بما ألانُل ؤلاؾالمي النٓام وىظا ٞغ  والاؾدشماع ؤلاصاعة في خضًشت ألؾالُب اؾدُٗاب من ٖو

ل  في اإلاُاو نضعة مك٩لت مٗالجت في الؾُما,  والٟاٖلُت النجاٖت من ا٦بر وب٣ضع الضوعن ىظا ؤزغين مغة ًلٗب ؤو ًم٨نه والخمٍى

ن  والانٟخاح اإلالىزت الُبُُٗت اإلاىاعص ٖن الاؾخٛناء ندى ٖام ا٢خهاصي جىظه ؾُا١ في الُا٢ت مهاصع وججضًض, الٗغبي الَى
.  لؤلمت الٛظاجي ألامن جد٤ُ٣ اظل من الؼعاٖت بلى والٗىصة  للبِئت والهض٣ًت النُٟٓت الُا٢اث ٖلى
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Abstract: 

God has created universe and human beings, then He dwelled them in the earth and He subjected to them all favors and 
good things in nature and He made all creatures in their service. God says: “It is He who made the earth tame for you - so 
walk among its slopes and eat of His provision - and to Him is the resurrection” (Almulk (The Sovereignty), versus 15).  

All natural resources are under the will of human beings, they exploit it and use it according to their desires and renewal 
and developing needs throughout many ages, where many treasures and resources have been discovered, and they were used 
in different fields which effected the natural and ecological balance of  organisms, things that made from the maintenance of  
the nations properties and natural resources an imperative and a challenge aimed by countries and international organisations, 
in order to protect the environment and for sustainable development through the conservation of sources of wealth, and in the 
same time, reserving a part to the future generations by using economic financial policies and the adoption of  legislative and 
institutional measures in order to guarantee the activation of these policies. 

Meanwhile, the intellectual resource on the base of which these policies were adopted and those laws were enacted, were 
from western experience-in its global dimension – has based on the instruments and international charters that gave theories to 
environmental issues from the perspectives pragmatic that do not take into account the moral and religious dimension in the 
challenge of  protecting the environment as much as aimed at draining nature's wealth under the pretext of economic 
development which is different from the concept in positive thought about its significance in the Islamic way, which considers 
human development materially and spiritually as a challenge and an aim, and in order to effectuate the principle of succession 
in the earth while maintaining the continued wealth and development without waste as a matter of religion and in order to get 
favor and reward from God Almighty. 

This authentic Islamic order as witnessed by the developments, and knew from absorption of modern techniques in the 
administration and investment and financing could play again this role and with greater efficiency and effectiveness, 
especially in addressing the problem of water scarcity in the Arab world and renewing energy sources in an economic context 
of a general trend towards dispensing contaminated natural resources and openness on clean energy and environmentally 
friendly, and the return to agriculture in order to achieve food security for the nation. 
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 مقسمت

ٓهغ و٦بحر، زام باىخمام ؤلاؾالمي اإلانهج في البِئت خُٓذ ُت نهىم زال٫ من طل٪ ٍو  ٦شحرة ٣ٞهُت واقتهاصاث قٖغ

اًت, ىضٝ في جخدض نه ؤلانؿاو ببِئت ألاعى من ججٗل واخضة ٚو لتزم, ُٞه ًدُا الظي ومَى  إلا٣انض جد٣ُ٣ا ٖلُه باإلاداٞٓت ٍو

ٗت . ال٣اصمت ألاظُا٫ محرار ٖلى وخٟاْا الكَغ

دبحو نحٗالى ٢ىله مشال مجها ٖضة آًاث من طل٪ ٍو
َد
ال ن  وَد

ْ
وا ضُث ؿِم

ْٟ ي جُث ن فِم ْعىِم
َد
ن ألا ضَد ْٗ ا بَد هَد خِم

َد
ْنال ْمن بِم

ُث
٨ لِم

َد
ن ط ْحرٌك

َد
ْمن ز

ُث
٨

َّ
و ل م بِم نخُث

ُث
٦ 

﴾ حوَد نِم مِم
ْ
ا غاٝ ؾىعة)مُّل ن ؤًًا و٢ىله ،(ٔ )(8٘ آلاًت –ألٖا

َد
ال ن  وَد

ْ
ْىا

َد
ش ْٗ َد

ي ح ن فِم ْعىِم
َد
﴾ ألا ًنَد ضِم ؿِم

ْٟ  خٌ ٦ما ،(ٓٙ آلاًت  –الب٣غة ؾىعة)ٕمُث

لى, نُٟٓت بِئت ٖلى الخٟاّ قإنه من ما ٧ل ٖلى وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫ن  ٚحر في وؾىاىا وماء شجغ من ألامت زغواث ٖو
ننٌٛغؽنمؿلمنمننمان):٢ا٫ وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫ن ٖن ٖنه هللا عضخي ؤنـ ٞٗن وؤزغ، خضًض ما

ً
،نًؼعٕنؤونٚغؾا

ً
نػعٖا

ٗت ؤعؾذ و٢ض, البساعيننعواون.(نض٢تنبهنلهن٧اونبالنبهُمتنؤونبنؿاونؤونَحرنمنهنُٞإ٧ل  جنٓم التي واإلاباصت ال٣ىاٖض الكَغ
باث بحو الخىاػون ًخد٤٣ ختى ببِئخه ؤلانؿاو ٖال٢ت  يغوعة بحو مىاعصىا، وجنمُت الُبُٗت بسحراث الانخٟإ في ؤلانؿاو ٚع

.  مجها ال٣اصمت ألاظُا٫ خٔ ٖلى ٖلت اإلاداٞٓت ويغوعة الثروة مهاصع ٖلى الخٟاّ

ت ؤنبدذ و٢ض  َُّ ثها من بضءا اإلاخٗضصة بمك٨التها البِئت ٢ً ن مىاعصىا، واؾخجزاٝ جلىّل
ً
 من بخىاػجها ؤلازال٫ بلى ونىال

ت جىاظهه وما اإلاٗانغ، ٖاإلانا في اإلالخت ال٣ًاًا ا شخيء ٖلى ص٫ّلن بو بُئُت و٧ىاعر مك٨الث من الُىم البكٍغ مَد  ٖلى ًض٫ّلن ٞةنَّ
اجنا ؾلى٦ُاجنا ًد٨م ؤو ًجب الظي ؤلاؾالمي البٗض وججاىل ؤلاؾالمي البُئي والخـ الىعي ُٚاب  (1)البِئت ججاو وجهٞغ

ت اإلاغظُٗاث ٧ل خىله جخ٤ٟ عىانا وؾلُمت نُٟٓت بِئت في الخ٤ ؤنبذ وبهظا   والؿُاؾاث ال٣انىنُت واإلانٓىماث ال٨ٍٟغ

ت  البِئت مىيٕى ًستز٫ن خًاعين بىىم عبُه ؤو, وخضىا الٛغبُت الخجغبت في الغىاو ىظا خهغ الُبُعي من ٌٗض ولم  الخنمٍى
 والخًاعين ال٨ٟغين اإلاىعور وججاىل ؾلبُت، ان٩ٗاؾاث من له وما الخ٨نىلىجي الخُىعن في ألامت مىاعص ٖلى والخٟاّ

باصة ز٣اٞت البِئت ٖلى الخٟاّ من ًجٗل والظي للمؿلمحو .  الكٕغ م٣انض من وم٣هضا ٖو

سُت الخبرة ؤو بما و  ؤلاؾالم ؤو ؤزبدذ التي اإلاكغ٢ت النماطط من بالٗضًض وجؼزغ اإلاهاصع من بال٨شحر جدٟل ؤلاؾالمُت الخاٍع

ت الضًنُت الٗباص مهالر ًجٗل صًن اًت م٣هضا والضنٍُى ٗت بو ): ال٣ُم ابن ؤلامام ٣ًى٫ن ٦ما ٚو  ٖلى وؤؾاؾها مبناىا الكَغ
 ٖن زغظذ مؿإلت ٩ٞل ٧لها وخ٨مت ٧لها ومهالر ٧لها وعخمت ٧لها ٖض٫ وهي واإلاٗاص اإلاٗاف في الٗباص ومهالر الخ٨مت
ن الجىعن بلى الٗض٫ ن يضىا بلى الغخمت ٖو ن اإلاٟؿضة بلى اإلاهلخت ٖو ٗت من ٞلِؿذ الٗبض بلى الخ٨مت ٖو  شخيء، في الكَغ

ل ٞحها ؤصزلذ وبو  من ٞؿببه الىظىص في ن٣و و٧ل بها وخانل مجها مؿخٟاص ىى ٞةنما الىظىص، في زحر و٧ل.......  بالخإٍو

 وؤنه الؾُما اإلا٣هض، ىظا بها ًخد٤٣ ؤو ًم٨ن التي الىؾاثل اخض ٩ًىون ؤو ًم٨نه ؤلاؾالم في الى٠٢ نٓام ٞةو.(2) ( بياٖتها

ش مغ ٖلى الىُْٟت ىظو في بٕغ  لخماًت ومهضعا مىعصا الى٠٢ من ظٗلذ خًاعاث اإلاؿلمحو بالص في اقتهغث خُض, الخاٍع
ماعة, البِئت غاؽ ٖلى والخٟاّ اإلاُاو وحؿبُل الُغ١ن وق٤ اإلاضو ٖو  مجغص لِـ اإلاؿلمحو يمحر في ٞالى٠٢ والخضاث٤ ألٚا

ُت مٛالُت في ازتزاله الٗبض ومن،(4)جنمىين واؾدشماع (3)وا٢خهاصًت اظخماُٖت ْاىغة بنه ٞدؿب، صًجي حٗامل  جدهغ مٗٞغ

                                                           
 .http://www.taddart.org/?p=12041 موجود على الرابط األيت ية،سالمعصام الدين مصطفى الشعار،البيئة واحلفاظ عليها يف الشريعة اإل - (1)
، دار إبن اجلوزي، ادلملكة العربية السعودية، دون تاريخ نشر، ص 4ادلوقعني عن رب العادلني، اجمللد أبو عبد اهلل زلمد إبن أيب بكر إبن أيوب بن قيم اجلوزية، إعالم -(2)

337. 
 ٔٓٔ،ص98ٙٔالمإسسة الوطنٌة للكتاب،الجزابر،، دراسات فً الملكٌة العقارٌة، ناصر الدٌن سعٌدونً - (ٖ)
    تنموي موجود على الرابط اآلتً الوقؾ عبادة مالٌة ووظٌفة اقتصادٌة واستثمار، محمد الصلٌبً - (ٗ)

http://www.taddart.org/?p=12041
http://www.taddart.org/?p=12041
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اث٠ ألو اإلا٣ابغ وخضوص اإلاؿاظض نُا١ في الى٠٢ ٨ٞغة  عىانا حٗض الُىم الى٠٢ بها ًًُل٘ ؤو ًم٨ن التي وألاصواع الْى

. والا٢خهاصًت اإلاالُت الؿُاؾاث مداوعن من عثِؿا ومدىعا الخنمُت عىاناث من ؤؾاؾُا

 في اإلاؿاىمت من الى٠٢ نٓام جم٨حو من بض ٞال للضو٫، الكاٚل الكٛل الُىم ناعث ٖلحها واإلاداٞٓت البِئت ؤو وبما
 باإلم٩او ٌٗض لم الخنمُت ومضلى٫ن الى٠٢ مٟهىم بحو الخىا٤ٞ مالمذ وؤو الؾُما ألامت، زغوة مهاصع ٖلى الخٟاّ وفي خماًتها

ب ٣ٞهُت ججضًضًت نٓغة يىء في بُجها الخمُحز  عئي ْل وفي,  اإلاخجضصة وؤٚغايه, للى٠٢ والخًاعين الخنمىين البٗض حؿخٖى

ت الهض٢ت ؤو جا٦ض مٗانغة  بلى ًغنى ٨ٞالىما, الىيعي ال٨ٟغ في اإلاؿخضامت الخنمُت بال لِؿذ ؤلاؾالمي الخهىعن في الجاٍع
 ما ُٖنه وىظا الخال٤، بنٗم الانخٟإ من الخايغة ألاظُا٫ خغماو صوون الُبُٗت زحراث من ال٣اصمت ألاظُا٫ خ٤ ٖلى الخٟاّ

 (بها وجهض٢ذ ؤنلها خبؿذ قئذ بو): الخُاب بن لٗمغ ٢ا٫ خُنما ٖمغ بن خضًض من وؾلم ٖلُه هللا نلى النبي ٖن زبذ
ُت زلُٟت ؤي ٞةو لظا الكُساو، عواو  الا٢خهاصي ال٨ٟغ في جندهغ ؤال  ًنبغي البُئي للى٠٢ الخنمىين البٗض ٖن مٗٞغ

 ٦شحر ٖلى الخٟاّ بلى الؿبُل وىى, طاتها الخنمُت بنه بل ؤلاؾالمي ال٨ٟغ في الخنمُت ؤصواث ؤىم من ٌٗض الى٠٢ ألو الىيعي
 زل٤ عىاو في ألاؾاؾُت الىؾُلت وىى واإلاخجضصة، النُٟٓت والُا٢اث الباَنُت والثرواث وألازاع ٧اإلاُاو ألامت م٣ضعاث من

٘ نُا١ زاعط الثروة  بلى ونىال الثروة وجبضًض الخلىر مك٩لت الخؿباو في ؤزظا ا٢خهاصًت ومىاعص بم٩اناث من ًمل٨ه بما الَغ

.  البُئي الى٠٢ زال٫ من الخنمُت ؤزل٣ت نؿمُه ؤو ًم٨ن بما الخنمُت في ألازالقي البٗض ُٞه ًغاعى وؤؾمى ؤ٦بر عىاو

 السضاػت بؿهاليت

 مؿاٖحها في الضو٫ن جىاظه التي اإلاكا٧ل ؤًٖل من الثروة واؾخجزاٝ البُئي الخىاػون وازخالالث الخلىر مك٨الث حٗض
 الُبُٗت مىاعص ٖلى الخٟاّ اظل من ومالُت ا٢خهاصًت ؾُاؾاث عؾم ٖلحها خخم مما الا٢خهاصي، والنمى الخنمُت لخد٤ُ٣
 نُا١ زاعط الثروة وزل٤ اإلانٟٗت اؾخضامت مبضؤ جد٤ُ٣ في بُٗض خض بلى جنجر لم الؿُاؾاث ىظو ؤو بال مجها، ألاظُا٫ ومحرار
 بنماطط للمؿلمحو الخًاعين اإلاىعور ًدخٟٔ خحو في اإلاُاو؛ مهاصع في ًخٗل٤ ُٞما الؾُما للبِئت اإلالىزت الُبُُٗت اإلاىاعص
ش َبٗذ عاثضة  زال٫ من الؾُما مجها اإلاخٗا٢بت ألاظُا٫ ونهِب الثروة مهاصع ٖلى والخٟاّ جُىعىا في وؤؾهمذ ألامت جاٍع
ت الهض٢ت ٨ٞغة من جُىعن الظي الى٠٢ نٓام ت اإلاٗاصلت في ؤؾاؾُا ع٢ما وناع, ال٣ُاُٖت بلى زم, اإلااؾؿُت بلى الجاٍع  الخنمٍى
 ومحرار الُبُٗت زحراث ٖلى والخٟاّ البِئت خماًت حؿتهضٝ مؿخضامت جنمُت في الى٠٢ ٌؿهم ؤو ًم٨ن مضي ؤي ٞةلى

 ؟ اإلاٗانغة الا٢خهاصًت الخدىالث يىء في مجها ال٣اصمت ألاظُا٫

 السضاػت مىاهج

 ٖلى والخٟاّ البِئت خماًت في الى٠٢ صوعن جُٟٗل بم٩انُت خى٫ن مٗانغ جهىعن ج٣ضًم البدشُت الىع٢ت ىظو في ؾإخاو٫ن و

 الازخال٫ ْاىغة مٗالجت في اإلا٣اعون اإلانهج طل٪ في منخهجا ؤلاؾالمُت لؤلمت الخًاعين الغنُض وحي من (اإلااثُت) الثروة مهاصع
ثها الثروة وجبضًض, البُئي الخىاػون في  ٌؿمى ُٞما البِئت وخماًت الى٠٢ مٟهىم بحو الغبِ إلم٩او جدلُلُت ونُٟت صعاؾت في وجلٍى

سُت بالخبرة مهخضًا البُئي، بالى٠٢ ذي اإلانهج زال٫ من ؤلاؾالمُت الخاٍع  مداوعن زالزت بلى الضعاؾت ىظو ؾدن٣ؿم لظا الخاٍع

: عثِؿت

.  اإلاؿخضامت والخنمُت الى٠٢ َبُٗت ٞهم خى٫ن ؤؾاؾُاث -

.  اإلاؿخضامت والخنمُت الى٠٢ بحو الخىا٤ٞ مالمذ -

                                                                                                                                                                                           
/ https://staff.najah.edu/.../Al_Waqf_financial-Worship_Economi 
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 .(مٗانغة عئٍت) البُئي للى٠٢ الخنمىين البٗض -

 ألاوى  اإلابحث

 اإلاؼخسامت والخىميت والبيئت الىقف مفهىم حىى  ؤػاػياث

سُت ألاصبُاث جدخٟٔ  ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث جُىعن في وؤؾهمذ اإلاؿلمحو، خًاعة َبٗذ مكغ٢ت بؾالمُت بنماطط الخاٍع
ب مًمىنه جُىعن الظي الى٠٢ ًخهضعىا ت الهض٢ت ٞحها جخدض مٗانغة مٟاىُم واؾخٖى  للخنمُت الخضًض اإلاضلى٫ن م٘ الجاٍع

 زال٫ من عمىػو ٞ٪ ؾنداو٫ن ما وىظا ألاظُا٫ بحو الهاوانخ٤ اإلانٟٗت اؾخضامت مبضؤ بدماًتها ًخد٤٣ بِئت بلى الىنى٫ن اظل من

.  اإلاٗانغ الىيعي وال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلانهج في اإلاٟاىُم ىظو ٖلى يىجي حؿلُِ

  ؤلاػالمي الخلىض  في الىقف: ألاوى  اإلاٌلب

٣ا لٛت خ٣ُ٣خه وبُاو الى٠٢ حٍٗغ٠ في والنداة ال٣ٟهاء ازخل٠  من الجىاػ خى٫ن الؾُما طل٪ و٧او ٖضة، مظاىب ٖلى ٞو
  ًإحي ما في ؾنىظؼو ما وىظا الى٠٢، ؤُٖاو في اإلال٨ُت خ٣ُ٣ت خى٫ن يضو من واللؼوم ٖضمه

 الىقف مفهىم: ؤوال

م م، ال٣غآو في الى٠٢ لٟٔ وعوص زبىث ٖضم ٚع ت من ٦شحرة قىاىض ىنال٪ ؤو ؤال ال٨ٍغ نّل  وؾلم ٖلُه هللا نلى النبي ؾُث

ٗل ب ٖلُه جدٌ الصخابت ٞو ت الهض٢ت مٟهىم في ٧لها ججخم٘ مٗناو، وجُٟض ُٞه وجٚغ . الجاٍع

 لغت الىقف -1

 ؤي و٠٢ الضاع ىظو ٣ُٞل اإلاى٢ٝى من الى٠٢ ؤي اإلاهضع اقتهغ زم و٠٢، مهضع وىى واإلان٘، الخبـ ٌٗجي اللٛت في الى٠٢

ت، ٣ا٫ وؤو٢اٝ، و٠٢ ٣ُٞل ؤٞٗا٫ ٖلى ظم٘ ولظا مى٢ٞى  بال ؤو٢ٟذ ٣ًا٫ وال الٟهخى اللٛت ٖلى ؤل٠ بضوون ٦ظا، و٢ٟذ ؤًًا ٍو

 وبنما ًىعر، وال ًبإ ٞال و٢ٟه الصخيء وخبـ سجنه، وؤمؿ٨ه، ومنٗه خبؿا، خبؿه الىؾُِ اإلاعجم في وظاء اللٛت، قاطة في

ض ٖلى ًض٫ّلن واخض ؤنل :والٟاء وال٣اٝ والىاو .خبؿه بطا و٢ٟا ٣ًٟهُثن الصخيء و٠٢ مهضع وىى ،(1)ومنٟٗخه ٚلخه جمل٪
ّل
 في جم٨

 بمٗجى ٧له وؾبله وؤخبؿه، وخبؿه وؤو٢ٟه، الصخيء و٠٢ ٣ًا٫: البٗلي و٢ا٫  (2) و٠٢ مهضع والى٠٢ ٖلُه، ٣ًاؽ زم شخيء

م الى٠٢ بانُالح الخحرين الٗمل ىظا ٖن الخٗبحر ٖلى ال٣ٟهاء ٖاصة ظغث و٢ض ،(3) واخض  ؤو الُٗٓم ال٣غآو في وعوصو ٖضم ٚع

ت الؿنت في ٖنه الكاج٘ الخٗبحر وبنما ناصعا بال اإلاُهغة الؿنت ت الهض٢ت ؤو الهض٢ت ىى النبٍى . الجاٍع

 فقهي مىنىض  مً الىقف -2

ىو الكغعي، الانُالح في بالى٠٢ اإلاغاص خى٫ن ال٣ٟهاء اٞتر١ن ٟاث ٞٗٞغ  من الى٠٢ في مظاىبهم الزخالٝ جبٗا مسخلٟت بخٍٗغ

ضم الى٠٢ لؼوم خُض ت للٗحو اإلاال٨ت والجهت ُٞه، ال٣غبت واقتراٍ لؼومه، ٖو  .و٢ٟها بٗض اإلاى٢ٞى

                                                           
، وكذلك 7ٗٗ، ص 8ٕٓٓبٌروت،  ٔأنظر نزٌه حماد، معجم المصطلحات المالٌة واالقتصادٌة، دار القلم بدمشق والدار الشامٌة، ط -1

، ٕٗٓٓ، القاهرة، مصر، ٔامة للمعاجم وإحٌاء التراث، مكتبة الشروق الدولٌة، طالمعجم الوسٌط، معجم اللؽة العربٌة، اإلدارة الع
.  8ٖٗ، ص98ٔٔي ألحمد الشرباصً، دار الجٌل، مصر، سالمالمعجم االقتصادي اإل: ، وانظر أٌضإ٘ٔص

 لبنان، بٌروت، ،ٔط الجٌل، دار ،ٙج هارون، السالم عبد تحقٌق اللؽة، مقاٌٌس معجم زكرٌا، بن فارس إبن أحمد الحسن أبو أنظر -2

  .ٖ٘ٔص ،99ٔٔ
، وكذلك إبن 8ٕ٘، بٌروت، لبنان، صٔي للطباعة والنشر، طسالماإلمام أبً عبدهللا الحنبلً، المطلع على أبواب المقنع، المكتب اإل -3

. 7ٕ٘، القاهرة، مصر، دار المعارؾ، بدون تارٌخ طبع، ص ٕمنظور، لسان العرب، ج



 2017  ًىاًط  3العسز  –السضاػاث اإلاقاضهتمجلت حيل  -مطلع حيل البحث العلمي 

 
 

 

 74 

 

P
ag

e

7
ٗ

 

٣ا وم٣انضو الى٠٢ مٗجى لخ٣ُ٣ت نٓغتهم حٛحرث ٦ما بذ مٗانغة ٣ٞهُت اظتهاصًت لغئٍت ٞو  الى٠٢ ؤٚغاى اؾخٖى

ت وؤبٗاصو اإلاؿخجضة  ًُٟض الظي اللٛىين اإلاٟهىم ٖن بُٗضا جسغط لم الخٗاٍع٠ ىظو ظملت ؤو والىا٢٘ ومماعؾت، ٨ٞغا الخنمٍى

  ٖلحهم اإلاى٢ٝى ٢بل ومن ،(الىا٠٢) اإلاال٪ ٢بل من ٞحها الخهٝغ ومن٘ الٗحو اخخباؽ

 خبـ ىى ؤي ،(1)ج٣ضًغا ولى مُٗحها، مل٪ في ب٣ائو الػما وظىصو، مضة شخيء منٟٗت بُٖاء بإنه الى٠٢ اإلاال٨ُت ٖٝغ و٢ض

ها ؤو ال٣ٟغاء ٖلى باإلانٟٗت والخهض١ الخملُ٪ ٖن ؤو الىا٠٢ مل٪ ٖن الٗحو لى الخحر، وظىو من وظه في نٞغ  ٞةو الغؤي ىظا ٖو

ت الٗحو لُه ،(2)وجىعٍثها وىبتها بُٗها ًمن٘ ؤنه بال الىا٠٢ مل٪ ٖلى جب٣ى اإلاى٢ٞى  خ٤ ًن٣ُ٘ وال الى٠٢ جإبُض ٌكتٍر ال ٖو

ت الٗحو مل٨ُت في الىا٠٢ ؿخىين ٞحها، الخهٝغ خ٤ ًن٣ُ٘ وبنما اإلاى٢ٞى  اإلانٟٗت بضوام صاثما ؤو ما٢خا الخدبِـ ٩ًىون ؤو َو

ت، الهض٢ت إلاٗجى جُب٣ُا اإلاخٗا٢بت ألاظُا٫ منه لدؿخُٟض  ؤص١ ًغونه الظًن اإلاٗانٍغن ال٣ٟهاء بٌٗ بلُه ًمُل ما وىى الجاٍع

 الظي وؾلم ٖلُه هللا نلى النبي لخضًض جُب٣ُا الخنمُت الؾخضامت اإلاٗانغة اإلاٟاىُم م٘ انسجاما اإلاضلىالث وؤ٦ثر ،(3)حٍٗغ٠

غة، ؤبي خضًض من صخُدحهما في والبساعين مؿلم عواو ن: زالزت من بال ٖمله ان٣ُ٘ ؤلانؿاو ماث  بطا :٢ا٫ خُض ىٍغ
ّل
 من بال

ت نض٢ت  (4)له﴾ ًضٖى نالر ولض ؤو به، ًنخٟ٘ ٖلم ؤو ظاٍع

 والظي ٔٔ/8ٗ ألاؾغة ٢انىون من ٖٕٔ اإلااصة نو زال٫ من الى٠٢ حٍٗغ٠ في الجؼاثغين اإلاكٕغ بلُه طىب ما ؤًًا ىى ىظا و

. (5)الخهض١ ؾبُل ٖلى اإلاال٨ُت ٣ٞه في للمكهىعن زالٞا الى٠٢ في الخإبُض اقتٍر

 ،(6)بالجملت ولى باإلانٟٗت والخهض١ الىا٠٢ مل٪ خ٨م ٖلى الٗحو خبـ ٞهى -هللا عخمه – خنُٟت ؤبي ؤلامام ٖنض الى٠٢ ؤما 
ت بمجزلت وىى ٖنه، الغظٕى ًجىػن الػم، ٚحر ظاثؼ ٖنضو وىى بُل قاء، متى ٖنه الغظٕى له ُٞجىػن الالػمت ٚحر الٗاٍع  بمىجه، ٍو

ىعر ت خ٨م في م٣غعن ىى ٦ما ٖنه ٍو  (7)الٗاٍع

 حٗالى، هللا مل٪ خ٨م ٖلى وظٗلها الناؽ من ألخض مملى٦ت ج٩ىون ؤال ٖلى الٗحو خبـ بإنه الى٠٢ ُٞٗٝغ ًىؾ٠ ؤبى بِنما

ٗها والخهض١  بمل٨ُت اإلاخٗل٣ت الجؼثُت في خنُٟت ؤبى ؤلامام طل٪ في مسالٟا   (8)اإلاأ٫ في ؤو الخا٫ في الخحر ظهاث من ظهت ٖلى بَغ
ت الٗحو  اإلاى٢ٞى

 

 
                                                           

 .ٕٙ ص ،ٕ٘ٓٓ لبنان، بٌروت، ناشرون، الرسالة مإسسة وتنمٌته، تموٌله الوقؾ منور، أسامة هشام-(ٔ)
 . ٕٗٔ ص ،99ٗٔ الٌمن، صنعاء، الجدٌد، الجٌل مكتبة والقانون، الشرٌعة فً واألوقاؾ الوصاٌا أحكام العانً، داود القهار عبد-(ٕ)
 اجلياليل، داليل وكذلك 27ص ،2006 الكويت، لألوقاف، العامة األمانة جبائزة الفائزة الدراسات سلسلة ادلدٍل، اجملتمع تنمية يف الوقف دور الباقي، عبد زلمود إبراىيم-(3)

 ،22/06/2015 اجلزائر، ،01 اجلزائر جامعة احلقوق، كلية اخلاص، القانون يف دكتوراه رسالة ،_اقتصادية قانونية، رؤية _ موارده وتنمية اجلزائر يف األوقاف قطاع تطوير
 .12ص

من الثواب بعد وفاته، رقم الحدٌث  اإلنسانالحسٌن مسلم بن الحجاج النٌسابوري، صحٌح مسلم، كتاب الوصٌة، باب ما ٌلحق  أبو  (ٗ)
 .7ٕٔ، ص ٕٕٓٓ، دار ابن حزم، الطبعة األولى، بٌروت، لبنان، ٖٔٙٔ

المعدل والمتمم، الجرٌدة  قانون االسرةالمتضمن  98ٗٔحزٌران  9ٓالمإرخ فً  ٔٔ/8ٗالقانون رقم  انظر الجرٌدة الرسمٌة عدد - (٘)
 .98ٗٔحزٌران  ٕٔالصادرة بتارٌخ  ٕٗالرسمٌة عدد

 LAYACHIFEDDADAL FIQHWAQF: PRESENTATION DES DIFFERENTS ASPECTS FIQHISTES DU WAQF,ACTES DE SEMINAIRE-(ـ (6)

TENU AU BENIN DU 25 AU 31 MAI 1997 LA ZAKAT ET LE WAQF:ASPECTS HISTORIQUES, JURIDIQUES, INSTITUTIONNELS ET 

ECONOMIQUES, BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT, INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHES ET DE FORMATION ، P 33. 
 .158-157 ص ،1993 سوريا، دمشق، ،2ط الرفكر، دار ي،سالماإل الفقو يف والوقف الوصايا الزحيلي، وىبة -(7) 
 ع أوقاف، :رللة اجلزائري، والقانون يسالماإل الفقو نظر يف ادلوقوف ادلال ملكية يف الوقف أثر مشرنن، بن الدين خري وكذلك .153 ص سابق، مرجع الزحيلي، وىبة -(8)

 .92 ص ،2013 نوفمرب الكويت، لألوقاف، العامة األمانة ،25
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 اإلاعاكط ؤلاػالمي الفنط في الىقف  -زاهيا

ه خُض ػىغة، ؤبى مدمض الكُش حٍٗغ٠ ىى الى٠٢ مٗجى خ٣ُ٣ت بُاو في وعص حٍٗغ٠ ؤظم٘ لٗل  ىى الى٠٢ ؤو" :ب٣ىله ٖٞغ

 ٣ٞىام ،(1)"وانتهاءًن ابخضاءًن الخحر ظهاث من لجهت اإلانٟٗت وظٗل ُٖجها ب٣اء م٘ بها الانخٟإ ًم٨ن التي الٗحو ع٢بت في الخهٝغ من٘

 الى٠٢ لجهاث اإلانٟٗت جهٝغ ؤو ٖلى باإلاحرار، جنخ٣ل وال والهبت والغىن بالبُ٘ ٞحها ًخهٝغ ٞال الٗحو، خبـ ىى ٖنضو الى٠٢

 .الىا٢ٟحو قغوٍ م٣خطخى ٖلى

ت الى٠٢ خ٣ُ٣ت م٘ ًنسجم ؤنه نغين الظي الخٍٗغ٠ وؤما بُٗخه الخنمٍى خالثم الا٢خهاصًت َو  في الى٠٢ م٩انت م٘ ٍو

ٗاث  وما٢ذ مابض خبـ" :ؤنه ب٣ىله للى٠٢ ال٣د٠ منظع الض٦خىعن حٍٗغ٠ ٞهى اإلاٗانغة، واإلاجخمٗاث والا٢خهاصًاث الدكَغ

ت نض٢ت ٞهى الخانت؛ ؤو الٗامت البر وظىو من وظه في بشمغجه ؤو بـــه اإلاخ٨غعن لالنخٟإ للما٫  ؾىاء ؤنلها ب٣ي ؤو ب٣ُذ ما ظاٍع

 ًجم٘ حٍٗغ٠ وىى ،(2)" وبعاصجه الىا٠٢ نو ًدضصو بعاصًا ؤم اإلاى٢ٝى للما٫ الا٢خهاصي الٗمغ ًدضصو َبُُٗا الب٣اء ىظا ٧او

ت الهض٢ت ٨ٞغحي بحو  .للى٠٢ مٗانغة عئٍت في واؾخضامت الجاٍع

 الاقخلازي الفنط في الىقف -زالثا

 والاؾدشماع الاصزاع ٖملُتي بحو الى٠٢ ظم٘ زال٫ من وا٢خهاصي جنمىين مًمىون طاث ٨ٞغة طاتها خض في الى٠٢ ٨ٞغة
ت ٖملُت الا٢خهاصي ظىىغو في ٞهى الشمغة؛ وحؿبُل الٗحو خبـ ؤي ت بنخاظُت جنمٍى  الثرواث بناء بلى حؿعى واؾدشماٍع

اًت والٗىاثض اإلاناٞ٘ زل٤ ٖلى ال٣اصعة ؤلانخاظُت ت الا٢خهاصًت النكاَاث ؤوظه ؤىم لٖغ  والؿُاؾُت والاظخماُٖت والتربٍى

 (3)الضولت في ألازغين

ت ٖملُت  بظل٪ ىى و  لؤلظُا٫ ؤلاخؿاو بٗحو جنٓغ خايغة اؾدشماع ٖملُت زال٫ من ؤلانخاظُت الشىعة بناء جخًمن جنمٍى
اصة م٣ابل اؾتهال٦ُت بٟغم آلانُت الخطخُت ٖلى وج٣ىم  ال٣اصمت  زحراتها حٗىص التي الاظخماُٖت ؤلانخاظُت الثروة وحُٗٓم ٍػ

ل"ٍَغ٤ ٖن،(4)اإلاجخم٘ مؿخ٣بل ٖلى  ؤو بًغاصا جضع منخجت ؤمىا٫ عئوؽ في الاؾدشماع بلى الاؾتهال٥ مجا٫ من ألامىا٫ جدٍى

ل ؛ؤي (5)"بُٗجها ؤو بىنٟها لٟئت جسهو  ؤو الناؽ ٖمىم مجها ٌؿخُٟض منٟٗت  بلى الخانت والثرواث الضزى٫ن من ظؼء جدٍى

ىاثض وزضماث ؾل٘ من مناٞٗها جسهو صاثمت ج٩اٞلُت مىاعص  اإلاؿخُٟضة،مما اإلاخٗضصة والٟئاث الجهاث اخخُاظاث لخلبُت ٖو

اصة في ٌؿاىم ن الؼمت ؤلانخاظُت ال٣ضعاث ٍػ . (6) زحرين ج٩اٞلي ٢ُإ ونمى لخ٩ٍى

                                                           
 .44 ص ،1971 مصر، ىرة،القا العريب، الفكر دار الوقف، يف زلاضرة زىرة، أبو زلمد -(1)
 .62 ص ،2000 سوريا، -دمشق الفكر، دار تنميتو، إدارتو، تطوره، يسالماإل الوقف القحف، منذر -(2)
:  موجود على الرابط اآلت8ًصماجد أحمد المراشدة، األبعاد التنموٌة للوقؾ الذري،  - (ٖ)

Revue-dirassat.org/index.htm 
 فً دكتوراه رسالة ،_ بالجزابر الوقؾ لحالة دراسة _ الوطنً قتصاداال فً الوقفً للقطاع المإسسً البناء التطور مومنً، اسماعٌل - (ٗ)

 .ٔٙص الجزابر، قسنطٌنة ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ ،( واالقتصاد الشرٌعة كلٌة ) القادر عبد األمٌر جامعة ي،سالماإل قتصاداال
 القاهرة، القانونٌة، الكتب دار ٌة،سالماإل الشرٌعة أحكام ضوء فً المعاصرة وتطبٌقاته الوقؾ أموال استثمار محمود، محمد حمدي عماد-(٘)

 االلكترونً الرابط على منشور البحث.7ص  ،اإلقتصادي التموٌل فً الوقؾ دور ،محمود بشٌر الفاتح محمد ،وكذلكٖٓص ،ٕٕٔٓ مصر،

 :األتً
irshad.gov.sd/pdf/doralwagif.pdf 

 الجزابر، بسكرة، خٌضر، محمد جامعة ،7ٓع ٌة،اإلنسان العلوم مجلة الوقفً، للقطاع واالجتماعً االقتصادي صالحً،الدور صالح -(ٙ)

ي، دار الفجر للنشر سالماإل صالح صالحً، المنهج التنموي البدٌل فً االقتصاد أٌضا راجع وللمزٌد.8٘ٔ-8ٗٔ ص ،ٕ٘ٓٓ فٌفري
 .8ٖٙ، ص ٕ٘ٓٓ، القاهرة، مصر، ٔالتوزٌع، ط
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 بهظا وىى (1)ال٣اصمت ألاظُا٫ إلاهلخت صاثمت ا٢خهاصًت ماؾؿت بنكاء بمشابت ٌٗض  الى٠٢ بنكاء بو ال٣ى٫ن ًم٨ننا وبهظا

ن اإلاًمىون , مٗا الخ٩ىمي ال٣غاع وصاثغة الصخهُت اإلانٟٗت صاثغة من اإلاجخم٘ في ؤلانخاظُت الثروة من لجؼء بزغاظا ٌٗضُّل
 .الٗامت الاظخماُٖت الخضمت ألنكُت وجسهُهه

 الىهعي والفنط ؤلاػالمي الخلىض  في بالىقف وعالقتها البيئت مسلىى : الثاوي اإلاٌلب

سُت ألاصبُاث في ظظوعو حٗىص مٗانغ مٟهىم البِئت  مسخلٟت وؤًضًىلىظُاث وا٢خهاصًت ؾُاؾُت ونٓم خًاعاث بلى الخاٍع

ت، الؿىؾُى اإلاغظُٗاث بازخالٝ ب مٟهىم بنه بل خًاٍع , والىُْٟت, الضاللت في جخ٣اَ٘ الُىم ناعث ؤزغين مٟاىُم ٌؿخٖى
 ؾُإحي ما وىظا, اإلاؿخضامت والخنمُت الى٠٢ ؾبُل ٖلى وجُب٣ُا جإؾِؿا ٖلحها والخٟاّ البِئت خماًت عىاناث م٘ وألاىضاٝ

. اإلاٟاىُم ىظو بحو والٗال٢ت الخضازل عمىػن ٞ٪ زال٫ من بُانه

  الىهعي الفنط في البيئت مسلىى : ؤوال

اع ىظا يمن وحكمل, خُاتهم ؤنكُت مسخل٠ البكغ ُٞه ًماعؽ الظي الخحز طل٪ هي البِئت , ٧اٞت الخُت ال٩اثناث  ؤلَا

ك٩لىون ؤلانؿاو مٗها ًخٗاٌل والتي ونباث خُىاو من ا َو غين ،( )بُجهم ُٞما مخهلت ؾلؿت ؾٍى  مٟهىم ؤو ال٣ٟهاء بٌٗ ٍو
لى والهىاجي، واإلااجي ألاعضخي اإلادُِ جخًمن التي الُبُُٗت الٗنانغ لِكمل ًدؿ٘ ٢ض البِئت  ٧اٞت اإلاجاالث في مٟهل ندى ٖو

ىاىغىا ال٩لُت وجٟاٖالتها والخُىاناث والنباجاث واإلادُُاث والبداع والتربُت والهىاء اإلااء في وجخمشل, باإلنؿاو جدُِ التي  ْو
حر والٛاباث ٧الؼعاٖت اإلاخجضصة الُبُُٗت الثرواث حكمل ٦ما الجٛغاُٞت، وجىػَٗاجه اإلانار مشل  ٧اإلاٗاصو اإلاخجضصة ٚو

.  ؤلانؿاو وظىص ٖلى وظىصىا في ؾاب٣ت هي بل وظىصىا في لئلنؿاو صزل ال التي الُبُُٗت الٗنانغ هي والبترو٫،و

اع هي بطو ٞالبِئت دهل خُاجه، ؤلانؿاو ُٞه ًماعؽ الظي ؤلَا , ومإوين وصواء و٦ؿاء ٚظاء من خُاجه م٣ىماث ٖلى منه ٍو
ماعؽ ازغ ؤلانؿاو ؾلى٥ ًشحر ما ٧ل هي البِئت الاظخماُٖت الٗلىم معجم وفي ،(3)البكغ بجي من ؤبنماثه م٘ ٖال٢اجه ُٞه ٍو  ٍو

ن ؤظم٘ ولٗل ،(5)الخي بال٩اثن اإلادُُت وال٨مُاثُت الُبُُٗت الٗىامل مجمل ؤي ؛(4)ُٞه
ً
ٟا  البُاو في ظاء ما ىى للبِئت حٍٗغ

ت البِئت خى٫ن اإلاخدضة لؤلمم ؾخى٦هىلم إلااجمغ الخخامي ها خُض ،(6)م97ٕٔ ؾنت البكٍغ  اإلااصًت اإلاىاعص عنُض بإجها ٖٞغ
اع هي آزغ بمٗجى وجُلٗاجه؛ ؤلانؿاو خاظاث إلقبإ ما وم٩او ما و٢ذ في اإلاخاخت والاظخماُٖت  ُٞه ًدُا الظي الٗام ؤلَا

 وظماٖاث ؤٞغاص ٖلى جازغ التي ٧اٞت وؤلانؿانُت والش٣اُٞت الاظخماُٖت الٗىامل وهي الخُت ال٩اثناث من ٚحرو م٘ ؤلانؿاو
 اإلاجخم٘

 الجٛغاُٞت وم٩ىناجه اإلادُِ ٖلى ع٦ؼث ماصًت مٗاًحر ٖلى البِئت مهُلر حٍٗغ٠ في اٖخمضث اإلاضلىالث ىظو و٧ل
٣ُت،  ألاؾاؽ حجغ ٌٗض الظي ؤلا٩ًىلىجي والىعي الش٣اٞت ومؿخىين لُبُٗت ؤؾاسخي ٦مدضص ؤلانؿاو صوعن حٟٛل ؤو صوون والٟحًز

. الُبُٗت بسحراث الانخٟإ واؾخضامت البِئت لخماًت عىاو ؤي في

                                                           
، 9ٔ، م ٕي،ع سالماالقتصاد اإل:جتماعً، مجلة جامعة الملك عبد العزٌز المرسً السٌد حجازي،دور الوقؾ فً تحقٌق التكافل اال - (ٔ)

 .ٔٙالعربٌة السعودٌة،ص ٕٙٓٓالرٌاض، 
 باإلضافة إلى ٘ٔ-ٔٔ،ص98ٗٔ، الكوٌت، ،وكالة المطبوعاتٖط –دراسات فً اإلكولوجٌا البشرٌة -اإلنسانحسٌن طه،البٌبة و - (ٕ)

-Michel Prieur , droit de l environnement , DALLOZ , editions DELTA , 2001, p 01 p06 
 .9ٙ،صٕٔٓٓاالردن،، دار السعٌد للنشر والطباعة، المجتمع صانع التلوث، ابراهٌم خلٌفة - (ٖ)
 .ٖٓٔ،ص97٘ٔ، العامة للكتاب، مصرابراهٌم مدكور،معجم العلوم االجتماعٌة، الهٌبة المصرٌة  - (ٗ)
، وللمزٌد من التفصٌل راجع أٌضاً  ٓٗ،ص 99٘ٔ، اإلسكندرٌة، حسن الجوهري، البٌبة والمجتمع،دار المعرفة الجامعٌة - (٘)

Envirennement et droits de L homme , Alexandre Kiss et Dorothy Nelkin et autres , publication deL 
UNESCO , paris , France ,1987 p13. p29 p51. p65. 

. ٘ٔ، صٕٔٔٓ، عمان، األردن ٔعلً عدنان الفٌل، التشرٌع الدولً لحماٌة البٌبة، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزٌع، ط -  (ٙ)
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: بػالمي مىنىض  مً البيئت زاهيا

ٗت، م٣انض من م٣هض ؤلاؾالم في البِئت اًت الكَغ  اإلااء بلى ونىال اإلا٩او ونٓاٞت بالُهاعة بضؤ ألامت بلحها جهبى ٚو
 النٓغة وىظو زحراث، من الُبُٗت في هللا ؤوصٕ ما و٧ل والخُىاو النباث مناٞ٘ من اإلاؿخضامت والهض٢ت مىاعصو ٖلى والخٟاّ

ت من نابٗت عن  ىظا في زلل ؤي وبو والخُاة، وال٩ىون لئلنؿاو الكامل والخهىعن باهلل، اإلاٗٞغ ن ًن٨ٗـ الخهىّل
ً
 الؿلى٥، في ٞؿاصا

ه ٖلى ؤلانؿاو بلى ًنٓغ ٞاإلؾالم ض ؤنَّ ُّل  الخلُٟت باٖخباعو له مسخغ ؤظله من مسلى١ن ال٩ىون في ما و٧ل ال٩ىو، ىظا ؾ

 ٖلحها واإلاداٞٓت البِئت خماًت اإلاخإزغوو ال٣ٟهاء ػاص ٦ما ألاعى في وؤلاٞؿاص بالبِئت ؤلايغاع ؤلاؾالم خغم لظا ،(1)اإلااجمن
ٗت م٣انض بلى ؾاصؾا م٣هضا  (2)الخمـ الكَغ

 للبِئت ظضًضا مٟهىما جبجى بط  (3)م9ٕٓٓ ؾنت بالكاع٢ت ٖكغ الخاؾٗت صوعجه في الضولي ؤلاؾالمي ال٣ٟه مجم٘ ا٢غو ما وىظا 

م الضو٫ن ًلؼم ٖلحها والخٟاّ اث ألاٞٗا٫ بخدٍغ  ألاٞٗا٫ مشل بلحها بؾاءة ؤو, بالبِئت بيغاع ؤي جدمل التي ٧اٞت والخهٞغ
اث ن حؿخسضمها ؤو اإلاىاعص حؿتهضٝ ؤو البُئي، الخىاػون ازخال٫ بلى جاصي التي والخهٞغ

ً
ن اؾخسضاما

ً
 ألاظُا٫ مهالر ًغاعي ال ظاثغا

ن اإلاؿخ٣بلُت،
ً
ُت بال٣ىاٖض ٖمال  خماًت ٖلى الى٠٢ بدصجُ٘ ؤوصخى الهضص ىظا وفي الًغع، بػالت بًغوعة الخانت الكٖغ

 .  والًٟاثُت واإلااثُت ألاعيُت ٖنانغىا بمسخل٠ البِئت

ٗاث ظمُ٘ ؤلاؾالم ؾب٤ ٢ض و   ٤ البِئت لخماًت عئٍخه في اإلاٗانغة البُئُت الدكَغ  ٞحها اظخمٗذ ٣ٞهُت ٢ىاٖض ٞو
 ألازالقي البٗض الخؿباو في آزظا ؤلا٩ًىلىجي  الخىاػون جد٤ُ٣ قإنا من التي اإلاٗانغة واإلااؾؿُت ال٣انىنُت آلالُاث ظمُ٘

 من ؤولى اإلاٟاؾض صعء و٢اٖضة منه، ؤقض بًغعن ًؼا٫ وال ؤلام٩او، ب٣ضع ًؼا٫ الضععن: " ٢ىاٖض وهي الؿلى٥، لهظا والخٗبضي
ُت ٖضمو ،(4)"اإلاامن ٚاًت واإلاهلخت اإلاناٞ٘، ظلب  ألاعاضخي بمال٥ ًخٗل٤ ُٞما الؾُما يغعن بلى اإلااصي الخ٤ مماعؾت قٖغ

ن،و ؤلايغاع بلى اإلااصًت لها واؾخٗماالتهم ُت اإلاُاو اؾخسغاط ٖلى ال٣ُىص ٦ظا باآلزٍغ  ؤو في الخ٤ لئلنؿاو لِـ خُض الجٞى
ن ظاعو بئر ٖلى ًازغ

ً
ن جإزحرا

ً
ض ؤو اإلااجي النُا١ زٌٟ ٍَغ٤ ٖن ؾِئا ت الُب٣ت جلٍى  ألاعى بخُاء  بلى والضٖىة اإلااثُت، الصخٍغ

ٗت ؤو ًا٦ض ،مما(5)وجىاػنه البُئي للنٓام خماًت من طل٪ بلُه ًاصي وما اإلاىاث  مخ٩املت نٓغة لها ٧انذ ؤلاؾالمُت الكَغ
بذ البِئت خماًت خى٫ن ومخجضصة  الخايغ الى٢ذ في ؾلبا البِئت في ؤزغث التي الخضًشت والٓىاىغ الخُىعاث من ٦شحرا اؾخٖى

٤ اًت ومدىعا ٞاٖال ؤلانؿاو من وججٗل الغىاو لهظا ألازالقي البٗض جغاعي مٗانغة اظتهاصًت ٣ٞهُت عئي ٞو  .ٚو

 اإلاؼخسامت بالخىميت وعالقخه البيئي الىقف:زالثا

 ظاصث بما الانخٟإ  وج٨غاع الاؾخضامت ٖنانغ ٧ل الخ٣ا بُانه ؾُإحي ٦ما البُئي البٗض زال٫ من والخنمُت الى٠٢ في جخدض 
ن اإلاؿخضامت الخنمُت ٧انذ وظل؛ٞةطا ٖؼ هللا بًٟل الُبُٗت به

ً
ا  الجىعن صوون الخايغ باخخُاظاث جٟي الخنمُت ؤنىإ من نٖى

                                                           
 .ٖٓص، مرجع سابق، عصام الدٌن الشعار - (ٔ)
ي الدولً حول حماٌة سالمأبحاث الدور التاسعة عشر لمجمع الفقه اإل، يإسالمعبد الستار ابو ؼدة،البٌبة والحفاظ علٌها من منظور  - (ٕ)

 :موجود على الرابط اآلتً ٗ،صٕٔٔٓافرٌلٖٓ-ٕٙالشارقة،دولة اإلمارات ، يإسالمالبٌبة من منظور 
iefpedia.com/.../d8a7d984d8a8d98ad8a6d8a9-d988d8a7d984d8a 

 1من  (دولة اإلمارات العربية ادلتحدة)ي ادلنعقد يف دورتو التاسعة عشرة يف إمارة الشارقة سالمادلنبثق عن منظمة ادلؤمتر اإل (11/19) 185 راجع قرار م ف إ د رقم - (3)
 .م 2009 (إبريل)نيسان  30  -26ىـ، ادلوافق 1430مجادى األوىل  5إىل 

ابحاث الملتقى الدولً حول سلوك ، يإسالمة االجتماعٌة من منظور نعٌمة ٌحٌاوي وفضٌلة عاقلً، التنمٌة المستدامة والمسإولً - (ٗ)
 .ٕٕٔٓنوفمبر ٕٔ_ٕٓالمإسسة االقتصادٌة فً ظل رهانات التنمٌة المستدامة والعدالة االجتماعٌة، جامعة الحاج لخضر باتنة الجزابر 

 :موجود على الرابط اآلتً ،9ٕٓٓ، م ؾ إ د، الشارقة 9ٔوالبٌبة،أبحاث الدورة  سالماإل، محمد فتح هللا الزٌادي - (٘)
www.startimes.com/?t=35422613 
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 الى٠٢ ٞةو  ،(1)الخالُت ألاظُا٫ جلىثها التي البِئت بنالح ؤٖباء ال٣اصمت ألاظُا٫ جدمل ال ؤو ال٣اصمت،ٖلى ألاظُا٫ ٢ضعة ٖلت

ت ٖملُت وىى, الا٢خهاصًت وخ٣ُ٣خه مًمىنه في  البُئي ٟه بد٨م جنمٍى  من اإلادلُت ؤلانخاظُت الثروة بناء ًخًمن ٞهى حٍٗغ
خباع بٗحو جنٓغ اؾدشماع ٖملُت زال٫ اصة م٣ابل آنُت اؾتهال٦ُت بٟغم الخطخُت ٖلى وج٣ىم ال٣اصمت لؤلظُا٫ الٖا  الثروة ٍػ

 .(2)ؤلانخاظُت

غ ًخُلب مما لُت ماؾؿُت ؤَغ وجُٟٗل واٖخماص جٍُى  من اإلاٗنُت الجهاث م٘ بالخٗاوون البُئي للى٠٢ مٗانغة وجمٍى
ُت ؤلاعقاصاث وجُب٤ُ جُٟٗل ٍَغ٤ ٖن ٧اٞت، ال٣ُاٖاث ٘ بصاعة في الخؿنت البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت الكٖغ  واإلااؾؿاث اإلاكاَع

اث في ؤلاؾالمي اإلانهج م٘ الخٗاَي ج٩املُت ًًمن بما الى٢ُٟت  الخضًشت والٟنُت البُئُت الخ٣نُاث وبصماط ٧اٞت الى٠٢ مىيٖى

 الٗملُت مهضع خُض من ؾىاء الى٢ٟي النٓام ٖلحها ًنُىين التي اإلاًامحو في ٞاخهت نٓغة ؤو طل٪ ،(3)الاؾخضامت ًد٤٣ بما
ُت ومنكاىا، الى٢ُٟت  ٧ل ٖن ًنبش٤ وما طل٪، وعاء من اإلاؿتهضٞت والجهاث الى٢ُٟت، اإلادٟٓت مجها جخ٩ىون التي اإلاالُت وألاٖو

 والخنمُت  الى٢ٟي النٓام بحو الٗال٢ت من ًجٗل الى٢ُٟت الٗملُت ؤَغاٝ مسخل٠ جُا٫ وبغامج وؤنكُت ماؾؿاث من طل٪
ت الٗملُت بو بل الػما، ؤمغا اإلاؿخضامت  والاؾخمغاع بالضًمىمت خاالتها ؤٚلب في جدؿم الى٢ٟي النٓام من اإلاخىزاة الخنمٍى

 ؤلانؿاو لخضمت جخدض التي الى٠٢ ٖنانغ طاتها هي اإلاٗانغ ال٨ٟغ في اإلاؿخضامت الخنمُت م٣ىماث ؤو ًا٦ض مما ،(4)والكمى٫ن
اع هي والبِئت ٦بحرا، جضازال بُجها ُٞما وجخضازل ببٌٗ بًٗها ًغجبِ الٗنانغ ىظو وعٞاىُخه،و  ًخإزغ الظي الٗام ؤلَا

ازغ الا٢خهاصًت باألنكُت  اإلاسخلٟت، وؤنكُتهم الصخُت ؤخىالهم في وجازغ اإلاجخم٘ ؤٞغاص بؿلى٦ُاث  ؤًًا جخإزغ ٦ما ٞحها، ٍو
 ًههغىا وؤو الشالزت، الٗنانغ ىظو بحو والنسجام الخىا٤ٞ ًد٤٣ ؤو له البض اإلاؿخضامت للخنمُت نا ر بغنامج ؤي ٞةو ولظل٪

اث الاعج٣اء حؿتهضٝ واخضة بىج٣ت في ٧لها  وماػا٫ الؼمن مغ ٖلى الى٠٢ لٗبها ؤصواع وهي ،(5)مٗا الٗنانغ لخل٪ الجىصة بمؿخٍى
ن لم التي اإلاٗانغة ا٢خهاصًت الؿىؾُى الخدىالث يل في الُىم بها ٣ًىم ؤو بةم٩انه ِٕم  ولم الخنمُت، ٖملُت في البُئي البٗض جغا

ن ولم لئلنؿاو اإلاسخغة الُبُُٗت واإلاىاعص الُا٢اث اؾخجزاٝ في ؤزال٢ُت مٗاًحر بإي جلتزم ِٕم  وال اإلاخٗا٢بت، ألاظُا٫ نهِب جغا
 مدا٧اة ٖملُت في وؤصواتها منهجها الى٢ُٟت الٓاىغة من حؿخمض جنمُت هي ؤلاؾالم في اإلانكىصة البُئي،ٞالخنمُت والخىاػون النٓام

ت الهض٢ت ل٨ٟغة واضخت ؿخمغ زىابها ًضوم التي الجاٍع  منٓىعن من والخىانل الاؾخمغاع ٖلى ٢ضعتها زال٫ من. نٟٗها َو
 ال والظي لها يابِ ٦مدىعن البُئي الخىاػون جخسظ بؾتراجُجُت زال٫ من جدضر ؤو ًم٨ن والتي الُبُُٗت للمىاعص اؾخسضامها

اع يمن بال ًخد٤٣ ٘ بهضٝ البُئي الاظخماعي ؤلَا  والا٢خهاصًت الؿُاؾُت النٓم ٍَغ٤ ٖن ألاٞغاص مِٗكت مؿخىين ٞع

اًت مدىعن هي ٖلحها واإلاداٞٓت البِئت ؾالمت ؤو مٗناو ما ،(6)البُئي النٓام ج٩امل ٖلى جداٞٔ التي والش٣اُٞت والاظخماُٖت  ٚو
 .ؾىاء خض ٖلى الىيعي ال٨ٟغ وفي ؤلاؾالمي واإلانهج الخهىعن في اإلاؿخضامت والخنمُت الى٠٢

 

                                                           
، مجلة جامعة "نحو عالم المعرفة" عصام بن ٌحً الفٌاللً، التنمٌة المستدامة فً الوطن العربً بٌن الواقع والمؤمول، سلسلة أبحاث  - (ٔ)

 . ٕٕه، ص 7ٕٗٔ، جدة، العربٌة السعودٌة، ٔٔالملك عبدالعزٌز، اإلصدار 
 :موجود على الرابط اآلتً، ٖالوقؾ البٌبً ودوره فً التنمٌة المستدامة،ص ، عودة الجٌوسً  -(ٕ)

http://www.kantakji.com/media/4950/52054.pdf 
،وقابع وتوصٌات ورشة العمل حول الوقؾ والتنمٌة -بٌن النظرٌة والتطبٌق–الجٌوسً،الوقؾ البٌبً والتنمٌة المستدامة عودة  - (ٖ)

 .ٗٔ،صٗٔ.7ٓ.9ٕٓٓاألردن، ، ستدامة فً إدارة األوقاؾ،عمانرإٌة جدٌدة لمنظومة الوقؾ البٌبً واال –المستدامة 
، وقابع وتوصٌات (IUCN)اإلتحاد الدولً لحماٌة الطبٌعةإلى  حالة تطبٌقٌة مقدمة–ة محمد علً العمري،الوقؾ فً التنمٌة المستدام - (ٗ)

األردن، ، ستدامة فً إدارة األوقاؾ،عمانرإٌة جدٌدة لمنظومة الوقؾ البٌبً واال –ورشة العمل حول الوقؾ والتنمٌة المستدامة 
ٕٓٓ9.ٓ7.ٔٗ،ٕٗ 

 .ٕ٘ٔمرجع سابق،ص ، نعٌمة ٌحٌاوي وفضٌلة عاقلً - (٘)
التنمٌة المستدامة بٌن الواقع والمؤمول،أبحاث الملتقى الدولً حول مقومات تحقٌق التنمٌة المستدامة  إٌمان بوشنقٌر ومحمد رقامً، - (ٙ)

 .9ٖٗص ،ٕٕٔٓدٌسمبر  ٗٓ-ٌٖٓومً ، جامعة قالمة، يسالمقتصاد اإلفً اال

http://www.kantakji.com/media/4950/52054.pdf
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 الثاوي اإلابحث

 اإلاؼخسامت والخىميت الىقف بين الخىافق مالمح

 من ؤؾاؾُا م٣هضا ٌٗض اإلاؿخضامت آلالُت ىظو ٍَغ٤ ٖن ألاظُا٫ بحو الثروة انخ٣ا٫ ويماو ألامىا٫ و٠٢ ؤو ق٪ ال
ٗت م٣انض  ؾلُمت بِئت في اإلاخٗا٢بت ألاظُا٫ وخٔ البُئي البٗض والاؾدشماع الاصزاع ٖملُت عاٖذ بطا الؾُما ؤلاؾالمُت، الكَغ
ت الهض٢ت إلاًمىون جُب٣ُا ج٣خحر ؤو بؾغاٝ صوون الُبُٗت بسحراث الانخٟإ ٞحها ٌؿخضًم  نٟت وهي اإلاؿخضامت، ؤو  الجاٍع
ت ٖلُنا ًدخم ما اإلاٗانغ، وال٨ٟغ ؤلاؾالمي الخهىعن في والخنمُت الى٠٢ ٞحها ٌكتر٥  ؤلاؾالمي ال٨ٟغ في الخنمُت مضلى٫ن مٗٞغ

.  زانُا الخنمىين مًمىنه في الى٠٢ وبحو بُجها الخىا٤ٞ مالمذ زم ؤوال،

  ؤلاػالمي الفنط في الخىميت: ألاوى  اإلاٌلب

لماء اإلا٨ٟغوو ؤظم٘  الخُاة ظىانب جًم وقاملت وم٣ٗضة مىظهت حٛحر ٖملُت هي الخنمُت ؤو ٖلى والا٢خهاص الاظخمإ ٖو

. (1)اإلاجخم٘ في ووُُْٟت بناثُت حٛحراث بخضار وحؿتهضٝ وؤلاًضًىلىظُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والؿُاؾُت الا٢خهاصًت, ٧اٞت

 ٖن حٗبحرا ؤ٢غب و٧او مًمىنه ٖن ٌٗبر ما اإلاهُلخاث من اخخىين ؤنه ٚحر الخنمُت حٗبحر ٌٗٝغ ٞلم ؤلاؾالمي ال٨ٟغ ؤما

ت الٗملُت . الٗماعة ؤو ؤلاخُاء ؤو الخم٨حو ٖلُه انُلر ما الخنمٍى

 الاػخذالف إلابسؤ جٌبيق ؤلاػالم في الخىميت: ؤوال

 الىاؾ٘ بمٗناىا الخنمُت مًمىون ًدمل بط الخنمُت، ٖن حٗبحرا اإلاهُلخاث ؤنض١ من والخٗمحر الٗماعة مهُلر ٌٗض 
ض؛ و٢ض واإلاٗانغ  الخنمُت ظىانب ؤولُت بهٟت ًدناو٫ن مهُلر وىظا ؤلانؿانُت، الخُاة مجاالث بمسخل٠ الجهىى ٌٗجي ٞهى ًٍؼ

 جدضًض ؤلاؾالم في ًلؼم خُض اإلاسخلٟت ؤلانخاط ٖملُاث حُٗٓم ٖن ًسغط ال والظي, ٖلُه اإلاخٗاٝع بمٗناىا الا٢خهاصًت
ت ؤؾالُب ٤ ؤلاؾالمُت و٢ُمنا مٗخ٣ضاجنا من جنب٘ زانت جنمٍى م ال٣غآو ؤخ٩ام ٞو ٣هاء م٨ٟغون ًغين خُض ،(2)ال٨ٍغ  ؤلاؾالم ٞو

 ٣ِٞ، ماصًت ٖملُت لِؿذ وؤجها الخىػَ٘ في بٗضالت مصخىبت ؤلانخاط في ٦ٟاًت ٖملُت هي وبنما ٞدؿب بنخاط ٖملُت لِؿذ ؤجها
 ؤلاؾالم في الخنمُت به جخمحز إلاا نٓغا وىظا والغوحي اإلااصي اإلاجالحو في وج٣ضمه الٟغص جنمُت بلى تهضٝ بنؿانُت ٖملُت هي وبنما

. (3)وؤلانؿانُت واإلاؿاولُت والٗضالت والخىاػون الكمى٫ن زهاثو من

حو والخبراء الباخشحو آعاء حٗضصث و٢ض ت ؤىمُت ألا٦ثر واإلاٗاًحر اإلااقغاث خى٫ن الخنمٍى  ؤ٦ضث خحو ٟٞي للخنمُت، وؤولٍى

 البروجحو من الٟغص اؾتهال٥ ومضي الهناعي الخ٣ُٗض وصعظت مالي الغؤؽ الترا٦م ومٗض٫, الٟغص صزل مخىؾِ ٖضًضة صعاؾاث
ت واإلاهاعاث الش٣اُٞت الٗىامل ؤىمُت ؤزغين صعاؾاث ؤ٦ضث ال٨هغباء؛ من واؾتهال٦ه الخُىاني  ؤلانؿاو ٢ُمت جغاعي التي البكٍغ

خه بضو و٦غامخه، وخٍغ . ٢غنا ٖكغة ؤعبٗت ٢بل ؤلاؾالم به ظاء ما م٘ جخ٤ٟ التي هي ألازحرة الضعاؾاث ؤو ٍو

غ ؾب٤ ما ٖن ًٞال حكمل ٞالخنمُت  ال٣ضعاث وجدؿحو اإلادخاظت بالٟئاث والاىخمام ألاؾاؾُت الخدخُت البنُت جٍُى

ت، اإلاىاعص وجنمُت ؤلانخاظُت  من ؤلاؾالمُت ال٣ىة بٖضاص في الؾُما, اإلاسخلٟت ٦خاباتهم في ال٣ٟهاء ٖلحها ع٦ؼ مداوعن وهي البكٍغ
                                                           

، ٕٕٔٓ، جامعة عمار ثلٌجً، لؽواط، الجزابر، مائٌة، عسالمالعابد مٌهوب، التنمٌة فً فكر مالك بن نبً، مجلة الدراسات اإل -(ٔ)
 .7ٗ٘ص

ي، جامعة األزهر، القاهرة، سالمهللا كامل لالقتصاد اإل نعمت عبد اللطٌؾ مشهور، أثر الوقؾ فً تنمٌة المجتمع، مركز صالح عبد -(ٕ)
 .٘ٗ، ص 998ٔمصر 

الزكاة والوقؾ أداتان لتحقٌق التنمٌة المستدامة، أبحاث المإتمر الدولً الشٌخ الداودي وواسٌنً محجوب عراٌبً وأحمد بوثلجة، -(ٖ)
، مخبر التنمٌة ٖٕٔٓماي  ٕٔ-ٕٓفً تحقٌق التنمٌة المستدامة،  {الزكاة والوقؾ}ي ؼٌر الربحً سالمالثانً حول دور التموٌل اإل

مرجع ، عصام بن ٌحٌى الفاللً:للتفصٌل راجع اٌضا ،و ٙٓاالقتصادٌة والبشرٌة فً الجزابر، جامعة سعد دحلب بالبلٌدة، الجزابر، ص
 ٕٔٔ،ٔٔٔص، سابق
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 مٟهىم لها والتي اإلاؿخضامت الخنمُت ؤو الخنمُت م٣ىماث ؤخض ؤلاؾالم في ٌٗض الظي (1)الى٠٢ ؤىمها من ٖضًضة وؾاثل زال٫
 الخنمُت ؤبٗاص بحو الخىاػون ٖلى حٗمل ألابٗاص مخٗضصة ٖملُت ٞهي وحٗبضي، وخؿبي بًماني منُل٤ من ًبضؤ ؤلاؾالم في زام

ت وألانكُت للمىاعص ألامشل الاؾخٛال٫ بلى وتهضٝ ؤزغي، ظهت من البُئي والبٗض ظهت من والاظخماُٖت الا٢خهاصًت  البكٍغ

ن ًا٦ض مما ،(2)بؾالمي منٓىعن من ٖلحها ال٣اثمت لتزم ألاعى في مؿخسل٠ ؤلانؿاو ؤوّل  والؿنت، ال٣غآو بإخ٩ام جنمُتها في ٍو

ُت ال٨مُت بالجىانب الاعجٟإ بلى ونىال الالخ٣ت ألاظُا٫ خ٤ بىضاع صوون الخايغ لخاظاث اؾخجابت . للبكغ والنٖى

 ؤلاػالم في الخىميت ؤػاغ وألادالقي الطوحي البعس: زاهيا

 جخ٣اَ٘ ؤىضاٝ وهي, واظخماُٖا ونٟؿُا وماصًا عوخُا باإلنؿاو جغج٣ي التي الكاملت الخنمُت هي بؾالمُا اإلانكىصة الخنمُت
ت للخنمُت الخضًض اإلاٟهىم م٘ ن، ال٣غون من الدؿُٗنُاث بضاًت منظ ٖلُه مخٗاٝع ىى ٦ما اإلاؿخضامت البكٍغ  ما وىظا الٗكٍغ

 ع٧اثؼ ؤخض ٌٗض الظي الؼىض ٣ٞه بلى مغظُٗتها في حؿدنض ؤلاؾالم في اإلاؿخضامت الخنمُت ؤو ب٣ىله الجُىسخي ٖىصة الض٦خىعن ًا٦ضو

 اإلا٨ٟغ ؤما(3)ألاعى وخماًت الٗباص وزضمت لغخمت" الكاىض"و" اإلاؿخسل٠" ؤلانؿاو بىنلت جىظه التي اإلاؿخضامت الخنمُت
 الجؼثُت للخٟؿحراث وعًٞا للمجخم٘، ال٩لُت بالنٓغة ًإزظ مخ٩امل مضزل من الخنمُت ل٨ٟغة ُٞاؾـ نبي بن مال٪ ؤلاؾالمي

 م٘ ٖال٢اتها زال٫ من بال جٟهم ؤو ًم٨ن وال بُجها ُٞما وجدؿانض ؤظؼائىا جترابِ ٧لُت وخضة اإلاجخم٘ ؤو طل٪ لها؛ والخبًُُٗت
ًاء ن؛ ألٖا  جىظض الظي الٗام الاظخماعي بالؿُا١ ٖال٢تها يىء في بال اظخماُٖت ْاىغة ؤو نٓام ؤي ٞهم ًم٨ن ال ؤنه ؤي آلازٍغ

دضص ،(4)بَاعو في ت، اإلاٗاصلت في ألاؾاؽ الدجغ هي الشالر ٖىامل زال٫ من الخنمُت قغوٍ نبي بن مال٪ ٍو  وهي. الخنمٍى
 ؤو ق٪ وال (5)الجهًت لٗملُت ؤولُت ٖنانغ ولِؿذ الجهًت م٨دؿباث بال هي ما طل٪ ماٖضا و٧ل والى٢ذ، والتراب ؤلانؿاو

 الا٢خهاصًت ألابٗاص لخضمت بؾهاما ٌٗض الُُبت الخنمُت مىاعص وجشمحر الى٠٢ مجا٫ في اإلاٗغفي الاظتهاص وجىلُض ال٣ٗل بٖما٫

 .ؤلاؾالمي مضلىلها في للخنمُت والبُئُت والاظخماُٖت

حر هي ؤلاؾالمي اإلانٓىعن في اإلاؿخضامت الخنمُت مهمت ٞةو وى٨ظا تا٫ مخُلباث جٞى  ةماصي ؤ٧انذ ؾىاء ومؿخ٣بال، خالُا بكٍغ
ل٣ُت الخنمُت من نهِب له ٩ًىون ؤو في ومهغ ٖهغ ٧ل في ؤلانؿاو خ٤ طل٪ في بما ة،عوحي ؤو

ُث
 ة،والاظخماعي ةلش٣افيوا الخ

ٗض وىظا  ألنه ألازغي، وألا٩ٞاع النٓم في اإلاؿخضامت الخنمُت ٖن ؤلاؾالمي اإلانٓىعن في اإلاؿخضامت الخنمُت ُٞه جسخل٠ مهم بُث
خضا٫ الخىاػون مبضؤ ٖلى ٌٗخمض  جخم ؤال جىظب لخنمُت٫ الكاملت ؤلاؾالمُت النٓغةٝ البكغي، الجنـ مخُلباث جد٤ُ٣ في والٖا

 اإلاؿخضامت الخنمُت ج٣ٟض ججاوػاث ؤًت صوون جدى٫ن الًىابِ ىظو ألو وألازال٢ُت الضًنُت الًىابِ ٖن بمٗؼ٫ن الخنمُت ىظو
 ظنب بلى ظنبا اإلااصًت نىاحيا٫ ظنبث اإلاؿخضامت لخنمُت٫ الكاملت ؤلاؾالمُت النٓغة ٞةو نٟؿه الى٢ذ وفي اؾخمغاعىا، مبرعاث

 ؤلاؾالمي اإلاٟهىم ٢ضم خُنما ًبرػو ؤو ؤخمض زىعقُض ؤلاؾالمي اإلا٨ٟغ اؾخُإ ما وىظا ،(6) والخل٣ُت الغوخُت النىاحي م٘

 الخٟهم وا٢٘ من لها اإلاناؾبت والخلى٫ن ؤلانؿاو إلاك٨الث واؾدُٗابه ؤلاؾالم ٖٓمت ٨ٌٗـ مخ٩امل نٓغين ؾُا١ في للخنمُت

                                                           
قتصادٌة ومستلزمات التنمٌة، سلسلة الرسابل الفابزة بجابزة األمانة العامة الشروط اال: موال الموقوفةستثمار األافإاد عبد هللا العمر،  -(ٔ) 

 . 9ٕٔ، ص7ٕٓٓلؤلوقاؾ بدولة الكوٌت، 
ثر الوقؾ فً التنمٌة المستدامة، أبحاث الملتقى الدولً حول مقومات تحقٌق التنمٌة المستدامة، جامعة قالمة عبد الرحمان الجرٌوي، أ-(ٕ)

 .8ٗٔ، صٕٕٔٓدٌسمبر ٗٓ-ٖٓ
-9ٓمناهج مبتكرة فً التموٌل، أبحاث المإتمر العربً الثالث للمٌاه، المنعقد بالقاهرة، مصر من -عودة الجٌوسً، الوقؾ المابً-(ٖ)

دار الجامعة قتصاد وإدارة وبناء حضارة، ا_ ي سالم،الوقؾ اإل-بتصرؾ-وكذلك عبد العزٌز قاسم محارب. ٕٓ، ص ٕٙٓٓدٌسمبرٔٔ
 .ٓٗص.ٕٔٔٓالجدٌدة، األزارٌطة، اإلسكندرٌة، 

، ٕٕٔٓ، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، جوان 7والمجتمع، ع اإلنسانالعابد مٌهوب، مفهوم التنمٌة فً فكر مالك بن نبً، مجلة علوم  -(ٗ)
 .ٗ٘ٔص 

 . 8ٖ، صٕٙٓٓ، دمشق، سورٌا، ٙة، دار الفكر، ط ضمالك بن نبً، شروط النه-(٘)
أحباث ادللتقى الدويل الثاٍل للمالية ، (يسالمدراسة استقرائية يف ادلنظور اإل)فعالية التنمية ادلستدامة وادلسؤولية االجتماعية يف مواجهة ظاىرة البطالة نعيمة حيياوي، -(6)

.07، اجلمهورية التونسية، ص 2013جوان  29إىل  27ية ادلنعقد جبامعة صفاقس من سالماإل  



 2017  ًىاًط  3العسز  –السضاػاث اإلاقاضهتمجلت حيل  -مطلع حيل البحث العلمي 

 
 

 

 81 

 

P
ag

e

8
ٔ

 

 له للخنمُت ؤلاؾالمي ٞاإلاٟهىم ،(1)ؤلالهُت والؿجو والُٟغ الُبإ من ٖلُه ظبلىا وما البكغ، لُبُٗت الىاُٖحو وؤلاصعا٥

، والغوخُت اإلااصًت الجىانب ٌكمل بدُض والخىاػو، قمىلُى زهاثو
ً
لبي مٗا  وجناٚم، جام جناؾ٤ في والجماٖت الٟغص خاظى ٍو

ت الٗملُت ؤو ٦ما  والبِئت والش٣اُٞت والاظخماُٖت اإلااصًت خُاجه وجغ٢ُت ؤلانؿاو لخضمت مىظهت ؤجها بط بةنؿاو، تهخم الخنمٍى

  ألامشل الاؾخسضام الُبُٗت زغواث من الانخٟإ في ًخىدى ٦ما به، اإلادُُت

 حهخم ؤلاؾالم ؤو نٓغو خض ٞٗلى ،(2)والخ٤ الٗض٫ ؤؾاؽ ٖلى ؤلانؿانُت للٗال٢اث واإلادؿاوين اإلا٩افئ الخىػَ٘ وجد٤ُ٣ للمىاعص

ت الخنمُت بَاع في ٌٗالجها وإلان الا٢خهاصًت الخنمُت بمك٩لت بٗم٤  ؤلانؿاو ىضاًت ىى ؤلاؾالم في ألاؾاسخي الهضٝ ألو البكٍغ

.   اإلاؿخ٣ُم الٍُغ٤ ندى

 ؤلاػالم في الخىميت وغاًت وؤزاة محىض  ؤلاوؼان: زالثا

ٗت ومٗاًحر بًىابِ اإلانًبُت وخاظاجنا و٢ُمنا بُئخنا من النابٗت الخنمُت هي ؤلاؾالمُت الخنمُت بو اصة في الكَغ  الضزل ٍػ
 ال٨ٟاًت خض وجإمحو الظاحي الا٦خٟاء لخد٤ُ٣ حؿعى مخىاػنت قاملت طاجُت جنمُت ٞهي والهناٖت، والصخت والخٗلُم

مَّن:حٗالى ٢ا٫ ٦ما ألازغوي باألظغ مغجبُت ظٗلها بل الخنمُت ٖلى بالبدض ؤلاؾالم ٨ًخٟي ولم(3)للجمُ٘
ُث
ْمن ز

ُث
ا٦ نَد

ْ
ل َٗد ن ظَد

َد
٠ ثِم

َد
ال

َد
ي ز  فِم

ن ْعىِم
َد ْ
ْنن ألا ْمن مِم ىِم ضِم

ْٗ ن بَد غَد
ُث
ْنٓ نَد ن لِم

َد
٠ ُْ َد

ن ٦
ىوَد

ُث
ل مَد ْٗ َد

. ٗٔ آلاًت ًىنـ ؾىعة ح

 ؤلاؾالمي الخهىعن ٖلى مبجي اإلاى٠٢ وىظا وآلازغة، الضنُا في وعٞاىُخه ؤلانؿاو ؾٗاصة لخد٤ُ٣ وؾُلت ؤلاؾالم في الخنمُت
 مُالب بظل٪ وىى له مسخغ الُبُٗت في ما و٧ل الُبُٗت في ما ظمُ٘ ٚاًت ؤلانؿاو ؤو خُض وؤلانؿاو، والخُاة لل٩ىون
ماعتها ألاعى بخٗمحر  ٖلى ًىؾ٠ ؤبى ال٣اضخي به ؤقاع ما زال٫ من ٞهمه ًم٨ن ما وىظا زحراتها، وحُٗٓم زغواتها واؾخٛال٫ ٖو

ض مما والشىاب، لؤلظغ َلبا الٓلم وججنب اإلآلىم وبنهاٝ بالٗض٫ نصخه خُنما الغقُض ىاعوو اإلاامنحو ؤمحر  الخغاط في ًٍؼ
 مكغوٖت ؤلاؾالمي اإلاٟهىم في الخنمُت ؤو اإلاا٦ض من ألاعى ٖماعة من نُا٢ا ؤوؾ٘ اإلاهُلر وىظا البالص ٖماعة به وج٨ثر

 زال٫ من ؤلانؿاو جد٤ُ٣ ٌٗجي صًنام٩ُي مًمىون طو مٟهىم ؤلاؾالم في ٞالخنمُت والؿنت، بال٨خاب زابذ وطل٪ ومُلىبت
  ال٨ٟاًت جمام لخد٤ُ٣ وطل٪ لخضمخه، حٗالى هللا سخغىا والتي اإلاخاخت اإلاىاعص ٖلى الؿُُغة من متزاًضة صعظاث ٖمله

حر بلى وتهضٝ والخىاػون بالكمى٫ن جدؿم ٣ٖاثضًت ٖملُت الخنمُت ت والٗملُت اإلاجخم٘، ؤٞغاص ل٩ل الُُبت الخُاة جٞى  الخنمٍى
 بخضار بلى جاصي ؛ٞهي وألازال٢ُت الاظخماُٖت ال٣ُم من بَاع في جدضص لٛاًت وؾُلت وبنما طاتها في ٚاًت لِؿذ اإلاجخم٘ في

ىعن
ّل
او خض جد٤ُ٣ بلى ًاصي والؿُاؾُت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الٗىامل بحو مخىاػون جٟاٖل زال٫ من قامل خًاعين جُ  الٞغ

 وؾُلت ٧ىجها من جنُل٤ ؤلاؾالمي اإلانهج في الخنمُت خ٣ُ٣ُت ألو ومؿخمغ؛ جغا٦مي بك٩ل اإلاجخم٘ ؤٞغاص ل٩ل ال٨ٟاًت ومؿخىين
 وؤلانؿاو؛ والخُاة لل٩ىون ؤلاؾالمي الخهىعن ٖلى مبجي اإلاى٠٢ وىظا وآلازغة، الضنُا في وعٞاىُخه ؤلانؿاو ؾٗاصة لخد٤ُ٣

 طاتها هي ؤلاؾالم في الخنمُت مكغوُٖت ٖلى وألاصلت له مسخغ الُبُٗت في ما و٧ل الُبُٗت في ما ظمُ٘ ٚاًت ؤلانؿاو ؤو خُض
 وآلازغة الضنُا في الناؽ ؾٗاصة وىضٞهما واخضة لٗملت وظهاو ىما ؤلاؾالم في والخنمُت ٞاالؾدشماع الاؾدشماع؛ مكغوُٖت ؤصلت

 الجازُت ؾىعة" حك٨غوو ولٗل٨م ًٞله من ولخبخٛىا بإمغو ُٞه الٟل٪ لخجغين البدغ ل٨م سخغ الظي وهللا:" حٗالى ٢ىله في ٦ما
. ٕٔ آلاًت

                                                           
(1) 

- Richard E. Rubenstein (2001) Basic Human Needs: The NextSteps in Theory Development, The 

International Journal of PeaceStudies, Volume 6, No. 1, Spring : 

www.gmu.edu/academic/ijps/vol6_1/Rubenstein.htm 
 .ٓٙعصام الفٌاللً، مرجع سابق، ص - (ٕ)
  ./http://iefpedia.com/arab موجود على الرابط اآلت7ًٔكمال توفٌق حطاب، الصكوك الوقفٌة ودورها فً التنمٌة، ص -(ٖ)
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 ابخٛاء ألاعى في والًغب ال٨ؿب ٖلى والٗمل, ألاعى في مؿخسلٟىون الخل٤ ؤو وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫ن ؤ٦ض ٦ما

ًل هللا ًٞل . الٗمل ٖلى وجدٟحزا لل٣ٟغ صعءا الٗابض ٖلى الٗامل ؛ٞو

 وبضاثل ظضًضة مىاعص ٖن جبدض مخجضصة مؿخمغة خغ٦ُت ٖملُت ٖن ٖباعة اإلاؿخضامت الخنمُت من ًجٗل الظي ألامغ

 واإلانهج ال٨ٟغ في الخنمُت وبحو اإلاٟهىم ىظا بحو واضر جُاب٤ في(1)الخبظًغ ال الترقُض حٗخمض ٣ٖالنُت واُٖت ٖملُت في ظضًضة

. ؤلاؾالمي

 
ً
  الاحخماعيت اإلاؼاوليت إلابسؤ جفعيل ؤلاػالم في اإلاؼخسامت الخىميت: ضابعا

٤ ٖلى اإلاخدضة ألامم ع٦ؼث ل٣ض ت ٌُٗي ظضًض ٦مٟهىم اإلاؿخضامت الخنمُت مٟهىم حؿٍى اء وظىب بلى ألاولٍى  الٞى

ت ؤنماٍ وازخُاع ال٣اصمت ألاظُا٫ خ٣ى١ن ومغاٖاة, لل٣ٟغاء ألاؾاؾُت باالخخُاظاث  اإلاالثم البُئي الاىخمام م٘ جدناؾب جنمٍى
٘ الٗالمي اإلاؿخىين ٖلى الخُاة ؤنٓمت وصٖم

ّل
باء اإلاساَغ في الخد٨م بٛغى صولُت نٓم نُاٚت بلى والخُل  مؿخىين ٖلى وألٖا

ت ٨ٟ٦غة الى٠٢ مٟهىم ًىا٣ٞه مٟهىم وىى(2)الٗالم  في ضخمت زغواث ْهىعن وم٘ الخايغ ٖهغنا ٟٞي مؿخضامت، وزغوة جنمٍى

 ٚاًت في يغوعة الضو٫ن ٖبر ؤو, الضو٫ن صازل ؾىاء الخنمُت في الاؾخضامت جد٤ُ٣ ٨ٞغة جهبذ ؤلاؾالمُت الضو٫ن من الٗضًض
ش ٢انىون ٖلحها ًنُب٤ ؾٝى بل والخًىعن ال٣ىة بهظو حؿخمغ لن الثرواث جل٪ ألو ؤلالخاح  من ٞةنه لظل٪ وخغ٦خه، الخاٍع

سُت الٟغنت ا٢خنام الًغوعين ل الخاٍع  الى٠٢ ؤو ٦ما الخنمُت، ؤٚغاى جسضم ؤو٢اٝ بلى الثرواث ىظو من بٌٗ وجدٍى
 ألاظُا٫ محرار ويماو الخايغ بالجُل باالىخمام ُٞه الا٢خهاع ٖضم ؤو بط بىيىح، والخنمُت الاؾخضامت مٗاني ًدمل

ُت الًمانت ٌٗض اإلانٟٗت وحؿبُل ألانل جدبِـ مبضؤ زال٫ من ال٣اصمت  ؤلاؾالمي اإلانهج في والىخُضة بل ألاؾاؾُت الكٖغ

. ألاظُا٫ بحو الٗضالت وجد٤ُ٣ الثروة جىػَ٘ جخىدى لخنمُت

 الٗمل بًغوعة ًغجب اإلاؿخضًمت الخنمُت جد٤ُ٣ في الى٠٢ صوعن ٞهم ؤو: "ٖاٝع مدمض نهغ الض٦خىعن ٣ًى٫ن الكإو ىظا وفي
 من الٗضًض في جغا٦مذ التي ٞالثرواث ٖضًضة؛ ؤظُا٫ بٗض بال جخ٨غعن ال ٢ض ٖضًضة ٞغم يُٗذ ٢ض ألامت ج٩ىون وبال طل٪ ٖلى

ل ًخم لم وبو ال٣اصمت؛ لؤلظُا٫ مل٪ هي َبُُٗت مهاصع في الخهٝغ من ظاءث بنما وؤلاؾالمُت الٗغبُت الضو٫ن  جل٪ جدٍى
سُا وػعا الجُل ىظا ًدمل ؾٝى ال٣اصمت لؤلظُا٫ واػصىاع وخُاة وظىص مهاصع بلى الثرواث  ؤيإ ٢ض ؤنه في ًخمشل جاٍع

 ،(3)"ألبناثه مجها الٗاثض ًدٟٔ لم ؤنه والشانُت  خاظخه جخجاوػن بهىعة الُبُُٗت اإلاىاعص في جهٝغ ٖنضما ألاولى مغجحو الٟغنت

 لضوام ٢ابلت خًاعة وبناء خ٣ُ٣ي اػصىاع لخد٤ُ٣ ألايمن الىؾُلت ؾ٩ُىون مسخلٟت مجاالث في الى٠٢ بلى الاججاو ٞةو لظل٪
خدمل الخايغ الجُل ًخدملها اظخماُٖت مؿاولُت وهي ألاظُا٫، ٧ل مجها وحؿخُٟض الجمُ٘ بها ًخمخ٘ والاؾخمغاع  بزم ٍو

غ ٦ما الُبُٗت بثرواث اإلانٟٗت اؾخضامت حُُٗل
َد
ـ ال٣ٟغاء له نٓ اؾت الخبراء له وؤؾَد ىو، والؿَد  وي٘ ًخُلب مما واإلاكٖغ

٠ُ جًمن. للخنمُت قاملت زُت في والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الؿُاؾاث ًًم مدؿ٤ نٓام  اإلاا٫ وعؤؽ الُبُُٗت اإلاىاعص جْى
٣ت البكغين ُت الاعجٟإ بلى حهضٝ ا٢خهاصي نمى لخد٤ُ٣ ا٢خهاصًت بٍُغ ُت ٖلى الخٟاّ م٘ للمىاَن الخُاة بنٖى  البِئت نٖى

                                                           
(1)_corinne Gendron et Gagnon christiane, développement durable et économie sociale: convergences et 
articulations , les cahiers de la CRSDD , collection recherche No 02 _2011 p07 .  

مجلة كلٌة بؽداد للعلوم عدنان مناتً صالح، التنمٌة المستدامة واالقتصاد النامً بٌن التحدٌات والمتطلبات، بحث منشور فً إلى  ضافةباإل
كادٌمٌة المجلة األ"البحث موجود على الموقع اإللكترونً  ٘ٔٔ.بؽداد، العراق، ص  ٕٗٔٓقتصادٌة، عدد خاص، لال

 /http://www.iasj.net:العراقٌة
 اإلمارات جامعة القانونو الشرٌعة كلٌة ،ٗٗ العدد والقانون، الشرٌعة مجلةعبد الجبار السبهانً، دور الوقؾ فً التنمٌة المستدامة،  -(ٕ)

 :، باإلضافة إلىٗٓ، ص ٕٓٔٓ أكتوبر المتحدة، العربٌة
EdwinZaccaï , Qu'est-ce que développement durable le? 

www.quinoa.be/wp-content/uploads/2012/06/zaccai_DD-definition.pdf 
 .ٖٕ، ص 8ٕٓٓمانة العامة لؤلوقاؾ، الكوٌت، ، األ٘ٔلة أوقاؾ، ع نصر محمد عارؾ، الوقؾ واستدامة الفعل الحضاري، مج -(ٖ)
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غ ٦غَدؾت ما ىظا و(1)وال٣اصمت الخالُت لؤلظُا٫ الُبُُٗت ومهاصعىا :" ؤو ُٞه ظاء خُض ،"اإلاكتر٥ ٖاإلانا" اإلاخدضة ألامم ج٣ٍغ
 اخخُاظاتها وجلبُت جد٤ُ٣ ٖلى اإلا٣بلت ألاظُا٫ م٣ضعة اؾدنٟاط صوون الخالُت، ألاظُا٫ اخخُاظاث جلبُت هي اإلاؿخضامت الخنمُت

ل اإلاضي ٖلى الاؾخضامت يمنا حٗجي وهي  الاؾخسضام ؤظل من ٧اٞت الا٢خهاصًت ال٣ُاٖاث في والاؾتهال٥ ؤلانخاط في الٍُى

 اإلاخٗل٤ ٓٔ/ٖٓ ال٣انىون من ٗ ال٣ٟغة ٗ اإلااصة في الخ٣ا الجؼاثغين اإلاكٕغ وا٣ٞه مٟهىما وىى ؛"الُبُُٗت للمىاعص بُئُا ألامشل

 بٗض وىى اإلاؿخضامت، الخنمُت ٖنانغ ٦إخض الخًاعين البٗض بصعاظه زال٫ من(2)اإلاؿخضامت الخنمُت بَاع في البِئت بدماًت
ت زهىنُت الخؿباو في ًإزظ  وىضٞها جنمُت مىيٕى لئلنؿاو والش٣اُٞت الضًنُت الخلُٟت للمجخم٘ الؿىؾُىخًاٍع

 .ألاؾاسخي

 اإلاؼخسامت الخىميت وجحقيق البيئت حماًت في ؤلاػالمي الىقف آلياث: الثاوي اإلاٌلب

ه ٦ما الى٠٢ نٓام ًخ٤ٟ  البٗض في الٛغبُت واإلاماعؾت ؤلاًضًىلىظُا في اإلاؿخضامت الخنمُت ؤؾاؾُاث م٘ اإلاؿلمىون ٖٞغ
 ألاصواث ومن طاجه الى٠٢ خ٣ُ٣ت من مؿخمضة آلُاث ٖبر وطل٪ الخنمُت، ؤزل٣ذ لغىاو ألاؾاسخي اإلادضص ٌٗض الظي البُئي

.  الغىاو ىظا نجاٖت جًمن التي اإلااؾؿُت وألاق٩ا٫ اإلاالُت

  اإلاىفعت اػخسامت مبسؤ لخفعيل همان الىقف جإبيس: ؤوال

 الهض٢ت وهي الى٠٢ َبُٗت من جنب٘ مهمت، مبضثُت مؿإلت ؤلاؾالمي الى٠٢ في الخنمىين الاؾدشماع جغا٦م مؿإلت حٗض
ت و ؤلانخاجي اإلاا٫ عؤؽ بلى جاصي التي الجاٍع ت، لؤلٖما٫ اإلاسهّل ما ٣ِٞ، اإلاؿخ٣بل في اؾدشماعا لِـ اإلاابض ٞالى٠٢ الخحًر

ّل
 وبن

ه زهاثهه ؤىم من ؤًًا جغا٦مي اؾدشماع ىى
ّل
 ألاظُا٫ ؤنكإجه الظي الؿاب٤ الى٠٢ ٌؿخضام بدُض ًىم، بٗض ًىما ًتزاًض ؤن

ؿخُٟض  ،(3)الخايغ الجُل ًنكئها التي الجضًضة ألاو٢اٝ بلُه وجنٓم اإلاايُت  نُا١ جىؾُ٘ ؤو طل٪ ال٣اصم، الجُل مجها َو
 مشله ٞالى٠٢ اإلاؿخضامت، والخنمُت ؤلاؾالمي الى٠٢ نٓام بحو ألاؾاسخي الجىىغين الغابِ ىى ال٣اصمت ألاظُا٫ لِكمل الى٠٢

ت ألامال٥ جٓل ؤو يمانه ٖبر وطل٪ ألاظُا٫، بحو والغبِ الاؾخضامت آلُت ٖلى ٣ًىم اإلاؿخضامت الخنمُت مشل  مؿخٛلت اإلاى٢ٞى
، ؾىء ؤو ٖاعيت قهىة بؿبب لئلجالٝ جخٗغى وال جبإ ال له، ُٖنذ ُٞما  ظُل من جنخ٣ل الى٠٢ ؤمال٥ جٓل وبالخالي جهٝغ

 .(4)الؼمن م٘ جتزاًض ؤجها بل ن٣هاو صوون بها ًنخٟ٘ ال٩ل آلزغ

  البيئت للماًت بػالميت هماهت الىقفيت الناهطة: زاهيا

 وفي البُئُت، الؿالمت يماو ىى ألاؾاؾُت ؤىضاٞها يمن ومن والخنمُت البِئت بحو الخىاػون ٖلى اإلاؿخضامت الخنمُت ج٣ىم

ن نجض اإلا٣ابل ن مشال ٞنجض ،... البُئُت بالخماًت اىخمامها خُض من اإلاؿخضامت الخنمُت ًجاعين ؤلاؾالمي الى٠٢ نٓام ؤوّل  ؤمىا٫ ؤوّل
حر في ألاو٢اٝ ؤمىا٫ واؾدشمغث وجنُٟٓها، اإلاضو صازل الُغ١ن حٗبُض في اؾخٛلذ ٢ض الى٠٢ اًت جٞى  للخُىاناث الصخُت الٖغ

ها لم ْاىغة وفي اإلاٍغًت، والُُىعن ش ٌٗٞغ ن الٗالم جاٍع
ّل
 الىعي نكغ في الخٗلُم ٖلى الى٠٢ ؾاىم ٦ما ،(5)اإلاؿلمحو بالص في بال

                                                           
ٌة ومدى مساهمتها فً تحقٌق التنمٌة سالمفتٌحة كحلً وفطٌمة بودٌة، طبٌعة البعد االقتصادي واالجتماعً لصنادٌق االستثمار اإل  -(ٔ) 

 .ٓٔ، ص ٖٕٔٓجوان  9ٕ-7ٕالجمهورٌة التونسٌة ٌومً ٌة صفاقس سالمالمالٌة اإل: حولالثانً المستدامة، أبحاث الملتقى الدولً 
 .المتعلق بحماٌة البٌبة فً إطار التنمٌة المستدامةٓٔ/ٖٓالقانون  ٖٕٓٓجوٌلٌة  ٕٓ، الصادرة فً ٖٗأنظر الجرٌدة الرسمٌة ع  -(ٕ)
جتمع المدنً فً الوطن العربً التً منذر القحؾ، التكوٌن االقتصادي للوقؾ فً بلدان الهالل الخصٌب، أبحاث ندوة نظام الوقؾ والم(ٖ)

 .٘ٔ٘، ص ٖٕٓٓ، بٌروت، لبنان، ٔنظمها مركز دراسات الوحدة العربٌة واألمانة العامة لؤلوقاؾ لدولة الكوٌت، ط
أبحاث ي والتنمٌة المستدامة، سالمي من التوافق بٌن نظام الوقؾ اإلسالمعادل عبد الرشٌد عبد الرزاق، تعزٌز استفادة العالم اإل __(ٗ)

 . ٘ٓ، ص ٕٕٔٓدٌسمبر  ٗٓو ٖٓي، جامعة قالمة ٌومً سالمقتصاد اإلمقومات تحقٌق التنمٌة المستدامة فً اال المإتمر حول
  .7ٓعادل عبد الرشٌد عبد الرزاق، مرجع نفسه، ص  (٘)
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 اإلاغضخى، لٗالط (1)والبُماعؾخاناث اإلاصخاث ٖلى والى٠٢ الهىاء، جلىر من البِئت لخماًت الدصجحر ٖلى والى٠٢ البُئي،
ها، الكىإع و٦نـ اإلااصًت، النٓاٞت ٖلى والى٠٢

ّل
٘ وبنٟا١ وعق  ٧الضوعن وجغمُمه مجها تهضم ما ٖلى الى٢ُٟت اإلانكأث َع

 ؤو مجخم٘ ألي ًدؿجى وختى ،(2)وبهائها عون٣ها ٖلى واإلاداٞٓت ؤلاؾالمُت اإلاضًنت لٗمغاو واإلاصخاث والخماماث والخىانِذ
ُت ًنٗم ن من البض مؼخسامت حياة بنٖى  صوعن ًإحي ىنا من البُئي، وألامن الاؾخ٣غاع جًمن مدلُت ومالُت ا٢خهاصًت بنُت ج٩ٍى

ل و٢انىني ومالي ماؾسخي و٦ةؾهام الٗغبُت، والخًاعة الترار من مؿخلهم ٦مهضع الى٠٢  ختى البُئي الٗمل وعٞض لخمٍى

حر نًمن مها التي البُئُت الخضماث ٖبر ال٣اصم للجُل مىاعص جٞى حر في ،... الى٠٢ ٌؿهم ؤو ًم٨ن ٞمشال الُبُٗت، ج٣ضّل  صٖم جٞى
ت الؼعاٖت ٘ وصٖم النُٟٓت، والهناٖاث الًٍٗى  مجا٫ في الٗلمي البدض وحصجُ٘ ال٣ٟغ، من للخض والؼعاٖت للمُاو مكاَع

غ زال٫ من البِئت ت البرامج جٍُى غ البُئي للخٗلُم الؿٍى ٗاث وجٍُى . (3)ؤلا٢لُمي اإلاؿخىين ٖلى بُئُت وؾُاؾاث حكَغ

ه نجض اإلاُُٗاث وبهظو
ّل
 لم التي اإلاؿخضامت بالخنمُت م٣اعنت وخماًتها، بالبِئت الاىخمام في الؿب٤ ؤلاؾالمي للى٠٢ ٧او ؤن

خباع بٗحو البٗض ىظا جإزظ ن الٖا
ّل
عن بٗض بال . جد٣ُ٣ه ويغوعة البُئي للبٗض خخمُت ٦ندُجت ٧او الظي مٟهىمها، جُىّل

 ألامىا٫ منٟٗت اؾخمغاع لًماو ٦ألُت الشمغة وحؿبُل ألانل خبـ في واإلاخمشل الى٠٢، ٖلُه ٣ًىم الظي اإلابضؤ ٖن ًٞال
ت،  قإجها من مٗانغة ؤزغين آلُاث ٖلى الى٠٢ اٖخمض اإلاجخم٘، قغاثذ من مم٨ن ٢ضع ؤ٦بر الخخُاظاث واؾخجابتها اإلاى٢ٞى

. الى٢ُٟت والهناص٤ً الى٢ُٟت اله٩ى٥ من ٧ل وهي ،الاػخسامت مبسؤ على الخٟاّ

 اإلاؼخسامت الخىميت في الىقفيت اللنىك زوض : زالثا

ل ؤلاؾالمُت باله٩ى٥ ٣ًهض ت جدٍى  ومن ألانى٫ن بهظو مًمىنت للخضاو٫ن ٢ابلت ن٩ى٥ بلى الؿاثلت للضزل اإلاضعة مجمٖى

ت وزاث٤ بمشابت ٞهي ،(4) الخضاو٫ن يىابِ مغاٖاة م٘ اإلاالُت ألاؾىا١ في بُٗها زم  مل٨ُت في قاجٗت خهها جمشل ال٣ُمت مدؿاٍو

ن مباح اؾدشماعين نكاٍ ؤو
ً
ا ٤ جهضع  قٖغ ل نُٜ ٞو ُت الًىابِ التزام م٘ ؤلاؾالمُت الخمٍى  مهُلر ؤنبذ و٢ض(5)  الكٖغ

ا اله٩ى٥ ٗت وؤخ٩ام ؤنى٫ن م٘ ًنسجم الظي ؤلاؾالمي لالؾدشماع الخهىم ٖلى الجمهىعن لضي ٖٞغ  وؤما ؤلاؾالمُت، الكَغ

لُه. الخ٣لُضي باالؾدشماع العجباَهما ؤلاؾالمي الا٢خهاص في الباخشحو ٖنض اؾخٗمالهما ٌكتهغ ٞال الدؿنُض ؤو الخىع٤ٍ  ًم٨ن ٖو
حر مجها اإلاًمىنت ألامىا٫ وجهن٠ُ ججمُ٘ ٖملُت بإجها اله٩ى٥ حٍٗغ٠ لها اإلاًمىنت ٚو  بلى بُٗها زم ن٩ى٥ بلى وجدٍى

ها ٦ما ،(6)اإلاؿدشمٍغن ت وزاث٤ هي اله٩ى٥:" ب٣ىله ٚضة ؤبى الؿخاع ٖبض الض٦خىعن ٌٗٞغ  في قاجٗت خهها جمشل ال٣ُمت مدؿاٍو

                                                           
بمعنى  (ستان)مصاب وأو  علٌل أو بمعنى مرٌض (بٌمار)كلمة فارسٌة مركبة من كلمتٌن  (بفتح الراء وسكون السٌن): بٌمارستانات (ٔ)

، دار الرابد العربً، الطبعة الثانٌة، بٌروت، لبنان، سالمأحمد عٌسى بك، تارٌخ البٌمارستانات فً اإل. دار فهً إذن دار المرضىأو  مكان
 .ٗٓ، ص 98ٔٔ

  .ٓ٘عبد العزٌز قاسم محارب، مرجع سابق، ص   (ٕ)
:منشور على الرابط التالً -بتصرؾ–. ٕٓعودة الجٌوسً، الوقؾ البٌبً ودوره فً التنمٌة المستدامة، ص   (ٖ)

http://cmsdata.iucn.org/dowviolads/inviroment.wakf.pdf.  
للبحوث والتدرٌب  يسالم، المعهد اإلٔ، ط_ٌةسالمتحلٌل قضاٌا فً الصناعة المالٌة اإل_إدارة المخاطر، طارق الهجان وأحمد حبٌب (ٗ)

  .٘٘، صٖٕٓٓي للتنمٌة، جدة، العربٌة السعودٌة، سالموالبنك اإل
، ص ٕٔٔٓالبحرٌن  9ٌٓة الدولٌة، مجلة الباحث، عدد سالمٌة ودورها فً تطوٌر السوق المالٌة اإلسالمنوال بن عمارة، الصكوك اإل (٘)

 :ع أٌضا ج، وللمزٌد رإ٘ٗ
Muhammad Ayub, "Securitization Sukuk and Fund Management Potential to beRealized byIslamic 
Financial Institutions", available www.kantakji.com/media/9561/459.pdfý 26/03/2013 

 -ٕٔلقرن جتهاد واإلفتاء فً اٌة فً دعم شركات المساهمة، بحث مقدم للمإتمر العالمً عن االسالمزٌاد الدماغ، دور الصكوك اإل -(ٙ)
 .8، ص 8ٕٓٓ، كواال المبور، مالٌزٌا، -تحدٌات وأفاق
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 ٢ُمت جدهُل بٗض وطل٪ اؾدشماعي، نكاٍ مؼاولت ؤو مٗحو مكغوٕ إلنكاء خ٣ى١ن ؤو زضماث ؤو مناٞ٘ ؤو ؤُٖاو مل٨ُت

ضًغ الا٦خخاب باب و٢ٟل اله٩ى٥  .(1)ألظله ؤنضعث ُٞما اؾخسضامها ٍو

ُت الضًىون بلى اؾدناصا ألامىا٫ ٖلى الخهى٫ن بلى جاصي وهي   ؤي ظضًضة مالُت ؤنى٫ن ابخ٩اع ٍَغ٤ ٖن ال٣اثمت اإلاهٞغ
ل ل آزغ وبمٗجى بها؛ اإلاخسههت اإلاالُت الكغ٧اث زال٫ من ؤآلزٍغن بلى ألانلي ال٣غى من اإلاالُت ألانى٫ن جدٍى  ال٣غوى جدٍى

ل ٖاصة حؿخسضم ؾاثلت ن٣ضًت ؤنى٫ن بلى ؾاثلت ٚحر ؤنى٫ن من ُت ٖملُاث لخمٍى ت مهٞغ : ؤقهغىا ومن ،(2)ظضًضة واؾدشماٍع

. (3)اإلاغابدت ون٩ى٥ والاؾخهنإ والؿلم واإلاكاع٦ت وؤلاظاعة اإلاًاعبت ن٩ى٥

ت زُُت قهاصاث ؤو وزاث٤ ٖن ٖباعة ٞهي الى٢ُٟت اله٩ى٥ ؤما ن ماال جمشل للخضاو٫ن ٢ابلت ال٣ُمت مدؿاٍو
ً
ا  ٣ٖاعا ،(4)مى٢ٞى

ا خ٣ا ؤو منٟٗت ؤو من٣ىال ؤو ٧او  ٖىاثضىا عبِ ٖضم خالت في زانت) الٟاثضة ؾٗغ إلاساَغ حٗغيها بٗضم جخمخ٘ وهي مٗنٍى

.   ؤنال به جخٗامل ال ألجها (5)(الٟاثضة بمٗض٫

 في اإلاؿدشمغة ؤلانؿانُت الثروة ضخامت بلى واؾدشماعاجه الى٠٢ مجا٫ في ألا٧اصًمُت والضعاؾاث الخُب٣ُُت الكىاىض وحكحر

 من الٗاإلاُت الشىعة من باإلائت ٙ.7ٗ نؿبخه ما ؤو صوالع بلُىون 7ٓٓٓٔ بـــ ج٣ضع خُض.  الثرواث من ٚحرىا م٘ م٣اعنت اله٩ى٥

 ًجٗل مما ،(6)الٗاإلاُت الثرواث نه٠ ؤ٦ثر ٖن ابخٗاص ىى الخايغ الى٢ذ في ٖجها ألاو٢اٝ ابخٗاص ٞةو زم ومن  اإلاخضاولت ألامىا٫
 ؤو خبـ ًخم خُنما الؾُما الا٢خهاصًت الجضوين طاث الن٣ضًت الاؾدشماعاث ؤىم من الٗهغ ىظا في واله٩ى٥ ألاؾهم و٠٢
 ٚالتها ًجٗل مما قٕغ ظاثؼا اؾخٛالال اإلاؿخٛلت الا٢خهاصًت ألامىا٫ قغ٧اث في للىا٠٢ اإلاملى٦ت ألاؾهم من خهو و٠٢

 ؤؾهم قغاء ؤو ظضًضة قغ٧اث بنكاء في باإلاؿاىمت الى٠٢ ب٣ُام وطل٪ ،(7)والخام الٗام م٣هىصىا بلى مهغوٞت وعَٗها

 .(8)والكغاء البُ٘ ٍَغ٤ ٖن باألؾهم اإلاًاعبت زال٫ من ؤو ٢اثمت قغ٧اث

ت ؤو٢اٝ في اإلاؿاىمت ٖبر اإلاؿلمحو ٖمىم بلى الى٠٢ ٨ٞغة ن٣ل في الى٢ُٟت ألاؾهم ٨ٞغة وجخمشل  ٖضة ؤو ؾهم بكغاء زحًر
ٗه ًن٤ٟ مٗحو مكغوٕ في اإلادضصة الٟئاث وخؿب ال٣ضعة، خؿب ؤؾهم ٣ا اإلادضصة الخحر ؤوظه ٖلى َع  وخؿب لؤلؾهم ٞو
بت  و٢ٟي مكغوٕ في ناخبها نهِب جدضص ول٨جها البىعناث في جضاولها ًخم ؤؾهما لِؿذ الى٢ُٟت ألاؾهم وىظو اإلاؿاىم، ٚع

                                                           
 ٕ٘-ٕٗ-ٌة عرض وتقوٌم سالمعبد الستار أبو ؼدة، المخاطر فً الصكوك وموقؾ الشرٌعة من ضمانها، أبحاث ندوة الصكوك اإل-(ٔ)

ٌة فً تموٌل سالمالصكوك اإلوكذلك عبد الحق العٌفة وزاهرة بنً عامر، دور . ٕٓص  ٕٓٔٓجدة، العربٌة السعودٌة  ٕٓٔٓماي 
بتكار والهندسة المالٌة بٌن الصناعة المالٌة التقلٌدٌة والصناعة مشارٌع البنى التحتٌة، أبحاث المإتمر الدولً حول منتجات وتطبٌقات اال

 iefpedia.com: البحث موجود على الموقع اآلتًٙٓص _ سطٌؾ_، جامعة فرحات عباس، ٕٗٔٓماي  ٙ_ٌ٘ة من سالمالمالٌة اإل
 .ٖٓزٌاد الدماغ، المرجع السابق، ص -(ٕ)
المإتمر الدولً حول منتجات إلى  عتماد على الصكوك الوقفٌة، بحث مقدمحمزة رملً فرص تموٌل واستثمار الوقؾ الجزابري باال - (ٖ)

 ٙٓ_ ٘ٓجامعة سطٌؾ، الجزابر، ٌومً ٌة، سالموتطبٌقات االبتكار والهندسة المالٌة بٌن الصناعة المالٌة التقلٌدٌة والصناعة المالٌة اإل
 .ٗٔٔص .ٔٔٔم، ص ٕٗٔٓماي 

محمد ابراهٌم نقاسً، الصكوك الوقفٌة ودورها فً التنمٌة االقتصادي من خالل تموٌل برامج تؤهٌل أصحاب المهن والحرؾ،  - (ٗ)
ي، الدوحة، قطر، من سالمالشاملة من المنظور اإل ي النمو المستدام والتنمٌة االقتصادٌةسالمقتصاد والتموٌل اإلالمإتمر العالمً الثالث لال

 . ٕٔ، صٕٔٔٓدٌسمبر ٕٓإلى  8ٔ
المإتمر إلى  ٌة كؤداة لتمول التنمٌة االقتصادٌة ومدى إمكانٌة االستفادة منها فً الجزابر، بحث مقدمسالمسلٌمان ناصر، الصكوك اإل - (٘)

ٌة، جامعة سطٌؾ، سالمٌن الصناعة المالٌة التقلٌدٌة والصناعة المالٌة اإلالدولً حول منتجات وتطبٌقات االبتكار والهندسة المالٌة ب
 . 8ٓص.ٔٔٔم، ص ٕٗٔٓماي  ٙٓ_ ٘ٓالجزابر، ٌومً 

ت الفابزة بجابزة األمانة ا، سلسلة الدراس_االقتصادٌة ومستلزمات التنمٌة الشروط_فإاد عبد هللا العمر، استثمار األموال الموقوفة  -(ٙ)
 .ٖ٘ٔ، ص 7ٕٓٓ، دولة الكوٌت، (ٕٔ)ألبحاث الوقؾ العامة لؤلوقاؾ 

ي الدولً المنعقد سالملمجمع الفقه اإل 9ٔأبحاث الدورة ، وقؾ األسهم والصكوك والحقوق المعنوٌة والمنافع، ماشطة بنت محمود -(7)

 ٕٓص  www.almoslim.net/node، ٕٔٔٓ. مارات، بالشارقة، دولة اإل
ٌة، المدٌنة سالمنسب لؤلصول الوقفٌة، أبحاث مإتمر األوقاؾ الرابع، الجامعة اإلالصٌػ االستثمارٌة األخالد بن علً بن مشٌقع،  -(8)

 .ٕ٘ٔ، ص ٖٕٔٓأفرٌل  ٔٓإلى  مارس ٖٓالمنورة، من 
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٣ت في الخضزل ؤو ألاؾهم ىظو سخب له ًد٤ ال ٦ما  مٗحو  وخماًتها البِئت ٢ًاًا جبضو الهضص ىظا وفي ،(1)اؾدشماعىا ٍَغ
 وؤجها زانت الى٢ُٟت، وألاؾهم اله٩ى٥ بلحها جىظه ؤو ًم٨ن التي اإلاهاٝع بخضي ألاظُا٫ ومحرار ألامت زغواث ٖلى والخٟاّ

غح و٢ُٟت مؿاىمت قغ٧اث بنكاء ن٣ترح خُض  ا٢خهاصًا واإلاجضًت الخال٫ الاؾدشماعاث من  في الٗام لال٦خخاب ؤؾهمها َو

ضوون من ٖمىم ٞحها ٌكاع٥"  بُئي و٠٢ ن٩ى٥"  نىعة  بل بخضاىا، البِئت خماًت حٗض التي الخحر وظىو في ؤمىالهم جدبِـ ًٍغ

.  باالىخمام وؤوالىا

 ومٗالجت اإلااثُت، اإلاطخاث وقغاء آلاباع، وخٟغ اإلاسخلٟت اإلااثُت اإلانكأث لهُانت و٢ُٟت ن٩ى٥ بنضاع اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى
حر الهخي الهٝغ مُاو  الانخٟإ الؾخضامت يماو الى٠٢ صًمىمت وؤو زانت  الؿضوص وبنكاء ونُانتها، ال٣نىاث وجٞى

ت نُٛت في ألامىا٫ لخجمُ٘ ا٢خهاصًت يمانت ىى الخه٨ُ٪ وؤو الُبُٗت وزغواث بالخحراث ت بحو ججم٘ اؾدشماٍع  الخحًر

ٗل ا٢خهاصًت ؤصاة ؤنه ؛ؤي  والاؾخضامت  والغبدُت  . ومؿخضًم مخىانل خًاعين ٞو

 الىقفيت اللىازًق:ضابعا

اء ىى الى٢ٟي الهنضو١ن ت ؤمىا٫ ُٞه ججخم٘ ٖو ت وؤنى٫ن وؤؾهم وممخل٩اث ٣ٖاعاث لكغاء حؿخسضم مى٢ٞى  جضاع مخنٖى
ت مدٟٓت نٟت ٖلى  الخنمُت ؤىضاٝ جد٤ُ٣ ؤظل من اإلا٣بى٫، اإلاساَغ م٣ضاع يمن مم٨ن ٖاثض ؤٖلى لخد٤ُ٣ اؾدشماٍع

 قغاء ؤو بط مالُت نٟت طا ًب٣ي والهنضو١ن(2)البُئُت والخنمُت اإلادلُت اإلاجخمٗاث وجنمُت الصخُت الخنمُت و٦ظل٪ الا٢خهاصًت
ل اإلاسخلٟت وألانى٫ن وألاؾهم ال٣ٗاعاث ت الٗملُاث وجمٍى  ىى بنما طل٪ ٧ل ألو الهنضو١؛ ىظا َبُٗت من ٌٛحر ال الخجاٍع

اث ٞةو زم ومن(3)للهنضو١ن الٗاثض لخد٤ُ٣ اؾدشماع  بصاعة ؾُاؾت بدؿب جخٛحر بل زابخت لِؿذ الهنضو١ن ىظا مدخٍى
ُت الىالًت مؿإلت في جضزل الى٠٢ قئىون إلصاعة جنُٓمُا ق٨ال جهبذ بظل٪ وهي ،(4)الهنضو١ن  ٞحها ًٟىى التي الٟٖغ
اث في الهنضو١ن بصاعة مجلـ الى٠٢ ناْغ ؤو الىا٢ٟىون  ما٫ اؾدشماع مجا٫ في ؾىاء الى٠٢ قئىون إلصاعة الالػمت الخهٞغ

٘ َغحو(5)الغامُت ألاىضاٝ جد٤ُ٣ بلى ونىال مٗا، ىما ؤو الٛلت نٝغ ؤو الى٠٢ اء بؾالمُت نُٜ في جنمُت مكاَع  للٞى
لب اإلاجخم٘، باخخُاظاث ٘ بنٟا١ خؿن ٖن ًٞال ٖلحها، ؤلا٣ًاٝ َو ت ألامىا٫ َع  التي الاظخماُٖت الاخخُاظاث لخلبُت اإلاى٢ٞى

 وبُجها الى٢ُٟت، اإلاكغوٖاث بحو ُٞما الترابِ وجد٤ُ٣ جنمىين ٖاثض ؤٖلى جد٤ُ٣ جغاعي ٖمل بغامج زال٫ من الىا٠٢ ًٟغػىا
 ٖلحها واإلاداٞٓت البِئت ٢ًاًا ؤو ق٪ وال  الٗام النٟ٘ وظمُٗاث الخ٩ىمُت ألاظهؼة بها ج٣ىم التي ألازغين اإلاكغوٖاث وبحو

 خ٣ل في جنكِ التي اإلاضني اإلاجخم٘ منٓماث من الهاثل ال٨م ْل في الؾُما الهناص٤ً، جل٪ لنكاٍ مؿاخت ج٩ىون ؤو ًم٨ن
، البُئي الىعي مؿخىين جضني من حٗاني والتي البِئت

ً
ل مؿخىين ٢لت ومن قٗبُا  ىظا بلى اإلاىظهت الا٢خهاصًت واإلاىاعص الخمٍى

اث اإلاضزغاث ججمُ٘  ًم٨ن خُض اإلاجا٫،  وعبُها الهناص٤ً ىظو مسههاث يمن الىا٢ٟحو لجمهىعن الن٣ضًت والخبٖر

                                                           
.  9ٓمرجع سابق، ص ، كمال توفٌق خطاب -(ٔ)

kamalhattab.info/... 
إلى  باإلضافة islamfin.go-forum.net :حسٌن عبد المطلب األسرج، دور الصنادٌق الوقفٌة فً التنمٌة موجود على الرابط اآلتً  (ٕ)

دراسة مقارنة بٌن التجربة المالٌزٌة والتجربة  -رابح بوقرة، عامر حبٌبة، دور مإسسات الوقؾ فً تحقٌق التنمٌة االجتماعٌة المستدٌمة 
 . ٗٓ، ص ٖٕٔٓجوان  8ٕإلى  ٌٕٙة، جامعة صفاقس، تونس، من سالمث الملتقى الدولً الثانً للمالٌة اإلبحاأالجزابرٌة، 

محمد مصطفى زحٌلً، دور الصنادٌق الوقفٌة فً التنمٌة، أبحاث مإتمر األوقاؾ األول لجامعة أم القرى مكة المكرمة، العربٌة -(ٖ)
 .ٕٔٓٓالسعودٌة 

. ٖٔصوكمة الصنادٌق الوقفٌة بٌن التظرٌة والتطبٌق، حسٌن عبد المطلب األسرج، ح -(ٗ)

www.kantakji.com/fiqh/files/companies 
تجربة صنادٌق _  التطبٌق المعاصر للوقؾ: عبد الحلٌم عمر، التخطٌط والموازنات فً إدارة صنادٌق األوقاؾ، ندوة حول محمد -(٘)

 .ٖٓ، صٕٗٓٓحزٌران  7ٔإلى  ٗٔقازان، تتارستان من ي فً روسٌا، سالمفً المجتمع اإل األوقاؾ وآفاق تطبٌقها
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حر ال٣ُإ بهظا الجهىى بلى الغامُت الخ٩ىمُت وؤلاؾتراجُجُاث  والؿُاؾاث بالبرامج  زانت لظل٪، الالػمت اإلاالُت اإلاىاعص وجٞى

ن ؤصواتها بخضي الى٠٢ ٌٗخبر التي البِئت لخماًت ؤلاؾالمُت الغئٍت ًترظم طل٪ وؤو
ً
ن ٨ٞغا

ً
 .ومماعؾت

ر وبهظا ن ًخطّل  َٟغة ؤو ٞٗل عصة ولِـ اإلاؿلم ؤلانؿاو من وعٚبت مباصعة ؤو ٞٗل من ًنُل٤ ؤنُل، بنماجي منهج الى٠٢ ؤوّل

ٝغ ؾُاؾت ٖلى عص ؤو ن بل ،(1)الٛغب في خضر ٦ما ْو  بلى الا٢خهاصي باإلاٗجى الاؾخ٣ال٫ خضوص جخٗضي بالىقف الخىميت بوّل
ز ؤلاؾالم، ومظىبُاث بألُاث جنمُت هي به ٞالخنمُت ؤًًا، ال٨ٟغين باإلاٗجى مؿخ٣ال نمُا جمشل خُض  من النمِ ىظا جمحّل

ؼة منهجُت وزهىنُت ا٢خهاصي اؾخ٣ال٫ ٞهى  ؤلاؾالمُت ٚحر والخًاعاث الٟلؿٟاث في نٓاثغو ٖن الخنمُت ت ٖو  ٨ٍٞغ

 الخنمُت حؿعى الظي اإلاُلب وىى ،...(2)الاظخماعي الٗض٫ من ونمىطط...  الا٢خهاصي والٗض٫ الضنُىين للغزاء وؾبُل ؤًًا،
 .  ٖلحها ج٣ىم التي اإلاباصت زال٫ من جد٣ُ٣ه بلى اإلاؿخضامت

 الثالث اإلابحث

 ؤهمىشحا اإلاائي ألامً وضهاهاث البيئي للىقف الخىمىي  البعس

ٗت جىلحها التي اإلاهالر ؤولى من ىى البُئي ألامن وجد٤ُ٣ البِئت خماًت ؤو ق٪ ال  جدخل والتي ألاىمُت ؤلاؾالمُت الكَغ
ُٗت النهىم ٦م بضلُل الخ٩ىمُت والؿُاؾاث البرامج في مخ٣ضما مى٢ٗا اع اإلاخٗل٣ت والخنُٓمُت الدكَغ  لخماًت ال٣انىني باإَل

.  اإلاؿخضامت والخنمُت البِئت

سُت الكىاىض ؤو ٦ما  مايُا ٧انذ جىػَٗها في الٗضالت ويماو ٖلحها، والخٟاّ اإلاُاو زغوة ؤو بلى حكحر والىا٢ُٗت الخاٍع
ا عىانا وخايغا  الضو٫ن ًىاظه الظي الغثِـ الخدضي ناع  اإلااجي ألامن بو بل وألامنُت الؼعاُٖت الؿُاؾاث ٖلُه بنِذ خًاٍع

هبت الُىم .  الخبراء ًخى٢٘ ٦ما اإلا٣بلت الخغوب ٖو

 بػالمي مىنىض  مً البيئي ألامً: ألاوى  اإلاٌلب

ا ل٣ض نّل ِّل  الخنمُت مٟهىم جُىعن وط٦غنا الخنمُت ؤىضاٝ م٘ الى٠٢ ؤىضاٝ وجضازل ٖال٢ت الضعاؾت ىظو من مطخى ُٞما ب

 لم ختى (والبُئي والاظخماعي الا٢خهاصي بٗضو في الى٠٢) الخًاعين الٟٗل ىظا باؾخضامت جخٗل٤ خضًشت إلاٟاىُم واؾدُٗابه
 وقٛلها اإلاٗانغ الخنمُت عىاو بىنٟها البِئت زمّلن ومن جدضًضا، اإلاؿخضامت وبالخنمُت بالخنمُت، مغجبُا بال ًظ٦غ الى٠٢ ٌٗض

.  الكاٚل

 ؤلاػالميت الخجطبت في البيئي ألامً جحسًاث: ؤوال

 الؿنت حٗالُم بلى ؤنله في ًغظ٘ ؤنه بل مؿخدضزا، ؤمغا لِـ والبِئت الى٠٢ مٟهىمي وجضازل اعجباٍ ؤو ق٪ وال 
بهما البِئت ٖلى الى٠٢ ججم٘ مٗاصلت في البِئت وزضمت الهض٢ت مٟهىم بحو وخضث التي اإلادمضًت  ؤوؾ٘ مٟهىم في مٗا وحؿخٖى

 ٣ٞض.  قغعي م٣هض بجها بل ْاىغة ؤلاؾالم في م٩ىناتها ب٩ل البِئت خماًت في واإلاهلخت بلحها ؤلاؾالم نٓغة في الخنمُت ىى وؤ٦بر

٣لهم، ونٟؿهم، صًجهم، ٖلحهم ًدٟٔ ؤو وىى: زمؿت الخل٤ من الكٕغ وم٣هىص": ٢ىله اإلاؿخهٟى في الٛؼالي ٖن ن٣ل  ٖو
 وصٞٗها مٟؿضة، ٞهى ألانى٫ن ىظو ًٟىث ما و٧ل مهلخت، ٞهى الخمؿت ألانى٫ن ىظو خٟٔ ًخًمن ما ٩ٞل. ومالهم ونؿلهم،

                                                           
، كلٌة العلوم ٔٓوالمجتمع، العدد  اإلنساننور الدٌن زمام، نجاة ٌحٌاوي، الوقؾ والتنمٌة االجتماعٌة عالقة تالزمٌة، مجلة علوم   (ٔ)

  .ٗٔٔ، ص ٌٕٕٔٓة واالجتماعٌة، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، الجزابر، مارس اإلنسان
 . ٖٗالعزٌز قاسم محارب، مرجع سابق، ص عبد   (ٕ)
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 من٨م ٚغؽ من:"... ٢ا٫ ؤنه وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫ن ٖن ٖنه هللا عضخي ؤنـ ٖن الصخُدحو في ظاء ٦ما (1)"مهلخت

 من٨م ؤخض ًض وفي الؿاٖت ٢امذ بو » :ؤًًا ٢ا٫و ،(2) ..." نض٢ت بها له ٧او بنؿاو ؤو خُىاو ؤو َحر منه ٞإ٧ل ٞؿُلت ؤو ٚغؾا

« ٌٛغؾها ختى ج٣ىم ال ؤو اؾخُإ ٞةو ٞلُٛغؾها ٞؿُلت
(3)

 و٠٢ مجا٫ في الؾُما الصخابت ل٨باع البُئُت ألاو٢اٝ حٗضصث ٦ما

ج وألابُاع، والؿىاقي اإلاُاو : -وؾلم ٖلُه هللا نلى  –النبي ٢ا٫ عومت، لبئر  –ٖنه هللا عضخي  –ٖٟاو بن ٖشماو و٠٢ خضًض جسٍغ

.  (4)«ٖنه هللا عضخي ٖٟاو بن ٖشماو اإلاؿلمحو؟ٞاقتراىا ٦ضالء ٞحها صلىو ٩ُٞىون عومت بئر ٌكترين من» 

 نؿخلهمه الظي الضوعن وىى البِئت، وخماًت جنمُت في الى٠٢ صوعن ؤو البُئي بالى٠٢ ٌؿمى ٖما الخضًض بةم٩اننا ٞةنه وى٨ظا
سُت الخجغبت من  الظاجُت مىاعصىا ٖلى حٗخمض ٧انذ التي ؤلاؾالمُت وألامت الضولت ؤًام ٖؼ وفي اإلاجُض مايُه في للى٠٢ الخاٍع

ل ومهاصع ألاظنبُت واإلاؿاٖضاث ال٣غوى ٖلى الُىم اٖخماصىا ٨ٖـ ٖلى وألامن والنٓام النٓاٞت وجنخهج  الخاعجي الخمٍى

م ناىا زغائها ٚع ت والُا٢اث الُبُُٗت باإلاىاعص ٚو . البكٍغ

 
ً
 البيئي الىعي مؼخىي  ضفع في: زاهيا

ن الضولت ٖلى ًدخم مناؾبت اظخماُٖت خُاة ْغوٝ ٖلى الخهى٫ن من اإلاجخم٘ جم٨حو بو  ومالُت ا٢خهاصًت بنُت ج٩ٍى

 الٗغبُت والخًاعة الترار من مؿخلهم ٦مهضع البُئي الى٠٢ صوعن ًإحي ىظا ومن. البُئي وألامن الاؾخ٣غاع جًمن مدلُت
ل و٢انىني مالي ماؾسخي ٦ةؾهام ت والؼعاٖت للبِئت والهض٣ًت البضًلت الُا٢ت ؾبُل ٖلى (5)البُئي الٗمل لخمٍى  الًٍٗى

. النُٟٓت والهناٖاث

 الجهىص ٖلى اٖخماصا الهٗىبت ٚاًت في ًبضو ؤمغ البُئي للخلىر الؿلبُت آلازاع من والخض ٖلحها واإلاداٞٓت البِئت جنمُت بو
م البُئُت الش٣اٞت ُٚاب ْل في الؾُما وخضىا، الٟغصًت رؾانت ٚع

ّل
مت ال٣انىنُت الت

ّل
 الغؾمُت الجهىص وختى اإلاجا٫، لهظا اإلانٓ

ل بلى جدخاط الجهىص ىظو مشل ؤو طل٪ ال٩اُٞت، ٚحر ووٖىصىا  في زانت والجؼاثغ ٖامت النامُت والضو٫ن ظضا ٦بحر مالي جمٍى

باء مضازُلها وانسٟاى مؿاولُاتها لخٗاْم نٓغا طل٪ حؿخُُ٘ ال ؤٚلبها  ٞةو ولظا.  الٗامت اإلاحزانُت جخدملها التي اإلاالُت وألٖا
 وبُاو اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٧اٞت لضي البُئي الىعي نكغ صٖم زال٫ من ؾىاء اإلاجا٫ ىظا في الغثِسخي الضوعن له ٩ًىون ؤو ًم٨ن الى٠٢
ضمغة آلازاع

ّل
ؿاث والضٖم اإلاؿاىمت زال٫ من البِئت ٖلى اإلاداٞٓت في ٞغص ٧ل واظب بُاو ؤو البِئت، لخلىر اإلا  الى٢ُٟت للماؾّل

٩ىون جنكإ التي  البِئت ٖلى للمداٞٓت بنٟؿها حؿعى ؾٝى الضاٖمت واإلااؾؿاث ألاٞغاص ألو البِئت، ٖلى اإلاداٞٓت ىضٞها ٍو

٘ لهظو ؤمىا٫ من جضٞٗه ما نؿبت من ج٣لل ختى ا (6)الى٢ُٟت اإلاكاَع غ في بضوعو الى٠٢ ٢ُام اؾخمغاع ًًمن ممّل  جٍُى

                                                           
البٌبة من منظور : ي الدولً حولسالمي، أبحاث دورة مجمع الفقه اإلإسالممحمد جبر األلفً، البٌبة والمحافظة علٌها من منظور  - (ٔ)

 fiqh.islammessage.com 9ٕٓٓنٌسان  ٖٓ-ٕٙي المنعقدة بالشارقة، دولة اإلمارات، إسالم
ورواه البخاري أٌضا فً .7ٕ8، صٕ، جٕ٘٘ٔفً صحٌحه، كتاب المساقاة، باب فضل الؽرس والزرع، رقم الحدٌثرواه مسلم  - (ٕ)

رقم  ٔصحٌحه، باب رحمة الناس بالبهابم، تحقٌق زهٌر بن ناصر الناصر، ترقٌم محمد فإاد عبد الباقً، دار طوق النجاة، ط
 .97ٖٔ، الهند، ٔثقاة، مطبعة المجلس دار المعارؾ العثمانٌة، طه، وذكره بن حبان كذلك فً الٕٕٗٔ، ٓٔ، ص8، جٕٔٓٙالحدٌث

، 99ٗٔ، ٔمكتبة الدلٌل، ط (89ٗ) رواه البخاري،فً صحٌح األدب المفرد، حققه محمد ناصر الدٌن األلبانً، رقم الحدٌث- (ٖ)
 .(8ٙٔ)ص

، ٖ، جٖٕٓ٘ؼٌر مقسوم، رقم الحدٌثأو  رواه البخاري باب فً الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصٌته جابزة مقسوم كان-(ٗ)
سنن النسابً، كتاب األحباس، باب وقؾ المساجد (أحمد ابن شعٌب بن علً بن سنان بن حجر النسابً )ورواه النسابً أٌضا، .9ٓٔص

 .99ٌٗٔة سنة سالم، بدون رقم طبعة، طبع مكتب المطبوعات اإل8ٖٓٙرقم الحدٌث 
والتنمية ادلستدامة، مرجع سابق عودة اجليوسي، الوقف البيئي -(5)

www.afedmag.com 
 .166-165، ص 2001، مكة ادلكرمة، 6عبد اهلل الباحوث، الوقف والتنمية االقتصادية، أحباث مؤمتر األوقاف األول، جامعة أم القرى، اجمللد  -(6)
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حر طل٪ في بما الخُاة، ؤوظه مسخل٠ في اإلاجخمٗاث  ألامن ؤق٩ا٫ ٧ل وجد٤ُ٣ البِئت وخماًت ؤلاؾالمُت اإلاضو في اإلااء وجضبحر جٞى

ل ٖبر البُئي . الٗامت الخضماث جمٍى

غ َغح ل٣ض  الظي الهضٝ م٘ جماما ًخ٤ٟ اإلاؿخضامت للخنمُت ظضًضا مٟهىما 997ٔ ٖام نكغ الظي الٗاإلاُت اإلاىاعص اإلاٗهض ج٣ٍغ
غ٦ؼ ألامم، وا٢خهاص اإلاجخم٘ جنمُت في الى٠٢ ًلٗبه ؤو ًم٨ن  ظاء خُض والخ٨نىلىجي، البُئي البٗضًن ٖلى بالخهىم ٍو

 الخ٨نىلىظُا وؤما اإلااثُت، واإلاىاعص الؼعاُٖت لؤلعى ألامشل والاؾخسضام الُبُُٗت اإلاىاعص خماًت حٗجي بُئُا الخنمُت ؤو:" ُٞه
ناٖاث ٖهغ بلى اإلاجخم٘ جن٣ل التي الخنمُت ٞهي ٣نُاث الهّل  الخض وجنخج اإلاىاعص من مم٨ن ٢ضع ؤ٢ل حؿخسضم التي النُٟٓت والخّل

زت الٛاػاث من ألاصنى اعة اإلالىّل ًّل  وخ٣ُ٣خه مًمىنه في البُئي الى٠٢ خ٣ُ٣ُت م٘ جماما ًنُب٤ مٟهىم وىى ،(1)باألوػوون وال
ت، الا٢خهاصًت  الىنى٫ن ؤظل من اإلاضني اإلاجخم٘ وماؾؿاث الى٢ٟي ال٣ُإ ظهىص وجىخُض جُٟٗل ًخُلب الظي ألامغ والخنمٍى

ا جنُٓمُا اإلااىلحو بىنٟهما الضولت ؤٖباء من ًس٠ٟ ؤو قإنه من ما الٛاًت، ىظو بلى  التي الىُْٟت بهظو لل٣ُام ومالُا وبصاٍع
ال خشِشا نكاَا جخُلب غ الٗلمي البدض صٖم ؤظل من ٦بحرا وجمٍى  والُا٢ت البِئت خماًت مجا٫ في الخ٨نىلىجي والخٍُى

٘ بزٟا١ بلى الىا٢ُٗت الكىاىض حكحر الظي البُئي وألامن النُٟٓت  يألت بلى بالنٓغ وؤىضاٞه ٚاًاجه بلى الىنى٫ن في للضولت طَع

ت ٢ُاٖاث ٖضة بحو بالبِئت اإلانخضبت الىػاعة جغنذ ٨ًغؾه وي٘ ،(البِئت) ال٣ُإ لهظا اإلاالُت اإلاسههاث  الجؼاثغ في وػاٍع
ت جدذ ؤزحرا واؾخ٣غاعىا

ّل
 اإلاجخم٘ في البُئي الىعي مؿخىين وجضني البُئُت الش٣اٞت ي٠ٗ طل٪ بلى ي٠ الؿُاخت، مٓل

. الجؼاثغين

 اإلاؼخسام اإلاائي ألامً جحقيق في البيئي الىقف بػهام: الثاوي اإلاٌلب

ن ٖنهغا اإلااثُت اإلاىاعص حٗض
ً
ت، ٖملُت ؤي في ؤؾاؾُا  ألانكُت ظمُ٘ في جضزل ٞهي اظخماُٖت، ؤو ٧انذ ا٢خهاصًت جنمٍى

 انخٗاف في بظل٪ ٞدؿاىم  واػصىاعىا اؾخمغاعىا في ؤؾاؾُا ٖامال وحٗض الؿُاخُت وختى الٟالخُت الهناُٖت،: الا٢خهاصًت

ت ؤصاة حٗض ٞهي الاظخماُٖت الناخُت من وجُىعىا، الضو٫ن ج٣ضم زم ومن الا٢خهاص .  واؾخضامتها الخُاة الؾخمغاع يغوٍع

نُت ألاعى َا٢ت ومضي ٧اإلانار ٖضة ٖىامل ندُجت اإلاخ٩افئ ٚحر وجىػَٗها الُبُٗت في اإلاىاعص ىظو مدضوصًت وبؿبب  الخسٍؼ
 بعر منه ًجٗل والؼماو اإلا٩او في اإلانخٓم ٚحر وجىػَٗه ىكاقخه الُبُعي، اإلاىعص ىظا نضعة ٞةو الُبُعي، الىؾِ و٦ظا

 اؾتراجُجُاث انتهاط ًدخم ما وىظا ألامشل، لالؾخسضام به للىنى٫ن ؾلُتها الضولت ٖلُه جماعؽ ٖام بنؿاني ومحرار َبُعي
 ٖلى والخٟاّ الثروة ىظو جىػَ٘ في الٗضالت ًًمن ندى ٖلى اإلاُاو مهاصع وخى٦مت اإلااثُت الثروة جضبحر في خضًشت وم٣اعباث

 من مؿخىحى ٦إنمىطط اإلاُاو و٠٢ وبالخهىم ؤلاؾالمي الى٠٢ نٓام ازترنا ول٣ض ال٣اصمت، ألاظُا٫ ومحرار الُبُُٗت البِئت
ن الغىاو ىظا نجاح في الٟاٖلُت حؿهم ؤو ًم٨ن وماؾؿُت ا٢خهاصًت ٦إصاة الُٗٓمت ؤلاؾالمُت الخجغبت

ً
 ناع وؤنه زانت

.  مؿخضام جنمىين مًمىون طاث ا٢خهاصًت ماؾؿت بمشابت

 
ً
 ( اإلاؼخقبل وضهاهاث جحسًاث ) اإلاائي ألامً: ؤوال

 بقبإ في ٖامت ؤىضاٝ ٖلى جخٟٕغ البِئت خماًت مجا٫ في ًد٣٣ها ؤو ًنبغي ؤىضاٝ له الى٢ٟي ال٣ُإ ؤو ق٪ وال
غ اإلاؿخضامت الخنمُت ؤخضار في الٟاٖلت مكاع٦خه وجُٟٗل والخحرين الخضمي صوعو زال٫ من اإلاجخم٘ اخخُاظاث  وحٗم٤ُ وجٍُى

ن نىعو، بكتى البُئي الىعي  الخنمُت في الى٠٢ صوعن بضٖم ال٨ُٟلحو وخضىما الجاصة الؿُاؾُت وؤلاعاصة الغؾمي الاىخمام ٞةوّل
٘ صٖم في الى٢ُٟت الهناص٤ً صوعن جُٟٗل زال٫ من البُئُت  ىامل وجىؾُ٘ والٛظاجي اإلااجي ألامن مجا٫ في الاؾدشماع مكاَع

                                                           
، مركز جيل للبحث العلمي، طرابلس، لبنان، جوان 02، العدد اإلنسانرللة جيل حقوق  إديان بوشنقري وزلمد رقامي، دور اجملتمع ادلدٍل يف حتقيق التنمية ادلستدامة،-(1)

 .39، ص 2013
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غاى لهظو جاؾـ ظضًضة ؤو٢اٝ من حؿخُٟض ج٣لُضًت ٚحر مؿخجضة ونكاَاث مجاالث في الاؾدشماع  و٢ُٟت ؤمىا٫ ؤو ألٚا
 الثروة الؾُما الُبُُٗت واإلاىاعص البُئي الخىاػون ٖلى للخٟاّ ألامنُت وم٣ىماتها البِئت خماًت مجا٫ في الٗلمي البدض جضٖم

ت ؾُاؾاث وعىاو الخضًشت الا٢خهاصًاث ٖهب حٗض التي اإلااثُت . ال٣اصمت الخنمٍى

 الجؼاثغ جىاظه التي اإلاًٗالث ؤ٦بر من ناعث التي اإلاُاو مك٩لت خل في ٦بحرة بٟاٖلُت اإلاؿاىمت نٓغنا في ًم٨نه الى٠٢ بو

غ" الخخامي الٟهل في ظاء ٣ٞض.  والبُٗض اإلاخىؾِ اإلاضًحو ٖلى الٗغبُت واإلان٣ُت  البرنامج ٖن الهاصع"  للمُاو الٗالمي للخ٣ٍغ

 وبصاعة ؤؾلىب ؤػمت هي اإلاُاو ؤػمت"  ؤو مٟاصىا مهمت ٖباعة للبِئت اإلاخدضة ألامم بغنامج في ؤؾهم الظي اإلاُاو لخ٣ُُم الٗالمي
ن في الجاٝ واإلانار بالبِئت اإلاغجبُت الُلب وػٍاصة اإلاُاو مدضوصًت بحو اإلااجي الخىاػون ازخال٫ بلى جغظ٘ ؤػمت وؤجها ،(1)"  الَى

ن الٗغبُت، اإلان٣ُت زاعط من باإلائت ٓٙ من ؤ٦ثر في الٗغبُت اإلااثُت الثروة مهاصع ؤو طل٪ بلى ي٠ الٗغبي،
ً
 التهضًضاث ٖن ًٞال

.   والههُىنُت وؤلازُىبُت التر٦ُت ؤلا٢لُمُت

 جلىثها وم٩اٞدت ظىصتها وجضىىعن اإلاُاو بنضعة لُٗجي اإلاُاو وخى٦مت اإلااثُت للمىاعص اإلاخ٩املت ؤلاصاعة مٟهىم ْهغ ٣ٞض لظا

 البُئي البٗض الخؿباو في ألازظ م٘ ،(2)واإلاؿخضامت الكاملت الخنمُت ٖملُت في مؿاىما باٖخباعىا اإلاُاو زضماث ج٣ضًم و٦ُُٟت
 ٦ُىجى منخضي جمناو ما وىظا اإلاخٗا٢بت، لؤلظُا٫ بها الانخٟإ اؾخضامت ويماو اإلااثُت الثروة لخضبحر ٖامت بؾتراجُجُت ؤي في

 الٗال٢ت طاث ألازغين والثرواث وألاعاضخي للمُاو اإلاخ٩املت ؤلاصاعة ؤؾلىب جنخهج م٣اعبت ٖلى عاىن خُض  ٖٕٓٓ لؿنت الٗالمي
او حُٗٓم ؤظل من منؿ٤، بك٩ل  البُئُت النٓم باؾخضامت الخطخُت وبضوون مىن٠، بإؾلىب والاظخماعي الا٢خهاصي الٞغ

 الٟٗالُت: ؤؾاؾُت ؤىضاٝ زالزت جد٤ُ٣ ؤظل من اإلااثُت الثروة جضبحر في  ومؿخضامت خضًشت ؤؾالُب وانتهاط ،(3)ألاؾاؾُت

  .(4)البِئت ٖلى والخٟاّ الاظخماُٖت والٗضالت الا٢خهاصًت

م في خالُا اإلاؿخسضمت ألاؾالُب في الخُٛحر ًخُلب مما غىا وجىػَٗها اإلاخاخت، اإلاهاصع وجنمُت ج٣ٍى م وجضٍو  الُلب وج٣ٍى

حر ًخُلب ٖلحها،٦ما غ جٞى م ،(5)ال٩اُٞت اإلاالُت واإلاىاعص والناٞظة الٟٗالت وال٣انىنُت اإلااؾؿُت ألَا باء ٚع  ىظا ج٨خن٠ التي ألٖا
 مىاعص جضبحر في وؤلا٢لُمُت الٗاإلاُت الكغا٦ت زُاع انتهاط بلى اإلااثُت الثروة في شر من حٗاني التي الضو٫ن صٞٗذ والتي الغىاو
ن بىنٟها اإلاُاو،

ً
ن مل٩ا

ً
ن ظماُٖا

ً
نُا ن َو

ً
 والاؾخٗما٫ والدؿُحر والخسٍؼن الخٗبئت ًسو ُٞما الجهىص جىخُض ًخُلب مكتر٧ا

ن حؿُحرو ؤي اإلااء ٖلى والخٟاّ
ً
٣ا ما٫ اإلاباصعاث ؤو طل٪ وخضوي، لنمِ ٞو  ج٩ىون ؤو ًجب اإلاىعص اججاو بها ًباصع التي وألٖا

 ق٩لذ التي اإلاُاو بدى٦مت اإلاخٗل٣ت ألانٓمت ي٠ٗ ْل في الؾُما ،(6)اإلاخ٣ضمت الضو٫ن في به مٗمى٫ن ىى مشلما ومنؿ٣ت مخ٩املت

                                                           
( 1) 

- United Nations “Water for People, Water for Life” .World Water Development Report, UNESCO 

publishing/Berghahn Books, Paris, 2003, pp 576,  

http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/index.shtml 
: المابًاألمن  رمضان زبٌري، إستراتٌجٌات اإلدارة المتكاملة للموارد المابٌة فً العالم العربً، أبحاث الملتقى الدولً حول - (ٕ)

 . 7ٓ، جامعة قالمة، الجزابر، ص ٕٗٔٓدٌسمبر  ٘ٔو ٗٔت اإلدارة، ٌومً تشرٌعات الحماٌة وسٌاسا
عبد القادر برٌش وزهٌة ؼراٌة، أسالٌب اإلدارة المتكاملة للموارد المابٌة ودورها فً التنمٌة واستخدام الموارد المابٌة فً المنطقة  - (ٖ)

، جامعة قالمة، ٕٗٔٓدٌسمبر  ٘ٔو ٌٗٔة وسٌاسات اإلدارة، ٌومً تشرٌعات الحما: المابًاألمن  العربٌة، أبحاث الملتقى الدولً حول

 ، pdf.القادرٕٓ%عبدٕٓ%برٌش/.../dspace.univ-biskra.dz:8080/jspuiموجود على الرابط اآلتً ، الجزابر
(4) - Mohamed Hamza BENGRINA, "Les Problème de l'utilisation de l'eau en Algerie, avec la prise en 

compte du facteur écologique", Thèse doctorat, Institut de l'économie nationale. G.V.P le khanov ,

moscou, 1991, pٓ٘ 
 . ٘ٓعبد القادر برٌش وزهٌة ؼراٌة، المرجع نفسة، ص - (٘)
 . 7ٓمجلة الباحث، بسكرة، الجزابر، صمحمد حمزة بن قرٌنة ومحسن زبٌدة، تسٌٌر الموارد المابٌة مع األخذ بالعامل البٌبً،  - (ٙ)

http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/index.shtml
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ن
ً
 وبحو الا٢خهاصًت الاظخماُٖت واإلاخُلباث الخاظُاث بحو ما الخىاػون وبخضار اإلاؿخضامت، الخنمُت مجا٫ في الخ٣ضم ؤمام ٖاث٣ا

. (1)البُئُت الاؾخضامت

لُه ت خى٫ن جخمدىعن بؾتراجُجُت بَاع في اإلاُاو مىاعص حؿُحر بصعاط ًجب ٖو  الؿعي ٖلُه الظي اإلاُاو ٢ُإ جنمُت اؾخمغاٍع

ل بًجاص ندى  اإلااثُت اإلاىاعص في الٟاٖلحو ظمُ٘ بحو ما ألانكُت وفي ال٣غاع اجساط في جٟاٖلُت ٖملُت زال٫ من. (2)الظاحي الخمٍى

ت بىي٘ ،(3)وؾ٩او زىام ٖمىمُحو، ت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت الؿُاؾُت ألانٓمت من مجمٖى  جنمُت ؤظل من وإلصاٍع

ن ًازغ ؤو قإنه من ما ،(4)اإلااثُت للمىاعص مؿخضامت وجنمُت وبصاعة حؿُحر
ً
غ الخانت ال٣غاعاث نن٘ في الخد٨م في بًجابا  بخٍُى

د٤٣ ،(5)وبصاعتها اإلااثُت اإلاىاعص ٗا٫ خؿاؽ ندى ٖلى اإلاخىزاة ألاىضاٝ ٍو  بىاؾُت والاظخماُٖت، الٗملُت الناخخحو من ٞو

ت ت بَاع في الىؾاثل من مدضصة مجمٖى ل ٦مهضع الى٠٢ ٣ًضم ؤو ًم٨ن وىنا  ،(6)والخ٣ُضاث الكغوٍ من مجمٖى  طاحي جمٍى
ش ٖم٤ في ياعبت بؾالمُت زبرة وحي من اإلااثُت اإلاىاعص وجشمحر جضبحر بؾتراجُجُت ًٌٌٗ  النجاح م٣ىماث ٧ل جدمل جاٍع
ن الثروة ىظو ٖلى الخٟاّ من جخسظ وؤزالقي بنؿانُت مؿخضامت، بُئُت جنمُت وجغاعي الٟاٖلُت

ً
، ٞٗال

ً
 جىػَٗه ومن حٗبضًا

غو  الى٢ٟي وال٣ُإ والخام الٗام ال٣ُإ بحو اؾتراجُجي ٦سُاع الكغا٦ت انتهاط زال٫ من وطل٪ وجشمحرو؛ وجضبحرو وجضٍو
ن اإلاضني اإلاجخم٘ وماؾؿاث

ً
غ ؤظل من ؤًًا  وخٔ البُئي الٗامل مغاٖاة م٘ اثُتالم للثروة اإلاؿخضامت الخى٦مت ؤؾالُب جٍُى

.  النٗمت بهظو الانخٟإ في اإلاخٗا٢بت ألاظُا٫

 
ً
  مؼخسام بيئي اػدثماض اإلاائي الىقف: زاهيا

ن  خ٣ُ٣ُت بُئُت جنمُت في البِئت ٖلى الىنُت والىػاعة اإلاضني اإلاجخم٘ م٘ ٌكتر٥ ؤو ًم٨ن الجؼاثغ في الى٠٢ ٢ُإ بوّل
ضٖم والٗاثض، والىُْٟت ؤلاصاعة في مخ٩امال ماؾؿُا نمىطظا ول٩ىنه اإلانكإ، زحرين بىنٟه وقاملت  ٖلى الضولت ؤىضاٝ ٍو
 الخنمُت مبضؤ وجد٤ُ٣ الا٢خهاصًت الاؾخ٣اللُت وؾاثل من ىامت ووؾُلت والبُئُت والا٢خهاصًت الاظخماُٖت الخنمُت نُٗض

ن الٗال٢ت ؤو طل٪ ،(7)اإلادلُت واإلاىاعص باإلنؿاو اإلاغجبُت
ً
سُا ت، ج٩ىون ج٩اص واإلاُاو ألاو٢اٝ بحو جاٍع م ًٍٖى  في ج٨٨ٟذ ؤجها ٚع

 ٧ل ٖلى الهُمنت بؿِ ندى ٖام وا٢خهاصي ؾُاسخي جىظه بَاع في اإلاُاو ٢ُإ وحؿُحر إلصاعة الضولت جهضي بؿبب ما و٢ذ

                                                           
(1) 

-Gérer l’eau de manière responsable pour un développement durable, L’eau pour les hommes, l’eau 

pour la vie,Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, Programme mondial pour 

l’évaluation des ressources en eau, UNESCO, 2003, p 30. 
 .7ٔمحمد حمزة بن قرٌنة ومحسن زبٌدة، نفس المرجع السابق، ص - (ٕ)

(3) - Alain Létourneau, Catherine Choquette, Vers une gouvernance de l’eau au Québec, Les éditions Multi 

Mondes,Québec, CANADA, 2008, p 3 

(4)  - GROSSMANN Anna-Clémentine, La gouvernance de l’eau comme clé d’entrée au développement 

de l’espace Méditerranéen: vers le concept de management territorial de l’eau. Etude comparée de 

métropoles méditerranéennes en matière de distribution de l’eau potable, Université cezanne, PACA, 

France, p 4 

قتصاد الدويل، دراسة مقارنة بني اجلزائر وكندا، مذكرة ماجستري يف اال: عدالن سدرايت، حوكمة ادلياه كخيار اسرتاتيجي لتحقيق أىداف التنمية ادلستدامة: وللمزيد راجع. 
 .83، ص 2013، اجلزائر –سطيف  –جامعة فرحات عباس 

:  موجود على الرابط األتً 7ٓٔالحوكمة المابٌة كمقاربة للتسٌٌر المتكامل للمٌاه فً الجزابر، صزبٌدة محسن،   -(٘)

https://www.nousharek.com/.../htvfzohQiZrq6rpHo7qN_24_beab6... 
تشرٌعات : لمابًااألمن  عزوز ؼربً، الحوكمة المابٌة فً الجزابر البحث عن دور للقطاع الخاص، أبحاث الملتقى الدولً حول - (ٙ)

 .٘ٓ، جامعة قالمة، الجزابر، ص ٕٗٔٓدٌسمبر  ٘ٔو ٗٔالحماٌة وسٌاسات اإلدارة، ٌومً 
: عودة اجليوسي، مرجع سابق البحث موجود على الرابط اآليت-(7)

https://cmsdata.iucn.org/downloads/inviroment_wakf.pdf  
 .مرجع سابق ... و للتفصيل راجع أيضا داليل اجلياليل، تطوير قطاع األوقاف يف اجلزائر 

https://cmsdata.iucn.org/downloads/inviroment_wakf.pdf
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ش بلى الٗىصة في ملخت جبضو الُىم والخاظت والاظخماُٖت، والا٢خهاصًت الؿُاؾُت الخُاة مٟانل  اإلاؼاوظت في اإلاجُض ألامت جاٍع
خذ واإلاُاو الى٠٢ ٢ُإ في  والخبظًغ الُلب واعجٟإ الخىػَ٘ وؾىء النضعة مكا٧ل إلاىاظهت الخحرين الاؾدشماع ؤمام اإلاجا٫ ٞو

 جنبانا خُض اإلاك٩لت، ٣ٞمذ التي اإلاُاو مهاصع خى٫ن ؤلا٢لُمُت ألاػماث ٖن ًٞال والؼعاعي الهناعي النكاٍ نُا١ واحؿإ
سُت الخبرة  نكإتها منظ ظمُٗها الى٠٢ نٓام ظىانب في اإلااء حٛلب ٖن وؤلاؾالمُت الٗغبُت البلضاو مسخل٠ في لؤلو٢اٝ الخاٍع

ت ألاو٢اٝ ماؾؿت ؾاىمذ اإلاشا٫ ؾبُل ٞٗلى الُىم، بلى وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫ن ٖهض ٖلى ش ٖبر الخحًر  ؤلاؾالمي الخاٍع
حر بصاعة في  في الضو٫ن ٖلى ٖبئا حك٩ل ؤنبدذ اإلاهمت ىظو ؤو ٚحر الى٢ُٟت آلاباع خٟغ وفي اإلاجخم٘ ألٞغاص اإلااثُت اإلاىاعص وجٞى

لى الغاىن، الى٢ذ ذي الضوعن زال٫ من الى٠٢ ًبرػ ىنا ؛و (1)ؤولى باب من ألاو٢اٝ ماؾؿت ٖو  مىاعص بصاعة في له الٟاٖل الخاٍع
حهاث ٦إخض البِئت ٖلى واإلاداٞٓت اإلاُاو  بصاعتها وخؿن اإلاُاو مك٨الث خل في ٦بحر بك٩ل حؿاىم ؤو ًم٨ن التي اإلاٗانغة الخىظّل

ُٗت الًمانت ولٗل ،(2)وجىػَٗها  وجنٕى ؤنىلها ٖلى والخٟاّ اإلااثُت بالثروة الانخٟإ واؾخمغاع  لضًمىمت والا٢خهاصًت الدكَغ
 مدمض الض٦خىعن ٣ًى٫ن ٦ما ٞاإلااؾؿت اإلاٗانغ، والخنُٓمي ؤلاصاعين ق٩لها في ألاو٢اٝ ماؾؿت ىى الخاقغ و٢خنا في مهاصعىا

 الثروة، بهظو الانخٟإ لؤلمت ٨ًٟل ندى ٖلى وجىػَٗها وجضبحرىا اإلاُاو مىاعص اؾخضامت بًماو ال٨ُٟلت وخضىا هي بىظال٫

ًمن اث ؤ٢صخى ٍو ن مجها الاؾخٟاصة مؿخٍى
ً
. ا٢خهاصًا

 جخه٠ ،ألجها(اإلااؾؿت) هي الى٠٢ قاوو إلصاعة نُٛت ؤًٞل ؤو بىظال٫ مدمض الض٦خىعن ٣ًى٫ن الهضص ىظا في و
ت، بالضًمىمت  ػا٫ ٖجها انٟهل وما واػصىغ صام بها اجهل ؛ٞما اإلااؾؿاث ٖهغ ىى نِٗكه الظي الٗهغ ألو والاؾخمغاٍع

بت ألامغ ؤو٫ن في جبضو ٢ض ٨ٞغة نُغح ٞةننا لظا ،(3)وان٣ُ٘  بلى اإلااثُت اإلاىاعص ٢ُإ بؾناص هي ؛و ا٢خهاصًت نٓغ وظهت من ٍٚغ
 ٌٗهض الىنُت الىػاعة ٖن وماؾؿُا جنُٓمُا مؿخ٣ل اإلااجي بالى٠٢ زام صًىاو وبخضار وألاو٢اٝ، الضًنُت الكاوو وػاعة

ت باؾدشماعاث الجهىى له  بم٩او م٘ ؤنىلها، ٖلى والخٟاّ وجىػَٗها وحؿُحرىا اإلاُاو ٖن الخن٣ُب مجا٫ في والٗمىمُت الخحًر
اع ىظا في الكغا٦ت  مبضؤ جُٟٗل بلى الؿبُل ىى نٓغنا في ىظا ألو الخحري، وال٣ُإ اإلاضني واإلاجخم٘ الخام ال٣ُإ م٘ ؤلَا
ت الهض٢ت ت الهض٢ت ماؾؿت ؛ؤي الجاٍع  الخؿباو في ألازظ م٘ وؤلاصاعاث، ال٣ُاٖاث مسخل٠ بحو الكغا٦ت زال٫ من الجاٍع

ُت والًىابِ البُئي، الٗامل .  الاؾدشماعاث من النٕى ىظا في الا٢خهاصًت والجضوين الكٖغ

سُت الخجغبت حكحر و ت ؤلاصاعة ٖن ٖام بىظه حؿخ٣ل لم اإلااثُت اإلاغا٤ٞ بصاعة ؤو لى٠٢ ال الخاٍع  لكاوو اإلانٓمت اإلاغ٦ٍؼ
غ الاؾخضامت اقتراٍ ٦ما الى٠٢، ٤ اإلاؿحرة ؤلاصاعة ؤو ظهت من اإلاُاو، و٠٢ في مخٞى حرىا اإلااجي للمٞغ غ للماء بخٞى ن جٞى

ً
 ٖنهغا

ن
ً
 في مٗٓمها ؤو ألاو٢اٝ ؤٚلب ؤو ظهت من ؤًًا مد٤٣ ىى البِئت ٖلى اإلاداٞٓت قٍغ وؤو والهناٖت، الؼعاٖت جنمُت في مهما

ش  اظتهاصًت مؿإلت ماػالذ  اإلااثُت اإلاىاعص وجشمحر بصاعة في ال٣ٟهُت الًىابِ مغاٖاة ؤو ٦ما ،(4)ػعاُٖت ٧انذ ؤلاؾالمي الخاٍع
 واؾدبضا٫ الىا٢ٟحو قغوٍ واخترام مؿخد٣حها ٖلى وجىػَٗها اإلاُاو و٠٢ بًغوعة ؤٞخىا الظًن الٗهغ ٣ٞهاء حكٛل ٣ٞهُت

، مجها ؤًٞل بإو٢اٝ الهال٨ت اإلااثُت ألاو٢اٝ
ً
، وؤظضي خاال

ً
 اإلاُاو، مهاصع جسٍغب نىعة في بالبِئت ألايغاع وخغمىا نٟٗا

ض ت البِئت وجلٍى  والخإظحر، والبُ٘ بالدؿٗحر اإلاُاو في الاؾدشماع ؤظاػوا ٦ما  اإلاهلخت م٣خطخى ٚحر ٖلى اإلاُاو وبىضاع البدٍغ

                                                           
ت الدولٌة عبد القادر بن عزوز، دور الوقؾ فً ادارة موارد المٌاه والمحافظة على البٌبة، سلسلة الدراسات الفابزة فً مسابقة الكوي _ (ٔ)

 . 89، صٕٔٔٓ، األمانة العامة لؤلوقاؾ، الكوٌت٘ٔألبحاث الوقؾ
نوبً محمد حسن عبد الرحٌم، دور الوقؾ فً إدارة موارد المٌاه والمحافظة على البٌبة فً المملكة العربٌة السعودٌة، سلسلة  _ (ٕ)

 .9ٖ، صٕٔٔٓعامة لؤلوقاؾ، الكوٌت، األمانة ال٘ٔبزة فً مسابقة الكوٌت الدولٌة ألبحاث الوقؾاالدراسات الؾ
، األمانة 7ٌٓة فً النهوض بمإسسة الوقؾ فً العصر الحدٌث، مجلة أوقاؾ، العدد سالممحمد بوجالل، دور المإسسات المالٌة اإل  -(ٖ)

موجود على .  ٓٔتحدٌث المإسسة الوقفٌة بما ٌخدم أؼراض التنمٌة، صإلى  الحاجة: باإلضافة إلى. ٕٗٓٓالعامة لؤلوقاؾ، الكوٌت، 
:  الرابط اآلتً

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=37357&d=1143017142. 
 . 7ٔ.  7ٓالقادر بن عزوز، مرجع سابق، ص  عبد - (ٗ)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=37357&d=1143017142
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 به لالنخ٣إ و٢ٟه وؤظاػوا مخ٣ىما ماال ال٣ٟهاء ٖضوو ٣ٞض الاعجٟا١ خ٣ى١ن من خ٣ا ٧او ؤو ُٖنُا مل٩ا اإلااء ٧او وؾىاء
ن الٗامت، للمنٟٗت وجسهُهه

ّل
ُت ٧انذ وؤًا  ا٢خهاصًت ؾلٗت بىنٟه ألاخىا٫، ؤٚلب في زمنا له ظٗلىا ٣ٞض اإلاُاو مل٨ُت نٖى

و، َٝغ ًضٞٗها الخ٩لٟت وىظو(1)ٖنه زاعظت ولِؿذ الؿىقي الخضاو٫ن في صازلت لت الٗامت الؿلُت بما مٗحّل
ّل
 اإلاُاو بصاعة في ممش

غ التي
ّل
غ الخ٩لٟت ىظو جٞى ٞى انا اإلااء ٍو  الٗغبُت الخبرة في الى٠٢ ؾىين ٨ًن لم الىؾُِ الُٝغ وىظا ًدخاظه، إلان مجّل

اث الهض٢اث ؤٖما٫ بٌٗ ظانب بلى ؤلاؾالمُت،  وألاو٢اٝ بلحها الخاظت لظوين اإلاُاو لخ٣ضًم الىاىبىون زههها التي والخبٖر
 والاؾدشماع ؤلاصاعة وؤؾالُب مناهج جُىعن ْل في ؛الؾُما ٞاٖلُت وبإ٦ثر اإلاجا٫ ىظا في ؤلاؾهام بلى ؤزغين مغة مضٖىة الُىم

ل ُت الى٠٢، مهاٝع وحٗضص وجنٕى جُىعن ؤزغين ظهت ومن ظهت، من والخمٍى  لؤلمت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخاظاث ونٖى
هت ا٢خهاصًت مك٩لت ناعث اإلاُاو مىاعص جبحر ٞمك٩لت ت الؿُاؾاث من ٦شحر ٖجها عجؼث ٍٖى  ومكا٧ل والبُئُت، الخنمٍى

ن اػصاصث البِئت
ً
، ح٣ُٗضا

ً
 الجهىص الى٢ٟي ال٣ُإ ٌٗايض ؤو ًنبغي لظا ٞإ٦ثر، ؤ٦ثر ح٣ُٗض ندى جخجه اإلاُاو وؤػمت واؾخٟداال

ًمن اإلااثُت الثروة ٖلى الخٟاّ بلى الغامُت الغؾمُت دٟٔ بٗضالت جىػَٗها ٍو لى مجها ال٣اصمت ألاظُا٫ نهِب ٍو  ؾبُل ٖو
ن الى٢ُٟت واله٩ى٥ الهناص٤ً ج٩ىون ؤو ًم٨ن اإلاشا٫

ً
ل مىعصا ٘ لخمٍى  بٖاصة وج٣نُاث اإلااء واؾخمُاع  اإلاُاو، جدلُت مكاَع

غ المُت الخمالث ٖلى الى٠٢ ٖن ًٞال ،(2)اإلاخدغ٦ت اإلاُاو وؤؾبلت اإلاُاو جضٍو  بًغوعة البُئي الىعي نًغ بلى اإلاىظهت ؤلٖا
.  اإلاُاو اؾتهال٥ وجغقُض البِئت ٖلى الخٟاّ

 الخاجمت

ن والٗغبُت النامُت البلضاو جىاظه
ً
ل ٠ًٗ٦ ومخٗضصة ٦شحرة مك٨الث الا٢خهاصي النمى بلى ؾٗحها ؾبُل في زانت  الخمٍى

خماص الٗامت للمكغوٖاث الا٢خهاصًت ال٨ٟاءة مؿخىين وجضني الا٢خهاصي والخسل٠ واإلاضًىنُت  ومىاعص زغواث ٖلى والٖا
الُت بغازن بحو ؾاجٛت ل٣مت ظٗلها مما للبِئت، وملىزت نايبت َبُُٗت  زغواتها اؾخجزاٝ بلى بها وؤصي الٛغبُت، الا٢خهاصًت ؤلامبًر
 ٖلى خاٞٓذ هي وال بلحها جهبى التي الخنمُت خ٣٣ذ هي ٞال ال٣اصمت، ألاظُا٫ نهِب في الخ٨ٟحر وبضوون ٣ٖالنُت بضوون الىَنُت

 م٣ىماتها ٖن البٗض ٧ل بُٗضة وؾُاؾاث بإًضًىلىظُاث مخإزغة الٛغبُت الا٢خهاصًت اإلاناهج حؿخىعص عاخذ بل ألاظُا٫، محرار
ت، الؿىؾُى  والاظخمإ والا٢خهاص والؿُاؾت الضًن في ػماو ل٩ل نالر خًاعين  بمىعور جدخٟٔ ؤجها خحو في خًاٍع

.  وؤلاصاعة والبِئت

ن ؤلاؾالمُت الخجغبت ًخهضع ما ؤىم لٗل و
ً
سُا  الاظخماُٖت الٓاىغة ىظو الى٢ُٟت؛ الٓاىغة ىى الخهىم ىظا في جاٍع

ن و٧انذ ٖضًضة، ل٣غوو اإلاؿلمحو خًاعة ٖلى ؤقٗذ التي والا٢خهاصًت
ً
 مسخل٠ في ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث ونمى لخُىعن ؤؾاؾا

اصة جدخل ناعث التي البِئت خماًت الؾُما اإلاجاالث، ت الؿُاؾاث في الٍغ  ماؾؿاث لنكاٍ مؿاخت وناعث للضو٫، الخنمٍى
ا اإلاضني اإلاجخم٘ ٗاث ومىيٖى ٗت ٧او ونُٟٓت، ؾلُمت بِئت في ؤلانؿاو خ٤ ٖلى عاىنذ ٦شحرة للدكَغ  الؿب٤  ؤلاؾالمُت للكَغ

ت والؿنت ال٨خاب وحي من لها الٗامت واإلاباصت ألاؾـ وي٘ في  نٟـ في البِئت، لخماًت اإلا٣انضي البٗض ٖلى ؤ٦ضا اللظاو النبٍى
 الؾُما وجغبت، وخُىاو ونباث وماء ٚظاء من زغوجه ومهاصع بُئخه ٖلى الخٟاّ في ؤلانؿاو صوعن جُٟٗل ُٞه ؤ٦ض الظي الى٢ذ

او الُىم حٗض التي اإلااثُت الثروة ن الخُاة، قٍغ
ً
.  للخلىر وحٗغيها مسؼوناتها وجغاظ٘ نضعتها بؿبب ٢اصمت لخغوب ومدغ٧ا

 اإلاُاو ٖلى الخٟاّ في الى٢ُٟت الٓاىغة بؾهام وهي ظضًضة؛ ٢ضًمت ٨ٞغة نُغح ؤو اإلاخىاي٘ البدض ىظا في خاولنا ول٣ض
ن اإلاجا٫، ىظا في اإلاخمحزة ؤلاؾالمُت الخجغبت وحي من للمُاو مؿخضامت لخنمُت البُئي الى٠٢ ٨ٞغة زال٫ من

ً
 ٖلى اٖخماصا

                                                           
ي يف اإلدارة التكاملية دلصادر ادلياه، أحباث احللقة النقاشية حول الوقف ادلائي مناىج مبتكرة يف التمويل، ادلؤمتر العريب سالمإبراىيم البيومي غاًل، إسهام الوقف اإل- (1)

 .47، ص 2006ديسمرب  11إىل  9الثالث للمياه ادلنعقد بالقاىرة، مصر، من 
 .99_9ٙنوبً محمد حسن عبدالرحٌم، مرجع سابق، ص - (ٕ)
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 نهِب ٖلى ًداٞٔ الظي اإلاؿخضام اإلااجي ألامن عىاناث مىاظهت ؤظل من للمُاو اإلاخ٩املت الخضًشت ؤلاصاعة وؤق٩ا٫ ؤؾالُب

.  ال٣اصمت ألاظُا٫ ومحرار الخايغة ألاظُا٫

 في اإلاؿخضامت والخنمُت الى٠٢ وبحو ظهت، من والبِئت الى٠٢ بحو الٗال٢ت مالمذ اؾخجالء الهضص ىظا في خاولذ و٢ض
ن بُٗضا ؤزغي، ظهت من الٛغبي وال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلانهج  والبئر واإلا٣برة الهض٢ت خضوص في الخبِؿت ج٣لُضًت جهىعاث ٖن ًُ
 الٟغصًت باإلاماعؾاث مغجبُت هي ٦ما والؿُاؾاث بالبرامج مغجبُت وؤجها وؤزُغ، ؤٖٓم اإلاك٩لت ؤو مجي بصعا٧ا اإلاُاو، ومناب٘
ذي الضوعن ٖن ٖؼله ًم٨ن ال للمُاو مؿخضامت جنمُت في الى٠٢ صوعن خى٫ن جنٓحر وؤي الناؽ، لٗمىم  في الٓاىغة لهظو الخاٍع

ل ؤلاصاعة في مخ٩املت اؾتراجُدُت ًخُلب الغىاو ىظا ؤو بط اإلاؿخضام، اإلاىعص ىظا حؿبُل ٖلى الخٟاّ  انتهاط م٘ والخمٍى
لى اإلااء ٖلى اإلاداٞٓت في ؤلانؿاو صوعن جُٟٗل زاللها من ًخم قاملت بُئُت ؾُاؾت  ٚاًاث بلى الىنى٫ن ؤظل من البِئت ٖو

.  اإلانكىصة اإلاؿخضامت الخنمُت وؤىضاٝ

 اعجباٍ ْل في زانت والجؼاثغ ٖامت الٗغبُت اإلان٣ُت ًىاظه وىاما ٦بحرا جدضًا ٌٗض اإلااجي ألامن جد٤ُ٣ ٖلى الغىاو بو
غوعين من ٞةنه لظا باإلااء البِئت ًّل  الاؾخضامت ٍَغ٤ ٖن اإلاٗانغة البِئت ٖهب حٗض التي اإلاُاو ومىاعص مهاصع ٖلى الخٟاّ ال

ال ٞحها الاؾدشماع ًخُلب التي اإلاُاو، إلاىاعص البُئُت ا جمٍى ل ؤو ق٪ وال الخدخُت، للبجى زانّل  ؤلاؾالمي الى٠٢ زال٫ من الخمٍى
٘ في ٌؿاىم ؤو ًم٨ن  ٢ُاٖاث خاظاث جلبُت ؤظل من الؼعاٖت، في اإلاؿخسضمت للمُاو الا٢خهاصًت ال٨ٟاءة مؿخىين ٞع

ن مدالت ال ؾِن٨ٗـ الظي ؛ألامغ والؼعاٖت ٧الهناٖت اإلاسخلٟت الا٢خهاصًت
ً
ناجه في اإلادلي الا٢خهاصي ألامن ٖلى بًجابا  م٩ىّل

حر ٖبر خخما ًمغ والظي البكغي، والٗنهغ والبِئت والُا٢ت والٛظاء اإلااء ألاؾاؾُت ُٗت بِئت جٞى  ٖال٢ت جنٓم مالثمت حكَغ
 اإلاؿخضام الاؾخسضام وجد٤ُ٣ اإلاخضىىعة البُئُت النٓم جإىُل بٖاصة بلى وحؿعى الُبُُٗت، وبمىاعصىا اإلادُُت بالبِئت ؤلانؿاو
لُت الغواٞض ٦إًٞل الى٠٢ صوعن ًإحي وىنا الُبُُٗت، للمىاعص  اإلاُاو مىاعص وبصاعة اإلاترصًت البُئُت ألاويإ لٗالط اإلام٨نت الخمٍى
حرىا  من الٓاىغة ىظو جدمله بما الؿىاء، ٖلى واإلاؿخ٣بلُت الخالُت ألاظُا٫ خاظت ؾض ٨ًٟل بما الُبُُٗت اإلاىاعص من ٚو

ت والٛاًاث والغوخُت اإلااصًت ألابٗاص ٞحها جخدض مًامحو غ وبما والغبدُت، الخحًر  في ٦ما الاؾخضامت م٣ىماث من ٖلُه جخٞى
م اإلاٗانغ، ال٨ٟغ ن جخٗل٤ وا٢خهاصًت ؾُاؾُت مٗى٢اث من الاؾتراجُجي الغىاو ىظا ًىاظه ؤو ًم٨ن ما ٚع

ً
 بالخدىالث ؤؾاؾا

 ٖلى ٦بحرة بضعظت حٗخمض التي الا٢خهاصًت الخنمُت ؤو الا٢خهاصي النمى خى٫ن اإلاخمدىعة الغاىنت البُئُت واإلاك٨الث الضولُت
اصة ٘ الا٢خهاصي اإلانٓىعن ٩ًىون ؤو ًجب لظا ألابض، بلى حؿخمغ ؤو ًم٨ن ال والتي ؤلانخاط ٦مُت ٍػ  ألاٞغاص اإلاِٗكت مؿخىين لٞغ
 ًخٗحو الظي ألامغ واؾتهال٦ها، بنخاظها ًخم التي والخضماث بال٣ُم ًخٗل٤ ُٞما اإلااصًت بالجىانب الاىخمام مجغص من قمىال ؤ٦ثر
 اإلاجخم٘ ٖلُه ٩ًىون ؤو ًم٨ن إلاا جهىعا مٟهىمها ًخًمن وؤو ال٣ُمُت، بالجىانب الخنمُت تهخم ؤو ؤي الخنمُت؛ ؤزل٣ت مٗه

اًت عىانا البُئي ألامن ُٞه ٩ًىون الظي اإلاؿخضام ت ألاىضاٝ م٘ وألازال٢ُت ؤلانؿانُت ألابٗاص ٞحها جخدض ٚو  جهىعن في الضنٍُى
ؼ ًخُلب الظي ؛ألامغ ٖلحها والخٟاّ البِئت لخماًت اإلاىظهت اإلاؿخضامت الهض٢ت ؤو النامي الى٠٢ إلاٗجى قامل  ال٣ضعة حٍٗؼ

 الٗهغ مهالر ًسضم بما اإلاؿخضامت للخنمُت وعاٞضا لئلنٟا١ مىعصا الى٠٢ ٞحها ٌؿخسضم ظضًضة ؤوظه ٖلى الخٗغّلٝ ٖلى
خٗامل ؿخجُب للمجخم٘ الغاىنت اإلاخُلباث م٘ ب٨ٟاءة ٍو راث َو اث للمخٛحّل  الاظخماُٖت ألانٗضة قتى ٖلى واإلاؿخجضّل

ى وختى والبُئُت، والا٢خهاصًت ُت ًنٗم ؤو مجخم٘ ألي ًدؿجّل ن مؿخضامت خُاة بنٖى ن من البضّل  مدلُت ومالُت ا٢خهاصًت بنُت ج٩ٍى
 الٗغبُت والخًاعة الترار من مؿخلهم ٦مهضع البُئي الى٠٢ صوعن  جُٟٗل ن٣ترح ىنا ومن البُئي، وألامن الاؾخ٣غاع جًمن

ل و٢انىني مالي ماؾسخي ٦ةؾهام حر نًمن ختى البُئي، الٗمل وعٞض لخمٍى  التي البُئُت الخضماث ٖبر ال٣اصم للجُل مىاعص جٞى
غ ؾُاؾاث ج٠ُُ٨ ًخُلب مما الُبُٗت، ج٣ضمها ٗاث وجٍُى حو ٖلى البُئُت حكَغ جي اإلاؿخٍى  عىاو ىى ؛و وؤلا٢لُمي الَى

ت بالخإ٦ُض ًخُلب غ والخنمُت البِئت مجا٫ في الكاملت اإلاٗٞغ  .البُئُت لخماًت الٗلمي البدض وجٍُى
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اإلاـــــــــــطاحــع 

 
ً
النطيم  القطآن: ؤوال

وؿطوحه  اللسًث لخب: زاهيا

نبننػىحرنجد٤ُ٣نوؤًامه،نوؾننهنهللانعؾى٫ننؤمىعننمننالصخُذناإلاسخهغناإلاؿنضنالجام٘نالبساعي،نبؾماُٖلنبننمدمض-1

.ننه1422ن،10من،8طن،6012الخضًضنع٢من1ٍنالنجاة،نَى١ننصاعنالباقي،نٖبضنٞااصنمدمضنجغ٢ُمنالنانغ،ننانغ

نم٨خبتن(489)ننالخضًضنع٢منألالباني،نالضًنننانغنمدمضنخ٣٣هناإلاٟغص،نألاصبنصخُذنفينالبساعي،نبؾماُٖلنبننمدمض-2

ن.1994ن،1ٍنالضلُل،

ن،1ٍنالٗشمانُت،ناإلاٗاٝعنصاعناإلاجلـنمُبٗتنالش٣اة،نالبؿتي،نالخمُمينؤخمضنبننخباونبننمدمضنخاجمنؤبىنخباونببن-3

ن.1973نالهنض،

نبٗضنالشىابنمننؤلانؿاونًلخ٤نمانبابنالىنُت،ن٦خابنمؿلم،نصخُذنالنِؿابىعي،نالدجاطنبننمؿلمنالخؿحونؤبى-4

اجه،  .2002نلبناو،نبحروث،نألاولى،نالُبٗتنخؼم،نابننصاعن،1631نالخضًضنع٢منٞو

 
ً
  واإلاعاحم القىاميؽ: زالثا

تنالهُئتنالاظخماُٖت،نالٗلىمنمض٧ىع،معجمنابغاىُم  1-.1975نمهغ،نلل٨خاب،نالٗامتناإلاهٍغ

ا،نبننٞاعؽنببننؤخمضنالخؿننؤبى-2 نبحروث،ن،1ٍنالجُل،نصاعن،6طنىاعوو،نالؿالمنٖبضنجد٤ُ٣ناللٛت،نم٣اًِـنمعجمنػ٦ٍغ

 .ن1991نلبناو،

ه-3 .ن2008نبحروث،ن1ٍنالكامُت،نوالضاعنبضمك٤نال٣لمنصاعنوالا٢خهاصًت،ناإلاالُتناإلاهُلخاثنمعجمنخماص،ننٍؼ

نال٣اىغة،ن،1ٍنالضولُت،نالكغو١نم٨خبتنالىؾُِ،ناإلاعجمنالترار،نوبخُاءنللمٗاظمنالٗامتنؤلاصاعةنالٗغبُت،ناللٛتنمعجم-4

نن2004نمهغ،

 .نن1981نمهغ،نالجُل،نصاعنؤلاؾالمي،نالا٢خهاصيناإلاعجمنالكغباصخي،نؤخمض-5

.نلبناونبحروث،ن،1ٍنوالنكغ،نللُباٖتنؤلاؾالميناإلا٨خبناإلا٣ن٘،نؤبىابنٖلىناإلاُل٘نالخنبلي،نٖبضهللانؤبى-6

،نصاعنمهغ،نال٣اىغة،ن،2طنالٗغب،نلؿاونمنٓىع،نببن-7 شنبضوونناإلاٗاٝع .نَب٘نجاٍع

 
ً
الفقهيت  اإلاجامع قطاضاث: ضابعا

نالخاؾٗتنصوعجهنفيناإلان٣ٗضنؤلاؾالميناإلااجمغنمنٓمتنٖنناإلانبش٤ن(11/19)ن185نع٢منالضولينؤلاؾالمينال٣ٟهنمجم٘ن٢غاعن-

ل)ننِؿاون30نن-26ناإلاىا٤ٞنىـ،1430نألاولىنظماصين5نبلىن1نمنن(اإلاخدضةنالٗغبُتنؤلاماعاثنصولت)نالكاع٢تنبماعةنفينٖكغة ن(ببٍغ

.ننبؾالمينمنٓىعننمننٖلحهانواإلاداٞٓتنالبِئتنبكإونم2009

 
ً
  والخىنيميت الدـطيعيت الىلىق: دامؼا

ضةن-1 غاون09نفيناإلااعرن84/11نع٢منال٣انىوننننٖضصنالغؾمُتنالجٍغ نواإلاخمم،ناإلاٗض٫ننألاؾغةن٢انىونناإلاخًمنن1984نخٍؼ

ضة شنالهاصعةن24ٖضصنالغؾمُتنالجٍغ غاون12نبخاٍع .ن1984نخٍؼ
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ضة-2 لُتن20نفينالهاصعةن،43نٕنالغؾمُتنالجٍغ نالخنمُتنبَاعنفينالبِئتنبدماًتناإلاخٗل03/10٤نال٣انىونن2003نظٍى

ن.اإلاؿخضامت

 
ً
  النخب: ػازػا

نالجىػي،نببننصاعن،4ناإلاجلضنالٗاإلاحو،نعبنٖنناإلاى٢ٗحونبٖالمنالجىػٍت،ن٢ُمنبننؤًىبنببننب٨غنؤبينببننمدمضنهللانٖبضنؤبى-1

شنصووننالؿٗىصًت،نالٗغبُتناإلامل٨ت .ننكغنجاٍع

.ن1971نمهغ،نال٣اىغة،نالٗغبي،نال٨ٟغنصاعنالى٠٢،نفينمدايغةنػىغة،نؤبىنمدمض-2

تنواإلاجخم٘،صاعنالبِئتنالجىىغي،نخؿن-3 ت،نالجامُٗت،ناإلاٗٞغ ن1995نؤلاؾ٨نضٍع

 .1993نؾىعٍا،نصمك٤،ن،2ٍنال٨ٟغ،نصاعنؤلاؾالمي،نال٣ٟهنفينوالى٠٢نالىناًانالؼخُلي،نوىبت-4

ٗتنفينوألاو٢اٝنالىناًانؤخ٩امنالٗاني،نصاوصنال٣هاعنٖبض-5 .نالُمننننٗاء،نالجضًض،نالجُلنم٨خبتنوال٣انىو،نالكَغ

٘نالُٟل،نٖضناونٖلي-6 ن.ن2011نألاعصونٖماو،ن،1ٍنوالخىػَ٘،نللنكغنالخامضنوم٨خبتنصاعنالبِئت،نلخماًتنالضولينالدكَغ

 7-.2000نؾىعٍا،ن-صمك٤نال٨ٟغ،نصاعنجنمُخه،نبصاعجه،نجُىعو،نؤلاؾالمينالى٠٢نال٣د٠،نمنظع

ن8-.2006نؾىعٍا،نصمك٤،ن،6نٍنال٨ٟغ،نصاعنالجهًت،نقغوٍننبي،نبننمال٪ن

ٗتنؤخ٩امنيىءنفيناإلاٗانغةنوجُب٣ُاجهنالى٠٢نؤمىا٫ناؾدشماعنمدمىص،نمدمضنخمضينٖماص-9 نال٨خبنصاعنؤلاؾالمُت،نالكَغ

.ن2012نمهغ،نال٣اىغة،نال٣انىنُت،

 10-.2001ألاعصو،نوالُباٖت،نللنكغنالؿُٗضنصاعنالخلىر،ننان٘ناإلاجخم٘نزلُٟت،نابغاىُم

نمهغ،نال٣اىغة،ن،1ٍنالخىػَ٘،نللنكغنالٟجغنصاعنؤلاؾالمي،ننالا٢خهاصنفينالبضًلنالخنمىينناإلانهجننالخي،ننالر-11

ن.2005

ت،ناإلال٨ُتنفينصعاؾاثنؾُٗضوني،نالضًنننانغ-11 .ن1986نلل٨خاب،الجؼاثغ،نالىَنُتناإلااؾؿتنال٣ٗاٍع

تنؤلا٧ىلىظُانفينصعاؾاث-وؤلانؿاونَه،البِئتنخؿحو-12 اث،ن،و٧الت3ٍنن–البكٍغ ذ،ناإلاُبٖى .ن1984نال٩ٍى

ؼنٖبض-13 ُت،نالجضًضة،نالجامٗتنصاعن،_خًاعةنوبناءنوبصاعةنا٢خهاص_ننؤلاؾالمينالى٠٢نمداعب،ن٢اؾمنالٍٗؼ نألاػاٍع

ت، .ن2011نؤلاؾ٨نضٍع

نظامٗتنؤلاؾالمي،نلال٢خهاصن٧املنٖبضهللاننالرنمغ٦ؼناإلاجخم٘،نجنمُتنفينالى٠٢نؤزغنمكهىع،نالل٠ُُنٖبضننٗمذ-14

ن.1998نمهغنال٣اىغة،نألاػىغ،

لهنالى٠٢نمنىع،نؤؾامتنىكام-15  .لبناونبحروث،نناقغوو،نالغؾالتنماؾؿتنوجنمُخه،نجمٍى

نؤلاؾالميناإلاٗهضن،1ٍن،_ؤلاؾالمُتناإلاالُتنالهناٖتنفين٢ًاًانجدلُل_اإلاساَغنبصاعةنخبِب،نوؤخمضنالهجاونَاع١ن-16

بنللبدىر .ن2003نالؿٗىصًت،نالٗغبُتنظضة،نللخنمُت،نؤلاؾالمينوالبن٪نوالخضٍع

نمؿاب٣تنفينالٟاثؼةنالضعاؾاثنؾلؿلتنالبِئت،نٖلىنواإلاداٞٓتناإلاُاونمىاعصنبصاعةنفينالى٠٢نصوعننٖؼوػ،نبننال٣اصعنٖبض-17

ذ ذنلؤلو٢اٝ،نالٗامتنألامانتن،15الى٠٢نألبدارنالضولُتنال٩ٍى  .ن2011ال٩ٍى
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نالؿٗىصًت،نالٗغبُتناإلامل٨تنفينالبِئتنٖلىنواإلاداٞٓتناإلاُاونمىاعصنبصاعةنفينالى٠٢نصوعننالغخُم،نٖبضنخؿننمدمضننىبي-18

ذنمؿاب٣تنفينالٟاثؼةنالضعاؾاثنؾلؿلت ذنلؤلو٢اٝ،نالٗامتنألامانتن،15الى٠٢نألبدارنالضولُتنال٩ٍى .ن2011ال٩ٍى

 
ً
 (وزوضياث مجالث) اإلاحنمت اإلاقاالث: ػابعا

ننفيناإلاؿخضامتنالخنمُتنالُٟاللي،نًخينبننٖهام-1 تنٖالمنندى"ننؤبدارنؾلؿلتنواإلاإمى٫،نالىا٢٘نبحونالٗغبينالَى ن،"اإلاٗٞغ

ؼ،ناإلال٪نظامٗتنمجلت .نه1427نالؿٗىصًت،نالٗغبُتنظضة،ن،11نؤلانضاعنٖبضالٍٗؼ

نالجؼاثغ،نلٛىاٍ،نزلُجي،نٖماعنظامٗتن،1ٕنؤلاؾالمُت،نالضعاؾاثنمجلتننبي،نبننمال٪ن٨ٞغنفينالخنمُتنمحهىب،نالٗابض-2

.ن2012ماي

نبؿ٨غة،نزًُغ،نمدمضنظامٗتن،7ٕنواإلاجخم٘،نؤلانؿاونٖلىمنمجلتننبي،نبننمال٪ن٨ٞغنفينالخنمُتنمٟهىمنمحهىب،نالٗابض-3

.ن2012نظىاو

شنب٪،نِٖسخىنؤخمض-4  .1981نلبناو،نبحروث،نالشانُت،نالُبٗتنالٗغبي،نالغاثضنصاعنؤلاؾالم،نفينالبُماعؾخاناثنجاٍع

نٕنؤو٢اٝ،ن:مجلتنالجؼاثغي،نوال٣انىوننؤلاؾالمينال٣ٟهننٓغنفيناإلاى٢ٝىناإلاا٫نمل٨ُتنفينالى٠٢نؤزغنمكغنن،نبننالضًننزحر-5

ذ،نلؤلو٢اٝ،نالٗامتنألامانتن،25 مبرنال٩ٍى .ن1993ننٞى

ؼنٖبضناإلال٪نظامٗتنمجلتنالاظخماعي،نالخ٩اٞلنجد٤ُ٣نفينالى٠٢نحجاػي،صوعننالؿُضناإلاغسخي-6 نؤلاؾالمي،ٕنالا٢خهاص:نالٍٗؼ

اى،ن،19نمن،2 .نالؿٗىصًتنالٗغبُت2006نالٍغ

غنفينوصوعىانؤلاؾالمُتناله٩ى٥نٖماعة،نبنننىا٫-7 نن09نٖضصنالباخض،نمجلتنالضولُت،نؤلاؾالمُتناإلاالُتنالؿى١ننجٍُى

ن .ن2011نالبدٍغ

نزًُغ،نمدمضنظامٗتن،07ٕنؤلانؿانُت،نالٗلىمنمجلتنالى٢ٟي،نلل٣ُإنوالاظخماعينالا٢خهاصيننالخي،الضوعنننالر-8

.ن2005نُٟٞغيننالجؼاثغ،نبؿ٨غة،

نبٛضاصن٧لُتنمجلتنفينمنكىعننبدضنواإلاخُلباث،نالخدضًاثنبحونالنامينوالا٢خهاصناإلاؿخضامتنالخنمُتننالر،نمناحينٖضناو-9

نن:نالٗغا٢ُتننألا٧اصًمُتناإلاجلت"نؤلال٨ترونيناإلاى٢٘نٖلىنمىظىصنالبدضنالٗغا١،نبٛضاص،ن2014نزام،نٖضصنالا٢خهاصًت،نللٗلىم

http://www.iasj.net/ 

ٗتنمجلتناإلاؿخضامت،نالخنمُتنفينالى٠٢نصوعننالؿبهاني،نالجباعنٖبض-10 ٗتن٧لُتن،44نالٗضصنوال٣انىو،نالكَغ نوال٣انىوننالكَغ

.ن2010نؤ٦خىبغناإلاخدضة،نالٗغبُتنؤلاماعاثنظامٗت

،نمدمضننهغ-11 ذ،نلؤلو٢اٝ،نالٗامتنألامانتن،15نٕنؤو٢اٝ،نمجلتنالخًاعي،نالٟٗلنواؾخضامتنالى٠٢نٖاٝع نال٩ٍى

.ن2008

ن،01نالٗضصنواإلاجخم٘،نؤلانؿاونٖلىمنمجلتنجالػمُت،نٖال٢تنالاظخماُٖتنوالخنمُتنالى٠٢نًدُاوي،ننجاةنػمام،نالضًنننىعن-12

.ن2012نماعؽنالجؼاثغ،نبؿ٨غة،نزًُغ،نمدمضنظامٗتنوالاظخماُٖت،نؤلانؿانُتنالٗلىمن٧لُت

نالٗضصنؤلانؿاو،نخ٣ى١ننظُلنمجلتناإلاؿخضامت،نالخنمُتنجد٤ُ٣نفيناإلاضنيناإلاجخم٘نصوعننع٢امي،نومدمضنبىقن٣حرنبًماو-13

.ن2013نظىاونلبناو،نَغابلـ،نالٗلمي،نللبدضنظُلنمغ٦ؼن،02

http://www.iasj.net/


 2017  ًىاًط  3العسز  –السضاػاث اإلاقاضهتمجلت حيل  -مطلع حيل البحث العلمي 

 
 

 

 98 

 

P
ag

e

9
8

 

نت بن خمؼة مدمض-ٗٔ  بؿ٨غة، الباخض، مجلت البُئي، بالٗامل ألازظ م٘ اإلااثُت اإلاىاعص حؿُحر ػبُضة، ومدؿن ٢ٍغ

. ٖٕٔٓالجؼاثغ

 ؤو٢اٝ، مجلت الخضًض، الٗهغ في الى٠٢ بماؾؿت الجهىى في ؤلاؾالمُت اإلاالُت اإلااؾؿاث صوعن بىظال٫، مدمض-٘ٔ

ذ، لؤلو٢اٝ، الٗامت ألامانت ،7ٓ الٗضص . ٕٗٓٓ ال٩ٍى

 
ً
طوحاث الطػائل: زامىا   الجامعيت وألًا

ت ألامىا٫ اؾدشماع الٗمغ، هللا ٖبض ٞااص-ٔ  الٟاثؼة الغؾاثل ؾلؿلت الخنمُت، ومؿخلؼماث الا٢خهاصًت الكغوٍ: اإلاى٢ٞى
ذ، بضولت لؤلو٢اٝ الٗامت ألامانت بجاثؼة  7ٕٓٓ ال٩ٍى

غ الجُاللي، صاللي-ٕ  ال٣انىون في ص٦خىعاو عؾالت ،_ا٢خهاصًت ٢انىنُت، عئٍت _ مىاعصو وجنمُت الجؼاثغ في ألاو٢اٝ ٢ُإ جٍُى

 ٕ٘ٔٓ/ٙٓ/ٕٕ الجؼاثغ، ،ٔٓ الجؼاثغ ظامٗت الخ٣ى١، ٧لُت الخام،

 الٗامت ألامانت بجاثؼة الٟاثؼة الضعاؾاث ؾلؿلت اإلاضني، اإلاجخم٘ جنمُت في الى٠٢ صوعن الباقي، ٖبض مدمىص ببغاىُم-ٖ

ذ، لؤلو٢اٝ، . ٕٙٓٓ ال٩ٍى

جي الا٢خهاص في الى٢ٟي لل٣ُإ اإلااؾسخي البناء الخُىعن مىمجي، اؾماُٖل -ٗ  عؾالت ،_ بالجؼاثغ الى٠٢ لخالت صعاؾت _ الَى

ٗت ٧لُت ) ال٣اصع ٖبض ألامحر ظامٗت ؤلاؾالمي، الا٢خهاص في ص٦خىعاو . الجؼاثغ ٢ؿنُُنت ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ ،( والا٢خهاص الكَغ

 و٦نضا، الجؼاثغ بحو م٣اعنت صعاؾت: اإلاؿخضامت الخنمُت ؤىضاٝ لخد٤ُ٣ اؾتراجُجي ٦سُاع اإلاُاو خى٦مت ؾضعاحي، ٖضالو-٘

 .ٖٕٔٓ الجؼاثغ،  –ؾ٠ُُ  –ٖباؽ ٞغخاث ظامٗت الضولي، الا٢خهاص في ماظؿخحر مظ٦غة

 
ً
 العلميت واإلالخقياث اإلااجمطاث الىسواث،:  جاػعا

 ؤلاؾالمي ال٣ٟه إلاجم٘ ٖكغ الخاؾٗت الضوعن ؤبدار بؾالمي، منٓىعن من ٖلحها والخٟاّ ٚضة،البِئت ابى الؿخاع ٖبض-ٔ
لٖٓ-ٕٙ ؤلاماعاث الكاع٢ت،صولت بؾالمي، منٓىعن من البِئت خماًت خى٫ن الضولي   :آلاحي الغابُ٪ ٖلى مىظىص ٗ،مٕٔٔٓاٍٞغ

iefpedia.com/.../d8a7d984d8a8d98ad8a6d8a9-d988d8a7d984d8a 

ىي، الغخماو ٖبض-ٕ  الخنمُت جد٤ُ٣ م٣ىماث خى٫ن الضولي اإلالخ٣ى ؤبدار اإلاؿخضامت، الخنمُت في الى٠٢ ؤزغ الجٍغ
. ٕٕٔٓصٌؿمبر ٗٓ-ٖٓ ٢اإلات ظامٗت اإلاؿخضامت،

ل، في مبخ٨غة مناهج-اإلااجي الى٠٢ الجُىسخي، ٖىصة-ٖ  مهغ بال٣اىغة، اإلان٣ٗض للمُاو، الشالض الٗغبي اإلااجمغ ؤبدار الخمٍى
 .ٕٙٓٓصٌؿمبرٔٔ-9ٓ من

ت بحو –اإلاؿخضامت والخنمُت البُئي الجُىسخي،الى٠٢ ٖىصة-ٗ  الى٠٢ خى٫ن الٗمل وعقت وجىنُاث ،و٢اج٘-والخُب٤ُ النٍٓغ
. ٗٔ.7ٓ.9ٕٓٓ ألاعصو، ألاو٢اٝ،ٖماو، بصاعة في والاؾخضامت البُئي الى٠٢ إلانٓىمت ظضًضة عئٍت  –اإلاؿخضامت والخنمُت

 ،IUCNالُبُٗت لخماًت     الضولي ؤلاجداص بلى م٣ضمت جُب٣ُُت خالت –اإلاؿخضامت الخنمُت في الٗمغي،الى٠٢ ٖلي مدمض-٘

 بصاعة في والاؾخضامت البُئي الى٠٢ إلانٓىمت ظضًضة عئٍت  –اإلاؿخضامت والخنمُت الى٠٢ خى٫ن الٗمل وعقت وجىنُاث و٢اج٘
 .ٗٔ.7ٓ.9ٕٓٓ ألاعصو، ألاو٢اٝ،ٖماو،
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اصي، هللا ٞخذ مدمض-ٙ  الغابِ ٖلى ،مىظىص9ٕٓٓ الكاع٢ت، ص، ب ٝ م 9ٔ الضوعة والبِئت،ؤبدار ؤلاؾالم الٍؼ

 www.startimes.com/?t=35422613آلاحي

ٗت في ٖلحها والخٟاّ الكٗاع،البِئت مهُٟى الضًن ٖهام-7  الضولي ؤلاؾالمي ال٣ٟه مجم٘ صوعة ؤبدار ؤلاؾالمُت، الكَغ

 ألاحي الغابِ ٖلى مىظىص ؤلاماعاث، صولت الكاع٢ت، ،9ٕٓٓ نِؿاو ٖٓ بلى ٕٙ من بؾالمي، منٓىعن من ٖلحها والخٟاّ البِئت خى٫ن
www.taddart.org/?p=12041 

 جد٤ُ٣ م٣ىماث خى٫ن الضولي اإلالخ٣ى واإلاإمى٫،ؤبدار الىا٢٘ بحو اإلاؿخضامت ع٢امي،الخنمُت ومدمض بىقن٣حر بًماو-8
.  ٕٕٔٓ صٌؿمبر ٗٓ-ٖٓ ًىمي ٢اإلات، ظامٗت ؤلاؾالمي، الا٢خهاص في اإلاؿخضامت الخنمُت

ًُلت ًدُاوين نُٗمت-9  الضولي اإلالخ٣ى ابدار بؾالمي، منٓىعن من الاظخماُٖت واإلاؿاولُت اإلاؿخضامت الخنمُت ٖا٢لي، ٞو
 باجنت لخًغ الخاط ظامٗت الاظخماُٖت، والٗضالت اإلاؿخضامت الخنمُت عىاناث ْل في الا٢خهاصًت اإلااؾؿت ؾلى٥ خى٫ن

مبر ٕٔ_ٕٓ الجؼاثغ . ٕٕٔٓنٞى

 ؤبدار اإلاؿخضامت، الخنمُت لخد٤ُ٣ ؤصاجاو والى٠٢ الؼ٧اة بىزلجت، وؤخمض ٖغاًبي مذجىب وواؾُجي الضاوصي الكُش-ٓٔ

ل صوعن خى٫ن الشاني الضولي اإلااجمغ  ماي ٕٔ-ٕٓ اإلاؿخضامت، الخنمُت جد٤ُ٣ في {والى٠٢ الؼ٧اة} الغبخي ٚحر ؤلاؾالمي الخمٍى
ت الا٢خهاصًت الخنمُت مسبر ،ٖٕٔٓ  .الجؼاثغ بالبلُضة، صخلب ؾٗض ظامٗت الجؼاثغ، في والبكٍغ

 في اؾخ٣غاثُت صعاؾت) البُالت ْاىغة مىاظهت في الاظخماُٖت واإلاؿاولُت اإلاؿخضامت الخنمُت ٞٗالُت ًدُاوي، نُٗمت-ٔٔ
 ،ٖٕٔٓ ظىاو 9ٕ بلى 7ٕ من نٟا٢ـ بجامٗت اإلان٣ٗض ؤلاؾالمُت للمالُت الشاني الضولي اإلالخ٣ى ؤبدار ،(ؤلاؾالمي اإلانٓىعن

. الخىنؿُت الجمهىعٍت

ُُمت ٦دلي ٞخُدت-ٕٔ  في مؿاىمتها ومضي ؤلاؾالمُت الاؾدشماع لهناص٤ً والاظخماعي الا٢خهاصي البٗض َبُٗت بىصًت، ٞو
 9ٕ-7ٕ ًىمي الخىنؿُت الجمهىعٍت نٟا٢ـ ؤلاؾالمُت اإلاالُت: خى٫ن الشاني الضولي اإلالخ٣ى ؤبدار اإلاؿخضامت، الخنمُت جد٤ُ٣

. ٖٕٔٓ ظىاو

ن ال٣د٠، منظع-ٖٔ  في اإلاضني واإلاجخم٘ الى٠٢ نٓام نضوة ؤبدار الخهِب، الهال٫ بلضاو في للى٠٢ الا٢خهاصي الخ٩ٍى

ن ذ، لضولت لؤلو٢اٝ الٗامت وألامانت الٗغبُت الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ نٓمها التي الٗغبي الَى .  ٖٕٓٓ لبناو، بحروث، ،ٍٔ ال٩ٍى

 الشالض الٗالمي اإلااجمغ ؤبدار الخنمُت، ؤٚغاى ًسضم بما الى٢ُٟت اإلااؾؿت جدضًض بلى الخاظت بىظال٫، مدمض-ٗٔ
 .ٖٕٓٓ الؿٗىصًت، الٗغبُت اإلا٨غمت، م٨ت ال٣غي، ؤم ظامٗت ؤلاؾالمي، لال٢خهاص

ؼ الغػا١، ٖبض الغقُض ٖبض ٖاص٫-٘ٔ  والخنمُت ؤلاؾالمي الى٠٢ نٓام بحو الخىا٤ٞ من ؤلاؾالمي الٗالم اؾخٟاصة حٍٗؼ
 ٗٓو ٖٓ ًىمي ٢اإلات ظامٗت ؤلاؾالمي، الا٢خهاص في اإلاؿخضامت الخنمُت جد٤ُ٣ م٣ىماث  خى٫ن اإلااجمغ ؤبدار اإلاؿخضامت،

 . ٕٕٔٓ صٌؿمبر

اص-ٙٔ  في وؤلاٞخاء الاظتهاص ٖن الٗالمي للماجمغ م٣ضم بدض اإلاؿاىمت، قغ٧اث صٖم في ؤلاؾالمُت اله٩ى٥ صوعن الضماٙ، ٍػ
ا، المبىع، ٧ىالا ،-وؤٞا١ جدضًاث -ٕٔ ال٣غون  .8ٕٓٓ مالحًز

ٗت ومى٠٢ اله٩ى٥ في اإلاساَغ ٚضة، ؤبى الؿخاع ٖبض-7ٔ  ٖغى ؤلاؾالمُت اله٩ى٥ نضوة ؤبدار يماجها، من الكَغ
م  .ٕٓ م ٕٓٔٓ الؿٗىصًت الٗغبُت ظضة، ٕٓٔٓ ماي ٕ٘-ٕٗ -وج٣ٍى

http://www.taddart.org/?p=12041
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ل في ؤلاؾالمُت اله٩ى٥ صوعن ٖامغ، بجي وػاىغة الُٟٗت الخ٤ ٖبض-8ٔ ٘ جمٍى  الضولي اإلااجمغ ؤبدار الخدخُت، البجى مكاَع

 ماي ٙ_٘ من ؤلاؾالمُت اإلاالُت والهناٖت الخ٣لُضًت اإلاالُت الهناٖت بحو اإلاالُت والهنضؾت الابخ٩اع وجُب٣ُاث منخجاث خى٫ن
 iefpedia.com: آلاحي اإلاى٢٘ ٖلى مىظىص البدض_ ؾ٠ُُ_ ٖباؽ، ٞغخاث ظامٗت ،ٕٗٔٓ

ل ٞغم عملي خمؼة-9ٔ خماص الجؼاثغين الى٠٢ واؾدشماع جمٍى  الضولي اإلااجمغ بلى م٣ضم بدض الى٢ُٟت، اله٩ى٥ ٖلى بااٖل
 ظامٗت ؤلاؾالمُت، اإلاالُت والهناٖت الخ٣لُضًت اإلاالُت الهناٖت بحو اإلاالُت والهنضؾت الابخ٩اع وجُب٣ُاث منخجاث خى٫ن

 .مٕٗٔٓ ماي ٙٓ_ ٘ٓ ًىمي الجؼاثغ، ؾ٠ُُ،

ل زال٫ من الا٢خهاصي الخنمُت في وصوعىا الى٢ُٟت اله٩ى٥ ن٣اسخي، ببغاىُم مدمض-ٕٓ  اإلاهن ؤصخاب جإىُل بغامج جمٍى
، ل لال٢خهاص الشالض الٗالمي اإلااجمغ والخٝغ  اإلانٓىعن من الكاملت الا٢خهاصًت والخنمُت اإلاؿخضام النمى ؤلاؾالمي والخمٍى

 .ٕٔٔٓصٌؿمبر ٕٓ بلى 8ٔ من ٢ُغ، الضوخت، ؤلاؾالمي،

 بدض الجؼاثغ، في مجها الاؾخٟاصة بم٩انُت ومضي الا٢خهاصًت الخنمُت لخمى٫ن ٦إصاة ؤلاؾالمُت اله٩ى٥ نانغ، ؾلُماو-ٕٔ
 اإلاالُت والهناٖت الخ٣لُضًت اإلاالُت الهناٖت بحو اإلاالُت والهنضؾت الابخ٩اع وجُب٣ُاث منخجاث خى٫ن الضولي اإلااجمغ بلى م٣ضم

. مٕٗٔٓ ماي ٙٓ_ ٘ٓ ًىمي الجؼاثغ، ؾ٠ُُ، ظامٗت ؤلاؾالمُت،

ت والخ٣ى١ن واله٩ى٥ ألاؾهم و٠٢ ،مدمىص بنذ ماقُت-ٕٕ  ؤلاؾالمي ال٣ٟه إلاجم٘ 9ٔ الضوعة ؤبدار ،واإلاناٞ٘ اإلاٗنٍى

 . www.almoslim.net/node ،ٕٔٔٓ.  ؤلاماعاث، صولت بالكاع٢ت، اإلان٣ٗض الضولي

ت الهُٜ مك٣ُ٘، بن ٖلي بن زالض-ٖٕ  الجامٗت الغاب٘، ألاو٢اٝ ماجمغ ؤبدار الى٢ُٟت، لؤلنى٫ن ألانؿب الاؾدشماٍع

ل ٔٓ بالى ماعؽ ٖٓ من اإلانىعة، اإلاضًنت ؤلاؾالمُت، . ٖٕٔٓ ؤٍٞغ

 الخجغبت بحو م٣اعنت صعاؾت  -اإلاؿخضًمت الاظخماُٖت الخنمُت جد٤ُ٣ في الى٠٢ ماؾؿاث صوعن خبِبت، ٖامغ بى٢غة، عابذ-ٕٗ

ت ت، والخجغبت اإلاالحًز  ظىاو 8ٕ بلى ٕٙ من جىنـ، نٟا٢ـ، ظامٗت ؤلاؾالمُت، للمالُت الشاني الضولي اإلالخ٣ى ؤبدار الجؼاثٍغ
ٕٖٓٔ  .

 م٨ت ال٣غين ؤم لجامٗت ألاو٫ن ألاو٢اٝ ماجمغ ؤبدار الخنمُت، في الى٢ُٟت الهناص٤ً صوعن ػخُلي، مهُٟى مدمض-ٕ٘

 .ٕٔٓٓ الؿٗىصًت الٗغبُت اإلا٨غمت،

 -للى٠٢ اإلاٗانغ الخُب٤ُ: خى٫ن نضوة ألاو٢اٝ، نناص٤ً بصاعة في واإلاىاػناث الخسُُِ ٖمغ، الخلُم ٖبض مدمض-ٕٙ

غاو 7ٔ بلى ٗٔ من جخاعؾخاو ٢اػاو،  ا-عوسخي في ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ في جُب٣ُها وآٞا١ ألاو٢اٝ نناص٤ً ججغبت .  ٕٗٓٓ خٍؼ

 م٨ت ،ٙ اإلاجلض ال٣غي، ؤم ظامٗت ألاو٫، ألاو٢اٝ ماجمغ ؤبدار الا٢خهاصًت، والخنمُت الى٠٢ الباخىر، هللا ٖبض-7ٕ

. ٕٔٓٓ اإلا٨غمت،

: اإلااجي ألامن خى٫ن الضولي اإلالخ٣ى ؤبدار الٗغبي، الٗالم في اإلااثُت للمىاعص اإلاخ٩املت ؤلاصاعة بؾتراجُجُاث ػبحري، عمًاو-8ٕ
ٗاث  .الجؼاثغ ٢اإلات، ظامٗت ،ٕٗٔٓ صٌؿمبر ٘ٔو ٗٔ ًىمي ؤلاصاعة، وؾُاؾاث الخماًت حكَغ

 في اإلااثُت اإلاىاعص واؾخسضام الخنمُت في وصوعىا اإلااثُت للمىاعص اإلاخ٩املت ؤلاصاعة ؤؾالُب ٚغاًت، وػىُت بَغل ال٣اصع ٖبض-9ٕ
ٗاث: اإلااجي ألامن خى٫ن الضولي اإلالخ٣ى ؤبدار الٗغبُت، اإلان٣ُت  ،ٕٗٔٓ صٌؿمبر ٘ٔو ٗٔ ًىمي ؤلاصاعة، وؾُاؾاث الخماًت حكَغ

:  آلاحي الغابِ ٖلى مىظىص الجؼاثغ، ٢اإلات، ظامٗت
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dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/.../ال٣اصعٕٓ%ٖبضٕٓ%بَغل.pdf،  

: اإلااجي ألامن خى٫ن الضولي اإلالخ٣ى ؤبدار الخام، لل٣ُإ صوعن ٖن البدض الجؼاثغ في اإلااثُت الخى٦مت ٚغبي، ٖؼوػ-ٖٓ
ٗاث . الجؼاثغ ٢اإلات، ظامٗت ،ٕٗٔٓ صٌؿمبر ٘ٔو ٗٔ ًىمي ؤلاصاعة، وؾُاؾاث الخماًت حكَغ

 خى٫ن الن٣اقُت الخل٣ت ؤبدار اإلاُاو، إلاهاصع الخ٩املُت ؤلاصاعة في ؤلاؾالمي الى٠٢ بؾهام ٚانم، البُىمي ببغاىُم-ٖٔ
ل، في مبخ٨غة مناهج اإلااجي الى٠٢  .ٕٙٓٓ صٌؿمبر ٔٔ بلى 9 من مهغ، بال٣اىغة، اإلان٣ٗض للمُاو الشالض الٗغبي اإلااجمغ الخمٍى

 
ً
 بلنتروهيت وضوابٍ مىاقع:  عاؿطا

 islamfin.go-forum.net 1-:آلاحي الغابِ ٖلى مىظىص الخنمُت في الى٢ُٟت اللهناص٤ً صوعن ألاؾغط، اإلاُلب ٖبض خؿحو

ت بحو الى٢ُٟت الهناص٤ً خى٦مت ألاؾغط، اإلاُلب ٖبض خؿحو-2 . ٖٔم والخُب٤ُ، النٍٓغ

www.kantakji.com/fiqh/files/companies 

:   آلاحي الغابِ ٖلى مىظىص اإلاؿخضامت، الخنمُت في وصوعو البُئي الى٠٢ الجُىسخي، ٖىصة-ٖ

http://www.kantakji.com/media/4950/52054.pdf 

:                                         آلاحي الغابِ ٖلى مىظىص جنمىين واؾدشماع ا٢خهاصًت ووُْٟت مالُت ٖباصة الى٠٢ الهلُبي، مدمض-ٗ

/ https://staff.najah.edu/.../Al_Waqf_financial-Worship_Economi 

تنألابٗاصناإلاغاقضة،نؤخمضنماظض-5 :ننآلاحينالغابِنٖلىنمىظىص8منالظعي،نللى٠٢نالخنمٍى

Revue-dirassat.org/index.htmن

لنفينالى٠٢نصوعننمدمىص،نبكحرنالٟاجذنمدمض-6 :نألاحينالال٨ترونينالغابِنٖلىنمنكىعننالبدضنالا٢خهاصي،نالخمٍى

نirshad.gov.sd/pdf/doralwagif.pdfننن

٤ُ  7-نآلاحينالغابِنٖلىنمىظىص17منالخنمُت،نفينوصوعىانالى٢ُٟتناله٩ى٥نخُاب،نجٞى

 http://iefpedia.com/arab/ن.

نislamfin.go-forum.net :آلاحينالغابِنٖلىنمىظىصنالخنمُتنفينالى٢ُٟتنالهناص٤ًنصوعننألاؾغط،ناإلاُلبنٖبضنخؿحو-8

:ننألاحينالغابِنٖلىنمىظىصنن107منالجؼاثغ،نفينللمُاوناإلاخ٩املنللدؿُحرن٦م٣اعبتناإلااثُتنالخى٦متنمدؿن،نػبُضة-9

https://www.nousharek.com/.../htvfzohQiZrq6rpHo7qN_24_beab6...ن

  ألاحىبيت باللغت مطاحع: عـط اللازي

ت  باللغت   -ؤ ؤلاهجليًز

ن1- Richard E. Rubenstein (2001) Basic Human Needs: The NextSteps in Theory Development, The 

International Journal of PeaceStudies, Volume 6, No. 1, Spring 

www.gmu.edu/academic/ijps/vol6_1/Rubenstein.htm 

http://www.kantakji.com/media/4950/52054.pdf
http://iefpedia.com/arab/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%83-583
http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol6_1/Rubenstein.htm
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2-Muhammad Ayub, "Securitization Sukuk and Fund Management Potential to be 

Realized byIslamic Financial Institutions",  available  www.kantakji.com/media/9561/459.pdfý 26/03/2011 

3-United Nations “Water for People, Water for Life” .World Water Development Report, UNESCO publishing/Berghahn 
Books, Paris, 2003.    http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/index.shtml 

 

 الفطوؼيت باللغت  -بـ

1-LAYACHIFEDDADAL FIQHWAQF: PRESENTATION DES DIFFERENTS ASPECTS FIQHISTES DU WAQF,ACTES DE SEMINAIRE TENU 

AU BENIN DU 25 AU 31 MAI 1997 LA ZAKAT ET LE WAQF:ASPECTS HISTORIQUES, JURIDIQUES, INSTITUTIONNELS ET ECONOMIQUES, 
BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT, INSTITUT ISLAMIQUE DE RECHERCHES ET DE FORMATION. 

2-Michel Prieur , droit de l environnement , DALLOZ , editions DELTA , 2001.  

3-corinne Gendron et Gagnon christiane, développement durable et économie sociale: convergences et articulations , les 
cahiers de la CRSDD , collection recherche No 02 2011. 

4-EdwinZaccaï , Qu'est-ce que développement durable le?  

www.quinoa.be/wp-content/uploads/2012/06/zaccai_DD-definition.pdf  

 5-Mohamed Hamza BENGRINA, "Les Problème de l'utilisation de l'eau en Algerie, avec la prise encompte du facteur 
écologique", Thèse doctorat, Institut de l'économie nationale. G.V.P le khanov,moscou, 1991. 

  6-Gérer l’eau de manière responsable pour un développement durable, L’eau pour les hommes, l’eau pour la vie ,Rapport 
mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau, UNESCO, 
2003. 

7-    Alain Létourneau, Catherine Choquette, Vers une gouvernance de l’eau au Québec, Les éditions Multi 
Mondes,Québec, CANADA, 2008. 

 8-  GROSSMANN Anna-Clémentine, La gouvernance de l’eau comme clé d’entrée au développement de l’espace 
Méditerranéen: vers le concept de management territorial de l’eau. Etude comparée de métropoles méditerranéennes en 
matière de distribution de l’eau potable, Université cezanne, PACA, France. 

9- Alexandre Kiss et Dorothy Nelkin et autres , Envirennement et droits de  L homme , publication deL UNESCO , paris , 
France. 

  

http://www.kantakji.com/media/9561/459.pdfý%2026/03/2011
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/index.shtml
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   الىاقعيت واإلاماضػت القاهىوي اإلابسؤ بين العقابيت اإلااػؼاث في الـطعيت الخلىة

  واإلاأالث الجسوي  في زضاػت
 2 قؼىٌيىت مىخىضي حامعت اللقىو، قؼم زلخىضاه، باحث ، دالس بذىؾ. ؤ

 

 

 

 اإلالخم

 الغصٕ ٖن بابخٗاصىا جدؿم التي ، الخضًشت وألانٓمت اإلاباصت من الٗضًض الجناجي ابلل٤ٗ ؤلانالخُت ألا٩ٞاع خملذ ل٣ض             
إحي وؤلانالح، ألانؿنت من وج٣ترب الاًالمو ُت الخلىة بمماعؾت الؿماح نٓام ٍو  ألانٓمت ىظو عؤؽ ٖلى للسجحو الكٖغ

ٗخبرو ٖلُه ًضاٞ٘ من ٞبحو ، الخضًشت ل ٦ٟاح زمغة َو  الجناجي بال٣ٗاب اإلاغجبُت ال٣ُٗمت ألا٩ٞاع من الخسلو بلى ؤصي ٍَى
ا ٌٗخبرو خُض ، الخ٣لُضي م لؼوظه و للسجحو مهىنا خ٣َّ ٌ آزغ ٍٞغ٤ ىنا٥ ال٣ًباو، وعاء ويٗه ٚع  ىظا جُب٤ُ ًٞغ

ًا النٓام ٗخبرو ، مُل٣ا ٞع دت صٖىة ٌٗخبرو طل٪ من ؤ٦ثر بل ، ال٣ٗابُت واإلااؾؿت ال٣ٗاب ل٨ٟغة جمُُٗا َو  بلى ٞاؾضة نٍغ
 و زهاثهها، ؤىم حك٩ل التي الجناثُت لل٣ٗىبت الغصُٖت الىُْٟت ٖلى ال٣ًاء بلى ًاصي طل٪ وؤو الال٣ٖاب، ز٣اٞت بخال٫
اط و زٝى ٖضم بلى طل٪ ًاصي  ٣ٞضث َاإلاا السجن ماؾؿت ب٣اء من ٞاثضة ال زمت ومن ، السجنُت ال٣ٗىبت من اإلاجغمحو انٖؼ
ُت جإنُل الى مداولت الضعاؾت وىظو وظىصىا، مبرع ت ؤٚىاعو وؾبر النٓام ىظا و٢انىنُت قٖغ  ونُا١ ومأزظو مؼاًاو إلاٗٞغ

 .جُب٣ُه

ُت الخلىة ، ؤلانالح ، الجناجي ال٣ٗاب:  اإلافخاحيت الهلماث .  السجحو ، الكٖغ

Résumé 

Les idées réformistes de la  sanction pénale  qui ont apporté de nombreux principes ont prôné  

une approche humaine loin de la  dissuasion et la douleur. Le droit conjugal  du prisonnier est 

parmi les systèmes nouveaux défendus, résultant d’un long combat  pour se débarrasser des idées 

stériles liées à la sanction pénale  traditionnelle car considérée comme un droit protégé  au 

prisonnier et son conjoint malgré sa privation de liberté.  

D’autres tendances réfutent ce genre d’idées qui portent atteinte aux principes de la sanction 

et de l’institution pénitentiaire qui a pour conséquence d’entretenir l'impunité  et conduit à 

l'élimination du caractère répressif  des sanctions  pénales. 

Ce travail se veut une étude sur la légitimité et la légalité de ce système, ses avantages, 

ses inconvénients  et son champ d'application. 

Mots clés : sanction pénale, réforme, le droit conjugal du prisonnier,  prisonnier  
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  مقسمــــــــــــــــــت

خه ما ل٣اء ٖلحهم اإلاد٩ىم اإلاجغمحو عصٕ الى حهضٝ ٧او وظض ؤو منظ السجن ؤو الجمُ٘ ًخ٤ٟ     ىظا خ٤ في ؤًضحهم ا٢تٞر
ت ؾلب نٓام ظاء لظل٪ ، اإلاجخم٘ خ٨ٟل ، ظناثُت ٣ٗ٦ىبت و لل٣ٗاب ٧ىؾُلت الخٍغ  بذجؼ ٣ًىم بإو اإلاهمت بهظو السجن ٍو

ا السجن ْلّلن ول٣ض ، مُٗنت إلاضة ٖلحهم اإلاد٩ىم ٖلى والخدٟٔ ُّل داٞٔ اإلاهمت لهظو ٞو  و٢غوو لؿنىاث الىُْٟت ىظو ٖلى ٍو
لت خه ؾلب ٣ٖىبت ظانب الى الانؿانُت خ٣ى٢ه ظمُ٘ من ٖلُه اإلاد٩ىم بدغماو وطل٪ ، ٍَى خ٣اص ألو ، خٍغ  آنظا٥ الؿاثض الٖا

الط وػظغ بمٗا٢بت ال٨ُٟل ىى الغصٕ ؤو خذ النٓغة ىظو لٗلّلن و ، اإلاجخم٘ ٖن ٖؼلهم ٍَغ٤ ٖن وىظا ، اإلاجغمحو ٖو  ألو جغسّل
غوٞه اإلاجغم بضعاؾت حهخم ٨ًن لم الخ٣لُضي ال٣ٗابي ال٨ٟغ مت، اعج٩ابه وؤؾباب ْو ن ٧او بل للجٍغ  ٖلى الاىخمام ٧ل ًنهبّل

مت صعاؾت .  ٣ِٞ وآزاعىا وظؿامتها الجٍغ

ت جناصي ، خضًشت جدغعٍت ؤ٩ٞاع ْهغث الؼمن مغوع م٘ ؤنه ٚحر      ٧او ولى لئلنؿاو الٟغصًت الخ٣ى١ن و٦ٟالت واإلاؿاواة بالخٍغ
ي ، سجُنا غوٝ اإلاجغم خى٫ن بضعاؾاث ال٣ُام بلى طل٪ وؤصّل مخه اعج٩اب ْو ٓغ، ظٍغ

ُث
 وؤو الٓغوٝ ىظو ضخُت ؤنه ٖلى بلُهون

ت ومن ، الاندغاٝ ىظا ٖن مؿاو٫ اإلاجخم٘ غِمخذ زمَّ
ُث
 من اإلاجخم٘ خًحرة بلى وبٖاصجه وجإىُله بنالخه ٦ُُٟت ٖن ؤ٩ٞاع َ

ا نالخا ٞغصا ظضًض ر ىظا ان٨ٗـ و٢ض ، ؾٍى ُٟت ٖلى الخٛحّل  الى والخإىُل لئلنالح م٩او ؤنه ٖلى بلُه ًنٓغ وؤنبذ السجن ْو
 وؤنبدذ الٛاًت، بهظو ال٣ٗابُت اإلااؾؿاث ؤؾماء اعجبُذ طل٪ ؤلانالح، بمهمت ٣ًىم ؤو وبةم٩انه والؼظغ، الغصٕ ظانب

حرىا (الخإىُل بٖاصة ماؾؿاث) ،( التربُت بٖاصة ماؾؿاث)،(بنالخُت ماؾؿاث)حؿمى السجىون ؤؾماء  التي ألاؾماء من ٚو
. والخإىُل ؤلانالح مٗاني َُاتها في جدمل

 ٚحر ، ال٣انىنُت اإلاٗا٢بت من ظؼء الجنؿُت اإلاٗا٢بت بظل٪ ٩ٞانذ ال٣ٗاب، من ظؼءا ػوظخه من السجحو خغماو ٧او ول٣ض   
ُٟت بخُٛحر ؤنه  م٩او في بها والازخالء بؼوظخه الل٣اء من السجحو جم٨حو وؤنبذ ، ألامغ ىظا بلى النٓغة حٛحرث السجن ْو

و اًت من ظؼءا الٛغى لهظا مسهّل  ، والخإىُل والانُالح الٗالط بغامج يمن وجضزل للسجناء والنٟؿُت الاظخماُٖت الٖغ
ُت الخلىة مىيٕى بغػن لظل٪ ضًه بحو ٦بحرا زالٞا وؤخضر ، ب٣ىة الن٣اف بلى للسجناء الكٖغ  ىظا ؤٞغػن ول٣ض ، ومٗاعيُه مٍا

٣حو بحو والاخخضام الجض٫  من ،وبحو جُب٣ُه وجنُٓم النٓام بهظا ألازظ في والٗغبُت الٛغبُت الضو٫ن مى٠٢ في جماًؼا الٍٟغ
ًخه ُت الخلىة ٞمىيٕى لهظا ، ال٣ُٗم ال٨ٟغين الٗبض ٢بُل من ٨ٞغجه منا٢كت ختى وظٗلذ ٞع  بدض ًُغح  للسجحو الكٖغ
٤ُ مؿإلت  ل٣اء في الكغعي الؼوظت خ٤ وبالخبُٗت السجحو، ؤلانؿاو بنؿانُت مغاٖاة يغوعة وىما ، مخنا٢ًحو بحو الخٞى

. والؼظغ الغصٕ وؾاثل من ٧ىؾُلت ال٣ٗىبت ٢ُمت يماو وبحو ، ػوظها

ده اإلاىيٕى ىظا جناو٫ن في ًٞىلنا خغّل٥ ما وىظا   ت الن٣اف َاولت ٖلى وحكٍغ ُىبه مؼاًاو إلاٗٞغ  ؤو ًم٨ن مضي ؤي والى  ٖو
 ىظو ؤٚىاع في للبدض ، وا٢ُٗت ، ٢انىنُت ٢غاءة ٖن ٖباعة الضعاؾت وىظو مٗا، واإلاجخم٘ وألاؾغة السجحو مهلخت ًسضم

م ، اإلاؿاثل لنا ؤننا ٚع ن سجّل  صعاؾت له جٟغص وىنا٥،ولم ىنا اإلاخنازغة اإلا٣االث بٌٗ الا اللهم الجانب ىظا في ال٨خاباث شرّل

ُت الخلىة ججغبت ج٣ُُم)اإلااظؿخحر عؾالت باؾخصناء ، الجىانب ظمُ٘ من حٗالجه مؿخًُٟت  ،صعاؾت السجىون لجزالء الكٖغ
.  ألامنُت للٗلىم نا٠ً ،لجامٗت الجُٗض مؿٟغ بن ؾٟحر الباخض َٝغ من اإلا٣ضمت ، (الُاث٠ مداٞٓت سجن ٖلى مُضانُت

ُت الخلىة حؿاىم ؤو ًم٨ن ىل: الخالُت ؤلاق٩الُت ٖن ؤلاظابت الضعاؾت ىظو جداو٫ن  من الخ٣لُو و بنالخه في للسجحو الكٖغ
مت نبش٤ ؟، الجٍغ ُت حؿائالث ٖضة ؤلاق٩الُت ىظو ٖن ٍو ُت بالخلىة نٗجي ماطا:  ٖٞغ  وال٣انىون الكٕغ مى٠٢ ىى وما ؟ الكٖغ

ض الٍٟغ٤ ومبرعاث حجج هي ما (ؤو٫ن مبدض) مجها؟   وؤؾغجه السجحو بنالح في آزاعىا هي ما ؟ لخُب٣ُها اإلاٗاعى والٍٟغ٤ اإلاٍا

٣ذ ٠ُ٦ ،(زاني مبدض) ؟ لل٣ٗىبت الغصُٖت ال٣ُمت ٖلى جازغ ؤو ًم٨ن ٠ُ٦ و ؟ اإلاجخم٘ ٖلى طل٪ وجإزحر  ىظا الضو٫ن َبّل
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 اإلاكٕغ مى٠٢ ىى ما ، ( زالض مبدض) ؟ الخجاعب ىظو نجاح م٣ضاع ،وما الىا٢٘ ؤعى ٖلى طل٪ جُب٤ُ آلُاث وماهي النٓام

. (عاب٘ مبدض) ؟ النٓام ىظا جُب٤ُ ٨ٞغة من  الجؼاثغين واإلاجخم٘

اض:  ألاوى  اإلابحث  .الـطعيت للخلىة اإلافاهيمي ؤلًا

 

 والاكٌالحي اللغىي  الخعطيف:  ألاوى  اإلاٌلب

.  اللغىي  الخعطيف:  ألاوى  الفطع

 والُه به وزال ، زلىة في مٗه اظخم٘ ؤي الُه وزال ، زلىة به زلىث ، ( زالء ، ًسلى زال،) الٟٗل من مكخ٣ت زلىة ٧لمت
ما م٨ٗم بنا ٢الىا قُاَُجهم الى زلىا واطا) حٗالى ٢ا٫ ، ٟٞٗل زلىة في به ًجخم٘ ؤو ؾإله وزالء زلىا ومٗه

ّل
 مؿتهؼئوون ندن بن

ص الامغ زال و ، انٟغص بنٟؿه الغظل وزال ،( ٣ا٫ ، زالُا وناع له جٟغّلٙ اإلا٩او له وزال ، اؾتراح باله وزال ، له ججغّل  ؤزل ٍو
ص بإمغ٥ ٣ا٫ ، ُٞه الًؼاخم زا٫ مىي٘ في و٢٘ الغظل وؤزل ٞالو ( ؤزلي) ٢ىله ومنه ، به وجٟغّل  به اؾخ٣ل:  به اؾخسلي ؤًًا ٍو
 زال من اللٛت في والخلىة ، زلُاث ونؿاء زلُت ٞهي زلىث الن٩اح مىان٘ من اإلاغؤة وزلذ ، ؤزلي له ٢ا٫ ٞالنا واؾخسل  وانٟغص
 به انٟغص ؤي وزلىة وزالء زلىا ومٗه الُه بهاخبه الغظل وزال ُٞه شخيء وال ؤخضا ٨ًن لم ؤي  اإلا٩او وؤزلي وزالء اإلا٩او

 ، والظىاب اإلاطخي حٗجي:  مٗاو ٖضة لها بالًم والخلىة ،1 بها انٟغص ؤي زلىة بؼوظخه زال ٢ىله ومنه ، زلىة في مٗه واظخم٘
 ٦برث ؤي مجها زال ٢ض امغؤة جؼوظذ ٢ض ظابغ خضًض وفي ، وطىب مطخى ؤي قبابه زال ٣ُٞا٫ واإلا٩او للؼماو ٌؿخٗمل ٞهى

٣ا٫:  الٟغاٙ ؤًًا حٗجي وهي ، ٖمغىا مٗٓم ومطخى  .2 ؤخض ُٞه ما ، ٞٙغ ؤي وؤزلى وزالء زلىا اإلا٩او زال ٍو

 الاكٌالحي الخعطيف: الثاوي الفطع

ُت الخلىة ن بها ٣ًهض الانُالخُت الناخُت من الكٖغ ا باإلاغؤة الغظل زلىّل ا، بؼوظخه ؤي  قٖغ  الامام ٣ًى٫ن ىظا وفي قٖغ

 باب ؤو ؾتر وعاء البالٛحو الؼوظحو بحو الخلىة ؤو خُض ،3زالثهما الكُُاو ٞاو مجها لِـ بامغؤة عظل ًسلى ال : الؿغزسخي
 ووظىب ٧له اإلاهغ ج٣غعن من آزاع ٖلحها جترجب باإلا٣ٗىص الصخُدت الخلىة ؤو ؤ٢غوا الٗلماء ٞجمهىعن والٗضة، اإلاهغ ًىظب مٛل٤

حر الٗضة ن وبطا): حٗالى هللا ٣ًى٫ن طل٪ وفي ، 4طل٪ ٚو ٣خمىىنَّ
َّ
ىىن ؤو ٢بل من َل  ما ٞنه٠ ٍٞغًت لهن ٞغيخم و٢ض جمؿّل

ُت الخلىة ٌٗجي وؤلاًٞاء 2(بٌٗ بلى ب٨ًٗم ؤٞطخى و٢ض جإزظونه و٠ُ٦): حٗالى و٢ىله ،1(... ٞغيخم . بُجهما الكٖغ

                                                           
، دار  ٔ،  ط978ٔمإسسة علوم القران ،مختار الصحاح ، مام محمد بن أبً بكر  عبد القادر الرازي، راجع فً هذا الموضع  اإلٔ

. 88ٔص  ، عمان، األردن
عبد الحافظ ٌوسؾ علٌان أبو حمٌدة ، حق السجٌن فً الخلوة الشرعٌة ، دراسة مقارنة بٌن الفقه االسالمً والقانون . راجع أٌضا  ، د 

سالمٌة ، المجلد سالمٌة للدراسات اإلة الجامعة اإلاألردنً ، قسم الفقه وأصوله ، كلٌة الشرٌعة ، الجامعة الزرقاء ، األردن ، مجل
 .87عدد األول ، ص العشرون ، ال

سفٌر بن مسفر الجعٌد، تقٌٌم الخلوة الشرعٌة لنزالء السجون، دراسة مٌدانٌة على سجون محافظة سجون الطابؾ ، رسالة ماجستٌر فً  ٕ

 ،ٕٔص  جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ، الرٌاض ، السعودٌة ، ، 8ٕٓٓالعلوم االجتماعٌة ، تخصص تؤهٌل ورعاٌة اجتماعٌة ،  
، معجم اللؽة العربٌة بجمهورٌة مصر العربٌة ، معجم ألفاظ القرآن ٕٗ٘، ص  ٕنقال عن  ابراهٌم و أنٌس وآخرون ، المعجم الوسٌط ، ط

 . ٕٗٔهجري، ص  9ٓٗٔالكرٌم ، 
لدراسات صالحٌة داخل السجون المصرٌة،  ، مركز ماعت للخلوة الشرعٌة فً ظل السٌاسات اإلشٌماء حسن وهاجر علً ، تقنٌن ا  ٖ

 /http://www.maatpeace.org/sites/www.maatpeace.org/files.٘ٓد ت، ص  مصر ، الحقوقٌة والدستورٌة ،
حناؾ ٌعرفون بان الخلوة الصحٌحة هً التً ال ٌكون معها مانع من كان اإل فإذاحدٌد الخلوة الصحٌحة ٌختلؾ العلماء القدامى فً ت ٗ

، ٌرى المالكٌة أن الخلوة الصحٌحة هً خلوة االهتداء ، وهً التً تعنً عندهم ارخاء الستور أو الوطء ال حقٌقً وال شرعً وال طبٌعً 
ؼلق الباب أو ؼٌره ، أما الحنابلة هً الخلوة التً تكون بعٌدا عن ممٌز وبالػ مطلقا فً مكان كان الزوج ٌطؤ مثله وكانت الزوجة ٌوطؤ 
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  الـطعي الخعطيف: الثاوي اإلاٌلب

ا الشابذ                      بدُض ، السجن في ػوظخه مباقغة من اإلادبىؽ من٘ بٗضم ٢الىا اإلاال٨ُت ٖضا ما ال٣ٟهاء ظمهىعن ؤو قٖغ
ل٘ وال آمن م٩او ىنا٥ ٩ًىون

ّل
ؿدنضوون ؤخض، ٖلُه ًُ  الؼوظحو بحو اإلاكتر٦ت الخ٣ى١ن من الؼوظُت اإلاٗاقغة ؤو الى طل٪ في َو

ؿخض٫ ؤخض، ٌؿ٣ُه ال زابذ خ٤ وهي  ال:  ٢ىله ظاء خُض ٖابضًن ابن خاقُت في ظاء ما الخ٤ ىظا جإ٦ُض في الغؤي بهظا َو
 ٚحر ألنه ُٞه، بها ًسلى السجن في زا٫ م٩او ىنا٥ ٧او بطا بها والاجها٫ ٖلُه ؤمخه ؤو ػوظخه صزى٫ن من اإلاسجىون ًمن٘

 وفي ، 3لها يغعن من طل٪ في إلاا مشلها ؾ٨ن السجن في ٧او بطا بال الؼوظت ججبر ال ل٨ن ، الٟغط ٨ٞظا البُن قهىة من ممنٕى
 صوون ًدى٫ن ال الخ٤ بهظا اإلاُالبت ٧ىون خا٫ ، الجنسخي الكظوط من له وخٟاّ ونٟؿِخه السجحو صخت ٖلى خٟاّ طل٪

 ؾلى٦ه في اندغاٝ السجن ؾبب ٦إو ، منه منٗه في اإلاهلخت او ال٣اضخي عؤي بطا بال مماعؾخه من السجحو خغماو بم٩انُت
 ٖلى ٌؿغين الغظل ٖلى ٌؿغين وما ، الخالت ىظو في مناؾبت ٣ٗ٦ىبت الخ٤ ىظا مماعؾت من ال٣اضخي ُٞدغمه مشال، الجنسخي

 مماعؾت ؤو ؤلاقاعة ًجب ؤنه ٚحر ،4(باإلاٗغوٝ ٖلحهن الظي مشل ولهن) حٗالى ل٣ىله مكتر٥ خ٤ اإلاٗاقغة ألو ، اإلاسجىنت اإلاغؤة
ترجب ، ٖلُه اإلاد٩ىم ٚحر الؼوط بغيا بال ٩ًىون ال الخ٤ ىظا  ٢انىني ؤو قغعي التزام ؤي من ألازحر ىظا ًخدلى انه طل٪ ٖلى ٍو
نبجي ، اظباع صوون الؼوط ىظا ًغياو ما بٛحر  ال اإلاى٢٘ ىظا في اإلاسجىون ػوظها بُلب مشال الؼوظت َاٖت ٖضم ؤو طل٪ ٖلى ٍو

.               5اإلاسجىون ػوظها من الخُل٤ُ َلب في الخ٤ ٧امل لها ًٓل بل ، خ٣ى٢ها ٌؿ٣ِ ؤو مجها نكىػا ٌٗض

  الثاوي اإلابحث

. واإلاىع اإلاىح بين للسجين الـطعيت الخلىة

ُت الخلىة ٌٗخبر من بحو                    هي ؤلانؿاو خ٣ى١ن ؤو باٖخباع بها ًخمخ٘ ؤو ًجب التي خ٣ى٢ه ؤىم بحو من للسجحو الكٖغ
حها ولِـ اإلاسجىون للصخو ؤؾاؾُا خ٣ا الخ٤ ىظا ٍٞغ٤ ٌٗخبر خُض ، ٖلحهم اإلاد٩ىم لخ٣ى١ن ؤؾاسخي مهضع  ولِـ ، جٞغ
ت للنٟـ بنالح طل٪ في ألو ال٣ٗاب م٣خًُاث ٖن زغوظا  لئلنؿاو النٟسخي الخىاػون ٖلى للخٟاّ ىامت وؾُلت وىى البكٍغ

ُت الخلىة واو ،6 السجحو ر مٟهىم يمن جضعط الكٖغ ُٟت في الخٛحّل  من ظؼءا ألازحرة ىظو حٗخبر خُض ، ؤلانالح وهي السجن ْو

اًت بغامج . 7 وبنالخه اإلاظنب ٖالط يمن وجضزل  ال٣ٗابُت اإلااؾؿاث لجزالء الاظخماُٖت الٖغ

ُت الخلىة ٨ٞغة جناو٫ن مجغص ٌٗخبر من وبحو                    دا وجمُُٗا ال٨ٟغين الٗبض ٢بُل من الكٖغ  بل ال٣ٗاب ل٨ٟغة نٍغ
 جُب٤ُ يغوعة ٣ًخطخي مما ، للمجخم٘ الاظخماعي بالخىاػون ؤلازال٫ بلى جاصي والتي ، الال٣ٖاب ٞلؿٟت بخال٫ لىب ٞاؾضة صٖىة

 الاخخضام ًبرػ وطا٥ ىظا وبحو ، الجناثُت ال٣ٗىبت م٩ىناث ؤىم ؤخض ىى الظي الغصٕ ٖنهغ لخد٤ُ٣ يمانا بٟٗالُت ال٣ٗاب

٣حو بحو الخانل ٌ ؤو ٢بى٫ن بكإو الٍٟغ ُت الخلىة ٨ٞغة جُب٤ُ ٞع .  الكٖغ

                                                                                                                                                                                           
اذا دخل بها فؤؼلق الباب وأرخى سترا ولٌس بمحرم والهً صابمة لها المهر : الشافعً  اإلماممثلها ولم تمنعه من الوطء ، أما تعرٌؾ 

  ٙٓ ــ ٘ٓتماما  وعلٌها العدة تامة ،  ، راجع شٌماء حسن، هاجر علً ، مرجع سابق، ص 
 .من سورة البقرة 7ٖٕ: األٌة  ٔ
 .من سورة النساء  ٕٔ: االٌة  ٕ
الجنابٌة لحقوق االنسان  دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  فً القانون الجنابً ، كلٌة الحقوق خٌري أحمد الكباش ، الحماٌة . دٖ

 9ٕٙ، ص  ٕٕٓٓ،  دار الجامعٌٌن، طبعة ٕٔٓٓ 8ٓ ٖٓباإلسكندرٌة ، نوقشت بتارٌخ 
 .من سورة البقرة 8ٕٕاآلٌة  ٗ
 .  9ٕٙخٌري احمد الكباش، مرجع سابق، ص ٘
. 9ٙالمرجع نفسه، ص ٙ
 ٙٓمسفر الجعٌد ، مرجع سابق ،ص سفٌر بن  7
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. السجىن  في الـطعيت الخلىة في اللق مايسو: ألاوى  اإلاٌلب

ُت الدجج من الٗضًض الاججاو ىظا ؤصخاب ٌؿى١ن : جباٖا الدجج ىظو ؾنٗغى لظل٪ والنٟؿُت، والُبُت وال٣انىنُت الكٖغ

 .الـطعيت الىاحيت مً: ألاوى  الفطع

ضو ٌؿدنض ما الخ٤ بهظا الخمخ٘ ؤظاػوا الٗلماء وظمهىعن ال٣ٟهاء ؤٚلبُت ؤو بلى الخ٤ ىظا مٍا ُّل  والخنابلت الخنُٟت ٢ى٫ن ،الؾ
 ٖن ًسغظىا ولم السجن في بؼوظخه الالخ٣اء من السجحو جم٨حو خ٤ في ازخلٟىا ال٣ٟهاء ؤو الى نكحر ؤنه ٚحر ، والكاُٞٗت

:  ؤ٢ىا٫ زالزت

غ طل٪ َلب بطا بؼوظخه الالخ٣اء من السجحو ًمن٘ ال الظي:  ألاوى  القىى  ٞى ل٘ ال بدُض الٛغى، لظل٪ اإلاالثم اإلا٩او له ٍو
ّل
ًُ 

 الجمإ الى السجحو ؤي اخخاط واو )): النحرة الجىىغة ناخب ٢ا٫ ، الكاُٞٗت وبٌٗ والخنابلت الخنُٟت ٢ى٫ن وىى ؤخض ٖلُه

خه ؤو امغؤجه ٖلُه جضزل ؤو بإؽ ٞال  وال )):  الكاُٞٗت ٣ٞه في  الُالب عوى قغح في اإلاُالب ؾجىؤ ناخب و٢ا٫ ،( (ظاٍع
ُت ،وؤصلتهم طل٪ ؤم٨ن او الخبـ في بنؿاثه الاؾخمخإ من اإلادبىؽ ًمن٘  من ًمن٘ ال السجحو ٧او اطا ٢ىلهم طل٪ في الكٖغ
 ال قهىة ٌٗخبر ٦الىما ألو الٟغط قهىة جلبُت من السجحو ًمن٘ ال طل٪ ٖلى ٣ُٞاؾا والكغاب الُٗام من البُن قهىة جلبُت

. 1( ( ٖجها ٌؿخٛجى

ُت الخلىة من السجحو ًمن٘:  الثاوي القىى  ئها ًم٨نه وال بؼوظه الكٖغ  لبٌٗ و٢ى٫ن اإلاال٨ُت مظىب وىى ، السجن في َو
.  اإلاٗاعيحو ٍٞغ٤ حجج في الغؤي ىظا ٖن الخضًض نغظإ وؾٝى  الخنُٟت

ُت الخلىة السجحو خ٤ من:  الثالث القىى   ، مكغوٖت مهلخت اإلان٘ في ٧او ؤو طل٪ من منٗه ألامغ لىلي ول٨ن ، بؼوظه الكٖغ
.   2 الكاُٞٗت لبٌٗ ٢ى٫ن وىظا

. القاهىهيت الىاحيت مً: الثاوي الفطع

 ًجب ال ؤي شخهُت، ؤجها الجناثُت ال٣ٗىبت زهاثو من ؤنه بال٣ى٫ن ال٣انىنُت حججهم الٍٟغ٤ ىظا ؤنهاع ٣ًضم               

 شخو ٌٗا٢ب ،ٞال ال٣ٗىبت شخهُت مبضؤ ؤٖما٫ ج٣خطخي الٗضالت ألو طل٪ ،3 بال٣ٗاب مٗجي لِـ ألنه ٚحرو الى جخٗضي ؤو
ازظ ؤو ًجب وال ، ًغج٨بها لم ٞٗلت ٖلى غة ًُث  اإلاىاز٤ُ ؤٚلب جبنذ ،لهظا بُجهما الهلت ؤو ال٣غابت صعظت ٧انذ مهما ، ٚحرو بجٍغ

ٗاث والضؾاجحر الضولُت  ٞال ألانُل اإلابضؤ لهظا وبٖماال ،4 مدضصة واضخت نهىم في ٖلُه ونهذ اإلابضؤ ىظا الىَنُت والدكَغ
مت مغج٨ب ٖلى الا ال٣ٗىبت جُب٤ خه بخ٣ُُض ؤو الخُاة من بدغمانه ؾىاء الجٍغ  ٚحر ٖلى جى٢٘ ٞال ، ماله من الانخ٣ام او خٍغ

                                                           

، أسنى المطالب فً شرح األنصاري شٌخ السالم زكرٌا  عن، نقال 9ٓعبد الحافظ ٌوسؾ علٌان أبو حمٌدة ، مرجع سابق ، ص .د ٔ

 ٖٙٓد ت ، ص، ٔ، ط ، لبنان دار الكتب العلمٌة ، بٌروت  ، روض الطالب
للمحكوم علٌه ، فً مرحلة تنفٌذ العقوبة فً الفقه االسالمً والقانون الجنابً  أحمد حسنً أحمد طه، حماٌة الشعور الشخصً .دــ      

 .9ٔ، 9ٓ، ص  7ٕٓٓالوضعً ، دار الجامعة الجدٌدة االسكندرٌة ، مصر  ، 
 .9ٔعبد الحافظ أبو حمٌدة ،مرجع سابق ، ص  ٕ
 .ٕ٘تراث العربً، بٌروت لبنان ،د ت ، ص ، دار احٌاء ال ٔجندي عبد المالك، الموسوعة الجنابٌة، المجلد الخامس، طبعة  ٖ
، انظر محمود  9ٙ9ٔ/ٔٔ/ٕٕ، االتفاقٌة االمرٌكٌة لحقوق االنسان ، سان خوسٌه فً 9ٗ8ٔراجع االعالن العالمً لحقوق االنسان  ٗ

، دستور ٙٙالمادة  97ٔٔ،الدستور المصري ٗٙ٘، ص ٕٕٓٓالمنشاوي حقوق االنسان فً المواثٌق الدولٌة ،مركز الكتاب العربً،
معدل فً  9٘9ٔ، دستور تونس ٔٗالمادة  ٕٔٓٓ، دستور البحرٌن 97ٓٔ، دستور قطر 8ٕالمادة  97ٔٔاالمارات العربٌة المتحدة 

، راجع منصور بن صالح الخنٌزان ، شخصٌة العقوبة فً الشرٌعة والنظام السعودي وتطبٌقاتها فً المحاكم الشرعٌة   ٖٔفصل  ٕٔٓٓ
لة ماجستٌر ، جامعة ناٌؾ للعلوم االمنٌة ، كلٌة الدراسات العلٌا، قسم العدالة الجنابٌة، تخصص السٌاسة الجنابٌة، ودٌوان المظالم ، رسا

 7٘ــ  7ٕ، ص ٕ٘ٓٓ
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مت و٢ٕى في ؾاىم ؤنه ًشبذ من ٖلى بال ال٣ٗىبت ب٣ًإ ًجب ٞال جىعر ال ؤجها ٦ما ، ٖلُه اإلاد٩ىم  ؤنلُت بهٟت ؾىاء ، الجٍغ
جب  بد٣ه نضعث من ٖلى بال ال٣ٗىبت جنٟظ وال ، الجناثُت للمؿاولُت اىال ٧او متى جبُٗت ؤو  ٞال ، الجاني ٚحر جهِب بال ٍو

 ٞال ، الجناثُت اإلاؿاولُت شخهُت ىى  ال٣ٗىبت شخهُت مبضؤ ؤؾاؽ ألو ،طل٪ ؤؾغجه ؤٞغاص من ٚحرو ٖلى جنُٟظىا ًجىػن

.  1الٛحر ٞٗل ٖلى ٣ٖاب ال ًدبٗا  الٛحر ٞٗل ٖلى مؿاولُت

اإلاا ــــاث من الجنؿُت الٗال٢ت ؤو َو ــ ٗخبر الؼواط مىظبـ  الؼوط اجها٫ من٘ ٞةو ، آلازغ للؼوط بالنؿبت ػوط ل٩ل وواظبا خ٣ا َو
لت إلاضة بؼوظخه  الخلىة من٘ وؤو ، آلازغ للؼوط بالنؿبت خ٣ا جمشل التي الؼوظُت لىاظباجه الؼوط اخترام ٖضم بلى ًاصي ، ٍَى

ُت ـــــغ الؼوط بلى لل٣ٗىبت حٗضي ٞحها الكٖغ ــ ــ ــ ــ  خ٣ها من الؼوظت جدغم ٠ُ٨ٞ ، السجحو الؼوط ؤٞٗا٫ ٖن مؿاو٫ ٚحر ألنه آلازـ

 . ظناثُت ٣ٖىبت ًاصي ؤنه بضاٞ٘ ػوظها مال٢اة في

. الاحخماعيت الىاحيت مً: الثالث الفطع

ُت الخلىة في نٓغتهم الاظخمإ ٖلماء ٣ًضم                 ؤزغ له الظي الخاعجي، باإلاجخم٘ السجحو جىانل من انُال٢ا وىظا الكٖغ
اعاث الؿماح زال٫ من وىظا ؤمغو، وبنالح ؾلى٦ه ٖلى اًجابي  ؤولى باب ومن وؤنض٢اءو ؤ٢اعب بها ٣ًىم التي اإلاؿخمغة بالٍؼ
اعة ، السجحو ٖاثلت نهغ نلت ٞالٍؼ اعة ىظو وجسل٤ ، الاظخماعي الترابِ ٖنانغ من ىام ٖو  من الخ٣لُل في ٞاٖلُت الٗاثلُت الٍؼ

ن ث صعاؾت وجغنض ، 2بظغامُت  اعجباَاث ج٩ٍى ٖضّل
ُث
ت السجىون بٌٗ في ؤ  بؿبب ونؿاثُا عظالُا قظوطا وظىص بلى جىنلذ اإلاهٍغ

ُت، الخلىة من٘  لُلب الؼوظاث لجىء ؤزغين ظهت ومن ؤؾغىم، ٖلى السجناء ٢ل٤ ًغا٣ٞه ؤؾغىم ٖن السجناء وابخٗاص الكٖغ
لت للمضص بالنؿبت زانت الُال١ حر ٌؿخُُ٘ وال ؤؾغجه ٖن بُٗضا السجحو ًهبذ ألو ؤػواظهم، ٖلى بها اإلاد٩ىم الٍُى  جٞى

ُت النٟؿُت الاخخُاظاث . 3واإلااصًت والكٖغ

 خغماو ؤو طل٪ ، مساَغ الى طل٪ ًاصي ال ختى ، ٢ُىص صوون  الجنؿُت الٗال٢ت ؤباح الضًن ألو قغعي خ٤ الخلىة بو                
ٜ من السجحو بخه  جَٟغ ؼجه ٚع ٍغ ت الٛغاثؼ ؤىم من وهي الجنؿُت، ٚو ٛها من البض التي ال٣ٍى  الى طل٪ ًاصي الخلىة من٘ و ، جَٟغ
ٛها ت ألامغاى بلى ًاصي زاَئ بإؾلىب جَٟغ  ، واجهُاعىا ألاؾغة اندال٫ الى ًاصي بالُال١ اإلاُالبت ؤو ٦ما الجنؿُت، و الًٍٗى

. 4قغعي ٚحر بك٩ل اخخُاظاتها جلبُت ٖن جبدض ألجها الؼوظُت والخُانت اإلادٓىعن في ج٣٘ ٣ٞض بالُال١ الؼوظت جُالب لم وبو

ٟا٫ لؤلبناء ألاؾغين الدكدذ خاالث ؤو طل٪ بلى ي٠                 الخ٨ٟ٪ الى ًاصي ما وىظا ، لظل٪ خخمُت ندُجت وألَا

ن ىنا٥ لِـ ولهظا ، 5 اإلاجخم٘ اؾخ٣غاع حهضص ما وىى الاظخماعي ُت الخلىة وب٢غاع الؿماح من بضّل  ىظو ٖلى ج٣طخي ألجها الكٖغ

. وألابناء  والؼوظت السجحو وجدمي  الؿلبُت آلازاع

 

                                                           
 .وما بعدها 8ٙالمرجع نفسه ، ص  ٔ
للعلوم األمنٌة ، الرٌاض ، مشكالت أسر السجناء ومحددات برامج عالجها ، جامعة ناٌؾ العربٌة  كتابد عبد هللا عبد الؽنً ؼانم ، .أ  ٕ

 .7ٕ، ص 9ٕٓٓالسعودٌة ، 
جرٌت فً بعض السجون العربٌة، أن نسبة النساء اللواتً طلبن التفرٌق بٌنهن وبٌن أزواجهن بسبب أأثارت الدراسات المٌدانٌة التً  ٖ

هجرن بٌت الزوجٌة بسبب %  9ٕ,٘ٔمن زواج المساجٌن الذٌن أجرٌت علٌهم الدراسة ، وما نسبته %  ٕٗ,8ٕالسجن ٌصــــــــل الى  
،  ٖٕٓٓناجً محمد هالل ، االٌداع فً السجن واالحوال االسرٌة للسجناء ، دراسة سوسٌولوجٌة ، مجلة . سجن أزواجهم ، راجع د

. 99ق ، ص ع الحافظ أبو حمٌدة ، مرجع ساب.، نقال عن  د ٕ٘البحوث االمنٌة ، المملكة العربٌة السعودٌة ، كلٌة الملك فهد ، العدد 
 .9ٕعبد هللا عبد الؽنً ؼانم ، مرجع سابق ، ص .د.أ 
 ٔٓٔعبد الحافظ أبو حمٌدة ، مرجع سابق ، ص  ٗ
 .  ٔٓٔالمرجع السابق ، ص  ٘
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 الىفؼيت الىاحيت مً: الطابع الفطع

ُت الخلىة من٘ ٖلى جترجب التي والنٟؿُت الصخُت اإلاٟاؾض من                    ٧اإلخباٍ النٟؿُت ألامغاى اندكاع للسجحو، الكٖغ
ُت الخلىة جُب٤ُ ٖلى اإلاسخهىون ًا٦ض خُض ، وػوظخه ؤؾغجه ٖن السجحو ان٣ُإ بؿبب وؤلاصماو والا٦خئاب  الكٖغ

ضم الؼوظُت الخُاة اؾخمغاع بلى جاصي ،ألجها للسجحو  ٖلى حٗمل ٞالخلىة الجنسخي، الخغماو ندُجت الؼوظاث اندغاٝ ٖو

 ٖن عجؼو بلى ًاصي منه وخغمانه والُٗام ٧الكغاب لئلنؿاو ؤؾاؾُت خاظت الجنـ ألو طل٪ ،1جضمحرو ولِـ السجحو انالح
ُت الخلىة ؤو ؤًًا ًا٦ضوون ٦ما ، بٗض ُٞما خُاجه م٘ الخىانل  من ال٨شحر من وجمنٗه للسجحو ظنؿُت خهانت حٗخبر الكٖغ

اصة الى ًاصي اإلان٘ ىظا ؤو طل٪ ٖلى ًٞال ،2الجنؿُت الايُغاباث مشل ؤزغين ؤمغاى ًهاخبها التي النٟؿُت الايُغاباث  ٍػ

م ،3الجنسخي ؤلاخباٍ من نٟؿُا الؼوظاث مٗاناة  ًُلبو ؤو الغطًلت ٍَغ٤ ِٞؿل٨ن ؤػواظهن ظغم ٖن مؿاوالث ٚحر ؤجهن ٚع

.  الُال١

 السجىن  في الـطعيت الخلىة في اللق معاضهى: الثاوي اإلاٌلب

م ٖلى                   لُا٦ضوا ، والنٟسخي وال٣انىني الكغعي الجانب من مسخلٟت وؤؾانُض حججا ٢ضم ألاو٫ن الٍٟغ٤ ؤو من الٚغ
ُت بالخلىة الؿماح الؼامُت ٖلى  التي واإلاكا٧ل اإلاٟاؾض ظملت ٖلى وج٣طخي ، وجإىُله بنالخه في حؿاىم ٧ىجها للسجحو الكٖغ

 بالنؿبت الخ٤ ىظا بمماعؾت الؿماح ومٟاؾض ؾلبُاث ًبحّلو ؤو خاو٫ن اإلاظىب ىظا ؤو بال وؤؾغجه، السجحو لضي اإلان٘ ًسلٟها

: ٧الخالي جبُاجها نداو٫ن  واإلاجخم٘ وػوظخه للسجحو

 الـطعي الجاهب مً: ألاوى  الفطع

ضو ٌؿدنض                     من  السجحو بمن٘ ٣ًطخي الظي ، اإلاىيٕى ىظا بسهىم  اإلاال٨ُت ٣ٞهاء ٢ى٫ن بلى الٍٟغ٤ ىظا مٍا
ُت الخلىة  وىى ، السجن من الكغعي اإلا٣هض ًنافي طل٪ ؤو ب٣ىلهم طل٪ في ٌؿخضلىون خُض ، السجن في بؼوظخه الكٖغ

ن ًغجضٕ ختى الطجغ في وب٣ًاٖه ٖلُه الخ٤ًُِ
ّل

٠٨  ٣ٞهاء من سخنىون ٣ًى٫ن بط ، اإلاجخم٘ لنٓام اإلاسالٟت ؤٞٗاله ٖن ٍو

 لم لظجه ًمن٘ لم ٞةطا ٖلُه للخ٤ًُِ سجن ،ألنه امغؤة بلُه جضزل ؤو له ٞلِـ ٚحرىا ؤو المغؤجه لضًن سجن من:  اإلاال٨ُت

٤ ُّل .  4ٖلُه ًً

ن ال٣ى٫ن الى طىب من وىنا٥                 ٫ن الكٕغ ؤوّل  صزى٫ن بؿبب الخٟغ٢ت َلب م٨نت اإلاغؤة ومنذ جًغع، ٧لما الُال١ م٨نت زىّل
٣ا مجهما واخض ل٩ل ؤجاح وبظل٪ السجن، الى الؼوط ن لخٟاصي ٍَغ ّـل  شخهُت مبضؤ زغ١ن جالفي ومنه ػوظخه ل٣اء في بد٣ه اإلا

ُت الخلىة اظاػة يغوعة بظل٪ ٞخنخهي ال٣ٗىبت . 5 الكٖغ

                                                           
ماجستٌر فً القانون الجزابً ، ، كلٌة الحقوق رسالة حسٌن هاٌل الحكٌم ، السجون ومدى مالءمتها ألؼراض العقوبات السالبة للحرٌة،  ٔ

 . ٖٕٓ،  ص ٕٓٔٓ سورٌا ،  ،جامعة دمشق،
راجع رأي االستاذ الدكتور ٌسري عبد المحسن استاذ الطب النفسً بجامعة القاهرة ، شٌماء حسن وهاجر علً ، مرجع سابق ، ص   ٕ

ٕٔ. 
 GwenolaRicordeau,Les relations familiales a l’épreuve de l’incarcérationsolidarité et sentiments a l’ombreــ
des murs , these de doctorat , Universitéde  Sorbonne , Paris ,France   , 2005 ,p 211 a 253 

 .ٖٔد عبد هللا عبد الؽنً ؼانم، مرجع سابق ، ص .أ   ٖ
 .٘ٓبواطاس السعٌد ، حق الخلوة الشرعٌة للسجٌن ، مرجع سابق ، ص ٗ
ؼٌر أن هذا الرأي تعرض لالنتقاد كالقول بؤن ذلك ٌإدي الى تفرٌق األسر وخلق مشاكل اجتماعٌة أكثر خطورة من مشاكل عدم تمكٌن  ٘

السجٌن من الخلوة الشرعٌة ، وأن هذا ٌخالؾ مقاصد الشرع  وهو حماٌة االسر ومخالؾ للمبدأ الفقهً بؤن الضرر الٌزال بضرر مثله ، 
 .  ٙٓنه ،  بواطاس سعٌد ، المرجع  نفسه ، ص فكٌؾ بما هو أشّد م
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:  ٣ًى٫ن (م) هللا عؾى٫ن ؾمٗذ ٢الذ ٖجها هللا عضخي ٖاجكت عوجه الظي الكٍغ٠ الخضًض الٍٟغ٤ ىظا ٌؿى١ن ٦ما              

ما" ًّل م ٖلى ،" هللا وبحو بُجها ما ؾتر ىخ٨ذ ٣ٞض بٗلها بِذ ٚحر في زُابها ويٗذ امغؤة ؤ غ ىظا انخ٣اص جم ؤنه الٚغ  بهظا الخبًر
ا ػوظها بِذ ٚحر في ٖىعتها ٦ك٠ من اإلاغؤة من٘ ىى بالخضًض اإلاغاص خُض ، اإلاىي٘ ىظا في الخضًض ٗت ؾضّل  بةجُاو اتهامها لظَع

 واو ختى ٣ًىلىون بل ، طل٪ في خغط ٞال ػوظها وبدًىعن ٢انىنا منٓمت ٧السجن آمنت ماؾؿت في بظل٪ ٢ُامها ؤما ، الٟاخكت

ُت الخمؿ٪ جم .  1 اإلادٓىعاث جبُذ الًغوعاث ٞاو النو بدٞغ

.  وألادالقي الىفس ي الجاهب:  الثاوي الفطع

ُه جضلُل ُٞه للسجحو بالخلىة والؿماح ، والغصٕ الؼظغ ىى ال٣ٗىبت في ألانل بو     من الخ٨مت م٘ جدنافى ألازحر لهظا وجٞغ
ؼا٫ ال والًغعن سجنه ن طل٪ ٖلى ًٞال  بالًغع، ًُث  ال ما ،وىظا وخُاء ؾتر ٞحها بؼوظخه الغظل ججم٘ التي الؼوظُت الٗال٢ت ؤوّل
 ًداٞٔ وال وألاؾغاع، الٗىعاث ؾتر م٘ ًخٗاعى الٛغى لهظا مؿب٤ بةطو اإلاغؤة زغوط ؤو بلى باإلياٞت ، السجن في ًخد٤٣

ت ال٣ُمت ٖلى ت ٦إجها جهبذ ٧ىجها الؼوظُت للٗال٢ت اإلاٗنٍى لب مجُئها بمجغص ٖاٍع اعة َو ُت الٍؼ ٟحو ؤمام الكٖغ  الظًن اإلاْى

ت من زغوظها بٗض وقٗىعىا بخؿاؾها ٩ًىون و٠ُ٦ ،2 ؤظله من ظاءث الظي الٛغى ٌٗلمىون ُت، الخلىة ٚٞغ  اخؿاؽ الكٖغ
٣ت الؼوظت من ج٣بله ًم٨ن ال ًُٞ٘

ّل
دىلها للؼوظت ًُٞ٘ امتهاو طل٪ ٟٞي ال٨غامت، من طعة جمل٪ التي اإلاخسل  الىي٘ ىظا ٍو

. 3اإلاؼعٍت الخالت بهظو وعياىا ٢بىلها من لها زحر بالُال١ اإلاُالبت ؤو البٌٗ ًغين الؿُا١ ىظا وفي ، ظنسخي خُىاو الى

 الاظخماُٖت البدىر بمغ٦ؼ الخبحر اإلاجضوب ؤخمض الض٦خىعن مجهم الغؤي ىظا ٌؿانض من ىنا٥ طاجه الؿُا١ وفي                  
حر لًغوعة نٓغا  ألاػواط بحو الجنؿُت اإلاٗاقغة إلاماعؾت اإلاناؾب اإلا٩او لِـ السجن ؤو ٣ًى٫ن خُض والجناثُت،  ؤما٦ن جٞى

٣ى٫ن ، الؼوظاث ب٨غامت اإلاؿاؽ صوون ٞحها ػوظاتهم ل٣اء ألاػواط ٌؿخُُ٘ زانت بت ٖلى الؼوظت جىا٤ٞ ؤو ًخى٢٘ ال ٍو  ٚع
ُا ل٣اء وجُلب السجن إلصاعة بنٟؿها جظىب بإو ػوظها  ؤو ٦ما ، اإلاؿلمت، اإلاغؤة ل٨غامت بىضاع طل٪ في ألو ػوظها م٘ قٖغ
 وباإلا٩او الٗمل بهظا ال٣ُام وبلخٓت بظل٪ ٌٗلم الجمُ٘ و ، ػوظها بمخإ وهي مهمت ألصاء للسجن جظىب ؤجها الؼوظت بصعا٥

ب ٧انذ واو الؼوظت ًنخاب ومدغط سخيء قٗىعن وىى والاقمئزاػ ؤلاىانت من نٕى  ُٞه ، ؤًًا .  4ػوظها بعياء في جٚغ

 ووظض السجىون من ٖضص صازل بدض اظغاء جم ؤنه ٣ُٞى٫ن السجىون في الجنسخي الكظوط مك٩لت ج٣ضًم وبسهىم                 

با نؿبخه ؤو ٩ا% 7ٓ ٦ةنجلترا الٛغب سجىون من ؤ٢ل ٖضص وىى اإلاؿاظحو من% ٓٗ الى جهل ج٣ٍغ  ٣ًضم ٦ما ،% 8ٓ وؤمٍغ
ض ال الظًن اإلاؿاظحو ؤو جُٟض بخهاءاث  لاللخ٣اء ىاالء ًدخاط ٞهل اإلاؿاظحو من% 7ٓ نؿبت ًمشلىون ؾنت ٖن سججهم مضة جٍؼ

ماع مسخل٠ من% ٖ٘ جخٗضي ال اإلاتزوظحو اإلاؿاظحو نؿبت وؤو ، السجن صازل بؼوظاتهم  الٗؼاب حكمل%  ٘ٙ نؿبت وؤو ؤلٖا

                                                           

 .  7ٖ٘ٓسنن ابن ماجة ، كتاب اآلداب ، باب الدخول الى الحمام ، رقم الحدٌث  ٔ
ٌّد فكرة الخلوة الشرعٌة فً السجون المصرٌة، إال أن هناك من قابلها بالرفض من علماء وأساتذة   ٕ على الرؼم أن هناك فتاوى تإ

لدراسات االسالمٌة ، ووصفتها بؤنها تتعارض وفلسفة االسالم، شٌماء حسن وهاجر ادكتورة سعاد صالح عمٌد كلٌة االزهر ، ومن بٌنهم ال
 .ٕٔعلً، مرجع سابق، ص 

. ٕٔالمرجع نفسه، ص  ٖ

سإال طرٌؾ طرحه برنامج )بعنوان   ٕٗٔٓ 9ٓ ٙٔراجع أٌضا  مقال منشور على االنترنت ، نقال عن  جرٌدة القبس بتارٌخ    

 /http://alqabas.com/autor/alqabas.(؟ حقٌقة ، الخلوة الشرعٌة هل تحّول السجون الى فنادق خمس نجومال
بالزٌارة الشرعٌة فً السجن لكنً رفضت ألسباب كثٌرة ،  (الزوج)ال أخفٌك بؤنه طالبنً ...)تقول احدى السٌدات عن الخلوة الشرعٌة  ٗ

منها أننً لن أتناسى أنه كان سببا فٌما حدث ألسرتً باإلضافة الى احراجً من ابنً الكبٌر ألننً أذهب معه فً كل زٌارة وأخٌرا أن 
وأهمها االحراج  الذي تسببه الزٌارة لً من قبل الموظفٌن فً السجن ، فال أستطٌع أن أخطو هذه  ،ة تحتاج الى وقتالزٌارة الشرعً

ٌر وسط مجموعة من الناس وهم ٌعلمون سبب الزٌارة فهو واقع مإلم ال أرٌد أن أمر سالخطوة أبدا ، ان فٌها استهتارا بقٌمة المرأة وهً ت
، تحقٌق (زوجات السجناء ٌإكدون أن الخلوة الشرعٌة تسبب احراجا كبٌرا لهن )منشور على االنترنت بعنوان ، راجع بقٌة المقال ال (به 

 .http://www.ariadh.com/191094نوال الراشد،

http://www.ariadh.com/191094
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عىا التي  بالخُىعة وال بال٨بحرة لِؿذ النؿبت ٞهظو لهظا ،1واإلاُل٣حو وألاعامل ُت، الخلىة صاٖمى ًهىّل  ىظا ٞاو وبهظا الكٖغ
 اإلاك٩لت جب٣ى ولهظا ، اإلاتزوظحو ٚحر من ٦بحر ٖضص لىظىص اإلاؿاظحو لجمُ٘ الجنؿُت للمك٩لت الجظعين الخل ٌك٩ل ال النٓام
. ٢2اثمت

 القاهىوي الجاهب:  الثالث الفطع

ُت بالخلىة الؿماح ؤو الاججاو ىظا ؤنهاع ٣ًى٫ن  ؤو ٌٗلم ،ألنه الاظغام في الاؾخمغاع ٖلى اإلاكٕغ من حصجُٗا ٌٗخبر الكٖغ
 ؤخض جد٤٣ بظل٪ وهي ، عاصٖت ال٣ٗىبت ج٩ىون ؤو البض لظل٪ ، السجن صازل َبُعي بك٩ل خُاجه ٌِٗل ؤو له ٌؿمذ اإلاكٕغ

اثٟها ها ٦ما ،ألنه(الٗام الغصٕ)ألاؾاؾُت ْو مت من الناؽ جنٟحر ال٣انىنُىون ال٣ٟهاء ٖٞغ هم الجٍغ  ج٣لُض في الخ٨ٟحر ٖن ونٞغ

٠ بىؾُلت الجاني ر من ؤخؿن ولٗل و ال٣ٗابي، وؤلاعىاب الخسٍى ا ؾحزاع) ألاؾخاط الىُْٟت ىظو جد٤ُ٣ ٖن ٖبّل  ب٣ىله ،(ب٩ُاٍع
 ما وبطا ،3(...ًغخمىون ال ٢ؿاة ٩ًىنىا بإو جنُٟظىا ٖلى ال٣اثمحو ولنضٕ ، جغخم ال ٢اؾُت ج٩ىون بإو ال٣ىانحو لنضٕ ى٨ظا)

ُٟت جد٤ُ٣ م٘ جماما ًدنا٢ٌ ٞةنه ، للسجناء الجنؿُت اإلاٗاقغة بمماعؾت الؿماح ٖلى ال٣ى٫ن ىظا ؤؾ٣ُنا  الٗام الغصٕ ْو

ت الؿالبت لل٣ٗىبت . للخٍغ

 ألاشخام ؤو ػوظه ؤو ؤبناثه الى الجاني شخو جخجاوػن ، ؾلبُت آزاع من لها البض ٣ٖىبت ٧ل ٞةو ؤزغين ظهت من              

. الاو٫ن الٍٟغ٤ ٖلُه ًخ٨إ الظي ال٣ٗىبت شخهُت مبضؤ ًنافي ال وىظا ؤظحر، ؤو زاصم من ٌٗىلهم الظًن

. العقابيت اإلاماضػت هىء في الـطعيت الخلىة: الثالث اإلابحث

ُت الخلىة حٍٗغ٠ الى حٗغينا بٗضما غينا للسجحو الكٖغ  الضو٫ن لبٌٗ ججاعب ج٣ضًم ؾنداو٫ن ، ٍٞغ٤ ٧ل وؤؾانُض حجج ٖو
 ٖلى الضو٫ن ىظو جدغم التي الخلىة ىظو جُب٤ُ يىابِ الى الخٗغى بنا ًجضع طل٪ ٢بل ول٨ن ، النٓام ىظا َب٣ذ التي

. جىاٞغىا

 .الاحطائيت اإلاماضػت هىابٍ: ألاوى  اإلاٌلب

ت ألاىضاٝ جخد٤٣ ختى ضو ًً٘ ، الاًجابُت آزاعو وجخد٤٣ واإلاجخم٘ السجحو لضي الخ٤ لهظا اإلاىيٖى  الخ٤ ىظا ومُب٣ى مٍا

:  واإلادضصاث الًىابِ من ظملت

. ضػميت ؿطعيت ظوحيت عالقت وحىز: ألاولى الفطع

ُت ػوظُت ٖال٢ت وظىص من ال٣ٗابُت الاصاعة جخإ٦ض ؤو من البض  خُض ، مٗه الخ٤ ىظا مماعؾت اإلاغاص وػوظه السجحو بحو قٖغ
خم ، وػوظه السجحو م٘ الؼوظُت للٗال٢ت اؾخمغاع وب٣اء وظىص من الخإ٦ض ًخم  الٗال٢ت لهظا الشبىجُت الىزاث٤ بخ٣ضًم طل٪ ٍو

 ٚحر ٖال٢اث مماعؾت في الخ٤ ىظا اؾخٛال٫ ًخم ال ختى وىظا الؼوظُت، الٗال٢ت جشبذ ٢ًاجي خ٨م ؤو الغؾمي الؼواط ٣ٗ٦ض

 . خماىا وجدذ ال٣ٗابُت اإلااؾؿت صازل مكغوٖت

 

                                                           
 .ٕٔمقال شٌماء حسن وهاجر علً ، المرجع نفسه ، ص   ٔ
 ٕٕٓع سابق، ص حسٌن هاٌل الحكٌم ، مرج ٕ
انك ستشنق ولكن لٌس )،عندما خاطب أحد المجرمٌن المحكوم علٌهم باإلعدام  8ٔحد القضاة فً القرن أفً هذا المقام نسوق قول  لعلَّل  ٖ

عمار عباس . ، راجع فً هذا د(بسبب الخروؾ الذي سرقته ، بل لردع االخرٌن الذٌن تسول لهم انفسهم سرقة خراؾ اخرى فً المستقبل
 .ٗٔ، ص ٕٔٔٓ بٌروت لبنان،ٔسٌنً ، وظٌفة الردع العام للعقوبة ، منشورات الحلبً الحقوقٌة ، ط الح
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. الـطعيت الخلىة ظياضاث حميع جىزيق: الثاوي الفطع

اث ظمُ٘ حسجُل ًخم خُض ُت بالخلىة الخانت الٍؼ  وازباث الؼوظاث خ٣ى١ن لخٟٔ وىظا ، لظل٪ مٗض عؾمي سجل في الكٖغ
 مضة و٦ظا ألاؾبٕى زال٫ مدضصة ػمنُت ٞتراث وجدضًض ، ػوظها سجن ٞترة ؤزناء  للمغؤة الخمل خضور خالت في ألانؿاب

غظ٘ الخلىة دبظ ، السجىون ٖلى وال٣اثمحو الازخهام ؤىل بلى طل٪ جدضًض ٍو  ؤلاظغاء ىظا لخُب٤ُ مغا٢با ال٣ًاء ٩ًىون ؤو ٍو

. 1السجن بصاعة لضي م٨نت ج٩ىون ال ختى

. الـطعيت الخلىة إلاماضػت مالئم مهان جىفير هطوضة: الثالث الفطع

حر ٖبئ ال٣ٗابُت اإلااؾؿت ٖلى ٣ً٘ خُض غ مناؾب م٩او جٞى دٟٔ الخام الؿتر ًٞى  ًمن٘ خُض ، ٦غامتهما وػوظه للسجحو ٍو
حرو ًهٗب يابِ وىى  زلىتهم ؤؾغاع ٖلى الٛحر اَإل  زههذ الضو٫ن بٌٗ ىنا٥ خُض ، مد٨م نٓام جُب٤ُ صوون جٞى

ا حر بًغوعة ًناصي من وىنا٥ ، 2الٛغى لهظا زهُها مٗضة السجن في ٚٞغ . 3 الخ٤ ىظا إلاماعؾت ُٞالث او ؾ٨ناث جٞى

.  الٌىيلت اإلاسز ؤصلاب مً للسجين اللق هصا جمنين: الطابع الفطع

لت باإلاضص ونٗجي  ؤ٢صخى ٦دض ؤقهغ ؤعبٗت مضة ا٢تراح جم و٢ض ، ما٢خا اإلادبىؾىون ؤو الجهاثُت ألاخ٩ام ؤصخاب من ؾىاء الٍُى

 ًىلىون والظًن) حٗالى ٢ىله في ؤلاًالء خالت في الكٕغ خضصىا التي باإلاضة اؾخئناؾا وىظا ، بؼوظه الازخالء من السجحو لخم٨حو
. 4آلازغ بالؼوط والًغعن الٗنذ الخا١ مٓنت ؤقهغ ألاعبٗت ٖن ػاص وما ،( ؤقهغ ؤعبٗت جغبو نؿائهم من

. للسجين الـطعيت الخلىة لىنام ؤلاحطائيت اإلاماضػت هٌاو: الثاوي اإلاٌلب            

ُت الخلىة خ٤ بخُب٤ُ اإلاناصًت ألانىاث ٧انذ ل٣ض                      ضي وصٞإ ػوظه،  م٘ السجحو لضي الكٖغ  الاججاو ىظا  مٍا
 الىا٢٘ ؤعى ٖلى لخد٣ُ٣ه جنُٓماث ووي٘ ٢ىانحو وبنضاع ، ؤلاظغاء ىظا الضو٫ن من الٗضًض جبجي في ألازغ ٦بحر الخ٤ ىظا ٖلى

                                                           
   ٘ٔطاس سعٌد ، مرجع سابق ، صابؤ
ل، من قبىذا تصريح وتعليق لزوجة سجني مارست اخللوة الشرعية مع زوجها،  تصرح ىذه السيدة اليت جعلها سجن زوجها تكتشف عوامل جديدة مل تألفها    2

، « كنا خنتلي أنا وزوجي يف السجن مرة كل شهر داخل غرفة سلصصة لذلك«وأصبحت ذلا شبو ثقافة قانونية لكثرة ما حضرت من جلسات وما مسعت من مرافعات ، 
اسرتسلت  «رف ادلخصصة لذلك، حتكي  ومحرة اخلجل واحلياء تعلو وجنتيها، وكانت العملية تتم من خالل نظام التداول بني ادلعتقلني ادلتزوجني، نظرا للنقص يف عدد الغ

تساخ بينما خصص مرحاض واحد يشرتك إلسخة وبالية، تلمع من شدة اتَّت اللرف مفروشة بأفرشة مُ . باستحياء شديد يف وصف حال غرفة اخللوة الشرعية على مضض »
ىي خلوة شرعية بطعم )ؤكد فيو معتقالن مع زوجتيهما بالدور، مع عدم وجود أجهزة لالستحمام أو االغتسال، ما جيعل اللقاء بني األزواج يتم يف ظروف سيئة ، حيث  ت

 للكاتب راجع ادلقال  الصحفي كامال  ،. (االذالل
، 2012  –03  -24يوم ،األحداث ادللربيةنشر يف  ،(الشرعيةاحللقة ادلفقودة يف اخللوة ...احلميمية)أنس بن الضيف، ــ 

http://www.maghress.com/ahdethpress ،Error! Hyperlink reference not valid.. 
،     2014-01-21، الثالثاء (عالقات محيمية خلف القضبان .. اخللوة الشرعيَّتة) ،راجع يف ىذا ادلقال الصحفي عن التجربة السعودية ، حلسني ابو السباع بعنوان  3

16:52  ،http://www.sayidaty.net/. 
عود سبب ذلك أنو كان كما  يستأنس أصحاب ىذا الرأي مبا روى عن اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو ، الذي وّقت للجند أربعة أشهر مث أمرىم  بالعودة ، ويٗ

:  ىذه األبياتيطوف ليلة يف ادلدينة يتفقد الرعية ، فسمع امرأة تقول 
ـــــه  ــــــــــــــــــــــــــوأرقني أال خليل أالعبـــــ   تطاول هذا الليل واسوّد جانبه                 

ــــه                   لحّرك من هذا السرير جوانبه     ــــــــــــــــــــفوهللا لوال هللا أني أراقبـــــ
ه ـــــــبـــــال                   بأنفسنا ال يفتر الدهر كاتـــــــــــــــولكنني أخشى رقيبا موكـــــ

فسؤل عمر النساء كم تصبر المرأة عن الرجل ؟ فقلن شهرٌن وفً الثالث ٌقل الصبر وفً الرابع ٌنفذ الصبر ، فكتب الى امراء الجند أال 
. تحبسوا رجال عن امرأته أكثر من أربعة أشهر

، نقال عن بن الجوزي أبو  ٕٓٓ، ص ٕٙٓٓ الجزابر ،  منصور رحمانً، علم االجرام والسٌاسة الجنابٌة ، دار العلوم للنشر،.راجع  د
 .78،  77، ص 999ٔ  ٔالفرج، تارٌخ عمر بن الخطاب ، الزهراء للنشر والتوزٌع ، الجزابر، ط 

http://www.maghress.com/ahdathpress
http://www.maghress.com/ahdethpress
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لت زانت سجنه ٞترة َىا٫ الجنؿُت خُاجه مماعؾت من السجحو خغماو ؤو مجها ا٢خناٖا وىظا ،  نٟؿُا جاطًه  اإلاضة الٍُى
 ٖغبُت ؤزغين صو٫ن وجبٗتها ، للسجحو خ٣ا وظٗلخه النٓام بهظا ؾمدذ التي الٗغبُت الضو٫ن ىظو ؤولى الؿٗىصًت وجإحي ، وبضنُا

ما وؤظنبُت ُّل ٨ُت ال٣اعة في الؾ  من اإلاىيٕى ىظا ٖالجذ ٠ُ٦ لخبُاو  الضو٫ن ىظو بٌٗ ججاعب الى نخٗغى ؾٝى لهظا ، ألامٍغ

.  والٗملُت ال٣انىنُت الناخُت

  العطبيت السوى  ججاضب:  ألاوى  الفطع

  الؼعىزًت:  ألاولى الفقطة

ُت الخلىة َب٣ذ التي الٗغبُت الضو٫ن ؤولى الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت حٗخبر              جدخل بظل٪ وهي ،978ٔ ؾنت منظ الكٖغ
اصة  الالخ٣اء من الاخؿاء مداٞٓت في السجناء من ٖضص بخم٨حو بضؤث ألجها واإلاخجضص الخُىعي بالُاب٘ ججغبتها وجىن٠ الٍغ

 ال٣ٗىبت نه٠ ٢طخى الظي السجحو زغوط الى الخ٣ت مغخلت في انخ٣لذ زم ، السجن صازل ؾاٖت إلاضة قهغ ٧ل مغة بؼوظخه
كٍغن ؤعبٗت ل٣ُطخي قهغ ٧ل مغة مجزله الى اثلخه ػوظخه م٘ ؾاٖت ٖو  وججهحز بناء في الخ٨ٟحر صعظت بلى خالُا ونل و٢ض ، ٖو

ُت بالخلىة حؿمذ ؾ٨نُت وخضاث جًم مباني اصة في اإلاتزاًض لئللخاح ونٓغا ،  وؤؾغجه للسجحو الكٖغ ُت الخلىة مضص ٍػ  الكٖغ

 الؿ٨نُت الىخضاث ىظو جسهو خُض ،(للسجين العائلي باليىم): ٌؿمى ما ٨ٞغة ابخ٩اع الى اإلاجا٫ ىظا ٖلى بال٣اثمحو صٞ٘
٣ت ل٣ُطخي للسجحو السجن ٖن اإلاؿخ٣لت اثلخه ػوظخه ٞع كٍغن ؤعبٗت ٖو  خُض ، ٧امال جإزِشا مازشت ج٩ىون والتي ؾاٖت ٖو

 ل٣ًاء الىخضاث ىظو صازل والٛضاء ؤلاُٞاع وظبتي بُبش ال٣ُام ٖلى وخثها  الؼوظت مغا٣ٞت في النٟؿُت ألازهاثُت حؿاىم

ب ما جدًغ ؤو للؼوظت ٌؿمذ ٦ما ،1الٗاثلي الُىم اث ؤًت ٖلى جدخىين ؤال بكٍغ وىضاًا مإ٧ىالث من جٚغ  ؤو ممنٖى
  واخضة ػوظت من ؤ٦ثر لضًه الظي اإلاٗضص السجحو ختى نٓمذ بإو الخ٤ ىظا جنُٓم في اإلامل٨ت حٗم٣ذ ول٣ض ، مدٓىعاث

ُت الخلىة ظٗلذ ول٣ض  ،2مجهن واخضة م٘ ًىما ٖكغ زمؿت ٧ل مغة بالخلىة ٞؿمدذ  في ًمطخي إلان ؾاٖاث ٖٓ إلاضة الكٖغ

ا ؤو جهاجي بد٨م ٖلُه مد٩ىما ٧او ؾىاء قهىعن زالزت السجن  8ٖ٘ٔ في الهاصعة للسجىون  اإلاا٢خت الالثدت نهذ خُض ، مى٢ٞى
ُت الخلىة في السجناء خ٤ ٖلى هجغين  الالثدت ؤما ،(الخاؾٗت اإلااصة) ألا٢ل ٖلى الكهغ في مغة الازخالء ٩ًىون ؤو ٖلى  الكٖغ

ش 9ٔ9ٖ ع٢م الىػاعين بال٣غاع الهاصعة الخنُٟظًت اعة الخام هجغين 98ٖٔ 9ٓ ٕٕ بخاٍع ُت الخلىة ٢ىاٖض واإلاغاؾلت بالٍؼ  الكٖغ
حو ٖلحهم للمد٩ىم جخاح):  ٖلى مجها ٖٔ اإلااصة في نهذ خُض ، السجناء من جمنذ وإلان ومضتها  في  ٖلحهم مطخى الظًن واإلاى٢ٞى

 3( ؾاٖاث زالر إلاضة قهغ ٧ل مغة بؼوظاتهم الكغعي الازخالء ٞإ٦ثر ؤقهغ زالزت السجن

. النىيذ:  الثاهيت الفقطة

بت في ألازغ ٦بحر بالنا خت ونٟذ والتي الؿٗىصًت للخجغبت ٧او                 ذ ٚع ُت الخلىة نٓام جبجي في ال٩ٍى  لضي الكٖغ
 لضولت ال٣ٗابُت اإلااؾؿت بصاعة ٢امذ خُض ، ظاصة وؤبدار صعاؾاث انجاػ بٗض الخ٤ ىظا ب٢غاع جم خُض ال٣ٗابُت، ماؾؿاتها

ذ ُت الخلىة خى٫ن صعاؾت بخ٣ضًم ال٩ٍى ذ الٗامت النُابت ٖلى بٗغيها ،و٢امذ الكٖغ  ٖلى باإلقغاٝ اإلا٩لٟت هي ٧ىجها بال٩ٍى
 بُلب وجبضؤ الخ٤، ىظا من السجحو لخم٨حو بجباٖها الىاظب ؤلاظغاءاث ٖلى الضعاؾت ا٢خهغث خُض ، ٢ًاثُا السجىون

                                                           
سجٌن ، وتتكون الشقق من ؼرفة نوم وصالة  ٓٓٓٔوحدة للخلوة الشرعٌة لكل  ٌٓ٘تم انجاز وحدات سكنات الٌوم العابلً  بمعدل  ٔ

 . 8٘وحمام ومطبخ ، سفٌر بن مسفر الجعٌد ، مرجع سابق ، ص 
. 9ٗٙخٌري أحمد الكباش ، مرجع سابق ، ص ٕ

،  ٕٗٔٓ ٔٓ ٕٔوم الثالثاء منشور ي ، مقال منشور على االنترنت ،لؾ القضبان الخلوة الشرعٌة عالقات حمٌمٌة خحسٌن أبو السباع ، 

 ./http://www.sayidaty.net،  ٕ٘:ٙٔ ٕٗٔٓ-ٔٓ-ٕٔ، الثالثاء  ٕ٘:ٙٔ
 9ٖٙ، ص السابقخٌري أحمد الكباش، المرجع  ٖ
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 ٌٗخض وال  الٗض٫ وػاعة من مىز٤ قغعي ٣ٖض ٖلى بناء ػوظخه ؤو ػوظه مىا٣ٞت بٗض  السجُنت ؤو السجحو من َلب  ج٣ضًم

ُت بال٣ٗىص كتٍر الٗٞغ . 1 والؿلى٥ الؿحرة خؿن السجحو ىظا ٩ًىون ؤو َو

ش ٩ًىون ؤو ؤىمها الكغوٍ من ٖضصا 97ٙٔ لؿنت ٕ٘ ع٢م  الضازلُت وػٍغ ٢غاع بلى الٗامت النُابت وؤياٞذ                 الؼواط جاٍع

 خ٨م بمىظب و٢ٗذ ٢ض ٩ًىون واو ؾنىاث ٖٓ ٖن جنُٟظىا ًجغين التي ال٣ٗىبت مضة جهل ال وؤو  السجن صزى٫ن ٖلى ؾاب٣ا

 بظغاء يغوعة بلى باإلياٞت ، اخخُاَُا للمدبىؾحو بالخلىة ٌؿمذ ال وبالخالي  ألا٢ل ٖلى ؤقهغ ٙٓ مجها وؤمطخى ، جهاجي ٢ًاجي
اعة ومضة ؤقهغ ٗٓ ٖن ٣ًل ال إلاضة واخضة من الخلىة ججغين وؤو للؼوظحو َبي ٦ك٠  الخامؿت بلى نباخا الٗاقغة من الٍؼ

خم مؿاء، تي صًناع ٓ٘ مبلٜ صٞ٘ ٍو اعة انتهاء لخحو ٦خإمحو ٧ٍى  ؾالمت من والخإ٦ض  الك٣ت مٗاًنت بٗض  اؾترصاصو ًخم الٍؼ
اتها، ضم مدخٍى  وحؿدشجي ،2بجالٞه جمّلن وما يغعن من ًلؼم ما إلنالح اإلابلٜ ىظا مهاصعة ًخم وبال ، جلُٟاث ؤو ؤيغاع ؤي وظىص ٖو

ذ ذ اإلاسضعاث، ججاعة وظغاثم ال٣خل وظغاثم الضولت ؤمن بجغاثم اإلاتهمحو الضازلُت وػاعة ٢غاع خؿب ال٩ٍى  من ٖلى واقتَر
 ؤنكُت في ٞاٖلحو ومكاع٦حو  والؿلى٥ الؿحرة خؿجي ٩ًىنىا وؤو بؿُُت بجغاثم اإلاتهمحو من ٩ًىنىا ؤو ال٣غاع ٌكملهم

. 3 ؤلانالح لبرامج واؾخجابىا الاظخماُٖت السجن

. اإلاغطب: الثالثت الفقطة

 السجناء ٢غاع ب٣ٗض ٌؿمذ خُض ، اإلاٛغبُت السجىون بٌٗ في بخُب٣ُه و٢ام الخلىة نٓام ٖٝغ اإلاٛغب ؤو ال٣ى٫ن ًم٨ن
ً٘ ، بالؼواط لهم والترزُو  اإلاٛغبي اإلاكٕغ ًنو لم ال٣انىني الجانب بخإنُل ؤنه ٚحر ، لظل٪ قغوَا اإلاٛغبي ال٣انىون ٍو

ُت، الخلىة في السجحو خ٤ ٖلى بضاًخه في نغاخت تراٝ ٖضم آنظا٥ ًسٟي ٧او عبما الكٖغ  الى٢ذ في ؤنه ٚحر ، الخ٤ بهظا الٖا
الث جدمل ٢انىنُت نهىنا انضع نٟؿه  من 7ٗ4 اإلااصة ولٗل ، الخ٤ بهظا يمنُا واٖتراٞه  ب٣بىله جىحي وجٟؿحراث جإٍو

 ىظو الؾخمغاع خ٤ وؤىم  ؤ٢اعبه م٘ السجحو ٖال٢ت اؾخمغاع بلؼامُت مٗجى جدمل والتي طل٪ ٖلى مشا٫ زحر ٖٕ ــ 98 ال٣انىون

ت الٗال٢ت ُت الخلىة ىى ألاؾٍغ  الٗض٫ لىػٍغ جسى٫ن التي ال٣انىون نٟـ من5ٙٗ اإلااصة نو ٖلى ًنُب٤ نٟؿه وألامغ ، الكٖغ
 ٖلى الخٟاّ بهضٝ وىظا ، ؤًام ٖكغة جخٗضي ال إلاضة ٖاثلخه لل٣اء السجن من للخغوط الغزهت السجحو منذ بم٩انُت

لى ، والؿلى٥ الؿحرة وخؿن اإلاضة نه٠ ٢ًاء قٍغ جىاٞغ بطا اظخماُٖا بصماظه وتهُئت الٗاثلُت الغوابِ م ٖو  ؤو الٚغ

ُاص بمناؾبت عبُها الخغوط عزهت . اظخماُٖا بصماظه وتهُئت الٗاثلُت الغوابِ ٖلى الخٟاّ وب٣هض ، والضًنُت الىَنُت ألٖا

                                                           
 9٘ٙ،ص نفسه مرجع الخٌري أحمد الكباش، ٔ
 7ٓٔالى  9٘ٙ، ص  سابقللتفصٌل أكثر ،راجع خٌري أحمد الكباشمرجع  ٕ
نقلت صحٌفة الرأي الكوٌتٌة أن المشروع عبارة أربع وحدات سكنٌة تبنى بشكل عمودي داخل مجتمع السجون وٌتكون كل منها من  ٖ

شقق تشمل الواحدة منها ؼرفة وصالة مع مرفقاتها ، ٌؤتً هذا تماشٌا مع الشرٌعة االسالمٌة السمحة ، وٌتفق مع القٌم والمواثٌق 
معاهدات الدولٌة وتوصٌات المنظمات والهٌبات المهتمة بحقوق االنسان ، فً ممارسة النزٌل لحقوقه بشكل كامل تحقٌقا لؤلهداؾ وال

، تارٌخ (أٌام ٖٓالكوٌت تسمح بالخلوة الشرعٌة لسجنابها لمدة تمتد الى )االنسانٌة النبٌلة ، راجع مقال منشور فً جرٌدة الرأي بعنوان 

 .www .kantipuraline.com ٕٙٔٓ ٗٓ ٗٔالنشر 
 16ادلوافق لـ1420  ىاالخرية مجاد 5 ،وتاريخ 4726 عدد الرمسية باجلريدة ادلنشور اسجنية، ادلؤسسات وتسيري بتنظيم ادلتعلق،   23ـ 98من القانون  74تنص ادلادة  4

ائدة لو ولعائلتو ، وذلك لتسهيل أقاربو وحتسينها ،كلما تبنّي أن يف ذلك فجيب بصفة خاصة احلرص على احلفاظ على عالقة ادلعتقل مع )على 228 ،ص 1999 سبتمرب
 .09، نقال عن بواطاس سيعيد مرجع سابق، ص (عادة ادماج ادلعتقل داخل وسطو العائلي عند االفراج عنوإ

العدل أن دينح لبعض ادلدانني الذين قضوا نصف العقوبة وادلتميزين ديكن لوزير )ات السجنية على أنو سادلتعلق بتنظيم وتسيري ادلؤسنفس القانون ،  من 46تنص ادلادة  5
وطنية والدينية ،أو بقصد احلفاظ حبسن سلوكهم إما تلقائيا أو بناء على اقرتاح من مدير ادارة السجون ، رخصا للخروج دلدة ال تتعدى عشرة أيام خاصة مبناسبة األعياد ال

 . 10بواطاس سعيد، مرجع سابق، ص  (االجتماعيعلى الروابط العائلية أو لتهيئ ادماجهم 
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لى                  م ٖو ن انه بال الخ٤ ىظا ٖلى نغاخت ًنو لم اإلاكٕغ ؤو الٚغ  إلمخإ اؾخسضامها باإلم٩او واؾٗت نهىنا ؾنّل
ما  الخ٤ بهظا السجحو ُّل ت الجناثُت وألابدار الضعاؾاث مغ٦ؼ بنضاع زال٫ من طل٪ ؤ٢غث الٗض٫ وػاعة وؤو والؾ  بمضًٍغ

 م٘ الٗام اججاىها في واإلانسجمت ٢انىنا اإلا٨غؾت والًماناث الخ٣ى١ن ظملت من ؤو... ) ُٞه ظاء ، والٟٗى الضًنُت الكاوو
ُت الخلىة في الخ٤ ب٢غاع صولُا ٖلحها مخٗاٝع ىى ٦ما السجناء إلاٗاملت الضنُا النمىطظُت الكغوٍ  اإلانضوبُت ؤما ،( الكٖغ

ذ لها وعص ٣ٞض للسجىون الٗامت غ):٣ًى٫ن جهٍغ  بدؿن ًخمحز الظي اإلاتزوط اإلاٗخ٣ل لخم٨حو الخجهحزاث ٧اٞت الٗامت اإلانضوبُت جٞى
ُت،التي الخلىة من الؿلى٥ ٤ ٢انىنا ٖلحها اإلانهىم الخ٣ى١ن من خ٣ا لِؿذ الكٖغ  اللىاثذ في ٖلحها اإلانهىم الكغوٍ ٞو

ُب٤ ٌؿمذ ٞاإلاٛغب ،لظل٪1(الخنُٓمُت ُت، الخلىة ٍو م ٖلى الكٖغ  نهىم في نغاخت ٢انىنا ٖلحها النو ٖضم من الٚغ

م الؿلى٥ طو للسجحو مندت وانما  خ٣ا ٌٗخبرىا وال ،2السجىون جنُٓم ٢ىانحو .  ال٣ٍى

ن                مٗخ٣ل ل٩ل ، وجل٣اثُا مباقغة اإلااؾؿت مضًغ ٢بل من بظل٪ الترزُو ًخم ،ٞانه النٓام ىظا مماعؾت ٦ُُٟت ٖو
ضم  ال٣ٗابُت اإلااؾؿت نٓام واخترام الؿحرة خؿن مجها الخؿنت، الظاجُت الهٟاث ُٞه جخىاٞغ  وج٣ضًم ، بإمجها اإلاؿاؽ ٖو
ضم الؼوظُت الٗال٢ت صخت جشبذ وزاث٤  وبُاو ، َبُت قهاصاث ٍَغ٤ ٖن اإلاٗضًت الامغاى من الؼوظحو وزلى الانٟها٫، ٖو

ت بُاناث الى باإلياٞت ٖضمه من خملها جشبذ الؼوظت بدالت . 3الصخهُت الهٍى

لى             م ٖو ُت الخلىة ْغوٝ بخدؿحو باإلاٛغب خ٣ى٢ُىون َٝغ من مُالباث ىنا٥ طل٪ من الٚغ  وىظا بؼوظاتهم، الكٖغ
  آلاالٝ الُلباث ججاوػث خُض ، الؿٗىصًت الخجغبت ٚغاع ٖلى السجن ٖن مؿخ٣لت ؾ٨نُت وخضاث جسهُو بًغوعة

. 4(9ٕٓٓ ؾنت في َلب ال٠ ٔٔ ٢غابت)

. ألاضزن: الطابعت الفقطة

ن ٖنضما لبـ ؤو ٚمىى ٧ل الاعصني اإلاكٕغ ٢ُ٘ ل٣ض                ، للسجحو خ٣ا واٖخباعو النٓام ىظا ا٢غاع ٖلى نغاخت نوّل

ل ل٩ل) ٕٗٓٓ لؿنت 9 ع٢م والخإىُل الانالح مغا٦ؼ ٢انىون من ٕٓ اإلااصة ٖبر نو ٖنضما وطل٪  ؤو ؾنت بمضة ٖلُه مد٩ىم نٍؼ
ُت الخلىة قغوٍ ٞحها جخىاٞغ الٛاًت لخل٪ جسهو اإلاغا٦ؼ من م٩او في الكغعي بؼوظه الازخالء ؤ٦ثر  حٗلُماث وو٤ٞ الكٖغ

ل اإلااصة ىظو في ٖنه اإلاٗبر اإلاٗجي السجحو ؤو ًٟهم اإلااصة نو وباؾخ٣غاء ،(اإلاضًغ ًهضعىا  َب٣ا والانثى الظ٦غ ٌكمل بالجًز

 لهالر الخ٤ ىظا ٩ًىون طل٪ الى ،باإلياٞت الجنؿحو ل٨ال الخ٤ بهظا الخمخ٘ الؿماح وبالخالي ال٣انىو، نٟـ من ٕٓ للماصة
 من ًدضص م٩او وفي الا٢ل ٖلى ؾنت بها اإلاد٩ىم للمضة الاصنى الخض ٩ًىون وؤو ، اخخُاَُا اإلادبىؾحو ولِـ ٖلحهم اإلاد٩ىم

                                                           
  ٕ٘ٔٓ ٗٓ ٕٕزٌارة ٌوم   www.dgapr.gov.ma،  نقال عن موقع المندوبٌة ٕٔطاس ،  مرجع سابق، ص ااالستاذ سعٌد بو     ٔ

. الرابعة مساء
الذي حدد بموجبه كٌفٌة  ٕ. ٓٓ. 8٘ٗالمتعلق بتنظٌم السجون وتسٌٌر المإسسات السجنٌة ، وكذا المرسوم رقم  ٖٕــ  98راجع قانون  ٕ

 .8ٖٕٕ،ص 999ٔسبتمبر  ٙٔالموافق ل ٕٓٗٔجمادى االخٌرة  ٘ٓالموافق ل  7ٕٙٗتطبٌق هذا القانون ، ج ر رقم 
، حٌث  ٕٙٓٓلى ؼاٌة إ ٕٕٓٓ خاصة فً الفترة الممتدة منالشرعٌة من سنة الى اخرى وتبٌن االحصابٌات ارتفاع زٌارات الخلوة  ٖ

 ٕ٘ٓٓزٌارة ،فً سنة  (7٘ٙٔ) ٕٗٓٓزٌارة، فً سنة  (ٖٓٙٔ) ٖٕٓٓزٌارة خلوة شرعٌة، فً سنة ( ٕٙٔ ) ٕٕٓٓسجل فً سنة 
 .ٖٓابق ، ص راجع أكثر شٌماء حسن، هاجر علً ، مرجع س ، ( 9ٕٙ7) ٕٙٓٓزٌارة ، وفً سنة  (9٘ٓ٘)
دلعاملة السيئة يف بعض ندد حقوقيون  ملاربة باألجواء والظروف غري الالئقة لسري اخللوة الشرعية اليت حتّط من كرامة الزوجني ،  بسبب ادلكان ادلخصص لذلك وا 4

 2010  -06  -13يوم ، (أنا ادللرب) نشر يفع نت،  (مطالبات بتحسني ظروف اخللوة الشرعية بني السجناء وزوجاهتم بادللرب )السجون ، راجع مقال 
http://www.maghress.com/anamaghreb  

 2013 04 08 بتاريخ  على االنرتنت ، نشر(واحرتام القوانني  اخللوة الشرعية حتّفز السجني علىحسن السلوك)،سكينة اصنيب:راجع أيضا مقال
،http://www.alitihad.ae/detail 

http://www.dgapr.gov.ma/
http://www.maghress.com/author/%D8%B9+%D9%86%D8%AA
http://www.maghress.com/anamaghreb
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دٟٔ اإلاضًغ ٢بل  وبالخالي ، الخ٤ ىظا مماعؾت في بها اإلاؿمىح واإلاضة اإلاغاث ٖضص جنُٓم ًبحو لم ؤنه ٚحر ، الخلىة قغوٍ ٍو

. 1 الؿاب٣ت اإلااصة ؤقاعث ٦ما  اإلاغ٦ؼ مضًغ حٗلُماث وو٤ٞ نالخُاث من الخٟهُل ىظا ًب٣ى

ض ٣ٞض الٗملي الجانب ٖن ؤما               
ّل
 زانت ؤما٦ن اٖضاص جم ؤنه ،2 باألعصو والخإىُل الانالح مغ٦ؼ اصاعة مؿاولى ؤ٦

 والخإىُل الانالح إلاغا٦ؼ الٗلُا اللجنت ٢غاع بٗض ؾ٩ُىون بها الٗمل وؤو ٕٓ اإلااصة لنو جُب٣ُا وججهحزىا الاعصنُت بالسجىون

ُت الخلىة لنٓام . الكٖغ

. ملــــــط: الخامؼت الفقطة

ُت الخلىة خ٤ منذ ٖلى نغاخت ًنو لم اإلاهغين اإلاكٕغ                    السجحو جم٨حو ٖلى ٦شحرة ؤنىاث حٗالذ ول٨ن ، الكٖغ

ؿدنضوون  الخ٤ ىظا من  ، اإلاهغين الضؾخىعن من ٙٙ اإلااصة والى ، الانؿاو بد٣ى١ن اإلاٗنُت الضولُت الاجٟا٢ُاث الى طل٪ في َو

اعة في الخ٤ ،مجها للسجحو الخ٣ى١ن من الٗضًض اإلاهغين ال٣انىون ؤُٖى ٦ما ، ٕٗ واإلااصة  ؾنت 9ٖٙ ٢انىون الؾُما واإلاغاؾلت الٍؼ

اعة في والخ٤ التراؾل في الخ٤ ٖلُه مد٩ىم ل٩ل ٩ًىون ؤو) ٖلى 8ٖ اإلااصة نهذ خُض السجىون بدنُٓم اإلاخٗل٤ 9٘ٙٔ  الٍؼ
ه ت الخ٩ىمت ،و٧انذ(لظٍو  زم الؿٗىصًت الؾُما الٗغبُت الضو٫ن بب٣ُت ا٢خضاء الخلىة ال٣انىون مكغوٕ اٖضاص في بضؤث ٢ض اإلاهٍغ
و٠٢

ٌك
ُت الخلىة نٓام ٞٗاعيذ الضازلُت وػاعة ؤما ، زالٞاث من ًشحرو إلاا ًهضع ولم ؤ  الؿماح بإو ،و٢الذ السجىون في الكٖغ

 من أل٦ثر اإلاٗضص للسجحو الاؾخجابت ونٗىبت ، والخغماو الاًالم ٖلى اإلاٗخمض وظىىغىا مًمىجها من ال٣ٗىبت ؾُٟٙغ به
حر نٗىبت ٖن ًٞال ، ػوظت ُت، الخلىة اظاػة ٞخىين ٧انذ اطا ؤنه ج٠ًُ ٦ما  ، بالخلىة الخانت الاما٦ن جٞى عِمٍض  الكٖغ

ُث
 مجها ؤ

 ٚحر الٟٓاج٘  مشالُتها في ٦شحرا جٟى١ن  اإلاباصت ٞهظو ، بها اإلاخاب٘ للجغاثم اعج٩ابه ٖنض السجحو انؿانُت ٞإًن  الانؿانُت، اإلاٗاملت
. 3 اإلاخهىعة

. ألاحىبيت السوى  ججاضب:  الثاوي الفطع

. البراظيل:  ألاولى الفقطة

ل حؿمذ ا بةنكاء ٢امذ خُض الخلىة بمماعؾت للسجحو البراٍػ  زههتها  الاؾىاع زاعط السجن مىاظهت في نٛحرة ٚٞغ

غاى اعة أٚل  بحو الٟانلت اإلاؿاخت ٖبر السجحو الحها ًنخ٣ل زم الٛٝغ ىظو اخضي الى (الهض٣ًت)ؤو الؼوظت جإحي بدُض ، الٍؼ
 ، السجن الى ٌٗىص زم اإلااؾؿت اصاعة جدضصو إلاا َب٣ا الى٢ذ بٌٗ مٗها ب٣ًاء له ٌؿمذ ،خُض الٛٝغ ومى٢٘ السجن
ن الؼوظُت عابُت حكتٍر الخ٤ لهظا اإلا٣غة الٗغبُت الضو٫ن ٧انذ ،واو الخغاؾت جدذ الٛٝغ ىظو وج٩ىون  ٞاو  ٖلحها وجهغّل

ل ُت ٚحر الٗال٢ت ختى ؤظاػث البراٍػ  ٌٗغين ؤو للبٛاًا ؾمدذ بإو طل٪ من ؤ٦ثر طىبذ بل ، الؼواط حكتٍر وال الكٖغ

ب من لُُلبهن السجناء ؤمام ؤنٟؿهن خم  ٞحهن ًٚغ . 4 الٛٝغ جل٪ في الل٣اء ٍو

 

                                                           
 وما بعدها  ٖٓٔالدكتور عبد الحافظ ٌوسؾ علٌان أبو حمٌدة ، مرجع سابقص ٔ
استبانة لمعرفة واستطالع  راجع تصرٌح العمٌد الدكتور وضاح الحمود ، مدٌر ادارة مراكز االصالح والتؤهٌل ، الذي أكد أنه تم توزٌع ٕ

آراء النزالء حول رؼبتهم فً ممارسة هذا الحق ،أٌن جاءت النتٌجة أن أؼلبٌة النزالء رفضوا ممارسة هذا الحق ، وأرجع ذلك الى عدم 
ة لطلب النزٌل اذا طلب القٌام بحملة تثقٌفٌة اعالمٌة لتؽٌٌر هذه الثقافة السلبٌة والنظرة الى هذا الموضوع ، اال أنه صرح أنه ٌتم االستجاب

عبد الحافظ ٌوسؾ علٌان أبو حمٌدة ، مرجع سابق ، ص .دراجع فً هذا .ممارسة هذا الحق ، وهذا تطبٌقا لنص القانون الذي ٌسمح بذلك 
ٔٓ٘. 

 .٘ٔالمرجع نفسه ، ص  ٖ
 .77سفٌر بن مسفر الجعٌد ،  مرجع سابق ، ص  ٗ



 2017  ًىاًط  3العسز  –السضاػاث اإلاقاضهتمجلت حيل  -مطلع حيل البحث العلمي 

 
 

 

 117 

 

P
ag

e

ٔ
ٔ

7
 

 .اإلانؼيو الثاهيت الفقطة

 اإلا٨ؿ٨ُُت الٗانمت في ؤنكإث بإو وطل٪ مسجىنا اخضىم ٩ًىون الظي الاػواط بحو الخلىة لنٓام جُب٣ُها في اإلا٨ؿُ٪ جنٟغص

ا بجىاعو ؤنكإث خُض ، (Fabrica  de hombres neuves)  الجضًض الغظا٫ مهان٘ اؾم ٖلُه وؤَل٣ذ ظضًضا سجنا  وظٗلتها ٚٞغ
اعاث  ؤنكإث ؤجها الخجغبت ىظو في والٍٛغب ، ػوظاتهن م٘ مؿاء ٧ل من ؾاٖاث ٣ًًحو ؤو للؼوظاث ٌؿمذ خُض اإلاؿاء لٍؼ

 السجناء ألؾغ حؿمذ خُض ،  الهاصي اإلادُِ ٖلى  اإلا٨ؿ٨ُُت  الجؼعن اخض في ٣ً٘ الظي  (Isla Matias  ماجُاؽ اٌؿال) سجنا
بىا اطا اإلااؾؿت صازل  مٗهم باال٢امت  ٣ٖىبتهم ٓ٘ٔ مجهم ٣ًطخي سجحو ٓٓٙ بحو من ؤو الاخهاثُاث جبحو خُض ، طل٪ في ٚع

٣ت . 1 ؤؾغىم ٞع

. ألاضحىخين:  الثالثت الفقطة

٤ الخلىة نٓام ٞةو الاعظنخحو ٖن ؤما َبّل جي السجن في ؤنكـإث خُض ، 9ٗ8ٔ منظ السجىون في ُُث  ؤ٢ُم ؤًن ،(اًغؽ بُىنِـ) الَى
م السجن بجىاع بناء ٣ت مازشت ٚٝغ الى م٣ؿَّ  بإو الخؿن الؿلى٥ طو للسجحو ُٞه ٌؿمذ ، مُاو وصوعة خمام وبه ظظابت بٍُغ

اعة ٌؿخ٣بل   السجن يابُاث َٝغ من اؾخ٣بالها ًخم خُض ، طل٪ ٖلى ووا٣ٞذ ؤعاصث بطا ألابنُت ىظو في ػوظخه  ٍػ
ٟي ٍٞغ٤ يمن الٗامالث خم السجن، مْى خلىون بها الترخُب ٍو اعة بسهىم ؤلاصاعة حٗلُماث ٖلحها ٍو  لُخم جٟخِكها بٗض الٍؼ

، ىظو اخضي في ويٗها احى الٛٝغ خم م٣ُضا الخغاؾت جدذ بؼوظها ٍو  بٌٗ مٗها ل٣ُطخي  ػوظخه ٖلى لُضزل ٢ُىصو ٞ٪ ٍو
خم لُسغط ، الى٢ذ تر٥ مدبؿه، الى السجن يباٍ َٝغ من ا٢خُاصو ٍو  يابُاث بمغا٣ٞت بٗضو جسغط التي ػوظخه ٍو

. 2السجن

. لىلىمبيا الطابعت الفقطة

ا ظٗلذ ،بإو ٖجها جدضزنا التي الضو٫ن ب٣ُت مشل لِـ ، للسجحو بالنؿبت الجنؿُت اإلاك٩لت ٧ىلىمبُا ٖالجذ  ؤو صازل ٚٞغ
 الخغاؾت جدذ مضنُت، بمالبـ ال٣ٗابُت اإلااؾؿت زاعط للخغوط اظاػاث للسجحو مندذ ول٨جها ، الٛغى لهظا السجن بجىاع
٣طخي ػوظخه ًالقي ،خُض السجن والًت نٟـ في ٧او اطا مجزله باججاو ،ؤو به مهغح مجز٫ن  باججاو  اإلاؿاؽ صوون ؾاٖخحو مٗها ٍو

 للمتزوظحو الاظغاء بهظا ٌؿمذ ال ولئلقاعة ىغوبه، إلان٘ الؿ٨ن زاعط منخٓغا ًب٣ى الظي الخاعؽ ٢بل من بسهىنُتهما،
اعة للٗؼاب ٦ظل٪ به ٌؿمذ بل ٣ِٞ، . 3والاظغاءاث الكغوٍ بنٟـ البٛاًا ختى ؤو نض٣ًاتهن ومال٢اة لٍؼ

. الفيليبين:  الخامؼت الفقطة

٣ت ابخ٨غث الٟلُبحو ضة ٍَغ ها من ٍٞغ  ػواط ٖلى حصج٘ بل) ، اإلاتزوط للسجحو حؿمذ ؤجها وهي ، الضو٫ن من ٚحرىا في لِؿذ نٖى

ت خُاة ا٢امت ؤظل من وطل٪ ، (الٗؼاب السجناء  ويٗتها التي البرامج بمىظب ، اإلاٟخىخت ال٣ٗابُت اإلاٗؿ٨غاث في ؤؾٍغ
 نٛحرة وبُىث الؼعاٖت واصواث ألاعى وجمنذ ال٣ٗابي اإلاٗؿ٨غ الى ألاؾغة انخ٣ا٫ بمهاٍع٠ الضولت جخ٨ٟل خُض الخ٩ىمت

٣ت السجحو ٞحها ٣ًُم  وؤؾغجه ٖلُه اإلاد٩ىم ٌؿخُُ٘ ؤو ٚاًت الى ألازغين الخُاة ومُالب الشُاب الى باإلياٞت ، ؤؾغجه ٞع
خماص خم بل ، ؤنٟؿهم ٖلى ؤلٖا  لاللخدا١ ال٣انىنُت الؿن ًبلٛىا ؤو الى ، السجن صازل الٗامت باإلاضعؾت ألاوالص الخدا١ ٍو

. 4 الخاعظُت باإلاضاعؽ

                                                           
 .78، المرجع نفسه ، ص  ٔ
 .78، المرجع نفسه ، ص  ٕ
 .79المرجع نفسه ، ص   ٖ
 .8ٓ، المرجع نفسه ، ص  ٗ
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. ألامطينيت اإلاخحسة الىالًاث: الؼازػت الفقطة

اعة ، السجناء من الخؿن الؿلى٥ لظوين السجن اصاعة حؿمذ الباما والًت في  زم ، اإلاُالص ُٖض ُٖلت في وؤؾغىم ػوظاتهم بٍؼ

. 1الُٗلت بٗض سجىجهم الى الٗىصة

 

 . الجعائط في للسجين الـطعيت الخلىة هنام واقع: الطابع اإلابحث

.  الجعائطي  الدـطيع مىقف: ألاوى  اإلاٌلب

با الجؼاثغ حٗخبر                 ُت، الخلىة ٨ٞغة جدناو٫ن لم التي الىخُضة الٗغبُت الضولت ج٣ٍغ  ٖن ٌٗبر انما اإلاى٠٢ ىظا ولٗلّلن الكٖغ

ٌ ن وعاء اإلاى٠٢ ىظا وعبما ، آلاو وختى الؿاب٣ت الؿنىاث منظ النٓام ىظا لخُب٤ُ مؿب٤ ٞع  . اإلاىيٕى ىظا في ال٨خاباث شرّل

 الٗض٫ وػاعة جإظُل بٗض)بٗنىاو صخٟي م٣ا٫ زال٫ من اإلاىيٕى ىظا جناو٫ن جم ألازحرة الؿنىاث في ؤنه ٚحر                

ُت الخلىة في بد٣هم ًُالبىون السجناء ، السجىون في ( الؼوظُت الٛٝغ) اإلاكغوٕ  ٢ًُت ٖاصث خُض ،2( بؼوظاتهم  الكٖغ
ُت الخلىة با ال٨ٟغة ىظو جنٟظ ؤو وآما٫ جى٢ٗاث وؾِ لخُٟى الكٖغ ا ٢ٍغ ُّل  اإلال٨ت الؾُما الٗغبُت الضو٫ن بب٣ُت وا٢خضاء جإؾ
ت ؤنىاث وبضؤث ، الؿٗىصًت الٗغبُت  من والؼوظاث ألاػواط لخماًت وطل٪ النٓام ىظا بخُب٤ُ جُالب مددكمت ظؼاثٍغ

اثالتهم السجناء بكاوو ومهخمىون خ٣ى٢ُىون خاو٫ن خُض ، الاندغاٝ  ، اإلاؿاظحو لهالر النٓام ىظا بخُب٤ُ اإلاُالبت ، ٖو
ُت الخلىة ٚٝغ ٢ًُت ؤو زانت  من ؤجها واٖتٝر ، ؾاب٣ا ٞلُىون مسخاع السجىون إلصاعة الٗام اإلاضًغ ٖجها جدضر ،  الكٖغ

. 3 ألاصعاط خبِؿت ب٣ُذ ال٨ٟغة ىظو ؤو ٚحر ، للسجناء ألاؾاؾُت الخ٣ى١ن

. العقابي بالـإن اإلاهخمين مىقف:  الثاوي اإلاٌلب

م ٖلى ٌ اإلاىيٕى ىظا منا٢كت الى ًخُغ١ن لم الغؾمي اإلاى٠٢ ؤو الٚغ ٞغ ُت الخلىة نٓام جُب٤ُ ٨ٞغة ٍو  الا ، للسجحو الكٖغ
 للمُالبت صٖىتها من ، ال٣ٗابي بالخ٣ل واإلاهخمت اإلاسجىنحو بد٣ى١ن الٗال٢ت طاث آلاعاء لبٌٗ  اؾخُإل من ًمن٘ ال ىظا ؤو

ت السجىون في النٓام ىظا بخُب٤ُ :  الجؼاثٍغ

. اإلاىافق الطؤي:  ألاوى  الفطع

 الخلىة نٓام ٖلى ًضاٞ٘ خُض ، اإلاؿاظحو خ٣ى١ن بمجا٫ واإلاهخمحو الخ٣ى٢ُحو من الٗضًض آعاء الغؤي ىظا ًلخو           
ُت ٣ى٫ن ، الكٖغ  الالؤزال٢ُت الٓىاىغ مداعبت مجها  ٦شحرة مؼاًا جدمل بل ، اإلااؾؿت ؤو بالسجحو بيغاعا ٞحها لِـ ؤنه ٍو
 ٦ٗضم السجحو ؤىل جسو اظخماُٖت مكا٧ل خل في ؾِؿاىم النٓام ىظا جُب٤ُ وؤو ، اإلاؿاظحو بحو  الجنسخي ٧الكظوط

 ظهت من ،4(الٗضلُت الؿىاب٤ طوين إلصماط اإلاضنُت الهُئت عثِـ ٖماع خمضًجي ألاؾخاط عؤي)السجُنت وػوظخه الؼوط َال١
 َالبىا خُض الانؿاني، بالجانب اإلاخٗل٣ت اإلاؿاظحو لخ٣ى١ن الؿلُاث ججاىل ٖن الغؤي، ىظا ٖن اإلاضاٞٗحو بٌٗ نضص ؤزغين

                                                           
 .ٕٙٓحسٌن هاٌل الحكٌم، مرجع سابق ، ص  ٔ
الشرعية السجناء يطالبون حبقهم يف اخللوة ، يف السجون" اللرف الزوجية"عد تأجيل وزارة العدل دلشروع ب)، ب .حورية ،وىيبة سليماٍل  ،نادية سليماٍل  ،بلقاسم حوام 2

 .http: //jawaher echoroukonline.com ، 2014 11 11تاريخ االطالع ، ،  2014 11 10مقال منشور على األنرتتت بتاريخ ، (بزوجاهتم
 .02نفسو، ص رجعامل3
 .ٖٓ، ص المرجع نفسه ٗ
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 ٞاَمت بغاىم بن اإلادامُت  للخ٣ى٢ُت الغؤي ىظا ٌٗىص) ال٣ٗابُت اإلااؾؿاث في  للسجناء الكغعي الجمإ ٚٝغ بىي٘

. 1(الؼىغاء

جي الاجداص عثِؿت ؤ٦ضث ؤزغين ظهت من اث للنؿاء الَى  اللىاحي  السجناء ػوظاث من الك٩اوين من الٗضًض جل٣حها  الجؼاثٍغ
 ، ألاػواط بحو اإلاٗاقغة خ٤ ؤىمل بإنه اإلاٗض٫ السجىون ٢انىون وانخ٣ضو ، لها ًغسى ونٟؿُت اظخماُٖت خالت في ؤنٟؿهن وظضو

سحر الؼوظاث ؤو خُض
ُث
ما ، الؼوظُت والخُانت الُال١ بحو بًٗهن ج

َّ
ُت الؼوظت جب٣ى و٢ل  للؿُضة الغؤي ىظا ٌٗىص) لؼوظها ٞو

جي الاجداص عثِؿت خٟطخي، نىعٍت اث للنؿاء الَى .  2(الجؼاثٍغ

ٟي لؤلثمت الىَنُت للخنؿ٣ُُت الٗام ألامحو ؤما            ا ٌٗا٢ب اإلاسجىون ؤو ؤ٦ض ٣ٞض ، الضًنُت الكاوو ومْى  بد٨م قٖغ
او وىنا٥ ، زابخت ٣ٖىبت  ؤو صًنه جمـ ال ؤو ًجب ال٣ٗىبت ىظو ؤو الا بالؼظغ، ال٣ٗىبت ؤو بالتربُت ،ال٣ٗىبت ال٣ٗىبت من نٖى
 ؾب٤ الظي اإلاٛاػين في ٖنه هللا عضخي الخُاب بن ٖمغ بدضًض واؾدكهض ، مجغما صوما ًٓل ال ٞاإلاجغم الانؿانُت ٢ُمخه

ٟي لؤلثمت الىَنُت للخنؿ٣ُُت الٗام ألامحو ،عثِـ  خُمي ظلى٫ن الاؾخاط عؤي) الُه الاقاعة .  3(الضًنُت الكاوو ومْى

 ٢نبلت ٌك٩ل الخ٤ ىظا من اإلادغوم السجحو ؤو ٣ًى٫ن الظي ، الؼوظُت الٗال٢اث زبراء بغؤي الٍٟغ٤ ىظا ؤصخاب ًضٖم ٦ما
ُت الخلىة جُب٤ُ بًغوعة ًُالب خُض ، الجنسخي ال٨بذ ندُجت  الكظوط باندكاع تهضص والتي ، مى٢ىجت  والغظا٫ للنؿاء الكٖغ

 ؤ٢غىا َبُُٗت ويغوعة ، انؿاني خ٤ من للخغماو اياُٞت ٣ٖىبت ىى اإلان٘ اؾخمغاع ألو ، الؿنت جٟى١ن إلاضة اإلاسجىنىون
ض ومنٗها ، الضولُت واإلاىاز٤ُ ال٣انىون ٢بل الاؾالم ٣ى٫ن ، بالسجن الجنسخي الكظوط ؾلى٦ُاث الندكاع مهّل  الضو٫ن بٌٗ او ٍو

 بالضاثغة اإلاؿاؽ بٗضم ًُالب لهظا ، ؾلى٦ه جدؿحو ٖلى لدصجُٗه السجحو ٖلى يِٛ ٧ىؾُلت النٓام ىظا اؾخٗملذ
٤ ألاػواط بحو الل٣اء جنٓم ٢ىانحو ؾن وبًغوعة ، للمسجىون والٗاَُٟت الصخهُت  في مغجحو ألا٢ل ٖلى انؿانُت ْغوٝ ،ٞو

ت من اإلادغوم للمسجىون وؾ٩ُىلىظُت خؿُت ٖؼلت ىى الجنسخي ٞال٨بذ ، الكهغ  عؤي)لئلنٟجاع مٗغيت ٢نبلت ُٞهبذ الخٍغ

. 4 (بىظناح لخؿن/ الاؾخاط الؼوظُت الٗال٢اث زبحر

ما ألي الىي٘ بد٣ُ٣ت ًهغخن ال ألجهن نمذ، في حٗانحو السجناء ػوظاث ؤو ،نغخذ (اإلاغؤة) ظمُٗت عثِؿت ُّل  ظهت،الؾ
ُت الٗال٢ت من الخغماو  انتهاء انخٓاع في  اإلامنٕى الٗك٤ ٌٗكن ؤٚلبهن ًجٗل مما ، ؤػواظهن م٘ ًماعؾجها ٦ن التي الكٖغ

ًب ٦بذ ٖن وجنِٟـ نٟسخي ٖالط ٌٗخبر ، بؼوظها السجُنت ؤو بؼوظخه للسجحو الل٣اء ىظا ؤو وج٠ًُ ؤػواظهن، ٣ٖىبت  ٚو

ذ ىظا) صازلي  . 5(لخغف نِٟؿت الؿُضة (اإلاغؤة) ظمُٗت لغثِؿت الخهٍغ

ت الىَنُت اللجنت عثِـ ؤما غ انجاػ ٖلى ح٠٨ٗ اللجنت ؤو ؤ٦ض ٣ٞض ، الانؿاو خ٣ى١ن وجغ٢ُت لخماًت الاؾدكاٍع  خى٫ن ج٣ٍغ
 مكحرا ، زانت ٚٝغ في ؤػواظهم م٘  الازخالء في اإلاسجىنحو خ٤ ًسو ُٞما زانت ، ال٣ٗابُت اإلااؾؿاث في السجناء وا٢٘

ا جسهُو وبةم٩او واؾٗت خضًشا اإلابنُت السجىون ؤو  باجساط مُالبت الٗض٫ وػاعة ؤو وؤياٝ ، الٛغى لهظا زانت ٚٞغ

ذ) للسجحو الكغعي الخ٤ ىظا مماعؾت بسهىم الالػمت الاظغاءاث  الىَنُت الغبُت عثِـ ، ٢ؿنُُجي ٞاعو١/  الاؾخاط جهٍغ

ت  .6(بالجؼاثغ الانؿاو خ٣ى١ن وجغ٢ُت لخماًت  الاؾدكاٍع

                                                           

 ..ٖٓ، ص المرجع نفسهٔ
 ٘ٓــ  ٗٓ، ص المرجع نفسه ٕ
 .٘ٓ، ص مرجع سابق، ب.حورٌة،وهٌبة سلٌمانً  ،نادٌة سلٌمانً  ،بلقاسم حوام ٖ
 .ٙٓ، ص مرجع السابقالٗ
 .7ٓالمرجع نفسه ، ص  ٘
 7ٓنفسه ، ص  المرجع ٙ
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. اإلاعاضن الطؤي" الثاوي الفطع

ُت الخلىة بإو ٢الذ خُض النٓام، ىظا جُب٤ُ حٗاعى ؤزغين ؤنىاث ىنا٥ مت َبُٗت ٖلى جخى٠٢ للؼوظحو الكٖغ  التي الجٍغ
ُت خ٣ى٢ه منده ٖلى الؼوظت وا٣ٞذ ٞاطا ، السجن وؤصزل بها ؤصًن ٨خه ؤجها ٖلى الحها ٞؿِنٓغ الكٖغ مت في ؤًًا قٍغ  الجٍغ

 ج٣خطخي ال٣ٗاب ٞلؿٟت ؤو الغؤي ىظا ًا٦ض زم ، الاظغاء ىظا من خغمانه ُٞجب ؤزال٢ُا اصانخه جمذ اطا ؤما ، له وصاٖمت
مت ا٢تراٞه ندُجت اإلاجغم مٗا٢بت  ما وىى الخالي، اإلاجخم٘ في السجن اًضاٖه ؤو الخ٣لُضًت اإلاجخمٗاث في بنُٟه بما مُٗنت ظٍغ

ًه ٌٗجي ُت الخلىة امخُاػاث ٖلى اإلاجغم خهى٫ن خا٫ وفي ، ٞع ُّلب وىظا اإلاجخم٘ في خًىعو ًشبذ بظل٪ ٞهى الكٖغ  مٗجى ٌٛ

ذ عؤي) ال٣ٗاب . 1(البلُضة بجامٗت الاظخمإ ٖلم ؤؾخاط خنُابلي ألاؾخاط وجهٍغ

 إلاؿنا ، اإلاىيٕى ىظا َغح ٖنض الظ٦غ الؿال٠ اإلا٣ا٫ ٖلحها نكغ التي الانترنذ نٟدت مغجاصو حٗل٣ُاث ٖلى نٓغة وبةل٣اء         
ٌ  آلاعاء من الٗضًض ب حسخغ بل  الاظغاء ىظا جُب٤ُ بكضة جٞغ  بٌٗ م٣ابل ، للن٣اف ؤنال اإلاىيٕى ىظا َغح من وجخعجّل

.  2السجحو خ٤ من ؤ٦ثر الؼوظت خ٤ ٖلى صٞاٖها وؤؾاؾها بخُب٣ُه جناصي التي ال٣لُلت آلاعاء

:   داجمت

ُت الخلىة مٟهىم ٖلى نخٗٝغ ؤو خاولنا اإلاخىايٗت الضعاؾت ىظو زال٫ من                  ٦ما ، وال٣انىني الكغعي وؤؾاؾها الكٖغ
نا ض التي آلاعاء مسخل٠ الى حٗٞغ ت السجىون في جُب٣ُها ومضي ، طل٪ جسال٠ التي آلاعاء و٦ظا النٓام ىظا جُب٤ُ جٍا  و ، الجؼاثٍغ

:  الخالُت النخاثج الى ىظا ٧ل بٗض انتهُنا ٢ض

 السضاػت هخائج

ضو طل٪ ٌٗجي ال ، السجن صازل السجحو وي٘ او ــــ  ب٨غامخه ًدخٟٔ انؿانا ًٓل ٞهى ، الانؿانُت خ٣ى٢ه ٧امل من ججٍغ
  وخ٣ى٢ه

ُت الخلىة ــــ سخلي ًلخ٣ي او ألازحر لهظا الؿماح حٗجي للسجحو الكٖغ  ؤو السجن صازل الٛغى لهظا مٗض م٩او في بؼوظخه ٍو

٣طخي ، بُٗض من ٧انذ ولى الخغاؾت جدذ ، منه ٢ٍغب . الخمُمُت الٗال٢ت إلاماعؾت مُٗنت ؾاٖاث مٗها ٍو

ضي خؿب ال٣ى٫ن ًىظب ال٣ٗىبت شخهُت مبضؤ ــــ ُت الخلىة في الخ٤ له السجحو ؤو  الاججاو ىظا مٍا  جتهضي ال ختى الكٖغ

.  الؼوط شخو الى ال٣ٗىبت

ن ُٞه الخ٤ ىظا بمماعؾت الؿماح بو ـــ ّـل ذ م  ىظا ٖلى اإلاضاٞٗحو خغم ولى السجن، لىُْٟت ال٣ٗابُت لل٣ُمت وانتها٥ نٍغ

. الانتها٥ ىظا من الخ٣لُل ؤو طل٪ نٟي النٓام

ن السجن صازل ومماعؾخه للسجحو الخ٤ ىظا منذ ـــ ُه من نٕى ُٞه والق٪ّل ُٟت في ٣ًضح و التٞر  .ب٣اثه وحهضص السجن ْو

 

 

                                                           

 .ٗٓالمرجع نفسه ، ص ٔ
وهٌبة سلٌمانً  ،نادٌة سلٌمانً  ،بلقاسم حوام ،  (تعلٌق  ٗٙٔ) راجع تعلٌقات المشاركٌن المذٌلة  بالمقال المنشور على األنترتتٕ

فً السجون، السجناء ٌطالبون بحقهم فً الخلوة الشرعٌة " الؽرؾ الزوجٌة"بعد تؤجٌل وزارة العدل لمشروع )،ب.حورٌة،
 ٖٓ 9ٓ، ٕ٘ٔٓ ٓٔ ٖٔ، ٕ٘ٔٓ 9ٓ 9ٕ ،  ٕٗٔٓ ٔٔ  ٘ٔ، ٖٔ، ٔٔ، ٓٔ،تارٌخاالطالع ٕٗٔٓ ٔٔ ٓٔبتارٌخالصادر ،(بزوجاتهم

ٕٓٔٙ  ، http: //jawaher echoroukonline.com   ،وما بعدها 7ٓ، ص  مرجع سابق 
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: اإلاخىاهعت هنطها وحهت مً هطي  الؼبب لهصا

 ىظا جنُٟظ ٖلى مؿاٖضجه ًجب زمت ومن ، ػوظخه ججاو للؼوط وواظب للؼوظحو مكتر٥ خ٤ الؼوظُت اإلاٗاقغة ٧انذ بطا ـــ
 ٖلى الانٟا١ في الضولت حؿاٖضو ؤو الُغح بهظا ُٞجب ، وؤؾغجه ػوظخه ٖلى ؤلانٟا١ الؼوط واظب من ٧او وبطا الىاظب،

ُت الخلىة ٖن والخ٩لم ، ُٞه والخ٨ٟحر ٖلُه الخضًض ًخم لم ما وىى وألاوالص ألاؾغة هما للسجحو الكٖغ . باالىخمام ؤولى ٞإحّل

ت وؾلب الخبـ ٧او اطا ـــ ٛها ًجب َا٢ت ٖن ناجج طل٪ ألو ٧الكظوط ألازال٢ُت الاندغاٞاث ٌؿبب الخٍغ ٤ ُٞجب ،  جَٟغ  ٞو
ن والخإىُل الانالح بغامج

ّل
 له الؿماح ظانب الى َا٢خه ٞحها ًٟٙغ الٗام للهالر الٗمل بغامج ووي٘ والخضًن الاخترام ز٣اٞت بض

ايت بمماعؾت  إلاا نٓغا ، الكباب ٞئت من ؤٚلبهم السجىون في ٖلحهم اإلاد٩ىم  ؤو طل٪ ٖلى ًٞال ، الجنـ في الخ٨ٟحر بض٫  الٍغ
ت نكاٍ من اإلاغخلت ىظو جمشله ه الاىخمام  ٧او ٞاطا ، اإلاتزوظحو ٚحر الٗؼاب ٞئت من وؤٚلبهم ، وخٍُى  اإلاؿاظحو الى ًخىظّل

.  الخ٤ ىظا ومندهم جؼوٍجهم ًجب الُغح ىظا م٘ وجماقُا ، الٗؼاب م٘ الخٗامل ًخم ٠ُ٨ٞ ، اإلاتزوظحو

ت ؾلب من ٢ؿاوة وؤ٦ثر قضًضة ٣ٖىبت زمت ـــ ضام وهي الخٍغ ضام من٘ ًجب الُغح بهظا ، الٖا  وألاؾغة الؼوظت ج٣ٟض ال ختى الٖا
خباع في الازظ ًجب لهظا ، مُٗلهم  ال الؼوظت ٧انذ اطا ولهظا ، ٣ٖىبت ؾمُذ ولهظا الؿلبُت آزاعىا ظناثُت ٣ٖىبت ل٩ل ؤو الٖا

لت اإلاضص اصخاب من ٧او اطا ،الؾُما يغعا طل٪ في وججض ػوظها بٗض ٖلى جهبر  ؤو وال٣انىون الكٕغ لها ؤخلّلن ٣ٞض ، الٍُى
ا ولِـ ، الُال١ جُلب  ىظا ٖن اإلاضاٞٗحو ٣ًى٫ن ٦ما الؼوظُت والخُانت الغطًلت مهاوين في جغجمي ؤو طل٪ جٟٗل لم او اظباٍع

  الخُل٤ُ ُٞلب ، ال ؤلاظابت ؤ٦ُض ؟ الغطًلت جماعؾن واإلاُل٣اث ألاعامل ٧ل ىل: الخالي الؿاا٫ لنُغح  نخى٠٢ وىنا ، النٓام
ٟحو وظمُ٘ ، الؼوظُت للمٗاقغة السجن الى مخىظهت وهي وخُائها ٦غامتها ٣ٞض من لها ؤًٞل  مجُئها ؾبب  ٌٗلمىون  اإلاْى

.  بظل٪ ٌؿمذ الظي الاظغاء ىظا اؾخ٣باح ًىظب  والؿتر للخُاء زضف طل٪ في ؤلِـ ألامغ، ىظا انتهاء بٗض ٧انذ وؤًن

ُت الخلىة) النٓام ىظا بًٗها حؿمذ التي الٛغبُت ال٣ٗابُت باألنٓمت صوما الا٢خضاء ًجب ال ـــ  ختى ًجحز بًٗها بل ،(الكٖغ
 ؤزالقي ٢ُض ؤي من مخدغعة مجخمٗاث الٛغبُت اإلاجخمٗاث ألو طل٪ ، ومٗاقغتهن السجناء ؤمام ؤنٟؿهن ٖغى للبٛاًا

ت ضاٞٗىا  النٓام بهظا ٌؿمدىا ؤو عجب ٞال ، يابِ ؤي صوون ٖنضىم للٟغص الٟغصًت والخٍغ  زالٝ ٖلى وىظا ، ٖنه ٍو
مذ التي  والاؾالمُت الٗغبُت اإلاجخمٗاث

ّل
 والخُاء الؿتر ٢ىامها يىابِ لها وظٗلذ ، الخمُمُت والٗال٢ت الؼوظُت اإلاٗاقغة نٓ

. 1 الٛلُٔ باإلاُشا١ ونٟذ والتي اإلا٣ضؾت الٗال٢ت ىظو واخترام

 ؤو ٌٗجي وىظا جُب٣ه، ال التي الٗالم في الضو٫ن ٖضص م٘ م٣اعنت الٗضص ٢لُلت النٓام لهظا اإلاُب٣ت الضو٫ن ؤو طل٪ ٖلى ًٞال ـــ

لبُت ا جبضي ٞهي لظل٪ ال٣ٗىبت عصٕ ٖلى النٓام لهظا الؿلبُت آلازاع من جسصخى ألٚا . جُب٣ُه من جسٞى

ليُّلن ٧او ، السجن ًضزل ؤو بٗض ًخم وؤؾغجه وػوظخه السجحو في الخ٨ٟحر ٧او بطا ـــ  التي بالٓغوٝ مؿب٣ا الخ٨ٟحر ًخم ؤو خَد
مت ًغج٨ب ظٗلخه ضزل الجٍغ   والخاظت الٗىػن ٖن ناججت اظخماُٖت ماصًت ْغوٝ ؤؾاؾها في وهي ومٗالجتها ، السجن ٍو

ت النٟؿُت وألامغاى .  ؤًٞال طل٪ ٩ًىون ؤال ، والًٍٗى

غ ؤو ٖلُه ًجب ٧او الظي ، السجحو ٞهى  اإلاىي٘ ىظا في  اإلاجخم٘ م٘ واإلاؿاولُت اللىم ًخ٣اؾم من ىنا٥ ٧او بطا  ـــ
ّل
 مغاعا ٨ًٟ

ت ؾلب ًسلٟها التي ألايغاع في مؿب٣ا و مت واعج٩اب الخٍغ غ ؤو ٖلُه ٩ٞاو ، الجٍغ
ّل
 ٖلى ٣ًضم ٢بل وؤؾغجه ػوظخه في ٨ًٟ

مت اعج٩ابه  ٍَغ٤ ؾلى٥ في ٨ٞغوا ما اطا  اإلاجخم٘ ؤٞغاص ولب٣ُت زانُت مغة له مانٗا حك٩ل  وآلاالم ألايغاع ٞهظو وبظل٪ ، الجٍغ

مت .   الجٍغ

                                                           

 .من سورة  النساء ٕٔاآلٌة  (وكٌؾ تؤخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض و أخذن منكم مٌثاقا ؼلٌظا): قال تعالى   ٔ
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ُت الخلىة من السجحو بمن٘ ٣ًى٫ن والظي اإلاال٩ي، اإلاظىب ىى الجؼاثغين اإلاجخم٘ في الؿاثض اإلاظىب او ـــ  ؤو بنا ٞدليّلن الكٖغ

ب٘
ّل
. الجانب ىظا في اإلاظىب ىظا  ند

ُت الخلىة بنٓام ٌؿمذ لم ،ٖنضما الهىاب ظانب ٢ض الجؼاثغين اإلاكٕغ ؤو نغين لهظا                  ت، السجىون في الكٖغ  الجؼاثٍغ
 ىظو ؤبضي النخاثج ىظو وؤمام لظل٪ والٓغوٝ، الخهىنُاث الزخالٝ والٛغبُت الٗغبُت الضو٫ن بٌٗ بخجاعب ًخإزغ ولم

: الا٢تراخاث

 ؤلاقتراحاث

ُت الخلىة نٓام جُب٤ُ ٖلى اإلاىا٣ٞت ًجب ال ـــ  ٖلى وج٣طخي للسجىون ال٣ٗابُت لل٣ُمت اىضاع طل٪ في ألو الجؼاثغ، في الكٖغ
عن ال ٞانه ، الانالح ظانب الى الجناثُت ال٣ٗىبت ظىىغ في صاثما ٩ًىون ؤو ًجب ،الظي الغصٕ ٖنهغ  ؤو ٢اجال ؤو اعىابُا ًخهىّل

ا ؤو مٛخهبا  ػوظاتهم الحهم نغؾل بإو ن٩اٞئهم ألازحر وفي ٖلحهم الخ٨م وجم ٞٗلىا ما ٞٗلىا آزما، مٗخضًا ؤو زُحرا لهّل

. إلاٗاقغتها

ٟها التي مؼاًاو، بٌٗ من والاؾخٟاصة النٓام ىظا جُب٤ُ الػما ٧او بطا ـــ
ّل
ت ؾلب ٣ٖىبت جسل  ٚحر الى٢ذ ػا٫ ٞال ، الخٍغ

ز ٖلُه اإلاد٩ىم منذ ًم٨ن بل السجن، صازل وؾ٨ناث ٚٝغ في جُب٣ُه ًجب ال ٦ما مناؾب،  الظي الخؿن الؿلى٥ طو اإلاخمحّل
نت ظغاثم وفي ، ؾحرجه وخؿنذ الخإىُل لبرامج اؾخجابت ؤبضي ُّل سخلي ؤىله ٞحها ًؼوع ، مُٗنت إلاضة بظاػاث  ٚحرىا صوون مٗ  ٍو

ؿخمخ٘ ، ٌكاء ٦ُٟما الؼوظُت بِذ في بؼوظخه  ؤمغ وىى اإلاجخم٘، في وانضماظه لخغوظه جمهُضا  ألاؾغة خناو و بضٝء  َو

ت الاظغاءاث من والخإ٦ض اإلاغاظٗت بٗض بلُه الؼوظت ج٣اص ،خُض لظل٪ السجن في  ٚٝغ جسهُو بض٫ ،٢1انىنا م٨ٟى٫ن  الاصاٍع
 ٌٗلم الجمُ٘ ألو ، الؼوظحو بحو الٗال٢ت صخت في بال شخيء في (الضٖاعة) جنُٓم ٖن ىظا في ألامغ ًسخل٠ ال(ٖظعا)و ، وألامنُت

.  الؼوظُت اإلاٗاقغة لٛغى ٢اصمت الؼوظت ؤو

ت السجىون في  النٓام ىظا لخ٣نحو مناؾبت اإلاغخلت لِؿذ ـــ  ٞلم ، الجناجي ال٣ٗاب ؤػمت خ٣ُ٣ت الُىم نِٗل ألننا ، الجؼاثٍغ
ت مناؾبا الى٢ذ لِـ ولظل٪ ، ٞٗالُخه ال٣ٗاب ٣ٞض ٞل٣ض ، لئلظغام الٗىصة ٖلى اإلاجغمحو ٖؼم وجشجي جغصٕ ال٣ٗىبت جهبذ  البخّل

ُاء ضا السجحو إٖل اىُت من مٍؼ .  والتٝر الٞغ

ُت الخلىة مىيٕى في الضعاؾاث من الخ٨ش٠ُ من البض ـــ ت  عؾمُت واخهاثُاث مُضانُت بضعاؾاث وال٣ُام للسجناء الكٖغ  إلاٗٞغ

.  واإلاجخم٘ والاؾغة والؼوظت السجحو نالح ٖلى طل٪ جإزحر مضي

الم ٢بل من وجناوله ، والن٣اف الضعاؾت من خ٣ه ًإزظ ؤو النٓام ىظا بخ٣نحو الؿماح ٢بل البض ـــ  وم٘ الجىانب ظمُ٘ من الٖا
 ىظا ألو ، اإلاجخم٘ ؤٞغاص لٗامت اؾخٟخاء بظغاء ٍَغ٤ ٖن طل٪ ًخم ؤو ، جُب٣ُه بلى  الاعاصة اججهذ واطا ، اإلاسخهحو ظمُ٘

. ٞدؿب السجناء ٞئت ولِـ ومؿخ٣بله، ؤمنه حهم ألامغ

 الجىانب ٖضًض ،وله مخجضص ظضًض ًٓل ٞاإلاىيٕى ، البدض ىظا بها ؤزخم ؤو ؤعصث التي والا٢تراخاث النخاثج ؤىم ٧انذ جل٨م
ُت ض الى نضٖى لهظا ، وألامنُت والاظخماُٖت والصخُت والنٟؿُت وال٣انىنُت الكٖغ  وؤنه زانت والبدض، الضعاؾت من اإلاٍؼ

.  الجؼاثغين السجىون ٢انىون حٗضًل ألاًام ٢ابل في ًخضاو٫ن

 

                                                           
المتعلق بتنظٌم السجون  ٕ٘ٓٓفبراٌر  ٙٓالموافق لــ  ٕ٘ٗٔذي الحجة  7ٕ المإرخ فً  ٗٓــ  ٘ٓمن قانون   9ٕٔراجع المادة  ٔ

، ٕ٘ٓٓفبراٌر  ٖٔهجري الموافق لـ ٕٙٗٔمحرم عام  ٗٓ، الصادرة فً  ٕٗالسنة  ٕٔ ، ج ر، العدد جتماعً للمحبوسٌنواالدماج اال
 .7ٕالى ٓٔص 
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:  اإلاطاحع قائمت

:  النطيم القطآن:  ؤوال

:  القاهىهيت الىلىق: زاهيا

نوالاصماطنالسجىوننبدنُٓمناإلاخٗل٤ن2005نٞبراًغن06نلــناإلاىا٤ٞن1425نالدجتنطين27نفيناإلااعرنن04ــن05نن٢انىون:ننالجعائطنـــ

.ن2005نٞبراًغن13لـناإلاىا٤ٞنهجغينن1426نٖامنمدغمن04نفينالهاصعةن،ن42نالؿنتن12ننالٗضصنعنطنللمدبىؾحو،نالاظخماعي

شن3919نع٢منالىػاعيننبال٣غاعنالهاصعةنالخنُٟظًتنالالثدت:الؼعىزًت العطبيت اإلاملنت ـــــ ن،الخامنهجغينن1398ن09ن22نبخاٍع

اعة ُتنالخلىةن٢ىاٖضنواإلاغاؾلتنبالٍؼ نالجناثُتنالخماًتنال٨باف،نؤخمضنزحرين/نٖننن٣النالسجناء،نمننجمنذنوإلاننومضتهانالكٖغ

ٗتنؤخ٩امنيىءنفين،ن(م٣اعنتنصعاؾت)نالانؿاونلخ٣ى١ن نص٦خىعاونعؾالتن،نالضولُتنواإلاىاز٤ُنالضؾخىعٍتنواإلاباصتنالاؾالمُتنالكَغ

تنلجامٗتنالخ٣ى١نن،٧لُت ن.693من،2002ن،ن،مهغنالاؾ٨نضٍع

ضةنٖضصنمنن،ن2045نالهٟدتنٖلىناإلانكىعنن،2004نلؿنتن9نع٢منوالخإىُلنالانالحنمغا٦ؼن٢انىون:ألاضزننــــن نع٢منالغؾمُتنالجٍغ

شنالهاصعةن4656 ُتنالخلىةنفينالسجحونخ٤ن،نخمُضةنؤبىنٖلُاونًىؾ٠نالخاٞٔنٖبض.نص/ننٖننن٣الن،ن2004ن04ن29نبخاٍع نالكٖغ

ٗتن٧لُتن،نوؤنىلهنال٣ٟهن٢ؿمن،نألاعصنينوال٣انىوننالاؾالمينال٣ٟهنبحونم٣اعنتنصعاؾتن، نمجلتن،نألاعصون،نالؼع٢اءنظامٗتن،نالكَغ

.ن107نمن،نألاو٫ننالٗضصن،نالٗكغووناإلاجلضن،نالاؾالمُتنللضعاؾاثنالاؾالمُتنالجامٗت

نخضصنالظين2.ن00.ن485نع٢مناإلاغؾىمن،و٦ظانالسجنُتناإلااؾؿاثنوحؿُحرنبدنُٓمناإلاخٗل٤ن23نــن98نع٢منال٣انىون:ناإلاغطبنــــ

ن،م1999نؾبخمبرن٫16ناإلاىا٤ٞن1420نالازحرةنظماصين٫05ناإلاىا٤ٞنن4726نع٢منعنال٣انىو،طنىظانجُب٤ُن٦ُُٟتنبمىظبه

ُتنالخلىةن،خ٤نبىاَاؽنؾُٗض/ننٖننن٣الن،2283 اثنمجلتن،نللسجحونالكٖغ ما٫ناإلاناٖػ ناإلاٛغب،نصث،ن،نالؿاصؽنالٗضصن،نألٖا

 .09نم

:ن النخب: زالثا

تناإلاال٪،نٖبضنظنضي.صنــ1  .نثن،صنلبناونبحروثنالٗغبي،نالترارناخُاءنصاعن،ن1نَبٗتنالخامـ،ناإلاجلضنالجناثُت،ناإلاىؾٖى

نوال٣انىوننالاؾالمينال٣ٟهنفينال٣ٗىبتنجنُٟظنمغخلتنفين،نٖلُهنللمد٩ىمنالصخصخينالكٗىعنن،خماًتنَهنؤخمضنخؿجينؤخمض.نصنــــ2

تنالجضًضةنالجامٗتنصاعنن،نالىيعينالجناجي .نن2007ن،ن،مهغنالاؾ٨نضٍع

ن،نألامنُتنللٗلىمنالٗغبُتننا٠ًنظامٗتنٖالظها،نبغامجنومدضصاثنالسجناءنؤؾغنمك٨الثن،نٚانمنالٛجينٖبضنهللانٖبضنص.نؤنــــن3

اى .ن2009ن،نالؿٗىصًتن،نالٍغ

ُٟتنالخؿُجي،نٖباؽنٖماع.نصنـــن4 نٍنالخ٣ى٢ُت،نالخلبينمنكىعاثنال٣ٗاب،نٞلؿٟتنفينم٣اعنتنصعاؾتنلل٣ٗىبت،نالٗامنالغصٕنْو

ن2011ن،1

ن2006نالجؼاثغ،ن،نللنكغوالخىػَ٘نالٗلىمنصاعن،نالجناثُتنوالؿُاؾتنالاظغامنٖلمنعخماني،نمنهىعن.صنــن5

:ننالجامعيت الطػائل: ضابعا

ٗتنؤخ٩امنيىءنفين،ن(م٣اعنتنصعاؾت)نالانؿاونلخ٣ى١ننالجناثُتنالخماًتنال٨باف،نؤخمضنزحريننــــ1 نواإلاباصتنالاؾالمُتنالكَغ

تنلجامٗتنالخ٣ى١نن،٧لُتنص٦خىعاونعؾالتنن،نالضولُتنواإلاىاز٤ُنالضؾخىعٍت شننى٢كذن،ن،مهغنالاؾ٨نضٍع ن،ن2001ن08ن30نبخاٍع

بٗذ .ن2002نَو
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ُتنالخلىةنججغبتنج٣ُُمن،نالجُٗضنمؿٟغنبننؾٟحرنـــن2 ن،نالُاث٠نمداٞٓتنسجننٖلىنمُضانُتنصعاؾتن،نالسجىوننلجزالءنالكٖغ

اىن،نألامنُتنللٗلىمنالٗغبُتننا٠ًنظامٗتن،(ناظخماُٖتنوعٖاًتنجإىُلنجسهو)نالاظخماُٖتنالٗلىمنفينماظؿخحرنعؾالت ن،نالٍغ

.نن2008نالؿٗىصًت،

ٗتنفينال٣ٗىبتنشخهُتن،نالخنحزاوننالرنبننمنهىعننــن3 ُتناإلادا٦منفينوجُب٣ُاتهانالؿٗىصينوالنٓامنالكَغ نوصًىاوننالكٖغ

نالؿُاؾتنجسهونالجناثُت،نالٗضالتن٢ؿمنالٗلُا،نالضعاؾاثن٧لُتن،نالامنُتنللٗلىمننا٠ًنظامٗتن،نماظؿخحرنعؾالتن،ناإلآالم

.ن2005نالجناثُت،

غاىنمالءمتهانومضينالسجىونن،نالخ٨ُمنىاًلنخؿحونـــن4 ت،نالؿالبتنال٣ٗىباثنأٚل ن،نالجؼاجينال٣انىوننفينماظؿخحرنعؾالتنللخٍغ

.ن2010ؾىعٍا،نصمك٤،ن،ظامٗتنالخ٣ى١نن٧لُت

. العلميت اإلاقاالث: دامؼا

ُتنالخلىةنفينالسجحونخ٤ن،نخمُضةنؤبىنٖلُاونًىؾ٠نالخاٞٔنٖبض.نصنــ1 ٗتن٧لُتن،نوؤنىلهنال٣ٟهن٢ؿمن،نالكٖغ ن،نالكَغ

ن109منـن85نمن،نألاو٫ننالٗضصن،نالٗكغووناإلاجلضن،نالاؾالمُتنللضعاؾاثنالاؾالمُتنالجامٗتنمجلتن،نألاعصون،نالؼع٢اءنظامٗت

.ن2012نًناًغ

ُتنالخلىةن،خ٤نبىاَاؽنؾُٗضنـــن2 اثنمجلتن،نللسجحونالكٖغ ما٫ناإلاناٖػ .نناإلاٛغبنصث،ن،نالؿاصؽنالٗضصن،نألٖا

. ألاهترهذ مً مقاالث: ػازػا

ُتنالخلىةنج٣نحون،نٖلينوىاظغنخؿننقُماءنــــ1 ت،نالسجىوننصازلنالانالخُتنالؿُاؾاثنْلنفينالكٖغ نماٖذنمغ٦ؼناإلاهٍغ

نٖلىنوالضؾخىعٍت،صث،مهغ،بدشمنكىعننالخ٣ى٢ُتنللضعاؾاث

 /http://www.maatpeace.org/sites/www.maatpeace.org/filesالانترنذ،

نفي"نالؼوظُتنالٛٝغ"نإلاكغوٕنالٗض٫نوػاعةنجإظُلنبٗض)نب،.،خىعٍتنؾلُمانينوىُبتن،نؾلُمانينناصًتن،نخىامنبل٣اؾمنـــن2

ُتنالخلىةنفينبد٣همنًُالبىونن،السجناءنالسجىون شنألانترجذنٖلىنمنكىعننم٣ا٫ن،ن(بؼوظاتهمنالكٖغ شن،ن2014ن11ن10نبخاٍع نجاٍع

إل .نhttp: //jawaher echoroukonline.com،ن2014ن11ن11ن،نالَا

ــــاا٫)نخنٟي،نمدمضنــــن3 ــ ــ ــ ــــ٠نؾـ ـــجنَــــغخهنٍَغ ـُـت،نالخــلــىةنــنلخ٣ُ٣تنــنبغنـــامــ نزمـنٞناص١نبلىنالسجىوننجدى٫ننىلنالكـٖغ

شنال٣بـ،(نجىم؟  ./http://alqabas.com/autor/alqabas،ن2004نؾبخمبر 16النكغنجاٍع

ُتنالخلىةنفيناإلا٣ٟىصةنالخل٣ت..نالخمُمُت)نال٠ًُ،نبننؤنـنــــن4 ن،2012نن–03نن-24ن،ًىماإلاٛغبُتنألاخضارنفيننكغن،(الكٖغ

http://www.maghress.com/ahdethpress،نError! Hyperlink reference not valid.. 

ُتنالخلىةناإلاٛغب،نسجىوننجمندهانؾخصناثُتانعزو)ؤننُب،نــؿ٨ُنت5 نواخترامنالؿلى٥نخؿننٖلىنالسجحونجدٟؼنالكٖغ

شن،ن(ال٣ىانحو ل ن08ؤلازنحو :نالنكغنجاٍع  .http://www.alittihad.ae/details،2013ؤبٍغ

ُتنالخلىةن،نٖاًمان40نمنظناإلامل٨تنؤ٢غتها)،نالؿبإنؤبىنخؿحونـــ6 نآلازغنعبُ٘ن20نالازنحون،ن(للمٟؿضةنصعءنالسجىوننفينالكٖغ

.ن/http://www.ajel.sa/sourceنمؿاًء،ن12:25نن-2015نٞبراًغن09نن-1436

تنالخلىة)الؿبإ،نؤبىنخؿحونـــ7 َُّ ن،16:52ن2014-01-21نالشالزاءن،ن(ال٣ًباونزل٠نخمُمُتنٖال٢اث..نالكٖغ

http://www.sayidaty.net/. 
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ُتنالخلىةنؤونًا٦ضونالسجناءنػوظاثننىالالغاقض،نـــ8 ننحؿببنالكٖغ
ً
ننبخغاظا

ً
 http://www.ariadh.com/191094نلهن،ن٦بحرا

خضاءاثنًدُُاونالٛمىىنونالهمذن،ٖبىصنعقُضنــ9 تؤلانَنجتنقب٨تن،ناإلاٛغبُتنبالسجىوننالجنؿُتنبااٖل ن04نن-03ن،ًىمزباٍع

 ?http://www.maghress.com/author،http://www.tinjah/org/ar/popup/phpن،ن2010ن-

ُتنالخلىة"نْغوٝنجدؿحونبُٛتن،ألاقٝغنخؿننــ10 ، 2010ن06ن14نًىمالؿنضنفيننكغن،"الكٖغ

،http://www.essanad/net/portail/news_view_3863/htmlنن،.http://www.maghress.com/essanad،نن 

:ن ألاحىبيت بالغت اإلاطاحع ــــ ابعاغ ــ

* Gwenola Ricordeau ,Les relations familiales a l’épreuve de l’incarcération solidarité et sentiments a l’ombre 

des murs , thesede doctorat, , Université de  Sorbonne , Paris  ,France, 2005 .نننن 
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